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Περ1εx6μεvα
Ioτορικd - Λαoγραφικ6
EΘvlκ6 _

XloΝlΔΗΣ ΓΕΩPΓ. To .,Moκεδovlκδ Ζflτημα. η loτo-
ρiα τωv ,Γιoυγκooλδβωv - .Boυλγdρωv κol τα ευ-
ρ{,μ,ατα τηc Bεργivαq

ΝYΣτΑZoΠoYΛoY - ΠlEΛElKlΛoY ,MAPIΑ To .Mo-
κεδovlκδ Zητημo- loτooρlκfi Θεδρηoη τοu Θδμoτoc

t1A]BPlHΛlΔHΣ Θc}MΑΣ Απδ τα επtγρiμματo τoυ
Aρ1' Moυoεioυ τηc Biρotαq

XloNlΔHΣ ΓEΩPΓ'. 'Η 6κδooη των τoυρκlκδv ορ11εi-
ωγ καt η αΕloλδγηofl τoυq oπδ τov Στ-ργιo Σn.
Aπooτδλoυ

ΣΠAPτΣ,HΣ ΝlKoΣ ΠορolμΙεc noυ λiγovτoι oτη
Nlioυoτα

Εnιστrιμovικa - J1oγoτεxvικ6
Παδαγι,rγικd - Iατρικa
ΣBAPNoiΠoY^oΣ ΣτEΛloΣ'Αoμα οoμδτωv
MHTΣσΠOYΛOY ΦΩτEI]NH -Να εvεργεic καl vo οt-

cΘδvεoαι iτol, δoτε πoτi vα μη μετo1εlρΙΖεoαr
τoν ivθρω,πo ωc μioov, αλλ6 nδYτoτε vo τov θ-
1εlc oκo,πδ oτtc .n'ρoΘioειc κοl στlc πpδΕεlc ooυ-

MΑΓΓANAFHΣ ΕΛ. o καρκivoq τoU γεvvητι,κoιi oυ-
oτi1μoτoc κσt τo τεστ Παπαγlκoλdoυ

Γειrlργικ6 - Δενδρoκoμικa
Αμπελoυργ,ικa - Δραoτnρι6τnτεξ
ΣlMΩttΗΣ ΑΣτEPl,oΣ ΘεΙo - Moγvi1olo
ΓEΩPΓ|AΔHΣ ΠAΝ. κοι ΣtlliNoHPoΠoYΛoY xΑ-

PoYΛΑ. Eρευvητlκδ nρδγραμμo οvdπτυΕηQ κoι
oτΦ{ηc τηc ομπελoκαλλιδργεlαc

ΝτιNoΙ1oYΛoΣ oΑ. .Τo βoκτηρloκδ κiψιμo- τωv
,μηλoεlδδv κol oι λlγooτic ζημiεc.

ΝτlΝofτoY^οΣ oΔ' - Xδρρoυ Σoυiτ. Νδo noικι-
λio ο1λoδιic ovθεrτικη oτo.Bα,κτηριoκδ κδψr'
μo-. κoτoftoλigηoη τηc κoρnδκoψoc τηc μηλlδc

ΣΠΑΡTΣl'lΣ ΝlκoΣ Η φrλορμoνικi1 τηc Ν6oυooc
ΕPYΘPOΣ ΣTΑYΡoΣ tlΑoYΣAΣ H απooτoλfi oτη

'BoυλYoρiα

Aγο,πητδ φiλε

To -'Mo,κεδovIκδ ζiτημo- τov τελευταio κalρδ αvα-
ΖωnυρδΘηκε. 'Eτoι τo Θθληoοv .μερrκoΙ γεΙτovεc. Γl' oυ-,
τδ η δrκη 'μαc εuθivη εivαr μεγdλη., XρεliΖεταl εvημδρωοη
oυvε1ηc καl -oρθη" oε εΘvr,κδ κot noγκδoμlo εniπεδo. No,
αnoκατoσταθεΙ η ιoτoρrκr] oλfθε1q. Nο ξεoκεπαoΘoι]v or
πλαοτoγρδφol. Φυoικδ, τηv nρδτη ευΘ0νη 6γεr τo εnioημo
κρδτoc. EυΘilvη, δμωc, i1oμε δλol rμ,oc. Tα παvεπloτημια,
τα lδριiμoτα, τα o1oλεiα, ol δrjμol 'καt oι κolvδτητεc, τσ
oωματεiο καr κdΘε oιiλλoγoc μικρδc n, μεγiλoc.

_ Στη -NιΑOYΣTΑ. δημooειiovταr ορκετδ dρΘρo
κατοτonloτlκδ, δπoυ nερlγρiφovται με κdΘε λεnτoμδρεrα
τo nδc, τo πδτε κot γtατi δημroυργflθηκε τo .μoκεδoYtκδ
Ζr]τημα.. Enioηc, o ovoγvδoτηc Θo Ξγεr τηv ευκαlρio vα
nληρoφoρηΘεi τoυq λ6Youc .πoυ επlβdλλoυv τηv Ιδρυoη ε-
vδc καλλlμδρμαρoυ MoυoεΙoυ οτη Bεργivα.

i*la***

_ Kαl κdτt τo oημαvτlκδ: ol πδλεrc 'Aργoc Tηc Γlε_
λonovv{ooυ και 'Αργoc oρεoτlκδ τoυ Noμo0 Koooτoριδc,
πρδκεlταt πoλi oιJvτoμo vα oδελφonorηθoιiv. 'Αρ1loov ol
ο1ετlκδc ενiργεlεc. Kol ol δ0o ,πδλεrc δxoυv noλlotq loτo-
ρl'κoιic δεoμoι]c. Anδ τo 'A,ργoq €ε,κΙvηoαv, δπωc λξει o
ιoτoρlκδc ,Hρδδoτoc, oι Tη'μεviδεc κol ιj.ρΘαv oτηv .'Αvιυ
Moκεδoviα- κοι iδρυoαv διiφoρεc πδλεlq ,κor ovδμεοδ
τoυc καΙ τo 'Αργoc oρεoτlκδ.

f.lO."-

_ Tov εκλεκτδ oυvεργdτη τoυ περtoδtκoι} μoc, Στ6-
λιo ΣβoρYδnoυλo τov 1doομε_ oρκετδ vωφic. To Πvευμα-
τlκδ iργo πoυ dφηoε, i1ε1 iκτlμηΘεi κοι ovoγvωρloΘεΙ,
αn' δλoυc τoυq εlδtκoic. ,Γvdolα ]Πolητlκi φλiβα. 'Evαc
αΕtδλoγoc λoγoτ61vηc. H -NlΑoYΣτA- τtμδYταc Tη μνi-
μη τoυ, δημoorεiεl oε iμμετρη μετ6φρooη .To 'Αo,μα α-
cμiτωv- τoυ Σoλoμδvτo, τo nolητlκδτερo κεi,μεvo τηc
Παλαldc ΔιoΘiκηc.

f.ra *!.

_ H uγεΙo, εivo1 τo κυρlιbτερo oγoΘδ τoU ovθρδ_
noυ. Η πρδληψη τηc ooθivεlοq, πivτα nαΙZει oημovτlκδ
ρδλo oτηv δroτ{,ρηoη τηc υγεΙoc. Στηv nρδληψη oτηρiZε-
ταl και τo <τεστ lΠoπαvlκoλδoυ-. ΣυYεργδτηc τoU .tερlo-
δlκoδ μoc τoγiΖεl xoι εΕηγεΙ, πδτε η γυvαirκα επlβiλλετοr
vο κδvεl τo οvαφερδμεYo τεστ.

f.lO -'.

Στηv AυoτρoλΙο, 91 εκεΙ oμoγεvεiq αvαπτι]oσoυγ o_
Eιδλoγη εΘvικfl δρδoη. Mερικic δρooτηρlδτητεc δημoσ|_
ειjoYταl oτo oη,μερlνδ τειi1oc. Mοc oυγκrvεi τo γεγovδc
δτι ot εκεi δlαμivovτεc 'Eλληvεc καl η ΑXBΠΑ αvαγvω-
ρΙΖoυv τηv μικρf nρooφoρδ τηc .NlrηoYΣτΑΣ-. Mε τη
oεlρδ μαc, τoυc εκφρδZouμε καt μειc τlq εUxoρloτiεq μσc."
Kαl oυ'μnληρωμοτtκ6 τoυc λδμε, δτl εiμαoτε nδvτoτε oτη
διδθεofr τoυc.
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To ιι},|ακεloυlκ6 ζnTn!I[t} n IUTooir τωυ Γlουγltoοil$$ωυ
- Βουi}γtρωυ HιII T|I ευ0nματα Tng EερYiυgg

ΣEMErΙΩΣ}Ι:

Tην 29'3.1991' τo απ'δγευ'ψα €'

γι}1Ξ. στ'τΓ) <Α,,,τωy'ιdδειo Σ.*η
"γ'ραl".l'ψατων ^ιαt τaγνιbν, του ,δ{η'ιcυ

ττi; Β['ρο''αq οlνθ,ντηsη τωy πολιτι-
στ,yJ(bν - ,μoρφωτιιιby ουλ.λ,6γωy τoll
νoμo'j (των Δ,'Σ. xω,' μελιb,r τoυ;) ,

1ι'ε θ31-ι,ω την δημιoυ12γ[α, 1ιουοε'tο'ι
οτηΒεpγLνα. 1Lσ'. την επι,cτlpo,φτj των

ε,υ,ρη1rωτων, πoυ εrτ0θεyτα.L στo αρ-
xαιoλoyικδ μ.oυαεΙo τηg ΘεooαλoνΙ-

xnξ..

' Ελαι6α.ν xιil,ρων ειοηγτ)οειE τωv

μ,ολιb'l τη€ Συντoνιατιxτ] q Επιτρoτi1€
'xαι τaπaθετ{,cει6 διαφdιρων πoλιτl-
xdιν,'δημo,τιxιilν ουμ6o,υλων xτλ.
T ην x6'ρ ια'επ, c'cτηψoν'ιxi1 ειoi1γηlaτ1,

'ξxωνe a ωνιaργατη6 Ψαt'x. Γιιδργοg
x. xιoνiιδηζ, 'δcx,τrΥδρoζ x|ι"L L,στaρι-

x6g, ,με τiτλo: <To ψαxε'δoνm6 ζt1-
'νη|Lα' η υcτaρ[α τωv Γιoυγιo'oλ*-
6ων- Boυλγd"ρυlν xωυ τα eυρ\ψωτα

ιη: Β,a9γiναζr>. To 'xetψενa τo6''o
εΙvαι πoλJ εvδιαφEρov, γι'αυτδ και
'τo δημoαιεδoυμε πιδ κ&τω:

Η <{Ν lΑoYΣTΑ>

<<Αγαπητo[ φiλoι 'και 'καλ'Es μoυ

φΙλεg,
Kατ' αρxi, ευxαριατδ τα Δ.Σ.

τωy μoρφωτι,κδv - πoλιτιoτικδv αυλ
λδyωv, γιατi ετriλεξαv και ε'μΞvα

ωq ειoηγητ{ στη ση,μεριv{ εκδ{λω-
στl ,και την επιλoγfr τoυg τoliτη με
τη Υvωστoπoiηααv ,με τov φΙλo δd-
,ακαλo κ. Γι&wη ΤαuρΙδη.

'l . ΠρEτει, δo-rερα, να τoιrioω τo
ει.pΙωvo γεyovδq δτι για τrρδτη φo-

ρ& - δoo ξΞρ' - τriyτε πoλιτιoτικ&
oωματεiα μ,αq ivωvαν τιq δπoιεq δυ-

v&μειg,Kαι τιs αγωviεg τoυq, με σκc
τrδ vα ταΙξouv ,κ&πoιo ρυ0μιoτικδ
.φδλo crrηv τrρoαπdιΘεια τηξ τrρoσ-

τααiαq, τηq τrρo6oλ{ζ και τηζ αvα-
]δεiξεωg τηq,σημαι/τ1'κξq πoλιτιατι-
τ<{q ,κληρovoμιδq τηq HμαΘΙαq' 'E-
ται, Exομε τι&, τηv dτυτrη qμoσπov-
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δΙα τωv lμoρφωτl|Kδv oυλλδγωv τoυ

voμ,oιi μαq, ατη ηπιακfl { εφη6lκη

Tηq μoρφη, iατω και ωq πυ,ρfrvα ε-

vδg εuρ'jτερoυ και π'oλυτrληθ,i'ατερoυ

μελλovτικoδ αxηματιoμoJ, o oπoΙ-

og, Ιαιoq, απoκτ{αει Kαι τoV κατdλ-
ληλo voμικδv μ,αvδιiα, κατ& το <<τρδ

Yoνταζ ,iρxεται και η δρεξη>...

'Toυ
Γιιi}ργoυ Γ. Χιov,{δn

To δεδoμivo, τrωζ oι ,oJλλoγor

τoJτoι, εδρεJoυν oτα αξιδλoγα, α-

πδ αρxαιoλoγικ{ dτoιpη, x,ωρι& Bερ

γivα,και Koτrανδ η ,α.η, περ'ιφδρεια,

δηλαδη oτιq ουνoι,κΙεs, τηξ BEρoιαq

φαvερδvει, δτι o πφ6ληματιoμδg
κ&rτoιωv Hμαθιωτδv &γyιξε lΚαι τ'α
λα'i'κδτερα oτρδματα τoυ λαoδ, πoυ
δεv ixoυv τrαραδΦεi, oΜτελα και

μovδτrλευρα, o-την αyκαλι& τηg κα_

ταvαλωτικfrq κοιvωι,,iαq, η oτroΙα i-
τrλωαε πι& τα πλoκ&μια τηq o' &
λα τα πλ&τη και τα μflκη τoυ κδ
σμoυ, σε Δl)oη και oε Avατoλ{, και
πρoκαλεΙ oo6αρiq 'και αλυoιδωτEq

επιτrτδoειq.
Ακδμα, 1αι'ρετΙζω τo γεyovδq τoJ-

τo ωζ επαιVετ{ εuiργεια, διδτι xρει-
dζεται vα αvαστραφεi, τo oυvτoμδ-

τερo δυvατδv, η ,κακ{ vooτρoπΙα,

oJμφωvα ,με τηv oπoΙα δλα πρEτει

vα τα τΓεριμEvoυ'με ατrδ τo Kρ&τoq,

αvαμ€oιrταq τιq τδτoιεq { αλλιδτι-
κεg τrβξειg τωv εκττρoσδπωv του

fl ,αvεxδμειroι τηv απραξiα fr την α-

6ελτηρiα τoυq. Bδ6αια, σtηv αiθou-

oα τoriτη, δεv 'κη,ρδooεται crftμε'ρα

ετrαv&αταoη Kαι αq πξραoαv μδλιq
τρειq - τδαoαρεg ημδρεq ccπδ τov

εoρταoμδ τωv ] 70 ΧΦvι}v αrιδ τηv

25η MαρτΙoυ τα.,ι '2l. 'o1r. Αu&-

ταση τrvευματικfl και τoλrτιοτικfr
επιΘυ.μoJ'με. EΙΘε δε vα γιoρτ&ooυ_

με ,Και τηv αv&oτααη τωv τrολιτδv,

λiγεq ηrμEρεq vωρiτερα ατrδ τηv Α-
v&oταoη τoυ NoζιοραΙoυ.'Nαi, η Α_

v&ατααη τωv τrολιτδv, τωv υπευθri-

ιiωy Kαι τωv εvεργδι;, γρει&ζεται, ι-

διαiτερα oτηv επoxη μαq, ,επoxfr ,-

δεoλoyικδv ανακατατ&ξεωv, αuαζη-

τ{oεωv fl,και αvατρoπδv, τδ,ρα τroυ

oημειδvεται Evα Tr,ρωτoφαvEg 'και εv

τυτrωcrια,κδ κι)μα,κoιvωvικδv, τroλι_

τειακδv'και πoλιτtκδv αvακυ,κλδoε-

ωv Kαι αvακυκλ oεων και δτrωg τιq

ετrεofrμαvε πρoφητικ&, για δλεg τιq
επoxδq, o τr&vooφoq και παvετrιoτ{_

μovαζ ,Mακεδ6ναg ΑριoτoτΞληq, o

δ&ακαλog τoυ M. Αλεξ&νδρoυ, oτo

ΝuμφαΙo, πoυ 6ριoκδταv κ&πoυ με-
ταξJ τηq αημεριv{q Νl&oυoαg και

τoυ Koπαvoιi.
2. Και iρxoμαl τδρα oτηv ειo{_

γησi μoυ, τo τrεριεxδμεvο τ.ηq oπoΙ-

αg τrρooδιορiζεται απδ τov o;κoπδ

τηg oημερινξq ε,κδηλδoεωg, πoυ γΙ-
vεται για vα διατραvδσει τηy α-

ναγ,καιδτητα να γΙνει μoυoεio oτη

BεργΙvα ,και vα επιστραφσjy τα ευ-

ρ{ματα τωv τ&φcoy τηq ατov τδπo.

δτrω υτri1ρxαv rκαι 6ρΦη'καv.

λΛoυ ζητflθηκε, δμ,ωq, vα αoxoλη-

Θδ, ειδικδτερα, με τηv εΦικfr ωφΞ-

λεια, τroυ θα τrρoαπoρΙαει oτov Eλ-

ληvιαμδ η iδρυoη'και η λειτα-,lρYiα

εvδq'καλλι,μ&ρμαρου'και εvτελδq κα

τ&λληλoυ (απδ τηv'κdθε 'μl& &πo_

fi) μoυoεΙοu στη BεργΙvα, στα

τrλαΙ<rια τηq αvτιμετoαπioεωξ τωy

πoλλατrλδv κιvδδvωv, oι oπoΙoι τε-

ρι6dλλoυv τov 6oρειελλαδικδ xδρo

βαζ ,και τωv πoλλδy ε1θβv, oι o_

τroioι 6υoαoδoμo'riv εyαιrrΙov τηg Χδ
'ραξ μαq.

Kαι δεv εvνoδ, 'μoν&1α, τo λεγδ-

μενo <<Mοοκεδovικδ ζl]τημα>.
Δυoτυxδq, δεv υπ&ργει τol)τo μ&

vo, dv ,και αρκεΙ αυτδ, Υια ι'α 1τρo-

,καλεΙ μεγ&λη αvηoυxiα lκαι crτην πε

ριοxi μαq.
Π,ραyματικ&, στoy εΦι'κδv oρΙ'

ζoιrτα υπ&ρx,oυv τoλλ& oιJwεφα και

o,κivδυvog vα ξεαπ&αει 'καταιΥiδα i
και 'καταιγΙδεq εivαι, δυcrrυxξ,



Tr|ραyματι.κδτητα.'Εxoυv, λoιπδv,

αvciξει και <<oι αoκoi τoυ Αιδλoυ>>.'.

oφεΙλω ,δμωg, vα yivω τrιδ oα-

φig και oυy,κε'κρι,μEvoq:

Tα Bαλκ&vια αTroτελorv, ,και π&-

λI, αληθιv{ τrυριτιδαπoθ{ι<η. H Γι_

oυγκoαλα6iα αιrrιμετoυτiζει σo6α-

ρδτατo τrρδ6λημα εθyι,κoι}, εμφυλi-

oU τΓoλEμ'oυ και ciυτoδιαλJ'oεωg oε

Trερισσδτερα κρ&τη η, τoυλ&xιo.τo,

τrρo,oκoλλfr oεωξ/ τrρoσχωρ{oεωg κα,

αυvεvδoεωg τμfrματδq τηg oτηv Αu-
oτρΙα και τηq αυτovομΙαq τηg Δη-

μoκρατiαq τιov Σlκoτriωv. ΦαΙvεται.

δτι η loτoρΙα, τελικ&, ετrαvαλαμ6&

ιrεται, ωζ τραyιoδΙα fl, δoτω, (Dζ Kω-

μωδΙα, Υια vα θι.ιμηΘoδuε και τoy

M&ρξ.
'Αλλωατε, μΙα oμoοπovδιακfr δη

μoκρατiα τηg αυvεxiζει vα ταλαvi_

ζεται ατιδ τα διαoτrαoτικd κιv{'μα-

τα τωv Αλ6αvoφδνωv ,κατoiκο:ν τηg,

τroυ κατδρθωσαv vα θριαμ6ειiooυv
oτιg 6oυλευτικΞg εκλoγEg, &oxετα
c(πo τo ΥεYoνoζ oτι ot, ετroμεvεξ

και δραματι,κ'ig εξελiξειq. πoυ επα-
,κoλoδθηoαv Kαι τα ττρΦτoφανi κJ-

ματα φυγ{g τωv 'κατoiκωv τηq iδι-
αζ τηq Αλ6αvΙαq, ατroτ'Eλεoαv αv'α_

αταλτικδv τrαρ&yovτα για τηv δια_

oπαατικ{ κΙvηoη τηg δραατ{ριαg

μειovδτηταg τωv Αλ6ανoφδvωv τηq

Γιου1,κooλα6Ιαq.
Ατrδ τηv dλλη μερι& η Boυλγα_

ρΙα, τroυ θεοrooJvταv, dλλoτε, τo τrιδ

oργαvωμivo κρ&τoq τotJ κol[ΙβoUVι-

oτικor] μτrλoκ oτα Bαλκ&vια, αuτι-

μετωτrΙζει ,κι αυτ{ τroλJ οo6αβ
τrρo6λ{,ματα, καΘδg εμφανiζει τη'v

εικδvα Xδραg - επαiτη, πoυ 6λE'πει

τηv τnεivα ωζ &μεση και oρατfr τr'ρα-

γματι,κδτητα, ενδ εΙxε στo &μεσα
τrρoηy,oJ.μεvo τrαρελθδv lKαι Ξχει Kα'

crfrμ,ερα oo6αρ& ττρo6λfr,ματα με
τouq τoL}ρ,κι,κηq !καταγωY{q, γλδα-
σαq Kαι θρηακεiαq Mουooυλμdvoυq
και (αε μrκβτερo 6αθμδ) με τoUζ
'Eλληvεq Σαρακατo&voυq, πou εΙvα,

εΥΚατεστημεvoι εκει.
H PoυirαvΙα <<βxvεται>>, ετrΙoηg,

κα&Ιlq η ατrοτΙvαξη ειlδg ατταioιoυ
και TΓροσωποπαγoJq,καθεστδτoζ
δεv iφερε την αvαμεvδμεvη δvoιξξ

| !t\.

H Αλ6αviα τrαρoυoι&ζει εικδvα
διαλJoεωq, αυτf, <<η xδρα τωv αε'
τδυ>, η oτroiα frταv γvωoτ{, μExρι
τελεuταiα, περισσδτερo για τov τε-

ρiεργo, oρθδδoξo, κo,μ]μouνιστιKδ δo

yματιoμδ τηq, εvδ ατα κατoπι';&

Xβδvια αυξfrθηκε τo ενδιαφΞρov τωu

αoxoλoδμεvων με τηv τrαyικδαμια

λ.oγoτεyviα lμετ& αττ6 μΙα oειρd α-

ξιδλoycoν 6ι6λiωv (κυρiωg λoγοτε-

xvιrαbv), πoυ ,iγραι}ε ,και 'κυκλο'φδ-

ρησε o αημαντικδg, δoo και αμφι-

λεγδμεvoq (yια τηv, μδxρι τα πρδ*

σφατα xρδvια, ατ&oη τoυ, ατrdναvτι

ατo καθεoτδq) ,oΟγyρoνoq λoγoτi-

xvηξ τηζ lαμα{λ KαvταρΞ.

Σ' αυτδv τov κυκεδνα Lκαι στov

'κι.κλδvα τηζ αστδ€ειαg, εvτ&ooεται

και αντιτιαρατ&ooεται η Eλλ&δα,

δηλαδfr τo μδvo Kρ&τoq τηq Bαλ-

καvικ{q, τo oτToΙo αν,i'κει αν6καθεv

oτo μπλoκ τωv Xωρδι/ τηq Δδoεωg

και' τωv αoτικδv κοcθεoτδτω'.' και,

τα τελεUταΙα yρδνια, oτηv Eo'K.

Αυτδ καΘ' εα;τδ τo γεγoνδq τoδ_

τo, δεv Θα εixε ιδιαiτερη αημαoΙα,

&v δεv συιrE6αινε να ετrηρεdζεταt τo

τrαρδv 1και τo μiλλov τηq 1δραq μαg

ατrδ Tηv τiτoια fl αλλιδτι'κη πoρεiα

τωv lτρoαvαΦερθαειoδν και σ1ταρασ

oδμεvωv 1<,lρrjv.

Kαι, τo oτoυδαιδτερο, εivαι δτι

uτ&ρxoυν πραyματικ&, δπωg'και δ-

τι δημια.lργoδyται τεyνητ& fl ανα'

ζorrruρδvovται oκδτrι μα τrρo6λ{ ματα
τωv xοJρδv τorτo}v oε σ'xδoη με τηv

Eλλ&δα.
Mδλιcrτα, τo 1τερΙερyo εivαι δτι

δλεg τoιiτεq oι xδρεq, 'εvδ, απδ τη

μια μερι&, επrζητoδv τηy πoλυπoi-

κιλη 6οηΘεια του Κodτoυg μαξ, ττρo

κειμΞvoυ vα αι/τιμετωπΙαoυv τα ot_

κovoμι,K& |και πoλιτειακ& πρo6λfl_

ματ& τoUξ (εξ αιτΙαq τηζ yεlτσ'

νiαq τoυq Kαι τoυ δεδoμ'δνoυ δτι η

yδρα μαq αv{'κει ατηv EOK, τηg

oτroΙαq δxoυv τηv α'v&γκη και x'ρεl_

&ζovται τιξ καλEζ υτη'ρεoiεq μαg,

ωg Kβτoυq - μ€λoυg, ωζ γiΦυραq
και μεαoλα6{τρια9), συyχΦvωξ,
απ'δ τηv dλλη, αvτΙθετη, πλευβ

εττoφθαλμιoJv τηv εΦικ{, εδαφι-

κ{ ακεραιδτητ& μαζ, θEτovταg

θiματα μειoι.οτ{το:.l, αvιiπαρκτων {
ouvflθωv για δλεg τrq xδρεq. ιδιαi-
τερα Yια δoεg γειτovεJoυv.

Αυτfr εivαι η/ αrrτιφατιKfr, δoo και
εrτ ι κiιrδυνη, πραy'ματικδτητα...

3. 'Αs δcJμε τηv καθε'μι* τ-εpΙ-

iττωση xωριατ&, με δωρrκf, συvτo-

μiα, δπωq αρ,μδζει, &λλωoτε, ατηv
εθιloλoγικ{ Kαταyωγi μαζ Kαι επι-
6dλλει η ααuyκivητη κλεψιiδρα:

A' Η Γιoυγκrοολα€iα
Aπoτελεi τεxνητfr Ξvωoη Ξξ ξε-

γωριατδv εδαφικδv διαμεριαμ&τωv,
τα oπoΙα δεv αv.flκαv π&'yτoτε ατo
iδιo'κρ&τog. 'K&Θε &λλo: oδτε η ε-
θvoλoyι'κ{ τrρoiλευαη oδτε η ιoτo-

ρΙα, αλλ& μητε και η κoυλτoδρα τωv
λαδv τoυg ηταv π,oτδ, δλλoτε, κoι-
v€g, εvδ, dλλωoτε, 'Kαι oι yλδooεq

{ oι δι&λεκτoΙ τoυg διΞφεραv εvτυ-

τrωoιακ&. Τiλoq, ιrrn{ρyαν και Uφi-

σταyται διαφoρδg και ωs τrρoξ τηy
θρηακεΙα τΙoυ,κUριαρΧoiy.

Kαl, τo ατroυδαιδτερo, o πληfu-
o'μ,δg τωv ιδιαiτερωv λαiκδu δη'μα.

κρατιδν τηq Γι'oυγκooλα6Ια9 δεv εΙ-

xεv, iατω Yια μια xρovι'κ{ oτιγμ{,
fr δεv ατrδκτηαε τroτE, δρρη,κτη και
εvιαiα εθvικfr αυvεiδηoη, εκτδg du
ιαxuριαθεΙ ,καVεΙq δτι oυvt6η, τrρ&*

Υματι/ τoιjτo δταv o Τiτo αuy'κρor}-

oθηκε με τov Στ&λιv 'και αυτovoμfr-
Θηκε, oτnδτε δδΦ,κε η εvτiτrωαη κ&-

τroιαq λαi1κ{q αυcrπειρδoεωq 'και δη

μιουργΙαE κoιv{q εΦικ{q oυνειδ{-
oεωq. H σxEση, τr.χ., μεταξιj τωy
ΣEρ6ωv Kαι τωv'Kρoατδv flταv αvE-

καθεv yεμ&τη μiαoq και εxθρι,κδ τr&-

θoq...

Πραyματικ&, dv δrα6doει o ε\E

διαφερδμεvoζ τηy ιστoρΙα τωv φi-
λωv και φuλδv πoυ κατoικoJv oτη'
αημεριv{ Γιoυγκoαλα6iα, θα διαπι-
ατδoει αξιooημεiωτεs,και τroλυτoΙ-
Kιλεq διαφoρoτIoι,froειg, d και αvτι-
θEαεrq, τroιJ αvαιρol)y τα οrrrαραΙτη-

!τα o"τoιx€ια ειroτηταξ τηζ/ ωq ειΦζ
λαoδ, μια κoιuf, εθvικ{ αυvεiδηoη.

Eξ&λλoυ, oι τroλλEq γλδαoεq i
και oι εΙrrελδζ διαφoρετικoi δι&λε-

κτoι ,καθιστσjv δδoκoλη 'μδxρι και
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αδivατη, α.κδμα, Kαι τη oυvεvv6η-
,α;1 μεταξJ τωv τroλιτδv - πoλιτιo-
oδv τηq μιdq δημoκρατΙαq 'με τoυq

Γιoυγκoαλ&6ouq τηq dλληq. Αρ'κεΙ,
yα επισημειδoω δτι oτη δημoκρα-
τΙα τωv Σ,κoτr'Ιωv, τηq - δ{θεv - Mα-
:κεδoνΙαg, τo 20a/6 τωv κατoΙκωv τη';

.ixoυv ωq κδρια και εΘνικfl yλδooα
τoUζ τηv αλ6αvικη, &v δε πιoτδψoυ-

με τoν ,κ. Kdρoλo ΠαπoJλια, τrρδ-

ηv υπoυργ'δ των Eξωτε.ρικδv τηq xδ
ραg ,μαζ, τo τrooo'ατδ τoδτo πληoι_
&ζει τo 30χ, δτrωq ιoxυρΙoτηκε

τoι]τoζ, αε oυvivτευ'ξ{ τoυ, ττoυ δη-

μ'oαιειiτηκε oτov <<Pιζoατ&oτη τηq

Kυριακflq>>, TroU π16ρασε. ,\κδμα, εi-
vαι γνωo-τδ δτι oτηv περιoxfr - ε-

'τrαρxΙα τoυ (αυνεxδg αν,{αυ1oυ)

KoαoυφoπεδΙ'oυ οι 'κ&τoικor εivαι αλ
,6αvδφωvoι αε πoooατδ 90'%!!

KαΙ, 6δ6αια, αUτoΙ, oι Aλ6αvδ_
,φωvoι κ&τoικoι τηq λεγδμεvτlζ <<Mα

,κεδovlαq>> τηq Γιoυyκοoλα6Ιαg, εi-

ναι 'Kαι Moι.looυλμ&vol o-τo θρξoκευ-

μα, στoy'καιrδvα τoυλ&1ιcrτo, εvδ oι

lΓιouyκooλ&6oι τηq KρoατΙαq και
Σλo6εvΙαq εΙvαι καθoλικoΙ. Kαι &
:μωζ, oι αvεy,κiφαλoι τr'ρoπαγαvδ:-

oτiq των Σ,κoτrΙωv Uπoστηρiζouν α-
'vερυΘρΙαατα δτι υττ&ρxει μειovδτη-
τα <<MαKεδδvΦv> στη xδρα μαq, ε-

τrειδτ] ελdxιατoι 'Eλληvεq, σε3-4
τrεριoxEg τηq, εivαι δΙyλωoooι μεv
αλλ& oρθδδoξol και με ελληvικ{ ε-

Θvικfi oυvεΙδηση, €δδ ι<αι xιλι&δεg

1βvια Και πρoTrαyαvδΙζouv για τηy

<<λΛακεδoviα τoυ ΑιYατoυ>, Yια <(μα-

κεδovιKδ>) iθvοq ,Kα1 γλδoαα.
Kαι δλα τoδτα, εvrb ξEρoυv κα-

λd δτι Mακεδδvεg, ωq λαδq ενδg l-

διαiτερoυ Kρ&τoυs, υτrfrρξαv 'μtα φo-

ρ& ,και βvo'και oυ1'κεκριμE'vα απδ
τoy 8o μΞ1ρι ,και τov 2ο αιδvα τrριv

να γεwηΘεΙ o Xριoτδq, &ταv, δλoι

τoδτoι, oι Σ'λ&6oι, δηλαδ{ oι πρ&

γovoΙ τoυg, κατoικoJoαv στηv μα-
.κριvd αρxr'κ{ ,κoιτiδα τoυq, Crrιs o_

.ρooειρΞ,q τωv ΚαρπαΘΙωv.

oι'Νδτιoι Σλδ6oι (δηλαEi oι τrρδ
-Υovoι τωv oημ'εριvδv Γιoι.rμooλd-
6ωv,'και τωι, <<ψεUτσμακεδδιιrν> τηq,

{πrωq και τωv Boυλγ&ρωv fi εμφαvΙ-
,στηKαv ατα Bαλκ&yια, Yια τrΦτη
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φoρ&, oτιg αρxig τoυ 6ου αιδvα, {,
ioτω, oτα τiλη τoυ 5oυ αrδvα, αλ-
λ& μετd τη γ'δwηoη 1g1l XριqτoJ,
δηλαδfi l3-'l4 αιδvεq μετ& τo ελ-

ληvικδ φ)λo τωv Δωριiωu Mα'κεδδ-

νωy.

Πδg εivαι δυvατδv, λoιπδν, vα

τrαραλληλΙζoνται Kαι πoλιi περιoo'δ-

τερc irα oυvταυτiζovται εΘyι,κ& κα,

xρovικ& oι νoμ&δεg και γεωρyoΙ
o"λα6ι'κi1q καταγωγ{g <<ψεUτoμα]Kε_

δδvεq>> τωv Σκoπiωv, oι μιαθ'oφδρoι
των Α6&ρωv, oι <<Σκλα6ηνoΙ>> τωv

Bυζαvτιvδv, με τoυζ 'Eλληνεq Mα-
κεδδνεq, oι oτroioι ανi:δειξαv, τδooυq

αιδvεq vωρiτερα, τoυq διio <rrroυ_

δαιδτερoυq (oε τrαyκδoμια κλiμα_

κα) εκτr'ρooδτroυq τoυ αvΘρrΙcπινoυ

yδvoυq; Evιloδ τoιl τrρoαvαφερμiνo

Αριατoτiλη, o oπoioq απoτελεi το

&*ρo &ωτo τηs τελειδτηταq και
τηg μεyαλooδηq τoυ τrvεJ,ματoq,

και τoυ Mεγ&λoυ Αλεξ&vδρου, τroυ

εΙvαι o απαρ&μιλλos και ακαταμ&-

χητoq στρατηλ&τηq, &ν δxι και o

μεyαλδτερog εκτr'oλιτιoτ{q λαδv.

Kαι ληoμovor}v δτι, δταv oτηv

Πδλλα ζoiαε και δΙδαoκε τιq τρα-

γωδiεq τoυ o Θεi]κδζ Euριτriδηg, ατι-

xoυργoδoε o Αγdθcov τi ζωγ,ρ&φιζε
o περΙφημoq ZεJξιq (γεγovδq πoυ

oημαΙιrει δτι η ελληvικ{ yλδooα, τα
yρ&μματα και η τΞxνη εδριoκαv

oτη MακεδovΙα κατ&λληλo iδαφοq

για vα ανατrτι.rβoιiv ,και διδαxOoδν),

oι πρδγovoΙ τoυq κυηγoioαv ακδ_

μα &γρια ζ<bα για vα ετrι'6ιδooυy

και,καλλιξρΥoliααv,,μov&xα, xωρ&-

φια (,και δxι το τrvεδμα, τα γρdμ-
ματα και τιq τExνεq), πoλλd xιλιδ_

μετρα μακρι& οrrrδ τη oημεριv{ κα-

τoικiα τoυζ..'

B' Η Boυ}W,αρ(α

oι κ&τoικoΙ τηq ,E1oυv αv&λoγη

πρoEλευαη και ιατoρiα, διrrαq απ&
Υovoι τωv Πrραrτo6oυλγdρωv.

Τo αξιoαημεi,ωτο εΙvαι δτι τoδτoι

τrριrroδημrοdρΥησαv,και Φεoαv θE-

μα μειovδτηταq - ξΘεv - 6oυλγαρι-
κ{q τrρoελεδoεωg ,μερικδv Eλλ{vωv

και ,μiληααv Υια μια εvιαΙα (6oυλ-

γαρικη) <<Mακεδoviα τoιr ΠιρΙv>'

Εivαι, πβγμ,ατι, Υιr(,)στ& 6σα
oυvδ6ηοαv oτα τiλη του l9oυ και
ατιq αρx'Eq τoυ 20'oΟ αιδνα, o-τηv

τouρKoΚρατoJ,μεvη, ακδμα, Mακεδ'o-

viα, ιδιαiτερα oτα τrλαioια τoυ Mα-
κεδoνικoιi Αγ,δνα, oτrδτε o Ελληvι-
oμδq αvτι,μετδτrιαε (και) τηv εy-
κληματικ{ δραoτηριδτητα τωv Bουλ

ydρωv και 6oυλγαριβιrτωv κομιτα-
τζηδωv. Tδτε δyινε .Kαι η ψεUτoεπα_
v&oταoη τoυ 'Ηλιvτεv (Πρoφ{τη H

λiα), oτα I903.
Tη ακυτ&λη τηq ΘεωρΙαq περi -

δ{θεν - oλα6ικηq μειovδτηταq oτηv
Eλλ&δα τrfl,ραν Joτερα, πoλJ αργδ-

τερα, .oι Γιoυγ'κooλδ6oι, με τρδτη
εκκΙvηoη τηv ε'κλoγη τoυ ΤΙτo ωg.

Γ.Γ. τoυ Koμ,μoυvιoτικoJ Kδμ,ματoq,

τo 1937, και με κατoτιvδ o-r&δlo

τ'o 1943, oπδτε o crτρατηγδq τoυq

T'6μτro τrρo<bΘηoε,καl υλoπoiηoε τηv

π,ρooτr&θεια δη'μιoυργiαq στρατιω-
τικδv oωμδτωv, τroυ ovομ&ατηκαv

<<lη '/v1ακεδovι'κ{ ταξιαρxiα τoυ TΙ_

τo)>,και <<2η Mακεδovι,κ'ξ Tαξ ιαρ1Ια>,

εvδ η ετrΙoημη αvακηρυξη, τηq ovo-

μαoθεΙαηq <<ΛαΙκ{g Δημoκρατiαq
τηq Μακεδoviαq>>, Eγιvε τηv επδμε-

vη 1ρoνιd, τov Ariγoυoτo τoυ 1944'
Ξεxvol)v, δμωq, or Boδλγαρoι &

τι, δταv θiληoαv να εκπoλιτιcrτoJv,

o ηγεμδvαq τouq oτρ&φηΚε πρoζ τoy

Bυζαvτιrrδ (' Ελληvα) Αυτoκρdτoρα

Mrxαiλ Γ' ,και ζ{τηoε τηy αTτoστo-

λ{ Eλλ{vωv ιερccrroατδλωv. 'Eτor
&ρxιoε τo Ξργο τωv δJο αδελβν
τοrν, Θεoααλοvικδωv, MεΘoδioυ και
KυρΙλλoυ, τoυg oπoioυq αγιoπoiηoαv
κατ&πιy oι Ιδιoι, oε αvαγvδριση τoυ

oημαι.τικo,ι) θρηακευτικοU και ε'κ1τΦ'

λιτιoτικoιj iργoυ τωv δδo Eλλdιlaov

τηg ΘεooαλovΙκηq.
Θα ερωτ{oετε, ξμοrq, τδq αυμ-

6αΙyει, τδτε, vα ιrπoατηρΙζοvται σα
6αρd τδoo εβ@αλμα ααrflρικτεg
οcπδψειq, απ6 τoυq Γιoυyκoαλ&6oι.rg

αλλ& και απδ τoυq Boι.lλγ&ρoυg, τ*
λι, τελευταiα;

"Αq δoiμε, πoδ 'αι,αζητεΙται o

τυρ{ναq τηq αvιατδρητηq θεωρΙαq

τoιJq:
Η MακεδoνΙα στα αρxαiα xβvια,

κυρiωq τou ΦιλΙτrτoι.l και τοιJ M. A'



λεξ&ιlδρου, εκτειν,δταv oε ευρriτερo

εδαφικδ xδρo, oε αx'Eoη ,μ'ε την E-

κταση τηq MακεδovΙαq τηξ σημερι-
vηq Eλλdδαq.

'Oταy oι Τoliρκoι κατΞλα6αv &
λη, oxεδδv, τη Bαλκαuικfr, η xd:ρα
τoilτη (τιoυ vωρiτερ,α υπoδoυλδθη-
κε σ*τη Pωμα'iκfr Αυτoκρατoρlα και
oτη oυvixεια απoτ.Ξλεoε τμ,{μα τoυ

λεγδμενoug << t λλυρικoι}>> τηg Bυζαvτι
vfr q Αυτo.κρατoρiαq), oυγxωvεδΘηκε
oτηv ατιΞoαvτη. oθωμαvι,κfl Αυτoκρα
τoρiα. Mε τηv εξααθΞνηση τoJτηξ
και/ .στιζ αoxig τoυ 2Oo'ri αιδνα, με
τouq εΘvικοατrελευΘερωτικoig ccyδ_

Vεζ, Και τoυq πoλΞμoυg Joτερα τωv

oκλα6ωμEvωv xωρδv τηg Bαλκανι-
κ{q πρoΞκυψε για -τrρδτη φoρ& τo
ovoμααΘδv <<Mακεδovικδv ζ{τημα>>
στα τιλαΙαrα τoU ευρι)τερoυ και
yvωoτoδ) <<ΑvατoλικoJ ζητ{ματog>>,
δηλαδ{ το πρδ6λημα τηg τιiyηg τωv

εδαφδv τηq <(Kαταρρδoυoαg>> oΘω μα-
vικfrg ΑυτoκρατoρΙαg'

Mετ& τoυq Bαλκαvικoδq πoλE-

μoUζ, α1τoφαoΙoΘηκε n τJxη και η
διαvoμfr τoυ yδροu τηg MακεδovΙαg,

η oπoiα, στα αρxατα 1βvια, δτrωq

εi,δαμε, αvlj,κε oτo ελληvι'κδ, δωρικδ

φ'jλο και κρ&τog τοrv Mακεδδvων.

Τελικd, με τη o'υνθfrκη τoυ Boυ-

κουρεατioυ (τηg l0.4. 
,l 9l3 ), μoι-

ρ&oτηκαv τα εδdφη (τηg αρxαΙαg
MακεδovΙαq) o_τα τρΙα, και τo 5l%
δδθηκε crτηv Eλλ&δα, τo 39% oτη
Σερ6Ια και τo υπδλoιττo (10%)

oτη Boυλγαρiα.

ΠρΞτrει vα αημειωθεi, δτι oτo
390/6 τηg Mα,κεδovΙαg, τιoυ δδsηκε

oτη Σερ6iα, υτr{ρxαv Kαι τroλλοΙ
'Eλληνεg, μ,ε ακραιφvfl εΦι,κfr oυv-

εΙδηαη (δτι,ωq τr.x. στo περiφημo

Movαoτfrρι, τα oημεριv& Bιτδλια -

Mτrιτδλια), τroυ αvαγκdστη,καν vα

καταφJyouv ατηv Eλλ&δα, δτrοη dλ-
λωαrε, oυιr,δ6η,κε ,και με τoυg 'Eλ_
ληvεq ,οι oτιoΙoι κατolκoJσαv o-τo

τμiμα, τo oτrοio κατακυρδθηκε oτη
Boυλγαρiα. Eξυτrακoδετα ι, 6L6αια,
δτι αρ'κετoi Eμειvαv στov τδπo, &
τroυ yεvufrθη:καv/ δπoυ και κατol-
κoJv,και Φμερα, ΦλαΦ στη σημε-

ριvfr Γιoυγ'κooλα6Ια, αλλd και oτη

Bouλyαρiα, xωρΙq vα Uποστηρτξει
τroτδ η Eλλ&δα δτι απoτελoιiv τorj-

τoι μειoνδτητα, η oTroτα vα τηg δi-

vει δικαιδματα αμφισ6ητfroεωg τηq

εδαφικflq ακεραιδτηταg τωv δδ'o τo'j

τωV Υειτovικδv xωρδv...
'oμωq, δεv oυμ6αivει τo iδιo μ;

τηv vσoτ'ρoπi.α, τη oυμτrεριφoρd καt

τηV τroλιτt,Ki - τrρoτιαy&vδα τηg Γι-
ouyΚoσλα6Ιαq, oε τrρδτ'o 6α9μδ και

τηg BoυλyαρΙαq oε δειiτερo τrλdνo.

'oλα τor]τα TΓoU TΓρoαναφEρθη-

καν εiναι αυτατrδδει'κτα Kαι ιcΓτoρι-

κ&, ατρ'&vτα;τα, Θεμελιω'μΞνα.
'oμωξ, δπoυ η πρoταγ&νδα, oι

oκoτrιμδτητεq Kαι oι τrαμφ&γεζ δια-

ΘΞαειq δεv Ξxoυν μEτρo και δεv γvι+'

ρiζoυv εuτrδδια αξιoπρiπεrαg. αo6α-

ρδτηταq και αλiθειαζ, μτroρεΙ η αυ-

vεxηq επαν&ληψη (κατd τη συvτα-

γ{ τoυ xιτλερικoJ Γκαiμπελq) τωv

τrρoπαyαvδιoτδv απδ τη μι& μερι&
Και η αδιαφ,oρτα τηζ &λληq (ελλη-

νικflg) τrλευρ&s, i, Eoτω, η υπερ-

6oλrκfr εκτΙμηo{ τηζ στα ακλδνητα

δεδoμδνα τηg ιoτoρικηg ετιατfrμηg,

vα 1ταραπλαν{ooυv τoUζ αvημΞρω-

τoυq, αμαθεig (ω-c πPog τηv ιστoρiα

των λαδv τηq Bαλκανικfrg) και α-

δι&φoρoυg για τηv εξακρi6ωoη τηg

αλ{θειαg ξΞνoυq, δταv, μ&λlατα,

xρηo'μo'.oi.Ιται αφειδδq 'και <<τo &
τrλov τoυ xρυαioυ>>, δτrωq δyραφε

μητρoπoλΙτηq τηξ τoυρκoκρατουμΞ-

vηζ, ακδμα, BΞ'ρoιαq - Ν&oυoαg

Trρoζ τov oικoυμεvικδ Πατρι&ρyη'

στα Χρδvια τoυ MακεδovικoJ Αyδ-
vα.

ΑξΙξει vα ετrιoημαvΘεΙ και εδδ

δτι η τεxvητη - δηθεv - <<Mακεδoνι-

κfr γλδααα>> διδ&oκεται frδη oε Ι6,

τoυλ&xιoτo, Παvεπιoτ{μια τoU εξω

τερικοι} και 6Ξ6αια και oι &απov-

δoι <<φiλoι>> ,μαg Tοδρκoι Ιδρυoαν E-

δρα διδαoκαλΙαq τηq στo ΠαvεTrι-

στiμιo τηζ Kωvσταιrτιvouπδλεωζ.
Kαι &q ατrΞ,δειξαν τroλλoΙ επιατ{-

μovεq, δτι η γλιbααα, πou μiλoδv
(τrαρ&λληλα και oυγxρδvωζ με την

ελληvικξ) oι ελ&xιciτoι δiγλωoooι
'Eλληνεg δεv εΙvαι τrαρd τταραφθo-

ρ& μι&q αμφια6ητoiμεηq τrρoελεδ-

oεc:q διαλΞκτου τηζ 6oυλγαρικfrq
(και δxι τηq γιoυyκooλα6ικ{q)
γλδooαq με τroλλ& 'μ&λιoτα oτoι-

xεΙα - δdyεια ατrδ τηv ελληvικfr
yλδooα. (Ewoδ, ιδιαΙτερα, τη σUμ

6,oλfr τoυ K. Ι. Toroι}λκα, στιζ αp-

xδg του αιδvα μαq). Η δε ovoμα_

oθεΙoα - δηθεv - <<μακεδovικfr yλδα-
σα)> τωv Σ,κoπΙωv 'εiναι τrλαατδ ε-

φεJρημα, δτrωg ατriδειξε τριν τρειg

δεκαετΙεq και τrλ,δov o αεΙμvηατoq
και αo6αρδ9 ετrιoτ{μ'oναq/ TΓαvεTtι-

oτημιακδq καθηγητ{q τηq γλωooo-
λoγΙαg Νικδλαog Αvδριδτηq, αφoδ

ι<ορμδ τηg ατι1oτελεΙ η επ'εξεργαoΙα

oριαμivωv ατoι1εΙ'ωv τηξ 6oυλγαρι-
κfrq fl <<μειξo6oυλγαρικfrq>> yλδαoαg
και δxι, εv τr&o'η περ'ιτrτδ<rει, τηq

γιoυyκoαλα6lκfr q, δτrωg ειτδθηκε {-
δη.

TΞλog, δεv 6ρδθη,καv μνημεiα και

ετrιΥραφiξ/ oδτε &λλα κεi'μεvα, τα
.oτroiα vα γρ&φτηκαv o' αυτfr τηv

γλδαoα <<φ&vταoμα>>, πou ηλθε oυ-

ραvoκατE6ατη, απδ τoυq αιθΞρεq

τoυ &μετρoυ αω6ιvιoμoιi Kαι τηq

τroλιτικ{q ακoπιμδτηταq- τωv αλλη-

λooτrαραβμεvωv Γιoυγκooλd6ωv,
ot oποΙoι, εvδ 'καΙγεται τo oτrΙτι

τoυg, <<πε,ρi &λλωv τυρ6dζoi-.lv>> καt

oμιλoδv, δτrωq τα &μυαλα Και τεμ-

πEλικα τζιτζΙκια τoυ γvωoτoJ μL
Θoυ τoυ Aιαδτroυ...

Εξ&λλoυ, crτιζ αι/ασκαφ'Eq, τroυ

yiνnoνται στη Γιουγ'κoαλα6iα KαΙ

ατη BoυλγαρΙα, 6λδτroυv τo φ'ωξ ε-

τrιγραφδq, μov&xα, τωV αρXαiων/ μα
κεδovικδv, xρδVωv, γραμ'μEνεg oτηv

ελληvικfr γλδooα..'
Kαι δμωg oι Γιoυγκooλ&6oι δεy

oλιγωρoδv. Aφoδ λoιτrδv, πλαατo_

γρ&φηoαv τηv ιστoρiα και την αλi-
Θ-ια, oυγκβτηααV <<μαKεδovιΚδq>

ταξιαρxiεq, κατασκεδασαv και τηy

- δiθεv - μακεδovι,κι] γλδoαα, lioτε-

ρα iδρυoαv, αυΘαΙρετα, Kαι <<μακε-

δbvικd>> εκκλη'oiα, o-τα 'l 958 και

ατα 1967 αvεκflρuξαv τoJτη αε αυ_

τoκEφαλη.-
tμεiq, oμωζ, τι καvoμε;
Πδαo αξιοττoιfrααμε, π.x., τα κα-

τcrτrληκτι,κ& Kαι' ελληvσrrρετriστqτα
εuρfrματα τηg ΠEλλαg, τα.l ΔΙoυ,
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τηq Σivδoυ και ιδιαΙτερα τηq Bερ-

γivαg;
Eιδικδτερα, απδ τo 1977, 6ταν

η αρxαιoλoγικη oκατ&vη τoυ Kαθη-

γητ{ Mαι,δλη Αv@vικoυ iφερε oτo

φΦζ τoy τ&φo τoυ ΦlλΙτrττoυ B', με
τoυq μακεδovι'Koδq θησαU'ρoι)g - κτε

ρioματα, oε 1ρυαδ, δφαoμα κ.τ.λ.,

'με ξεoxωριoτEq ζωγραφιiq - τoιxc-

YραΦiεζ, αγαλματΙδια και τιq δxι
λιyδτερo oημαι,τικ-g (απδ ιoτoρικ{
_ εΦ'oλoγικ{, γλroαoικfr - γλωooα'
λογικfl &πoψη κ.τ.λ.) gn11J,μ6ιεq

<rτ{λεq, δτoυ αvαφδροvται ελληvικ&

ovδματα, πoιd αξιoποΙηoη κ&ναμε,

.ωq Kβτog;
Kαμiα η σΧεδδv ,καμΙα. Εγκατα-

λεiψαμε αvαξιoπoΙητoι.lg και αξια'
λδτrητoυq τoυg τ&φoυq, l 5 oλδκλη-
.ρα xρδvια, και αρκεατ{καlβε στ! pε

ταφoΦ τcov ευρημ&τωιr oτo Moυ-

.oεΙο τηq Θεαoαλoviκηg, μακρι& α-
-πδ τοv 1τIpo, δτoυ 6ρΦηκαv και &
τroυ <<,Eζηoαιo>, τr&vω { κ&τω οrπδ τη

φιλδξεvη .και ιατoρικι] yη τoυ κ&μ-
-rroυ τηζ HμαΘΙαq, δπoυ κυλ&ει o

μεγαλJτερoq παrαμξ τQξ XδPαξ,
ο lεβq τωv Mακεδδyωv Αλιδκμωv,
δτroυ, κoιrτ&, εi1αv *αroι*r]oε, oi
Jν1oδαεq και λΙγo πιδ τr,δρα oι ΘεoΙ

τoυ oλΦμπoιl...
'Αq ελτrζoυ.με δτι δεv θα αρκε-

,ατεΙ τo Kρ&τoq στηv καταoκευd
τ<ov ατεγ&ατρc,ι,, μδvo, τωv xωμ&-
τωy και δτι θα εττι&Ιξει και τo Ιδιo

τη σιrμπεριφορ& πoυ απαιτεΙ απδ
τoυq Bρεταwoδq Yια τηy rπιστρΦ
φf τωv Eλγιvεiο:v, ετrαιrατoπoΘετδv-
'ταq τα μoιrαδικd ει.lρ{ματα τηq Bερ

γΙvαq ατov ιατoρικδ και ψαικδ xδ
ρo τoυq, δπou πρΞτrει ιrα κατασκεU-
qαθεΙ τo κατ&λληλo (απδ κ&Θε &-

τroιtη) μoυαεΙo, Υια ι}α λ&μτroυv και
να ακτιvο6oλoδv απδ ε'δδ τoilτα
και vα διαλ6μτει η ιατoρικ{ αλ{-
θεια.

'Αv Θδλα.lμε vα μη 6ιζouv ,και

'τrαρα6ι&ζouv oι Γιouγ'κoαλ&6oι και
οι Boδλγαρoι τηv ιcrτoρiα μαq, &s
.oε6αoθoδμε.πΦτoι εμεiq, oι 'Ελ-
ληvεq, τr1v αδιαμφιo6frτητη αλfrθε ια,

δτι, δπωg τα βρια δεv μ'τroροι)v vα

ζoυv ψoιoλoγrκ& και στιs oμσρφ&

τερεg γυ&λεg, γιατΙ 6ρΙακovται μα-
κρι& crrτδ τo φυαικδ τrερι6&λλov

τoυg, δτoι και τα αρxαιολοyικ& μη
μεΙα και ευρ{'ματα δεv εivαl δυνα-

τδy ιrα ξεvητειiovται, αλλ& πρEπει
ατiλvoυv τα κατ&λληλα μυv{ματ&
τσUq και vα φωτΙζoυv τηv ιoτoρικfr

αλflθεια, 6ριακ6μειrα oτov τδπo, &
froι, 1τρωτoστ{Θηκαv, δε,μ'Eιrα μαζi
τoυ, με τoυq θβλoυ'ζ, τQv τrαρ&δo-

σrl, 'βε τιq θδελλεq rκαι με τιq κ&-

ψεq τηζ γδvιμηq γηs και τηs περιo-

xηζ, η oπoiα επιλtΧτηκε Υια <vα

ζiαoυw, ωg αtδvια μvη,μεiα τηq αv-

θμbτrrvηg καλλιτε1vικ{g δημια;ρ
γiαq...

Να ελπΙζoυμε. δραγε, δτι ο αvα-
oκαφiαq τηq τrεριo1,{q, καθηγητ{g
κ. Mαvδληq Αuδβvι,κoq, θα υλoτroι-

{αει τηv τrρδoφατη xαι, €τri τδλoυg,

καλοδεxoιiμεη ιrπδoxεαi τoυ/ π(,ξ
Θα 6oηθ{αει και o Ιδιoq, δατε τo
(,μακ&ριo και αδι&φρo) ελληvικδ
Kρ&τog vα επιτελΞσει τo κοιΘiκοy

τoυ, δοrrε ιrα αvεΥ€ρθεi Ξvα καλλι-

μδρμα,ρo μoυσεΙo ατη BεργΙνα, τo
απoΙo Θα εΙvαι δναq αδιξευ<rrog.
και τroλυo'{μαvτog φ&ρoq, του Θα

φωτΙζει ,και διαλαλεΙ τηv ελληvικδ
τητα τηξ μακεδovικ,flE επαρ1Ιαq;

EΙθε...
Σαq ευ1αριoτδ>.

To ''Aργot Π1Θλo{πoννtισoυ Kσil To 'A,βYoζ oρεoτικ6
δι5,o π6λειq πoυ συvδ6oνTαι ιστoρικ6

Eτrει,δi τo 'Αργoq oρεoτικδv Πε-

λoπowfαα.l ouvδiεται ιoτoρικ& με
τo 'Αργoq τo oρεcrrικδ, o Δ{μαρ
xoq Δημ{τρηg Π'ατrαvικoλ&ου Ecrτει-

λε τηv κ&τοrΘι επιoτoλfl ατo Δ{-

μαρxo τoυ 'Αργουq Oρεcrτικοδ με

ημερoμηvΙα 18 MαρτΙoυ Ι99'l και

ταυτδ1ρovα ετrμΥματσποΙηoε επΙ-

σκεψη στιξ 29 MαρτΙ'oι.l και αυζ{-

τησε τα θEματα ττoιr τrεριλαμ6&vov-

ται cΓrηv ετrιoτoλ{ τoυ με τoy εκεΙ

Δ{μαρ1o.
Τo κεiμει,'o τηq ετrιοτoλξζ τoυ Δη_

μ&ρxoυ μαq:
<<Kδριε Δ{μαρxε τoυ 'Αργoυq o-

ρεoτικoδ,
Σαg εΙvαι 6ε6αΙωq yιιrατoi oι ι-

ατορι,κoΙ &αμoΙ πoι.l oυvδEoυv τιq

διio τrδλεrg μαg, τo παv&ρxαιo 'Αρ
yoq με τo μεδτεoo 'Αργos oφoτι-
κδ. ΑργεΙoι τrρiyκητrεq, οcπδγoιloι

τoυ T{μειroι,,, εγκcrαατdιθη,καy κα-

τ& τoy Hβδoτo oτηv 'Αvαr Mακε-

δovΙα και Ιδρυoαv 6ααΙλεια και τr&
λειq, αv&μεo& τουq και τo 'Αργoq

oφατ,ικδ. MEαα ccπδ τιg xιλιδδεq
xρδvωv πoυ πEραoαv ατrδ εκεΙvη

τηv επofi και αμδτρrμεq περιτrE-

τειεq αι.lτoδ τoυ τδτrοι; πoυ λiγεται
Eλλ&δα, α6{αrηκcrv oι ιoτoρικΞq

μv{μεg και ληoμovfrΘηκε η σrεη
σιrryεvι'κi σΧEση το:y δι)ο τrδλεωv.

Πιcrτεr}ω κ. Δfiμαρ1ε δπι μετ& α-

πδ τδooυq αιδvεq απoξivτooηq εi_

vαι η κccτ&λληλη oτιγμ'{ Yια μια
vδ,α πρooEγΥιστlr τωy &)o πδλεωv,

ol)τωq δαrε vα Θεμελιωθoι)y αv&με-

α& τoυq Goι ιαxυρoi δεαμoΙ.

Σriμερα μ&λιαrα τroυ jrπoπτα

κEιrrρα αμφια6rpoδv την ελληvικ&
τητα τηζ MακεδovΙαq, η τrφαπ&_
Θει& μ.αq αυτfl θα E1ει εθνικfi θα
Ξλεγα αημαoΙα και θα 6φι τrι-

ο,τεδω, τrαιελλι\vια αιΖrαΙτδκριση.

Ωs αρXi τωv επαφrΙlrr μαq τrρo-

τεΙvω τηv oρr&ιrΦση δδo αυvεδρi_

ωy, τo πβτo oτηv τrδλη σαq και

τo δεδτερo crτη δικfl μαq, με σκα

'r,δ 
αφ' εvδg τη γvωριμΙα βαξ, αΦ'

ετEρoυ τηv παρα.JσΙααη τωv ιoτα'

ριι<}v δεδoμΞνωv crτr,δ ειδικοδq ειατy

γηTΞs, ιcrτoρικoυq ,Kαι αρ1αιoλ&

γoιlq. ΠρoσrπδΘει& μαs Θα εΙιlαι ιyα

δoθεΙ ευμΙα δημooι&rητα.

}vlε τηv πε.τroΤθηαη δrrι θα αι,τα-

πoκριθεΙτε Θερμ& c,τηy ττρ&rααi

μoυ, αιrαμ'Evω crrr&ι"rrpi σαs και

ααq πλry>oφμb δτι τrρα'τΙΘεμαι τo
oιlιrτoμδπερo ιiα σαs επισκεφθδ Υια
vα αuζητ{αoυμε απδ κoιrτ& κoιvo)q

τρδ,πoι.tg δρ&αηs.

Mε εκτΙμηαη
o Δfμαρ1oq 'Αργαlq

ΔHM. ΓlAΠΑΝlκoΛΑoΥ
Απδ τηv <<Διrτικfr MακεδovΙα>
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To ((MAKEΔONIKO zΕ{TΙΙMAll
Ιoτoρrκr1 δεcbρnσn του lθματoq

1. Aρxαι6τnτ€l

Οι Αρ1αiaι Μοιxεδ6yεE tβων ,ι-

'ια,ψpια6ιτητω φ6λo,ελληνια'6. Ei:e
εi'ναι διυ'ριx,6 η β,oρειoδυτcxδ φυ\ο,
oυγγεν,d6 το:ν ΙΙπεηpωτ'ιilν, εiτε αιο-

λιx,6, oυγγεν'j6 τοly Aιo,λ6ων τ11ζ

@ε,ooωλiα6 (πρcν εγxωταoτα'a"h exεt
τc βcl,:ειoδυτ ιx'6 φι:)'ο τωy Θεooα-
λιbν) , 6πω6 τε/γoυy ci1ψe'pα 'lα δε-

7.cc'iv. η :λλτ1ν:,x6τητd,; τoυ; δεν

υ,ι,ιφιa6ητeiται" ca6αρα oτι6 ημ.6p:;

για'q"u, πα,ρ6'λo π'aυ διατυπιbθηxα'i
opιαμ,d',ε6 αvτ[,θετε6 α:π&!ε''q ωτr,6

μqρι,ii'o6ζ vειilπε,ρ.oυg ιcταpr'xο'5q r'α'''

γλωocολωyoυ Ξ, Υ'LΦτ[ δεν ε,ρμηνε6,θη-

ιxν .ap'$α, q,. μα''ρ-uυρteq των αι?NαLωΥ

z'l^l^lριφ€ων 7.1'L δ,εν εxτι1ιτ]θη::ε

cω'cτ&, τo cγετιx& περι.aριψ€νc

γλι,:loοιlι6 υ,).:,xδ πoυ δ'lα.cιilζεται.

oι \φxα.Lοt Mαxεδ'6ν'ε9 p,ρioxοr-

aσ,ν σιpχ|x& εγx'ωτεο'ττ1μ.i'νoι σi'η

BΔ. Mαy',ε'δoν{α. Lπ6 xεi eπ,εxταfrη-

xαl') ι5τTl) 'ε6Ψq''η πsδ'"α'δα τoυ' Αλι-
ωηιoνω, 6που, αφο$ αn'ωιθη'cαν i1 υ'

π€ταξων ιλλυ,cιr'*, ια'' θραx'.τα 9$'

λα, i,δρυ'oαv τo Mαxεδοyιτ"δ xρ'ατoq,
ενil oι τεριaaiq τηq BΔ. Mαxεδo-
vlαE πε,ρ'ξμειναν ων,εξωρτητε6 ηγeμ?-
νiaq. λργδτ'eρα oι βωcιλεig τηE Mα-
γ"edoytωζ επειxτωΘηxαν ω6 τo,ν Στ,ρυ-

μ6vα. H ,επi αιιbνε6 o'γετι.wfi απoψ6-

vω,orj τoυ6' στη:' χωi?α πoυ φ,6,ρ,ε,ι τl
δνα,ιω τoυq oυvετ6'λεoε ιΙτaoφασL:σ|τa-

xω ωcτε νω διωμqρφωlθoιiν oε μιd,
ωυ,τoν,c,μη ενδτη'τα, xaιΥωΥιxh xαι
π,ο.λιτιxτj, 1ω,ρi6 μεγ&λη επiδpωοη
τωγ *,λλωy trλλfvων xαι επoμdνω;

1ω,ρd6 την πo)'''τιoτι.τ"i1 αν'&πcτυ'ξτι

1ψ'1'1aπι.οτ€ρ,ωyl πε,ριoχ6y.

Για την aλ}'ηνυτ'6τητα τωy Mαxs-
δ6νων ,μαρτυ ραlν 'o; αργα'iεq πτγγ€.i

xσ.|. συνηΥq?odν τα. πqρi.'ψατα τηi
γλωαoολω1.iαζ' πoυ pαa{ξoνται aτη
,μελ6τη, τoυ γλωooιπo6 μαrι,ε,δονιxo6
ιδ:δματοE.

Απ6 τoυζ αρ1αtaυq ιoτqριxoιiE
l;ιpιιΔ1qa o 1Ιρδ|δoτo; αvωφ6ρει τoυ6

Mαxaδ6νε6, γνσ.L τoυq θεωφi 1ωρiE
διαταγμ6 'EλληνεE: u'EλληvεE δε

εiναι τaδτr'nιζ τσJζ απ6 ΙΙερδ'ixxεω

γε^γo'i'δταE, xατd.' πeρ ωυτ'oi λ'6γoυoι,
αυτδ; τε o6'τω ου,γ1d'νω επιoτ&,i-ιενo6

τ"ωι δ"ii x|αL εν τotσL 6π,ιoθ,εγ λ,6γoιcι
απαδεilξω..., (Υ , 22, 1) . o lδιoE ι-
6τaι)ιγl'2'3 1l1α,.|'oιJσL&)ξεL τov βαoιλ6ι

τnq
iMαρ iαζ F',[υoτ'αζoπoΦλoυ

- tΠελεκnδoυ

τωy Mοιxeδδγ,ωy Aλ6ξωvδ,po Α'
(τ495 - 4boΙ44q, δεαπξoυαα ψ,o
φη τη; Mαxεδoνιr'τj6 ιoτaρ'tα6 τον
5o αιιjlvα, yα. λ,6ει 'την επ,oxf] τω,v

Περoιxιilv πoλ6,μων: "ωιπδq τe γ&v
'Eλλην 

γθvog εl1ιi τ' αρaα{oν, xα,.

αντ' ειλευ'θ,6rρη6 δεδουλωμdνηη ο$τ
αv ,ε,θ6λoιμι oρ&ν τηvEλλ&,δα> (ΙΧ,
45, 1 _ 2)aε. o^.o, 19y dλζiξαvδρo
A.' y,αι μ6wu, xαι 6γι 6λoυ6 τoυg

βωcι,λ'εi,6 τη6 Mαxεδoν[αq, oνδψωaωι

cι μεταγεν6,cτε,ρo'ι uΦιλdλληναr, γιι
iνα o'lτy"exPημΦo λ6γo: .γιατt pο'l1-

θ,η'cε απoτ'ελe,qψατιτud.' την "Eλληνι-
x{> ,:υ,μμα1dα τηs Kαρiνrθ'αl εναντtοΥ

τι0y ΙΙ ε,ρcιilν".

Γιοι την ε'λ'ληνιxδrcητω τωy ]t[αxe-

δ6vων μοιρτυ,ρaυν eπtaη'E dψeoα t1

,dμμεοω o Θoυruδiδηqoo, xαι α,ργ5-

18'?α o Aιμρ'ιαν6qa|, o Πoλ66ιο6",
o Tiτaq Λi]6ιο,ζ" xαι d,λλoι. Στην
α.1ογαι6τητα.,oυδ6πo,cτε τdθηxε θξιz
eθ'ι'.:ι"6πηταq τωy MαxεδδV,ωY, .α1ιpι_

6'ωq γcατ[ frεων 'Eλληνe6. o,l ιcτo-

ριτ"oi των Σxoπ[ωy θ1ουν ευtριlτατα
εημετωλλευτi1 τo γε"γoν16 6τι ο Δη-

μoαθdν'η,; ατaxαλei 1'aν ΦL\ιπτ,'

"βωρ6αρ'a>>, ωζ απoδ'eιxτι'x6,στo]-

aeta τηq μi ελληνιx6τητω6 τoυ. Q-
ατ6cο η λdtξη δεν o{pια,ιvε πι&' ωυtl-1

τη'γ eπcrΙ'h μ6νυ τoν ξdνο, τoν αλλ6-

γλωcoo' ω)"λ&, xωι τον απoλtτιoτ'ο'a:

o Aθηvαio; Δψ.ooθ.6νηE θεω,ρoι}oε

xωτιbτε'ρa π'cλι,τιsτcx&, τoν flωaυλ€,ι
τη6 MαxaδoyiαE. Eξ&λλα: δεν πρ6-
rεL νσ. ξε1vοξlε τoν 9'ωνα.τι'αμδ'xιι
τοy c.ττιxδ Φwxιφ6 ται'pfiιοφα'' oΓε1l)Yραφιx& 6ρι(ι τig trηεigovοg, Mοxιloγ{αg
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oτlο!''Οζ αγιDyι1ζdτoιy εναντ[oν τoυ Φι-
λiππου, 1ιατ[ τ[cτoνε 6τι θα υπo-
δο'jλωγε την υπ6λ'o'ιπη Eλλ&δα xωι

ττyl π'δλη τoυ. Kα,ι γ'r'ατi cτo yto πo-

''i'''τ,υx6 σχrμα π,ο,υ επθ6αλλαy oι Mοι-

zaδ4νε'E cxflμοι ξ'6νο π'ρoq aην a'6τe

τ" 7ατa'3οα" αντlληι],lη τη; κδληs-xιρ'ω-

τουζ' η Aθlvα δεy θω ψπαρουae νω

} g α'$,ρωμωτioε,',ρ'6ι'ιa ηrγ επιv'δ'u .

Τ''α ττ1ν 'il')"ηνιxδτηπα τη6 γλιilc-
σα.ζ τωγ Aρ1αiων Mαxε,δ6yων εi-

1αy διωτυπω,θ'γi αριoμ,dyeζ αμφι,6oλi-

ε6, z,qρiι,16 επειδτ} δεv d1oυv ωζ τιδ-

ρω βρeΘt1 xe(ψeνα fi 6oτι ολδx}'τγ

ρεq φραoaυg σe ιψσ'γ"Θδ|ονLxτ) δι&λε-
xτo. Σi1ψερα aττ6'oo, rioτε'ρα σJΙΕ6

cυ^ρxρ'ιιιxi1 μελdτη δλ,oυ τoυ γνω-
στο0 γλωσσιxοδ ,υλιxo6, ot "ρ}lboaο-
λδγoι, ,6πω'5 1ι.αL aL ιcτQρι.xo[, αno-

δξoνταl τoy ελληyι?ιδ γα'ιραxτi1'ρι
τηg μαxaδoνιxf6'διαλdxτoυa6. Tα ε-

'π4ψενα orcaιγieα δεi1νoυν 6τι πρ'δ-
y;aL'τΦL ΥLΦ rμι,& διdλeιτo τηE ελλην:-
xτ|6 γλιbooαe:

To (διο τo δνoψω τωy Mατεδ6yω'μ
'et'ναι e\ληνιxδ: η λdξη μωxεδνd;
,ψωριυρεLται. τ]δη ccoν 'oμη;ρo (oδ.

η 106: oι& τε ,φ0λλα μαxεδvτ]6 αι-

γedρoιo) xαι' aη'ψα[yaι ι.|.lηλδ;, μα-
,r.ριig, λ.lγqρ66. Αντ]xeι δηλ' το aθνιil

γυ,μo στοι ονδψωτα εxetνα πoυ δηλιi-
yq,γ.) tσ" φυoιxd, χαρα,',Lτη|7Lστcx&. ε-

γδ< λαοι1. Eπioηe -cα, ^/'13\ρ'"α oνδψα-

τ4 τωy Aρ1αiων Mαxελδyων, τα :-
νδ'ψα,τω θaιilv, ,μηνιbv x.d'', δπωq *αι
τσ. πqριoο6τqρα τoπωνιiμια, eiνιι
cλληνιx&, oε μαxεδoνιxτ) δι&λεxτο,
'xωι Σγ dγaυν xαιψtιi' οψoτδτητα''ψe τα'

ΦpωxoΙλλυ,ριx&,. '-Νν oι Mαxaδ6ve6 *,ρ

χισαy yΦ εξελληv!ξovταL τoν bo cι.
τ.Χ., 6πω6 δ,ιατεiγ,ργ1a,1 oc ιaτoiριxoi

τι'}y Σχoπiωy, τ6τ'ε π'ιilE εξηγεiται τo

1εγoν6qδτt δ,ι ω τ i1'ρ η's αν xι5-

'ρι"α oν6',ιατα, oνδψατω μηνιilν xαl τa'
πωvυμ[α oτη ψωτdδoνπ'\ δι&}uεxτo,

'πoυ 6μωg ,ε/νωι ωνα1η'.o6τjτητω αλλι;-

νιτω; λυ''"&' τα .ελληνιι& διαλειτιx*
.0ν'6ψσιτα,πoυ δeν ανtγ'nνν σττ1Υ Φτ1L'

'xi1 δι&λexτo, απΔ ιπoι3 τα π^i1'ραν r't

Mακεδ6νεE τcy.l 5oυ xωι 4aν ωι. 'π.Χ.,

αy'δεy τα xληρ,ov'6μτ1σΦΥ σ"π6 ,ψLσ, ιlα.-

'viιδacη αy,6xαθεry ελληvιιτ]" ;
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oι iδιε6 τ,αΡατηΡησΘι6 ι,o'16oυν xαι

ΥLα, το ,λοξιλoγιτ6 υλιx6. oι λjξειg
cε μωxeδονιx6 ι,δiωμα πo,υ μα6 'δια-

οωaηιαν ε[να'" qχeτcxω λt^γεq: ψ6νo
16,3, xωι mαραδ[δoνται ,cτ,oy Αθiyαιο
i1 6ρ[οτ"oνταc ωπoθωuρ'ιoμ,6ν,εζ oτo Λε-

ξιιι6 του ΙΙcυ1ιoυ,, α,ο|υ τLζ &ντλτ,οa

xgpiωE wπ'6 τον Mαxeδ6yα )'εξαo-

iffα|Po Αμερiαou. ΙΙoλλ66 αα6 αυτtΞ

απα'ντ:o13ν oε 6λεE τι6 d.ληνιxd6, δια-

λJxτo,υ,ζ, lι)λ&,dxο,υ,ν oτα ψαx'aδoνιxω
ιι''q' υ;E''c.tτ,a?τi ,ιτ1ψαοtα nqγ "γ' αυτ'
xατωγ'ρωφοντα,ι απ6 τουE qpr1οιloυ;

λeξ'.xoγρωφaυ;, 6πω6 π.χ. η ,λ6ξη υ-

'τιΦfi'Lστη'Ξ. oι λθξειq q'2'\ξg πι2ιt πα'

,ραδiδοvτωι ωζ !μα}'(εlδονιχ6E δ'εν d1ουν

γx"'μtω oψo'"δτΥιτΦ ψa τα ,θραxoiλλυ,ρι-

γ&,. Tο γλω'o;ιx6 μαxεδον'ιlrl6 υλιx6

(xιlρια oνbpατα, τoπωv6,μια, (πρaστΓ

γoριxω) ι'lνηγaρε[ τLα, τoν ελλην,ιr.6

a*ρtιτfiρα τηg ψαnεδ'ονcxi1q δ''αλ€-

χτoυ: E ετυμολoγiω των λ6ξεων 'εi-

'ει oλληνιx{' τα γyωpaσμα.τα. γσl τα'

φωvητιx& πωaη xocν'& τηg ελληνιxτie

γλιbooα'6' τ,ο iδιo xαι. at xλiceιq xα''

oι τ'αταλi1ξeιg. ''ooo για τιE λiγε6

λ'6ξειι, ττoυ α\)σ'τ?&\Ψoνται οτoy Bci-
χιο ωζ lμα'χε,δOγιyrdζ ιLαL a,aυ δεγ θs_

ωρodνται. 'απ6 ωριq-υdvουE ωξ ολληνι_

ι'6'i, εiνα'..πoλ'ιj πιθωγdν δτ'- π,p6xεc-

τα. ΥLσ.,δ&γaιsζ λdξοιq, πρ&γμα που

τ'αλPΦ1η?εi1α; oε 6λaE τι_< γλιilooq,

xωρig αυτδ 'lα θ'6τει 1σ'ε σJ|''"φL'56hτησ'tι

την t)α"1σηωΥη τouζ"'
Οι μελετητdζ τωy Σroπiωγ eπι-

xe).ο6νται ττ,'ψαρτυρiα τoυ Πλoυτio

aoυ δτ'- o λλdξzνΣρoΞ c'.νelωΦ μ α '

y"'ε δ c' y ι σ τ i ιωλιby τoυζ υπα_

στ,'.5τil'E (ΙΙλoυτ&p1oυ, Aλ€ξ. 51, 6)

oαv α;ττ'δδει,ξη δτι η γλδooω πoυ μ:-

λo6ααy oι Mαxε'δ6'rεg,oτρωτιιbτεE δεv

{ταv ελληνι,xτ). '0μω6 εδιn η λdξη

οτμl.αiνeι την ταπιxi1 δι&λεxτo,'6πω;

μωρωrρorlv γ.ι,t c; q,ντiaτoι1oι 6poι δω

Ρaσιι1 α'ττL1l|.oτi' ιωνιoτi 1λπ.uo, }tα',

61ι μι,ω 1ωριoτf , μη ε,λληvιττj γλιi'c-
αα.'Αλλοloτε την'aλλην'ιι{ γλιiloοι
δι.6δωoαy c' 6\o τoν τ'o'ταxτηψ€νo τf,'

αμo o Αλ6ξαυδρoE xαι oι Mαxεδ6νεζ,

oτην ελληvιxτ'] εξηγo6cε τιg ξεν6_

γλωocε6 αιιγ9αφdg τlw yσ. etναc xα'

ταν'oητ€q oτo οτρd,τε,υμd, του (την δ:

eτc'γραlγiγν αναγvo66 εxθλgrroεγ ελλη'

νιτ,a[q υα'aγφαιξαι ^γ ρdυψμ ωσι}: πλo,)
τα'PlΧoν1Aλ6ξ' 69' 4) xαι την ελλη-

νιx! δο€τωξε να μ&θaυν oι ΙΙ6p'α:;
(εx,6λευ,ε γραrμ.ατα τ,ε ελληνιx& ψ.αν

θαν,eιν xα,' 'ψ'ωxeδονιx;oig 
6πλοιg εν-

τρ6φεcθαι: Πλoυτ4,ρ1oυ, Aλ6ξ. 47,

6) .

To γεγoν,66 δτι ,oι Mαxεiδdvεg δεν

ωφηcων !prLττ:α. μνημεiω oε +ιαxεδa-
vιxη δι,ιiλεxτo δεy ωπoτελεi 'απ6,δει-

ξη .ηs μη.oλληνιx6τητ&5 τoυE, 6πωE

διατεiν,oyται ο'c ιaτaριxoi τωy Σχo-
πiωv. Πρωγματι' δεν'ξp,Ξ'θηxε ω6 τιil

ρω xαψιdι διαλεxτιxη eπt^γ,pαηi1 i1 6-

oτω μι'& φp0lcτ1 διωλειτιxoδ μαxεδa_
νιxorj ιειμ6voυ. 'oλεE oι eπ''γ'ρωφ'€q

παu 6ρdiθηxων oτη Mαιεδoνiα aρoνο'
}'oγουντα'' lμετ& τογ 5o αc. π.Χ,,6ταν
οι Mαxεδ6yε, ζ xPησLι'}oτo,ιoιioαγ πΜ-
oy, τouλd,χιoτaν στo δημd,cιο '6[ο, την

ωττιx,fi δι'dλεxτo''. 'ΟμrE xοιι &λλε"

πε,P,ιοχdζ τηE E,λλαδαε, ανιp,φι'o6iγη-
τα ,ελλη'vιτ6g, 'δεν cilφηloαν nραατ&.

μνψεiα τωι 7oυ i1 ακQι.α tβl τaυ

6ου αι. To πvευμ'ατι xδ θlαυ'}σ' τγ]E A '

θf,'νωq eiναι ξε1ωριoτ6 ,φοιιν6μενo xαι
δey rμπορεi γω αποτ\Δsε'. μ6τpo oriγ_

14?Lσηζ για,&λλε6 r,ειρLoχ6'ζ xαl ,μ&λι_

σ-νa τLιx, vα eξα1θο6v συ1Ι7cqρ'&σματΦ

αγeτιx/, με ηv εθνιxτj τ"tιτω7ωγl1

τωγ xωτoilxω'y τoυζ,

Σημεuιilvω ετιeoηs δαν ot πρ6cφα'

τleE σ.ν|x,σ1l,ωφ6g τη6 BqργivαE .6φε,ραν

,oτo φιb5' εxτδq απb tω dλλω πολ6

οη1s.α.ντcι&, τLι1, τη'\ι υσ'τaPiα'α" τηι Mα'
xeδoνiα6 ευρi]ματα, xαι ψιω aec$
απδ aπ''τ!l'βι.ε; ενεπiγραφε6 oττ]λε-c,

πoυ xρovoλoγoΦνται ψε 6fiωιδτητα
ττo δει}τεlρo lμιo6 τoυ 4αι xωι oτιq

aργ€q τoυ 3'α.l π.1. ωιιilγω. oι επ,_

γρα,Ψ6ζ iδεv ,θxoυν ,fiL6νη δημooιευ_

,0εi, ,ωλλι{l γνωρζοψε απ6 την πaρ".'

ηρΦφητoυ xωθη:γηττ] M. Αvξp6νιxoυ
,6τι π'φαφt'ραιι,l μι& πoλι1 oτψαντtβ
,,,odλλoγτi xοιyιby μοι?οεδoγι'χ6y oyo-

iμ&τωy, αvξριxιilν ?οαι γυ\irιιχεdωv)'
πoυ'φMνυυν τα a6fuβνw, πdyτε. Tα
oνΔψατα ωlr& eLνoιι δ\ω e}'\ηνcτλ, 6-

πω6 ΑλxθτωE, 1Αλπ,ιμο6, Δρixαλo6,
Ξενoιρ&τη€, ΙΙα.lι6λαo6, Πιερiωv -

exπ'6q o"πδ 6vα (Αμ&δoxo6) παr εivαι

,aραxιτΔ - πωι π'oλΜ q"π6 ω'ι'τα'eiν'αc

xΦPσ,trτιPLσ1,ιι&, ψαt*ε'δr.νwJl xαι &,-



γyto'στα, Φην ιττLxη] π|Pv.Υ!"α' roυ

i]JΦρτυlρεi τη ,μωχεδoyιτ"i1 ταlq π'ωp'&,-

δooη. Tα oν6'ψατo' *''"u qyτy'ρι5oιιν

τη θειιηρi61 δτr. ψ6νa η'&'ρηονc'ω τ'αξη
.eiaε εlξελληv L'στi1, γι"q1i αlιρι,6ιi6 δ,εν

αν i1ν"αlν aτη 6'ωaι.λcwfi 'σLy'ιyfξ'lα' Φ aν -

τε στoυζ oυγεvεdE y"σ.L την' αρaaνa'α

τ'ωξη: εiναt olδι'μαπ;α απλ6y πολιτιilγ
xq'ι πολλσ. α.π''δ ανft& '|ρ.πa1?ο$ν να. l"-

,7α1θοιiν ιι}E τιζ 'ωρa{g τoυ 4aυ x'rι.ι

τα τdrλη τoυ 5oυ ωιιilyα. Eπo'μdνωg,

'6πω6 επιcηι\γx,ιΥε. o xαθηγηττje M.
Avδρ4ν ιxοE ιi1aυ,με,oιπιγ'ρ α:rφ ιxi1'p.αιρ

τυρ[ω... πσ)ζ στα. τ'dλη τoυ bα: π.Χ.
ωιιbνα, oι Mαrεδ6γ,εζ 'πο]υ' 'ξ:o'3aα'ν

oτην πμilτη πρωτευaυ,σα τaν νΙαifte'

δ'o'tιxq3 6αoι,λεloυ (αιιg Αιγd6) ... εi-

1αv'ελλry ιx& oν6μv.τ ω>52.

Eπoμ6νω6 %|1,. Φπ6 την 1ια'pτυρtα
των πτ1γιbν 'γ!αL 'απ6 την ,μeλ,6τη τoυ

γλωocιτ;oli υλιxod συy&γσται α6t .'oτα.

δτι o'' α'ργαιaι Mαιε,δ6yεζ 'liταν φriλo

ελληνιx6. E θεω'ρiα '6τι πρθxειτα'ι

;rιοι ιJ,η ελληνιxδ πληθυ'αμ6, ?'oυ o'

πaiαι τ1,d'ρaαlaα ταξη eξελληvioη-
xε δεγ ιcτηlρi\ετα'' πoυθεγ't. o λω6E

τη6 Max,aiδoviαg 1:,ιλα.l,oε Eλληνιx*'.

1ιι& ελληνιxi1 ',oπιιιi1 δι&,λεxτo. Γι'
σ'υτl v"*L ψετ&' τη Pωμαιxτj τατ&*τη-

cη η ελληvιxt'1 γλιilooι διατηρiβητe
oττ1ν πειpιξi]' τ.α,?q τηv ξdνη xυρι-

nργ[α'τπι την €ντaνη πιρoυ'o[ω \α-

τιν,6φων'ωv στlρατιωτιiγ xωι α\λωy zι
,τl2oσ6π.ωy τηζ ΡΦηζ. Εtvz-t γαρω-
ιτηρ'atτινλ δτι'ot ε;πι.γρωφθζ ηζ ρω-

ψαifu'hq xαι πριilι'μη€ 6υζωντιv{q επo_

χtlζ'ιroν 6,ρ€θηιαν'oτη Mωτ"abνiα ε['

vωι ελληνιx6q - exτδq φνc''ι&' απδ

τιq πqgιa1θq δπol ιmfiρξε ρωι'ια'ix{
,olιtoux*ι, 6πω6 π.1. oτoυ< Φιλiπ-
1aaυζ'" -, εyιil εlyαι \ατι"lιnk δoec

6P'6Βηuq"ν 6αρεc6τe,oα. fl ελληvιxi;

γλιilooω {γταν fuflι&. ρι,ζω4-ι€νη, {ταν

η γλιilocα τoυ ψαιoδovιxιa5 \u.υl yaι

btrι ιsδ'νo τηg dlρ1oυ'oαg τriξη6 ται
τηΞ eξαιo'tωe.

2. M6ooι xρ6voΙ

o 6oql7oc ωι- ε'i')ω'" e'ιωγt^1 xρi'c"'

μη Tι,οι την πeριαat1. T'ay hlI'o αι'

rηxωιι'oτc,frηγ'ιrv aιΣλd:6υι οη Bαλ-

xωνιxΙ1 'y'ωι τοdτo ιiλλωξε τηv εθvιx/i

φ-ιτιoγν'αη-ιi,ω τoυ Φρε'ι{,,ι' ιβψατoq

τηζ χεlρ'σoΦσoυ' πoυ otβ - oι1d' α'
πootτdιΦηxe α.π6 τa,6ζ'ανπιν6 xoρψ6.

.Ωcτ6,oo 'ν,oτι6τapιω oι Σλdl6oι 'δεν μπ6_

ρφΘσαy γα αλλoιιbooυy τηγ Θθγoλa'rι-

ι\ 'o3ιτωoη πων ελληvιxιilv π'ε'ριο_

a6lν, 'τtαaρ&' τη ,μ6νιμη ετΙ'ωτ'0"σΕαστi

ιc'λαβrlαhν oμ&δων oτoν αλληνux6 1ιil-

6oo. Πrρ&ηlατι ατα τ6λη τα: 60υ oιαι

,oτι,E α1ρ1€6 τoυ 7oι α'ι''oλrιfi'"x{'" '''
,μοtδε,E πρα1ιiliρηlc'α;y νσcL67εΨ. γ'ΦL εΥ'
xωτωaτθfrηxων oε ελληνιxω e'δωφη, δ'

που 0δ,ρυcωv orJ.α6ην['ε'g, ιδι'α(τopα

oτη Δυτι'xτ] Mαιιεδοyiα *αl. τη Θe'o'

ιcωλ,[lω. Λα6E γεωργιx6g rαl, y.τηνo-

'υ.XJ,pιx6 q'xωθιbζ f1ταν, εγ xωταoτd'θ'η-

xα'ν xυρiωq oτι6 πλαγι'66 τω'ν 6oυνιilv,

'\cγ6τairo'στtζ πεδιl&δε'E *αι πoλ6 oπ&

yι;Φ,στι,ζ V,xτ€g'o . Aλλd oι Σλ&'6oι ωυ-

τοi ιδεγ εγv',ατεoτ&θ'η\'α'ν σ' ξνω xe-

ν6, δαωq oυqν& υπoc'rηρiηθηxε' βρτj_

xc'ν ξνα Τηrεyi 'ελληyιxd πληθυ'oμc'

παr dξαιτdαg τωv eπιlδρoμιilν χ'ιι τωγ'

,ιyαστατd)σεωy, εi1ε α'iγxεντ'ρωθ:i

xq2iωg ,Cτ'α ωοτcy'd' τιiνιρω' Mε τoυ6

Eλληνιxo$6 ωυτα.l; πλη&lcμoυ6, πο-

)ο ανι-δτε'ρ'α'l q πcλι"τι"στιι'& x'αι πa}'ι-

'νιx/,'n aι Σλιi.6oι dπaιxo'ι {λrθαν γpτ]'

Υ α?σ' σε e1lLγJo''ν ωνLΦ 1'6,γ'jn1ψ'ξαv μα_

ζ( τoυ6 σχd,σειζ xq,}L eτηιc,ecιoτηιxα"ν

α,n6 ωlιτo'3q γσ'Lηtαuu.

Eξc{:λλo,l, Ι'-α ττιν αφoμoiωoη xαι

τov aξε}ληvιψδ των επτjλυδων, δο'l

πρθπeι να πqφ6λθπετα.L η απoτελa-

o'ψτ ιu" fi ιτo)'ιτιxi1 τοrν 6ιζ αvτι νιilν αυ

τoκρετδρων, σι'ου με πoλeμιτd6 επl'

xaιrρτ}coι6 αλλ& π-ιrρiω6 με μ6τφ ει_

jηνr''" oπθα,l1'ωv μdoω 'αε δυo αιιil-

vε6 vα εντιξoυv τou6 Σλd"6'oυξ oτo 6o'i_

ζαντιν'b oυ'cτημω. Bα,oιαJ μετpo ττ1;

ω,ρηαu1αωprrfiE πoλιτιπc16 t1αι'ν o"

ψαοωxινfiaetqπληs;qΦν, δηλ' η με-

τωφo,ρ0. oλληνιxrilv πλτβυφιilν τηe

M. Aoiαg cτι5 'oxλα6ηνiεE τηE Eλ_

)*δog xαι α'ντ[aτψα Σλ&'6ωy τo''l

,aλληvιrα.l χΦραl cτη M' Loiι,6iπo'l

ιτo aλληvιπ6 'ατoι1ε'io τ!ταν ε6ρυoτa

aοαι πdλυ&ριιQlο.'Dτoι επcτειl1θηιo

v.ραLωoη τoυ oλιιβ'ιylo'ι3' οτoιγεiar'l

'oiov ,λλην,rδ 1Φρo xαι η'6αfrψ''αiα

αφομoiωα{i τoιwπ6 ταl ελληνιι6 πλη

θrφff', ΙΙ a4aδ6v ολoxλη'ρωτιτt'i €λ-

λeιι|.lη τωτα}οiπωv ταr oλα6ιαpli υλι-

xαl πoλι'τιο1 ια'5 (rcα,φιxi" €'θι1rα' xα-

τoιxh,, τηvιxτ) τ,ntι τiπtoι 'rtε:pαlι}ι-

Φs)o' pαpτυrpεi γι' αυττ] τη,y oιφo-

ψoiω,oη, η ,oπ,o[οι,δIεν'θα μπoρo'ιioε 66-

βαια πoτξ rrι επιaευ1Θεi 1ωp6E τηv

αvιlραιoiα, γηγενoι}ε ελληvιxoιi πλη-
fυομoιl.
. Σημωvτιxi1 υπ;t11pξε ο' αlιιτb τον

τaβω η oυμ6oλt'7 τη9 Exnaληoiα6,

πoυ xατ0. τdπ,ou6 αναδιopγωνιiθηxε
xαι εvιoariθηxε ων,α,λoγα, τLα' νw νfrο-
,ρrd,οει νrα εvτ&ξει oπoυg 'xdλπ'oυE τη6

τωE Σλιt6oυq mot'xαlq, ηδη πριv α_

πδ τaν επiαημo εx1ριorcι,ανιομ6 τωv

pλ&6ων 'αfr τoν K0ριλλο τy,ΦL Φν

βε,θ6διο'u.' 
Σι1ετιτ& ψe τ'a,€ιργaιτωy ,δ6o Θεc

:oaλoylι6ωy ,α)δ'ελφιilv, η ,6λη αιι1ει_

ρηψ,ατδ'aγtα τωy ΣχOπιωy δεy αγτJ-

:rει 'στηγ πωραμllιxιρi1 ιριτιτfi. Γιι.
τoυg δuo ιΦ1τloστ6λ,0υζ των Σλd,6ων, τo

Αρrγa να'ι τηv ε,Θvιxτ] tτ,oυq ν'αnα^γω:γ i'1

υπ,ωρ1ει μι& τορ,*lcτ ιιω 16'ιβ'),'.o(,ο αιΨ[α5 
o

ιbcτε yα ,εiν'αι πoριττi1 xωΘe erπ'ιν'&''

ληι|.rη. Περιqρilξoμαι μ6vo ν'α υlττo-

γραμμioω 6τι 'oι δ6o οοδ'ελφοi ηtιαv
xαn' fioaiμ εrcπβ,cο:πoι 'τoυ 6υζ'αν*

τιν q3 xα.ι. 1ριoτιαvuιoι1 πoλιτιoμoυ60.

]Γπfρξαν ωvωμιφo6fτητω exφρ'α'aτ€q

τη,; 6υζωvτινi'1q πoλn'ι'x"fie xα"ι παι 6υ

,ζαντι'voιi ουμα,vιφοιi, eiμν αl'αλ'&-

6ει xαυ dλλεg εττdE τoν'aλq'6ιxo$'y'"6-

ψoυ απoατoλθ6 (oταrε 'λ'ραΒeq τ'α'ι

ατoυ6 Χ,ωζdrρα.lE) xαι εtγαν t"noνη

ouνε0δηcη τr]ζ ε'λληyιxτdητ'd,6 τoυ661.

ΣΦaρ" ξ,dνοι ε.πιιτττ]μονεq αλα6ιxτ)6

,τιαταγωγi1q τoυ6, θεωI,eo0v'Eλλη*
.r..62

, ''o'oo γι,Φ τη γλιil'ooα, σcη|ν Φoιq'

βαotαττγ"e τρ aλαβιw6 αλφffiτμο καc

ρτ'rΥ o1laiα, xhrjΦν τo ιχρ'ιστι'αν',;σμ6
,oι ιδιi,o ωδελφoi, ιq,,φωλκilζ ,δεν μlτια

ooα1αε ιlα εivωι μι,& iδι&λεDιτοE cμαχε*

.δoνιττj,,, δηλ. ,oλ,ω6ιx{ τη6 Mαιοεδo-
yiωζ. Eiyαι αξιoατμμεiωτo'6τι. lιαι ο'ι

Bα1λγωρoι cιfiδ τη' διxi1 τα.16 πλευo&

,$gcι1giyo1ΙταE 6πt οι δrjo απ6oτoλoι δi-

δαξαv τη vtα Qρηκnιεiα oτη 6αιλγα-

1cιxt'1o'. frxτΛq ατΕl Φ ?P1aΦ6 hl' .'
xeiηι ηv επryτ]ιsgy eξωv'αx6μη διω

μρφοfεi με oαφt}vεια α θrηατριlοd6

o'\αsιxdE γλιiroe6' ιbαι'ε yω ατtεεελ,θ-

σρι)γ τη fuη nγι.α μια 'aθa nPΦττι
γλιirooαo', 'δεν π'ρ€πaι yοι π1αiρα6ιλ4hε-
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't'σ.| -'o e'ιtιy"δ γεγaν6g 6τι o Κδριλ-
λοg *αl" c Mεθ6διo6, ε'ργ&sτηxαν oτη

1 
ιαrlριντj ΝΙοιρ ω6 t α'.' Eψοoι,ρο ι ι eραπδ -

cτoλoι xαθ,ιil6 i,τα,y,,δεy i1παν δυνατ6ν

νσ. xρησLψστl'oιi1ooυν 6νx ξ6νo ηρo;
τoυ; Mο,ρα6o6E γλωo,oιrlδ ιδ(ω,μα αλ-

λdι ψ:ω γλιirοc'ω Υ'ατ'αvo\lrν'τi] 'oτp λα6

τη; Mo,ρα6i,ω6, ιiloτε να 61oυν \,ην σ'-

fiΛxηση γ-αL τηυ ε,πιτυ1jω τ,oυ e[γαν

o'lo ξργo τoυ6: δiδαξαv ,τη, ν€ω θlρη-

,σx|Ξ[ω'στη'l τ'α'λ'ιιog),α6ιxii - ψητ€ ρ'α

γλιblcoα, xoι'ν't1 τδ1e ,c' '6,λoυζ τoυζ

Σλ&6,oυg, γι' ωlτ6'y'α'. τo !'ργa τoυg

..δια,δ,6θηxε τα10τατι c' Δλo τo oλα6ι-

x6 ιτδaμ. Σ' ωυτl; τηy nιaχ6'φ5}o-

'frυxii - μητa?α γλιi'coω xω δγ'. 5g

\''1yα,xeδq'ιLy"ι, τ] &l)lλη,δlιi.λεxτc' €γι-
'^/σ.ν o+ πuρ,ιilτεg μετ'rφρd:caι6 α16 'τd"

aλληνιτ& 'dτ'α cλα6ιι"& ιερnbν ,ιe''ψ6'

νων τηζ Exxλη,ciα.q, ./oμlr7'ιδν €,pγων

x.λ.π.

Συναpiξoντα q πωραττ,ιρo[pe δτc

'xωτ&, τωq M6looυζ ξp6ν,cυ6 Σλ.αβοι

εγxατωcταθηΥ''αν dτη Mαxlεδoνiα, 6_

πωζ ?ιΦι oε dlλλεE ,ε'λληνιxεg friει?Lo-

x6ζ,'αχ)'&. }gy ,μπ,6ρεαωy yα αλλoιdl-
,σoυγ τηy ε'θvιx{,φυoι,oγνωμiω τη6 πε-

'ρι'oα.}iζ, γι.ατi, 6πω9 λdει xωι o P.
LEII{ERT:Τι, "ωυτo6q 

.τoυζ Σλ&6oυc

τo Bυζ&yτιo τoυζ ε',ζχρ'lστι&'ν ιa e, 1αlq

ε'tπoλiτιoε, τoυ4,αφcμoiωισε χ'οζι 1τoυζ

6xανε 'Eλληvε6. Kαι αυτd εi'ναι μι
απiδ τυq πι,6 εrriυπ,ωαιιαxdζ νfrx'εζ τoυ

ι:λλην ιxo6 πvειlμωτog>os.

Πρ6πει 'ωx6ψ ν,ω oη,μειοrθε.i 6τι

την aπoxf τηζ οιχμriζ τoυ Mεοωιωνι-

ν'ooΣε'ρ6ιr.n6 Kιρ&του6 (μdoα 13ου -

μ6oω 14oυ αι". f1 xαι xυρiω6. gπi Στε_

φd,vαr Ντουo&y (1egl - 1354), o1l

Σ&ρ6α. επoξ'dτειναν την "nνplιαργt;α

τoξ lστη Mαxε,δoγ,iω x,αι γdνι.x6τν9α
_ετo 6aρει,oελλωδιx6 1ιb,po ,αλλ& οο

νωψιrt πτγ:l1 δεl αvωφ4ρετrιi δiι ι'α_

ταxτηψ€νag πληθυψδE tpαn 'oλαfir
ta66 : η σ εΦafrη'επ'€xταa:η,θεαρτjθηxε

απδ τιq oiη.1,ρoνεE τηγ€g xα'. τo)ζ 1-

,oτoριx,ΦE ωE ξ6νη xωι&.κιτρη eΙΧη-

vιxιilν εδαφιilν. E Σε a6oxρ ατiα γφα-
xηlρ[cεηxε uιπα,ρ&.νψog ιι|σ'L τ|) ?α,νΥ'.-

'tηu xω'. θεωρτiθητε ξdvη xι.lριιρ-

1iα't
Eivα uεπioτje γαψ*τηψoτι $-

τ1,,λξω 1ρδvια αργdτεpα, φα'τ&. τη'ν
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τ;vωτη πoλln ρxtω τη'" Θεoοαλοviτη6
απ6 -νo'Jζ Toυpxoυζ (1383 - 1387) 

'o 6ωoιι);οι5 Mανα.lτjλ Π ωλαι'oλ6γo6,

51ρ"7 "Σψr6oυλευτιι6y πφ€ τ,ουg Θε:
oωλoν'ι'xεigr, rιρoτρ6πε'c aoυq NατoL'

γ"aυζ να α.,'ωvlοθo6v 'β1ρι oανd,τoυ,

Υ''ατi α1)-νδ επ'ιτ&"cc'eι η ι'oτq2υxi1 τoυ;

πα'ρ&'δοaη: u6τι Pωμαi'oι eoβν, dτι

η Φ:λiππω.l 'xαι Λ,λoξ&νlδρoυ ημiv υ_

π'&ρaa'. πατp,icr, τoνiζει. To6τo oη_

ψα[νeι. '6τυ xα,ι. o 4διoq u'αι. οι ιi.τaι-
τlc'' e[γα,ν ουν,sfδη,Ψ ττ|ζ Lσοτ,?ι"xhζ

J:ly6χsι'αζ lτ,rυ Eλληνιoμoιi xαι τηE ελ

ληvιxfe τoυζ χο(ταγωγηζ, πoυ εiχε

τ:g ρ'iζε6 τηζ στoυζ 'ωργα'to'ιg γ'ρ6'

'76μ,g6'tF.

3. Toυρκoκρατια
oι ιoτoριYιοi των Σιcoαtων γ-α-

'icυν ξν1α. τaρ'dττuo ι''ιc'ιCι?ιΥlS oφ&λ1rα,

6πω6 {δη cημε(ωcω, 'kαν πω?aυoι-

&ζων την 'oθvιxτ) 'αiνθocη τωι 'τη'δη-

'1Lαγραφ ιxi1 τ:ατ&:,cτ'αcη τη 6 Mαxεδo_

9tα'q,oτωτι'xi1 ιω'. ιαν α:λ\oiωτη' T'o$τ'''

γtνeται αιιΦτl πι6 ψανeρ6 τηγ 'Ξπο_

χt τηr Taν'ρwxραιiα6 poυ τρ'iιτη-

cε αxεδdν πενια^l"'6oι.nι 'aρ6νι'α, 
xατ0'

τη ,διdtpxει,οιτωy ,oπoaων 6γιvαν με-

γ ω),eq'αν axωτ ωτd:ξει6 τα'- ψ er αιν'tνi'1'

cal; πλη'θυoμιilvoo. Θα τ:g αν'αφ€ρω

τ.α\''3 'συνtaψσ".

Aμdcω6 μετ* την xωταrτrr,πη τη-c

Mωxε'δoyι,αζ, oτα τdλη τ]]δη τoυ 14οι-l

ωι., αμd,δε6 Tαlρxοlν μαγ'&λων γαιo-
xτημδνιον αλλ& xωι γειrηρβν z"lαι

xτην oτρδφ ων |o^γxα;τωoταlΘηχαy σiΞ π'Ξ

ιριαγ6q τη6 MαxεJδ'οviωq, 6αιου τoυq

πφ.oεiλτυοαy oι πλo6oιεE πε'διdδa;

τηζ65α.

Απ6 την &λλη 'πλaqρ& ι ΙΕΦpcιτ\-

ρεi'ται ψ'θoω€, μετ& τηv τoυ'ρxιβ xα'
τ0.τπηaη ψ''ω φ υ Υ γ1 τωv Eλλτ]'
yαy'xιτoixωv τηι Mωxεδoνtαq, πo'l

εr}ιiλdlvεται π,ρb6 δι)o xατευs6νοειq :

λρxιx& πρξ Tζζ ιελεliθa2ε6 αrιδψη i'

φ'φll1 ν''oxι7,ατo'ιμr'va; ελληνιrd ζ a, Ξ ?!d'

γ6q xω'ι πρog τηv |τλiα."i'αι γEνιx&
τη Δ:iοη. A',rαφεcα o' αυτοιi6 {iταν

πoλλoi επιilνυμoι λdγιοι Mαxοδ6νεg,

πα'l q',γωoτηxβ.ν τL'7. τη διοi,δoη τω'v

ελληvιxιilv γρα1υμιiπωv, 4πωE o θε6_

εαρo; rι(rieio AnδβvιτoE Κdλλ_
ιsτa; x.&." ."''E'*οι δiιiτo]uo xιhs'α fiρdι

φηyε Iιφζ τω oρ,ecνα, 'xα,ι ωπδxaντ9ry.

ψdρη τoι eoωτεηoιxαi, &αl ψαx'ρ'ια
Φn6 '''oν ,Ωεγixo του lιωτατ"ιητ\ Θι

μlπαρoνcων γlι lsπι6υ('σDuν. λυτ6 ιο
δε6τqρo ιψ/, *1ταν n€'ρισoδre'ρa πο-

λυιirριθιω xΦL ση|1σ'ντLx'6 xω'' τιpa^/'α-

λooε αλη,θιιv6 ξaρilξωμα τωγ χiριστι_
ηνιrιιb'l πληθυoμιbv.' Llτoι aξηγε6τα:
y''.'. η υrεP'c1{1 τoυ ]μoυσoυr),μαγly'ιr$

ιστo.ΥΞtoυ ιdε πoλλdE π6λειζ αllτου 
-c'

τιaυE πρ,ιbτα'l; αι,ιbvεq τηg Toυ.ρxο-

xρωτtαq' 6πω6'τoυλdηuστο') ε1'!t Lν [-

ζeτα,. 'oτω οθωμαl'srd, €γγραφα' λπ5
αυτoυE το,lζ 'Eλληνlε,E ,φυγdδε_< oυν-

a'ιxiaτη'x'α.ν τ6τε ctρ,ιoμdvι γωρ'ιω ττ1Ξ

Δ'lτιxd6 Mωxε,δoyδαζ xα.L τηζ Χαλxι'
Ecιιli1g, εxet &πqι aι μεγ&λεE δαo<il_

cειq 'αxτ&aeιζ, ,ιβαxιpL&' on$ g.'g xεΥ'
τρι'x€.o οδ''γ"θζ ω?τηρteE, τιρ6oφeιvαν

φ aιx"5 dreα.φ$ΥLa. Αυττ] η,φυγτ] oτo

εoωτqριxδ τηζ ,χ]ιi}ραζ 'εfoε τερd,cτιc'

,sθvιxτ] 'cτγ'ιωιiα, 'ιγατi eψπδδι|σe την

eξωτεριxτj μετων,i'oτεrx'η, διαφιiλωEe

την xωaαρ6τηaα, 'r.Φ) γdνoυ6 γ'ΦL eν'

νdηcε τη,ν ανιiπτυξη του ,ελλη'vιπo6

στo{ιχειcμJ xα,τ& τ'at'qπρδτoιl6 xαι π'ι'δ

οlcληρα16 αι,ιilν,Ξ.ζ ηg Ιδωλεiαε. oρι_

oψ€νω m6 τω,xωlp'ι'& πoυ τdιτ,: oυγοι_

ιi'cτηιιαν,.6πω6 η Σ'ι&τι'cτα, η N*,α'l'

σα γν7"L η Koζ&η, ιωτ'6ρ'Θωcαν yω e-

ξελι1θαiν σε σημΦ}τζχ &, llαξ'n1α61'

Aπ6 τοι'τ6λη 4μω6 του 16oυ αι.

*ργiζe'ι,μιια, π,Φ λ tν δ1ρ o μ η x i -

ν η'7'η - φ,ωι.v6μιενo roυ m'αιp'σ'τ\pεt'

τΦL xα'L lao ,il)iλεE ιτeριιoa€q τoυ ελλη_

νιxo6 1ιfiρα.l, dιπ,ωζ'π.χ. τση|y 'tπ'εl._

,ρo69 -,xαι πoυ δι{,ρ,xεoa .δλo τaν 17ο

ιι',fr.αψτηρeiται δηλ. ψ''α ν'fifrα5o;

τοxl ελληvιxδν πληΦlφιbν απ6 τα
*r,qμaxρ'J6ψLνL xαταηn3για τoυζ

πρo; oρ',qι6ν ω π,αλ'αι'&' η ν{ω aμπο'ρr

x& y.ξνt'?α'a. E x&θoδog 'αιlτfi tραν

παριtλλ!λη με τη'y ανd,hα{η τσJ €μ_

π'qρtο.ι,.την x&μ}η ηe oθωrμαwrxτj;

αντo*ρατqρLα; !!ΦL τη' γεν'ux6ιε'ρη α-

νdπτυ;ξη τoυ Eληλνιoμου.

E γεγuχs1gρη aιxoναμιxfi 7ι'Φι 1lo-

λιτιoτιxτj *Φφη επιiφeρε ων |7o
ΦL, ιΨι'α',δεδτaPT ατccf'ηψω των Eλ_

,λtyωy' υ'υτi7 tn ΨΦ πφs τω 6Δ-

,ρειω. ΙΙoλλoi Mωxεδoμεg τlτe ε1τ'α-

'τι.oτiιtτμαν ατη Σqρ6iα, τη Boυλγα-

'ρ|'α xαι τιg fiωρδοη.}y&6ιε6 Eγψo"



ι
νtε;)&πωq xιx,L στην Aυoτρiα }LαL την

[-oνγα"ριΦ, /}π'co) iδ.ρυoαν ,ιqxυρdg xαι

\/, *ν'016α.9 ελλη,νl*d3 π'αοolx[εq τuαι

''J' oυydr6ωλαy'ωπoφωοtτ'ι'xω aττ,ν αν&.πτ"l

ξη, τaυ εμπoρiroυ γνα. τηζ αatιxt1g τa.-

Eη;. Ιδιωiτερα aτωΒαλN&yιω o'Eλ-
ληvι.o;ιδE'ωπoτ6λεoε 1l''"ω rιδ'.ω6αι}'xα'

'νιlγ'il αοτιxh τλξηu'', πo'υ oυν'dL6αλ:

dηl μ'6rc 6την oLγ''oνaiJ,'.xt1 'αν'hπ'νυξη

αuτιilν τωy πaρ'''ογων q\\ξ, γq'ι' ιο1\

διdιδoη η,g ελλην'ιxi1€ παιdεLαq72.

Σ' ,αυ'τ:dζ τι; xι'vτ]'oaιE ,o 'ρ'δλoq των

Mωy'raδ,6γωγ τηζ δ''.αcr,aραq ντi1ιρ'ξε

cημωντcx6g: E,ν&μιoυ πaρ'[παι εxα-

τοrμ1.ιυpιo 'Eiλληνε6 απ6 τη Mdy''εδo-

viα 1ιeτωrιiττευσαν στη 66ρεcω Β'αλ-
"ιωνιx"Ιi y'σ"L'σττ|) Ktεvτlριxτj Eυ,ριλπη.

χ611 ;μ.,δν,oν α-nlτ'6ζ o α'ριΘ'ψ6; αρx'εt

"γ''ω νιL ωντιxρa'3aε'. 10|ν LσΧ')?Lσ:'L6

των Σ'xαπiων 'δτι o πλη'Φ;o1ιδg τηe

Mαt;llεδor'iαg δεν ηταv,ελληνιτδ'E. Αυ

τot oι απ'aδημoι Mαιoδ'δν εq νπi1'ρ'ξαν

cη ν6α τoυg πατ3iιδ q. 
'φο'ρ'ε[g τ\Ξ

ελλη,rιxη 6 πvε'υ;rατι xτj€ xλη,p'oν oμ ι d'q

κα,υ πωρω}u}'ηλοι με τ'η διx{ τoυ6 oι-

'o'76'ψι^nil 
αν&πα.lξη'αυγ,di6αλ'r"/ oυol -

αcτ,,)y"α oτην τiρ6αδo τη'g ιδιωiτο,?^4Ξ

τoυg π,ωτρi'διζ, ,αrδ την 'oπο'tιι πο;'!

δεv εi'1ων αfrογ"oπ'e['" .

Eyιb πoλλoi 'Elλληviεg !:παιlρναν

τc δ,pδ,μo r|?'oζ τa 6a'ρ'2α" sε ανωζ"i1-

τηση τωλιiτεpω'ν oυνsηxιilν ζ.ie.
Σ)'&ι6oι τωy Bωλxαyiωv, r:υρ{ω; Bοliλ

Υα.ρoL',οιxoλ'oυlθoιi'cαγ τηy'α^πi'θετη

τιτι:d'θυν'oη 1τ'?oζ τ'σ" ν,6'τια. Φn;cιxoi

δρ61_ιoι αυηE τη6 rxαθι6δon; i1τα'ν ου

' τo,ιλ&δΕζ τωy π,OτΦμd)ν Στρυlμ6ν,α xαι

N6oτα'l yJα{ τα' oτεν'&' πε'p'&,o1ι'ατlΦ τωy

6α.lyιbγ. oι Σλ&6oι ωτot \ταν επο-

γι ων"ot .αργικθ, τεr1νriτοE γ"α'' τ aωpΥ|o i'

' r,σ) τoυg πρoαεiλΥν'σσ.y 'a'L oLy"oνaμ\''-

ω66 .δυνατι6'τξlτιεζ )tια.ι oι''τιγx'ρι'τ'"γft

iαλδτεrρ'ε6 orνθτiτE' ξω116 τ'oυ ε'λληνι_

xon} 1ιiρoυ' .6παl μ'ε τoν xωι'ρδ eγx'α'

τα,cτ&θ'η'τ'lαν'n. To 1ρεdηrω αυτ6 τωy

Σ).d:6ω,v μoγ&λωοε τρν |9o oιι.' ,μa'

τ&, την Eλλην,lιτi F-lπ'α'l'ωsταoη, γιαιi
η orΘωμαvιιf1 ωντaNρατa'Pi'α., στην

τνρo,cπkθει&, τηζ γα aμπoδioει τη συ_

v€νωoη τη6 Mαxεδovi'αqx'ω'- τωγ &λ_

)'ωv αxξlη υπ'6δoυλωry,εrλληνιπΙlv πε-

'l'τ1ρν μ: τo 'ελεd'θaρo Eλληvιτ6 πρi
τ+1. al'fiηcε γ4L σ,ε ψε'9ιx€'q τε'ρl"

πτιilαeιg υπ'oxivηαε την εrγxατ'k]τα-,ρot'; ελλη'νιιιilν π)ιηθυ'.lαμιδν'oυνεγi-

οη,oλα6ιxιδ'ν ριληΘυφιilv, γιω να 'αλ_ στηγ'ε γ9σ.L αργδ'ιe'ρα,'*π:δ την frιΞρLo-

}ιouιiloει τηνεθvιxτ] α.l,oταoη δηλ. τηv xη ιυρiωq τη€ Φλιb'ρ'ιvαq' xα'ι {nι''

ελλη,νιxδτητα. τηE Mdxaδoγi'*ζ. oι 6ωθ'ψtα[α, υπo'1ιb'ρηoε τo 6αι}:γ'αιc'cx'δ

Σλα6oι αιlτai iγα'ν, ,6πω; εiπ,αrμε, oτoι1εi'ο >ιαυ 'ψετα6λi,lθηxε ριζιxιi η

ilα,τq, γJ5ριo λ6γo Bo6λγι?a(.' οL 3- eθν'''x^4,cυνθεoη τη6 π6ληe ' Tο Moνοι

τιaιοι ωφ'aψq[ωσαy 6α,θ1μια.{α τ'αι τoν; cτ{lρl dγιν'ε τ'/νιρo,ελληνιz"'δ' πoυ η
oλιγ&pιθlμυ< Σ€c6oυ,q,, . Κωτ'& τον Φ1i.-ιl'νd6ολ{ω τoυ απ,λιbθηr'ε στιζ γι1-

Σθ.ρ'6o αr'θρωπoγεωγ,c&φo Τ' Cvi- οω π'δλε'ιζ |ιαι γ.ωρ''&', οi'aυ υιπi]'?rlα''t

ii€)o, η αν&,με,ξη α,;ττjr ,δη,1rιoliργηοε ελληvιx6g na'"ν6ττ1τεg (δπω'g oτο Mε-

μ,* .&μoρ,φη μΦζαr,,, 'π,aυ 'δLα.τι'cη]l'ε ^γα'ρa6o, oτo T[ρνa6o, oτa Κροι3'co6ο

οπ'α7xδιxα [aνη αε'ρ6cτtων τ,ωραδδc'ε' xα'ι αλλod-) ".
ωγ' α,λλ*, ^γε'ιιι t1:.,ι', aωι[q ε'θνιxt, , Eτ'τ6; 'ι"πδ το'l3 'E'λλτ,'νεc ια"

α-lvεiδrη,:η; αυτιi oη,μειιbνει,ο }. Cvi_ 1 τaυe T'o,'jρxoυ6 nατιο'ιιρ'il'cαν.6ξ6α'ιω

JΙC oε ψ'.α tm,οai1 €ντονoιl εθvιxι-'j ατη ΙVΙαtr.εtδoν[ω xαι' ιsλαJ6ιγ'oi d oλα'_

cμoδ (1907, 1918) . Aυττj τ1 "&1ιοp 
:1"66φω'νoι πλη'Θυφo'i,6πω6 eπi'οηqxαι

Ψη ,μ&iζα> &ρ1ι,oe οτα τ6,λη c4'Ξ Toυ,ο Bλ&1oι, δηλ. 6λαy.ι1φωνυι 'Eλλην'ε6'

γ'oyiΡΦa[Cιζ ν'α. 'απoιτ&, αυνεiδlcη xωυΒ,6'ραta'.. oι ,cλ.α.6:,yο( αυτa[ πλη'

6ον)qωριxi1.Γι' ,αυτδ ixωι 'lrε την αν' θυo'ιo'i μιλoυcαν dνα ιδiωμω τν'aυ tγ

τω}ι-)''ω^γ;t'τωv πληθυαiu,ιill,δ{λωcαν d- τοιy αlπoτdλsσ|J'Φ τη'ζ 'αν'&μι'ξη-c τω'v

τι siyωι Boι1λγα,p,ο,ι α[" rll?oτi|ι}.τισ,α|) ιq,τθ' τ6πoι15 Σλ&ι6ωy επo',ιχων x'ω'' ε[-

yω εγωθo.δy βε ττ} ,νιlιτ]lp,dνη Boυλγα.- 1ε πoλλ& y'Jaι)ν& στa.xaiα 1,.l"ε τιg δ6'o

',,li'α. 
^ια'ι' 61ι με τη νιxi1τριω xωL σ.νσ'- c\ω6ιx€q γλιbooεE, τη oaρ6crιt1 xαt

'rφνcο6ψe''lη τδτε Γcaυγxοaλα6tα". τη 6'cιi,.γα;pιxτ), αλλ& η 6a,ι)'γ'αρcxfi

Aξiξει l,α cημειαθεi 6-,ι 1r'ε τη Σ'lν- i1των ηlεπιιρ'αοθoτεtρη' ΙΙ1ρ'εττ'ει δμω;

Ofxη τoυ πμυΙLιr τηq 14127 Nο- vω 'oημε'ιωtθrei 6τι π'oλλot αn6 τoυ3

εμ6ρioυ ]$|$ riι6ν'o'ν 60.0oo Bοιiλγα_ αλω6δ'φω'νoυ6 αυτo06 xωτoina-νq ε[γαν

'ρ,or' ψ,"τoν&.aτeνsαν απδ την Eλλ&δ:ι α'tι'μφui6iρητα αovεiδηcη ελληνιxη'

(Mαπ:tδoνiω xαl' Θ'ο,αxτι) oτη Boυ)'- fl υπα,ρξη xωι riλλωγ εθνυxδγ

γ'α'ρ'[ω, εVιil ,oι 'Eriιληνi€ζ π,cυ t'lλ'θπν α_ στo:χεiων εivαι φυoιx{ σε lιr'ια 
'ι-

π6 τη Boυλγ α,ρt'ω ο-rην Eλλd,δα dφ'θα'- xρ'αLα n'g''.,rογi) γ'σJL σε μ'ι'α επ'ω1i1 πο'l

',ou 
"r-r 

25b.ωo7s. Ο: αiρ':θ1ιoi μι- 'δεν,υπτ]ρi1αν εθνιτ,& odνoρω o5τε e-

λo6v ε6γλωτ τω y.'α'. τLω ττf) rε\cιo?'.- θνι*69 αντιθ'6o:ιq' Αντiθετα' dνων'a

q!6νη d*ταcη τωv 5ου).γαριx6ν εγ- 'Eλληνieg τ'αι Σλ&ι6ω9.η x'c'ινi1 αντL'

*no"oo*"r'ν' oτη l!Ιαιε.]δ,oνiα y',αι στα,ση στlον ιxωτ'ωΥ'τ,ητi| Υ"αL η ιo'Lν'il

ΥLα Tη,διiνωμη τoυ Eλληνιoμοδ τηe Θρη,oxoiω xωυ αioτη' fr'd-ντωζ τcαci"

l'ιαaπaρ&4. την δπ'αρEτ] rιαι dλλων_εθyιιιily ο'-

Lπι6 τα'α,ωραπe;ω γiνετωι φοι',ιε- μ.4δων ,o ελληvιxδE πληθυoμ66 τ}τα^r

ρδ 6τt την eηrcoxt τηsT,oν'ρu'nηρ'ωτtαq τo τ:'lρi'α"ργo oτoι1εio 'cτη. Mωxεδo-
-πα"ρ'ιτη,vεtτωι 

μιω μεγ&λη x ι ν 1 ' ι'[α. Ιδι'αitερη Mαxε'δoν'οzτ] (oλα6ι_

τιx6aηaΦ xαι δημoγρωφιιdE "iι\ aθν'6τητα πoτ4'δεy υπτ]lpEεo''

α'iωι,ατατωξeιg. E δηi_ιoγ9 αφ'ι'xii xα'- Mια τθτ'oιω εΘν6τητα e('ν'ωι exτ6q ι'
τ'oεταoη xω'" η εΘ'νιxt1 o,3oταcη x&fiε oτaρtτ"ηe τgpσ"ΥiψατL\δτητα"q' Ton3τ'o

π6λη6, 1ωριοι1 t1 τ,α,ι πε'ριaxτj6 δεν e'π'.βa6ωt,bνε'αι *π6 τα επ6μevα oτoι-

tραυ ,cταb,ε,ρi1 xαι'ανωλ\aiωτη αυτ{ xεlα:
iη ψα,nρc,' περloδo ηε δoυλεiα6. To L) orι πrεpιτ]fητ'd6 που επι'oxrθφθηιωv

πα2&δειγμα τoυ Moνωoη ρ[ιω εiναι τη Mωxαδovi ω ιιαa& την'Ιaν'βτ'οxρα-

γoιφ'o*"η),o"'u"'δο Στην π'δλη αυτt'] τiα ξε,1δρι,ζων τaυ'q xαeaΙzιoυζ oε 'Eλ
,;'rrι, μd"o, τω 77αι αι. x,ατa,'τo,S- ληvεl,rEi6ραioυE,Bα'lλβφυ6 +ιΣ't'ρ'

oαv Boυλryα ρo"' Καπ&' τo 18o' ωι' δ- fuυζ ιιalι πoτθ δεγ ,τoυ6 αντιμετιirπι-

pΦζ, )&α:ι τυρiω6 .μετ& την y'ατα.στ?'a' σcιy σΦy μια 1ωριoτli .Φν6τητω, 
τη

φγ1 τηζ Moc,1απ,oληg (1?69) , xωτΒ- Mοιxoδονιx{81. 2) ',Ολη η παυδ'eiα.

φγo, οr,.ι *rλLoι 
;E)-λην.g. B'cυ'ρ- ιαι η xαλλιτεΙχνξιχd πωραγωγf τηe
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πε,ριoχiζ efiαt x'ωθωρα ελληνιxτ] xαι
&.axτyae τ,uατd' τoυq 1ρ,6ν'cυ6 τη6 δου-

λεiωg μεγ&λη eπiδραoη ce 6)'η ττ1

N.A. Eυριilπη. 11 ωτινfioχLω αυτoυ

τoυ πoλιτ,ι,qμo,0 δay 'Θω i1τ'ων 6'ξ6ω'.'ι

Dυloιττj 1ωiρ,i6 η'v unor?ξη ιflυrpο6

oλληνιtz',oli,στolιχdι]cυ, φ'cρ6α αωτiμ
τηζ πyθηJΦτι}4γiζ παρ'αδ,οaηq. M6ντ1

η δ6vαμη xαι'η 'διρωcη τoυ xλfρoυ -

πolυ οιyΦ}lrφu16τjτηtα υπ'τ|,ριEε μaγ&λη -

,δεry θ,ω μπoρoliιoε νω εξηγiγcec αντt]
τη'ν α'y'τLνoι6aλ"|ω, αν δεν oτηρ'ιζ6ταν
,a' 'iνα 'uσχυρd *ωc ποι}'ι'frPn'θμa ,ελλη-

νιx6 π,λη,θυαμ6. 3) o ρ6λoq κωι' cι'

δ'ρωaτηlμδττμεζτωy Mdxε,δ,6νων τη g

δ''αoπoραq εiν'ωι αδι,&ι].,,ευ,οτoι μ&,ρτυ-
rpεζ ττ]6 ελληνιxτ]: -Lονζ *α'τσ'Υ'ω'ΥιΞ.

Οι πα,po:x0εg που δη,μιori ρΥησα'ν υ-

π\ρξαν xt'ν'τρω ;oλληνιxη6 παι'δεiαE.
'Ω6 of1μερω αixδψη 'διατηρΘ[τ'ωL η 'x'-

νd,μνηoη frτ"!ζ frchΡoυσι,αq xαc τ'ηE δ'ρα-

στη|ρυ6τητσ.ζ των Eλλliνων 11'ττιν ,oν'a-

ματoλoγiοι τη€ AυατρfuE 'y"α'L aηζ
Ουιγyαρlοι6. 4) To δημoτ'ιx6 L c.'τ'0-

ρ ι x δ τρα;γα.ltδι, ιπιρo'iδy αυθ,6rρμητηE

).αliv'^lβ δη,μ,loυργiα6, ψqρτυ'ρε/ επ iloη€

Υ|α. την ελληνι,x,6'τητω τη,6 Mαxεδo-

'r'JxtE γγiE χΦι τωγ ι;αω[τ'ω') τη€82.

5) E δr.τωιολογiα των ,ιοτoριι,ιilν τωv
Σxoπiωy Δτ,' γcα πoιxdλα:6 L61,oρ.-

ιoδ6 λι1γou;'o'ι Σ''λ'h6 oι 6ffi 61y.g|lj'i6 6 
o

{,γαoων'xα,τ&, την ατlο,1τj τηg Toυ,c-
'xqxιρα,τ{'ωζ τ'ην εθνιrιη τ'οug oυvεi'δη-

αη, xωθιb6 ωL την ιoτoρl'x-i' ω'ζ
μvτiμη '}gγ'μπoρε[ aΦαρ&, Υι1, υTΕa5aτ1-

ριxθεi: Κατω απ6 τι6 iδιε6 ,τυνθτ]xε6

oι Σtρι6oc δr.ατi1iρη.dαν γ'Φ. την '''στO-

ρι:n\ τα16 μytμη y'σ'L την εθνLntι

τoυζ lσυ yaΙδ 
η ιcη5 γ c ωτ'[ σ-ΥJρl'|6\b ζ'ιx,lπ,O -

τ,ελoιioαy |-ιια ,χωlpι,oττi ,εΘνδτητω r.ι:

ι6τa?'L1|.il π,αlρ6δ'oση xαι ιoτoρ'cx'δ πα-

ρελθ6v. Για τoυ6 iδιoυ,E ,λdγoι'l6 c,ι

B,αiλγα,ρo,ι, πωρα τη,:y πlευματιxvj oι-

ωπτ) των π,ρ,ιirτων αιιil,yωy τη6 δol.l-

λeiωq τ"αt την 'αλ,οxλη,ρ.ωτιx,lj 6λλειι}r1

6oυλγαριπιilv o'1ο,λε[ωv, δεv,dxαoαν
την e|Θνιι,i1 τoυζ υrΙ66στα,η.

Eξd,λλoυ' στoυ6 απ'ελευθε,ρωτι-

xoιig ωγιill'ιa6 oι Mαxdδ'6νε€ ;rε τερd,-

στιε'ζ θιυσ0sζ πoλ6μηoων γιΦ y'οι εyω-

θαi,ν με τo ελεd,θaρo Eλληνιτ;δ Kρ*-
τ;9E83. Πoτd ,δεy θ'Jληcαv ycι εy{υ-

θo$ν,μrε ,6να ηρατoq,:λα6n'xd, τη Σερ-
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6i'ω, πoν nα.ι. ωιτl\ εaχε ,με αγιilν'εg

xερ.δioει την ,ελευiθ'aρiα, τη,6. oι δι&-

φoρεg διεxδl.γ"rt'σFJLq' πα)ε%φlρd.)6τη-

xσ,ν α.fic'6 τLζ σπαν'σffi'ωτcxΕ'q F-lτctτρο-

π6ζ τoυ'τdλoυq τoυ 19,o υαι., xωθo-

δηγfιθηz,αv σ"πδ ξiνω wΙντρα xαι δ'εν

cιVτ'ιπlPrOrαιirπεlυαli 1η 6oι1ληη τηq

πλaιo.,ι6τηταE τωy 1,ατo|χων τηζ Mα-
xeδoviα6.

Πρ,oΦdhω αx6ψη bτ'ι τ'αca. την
διι&'ρxε'ια τoν 1,[6χg,}ρy,:?,l,οιj Aγιi:vα.

(1904 - 1908) ,xα'θ'oλυτ;fi ιxκ.fiιρξ'e η
cuμμeτα1li τo'υ γηγενα16 π:ληθυc;r,oιi :

6γι ιι6νo oι δαox6.λ.oι., a xλi\ιροg nαι

!eν'.τli η π'yΘlJΙρcιτι'χii ηγestα', α)'λα
τuα'' oι ,{1l"πoρoι, οι 1qrr1"'ε\ yν|LL ο'L α'

γ ρδτεE 6 otγΘτ,ιo ων αtcι. ωaτ''.x&, ιxαι'' oτiι

ρ''ξων τcν ,dγυπ,λo Φ^ρ6νω. Χω'ρi6 αυ-

ττ\ τη λα:tτi1,αψμετητ! θα iryαν α"

δriνατoq o αγιbνα'5 των ελλη'7ι1,1i1y

σΤpα-ιlιΦτι 1(lιiy σωμ&τωνΘ1.

Στη o6ντoμη αυτ'fi 'eπιsτl6πη'oτ1
δεν τj,τοιν δρlνατδy νω εξ,ετ'dlαω 'δλ.ατω

επi μd,p'ου6 πρo6λi1'ψατα πoυ cυlδ]3oν-

το(ι μtΞ τo ιcταριτ$ α.χγiμα, τo aπo|"c

xαταoιcdiωcαΥ ιxσ'. 1l,Ρo6θ'\λ,oυγ oι .-

στapLΥ'lot τωy Σx,oπ iωy . Ι' ρcrtπαθηι,.ι
''μδνo νω π,οιρ,αL}σιaσω τLζ Ι'εν'Lx'ζζ xα.'

τεuθυvττiρ,'la6 γραμ'ρ6ζ τη'q π'ρ oτ ω"γ &,τ'

δα6 των Σxοπ(ωy NΦ|" νσ" d"ντLτ,αρα'
,θ,doω o' Φντξζ a,α, δεδψ16να x\E Θfrι''-

oτηψηs' Eiναι δμω6 επ'ai'γoυoα αν&γ-
ι'ιη νσ" εξeτωoτα.l'ν εξoν'lxι'oτιι"ι&. ^ι"α'.

oτι6 ,λ'επτομ6ρ,ει6E τoυ6 t-ι'ε gtτιστη{Ιo-

νιxα xρι'τt1ιρι.ω, δ \ ω τα rθΦαrcα πloυ

oγετiζoντωι ηrrε το uMαιeδoνcxb Ziγ
τTJΦr, τLα νd' απoxωτωcτωθε{ η ''-

cτov''l:fi ωλτ]θειοι.

Σnμ,g1ιbo,'ιξ - Παρ,απoμπ€q
36. Πρ6λ. UΙ. Wilehen, δπ. τrοcρ.,

cελ. 33: ((φαivεται δλο iκαι τrιδ β6αιo
&rι oι Mακεδδvεg frταv φιiλo ελληvικδ
και 'o.uYγε,vεiζ τωv Δι,rριδωv, lMδ/o τroυ,

καθδg 6μειvαv (φηλ& ο-ro ιμlακριMδ βo,ρ-

ρ&, δεv μτrδρεocιv vα oιl,μιμετ&oxoυv

ατrq πρoδδουg τoυ τroλrτιαμori τωιr ελ-
ληvικδv λαδv τroυ lμεταfrστειJσαiι, πρoq
τα μ&rια...>. Eιrriαηq ο Ηerman Beng'
tsoη loτoρiα τηq Αρ1αiαq Eλλ&'δοq,

μετdφρ. A. 'Γα6ρiλη, Α,θiyα t979, αελ.
λ8o - 281, τovΙζει δτι <η τrλειονδτηg

τωv ιατbρικδv με τηlv αξιoαημεΙο.rαη &
μωq εξαΙρεoη τoυ fu,lius Kaerst (Ge-

schichte des Ηellenismus, l /3, 1γ27 '

,oελ. l,54 ,κE.) τrα,ραδξXgται, τroλJ ο,ρ-

Θ&, τηv'ελληvικδτηπα τω,y Mrικε.δδιyωφ>.

37. o ιΙ. Bengtson, &π. παρ., oελ.
2,80l, τrαρατη,ρεΙ δτι yεvικ& oι Mακεδδ
vεg εθειορoΦuτo κατδτερoι τroλιτιατrκ&.
Πρ6λ. και UΙ. WiΙcken, δπ. ταρ., ,αελ.
11

'38. 'Bλ. ετrioηq,Η,ρoδEτoυ l,5'5, 2-
3 ,και V, 20ι-22.

39. ,Bλ. oxδλια Θouκ. l, 5.7, oγδλια
Δημo'oθ. oλυvΘ. lιl,'l 30. ΔΙωvα Xρυ-
.oδατ. |l 33. ΑρποκρατΙιovα, ,ατo λ. Α-
,λΞξαvδ'ρoq. Αnecd. Graeca, 375' 20
Bekkor. 'oλε1 bι τrηγE'q rπoυ α'υαφδρoυu

τo ετriθετo <aΦιλδλληv>> ,gjyo(ι rμεταγειrE-

στερεζ και δεν μrτro,ρoι)με vα βεt6αιδ-
σoυrμε &ι αyτλoιiv ,αrrδ ,αδγγ,ρoνεq τou
,\λεξd.vδ,ρoυ A lμ,αFrrulρΙεξ. Π&ιrτωg τo
ετrιγ,εΙ,ρηtμα δτι τo <ΦιλEλληιο επι6ε6αι-
δvει τδg o ΑλΘξαvδρoq Α δεv dταν
Eλλη,vαq lεy εΙ,vαι κασδλoυ τrεtoτικδ

και διαψεδδεται ατrδ τα Τδια τα λδγια
τoυ Αλεlξ&,ιlδρoυ, δτπoq πc!ραδiδoιrrαι
,ατrδ τoy oυγxρoιlδ τoυ l,βδoτo (βλ.

τo παραπδαω xωρio lΧ, 4'5' 1-2'.
40'. o tΘoυκuδiδηq, lrl, 99' 3 -6' o

oτroioq πρoφ'ανδq'μετα1ειρΙζεται ωq

πηγfi τou Hρδδbτο, αvαφEρει δτι oι βα-
'oιλεΙq τω.v Mακεδδvωv εivαι Tη'μεvΙδεg
ατrδ το 'A,ρyoζ, τπρ&yμα τroυ oη1μαΙ-
yει &ιι αποδδxεται την ελληvικδτητα
τωv Mακεδδ,,lωy.

41. Π,ρ6λ. το γ,ιltoατδ ηο:ρio τoυ Αρ
,ριαιlοιi, l, Ι,6, l1, δπoυ αι,'αβρεται δ
τι μετ& τη μδrxη τoυ ,Πραlrι,κο|i o Α-
λθξαιlδρoq αφιΞμooε ωq ευγαριοτι]ριo
ατηv rΠαλλ&δα ΑΘηv& 300 τιεραικiq
τα,voπλΙεg με τηv ττloλι) a)γλω'τ_η ετι-
y'ραΦi: <ΑλΞξαvδρog Φιλiτrπoυ και oι
'lEλληuεq, τrληv ΛακεδαιμοvΤωv, cπrδ
τωv βαρ6&μov 'rωy την Ααiαv κατoι_
κoιiιrτ<,:υ>, επιyραφfi γαραιcτηριατικfl για
τηv ελληvικδτητα και τoυ Αλεξ&rδρoυ
και T(ny Mακεδδvωy οτρατιωτδv, yιcrri
,μδoα crτουq'Eλληvεq τεριλαμι6&voιrταu

βδ6αια και oι Mακdδδ'ιlεq. lΠ,ρ6λ. και
l, 16, 10,.

42. o rΠολJr6ιog, XΧVlll, 8, 9, δb
ααδζει τηv α,κδλoυθη τroλΦrιμη τrληρο-

φoρiα: o-rrp τιρeo6εiα τoυ Eατειλε o

β<nαιλειiq τηg Mcα<εδοviαq 'ΠερoEαζ ατo
βααιλδα τηg lλλuρΙαq, για 1rα oυv&ψει

μαζi τou ,oυμμαxiα ειrα,yτioγ το:y Pω-
,μ,αiων, αιltμιμετεΙγε και Evαq τrρδo6ηq

ιΜuρικ{,g κcrrαYcιΥ,iζ <δια το τηru δι&-
λεκτov ειδξ,ιrαι την l'λλυρiδco>, τrρ&)nμα

πoυ oημαiιrει &rι oι Mακεδδηlεq δεv γvdl-
pιζcrv την ιλλυ,ρικfi yλδrσαα, αφo0 oτιq
αυνoμιλiεq τouq 'με τoυg lλλυριoδq εi-

γcπv αvδιγκη διcρμ,ηGα. ,Bλ. Φrioη,q lX,
37, 7 : <<τrρog Λxαιοδq και Mακε:δδ
vαq o oμοφiλoυq και τov τοδτrιv rγε-



--"/-l μ5r" Φiλιτrποιry. Πρ6λ. και lV, 9, καr

I vΠ, e,3.

' 
\ , 43. o Τiτoq Λi6ιοq, 3l, 39, θεωρεi

'J τcuq Mα'<εSδvεg oμδγλω.αoοUζ με τouq

Αιτωλοιig Kαι τoυζ {'καρv&vεg.
44. B'λ. Δη'μocrθ. Kατd Mειδioυ, l50.

Πρ6λ. και δ;'α Xαρα,κτηριoτrκ& αvαφΞ-

ρεl o Θου'κυδΙδηξ, l, 5 - 6, ylα τιq βαρ-
6:ρι,κΞg cυviθειεg ττoυ εΙ1αv παιλαιδ_
τερα oι 'Ελληνεg, και κυ,ρΙωg l, 6, 1 :

<,..και ξuvη,θ1 .η, δiα'-.α'v μεθ'δτrλωv
επoιfr,c.αvτo [o,'EΜηνεq] δoτrερ oι

β&,ρ6.α'ρoι, cημεiov δ' εcτi τ,αι)τ'α τηζ
Ελλdδοq dτι .oδτω vεμδμεvα τωv ττoτδ

και Ξg π&vταq δμcιων 5ιαιτηlμ&των>> και
l ' 6' 6: <<πoλλd δ' αv και dλλα τlq
απoδεiξ.ειε τo παλαιδv Ελληιrlκδv o,μοι-
δτρcπα τδ vJv βαρ6,αρrκδ διαιτδμε_
\,lο v ).

45. Πρ,6.λ. o'γετtκ& Ιω. Kαλλ,dρηg,

Les Αncicns N4ac6donicns' Etude 1ing-

uistique et hiStoliqιιe, τδμ. Α', Αθivα
l 954, οε\. l 5.

46. Γtα τη γλδ'o'oα τωv Mακεδδvτ":v

Kαι .τιξ αγετι,κig Θεωρiεg, βλ. Ν. Αν-

δριδτη, H γ,λδcαα καr η ελληvικδτrμα
τωv Αρxαiωv Mακεδδvων, ΘεooαλovΙκη
] 952. Ατr. Δαo,καλdκη, o Eλληνιoμδg
τηg ΑργαΙαg Mακεδoviαqg (Kαταγωγfi
Kαι γλδτcα τωv Mακεδδνων), 4'9ηyo

196Ο (: L' Ηel'ldnisme de 1' Αnsi-
ennc Γ\4acddoine. Θεoααλoviκη l965)
lω. K,αλλ6ρηg, Les Αnciens Mac6doni_
ens. Etude linguistique et historique'
τδμ. Α' - B', Α'Θivα 1954 - 1975' Α'vτ.

Θ'α,6δρη, tατo'ρiα τηg Erλληνικfrξ Γρα-

φfrq, lω&vνlvα l9B3, αε.λ. 31 - 48, δ-

τrοU κ'αl η ,σlXετικΦ βι6λιoγραφiα. Π'ρ6λ.

Ρ. Kretehmer, Einleityng in die Ge-

sοlrichte der Griechischen Sprache.

Gδttingen'l 896, oελ. 283 κδ, και 4l5,
o oτrοioq διετJτrω,oε τηv dπoψη δτι oι
Mακεδδvεq flταv κρ&μα ελληνικδν και
ιλλυρrκδv oτοηxεiωv, &τroιpη ττoυ δεv
yivεται 'δε'κτ'i ατrδ τoν Η. Bengtson, δ1τ.

παρ., oελ. 280.

47. l1'p6λ. Αι,τ. Θα&bρη, δπ. τrαρ',

'τz 44 - 45.
48. Στo iδιο oελ. 35'- 36.
49.,Πρ,6,λ.,oτo Ιδιo,'oελ. 37 κi.

50. Πρ,6λ. τo χα,ραKτηρloτι'κδ χωρΙo
τoυ ΘεoκρΙτoυ, Eιδδλλια, 15, 92' 6-

πoυ Συ'ρ'ακοδcrεg y'u'vαiκεq, Ko'ρivθrεg

τηV καταyωYfr, ,λδvε: <<...KoρiΦιαr ει-

μdq dvωθεν... Πελoπowαoιατi λαλε'i_

μεg. Δcορioδειν δ' Ξξεcτι τοig ΔωριΞ-

εαoι>>. Πρ,6λ. Αvτ. Θα6δρη, δπ. τταρ',

,αελ. 34 - 35.
5]. 'H εr,oαYωγi .ηs ccττικfrq δι'αλδ-

κτοU για ευρδτερη χρfroη, αρxΙζoιrrαq

iα<οg ατnδ τα 'ετri'cημα Eγγ'ραφα και

τη βαcιλικ{ αυλfr, τrρdπεr vα εΙναι τo α-

τιoτEλεα,μα lμι&g μακρδγ'ρovηζ διαδlκα_

ciαq, ττoυ ολοκλη'ρδΘη'κε τηv επoγfl τoυ

ΦιλΙτrτroυ, ,και διxι η απδφααη εvδg μa-

ταρρυΘμιoτfl βααιλδα τηq Mακεδονiαg,

και τιρ'irτεl vα τcπoθετηΘ'i1 cτο γενικδ-
τερo πλαioιo τηζ επι'κρ&τησηg oε δλo

τον ελληvικδ κδcμo τηg αττικf,g, τrcυ

εξελixθη'κε ατην ελlληνιoτικfr κoιιlfr. Ε-

πoμiv:α; αuτδ τroι cννΞ6η, ,cτo μiτ'ρo
rτou αυνi6η ,gτη MακεδovΙα, δηλ. η αv-

τικατ&cταcη τηg,μ'ακεδoνικig διαλΞκ-

του ατιδ τηv αττικt], 'δεν εivαι Ξνα φαr-

';δμεvo ιδrαiτερα μακεδovικδ: o' oλ&
κληρη τηv Eλ.λ&δα, με ivα ταxι)τερo fr

βραδJτερo ρuθμδ, η αττικ{ 'κolv{ υπο-

καθι.oτ& τlg τοπικδq διαλΞκτουg.

52. ,Bλ. /,,,{. ,\y$,ρ'$vικον, Bε,ρyiνα. oι
βααιλικci τdφοι καt &λλεg αρηαιδτη-

τεg, Α9ξ,vα 19'84, oελ 83 - 84. Π'ρ€τrει

επioηg vα 'σημειω0i δτι τα ευρflματα

τrο'.,, Eφεραv στo φδζ or ττρδαφατεg α-

v'ασK,σφδζ τoυ ,καθηYητi Δ. Παvτε,ρμα-

λ oτo Δiov τrρo&youv cηtμαvτικd τtg

γvδ,cειq μαq Yια τηv l'oτo,ρiα τηζ α'p_

xαiαg Mακεδoνiαq.
53' Bλ. τ.X. Δ' .Σαμo&'ρη,. o εξελ-

λ.nvio'μδg 1ηq Θρd1κηg κατ& τηv ελληvl-

κη και ρωμαiκi1 αρxαιδτητα, Θεooαλο-

νiκη l9'BO, κuoiωq cελ. 31 1 .

54. Αuτδ επι6ε6αιδvεται και ατrδ

τo τοTrω.vUμικδ υλικδ τηg τιεριoγηg' Για
τα ,sλα6ι,κ& τoτrωvιiμια, βλ. τo βα'oι<δ

θρ,γo τoυ B. Vasmer, Die SΙaven in
criechen1and, Βερo.λiνo 1941 ' 176 '
229 (Υα τη Mακεδoviα). Για τιg πα-

ρατη,ρ 'oειq και ετrι'φυλ&ξειg τroυ δια_

τυτrδθη,καν, βλ. D. Georgakas, Byz'

Zeitschrift 41 (1941), αελ. 351 - 38l
κ'αι 42 (|942)' oλ. 76 - 90' Kαι κυ-

ρiωg Δ. A. Zα'κυΦηvoδ, 'oι Σλ&'6οι εv

Eλλ&δl. Συμ6oλαi ειq τηv loτo'ρΙαv

τoυ Mεoαtωyιkor} Eλληvr'αμo0, Αs'ξ'vα

1945,,oελ. 67 -86.,Bλ. κ'αι Fr. Brunet,

<Sur 1' hell6nisation des toponymes

slaves en Mac6doine byzantine>, Tra-

naux et Mdmoires 9 (l9B5). 'oελ' 235

- 265.
55. Bλ' n.,x. δαλ oxετικd τrαραδi-

δoυν τα Θαtjiματα του AyΙoυ Δη'μητρi_

ou Yια τo δεδτερo 'μιoδ τoυ 7oυ αιδ_

να: P. Lemerle, ] Les plus anciens

fΘcuei1s des Miracles de Saint D6-

rh6trius' I. Le Texte, Παρioι I979,oελ'
21 4 'cτ' l'1 - 'Ι 3, ΙΙ. Le Commentaifο,

Πα,oioι '| 98l, oελ. l35 κΞ'

56. Bλ. oXετr'κ& MαρΙαg Nνoταζo-

π_oΟλou : Γiελεκiδoυ, <<Les Slaves daιιs

1; Empire Byzantin>, The 17 th Ιn-

ternational Byzantine Congress' Majot

Papers (Waghington D. C'. August 3:8'

1986), κδα γδρ,<η l98i, 'αελ 345 _

367, iyπoν και η 'oxετικfr βι6λiογραΦjα

και παρ&θεση τωv πηYδy - στη σελ'
355 κδ. η τroλιτικfr τoυ Bυζαντiου.

57' Τ'α ,κJρια γαρακτη,ριστιKd τοιr U-

λικoJ πo,λιτιcμoδ τωv Σλ&6ιιν κατ& τηv

τeρδ1η τrερΙοδo τηq €γκατασidioεδζ τoυζ
oτη Bαλκαvικfi εivαι: α) η καδoη τωv

νεκρδu, β) η 1,ειροποiητη κερ'αμικ{ ττoυ

iyυvo'Sει]εται απδ oρι'αμEvα ο1fr,ματα
και διακδcμηoη κ'αr y) o,ριαμEνοg τιi-
πcq κατotκiαg. Ωcτδco, εκτδg crττδ δι)o

σπdvtεζ, 'και οlμ'φrα6ητοΟμεvεg ατrδ o-

ριο,μΞvouq, εξαιρδoειg (ατηv oλυ,μπiα
i5 υδρiεq μ.ε καJ,cη vεκρδν καr oτo
'Αργoq ,αριΘμδq 'αΥYεiωv), δεν β'ρδθη-

καv αvτικεiμεvα αvαμφιo'6frτητ'α αλα6ι-
κ& ατον ελληνικδ xδ'ρo. Eτiαηg δεv

βρEθηκαv ixvη τηq τυτrικfrq αλα6ικ;frg

κατoικ'iαg - μδνo μvεi'α τηq oτ'α ΘαJ-
1ματ'α τoυ ,Αγio'υ Δημητ,ρioυ, βλ. P. Lο_

Ιnerie, δ,Tr. τrαρ. τδμ. Α', oελ. 120 oτ.

26 και 29 και oελ. 229 oτ. 13. Για
τα αρxα:oλoγικ& ευ.ρη,ματα γεvικ&, βλ.
-vΙ. Popovi6, 11Les tdmoins aΙch6o-

Ιοgiques des invaros1aves deι1s Ι' ΙlΙy-

riοum byzantin>, M61anges d' Arch6o-
1οgiο et c1' Ηistoire de 1' Ecole Fran-
ca.iSe de Ronte 87 (1915), 'αελ. 445 -
5O4 και κ'uρi<,:q o,ελ. 457. Για τα €U_

.ρ{ματα τoυ'Αργoυq, βλ. P. Υanno-

Ιrοι1Ιos' n Ι-a p6n6iration s1ave en Αr_

golide>, BCΗ Suppl. VΙ = Etudes Αr-
giennes, 1980, o9}, 323 - 371lΓ'o ]Ι
ολα6ικη κατoικiα, βλ. VΙ. Popογi€,

11Note sur 1' habitat pa16os1ave>, 'ατo

Ρ. Lemerle, δτ. παιρ., τδμ. B', oελ'
235 - i41. ,Πρ6λ. MαρΙαg Νυoταζo_

τroJλoυ - 'Πελ,εκΙδου, 'oι Bαλ'καvικοΙ

ΛαοΤ κατ& τoυξ Miσo'υζ Xρδvoυ';, |ω-

dνvrvα ]986, oελ. 34 - 36 και B] κΞ'

με τη αxετικfr βι6λroyραφiα.
58. Bλ. ενδεrκτικ& M. Πελεκiδoυ,

Les Slaves dans 1' EmPire BYzantin,
&π. τrαρ., oελ. 356 - 357.

59. Bλ. εyδεικτιK& τηv Kυρrλλorμεθo-

διαvfl βι6λιoγ'ραφiα 25 μ'δvoν ετδy
( l 94o - l 956), τroυ o$vEταξε η

Henriette ozanne, Κυρiλλω και MεΘο-

δΙω Τδμoq 'Eδρτιoq επi τfr yιλrοoτfr και

εκατocτi ετηρiδι, τδμ. Β', Θεoααλο-
,viκη 1968, αaλ. 322 ' 346'

60. Για τη'v πρδτη 'αUτi α\jαYδvvηση

,στ9 'Buζ&yτlo, βλ. τo βαolκδ δργo του

Ρ. LemοrΙe, Le Premier Ηumani9φe
Byzantin, .Παρiαι 1971. κυρΙοrg .τα κεφ'

Ε' - z' ( _ ελληη. μετ&φρ' MgρΙos

Ν,uαταζoτroδλoυ - ΠελεκΙδου, o Π'ρδ_

τoζ Bυζαιrτιvδq Qυ'μαvιαμδg, ΑΦvα
1 981 ).

6'l . o Kωιrαταvτiνog - K'jριλλoq εμ-

,μαviζεται o-ια 'σλα6ικ& κεiμεvα να ixει
οrvεiδηoη δτ, αvi1κει o-rη fuζαιrrινi
κol'vωvΙα, vα ixει oυvεiδηoη τηq ελλη-
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ηi ιKi; τoU κ,αT-,αyω)4iq: ,oτo δι&λοyδτou
]με τoυζ McoαμΦαvoδg επlαημαΙvει δτι
<<ε'ξ ημδv π:ρo'{,λθov τι'&oαι αι ετrιο-d-
'μαι)> iκ,αι ειluoεi βδ6αια τουq βυζαιrrι-
uoι}g και τη,v ελληvικfr τrαιδεΙα. Kατ&
τη 1αζαρικ'fi απooτολ{, δταν o xαΥd-
]Vξ τ{^)y Xαζ&ρωv τov ρδτη,oε τΙ δτbρo

f,θελε ,vα τoU τρoσφδρει, o KιovαταιrrΙ-
νoq ,απ&vτηαε: <<Δδq μoι δooug 'Eλ-
ληuαg αιlx,μαλδτoυq δxειq εyτcιiθα, oJ-
τoι αξΙζoυoι' δι''εμd τrεριαoδτερov oι-
ouδfrτroτε δδ,ρou>>: βλ. <Bioq Kωyαταv-
τΙvoυ>, ελληv' iκδ. lω. Avαατααioυ,
Eπιατ. {Ειrrετ. Θεολoγ. Σxoλis Παvετ.
Θεαo'αλoviκηg 12 ( l,958), αελ. 126
;καr Ι38.

62. To θEμα τηg ε,θvικ&rηταq των
,απoστδλωy τωv Σλδ6ωv πραy1μα.rdθη-
κε διεξoδικ& με τπαβΘεοη τωv τηγδv
ο καθηy. Αvτ. - Aιμ. Τφ1ιdoq, <<'Η εΘνι-

'κδτηq Kυ,ρiλλoυ και MεθoδΙou ,κατ& ταξ
αλ,α6ικ&q ιo-τoρικ&q τrηy&q και μαρτυ-
',ρiαg>>, r(ψ,ρiμ;γ, και ,MΦoδΙοr Tδμoq E-
δρτrοq, Φπ. παρ., τδμ. B', αελ. 83 -
l32. Bλ' ετrioηq Δ. Λ. ZακυΦιοδ,

.<KarvαταιlτΙvoq o Φrλδooφoq και η δια-

.μδρφωoηq τG)v,oλα6ικδν Yλιυααδw.
Π,ρακτrκ& τηq Ακαδημiαq ΑΟηιπiv 45
(1'970)' oελ. 59 - 77 'Πιρ6λ. |. Kαρα-
'yιαvδτouλou, <To ιoτoρικδv τrλαΙαιoy
τoU Ξρyα: τωv crπooτδλωv τωv Σλ&-
,6ιυv>, ,KυρΙΜω και Mε€oδi<o Tδμoq E-
δρτιoq, τδμ. Α', οελ. 'l 39 - t5'l .

63. 'Bλ. τιq τrαρατηρ{oειξ lμoυ στηv
εrαfryηoη τωy Boυλ.ydlριov ιατoρικδν
VasiΙka TApkova - Zaimova καιSimeon
Damjanoη 11Les torritoires bulgarω_
foyer des civilisations antiques et nou-
γelles>, Αctes du ΧVe Congrδs Ιnter-
national des Sciences Ηistoriques.
Bucarest 1980, BoυκouρEται I 982, τδμ.
lVll, αελ. 1o9 - lIο.

64. 'oπωg τrαρατη.ρεΙ o oλα6oλδγoq
R. Vaillant. Manuel du vieux-slave.
L. Grammaire, ΠαρΙαr lO4,8, ,αελ. l l
και 13, η παλαιooλα6ικd {ταv κoιvfl
γλδooα δλων τωv Σλ&6ωv δg τoιr 9o -
'l 0o αιδvα. Παβλo τrou ,μετ& τη 6ι&-
σπαση και εξ&πλοoη του oλc6ικοδ κδ-
οlμoυ εΙycrv αρxi!σει απδ τοv 7o - 8b αι_
δvα yα αyημ,αriζoιrrαι τoτrικξ δι&λε_
xτoι, η παλαιoαλα6ικπ],μητiρα-γλδoαα
εξακαλoΦοδoε,uα xρησιμστrοιεΙται και
vα εivαι κcιταιrorμrιj ατrδ δλoι:q τoυg
Σλ6&oυq. Mδλιq τov 'l Ιo αιδvα διαμoρ
.φriΘφ<αv xnδρισrEq oλα6ικΞq Yλδσσεζ.

65. P. LemerΙe, (La Chronique
improprement dite de Monemvasie:
le commentaire historique et l€genda-
:ire>. Revue des Etudοs Byzantines 2t
.{1963), σελ. 49. Πρ6λ. M. Π,ελεκiδoυ,
Les Slaves dans 1' Empire Byzantin,
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δτr. παρ., 539 - 36'l .

65α. B'λ. Aτr. Bακαλδτroυλoυ, lo-ro-
ρΙα τηq Mακεδoviαq, δπ. παρ., αελ.
i l κ'i., δτrou και η oxετικξ βι,6λιοyρα_
Φiα.

65β. Bλ. B. Λαοδρδα, <o <<Σu'μ6ου-
λευτικδg -rrρoq τoUζ Θεoααλoιrtκεiq> τou
Mαvoufiλ Ko.μ,ηvo,J>, Mακεδovικ& 3
( l953 - 55), ,oελ. 297, 2jl - 22, τrρ6}ι.
και αελ. 29'l ,

66. B,λ. δoα πoλJ τeκμηριωμδvα και
διεξoδικd ΦrαφEρεΙ o Aπ. Bακαλ&trou-
'}.og, δπ. πα'ρ, κυρiωg κφ. Δ', Ε'' z' ,
για τιξ μετακιv{cειg ττλη8υαμτΙ:v και τη
cιivΘεoη κ&Θε τrδληg, xαrριοιi και τrε-
ρt,]Xiξ.

66α. Στo Ιδιo. oελ. 7 και 49 κ{. oι
ατrδyovoι αuτδy τοrv τouρκικd}v τrληoυ-
αμδν ετnio-rρεψαy στηv Τoι.l'ρκ.Ια με τηv
Αιrrαλλcryd τωv τrληθuα,μδv τo Ι923.

67. Στo iδιo, αελ' 99 κΞ.
68. Στo Ιδιo, αελ. '| 

O,0.

69. rΠ,ρ6λ. MαρΙαg Νυoταζoτroιlλou _

,ΠελεκΙδου,,H 'Ηrrrειρoq οτrcr η,ρδιlια τηg
ToυρκοκρατΙαq και η εΦι,κd αιrαγEwη-
αη, lω&wινα l982, αελ''t l.

70. ,Πρ6λ. Λτr. Bακoλδrroιlλou, δπ.
παβ., oελ. l39 κE.

71. Ν. Σ6oρdrιroυ, Eτrιακδπηση τηξ
Νεοελληvικdg loτoρΙαq, Aθfiνα 1976,
αελ. 58 - 59.

72. Για τη δραατηριδτητα οικoyσμι-
κ{ και τrvεuμεcτικd ττ,w ,Eλλιiνωv r<αι ι-
διαiτερα τι:v Mαq<εδδvnov τηζ δισστro_
ραs, βλ. διεξΦικ& Λπ. Bακαλ&πouλoυ,
δπ. παρ., oελ. 349 _ 394.

73. ατo iδιo.
74. Στo iδιo, oελ. '|45 κi.
75. Στo iδιo, οελ. 24,5.
76. l. Cνiii€' La p6ninsu1e balkani_

que. Gdographie hιιmain, ιΠαρΙoι 'l 91 8,
αελ. 3l3. Toυ 'lδιoυ, Remarques sur
1' dthnographie de la Macθdoine. oελ.
αελ. 5 κE.

77. Πρ6λ. Αττ. Bακαλiποuλoυ, lατο-
ρΙα τηg fν1rrκεδovΙαq oελ. 7.

78. Π,ρ6λ' K. Mητoiκη, Μacedonia
throughout the Centuries, &rr. τrαρ.,
oελ. 52 - 53. ,Π'ρ6λ. και Στr. Λouκ&_
τoυ, <Πολιτειoγραφικ& ΘεαoαλovΙkηq,
voμoδ και πδληq, οτα μ.δαα τηq δεκαε-
τΙαq τoυ I9I0>, Πρακτικ& Σuμτroαiou
Η Θεα,oαλοviκη ,με1t τo I9lι2, Θεcrαα_
λovΙκη '| 98'6, κυρiωq oελ. llΙ - l12
και UTnoσ. 22' &τoυ oημαιrτικ& ατoι_
yεiα για τη διivα,μη του ε,λληvικoO τrλη-
θυαμoδ τηq περιq1fiq τo 1916, δrfl.
πριv ατrδ τηv Λ,vταλλαγd τ<.rιl τrλτβ.ι-
σμd}ν.

79. Bλ. Λτr. Bακολδιταλoι.l, δπ.
παρ., oελ. 111 - 153' πΦλ. και oaλ.
612.

8,0. Eiyαι &ξιο τrα,ροrrηρd,αεωq δτι,
&rαv o{Yxρovoι επιxει.ρoδν να αyασUy-
θδooυιl τηv l,oτoρΙα τc^}y <(Mακεδδvωv)
ωq yωρlατ{g εθνiτηταg. αιrαγκ&ζoνται
ι,ια αvαφερΦδv αε ,γεyqy'&rα τηq ΒοUλ-
γα,ρικξq { τηg ,Σερ6ικι]q loτoρiαq τoυ
,μ,δvo γεωyραφικ& 'αι,ηrδ€oιrrαι ,με τη Mα
κεloyiα: βλ. π.x. M, de Vos, Ηistaire
de la Yougoslavie, 'αελ. 67 κδ.

8,'l . Bλ' παρατrdvω, αελ. l4, υπoo.
3Ι.

82. Πρ6λ. τr.q. Απr. Bακαλ&ποuλoυ,
|ατoρiα τηg Mακεδovi,αξ, b.Ελ.'lο3,
257' 296' 474,596,κ.d'., δτroυ και η
oxετικf βι16λιoy,ραφα.

83. ,Πρ6λ. Eυ. iKωφοδ, H Eτrαv&oτα-
σιξ τηζ MακεδoιlΙαg κατd τo 1878,
ΘεoααλovΙκη l969. Στ. Πατrαδδτrou_
λoυ, Oι επαιlαoτ&αειg τoυ 1854 και
l 878 oτη MακεδovΙα, Δημoαιει}ματα
Eται.ρεΙαg Mα.κεδovικdrv Στroυ,δδν, αρ.
22, Θεαoαλoviκηq 1 970.

84. lBλ. ε,ιδεικτικ&: O Mακεδovrκξ
αγδvαq. Α,τroμνημouει}μcrrα, Θεαααλo-
viκη 'Ι 9,84 παρα]π&yn, uτroσ. 2 Bλ. ε-
τioηg o Mακεδovικξ Λγιi,vαq. Σuμτl
oιo (ΘεooαλoνΙ,κη - Φλ,cbριvα - Kαατο-
ρι& _ 'tΕδεooα, 2'8 0κτο16ρΙoυ -. 2 Nο_
€]μ16,ρΙ0υ 1984). Δημoα. lδpι}ματoq Mε_
λετδv Xερoovi'ooυ τα-; Αiμoυ, αρ. 21 1

- Mοι.lαεiov Mακεδονικoi Αγδvα, Θεo_
oαλovΙκη 'lt987. tK. Bακαλ&rιουλoυ, Mα-
κsονικξ Aγτbιlαq (1904 _ 190,8). H
Evοτrλη @αη, (ΘδαoαλovΙκη t987).
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To EΠιι:pRrqΙ'!A
ToY ΧAJιΚ,FΙΛATOY ΠroΣEI ΔI ΠlΠoY

Toυ Θωμ6 Γα6ριrnλiδn

H EMMETPΗ ΑΠoΔoΣ'H

Eδδ τov'Π ooεiδ lππα xαλKoφτ ι αΥ μ€voιl αvdoτηααv'
(x&ρη

loυλiα τη .μ'&vα τoυ oι Ημαθιδτεq

iδιo τιμδνταg, παμμiγιoτoq στηv πρo-

yιατ' ηταv, καθδg τoυq

(αφoρ& τoυ

θεoμoιiq καλoγvδριζε τηξ |*

(ταλiαq'

,κ&voνταζ oτηv

αλλ& και τov
Tflδε ΠooεΙδιππov xαλκi1λατov HμαθΙηεq

oτ{oαv loυλΙη μητρΙ xαριζδμενoι

και δ' αυτδv τεiovτεq ετεi και φiρτατoq {εv

θεoμδv αυooviωv Ιδριδα μητιv txωv'

To εniγρω'J|Lσ. 1aυ Πoτeiδιππου

ei'ναι ^1ωρ'αγμdν'o πriνω oτo βωμoει_

δ6ζ βd,θ,ρο, cτa oτoLo aρθωνaνταν r'

xιi-λxινog (f ορει1&λxινo-c) ανδρι-

ω'lτα'ζ τu-J. Β,ρtaνιετα'" σhΨ'?\α'' l5τoν

αυλsιo 1ιilρo τol Aρ1αιoλoγιrιo6 Mου

cεioυ τη€ Β€,ρaια.q.

Π&yω στo β&θρo διωπρi'νoντυ'ι

λ:ι,ξευμ.6vω τω π6λμα'τα'' aτα oποi*

κατo'3c'e ο ανδρ'"&'νταE τoυ Πo'οsi-

δ:ππoυ xα'' [γντlιl'ετοt'λλoυ πoυ 6μει_

'λ|x'ν Υl.|x. ν'α θuμilζoυν 6τι o aφνoq

δεl' 'ωφωviζε ι ψδνa τα o&'ρτ"tνα oω'

1ιa'τοι, aλλ.ιi y'α|' τα' μετ&λλινα' 6τα'i

μ&λιoτω εt';'ι"' y.q'ταaxευα''αμ6vα απi

μ6ταλλo 1ρ,τ]cηro, εi'"ε γιω ειρηγι-

r.ο'jq γi n),on&.ν"ων για' πoλεμιτolig

οxqκoil...
Κωπο:ε', &,γναι'uο τ'bτε' απaxαfrτ'-

,λ,ιbrθηxa a ανd'ρc'*νταq τoυ [oceiδιπ_

πoυ, πoι,66 ξΕ'ρec 'α'ιτ6 πoιoιjζ ^ifl"'' τLω-

τi. Mπqpε'i 6μω'E ιαι γ'ι xφαριilyaι

α"γvιλρι,oτoE ce y"&"πoυα αi'θ'αυoα Moυ-

aεi'ου i1 xσ". ν% πaριμθν'ει θαψθνoE

ηlΔι:'α crcην ηr'ωΘιιilτιxη fτlr να τoν
'6ρouν *n, y|x.'aoν ξανωcττ)ooυv_oι B-

λ'iao,ιrgΣ aι νeδτaρa'', αντωξιo'" L'

τ'6γονaι εxε[yων τωv ωρxαiω'i flμα''

ο:ω.nilν, πoν i1Εoραν νω τιμοδν' 6ooυ9

τoυ; 'θιαναν x&qτotω ευ'εργεoiα'

ληro; γιατi 61ι μ6νo i1Ε:ερ'e xα}'α

"116 
r,r'oovιrr'6 (ιτr'λιxoυE) θεcμoυ;

(-νφ,oυg, διατ&ξeι6, παραγγ5λμα_

"o, ou"onρoπa'ρ"'xω'διωτd'γμωτα"')'
ω}'),rl" xωι i1ταν ''xανbg απ6 γνιλοη

ωιι τe['ψ γα δiνει oo'φ'6ζ 'ouμ6oυλ6;

στoυζ 'σJt_Lποχ_ι1ρι6τεζ τaν "Θfrg, xιt
ν[,c'τ"απc'q τjεν dxωv iδρι'δα ψ'{τιν α''l-

oογ,iωy θεψιilνr'
To επiγραμμα τoυ Πoο'εiδιππoυ

siγαι πoλ6 λ:τ'6 cε 'eιφ'ραs'τιxω 1τi-

,cα. o ωγνω cτoq τοιητt1; τoυ, 6πω-Ξ

φoLι'e"'αr,, 'δ'εy 'αc6oιετωt oπα ψεγδ'-

'λq. λ'6Υrα o$'τ'ε c'τα' πoλλ&' o Ποoei_

διπ'πo6 6τ'ων -γ'ρωψbτων τo' επiγραμηια"

i1των ,παJσεγγωrστo;, 6πωq φυoιτ&

λn, η nμ"ρuψ τoυ η Ιoυλiα ' ^/'|Lι' η

το'.τ1τi7e'δεγ dνιιj}οε την αν&ηxη νa'

γraδ'i 'x&.π'oιεq π}'η'ρaφapteq πoυ θα'

xρηciμευαν στoυ'ζ μsτα'Υεvεoτ6ρoυ;'

nξiLL* 6ποrζ φα'{νετα''' ":6 1η

ψρα.cη,'{ΙΙocgiδιππog fαλxfλατo'l'
o'α,,,δρι&νταq τ]τα'ν' uααv ζωγτωγ6ζ o

ΙΙocαitδιππ'og)' α'y'Φ''τηlΙ6γoζ με μ9_

τιiλλιyo oιil1-l,α, ιipω'ωθ'ανατoe"'

y'i'α' τ'α,' η xοιλωcυνη lμ6νoυv...'.

To επiγραμι-ια" τσυ Πoloαiδιππoυ'

δπιιq τ"ω'' τω περccaδτ'ε'ρ'α επιγρ&'tι-

111191 TιυV aπιτ,'l'μ,6(ων μνημεiων τoυ
' 

α.ργα,"a')uoγιιo3 Moυcεioυ ττ1Ξ Β€ιρo"'

o"'c ,['l'*, γραμμ'6νo oε μ6πρo 'ελεγει-

ωx6 τα'. oε δι&λειτo ιωνι+ι{, ηΙ6 στoι

aεi'α ν'nι απδ &λλEE 'διωλ6xτου6' 
xυ-

ριrq 'η, δωpιτη xα'' α''α}'"uiγ'' 
Α,ξ0ξει '6,μω'6 νω 'σημειωΦεε 6τι o

τ[πaq τetoντεζ (με _ει- αντi -ι-) εi_

Φρxαδιx6q, μια αx6μη μαρτυlρiα δτι

t1 }Ι,rα,θi,z' -*ρ''ν απ6 τον aρ1oμ'6 τω'l

Mαz'εδ6νωv εi ε'xα'τοιηιΘe'i ωπ5

ΙΙipωτο Aρx&δlεE'

Γuz.τi o'Jμφωγα με το επiγpαμμ:''

τoν 1οιλxηλατo (1&λxιvο d oρoι1ιiλ-

*ι,roi- αlδριd.ντω τoυ Πooεlδιππoυ

τolν'ξ'cτηcαν aι. y'-&.τaιxοι τη6 flμr-

θiα; (με διτf τoυ6 πρωτd6oυλιlοι 1ι'ιι

3ξoδa) ΥLσ. ν'α, ευ1ωριoτ{ooυν ττ1 p|-

'-ξι1' ι..nl τηv Ιoυλiα, ωλλ& xαι τoγ

iΞ'-c ιον ΙΙoos'jδιππo να τιμτjoαυv'

Τfι! 1o'i cιιθηxe πd'ρω πολ0 ωφ6_

Kωμι& φoρ& π'Erφτoυν' 6ξω xαι oι'

*oιηoεq, 61ι dμω-c πe6Jω ΥLσ' τ'€ρ\L'

Ο Ιiocεi'διππο; 3μοινε'αιΘανατoE aι'
Ρ'η $,a οπiγρωμηrοι, aα'ρ'η cτo eπi.-

γiρcιμμοι' γωρη aτo €'ργo τo'l πoιη{τη'

α}λh τωι ταo τexviτη πoυ dxωμε τo'

Bιaac τo'ι αν\?''αντι, xαι aωρωξe τo

.rrηρ*μμn ,ο' ωυτ6. X&θητε η μoρ_

φd τα'l, πoυ ο ξνωtστoζ γλ0πτtiζ

)η" "ι'"o 
επιτυ1ημ6ν'α'ανα'πλ'&oει''

θψιv: 6ψ,ωg τa ιω}"b τα; 6ναρω γιι
.lα επαληθElrθrεli γuα' μιω ωxδμη φo-

ρd' η Φφh 'r1i,aη τoν λzoη1 πoυ λ6aι
'6τ'. 

oo' αντδν τoν x6α1'a pΔν'o η xι'

E τ,αλλι1ργεια" τηζ ελεγει'αxη;

na|'τβ^ι1Q στηl Mα'χε]δoytα oτα' 'ελληνι_

o"r*o' *o,,ελλην'oρωμαliν"&' γρ'6'ι'α -

αbζoyτ.ωι θ9γω ωρτ:eπιby Mαμεδ6γω'r

οιπi τoυ; aπdι'ωq μ&λιoτα''δ6ο 6χουy

τa ,6ναμα ΙΙoαεi'διππ'oζ xωι Εζηoωl

τaν 4o - 3ο π'X' αιιbν'οι - eLναl' xα-

τ& τη γνιιξ-ιη μoυ t't'ι'α αιi'μη αxλο..

γητη'μοιo'τυρ iω τηe γvfcιαg ελληνι-

4e' λ"-"ν'τιe των Mατεδ6γωγ'

γι*ι "o φωιν'oμενo 1ηE er'Lσ1'?oφ'ηζ

orιq oρ,xoi.6 ηρorγaνιx€'q ;ρiξεg εiναι

γνιυoτδ 6τι πωψτηρtβηxe xιτι ο

dλ),rq unrxj6 -', 6τω't 'o ελληνιoμδg 6_

γ'ιωθε 6τι rιινδδνειl*ε, 6πω6 για' πα-

ρ&δειγμοι oτα. τ'ε'λeταio" 7'ρ'6νια τηi

Bυζαντι,if g ,σ'νrcογ"ρ|ι"τq?[αζ χoιι. 'στοζ

irojρ, x?i6νιω τη6 Taνρτoιρωπ'iαq'

IΙ ελληνιx{ ευωιoθηo[ αJ γνΦ'' τον

riγγ'tυ:.τoυ Mααεδ6γα' τοLτ!τ+ι 'cσJ Ξ'

"rγρη,μo.η 
τα.l Ποoεi'διππου' αλ-

)'&. xα-ι των αγ'Φγγωoαilv του Eμα-

μιωτιirv φαivεται' vφiζω' :": Υ6.
Συv61eια αιη' oeλ0δα 71
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N8α απ6 τΙιv Αυoτραλiα
1. Eπιτυxflq n πριbτn ει<δfi-

λωοn τoυ Παμπιερικoιi
Σμλλ6γoυ.

un" .-, -υ'y{:. δ6θ"r1xε ττγl ΤΙα'ρα-
sxeυ'i1 26 {τριλic,'.l το βιp*'l\ι, 5a7,

Δdc1η τOυ M. .\λoξd,'lδρoυ, ητρωττ1
aι'd'l}'ωοη a6'.1'124-l\s11τoυ Πα1'ιπι-
Θ?'.y'o13 Συλλdγου, :5τΥlν oτatα πα'?t'-
6C!'θ'ηιαν y'αL i'σ- μdtλη τη: αν:,.ill?|)_
'σιt)i-]:iα'; ττ.'υ ΔγΞL tρ'θει α'τ'6 την Πlε
ρ[α cτα π)'αtcιr:ι' ττ] -Ξ τιi)oaτa|'1}σ'\5try'ζ

τoυ B' 1Ιαγxl'ιs':'ιιa'l ΤΙα'3τ',eιcιxa5
Σ υνε'δρ io,υ.

Σττ1 δ :α ρτ"eυα' τΥιζ Χοl?aεsπε'c ['δ α';

μi'λτ'c'α''l o π'ρωτeργατηζ γ'σ"L 5lρ,δ.-
'δρο; τ,'ν Συλλ6γoυ x. ΤΙ' Κεγαγι*-
δτ1€, ,' γeνtιδq τρδζενo; x. K' Π|-
σχ.yα6, γ"αr" o '6oυ)'ευτt1q Πυεptαq x'
Γ. Tε,οζdπoυλo6.

o x. Kομα'γιαδτ1q aξ!φ,iια.aε ττ1

γαρω τoυ Υια την 8δρυoη τoυ Σ,υλ-
λ,6γο,υ, αναιφ{'ρ'Θτμε cτoνq cτ6γoυ;
τaυ 7'αL τ"αλω'cδiριoε τoυq απd ττp
πιτρ!ιδα eπιlxtπτeq.

Ο ι. Π|'ο7:iz-< τ6ν'"ο,g τ\Υ αν'i^,'-

lιτi :'-':πeL.,"'ιυ5ηζ τηζ ilα1ρ'OL'y'[σ.E τL1'
ττ;l ι'lτ,'1ιετωπ'" 5τi τ^ηζ r'ρ oπαγ ανδ α' ;
τΦ'l ;'i' q'οτg|γ pαφυlν τηΞ ιcτaρ [αq,

o ι. Tqpξ6πa'si'aΞ αφο6 εξ!φρu'-
Ce ττi cυγxtνη'5^rι '6λων των μιελliv
τ:{Γ1 .,'ν.:'"τi].'05υ}πιL: το') βρ!'θητ'υ"ν

'ιξιυ. cε 'ι'ιrι τ'lr,cο ζεsτ^l1 d).τ1νιxξ
7" 1;,ι. lι :' 9 r'''''.''', ι1 n q^,; a α',ι,ι t ι. c ε ττ, l α' t αγ -

)' τl'/1' iia'.'g|'\|ξ\ι\'υ|iJ'Ξ e'νι])N}Ι!''lζ)'' ^{'. λ
',l' 

"l.;:rιpa"3''ι9 

νι' προcφ!iρoυ1ιΞ lΞτη7

το'.τ'ιi:)α. δca τa δυνατ'5ν 1ιεγαλ,5τ:-
ιτ1 βa^i11z'"α cε e9'lr"xs" Θ€1ιατα.

"E{oθ,ε τa'δ'ινα1ι''τ"δ-aca .ιο\iη)'d'-:l'

τcυ ελληνιoμo'j. Ecεd; oι' α'π,6δτ;ηl'r'ι

εicθε πιo 'Eλληvε6 e1nl6 ε'ρ&'g οττ1ν

Ελi'αδα' Aπoτ,9λsiται ΥLq, την π|ι-
τρi'δα' τον φn),σLxδ - xα'' ψaναiδιxδ
:η3iιιLωχδ ττ1Ξ> -νδνυ,cε o x. T'aρζ'6πonl-
)--

λ"rγl nρ,j'"η εxδfλωoη τoυ Πα1_ι-
πιaριν οil, τoν .\ο1ιεπi'5y.oπa €y'roo-
αιδπη:ο a πατi7ρ Ιω&vνη; Καπ!ταc''

Ta δλo πρl''γραιψ,ια πα'1a'ιιι[αοe τ,

γ';υlcτii απ6 την' πo),'lsθν''xi ττ1λeδ-

Γεωργioυ Tζιoι3ρτζια

ρ:.οη No'jλη Σιo'5ιι'τα. eνι-6 61rla
xα: επ!δει'ξη nq"ρ.trδοc'.αxdlr 1o,ρ,ιbν
u'π4 i.' \txε'.ο E).).ηi,ιυ.; Χο,:ευτιby.

1'''" 'l' τα7ω6'ρεΘε[ cττ,ν εxlt}.υ-
sτi' t','ιΓ)g c,"π'δ Καμ"π€ρ\.'1' 7.ι'. .ι ^(')li-
οτil 3 γl'εlγ dλ'οlΞπ!'lχε L ρ ηliι'ατ t η' z. T oψ

Ε'υxα'9'ιτt'δτ1Ξ' c aπatοξ xατ&lγeτ.α',' ιι-
16 την Πυeptα.

U}Ι t.\ΙΕΣ

Tτp Ι{'lzιzν.i1 :' l.τL1ε'l1ιz o \[!'-

γα; '\λJξαlδlpo; l}31E,6grr,e τοο μdλη
aηΞ'j"') τ \ 1i p c'5 υlπ εt α 3 ν"α'. ),t"γ c αι.ργ δ -

τ'e'pe 'δδ'θτ'xι',l oμιλ{ε: γυ'ρω ατ6 το
,'l'rJ'τεδ,'νιx6 y.αa xoυζ ιρ'6πoυq αν,τι-

1,.elιδπlο'η; τη3 π,ρo'παnρ&'iδαg τωy
Σxοτιe;,ιily xα''" !.γυνε aυlζi1τ,οηη για
τo B' ΠαμιπLε.,ιιτ"6 Συν!δ'ρ'ca.

Σ;ην πιεριxt1 αντL1τ1poσωπe[α'ψε-
τ€γουν - εy"τδΞ αιτ'δ τoν βoυ.λ,ευτ.{ ι.
hmΙ . 1εοi6πoυλa - ο δ'i,μz.ρxο; Kατ:-
ρ[ντ6 ν". M. TερζdπαυλοE, o δ^{,μοιρ-

aq Aιγιν[ου ιι. ΤΙ. Δηψτ1τpιωδηe,
a πpοioιαψενoξ τOitJ Γρωφ.εdου τriπου
xαι Δ'η',lο'si'ι'ιν Σ1doοων τηζ Nο,μα,?_

7[α'; ΤΤιaρtαq και γeν'.'x'δ -< τ,?αl\\ηJ.cι-
τ!α"q τoυ B' ΙΙαμπ:ε,pιzo,'j Συνeδ2|-
oυ, x. Ι. Γεαηργι1δη6, η ευδυxi1γραψ

1ιατ'iα'q τool Συr,εδρ {oυ Eλευθερiα, M*
νcυ xωL o x. Τ. Βαρcαx6πο'υ)'oq,
π'ρ6eδρc; τo'l ΤΙιe'.''.xα3 Συν,δdoμoυ
Θ,ι'ιcx)'oν{xηζ.

H αγτυπρ"r''ioωπ'eiα αναtχω'ρεi oii-
|ι).Θρα ΥLα. Κα',ιπ€,ρpω xοιι' αr'oλo6rθωi
θα' επιcx,εφθεi τη MεtΜoδ,ρνη.

Toιl αvτ,α1πoκριτoιi μαξ

ffi
ffi

,iiffiiffi::
Tα μδλη τηq αvτlΠ9oσωπεiαq αlπδ τηv tΠiερig lκοτξ τη δliρκεια τωv oμlλrδv τηv

Kυρloκη lστo lκλαlμΠ τoυ lMεγδλoυ Αλεξδvδρou'

George Κyriazakos
22 Ernest Street
Lakemba NSW 2195

Mr, Dimitris Tziourtzas
16 Windsοr Αve

Crοydon Park NSW 2133

Sydney 1 May 1991

Αγωπητε Aδελφ'd Δημτjτρη,,

' Ε'λαι6α τo ωντi|:γρωφo απoxδψ-ια-
1oζ τη6 efiμερilδα6 ,.ιΙ{ΙAo,ΙΣTΑ,
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πo) lι,'} doτει'λε;, y-σ'. σe ευχqριστt(r.
Mε αυτliν την ευν'ωι'ρiα, σε ευχα_

,,'ccτιb ν"αι τLΦ τo μ.oγ,&λo ενδlαφΞ_

ρoγ ι'aυ oτo Mαxε,δoyιx6 πρδ6λη',ιι'
τoυ αyτllΙ,ετωπ,iΙζoυ1με εδιb o'r, 

^r-ο:;'ι.)'{ι.'Av υπ{,p1ων περι,cα6τe-

ρo|. \J'e την δυxi1 oaυ π[mη NαL ε,?-

γωτ'-x6ττ1τα εix,ιι'. β!,6αιοζ' η πρoi-
πdtθεια τηζ π\ωcτoγρ&q.ησηζ1 τηζ
.δl'α,Lτ!ραζ μα; Πατρ!δo; δεv θ'α εi-
y.a τoλμηθε|.

E'}1oμωι το παρωδe'.γμα, coυ lι"
το ωxo)'a'υθi1'σoυν y'α,,' &λλol, Κeep
up the good work.

Mεται6tι6αaε στηy ΞφημΞρtδω, π'e^

ριο'διτδ' dΙΑoΙΣTA,,6yω,μεlrd,λο
eνγα'ριo'τ6l, ex ψ&ρog τηg 'επ'ιτροπi19
Mαxεδoγιxαj xαι 6λωy ΥενL:ι&, τιi.,
Mελιbν τη6 AΧEΙΙΑ.

EφημερllδεE, ΙΙεριoδιιια, με Πα.
τ' zιωτιx^i1 ο'ιτδτητω xαυ πoρ ιaγ6γρ.ε', ο

rιε Ιcτaρr'xd,,' Λ'αaγρα'φιxω, Εiθν''τ"i,



7| i'o :οaλo^γ υιια' Ινoγ οτeγν ιxα, ΤΙwι-
7ι''ι.| Lo| !^,Lθ', Βπc cτη,ψον υ.x,α, ΙΙ oλ ιτ ι-
cιιγ&, x),π' d1ει μ'εγdλη ανdηxτ1 ο

Eλληνιoμ6E, xαι o Eλλωδιxδ-c' xαι c
Απ,dιδημcζ.

Θα. 1αρo$,;rε να δτ1',ι'.alργη'θε,i oτε

ν6τερη σνν'qρτα6tα, με τηy εφημερi-
δα οαc y'α'. τa διπ6 μαE πeριa'δι'x6
(TΗE voΙcE oF ΑΗEPΑ,.

Σοl: cτdλyω αντtγιρωφo,δια,μαrρτυ_

ο{q τηΞ ΑXEIΙΙA ΑυoτραλiαE πρo;
τo Department of State Goγerment

of USA, δlα ,εyημdρωοii a,αq.

lιΞ ΤΙωouριωτ''τ"α5€ 1αι,ρετιoμo6E
Γιιilη1o6 Κυριoζ&.xοq

Vice Grand President Order of
ΑFΙEΡΑ Νsw ΑFΙEΡA Macedonia

Committee

DΙMΙTRΙoS TZΙoURTZΙAS
16 wΙΝDsoR ΑvE
cR.oYDoN RΑRΚ 2153
Ν.S.w.
ΑUSTRAΙ,ΙA

ΤΙρoq τo ΙΙ'qριo'δcx6
(NΙAoΙΣrTA>
Nd,oυcα 59200

8.1.91

Κ'5ρ'.aι'

Σ;α πλαicια τωy Δημητ1piωv
199Ο η AΧEΙΙA εi1ε διoργαvιitcει
Μαιoδoνιxi1 γcoρτi1 ,cτι; 4.11.9Ο 1ιε

μεγ&λη επιτυ1iα. Mετωξ6 τωy d,λ-

)'ων, παtρo,υo[ωοe xαι dx,θεoη φωτc-
γοα'φLαg τηζ Mαχεδoνfα6. Tην ευ-

c'3ν'η για ιτγl txθecη εiaα αναλα6ει
κρoιυlπtxα ε^γ'ω '

Tc' fi',.y"α' τ'Oι) N?ησ'"ψστΕoiη'aα γe-
νcx'/L, τα πi1'9α' απ'6 τa Πoριδιxδ
\[α'γ'aδoνιy"tι Ζωi'. τηq Θgο) yiτη:.

Γ'.α. τa Nqr,6 1μ,αE εcδιxω, '1\ιγ,$

μcυ dcτειλε ο γ.rωoτ66 δ'ιxηγδ'ρo6 Ι-
ττoρ ι'xδq y"α'. ειξαLP'ετLx,66 oυμπατ,o ι-
ιilτη; 1rαg Γιιilργo6 Χιoνlδη6, τoν ο-
τ,"tον 'xι.' ευ1αρι.oτκil rπdaρα πoλ16 xωι
δημoοlω6.

Eπicη6 ^Ιl2ηιl'!μ'oπotησcι φωτo - οιy_

τLγ'ρα"φω απ6 τa Πeριaδιx6 'σαq' γ'α-
oωq τ''' απ6 το βι6λ(o του Στoυγι-
ανν&xη' t'ιlΞ τηy Ιo''αρi'α τη6 Nαo0oηι
πoυ 1lloJ e[γ'ατ'ε,cτεiλsι τσ'ι q,πa'x'δ'.y-

ι|Lα.τ,α -;ηc,εφηrε,ρliδαE (BIEΡ,O,ΙA>>

',:-z δια,ψaρα Ι,cτaριndι γεγoνδτα τη6
Ι36,;olα6, xι,θllιE xα"'' τη δι&λεξη πoυ,

1ι,oυ Jo;ει,λε ο B,aροι'ιilτη6 xαθ'ηlγητ\€
τoυ Πωyεπιοττ!ιLk)ν Θεo) νil.η6 Αν$
τιi'zη; Mπoυ'aψoυηe u συμ,6oλ1i

τιlv Bλdy_ω',, cτο' Mαγeloνιxδ Αr.ριil-

- Eπ'ioηe δι&λεξη ,dιδωoε στo
Σ/l}r^, τ'"α. τα Δηψi'1τρια 199o πρo-
':xex)'τγψ{'lc6 απδ την Πωμμαx,eδo_
'l'.x^fl 'Ενωoη, Aυrοτραλiα6, a ΦJ|\r1"-
τ;,ιdlτη6 μα; ΓιιilργoE MελixηE. E-
οωzλεiω αντ[γ'ρα'φ'ο τηg εrφημερiiδo;
,to ΙiOΣMΟΣ''ογ'r"r"u.

-\η1 ιi,q,:lo; T:ζιcιiρτiι α;

Συγt6χεlα απ6 την oΞ,λiδα 69

τoν τυπo αυlσoyaω,ν .ΑrΣοNΙΩN
Θ,E'Σt}ΙΩN, π,Oυ χρ,ησιμoπo''et'αντ[
ΞO,U πl,o Τyωστod ,<Ιταλιιιily η Pω-
u,z[x,ιb'i θ]εt]l1d)D> πoυ 6πω,6 pια[yg.',
θ'ω π(xρ'αr.νε το,υg Hμα'θιιbτε6 θψ[-
ζοντα; τoυE 6τι iδεν ητccν πια ελειl-
lθ,ορoι, 'αλ,λ,ci, υπoταγμdν,o'ι oτoυE Rlr-
luαdοl,lζ. o A6oωy o6μφων'α με τη
,μιυiθολcγ[α iiταν γιaq τol oδυooθοι
^{ τoυ 'Ατλ,αντα" ιLqL 1ηζ Κ(ρrLηζ i,
τη; Kαλυ,ιpdl<.

Σdμφωνα λoιπ6ν με τoy παριπx-
yω π'oυ θυμiξει Ι λ,diξη nαlο'cδv.o7>,

τ1 Τταλ'[α 6φειλε τa .δνψdι τηζ (Αυ-

aονiαrr' oτoυ6 'Eλληvε6. Aν λοιπ6ν
cτα. Nρ'6νιω τoυ Πooεd,διππoυ oι Ρω-
ιμ,Lc'. ^ipa'1' ar. xι4ρLαργo''} τ'ρLν ατΕ'

Aπ6 τα επιγ.ρ6μ'μ,αtrα
τ oυ Aρx. Moυoεioυ

τnq B€lρoιαq

ωυτaδ3 xυ'ρcαρ'γα3oαν στfrν x'6αμa aι
'Eλληνε-ζ π'?'6Υ oy oc τωy Mαxεδ6γωy.

Kαι τo επiγ,ρα.lμψω λο,lπ,6y τo,υ

γωλxt1)"ατc'υ Π ocεi,διπτιoυ εtν'α.ι πο-
)'6 cη1ιανπ'-xδ ^γιω ττ1ν ιoτoρ{α τηe
Hψι.0!αg τωv,oωμωΙxιilν 1ρ6ν,ων. Kοιι
α))'α. πoλλ'ω onυη-ιπqρd.oματα θα μπo,
ρa'5c'e o μελετητ{6 νω αντλτ}αει απ'
ιυτ6. Tελειιilγo} Ιμ,9 τη}ι εα,'aiiψαν'cτ1

τηE υΦηλtζ xoLνων'L'Lιζ θdoη6 τη:

ψητ6ρ'ω< τo,υ Πocεiδιππ.o,u, τη6 Ιo'.l-

).tαq, γ''ω να θυ1ιγiαω για μια αx6ψτ1

φo'ρ'h την ξε1ωpιoττ] 'θ6tη πoυ ,εi1ε

\ !oναtγ''o σαy σ1}ζυΥoζ y'ΦL σΦν Ι)'η-
τ6ιρα oτην αρaαtα Eμαθiω. οολλ4

x'1-. σσ'ν 116λo; τηe xο''νυlνtαq.
oι γυνα{xεq του Γιδd, (Aλεξιi,,'

δρεια6) , η σ12Χ6ντLσa'ω Βaργ(να, οι

γ'υνlω[x4 τoυ Γωλαxτori ιαι τηE Nd.-
O1),σαζ νε τα y.ατaPΘιbψατα, xα"L τaνζ
xρω,ioμoιi5 τoυ6 ωπλιiE επι6ιει6α'ι.ιb-

ν'ουν δτc υπ89'γε,' 'α'δι&.xoπη .oν'νt-

y\ε|.σ- ττlζ ελληνιxfe φυλγiE.

BΤBΛ]o|ΓP_\ΦΙΑ

'| ) Βαo. Ι. Λαζανb. Tα ΑργαΙα Eλλη-
νικ&,Errlτιirμl6ια,Eπrγγ,βlμ,μαrα, Α-
θfrι.ια 1989

2) Λεξικδv 'oμηρι'κδv. l. Πcr,vταζΙδοu,
Αti,ι.ηαι 1885. To ομηρι,κδ αυτδ λε-
ξικδ τωv 106 (εκατδv Ξξr) xβι,ων
1μσυ τo γ&ρι,αε τrβoφarα o αγατιη-
τδq φΤλloq ζc,rrΦφos και γλι)τrrηg,
Θ<oμ&q l(. Bαφεiδηq. Τoη.l εκφρ ζιo
και πsrλι τιq an1αρrατΙεq μoι.l.

7t
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ll θrδoι,n Tωυ Toυρlιlκιiυ ιοxεiωυ Tng Munεδoυirg

ltπl n υΙnll6γnοιi ToUg απ6 τ0υ Στθοuo ΣΠ. 0πoυτ6lloυ
o Nα.oυcαioζ πνeυμ.Φτ'Lγ"66 φi]λo;

x. Σ-u!'pγcοq Σπ. Aπooτ'6λου μαζ ε-

π:φ,jλaooε'ψιω ταινo6'ργια {'xπλη-

Eη,,aυ,1&ριoτη ευτηιilg'..
Eyνo,ιil τo v6ο, oγxιilδε6, βι6λio

τoυ, τo απο'ia απο'τeλεLτq.c απδ 317
αeλiδε6 xαt ξει. τaν τkλo: uA,ρμα-

Σnμεiιυμα
τoυ Γ. Χ. Χιoιriδn

τολιαμ'66 xωι λη,oταν,τωρatα (1627 -

1812) , ,oι1μφωνα ψε τo αργευαx6 ιl-
λιxδ των'τoυ1ριιινuιbν ιeρoδι.xεiων

{τηq) Β6ρaιαc - Νd,oυcωg xαι Θεc-
'aαλ'oν:(xηq" xω εw&;aoeτωc oτα τrλai
σLα, τηg ce'.ρω6 των oυναφ,tbν ψoνo-

γραφιιilv τoυ' πoυ ,61ει τov γeνιx6
τiτλo ,qMωxεδoyιx66 μaλdτεgr' To
xsf,μενo (νο,μiζω, πω6) δαxτυλoγρα-
'φγiiΦxε γ|JαL 6τη' oυv61,ειω ξ'υνε α-
yo,πσt?σ'τryti τoυ σε φωτoαντξροι-
φα. Δ6,θ,ηxe '!oτaρω ,oτoν τε1νiτη,

βι6λιαδετ{θηiιιe xανoνια.&' ω6 βι6λio
xαc ξ,τα π'ρo&rαtQαν ψaριx&, ωντiτrι-

π&. τυιμ'oυ διατdθη,xαν - διατiθε'ν-
τι'c, ,reιτ6q ε,φoρioυ>, oτι6 βι6λιo_
θ\xeg κωι oε ιλiγoυ6 ιoτoρι,6φιλoυE'
πρ ωγψατι'x&, τυηερoιiE...

'oμ*ζ, o λι5γo5 ^για τoν oπato

τ'ρdιΨω τabτo τo oηι-ιε(uψοι δεy εi-
νω|' τo γεγoνd6 6τt o aιγγρα$'u,6
τcυ iΙε αlμπερι6λω6e ων&1Lεoα oτolq
απoδ6xτ,ε6 αy-τιτirπωy τηq μ,o}rο-

^rcαηiαs τoυ, o6τε γtατi 'o ι'. λ-
πocτ6λαl 'εξ,6δωxε, α'π}ιω, €να βι-
6\to, ωx6γιa,. 'O{ι, 1ι.ατi, νιαινo'3'p-

^για pι6\υα εxδi,δo,rται πoλλ& kr-
ρLE νω cηρα[νu δτι εtνιιιl 6\α' xαι
aξι6λoγοι), ΦΨ,αj, _ 6πωE iγψQε c

Eψ,οιν. PoiδηE τj o Bλ*η6 Γα.6,ρι-
'ηλiδη6, δεnl θυμ&μαι xωλ&, πω6q -

οι πqρ'ιco6τaooι 'Eλλφ,εζ Y,οΦωγ,
voμξoντα6 6τι εtν,a dξιoι ωE oυγ-

γρωφεi6, boο e[νωι xατdλληλo: π.1.
'a'&L ΥLσ'.'. "Π,ρ6ε'δφιr, υπαρxτιilv {
xu aν'iπαρxτοlν oυλΜγων xΦL σω-
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μ,ατεiωv, oτω πχωi'aιω τη,6 γeνιι'6τe-
ρη6 ελλεiιpeω6 ωυτoγνωciαg τOυζ'

τηE επιtδειξιc*μσ.ν|ια.ζ 'tlxL τηζ αΡxa-

ψων'[αq τoυζ' χηρoζ)ζτη'ρ,ιoτr'x& γνι:ι-

ρ[aψατα, του 'Eλληνα, απδ τω α1ρ-

γαιδτατ'ι aρ6νιω ,μιi1,ρι xωι τιilρα.
Ta6τω εiναl η.l,εγdλω ελαττιbματ:,,
τx aπatα, δpωq, ε'[νωι" δυνατδ γa
θεωρηtθαiy γ.σ''" .'}ζ ,επιγεilρημα' γι:ι
την α"κ'δδε.ιξη τη; αδιαμφcα6iψητη3
Φ,'ιp.σ"τ.1Li1ζ,o,ιt1.γdνeιαE γ"ωL ττιζ Lστa-

ριτ"t1g oυνdxειω6 τoυ λααl τoιiτη6
τηi 1ιbρα€, ωφo6 ωxαλoνθoιjy τoυΞ

xωτotτoνq 1ηE στo διdr6ω 1ιλιωδωv
1ρ6νων! !

H :.ργαatα τoυ x. Στ. Απooτ6λoυ
εiναι π,ρωτ6τυπη τuιι τoλλαιτ\d'' xρtt-
oηη. Αs,δoιlιμe, παl oτη'ρξeτα,ι τo'n3-

τη η αξιoλoγιι"i'1 ,ιρioη'ι

1. Mετd τηv απελευθξρωoη τηι
Mαxεδoνiα6, απ6 τoν ταψτ'ιxδ ξυ^γδ

(τov oxτιil6ρ ιa του 1912) ' βρdΦ-
frd.ν γ'ΦL ιpapι'xθ" α'φxεtα τωy τo1f,ρχι-

xιily ιερoδιxε,iων (διxαoτηρdωv).
Δυ,cοqxιil6, τoιiτοι dψε,ιvων ωψeτθφρ"ι

στα. y"α.,. oυvεπrdl6 xωι αναξ'ι.οπo[ητu.

Kαι,'QrωE, εiνα'ι qπoιιδαι.δτατη' πη-

τi τηs Ιaτo'ρt*q τη6 Mαxε'δoνiα6

(xαι ξι, 1l'oνωγω, τoδτη€) ' στηy

eυ'ρ'3τατη €ν'νaι'α τη5 λdξεω6, γιωτi
πeριd1oυv πoλil εvδιαφ6,ρoυoε6 (,ι16-

Χρ ^/ξ7.L πoλriτιμε6) π\ηρoφqρLeq για
τα, πα)'ιτψL xιιL Υυ!ι τιι σφαΞLιnτi-

x&, γcγoνδτα, αλλd, xα"L τισ. τη"l xo'.-

.,|ωyιχ1i σ.L ΥLΦ τηy oLγ"oνqlLιli δι-

&ρ0ρωη, δτωq τ,ι'ι ΥLα. 1ην'προσω-

πoγ'ραηi.ω .frσ.L ΙLα" την τατcrrγραφ[ι

τTβ τσι)ιpxo*ρωταlμaνηe τoιiτη6 πε-

?.σχη.ζ, oυχyd, δε ιαι oΜxληρηζ τηξ

oθαxραvιxciE !ιιιιaxρ ατo'ρ[αg.

Δεy διααilζo\ι-cσ,'L' 6τσ. Aρ1ε,iα αυ'

τ&,, ψoν&γα,'διxαιcτι'ιθq αποφ&oειg,

α}λ&. xαι. oωλτωνrui, Ψqρμ&rlιοι (δι_

ατ&.^γματα)', δt ατα"1Ε6 πoλιτιτ.ιily ται
oτρωτιωτιιιirν αξιιrη-υαταξωy x"τ.λ.

για'iτ'.x6τωτη ιξ|.ω, γιατt διαoιbζoυν
την' τcιlpx'r.τ'^i1 ,ir"Φη Υ'.Φ τα. ε.πισ'uμ'-

6&ν-uα γεγoν'6τω yιωυ, €τοι' πληρaφo-
lρoυ'p"ασxε αντυna'q/'eνcγuδτaρω xωι τι.6

qαιρcxα τα δια'δραψατtaa€ντ:α, xα-
θιδg ril.πoροιiμε, 'βλι.οτα, w. τα. ra-
ραλληλiooυ,μe xα'L yω τω αιγxρtνoυ-

με μe 6oα μαE παρωδd'δoυ,y oι ελλη-
ν:τ:6q \ ωλλε,g, ξ6vε6' πηγ69, βe α-
πoτ'6λεoμα ν,α" eιJξανoνται oι δυνατ6-
τξτεζ α,νlευrp6σεω6 .χΦι ανωxαλιir.pεω;
τη€ ιoτoριxi16 αλτ]θεια6. Ιπιiρ1oυν
δε πολλ6.g πε,ριπτιiroειE, xατθ' τιq o-

πoteg oι εiλληvιιεg xωι' oι &λ\eq πη-

γ6E oιγοδν i'1 taoυν x*ταoaραφεt,
xυρ,iω6 αξαιτiαζ ωxoδ'oιωy τc1)ρxσ"Υ'.-

ιδν τi α.lvε,ιδητ'ιilν πυρπoλτ]oεων η
τι'''. xωι!ι'ψ&"τωy t dξαφανioeωE xαι
xα"τωτΘ1'αχLσψdι, γιω λ'ξoυq αaφα-

λειαg, oλ6xλη|ρων' q.τaψcν'ιil'ν, oιτ"o-

γεvειαxιbν''α:λλo,γιxιbv ν'.τ.λ., α'ργet-

ων. T,6τε, τω ταιρxιfr. α'φtrei"α εiνωι
oιtoι\ει.oτι.xfi rπrγγi1', α,π6 την αττ'oi'α

πληρoφoραiμωoτe 6τt €\α6αν γιbρα,
6τ1ιpαΥτL./.&, γε^γoν6τα, τα απoiα, αλ-
λιιb6, θω αγν'oadαe η Toτaρtα, τeki'
ω'E, o'ριoτι'κd' xωι ψετ&x)'ηπα.

Nφtζω, λoιπ6v' '6'τ,ι Θα ηρdπ,eι

να xατα,νδηoε o ωναγν'ιiloτη6, αυτιir'l

των oeιριilν, π6oo πoλιiτιμω e,iν'αι. το'

τoυ'9τ:ιx0' αργetω, γενιτ"&, lιαι ειδι-
τω τηe Mαxε'Eoγtαζ, τα cπoiω xαι
εvδιαφφoυν τe'ριαι6τeρo τηγ !ιΕq?Lo-

xi μαe.

2' friναι γνωoτ6 δτι πμbτoq aρη'
aιψaπatηοe - 6oo ξ6ρω - 'να ωprΙeicι

10ν τoν?!"L1Lo6 ιεροδlxeiαr τη6 B6-

'ρoLα,ζ τβl η6 Νdaυcα6 ο (oυ.xωρs-

ψ€νaE yρ6νια τιbρα) Eδεooωtor' φι'
λ6λryo6 xιhryηττj; Eυoτ&flιo,' Στoι'
γ.tανν&xηe {n* xρ'ιp&τισε τ1ι.}ψ.νn-

oci.|ηηg cτη Nιiα.ιαα) , 6ταν επιμε-
λiΦrε ην dxδoη τoμ uω1eδιdql*'

τoφ τoυ Δτμ. ΙΙλαταρiδη' για τηv
T.oτaρiα ηe N&α.rαE, τo απata ex'

Συνεπιil6, π'ρ6xe'παι τια,, ,φωto' δ6Θη*ε, ατηv'lδεooα,τa|Φ4 (xαι

γεvεi6 πτxγ,6q, ot oπoLeq €1ow εη-επαvexδδsηxε, τo 1976, ατιb τoν



δρα'sτinριo or1λλoγo τωv απoφodτων

του γ'lt-ιναotoυ τηE N&oυσωg, a' oπoi"-

og εxδi'δoι '^/JαL τo1 τ6oo ωξ,'δλaγc,
πε,ρ:oδιι6 ταlτo) . Exεi, oτιg υπo'ση-

lr's}d}rcεLζl γtνεται αναψο,p&',ι|,αL σ'(','}'

δsδο'μJνα τoυ'Γ,oυ,ριLLxoιi ιεrρo'διxεioυ

ιη; Β€'ροι''αq - Nd,ουoω6 i1 xαι η 'xα-
ταryω'ριαη oλδxληρων, i1 τψηψ.ατων,

eγirρd;φων' πoυ α1ετiζovτα.. ι'ε oρL-

aψ,iν'α γεγoν6τα τηq eπανα,oτ&.aει's3

τoν 1821 - 1822. Β66αυα, '!.γ^γ'ραφα.,

απδ τoυτα', δηιμoa,.ε'3τηταγ χr('ι \i.ω*

ιρLιeρω, cε πεigιaδιx&, xαι εφημε,ρ,i-

δ4' τα'' cυγν"ε'ι1ριγrθνα, γ6ρω oτo

1916 x'ιι '3cτe'ρα.

Την π'ιωτη xαταγραφi1 1ωΥ σ,iι-

7εiι-'>ν τ^ηΞ (Δυτιxτ];) Mαxεδaν[αq
!'τ"αι,ι'ε ο ιωθ'ηγητi1g τη€ Φιλoooφι_

xη; Σ1ολη; τηζ Θεσσoζλoν[xη' A'ι-
τιi-lνιo; Σιγ&λα6 (oυ1ωρ,εlμdνoξ πι'0.

xα',' τουτo;) 1 o οτ"a[aζ την περιf,λθε
oτι -< γρoν'ι'€ -< 1930 - 1931 ιαι 1937.
Καρπ6q αυττ)g τηg rιρoσσ!α.θεLα'ζ'co)
1)πη''ξe το'τoλι5τcψo βι6λ.io τoυ: <Α-

π6 την πνευ'ματιx{ν ζοlfν των ελ-
,λη'lιxιilν ιοινoτi1των τη; Mαxεδονi_
|x'ζ. Α'. Λργε'tα .ιωυ βc'6hoθiμα';
Δ.υτιx'{5 Mαιεδο,ziα6>>, Θεcoαλoν,i-
xη,. 1939 (πρ6λ. δε y|α. τα xα'τo|Ιτ''-

νιL,"Εν"λ'αiτ"eνρiνα' }Ιελετli,uατ}.>>

;oυ' τομο'. 1ο-: y'c''' 2η' λΘΙpι 797c
y.'*'. 19711 1'ντiσ1,ο,77') ' Ειε[, xι-
τι'^1ρι ιτ1τιν π.,'6γειρα (cελ. 154 -

156) τιι 56 xιilδιxεq τω uΑ,ρχε,j-

o) τo9 Κωδτ] τηq B6,ρoιαEr.
3. 'Ιoτεiρα, o πaλιi γνωcτd6 (ιi-

cτερα) 1{ακε,δ6y,α,ζ πτaρα'δq Tω&.ν-

γηζ K. Bαoδρα66λλη9 €xαι,ιε 6ργο
τηlζ ξωiζ τoυ τηy dx'δooη (oτη Θeo-
aαλoy'lτη, oτη oeι'ρd.., τωy ετΜcεων
τηg uEταιρεiαg τωy Mαxeδoyιιιby
Σπoυ'διbγr) xα.L τη γρη'o'u,ιaπoiηaη
εγγρ&φων απδ τω'ηpψeLω τωy τoυp-

xιτ",6ιν ι'ε'ρaδιx,aiων τη€ Mαxεδoviα;.
'Ετ1'''' σ1ι1" 1940, δηiooι,ε'ιiτηxε η
1η i'x,δο'ιη του,βι,6λioυ τα'l: u,oι Me_
xεδδνεg ει.i τ@υζ ντ,6ρ' τηe α'νε -ξαο-

τηotωg αγιilνα6, 1796 - 1832o, ι'-

1τoυ δημooiεucε σχeτLγ'd,, {Υτρoφn
τoυ Αρ1εiου τηg B'6'ρoια9 (βλ. δE

y'α|. τη δε6τoρη dxδoa\, Θεooαλoγj-
y"η, 195o, ηυε τη ψeπdιηραoη 116

εγ1ρd,φων τoι τoυ'ρxυwhν ιε,poδιxεi-
(,)y' o'ε παρα'ρτηρσ.' 'x'σJL την 3η,
19'67, με τoν' τtτλο: uioι Mαxεδ,δ_
y,Ξζ xωι&' τηy επων&cτωoιν τoυ

1821,, ,μ'ε τη μετd,φραcη 33 Φrγρ*-

φω), . Aιαλαlθηoε, η 6xδa'aη τοιl

βι6.λhυ,,Ι'oτqρι'xδν Α1:1εi,ol, Bε1ρoi-

q' Εxληα['' (1942), β.ε τr1 βετci-
φ?σ"ση 92 εγγραφων. To βι6λιαρi-
lιι τoυτo' των 12Ο, }ιr}rp,ιωV' oεiλdδων,

dδωcε, lioτε'ρα, την' αφoρ,γιi1 να γlρι-
Qουv .ειδιxdE η_r,ελ6τεg y"α"L σ'' πσ.νΘπ'"-

οτη'ψ''ωxot (fδη oυ1ωρεrμdνοι) ygα.-

θηγητ€q Γ. K6λλιαg ται Παναγ.
7'6ππ'oq, με βdoη -'ω ξγ,ραφα τoυ.
Κατδm'ι';,, xυxλaφδ'ρηoε ιiλλo βι6λdo
τσυ' με τdτrλo: .,Al,oi.ι ατoλo[ y'αι xλt-
φτεζ ειζ την Mαxeδoνi'αν" (1948),
oτo oπoio δηιμooιει1oνται, oε μετd,'-

φραc\l 5a !γγρα'φωJ ωζ πα'ρ\αl?ττΓ

1ι,α', cτο τtλoq (βλ. δε 'xαι τη 2η
{xδooη, 1970, με τω i'δια tγγραφe,
σ. αωρdι'ρτηlμα).'Τoτερa, εnταNa-

λoriθη,αε η θxδaoη' τριιilv τ'6μων μ.ε

t"γγραφα,1ιε τoy ^γeν'"x6 τiτλο: uΙ-

oτoριxω A"ρψei'α Mαxoδoνdα.6>>'

Συγxεrριβv ω, αν'αφ !ρo';σ.L σ1,oυζ :

1) 1,δrμ,o {'', <A.1aeiον (τη16) Θεo-
oαλoν'i'x'ηζ, 1695 19,12, (19,52) ,

ηlε 564, πiιριεg. cελiδεg, dπoυ δηηιo-

c'.ει3oντ'αι', oλδxλτ1ρα ψεν 424 τoll'o-

xι& €1"ρρxφω xω'' επ( π,λdoν (o.
;ιρα.1'ττγ,ια) τ'eρ|ΧηQη &)ιλωy 53
eγγ'φηaιν. ιδiω6 για aξιoλαμioειg
nοcιγι&δωvr, 2) τ6ψo B', ,α4ηρ1εioν

(τη;) Β'ερaiα'q - Nωα1,oη9, 1598 -

1886, (1954) , ,με 399, x6.ριε6' oε-

λiδεE, ,δπoυ xωταγωρilζCται η ψετ,*-

φP,ιη 474 eγγρdοφων xαι 3) τδι:.c

Γ', nAοχεioy (τη<) Moνv]6 Bλατ-
τ&δωv, 1466 - 1839" (195'5) ' με
b7, 'xι3ιρι.eq, oελiiδ'ε6, aτιq aπο[εq δη-

1ιos,'ε'3oνται 52 tγγ ραφα. TdλoE, 6γ-

Υ?ωφα τω}, cρχ€.,οly τα1των xPησ.-
r|ι\oπotησε 1 o Γι,&γyηζ Eαoδρα6dλλη:,
xα'' σ' οiλλε6 μελ,6τεζ τoυ, πoυ' δη-
iμoσι,ειjτηΙ,Φy, xα'τ&' xα'ν|δνω1 στo π,ε_

ριoδυxδ uMαxε,δoyιxd.rr, Τ1]ζ uEται-

ρε[αq (τωv) Mατεδoγι,xlιilν Σπonl-

ο'ω y)).

T α η1οα'l,αφegθ.€ντα tστσριoδιφι-

x'ω'Ε''9γ ω ται Β ωaδρα6dλλη φ iΦηxαν

απ6 ποlλλori6 xω'' dξι6Ιaγoυζ συγ-

γραlφε['g. 'Αα1ετω δε με τι6 6αrcaE
επιφυλdlξει6 διατυπιilΦηxα}ι, γbα τι6
ελλεiιpειE τσJ'ζ, (,)ζ 1τρoζ τoν τP'6πc

τξΞ εr;δ,6oeωζ τωy ε.γγ.ρ&qων, απ6

Ψ''λ'αλοΥιxtl'nαι .oδιπλωματιxγi, &-

πo'pτ1, τ1 ωλt'1€,ειω εινel' ψiα xαι '',ιδ-
νη: H dx'δooη τω'i εγγριiφωy αυτιiry
αποτε)'ε[ τaν σηψJα'ντLx6τειρo οτα.θ'ψ6

Υ''α' τη' πρoωtτ1aη τηq ι.oτaρcτ\Ξ 1-

oεrυyoιζ γdρω απδ την Ιaτaptα τη;
Mαy.,εδoyiαζ oτα aρ'δνcα τη'ζ Toυlρ-

ιoxρατtα;. nρq 
'γg,ι,ιeν'σ' τo3τα ιιπο-

τeλοιjy σ"ν'εy"τiJiιηEa (xαι μοvα'διx{;
ωξiα6) θηcωυρδ xα,' ,,τρ&πεζα> π)'η-
ρoφc'2ι,ιilν. T6τε δd, !ν.δνo, θ'd. N&.-
σoυ\) τη γρηoτcxt1 α|-ξtα τal,ζ, δταγ
θz εx'δoθonjy δλ'α τα dγγραφα, 6λωz
των τdμοrν των τoυtρxιrιilv ιερoδιxεi_
ι,)y τηζ Mαιεδoν[α6,,oιiμφω'iα ιιε τι6
απο.ιτt1oaι'q τηζ φιλoλoτιxi1q xαι" ι-
6τaΡLxιζ επ,.oτi1ψη€, με qx,δλια ι.τ.
λ. M6χριq 6το,υ, 6μω9, ,oυ,μ16ε[ τoυτο
(πoυ δε'l τo aλπ,ilζω, δυ,oτυ1ιig) , ,,ι

εz;δ6cε:6 ωυτd6, ,θcι αr'oτeλ'oι3ν πραγ-

1l.α.τ''xi1 "frη\η - χ,ρυ.σdiφι>...

'Βνα' απδ τα <<^l'σ'τ|1'Υ\)ωoθ6yτα, ε-
λαττιQrατα i1 ι',ιtα αmδ flζ 'ε1lLσην'α-

θεicεE ελλε'iιpει6 τηs εxδ6cεω6 τωl
εγγcdιφωv, απ'δ τoν Ιω. Bαoδρω6,dλ-

λτ1, e[να'ι η γιi1 cυ^γxριτcx^i1 'αντιπα-

?ι'6a\tt τo!ζ xσ". η 'ψfi ω'ξcoπo'tη:oi1

τουζ 'με τηy (xωτ' απ'δλυ'τη) xρo-
νoλα'γιιιi1 'σ,εL\?&' xσπ&ταξη των γε-
γov6τωv, τη6 ,δ,ρd,,cεω6 τωy πι?aσιb-

πο}y, ,με τoy εyτoEtq}δ xω'. την π:α-

ρατ"aλo'3'θηaη, τωy αγ6yων t;αL 'r.ιJJ\)

δε.υτ:ρor'λωoα'των xωι των λoιπ6ν'

1rf γvωoτιilν xαι επιilνψωl. Αx6μπ,
5τ'.'ζ r"?σα'ναΨEρiμdylεζ ε,x,δ6cειg τωv
εγγ,,cd,φων, δεν υπdic1oυy' αyαλυτι_
xoi xα'' πλf'οειE, πiΥαιeq. 'Eτoι, τ1

α'ξr.cιτo[ηafi τaυζ αr,e.τεi την' α'ια-
πλτ}ρωoη των ελλεiι}εωy τOtjτωy, 7"-

πδ τoν xαfrξ.ν'α ηιdλετηττ}. Tcιiτo

aρeι&cτηxe να xd'μω επανειλημμ6-
}'r-' 6πο}6, ααφαλιil6, xαι oι e,λλoι

μελετητ6,E τηζ μωxεδo\rι'τ^l1s ιoτφ'|-
αζ1 στη δι'&,ριιetω τη€ πρoeηαo[ωg

τtd" τη ση^r?α.'Ψtl διωφ,δρων μελε-
τιily.

4. Ο x. Στ6,ργιo6 Σ;π. Απooτ6λου
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ε'[';,α'' aω)'ntντaροq' Εντνπω,cιriζει ri
υπο'γl'ονi1 - qrιμoντj - efiLlΓLaνη' τι Θρ-

γατυxδττpα xαι η μοθoδι x6τητα τa'l.
Tο'3τa α"τiοτ'eλ'et "κου6ν τ6"Ιτoν> τLα'
τa'Jζ σ'ν*Υνιbcτε5 αυτo6 τoι'.l πεtρ.ιoδι-

ιa''3, oι. oπa[ο'ι' δι.&6αaαν iβη τι6 ,μΞ-

λ,dτε6 τoυ' πoυ 'δηιμooιει3τηxα'ν σ€

τc6τo, β,ρω αrιδ 'νοΥ xλ'εφταρματο-
,l',"οιι'6 cτην πaριaγ! τη,g Nd'oυσοιζ _

Β'tpo'.αq, xυiρLΦζ.

Διαπ[oτωcε λο'ιπδ'ι, xαι o συγ-

γpαφ'€αq αυτδg ττγl πoλ6τιψη α.ξ[α

τωy 1:ιεταiφρ,οιoθ6ντωy τoνρx''xων εγ-

γρ*.φων, 6πωq xα'' τηlν α'ναγxαι6ττγ
τσ' τ^Γlζ y'ατα,ρτiσεωζ ιμι*6 πληθljcE
π,ιV&xωV, ιioτ'ε νω e[ναc πυ6 πlpaι6γτfi

xαυ βατi1 η \A?η'σLηJ'a1τodηη των, μο_
νrαrδιy'ιilγ πληροφoριιilν , τc'q oατo[e;

δ'ιωoιitζoυv. 'Ετaι, αν6\ω6ε τo (:-

ξo'ντωτιxd,) xα;ραoτικ6 ΕιρrΥo xηζ

μολ6τη: xωι 'επc,aξaργωoiα6 τoυ6, με
οιι'oπδ τη o0νταξη πιy,&rων.

H π'ρacιιtri1 τoυ oτρ&ηηxε, ειδιx*,
στoυζ πl'oo.ιyαφε'ρl0dντε'6 διio τdμoυ;
των ιoτoριxιilv αρ'1εiωv τη6 Θεooα_
λoνLxη'e xα,L τηζ B,d,ρ,oιαq - Ncioυoω;
'y\σ"L στα" θ'λλω 6γ1ρωφω πoυ δημo-
'oιeντη:ταν αcη δeι}τερη, dιδoη, τo,.l

βu6λiου τα.l Bαoδρω66λλη για τoυ;
..Mωrcεδ,δyεζ ε,ι'ζ τoυζ υrεP τηζ α.νΘ-

ξ'αρτηoiαq ωβναq> xωc aτo &λλo

βι6λio τoυ ΥL|x τoυζ "Aιoματoλo6ζ xα:
xr)',6φτε6 ειζ τηy Mαxε,δoyiαyr.

To αν'τιxeiψεyo τηζ '6ρeνναg τo',o

περιφacτηx'e oτo φαιv6ψιενo τoυ Φ?-
,ματoλoμo6 x"α.. τηE u;ληoτωντωρoi-

'αζ,,. Πρ,επει 'yα gπι,σημοιyθε,i ,6τι o

x. Απο,cτ6λoυ πlρωτoτυπ'εi, 'δταν π'ρo-

τ'eiνεr. τaν δειiτερo δρo, δηλαδη τη
o;ληoταν,τωραdωr, oυvδυ&ζoντα,E διio
διio λ6ξειE ιωι δημιoυργtilvτα6 μiι
o0νiθε,τη λdξη' To γy,ωtρζει (αv δεν

τo επιδι,ιilxει) τo6τo, ΥL' αN.τ6 xα,L

επeξηγεi (oελ. β'_γ', oτπ <ιΙΙιρo-

λoγ6μενα,) δτι ,,ψε τοr 6ρo <ΛE_

ΣΙTrΑNTΑPΣIιA', o αυγγραφdω6 ε-

πι1oιtρ'εi να, ΦπeLγ"oΥtσει τo oιiyoλa

ταrv ληoταντωρτtxιilν δραcτη,ριoττ]-
τωy' ανaξ'&'ρτη'τα απ:δ εθ'νl.τ'.δτrρz,

ιαυ τ'6πoυq δρ&oηe τa}y ,ληστ.ιγτοιρ-

τιbν, a'L απOioL, ψ63$co1 αyωτy"α'ιa

εινq.L yα.' δι,α,1οrριoτori,ν ,oε 'δδo, διι-
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Ψoι7ετιν"tq' xατηrγaρi,eφ' δηλαδη
cτουg ληcτ6E n που etν'ωυ aL ΥΦxoπQ|L-

ο|, oc aπatoι ωθo6yταy απ6 qπα,|-

θρωπα €νoτυxτα i1 xερ'δaoxoπιx'5
sιο'πδ' τ'x'. 5'τoυζ αν,τξpτε6' o'. στcoa-

oL αναγταζoνταy (γοι π'αιpaυΥ τ*
βoυ'ναu γcα eΘνιxδν λ6γα, ,oξ α'ιτiα6
τη6 αγαπτ1g τOνζ τl'ιx. τη'y Θλ.eυθερ,e
x.τ.λ.

5. Aν, τιilrρα, θελτ)οoυι1l,ε να δι.il_

ooυμ.ε 6νx σ|yιαp[φηψα x"α'L π:-c,ρiτιραψ-
jψ'α' ττlζ διωβ,ρ,ιbο'εωg xαι διαι,ρ,doο-
ωζ τη; 6λη6 τη6 dληs μoνυYP αφtα;,
Θα πpdπει y.ι σημε.ι(6σoυ'ψe γ'ΦL τ.α.

=F$-:-Ξ,i>
Tο βι6λio αργiiζει με τω δlεξo'δι-

y"d <,πΡa),ετδ''ιε'νσ'>> (αελf.δεg α-Φ' ) .

τα απo[α υπoδιαιρo6vταL στΦ <<τεyL-

κ'&'>>, στα uειδιxd,, nlα.L στα, uδιciφc-

ιpα>>,'6π0ν δiδoyται ο'ρι,αμ,dvε6 eξηγt-
οΘ'LE τLα' τo αντι'ικei'ψε1νo' yιαL τα ε''-
δι.x6τερα, εVδ,ιωφrdp9y166 τηq aφγωo[-
σ'ζ y"αL fty'eι1α,γ ανα.φoρω σε xα4ρα-
xτηρ caτιx€q πε,ριππιiloει 6.

Στo π ιρ ιb τ o μdlρo6 τη6 ,ιιΔ'pι.αq

μαλdτηs ιταρωτ,tfr'εντ,ωι (επεξε,ργα-
αμ6νε:) aι πληρaφoρiεq γυα τα <<Φ?-

'ψαταλ'''xα xαυ λ'ηoαντΦρτι'x&' apaνι-
xω, 1627 _ 1'812", aιηιcτω, oe τρiα.
xaφ&\αιω' γcω τoνq 17o, 18ο ται
190 eιtbνεg.'Ετοc, αναδηψooι'εdoν-
ταL' ψε γρoνo\oγιxi'1 oε'ιρ&., oι ειδi'1-
σειζ' πoυ πα'ρ'6aου'ν τα Εγγραφα, aε
στ,ρωτη' νεoελληvιxτ| (δημoτιxτ]),

γλιilooα,, 1ω,ρi6 τι6, γyωστdζ δoo x,xι
περιττ,d6, πoμlαil,δειE εxφρ&oει6 τωv
τoυρx:,xιδ'r, εγγρ*,φων. Στo πeριθιb-
;c'Lo, σ1T1Υ αργt'1, γt'νεται ανηφ,*,
στo <ΧρLστLσ.νι"x,6u 6τoq τoυ εγγρ&-

φoυ, ενιil oτo xε0μeνo ,δ[νeτωι, xα,ι. τι

dvδεαξη τηe τoυρxι.xi1ζ ημΘρoμηyiα,E.
'oπ,oυ υπdιργει εitδιχ6€ )'δγoq xατι-
Nι]yρlΚoΥτα.L |y"ιι,L α,rι5σfrdiση:ια,τα, τ0}γ

ταlρxιωιbν εrrγΦφωy (oελlδe6 1 -
e4).

Στo δ ειi τ aιρ o ψ6ρoE δημooιε6-
oyταL oL πtναxeq, παι τ'ατ&ρτtoε, a

oυγγ'ραφ!ωq xαc'υδcαiτeρα: Α'. o
α\φ'α6η'τιzaδ q xατd.'}'η aq (τo ευrρεττj-

ριo) των πρ'oσηbrοωy, 'ψe την |τlαλ?lι-

θεoη τω,y οr1'ετιπιΙlν πληρoφoριιb'l
y,]α,L την αναφ'aρ& τη6 odλiδαE τ} των

oελiδωy τoυ βιι6λ{α.l τoυ, δπ,oυ δη-

ψοoυευτηιe τo €γγρωφo, 6πω6 τoυ
dτo,υg, πoυ φJ,ρνεlι (oελ. 99 _ 23s) .

B'. Ο aρaνoλ'ογιx6q π[ναxαζ των

γaγovdτωv, xqτα οιι]ωy,εE (1?o<,
18oζ xαι 19ο6) , ψe rαιρ'ατΕo|\ττtι στo

βι6λio,πoυ πρωτaδτγμοo'.eυτηxε ΕrJ

xαfr{νo" εγγρωφo' oη caλi,δα τoυ δι_
xο,3 τoυ βι6λioυ ||/".τJλ.' 6πωζ 1l,σ.l

c6,ντoμη, πεiρ(ληrι}η τaυ εΥΥρΦΨaυ
(ceλ. 247 - 279). Αx,ο,λo,'lθ,εi, Γ',
τo ευρeτliιρco τωy τσπωyiυμiων (οελ.
280 - 3ο2) , Δ' , o !πιyα,xα,ζ τωy ε-
θyιxιby oνψci,τωy' τωv ψ&δωv πλη'
Φυoμ,ιilν, τΦν xατa{y'ωy τωy π,dλεωγ
y"αL τ'ων dλλωy οcτιloμιilv (αελ. 3Ο3
- 305) xαι, E', το λεrξιλδγιo, δη,λz-
δτ] η (1ρ{ouμη) εlρμηνε,i.α τωy αν|α-

φε,ρ,δμε,vων τa''l'ρxιxιΔν λdξεων (oελ.
3CI6 - 312).

To βι6λio xλεiyει με τoy αyαλυ-
τ'.xδν πtναy"α τωy πaρ'ι,ε1oμ,6νω,ν

(oελ. 313 - 315) , πoυ yoμfiζ]ω 6τι
Θω 6τ'ρ'eιπε vα δημooιεuθεi oτην ωp
Χη (γ,.ω a'ρηοτυ'xori6 ,λ6ο1oυ6) , xαt
με τη,y ,.ω1τoxατ&oτα,η τωy α6λειpι-
,bν'' xαι των.rπxρω\ε,iι}εωνr.

Ms δ6o λδγια x*ι qυτδ τo βc6λ[o'
τoυ al^γγραφ6α etν'ωt {,νω NρησL|'c
θργωλεio Υια, τουζ ευδιxoιi6 μολετη-
τ6E, εν,ιΙl τια, τσ)'ζ απλοds ιστaipLδφι-
λ,oυ6 ατιoτελεi, τlqρoλεxιx&,, {'ναν '..
u,μπaξ$), 11.ιε πλαioιωq x'ωρπo,ilq xαι
ωφ,6λιμε6 γVιilαει,6.

Δεv 61ψε, Ιaιπδν, παρ& νω πe-

ριμdνουμε τιil,ρα vα xυxλoφolρτ]οει

xαι. o cιΥαΥ{a),λ6ψνoE τΔψoq, δπaυ
θα oυγxεvτριl'θor1,y oι ψιxρδτeρeq pε-
λ6τεE τoυ x. Σ'τd1cγιoυ Σπ. Απooτ6-
λoυ, τιg oπoiε6 π,ρωτωπoλωι},oαμε oτη
<cNι&oυ'cτα.> (xυρiφ6, xωι απoγ\ει'-
ατιx& νoμζω)...



Παρolμiεc πoU λθγoUvTI σTn Νl&οUσTα
,ΘΡooΞruιdι ΦAΓI KI ΠxloYTo"
Φ <<ΘΞλειg δ&yκoυ κι ρoJφα, Θi-

λειg ρoδφα κι δ&γκoυ>. 'oτroυq θi_
λειq φκι&oει τov iντyιoυ τrρ,&yμα δα

γδvει r;<ι δτoι ,κi αλλιδq.
€, <<T' αρακi κι' τou μτrouκ&λι μ'

iφιραv o' αυτδ τoυ 1dλι>>. 'Ξτo-ι μι
κατ&vτιo'ειv τoυ τrιoυτδ,μ' iφ|κια-
oειv τιιργiλou στoUν ικδ,αμoυ.

Θ <<'Oλoυ τ' αυγδ oτηv πΙττα>>.

Toυ λεv Yια τιζ τ'oιμπρoιiδειq τιq
voι'Κou|κUiρaq TroU KαταvτoJv vα φκι-
&'ι.oυv xαζδq oικoυι,oι;μΙεg.

Q <<ΠΙττα πoU oτiκητι φiλoυv
καρτιρ&ει>>. Σ"η Nιδouoτα δvταg
καρτιρoJααv φΙλoυg { δρ1oυνταv κd
vαg oiλoυg ατoυ crπiτι &ξαφιrαq τoυv
δφκιαvαv τιΙττα. Τoυv ,Ξiκλoυθαv μvι&
τιαρτ,&λoυ μ&vι - μ&vι ατη γdoτρα
dv'δεv 'iκιΥειv ou φoJρvουg για τr,β-

φτασ'η. Tιq πλειδτιφιq τιq 6oυλ,Ξ9

δεv i'τρoυγαν &λλoυ φωyi μoJγγl
τriτtα τιoυ μτriτιζειv oιiδι - oJ,δι &ν

δεv μτriτιζειv iλιγαv πoυ καρτrρdει

φiλoυv.
Θ <<Mικρ{ δαγ1κoι.roκι& φ&ει τρα-

vδv λδγoυv μη λεζ)>. MιρrrκoJg τoυg

αρ,δζει vα λεv τραvd λδγια, yα κα-

ακαvτoJv τoυv τr&αα δvα. 'Exoυv
τραvδ oτδμα αΧαμιδ. Η τrαρoιμΙα

μαq Trρoυμηθειiει να μηv εT,μιoτoι
ιpoυρoυπη'ρ{φανoι ,κι να δΙvoυμι τρα
Gq υτroυ;oxEαειg.

c <,Mη τroυ,ρδδg αυγ& δε 6&φoυv-

τι, θiλει ,κι μπακ&μι>>. Mη αEραv

δoυλειδg δε yδvoυvτι, oJτι .μoυvαxδg

τoυq ΘΞλει, ,κδτr,oυv 'κι τυρ&wια. Eι-
κεiy' τα 1ρδνια δεv δ6αφαν τ' αυ-

γ& μη μτroυiδq αμ& μη μτrακδμι. 'Η
ταv ακiζειg απoδ ,κδκκιvoυ ξJλou
τoυ τιζ ατoδμτrιζαv oτoυ oιδηβ-
youδt ,κι τιq δ6ραζαv Υια vα κoυκ-
,κι,viσει τoυ vιβ.

Θ <Ti δα φ&μι 6ρ,&δυ κoυτooυ-
λι& μη λ&δι>>. Toυ iρμoυ καθη,μιρ'ι-

,δ φαγi δ6αyειv τιq ιroι)κoι.rκUiρEq αι

μιy&λoυv xτιζdv. 'Hθηλειv vα μα-
yει,ρEψoι;v ικδιΘι μEρα μvl& κι ιrτγιδ
κι τρειζ 6oυλEg. Αυτfr η παρoιμΙα

λΞγ,ουvταv για τ' αυτδq rτoυ ατr&
στιvαv μη τoU μαyεiοι,μα.

Φ <<M&y, KαK& ,Kι v&,lι>>. Ντιτr δcυ
λει& μoιiγγι φαyi, yρεiα, κι ιiτryουv,

μoι)γγι καλoυτrΞρααη.
Φ <<Πoυλd μαν, τrωλd ,Kακ&, oυ-

λΙγα uαv, oυλiγα κακd>>. Λιγδτιρoυ
τρωg λιyδtιo,ειq 6oυλiq τα'ζ στoUν

ατrδτrατoυ.

Toυ Niκου Σπ'&ρτοn

Θ <Για φαγΙ τrρδτoυg για δoυ-

λει& τιλιυταioυg>. Oυ τιμτιiληg τrρδ

τoUζ στoυ φayi αμ& oτη δoυλει&

καvτΤτroυταg.
Ο <<Ακδμα δε 6γfrκειq ατ' τ' αυ-

yδ ooυ>>. ΕΙoι uιlκρδq ακδμα δεv α-

μτroυφΙq vα φκι&σειζ μιριiκEq δoυ-

λειΞg πoδvι για τ,ραvoJq.

Φ <δι Ξ'να καζ&vr 6ρ&ζoυv αυτι-
νoΙ>>. Tιq ivτyιg vτyια6oυλΞq δxoυv.

o <<Αυτδq εΙyι πδoει τriττα vα oι

φ&yoυ>. 'oλα -τoιμα τα θEλει, L
λα ατoυ xEρι, δεv τσιαλαστ&ει Kα\l

:Kl l(σV.

Θ <<Τoυv frβειv λoυκoiμι>. Touv

ταiη1ιαoειv oα γ&vτι, τιργ ι&oτικειv

η δουλει& τoυ.

Ο <<ΘΞλει κι τoυ τrαξιμ&δι 6ριμi'
νoυ>). Δεv αξαμιδvει καv κι καv. 'o-
λα oτoυ xδρr τα ΘEλει.

c <<'ExααειM κι τ' αυγ& κι τα
καλ&τxια>. Τ&xααειv, αι&oτιoειιr,
δεv ξEρεr τroδνι τα o,iΤα τoυ. Σια-
oτoδμ καλVτoδμ, τroι.l λ.Ξμει ατη Νι-
&oυoτα.

o <<Eφαγ&μι ιpoυμi κι &λαq μα-

ζi>. Eiμαατoυv μαζi oτου oτρατδ
ατoυ Ιντγιoυ αvτiακηvoυ, ατιg Τvτ-

γιεq λαxτ&ρειq. Eκαμ&μι xρδvια μα-

ζΙ ατoυ θραvioυ, oTη δoυλει& κι αλ-

λoJ.
o <<Ti γιλ&g αuγ& oι καΘαρΙ-

ζoυυ>; ΔΙxoυq φαvηβv λδγoll γι-
λ&ει. 'oτroυg iλιγαv κι oι αρxαioι
<Γελ& o μωβq καv τr μη "γελoΤov

εΙ>.

Θ <<Ψoυ'μi xoυρΙq μαΤ& δε γiνη-
τι>. Για οJτι κι &rl δoυλ,ειd yρει&-

ζoυvτι κι oυλiγειq παρδδειg δτroυg
y,ια τoU ψoυμi xρει&ζεται προυζι)μι.

tΦ <<Του πoδλη,g'g1, για Evα κoυ-

μ&τι ψoυμi>>. Ντιπ μπαvτγια6δq τδ-
δoυκειv καμvι&φρ.αg κι απoδ ανdγ-
κη.

'Φ <Κδται oτ' αυyd αoυ>>. Mηv
αι,ακατδvtαι ει,κεi πoυ δε oι απΞρ-
yoυn;' K&τoι δ.:τoυq κδιθητι η κλoυ-
ααριd oτ'αιryd τηg. Κ&τoει φρδvι-
μα, μη τρα6&q ξEvoυg γκαηλEδειg.

€ <ΠTττα τroυ δεv τ'ρωξ μη σι

μiλει κι dv κccyεi>>. Mηv αvαlκατδvι_
oι oι ξiνεrg δoυλειδg, κoΤταζει τo
τζι&κι o-oυ vα τrαyαΙvει Ιαια κι αφ_

κδτoυg τoυq &λλoυq vα Φrκιdνουv αυ-
τδ τrou ξiρoυv δvταg δε oι ρoυτoιiv.

Φ <ΚdιΘητι, κδθητι αuγ& γιw&ει>>.
Π&oα δρα γιουμ&τουq ατrrιτfroειq
εΙvι, δλου γυφι)ει κι αποιi τΙπoυ-
ταg, δλoυ λδει ,κι αττoi κdvαv λ&
γουv ξιτrδλυτoυv. Ατητ&Χvτητι σαv
την τroυ.ρδfl.

Φ <<Πvηκαv μEλι - γ&λω>. Mδνια-
oαv, δυvεvvo{,θηκαν, τα 6ρflκαv, π&-
λι τroιi εioι ι&μ,ι.

Θ <<lΚ&Θι τρ&γμα oτoυv κιρ,δ τou
κι τ' αυyδ τηv Παακαλιd>>, λΞμει
oτη Νι&oυoτα κι' oυ κoυλιδq τoυv
Αδyoυoτoυ, λεv αλλοι). 'oλα τα
τrρ&γματα θEλει vα γEvoυιrrι μη τη
oειριd τoUζ crτηι/ ιπoυxfr τoυg.

o <<Παλληκ&ρι τηq φακiq>. Αμ-
πoυρεi δα v&ταv και,rδιrαg τrδ,τρoυ-

γ,ειν πoυλι) φακi ,κι 6γ{lκειv τrαλλη-
κdρι. EΙνι ψιuτoυπαλλικαρdq, dv-
τραq τrδμτιραg γαμπρδq τηq αxιλδ-
ναg, δτoυg λiμι.

Ο <<'Εφαyειv τηv παπ&ρα τoυ>>.

'Eφαyειv ivαν ,μτroυζμ&v πoUταv δ-
λoυg δικδq τoυ, λδμει oτη Nι&oυ-

oτα. Kδvαιr ,κι,Φv τroυ ζδ,μoυvαv δ-
λα τα αrrΙτ1ια τoυ ψα.lμi 6αoτoJ-
σειv Υια μvι& ι6δoυμ&δα. Τoυ κα-
λουκαiρι αμ.& μo,ιixλιαζειv κι απoδ
λiγoυ fr crr€γvoυιειv πωλι], γEvουv-
ταv yτιτr κ6κκαλου. Αυτδ τoυ ψoυ-

μΙ τδφκιαιlαv τrαπ&ρα. 'Eλιoυvαy
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oυλΙγη λΙγδα o-roυ τηγδvι κι i6αyαv
κι ουλΙγou vιρδ κι κεΙ μiαα iρι-
χvαv τιξ δοcyrκoυακιiq τoυ μπαidτl-
'KoU ψoUμΙ Kι ToU τoιγ&ριζαv. Toυ
ιpoυμi απoυρoυφoδoειv τoυ νιβ κι

μ,αλ&κoυvειv. Ιμbyovταv oα φαyΙ
τιq ταxισιuεq η τoυ 6.ρ,&δι.

O <Δεv ιrπ&ρxεr κρiαg δΙxoυq
κδκκαλoυ>. Tδρα gμ& υτrδρxει yια-
τΙ oι καo&τrιδoι τα 6γ&ζα:ν τα 'κδκ
καλα κι πoυλoδv τoυ κρΞαq δooυ
θδλoυ,v. ΕικεΙν' τα xβvια που δεv
εΙ1ειv oιiτι ψη€τoU oδτι τiπoυταq,
τα ζδα κρδμouvταv ατoιl τoιγκE'λι
δλoυ yιoυμ&τoυ μδyειg πoυ τιg Ξvτ-
'ΥιouΧι/αv μι ξvα φoικ&λι XoρταΦ-
vιoυ. Tα.l κβαq τroυλιoδvταv μι κδκ
καλα 'μαζΙ.

O <<Toι.lv κβμcιoαv τα 1oυλιdρ
'Ytα>. 'Αργιαoειv ι,'&ρθει yια φωyΙ
κι' dλλoιvoι αxΙ,ρrpαv vα τρωv, {
μτriτηoαv τoυ φcyΙ. Tοι.l xoυλι&ρι
'του δε Χ_?εl&στηl€ιv, {ταu Κριμα-
αβvοιl.

Ο <<Kα},rbg τα xαΙρηοτι>. Λδμει
ατη Νιdα;αrα για τ' αυτoδq τrw
τρωv. Να χαιρησ,Eστι τα φcryιd τroυ

τμiyτι. Αι.πιvoi απαvτoδy <oυρiστι
να Φμει> { κoιrπyι&oτι στo σo,ιJ-

φΦ. Kι' αuτδq ccτrαιrr&ει: Xαρ{τι!
Nα 1αiρηcrτι τoU φαΥi σαζ. luxα_

ριαrδ δε Θiλoυ ιlα φdγ*.
a <Αλi ατr' τ' αιπδιr τroι.l Kαrrι-

ρ&ει τηq γειτα;uιdg τoυ γιδμω>. Αλ-
λoiμoυuoιlv &ιl καρτιρdq crτι' τoυq
,&λλouq δrv δεv αμτroυρεΙg vα ξυατεΙq

μoυvα1δq σoU εικεΙ τroυ σι ξ'δr.ιr,.
o <<By{lκειv λ&δι τrαvoυθιδ oτou

vι.β>. Mι'ρκoΙ φκl&voυv ζαρ&ρyια μι
iργα κι λδγια κι rioταρναq oι κ&-

μιroιrv ικι τo{Jy,καΜ. Θδλoιlv vα 6γoδv
τrαιroΦι6, &πoυq τoυ λiδι oτoυ vι-

Φ.
o <<Δεv τ' αλοι:vΙζoυv τ' αυγd>.

ΠoυλΜq δoυλειEq δεv εΙιrι τδαoυ
εΦκα;λειq δαoι.l φαivoυντι crτηv αρ-

1{. ΘEλoιlv υπoιJμovi, αυλλoιryfr <ι

δριξη για vα γδloυv ooιroτ€q.
Ο <ΘΦμoι.ιαειξ τrx€ ξι}δι ιrα ξι&;-

μrboειq>. Kι &v θι}μα.loειg δε μαq β
λει. Αq θiμoιrαειq δε δα 1αλ&oει
,oυ κδαμoq.

o <Στα.l φεcyΙ αvτρoυτrξ δε xρει-
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&ζητι>>. 'oιrrαq τrεrv&g ιrα τ,ρωξ Κι

δε lρειdζητι αι"τρoυτπ'{ δv'ταq oι φι-
λδ6oυv. Mιρικoi αι"rιρyιoδvτι κι α-
τroυμ ιvΤorκoι.lv ηατlκoi.

o <<Z&x,αρη η δoυλει& μαg>>. Πιρ-
γιλαoτικ& τoυ λεv yια μvιd δoυλεr&
πoυ δε γδητι αoυonτ&.

Ο <<Γoι.lργoυρΙζουv τ' drrτι'ρ& τoυ>.
'Evαν κι,ριμΞν τrειι.η&ει γιατΙ εivι ι-

φτoux6q Κι Yoυρyoι-rρΙζoυv τ' &vτι,ρ&
τoU.

Θ <<Να λιγδδoει τ' dvτιβ μαg
ψixα κι μ,η κ&vα καΜ φαγb. Αμ&u
ατιoli νηατεεεiα κι απoJ δΙαιτα.

O <<'oλα τ' α11αμ,v& ψouμvι& η
vJφη τα 6γ&ζει>. EικεΙv' τα xβνια
oι vδφειq ζοJoαv μη τΙq τrιθηρd.g κι
ατιq αρlδg lαιαμι ιlα μ&θoιlν oι vιi-

φειq τιζ δoυλει,Eq, δλoυ τιq τrαραμ&-

ζoυιrαv oι τrιΘη$,q δλα τα oτρcr6&
oτιg vδφιq τ' &ρι11ι,'αv.

o <<Παvτolj πιτrEρl μαδρoυ>. Σι
δλα ω,,ακατδητι, ρoυτ1ιδτει δε

ρoυτxΞτει, yια δλα i1ει κι μνιd yνδ
μη, δποιrζ τoιJ τrιττδρι τoυ μαiρου
τroι, τoι, ρΙμloυv αι δλα τα Qαγιd.

o <<TμΙryoυιrrαq Φroιγει η δρμ
ξψ. 'Oooυ τρriει καvΞvαq τδooυ
θδλει ιrα ξαιlατβει κι αμd α1ιρvΙoεr
αrαμcιτηβv &v ,E1ει.

o <<Π,oυλι) τρωg vτ&ιταλoιrι, E-

1ειq>>; Λεv για δooυq τροw τroυλδ
κι δε 6&youv κρEαq απαιloυΘιδ τoυq
ι] κι yια τ' αuτoδq πoυ τμδy πouλι)
Nτ&ιrrαλoυq στηv ]κoιλι& εΙvι. Αυτδ
πoιr λεy τιvΙα crτ' &vτιβ τoυq.

o <<Σα γδρει τoυ y&λα & ξαιrα-
μοζδvητι>. 'oιπαq xαλαcrroriμι μι
Eμαv δδoκoυλα ξαιrα6ρΙακoι.lμι τιg
τrαλιE'q μαq oκfuειg, τη φrλΙα.

o <Zδxαρη vα εΙoι δεv τg}γη-
oι>, ΕικεΤv' τα xβιrια τoιl γλυκδ
τrρ&yμα πoι.l εΙxαv τα σ'τriτxια foαv
η ζ&xαρη. Δεv εixαv τδαα λoυγΙ-
σιμα ,KαλoιiιJT Yια πoιJ δxα.lμι αfrμι-

ραζ. H rταρoιμiα Μyητι για τ' αυ-
τoJq τroι.l μαq τrαγαΤυoυv ιι,,fuτια κι
λεv τoυ &oτrρoυ μαδροι.l κι σι σκα_
νιζoυv.
o <Kdλι,oιr ι)rrvoιl τrαρ& δεΙτnοιr>.

Σαv εirrι ατrα.rcrτqμEuoι.lζ καGι^αq κι
wcrτζει, εΙvr καλiτιpα.lg oυ irrrιoι,ιq

crττ' τoυ Φαri.

o <H κuβ η Θωμαι] ατr' τouy
i'rrιloυ ατoυ φαΥb' Ακδμα δεv dvοι-
ξειv τα μdτια τoυ ρΙxτη,κειv ατoυ

φη,Ι μη τα μ&τxια γιouμ&τoι.l γ.κα-
μΦτζειq.

Ο <<Δα μη φκldσ€ιξ τα μoιiτρα
απoJ κρΞαg>>. Δεv αμτrouρεiq vα μι
αιrrρoιrπγι&cπειq. Kι dv πειq κι dν

ξιτrεΙq δε o' Exoυ αν&yκη.
o <Φtrα.lιrαxδq ooυ τ' &φκιccoειq.

μoυvαβq σoU φδcrα)). Ατrδλαψει αυ-
τδ τroυ Ξφκιαoειq, λεv yια dvαv τrou
αyακατατδvητt κι τoακδητι μ'dλ-
λouvoυg. Kαθ&ριιlει Υια π&ρτι σoυ,
δπoυq Μει o{μιραg η vιoυλαiα.

<<Oυ ηo.rικδq πλαoτd vιργιζη-
τι>. Φiρvouμι cΓτ1oυ ιroδ μαg ιr'r&1μα
ω.πδ τroυ δεv qμπoυροιiμι να απoυ-
λ&ψoυμι.

a <<oυ v&1αg κι oι; καμιv&xαq
δdcrκαJ τou ι}ouμi ξηΦ i καλljτι-
ραq <Νdιxα 1α6ι6ρι, v&,xα ιλιEq, vd-

1α κι 6οcται,ι,rδμouρα, δdyκoυ τ'i
ΨoιlμΙ ξηΦ>. 'Αλλoιl τoυ τi 6&voυ-

μι μη τoυ ιroυ μαq κι &λλoυ τoυ τΙ

γ€rητ, oτoι; τδλoι.lg. Τrq τrλειδτrμιq
τιg 6oυλiq δε yiητι αιrτδ πα,l θi_
λoιrμι, & 6γαΙvow τα oιεiραr& μαq.

<Πoιδq foει τoι.l μiλι κι δεv α_
yλεiφει τα δ&xτυλ& του>; 'Oπoι-
oιJξ αιrακατδvητι μη τrρ&y'ματα

1ρ{orμα τ,α λuξoι:φδητι δλoυ κι
κδrrι τrαΙρvει ατr' τ' crιrr&.

o <ou λδγoυq σoυ μη Xδρrα_
σει\, κι τoυ ιμouμΙ σoυ φ&τoυ), τ-

λιγαv τδτι διrταq τoυq Ιλιγαv oυ-

ρΙtατι ιrα Φdμι. 'Exε,q δριξη ιrα

μη 6oηoξoειξ τοι., ξdρoυ αμδ μη
φτ&ιrει διlαq καλδq Μγωq. '

a €ηΦ ιpoι.lμT κι κδ<iκιιaα μ&-
γouλω>. EιrκεΙv'τα xβvια oι μ&ι€ιξ
μαζ δε μαq παρακαλoι}oαιl vα βμι,
ειμεΙξ τιξ τrαρακαλoιioαμε vα μαq
&Ιlooιrv ιε Φμι. Φωιlαζ&μι απor) κ&
τoι, €frr' τηv αυλfl. Φ1eιrα μπα τrεΙ_

vααα τΙ ιlα φ&yoυ>; <Π&λι' δo φos
ιrr&ιrταλoυy δxειq; <ffi61, ξηβ ψoυμΙ
κι κδκκιιlα μdryoυλω. Κι μαq E€α_
yαy στΥl φιλiτoα α.lλΙγη ζξαρη μη
ιrryιδ αrαζ€q vιβ ιlα μηv τηv τπαiρ
vει α..r αδ.μg, i μαξ E6αιrαv φασo&
λlα oτη φιλΙταα i ζoιrμΙ κι μτr&_
τσιοιry κι E&γ.ιv&μι στoι, σαJκ&κι μη



τo{.J ψouμi αταj x,δρι. Tδρα τα μι-
lφd τρωv λoυγi,oιμα,κι τα TΓαραKα-

λoδv φκι&voυιrταg xiλια καραγκιoυζ-
λo0'κια Υια ιrα φαv.

O <<'H τ' αυγδ 1τυτr{'oει ατηu

:rrdτ,ρα η η τriτρα oτ' αυγδ, τ' αυ_

yδ απζει>. 'Eτoι κι'oυ αδδvατ,oυg

&vθρoι.rποq κι oυ ζpourKσ;pδq δλoυ τηv
τrαθlαivει.

o <<Nηατεδει oυ δoJλoυq τoυ
Θιoδ γιατΙ δεv δγει να φ&ει>>. Αφοιj
δεv ixει τi να φ&ει vηστει)ει απ'
την Eρμη τηv αvδxεια.

o <<'Αρτrαξει vα ιpαq κι ,κλ€ψει

v&xειq>>. Tηv oξμιρov ημδραv oι τrλει
δτιρoι κδo'μoι αυτδ φκι&ιloυν. 'Αρ-
τrαζει v' αρτιdζoυμι vα τroυρδψoυμι

τδρα κι ,κΜψι vακΜψoι4μι yια vd-

xοuμι κι για δαταρvαq. Για τ' αυ-
τδ κι δα μαq xdoει oυ Θιδg.

c <<Kι τo'U ψouiμi ψoυ,μ&κι>> τoJ-
παμι στηι/ κατcυx'fr δvταq oι Γερ_

μαvoi μαq τα πflραv δλα κι δε μαg
dφηκαu oJτι καλαμπolitκι για καμvιd

μπouμπδτα κι κατoιαμ&κι.
o <Φ&ει ιrδφη ιλιΞq μτrα ,καλδ

εivι 'κι τoυ xα6ι&ρι>>. 'ouταq Ξ1ειq

καλ.ι)τιρoυ φ.αγΙ yιατi ι}α φαs τoU

ΧειlΦτη'ρou; Αμ& εΙiκεiν' τα 1βvια
oι vδφειq {ταv oι καταφρovημEvειg.

O <<'oλoι.lg o αyδyαζ yια τη μd_
oα yiνητι>>. 'oλειq oι δυvδμειq μαg
τoυ τcΓιαλ&ατημα, oι κ&rroι μαq γi-
μoυyτι τr,ρδηα yια τoυ φαyi.

c <<Να φαg $ιroυ ιμoυlμi για vα
καταλδ6ειq τη yλ,ι),κα τou>>. Eκεiv'
τα xβvια oι μ&i τrλoυ,oιδτιρoι εi-

xαv δoδλoυq fl κι &λλοug πoυ δoδ-
λη6αv ατη δoυλειd τoυξ, τιoυ τoυq
τ&Tζcrv. Mιρικoi κt ιroικoυκυρoΙ α-
,κ6μα πoυ εixαv κι παβ εixαv Ξ-

.ατειλαν τα τrιιrryιδ ToUζ ιrα δουλΞ-

ψoυv σι ξδvη δουλειδ Υια ιrα μδιθoυv
τi εiνι oυ κδoμog κι vα τιμαiv αυ-

τδ τroι.l τα.lg δΙvoυι, oι Yoυv€iξ τoυξ.

Σiμ,ραs κακα-lμαΘαivo{J'μι τα πι1rτ-

γιδ μαq, τα δΙvoιlμι oδτι σiλoυv κι

δoα ΘEλoυv.

o <iΣτρoιrμEvοιl σoυφρ&ι, 6ρi-
t<ειιD>. Tα 6ρi*"," δτorμα δλα. oυ

γCrμτrρξ πδει μoδyγι μη τα τrα-

πoι]τoκtα oτoιl xδρι oτoυ oττΙτι τηq

νιiφηq. Bρηκειv crτ'ρoιrμδw1 δoυλει&

c.τoιμη.
Θ <<'Αλλoι: τοu κ&rαει vα φ&μι

κr' dλλou τoυ μαιlικoι,ι,τβ6ηγμΦ).
'oιrταq oι λεv μl μισδ στδμα K&-

τσει ιrα φαq αuτιργιδιτει, &μα &v oι
τ.ρα6iξoυv 'κι ccτrδ τoυ μαviκι τδτι

ξιθαρδ6ειq.
o <<'Ωvταq κoυπεΙ τoU Υiρoυ τoυ

φωyi κoφτοwτι κι' oι μ'E'ρειq του>>.

Tδτι oυ γδρouq αροιrσταivει κι οrπoδ

y&λια γ&λια τυλiyητι τoυ ,κoυ6.&ρι

τou.

o <oυ καλδq oι., μδλoυq δλα τα
αλEθει>>. Τρδει oι}τι r,n&ιrι δε xc{μπα-

ρΙζει, κι δε ιrrγιαλiγει, αλ€θει oαν
τoυ μJλoυ τoυ Mαγγαν&ρη.

c <<Καλδ τoυ φccyΙ δvταg ixει λd-
δι>>. Oι παλιoΙ Ξφκιαvαv oικoυνoυμiα
παι/τoJ ακδμα κι στoυ λ&δι τoυ oα.

μδλαδou. Tα καλ& τα φαγι& αμd
y'oυρiq λδδι δε γEιloυι/rι.

o <<Tρδει μη ιzrγιδ μcιαiλειg>>.

Πoλυ,φcrydq, αxδρταγoq σι φαγΙ Kt

oι xρ{μα.
O <<Αvαoτιv&ζει κι δειτrιrdει

κλαiει κι yιoυμ,ατiζει διrrαq Exει

yκακλδδειg τραvoJg'Κι Kασα6,δτΧια

μιy&λα.
o <<Aπ' τδvα φαyi oτ' dλλoυ>>.

Ντ&vταλoυv Ξxει .κι τρδει oυG1εια.
o <<Koι.ικι& εφΦ/&μι ιxτEq oflμι-

ραξ τoU ζoυμi τoυq>>. lφτoυxδ φαγΙ
εixαμι κι xτΞq κι oiμιραq.

o <<Απ' τηv ττεiιrα oα μπrακλα-
ftg μαξ φαivητι>. 'ovταg πειv&q
δλα εiιlι vδατιμα ωζ Kαι τoυ ξηΦ
τoυ ιpouμΙ.

o <Ατroδ Tσιlμτπρiv τπαΙρvειq α-
τoδ φοcy&v καμvι&φραq>>. Δεv αρτιv-
v&ει τiτroυταg απoJ φαγ&v.

o <<Γλυκdιθηκειv η 1ηρ'ι& αroι: μE-
λι δα φdει κι τοιJ σαρτσδλι>. 'Η &
πoυq λεν καλδμαΘειv η γρι& o"τα

oδκα. Moι.lρσεJrrηKεv, δπoυq λiμει
ταJ Φ<υλΙ.

O <Η κoιλι& εΙyι ατoυιl &yθρoυ-

πoυ λακι&>> τroυ ΘEλει γιδμoυαμα.
o <<H κoιλι& κι πoυλλ& κι οι:λi_

γα xoυΦει)>. Αμτroφiq ιrα φαq κιY

oυλιγδτιρo κι τrλειδτιρoυ,
o <<H κoιλι& τπαρcιΘδργια δεv E-

xει>>. T,ρωq δπroυq αμτroυρεiξ xoυ-

ρiq ιrα φαiητι τi ρiγvειq.

o <Φαβδ σroιrμ&Χι δ1ει>. 'o-
πoυg λειl φαΦ,& καριrrγιd κι τα κα-
κd διrxοδμιvα κι τα καλd διxoδμινα.

o <<Σα oκλ&6oιrq δοδληψει μα
oαν αφi'rτηE φ&ει>>. 'Eτoι εiνι αφoδ

δλη η φαoαρi,α γEητι για τηv iρ'μη
τη μ&oα, πρiτrει κι ι}α τ' cπoιrλ&-

Q.oυμι μη τηv ηoυxiα μαq. oι για-
τρoΙ λεv τρι&ιrτα 6oυλdg vα μαooδ-
μι μvι& ,δαγκoυoκι&.

Θ <<Σι καλoJ κoι.lμτrdρoυ oπiτι
&πoιoυq κ&Θητι δε φεδyει>>. Αμα αι
πιριττoιoδvτι 'κι oι 'καλoυδiγoυvτι δε

φεδyειq.
o <<Kι τoυ τroυλιoδ τω γdλα i'

xει>>. TΙπoυταg δε λεΙτrει ωζ κι αυ-
τδ ττoυ δεv υτr&ρxει, δλα τξει.

o <<Δδoει μαq ΘΞ μou ι}α-lμΙ κι

υπouμoυvfr>>. Τα rrrγιδ τραvδτηρα α-
yαΘ& o-τ,ouν κfulμoυ, μη τriroτη κι

δραcrτη.ριδτητα τα δivει oυ Θιδq.
Ο <<Τoυ ψoυ,μ'Ι κιv&ει τα δ&κρυα

τoυ ψoυμΙ τα σταμccτ&ει>>. 'oλα για
τoυ δρμoυ τoU συμΦρoυ yav,oυvτι.

Σαv δεv ixειq κλαiq, αμ& τ' απoυ*
rrξαειq σταμcCτ&ξ.

Ο <<'oλα εΙvι υΦδια τηq κoιλι&g
,κι τoU ψoυμi oτημδνι>>. Toυ ψουμi
εivι τoυ κυριδτιρoυ ατr' τιq θρoυ-

φδq τroυ γιoυ,μδξει τoυ στ'oυ.μ&χ,ι.

o <<Σι τroυλλoδs η πεiνα γδvητι
δ&ακαλoυq>>. |'κτrμoJν του ι|oυμi

TroU τρωv κι φξριroυιlτι καλιiτι'ραq.
o <'oμoρβ μoυ κι κciλt μoυ δδ"

μι τΙτroυταq vα βγoυ>>. Kαλ€q oι

1&ρεq κι ot/μ,oυρφι(ιΞs καλ'θq κr oι α_

y&ιπειq αμ& αα λεiψει τoυ φαγi τ&
τιq τα τrβγμ,ατα σKσιrραiν'ouι,.

o <<H τrεivα αι/oτΥει τα μ&τxια>>'

Σι φκι&vει τoιαλαo'r&ρηv, δoυληφτ&-

ρηι, κι ιvιρyητιrκδv.
Ο <<H τrεi'ιrα θηρiζει>. Ακξμα oι

μιρικEq μιριδq τηq Υηs, η πεivα θη-

ρiζει τoυq αvθρδπoυq, δτoυq μαg
θδρηcrειν <Στξ\l lκaτoυχi τα.ι '4l'

Ο <<H πεvα 6γ&ζει μ&τιο>. Aμα
τrεινdg δεv ξiφιq τι φκι&yειq..

o <<Toυ τnouλΙ ταμξι xαλν&ει
τoυ oτoμ&yι>>. oι λftξοι.lρoι κι oι
λαΙμαργοι xαλvoδν τoιl ατoυ'μξι
τoι4. Kι' oι ταμcrxι&ρηδoι τηlv υi

γει& τoιrg.

Ο <tΝα τoι, π}τνειq αμ& ιlα μη αι
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τrΙvει>. Kι' &rroυq Ιλιyαv oι αρXαioι
vα TΓΙvειζ τδooυ δooυ v' αiμπoupεΙξ
yα Trαg στoυ crπττι σoυ μouναxδζ
vα μη σι παyαivoυv. Να τrΙvειq μη
ρE'γoυλα xoυρiq Vα Χαλν,&q την U-

γει& oου.
Φ <<'oπoιoι πΙyoυv κι μυΘo'jv α-

ληαμoνoδν δo'α xρoυατoιjv>>.'Ετoι
εΙvι, τroυλλoi πivδυv Yι,α vα ξι1..,9;,
δrccug λεv τα τραyoJι/τyια.

Φ <<B&λει νl1ρδ στo.U κραoi αoυ>>.

Για τoυg &ρ'ρoυoτoυq εικεΙv' τα xρδ-
vια oι γιατρoi iλιyαv yα τrΙy,oυv νι-
'ρoυκ'ρ&oι. Αμ& η Trαρoliμiα λΞει ν,α

μηv εiαι 6&ρ6αρoq μι αyJριoτ,oυ κι-

φ&λι oτα φιρoΙματ& σoυ/ vα σUvoU-

ioει μη τουq dλλoug.
E <<Toυ καημivoυ τoυ κρα'αΙ φκι-

'&uει τηv καρvτγι& Χρυσi>. <,Eφρcri-

νει oiι,noq καρδΙαv ανθρδπoυ>, δτroυg

λεν.
Θ <δρωq για vα ζειq δε ξειg yια

vα τρδq>>. Moιiγγι φωyΙ δεv εΙvαι η
ζoufr μαq, δxει κι' dλλεq ccπoυλ&-
ιpειqκι dλλεq υrπouxριδoειq.

c <<'Αv εixα τuρΙ τrρroιJσφΦι δε
yδρι6ω>. 'Av εixα παρ&δειq δε γJ-
ρι6,α yvδμει,q.

o <<Tδφ,ωyειη, ωζ ToU κδκκαλoυ>>.

,MπΙτιoειν δεν Exει &λλoυ.
o <δρδει τoU ιφτoυXoδ δΙκηo>.

Toυv αδΙ,κηαειv, τoUν Eφαγειv oτoυ
καvτ&ρι, τηg τδφαγ,ει,v τou δτκηoU.

O <Πριv ακoJq τηv δριξ{ ooυ
oιlμ6oυλδψou τoU πoυγγΙ ooυ>>. Η

ψux{ δλα τα θδλει κι'δλoι θEλoυμι

τα τρ,αv& κι τα κ,αλ& αμ& τα φτ&-
1rouμι;

Ο <<Η τrεivα ιrrnoυφiρ,ητι η δiψα
δxι>>. Eiλιyαv τ&1α ατoυv πδλιμoυ
τηg Mικρ&q ΑαΙαq σ-τιζ τ'ρδτειq

γραμμδζ μη τηv ετrΙΘιoη δεv εixαv
vα φαv κι υrπδφιρvαιl τη\, πv€i\rα α-

μ,& yια }rα κδψoυv τη δiψα τoη t-
Trιιrαy κι vιρδ ατr' τιq τρitrrειq τrΦ-
κιαyαl/ oι πατημασKιδg απ'τ'&λoυ-
γα στη λ&cnπη.

O <<Γιδμα .καλδ κι δεΙτvoυv oJτl
,αμτroυ,ρΞcrειg>>. oδτι δα δδoει oυ Θι-
δq, αλαφρδ φαyΙ για ιrα κoιμηΘεiq

καλ&.
O <<Δε xoιJprrαivει τoU μδατι τoΦ).

Σι δλεq τιq ηλικiεrg τoυ crτoιlμξι
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xoυρταΙvει αμ& τoυ μ,δπι εivι ccxδρ
ταστou, θiλει vα τα γλδ:τει δλα.
Αμ& η παρoιμΙα λδει για τoUζ τα-
μαxι&ρ,ηδειq.

Θ <<Kαv ψoυ,μi δεv εiyαμι... ρι-
τ,αv&κια yια τη1, δρ,ξη>. Mιρlκοi
ψoι,lμΙ δεν iyouv vα φαv κι μιyαλoυ_
πιδαoυyξι.

Θ <<'Αy δε δoυλΞψειg δεv τρωq>>.

'Εται εΙvι. Αμd δλα πoυ o{iμιραq
αλλ&ζoυv τα τrρ&yiματα. oι τιμτE-
λη'δcι τrι,ρv,oJv καλJ.τιραg.

Θ <<'Eτrιcαv 1μη τα lμoJτρα oτoυ
φαyb. 'Ηταv vηcτικoΙ κι ρ'Ιxτnlκαv
δτrο:_q τα δρvια oτoυ ψouφiμι.

Φ <ΠΙττα δxoυ ιxτιζαv ,δxoυ &q
τouy φαy v.α ηαυx&ooυ>>. ΑμτιουoεΙ
ιrα Exoυ ,yα φΦoυ αμ& τιq στιv]α-

xδρrεq πoιδζ δα μη τιζ πdρει;
Ο <Φ&6α xoυρΙq 'Kρou1μμιirδι εΙvι

γdμoυq xoυoΙq πιxνΙδι>>. Τoυ τoιγα-
ριατδ τoυ κρoυμrμi,δι δλα τα φαyιd
τα you]o*τιμαΙvει δτr,oug ικι τα πιXyivτ
yια στoUξ vιδπαιz, ρoυ,q.

o <<Ακρι6δ9 oτα τriτυρα ι<pτινδg

στ' αλειiρι>>. ΣτιναxoυρyιiτΙ Υια
καvτtτroυτδvια τrρ&1aμα-rα iκι δε yΞ-
vητι μουtκαiτηq Υια τrq τραvΞg τιq
δouλειEg.

9 <<l'oi lτiρωg ΥτKανταTφι ικι γω
νloιiδι ζ.loυμΙ,καλαμ,τroυικ,Ιακιoυ>. oυ
αδι]κημEvoυζ ixει ταρ&rroυvοv για
κακ{ μoιραοιd.

Θ <Αλλoιi yινv&q τ'αUyδ oι μΞ-
ν,α 'κακαρΙζειg>>. l,μδvα ]μη πιν&ζ κt

μη λεζ rκαλ& λδγια α1μ& αλλoδ τrα_

γαΙvειq κι τrληρδvειq. Ακοι)μι Μγια
xoυρiq 'κiρδoυg.

E <<Γλυκδg σα τoυ μd'λι κι 6αρι)q
σαv τoU δλαg>>. 'Eτoι εΙνι, oU ,Kα-

λδg κι μvιαλoυμδvoυg &vθρ,oυπoq.

Ο <<Δεv 6xει ψoυrμi, δε 6γαΙvει
6oδτι.nρoυ>>. Δεv ,Exει πlρoιrK'ouητi κι
καoι&ρα δεv υτn&ργει κδρδoυq.

Θ <<'o.πoιoυq τrivει 6ιριoδιl ,κρα_

oΙ μιθ&ει Vτyιδ φoυ,ρξ>>. Γιατi ξα-
πouλvιiτι ,κι ττΙyει τrioυΜ, α'μ& κι

ααv δρxητι η δρα vα τrληρδoει τoυv
τrι&vει vταμτrλiq.

o <δτηv τriττα τπ&τηαειq>>. Toυ

6ρdκειq ιπετUXειq αυτ6 εivr. 'Η κι

απ' τηv αv&πoυδη' Tηι, EτrαΦιq, ε-

1τι1σειζ οτηv ταxΙδα.

9 <<Σlδ6ηκειιl αγγiδα αrη 6ααι-
λoιγπoΟλα Φτ'τ' αυyδ>>. oυ καλoυ-

μαOη,μivoυq θι;μδvει μη τoυ τrαρα-

μι,κρδ. 'oλoυ τrαρ&π,ouνα ,κι γκρi-
vειg εΙuι. Π'ρoυ,αiξτι ιrα 1β,ξv τo'Jv
τoατo,&voυμι.

Φ <<Toιl δυνατδ τoυ ξ0δι ωq κι
τ' αγyειδ τoυ σKiζει>>. 'Eτoι εΙνι,
oυ αρiθυμoυq .ou &vθpouτrog θυμδ_
vει εδκoυλα ,Κι τoUν φ'υ6oJνται δ-

λoι.
{F <<Σαv ,tΧειζ r.|.loυlμi εΙoι iξυ_

.ΓΓVoυξ)>. Σαv εΙoι τrλoιioιog κι τα λδ-
yια TΓoυ ,λεg φαΙvoνται δξυπvα.

Θ <<Brρ&oει ,ριiζι>>. Mη xειρδτηρα.
Δεv τι{γαv καλ& τα τro&γiματα.

(B <<H ι,ηoικoιJκυρ,& πoυ δε θdλει
vα ζυμδαει δλη μ,Eρα rκoυακιι.,Ιζει>.

Στoυv rκιρδ πoυ ζι)lμoυvαy o' δλα τα
στΙτΧια Τ' αλεδρι τotJ lKoυσrKΙvιζαy

για vα 6yδλ.oυv τα πΙτUρα. Η ττα_

ρoι,μΙα λδγητι για Evαιr πou δε θε-

λει yα μrτιτΙoει μvιd δoυλειd ,κι τη

μ'ακρ,oυoκ ιλiξε ι .

o <<'oπoιoυ,g οcγcrπ&ει τou μiλι
δε φοu6dται τα μιλicαια>>. 'oτroι-
oυq E'τrι,αειv oτoυv i.ροc-Jτα, fr oι &λ_

λειq xαρiq, ,καyοrrr&ει τιq τrαρδδειq
υτroυ,μEvει τιq λαxτ&ρειζ 'κι τoυv'κΙy-
τuνou.

O <<ΚαΜ εΙvι τoυ τυρi αμ& 6α-
λημ'dvoυ oι κακδ αακΙ>>. Mιρι'κoδg

θiλoυv \lα τoυζ λεv ικαλoι)q α1μ& δεv

εΙyι.

Θ <<Τδρα πoU γτνηlKειν η αdλ-
τoα γιαoιiρrι δεv ixoυμε xoυλι&ρι>>.
ΛEγητι Υια τouv τrcrrrτoJ πoυ θΞλεl

αμ& δεv αμτroυρεΙ να μι&oει iρου-
't€(v lκι' &q δxει ιυκη,ρiειq. 'Η για
δλoug τrου 6.y qrμπoυρoδv'uα ικμη-
ταλιυτoιiv μνι&'κα"τ&arτααη..

Θ <<Tηq γειτδνιooαq τ' αυγd εI-

vι μdΤ τρανι)τηρα>>. 'oλoιvoι ζηλεδ-
oυ.μt τouq δλλoυg δixoυq νδ1oυμι
δΙκηoυ τιq τrλειδτιφιq 6oυλEq.

Θ <<Αfτδq δα μos φκιδoει τoυ

xρuαδ τ' αtJΥδ)>. Λδγητι πιργιλα-
στι1κ& Υισ xαi'δη,μEvoυq τπoι.l τoυq 5Ι

ιow 1Ιλια καλoδιrτγια ιKι 'Kαρτιρoiy
απ' τ' αuτoJυg ιτrιτυxiειq.

c <<Δεv ιrτr&ρxει αλεl)lρι xαrρiξ
πiτυρα {κι Κρασi χoι.llρig ,κατακ&Θι>.

'oαoυ δξιrrrιlα.lq Κι ιΚαvδq κι δrψ εi-



ι/ι ayαξ &r,,,θρoυπoq δα Ξxει ικι'αυτδg
τα κoυooJργια ToU.

Φ <<Tα oλiyα λδγια ξ&xαρη κι
τα καθδλoυ μΞλι>. Τοrv φρcviμ.ωv o-
λiyα εiλιyαv oι αργαioι. 'oπoιoυq
λiει ουλiγα λδγια εΙνι κιρδιoμΞ-
voUζ.

Φ <<Τωv φρονiμωv τα πιvτγι&
τrρrv τrειν,&oοUy μαyειlρειjοuν>>. Θ'i-
λεl να ητιμαζoυ,μΞoτι αρxΙτηραg yrα
τιg δoυλειδq μαζ, &v θΞ)ιoυμι να ι-
τrιτδγoυμι.

Φ <ν1ι τoυv Ιδρouτ& ooυ ,κιlρδi-

ζειq τoυ ψα.lιμi ooυ>>. Mη τηv τιμπι-
λr& δεv κιρδΙζoυμι καν τΙτroυταq.

(9 <<'o.πoιouq μαγειρει)ει ξΞρεr τi
τρδει>>. ,Aυτδq πoU ετvΙ παvoυθιδ
στoU ,Kιφ&λι αTr' τιq δoυλειδg τoυ,

ξiρεl τi Φlκι&νει δεv τoυv γιλoδv oι
&λλoιμoι.

Φ <<o;υ διψαoμδνloq π"Ι,vει rκι δεy
oι..lμι,λ&ει>>. 'oτroιoυq iyει αv&γκη δε

φκι&yει .αιαματδv κι φ,ωαρiα κι δε

x&νει αυτδ τΓoυ τoW δΙvoυν.
Φ <Σαι, τΙ oΞvα μτrρ,i καoΙδι xΙ-

λιoυq δx.oυμι oτoυ ξι}δι>>. Τoυ Μ,μει

για αvθρδτroυg &1ρειαb*roυξ κι τι-
πoυτivι,oυq Kι Υια κακoJq γαμ-
τιρcδq.

!9 <<Tiτoιoυq φiλoυq τdτoια τriτ-
τα>)' Kαλιjτηρoυζ φΙλoυζ rκαλιiτηρη

τriττα. Στoυg dξιoιlg δΙvoυlμι τρανJ-
τηρη τrιριπoΙηαη.

Θ <<T,φιg τ'αιryδ ,Kι τoυ ,κoυκρd-

δι αxδρyιo>. oι τσι|βπPiδoι τrα.; δε

δΙν.cυv oJτι crτoυv &yyιλδ τoυq vιρδ
αφivσυv,καμvι,&φραg vηoτικol)q κι
τoυq δικoΟq τoug αuθρtΙvπoι;q.

o <<'Eφccyειv τη Χειλδπιττα>.
Δεu ιττΞτυx,ειv cΓτoυy Ξρouτα Kι στoυ
ττρoυξηvιδ τow,Ξιlτδιoυξαv.

Θ <<oυ τrααταρμ&q δεv τoυ φo-
6'&τι τotl dλ.ζ>. oι &νΘρoυπoι τroυ

αι/r6χoυv oτιq δυακoλΙεq εivι μαθη-
μivoι Crrιξ ταλιπoι:ρΙεq, δε φo6oδr^.

τι.
o <<ΠoλλoΙ μαYεΙρoι yαλvοδv τη

σoδTrα>. oirrroυ αvακ€crδvouι}τ ι τrouλ

λoΙ &νθροι.lπoι κι ακoJΥoUιr'τι τoυλ-
λiq γvδμεq, cΨγδει να 6γει μvι&
σoLrστi σfrδφσση. Tα τroυλλd τ' α-

φηντικd και oι πouλλδq μαμΞq 6γδ-

ζoυv τoυ τrιδi ατρα6δ.

Ο <<Π&ρτ' αυyδ rκι κo'JριψΞ τoυ>>.

Αττδ vαv πoυ δεv ,δΧει δεν παΙριειg
τΙτr'oυταg. Ατr' τoυ ouλΙγroυ τo'U oU-

λιγδτι,ρov.
s 11[gμiκoJλειov yιδμα>>. o,υ ΛoJ_
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τr.X.) {ταν Poυ,μ,αiog ,o'rρα-

τηγδq τrou τoυv &ριζαv τα πλoJ-
σiα t<ι καλ* φαγι&. 'Eτoι α-
τΓδμ,ειvαν στη{v ιστo,U]ρ'Ια ικι iο'ιαiμι

αημιραq λiμι για vδoτι'μoυ ,κι 'μτrδ-

λικoυ γιδμα.
Φ <oMη κα.λouyδργι,α τιΙττα δε

φ<ι&vει,q>>. Τα καλoυγiρ'ιKα τα Κα-

o}ιrτYια δεv iyoι.lv ι,"τiπ ψo'UμΙ μεσα.
'Ξτσι 'κι lστιζ δouλειag iμη τrοu,ρδδg

αuγ& δε 6fuφωwι, θ,Ξλει τrαρ&δειq,

ιρyαλεiα'κι oυργδνoυoη.
o <<Ν'α λεiψoυv τα πιrπδργια ο.oυ

να ιδδ τηv τrρounκoυτrfl σoU>). Να
λεΙψoυv αι.lτιvoi Troυ 'σι 6oηθoJν κι

τδτι vα δoJμι την τrccλλη1καριd 'ooυ.

Θ <<Κoυ6αιr&εl lKρασri κι πτVει νι-

ρδ>>. Koυτrι&ζει κι τσιαλαστ&εισι

ξivη δouλει& αμ& δεv τrαΙρνει δαειq

παβδειq πρiπει.
Ο <ιΗ 6ι&oη ψδvει τoυ ψoυ,μi α-

μ,& δεv τoυ ιKαλoUψΞιrει))' 'oι/ταξ αv-

τιΥιαζoUμδστι oυ δoυλειEq μαq δε

γδιroυτι δτroυg πρEτrει. Tα πβxει-
ρα xαλvoJιl αγλflγoυραq.

Θ <Σι ξivoυ 'κρααΙ vιβ ιμη, 6&-

y€ιq>. KoΙταξι τη δroι.lλει& σoU κι μη
oι μΞλει για ξivoυq γκαηλiδειq.

o <<Λδγια τηg καρα6&vαq>. Σια-
κdδειg τroιl λiγα,lrrrι <rτoυ ατρατδ
τηv clφα τoυ τρtnv, xoζouμ&φq xoυ

ρΙq τrρo{r<oirrΓη κι 6&<rη.

Ο <Αιryδ dα π&φιq οrπ' αυτδy

κouκρ&δι δεv iyει μEσα)' ΛEγηrtι

Yια τoιJζ ι,μτrδρoυq τroυ lΚυτ&ζo'Uv }ηΞ

αι γιλ&croυv. Να πoυλ{σotJν ακρι'
6δτιρα.

Θ <<'σπoιοι-lg Exει τroυλδ 6oJtυ-

ρoU σλεiφει ΙKι στouy ,κδλον τoυ>.

'σπoιoυq δxει τroυλλoδg παρδδειξ

{ τroυλδ πoυo6ι, απδ 'ι^α πρδcyμα

φκι&vει ατrcrrdλη, ξοι,δεδει μι xd'
σμι.

Θ <<H ,κoυ6iιrτα τoιJ δει, Exει &-

λαq>. Λδει &vouoτα λδγια xoι-lρiq ιrα

'αμπoυρετq ι,ηα τo{rv ακoιiαειq.
Ο <<'oαoιl ζυμδvειq τoυ Trρoυ-

ζ0μη τδoou φouακδvει>. 'Olαoυ πλει
δτι,ρoυ εαιαλα.oτ&g για τIζ δoυλειig
αoυ τδooυ τραviτιlρoυ ,κδρ,δoυq E-

;ειq. 'ooα τdλειδτιρα μαθαΙvειg δ-

ιrαv &r,rθρ,oυττoυy τδooυ μdi ικαvδg
yδvητι.

Φ <<Πδτι μη τα rKαρJιΙτΥια τoU'

τπδτι μη τoυ xαλ6'& τoυv,δφιρειv τηv
καλδy.ρηα μη τα Θηλ{ματ& τoυ>.

MιρικoΙ ξιγιλoJv μη τα φιραiματ&
τouq, μη xiλια vτγιδ καλουτrι&oμα-
Tσ ,Kl ol τroυvηρoi }αrpτrp,oΙ τα Ιvτ-

yια φκι&voυv.
Φ <<Tα rκ&oταyα θΞλoυrl lκραoi κι

τα ,ΚαρδιiFrγια μiλι>>. Kdατα',rα 6ρ,α-

σμiιrα 1Kι γλ,uκδ κoα,αΙ, λ,iμι 'oτη
Νι&oυ,o,τα. Για ,κ&θι δoυλει& 1,ρει-
&ξoυvτι 1κι τα απαραiτητα τπβγμα-
τα.

o <<Για vα ζυμδαειq τoυ ταxJ αt
τnoυ6ραδδg κoυoικΙvα>>. <TΦ, Φρovτ-

μωV τα παιδι& τrριιl ττειvdoouv μα-
yειρεJoυν>>. Xρει&ξητι πρouητoιμα-
oΙα για δoυλεlΞq τroυ θiλoυμι vα

Φκι&σoυμl>.
Ν. Στr'&ρταηg
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Flπ6 τα κεiμεv,α τω\, Γρ,αφιbν

AΞIvIA AΞΓVIATΩN
' Eμμετρn απ6,δ,ooιι: Στιiλιoυ Σ6αρν6lπoυλoυ
Π'αρoυoΙ'αon - Σx6λια : Γι6wng iΚαρ,ατoιιilλnq

To ποr.ητιx6τεlρ'ο iσω6 xe[ψeνο'ττ16 α'ξιoποιi1cεc. Aξιooη,με,iωτα 'ε(ναι. xα'c τα ,τ1δ-
'ΙΙα')'ωαq Δια'θixηs τo 'Aoμα, Ac- Meτα απδ αντi, την π'αρ'tνΘεaη λ,.α που πωρ'ωa6τει o Στ€λιoq Σi6αρ-
't'*τωγ τoυ Σoλq1rιbντα o.ΦΘaiμyηστoζ επαν6ρy'qLαι oτa πoλ6 αξιδλaγo'ωυ- v6πoυλo-< ανωψεoα oτα. xε,φ&.)'α,cατου

φiλog λoγoτdχνηζ τηζ Β6ρ'οια9 Στ!- τ'δ {ργο πaυ *τcοτελεd ,6ναν lr;L.νo oτoν 6ργa:l 'xαι δυαx'ρtν'oντωι. Υια' -cην eL-
λιοq Σ:6αρν'6πoυλo6 ξραιpε τa 79'77. !,cωτα' ται. εi,,lαι ,cτoλιoηu€νo με πoλ- λαptνεια, τη\\,π''α,ρα,στqτ,,'x,δτητω xαι
H θqpμli υπoδo1f τηζ 1'ηζ'dι'δooη; ).& xαλoλoγιn& 'οτo''ψeiα. H λoγo- την oπ&"νcα θεoλoγιlx'τ] xαταρτιoη

xαι ^η εξαντ\ηci1 τηa, απ'oτd,λεoε c- τl'λαaι''y"i ιτ'ανδτηtτω τoυ ,ιr.€τοΟφlρα- τOν olι"ρφαφΕω.
φο'3ιi1 γα" την dxδo'oη .αυμπrληρω'μ6- στη ξωναrζ.ωντανε'3ει το υπ€ρaγo αυ- Λ

yηζ τηζ δε6τε,Ργlζ 6ιτιδο'aηΞ τo 1978. τδ )'ογοτΕγνηψα τ\eAγaαq Γρ)φoi;. 
^ 

o.',' π'Ρdπει να πα'ραλεiι'pω τιζ

ΙΙαφ6λo .ιτoυ τι6iρα'σαν τ6oα aρ'δ- H ροt1 τον 6ργoυ ,iruo, ouurx't6''jo., Uε;ρ1ιtd; ':ιριτιxdE γνω'cτιilν ανθριiπων

\)Lα' τa {.ργ'a τoν Στdλιο,υ Σ6'α'ρνδα,aυ- η γλαφυρ6τητα. τηζ γLωroo6'r,o, "ι 
τη; εz"xλη:iαζ xαL τωy γlραlμiμ'&'των

λου θεωρεdτωι αξεπ6ραοτa aτη ).ο- τηγat xαι τoν ε,σωτεριχ1 δ noλψ'6 ,ρ" πaυ '51.,νO'ε")o'Jν 1"o tρrγο, αναγνεci

^γοτlεy'ν,cx^i1 τoυ απ6δoση. Συζητιilν- ψεταφραοτt,, oυνε1,iζεται 
";; ;;; :.*,' 'o' oι,: Μη'τρoπaλiτηE ΝιxαdαE

ταζ με τoν ωδεiλφ,6 τoυ aυr'γγραφ€e αργi1 1ι6γ9ι τo τ'€'λoζ. 
- ''ι' Ι'ειilργιo6 (αnδ την Bdρoια) , Αι-

Θoνλor1 Σ'6αρνδπλυ'λ'o μoυ εξεφ'ρωcε H drμμετ,ρη cινsfι απ6δooη τoυ Bι- 2:: Υ::,u'^χ"' 
(απ'6 τ'a Tελ - A_

την π,*ρtα του, γι.ατ{ πaΘα[νoντl"q 6}',"ιιoι3 lρioν γi''γε,1α,., (6πω6 ;;, . 6ο6) 
' 

Nτiνοg Χρr'oταν6πaυλo6 (πoι-

ξωφνιxα "o, nρδ'ρo ο Στdλιo6, δεν Εη'γε'[ xα,. o ouγγραφ6αE) jn6" ," 1τi5 
- ιυi;)ν'υxηq), Tαxηq Ιxoo:6-

τα6),c:6e γα ,διaΦ6,ogι πoλλ& βι6λiα τ'etγιεν'o ταy Ο' πoυλog (τριτιxδq - Θεo)νiη) ' Bλi-

τa! (μεταξδ αυτtb,y xαι τo 'Aαi.l,α o' (a6δa,μrfixoντα) i1τα'ν o α,ριθ- 1' 
N'Ψ'' Πα'ι1λo6 Πυριν6g, Στ'J-

Αqμdτων) , τα oιτaiα p'ρicιιονται ελ- μ66 αυτιbν που ψeτ&φρ'αoo, o.rr'.ι_ φανo6 Qrμ' Ζ'd'εxοE u'&''

λεiι}ει 1ιilρoυ στa liluxiΦ xαφενεδοiixι λ,ε,ξd,ν}ρ,eια γατ&. τωl 3ο αιιilνα π.1' Στη .cυ',,31aι ω πωραΒ,6'τω τo xεt-
τoυ (oδ66 Aντ. Kωμιiρω) xαι' πιΘα- την ΙΤα).αια λ:ωΦfixη' αιt6 την ε- μεyo- του &γγω ιaε''αντιπαραfioλi1 ι.ιε
y'δν xιγδυνε'jσJν''|'ε^ιΦτα,5τ'ρο'φη.Kα- 6ρωcxi1 γλιilooω,cτη,ν ελληvιτ"η'^- το πρωτ6τιπτ0 τηζ ξi.α-c Γραηt1s
λδ θα fτανε x&ποιoq π'oλιτιaτ'"xδ3 π$ αυτi7 'λoιπδν την ψετ&'φρα'oη {- ΙLα'ν'ω τo xατανρipaυν' ,'ιλα,'L εxτtψis
φορLαg τη; Β6ρaιαq i1 x'αι η δηψa- 'l'ανε a oυγγ,ρα,φ,Ξα6 ιxαι την ελε6- oουv r"ωλ6τ,ε'ρ α' oL α'Υα"1τηFa{ αν'ωγνω-
τιlx"il ωργi1 να τα'6'παιρ'νε τ.α. να" τα' gε'ρη αττ6δoc^h "*. rστεζ τξζ <NΙAΟΙΣTAΣr.

3' y'αι ocμ{ μ6ρων οoυ υπdρ' παιrω τω ωριilματα' μ6- 3. Eioαι ^γιψ&τa6 ευωδιrci, ι'Φ. τ '6νaψ&, 'aoυ,ψυ'ρo ^γι''

poΥ 'ε\ΛΥιΞ|'ωθ'!ν δνqγι'α σOυ', δ|ια τo6τo yεd,yιδeζ ηΓ{&- αυτ6 xυ' aι νι6,q oι ιoπελι,dg τρελλd;,oε λα1τφουνε.
πησΦν a'ε'

KEΦAΛΑΙON A',

1. 'Aoμω αομci,τω,,,,, δ ioτι. τξl Σαλωμιilν.
2. Φιλη'ociτω μεαπ'd φιλrρματων 'cτ6'μaτοg αντo3, δτι

ωγωθ'o[, μ,αατod ισOυ' υπ4ρ oιyoy.

4. ε'tλ.κυ'c&,ν oε, oπioω σoυ ει6 ρ'olμτiy iμ6,ρω,v ooυ δρα-

μo,iιμεv. ε'ι,otpυγx'€ iμε o βαcιλ.εdζ Θι τo ταμιεioν ωυ-

τo6. ωγαλλιαoιilrμεθω ιωι ευφ,ραvθ'ιiψεν dν 'ao[' α^γα-

πiioaψεν μωoτoιig ooυ υπ6,ο oi,y,oy' ευiθη1τηζ ηΥ'&πη-
-! -^υc υL.

b. ψ€λαcνω εiμι εγιil xα'' xα\t1, θ,υγατ6ρ,ε6 Ιεpoυcαλτ]tr'
ωE ,oιη,vιilrματα Kη,δqρ, ωg ,δ6ρρει6 Σαλωμιbν.

ΙinΦAλdΙoN ΙΙPΩTO,N

1. To ωcψα των ωομ&των τoυ Σoλψιδvτα.
2. Χtλια φιλι& α6 ,μαo διbcει ψe τo oτδψω τoν xL απ'

τo xραa[ η ω^{qτη ooυ πe'ρo6τeρo μeθωει'.

1. Σ' 6ν'α oου ,νειiη.l,α θα γιν'ιb oxυλdτoα oτo πλeυοδ
o'oυ ωγ! πωE μεθιb ,oτη'cx€d7η aoν τ' ορ^ιtζoψα'L στ
α}'iiιΘ'aυα.

5. Mελα1ρoινοιiiλα γiνηxα xα\Εq μω φιλεναδε6
σσrl τσ. τaαντi1ρια του Kηδ&ρ
oαν oxo'3ρc π'ωραπ'6τωψω oε διiliμα Σoλo1ιil'ν,τα.

6. μf βλ'6ι}η'τ6 ψε 6τι εγιb εiιμι μaμελ.ανωμ6νη', 6τι π'α- 6. Moιiια,ι{.ιε ο i1}'ι.οg τo,xφ',ιt, τ' αδΕ,ρψ''ωψυ θυμιilcαll
ρ'dl6λα}:d με o η'λιo6,' υ,ιοi μητ,ρ6€ {Ψυ ε{_ιαχcoαvτo γ:ατd με 6dλων φ1λαxα aτ' αψπ€λι,α'' στα.ψιτbcτ&,νι.ι
€ν oψat, dlΘεντ6 με φuλ&xιααv dν ωμπελιioιni'α4r,πε- ιpα ΥΦ φυλdξω,δεy μπoριb τ' αμπ,dλι τo διx6 μα.l...
λιilvα ψ6ν o$x εφιiλαξω.
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7 . αa,dηγeι\δν ψι' ον τγωπηοe'ν η Φx{ μoυ' πoυ'πo,ι-
,ιτΙYει-i, π'o'l 'xo''τ&|ζει6 6ν μεηβρtα, ιρ^i,moτe γ'6'νω-

μ,(ι ωζ πε'ρι6αλλo,μ,d'η εr,' αrγtλ'αιg eταιi'ρων σου'

8. εd,r,ηrl; γvιil-( 's,eα'ιl'τ^i1ν, η 'xα,'ιrfi θν 1ννωιξ(ν, dξaλθε
ο'3 €ν πτ6'ρναιζ τωy πoιμy[ων xq; π,ol,μαtν,ε ταq ερ{-

φoυ'; σoυ επi cιηvιδμωσι τωy πoιμ6,vων.

9. τi^1 tππω rμoυ dν ωρψα'α,' Φωρ,ωιil ωμoiωο& oε, η π,λr7-

a'tον ψol.
10. τ'i ωραιιΙlθ T!7α|) σLαΥ6νεζ σoυ ιbq τ'φιγ6νaq, τραlxη-

λ6-< coυ ιjl." a,μψLor'oι;

11. qroτιιlματα vρ'υa[ου πoιτj,ooβy 'πoL ψεa& oτι^γιs&,-

τωy τoυ αοψ'ρ!oυ.

12. dω6 oιi o βωoι,λε'jζ'ξν α"ναxλtοoι αυτoιi, v&ρδo5μου
d,δωy-,eν oοψfiν αυτoι3.

13. απ6δ,εoμοζ'ν\Ξ σταxxιζ ωδdλφιδ66 ψaυ eψat, ων0.

t|-ιdoο,y x1μ'y μαoτιδν μoυ αυλι,σξ,oεται.
74' βoτvυ6 τηe x'3πρoυ ωδdλφ,:δ6E l}-ιoυ Q.ι,oi, €'ν αtrι'π..-

λdlαιν Eγγα,δδi.

15. ιδoιj εt 'xαλi1, η πληstoν μoυ, ιδα.l et xαλt1, oγ-
θαλμοl oω πε'ριoτeρωt'

16. ,ιδo0 ei γαλ6ζ' o ωδ6λφιΜE ι'aυ' x.oιL γe ιυραtoq'

πφq x)'[νη ημιilν αioxιo6.
77 ' ι$6'1ρi oixω,ν ηlριbv xdξρoι, φωτνιilματω ηβν

x'.ιr'θ"ρ'ιoaoι '

ΙnEΦΑΛAΙoN B',

1. Eγιil ιi,vθo; τoυ πεδ,ioυ, τ'ρtνoν τωy τoιλιiδ,ωy.
2. ω; ιρ[νor 6v μ6oω αxα,y0ι1ν1 oriτωE η πλφiον

ψa'l ανθ. μ6,cc'v των θυγατ,dρωv.

3. ω6;μτ]λov €γ τo[ζ ξriλoιg ταl δρqω6, αiτω6 ωδdλ_

φιδδE μ,o'l ανω ψθaoν τωy υιd}γ' tν τfi cxc& αντc|ι
επeθι1μηoα xω'' ex.&aιoα, 'xα'. xωψΔq αυταi γλυxig
6v λd,φγγi μoυ.

4. eιcαγ&ηeτ6 βθ, ειg otxoν τα.l oivoυ, τntχατε eτ'

Φ ατ'!'τcην.

s' aτηρ[6αa.^ με 6υ μ6ρoιE, aτor"6ι!ι,aαπ€ με €v μτjλoι6,
6τι τeτ,ρuηfη {ιγ*t'ε'r]ζ eΦ.

7. Aγωπημ,dy,s τηζ ;ιαρδι,d,g, λαγτα'pα τη6 ι{.ιυ'nrη6 μoυ
πoυ τ6ixει6 τo xoπ&'δι' σoυ ,σε κoι.θ. ιψeμω oτοcλ'iζ,eι;
τo ,μ'εoη'μιiρι τo ζεoτ6 νω ,ρΘω 'σσ.ν |πiPffiΦIbιω
xρυ'φ6 απ' τα"' τσa|l.frανδqτσ)}\σ. y"α.l yd,ψ1lω

6τ0 τaπ&δt.
' Aντρωg' TPΑΓoΙΔΙ oΔmΟΣ

8' ΙΙαvdμoρΨη, γυ}.,.αηρυ6η, xα}''3τeρη απ' 6Lεg
τωρε τη aτρατα τoυ βoυiνo,ιi o'του xoπαδcod τα,

χναρι'q
φ{i'ε τα yνατ,σ,L'xθ)x|'σ' ooυ oιlμ*, οτo γιrδoμctνqρι.

9. Σωy φoραδoι\i\α πoυ τρω6d.'e'. α,μdlξι φιλvτιοd'vιo
ψaιωζειq αΥ'd'πη ιι!oυ ωxρι|6t! - Φrμd ξe's'τ6 oτα'ρ(,νιο.

1Ο. Αcτρ&φτoυy ιr,εζ στo στδμ'α, oαι oe'νη€q

ψωρ^γαριτd^ριω
xα. στo iλα,ιμ6 ,cου λd,,μπoυvε τα γρυoωφι&

γιqρvτ&.νια.
11 Mαλαματbν'ιeq ω ιλωοτdE y"ι. O,'xα'ντ|ρeζ

'ι'oη'ψ€ν{.εg.
Γυyαixα: ΑNAK]OΙNΩΣE ΧΑPΑΣ

12. Σα' βαoι.ληαq με πρooxαλε t να' x&ιτo'ω oτo
τραr'Δξ'ι

'ι"ΦL 
τaυ xoψιω μoυ τ' &.ριυρ,α α,τν' 6λω

ξεxωρ0ζει.
73. 'γι'ατi ξω γiνει 'σd.y γlL ωυπ6ν d"&xeρη σ'τ&'τΕη.

14. Aνd:ψεω' cτο'ν xδ'ψo μoυ γ1ρε vα ξωy,ρυπvirαει6
aτa δ'ooαa'ρ6 τo ι)'i,ψω rμ,oυ,γlve τaωψ:i φ\oγ&'τo'

'Aντραq| Σr{NΑNTlΣΕ
15.. Aγαπημ€vη μoυ γλuιa,.β,δo6 μoυ τα δυ6 ooυ βριι

τα. |'*.τLα,.σoυ με αxλ&6ωoωy, που μoιζoυν
π9μcτtριn.

Tυναixα.' ΑNTΑ ΙΙΟΔοlΣE
16. A! πι6oo etoαι δψoρφag, πιbg λ&μπει6 σοιy τoy r1λιo

ΙLα, aE τηγ τl\i.'νη 't'c!ρωaα ^ια.L ly(β)ν'e την βαooιeιo
L7. ψoεγfioλo$ν τα, x'6δρcνα δoν&ρια oxαλιoβιiα

xuπ ωρι ooι6vι α π\αγι'ν&", oωy i,δ,ι α πλαvιαμ6vα.

IωΦAΛAΙ1O ΔErmΡo
Γυνωty'α; To FoΔo T1oΙ Σ1Α:ΡΩlN

1. Eψοcι λouλo0δι τoυ βου'νoι1, xuxλ&μινo τoνx'&ψπαl.
2. y-α.ι ξεxωρiξει η σ.Υ'αrcη μoυ ,σε 1iλιε6 xoπελλιJg

'σαν τa \?Lνα"x'' τa }"gπτδ aνtμεoα cτ' ω1ν'&'Θ'ια'.

3. Κι' 6πω6 oτo δd,oo6 τo 1l1jx')6 φαντd;ζaι μια
μηλiτcω

ξτaι xι o ωγωπηψ€ν,oζ iμoυ σ' 6\σ, τα |π\σ'}"χηγΦLα .

Λαaτ&"ρηcα στoy iσxLo τoυ' ψΦ δρooιoτ'ιδ }"cγ&xι'

xt απ' τoν xαψ6 τoυ τo γ\lιx6 τo #uqη νn
τρυγτjαω.

4. Στμαi"'α την αγ&π,η τoυ τηy '€xα'i'e γ'ι.α' 1ι'[,να',

τα δυo τoυ ιμ&,τια πυφoλo0ν δυο 1εiλια
φλαyιoμdνα.

b. Κvατiρτe μe, ιil ,φιλε6 ψoι, ^γιατi εψαι λα6ιυβη.
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6. ευιbγnl,lloζ αυτo6 υπδ την xεφαλiγ lμoυ, ,ιoιι η δ€-

ξιd. αυτo,j π,εριληrιpετωi με.
7. ωρxιcω υlμd,;, θυγατ6ρε6 Ι,eρoυ,cαλ{,p, 6ν δυν4,με'

σL iy'α',' d.r ιαχι],αεoι τo1) ι1"ΥPO61 ε&.'ν eγatρητe ^ιωι

eξεγεiρητε την αγα'πην, 6ωq o'j θελdcη.

8. Φωντj α'δολφlδoιi lμoυ' ι,δo6 o'3τoq iμnc πη'διil,v επi

τα ,6ρη'.διαλλ6μενοE επε τoυζ βoυνα1q.

9. 6μοι6g 6oτιν α.δ6λφιδ66 1μιoυ τi1 δορx&.δι { νa6ριil

ελ&φων επ{ τω 6lρη Bωοθτjλ. ιδo'$ ori'τo6 oπioω τoυ

το/γ'a'l τ11Lων ταρωx6πτι.,ry 'δια το:ν θυρi'δων, ox-

ι'jπτωγ δια των διιτιiωy.
1o. υ'ποNpiνετα,ι αδ'dλφιδ'6E μoυ, xαι ),€γε'" ψaι' αν&'

oτα, ελθ6 η πληoioν lβoυ, rΦλ'! ψον, πε9ιoτtρ'ι μoυ'

1,7. 6τ'" ιδo6 o 1e,:rμιbν πα''ρ{λθεν, a υε1δζ απτ1λθεν, ε_

πo,ρειiθη εαυτιb.

12. τα &νθη ιbφθη [.ν τi'1 γi1' xωρδq τηζ τΨtζ dφΘ'ι-

xε, φων{ τη5 τρ'lrγ6νoq ηxo6oθη εν τf γτ] ημιbν'

13. η oυl,'li 'eξi1νεγxεν oλι}νθoυq αντiβ, αι &μπελοι πυ-

πρ.iζo,υοιν, '6δωxαy ooμliν. α,ν&]στιL1 ελθ6, η πλη-

,αioν μoυ, xαλτ] μoυ, πε'ριοτεριi μoυ, xαι ελθ€'

1+. σ\5 πεrpιoτε,ρ& μιoυ' 'tν oτ"{πη τηq π€τ1ραq, εχδμεya

τoυ |Γνρ."lτΘ.χtο},],eτOζ' δεi]ξoy μoι, την' δι}ι'v ooυ, xαι
α'y'οtτιcδν μg τη'γ φωνιjν ooυ, 6τι η φωνt σoυ η-

tδ]εiα', 6ι}ιg σoυ ωραiα.

7b. πcαCατ'ε ημ'{ν αλιilπεxcιζ \ψ'.yq?a15'6 α'φ'ανtξoντ'αq α-

μπε,)"ιλ',αE, τ"α'' αι h',ιπdλoι ημιilν ;y'υrτ'ρilζo|'}σιy'

16. αδJλφ:δ6€ μoι.l εμοi. xαγιb αυτ'ιi o πoιμαiνωυ εν

τοiq x,ρtνο''q.

1?. dωE οδ διαπνεlicη η τl1υ;ξ'r,α y,Φι iχtyηθιboιry αι σχι-

α(. ω'ιτ6aτρe,!oν, oμoιιb'θητι o3' αδ6λφιδ'6 μoυ, τιb

,δ6ρτωνι i1 νeι6ρω ελ&φων επi 6ρη xoιλωμ&τωv'

KEΦAΔΑΙON Γ'

1. Eπ, xo[τη'ν μoυ dν vυξi'ν ε1ζ^4'r*ω'6ν τrΙαπηaεν τι

ι}υητ} μoυ' dζi1τηaα ωυτδν xαt oιjχ alρoν oιυτδν'

εrι&λε,oα α'υτ6ν, xαt o'3γ νπf1xoυ'o6 μoυ'

2. αναατticψm δi1 τ'ωι lιυxλιbοω θν ττ) π'6λει, Lν τα[q

ΦΥo'ρσ"ιζ xαι θν ταtq π)'ατe'iωι'q, 'ιLΦ" ζηττ]cω 6ν

α1'ωπηaεν η Φυxt μoυ. εζτiτηoΦ Φυτ'δ'y xαι o'3γ

eδρoν ωυτ6ν.

3. εl5ρoc&ν με οt τηpαlyτεζ' oι ιυxλoιjντεζ 6ν τ\ π6'

λει. 1uf δ'ν ηγ&.πηaeν η Φ'lxt μoυ iδετε;

6. ix,l αg ι\ι\ε y.JPσ.τo13ν ταγtριω του χι αζ μ' d1εl

ωγxαλιααμιiνη..
'Ι. Σιrγ'6. μην τον ξυπντ)oετε ωφi1'cπε ι1oo θθλει

oα6 εξopτiiζω ,cτιE 1αρ66 ζα.ρxdtδαg x'' ελωφ[ναζ'

8. Nα τo ^γλυx,δ τρωγoδδι τοι'l, αυ'τδq εiνωt xαι θ&pθει

π,ηδ,δντα; τα ι]:η,λd, '6oυν&, xαι τ''ρ{l'xoνταq oτα

βρd,xια.
9. 'oα.ν τc ζαρxdlιδι τo τω\υ 'σαl) τa ψυτ'ρδ ελαφαxι

νω,τog| cτη lμαντiρα του oπιτιoιi', xαντ&" oτα

παpωb3'ρια.

1Ο. xι o λδγoq ε'[ναυ τ'ρooτα;γi1 xαι 'τα\eaψα α"γ'θ"πτ1Ξ

<.cγix,ω γλυ,xει& μoυ χι αvοι,ξε lxι €iλ'α oτην

ωγxωλιd,,μoυ.

11. 'Eλoι γα',' π,'&νει'&νoιξη, φιiγαν βρo'1'd6 xωι 1ι6'νια'

72. xι o τΔτog ε,λoυλo6δι.ωε, τ' ατ1δ6ν'"α xελαηEodniε

ι*α.L τα' τρνγlνι.α γd,μι'oαν τo'lζ x&\ιταιζ 1Lt'L 1'''ζ

ρξ.εs'
13. φoυ,clιιicαyε oι συχαμνιξE xι. αγ'θi'cα'iε τ' αμπ6λια,

μooτo6oλoιi,νε oι βρα,γιd6, φoυ'ντιboαν τα Θυ1ι&ριι'

oτjxω γλυ+iει& μoυ 'xι. &νoυξe xι 6λα oτην

αγxαλι& μoυ.
14. Ω πεpιcτdρι που τει&4 'cτα βρωacα, c-'ω φωρξγια'

πξτα xοντ& ruoυ στ'!V αuλτ) ν' αιa'3lω τη

φωντi cou

πο6ναc γλυxει&, aωρψδoυνη, xαι ηλιog η sωρι& ooυ'

15. T' ω)ιεπoυδi,xι& παiζoυνε μεζ 'στ' αvθιo1-ιcνo

-,, -i) r

16. o γoυζ |Ιoυ' στξr)ι αη*'πη μoυ χι exatν'oζ oτη

δι,xτ] μ,oυ

τ'6τε να. πd,oει η βρωδυ& στωy i)ζρay'ωγ τα )ι''6&'δcα"

1?. Aγαπη'μ6νε, γ'6'ριoε τo δειλιγ'6 oαν ταντα'

γiνε ζωρx&δι γ'ρi1γoρo, ^γtνε' ψιxρ'δ ελαφ&'ιι

xα'. cιLcε τ' αγρια paνν&' τ"ι dλα πoυ oε π'ρoaμθxο'

KEΦΑΛAΙ0 TPΙTΟ

Γυyαixα: ΑNAZΙΙT'ΗΣH T'oΙ Π'oΘoΙ
1. Ανα,ζητo6οα 6λη τη νιixτα oτo τ"ρ'el66&;τι ψoυ

τηq ,ταpδc&4 τaν αηρι66 ψoν
- μ& δεν τo' βρi1xα πoυ]θ'εy&.

2. Θα τ*ρω βδλτα τι6 πiλατεiεE xαL τLζ ατ,ρ&τεq,

oτην α^γoρα', aτω ψωγαξιω,
vα βρω τoν ατ'ρ'ιι6'δ ψaυ'

- 
λ{α δ.ε'i τoν βρτ1:ια π'oυθ'ευτt,.

3. Πωρ&ξενα με' xιiτταζαv τηζ yijχταζ oι δια6&τε6

xι εμb τoυζ νυχτoφιlλωxεE ,ρωτo6oα ψε λαγταρα
u,μην eirδατε τo τ.αt'ρ'' μoυ στη' p'd;ρδια πoυ' φυλ&τε;'
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4. ω6 μl,lιρ6ν 6τe πxρt1λfloy 06π' αυτ,ωy, ,6ω6 o0 ε6'ρo,v

δν ηγθπηceν η Φrxi ,μoυ' εηρ'&τηcω αυτ6ν xα,. q5rι

αφtμω ιντ6ν, 6ωζ oυ ειafiγαγoν α.υ'τ6ν eιq atxo'l

ψητ'26 -: loυ /-α.L εLe 'Lσ-ψLειoν τηE ouλλαr6οδ,oηe με.

il. ω3.'.''ιι υ,'ri;' θυγατ6ρeE Ιερoυ,oαλtψ, 6ν ταiE δυ-

,i*'ιeι'' ιιι i'i ταiE ι,c16oεoυ τoυ αγPaυ, εαν εγ'ε[-

.'fi.Ξ 7:L'- €,ξeγεa|ρητε τηy ωγαιπην,6ω6 ων θελ{η.
6. Τ:: ι."ι'τ, η ανα6αtνo'loα σ"n'δ τ'ι'ι€ ερi1ψου ωζ στ9-

)'e7'τ1 y.c'πyo'3 τοθυμlαμ6'iη'e',ινρναν xα'υ λ.iβα'r'o'l

ι;6 ;liντων xaν'ιaρτιLν μυ,ρoι|.loιi;
7. ι'δo''-l η ιιl'[νη τoυ Σαλωμ,ιbν, εξi1'xoντα δυνατoi xδ-

zλιυ αυτ{6 απ6 δυγατιilν Ιoραηλ.
8. ;il,,τ:; y'σ"τ{1'oντeE ρaψφωiαν, δεδ,ιδαγμdνoι π6λε-

'1ον, α'nt^iiρ ρoψφωtα αυτο,ιi επd ψηιρδ'l ωτaι5 απ6
θ*μ6oυ_< dv νυξi.

9. φoρε[oν gnοtηCεν εαυτιil o βeoι,λεlj6 Σαλω,μιilν α-

π16 ξ6λων τoυ Λι6&νoυ.
10. oτ6'λoυζ αυτad επo{ηaΘν αρΙdPLoΥ xωt αιν.x\ι-τoν

αυτ dι γ.,l3 c ε o' l''a,π'|6 α'ο c q αν τ ο'3 πο'ρφυ!ι''εν τ6 q αυ -

τo6 λιθ6cτρωtσ1), ΦΥα.τcην απδ a'ηατ&ρων Ιeρoυ-

οil'iρs.
11. θυγατΞρε5 Σιιb'l, eξ6λθατa xω {δeτε,€ν τιil οτeφd-

νω, ιb εoτεφd'yω.αεy αυτ6y η'ψηττΡ α,ι.rτoιi 4v ημd-

ρΦ yυμφει]iσεω6 αυτoδ yJx'L Θν τ11ιε'οα eυφρoo(nηe

xαρδι&"q αυτο{l.

KEΦAΔΑIο'N Δ',

1. Ιδorj εt ;ν"αλfl, η πληa[aν,μoυ, ιδo6 'a|' xω\i1. oφθωλ-

μoi αoυ π,εριoτ,oρ,1| εxτ6q τηe 'cιωπγiσε6ζ rcoυ qρi-

1ωμ& oου ω; ωγ1λrωι των αιβν, αι απ,εxαλιiφrθη-

σαν Φπ6 τoυ Γαλα&δ.

2'. cδ6yτεζ σo]υ ωζ αγθiλαι τω'ν xox'αρ'ψ6yωy' oιι σ.ν'Θ6η-

σΦν α16 τoυ λoυτρo6, ΦL r/&σαL ,|ιδυμgιr,oυo,ιι' xαι
ατEτνo'5cα. oι3x 6oτιν €ν ωυτα[q.

3. ωg οπιρτtoν τo ^Loιxcνoν 1εiλη ,σaυ) κα,L η λoιλιd,

οου ωρα.ι'α' ω: )€πuρor, ροα.q ψil\oν oαl εxτΔ3

τηζ σtω'7τ4σ€ιb; cα.l.

4. ω6 πιiργo6 Δωυtδ τρc41τil6e σα)' o ωχoδqηlμ6ν'o;
ε,ι6 Θαλπιdlθ. 1dλιoι ,Θυρεoi τ'ρtψαντωι' erΓc' αυ16ν,

πd,οαι βoλiδεζ τωy ,δυyατtbγ.

b. δι5,o ψαιaτoi σoυ ωζ δJo ν#ρot δiδυμoι δoρxdδog

oι vεμ6ψιoνα, eιy ηρεyoιζ.

4' Λ.{γo σο(y τoυζ πρoaτι€1ρωaω xι ω6 βρdθηxα
ιψτρo'cτα' το'l

η[γτηxα cτην αγx'αλη τoυ μ9 π&,6oq xυ αγυlν[α.

- Στo ψητ'9ιιδ τa aπiτι,μoυ dλα 'ψαζL να' π&'ψε

οτην xλ,d,η πoυ γεvνf1θηoια |ιαξ[ να ιοιμηθ'o6,με.

b. Συγ& μτ]ν τoν ξυπν{oετε ,xαλ6E μoυ φuλεv&δ,e6
c'αq 'z'ξaρx[ξω oτη γφ&" ζαρ'ι'α'δαq xαι' λ'αφbω5
α'φi1cτε την αγαπη ιμoυ, ωφη,cτε 6oo θ6λ.Eι.

6. ΙΙa,'dι εtιtαι αυ'τii πoυ αyθ6αayeu. απ6 την ξ'ΡηψO

xαι 'ψoυ'dξευ σαη τ' ανω}ια'φ'ρο τo'cliννoφo x,αIτγad;

λι6ωνι xα{γετσ'L y'α'L oμ,fρνα 1Lα|L μ"υ'PlστLl/"&'i
7. Toυ ΣoλoμιΔντα, τa x'ρd66&τυ πιΔζ ιy"ρα'τa13νε

εξtρ τ ω rδ ι αλεγμ6vα π α\ληn&: ρ ι'α rμε,ρ ψφα iε6.

8. Γιω πdλaμo, για '',ιαγεq εiVαι γl'lμ,y1ou6rr,,
νω τρLψο'tν oι επ,il6oυλo,ι τ' ωcτpαφτεlρd''ψω7'α[ρια'

9. o Σo,λoμιilνταg oτ$λωo'ε παλ&'τι φoρηρ6

με δ,6,yτlο'ι,yoυq xoμ1ιονq τcυ δ&oου6 τoυ π,υχνσj.

1Ο. lΚoλιb y εζ απ6 α'ci'1ψl' τ'αθα.ρ'6, xρefrι6ωτι ωπδ γρυ o aη ι
τo oτρι6μα του πaρ{o,ρα πλoυμιoμ,dνη

ψε τ' αnρrfiα' xeντiΙ\ψα.τω πoυ N&,νωνe χσπdλλεζ.

11. Kυ,ττ&τε xδ'ρεq τi. xαψ&ρι o Σ'ολoμιb'ντα6

με τηy xoρι$γo πoυ φ'aοlεt lδοl'ρo τηE βνα'q αηρ.66

δταν δnτλω τoγ ,6oτ9Φε τα.μfrρ6 xω'. βα'cι,\η'&ι
σ'νηrLε|ρα, .d''τλfl aαρω, ψ€'ρω γαρωq xωι δ"6ξαq' .

Ir]Ei!}ΑΛΑΙo TIETΑ.p'rno
'Aντρα6 : EMlγoΣ οlMοΡ'Φ[AΣ

1. ΙΙ παιδιxτj oου oμoρφι&' π'ι7q με ,μαγε6ε,ι!
Tα δυ6 σoυ μ&τι6ι rμoιζoυν με μαγυητεE iuεζ στι6

μπoιlxλε6
των απρ,:6δν μαλλιιilν σoυ τωy χpτιby, πoυ λd,,μπσJy

Ι,αι tμolι,&ζoυy γuατ'cιxd..xtα" πoυ βελ&ζoυΙl στην
τ\ωγι&''

2. Tω δδ'ντια ,σου χoπ&δι r,ιPo6σ,τ&xLιx'

πoυ βγα.iνoυιv απ' τoν 110τα.ψ6 π,ρoq τηi ανηφo'ρι,ι

γαλ&τα' 6\ω x&'παoπρα.1 Nln'P[ζ xα,νdlα oτ.θ;φo

ιxυ '6Ια. γεννd,yε δiδ,υμω xω δνδ Ψo:ρι{6 .o x1'δνo.
3. Tα 1εiλια coυ xoρδελλα xαταττl,ρψρη

xι δταν 'c' σ'Υo[τεLζ xωl. ψι\&.q αxoι3\eται
τρωγo6δι !

Tα ψ&ηoνλ&' αoυ μoιtiζoυy,ε μ' 6ριμoυ' 'ρ6Τδoυr

m/τea
Y- "9Ξ

,xαθιilg π'ρfr&.}'}'oυν φoυoxωτ& οτι6 μπoιiπλε6 τωv

μαλλιιil,v ooυ.

4. Mε πQργo ψoι6ξeι o λαιμ66 σo1) - ιLL '6i}'α τα

φλ&μπα;ρα αvoμ!ζoυν,
την aψoψι.α, τηv λd,μQη oαl δoξd,ζoυν.

5' Tω ιδ'i.δι.ψω τoυ x4ρφoυ σoυ σ.ιy δυ,6 ζωρxdlδια

μoι'&ζoυν
πoυ βδoxoυνΘ xα.. 1τα'[r5Oυνε α'ν&,ψeσα' 'cτα ι'ρtνω.
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6. dωs orj ιδιαπνε6οη ηψ6ρω xαυ χι,}ηθδσιy αι αxl.αt,
"ττιρoιρ'εd'σo|'.q'L εμαυτ,ιil π'Poζ τo 6P"s 

"ηs 
σμ0!ρyηζ χαl,

ττpoE 1oν βoυv6ν τoυ Λu6&yoυ.

I. 6},η xωλi1 'ε(, πληobν ψσ)' x,α'l, ψιg.μoq o3τ Εoτ,.'t

eν' aa[.

8. δε6ρo α;π6 ' Ι\c:6&,νoν, yιiμφη, 
'δeι5ρa απ16 Λι6,d,γoυ'

ελειlcη y"σ"L διελειicη απ,6 αρai6 π[m,εΦ6' fl-
πb xaφil'i1q Σων[,ρ τ"αι' Eρμιilν, απ6 μανδριjlν λε-
,6,yτωy, απ6 oρ'6,ων πωρδ&λεων.

9. ,εxα,ρδdω,cαζ ηψ&ζ, ωδελφτ] 'μoυ νιiμφη' ε,τα,ρδiω-

oαq ηγιιhg'eνi απ6 oφθωλμιbν oω, €ν μι& eνθ,θματι

τ,ρω1ηλω,ν ooυ.

10. τi εxαλλιιb,θηoων ψαa'τo[ ooι.l, ωδ'ελφη μoυ yυμφη;

τl 'axαλλιιb,θη,cαν μαoτoi aαl απ6 otνoν xαι' oqιi1
ιματlων σOυ uπ6,ρ παντω τω αριiιψατα;

\7. xηρhν α'π,oaτωζaυoι 1εiλη ,oα.l, y,1μφη' μdλι ιαι
γαλ,α' υrπ6 την γ)'ωacαy σoυ' xαι ooμi1 ιματdων
σOυ ωζ ool,ιi1 /rι6ωνoν.

-L2. xi1πog χ,εχλεισμeνoζ, αδελφ{ μOnJ yιit',Jφη, o(ηπo;

xarλοι,oμd'rog, rητη εoφραγιoμdνη.

13. 'απocτoχαi oα:l πωρα'δειoo6 ρoιilv ψeτω xαρπo6 α-

ηρaδ,ριjωl),, τdπρaι'ρeτω νωρδων.
74. ι1q'ρδ,qg y'αL y!Ρ'6γ"oζ' xαλαψoq iχαι χιyy&μωμoy με-

τ&, πq'ντων ξιiλων τoυ Δι,6&voυ, ,oβιpνoι αλι.bΘ μετi
π&,yτων πρ,ιilτων μιiρulv.

1b. πηγ\ xtμου xαυ φ'ρ€αρ '3'δατog ζιilyτoE xαL Ρa'''-

ξ'αlντoq 'απιδ τanι 1\ι,6&,ν'oυ'

16. Eξεγ6ρΘτμι' βoρρα', xαr' €φ1αl, ,y,6τε, διiπyευ,oo'l
τi1π'6ν' ψου, ,xαι ρευo&τωsαν αριbψωτ& ψo't'

KEΦAΛΑIOΝ E',

1α. Kατα6{τω αδdλφιδ65 lμoυ ε,:ζ xi1πoν ωντo'3 xα''

φωγdτω ιαρπ6ν αιρoδριiων αυτoιi.

16. Eιoγiλθοy 'ε|Lζ γ'tιnδν μoυ, ωδελφ{ μoυ Φμφη, Ξ-

ιρυψoω σμι1,ρyαy μoυ μετ*, αρωμ&των ,μω, dφα-

γaν &'ρπoν μαr μετοi, μ6)uιτ66 }tOU, li'ρrg, oiν6ν μoυ

ψeτω γ&'}'αxτ66 μoυ. φξετε, π)'ηo[oι, 'xα'ι πiετ'ε
xαι μεθιi,cθτ7τε, αδελφoi.

6. To πρ,ιilτο τo δρao&'νeψo τ\€ ψ6'ραq aα''l αργiaot
x'' o ''pωγa5 i1\ιοq νω φωτ& τo θεio τoυ βαoiλειo
,oτηv μυ,ρωμdyη τηy τjλ'αγιω θ' ωy.sω 1τPoζ 10

δ&oo6.

7. Ψεφiδ,: yα ,σoυ pρε|' xανειq δεν ιfuειg,
1loυ νq, τo' βρεi. oτo Θ'ε'/o ωpα[a xo,ρψL coυ
δλo τιa oιbμω ooυ 'e{νωι. ωpωto, δλη 'ω'ρωtα etcα'..

8. 'Eια xoντ&, ψo'l αττ' τo βoυν,6,
Jλα vυφod,λω vα γεva,iE
αγνωντε,!ε α1l'' τL 'ζ βoυνioιε6 τιq xορφ6g xι απ,'

τα μεγdλα ιiιpη
πa6νq'ι oι φωλιdg τω,v λιoνταρι6y xι 6λων τοly

αγρι.uιιbv.

9. }Ιε πλτjγωoεq, νυφolΙλα1 στην οιωρδxd *o,
lj.,ε τωγ ματι,ιbν τιq oαtτι6,g ^ιΦL ψ' dδεcεE φ τα

π)"o*&ιψια των μωλλι,ιbν ooυ.
10. Ti γαρη! ΙΙ'6cην ψaρφυα ξ9ιE ωγωτcτyψ€νη

'r'σ:|' 'ψον ζαλiζει6 τo μυoιλ6 σΦν τa 'y!?ασ[ τo δυ,νατ6

γ'ω'' τσ,} ιo'ρψιoν σοΙ.} η μυρu}δι& 1dλιω λoυλo'68ιr
eυω,διαoτd,.

11. Kqρt'βρε€ μελι,cτd,λαγεE τα δυ6 ,ooυ 1εiλια
μoιοiζoυv

xι o λδγaq σου .ιLL cιυ-L6ζ γλυx6E α'να'|i'Lyιoζ

,,ιε γd,λα'
ολ*xε'ρ^η ψaq a6oλ&'q, παν ωxρι6a'λoυλo6δι.

\2. Κiiπaq τλaιoτd6. βρ6oη z'λειoττi, πηγo6λω
aφραγcαμ5lτ1

etνα",.' η ψιτ'ρfi xγdmη ψaν, ε{ν' η ψLy"?η νυφ,οιiλω.
13. Σαγ τα βλ'α.cτω9ια τηq ροδι&q oε xi1αo παιραδεiaoυ

μo:ιijζoυνε τα aερd.xια σoυ, y'L ολ&ι'eρη λωτ66.
74. Ξεπεραοεζ στηy ευωδι& ,δdvτρα, λoυλo,6διω, 1Μη

τω π'ριbτω τω ψνρι,oτιτ"&,, τη ,σμιjiργοι, την αλδη.

15. Edoαι τωv xliπων η 1τη"(η' τρο1ο,riμενo ν,ερα.11L

ei'cαι των φ6λλωv η δρooυ&, πoι ^γi,yηγgq ρν6γγ
Γυναtxω: MΙKPB EΤXE KΙ' AπAλ1Tο}ιE

16. Φ'icα βoρ':α, φιlοω ν'oτι'&, oτaν xi1π,o τo διx6 μov
να ξa1υBoιiν τ' αaρdιψατα, να,ρθeι o σ"τσιΙττ7τ6ζ1ι'σ}

)ιι α€ .μου τρ.υγτjoει τουq xωρπ'αlE τoνq
y.ιλιoπ,ωινa$νoE.

KEΦΑΛAΙO IΙETγΙΙΙTο

Γυyαixα: αΙΙTΑΣΙE:Σ
1. Tα βfματ& μoυ μ' lφoραν oτoν v.iμo

xα'" τρ'3\ηoω τρι'αvτ&φυλλω xαι ψ'3ρα
γεdτηxα μεlλιατ*λαγη τεγtβρα
xωι xa'3πεq με ανθ6γαλo τ"ω rμa'hcτo'
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2. flγω rα,θ,αjδω xα"ι. η xα'ρδ'r,ω ψoν '*γρυπvεd. φωντ)
α"δελφιrδοιi ψaυ ιρο6ec eπ|, την θδ,ραν. ,Aν|οιξ6ν

μοι, ωδολφτj βoυ, 1 πληonν.μoυ πeριστε,ρα ψoυ'τελεlα μoυ, 'δ-νι \ xopΦ}.iι ψou επλ{αθη δρdooυ
ια",' οc βδoτρυγoi paυ ι}ειd"δων νυxτι6q.

3. Eξεδυcιiμτν τaν γι.τω'ldι 1i,oυ, πιb6 oνδι-!co1r'αι αυ-
τ6ν; eν,.,pαι1ιηy τoυζ πδδα6 μoυ, πιil6 ,μ.oλυνιil αυ_
τaδq;

4. ωδdλφιδι16 μoυ απdoτειλ e γεJρα ωντaν απ6 τηζ ο-
πt1e' xαι τ1 κo''λ(α iμoυ aθρo:!θη επ, ωυrc6ν.

b. α','!,oτην εrγιb ανo[ξωc τ,ιΔ ωδdλφιδω μoυ χειρd6 μoυ,d
cτωξαν, oμ6ρvαν πλi'ρη eπi γetραq τoυ τλodiθρoυ.

6' "i1νoιξα εγιil τιil αδdλφιδιil μου. αδdλφιδ6ζ μoι} πα-
ρ{λθ,ε. ι|ιry{ μoυ εξ{λθεv 6v ,λ6γω αντa3' eζητη-
cα, α.υτδν ι'α'ι oξ ε'3'ρoν αντ6ν, exαχεoα, αl',rcδν xαι
οila υπi1xoυc6 μου.

7 . aaρaιαν με oι φ6λαx eg oι τl,-ιnλoιiντε6 ,dv ττ] π6-
)'eι, eπdωξd,y με, ετρoζψa.τtoιiιν ψe, l7ρων το 06-
ρ.ιaτρ6ν ΙJ.ω α1τ, 'εψαl γιΙαxεE των τει1,dων.

8. ιilρx:cα υμciE, θυγοιτdρ,ε6 Ιερoυoαλiψ, iu ταi6 δυ-
vd.μ,εcι xαι 6ν ταiq,loβoεoι τo'l ωγρo,3. edιν e,3ρη-
τε τoν ωδ€λφ,rδ6ν μoυ, τi απαγγei}'τγe αυτιb; dτι
τετi:ωμ,dνη α'γdιπηe eγιir ειμi.

9. Td αδdλφιδ6g,co.l απ6 ω&λφιδαι, η ^ι"α\i1{v γυ_
ναυξ[; τt αδdλφιδιi5 coιl απ6 ωδeλφιδo6, 6τι οιiτω;
ωρ'xιoαg τ7ρ"α;;

t0. Aδ,dλφιλ6E .μoυ, λευx6g xαι πνρ$E, εxλελoxιφd_
νδg αιτδ μυριιilδων.

11. x,ε,φαλη αυτo'3 aρυat'oν 
'LΦLΨθ-ζ' β6oτρι1oι αa;τo6

ελαται, μdλωνε6 ω6 xδ,ραξ.

]2. οτi0αλ,rot α'lτου ωE περ'ι1στΘραt aπi. πληρ'iιι-ιατα )-
δi,τουy λaλoυαρ6vαι θν γα\ωιτι, **θ^jψrναc erπi
πλη'ρdψατω'

13. oιαγ6vεE αuτoιi ωg ψdJλuc τoυ αμiψωτo6 φιioυoα:
μ,ψeι|,,ιx&' aefιη αυτo'3 xρ'iνα aτ,iξoντα ψ6ρ'ναν
π\./lρη.

74. γei"ρeq αυτo6 τo'οε,υτωt aρυcω[ πεπληiρt}Φyσ.L aαo-
atg' xocλ|α ωno'5 ταlξloν ε\eg&ντινw επi λβoυ
aωπγεiρ'αl'

lb' xνi1ψαι εουτo6 oπjλoι ψσ1Fιρ&ιPLνaι τεΘψελιωβvol
επi βd:oει6 γρυo'lιq. εiδog αυτo6 ω6 Λil66gy9g, gχ}g_
xτd6 ω6 ιdξooι.

2. Καρδ''α μου, μεlνε ξιiγρυπη, xαρτ6ρω
με ,xρd;ζει o α'Υα"π,ηψεΥoζ μoυ, xαι ηραl.ει
1ιεc&νυ7τω την :πdρτ'α,μoυ Τια ν&μ.πeι:
n'Αyor.,ξε, πePLστ6ρσ" lμoυ'' τη θιi,ρΦ
oτιq xρυαq,νξταE π&γωcω τ' αγι.0ξ'ι
Φxρds νιφd.δε6 π'€oα.ν 'oτω μ,ωλλιd, pιoυ.

3. τα ρan3γα ψoυ βραlγi1xανε, ξυλιοt,oαv
τα γ'6ρcα ιοσ.L τα, πδδr'α 'ψυ xω,' τ,ρ6'ψ6lr.

4. Kι ω6 τ1ρ'dιfrτ1ξε io β\5'ρτη ατc6 τη θυρα
φτειρο'3γ'ιaε η 'xωρδι.dι μoυ' .σαy π'ουλ'&,γιc.

b' ΙΙετωaτηyiαν ν' ανoiξω aτην ωγ&πcη
ται τρ6ψανe τα a6'ρcα μαl πoυ στ0'Κα'ν
μυ,ρωrδlιd, xαι fuiλ.o'q1l'a Υ,"α,, x,eiry'aν.

6' Mα tραν '6νεcρo xαι φαντωc{α'
rδεv μπ,6ρεcαν τα γ€ριω βou y. ωγγ{lξαιν
τ' ι6ψoρφo τa xapψ[ τOυ Υ'α' iζεoτ&νaυν.
Toν dηραξα μω ,δε,ν ψ, αιπoλoγi1θη'
τoν 'ζt1τη'oα ψα τ' δ'ρωιρα a1ιi;θη.

Γυ,yαi,xα: πΑ.pAΦoPΑ
7. ,y-α'ι oαν τρελλ,τ] μe pρfixα'νa aτo, δ1ρ6ψo

αι φ6λα,xεE των ndιoτρων γ\σ.. ιρe δεiραv.

8. oαE εξoρxirζω ,φdλε6, ωv τov βρεiτε,'
τe'tτe τaυ πω6 με λ&6ωoεy o dρωg.

Χoρ66: rΙΙEPBoΛE
9. Kαλ{ μ'α'ζ' παν'ωlρcltω φιλενθ.δα

γcατ[ ψαq εξoρτξ'eι.q cτ, 6νoψ;d. ται
δεν μοιζει ισ&lΥ 70Υ τ'!ιθo αγα'πηιρΑνa;

Γ'υν α[xα.|. ΙΙ ΩΣ] rBΛEiΙΙor,NE πι π:ι;τla
1Ο. Mυριιiδεg ιδεηl τoυ pγαiνωνe pπρooτ&, του

aαν i1λ'-og λευxο.ρ6διν'o6 φαvτd{:ε*
11. €γει aψc&φι ατ6φιa τo τ'εφα}ι

δωφν$τlλα'ρα τα ψα''4ρ'ω τo,ιr βootrριl1ι d' .

φτερo6γε6 απωρ&\λwγτeq,"oρdrxou-'
12. Στα μ,α,τιω πεταuρ'ξaυν πε,ριtτ['ρια

xι αoτρ6φταlν ιθρo'νιωαρ€να δhι6 ζαqeLρ,n,

13. λoυλo6δια μυρω,δ&τα οτα cαγ6νια
τα aeiλιω τoυ δυd ρδδα ναει'αβνα.

1'4. τα a€ρια τaι λε6 xι ε,iναι axα,\cq$νq,
με ,ψdλη x&mαoυ ,θε.ixoιi τeaν'tτη
xt η 9't\ντtα1νLα' τσ|) xoι')ιι.&, aτa9l'Lδι
τψ€νa ψe πανdιηρι$α ζωφeilρc'ω.

15. τq. π6δι'ω τaυ ψωρμ&ιρινeq xoλιilvε6
πoυ aτ€xoυ,ν o' ωγxιtνQρtα aμιcαφΦιωxι' 'ξago. xαqιi 'cαν xθEρo ταl Λr6λwu.

Mσf
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16. φdρυγξ αυτο'3 "Q,υτ"αοι'so'5 xωι,6λo9 επι,θψ(α. c0-
το5 αiδdλφιδδζ μ,aυ wxJL ουτoq πληoioy μoυ, θυγ,α-
τdρε6 Ιερα-roαλ{μ.

Τ{BrΦAΛAΙoN ΣT,

1. ΙΙo6 απfλθεγ o αδdλ'φιδ,6g σoυ1 η xα)'t. 6ν γυναι-
ξi'; πaυ απΔ6λ'er!εν o ωδ,dλ,φιδdg oο,ι; ,xωι ζητi1-
coψεν αυτ6ν,μετω oοιi.

2. Aδ6λφιδιi61ιoυ xατΔ6η ει.q xiμoν αυτo6 ει_c φ,ιιi_
λ,α'q τoυ ,λcil)|rLσ"τoζ πoιμαd.veιν [.ν xi1'πoιq xωι oυλ-
λ:iγeιν xρ['lα'

3. εγιil τιb αδdλφιδrιb p,oυ1 1dαL αδ,6λ,φιδ6q μoυ εμoi,
ο πa'.ψαtνυlν ξν το'(ζ xρ{νaιq.

1. Κα'λi1 εt, η πληo/ay μoυ, ωg ευδ,oxiα, ωραfα ωg
Ιeρoυaαi..[y3', θ&μ6oE ωg τετωγμ6νωι.

b' απδoτ'ρod7aν οq,aαλ1ιo,5q ooυ α;πεναyτtoν μου, 6τι
αυτa[ α.yeπτξρωcοiν rμε. τ'ρ['γω1ι& σσυ α)ζ ωγdλαι
των αιγιilv, αt ανoφανηoαν απ'6 τoυ Γωλαd,δ.

6,7. επανα,λ'αηlι6ανο'tταυ aι cτtγοι 2 xα,,. 3 τoυ Kε.φα-
λαΙoυ Δ'.

8. εξi1τuoντα εdo': βαcd,λιooαL1 ^/ναL ηδo.lixo"lτα παλλe_
xω[, xα'υ,y'ε,ωyιδεζ ,jlν oι5x doτι,v αριθμ66.

9. ιι[α εoτi τερcoτερ& ψoυ, τελε(α' μoυ, μiα εaτ[ τi1

1ιητρ[ α'υ,τi1E, εxλ'εκτt1 €'oτι τt1 τεxotοη αυτt'ιν. eι-
δoaαν αυτt1ν θυγατdρεq xαυ ψαxωρυo6oιν αυτi1ν,
βαodλιcoαι xαL τεταλλαταt xω,' αι.ν{aoυacν ωντtp.

10. τiE αι3τη τ1 axτ''3mτaυcα οroεi ,6,ρθρo6, ταλτj ω6 οε-
λip'η, ειλeτ"τt ωs o fλιo-c' 'θd,ψ6os ωq τεταγμ€_
ycζι 

;

11. Eι6 ν"tμ'oν τqμ5αE nατ!6τ1ν ιδεdnl dy "γεννt1ψα.aι
τaυ aε'ιψα'ρρoυ, ιδεiy εi t'pΦηoεν η 4μπελog, εξην-
0ηcαν ω,. ρoα['

12. εxεi διiloω τoυ6 ψαιστotq 'ψaυ 'ao[. αix dγxο η ιpυ_

xf μoυ' 6Θετ6 με &,ρψατα. Αψιvωδd6.
13. επιioτρεlφ]ε' επaστ1ρε,φε, η Σoυλα'pι,dτιE' ι9π(iστρ9φg,

επioτ,ρeφrε, xαc o,!'δψaΘω [.ν oο[.

14. Ti 6ι|.,εΦe dν τ/1 Σουλαμfαδι; η εργoβνη ωζ χo-
ρai των παρε1ιfioλων.

16. To οταμι' τoυ τηg ηδovηE η x)ρ^ιrynt

xc a'ir&,.xερο; a πδθοE πoυ φλογiζει.
Aυτ,δE εdv' η ωγxπη μoυ ,χα,λdζ μoυ
αυτδg εiν' o αp,!ντηΞ τη,5 xαρ,διd6 μoυ.

KEΦ_ιL{IO EKT]Ο

Πολυφωνιz;6 : ΓΙNΑΙKEjΙοΣ xoPoΣ
1. Πo6 τητΘ η ατdfiη σ.)υ' y"αλl3τερη, σ.r' δλεζξ

ΙΙaυ cτρ&φη'xε να .!ιξ.llirε μαjζd σoD yq, aq,ιl

βρo6με;
ΓΓNΑ'ΙKΑ:
2. Στo' περ,'6iλι.α βρiaxeτx,.' ιιs; o:, α|θrlαπαρτ{'ρια

xαL τα ψων&'ρ,cα βδaxoντα.3 'pπο'lι!τι cτ'ι&'yn1gγ

'x'Pi'να'
3. αντδq ε[ναυ η αγ&πη ιp.oν }LL ηω η αγαπητt1 τον

. -_:!n'ι'p"'o 
οτω t"ρiνα, ωq β,6oxει τα ψαν&ρι'α'.ΑNTΡΑΣ:

4. Σα,;,τη Θεiρo& την δηιaρ'φη' εtcα,'' αγαπηψ6νη
τη1γωρτ1 τηE Ιερ,o,υσαλfiψ rην 6γeιq ξετερd,oεc

- 
nι εtoαι γι.otrl'&τη λd6εντι&, cα φαλαγγωμε λ6γ1ε;.

5. Mη,με,θ'αμπιilνειζ με τo,φ,ωt _uωy e''Lpl&bν μ,αfιιilν
σoυ.

Σαy τω xατaix:cω πoυ γυρνoιiν σ"7t, 1oιJ'pωνaυ τη
ραλγ'η

Eε16νοντα.ι oι πλ'6.xαγιa,' τωl δμoρφων μωλλιιilv
σo1).

6,7. Tα ιατωοr'pα τω δ6lτ;α ooν xoπ&διπρo6ατ&xιω
(ιλ'-". cτρryi; 2 xαι 3 ,κq. 4oι).

8'9. B ωciλιo o'εq, πρ ιγιi'1τιcαε6, π'ηρθdvεg δ ιωλεγμdvε;
'l\πιPαcτα" oτη'v πeρ,loτd Pα ψaυ δεν βγαd'νετε xα1ψι.&.

σΦ6'

p'oναγaxδρη, τ,ρiαxωρo xωψr!ιρι τη6 μαvoιiλα6'
Bαoiλιooε6,, πδιγx.i1πcaaεζ, τ\Υ εiδαv - τηv

ταυν'€'J7α,ν.

ΑNTΡΑΣ:
10. ΙΙoι*. cν' 'ωυτ ,πoυ τq?δΙ6αλε οω ρ6,δινη ω;γoιiλτ

x'. ε{να'' φ"1γιρoπ'ρδcιfr,η ,/-α". λ&μπει σ7"Υ τoν
i1\ιo

τ a[ναι γcoρ.ωτη λa6εyτι'ω oα φωλωγγα με λξ14ε6;
11' Στoy xi'1τo ιρe τι6 xαρυ,δudE πilγω νa περτ'α'τt1oω

yω ιδ,ιil τ' αμπελo6λdlcτqρω, τα ,ftcδω,
τα τ,ρlιφιiλλια.

12' p"α;ι,6λιE τη,ν αντ[τφ'aω tτρfiω τo γ'ατδπt.

13. ΓΙNΑΙKEΙΟΣ xoPοΣ: E ωρωiα Σουλφdτιδ"ι.
Γ6,ριcε Σo,υλαμdτιδωl ,pr] φεξει6, αι&rloυ λi1o
τo θριiλo ν' 'αντι'nρι3coψΘ τηζ k[αq oψa,ηι& ooυ.

ΓΥNΑI,KΑ:

- Σε με τη Σoυiλωμ{τιδα τoy π6λεμo θω ι}εiτε
ανωρεaα,cε δ,ld oτρατoι3g πoιδq να ψ π,ρυnaπ&.ρει.
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Ι(EΦιξΛΑΙO,N Z'

1'' ωρu"ιδaτ,sι'l δ,'α6!',ιατω caυ ξ'ν'Jπoδiγl./'ct ooυ, Φj-

"1ι.:ιι 
''{l';''i.6' ρυθ'μci 1ιη,:i-lν 'δψoιοι oρψtoxo,'q, {..ο.

-,., --.,,,:-.,,.i- ' .'/-ι.'JJ

2. .-,,ι'τz)'6; aον ι'ρα'τ"lic το.1ε'lτδ -< ψ./1 υ,cτερoδμ,εvo;
ι.'1-'.''c'' y'οtλ|'s"ν οου θη,μιιlνiα c'[τa'l κεφραγψ6.ντ1

Ξ'l ι.'!.'|.'l'.ζ'

3. ,δυo 1ιι.eτat foυ' ωζ δυo νe6ροL δlδυμιoι δορx&δο;'
4. ο τρλγτ|"66 coυ ωg πδργο," ελεφ&ντινo6' oι oφθαλ_

',\c[ :ο') ιο6 λi1ινα'ι ['ν Εoe6ων, dν π6λαι5 θυγατρ.δ;
πολλιiiy' ψητ'τ!'ρ ,Ξου ωζ πυργaq τoυ 1\υ6&νo'l 

'Cxrr-
πg6ιυy π,c6,cωπoν Δαμαaxa['

b. xaψil'ii ooυ επi od ω6 K&ρμηι^Log, xαι πλδxιaν
ν"eφωληe ,σoυ ωζ τ,oP'φ$]?α'. βαcιλε'ιig δεδψJνoE 6.,,

;ι2ι7ροiιιi:.
6. τi ιoρcιιιδ'θηa xα.ι τd ηδ6νθη6 α,γ&πη, εy -ι1ρ,υφαιζ

σc1.' i

7. το'3τa 1ι6γεθd; oου, ωμcιιΔθη; τω φai'i''x'. xα|' ..
ψαoτοt σoυ τotζ ftτρυoιν.

8. εiπα,' ανω6t1ιo1ιx'" ε,π[ τιil Ψo[νLy'L',χ]ρατtσω τω,}ι

υQεων αυτo6 ' y'α'L ξσoνται. δfi ψαoτoi ooυ ω6 β6-
τ.,JυΞζ. iηζ α1lπri).ρψ xαι' oομt1 ΡLν6q σου ω6 μ{λα..

xω a λαρυγξ ooυ ωE ο|.νοq o αγαθ66,
παρε,υ6μενoE τιil ,αδελφι,δdl μoυ Θ.ζ ευθιiτητα, ιτα-
γa6|J.ε'lιoζ 1εiλaci ψaν x.|L'. o:δo''joιy.

ΙtEΦAΛAΙo EBΔoMo

'Av,τ,ρα6: Λo,ΙloΣ KAΙ ΠoΘoΣ
1. lργoντaποrlλα πoυ πε,,,"ιν&'q

ι'ι' ο)'δ1,ρυaα cαντα')'''ω

τιE δ,ραor"ελι6g ooυ γωtρaυ,1ιαι
πο'3νs",' cτητd5 ν',. ωρα[εq

xα.ι μελετdω 1ιε τη θωριοt,

τυq αxρυ6!q σaυ ,xΥ^ηψeζ'

2. Κxι τo :ημd,δl =' αφa\o''l
'n 2 a' l τ i ιρL τa'rν ε',''!'ν a

πι)''!ρ,o ψ' du6γλυxo xραa[
που λ&μπεl |5|xν ρaυlψ.ιi.)!
oτην θoλωττj οου τηιl x'οι},ι&

οαν Θηυωνυ&, πaυ γιο''.d)ζeι

με γιiρoυ; αoπρα xρiyα'
3'4. Tα δiδυμω τaυ xδρ'φoυ aoυ

;ιoι*tζoυνε ξα'ρxωδαxια
xαυ πι5 ργ a 3 ελοφd.vτινο;
εtyαι o xρουcτ6q λαηrδE ooυ.
Σαν xoλυμπt1'θρεq τoιl E'oa6&ν
εtναc τα υγρ&'coυ ψθ.τcα

'x,' η 1ιυτη 'coυ wαλ'λ["1ραψ',l"η

oαν ιni"oτ,ρο τonι, Λ'.'6θ.νo'l.

5,6. Σα,γ, την xaρφi1 τoυ Kdlρ,μηλoυ

φανταζεc τo xeφ,)ιι
ντυμdνa οττ1ν πψρδιξανΘη

πaρφ'3ρα των μαλλιιilν ooυ.

Στι6 μπo6xλεζ, στα,.πλεξiδιω oου
ο βαoιil'ηαq μπερδει1τη
x&'θ'ε 'θντFδζ τo )'α'γταρω
το θε[o τa xορψt aoυ.

7. Σzy φacν'.xι.& ;'ερi1pανη
τo )'ηep,6 xιzρ1ι[ aου
-να iEυδ ooν περδι'τδaτη'θα.

γλυ'xδ1υμoι 1oυ.pμοtδε5.
8. Ι{ε πdθo α|tαρρLNηθη|y'α

,J7τ1λ&, cτη 1ουρμαδιd, ooυ

ν' αγγiξω τα xλων&iρια τη6
τω φ$λλω yα χαi]δdΦω
γγ q'η[xρυοα τω oττ]lθη ,coυ

τ c αψπιd''aφ cγτ&, 1ιoσ.&τα
y"ι. αν&"cα {_ιoσχOμ6;ρ,ιστη
,oω γιyωμtyo μ{1λ9.

9. ΠυxδE o Φ'ρανiσ^/.oζ σOυ

oαν ιανoυλ'α π,oυ oτ&ζει
"γωλι& - γoυλι& γλυ'xδ 'τ",ρα.a[

τLα τoν αγαπηιψ€νo
πoι; φ,dρνει παρd'i1ρηψα
|ρεζ στoy βαθιi τoν 6πvο.

9α.
9β
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1Ο. Eγιil τιil ωδελφιδιb μoυ 1(fl,'. aπ' εμd η ειωoτρoφt1

οουrco6,.

11. ελθ6, αδ6λφιδ6 φ.oυ' aξ6λθωμ,εy ε:ζ αηρ6qν, α'ιλι''

,αΘrιbμεν dν χ6,μαιζ'

L2. αρ,ΘρioωμεV.aιζ αr!r.πελιbνα6i1δωμεν ε[ ^fiνΘηceν η
ωμπeλog, {vθη,6gγ o τ'υπιaψ6q, ηνθηcαv ω'- 9oα{

'ειεi ,διλ:ω τ,oυE μαoτo$6 μoυ ooi.

13. Οι μ:ιvδραγ6ρωι ξδωιαy ooμτjv, xωι ert rθηiραιζ η_

μ'ιbν πωντ'ω ωτ-ρbδρυα, ν€α πρoq πωλω&' αδdλφι_

δd μιoυ, eτt1ιρηaα oo,..

InEΦAΛAΙtoN H'

1. Tι6 δ,ιbη αε, αδελφιδ6 μoυ, θηλ&ζoντω μαoτo66
,ψητρ6q μoυ; ευρo6od. oε θξω φιλτ}oω 'σε) γ\ιιL τe
oiιx εξoυ,δ,εν'ιil,ooυoi μoι.

2. πα'ραλiγ|ψαi oε, ειo&ξω oe 'ειq oixoν μητ,ρδg μoυ
y"αL ε{E ταιρ'ιεtoν τη6 oυλλω6ο0cηe με' πσοιd) σε

απ'6 oiνου τoυ μuρει}ιxo'3, α,π6 'y&,ψαποq,ρOδy μcl'J.

3. ευd)DυμOζ αυτo0 υπ.6 τηv ιεφαλt'1ν μoυ, xωι η δε_

ξ'ι,a. αυτo'3 περι).τjιpεταi με'

4. ,bρxιaωυμαg' Φυγατ Lρ'εq Ιε,ρoυoαλτi,μ, εν τωig δυ_

νci,μεoι ^ι.αL εν ταi6 ιclιloοoι τoυ ωγρo6 'eαν eΙε[-

ρη'τe xω Eg{y 6|ξεγεirpξτε τηv αγ&πην, θωE ων θε-

iιipη.

5. Tιe αυτη' η α",lα'6αilνoυoα λελεuxανθιcμ.dνη, επL-

oτηριζαμ6νη επ,i τoν αδελφυδ6v ωuτηe;

υπr5 μτjλoν εξiγeι'ρω οε' εnei ωδlνηα6 σ€ η μγi-

τηρ σoυ} εxεi ωδiνηc6 oa η τaxodoα ae.

Γυνei.y,ι: ΠolΘioΣ KAI κΑΛEΣλ{'A
1Ο,11. Ι{&θε 'coυ π6θo9 αnρcι6θ

γtνeται y'σι'' δLxδζ ψaυ'
τo δρδμo α6 πωρoυμe μωζi
xι αE x&ινoυμε νυ1τdρι

oτα πρα,οινω 1λωβφυλλα
,oτoυ xd.μπoυ τα λoυλo0δια.

12. Κι η ρoδoδ&xτ,υrλη ο6υγγi

oτ' αψπ6λt νω μα6 ε0ρη

να ιδo6,με πωE ξωνoiγoLl,vε

1ιπ,oυ,μπoιixιω φoυoιωμ6νω
πω6 λoυλoυδιωζoυ'ν ,oι ,ρoδι,6g

με xniπελλα xιλι&δε6
r'fi'L γ"eL oου δiyω γτtψω aαι
6λη μoυ την αη'ilτtη.

1s. Λυγoιiν των δ'dνδραrν τα xλωyι&

με φ,ρoιiτω γινωμ,ενω
}Lα'' στηl\) πoδι'd, μoυ θε ν'α, βρειE
τoiθ'ε λoγηE απωρω

γcα oΦα τιE εμ&ζoι}ω

γα a€να τιE φuλ&γω.

t<EΦΑΔΑΙo ΟΓΔoιo

Γυyωirια: EΙxEΣ [ζΙ' EΠΙΘrMΙ'EΣ
1'' Mαι&ρ'' νd.σoυyα, τ' αδdρ'φ,ι μoυ

x,αι γ'iπινεE πρωτ6γωλω

'cττ1E ψανα4 μου τoy *Pφo.
Q τ6-'e πια' aιι>ρtq ν-νpaπi1

απ' τιζ μaτιdg τoυ xΔαρoν

oτo δ,ρδ:ρo γλυxoφiλημω
θα oo6διyα oτω 1εiλια.

2. Στo σπ,τι μoυ Θα a' tψπαξω

με xd'λεqμ,α ωτdrτrηs

χoιι μεζ aε xoilπα ξd1ειλη
θα αolj]δινα τ' α'$ν ηρωοt

γoυλι& - γoυλι,ιi ,vω πiνη€

αν&,γ'α,τo με oτξμωτα ,ρoδιo6.

3. Θd.1α ΥιΦ π,ρaσxeφd'λι μoυ
τ' αρι'oτερ6 σoυ xερL
γ"σ"|' τo δεξi oτη μθcη μoυ

ζων&ρι τυλιγμ6νo.
4. Καλ66 μoυ ιχι αxρι6€q μoυ μη

τo ,διαλεχτ6 μoυ μην' ξυπνiτε
αuφi1οτe τoγ μεζ o' '6νειρα νι π}iε'-.

'Αντ'ρα6: οΠTΑΣΙλ
5. ΙΙoιd, ε{νωι η θe[α m,ιωciι

στo p"π:ρθ"τισo τaν *α\o'5 τη; cτηριγβvη;
Γυyωixω: ΙIΡQ'Ι"NE ΟΜIΛΙA

- 
Eγ,b ooν τωραξα τcν $τc''lo

cτoν taxιo η; ξυyαρηλ'ι&E
επa p'ρeφι^ln τo λiτyo σαJ ωζ μoι1πε_c

tνεL πσ1) σε xoLλ,στ6'tεae η ψ&'να aal η xαβ'
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6. θd6 ,μ,ε ωt lσφ,ραγtδα eπ[, την τ'α'ρδi,αν σoυ) ,16 σφ,ρn

γdδα επi τoν βραatoνα ooιι' 6τ'' xρατα.ιd, ω6 θl-
νωτoq ωγθ.πη', ox'ληιρ6g ω6 &δη6 ζ{λog αυτ{6' πε_

'ρ 
tπτ ε,2 α 1τι:P6 q' φλ6γε6 α1)τη6.

7. 6δωρ πoλδ ο$ δυ,v{,:ετωι a6ξ,oαc ττyν 'αrγ&ιπτyt, xαι
πaταψo[ ρ$ '5μ,γxλ6ooυoιν αυ'τ.i1ν. e&ν 'διl αυt1p

ταν'τα τoν $ioν ou'τo6 eν τ^i1 ω^γdιπη, ,εξoυδεvιδoeι

οξoυrδεν,ιb,ooυoLy αυτ6ν.

8. οιδελφτi ημιΙtν μιxρd ,xαι. 'ψαoτo'3q o6ι,d1eι. τi πaι-
ηcωμεv τri αδελφl, ημιbv εv ηηι€iρα, τ} εαν .λαληθη
gy ,cι,υτti6.

9. εi τει16g €οτιν, oιxoδoμ{cωμεν επ' ωυττ]υ επιi,λ-

ξ'eιq qρτνρ&q' \,ΦL Θ{ θι}ρα εoτi, διαγροiι!.lωμεv επ'
αυτiiν aωνtδα τ.εδρiνη'ν.

10. eγω τeiχoζ1 y'αL ι1α,6τσι 'μoυ ωζ πιi'ργoι,' εΦ ημηγ
εv οφ;sαλ1ιoi6 αυ,τιirv ω6 εuρioxα.loα ειρi1νην.

11. αμπελιilν ετεyηθη τι6 Σαλοψιilν εv Beελαμιbν. d_

δωτε τoy αμπελdlνα αντo'3 τοiq ττ7ρo3oιν, ανi1ρ
oLoeι eν τJαJρfr6 αυτoιi 1ιλioυ q αη'η[αι.

12. αιφε,λ6v μoυ Φζ εxilειι,6y μoυ' oι 1iλιoι Σαλω_

1l(i)y χα,ι οι δια.γ"6cιaι τoiζ τηPo'5aι x,aν ./'ιx;ρτC}y q.υ-

του.

1}. o rcαθ{1ιεγoζ εy xiρaιg, εταLρο,ι' πρoa'&γoντε6 τl7

φων{ oα.l' αnobτι'aδν p.e.

14. φξε, αδeλ9ιδd |'oυ'' xΦL φαιbΦητι τfi δφxiiδι f,
τιil νo6ριil τιον ελ&φι,ν ,αrΕι δPη τωv φωμ&τωv.

6. Bιiλε φ 6λη σtτy 'rα'ρδLα,' ooυ βoιiλα
p.e τη ψoρφ^i1 μoυ, αφ'ρd,γι,ce τo ιs,π'ρ&πoa

να γ[νoι xt απi τo θ&νσ.τo πιco δυνωτt1

η'αγωπη 1:a"q

xL α,ζ 1Lα,i.τoντα.L oL ζηλ6,φΘovoι

ψe π6ρινα πλax&ψιω.
7. Nερoπoντε E1 y'ω1'εΙ6α"σL'eζ

δρo\&πια ωφ,ροψdνα

ψ\τe 'να πνiξoυv δεν ,μπoρoliν
τo βρωγo τηq q'τd'τcηg

ψi1τe τ"α'ι' την axo['ψητη τη'Φη,a |'α'ζ να, Φtpoυν.
Ei-ιε(6 6λα τ' αλλιiξαμe
του τ'6oψoυ'τ' αγα0&

ψ6''n γcα' την ωγ&πη ψαq.
ΤΙoιδq εtναι τδco αφελτjg

x'ι απ'6ιι'oτaE ωνταψ
τLσ, νσ' μω6 περιπαd{ξει;

' Aν'τραE: ΔΙΣιT,Α,r!Mο[
8. Στo1αζoμαL 'Γ,ην αδεξorJλα, μου

πδ,aeι τoν' x6ρφo ξοιυρo
xι αδιi,νατεg τcq xνt1ψeq

τl θα γεvεi 6ταv θα ρθει
a' ι7:pα γ}'υωeι&' τoυ γξυυ;

9. Χiλιε6 ελπiδε6 ωoηιt6q
.ξαν otγoυντωι ψορaoτ&,, τηq
xι 6παω ζητt1aet θε ιyω β.ρ69

oτ' ωξφι'α π'ρoaταotα'
Γυναfuα lΙΙnM]ONtr

1Ο. Eγι6 eiψαc x&,τc;ρa δυyατ6

'y:ι. oι &lo ψωaτaι μoυ πdλθμiσ'τρeζ

ψω βλAτtaνταg τα ιρ'dτια, ωυ
xηρωωω την ειρtyη.

'Αvτφ6: MΠTPΩΝTΑΣ KΑΘΕ ΛE,EE
17.,12,13 Tην τ'ρδαγαρ.i1 ooυ τη λαλιιi

μoυ;ρμαiριqμ α π,tγγα6\αq

α,τ"odν oι ,φιλeνιi:δε5 oα.ι

μετριirνrcα6 xdιaε λξo
" Φ,d- 'ρot)|''τΕινι'&, τo, 1,εiλη oα;
πoυ λεy τo παaρα1ιιι0ι γι'ω xd.αaιrν

αμπελιilvα
πadγε aτa Bd,α,λ _ Χαβν o Mξα5

Σoλo1uilvτα6
p'α τ6oo πo6ψαt ιμxριrt
φωyη δεy ξaχ,,ηρξ,
,τι'" αg \αlγταρ& η xαρ6ιdι ψoυ'

Γυyαixα: ΚΑΔrΣΙνΙA
14. Τη γρτγγoρ&δu τ' α\q'α5n τα.ι ξφκαδιοιi,

να, π&uρatq

xωι τμ6γω oτη pαινaτιΙαγι.d,

ψ 'τ' αtρu6&, τσ" 1L6ρι"
*ι 6\α τα ψαγιa66τα.νιi τηe.
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,flE gμEpψεit κgt υo olε0ιiυεοgl θτεl ιiloτε πoτ6 ψI μn μετεxεlpi'

tεεα: Ιoυ iυ0ρωπ0 tοg μ6οoυ, oλtιi πιiuιoτε υε τoυ 6xεlt εκoπo

6τlg πpo8θοεtg t(οl 6τlc πριiEεtε 6ΘUr

oι &vθρωτroι δρoJν καθημεριν&

και oxεδδv τr&vτoτε, κυvηγημδνoι α-

τrδ τηv αv&γ'κη. Bαoικfl'μE'ρ'ιμvα για
δλoυq o εJκoλoq και dτrλειoτog τrλoυ

τιoμδg. oι &vθρωτroι αyωνiζovται vα

ετrι6ιδooυv μEoα απδ τιq αvτιΘΞoειq

πoυ τoUζ εξoυo'ι&ζoυv. 'Εται η 6ιo-

τικη μiριμνα ατιoρρoφ& τo μεyαλi-
τερo μδρoq τηg ζωτικ{g τoυg δρα-

ατηριδτηταq, καθδg o xυδαiog ευδαι-

μovιoμδq τεivει vα υτr'oκαταoτ{oει

τηv'αναζfrτηoη μ,&ξ oυoιαoτικfq εu-

δαιμovΙαq. o &vθρωπoq xρησιμo1τoι-
εiται ωg μ'Ξoov και δxι ωg oκoπδg

τoυ iδιoυ τoυ αvθρδπoυ.
Πρoφαvδq, δταv λδμε δτι πρE_

Trει vα <<xρηoιμοτroιοδμε>> τoν dν-

θρωπo ωq oκoτrδ δεv ενvοoJμε τi.
πoτα ταρατr&vω ατrδ τηv απλ{, αλ-
λ &τδo'o oυo-ιαoτικfl <<ανθρωπoτιoΙη-

ση>)/ TΓoU αφcρ& δλoυg μαq και ε-

ξαρτ&ται επΙoηg ατr'δλoυg μαξ. Η

αμ'oι6αiα εττiδρ'αoη τoυ ανθρδπου

πρoζ τoν &vΘρωπo Kαι τo τrερι6&λ-

λov ευρJτερα, ατrεuθιivεται στov εU-

γεvικδ δρo αλληλεyyδη, πoυ δυoτυ-

γδq εiv.gι."δυαεδρετog στηv σημερι-

v{ επoy{ μαξ' o αε6αoμ69 oτα δι-

καιδματα και τιq υπoγρεδoειg εivαι
επiαηg εξ Ιooυ ατrαραΙτητog για τηv

oμαλ{ λειτoυργiα μι&g κoιvωviαg

γεvικδτερα. Mε γνδμovα τo ευρJτε-

ρ,o κoιvδ καλδ, ετrι6&λλεται να ε-

vεργoJv δλα εκεiνα τα δντα πoU υ-

πακoι]oυy oτ' αvΘρδττιvα χαραKτη-

ριoτικ& γvωρio'ματα. Η εyωπδ€εια,

η εξατoμΙκευoη, η ιδιoτEλεια, η εκ-

μετ&λλευαη καθδq και τo πoλlj oυ-

νηΘιoμδvo oυμφiρov, τroυ κυριαρxεi

στouq περlσαδτερoυq ατrδ εμ&q, δη-

μιoυργoJv. τηv τδoo 6λα6ερfr απo-

θηρiωoη τoυ αvθρδτroυ, τηv αλλo-

τρΙ.ωcrη και τηv oιτroθoδρδμηση τoυ

τιoλιτιoμοδ, με τηv ευρι)τερ_η ατrο-

διoργduωoη τηq κoιvωviαq. H αξιo-
κρατiα τroυ εξαcrφ&λιαε τig 

'κατ&λ-

ληλεg θΞoειg ατουq κατ&λληλoυg αv
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θρδπoυg, αv&λ'oyα δηλαδ{ με τιq
φυoικΞq τoυq ικανδτητεζ, Και φυσι-
κ& τηv 6ελτiωoη Kαι τηv αv&πτυξη

o'δλoυq τoυq τoμεΙq τωv εκδηλδoε-
ων τηζ ζω{q εΙvαι lδαyικδ υ{ioτηq
κυριoλεκτικ& oημαoΙαg. H εξ&λει-

ψi τηs εyκυμovεi πoλλατrλoJg κινδι)-

νoUζ Yια αλλoiωcrη και ofrψη τωv

ηΘικδν αξιδv ,αλλ& Kαι Υια απoτελ-

μ&τωαη τηq εξελικτικflg τoρεiαq ε-

Tng
Φωτειvιig Mnτooπoιiλoυ

vδq κρ&τoυg. Φαιvδμεvα δτωq 6Ια,

εylκληματικδτητα, φαyατιoμδq, vαρ
κωτικ& και ταρδμoια κoιvωνικfrg τrα

θoγεvεiαq θα εivαι oυxv& oε μι& κα-

τdoτααη <<κoιvωνικηg ζoJγκλαg> τrou

εuvoεi επαναoτατικd την επrκβτη-
ση τoυ ιoxυρδτερoυ.

'Av θεληαoυμε vα διαλευκ&νoυ-

με τα αΙτια τroυ oτηρiζoυv αυτ{v

τηv διαxροvικfr κατ&oταoη, εiκoλα
διccrrιoτδνoυμε Trωq τrβκειται για
αιτiεg πoυ δxoυv π&ντα την μoρφ'{

κατεoτημΞvoυ, τo oτroio εivαι τδαo

εvoxλητικδ, δπωq η τoΙ1λα πoυ κoλ-

λ&ει oτα δδvτια.
o dvθρωτrog Ξτoι, τrρoκειμiνoυ

vα ετrι6ιδoει καταφεriγει αε <<&oxη-

μouq>> τρoτoυg ει)ρεαηg τrδμυv (ιυ-

i1q και Ξτoι διαμoρφδvει, δvα αμα'

ραλιατικδ τrvεJμα τrου ετrιταΧlivει

θριαμ6ευτικd τηv oλδΘρια αfrψη των

ηΘικδν αξrδv μ' δλεg τιq Kαταστρε-

πτικdg oυvΞπειεq που τoU επιφυ-

λ&o'oει.
H υλιoτικfr ετroxfr πoυ εvθαρρJ-

νει τηv αv&τιτυξη τηg καταvαλωτι-

κ{q κoιvωνiαq, 0tτει τov dvθρ<οτro

ωg μEoo παρcryωyfrq και καταvd-

λωoηg.
ΓΙνεται κατανoητδ τo yεyovδg

iται, π,ωg τα δικαιδματα δεv δια-

φαΙvoνταi με ιαoμεγiθειq ευθιivεq.

Δεv λoyαρι&ζεται o δ€ρorπoq ωg

ευθivη, αλλd μδνο ωg δrκαiωμα, κυ-

ρΙωq ατrδκτηoηq υλικδν αyαθδv, ε-

νιoxJovταq €τoι τo καταvαλωτικδ
τrνεΟμα. Αυτδ Ξ1ει &μεoη oxδoη με

την αναyωγ{ τ'ou υλικoΟ αyαθori oε

αξΙεq και ιδεδδη. H αvαπδφευκτη ε-

ξ&ρτηoη μαq απδ τιg μηxαvig επι-

oφραyiζει τηv αΘλιδτητα τoυ ζητη_

ματoq αυτoι). oι oυvεxιζδμεvoι εξo-

τιλιoμoi αυνoδευδμεvoι απδ τo πρo-

αωπικδ κΞρδoq εivαι ivα αVτι1τρo_

oωτrευτικδ τrαρdδειyμα.
o μoνoδι&ατατog &vθρ'ωπoq με

τov μovδπλεuρo πρooαvατoλιoμδ
τoU τεxvoλoγrκoli ανθρδτroυ, τoυ

oτερημθνoυ ατrδ oυναιoΘ{ματα, ετι-
Θυμiεq και φαVτασiα, εγκαrνiαoε

τηv κoιvωvΙα τηq αφθoviαq oδηγδv-

ταζ στηv ται)τιαη τηq ιiπαρξfiq τoυ

με τηv ταραγωγη Και τηv καταv&-

λωoη του ηδη τοοαναφEραμε' o &v-

Θρoπoq Eτoι με τηv αφαiρεoη τηg

δυvατδτηταq τηq αντiδρααηg εiνατ

αvΙκαvoq για επαv&oταoη πoλιτικfl,

πρooωπικfl, ερωτικfr, γιατΙ η τεXyo-

λoγiα τov δxει ευνoυyioει. o αyτα-

γωvιoμδg εΙvαι τo πλδov oυvηθιoμi"

νo χαραKτηριατικδ τoυ μoνoδι&oτα-
τoυ αvθρδτoυ, πoυ δυναμδvει τo

κλΙμα τηq oJγγυαηg -και τηζ αμφι-

o6flτηoηq τoυ αι,θΦτιινoυ βλoυ. o
ατcμικιατικδq xαρακτηραq/ η αυτo-

τrρo6oλη, οι κoιvωvικΞq καταξrδoειg

δηλαδη Ξ'ρxovται vα πλαιoιδooυv
τηv τrαρccπ&yω ειiδvα.

oι κ&θε εΙδoυq διακρiαειq εΙτε

αυτΞq εivαι τvευματικΞg εiτε ταξι-

κΞg (κoιvωvικ& αvδτερog - κατδτε-

ρog), εiτε αφoρoδv τιg φυλετικig
διακρioειq εΙvαι 6λα6ερEq για τηv

τrρoo-rr&θε ια <<εvαvθρδπ ιoηq>> τoυ γE-

,ωq. o, διακρioειq αV&μεαα oτα

δδo φJλα - αρoενικδ, θηλυκδ - εivαι

αxαρακτfr ριατα καταστρεπτικδq για
τηv ιαoπδδωση τωv ανΘΦπινωv αυν

αιαθημ&τωv. oι Θρηακευτικδq δια_

'κρΙoειg απoτελoδv μια ακδμη αιτiα



τoU θaματoq.
H κρΙoη τηζ ε1τικoιvωviαq τωv

αvθρrbπωv εivαι φαιvδμεyo πoι.l δεv

δι)ιrαται v' αιlαλυθεi oτιq λιγooτEq

αυτiq γραμμΞq. EΙvαι ζfrτημα oυ-

oιαoτικ& αvεξdvτλητo, αλλ& αξiζει
vα oημειωθεΙ τδoo λεΙπει ατιg μE-

ρεζ μαq η τδoo ατrαραΙτητη επιKoι-
νωvEα. To αyαθ'δαυτδ, εivαι η ψυxι-
κη oι)vδεcrη με τoυζ dλλoυg, πoU σε

τελrκη αvdλυoη καθoρΙζει Kαι τηv

μoρφi τηξ πoλιτεΙαq και ττov καvδ-

vι]V τΓoυ τηv διiπ'oυv.
E&b αυμπεριλαμ6&νεται και o

θεoμδq τηq oικoγδvειαg o oπoΙoq

τrρiπει vα oμoλoyfrooυμε περνdει

κρioη μεydλη. o τrυρηιlαq κdθε κoι-

vωvΙαg 'και δνα_( ατrδ τoυq ,καθoριoτι-

κoJg τrαρ&yovταq διαμδρφωσηq yε-

vικδτεριυv ιδεoλoγικδv απδψεωv εi_

vαι η παιδεiα. Αυτ{ δμωq τερv&ει

εξ Ιαου κρΙoη τα τελευταiα xβvια,
οτrδτε δ1ει oυvΞτrειεq και oτηv διε_

ξccrωγi τωv ανθΦπrνο:v oxδoεωv.

H τδxvη ετrΙαηq παiζεr καl εδtb

τo ρευατδ και ιδιαiτερα ευ6λικτo

Φλo "ηs. 
'Oyι αvεiθυιlη και αΘδατη

αλλd αvτiθετα εvεργητικ{ και απo-
τελεαμοctικ{ oτιq ευρδτερεq αvΘρω-

τrιατικEq oxδoειq.
Αναμφιo6frτητα, λoιπδv, αυτ&

τα αΙτια ετrικεyτΦvoυv την μεΥα-
λJτερη 6αρδτητα και crημααiα αxε-
τικ& με τov δniθρωτro'Kαι τo ανθρω-

τrιατrκδ ιδεδδεq.
Εκτδq ατrδ τα πιδ γεvικ& απα.

τελEoμαrα πoυ αv'αφiραμε στηv αF
Xi, ε&b πιo εξειδικευμtvα μπoρoδμε
να διατuτπiooυμε πωq η κα14υτroιpiα

Kαι η μη αvθρovrrιoτικfl τrαιδεΙα παΙ-

ρyouv τΓρωταρ1ικδ ΦΜ ατη ζωi
μαζ. Η δεJτεoη δεv περιoρΙζεται στo
ατεvδ και κλειoτδ περι6&λλov τoυ

α1oλεΙoυ, αλλd τrερrλαμ6&vει δλεq

τιg μoρφE,ξ παιδεΙαq τroυ διoyετεδoν-
ται καθημεριv& crrrδ δι&φoρα μEoα
(π.x. μ€αα μαζικfrq ετrικoιvωvΙαq,

τiτπoq, κιvηματoyρ&φoq, μoυαικd
κ.τ.λ. ).

o μovδxvr,rτoq λ&rρηq τΦ μη-

1αvδv, o oκλη,βg επιφαvειακδq &v-

Qραrπη γΙvεται απδnΘρo:τroq, στηv
κυριoλεξΙα, δταy ααιlιrαioΦτα και

τελεiωq αvεπιφJλακτα Kαταφεiγει

oτηy τδoo οδυvηρ{ και απαioια πρo

δooiα εΤτε Yια τηv μηxαyη εΙτε yια
&λλεq τrηγEg πoυ εξαoφαλiζoυv xρ'{-

ματα και ειiκoλo και <<oτεγνδ>> πλoιi_

τo.

- 
AναμφΙ6oλα η αv&yκη <<1ρη-

crιμoτoiηoηq>> τoυ αvΘβτoυ ωq σκo

τrδ δεv εivαι ευκαιριακ{'και αofrμαv_

τη. o κδιθε &vΘρωτrοg δεv Exει vδη-

μα xωρΙq τoυq dλλoυq yιατΙ ααv
κoιvωvικδ δv τroυ εiναι, εξαρτ&ται
απ' αuτoiq ,και ια1'δει γεvικ& η αρ-

xi, <<δ &vθρωπ,og Υια τov &r,€ρωτo>

πoυ δεν δηλδιrει τΙπoτα &λλo απ6
την ετrι6ε6'αΙωαη τηq oυλλoγικfrg

δΦoηs Kαι τηq μη oτfrριξηg σε με_

μovcoμδvα φαιvδμεvα εξdρoεοrv. H

κoιyωvΙα oλδκληρη oτηριyμ€vη oτ'
ανθρωτrιoτ t κ& αyαθ&, αyατrτδoαεται

δημιoυργδvταq αvεπαioθητα Ιoωg,

αλλ& oiγoυρα απoτελεoματικ& τoι'

<<τroλιτιαμδ τηq,ψυ'x{g>. Πρo&γεται,

6ελτιδvεται και τrρooδεδει γεvικ& η

κοιvωyiα μ' αυτδv τov τρδτo.
Ετrειδfr ακρι6δq o &vθρωπoq λει

τoυργεΙ αυμπληρωματικ& xωρiq vα

εΙvαι αυτ&ρκηq και αυτoδδvαμog και

voιδΘovταq τηv αv&yκη κoιv<ovικι]g

ατroδoxfrg και καταξiωσηq αυτoπρα

γμccrδvεται crrι'δ τηv oxEαη αυτfr αλ-

ληλετrΙδραoηζ πoU oΦετλεται vα U_

π&ρ1ει. Δεv πoΞτrει, δμωg, vα δημι-

oυργεi μια τrιθαι,fl αδγxυoη oτηv

τιρoαπδιθεια εξiγηαηs τηq oημαoi-
αq τoU αvθφπιoμoδ. Πιo αυyκεκρι

μδvα, λoιπ6v, αvΘρωτrιoμ6q δεv εi-
vαι η ιooπδδωση τωv ατδμωv oε

μια τroλιτετα. Σxετικ& με τo δικαi-
ωμα για τη oυvτ{ρηoη Kαι τηv ε-

λεδΘερη αvδcπτυξη τηg uλικflq και
πvεuματικ{q ζcofrg, δλoι εivαι iαoι,

1ωρΙq δμωq αυτδ ιlα σημαivει πωq

τα &τoμα δεv ,Ξxoυv ψoικEq διαφo_

ρEq τrρoq τηv δυναμικδτητα τoU Kα-

θειlδq, τηv ιpυxooJνθεoη και τιq ικα-

vδτητεq.

o καθδναq πρiπει vα π&ρει την

Θi:rη π,oυ τoυ Exει oρΙoει τo Φαrκδ
τoυ και δxι η κoιvωvικ{ καθδq και

η oικovoμικ{ κατ&o-rααfl τoU. H σω*

ατη ιεραρxΙα τωv π'ρoαωπικδv α_

ξιδv πoυ Θ' αvαγvωρΙζει κδιΘε τroλi_

τηg, θα 6oηθrfroει oτηιl oμαλ{ διε-

ξαyοry,i τωv αvθριilπιvωv o1δoεωv.

'Αι,Θρωτroι λoιτrδv, με δυνατfr

ΘEληαη καl αε6ααμδ και ccy&πη

πρoξ τoυq oυvαιrθμΙlπα.lg τoυq. Y_

τrεJΘυvοr στα πρoσω1τικ& και κoιlrω.

vικ& τρo6λ{ματα xωρiq δημαγωγι-
'κΞ'q εvδργειεq, αTroμαKρUαμivα απδ
τov τδoo <<φτηνδ> υλικδ πoλιτιoμδ,
U1τερvιKyταξ εoc,rτερικΞq και εξωτε-

ρlκEq δυv&μειg. ΠρEτει v& εΙvαι πρδ
θυμoι 'και Ξτoιμoι ιlα Φoι&αα,lv τηv

Ιδια τouq τηv ξΦ Yια να 6ελτιδ-
ooυv τηv oμαλfr oυμ6Ιωαη με τoυq

oυvανΘρciπroυζ Και τηy πρoκομμ'Eη
υλικd και τrvευματικd ζωi. 'ΑνΘρω-

τroι, δηλαδfr, πoU vα 6xoυv περ&αει
στo αvθρδπιvo επΙπεδo ταλεliovταg

μEαα τoυq, τo αι,Φρrivrrινo 6&θoq και
καλλιεργ<}vταg δλo και περιoo6τε-

ρo τδ τδαo αvεκτΙμητo αvθρωπιατι_
κδ ιδαvrκδ.

Πρoσ€ξατε
_ ol oτηλεc Tηc "ΝΙAOYΣΤAΣ" ε1vor αrη δ16θεoη 6λων

τωv ,Ναoυσαiωγ 'καl Tωv φ,Ιλωv τoU ΠερtoδιKoι].

- ol αnoαrελλdμεvεc γlα δημoσiεUση ερYασιεq Kαl 6ρθρo
vo εivαl oιlvτoμεc σε 6 Τo noλ0 oελiδεc γραφ,oμηXovηc Kσl vα

μηv 6x,oυv δη,μoolευΘεi oε 6λλo nερloδlK6 η εφημερiδα.
_ Παρdκληση οl εργασiεc vα γροφoγTα| στη Δημoτl,Kη Kαl

με τo μoγoToVΙK6 α0oτημα.
_ H .NlAOYΣTA,, δεv φ6ρεl Kαμiα εUθι]vη Ylσ τlc εκφρο-

Ζ6μεvεc wιbuεc Tωγ σUvερYαTωv τηe.
_ Eργαoiεc εiτε δημoorεUΘoιjv εiτε 61l δεv εntατρ5φovτcll.
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o καρκΙvoq μαζi με τα καρδιo-

αγγειακd vοo{ματα, εivαι η πΦτη
αιτΙα θαv&τou στιs ημtρεq μαζ. o
καρκivoq ατα 2)3 τωv τrεριπτδoεωv
oφεΙλεεται oε κ&ττoιo εvδoγεvη λδ-

Υoι σε κ&πoια γεvετι.κ.{ κατα6oλfl.
Στo l )3 τωv τrεριτrτδoεωv δημιoυρ-

γεiται λδyω τηq ετriδραoηq κdτroιoυ

6λαπτικoJ τrαρdyoντα.
Για τηv αvαφoρ& crτoν καρκΙvc

τoU ΥεvιrητιKoli oυoτflματoq, εΙvαι α-

τrαραiτητη η διdκριoη oε καρκivo

τoυ τραxfrλoυ τηq μflτραq, σε καρ-

κΙyo τoυ 'oδματoq τηq μ{τραq και

oε καρκΙνo τωv ωoθηκδv.

A o καρκiv'og τ,oυ τραXιi-
λoυ τnq μιiτραq.
o καρκΙνoq τoυ τραx{λoυ τηq

μiτραq, δoo αφoρ& τηv ηλικΙα, εμ-

φαvΙζεται yδρω oτα 45 xβvια. Θε-

ωρεΙται oαv αφρoδΙoιo νδoημα. 1)

Πρoo6&λει τrεριooδτερo γυvαi'κε;
τr'oυ δxoυv oεξoυαλικfr ζωη με τroλ-

λατrλoJg ερωτικoδq oυντρδφ'oυq, xω-

ρΙq vα παiρvoυv μδτρα πρoφδλαξηq

και iτoι εκτΙΘεvται oε αφρoδΙαια

vooηματα. Π ιo ττoλιj Ξxouv αυvδε-

θεi o''αv τrιΘαιloi αιτιoλoyικoi παρ&-

yοντεζ o Ξρπηq, τα κovδυλδματα

και λιγδτερo oι τριXoLμov&δεq. 2)

Σαv αiτιo εvoxoτroιεΙται Υια τoν καρ

κΙvo τoυ τραx,{λoυ τηq μ{τραq η

τrΦωρη Ξ.vαρξη oεξoυαλικflg ζωfrg

ατrδ yυvαΙκα (π.x. ατrδ τα 15 xρδ
vια τηζ ζω{q) και 3) H γυvαΙκα
oτηv δι&ρκεια τηs εγKUμooJνηq πρδ

πει να γvωρiζει δτι εΙναι με μειω-

μδ,η αντΙoταση Kαι ττρiπει vα τρo-

oEyει την oεξoυαλικ{ τηs ζωi (δηλ.

vα εivαι μovoyαμικ{ η vα παiρνει

μEτρα τrρoφδλαξηq εφ' δoov εivαι

πoλυγαμικ{, τo iδιo ιox'riει και για
τov oJζυγδ τηq).

o καρκivoq τoυ τραxfrλoυ τηs

μiτραq εivαι o πιo κακoflθηg καρκΙ_

voξ τoU γεvvητικoιi αυoτfr'ματoq με
τηv δvvoια δτι κ&yει γρflγoρα μετα-
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oτ&oειq oε &λλα δρyαvα τoυ orL
ματoζ. Eυτuxδq, η μεγdλη αυτ{
,κακ{Θεια,μπoρεi να αvτιμετωτrιoθεi
ε&v η γυvαiκα κ&vει τo TESΤ Πα-
παyικoλ&oυ. H εξΞταoη αυτfl i1ει
6ρει εδδ τηv ιδαvικ{ εφαρμoyfl, δι-

δτι o τρδxηλoq τηq'μiτραζ εδκoλα

τrροoεγyiζεται yια να τr&ρoυμε ε-

τrixριoμα για εξ€ταoη.
To ετrΙxριoμα ατroτελεΙται απ'δ

κJτταρα τroυ ατroπiτrτoυv λδyω τηq

φυoιoλoγικflq διαδικαoiαξ αvαγεv-

vioεωζ τoU oρΥαVισμo,J, oτηv oπoΙα

τα τrαλαιδτερα απoπΙττουy Yια να

αvτικοcταoταθoJy απδ καιvoliργια
κδτταρα. To ετrixιoμα μετ& τηv λη-

ψη επιo-rμbvεται σε αvτικεtμεvoφδ-

ρo πλdκα και αφoδ μovιμoπoιηθci
ατoατtλλεται σε KUτταρoλoγι'κδ ερ

γαoτ{ριo για εξEταoη. (Moνlμoπo:Ι-

ηαη εivαι η διαδικαoiα πoυ xρει&'

ζεται vα γΙvει για vα διατηρηθoJv

τα κδτταρα τoυ επι1ρΙoματoζ α-

ναλλoiωτα μixρr τηv εξδ.ταoη και

yivεται με ατrλδ ψεκαoμδ). \

Στo ΝoooκoμεΙo μαq τo TEST
Παπαvικoλδoυ γivεται κ&θε Tρiτη

και ΠΞμπτη. To TESΤ Πατrαvικo-

λ&oυ oυνιoτ&ται vα τo κ&νει κ&θε

γυvαΙκα τroυ 6ρiακεται o*τηv γεvε-

τ{αια περioδo τηξ ξωηq τηζ Kαι η

εξiτααη ετrαvαλαμ6&vεται 'κ&θε l-
2 'trfiνα μΞxρι τηv ηλικΙα των 60

ετδv.
'oταv η γυvαΙκα κ&vει τo TESΤ

Π'απαvικoλ&oυ, τδτε αvευρioκεται o

,καρκivoq oε τrρoκαρκινικfl μoρφη

και μπoρεΙ να θεραπευτεΙ oε πooo-

oτδ l00%, αντΙ'θετα δoo τrιo πρo-

xωρημEvoq εΙyαι τδoo τo τrooooτδ

Θερατrεiαq μειδvεται. o καρ.κΙνoq ε-

ξακoλoυΘεΙ και ofμερα vα εΙναι η

ετr&ρατoq vδooq ,και τrαβ τιq αη-

μαvτικE'q 6ελτlδoειq πoυ Eyιvαv o-τrg

μεθδ&υg θεραπεΙαq (εγ1ειρητικη,

ακτιvo6oλΙα, κυτταρoστατικd, εvi-

σxυση ανoooτroιητrκoli) τηv τrρδ

γιrωση τηq vδooυ εξακoλoυθεΙ να κα

θoρΙζει η dγ.καιρη διdyvωoη.
Γι' αυτδ και τo TΕST Παπαιlι-

κoλdoυ θεωρεiται η αημαvτι.κδτερη
oυμ6oλη μ,Ξxρι και oημερα yΙα τηy
αvτιμετδπιo'η τoυ καρκivou τoU τρα-

xηλoυ τηq μiτραq. H αξιoπloτΙα
τoυ TESΤ για τoy τρdxηλo φθ*vει
τo 95o/g και θεωρεΙται δτι φθdvει τo,|00% δταy η γυvαiκα κ&vει 2-3
TEST oπδτε και καλJπτεται η 1τι-

θαvδτητα λ&θoυq. Eνδ για τo oδ,μα
τηq μητραq η αξιoτrιoτiα εΙναι μδνo
50% και yια τιq ωoθ{κεg εivαr μη-
δεvικfr. Για τιq δJo ,αυτΞg μoρφEζ
καρκΙvoυ αyαφdρεται τrιo κdτω o

τρδπog δrdyvωo{g τouq.

lB ,o καρκi\roξ τ,€)υ σΦμα-
τoq τnξ μftτραζ.
Τo υψηλδτερo πooooτδ πoυ εμ-

φαv'Ιζεται αυτfr η .μoρφη τoυ καρκΙ-
voυ εΙvαι γΟμυ o-rα 55 xρδνια. Σαv
αιτιoλoγικoi παρ&γovτεq ενoΧoπoι-
oJνται: η παΧυσαρκΙα, η υπΞρτα-

ση Kαι o oακ1αρδδηg δια6flτηg. E-
τrioηq dλλoq αιτιoλoyικδq παβγov-
ταq yια τov καρκΙvo τoυ oδματoq
τηq ,μiτραq, εivαι τα ιvoμυδματα.
Τo ιvoμJωμα τηg μ{τραq εivαι αη
κετ& oυxvδg καλοflσηq"δyκog τηq μfr

τραq πoυ αε Ξvα μικβ πooooτδ γi-
ρΦ στo l χ εΙvαι δυvατδv να εξαλ-
λαyεi oε καρκΙvo. EμφcrvΙζεται oυ_

η&υq ατηv τιiμπτη δε.καετΙα τηq

ζωiq τηs γυvαiκαg και oυuδδεται με
τηv oρμoνικfl διαταραx{ τoU Trαρα-

τηρεiται oτηv ,κλιμακτfrριo και επΙ-

crηq θεωρεiται πιθαιrξ η δπαρξη κα-

τα6οληq γεvετrκ{q δηλ. vα ξεκιv&ε.
εκ γενετ{q'

'ooov αφοβ τηv τrρδληιpη απδ
τov καρκivo τoυ oδματoq τηξ μi-
τραq σημασiα δx ει η τfrρηoη τωv

καvδvοry υγιειv{g διατρoφηq, δo"τε

vα ατroφι)yεται η τrα1υoαρκiα.
Απδ πλει"ιβq ιατρικ{q γlα τηy
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ΘEIcI
ΙΙωρω ττ1 γιeγ&λη aηψωo[α τoυ

θe[a'υ γ'.ατι φυτω, πoλ6 'cπανια δτγ

ψ,.ο'qzγοdντωι πρa6}'t1'ψωτα α,πδ aλ-

,λεlQη θεΙa; ατι6 xαλλιd.ργειε6. Aυ-
τ/ι τ"'lρtω '< oφe}"ετωι oτo 6τι xq'τσ,

xα'i6νι -"ο ,θεio π.ρaoτt'θeται συβlπτΦ-

μιι'.ιx cτι6 xωλλιt6ρyειζ, με τηxρη-
ο :,ιο; r: i.η'Cη τbo o aτ1ψι'xων )'''-π ωοψ'ω-
_rωy. d'σo y'αL εντoψoy"τ6νωv xαι μυ-
xτ1τoxτδνων. Tελευταiα, 6,μω6, πα-

ραττrρeiτα'ι iναq αnlξαν'δμενο6 αριθ-

μrdi με ελλeiιpειE θεioυ πο,υ o,φεiλ:-

7. cτην εντατιxοπo|ηoη των ιαλ-
λιoργειιilν y.α|. 1l'σ'1ρ&.}'\ηλα oτην

αι1ξφη τωy ωπoδ6oειbv τoυ6,

πoυ 6γει oαν α'πoτeλ'εq'α' την
ωφα[ρeoη μεγαλυτθρων παοoτi1-

τωy στo dδαφo6.

2. cτην,a;νε1ιil6 αυξαl/μενη 1ρη
cη xωθαρ6ν λιπαcμ&των, πoυ

δεν dηoυv θεio,
3. oτηv μειωμ6η xρηaLψOτιdiη'ση

θεioυ oτα ey1oψoγ'τ6να. σ; ψ-
xητaxτ6να xαι

4' oτην xατανkλωoη χΦυ,σipωγ

xαι &λλωy πηγιiν εν,ξaγαα5 με
πoλ6 χψηλi πε'ριexτιxδτητα
cε Θgiο.

H αψ6oφαι.ρα πeρ'ι€aeι' αηvt oτγ

ψωντι.xi,q πao6ττρeq Θεiaυ xωι oι πo-

a6τητ€q τoυ μεταφ6 φyταL με τα

α1ψσ:lφ α.L ρL1ι,&, xωταx'ρηtψν{o1ιατα' oτc

Ι[ ,cπouδαι6τητω τ,ου Mg oαν λ{-

πασμοι qxει ω{ηθε{ ση;l'α.ν'τLx&,' :xα,-

τd, τα τε}'ευταiα aρ6νια. Καπ&. τα'

πρηrγwψeνω γρδνιω, τo Mg πρoaτ['

0aτo oυντ]θωζ συρπτωμοιτcx&' ψωr"|

1ιε &λλω \ιπαψωτω' H υιpηλτ] ιι-
8αφτητα τωy λιπαομd,τωry πaυ χρη-
ctψπoι.oι5wωr'Φψr,ρ' γeν,ιx&,, aη-

μα.{νec δτι η,πτπη α'ν1ι τ'λ?oσθiιxηζ
Mg oτo dδαφo6 iδεy υπ&ρχει πιe,. T''
r!τ16 c oλa6yα αυξαv6μενo6 ,ρυθιωg

eν=ιτ;ιcτo|η'ηζ Tηζ γεωφγlαg oυν-

τελα -εεli 7ρτρ1ορδτaρη,εξ&ντληαη

d'δαφog ετηoiω,6 ωq So. : εξα;ρτιilν-

ται γενtx&', αιι'6 την xατανaψi1 των

β'.aψηγανιxωv περι,oxιilν' την ωπ'δ-

aτωoη απδ τη Θ'αλωaoα xαι eι'δ'ιy'δ-

τε,ρω αιτ6 την xωυoη πετρελαiωv -

γαιαν'Θραxων - ξ6λωy. Στι6 βιoη-ιη-

γανιτ't'E π,g,ριo1d€l πoa6τητεE ψ6γpι
y"αc 7a kg Slcτρ6μμωlξτοζ aτα νειρ&

τηE βρo1{e , δεν e[ν'αυ ωolντj,θει6.

τoυ
AoτερΙ,oυ Σι,μιlvn

Δ)ντ,oιi
I voτιτoιiτoυ Εδαφ,oλoviαq

Θεooαλov(κιιζ

Σαν μdcε6 τιψ€q γιω τηv Δυτ. Eυ-
,ριilπη ,δliνoντω'. τω 1,5 kg S/:τβμ-
ψωl6τoq' H. πao6ττγτα ωυτri θεωρεi-
ται επαρτi6 ΥLα, τηΥ, αν&;πωξη των

xαλλιεργειιbv. 'oμωE 'θω πιρ'i,πeι να
ri1oυμε υπdι|,,η 6τι τo So. : πoλιj
ε'3xoλα εxπλ'}yεται ωπ6 τo soφrζ,
!με oυνdπ,eια 6να αρνητcx6 υcξ$γto
,θ,sioυ oτo dδoφos να ψlττφ'et να δη-'

1ιιουργη'θεi ωlι'Qια xωι. στιζ περιo'

1,dg, '6πoυ oxeτι'xα μ,εγd,λεE πoo6τη-
τε6 θε(oυ πρooτ{beντωι ατο dδαφoE

ατ6 την ατμ6οφαυρα. Γενιx&, oι πo-

aδτητeq πα; εxπλιiyoγτωc εtνα,ι αι'
γν&. xατα πoλιi μγαλ0τoρeq ατc6 τιq
τ.,o|ωαγτeζ πoυ ηpocλqr6&νwτωι cι-

πδ 'τιq xαλλιr6,ργειε'5. 'Eyα pεγ*λo

πocο'ιτ6 θ,εioυ ,μπoρε[ να νπ&ρxeι
cτη'l ατ11s,6'οφσ,LΡα,' ψe την α6ρια ψαρ-

φi1 oαν S0r, πoυ τω φυτα ψπoραlν
νω πρoc6αλουy ,με τe φ6λλα τoυ6,

μ6cω αερiωr δι&1υcηe. H xηcdoιμη

oυγx6ντρωcη S,oz oτr]v α.τψ6'rry.αι'ρι',

ττωy'ω απ6 την'οπotα,ιτα'ρατη.ρoι5νται

τξ''x'€q επιδρi,oει6 (νεx1pωτιι&,cυμ-
πτilψωτω στoζ φ0λλα) 1 β,?(\lxeτΓJL
στην πΞρLoxi 0,5 - 0,7 mg So,-S/
m'. E cι.ιγτ6yτρωση oε So, 1ηζ σ.τ-

ιβaφαuραq ε[ν'ωι, γε'νcv,&,, περiπου
0,1-Ο,2 mg So, _ Sm'. Στι6 β,ψη-
γων ι.ι€6 πeρι.αγ!q, π&.vτωE, συγ1ζεy-

τρ6σεtζ αlp^λε'τ6ζ φαρdE μεγαλ6τε,φΞ,
ατ6 τα xανοyιxd.,επiπεtδα, ,!γoυν πα-

ρατηρη'Θ'e[.
H πρoΦt1xη θεloυ ,oε α.λιαλιωμ6-

να eδ&φη (oαν oτoιaeιαxb θεio 'ii

$'ειτx'6 αν'ι6ν), βελτιιilνει τιζ φυσιr4c-

γηηιιx6q ιlδι6τητ66 τoυ5. H ελ&ττωoη
ταr υπoρ,6oλιιd ιx|,,ηλoιi pHn ,εxτ65

τaν 6τι eυνoei τη διωλυτ&τηπα oρι-
oμ6νων,στoιχεiωγ xω,' c'δcαi.τe'?q, των
oρι.xρo,cτουγε'tων''LαL τη δ,ρωαcτ1,ριr'-

πo[ηcη τωy θyιi)σEωy τoυ ,6δαφιχ06

ωc6εoτdoυ xσ'L την αντιxατi,aτωoη
τoυ αyταλλιilξιμoυ Nα+ rαι τωy *λ-
λων πρααραφηβvωv xωτι6ντων τoυq

α;π6 τo Ca#. Aυτ6 dxει πολ$ με-

γd,Ιη'oτμωo[α γιω τη ysPα Ψ&ζ, }'-

πoυ ωζ γνωoτ,6 'υπ&ryoυv αρxecq
exτ&:ο ε,. q αλιωλιοψ6wυ,v aδαφιilν, πo,'l

ηρε,.ξowαι βελτiωη.

lvIAΓnI1{ΣIc!
τωv εδαφ,ιδν oε Mg. trαρ&λληλω υ-

{ηλ& επilπε,δe Κ η NE.* oτo 6δα-

φag πaριoρLζoυy τη πρ6oληι[.lη Mg
α,ιc6 τα φυτd,. Γιω του6' λ'6γα.16 αυ-

τoιi6 exλεfι|.,ει5 Mg oτα φτd παρoυ-

oc&ξoντωι oλοdyω xαι αυ6 'Φτχνe. ^/"x.L

η rτtι?σcΘηη Mg ,εivαι τιbρω τc6 e'-

τιτακτιxi1.
Avtαγωvιοτι τ€E e'ιτι'6fiaεζζ μ€ 6n-

ξι} τωv 1('οιτU6yτιι}y οτo 6δαφo6 πωi-

ζoυv ,ατουδαio ρdλo, xωftilE τ€τot='' '

επcδp&οειg dδτρyα.lν' συχy&' 6iε Φμ: ]

πtιjιψατα' ιρoq,oπεν,'&q Mg' oτα φυ-

τω. Mεγd,λεg ιcυγxεντριiroeιe Κ ΙΙ
τ"αι Ca, oτo πaρι6&λλoy .τωy ,ριζιily

μlπoρεi να'απηρei'oet'aτψαντιxω (*ρ
rηιιxd'\ τη πρ6αληpη απ6'τοι φυ-
τω, Γε'rιx& cτω bξtνω e'δdηη et-

")q.l. δυγωτ6 να {γαψε αyτριγω'yι-

o;16 μεταξ6 Mg xωι TΙ* "f7 o.xi'
ψσ. αl A.#' Eyιil ατιτ τco\'3 a-

ci6εaτo'3*o' eδ&φη αvτaγωvωβ με-
τωξ6 Mg 'xαι Ca' Eπιπλdoν, ελλεi-
ιpει6 Mg μπαραiν vα πρonληθαiv α-

π6 την πωρaυsiα rδιωλυτo6, ιεyαλλαx-

a.^l.d)' Κ t σ.νταγ ι'ινι cτιτ'l,, oe φιψ€-

93



πτι?,ζ6 δι&λυμα 61ει ηr1'ιααLωγια ττγl'

πρ6cληι}η τoυ Mη. Bρdθητε 1ωρr-
xτη'ριoτιx&, νω ομπoδ'dlζ,εται η ψφ4-
νυ'oη τoξ,.xδτηrcα6 Mη απ6 την π'α-

ρoιlo{α μεγ&ληe ,cυγxdντρωoηζ Mg.

H 
'ψυxρi1 

π'ερcexτιx6τητα oε Mg
των xoρτ,oδoτιπιilν 'φrιbν 1o,2 o/a

τaυ ξη'ρo'3 βαρoυq τoυ'6) , πρoxαλεj
σιlχ./* 'στοζ ζιilα πoυ xατανα'λιbνoνν

τα φυτ&' ωνπα, 1,ιι''α μετω6oλιxτ) ανω-

ψωλ[ω, πaυ αpaxαΓιε[τωι ωπδ ξν'α π'ο-

λιi 1αμηλ6 ,επiπεδo Mg 'oτoν' o.ρ'ρ6

τaυ α[ψωτoq τωy cισθ,εyιby ζιbωy. ΙΙ
ωνω1uωλiα ωυτi1 oνψdiζετcιι υπφa-

γνηoωιptα xωι' ε[ναr. γiωxi1 cτη't

ξ6νη βι,6λιoγραφiα ω6 ,,τeτανtα' του

1irρτoυ,. Τι],,ηλdg πoa6τηωq οιζω-

τoι11ωv λιπαoμd,τωr,, ιδια{πε,ρα ωιι_

η_ιωνιαxτ)g μOρφ1iζ xωt υ,!η}"ω επiπε_

δα K μπoρodv να με'ιιbooυy τo επi-
πεlδo Mg στα)ζ ,φυτι)ιοδg .ιoτoιlq, εvιil

ε,δ&φη, με μιxρτ] π€l?LεxτLx6τητιL 1-

ξ,υγ6'yoυ (xωxlsg οτραryγαζ6'μεvα ε-

δ&φη) παρ&γoνν γδρτo με μιxρτJ π,ε'

ρ(lΞxτ.y'6τητα' Mg. H υπ4ιeγνη|5αι_

ψ[ω εiνωι πι,δ διαδε,δo116νη oτι6 βο-

aνt€q 6πoυ τα φυ'τιi των αγρωoτωδιbν

υπθ|r,τερ,οijy'cηιωντιτd, 6yαντι exεi-

γωy τωy ι}ψ4αvθιilν. Tα ω^ρρωcτιilδη

φυτ& π,oαcλαμ6&ν,oυν, τα, μoνooθενη
y.ωτι'6ν τ ω,oε μεγ'αλ'6τε1 ρη|'{Υ"xα'ση α'π'

6τt τα 'διoθ,εντ], τ'o α}τε'θετo ωβαi-
yΞι με τοι ι},.lηανθf φυτ&.

'oυ φoτρ'cωie6, xωλλu6,ργειe6 (oιτη

ρ0!) τρoaλ.ωβ&.ναl^l t-2βkg Ms/
οτρ&μμα16τo6, lενιil τα ζotxαρ6τeυ-
τλ',ι, πωτ&.τe6, φρο6τα τ'ωι xα}'ι\ι6,p-

γειεζ στo αεlpμo}ιτiπιo' π'ρaιληfi!.-
yoυy δι,ττλοtoι'eq πoa6τητεq Mg. ΙΙρo-

oθri,xε6 Mg αυνιoτ,ιbvτωL ΥLΦ 'δλεg τι6

*ωλ) γειε6 που 'αγιαπτ$,ασoyfΦι σe s-

δΦη μ. L|ερL|εΥντLy"6τητα oe eΥω}a"η-

xτιx6 Μg ψι.τ'ρ'6τaρη απδ 26 ppπι
x|x.L τLα, ευωiotθryτεE xωλλι6,ργειε6 οτo

Mg' ,6ταν η πaρι'εxτιx6τητα σε €yα/λ-

\αxτυy.6 Mg εiνlωι ψιxρ6τε:ρη' qιτl bo
ppm. ΙΙ*vω oπ6 τα, uτiπεbα, αl'lτ!.,

η πρooΘi1xη τ'ου Mg xρ[ν'εfiαι αναγ'
τ'σ,tα, νΔνo στιζ περιπτd}aει6 6παι
τo ε7cιπ€δo Κ oτa 6δαφoE εiyαι πo'
λ6 υι{lηλ6 xαι δτα.ν υπo1ιaηνηoαιψiι
εiyωι ,δυ,yτ6 να α.ηr6εi aτω ζιiια, 11

6ταν α,ναiτβd'σσoντα,. xαλλι'6ργειε;
θειa1_ιoxrρ dων τ] οπω ρο,φ'6,ρων'.

To Mg τρocτ{'Θ'εται, τι6 ποριoo4-

τερε6 φoρ69, cαν ανB'ραxtlι6 /1 θειΙ-

n6 &λαq τj,o,ξ,εi'διo. Γενιι&' τα0'eι|iγ"i

λιπd,ψατα τoυ Mg δρουν γρηγoρο-
τεl?α. Nα'L ebαι πt6 61πφaλεφατιx&'
αn' δτυ τα ανΘ'ραxr'xα λ.ιπαψατ,α,

εiyαι 6μωζ π"ι'δ ωxρ'ι6&.IΙ πρoΦτ]ιη
δ,oλoμιτιxου ωα6εoτoλiθου' εiyαι ιtδι'

αtτ'ερα επωφελτJe *a 6ξιle εδ&φη,

6,πonl 1 cζπlο,ωy03ση τoυ υπo6oηθiεi-

ται ι'π'6 τo 1qηλ6 pB τoυ εδci;φαi;.

Στα oυδ6τε1ρω α'\xω)'ιx& oδ&φη, τo

MgSo, εiι,lαι πιδ xατιiλ\'λo, ιδιιωi-

τEρα. στLζ πaριπτιb.oει.6, ιIlσJι σ"fiΦιEΞ!'-

τα.: ωρeaoq oφoδιαoβg τωv φuτlιby

μ.ε υfuλ&'eπdπε'δω λ{g. ,ρι διdjφοrρε6

μqρφ6ζ τω MgSoo ;διωφr6,ρoυy oη-

1ιαιτιxι' ωζ πiρo6 τηv ,διαλυτ16τητ&

τa;;. To &λ.αE τaν Epsοn (Mgδo,,
7Η"o, 16 % Mgo), etναι πι6, δια-
,)',υτ6 απ6 τoν xιζeρiτη (MgSo..
H"o 27 % Meo). λντ6' 6γeι. πρu-
xτcxi1 οτγμωctω, γιωτt' τLω να γ'd$CL-

πoλεμη&i μιd, dλλειι}η Mg oτι6 τo-

1ιd6ε6'θα 7 ιc εL σ!ζδ1σ.ν Υ cι τc ρ aoτaΘdιv

co θδωφo;50 kg/oτρΦμψα. xιζaρiτη
τ] μe ιpεxωφoli6 (διαφυλλιx*) μ6-
.,o 3,,5 kg ω\αaοq Eμοn, διαλελυ_

μ6νω oε 4oo \tτpω νeρ$'

o ,καρκfilvo'ζ τoυ vεvνnτικoιi oυoτπματoξ
και τo τlεσ'τ Παιnαιlικoλ6,oυ
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τιΦληψη τoυ .καρκΙvou λαμ6dvovται

δδo 6αoικ& μΞ.τ,ρα:
l. H αφαiρεση τηs μ{τραq oε

γυvαΙκεq πoυ ixoυv ιvoμδcoμα μfl-
τραq, διδτι μπoμi ιlα μετατραπεi
oε καρκiι,,o και

2. o δεγxog τηξ μητραq ,με δια-

γvωcrrικη ατrξεoη δταv παρατηφi-
ται διccταραxi τηζ ττεριδδoυ σε ΥU-
vαΙκεg τoυ 6ρΙακovται ατηv κλιμα-
κτ{ριo. Περιooδτερo επι6ε6λημδvη
εΙvαι η διαyvωoτικ{ αrrδξεαη εdv η

γυναi'κα τrαρoυαι&αει αιμoρραyΙα,
ειxb 6ρiακεται στηv εμμηvδτrαυoη,

δηλ. μετ& τα 50 xβvια τηq. 'Exει
oτατιoτικ& 6ρεθεi δτr o iλεγxoq τηg

αιμορρcryΙαg μετ& τηv εμμηvδτrαι.ι.

ση ιrα απoδεικνliει καρκiιro oε μiα
crrrδ τιq τρειζ τrεριπτδαειq.

Γ ,o καρκivoζ τωv tooΘnn
κιitv.
ΣυviΘωq εμφαviζεταr αε γυvαΙ-

κεq μεγ&ληq ηλικΙαq, γδμo oτα 60

1βvια. EΙιlαι o καρκiι,og με την πιo
αΘδμ16η τroρεiα γι' αυτδ και διαγι-

γvδoκεεεται oυvη&oq καθυ<rτερημi-

να. Σαy αιτιoλoyικoΙ τrαρ&yoιrτεg ε-

ιlοxoπoιoivται γεvετι κEq κατα6oλiq,
oρμovικΞg διαταραxEq και μη τ{ρη-

.ση τωv καιrδvοrv υyιειv{g διατρoφ{q

με πα1υααρκΙα.

Για τηv Eγ,καιρη διdγv<ooη αι.lv-

ιoτ&ται η τακτικfr γuvαικoλoγικfr ε-

ξiταoη και τo υτrερηxoyρdφημα.

Tελειδvoιlταq, θiλω vα τoviαg:

τιq δJo λδξειg <<AΓΩΓΗ YΓElΑΣ>,
oτην oπoΙα δΙ&ι μεydλη oημαoiα

η oJγxρονη ιcrτρικ{. H Αyωγ{ Y'
γεiαq αημαivει τιg yνδαεrq τroυ πρE

Trει vα i'xoυμε και οι oπoiεg καθα'

ρiζoυv τηv oυ.μπεριφoρ& Yια τηy

τrΦληψη απδ τηv αoθΞvεια.

ΔIAtsAztTt

κAI

ΔIAΔIδΞTΞ

TΗ
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ΔΙΕΙΙΔΓΓEΛMATΙKoΣ ΣYl{ΔEΣΜοΣ

Otxoγ Oxoulγυ ΙΙpoε,ιεγ:lt:

N.A.o .Y.Σ.A
t) Eιοιιγnικιi €κΘεon - πε-

ριrvραφ,ri nρoγρ&μ,μα-
Toξ - ,Στ'6xoι ToU lTplo'
γρ6μματoζ:
To ερευνητκδι τrρδyραμμα που

ξεκιv&ει o Διεπαyyελματικδq Σι}v-

δεoμη με τηv εγκατ&oτααη ατ6
τη φετivi xρovι&, τrειραματικδv αμ
πελδvωv, σε τiσσερα oημεΙα τηq

ζδvηq o.Π.Α.Π. Ν&oυοα πoU πα-
ραyωρflθηκαv απδ τιq κoινδτητεq
Mαρivαq, Στεvημdxoυ, Τριλδφou και
απδ τo δ'{μo τηq Ν'doυoαq, εΙvαι α-
v&yκη, πoυ επι6dλλεται ατrδ τηv
απαΙτηoη τωv αμπελoυργδv και
τωy oιvoπαραyωγδv, η oυμ6oυλευ-
τικfr και ελεγκτικ{ δραo"rηριδτητα
τoυ Σuvδδομou vα oτηρΙζεται oε
αυγκεκριμδvα τrεrραματικ& δεδoμδ-

vα, δoοv αφoΦ τηv καλλιδργεια τοιJ

ξυvδμαuρoυ, καθδq και σε αναλι)-

σειq πoυ θα γΙvovται oτα εργαoτfl-

ρια τoU ΣυvδΞoμoυ, με oκoτδ τηv

μεiωαη τoυ κδoτoυq παραγωy{q,
τηv ελαxιoτoπoΙηαη τηg επι6&ρv-
σηq τoυ τrερι6dλλovτoq απδ τηv

):^'iση λιπαoμ&τωv - φυτoφαρμ&-
Kωy και τηv πρooφoρd στηv Kατα-
v&λωαη εvδg πoιoτικδ αvα6αθμιoμ€
voυ και ηλεγμEvoυ απδ τoy Διετrαy-

γελματικδ Σδuδεαμo oivωv o.Π.Α.
Π. Νdoυαα, τρoδvτoq.

2) Eπιμ,6ρoυq τoμεΙξ τoυ
πρoγρ6,μμ,ατtoq και πε-
ριγρCιφfl αυτιbv:

Τo πρδyραμμα iρευvαq τoυ Δι-
ετrαyyελματικoι) ΣυvδEαμoυ περι_
λαμ6δcvει: α) Eγκατtσταση trειρα-

μcrτικδv αμπε}δvωv αε τEαoερα αη

μεΙα τηq ζδηq παραyωy{q oΙvωv

EP1EYNΗΓΓΙ1Κo ΠΡo{Ι]PAMM,A ANΑΠ]TYΞFΙΣi Ι<AI

ΣTΗPΙΞlΗΣ TtΗΣ AMΠiΕΛo[<lη/ι/ι ΙιΕPΙΓEIAΣ Ι<Α Ι

,σΙNoΙrΙ,AiPAΓΩΓΗΣ T1ΗΣ zΩNΗΣ Π,A1PιΑΓΩΓFΙΣ oΙ-

NΩN o.,Π.A.;Π. NAιOYΣJI.

o.Π.Α.Π. Ν&oυoα,
6) oιvoλογι'κδ εργαoτ{ριo,

Υ) Eδαφoλoyικδ ερyαoτ{ριo -

εδαφoλoyικδg x&ρτηζ.

ΠiEΙrPtAMArI!κoI ΑpiΠΕ.
,ιflrNEΣ
Η εγκατ&oταση τωv πεlpαμα-

τικδv αμπελδvωv oε δι&φoρα μι-
κρoκλΙματα θα δδoει τη δυvοcrδτη-

τα vα δoκιμαατoJy:
l. Δι&φoρεg καλλιεργητικEq

QρovτΙδεg (απoατ&αειg φδτευαηq,
κλαδEματα, λιτr&voειq, αρδεδoειg,
ι}εκαoμoi - βρμακα κλπ. ).

2. YπoκεΙμεvα oε αxioη με τo

ξυvδμαυρo, lκατ&λληλα για τα δια-

φορετrκ& εδ&φη τωv μικρoπεριoxδv
τηξ ζδyηξ.

3. ΠoικιλΙεg πoυ πιθαyd vα 6ελ_

τιδooυy τo ξυvδμαυρo υπo6αθμιoμE'
vωv τoιoτικ& τεριoxδv.

4. Tρδπoι καλλιδργειαq πoυ θα
o-rηρiζoιrται στη xρησlμoπoΙηcrη 6ι-
oλoyικ<bv μεΘδδωv, oτηιl απoψγ{
κατ& τo δυyατδ 1ημικδv μEoωv καλ
λιΞρyεlαq και crτo oε6αoμδ για τov

&r€lρωπo και τo περι6&λλov.
5. Kλδvοι τou ξυvδμαυρoυ με

διαφoρετικ& 1αρακτηριoτικd και
τr'ρooαρμoγι] oτα διdφρα μικρo-
κλΙματα τηq ζδvηq.

ΕτrΙoηg o xδρoq Θα μπoρεΙ vα

τrρoσφΞ.ρεται Yια την εκπαΙδευoη
oπoυδαoτδv πoυ εκδηλδvoυv τo εv-

διαφδρov ταJq Υια τηv αμπελoκαλ_
λιδ,ργεια.

'oλα τα τrαραπ&vω, πδρα crτrδ

τη δυι,ατδτητα τrαJ θα δΙvoυv yια
τηv παρo1η αυμ6oυλδv τoυ Θα ατη-

ρΙζoιrται σε τrειραματικ& δεδoμEvα,

θα E1oυv ααv oτδxο τηv με τoUζ κα-

λδτερουq δρoυq ,και oυι,Θ{κεg μελλov
τικ{ αvαμπiλωoη τηq ζδvηq.

o lNolrloΓ ΙtΚo IEΡΓA,ΣTH-'
PΙo
Η oλoκλ{ρωση τηq δραo"rηρι&

τηταζ τoU Διετrαγyελματικoδ Συv-

δioμou δσov αφoρ& τov δλεγxo τoυ
τελικoJ τrρoδιrτog,τηv υτrooτ{ριξη
τωv μικρδv oιιroπαραyωγδv και τηv
ατoτελεαματικδτητα τωy πειραμα-
τικδv τε1uικδv πoυ θα εφαρ-

μδζoι"rαι στoιJs πειραματικoJg αμ-
πελδvεq, δημιoυργεΙ την αv&γκη J-
παρξηζ και λειτouργΙαq εvδq dφιoι.l
oιvoλoγι'κοri εργαατηρioυ, πoυ πα-

ρ&λληλα με τηy ετrιτρoπ{ ελEγxoυ
πoυ λε1τoυργεi oτov Διεπαγγελμα-
τικδ Σιivδεoμo, Θα oλοκληρδoει τηv
ελεγ,κτικd δραατηριδτητα πoU ixει
αvαλ&6ει και τrρoωθεi.

EΔA]ΦorloΓΙlΚo tΡΓA.
ΣTFΙ}PΙ,o _ iEΔAΦOΛoΓ Ι -

κolΣ ΧAPTΗΣ
To εδαφoλoyικδ εργαατηριo και

o εδαφoλογικδq χ&ρτηζ (Exει iδη
αιlατεθεi η εκπδvηo{ τoυ oτo Eδα-

φoλoγικδ l vατιτoιjτo ΘεooαλovΙκηq)
Θα δδooυv crτουq αμπελoι.lργoJg τιg
ατrαραiτητεg εδαφoλoγικΞq αvαλδ-

oειg, πρoUτrδsεση για τηv o@oλα

γικ{ xρfloη τωv λrττααμdτωv και
τηv επιλoγ{ τωv υποκ€ιμΞvωv ατηv

εγκατ&ατααη τωy αμπελδιruv. H
πληρoβρηoη πoυ θα oτηρΙζεται αε
ετrιατημovικd τεκμηριωμEνα oτoι-

xεiα δoov αφoΦ τη λιτrαιrrικ{ τα-
κτικ{, θα τrεριoρΙoει τo κδατoq καλ-

λιEργειαq και θα δδαει κατευΘδv-

Συιrixεια oτη αελiδα 96

95



ΔΕHΤP0l(0MlKΑ θΕMAΤΑ
To ,Bοιτnρlακδ κοι$lμor τωU μnλoεlδΦυ ιοI oI λltrooτic

φsτεlviq ζnμliq
Τoυ oδ. Nτιv6πoυλoυ

Σε γενικig Υραμμδq, τo <<6ακτηριακ6 'κ&ψιμo> φδ_

τoq'ixει μια o'ταoιμδτητα, TΓoU πρoξεvεi ιδιαΙτερη εv-

τδπωoη. ΠoλJ oπ&vια 6λtτrει καvεiq πρoα6oλiq. Ωg

εκ μωyεiαq εξαφ'αvΙoθηκε τo <<6ακτηριακδ κ&ψιμο>> ατrδ

τoυg αγλαδεδvεq. Η τrερoιvη xρovιd xαρα'κτηρΙζεται
ωq κατ' εξox{v xρovι& <<μoλυoματι'κη>>. H εξ{yηoη εΙ-

vαι ατrλi1. Φiτoq κατd τηv τrερΙoδo τηq αvθoφoρΙαq δεu

εΙxαμε υψηλEg θερμoκρααiεζ. Bε6αiωq, oημειδΘηκαv

6ρoxοπτδαειq. Η ααθivεια για vα εξελιxθεΙ, δμωg,

1ρει&ζεται ταυτδxρovα ζδατη. ΦEτog η dvoιξη yεvικ*

{ταv ψυxρ{. Η θερuoκραoiα κατ& τov μ{vα ΑπρΙλιo

δJo ooρEg ξετriραoε τoυq 20 6αθμoιiq, ενδ τriρυoι,

crxεδδv δλo τoy μηvα. Η θερμ'oκoαoiα εΙvαι εδvoικη

Yια τηv εξiλιξη τηg αoθEvειαs α) δταν η 'μεγΙατη Θερ_

μoκραoΙα τηv μδρα ξεπερv& τoυc' 24 6αθμoriq, αδιd-

φoρo:τoιd εivαι η ελα1ioτη τη νδxτα και 6) 'oτα' η

μεγΙoτη φΘ&vει τoυg 2'| 6αθμοδq 'και τη vixτα δεv

κατε6αΙνει κ&τω απδ τoυg 12 6αθμoiq. Αυτ€q εivαι

ιδεδδειg oυνΦηκεq εξΞλιξηq τoυ 6ακτηρΙου.

Oι τrεριooδτερoι αxλαδεδvεq &v ταρoυo'iαoαv

αυ μτrτδ ματα πρoo6oλfl q. Αvαφiβηκαv λiγε g τrεριτrτδ-

oειq. Και oι πρoo6oλδq εvτoπiζoνται στιξ ευταθεiq

πoι.κιλiεg Παoα Kρααdvα Kαι Σdι"τα }v1αρiα. Eτrioηq

oε μερικΞq τrεριπτδoειq Kαι σε αxλαδιi.q τηg ττoικιλi-

αg Kρυoτdλλι και δxι oε δλουg τoυq crπωρδvεg. Ετro-

μδvωg o ouvδυαoμδq Kρυoτ&λλι και Kδoια για εTrικo_

vιdατρια πoικιλiα παραμivει iναq αυνδυααμδg γεvι-
,κfq απoδo1{q. H Mτrερδ Αρντi, μlα ποικιλiα θεριvα-

φθιvoπ'ωριvfrq κατανdλωαηξ/ πoυ παρ&γει καρπorig με

dριατεq γευoτι'κ& ιδιδτητεq, μτroρεi ι'α καταλ&6ει μια
Θiαη oτoυq αxλαδεδvεq. Η ευτrdθεια oτo €ακτηριακδ
κ&ψιμo>> κρ'ivεται μEτρια.

- 
'oσoy αφoΦ τιq μηλιig, η τrροo6oλfr xαρ'α-

κτηρiζεται μηδεvικfl, αvδπαρκτη για φiτog' Για τηv

ααθΞvεια θα ετrανEλθουuε, μδλlg αυγκεντρδoouμε vΞ_

δτερα oτoιxεiα.

Eρευvnτικ6 πrρ6γραiμμα αvξΙπτυξnζ και στ|iρ'ιξnξ

τnζ,αiμlπελ oκrαλλ ι€ ρYειαξ κα ι o ι\rσπcιρ αvιJγιiζ
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σειs σε φυαικδτερoυq τβπoυq λι-

παvτικflq τακτικfrq.

3) xΡoNoΣ YΛoιΠlolΗ_
ΣΗΣ - ΣYMΠrΛFΙPΩMA'
TIIζA ΣToIxΕlA

Στηv oικovoμικd μελEτη περιtxε-

ται τo κδoτoq τoυ πρoγρ&μματoq

για 4 xβvια, αρχiζ γεvoμ'Euηq απδ

τo I991 , με σημεριvEq τιμΞq. ιfuαr-

κ& τo τΙΦΥραμμα εlναι μακρoxρδ-
vιo, ετrΙτroνo και φιλδδoξo. H τεκ-

μηρiωση τωy πειραμcrrικδv απoτε-

λεoμ&τωv xμιξεται πoλλd xβvια

(εvδεικτικd, η κλωvικfl επrλoγfr γrα
vα oλοκληρωθεΙ xμιζεται τoυλ&-

xιστov l0 xβvια ερευνητικηq δoιr.

λει&q, ενδ τα απoτελiαμcrτα τηξ ε-

φαρμoγis διαβμov καλλιεργητι-

κδv τεxvικδv θα 'ιrαι αyτιττ,ροσο}τευ-

τικ& μετ& τo τEμπτo δτoq ηλικiαg
τωv πρiμvωv). Γviεται λoιπδv αιrrι-

λητrτδ δτι τα απoτεΜαματα τηq δ-

ρευvαq Θα φαvol)v μετ& απδ l0 xΦ-
vια τoυλ&1ιoτoν. o XΦνoζ εyκατ&-

στασηs πιoτεδoυμε δτr Θα oλoκλη-

ρωθεi oε τEoαερα 1ρδνια.
H oλοκλξρωση τoυ τrρoYΦμμα-

τoq Θα crτηριxΘεΙ ατo μ'tλλοv και α-

πδ τηv εγκοcrdαrαoη ειrδ,q μικρoι)
πειραματικoi oιvoπoιεioιl δπoυ θα

oτεγααΘεi και τo oιvoλoyικδ και τo
εδαφoλoγικδ ερyαcrτ{ριo, για τα o_

πoΙα Exoυμε τηv πρδθεαη ιrα Uπσ-

f&λλoυμε μελΞτη μετd απδ τΞαoε-

ρα xρδvια γιατi αuτfr τη ατιγμfr τo
oικovoμικδ κδoτoq εivαι αδvδατo να

αιlαληφθεi crrδ τo Διεπαγyελματι-
κδ ΣJvδεαμo σvωv O.Π.Α.Π. Ν&oυ-

σα.
o Διευθυvτiq τoυ Διεπ)κoJ

Παvαγιδτηg Γεωργι&δηq
Η Γεorπδvoq τoυ Διεπ)κοδ
Xαρoδλα Σπινθηφπoδλou
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xAPPooY ΣoYΙτ (HΑRRo}Λ{ s}^rEEτ)
'MΙΑ ΝEA ΦΘΙNiorΠΩPINΗ ΠOI'Κ;IΛΙA AΧΙ1AΔΙAΣ

ΑiNΘEΚfflΗΚFΙ ΣTlo (BArΚTΗ,PΙ A1Κo [<ιAΨIMo))

Στov oμδvυμo ερευνητικδ δJo τroικιλιδv 'oλvτ Xoμ X 'Eρλυ

oταΘμδ τoυ Kαyαδ& τoυ X&ροoυ, ΣoυΤτ (oLD HoME X EΑRLY Sνr-

δημιoυργηθηKε Kαι αξroλoyηθηκε EET).

μια νΞα πoικιλiα αxδαλι&q αρκετd - 
Στηv τrερiπτωoη τηq τoιKl-

εvδιαφδρoυoα, αφoι} τrαρoυoι&ζει λΙαq X&ρooυ ΣoυTτ, η ανθε'κτικδτη-

τo αξιδλoγo τrρooδv vα εΙvαι αvθε- τα στηv αoθivεια, oφεiλεται, διδτι

κτικ{ oτo <<6ακτηριακδ κiψιμo>. Θα ixει κληρoνομηoει τηv ιδιδτητα αυ-

τroΟμε λiyα λδγια γι' αuτη, μετα_ τη ατrδ τηv τroικιλiα 'oλvτ Xδμ,

φiρovταq τηv γνδμη ξδνωv ειδικδv TroU εivαι απoδεδειy'μδvα πoλιj αν-

ττoυ τηv αξιoΜγηααv. Εμεiq για xd- θεκτικfl oτo <<6ακτηριακδ κdψιμo>>'

ρη τωv α1λαδoκαλλιεργητδv, τηv To τrδoo αvθεκτικ{ εiναι η vtα

τrαρoυoι&ζoυμε. lδoιj τα oτoιxεiα τroικιλiα φαΙvεται ατrδ τov παρακ&-

τηq ταυτδτηταq. Πρoηλθε απδ τηv τω πivακα oε αJγκριoη 'με &λλεq

oυTλλιαμg (νVlLLlΑMS) TrοU Xρη- 1O yvωατΞq πoικιλΙεq' Tα oτoιxεiα

oιμoτoι{θη,κε ωq μητEρα. Ωq πατi- πρoδρxovται ατrδ ερyαoΙα τoυ δη-

ραg επιλixΘηκε κ&τroιo υ6ρΙδιo τroυ μooιειiθηκε oε ξδνo πε'ριoδικδ'

τrρoηλθε αττδ την διαoταJρωoη τωv Η τrαραπ&vω πoικιλid στα πρδ-

Eυπ&Θεια μερικιbv πoικιλιιbv αxλαδι6ζ ατo (6ακτn-
ριακ6 κaψ'Ιμo))

Eπiτεδo ευτr&Θειαg Πoικιλiεg αxλαδιdg

ΠoλJ μεy&λη ευπdθεια

Ντεκ&vα vτελ Koμiτoιo
Π&καμq TραΙoμφ
Π&αα Kραo&vα

λΛεγ&λη ευτr&θεια

Δδκτωρ Zoυλ Γκιγιδ
Κδvφερανq

ΠρEζινταντ Xερδv

Miτρια ευτr&Θεια

oυTλλιαμq
Αμτr&τε Φiτελ
Mπερ,Ξ. Αρvτι)
Π ιEρ KoρvEγι

Mικρ{ ευτr&θεια

Πoλδ μικρfr ευτrδιΘεια Xd,ρooυ Σoυtτ

αη. oι κλ&δoι πoυ ε.κπτΟo'ooνται

oxηματiζoυv αvoι11τη yωνiα. ΑvθΙ-

ζει και επΙ 6λαoτδv εvδq Eτoυq. Eι-
αiρxεται στηv παραΥωγη τroλi yρfl-

γoρα. Δεν Exει τ&oη Υια τταριενιαU-

τoφoρiα. Απαιτεi αραΙωμα των Kαρ-

τrδν.

- 
ΑνθΙζει μερικig μδρεg πριv

τηv ouΙλλιαμg.

- 
Συγκoμiζεται τrερiτιoυ ivα

μηνα μετd τηv oυΤλλιαμq. Δεv τrα-

ρoυcrι&ζει φαιvδμενα καρπδτrτωoηq,

Αvτitετα, με &λλεq τroικιλιiεg, τo

μδyεθoq τoυ καρτroδ, τo ατroκτ& με-

ρικδg μΞρεg τrβιv τηv oυγκoμiδη. Η

εμΦ&vιση τoυ καρτroυ, εivαι δμoια

μ' εκεivη τηg oυΤλλιαμq. Δια'κρiνε-

ται εv τoυτοrq, ατrδ μια τ&oη αxλα-

δδμoρφη πιδ κωνικη, με ivα εξδγ_

κωμα (καμττoυρiτoα) oτη 6doη τoυ

τroδioκoυ. H επrδερμiδα εivαι τrρα-

oινoκiτριvη, δταv τrληoι&ζει η αυy-

κoμιδfl. Στηv ηλιαζδμεvη ετrιφdVεια

ατroκτ& δvα επi1ρωμα κδκκιvo αρκε-

τ& ελκυατικδ.' oι εξωτερικΞq διαατ&αειq τoυ

καρπoΟ, γεvικδg εΙvαι 'κατδτερεq

ατr' εκεΙvεg τηq oυΤλλιαμq. To 6&-

ρog κυμαivεται γι)ρω oτα 200 γραμ

μ&ρια. Η odρκα εiναι λετττfl, αακ-

xαρδδηg με Ξvα αρl'ωμα xαρακτηρι-
oτικδ. Διατηρεiται oτα ψυγεiα 3-
4 μ{vεg oε κoιι{ βξη και oε θερ-

μοκραoiα ο,50 c.

- 
oπωoδηπoτε/ η αναφρδμε-

νη πoικιλiα καλεiται vα παiξει τov

βλo τηq, ωg πoικιλiα φθινoπωριν{'
'Εyει τroλλd ατoιj (παραγωγικδτη-

τα τηξ πoικιλiαq - πoιδτητα καρ-

τιδν κλπ.) και προτταντδq τo τrρo-

τΞρημα, τηv ανθεκτικδτητα ατo <<6α

κτηριακδ κ&ψιμo>>. H X&ρροoυ Σoυ-

Ττ κρiνεται κατ&λληλη Υια xειμωνι-
&τικη και αvoιξι&τικη καταν&λωoη'

H διατfrρηoη τωv καρτrδv σε ψKτι_
κoδg θαλ&μoυq με ελεy1ξμεvη ατμδ

σΦαιρα δivει ελτiδεq και υπooxE_

σεlq.

τα τrειβματα Ξδειξε δτι εiναι oλι_

γδτερη ευπαΘ{q απδ &λλεq τroικιλi-

εξ στην ψι)λλα τηq αxλαδιdg. Ωq

πρoq τηv παραγωyικδτητ& τηq, oε
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oxετικδ πεΙραμα, δδειξε oε oJγκρι-
ση ,μt τηv oυTλλrαμg, την υτερo1{

τηg. Eivαι δiιrrρo μδτριαg ζωηΦ"η-
ταg. Παρoυoιdζει ττλ&yια 6λdoτη-
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B'
Συvδxεια απδ τo τειixoq 54.

ε) Eπ6μεv,oι. Φεκα,σlμ,o(

Στηv τrεριoxη τoυ lyoτιτoι)τou
Φυλλo6δλωv Δdvδρωv (l.Φ.Δ.) δια-
τrιoτδθηκε αεε γεvικiq yραμμig δ-

τι o μηvαq loJvιoq μτoρεΙ vα τrερ&_

oει αψδκαoτoq. H εξ{yηoη εΙvαι α-
τrλ{. Τov μηvα αυτδ δεv παρατηρεΙ-
ται ε,μφ&yιση vδωv ακαμΙωv oJτε ω-

oτo'κΙεq φρioκεg και κατ& oυvδτrεια
δεv αvαμ,ivovται πρoo6oλiq oη,μαv-

τικ6,q. Tov μ{vα αυτδ δoεE τrρovJμ-

φεE καρτrδκαψαq διαor}θηκαv απδ
τα φ&ρμα,κα, dλλεg 6ρΙακoνται κd-

τω ατrδ τrq φλoι}δεg τoυ δEντρoυ {
o'&λλα καταφJΥια και ixouv o1η-

ματioει τα 6oμ6Jκι& τoυg (oι τrιδ
τρδΙμεq) και dλλεg 6ρioκovται μi-
σα στov καρτrδ (oι τrιδ δψιμεg)' o
ψεKασμδq κατ& τov loJvιo δεv '6xει

vδημα. Αυτ& ιoxJoυv ytα τηv περι-
oXη τoU l.Φ.Δ., .και σε τrεριoxΞq

ττου E_xoυν παβμoιεg κλrματικδq ouv

{κεqθ. E&v η γ.ρoνι& εΙναι τrρδiμη,
ο δεJτερoq ψεκασμδζ μττoρεΙ να πρα
γ.ματoπoιηθεi και τiλoq loυvioυ. Ei-
vαι αuτovδητo δτι o' &λλεq 'Ιτεριo-

1δg τo αψΞκαστo δrdατημα μετατσ-
τriζεται.

Aπ6 τov δειiτερo Φεκα-
oμ6 ωc τιlv συγκoμιδfl επι-
Gιiλλεται συvεxιiq κ6λυΦn
τυv καρπιilv,.

- 
Στιζ τιεδιδδεq τo Eντομo εμ_

φαvΙζει τρειg γεvεδq. Στιq η,μιoρεl-
νΞq ,και oρειv,Eg περιoxδq δJo γενεEq.

'Evα θηλυκδ γεw&ει τα αυγd,
oε δι&oτημα αρκετδv ημεμbν. Κ&-

Θε αuγδ οrrrαιτεΙ μερικδq μδρεq για
ιrα εκκoλαφθεΙ. H τrρoνδμφη Υια vα
oλoκληβαει την αvδcπτυξ{ τηζ,

xρειζεεται κ&μτooεq μEμq. Ακo-
λoΦεΙ τo στ&διo τηζ viμφηq (xρυ-

ααλΙδα). o 6ιoλογικδq κδκλoq οιlιι
τoμεδεταr εφ' δσov o καιβq εΙιlαι

ζεατδg (απδ τα μioα Mαoυ Kαι με-
τd). ΑντΙ9ετα o 6ιoλoyικδg κJ,κλoq

επι,μηκΟvεται δταv επικρατol)v xα-
μηλiq θερμoκραoΙεg. (ΑρxΞg MαT-

oυ). 'oπωq φαΙvεται Kαι στov σxε-
τικδ τrΙιlακα o 6ιoλoγικδq κJκλog, α-

πδ ακμαΙo τηq πμbτηq yεvε&q oε

Toυ oδ. Ντιv6π'oυλ,oυ

ακμαio δει)τερηq γεvεdq, oυμπληρδ_

Vεται σε 55-6ο μδφq (αρxEq Mα-
ioυ), και oε 45-50 μ,iρεg τo τρi-
τo δε'καημερo τoυ μηνδq MαΤoυ'

- 
Tα παραπδvω ιoxιioυv εφ'

δooy oι θερμoκρααΙεq με τηv ττdρo-

δo τωy ημεΦv αυ,ξ&voυv και δεv πα-

ρατηρor)vται αυξoμειδoειg θερμα
κρααιδv αo6αρEq. oι 6ρoxoπτδoειg
και oι xαμηλδq θερμoκραoΙεq επη-

ρεdζoυv αρvητlκ& τηv Eξoδo τωv ακ-

μαΙωv, τα oπoΙα ΚαθUστερoδv ιrα εμ_

φαvιoθoδv (ταρdταoη τou oταδioυ
τηq ι/δμφηq). EτrιτrλEov αε τrερΙoδo

1α,μηλδν θερμoκραoιδv και 6ρo1o-

τrτδoεωv oι πεταλoιjδεζ τηq καρτr&

καψαq δεv κυ'κλoφoρoδv'

'oπωq φαΙvεται και oτoν τrΙyα-

κα, τo μεγαλJτεoo τrooooτδ τηζ εμ-

φ&νιoηq τωv ακμαΙοrv oυyκεvτρδvε-

ται μεταξδ 15 και 25 MαΤoυ. 'Αy
δε ληφθεΙ υπΦη o xβvoq εvηλικιδ-
σεωq των ακμαΙωv, τo ζεuγ&ρω-

μα, η δι&ρκεrα εγκυμoo'ivηq, η δι&ρ
κεια ωoτoκiαζ'Και o xΦιCIs εκκδλα-

ψηq τδτε δ1oμε κiθε συμφΞ'ρov vα

μετατoπΙαoυμε τηy ημερoμvηiα ε_

τrδμ6αoηq (ψεκαoμδg), για vα E'xoυ

,με τιq ,μεyαλι)τερεq τιθαvδτητεq vα

ακoτωθoδv oι vεo.7δwητεq τρovJμ-

φεg (oκoυλfrκια). Σιiμφαlvα με τo
τrαρ&δειγμα τoυ πΙιrακα, oι περlσ-
oδτεμq qμφαvΙoειq πραyματoπoι{-
Θηκαv ατιq 22 ΜαToιl. EπoμEvωq γδ-

ρΦ στιq 24-25 MαΤoυ συyιoτ&ταr

η διεvΞργεια τoυ πρδτoυ ψεκαoμoδ.
'oπωq YΦφηκε ,και στo τrρoηγoιi-

μεvo τεδxog, η ημερoμηviα ψεκα-
αμoιi τrρEπει v.α αυι,,δυαoθεΙ με τo

μδγεθoq τωv καρτrιδΙων τηζ τroικι-
λΙαq Γκδλvτεy Ντελiτoιoυg και Στ&ρ
Kιv. Ψεκ6ζει καvεiξ στn
συγ,κ'Θκριμl6vιι nεριoxfi, 6-
ταv τα καplnir$1'q τωv αvα-
φεβolι€vωv π,oικιλιιilv,απo_
κTtiσoυv τo μθγ,εΘoq τoυ
μΙκρoιi καρυδpoιi. o Φ,εκα_
σ}Ιξ Q]UσI,κ6 Θα περιλ6'6ει
6λεq τιq πoι1κιλΙεq αxλαδμ
6q και μnλι6q πoυ 6x,oυv
κ(rlρπ6.

- Mεταξι) τrΦτoυ και δεδτε-

ρoυ ψεKασμoJ υπ&ρxει δvα δι&oτη-

μα 30-40 ημερδv (loιivιoq) δτoυ
oι πρoo6oλ,iζ οπrδ τηv καρτrδ'αψα
εΙvαι ελdxιατεq fl περιoριαμ€vεq'
'JLv ,o πριbτoq ι}εκαιoμ,6q
πρ'αYμ,ατoπo ιΘεf σιΙr,στξ! σω
oτ6 Θα ακoλoυΘιiσει και o
δειiτερoq. 'Αq μη, ξεxι,oliμε και
τα εξ{g: l) 'oτι τov μι]vα Ιoliνro

εμφανΙζovται τα φυσιoλoγικ& κιiμα-
τα ,Kαρπσπτδoεων. EΙvαι φυolκδ
oτηv καρπδπτωoη vα πρoηyηθoδv

oι πρoo6λημEvoι 'καρπoi. 2) 'oτι
τοv μ{vα loδνιο εμφαvΙζovται τα t^>

φEλιμα ivτoμα. 3) Περιoρlαμδq στη
,μδλuvoη τou τrερι6&λ}ovτoq και 4}
MεΙωαη τoυ κδoτoυq, με τηv μεΙω-
ση τωy ψεκαoμδv.

- 
Yτr&ρxoυv π&ρα τroλλ& εvτo-

μoκτδvα. ΑvαφEρoυμε μερικ&. Zo-

λδν Xoαταθεio, αζιvμbq μεθΙλ. E-
τrΙoηq τo Ντιμιλiv lvoεγκ&ρ και &λ-

λα. To καλoκαΙρι, δταv μεγαλδooυν
τα καρJδια, ψεκ&ζoυμε Και τιζ κα-

ρυδιEq. Kαι τo φΘιvδπωρo oτo τrρδ

Yραμμ,α ψεKασμoδ oυμπεριλαμ6&-
voυμεε και τιq ,κυδωvιEg.
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Ξ"I Φlλαρμovlκli Tnξ N6oυσαξ
Θuμd1rαι με τιδoη λαxτd,ρα μι-

κρ& τταιδι,& τrεριμΞ.yoμ,ε 'oτη μiα με-
τ& τα μεodvνxτα τηg τrαραμoντ]g

τωv Xριoτoυγiνluωv v' ακoιiooυμε τη

μτr'dντα τηg ΑΘηvdq vα παΙζει τα
κ&λαvτα <<Kαληv iiμ'δραv dρxovτεq>>,

PΙγη oυyκΙvησηζ Kαι yαρ&q 'μαq αυγ
κλδvιζαιr γιατΙ δε μαq κoλoJoε o J-
πvoζ μη τυxδv και δεv ξυτrv{ooυμε

Yια τα κ&λαyτα.

H μτr&yτα iδιδε τo oδvθημα τηq
iγερoηq yια τη γloρτη τηζ Trαραμo-

vflg ,κι' Eτoι ξεκινoιioαμε με τη τζιoυ-

μτrαvΙκα K,αι τo oακoιiλι ατιq μiα -
δδo ,μετd τα μεαdvυxτα.

Σuvεxiζovταg τηv τrαρ&δooη μια
oμ&δα σι.,μπατριαyτδv μαq ξαvαTδρυ-
oε μεταπoλεμικ& τηv μπ&vτα oτη
Ν&ouoα. o Γιδρyoq XριατoδoJλoυ

μαζi uε τo Γlδoγo Δειvδτroυλo 6ρ{-
καv oτι6αy,uiν,α'και καταoκovιoμt_
vα σε μια αrrΦfrrκη τoυ Koυγιoυμτζfr
αρκετ& x&λκιvα δργ,ανα. Γι)lpισαv

oτα oπΙτια τouq μioα oτη oκδνη
Kαι τη Μρα. Tα δρyαvα αυτ& τλιj-
θηκαv, γυαλioτηκαv με μτιρdααo και
ατrετEλεααv τov π,ρδτo ττυρ{vα τηg

μιτrdvταq με τr.ρωτoπδρoυζ και τov
ακοr3ραατo Παδλo Παπαi'οr&woυ,
τov T&κη Δ&ρη, το Νικηφδoo Koυλη
και dλλoυq φιλδμoυαoυq, τroυ Eκα-

vαv τo αriλλoγo τroυ λΞγεταr Φιλαρ-

μo,vικfr 'Ναoιiαηg'

Πο'v ,απδ αυτηv yια δvα διdoτη-

μα αμEoωq μετ& τηv κατoxη, εixε

μια μπ&vτα Kαι τo εργooτ&oιo Λα-
vαβ. Σ' αυττ]v Eπ'αιζαv δργαvo, o

Kδρκαq, o Νικηφδρoq Koδληq, oι α-
δελφoΙ Zαyαρι&δη, o Παι)λog Παπα-
1ω&vvoυ, o ΣταJooq Π&αxoq, o Mπα
κdληq και &λλoι τroλλoΙ. 'oλεq αυ-

τEq οι πoooτπδιθειεg oτηoΙ1ΘηKαy τrε-

ριooδτερo oτηv αι.rθδρμητη τrρoσφo-

Φ, τηv δρεξη .και τo μερ&κι, ατηv
ιδιωτικ{ τrρcατo6oυλΙα περιooδτερo
και λιγδτερo oε επι11oρηγ{oειq.

'Εται με τη λαyτdρα τηs τrρoσ-

φoρdq oι φiλoι και διoικotivτεq τηg

Φιλαρμoνικfq' μαq δiδouv αυτη τηu

λαμτr,ρδτητα oτιq δι&φoρεg ετrετεΙ-

oυζ στιζ τrαρελdoειq, oτιq ατroκριEg

και o' ivα oωρδ dλλεg εκδηλδoειq.

Για ιlα τrληρωθεΙ, δμ,ωq, o δ&-

oκαλoq - μαEoτρoq τηq μπ&vταq, η
ετrιτρoτr{ αvαyκ&ζεται ιl'α 'κ&νει ε-

τrαιτεiεq απδ δι&φoρεq τrηyδg fl κd-
yοι/ταq d'ραvo τα κ&λαιrrα lKαι TΓερι'

μivovταq κ&πoιεg δωρε,Eg. Ewb τrρo-

σφiρει περιocrδτερo,ατrδ κ&Θε &λλo
oωματεio, τrαiρνει τα λιγδτερα ατrδ

τη δημoτικ{δ αρxi. Στηv oυoiα εi-
vαι δημoτι,κ{ Φιλαρμovικfr, γιατi κυ-

ρiωg τo Δ{,μo (τo oιivoλo) εξυτrη-

ρετεΙ oτα δι&φoρα πρoγρ'dμματα ε-

oρτααμδv, oτιg δεξιδoειq ετrιo{iμωv

ανακρoδovταq τov εθvικδ Jμvo, τται_

αvΙζovταq oτηv τrρoo,δλευση τωv ε-
πιo{,μωv oε δoξoλoyiεq { παΙζοvταq
εμ6'ατ{ρια Υια τιζ πα,ρελ&σειξ και
τoy εωθιvδ αε εθvικδq ετιετεΙoυq d α-
κδμη δΙδovταq αιrιlαυλiεg δωρε&v για
τo κoιvδ αε αvoιxτor)q d κλειoτoδq

XδρoUζ. Eλ&xιoτα, δμωq, ετrιδoτεi-
ται α'τrδ τη Δημοτικ,{ αρy{. Evδ o

Δiμos τrληρδvει ,μιoΘoδg Υια π€oισ-
oδτερoυq,ατrδ δεκατπξιrτε καθηγητ&g

oτηv EατΙα Mouαδv, δεv πληρrllvει

τo ,μαδoτ'ρο τηq μτr&vταq πoυ τo Eρ-

yo τoU εΙvαι αρκετ& απoυδαΙo, για-
τΙ oτηv oυoΙα η μτdvτα εivαι Δημo-
τικ{, yιατi εξυτrηρετεi τηv τrδλη τηq

Ν&ouoαq.

Η Φιλαρμoνικ{ δi'δει τo μEτρo
rηq τrooδδoυ και τηq εξiλιξηq για τη
N,&oυoα ,και αvε6,&ζει τηv πδλη μαq
oτo επΙπεδo τωv τrιo εξελιγ'μδvωιl

ιrδλεων τηq Euβτηq. Τo δτι η Φι-

λαρμovικ{ σιJιrηρεΙται με δικoδq τηq

πδρoυg με τη φρoιrτΙδα oλiγαrv αv-

θμbτrωv ι<αι ετrι6ιδιlει εδδ και τδoα

xβvια, αυτδ δΙδει αυξημEvεq υτro-

μρεδαειq αε δλα;q τoυg NαoυoαΙoι:q
yα τηy τrρooEξoυv περιooδτερο. Kαι
δxι ,μδvo yια τo λδγo δτι μαq 6γ&-

ζει αcrrrραrrβσσττoυζ ατιq γιoρτE'q
Kαι τιξ παφλ&oειq, αλλ& περιooδ-
rερo γιοrrΙ μqρφδvσιΙrαι ,μοιιαικd Ξ-

ιlα oωβ τπαιδιd, δπωq oυμ6αΙvει με
ro Ωδεio και τηv Eoτiα Moυαδv.

'Eτoι τrρo&yεταl τo μoρφrαrικδ
aτriτrεδ.o τηg rτ6ληq μαq, εξυψδvov-
ται τα {Θη, ημεβvoιrrαι oι κακΙεr.
Kαι τα μioη ει,δικδτερα oτηv τδoo
ταραyμivη επox{ μαq. <<'Απ' τωv
αγγEλωv τα oτδματα 6γαλμ'Ξη...>,
λΞει o τroιητiq μαs Υια τη1/ μoUσι-
κ{. 'Ετoι, uια μoυoικ{ μδρφωoη πδ
ρα ατrδ τιξ yυμyασιακEq oτroυδΞq α_

vε6&ζει τιq αvΘρδτrιivεq αξΙεq ακδμη
πιo τr&vοr ατr' τo ,καιloyι,κδ. ΑυτoΙ or

λiγoι πoυ πΙστεψαv oτιq ,αξiεq αυ-
τδq εΙuαι αξιiπαιv,oι. H επιτρoπfr τηq
διoΙκηαηg, o Γιδoyoq Δειvδπoυλoq
και τρoTΓαyτδg o Παiλoq ΠατrαΤc,ε

δwου, πoυ ζει καl αvαααivει, θ&λε-

γε καvεΙg, μδr,'o yια τη Φιλαρμovικη.

Θdταv πoλJ καλδ για τη N&ου-
σα'και τηv παρ&δoo,{ τηζ να δι,αoω-
θoδv oι oκoτroΙ τωv xoρδv τoυ τrα-
λιoιj ιrαoυoαΙiκoυ γ&μoυ. Να Yρcι-
φoδv oε,vδτεq κι' Ι,oωg vα διαακευα-
ατoδv'καr&λληλα και yια τη μτι&ν-
τα, η μoUσικ{ τroυ παιβταv δταv η
vδφη δκαvε τo αταυρδ τηs απoxαι-
ρετδvταq τo σπ[τι τng, η μoυoικ{
τroυ τrαιζδταv δταv τr,{γαιvε,στηv εκ

κληoΙα, τα εμ6ατrjρια πoυ Eτrαιζε η

μoυoικfr δταv Eπαιρναιr τηv τrρoiκα,
&rcru ξυριζδταv ο γοομιτrοδq, oι xoρoi
τroυ τrαΙζoιrταy στηv ι κv&,,καλαματι-
αιlδq, καrρα6λ&x,,.οζ, ξεx,oφιoτδg, αv
τι.κρυoτδq, oυγκαθιoτδq και τδαoι
&λλoι. oι y&μoι γιvδταv με oμ&δα
,oρy'&vωv απδ διlα - &)o τρoμτr6vια,
oαξδφωιlα, κoρvEττα,,κλαρiιlo, YKραι,
,κ&oα ,καt τδuπαιrο. Τδτoιεq oμδδεq
εixαv oι 'Αταιδεq και oι Bελιγκτivι-
δεq τrαλιδτερα oτη Ν'doι.lαα,κι'o Δη-

μητρΙαq.

Γrα τo γλivrι ,μ ετ& τα oτEφαvα
και τηy τrαrιyδδα τα Ιδια δπoμα τηq

oμ&δαq &λλαζαv δργαvα, αλλ& τoδρ
κα, 6τωζ Eλεγαv. EΙy.αv 6ιoλΙ, oδτι,
vτδφι ,και κδιττοτε ,και κλαρΙvo κι i-

Σιlvξεια ο-rη oελiδα 102

t0r



0 Toπlx6c EpυEp6ι Σιευp6ε ilιioυεεc με επoοιολιi ετn Boυiγεplι
Στιg αρxΞq MαToυ 1991 τo Δ'Σ'

τoυ E.E.Σ. N&oυααq ατroφαcrΙζει να

εκφρ&oει τηv oυμπαρ&αταoη τoυ

oτo δoκιμαζδμεvo λαδ τηq B'oυλγα-

ρiαq, τρooQΞ.ρoιl'ταg τρδφιμα Και

γραφ,.i Jλη oε τrαιδι& oxoλικ{q η_

λικiαq.
Η ατrδφαoη αυτη γΙvεται πρ&ξη

oε Ι5 μEρεq. Τo αυμ6oδλιo δoυ_

λεliει πυρετωδδq, 6oηθoJμεvo και

ατrδ τιg εΘελδντριεq και ατδ τουq

κατoiκoυq τηq πδληq μαq, ετrαγγελ-

ματiεq και ιδιδτεq ,ττoυ αvτ'αrroκρi-

θηκαv ατηv τrρδoκληoη και πρδo-

φεραv τrρδθυμα δ,τι μτr'oρoδααv.
'Eτoι τo Σ&66ατo, 18 MαΤoυ.

δρα 5 τr.μ., ξεκιv&ει ατrδ τηv ττ&

λη μαζ η απoατoλη τoυ T.T. EEΣ

Υια τη Boυλyαρiα με τroδλμαv, τroυ

μεταφΞφι τo υλικδ πoυ oυγκειlτρδ-

θηκε για 200 τrαrδι&.

Ατrδ τo Τ. Tμfrμα ouμμετExoυν

στηv απoστoλfl η Δflμητρ'α Ν'Ξoτo-

ρα, αρxηγδq, η Bααιλικfr Bαλααμi-
δoυ - Πατrαπcrιrαγιδτoυ και η Eυ-

yεvΙα Z&λιoυ - Mτrαoιακoδλα. Aτr'

τiq εΘελδvT ριεq η Σoφiα Παπαδo_

τroJλα;, η Λευκfr Σαμ'αβ, η Αικα-
τερivη Γιδτη και η Piταα Mαυρo_

γιδργoυ, εw} ατrδ τα μ'δλη τoυ EEΣ

η ΕυδoξΙα MτrΞρooυ, Αλδκα Koλ-

Φιλα,ρμ,o,vικti τnq N6oυoαq

ΣυvE'xεια ατrδ τη oελiδα ]0Ι
τrαιζαv xoρoJq και τrατιv&δεg πoυ

αρκετΞq ξεx&oτηκαv'και θα τr'ρδ,τrει

l,'α γ,ραφο'iv oε ι,'δτε_q για να μεi'voυv'

Αυτδ εiναι xρioq τrεριαoδτεrρo τηq

Φrλα'ρμovικfrq, αλλ&'Και το}v χoρεU-

τικδv oυyκρoτημδπωv Λι)κειo, Πυρ
oδg και τoυ Ωδεioυ { 'και τηg Eο-ri-

αq Mοιroδv. Eπι6&λλεται 1&ρlv τηg

παρ&δooηq ιlα yραφoJv oε νδτεq {
και vα διαακευαoτoδv ακδμη και vα

τrαιxΘo&v crτη μτr'&ιrrα, δoo 'μπoφi
vα γΙvει αυτδ, για x&ρη τηq παΦ-
δooηg και δoo ιrrrdoxoι-lv ακδμη cοl

θρoτπoι τrα.l μπo'ροδν ι'α τραγoυδfr_

σouv ταJq oκαπoδq αιrroiq.
Ν. Στrδρτoηq

τo&κη, ΣοφΙα Θεoxαροπoiλoυ, Α-

θηv& και oλυμπΙα Mτrιλιδρη'
Στιq 8 η δρα, η ατrooτoλη 6ρi-

σKεται ατα αδvορα. EκεΙ γΙvεται
oι.ru&rrτηoη με κλιμ&κιo τoυ 6oυλ-

γ&ρικoυ E.Σ. πoυ εi1ε ενημερωθεΙ

εκ τωv τrρoτEμοv. Η oυγκΙvηoη εi_

ναι iκδηλη και oι εκδηλδoειg αγ&-

πηg αμoι6αΙεq.
Πρδτoq αταθμδg τηζ απoστσ-

ληg τα γραφεiα τoυ E.Σ' τηq πδληq

MΠΛAΓKOEΦΓΚPΑΝT. Eκεi γivε-

ται η oυι,εwδηση Υι{r τη μετ&6ααη

ατη Σδφια και τηv oυv&vτη'αn με

τov Πβεδρo τoυ Boυλydρικoυ E'Σ'

EκεΙ, δoεq oυμμετE1oυv στηy απo-

oτoλ{, κoyτ& στo οfrμα τoυ E'E'Σ'
τΓoυ φoρoι]v oτo πΞτo { τηv oτολfl,

φoρoδv και τo o{μα τoυ Boυλγ&_

ρικoυ E.Σ. πoU με !cr'&rrη τrροσφi-

ρει η τρoioταμtvη τoυ' E.Σ'
Στη Σδφια, ατo ξεvoδoxεiο <E-

oYPoΠA> φθ&vει τo πoliλμαv oτιg

2'3o' , δπoυ ιrπ&ρxoυv διio αντιτrΦ
σG)πoι τoU B.E.Σ. και δλoι Kcrτευ-

θυvδμαατε CΓτα κεyτρικ& yραφεiα,

δτroυ μαg τrεριμΞ'νει o Πρ&δρoq τoυ

B'Ε.Σ., iναq &vθφαrroq με ευγεvικ{

φυαιoγvωμiα, γεμ'δcroq καλωoJνη

και εγκαρδι&rητα. Τov πρoσφ'ρου_

με για τo γραφεio του μΙα πρoτo_

μfr τou lπτoκρ&τη, πoυ τη\'Ι δExεται

με ,μεγ&λη αυγκivηoη. 'Eττειτα τoυ

εκθiτoυμε τo αiτημ& μαζ: vα μαζ

oδηγ{oow o' 6ι'α αxoλεio ετrαρxι-

ακδ για vα διαvεΙμoυμε τα δ'Ξματα

αε τrαιδ&κια &τrωq εixαμε προYραlr

ματΙoει. Π'βγμccrι, oε μιαξ δρα

6ριoκδμαατε oτo xωριδ ΛoZΕΝ, 20

xλμ. iξω ατrδ τη Σδφια' 'Eνα xcο-

ριδ crτoυq πρδττoδεg τoυ 6oι;ι'oιj,

μEαα ατo τrβαιι'o, τoι; γιδρταζε
τov τoτrικδ τoι,l &γιo, με φλκλoρι-
κEq εκδηλδαεειq.

Σε λiγο oτo προαιiλιo τoιJ σΧΦ

λεioυ. τroυ yδμιoε τrαιδι&, παρoυαiα

τoυ κoιvoτ&PXoυ, τr]ξ ΔιευθiιT ριαg

τoυ α1oλεΙoυ και τωv δJο αrrτιτrρo-

oδπωv τoυ B.Ε.Σ. αρ1iζει η διαvα

μi τωv δεμ&τωv crτα l30 παιδδκια,
τroυ Eκτrληκτα κoιτoδv τo περιε;&

μεvo του δΞματoq. Eivαι ατιγμδq
πoυ voιδθoυμε ικαvoποiηoη, γιατi
δivoυμε λiγη xαβ α' αυτ& τα τrαι-

δι&, &v και Θα ευxδμαcrταv vα μηv
υπ&ρxαlv τiτoιεq καταατ&oειg.' o-

μωζ o} ΘερμEq ευxαριoτΙεq τωv Kα-

τoiκωv μαq κ&voυv vα r<crrαλ&6oυ-

με πωq τrρicy'μccrι η cαπoo-roλ{ μαg
τrΞτυμε τo oτδxo τηζ, πoυ frταv vα

εκδηλδooυμε τηv αy&πη μαξ στοUζ

KατoτKoυξ τηq γεiτovoq xδραq και

Ξoτω πρocnωριv& ιrα τotJζ αVακoUφi-

σouμε'
Mετd τη διαιroμη, τrαρ' δτι η

κoδραα{ μαq ηταv dιrrοvη και η δ-

ρα εixε πρoxωρfrαει πολJ, τrαρα-

6ρεθ{καμε για λiyo oτo xδρo των

εκδηλδαεωv, δπα.; o κoιvoτ&ρ1ηq

μαE ειrxαρiαrησε και δημδoια για
την χειρovoμiα που κdvαμε Kαι μαζ
αφιi'μυoαv δδo xoρoδq και &io τρα-
ycilδια. H ατμδαφαιρα τroυ δημι-

oυργηΘηκε ηταv &κρωq αυyκιvητικη.
EκεΙ ξεx&ατηΚε και η κoιiραoη δ-

λιοv τοry ημεΦv τηg τroφτεorμααi-
αq Και η ccyωvΙα Yια τηV επιτυxΙα
τηξ ατroo-τoλis. Σ' δλα τα πβαc+'
πα υτrf,ρxε dνα xαμδγελo ικαvoπoΙ'

ηcrηq, yιcxτi με τηy 6oflΘεια τωv κα-

τoΙκωv τηq τrδληg μαq, τo T. Tμη-

μα τoU E.E.Σ. €καyε τo κοιθiκοv

τοU.

Tηv ετroμΞvη μΞρα ξειαyηt{κα-
με στη Σδφια, την τrδλη με τo &-

φθοvo τro,doιvo/ με τα τrαλi& τoραΙα

κτiρια Kαι τoυξ ετrι6λητικoδ9 ι,rαoδq.

To μεαημiρr dρ1ιoε τo ταξΙδι τηq

ετrιστροφiζ. Στιq 5 τo απδyευμα
6ριoκ6μαoταν και π&λι ατηv πδλfr

MΠΛAΝ]ΓκOEΦΠKPΑΝT δτoυ μαg
περΙμεvε η τrρoiαταμivη του B.E.Σ.

για ιrα δδooυμε τα υπδλoιπα δδ-

μαrα α'iνα oxολεΙio με πφ6λημα-
τικ& τrαιδι&'και δεxθfrκαμε μια θερ

μ{ φιλοξεvεiα στα γραφεΙα τoυ B.

E.Σ.
Eψ1{ και ελτrΙ'δα μαζ ι'α μπΦ

ρoι)με τr&ιπαrε vα oυμ6δλoυlμε στηv

αιrακοδφιoη τωy αι.rvαtlΘμiτrωv, &
ταv τταρΙαταται αrdη1'κη, α}μφοrvα

με τoυq σκoτroliq τoυ E.E.Σ.
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