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vιομδc τωv θρεπτlκΦv oτoι11εiωv
ΝTιNοΠoYΛoΣ oΔYΣ. Kαταπαλδμηoη τηc κoρnδ-
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Νooιioηc

Αγonητ6 φiλε,

o1 Σκonlovoi τηc Γloυγκoαλoβiοξ αγωviζovτα, εδδ
καl κδ,μπooα xρδvια vα δημloυργrζ,,ooυv .Moκεδovιlκδ Ζ{τη_
γα", μ: τηv nλαoτoφρdφηoη τηq loτoρiαq, υnooτηρΙZoνταc
δτl. υndρxεr €ε1ωρloτι] .Σλoβoμoκεδovlκ{ εΘvδτητα> στov
βoλκαvlκδ 1δρo. Kαl vα σκiπτεται καvεic δτl η nερlo1η
τωv ΣκoπΙωv δεv qγηx6 noτδ oτo γεωγραφικδ iωρ6 'licMα,κεδoviαq, oε καμμΙα 1ρovκr! περioδo, δi,'ε 'o.ηv 

αρ-
)(olδτητα ,oιiτε κoι oτoυc vεδτiρoυq 1ρ6roυc και δτt τo
βδρεrα oι]voρo τηc Mακεδoviαq πoτδ 6εv Εεniραoαv τηv
γρoμμη A1ρΙδαc _ Movαoτη1ρioυ - Στριbμvιτοoc' - Νευρδ-
κoπioυ.' Εnioηc ol Σλdβol εγκατεoτδΘηκov στηv περrδ1f
αγτ{ γlg πρδτη φoρδ τo 600-700 μ.X. Δηλoδ{ nav, α-
nδ. 1000 ,1ρ'δvlα oργδτερα, απδ τδτε noυ o oτiατηλδτηc
Mi-γαc Aλ*Εαvδρoq δργωvε τηv α,vατoλf κοr iδωoε τηv
nριilτη vrκηφδρo μdxη τoυ Γραvtκoιi, κot αφ16ρωοε ωq ευ_
1αρloτηρlo oτην Παλλdδo ΑΘηv6 300 nερoiκ6c παγonλiεq,
με _τr1v noλιJ ειiγλοrτη εnrγραφξ .Aλ6ξαvδρoc Φlλinnoυ κol
o; 'Eλληvεq nληv Λακεδαrμoviωv, απδ τωv βαρβdρωv τωv
τηv Aoiαv κατolκoι]vτιrlv'.

' * {ρκετd δtαφωτloτlκδ κσι τεκμηpΙωiμδvo επloτημo-
νtκδ_εivo1 τo δρθρo πoυ δη,μootειioυμε o!τo περloδlικδ μoc,oε δι]o oυv-;1ειεc. 'Eτoι α,πoδεικv0εται o' δλη τηv δκiαoη
η nαρο1δρα€η τηc loτoρiαQ καl η ΓrαραΠoiηoη καl αλλoiω-
ση τωv loτoρlκδv δεδoμivω.v απδ nλευρδc Σ'κoπloνιilv..

.--,o J*

_ H Νioυoο ηταv π6vτoτε nρδτη o' δλο ταα εΘγI-
κd nρooκλητr]ρlα. Στα δι]oκoλα xρδvlα τoU Mακεδovlκoι]
Αγιbvo τo Εnovαoτoτlκδ Kirrρo Ndouoαc οviπτυξε αξιδ_
λoγη εΘvlκ{ δρδoη. Στηv τon.oΘεoiα Xovτpoooiγκλα oτlg
'l 1 Απρrλioυ 1906 δivgrαl μΙα onouδαiα μδxη μεταξι] ελ-
ληvrκΦv αγTαρτ|κδv oμdδωv (α'ρxηγδc Γ. Kατε1dκηc) και
τμηuδ,τωv τoυ τoυρκIκoil oτρoτoil. Για τη ;μd1η oυrτr] δημo-
'olει}oυlμε ειδrκη μελiτη oυvεργiπη μαc, τε'lqμjρlωμδvη καl
cλoκληρφμivη, ατηρlζδμ'εvn oε γραnτic μαρiυρiεc. 'Ετol
o αvαγvδoτηc καl ιδlαΙτερα N,αουoαioc, Θα δ1ε1 τηv εU-
'κοIρiο vα nληρoφoρηθεi o1ετlκi, Ylα τηv μi1η εκεivη καl
τηv δρδoη τωv ΝαoυoαΙωv.

.1af-

- 
H unερποραγωγη μηλωv στ|c Xδρεc τηc ΕoK πα_

ρcμivεl 6vο nρδβλημo μδvlμo κor ooβoρδ. To πδq αvτr_
μετωni4εταl αn6 τηv EσK τo nρδβλημα oυτδ, μoc μlλδει
ειδικη oυvεργdτrδα τηc -NlAOYΣΤAΣ".'Eτοl ol εvδlo_
φερδμsvol (μηλoκαλλlεργητδc κλπ.,) μ,πoρoιiν vα πληρo-
φoρηθoιiv με κδθε δυvαr{ λεnτoμ'δρεrα, πδc λεtτoυρYoι]v
ol διiφoρoι μηXσvtiσμoi τηc EσK πoυ onαβλδπouv στηv
ατfiρlΕη τoυ εrooδr]ματoQ τoυ μηλoκαλλιεργητ{.

."*ra .*"

H .oρΘ{. λiποvoη τωv φuτΦv 'καl φυοlκδ καl τωv
δivτρωv δεv 1dvεl κo,μμΙo φoρδ τηv εnlκαtρδτητo. Γtα Tηv
λiπovoη δεv υ,ndρ1εl .συwαγi". To Θδμo θα nαραμδvε1
πdγτrα αvoιχτδ. Στo o,η'μεριvδ τειi1oc δημooιειiοντol αρκετδ
oτoι1εiα noυ oδηγoitv oε λiloειc Ylα μlα .oρθi λiflαvση-.

_ Kοt κδτι πoυ εvδIoφiρεI τoυc αψ,nελoκoλλlεργητδc. 'Ε_
vα nρδγρα'μμα καταnoλiμηoηc ε1Θpιbv κσl oσΘεvεldJv τηc.
αμπiλoυ.
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H μ6xn τnC Xovτρoσottγκλαc (11 -4-1906)
( Ι oτoρικτi nροo€γγισn τoυ oυμ,66vπoξ 66oει γραπτΦv μαρτυριΦv)

Mετ& τn μ&_γ.η rηq Σιoυ'μτrαviτoαq1 (5 - 5 - ]9ο5)

ορειv{q τoτroθεoiαq ατo Biρμιo δυτικ& τηq Ναoυoαq

μεταξι) των ελληvικδv αvταρτικδv oωμ&τωv τωv Κ.

Μαζαρ&κη (AκρΙτα), Σ. Σπυρoμ'{λιoυ (MπoJα - Α-
Θ&λη) και M. KατoΙγαρη (Kαραμαw}λη) με ετriλε-

κτα τμflματα τoυ τouρκιKoi oτρατoJ (Α6τζiδεq) και

αυτ{g τηg Γκoλιoι&vηg2 (Λευκαδiωv) την 30 5 -

19O5) μιεταξυ oyuο'ωμiνων ατo y_ω.oιδ αυτδ Boυλγ&_

ρων Koμιτατζ{δωv υπδ τoy ΛoJκα l6dvωφ και του o'j_
'ματoζ τoυ τrρoμvημovεUθivτoq oτrλαρxηγoJ Κ. Mαζα-

ρdκη (Ακρiτα) &λλη oτoυδαΙα μ&xη, Ιαωq η τrλiοv

Τoυ
Στ6ργιoυ Σπ. Aπooτ6λoυ

οημαντrκη ατηv τrεριoxη τηg Ν'doυααg, εiναι αυτη τng

Xoντ,ρoooδγ,κλαq3 (11 - 4 - 1906), μεταξδ ελλl1vrκδν

αvταρτικδv oμ&δωv υπδ τηv ηyεαΙα τoυ Γ. KατεX&κη

(Poδ6αq)o και τ'μημ&τωv τoU τoUρKΙκoι) oτρατoιi τoυ

'οπoioυ oι καταυλιoμoi ευρioκoνταv oε δι&φoρα ετri-

καιρα oημεiα μεταξι) Bδooιαq και Ν&oυo5,-z'
Η Xovτρoαoriγκλα εivαι ημιoρειvη τoπoθεo'iα vo-

τιoαvατoλικ& τηq Ν&oυoαq, απExoυoα ελδxιoτα ατδ

αυτflv, περικλειαμδνη oτo τρiγωvo τo σχηματ'ξδμενo

ατrδ αγρoτικη περιo1{ τηq και τωv xωριδv Xωρoτr&vι5

,και Aρκouδoxδρι6.
Για τη μ&xη αυτη τo oιjvoλo ,oxεδδv, τωy μαρ_

τυριδv τωv oxετιζδμενων &μεoα με τoUζ λδγoυg με-

τακΙνηoηq ατη Xovτρoαoiγκλα των αvταρτικδv oω-

μdτωv, τηv ατυxr] iκ6αofr τηζ και τηv 'κατ&αταoη

τroυ διαμoρφδΘηκε μετ& απδ αυτfrν, τrρoΞρxoνταv μΞ'

xρι πρδ τινog ατrδ τo xδρo τηq πρo{poρικηg (oτoμα-

τικηg) τrαρ&δooηg τωv κατoiκωv τηg Ν&oυoαζ' K&-

'πoια TrρoσTr&θεια τroυ τεiνει ατηv ιατoρικ{ τrρooiγvι-

ση τoυ γεyoνδτoq, αvαμφια6frτητα, iγινε με τηv Ξii
δoαη τωv ατΓoμVημoyεUμ&τωv διαφδρωv oπλαρxηyδv
'και dλλωv oημαιvδvτωv αυvτελεoτδv τoυ Mακεδovι-

κoι) Αγδvα, δμωq η αvαφoρ& o' αυτδ εΙvαι μ&λλcv

αυvoπτικfr και δεv υτrειαΞoγεταt αε ειδι'κδτερεg λεπτc_

.μ€ρειεq.
'Ηδη, με τηV παρoδσα ιoτoρικη μελiτη η oπoiα,

'αxεδδv, oτo oδvoλδ τηg 6αoiζεται σε Υρ€rπτEq μαo-

τυρΙεq τoU διευθδvαντoq τα ελληvικ& ανταρτικ&

oδματα oτη μ&xη αυτfl Γ. Kατεx&κη, τoυ υτr'αυτδv

οτrλαρxηγoi Eμμ' Mτrεv{7, 'o oπoiog αυμμετΞo1ε o''

αυτfrv με τo αδμα τoU, τoU μδλoυg τηζ επιτρoττηs Mo-

κεδovικoJ Αγδvα Ν&oυoαq δ&ακαλoυ K' Δημητρι&δη'

γvωατoδ oαv MτΞμπη (ψευδδwμo: Eρμic) και τoι/

ελληvικoJ πρoξεvεioυ ΘεαoαλovΙκηg, τo αυμ6&v αυτδ

Λ

τoπoθετεiται πλΞov o'τα ιoτoρrκ& τou πλαΙαια και φα}

τiζovταl oτo o'ι]voλδ τoυg, αxεδδv, oι &γvωαrεq πτU-

xiq τoυ. oι γραπτΞq αυτaq iμαρτUρΙεq αφoρoJv σε εμ-

πιoτευτικdq εκθEoειq τωv πρoαναφρoμEvωv oυvτελε_

ατδv τoυ MακεδovικoJ Αγδνα τρoζ τα τrρo'ioτ&μενα

κλιμ&κι& τoυg.8

o αuyγραφ€αq κρivει oκδτrrμ'o να αvαφερθεi oυv-

oτrτικ& ατηv liπαρξη .και αριθμητικfl δδvαμη των ελ-

ληvικδv αvταρτικδv oωμdτωv τωv δρδvτωv στηv πε_

ριoxη τηq 'Ν&oυoαq δτrωg αυτfl ειδικd εμφαviζεται ατα
πρδOuρα τηq l1ηg ΑπριλΙoυ 1906, ημερoμηνiα διε-

ξαγωγic Tηq μ&Χηξ τηq Xoντρooοδγκλαg. H αvαxιb_

ρηση για τηv Eλλ&δα τo'ΝoE'μ6ριo τoυ ]905 τoυ μi_

xρι τδτε δμbvτoq στηv περιoXfl τoυ BερμΙoυ K. Mα-

ζαρ&κη (ΑκρΙτα) η oπoiα κατδoτη crπαραiτηττ1 λδγω

τηq τroλirπλευρηq δρ&oηq τoU Kαι τηq ετrικ{.ρυξηq τoυ

απδ τιq τoυρκικδq αρxEq με τo πooδ των I000 λιpδv

αυμτriτττει περΙπoυ x,ρovrκ& με τηv &φιξη oτη Ndου'

σα τoU αντικαταoτdτη τoυ Γ. Kατεx&κη και τηv αν&_

ληι}η απδ αυτδv τηq διεJθυvoηq τoυ KEvτρou Ν&oυoαq

Kαι τo oυντovιαμδ τηg δρdoηq τωv ευρισκoμivων oτηv

τrεριoxη τηq αvταρτιKδv oωμdτωνg. Πριv ατrδ τηv α-

vαxδρηo{ τoU για τηv Eλλ&δα o Mαζαρ&κηq yδo'αε

τo κδριo αδμα τoυ oε τEooερα τμ'i1ματα αριθμητικflg

διivαμηg l5 αν'δoδv τo καθΞνα και iθεoε επικεφαλ{g

τoυq 'αντioτoιxα τoUζ ΓαρEφη,rο Πoυρiγκα,11 Kατου-

λ&κη12 και Σ&66α.1' Mε τηv &φιξη τoυ Γ. Kατεx&κη

ατη'Νdoυαα τα oδματα αvαδιετ&xθησαv Kαι τcv Α-

τrρΙλιo τou I 906 εvιoxυμδvα Kαι με τoυg dvδρεq τoυ

αδματoq Mττεvfl o oτroΙoq αφΙx0η τηv 8 - 4 - 'l 905 ε1ι

φ&νιζαv την παρακ&,τω εικδι'α:

- 
oπλαρxηyδg: Eμμαv. Mτεv{q &vδρεq 33

> lω&v. ΣoυμαvΙκαq1' >> 17

> Eμμαv. KαταΙγαρηg > 8

) Γ. Κατ(α)oυλdκηq > 'Ι2

) Εμμαv. Σκoυι'rρ{q15 ) 12

Σιjvολo ' ;

oι &vδρεE τωv πρoαιiαιpερoμ'ivωv ελληvικδv αu-

ταρτικδv oωμ&τιoν καΘ' δλη τη δι&oκεια τoυ 1ειμtΙrvα

l9ο5-19ο6 στιq τrεριπτδαειq κατ& τιq oπoΙεq δε'-'

ευρioκoιrταv oε διατετcry,μivεg ατooτoλ'Eq { μετd αrrδ

τΞτoιεg εiριoκαv τrρδθυμη και αoφαλfr φιλoξεviα oτα

o-rrΙτια τωv ΝαoυααΙωv και θα πρEπει vα υπoYραμμι-

αθεΙ εδδ ιδιαiτ,ερα o κΙvδυνoq τov oττ'oio διδτρεxαv or

τελευταioι ατrδ τιg κατ' επαv&ληΨη γεvδμεvεξ κατ'

oΙκov Eρευvεq τηq τoτrι'κ{g τoυρκrκ{g ααrυνoμΙαg yια



την αναKiλUψη Kαι oriλληψη (η εξδvτωoη) τoυ δ1ι ευ_

καταφρ'δvητoυ αριθμoJ τωv 82 φιλoξεvoυμivων εv6-

πλωv αvδβv.
Yτr' αυτΞq τιq oυvθηκεq Kαι εξ αιτΙαq των oλoayα

εντειvδμεvων ααφυκτικδv ελiγxωv και ερευvδv δτrωq

τrρoελixΘη απδ μΞρoυq τωv τoυρκι'κδv αρxδv η TΓαρα-

μovη μΞoα oτηv τrδλη τωv ελληvικδv αvταρτικδv οω_

μ&τωv τrερi τα τΞλη MαρτΙoυ με αρy'iq Απριλioυ i9C6
&ρxιαε yα καθioταται τrρo6ληματικfr και η ouνδ1ιαη
τηξ τταραμouηg τoυq α'αυτ{v εγκυμoνoδαε σo6αρoiq
κιvδJrroι-.lg.

Πlθαvoλoγεiται, λoιπδv, δτι η oμαδικ{ μετακi-
νηoη απδ τηv πδλη στηv ημιoρειv{ τoπoθεoΙα Xoν-

τρoooδγκλα τωy υτrδ τηv αρxηγiα τoυ Kατεx&κη α'"'

ταρτικδv oμ&δωv εΙyε oαv αvτικειμενικδ oτδγo τηv α-

τroφUΥη oυγκρoJoεωv εvτδg' τηζ Ν&oυσαζ με τηv τo-

τικfr τoυρκικη αατυvoμiα και τα oτρατωνιoμδvα o'
αυτηv oτρατιωτικ& τμflμ,ατα, τα oπoΙα τoυq τελευταΙ-
oυζ μivεq εixαv εvιoYυθεi oηιrαvτικδ. E&ν oυvδ6αrvε

τoliτo θα δnμιoυρyοivταv oττωoδ{ττoτε iκooυθμη κα-

τdoταoη με 6ε6αιεg αρνητικig oυviττειεg τδoo για τα
α'.rτ,αρτικ& oδματα δαo και Υlα τoUζ φιλoξεvoJvτεg αυ-

τ& o-τηv πδλη τcυg ΝαoυoαΙoυg.

Η θiαη αυτξ εvαρμoviζεται ατrδλuτα με τηv μδ-

xρι oημερα κρατοιjoα oτoυg ιrrrερηλικεq ΝαoυoαΙoυg
&rrαμη κληρovoμηΘεΙoα απδ πρoφοριKEζ τrηγΞq δτι n

μετακΙvηoη ατrδ τny πδλη τωv ελληvικδy αVταρτι-
κδv αωudτων απδ6λεπε στnv αTroφυyfr ouyκρo'Joεorv

Kαι φθoo&ζ τoυq εvτδg αυτη_q και τηv κατ& κdπoιo
τρδπo αvακoJφιoη τωv κατoiκωv τηq.

'oμωζ, oυvυπ&ρ1ει και η &πoι|.lη δτι o Kατεld-
κηq μετακiνηoε απδ τη 'Ν&oυoα ττρoζ τη XoντροocJy-
κλα τα φιλoξεvoδμεvα εvτδq αυτηq αvταρτrκ& υδμα-
τα, τrρoκειμδvoυ να αυναντηθεΙ με τov Eμμ. Mπεv{ και
-ο εκ 33 αvδaiy oδuα τou τo oτroio εixε αφιxθεi τηv

8 - 4 - 1906, τρειq ημiρεζ δηλαδ{ πριv ccπδ τη μδXη
και τrαρθμεvε κρυμμδvo αε δαoωμδvη xαρ&δρα τηg

Xoντρooοιiyκλαq, τrρoφαvδq κατ'εντoλfrv Kαι εy αvα-

μov{ τηq oυνivωα{q τoυ μ' αυτd.
Tην &φιξη τoυ Eμμ. Mτrεvfl Kαι τoU αδματδg τo.,

τηv 8 - 4 - 1906 γVωστoτtoiησε α.μioωq στσ ελληνι'<6

τrρcξεvεio Θεooαλoνiκηg o εvτδq τηg Ν&oυoαζ ιJpr-
ακδμενoq αρXηYδζ Γ. Kατεy&κηζ με τηv κατωτiρω εμ'

τrιατευτικ{ αvαφoΦ τoU :

<8)4 Ν*oυατα
Φiλτατε κ. Θ&oιε16

o Ψ&λητqrz αφiκετo μετd 33 πρo6dτωv18 αιαi_

ωq. Kατ' αυτdg αιτ,oriμαι αυyγvδμηv διδτι δεv oαc
EyραΦα τακτικ&, αλλ& τoδτo πρoiρxεται εκ τrαραζ&-

ληg ττροερxoμΞvηq αφ' εvδq μεv εK τηξ πλη&bραg εμ
γαoΙαg και αφ' ετδρoυ.19α'

Mε τ'αγδcπηq
Θεδφιλog

ΑμEoωg τηv επoμavην 9 - 4 - 1906 o Κατεx&κηq

γvωoτoπoιεΙ oτo πρoξεvεio ΘεαααλovΙκηg, επioηg, με
εμπιoτεuτικη αvαφoρ& τοU τα κ&τωθι :

<<9)4 Νdoυoτα
Eπειδη μΞλλω κατ' αυτ&g vα αλλ&ξω επi i ιvαg

ημEραζ τον αEρα μoυ κ&μvωv εκδρoμ,frv τιvα απoατiλ-
λω υμΙv εαωκλεioτωq τov τεoκερiv196 μου ivα τov (δl-l-

ααv&γv') αυτδθεv και iτoι λεiψω ατrδ εδδ θεωρητικδg
και τrρακτικδg.

Mετ' ccy&πηg

Θεδφιλoq

Αναμφιo6{τητα/ τo κεiμενo τεριixεr αυvθηματι_
κfl oρoλoyΙα και πιΘαyδτατα η φρdση <(..' να αλλdξcυ

επi τlvαq ημEραζ τov αEρα βΦ,.,), σημαΙvει μετακΙ-
vηση τoU ιδΙoυ και των αvδρδv τoυ ατrδ τη Ν&oυoα
και η λiξη <<εκδρoμ{>> τηv αv&ληψη κ&τrorαq τroλεuι-
κηg δραατηριδτηταg απδ μδρoυq τoυ dyvωoτo πoι','

Aκρι6δq δδo ημEρεg μετ& τηv I l - 4 - ]906 τα
μετακινηθEvτα στη Xovτρoooδyκλα αvταρτtκ& αδμα-
τα σUμπλaκovται τηy 8η μ.μ. (τουρκικη δρα) με τ1,η_

ματα τoU τoυρκικoJ oτρατol) με ατroτδλεαμα τo θα-

vατo l3 αvταρτδv και τoy τραυματιoμδ 5-6 &λλωy,

δπωq εκ τωv υoτEρωv Eyινε γvωoτδ. Τo αυμ6&v ΥVι.)-

ατoτoιεi αμioωg τηv επoμδνη 12 - 4 - I906 τrρ,og τo
πρoξεvεΙo ΘεooαλovΙκηg τo μEλoq τηq επιτρoτic Mo-
κεδovικoδ Αγδvα Ν&oυoαq δ&ακαλoq Κ. Δημητρl&δηq

γvωατδq oτoυq Ναoυoαiouξ με τo δvoμα MτrEμπηg, o
οπoiog στην εμπιστευτικfl αvαφoρd τoυ oη'μειδνεται

με To ψευ&;vuμo <<Eρμ{g>. To πλ{μg κεiμεvo τηζ α-

vαφoρdζ αυτηg ixει δπωq' τrαρακδπω:

ΦΙλτcrrε,

XΘE'q οι ημEτερoι ακρι6δq τηv 8ην δραv M - Μ
τoυρκιoτΙ oυvεκρoδoΘησαv μετ& τoυ crτρατoJ oλΙγov

&vωΘεv απδ τo Xωρoπ&vι και oλiγov μακρ&v απδ τσ
αμτrEλια μαq ειq τηv θEαιv Xovδρoοoδ6λαv. H μ&yη
διfrρκεoε μδyρι τηq 12 ητoι ετri τδαααραq (4) δoαq
εκτδg μερικδv διαλει,μμ&τωv.

Πρδτrει να στετλητε Υρiγoρα ιατβv, xειρoJργov,
τrρoq τερΙθαλψιv και θερατεiαv τραuματιδv τιvωv.

TαJτα μδvov τη ρητ{ εντoλfr τoU κ' Θεoφiλcυ.

δατιg crfrμερoy δεv ααg γβφει Ξvεκα ιδιoτφτ'iαg.

Σαq αoτr&ζoμαι

Eρμis

Ν2Ο . ' 
_"_-__-,:1^"ιλioυ 

]906

Η αvωτiρω αν'αφoo& εoτ&λη με εvτoλη τoυ Ιδιou

του Kατεx&κη. Tοiτο τρoκ[rπτει &λλοlατε καt απδ τo
τrεριε1δμεvδ τηq. Ωq πρoq τηv εlητΓ&ρXoυσα σ' αυτiv
λδξη <<ιδroτρo'πiω ααβg και αυτ{ εiιrαι oυνθηματικη



1<αι σηuαivει, τιθανδτατα- τoV τραUματισμδ.

Στιq 1 3 - 4 - 1906, την ε1τoμEvη δηλαδη τηq α_

τroατoληq τηq αvωτEρω εμτιrατευτικ{ζ αvαφoρ&g αKo'
λoυθεi τrαρδμoια τρoq τo πρoξεvεΙo ΘεooαλoνΙκηq τoυ

iδιoυ τoυ Kατεx&κη με oυvoτrτικ{ αvαφορd ειζ τα τηq

μ&Xηq, τo κεiμεvo τηq oπoΙαg ixει ωq αKoλoδθωζ:

13)4

ΦiλτατΞ μoι κ' Θ&αιε

Σαq γρ&φω με τo αριστερδv διδτι τo δεξιδν iyι-
νε oλiyov ιδιδτρoπoν απδ δ'Jo σφηΥyαζ τroυ τo εδ&y-

κωσαν τrρoxθΞq.

lτrτroκρ&τoug δεv Exoμεv επεΙyoυααv αv&yκη'l'
καλδv δ,μωq θα η dv 6ραδδτερον ατrooταλi] τιg δι' εμδ

iνα iτρoαταθfroωμεv vα τo αδoωμεv το δεξi διδτι i-

σcoζ μαζ xρειααθfr αρyδτερov.
Eκ τωv ημετΞρ'ωv εταξΙδευoαv 12. Εκ τωv KοK_

κiνωv αγvoδ αλλd τr&vτωg δxι oλιyδτερoι.
'oαov αφ,oρ& τ.o Ξργov ησUXεΙτε. 'Exoμεν ακδμη

αρκετδv αiμα δoτε vα oυνεxΙαωμεv αυτδ. Mικρd uδ_

νov διατ&ραξιq επfrλθεν. Tα αxoλεΙα Σκoυvτρfr. Mπε-

ντ] και Kατooυλ&κη UφΙστανται ακiραια. To τoυ Σi-

μαviκα ατrδλεoεv 3 oι δε λoιτroi εiναι τoυ KατoΙyαρη
δατιq και ηoθδνηαεv ελαφρδτατα ειg τov δμov.

Eyδ επ{ρα 3 εξ δv η μiα μδλιg μoυ Ξψαυoε τov

μηρδV. Αι δδo &λλαι εΙvαι ειq τo ιδιδτρoτ'ov. Αι 70

ελfrφθηoαv. Θα μoυ επιτραττ{ να εξoδεδ'αω oλΙyα τrε-

ριααδτερα πρoq θερατrεΙαv και τrooQJλαξiν μoυ; Γρ&-

ζlατi. μor τrαρακαλδ.

Mετ'αγdτιηq
Θεδφιλog

rO-

Για τηv τrληρη καταιδηση τσU τrεριεΧoμΞvoυ τηq

αvωτEρω εμτrιατευτικflq αvαφoρ&q τoυ Kατε1&κη απδ

τo συyyρ'αφ'Ξα παρατiθενται αμδαωg παρακ&τω διευ_

κρινΙoειq ωq τρoξ τrlv σUvθηματικfr oρoλoyiα η oπoiα

εμτrεριEγεται o' αυτfrv:

- 
1$1ξ1ρ6116y

- σφηΥΥεζ

- δ&γκωoαv

- 
|6n6gρft1ηq

-- g1qξi$gψggy

- 
μ$Κμ1yρ1

- 
g,xρ}6iο(

- 
ηoθEvηoεν

-αι70

τραυματισ,μενο
αφαΙρεg
τριiττηααv, διεπEραoαv
ιατρδg
oκoτδθηκαv
Τoιiρ'κoι ατρατιδτεg
αvταρτrκ& oδματα
τραυμ'ατΙcrθηκε
τrρoφαvδg <<λiρεg>>

a--
Mετ& τηv αvωτΞρω εμτ,ιατευτικ{ αναφoρ& τοt|

Κατεx&κη τo πρoξεvεΙo ΘεooαλouΙκηg αvαζητεi τοι-

ΘεαoαλoνικΞα γιατρδ Xαριcrι&δη, πρoκεlμEvoυ vα τοy

.6

απoατεiλλει αμΞoωq στη Ν&oUσα για τηv περiθα}.ψr1

και ταρo1fl πρδτων 6oηθειδv στouq τραUματΙεq τng

μ&Xηζ τηζ Xoντρoooιiγκλαg o oπoioξ, δμωζ, ατroυoi-

αζε τδτε crτo 'Αγιo 'oρoζ. Στη θΞoη τoυ Xαριoι&δη
απoατ,iλλεται αμδoωg o γιατρδq Bλdxoq oτη Ναου-

oα o oπoΙoq τρ,oαδφερε στouq τραιJματΙεg τιq πρδτεg

6ofrθειεg.
Kαι εδδ Θα τrρiτrει να υτoγραμμιoθεi η μiΧρι η-

ρωΤoμoιi τrρoθυμiα τωv ναoυoαΙΤκων otκoyεvειδv Γι-
δργη Σαμαρ& και Γιδρyη Γκoiγκoυρα (Γιαvvδπoυ-

λoυ) oι oτroiεg με κivδυνo τηζ ζωiq τoιJq δiχθηKαv ο'τα

o-rriτια τoUζ τoυζ τραυματiεq αvτ&ρτεq δτωg πρoκδ_

τrτει ατrδ τηv δκθεoη τoυ γιατρoJ Bλ&xoυ πρoq τ9

τrρoξεvε'lo Θεoααλoviκηζ με ημερσμηviα 15 ΑπριλΙcυ
(]9O6) αυιrταxθεΙoα αμEoωg μετ& την παρoyfr τclu

ττΦτωv 6oηθεrδv Trρoq τoUζ τραυματΙεq. Η μExρι τc.'l-

ρα κρατoiαα YVδμη δτι oι τραυματΙεg αντ&ρτεq μΞ'

ταφE'ρθηκαv oτηv Παναγιωτroιjλα και εκεΙ δτυxαv τηg

τrαρoxfrq πΦτωv 6οηθειδv ελδγyεται ωg ιoτoρικδg α'

vακρι6frq. ΤoJτo τrρoκδπτει α6Ιαoτα ατrδ τo τrεριεγδ-

μεyo τηζ δκΘεoηg τoU Υιατooδ Bλ&yoυ, τo πλflρεg κεi-

μενo τηq οτoΙ,αg παρατiθεται αμEoωg τrαρακ&τω. Στηv
-κθεoη αυτfr o Bλ&xog υπoγρ&φει με τo ψευδδνυμo

Σεραφεiμ:

Ν&oυαα l5)4) l906

Σεραφεiμ 
- 

TραUματΙαr Xωρoτrαvioυ

oι τραυματiαι δλoι εΙναι τι'E'vτε.

o K.21 Mανδληq κ&τωθεv αριατερ&g μ&ληg α6λα-

6δq και επoυλδθη τo τραliμα τoU εUερyετικδg δρ&_

σαyτoξ τoυ δττλoυ μ&oυζερ ετrΙ τωv μαλθακδv μoρΙ(υV'

- 
Eκτδg KιvδJvoυ.

Aνoυα&κηq
'Eτερδg τιq Κρητικδq ixει τραι)μα τoυ Uπo..'.'

(δυoαv.) αυxΞνog εκ τωV tξω δεξιd Kαι εK τωv δool

και τrβαω αριατερd εξελθδv &νευ 6λ&6ηq oωματικ{g:

δxει μικρ&v εξoΙδηoιv και εΙναt α6λα6'iq εκτδq κιι'nδi}

voυ.

ΤρΙτoq
ΝEoq ξαvθδq Kρητικδg δxει τρ'αJμα μ&oυζερ δε-

ξιoJ καoπoJ εκ τωv &v<o.και 'oπΙoω τρoξ τα κ&τω λα'

ξδg (δυoαv.) μετ& μικρdq 6λ&6ηq τoυ καρτrικoιi o_

στoδ' δXει εξoΙδηoιv χειΦq δληg και δεi τε θερατrεΙαc

ημεΦν: θα εivαι εκτδg εργαoiαg ioωg δια τroλJv και-

βv'

'oλoι oι τρειq ol)τoι εiyαι εv τη ενoρΙα κατ& τo κιδoκι

ειξ oικταy Σαμαρ& τιvog μαζΙ με &λλoυg UγιεΙζ oπλΙ-

ταg. o Απoατδλoυ, ......'..22



ι---'--
ι 'Eτερoι δι]o εivαι ειg o:κiαv Γεδργη τινoζ εV τη

i l ,' εvoρΙα ΑyΙoυ Σωτηooq' εκ τol)τωv o Ντιμ(ν)&κηq,2' i_

\ 
l / xει τραδμα κ&τωθεv αρrο-rερdg γωvΙαg ωμoτrλdτηq r-κ

\'-/ τωv κ&τω και oτrioω jτροξ τα &vω και εμτrρδq λoξδg

κ&τωθεv τηq μααyαλιαΙαg xδραg και α6λα6δ9' Η εi_

αoδδq τoυ μδλιg διακρΙvεται/ η Ξξoδoq πρog τα &vω

E'vεκα αυo-π&σεωζ τωv μαλΘακδν μoρτωv διηνoixθη εr<

τoυ δτrλα-,, Γ*ρα η Μαρτivι' και οJτog εivαι α6λα6δr,

τετρα-;ματ:σμi';oζ και μετ& ημΞραg θα εiναι ειζ χρη-

σιv και π&λιv.
o δε :τiμ:ττog Παvαyιδτηg'o, εvτδπιog, flλθε γθδg

μδλιg τrερi την 9ηv μ.μ. τoUρKιστi και εivαι τετραUμα-

τιoμivog ειg αριoτερδν τrδδα κατ& τηv τroδoKvημΙt(i]v

dρθμ,:oιv εκ τωy Eξω πρog τα Ξσω' ετriαηg δεv δyεr

τραυματrκ& αυμτrτδματα' dλλα και oJτoζ θα εiναι ε-

κτδg xρηoεωg δια τo εττΙκαιρoν τoυ τραι]ματog αλλd

εξ-ιαθηαoμΞvoυ. Σ{μερov iνεκα τηg ερειivηg ""'(δυ-
oαv&γvωoτov).

Τo oτriτι τoυ Γιδργη Σαμαρd που κατ& τo κεΙ_

μεVov τηζ ,δκθεαηq Bλ&xoυ ευρioκεται <<"' εV τη εyo-

ρΙα'κατ& τo κιδακι...>> 6ρioκοvταν ατo oτεvδ τoυ Kα-'

νταρτζη τrαρατλεδρωg τηg oικΙαg Mτr&ιvαλη o iδιog

δε ετrαγγEλo\,ταν και τov σαYματoτroιδ (κατασκεUα_

ατi ααμαριδv). To oτrΙτι αυτδ δixOηκε τρειζ τραU-

ματΙεg και τEραv αυτoιj Kαι dλλoυg υγιεig oπλiταq'

τo δε ατriτι τoυ Γιδρyη ΓκoJyκoυρα fr ΓιαvνoτroJλoυ

6ρioκoιrταv ακoι6δq ατδvαvτι απδ τηv εκκληoiα -ηg

M εταμδρφωσηζ τoU Σωτfrρoq oτηv oμδνuμη oυvoικΙα

καr δEγθηκε τoυq δλλoυg δJo τραυματiεq' Θα πρiτrει

αι.l'μτrληρωματικ& να αvαφερθεi δτι oι τρoαvαφερδμε'

νoι Ναoυoαioι {ταv oδγγαμ6ρoι (μπατζαν&κrα) κcιi

oι γUvαiKεξ τoυg i1ταv αδελφΞq τoυ ΣταJρoυ Mπ&λια'

οδηγoJ και αVιxvευτfr τωv ελληνικδv αvταρτικδy αω'

μ&των. Συμτrεραiνεται, λoιτrδv, δτι o Στα')ρoq Mir&_

λιαq μετ'Eoxε ατη μdxη τηg Xovτρoo-oιiyκλαg και Κα_

τ& oδατααη τoυ ιδioυ oι τραυματiεg αvτdρτεq μετα-

φEρθηκαv ατα oπiτια τωv γαμ6ρδν τoU' oι oτιoioι κα_

τ& τrρoφoρικδg μαρτυoiεg {ταv ατrδ τ& τrlδ δραατηρια

oτελixη τoυ KΞvτρou Ν&oυααg'

To τrρoξενεio ΘεαααλoνΙκηζ γVωστoπoιεΙ δια τη-

λεγραφηuατδg τoυ oτo Yτoυργεio Eξωτερικδν οτηv

ΑΘηvα τoν τραυματroμδ τoυ Kατεydκη ατη μ&xη τη-:

Xovτρoαoιiyκλαg και 'rαoακαλεi να ετrιδoθεi αυτδ κα'

oτoν 'ΑΘωvα ττρicyμα τιoυ αυτδ δεv ταρiλειQε να πρ&-

ξει απoατΞλλovταg oτov τελευταio τo κcrrωτΞμ': i'i-

Υραφo:

Τηλεγρ&φημα Π ρoξεvεioυ ΘεooαλovΙκηq

απδ '|6)4)'l906

Δι' 'Αθωνα:25
Τηλεγρ&φημα ε'κ Θεαoαλoνiκηq ατb 16)29 τρ'

αγγiλει δτι κατd τηv παρ& τηv Νι&oυσταv αυμπλo

κfrv ετραυματΙoθη o Θεδφιλog εlξ τον δεξιδv 6ραxΙoνα

θραυoθEντoq τoU oστoi vooηλεJεται δε εv Νrαoiατη'
Eπειδfr η θεραπεiα θα απαιτfroη πΞραv τoυ 1 l )7

μηvδg, Ιoωg δε παραoτη αv&γκη ατομαKρJvσεδg τou

εκ 'ΝιαoUατηg, δΞov ευρεθ{ κατ&λληλog αξιωματικδg,
δυv&μεvoq να διoιKi Kρηταq τrooq πιθαvηV Kαι πρc-
σωριviv αντικατ&αταoιν ΘεoΦiλoυ.

K. (KovτoγoΟρηq)26

Α;5 το ι<.iμεuo'τoυ τηλεγοαφηuατog σαφδξ τρo-
κδπτει δτι τo ελληvικδ πρoξεvεΙo Θεoααλoviκηg oρ-

θδg εκτιμδvταζ την κατ&oταoη τιoυ δημιoυργrjθηκε

στα αvταρτικ& oδματα μετ& τη μ&xη τηq Χοντρo-

σoδyΚλαζ και τov τρ'αυματιoμδ τoυ αρxηyoJ τοug 7α-

τεx&κη &ρxιαε να T.ρoσ:αν'ατoλΙζεται Trροq τηv κατεj-
θυvαη τηq αντικατ&αταo{q τoυ με &λλov ικαvδ αρxn-

γδ <<δυv&μενov vα δtoι'κ{ 'Kρ{ταq>.

Ατδ τo τελευταΙo αυμτεραivεται δτι η διoiκηο'η

αvταρ-τ'ικoιi oδματog αTroτελoδμεyoυ ατδ Koflτεg δει'

frταv Eργο ευxερig λαμ6ανoμ6vηq υπ' δψιv τηg ιδιo-

αυyκραoiαg τoυζ Kαι τηq διαμδρφωσiζ τoUζ σε ττερι_

6&λλoν εθιμικoδ δικαΙoυ διακριvδ'μεvoυ για τιg ιδιαι-

τερδτητi.ζ τoU.

Εv τω μεταξJ oι τoυρκικEq αρxiq μετ& τη μ&xη

τηq Xovτρoooδyκλαq και ιδιαΙτερα η τoπικfr αστUyο_

μiα δραoτηριoπoιoιivται καr πιθαvδv κατδτrιv καταδo:

τικδν ενερyειδv ξ &λλων πληρoφoριδv επεXετρησαv Vα

oυλλ&6oυv τo yιατρδ Xριατδδoυλo Περδικ&ρη, o o_

τoΙog, δμωg, λΙγo τrριv { αμEoωg μετ& τη μ&Χη τηg

Xoντρoooι)γ'κλαg εixε αvαXωρi1σει επειγδvτωg Yια 1'ηV

ΑΘflvα τrρoαιαθαvδuεvoq ioω-c τov κΙvδυvo πoU διΞτρε_

xε. o γιατρδg Xριoτδδoυλog Περδικ&ρηq, δπωg ε[vαι

yvωατδ fiταν επi κεφαλflg τηg τoπικfrq επιτρoπfrg iv1α-

κεδovικoι) Αyδvα στη Ν&oυσα Και στιζ εμπιoτευτικEg

αvαφoρig τρoq τo πρoξεvεΙo Θεoααλoviκηg αναQEρε-

ται με τα ψευδδvUμα Mα1&ωv fl Πρoκδτηq' Tov κiv_

δυvo τηg dμεoηq ol)λληψiq τoυ απδ τηv τoυρ'κικr] α_

ατυvoμiα Ν&oυααg επισηματι'ει o iδιog o Κατεy&κηg

σε εμπιστεUτικfl αvαΦoρ& τoυ πρoζ το πρoξεvεio Θεσ-

ααλoviκηq αυvταxΘεΙoα την 17 - 4 - 1906 τηg oπoΙαg

τo περιεxδμεVo δXει ωq αKoλοδθωζ:

17)4
ΦΙλτατε Θdαιε,

Θερμδg σαζ ταραKαλδ δπωq &μα τη λfrψει τnq

τrαρoδoηq μoυ τηλεγρ'αQηoετε τω Kuρτω 'ΑΘω δπωg

τrαρακωλδαη Mαx&oνα (Πρoκδπην) επανEλΘει ειg Θεα

σαλoνiκηv καΘ' δαov θα oυλληφθfl αμΞoωq'

ΝoμΙζω δτι δΞoν να κρατηθ{ ειζ κονιoρτoστεΦξ(

Ξωg δτoυ Ιδωμεv το απo6ησδμεvov'

Eγδ δυoτυxδq τυρΞooω καθ' εκ&oτην' Αγνoδ

δε &v θα τηv γλυτδoω μExρι τ-λoυg διδτι oι κδκ'κινoι

oυvεyδg ττρo6αivoυαιv ειζ ερεδναζ' 'lδωμεv'



Eιg τov Παμiκov27 τrαρακαλδ yΦψατε oτι υ1'1_

αiνω Ιιrα μη αvηαυ1{.

Mετ'αy&rrηg
Θεδφιλoq

ΕτrΙαηq αττδ τo τrεoιεχδ,με.lo τηq Ιδιαq αvαφορ&g

μαg τrαρiν:vται τrληooΦooiακ& ατoιxεiα αxετικ& με
την εξiλιξη τηg υyεΙαq τoυ Kατε1&κη μετ& τα τραι)_

ματα πoυ δExθηκε ατη μ&xη τηg Xovτρoooiy<λαq
και την κινητι,κδτητα των τoπικδv αατυvoμικδv αρ-

1δv yια τηv ανακ&λυψη και oδλληψη τou ι,δΤoυ και
δoωv εκ τωv αvδΦv τou τ'ραυματιδv και .μη κατiΦu-

Υαy Kαι φrλoξεvoδvταv σε σπiτια ΝαoυααΙωv. Η λδ_

ξη κονιooτooτεoΞg η oπσiα εvUTr&ρχει στo κεi,μεvο στη
oυνθημ.ατικ{ oooλoyiα onμαivει <<Eλλdδα>> τo ελει]-
Θερo, δηλαδfr, ελληvικδ κβτoq. EπΙoηE με τη λEξη
<<κδκκιvoι>, δπωg εiδαμε ,κα1 σε ,&λλo oη'μεΙo τηξ ττα_

pοιiααq 'μελiτηg, ατroδΙδovται oι Toδρκoι αoτυvoμικοi
'η oτρατιδτεq.

Tηv Ιδια ημΞρα ( 17 - 4 - Ι906) τo ελληvικδ πρo-

ξενεΙo ΘεαoαλovΙκ'ηq απoατΞλλεr εκτεvfr εμτrιστευ-
τικ{ αvαφoρd τrρoq το Kivτρo Αθηvδv (Mακεδovr,κoJ

Αγδvα) η oπoiα τrεριλαμ6&vει αoκετ& διαφωτιατικir
oτolxεΙα oxετικ& με τη μ&xη τηq Xοντ,ρooor}yκλαq,

τηv Ξκ6αoη και τιq oυviπειiq τηq/ τηv αριsμητικη διi-

ναμη τωv τ,oυρκtκδv ατρατιωτικδv τμημ&τωv με τα o-
-ποΙα συvετrλdκηoαv oι αντ&ρτεζ, την irπαρξη και δβ-
,oη καταδoτδv ρoυμαvιζδντωv, τηy κατdoτααη τηζ υ'

γεiαq τωv τραιlματιδv, τηv &μεαη Trαρoxi τrρoξ αU-

τoJg τωv τrρδτωv 6oη,θειδv, τιq oυνε1ιζδμεyεζ Kαl αU-

ξαvδμεvεg oλoivα κατ' oΙκoν δoευvεq τηq τoυρκικηg α-
,oτυvoμiαg oτα oτrΙτια τωv ΝαoυσαΙωv και τEλoι: τo
εvδεxδμεvo αντικατδoτασηζ τoυ αρxηγoJ τωy αvταρ*

τικδν ομ&δωv Γ. Κατεx&κη, λδγω τωv τ'ραυμ&τωv τo|-l

με dλλo κατ&λληλo TrρδσΦτo. Παρατiθεται τo πλ{-
pεq κεΙμενo τ'ηq τrρoμvημoνευδμεvηq αvαφoβg:

17)4

Πρog το Κivτρov AΘηνδv 17)4)1906

Περi τηq ειq Xωρoτr&vι oι.,μπλoκ{g περi ηq εν τη
_πρoηγoυμEvη μoυ iyραQov ελαxΙoταq ixω vα δδoω
τrληρoφoρΙαg ετrΙ των λεπτoμεoειδv αυτ{q. Η Ξλλει_

ψιq αδτη πρoΞoxεται εκ τoU τραuματιαμoi τoυ Θεo-

φiλoυ ειg τηv δεξι&ν xεiρα, ωq ετηλεyραφ{ααμεv, δvε-

Κα τoυ οπoioυ αδυνατεi vα γρ&'ψει και περΙ τηg μεγi'
,στηξ μυστιKδτητoq ηv ετ{ρηoεv περi τηg εξδδoυ τoυ

και τοU σκoπoδ τηζ ειq Xωρoτr&vι oυyκεντρδoεωζ τoU

,αδματoq, iνεκα των oπoΙωv oυ&Ιq yvωρΙζει vα δδoει

τληρoφoρΙαg.

Eξηκρι6ωμEvov ετναι δια oυvτδμoυ επιστoλiζ τc'J

'ΘεoφΙλoυ yραφεΙcrηq δια τηq αριστερ&q XειΦq, δτι ε-

φovεJΘηoαν 13 ε.κ τωv ημετ'Ξρων και ετραι}ματiο'θ'ηoαv

5 εv oΙq και o Θεδφιλoζ Kαι δτι o πρoo6αλλδv τοι.,'g

a

ημετiρoυq crτρατδq αv{ρxετo ειq 200-250 εξoρμη-

σαζ εκ των μεταξJ BερoΙαq και ΝαoJoηg σταΘμdry

κατδτrιv τrρoδooΙαq τωv εκ Pouμ&νωv τoυ μδρουq iv-
θα ελημiριαζε τo oδμα.

H εvox{ τωv P,oυμ&vωy εΙvαι εξηκρι6ωμ.ivη διδτι
oι εν Ναoioτη αvεyvδριoαv τρειζ εξ αυτδν, κα6&oη-
δεg τωv εν Bερoiα Poυμ&νωv μ€ στρατιωτικδ εvδεδυ-
μΞνoυq ετrroτρi.φovταq μετd τηv oυμπλoκ{ν επi κεφα_
ληq τou στ.oατoJ ειq Ν&oιroταv.

H αυμπλoκ{ διr]ρκεoεv ετri 4 δραq &vευ oυδεvδq
ατroτελioματoq ει,μ,{ τov ελαφρδv τραυματιoμδv εvδq
των ημετδρωv.

Kαr ωq dμα ετελεiωoεν η oυμπλoκ{ και oι ημιE-
τερoι ατrεoδρovτo τμημα τoδτωv απoμovι:θ€'v iπεαεv
επdvω εlξ τov oτρατδv oυyκεντριoμΞvou ioωg τrρoq
αvαxδρηoιv και ωq εκ τoιjτoυ ετrηλθεν τo ατυxΞg απc'_
τiλεoμα τoυ φδvoυ τωv 1 3 φovευθEντωv oxεδδv oυy-
xρδνωg δλωv δια σUμTrUρo.κρoτ{oεων.

Και ωg επληρoφoρηoηy τoy τραυ,ματιoμδν του
Θεoφiλoυ Kαι τωv &λλωv τεαoδρων iσπευσα να στεΙ_
λω ιατρδv ειq Φλδριvαv Kαι τoυ Xαριoι&δoυ απoυoιd-
ζovτog ειq 'Αyιov 'oρoq, ηvαγκdotηv vα oτεiλω δrα
ταg τroδταg 6oηθεiαg τov Bλ&xοv. o τελευταΙoq oJ-
τοq ετrιoτρδψαq μoι αviφε,ρεv δτι δλoι oι τραυματΙαt
εiναι εκτδg κινδι]voυ Kαι τα τραι)ματ& των μ.dλλov ε-
λαφρ&.

o Απooτδλoυ Φaρ€ι τoiα τoαιjματα εξ δν iu ειg
τov μηοδv δλωq επιτrδλαιov Kαι επoυλωtdν iδη, Ξτε-

ρov μεταξΟ τωv δι}o δα'κτJλωv τηq δεξιdg xειβg και
τo τρΙτov τo σo6αρδτεροv Ξθραυoε τηv ωλ'Eνηv τoυ
δεξιoJ 6ραvΙoνoq. Πoo_c θεoατrεiαv τou ΘεoφΙλoυ θi-
λoμεv απoατεΙλη τov Xαριoιδδηv ,μδλιg ετrαvερxδμε-
vov εξ Αyioυ 'oρoυg ειg Φλδoιvαv η και ΘEλομεν φΞ-

φι ε&b τoν Θεδφιλov.

H oυμπλoκ{ αι)τη ετrEφερεv ωζ εκ τωy απoτελε-
σμδπωv αυτfrq και ιδΙωq τoυ τραυματισμoδ τoυ Θεo-

φiλου διατ&ραξιv ειq ταg εV τω διαμερioματι εκεΙιο:

εvερYεΙαξ μαq, ελτriζoμεv δμωg δτι ταxEωq θα διoρ&ω-

θδαιv τα τrρ&γ1ματα. EκεΙνo δττερ μαg ανηαυxεi εΙvαι

o ΘεoΦiλoυ uη τυΧδv απoκαλυΦi και αι μετδ τηv σUμ-

πλoκfrv yεvδμεvαι σUxvαΙ κατ' oΙκoy iφυvαι ειq Φλω-

ριναv, αττιvεg ευτυxδq μExρι τoδδε ειg oυδEv απδλη-

ξαv.

Eτηλεyραφfroαμεv τερΙ αvτικαταoτ&τou ΘεoφΙ-

λcυ Ιvα oJτog εΙvαι Ξτorμoq και ilΘη ενταJθα εv i
τrεριπτδσει o Θεoφiλoυ εξαναyκααΘεΙ δι' oνoιδδη λδ-

Υ,oy να εyκαταλεΙψη τηv Φλδριvαv, δδoατε (δυoαv.)

εττειδη ωζ εκ τηq καταoτ&oεωq τηg xειβq τoυ δεy θα

εΙvαι δυvατδv vα ακολoυθ{αη τα;λ&xιστov τα αδμα-
τα, ταJτα θα μεΙvωoιv αδιoΙκητα. ffty ρ ;Kρυταoμιxd-

ληq28 ηδδιlατo vα 6αδΙoη θα {τo Ιoωq o καταλληλδ-

τερoζ αντικαταoτ&τηq τoυ ΘεoφΙλoυ και τoυτo €xoμεv



ι..π' fuιv μαξ εy ατroλiτω ανdyκη και ε&y 6ε6αιωθδ-

μεv περi τηg ικαvδτητδq τoυ τoυ 6αδΙζειv.

Παρδxεται η διευρiνroη δτι η λδξη <<Φλδριvα>> η

εvυπ&ρxουoα στo κετμεyo τηq αvωτδρω αι/αφoρdξ α-

u{κεr oτη oυνθηματικη oρoλoγΙα και αημαΙvει: <<Νδ-

oυσα>.

Τηv επoμivη 18 - 4- 1906 ακoλουΘεi &λλη εμ-

τrroτευτικfr αvαφoρ& τoυ Kατεxdκη πρoζ τo Trρoξε-

νεΙo ΘεooαλovΙκηg η oτroΙα, δμ,ωq, oτo oι)νoλδ τη:
δεv περιixει τrεριooδτερα διαφωτιoτικd στoιxεΙα σχε-
τικ& με τη μ&Xη τηq Xovτρooor}γκλαg. Eτrioηq σ' αυ-

τ{v ετrαvΞρxεται στo θδμα τηq ετrαvδδoυ oτη Ν&oυ-

σα τoU yιατρoJ Xρ. Περδικdρη και ερωτ& &v o τελεU-

ταΙoq ixει ειδoτroιηΘεi περi τoυ κιvδδvoυ τηq oiλλη-

ψ{g τoυ. To κεΙμενo τηg αvωτEρω αvαφoρ&q Exει ω-c

ακoλoδO<oq:
'l 8)4) Φiλτατε κ' Θdoιε,

Eπroτoλ{v σαq πρo τroλλoJ δεv Eλα6ov oJτε lτr-

τιoκρ&τηq ανεφ&vη καΙτοι (δυoαν.) τrαρioτστσι Κσι

τδoη μεydλη αvdγκη αυτoJ oυx'frττov dv {,ρxετo δεν

θα frτo &oxημov.
oυδiν vεδτερoυ δyω να σαξ αναγγεΙλω τrιατεΟω

δε δτι oυν Θεδ θα κατoρθωθ{ &vευ oυδεμι&q αλλoιδ-
δoεωq η εξακoλoδθησιζ τηζ εργασiαζ. . . .

Eτηλεγραφηoατε τω αε6αoτδ κ 'Αθιυ τrερΙ Mα-

x&oνoq; Παρακαλδ θερμδg δ'r.ωξ μη ληoμovηoητε
τouτo διδτι εiναι αv&yκη.

Γραι{rΦra μoι τi crπiγινεv o Αθcrvdoιoq Παπα-
ατεργioι.l{ δo-τιg τrρo ημεΦv εξ ετrιτroλαιδτητξ τo.,

αυvεληφtη.
'Exω ατrδλυτov αν'dy,κηv Χρημdτωv δια να κιvη-

σω τηy μηxαvflv. ΠεριμΞvω τoιαJτα αφεrκτωζ αι)ριov.

Mετ' αγ&πηq
Θεδφιλoq

Τηv iδια ημδρα (18 - 4 - 1906) τo τrρoξεvεioν

ΘεoααλovΙκηq ατrooτδλλει νδα εμτrιoτευτικfl αvαφoβ
πooq τo KEντρο Αθη,vδν τo τrεριεxδμεvο τηξ oτroΙαq α-

φoρd oτη 6i6αιη oJλληψη τoυ γιατρoJ Xρ. Περδικ&-

ρη oε περΙπτωση επιστρoφ{q τoυ στη Ν&oUσα σ:ov

oπoio {δη η τoυρκικη αoτυvoμΙα εixε ατεΙλει κλfrαη,

κατηγoρoliμενo δτι εvE1εται σε αvταρτικδq εvΞργειεq

και στηv Kαταστρoφi τωv τσιφλιKιδν τoυ Χρ. ΤζΞκα,

ατoy απειλoιiμενo κΙvδυ'vo τηq αy'oβg τηq ορειvfrg τrε-

ριoxiζ τoυ Bερμioυ MαρoJo(ι)α απδ oημαiιloyτα ρoυ-

μαviζovτα τηq Bδρoιαq, στα περΙ υγεΙαq Kατεx&κη

λυψη oριαμivων πτυxδv τηq δεv θα ηταv δυvατη. 11α-

ρατiθεται τo τrλ{ρεg κεiμεvo τηq αvωτiρω αvαφoρ&g _

1 8)4) I 906
Πρoq
τo ΚEvτρov Αθηvδv

ΠEPl ΠΕPΔlKAPΗ. Xθi.q ετηλεyραφηoαμεv δι-
Yτroυρy,εiov Vα μηv επιoτρiψη ,o κ. Περδrκ&ρηq δστlζ
θα oυλληφθfl αμδoωq. Τηλεyρ&φημα τoιot)το εατdλη
κατδπιv τrληρoφoρiαq τoυ Θεoφiλoυ δτι καταζητεiταr
o Περδικdρηζ xι,}ρig vα γvωρΙζωμεv και δι& τroΙαv αι_
τiαv. Σf,μερov επληρoφoρ{Θημεv δτι τω εατ&λη κλη-
σιζ κατηγoρoυμ,δvω δτι μετ& τoλλδv .&λλωv εκ Kατε-

ρΙvηq εvΞxεται ειζ αvταρτικ&q εvεoyεΙαg και ειq τηy
καταστρoφηv τωv τσιφλιKΙων τou Xρ. Tζiκα. Καλδv
εTvαι yα μηv ετrιατρiψη δια να iδωμεv πoiαv τρoτriv
θα λ&6η η υτrδΘεoιq δIδτι, dλλωq, κατ& τηv καθιερcc_

θεioαv uπδ τωv Τoδρκωv αρxfrv να oυλλαμ6&νωνταr
τr&vτεq oι ιrπδ τoυ τυxδντog ψευδoμ&ρτυρoζ καταγΥε-
λδμενoι, υπ&ρxει β6οq να oυλληφθ{ και επi τroλδ,

μεivη ειq ταq φυλακdg ωζ εκ τηq τrληθι)oq τωv σUγκα-
τηγoρoυμΞvωV και τoυ τεριπλδκoυ τηq υτroθδαεωg.

ΠEPl MAPOYΣΑΣ. H MαρoJoα πωλεΙται καr
θEλει vα τηv αγoρ&αει o......'1. ΦρovτΙζoμεv να αyα-
6&λλωμεv τηv τrδληoιv και υτ&ρxει ελτig να τo Kα_

τoρθδσωμεV.

ΠEPl ΘEoΦlΛoY. Eιδoτroι{oατε Παμ. Zuμ-
6ρακdκηv32 να μηV αvηoυx{ δια τov Θεδφιλov. oJτ,_
νog η κατdoταoιq εΙvαι τελεΙωg αρioτη(;) κατ& oημε_

ριvδq τrληρoφooiαg. Δυoτυxδq ηρxιoε κdπωq διαδιδδ_

μεvov δτι τo oυμτrλακiv oδμα ωδηγει ο μηxανικδg
Ατr.33 ωq καl τo επΙαηg διαδιδδμεvov δτι ετραυματi_

'η Tov εκ τωy τoιoJτωv διαδδαεωv κiνδυyov Θεωρδ

μεyαλδτερov εv Eλλ&δι τ] εδδ και φo6oι}μαι μηv ε'-
τεδθεv γvωoθrj ε.κεΙ δπoυ δεv Θα εivαι δυvατδv vα Trε*

ριoριoθ{ δπωg εδδ η δι&δοαιq και ,μη δημooιευθη φαρ-
δειd πλατει& ειξ πατσα6oJραv τιvα αθηναΙκfrv oτrδτε

δεv θα εivαι πλΞov δuvατδv να oυyκαλδψο.lμεν τo τρδ*

γμα δτrωq oκεπτδμεθα και φαvi εκ νEoυ εlq τo φαyε_

βv o Θεoφiλoυ.
Αθαν&αιoq

a_
oι εvoxληαεlq τηζ τouρκικ{q αoτuvoμiαq Ν&oυ-

σαq πρoζ τηv oιKoYEvεια τoU ατoυoι&ξovτoq oτηv Α_

θ{vα Xριoτ. Π'ερδικ&ρη, oι αυxvΞq κατ' oiκov Ξρευ-

vεξ με oκoτnδ τ.ηv αιrακ&λυψη τuxδν φιλoξεvoυμ€vαlv
απ'αυτflv oπλιτδν αvταρτικδv oμ&δωv, oι σUxyEc

πρoααγωy,EE τωv 'μελδv τηζ Υια κcrταΘΞσειq, αvακρΙ-

σειζ εvτοθετσεq ιδΙοcq, μετ& τη μ&Χη τηq Xovτρoooδγ*

κλαq ,κατδτιv τωv ειξ 6&ρoq τoυ καταγYελιδv oτι ε_
και στov κΙvδυvo αναQoρdq τηζ μ&xηg τηq Xovτρo 

-.1
αoδγκλαq απδ αΘηvαTκEg εφημερiδεq oττδτε η orγ*&-E



νi.χεται σε αvταρτιΚaq εyΞρyειεζ δημιoJρyηααy δyα α-

oφυκτικ& τrιεατtκδ κλΙμα yδρω ατr' αυτ{v. Kατδπιv
τoJτoυ μαζi με τηv ατrδ 20 - 4 - l 906 εμπιoτευτικi
αvαφoρ& τoU Trρoζ τ.o πρoξεvεio Θεαoαλoviκηq o Kα-
τεx&κηg ατrooτE'λλει εoωκλεΙατωg Kαι εTΓιστoλi πρoζ
τoν Xριoτ. Περδικ&ρη τηζ οικoγενεΙαq τoυ με τηv lτα-

ρ&κληoη vα εrτιδcθεi'αυτfr oτov τrαραλ,fτrτη μΞαω τo',

ΠαμΙκoυ. Mαg εΙvαι &yvωoτo τo περιεxδμενo τηζ ε-

τrιcrτoλ{q αυτηq,,δμωg, εΙvαι ευvδητo δτι δεv θα εivαι
&oyετo με τηV ατrειλoJμενη oJλληψη τoU σε τερiττc,:-
,ση εTrιστρoφfrg τoυ oτη N&oυoα Kαι με dλλα θΞματα
εrδικoτδρoυ oικoΥεvεlαKoδ εvδrαφΞροvτoq. ΑκoλoυΘε'Ι

τo τrλ{ρεq κεΙμεvo τηζ πρoμvημoνευδμεvηg αvαφoοdq

τou Kατεxdκη:
20)4

Φiλτατε Θ&orε,

EαωκλεΙoτωq ατrooτΞλλω υμΙv ετrιατoλfrv τινα
δια τov κ. Mαx&ovα iv τω απooτδλλει η oικoyδvει&
-roυ και ηv ααg τrαρακαλδ vα εαωκλεioητε ειζ εTΓ1στο-

ληv oαg πρoζ τov Παμiκov δoτιg θα την ετrιδδoη τω
τrαραλ{πτη αρκεi vα εξηyηθni αυτδ τIq o υτrδ τo 6-

voμα Mαχ&ωv.
'Exω τroλJv καιρδ vα λ&6ω ετrιoτoλ&g ατrδ κ&-

τω, διατΙ &ραyε;

Mετ' αy&rrηg
Θεδφιλog

r!-
'Εξη ημiρεq αργδτε,ρα (26 - 4 - '1906) Kαl Kα-

τδτrιv τιαρατδvωv, τιρoφαvδg, τoυ πρoξεvεiou Θεαoα_
λoviκηq ττροq τoν Kατεγ&κη δτι εivαι φειδωλδq ατnv
"παρoxfr πεoιoooτδρωv και τrιδ αvαλυτικδy τrληρoφo_

ριδv oγετικδv με τη μ&Xη τηξ XοντρoαoJyκλαg και
τηv iκ6αofr τηq o τελευταΙog απooτEλλει νΞα εμτri:
oτευτικfr αvαφoρ& τoυ στηv oττoiα ΘΙγovται δι&φoρα
θiματα μεταξδ τωy oτroΙωv αυτδ τηq δρ&oηc ρoυμα-
νiζoυoαq συμμoρταζ/ τηq iκτακτηg σJσKεψηq oτη Ν&-

ουσα τωv oτρατιωτικδv διorκητδv Biρolαq και Boδε-

νδv'a για τηv αντιμετδTΓιση τηq διαταραxθεioηg ατrδ

τη μ&Χη τηq XoντρoooJyκλαq κατ&ατααηg/ τηζ Kα_

τdαταoηg τηg υyεiαg τoU/ τηq μελετδμεηq λδyω τoυ

τραUματισμoιj τoυ αvτικατ&oταoηg τoυ απδ dλλov :-
ξιωματικδ κ.&.π. K'αι εδδ κρivεται ακδπιμo vα παρα-
τεθεΙ τo τrλioεg κεΙμεvo τηg ταρακ&τω αναφoρ&ζ:

26)4

ΦΙλτατε Θ&αιε,

XΘEq Eλα6ov τηv απδ 24 υμετΕραν εv η λiαν δ,-

καΙωq μoi παραπovεΙσθε δτι oτερεΙΦε ειδ{αεωv cv-

τεδΘεy. Δυoτuxδq ωq εκ τηζ μΞyρι τoJδε καταστ&σε-

δq μoυ δεv μoΙ flτo ευxερEq να γρdφω' ειq τo εξr]q τr,-

oτεJω δτι θα εΙvαι τακτικωτΞρα η αλληλoyραφiα μαg.

l0

Evταδθα κατ& τo παρελΘ6v δεκαπεvθ{μερov εi-

xoμεv αuτiκτUπoy τoυ ατυxηματδq μαq τηv απoθ,ρ&-
σuvσιv τωv ραrμoJvωv τoλμηo,dvτωv να σΧηματΙoωotν
iyoτrλoy oυμμ.oρΙαv με yκδyκικα ρoJxα' και η σUμuο-

ρΙα αι)τη τrρoi6η flδη ειq κακoυρy{ματα κατ& τωv η_

μετiρωv. or υτrδ τoυg Σκoυvτρηv και ΣιμανΙκαv ημi'_
τερoι ixoυoιv εξδλθει τρo ημερδv ειq καταδΙωξιy i:oδ_

τωy αΥvoδ δμωq κατ.& τrδooν θα ετrιτJ1ωαιv.

Εδδ εuρΙoκovται ατrδ τρoxθiq oι oτρατιωτι<oi
διoικηταi Bερoiαg και Boδεv,δv τrρog ατrδ Koιyoιj λi-
r.].lιv μδτρων Trρoq εTrαναφoρ&ν τηg εoxdτωq(!!) διατα-
ραxθεΙoηg τ&ξεωq.

Mετ' ευγvωμoo'Jvηq 6λδτω τo αδελφrκδν δλωq .ν-
διαφiρov δπερ δεικνJετε δια τo πρ'oσωπικδv ζfrτημα
τoυ Γεωργioυ35. ΔuoτυXδg επi τ,oυ τrαρδvτoq θειορcΙl

ωq λιπoταξΙαV εK τoU Eρyoυ τηv Ξoτιο και oλιγo{με-
ρov εvτεJθεv ατroμ&κρuνoiν μoυ διδτι δια6λiτrω δτι θα
ετrδλθη τελεiα παρ&λυoιq διδτι τr&vτεq καr ιδiα oι μα-
Θηταi 'μαq θα απoλ&6ωσιv τηy απoυoiαy μoυ oυxi ωg

τrρooωριν{v αλλ& διαρκr]. ToJτoυ Evεκα υτr,oλαμ6dvω
ατoιyειδδεg καθ{κov μoυ να μεivω εδδ δoτω και με
θυαiαv τηg xειρδq επΙ 2-3 μηvαq Ξωg δτoυ εξαλει-

φθfi τελεΙωg η τιαραxθεioα εK τηq αυμφoρdg μαζ εy_

τJπωoιq και καταoτfr δυvατfr η τιρoαωρινfr αvτικατ&-
στασiζ μoυ διδτι κατ' εκεΙνηv τηv ετoxfrν (ΑJγoυ-
ατoν) θα τrαραoτξ αv&yκη να κατtλθω ειζ Κovιoρτo_

στεφaξ τrοcΞ εκτΕλεo-ιv ατrαoαιτ{τωy,καταατ&vτο:y

μoι λ,oυτρδv και ατroθqραπεΙαv τηq xειρδq ε&v, voεi-

ται, Ξωq τδτε δεv δxει μτrfr oε δβμov δπqρ'πoλιi φo-

6oJμαι.
Π&vτωg δμ,ωq πρEπει vα ΞXητε υτr' δψιv δτι καl

τδτε &v τo Θεωρηoητε αvαyKαiov ουδδλωq θα διoτd-
αω ατrooτδλλωv ειq κδρακαq και 1Eρι και λoυτρ& να

μεΙvω δωq δτoυ θελ{oητε. Πroτεδω εννooJμεθα.

'Exω αν&yκηv xρημ&των και εφημερiδωv, &τιvα
αναμivω. 'Exω αvdγκηv (και) ατrδ 2 μ&vλιxερ, μτrο-

ρεΤτε να μoι τα τrρομηθεJoητε;

Mετ' αγ&τrηg

Θεδφιλoq

( ΓραμμΞvα ατo ττεριθδριo)

Kαθ'& τrληρoφoρoυμαι ειrrειiθεν τoυ τoταμori ευ-

ρΙoκoνται 1 I &vδρεq θΞλovτεq (η oυvδxεια δυoαv&_

γvωoτoq).

Διευκριviαειq Yια τιξ &γvωoτεq και oυνθηματικΞg
λEξειq oι oτroΙεg περιλαμ6&vovται στo αuωτEρω κεi-

μεvo παρατΙθειrrαr αμΞαωq πιδ κdτω:

: εvδυμαoΙα τωv Αλ6ανδy oι
,oπoτoι αvdκoυv oτη γκδγ-
κικη φυλ{ (Bδρεια Αλ6α'
viα).

- γκΞγκrκα (ρoδxα)



- μαΘηταi

- 
κovιορτοστεφEζ

- μ&vλιxερ

= oι dvδρεs τωv ελληνικδ'l
αvταρτικδv oμ&δο:ν.

η Ξλλ&δα, τo ελJθερo ελ-
ληvικδ κβτog.

- 
εντεJθεy τoU TΓoτα- - τJτrog πoλεμικoδ δτrλoυ.

μou = Εyνo€Ι τov πoταμδ Αλιdκ-

- 
απoστaΜωv ειg .<δ μoyα.
ρακαξ = vα -Γrdει ατoν κδ,ρακα, ατo

δι&6oλo.

Ωζ '.ρoζ τη δρdαη τηq oυμμoρΙαζ τωv ρωμoi-
vωv (ρoυμαvιζδvτωv) o Κατεx&κηq θα αvαφiρετα:,
σαΦζ, oτηv επιδρoμfr τωv τελευταiωy στo vερoπρio_
Vo τοU Σωτηρακη τoυ Αρ6αι/ττ136 ατo Γκoυρvδoo6o1l7
καl τη δoλοφoviα απδ αυτoig πiντε Ναoυoαiωv, τωv
Xαρcrη, Ντρηoτιλι&ρη και τριδν ελληvιζδvτωv Bλd-

Χωv απδ τη συVoικiα Αλδvια.
Evδεικτικδ ετrΙoηg τηq αvηoυxiαζ απδ τηv oτoΙα

διακατΞxovταv η τoυρκικi στρατιωτικi διoiκηoη μετα
την μ&xη τηζ XovτρoσoJyκλαq εΙιnαι και η αυγκλη-
θεΙαα oτη Νdoυαα ,-κτακτη αrioκεψη τωv στρατιωTι_
κδv διoικητδv Biooιαq και 'Eδεαααg τρoκειμΞνoυ vα
ληφθοι)ν απoτελεαματικ& μδτoα κατd τωv ελληνικδv
ανταρτικδv oμ&δο:v τωv oτroiωv η δραo-η εΙyε αρ1Ιoει
να τrαiρνει αηoυ1ητικig διαατ&oειg και ιδiωg uετd
τηv τrρομιrnμoιεuδuεη μdxη εξ αιτiαq τηg oτroΙαq oι
Τoδρκoι dρxιocr', vα τρο6λημcrτiζovται αo6αod τrαρ&

την ευτυxη γι' αυτorig δκ6ααη τηq.

Ακρι6δq €vα μivα μετ& τη μξη αυτη o Kατε_

xdκηg ατoΦααiζει vα γvωατoτroιfrαει στo πρoξεvεio
ΘεαoαλovΙκηζ τα οyδματα τωv 13 φovευθΞιrτων o-τη

Χovτρooorjyκλα Eλλfrvωv αyταρτδv με τηy απδ l ] -
5 _ l906 εμτιoτευτικ{ πρoζ αUτδ αιlαφoρ& τoU και

με την ευκαιρΙα αυτfr vα αvαΦεΦεi και σε μερικ& &λ-
λα θi.ματα δτrωg oτηv Jτrαρξη καταδδτη τωv κιν{oε_

δv τoυ ατη Ν&oυαα, ατιq διαδδoειq τrερΙ διαφωvταζ

τoU με τov oτrλαρxηγδ Mαvδλη Kατoiγαρη και τηy

αvαxδρηoη τωv Σκoυvτρfr και Λ&κη, επioηg oτrλαρ-

Χηγδν, crπδ τη Ν&oυoα με τrq oμ&δεζ τoUζ προκει,μδ-

vου να αvαλ&6oυv δo&oη αvτΙατoιxα crτηv Kαρατζ&
6α και ατα καλδ6ια Σαρακωτααvαiωv.

AκoλoυθεΙ τo τrλfrρεg κεiμεvo τηg τroοuvημoνευδ

μεvηg αvαφoρ&g:
1r)s

Φiλτατε κ. Θ&αιε,

Mετ& λδπηg μoυ εiδov vα μοΙ γΦφητε τ&g ειδξ-

αειg &q ixη η αατυvoμiα τrερΙ τωv εδδ και ιδiα δτl

εivαι γvωoτη η ε&} παρoυoiα τoυ oμων&μoυ των 12

δoτιq &v oδτωq δxoυαι τα τρ&yμcrτα δεv θα δυνηθ{

να κυκλoφoρ.fioη ελευΘΞρωq και μετ& τηv ατrδα6εoιν

τωv δειγμ&τωv.
Euτυ1δq, δμωg, νoμiζω δτι αvεκαλδφθη o τrφδΙ-

δωv δoτιq 6ε6αΙω9 θα λd6η τα ετri1ειρα τηg κακiαq

τoU εUθ0ζ ωg 6ε6αιωθδ.
Η δι&δocιq πεoΙ δrαφωvΙαg εμoJ και τoυ Kατα.

εivαι κακδηθεg ψειiδoq oαg 6ε6αιδ δ'δτι oυδ,iv oo6α-
ρδv εκ τωv εδδ oυμ6αιvδvτωv μivει 1ωρΙq vα τrερrδλ-
θη ειq yvδoιv uμδv.

o Σκoυιlτρηq μετ& 18 αvεxδρηoεv ειg ΚαρατΓ.
τηv Δευτiραv o δε Λ&κηq μετ& l5 τrεoΙτroυ δια Σαρα_
κατoαvαioυg. Στεiλατδ μoι παρακαλδ xρ{ματα' Πε-

ρΙ τωv τrδραv του τroταμoJ iγραψα xθεg ειg Bιρyιv[ov.
Tα ovδματα τωv δoλoφoνηΘδvτωv Ξxouor δημoorευθεΙ
εlq τηv αλflθειαv τα δε ovδματα τωv ημετδρων εiαΙ:

Γεδργ. Τζωρτζ&κηq
Eμ. Φιλιππ&κηq
Γεδρy' Mαθιoυδδκηq
Eμ. Γεωργιλ&κηq
Πδτρoq Κατoαβq
Mαvδληq Poυμιαvδg
Γεδργ. Γιαvvoδληq
Γεδρy. Tααvdκηg
Θωμ&q Koλιδ6αg
Xελιδτηq
Bααiλ. Κουλouμτrlq
Xcrrζηvικoλ&κηq

Μετ' αγ&τrηq

Θεδφιλog

Y.Γ. o Μαx&ωv δρxεται; KαΘ' & πληρoφρoι}μαt οU-

δΞv Exει να φo6ηΘη ερxδμεvog εδδ δoτε &v μEvη
ειαiτι ειq κovιoρτooτεφ€q &g oπεJoη vα aλθη,
διδτr ixoμεv αv&yκηv αυτoιj' θα με καθυτoyρεδ-
σητε σπoστiλλοvτΞg μoι εQημερΙδαξ τlyαξ.

Για τιg dγvωoτεq και αυνθηματικΞq λiξειg τrg ε-
vυτι&ρxoυαεg oτo τα'ραπ&νω Kεiμεyο τrαρδxovται oι
ακδλoυθεg διεuκ,ριvΙαειg :

- 
oμωvuμoq = €yVoΕ'i τov iδιo

- α1τδσ6εσι9 δειyμ&- _ ετroJλωαη τραυμ&τωv

- Kατσ.

- Kαρατζ.

- Λ&κηg

- 
Bιργιviα

- Αληθεια

Θα τρΞ'πει, επiσηζ, Vα Uπoγραμ'μιoθεi τo Υεyo-
vδq δτι o κivδυvog oδλληψηq τoυ Xριoτ. Περδικ&ρη
(Mαx&ωv) αε τερiττωoη €τrιστροφηξ τoυ στη Ν&oυ_

oα, μ&λλov εξtλιπε. Τoiτo τρoκδττει ευΘiωq απδ τo
υoτεβγραφo τηζ αvαφορdq τoυ Kατεxdκη xωρiq, δ-

ll

Ξ Kατoiγαρηg Eμμανoυfrλ,
oπλαρxηyδq

Ξ Kαρατζδ6α (ΑλμωτrΙα)

= Kατ(o)oυλ&κηq, oτλαρxη

Υδζ_ τo αυvθηματικδ, κατ& τιq
εvδεΙξειq, δvoμα τηq BE-

ρoιαζ
: η εφημερΙδα <ΑΛΗΘElΑ>

τηq ΘεooαλovΙκηg



]Ιωζ, o τελεUταιoq Vα υπεισE'ρχεται σε ειδικδτερεq πε_

ρi τoυ Θδματoq λεπτoμΞρειεq. Ωq πρog τα oyδματα

τωv φovευΘiντωv ανταρτδν τα oπoiα αvαφδρovται στηv

iδια αvαφoβ αυτ& oυγκριvδμεvα με τα ovδματα μ &g

&λληg xειβγραφηζ κατ&oταoηq εμφανΙζουν κ&τroια

διαQoρ&, κυρiωq oτα μικρ& (6αψιcrτικ&)'

Παρατiθεvται τα ovδματα τωy φoνευθEvτωv 6δ-

σ€ι τηζ xειρδγραφηq κατ&oταoηq:38

- 
ΠEτρoq Kατααρδg Αρ6αvΙτηg

- 
Eμμαv. Γερyυλ&κηq
Εμ'μ. Φιλιτrπ&κηg υταvδρευμiνog

- 
ΣτUλιαvδq Tζωρτζ&κηq

Γεδργιoq Poι.lμαviαg

BαoΙλ. MαΘιoυδ&κηg

lω&v. Xcrrζηvlκoλ&κηq

- 
Γεδρy. Γιαwoυλ&κηq

.... Xελιδτηq
Θωμ&q Kγoλιδ6αg

- 
Eμμ.Tζαvακ&κηq

_ Σouλιδτηq Κoυλoιlμτrξg

- 
Γεδργιoq Zoυριδ&κηg

Τiλoq, o αυγγραφEαq 'θεωρεi απαραiτητo να συ_

o1ετioει τα ανωτ.Ξ.ρω περi τωv φoνευθΞντωv αvταρτδν

oτoιxεiα Kαι με αυτ&'τα τταρεxδμεvα απδ τoν Δηu'

K&κα6o o-τα απoμw]μoνειiματ& τoU τα οπoΙα δxoυν

'ωg ακoλoδΘωq: 39

ΑτρΙλιog: Ev oυμπλοκη μετ& α-τρατoδ των σi>

μ&των ΚαταiΥαρη, Mτrεv{, ΣouμαvΙκα, υπδ την αρxtl-

γΙαv iου Kαrεx&κη ΓεωργΙoυ εφovειiΘηoαv:

l ) Γεδρyιoq Koυλμπηg εκ Κεφαλληviαg

2) Χελιδτηq
3) ΠΞτροq ΘεoδooΙoυ εξ HτrεΙρoυ

4) Θωμ&q Γκoλio6αg εκ Κoλlιδρoι)

5) Γεδργιoq Γιαvvoυλ&κηg εκ Kρητηq

6) Γεδργιoq Tζαvακλ&κηq εκ Kρfrτηg

7) Mανδληq Γεωργιλ&κηg εκ Kρfrτηq

8) Γεδρyιoq Zoυρiδηq εκ Κρfrτηg

9) λΛαvδληq Poυμαvι&g εκ Kρfrτηg

lO) Xατζηvικoλ&κηq εκ Kρητηq

1 1) Γεδρyιoq MαΘιouδ&κηq εκ 'Kρfrτηq

12) Mαwiληq Φιλιτrπ&κηg εκ Kρfrτηq
't3) Γεδργιoq Tζωρτζ&κηg εκ Κρfrτηq

Για τη μαXη τηζ XovτρoαoJγκλαq και τιξ συν-

θηκεg κ&τ'ω απδ τιq oπoΙεg 6ρf,'καv τov θ&νατo oι 13

αvτ&ρτεq μαg ταρixoιrrαι τrεριooδτερα Και πιδ αyα-

λυτικ& <rτoιxεΙα απδ μια εμπroτευτικfr αvαφoρ& τoυ

.oπλαρ1ηγoi Eμμαvoυfrλ Mπενfr πρoξ τov αργηγδ τoυ

Γεδργιo Kατεx&κη η oπoΙα φEρει ημερoμηνTα αδvτα-

ξηs 7 - 6 - 1906. To κεiμεvo τηq αvαφoρ&q αυτηg τα-

ρατiΘεται αυτoδαιο xωρΙq καμμΙα απoλJτωζ διδρ&^:-

ση τωv αυvτακτικδv και oρΘoγραφικδv λαθδv τα c-
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πoΙα υτr&ρxoυv o'αυτδ και τoδτo για τηv απoφυγfi

τoU Kιιrδδyoυ τυxδv αλλoΙωαηq τηq εwoiαg των προ-

τdoεδv τoυ.

Κιiριε Αρxηγδ

XΕρε δκ τηg τrαρoJoηξ μoa μdθετε δd δτι τδ
crφ&λμα εΙg τflv σUμφoρ&v ττ]v δπoΙαv μoJ E_

μελεv τr&λιv v& αυιlαvτioω δEν εiταv &τrδ 'μivα

dλd εiτααv τrρ,oδooΙαv &τζ τoJq &τΙμoυq ρoυμoιi-
voυq ,μ&λov Bλ&1oυq διδτι τdν Δευτδραv παρελ-
θδv Eφιγoν &τrδ... (δυoαv.) -ξεΙλΘοv ειg τδ μi-
ρog δτoυ iγινεv αυτ{v τηι,, &λδκoτov σUμφoΦy

δπoυ καΙ τflv &ληv φoρ&v Eκη μdg Εoτ&θμευ-

crεν'.. (δυααν.) dλ& δπιδη τδ κλαρ{v εΙταv μι_
κρδν καθδq καi... (δυα.) γvoρioη καΙ επιδ{ fr δ_

ραδεv μE Ξτrεovεy v& τoα6iξo ακδμ,α πρδg τd δρι

v& μiρη i0εδριαα καλδv v& καθioω μioα εΙq τδ

ρεδμα καΙ νd ixo &κρα εΙoιxΙαv γι& vd περdαη

i μΦα καi ν& τρα6Ιξo κατεvτoλioαg ειq τδ μΞ-

ρog αι)τδ.- &λd δεv γvooΙζo &πδ τoιiq δΙω

(2) τrios Eξ αυτδv'μΞ, τrρδδooεv δκδιθιoαv μακρ&
τ'oι] vερor] δι& τδv λδyov δE δπoυ εΙg τδ νερδ

oιvΙθoq τrηγδvoυv τooμπdvη τιx&vη v& περ&oη

καΙ τrαγ&vα θ& εiπ&yη v& πιfr τδv... (δυo"αν')

δq καi εκτoδτoυ &πεμακριvθfr τoυ vερoi &πδ-

στασιν (ΙO) λετrτ& τ{q δραq καΙ Ξoτελνori τ&

πεδγι& καi Eγδμιoαv &λ& πρooεκτικξ τ{ν τρΙ-

τηv φoρδv δπoδ 'Eτr{γαv ν& φE'ρoυv vqρδv δπoυ

Ξoιv&vτιoαv εΙq τ{v 6ρioη iv 6oυκδλov δrπδ Ko-

'ρoπ&v δπΙοq τιx&vη vd εΙv γαμ6Φξ τoυ ο τ&
ακαg δπou κατεvτ'oλξq τ& πεδyι& τδv ΞτrΙραv

μαζΙ τov &φoi τδ'Eκανα τfrv EξΞτααιv καΙ μi εΙ-

πεy αδτδ τδv δcπδλιαα καi τδ λδω πiγινε τ6ρα

μ&αε τ& γελ&δια crου 6γ&λετα τλδov ψιλ& καi

vd ixηg τδν vor]oου δταv θα εiδflg τΙτroτηg δλα

εiδοτr'frαεvμε καi θ& αi τrληβαδ μi τδ τrαρα-

τ&ιro αδτδq δ δccιμoq δEv γvoρΙζo διδτη τδ δι-

κδμoιl καραoδλη εiταv xαμηλd δvεκα τoδ κλα-

ριο,ιi δrπoυ εiταv xαμιλδv. αJτδq τδρα μετ& τrΙ;

φεξccτoυ τroiθε Ξκαvε δEv γvoρΙζo μετ& (2)

clφαq δμog ΞγΞvετo κJ'κλoq τoJ oτ'ρατoδ xδρηq

Ξμηq ,& &ιlτιληφΘδμεv τiπoτηg θvεκα δτoυ εΙ-

μΦα εΙq τδ 6&θoq τoδ ρειiματoq καθfrv στιΥμι_

Ξog iτrερvoiααv (2) τooμπ&vη καi εixαv 6γαλ-

μΞ.ι,α τ& πβ6ατα καi δxι τιρfrv δμτiκαv μEoα

εig τηv φμαθι&v καi E'παρατιρoδααv λiγo λι-

τrδv τδν μτnεδγιδv v& τoδq αιλ&6oυv δπoι: τorig

6τrxιαoαv δι& v& τoδq κ&uω 6ξE'ταoηιl διd πoλ&

ττρ&γματα τfrv δραv αυτ{v δτoυ τoJq ΞξΞ'ι'αoα

τoiq 6λδτo γvιααμEvουq λEγω τδv 6εριδτη ε-

λ&τε Eδδ δτou εiλθov ταjq 'E'καvα μερικΞq Eξετ&-

oειq δπoυ δcπδ τoiq (2) αJτoι}q ειiρΞΘη ρouμoιi'

voq ξ μ&vα τoιJ ρoυμoδvα 'καΙ δ τrcrrfiρ τoυ να



τrEζη δ δE (3) και ητriρ α'ι'τδv oτrioq κoυ6αλdη

τυρfl καθεκ&oτηv εiq τδν κδκιvo ωq καΙ &λou i-

ιlα &κδμα &λ& Φvoδ τrξ' iτrιδη λιπδv εiq δoην

δραv Eγιvδταν η iξiτααηq τδν.""(δυααv') δλδ-

γιρα λΞγ<υ τδv τrεδγιδν iτιμααθiτε καΙ v& τρα-

6Τξoμεv τδ μιiμα oιγ& orγ& γι& v& μ{v &κoι)-

γιτε _τ&ταxo_q '':τoλic δτroυ i6&διοαν δyδ δμ-

τrρξ πρo1oροιjιrroq (2.00) μEτρα 6λ€πovταg

(3) δπλiτε καi E'κiταζαv πβq τδ ρεδμα λδyω

τov μτrεδγιδv κdτo πλdκα διδτη κ&τη 6λδπo δ-

πoυ &,rrιλiφθισαv κατ αι)τfr 'καΙ iκατoαv αδτi

dαταμ&τιoαv εiq τδv λδφov καΙ 6γζoντα9 τ&

μαvδiλια τoυq καi iκαvαv αιμΙα &πδλιoα τδv δν

( I ) τoομπ&vov τδτεg καi τoi λδyω oεiρε μE

τρδττov v& εiδf,q &v εiv τoλ{ φεδγov αυτδg ιτr{

.......(fuoαv.) τic δραs &κoδγo dτrδ δν γiρcο

καi μEoα εiq τ& κλαρι& κρακρ& τ& δπλα τεo ι-

λiμη.- &φioωτα τδρα δκfr' &λ& Θ'Ξλω ν& &rT α_

μoΘδμεv καΙ v& εΙτrδ πρδq εΙμdg καΙ &λα &κδ-

μα Σ&q τρoακινδ
Mτεηg

7)6)6

Απδ τo κεiμεvo τηq αι'οrrδμυ εμπιατευτικfrξ ανα-

φοραq τr-ooκirπτει δτι τo υτrδ τov oττλαρxηγδv Eμμα-

vουηλ Mτιειri1 oδμα ατroτελoJμεvo crπδ 33 &vδρεq ε'i-

xε αποκλειc€εΙ oε xαρ&δρα και απσκoTΓεi απδ τov

*,}ρ,o δγ*" τωv υτrδ τov Kατεx&κη λoιπδv ανταρτδν

oι oπoioι ευρΙoκovταv μδλλov υψηλδτερα, oε &λλo oη-

μεio τηg Xovτρoooδyκλαg. Εvιoxιiεται, κατ'αυτδv τcν

τρδπov η dflτoψη δτι τo oδμα τoυ Mπεv{ κατ& τηy

&φιξfr τoυ στηv TΓεριoXfr Νdoυoαg τηv B - 4 - 19a6

και δτrcυg oυμτrεραivεται ,κατ' ει'roλη τou Kατεx&κη'

δεv ειoflλθε καθδλoυ oτηv τrδλη, αλλ& τrαρiμειvε στην

τoτroθεoiα αυτfl αvαμEvovτααζ εκεΙ τηv &φιξη τωv υ-

τrδ τov Κατεx&κη λoιπδv oωμ&τωv με oκoτδ τηv συ-

vivωofr τoυ μ' αυτ&' Ατrδ τηv κυκλωτικ{ κ'Ινηαη το:ν

τμημ&τωv τoυ τoUρKικoδ oτρατoδ και μετδ αττδ τε-

τρ&ωρη μ&Χη με αυτ& o κδριoq δy'κog των υτrδ τov

Kατεxdκη αvδμbv επΞτυxε vα διααπ&oει τoν κλo'δ

xωρΙg crπδλειεg (τrλflv oριoμ6vωv τραυματιδv) και 'ιl]

δ,oψγ.,. Toι)τo δμωq δεv oυG6η και με τo oδμα

Mτrεvfi τo ευριακδμεvo εvτδq xαΦδραq τo oττoio δ':v

εixε oτrτικfl πρoo-πδλααη και λδγω τηζ Yεωyραφικηζ

θioηq τoυ Kαι τηξ τπ'lκvfrq τrερi αυτδ 6λ&ατηoη9'

'Eτoι, δταv αvτελ{φθη την Trλiρη κδκλωofr τoυ

flταv αργ&'Kαι τo μδvo το oτroio δττρετrε να ετrιδιδξει

flταv η δι&ατrαoη τoυ κλoιoδ με δoo τo δυvατδν oλι_

γδτερα Θiματα. Kατ& τηv εξδρμηαi τoυ ατrδ τo 6&-

θoζ 'ηq xαρ&δραq και μδxρι τoυ xβvoυ δι&oπαoηζ

τoυ κλoιoδ 6ρfiκαv τoy θ&vατo ol Ι3 αvτ&ρτεq' Απδ

τα γραβμενα, επiσηq, τoυ Mτrεv{ επι6ε6aιδvεται η

dαroΨη δτι oι 'κιvfloειξ τωv υπδ τov Kατε1&κη λoιτιδv

oωμ&τcov και κυρiωg τoυ oδματδq τoυ εi1αv ετιση_

μαιi€εΙ ατrδ ρουμαvΙζovτεq τoιμEvεq και καταδoθεi

στov τoυρκικδ oτρατδ με απoτEλεoμα τη διεξαγωyl1

μ&xηq μεταξι) τωv εμπoλδμωv, τηv yvωoτη μετδπειτα

με τo δvoμα <μ&Xη τηζ Xoντρoooι)γκλαq>>' Για rηv

τrληρΞoτερη καταvδηαη τoυ κειμΞ'νoυ τηζ αVαφoρ&ξ

τoυ Mπεvfr παρατΙθενται διευκριviαειg αxετικd με Τιζ

&γvωoτεq και oυvθηματικig λδξειg oι oποΙεq τrεριi-

Χovται o'αυτδ:

_- ρoυμoι)νoι : oι ρouμαvΙζovτεg

- 
qχξp616v συμφσ" : €yVo€i τov θ&vατο των l 3

βv αvταρτδv

-- Kατεντoλiσαζ

- 
1σρμnftyη

_- παY&yα

- 
β9μgs}9y

- 
Koρoπdν

- 
1ftσμgq

- μπεδyι& (πεδγι&)

- iξ'iταoη

- 
1qρqg!χη

- γvιαoμΞvoι

- 
6εριδτηq

-- τ& τrtζη
__ Kδκιv,oq

- 
nftlqXeq

- 
1ft1g τrλ&κα

- 
τεoιλημη

- κρdκρ&

: ΚσT'ειrτoλ{v oαg
: 6oακoΙ, πoιμEvεq
]] αvιΧVεUτιKδ/ καταδιωκτι-

κδ ατrδoτrαo'μα
_ 6ooκδq, τroιμivαg αγελ&-

δωv (6ooειδδv)

= Koρoπ&v (xωριδ Xωρoπ&_

Vι/ vuy Στενflμαyog)
: ι.lTΓoKopιστικδ τoυ Αvαoτ&_

σιoζ

= oι &vδρεq τoυ oδματog
: αvdκριση

- τrρoοrθημ'Evog oκoττδg
_ φo6ιαμEvoι, επιφυλακτικοΙ
: o κ&τoιΚog τηg BΞρoιαq

: επαμφoτερiζει
_ o τoυ'ρκικδζ στρατδζ
_ δυvατδq Φρυ6o9, κρδτog

(τrdταγog)
_ πρηηδδv/ μτrρoJμυτα
* τrαραδoΘεΙτε (oτα τoUρKι-

κ&)

- o θδρυ6oq τωv κιvητδv oυ_

ραiωv των δτrλωv δταv c_

τrλiζoυv για vα πυρo6oλfr_

σoυv

H λαTκfr μoι)αα τη_c Ν&oυoαq ευαιoθητoπoιη-

μδvη απδ τη μ&χη τηg XovτρoooJγκλαq και τo θ&'

Vατo τωV 13 αvταρτδv απ'oθαv&τιoε τo τ'ραγικδ oυμ_

6&v α' Evα Θαυμ&oιo δη'μoτικδ τραγoδδι - 
θρr\vo τo

oπoio παρατiθεται αυτoδoιo: Φ

ΣτΙq δεκατρεΙg τoJ Απρlλιoδ

i μEρα flταv Τρiτη
πoδ φiλι6ιv oJ dρxηyδq

τoUq νEoυg &π' τ{v Kρi"η'

- 
[6y τδvτιζα μαvοriλα μoυ

γι& ν& μdq ξrγυμνδooυv
κi αi Evα μνfrμα δεκατρεΙq

γι& v& μ&q παραxδooυv'
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' 'oπXoιous δ& ζηαει &τroδ μ&g
' v& τ&vει δq τηv Κρ{τη

v& τrεΙ εΙq τiq μαvoJλιq μαq
] .η φoυ6ιρ{ μαq λriτrη.

Moδv τrEq τηq πδq παvτρε,iτηκα
κi τ{ρα μνιd yuναΙκα,

. τΓiρα τdv τrλ&κα πιθιρ&
τf μαιiρη γηq yυvαΙκα

κι' αδτ& τ& μαuρoυλΙθαρα' αδδρφια κi ξαδiρφια.
'Αv&Θιμα ατoδv &ρxηγδ
δθv θδoυαιv παρ&διq

i v& oτ'εΙλoυμι oτ,Ιg ,μ&vιg μαg
ν' αv&ψoυv τιg λαμτr&διq.

Eivαι αξιoαημεi.ωτo δτι oε τroλλ& oημεiα τo δη-

μoτικδ τοαγoJδι αvταπ'oκoΙvεται στηV ιoτoρι,κ{ αλfr-
'θεια δτrωq 'rr.X. o αριΘμδg τωv φ'ovευΘivτωv Kαι τo yε_

γovδg δτι δεv εΙyαv τρoλ&6εr να εro-π'ρdξouν τo μηVι-
'αio επiδoμd τ'oυq, κυρiοη oι τοU oδματoq Mπεvfr, τo

'οπoΙo τoυq εyoρηγεΙτo για τηv αvτιμετδπιoη διαφ&

ρωv ατoμικδν και &λλωv εξδδωv. 'oμωζ, δτωg o' δ-

λα αxεδδv τα δημoτικ& τραγoJδια τα oτιoiα oxετΙζov_

ταl με μεγ&λεg oυμφoρΞg η ημiρα τrρΞπει να εivαι
Tρiτη και 'Ι 3 τoυ μηvδg (γρouαoιiζικog και αυvδεδμε-

νoq με κακoτυxΙα αρι0μδg) Ξτoι κl εδδ ααv ημερoμη_
vΙα διεξοryωγic τηq μ&xηq φΞρεται η 13η ΑπριλΙoυ
εvδ τo oρθδν και ατlδ διαoταιiρωαη o'τoιxεΙωv εξα-

κρι6ωμΞvo εivαι δτι frταv η Ι1η Ατrριλiou ('Ι 906).

EπΙcnηq, κατ& τηv &πoι1lη τoU συyyραφΞα o oκo-

τrδg τηg εξδδoυ τωv clωμ&τωv oτη XoντρoooJyκλα δεν

iταν τo γλEvτι για Vα γιoρτασθεi - δπωq στo τρα-

γoδδι αvαφEρεται - η &φιξη τoυ oδματoq Mτrεvη, αλ-

λ& κ&πoιoq &λλoq o'τδxog τoυ Kατε1&κη, για τoν o-

π'oio τελικ& δεv υτr'&ρyoυV σαφi τrληρoφοριακd oτο,-

xεΙα και μaXριζ δτoυ υτr&ρξoυv εvδεxoμΞvωg τΞτoια

ειq τo μEλλov, τo ερδτημα τrαραμivει ανατr&vτητo και

ετroμΞvωq ερευvητEo τo θiμα.

TΞλoq, απδ τo σUYΥραφaα ετrαvαλαμ6dvεται η

dτιoψη δτι η μδxη τηg XoντooooJyκλαg, παρ& τηv α-

τυx{ Eκ6αoη 'rηq, εδραiωαε τηv ελληvικfr παρουoΙα

oε εκτεταμivεg περιoyiq τoυ Bερμioυ και κυρiωq oτιc
'τrεριoxEq Ν&oυoαg, B'δρoιαg και 'Eδεooαg, xωρig vα

εξαιρδooυμε κι' αυτ{v τηq ΛΙμvηg Γενιταδv και ατιδ'

6η η αιτiα να πρo6ληματιoΘεi η 6oυλγαρικfl και ρoiJ_

μαvικ{ τrooπαγdvδα'oι oπoΙεg ταo& την κ&τroια αρ-

γικ{ αναθdρρηo{ τoυq μετ& τη μdxη εφρδvτισαν vα

'τrεριατεΙλoυv τιg επιθEoειq τωv ενδτλων αωμ&τωv

τoυq κατ& τoυ ελληvικoδ crτoιxεioυ ατrδ τo φδ6o 6ε-

6αiωv αιrτιπoivωv απδ μΞρoυg τωv ελληvικδv αVταρ-

τι,κδν αωμ&τωv τωv oπoiωv η αριθμητικfr δJvαμη, 11

ιcrxδq τrυρδq και η ττολεμικ{ κατ&ρτιoη Ξ6αιvε oυvε-

xδq αυξαvδμεη.
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BΙBΛIoΓlΡΑΦΙA - ΠlΗΠEΣ - Σxo,ΛΙA
(oι αιiξoιrrεq αριΘμoi αΦoρoδV

στιζ παραπoμπiq του κειμδvoυ)

l) Στδρyιου Σπ. Απoατδλoυ: <<H MΑXΗ THΣ Σl_
oYMΠΑΝ l TΣAΣ>), τrεριoδικδ <N lAOYΣTΑ>, il<_

δoαη τou Συλλδγoυ ΑπoφoΙτωv Λ.Γ. Ναoιiαηq,

τει)xoq 45) l988, oελ. 147-15] και 168.

2) ΣτEργιoυ Στ. Απoατδλου: <<Η MΑΧΗ TΗΣ ΓKo-
ΛlΣlΑΝHΣ (ΛEYKΑΔ|ΩΝ,)> δ'τr. τεJxog 50)

1990, αελ' 4-8 και l '| 
.

3) Xovτρoαoιiγκλα: Hμιoρειv{ τoπoθεcrΙα Ν.Α. τηg

Ν&oυoαg (oτo γλωαoικδ ιδiωμα τηq Νdoυoαg

η λδξη <<ooJ6λα>> λΞγεται <<ooι)Υκλα>>).

4) Kατεx&κηq Γεδρyιog, αξιωματrκδq τoυ ελληνr_

κoιi ατρατoδ φiρωv τov 6αθμδ τoυ αvθυπoλoxα_

γoυ πεζrκοιi. 'Εδραoε ετri κεφαληg oδματoq αv-

ταρτδv o-τo Bιλαiτι MovαoτηρΙoυ υπδ τo ψευ_

&bwμo κατετ&v Poδ6αq. ΑντικατΞoτηoε τov K.

Mαζαρ&κη (Ακρiτα) oτη διεδ&;ναη τoυ Kivτρ.lυ

Ν,&oυoαq τov ,Νoiμ6ριo τoU 'l 905 εργαξδμεvoq

δfrΘεν ωq μηxαvικδg αε ερyooτ&oιo τηq πδ)ηg

με τo ψεUδδvυμ'o Γεδργιoq Ατooτδλoυ. Στην με-

τ& τoυ ελληvικοi πρoξενεΙoυ ΘεooαλovΙκη'c εμ_

τrιατευτικ{ ,αλληλoγραφiα τoυ υτroγρ&φει με τo

ψευδδwμo Θεδφιλog { Θεoφiλoυ. Την ilη Α'-

πριλΙou l906 τραυματΙζεται oτη μ xη τηg Xov-

τρoαoJγκλαg. Επανiρyεται στηv Ελλ&δα τov l-
οJλιο τoυ 1 906 αvτικαταoταθεiq απδ τov αvθυ-

τroλoxαγδ πεζικor} Νικδλαo Pδκα (κατrετdv Ko-

λιδ).
5) Xωρoπ&vι (νυv Στεv,flμ'αχoζ)' Xωριδ στηv TΓεριο_

xi 'Ν'&oυααq 7 xιλ. Ν.A. ατδ αυτ{v'

6) Aρκoυδo1δρι (vυv Αρκoyδρι). Xωριδ στηV πε'

ριox{ Νdoυoαg 6 xιλ. Ν.Δ' ατrδ αυτflv oε ''μιο-

ρειvη περιoxη τoυ BερμΙoυ.

7) Mτεvηg Eμμαvoυηλ, oτrλαρxηγδq εκ Kρfrτηq' Α-

φixθη o-rηv τrεριoxη Νdoυααq τηv 8 - 4 - 1906

τεθεig υττδ τιq διαταyΞq τoυ Γ. Kατεx&κη, αρ-

xηγoι) τωv αι.ταρτικδv o'ωμ&των τηg περιoxfrq'

Mετα τη μ&Χη τηζ XovτρoooJγκλαg κατδφυγε

με τo oδμα τoυ στη λiμvη Γιαvιταδv και ενioxu_

αε τo oδμα Παπατζαvετδα τoυ δρo'ioε εκεi' oι
δJo oτrλαργηγoi πρooδ6αλλαv τo xωριδ Mικρo-

yoδζι και εφδνευoαv πρ&κτoρεg τηq ρoυμανικflg
προτrcry&vδαq.

8) ΦωτoαιrrΙyραφα τωy εμTrιστευτικδv αυτδν εκΘi-

αεωv Ξθεoε εuγεvδg ατη διδιθεo'{ μoυ απδ τo πρo

oοyrrικδ τoυ αρ1εΙo o εξ ΑΦηvωv κ' Γεδργιoq To.l'

αiμηg lτρog τoy αrroΙo ο συYγρσφ'εαξ εκφρiζει

.6αθιiτcrεq ευ1αριατΙεg δ τη ατ{λη αυτ{'

9) Kωv)voυ Bακαλδπoυλoυ: <'MΑKEΔoΝlΚoΣ Α-



ΓΩΝΑΣ> (H dvoπλη φ&αη 1904 - 1908), αsλ.
'l l 'Ι , Θεoαλoviκη 1987.

'l O) Γαρtφηq Kωνoταvτivo(. υπαρxηγδq αρxικ& τot
αδματoq K. Mαζαodκη (ΑκρΙτα), ετri κεφαλ,jq,
αρyδτερα. ιδioυ oδματoq αvταρτδv. Kατ&γov-
ταv απδ τιg MηλιΞg ΠηλΙoυ. Tη vJyτα τηζ 6ηq
Trρoξ 7η Αυγoιioτoυ 1906 oτα καλι)6ια Kαρα-

φυλλαΙωv κoντ& oτo ΤoερuEoo6o τrρoo6&λλεr αι-
φvιδιαoτικd τα αδματα τωv Λoδκα και Kαρατ&-
ooυ. (BoΟλyαροι τρoε6δδε9). oι τελευτα[or 6ρi.
σκouv τo θ&vατo ατrδ τov Ιδιo τoν Γαρδφη o o-

τιoΙog, δμωq, τραυματiζεται Θαvdαιμα Kαι υTΓο-

κirπτει oτα τραιiμ,ατ& τoυ. Evταφι&oθηκε oτo
xι,rριδ ΓραδEσvιτσα (ετri yloυyκooλα6ικoιi εδd-

Φoυs).
1 1 ) Πουρiyκαq. oτrλαρxηyδq ατrδ τη Ν&ouoα (6λ.

Kωv)νoυ Bακαλδπoυλoυ, δ. τr. αελ. ]'t l ).
l2) Kατ(α)oυλ&κηq Γ' oτrλαρxηyδg απδ τηv Kρητη

o oπoΙoζ iδραo,ε ατηv περιoxη Νdoυoαq. Τc
M&ρτιo τoυ ]909 μετ.d τo Xουριδτ, δoλoφovεiται
ατηv iδrα πδλη ατδ αγvδατoug.

13) Σ&66αq crπδ τη Χειμdρα. 'E-
ναq απδ τoUζ UταρXηyoJq τoυ σδματoq Στrυρc.

μηλιoυ (Mττoδαq - Αθ&ληq). Αvεδεixθη oε ικαvδ
oπλαρxηγδ και τταρoυαiαoε αξιδλoyη δρ&oη (δ'
τ. αελ. 11l).

14) ΣουμαvΙκαg f ΣιμαvΙκαg Ιω&vνηg. ΝαoυoαΙog ο_

πλαρxηγδq o oτroioq iδραoε στηy τεριoXη Νd-
oUσαζ Kαι Ν. .ηq Bδooιαg TΓρoξ ToV Αλι&κμoνα
ετri κεQαλr]q ιδioυ αδματoq αuταρτδv. Στιq εμ-
τrιατευτικΞg τrρoζ τo ελληvrκδ πρoξεvεio Θεoαα-
λovΙκηq ε'κθΞαειq αvαιpiρεται Kαι με τo Qευδδvυ-

μo Δι&vηq.
15) Σκoυvτρfrg Eμμαvoυηλ, oπλαρxηγδg απδ τηu Κρfr

τη. YπηρEτηoε, μεταξιi τωv &λλωv και υπδ τιq
διαταyδg τoυ Γ' Kατεx&κη στηV Trερlo1fr Νdoυ-
oαg. (6λ. <o MΑKΕΔoΝlKoΣ ΑΓΩN KΑl Tβ.

ElΣ ΘPΑΚΗΝ ΓEΓoNoTΑ> Ξκδooη Γ'E.Σ.)Δ.
|.Σ. oελ. 227, AΘi1να 1979.

16) Θ&αloq: Ψεuδδvυμo εvδg εκ τωv υπηρετoιivτων
oτc ελληviκδ τrρoξεvεΙo ΘεooαλoνΙκηg.

17) Ψαλτηq: Ψευδδwμo τoυ oπλαρxηγoJ Eμμαvo,,-

ηλ Mτrεη (6λ. τrαρ. 7).
,l8) ΠΦ6ατα: σπλiτεq'
19 α) ΠαραλεΙτιεται τo μiροg τcυ κειμivoυ εττειδi

δεv εμφανΙζει εvδιαφEροv.
I9 6) Tεακερδq: Δια6ατ{ριo.
20) N. : Νdoυαα.
21) Κ. Mαvδληq: Kατoiγαρηq Eμμαvoυηλ, oπλαρxη-

γδq ατrδ τηv 'Kρfrτη.
22) Aπooτ6λoυ: To ψευδδvυμo τoU KατεΧdKη ωζ μη-

XαvιKoδ σε ερyoστ&σιo τηg Ndoυααg. 'oπωg

φαivεται o Γ. Kατεx&κηg μετ& τov τραυματroμδ

τoυ vocηλει)θη.κε oε &λλo oπΙτι fl ατην Παvα-
ylωπoJλα. ΕΙvαι 6i6αιo δτι κατd τηv αvαxδρη-
o{ τoυ φιλoξεvoιiνταv ατo oπiτι τoυ Xρ{oτou
Καρυδ&, ψαρ& απδ τη Νdoυoα, με τη 6o{θε,α
τou oπoiou δrdφυγε κατδπιy τεxv&oματog απδ
τηv τrδλη ετιoτρtφovταζ στηy Eλλ&δα τoν Ιoι]-
λιo τoυ l906.

23 ) Ντι( μ)ν&κηq: Αγvδoτωv λoιπδv oτoιxεiωv.
24) Παvαγιδτηg: Πρδκειται Υια τov Παvαyrdrτη

M&ζo.
25) 'Aθωq: Ψευδδvuμo τoυ πρoξδvoυ Λdμτrρoυ Kο_

ρoμηλδ στη ΘεσσαλoyiKη.
26) KoντoyoJρηq: Διτrλωμ&τηq. Αyτικατ€ατησε yια

μεγ&λo yρovικδ δι&ατημα τoν Λdμπρo Koρομη_
λ& αναλα6δv τo πρoξενεΙo ΘεooαλovΙκηq.

27) Παμiκoq: Πρδκειται yια τoV Παμ. Zυμ6ρακdκη'
28 ) Koυτooμιx&ληg : EvδεxoμΞ.νωq vα τrρδ.κειται τrερΙ

&λλoυ αξιωματιKoJ, o oτoΙoq υπδ τrρoiiτroθΞoεlq
θα μπoρoJoε yα αvτιKαταoτ{oει τoν τραUματι-
αθδvτα Γ. Κατεxdκη.

29) ΠαραλεΙπεται τo μiρog τoυ κεlμEvou ετειδη δε,
εμφαvΙζει εvδιαφEρov.

30) Παπαoτεργioυ Αθαvdoιoq: Δεv τrαρixoνται ΤΓε-

ριooδτερεq πληρoφoρΙεq περΙ τoυ πρooδτrou τoυ.
3l) Στo πρ,ωτδτUπo αvαγρ&φεται τo δνoμα τoU εK

BερoΙαg ρ,oυμανΙζovτoζ, εδ(b παραλεiTrεται.
32) Bλ. παρατr.27.
33) ATr.: Ατrooτδλoυ (πβκειται Υια τoν Γ. Kατε-

x&κη).
34) Boδεv&: 'Eδεoαα.
35) Eρευvητδo τερi πoΙou πρδKειται.
36) lδιοκτfrτηq vερoπρΙoνωv oτo ΣΞλι και Γκoυρvδ_

σo6o.
37) Γκoυρvδoo6ο: oρειvfr τoπoθεoΙα B.Δ. τηq Ν&-

oυσαζ.
38) .Φδτοαvτiyραφo ευρicrκεται oτo αoy_εΙo μoυ.
39) Δημητρioυ Kdκκα6οU: Απoμvημoνεδματα <<MΑ-

KEΔoΝlKoΣ ΑΓΩN>>, oελ. 128-129. Δημooι-
εJματα E.M.Σ. ΘεooαλovΙκη 1972.

40) T&κη Mπ&ιτoη: <<TΑ ΔΗMoTlKΑ TPΑΓOYΔlA
ΤΗΣ NlΑoYΣTΑΣ> oελ. 20, Νdουoα, Aδγoι,.-

oτaq 1977.
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T0tl ΓAZl{ EBPΕN0Σ lfil ToN ΣlEχ ΛEAtl
lL 26aιξι στrj <Nιi,c)στι" (τευ7,'3

53' Oz"τω,δ,:ioυ Νoaμ6,ρioυ - Δe-

ιι6,ρ['c''l 1990' cελ. 139 - 14Ο) τ'
οτ1μsiοlμz τoυ φj)'ου τω'. (cυνl1ου)
c,lνz'd'!\τc'l x' Axιλλθα Φ. Ιxο0τι,
1υε τiτλo: ,.Σχoτιxi, 1ιε ττγl xτicτ1
-xzl θεμ'ελiω στ1 τ\i Nιd,oυoτα.c>.

1. To πεηι'ψε'γ'α |ιε 1Lν|}1|,o1'oντβt:7

(α.φoυ 1ι'cυ το εi1ε πρ'οαναγγaiλ'ει ''

Σnμ,ε,iω,μα
τoυ ΓtΦρvoυ xιoviδn

iδιη) , γι'ατ!. τr' θ6,μα τoliτo μc α-

τα'cγaλεt, εδ,ιb xαι π'oλ).ω γρ6νcι,
^iε1aνbq το οποi'c a{γω τη ^γνωψτ1 l'-

τι θυμ'6ταν c x, Γxoντα;, ψια τ'ι':'

ι,ιυ εtΧα- διυ,ρioει, cτa παρe)''θδν, ω-

γιτ'lπα 1lι]ΞΙ)'lετtbγ, i|ιoυ (των οπoiω'l,

1ι&λ,ιcτοι, ττγl τε'ρi'ληι!Υl ειxε |ιLaΦ"

φ?L5..' cτ^r1 ^γα'λλιxi| ^i1 cττγt 1"τ\λ''-

ιt. γλilaaα) , 6τa'υ γ[νεται ανσ'ΨΦ

'.,ια ιαt oe τon3το, δπωq τ"αι ανατΥΞ-
\iα τηe (απ6 τo 1963) eτoιψωζ6-
l,L.'/ηζ iψ'Δ)Φ(ραφtα< ηroυ, μo τiτλo:
.Tοι βαxουφια α:ττ6 νοψιxli. y'αL ιστο'

ρ'.xi, &πaι!τi x* 'ιδ'ιαtτeι9α το βιιοΔ-
τL τo') Ε6ριιδq β6ηr. Eξ i').λcυ. oυ-

iητi,sαψz \Lσ- a.ι ζt'ττγ,ιω τa'3τa' a''-
xε;!i φ'oρiq' τ"α'ι γ'" αυτi (1ιε ττ,

1νιoττ'i, ευγ6,rει& -;oυ) aξε τ'ΓΓ/ ι'"'
'λ.ιcι5'lτl γα |ιoυ δωρicει φωτoτυπisi
εyμρ&φων, αoυ αφaρoυν cτo βωxου-

φ: τoυ πaρiφη,μo,.l Mε1μ6τ Aλ{ τη;

'\ιγ'jπ,τoυ, πa'l 'lπα?T'eι ατη γεν'jτει-
';'i τo'l, δηλαδf cττγl Κι6&λα'.

2 ' Βξ6αιω. δsy απα,α1oλιil τι;
ο;ηλεg 6cν Υ|'α' Υα.., Υy'1?'L|t.ασLo 

'iι

'"1''ι 'lx' π';,ocπαθl1,οω ν1 ιu€lι(bσω τη'l

ι'ξ.ι τηe e\ρΥα'σ|σ.q τoυ x' Γxo6τα,

"γ'. ατt et'iαυ αν'θ,,:ιil,πινo να ληoμoν,o6'l

Δλοι ν'ω'', τελιx&, aη''ρωci,ω d'1ει, 6τ:

-'' y".[ψΞν'o τoυ x. Γxoιiτα 'ei.να'' x,ρ^ir

::,ιc. sνδ:ιφ €ρoν xιι y'α,τα,τoπυσ:''.-

ιL' ι'7'''α[τei/α \Lα -νo')ζ πcλλoriE. Δ:"'
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Mε αφoρμli τo ρ'nμεiωlμα τoυ,Α. Γκo6τα

lil! ΠAΛ| ΓIA T}lN IΔPγΣΗ T}lΣ t{ΑOγΣAΣ,

Θι tγpαφx, }'aιπ'δν, τo .ττl'μεiω,i-ι,ι

τηi'lτο α'ν oτη τι\'ο6cια''i!ρτp|,lΙιoτ,oi'

ουγιενη βιι6\υaγραφ[α δεν dλειπε μιd,,
cγετ'.xt. xeι oυcιδδη6, 1rελ6ττ1 τ,oυ

ιξ!γαcτο'ι λ{αz:δ6γa,.tτopcaδ[φη
y",ι''' Lστa'?''y.o6 Ιω&vνη ({ Γι&ννη)
Ιi. Βιoδ9α'6iλλτ1, τ; οπο,tα, να'ιiΧ,ι'ι

6τ'" !τpeπε να" ωναφερΘeL οτ,, aηψεt'
,''|rLx' 1σ) ι. lν',dτ*, τo oποtο, tτsι,
()ι i,τα', 1t'''6 fr.Θ?LΞιτLι/ι (xα'ι 1ι'ε 7'r'

1-p.ιiιΞaLxδ περιa16,1ιoνc) , σ-l ττ1 χpτs
σ'"|Lo.7'a'.'.!'35a' ωφo'j, 1ι&λιcτα, συyo-

δe'joτα: ιι'' απδ εννιd τημειιilcει6 -

β:'6\'.ο^γ ρ α'φιx!6 παραπo'1ιτ!;, d'lδει-

ξτ1 δτ'' η φιλ'οδ",ξ[α τaυ i1-uα''/ Υα e!'-

')L'. (r"ιι) τΞχilrη13ιωlι6'lo,,hlτe νι
ι.''.'θιt ali' 1ιιxρ6 ιcτα2'.τ"6 iιελdτημα.,
ιιΞ Ξπιστη4r'l'.x€'. αξιωse'.:' ιz'' Lγ''.

ιυ; οxλz'[x:υψ!.Υ,ι ιei1''e'l c.

_\νωφ,dρo1rαl, σ1).Υ xεy4,/''p!ν α, στηγ

Ξiι\αc'iι 1ρ9; nΙ'cτoρ'ιx& πε,ρi Nωo,j-

5τ|-Ξ, ε1ξ ανex'δ'δτaυ γer,ρη'ρωφaν,,
τe'ρ'..ι'δ''τ6,rΜιxεδoγιγα>, τ6,uο6 3o;,

1953 195,5, Θε,ocαλον!'xι1 1'9b6'

οaλiδεg 726 - 117' Exε| (c,ολ. 131

- 141) δημoτιε6εται α.ν'!x'δ'oτr' xα'.

z2"'. 6)'ο"l,'1 (δ ε'lτe ρ 6γ ρ ιφο) γec v 6"γ'p ι
ic (19 ::)'i'δωr) ' x&';οιο'l Νzουcαi-
Γι'). 72\ ^1λiτιlce'. ι'-e:λ ιτ;l ε;ι'ια-
iΞτ-fti -'.l'J 7822' ιz'. ιι:!i'η'. ο:''

γ,.'a,,ι-''-ι-.1ι''zL (:l'τe .Τ7ι'ρ1ι=tz,'-

6r',") . o :''.-)',,Ξ -.o'l . )').λωο=e cυν-

-"ι''ιτi'ieτα'. ' lγe'7'l"ν, γa τoν τ!':λο

τO') cημaιιil1ιατo; του ι. Txουτ'ι'
l-α|' \ 1:Jτy\iΞ:/"ι?.|iιeνL, e'π''ry ρ&'φετα'.,
,.Eν πε1pιλl1ι.|.,εL1 Γνδτ'ε ται απδ ποtοι
exτ[cΘτi η N&oυcαr.

o Rαcδρα66λλτ1 πpδ''αξ'e εισαγιυ-

Ιiι, ευρεiα τε.ρt\η'l2τ1 χ€ι,r|, c1'δλια

(τJ'. 126 - 131) , τaeτιx6. με τo ε_

\ιι ρετr.τ'ω eνδ''αφ'!n7o'l fr.'?La'/'6L\6'/'

;.υ y-eυρa1'ρ&φ,o') ' τo oτato ααxολι!'
τ?,ι llιε την Lδρυcτ1 τηζ π6λεω; τη;

N&oυcα; απδ τoν *Χατζ{ Axμd;
Ε,6ρe',4ζa^γ\oυζ), μΞ τ'ον τωφo τον

cτz Γ'.ι'',ν'.τci' ',tΞ τoΥ Σι*1τ1 Λιi-
'/Ιl' lι.9 ic): ιιιωφν,γδντzζ στηγ

oΠα'λ'''cν&1o''l'ιτι" ιιτο{xo:lq τ!6l

1ιε τα. 7u'ρqγ[ψ,'ι ;η-' χ1ι με ioυζ α_

γιδνο; τη; εΥαγ'''!.aν του Α-}.l1 Παoi
iU)} Ιιυαγγiyων (:aλ. 1 - 7) . To

μΞταλ$-LιΞ|?.J) 6μω6, _rμ{,μα iου ΧεL-

ρ,"γρλφοι. (oε).. 8 - 19) α,φιε1ρ'ιilνε-

τL στΥΓ) εξ''oταρηcη τωγ γ$r,o,y6τωr'
τr)υ ανc.φεi,'J'i-ναL σττ|) πρoεργαo[ι'
sττ;l τ"'i1'',u'lξτ1 y'Φ'. σ1τΓ/ ιτο'ρ'εtα - απ'ο-

τ'lγtα" ττ13 eπα'lα.cτ6'sεω1. τω 1822
τη€ N*oυoα6, 6fiaυ xαc στΦL',ατα'

'E1ω, ,)'oιπ6ν, τη γ';ιb1ιη δτι α'ξt'

ζει να ωνωδημooιευθ.εi (οτη <Nιd,-

oυc:α,) c'λδτ\τi'ρη τ, εο"γαι[ω ro6τ'η

(ει,cαγωγl1 - cγb'l'''α x7''. τ'c ιe[1ιe'lc
-"J' γ.ι'.'1a^l','λpo'-l) . ιilcτε yα e[yι''
;'.l' τροι'.τi, :τoυ6. πo,λλo6ζ αyατyLo-

iτΞ,: a.j') iΕ'ι'..ι7ι'.r"o|3' aJ'" oπoLoL δΞy

διαθjτ.ουy τo πειρι,aδαδ oMαxsδoyι-

x*" (!.xδocτ1 τη; oEτωι,ρεiα6 Mαrε-
δaν''xωy' Σπoυδιilγ>>), ^γιατi πιcτ'εδοr,

πω4 el.ναι τ'ο οπoυδαι6τεi?a γ''Ξιψ.εyc

Υ''x' 1τl Nd'oυcα, μετιi, τo 'tr"ε''ρδ^γρα'-

φc τa1) Δ. ΙΙλαταρiδη (πaυ Lγε'' ex'

διbcει ι'τ.\.,' E]υοτ. Στoυγιαγν&'-

zτ,:-) τι'. ττ, "γ'lι-ocιi, o'ψιλ[α. τ'oυ Ν.

Ι' . Φ:).'.;τ!'}'τι. ;'''l :''l-*ιbΘηr'':, $cτε_

'-7-. jΞ βιil'tο.

3. ΚιΘδcC δι αφaρω oτι; 1-ιελ6_

:Ξ: 'ιrυ. it"') )TLΦ''ΥιxBτ1xα (αtrετιx&,

ιΞ iη'l :.7"','lc\ τη; πdλεω6, y'σ.L τo')

FΔρz'fi'-:). δiνω ττ1 p'sλιoγραφιxt1

3νδει,ξη (τωr δ'jo πaυδιιd;ερων) :

,\'. o0 'ocι,o6 Θεoφiντ1:.' o νi-
o;. (o οξ Ιωανvdνων' r'α't"'o'3aο6 ττ1;

Μαxεδoνιri6 Νωο6cη6, η iδρυοι;

τηi πδλεωζ xαL τ1 r;σ,τξωγf των

xατoiτ'ων\ >>' 5τo 1lε|?LσδLy''6 nMαxε-

δoν'.ι&o ' τ6μo; 8oζ, Θεοoαλονixτ1

1968, oολiδοe 223 -238 xαι ιδι'αt-

τ:ρτ αελiδε; 236 - 238, 6που, cτ:;

υπooη4-ιε,ιιilco'Lζ} &\'α'φq9Φ σε' εννξ7'

Συ;iyεια ατη αελΙδα 23



To ((M AKEΔONΙΚON ztLTΙΙMAll
Ιoτoρrκt'ι δεcbρnσn τoυ δ6ματoξ

A'
!.''ι\|7τι;'οι'.τl' Ζ^i1.τγ,'ιιo εtyα"-

iιε"γ αλ.' ιa'. τ-.ι)'\--λzυvc' τo;ρoυο''α-

ξει ;e)v.J1 _-τυ7j; ωι'" -,'ο)')'ω πoi.ι-

τ'.τι' cθ'ι'.zi. :)'}'ι Υ'ισ/" ''oτaριxα
τρο6}'iμ.z:ι. T':': τ:λευτοιε,iεE δεxα-

ετ|.':; !.7'ι.'. z';'zξι'xτ'.l'ρω,θi1 ταc iγει
τ*.,:ε: νi:; 7'''x'jΞa'1ΞLζ' ωστa,σo 6]ιιω'i

δoν εi''lι'. γbνo πρδι6λη1\σ' ττιζ eπο-

7"i'; γrι.i: γgoνoλeγeiτωι i1δτ1 *π6

-c 19η ι'.,h'tα xαc ουγxεxρ'ι1ιΕνω ι-
μ6cω; ,μετ{ ττ1ν Eλληνιxfi &ττανα-

5τ'L'στι.

\2y'r'ια το ξfiττ1ψω ανi.x'ι'pε ικο
iτιν 1i)'€')?d τυιν Βoυ)'1xcLiν ,iι7.'. γ.')-

.li.a): :',l'ι Bο'il.1ι''υlν :τ,i Σ'.ιτ;''-

ρι;, 'ταl J:τι'/ 7..aa;i9'_'.ι =';'ι -'- 
^1'.z'

eΘ'ι''ιt, 1.-r'J7aτ i5- 7.5τ,. -'.}i ιiαν ε -

διc'.z!1 Ξ'.zιδ'.zi;se'.3 Ξ:τ1 \{zκεF",-
', I y'. o :, !υl l'^1 ιC'.Lt ; ι{|ι'.ι'.r'.li 1 :'ι'
-;'. -: eν'.τ1.'l{Jη7-a'ι \}ε -.'ην tδρυsτ1 r'η;
sο',,t.^1z7'.ιi, -< F'ζωρaiιιq (187Ο) xπι
ι'ιο!.ι,l3 lrιg τη Συνθfr.η τοu Aγioυ
Σ'"eφ*:ιιl (M*ρτιo; 187]8), σia|)

nρocα.ρτοι5sε τη pδρειυ' xσ"|" y"€ν'τι?''-

xii }{α'ιε'δaν6α sτη Bοnlλγα,ρiη. Bd-

6α',.α. τl Συvθηxη τoυ Bερoλiνoυ (Ι-

o6νιο; 1878) 'απox)α'τiοττ1cε ττ') o-

θ *,,rω,rx!η ν,p ι ωργ[ω σττf τ:Ξ p'L oχi 1' ι

αλ)'0' τl πρδ6xΦ''|ρτ1 τταραaω'ρηaη

:;cυ; Boυλγ α.ρaι'i' ψιιe}ay:yυιilγ εδα-

φ,ιilν ενθd,pρυi,a τιζ διszδιr.ηοει6, ε-

νιlι τ1 iδρ"ιcτ1 τηg Boυ).γ:.ριxi,; fr'
γa',ιaνl"αq (1878) y'z'. τi 7:,?a7α1?ττΓ

cτi απδ τ'η Βoι'ι)ιγωρ!-ω ιτιζ \νe-.c'
λιxl;; Ρωμυλie; (1885) Eτμ""o$2^γτ'-

qε νξα, x€ντρα r,ρα;z'γi'i>'ι -:' ;ο'l
a-νι :'!λτ1 τo'l ιιilι'z δi'1ηοι', sττ,'ι
ι-7'3'15η ιτ,i F'cωτz 7:ιt, -: \Ιz-τ'ιEον''-
'ιiiΞ Ε;ι'rι'τ-.ιτ'-zi,-: o'^(λ'ι||)iτι:

[Ει1ΙΕο. 1893) z-z: :τ,': Κι'ri''ιi,;
Fi-'.=.'.l-|,3 (1895) ' z'' ,'a'.':'e. Ξ'{7-7.'.-

' ι :. 7.'' 7' t'll ι --i i'ιι:- ι β : ι 1 zι'' iι C ;:)'τ, :
::zι,ιiιιτr'. '''.Ξ iτt/ zνο7.i, τ,.'l', o0ιι-
''υι'ι:'υb'ι 4?χωΥ.

^\;L Ξ7' =iλτ, 1.υ 19cυ ι'ιων'ι
'7"2ο'ld'c^1'cυ'lτaL y"Φ'' απc ττ;l κ}'ε'l'

2ι .τ1Ξ Σερ6i'αq oL aLΞxδty.t|lΞ.ζ ?'

λευθ,6ρου δυαδρ'6ψa'l xx"' aι' nιpr,Jfi}.'

Θ e'' e 3 r'',', rus eτ α ι ρ ι a1ι,o'3 τ ω ν c\ α6 6φ ι'l'
,ιυ',, τη; BΔ. Mαιεδoν{'α'; 'ψι δcetc-

δ'lcτ, cττγl Βxxλ'τ1ctω τ'σ"L '5xT1Υ εΧ'
τιiδειlcτt, δπι'l -< τα'" .''' δι.eωδιxtlοε'.;

;ιt)γ Ρoυ,:ιiy aD τ'.c. τcυ; βλeγδφι-l-
'/o')< 'Erλληνεg. H x'ρ|'cτ1 ε'lτσ.θτιy'ε

Jτιζ ιρx€q τoυ 2ooυ c"''(byα y\*L

a'E^i1γη''οe σiο \Ιιιeδoνιy'δ Αγ,b-
'ix. (19α1 - 1908) xαι cιa'lζ δυo

Llα.\xeνι'ιo'!l; Πολdμoυg (1912 -

1913) ' τaυ εiaων ωE απo,τdλ'eq1ιτ

Tιrq
Mαρiαg Nυoταζoπo$λoυ

- Πελεκ{δoυ

ττ,ν z;ελe.uθ !"ρυιcη -"ηe \fαxeιδα |'ι';

z';ξ τc^l i,a'J'p^r',';x'δ ξυγδ ι,αι ττι\l x--

'/7:('/Δ?'"5η -"τ1ζ νr'.e1paχii; του Eλλη-
'l'.5ι|"c'''l 51ην 7ie?''oLtl1 λ|\€- aτΡ a,ρ.!-

:λ'':φτ, i.') 1''ετa1λ\5iε?'') μc,ρoυ;
:τ,-'' lΙαιεDoν|'z.; cττ1t E).λLlι. Οl
)c'lt'γzρ:ι!; :πlδιιiiξει; i'lνιγ[xτ,-
xι'y 4ιe d)iε; μoρφ6q ττ;l ε'τ'ο'1i1 ιο"l

Μεοoτ,nλ€ψ,:'l ιλ\0' xα.ι ψετ&. x,o Β'
ΤΙα'γτ-δcι,ι,.ο Π4λe1ιo. T6τε 4,iιω; r-
v€xυιpε 1ι"'7, ν€α, ριζcx&' ιναθεωpη-

\\'!'/Tι. τ'"aυτxocλα6ιxt1' π'oλιτι'xl1,}'t
iτjν .'?.λφιaΥi1 ενδq ολοxλτ1ρι'lψi'lc'l
τ'?rJΥ?θ''J.',Lατa -Ξ, 7|aυ επι,D[ωxε 9''.

ιτ,οα6&λ,ε'' ττ'ν ',π'αρΕ"η εv6E ξε7'ωpι-
ο:ο0 ΝΙα'y'ε'Eoνιιaι5'Eθyο,.lζ.

Στη lιελ,d:η ψaυ αυτ{, Dι't ιLγq'.

E'yατδν να ε|eτα'sω 6\ι tι θ'dματr

πo'l τ'7aω','!φε:ρ'α'.'Υπωργει αξ'.δλo-

ττl y.7.. ε^ιτe'νi|i pι -c)'ιηραφtα" ' 'ιτα'

ρδλο πο'l a55L7ισ'ν,"y'& cτγ1'εLα τον ζτ;
ιt1ψιτο'E δεν d1ουν ωxδ1ιη '$'''g'1ψ'''-
vLdξ, a$τε dηει γivει oιoιτ1ψιτ''ν'i1
^/'ω'. 1.ντL1IεLlψεΥL'y'iι .ιι"'}'.τe,λλευ'cη 4-

λωγ τωy α'ργetα,xdιν xα' λD''τ\bν frτι-

γιilv. Eδιb θι tπ'.y"eιρi1cιυ i'ι διboι,r

μι& ενημοριυτι;xfi x'αι, δca ιο D''sνα-

'"δν, y.ηταfiaτισ1.xi1'.ατaριrt1 Θε6'

?'Tιστι Ξa'l f;i?a6\"ll:i!1'τaζ, 4πω; πι_

ρουcι&ζετι'. 5+1ψeρa ατ6 rτ,ν τλε'l'
p,!' ττ,-: T''υlγx.οsλω6tι;" '

Α' To ιoτoρlκ6 τoυ ζnτfi-
ματoξ και n Θ€on τωv
Σκonlωv.

llleιi. ''o τJλo6 τeυ B' fr'ω'γx6-

ο1ιιoυ Π oλ,6μQυ' cτα, πλω[oια, ττ1Ξ 
'α;ΥΦ

διoργ&vωη€ του ω6 τbτε nρ&τoυ; τη3Γεωγραφιι& iiρια τfg 1'1εigoνog. Μαxεδoνiαg
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1''.ι'l^γι''i'α6[ -<ι' οι oψaοπoν}'ωtl1

λιtxi1 λτ;ψaιp1τtx, ιδριiθ'ηixε οτι;
31 Ιινc'lιρ!','υ 19"16 ιiξl λαix6; δη-
l,L.r- 

i' )La |,εζ (κ ου αργ 6τε α ρ ψ'zτ ο';c',ι&,-

i-τjy''L'/ x9 5'σLα)\''στιx,6c) : ττ1- !)'"-
6e'l!'g''.. 1τ1i Κρ,'ll"1!1'i' ττ6 Βoινtι'Ξ -

tr-'''''ie'1,;ξi"γ^1';. τcυ \[.υ.'lρο6clν|,o'l 
^

ττ,q Σερ6l'L; γ..λ'' τΥβ ΝΙωxeιδ,'νtαξ.

'\υτη τ1 δ'.ι''"ρε:τi oυcιυ'oτ'.τ& ξfi:-

";ε ττi Σe'c6{α: Ξγd) 7j Σλo6eν{σ. y"α'''

τ, Ιt:.lιτ!α διeτt1'.,'τ,cα'ν τ'τ1l e'llι:τ''
τx τ',''l;' τ1 Σeg6i'ι δια'c;&Cττ,ιι ιe
ιCe!; αυτ6νaψε; dτ]\'\oλ?'.ιιtε'' ι*ι δ'3ο

.ι).,'ι',i1'1Ξζ επωρ'γ iε'< γ"7.'. 5r??''7'Υυ\-
1'''τ xe" . ' ΤΙταν τι8c.ν6:ι'τι τ, ι;αν-
τ"{pτ1 i'r1i Κ..'οα'ιi'ι-" τ''.ι ττi) τ|{ετ.-

ι'l' 0eττ' ;.'') x1'.e'''NΞ 'r1 Σsοf'tω xα'ι

; ι')''z"ιlι τ εra l"7 x ι''. z'l ρ [ ι'l ; ττ i/'aiirιχ^i'
τrυ }Ιεe.,πoλ!ιyq'18 

- 
θtcη.τr'υ βα'-

l'.i δ τ q-ν σ Ι^Γ| / i 5 T' oι'ι L T"^li ττ ωρ ωδ ο ο η x α''

'το'ι; αγιil'lι1 τa'l Σeρ6ιτo6 λαa[.
'()οo'l l'φο'1α 5iτΓ) Lδ2υcτ1 τηζ

l-'l:δνοt'ιτi; δτ'1ιoταρτtιι -c τη; Mαxs-
Eι'l!α-:, 'ti ,'πηtq' lzσ'}'!πτΞ. τc \'o'bo/ο

.'!i -Ξ'')',,'λ.γ"l6 !xταsτ6 1τβ 7.'ιr''.l^γ-

ι,,c). l'6 !" 
c,- Ξ, τ 1 Ι''.,'l'l γ ιo cλα'6'' ι^i ι xν6 ! ?

')τ]5τt Ξ1i'.7)k|)^ιΞ iιe τ^/j νtα. o'.rl^γα"ιωcτ1

E{o r'''ιγ',ι.1iα": ω) Nα εν.σy.D5Ξ'' τrι

Νl,:ια, Ι'ιoυγτ"o'cλ'ι'6tα, ιΙlcτe νω y'α'-

'cο 2'θιΛsε'' ν a c':τ.o'ψU-'',r1?'3')Ξ'" α'τiοτεil'Ξ-

5',l-7'τ Ly'θ' ιιιθ e βο'ιι^l'ι1α-ριxii aπι,δ 7'ιιτi
^l1 βλi'!τi s' αυt'i1 ττγl περιoy'^i,-1ιL'
:!' αν α'1ιp'' ο€.l^i 1ττ1-' α τ1 β a'ι}q αρ'' xi1 r ι.

οο'lt!.q ειεt 'l,τα.ν iντ,'ντ1 τ'α'' ο|' ΦL-

)'ο6,:'lλτ'l'?'''ι!ζ ταcειζ ιΦl.υ?jr'q. ρ)

Nι. xι.ιt.ττ^l'5ΞL ττι \{ιy.οδ'''ttι' s:''
s.r',.''ιL ττ,:-δτ,λ. bγ'. ',ι6ν.' :τ, T:-

ι\l^γxcc\ι6ιτ'η-cυνδ:τιx δ ιρ[ι'' ^1'-ι

1Υl δτ1'''ι'ιaιtcγtα'1ιια; a1ιοsl-'"'17'i'z.;

-l'')ν Βσ'i'y"σ'νιxιbν λτιiiy. Tο δeυιeι''
α''lτ,6 οτδγa ε[1ε επιδιιbξ.'. x7''- η
Ι3,'υ)'ταρ!lι ττ| eτ.oy.tl τ.o'l \Ιezo;ο'
.,l'j,'ιoυro. α'λ'\&. xαe ιιετ&. τ, Β' ΤΙL";-

ιlrs',ιco ΙΙ8λε1ιo {_ιε τa'l Γ'yu:.6''γ.'.

ΙιΙτημητριbφ *aι' ιι,LΞ ρυ>ι''xi, ''l;οz:i,-

?'"ξτt.

darska Bakedonia), εvιil την ελλη-

γ''y"'l | τ l ) oν o\ι\4ζoυν,i\[-ι.ι εδ,; i|. l' ; c'ι

_\ιγαioυ, (Egeiska Makedonia)
2 1-'' ΙΥ i βo'i:γ α,ρ''ιιi1 n\ξc'ιΘ5 oν i q' 

='''l
ΙΙ:ρiν,, (Ρirinska Makedonia).

Σττ1 νεccd,cταττ1 ωυτ'l1 )'ι.ix'i' δτ,'

|ιLaλ1'λitα. θi')'ηcων /a ,διbcουν y_ωρ.-

::'l, ;'''t''.:'"Li, xcl eθν''x'Li υπδsτ'q.sτ'.

Tι ',r!ιl' n.ιυ χ,pτβ|;ιrLοπo['η'cαν i1ιω'ι
τι ιιb)'Cυ'Θ'ι'":

1. Χοiριoττ] y'?ωτLy'^iι a'ργ'ανωοηl'A,."ffi,
πoυ δτllι\,'a'υ'?γt1Θτiτ'αν, tι\'Ξ τ!')τ ?a 1.1'

Στ'l,ιτ,'"z' γ'ξiι7. 51α τλα'tc''α 1Υ1ζ rι'

!"aΞ';.'')lδL1'y'ilΞ y:Ji6ερν'Γρτj6 τηl Γι-
.'J τ'ι o 5)' a\6 ι 7' ζ' ο ν af i\& 5τ Υιq'xν "'Mα'x e -

δ c' l'. xθ;> : .\[c'ι' εδ a';''-τii γγ6'['ρy τ ρτ1',
,4\[q-xga'7ινιxii βo';λ^ξ,, x^l'tι. 'fiτa'. o

oρcq ατ'!xττ,c'e μιω 'l€α τaλr'ιιii τι'"
τρzτιx^i, 7'''θ.sτωcτ]' noυ :ιο iaν ^ιr.'.-

ρδ τεt'le'' "lα xα:Θιa7ιωθi1.

2. Ιδιατερη γλιboo*: Me το lι_-:_;-Ξ_-
.'' ) ^( /.'' a } -7'a'.γ.c Ll ν i aΥψ Φ 1ι' ι iL^ (' ι ω'''. -

5.τμΞ |.|''ξ eτ[βτl'',\"ι'l ^il'ι'ιslι ι'''0' <'"'

;'',ι'li 4''λl)'eι'";c;' c'lο''ιi.::τ'r,zι',\Ιz-
r l.δ,'')ιy."lP xι''. θzω'ρ'l,'θτ,xε'.s6;,'.ψτ,

ι'|'.- τ,τt σΞ?6rjv",Γlrισ':.ι.y"i, xω'" ι^r, -ιλc6z-

ν,"7""il' H διωλε,;r.τo_: 1"υx^il' fiaυ ιD: τ4-

τε gθ,:ωrgiτo δια)'exτaq ττ]ζ βc'λτσ.-

ριιi'; γ)'6ooσ'-', nαπoγ'ιθαρθτμen α"

τδ sτa'"γ'etα γ)'ωc'ουxα 'fi'Jυ l\\iτio'?οiJ-

51"'l 5irι ηι,d'λλoν να. δτ11ιιο'l'ρ^γtpoυ't

ι'','-9'.C6τ'''i1cε|'ζ y"ι'a {Υ Lν Ξ τ'1 επ|"aτμτ1

^Q'ιoτοι 'tτ1-< τΘ!'.ο|,.'l1.: ιαυ ^r1 γ).ωc'
51' 7''') 7''.7'&sιιιι''. ι.:;lι τcτg 5τ7'

s'1'.')':'!.ι-. 'Β-.s'.' L;.'''ι Ζ7''. 'J-'/ iι--!''/
'r, ^[ι'L|ιι;z 'l, τ, -''!'}'eι-.ο; ;o''l ιι')'c''-ι-

.-i'' -''',' τι -ι'.l'.i' i''-Jλι )'' )l...' .ιJ-

^/.'- a ^1' ι'/ 7. e9 !.iο', : ι'' ,/'1''.' /'ι'/'''fιx !,J'''

-|'.1''l'ι 1"lΞ'i, :τ, 1)'iιιι:l'. H v6z 1ιε_

.,J'';.)'Ξ"l-'.L'll 1eν:ι τηΞ κeρι'q"';,, 
"-

ι:!ιττ,ιε !τo'. !νx ι.!o ^γ)'ωaccx6 6p-

'{1'';'J. i.')') επι6λri,θη,xe ((Ξχ των Ι-
'l|i>Σ. απ6 ιην 'τιρατ'"xi1 βa$)'τ1sτ1 xα''

ι';'6 ;oλ'.τ''y"t1 cxoπι1ιδττρα.
3. _\νεξ&ρτη ττ1 Ειxλτ1c[α: ΤΙ α'Q!ι"

;ι:ρiiocτi. lι' α1)-!δ τo 1964,'13
:τ,ν ;ι'pi\\'6α6'{i τoυ x'δ1ιψατaq, '"δρ5-

Θτ,ιo * Ι'ιτav',dφαλη Mαy"εδa"l ιx^tl Ε',''-

ιil'ι,s!.α'' 1ιε dδ1pα -νι Σx6πt'α, πυ'-

/. ::: z'νι'''δρλseι-: τoυ Σa7'6'.'ιοΔ

ΙΙ z:p:l'i7'etcυ. H y;ειρzφ'€ττ1cτ1 αn'l-

:'l, ι;'"= !)'eι Ξ y'Lταφ ω ρΥ] πα'ρ'α'6tαc'r1

-l,)'/ ',r'''l-'.z(yl zq'νδΥων ττ6 oρθ,6'δο-

ζτ; Ειl')'τ'ι:.ι' -<' ιι'' !^γι';'C για νι
ε'l'.τ7-'.lθ'l, τ' z'l':''ν,ι',ιtz τΤiΞ (MαχΞ_

δc','.'l.'- 7'7:'/7-'/.'' ιττi Σeρ6[α

7.νal,1'i.1' ;.'''l ιzi'rιξl'τx''l Ι\Ξ τo c{ν-

θτiψ'L .!ιz Κ'":l'τοi' ι,ι'''α Εxxλ'τ1cLα'

t'lι 'ΕΘνο;r''.
4. Χιυρ'.sτ'i, eΘνδττ1τα'ι Γrι 'll' '"-

'o, *ffiffi 'o[τo 
aη,ψεt a,

ι")').ζ,' xz''' ^{'-1' ')1' εδειιιυθ{ τl τ,oλ.-

i,.y"lι aaυ -ζ 'Jι;aiiα5^tt 7η'' 'l'!' εγισN'J_

θο6'ι aι "γε'l''xl'=ε'','e -< 1.)''.τ''γ'iΞ Φ')Ξ

ε,πιEιιbξ'gιζ, "iβαl cL!,'/.pτ'tτ"rρr' να' α-

1τ'.')y.τ^iΙjg'' o πληθυo116; τη€ τaριaγ^i';

τΥl 5υν.ιδη5η dτι oι Mαxοδδνεq, oτo

:'3'loλ'6 -νo9ζ, σ.naτ9|)'ο'3ν γ.ωρ'''cιi1 ε'
f}'βττιτc'. Γιz. ;c σγ.076 a)τδ ΞπLδi-

t'ι"iι''i ',ι. δ'.ι','ιci.φι.')so'ι"l ια!' 'ιι' δ'.'ι-

Zι}ι'''.l'l 
'.'!')ζ 

y.α.oιιrυ: τηζ N6τια;
|'. η' 1" i ι ο'' l' ι'6 [.l"' l s ι α u\f ,ι"τ' εδ a ν ι x ^ l','

εB'i''xi, 5ν€Lδη5τi. Στην rιρoaπaθl.il
τa'll L'ιτt. ^i1τσ'ν rι1τ1'pα'Lτ\τo Υσ- 'πlaa-

il'ηθ'l1 !.να ξ,ε7ιο,pιcτ6 Lστaρ|y.δ 'πα'
cJ'θ 6ν,'/ α .!7.αiα5γ"€υυ'c'Θiγ' 1ιι&, n1rτ-

zε|ιaν'.x'if> c7τ'οiρiα' Ι1ι' αυ16 επι-

61?'1'τΞ'3θτr'α') a|' Lσ1oPLy,ot xαι ιδp{l-

Θτ,τ.,z 'ιτ'z Σz6r'.α. τ., n'Ιδ?υ,rια. Eθyι-
ι'i,i Ιz-.o'1|'ι':)). ir) z.1ι6cιυ; στελε-

7','υΘτ,τ.z',\Ξ -a /')'a'J Ξ Ξii''σi,i'ψrιγ Ξ6' r,r

a1a'-a'. i.?7-'.5a') lx. 7'?α"(',ιατοποι.a'3')

ΞZτετιμye; 3ρευvo; oe p'ι6)ι-aΘiμeq

7,ι'. ι?y'Ξ[uι.' νσ. 6υΥγ"e'lτ'ρ6νουν {νι
τε'pωCτυο υλιy,6'a xαL \tc/",sxδiδoυy Il.:

εντ'lrπωαr.α'xδ ρυθ1ι6 βι6λiα σ'L τΞ-

ριοtδx&15 . Mε τιg 1ιελdτεg '^/α| τ|'ζ

€yδδ')Ξ'"E τoυξ επ.ιχΞιρo6ν 'tq- αναy\α'-

τLσγ'ευd..σoυν γ.σ.|' να,επΦνερμηνe6-
5aυ\t i/ι !στaρLy'α. δε,δo1r,drα, ιboτε yι
x''τ ατi o}xρ ινoν τα|" στaυ ζ στδχoυζ τoυζ.

ΙΙ,ρ,ιilτo6 στ6\Χoζ τaυζ tβαν νσ' 
''-

no*" rσιr'6 τωγ λεγδ,μa-

yων nMαy's,δδν'ων>> με τoυζ Boυλγd,-

2ο'ι;' α),\& y'α'L |.'€' τoυq Σ6ρ6ονq.x'αι

ν1' n:Ξiσoυν τa )'α6 δτι ανtμε'' oe ψ''*'

|.ωiι|cτ'ξ aλι6''x^il εlΘν6τητα' τη oMα

To τ1ι'i1ψα iio') αroτιλ'ε5ε iτι Γ'.' :' ^{gΥο')δζ 6τι η xaψψ'aννLlτLxh r'o-

.!J.(ιa5λa6|'γ'i1 \ιΙωιεδον[q. aνoψαξξ' =,'-ο0ιω?iα 
δεν δ61εται τη$ρηcxεtα,

τl1}, ωζ τδτε <N6τιo; Σερ6iα, ^i, Ξ." Θ'1ηoιe'lτιxδ cυναicθημα i1ταν

,rΒα'p'11oor*o Ν[,πων'δι6υνωu' '. Σ{μ:- β'l'θυτατα. ριζσ}lΙdνo oτoυq τ"ατo[xαι'.

?c' o.Γ0'Υγ"οs\θ:6o'' ττγl αατoxλo5'l -"τι: τεi!Lογ!!ζ y':α'|' ηΕτ"xλτ1ctω fiταl
o\trι'γ"ε'δονi'cι τoυ Βxρδ&'ρτγ> (Vaι- sιeν& δεγ.t'lτ1 llιε τηy ιsτoρ''x^i1 τaν3
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y' Ξιa oν'' Χ,'| f> .' Πτ o'" €',''c' eα e'i !- << σ'.-".ι l 7--

θαrρsη, η ''5τa?i1' aηζ iε?.axιΞ' ι-
πω.ζ y'σ.L η Υ).ω751', 67''. ;ι6νο αωb

xωθe pa'rγλα.ιρ'.xa' i}'ι 7L'. ai6 'ri-
θ': cε.,.6:l"6 :i':.''.'1-z|.o. 'oι)'ι ;ι βo'lλ-
γα'ριx&' y"7''' -'ι sι.,'6τ"'ι ''οτaριτ'i
δ'eδο;t!.'iι. ;ο''l :.)νa!c'/τL't γl'ε α'ιτδ
τo 7ω.1ο - 

3J;3 ;vδιι,.τι'. τLα' |.στo-

ρ'.τια ^1e1.;lL--*. Ξi-.Ξ \Lα' ii'ρ'$761ιnq.,

ε|'-ιΞ ^['.'ι δρz'ττη.,"''cτηιeq x'ι'c !'ρ1ιι
τl Ξ'l','-.l.:'.ιλ 

- 
!175'3;7 να'ψεaaν ψα-

cΘουν iΞ ,,ιγ1'y'gξr''7.γξ>Ι6, τLc ν7,

|μτa?ιτa5Υ νa Ξ'/τx.xθσ3Υ σiTl <M.ι-

xε7rινιιi,> '-sτoρtα. a,o9 '1il;ρα l'ατx-
σy'Ξ'J*Ξ0:LΥ' 'i'' ι"ν ie.ν ,Jυμφωyo'jσnγ

l,ι,1' aq 1!r2 ιcιαρ''xa 5x'iι[Lα xαL xLζ
ν6e6 vατeυθ)ν-^ii'?ι.ε 'C γρηηι66. ν7'

α-ι"rlιηρ'ηΘοd'ι ιιl; εγθ'ρυx&1 7 
.

Δε,iτεlpo6 στ6χaζ i1ταν c ,αφ:lλλη-

v,offirηJ-1*r-δ ονi'α'; τι'- τη; }[:_

xεδ a' l'' τ"ii 3'' c τ a 7 L α 3 γ Ξ' .τ ι' / ε t.x'( -ι οτ, C -

nat.fρτ'ι -"τtζ ι)il'τ,ν''ιi';'i.7'?c!5i'1'';
c' ω'"n6 τc 'yiι.,ιo 71''' l,LΞ il!?Ξ\alτι-
νei'ι ^i, izλx|'δευιτ1 τaυ ρ6)'aυ γ'ενι'
xc-νaρ1' 7.r''. iτιζ n'/ευ|Lσ'τ''xιζ rν?c-

σφa?α,ζ eιδcxδτερα τoυ Eλληνιciιo,i,
το'l oρθ16'δoξoυ ελληνιxo$ τl\i1'ρo''l xl'ι
τωi' ελλη'71,1ιiyν c1ολεiωv.

Tρiτo'" oτδγoq \-"αν τi tρε'lνι'
*"ffiρ o6a\^ii ττ13 ι'iiO 

?'. 
-

xt1q eΞΟ''-ξτ1-: -.υ ')'Ξτ6|,J'€Υcυ nMαxε-

δον''xc''l λαo'j>>. 1ιο cxoτc να σj;cδΞ|.-

y;θl1 η Ξ,ο7'ιυ''ιττii εθν''ι^t, ταυτ6τ'τ1τ,ι-

τι,ly <Mαy,εδ6νωνo' α).λα y.α.L η σ)-

νογ^l1 xαι η συ#χ€L'Φ :"aυζ σ'τδ aην

aρaαιδτητα' ω; ol1μερα. Πρdπει *ι
:η1ι,ε:ιυ,θτ] δτ'' ,ιιιτi) TI 1cρoσfi&fre.α 7"-

x,iλo'3θτ,οz 'ιν7!'5a?.P^rι ατδ τη φ'l-
c''aλaγ''ι^i' 1ιdθoδo: δηλ. ωρaιoαν

Ιiι?!hτ1' νι" 'sJ.zιc''3ν ττ1 'i'iιιερτ1 ,'cτrι-

ρ{α 'xα'. αργl'τε'1z ι;2&9ηxl' sιτ,

με,λdτη τη; λ.,'χ7'''l'1τι17'Ξ'6. 
T

Tdτrρτo6 oτ61o6 i,ταν τ, F,τ,'ι'.-'

o".ffiηq ΤE!αc'o. ;'''l
θτ ευαιoθητοτoιo6oε τα πληθη. 'E-
1,σL a'. |'51a?.xοi τι:ιν Σxοοc[ων &ργι'
5αν να δυαxη'ρ'3oooνν 6τι η \{'ατ"e-

δ,''t[α, cτo ojγoλδ τηζ, εtνα'L xκ'''η1'
s)'ι6'.ι'ii xx"L ωζ fr'ilaζ -ντ!Υ '''aτο,pιx'ii

:τ,: ;αριδοsτ1 x7.'" LDζ fi|ρoζ την ε'
Θ'i'-.ιi, ττγi c|lο-"ι-οτ,. Γι' αυτ6 dηρs-

;ε νz e',ιιιθi, γ-7-'' '/7' 7.τa'-"J'ε7εa εΥ1'

eν'.ιi.,' ιp*τ'.ιl' cxi,ψα. Μ'gτ& ιc Β'
Ι7ιγxacμιc, ΤΙθ'aψο €νι γLνο τ',ι^l,-

μι τξ(r 1'.J Γ'.c)τγ"o5)'z6'.ιξ' σ.Γ^."7σ.-

τιcτθ'θτi^ιε eθyι'xα' cτι n'ι'ιi'c''z- -τ,.
Γ''o'l"{ xas),c.6ιxi 6 o'ρο;r.;ιEtα :. Τ l'

1)'it'ι δ'y' η Mαιed''νtι :ι'l '\''^1z.'.-

'υ γ'L'' τ1 ΝΙ"ατιεδονiι ;ου ΤΙ,.c;.', Θl.

er.ιeπe 'la' afiοxατσ'5;\''θrιδν μ'Ξ τη ,Ξ!

ρα. του;, δτ'ιιαδti yα Ξγω'θoυy ιrs iη
|'' οιlτ γ'oc\q6,.τ;i1 Mαxeι''δν [ω'o .

Ατd διi α'ρxeξει ηιι0. €ντoντ1 πα'-
πα'2απatτρτ1 aγι ψ6νa τιnΥ ιcτ'cρ,.γ1'(1',

δsδo1ι6,iιυν, α)'λα xαι τυ.lν c'i"γap,'-

'tων ω?Lθ''LτFιxιhν ο;ccγetων xα'. στ7.-

τιcτι*ιh')' κο'ι ινωφ!'ρ,'liαL 5-,τ1 σ"JΥ-

θε'cτ, τo'l r)'ηθ'l:1ιo"l ;η: Eλ).ηνιxl1;
\lατ'εοδν!'αq"' .

T c ''ιιορ'.τ6 τxi,για fi.)') y'x.'τα'

ιιa'|zτι') ιz'' rρo6&)ιλr,!'/ o|' L5ic:9''-

z''i. τι,l'ι Σιcτ.[ων εtγa'' ", γενιr'{;
'1zl.',''γ!: -'' ιιL)'ουθο:

K:θιb; Υι .ι'''φαν''5τl xι.'' e^γτ'αια-

51,a'xτj .a)ν Σλ&6ωγ oττ;l ωεριαx^li

r)ντε)'!σiτlτ"ε τ'α;τι 1,aυζ Mdooυ;
Χρ6νaυ;, o: Σι\ω6o'" τωy Σxοπiι,lν
διν ψκορo$cα.ν να r'ρο6αλ'0J)ν σ)?x7'i-

εζ fie?τα|}τlli ': s' qυ-"'δ ιo γ'6ρο. Λ'-

πb ττγt i).λη πλευρi, eπε,ιδτj η ''σiη-

ρι.'t' ιη; '\ργ'αtη ΝΙαιιδονι'α; xα'"

ιc i.'^1o τcυ JΙ' '\)'ei0.'l'7'ρc'l ^l':l.,

-^z^γxL's',ι''ι \ν{05τx, xα'' εt7.L'l γιe1i-
ιη ι;i,7-^ηcτ,2. αrcτ'a\οdιxν ;τρ19ξ
z1ιal'δ,'o 5.τil ;ρm'zγ&νδα' icυ;.
Γι' qιτ'L θeυlρiiΘτ1xε ηνσ"τy"σ'ιo νr.
ιγ'-φ : s6τ1ττ1,θ^ii ο ε}'λην'"'τιl q γιρ αxιi ;
?7'.a aη'Ξ \ρaα'Lαq Mωxεδaν[αq. 'Β'-

iσ|'. δ'"αxτι:?{)acoνν δτ'. oι Λργα"iο''

\|αιCδδν4 δeν iγ,ων 'E,λλην'e_:, α,λ-

λω φdλο ιλλuριπ6. oι βτcιrλ,οi; τoυ;

δCν tf αν 'Eλλην,:;, αλ)'α ι!ξν'J',/

ιΦ:λd).λτ1ve;r.

H αρ,trιιscα τ&ξη εξeλtλ'τ1ν!'οιτ1xe ψε

1.ι'ι 7'7'L26' il'λα o )'x6-c τα''1&ψe'.νε

"ψ7'r-Ξ7J.''ν7δ -:, ' iη}'xδi, lλλυρ'ιx'δ6.

',ιi, ε)λη'rι6 -:. Ο $.dξινδρο; δεν ii-
:α'i 'F'l)}'τ,'lι'ζ' 7'e't dι!.sωC'" ιaγ e)'-

).ην'.ιl' τcλ'.='.s'',ιδ. l,λ\& <ia δνoιl.x'

τη'i Mα.x'.δcν|.ι':'. Tτ1ν επo1τ} των

διιδ41ων, επειδη aρηsι'iιοπο:t1Θη'
xq"ν πo)'\οt'E)lληvε; ω6 δoιiλoι xωι
1lL''σ]0.J'φε'?o'" στPατLιiJτεζ1 αργιaε oτα,

δ,'αx'α ο,εξeλλην'lαμ4g "η,- fie?Loxtjζ

'"δtω.' :ιω αν,jl-'ε'ρ στριil1rι;ω".

Στoυ; }Ι,dοoυg Χρ6.,,cυ; οι Σλ&'6c'-

:γ ιιτα sιiΘτ,x1'l 5iT1 Ματoδaν Lα "'' 
-

7.ι'), 71Ιi τ,τ, θaυιρiι aων Σ,xafiiι)γ'
ε|l''i:ιιτz''l ';eγiλc ψ!i'o; τ,,'l γτ1γa-
',C"l3 ;)'τ,l!υτι''ail y"x''. :c'l 'Ξ υαδ)ιaι-
7'J')-Ξ Ξ'j)Ξ 7'τ."','.a'''ι!5x.'l . 'Ετc'" ψΞcι'
ω )'l'^γz. 7.','t'tιι η \Ιzιε7'."νΙ'ι t'γ''νe
s l'ι'F''.l'.l,. Ετ ε'.>'-i, ιι.,''.66 -. .'. "( ^Γι"( Ξ-

'te''. -'' ι''l:.':- ;λτ,flυC',ιοt }'ε'i 'ifl''l ε)'-

)'τ,ν''ιο|'. ι)'l'ι ii''lρ''ι.'i' ο'. Σ)'i6,'''
πa' Ξτx7'-7"σ:ιθτ,ιz"'ι τττ, \Ιαιεδa-
'l[,z ε',i:Θτ)xαν μe zυ:.1 :ο ψi,'zt}'τ,-
ν''xδ ιιrl''-/-ε!'.' Υ"Cι. €τs'. L;izττ'οι"ν
2Lξac αργα'|'eΞ' LΥΞξa'i"7'τιiε1 α;δ xι-
θε ελληvιxη π.ωρoυc[ω. Tαυτ6yρο-

''1'' 
l.''Ξ τoν τρδ'πo α'ι';6 aιιe'.aτ'η'.ο"-l't-

τl''" 'c1'. ψδνa ττγl ''cτcρtω, q.λ'\ξ 'xα'"

τι !'''γα τc'l no\ιτ'"aψου ra'.l ω'lE!-
.''1179'' 1ι' ω-!τδ -.'c χij?C.

Πιρ{λληλz, a. ιcτoο'.y"ο[ τιt)'/

Σxoπ{oly κe'.1ιa'ρiζaυν xω'" ττ1 pr-ρ)'-

γα',:ιxi, rxcaυc|ι, γ''ιτt ντ"aaτ'τ1ρ!-

'iaυ'l δτ'. τi eπ{.τταοτ, τoυ Α' Boυ,λ-

γω''i,'xaυ x?17o')Ξ sε ε'δαφτi 1ιαzεδο-
ν'''x α' i 1 α'ι κ''ρ'6'oxαι'ρ τ1 γ.α'' enL φ'aν ε'. -

αxi, xι'' δe'l ψπaρ'ecι 'lα eι6ο'lλτ'ι-
.'i"οa'' ;r'νΞ oΙ[axεδ4νε;,, 1 ni.')υ frqJρξ-

]ιglνα.γ 7.ι.lριcτlι sλ'*6''x6 φ6}'a. Χα'
?'ι'y- 1τ l'2'' 5 i,'' y'^l l ε''' ν α'' τ, v Ξ ? a τi ω 3 Tt i oυ'

lτμaυη'λ. rc'l xιτδρΘυlιι :ιe e;αν&'-

5.1''5τι ΥL δτμ'.ο'l'2^γiiιeι €νι z'ν'ιξ&c-

ττ,τ'''l τ'ci'το; 1ιε ι!ντρο ω,γy.''x& ιl1

t'':ιοτιpl'c'' 'τ1 rν€plaχi1τη; BΔ. Mαxε-
oδ,'iα;, α'ναττ1','16γΘτμ9 oβ'αoιλε'j;

τοlv Boυλγi,ρψγ, (977 - 1o14) , xιι
εξe)'i'^1';gγ'". 5Ιι ετιy.tνδnl')a a'/τ[fix'λο
τcυ Bυζzντiaυ ^Λαl :,a|) β')ζυτLνοa
α:lτaιρ&.τοpω Ι}ιcιiλεiου B' .'0'

β r2t\γ1 
ρ 

ruγ"1 [ ν οιl . Κs'τ x.'i rι)'ζ'' 5a a ?'' -

κO")ζ 1lJ)ν )19'niω'l1 '", τg?λτaζ arι'ι

Σα.iιουl1λ iγων <\['ιxeδr'','ιι6"' αoο'5

aι Σλα6o'" - trtΙαxe7'6νeΞ i,ταν 'τo xυ-

2{'α'ρy3ι eΘνυιδ cωιγetc, τLι δεν ε'j_

^yra xα'ψc& 71€οη ',ιι -".υ1 Β.'\τθ'-
ρουq' Κα'. a Σι',ιο'lil)'. γι6; Bυζαv-
τ''νaυ ιξιωψι-ιo$7 ο'.l''i,ια'l n\[ατ"εδ'"-

να'<,, α'φο'3 iiταν τ,^γεψ6να'g aν6g .Ι{x,

y. g72 q'1''τ'oυ n :/' cd"τ,iυ ζ"' . Ω ατδ cο, δπυl g

;αρι.ττ1ρcι'ν π'ολ0 oωcτ& oι Boι5λ-

Υα'?ο'.. c Bιciλειo; Β' aνaψαcιτ1xε

Β clλγ α.'r"'ιy"i ξν a -<'y:c"L δ7'' Mατ"ε6 ον o'
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-''.:6', ''Ξ'^'7-.
()'' '.::οi''ιc|. τιly Στo,;iω) '.:ry'')'

2:".''ντa'' ιxLpτi cτι. o Κω'llι*'tτtoνζ'
Ιi'iριλλc; xαι }Ιε,θ6,διoζ, oι διiο 'ι-
τl'cτri',r'. τω'z Σλd6ιυi', if'α|) uλ{αy':-

δ4γε:,,. &pι. Σl'ω6οι' 'ι'φ.''5 ΥΞννiιθ^ΓΓ
'7"1''} σ1,τ1 (}ιaιαλ''νtxτ,' δτo' τδτe

'ιo "{τf(eνtl-< πλη'θμ1ι'iq iρα'ν a)'α6'.'

ιLc y.α'' ητoυ διt''ο'' 1ιιλo'jοιν ι'-ι&, ια'
l\': '')' ο)'rι6,'ι'i1 "γλιbocι>"' . l'υ' αυτξ
ιι"'' τ, 1)'ιiιsjc' σττΓ) .-1n.J(L β&c'''ιι't
-,ι ιit'φα6\-'δ του3 οι δia αδε'^l'φ''|.

-l,-' ι' ι τ1,, cλι6 a'ψιxεE ηy'' ι'i1>'l, . n'' ι η'
':.'i1αιeδc')ιν't'r. Eπc;u6νω .Ξ, .'- 5'rιμε-

r,,''' l c !. 1^'. ο';γ ν.ocλ&6c'. \Ι ι'ι aE 4ν ε. 3'- :. -

'/7-'. y.ιι' 'ευθetx.ν l';6τO'rc'. c.'=(ιl't

:,,l', ,, Ι[ ?ι\\1a',Lc.zΞ;)6'l(,''l\ ' '''. oτηi.ο'"

ξ''!δι'ιταν 1'7' Υ?θ'''L'',LατL 7'x.'" 1oΥ irι-
')"':''q,,ι'l, τ' l'λo το't c\q6'.'γ'δ xδcpο"' .

ΙJ c6πει 'l'!. 5τi,LΞL0''θ+| δτ'" o. 6ρaι

..Σ)'0"6c'' - Mαxεδδi,aζ,,, .Π'pωτo,1ιz.-

ι'e,δνε:>> εtνα''. eφει4ρτ1μ,[ τ(!)γ Σχo-
τ.|'ι,ιν ια'" δeν ι,ιωρτn.ι'ρc6Υτ'xυ ce ιq'-

',ι'.1' ττf(il τTιΞ e|τlo|ι^ijζ ο6τe 6γ.o'tι
'ii,:) c. α'θ Ξ|' q.το &i)'λoυ ζ'5' )Υ ^( i' c.φ et <.

'oιc 'γ:α. τα !'ργ,α ττιζ τ!γ-'τ|-<, 1-?'

/.'...y-τ oν'.x+]< xα'' Cι'lγ'ρ α'φ'.ιι<' Γ,a1)

δτ,γ'.υlργ^i1'θτ,x1'') 5''Lιlτδ'νc ^/il?'ι.

τ;','ι6αi).,l/ιαι ιυ: Jργω 1ιιd,( ξe/ι)_
.''' i τ i 

1 i o' ι ιx aδ c' l ι y"i iE''' τ €γ' l η<" 
7' r z -

...ti'.' τa'1 y.1'. o ',1'Br,Lδζ 
y.α|' τ[ τ'Ξγν.''

τ.''c'πi'z' τaυ3 e['lωι xαΘαιρα βυ_(αντ,-

'lc|.. Αυτl, η <rιyιy-εδaν,'xilo ιt'1.'ιτi

7'Ξ'/ τ',ιτ'"'. νq. 6υΥy'!Ξiαι 1-ιε τη )':-
^11t,ιeντ1,ι\{ιιzEaνιxtl Σ7'ο)'"i,'' --"r''l

cτr'rLι e;tοτ1: o'.γ2'.r'7.1''η"'1'iτl''. 77'''

τι'i'ι''δa$aιlν.
T τγι eπoy/, aτ|Ξ T'J')?γ'cγ'ι''zιi'l'1'

', -', 
= 
:ι,'' :.i',' l', L :'-.'''.'l. ).'|" i'.| ) : -'')'" -

ι:.ιC|.l:, xxι y;o'.')LδνLxrr$ Ξ y"'aιL ^ι1J?|"ω 
=

ιξLιτ[α4 ττiζ το)r'τLy"iι; τη; Ο'θωμα'-

ι'. ι i1 -Ξ'ιν1,a^/' ρ ατqρ iι-;, IΙ,'fi δ L iγ' ρ'' l Ξ

1o1)ζ υ1ττ1,x6a\)Ξ τa:) γ"''/J!i.υ; ιl.: βl,.c'li

iτl Θ?τι5ιε!./. y'α|' 6γ:. ττγl eθν''x^li xι'-

"υ;\υΥ('l1, dπω6 y"α'' eξα''τ{ι': τιυγ

-L?.!νaιΙJ.tωγ τ,cυ'oιιoυlιενιχo$ ΤΙι'-

τρ,'α'ργe[a'.ι x'ιL'τΥ1€ aφa\\aLιiτ!γ.'iβ

δινω',ιτ1'" τo:J ελλri}ιιy- o"ι 'ιλii?aυ, !'
s6τγsε τi ι5τQp'.x'ii μν{μτ1 των <Σ).d'-

6ιυγ _ Maιaδ6νω'lo xαι',ψα.ζt ττ1q ιι''.
τi Ξθ'.y'tι τo); συνεaδηiJη. και επει_
>''i, τ.cιλ)'ω τ ? c''6',L'.'L p',' I cx'o' l ι αν οτ ι

zυ

'1'!ll'ιι' ιιυν Eλληr'οlν, πoλλoi "Σλ*-
6c'' - ΝΙ'c'ιeδ6ν'ε3>> ανα'γx&"5βΥιγ-αΥ νa

el$φα.νt'ζOντc'|' ω; 'Eλληvε1. Tτ1ν ε_

7..,Υ-'i| -'ln' αγιb7ιυγ "{.,r. i'τi/ 1''/Ξξ'ι:'-

ττic!'ι. ια'. xτΡ ΞθΥ''7.tι 1Lτ'!ι./:i5-x"
ο^ri ο'.'.Σ}''ι:6 a|\ 1'γ' Ξa ι' / Ξ Ξ) ;o)'!',''τ,c l.' ι

5τ,o v),.υp6 :ιl'i E):)'η'zι''l'r' lgy δ:-

'' -r aι' 
-ζ 

c 9' ι i'i')'''s : l'',' 7. ?''.' /' Ξ'''-; a'. τ lΘ'J' 3' ι
y.1''' Ξ;(Ι)'/}:ιr); ηριυ:;. ο;ιιi 1''ι /

\b.2zC \Ι;4 .ιl'2τ,' 7''ι2 1''ι'/ ι',''1 z''l'"
''-.'')'ι μ)ζ \Ιl'ιιEξ'rι'' 7't'' "t.ι| ο'/a|\x'-
'.''''', \Ιλρ,ι'" \[τl'=c6ι-p'': ι.πξ 1'ι

|| ,-2t'ιr!.| |"
ΙΙ eθνιι'i1 Lφ$τ''.στi τoυ nMαιεδo-

',,'zC'5 'ιz'q'3>> θ"7'γ.υse, y'σ-i&" τoυζ '-στο'

',''7.η")ζ τlΙ)') Σxoπiιυγ. τl; ποιilτε_; δε-

x1'Ξ1|"Ξζ τ,a:ι 19'aν α.'"rbγυ" xα'. τo'?'l'

φιilθηxe cτ'ι τ6):η -.aυ c/"L6να |ιL'e aτ|/

tδ'ουoτ t τη; Mαy'eιδoγ'-xi1€ Εκιν αsιι-
τ''ι'i1q o2"γ/J'νωcηg (EΙ{Eo) τo 1893
y'./.|' 5τ'.Ξ '1'i'y'ξ-c τσυ )Qt'L) q'ι'[1'1q |'3

a'/ !ν.,1)'. ι.^γωνα'. T6-νΞ o'' Σ'λα'6ο'

'',-ι-ιιδ L' π. 7' :eξttΙ l.'^( l-ν "; a)"l,μ Jτο-' -

7 1,'ι 1'^ i dlν ι zν'J'' t τ!'''') Eλ)'η ν οl ν. Ι3 o'-r')'

γλρων xc.'' Σξ?6ων xα. iιJy/ '1'ντt-

51r)'.7 |δ'/ \( ΞLτOν'.y"(6'/ y"?ατLbν' 7c) 1 ι'
Θ ι)'α.ν ν q- e' l τxξουν τ aυ ζ Σ)'ι'a'''i',ι' L7'. -

δo'lz-'- ο;τtl eπι'ι'aλιeι& ιa'l1' xι)'ι
y'1-'. Ξ'c''τL.!ν τηζ oθqιαyιτ"'i1ζ 1'ι)τ,c-

7''i,1.ic?[L -Ξ y'x.|' 1'oν y.a'"'iLiΥLy'o6 συ-

cτii1ιωτoq πo1) αυτtl εy,fi'rιQ5ι!'iio'3'cq"

() α.γιδνz.; q'ντ6Ξ απ(Ε}'.τlΘ 5τη δΥΓ

''ι''','' 1 2 ^1 i 1' εν 6 g α' l εiξ&'' τη :o υ }[ α r.'ε δ r -

';,'.r.''\ 7.'ξ.1.';.1_:, α.λλα c 5Ξ6y.a'-: το\)ζ

:'':: ξzι Ξ1i'.-Ξυ'/'Θτι"Ξ. \[6'ta -''

11lJ_! :).:''.,θ: ''ιbΘτ,z: !'l'l- --',ι'iγ,tz :τ,:

\[.rγ}'.''1[1. 1 L'1'. 7.'7.Ξ!)'Ξ7Ξ z.υ:ξν c'

''''τι |Υιu,-cιCι.:i.z- sτι ;7','z.i.5'.7. :η; Γι_

,,' ; ^','"''' ;).'l-ξ'.γ' - i' : o' r. 
= 
- :',i !. l. :" .

-\υ:l,; :: ^γ:ν'.ι!i "γ;'.ι:,:'',''ι ': e'''ι ι.'.

ir' 5γ'l;'ι-l' πoυ πρo6&λλa!\\ ο" Lσiο-

c'.'γοt τιυν Σxoπiο-lγ. Θ'.il'''τ1cω cxο-

1τ'.||'.η νa επt,μεaνω' τLσ'-uι !.'ιτ.?Ξ1ie ν1-

φ'l.'l^i1 sz 6λη την €xτυ'cτ1 τ1 π,ωραγα-
.'ιξτ1 ιτ1i Ι'5τa?tΦζ. η -Lσ.?σ.ττoiτPτl

,r:- 1"ι')'ctιυcYj τιυγ ''cτο'ριv"6ν δeδa-

ι,γ:.'1 ι '12

B' Oι μαρτυρiεq τnν πn-
. γιbv κ,αι τα πoρΙσματ'α

- TΠζ επισ]τ'li,μnξ.

Τ1ρ'''ι '.τ,''tr-ιuρi1οιιl νι' δe'iξιι τo'.i'

ei.'lι-'' τ1'.σ1?ιiιL"ιi1 πρι-"lι1ια"τ'"x6ττ1τι

γι'ε βαoτ1 τω δ'eδaψiνω τωy πη'rιυr,

Θz "iβει^ιι να ioνι7ω 6τι τ1 6λη Θ6aτi

:ιlγ Σy'οπiωl βαciξεται oε 'δ'jo oo-

6 l..' L τ ιτ α' ιEθ oδ.ιλclτ ιx0. α1 α}'l,ιατ ω.

T'' ;''6'o aφ.'?α. 5τoυζ δ'ρουi ΝΙα-

z:Ξ''',:.l' - Mα.xe'δ6ν,e q \ ,ι1..!υ ο|- ''51ο-

'''.ι'''. :ιυ', Σι'-cτ|'ι:lν'/'?τP.\J'oτ.οLaιν
','.Ξ Ξ't'l'''.ι- z0'l''ι'l,. eι6 e[να"'- 'δcο'- xq'-

(:ι7i ^1ιι'l'1ρzτ''ι''|.' L;ιo3 εaγ'xι π.χ.
.' ι L.',''' H; : ι 3 ιi.t ;η ;'l, Π ^.λr' τ c'ι) ^i,'c ι'
ο-Ξ'ο. Στα !ργι --o''l zι7'Lδ''ν=υ"'- sτx
Υιa;ιω xα'' y'')''ill'< cττγt .Ιcτoρb'

τOυ Mαχεδoyιχo6'Eθνoυζ> y!ρητ''|''c'

τ'''-ο'3ν iντay'να. τa'ιi. b'pr'iυ3 &λλoτa

')'0-6c: - M1.x.alJνe -Ξ xι''' &i).οτε ι-
πλιb; }[α.zεδ6'ze ;. ιilcτ,s να n?aγ''aλ'ξ-

5.!|)ν :'3^iy'υιτ, y'./''. aa\'γ"α 
- 

(αγ€-

;αιr'θ"4τωζ>, 4τιυ; θz' !'^ι'e'ιe c Κι-6!;-'

1τι-<-γα Ιtνaυ'/ α:.c'δoι7d' a'' δ'?a'-

Ν['αγ'eδaνtω - Mαxeδ6νε; ω; δτ1λωτι_

xo i ψιi.q y' υ)'ρ''σa^lι -Ξ eθν δ ττρ'ιi' !) oτ'3'

:.l' 0τιι; εiπα',μι:. noai O. δ:pοL σ-ν'τot

F'ι'ι απ!y"ττjcα'l ΞΘ'!ι^iι 5τi:'J-7aα. oΔ-
τι ;Lt'c.''6τeρι- ' o"'l-ι 31'!'): 

'ΞLbτ'Ξ-
?.');'/.i'δ'/'''.)Ξ'. 51','ζ ;τιτ! 'Ξr ,τoυ; iτΞ-

'''.τ,^γ τ,: ! ; ^ s-' z δ''-*'ιι.ι',ιι. .'.zλ !^γγ'ρ L-

φ'ι'' ι);π. ο L'1o-: Mαxεδ6να,; δ"{λω-

'/Ξ τi''/iσ. 1.'ν \'θ.τ()'.xr' xτ|ζ Mαιεδο'
'l!.α; 

- 
o'ιoι'q"cτ'-x1" το'l 'Ε}'\τγlα xd''

.c'.xa' Υ'.α-![ τoυE Boυλγ* ?aυζ y'σlτaa-

x') 
-< 

ττlζ \['αxε'δονtα; aaυq ,'νδιιαr"α'')

cυνl1θωE nΒa'i'"{ α'?a''ι'ιxεrδ6ν'ε;,, δη_

)'ι δ'i, Β aυ'λ"1 θ.'' o''l i ττ i; \[αxεδ'"ν i α' <'

^['.'ι'ι'1' :'JJi a'.!'5-Ξ[)'rr'y1 a7ζ 1r''1:1;

7}''' l) 1 *'', C' l : -- τ ; Β'. ιλ" 
1 

α.ι',' [ α. ;'ι α ι τη Ξ

Β''' l t 

",' 
l. z'. τ^l'Ξ H^; ε''''ο' ι|' l. ;. E ξ dλλoυ.

-, ., =.,...1. - : -' .r ...( -'.; Lr,7r,'..r'j'11 ql .'.,Ξ,'''Ξ
l' -..''. β.'.',)'^', 1.','l,ι' azεδ δ'ι e q xα.'' Σλu-
;"'','.ι^'rη6', r, zι'. τ.c-'t Eλληνoμαx":-

D l' ν z 1 ;'""! ; ο4 !. : z'. ι.ι 9'.6 il ζ xσ'L I,c't υ -

: 6γ 

"r'ι' 

ι z.'r.i.a Ξ'.'/''lι Ξ'. :τ,ν eλ)'ην ιιιδ -

1'ιι11- τ1ι: \|'ιzιξ''',:.ι:' ^1''ι=i ο l","'1

ε'ν61ει α,φ' εσ-!Ξ.l'5 'ττ,'ι !'l'ιc'.α a\ξ
εil'λτγl''τ"iiΞ't"cιτα\ω\isζ :,li'i y'aici-

^ιlD' σ.:)τi).' ττ1 -C π1pιaχi1e.

To δε,jτεpo,με'θoδολoγιxδ aφα)''''"ι

'J.νσ'φ!!?eτα"'" σττ|ν aπ'€ιταoη cτo 1ιb-

',ιo Υ"ΦL 6τ0 NPδνa ψι&g cnl"γ'ι'εxριo,ι!'

Υ τ 
1 ξ τ"α'. -' ar''.}|ω α,e\9'ιoρ ι-a'ρiy ηζ e θ'y ι -

ν"li; ο'ιι&δα;. Ξ,ειινιilνταg 'δηλαδi a_

τ6 ττ1 Τ'.ο:lγιοcλαι6ιxi1 \[ατ'eδ';l!.α.,



πo) θειι}'ρεaτa. 5ττ Ρ τ)"z'.a'lτ'7''-ι' :τ'''
ολα6'.xi,, eπexτ;[νcυν 'ι'υτ'ii ττ' dιδ':-

1i6νη εθνιxi1 '6'3σ1'ι5η ce 6}'τ,:r, )Ιz-
ιιeδονtq' y"αL 5Ξ δ\o'ιi:..''ι3 z'lιbν:;
τηΞ t:"ο2[α.; aτιΞ' 5Lν 'ιι i,ιι'ν !νι
cτι'θ e''' δ xι''. z'γ e: ι.τ!'' t'f ιΞ.' a a.' aχΞi. a'

του 'δz"ι eτηρeiιττ,ιz ι';l' ':L :e'?).-
--τ'7.: 7'ιι1|L'ι-'".L.:'.';:'.7'.ιi ^1ι^1ογΔιι

;ου c'-l'i!6τ'::/-'l 5' ,ι.!1a φ '13ι1ρ,1'1''-

'γ'.ι6 7.ιι7.' :τ,.: Βι')'ιιν:xi1E.
Σε ='-l'lιτe'.l' !ιΞ τa naι?σ;iτ,θ'ν0J'

τ'i-..L:τ'':ιb :.;iο'rι.: l'-',., el'dl 5€ q'ι"-

τμJ^ls; τεp'.6δο''l -c ττ1; Ιcτop{α; (Eλ-
,'^r,ν'- c --'. ι ο''l ; 7C L ν aυ .:' T c υp xr' xρ ατ !. ι"

7'θ..\ l''il'^1τ.ιζaι'α. '')α 7JΞχ8o'5ν' (!ζ

!'tι 5τ,l12i"o' τor' οξελληνιoηι,6 τη;
περιc1't1Ξ, !;cιι:l xι x'') τo') α.πaιδLδ,llν

te,ι.ν';τ6cιι'τε; LLτLΞζ 
- 

:ξeλληνι-
sl,ι6 πa'.s τ'?.υτir}eξτ''Ξ'" β!6αια ττsl "ι'
τα'ρΕτ1''5y'υι?ab JJer1νιτ"ao3 5'ic''y'Ξi-

'ι',\: i o ζ eτL','' gγ', -* ε',' 
!'oδ ο

'l'' l τ 6 i C J' t'^ιγ l'.z}' ;'l' eξ J'}:r; l'. οi,ιΔ';ο ;
;ληθυoμ4; τzL',teιι: να' eξαφανtζe'
τα''. i1 νι πΞi!''aρtζ'c'11'|' 51a e},&str''5τi,

l'α'. x'J''"c".,)l"a"lν γ'ι'. τταλ'' ο'" μ^η 
'E).-

ληvε6 n}Ια.xε,δ6ν,:ζr.

7Nπts'r'; n?'tπ'ΞL νΙ" 5τι|\ΘLυ)θi] δ1'

"{Ξ()^('?1-φ'"xd 'τz δριι' τη'Ξ \Γ'αxeδc-

νtα-i 'ιl''' xzτz ττil '\vy'ιι6ττ1τα τι"'
5-..,') ζ','Ξd)1 Ξ ?'j') Ξ'/'|i, 6' a' ) Ξ δε'l τα''lτi-
".,',-1, ,,. -l l'.., l ττ': \ΙLzeδ,''l!.L:.
ξ;(r,Ξ'-'r,', Ξ'l'li;'-l't'''.'-ι:''l'.z''!. :μΙ,
Σ'L..τ:ι'lν. Η \ΙLzιδc'ιl-z. τi -,ι'ιi. 

-Ξι.'l'ι

\ΤLzιδq'/.l.' 
- 

6;ιι< Tril oo1&ζ::
o ι ιθτ,^γ τ1--'i,: -\-.. Β c"xα'lλδn9g iη' -i-.
δηλα.δη ,19i'fi n6ls ξεπaρν& τα '6ρ''7.

τη_: ση,μερ.γ{;,ελληνιxl ; \fq'xe7"'lνi-

α'c, εττε[νgτα'.:

νdτια: ιl; τι. δ''1η Χ0'iια' cυ.

Ι{z1ι6o{'l',ια' 7'ι'. τ.J,l'oλυ'iιπo
χαι ωi :.' :\ιΥα-ia'
7''11'.'γξ: (υ: τηγ ΙΙ:l7'o'
1-\'σ;,o)''')Li..' ιl)i τr./ ;c:αιι4 Nζ-
σ-|O y"α|.

$6ρε'',ι: ωζ τ7iγ λγ"vι'δL - Σ:',,il
|,L',"τσ.j. _ Mελdγιy"oβ'.

Εt'lιι p!6ι''α ιντoν6τβ.J 6τ'' sτη

iι.α-x'pδγροντi Llτo?ιx. ττιΞ rΞ?''ο|y\^iι':

.L δLo.γ'τlτ''x&'δρια δeν ^Ιpων rαντα
! i'. ι z z'. ι,,'ι eτ ιιι.ι τsτ α ; δ υ e'ιι?l3 ν o' τ g.' l
ti τe'γ'-c['l.iο'l:^ιν a'cι')'aτα νΞ 1c' |"

5i.ιp''/.i. διδ.'τ!'ιι ι0'θe erq/'tii. Ω-

a:,6οr', -.,c€πeι y,ι ση'μΞιωΘ'l' oτι βl'.

'Ξ'.'J. 
'ιt \Ιl.zεi,''li.'l. ;'1! iΞ't iε';!7l.-

5'Ξ 1τι τ'ρωψ|)i1 ^\γρtδα.; ' 7[','Υ1'c=τ,'

7!'r'ιl33 - Στριillιν:τcα;' Νzυρ'"72''l.-

.'') (β)'' cγετ'-ιθ' y.&1'ττ1). E;',ir3iιυ;

η cτγ}e p* ii Σο sια}'ιCι''x'l, \τi1l'cιι, ι.-

ι'ιι. ττ1; \[αxs'δoliαζ p6νο !'ιι ι',ι-i,-

|ιL.i. 1.r ΝΙι.xεδ ον ι'τ"οι5 y'ιb Q a'-l ττ e'ρ'.λα',ι.

6&νeι: τ1 πε'ριoγ'"i1 'τωγ Σz'c^-iωγ δgγ

1'ν'if-Ξ'" 1τη \l'ιτ.δcνi':ι, α)'ιt'θ' cττ;l

τι)'ιιs. Σερ6iι, δπιο; τα"','υ'τΥ,ιCrι$o.

=ττ'sι ι.ρy.i1 .Oυ α,'"Lb'ι* (19Ο7) y"7'''

ο Σ!ρ64 ανιΘρaπ'oγeυl^γ'C*φrι1 1.

Cvijic". Eπoηι6νοlg τ1 χp-lβτ1 ia')

"1 e ιι:l γ ρ ωγ'. ι ο 6 6 ρ 
r'' l n.\Ι α'x εδ.' ) ι b> ^ (. 1'

i7ο,'z''δτe'ρε -c κzρυογ'!4 a!.νι'''ι.'i;|.θz-

ττ1 i|ιiιcζ τη'l .'το?''y-ti iiiJ'L\('l|\x..,'.γ'b'

ττ1τz. Τι' γευιγ'ρ'ιφυτ"0' 1',')τθ. δ?'.l'

dεiνουν ι'τp'.6'dlq δτι τq' 9) 1Ο ττ;;

\Ιq' x e;' a' l [ α < 6 ρ 
t cx r''i τ'ι', 5'i,',ι ε'''' -',',

Til'/ιjz z1''' t,t'lν,, !'lz μιxρ'6 τ',ι.i'',ιL

ιν:&sgoιι'- 5iη NlJτιrι Τ υaυγι''s)'α-
i'i'ι' xql. τη N.Δ. Βου}qα,,'t'α'u .

'Υcτaρα ατ6 υ'ι.ιτ€ -ζ 1ζ 613.τ'!i Ξ'

τ''cτ11ιανczιq, θα eπ'.γe'''ρiρli '/.ι ii1'-

c.';').7'' &5 (\' 1 n η),i.1 5i1γ'1 6',ι q" 6 !6 q". ι'' τ ι
δεδo',ι!ια τιυi' πηγιilν y'σ'. i.q' τiaι?|-

3|'| 1'τ'J' 1ηΞ e-ι''cτ\Γ1ι'ι'aν''z^l1 

,' ,'r^),'ir.r' .Ι,,,

ΣnμειΦoειq - παραπoμπ6ζ
i . Για τη Συνθηκη τoυ ΑyΙou Στε-

e&.ου, τη Συvθηκη του Bερoλiνou και
τl;:τι:ττδcεlζ Touξ, βλ. μεταξδ &λ-

λωv M. Λ&oκαρι, Τo Ανατολικδv Zl]-

τη,μα, t 8OO l923, Θεαoαλοviκη 'l 94B

oλε. 291 - 3O0. Mαρiαq Νυ,:ταζoπoιi_
λου -'Πελεκiδou, oι Bαλ'καvlκoi Λαoi.
Απδ τηu τoυρκrκfl κατ&κτηαη στηy ε-

θvrκfl ατro,Kατ&σταση ( 14oq - 19og

αιδvαg) 2, lωdνvιvα 1 987, oελ. 1 8l _

187 .

2. Eπιλεκτlκ& αη'μειδνω Ν. Bλ&1oυ,

To Mακεδovικδv ωq φ&oιq τoυ Αvατο-
λlκοrj Znτfiματcq, 1878 - 1908, Αθi-
Vα l 9'53. L. S. Stavrianos, Balkan
Γcdcratiοl-ι. Α. Ηistory of the Move-

ment to\λ'ard Ι3aΙkan Unity in Μodern
Τime. Ηamden - Connecticut 1964'

και κuρiωq τo6o κεφ. <<Makedonia ver_

Sιls Balkan Unity (1878 1902\ >'

oελ. i23 - l5l, δτroυ και η α;ετικfr

β6λιoyραφΙα. D. Djordjevic, R€voluti
οns nationales des peιl,ples balkaniques,

ι 8o3 - 1 9'l 4, Bελιγρdδι 1965 (Υια
τη Mακε'δovΙα ειδικ&, oελ. 105 - lο9,

146 - 15'0, 166 - 175' 194 Kε,)-
D. Dεkin, The greek StιuggΙe in Ma-
cedοnia 1B97 - 1913' Θεαoαλoνiκη
l966. K. Bακαλδπou,λou, o βδρειοq
ΕλληvL:uδg κατ& τηv πρδιμη φ&oη τoυ
M: κεδc': κoJ Αγδvα ( 187 B - 1 894 ).
Θε:;αλoνiκη l983. Tοu 'lδιoυ, Νεδ_
τεpη lο-τορiα τηgMακεδcviαζ ( ] 830 -.

l9l2\, Θε:ααλοviκη l986)' Ν M&ο-
τη, Η τrλαoτoyοdφηση τηζ lcτορΙαq
τηg MακεδcvΙαg, Α"ηηvα l983, και πα-
ρ,ακ&τω τ,ζ Uτcσημ. E3 καr 34 Bλ.
επi:η' τ.g :xε: tig εr5δ:ειq τηζ Ε_
το'lc:iαg Mακεδovικδv ΣπcuSδv και τou
1δcDματoq Mελετιiv Χερoovflαou τoLr

Αiuou, καθ<ig και &ρθοα oτα τrερ. Μα-
κε5οvικ& και Balkaιr Studies. Η oγετι-
κη βοuλγαρικfr και yιοuyκoαλα6ικi1 βι-
6,λlcγραφΙα εΙyαι εκτεvΞατατη: βλ. εv-
δε,κτικ& τtg παρoναιdoειg, βι6λιoκρl-
ciεg και μεταφρ&αειg o'τιg βι6λιοyρα-
φικig ε,κδδcειg του lδρι)ματog M'ελετδv
Xεραovfrαοu του Αiμoυ ,Kαι στo Trερ11]-

δlκδ Balkall Stιrdies.

3. Η ετrioημη θioη τηg Γιouyκoαλα-
6rκfr; Mακεδoviαg εκτiθεται cτlg eκδδ-
σεΙζ τoιJ << lδρι}ματcg Εθvικf g loτορi-
c:ζ)) τωv ΣκοτrΙωv και ιδrαiτερα ατc
τcΙτoμo Eρyo Ιstorija na λ4akedonski-
ot Νaιod (: loτoρiα τoυ Mακεδovl-
κoι! 'Εθvoug), Σκ&πια 'l 969. Για τo
θδμα, βλ. διεξoδικ& Eυ. KωφoJ, Η Mα-
κεδoviα oτηv Γιouyκο,cλα6ικ'fr lcτoριo-
Yρ'αφiα, Δημo oιει}ματα τηζ 'Eται]ρεiαζ
Mακεδovικδv Στroυδδv, αρ. 24' Θεoαα-
λοviκη 1974' oπ6 δτοu &vτληoα xρ!-
oiμα oτoιxεiα, και Tou 'lδιcυ, o Mα-
κεδovικδq Αγδvαg crτη Γroγκooλα6ικ{
lcτoρroyραφΙα, Θεαααλcviκη 1987.

4. Mετd τo τiλog τoυ Α' Παγκo-
c μΙcυ Πoλiμou, τo 1 91 8, επιτει)yθηκε

η ivωcη τωv Γιoγ,κοoλα6ικδv Λαδv oε
ivα κρ&τog, με τo δvoμα <<Bααiλειo τωv
Σiρ6ωv, Κρc,ατδv και Σλo6,Evωv>), TΓou

τo l93 l μετοvoμ&oτηκε σε <Bα,οiλεro
-rηq Γιουγκoo'λα6iαg>.

5. Blλ. γεvικδ E. Ηοsch, The Ba1kans"

Α Slrort History fronr Greek Times to
thc Ρresent Day, αγyλ. μετ&φ,ρ', Λov_

Eiνo 1972, αελ. 17l και 'l 74. M. de
Vos, Ηistoiιe de 1a Yougos1avie2, Que
sais'je? no 675, Παρioι 1965, αελ' l i 1

κθ. -- Ylα 'τη μετoyομασiα, oελ. 126.

6. Ξκτδq ατrδ τιg αυτδvoμεq δημo-
κΓατiεζ τroυ ατrooτiστηκαy απδ τη
Σερ6Ια, δnμiouργηθηκαv μΞoα ατα δ_

ρια τηζ Δημoκρατiαq τηq Σερ'$i61g '1

αυτδvομη ετrσρχα τηg Bo'ι6οvτivαq και

η αυτδνομη τrεριox{ τoυ 'KoooυΦoπεδi-
ou-Mετοxiαg. Η Σερ6iα 'κατE ει απδ τδ-
τε iκτααη 88. 361 τ.γ., δηλαδfl τo
34,5χ τηq αυvoλικfrg Ξκτααηq τηg Γι-
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,οLlΥKoσλα6iαζ, εVδ τηv ετrοxη τoU Mε- 14.'Ηδη τo 1976 o,Eu. Kωφδq, Η
ooτrο.λiμοu ξετερvoiαε τo 60χ. Πρ6λ. Mακ,εδovΙα..., σελ. l3 κθ' τrαρατηροιi-
Ιl. de Vas δπ. παρ., αελ. 1,l2. ;ε: <<μEoα σε λiYα xρδvια oιlyκΞvτμυ-

7. &tετ& τη Σερ,6ικfr Eπαv&cταoη σαy σrα Σ'κ&rια εκατovτ&δεg xrλιdδεq
(lB04 - l830) και τηu Ιδρυoη τηg μiκρoταιvιδv ατrδ κρατrκ&, tδιωτικ& και
Σεο6lκηq ΗYεμovΙαζ (l834), η Σlερ6iα εκκληαιαoτικ& αρxεiα πou με οποιoδη-
ετrιδiι;ξε vα τrαiξεr ηyετικδ ρδλo αu&- πoτε τρ,&rrο αναφiρoνταν ατη Mακεδo-

με'α στcUζ Γιouγκooλα6ικoiq Λαoδq, viα. ΧωρΙg φειδδ υλ:κδv uεαωv, φω_

αλλ& και o'δλα τα Bαλκδyια. Η τro- τoyρdoη:αν επiαηq y:λιδδεζ σε\iδεζα-
λιτικ{ αuτ{ εκφρδ:nτηκε ,με τo Nacer- πδ τrαλαlig εκδδαε:-:, βl6λiα, φ-λλ&δ'α
tanije, τo Σxiδιo,.τroυ εκτrδvηoε o H- και εφημ:ρiδεcr>. 'Ετ;r δημ:cδρYησαν
λicq Γκαρdταvιy τo 'Ι 844 και τrou α- Ξvα τερα:-τιc Αρxεlo qxετ κδ με τη Mα-
πoτδλεαε τηv κατευΘuwrι]ρrα Υρα1μμη κεδovΙα, :ταρδλo τοU τo υλικδ αυτδ δεν
τηg εξωτερικηq τroλιτικτ]q τηq Σερ6iαg θα :τcρο'j:ε βΞ6αια με καuiuα τρδπo
δλo το l9o αιδvα. Πρ6λ. M. Λdα'καρr, '/α jτr}ρτξεl τηv dτoψη yια τηv δτrαρ
Tο Αvατoλtκδv Zfrτημα, oελ. 2OO Μ. ξn εyδc 1ωριoτοJ Mακεδoνικoιj ''E-

l''luαταζοπoiλou - Πελεκiδου, o; Bαλ- θ;o:q.
καvl'κοΙ ΛαοΙ, oελ. 140 κi. Πρ6λ. κα' l5. Για τιq τrρδτεq εκδδoειg, βλ. €u
D. Djordjevid, R6ι,ο1ιltiοns natio1lale-c. Kωφcj, H Mακεδoviα..., oελ. 9 'και υ-

οε\.73 κi τo:. ]-2. Αττδ τα δη,μoαιει)ματα αuτd
8. Για τη <μεΥαλoσερ6ικη' ηγεμο- τo πlδ βαcικδ εΙvαι η Ιstorija na Ma-

vιοτικfl πoλιτικfr μετ& τov Α' Παγκδ kedonskijοι Narod τrou 'rrρoαviφερα
crμlο Πδλεμο, frλ. M' de Vos, δπτ. τrαρ., (βλ. τrαοατr&vω, υTΓoσ. 3). Του δ:ργοu

,oε\, 97 ,κθ αUτoδ τrαρα,σκευ&ζεται δεiτaρη rroλr)-

9. Bλ. xαρακτηριcτlκ& Ευ. Kαrφoδ, τoμη iKδoση, yrατi η τrρδτη θεωρfl-θη-

Η Mακεδcviα..., δτroυ τrα,ρ., oελ. 6 - 7 κε τrι& ξετrεραoμiη.
με τlq UTΓoσημει(rσειζ ]6. Τα τrαραδεΙγμcrτα εΙlqι τroΜ&

10. Πρ6λ. Ευ. Kωφoιi, o Mακεδovικδ! AvαφΞμυ xαρακτηρlσ-τικ& δτι τo iργo
Αγδvαq, δπ. τrαρ., σελ. 22 - 23 υτroα. τιυv αδελφδv Kωyroαyτiyoυ και Δη'μη-
55: Στα απομvημovεliματα τou Xρ;i- τρiου Mrλ,αιrτivωφ, BΑlgarski Νarodni
'cτοu Tατdρτoεφ, πρoEδρoU τηζ κεv- Ρesni ( : BοuλΥαρι'κ& Λαiκ& Tραγor]_
τοικiq Ετrιτρoτrfrg τηg EMEO, oη,μεrδ- δια), τrου ε,κδδ9ηκε στo Z&γKρεμτΓ τo
vε,:αr (Σδφια l928): <<Σ,κεφθτ].κα.με δτι l B6l και εixε μεy&λη δι&δoοη, εττα-

μl& αυτδvc,μr1 MακεδovΙα Φα ,μτrορoliτε vε.κδδθηκε τrρδσφατ{χ στα Σ'K&π'ια, με
o,ρy&rεrρα vα εVωθi 'εUκολδτερα μ'ε τη αλλαy'μivo δμωg τοv τΙ']ρωτ&τU'rΓo τiτλo
ΒoυλγαρΙα, i, αV αυτδ {ταv απραγ- του σε Makedonski Narodni Pesni
'ματoτιoiητo, Θα μτroρoJαε vα κcrrαατf ('Mακεδoνικd ΛαΙκd TραγoJδια).
εvoπoιητrκδq αδιrδ,εαμoq μι&g oμοoτrov- 17. Ευ. Kωφoδ, o Mακεδ,ovικδζ Αγδ_
δiαg τωv Bαλκαvικδy Λαδv> (Macedo_ ναq..., σελ. 4 και υzτoo. 7.
nia. Dccuments and Materia1, Σδφrα l B. Toυ ' lδιου, Η Mακεδoviα..., αελ.
l97B, oελ. 661 - 662) 11.
1i. Η ονoμαo'iα Bdρvταρoκα Mτrαvδ- 19. Για τοv δρo, βλ. Eυ. K<υQοJ, H

'6ιvα εivαι απoτEλεσμα τηζ αyαδιoρΥa- Mακεδοviα..., σελ- l l

vωJηζ τοU 193 l . Τδτε καταρΥi'Θηκαv i 20. Στo iδro, oελ. 1 1 - l2.
'oι πα'λαιδζ oνoμασiεζ και διοικητικig ; 21 . Bλ. χσραKτηρlστικd S. Zograf-
διαrρδcειq και/ Trαρ&λληλα με τη μa- 'sk!, Εgeiska λ1akedοnia, Σκδτια l95'i ,

τovoμ'ασΙα oε Bααilλειο τηq Γιoυγκο-, cε\. 5O: Για να αμφια6rpηΦη η εi-
oλα6iαg (βλ. Trqρατrdνω, U]τrοσ. 4), f-ληr,*δ'rr.α τηq Eλληvικηq MακεδoνΙαg
,oργαvδθηκε .6 K,ρ&τoq o,ε ενν-α ,μττα- καταακει)αααv μι& cτατιατικfi Yια τo
νδ6ιvεq (διoικ{oειq), oι oτroiεg τr{pαv δτog 194 1, &ποu αvαφaρSται δτι ατην
τo δν,oμ& τouq α.rrδ τov πoταμδ τrου Eλληvlκi1 Mακεδοviα δια6ιο,jααv τδτε
τrg διδ,αxιζε. Mε τov τρδπo αυτδ τo oι α.κδλoυθεq εθvrκδg oμ&δεq: 258.000
vio ΣJvταγμα ετrlγεiρηoε vα εξαλεiψει <Mα,κεδδvεg>, 250.000 'Eλληvεg, 2I0.
τov τοτrικισμδ και yα διααττ&αεr τα ρQQ ,Kαραμαvλiδεs (δηλαδi τrληθν,α,μοi

,παλαι& αJvoρα: Πρ6λ. M, de Vos, δτr. ττοu frλθαv απδ τη M. ΑαΙα μ,ε την αv-

τrαρ., αελ. 10'0. ταλλαγη), 8σ.00'0 Αρμδvιoι, 71.000
l2. Bλ, ox'ετικd Eυ. Kωφoli, Η Mα- Λαζoi κ.&. Σ'αυτfr τη ατrrι'oτικfi δεν

κεδoviα..., σελ. 8. ΤΓεριλαμ6&Vεται o τnληΦ,αμδg τηg Θεα-
13. Blλ .oxετικ& X. Παπαατ&θη, ααλoviκηq, τηq Xαλκιδικfrζ lκαι τoυ vo-

<L' autoc6phalie de Ι' Eglise da la μoδ Κοζ&νηq, δπoυ θα frταν τrrδ δrioxo-
Mecddoine Υoι'ιgoslave>, Balkan Stu λo vα ,γivει τrλαoτογρ&φηση τωv qριθ
dies 8 ( 1967), oελ. l5'1 - ,Ι 54. μδv (τrρ6λ. Eυ. KωΦo1J, Η Mακεδo-
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vΙα..., oελ. 12).
22' Βλ. Χσρακτηριστlκ& UΙ. \iliΙckcn,

Α1erandre ]e Grandδ ΠαρΙαι 1952,
oε'λ. l5: <o Mδyαg ΑλEξαvδ,ροq αv{-
κει στη ,μικρi μεΙ]oψηφiα τωv αvδμbu
εκεivωv πoυ εΥiκαιyταoαv ,μι& Gα πε_
ρioδο ττηv παγκδα,μ rα l oτoρα. ' l αωg

μdλιoτα εΙvαι o μδvog τrou αφρdγιαε
τc: κδτμο με τη σΦραlYiδα τηq τrρo_

:α'τ <ηc τοu βor)ληαηg, ,με τiτoια δι}
uαμn δ:rτε η εξΞλιξη τηq αν€ρωτr&rη-
ταζ 9α ταραμεivεr ετri τrολλor)g αιδ_
vε( κ&τι,ο απδ τηv ετriδραα{ τοu>.

23. ΠΦλ. Ιstorrija na Makedonskijot
Νarod, τδμ. Λ' κ,εφ. 20, κuρiωξ oε,λ.
45 ( Π ρ6λ. τη βι6λιo,κριoΙα του P.
Charanis, Balkan Studies 13, 19'72,
oελ. ]66 - l68). Π,ρ6λ. Eu. rKιυφoi,
Η Mακεδοviα..., oελ. 15 - 16.
24. Ιstorija na Makedonskijot Νarod,

"δμ. 
Α' αελ. l l7.

21α. Βλ'. Makedonskijat VΔ,pros, Σ&
φlα, Νοδμι6ριo9 196B, ελληv. μετ&φρ.
|MXΛ, αελ. 9'
25. Bλ. Ρ. Miljkοvic - Pepck, <L'

architecture chrdtienne chez Ιes Slaves
Macddoniens δ partir d' avant 1a mο-
iti6 du ΙΧe siδcle juspu' A la fin ΧΙΙΙe
siδcle>, The 17 ih Ιnternational Βyzan-
τine Congress. λ'lajοr Ρapers ('Washing-

ton D. C., Αugust 3 _ B, 1986), Νiα
Yδρκη 19B6, αε-λ. ,(83.

26' Π,ρ6λ. D. VΙahoγ, Makedonijι'
Monrenti od Ιstorijata na Makedon-
skiot Νarod (Mακ,εδοviα. Στιγμδg α'πδ
τηu lατoρiα τoυ Mακε,δovι,κοl] Λαoδ),
Σκδτrια ]950, αελ. ll - l2 (ελληv.

μετ&φρ. lMXΑ).
27. Γιρ6λ' P. Miljkοvic - Ρepek, &τ.

τrαρ., αελ. 483 - +96'
28 ' D. Vlahov, δrτ. τrαρ., αελ. ] 0

Πo6λ. Eu. Kωφoδ, Η Mακεδoviα..,, oελ.
20 - 21.
29 Bλ' διεξο5lκα Eυ. KωφoJ, o Mα-

κa5c;''κδq Αγδναg, αελ. 9 κe. 'και 15 -

16.
3σ. Πρi-τει να αημειω€fr &rι κατ& rrηv

Buζα'πιη ετ-roxfr oι 'δροι αuτοΙ εi1xαv

και δ.οlκητικη ivι^oια. Στην τrρωτo6υ-

ζαι.rlvη ετoxη η ετrαρxΙα Mακεδoviαξ
με iSoα τη Θεαoαλoviκη αv{κε στηy ε-
παρxΙα (pτaefectura) τoυ lλλυρικοliκαι
εκτειvδταν τrερiτroυ στα YεωY,ραΦικ& &
oΙα τηζ <μεiζovοq> 'MακεδovΙαg: βλ.
Αrγγελ rκη q Κωvαταιrrακoττοt}λou. l o-ro-

ρικη ΓειοyραφΙα τηq Mακεδoviαg (4og
- 6oξ αιδvαq), l<ο&vvιyα l98,{, oελ.
19 - 26' δτrου καl η τrαλαι&rερη β16λι-
oΥραΦΙα. Στη μεαo,6uζαιrτιvfr επο1fr, uε
τηv αλλαyιfr τηξ ε1τqρxιακι]q οργ&νω-
σηζ και τη yεvΙκευαη τηg θε,ματικ{g
διoiκηαηg, ιδρδΘrμε τo θiμα Mακεδo_



vιαξ/ τrou μαρτι.,ιρεται Υια τrβωτη φo-

ρ& τo 802, κ.αι εκτειv&αv αvcrτoλικ&
τoυ Νδ:τoυ αε ivα μεγ&λo τμi1μα τηq
Θρ&κηg, δηλαδη δεv ταυτιζδταν .με τα
γεωyραφικd δρια τηg Mακεδοviαg. Λi-
yo αργδτερα lδρiθηκε το θΞμα Θεαcα-
λoviκηq (842' 845/56), τrα.; εκτεrvl
ταy στηv Kει.rρικη και Δυτικi Μακε-
δoviα, και τo θδμα ΣτρJμδvoq (899)
ατηv Αvατoλiκfl.
3l. Bλ. ΧαρακτηριστιK& τηv iκδooη

τoυ Hr. Andonoγ - ΡoΙianski, Britanski
Dokumenti za ΙStorijata na Makedon-
skiiot Νarod ( = Bρεταvvικ& Ξγγραφα

Yια τηv lατoρiα τou Mακεδoνικo, Λα-

oυ), 1 1797 - 1849, Σκ&rrrα 1968, δ-

τrou τeαρ& τ ιgτrρocτrδΘειεq τrαρε'ρμηνεi-
αζ oyομ&τωv και yεyovδτωv/ o α\rτιKει-

μεvικδq μελετητηg δεv θα μτroρoδoε να

βρi o.α iyyραφα αvτ& τωy Bρεταν-
vδv πρoξΞvωv, τrρακτδρο:v η τεριηyη-
τδv τηv τrαραμικρfr ivδειξη yια τηv j_

τrαcξη <<Mακεδovι.κor] Λαoιj>>. Αvαφiροv-
ται μδvοv 'Eλληvεq, Toδρκor, Bοδλγα-
ροι, Σiρ6oι ,και Αλ6αvoi, ,καθδq και η

Mακεδοviα ωζ yεωγραφικfr εvδτητα.
Πρ6,λ. τη βι6λroκρrαΙα του Α. Αγγελ&
τrouλo'υ, Balkan Studies (1968), αει.
559 - 56l. Bλ. επiαηq Eυ. 'Kωφoi, Η

MακεδovΙα..., oελ. 6 υπoα. 1, για τrq

τr.ρoξεv1κaq εκθδcειg του l9oυ αιδvα.
32. Bλ. Aπ. Bακαλδπou,λοu, lατoρiα

τηg MακεδoνΙαq. 1354 - 1B49' Θεαoα-
λoνiκη 1 969, αελ. l.
33. EΙvαι η αρxαΙα Hρ&κλεια τoυ ΛJ.1

κοU - η Λuγκηcτδg-τα σημεριv& Bι-
τδλια.

3a. |. Cι'iji€, Remarqιιes Sιιr Ι'it-
hnographie de 1a λ{asddoine'?, Παρioι
] 907, αελ. 6 υτrοo. ] .

35. Πρ6λ. Κ. Mητo&κηg, λ'{acedonia
tΙrιoιιghout the cent}'rieS. Θε:oαλoνi-
κη 1973, oελ. 1ο-l1.

Συνεxiζετα ι

ΚAI ΠAΛl Γl,A, TΗN ΙΔt,YΣΗ THΣ Nf,ΙoYΣAΣ
ToN ΓAzH,EBlpENoΣ κAΙ ΤoΝ ΣΙΕx Ι1ΕA,Η

Σuvi1εια αTrδ τη oελiδα l6
E τ,μο ι'' e'5',ι α.: ι, 5.-τ i l α'O τ|,ι Ξ 2 

|.δ z,'.Φ ι l
',i, -.τ,-Ξ }ia:icτ,;, (1961) . :0)γ &+μ.

Βι)'=τ;-!7;r,' Ι.Χ. Χloliδη ' -\cτe'ρ[ο''l

'\;Cιτ)'.;l 7'L'. Κ. Tτ:ιi-l1ιη. "{'.x. :-oν

7'?a'/.! ι-t5ΞL|': 7'7.'. ^{a7' τ.ι'l ι\,.,lι=ii

τη; l{1.ο'.lc:';, dπιυ; 7.L'' σΞ σημεaιυ-

μ& μ.oυ 6τ0 τ,1'ντ!Υυριι6 φ'3i'o (il2-οl

29.1.7962) ττ1; [δια..< εφημερiδα;,

|Ι9 τaτλo: .Ιπ{ρ1εν η Ν&ουοι τ'ι'-

τα του6 βυ,ζαντινo0q yiρδνaυζ;>.

_\; cη,μειοlθεt δτι cττ1 μa)"dτη μo:-l

τoi)ττι t"'tα.Ψ!''ω xσJ 1O τ..!'οαναφe?-

'',liνc δηψοciευlιe τoυ Ι.K. Bα'oδρz'-

6!)'ιτi, επιση1-ια'ayω €νq. αξιδ)'ο^γc

λα'θ.' -< τo'l xσ''" r,ρaα"να:ΥΥ'6λνω {δη
τη lιgλdτη] ψoυ Υ'|'α τ'a'l \ωζi1t' &6Pε-

ν6q xαι τLα' iα xτ^i1'για'τ0. τo') σττl

7.Ξδaνtαζ.

,\ξiζει, νoμlζω' ya σημeιω,θεi 6τl
-τt ι π'?i}τη (εxλα"'iz"εηr6ν11) ωναxot-
),ιυση iωy sγYρiJφωγ τaι3των ['x,ι,ιL
,ττl (Nt&cυΞ-νσ'Σ}, σTο 2ο -'ε'3γoqrτω'l

',ιηνiιν lα'lηυα'ρta'l - Mα,ρsioυ 1973,
iιt'[7ιeΞ 8 - 9, 1re τ|τλ,ο: ,ιoι διιΙlξaιg
71.'. .'' φ'l)'ατ'[cε'"; τωy Nα,oυσαaω.,,'

ιτL τc'l; T,'υ?y"a'ι -<' cτα γιρ6νυα 1870

- 18ii,. .\; '1ιου ετL?'iJaτε,t' μ&λ'"-
5Ξ'ι" ')1' Ξτ'.7τι\\θ'')ω' δτ'' ιr'6τ^rι θι
τ;'!.τ,e'' ν1' ιτ%ν (x*ι) τ1 τριilτη ο,-l-

νΞ?"(L5i-1' μrυ μΞ τo πε,ρ.oδ.'y'6 αυτδ1

πrυ συ}Ξχaζ'ΞL i,τΓl' σ'aL,ir,α'.νη ^nα.L α-

ξ'"ο'Βα'5ψαcττi, {'x?ιοctl iο'.l 13 oλ6-

τ'λτ1ρα yrρ6ν'.α.'.

Στην πυδ π&νω (δειiτερη) μελJ-
Mαιeδaνiα. (:ηηrεiωoη 1 τι,ly oε'λ{- τη ιroυ ιιyη]μoyευετα.ι' (oτιg υποoη_

διυγ 236 - 237) ' ]lιει6σθιa) τJ'ουcr'α βυ'6λιoγ'ραφt,ι,
Ι3' *Ζτρ'i,ψατ,ι '.δLay'iτι5l'σ.i - φo^ στηνσττ|) ,aτoiα. αΥaφε';'eταL Υ'cιτεπr!.'

2ο)'.'^1!ι; xιι δ''dι\e,'-: cττ1 Nd,ουoz '"1):r;p'r1' y.a!'τ| Ξpτ15[α.1τOυ π,'?oα'να-

5.1- /'?a',/'.7. 1870 - 1877. (Mε βd"- φ!ι';θτμe, 6πω5 ια.ι &λλεg, του Ι.Ιi.
5τi -c 1''ι.,'''.ι'l: ι;ι'sιy-o'pτργtρeι'ι;. Βl'cδ'','ια'6!)J'τ1, γ6,ρω ητ6 τα τΕ1pOΥδ-

183Ο, τη; τΞΞ?''.Δ5:.a3 5irι!| Ξi1'Υ1'- |L'.'ι τη; Nro,υσαζ (cη1lεiωcη 1 τη;
στ&1εζ γ.1.''. iιλL ι;l!ιioιz !^{^(?"- ,Ξλ. 94) ' q.π6 'τo'Jζ 'φδιρουq 1Loν y'α-

φ1")>>' πe?Laδιy'd .,l'Ιιzgδ.,'f ι*>>' τδ- -o|.ι-υJγ iηζ (oημεiωcη 2 τηq si'!-
μo6 19, 1979, οε)'iδεξ 93- 123. δα-C 98) ' σ"1τ6 τaν τεγ'ξ' xo'J Toυ'ρxcυ

Tι iγγρα'φα iο'31,d' |LrJ') 7ωριce ,' Σ'εΧ Λeανi1 ^Lα|' αΓνδ ia ραy"q13ΨL τa')

Eδεcoαio6 φi)'oE (διx6g !!aυ y-αl. 1rrlJ E6pεl'd; (cημεiωcη 1 τωy cEλiδω'i

1τε?"'9'δLy"o'3 uΝιd,oυατα,,) x. Γιιhργa; 98 - 99, 6τ'oυ γtν'ετωc, xα,ι π&,)"ι, α-

Toυci,ιηζ, στoγ oπa[o τδaι. xα'' τδsc- να'ΥΥeλια'. τηζ, προσημειωθεισα;, ε-

οφε,iλ'ει η νΞιΙJ1a?η, Ιcτoρiα'τη; Mι- τοL|\σ.ζq\Ξντtζ {ιελdτηa μoυ) .
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ΘPΘΘΔc!=IA Toυ ΘεoλΦoυ Pt. rΒαλoαμiδn
EΙvαι μεydλo τo 6dρoq τηζ εU-

'θΟvηq δταv αvαφEρεται καvεΙg oε
δ,τι oρiζεται με τoV δρo oρθoδoξΙα
κι δταv τroooτrαθεΙ ιlα τrρo6&λεl
τηv αξΙα αuτηg τηq τroλλαπλflq πα-
ρoυoiαq τηg Αvατoλικ{q Eκκληoiαg
oτη ζω{ τηg αvθρωτrδτηταζ.

Η δτroια αvαφoρ& μ,αg ατηv oρ-
'θoδoξΙα τrε-oν&ει απδ τηv EκκληoΙα
μαq. εyγiζεr το 'Εθvoq, τηv τrαρd-
δoo{ μαq, τη ζω{ μαq.

H oρΘoδoξΙα εΙvαι 6ε6αΙωq και
τιαρελθδv, αλλ& ωq τrαρ&δooη λεl-
τouργεi δuvαμικd oτη διαμδρφωoη
τoυ παρδvτoq και τoU μiλλovτog'

Η oρθoδoξiα εΙvαι φωq, εivαι ζωη,
η τrαρ,oυoiα τηg Eκκληαiαq oτo oη-
μερα, εivαι ο xθεoιvδq Xρloτδq, o oη
μερrvδq Χριατδg, o Xριoτδg τοu αi-
ριo, o ivαq και αυτsq υπερ1ρovrκδg
Χριoτδg.

Η oρ0oδoξΙα εΙvαι oJμ6oλo, oη-
'μεΙo αvαφoρ&g τωv αιδvωv, oημαiα
,oτα xEoια τωv πιoτδv, διiναμη o-τov
αyδvα τouq Yια τηv εδραΙωαη τηg
BααιλεΙαq του ΘεoJ, oτηvδικιd τoυg
ζωη και oτov κδcrμο.

Γι' αυτδ και η oρθoδoξΙα εivαι
καJγηoη.

EΙτrα oτηv αρxη δτι εiuαι μεy&-
λo τo 6&oο9 γι' αυτδv πoυ μιλdει
yια την oρθoδoξΙα.

Αλλ' αq ξεxωρΙoouμε τιg &)o
περιδδoυg - πλευρδg τηq oρθoδoξi-
αζ. Τη μrα τrλευρd τrαρελθδν και
τηv &λλη τo μδλλov.

Ti εiναι η oρθoδοξΙα ωq παρελ-
θδv;

Η oρθoδοξΙα εΙyαι τrΦτov τα l-
ερ& yρ&μμ'ατα. Αυτδ τα γβμματα
για τα oπoΙα o ΠαJλoq YΦφov_rαζ
oτov ΤιμδΘεo, λiyει: <<Τα ιερ& γβμ
ματα oiδαq, ' τα δυvαμεvd αε ooφi-
oαι>> (2 Τιμ.3,15).

Kαι εivαι Υια μαq oημερα τα ι-
ερd γoαμματα η Παλαιd Διαθ{κη,
η Kαιvη Διαθ{κη, η σoΦΙα τωy πα-
τiρωv τηg EκκληoΙαq, η λειτoυρyι-
κη τrρ&ξη ατηv EκκληoΙα μαg, o λδ-
yog o καλλιτεxνlκδq oε δλεg τlg
μoρφiζ τoιJ/ αρxιτεκτovικ{, μoUσι-
κη, ζωyραφικη, τroΙηoη κ.d.

ΕΙv,αι δειiτερ,o η oρθoδoξiα 6i-
ωση 1Tρoσωπικ{ 'και διαπρooωπικfr
τωy μUστηρΙων τηg ζωηq, τoυ μu-
ατηρΙoυ τη9 oωτηoiαq. EΙvαι δρδ-
μoq υτrερ6ατικδq, νiκη κατ& τoυ θα_
vdτoυ, 'Evα διαρκδ9 Π&αxα.

τδπog oτα τdλη τoυ l9oυ και τιg
αρxiq τoυ 20οι} αιδvα, και εΙyαι πε_
ρΙε,ργo δτι και oημερα ζoδμε μιdv
Jπoπτη αvαζωπJρωoη αυτδv τωv α-
πειλδv, η oυiμ6oλη τηg oρθoδoξΙαq
ηταν γεvι,κd καθooιoτr,κ{ στηv 1τo-

φΙα τou 'Eθvoυg. Τηq oφεΙλoυμε Kαι
ωg 'Ελληvεq πoλλ&, και ωq Mακε-
δδvεq 'Ελληvεq τα τr&yτα.

Kι αq δρsoυμε να δoδμε τT εΙyαι
oρθoδoξiα ωg μ€λλoν.

H oρθoδoξΙα εΙvαι : l. Πvo{, 2.
Πρακτικη και τακτtκ{, 3. EΙvαι θ€,
ση στα oiγ1ρovα τr.ρo6ληματα, 4.
EΙvαι αυvtγερoη.

o oιiγxρovoq dvΘρωπη Ξxει *
v&yκη αυτ{q τηg τvoηq, αυτ{q τηg
πρακτικ{g .και τακτικfrq. 'Exει α-
v&yκη αvτι'μετδπιoηq τωv oδγxρα.
vων πρo6λημ&των, πoυ τελματδvov.
ται Και τov απoτελματδvouν' 'Eyει
αvdγ,κη oυviyερoηq για τηv αyτιμε-
τδπιoη αυτδv τωV τrρo6λημdτωv
καl τη δημιoυργΙα προoτrτικ{q.

1ov. Θdλoυμε ΠαιδεΙα. Eivαι 6i_
6αιo. 'Εxouuε αvdγκη σoΦταξ, α-
v&γκη ,ετrΙyvωαηq. Kαι τα ιερ& yρ&ιr
ματα €xoυv ,μoναδικη διivαμη.

Eδδ επiκαιpα θα αvαφδρω ivα
ατrδoτrαcrμα ατrδ τoν τιρδλοyo τoυ
Σεφ6,ρη oτo 6ι6λΙo τoυ 'Αoμα ,\'
oμ&τωv. <MεταγoαΦη>>: <<EΙvαι α-
ληθεια τrαρdδoξo yα τo αyαλoyroθεi
καvεig, τrωg ivαq λαδg Xριoτrαvικδq
και oρθδδοξοq, o πιδ Xριoτlαvικδq
και oΦδδoξoq τoυ κδoμoυ, Ξζηoε
τouq τελεuταioυg αιδνεq - δεv ξEρω
τrδαoυg - σε μlα μιoooυνειδητ{ oυ1l
6Ιωoη με τα Ιεod Γo&μ'ματd τou>>.

2ov. 'Exouμε αv&yκη ιiψωαηg
τωv αuμ6δλων. Στo τrvεJμα τo ΔU-
τlκδ, θΞλει δoυλει&. oφεiλoυμε vα υ-
qrδooυμε τo τrvεJμα τηq Ανατoλικ{g
EκκληoΙαq, τo πvει}μα τηg αy&πηg,
τηq ελευθερΙαg, τηζ μuoτι,κfrq υπiρ_
6ααη9 τωv δρωv πoυ περιoρΙζouν Ξ-
ωq Kαι καταλJoυv τnν αvΘρδπιvη α_

ξΙα.
Συvixεια oτη oελΙδα 29

Mε ouνεπηoε ioωq η αydτrη κι Kαι τρiτo η oρθoδoξiα εΙyαι ε-
ο θαυμαoμδg yια τηv κληρovoμι& τrιλoγη τωv oρΘδv θδoεωv, θ,δoη α_

μαζ, yι'αυτδ πoυ εΙμαoτε ωg oρθδ- τrivαvτι o_rηv &ρνηoη, δξαρoη εvδq
δοξoι, ωq Eκκληoiα. Πoλλoi δμωq πηyαioυ, γνηoΙoυ φρoν,r]ματoq, Er<-

μrλ'oιiv ylα EκκληoΙα απoλiθωμα! φραση 6dθoυq τrvευματlκoδ, αvαατ{
'Πoλλoi μιλoJv yια oρθoδoξΙα 1ω- λωαη τoυ αvθoδτroυ oε κ&θε επoxη.
ρΙq πρδoωπo. ΑφαvΙατηκε λEιrε τo Kαr εΙvαι φυαικδ εφ'δoov η oρ-_πρδαωτro τηq oρΘoδoξΙαq κdτω ατrδ θoδoξΙα κιvεΙται μΞαα oτo xδρo και
τα μαλdματ& 'ηq, μιλoδv yια Xρι- τo xρδvo, εφ' δσov εivαι θΞoη oτα
oτιαvιoμδ, π.oυ μτrηκε ατo περιθδ- τrρo6ληματα τoυ αyθΦπoυ/ στα κoi
pιo καΙ ωg δρ&oη καl ωζ λδyog. νωvικ& τrρo6ληματα, μπ'oφΙ και τrρi

Διερωτδvται, ακδuη και &vθρω_ πει να αυμμετδyει Kαι ι;α Trρωτoπo_
Troι ποU αvαyvωoΙζoυv τηV τrρoσφo- ρεi oτηv υπερ&oτrιoη και τωv εθvι-
ρd και τoν τrλoι]τo τηq oρθoδoξΙαq, κδv δr,καiωv. Kαι ειδrκ& για τo'Ε_
διερωτδvται yια τo τroι& μπo'ρεΙ να θvoq μαg η oυμ6oλfr τηg ooθoδoξΙ-
εΙvαι η- ΘΞoη τηg oτo oιiγyρovo κδ_ αζ στηv ΠαιδεΙα τoυ 'EΘvoυq, στην
oμ.o, o' Eναu κδoμo πoU ψ&xvεται ΕλευθερΙα τoυ ωq ιδαvικoli, αλλ&
,αφoJ Ξζηoε yια ivα τrερΙπoυ αιδνα Kαι ωq τΦξεωq, oτηv αvτιμετδπι-
'κ&τω απδ τη oκι& τoυ κηρJyματoq ση των τrρδαθετωv απειλδv απδ τoν
τoυ θαιrdτoυ τoυ ΘεoJ. <<Eθvoφυλετιαμδ>, δπωq τov Ξζηoε o
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Παρolμiεc ΠoU λθγoυvT! σTn NfoιrσTα
oYΝoMATA

o <<Τα καλ& τoυ Γιdvvη μαξ α-

ρiζoυv τoυ Γι&wη δεν τoυv θΞλoυ-

μι>. Τα καλd τηg μdναq κι τoυ μπα-
μτr&, τoυ φiλoυ, τoυ γεΙτovα τα θΞ-

λoυμι αμ& &v xρειαoτεΙ καμνιd

φραq vα τoug 6oυθηoouμι μαζ κα-

κoυιpαivητ ι.

o <<Να oι κ&ψoυ Γιdvvη να oi'
αλεiψoυ μiξα>. Να στoUν φKιdσoU
πρδτα τov yατ& κι' ι)αταρναg vα

oι καλoντrxι&voυ.

o <<Γι&vvη, Γιdvvη κouλoυ6Ξ. τi αι

φiληιpαv ιxτi λ&1αvα κr λ&τατα
vτγιδ τroυρδδq αvδτoυδα>>' Ετoι τrει

ραζ&μι τoυg Γι&vvηδεg δvταg ετrιζd-

μι στoU μαxαλ&. Το ληγ&μι τρα-

γoυδδιrταg.

O <<Mαρμ&yκoυ Bαγyrλη>. Λiγη-
τι Υια μvι& yυvαΙκα μαρμdγκoυ.

O <<'oλα τ&xει η MαριovρΙτoα

μoιiyγι oυ φιριτζδg τηv iλειτrειv>>.

Aυτfr δεv εiy.ειv καv τiτroυταg κJτα_

ζειv vα 6dλει κι φιριτζδv. ('Εvα ταi-
1τtVοU TroU oκιτrdζoυv τoυ τrρδαoυ-

τroυ). 'ovταq καvδvαq δεv δxει τα
ατrαραΙτητα κι κυττ&ζει τα τραvd.

Θ <<Bρηκειv oυ Θiλταg τoυ Να-

θαvαηλ>>. Ατr' τoυ ι6αyγiλιoυ 6γαΙ-
yει η παρolμΙα κι λiyητι για ανθρδ-
πoυζ TroU τιρyιdζoυv.'oτroυg λiv
δμoιoυg τoυv δμoιoυv κι κoυτrρι&

ατα λ&1αvα.
c <<'oτroυ Γιδργoυg κι μdλαμα>>

Ατr' τoυ yvδριμoυ τoυ τραyoδδι

πoυ τιιv&ει τoυ Γιδργoυ'

Θ <<Γr&vvηq κιρν&ει Γι&vvηg τri-

uει>>. Αυτδg TroU τα φκι&vει κι τα
yi6ητι μoυvαxδq τoυ δτroυg κι oυ

uτα6ιρvιdρηq πivει ατr' τα τrxroυτ&

τroυ θα δδαει oτηv τrιλατεiα.
a <<'Αλλαξειv oυ Mαvoυλιδg i-

6αλειv τα ζvτρ&vια τoυ αλλoιδq (η

τη ακoJφκια τoυ αλλoιδg)>. Δεv

&λλαξειv αι τiπoυταq εivι Ιντγιoυg.

Ο <<Δεv εivι Γι&wηg εivι Γιαvv&-

κηq>>. oυ Ιvτyιouq εivι δεv &λλαξειv
τιg iδιεq κoυ6δvτιg λδει.

O <<'Εo'τρoυyαy κι φUKαλvoioαv
τoυ MπoυζΙvoυ καρτrρoδoαψ>' Λi-
yητι Υια τιq yυvαΙκεg τroι; κ&θη μi-
ρα φκι&voυv τιq iδιεg δονλειiq oτη
λdτρα τoυ oπιτιοι). Αυτδ τoυ στι-

Toυ Ν1κoυ Σπ6ρτon

1&κι εivι τoυ KouoταvτoΦλη. ou
MτroυζΙvoυq γEvoυιrrαv'καλδ καρvα-
6&λι o-rη Νι&oυατα.

O <<Πδτι oυ Γι&wηq &xιoτα;q κι

τδρα τoαρλιoμΞνoq;>> ΕΙvι Ιvτγιoυq

δεv αλλdζεr, &τααλog κι αδιδΦου-
τoζ.

e <Σαραvτατrivτε Γι&vνηδεq ε-

vδq κoυκδρoυ yvδoη. Kι αv τrειq κι

yια Νικδλαδειq xρει&ζοvται &λλοι

τδooι>>. Π ιργιλoδv τoυg Γιdvνηδεg

για αλαφρδμνιαλoυq κι τoυg Νικ&
λαδειq.

o <ΤΙ εixεg Γιdvvη τ' εixα τr&v-

τα, τi δφκιαvειq; ,καvτiπoυταg>>. ov-
ταg δεv φκι&voυμι μι ετιτυxΙα μvι&
δoυλει&, δεv τα καταφiρy,oυμι vα τα
6γ&λoυμι τriρα.

o <<Φoυ6&τι oυ Γι&vvηg τoυ Θιρ-

γιδ κι τoυ Θιργrδ τoυ Γιdvvη>. Φoυ'-

6&τι oυ ivαq τoυv dλλoυ.
o <<Xδρηζει μαρi ΣoυooJ τηρα κι

απoυ πΙooυ ooυ>>. oι Πδvτroι τη

λεv αυτ{ν τηv τrαρoιμiα oι τραγoi-
δι. ΠρoυμηθεΟει vdxouμι τoυ you

μαq.
o <<Toυ Koυτρoiλιoυ y&μoυq (η

τoυ τrαvηyriρι ) γivητι>>. Mαλιoυ6ρd-

oει, καυy&g, η αvαμτroυμτroδλα, α_

irακατoυooJρα.
O <Καλfr ooυ μiρα Γι&vvη κου_

κιd oτriρvoυ>. loδ τoυv oυμrλdq κι

αυτδq κδ'μει τoυ xαζδ δε oι κυτ&-

ζει. Toυv ρoυτ&g κι δεv απηλouγιiτι
o <'Αγrα Bαρ6dρα 6αρ6αρδvει,

'Αγιog Σ&66αq oα6αvδvει, 'Αγιog

Νrκδλαq τrαραxδvει κι 'Αyιog Θα_

vdαηg ξαvαxδvει>>. Eivι δλεg οι γι_
ouρriq μαζoυuivεq η μνι& κoυyτ&

ατ{v &λλη κι iδoυααv ατoυq ΑγΙ-

oυζ Kι ατσ] μvι& δoυλει&.

o <<Τ' 'Ayια ΑvτρEα αvτριδvει

τoυ κρυyιoυ>>. Η γιoυρτη πδφτει
oτιq αργEq τoυ xειμδvα τδτιq τroυ

α'1ιρv&ει τoυ κcJγroυ τroυ δτroυg λεu

oυ xα6dg ι"τιγκλδιrτιoειv'

o <'Ηρθειv κι η Παπαvτη τroυ

μαζδνει τιg γιoυρτig μr του αvτΙ>-
'oπoυq oτ- αι,τΙ μαζδvητι τσJ U-

φ&δι ατr' τoυv αργαλιδ iτoι κι η
Παπαvτη αμα iρΘει μτrιτiζoυv oι γr-
oυρτig.

(D <<'Αyια lγv&τηq μπoυγvd'τηg>_
Στιq 20 τoυ Δεκiμ6ρη τ' -Αγια l_

γv&τη ioφαζαv τα yουρolivια τroιr

κδτταζαv oτoυ oπΙτι για τα Xρι-
ατoιi yια τ' αυτδ τoυv εΙτrαv Kι μτroι.Ι

γv&τη, yιατi μτroiρλιαζαv τα ΥoU-

ρoJvια γtα yα λιδoouv voυρig τη λi_

γδα κι vα φKι&σoUν τα λoι-.lκ&vrκα.

Θ <<ΘJμoυαειv η Θυμvιδ>. Για i-
vαv η yια μvιd πoυ κ&κιoυσειv.

Θ <<oυτroυ γ&μoug Kι xαΦ τρa*

1α Γι&vvη μαακαρ&>. Παvτoι] τα-
γαΙvεl ακdλιστoυζ, τrαvτoι] Qκιdvει
6iζιτεq. oΟτroυ ντοJμ κι αι-πδq

μτror)v.
lt <<Γκδγκoυg τιηγειg Mixoυg ηρ_

θειg>>. Δεv iφκιαoειg καvτΙτroυταg.
'oτoυg τιηγειg iτoι γJριoειq.

O <<oυ Γρηγδρηq εyρηγδρει κι oυ

Mιλθτηg εμιλiτα κι oυ Γρηγδρηg

μαg επτ]oε τoυ Mελδτη τη γυvαΙκα>.

oι δραατηριoι Kι οι oδρτικoι κιρδi-

ζoυv, oι Υια6&σηδι xdvoυv.
o <<Γιαγκαηλδq τ'oυ Ντivr>. Δεv

τρα6δ ντiπ γκαηλiv, δε μι μEλει

κ&v.

o <<Kfuει oυξιd φκι&oει Νικδ-

λαv, κδψει φo&ψou Koυoταyτivoυv κι

&v ooυτ{αειq για τoU Γι&wη δπoιou

ξδλου ΘΞλειg κ&μει>' oι Γι&wηδoι

εivι ττ}'ειδτιρoι ατr' τα oυvδματα'

o <<Δεv αστιριdει ατr' τoυ Σι&η
ΚclJ yα φdει κι oυ Kαραμdvηζ). Σι_

&ρκcug κι Kαραμdvηg εΙvι ouvδμα-

τα απoJ oκυλι& κι δπoυq τα σκυ-

λl& iτoι κι μιρικoi λαiμαργoι &v_

θρoυποι δεv δivoυv καv τiπoιlταg

ατoυq &Μoυq δε δΙιloι.lν τoυy 'Αγ-
γιλδ ταlq vιβ ττou λεv.
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o <<'ovταq καλoυΘιρiζουμι γει&
σoυ KUρ Mιλτι&δη, κι δνταq αλα.lvΙ-
,ζoυμι τi θiλειq μτrρδ καoιvτγι&ρη;>>
'oτroυq λΞμει τ' αv&rroυδα, Ξλα
Γιdvvη vα oκ&ψoυμι, o'liτι ιγδ οι)τι
τα τrrvτyι& μoυ iλα vα τριγ{ooυμι
Kι γω Kι τα τrlντyι& μoυ. Τ' αφιvτι_
κ& τηv δρα τηq δoυλεr&q σι KαλoU-
θiλoυν κι δvταg iρxητι η δρα τηq
.απoυλα6frg κ&μoυv π'ωq δε αι ξi-
ρoUV.

c <Mη oι μiλλει Mαριoυρη ξEνη
τrΙττα κι &v καγεi>>. Για ξδvoυg yκα-

ηλiδειq Vα μη σι μEλλει.
O <<Tα λδγια ooυ κι τou Παoκ&-

λη τα x&τrxια>>. Λδγια oτouv αEρα,
_rr&ρεr λδyια κι yτδπα ατoυv τoi-
xou.

Θ <<oυ Mαvδληg μη τα λδγια
xτiζει αvδγεια κt κατδyια>>. Mη τα
λδyια αμπoυρoJμι vα φκι&αouμι oli
τι θΞλouμι μη τα Eρyα τi γiητι;

O <<oJτroυ κδoμog κι Koυαμdg>.
Ατoιj καλoυoιiνη αuλλoυy ιoιi,μ ιατt κι
τoug αλλoυvoJq.

Q <'oαα ξiρεr oυ Koυαταvτηq
δεv τα ξiφι dλλoυq καyεiζ>. Mιρι-
'κoi τroυ τoυg τιιρvoι}μι yια xαζoι)q
ξiρoυv πλειδτιρα απδ τη μαq.

c <<T' dφιρειv oυ Ντγι&6oυλoυ9
κι η ακoJφκια τoυ Mι1&λη>>. Kαμνι&

φραζ γδvourrι κι αVαπoUyτyιEq πoυ

φiρvoυv ζαρ&ρyια.
c <<oυ κδoμ'oυg KατΥητι κι η M&-

ρου oτoυλiζητι (η κoιiρ,6α ατoυλΙ_

ζη',)>>.'oξoυ yE'voυvτι τατσιαρoδ-
'σKια κι αυτδq τoυ yα6& τoυ δεv
τoυν μελεr κ&v κι κ&v.

o <<Αυτ& εiνι τα κoυμτrγι& τηg
.Αλδξιvαq>>. Θδλει vα ξΞρειg τoυv τρδ-
-ΓrοU να ιτrιτι}xει-q, να ξEρειg τoU κoυ_

^αι.c <<Xρoυoτ&ει στoU Mιx&λη αυ-
τδg>. Εivι oυλΙγoυ xαζδs.

ΖΝTPΑNΙΑ (lPoιixα)
Ο <<Kι Joταρvαq 6&λει τη ακoJ-

φκια σoU oτρα6&>>. 'ovταq δα τrαv
δλα καλ&, διrrαE μτrιτTαoυv αoυoτ&
.ol δoυλειEg.

o <<Σ{κoυoτη oκοδΦκια σoU να

μη 6αρδoειq>. Δεv τα καταφΞρνειζ
ιoJ δoou ιγδ, δεv μι φτ&vειq, ιγδ
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σι απΙρyδ oι δλα.
O <<ΠαπoJται ατr' τoνv τδτoυ

σoU Kι &q εivr αμτrαλoυμΞvoν>>. Γαμ
πρδv η vJφη να τr&ρειq crrr' τoυv

τδτrou ooυ κι αq εivι κι κατδτιρoι.
Θ <<Τoυv δ6αλαv τα ιrryιδ τα τrou

δ&ρyια αι ivα yιμιvi>. Τoυv ατοi-

μoυξαv, τoυv ζδριoαv, τoυv αv&γκα
σαv να τiαει υτrδ.

Ο <<Mαg Ξ6αλειv φtαι>>. Toυv ε-

δoυκ&μι δαyεικδ κι αr/ιiριo-τα.
Ο <<P&6ει ξJλoυvι δοι.,lλει& vα uι

αι λεΙπει>>. Φκι&vειq, φκι&vειg τoι-
αλαoτ&g αμα δεv τα καταφiρvειg'

Mcδyyι o'ι δoυλει& vα 6ρioκιoει.
Θ <<'Eμααειv τα 6ριμΞvα τoυV Kι

Ξφuγειv>>.' Eφυγειv αιrrρoυτrxιαoμΞ-

vουg, δεv iφκιαoειv καv τiτrouταg.

Θ <<Φιλ&ει κατoυρημΞvειq τroυδl-

iq>. ΑτrοJ αvδγκη μιydλη πεφτεl υ-

τrδ, παρακαλdεr.
<<Byηκειv ατr'τα ροδxα τoυ>. Θδ-

μcUσειν τroυλδ αψιδΘη'κειv.

O <<Τoυv δδoυκαv τα γιμrνι& oτoυ

iδρι>>. Τoυv δvτγιουξαv, τr{ρειv τroυ-

δ&ρι, Ξφυyειv &ι,α6λα.
Φ <<Πoιδg ξδρει απoJ τroυ 6α-

ατ'&ει η oκoιiφκια του>>. Δε ξδρoυμι

απcδ τroJ εiνι, ατroιi πoιδ xouργιδ

xoυρyι&τηq.
G <Φδλαξει τα ζvτρ&vια σoU V&-

Xειζ τα μιoδ>. Φυλ&ξoυ απoJ κλι_

ψιig, φδλαξει τα Tfρ&γματ& αoυ.

θ <<Toυ iρθειv γdvτι>>. Toυv ταΙρ

Υιασειv Kαλ&.

Ο <<Απδμεινειν ταvΙ μη τrαvi>>' Η

τoδπη τoυ δεv 6ρoυvτ&ει, δεv Ξ1ει

μiα.
o <<Byηκαv τ' &πλυτα cΓτoυ μιY-

vτ&vι>' Φαvεμbθηκειν ι τoυν κατdλα-

6αv, Ξμαθαν τιζ στρα6ouμδρεq πoυ

Eφκιααειv'
<<Μαg δγραψειv στα παλι& τoυ τα

τrαπoJτσια>). Δεv μαq λoυy&ργια_

oειy κ&v κι κ&v, δΦκιαoειv τoU Κιφα-

λιoJ τ.oυ.

o <Φδrrι μαvΙκια>>. Ατrδ την ι'
oτoρΙα τoυ Xδτξα τroυ τrflyειv αv&_

λαyoυq oι ooυQρ&v κι δεv τoυv Ξ-

δoυκαv σημασiα 'κι δι,ιαq τoυv ξα-
vακdληoαν δ6αλειv κιvoiργιoυ αoυλ

τorjκoυ μη φαΦι& μαvΙκια, τονv E-

6αλαν oτηv καλJτηρη τη μιρι& κι

αι.rτδq αyiρvισειy vα ρixvει φαγΙ oτα

μαuiκια τoυ λδγoιrrαg Q&τι μαuΙκrα.
Kακ& τα ψΞματα δπoιouq αιrτΙyιτι
καλd τoυv κuττ&ζouv τλειδτιρoυ. Ε_

xε_r τραWτηρov ι1τιμτr&ρι.

o <Ξιoκ&ει τα ζvτρ&νια τoυ>.
(ΔιαριyvΟει τα ιμ&τι& τoυ). Λξει
τ&yα &δlκα τouv KατηγoUρoJV κι'
αυτδg δεv iφτιξειv.

c <'Αλλαξειv oυ M,αιloυλιδq κι i-
6αλειv τα ρoδχα τoυ αλλoιδg>>.

Θ <<'Αλλαξειv η τr&rrxrα κι' t6α-
λειy τα α&πxια &λλαξειv ΚΙ' η Xi-
vα τr&λι αυτ& tκεΙvα>>. Δεv &λλα_

ξεrv κ&v κι κ&v τα iδια ζvτρ&vια i-
6αλε ιv.

Φ <<Απoυλv&ει τoU ζoυv&ρι τoυ

για καυγ&v>>. Kdvαv 'KιρδV στηι/ Α-
θηvα ηταv .oι ατι&γιδoι τrδ6αvαv ζου
v&ργια κι' 'δκαμαv τoυ μ&yκα' Για
vα μαλδooυv ιξιτιτoJτoυ απoυλvo0_

σαv τoU ζoυvdρι τουq κι' δπoroυq
τoυ τrατoδoειy ατroι) αλdθοuv αylρ-
νoιjααv vα μαλδνουv. Η τrαρoιμΙα
λi.γητι yια τ' αυτoΟg πoυ ΘΞλoυv

καυγ&v Kι φασαρτα.
O <TEτxroυ κιφ&λι τΞτxια oκoδ-

Qκια>. Tα xρδvια ικεΙvα δλoιvοι μι-
κρoi - τoαvοi i6αναv oκοιiφκιεq πoυ
vα τιργι&ξoυν 'μη τoU κιφ&λr τoυq.

Τδρo η τταρoιμiα λEyητι για τ' αυ-

τδv τrou παγαivει yυρεδovταq τroυ

τηv π.αθαΙvει μoυvαxδg τoυ. T&θει-
λειv κι τ&τrειθειv.

Θ <<Τρδyητι μη τα ζιrrρ&vια τoU>.

Δεv ixει μι τrοιδv vα τo'ακouθεΙ oι
καυydv κι φαγδνητι μoυvα1δg. Αx
ιγδ oυ κιαρατdql

Ο <<Παλιd αμτrαλδvειq βματα
1&vειq>>. MoJγγι κδπ'oυv φκι&vειg δν-
ταq αμπαλδvειg τrαλι& .oδτι κι &v.

3 <<Φ&ει oJτι αι ,ouρiyητl κι φδ-

ρα oiτι oι τrρiπει>>, λδμι ατη Νιd-
oUστα, yιατΙ oι ΝιαoυoτrvoΙ l]ταv
τrηρfrφαvoι κι frθειλαν yα αντivoυvτι
καλ&.

c <Στιvδq κoυρoδq μαq yivηκειq>>.

Η τrαρoιμiα εivι vιδτηρη γιατΙ oι πd
λιδq δεν i6αvαv κoυρoδδεq yιατΙ εΙ-

xαν μακρu& φαρδι& φoυστ&yια TroU

δεv xρει&ζoυvταv κoυρoΞv. Η παρoι-

μiα Exει vδημα για τ' αυτoιiq ττoυ



μαg ζoυoiξoυv. Τoι&μικoυq ιrταμπd- σoυ>. 'Ε1ου τroυλλ& vα αι ψdλoυ,
KoUξ. i1oυ κι Υω vα o' απαvτflooιJ/ yα

Θ <<'Ε6αλειv τoυ 6ρακi oαρΙκr>. φKι&σoU τα iyτYια μη τη σavα.

Γivηκεv για τrιρyiλoιou oτoυv κδ-

σμoU, ιξιφτιλio-τικειv.
Ο <Δεv ixει 6ρακi

τoυ>>. ΕΙvι ιφτoυxδq.

Θ <<Kδλoυg ξι6ρακoυτoυq>>. Δε
6αoτ&ει ακρUΦ, δλα τα λδει.

τρα αμπρouo-ια μαg.
t <<Ατroι] Mαρτη τroυκdμιooυ κt'

6ρoυxfl iφυ6γαv oι κδoμoι απ'τoυ
Σδλι κr' απ' τη Γραμμδvη.

τρδτroυv. Θ'Eλει v&xειg Eξυτrvoυg τρδ
TroUζ για να ιτrιτδxειq.

Θ <<=loκiζει τα ρoιixα τoυ>>' EΙvι
τroυλιi θυμoυμivouq.

Φ <<Kατ& τoυ δικδ αoυ τrfrxυ πα-
vi δε oι πoυλcιjv>>. Τα πρξματα
δε γ€voυvτι vτ&ιμα δτrouq τα θδλoυ_

μι, oJμφουvα μη τη δικfr μαq θΞλη_

ση.
e <<Δε ξδρoυμι απoδ τroι] 6α-

oτdει η cnκoJφκια ταJ>>. Δεv ξEρor-
μr ατroJ τroιδ youρyιδ εΙvι.

O <<TΙ oι λεΙτrει καoιντγι&ρη
oκoι}φ'κια απoιi μαργαριτ&ρι>>. T&-

o-rouv κδλου xα δλα τ&xειq μoυΥΥι η oκoδφκια
oι μ'&ραvειv δτroυq λtv, δλα τ&xει

η Mαριoυρiτoα μoliγγι oυ φιριτζδg
τηv iλειτrειv, αφoιi δεv εixειv καντi-

&νει τoυ διξi τoυ xEρι>. 'ovταq Θi-

λεlq vα κ&μειq τoυ ,καλδ φκι&στoU
xoυρΙq τrηρηφdvεια vα μη ξδρει καv

καvΞvαg. Φκιioτoυ τoυ καλδ κι ρΙξ-
τoU στoυ yιαλδ.

Ο <<Σι ξivητι τou τrλδxεrρoυ)>, τrα-

ρdδειq δα τrδρειq.
o <<Σι ξivητι η μι)τη η oι τrαiζει
του μdτι>> σι κατηΥouρoδv. 'ov-

ταq φταρviζησι σι αναφΞρyοUv, σι
Θυμv ιoJvτ ι.

ιt <<'Exειq YΦoια, Ξxειq γλδα-
αα>>. 'Oνταq 6ρoυvτ&εr η τσaTrη σoU

ξiρειg κι oυμιλ&q, Ξyειg &λλoυv αi-
ραy, φδρvησt αλλoιδq.

o <<Πoιδq γκα6ξ δε Θδλει μdτ-
xια>>. 'ovταζ μαζ δΙιnoυv κdτι κι

μ,αζ σUμφΞρει { φκιdvoυv καλoυαr]-

Vη Yια τη μαζ, δλoι τα ΘΞλoυμr.

c <<Kι oι τoiχoι E1oυv αφκι&, κι

oι κ&μπoι μ&τ1ια>>. Mυατικδ δεv υ-

τr&ρxει ειiκoυλα. 'oλα 6γαΙvoυv

ατoυ φανηρδ/ Kι στoU μιyvτd'vι.
o <Φτio_τoυv κδρφoυ ooυ>>. Mα-

κ&ρι να μη yEνει αυτδ τou κακδ.

XτJτrα ξJλoυ τroυ λεv.

Ο <<Τouv τρδει η ρdxη, πιoτρE-

φη τouv τρδγητl>. Παγαivεl γυρεJ_
oυyταq πoυ λεy. Α'lακατδvητι TtoU'

λι) αι ξΞvειg δoυλειEg'
O <<'oλα τα δdxτυλα δεv εΙνι Ι-

oια>>. 'oτroυg κι δλoι oι &vθρoυπoι

δεv εivι ivτγιoι, κδ.θr ivαq Exει τoυg

δικoιiq τoυ τβτr,oυg.
O <<Πoιδ δ&xτυλo δα κfuειg κι

δε δα oι τr'oυvEoει>>' 'oλα τα τrιντ_

γι& τηq ivτyια τ' αyατr&ει η μdvα,
δπoιoυ 'κι αν x&oεt δα υττoυφΞρει,

δτroιoυ κι αv αρ,oυoτfroει δα v&xει

τραΙ,δv γκαηλδv.
O <<Π{yει,l yια μαλλΙ κι 6y{κειv

κoυρημivoυg>. Π{yειv vα φκι&oει oι
&λλoυv ξαρ&ρι μα τηV iπαθειv oυ i-
διoυq.

Ο <<Δε μδρrαα τα δdxτυλ& μou>>.

ΑπoJ τroδ να ξδoω, ατroJ τroJ vα α-
τrηκ&oou αυτδ πou yΙvηκειv; Τα δd-

1τυλα δε μυρΙζoυv.
O <<Mαiριαειv τoU μ&τι μ,oν>>.

Mπlζiριoα, ατrδκαμα, ατrδoταoα.
Ο <<KαλJτηραξ Vα αι 6γεi τoυ

μ&τι, τrαρ& τoυ δvoυμα>>. Γιατi αμα
αι 6γεΙ τoυ δνoυμα δεv δyει θερα-

Ο <<'Eκoυψιv τoυ μαvΙκι για v' 1τoUταζ.

αμπαλδoει τoυ τrανταλδvι>>. Φτδ_ c <<Εiνι τηq κdτrαq μoυ μαvΙ_

χεια Kι τoυ yoυvΞωv τro,υ λiv, μαι)- κι>>. Δεv εΙvι oυyκιv{q μoυ, εivι μα-
ρα Κl αραXνα. κριvδτιρoq απoι] τρiτo.Uq αξ&δαρ-

o <'Αμvιαλoυq 6ρακi εφδρει σt φoUξ.
κiιθι τr&τημα τo εθδρει>>. Mικρ& τrιντ Ο <<'ovταq oυ ρdφτηq κδφτει τoδ

γι& δταv εΙμααταv δλoυ τoυ 'καλoυ- xα τη δικη τoυ 6γ&ζει τroδτα>>' 'o_
καΙρι τrιρτrατoιiααμι ξυπδλυτoι γι- τroυg κι' oυ τrαπdq τrρδτα τα yΞ_

ατi τα γιμινr& {ταv ακρι6& κι μαζ vεια τoU ηυλouγεΙ,'iτoι κι oυ π&oα
τ'αyδραζαv.oι y'ouνεiq μαq τηv Πα- iuαq πρδτα τoU σUμφ,aρouy τoU 'κUτ-

oκαλι& τιg πλειδτιρειg xρoυvιΞg. τ&ζει.
'oνταg τα φoUρoJσαμι δλoυ τα κUτ Q <<Τoυ ιφτouχoιi τα ρoJxα vτγιδ
ταζdμι κι απoδ καμvιdφραg σKoUy- 6oυ7'Ξ9 τα λεν μuyει&>>, yιατi τα
ταφτ&μι γrατi δεv ιyλητr&μι τηv τri- φouρcJv τrλειδτιροuv κιβv yια oι-

ατιοιi Αιiyoυo-του ooνλτoυκoυ>. Αλ- τrοΟται>>. oι dτoαλoι Φoυρoδv αταiρ
λ&ζει oυ κιρδg, ζιoταivεr του Mαρ γιαστα ζvτρdvια'
τη κl τoUV ΑJγoυoτoυ μιτ& τιg δι- Θ <Tραvδ μανiκl>. Μιy&λog μτrι_
κατrEvτι κι Joταρvαg ατroJ καμvι& λι&g, δJoκoυλη δουλει&

κoυvoυμiα.
Θ <<Tδνα τoαρoι)xι κι τ&λλoυ τrα

Ο <<Πoιδv δα παvτριφτηg αυτδν
τoυ ξι6ρdκouτou;> Toυv ι<pτoυxδ;

<<'oτroιoυg δεv δxει μvιαλδ ΞXει

τroυδ&ργια>>.'oτroιoυq δε oκiτrτι_
τει σoUστ& ατoυoταΙyει πλειδτιρoυ.
'Αoκητrτoυq voυq διτrλδq oυ κδτroυg

δπoυq λεv.

<<Tα τroυλλ& τα xEρyια ηυλoυγη-
μivα, τα τιoυλλ& τα crτδματα κατα-

ραμivα>. Tα yδρyια δoυλεJoυv, 6oυ-

θoΟv μoι]γκι uη τα λδγlα .καy τΙττoυ-

ταq δε γEvητι. Kι τα πoυλλ& τα oτδ

ματα μoιiyyι για λ&6α κι φαααρΙα
εiyr.

Q <TΙ πληρδvειq τηv τoδxα i o <<Xiργια τιμημδνα xΞρyια 6ρδ-
τα ραφτιK&;>> Τoυ πρdyμα εΙvι φτι_ μvια>>. ΑνdλoΥα μη τιq τrρdξειq.

vδ, δεv τrληρδvειq πoυλλ&' o <<Tδvα xiρι vΙ6ει τ' dλλoυ κι

o <<H ακoιiφKια τoU εΙvι yιoυμ&- τα vτγιδ τoυ πρδoouτrou>. Αυτδ YE'-

τη vτΥια6δλoυq>). EΙvι πoυλJ δξυ_ vητι δyταξ oυ Evαg 6'ouθ&ει τov &λ-
Tnoυξ, τιτραπE'ρατoug. λoυ.

Ο <<'Εxoυ ρ&ματα γrα τη yοΟvα O <<Να μη ξδρει τoυ ζιο6i τi φκι_
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τrεiα. 'oλor δα oι πιριφρ'oυvfloουv.
Ο <<Τoυν τρα6&ει ατr' τη μJτη,

oηκoυ μ&ρου, κ&ταει> τoυv φκιdvει
o0τι σiλει, εivι τrιxvΙδι στα xaργια
τoU.

Ο <<Η γλδooα κδκκαλα δεv ixει
αμ& κδκκαλα τoακiζει>>. Τα αxαμv&
τα λδyια σι ,KαρΦvoυy, σι φΚιdyoιJν
ivαv παρ&v. Η φαρμαoδvικη η γλδo
oα oι φκι&vει <poυκαλiδr.

Ο <<Tδαoυ τoυv κδφτει>, δεv κα_

τη6&ζει η γκλd6α τoυ, δεv αμτrou-

ρεΙ vα καταλ&6ει.
O <<Bdνει τη μliτη τoυ παyτoi>>.

ΠαvτoO oτρrμδvητι, παντoυ τrιτriρι

μαJρ'oU, φυτρδvει ικεi τrου δεv τoυv

ατrEρvoυv.

Ο <Τα δαxτυλivτγια &v iτrιααv,
τα δ&xτυλα ατδμειvαν>. Kι' &v E_

Xασειv καvtvαq τα iXει τoU/ η αρ-

xoυντyιd τoυ ατιδμειyειv. Τoυ ιxτι-

μτr&ρι τoυ τoU aXει Yιαττ για δVα

ιxτιμτrδρι ζoιiμι.
o <<Toυ τrρδαoυτroυ τoυ ανθρδ-

τoυ εivι oτταθΙ>>. Aλλoιδg μτrιτΙζoυv
oι δouλειig δvταq τrαyαΙvειq oυ iντ-

Υιoυζ TrρδσoUTΓoυ μι τrρδooυτroυ κι

αλλoιδg δvταg oτEλvειg &λλoυvoυq.

Mι xιριτflματα δε uτrιτiζoυv oι δoυ-

λε ιδg.

;'; <<Τoυ αiμα vιρδ δε γivητι>.
Toυ αΙμα, η oυyyEvεια δεv αμτroυ-

ρεi vα αληoμoυvηθεi κι dv μαλδvoυν
κι &v αλεiφouyτl σι oυyγεvεig, τr&_

λι ταxειd τoυσει ι&μι.
o <<'Ey-ει μακoJ νiρι>>. Toυ xiρι

τoυ τrειo&ζει εivι κατoικoυκλΞφτηg.

Ο <<Γιλoδv Kι τ' αφκι& τoυ>. Εi-
νι XαρoJμlyoυq. 'oλα δiξα τoυv τη-
yαν.

O Τoυ ιv&τι 6γdζει μ&τι>>. Tου

Iν&τι δεy εivι καλδ τrρ&yμα, ο'ι κ&-

μει vα oτιvαxoυρηθεiq κι crυ κι oι

τρoυYιoJρoυ ατr' τη oEvα.

o <Toυ μvιαλδ σoυ Kι μvι& λiρα
κι τoυ μτroυ'ι'ατζτ] ou κδπαvoυg>>' Δε

ξiρειq καv τΙτroυταg, αυτoΙ τroυ α'
εiτr,αv εixαv αλ&θoυg. Τ&xα μη τη
λΙρα, αr δΙvoυv κι ριγ&λoυ, Kι τoυ

μπoυιατζ{ oυ κδτrαvoυq δεv Ξxει καv

κι καv αξΙα.
o <<Mη τ'αυτδ τoυ τrλιυoδ vα κoι

μ&αει>>. Σηuιoαq λεv: 'Eτoι εivι δv
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δτoι νoυμiζιτι. Δεv εΙvι iται δτroυg

τα ξEρειq.
o <<Ατrδμεrvειv μη τoυ δdxτυλoυ

oτoυ o-rδμα>>. Δεv του ατrδμειvειv τi
ττσUταζ/ δλα τ&yαoειv, δλα τιζ τα
Trηραy.

o <<Πλδρoυoειv τα μαλλια ατ'
τoυ κιφ&λι τoυ>>. Πλiρουoειv τoυλ.-

λ&, δoεq oι τρΙΧεξ πδxει ατoυ κιΦi-
λι τoυ.

o <<Δεν ιδρδvει τ' αυτΙ τoυ>>. Δε

ραΤζητι δε αuκλlτiζητι, δεv ixει νε

αντρoυτrη, vε ριτζv&v.
o <<Aυ"τιvoi oι uτyιδ εΙvι κδλoυg

κι 6ρακi>. Εivι γιρd διμδvoι, φΙλoι.
O <<Τηραμι μι ivα μ&τι vα αι δω

μι τα ιrrγιδ>>. Bδθα μι yα σι 6oυθη-

σoU/ UπoUστηρrξi μι Vα σι υTroUστη

ρiξoυ.
o <<Mι &φηκειv ατoυ τoυδdρι

τoυ>. Γivηκα αvτιKαταστdτηq.
O <<M' iφκιαoειv τroυδαρrκδ>. 'Ηρ

θειv πΦτoυq xρoυvιdρα μEρα, ηρ-
θειv τroδτoυq oι κινoJρyιoυ μαγαζi,
{ρθειv ττρδτoυg τrιλ&rηg, μ' Ξκαμειν
σιoUφτav.

O <<Mdλλιααειv η yλδααα μoU vα

αι τrροuμηθειioυ>>. Ατr' τα τroυλλd

Trε Kι Trε η yλδooα i6γαλειv μαλλi.
c <<oυ ψηλδg εΙνι δoιiλoυq τoυ

Kouvτoδ>>' ΓιατΙ δvταg δε φτ&vει Ξ-

να Trρ&Υμα oU κoυvτδg oυ ψηλδq
τoυv 6oυθ&ει.

o <<ΠαΙζει η κoιλι& μαζ τσαμTΓoU

ραv>>. Γoυρyouρiζoυv τ' &vτιρ& μαq,
τrεrvoJμι, Θiλει vα φ&μει.

Ο << Bγηκε ιv αoτrρoυτrβoouTroυζ>>.

Δεv αvτρoυ:τxιdoτηκεrν, τα κccτ&φι-

ρειv καλ&.

o <M&τγια ττoυ δε γλiτrουιτ: α-

γλfrγoυρα αληoμoυvιoljντ:>>. Ξ μα-

κραivει η φιλiα κι η αυyγivεια &μα

αργoδμι vα δoJμι τα αyccπημiνα

μαq πρouσoJπoυτα.
O <<Δεv 6yει τror) ιrα 6dλει τoυ

κιφdλι τoυ>. 'Evα κιαραμiδι vα κd-

τoει ατoιj κ&τoυ. 'Exει τoυλλEg

δoυλειEg δε ξiρει ατroJ πoδ vα α_

γ ιρvΙαε ι.

Ο <<'oλα γ,δvoυιrrι μoιiγγι τoυ

crrrαvoJ τα γδvεια δε φυτρδvoι-lν>
'oλειq oι δουλειδq μπιτiζoι.lv μoδγ-
yι ττoυλΟ oυλΙγεrg δε μτrιτΙζoυv. Αυ_

τη η παooιμiα δivεl γκακρiτι oτouq
oυλιγfuυxoυq.

o <<'oooυ vα oηκδoει τδvα τroυ-

δ&ρι, 6ρ'oυμdει τoυ &λλoυ>>. Αρy&
τα yιδoυτrρδ6ατ& μoυ πoυ λεv. Εi_

vι τιμπθληq, δε ατrαρvιdτι. , .

o <<Tρα6dει τα μαλλιd του>>. Ei_
vι τroυλi στιvαXoUρημΞvoυg, τroυλι)

θυμoυμivα.,lg.
o <Mιτριoδvτι στα δdxτυλα>>.

Τδoοι oυλiyoι ηταv.
o <Tα μ&τ1ια ooυ δικατiooιρα>>.

Ν&xειg τoU voιj σoU/ vα τrρoυαδxειg.
o <<oι]τι μo0τρα δεΙxνειg oτoυ

γυαλi, τiτxια αι δεi1vει>>. Kι η ζoυ{
εivι ααv καθρδφτηg, δτroυq δα φιρ_

θεig, Eται δα αι φιρθoJvι.
O <<Φι6γ&τι τroυδαρ&κια μoU yα

μη σαζ χaσει oU κδλoυg>. Φr6y&τι

απoti αι,θρδπouζ τΓoU δε ααg xoυ-
vεoδυv, φι6γ&τι ατιοιi ανθρδτrou;
κατδτιρoυg ατr' τη σαζ ,να μη σαζ
αιrrρoυπx ι&ooυν.

o <<Σα 6ρfrκειv μτrδλrκoυ μiλ:
(λ&δι) αλεΙφει Kι τoUV κδλoυ τoυ>>.

Σαv 6ρηκαμι μτδλικoυ τrρ&yμα τoυ

τrαραφκιdvoυμι.
Ο <<Δεv εΙδα καλδ ατr' τα μ&τxια

δα ιδδ ατr' τα φρJvτyια>. Δεv εΙδα

καλδ απoδ κεΙ τroυ καρτιρoιioα, α-

τrου ειδικo,iq oiλoυζ δα ιδδ ατrδ &-

ΥyωστoUq;
o <<Δδoει μη τα x6ρyια Kι τΓα-

λ&yιoει μη τα τroυδ&ρyια>. 'EτoI
εΙyαι τoυ αλ&yιαμα θiλει τroυδ&ρ
yια τoυ δδαιμoυ δε Θδλει, εΙvι μα[
εljκoυλoυ.

O <<Η μδτη Vα τηV τrΞoει δε δα

ακ,iψει vα τηV πdρει>>. MιρικoΙ η μι_

ρlκig εiνι τroυλδ ψoυρoυτrιρηφαvoι κι

α<,crτ&δlxτo ι.

a ι<Kδλc:-g για &6ραατoυ γ&-
λα>>. 'Αι€ρα-:τcυ-l xoυρiζ τ' αξiα,

xoυρiq τrμη,5εv τοι,'δiv'*-μι αη-

μαoΙα.
o <Mη τοU vou τoυ τrαvηγiρy.α

φKι&vει>>. oυvoυq μαg oι)πoυ Θiλε:

τrαγαiνει, oιjτι θΞλει φ'κιivει, αμα

τouv αφivouμι.
o <Φoυ6ιρiζει τouv κδλoυ τoυ vα

μη xδαει τoυ 6ρακΙ τoυ>. ΠαΙρvει τα

μδτρα τoυ, δλoιvor θtλoυv κι απoJ

μια φoυ6δρα.



Ο <'ooα τrιρyιλoJμι μαξ iρXouv-
τι στoU κιφdλr>>. Δεv κdμει Vα πιρ-

γιλoJμι τoυq dλλουvοUζ μι ψoUρoU-
τrΙρηφ&vεια/ γrατi i1ει oυ κιρδq yυ-
oiαματα, δτroυg λεv, δα μαg iρΘoυι,
κl μαζ.

Ο <<'Αλλα λδει η τxι& μoυ κι &λ-
λα ακoιjv τ'αφκι& μoυ>>. 'oνταq γη-
ρδoει oυ dvθρouτroυg, δλα τα ζα6d-
λlα τoυν Ξρ1oυvτι, δεv ακoι}ει, δε
yλEτrει καλd, εivι αμ& κι μιρικoΙ τroυ

δεv ακoι]v.

o <<Μαθαivεr τExνη (μτrαρμτrΞ-

ρηξ) στoU καoιvτyιdρη τoU Kιφdλι>.

MαΘαivει oι 6dρoι.lq ατroι] αλλou-
vο:,q, τζιρμιτ&ει &λλoυg.

Φ <<Ατrου xεiλη o''ι xεiλη του μα-
θαivoυv χiλιoι>>. Τα μυoτικ& δεv κρι)

6oυvτι &v τoυ μ&θoυv vτγιδ τoυ μα-
θαivoυy ivτικα γιατΙ vτyιδ ivα yρ&-

φoυy εyτιΚα'

o <<Kατ& τoυ μ&yoυλou κι τoU

μτr&τooυ>>. ΣJμφcυvα μη τoυv &v-

θρουτroυ κι τoU φiραιμoυ. Σι αxα-
μνδv duθοoυτroy να yEvει κακδg, oι
καλδv vα φrρθεiq μd[ αλαφρδτιρα.

c <<'oπoιoq iyει τrουλι) 6oιjτυ-

ρoυ 6&vει κι στouy κδλoυ τoυ>>. 'Α-
μα δνα ττρ&γμα εΙvι τrouλι] δε ξδ

ρειg τi Vα "Γo υφκιdσειq.

o <,Mη τoυ ατδμα &ρα μdρα, μη
τα xiρyια κoυλαμdρα>. Γιατi η
yλδooα, δπoυg λεv, κ6κκαλα δεv i-
1ει κι κδκκαλα ταακΙζει. Θδλει vα

μη φτdoει τoυ xoυζμEτι oτα xδρ-

για. ΘEλει v&xoυμι κoυvτδ τoυ γi-
ρι μαζ σι oδτι Κι dy.

o <<'oτroroυg -xει τα γaVεια i-
Xει κι τα xτivιαr>. 'Exει κι τouy

τρδπoυ τoU τoU κoυλ&T τou, ξ-ρει
τη δouλειd τoυ.

O <<K&v ιpoυμΙ δεv εixαμι..' ρι_
τrαv&κια yια τηv δρ,ξη>. ΕΙvι μιρι-
κoΙ τroυ τouq αρεζει vα δεΙ1voυvτr

τrλεrδτιρoυ απoδ oδτι εΙνι. EΙνι ι_

φτoυxoi κι κ&μoυv τoυv τrλoιjoιoυ.

o <<MαJραv' τα κρdyα κι' &yoυ_

ρα Kι τα... ταyκδλια>>.'Ερμα κι'
&πoυρα, μαδρα κι'dραyνα πoU λi-
μει στη Νι&oυατα.

Ο <<Τoυv κδλoυ 6dvειg μdγειραv
oκατ& δα μαyειρεψει>>.'Αμα 6&-

vειg καvivαv vα oι φκιdoει μνια δoυ

λει&, θΞλει να τη ξaρει vα τη φκι&-
σει σouστd' 'Αμα δεv τη ξiρει μη

xειρδτηρα.
o <<Σι γρ&φει στouv κδλoυ τoυ

Kι α1τoιi τr&voυ>>. Δε αι λoυγαρι&-

ζει, δεv ixει αi6αq oτoυv τρανJτη-

ρoU.
O <<=ι6ρdκoυτouq κδλoυq>>. Δε

6αατdει καvΞy'α ακρUφδ.

o <<Ψδvιoειv ατroυ ξ6ερKoυ>>. Mα
θημEvoυq oτα τραv& και τα μεγ&-
λα' Φαιrτααμivog γιατi επiyειV α-
τoυ τρα\δ σδΙ.

Ο <<Δδoει μη τoU ivα κι' ou Θl-
δg δα oι δδαεr μη τα vτyιδ xio_
για>>. 'oπoιoυq ,δΙvει oυ Θιδq τιg
τα δivει διπλ&. oι δoυλει-q τoυv δρ-

xoUVτι oεζα.
o <<MoJτρα για oιδ€ρoυμα>. Σα

oεy αvτρεπησει Κι KαμπoσoU, εμ

φταi1τηq, Eμ ντα6ατζ{q Υayησει.
Ο <<Toυv iδoυκα Ξvαν αιdτoυv

TΓoU ταv δλouq δικδq τoU>. ΤoUν i-
δoυκα ivαv μτr&ταoυv για vα σUμ-

μoUρφoUvεl.

O <<Σηκδθηκειv μη τouv κδλoυ
oι ατrδvoυ>>' Ξ,jτrvηoε ιv y ιUρ ιασμiιroζ.

ΧouρΙt κiφκια, δλou yκρΙvια, φαYδ_
νητι μη τα ζντρ&νια τoυ.

O <<Mαq ΥΦφει στα Xαμν& τoU
(oτα πατrdργια τoυ), δε μαq λou-

γαρι&ζει καν Kι καv, δεv ακoiει τΙ

τoυv λiμι.
o <<H κoιλι& δεv εxει παραθι)η

για>>. Τρδμι oιjτι νdvεl xoυρΙg vα

φαΙvητι, ρi1voυμι ivαv κιριμδv xου-

ρiq vα yλiτroυν οr dλινoι τi ixει
μΞαα.

o <Ωζ κι τ' &vτιρα μαλδvouv>>,
τroυ τdλι oι αvθρδπoι vα μη μαλλ
σouy, λεμει δvταg γouργoυρiζoυv τ'
&uτιρ& μαq.

a <<T' dvτιρ& μoυ yλ-πoυ>>, iλι-

γειv oυ Πiτρoυq oυ ΣιμoUμδκιoUζ
oU σUχoυρημivoυq για καviyαv πou
δεv τoυv xδvι6ειv κr δεv {θιλειv να

τoυv ιδεi.
o <<Δεq τoυ δ&xτυλδ αoυ κι' Ξ-

6yα δξoυ>>. Κι'oι κδoμoι δα αι τroυy

xiλια lλι&τoκια, δλoι κuττdζoυv vα

oι καακαyτΙαouy,

oρoδoξδα
'fi'ι-. 

d
ι

Σuνixεια απδ τη oελiδα 24
3ov. Ωg Εκκληoiα Ξ1oυμε αu&γ.

κη διαρκoJq αvεφοδιαoμoJ. ΑυτoΙ
πoυ δκλειoαv τηu Eκκληoiα oτη γω-
viα, αυτoΙ τδρα, αγωvιoδv yια τηv

δυvατ&ητα ατroτελεoματικ{g τια-

ρΞμ6αo{q τηζ στα oημεριvd τrρo-

6λfrματα. Kαι, εvδ δεv δχoυιr δικαi-
ωμα Vα τηy 'KρτVoυy/ τηv κατηγoροιiv

δτι τεριoρΙατηκε oτη λειτouρyrκ{
τrρακτικfr, oτo Eργo τo Αyιαατικδ

Η λειτουρyικη .ρcrξη'εΙvαι η ψυ-

xη, η δυvαμη τηq EκκληαΙαg. 'oμωq

η ΕκκληoΙα μioα απδ τιq παραfo-
oιακig τηg KoIvδτητεζ, τιζ Evoρiεq,

ωg τ.oπικη και EΘvι,κ{ EκκληoΙα, αλ-
λ& και oε παyκδoμιo ετriπεδo μπo-

ρεΙ vα oταθεΙ ατrtvαvτι oτα oδγxρo-

vα τrρo6λfrματα, ττρδαωπo με πρδ-

σωτo.
Η oΘoδoξΙα ηταv πdvτoτε αν{-

συΧη Kαι γι'αυτδ εUαΙσΘητη. 'Ηταv

δλo δρεξη για δoυλει&, τr&vτoτε τια-

ρ'oJoα ωq καλδq Σαμαρεiτηq, αλλ&
Kαι ωq oδoδεiκτηg 'Kαι oδηγδζ στη,
πρωτoτr,oρiα τωv αγδvων yια την

αλλαyfl αυτoιj τoυ ,κδσrμou.

Η θEoη τηq εΙvαι ετri τηv λυxvi-

αν, δατε vα λ&μψει στoy εμπερΙ-

στατo αvθρδπιvo περΙyυρo. Eiναι

φωξ και πρiπει vα ετvαι. Kαl μτo_

ρεi vα εiναι.
Στo Eυαyyδλιo τηq Kυριακfr1

τηq oρθoδoξΙαg αvαφiρεται δτι ατo
ερδτη,μα τoυ Ναθαvα{λ τo γεμdτo
δυoτrιατ,Ια, <<εκ Ναξαoiτ δriναται τI

καλδv εΙvαι;>> o ΦΙλιτrπoq ατr&vτηαε

<Eργoυ και iδε>>.

Κovτ& oτηv oρΘοδoξΙα, με τηv.

o.ρθοδoξiα iyoυ,με την καλιiτερη δυ-

vατfl αξιoπoiηoη τoυ παρελoδιrτoζ,
δxoυ'με ταυτδτητα δxoυμε Και πα-

ρδv και μδλλov, ζnζ πρδσωττα, ωζ
κoινωvΙα, ωg δθνog.
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Πolnτθc Tnξ Aρxαiαc Mακεδoviαc
Ei'vαι αλdθ,εια δτι oε λΙγουg αv-

θρiπoυq oτηv Eλλ&δα και cr, δλo

τov κδcrμo δεv εiναι γvωατδq o με-

Υδλoζ, o πρωτoKoρυφαΙoq Mακεδ:o-

vαq φιλδooφoq ,o Αριoτoτδληq, &
τrωq εivαι αλfrθεια δτι εiναι πoλλoΙ

τoυ Θωμ6 ΓαΘριnλ(δn

εκεΙνoι τroυ δεv δ1,oυv ακoJoει Υια
τoυq τιoιητδq τηg ,αoxαiαg Mακεδο-
vΙαq και δεv iyoυv δr.α6&oει κ&ποια
πoιfrματ& τoυg.

Τo τδvηuα τor)τo ixει ακρι6δ9
αuτδ τo oτδxo. Να δδoει τηv εU-

καιρiα αε πrδ τιoλλoι)q vα yvωρΙ-

σoυy και τα πΦoωπα και τα δημι-

ouργ{ματα τωv αρxαiωv Eλλ{νωv

Mακεδδvωv π,oιητδv. o γρ&φων τrι-

oτεδει δτι η yvοrρrμiα αυτ{ Θα εivαι
και ωφiλιμη και τερπνfr, γιατi απδ
τωv αρxαiωv Mακεδδvωv τα Eρyα

δε λεΙπει oJτε o π&vτα ετrΙκαιρog

oτoxαoμδg ,oJτε η xdρη.
Η παρoυoiαoη θα εΙvαι αι)yτο-

μη, αρκετfr δμωq, δπωg πιoτεJω, yια
vα πρoκαλ'Eoει τo ει,rδιαφδρoν των

φiλωv αvαyvωoτδv για περιο-αδτε-

ρη iρευvα και μελEτη.

I. Πooεiδιππoq o Κ'ασσαv-
δρειig
o Πoo.εΙδlππoq η Πoαiδιτrπog

{ταv γroq τoυ KυνΙo,κου.

Γεvv{,Θηκε oτηv Καoo&vδρει:
τηg Mακεδoviαq. 'Aκμαoε τov Γ'
αιδvα τr.X. Πρωτoεμφαviατηκε με
Eρyo τoυ oτηv ΑΘivα τo 288 τr.X.

και κυρι&ρxησε στη oκηv{ τηq viαg
αττικfrq κωμωδiαq .μετd απδ τo θd-

νατo τou κωμικoδ τroιητζ Mενdν-

δρoυ. Π1oiπει να γεw{Θηκε μ.δoα

oτα τελευταiα π'ενν{τα xρδvια τoυ

Δ' π.X. αtδvα, oτα xρδνια τoυ Mε-

γ&λoυ Αλεξ&νδρoυ.

o Πooεiδιπποg o Kααoαιrδφιiq
Eyραψε 30 i 40 κωμωδΙεg και πfrρε

τ'o oτεφdvl τηq vΙκηq τiooεριg φo-

ρtq. Mvημovεδoνται τα εξ{q iργα
τoυ: <<Αvα6λΞτrωv>, <<Aτroκλειoμi-
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vη>>, <<Δημδται>, <<Δifuμoι>>, <Eτri-

oταΘμoq>>, <<Eρμαφβδιτoq>>, <<Eφε-

αiα>>, <<Kδδωv>, <<Λoκρiδεq>>, <<Mετα-

φερδμεvog>>, <,Mδρμηξ>, <<Παιδiov>>,

<<Πoρvο6ooκδg>>, <<ΣιivτρoΦοξ>>, <Φι-

λoπ&τωρ>>, <<XoρεJoυoα l >>'

o Πooεiδιτrπog, o Mακεδδvαq

κωμικδq τrorητ{g, ηταv εuαio€ητη
ελληvικη ι1.ι-lxη και μdλωvε με τo Χα-

ριτωμδvο τΦτιo τoυ τoυζ σUμπατρ:-
δτεg τoυ 'Eλληvεq γ;ατi τrαραou-

ρoyταv oε εμφυλioυq ττoλiμoυq.

Tov ΠooεΙδιTΓTΓo τov Mακεδδvα

τov μιμηθηκε o Λατivoq τroιητηg

ΠλαJτoq (2541250 
- 

184 τ.X ),
τov oπoio oτη oυνΞyεια μιμflθηκαv
o Moλιδρoq ,και &λλoι Γdλλoι, lτα-
λoi και lαπαvoi τroιητΞ'q. Eτrιδρ&-

σειζ τoU ΠλαJτou 6λiτr,oυν μερικoi
ακδμη και oτo δ_oγο τoυ Σαiξπηρ.

oι oυμπoλiτεζ τoU Πooεiδιππoυ

Υια yα τov τιμflooυν επειδfl τoυq τi-

μηoε, δoτηoα,y τoy ανδρι&ιrτα τoυ.

Αυτoδ τoυ αvδρι&vτα 6oEθηκε η ενε-

πiY,ραΦη 6&oη. Αvδoιdvταq τoυ Πo-

oεΙδιτrπoυ υτ&oγει oτo MoυαεΙo του

BατικαvoΟ.

Τα crπoατr&σ'ματα τωv κωμωδι'

δv τoυ Πooεiδιπτroυ τoυ Mακεδδνα

τα oπoiα oδθηκαv εκδ,δΘηκαv απδ
τov KocK και τov MElΝEKE
(<FRΑGM, coMlc, GRΑEco-
RUM>> l και 4'

l I. Πooεiδιππoq o Πελ-
λαiog (31250 π.x. =)

o Πooεiδιτrπoq o Πελλαiοg :i-
ναι ivαg απδ τoυ_ξ πro oημαvτικoυi
πoιητδg τη-c αλεξαvδoιvηg ετro1ηq

'ΕYραψε εττιγβμματα Υια τΓoιη-

τΞg, φιλoαδΦoυq κ.&. Και yια σTΓoU-

δαiα καλλιτεxvικ& δρyα. Στα επι-
yρ&μματ& τou φαΙνεται η ξεx<υριoτη
ευφυΤα τoυ Kαι η φιλoσoφικfi τoυ

δι&θεoη. Τα δoγα τoυ ixoυν μεy&-
λη oημαclΙα για τη λoγoτεχνΙα καl

τηv ιcrιορΙα τηg τiyνη-c. 'Eγραψε,

εκτδg απδ επrγρ&μματα, και ελε-

γεiεq και τα Eτrη <<Ααωτriq>> και <<Αι-

θιoπig>>. Απδ τα επιγρdμματδ τoυ

διαoδθηκαv εικooιiι,oα (2l) oτηv ελ
ληνικf { παλατιvη ανθoλoγΙα.

Στη oυvExεια τrαρoυoιd'ζω τρiα
αyτι1τρoσωπευτικ& ετιγρ&μματα
τoυ Πooεiδιτrτroυ τoU Πελλαioυ με-
ταΦρασμivα ατrδ τov Bαo. Ι. Λαζα-
v&:

Α' ΠroIΗtN TIΣ BΙloToΙo
TAMOΙ TlPΙBoN; (Ix
35e).
Πoιδ δρδμo ατη ζω{ v'ακoλoυ-

0ηoω τrρΞτrει; Στo oτΙ6o το δη'μδo'ιc

cryδvεq, iριδεq, oυγκρoιioειg' Στo
ατriτι μEριμvεζ' και oτoυg αγρoJq
υπiρμετρoq o μδxθo-c. Στη θ&λαo'-

αα τo δδoq' oε ξdvη 1δρα &vioωg i-
xειq ,κ&τι καραδoκεi τo τrλflγμα. E-

φδδια <<τr,ρoq τo ζην>> αι,,Ιoωq ,καt δεy

δxειq oκληρδ. 'Exειq oιiνεoη; {oυ-
xoq, {ρεμoq τroτδ δε θd 'oαι' δεv i-
xειq oδζυyo; oκληβ κι αυτδ. Φρov-

τΙδεq απαιτoδv τα τEκvα' δμωq ζωi
1ωρiq ταιδι& &vooτη, λειψfl. Η vι&
τη &φρovη εΙvαι. Η κεφαλi λευκη;

o' iγoυv εγκαταλεiψει η oδμη και
τo oφρiγoq. Λoιτrδv: f να μη Υεv-
vηθεΙq fr oυvτoμδτερα απ'τη ζωfr να

φl)γειg!

tr' ΕVoIΠΛΩ Κ,AΙ lΠlPιOΣ
ΣΕ MΑxI{lΣιoMAΙ...
xΙ I, 120).

Εiμαι ivoπλos Kαι θα oε τroλε_

μδ κι ,αq εΙμαι θvητδg, δ 'Eρωταl
Λorπδν αζ μηv αvτιδικεiq μ' εμδνα1

Αν μεθυoμE'voq εiμαι, αιxμ&λωτo αq

με o'liφιq' vηβλιoq δμωq αv εΙμαι
εyδ, με δτιλo τo λoγιoμδ oκληρ& θα

τroλεμηαωl

Γ' ΛYΣIΠE, ΠΛAΣTA
ΣIΙ<Yf}ΝIE...

Λδooιτrε, τrλ&oτη Σικυδvε, ΘεΙε

τεxviτη, φλδγεq 6γ&ζει o 1αλκδg
Troυ στη μoρoη τoυ ΑλΞξαvδ,ooυ i-
xειq κλεΙαει. ,Kαι πδq λoιπδv ατη

θiα τoυ oι Πδραεg vα uη φεδγouv;
Mηv iντρoμα ι στo λiovτα εμπρδg,

δε φεδγoυv και τα 6δδια;



Kαι μδvo τ,o τroδτo ατιδ τα τrα-

ρouαιαζδμενα πoιflματα τoυ Πooεi-
διτrτroυ τoυ Πελλαioυ αv oωζδταv
θα αρ,κoJαε, κατ& την γvδuη μou,

για vα τov κατατ&ξει στη xoρεiα
τωγ κ)'αααικδv τroιητδv. ΓιατΙ αv

r<λαooικδ θεωρεiται εκεΙvo τo Ξρyo

τiyvηg τroυ δεv y&vει πoτi τηv α_

ξiα τoυ, τi δyαoε αuτδ τo πoiημα
μioα oτoυq εικooiτoεΙc αιδvεq τη;

ζωηq τoυ;

M{πωq aTrαψαy να υτ&ρxουv τ,i
τrρo6ληματα τoυ ετrαγγελματικoδ
τrρooαvατολιαμo0 καr τηζ Koιyωvι-

κiq δvταξηq η τα τrρo6ληματα τou

oτrιτιoli; Mητιωq η αγρoτικ{ ερyα-
oiα, τrα.oδλα τα μδoα δεν εiyαι ακδ-

μη ατrδ τιξ ]τιo κoυραο.τικEg; Mfrπωq

τo ετr&yyελμα τoU VαUτιKoιi δεv θε_

ωρεiται και ofrμερα ετrι,κΙvδυvo; Kαι
τroιδg μτroρεΙ vα ζfroει xωρΙg τα α-
τrαραΙτητα εφδδια; Η τroλιτικη τrdν-

τα ηθελε και θiλεr αyδvεq και δδvαj

μη Υια vα αvτιμετωτriζovται ol Eρι-
δεq και oι oυyκρoδoειq TΓoυ τrooΚα-
λεi. o y&uoζ τrρδ6λημα, η καλoγε-

ρlκη 6α.oι&. 'Eχειq παιδι&, Ξχειq 6&

σαyα' Δεv δγειg τrαιδι&, η ζωi δεv

E'xει vδημα. EΙoαι vioq, δεv Exειg
τrεΙρα και γvδαη. ΕΙoαι μεγdλog,
yaρoζ, δεv Ξyειq TΓια τo oφρiyog τηg

νιδτηg.

Mε &λλα λδyια με τη ζωη δε 6ρi
οκει καvεΙq &κρη yι'αυτδ και o Πo-

αεiδιτrπog o ΠελλαΙoc αΥαvαΚτη-
oμiνoq oυμτrεραΙvει : Λoιτrδv vα μη
γεvνηθεig { oυντoμδτε.oα ατr' τη ζω{
να φJγειζ!

ΠερΙπου τα iδια λEει αιδνεg αρ-

γδτεoα καl o ΣαΙξτrηo, δταv αVαφω-

νεi με το oτδμα τoυ 'Αμλετ: Να

ζει καvεΙg η vα μη ζει., .

Αλλ& και Yια τov δρωτα δoα

γρdφει εivαι πoλr] ειioτoχα. AλλΙμo-
νο αy o dνθoωπoq χ&.oει τα λoγι'κd
τoυ, ΥΙνεται τrαιyιrΙδι τoυ δρωτα τroυ

τov αΞρνει ατr' τη uJτη. H λoyικ{
εivαι τo ιo1υoδτερ,o δπλo τoυ αv-

Θρδπoυ.

o ΛJoιττrog o Σικυδvιoq γλδ-
τrτηq (36l-321 π.X.) π,oυ εΙxε τo
τιρoνδ,μιo vα κ&yει τιg πρoτoμEg τoυ

Mεy&λoυ Αλεξ&vδρoυ, 6ρηκε oτo
τrρδoωτro τoυ Πooεiδιπτroυ τoυ Πε\
λαioυ δyαv αριoτoτδxvη κριτικδ τη;
τδxvηg τoυ. Η y&λκινη μορφi τoU A-
λΞξαv,δροu, φτιαyμiνη ατrδ τo Λι]-
oιππo Ξ6yαζε φλδyεg, δπωg τo ζωv
ταvδ τrρδoωτro τoυ μεydλoυ 'Eλλη-
vα εθv&ρxη, τ,oυ γιoJ τoυ ΦΙλιτrτroυ

B' και τηq Hτιειοδτισσαζ oλU'μτι-
&δαq. X&ρη o' αuτδ τo επΙyραμμα
τoυ ΠooεiδιττΓou τ.oU Πελλαioυ με-

ταλα6αΙvoυμε κι εμεiq ,κd'τι απδ τηy
υψηλη τixvη του κoρuφαΙou γλJτTτη
τηq αρxαιδτηταq/ τoU Λδoιτrτrou.

Bι6λιoγραφ('α:
i) Bαo. l. Λαζαv&. oι αρxαioι 'Eλ

ληvεg Mακεδδyεq ετιyοαμματo-
πotoi.

2) Mεy&λη ελληvικξ εyκυκλoπαΙ-
δεια <<Πuρoδ:>> τou. K. ΑΘηvα
1932

B ΙroΠPtAΦ ltΚ,o ΣXEiΔ Ι AΣMA
ToY j1Η1MΗTP l oY TΣA1M,Η ΚΑtPΑTΑΣo,Y

o Δηuητoιog i Τo&uηg (,ετrειδη flταv ι].lιλδg oαv <<τodμι>>) Kαρατ&-
oog vεwiθηκε oτo Διx'αλειjρr τξζ Ν&oυoαc τo 1798 και διακoiθηκε πoλε_

μδvταg τουq ΤcΟ9κoυq uαζi με τov τrατi.oα τoU τo Γiρo Kαρατdσo στηy
Kαταστρoφη τηg 'Ν&oυoαξ/ στηV κ&θoδo τωv MακεδδvωV στη Δυτικ{ Eλ-
λ&δα, oτα Πiτα. oτo Toiκκερ'ι, oτηv Ει)6oια, oτη Σκι&θo, στo ΣXoιyδλαK-
κα/ στo Μεooλδγyι, στηV εKστ1ρατεΙα τηg Αττικ{q ιKαι ,στην ,καταoτoλ{

τηg τιoλυαo1iαq' Yτrηρδτηlσε ωq υτrαoτrιoτ{q τoυ 6αoιλι& 'oθωvα με τo
6αθμδ τoυ αuvταγμ'ατδρ,Xη. Παvτοεr}τηκε με τηv Αικατερ'Ινη αδελφ{ τoυ

Θεδδωooυ Γoi6α. 'Hταv τo κεyτoιlκδ τoδoωτro oτα ,<<Moυooυρικd>>, δταv

τo 1847 o Πoio6υg τηg ΤoυρκΙαζ στηV Αθξvα κ' rMou,αoJρoq δεv τou xoρfr-

γη'αε <<6Ιζα>>, ωζ ,α\lετrιθι)μητo, γιατi μετioxlε στηv εταVαστατι'K{ κivηoη

τηq Κρητηg τo l 84 l ' Στo ρωσoτouρι<ιKδ τrδλεμo τoυ l 854 {rαv δvαq απ6
εκε'ivoυg TΓoU τΓ'ιστευαv δτι iλθε η κατ&λληλn 'ειl,καιρΙα 

y,α TΓραyματoττoιη'

Θε'[ τo δoαμ& τoU Υια urα ελειiθερη Mακεδoviα lκαι oixτη,κE με ζ{λo oτηv

ετrαν&αταoη τηq Xαλκιδικi1q, αλλ& ,ατriτυxε. To l860 lηΘελε να oργανδoει
ττ&λι εταv&oταση στη ΘεoααλovΙκη, αλλ& τov ατroΘ&oρυv'ε o τδτε Γεvι'κδg

Πρδξεvoq τn-c PωoΙαζ' 'EτιoκΞφθηκε τηv ΑΙyυτrτ.o, την lταλiα, τη ΓαλλΙα,

την Αγγλiα, ωc <<απδατoλo-q τωv υτι,oδoυλoμ,Ξνωv λαδv>> 'και ακδμη, τη

Pω'oΙα, τn Boυλγαρiα, τηv Αλ6αviα, τo Mαυ,ρo6oι]νιo και τη Σερ6iα, για
oυvεwδηαη o'ε κoιvδ αγδvα lκατ& Tωy Τoδρκω'v. Πiθ'ανε bτo Bελιy'ρdδι τo

l 86 1 . Tα oατδ τoυ μεταφEρθηκαv crτη N&oυoα τo 1927.

K. Παπoυλiδηg

EKΔoΣΕlΣ ΣYΛΛoΓoY ΑΠoΦo lTΩN rNΑoYΣΑΣ
<ΑΝΑΣTΑΣloΣ MlXΑHΛ o ΛoΓloΣ>

,1Ji



H 1ρnοn Tnζ Eλλnulκnq ΙλΦooαξ σTn σnμεplυn επo1n

- 
Η υλιστικη ετroxη στην o-

τιoiα ξoδμε, η καταvαλcυτικ{ κoιvω-

νiα και yεvικ& δλα τα xαραKτηρι-
oτικ& εvδq oυvε1δq εξελιooδμεvoυ
τρδτroυ ζωis, α'δλoυg τoυg τoμεig
τη9 ανΘρδπrνηq δραoτηριδτηταg, Ξ-

XoUv αvαμφιo6ητητα επιφΞ.ρει ριζι-
κδq και μη, αλλαγEq o'δλεq τιζ εK-

δηλδαεrg, υλικEg { τrvευματικΞg.

Τnq
Φιlrτειvriξ Mnτooπo6λoυ

H yλδcoα, τo ρευατδ αυτδ oτoι-

xεio, δεν ατroτελεΙ εξαΙρ'εαη και
i,ται παρατηooJμε και σ' αυτδy

τov τoμΞα δι&φoρεg αμφιo6ητηoει9
και αρκετdq αvαθεωρηoειq. H xρηoη
τηq yλδαoαg, rδrαiτερα ατrδ τov

vεoiλληνα oτηv ετro1{ μαζ/ α]τoτε-

λεΙ Ξνα oημαvτικδ και oυσιαoτικδ
τrρδ6λημα.

- 
'Αv επι1ειρ{ooυμε vα αvαζη_

τ{ooυμε oριoμivεq ρiζεg τoυ σUYKε-

κριμEvoυ τιρo6ληματοq Θα διατιιoτδ
σoυμε αρΧlκ& τrωq ο διxααμδg αρ-

xαiωv - νδωv ελληνικδν και κυρiωg

για τroλιτικoδg λδyoυg, &ρYloε ι,α

διαμoρφδvει τα θεμiλlα, μτroρoδμε
vα τroJμε, τηq αJγxυoηζ Kαι τoU

τrρo6ληματιαμoιi, δαov αφoρ& τrdν-

τα τηv γλδooα. oι τrvευματικiq δι-
ακρioειq oε αυθεvτικδg και oε κατδ_
τερεq τdξειg ετriφερε, αvετrαΙoθ'η-

τα Ιoωg, μια κoιv{ ιδεoλoyiα, αε
oxδoη με τηv xρησιμ.oτroiηoη τηg
yλδαoαg. ΕιδIκδτερα η καθαρεJcυ-
σα Trσυ απoτελεi xαρακτηριατικδ
ταρ&δειγμα, {ταv <<πρoνδμιo>> τωv

αvδτερωv κoινωyικvδ τ&ξεωv, αφoι)

τoυq πρδo'διδε αiαΘηuα υτιερoxηg
καl oυσιαστικ{q αvωτερτδηταq απδ
τα υτrδλoιτrα κoινωvικδ oτρδματα.
Ατrδ εδδ κι δλαg εΙναι δυvατδ vα

oυλλ&6oυμε τηy <<ρατσιστικη>> xρoιd
τηg γλδooαq, η ,oτroΙα δεv {τα'l dλ-
λo απδ ξερη και κενη xρηoη τυτrι-

κδv και κοιvδτυπωv εκφρdαεωv. 'E-
vα τrρδ6λημα με διαoτdoειq τiτolεq
δoτε μα αταθoι]v ικαviq να εvιαyδ-
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σoυy τηy σUYχUση Kαι τηv ατrαρ{Ι-

τηρητη απδyvωoη ττoυ επικρατoδoε
δαov αφoρd τo 6αoικδ μioo επικoι-
vωvΙαq - τηv γλδooα.

'Evα φαrvδμεvo Trou E1ει, δuoτυ-

1δq, διαxρovικfr αξiα o λεγδμεvo;

μlμητιo''μδq, iρ1εται vα εvoαρκδoει
και εδδ τov ρ6λo τoυ/ o oπoΙoq, o-

μoλoyoυμivωg, δεv εΙvαι αoημαvτοq.
Η ξεvoμαviα, η Οτroυλη αυτη ααθi-
yεια Tr'oU τιq τελευταΙεq μiρεg τoυ-

λ&xιoτov δ1ει τr&ρει μoρφη ετrlδη'

μiαq, αλλoιδvει τηy ελληvικη γλδo-
σα σε πoλJ μεy&λo 6αθμδ. Δημι-
oυρyεΙται ξτoι ivα oJμπλεγμα κα-

τωτερδτητα9 o' αυτoδg oι oπoioι
δεν κdvαv xρηση τηg <<μovτδρναg

και oδγ1ρovηq>> γλδooαq. Mioα o'
εvα 'κλiμα αυνεxδμεvηg πρo6oληq

και αυvτηρητικflq τrρoτεραιδτηταq

ατα ξivα yλωoolκ& τρδτυπα, αvα-

τrτJαoεται καr θεμελιδ,lεται η διαρ-

κηg τrαραμiληoη και αμφιo6ητηoη
τoυ ελληνικoι) yλωoorκoJ oτoιxεioυ.

Ατrδ τη ατιγμη πoυ ειoε6αλε η

τεxvoλoyiα oτη ζ<υη μαq, εΙvαι πρo-

φαviq δτι εvΙoxυαε τηv δλλειψη ε-

τrικoιvωvΙαg Kαι την γεvικδτερη α-

τroξivωoη oτιg oxdoειg τωv αvθρδ-

πωv. Η απoμ&κρυvoη αυτfr, ιpυ1ικη

και τrvεUματικη, δημιoJργησε με τη

oειρ& τηq δvα απι)θμεvo κενδ τrρδ-

τα _ τΦτα oτo 6αoικδ Kαι TΓρωταρ

xικδ μδoo ετrικoιvωviαg, την γλδo-
oα. Mε την ατrδλυτη αυτη απoμδvω-

ση τηq, απδ τιq καΘημεριvΞg oyi-
σειq των ανΘβτrωv, ι,πo6αΘμioτηκε

αΘεvαρα η αξiα τηζ Kαι ατrooιωτιη_

θηκε η oημααiα τηg. Aπoτiλεαμα
αvατrδφευκτo αυτi1q τηg κατ&oτα_

oηg, εiναι η φo6ερη oJγxυαη και τo

μεγ&λo τrρδ6λημα τηq yλωααικfrq

τrεvΙαq, τηg γλωoαικ{q αvδxειαq.

Η ατroμ&κρυVση τoυ ατδμoυ α-

τrδ τov Ιδιο τou τov εαυτδ, αvαφo-

ρικd με δλεg τιq τrτυxδg πoυ oυyθi-

τoυv αvθρδτrινη ovτδτητα, ιpuxικη,

ηΘικη, κoιvωνικη κ.d., η αλλoτρiω-

αfl τoυ, η λεyδμεvη κρiαη τωv ηθι-
κδv αξrδv oυvoδεδovται &μεoα με

τo γλωααικδ πρδ6λημα. Mια ατrδ

τιq τελεΙωq ατrαραiτητεg yια τηv ψU-

xικη ιooρρoτrΙα και υγεΙα εκδηλδ_

αειg τηg ζωηq μαq, η ι}υxαyωγiα
αxετiζεται και αυτ{ με τo τrρδ6λη-

μα τηq yλδooαq. 'oταv αυτ{ εξαρ
τ&ται και ατroτελεiται μδνo ατrδ υ-

λ:κig, φτηvtq τrραyματικd απoλαι)-
αειq, εκμηδενΙζovταq και υπo6ι6&-

ζoιrrαg τα ευyεvικ& ι}υxrκ& xαρΙoμα
τα, <εvθαρρι)vεl> τηV καλλιδργεια &_

σΧηuων' Kαι ετΓιφαvειακδv ττρoτ,iτrωv

γλαrcolκδv yαρακτηριoτικδv. M'
αυτδν τov τβτro παρατηρ'oriμε μια
εμφαη και ετr;κivδυνη εττιδεivωο'η''

τηq τrαρατrαvω κατ&o-τααηg.

'Evα ακδμη επΙτευyμα τηζ τε-

xvολoyΙαq ττου i1ει εια6dλει oρμη-

τικd oτη ζωη μαs, εΙvαι τα μd,αα

μαζικηq ενημΞρωoηq. 'oτωg κ&θε

τι vEo, καιvoJργιo, iται και αυτ&

ixoυv θετικiζ και αρvητικδq ετrιδρ&-

σεiζ στηy καθημερrvη ζωη μαq. Ε-

τrιxειρδνταq να οταθouμε τrερlooδ-

τερo στιζ θετικiq επιδρdoειg, διατrι-

oτδνoυμε Trωξ yvωστoτroιεi δλεg τιg

κατακτfαειg και τα ετιoτημo';ικd ε-

πιτεδyματα, oξivovταg μ'αυτδv τov

τρδτιo την κρioη τωv ανθρδτrωv, α-

φoιi εiιrαι εvημερoι για δλα αυτd' Ε_

rrιτελεi δvα ταyκδoμια εvoτcoιητικ6

ρ6λo και ouμ6&λει o-rη δrαμδρφωoη

εvδq τrαγκδαμιoυ Kαι oικoUμενι-

κoJ τoλιτιαμoι). Η ελληvικfr γλδo-
αα μioα απδ τα μiαα μαζικfrq ετrι-

κoιvωvΙαg επιoκι&ζεταr απδ ξδvα

πρδτυπα και ξEvεq εκφρdoειq ττoυ

αρxiζoυv vα xρησιμoπoιο,]vται αττδ

ταJζ Ξλληvεq και ιδιαiτερα ατrδ

τoυ; vioυg, με μεγ&λη ouxvδτητα

και κατ& υrτoλοyioιμo τιooooτδ"

Τα λιyoo-τd 6ι6λiα τroυ δια6α-

ζoυv oι 'Ελληvεq εiι,αι ααφδg αvi-

Kαvα να πρoσφEρ'ouv, εκτδq ατrδ τιq

ιδiεq, τo ηΘog και τo γεvικδτερo ι-

δεooλγικδ τεριεxδμεvo, oτoιxεiα τδ-

τoια δατε ιrα εδραιδαoυv μια στα-

θερ{ γλωoclικfr αυvεiδηoη. Εiναι, και

oυτδ δυoτυxδg εξακoλουθεi και oτιg

μΞρεg μαg, θδμα με δευτερεJoυαα



σημασΙα, αφoi ι μovαδιKδζ σKoττδξ

τoU σημεριvoi αvθμiτroυ -xει κατα-

vτηoει και εΙvαι η υλικη crπδλαυoη
;<αr o υλικδq πoλιτιoμδq. Τα 6ι6λiα
αuvδiovται dμεoα με τov τJπo, o

UΙτc J: :i;<ο.\α καταλα6αivouμε πωξ

rrρoτρiτrει η αvτiθετα ατ,cτρiπει
τηv iγκυρη διdδ,ooη τηg oωoτ{g τrια

ελληvικηq γλδooα9, απoμακρυoμΞ_
uη ατrδ ξδvα oυvθ{ματα και ξΞvεq

εκφρ&oειg'

H τdx,η, iνα &λλo ετrioηq αη-

1-tαιrτrκ,δ και ρευo-τδ θiμα, δεv εivαι
αμΞτoxη oτo τrρδ6λημ& μαg. Πρ&
6ληuα τroυ αυvδδεται &ρρηκτα με

rηv λoγoτεyviα πoυ αδυvατεi vα τrρo

αα',ατoλioει αωoτ& τoUξ'Eλλnvεq,
6σov αφoρα π&ντα τη γλωooικ{
φτδ1εια. Τo ox,oλεio, που αυτη τη

φoρ& ixεr τη θioη τoυ θεαμoJ και

6xι τoυ εκταιδευτικoJ μov&xα μi-
croυ, διαδραuατΙζει cνo'lαατικδ και

απερΙγραπτα oημαvτικδ ρδλo ατην

εξ&πλωαη τηg ελληνικηq γλδooαq.
Γα τrρδτα ατdδια επαφ{q τοU μι_

κρoΟ τrαlδιοι)/ τοU στη αυvδyεια γi_
,a.g1 j.ιη5oc Υια να τιεodαεl iτrειτα
oτην νεδτητα, τo 6αoικδ αυτδ μΞ-

σo εTrιι<oιvωviαq πραγματoτroιεiται
στo xδρo τoU oxoλεΙoυ. Αυτδ Θα

δδoει τιq 6&oει9 Kαι τα ριζciματα
yια τηy επiτευξη μι&q υτrε,iθυνη; υ-

πoδoμfrq, ικαvη v' αvτατrεξiλθει

oτιq δJoκολεq καταoτ&oεrg κ&θε ε-

τro1frg α' δλoυg τoυg κλ&δoυg τηg

ζωτ]q uαq. 'Evαg ατδ τoυq κλ&δoυq

αuτoJq λoιπδv ,η yλδoαα, καλλIερ-

γεiται με αvdλoyo τρδτro μΞoα ατo
oyoλι,κδ περι6&λλov. Η ευθδvη και

η ηθικη UτroYoaωσi τoυ Ξτoι γΙvεται
αvτιληπτfr ατrδ δλoυg μαg. 'Oταν
αυτδ δεv λειτoυoγεΙ σωστ,& Kαι oμα-
λ& oι .ετrιτrτδoειg επι6αρδvoυv εμdg

τoυq Ιδιoυq και δυναμδvoυv ακδμα
τrεριαoδτερo τηv αδυvαμiα iκφρα-

σηq με δικd μα_q ελληvικ& γλωooικ&
oτoryεiα.

H εξoμoiωofr μαq με τoυq υτr&

λoιτroυg λαoJq, τo KαθoλιKδ 1doιμo
τηq ταυτδτητ&g μαq, η κρioη τoυ

τroλιτloμoJ και η xαμηλ{ τroιδτητα

ζω{g oυνθEτoυv Kαι oυvαρμoλoyoδv
τηv μαζικoπoιημδvη και στεΥyi ι-

αoπiδωoη τηq γλδooαq oε αρκετα

μεγdλο 6<ιΘμδ' Mια αυvε1ηq κατ&-

σταση ccπδyvωoηq και αδιεξδδoυ

δρxεται vα <<yαρviρεr> τηv φαvερη
yλωαoικ{ τrεviα. Η αμφιo6ητηcrη

τηq τrαρ&δooηξ και η oυvεXιζδμεvη

ε1τιKρ&τηση ξεvι'κδv τρδτrωv iκφρα-

σηζ σUvαισθημ&τωv και επιθυμιδv

ετrιoκι&ζoυv με τrετυ1ημiνo τΦπo
τηv αγvδτητα Kαι αυθεvτικδτητα τoυ

τoTrιKoJ μαg ελληvικoδ γλωooικoιi
oτoι1εioυ.

Διαπιoτδvoυμε λoιπδv, τα 6α-

oικδτερα αiτια τoυ τrρo6λ{ματoq

τηg γλωooικ{q τrεviαq, τα oτroiα

αvτιμτωτriζει o vεoiλληvαq και tδι-

αiτερα o vioq. Mελετδvταg 1τρ'oσε-

xτικ& τηv πραγματι'κ{ oυαiα τoυ

τρo6ληματoq αυτor), ει]κoλα κατα-

ληyouμε oτo αυμτrΞρασμα δτι oι α-

vξκεq και oι λδγoι τroυ μαq ωθoδv

Vα φρoντiσoυμε τηv γλωooικ{ oυμ-

:τseιφcρi μαg δεv εivαr αofrμαvτoι,

αλλ& oo6αρoi και η τrραγματoτroΙη-

o{ τoυq ατroτελεi εττιτακτικ{ αναγ_

καιδτητα.
Πoιδτητα oτη γλδooα Kαι στη

yλωc-oικ{ επικoιllωνiα uπ&ρxει εκεi

δτrou o &vθρωπog αιoθ&vεται τrωζ η

γλδooα α6Ιαoτα, xωρiζ φραYμoΟξ,

αvαoτολδg και <<γλωααικΞg εvoxE'q>

απελευΘερδvει και κolvωvεi oτoυg

&λλoυq τα δικαιδματα καl τα σUv-

αιαθηματ& τoυ.

Πoιδτητα yλδooαq υττ&ρxει δ-

ταv κ&Θε μE'λoq uι&s γλωαoικfrq κoι-

vδτηταq μτroρεΙ Vα εκφραστεΙ για
oπoιoδ{τroτε θiμα με αioθημα ετrι-

κoιvcovιακfrq πληβτηταg, yδνιμηg

ouν&vτηoηq με τov &λλo απoμακρυ

αμΞvoι ατrδ τηv αΙoθηαη τoυ yλωo-

αικoi κεvoO, xαoμdτcον και απδλει-

αζ τηS εταφηg με τov dλλoν. Αvαμ-

φi6oλα, δεv uτriρxει xεrρδτερo oυv-

αioθημα ccrrδ τηv γλωαoικη αvασφ&

λεια, τηv κατατrΙεoη, την Uτroχρεζ'}'

ση να τrρoσαρμξει κ&πoιoq τηv ε_

τrικoιyωνΙα τoU σε ατεv& 'καλoJτrια

γλωααικoιi περιεxoμEνoυ, T[oυ Kατα-

λ{γει oε oυμ6ατικ& oωατΞq αλλd

&xρωμεq και dxαρεg, αvEκφραστεζ

Kαι ατrρδσωπεζ μoρφiξ επικoιvωvi-

αg. ΓΙνεται επΙoηq καταvoητδ τo γε

γovδq δτι τα δρια τoυ κδoμoυ μαg,
oρiζovταl ατrδ τα δoια τηg yλδooαg

μαq, δηλαδ{ o κδoμοq υτrdρxει τδ-

αo δoo μπooεi o καθΞvαg μαq ν'α

τov εκφρ&oει γλωooικ& και vα ι-

αxδει αυγyρδνωq η καλδτερη τroι&
τητα γλδoααq &ρα .και η καλι)τερη

iκφραoη και 6Ιωoη τoυ κδα'μoυ μαg.
Πιo οcπλδ ,λοrτrδv, καλι)τερη τroι&
τητα γλδαoαq αημαΙνει τrιο ειλι-
κρινflq και οuoιαoτικη σUνται)τιση
αvθβπoυ με dvθρωτro, τroυ εΙvαι α-
τrερΙγρατrτα oημαvτrκη, ειδrκδτερα
oτrq μΞρεq μαq'

- oι δυoxiρειεg Υια μια τιo
oυcrιαατικ{ oυv&vτηoη τωv ανθ'ριi>'

τrωv, δηλαδη για κατανδηoη τιοv
τrρo6λημ&τωνι των θiαεωv και τωv

πρoθioεωv τoυ &λλoυ oυvανΘρδπoυ

μαξ/ τrou oδηγεΙ τελικ& oτην Ξλλει-

ψη εμτrιστoσδηq, oτηv καXυτoψτα

και στηV παρεξ{yηoη, εΙvαι δτrωq

και {ταv σε σημαντιKδ 6αθμδ ατro-

τΞλεαμα κακηg η παρανoημEνηg ε-

τrικoιvωvΙαq, τrεvιxρ{q, λειψηq, δτrωg

Και τΓαραπoιημtvηq γλδooαq. Συμ
τrεραoματικ&, λoιτrδv, {ταv και εi-
vαι τrρoiδv Xαμηλiq τroιδτηταq yλωo
αικ{q ετrικoιιrωvi.αg.

- 
H yλδooα εivαι τo 6α-

αικδ μE'αo τoυ διαλδγoυ' Στov δι&-

λoyo δoκιμdζεται η ικαιrδτητα τoυ

αvΘρδτroυ να ouλλαμ6dvει τo θδμα

για τo oπ,oΙo yivεται η oυζητηoη,
vα τrαρακoλouθεΙ τιq oκE'ψειq τωv

&λλωv, να αξιoλoγεi, vα τρoτroτroιεΙ

{ vα oυμτrληρδvει τιq δικΞq τoU α-
τrδψειg. Αξiζει δτoι κdθε κδτro η δι-

κi μαζ πooαφoρ& καθδq ετrioηg και
πρoετorμαoΙα γι' αυτδv, yιατΙ εiναι
τ.ρoφαvaξ δτι δπoυ δεv αvθiζει o δι-

dλoγog εκεΙ 6αoιλεΟει o μαραoμδg,
η ασUvεyvoηoΙα και η ηφαιστειακi
κρΙoη. Mε λΙγα λδyια ετrηρε&ζει κα_

Θcριατικ& τηV Trρoσωπικδτητα και
τηv Koιvωvικfr oυμπεoιΦoo& τoυ oJγ
xρδvoυ αvΘρδπoυ Kαι oυyyρδvωq
oλδκληρoυ τoU κoιVωvικoJ κoρμοr).

- 
Η αν&πτυξη δλωv τωv τoμδ-

ωv καθδg και η oταΘερ{ ,και φυoικ&
6ελτιωμEvη αvoδικ{ τroρεΙα εvδq λα-

oJ, ετrιτυyx&yεται εUκoλδτερα Kαι
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lAΤPlKl{ Tl{Σ ΕPΓAΣIAΣ - !ΑTP0Σ Τ}lΣ ΕPΓAΣlAt
τoυ rΓoυσ6πoυλoυ Eπ. Στα$ρoυ ιατρoι)

ειδικo6 παΘoλ6γ,oυ - ειδικoιi ιατρoΦ τnq εργαoiαq
ι:θλoυq τnq διεΘvoιiζ επιτρoπιig επαγlελματικιiζ υYεiαζ

Ο: 2iζ:; .τ,; '.ι;'.1'.zi,i ττιζ Ξ?Υ^t-

οiι' '< βρtοxaντω'' οτo ψα^ιρννδ πα.-

v)"θ'h't. Ta τφlτο ογε'-ιι.x6 βι6)'tο
ι-ιι'λaγ'6ρτi,x' τo 156Ο ['Ξ irιΥ :"iπ)'rι

De Re Mettalica ιτ4 τaν Geοrgius
Αgricola v.zι ',ι'e'-& *π6 117ρ6ν''ι
a;Δ τoyΑureoius Theophrast,.ιs
Bombastιts vοn Ηohenheim ;ερ'.ι-
''δτe'z.'') γν'ιοsτa6 'μe :ο 6νo1ια Para'
celsιιs y-τι 

'\,LΞ 1rιΥ τiτλa Von der

Bergsιιcht und anderen Bergkran_

kheiten. 'Β7e'. δ',l'ι:li Ξn.γ'\c''.+ρΞL 'Γ|

ιιτ0'τγ!τ' 6τι τ1 Ιατp'.ιt' ττ1; eργι-
dα-: γeιι^l1θτ1xe το 17Φ cττsl Ιια-
λLα" cιτl" τ.' dιxττ1',ιο Bernadino
Pamazziπi,, ^(Lα. -τl'/ φραcτ1 τoυ:

'oταv o ιατρδq επιακΞπτε-ται
oΙκoι αcrθεvη αvfr'κovτα ειζ τηV εΓJ-

γατικf τ&ξη, θα τρΞπει vα αρ'κεorη

ειζ τo να καθεΙoει ειg ivα ακαμν'[

με τρΙα πδδια, κασ δoov δεν θα υ-

τrdρxει πoλυτελEg κdθιoμα και θα

πρEτrει να διαθEcrεr xρδvov 5ια τηv

εξδταoη, και ειζ ταq ερωτfrαειg ταg

oπoΙαg oυvιoτ& o lτrτoκρ&τng, 0α

πρδπει vα τοραθΞoει μiαv ακδμr1:

<πο'tα εLναι η ερΥcι5[1 51'.Ξ''>r

Ι{ ι'xτριτ"t1 ιτ1€ ε!!:ι5!"ι.1 e!'ιι'-

πpa}'ητ-"ιιii ι'αx?1"y"iι iiσ) ia αντ''xei'-

ψeνδ ττ1- ε|--;α'" η c76sτi ανθρωr'oυ

εργαs!'α';. Κ&θe παρ&"γιJfl itου e''5'ε.-

γ\Ξτα|' 51ην παρωγ ωγ'.τi1 δ''αιlιγ'xci ι
γ'αι δυνα"τα'c να' επηlleωs'z"" ττρl 'ι^γztι
το'l ανθρ'jlτaυ Ξiνα'' αντLγ"εt'\rLενo τη-Ξ

υατρcτ"^i1; ττiΞ ε',ργα's'iα;. o για,τ,ρ6;
τ1ιζ eρ,Υ1"5tσ':. δeν e['lα'. 'ι \ιατpδ;
π.J'J |ι\'δ")9 Θυ" ae.ρα:iτ'ε$sΞ'" aa|/ 9;?^Yα-

ξδ',ιeνo zπd το Ξπ.ιγγ'eλlι1τι x6 νδ'

sτγμα, α}')'& 'ε[νql εx'g[νοζ fioυ 1'
i?ι\'τα'cy''.x6 i.jJ \αθιy"aν ei'lxt γα

τcν iτ?o5τx'τcilcg'' q'πδ τ^r;l εnα.γγε)'-

1ιατcxii ψc'Qldl eι ω'

'Ετ,τι ;α ,r.αai1xσ)τα τaυ Ιατ.,'r'"'l

τη; eργιctαg εLναι: η πρoιilθηcη
^ιx.. δ,''σ"τiij?ηση τη; σωματιχtζ' π'yΞυ
,'Lσ'1'''7^ilζ xσ"L xa|'γωνLxιE ευεξiα;

τιο') .-9^1ι'.C',ι!νo',' zz-'' τ' )'i,,$, μ!
.'?Lt'/' i)ΞτΞ νl- ;':ι-.τ,:'1Trθe|' s' α'.l:,t,

:τ,ν Γ}!ιτ, ι'"1l'-''!z:. Γιx ττγl eφ*ρ'

','-'"^1'l, :υl', ;ι.ρL;ανι.'l C τ!*τ?δ-: '''
;)'[iειL'. :ιΞ γvιilο'sι; τ'pαληπτ,ιx^i'i

'' 7'1 p'' 7't1 Ξ ι eπι,δ η1ι ι ολoγ t α ;, τ οξ'. xaλο -

^1:z' ':. ;ιθaλογ[α';, xοιι'ωνr.xiiq ''1"

='''.ιi,-:' εριloνcι,ιtα3 x.ι., αiJ'α xι''
',νι α'πι'ρ z.!':τ1.iτ t 1iΕ!':? α.

Γιι vx"Ρx'>!ΞL"{|Lα'1 δεν Ξn3{lpxΞ!

aτον "γιατ,ρ'b .τlζ ε?ΥΦ5tσ'Ξ Tι "{Vdls"rl

:ο'l eτιγγ!λ\ψατaζ Ξo1) αιΘeν.;'''.lζ τα-
τα :τγl 'zξ!ιαοi1 τoυ' x)'}'& xα'' η φ'3-

1τ1 1τβ eρ1α'si.α; T'rι') ii.χ. .Jr oplτlpaι

:υν e;α'γγeil',ud,τιυ'y υδ?αυλ''x6Ξ' oυτ
τ a)'τiτ ^i 

1 ;, eλ'αι c ry'ρ ι'l,',ι ατ'" c τt 
t : i t β c'φ !'

ι;, ε[νιυ ελ)'eιποi; δ''δτ'. Θz. ;ρ!'r'e'.

'ιι- 1'lωv|'ξει o "1ιι-'ρ,Li l,''Ξ αy.?[6€.''l'

τi ε iδoυg'ιδ',' ι'υ)'τ! 3 eρ"l ι'ci.e1 x&.' ;'e'-

a nρωτa;' τ{ ψiΘoδa xα'. ιi' τ,)'eι:.'ρl'-

η'. r' 79"γ τιLtλ^ricτιζ /'?τ|,7.1,La'τaιε'i' a 7' e'3 -

-Ξ?.'Ξ1 -t εi'δa'l; y.,ριb'1rxτ,ι ιz'. ιi ι'
,'zιι'οτ'''ι&.',ιbc'ι aρτic'"',ιaπ,''''e[ o τ ρ|'-

τ.'3. β&φe'' ψ'Ξ 'ilLνξ)'a ^i1 1t'ε τιcτo)'!'
-a; υTνα'i'χΞ. ατοτρ.opτ,τi'ραq i1 δΥ''';

7.ρτρ ι'',ιa'τ o'. si iia.:βτ q'τ Ξυ 1' L^/-t1 ι,ιλc ι. x

^l, lr7'' πδτe"- ωρεi;τ1'l τιlι'.ξ''α.i

Στι τιθi,ιοΥ17" 1,.ι1) '.'c'i?.''3 aτlΞ

ερ^1l"ι!-ι'; e|.,il.'. xzL ο ιι.Θορ,'lμξ; ',.-
'. ι z' ι 6 : ηι'' i ; 7'''< e ρ "1 z'c! 1' .' 

?'. 5| L !' / μ)' )

xτ'Qιι'lν ' τι!l ai.'ι.(|)' \ 7a-*i-7'3rι
τη: υγΞia: :ι)γ. Ξ7-ε'. 7''/τ'-ιΞi.',Lε"{'

ττ,ν τc'τ7)'o'.ι- i)'il'ιι'l 3')'i7!'/θ.?ω'7ων

;'7'. o>'τ;1ο:' )'eoτ."'e!.υrl' Υ'Ξ?1")ω'/.

9 O' 1τ f ( dJν' τ';' α['l υι' l, αep r'r-^)'ι'ν υlnt τ,
λ' zp' bcoν na6:xaνΥ αrΔ 's'"διx1''ιa-
li'ψι;z πaυ θjτc'υγ σΞ αl,ιφc€"oi'!z

ττ,ν ιzτι'λ)'τ,λδττ1t'&. τoξ. Eδιb xa.-

)'ei.:z''. .' "(|,'1'1,?δζ τΥι-ζ eρτα5aζ '/c'

7'(ιτe'. t''5sτ, 1'ντ'''1|Lετω1ttζο9τv'ζ :,o

τ:c6'λτ.l1ι ;γι.''ρικ& δηλ. ιοιι να δι-
l'φ'l)'7|ε'- ττ,ν'r1etα. τa'l s'ρ^lα'ζo',ι!-

' ι''\)"), 1)' t3' ι 1''"'/ x' ; ρoι:ι.τe'l c z'. :τ:t

ξωi το:'l -''ρt-.ι'lν.

Β:"Γ-ι.'.α τ, Ιι'τριx'i, ττ1Ξ Εpγαc[ιQ
:;zγτε!"'igτ,ι,' τ'α'' 51,ην xωτα\λτ,}.δ'

1Tf7' 1a') 76ca'ι τηΞ eργαοiαq, εξι-
τ0.-.c')τι1 -.ι'l 'J-Ξ?.'71,L6 τr'υ γενιxω
xιι τcτ'.ιι' ;τ,'l θ'^.ρ"ιοι2l'c|.z. τη'i
υ,τ''a'5ια' !ri) si.')Υaνa'tL|'x. :τ,; xiθε.

iL' &,; ,θ,Jοειυ; εργαsh; se sy.!cτ1 ιι'.
1ιε τι; τυ1d'; ,:δ''ωιτe''ιδττρe'ζ i.D συ^(-

xeιzιψ!tιCυ g'ργα'|a',ι6')o'l' a''q ιδ'"ι.:--

τ'.pzi τ'lγtri 5υνθiΙ7"ΞΞ ''iiaυ Ξfiaι.1.
:c!lν sa s'l^γιexρηι€νεq zργzo|'z: t-
iio Ξ 7'7-'''/.6)'iα' ριδ''cφυrl'.x'!.; ει-
-.''-:- --!-r''ι-;- ||','."/''ι 1 7-' )l,\',L x'1 l ι\' )'

:τ| i1'p.ι')5|:ι ιι'' ι'ιi, xτ,'"t''ι6ν ,''l-

c'.ιbν τ.'1 . γι/')'υ6;'.': (1ιτ'ατz'ρtl1 α.'l'

;,; ι'. ν i 1τ ων)' !.' ) Υ'Ι 
^|. 

r".ι !' υδ p'; (''t fi ν θ ? ι
ι : ; (p ιφ et α,'lπ ο,δ'r,lγιz.το'πο υ εt α., ελα. -

iτ'ιi' a!.τOy:'ινητιυν) ' γe'υlργιτ'& φ0.2
||LLγja (ιυcν"ειlαciα) x.&'' κρο,6ι''!'-

ν aν 7 1" ζ : ε 
1 
ι ε';,ρ iο ε ι _< τ ω" l 51)τ y".ν x'?tb'

7 Ξ(iν .3-O εiι\1'5L*Υ'δ πeρ'''ξqi1'\qt1 y"q-

θιι'' ιι''' s'ε ;ιετρf,'ιει; βι'rλoγιx'ιilν
τι-Cl''',ι!:''υγl aι.|''/ 9''a^(ar\c|,γ{'1 61y ^1'ιι

ιzτ'.''''rir):ιΞ ιl.τ' l.'rLtl τον τρδrc
-.η'/ ε;ιi'Fιτzιτ''ο''l'ι;z^ρ'1ι)'ιΙ.*1L}ζ.ι'')
; zιC''6i}')'c't ιa Ξ Jιτ it')^( a ιq' -.) y-x.θ'

ο'lδ; τοlν εi?τ xξciψε'rιnν γulρ"'cτι''

f 'l'. '''
H xρfl,on τnq ελλnvικnζ γλΦοoαq στn σnμεριvΙi επoxιi

fυvixεια.ατιδ τη o,ελiδα 33 τroιδτητα τηq γλδoααg yivovται κα-

ατroδoτικδτερα μioα απδ iιrα κλiμα ταvoητ€q oι αvdγκεq και oι λδγoι
αυτoyvωoiαg Kαι oυσιαστικηq αυτo- τηg φρorrrΙδαg τηq γλο:ooικ{q μαg
τrεπoiΘηoηq. 'oλα αυτ& μπoρoδv vα αυμτrεριφoρ&q. Evδq πρo6λfrματoq

επrτευxΘoδv dv xρηoιμαπoιoJιrrαι o- με τroλιτικδ, μπoρoιiμε ιrα δηλδooυ-

ριαμΞvoι ΘεoμοΙ με τoν oρθδ ετrοικo- με, xαρακτ{ρα και μεy&ληg αημα_

δoμητικδ τρδπo. Αvαφδoρvταg τηv oiαq.
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αH I(olυn 0ρ6oυωon Atropαζ σToυ τoμiα Tωυ βnλωυn
Yφιoτ6μεvn κατ&oτα,σn στnv E,σΚ

στov τoμ6α τωv μιiλωv
o: :τ:c ;πc-δαiεq ouvαλλαyΞg oε δyκo Kαι σε

γεωγραφικδ πλ&τoq γΙvοvται oτα φρo'Jτα και ιδιαΙτε-

ρα τα μiλα και τα εoπεριδoειδη, uε εξαΙρεαη τηv

μτrαv&vα, n oτoiα δεν αvηκει &λλωoτε o"τηv Koιvη oρ
γ&vωαη Ayoρ&s. Η παyκδoμια τrαoαγωγ{ μηλ'ωv Exει

αυξηΘεi, με ccπoτiλεoμα oι τιμiq τoυ πρoiδvτoq vα
τrαρoυoιdζα...lv τ&αειg μεiωoηg o'ε .ετrΙπεδα 'κατδτερα

απδ τιq τrρoηyoiμειlεg εμτro,ρικΞq περιδδoυq' Η τrαρα-

γcυγη τωv μηλων oτη,v Eo'K κατExει τo 28oλ τηq τα_

ραΥωΥηζ QooJτωrv, εvδ ακoλoυθoιjv τα εoπεριδoειδ'{

με 26a/o, τα ρoδ&κιvα νε 8,30/6 και τα αxλ&δια 8,2χ.

τnξ rΕλ€vnζ rτ αrταδoπoιiλoυ
γεωπ6voυ Msc

Tομ6αq Aγρoτικιiq oικovoμiαq
Tμfiμα Γεωπoν[αq A.Π.Θ.

Στηv Ε.o.Κ. n τrα_oαγωvη των μηλωv τηq τrεριδδoυ

1988l89 iταν η μεyαλriτερη τηg τελευταΙαq δεκαετiαg

oφειλδμεVη κυρΙωq ατnv αυξημtvη ταραYωΥ{ τηg Γερ-

μαvΙαg, ετrιπλδov + l,3 εκατ. τδvyoι. ΑvτΙΘετα 1ταρα_

τηρηθηκε μεiωoη κατ& l 2,50/6 την ετrδuεvη περΙoδo

1989 l90. ΑυξημEνεq κατ& ]o,9o/q i|ταν lΚσι oι ΚolVo-

τικig εrααγωyΞg μηλων τoυ τooioxovται κυρiωq απδ

γδρεg τoυ νδτιoυ ηuιoΦαlρ'Ιoυ. H oυμμετoxfr των φρoli-
τωv στηv αυνoλικ{ γεωογιl<η τrαcαyωy{ ατηv Eλλd-

δα Φτ&'lει τo 9,1a/x, τroαoατ'δ διτrλ&αιo ατrδ τov αvτi_

στoιχo μΞαo δρo των yω.oδv τηg EoK. Τα φροι)τα ε-

τrioηg uαζi με τo yδλα. εivαι τα δυo oτιoυδαιδτερα

τrαραγδμεvα oε τrooooτδ τrαραyωyηq, τrρoΤδvτα oτηv

Ελλ&δα.

Η Κoιvri oργtvωοn Αγορ6q Tωv μfiλωv
H Κoιvη oρydvωαη τηg Αγo'ρ&q των μflλωv, η o-

τroΙα ιαyι)ει oτα κo&τη - μΞλη τηq Koιuδτηταq, Ξxει τιg

ρΙζεq τηq oτn Συvθηκη τηq Ιδρυαηq τηq Κ'oινfg Αγo-

ρ&g. Στη αuvθτ]κη τηg iδρυαηg τηg Koιv{q Αyoρ&e il

τηq ΣυvΘ{κηq τηg Pδμηg, δ'rωζ εivαι ετrΙoηg γvωo-rfr

oι oτδxoι τηq Koιvηg Αyρoτικ{g Πoλιτrκflq τ-θηκαv
(^)ζ :

α) η αδξηαη τηζ τrαραΥωΥlκδτηταg στov yεωρyικδ

τoμΞα, με τηV ooθcλoyrκfr xρiαη τωv oυvτελεoτδv
τηζ τrαραYωγηq και ιιδιαΙτερα τηq εoγααiαg, και

τηv τιρoδθηoη και εvαωμdτωση τηq νδαq τ'εγνoλo-

γiαs.
6) η εξααβλιαη ι,καvoτιoιητικoιi επιτrδδoυ δια6Ιωoη9

τωv αyρ'oτδv, με oταθερoτroΙηoη τι,w γεωργικδν
ειooδημ&των, τα oτroiα υφioταvται Ξντοvεq ΕΠoχι:

κEq και ετηoιεg δrακυμ,&νoε,ιζ καθδq ετrΙoηg και
τηv αJξηoη τoυq. δατε αυτ& να εiναι αυγκρΙoιμα

με τα ειαoδηματα dλ'λωv τoμiωv τηg ol.κoνoμΙαg'

Y) o αoφαληg εφoδιαoμδg oε εiδη διατρoφ{g τηq Koι-
vδτηταg τδoo τroιoτικd δαo Kαι πoσoτικd και η

o'ταθερoπoiηση τοJy yεωργικδν αγooδv με τηV α-

TroφUyη δημιoυργiαg τrλεoναoμδτων, και τEλog

δ) η εξααφ&λιαη λoyικδv τrμδν Υια τηV διαoφ&λιoη
τoυ ειcroδfrματoζ τωV καταvαλωτδv τηq EoK.
oι 6αoικiq αoxig τr&vι,: ατιq oτroΙεq oτηρΙxΘηκε

η κoιν{ αγρoτικ{ τιoλιτικfl εivαr :

1 . H δηuιoυoγΙα εvιαiαg αyoρ&q, πoυ oημαiνει ελεδ-

θερη δ'ια,κΙvηση τωv γεωργικδv τrρoΙδvτωv μεταξδ
τοoν κρατδv - μελδv, xcορig δαoμoιig, επιδoτfloειg
και dλλoυg τrεριoριoμoj-( τoU εμ1τooioυ τroυ oτρε-

6λδ,uoυv τoν αvταγωvιoμδ.
2. H κoιvoτικ{ πρoτiμηoη, η oτroΙα εivαι η μεταφoρ&

αε κoιvoτικδ ετriτrεδ'o τ,ηζ πρoτεραιδτητ,αq πoυ δi-

δεται o'-τη δι&θεoη τηg εyxδριαq παραγωy{g εvδg

κρ&τoυq. H ετriτευξη τηζ KoιVo,τιK{q ποoτiμηoηg
τrρoijπoθdτει τηV TΓρoστασΙα τηg εoωτερικ{q αyo-

ρ&g ατrδ εroαγωγΞg αε x,αμηλEg τιμEq και 'ατιδ τιq

εv'[oτε υτrεo6oλικΞg διακυu&voειq τηg τrαγκδoμιαg

αyoρ&q. Αυτδ ετrιτυyy&ν,εται uε μηxαvισμoJq πoυ

εvεργoJv αvαoxετικ& στlζ εισαyωγδq και εξαγω-

γig και πoυ τιooλαμ6&voυν τrg διακυ'μ&voειg τιμδv
ατα εξωτερικ& oιivcρα τηg Koινδτηταq.

3. Xρηματoδoτικη αλληλεyyι)η μεταξ'j τωv κρατδv -

μελδv για τηv εΦαρμoy{ τηg τroλιτικfrq τroυ αvα-

λαμ6&νεται ατrδ κoιιroι] μ'δoω τoυ ΕυρωπαTκoJ Γε-

cορyικoJ Ταμεioυ Πρoααvατoλιoμoιi και Eγγ,i-
αεωy (FEOGΑ)'

Τo oJoτημα λoιτιδν o'τ{ριξηg και πρooταoiαg

τωv μfrλων oτηv Koιvδτητα, υτr&yεται στηV KΑΠ και

ιδιαiτερ,α oτα τrλαiαια τηq Koιν{q oρy&vωαηg τηζ α-

γoρ&g τωv oτωρoKη'ΙτεUτικδv. Στo oJo'τημα αυτδ υπ&-

Yovται ετrioηg τα τroρτoκ&λια, τα λεμδνια/ τα μαvτα_

ρΙvια, τα ετrιτρα'τ16ζια αταφJλια, τα ρoδ&κιvα, τα δα-

μ&ακηvα, τα αxλ&δια, τα 6ερJκoκκα, τα κερ'doια και

or Φο&oυλεg uαζi uε τo oJνoλo oxεδδv των παραyδ-

μεvωV κη1τεUτικδv τηg Koιvδτηταg'

H τroλrτικη αυτη εκφρ&ξεταr μioα απδ τo crδ-

στημα εγyυη.μivωv τιμδv, τrρoαταoiαq ατrδ αvταγωνι-

ατικ& τrρoTδyτα Kαι τωv διαoθρδoε'ωv. Tα oTrωρoKη-

τευτικ& λδyω τηq Ξvτovηq επoγικδτητ&ξ τoUζ παρoU-

αι&ζoυv μεydλη διακJμαιroη τωv τlμδv τ'oυζ με dμεoη
ετriδραoη oτα ειooδηματα των ταραγωyδv. Για τηv

πρoαταoΙα λoιτrδν τoυ ειαoδηματoξ τωv παραyωyδv,

η κοιvδτητα καθoρiζει yια τηv επδμενη χρovι& τηv τι-
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μη 6&αηq. τηv τrul] εξαγoρdq και τηV τιμ{ crπJoαυρ

σηq.

Mθτρα oτιiριξnξ τnq εσωτερικΓ1ξ
αYoρaq τωv μriλωv

Tιμfi Θ6ong: EΙ'vαι η τιμη που επιΘυμεi η

Korvδτητα vα λd6ει ο Eυφυπαioq παραγωyδq, δoτε

vα εξααΦαλiζει i.vα ιKαvoπoιητικδ ετriτrεδo ειooδfl'μα-

τog. Για τov καΘoριoμδ τ'ηξ τιμfrq 6δαηq εξετ&ζoνται

oι μioεg τιμδq τωv τoτrι,κδy αΥoΦ'\, τηg Koινδτηταg,

κατ& τα τρΙα τελευταiα xρδvια και λαμ6dvovται υπ'

δψη:

α) Η oτηριξη τoU Υεωργικoδ ειαoδ{'ματog.

6) Η oταθερoτrοiηαη τωv τιμδv τηg αγoρdq, xωρ'ig

τηv δημιουργiα τrλεovαcrμ&τωv, και

y) Tα συμφE'ρoyτα τωv καται'αλωτδν.

Η πρακτικη oη'μαoiα τηq τιμηq 6δαηq εivαι δτι

εξυτrηρετεi oαv oημεio αναφορ&q Υια τov καΘoριoμδ

των τιμδν εξαγo,ο&s και crπδoυρoηg.

Tιμri εξαγoρ6ζ: oρτζεται ετflαια ατrδ τo

Συμ6oiλιo τιοv Yτroυργδv ΓεωρyΙαg, ωq τroooο-τδ τηg

τιμ{q 6&oηq και εiναι διαφoρετι'κδ για κ&θε προΙδv
_ Yια τα μηλα και αxλ&δια εiι,αι 50-55 τoιq εκατδ'

EΙvαι η τιμη ατηv oπoiα εφα'ρμδζο'vταg τoι:g αντΙoτoι-

xoυg αuvτ,ελεoτig τroιδτηταζ καl τιoικrλΙα-ζ, o εΘνικδg

φoρδαg τrαρΞμ6αoη9 (oι oμdδεq τrαραγωγδv) μπo-

ρεi vα αyoo&σε,ι τo π,ρoιδv, εφ' δoσv Ξxει ληφθεi ατrδ-

φααηατιδ τηv Erτιτρoπfl. oι τooδτητεζ πoυ συyκεv-

τρδvovταr uε τoν τρδτro αυτδ διατiθεuτφαι για Κoιvω-

φελεiq oκoπor)g, δτrω_c σε γηρoκoμεiα, καταοκηνδoειg,

τrαιδικoJq αταθuoιiq- αyoλεΙα και dλλα ευαyfr ιδρδ'

ματα.

Tιμιi απ6συρσ'ng: αυ'μτrληxbvει τα μ€τρα

oτη,ριξηg τηζ εσωτερικig αγoρdq τroυ oρiζovται ατιδ

τo Σuμ6oJλιo. Eivαι τo πoακτικδ μiτρο πρooταoΙαg,

τoυ oυvδiεται με τηv ατroζημΙoroη πoυ μπoρoriν να

εκταμιεJooυv απδ τηv EuρωrπαΙκη Κoιvδτητα, oι oμ&_

δεg τrαραyωγδv yια τηv αττδαυoο-n τωv ττροΤδιrτωv'

oυoιαoτικd, η τιμη ατrδouραηζ εivαι κατ& 10 τoιg ε-

κατδ uεyαλr)τερη ατδ την τιμη εξαγoρ&g' o υτroλο_

γιαμδg τoυg εivαι μ&λλov τroλιiτrλoκog εξ αιτΙαq τωv

τrρooαρμoγδv τroυ τrρδτrει vα γivovται αvδλoγα με τc

μiγεθog, την τrorκιλiα Και την τroιδτητα τωv πρoiδv'

τωv, δτrωc oτo παρ&δειyμα TroU ακoλoιlΘεi'

Π αρ&δειyμα υτoλoγ ιoμo'j

τηg τιμflq οcπδαυρoηg μηλωv

Golden Delicious και Cοx' Δεκiμfuηq 1982,

(ECU/10Ο kg)
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GoΙden De}icious Cοx
28,16 28,46

( so-ss% ) 14,58 14,58
Τιμη 6&αηι
Tιμη εξαyoρ&g
Yτroλoγιoμδq:
Τιμη εξαyoρ&g
X Σuvτελεoτη τroιδτηταq l Ι

14 ,48 14 ,48
x a,7 x 0,7

'10,20 12,24

α) Mεγαλog Καρπξ ( 2 70 ηη για
τo G Delicious, >65 mm Υια τo Cοx)
X Συv-τελεατη μεyΞθoυg X },0 Χ 1,0

l o,20 lο,24

- j O:: τη-c τιuηq 6&oηq + l ,84 + 1,84

_ ' - τιμξ ατιδouρoηq '1 3,05 15,09

Miκβq καρτrδg (270 ηη για
τo G Delicious/ > 65 mm για τo Cox)

b)

X Συντελεoτη μεγΞ€oυq

+ 10a/o τηg τιμ,ηq 6dαηq
π τιβt'l απδoυρo'ηg

0,7 0,6

7 ,14 7 ,34
2,84 2,84

9,99 ]o, Ι 9

Πηγi, S. Ηarris, Α. Swinbank, G' Wilkinson' <The

Food and Farm Pοlicies of the Euroμan Commu-

nity,.
Οι πooδτητεq τωv ατroαιiραεωv τroικiλουv ατrδ l-

τouq σε δτog εξ αιτiαg τωv διακυμ&νσε{'v στηv ταρα-

γωyη, τδoo σε κoιvoτικδ δoo και oε κ&θε εθvικδ επi-

πεδo. Στov πivακα 1, τrαρoυlαιdζεται η πoρεΙα τωv α-

τroαδρoε<;v τωv μηλωv'oτιq xδρεg τηq Κoιvδτηταg'

Π,iνακαq 1

Πooδτητεg μηλωv τrou αττooιiρθηκαv oτηv EoΚ'
l000 xλγ.

1982

BE^Γ ιo 52704
ΔΑΝlΑ 0

ΓEPMAΝlΑ 345]3
EΛΛAΔΑ 12614
lΣΠΑΝ lΑ
ΓΑΛΛ|Α 178828
lPΛAΝΔ lA 879
lΤAΛlA 159939

oΛΛΑΝΔtΑ 539]6
ΠoPτoΓAΛlΑ
ΑΓΓΛlΑ 244a3

EoK - 12 5ι7796

i988 1989 o/a παραγ'

748 7074 ( 2,7)

o 0 (0,0)
11 33129 ( I ,4 )

7e984 77353 (29,0)

'Ιo63ο2 212828 ( 1 
'Ι ,l )

19ο 29a ( 3,3)

4OoOOο 296276 (12'3)

sso 8202 ( 2,3)

3599 4411 (1,7)

591432 639564 t 7,3t

Πηyη, H κατdoταoη τηq Γεωρyiαξ στηv Kοινδτητα,

]989 δεv αι/αφ6ρovταl.



or θεαμικig τιμEg τωv μiλωv κατ& τηV τελεUταiα

τετραετΙα ε'μφαviζovται στoV τΙvακα 2 που ακoλoυ-

θεi.

Πivακαg 2

Θεαμικiq τιμig μηλωv (ΕCU/1Οο kg)
αρχη τηζ τrεριδδoυ

I 986) 87
Τιμη αvαyωγηg 48,39
Tιμη 6δoηi 29,63

Τι'μη εξccyoβq 15,12

'87 ) 88 '88 ) 89 ',89) 90

48,39 48,39 48,39

29,63 29,63 28,06
15,12 15,12 17,35

Πηyη: Η κατ&oταoη τηq Γεοrργiαq

oτηv Koιvδτητα, Ι 989

oι θεoμικig τιμiq oτov τoμiα τωv μηλcov (τιμΞq

6&oηq και αγoρ&q) Υια τηv τιερΙoδo 1989)90, διατη_

ρi1Θηκαv oτα επiτr,εδα τηq πρoηγoδ,μεvηq τεριδδoυ.

Στιq διατrραγ'μαt,εJoειg Υια τιξ τι'μδg τηq επδμεvηg

x,ρονιdg oι oπoΙεg τδρα 6ρioκoyται σ€ εξδλιξη, η E_

τrιτρoτrη τrooτεivει rτoοζ τo Συμ6oriλιo υτroυργδv, γrα
5η κατ& oειρd vcoνlα τo <<τrδγωμα> τωv τιμδv δλωv

τωv yεωρYικδν τrρο[δν_rωv.

Τo Συμ6oiλιo αυμμερi(εται τιξ αvηoυxΙεg τωv

γεωργδv Υια τηv εξtλ:ξn τoυ ε,ooδfrματξ τoυq εξ αι-

τiαg τηq απδφαoηg για τrξωμα τω1/ ΥεΦργικδv τι-

μδv, καθδq ετrioηq τα τroo6ληuατα τΓoU αιrrιμετωτri-

ζoυv oριoμivα πrρoΤδντα αv&μεoα oτα oτroiα εΤvαι και

τα μηλα και ,εξετ&ξει τρδπouq αvαπλ{oιοoηζ τηζ α-

τrδλειαg αυτfrg, ιδιαΙτερα τωv yεωρYδv στιξ μειovε-
.κτικ-g τιεριoxiζ τηζ Κoιuδτηταg. oι τρδπoι αvαττλ{-

ρωσηξ τoU yεωρyιKoi ε'ιαoδ,flματoξ πoU εξετ&ζoνταr

δμωg, δεv μπoφi oε καμμι& περiπτωση πλEoν να 6α-

oiζovται oτηv λoγικfr των εττιδoτηαεωv fl τηv αJξηoη

τωv μδγιoτων ,εγyuηuEvωv πoooτflτωy δτoυ αυτEg ι-

αyδoυv.

Π o ιoτικθξ πρo,διαlραφ6c
ΑτrαραΙτητη τrρoijτrδθεαη τηq εφαρμoγ{q τηq

Κc:νηg Αyoρdq ατοv τoμ€α τωv μfiλωv εΙναι o oε6α-

oμξ τωv λετrτoμεΦv τolοrrικδv τrρoδιayραqr}v, τoυ

t1oυv θεο-πιο-τεi ατrδ τηv Koιvδτητα με ειδικoδg Kα-

νοvιcrμoiq για 28 Φocaτα και λαxcnzικ&. Η γεvικη πoι-

oτικη κατ&ταξη γiιεταl oε τiooεριg κατηγoρiεg' E1_

tra, l ll- lΙl για τl-q τroαδτητεζ τrαJ εισaρXoι/ται στα

καv&λrα εμπooΙαq. Η ._τo:oτικη κατηγoρiα lll εivαι

μη εμτroρεJoιμη. oι κανδvεg ττoι&ηταg δεv εφαρμδ-

ζoνται για τrooδτητεq τroυ τrρδκειται vα μ€ταπσιη_

ΘoΟ'ν η πωλoδνται crrr' ευθεiαq αττδ τo X{DΦΦι'

Q1 9rμ6δεξ παραYL}γιbv

Στα διαρθρωτικ& μiτρα τοι.l ιαxιioυv <rτα πλαΙ_

σια τηq Κoιv{q oργ&vωoηg Αγoρ&q περιλαμ6&vovταr

οι oμ&δεq Παρccyωγδv. Tα μδτρα oτ{ριξηq τaυ μi_
λou τroυ αvαφδρθηκαv εφαρμδζoνταr μδvo εφ' δσov

αυτδ εμτroρει)εται μδαω των oμ&δωv παραγωγδv και

τωv ενδoεδv τoυq. H Koινδτητα ετrδoτεi τo κδoτoq

iδρυαηq και λειτoυ'ργiαq τωv oμ&&υv τrαραγωγδv κα_

τ& τα τr,ρ'δτα XΦvια τηq iδρυoflg τoυq αv&λoγα με

τηv αξiα τωy προτδvτωv T.oυ διακιι'oηjrrrαι ατδ αιrτ{.

Παρ& τo γεγovδq αυτδ, ατroτελεi διαπΙατωαη τηξ E_

τrιτρoτr'ηg δτι η διακΙvηση τωv o]τωρoκηπεUτικδv μδ-

σω τωv oμdδωv TtαραΥωΥδv και τ{Jv oυ'ι'εταιριoμδv
υτroλεiτrεται ατrδ τηv αιrrioτoιxη τωv oιτηρδv, τoυ y&_

λακτog Kαι τωv xoιρινδv (Swinbank, g1. g|. 1983).

Με τιρδαφατη απδφαofr τoU τo Συμ6oυλιo (1987)'

τρoπoτroiησε και τrρoo&ρμοσε τov Kαvovιoμδ για τιq

oμ&δεq TrαραΥ'ωΥδv/ δαo 'αφoρ& τα ελξιιrτα δρια,

τov κJκλo ερyαoιδν, και τo πεδio εφαρμoγ'{g τoυg,

τrαβλληλα δε, τrαρiτειvε yια τrΞvτε ακδμη xρδvια τηv

δι&ρ,κεια εφαμρμoγflq τoυ καvovισμοJ' Η ιηds τnt
ετrεκτ&Θηκε Kαι σTηv loπαviα δπoυ Exει oρισtεl η

Korvoτικfr oυμ,μετoxfr αε δψog 50% τoυ κδoτoυq ifuυ-

oηq αuτδv.

Πρooταoiα στα o6vioρα

Σε δλα τα τrρoΤδvτα τrou ειodyοvται η Korvδτη-

τα :πι6dλλει Koιvδ ειoαγωγικδ Δααμδ, τrρoκει'μEvου

vα τroοcτατΞψει τηv εyγδρια παραγωγ{ απδ oμoειδ{

ειααyδμεvα τrρoΤδvτα' Επειδfl oρισμδι'α φ.ρoδτα - α-

vαμεoα oτα oτroΙα εiναι και τo ,uηλο - και λα1αvικ&,

τrαρ& την ετrι6oλη εrααyωyικoli δαoμoJ, αι"τιμετωπΙ-

ζoυv iντoνo αvταγωvιαμδ ccπδ ειoαγωγtq απδ τρΙτεq

Χδρεζ, η Koιvδτητα επι6&λει -vα πρδoθετo σ{jστημα

τrρoτταcΙα;. Αυτδ ouvΙαταται ατrδ τιq τιμ6q αvα_
γωYftq, τov Kαθoρισμδ εμπoρικιbν περι6δωv
Kαι π;oσoστΦoειυv, TΓoU 'σε oυνδυαoμδ με τοv σε-

6ααμδ τωv υι}ηλδv ευρωτrαiκδv τrρoδιαγραΦδv τoιδ-

τηταξ τωv ειααγδμεvωv μ{λrοv, υλoτrοιεΙ τηv αρx{ τηg

Koιvoτrκfrq πρoτi,μηαηq. oι ειαQoρδg ατδ τous μετα_

6λητoJq αυτoJq δααμoδg, απoτελoδv μδρog τωv ιδΙωv

τrδρωv τoυ FΕoGΑ και TΓρσooiζovται Yια vα α\rτlστα-

θμiooυv την διαQoρ& μεταξδ τωv τιμδv τηg διεθνoJq

αyoρ&g και αυτδv τoU εσωτερικoι) τηg Koιvδτηταq'

M6τρα πρoσταiσi,αq

Tιμ6c αvαφoρ6ζ n σ$γκρισnq. Kαθo_

ρΙζovται ετηoiωq απ6 τηv Eπιτ,ooπη Kαι εiyαι δυvατδ

vα μετα6&λλoyται κατd τηv δldρκεια τηq 'εμπoρικ{q

τrεριδδoυ πoυ ιo1Joυv. o υπoλoγια,μδq τηq τιμξq α-

ναyωyηq 6αoiζεται oτην μEoη τιμ{ τα'ραyωYου τηξ

Koιvδτηταq κατ& τιq τρειq τρoηyοδμενε'g 1ρovικδq πε-

ριδδoυg, με τηv πρδ6λεψη να μηv εivαι ,μικβτερ'ηξ α-

τrδ την αντΙoτoιxη τιμη αvαγωγ'iq .ηq πρσηΥoδμεvηζ

τrερlδδoυ, oJτε μεγαλriτερη ατrδ τηv 'εκτιμδμεvη α0-
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ξη;η τoυ κδoτoυg τrαραγωy{q' 'oταν η τιμ{ ειαα-

yω]/ηξ μηλωv, απδ κ&τroια τρiτη xδρα oτηv Κoινδτη_

τα εivαι μικρδτερη απδ την τιμfl αvαγωγflq, η διαφo-

ρ& τιμfrq ετrι6αρδvει. oαv δvα εiδog δαoμoι)' δλεq τιq

ειoαyωγΞq μ{λων τroυ oυvε iξoυv να γΙvovται' αττδ o_

τιoιαδ{πoτε xδρα πρooριoμoi' o δαoμδg αυτδq εiναι

η AΝTlΣTAΘMlΣTlKΗ ElΣΦoPΑ τroυ επι6&λλεται

αε περιδδoυg Uπερπρoσφoρ&q, oπδτε και απειλoδνται

τα ειooδflματα τωv τrαραyωyδv τηg EoK ατιδ πτδoη

τωv τιμδν.

oι πoo'ooτΦoειg εισαγωγlic' ΕΙναι ivα

ακδμη μiτρo τιρooτααΙαq τηg εyxδριαq τrαoαYωΥii

μηλωv. oι αυξημΞvεζ εισαYωyδζ μ{λωv απδ xδρεq

τoυ vοτiou ημισφαιρτσυ ιδιαiτερα - Xιλfl, Αργεvτιv{'

Ν. Zηλαvδiα - ατroτiλεoαν 'αντιΚΕiμενo διμερδv ετrα-

φδv ατδ τι_q oτroΙεg εξαoφαλΙoτη'κε δτι δεv θα γiνει

uTΙδρ6αση τηg ετξoιαg τrooδoτωαηq τωv 550'000 τδv-

vωv.

Eπιδoτftoειq εξαγωγιbv: ΠρoκειμEvoυ

vα τr.ρoωθ{oει τιg εξαγωγδζ 'ηq η Κoιvδτητα δiδει ε-

πιδoτfroειq εξαγωγδv, oι oπoi'εg καλδτrτoυν τηv δια-

φoρ& τωv κoιvoτικδv απδ τιg διεΘvεΙq τιμiq' Σδμφωνα

με τnv αoxξ τou ελει)θερoυ αyταγωνισμoδ crτηv Koι-

vδτητα, oι εθvικδ-q ετrιδoτ{oει-q εΙvαι αoυμ6i6αoτεq με

τιq αρxig τηg KAΠ.

G&iΓT, ο ((ΓΦροq Tιιq 'Qlμρ9υvoυ6nq)),
Eυρωπαi1κ6'Κoιvo6oι5λιo

(oκτιil6ριιq 1990)

Miα &λλη διdoταoη τroυ δxει η πoλιτικη τηg EoΚ

εΙvαι αuτi τιoυ διαμρ'oΦδvεται μEαω τcov διαπραγ'μα-

τεJcεων τηg GATΤ. Η τroλιτικfr πρooταoiαq πoU ε_

Φc!ρμδζει η ECK, δτrωg και dλλε-c 6ιoμηγανικd ανα-

τrτυγμδvεq xδρεζ, oτoν τoμiα τηq γεωρyiαg ixoυν α-

τroτελioει αvτικεΙμε'lo oυζητioεωv ατιq διατιραyμα-

τεΟoειg τηg GΑTΤ, τηq Γενικηq Συμφcovi'αg Δαoμδν

και EμπoρΙoυ. oι τrρoτ&σειq τηζ Eτrιτρoτfrg τηg EoK

εivαι για μια 6αθμιαΙα μεΙωoη τωV ΥεωρYιKδν ετιδo_

τηoεων τroυ θα αυvoδειjoνται ατrδ oυμτrληρ<':ματικ&

μiτρα &μεoηg ενioxυαηq τoU YεωρYι'Κoδ ειooδfr'ματog'

Η Eτrιτρoπ{ iγ:ει υπo6&λει τrρδταoη για μεiωoη κα-

τ& 3O% τωV Υεω,ρΥιKv ετrιδoτi1oεωv μixoι τo ]997 και

κατd 5% Υια τηv τrερioδo uEyoι τo 2000' με x'ρδvo

ivαρξηg τo l986, xoδv'o τrou oυμπτiπτει με τηv Eναρ_

ξη τoυ γJρoυ τηg oυρoυγoυ&ηq στην Punta del Este'

Eτrioηq, εiναι τrρ'δΘυμη vα εξετ&αει τo iψog των KoV-

δυλiωv τroυ δαrrαvδVται Υια <<ετrlστρ'oΦ'ζ> Υια τιq ε-

ξαγωγiq γεωργικδv τnρoΤδιrτωv' Στιg Ιδιεq αυτEg δια-

'rρoyμo..Joειq 
oι ΗΠA (Νoδμ6ρηs 1990) τrρoτεiνoυv

μεiωoη 37 ,5γo, o Kαvαδ&g 50|6, εvδ oι xδoε-c τηs

ΕZEΣ δπωq και η lαπωviα 30%'

Στα τιλαioια τωv διατr'oαγ'ματεliαεωv τη-c GATT'
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i1oυv αυ'αταθεi ετrioη: τroλλiq ειδικΞq oμ&δεq, yια την

εξ:ταoη τωv διαφoμΙlv πoυ πρoθ'κυψαv'μεταξιi τωV με_

λ'δv τnq. Στα τrλαiαια αυτ&, λoιτrδv, η ειδικfr oμ&δα

τηg oπ.oΙαq τηv oδoταoη ζfrτηo'αv η Xιλfl και oι ΗΠΑ

αTrεφ&σισαv δτι, τα μ6τρα περιoρισμoδ τωy εισαΥ('_

γδv (τr,oαooτδoεων) τroυ ετrδ6αλε η Eo'Κ δεv {ταv

oι)μφωvα με την GΑΤT Kαι τα ττoρiοuατα αυτ& εκρΙ-

θηκαv απδ τo Συμ6ol)λιo τηζ GATΤ τov lo'δνιo τoυ

1989.

Σιlμπερ&ο'μσTo

Aτιoτελεi γεvικfl διαπiατωoη δτι τo μfrλo τrαρ&_

γεται σε δλεq τιq xδρεq των 'κρατδν - μελδv τηg Eυ-

ρωτrαiκη.g Koινδτηταg και μdλιoτα oε τrλεovdζoυαεg

πocrδτητεg. oι απooυρδμενεg πooδτητεq μfλων ακo-

λoυΘoδv αvoδικi τroρ'εiα δπωg παρoυoι&ζεται απδ τα

oτoιxεΙα τnq τελευταΙαq δεκαετΙαg' ΑντιθΞτωq/ oι ει-

oαyδμενεq τrooδτητεg μηλωv κυρ'iωξ ατrδ 1δρεg τoυ

νoτioυ ημιoφαιρioυ αυξ&vovται κατ& τo Ιδιo y'ρoνικδ

δ,&oτημα και αoκoδyται τrιδoει-c, μioω το'rv ΔιεΘvιbν

oρyαvιoμδv (GATT), για αJξηoη των τrooooτδoε-

ων ειoαγωγηg.
T'o αυξαvδμε'vo κδoτog τηg oτfrριξηq Kαι 1τρoστα'

αiαg τoυ αγ,ρ'oτικoδ τoμδα, τoυ ταρΞyεται μδoω τηq

KΑΠ, ατroτδλεoε αvτικεΙμεvo 'κριτιkfrq oτιq αρ'xEg τηg

δεκαετiαq τoυ '8O. oι α1ετικEq 'μελδτεg' για τo κδ-

στoζ Kαι την ωΦEλεια τηq KΑΠ, oδdyηoε στηv ανα_

θειΙ:ρηofr τηq. Eκτδg απδ τηv ετrι6&ρυνoη τoυ τrρoijπo-

λoy',oμoi τηg Koιvδτηταg, o Eυρ<':παiog καταναλωτflq

εi'vαι αvαγκαoμiν'og να τrληoδvει ακρι6δτερα Υια τα

αγρoτικd τιρoiδvτα τα oτroiα εΙvαι δυ'vατδ να εξαoφα_

λ,]o.σjv με xαμηλδτερ,εg τιμΞg απδ αντΙoτoιxεξ εισα-

γωyεζ. Στηv αλλαγfr τηq τoλιτικ{q τηg Koινδτηταq'

αημαvτικfr επiδραoη εiyαv oι τrιΞoειg τωηr τρiτωv xω-

ρδν, αvαττυyμΞvωv Kαι αι'}αTΓτUσoδμεvωv' Υια τιζ o-

τιoiεg η Koιvδτητα απoτελε'[ oπoυδαΙα αγoρ&'

Η αλλαγη τηq πoλιτικfrg τηq EoK oτov αyoρτικδ

τoμiα μετ& τo l985, συvioταται oτn'v εξlαoρρδπηαη

τηg αγoρ&q με τηv μεΙωoη και εξδλειψη τωv διαρ

θρωτικδv πλεovαoμ&τωv, δπoυ αυτ& υπ&ργoυv' o τo-

μΞαg τoυ μηλoυ ατηv Koιvδτητα' εivαι tvαq απδ τoυg

τoμεiq αυτoiq πoυ δiyovται &μεαα τηv ετιiδραon τ1s

αλλαyflg τηc πoλιτικηq τη-c EoK' oι αταθερi'g θ'εoμι-

κΞg τιuδq τ'oυ μflλoυ - ενδ o τrληθωριoμδq αυξ&νεται -

'rol .rri oυ'vεxfl τιεvταετiα ε<pαouδζoνται για την εξι-

ooρρδτrη'oη τηq αγoρ&q oτoν τoμiα' εiναι o καθρEτrτηg

τηg τroλιτι'κi1g αυτfrq' To ειoδδηlμα τoυ μηλoπαραyω-

γoJ, ιδιαΙτερα oε μειovεκτικi'q τιεριoχiζ' αναμEvετα:

,α με,ωθεi, η αvαπλi1ρωoi1 τoυ δμωg δεv π'ρδκειτ'αι να

yivει με 'μiτoα πoυ θα διαταρ&ασouv τηv ιooρρoπiα

τηq αγορ&q.
oι τrρooττικtq τoυ κλ&δoυ μEoα oτην εyoπoιημε-

vη αYoρ& τoυ 1922, εivαι η 1coρig εμτrδδια' δαoμoλo-



I

l γ,*α και μn, διακiνηoη τoU τρoq τlq d.λλεg xδρεg τηg

i l ', Koιvδτηταq. H κατdρyηση τωy ελiγxωv στα σiuoραι/
1 ,/ καθιoτ& τoV τrαραΥωγδ uδoω τωv φooδωv εμτroρiαq

τoυ μηλου, δηλαΦ τιq oμ&δεg τrαoαγωγ'δν, υπεδΘυvεq

Υια τcv αε6αoμδ τωy καyδyωv τroιδτηταq και συσKεU_

ασ'α! -3_, ιιiλoυ. Π:ριθδρια αδξηoηq τηg διαΘi.,oι,μηq

τroαδτηταq vωτrδv μηλωv υτr&ρxoυv ακδμη με τη\l κα-
λι)τερη τυπoπoiηαη, oυακευαoiα και oυντfrρη.ση τoU

τιρoΤδvτog oε ειδικoJq θαλ&μoυq <<ελεγxδμενηq ατμ&
σφαιραq>. 'oσov αφoρ& τrg εξαyωyig τou τrρoTδντog,

ατηv τrαρo;ioα τrερioδo διεθνoπoiηoηq τoυ εμπoρΙoυ,

η ατελix.ωαη τωv oμ&δων πα,ραγωyδv ,με ειδικευμEvο
και iuτrειρο τrρooωτrικδ, εΙvαι πρoUπδθεoη απαρ'αiτη-
τη Υια την ετrιτυγΙα τoυg. Στιg τrεριτrτδoειq ττolJ oι
τrρcijτroΘiαειg αυτδg συvκερ&στηKαv - μ{λα ΠηλΙoυ,

PoδoxωρΙου κ.d. - εivαι {δη γ,v<υoτ& τα ευερyετικd α-
τroτελioματ& τoUζ Yια τo ειαδδημα τωv μηλoτrαρα-
yωyδν τηg τr'εριοxfrg.

ΠA.PAPTΗMA ΠINA}ΚΩΝ

Πivακαq 3

Θεoμικig τιμEg μηλων (Εku/]00kg) αρ1η τηg τε-
ριδδoυ.

1986)87
Tιμη αvαyωγηq 48,39
Τιμη 6dαηq 29,63
Τιμ{ εξαyoρ&g 15,12

Elααyωγiq (l000 τ)

1984 570,2
r 985 512,2
1986 577 ,2
1987 584,6
r 988 621 ,8

Εξαyωγig ( 1000 τ)

I90,0
189,2
200,s
186,7
19t,0

Πηγη, Η κατ&<rταoη τηq Γεωργiαg oτηv Koιvδτητα,
Eτη 1986, 1987, 1988, ]989

Π(vακαq 6

Αvθρδπιvη καταv&λωoη,μηλωv o'τηv Koιvδτητα,

xλγ)κεφαλη

'87 
) 8B

48,39
29,63
15,12

'88)89 r98e)90
48,39 48,39
29,63 28,06
15,12 17,35

BEΛΓιo
ΔAΝ lA
ΓEPMAΝ ΙA
EΛΛAΔΑ
lΣΠAΝ lA

l PΛΑΝΔ l Α
ιΤΑΛlΑ
oΛΛΑΝΔlA
ΠoPToΓΑΛ|A
ΑΓΓΛlΑ
EoΚ-l2

'r 98s ) 86
20
19

22
22
21

16

t8
20
33

9

12

l9

1986)87
21

2l
26
20
17

16

t8
22
34

7

12
19Πηyη, H κατ,&o-τααη τηg Γεωρyiαq ο-ηv Koιvδτητα,

Ι989 '

Πivακαq 4

Τιμ,ig τrαραyωγηg μ{λωv οτα κodτη τηc EoK, ]988
(Eku/1 0ο kc)

BΕΛΓlo
ΔΑΝ lΑ
ΓEPMΑΝ lA
EΛΛΑΔA
lΣΠANlΑ
ΓΑΛΛlΑ
lPΛΑNΔ lΑ
lΤΑΛlΑ
oΛΛΑΝΔlΑ
ΠoPΤoΓΑ^lΑ
AΓΓΛlΑ

Πηγi, Η κατ&oταoη
vδτητα, Ξτη Ι 986'

τηg Γεωργiαq ατηv Koι-
1987, 1 988, 1989.

Πηγη: Η .κατdαταoη τηg ΓεωρyΙαζ σTηy Koιvδτητα-
I 989.

ΣυvE1εια oτη αελiδα 42

35,39
36,47
47,96
25,61
26,52
34,39

28,82
37,26
39,02
63,08

39



lllπuυοΠ 0!Ittοοφ6οttυ - 0υιiilυοn εlιiφoυg - Φυllllο-
1. Λiπαvon oπιυρoφ6ρων

'\πδ τα 'θ,ρεπτ''xα" οτoιaatα πο'.l

τροoληl"6αν'oυν τω φυτω α'π6 τo ι-
δαφo; γcα να αναπτυxθo'5ν xαι να
y.cμτa.φaρtlσoυν, dνα μdρο6 επιοτ,ρ,ε-

ΦεL 5τρ 6δα,φoE μ'9 τηγ πτ6!ση τω'/

φ,iλλωv ^i1 τo θανατδ τoυζ, απoσυy-
ttΘeτq",' ιc"'' δtνει τa γοι5'ψο.'Ε,νυ'
,',ι."cοζ σ"πο,iι.ωxρ'3νeται ]με τη συγχr-

1rlδη τo,υ ^ιαuραo'3. Στι oπυl:ροφ6ρι

{'lα" ω)'λ'ο +Lξl?οζ α.πa')'τ'xρ6vεται 1r-ε

τo xλd,δε,μα xa,ι aτι'} εr.ιρi,ζωoη των
-6νδρων, 'bταν ξτi1.,αoa[y i τaρ"-
ca'ι"l. Ετιτ6q ατ'6 τυ'c απιbλειε6 των
θ'cε.iiτ.Ly'ιtν οτoι,1εiωv 7'ο|J 6)dφOυζ

1ι6αoυ των φυτιbv, ιπ,ιb,λειeζ :ημeι-
ιbνoνταυ ι"xα1Lη 1ιe τη δ,6o,1l'ευcτ1 αυ-

τιδ)', ττp !xπ)'υcτ1, την e'ξα,iριιz'r,

x.)'"π. Oι απιδλει,s; των θρεπτιz'ιb'u
oτoι1εiιυν d'1oυν ωq ωποτd\e,cψα'' tι-

1ιsιιi_lvov-'z.ι oιγω - c'.γ& τα αωο'θ!'','-l'-

τxL τ."|) oδd.,φa,υE x'xι eθ.ν η ι.τcι&-
θiρωση των πετpοψd,τυ)| y"^ι'. . ε.lι-

πλουτιcμd; το'l εδιφaυ -,. μ.ε rιaοφd;

θ'15τ'τ''y'6ν cτo'-yatων'προs'.τilν aτι
φυτα εt'tz'ι βpαδ'jτορο6 ιπ'6 ττγl τι-
Lιiττiτα xαταναλ'ωsiiζ τω'γ, τ6τe sη-

ψ'aιiινον:,ι ελλe|ι},sι6 ενδq ^ii ΓνΞι1Lσ76-

τεpων στoιχοlιυν. 1ιε ,δυcμενεiq επ:-
πτιilοειg ,cττs) ανα'π''υ,ξη τιυν φυτιδv.
Στην πeιtττωcη αυττ] πρ€τuec o τ'ω)-

λιeργ'ητi1q ν:ι oυ1ιπλη,aιbcε,ι τα. sλ-
^l'ε[ποντα cτocγεtι., lιε την π?οaθ'iι-
xη αυτιδv cτa 6δωφοq τ'α'υ !γ.ο'l'.ι''e

ττ1 ),iπανcη των φυτιbν.

H λiπα"νsτ1 των φυτιilν ι,ιe ιδτρο
e|'νι"t 1'tυlατ^i1 α-π6 αρ1α'''oτωτων y.'ρδ-

yοly. .\πδ x:\ν ε"iιaχij πoυ ο ανθρυl'

πrιi n1"r,ιατ^i!ρ'ηcε δτι, 1,1' φυ1rt no''

'ινωπτi'ccoνταν oε πeρ''oγ!'ζ πoυ cδ-

y'ναξαν ξωα i1των ζωη,ρδτε'2α' '\ι-
γδτaρα αογ''66 u" 1ιεταφ6ρεl τηv
xδπrιo cτιq xα\\ιερ"1υ51ι'εVlεξ Ξxτ*-

σΞιζ Υιcι νω ωlξi1cει τιy fiα"?ατιl\-

γi. Σε πο'λλ6E πε,ριo166 τη; 1ιilρι;.
q"e'$ιμη xα.L σilpει",α' o'' xτηνaτ'ρ6φnι'.

αλiλ&ζoυv 'ταxτ'.x& θ,dcη cτιE aτ&νsξ

πi,''c6'&'των τLc. νL λ'.π6.νonlν τα xτi;
|'Lcτα.
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Γωπ6voυ
Ιvoτιτoιiτo

Φυλλo66λωv Δ€vδρωv
N6oυoα

() *θλo; τ.''l H>ιι):', |'-Ξ 1τ,.ι Χ..-

π]?a τc'} '\':1l'.''-, ;''Ξ;ε'. .,ι ;7'ε:'.|ε-
τLL |ιLε :τ,'t λ'!.τα'r:τ, :,'r, τι).)''-ε:-,ε.-
ιb'γ.

ΙΙ 7 -i i,; τ, ι.ν'' τ1 z;,. :''' )"'; z :'-ιi'',,l',
ω.'7''.cε :::: Ι[.Π._\.. :: 1tj56 ;ε_
.,'|':το'.l. .':ιν : |ohen Clauher ;iρs
'l'.:C'.:<'' 'ιi)''..' ι;i :τγ τLrιo ιι'-
F''.ι';!z:r'l:: l'τ'. τ, ;7d|i1xτι 1.cυ 51c
t\ziο3 z5ξτ,τε -'r,'l ανιπτνξη Ξιυy
ιι),l''':..1 ο''ι',νdvιl.l gυτιb i. E εξdλιξη
:τ'-= !:2eυνι3 c"τρ aτοat1 ψαζ xιι''
ττ,-: τιy'νο\ογiz; oυν,sτlλε'cαν. νg' D''-

::ιcτιυθo'jν Δ\eq oι αναγ*ε; τωγ φι)-
τι-bν ce θρaπτι'x& o16,'a'εtω xαL 

'.L;acα.y'θο'5ν αιlτ'ω αx/ ττi β,'qιηy'α-
'ιi"L' qε 1ι.ορφ{E fi,Plσ!τεζ "('σ" τα φη-
τ&,'

Τα θρeπτ'.xi οτο''γεt*, fi.ι'J ilτc-
c}'αγι:'6α,ν'c'Lν τz φυτ& cε 1ιεγα,λι1τε-

?z -c τiησδτητ€ζ ^&σ"|' ex'δηλ<ilνοντιι
cν1νδτε'','α ελλεiQaι;, εtναι τc αξω-
-'ο' c φιhcφ.''?oζ xx'L τo x&'\''o' Κατ&
τoy Chand1er' ιαθτργητ^i, Πaγ:πι-
s τ τγ'ι' |. c'.l τ^r, : Κι)''' φ α',' ν'' ι1' ! ι x s : ρ !.,,ι.

1''l' c;ιυ',.il'ιο -: Lpι.'.ρaι' ε:τ,:to3 ιτL
10 !διi.';' ι!Ξ 17. οl1τ.υ,'''.ζc',ιe'lι
;9.'t6'lτq.' (]α) - 1.0Ο0 gr i{. 66Ο -

1.0Ο0 gr Pq o: ι.l''. 2.25Ο- 3.8δΟ

gr K,Ο.
Κ c'τ &. τ r') Ιν s-,,-τ'r''|lτ a le' lδp oτ.ο1ι |' -

1-ζ τoυ fork ττ1; Γeρ1ιανtα.:' ξ';ι
Cι.lL',r1ια' oττω1?6νaΞ αφαι'ρεt eττPιιi 

-Ξ

2.Οco gr N, 7ω gr P,0. y'α'ι l'Uj)
gr Κ,Ο.

\'.ι"φaρeτιx!'q eiνωr' οL α"πδ'!ει'.
yι'' &\λιlν οπl,cημ6νων '{ d,λλων Ι-
δρυ',ι&των' oε &λλ,εE χ6ρe,;. H διz.-

?n';?i ιπ6Φεο'lν οφεiλετα'' οτο 6;'",

-"δ'ca τ, β)'&cτ"ητη τω,l δdyδ2ιυr'. 4-

60 xσ''. τ1 πα'1αγωγii, e-'"η'οεα'ξoν'ται

z'πδ τo εδαφ,οxλ,ι'ψα"τιx6 κε'ιι6&)'-
).oν', το:ι διιφ,j,9g1 αT"6 -t'Ξ1?''aΧi1 

'Ξ;epιaγ'ii y'αL xατω cυy6πεια' iια.-
g4'ρο'lν xιι oι ανωγxεζ τ(,)y δ!'ι7'?ιol'
JJvδρ:ι lΙε iιeγαλ'3τepη $λ&cττ1cr,
7.L'. iiΦ?ατ0Υη €γir''lν 1"ιεγαλ6τε,ρ:;
ινi.^1ιai c'e θρaττιτ& Cτotγ'ε|.α. TΙ

i.Lιοcq ι;6'!'ευlν 6ηιιιi δεLγνει xα.ι

''::'-'i-ι'.''''' 7'l'ι --Ccι)'ι','-6&'ν'aυν τ,ι,
- ι'' >.'' z. ε'.'' l.'- -.').''l',ι'.ιz L : e'p'a 1' c7'ε -

d''' l υ; cd zιl';λλ ;'.ε 1. 1 ι 9', 7' 2 ι,\'"/.,.,' c'
ι-:c'.7 ε :' ω'' t' l.7-ν η πο'l ι,)' Ξa.'," a'5' ι'1'ι'.'' a

7ιzzi'7'eΞ i, ιιε'ρ''ι!q exα"τoντ&δz;

"1 ρ ι'iι'sαρ''L τ'. 5τ?iι\,\ιψσ'.

'\τ δ τ α,πι,ρ απθ'ν ιι δ υατ'' cτιhν eτq".

δι''" oc αο'C6ττ1τeq Θιρeπτ''xiνl ιτoυγei"
(υγ που απα'"τa'3νται, τaΦ την αIΕC-

*ατλcτα.cη ττΙζ 0?ε1lτLy;iiq ι ooρoτtαq
cτa ,!'δαφa; το'l οτωρ,6νοq, etνα'" πc-
λυ ,1rιxρd_c. ιι61:.η xα,' *ν c'l'iυπαλ'ι-

γcaτo"'lν cι οζπιbλgι,εΞ αυτωni sτa !'
δα'φa -< xα'υ δ,'αφ!pa'lγ ιτb πε'ρ'.ο'tr"i1

oa τε,cι'oγii. ()'" δενlδ ρoxα'λλιε,pγητ3<
ττ1( 1ιilρα; 1Lαζ y'ρ'rισL|}'.Jποιa6ν ο'l-
νηθω_q πoλιj μεγαλ'jτο1cεg πocbττs
τΞ;, ι1LΞ δυo1ιεrεig ιτιττιbιε'-q οτc
ι6c "aq ;ι.''1l'"1tο1'i,: z'l.'. ι'r,'l ''s6.CC-

iη 1''r'?.7J,i\Ξτι -l'Jν δ!'r7r'?ω'/ ''j'a

t'.''z;:'.ιi 
=τ'''"1'ε:-l'. H z't'.sL'',',';i'ι,

:z.'τ,'>'L:τ,ττ, :ιυv δ6ν,δ,ρων 1rε θ'ρε-

;:'.z*. s--C'-7-e!'ι gπιτεtνξiq''. q'x'6lιτι

;''c τC)'ιl' ι;4 ;τsl τ?oτΘ^iiy'^rl στa :'
;'7,τ'Ξ e?Ξπ-"''γ"ιjιν cτ','ιNetυιν πα; δεγ

ι)"l'e:--c'.lν ια"'" ν'υρtωq ιγ'iocτacγe.'c-

(,)'/. lιΞ'ι,;o-!!)'eσ''Lσ' ν α'δηγιr'υιργo'3ν-

:'f,.: 1-ι,Ξ τα γρδν'.α' προ6\iyJα-τα ι'','r'l-

τ,,;eν'.ilν 'i1 πε'2{οcecα -<. Tα !'δ''α rι''l''

6iι''l,'1ιιτα δτ,tρ'ιου'ργου'lτα.c eπtsτ1i \''.ε

"τι'/ ΞPaiJ'|ι!-'.|('l1 6',ιο'"α'; }'tπα.'lη; 
=:

LΞ'.'.ο7!ζ 1ιε διοιφoρετιx6 εδαφoιλ'.'
,,tιτιτ'6 na'ρι6&))'aν' Tωτ"rm^\ η ,'-

7'|otσ" lroρet να ψετυfrαλλΞ. ια|. :''.;

ιδ:6τητεE τoυ εδd,φoυ:.

oι πaoδτητεE τοlv θ,ρ.επτιxι6ν sτ'cι

lπιυωι,Tlll]ι



7εiων 7a1J aiix.'.τo13Υ17''. ^(''x' l|\'.α o?-
θα)'oγ:ι'i, )'i"τι.'icτι e|z.ρ-'ωντz'. ατl'
:ου; .i{; ;ι.'ι^;.''ιiε3 Aπ6 τιE s-

'.'l.1'-ι!3 
y',ι'. 1'.: x),''ψα;ιx!.q cυνθη-

/.ΞΞ 1' ι!>'.'1 υlτο7ιoφιλ'.'ου' ττp π6υxι-
)':L. τι')_-."/'Ξ{\\Ξ'.J τ^r1 ξιιlτ,ιρ'bτητ:l"

β)' l'cπ^l1c sοl ;, τη'/ i| 1'.' 1"τ ι'!)τ,'τ"δτη,τ'ι
y..ιL Ia δ'"αθ!'sιl,to ',εpδ. ΙΙ ,"διαr.τεp6ι"ι1

τ1 τaυ ,εiδ'oυ;, τ\ζ ,π,rιLxι}'{α'g i, τo'l
ι.}πoχειμdy.oυ, ul6 ,.ρo; 1τl'/ πpδσ)'η-
Φη των ac'ιπτ'.ιι!l'i 5Ι'.j'../ Ξtυ}η 1 |ΓLτ,a-

'ρe[ 'lα rρ''lδι':"','.l:zι. ιιe ε'.διx& π'ε',-

'O&J|,J".ι.-Lτ- t, ι,ιλλιΔρ^γ ε'.L ce θ ρεπτtxα
δ ι. lλ'3 γt ι-' α- . ΙΙ ζ ιυ τ, ρ b τ τ,: ι β}' α C ; ^fi,c ε -

ιυζ χα'ι η rcσ.''a"{ωτ.xl'ττγα exτ,.'1ο{'.'-

τ,,J-'' α3τaλω i,l7-y.|7aσNaπLγ"i l1 ;ι: 1ιε-
τ'p'l,'s'g'.i y'οι'' cυvηθω6 σ'υ1a':)ξ τoυξ
πα;ρ'dlγoνιag 61oυ,i ω_c β&cη οι δεt_
δ ροτιλ}'cε':'γητtq, γ''α ν d. .y'τLψiσaυν
-ν''ζ α'lσ'Υy'ΞΞ τr,l'l δ!'i'?ι'ι'ι sε )'tπ.L',l-

5'Γι'

oι υnζλr','πο'. ;ιz&Ι,'γig; o['lι'"
;:)'d δ'3sτd'o '/7. 'Ji.)..Jτ;'cτo"lν xz.'.

''72ι.7-[16'1q τ1 αλi'η\επ[δι.ιαcτ1 αιlτιil't

iιετzξδ τc,υ:. oι επιoτηιror',:r-3c μJ_
Θ,r' δ ο ι τ ο' l' 7',,' τi τ uμ a π a'. ι'r 

"l 
ν -' α''' c'l,',ι a ρ ι

"(a' α''l-''l' τa y"οτδ e[νCl"'.:

'Ι . Οι α.ναλιioει; εδ&φo'υ-<.

2. B φυλλoδ υαγνιιcτ;xi1.

3. H τ"α-)').,.!'Cγε'.υ. 5Ξ Θ.''aτι''ιθ'
δ'.d'$ψ.α'τα'.

4' H 7'^r,',ι:ι"l, L'ι&)''lcτ, ολ6τ)'τ,'.'c l
arr'j ggirt'!.

2. Av6λυιon εδ&φoυζ

oι α.ναλ6:ειE εδ&,φoυ6 γ[ν'aνται 1ιε
δΞ!{ψqτα^)'τlΦ[α 7.ω7l'ατοq, απδ aρ6γ-
|,|,La7' ncυ ανatΙoνiα'' οτo dδαφοd,

βi'θου; 1ιdxρι 1δ0 cm γι6ι τα δξν-
dpυ'. 'Ιι δ,e[^γ'sατα τ,ρ€r'eL νd' ει'/α'.

1'Υ a'.'i [ι rJ 5 Φ 7 Ξυ 7'' y' &" 1, o\J ε δ &φ oo.l E τη ;
ιιBa περ''cγi;. Στιι oμoιoΥsνειζ ε-

δι9''ι& κeρ''cγ!; 'λα1ι6α'νoνται' 2a -

.{0 'δεiγ1rατα ιτδ €xταs^η δ'ixα 'ιτ'ρι',τ

1r'i.των' στLζ a')o'.!o''oγeνε|E τrε,φογ{;

iτΞi'''σ56τaι?α'. Απd τοι δetγ'ψατα προ-
c'διa ? [ζον τ ι'. c'' Ψ') σ''xoΧτ!ψ:xΕg ιδcδ -

aτjteζ }!.α," τα χαpα^/.τ^{1cιcτ'.x& τo')

εδ&φoυ; 5τoν ωΥ\ρ6 y'σ'L aτa 'Ξ'ρΥα.-

sτ^iiριo, 1l,ε ειδιxd6 ων,ωλ0oειE.

oι ε,δαφιιε6 αvωλιlcειg δi,,t,,.lγ πo-

λ'jτι1ιεq πληρo,φoρiε6 \Lα 1'o\) Tνpο:5-

>ι''c p''5!lι τΦ'l iτi"'6)'τι,ιιd,τοly oξ6ττs

τι., ι)'ια'λ''ι6ιτ,=l' -: i, x)'ι;6ιητι. 
-:

\ι1 τrιΥ τι?oσδ|'o?l.5}6 τcυ oλ''τ'aiι l',

eνeρ^ioν α'z6ec;i.ου, τ'.1' τΥι'/ τ,Ξ'''Ξ-
/"τ''xδiη1'7' τoυ eδ&φoυ; cε θvετ;'.ι).
5τ.!'./Ξiσ. γ'|σ.( τo oυγx.,"ωτa''lι,ιε'a'ιΞ-
cδ. 'ocον σ.Ψc'?α. xη διαθεoι'μ,6τητz'

;ων θ,r'ε1πτl,/'ιbγ στotyιΞ,ωr, aL r,λ'τιρa-

φoριΞ-< fr.Jυ ψτloρa()ν νω διbcoυν' i-
Pc'Ρουν τo μ'tρoq τηE διαθεcιlμ6ττi_

τσ.ζ πo1.) g'ξαr.)τ&τωι απδ την φ'υ'σ.xo-

χηt1ιx'66 υδ,"δτf]τeζ y'α,L ψ6ν0 αν o'. πα-

ρxγoντε6 αυ'τoi επιlδρ,o6ν Θετιx& t1

αιp'ιτ1τLxα. 'ocο'ι ωΨaρ& τη'ν t'γ"α.νδ-

ττiT,σ" -ιΦΥ φυτιbν να πρoαλα'',ι6&νουν

θρε:τττι'τ'α στoLNεtα, σ'π6 τo dδαφο;

δ'aν γιτaρουν γα ,διboουν π'),η.,'ιoφο9i-

o πρa'ο'δcoριoμ,6_< του διωθdcηroυ

α-Yo(lτο'l ,cτo dδωφ'ο_c, μΞ τιζ γνωoτΞ;
1ιοθd,δcυ; εδωφoλoγιzlιΔy α)α'λι1σoων

εtν,ιι τc}'υF'απανcζ' xρoνrJ66'?oζ γ'σ'L

τ1 1''ι!:l1 τoυ ,ιc1'je ι 'ρδ'ta για ττl στLΥ-

ιι^it πaυ "γ[ν'ε'ται η αναλυση. To
97Ψo - 99Ψo τr:rυ eδαφιxου αζωτo'l
pρ['oxeταl υτ6 ηLqρφi1 oJy,θετων o,ο-

Υσ"ν''%ιbν εyd)σεωy, πο'υ δε,y ε[ναι i"
lιεσα διrιθ6σιμε( 'στ.ι φυτd. To dζω-
τo α.υτ;i)ν. τ[ν'eιαL διαθΞcιμc με τη
liL''y''' a6|'1'xt1 σ'π.jσ'3ν'Θ'Ξ5τl iηΞ o.,,^( α'''-
τi,Ξ ,''lsi-α;. 7.j') ψΞτατ'?εfiΞτα'' 5Ξ

γ'.-'.ι'.ιξ /'LJ',ι|ι\p'ω'i|.7"ιΔ. ^\}.\i γ.α,'

α'υ-'!3 o'. 'ιoρφξ αλλιζoυν πδ''3 γρti
^(ο'iια l}ε 'ττι') x'noyνLτcaπ,oiη'5η1 7η

δ,6,cιιευori ιπδ |,LL,'ιρoa'?ΥανLσ1\o\3<'

την ξ.γ'πτ)6η τωY Vι_ιpιιιbν 1ιορφ6ν
./'x'|' τΥl νLτφoτo[τρ|tt i1 εξυ"Ερωaη τυl'l

σ|u\ι!)')'Lαy"ιbν .

'\τ6 τα' τiαi?σ'τα'tω tυν&τΘτα'" 6iL

τ] γ'6τl?τl6"ri τηζ π3ρ.Ξ%τLxδτηταq τall

εδ&φ,oυ6 ce λζι:ιτο δεν απο'τει),ε[ ι-
οφαλd; y'tiJ'.τ'lι?|'a y.'ιι !"τcι δeν iγ=ι

'1 
e^γ &λτ1 -* iι αΥ'τ |.x^ξ σ η|,\7'5 t σ..

Οι διτθ3clμεζ ;i?5ΔiτlτΞζ φιυcφd-

\coυ στo €διφο3 rιLτaco'3ν e'3y'a)'α. νz
r, ρ'c'5δ La?',ο, o'3 ν ψe ε''''δ ιx:t'E μο'θ,δδου ;.
που εtνqι δ'.ιφaρeτιτ€g τLα τα, 6ξ|.-

\td' y.Φ'. 'διαφαρeτ'.ι"t -< τLα. xα' α'66Ε'

cτο0γω ωλ.x,lλ'-ια. :δΦη. Eπειδτ] ο

φιioφ,oρο; δaο1_ιs,jεται c.π6 τo ξδ\-

φoζ γ'α.,δε,/,μsταxι )e tτα'' ει5γ"aλω ια'ι
τι aπιυρaφ6ρα 3yο'lν τη'/ ''xαyδτη'τx'

Υ cι τrrQ6).q'ι'μ${νoυν φ,ιiloφ oρo αnδ1l'ι1

xx.'" iΞ iυc'ι:γ:i. a6αφ''τ!i cυνθη
Lε;. ινεξx.,'ι'ητα ΓJ:π'6 τηΥ r'ΘρLεxτL-

ι1:,τ1ια φιοcφ6ρον oτo eδωφoδι,&,λιl-

ιιz. c'- :'δι'φ''ι!3 α'να)'boε|Lζ, 6σoΥ α-

:.'."/L τι- .'nι'?oφ6'?α' δεν επαiρxo$ν
' ιz _*',: ccl'. o',' |. 5''.)',/ τ ι -Ξ δ ι aθθ o ι μ ε g π a -

z6=τ,:εi το'cgοd7ο'l. Φυλλoδlαγνω-
οι,-z'l, zι'. eδιp'.τ'l, l'νfi'υcη 6δειξαν
δτ,ι τι εr!iig,ξι- φιυsφδροιl cτω φ0λ-
λα δeγ cya:|'ioντα'. :'ιΞ τ.ζ ')τ7lε't-τc'ιil:ει: αυ:'o'l cτo !7'1-9rιΞ.

H π ε ρ'. εxι ιx6-'τιτ α γ"Φ)' ι'.!υ,οτω φιi λ
λc' rυσχετ(ζεται τ,ολ6 τ'e'?'.oo6τε?o

c'π6 τo φιilcφαρo, μ,ε τηy πε'?|.€xxL-
y.'6ττiτα τaυ εδdlφoυ_< oο x&λιo. Αυτ6
ξΣgι"ιξαν ο'ηxιρtoeι'q με τη φυλλο,διz-
γιυl'οl.x^/' y'αL 1.ζ εδιφ:xd6 αναλ'3-

oει6. Περιεxτιιδττ1τ,* του εδ&φ'oυ;

ae x&}''υo γiακω ταl 1,7oλ εlιφd'νι.oε

τcοφοτενtα xα'^λl'oυ oτα φr},λλα, εl,ιi
πd,yω απ6 1,4b/o eμφd'vιoε r'eιpL5-

ceια. H a'Ιτ'q?;?6φτlσΥl xαλ[o') qπδ τq'

δξνδ''η eτ^r;'ρε'λζεται' aπδ τη iιηy'l'-
νιx'l, a'3cταιτi τr'υ aδ&,φor'-C r"αL τT1)

τeριeιτ''ι6'ττiτα. αυτο'3 ae αργιι\λa'
Γ,"' αυτ'δ Υ.σ.L -ιL επiπε,δω τ"αλtaυ οτα'

φ'jλλα 'δ''αφ6ρ,6,'.1γ cε δdν,δρα r,aυ

zα)').'.e2^γο$ν:'1,'. σΞ εδd,φη με διαφ.,-

7ι;,ιx"i,'|-^rilσ.''.1/"i ι''lcταc^ri' αx6*η
γ'ι'" α' i,1' €δλφη πε'.'l'ι'!7ου^ι [διe3
5'9τ x εν -L\iJ lh5 Ξ'' .: xLλioυ .

H πaρ''ειτcxδτ,τ1τα ψα"γνηctοnι oτα"

φιiλλα των οπωρoφ6ρων δεy εξαp-
'τωταc p6νο ατd την πε,ρι'εxτιx6ττs
7α τoυ εδ&φoυg cε ψαγγi|'5''6, ωλλi
γc"'' ατ6 ττ1ν 1τs.'!LΞΥτLx6τητα *υτ'a'5

aΞ y"&'λ,'c. Ιι}ηλd; σJγχεyτiρζbσΞζζ

xα}'tο'l αν *,'*^γ υι"li"ζotτα'' την π'ρδ;d'η-
,!^r, τoυ γιαlγνηο[ον. Σ' αυτi1ν την
τe9tπτωcr1 aι ανα')'"lce''q g}d,φoυ;,

'ieν 'etναι' oε θ6cτ1 'tα' δ,ιilcουγ τι;
ποaδτητeg ιμαηντp[oυ πoυ μπ,cροιiv
νι πρaαλ'h6oυ';' τα" δ€''l'δ,ρα xσ'L Χρτι'
οc',ιoπo'"e[ται τ, φυλλo,δ'ια\')ωlστLιι"'i1

"(Lα νω δ6cει τη cγloη xαλιrιυ π1p'oξ

l,\ατνtlσιo 
'

nΙ 6.τ.'ια φ.,(ιν6ιlεvα αλλη,λεπiδ,ρα-

στι -Ξ τα'ρoυofi}ζoντα; α'y0"ψεσσ' σ}

oε παλ,λd, &)'}'α oτo''xεiα.
Γυω τα ν'πδλ'oυπα ψΓιy'λρaστo.Nei1

γρηc ιι,ιa'πa ι e[τ ωc ε''δ ιτ"'ft ψ6θοδ'a q π'i' ο -
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cδιr'iiιι.cιιLrι'3 το'l x.L'θ'ενδ;, ιιε την r-
rc!-α exτιψα"τα. y"σ'τΦ π'ρoaθγγιοη τ1

διωθετι1ι6τητ& τOυζ. 'oπωg 6,μrq
q'yΦφι€ιpαν,€ 5,e π;?aτr{'.J\\|\ε1νo ΥJΞpr);

λι'ιo η διαθεoιμ6τητα' αυτ1h'l ετ.η'?ε-

α'ξετα'. απδ π'ωρα πoλλo66 τταραγaν-

τε6. Mεριιod οιπ' αυτο6ζ ψπo'ρo'5ν
ν,α εxτιl1ιιθo6ν με τιE ανοολ6oειg εδr-

φο'υ,;' εν16 diλ'λοι ,δεγ μτ'aροδν να e'L-

τιl:Ι1,,θo6y y'α. σ7η'\) τt€p[τ'τωστj αντ'i)

πεnraτυιαταυ η φυ'λλoδιαγνυιcτιxt'.
o γεωπ,6'ioE xαιΘ'ili xαι o r}l3γ},ρρ_

τ.α)')'ιε'ργτ1τi1q π ρL'iτeι νω γν'υl'p{ξoυν
6τ'. τα αποτgλl.a1ιατα τωy εδαφιχ(bl
αν α)'i'lo eυyl εtνα'υ 1ι'6ν'a βaηΘτ1τ υxα^γ ι ι
ττρl τ"αι& πρQc6γγr'cη g'.,.'τi'ψη1cτ1 ττii
θ Ceπτιx'i13 xατ&οταοτ14 τoυ .εδ,&φoυc.

3. Φυλλoδιαvvωοτιrκιi

H ανοολυcτ1 φυλλιυv η φυ,λλoδια-

fvωlστιχ{ ^γiνaτα'ι cε δεiγμω 1fi) -

απ6 fi'η ττγl xapτ1 τω,y δεy,δiρωγ, τ'J

πl?dJτo δεxαπεvθ{ηrεpo τonl Ι'ου)'[o'ι

xαL α'πδ αντ'.π'ροloιτευτLy'&, δiνδρα.

τo'l ο'τιι,?,Δ',lοq. Tα φ6λλα fr'ρ€nΞL Υσ.

εt'νιι'lγευt1' πλl;ριυ; .1ναLτυΥfL6\l*'

'1L λυ'l,ιι6σ.νηνται ακδ ιο 'p€οo {ω,V e-

τ^,iοιιυν βλ*cτιilν xα'ι 6γι' ατ,b τ"α'ρ'

11,'φb'? α 6pγ α2 rL τoυ δdνδ,2ου.

Τ ι. det'γ',ιατα φ'jλλων αναJ'ιo^iiι""

5Ξ g,'δ''xα Εl?ταττil?Lα |L'€ ειδιxE-:

'1r:,|liEoυ,:, LL. ii;Joσδ''q?t'ξeτα"ι. η τ,ε'

ρυεxaιx6τητω o6 6i)'α τL θPεfiaLxσ.

sτουae[α. Τα επtπεδι' τω,γ θρΙεπτι-

τιbν cτo'.1εtυlν cτα φ0λλα τoυ xα'θg

εiδoυ< oπω,ρo'ψ6ρaυ etνα'" τνωστa. xσ','.

δια,6αιθψ[τ'ζονται ωE eξl1q : Maιωμdνη
''iτo56aητL1 xατω απo ττρl oπoLα eψ-

φανiιζoνται. εlλλεiι}ει_c, xα\iq2ΥLxil τ.o-

c6τητα 1ψr αυtξτlν'ινη πoο6ττ1τα, π&.'

νω απ'6 τΥ1'/ rιττrιtΦ εμφωνiζoν'ται πε_

ρiocει,:E. ΤΙe'ρ,'555".u''" sτoιγeiα 1ιω
xαθε εlδoE oπι'lpoφ6poι δiνηντα',.

5τoν 1Εtναx'd' 3.

Σττγι πe1'tπτωοr1'ιπ6τ'λtσηζ το)y

θρεπτιπιilν 'οτoι1,εiων απ'6 τα xανο-

νtxα' eτiτιε'δα, λωψ6αν'r"νται νπδ'l1τ1

,oι εδαφιxdE αvα,λιioει; a'αL |,\e '-a

a'lcγe'τco1ι6 τωy 'δυo αναλ6cεων ωξι_

ο'λo^γo'3νται' τα δεδoμdνα. επιcημαj-

'/cντσ''. τα cδ,"αiτεt?'α πiρο'6λi1ψα'τα, αν

ν π ι'ρΧol' / y' α L τ. q|θ'9 
? [\ξΞτ.λ'' a Oλay'λ^ ri

ρql,dvοg τpδπ'oE 'επΑμ6α'cη6 με λι-
r'αc;ιατα. Π.χ. γ,ro xoν xl,'ρoσδLa1PL-

q,ι6 iηζ ααπιτaυpενηE οιζωτ,oιi1oυ

λi'.πινcτ1Q, λωψ6ανeται υπd,jlη τo PΙ{
τoυ oδ'ωφ'oυq, ^Γ1 τlΘιpL€'ιτ!xδτητα. αll'
τa'3 ae γa'3μa ια"'ι 'aρΥανLy;'il ουσtα''

ο -υ26πrιq y'αταπ""λ{ι,ιτ!aηζ τωy ζιζα_
νt,ιlν x'υ",. ο aρ6ν'oq εφα.ρψογtρ τηe

λ!.ταν'c^rγ '<.Tιc" το K xαι Mg, λα'',ι6!'-

'leτα'" υπ6,!τ1 η περcετ"τυτ"6ττβα. τoυ

eδ&φ,o'l -: ce d.1cιλλo ^λα. η i|\T1xσ"ν.y"'ii

s"lcταcτ1 σ'|)τ'η:). Γι'α το Fe η πει','ι-

ιι.τ'.τδττρl' τoυ εδ&φoι:q cε Ca, 'ι.
.,-

11 α'νil'υc'τi τιυν φ6λλωv δον μ'.πc-

'?Ξι νq. βcη'θi1οει 5aτιν frΞ'?ixixωστι

iioυ e',ιφα'νtζο')παt πρa6}'^i11ιατα' σΞ

δ''α"φoρα δ','γανα τωy 'δ6,γδρω'i, dπω;

ιωρποt, \ι&pπ'rιp6ιpα bργανα, oφθαλ-

'',ι'οt, ανιθτ1 τ'.λ.π. οτι6 πoριπτιi_lcε'ι;

αυτ{ζ πρ6πεc νι' γ[νoνται ανωλ'joeι;

a(|)ν o'?Υd')υ)ν πoυ ε,μφd,νιoαΥ 'νr-l .fi?δ-

6'λτ11ια, π.Χ.. 'στη'ν xα;ρπδπτω'cτ1 ττ1Q

τoιxιλtαq Toζ,as τη( αφγδαλι&q
δ''ακl"cτιbθ'ηxε δτc o'. xιρπot π,oυ πj-

φτc"lν taο,νν γι1ιτγλα επtπeδα βορ!-
oυ, οε oιiγι?Lση'\L' ωυτoυq πoυ δΞy

π,6φτoυν, αν 1lα'L ια φυ):}'ι' !γ'aυν x*-

νονιxα.
Βxτ'6; ατδ τω aπ[.αεδω των θ'ρε-

n-iιχd)} .cτ,oι εiων οτα φ6,λλα 1rεγα-
)'η cη'ψαciα, 6πω6 απoδεil.ττly'Ξ τΞ-

λeυταtα, tγeι' xαι' η οa!aτ1 oρι.aι,ι-i-

γι)γ στoιχειων πoυ δ1ρo0ν α,yταγων:-

s "''xα '/1 cυνε'ργcοτιxω !rL66α σ1o φl'
τδ, δτlιl< ri.y'. τ! o1doη N/Κ πoυ

n'.J1{ττεL 'ιι εtναl' 1,5al|'75, ηl ca€cιl
K/Mg z"αl 'πo'λλιby &λλωγ. oι ryj_
cει; 1-r'ε,λετ.o6yται τελευτιi'α γcω νι
πCoc'δ'ιo'ριcτei ταt'q εiναc aι xανayL'

xii "lcα ,i16g giδ'o,g οαιιliρ'οlφ6ιρου'

H φυλ.λo,διaγνυloτιxi1 ψτoρe[ νι
βοτ1θt1ce'" αι6γ'η γ'.u ττγl 6γxαιιρη

πρδγνυι'οη τροφaπaν''ω',' y'σ'! '.τl') 1'')'

;ι11,Ξτ6πισ^η τoυi.
H xzλλι6ργε!α 5e θρεfiaLxα δια"

λ6lpατοι xα'' η ανωλυlοη oλoxλτ]ρoυ

τ',) φυτo6 yi?η'σL\\afio'.a6ντα'L ψ6νc

Υ'.σ" τεLρ'α4Lα'τcxodg cxoπουg τ"αι sa

e'.7ι''y'!ζ πε,ριπτιircει;, που δεy ενδια,'

φ6ρουι τον 7leν,δ?οιαλλιεργτ1τη.

[-! ((κoιvli)) oργ6vωσn στoν τoμθα Tωv μftλωv
Συνδγεια απδ τη oελiδα 39
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To AΣBEΣTIoΝ
oι oτroυδ,αιδτερoι εδαφικoi πα_

ραγovτεg τrou καθoρΙζouv τη διαΘi-
σιμ.j )/lα τα φυτ& τooδτητα ToU α-
o6εoτiου εΙvαι:
'l . 

- 
Η τroo6τητατoυ εναλλακτι-
κoJ αo6εoτiou TΓoU uτr&ρxεr.

2' 
- 

o 6αθμδq κoρεoμoJ τoU σι.,μ

τrλδκoυ εvαλλαy{g με αo6i-
στιo.

3. -_ o τJπoq τωv κoλλoειδδv τoυ
ε,δ&φoυg και

4.-Η φiαη και η τrοoδτητα
τωv αuμτrληαρωματ,ικδv ιδv_

τωv TΓoU εΤvαι πρ.ooρoφημδ-
Vα στo εδ'αφooδμτrλoΚo τoι,
εδdφoυq.

Η τrεριεκτικδτητα oε αo6i.oτιο
τωv διαφδρωV εδαΦlΚδy τJτrωy τroι-
κiλλει oημαvτικ&, αvδλoyα με το
μητρικδ υλικδ ατrδ τo oτroΙo τcροηλ-
Θε τo δδαφoq Kαι τo 6αθμδ κατ&
τoy oτroΙo η απoo&θρωαη και δκ-
τrλυoη Ξxoυv ετrηρεdσει τηv αydπτυ-
ξη τoυ. Eδdφη πoυ τrρoηρθαv ατrδ
αο6εoτδλιθουg εivαι oυν{θωq πλoJ-
σια σε αo'6δoτιo. Tα εδ&φη αυτd
τrεριixoυv oυxv& 10-20a/q αo6Ε'
oτι,o. Τo ετrιφανειαKδ oτρδμα τωv
εδαφδv τroυ τrρo{oθαv ατrδ αo6εατo-
λiθoυq μπoρεi να τrεριE1ει λiyo α_

α6,δατιo, στιζ TΓεριττττδoειq TroU η
Ξκτrλυoη εΙvαι μεγ&λη (υyρΞq τrερι-
oxig). Παλαι& εδ&φη ιoxuρd αττo-
oαθρωμδvα και εκτrλυμ'Ξ'vα κ&τω α-
τrδ υyρΞg oυuΘ{κεq, τrεριδ1oυv, γε-
vικ&, μικρδq πooδτητεg αcr6εoτΙoυ.
Γεvικ&, τrεριoxdg με υγρδ κλiμα, xα-
ρακτηρΙζovται ατrδ Eλλειψη αo6ε-
ατiou, εξαιτiαζ τηζ μεγdληq τoU δι-
αλυτδτηταq, τroυ oδηyεΙ oτηv τελι-
κη απoμdκρUνσi τoU ατrδ τo iδα-
φog. ΑvτΙθε τα oε ξηo& ,κλiματα τo
ανΘρακικδ αα6δατιo εΙναι ελ&1ιoτα
διαλuτδ, yι' αυτδ Kαι τα εδ&φη τωv
τrεριoxδv αυτδv εΙvαr πλoι]αια oε
αα6Eo"rιo.

Στιq μηλιiq δxει μεy&λη oημα-
oiα o καvoνικδg εφoδιααμδq των μ{_
λωv με αo6iατιo Yια vα εμτroδιστεi

η εμφdyιση μιdg μετα6ολικηg τr&-

Θηαηq yvωoτηq ωq τrικρ{ κηλiδωoη,
TΙoU XαραKτηρiζεται ccrrδ κηλiδεq

φαιou xρδματoξ στo εξωτερικδ και
εσωτερικδ τωv ,καρτrδv πoU πρoδρ-

xoyται απδ ΘραJoη ιoτδv. oι καρ-
πoΙ αυτoi xαρακτηρΙζoνται απδ μl-
Kρη τΙεριεπτιKδτητα Cα ( < 200
ppm στηV ξηρ& ι}λη) και oυxνd α_

τrδ μεγ&λη τrεριεκτικ6τητα Κ και
mg. Η τrεριεκτικδτητα τωy μiλων
σε ασ6iστιo εξαρτ&ται απδ τηv iv-
ταση τηq διατrvo{q γιατi τ.o αo6δ-
στιo μεταφaρεται πρoq τov καρπδ
o'xεδδv απoκλειcrτtκ& με τo ρει)μα
τηξ διαπVo,ig. 'oταv η ταxιiτητα εi-
ναι επαρκηg, Kαι με τηv πρoijτrδθε-
ση δτι η πρδoληψη αα6εoτioυ απδ
τiq ρiζεq δεv τrαρεμπoδiζεται, o ε-

φoδιαoμδg τωv μiλωv με αα6Ξ,oτro
εΙvαι ικανoποιητrκδq. Eπειδfr τo α-
o6ζατιo KιyεΙταΙ κατ& τrρoτiμηoη
TΓρoζ τα σημεΙα iντovηq αJξηoηg.
Uτr&ρΧει Ξvαq αιrταyωνισμδq μεταξJ
ετηoιωv 6λαoτδv K'αι αTro,θεUτιΚδv

ιστδv Yια αo6δoτιo και oαy αυιrδ-

πεια τoυ ανταYωyισμoδ αυτoδ, εΙ-

vαι η iλλειψη αα6εoτΙoυ στouq Kαρ-
πoιiξ. o αvταyωνιoμδq αυτδq μτro_

ρεi Vα τrρoκληΘεΙ απ'δ ιoxυρ'{ αζω-
τor}xo λΙπαvση Και ε&b 6ααiζεται η
παρατηρηαη δτι αvωμαλΙεζ πoιJ o-

φεiλovται oτo αα6Eατιo επιτεΙνoy-
ται με ιoxυρη αζωτoJxo λiπανoη. o
ψεκααμδq με &λατα αo6εoτΙου για
την Θεραττεiα τηq τικρ'{q κηλΙδωαηg
yεvικ&, δεv εiyαι επιτυγfrq αφoJ τo
αα6δoτιo ακιvητoτroιεiται στα φJλ-
λα. H xoρ{yηoη γδψoυ και &λλωv
αλdτcov ,αα6εoτΙoυ ατr δτo δ.δαφog εi
yαι TΓιo απoτελεoματικ{, yιατΙ η με-
yαλι)τερη τroαδτητα αo6εoτΙou τωv

φriλλωv φθ&νει o'αυτd αττδ τιq ρiζεq

llrCΟ. 

-'1 

i1r6

Elκ. i. ΠΦc μεtδγεταl η oξιjτητα τoυ εδδφoυc

7'
Γn.

με τηv αoβ6oτοroη.

κ+ + Η2cο.

Toυ Aoτερ('oυ Σιμιivrr
δ)vτoιi lvotιτoιiτoυ Eδαφoλoγiαq Θεo)viκr'ιζ

με τo ρειiμα διαπvo{q. Πξρηq iλ.
λειψη αo6εoτiου oτr&vια oυμ6αivει
oτα εδdφη, oυνηθωq Tα τιo πoλλ&
αvδργ,αvα εδ&φη εΙvαι πλojαια oε
διαθΞoιμo αo6δτoιo. Kατ& τα τε_

λευταiα 20 xρδvια, τr&vτωg, Ξvαq o-

λoδvα και μεyαλι)τερoq αριθμδg φu-
σιoλoyιKδy αvωμαλιδV oτα φρoJτα
και λαxαvικd, TΓOU Τtp,oKσλoJvται α-
τιδ μια αιlετrαρκ{ ΘρEψη με αo6i-
oτιo δxει τrαρατηρηΘεi. Στην τoμ&-
τα Kαι καρτroJζι η αvωμαλΙα εivαι
yvωoτ{ ωs <ξηρi KoρUφi>, στo σi-
λιvo ωq <μα0ρη καρδι&>> και στo

μαρoδλι ωq <κ&ψιμo κoρUφηζ>.

H ατrαιτoJμεη τoσδτητα Kατ&
ατρEμμα απδ τα δι&φoρα υλικ& α-
o6δατωoη9 (yvωατδv με τo yεvικδ
δνoμα &α6εoτoq) για vα αyε6&αoυ-

με τo pΗ τoU εδδφoυq (Erκ. 1)

ατηv &ριoτη ττεριox,τ], πoU Υια τo
αιjvoλo oxεδδv τωy κoιvδv καλλιερ
yειδv εivαι μεταξι) 6,5 

- 
7,0, κα-

θoρiξεται μετ& απδ ειδικfr αvdλυoη
τoυ εδdφoυq (r<αμτrΟλεq oγκoμδτρη-
σηζ). H πoσδτητα αυτ{ τηq αα6i-
oτoυ δεν'εξαρτ&ται μδvo ατδ τηv

τιμ{ τoυ pΗ αλλ& και ατδ τo Tro-

oooτδ και τo εΙδoq τηq αργiλλoυ,
Kαθδs Και απδ τηV τrooδτητα τηg

oρyανικ{g r]ληq (δηλ. απδ Tη ρυθμι-
ατικfr ικαvδτητα τoU εδ&φoυq). Πoλ
λig φoρδq εδ&φη με τo iδιo οH

xρει&ζovται'διαφoρετικΞq πoαδτητεq
αα6,Ξoτou για vα αyε6εi to pΗ τoυζ

ατηv &ριoτη τιμfr. Eξdλλoυ/ τrροσ-

θ{κη oτo δδαφog τrooδτηταg αo6E-

oτoυ μ,ικρδτερηg cσΙΓ' αυτ{v πoυ

xρειdξεται δεv θα αvε6&σει τo pΗ

oτηv ετrιΘυμητ{ τιu{ και δεv Exoυ-

με τηv αvαμεvδμεvη ωφδλεια.
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]FI αλλnλoεπi:δραon τιυv Θρεπτικιilv,στ,oιxε Ι'L}v
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ft6oφqρos

Bdoι
rBl

Συνcργιoμ6s

...."......."'..-.-.,..- Λνταγωνιoμ69

Tα φυτ& Kαι ψσιΚd τα δδvτρα

γlα να <<τραφoiw Kαi yα <<αναπτυ-

xθoδv>> ,Ξxoυv αv&γκη αrrδ διdφoρα
Θμπτικ& oτoιxεiα (&ζωτo, φωoφδ-

ρo, κ&λι, oΙδηooq, αo6ioτιo, μα-
γvfl'αro κλπ.). 'oλα εivαι απαραi-
τητα, αvεξ&ρτητα εdv τα xρει&ζov-
ται σε μεγdλε_q i μ,κρ.q πooδτητεg.

- 
o κδιΘε δεvδρoκαλλιερYητiζ

δxει xρEoq vα τroooΘEτει oτo δδα-

φoq δλεq τιq απαιτoiμενεg πooδτη-
τεq θρετrτικδv oτoιyεiωv (λιτrdoμα-
τα) για vα καλυΦoι}v oι,&μεoεq και
oι μελλovτικiq αvdγκεg. Η λειτoυρ-

γικδτητα τωy Φυτδy Φθ&νει αε &ρι-

ατo oημεiο, δταv uτr&ρxoυv δλα τα
θμτrτικ& oτoιxεΙα oτo EδαΦo-c και

41

ξg1iνιo
Aαβdoτ ιo

(Cι}

lfuγνι{oιo
lMΦ

Ηoλ υβ6cν ι o
tMol

φυoικ& δταv 6ρiακovται σε μiα αρ
μovικ{ αx.Eoη και αvαλογΙα μεταξ,)
τoυq. 'oταv ivα Θoετrτικδ oτoιxεio
ελλεiπει fl τrεριooεδει, ετrημ&ζε-
ται δυoμεvδq η λειτoυρyικδτητα τoυ

δΞvτφυ. Σ' αυτEq τιq περιτrτδαειq
εivαι €κδηλα τα αυμττδματα τηζ
αvωμαλΙαq (,μι.κρoφυλλΙεq/ μεταXρω
ματιoμoΙ φJλλωv, μικ,ρoκαρπΙεg, κα

xεκτικ{ αv&rrτυξη 6λαoτδv κλπ.).
Τα oυμτrτδματα τωv θρεττι,κδv
ατoι1εiωv, γΙvovται τδoo €'ντovα, &
oοv η Ξλλειψη ξ τrερΙαoεια τωv στot_

xεΙωv 6ρΙoκovται oε πφx<υρημΞvo

oτ&διo. Ηλδoη τoυ τr'ρo6λ{ματo9
(θεραπεΙα) δεv εΙvαι αrrλη υπδθε-

oη. Kαr' αρyfiv πoδτrει ιrα γνωoi-

ζouμε, εK τωy προτiρωv τo υφιoτ&-

μεvo καθεoτδq τoυ ε&φυq, ατrδ
τrλευρ&g θμτττrκδv oτoιxεΙωv, μη-
xαvι,κ{q oιioταoηq τoυ εδ&φoυg, PΗ
κλτr.

- 
Τα θρεπτικ& oτoιxεiα πoU υ-

τr&ρxoυv ατo iδαφog δεν εΙιlαι π&ν-
τoτε διαΘdoιμα Υlα να απoρρoφη-
θoJv απδ τα ριζlκd' τρι1iδια τωv ρl-

Toυ Oδuo. Ντιν6πoυλ,oυ

ζδv. Αuτ& μπoρεΙ vα 6ρΙoκovται αε
αδι&λυτη μoρφη, αδραvoπoιημiνα
ατo E'δαφoq. MπoρεΙ vα παρεμπoδΙ-

ζεται η τrβoληιpη τoυq ατrδ κdττοιc

&λλo oτoιyεio.' Tα θρεπτικd oτoι-
xεΙα μπ.oρεi vα αvταγωviζοιrrαι με-
ταξιi τoυq { και vα oυνεργ&ζoνται
κατ& κ&rroιο τρδπo. EπoμEvωq τrρ'i-

πει Vα yvωρΙζoυμε εK τωv τrρoτδρωv

Υια τo oυyκεκριμivo xoρηyo,jμεvo
λΙτrααμα τιq τrιΘαvEq ετrιδρdoειq τroυ

θα Eyει θετικE'q η αρvητικEξ στηv
τrβoληιpη τωv &λλcov oτoιxεiωv.

- 
H αyισδρρoπη τρoφoδδτηoη

τωv δEvτρωv με θρεπτι'κd oτoιxεΙα
δταv αυτ& υτr&oxoυ,v ατo Eδαφoq oε
αρκετ{ τroαδτητα, 1ειροτερεδει τηv

κατ&oταoη με ατroτδλεoμα να δη-

μιoυρyoJvται τroo6λfiματα τρoφo-

τrεvιδν η τrεoΙαoειαq. Η αλληλoετrΙ-

δραoη των θφτιτκδv oτoι1εΙωv τroυ

εκδηλδvεται με τov αvταγcovιoμδ
και τoy αυvεoyιoμδ, uπoρεi vα oδη-

γ{oει oε δλλειψη ιxvoατoιxεΙων i1

τηv αυξημiη τρooοδoηon, Kατα-
ατ&oιεq δyι επιθuμητΞq

'Ag τr&ooυ,με με τnv oειρ& τα
θρεπτικ& ατoιxεΙα:

1. 'Ι\ζιυτ'9. Τα υψηλδ ετrΙ-

τrεδα αζδτoυ απoτελoljv uiα ατr5

τιq κioιεq αιτΙεg τρ,oφoτrεvιδv διαΦo-

φτικδv oτoιχεicον και ειδικδτερα
τoυ K (καλioυ), Zη (ψευδαρyδ-

ρoU) Cu (1αλκoδ), B (6oρioυ) κλτr.

Σε τrεριτrτrΙrαεl( τΓoυ τrαoατηρεΙ-



ται ελλε!ψη στoιχεΙoυ, ιδΙωg καλΙoυ,

μiα dφθovη Xoρiγηση αζδτoυ μπo-

ρεi vα αυξfroει τηv 6λdoτηoη και

ταυτδx,ρovα τα φαιVδμεyα τnq τρo_

φoτιενΙαq, με ατroτiλεομα Vα Xειρo-
τερ*Jει η κατ&οταoη.

Γεvlκα η τrεοΙoεrα αζδτoυ oψι-

μΙζει τηv ωoΙuαvoη τωv καρπδv. Αv-
τiθετα η τooΦoττεviα αζδτoυ επι-
oπεδδεr τηv οroΙμανoη τωv ,καρτrδv,

κdτt τo ετrιθ.,,μ'ητδ αε μεoικiq περι-
τrτδαειg, δταv τα τroδiμα φoρτiα
τroυ οθδvoυy στηv αyoρ& τrετυ1αΙ-
νouv υι}ηλEq τι'μΞg.

2. Φιυιyφ6ρoξ. Η ετrlφαvει-
α'κη λiτιαvoη με (Ρω,σφoρικ& λιπd-
σματα ixει αρvητικΞq ετrιτrτδαει3
ατα δivτρα, Διδτι Eτoι κr αλλoιδq,
δεv εΙναι διαθioluo ατα ριζικ& τρι_

xiδια τωv ριζδv, αφoJ καθηλδvεται
στo ε1τιφαvειακδ oτoδμα τoυ εδd-

φoυq. XωρΙq vα iYoυμε ωφEλεια τrρo

καλεi ζημιΞg (τooΦoπενiεg), uε τηv

δioμευoη 6αρειδν μετ&λλ<υv και KU-

ρΙωq τoυ pg (Σιδηooυ), τoυ Zη (ψευ

δαρyΟρoυ) και Mn (Mαyyαvicυ).

3" Κ6λι. H Ξλλεrψη ,καλioυ πα-
oρυαιdζεται αε μεγ&λη oυ1vδτητα
αε αμ'μδδη εδ&Φη και oε περιπτcb-
σειq πoU γΙνεται μεγ&λη xρiαη N
( &ζωτo).

Tα κακδq αεριζδμεvα εδdφη πoυ
περrΞxoυv υψηλδ τrooooτδ πoλδ λε-

τrτδv μoρiωv αoyιλioυ, εΙvαι δυvα-

τδv να ]μην εivαι oε θΞoη Vα πρoμη-
θει]αoυv στα δaντρα αρκετδ κ&λι, i--

στω Kαι αv περrΞx<rυν μεγ&λεq πo-
oδτητεg απ'αυτδ.

ol αvδγ,κεg τωv δavτρωV αε κ&-

λι εivαι αv&λoγεg με τηv Xρησlμo-
τroΙηαη (καταιl&λωoη) τoυ αζδτoυ.
Η αφθoviα αζδτoυ ετrιτεΙvει συιri'
&υg την τρoφoπεviα καλτoυ, τrΘαyδv

διδτι τo &ζωτο αυξ&νει την 6λ&oτη-

ση και oυvεπδq αυ'ξ&vει τιg αν&γ-

κεq oε κ&λι.

4. A'oaθoτιo. Η Ξλλειιpη α-

o6εoτΙoι.l δημιoυρyεi στoυζ καρ-
τroιiq αρκετΞq φιroιoλoγικEg τrαθ{-

oειg (πικρ{ κηλi&ooη oτα μ{λα).
Bρiθηκε δτι τo K (κδλι) και τo Mg

(Mαγνηoιo) α'vταγωviζovται με ε-

τrιτυxΙα τo Ca (αo6ioτιo). Γι' αυ_

τδ η καλιoixoq λiπαvoη εyδεΙκvυ-

ται vα γivεταr μετ& τηv oυyκoμιδη
τιov μ{λοrv.

5. Σiδnρog. Η μεγ&λη τrερι-

εKτικδτητα τoυ εδdφoυq σε ασ6a-

στιo προκαλεΙ 1λδρωoη τωv φδλ-
λων, λδyω δεoμεδoεωq τoU'σιδiρou
(Fe) απδ τo αo6ioτιο.

6. Ψευδ6ργυρoq. Συμτrτδ-

ματα τρ,oφoτrεviαq ψευδαργι}ρoυ εμ-

φαιriζοvται δταv υπ&ρxει υιpηλτ] πε-

ριεκτικδτητα τω εδ&φoυq { τoυ δiν'
τρoυ σε φωσΦδρo και υιtlηλη περlε_

κτικδτητα του δδvτροιl oε ζcοτo.

7. NΦτριo. Τα φυτ& δεν πρoo_

λαμ6&voυv μδvo θμτττικd ο-roιxεΙα

TΓoU εiναι ccιταραΙτητα, αλλ& κα.

&λλα oτoιxεΙα πoι.l δεv 1φιdζovται
{ αιοδμα και ετrι6λα6f δτrωq τo Ν&_

τριo (Να) με ατιoτ*λεαμα να τρo-
καλoδvται τoξικ& φαινδμειlα.

Τo α,o66'oτι'oν
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ΑvτΙθετα, ' πρoαΘfl,κη μεγαλJτε-
ρηξ τoσ&ηταg αo6Eoτoυ δηλ. <<υ-

τrεραα6δτωoη>), θα αvε6dαει το ρΗ

oε μεγαλιiτερη τιμ{ τηq &ριατηq
(πoλi πιo ει]κoλα μ&λιoτα oε εδd-

φη με μικρη φΘμιoτικ{ ικαvδτητα,

δπωq τα αμμδδη), ελαττδνovταg E_

τσι τη διαλυτδτητα πoλλδv Θρεπτr-

κδv oτoι1εΙωv και κυρiωq μιKρoo-τoι

1εΙωv, με απoτiλεoμα τη δημιoυρ_

γΙα oxετικδv ελλεΙδεωv ατα φυτ&.
Στα δξιvα εδdφη (pH<5,5,)

ακδμα και μετ& τηV αo6Eτωoη

τoυq, δεv θα τrρiπει yα Χρησιμoπoι-
oδvται λιτr&oματα πoυ αυξdvoυv

τηv oξιiτητα τoυ εδdφoυq δπωg π.x.

η Θειi:κ{ αμμ,ωviα, η φωoφoρικη αμ-

μωviα (l6-20-0) και 20-}0-
0} η vιτρικ{ αμμωviα, η &wδρη αμ-

μωrriα και η oυρiα πoυ κατ& τηv yι_

τρoτroΙηαfr τouq αυξdνoυv τηv oξδ-

τητα τoU εδdφoυq (,Eικ. 2). Αvτi
αυτδv θα πρiπει vα xρηoιμoπoιεi-
ται η αα6εoτoι)xoq vιτρικτj αμμarvΙα
(oαv 6αoικδ επιφαvειαKδ λΙπαcrμα),
δπωq επΙoηq Kαι τo αραιδ υπερφω_

oφoρικδ. (0-2Ι-0). Η πρooθηκη

oτo iδαφoq τηζ ασ6εστoJ1oυ vιτρι-
κηq αμμωviαq δεv αvτικαθιoτ& τηv

αo6Eoτωoη τoυ εδdφoυq, αλλd α-

τrλδq παρεμπoδiζεr τη xειρoτ'iρευ_
ση τηq oξJτητ&q τoυ η 6oηθ&ει στη
διατ{ρηαη τoU pH τroυ δ,xει διoρΘω-

θεΙ με τηv αo6iτωcrη για μεγαλδ-
τερo xρovικδ διδcrτημα.

βακτftρ ια
2Νll3 * 3o2 

--J 

2ΝOr+ 6Η'
oξιiτ η τα

oργανικil $λη
κoπριιi κλπ

Elκ. 2. Mεταo1ηματloμoΙ Ν oτo iδαφoc noυ πρoκολoiv τηv o[iτητα.
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ΣYMΦΩΝΑ ME THΝ

A'
α. Znμιθq. ΙΙ xα'ρτ/'ιrι' ι' ττiΞ

irηλli.; e['tαι' a cοi6α'ρδτε1;,οq ηθp5;
τυl:l γ ι"γα'.pτοy'&.cτω't. Eιyαι γyωστ j;
οι ξη1.rι6; τ.ο1J 1|'?oξεγei τ1 πρaν"lι,ιφτi

(cιofielμt) ττιζ xα'ρτ6xα'!α'e cτα

''ι"l1λι'. α'y.)'αδr. α, xα'i.lι3δυα. (θεριν^ξ πe

;'Lοia;) xαι y"'ιδιJyl'.ι {φ'Θινοπιι'ρν'"'ti
πeιtοδο'-:) , 6τα.ν δeν γ[νrlντxι οι L-

νι'.γxl'{'.':'lexαqιοt πρacταο[ι.q ττ6
π ι"'',: ι.^γ ω'i β. o υ τrl ρ a a6)'τ γ,ιi' l ο υ ι α ;' π o''"

7.α'la'.l'l 1τ1ι e|,L1lο1pl"τ:i1 τουξ 1'ξiα'.

Θ. MθΘoδoι καταπoλ6-
μnσnζ.,Aγρoτικθq πρoει-
δoπoιιi,o'ειζ. ΤΙυ}'''δτepα', τ1 ιν-
τιιrετωπ,ιση τη'ζ γ"α'?'π6xαQαq, cτι.'ι
aΞν Ξty'Ξ μeλετη,θ,oi τ1 6υο')'aγiα' ττ1;'

γcνδταν με ιpεxαoμo'j q τιο'l x&)'ντια't
oυν'ε1ιiiE Ξaυ -ζ γ"αρτ|o3 'Ξ, α:ττl''l τaν ιγτ1

1ιατιc1ιd τrυζ1 ιl)_( ττ1ν c'υ\xopcδ"fi. !Ι

ηrdθοδc; σ'')τ'll Ξt')α"L δα'τα'iηρ^l'1 x'J.'"

c.πc'''τεt πoλλdE επει',ι6αcetg x'&'θe 1()

-7b-20 
p,5ρe;, α'lil'aτα' ||L. τη'/

g-n,':,g)'gο1ιaτ υι 6τητ α 1 q'ι 
φ ι' ρ',ι1'xol .

- 
'ΓΞλg'υ'iαl'z c' il'e.: -.i τiJ.!'

ηγμ6ν',:6 γωρεq εφxρl!}6εται τi ',ιiθC-
δo; τιυν zγ'ροτ''xιi't T!'?oΞLδOπa'"'i]5Ξ-

ι,lγ. }'Ιε ττ1 μllθοδa α.'lτ^l1 o'' Qεxυ'α1oi-

γ Lν,'ντα''. ιτ^rγt ^ιατα)'λ'τ1λτ1 επaγ^i1 xα''

υcτei'α απa τρδγνι'laη τ.!υ ^ι'.'la'3νa1)

τ'ρoc6o'λi7Ξ ωπΔ τ^r;t fi?aν15f!φΥi (6xc\)

)''i1ιυ\ . Me τoυg ,}εxαο'1ιο06, aL ^/'c'?'

πot δε'i y'α)''3ττοντα,' συνΞχιbζ lιΞ :J

εν'1,o'1rLcτ"!δ'o' παρx γ6'lc ε-ιt o1a aρlι
νa υ:1l&'['7Ξ|. y'!-νε)υΥ'o 

-ζ τ'ρoο6d'i1e . \!-
Υ,' ι, )'c''π l'' i,'J7'aν' α'.C'',ιa i' ι)')'& α''π''τe'

λgx'ι,yατ'1xr't ,

γ) ,Η καρπ6καΦα τov xει
μιbvα και τnv 6voιξιι. Tη.;

περ[οi.la τcυ 1ει,μιi'lνα ' ττ1'l xι.ιρπl'xz.-

'!ι ττ;'t 6ρtcτ"ε'' ιανe[;' -u&ντοτe ''lπo

ψacφ'i' ;τ;.,'o'16',ιφη'" (cτουλ"lμ'.) οτa

)'ιι','ιlι :υl't δiν'τ'ρων' γ'i"τοl q.τl' ι'.-:

φλo*δε; i1 ce sτ,'€; τηυ α'loc -tα't δ''-

xp''lρι ξυλaφσ'Υα i'/7oι\σ"' ^l, v"α"" cτo

i'διφa -<. T{ π,ρoνo3irφη υ'φα[νε'' iνι'
f'a',ι.6'3x'.c (xaυxo,Jυ,λ,ι) ιsριετα α'Δθa-
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'ι'τυιιb xα'ι ψ6cα C1 ιυτδ πε;ιν'&'a,.

δ'.l τxa}'τ1 πe'p|'οδ a aqg 7eι1ιιbl α..

λνc'.iι,. lιΞ ::; ;','ι1τe; ζdoτ::
;1'ιt)"ι"' -1 - Μ{ιo;) 5aι"',ια'τ0'ε'. η

Τoυ ιoδ. Nτιv6πoυλoυ

πx'1)5'Ιι ττ6 τ;ρον'5ψφ^ltΞ γ"c''" eξJ'[s-
5Ξ'iσ.. rι\ετσ'ιi\a'φa'3|.Lgν^rl οε ν$μφτ;

(γρυcα.}'tδα).,\xoλoυθsi τo eταδ''o

τC'l ιι1ιυ.tο'l εi'τdμ:'-l (τι:l)'c'3-L| .

Ι{ e'',ιφ&''lιοτl των rλγ"ψ.q'tων' ^iι n.,
sυlοτα η 3ξοδo6 των υ'x1ι'αtυl 'ιπ6
;α' δ ιαγe''ψαατi,ρlια, r ρ α-γ 1ιι'τaπa'' e['

τ'ωL στΥΓ) τeρ''oγi] τo'ι Ινcτυτ''lδτa''.l

Φ'-ι)')'€'iο6}'οyl Δ6v}ροlν' ce γενιx!;
"(?α'1',\+\!.ζ τατ& τον 1ι^i1'lα Μι'.c. !''"a'

r'.cτ6Θτμι 61 η 'μCγ'υ"λυτoρa; zρι-

θ,1-ι.6 ; τιυ ν ei'acy o'γι{ν ι'sν ex1l α' i ιυν ( δ ι _

ι'y e'"'1α.ζουcα ruριbτη γ ενeα) εμ'φαvi_

ζ.τι.ι cτ,o 'δ:αo-,τ1ψα ηrετα.ξ'j 2o'-2'il
\Ιαtc'l' Τq. αy'',ι.ziι" ;eτ'-,l',5ν ',ι6νa :r1

'){.lyτι. ια'. 7ι'.αν{lc'l',l',ιi'ι ιτ6ι:ι'οτ'
7cΟ-.9c0 ;ι.

- Tα θτ1λυx& αxψιtι'' ',ιε:λ :'"

ξευγιρω1ια' γe'tνa6ν τc. αnιΙd' τoιlζ
α'πo !να ιιτsl ετανω eκ''φανe'ι"α τ.ιι'l

φ'iλλων. κrιυ 6,i.'tοιοντq''' y,.ντ0' 5i1'

τ'ι'ρπi'δ,.α' (cυν{θιυ;) "t1 αι6t1α τ'α-ι

-ιτα .nσ1',ι'πiδLα' Οι μdλι6 εy.x.ο)'αττ6-

μΞγΞ,; π,ρcγυillΨΞζ (1ιηxc; 2 γ'ι).. κε-
οt-*aυ) !:ρπ''υν iτp'ιi iσ' ια'ρτLδ'.l.

xαl eιcγυιιρο6ν ',ι!sl' ';' ι'-l 'i' ι'τ''
:.' αν',r(!l' τc'l ι&)'υιι ^i' ιτ'' ιτ,'

γιε"'.' erzi'i,' 7''!'9 "1'z''--rιν'.zιb't ι'l.7'
πιilγ. oι πρcνill,ιφε-< aτ,; ι1''iιπ6τ'z-

Qα'E τ'ριbγoντα'< ι'l,'" ι'rε"γα)'ilνa':.ry.Ξ

φΘ&νο'lν sτο τ'ι!ντ2ο io1J y"!'\?'ilaι3 5τ'J

7'ιbρο :,ι'lν cπε,p1ιiτιυ;'.

Η ,πρ,ooταoiα τωv καρ-
πΦv συνiσταται στnv κ6-
λυΦri τoυq jμε ικ6πoι0 κα-
τ&λλnλo εvτorμo,κτ6vo τnv
περ(oδo πoυ πρo6λ€πoυ-
με τnv ,πρ'oσΘoλti. Εt'lι.'.

ι.υτo'l'bττρο' dcεζ προν'3',νφεi δE'i

dτ}.η 'τi1''ιιαoτaι5ν, Θα iρυτ/Pd!ν τoν

i'τil
Τη"
(A

>'' ι-

ΠPoΕlΔoΠolHΣ EΩΝ

xαρπδ xαι θα" cυyεχiocυ'l 'c φΘo'

ροπ,'ι''ο το'lq €ρ"1ο, i.'ιilγ.!γ:ι -Ξ :'l''l
c&ρxα τo'-l xα1ρπου. 'oτα'i .' ;',"'-
'z'Jr,ιp€i,'lλr:τ'^ι^rt?ιbcaυ'l i^tlν 7.Υi-'ττ')'

-Ξ'l1 ιουq' e -Ξ!,pγoνται απ6 τoΥ ιαι''';:ξ

71:' ni!οοδΞυτ'"x'α aθανoν'| 516y )'υ''"

',''δ ιc''l δ!')τCr'l'l, δτο,ιl xxτυl ατ6 τ'. 
-:

υλo'j δ:; τ τ'"l'y.ν aιlν -"ο 6 aψGilNιa τ'ιt';,

'Υ s:z.,ι- απδ ττ'γ;. |"δ'',ι δ''q'δυτα'-'|.l.

τ |J\',)',\Ξ- a|\a ?φ ιil cειυ ν τ ου α.ν αφ !'ο α''. ι
|.ροτi(.||Lενωζ θω ειμφαΥ'.aθr'lι5ν':ι
,ιx,,ι-z.i' ι' (;eτα'.r.o0δ ε _;) τ,τβ 91iδ!Ξ'/'l ι ;

"1e'leα-< (deυτaρτ1). Tα πρdlτι. αι-
1tι''"ι- :^r'; δε6τe'2τ6 "1e'ιεαq (τα π''c

τριilηια) ε|lφω'liζqιια'' υ.;6 τq- τ!)'τj

Ιo'yιtaυ i q1ρyι6q Ιoυ)'iου 5ττ'|/ fr1Ξ.'.-

oy'^i, τo'l !γ'71'.ir''1'j1r2ι'1 Φυλλo6d'λιυγ

)Ξ'lOal0'/.

δ) YπoλoYtσμ6ζ τoυ πρd)
τoυ Φ,εrκασμo6. 'Υcτeρα α-δ !-
.'e''α' d,'ιτ'.οτιilΘτ1ιε δ-"'. !'lα-: '!z'
zy-ι,,'-ξΞ ΘιυlC:!.τl''- .l.iτe '63 "i''1' 1τi/

zl-:ιτc)':',tηιτ, τ'r,.: ;''il:τ,1 ^( Ξ'l ΞiΞ

\;' -l"/':'.',,'i'1'''lιι) . (')'\zιι.τ1'-c3 1-'.1-

.Li p!'''lι'.''7'1''ιrι:^O'.Τf|'Υ'&. q'πητε)'!-

'|,''1'aL. 
x'3xεt'/σ' τi'1'^ρ\c"τa-1''γγ,$:|'

: : τ',' l ι z ι α)'λτj)'τ ι τ 
1|,l' 

Ξ ? al',\ην [ α ^ια'" τ c -

;cΘeτεtτα'''' ιττγ/ rεο[r',δο iΞaυ ε\Lφ1"-

'l[icντιl" o'. τειριclδτερe; τιτι"\''"-l'
δε: ;τ,; τα-ιρrlιxαQl; (20-25 }Ιrι-
't.l.l τε''!.;c'ι \('.'1 :. Ι.Φ.Δ.) . Eivαι
ειiκoλo vα πρoσδιoρiσει κα
vεiq τnv nμερoμnνiα επεμ-
66oεωq σε μια περιoxfl,6v
λd6ει υπ' 6Φn τo μεvεΘοq
τωv καρ,πιδΙωv τω\| πoικιλι-
ιbv Γκ6λvτεv Nτελiτoιoυq
και Στaρκιν Nτελiτoιουq.
Ψεκ6ζει καvεiq στnv συγ-
κεκρι]μ'θvn περιoxri 6ταν
τα καρπiδlα τωv αναφερo-
μ6vωv πoικιλιιi}v σ,Πoκ'fl4-
σouν τo μdvεΘoq τoυ μι''
κρoδ καρυδιo6. o ιpεκα-
σμ6q φυσικa Θα περιλ66ει
6λεq τιζ π,oιkιλ(εq αxλαδι-
6ξ και μnλι6q rτoυ €xoυv
καoπ6.



Σ0uτoμn πεp!δβαφn Toυ ευτoμoυ Ξ

Lo

ty

H ν"αρπ6xαl!;/' ττιζ |Lτρ'Lσ'E (LA-
SΡE'ΙRESΙ'\ : CARPOCAPS,\
Ρ'OMΟNEΙΙ^\ Ι,) εiνωι λeπcδl'τττa-

?. y'α|' σ.νtμe'. 6ττt'/ 'r|.xoτ'!νe!*
TORTRΙCΙDAE.'Tα δια'δoγιxω

cι!.7ι'.α τaυ 6'.cil'aγ'"xο'ι xι3xλ'ο'l τo'l

e',:l'',tc'.ι εiν*c τα οEτj6: 1) Πεταλo6-
7'''. 2) '\,lγ4. 3) ΤΙρaνι5ηιφη (axa'l-

λ^l,τ"ι. 4) Ι{rj'1ιφη (1ρυοαλiδα) xx"L

s -τi ουν67e''α ιι''' πc/λ'. τzτα)'o'3δα.

1 : ΠETAΛOΙΔΑ. H πeτα'λo6-
;'L i'7'ε'. ανaιγ;ψα' φτar,'ιilν 18 - 

20

7.'-):::--i. 0 1,ροl1ιατιcμ4; των φτ;-
.-il', ε''νt'. =zγ;'δq. Τα1ιπρocτ''νω φτε

ρλ i'-i'z''lν ;:.).υοιρ,ιθ,μe; εγx&ρcυεq,
y'L')-a'l: 

-Ξ' 
r,l-'.ι?'!.ζ γραiιμ6;'ι.α'' τ*i-

γi._:. Kογ:i 7"Ξ 5ττ,', ιiωτερ''ι'i, πι-
'''lp'li, υπα.?xΞ'- '!'-x' ιιsγ&λη τ"ηλiδ*

τo') |ι,,'Lθ'ξε'' οιν ψι-.'.. τ, οπa!-z π'ε11'ι-

6ωλλετα,. q'πδ y'υxλο ψε γλxδΥιρo
1ρωματια;ι6 cγaτCιν6''Eτoι ξε1ωρi'

ζeι η xα''2π6Nω'!α τη; ,μηλιriq α'π6

;ι; d,'λλε; oυ'γγενιxd; τια'ρπδxα'!ε;

(Rλdπε cy'i1',ια' 7α y'α,'' το 6!'),ο -< τaυ

δε!'γ'ls'' ττγl τ"τ1)'Lδα) '

2 : AΙΓ1o. Aυτ6 giγσ"'' 5:yεδl)'t

xυxλι'xδ' πεπλατυqμ6νο "/.1". στ'?oΥ-

γι)'6 cτο τ'.,ντi'nl τoυ' 'Exει δι&,1ιs-

τ'pa 1 aι}'υrι'sτδ πεqkτσJ. Σττ1ν α9-

γti τo ανγ6 'e.tν,ι'ι θ'cπΡo Θα'1ιτδ xιι
ψετ6. ιπδ 2-3 μ6'ρεq ('6ιΙ€πε 2α\

πα.p'ο'lο''&ζει εaωπε,ριxα ξνα δα"xτ6'

)','o xoγx'.νι.tJπ,δ. ΤΙ'ρ'δu''eυταL τ|'α xην

c1η,1ιατιζ6με ντi] ι,lιηp'| πιpoνι5'μφη. o_

λ[γr'l nlργ, απd ττp aν'x6λα'!η, 6'λt-

-L€'' y'ανεiζ τc ηLαυρLδΘpδ xεφ&λι τη€

πcονυ',ι'φηΞ ''τlO') θα εξdλθει ry'π6 τ''

ι'υγδ.

3 : ΙΙPoNrMΦH (oιουλtixυ1 .

H''leο"γ€ν';'τ1τΥ'l π|ρaν]3ν)Ψτι πoιι ε'ξξ:'-

7'εταl α'τ6 τa α')Υδ, {'γει ηιt1xog 7,6

'tr".λι.οcτα, 'Ιιeρ[1ιoυ ' ιq"ι 6ταν 'o}'oxλ'τγ

ρ'ιi>ca'' τα π{ντe 5'q|q'γι1ad.. aτωδcι

ττ1Ξ, ψθlανε,' oa 18-20 a),ιοοτα.
o 1ρω1ια,τ,ιoiι6q cτην 'γιυιρ\ τ'λιxte

etναι' αoπρου'δepδq v'α'ι 6ταν μεγαλιi-
:eι ^γt\e-"αι xaτ'x''νωπδ3 _ ιρoζ'6 ο;

δ''&φci''ε3 σ.πrJypi)5ε'.ζ. T'ο xεφ&'i'ι

τα'ου'ψ!'l'ει οxoι3'ρo xαcτα')il.

-t : N Γλ[ΦFΙ (1ο';czλi'δα) '

'Ey.eι 1ριil'1ια γ'αοτανδ x[τpcνο €ω-.

γα"sτq'νo 6α"Θυ' Ta ι',ιi1τ"οq φ'Θ&yε'' τι
10-12 y'υλιoaτ'α. ΙΙερι6αλλεται α-

τl' xηllιοι5'λ,ι. (6oγ66x:'o) τ"ατω)'λτ1λι

τ)'zγμ'!νr' α'π6 ττγl πρoνli1ιφη.

1'6 - 1γ : Mετα την ν6'μφη εμ_

φωνiζeτα'υ Εανα η πeταrλo'6'δω (nn-

1l'α|'o) xαι Jτcι xλεiνει o 6ιaλογιxδ3

N$xλa3 1,29 g';,τdlμoυ. η ψ'[α γενεα.
H τα'ρπ'6xαι!α τηE 'μηλι&ζ στιζ

,;ιεr, π,:δι,d,δεg τ'α'" γενυx0, aτα Γ'ε'oτi

μ3ρη oυiιπ.ληtριilνει 3 γε'νε66, οτι6 δa

τ!',\l'o?eLνιi y'α.'. .J?Ξ|''t'Ξ ττaριay''!.g 2

",..r"J -

0roλotrlκoζ κilκλoq

@3
4

1) Aραiωμlα τωv μ,t1λωv
με xniμικ6 μ€oα. Στηv περΙ-

'τTτωση TΓoU TrαρατηρεΙται υττερ6o_

λικfr .καρτrδδεoη, κρiιrεται αvαγiκαΙo

τo αραiωμα τωv μ{λωv. To αραΙω-

μα Tωv καgrrδv με τo <<xiρι>> εivαι

δατrαvη'ρδ, και δεν yivεται εγκαi-

ρωq. Tηv λΟαη τoυ τr'ρo6λ{ματo9

την δivoυιl, oι ειδικE'g αραιωτrκiq

οucrΙεq τωv καρτrδ,v. Mτroρεi o μη_

λoκαλλιε,ρyητηq vα 1ρη'oι μoτroιfl αει

τo Σε6ιv 85%. Ψεκdζει, 'κυρtoλεκτι-
κ& λoι)ζει, τιg μηλιδg με τo 1ταρα-

τr&vω oκεrjασμα σε αναλoyΙα ivα

xιλιδyραμlμo o'ε δvα τδwo vεβ. Η

ετrδμ6αoη θα πραγματoτrοιηθεi δ-

ταν τo κεvτρικδ καρτriδιo τηq κ&θε

ταξικαρτriαq δx'ει α,πoκτησει ισημε-

,ριvη δι&uετoo γJρ'ω oτα 12 xιλιo-
oτ&. Η δειγματoληψΙα θα τrρδπει

vα εiv'αι αvτιπρoσω]τευτr'κ{. ( BλE-

τrε λεττo'μδρειεg τεJx. ).

9) X6ρ'ooυ Σoυiτ (ΗΑR-

Δεvδρoκoμικθζ ε ιδ,ft,oειg

RιoW SIMEET). Αvθεκτrκη πoι
κιλiα αxλαδι&q ατo <<6ακτηριακδ

κ&ψιμo>>. EΙvαι πoι,κJλΙα αξιδλoγη,

δημιouργηθηKε 1στoV Kαναδ& 'και εΙ_

yαι ανθεκτικi α"η, παραπ&vω αoθi-
ν'εια. Λεπτoμδρειεg o-τo ετrδμεvo τεδ-

x'oq.

3) Καταπoλ6iμ'Πσt1 τnq
Θαμ6ακdδαζ τnq βιιλι69. H

6αμ6ακ&δα τηq μηλι&q γvωoτfr ωg

αιματδψειρα, εivαι μiα αφΙδα. 'Exει
τηv ιδιδτητα vα εκικρiνει 'αrrδ τo oδ-

μα τηζ πoλυ&ριθ1μα &,απoα vημ&τια

κηρ,δδη, τα oπoΙα Kαι τηv πρ'oστα-

τεδoυv. Kατ& τηv 6λαατικfr τrερioδo

(ανoιξη - φθrvδπωρo) τα εvτoμoκτδ_

vα Kιλ6&λ (KlLVΑL) και τo Φoλι_

μ&ιτ (FoLlMΑΤE) κρΙνovται αrg πo

λι) απo"rελεαματι,κ&. oι τruρεθρiι,*εq

γεvι,κ& δεv φiρoυv κανΞνα ατroτEλε-

αμα. ΛεττoμlΞρειεq o'τo ετδμεvo τειi

Χoζ.
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Πρδtrραμμα !(oτοΠoλiμnonc εΙθpΦυ xοl οοθεrεlΦr

Tnq ομπiλoυ με Eαon το Eλαοτlκο Tnζ oτοδlo

Tnq
Χαρoιiλαg Σπ ιvΘnρoπoιiλoυ

Α. Πριv αrt,6 τnv 6κπτυξn - Δακρ$ρρoια

ΓIαθ'ov6vα ΣυvιoτΦμεvα φ6ρμακα
Φδμoι|.lη ΠολτοΙ διvιτρooρθoκρεζδληq (Σελιvδv κλπ.)
' loκα
Τετρ&vυxoι
Λoιτrd α,κ&ρεα

B. 'Eκπτυξn oφΘαtιμιbv _ Bλαoτ69 μltκoυg 1_9 cm

Σκoυλη.κι τωv ματιδv oρθiv, Θειoντdv, Ντεoiq, Tαμαβv,
Ouλτραoiντ κ.λ'τr.

Eρivωoη BρΞξιμo θεio, MτrαLiλετδv,

Tετρ&vυxoι1 Περcτr&λ, Ατrδλλo, Miτιγκαv,
KελθETv, Miτακ, Tεvτiov, κλτr.

Φμoψη Mικ&λ, Φoλrτiτ, Αvτρακδλ κλτr.

Γ. Mjτrκoq Θλαοτιirv 8-10 οm

Eρivωαη Bρiξιμo θεio

Τετρ&vυxoι 'oτrωq ατo ατ&διο B
Φδμoι|iη 'oτωg oτo oτ&διo B

Δ. Δθκα μ'€ρεq μετ6 (BλαoτoΙ 10-30 cm)

Περovδατιoρoq Mικdλ, Αvτρακδλ, Φoλπiτ, Μανiμπ
PιvτoμΙλ2 κ.λ.τr.

Ωiδιo Biξr'μo θεΙo, Mτrαijλετδv,

Toτr&g κ.λ.τr.

E. Στ6διo τoυ μoιiρoυ

Eιrδαιμiδα' oρθiv, Παρdθειoν, Eκαλoδξ,
Νoυ6ακρδv, Kαρ&τε', Ντεoig',
lνoεyκ&ρ5, ΛαviΙτ5

Π,ερovδoτroρoζ oτιωq ατo oτ&διo Δ
Ωiδrο 'oπωq ατo oτ&δ'ιo Δ

Z. 'Aν Θn,σn

Ωiδιo Θει&φιoμα

Η. I'!ετ6 τnv καριτ.6δεon

Περονδατroρog 'oτrωg ο,τo ατdδιo Δ
Ωiδιo 'o'.ιoζ oτo oτ&διo Δ
Boτρδτηq, Po6ρ1λε Povιλδnβ, Νεoτoψiv,

Kαρμτrει.rcrζiμ, κ&πταv κλπ.
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Ευδαιμiδα
Π ερovδo'τroρoq

Ωiδιo

Euδαιμiδα
Π ερovδoτroρog

Ωiδιo
Βoτριiτηg

Eυδαιμiδα

1. Αv&λoγα με τo oτ&διo oτo oτroio 6ρΙoκεται o τε-
τρ&vυxog ΧρησΙμoπoιoJμε τo κατdλληλο φdρμακo
(ωoκτδvo, τrρ,ovυμφoκτδνo κλπ.) fl ouvδυαoμδ

φαρμδκ<υv.
Kυρiωq ανyιατ&ται Yια δt)o ψεKασμoJζ τo xρδVo,
κατ& τρoτiuηση τrριv ,και μετ& τηv ανΘοφoρiα,

Yια vα μηv ανατιτδξει o μι}κηταq αvθεκτι,κδτητα'
Η ακoι6ηg ημερoμηvΙα ψεKrασμoi καθoρiζεται με
6&oη τIq oυλληψ:ιg τoυ εvτδμoυ στlζ TΓαyΙδεζ.

Για κ&θε yεvι& τoυ εvτδμoυ yρειdζoνται 2 ψεκα-
αμoi με εvδιdμεoo δι&oτημα l0-l2 ημερδv.
Πρoτιμδτερo να xρηoιμoτroιoJvται στηv τελεU-
ταΙα γεvι& τηζ εUδαιμΙδαq δηλ. κoντ& oτηv ωρi-

βαvσξ 1z1'61 ατοφυyη τrρo6λημdτωv τετρανJxoυ {
vα εφαρμδζεται Kαι κ&τrolo ακαρεoκτδνo σ,Kεδα-

σμα σUyXρδVωζ.
5. Eφαρμδζεται vωρiτερα ατrδ τα κλαoικ& εvτoμo-

κτδvα ytα τηv καταπoλEμηoη τηq ευδαιμΙδαq, δη-

λαδfr 'δταv αρχiσouv oι τrρδτεζ αυλλ{ψειq τoU εν-

τδμoυ'

Θ. Στ6διο τoυ μπιζελιo6
oπωq oτo oτdδro Ε

x'αλκoJxα, Αvτακδλ κλτr.

Bρiξιμo ΘεΙo, Mτrαijλετδy κλτr.

Ι' Στ&διo -" ',,,*i* ";*:
)>>

Ιζ. Πριv τnv ιrρiμ'αvσn
Kατ& τrρoτΙμηση με μιlκρ{q υτroλλειματικηq
δι&ρκειαg εντoμoκτδvo δπωq oι πυρεθρΙvεq,

με6lvφdq κλπ.
MτrεvλiΤτ, Νεoτoψiv, καρ,μτrενταζiμ κλτr.

ΓΙA|PATFΙP,ΗΣΕ Ι Σ

2.

6. Τo Λαv'iΤτ Xρησιμo'Ιτoιεiται μδvo δταv υπ&ρxoι-lv

ζωvταvδq τr'ρ,ov0μφεq ατov αμπελδνα, δταv δηλα-
δ{ iyει yΙvει η τrρoα6oλη και πoτδ πρoληπτrκ&
λδγω τηq μιKρiq διdρκειαq δρ&αηq τoυ.

7' Σ' αυτη τη φ&ση ηρoλητrτικd ,καλδ εΙvαι vα ΧρrF
αιμοτroιη,θoJv φdρμαKα με διτιλ{ δρdoη, δηλ. πα-,l
'vαr κατ&λληλα για περιoαδτερεg τηg μι&q αoθ6-
vειεζ Tr.x.

K&rrταv yια τrερovδα'Γroρo Kαι 6oτρι)τη

η KαρμτενταζΙμ

η ΦoλτEτ
Kαι yα αυv'δυααθoy με 6oΞξιμο θεio για την Kατα-
τroλiμηoη και τoU ωιδΙou.'

8. Tα ειδικd αυτ& 6oτρuδιoκτδvα εiναι καλδ yα Xρη_
oιμcπoιoJνται δταv o κ,αιρδq εivαι, τηv τrερΙoδο

αυτη, 6ρoxερδg, δτrωq και θερατευτικ&,
Πρδτrει ,δμωq vα μεooλα6εΙ διdoτημα τoυλdxι_
oτov εvδg μ,{vα ατrδ τηv τελευταiα τoυξ εφαρμl}
yη ωξ τη oυyκομιδ{.

ΠiPloΓPAMlMJηiΓA ΚATAIP,TΙΣΗΣ T]oV ΔΙEΠlΚloY ΣYNΔΕΣMloY
olNΩN o;Π.Α.iΠ. NAoYΣΑ ]ΓΙA Tio 1ETioΣ t991 'ElΠ ΙΔo?oYM,ENo

A]ΠrO To ErΡΩiΠA'Ι'iΚiO rΚOlΝΩNΙ Κo TAIMEΙo
o Διεπαγγελματικδg Σδvδεoμoq

oivωv o.Π.Α.Π. NΑoYΣΑ διoρyα-
vδνει ετrιμoρφωτικ& αεμιv&ρια για
αμτrελoυργoJq και οτελixη επιxει-

ρ'{αεωv oινoπoιΤαq yια δει)τερo oυ-
νεxη xρδvo oτηv Νdoυoα με o,κoπδ
τηv εvημiρωoη και τrληρoφδρηoη

των αμπελoυ.ργδv και oτελεxδν ε-

τrιxειρ{oεωv oιvoτroιΤαq τrdνω oε
θiμccrα dμεαoυ εvδιαφd'ρovτoq (αμ-

πελoυρyΙα, orvoπoΙηαη) αλλ& και

γεvκιδτερoυ δrπω9 M&ρκετιyκ, oρt
yαvoληπτικ'{ δoκιμ{,,αyρ,oτικ{ oικo_

voμΙα. Αλλd Kαι τηy γνωριμiα δλωv
τcοv ετrαγyελματιδv τrou ααxoλoJv-
ται με τo κιiκλωμα αμτriλι - κραoi,
π&yω ατα πρo6ληματα αλλ& και τo
oικovoμtκδ κδoτoq τoυ κ&θε κλδδoυ,

με ετrιδιωκδμεvo ατroτiλεoμα τηv
yvδση και τηv αυvεργαoΙα τωy Trα-

ραγωyικδv κλ&δωv τοu κιiκλoυ πα_

ραyωyη πoδτηq ι)ληq (oταφι)λι)

και τελικδ πρoΙδv (κραoΙ).
Τo τrρδγραμμα κατ&ρτιoηζ για

τo iτoq I99l θα i'γει oυνoλικ{ δι-
δρκεια Υια τoυζ αμTrελoυργoJq 360

δρεq και Υια τα oτελExη ετrιxεrρη-

σεωy oινoπoιΤαq 200 δρεq. EττΙoηq
πρoyραμματiζεται η πρδσκληση ει
oηγητδv απδ xδρεq τηq Ε.o.K., με
αv&λoyη εμτιειρΙα oε θΞματα τroυ

μαq εvδιαφδρoυv, καθδg Kαι εκπαι-
δευτικδq ετrιακiψειq oτo εoωτερrκδ
και εξωτερικδ yια yvωριμiα και αv_

ταλλαy{ εμτrειριδv ττdvω ατηv αμ-
τrελorαλλιδρyεια Kαι oιvoπαραYα>.

o Διευθυιrτηq
Παvαγιδτηq Γεωργιdδηq
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Elδlκt'r ουvαυλiα Tου αΩδεioυ Nαo0σnc))
Στι6 8 χ1L 9 Δ,ΞχΞμ6ρt,u'l τa οι'l-

*ι.;'ej'αν oΩ.δεiογ Nα,oιicη6, 6δι-,loε

1ι'-.ι ουγι'υλ'tα' cτo \τ1',ιaτιτ"6 Θ'!ι";?''

ιιΞ τ O) ζ n 7.ιλσ'|ψαγrιιl ; γa' ρ ιιδ'''i'5'' τ o'l

,}oιl5''xc}3':ι'l'1ιατε{oυ. H cυyα'υλ{e ._

^(LνΞ 5.τi/ ψνi,t,ιτ1 ;c'.l γιυ.6cτρο'l ;''υ

:αlμzτεioυ Δηiιητρδ Βαρ'6€'ρτ1'

T 2''α'lτι ωι'θ'ριιτ''ι {ιε ',ιαtcτρc
"a't y.. Ιιι0.νντ1 \[α'lρaγι6ργa txαναν
πρ4:Fι:.'' για δ'l'δ ψ^lpεi' δ|.νοντ,α"; !''

)'ol το'.lΞ τoν eιντ6' 1,ι'i1 υπολ'ογiζ';l-

:α'; δουλι'"i;' N6nο, aλε'jθεpo aρ'6llo,
ιCγιsττiτ'αι Υla 'i' y"νe6αaο'l'l α'J'

."l',ν ττγl s''s')ι''')'i.α.. Mια ουναυλiα 1-ιε

τ.'' ι.:γ o,ιf',.z |\''1'ζ Ξ;l.ιχ^i 1Ξ πoυ δ iδαξε

xαι διηδ'θιl'lε ο L'rγ,ι'ητ1i,6 q Β α ρ6 6 ;'τy:.

Γ,'α v"'lb γι'!ρoq τ'ραγoυ,διbντα; cτo

Δ'η1raτ'.xδ Θtατ9a τ1 ανδρυ'x^i, γa'2υl-
δiοι 1Lz; 1ιετ6φeρε 5Ξ ι,]'''α, επaγ^\ :r'c'l

τo τρι"γcυ4'" 'i]7aν tττ!'/ *aχ\iτeci1

τoυ δτ1ψ'.aν 7γ'tα. T ρ αγ o'3lδ'ια y')'αι sι'
ιι' e 7 ιι τ, ιτ"0', xα''t ια',δ'ε': 1t'' α ; eτoγ.^i,i

το'l !p'lγe, l'',ιuιq κaυ αφτ1τε τδοι'

c τri.l Ξ L'iθ'r, ιbπ O') Ξ Υ 7' Θ'ιΙι''δν τα'υ. 1'/ τ

τr,'57'''1' τιlγ Mπaτ4'6εν. Βdρντι' Koz"-

τ'tντ1 ταl. Ρo'δioυ.

}'Ιcυslx!; p7ι7''.\ -u'''1',ιιγa'J1ι'l
ι,\Ξ 1eι l,\.l\')7'"*6 i^1',|'1st,ια i,oυΞ' il!ρo'

xl')'ιbν τι ; s-rj) Ξ 7.Υ' e,ιo't:Lq c'lγ τi'lη'
Τrι 7 1". f) r.υ 

1 
ια ο.1 ι,i, γλυ r'ε ιd 6 ι' iι''ψν ^i'-

Ξ'Ξιζ ιτ,Ξ π&)'α: νe&ττρα"<, 6νoι'ο'ι

τoυ 7.θε;. Tα ν'eαρ& τιιδ'"& τa'l y'θεi'

1ιtlpοcτ& ''}1' '.' 76?L α"λλαlγψ6.να απο

τον γρδνa' α.rλλd, ηrε τι; iδ'ιοE γλυ-
ze:6;, ξetτ6 i xαι "γel,ι/ιτo αρ1t''νLz

φιυlJ': τoυ; ''ia?o')Ξi1'ταν €να πρδ-

"| ?l.'}'l|.L1' :ραγ'ι'ιδιdl'l 'πQυ ανιe 
-t'σ' 

i
iir'γ '7'p4lo. Στr' τρι'bιa γι!:',ιοq τρα'

"γa'5δr1:α.ν τ.' τ?1'"(c'!)δL τηΞ θυoiu.;

τo'l \ξπeτδ6eν' τον 'Υ1rν'' οττp 'lal'-

iτΙττ' τa') Pο'7'iο'l' =o Ε'tνι''' οτιγ1ι3;

10υ ΙΙoλυτ'2α.ττi, ao ΤΙer.a',ια-.,θ':'L'

a,''s p4|[r11, aa| f,.lip,"5'|'L6 ττ!Ξ 
^''1.-,,ιι.ι.τoτc[}'cυ, τo Ι.ιωτ'i αωb δταν :g

xο,'τιb τa'l Κ,'xy'ι"ντ], ^r1 Ξινθο'3)'α τ,'','l

8:ξ6&ρδτ1, τα Κ'ι?α')r'"γ'.α. γει"Ιτ1 ccν

τ.,υ Χ'Απoοτ6\ου, :'a Βατρ*y".2'" 169

E1{ΙK.
Ιζα.'. cτ,, δebτe'C,o γ!ρο1 τa'l Εsτε-
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2ι'll" τo''l Mπετ66εν, T ρα.γr.'ιυ72''1' ψ1'1

το'''l Κrry"y"tνη, τ,av ,\)θιr,iιb)'τ] του Pc-
-!.c'l' ;,τ'rl ,\ργ&μπελη, cτην Ξαν,θη

\\o.J τ,.!i.) Κaτ"x[ι"r,, Bγιb πorιb cτ' α-

λ{θοιι τcυ Στ1ρoυμπa,5λη, την }Ιo-

δ''οιρoι^'ιι' του Χ"Aτocτ6λoυ, Δη_

Toυ
Niκoυ ΣπαΘ6κn

Χp''ιsταlo'jλoυ Θ.,,K,:7αγ z': Ι'.. Ιii')'
,'.η; Χ:., T:νεδι4; Eυ'z"γ.. 'fξι'ι'--3τ1:

Δ.. Pl0ccoq F}.' Βα,ρ6{ρτ,: Χ.. Δοi-
τ'5τι: Εμ.. ΧLi''οd2ι; Σ:.. Pi-:'':
:;c'l_: B_\Ι'ΙTΟ1{oΙΣ Mπ'3cι',; Θ..

lΙz;z"1''z';'',τi< 1-.' '\λ>'ιxo; ΙιυLν ''
1'ιη&:ιτ,. -\)..' Ζιry'ι1πi.xα'i Ε'lυ'^1 .'

Ε1l'6ι)',.''ιl'ι^l,: ΙΙ ., cτoυ; ι[ΙΙ AΣo}'Σ
Lil'7'l.''tτ!)ι',,Ξ _\λ., Tξξloq Ιιυy'γ..

ΖL7'zp'.i';rr,; _\B., Z3μμo6 !-., o''^ι''-

'l 6',ι.'' l Ι) .. 1ζα'')'i.''.'δαy'τtq N., To ρoρl;.
(-) .

iιιbδη :e τρa:α1ιογ^ii τoυ Δ. Ι\αρir!-

Cτi, Ερν&ντ1 τoυ Β{ρντ'..

Ι'ιz ττ|/ Ιcτaptα τρα"γc'5δτpz.ν 'Ε'lι. ''ιι^{λ)ι' Ξυlq'?|σ-,ιb σ'n' 
'-:τaυ; TΙΙΝOPΟΙΣ Ι οι Χα"'s''o'3ρυ'; )'a''l: :',''i'Ξ τ' l"'lτη'\: 1aυζ α;1$',111'

_\"., Σιλi1ιzα; Αγτ., Καψτο''u"θ'.: ic')Ξ 7'ι') )-'ι-"ιil.ν 1".|ι γ'?6νa, y.σ'ρ'-

]'ρ', Ι{*)lληs Π., Mπoυν66αg Χ., ξ','lτ&1 ',ιz; dυL rb''c. ξ',''cc?ε: ιι'υ_
Σιptxι.i Στ. cτoυ6 TENoPoΙΣ ΙΙ s''z6.; οτ''"ρ,ι!.i.
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