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ΦΩToΓPΑΦlA EΞΩΦYΛΛoY
H xρupi λδρvοκα οπδ τo μεγdλo τdφo τηc Bεργivoc. Στo
Ι9ΔΨ!9-]o 9στηllψβλψ ιrηs-ψgι. lgΨtη9 Δγ,.lΞ, 

"sΣτolxΕ]oΘEΣlΛ . ΕlσYΠΩΣtΙ:
Tυπoγρoφεio AwδYη i|ουρoγ-vη
Avrωvioυ |(oμδρo 3 Tηλ. 2G0_l4o
F^x261747 ΘεoooλovΙκη.

AYonητδ φΙλε,

Στιc 14/2/1992 oι 'Eλληvεq τηc Moκεδoviαc βρov-
:oY: H MAKEΔoΝtΑ ElΝAl EΛΛ,HNIKH. 'Evα εκo-
r Moκεδδvεc, δδωoαv μiο oπδvτηoη oτoυc nλo-

τηc loτoρiαc κoι τoυQ oφετερtoτθc τoυ ovδ-
-MoκεδoγΙα.. Σ' Evο bπivιo κλiμo oμoψυ1Ιοc κol

κlic αvδτooηc, oμδφωvo oι 'Eλληvεq τηc Mακεδovioc
τη Θδληoil, τoυξ Yo υ,nερoonοτoι]v τηY σκε-

ραlδτητo τηc πoτρΙδoc μαc. Tηv μεγ6λη εθvlκli oυγκiv-
τρωoη 1olρθτnpov o μητρoπoλiτηc Θεoooλoviκηc ,Πovτε_
λε{μωv κoι o Δliμoρ1oc ,Bθρolαc Αvδρiαc Bλo?6κηc. Ki-
ρloc oμrλητ{c ιjτοv o Δiμoρxoc ΘεoooλovΙxηq κ. KωY.
Kooμδnoυλoc. Στo τδλoc τηc ουγκδvτρωoηc εγκρiΘη,κε τo
o1ετικδ ψriφιbμo, τo oπoio υnδγρoψov .H toτoρiο τηq
Ελλδδoe κol o λαδq τηq Moκεδovioc..

_ Στη ΝlAoYΣτΑ δημ,oolει)ovτo,t oι oμlλΙεc κor τo
o;1ετtκδ ψiιφ|σμo"

-!- o f.

_ o Anδoτoλoc ,Πoιiλoc, o μεγiλoc xot φλoγερδc
ιερoπδoτoλoc τηξ xρloτlοvφivηc, oτo nρoγρδμμoτα τωv
περloδεlΦv τou oυ.μπεριδλoβε κol τη '86ρolo. ,H επlλoγ{τ
τηc Biρoroc δεv ι\τov τυxoio. ΑnoδεIκvιjει τηv nvευμoτικιj
κoλλliργειo τωY κατoΙκωv τηc. o Anδoτoλoc Πoιjλoc o-
nooκono0oε vo κoτooτ{pεl τη Bδρolα τo oρμητι]ρlo τoυ
1ριoτlovIoμoi και vα ου,μβiλλεl εnlnλEoγ στov εκxρlpτto-
vιoμδ τηc επαρ1Ιoc xoι γεYlκδτερo τηc Moκεδovioq. Γlο
τo δργo κor τη δρδoη τoυ θεδπYευoτoυ' AπφτδλoU, μoG.
μrλiεr oυvεργδτηc τoυ περιoδικo0. 'Αc εvημερωΘoiμε o1ε_
τlκδc.

f. ,a .1

_ o Δ{μoρ1oc Φlλδταq Kδκκιvoc, iταv ovoμφroβi-
τητa ivoc δημιoυργlκδc dvΘρωπoc.'HτoY θvo φωτεtvδ μυ-
ολδ κoι oε πoλλd θ6ματo ivαc nρωτonδρoξ. To lg56 εY-
διοφiρετoι γlo τηY oργδvωoη τoυ κρδτoυc κo.ι υnoβδλλεr
pτo αρμδδlo Yπoυ,ργεiα πρoτδoειq γlo τηY τoπικ{ αυτo-
δroiκηoη. H εnroτoλi1 πoυ δημoorειiετot εivoι oρκετ& πε]_
αrlκd" o ovαγvδoτηe oc, κρiYεr' τo β{μoτα nρo6δoυ,, απδ
τηv εno;i1 εκεivη ωc τrq μiρεc μoξ' oτoν τoμaο τηξ τo-
nικdQ oυτoδroiιη.oηc και oξ βYδλει τo pυμπερδoματδ του.

r*Or.

_ fi giγq1 η βuζovτrYi μoυoι,κ{; Πoio εivαι η εEi-
λlΕi τηc κoι noΙo η lστoρΙo τ4c; H -NlΑoYΣτA. φlλoΕε-
vεi o1ετlκδ dρθρo, τo onoΙo εΙvoι αρκετ6 δloφωτιoτlκδ
κoι δΙvει αnovτιiοεrξ oτo πoρonδvω ερωτr]μoτo.

'H ΣYNTΑκT!κΗ EΙllτPoΠΗ

Y.,Γ.: Mε τo σημεριvδ τεi;oc δrviμετoι καt lo ευ-
ρετdρro 0ληc τoυ Z'τδμoυ (δτη t900 xor 1991).
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Περtεx6μεvα
l oτoρικ6 - l1,αoγραφικ&
EΦrικd _ 'Ε,ρευιlεg

ΣYΝTAKτ!KH E,ΠlτPo,ΠH. To μεγdλo εΘvικδ oυλλoλη-
τfριo τηc Θεoooλoviκηc

ΓABP|H^lΔΗΣ oΩMAΣ.. To κlδoκl, η Zαφεrρδκlvo
κoΣMoΣ (εφημερiδo) Νδα oπδ τηv ΑυoτρoλΙo
MAPτOΣ ΔHM. To noλυ,oriμovro, δlα1ρovlκi vot]μoτo

τωv Mo.κεδovlκδv τδμωv
χloNlΔHΣ x. ΓEΩPΓ' Aπδpτoλoc Ποι]λoc oτη 'BEρolo
ΣΠΑPTΣHΣ NlK. Παl1vivτlα π6πιZov ot πonπoiδlc μoc.

Παραμ0τ1rα κol τραγoιjyrγlo
A.x'Ε',Π.A.,'H oπooτoλfi' κα! η πρoσφoρδ τηc A.Χ'E.fl.A.

ατηv Αυoτραλio
ΓKOYTAΣ Φ AXlΛ. Σxδoεlc oικoγεvεπκo0 δικoΙoυ oτη

Nδoυoα τov 1 9oγ αιΦYα
xloΝlΔHΣ X. ΓΕΩPΓ. Πδτε i4ηpαv oι Εβρεvδc, Σε1

Λεαι] κoι 'ooloc Θεoφδvηξ,

Eπιcrπrιμov ιJκa _ Λoγoτεxvικ6
Παιδαγωγικ6 - Moυoικli
ΣAΡANτHΣ ΓIANN'HΣ' H βυZovτιv{ μouoικ{
ΣAMAPA ΛEYκH' Koλλlρρδη Πoρρiv
KΑτΣΙΩKA^HΣ Mlx., H oργivωoη τoυ κρδτoυc. Πρδ-

ταση τoU πρδην δημδρ1oυ Φrλδτo KδκκlYoυ
KΑPAτΣ,IΩΛHΣ ΓlAN" Arrδvηc Koλτoiδo'c
ΓABPI,HΛlΔHΣ ΘΩM.AΣ. To επlτiμβlα επlγρδμμoτα τηc

,HμαΘioc

Γaωργικ& _ Ι\εrrτρoκoμ ικ6
Aμnελoυργ ι'<6 _ Ιlραoτtιρι6τnτεξ
ΓκOYNτΑPAΣ APΓ. ΠoIδ Θο εivα,ι τo μi'Μoν τωv o_

πωρoκηπεUτικΦv μoc εv δψει τηc εvlαi,oc oγoρδc
τoυ 1993

ΣΠlNoHΡonoYΛoY xΑP.,Πρδτεc ovoιξι6τlxεc επεμ-
βδoεrc oτo Εuvδμoι.lρo

NTlΝo,ΠoYΛoΣ Π. oΔYΣ. Δ' novελλ{vro εvτoμoλoγr_
κδ pυviδρro (nεριλfψειc)

NTlNoΠoYΛoΣ Π. oΔYΣ. Η onoυδolδτητησ τηq κo-
n,ριic. - To λα1ovικd κoι η 1ρηoιμδτητδ τoυc.,

ΛYKElo EΛΛΗΝlΔΩN ΝAoYΣΑΣ. Συ,μμετoxi oτov ε-
τ{olo 1oρδ τηc Moκεδovlκic EoτΙαc

ΓEΩPΓlΑΔHΣ ΠΑN' Eκnαιδευτικr] επioκεψη αμnελoυρ-
γδv oτη Γαλλio

KAPΑTΣ|ΩΛHΣ Α. ΓlAN' Νδoυoo _ ΗρωΙκf πδλη
oπδ τo μεγδλo τδφo τηc 'BιργΙvαc'
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τoυq εθνικoJζ ημδv κιvδivoυq, oiτι-
','ε; τrροΞρ1oyται εiτε εξ Ανατoλδv,
εΙτε ατrδ Boρρdv. EΙvαι καιρδq oι
';τυευμrτiκoΙ ημδv Qoρεig vα απσ-
τε)..ioα:cι τα; εθvικ&g και θ.ρηor<ευ-

τιkαg εκεΙνα; λαμτrdδαg, αΙτιvε; Θα

φωτiζωαι τηv oικoυ'μE'νηv &παoαν.
Διδτι τερΞτrει vα γvωρΙαωμεv &τrα,.,-

τεq, δτι o, γνfro,λ' Mακεδδvεq, α-
τrδγovoι τo'-; Mεy&λou Αλεξ&vδρou,
δεv δixcvται ατrειλαg ατo9εvδfrτιo-

τε πρoερ1oμεvαg.

>Τiλoq, αg αvαλ&6η εiζ iκα-
oτo; εξ ημδv ταg εv πρoκειμδvω ευ-

θJvαq τou Kαι εν εvi oτδματι Kαι

μια καρδiα, αξ αvαφωviσωμεv:
<<Δεν Θα τηv τr&ρoυvε τιoτΞ τηv

Yη των Mακεδδνων, τηV γη μαζ τηV

ελληvικi, τo θαιiμα των αιδvωv>>!

o ΔΙ-ΙMAPXoΣ BEPοlΑΣ

Eκ μΞρoυg τωv δημ&ρxωv Kαι

των Koιvoταρxδv τηg Mακεδoviαg,'

xαιρδτιαε τη oυγl<ivτρωoη o δ{μαρ

xo; Biρoιαq κ. Bλαζ&κηg.
o κ. Bλαζ&κηg εΙτε τα εξ{g:

- ΛαΞ τηg Mακεδoνiαq, αfrμε-

ρα εΜ: o'τηv τrρωτεJoυαα τηq Mα-
κεδovΙαg xτυτr&ει η καρδι& τηζ ε-

vδτηταg τoυ Eλληvιoμoιi' Mιλδvταg

με τη φωνη δλων των δημ&ρxωv, δ-

λων τωv λειτoυργδv τηq τoπικ{q
αυτoδιoiκηoηζ/ μ€ταφaρω'μfrvυμα α

γωνιατικ{q oυατrεΙρωoηg και εvδ-

τηταq.
>>Λαδ τηq MακεδovΙαg, δλoι οι

δημαρxoι Kαι oι κoιvoτ&ρxεg τηg

μακεδοvικηg yηq/ τrρωτoτrδρoι oε δ

λoυg τoug καθημε'ριvoJq αγδνεg, 6ρi
σκoνται και αfrμερα μπρoατ&, για
τηv υτrερ&o-rrιαη των δικαΙωv τoυ

EλλvηιoμoJ τoυ τδτoυ μαq, γιατi
τα εΦι,κ& ΘEματα αφoρoδv &λo τo

λαδ, δτrωg αυτδq εκφρ&ζεται μδαα
οrπδ τoug μαζικoδq Kαι επιστημo-
vικoδg τou φoρετζ, τα τroλιτrκd κδμ-

ματα, τoν κληρο καr κJρια τηv τo-

τrικl] αυτoδιoiκηαη.

>Σημερα, πoU oι τr'ρo,κλfr,oειq i-
γιvαv ετrικivδuνεg ,xρioq δλωv μαg
εiναι η με κδθε τβτro διααφ&λιαη
και κατoxUρG}ση τηξ ειρηvηζ στηV

ευαioθητη τrεριoxη .μαg. Δεv εiμα-
otε αvτΙθετoι με τηv τrρδΘεoη κα-

vεvδ; λαoιi vα ετrlδιδκει τηV κατo_

xj,ρ;αη τη; αvεξαρτηoΙαg τoυ. Δεν
δεyδ'μαατε, δμω3, αυτfr η αvεξαρ-
τηoiα vα απoτελεΙ κivδυvo γlα τη

δικη μαg αvεξαoτηαΙα. H xδρα μαq
τr&yτcτε ηθελε και θiλει τηv ειρη-
νικfl αυuι}τιαρξη με τoυg γειτoνικoδq
λαoJg. Σημερα η Eλλ&δα μαg εivαι
o μδvog ταρ&γoντα;, τroυ εξααφα-
λiζει τηv εlρηvη και τηv αταθερδ-
τητα στηy τεριoyfr τωv Bαλκαviωv
t<αl αυτδ oφεΙλoυv Vα τo γνωρτζoUν
δλor.

>Αvαλ&6αμε ηδη τηv τρωτo6oυ
λiα yrα μια εKστρατεΙα ,εvημ,Ξρωoηg

και τιρc6cληq αε κ&θε yωνι& τηg

Υηζ, Υια να γivει γvωατδ και κατα_

voητδ αε δλoυg δτι δεv εΙμαατε δια-
τεθειμivoι vα εμτrλακoJμε στηv τρo
oτιδ€εια τrαραy&oαξηg τηq ιoτoρi-
αζ μαq Ι<αι στηv ατrαρ&δ,εκτη εκμε-
τdλλευαη τou ιατoρικoδ ovδματog
τoυ τδτroυ μαg.

>>Απευθuνδμαατε κυρΙωq Trρoζ

τcυg πoλiτεξ τηq εvωμΞνηq Ευρδ-
τrηζ/ στoυq αυμτoλTτεq μαζ τηζ ε-

vιαiαq Ευρδπηζ Kαι τoυ1 καλoδuε
να εvδooυv τη Φωvη τouq με τη δι-
κfr μαξ, yια Vα εμτroδτσouμε τηv

αναγvδριoη τoυ κρδτoυq των Σκo_

τrΙωv με τo δyoμα MακεδovΙα. Η

Mακ,εδoνiα frταv, εivαι και θα πα-

ραμεΙνει η τρoιαιδvrα κoιτiδα τoι-t

EλλnvιαμoJ και τoυ ευρωTrαΤKc}'j

τvεδμccτoζ.

>>Λα- τηq MακεδoνΤαg, oι δfr,uαo-

xoι και κoιvoτ&ρyεg τηc ΜακεδoνΙ-

αg, ατrδ τη Φλδρlvα και την Kα-
ατδρι&, ωζ η ΔΦμα και τιg Σ'δρ-

ρεg xαιρετiζoυμε τηv μεyαλειδδη,
oυy,κλovιoτικfr, αvετrαv&λητrτη αU-

τfr ouγκEvτρωση, τtou ccrroτελεi τηv

αΦετηρτα τoυ εvωrrμEvoυ μαg αyδvα
και υτroδηλδνει την'αvαμφισ6iτητη
θΞληoi uαζ να τrρoδιαγρ&ψoυμε τη

δΙκαιη Ξκ6αoη αUτoJ τoU αγδvα.
Aτrδ αυτfr τηv πλατεΤα, απδ τηv

καρδι& τηg MακεδovΙαg, oτδλνoυμε

τo μfrνυμα αε κδιΘε εxθρδ και φΤλo.

Εμεiq oι Μακεδδνεg, €yωμEvoι, δεv

θα επιτρ,δψoUμε ι/α πραyματoπoιη-
υoUν τα UπoUΛα σXεoια τωy σκoτει-
ν'ri:v κJκλωv, τroυ επιδιδκouv τη συρ

ρΙκvωαη τoυ Eλληνιαμoι). Eμεiq εΙ-

μαατε εδδ. H ιατoρiα μαq εΙvαι ε-
&b. H BερyΙvα, η Π6λλα, η oxoλη
r'ου Αριoτoτiλη, η Αιαν{, τo Δiov,
oι Φiλιπτroι εΙvαι εδδ. Eδδ i-εvv{-
θηκε o ΦΙλιτrτroq και o M'iyαg ΑλΞ-

ξαvδρoq. ΕΙvαι αuτ& τα xδματα τrou

ττατdμε. Eivαι o xδ.ρoq δτroυ γεvvι-
δμα'oτε, ζoJ,με και τrεθαΙvoυμε. ΔΤ_

youμε τo 6ρoντερδ μαq τrαρδv, α-
παvτoJμε με ενδτητα oτηv πρδκλη-
oη. Eδδ λαδ τηq MακεδovΙαq, oμΙ-
yει η αρΧαιδτητα, τo Bυζdvτιo με
τou oΟyxρovo Eλληvιoμδ. ,Eδδ xτυ-
π&ει η καρδι& τηg ενδτηταg τoυ Eλ
ληνιoμ.oι). Eμεig ατrαντ&με με ενδ-

τητα>>.

o ΔHMΑ,PXoΣ
ΘΕΣΣΑΛoΝ l KHΣ

Bαoικδg oμrλητ{g τoυ αυλλα-
λητηρΙoυ frταν o δftμ,αρxog Θεooα-
λoviκηg κ. Kooμδτrouλog, o oτoioq

ηταv φανερ& αυγκιvημΙνoq ατrδ τη

μεγαλειδδη ταρoυoΙα τoυ κδo'μou.

- 
Η καρδι& τηq Eλλ&δog 1τυ-

τr&ε l εδd:. Στηv MακεδovΙα μαq.
Στ:v Θ,:oααλoviκη 1-ιαq. Στηv τrλα-
-rεiα Αριατoτδλoυg.

;.Aλλ& Και στην οδδ Α'ριoτoτΞ-
λcυq, ατηv οδδ Tαιμιoκη, oτηv oδδ

Εyι,ατiα, στη λεωφδρo Νiκηg, oτo
Λεuκδ Πι)ρyo/ στηy τλατεΙα Δημo-
κρατΙαg, oε δεκ&δεq δρδμoυq γε-
μ&τoυg 'Eλληvεg. oι yαλαvδλευ,κεg

κι-lι,α_:ΙΙoυy απ' &κ1:η o' &κρη o'
α'.,;τηu την &για πδλη. H Θεooαλo-
νΙκη ζει o' δvα μεoημΞρι τιq μvη-

μεq Kαι τηv ι'oτoρiα 23 αιδνωv Eλ-
ληνιαμoδ και 6ρovτoφωνζει: Eτ-

v,αι η Trρoαιδvlα πρωτεJoυoα τηq

MακεδovΙαq.

>Ωq δ{μαρxoζ τηq ττδληg αυ-
τiq, ωq δξ},ιαpχoξ τηq μητβτoληq
τωv Mακεδδyωv, σαq ευγvωμoνδ δ-

λoυq για τηv oημερινfr oαq διακfr-

ρUξη. Η μεyαλειδδηq αυτi σUyKE'v-

τρωση δεv εiyαι ατrλ& Evα σημαv-
τrκδ γεγovδq, δεv εΙvαι μδvov μια

5



εκδflλωο'η διαμαρτι.nρiαq { εθvrκ^{g

ευαιo,θηαΙαq. EΙvαι μια αδιαμφιo6η

τητη δfrλωαη: ol Mακεδδvεq εiμα_

,ατε εδδ.

>>Eυxαρloτδ την εκκληαiα, τα
'παvετrιoτfl μια, τιζ oυνδικαλιoτικΞg

οργαvδαειg, τηv νεoλατα, τoUq ε-

τrαγγελματΙεζ,, τoυξ oυλλδγoυg'και
τα oωματεΙα, τoUξ φoιτητεζ καl μα
θητiq, τηv πνευματικfl ηγεαΙα, τιq
'ΥUvαικεiεζ oργαvδ'αειq, τoυq ετrδvυ-

μcUξ και αvδvυ'μoυq, τouq αwαδiλ*

φoιrξ μou τη'q τoπικηq αuτoδιoiκη-

crη;. Eυxαριoτδ εαivα λαδ τηq Mα-
'κεδονΙαq, εoEvα αι.lιμπoλΙτη τηq Θεo

oα).:viκηg. 'Eατειλεq τo μfrwμα
oτα τrΞρατα τoυ κδαμα..l και τo μ{-
νυμα λiει: Eμεig εiμαατε Μακεδδ-

νεξ.

>EλληvΙδεq και 'Eλληvεq, υττ&ρ

xoυν ατιγμiζ στηv ιo-roρΙα τωv ε-

€yδv τrου διαμcρφδvoυv τo μEλλov

τoUζ και την εξΞλιξfl τoυq. Mια τΞ_

τoια ιστορικη ατιγμfl ζει o Eλλη-

νιαμδq ατιg μΞμq μαq.

>Πiραoε'μισδζ αlδναζ αvαδιoρ_

γ&vωαηq, τrρoσπδιθειαζ, αYδvα για
την αvδρθtroη τηξ xδραζ'μαq μετd
τoy τελευταio εθyικδ αyδvα τoυ

] 94o - 4l . Xρδνια ττoυ lμEσα σ'

αυτ& δεiξαμε oαv λαδg τιq 'μovαδι-

κΞq αρετδq μαg, αλλ&'και τα τρo-
,αιδνια ελαττδμαrd μαq. Kαι φθ&-

,σαμε στα τiλη τoυ αιδvα μαg με
,α'"οδικfl ττoρεΙα, ια εiμαoτε μ€"λog

'τη1 Euρωτrαiκ{g Koιν,δτηταg' Eiδα-

με γι)ρ'ω μαq vα διαμoρφδvovται

νΕ.:3 κoιvωνΙεg, νEα τroλιτικ& oυoτη

ματα, ι,iα αλλ&ζει o XΦτηζ τηq πε-

ρ:ox{ι. Διατηρηααμε, δμωg, crxEoη

,φιλiα; Kαι συvερYααiαq με τoυg γεi
'τονδg μαq τrαρ& τιq τroλιτικig { κoι

νο:νι,κig μαg διαφoρEq. Bρεθfrκαμε

oτα iδια τρccrrδζια Kαι UlτoyρΦαμε
'τlq Ιδι,:q σιJμφωviεq Υια τo αταρα-

'6Ιαcτo τωv συvδρων, για τα αvΘρδ

'τ|-ιι'α δικαιδματα, yια τηv oδαφιξη
-τωv σxaσεωv. Kαι δπωg τr&ντα' πl-
,€Γτoτ στιζ UπoY'ραφaζ μαg, κ&vαμε

'πρ&ξη τιg αυμQωvΙεq αυτΞ'g.

>Η πατρΙδα μαq εΙvαι παρ&δει-
,σo; τωv αvθρο:τrivωv δικαιωμδπωv,
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εivαι η μδvη εγγδηoη Yια τηv ει_

ρηνη και τη σUvερyασiα oτα Bαλ-

κ&νια. Tα τελευταiα xρδνια αλλ&-

ζει και π&λι o χ&ρτηs τωv Koιvo>

vικδν oυoτημ&των των γειτδvων

μα;. ΕμεΙq φΙλoι διrrαq τoυg ccπλδ-

ιoυ1μ1ε και τr&λι xδρι σUνερYασiαζ'

Τo εvδιαφipov 'μαq ξεδιπ)κΙ:vεται με

δι&φορoυq τβτroυq ιrπooτ{ριξηq

τωv δoκιμαoμΞvωv yεlτoνικδv μαg

λαδv. Σε δJoκoλεg Υια τηv oικovo-

μiα τηg Xδραζ, αλλ& και Yια τoy

καθalα μαg ατryμiq, Κατoρθd)vouμε

και oτiλvoυμε εκατoyτ&δεζ τδννoUζ

6oiθ"ιαg στoυq φΙλoυζ μαg' Φτdoα-

μ'Ξ στo oημεio vα υττo6αθμiζoυμε

oυvειδητ& εvEργειεq τωv γειτδvωv

μαg, εvδρyειεζ πoU δ6λατrταν τηv

εΘvι'κfr μαg φυαιoγνωμiα, γιατΙ πr_

στεδαμε τr&vτα δτr θdΦι η στιΥμi
ν'α φαvεΙ η αλ{θεια και ι}α καταU-

γ&αει τov κδoμo. Aυτfr εΙvαl η καρ

δι& τηq Eλλ&δαq.

>Σημερα, δμωg, αιT ιμετωπΙζoυ-

με πια μια σUγκεκριμE'νη και oo6α_

ρη ατrειλτ]' Η επΙ δεκαετiεq διαoτμi

6λωoη τηg ιoτoρΙαq μαq, τηζ ιστo-

ρικflq αλfl'θειαg, αυι'ταiριαξε με τιg

εξελiξειg oτη Bαλκανικη και την i-

ξαραη τoπικδv εΘvι'κιαμδv' 'Eτoι

με λoγικθg και ιoτoρικig ανακρi6ει-

εζ τo trτrδ εκκδλαψη γειτovικδ κβ_

τo: τωv Σκoτriων, τo κρ&τoq με τηv

πιo πoλυεθνικ'fr και cc;oμoιoγεv'fi αιiv

θioη, διεκδικεi εθvικη τcn'rr&τrrτα 'με

τηv λΞξη Mακεδoviα' Η Mακεδoιliα

διl,ω; εiναι εδδ'

>>Tρ':ιg yιλι&δεg x'βνια, o ευλσ'

γημδνoq αυτδg τδτrog ovo'μ&ζεται

Mακεδoviα. Kcrroικεiται απδ αρXαι-

δτατo ελληvικδ φJλo, τoυg Mακε-

δδvε;. Mιλ& τηv Ιδια γλrbοoα' Θρη_

oκ:δεται με τoV iδιo τρδπo' 'Exει

τηv itια εθvικfl oυνεΙδηoη και τιq
iδlεg παραδδoειg. Δυδμιαη xιλι&δεg

1βvια τραγoυδoiμε α' αυτδν τov

τδττo τQv MεγαλEξαvδρδ μαg' τov

μiyιoτo τωv Eλλ{vωv' Kαι δλα αυ-

τ& παρ& τιq ξδvε3 κατoyEq, τηv

τουρκι.κη καταστφφi, ' τιq φυλακi-

σ€ιζ και τιq διδξειq' H Mακε6ovΙα

απδ αρχαιoτ&τιlv 1βιι:ν frταv τo

τrρoτrδργιo τηq Ελλδδoq, εμπρoσθo

φυλακf τoι} πoλιτισμoΟ, κυματσ'

Θραδατηq τωv 6αρ6&μov.

>Αυτδg o τ&rroq γEνvηoε τov Α-

ριαταriλη, τov μiγιατo τωv φιλooδ_

φωv, Trατiρα τoU ευρCστταiκoδ τroλι-

τιαμoδ, τov μεydλo yoμoδιδ&σΚαλo

Αρμεvδττoυλo. τoυξ Αγioυg KJριλλo

και Mεθδδιo, τroυ δΙδαξαv τov xρι-
oτιαvιoμδ και δδcυααv τo αλφ&6η-

τoι σToυq Σλ&6ου9.

>Αυτδq o τδπoq δvωαε τα ελλη_

νικ& κρατΙδια τηq αρxαlδτηταq με

τιg ατEραιrτεg εκτ&oειq τηq Avατo-

λ{g και δημιor)ργηoε μlα απ'ραντη

γiφυρα μΞx,ρι τov ΓΦγη'
>>Eδδ, τo ελληνικδ Bι'ζ&vτιo εΙ-

Xε τηv αυμ6ααιλεr]oυo& τoU, τηv

Θεαααλoviκη μαg, πoλλoJq αιδνεg

τrριν εμφαvιoΘoιiv oτα Bαλκ&νια τα

αλα6ικd φ'δλα τoυ BoρΦ'

>>Κι iργεται σiμερα Ξvα κρδcτoq

πoU τo 35ο/o τΦ τrληθυoμoι.l τoιr εi-

vαι Aλ6αvoi, τroυ τo υτrδλoιπo 35%

εiν'αι Σδρ6oι, Boliλγαρoι, rPoυμ&voι'

'Eλληvεq, vα αμφια6ητ'frαει τηv ι-

ατoρiα, vα κλδψει τo δvoμα' vα μαq

oτερflosι τη 6&αη τroυ ατεκδμαατε'

Mτroρεi για λαo'Jg με 'μικρfl ιατo_

ρiα, τo τrαρελθδν, oι γεvεE'q των πα-

τiμυν τoυq, να απατελoδv ιμια €υ-

xdριo_rη παρακαταθdκη'

>Για μαg, ττoυ η ιατoρiα μαg

μετριEται μ'ε τιξ xιλιετiεg, τo πα-

ρελθδv εivαι ιεβ. Πιo ιεβ και crτrδ

τηv iδια'μαζ τη γi' Η γ'i 'μαg πoλ-

λδq φoρEq γvδριoε τηv ακλα6ι& και

ξαvd κ&θε φoρ& εiριoκε τηv ελευ-

θερiα τηg. To τrνε'Jμα, δμωg' τo ελ-

ληvικδ δεν υπoδoυλδθηκε πoτδ' Η

loτρoΙα μαξ, o τoλιτιαμδg μαq' oι

παραδδσειζ μαg, δμειναν αvΞπαφεg

ατoυ qαιδιεq. Aυτd πρoαrrαΘoJv αd

μερα oι ηγ'εμδvεq τωv Σκoτiωv vα

υφαρτrdξoυv. Eivαι, δμωq, ανιατ&

ρητoι: Λαoi xωρiq ιατoρΙα δεν i_

xoυv μ,iΜov. Γι'αι:τδ 6φvτoφωvδ_

ζouμε o{μερα: oι Mακgδδvεg εiμα-

ατε εμεΙq.

>Η Mακ€δoνΙα δεν εivαι μια α-

τrλ{ γεωγραφικ{ Eνvoια' EΙvαr η Ι'

δια η Eλλ&δα, δλoι εμεig τroυ αdμε_



ρα δΙνο;με το Ζi1ταρδ;)).'cλcι ε-

μεiq τro'..; αυ';εΧiζcυμε μια διαδρoμη

τρlδv 1ιλl&δωv ετδν. Αυτfr η δrα_

δρομη δ"v θα διακoπεi. Θα μτroρoδ-

σαμε ι<α: :μ:Ιg vα τrαiξoυ'με το i-

δ;o τταlγriΞ: 'Ξλληvεg υπ&::'oυ'
_τα';τoδ. '[l'.)'ηvεg του ζουv τrΞ:α α-

τrδ τα 6,'),-;9iξ μlα;. 'oμωg δlαl<n'-

ρητ*roυμ.: δτι ".α σιjν'οοα εivαι ατrα-

ρα5Ιαoτα, yιατi τιloτεu1oυμε ατηv

ειρηνη. Eτιιθ:,uoυμε και ετ'ιδ:,iκc';-

μE τηy εrρη';ικη αυμ6iο:αη, τηv σ',l_

vιiτrαρξη l.ιε τοU; γ.iτο.,i.; tJα: σs

Ξνα νto κδcμο α'.l&rττυξη;, lτροδδbυ,

δημoκρατiα: *o' .11:.ηλεγγuΙg'

>>ΕΙμαατ: τo κ2ατο; με τηu μΞ_

yαλJτερη oυvoxη τωv Eαλκαvir-υν'

ΞΙμαoτε το κριiτο; με τo αvcl;τερο

ετιiττεδo α,iττυξη; c: oλδκληρη τrl

Bαλκαvικη, με δια1ρovικfr πoλιτιoτι
κ{ τrαρoυoΙα και τ'ερ&ατια Trρoσφo-

ρd ατην αvΘρωτrδτητα. Εiμαoτε o

κiριog ταρ&γoνταg oταθερδτητα;
και ειρηνηg c-lτην π'εριo1η. Mαg δια-

κρΙvει αυι'αδελφωorivη καl μετριοτr&-

θεια.

>>KαλoJμε'τoυg γεiτovtg μαi,
,lα 6αδΙcσυμε μαζi τιρog τηv τrρδ-

l<ληoη, τoυ 2loυ αιτ]:vα. Ατλδνoυμε

τo xΞρι και αvτi vα 6ρoJμε φιλiα
σUvα\rrαjμε αλαζοvεΙα και επιΘετι-

:<δτητα. Eμεiq απαvτdμε: H ηρεμiα
l<αι η νηΦαλιδτητα δεv εΙναι απεμ_

τrδληαη τa"-'ι, δικαiωv μαg. Δεv εΙναι

αδυvαμiα. EΙvαι ατrδ5ειξη δJvαμηq,

τηq δδvαμηq πoυ δεiξαμε ofrμερα ε-

δδ, oτη Θεοααλoviκη. Στη'; τrρoαt-

$γ19( nρωτεδouσα Tηζ Μακ'εδoviαq"

>>Πδg μτrορεi δvα κρδτοg πoυ

για π'ρδτη φoρ& 1oηbιi-loτoiηoε τov

γεωyραφικδ δρo Mακεδoviα πρlv α-

τrδ λiγεq δεκαετi'εg, Vα τov αφαιρΞ'

oει ατrδ ivαv λαδ πoυ τoν Χαρακτη-

ρΙζει ετri 3'OOO xρδvια;

)>l lωξ μτoρει εvα κρ&τoζ τroυ ξ:-
δι&vτρoτα κυκλoφoρsi y&ρτεq με
cΟloρα μixρι τo ΑιyαΙo, vα ισXU-

οi-{εται δτι συ'μμoρ'φδνεται με τιq
αοxΞq τηg Eυρδγηei Αλi1θεrα, τrτiq

θα οvcμ&Γtνται δι 'κ&τoικoi αUτoδ

τoυ κρ&rουq; Mητrωg Mακεδδvεg;

Kαι εμεiq'τrδg θα oνoμαζδμαστε;

Πcιοι] τrc}'ιτιo'μοιi και ττoιοδ λαor]

δ1μιoυρynματα εiyαι η Πtλλα, η

BεργΙνα, tc Li:c'i; Ο Αριατoτiληg
αε τoι& ',,λ:jαοα δi:αξε το.' /'λ:ξαl

δρo; Σi τol& γλιicαα δΙ5αξ:: o Α-

τrδoτoλoq Παδλog τo Ευαvγiλιc
οτc'-'; Φ:λirτπc ]; :(αι ατη Θ::cαλo_
VιKη;

>Τi αvακα)ιJττει η αρμαιoλoyι-
κl1 oκαπαv'1 oτα &yια τoδτα xc):μα-

τα; Τo 'Αγιc 'oροι, αυτδg o φd-

ρoΞ τηq c:θοΞcξiα; Και τηξ Χριστι-
α;coJvη;, τoι& φλδ1'α διαιτηρεi αι-

ci.'εq τδρα; Eiμααταv f:Ξ6αιοι 'ττdr''-

τα δτι η ιcτορικi αληθεlα δεν τrα-

ρατroιεΙται. ΞΙuαcταy 6i.6αιoι δτι

δλoι 'iξε:<': τlv ατ&vτηoη: Η Mα_

r<e5οvΙα :i,,α: Ξ}.λiδα' 'lο'ι,.l< δsν αy-

τι)ιnι}θiκαμε τδαc oτιοuδαΙo εivαι

να οvομ&ξεται καvεΙq <Mακεδδ;αg>>'

ΠolΑ. TΑYToTHTA
l'l.\ ΔΙΞΚΔlKΗΣΕ|;

. >Σηuερα, πou δλεi oι μειovδτη-
τεζ τηζ Ευοδτηg ξεoηκ'jcivoνταl για
vα εττανακτ{σcJν τηv εθvικη τουq

ταυτδτητα. ανακiτrτει τo ερδτημα:

To ανoμoιovενΞg κ:&τo; τωv Σκoτri-

ωv, ττoι& εθ':ικη ταυτδτητα vα διεκ-

δικfrαει; Ξδδ ατrαντ&με: Δε''' εivαl

αvτικεiμ,ενo ouι'αλλαΥη-l η ιατoοiα

και η εθvικi ταυτδτητα' Δεν xα:i.
ξεται, o,)τε Χρησιμorτcιε'Ιται' Πρo

παvτδq δεν εΙvαr αvτικεΙμεvo κλο_

τrηg. Kαι αυτfr n ταυτδτητq μαq α-

νηκει.

>>Δεv εi',lαι δμωq μcu&yα η τΓρO_

παy&v'δα των ΣκoτrΙων. Καθηεμιοιv&

εΙμαoτε ιι&oτυρεq uιαg ατυyvflq ε-

τrιθετικfr; πoλιτικηq' Εpιφαvi(oνται

εττiαημoι x&ρτεg με τηv Mακεδoviα

μαq, ενc:,ιιivη με τo κρiτoΞ τoUζ'

Xαρτovoμiαματ& τoUζ, με Ξμ6ληuα

τo'; Λει;κδ τηΞ ΠJργo. Πρo'iδvτα

τoUζ με την'επωvυμΙα τηg Θεooα-

λoνΙκηq μα;. KεΙμενd τoυg ετrΙoημα

τroυ αναφaρovται ατηv MακεδoνΤα

τcυ ΑιγαΙoυ με τrρωτεδouσα την

τcδλη μαg. ηρ6μnρι)ξειq τοUξ τΓoU

μιλoδv για αuτδvoμη Mακεδoviα |_

oτoρικΞg δfrΘεv πραγ.μcrr'εΙεg τoυξ

,.oυ αvαφΞρoυv'ωq λ&6o iov'M. Α-

λiξαiδρο. Αρι'oJνται vα yρ&ψoυv

oτα Eyγραφ& τoυq τηv Θεαoαλovi-
Kη μΞ τo ελληvικδ και διεθvΞg δνo-

μ& τηζ. Η ετιθετικδτητα τωv Σκo-
.:]-.:v απoτοJ.τεται μδvo απδ τηv δΟ-

Vαμη τcj EλληvIoμoυ. Ατιδ τη δι)_

ιαμη τι.]y Ελλη',cυv, τωv MακεSδvων,

δλων μαq πoU σUγΚεvτρωθflκαμε o'η-

μερα για yα βρovτoφων&ξoυ'με:
'oλoι oι 'Ελληνεq εΙμαoτε εδδ.

l>Eiναι δυvατδv vα δ'εxθεΙ η .-
ι'Ι:lειη Ξυρωπ_:1 δτι 1lε αυτΞ; τιq ε-

viiργειεg δεv ταρα6ιιiζovταl oι δ-

ρol τΟU iθεαε τov τιεραoμivc Δε_

κ:μ6ριc; Διcc;εiται καvεig δτι n ε-

πιθcτιl<υτητ'α αυτη τoυ oη;.lερινoi α-

δJναμo': και αvdrνυμoυ κρ&τoυq δ'εv

θα κλιμlακωθεΙ αργδτερα δταv αυτδ

ανδpωθ:i; 'l-l αμφι6&λλει καvΞvαg

δτι η αviyειιτ i<αl η αvυπαρξiα oι-

κoνομιr<ηg αuτoδυvαμiαg δεν θα o-

δηγfrαει αε &δηλεg και αvεξiλεγκτεg

εvJργει"g τωv λαδν τoυ κρ&τoυg αυ_

τoJ;

>>Ei1-ιαoτε oυ1-ιφωvoι με τηv ε1τι-

θυμΙα τωv λαδv για αUτoδι&Θεση

και αvα7ι'δρlc,η. F-iμαoτε πρωτoπδ_

ρcι στηΙ/ υτrερ&απιαη των δικαrωμ&-

τωv τω]ν μικρδν fr αδυv&των oτov

'lτα1rκδc'' ι': ::i.τη. Δεv εξαρτfrααμε

τιοτi τιq φι}ιi'ε; 1-rα; fr τoυg τrρoσα-

να"rολιo";rο'j1 μα; α'πδ oτεv& oυμφi-

ρc)τα.
>Λiμε ι'αι ατo δικαiωμα τoυ κρ&-

-rοl]: 'τi:',, Σκoτι'[ωv vα ατιoτελδoει

α ':ll<εi'.tΞ':ο του δlεθvοLg δικαioυ και

_: ] ;-rα2:<τη κrατικη oντδτητα oτov

'u &:τη τη; Ευo-i.τηg, εφ'δooν o λα-

i' το'.' ετιιθι,ι.rεi 'ττρ&yματι αυτδ'

Ε:'.lαclτ: διατεθ:'μξvoι Kαι για τoUζ

vεiτcviζ μαg αυτoΟ; \''α επιστραTεδ-

σοUμε την τrατρoπαρ&δoτη ελληvικfr

ωιλiα. Να τoυg oυvδo&μoυμε vα αν_

τιμετωπ'iooυν τα τερ&στια τρo6λ{-

uατ& τoυq.

>oι 'Eλληvεg εTμαατε λαδg φι-

}'εl:ηνlκδq. Δεv τrρoκαλδoαμε πoτΞ

κα.:il'αy.
:;o ευ}.cyημiν'og λαδg μαζ περη-

φανεδεται τrωq &v και oλιγ&ριθμog;

κα_iδ:θωoε ετrΙ xιλι&δεg xρδνια να'

τρoqοδoτεΙ iηv ,oτoρiα τηg αι'€ρω'
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τΓδητα; με aργα ειρiνηζ, τoλιτι-
<nμoιj και δημoκρατiαq. Αυτδq oι

σρxaζ, τηg ειρ{νηq καr δημoκρατiαg
θiλoυμε vα εYκατασταθoJv μδvιμα
oτα Bαλκ&νια. Να γΙvoυv καθημε-

ριv,{ τrρακτικfr καr απαβ6ατoι &
ρoι σUvJπαρξηq τωv λαδv τηg xερ
oοvη.ooυ μαq.

>>Θiλou,με oτηv viα ,EυμΙlπη, oτηv

εvωμiνη Eυ,ρδτrη, η περιo1{ τηξ

Bαλκαvικ{q vα διαδραματΙoει oτrou

δαΙo ρδλo. Ατrδ την γεωγραφικfi τηg

θΞoη 'εvδνει τηv Αoiα και Αφρικ{

με την ητrεrβ μαq. Aτrδ την €0νο-

λoyrκfr τηq αιiΦεoη oυvδEει τηv Α-
vατc\η με την Δδoη. Mε τηv ιστo-

ρικη τηg ταυτδτητα ετrι6ε6αιδyει
την αv&μειξη τωv τroλιτι,αμδv.

>>H τrατρiδα μαξ και ειδικδτερα

η περιoxfr μαζ τηζ Mακε'δovΙαq, α-

τroτελεi τov xδρo πoυ δδvει γεω-

γραφικ&, εμτrορικ&, oικoιloμικ&, πo-

λrτιατlκd τoUζ 6δφιoυg yεΙτoviq

}ιαζ με την ΕoK, με τov αvατολικδ
κδoμo, με την Mioη Αvατoλ{' oι
δυvατδτητεq και πρoo1ττι'κΞq τou'μs

γαλδτερou λιμαvιoδ τηg περιοx{q,
τoυ λιμαvιoδ tηζ ΘεooαλoνΙκηg,
Tρoσφδρoιrrαι yια ιrα γiιloυv κρiκoq

oivδεo{g τηq με την Mεαδγειo.

>>Αυτδ τo μΞλλoν oραματιζδμαατε

Υια τηv xδρα μαq, Yια τηv Mακεδo-

viα ,μαg. 'Evαv τ&πoy τoυ θα εvδ
r,:ι. 'Εναv τδπo τrα.l θα απoτελδαει
-τ-',t αyατoλικf τrJλη τηq Eυρδτrηg

μαg. 'Euαv τoλιτιαμδ και μια δυ-

vαμικη τroυ θα 6oηΘ{ooυv τouq yεΙ-
'τοvi'g μα3 vα εvτα1Οoιiν γgηγοβτε-
'ρα στην αvτΙληιpη κα ιτηv τrραYμα-

τικδτητα τηq δημoκρατικfrq ευρωπα-

iκηq δvωαηg.

>oι ΘEoειq μαq δμωg αυτig δεv
qτoτελοδv για μαζ uπo1ρδωση και

yια dλλεq δυνατΦrητεq. Σε μΙα δη-

μoκρcrτικ{ κoιyoτroλιτεΙα, δλoι τrρΞ-
TτΞι !α δΙνα.,,v μ,ε ειλικρΙvεια Yια ιrα

:δxoυν τo δlκαΙοrμα vα ζητoδν'
>Δεy εiμαι δυνατδν η αxΞoη αυ-

τ{ τroυ ετrιζητoδμε και ετιδιδκoυ'με
καθημεριv&, vα δaxεται επιθEoειq ι-

δεoλoγικEq και πoλιτικδq και εμεig
'vα μηv αvτιδρoδμε 'με αγαv&κτηαη.

E

>Tα Σκδrrια με τιq μfoρι αξμε-

ρα εvEργεrδq τouq Exow 6&λει δυ-

vαμΙτιδα ατα θεμilια αιrτ{q τηq

τrρoσrτ&Θειαq. oι &φφvεq δμωg ετrι-

λoγE'q τoυq oδfrγηoαv σε Eyα εκτrλη-

κτικδ crrroτEλεσμα. Στηy ταλλαΙκfr

συσπεiρωση δλωv τωv Ελλ{ιιlv. Στη

αημεριv{ αιεπαν&λητrτη αιryκδvτρω

αη. Στηv υτriρ6ααη τιοv τroλιτικδv

και ,κoμματι'κδv 'μαq διαφoβν'
>Παραμερioαμε τα μικρ& και

μεγ&λα πρo6λfrματ& μαq και 1τρο-

τ&ξαμε ωq αr.δxo την διατηρηoη

τηq εθvικfrq μαg, ταυτδτηταg' Aπδ

αυτfrv λοιπδv τηv λαoΘ&λααoα οτtλ
voυμε μΙα μovfr. Δεv ετrιτρiτroυμε,

oδτε θα επιτρδψoυμε oε καvEι'αv vα

τrρo6δλλει αξιδoειq αε 6&ρo9 τηg

Μακεδoviαq μαq. oι Mακεδδvεq εi-

μαστε ε&b.

>Aυτδ τo'μfiνυ,μα Θα πρδτrει η

κυ6δρvηo{ μαζ ιrα τo τrροαΞξει ωg

κδρη φθαλμοδ' ΕΙναι η θΞoη τωv

εκατoμμuρΙωv Mακεδδvων. Eiι'αι η

θδαη που oι πρoηγoδ,μεvεg ατiλειω_

τεq γεvεδq τωv τrcrrΞρτ,lr μαg καi ο'

επερxδμεvεq γεvεδ'g τ<ov τταιδιδv

μαq, δαo Θα ιrπ&ρxεl αvQρrΙrπιw1

μviμη, μαg 'καλoδν vα τηρο'δμε α-

διατrραγ,μ&τειrτα.
>EΙvαι η πρδταoξ μαq, αλλ&

και η δδαμευα{ μαq πρoq τηv τo-

λιτικ{ μαq ηγεαΙα. Ταυτδ;ρovα- &

μωq, εΙvαι αv&yκη vα πoδμε και

μiα &λλη αλfrΘεια. Tα Bαλκ&yια

τr&vτoτε frταv o xδρog με τιq ιδr-

αΙτεμg ευαroθηαiεg τoυq, {ταv η

τrεριoxη τoυ η ειρηvη δοκlμdατηκε.

Φo6oδμαoτε δτι και αξμερα, παρ&

τιg δuιrατδτητεq καλδv τrρooπτικδv,

δεν δτrαυααι, vα απoτελoιiν αημεio
τρι6{9 και ταραxδv. To λΞ.με εμεig,

τroυ η xδρα μαq εΙιrαι vηαiδα ατα-

θερδτηταg ι<αι δημoκρccτiαg.

>ΠιατεJoυμε δτι η διεΦ{q κoι-

v'αrητα, oι ιαxuρoΙ αι.πfrq τηg επo_

xiq θα ττρEτrει vα τrρoαδξoυv τoλi.
Θα πoδτιει oι εvΞργειεq και ατroφ&-

σειζ τoυξ να Ξxoυv τα oτoιxεiα ε-

κεivα τrα-,l Θα εξοroτρακiooυν τιζ
πρoUτroΘδoειq ποU θα δδooυv o'
αυτiv την τroλυτ&ραxη τrεριo1fi τηv

δυvατδττpα εvξ ειρηvικoδ και καρ

πoβρoυ μδλλoιrrog.
>AπευΘυνδμαcrτε δλoι rμαq, δλoι

oι 'Eλληvεq και ειδικδτερα oι Mα-

κεδδνεq, σroυs φΙλoιrq 'μαg τηq Eυ-

ρδτrηζ. Toυq Θυ,μΙζouμε δτι η Υη αU-

τ{ τoυ Αριoτoτδλη ανακ&λυψε πριv

25OO xρδvια μiα Ewoια: Tηv αλ_

ληλεγβη. Αι.,π{v τηu Ewoια η Eυ-

ρτπαΙκfr Koιvδπητα Ξxει καταατ{-

αει ηΘικ{ ετrιταy{ Yια τιζ α1Eoειq

καl τηv πρoατααiα τωv μελδιr τηg'

>H Eυμirπη εivαι ιrτrο1'ρεωμivη

vα εφαρμδαει Evαιrrι τηq Eλλ&δoq

τηv ευριυπα'iκ{ αλληλεγγiη. Μακε_

δδvεq τrou oυγκειrτρωθfi'καμε εδδ'

>Mixρι oΓiμερα oι φΙλoι μαξ σ,

δλov τov κδo;μo &κoυγαv τηv φωvi
διαμαρτuρiαξ τηζ Ελλ&δog, δπωg

αuτ{ εκφραζδταv στηv εττioη'μη δι-

πλωματικ{ γλδααα απδ τηv υτεri-

&:vη πoλιτικi ηΥεαΙα τoι; τδ'πoυ

μαq. Tδρα ακoδy xαι τηv δι'κfl μαq

φωvfr. Αg δoυv τιq εικδvεq απδ την

Θεoααλoviκη τηq l4ηq Φε6ρoυαρi-

oυ. Aq δοuν τηv αυθδρμητη λαοθ&-

λααoα τωv εκατovτ&δωv xιλι&δωv
Ελληvωv τηg Μακεδονiαq, πoι.l μioα
αε ivα πρωιvδ iδειξαv πδoo μικρι]
εivαι μiα πδλη 1.000'ο00 κατoiκωy

Υια ι,α xοημioει τηv oρYi τoυ λαoι].

Αq δοw τov ιεβ κλξρo, ταJq αv-

θρrΙrrroυq τoι.l ττιεliματoξ, τoυζ αv-

ΘμΙrπoυq τoυ μδ1Φu, τr}v vεολαΙα,

τοη γiρoιrτεξ, τα παιδι& πoυ αy-

ταπoκpiΘηκαy oε ξvα 'μδvov κi&λε-

σμα τoυ δημ&ρ;ou τηζ Θεσσαλovi-
κηq και το,rι, δημ&ρxωv δληg τηg

Mακεδoviαq μαξ. Αq δouv crτα εy-

δδτερατηq qη1{g αυτoδ τoυ ,μεy&-
λoυ τrλ{θoυq και αq ακοrσouv την

φεονd τoυ: H Mακεδoviα εiναι ε&b.

>Ag δoυv τηv ειρηνικξ δκφραoη

αuτoιj τou ει.lγεuι'κoδ και €rτroφασι-

αμδvοu λαoδ και αq την αυγκρivoυν

με τιq μιααΜδδoξεq κραιlγEg τωv

oφετεριαrδv. Η ακfuη δλcov τωv Eλ-
λdvωv ατrαιrrα1o0 τηq Υξζ, Φ'ββε-
τδ1ει αfl,μερα σε αιrrδ τo oυλλαλη-
τ{ριo.

loι 'Eλληivεξ τηq MακεδovΙαq,
τηq Θβκηg, τηq l-{τιεiρυ, τηg Θεα-

σαλΙαq, τηq Στερε&q, τηq Πελoπov-

u{αou, τηξ κρiτηζ, τωv vησιδv, μα-



ζi 'με τoυq 'Ελληιεq τηg διααrroρdg

εiναr α{μερα ε&b ατη Θεooαλovi_

κη. Η καρδι& τηq Eλλ&δog 1τυπ&
oτηv Μακεδοviα. 'oλoι oι 'Eλληνεq

εiιrαr εδδ'
>>EλληνΙδεq,'Ελληvεq, ofrμερα

δμωg oτilvouιμε και Eνα &λλo μ'{w-

μα ατrδ τη Θεαoαλov:[κη: To μfrw-

μα τηs εvδτηταq. Tο ατ'δλvoυ'με oε

μαs τoυξ iδιoυq και τηv τroλlτικ{

μαg ηyεoΙα. Eδδ, ατo κiιuιρo τηg

ιατoρικfrq τrρωτεδουααg τηg Mακε-

δoviαg, σφυριλατ'iθηκε δvαq δεαμδg

αv&μεoα αε κδμματα και oε ιδεο-

λoγiεq. Ετrι6ε6αιc}Θηκε τo μεγαλ.δ-
τερo τrρoτΞρημα τηζ φuληq μαg: E-

vωμivoι μεγαλoυργoδ'με. Αζ απoτε-
λEoει η ΘεαoαλovΙκη μαq αφετηρiα

μιdg νEαq αvτiληψηq, δημιoυργικflq

και ελτrιδoβραg.
>Mακεδδvεg, ατεiλαμε αfrμερα

oτο τrαγκδαμιo την ελληvικfr μοι,fl.
τηv φωv{ τoυ ΦιλΙτrτroυ, τoυ Aλεξ&ν

δρoι.l, τoυ Αριoτoτ,δλη, τωv ΑγΙων

Kυρiλλoυ και MεθoδΙoυ. Εκφρ&αα-

με ,μια ειoηvrκ{ αλλ&,και μυριδατo-
μη διαμαρτυρiα. To παλλαiκδ ouλ_

λαλητfrριo τηq Θεαααλoviκηq {ταv η
τrιo ευπρετrηq απ&vτηoη στιq ατrρε-

πεiq π,ρoκλfrσειq πoυ δεxτ'{καμε. To

μflvυμ& τoυ Θα μεταφaρεται σαν ι_

αχi αrr, δκρoυ ειg dκρoν.: Η καρ-

διd τηq Eλλ&δoq xτυτr& oτη Mακε-

δoνiα τηq, τη Θεoααλoνiκη>.

To ΨΗΦlΣMA
ΠoY EΓKP!ΘΗKE

Στo τiλοg, o πρδεδρoq τoυ δη-

μoτικol) αυμ6oυλΙoυ κ. Kατrεταvδ-

πoυλoq, δι&6ααε τo ψ{φιoμα, τo o-

πoio και εyκρiΘηκε ατδ τoυq oυγ_

κεvτρωθδιnτεq.

To ψηφιo'μα αυτδ θα oταλεΙ oε

δλουg τoυg αρμδδιoυg 'Eλληvεq και

ξdvoυq, δ1ει δε ωg εξ{q:

<<Εμεig or Mακεδδvεg, o&ρκα α_

πδ τηv odρκα τoυ Eλληvικoι] 'E-
Θvoυg καr τroλiτεg τηq Eνωμδvηg Ευ-

ρδTrηq, αυvηλθαμε o{μερα αε τrαλ-

λαΙκδ oυλλαλητηριo τηg MακεδovΙ-

αξ, τη ΘεooαλoνΙκη, εδδ oτην τrλα-

τεiα τroυ φδρει τo δvoμα τoυ Αρι_

oτoτδλη και εγκρivoυμε oμδφωνα τo

ακδλoυθo ψηφιoμα:
>>Mε δiκαιη αγαv&κτηoη και oρ-

yη δrατrιoτδvoυμε δτl η κυ6δρvηoη

τoυ υτδ εκκδλαψη τroλυεΘvικoιi κρ&_

τoUζ των Σκoττiωv, ετrιxειρεΙ να νo_

:'l'. :::'1,.:
,,η:' 11;.'

μι,μoπoιηoει τo σφετερισμδ τou o-

vδματoq τηq MακεδoνΙαq και ιlα α-
πoκτ{oει εΦικ{ ταυτδτητα με δvo-

μα fl ovoμαoiα τroυ ατoτελ€Ι lστo-

ρικη, τroλιτιατικ{ και εθvικ{ μαg
κληρoνoμιd. Tαυτδxροιrα εκδηλδvει

κληρovoμι&. Tαuτδxρovα εκδηλδvει

με πoλλoJq τρδπroυq μια αδιcnμφι-

o6flτητη επιθετικδτητα Kαι ετrεκτα-

τικδτητα κατ& τηq xδραq μαξ.
>Θεωρoδμε δiκαιo τo αΙτη'μα τωv

λαδv yια αUτoδι&θεση και αναγvd]-

ριαη. Στηv περiτrτωoη, δμωg, τωv

ΣκoπΙωv, αυτ{ oτρδφεται ευθaωq κα
τ& τηg δικi1g μαg ιoτoρικfrg ταυτδ-

τηταs Και ι)παρξηg, δημιoνργδνταq
τrρoi.lπoθδoει g διεvδξεωq και απoστα
ΘεραoτroΙηoηζ στα Bαλκ&vια.

>H Ελλ&δα, xδρα δηiμoκρατικfr

με εθyικi oυvo1{, με τo υι{:ηλδτερo

ετriτrεδo αv&πτuξηq oτηv περιoxi,
μ,iλog τηg ΕoK με τηv παΦoλoγoJ-

μεvη διαxρovικη πoλιτιoτικfl τrαρoυ_

oΙα και τrρooφoρd, ατrοτ€λεΙ τrερισ-

o'δτερo ατδ κδιθε &λλoν, κl)ριo πα-

ρ&yovτα σταθερδτηταq και ειρflvηi
oτα Bαλκ&νια.

>>Διατραvδιloυμε τηv ετrιΘυμiα

μαq vα ξ{αoυμε, δτωg π&uτα, με

:l.ΙΙ&iτ.εiψ ',.l
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To K loΣΚ l

Α'τrρiλη; ν& 'vαι yελαcrτδg μoo1o6oλιΞq να ρixvη'

Tριyliρω ατα'μεα&vυxτα, γιoμ&τo τo ΦεYΥ&ρι

κι ατr'δ τou Biρμιου τιq τrλαyιδg δρoo&ro τ' αyερdκι

να KρUφομτrαiνη τρυφερ& ατηg Ν&oυααζ τoυζ

κδρφoυq..,

'Av μτιδρειεq oλομδναxog ατo Κιδακι, oτα τrλατ&vια

να περτrατ&g κα,l oΙδ':oo στα στiθια τηv καΦιd σoU

να τη'y κρατ&q, Θ' αvτi'κρυζεq θλιβμ'Ξvεq

αvτ;δv κgι γυvαικδv μoρφaζ, Θ' &κoυγεq μoιρoλδγια'

To,υ Θ,ωiμ6 Γα6ριnλiiδιι

κι α'τδ τoυ Γερoτrλ&ταvoυ τα μ&τια τrληθog δ&κρυα

ο-τα ματο:μEνα Χ'δ]ματα α' αυλ&κια vα κυλ&vε'

Kαι τoUζ oφραγμE.voυg θ& 'βλεπεg να oE'ρvoυιlται να

τrιoJvε,

<rαν ατrδ διακoτιδτηρο ατερvd vα κoιvωvoJvε"'

Ατρiληg v& 'vαι, oλδγυρα μoo1o6oλιig vα ρ'[xvη'

Kατ&μoν'og vα τριγι.'ρv&g ατo Kιδcrκr, crτα πλατ&vια'

μεg τ' &κραΧτα μεσ&ruΧτα, yιoμ&τo τo φεγγ&ρι'

και v' αl,ασαivηg λεJτερα τoυ Biρμιoυ τov αΥ'ρα'"

Fl ΖΑΦEΙPΑΚAΙΝΑ
Θρηvοg βαρ'j;, λαδ; τroλιig oτη Σαλoνiκη τr&ει'

oκλ&6α κι η Zαφειρδκαινα τηξ Ν'ι'doυoταq

ζcυ'μπoiλι...

Kα6&λα ατ' &τι τoυ o Λoυμτroιjτ'κι δλo

oυxvoθωφΙ την

κι δλo τα κ&λη τη; 'μετ,ρdει, xαvoδlμισσα τη Θiλει

ν'α τη oτoλiαη μΞ φλcUρΙ και με μαρyαριτ&ρι"'

Kι αv τη; u:λ&η, δεν τοv αKoJεl, θωρ'εi την' δεv τoy

ο\:__.
P/lΞlιaι,

τi i1ει oτα αι€:κ& καημδ, τα μ&τια δακρυo'μ'iνα'

Δεv κ),αi:l τc',, καπετ&vιo τηg, δεv κλαΙει τo ριζικδ τηq'

μ,5v' κ)''αΙ:' τ:'i μαιiρη Νι&oνατα, τηq 'Αvoιξηq τo ρδδo

τrcu τo τg-'yηααv οι &πιo-τoι μεq τηy καpδι&

τ' Ατρiλη.

To_PfiEΓAΛο EΘΝ Ι ι<o ΣYrιΛArι i"f,TΗP Ι c TΗΣ ΘEΣΣAΙlοΝ Ι'ΙζFΙΣ

Σ:vεxεια απδ τn o:λiδα 9

τouq yεττovaζ μαζ με καλ{ oυvερ_

γαoiα ,Kαι ειρiΙ,η/ μΞo"α oτα oJ'lo-

ρα τoυ Exoυv oρΙoει oι διεθvεΙq oυν

θηκεg. Δεv θα επιτρΞψoυμε δμωq oε

κανδvαv vα πρo6&λλει αξιδσειξ σε

€,&ρoq τηq Mακεδoviαq ,μαq'

>>Xαιρετiζoυμε τηv αyυτoΧδρητη

oτα&oη τωv πoλιτικδv δυνδu:ω''

πoυ επι6ε6αιδvει τηv εvδτητα <α'

απoφασιστικδτητα δλιov τωv E'}'i'i-

Vων.

>>Tδρα κρiνεται η ευρωτα[κi α]_

ληλεγγι)η. Kαλoi'με, λoιτrδ';' το;ζ

ΕυρωπαΙoυq σUμπoλττεζ μαξ να :rr;

αυνδΞαoυv τo δvoμ'& τoUξ μΞ _τcαξη

τιoυ ευθ-ωg τλflττει τηv ιoτoρΙα και

τηv ταυτδτητα δxι μδvo τωv Eλλ{_

Vων σ-.*μτΓoλιτδν τoυg, αλλ& και τηg

Eυc'jτηq cλδκληρηg. Kαλoδμε λoι-

":τδv τιq ηγεαiεg τωv λαδv τηζ Υηζ
',,α α';ι'εoγηc9':'v στη δrατηρηoη τηζ

αταθ:οδτηταζ και ειρivΙlζ στηV πε-

ρlοxj uαg. Η ιo-τoρiα δεν απoτελεΙ

αιrτικεiμεvo διαπραyμ&τευσηζ, αλ_

λ& εiναι ταυτδoημo τηq αλflΘειαg'-

>Η γλδooα τoυ ψηφΙαματoq αι'_

τoJ, γλδαoα ελληνικfl, εivαι η γλδo
σα τoU ΑριoτoτΞ.λη, τoU M' Αλεξ&μ'

δρoυ, των μvημεiωv τoυ μακεδoνι_

κcJ xδρoυ.
>>Kαλεiται η κυ6Eρνηoη vα στα-

θεi oτo πvεδlμα και στo μfrνυμα τoυ

ψηφioματoq και τoU αημερινoJ oυλ-

λαλητηρΙoυ. o λαδq τηq Mακεδoνi-

αζ Kαι τηq Θεαααλoνiκηq ζητ& ατδ
τov υπoυρyδ τωv Eξωτερικδv vα αυ-

νεxΙαει αγωvιζδuενoζ Και να μηv δε-

xθεΙ τηv αvαΥνδριση του κρ&τoυg

τωy Σκoτriων με δvoμα fl ovoμαoΙα

πoυ θα περιλαμ6&νει τη λEξη <<Mα-

κεδoviα>>.

>To ψfrφlαμα αυτδ υτoγρ&φει η

loτoρΙα τηq Eλλ&δαg και πρoσυπo-

γρ&φει o λαδg τηq Mακεδovταξ>)'

Θ,EoΦAλtΕΙA ΣTΗ BrE'ΡoΙA

,o,.ερxoμδc τωv Θεoφεvεiωv oτη Bδρolα τo

l εtρ. δημiρxου tsερoiαc κ"

l0

δτoc 1 909 (κατ6

Aν. KαρoτΖδγλoυ).

τηv εκτiμηoη



ΝEA AΠo THN ΑYΣTPAΛIA o-sH$ffiΨρ'"Ξfi
Jημa:ιε6oυμe' ωπocπαcψαnω ατ6

-τ,'ι evτ1ψερ!δοι <o ΚioΣMoΣ> πoυ

1rz; dcτειλε ο cυνεργ&dηΞ 16ι1 ngι'ι''o-

δ'.ν"aυ μαg
,{H NΙAΟΙΣITΑ,

Oι Θ'6oειq XΦoυκ και
Χιoιi,cyτoι, γιiρω απ6 τo

(Mακεδoνικ6ll

.\';τlπ':o:ωπεiz ομcγεvιi.lν ε!.y-ε

ττp rνειp ασι!'{'ντ1 a6δoψαδ α" aυν α'lτη'cτ1
,μs τoν Aυoτ'ραλ6 πρωθυπoυργ6
Mπo1.ιπ XιΔουy, y"αL τoν oxlιilδη υ-

πo'ιρ''Υδ Eξωτε.ριπιilν, γe9ουocωsτi1
P6;ιπε,ρτ Χιλ 'ωπ6 τoιq aπo[oνq ζtγ
T'Υ!ισσ:1\ '.)σ. ξε'xωθαρ['oουν τηE ,θ,3oει6

τoυζ .στo λε'γ6μενo .ιMαxο,δoγιx6>>.

T ^η'l αντ''πiροαωπεiα ατo'τeι)'οι3ιcω')

μ6λη τη6 lOlμoσπoyδιαζ Παμ,μαxεδo.
ylxιiν Εyιilo'εωv AυcτραλiαE, τηE o-
''μocτaνδ[αq Eλληνιx6,v Ko'ιvoττ]των

xαι Εyο'ρ''[1'1 ^r'αL .τη|ζ o1ιοoπoν,δ[αg

Φιλαν'θρωπιxιiν Ey'ιiroεωγ.

Tδoο oτον πρωθυπoυργδ, δ,oo 'ν'ωι

στoy εxηρδaωπa τη€ ωyτιπoλiτευ-
oηs,ατιδlθηxαv υπoμ'rτiμαfiα. ετ^1'Θ-

τι2'''ψLνω γ-α'L υπηe:γρα.ψψ['νω q"1τδ

τaυζ ψoγενειων'αlζ εχπlρσσ6πoυζ

xαθιil6,xαι πλη'ρaφ'a9ιωιυα 6γγ ραηα'
Σε ερ,ιbτηoη 'α,v η Aυ,cτρωλiω π,ρo-

τLΘετωc να α.νατνω?[oε," την Δηι!o-

xρωτtα τωy Σxoπiων, o πρωθ,υπου'ρ-

γ66 Mπoμπ Xιioυx εiπε:
uH θdαη τη€ Aυ,cτραλLαvtlζ v'υ-

6iιpν^r1oτ]Q θ,α βωoιoτε( cτιq α,ργdg

του ΔιΦ,νooj6 Λι'xαiου γ'(λL '5τη\)' στ&-

ση 1τaν 'Θα xρατi'ρaι η ΔιoΘντ)6 Koι-
νbτητω. E Aυ,cτpαλiα aε ,xωψiα

πεpiπτωcη δεν π,ρ6xειταL ^ιx. ανιι-

γνω,ρ|oει xρ&3o-q πον θω θ1ει εδαφι-
zJ; διεxδιιτ]oειρ>'

o εxπρ,δoωπoζ τηζ ων,τιπoλiτευ-

:η; δηλωcε 6τι ,δεν ν,rcθ"ρxε'' xαθoρυ-

c','-{νη θξoη ,cτo θdμα αυτ6.

Σ1ε:ιxi 'με την π,ρδoφατη δi1}'ω-
j'li Ξ.J') Σγ,rτ'.ινο6 πρωθυπoυ,ργο6 x.

}Ο.::'j:sυ ΙLα μελλovτιxτi {ξρυoη

\'lz-ρι7.'. z',-ι5 Π1ρaξε^rεioυoτω Σιδ'
7'.7' '/g.'- 'ιε|)'''νι'.ιi1 τα't ανα6&θμιoη
οι Π7ιfra!ι ο ι'Χωαυι δηλωcε 6-

τι Σεv γ;ωρiie'' τhoτα.

tκoτρ ατεliα δ ι α φιirτιoιiq
τoυξ απ6 τ,α Eλλnv6φωvα

TΙμπiματα τoυ ALP
E'πιsτoλτj - ενηηr6ρωoη για τo λε_

γdμενo <Mαxε'δo,/ιx6, απ6'cτειλε η
Κεντρ'''xi1 Βπιτ ροπii των Eλλην6φω-
νιυν Tμη,μ&τ'ωΛ/ τoυ Ε'φlατcxon3 xδψ-

1ιατο; Bιxτωρ[αζ π'ρoζ δλoυE τoυ6

oιμaσπo)'!διοιχ o6g xαι" Πoλιτειαxoι1g
Εργατιτ'ο'jg βoυλευτd; τηG Αυoτ,ρα-

),i..r.q.

EρYατικoi 6oυλευτ6g
καλoιivται vα μnv
π6οoυv Θιirματα

Σλα6o -Mακεδ6vωv

Σττiν επ''cτολ^i1 τcν[ξεται ιr9 σα-

φi1ιε'"α 6τι dιcι'ια xαι a'.,'γαν'ιboειq

τηζ Α,loτρzλiαζ πρaπαγανδ{'ζoυν
'Υ'α|" παραπ)'τ;ο.,φορa'3ν ιaετ'.x& ι,ιε

την λε,γcrμενη ,Δη'ιoxpατtα τη; Mα-
xεδoνiαgr.

Flπ,ειδf , μεταξ'3 &).λω^z, η r'α?α-
il'ηcoφδ'ρηιτη ιυ:{ :ιπευθυ ν εταL "ισ'.

cε frηατ'υτ'o'5; pουλευτdq, τα ελλη-
νdφιυr,α. τ'μi,ψατα σ-τ,oφ&|σLσαν νσ.

τoυ g ενημε'ριΔ'c oυν a7.ει'. τ'θ' !

*Γyω.ρ iζoυ,μs , :oν[iο'l'l . Lτ'' o'' Σx''
πι'ι'lc! τηζ λυs=7ιλtι: ιEιαxoπι'
πιθtζoυv oμoοπoνδιαx oυ3'xα'' ΙΙ ολ''"-

τειαxo'3q βoυλευτd6 τ''x. |)α πετιi'1oυν

αναγν(ilpι,cη τoν <<xP&'-ν.!\Jξ τουζ> y'α"a

τω,r' εδαφιxιbι δι εxδ''τ"i,cι'b'l τoυζ.

nAπ6 τoy xxτωcγ'''ψΔ ττιζ τΕ'ρaπc'-

γ&νδαq πoυ ,δ,d1oνται o'' Κoινo6o'ι-

')'eυτιxo|, oρ.ιoμdνoι εν,δd1εται Υα

πωραπλανη'Θoι\ν α.α,'6 τι6 διαcτρε6λη

μ6νε6 θdαειg των Σλa6o-Mαεεδd-

^i,ωγ>,

Στηv ,cυν,d1ε r,ω γLνετα.ι η-ιιω oιiντo-

μη αv&λυoη τηE πoλ,,rπoλιτιψιxτj;
πoλ'ι.τυx:i1€ πoυ υπoστηctζεταc xαt ε-

φωρ'μdιζεται απ6 την Αυcτραλιων{
xιrtερνηcη' 1(αι υπoγρ'αμμtζeται δτι.

ιοτ6"7oq τηq πa}'ιτιxi]E ,αυττ)6 ε(ναι

η απoδoγi1 των xqrτo['xων τη6 Αυ-
cι1p ωλ.(αq, μεταy'Φστευτ Lut|ζ xσ"τα,Υ ω.

τi; τιι lcων πoλιτιby xαι τo διxωi-
ι ι1i τoυ; νι δ'.ωτη'ρt1ooυν y'α. να. α.-

',απτξoυv την γλιilooα "ωη:.q y"αJ. τ;ην

τ o\ιtι, aτ ι' xi 1 τ a υ q'τ.ληιρ o ν aψ υ ω.

"Σe xαμμι& πεrο[πτωaη, τoνiζε-
1σ'''. η τολcτιxi'1 αυ,ττj δεν εφαρμ6_

ζετα.'. ^για' να επιτρ,dπει oε ε'θyιot.6E

iιε:ο'i6τητε6 νω πλαsπoγ,ρα,φoιiν τηv

'.οτ,'C(α xαL \tσ' '!aονν' απαcπt1σειζ γιοι
rολ''τ'.ιη ντο'cτi]ριlξη αLτη|rL&'τω'ι

τoυζ πo9 cτηρ[ζoντα'. ,ae απ&"τηr.

Στη'v,α.lνd1εLα o. y'.γ'' Σ. Pετι,yι-
ωτη3 (τup6εδrpo]) , Χ. T'c'i'ρ'xαq (αν-
τιπρ6eδρa3) xαι M. Mι1αfλ (τρ"ψ-

1ιατ6α;) , το'l ιlπηρd,φoυν τηv Eπι-
oτoλi1 τaνξο'lν δτ'.:

.iH oημερι'ν{ xατ&.aταοη oτη Γι-
,''lγιaο\ι6[α y.x-L oL aδα,φιx6g διεx-
διιfοει6 τυlν Σxοπυαν6ν ae p&ρo7

:τ,: E).).d,δα; 'lτoγρetνo'l'ν, την ελλη-
''ι'xi1 frσ'pα.xtα τ\i Aυoτ,pαλiα6 να

ξεxαΘαρic'ει ττγl 'oτ&aη τηQ>'

Στην Eπιατoλi1 ωιτi1με ωδι&,cει-

cτα cτaιxε[α" απoριρ{πτa'νται 6λoι oι
ισχυ;pισ1Ιοi τωy ΣxoπιαyιΙν '6τι δτj-
θε,y εiγαι απ6γoνoι' τo,υ Αλεξ&νδρoυ,
6τι η Mαxεδo'l[Φ τσ)ξ ανtμeι τλπ.

Παρ&λληλω Φνιx.φβρoνaωL oειρ&
δηλιiloεων Σxoπιωy,ιil'/ ιμε τιζ oποiεζ
αποδ'sιy.^)η5e-.c"'' 6τι €γoυν ε'δαφιλ{q

δ''eι>"''x^l1οευg a,e β&.ιρoq τηe Eλλ&δα6
ε,;ιil γiνεται γuνεtω xxι oε x&'πocα.

d"ρθια του Συντ&γματ6E τoυ6.

\κo'ρctπτεταL o Lο1υρLσ|ιJ'δ -< '3πωa-
ξη; r,1\rαueδο"lcx+ιζ" μlειoν6τηταg
cτη,, Eλλd,δα ται τoν{ζεται'' δτι υ-
;θ,ιγe'',μdνo Moυ,οoυ)4ιαν ιxi1 με ιoν6-
-"ητ.ι τ'ο') απoλη.ι6&.νει icω6 διxαι-
ιυ'ιι&τωγ.

Π l'''{',λ)'τ,)'ι'ιπ.'γ,ραt,ιψξeται δτ''

,cτηv λεγδμενη <'Δτ1ι'ιoιρ'ατ[ω τ'ηζ

Mα.xoδoνiα5, τa 45' 5Ο% τoυ πλη-
θυομo$ τoυq δ.εν εiν'αι Σλα,6oμαxε-
δ6νε_<, ωλλd' Αλ6αyoi x.&., πoν τια-

τατc'€ξoντωι'

B Eπιατολf v"αταλi1γεc ενημqριil.
νσlτα,ζ τoυE Αυoτραλoιi6 βoυλευτd5
δτι η Eλλdlδα δεν ' πρδιειτωι πoτ6
yοι αναγνωρiζει τρi"τoq πoυ 61ει
,λΦ, τo 6:ν\ιω Mωxεδoyiω 'xαι i.
xeι εδωφι*dg ,διεxδιxτioειE ω β.αρoc
τηζ' 
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Tα noλυοnμαvTα δ:αxρovtκΦ vot'rμαTα
Tα}v MακεδovlκΦv τ6φωv
oι α,vτιλf,ι}ειi τι)y πα\αιdlν 'xα-

τoixων βωο[ζo'nαι oe τ'ιuιδιxeq αξι-
ιbν ,διαφορετtxo'3q απδ τOυζ σημερι-
νodg. E )'αixii oγ6oη με τηly ιcτoρtα"

Υ'α.L i,α ,μνημ.εiα 'δατiiPηce πολλ&
oτor'γεiα αυτιi-lν τωγ αντιλljιpεων ,oτιg

σημερLγ6ζ oυνf,θ,gggE.

Ιι'α τoυ6 ταλ'αfiτe'ρουζ ξ^lα αντι'-

xεit;ιε',,,o ταυτδaρoνα lιε τηy ωφελι-

1ιιoτικi1 διααταcη ιΥ"σ.L ιι$L& xαλλιτε-

aνtxi1 xαι αιcΘητ''x^i1 δ'.α'cταoη.

H τ61νη xσ"L η 90'o'eοφ[α i1τ'αν

ενcωματωμ6vο; σττ1Υ xαΘη1tερινi'

xΡiση τLiν πι')α.^(|\&των xαι διy.ι δ-

πωζ σiiμapα ξεrιo'ir,dv! απ' την ξωi1
δ:εξαγ6;ιενη'lε oρυe1ι['νcυζ a,ιδι,xo'jζ

xιδρoυ6, απa οριo,ψ!";':c eιδιx6.q τθ'-

ξειq xαι σ€ a,'''.,q\'6'rcυi e''διτουq aρδ-
γoυζ.

T'α δημιoυρ^γi,l,ιατω τoυq τα oπi-

a,L.'ι1 τα δτψδcι.α [.ργα, τα ωγ&.\ψυ.-

τL' τα" oxε6η x.λ.π. δεν απ,46λεπαy

4ιδνo oττ1ν π'ρ,αxτcτ.i1 'διi.'cταoη τη,-

ξω{q, αλλ& y.σ'. '5την nygl''ματι.'ι{1.

Λειτoυ,ργο'ioαν σαν ι,ιξ'σα επ'ιιοι.νω-
yiαζ γ"αι eξευγενια1ιo,5 τιυγ' ,θειbγ xαι
τωy y,εxριily.

Στaν xιbδcxα' αξιιiν των α'i)Nαiων

να,iyργe 'ψια πτυγi1 r,oυ εν'eρΥoπaL'

ο"lCι ιην αναπτ'lξτ1 -νηζ τξxνηζ xαL

τη; φιλο:oφLαq τ'αι αφοιρo'3οe τη'ν

!''lνοια τη; ζιυτ]; cαν αγα6α3 ανα'ν-

τ,'y,ωτt"oτ:ι.του, 1ιeγα'λ'jτe ρoυ y"c.( Lδ-

ιραι'δτερo:s αr'' -;oy'Αδη τ,a1) τον

φι'iτωζοντα.ν cγ'oτe'.νδ ιαc ν.ρ6a ,<Βα'

oiλειor. Evιil η o6γaρaνη <Χοιcτια-

ι'ιlιi, €Ι:η,cxetα πpaθ.γeι την ιδ'dα

ε','6ζ ΙΙα{.ωδε[coυ (α.ωνια ζω{) που

τρ!τε'. να τ"ατι'xτ'ηθεt t.ι'ξ=α x'π' -ν\)

π,ρoaτoι1ιαo[α cτην yi,υνη ζωf . oι
'αρaαioι εtγ.αν ,'λο''π6ν |).Lα iτl.o r'τa-

oγειωμdνη ε,.\''xpcν'i'1 αντ0'ι1'!τ1 γ'.α
τον 'Θ&llατο,61ι 6μωg yJυγ:χγi. Eπ,ει_

δt -o 'Aδη; ηταν ι&τι γeιpδτeφa
α.π'| την γriινη ζω{, γ'"' αυτδ o νe'
xρδg γι.α να "π^9ρ&'oει 

τ.α\&n, [πp'ε-

πε yα μEταφeρθet 'oτoν 'Aδη ψιε ε_

12

xetry e z c,.,l.'lτ,"'y. ε i'',,. εν α, τ ο'l απjz".τηc e

xατx ττ;i δ''!.''rκεια" ττ|Ξ ξι!-iiζ 1.υ'
πω δριξι'"l :nΓιy tPo'-:υΧil|'xδττ1τ& ιο'l
y"η"ι xθ'νc'ν ττ1 ζιιi1 iCD a,L.ι ανeιτ,.

o': M:xsδcγ ι v"ι[ τωφcι ε'ιφι:1ιζo'l't

ψcα p'.λ'a'cοφ!'α .\x.'' |LLσ' xo''νων'.xt,

cγ6sτi. Ει.',ι'' τi c''4θ'νω:τ1 ττ,i 1ιι:&-
6αaτ6 ι.;6 τγl ξωi, cτο ΘzνLτο'

Tα ο'i'λ τσJ γ'αΙ\|eνoυ 'lΞxρr''i .''-
\tγclρq, σe το'pp'Jιp'δ'jφα'cμα. _-\υ:d

τoτoteτg:"τα",. ΞΞ μια διzτοσ''ιτ,r'''!ντ,

λ&,',''i xν' ι' τi )'α ρ'i αxα 5 Ξ |Γ'-1'\'j,L *Ji'" l τ ι

6.lι?y.O'φa.'{. ιι'' α'υιt, =e :ic'' ;''''l
πo).λdq φcρ!; τ' α'?,Χ-L:-Ξx:.'l'-7iι -1')

αντ'.οτο'.'γ.ε|' :τ'':, v-α'τo'-x!'Ξ: :._')'/ }Ξ-

x vων . \\ ! s α : :'l.l .Ξ τλφ ο'.l :','-i 7.'.','u'L''

επicηi :α ypi'ι ''1α 
,l.ντ''ιa:'ι'-ι'ιL L''')

^;,aτρο'3 (z<ιρi"cι'ια'τι) 1'-') ;'')')'!':
9 o'',ξ Ξ /' 1':'J. 7zι' l'ι\'lν : ι.'. ε''Ξ'. ι i''1'. ι
- ^'' -ι.. .'
lJa .4τ J'

λnο',ι:.''ναρ;ι αυτη; :'{i ι'r'.)'τ,-
E2τ1'' γιz τCν ,θ0.να'ιο,'Ξi''tι'' 'LL'. ','. Ξτ,-

ι'sε 2ι'i!; τυ,ν rl,θ€'1 3_ ti α' ='';''\'.: z"'l' ι ιz
oπoυ,δο.''ξ:ι'''α' αντικιL',ιe',ι =zυ 

{:z'

't6';τcq 5:ο')Ξ τι\?'''): ^(''7- 'l1 i'''Ξ''l''"'

)'"l'ic'iν ττ1; Ξιαγι"a'lti 1a\J 5io y.'i)$o

7ιb,ια.
Ncμiζω δ',,ιr':ζ 6τ'' τi βx0ι,.& δ'.α\ε-

7.''7+) y".ι,' α''α'"b'δο'iτi sν"tΦη ιιιν ωρ-

7.:'i.ι:l'l ^γ'.a ττp ζω'i1 |'e'i aa τελεiω-
'iΞ u.Ξ ττΡ Iτα('αΦωνi'α 1r'ι1 $qy'rt19''1 .

Toυ Δnμ. M6ρτoυ

H ιντ''τl.λ'δτητ:ι ζω{ - θθ.";ατc; 1i-
ν::r.: ξι,ll, - θινατaq - ζωli. Πιb;
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o Aπδoτoλoc Πα0λoξ σTn Bθρon
(8μιλiα τoυ ΓιΦργου X. Χιoι,iδn)

ΕκφωvιfuΘnκ,ε Tnv 99n Ιaυvioυ t991
oτο ({Β,ftμα του Aποsτδλ,oυ Πα$λoυ}) τnq tsdρoιαq

rτ,Ρor1oΓoΣ

Τ,6 πfρc'cμα το6 'Απooτ6λo,υ Πα6λoυ &π6 ,τfv 86ρρoιαν :['
vαι μιd dvδειξ:g δι& τfiν oημαoiαv ηq τε6λεω9 dπ6 τd πριilτα 611_

ματα του Xριcτιc:νιομοιi. 'o 'Απi,oτoλoq Πα6λoq dδiδαξεv €πi

tμiρoζ" iριrι'ε('ει τdc 'Αγ(αq Γρ,αφdg κα( dποδεικ'v'0ει 6τι εig τ6'

τρ6,οωτ,cv τ,ο6 'lηαcιi Xριcτo6 dκπληρcivourαι 6λαι α( fπαγγε-
λ[αι ,κα( rρcqr,τε[αι τηq Παλαιdg Διαθτftκηq. oι πριbτoι πιoτoi' oι
περιoο'6τερoι'Eλληι;εg, δnμιo,uργo6ν τηv πρι.1τηv yριοτιαvικri'.l
Eκκληo[,αv ε[< τr]v τι6λιν, vεyoν6q τ'6 6πo[ov dποδεικν0ει τljv τrνευ-

ματrκfrv rαλ-}'ιfργειαν τd,ν κατoiκω'v' τη1g .κα( dτoι τjr Bfρρoια dνε-

διjετ,αι τ;c'v X'ριoτιαvιoμ6v καi καλε[τ'αι νd παiξη oτroυδα(ov ρ,6'
λov κ'αi vd αυ:μ6dλη κc'i α*τ{ ε[q τ6v 6κxριοτιανιoμ6ν τlig περιο-

x{c τηg κα[ lκατ' dπdκταoιv τ{q Mακεδovfαq καi ακ6uη κα( τoυ
Bαλκc.νlκο6 γιi'ρoυ.

E{yc'ριcτo0Lμεν κα( tκ τηc, θEαεω9 τα6τηq τ6ν ioτορικ6ν τ,o6

τ6πoυ ι',αg, Δικη'y6ρoν κ. Γειiργιaν Xιoν[δην, 6 6πoioq dπ6 τ{ν
iδικ{v τ,oυ ο:κoπιdv μf τ{ν ξμιλiαν τoυ, ]μdζ fδιυοε μ[αv διd'οτα-
aιv δrd τfiv f7.ευ,cιν τcc 'y'.ποοτ6λcυ Πo6}oυ εiq τiν Bd,ρoιαν.

t o Βερρoiαg, Kα,μπαviαg 'κα[ Ναoιiαr1g ΠΑYΛoΣ
yραφixc εΙ δxoι ται)τα Φτωq.
l2 ΠoλλoΙ μ'Ξν οJv εξ αυτδv ετrΙ-

στεUσαv/ και των EλληvΙδωv γUyα{_

κδv τωv ευαxη,μδνωv και ανδρδv
oJκ oλΙγoι.
13 Ωq δε Eγvωoαν oι απδ τηg Θεo-
oαλoviκηq loυδαioι δτι και εv τ{ Bε-

ρoiα κατηyγΞλη uπδ τoυ Παι}λoυ

o λδγog τoυ ΘεoJ, frλθov κακεi oα-
λεJoιrr'εq τoυg δxλoυq.

14 EυΘδωq δε τδπε τov Παδλov ε-

ξαπiατειλαv oι αδελφoΙ τoρεJε-
αθαι ωq επi τηv θ&λλαααv' ιrπiμε-
voν δε δ τε ΣΙλαq και o Tιμδθεoq

(ΠPΑΞEΩΝ, κεφ. ιζ', ]o - 15) ::'^
lO oι δε αδελφoi .rθλ; δ," ';; 

15 oι δE καθιατδvτεg τoy Παδλov

vuκτδg εξEπεμι|.lαv -, ;: π"o^", :Ι*"' 
αυτδv Ξωq Αθηvδν' και λα_

και τoν ΣΙλαv ειg Bδρo,αr, .';;r., 1u:'^' 
εντoλiv τrρoqντoy ΣΙλαv και

τrαραγεvδμε'ιlo, .,, .n, ;r;;";; Τιμδθεoν iνα ωq τξιατα Ξλθωαι

απηεoαv των loυ'δαiω'. ' ' ' τrρoq αυτδν' εξfrεααν'

l l oιiτoι δε fααv ευγεvEατερoι τωv Αyαπητoi μoU Xριoτιανoi και
εv ΘεαoαλovΙκη, oΙτινεq εδEξαντo καλiq μoυ Xρrατιαvδq τηq B'δρoιαg.
τov λδγαv μετ& π&oηg πρoθυμΙη, I. o εoρτξωv σiμερα, oεμνδq
τo κcιΘ' ημiρcrv αιrα,κρΙνoντεq ταq κα| ειrπρoα{γoρog, ιεβρxηq τηq

ΑΠοΛYTΙKΙoN

'ξοs δ' Kαv6ν.α πioτεωg...
EΘνcbv αε κfρυ,κα, και φοlατf1ρα

τριαμ6γιατoν, Bερροι€coν διδ<ioκα
λov, oικoυμ€νηq αγλdiαμα' ευφρo-
α6νo19 γεραiρoμεν' τουg ηycirvαq
τιμιiιμεν, και τ&g βααdνoυg δια
Xριoτ6v, τo oεπτ6ν αoυ μαρτ6ριoν,
',\γιε Παι1λε Aπ6,oτoλε, πρ€oΘευε
Xριoτι5 τιb Θειil, αωΘτjνα ταq ψυ-
Χec ημ6ν.

o ΑΠoΣΤoΛoΣ ΠΑYΛoΣ
ΕΙΣ TΗ1Ν BEPPoΙΑΝ

μητροπδλεωq τηq Bδρoιαq Και τηζ
Ν&oυααq κ. Παδλoq πρδτειvε vα
εΙμαt o ομιλητηg oτoν φετιvδ εoρ-
τααμδ. Tov ευxαριoτδ για τηv τι_

i-ιη.

Πιατεδω δτι θα καταvoεΙτε, α-
oφαλδg, τη δικαιoλoyημiνη oυγκi_
vηο'η μoυ, η οτoiα oφεΙλεται ατην
απδλυτη αυvειδητoπoΙηαη μoυ τηq

εξαιρετικ& μεy&ληq oημααΙαg, πou
€xει τo γεγovδg, δτι η B,δρoια τιμη-
θηκε με τoν λδγo τoυ Θεioυ Παδ-
λou. Στov xcΙ:ρo τoι)τov ακoJoθη'κε
καr κηρJγθηκε o τrαρηyοooq λδγog
τou Xριατoδ, με τη φωvfl εvδq αvε-

τται'&ληττoυ, πρoικroμivou και Χα-
ριoματικoJ ηγ,ητoρα Kαι oδηγo'i
ιpυyciν, τoυ &λλoτε ΣαJλoυ, o oπoΙ*

oE {ταv αVTιTΓρoσωπευτικδq και

χαρα]Kτηριστι'K& ταλαvτoι)xog &v-

θρωτroq εκεiνηq τηg, μ'ετα6ατικ{9,
επoxηg, δτου εμφανΙoτη,κε η διδα-
oκαλiα τηq αγ&πηg, o' 'Eναv κδoμo
πoυ εiyε ξεoτρατΙoει π&λι και 1-ιε

αyωνΙα ,Ξψαxvε, για μiα φoΦ, οa-

κδμα, τoν <<'Αγvο:oτo Θεδ>> και,

μ&λιατα,'δxι, μov&xα, αtην ειδω-
λoλατρι'κfr καl TΓαρακμζoυαα, τδ-
τε, Αθ{vα...

ΕΙvαι, λoιτδv' μεγ&Μ καr βαρδ
τo Ξργo πoυ αviλα6α. Δεv αyνoδ,

βΞ6αrα, τo ειδικδ β&ρoq και τιζ με-
y&λεg υπoxρεδoειq μι&g παρδμoι-
α; απδπειραq, δηλαδ{ να δεxΘδ
vα μιληoω α' αυτδv τov yδρo, δια-
τρ'J;ioιrταg τov κiv,δυvo να πρoκαλΞ-
σω, i'τoι. τov θυμδ τηq Ιατoρiαq
Kαι τη; oρθδδcξηq Xριατιαvι,κfrq
Θρηoκεiαq και EκκληαΙαg μαq, δ-
πωg αυμ6αΙvει δταv λιθαρ&κια τoλ-

μoδν vα oρ&bαoυv τo ελξιατo α-
v&o-rημ& τous ,και να oταθoι]v oε
τδπoυq ιερoJq, τoυg oπoioυq καθα-
yiαααv με την τrcηρouαiα και τoy
αoβ λδγo τout τyευμccτικoi oγκδ-
λθoι τηg τrαvαvθρδτrιvηq ζω{g, oι
oπoioι &ντεξαv, ακλδvητoι 'και ι.rrfε-

ρfrφανoι, crτo ξEαπααμα και στo
πiρααμα τολλδv εκατoιlταετιδy
κc.ι ατηv τrρoκειlμEνη τrερΙπτωαη

l3



'1 9 (και ττλiolz) αιδvωv, 1ωρΙq vα

ξεθωρι&oει η αξΙα και η ζωvταν{
αι'&μvηoη ατrδ τηv παρoυαiα τoυq'"

Δεv αyvoδ δλα τoJτα καl/ σU-

ιετrδg, η απoδoxη τηq πρoτ&αεωg,
-πoU μoυ Ξγιvε, δεv oφεiλεται oε
"τrνευματικfr αλαζoυεiα η oε εuηθεια

καt ετrιτoλαιδτητα, αλλd ατηv επι-

'θ'υμiα μ,oυ να τrρooθδoω τov Trτω-

xδ δ6oλδ μoυ, δxι για να τιμηθεΙ

ο oημερινδg oμιλητfrq, μα τo σπo'U-

δαΤo αυμ6&v, δηλαδη oι ετrιακEψειq

τoυ Θ'εδτrεμτrτoυ ΠαJλoU στηv πδ_

)ιη μαg, γεyovδg τo oπoio εΙvαι μι&
.αTΓ6 τιζ αημαιrτικδτερεq oτιyμδg
τηq τoτrικflg ιoτoρΙαg μαζ, τηζ γε-
νικη;, και, ααφαλδg, τo μεγαλι)τε-

ρo τoυ θρηoτ<ευτικoι} τrαρελθδvτog
'τηq. Αg oυγxωρεθεi, oυvετrδg, η

εμφ&vιση και η oμιλΙα ατo β{μα
και τoU τoτrικo,j ιατoρικoJ, o oπoi-

ο; τo 'μδvo τo oπoΙo ετrιθυμεΙ εiναι

να τιμ{oει τov Θεδπvεuατo Ατrδ-

oτoλc, αφoιi, μ&λιoτα, θα τoU δ'o_

θε'Ι, iται, η εuκαιρiα vα επαναλ&-

6ει ('και ατr' αυτfl τηv ιερ{ και '-
οτoρι'κηq σημασiαζ θΞoη) τη δια-
'πioτωαη Και τηy ετrιo{μανoη, τroυ

iκαμε και δημooΙεψε ('ε&b 'και 3-4

δεκαετiεg), δτι, δηλαδ{' o Απδατo_

λog Παδλog δεv επιακΞφτη'κε (και,
.ουvεπδq, δεν δΙδαξε) μiα φoρδ,

μov&1α, την τrδλη μαg, αλλ& πε-

'ριααδτερεq, δεδoμEvo τroυ αyνooJ-
'ο-ε η lατoρiα, η yεvικfr και τηg Xρι-

ατιαvoαι)νηq ειδικ&. Πρoηyηθηκε,
'},oι'ττδv, η αY&rrη τροq τηv 'δρευνα

και καρτrδg τor}τηg i.o, η εξακρi-

€ωαη τoυ γεγovδτog τωv αλλετrdλ-

ληλων αφiξεωv τoυ Xριoταδδλφoυ

Παδλoυ'

2' Εiναι δε τδoo ατrouδαΙo γεyo-
'νδq η ετioκεψη ('και για τηv ακρ'[-

6εrα ol επιoκiψειq' δπωq εiτrαμε)

τoυ Aτrooτδλoυ ΠαJλoυ, oτηv π&
λη μαq, δoτε, -εiv αvατρδξει κd_

-πoιg.K&Ιτoια ατo λflμμα (&ρθρo)

<<BEρoια> τωv εyκυκλοπαιδειδv (ι-

διαΙτερα των ξΞvοrν), θα τταρατη_

ρ{αει ,με Ξκπληξη δτι η &φιξη και

η διδqακαλΙα τoυ Παιjλoυ στηv πδ-

λη μαζ 'εΙναι, εiτε τo στoiχεio πoU

14

αναφi.ρεται ωg μoναδικδ, fr, αλλιδ-

τιΚα Kαι oπωσδητroτε, ωζ τo σπoU-

δαιδτερo. Π ραy'ματικ&, oι Trερισσδ-

τερεζ εγκυκλοτrαΙδειεq, αλλ& και

oι Yει/ιKaq η oι εκ'κληoιαoτικEq ιoτo-

ρΙεq, i, τδλoq, oι τrεριηγητδg, μvη-

μovεΟoυν τη Bi.ροια ωq αξιδλoγη

Yια Vα τoyiooυν δτι yι' αυτδ τηv

ετrιo'κiφθηκε o Ατrδoτoλoq Πα'jλoq'

Γρ&Φεται, 1τ.x., σε πo'λλδg τεριπτδ-

σειζ:
<<B'δρoια { Bδρ'ρoια>> (με δδo ρ)

<<η Kαραφiρoια>> (ατιg παλιδq εκδδ-

σειξ, στα 1βνια τηζ ToυρKoΚρα-

τiαg), τrδλrq τηg Mακεδoνiαg, τηv

oτroiαv επεακiφθη (και εδ'iδαξεv

ειζ ταJτηv) o Ατrδατoλog ΠαJ-

λ,og...>> κ.τ.λ.

Ε&v, αυνεπδζ, αvαφερεται σ-τα

i,:τυτrα η τrδληg μαζ (Kαι δεv 1&_

θi^1κε crτη ληoμovι&, με την πδρoδo

τoU Χρδ}oU), τo oφεiλει ατηv &φι-

ξη τoυ Θεiou ΠαJλoυ' Kαι θα τιρi-

ττει ια oημειω€εΙ, δτι' παρ& ταυτα'

η Biρoια δεv ηταν μiα dαημη τril

},η, απδ τηv &ττoψη τηg lο-τoρiαg

τηζ, τoU frταν E'νδcξη δoo λ'iγωv oι-

κroμδv, αφoJ εΙν'αι τo μδvο τιδλι-

σμα τηζ αρxαΙαg HμαΘiαg' τηζ <<ε-

ρατειvflq>> (τηg αξιαγ&πητηg) τoυ

oμ{ρoυ τo 'oτιoΙo δεν &λλαξε δvo-

μα, τoτΞ, oτη δr&ρκεια 24-25 αν

δvων, δεδoμ'δνoυ δτl τrρωταv-αφ'ρε-

ται ατrδ τov ΘoυκυδΙδη oε o'1E'oη

με τα ΥεYοvδτα τoυ 432 ττ'Χ'' U

ταy δεν εixε ιδ'ρuθεΙ και κτιoθεi α-

κδ'μα οδτε η Θεαααλοviκη' Eξdλ-

λου, uτ{ρξε ιδιαiτερη τΓατρΙδα τηq

τελευταiαg δυναατεΙαg τc':ν Mακε_

δ,δv,,:v βαoιλΞωv, το:ν Αι'τιγovι5δν

(θυμiζω δε ατr' αυτoig τoν Δημη-

τριc Π'oλιoρκητfr και τoν Περoiα'

με τov οπoio καt Ξδυαε τo κρδπog

τoU κoσμoΚρ&τoρα Mεγdλoυ Aλε-

ξ&vδρου), εvδ την εττιoκEφθηκαν

πoλλoΙ αυτoκβτoρεζ τηζ Pδμηs

(γνωρiζoμε, τr'x', Yια τιζ αφΙξειq

και yια την τrαραμov{ τoυ Γoρδ'ια-

voδ, τo 242 'ρ'Χ', τoυ ΦιλΙττoυ'

τoυ 'Αρα6o9, τo 246 μ'Χ' κ'&')'

ylατi εδδ y.ιvδντouoαv ειδικδg γιoρ
τδg. και αyδvεq, τον μ{να Oκτδ

6ριo, τα <<oλliμτrια>, 'και, ατoυδαι-

δτερο, oτη BΞ,ρoια βριoκδταv η i-
δρα τoυ περiφημoυ και αημαvτι'κoΟ

<<Koινοι) των Mακεδδvων>>, τoυ oτroi-

oυ τrρooρισμδg frταν η λατρεΙα τωv

PωμαΙωv αuτoκρccτδρων, ωq θεδv.

Εδδ αυyκεντρ,δνovταv, λoιπδν, oι

orjν:δροι Kσt ol ΕTΓlσrΚiττεg ατrδ τιq

τrδλειg oλδκληρηq τηζ oημεριvfq
Κε,τoικηg, Δυτικ{g,και Αvατoλικ{g
Μιακεδoviαg, τrληv τωv τrδλεωv τηq

Θεcααλονiκηζ, τηq Αμφιτrδλεωg και

τn; 'Αvω ΜακεδovΙαg.

Κι δμωg, τα oτr'oυδαiα ται)τα δε-

δcμivα δεv αναφδρovται, στov Kα-

ιδvα τoυλ&1ιστoν/ στα &ρθρα των

εγ<υκλoτrαιδειδ.,, ακδμα και στιξ

αελiδεq oγκωδδv βι6λiων, ιδια'Ιτε-

ρα δταv oι αvαφoρE.ζ τηg Bi,ρoιαg

εiναι αi,;τoμεq. Αλλ& 'Kαι στηv τε-

λευταiα περΙτrτωoη, δεν παραλεi-
τιεται, τr&λι, Και η αvαφoρ& (δτιωg

τovΙαθηκε ηδη) και η μνεiα και τηζ

αφiξεωg τoU Απooτδλου ΠαJλoυ

ατηv τrδλη μαg.

Ετιiτηδεq επλccτεΙαoα o' αuτη

τη (φαιvoμεvικ&) λεπτoμ'iρεrα (αv

και η κλεψJδρα τoυ xρδνoυ εΙvαι α-

vδcyλητα αυατηρ,fi και δεν επιθυμδ

να πρoκαλδαιυ τηv κδτ'ω'ofr oαg και

uα εξαoφαλiαcο τηv'.. αγαv&κτηαfr

σα-c, μαΚρηγoρδνταq), διδτι επιδι-

δκω vα oυvειδητoπoι{αετε ('και ε-

αaiq) τη o'τιoυδαιδτητα τoU γεyo-
vδτoq, τou οποΙoυ yroρτ&ζoμε o{-

μερα την αu&μvηoη τoυ. Tδτε, ελ-

τrj-ξω, δτι θα ετrιτευxθεΙ και o σ'κο-

τδg μou' o oτroiog εivαι να γiνει
αι,τιλητττδ crπ' δλoυg τrδoo απoυ-

δαiο3, rερδg και ιoτoρικδq εiναι αU-

τδ; ο γδοoq, αφoJ καr εδδ ακoι}_

oθηκε o λδγog τoυ lηooδ'και η ρη-

τoρ'ικ'& ρωμαλiα και Θερμoυργδg

oμιλiα τoυ μoναδικoJ αποατδλoυ

τιov'Eθνδv.
3. Tδ'ρα, δμωg, τrρΞττε'' \= -.' ='

yραφηθoδν και vα εξ ;-::_6ε'_" :_

vοτrτtκ&, 9L6c c ":: i':': <:' τα

διαδραuατ:€i"_:
Δ_l -- -^i:,- τrw Απooτo_
-,!t_9 is-:

].:_. <Ξc ζ- ',Ll5 και κεφ'η'''
'-:1 ' iτ'*5 κα: απδ τlq EπιoτoλEq



(τrρoq PωμαΙoυq, κεφ. ιcrτ', 2'| και
':τροq KoρινΘΙουq, B', κεφ. η', I8)
μαθαivoμε, δτι o Απδoτoλog ΠαJ_
λο; η)ιθε oτη Biρoια δJo φoρ'iq, o-
τΓωrσδηTrοτε. ΕΙvαι, εξ&λλoυ , Υν,n-
oτδ δτι o Παι)λoq τrΞραoε απδ τη
Μακεδoνiα τ,ρεiq φoρig τoυλ&xιατo,

Ys)/olδ; πoυ κ&vει τ9λJ τrιθαvη τη
yνδμη μoU, δτι τrρδπει να {λθε και
,--ην τrδλη μαq τρεiζ φoρΞζ.

Η τr,ρ,δτη επio'κεψfr τoυ στη Ba-

ροια εvτ&αoεται στα τrλαΙαια τηq
δει)τερηg τrεριoδεiαq του. Σ' αυτηv
vαΦΞρεται oυyκεκριμ.ivα .Kαι τo Υva]
ατδ 1ωρio των Πρ&ξεοw τωy Ατro-
oτδλων. ΠρΞτrει vα oυνδ6ηκε τo 50

{ τo 51 μ.X.

H δει)τερη, αiyoυρη, &φιξη τou
Ατroατδλoυ o-rηv τrδλη μαg, τrρΞτrει

vα TΓραyματοπoι{Θη,κε τo 57 μ.X.,
δταν Eκαμε τηv τρττη τrρoo-π&θει&
τcU yια τη δι&δ,coη και τηv εvδυ-

ιr&μωαη τoU Xριoτιαvιo':μoιi στη
}ΛακεδovΙα. Πρ,oηyfrθηκε η δει)τερη
dφιξη τoυ Π,αιjλoυ oτη Mα,κεδoviα,
τo 56 μ.X., oτδτε εiVαι τrrθαvδ να
ετrιoκΞφθη,κε και π&λι τη BΞρoια'

oι Πρ&ξειq τωv Ατroατδλων γρ&-
φcυν, δτι o Απδoτoλog τrαρακιvfl-
θηκε crπδ θεΙo δραμα, yια vα αρxΙ-
σει τη δεJτερη τrεριoδεΙα τoυ. 'E-
φυyε λoιπδv απδ τηv Τρω&δα και
κατευθιiν€ηκε στη Θεαααλoviκη,
τrερ'"δ';_rα; απδ τη Σαμoθρd,κη,
τουq Φlλiτrπoυξ, τnν Αμφiπoλη και
τηv Ατroλλωνiα.

Στη Θεooαλoviκη rτρ€τrει vα i-
μεινε 3 δωg 4 ε6δoμ&δεq, αλλ&,
τελικ&, τoν ΚυviΥησαν μερικoi τrλoι)

σιoι Kαι oι orταfoi τoυ τov φυγ&-
δευoαy τη vδκτα Υια τη BΞροια, &
TΓoυ τov σUvδδευσε, μεταξι) &λλων,
Και o Στλαq.

E&b, πfrγε στη συvαYωγ{ τωv
louδαiωv κ.αι δiδαcrκε πoλλi Σ&&
6ατα. Bρfr,κε κατ&λληλo υλικδ ψυ-

x,δν, τroυ πρδt"lμεq π,ρoσπαfu)σαv
vα βρoδv τη λιiτρωo{ τoUζ, εξετ&-

ζovταq αυvεxδg τα KεΙμεvα. Τo κ{-

ρUyμα τoU ΥλUKoi 'και φrλ&r,θμο-
τroυ Ναζωραioυ Eπιαιrε τδπo και η
στroΦ π{γαινε βαθιd, δτrωg oυμπε-

ραivει o αvαyuδατηq τoυ κεφσλαΙoU
rζ' τωv Π.ρ&ξεωv των Αποoτδλωv,
δπcυ γρdφεται, ακδμα, δτι τioτε-
ψαv τι,oλλoi loυδαΙoι, δττω; και ει-
δωλoλ&τρεq. oι loυδαΙoι, δμrq
τηζ Θεαααλ'oviκηg τrληρoooρηθη-
καy τouτo και αvηoJxηααν. 'Eατει-
λαv λcιπδν ανO'ρδπoυq τoUζ στη
BE'ρoια και τι,ρoκ&λεααv επειoδδια,
oπδτε oι τrιoτoΙ οTΓαδoΙ τηg vΞαq

θρηcκεΙα; τov φυy&δευσαv Υlα τηv
ΑΘη':α καl μ&λrcrτα τoν oυvδδευααv

μερικci μixρι εκεi. Τo ταξiδι δγιvε

μ: καρ&6ι, iτou τri]ραν στηv ]τε.ριο_

Χη τηξ αημεριvηg Mε&bνηg.
Πριν δμωg αo1cληΘoJμε με &λ-

λα ζητημccτα, τroυ crx'ετΙζovται με
την επiακεψη τοι)τη τoυ Ατocτδ-
λου. κρΙvω ακδπιμo καr xρfrαιμo να
ακciαoυμε, yια μι& φoρ&, ακδμα,
ολδκληρo τo αxετι'κδ κεΙμενo των
Πρ,iξεωv τω'v Ατrooτδλωv (κεφ. ιζ',
lο-l5), ατo τrμωτδτuπδ τoυ:

<<oι δε αδελφci εuθiωg δια τηq
uυκτδg εξδπεμυαν τoy τε ΠαJλov
'καΙ Τoν Σiλαv ειg B€ρoιαv, oττινεq
τr'αραγεvδμενoι ειζ τηv σUvαyωyiν
ατrfrεoαν τωv lα;Sαiωιr' οι)τoι δε {_
σαν εUyειrδστερoι των εy Θεαoαλo-
vi,κη, oΙτινεq εδEξαvτo τov λδyov

μετ& τr&αηg τrρoθυμΙαq, (τδ) καθ'

ημΞραv αvαKρivoyτεξ ταζ γραφ&ζ/
εΙ Exoι ταJτα oδτωg' τroλλoΙ μεν
oιiv εξ αUτδν ετrΙατευααν, Kαι τωv
EλληvΙδων yUναιKδy, τωv ευoxημδ_
νωyl και α,vδμiv oιiκ cλΙγoι. Ωg δε

iyvο:ααv oι αTrδ τηq ΘεσσαλoνΙκηζ
loυδαioι δτι και εv τfr Bερoiα κα-
τηγyδλη υπδ τoυ Παrjλoυ o λδyo;
τoυ ΘεoJ, {λΘov κdκει, σαλεJοvτεζ
τcυg δxλoug' ευθiωq δε τδτε τov
Παι)λα,l εξατrEoτειλαv oι αδελφoi
Troρειjεσθαι ωq ετri την θdλαoααv,
υτrEμειvov δε δ τε ΣΙλαq και o Tι-

μΦεog εκεi' oι δε καθιαrδι"τεξ τον
ΠαJλov '{γαyov αUτδv δωζ Αθηvδν,
και, λα6δvτεζ εvτoλiv τrρoζ τov Σi-
λαy και Tι,μδΘεov, Ιvα ωq τ&1roτα
Eλθωαι τρoq αυτ5v, εξ{εoαυ.

Aυτη η καθημερrvfl εξ'Eτααη τcυν

ΥραΦv, ατrδ τoUζ Bερorδτεq ακρo_
ατδg τoυ Παδλoυ, ξδΦσε την α(pοΡ

μη να δημιoυργηΘεi, τov 'l 80 αιδ_
vα, αΙρεoη, τηζ ,oτroiαq, μ&λιoτα,
τα μδλη λΞγovται <<BερoιανoΙ>>, γι-
ατi ααxoλoιivται ,κοrθημεριv& με τηv
απcoτ{θιoη και τη μελδτη oριαμΞ-
vων εδαφΙωv τηg ΑyΙαq Γραφηq. Y-
τ&ρ1οL.lν και o{μερ.α oπαδoi τηξ
αιρioεωq αuτ{q, πoU ,aXει ωg ιδρυ_

τη τηζ τoν Σκδτo Tnρεσ6Uτε,ριανδ

ιερaα lω&vvη Barklay.

Η ouvccyωγη τωv Ιou,δ,αΙων frταυ
κτιαμEvη Ξξω απδ τηv, τδτε, κυρΙ_

ωg πδλη και τιθαyδτατα κoντ& oτo
αημεio αυτδ, δτroυ βρioκεται και
α{,μερα τo <<Bημα τoυ Απoατδλου
ΠαΟλoυ>. Αq μη, αγvooι)με δτι η
x&6ρα (και η oυvαγωyfr) τωv lou_
δαio:v βριακδταy δτroυ 'και τδρα.
στηy TrεριoXη τroυ αρlΙζει τriαιo α-
τrδ τη oημεριv'{ λ'Ξαxη Αξιc^rματι-
κδν fl τriαω ατrδ τηv τλατεΙα Δι_
καατηρΙωv - ΩρoλoγΙou, δηλαδ{ αε
ατδαταoη λΙγωv εκατovτdδωv μΞ_

τρωv απδ τo <<B{'μα>>. Ακδμα, ξΞ-

ρoμε δτι crτη θioη τoU και σiμε-
ρα o'υζδμεvou τoι]lρiΚικoυ τζαμιoδ
(<<Mενδρεoδ>>), πoυ βρiακεται vo-

τιαvατoλικ& τoυ 3oυ δημoτι,κoJ oxo
λεΙoυ, υlτiρxε, oJμφωvα |με τη
('yp:πτi1 πιd) παρ&δooη, τταλαιo-

1ριατιανικ{ εκκληoiα, πoυ flταv α-
φιερωμδνη oτoν Απδατoλo Παδλo,

η oτroΙα τιΘαvδν να iταy Kαι η τρδ
τη μnτρδττoλη τηq B,iρoιαg.

Η τrεριoγ.fl τoδτη x,ρηoι μoπoι{θη*
l<ε y|α νεκρoταφεΙo ατα 1ρδνια τηq
ΤoυρκoκρατΙαg και λεyδταy <<Mα-

α&λ> fr (εξελληvιαμivα) <<Mouo&-

)'α:: δηλαδfr το μδρog δπου γινδ":-
τα;l αuvαθpoΙαειq το:v Τoδlρκωv και
λδγovταv τroλλ& λδγια (<<μαα&-

λια>>).

Τη θEαη τoJτη αvαφξρεl και τε-
ριyρdφεr αvαλυτικd καl τotητικ&
o Τoδρκog τrεριηγητ{q E6λιγl&
Τoελεμπ{, πoυ yι)ριoε δλη τηv o-
Θωμαvικfr ΑuτoκρατoρΙα, τoν 17oν

αιδνα, καr τrEρααε και ccπδ τη Bi-
ρoια/ στα l668. H διαμδρφωoη
τoυ εUρδτερου xδρου, μΞxρι τα τrιδ
τr&vω βριoκδμεvα πλατδαια, 'iταv,
τδτs, εvτελδq διαΦoρετικfi. AξΤζει

't5



-ια αuτιyρdψouμε Tα σπoUδαιδτε'ρα
.ατιδ δo-α γρδφει με θαυμαoμδ ο
Mouαoυλμ&voq αuτδq, αε μετ&φρα-
ση τoU (εκδδτη τoU στα ελληvικd)
'τouρκoλδyoυ κ. Bαoiλη Δημητ,ρι&-

'δη,
<<'Eπεtτα o τδτrog τωv oυζητ{-

σεωV/ o τδπoq λατρεΙαg' o τδπoq
'τrρooευxηq. BρΙoκεται oε μι& ανoι-
xτωoιd. Eivαι iναq τδτroq λατρεΙ-
.αξ/ πoU δμoιδg τoυ δεv υτr,dρxει &λ-
λog oτηv Qftρμαvικη ΑυτoκρατoρΙα,
.ατηv Αρα6iα { oτη,v ΠερoΙα. Xω_

ρdει τrεvηvτα xrλι&δεq αvθρδτroυq.
Eivαr μι& κoιλ&δα, yεμ&τη ΥρααΙδι
και τoυλiτεq. Γιiρω τηq ixει τoi-
ΧoUξ Kαι, δπωq τα τετρ&yωvα αμτri
λ,α ;ts{ερoiαq, ixει τiαoερεlq

. . -πδ-ρτεq' Στb εoωτερικδ, τoυ εux&-ι'1 PιστoU αυτoJ τδττou, oι ευoε6εiq
"πρδγovoι κτητoρεg φδτειpαv, oiμφω
να με τηy ετrιατ{μη τηq yεωμετρi-
'αξ/ σε ευθεiεq oειρΞq, xιλι&δεg πα-
νδψηλα δ-ντρα. 'oλα τα τερ&ατια
δivτρα υψδvoι.lv τηv Koρυφi τoυζ
,ωζ τη'y &κρη τoυ ouραvοJ... Tα τrλ&
.σματα τoυ Θεoιj, τrou βρΙoκovται
'ε&ir, δxoυv γΙvει τrαvJψηλα. Η μα-
'yευτικη ευωδΙα τωv βαθυτrρdοιvωv
κυτrαριoιδv εuφραΙvει την δoφρηαη
τωv ανθρδτrωv. To καθiνα τoUζ, σαy
'ivαg vEoq με τr,ρ&oινo ααv odτrφει-
'ρo μαvδιiα, o-r,Eκεται δρθιo, εvδvoν-
ταζ τα xiρια τoυ oε uπα.κo{ τrρoq
τoν δημιoυρy,δ τoυ κδoμoυ, Ξται
καθδq τo δvα εivαι uψηλδτερο απδ
'τo dλλo>>.

Tη θ6αη τoυ <<B'ηματoq>> διEoωoε
Xαι η τrρoφoρr.κη τrαρ&δoση, η εu-

οi6εια και η ευλ&6εια τωv κατοi-
'κωv. Στιg αρxδq τoυ αιδvα υπ{ρxε
μι& ακδλα και γδρω εixαν φυτευθεΙ

μερικ& κυπαρΙαoια, γι' αυτδ και
'η Θioη oνoμαζδταv <<Tα πoλλ.& τα
,κυπαρiooια>>.

Yτrηρxε μΙα κδyXη (.μ'δxρ' τo
1924) ' δπωg και εκκληo&κι με

τ.ρεiq Θδλoυq. Στov κεvτρικδ βριoκδ-
τοc,l εικδvα, η οτroΙα Ξφερvε τη χρo-
voλoyiα 1855. 'Yατερα, κτΓoΘη.κε
,αyΙαoμα και τδλog αvαγδρθηκε τo
,οι,cξδμεvo και αfrμερα ε'κκληoιαατι-
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1(o μvημεto.
Δεy ixoμε &λλεq πληρoφoρiεg

Υια τηv τroρεΤα τηg εκκληoΙαζ τηζ
πδλεδq μαζ στα τrρδτα x,ρδvια τηg
lατορiαq τηq, δτrωg' &λλωoτε, αυμ-
6αiνει Kαι με τιζ, περιooδτερεg,
&λλεg τrεριoxig. Σαv τrρδτo επioκo-
τro τηζ Biρoιαg ξΞρoμε τov ov{oι-
μo/ πou τr.ρoερxδταv απδ τηv τ&ξη
τωv δoJλωv. ΠρEτrει, δμωq, vα oη-

μεrδoω δτι υτr&ρxει και η εκδoγη
δτι τrρ,δτo επΙoκoτrog τηq Biρoιαg

{ταv &λλoq και oυγκε'κριμiνα ο

μαθητηq τoυ ΠαJλoυ K&ρπoq, εvδ

μερικoΙ υτrooτη,ρΙζouv δτι o τελεu_

ταioq αρ1ιερ&τευoε oτη Bερδη η

B,Ξρoια τηg Θρ&κηq (τη oημερrvη
Στ&ρα Ζαγκ6ρα τηq BoυλγαρΙαg)
Mι& τiτoια oιiγxυαη δεv εivαr α-
yνωστη oτηv ιoτoρΙα τωv δJο τδ
λεcoν.

Tov Παιjλo ακoλoJθηαε, σε μΞ-
ταyεvδατερη ετrΙoκε{.l{ τoυ ατ:', :τδ-

λη μαq, o μαθητ{q τoυ ΣcΙyπατoο:
.<c Bερoιαioζ>>, του oτroioυ ο ττcrτi_

ραg λεyδταν Πδρρog. (Συι.crvτ&..ι:

καΙ τη Υραφη ΣωπΙτrατρog). o Bε_

ρoιδτηq τoJτoq ιαατrδo-τoλoq τατ.ο-

θετηθη'κε επioκoτrog o-ro lκδvlc τl-i
M. ΑαΙαq.και μαζi με τov l&αo'uα
(τιoυ δγινε, ετrioηg, Xο:ατlανδq
στη Θεoααλoviκη) τrροαπiιΦgα,
vα διαδδαoυν τη νΞα θcnoκεiα ατην
KEρκυρα, δτroυ δμωg θαrrcrδθnκα;,
τελικd, μετ& πoλλ& βααανlο-{οlα.
oι τrιoτoi τoυ vηoιoιi δεv λτ:oμδvη
σαv τηv πrρoαφορd καl τnv αι.rτα-

τr&ρvηo{ τoυq. 'Eτoι. iκτ:ααν εκ-
κληαΙα στη σημεριvη θεoη τηg τril
λεωq τηq K€ρκυραg <Auεμδμυλοq>>,

yια να τouq τιμfrooι'v, δτιωg yΙνε_

ταl Και μixρι αflμερα. Σxετικfr μo-
\ioYραφiα για τov αυ,uτroλΙτη δγιo
iγραψε o Bερoιδτηq θεoλδγoq (τδ-

ρα) yuμvαoι&ρΧηζ κ. ΠαJλog Πυ-

ρlvδq, oτη αειρ& τωv εκδδαεωv τηq

μητρoπδλεωq τηq BΞρoιαg καl τηζ
Ν&ουααq. Τελευταiα. μ&λιατα, ε_

τrαvεκδδθηκε, oυμτιληρωμδνη η ακo_

λouOΙα τoυ/ στα πλαΙoια τηq αξιi,-
τrαιvηq πρoατrδιθειαq τoU μητρoπo-
λΙτη κ. Παιiλoυ y,ια τη oδγxροrη

και βελτιωμiνη Ξκδooη τωy ακoλου-
θrδv τωv τoπικδν αyΙωrv και ooiωv.

Auτ& ηταν δυvατδ vα ειπωθoιjv
αivτoμα στoy σημερινδ εoρταoμδ,

με β&oη τα δαα oτol1εiα σUYκεv-
τρδθηκαv, ψηφΙfu _ ψηφΙδα, δττωq

&λλωoτε iγιvε ,και με τo <,:.ραΙo μω-
oα'iκδ, πoυ κooμεi <<τo B{μα>>, x&_

ρη στιq τoλJxρo,vεq και Koπιαστι-
κi; ;τρco_π&Θειεq τηq oυxω,ρεμδvηq
-τ:i 'oλγαg MιxαηλΙδoυ, με τηvoι-
<οιoμ:κη βoηθεια τoυ Kρ&τoυ,q και
τ;,, ε;εργδ αuμτrαρ&oταση τωv ,μη-

::ε::οi.:τδv μαg, μεταξδ τωv oπoΙ-
Ξ, ο--ΥΚαταλiyεται Kαι o σημερι-
.δ; ,.οαρ1ηq μαζ, o oτoτοζ - ατr'
-:: 'ilωciζoμε, oημερα - εiναι o
_τ:δτ:: <αr o μovαδικδg ετrΙoκoπoq
--: -Ξ9 cΧηζ μαζ, τroυ Ξxει τo βd-
.:; .3 oiμι τo δvoμα εvδq τδoο

-:.l':r ο' <αι α..lραvδτrνεuατoυ αy-
3:i-:- δ_τωq ηταv και εiναι o Α-
-i:_::]:: ΠαJλog, για τov oπoΙo
.:i::,τα. τ: εξηg ατηv <<Eλληνικ{

Α.θc1ογΙω (τδuog l, βι6λio Α,
]9 σε Υρ:στlαvικ5 ετιiγραμμα τoυ
,Α,-'.:θiα Σγολαατικolj :

,:ΠαJiο; επεi θaiοv αiλαg oυρα-
.cυ i.Sρακεv &rτηv, φκεrξ απειρε_
;'c"; γαiαv Ξ:τληαεν δλην>.

Σαq εuxαριoτδ

ΔIABAZΕTE

ΚΑΙ

ΔΙArιΙrttTE

TΗ

(αlAoYΣT$)
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ToTI κI TΩPA ft:tr::J*:.T, 1;ff:ff:ii:
Mη τα; τTπoυταg τρ&vι6αv τδτr

τα πιvτγι&. Kδοv - καv τiπoι.παq δε

ξδδι6αv για τrιxνivτyια για τα Trιyτ-

γι& ατrδ την κοδvια Ιoιαμι vα ττ&-

voυν στov oτρατδ. 'Nοδδι βδια εi-

1ειv, voJδι τηλιοι.rρ&oεrq εixειν κr,

oδτι λoυγΙαιμα α,κρι6& τrιxvivτγια'
Αμ τδρα τΙ εiνι αυτ& τα xαζ&

κι τα xαμΞιrα; Ακδμα ατr'τηv κoli-
νια τα 6sφη τξoι.lv Evαv νoυντ&v
τrι1vivτγια λωγΙαιμα. TΙ κο,ιiκλειq,
τi αyιo6αoiλιδoι, τi γ'&rει-c, ακυλι&,
rλEφαιrrιq κι τi δεv. Xαμivειq τrαΦ_
δειq. Mι&φραg τou ταακδvει τoU πι-
xvΙδι τα.l τrιδi κι' αυτδ τηρ&ει vα
τoυ xαλdoεr. Πλειδτιρoυ παΙζει uι
iιlα κoυρE'λr, παβ μl δvα τrιyviδι.
Kι δδο-roυ φΙλoι κι αιμακovτινoΙ oυγ
κιvεiq κoυ6ανoιiv λoυγΙ,αι μα πιxvΙvτ-
Υια Yια δλειq τιg ηλικiειq στα TΓιvτ-

γιδ, αυτoυκιvητ&κια, ατ,ρατιoυτ&κια
κι τi δεν.

Σαν τrou απδατιvαν τα πιιrτγl&
απ' τα πι1νivτγια oτoυ μαxαλ& κι,

ζμoJ,ργιαζειv oυ Θιδg τηv ημδρα μα-
δδvoυvταv oι καμνι& yριvτιd ωπoδ
κ&τoυ ατroι] κανα σαχvισi κι αxιρ
voδααv τα τιαραμfrτxια dv δεv δτrι-

ζαv τα κμ_16ηΘ&κια. 'H &ναφταν κα-
μvι& φoυτxι& crτα..l μαxαλd κι κ&-
θoυιπαv τρoιη,ιoJρoυ oι τr€τρrg fr αι
καvα ξliλoυ xouvτβ κι α1ιρvoJoαν
τα παραμδτxια. Αφκει π&λι oτoυv
καρτoιoδvoυ τrδκιyειιl δλoυ τoυ δoυ-
δι'κ&μηuou ατr' τα Xριαroδ Ιoιαuι
τα Φδτα. lκεi λEγoυvταν τα πλει&
τιρα τα τrαραμδτxια.

Tα παραμ[.,.rxrα λEyoυvταv κι
ατoυ τζιδκr oτoυ ατrΙτι τoυ xει'μrΙ>
vα πoι]ταv xΦvouq vJ1τα &αoυτιg
δρειq Ιαιαμι ιrα κoιμηΘoUμι. Η λ&μ-
τrα η τ1ρανfr κ$.μoυι"rαv ατη μEαη
απ'τouv τrαληδ τoυ voυντ& κι τoU
κouκoΦμι κρδμouιrrαv μη ταJ αδρμα
τoU στη λαμαρiιrα ccrr' τoυ τζι&κι
για δρα αvδcyκηq' Torixαv ylα να
κατη6αΙvoυv ιlα δivoυv ατα πρ&uα-
τα τριφδΜι κι τα&i { vα παΙρvoυv
ξδλα yια τou τζι&κι ατr' τη ξυλoυ-
θi*η i vα 6γξoυv κι ιlα τoιoυκαλ-

voδv ζloι}νιq απ' τηv 'κdδα μη τα.,l

φκι&ρι για να ψfrooυv μη τηv φκιd-
ρα τηV τρι.nπητ{ κ&oταyα ατoυ τζr-
&κι ι}αταρvαq απ' τoυ δεΙπνou.

Σαν τroυ ιpEvουιπαv κι τρδγoι.,v-
ταv τα κ&αταvα μη oυλiγoι,l γλυ-
κδτrxιoυ ,KρασΙ που τoι.l ζEcrrηvω α-
πori ,μακριd ατoυ τζιdκι αxιρvoι)oαυ
κι τα τρcrγoJιrryια { τα τrαραurj.τ.-

xια. 'Hταv κι'αυτ& oτou τrβγραμ-
μα yια vα πιρνδει η δρα, δ.πoυq κι
τα πιxνΙιrryια. Τα παραμδτxrα κι
τα τρωyoJιrryια frταv για μικρoJq
Kι για τραvoJg. Kι αxιρι,oδααv πιρ-
γιλαατικd τrρδτα:
K&vαv κιρδν κdναv ζαμ&vι
εΙxαv oι Tοιiμoι αραμαζ&vι.
Εixαv κι' Ξιrα τρirπxιoυ κζ&vι
κι αρyδrrιρα o-rα ηυρoυπαiκ&.
Kδκκιvη κλoυατη κλoυoμδη
στηv αyBμι τυλιγμΞη
δδατηv κλδταo ιrα γυρioεl
τrαραμδθι v' αρ1ιvioει,

K&vαv κιβv κ&vαv ζαμ&vι απoJ
λiτι, ηταv μνι& μπ&μπoυ κι δ'vαq

τrατrτroδg. (Αυτδ αrrδμει}r€ιv κι πα-
ρoιμiα oτη Νι&oυατα πoU θaλει vα
τrει δε 'μαq λεq τiτroιrτα, δε δΙvειg
καv,Ξ.ναν λδγoυv Υlα μvια δoυλειδ),
πoδxαv 'κι μνιd κoυλoι,,κδΘα. Kλ&αει

η μτr&μπoυ, κλ&αει α.., πατrτrο,δq τη

γιδμouααv τηv κoυλα:κiθα. 'ovταg
τηv Eκoυψαv Υια vα φκl&oow πTτrα
yιδμoυoειv oυ νoυvτ&g πoι.lιηiκια.
Αφrdxvει η μτr&μτoυ τω κλδoτρn
κι' oυ τrcατπoδg τoι.l ταrμττΙδι απ,
τou τζιδκι κι τrδryκα _ τroιiyκα τα
ακδτoυααv τα πoυιrriκια. 'Eνα αμδ
κρδφτηκιv oι,rπΙooυ μιρι& απ' τoυ

φoυκ&λι τoδταv ακαlμτrιoμivou oυ-
τriooυ crπ' τηv τrδηα.

Αμ&ν, λ&ι η μτr&μπoιl, τΙ εφκια-
α&μι, αμτrρδ δ,,τρα τα σκoτouσ&μl
δλα τα τrιδ&κια κι μειξ εiμιατι κα-

μαδα".,μθvol για τrιδΙ uνι& ζoυη. 'Ax,
τi frταv αυτδ τroιrμιασ&μι;

Mη o-rιιrαxα-.lργιLoει, εiμι yω l-
&b, φowζει oυ τrδιηικαq oυτrΙσω
ατr'τoU Φα.lκ&λι. Μτrd, τroιi εiαι yια
E6γα ξoυ μlριd να oι δoδμι;

l&μι, φυvζει oυ πδvτικαζ. τi
καταβρηκαv oυ τrατrπoδg xι'η μπ&
μτroιr. Γ αγκdλιαααv, τoυ φiλησαv.
Kι' iταr αl παlτoι)q flαυxoυq κ| Χα-
ρα.lμιιroιlq τπfrρειν τoιr ζιυγ&,ρι τα
6διrrγια κι π{γειv oτoυ xoυ,o&φι vα
oυρμbcrε ι.

'Eλα ι&i, πιδ&κι μoυ, λΞ,ει η
μπ&μτrα.l, τδρα δα φκιdαoυ rτΙττα
κι κ&τoυ γιδμα δα τηv ταξ σroυir'
τrατrπο,l] oτoιl 1α.,,.o&φι vα Φ&ει.

Tηv κλδΘει η μτr&μτroιl την πΙτ-
τα, τη ψivει ατη Υ&ατρα, κι Υια ιrcι

μηy τα 'μακραΙ,voυμι τα λδΥια, τη
δivει ατoυ πoυιπΙκι να τηv πivει
oτoυ xoι.lρ&φι. Αι,nrδ 6δvεr τηv τ&-
ιι,α σroιJ κιΦλι τoυ κι τραγoυδδν-
ταq κιv&ει Υια τoυ xoυρδφι.

Σαv πoυ oημακδι:τιβιv σταJv
πατrπoιi, Qoυv&ζει απoδ μακρι&:

- 
Παrrτoιj, απoδ τoδ να δρ-

θoυoυ;...

- Ατr' την &κρα, ccπ' τηv &κρα.
Kδθητι πoυ τrδιrrικαq κι τρδει

τηv &κρα.

- 
Ξαvαφoι;v&ζει:

- flgτr69!, απoδ πoι} vα δ'ρ
θoυ;

- 
'Eλα αττ, τη μΞoη, απ'τη

μaση.
Τρδει κι τη μEση oυ πδιrrικαζ

κι' δταy δφταοειν ατoυv πατrπoιi fi-
ταv διrτγια η τΦα.

- 
Πoι]νι, γιΞ μo,U, η πΙττα,.

- 
Α! δ€ μι εΙπειq απ' την &-

κρα, απ' τηv &κρα; 'Eφαγα την &_

Kρα κι' δταv u' εiπειq απ' τη μEoη,
απ'τη μδαη, δφαγα κι τη μΞ.αη.

Θι.lμδvει δvαq τrατπoδq κι αxιtri
v&ει vα τoυv'κUνηΥdει μη τηv αξι&-
λια τr&yκα - πor)y,κα. ΠoJ να τr&'-,,

πo Jvα π&ει oυ πδvτικαq; κΦφ-η-
κειv μεξ τoU 6oυvτγloδ τoυ κΞρd_
τou. (ΑπoΟ τδτι απδμειvειv η τα-
ρoιμΙα <<Kι στoυ 6oυvτyιoδ 'oυ "Ξ-
ρατoυ να κρuφτεig ιyδ δα oι 6ρω).

'ovταq ou τΓcΠτπo|js €καταειy vα
ξιατroυαr&αει, crxΤρηoε ιν τou τroυyτΤ
κι: oΤ o'i τα 6διlryια 1μη τη 6oυκδv-
τρα να τα ιrτγιδ1vει κι vα oιlρyδιε,
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Υια να 6oυθ{αει τoυy παππoδ. 'E'
τσι oυ πατrτroJq δvταg τoυv iδειv

τrδργoυvειν καταηυχαριCΓτfrθηκειν κι

δδξαζειv τoυv Θιδ Yια τoU καλδ πoυ

τoυv iφκιαοειv ιrα τoUν ατεiλει ivα
τrιδΙ.

Tδρα μη τηv ιξδλιξη δλα τα πα-

ραμδr1ια αληαμoυvfrθηκαv. Xαζη-

ψ&μι αμπρouoτd oτην τηλιδραoη.
Αυτ& τα παραμδτ1ια λiγoυvταv

crrα μικρ& τα πιvτγι& αμ& τα &-

f<oυγαν κι τ1ραvoi.

'oαα μJτxια τδo' αλ{τxια εΙ_

λιyαν κι' &λλη μvι& παρoιrμiα'

Στoυ τζι&κι τδτι αv&μιαα απ'
τα τrαραμJτxια εΙλιγαv κι καv& τρα

γoJδι. 'oτoυg αυτδ τoυ μαxδαικoυ,
'yια Eιrαν αvηπρδκoυτoυv.

Αφ{v' oυ Γι&wηq τηv κλιψι& κι

τrxι&νει τoυ ζιυy&ρι
κι φκι&vει oτι&ρι ιvιd κιλ&.

Tα τρiα τ&Xειν δαvεικ&, τα Ξξι τα

1ρoυατoδαειv
κι' αυτδvαy τoυv ατrδμειναv μoι}γγl
τα crκυ6αλivτyια.

orμ'rΦs ουτΙαoυ Ξρxιτι, oυμ-

'τrρoq oυτrΙαoυ τr&vει, φoυρτδvει τη

γoυμ&ρα τoυ κι τr&yει vα τ'αλioει.
Bρioκει τoυ ,μδλα..l x&ρ6αλoυ κι

τoυ vι,ρδ κoυμδνo..l, δoτroυ να φκι&_

crει τoυ vι1ρδ.

Boυλη i6αλαV oι πouvτικoi, τρi-
τrησαν τα αακι& τoυ. oυμτrρδq oυτri-

οoυ τrfryηvειν oυμτrβg ouτrΙσoυ π&-

vει δατroυ vα 6ρει τα ρ&ματα vα

ρ&ψει τα oακι& τoυ, δYααειν τη Υoυ

μ&ρα τoυ μ' δλoυv τα.l πoυλαρoδδι.

ouμτrβq oυπiαoυ πfrγηvειv, oυμ_

πρδq ouτiσoυ - π&vει. o'u λδκoυq

τouv αvτ&μoυσειy απανoυθιδ στηv

στρδrrα. Σι oiιlα λδκη κι oτoυ Θιδ

αι oΞνα κι στα τrιvτγι& σoυ, μηv
εiδειg τη γoυμ&oα'μoυ μ' δλoυv τcυ
-τroυλαρo&δι; Mfrvαv μι δxειq δoυλιυ-

την, μ{ναv μι ixειq δoδλoυv ιlα 6&
σκoυ τη γouμdρα αoυ.

Nα 6δακoυ τη γouμ&ρα σoU μ'
δλουy τoυ πoυλαρoiδι. oυμπρξ oυ-

τrioω π{γηνειv, oυμτβq oυπiooυ
-rr&νε ι.

Αvδ6η oι ιpηλδ δεντρΙ'

ΑvE6η αι ψηλδ δεvτρΙ vα ιδεi για
τoυ γoυμ&ρι.
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Πiρααειv μαδρoυq κδρακαg.

Π,Ξφαoειv μαιiρoιlq 'κδρrcικαq κι

τrημιv τoυ 6ρακΙ τoυ Κι, ατrδμειvειν

ξι6ρ&κoυτoυq.
Kι' ατrδμειvειv ξι6βκoυτoυ9 κΙ-

vησειv για τoυ απΙτι.
Kαλδg τov vειδ τηg &yoυρηg τηq

κoυρηoι&g τouν &ιrrρα πoJxειν ινι&

τouκ&μιoα
Πoδxειv ιvι& τroυκ&μιoα κι' αλ-

λζειv μη τηv ταiργα.
Kι τoJv' τ' αλεJ,ρr &vτρα μoυ.

ΤΙ αλεJ,ρι τi oκα.vτ&ματα κι γω
6ρακΙ δεv ixoυ. 'Exααα τη γoυμ&_

ρα μαξ μ' δλoυv τα.,l πoυλαρoδδι.

Tδρα μoιiγyι τραyoJντια τηq 6ρα-

κoυζoδvαg λEμει. Τδτι κι σ-τoυν κα}
τoιoδvoυ κι τρoυγιoδρoυ οcπ' τcυ

τζιdκι τα ταρα'μδτxια frταν &αoυ-

τα. Να κι' Evα &λλoυ yια μ:κcα
πιιrrγι& αμ& κι για τρανoJg.

K&vαv κrβv κ&vαv ζαμ&yηv i-
ταv μvι& 'μτr&μττoυ κι' iιrαg τrα:τ_

τroδq, τrοδxαv yoι-lρiαει κι' Ξμvιακαv

αxδργια. H μτ&μπoυ εixειν ο-τriτ.

crrroιj πιλικoliι/τΥια κι α.,l τrοcτrπoι]:

απΙτι ατoιj αλ&rι. 'Ηταv γειτδνoι.
Mvι&v μ,Eρα δατειλεrv η μττ&u-

πo1J τoυ κoυρiται τηζ vα γυρiιtε:
oυλΙγoυ &λαq απ'τoυv τrcrτrποi για
τα ιpαooJλια.

---ΦE6yα oιαπΞ,oα, λiε: α- τα_τ

πoJq oτoυ κoυρΙτoι. l&i η μcr,α
αoυ δε μι λδει καλημiρα κ: γω δα

τη δδαoυ &λαq; Να τr&vει o-τη θi-
λαoαα vα π&ρει αρμuρδ νιcδ.

Πccyαivει oτη μ&vα τηq τoυ κoι,

ρΙται κι τη λδει Trου τηv Eι,ryιouξειv

oυ τrαπoJg.

- 
Ανδ6α κoυρiτol μcυ ψηλ&

ατα-lv αμτrα{ι&, γιcrτi oυ Θιξ δλα

τα γλEτει, κι τrαρακdλα τoυv να

6ρΞξει μνι& ψιλη - ψιλη 6ρoυxfi vα

λιδoει τoυ πατrπoιi τoυ crπΙτι.

Aνη6αΙvει κι'αιrrη φλd ατoυν

αμτrcrτζιi κι λiει :

- 
ΘE μoU, vα 6ρδξειq μvι& ψι-

λf - ψιλ,{ 6ρorxi vα λιδαει τoυ παπ
πoJ τoυ απiτι.

Kι oυ Θιδq τηv &κoυoειv κι' δ-

6ριξειv yια τroυλλEq πoυλλEq μδρεg
rμvι& ψιλη - ψιλi 6ρorxi κι' ξλιoυ-

σειv τoU τοcτrτoJ τoυ' oτrΙτι κι' α-

τιδμε ιvε ιv ξιcrπiτoυτoυq,.
ΑxΙρηoειv vα ακEτrτητι σαv τη

youρoυvfuειρα. TΙ vα φκι&oει; Tδ-

ρα τΙ γiνητl στoυ 1&λι μοιl; oκE_

κτηκειv. Πoιj αλλοδ vα π&vει, μo0γ_

Yι, τηq μπδμτroυq τoυ απiτι flταv
κoυvτ&. Παγαiνει κι' αxiρηαειv vα

ρoι,"πoυτδει την πδρτα τηq μπ'&μ-
τro'Jξ μη τoυ καρκEλι :

- 
|.,{nftμnρυ να iρθoυ στηv

τroρτα αoυ;

- 
Φi6γα γiρη πoυρδεγδρη μη

τα o&πXια τα καβvτγια, μη τιξ
αρμαΘιΞg τα or]κα. Αi ακρoJαoυ' κ&_

Kι' iκαταειν oυ τccrrτroδq ατηv

τδcrrα.
Ξανd xτιrπdει τη τζ&yκρα κι ξα-

ιgφοLr-&ζει:

- 
,\,4nftμnρψ, vα δoθoυ ατη ακ&

λα cα;;

- 
Φδ6γα γEρη πoυρδoυΥaρη μη

τα οiπτxια τα καρiιπγια μη τιζ αρ-

uα9ιε; τα oι]κα. Ai ακρoiooυ κ&-

τσ€:.
-Exατoειv <rτη oκ&λα.

- 
'Γ}r, δx, πτξ κφγιδvoυ oυ

<αημi'rcυqI Kl τouρrrοδριζειv ατ' τoυ

κοJγ lcu.

- 
Μ:τ&μπα-l, vα oΞ6ου oτου

.ου:τα oοιJ;

- 
Φi6γα γΞρη παrρδoυγtρη μη

τα αδπrxια τα καρδvryια μη τιζ αo_

uαθιig τα αjκα. AΙ oκρoJooυ' κ&-

τσει.
' Eκαταειv ατoυ νoυι'τ&.

Kι να μηv 1q ,μακραiνou'μι τα
λδyια, Eκατoειy κι crτηv κδxη κoυv_

τ& ατoυ τζι&κι. 'Eroι, αμ&, πωg

iκαμειν να κ&ταει ,κouyr& crτou τζι-

&κι κι ταvΙcrτηκειv vα κ&τoει αταυ-

ρoυτrδδι, τrοδ,φo τoυ δφυγειν uνια

6ρoι.,ιrrιρfr πoυρδfr.

Σκr&xτηκαv κι' iφγα'; :;A'α τΞ

γiν-ryια τη μττ&μτrc'-i 'Jd' -'. -'-'- '

τroιiρταια.l.

- 
Tιlcει τ: ιt:τl :τα-i γα,1ι

μαq; ακΞτττπτ _ ;π"&μ:α,- rr{ξ δα

μαζcuγτοi,' ι;τa-. ι,uαlτρi τα γiιrrγια;

- 
"Ε}-: κoυrciται μoυ, λΞει ατη

uα-',gχo-κδon τηq- Π&φι τoυ τσιμ'
τriδι κ: τοιl φκι&ρι crπ' τoυ τζr&κl

κι αriμι ιrα μdαεrq τα γiι'τyια.



Παiρνει τoU καJρiτσι τoU τσιμ-
τriδι κι τoυ φκιdρι κι παΥαivει &
ξoυ κι' αXιριΛ&ει yα xτυπdει. τoU
ταιμτrΙδι κι τoυ Φκι&ρι κt vα φouv&-
ζει:

- 
ΤαoJνγκουρ - μoJyκouρ μTr&_

μTΓου νι κι πoι]ρτσιοιrζ.
'Hρθαv τ. αμισ.& τα yiντγια!

- ΤooJyκoυρ - μoJγκoυ,ρ μπ&-
μ'Ιτou νι κι πoιiρτoιoυg.

'HΦαv κι τ' &λλα τα μι<r& τα
γivτγια.

- 
Toα}yκoυρ - μoδγκouρ μτ&-

μπσU/ vι κι πoδρτoιoυq.
'Ηρθειν κι oυ Troιjρτσιouζ.

'Yoταρναg ΘυμoυμE'vειq δπουq fl-
Tαν τσ&κoυσαν τQυv τrατπoJ κι
τoυv δ6αλαι, Υια τιμoUρτα μεξ τηy
κ&δα ατoυ κιλ&or κι γ'ια . 

yα μην
κλ&vει iλλη 6oυλ&, στoι]τouσαν
τouν κδλoυ τcυ μη μvι& αιoυαι&ρ-
Kα.

Τδρ<r γλEτrou,μι xτλι&δειξ €ρyα
o-rηv τηλιδρααη κ_διθι μEρα. Tδτι μι
τ'αυτ& Trιρvoδσαν oι κδαμoι τιq δ-
ρειξ τouq. Tραyoδvτγια, τrαραμδτ-
yια κι τrιyνΙvryια.

'Evα τραyoiδl ,εiyι κι' αυτδ τroυ
oυμιλdει για μvι& γυναΙκα τιμτrδ_
λou κι' αxαΤφιrτη.
Τoυ Γιαv'ιλlκη τouv τrαιrrρδψαιl
τσJ σTr ιτotJνoι κouκυρiψαv
κoκκoyiταα μoυ (διq)
KI τoυ δδ,oαν μvι& γυvαiκα
τrδτρoυγειν τα πiντε δiκα
κoKκoviTσα μoυ (διq)
Tη Διuτδρα 6&ζει τrλδαη
και τηv TρΙτη τα ατρccyκΙζει
κoκκoyΙταα μoυ (διg)
Τηv Τrτ&ρτη τα οcπλδvει
κι τoυ 6ρ&δu αιδηρδνει
κoκκoνΙτoα μoυ (διq)
''oλη μΞρα μεζ'τηv ΠΞΦτη ,

iτrα-ιξε με τoγ κοιΘρEφτη'

κoκκoviτoα μoυ (διq)
Τηv Παραoκιou6{' oκouτriζει
του Σα66&roυ αφoυγγαρiζει
κoκκoyiταα μoιl (διg)
Κι τηv Kυρyι<ικ{ αλλ&ζει.
Π&λι μεq σrtq ψεΙρ€ξ 6ρ&ζει
κoκKoyττσα μω (δlq).
, Kι π&λι €ιlα τrgβμΦl για τη

<<yΙδα πoυ fiταv πEτεινoυq>.

Καv κrβv κ&vαv ζαμ&vην ηταv
δvα νατρδyυvoυ κι μvιi μEρα λEει oυ

&vτραq oτη yυιlαiκα τoυ:

- 
ΓυvαΙκα Σα66&τoυ αi.μιραq,

ιyδ δεv αvτyιδζoυ γuvαΙ,κα, γιατt
δα ττ&vα crπεiρoυ oflμιραg τroυ εΙyι

καλδq ou κιρδg ιoJ oιiρει vα πoυ-
λfrαειq τη 6ιτoδλα την &ατrρη πoιi-
vει κlI: cryκαστρoυμiνη. Γιοι.lρτiq δρ
xouιrτι vα τr&ρoυμι κ&vα Qρδγκoυ.

Η γυναΙκα τoυ frταv oUλiYoU
yoJτα αμd κι 'καμπδσoU xαζι&.
Παiρvει τη γiδα κι τηv π&vει oτoυ

ζoυoυτr&ζαρoυ δπoυg {ταv εικεiv' τα

xρδνια o-τoυν Αγια Mηv& απoJ πi-
αoυ &g τroιjμι, τroυ τroυλoδσαv τα

ζδα.
Π&vει η γυναΙκα, δδvει τη γiδα

αι' Evα δiντρoυ κι' καρτιβει μoυ-
oτιρiδειq.

Tρειq ταιγyαvδγιoυφτoι πoι)ταν
στou μοUyαΧδ τow τrλdταvoυ μη τα
τoιαvτoJρyια τoυq, ηρθαν vα TroU-

λτ]αoυu κiiι τrαληoυyδμαρα oτoν
παζ&ρι. Τη yλ}πα.;ν τη γiδα κι τoυζ
&ριoειv. 'E6αλαv 6oυλη να τηv π&-

ρoυν φτηvfr μτrαιrryrα6& απ&voυ -

κ&τoυ. Συvoυioδιrτι, τroυ λδτι, αvα_

μεταξJ τoυζ κι τr&uει πρδτα oυ. E-

vαζ. ' KαλημΞρα, κuβ.
,; .

- 
Kα^ημερα. 

^εεl 
κι η ΥUvαι_

κα. .

- 
'Α, τΙ καΜg τrΞτεινoq1 Πδ_

σov τouv πωλ&q, κυβ;

- 
ΑμτrρE δε γλΞ'roυ rδδ κ&vαv

τriτεινov, Μει η γυvαiκα.

- 
Πδc, αυτδ τrα; 6αατ&9 τri-

τειvδq δεν εΙνι;

- 
'ΑΤιrrι, αμπρE γlοι)φτι, φεJ-

yα oιαττΞρα.
'Eρxητι oυ &λλoυq:
_ Πδαoυ τoυν πουλαq αυτδv

τoυv πEτειvoι.l;

- 
'Α! δραι γαμπρi κouφiταi

ΑμπρE τΤ επαθ€τι ιoεig αμιραg;

- Tτ μαρfr τxι&ταα, πiτεινog
δεv εiv'ι fu.6q; Σι δiιου εικot,lαπEιηt

φρ&yκα, '&ν μη τα.lv δiδειq δα ο-roυν
αyoυβαα.l;

- 'ΑΤιπι σιcnτaρα, αρ& φειiγα
ατr'τα μδcτια μoυ. Τiττoυταq δεv
πoυλδ.

H yυvαΙκα αμ& αxiρηαειv vα κι-
oυτi6ει :

- MτρΞ oυ &vτραq μoυ θδλει
κ&vα φρ&yκου κι θEλει αιr&γκη π&-
σα ιrα καζαvτΙoou κδαα φρ&yκoυ.

Π&ει κι oυ τρiτoυq γιoδφτog:

- Πδooυ δxει αυτδg oυ, ττiτει-
voq' τ1ι&ταα; Σι δΙνoυ τριδvτα
φρ&γκα,

.H γυιrαΙκα Ιδειv.κι'απδειδειv κι
αxiρηαεrν να oκi6ητl.

- 
MττρΞ, λEει, .κι' oυ dvτραg

μoυ μη γiλαoειv;

-'ΑΤ 
τrdρτηv τρι&vτα ΦρΦκα"

H yΙδα μα εΙxειv 300 δραxμ'δg.
Π&rει απiτι ατιναxoι.lρημE';η κι

μεs τη oυλλoυγη. Γυρν&ει τou 6ρ&-
δι κι' oυ dv.ραq 

'ηs'Eται κι''ξταt τουv λEει : Αvτi
γiδα τriτεινow μι .iδoυκειq vα πoU_
λfrαoυ dντρα. Kι γω τΙ vα κ&μoυ;
'Hθειλειq παρ&δειq κι' αι'.. iφιρα
τρι&vτα φρ&γκα Yια Vα oικouyouμη-
θε iq.

- Mπρi πoιoΙ τoυy πfrραv;

-- Ι& δvαq ταιγκαvδγιουφτoq fr-
ταy.

- 
Τoυy ξEρειq &μα τoυv ιδεΙg

yα μη τouv δεiξειg;
-- Τoυν ξδρoυ.

- 
B&λεl Ξνα. &ατrpoυ λαγοJδr

o-τηv αυλ{ μαq να τρoυγιoυρv&ει κι
φκι&σει μνι& τiττα.
- ,llfryαv δαταριrαq στoU μouyαXδ

τouv τrλdτανoυ κι'_ ατr.oδ μακρr&
youρig vα'.τoυζ οcrrεικ&αoυv τoυy δεi-
γuει τroιδq frταv.

oυ &vτραq 6αατoδαειv κι' δvαv
iντγιoυv &oπρoυv λαyδι, ατα xΞ.ρyια
τoυ τoακouμδvou απ' τ, αφκι&. Γι_
ατi εΙxειv τEτxια &απρα λοcγoι)vτ-

γιαπoυλλ& στoυ μτrαξE oυτiαoυ μι-
ρι& ατr' τoU σπττι ταJ.

Σηβακoυvτi6ει σ'roυy τoιyκαvδ_
ΥιoUφτoU κι τoυv λΞει:

_ 'ET, τrατρiδα, τoυν γΜπειg
αυτδy τouι, λαγδ; Εivι τrouλr) μνια'.
λοuμΞvoυq. 'Αμα τoυv δδαoυ μνι&
τrαροeγγειλι& για τη γυvαΙκα μoυ,.
δα τη φκι&αεr.

- Πδs γEvητι,; ρoυτδcει oυ-τσιγ'
y&νoυg.

- l& vαδoυκιμ&ooυμr, λΞiι ou

t9



iιrrραξ ,μη τoυ λαyδ.

- 
Λαγδ, τoυ λiει, δα παq o*τoυ

απiτι μαq κι δα πειg τη yυναΙκα

μoυ vα φ'κι&σει μvι& πΙ'rτα γιατi E-

xoυ φΙλoυq vαφιλΞψoυ. Kι τoυv α-

τroυλdει τoυ λαγδ. Kι' ou λο.l'δs

vτρoδτ - ι,,τρoδτr απηδδνταq xδιθη-
κειv σrιζ ζiγρειq.

- 
Π&μει'τδρα στoυ oπiτι για

vα τoυν oκoυλoυ'μπioει oυλΙγoυ Ξφ-

κιασαy τρouγιoδρoυ απ' τou ιπαμ_

τrαxαv& Υια vα π&voυv oτην Παvα_

γιδ πoδταv τoυ oπΙτι τoυq.

Ση6αivα.lv στηv αυλ{ κι yλi_

Tr'ouv τouy &απ,ρoυ τoυ λαγδ. Φoυ-

νξει oυ &vτραg ατroδ κ&τoυ: Γυ-

ναΙκα γΙvηκειv η τr'iττα πoυ o' i-
'o_τειλα xαμπξρι μη τoυ λαγδ;

- 
Πωζ, πιrq &ιrτρα μoU/ στη

γ&oτρα τηv i6αλα. Σι 'κ&vα τoιρiκi
'δα v&vι δτoιμη.

Aτrδρηcrειν oυ γιoJφτoυζ. K&-

θoυyτι πiιroυv κ&vα .ρακi, δαττoυ vα

ι}ηθεΙ η τrΙττα πoυ τηv iδεrv κι' α.;

γιoδφτoug ατη y&ατρα.
Τρδv τηv τrΙττα, πΙvoυν κι μvι&

ζoυ6&vα κραoΙ. XαρoυκοιrπΙΦηκειν
οι.; γιoδφτoυg.

- 
Mτrρδ, τi λαyδq εΙνι αι;τδq;

Πδαου τoυv τroυλ&q;

- 
'Αi δεv τow τrouλδ, μι xρει-

δζητι. Π,oJ δα 6μο ιγδ αξαv&q τEτ-

aιoυν λαyδv;
_ 'Eλα, μτρξ αφΙιrτικδ, ΘEλoι.l

vα τouv αγoυρ&ooυ.

- 
'E! ΓιατΙ εiαι καλδq &vθρoυ-

τroυq δα ατoυv δδαoυ τ'ριακδoειq
δραxμiq.

- 
Αμ&v, αφtvτικδ, ακρι6δq εiνι.

- 
'Aμ τΞτ1ιoυg γvoιrμικδq λα-

γδq, δεv τrouλιEτι μη παβδειq.
Να μηv τα τroυλυλouγoμl, τouy

τr{ρειv α',, γroJφτoυq τoυ λαγδ κι'
δφυγειv για τσU ποζ&oι ατη Biργlα.
Kι' oυ &vθooυτιδq μαg τfr'ρεrν oυτrΙ-

σoυ τα τριακδαια ΦρΦκα κι τoυv

τrλθρoυ,oειv τoυ γιoδo. τou 'μη τoυ Ιvτ_

γιoυ uδμιαμα.
Τδρα δyouμι κι Trικ _ &rr κι 6Ιv-

τιoU Kι xiλιατyιδ τEτxια κι ξεμcιΘ&uι
κι vα τραyouδoδμι.

'Eyα &λλoυ τραγoδδι πoι, τρα-

γoιlirιiααμι εκεiv' τ α1βvια, εivι κι
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αυτ6:

Mvι& Πα'ραoκιou6{ Eι,α 6βδι
κι τrαYαivoυ καλδ μou oτoυ παζ&ρr

v' αγoυρ&ooυ κΦq μoυακ&ρι.
Να ταβδειq,καoδcπη δδq μoι κρEαg.

Να κααδcπη, vα λιιpτ&, ν&v κι ccπoj

καλfr μι,ρι&.
Kαι μoυ δΙvει κυβ.μou μνι& κoυκ&_

λα και μou δΙvει μvι& κoυκ&λα,

τoυ Τρικoδτη τηv κιφ&λα.

Πivτι μηvειq κυβ μoι.l τηv ε6ρζου
πΞιrrι μηvειg τηv ε6ρξoυ crτιq ιφτ&

τηv κατη6ζoυ.
Να κι μoυρ να κι μoδργεται Ξι,αq

oκυλoq,
vα κι μoδρ1ετ' Ξvαq α'κιiλog,

τηg γε'ιτδvιααdq μoυ φΙλoq.
Kι μι αoτr&ζει κυρd μoυ τηv κoυκ&-

λα,
κι μ' αρrrζει τηvκoυκ&λα
crπoJ μEoα ατr' τηv ταoυκ&λα.

lδδ τow δxoυ κυρ& μoυ, ικεΙ τor-'ν

Ξxoυ,

ιδδ τoυy Eγου, κυρδ μoυ, ικεΤ τoι,lv

ixoυ,
ιδδ τoυv δ'11oυ, ικεΙ τoυv δxoυ,

ατα,oτιv& τoυv ατrαvτΞxoυ

Κι, ,μι' αφivει κυρ& μαr τηv κoυκd-

λα,
κι' μι' αφfrvει τηv κouκ&λα

κι' μι' αρτr&ζει ατr' τηv τroυf&ρα.

Kι' ακδμη Ξvα ταoαμi€ι -ατr, τα

τδoα πouλλδ πoliλlγαv τδτι εικεiv'
τα xρδvια:

H γυι,'αΙκα εivι για τoU σrriτι
κι' ου ivτoαξ Yια τη δοι.ιλει& κι τoυ

τrαζ&ρι.
K&Θι μiρα φαyδvoυιπcrv oυ &ν-

τραζ μη τη γυvαiκα τoυ.

- 
Δε φκιdσειζ κ&ν τiτroυταg &

λη μΞρα κdιθηoει ατoυ ατriτι, διπαg

γυριrtΙ> ccπ' του μτrαξE ια) κδιθηoει

oτou πιζoδλι δξoυ μιρι& crπ' τrp
τrδρτα κι μαoλατιζειξ μη τιξ Υει-
τδvιoειq.

- 
'Αμ, ιcrri &ιπρα, τi φκι&vεrg

oτou μταξE; Tξα oυργdrιειg, τ&xα
&κρειq κδφειq' τξα κλαδδ6ει9;

- 
'Αμα θEλειq αλλζα..,μι δoυ_

λειΞq γυvαΤκα. Σδρει ιoιi oτoι.l μπα-
ξΞ, ,α φκι&ooυ ιγδ τιg δoυλειδq

oτoυ oπiτι.

- 
Αλλδζoι.lιμι, &ιπρα, για ιlα

δoυκιμ&αoυμι, vα δoδμι τi δα γΞvει.

-'Ai 
vα δoυκι,μ&ooυμι, λEει oυ

dιlτρcrζ. lαιj δα π&ρειq τoυ ζιυγ&ρι
μη τα 6διrτγια κι δα παq vα oυρ_

γcboειg oτoυ ατδλοι.l τou'μπαξE v&-

vι δτorμog για καλαμπoδκι vα oπεΙ-

ραJμι.

- 
lσιJ τΙ δoυλειEq δ1ειq oτoυ

απΙτι γυιlαiκα;
lγδ απ' τιg xαραδq ζJμoυoα. l-

αδ δvτρα δα τrλ&αειg τoυ τrρdδμη,
δα τoυ 6&λειq ατrg μι'o&λειζ μεζ τιζ
τrαvακδτειq κι δα τoυ φoυ'ριriοειq,
αφα.l κfuειq τou φoδρvoυ. Δα ξιπλE
vειq ψixαvτα oυλiγα dαrλυτα ζvrρη-
vlα τroδyι oτoυ ταρακEλι, δα δ'δαειg

τηu αγιλ&δα δξoυ vα 6ouoκ{oει, δα

φoυκαλΙαειq δλoυ τoυ αττΙτι, δα ταΤ_

σειζ τα α.pνΙτ1ια α1r& vα 'κoιτ&-

ξειq vα μηv αρlr&ξει oυ αx'μαrζιdg
καvEvα κoυτoιrrroδλι α116 τα δδδικα
τrδxει η κλouααρr&, τrαq xαμδvoυg.
Kι κdrroυ Yιδμα v&νει E'τoι,μoυ τoυ

φαΥΙ ι,α μη φερε'q κι μEvα oτoυ

xouΦφι vα φξoυ.
2δ6εr η γυuαΙκα τα 6διrτγια

oτouκ&ρoυ μη xΤλια ζδργια κι τρΦ
6&ει για τoυ 1oυβφι.

Gιl &vτραq τδρα ,μoυvcο1δq ατoυ
crπΙτι crτroι] πoJ vα crπoυ1ειριατεΙ
τrμbτα! Kλδθητι, γυρvιΞτι, τΙ yα

φκιfuι;

- 
'Αl ι& 6ρ{κα, λEει μoυvcrxδg

τoυ. Δα αιγoυ.ρδψου Tτrβτα τrψ
κλoυoαρι&. Π&ει κι'δαou vα τη μ&-
σει στoυ κoυμ&oι μαζΙ μη τα πoU-

λι& Eκαμειv καμvι& δρα ξιoδ απoιi
&o κι ξιoιi ccrroιj κει. To&κoυoειv κι
τα τroι:λι& αrroιi διrα ivα κι τ&δινειv
α' δνα ακoιyi ατr'τoυ πoδ&ρι. λμ&

η κλoυoαρι& i'vαι, κrριμEν 1δνoυιrrαv
κι τoυy τσιμτrotjσειy. Αμδv αμ&v oι
&λλη μιlι& δρα τ&διαειv δλα μαζi
ccπ' τα ττouδ&ργια τηq κλoιloαρι&g.

- 
'Αi τrbρα, &ξ iρΘει oυ α1μα-

dιδq αvαμπouρΞσει;
'oοoυ vα φκι&αει αυτηv τη δοιl

λει& ττ&ιεr κι γλiτrει τα,, ττραlζδμι

δλoιl γυρμiιroι.l ξα, c*, ταJ σκα-

φΙδι, γιcrτΤ ':ττρη;.Τvιp<ειv κι φo0_

σκαJσειv. Ακαiει τrp cryιλ&δα vα

μoιryκρiζει' 'Ω1, λΞ.ει, τη φuκαρoδ,
Συ€χεια oτη oελΙ'δα 22
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H Α.x.E.Π.Α.: ΣTH}{ !τAPo!κlΑ
Πoι'i εivαι n AΧEΠA;

AΧEΠA εtνιι.' τ1 Eλλη,yoτιρ'iη,6η
των qρaιxων ΑBEPΑ (ΑUSTRA-
LΙAN BELLEΝΙC EDUCATΙΟ_
NΑΙ ΡROGRESSΙYE AssοCΙΛ-
TΙΟN) πaυ aηψαiν,a: Αυ,oτρ'ωλοελ-
λην ι xt1 E x,π.e υδ ευ τ llz "i 1 ΤΙ'.' o rιδεnl τ ιz'l.,
'Eνωcη.

Πioιoi γ{vovτ,αι μ€λn;
Για να γiνlι,'' x.ανeiζ βλo; οτ-,

Tαγγια τη; ΑΧEΙΙΑ π'ρtπ'aι:
α) Nα 'eiγα1'. n'ξy61 απδ 27 ετων,

β) Ν" ,otνωυ ηΘ,,.xων ωρa'bν y'ΦL y'σ'-

Χaι5 γ'αριlιτiiρα, γ) Nα πιoτειiε:, ,51ι.6

Eλληvo1ρ:oτ'.ανιτtq αFrχ:€s τηζ i-
παΡξηe τoυ Θεos y"α.L την Θε/ττ1τ,ι
τoυ K'.lρ|oυ ΙΙμιbν Ιη.ood Xριoτoj,
δ) Nα πιοτεrj'ε,ι xa,,' yα. οινη^γορei
cτην δια,φdλ'ωξη xα'υ διατliρη'ση τωy
cτaπdιy, ωρxων τα'. ιδoaλογiαζ τoυ
Td.γματo;, ε) Nω εiyωι πρι5θυμo;
να. ι'xαλa'ιΘe[ -"ο ,ιατα.aτατ,''xδ xαιc νa
τ..?ccβπlζ'eται τl6 εντoλd; τoυ,,cτ)
Nz εiyr: ,,ιl'νl,νο3 ι'i"τa,'τ.οq i uni-
z.'' -Ξ 1τ1Ξ -\'lι:.'ι)'|.α.; ii νι 'Εaε,ι. υ-
;a1i)ε; ι|.--ηττ, ^('.7' -.. cτaπ6 αυτδ,
ξ) Na .-ρ'1!:'}τα'. ^(;7. την ωλληλε 1-

γ'5η iιeταξ"l τωγ ιrs)'ιilγ.

Σηlοdωοη: }{Δ).η ;η; AΧEΙΙ_{,
γ!ν'ονται. απ' l'λ.ε 

-1 :'ι3 nια',iω'i,τ-.,-
τ4,ξ|ειι6). ' Α'τοψι μετα}j 18 - 21 ε_

τιilν d1α.lv τc διixωfι,rμe ^iι γt'nlν
1ιdλη, υπ,5 o2',σμdyaζ π,ρrlιτ'"o&!'cε'.g.

Πoιoi εivαι o'ι σκ'oπo,i κ.αι oι
αρx€q τnc AΣiEiΠilξ;

α) Nα πρoαγει xd.)'' ν,σ. οlθαρρ,ιiνει
-.'ol τα.τ'ΡLιJJτια,ιδ aτη 1ιb,ρα ,μω;, β)
Nα πρoωθε{ την υπαxoi'1 oτουg νδ-

:!JΦξ y'ω,. τoν 'oa6αoμ,δ oτην ιaτoρtι
1''Φ. -ν.ζ πιpα'δ'δaει'q μαζ, γ) Nα ,εll,-

πεd,ε,: ,cτα μdλη τoυ T&^γpατaq την
:.'ρ!ταιcω εxτξ1,ιηoη'oτι6 υπoy'.1aειil-
:lΞlζ |-uαζ oτη δτγμol'.α ζωi, δ) Nα

τ,αραδιΞιΥψα,τilζ,ει xω'' νω ιδ;δ&oxε'," τι
δ6γψατα νlα'. τ'.ζ βαoι.ιd6 ωρa€q τωι
υπευsjyωy γ1'6eρνητdlν τη6 AXΞ,ΠA
:) Να ενθηρρ6νει' τη oυμμετo1τi των
φλιilν,σε τ,aινωνιnlq εxδηλιilοει6
;οι oyeπδ θι d1oυν την πoιoτ;xri1 a-
νοdι ττ1E τ,οινων'iω6, oτ) Nω υπoστη-

':'|i'z'ι =τ,'l 
,:λεuθο,ρ,iα ται ατδψoυ v,αι

νι α1ωνι'ξ'ετa. eναντ[^αl τη6 τυρΦγ-
'ttαΞ y'α'' τ-αταπ{ecηq των λαιδv, ζ)
Να -'"φi^iει ην .Eλλην:xτ) ιδdα'>
y-Φ'' y7. τφαlkt τay 'ε\'^η'νLy"6 τΕολL-

l'.:r,:'b, η) ΙΨι zα)J,ιοργεi την ω^γ&'-

1lη π''?9ζ τηι ε;.'.μ4ρφωcη τωv E,λ_

λ'ξvωv τη; E'ωr,ovα.q, θ) Nα απα:-
τεt oτην clι,ιrεc,.φc7i των μελιbν
6νLν η'θxΔ z'ιjβ'--lr:- μετωξ$ τωy συ-
yαyθ,:,ιbπωy -l/-ρζ ^r''-7' ψcα xαλ'3τερη
τι''ν''ονtω) , ,') ]\Ιι αnlαπτrjooει τc
πvaιiμα τω αλφoιt'cμoυ' xωτανν6η-
5ηζ y.q..'. αlνερ1α;io.q, ια) T6λο6 νa
εuθαρ,ρ6vε,l 6'ιι δ.η7.$ ωi',oaη1lε- ι-
νoγi1<, oτιζ απaιτiει; ταo l&ιμα-
τoζ xα.|, γεν'.ι.α 6Ξη/ :y.o'.|/ωνtα τo'l

Π6τε συvεδριiζoιηrε;
oι α.lιiεδ'ρι&οειE 1ι.νc'nαι xατα

τι1-t1ι 1q1'α (πol αlιτoτ'α)'a.bιε uΣτod6r,)

,cυνηθωE ψια φρ& ιc γ'-tpι. Υπd'ρ-
ycυν τρεiζ o'νa€q Γυνx'.ιιily, οι Α-
,'|Γ'τi1, 'Aρoψη xαι λ't--.γδν\l y.Φ'.

τ.εtζ ανδ'?'ιιt<, ο Πψ,ιτβι;. o Δι-
oγ{νη: ια.'' o Hρωι)'i,-:'

ΙΙ oA9131'η,,, o "Π'i'l,yτβiα-<> 
yLα|.

c nΔ,l,:γd,νηq, olyεδρι{α:γ r,o Α.
X.E.ΙΙ.Α. Χωλ. 6'c Regeni Si,
Chppendale. E o'Αρ:sμ;; στ9
Ncrth Syndey yιαL η "^\γ='-Ιδντι'
xα,L o "H,cα'xλ'i6> 'στa Be1more y.ct_

τu> ιτ'δ την axx'ληatι anγ Αγiων
Π d.yτιυy.

Χαρ*xτηηιsτιιο εl.να.'- δι''''tτα''ρ-
1oυν ψ{4rατω γaηλιtι-< xωι cιaiq
cτcg τλn'τeε1

Πolεq Επιτρoπ6q ερY6ζov
ται;

z) Θαλιooωiμ'ω (}trεοαγειατ"τ\ Α'-
νωq'ι!ι) : B iΞπιτρoπ t1 ωτf1 Φ)τx.εν-
τpιilval y'ρi1ψωτα 1'ιω ωγoρ&, υλιπoιi
xα'ι 'iφευνα.E. M€aρι τωρω {xει' ωγο-
ρωαιr. 12 πaρtπaυ {-ιανdδ,ε6 υλιxoδ
τα,ι {xει' διω'ρi,cει (ατr} τa NSW xα'
ACT πε,,ciπoυ ε, s4.O0ο) , εvιδ υ_
π!.ι?Χaυγ' επ'c-uρoπ!3 xιι ,οτιg d,λλ:;
;τολ.ιτε,&εζ.

β) Exπαι,δευ τ','xt1:' Εμι διωθ,6o::
α"ριιετ€; y.ιλ,ιdfεE δoλλd.ρ,ια Ιια. εx-
,:αi.,δ,Ξυ.:'.r(oιi: cxoπo'3g δπωE e[νω ι1

!δρα των Nεoελληvιxιily τωy Παyε-
i,:,JτηιΙι,ιυy Σηjiδyευ xαι Mv"xonιιb'ρυ-
Διaρ,γανιilνiει o,.lγxεyτριiloει6, δ'ιαλd_
ξaιE, oεμιν&ρLq' y'αt 

'ερ1β,στη,ρ','α (ε-
τ,ιψoρφωτιrιd,) .

r) ΤΙdu',τaγ,ρ&φηoη6: B Eπιτρo-
π,τ) λαμ6,dvοι 1ι'Ερq 'cτην πaλι"τaγ,ρξ-

φηση τωy μεταν'οιοτιirν oτι.E διιil,φo*
'.,':.q δηγια'.,'γ[lΞζ τσJ ΣιiδyεO xαι βaη-
θ1, τcυ; γιεταν'θ''cτεE 'Eλλη,νεq πa>
!γc''ιν τi.,66)'η;rα γλι1ocα6.

δ) Δημ,ooiων Σ1doεων: B Eπ,ι,-

'ιι'οπi1 α.'ιτ^fi 67'eιι ανα'λd,6ει τηy ευ-
0'5νη xαι τ:τγl υ'πα1'ρdωcη ν'α φ'ραlτ[-
'ie," 

για' τ.τγι πφο6oλt1 τηq ap^γ&νωci1g

iιz; μdcα ,cτov Aυcτρα')'',.αν,δ γιbρο-
Eπioη; η Επcτρoπt1 επαγρι'lnγfi' 

^γ,γa
τνy;δν ωντeθνιχ€6 εy,dlργε,ιlεE δiνo'lτα;
α.'''!.ουl; το δι'lα'',ι''.ι6 παρδν τηe A.
X.E.ΙΙ.A.

ε) Ψυyωγωγiαg: E F-αιτρoπ.i1
Ψυy.α,γωγiωg διοργανιilνoι δι&φoρr:;
']:υ1ηωγιxd6 αυγxεντριil,cε,ιg, χo_
?aυζ' την ertyoιω γoρ.c'εoπaρLδ,ι, ττ1

μ31cα τη6 AXEIΙΑ, τo πωιδιx6 Χρr.-
οτo'lγενν''&τ'ιu.o τl,ρτnl, εx1δραμd6 z'.
λπ'

Δωρε'6g κ,al ι υπo.στnlρ iξειg
Εxτ6g των πρoαvα,φ.sdντων η

.\ΧΙtΠΑ υπocτηοiζει xαι βoη0& με

2t



δωρ,ε,dg αρxeτo05 oργανιψori-c_. Aνe-

ψ6ρoυμε μεlριχoιiζ:
1) The Rοyal Blind Society, , 2)
<<Diabetes> - Ρrince οf Wales Ηo-
spital, 3) Β:α')'ειαδα (St Basils)
^rrιι?αlσψΞiο 1 4) Καcτελλo ριζ''.αxδ γτ1
'ρaγ".!iι\Ξιa (o!"xο; 'ε,υγηρiαq) , 5) Θε-
cλο'γ'ιxi1Σpλη Aγiaυ Aνδρ6α (6,-

6λ!oΘ'^iη'Υ) , 6) '\ρyιoπ''axoπη Aυ:-
τpα'λtιi {eτi1cυυ"), 7) Spastic Cen-
tre (ανατηρα' πωcδ'.α), 8) Royal A
1exandra Childr.en s Ηospital (για
τo M/S) , 9) 'Ιδρυrμα 'Νν'τ''.τ"α'ρxι.νι-
,xιbν Eρευ,rιiry, 1o) 'Ιδρυμα 'Eρευ-

ν'α-Ξ ^('''α την Aρθ,ρrdτιξe, 11) Myη-

1ιε[c τη; Kαηrπ6ρρα6 (Eλληνo - Aυ
sτριλ'cωνδ), 72) ΙΙoδooφα'ι,ριx6;
Σ,$λλoγo; Hρωτ"λiq Mπ6λμο'ρ, 13)

Μo'lαaτi1,7'' Αγdoυ Γlεωργioυ (Sprin
gwood), 14) Eυ,αγγελι,ομ6 cτοιοi-
δ'' cτoν Kωθεδριx'δ Nαδ, 15) Δωρε
iq cε δ'ι&φo'ρaE exx)'τγCiεq, 16) Σ:ι-
:;ιo,ιi; Kαλαματcιq, 77\ oρφαν& K'J
'r7aυ yι.ιL τα.ρα' πο}λ'!q &λλε6 δωρ,ε-

'9:.

Γιoρτfl - nμ€ρα ΑXE;ΠA

u"€'' Ε'oρτ€E, xαΘιbg xα,,'' η xωταθε'cη

cοε'φ&νoυ, cτι6 περ,lπτιδoειg αυτ,θ6.

ΣυvoΦ,n

E1ι:i6 ο,ι AΧEπANΣ εiμωοτ,a d-

ν ι; δψι}'oq ων.θ,pιilπων,,oυνδεδεμd,νοl,

ae ι'o'.ν^fi πρocπωΘe'ιω με επιμdλlε,ια,

νποiιονi1 ιxωι. ιgτυrLaΥi 'sτηιν πιρaoπ'i-

θe''α ^γ'ια τηv xαλυτ1.ρευ|ση τα) Σ,J-

γ:ιγ,θ:ιbπcυ ιιzζ.
Mε την xo'.νfi ψαq αυτl1 πρωτ&-

θεια απoλαtμ6a'νolψe τη'ν eυγφ[aττs
οτ1 ττ1Ξ επ,l,μdρφωoτj6 ιJ.α,6 1Lα,L τo σ)-
να[οΘηψα 1η; l'γ'ανOπatηοηe απΔ ;,η

5υ',L"!'ιΞτoχ^fi μαζ στιζ δ''.ωφoρεq 'aργα-
ctεζ τ,'υ aργανυz1l'o$ μα6. 'Eτc: γι_
ν6pα'cτε ωψε''oat,μo1λol τaυ <o''yρ.Sl-

1ι'iγιατo;>> τη: ΑΧEΠA y;q,'. o'. e'-'ο-

\oδ'6yaι των ,ιδ,ρυτιΔν μωg.

Π ρoπ&vτων ,6λων o 'zυ7''Διιρο 
-:

ri?.Jα?Lq)Δ'a του Τ&γ1ι'ατo6 τη; Α.Χ.
E.Π'Α. εiνα.L νΦ φ6,ρει' oιoι Ελλτs
νl'"c',ιδ τηq Aυoτρ,α,λicιg ψ'ι ιz}'"ιιs-

? τt γ"α1, α'ν 6η'ση lμε τη y ω'l c --',' ιt,!-ζ'' ιτ ;
τoυtωittι o'την απo[ω 'ζε[, αφCυ -,rι-

ρ&\)'τ1)'α δlαφυλd,ττει Σu'ιττιzz!. ιy.'.

Η α,πο,oτoλfl και n προσφoρd τrrιg A.Χ.E.Π.A. T6τι κι τιΙrρα

Συvixεια απδ τη αελiδα 20

τηv αληoμδvηαα. 'Αq π&voυ vα τη
δEooυ oτη 6oυακ{ κι Joταρvαg ν&o-

θoυ vα πλδoou τοu ψoυμi.

By&ζει τηv ααγιλδδα δξoυ, ιδδ

xoυρταρι, ικεi xoυρτdρι, γΜπει i-
vαv γιρμδvoυv τoixoυv μη xouρτ&ρι
ψηλδ απ&νoυ απoιj ,μvι& πιθαμfr.

- 
Α! Tαμ&μ, λδει μoυvαxδg

τoυ, ικεi δα .η δEαoυ vα xoυρτd-
oει μ&vι _ μ&vι.

ΝτE κι ιπΞ, xτυπ&ει αrroιj &i,
φoυv&ζει ατrοιi κεr, δoou vα την α-

vη6&oει (frταv ψηλδq oυ τoixoυqfl i-

δρoι.lοιv κι τriραoειv καμνι& μι& μι-
&μιoη δρα. ΓλΞπει κι' Ξyα δρvιoυ

να κατη6αivει σαv παταια6oδρα <ι

v'αρτr&xνει τηv κλoυoαρι& κι τα δδ_

δικα κoυτοuπoljλια να'κρΞμouvτι ατr'

τoυ ακoινi oιcrπ&voυ σταJv oUρανδ.

- 
Aμdν, λiει, τδρα τi φκι&-

yoυv;

Π&ει κι ατoυ oκαφΙδι. Τoυ μιoδ
τrρoυζι)μη εixεrν φJγει δξoυ κι' i_

πισειv ο-τα xδματα.
Eixειν ττιρdαει αμ& τoυ γιδμα

κι' εixειν μταiλιπΙoει. ΓλEτrει κι τη

γυναΙκα τoυ xoυρiq τoυ κ&ρoυ κι

μη κcrrαξιακrαμΞνα φουoτ&vια γκρα
ματooυμivη κι λααπουμδvη.

- 
Αμ&v, &ιrπρα μoυ, τα 6δι"r_

για μι Eφυγαv δτoυq κατL6ασα uη

xΙλια ζδργια τ' αλEτρι ατr' τoυv α-

ραμπ& 'κι τriΥα vα τα ζEψoυ ατoυ

ζυγδ μ'δφυγαv κι' δλη μEρα τα κυ-

vηyoliαα κι δεv αμπδρισα vα τα τσα
κδooυ. Αμ&v, μταΤλvτιoα, ατrδκα-

μα.

- 
'Αμ κι' γω ywαΙκα αυτδ κι

αυτδ iπαθα. oδτι φoυκ&λιoα, oδτι
iτrλαoα ι}ouμi, vοδδι μαγεΙριψα κι

voδδι καyτΙπouταζ, πdει κλoυoαρr&

μη τα πoυλι&. Α'i, καλ& να μαq γi-
v€l για να 6&λouμι μvιαλδ κι σU Κι

γω. Κακ& τα ψΞμcrrα, η γυιrαΙκα εi-
vι Yια τo υoπΙτl κι' oυ &ι.τραg για
τoυ μτrαξE.

ΙΙ ημiρα τηζ AXEπA γcaρτ&ξ'e- 
περιθdiλπτlε'ι -tιc αθ&,γα:.εi Γ&!σ->ιt-

,r'.,' ,o,u A6γoυoτo ψ,, )'u."o'r,ργ'"o no, σe'-ζ 1"' πoλιτι'qι6 ττ1-< Ε))'ι}'α-:.

.ιy'ολ'ου'Θaiτα'ι. ωπ,δ γει1μα. Aγ θ,dλετε νω μd,θετε τΞ?'.aΞaΞΞ-

Υπxργει" η αυντ]θεια να ετx\τs ?ω τ.α' την AXEΠA ' τ1 Ε;:='ρ;i,
.a|''αζaνταl' επicηlμα y"α'L 7ην η|ι\L?x Δηrro,oiων Σx6cεωv εi"ieι τ, ψδ'ιτ1
,\NZAC, γ'αL στLζ Eλληvιx6q E,θνι- α'9ψδδ'.α' τl'α. να. σ('.'Ξ ιa:".ι.1:j7i.σ?'..

IE{fro*Φρ
δ περιoδικ6 (NΙAOYΣTA)) 

''δΦ
* vα μπεi }δE
* oε κ6Θε Nαoυoαitκo σπiτι g
3δ3 o--- $Φ9o9o9* Κ&Θε συVδρoμnτnζ .tδ9
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E θvα καιvoιiργιo Eδ9
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Σxiοεlc olΙotrευεlακo0 δlκοΙoυ στn J{roυoο TΘU lgoυ αl.
(ΠρoικoοfLμφωvo και παραιτιioeιq απ6 δικαιιbματα)

Ατιδ τα τrαλι& rδrωτικ& Ξγγραφα τoυ τιεραo,μivoυ
α:δvα, ποu i1oυν διαoω€εΙ, δττωq ,κ611 ατrδ τα επιση-
μcllτcιημΞyα ατoυg Kδδικεζ τηζ |. Mητροτrδλεωg Bε-

ρoΙα; και ΝαoJαηq, ,εν,διαφEρoν τταρoυαι&ζoυν τα
oxετικ& ,δyYραφα με τlζ oικoγεvειακi'q oxiαειq τωv
ΝαoυααΙωv την ετrox{ τη,s τouρκoKρατΙαg και σUyκε-
κριμΞνα μετ& τo 1822. Aττ6 τα Ξyγραφα αυτ& (πρoι-
Koσι]μφωvα, &δειεg γ&μoυ, υιoθεαΙεq, τrαραιτfroειg α_

τrδ κληρovoμικ& δικαιr]:,ματα Kαι dλλα) τrληρoφoρoδ-

μαστε ylα τηv Ναoυααiι,κη oικoγδvεια τηξ τδτε ετro-

xi;, τιζ oxiαειq αv&μεoα oτα μiλη τηζ, τη θE.oη τηg

Toυ Axιλλ6α Φ. Πκoιiτα
ErιΙτιμαιr Δικnγ6ρoυ

yυvαiκαg, τα κληρoνoμικ& δικαιδματα )κ.α. Γεyικδτε-

ρα, oι τrληρoφoρΙεq αυτEg, αυvδυααμEνεq iμε τrρoφoρι-
κiq τrαραδδαειξ/ μαq δτνoυν lμιαv εrκδvα τηg λειτoυρ
γiαq τoυ κoινωνικoJ θεo"μori τηg oικoyEνειαg σε μιαv
oριoμδνη xρovι,κfr τrερΙoδo Kαι ,σε oριoμΞvo τδπo και
τoυq καvδvεq δικαioν, TΓoU τη ρυθμiζoυν.

i.
Τη οι)vαfi τoυ γ&μoυ τιρoηγoδνται oι αρρα6δvεg

τrou αυvoδειiovται ,oxεδδv π&yτoτε με τη αι)ι"rαξη εvδg

<<πρoικooυμφδμoυ>>. Mε αυτδ τo ιδιωτικδ Ξγγραφo o
τrατEραq τηq 'μελλδvuμφηg υτrδoxovταy στo yαμTrΦ
τηv τrρoiκα πoυ θ& διvε oτη Q-;γατiρα τoυ, κυρitοg

ρoυxloμδ και oπιτo'μ&ζωμα, τuxδv καyiyα μπαξi {
αμτιEλι καl d.vα xρηματικδ πooδ oε λΙρεq, αv διEΘε-

τε1. Δεv υτciρXε αυo-τηβ τυτrι,κδ Υια τα πρoικoαδμ-
Qωvα, ,&λλα ηταv γραμμδvα ατδ μoρφωμΞvoυq και dλ-
λα ατιδ δαoκdλoυq { γραμ,ματικoδg. Yτroxρεcvrικ{ {-
ταν η αvαyραφη ,με λετrτoμδρειεq δλωy τωv crτoιxεiωv
τηg τrρoΙκαg αε εiδog και τroαδτητα (π.x. τδcrα φoυ-
oτ&vια, τδαα πoυκ&μιαα, ζιλιd, ,μπ&vτεq κλπ.). Πoι-
κ:λiα υ':τ&ρyει οτηv ειoαγωγ{ τoUζ και oριoμ€να
τρoικocυμφ<,:vα γραμμΞvα ατrδ μoρφωμβvoυq τrαρoυ-
σ,&ζουν ει,Sιαφiροv Υια τη διατδττωoη 'Και τo ιiiφoq.

Με την τi}εcη τoυ γ&μoι.l η κδρη ατroξεvδνεται
ατrδ την τrατρικη τηg oικoγiνεια και την τrατρικ{ ε-

ξcυ,oΙα και μτrαiνε: ο-τc απιτικδ τoυ ouζιiγoυ τηζ. E-
κεi τrE'ρνει τη θtση τηg voικoκυρ&g, αλλ& π&vτα κdτω
ατnδ τουq γocrrrτolig καl δyραφoυg νδμoυq τηq αvδρo.
κρατΙαq'. K&θε δεoμδg oικovoμlκδq με τoυξ δικoδg τηq
ixεr ατroκoπεi. Ατrδ τη o-rιyμη Trου oι κδρεq θα αττo-
κτfrαoυν τrρoΙrκα x&voυν oτrοroδητroτε κδ€ε &λλη αξΙ-
ωαη πdνω ατηv κληρovoμιd τωv yαrlδν τoυq. Σ' αυ-
τδ τo oημεΙo τrρiτrει Vα τrαρσrηρηocl.rμε δτι και ατη
Νdουoα, δπωg oε δλη .η Mακεδoviα και τα τrεριooδ

ι

τερα ,μερη Tηζ τouρKoΚρατoJμεvηg Eλλ&δαg, τo E ι-
μrκδ Δiκαιo υπερioxυoε τoυ ετrιof,μoυ ΔικαΙoυ. Evδ
κατ& τοy Eκκληαlαoτικδ Νδμo η κατ& τov Αρμεvδ_
τroυλo, η κληρovoμiα μoιρ&ζεταr εξiooυ ατα vδμιμα
παιδι&, κατ& τo Eθιμικδ ΔΙκαιo γεvl,κδq εΙναι o κανδ
vαq δτι or κδρεg, δταv αυvτρixouy με yιoJq, Ξρ1ovται
μετ& ατrδ αυτoιig. Eται δoτε oι γιoΙ κληρovoμoJv oυ-
νηθωg δλη τηy τεριouσiα εvδ αυτδg μτroρoδv ατrλεbq
vα απαιτ{ooυν αv&λoγη τrρoΙκιoη.. Aπδ τη oτιγiμ{
τΓoU oι κδρεq θα ατroκτηαoυv τrρoΙκα, δτωq αvαφδρε-
ται τrαρατr&vω, x&voυv κδιθε &λλη αξΙωoη οτηv κλη-
ρovoμΙα τωv γovιδv τoυq. Kαι αv αρiyδτερα xηρEψoυιr,
δεv μτιoρ,oJv vα διεκδικηooυy τΙτroτε &λλo παρ& να
διατρiφοvται απδ τoυq αδελφoι)q τoUζ σε περΙττωoη
αv&yκηq, αv&λoyα βi6αια με τηy δr,κ{ τoυq κατ&ατα_
ση.

Bλδτroυ,με, λoιπδv, τη μεγ&λη αημααiα τoυ <<πρoι_

κoσUμφδvoυ>/ σαv σ-τoιΧεΙο απoδει,κτl,κδ τηq <τrρoiκι-
σηq τηζ ,κδρηq>, πoυ μ' αυτ{v την τrρoΙκιαη ατroκλεi-
ovταy απδ κ&θε κληρovoμικδ δικαiωμα στηv τrατρrκfr
τrεριoυoΙα. ΠoλλEq φoρiq, δμωq' 6xoυrμε και oυμτλη-
ρωματικ{ Πρ&ξη, τηv ρητfl Ξγγραφη τrαραΙτηαη τηq
κδρηq ατιδ κληρoνoμικ& δι,καrδμαrα.

***

ΔημooιεOovται παρακ&τω διjo .ιδιωτικ& dγγραφα,
δvα ΠροικooJμφωvo τoυ l848 και Ξ'vα Eξoφλητικδ
(τrαραiτηαη κδρηq ατrlδ κληρovoμικδ δικαiωμα). Kαι
τα δJo τooiρ1οvται ατrδ ιδιωτrκig ouλλoyδq - olκoYε-
νειακ& αρ1εiα.

To Πρoικoo,Jμφωvo με ημε.ρotμηyΙα 
'l 2 Ατrριλiou

l848, με π_ρoικoδδτη τov Mηv& Αναατααioυ και τrρo!-
κcλητrτη - yαμτrρδ τov Mcrrθαio tωδοvvoυ και νliφη
τηv Λεμovι& Mηu& Αvαoταoiou εivαι τo εξηg:

(oτo πciνιo μ€ροq τo oημιε[ο τoυ Σταυρoι) μ,ε ΙΣ-XΣ_
ΝΙ-KΛ.) <Επειδ,f1 ακo6oμεν τoν Απ6oτoλoν Πα6λov
να λ€γη ! €καατog την ιδiαν και εαυτιj yυναικα ε-

1θτco, και εκ&oη γυvf1 τoν 1διoν &ιδρ<r ε1€τω. Tt-

μιoζ γαρ o γtilμοg'εν π<iαη και η κoξ αμioντog'
δι' 6 και ειg γιitμoυ κoιναlνiαv oυναrττ6μενoι παρd
Kυρ[oυ ευλoγ[αν €xoυoιν δια πρεοΘειιilv τηg Yπε-

ρη/ιαζ ημιbν Θεoτ6κoυ lνtαρ[αg και τoυ Aγ,[oυ με-
γαλoμdρτυροg Πρoκoπioυ και π&yτιov των qy[ωv,
δια τo0τo και εγcb o Mηv<ig Aναoταoioυ'μsλλω γG
δcilrα<o ειg γ<iiμoυ κoιγοrνlαιr την tυγατ€ρα μoυ Λε-

μoνιdν πρoq τov Κ. MατΘαioν Ιοrιiwoυ" Kαι πριilτοv
μεγ τηv ειixoμαι αt6 καρδ[αg 6λα τηq αζυγiαq α-

γα€6 και €τι61μενoζ τη δiδοr πρoικα τα Φq ακoλoιj-
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Φιog γεγραμlμ6να; .

(αναγρ<iφονται 6λα τα πρoικιιi, ρoυ1ιαμ6q και
xτ ,ματα)
... Tcrιjtα π&ντα ανηrκoυσιν ειq την Θυγατ€ρα μoυ,
crλλd δiδονται ειζ εξουo[αν τou oζΦγoυ τηq, 6oτι9
,€χει τo δικαiωlμα να τα κuΘερvfoη κατ<l τoν oυ,μ-

φεβτερoν τp6πov, 1ι^lρ,i.g 6μιo9 να €xη τηγ eδ€ιαv
'να πωλf1oη τα κινηπ<i ι] ακ[νητα κΦματα <tνευ αυγ-
καταΦ6σεωξ τηg oυlμ6lαζ τoυ. Πρoα€τι o oιiζυγ6g
τηq ε(ναι ιxrι61ρεog να γηρoκαμf1σΙl και eμ€ και την
yυναικα μoυ και μεπι1,τov Θ<iγατ6v μαq, vα {vαι τε-
λεiα κληρoν6ιμoq η Θυγιiτηρ μoυ Λξμoνιd, και ειq
παv 6,τι ευρεΘξ κινητ6ν f1 ακ[νητoν κτf1μα υπ6 τηv
εξoυolαν μoυ, xαlρig να ενo1ληΘξ παρ' &λλoυ τι-
Y6g f1 τοlν dλλων θυγατ€ρων μoυ και αυγγενιbν μου.
Ωg υπoα1Φ'6ντε9 λoιπodq vα διαφιrλι1ξιομεv ταζ δι-
αληφ,Θε{,oαg ouμφωvlαg εξ αμφoτ€ρων των μεριirν,
,εγ€vετo i.αι τo παβv rτpoικooιiμφ<oνoν η ιδiα ημιbν
βε6αιιboει και τη υπoγραφ,{ των αξιoπιστωγ ιΙ€ρ-
τιrρων, ivα €1η το κfροg και την ιoχ6Y εv παyτ[
τ6πω, xρ6νω και κριτηρ'iar δικαιoα0νηq, δι6 και υ_

τιoφαιν6μεΘ.α'-

t84t8: Α]ττριλ[oυ l2: εν Ναo0oη.
jι1ηνdg Λν'αoτααtoυ, Θε6αι6νιo τα d'vωftv
Πατιαφ[λι:ιπog Λoirσηζ μαρτι.lρ6
Χατζηκcrvαταντlνog Xατζηαρruρη μαρrrυμil
ΙΦ&wηq Γ. ...... μαρτut'o
Λγγελιiικηg Ιar<1νγου μαPτυρω

oριoμδvεg πα.ρατη.ρ{αειq μπoρο,ιiv vα yΙvoυv τδrvω
ο'τo τroΜτιμo αυτδ ιδιωτιικδ brγραφo, των l44 1ρ&
vων: η παvηγυρικ{ φραoεoλoγΙα και ,διατδτrcoαη δεΙ-

xvouν 1τωs o oυvτδκτηq τoυ πρoιKoσlJμ,φκiνoυ Θα {ταv
γραμματιζoδμεvog, δ&ακαλoq fr δο,θρ'ωτroq τηζ Mητρo_
_τrδλεωq. Evτ,iτrωoη καvoυv oι εuxig ατηv ειααγογfr,
αλλ& και τo τελευταΙo τμ4μα, πoυ απoδiδει voμικοδq
:καvδvεg κληρoνoμικ{q διαδoγ{q. Αq ,μi ξεxν&με δτι
ocμφωνα με δλα τα εθιμικ& δΙ,καrα η oδζυyoq τroυ ε-

τrιζεi διατηρεi τηv ιαδ6ια επικαρτriα δληg τηq τrερl-
,α.,αΙαq τoυ πεθαμE.νoυ αι,,ζδγoυ τη,g, ακδμα και αrην
'τr'ερiπτωoη πoυ υτr&ρxoυv παιδιd ατrδ τo γδμο τoυq.

Στη oυyκεκριμEvη τιερΙτrτο:αη o πρoικoδδτηζ, τrαv-

τρειiovταq την κδρη τou φρovτΙζε| και Yια τα γερ&-
ματ& τoυ. Kδρlα πρδαωπα στo Πρoικooδμφωvo αυτδ

{ταν o Mηvdg Αvααταoiου, Υvωστδq τδτε ωg <ΣερΞτ

Mηv&q> και yvωατδg μαq cr,πδ το παλrδ δημoτ,ικδ τρα-

γoδδι (<<'Evαq λε6ivτηg η@εν ατ16 τηv Aρατrι&...>)
και o yαμTΓρδq εivαι o ΜαΦαΙoq Ιω&wου, o αρΧη,Υδζ
τηq παλι&g ΝαoυoαΙiκηg oι,κoγivειαq τoυ Mατθαioυ.
Σ,Jlμφωι'α με τηv τrαρdδooη Kαι To τραyoδδι η μια
απδ τιq κδρεq τoυ Mηv& η Σ,ωτηρδ τ{φ τov ξEvo και
η Λ'εμovιd παvτρεJτη'κε τoν MαΦα,Ιo, τroυ ,μτrdκε oιL
Υ€rμπρoζ, αφoι} τoυ δδωoαv τrρoiκα Και τo σπΙτι και
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τov μδλo τoυ ΣερEτ Mηvd.
Πoλδq ακδμα τrαρατηρ{αειq Θα μπoρoδααv να-

yΙvoυv oτo τrαρccrr&vω Πρoικooτiμφωyo, αλλ& αq πρo-
xωρηαoυμε oτo δεδτερο iγy,ραφo.

.ι
Τo δει)τερo ιδιωτικδ iγγραφo, πoυ πρωτoδη'μoσι-

εJεταt και αv{κει στo oiκoΥενειακδ αρ;εΙo τoυ Γ. Bo-
γιατζη, εΙvαι μια παραΙτηoη ccrrδ,κληρoιloμικ& δικαι_
δ,ματα, κδρηg τroυ ixει τrρoι,κιc€εΙ. Xαρακτηριατικd
τoυ εγγρ&φυ: Xροvoλoγεiταr 4 Φε6ρouαρΙoυ l86 l
και owτ&xτηKε στα yραφεiα τoυ <(Eτrιτρδτoυ τoυ Α-
γΙoυ BερoΙαζ>) στη Ν&oυoα, τr&νω oε ετrΙαημo xαρτΙ
με τoδρκικη επικεφαλiδα. Τo κεiμεvo τoυ εγγρ&φoυ
εivαι τo εξηg:

ιcΔια τoυ π<ιβvτog εξoφλητικοιi και εμμαρτΘρoυ
εγγρ&φoυ δηλαπoιι1l η u'Φφαιγoμ€vη Ελια4Θετ τoυ
πoτ€ Γιdwoυ Λdζoυ μ;roγιcctζξ, δτι <rξμερον oικεια
μ('υ τη βoυληαει και &vευ τινoq β(αg και δυγαατε(_
αg παρoυαιαoΘεiαcr εγιiτιoν τoυ EπιτΦπoυ τoυ Λ.
γiου Bερρoi.αq και τG)ν ε1τ' αι.:τιb τo&rαr πρooκλη-
Θl€νταrγ αξιoτiμιυν ατ6μοrν ιομoλξηοα, καλtξ €-

XoιJσα ιδ(oιg μοι.l 1ελεoι και αψιατροαιρ,€τι.l, μoυ
γγCbμη' ατι αφοΟ Φμερo" επρoικ[οΘην καΘ' 6λην
tην ει"r€λειαv παρd τιον αδελφιilv μoυ r.αι fλαOoγ
π:ρ' αιrτιilν 6λα τ<ι αιrξκoνtα πρog εμ€ rΦη,ρoνoμι-
κ& δικαι<ιiμcΓια πcrEρικ<i και μητριrο&, εξcilφληαα

μεt' αι-.lτ<ilν τελεiιη μξρι λετιτoιj μπιlfrι μ'rερξ βε
μl-ερtiν μπιν€ (τoιiρκικη διατιiπolαη:), και Φλoυν
τoυ λoιπoιj oι Φελφoi μαr 6λ<οg d,ε6Θερoι και <r-

κααζ{τητoι παρ' εμο$, <.lοτiv αττoυ €λα6ov παρ'
αι.π<b cη προε[πoν' ocbα &τtαντα τα πρoζ Θμ€ ανft-
κoιrτα κληρoι'oμικ<i δικαιΦμαα' παρ(* τε τηq μη-
τρξ και τoυ πcιτβq μoυ και επ[ τoιjτω €οoιlται α-
νεv6xλητoι δι&tι δεν ξω τoυ λoιπoιi καvfv δικα(,-
ω1ια μξριc oθoλo6, ειg δε τηy τo6τοrν δfλωoιν ε-

γθvετo τo παβv εvιbπιov τtον αξιoπ[oτοlν ατ6μοrν
xαι εμη ιx:oγραφη' τη μαρrtυρ!α τι,lν πρoακληΘEv.
τGry κΞι εδdΦη ειq xεi,ραq των διcιληφΘΦτωv αδελ.
μbν μeυ προζ aπoφυγf1ν πe<rηq ενδε1oμ€νηg δι1o-
voiαq 9.θ6νω τoυ ...δια66λoυ και πρog τι&ααv ηoυ-
1[οcv αl-πιilν και ααφ&λειαv - 186li 4 ιDε6ρoιrαρ{,oυ:

Nιioι.loωp.

Η παραιτoδμεvη Eλιαo&6ετ Mπoγιατζ{ βε6αιci-
yει με την εξηc φPdση: <ιBε6αιcir και δι' αμω€ιαγ
παρακαλεοτικξ ιlπoγβφηκα δια xειρξ τoυ Eφη.

1ιερ('oυ Λγicυ Ιν1ην& Πατtακο:ιroτcrιπlνoυ και πρoξ
πiατωοιy βΦ.λoυαα και τo αημε[oν τoυ δcrκτjλou>
(βουλα).

'Aλλα Χαρακτη.ριστικ& αυτoJ τcιl εryΦφoυ ειvαι
η δlατjrπωoη oε καΘαρεδoυσα και αiιπαξη, 1ωρΙq oρ
θoγραφrκ& λδιθη και oε τιrπικδ αυμ6oλαιoγραφικoδ
εn,Φφoυ. Τo περΙερyo εiναι δτι rτρoαυπoγρ&φoυv



α}ζ }μdρτUρεq περΙ τoUξ, 12, ενdι αιlvr]&υg o αριθμδg
τ'oν 4.

Δεv διαor}Θη,κε ΠρoικooΦμφοJl/ο τηζ κδρηg τroυ
τrαραιτεiται απδ τα ,κληρovoμι,κ& δικαιδματα γιατΙ
€xει τrρoικιoθεi, δατε vα μτroρioouμε vα oυνδυ&αou_
με ικαι ι/α σUγκρτvoUμε διiο Eγγραφα, τroυ αφoρoιioαν
τnv εφαρμoΥη o.η, Trρ&ξη τoυ εθιμικoδ δικαΙoυ ατrq
oxΞoειq τωv μελδv τηq ΝαouoαΙTκη,g oικoγδvεlαζ τον
πε,ραoμivo αιδyα.

Τα τrαραπ'δαω τrρωτoδημoοιεuδμεvα,ιδιωτικd iγ-
γραφα εΙιrαι αξιδλoΥα ,και ,ρixvouv αρκετ6 φωξ o-rιζ
αxiαειq oικoYεyεlακoι] δικαioυ crτη Νioυαα, τoy πε_
ραoμEιro αιδvα.

YΠoΣ!ftΙΕ Ι f}ΣΕ I Σ Ι<A Ι Π,AΡAiΠoι.fπΕε
Ι. Πρolκα ατιoτελo0ν κυρlαrg o ρoυ1ιομξ και τo
απιτoμζωμα. Kτ{1ματα €διναν oριαμ€νoι τζoρμπα-
τζηδεq και 6ooι δεν ε[1αν αρoενικoΦg α^πoy6voι-lg.
'orαo yια πρoiκιoη αε 1ρf1Iμα,. εμφ'αv[ζεται αργ6.
τερα, με την oικovoμι,κ{ ανιi^πτυξη και τη σιrσ6ρει.F.
αη κεφ'αλαioυ στη N<ioυ,oα, oτιg oικoγ€v€ιζ τΘv
μεγαλoαoτcirν, 6πoυ η καλη oε εtrδoq πρoικα αιψttλη
ρcirvovταν με d0 1ρυo€q λ(ρεq και η αvΦτερη μ€ loo
λiρεg. Στην περiπττωση τoυ δηiμooιευ6μεγoυ Πρoικo-
σιrμφ6voυ o Mην<ig Λvαοταα[,oυ δ,[νει για πρolxα
(τo' σπιτι μoυ oμo0 ,με τoν μiλoν"..' δι1o κoμ:μ&ιια
αμπ€λι... €να 1ωρ&φι ατo καλvτερilμι...r.

2. Παμi τηv <αvδρoκρcrτια) oι Ναoι.υα1εg διακρi_
γovταv για τηγ αξιoα6νη και ααφρoα$γη τoυζ και
ξταv πρωγματικ'€g αρχ6ντισεζ τoυ orrιτιoιi. Λρκετ€g
τραγoιδfθηκαν για τηv orμoρφιΦ και τη λε6εντιtr
τo{ξ.

3. Bλ. ΠΙ{EloipΓK ΙνlΑ,oιYΡElΡ <<o Eλληνικξ Λα
ξ> εκδ. Toλi1δη 19.76 o.o' tΙl9 κ. επ. rGαιτov ΓΙ{ο1Y.
ΣTlΑrΦ ΠΙ(E'Ι'MΠ (GαsTΑv GEΙ,B) <Παρoυoiααη
τηg Kατ6oτcEσηξ τoυ Δικα[oυ oτην Eλλ&δ,α, στη
διdρκεια τηq τoυρκo,κρατ[cιg> εκδ. Γ1κoΘ6,ατη σ.σ.
Ψ'' q3.

4. Bλ. [διo 6ποr< παρα'!&yG) ΠκoMΣπλD Γτ{E:Ι.MΠ.

ΠA'PAΙ<ΛΗΣΗ

Για vα μιn xd\rorvται τα τειirσι, εvηJ€ριirσπε μαξ εγ1κα,ιρα
flιv v€α διε6lΘυιrυrι, κ6Θ€ ΦoΦ πoυ αλλ6ζετε τ6no κ,ατoικiαξ.

Aπ6 τnv,noι,n'τικri Συλλoγ,li
ffΠατρ,iiδεξ τnζ καρδιdΦ)

Toυ Θωμ6 Γα6ριnλ1διτ

ol ΓYΝΑlKΕΣ TΗΣ ΝAoYΣΑΣ
Mπρoοτ& oτo 1μog τηq τιμ{q, δrcr6dτη, δεv

διατ&oαμε.
M' ivαv αv&λαφρo XoΦ τη Δευτε'ρι& γιoρτdααμε.
Κι αv τηg ,καρδι&g 'μαq η φιoτr& μεs τo vεβ '1ει

o6r]αεr,
Η δδξα π&yτ' απEθαντη τηζ φιrτραs μαq θα ζ{οη.
ΑΡΑlΠ ΙΤΣA
Pοδ&νθιoεv η 'Ανoιξη, τα xιδvrα
ατ' ακρδκoρφα τoU Biρμιου λαμπυρiζα.iv
και τηζ αyδρααrηq oξu&q τα ,κλδvια
ασηlμω:μiyα ακρδδακρα yεμΙζoιJv.
oλδyυρα ,μoα1o6oλliq 

η' γ{q yεwo6oλ&ει
κι αιθερoλ&μvouy με τo φδq oι φτερωμΞ,voι κρδryτεg,
α1τY τιq βαθoυλωτδq o'rrηλδq τη&}ιlταq ρo6oλdει
v&μα για vα γoρyoρlxτ{ oτoυq ΘεριoκαταρρΦτεs.
oι δxτεq τηg Αρ&τπιτοαq βαρu6oγy&vε
α1τ' τηy αμ&xη τoυ vεροι) κι αφρTζouv
ψηλ& ατrq ρεματιEq τα βρ&xια ξεκoλΓαvε
κι ατ,iρμovoυ,g τρoxαλητoδg αρ1Ιζoυv
δατroυ'ατo μαδρo ρoδφoυλα vα φτ&ooυv
oτo τραvδ πfrrδημα ,Kι η γriq vα τρδμη,
τrαλεJoυy oα Θεριd xωρΙq vα ξατrοατ&ooυv,
βαροJu. yτuτrιoδνται, κλa€oφδρvoυv ααv αvδμη...

Kαr φτ&νει o ΑπρΙληq, ΘεΞ μoυ! ,Kαι ζυγδvoυv
φωτoλουoμivεg ,μ&vεg και πoθoιjyε
με βρaφη τroυ στ' αφβαrηθα xερ&κια απλδvουv
στoV πoταμΙοιo λε6εvτεxσΦ vα lμττoδvε.
Σταuρoκοτr,:oιjvται και φιλιoδvται rκαι xoρεJouv
κι αδ&κρυτεg o-ro ρoδφoυλα τrηδ&vε,
τη λι}τρωαη ατ' αφρδvερα yoργoyuρεl)ouv
λαφΙvεq πoυ yια Λεuτερr& διψ&vε...
M€ρεψε, Αρ&πιταα, κι &λλo τραγoδδι α,ργΙvα!
Πiρφανη αJρε τ' αvoιξι,&rr,κo γιορτ&αl.
Εαiνα δι&λεξεv o Θεδq τoiτo τo ,μ,iνα
τη Λεuτερι&ξ μαζ vα γεvξq ,Erκovοατ&oι!

oooooooΦoΦoooooo< Φoo ooooΦoooooooΦoooΦoΦoΦoΦooooooooΦΦoΦoooo3
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Π6τε θζnouυ ol EβBευ6g, Σεx |lεuπ κπ 0οlοg 8εoιρfrυng;
(xPoNoΛoΓΙlΙ<oΙ ΣYΣxΕTΙΣMoΙ ΚAΙ TA ΣxiETΙΚA ΠPoBΛΗMATA)

1 . Mε πoλr] ενδιαφiρoν δι&6ααα
τo κεiμεvo τoυ φΙλoυ και αuvαδEλ-
φcU Κ. Γιδρyoυ Α. Δoιiδoυ, με τΙ_
τλo <<Ειq μvημδαuvo Σεx Λεαη, τoυ
'δsρ6Ιoη τηq Νιdοuoταg>, ατo τεJ-
;oq 57 (0κτω6ρΙoυ - Δεκεμ6ρioυ
'l 99l , oελ. 167 - 17O) τoυ αyατrη-
τoi τrεριoδικoιi μαζ <<Νι&oυoτα>>.

To μεγ&λo ειrδιαφδρov 'μou oφεΙλε-
ται, τδoo oτo, τr&ντoτε/ σUvαρτα-
.ατικδ θiμα τηq τιεριπτδσεωζ τoU
Σεx Λεαη (η Σεx Λεαvη { Σιξη
Λιδvη, Υια vα xρηoιμoτroιfrσω Kαι
τιq &λλεq μoρ,φ,iξ ,και τoUξ τιiτrouq
yρcτφηs, με τoUζ oπoΙoυg μημo-
νει]εται η TΓρoσωπικδτητd τou), δ-
σo Kαl oτo yεyoνδg δτι o κ. Δoι]-
δoq ixει ivα δικδ τoυ πρΙoμα θεω-

ρηαεωg τωv διαφδρωv ζητημ,&τωu
(κuρiωq δoωv δxoυv 'και κ&τrotα
oxEαη με Θρηoκευτικ& - θεoλoyικ&
ΘΞματα και, μ,&λιατα, δxι, μov&xα,
τoυ XριoτιαvιαμoJ) και αξιooημεi-
'c'Jτov πyευ,ματικδ (γεvικδ και ειδι-
κδ) εξoπλιoμδ. Πρoααrτrικ&, θα
'rrρoτι,μoιioα vα αvαφερθoJv (αε τrα
ρατroμτrEg) και oι βι6λιoγραφικΞg
TΙηyiζ, τΙoU XρησιμoπoΙηαε, γιατΙ
τor]τo ατrαιτoδv ετrιcrτη,μοvικoi και
"πρακτικoi λδyoι, δoτε vα εivαι
':τιδ ει)κoλoq o Ξλεγxoq τωv αrrδψε-
,δv τou, δπωg και η yρηαιμoτroiηoη
τηg βι6λιoyραφΙαq τoJτηg 'και ατrδ
&λλoυq, εvδιαφερδμεvoυg, μελετη-
τig, δπω; Ξτrραξε - ο,ωdτ& - iτε-
'ρoq/ αyαTrητδq, αυv&δελφoq, o κ.
Αxιλλiαg Φ. Γκoliταq, ακρι6δ9 πριv
δvα xρδvo (βλ. <<Νι&oυoτα>>, τειiγoq
53, 0κτω6ρΙoυ - Δεκεμ6ρioυ 1990,
oελ. Ι39 - 140, αε oημεΙωμ& τoυ,

με τiτλo <<Σxετικ& με τηv κτΙαη και
ΘεμελΙωαη τηq Νιdoυoταg>>).

Αυτ& δλα τα yρ&φω δyι, βδ6αια,
'για vα μειδcrω τηv αξΙα τoυ αξιδ-
λoγoυ oημειδματoq τoυ Γιδρyoυ.

o λδγoq για τoy οπoΙo <<αvαγκ&-

'ζoμαo> -κατ& ivα τΦπo- vα γρ&-
lιpω αUτδ τo oη,μεΙωμα εivαι &λλog,
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αφoδ τlg δτoιεq (πoλJ ,καλδ,g, ενyo-

εiται) εντυτr.δαειg μoυ, για τo κεi-

μ.gvo 'rou κ. Δoδδου, Θα μτrcρoJoα
ιrα τιζ εKφΦαω... l.X., με γ,ρ&μμα

μoU Trρoζ τoιiτov. εφδαo μαq αυvδΞ-

ει, μiλιατα, γvωριμiα, αλλ& και

φιλiα (νo'μiζω), δι]o δεκαετιδv, αxε-
δδv: o Γιδρyog ερεJνηαε τα TΓρo-

6ληματα, τroυ o1ετiζovται με τηV

περiτrτι;αη αυτoJ τoυ αημαvτικo,j

Σnμε(ωμα:
τoυ Γιιbργoυ x. Χιoviδn

ΤoJ'ρ,κou - Mouooυλμ&voυ ιερoδιδd-
ακαλoυ απδ μι& oκoπt& καιvoιiρ-
yrα (δoo ξiρω) και, oυvετrδq, α.--

vi6αλε oυoιαoτrκ& ατηv τrρocbθηαη

τηg αxετικflq Ξρ,ευvαq. Για τoiτc
τoυ αξiζow 6τrαινoι και, μ&λιατα.
δημδo:α.

2' Aττ' εκεi και τriρα, δμωg. ο-

φεiλω να αημειδαω δτι, δαα γρd-
φει (και o κ. Δοδδog) yια τιg α1i_
σειζ μεταξδ τωv E6ρεvδg μ:τa1
Σεx Λεαη και ooioυ Θεoφ&ν'η, τα-,

νioυ, τoυ τoλιoιixoυ τηg Νδo';;αg.
τα οπciα αυα1ετiζει, μ&λιcrτα. καi

με τηv iδρυoη (αωo-τδτερα εi',α,.

τrιατεJω να αyαφsΦμαστΞ στ.y Ξ-

τrανiδρ;oη) τηζ Ν&oυααι. γρεl&-

ζovται vα εξεταoθo0v Και τr&λr.

Kαι yρ&φω <<και τrdλ:>, yιcrτi δλα
ταJτα, διεξoδικ&, με απααxδληoαν

Φη (ε&b και 23 xρδνrα) στη, δη-

μcoιευoμδνη ηδη, μελEτη uoυ <<o

δoιog Θεoφ'&νηζ, o vioξ (o εξ lα>

αyvΙν<,:v τroλιoJxoq τηg μακεδοvlκηq
Ν&ouααq. H iδρυoιg τηg τrδλεωg

καi η καταyωγfl τωv κατoiκωυ>),

<<Mακεδovικδ>. 8, 1968, 223-238,
δτroυ ιrπdρxει και η oxετικη βι6λιo-
yραΦiα, o-rιq (πoλλi'q) ιrπooημειrΙr
αειg (τrρ6λ. δε καl τo αημεiωμ&

μoυ <<Kαι τr&λι για την iδρυαη τηq

Ν&oυααq, τoν γαζη E6φνδq και
τou ΣιE'x Λεαv{>>, περ. <Νιδoυατα,
τειiyoq 54, ΙαvoυαρΙoυ - MαρτΙου

l99l, oελ. l6 καr 23).
Aφoρμη Υια τη αυγγραφfl τηg

υτriοξε, κυρiωg, η επιΥραφi/ TroU

βρill: ο λυκει&ρxηq τη'q Νdoυoαq
κ. Mαy. Bαλoαμiδηq, τηv oπoΙα
καl δnuoαiεψα, μετ& ευγεvικfr τrα-

ραv,J:οηoη τoU (βλ. φωτoyραφΙα
τ:l δ':τ.'ττ., oελ. 235 ) .

3. Γl: rα uη ετrαvαλ&6ω, λoιτrδv,
τ': ''3ιε: α<iψε:-q, oημειδvω (τrερl-
λη-ττ:<i <α: δωρικ&), δτι δεv εivαι
δ:-..:τδ ;'α c-',vυτrηρξαv, xρονικ&, oι
τ c _τΞ.ω τρεl: ατoυδαiεg τrρoαο>
-: <]τ_τ.:. -::-' ryετiΙο'.ται καl με
τ.',, :J-:a: α τ:lg Ν&α;ααg.

Κα, .α γ:crτt-:

r.- Ξl.αι γw:α-rδ δτι o πoλJg E-
5ο.-c: -τing πiΘαvε τo |417 και
θiοτ_<: οτα Γιανvιτo&, δτoυ και
. -l-*- -^,,

B' C oα:o; Θεoφ&vηq γεwηθηκε
l-2 α.διεg αργδτερα και σι-,YKεκρι-
u:.α ατα μiαα τou l6oυ αιδvα και
τ:iθαyε o-τo τrρδτo 'μιαδ τoυ l7oυ
α.ιi'.α, δ--τωg τrρoκιiπτει αττδ τroλ-

'1 & o-τoιγεiα (τrou αyαφaρoιrrαι

'τηι, 
TtρoαyαφερθεΤoα μελiτη μoυ),

uεταξι) τωv oπo[ων Ξxει ιδιαΙτερη
αξiα (και) η ετrιyραφ,{ τou vαoJ
το-.v Ταξιαρxδy' πoυ αν&yεται ατo
i 593.

Γ' Δεv εiuαι yvωατδ τrδτε Eζηoε
c Σεx Λεαfl, γιατΙ, αv frτcrv ιερoδl-
δ&oκαλog τcυv παιδιδv τα: E6ρεvδq

μτriη, θα Ξπρεττε vα ζηoε τoν J4o

η 'l 5o αιδvα (αφoιi τδτε 'δδραoε o
τελευταΙοq Kαι εTrαιrσΚτiατηκε και

η Ν&ουαα), oπδτε δμωq δεv {ταv
oδυνατδ rrα εΙxε γvωριαθεΙ κ,τ.λ. με
τov πoλδ μεταγειrΞατερδ τoυ δoιo
Θεoφdνη. Αv δε, αvτΙΘετα, αυvδi-
θηκε, τrραyματικ&, με τoν τroλιoιj-

Xo τηζ Ν&oυoαg - δτrωg διαoδζει,

η γρτrrrfr τιd, τrαρδδoαη - τδτε θα
τrρΞπει να εζησε τov 16o αιδνηα,

αφoδ τδτε (τo εvωρΙτερo) Eζηαε o

ΣυvExεια oτη oελiδα 30



ts\/zρ\NτlnΙΗ IVIΕIYΣII<Η
ΓIρoθλευσn κσt tσToplκli εξθλlξn
o Σιiλλoγoq Φλων Bυζαντινfg

Moυoικ{q, επιδιιilκoνταg την δια_
τηρηoη, διι1δα:αη και καλλιιiργεια
τηq Bυζαvτιvf1q Ρ1oυoικ{g πoυ εi-
ι'αι εξ&λ).oυ και ακoπ69 τoυ Συλ.
λC,γoυ πρoκξρυξε εργαoiα κατιi
τηv o1oλικξ 1ρoνι<i iΦ,Ι οτoυg μα-
Θητ€q τηg Σxoλξq Bυζαvτιvf1q Mου
oικξq τηg E'ατ[αg Moυαcilν και τηq
α,,'τioτcι1ηg σχoληζ τηg Ιερ<tg Mη-
τρ6πoλη9 Bερo(αg και Ναο0oηg
με Θ,6μα;

<Πρo€λευαη και ιoτoρικ εξ€λι-
ξη τηc Bυζαντιvηg Erκκληoιαoτι-
κξg Moυ,αικηφ.

_ Aπ6 τιg εργαo[εζ πoυ παρα-
δiθηκαν oτην ειδικξ 5μελf1 επιτρo-
π{ πoυ αυατ<iΘηlκε για τo oκoπ6
αυτ6, πρcilτη εργαo[α κρ(Θηκε τoυ

μαθητf1 τηζ B' Λυ'κε[oυ Σαρdντη
Ιtυιiννη τoυ Θαr,μιi τηv oπo[α και
δημooιε6oι.lμε παρακ<iτω'

MoYΣΙiΙ{Η:

/,4:α απδ τιg καλι)τερεg τεxvεq,

η τrδ λετrrη, η τrιδ ευyενικι&, η τrιδ
εκΦραoτκη.

H μoυorκη εivαr τrαλι& δoo και
o κδcμoq. ol τrΦτoι &vθφrτroι x&
ρεUαν και τραγoυδοJoαv Υια να
εκφρdoouν τη xαΦ τoυg δoτερ,α
οrrrδ Ξνα απoδοτικδ κuvηγι η εξ αι-
τiαg τoυ θαvδoτυ εvδ,q τrρooφιλoiq
τιρoccbπoυ.

Kαι ouyoδευδταv o-ro xoρδ καr
ατo τcαyoJ5.ι τoUζ με τoι-;g ηxoυg
ει,δ; τrρωτδγovoυ τυ,μτr&vou TΓoU τo
yτιτroιi'ααν Ylα vα δΙνα.,lν ρυθμδ.

Κατd την επoxfl εκεΙνη η μoUσι-
κ{ δτrαιξε oτηv ετrioημη και δημ&
oια ζωη 'δν:α ρδλo πoλδ τrιδ ατroυ_
δαΙo και μεγ&λo ατr' δooy παΙζει
αημερα. Ωoτδαo δεν εΙμαoτε ,καλ&

πληρoφoρημΞνoι yια τov τρδτrο πα.l
εκτελoδoαv τδτε τη μoυαικfr oι δι-
&φoρqt .καλλιτExvεq. 'Eται η 'μoιrσl-
κη εξ' αιτΙαq τηq μεγδαληζ ση,μα-
αΙαq τroυ π'{ρε oε θρηoκεuτικΞg τε-

λετδg τrou δτrωq ξδρoιlμε Eτrαιξαv
oτroυδαιδτατo ρδλo στη μεσαΙωvι-
κ'i ζωri. λΛ&λιoτα o Π&rrαq Γρηγδ-
ριoq o MΞγαg oυγκδvτρωo.ε μια αυλ
λoγ{ πoυ τηv ovδμααε <<Αι,τιφωv&_

ριo>> δλoυq τoυq ΘρηoκευτικoJq J-
μvouq TroU εΙ1αv ouvτεθ{ ωg δτε και
yι' αv&μvηoη τηg αρxαiαq τrρooτr&-
θειαq τoυ π&rrα αυτoJ ατrεκ&λεααv
αυτfr τη μoυoικ{ <<γρηyoριαv{ μoυ-
oικfr>>, δτroυ ψ&λλεται αfr,μερα oτιg
εκκληoiεq τηq Δυτικ{g Euρδπηq.

Φυcrικ& oι μεydλoι μoU.σικoσUv-
θiτε3 τrou φ&νn,καv αρ,yδτερα τrλoιi-
τισαV αφdvταστα με oυvΘΞoειg
τoUζ τηv εκκληoιαoτικη μoυoικ{.

Η EΞΕΛΙΞΗ TΗΣ MroYΣΙΙ{ΗΣ
ΚΑΙ FΙ ΑΞΙA TΗΣ

Πoι& εiναι η αξΙα και η σπoU_
δαιδτητα τηq μoυoικfrg, εΙvαι oλo_

φ&vερo και δεv δxει αv&yκη απ6
τολλ& λδyια να τταρoυoιααΘεΙ oτov
φιλδμcυoo ελληvικδ λαδ.

H γλυκJτητα τηq 'μoυαικr]g Ξxει
τo τrροoδv να μτrαΙvει μΞαα ατην
καρδι.&, να Tηy ξαναγεw& ,Kαι να
δΙιrει θ&ρρoq o' αυτ{ν. H μoυoικ{
κ&νει τroθητη τηv εργαoΙα και ξε_
κouρdζει τo τrvεJμα τoυ αvQροΤ:τrol..l,

ιiατερα ατr δαυvεx{ εργαoiα. H μoυ
oικ{ εΙvαι Eμφντοξ ατov &vθρovπo
και oυyκιvεΙ και τov τrλiov oκλη-
Φ'ερo και αγριδτερο δcr€ρωτro.

Στηv αρxαiα ελληνικfr μoυoι,κ{
λεyδταv η τΞxvη τroυ τrρooτ&rιδEg
τηg ηταv oι μοiαεg και τroo παιrτδg
η λυρικη τroiηoη τrou τραγoυδιδν_
ταv σδμφωvα τrροq μEλog' 'Επει-
τα μc.ι:oικfr λΞγεται η τE'xvη τoU να
αυναρμoλoyoδvται oι {xoι κατ& τE'-

τoιo τρδτro TroU να φδρvη ατην αv-
θμirπιvη ψuXη τηv αΙoθηαη τηζ αρ_

μovΙαq και τoU ρυθμoδ. Aκδμα oι
ΑρxαΙoι 'Eλληνεq Θεa:ρoιiααv oυρ&
vια τηv τrρoΞλευαη τηq ,μouαικ{q

και ccπδδιδαv ο' αυτ'{v μαyικ{ δδ-
ναμη ικαv{ vα κ&vη θcrδμοπα'

Σιy& oιy& η μoυ,oικ{ ατouq 'ΕL
λη,vεg τrαΤρvει τη ιμoρφ{ τηq επι_
ο-τiμηg και τηζ τΙxvηg.

H BYZΑΙNTΙN,Η MΘYΣΙKΙ{

Mε τηv ovoμαoΙα αυτ{ επε,κρ&-
τησε vα xα.ρακτηρiζouμε τη μoUσι-
'Kη τηq oρθoδδξoυ Eλληνικ,frq Eκ-
κληoΙαq ετrειδη καλλιε,ργηθηκε Kαι
αvατrτr)xθηκε oτo Bυζ&uτιo,κυρiωq,
τηu περΙoδo τηq ακμηq τηg βυζαν-
τιv{q αυτoκρατoρΙαq. H 6υζαvτι_
vη μouoικη διαδδθηκε και oτιq dλ-
λεg oρθδδoξεg εκκλη,oiεq, τωv Bαλ-
καvi,ωv lκσι τrlζ P'ωoΙαg, τηv επoxfl
πcυ oΙ λαoΙ τoυq αoτrαoτfiκαvε τo
xριo-τιαvιoμδ και τr{ραvε τoυq τJ-
τΓοUq τnζ λατ'ρεΙαq τoυ, ατrδ τoυg
iλληvεq.

H μoυoικη αυτf τroυ απoτελεi
oη,μαv_rι,κδτατη τεριox{ τηq παγκδ-
oμιαg τrαλαι&q μoυoικ{q εΙvαι Ξνα
εΙδog ξεxωριατδ μελωδικδv oυvθi-
σεωv/ τrou Ξxoυv ιδιδτυτrη και ιδι&
μoρφη τεXνoτρoτriα ,και δκφραoη, δ-

Χει τιζ 6&oειg Tηζ ,σ-rηv αρxαΙα ελ-
ληνικ{ μoυσιKη. Αυτδ, π'ρΞτrει να
θεωρηθεi oαv κ&τι ανα.μφιo6frτητo.
ΓιατΙ τηv ετoxfr τroυ δημιoυργfrθηκε
oτη λατρεiα τηζ Xριστιαyικ{q ελλη_
vικηg εκκληαΙαq μδvo η ελληνικη
μouoικfr εΙxε πληρεq oJoτη'μα γρα-
φη; και θεωρΙαq και γεvικ,& frταv
ετιcτnμovrκd καΘoριoμΞνη, Ξπεtτα
απ, αυτδ τo ,δεδoμE'vo, φuαικδ εΙvαι
vα μη δ,ixθη.Kε η μoUσικ{ τωv xρι-
oτιαvδν Eλλ'{vωlv καμμιd &λλη επi-
δραoη τrαρ& τηg δι.κfrq τωv μoUσι-
κτ]q τιg 6dαειg, τroυ αρxικd εixαv
oτηv πoλυΘεiκ{ θρηoκεΙα τoυq. Eξ
&λλoυ, η μouoικfr τδxνη τωv yιiρω
λαδv ηταv oε oτdθμη κατ& πoλδ
κατδτεpη &v μη αvirπαρκτη.

Tηv ιατoρΙα τη,q 6υζαvτιv{q μoυ-
αι.κη; τη xωlρiζαμε oε πε,ριδδoυq α-
v&λoyα με τηy τrρδoδδ τηζ και τιζ
εκδηλδoεrq τηg.

ΠΡΩTFΙ ΠΕPloΔoΣ

Σ' αυτη 'τη 1ρovικ{ δι&ρκεια, η
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μoUσικη τoυ χριστιαvισμαJ ηταv
τroλιi ατrλ{ μελωδΙα. Movδτoνη και
oμδφωνη. Δηλαδη, oυvΞψαλαv μαζi
δ}.oι τov αυτδ φθξyo. 'Η oε <<μα-

γiδιoμα>>. Τo vα oυμQ&λouv δηλ.
oε αvτιφτlviα πρδτηg 'και δxι xc+.

oΙ; αυνδυαoμoιiq. oι μελωδ,iεq {ταv
τovιoμΞνεq oε ι}μvoυg τωv τδτε πα-
τiρcov τηq εκκληoΙαg, πoυ oτoυq Ι-

διoυg αoφαλδq ωφειλ6ταv και η με_
λoτroiηαη τσUξ Και σε ψαλμoJζ τoU

Δαυiδ.

Kυριδτερoι Uμνωδoi τηq π,ρδτηq
τεεριδδoιl εivαι: o Διovliαιoq o Αρε-
ο;ταyiτηq, o lερδθεog ετrΙακoτroq Α-
θηvδv, o Πoλδκαρτrog ετrioκoτroq

ΣμνJρvηq, Kλiμηc o Αλεξαvδρει)g,
o μαθητηg τou o MEγαg ΩριγΞvηg
και o Γρηy,δριοζ o ετrioκoτroq Νεo-

καιoαρiαg' Στo τiλog τηq πρδτηq
TrΞ]ρiδδou, επειδfr με τη δημιoυργΙα
vδωv και τιoλλδv εκκληαlαοτικδv δ-

μvων ττoU ωq τδτε τoυq Eψαλλε ωg

αυvfrθωq δλoq o λαδg' γιvδvτoυoαv
xαoμωδiεg και ετrικρατoJoε αταξΙα
ατιq τελετ-g τηg λατ.ρεiαq, θεαπi-
σ-τηKε στην τoτrικη oιivoδo τηq Λα_

oδικiαg καvovιoμδq Υια τo τroιoi i-
Xoυv τo δικαΙωμα vα ψ&λλoυv ατην
ε,κκληαΙα και Ξτoι καΘιερδ,θηκαv oι

ιpdλτεg.

ΔEYTEΡΗ ΠEΡΙoΔoΣ

Η μουαικ{ τδρα τrλαιoιδνει τλou
oιδτερα τoυg liμvoυq και αρxiζει vα

τrαΙρνει 'oτη λατρεiα κ&πoια ιooτι-

μiα με τηv εκκληαιαoτικη τroiηoη.

Mε τη δη;μιoυ,ργΙα τroλλδv vδωv J-

μvωy/ η μελoτroιTα τrλouτΙζεται και
α'"'ατrτJααεται σημαvτιKδτατα. Για
τη μoυorκη yραΦi τωv τιρδτων αι-
δl;ωy, πoλλoΙ αμφια6ητoJoαv τη

xρ{αη τδτε Tηξ σημειoγ,ραφiαq τηξ
αοxαiα; ελληvι,κηg μouoικ{q, αλλ&

η ανακαλυιpη τoυ τrατrι),ρoυ τηg o-
ξυρδγxoυ τroυ τrεριixει Jμvo oτην
Αyiα Τρι&δα με σημειoΥlραφΙα ελ-

ληvl'κ{g μoυσιΙ(i,ξ απ,δδειξε δτι οI

τrμbτoι'Eλληvεg μετα1ει,ριζδvτou-
σαν στlq ιrδεq τouq με')κυδΙεq την

μoυαικη Υραφη τroυ εixαv σε ΧρΦ
ση, ωζ τδτε, yια τη γραφi τ(rv ει_
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δωλoλατρικδv Jμ'wοv. Η γραφfr αυ-
τη xρηoιμoπoιoιjαε τα yρδμματα
τηq αλφα6ητoυ. Mια ττλ{ρηq crrr&
δειξη yια τη Χρηση τηg μoυαικ{g
αυτf; oτα τrρδτα xριo-τιαvικd xρ&
vια, εiναι o Aμ6:δαιoq Mεδιoλdvωv,
τeoυ μετiφερε εκεi απδ τηv Ανατo-
λη, .η μouαικη τηg λατρεΙαζ. Mε-
ταxειρiατηκαy στη μoUσικη γραφi,
yρiμματα τoυ εΜηvικoJ και λατι-
ι'ικoδ αλφα6ητoυ.

TFΙτΗ ΠΕΡΙoΔoΣ

Η τρiτη περioδoq αρxΙζει α.τrδ

τo.' |ωαvvη τoν Δαμαακηνδ μδxρι
και τo, lωdνvη Kακoυζδλη' H τα-
κτoποiηcη, διαμδρφωαη και oλo-
κi liρ:cαη τηg μουoικ{q τdxvηq τηg
εκκλr,ciαq, x,ρωατιiται oτov lω&v-

vη Δαμαoκηvδ τov lεροooλι,ιμiτη.
Eδημ roJρyηoε αυyκρoτη'μiνo oδoτη

μα ccπδ εκ,KλησιαστιK& doματα και
κατ{ρτιoε τηv Oκτ&η,xo fl Παρακλη-
τικη, 6l6λΙo Jμvωv ανααταoΙμoυ α-
κoλoυθiαg, oυrτδμoυ Και αργoJ
oυvτδμou, μdλoυg πoυ εixαv μελo-
τroιηθεΙ ατoυg oκτ&ηxoυg και τα
τρiα γivη τηq μoυoικ{g, τo διατo-
vικδ, τo 1ρωματι'κδ Kαl τo ειrαρμ&
vιo. Η εργαoiα τoυ lω&νvoυ τoι.,

Δαμα,ακηvoJ {ταv δημια.lργικη καl
σuYKεvτρωτικfr. Γεvικ&, τδτε η 6υ-

ζαvτιvη μoυoικ{ διαμoρφδθηκε και
αvατrτδxθηκε αε τrληρη τixη τrα-

vω στιq 6&oει9 τηg αρxαΙαq ελλη
vικ{g μoυoικηq με αΜα_yη τoυ γρα-
φ:κoιi ouoτηlματoζ ττoU o |οlivw1g o

Δαμαακηvδg εκτδg crπδ τα τrαλιd
cο3 τδτε oημεΙα τrρδoθεαε και €α
Υlα τηv εξυτrηρδτηαη τωv ατrαιτ{-
σεωv τηζ μouoικηg γραφηξ τωv

τλoυαιδτερα, yια τoν καιρδ τoιl,
τovιαμivωv μελωδrδν τΓoυ στηv ε-

πoxij αυτ{ και τrλη&iνοι,rαι και τo-

ιi'ζovται oε iκτααη μεγαλδτερη ι_

δiω; τα <<πατrαδικδ> καl τoU <<μα-

ΘηuατoρΙoυ>> τrαρ&λληλoυ με πoλυ-
πoiκιλη μελωliα τα-.,q. Kαι η μεv
oJvθsαη τωv αργδν μελο$ιδv δγινε

Yια ιKανoπoiηoη τωv εκτεταμiιεov
και τιoλJω',ρωv ακoλoυθιδv τωv 'μo_

vαcτηριδv, τroυ τδτε εixαv μεy&λη

&vθιoη. Tηv αυμπληριoαη τoυ iργou
τoυ ΔαμαακηνoJ τη xρωατ&με αrov
Kα..lκoυζEλη, πoυ ετrλoδτισε με ,μoU-

αικδq o'υvθioειζ και με θεωρητικ&
αuyy'ρ&ματα τξ βoυσιlκ{ και iγρα_
ψε σε Υραφη πληρδoτερη Kαι ετrε-
ξηyηματικδτερη τα δρyα τωv πριv
ατr' αuτδv πρooθδτovταξ ιriα ση-

μεiα τrιo oυμπλη,ρωματrκd.
Στηv τrερΙoδo αυτι], dλλoι δια-

π_ρετrε[q υμvωδoi και μoυoικoi εΙ-

ια:: Kooμ&q o Mελωδδg, o θετδq
αδε}'φδg τou ΔαμαακηvoJ, oι Θε&
δωρoq και Ανατδλroq, oι ΣτouδΙτεg,
oι Θεoφ&vηg καr Θεδδωρog oι Γρα-
π-τoΙ, Ιωofrφ o uμvoyρdφoζ/ o l-
c;&vvηg o ΓλυκJg, η,Kαooιαvτ] η μο-
vαx{, |ωdwηg Kοuκoυμαq, Mιxα{λ
Ψελλδq. Στη xρovικη αυτη τrερioδo

μετ& την αvαμδρφωαη και πλoυτι-
oμδ τoυ γραφικoδ σUστiματog τηξ
6υζαvτιηq μoυoικ{g ατrδ τoν Κoυ-
κouζiλη, oι κατoτrιyoΙ τoυ μoυoικoΙ
ετrεδδθηoαv oτη oδvθεoη τroλλδv
τεxvικδτερωv,μελωδιδv καt γεvικδ.
τερα στηv καλλιiργεια και iμυvα
τηg θεωρΙαq δτrωg oι Ξvoq o Koμb-
ι,ηq, Πρωτoβλτηq τηq Αγ. Σφi-
αq. Mανor-rηλ ο Bρuiννιog και o l-
ω&ννηg o Kλ&δoq, o Λαμπαδd,ριoq
τnτεg Αy. Σoφiαg lτριy τηv &λωoη'

'oλοι αιrτoΙ oι μoυσικoΙ Yρdφov-
τα; μελαsΙεg και θεωρητrκ& oυγ-
ΥΦμμcrτα, xρηoι,μoτroιoδααv τηV

μoυoικ{ <<xειρovoμiα>. Σ.η xρiση
αυτηq αντΞδρασε o lco,&wηg o Xρυ_
oδατoμoq και ετrετδΘη με σφoδΦ_
τητα εvαvτiov εκεiνωv τoU την ετ-
χαy σε xρiση στηv εκκλη.αiα.

Mε τη xειρovoμiα - ox,i1tματα και
κrv{αειq των 1ειρδv και τ(υv δακτδ-
λωv - εδ{λωνεν o αρxηyδξ τoU Χo-
ρoJ τιζ μελωδικiq Υραμμδq τωv δι-
αφδρωv oημαδoφδvωv, τouq μoυσι-
κoJq xαρακτ{ρεq και θ€αειq, τov

Xρδvo και τoν ρυθμδ καr γεvικ& α-
πoτελor)αε ξεxηριατδ και οo6αρδ_
τατo στoιΧεio τηq καθδλoυ μoυσι_
κηq τixvηq τoυ Bυζαιπioυ. λΛετ&

τη'l &λωαη, δμωq, τoυ Bζαιrτioυ,
αταμ&τηoε η xρiση και η καλλιΞP
γεια τηξ xειρovoμΙαq' Τη oυvExεια



τηζ πoρσπ&θειαξ τηt δημιoυργiαq
yραφηq, πρooδευτικd, αιαλυτικ{q
ακoλoιiθηoαv oι Πρωτoψ&λται τωv
Πατριαρxεiωy Kαι oι μαΘητiq τoug.
ΛΙyo αρyδτερα, η τ&oη αυτf για
τηv αvαλυτικη γραφη, εΙxε τoλλoδq
oπαδoJg. Αλλ& εκεΙvoq πoυ Ξφαoε
τrεριαoδτε'ρo oτη oωoτ{ αν&λυoη
Και yραφ,i, {ταv o Πiτρoq o Πελo_
τrovvfrαιoq. Στη μικρ{ δι&ρκεια τηq
ζω,{g τoυ μ.ελoπoΙηoε, δyραψε, με-
τi.φερε oτη vεδτερη επox{ και τη
δικη τoυ yραφη, τδoα, τroυ η α-
τrαρΙθμηo{ τoυq τrρoκ'αλεΙ Ιλιyyo.
Tερ&ατια oημααiα Exει δτι μετ€-
Υραψε στηv εξελιyμivη καr εδκoλη
ΥραφΙi, ατrδ τηv τrαλαιo6υζαvτιν{
oτεvoyραφημEvη τoυ Δαμαoκηvoι)
και μ,δxρι Tζ}ν Trριv ατr'αυτδv γρα-
φι,κδv oυoτημdτωv τληθoq μδyα ι-
ερδv μελωδιδy και ouvΘioεων, πoυ
θα εΙxαv xαθεi. Mε τov Ιδιo τρδτro
rτερι,δoωoε με τo vα yρdψει με μoυ_
oικciq xαρακτη,ρεg, τιs oδvτoμεg
μελωδiεg τroυ oνoμ&ζovταv ειρμoλo-
γικd μδλη τηq 6uζαvτιv{g μoυorκ{q
τroυ iωg τδτε τα iψαλλαv <<κατ&

τrαρδδooη>>. XωρΙq vα τα γρ&φoυv
- &-'ζ o λαδq τδρα με τα δηιμoτι-
κ& τραyoιiδrα - καl πoU ατroτελαjv
τov κυριδτερo κλαααι'κδ θηoαυβ
τηζ.

Στην αν&rrτυξη τηζ 6uζαvτιv{q
μουoικfg και εv γΞvει ατη μoυoικfr
αυviτειvαν oι ο{,γxρσvoι { oι λiyo
1.ιεταγενΞατερol τoU ΠEτρoυ Πελo_
τrowηoiου. 'oτrωg: Bαoiλειoq Στε-
Φαviδηg oτη Θεο:ρiα, l&κω6oq Πρω-
τo,tdλτηζ yια τιq κατ& τα αρxαΙα
τrρδτυπα αυvθδoειq τoυ, Γεδργιoq
o K'ρηζ, κυρΙ,ωq στη Yραφi και δι_
δαακαλiα, Mαvoυ,{λ Πρωτoψdλτηg
ατιg oυιθΞoει;. MετEπειτα ατι' αυ-
το'j; oταματ& η xρηoη τηq τταλαιdg
yραφηξ.

Στα l8l4 Ξωg τα l8I8 αυvεργ&_
oθηκαv yια τη δημιoυργiα και κα-
Θιd,ρωαη vδαq τελεΙωg αιlαλuτικηq
yραφiξ (oημεριν{) τρειq εξΞxovτεg

μcυoικoΙ: o Xριioαvθog οcπδ τη M&
δυτo, o Γρηγδριoq o ΛευΤτηq και o
Χορμoδζιoq Xαρτoφδλαξ. Στα l8l8

καΘrερriθηκε επioημα τo Υραφικδ
oιiατημα απδ τo ΠατριqρxεΙo τηq
K,ωvσταvτιyo,.:τrδλεωq. Eκτδg α.π{ τo
y,ραφικδ oJoτημα ετrινδηoαv και E_

να μoυoι,κδ δργαvo με την ακρι6{
ατrδδoαη και τrιατ{ διδαoκαλΙα τηq
6υζαvτιvηq μoυαικ{g. Kαθδριoε α-
κδμη τcvl.κf 6&αη καr τη xρ{oη τo-
voδδτoυ με 6&αη τov φθδΥγo Νη ,αε

τrαλμoJq 256 και τη Xρ'iση .μ€τρo-
νδμoυ για τrq xρovικΞg αγωγdg τωv

μελδv.

Mετ& τouq τρειq εφευρEτεζ τoU
vΞou μouαlκoJ oυoτ{ματoq διεκρi-
θηααv oι εξ{g μoυoικoi: Kωvoταv-
τΙνoq o Bυζ&vτιog, Απδoτoλog Kωv
ατdλαg, Πdτρoq Συ,μεδv ΑyroτoφΙ-
τηg, Θεδδι:οog Φωκαει)g, ZαφεΙριoq
Zαφειρ&rroυλog, lω&wηq Bι,ζ&ιrτι_
oξ, ΣτE'φαvoq Mιxαηλ, Γεδργιog
Pαιδεατηvδg, KωvαrαιrτΙvoq Σακελ_
λαρΙδηq, Γεδρyιoq Bιoλdκηq, Νη-
λει}g Kαμαρ&δoq, l ω{&vvηq Σακελλα-
ρiδηq. Ατδ τo τEλog τα: αιδvα αυ-
τoιj oτα Πατριαρyεiα διεκρΙθηoαν
o Π,ρωτoψ&λτηg l&κω6o9 Ναυτrλι-
δ'ηζ, o KωνoταvτΙvog ΠρΙγγoq
Θρααδ6oυλoq ΣταvΤτααq. Στηv Α_
t{να πριbτog καθηγητ{q o-ro Ωδεio
ΑΘηvδv {ταv o Kωvoταvτivoq Ψ&-

x,oζ.

Η Σl-ιMΕΡΙNΗ ΙνΙotΡ'D*Ι

TιΙΣ BYzΛNTΙ',}fΙ:!Σ ΙηoYΣIKιΙΣ

Στηv vΞα μoυoικfi Υραφi κδ€ε

xαρακτ{ραq τrooδτrμαq δηλδvει δ-

vα μoυoικδ Φδyyo με τη x'ρovrκ{
τoυ αξΙα και σε αυvδυαoμδ με τα
yρovικ& αημεΙα την τυyδv διαφoρε_
τικ{ x'ρovικr\ αλλαyfl τoυ. H πoιo-
τικfr, δuωg, απδδooη τηq μελιsΤαq
o-τιg λεπτoμερΞατερεg ατro1ρδαειg
τoυ και xρovικEq ιrποδιαιρEαειq on-

μειδνovται 'με περιαοδπερα ειδικ&
καλλ,ωτrιοτικ& oημεΙα, δεv δηλδvov-
ται δλα τrλfrρωq, με τη γραφfr, πα-
ρ& μεταδΙδoyτα ι <<κατ& τταρ,&δοoιv>>

arrδ τoυg τrαλαιδτερoυg ατoυg vεdr-

τερoUξ και αυτδg o τρδτrog τnζ μo'J_

αικfig εκφρ&σεωξ, η ιδrδτυτrog πρo_

φoρd, oιloμ&ζεται απ,δ τoυg Bυζαv-
τιιοξ μouoικoδq εκκληoιααrικδ <<i

ψoq>. 'Eτoι oτη 6υζαuτrvfr μouαικ{
παρi.μεινε iνα τrooooτδ στ€voγρα_
φiα;, μτroρoιi,με ιlα πoιiμε, στη Υρα
φ{ αvαγ.καoτrκ& - ωq πρoζ τηy ι_

διδτιrπη εκqκi>vηoη τωv yραμμδv -
και εΙιrαι αv&γκη oι μoυαικoi και
ψ&λτεq να πρoαδxoυv και vα διατη_
ροJv τη γv{oια πρoφoρικ{ τηζ πα_
ρ&δοoη. Για τoy τrαραπ&vω λδγo.
ατη νtα 6υζαντιvfl lβouσικfl yραφi
_ τη σημεριyη - τo ,καθEvα oηtμεio
τηξ yραφηξ τωv φθδyΥωv δεv δη-
λδvεr iνα oρloμ6νo φθδγγo, αλλd
τηv αv&6αoη η,κατ&6αoη oε φθδγ-yo oριoμΞvηg ατrooτδoεωq απδ
q9δyyo καθοριαμivo yrα 6&oη, αρ
xικ& oτηv ξvαρξη τηq μελωδΙαq και
τrοu oημειδvεται εκεi με ειδικδ oη-
μεio. τηv μαρτuρΙα, πoυ δηλδιει
crυν,fθω; και τηv πoιδτητα τηq μoυ-
o'ικ{; πoυ ακoλoυΘεi. M' αυτδv τov
τρδπo, τroλλoΙ μουαικoi xαρακτ{-
ρs; TroU απoτελoδy ,μια μελωδικ{
oυv{θη καt κλαααικ{ oτη 6,υζαvτι-
ι'τ] μcuoικ{, oτηv κυρiωq ouσiα α-
ποτελοι]y μιαv εvιαΙα εικδvα πoU ει_
κoviζει, δηλδvει 'και τrαριατ& ααv
oιivoλo τηv αr η 6' μελε$ικi γραμ
μη, πoυ η αιlαμvημδvευoη τηq γiνε-
ται ει]κoλα ,με τoυq oη,μεριvoδq, με-
μouωμ'Evouq φθδyγoυq, xαρακτ{ρεg
πoυ ατrαρτiζouyε σε οrπλr] γραμ'μfi
1ωρiq τιg λεπτoμδρειεq _ πoυ αυτiq
δivoυv τηv ιδιδτυπη x,ρor& τηq 6υ-
ζαvτινηq μoυoικηq - την μελωδΙα
1τoυ η καλλιτεxvικfi και η ι}υxικ{
διdθεoη τoυ μελoτroιoJ {θελε vα α-
πoτuπδoει. Mερικoi εξiφραoαν αμ-
φι6oλΙε9 Υlα τηv πιστ6τητα τηq

μεταφoρ&q τωv παλαιδv μελωδιδv
oτιq κατ& καιρoδq vεδτεpεq δωq
τηv τελευταiα γραφη τηq 6υζαvτι-
v{g μoυoικ{g. oι τεριoo,δτερoι i-
καvαv λdθog απδ τrαραvδηαη γlατΙ
θi},oντα; vα ερμηνει}oouv τηy τrα-
λαιδ εξηyo0y ,μδνoν τoυg xαρακτfr-
ρεξ τηζ τrooδτηταq, 1ωρΙq vα λ&-
6oυy υτr' &pιν τα oημ&δια τηs στε.
voγραφiαq τrαJ τα εξEλα6αv ωg

καλλωτrιoτrκδ κorv& του εvδq και

μδl'ov φθδyγoιJ τηq τroαδτηταq. 'Φ
σo yια την πroτδτητα τηq μεταφΦ
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ρ&q ατηv τελευταΙα yραφi του
1B18 για δoouq δxoυv ενδoιαoμoι)g

γι' αυτfrv τηv τrερΙoδo, αρκεΙ vα α-
ναφε,ρθεi δτι στα κoyτιιr& Χρδνια
τηg μεταλλay{q τoυ γραφικoJ ou-
oτηματoq oτov Ιδlo vαδ, o δvαq

ψ&λτηg aψαλλε απ6 κεiμενo ταλαιδ
και o &λλoq αTΓδ τη νδα γραφ{, η
και αυμψ&λλαyε ατr,δ διαφoρετικτ]q

ΥραΦηζ κεiμενα, δτrωg oτα Πατρι-
αρΧεΙα. Kαι ακδμη, &v παραλλη-
λiαoυμε oυyκριτικ&, τιg εξηγ{oειg
α'ττδ τηv τrαλαιd yραφη, μι&g και
τηq αυτflg μελωδΙαq, ατrδ τα vΞα
κεΙμενα διαφδρωv ερμηνευτδv, ατην
αvτιπαρα6oλfr θα δoJμε δτι δεv υ-
τr&ρxει oτιq εξηyηo"ειζ τouq διαφo-

ρ& ,μελωδiαq τrαρ& μδνo τroδ και
τcJ, υτr&ρxει διαQoρ& μδvo oτη μoυ
αιl<η oρθoyaαφiα. 'H, δτroυ oε ,κ&-

ποιo oημεΙo, o &λλog Ξxεr καλλω-
τιoτικδ σημεio, εvδ o &λλog εκεΙ
yρ&φει αvαλuτικ& τηV μελωδΙα τoU

φθδγyoυ. Πoτδ διαφoρd ,μoυ,αικηq

Υραμμηζ { μετατρoτrfr τoυ μδλoυg.
Στo ρυΘμικδ μ,δρoq τηq 6υζαντιv{g

μoυαικ{g, oε νδα παρ&λληλη, μτro-
ρol)με ιlα τroJμε τoπoθEτη,oη με τηv
αρχαΙα τrρcoωδεiα, τrfρε ζωτικ{ θδ

ση σαy oUσιαστικδ σ-τoιXεΙo/ o τo_

νιαμ.δg τωv λδξεωv.

Γι' αuτδ η 6uζαvτιvη ,μouoικη λδ-
yεται 'δτι εivαι τovιoμ,δvη. Oι με-
λωδ'oi κατδ τηv μελoτroιΤα τωv ι)-

μvωv τr.ρoαΞXoνταζ να δδooυv δι_
αuγig τo vδημα τoυ πoιητικoδ κει-

μivoυ, εφρδvτιζαv η τovιαμEvη oυλ-
λα6{ vα 6ρΙoκεται oτη θEαη τoυ

Xρδvoυ και δ1ι oτην &ραη, χωρΙq
δio'μεuoη oε παλαι& ρuΘμικ& οxfl-
ματα. 'Ετσι δη,μιoυργfrθηκε ρυθμι-
,κδ εΙδoq, πoικιλδμoρφo, xωρΙq μεv
τ1 o'υv{Θη αυμrμετρiα, αλλ& τroυ δη

μιoιi'ργηoε vi.o εiδoq ευ&ρεo-τηg ρυθ

μικfr q π,oικιλδτρoτrηg αρμoνΙαg. Τov
ελει)θερo αuτδ καyδvα oυv{θωq δεν
ακcλcυθoδν oριoμ'Evα εΙδη, δπωg τα
π.ρoαδμoια, εξαπooτoιλ&ρια/ Kανδ-

Vεξ κ.αι &λλα' Kυρiωq στην τovικi
ελειiθερη μελoτroιTα UτrΦovται τα
ιδιδμελα και τα δoξαατικ&.

Γι)ρω απ δτη 6υζαντινfr μoυoικfr,

ααu θiμα τα τελευταiα xρδνια γi-
yεται εvΤατικη ερyαoΙα κυρΙωq ιδι-
ωτικfrg τr,ρωτo6ouλiαq. ΠoλλoΙ με-
λετητΞq, ερεuvητδq καλoΙ εκτελεoτiq
και η EκκληoΙα, δxoυv π;ρooδξει κd
πωζ τΓερlσσδτερo απδ dλλoτε τov
εθyικδ και θρηoκευτικδ θηoαυ'ρδ καr
Kεφdλαιo. Αλλ& xρει&ζεται μεγαλιi-
τερη στoρΥi και εvδιαφδρov και συ_

o-τηματoπoιημΞνη τrαρακoλoJθηαη
τωv θεμ&τωv τηg ιερflq αυτηg τi-
xιηg. Γιατi καλ{ και ατrαραiτητη

η ε;Ιιστημovικ{ δρευvα, αλλ& η i-
ρευνα αυτfr μπoρεi να yτvει τr&ντο_

τε η και oτo μiλλov. 'oμωq η ζδ-
σα φωVη τηζ Trαρ.αδδσεωζ τηq μσιJ-
.oικηg, dv oταματ{,oει Και ΧαΘετ,
τδτε θα μιλ&με για τη 6uζαvτιη
μoυoικη, δτrωg για τη <<Xει,ρovoμΙα>

τηζ Kαι τηv TΓ'ρoφoρ& τηg αρxαiαg
.λληvικηq γλδooηq. To διαρκδg αυ

ξανδμεvo, δμωq, yια τη 6uζαvτιν{

μoUσικi εvδιαφδρ.ov, εivαι εvθαρρυv-
:ικδ και ελπιδoφδρo yια τηv ασΦα_
),i του ζητfrματοg &vοδo.

Γι&vvηq Σαρ,&ι.rηq

MαΘητηq B' Λυκεioυ
ΝΑoYΣΑ Ι99t

Συviyεια ατrδ τη oελΙδα 26
δoιog Θεoφ&vηq.

'Eται, βριακδμαoτε oε αδ:iξο-
δo, ατrδ ΧρovoλoγιKη &τrοψ- -;'.α:.

δεν εivαι δυvατδ να υ'-ι.-_τi,o€g,
(yρovoλoγικd) oι τρεi; τc-τ::
σπoυδαiεξ πρoαo:τr ι κδτnτει.

Δ' Yτrεατfrριξα (c.τη'; -::οα,α-

φερμδvη μελ6τη μoυ), δτ, το τ:δ
τrιΘαvδ εΙvαι, τrωq o Σεx Λεαη {n-
σε τov ]6o αιδνα (η καl ατcv 17o
αιδνα) 'και δτι frταv ιεοcδtδαακα-
λog &λλων μετccyεvio-τερι.lν ατιoγδ
vων τoU αρXηYFτη τηq c.<oyEvει-
αq (τou E6,ρεvδq μτrin) και δx: των
παιδιδy τoυ. H αyετικη oiyxυoη
Kαι η Xρoνoλoyικη ιrπiρ6αoη oφεi-
λεται ατo γεγoνδg δτι και τα Trαι-

δι& - εγγδνια και oι μετcc1rειriατε-

ρoι ατrδγovoι τoι]τou τoυ Toι}ρκou

γαζ{ δφεραν τo Ιδιo ετrδvυμo και
τov τiτλo (τoυ γαζη) μδxρι καt
ατιg αρxEq τoυ 20oι] αrδνα, oπδτε
δφuγαv €Γτη στιμεριvη Tα.lρκΙα, με
τηy (ανταλλαγη των τrλη&;αμδυ.

Στo μ'ετα6crτικδ crτ&διo, υπfrρ-

ξαv τεριoυoιακ& προ6λ{ματα δ

i"'' t

Π6τε €ζnoαv cι Ε6ρεv6ζ, Σεx Λεαti
'Ooιoζ Θεoφ6vnq

'::o-ι ,:-τοΞεrκ',η]εται καt ατrδ τυπω-

-z':' ;ο.δcι'λλo τηζ oικoγEvειαg,
c-τo c_:ο]ο δ-uοοιευεται η διαμαρ-
--Ξc --Ξ -τcc; τον/ τδτε τrραfυ-
-τc-ο'l'δ τl-q Ξ}.λ&δαq EλευθΞ.ριo

Bε',,l]εi.ο ylατΙ Ξxαoε τα μεγ&λα
<τ:uατ& τηq. To φυλλdδro τoJτo,
τi.ico-τε, τroυ cryτΙτυτrδ τoυ ατrδ
<τησα/ ττριν 25 xρδvια, τrερiτrou α-
:τδ δωρεd τoυ εραoιτiyνη ιστoριo-
δiφη (αυxωρεμΞvoυ τrι&) αυvταξι-
oJxoυ (EδεαoαΙoυ) δι,κηγδρou τηq
ΘεαααλoνΙκηq Xριατ'δδouλou'Eυγy.
Kωφoi (αδελφo'J τoυ πεθερoδ μoυ),
ατroτiλεoε τo avαuσμα και τo κΙνη-
τρo Υ|α να κατα1τιαστδ με τα oxε-
τικd πρo6λ{,ματα, στα πλαi'αια πιδ
yεvικ{q μovoγραφταq μoU Yια τα
βακoriφια τoυ γαζfr E6ρεvδg μπEη,
απδ voμικfr και ιoτoρικη δ.',oψη,

τηv oπoTα, τrρoαv&γyειλα ατrδ τ&
τε, ελτrΙζω δε δτι ( μετ& μερικ&
xρδvια) θα τη δημooι€ψω, επi τΞ-

λoυq, αφoδ Exω ατrαλλαyεi τrι& ('l .

1.1992) απ6 τιg επαyyελματικig
uπoxρεδαειg ,μoυ και διαθΞτω πλδ-
oν τoν απαιτoδ'μεvo, ελεδθερo, xρδ-
vo..-
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!ωll!p0ll πtΡPΕH (I8rE - ls40)
H πρδτη Eλληνiδα δημooιoyρ&- δραq, dλλ& v& dρκδvται εiq τoJ φJ-

φoζ iταv η Καλλιρρδη Παρρdν. λoυ τωv τ& xαρΙoματα, τηv λεττδ_
Σε μια ετι.oyfr πou η EλληνΙδα τητα, τηv xdριv, τ{v φιλoκαλλΙαv,

{ταv oκλ&6α τoυ σπιτιoδ, δεμEvη τηv ευαιoΘη,oiαv, τ{v τoνηρΙαv. ΓU-

με τιq KoιvωvικEq πρoκαταλ ψειq και νfr oo6αoεuouΞvη 'καΙ oτoμφoλoyoJ-
1olρΙg καμμι& ατoμικd υπδoταoη, oα πρoξενεΙ τ{v αJτ{v σχεΜν δv-
μια μιKρoKαμωμ€νη γυvαiΙ<α τdρα- τιjτωoιy δq ,&v {ρEoκετo ν& δπιδει-
ξε τα λιμvααμΞvα vερ& τηζ κoινω_ κvι}ει μεy&λov yρδvθov { xovδρτ]v
νικfrg ζω{q τηq ΑΘfrvαg. H Kαλ}'ιρ- Qωvr]ν...

Tnq Ιlευκfiξ Σα,μα,ρ&

Evα υπδμvημα, στo oπoΙo μεταξδ
τωv &λλωv ξραφαν:

<<Γιατi τδ κρ&τoq Ξπιμδvει v& κρα
τ&ει τ{ γυvαΙκα ατδ oκoτ&δι;

- 
Ti δκαyε τδ κρdτoq 60 xρδ'

νια γι& τfr γυvαiκα;

- 
ΓιατΙ δδv τ{q δivει δoυλεr&

v& ζηoει;

- 
Γιαττ καλλιεργεΙ τfrv δκvηρiα

Ξ'v δνδματι τηq ειiημερiαq;

- 
Γιαττ oτερεi τδ δικαΙο:μα

τηq ψηφoυ>;
To υτrδμvημα με 2.850 Uτroyρα-

φΞg, υπo6λ{θη'κε ατrδ επιτρoπfr Κυ-

ριδν και oτηv κυ6Eρvηαη.
To 1984 oJvταξε €vα UTrδμvημα

TΓρoq τov Xαρiλαo Τρικoδπη τoU τo
υτrE'γρcaψαv πoλλΞg YυvατK€q και ζη_
τoι]oαv vα τoυζ δoθεΙ ψηφoq.

To 19]'l η Παρρiv πρωτooτ&_
τησε στηv iδρυoη τoυ ΛυκεΙoυ τωv
Eλληviδωv Σκoπδq τoυ ΛυκεΙoυ 

.{-

<<'o μεταξδ τδν γυναικδν τδy
Γραμμ&τωv, τδv Eτrιoτη,μδv καi τδv
Τεxvδν καΙ E'v γδνει τ{q dvωτEραq
&v&πτυξηq τδv κuριδv oδvδεoμoq,
πρδg θξυπηρEτηoιv τ{q πρoδδoυ τoυ

φJλoυ των>>.

EΙxε τΞooερα τμ{,ματα: Φιλoλo-

γικδ, επιατη,μovικδ, παιδαγωyικδ
και καλλιτεxvικδ. Η Kαλλιρρδη Παo
ρEv αoxoλ{θηκε ,Kαι με τo yβψιμo.
'Eyραψε τηv ιoτoρiα τηq γυvαικδq
απδ κτΙoεωg κδoμoυ μEyoι ofr,μερov
( Ι 889). ΣJyxρoνoι EλληvΙδεq - Zωfr
εuδq δτoυq (1894). Tα 6ι6λΙα τηq
αUγiζ (l900). H Xειραφ€τη,μδvη
(l9l5) καθδq και δvα θεατρι,κδ
δρ&μα αε τΞαoεριq πβξειq, H νΞα

γυναΙκα, πoυ αvε6doτηκε crτα Δlo_
yJoια τo 1907. Σαν δαoκ&λα πρo-
τoιi αoxoληθεΙ 'με την δημooιoγρα-
φiα dταv διευθδντρια oτo ΠαρΘεvα-

γωyεio Αvδριανoυπδλεωg.
ΠEθαvε ατιq 'l 6 lαvouαρΙoυ l94O.

o τ&φoq τηq 6ρΙακεται ατo Α' vε-
Kρoταφετo ατηv ΑΘηuα'

B ι BΛloΓPΑΦ1Α: K. =ηραδdκη :

Τo φεμιvιoτικδ κΙvημα oτηv Ελλ&-
δα.

ρδη ΠαρρEv.

Στιq 8 τoυ M&ρτη τoυ 1887 κυ-
κλοφδρηoε τo τrρδτo φδλλo τηg E-
QnμερΙδog τωv Kυριδv, τoυ Ξκα'lε
τr&ταyo. Tηv τroδτη uδoα πouλfrΘη-
καv 3.000 φ,ι)λλα. Σε λiyg uδoεg ξα-
vατυτδθηκαv &λλα 7.000 φι)λλα τroυ
iyιvαv κι αυτ& αvdρπαoτα ατrδ
τoυq &νδρεg. ΠρωτoφαvEq Kαι TΓρω-
τ&κoυατol Mια yuvαiκα vα εκδiδει
εφημερτδα Kαι vα δηλδνει πωq θ'
αyωvιoτεi yια τηy καταπoλEμηoη
τηζ αyραμματooJνηg τωv yυvαικδv.
ylα τηv loδτητα και τωy διio φιi-
λωv, ι.nα μdθει η γυvαΙκα vα κερδΙ-
ζεr μδvη τηq To ψωμΤ τηq, v' αvoΙ_
ξει τo Παvεπroτfrμιo τιq πliλεg τoυ
Υια τιq yuvαΙκεq, vα δoθεΤ ψ{φoq
ατη γυvαΙκα, τrρ&y'ματα πoU πρo_
κ&λεααν α&λo. Kαι τα δλεγε σε μια
ετrox{ πoυ o Θεδδωρog ΓρΙ6αq κα-
λoδoε <<τοug τΙμιoυq νδoυg να oρθδ-
σouv τo oτrαθΙ τoυg ατoug dvτρεg
εκεivoυq, τroυ θα καλoJoαv μια yU-
yαiκα vα xoρE'ψει μαζΙτoυq μια τrδλ-
κα τrη,δηxτ{>Ι

oι αvτιδρ&αειq frταv φo6ερΞq. oι
oκoυριααμ,Evor κovπ.lλoφδρoι 6oJτη_
ξαv τηv πΞννα τoυq oτη xoλι]... <<l_.t

φεμrvΙατρια { αoυφoαζΞτα, { αδι&ν_
τρoTΓη, πoυ θΞλει vα δlαλJoει την
ελληνικη οικoγEvεια, vα κατε6&oει
τη 6ααΙλrαoα τoU στtιτιoι](l) ατrδ
τo θρδvc τηζ Ι<αι να τη ρΙξει oτη
βιoτrdλη με δηκτικδτερo απ' δλoυg
τov PoTδη, o oτoΙoq τrαΙρvovταq α-
φoρμ{ ivαv τδμo διηyημdτωy τroυ ε-
ξδδωαε τo Ι896 η Αρoιvδη Πατα-
δoπoδλoυ, γρ&oει ατηv Ακoδπoλη Ξ-
να dρθρo με τΙτλο: ΑΙ yρ&φouoαl.
ΑΙ yρ&φouoαι Ελληviδεq δEv τrρEτrει
vα μετεκδδoιrrαι, yρ&φoυ.oαι ειq &v-

Η Kαλλιρρδη ΠαρρΞv τoU απαν-
τ&ει ccπδ τlq oτ{λεq τηq EφημερΙ-
δog τδv Kuριδv τηg 5.5. ] 896. <<o κ.
PoΤδηq διερμηνεΙει τ&q yιrδμαq τrα-
λαιδv μαρκηoΙωv καi 6αρδvωv μE
λευκ& τrετραx{λια καΙ xτεvωτΞραg
ετιΙ τδv κεφαλδv φεvdκαq. Αλλ& Ξ_

μεΙg κ. PoTδη oδτε τroλrτικ,fv ψfrφov
εξεδικfr oαμεν, oriτε τrρovδμ ια ΞτrΙoη-

μα Ev τi τroλιτεΙα Ξτrιζητoδμεv, oD-
τετε θioειq επιφαvεΙq και &ξιδμα-
τα' 'ΗμεΤq Εv Ξτrιδιδκoμεv: τfrν δι.i
τ{q δvτiμoυ καΙ &ξιoτrρεπoδq δρyα-
oΙαg E'ξααφ&λιαιv τolj &oτou τδv yυ
vαικδv, αΙτιvεq iνεκα τoJ διαεπιτεJ-
κτoυ σr]μερoy καταατ&ντog τoδ γ&-
μoυ, δr' iλλειψιv τrρoικδg, κιvδυvεδ-
oU1,, Vα απΦ&voυν τηg ττεΙvαg. Evδ
o κ. PoTδηq πιoτεδει δτι δJo ετrαγ-
yΞλματα ιiτ&ρxouv διd τ&q γυvαΙ-
καg. Tδ τ{g νoικoκυρdq καi τδ ττ]q

ΞταΙραg.

Αyωvιoτικfi η Eφημερiq των Ku-
ρlδv δεv {ταv τrυρoτδxvημα ττoυ i_
λαμr.|rε yια λΙγo και xΦηκε στo σKo-
τ&δι. 'Hταv τo δημooιoyραφικδ δρ-
yαyo TroU oτδcθηκε με αυvEτrεια κ&-
πoυ τρι&vτα xρδvια δiπλα οτα yu-
vαικεΙα ζητfrματα. Ατrδ τιq ατfrλεq
τηq dρyιoαv να κ&voυv τηv εμφ&-
vιofr τoυg oι πρδτεg Eλληνiδεq πoυ
αoxoλdΘηκαy με τα yρdμματα. H
KρυαταλλΙα Xρuοo6Ξρyη, η Σωτη-
ρiα ΑλιμπΞρτη, η Αγyελικfr Παuα-
yιο:τ&κoυ, η ΑικατερΙvη Zdρκoυ, '1

ΣατφΙ: Λεovτι&g, η 'Αvvα Σερovioυ
yια τιζ oτroΙεq θα μιλ{oουμε Χωo|-
ατ&. H Eφημερiq τωv Kυριδv iγιvε
o κρTκoq τωv Ελληνi&ov τοU εξωTε-
ρικoJ με τη .μητδρα Eλλδδα. To
1889 μια oμ&δα yυvαι,κδv με επι_
κεφαλ{q τηv K. ΠαρρEv, αυvτdξαvε
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H trIΞΞΓANΩΞΗ TCIY ΚPΑTGIYΞ
Mια επιoτ'oλιi - κεiμεvo πρo,φnτικ6 _ lια τnvτoπικri αυτoδιo[ι<rισnπoυ θoτειλε o διt-
μαρxoq Φιλιbταq Κ6κκινo9 οτιg 20 _ 3 - 56, στov ιlπoυρY6 Εοιrrτερικιirv Διrrμ. Γ1,ακρli.

Δη,μoαιει)'oυμε ευ,1αρiοτοrg τα
παρακ&τω κεlμενα α) επιoτoλξ
τoυ Mι1. Καταιcilκοcλη πoυ προ-
oΘ€τει μερικιi ατoι1εiα o1ετικ<i
με την 'Ιδρυαη τιοv Tε1νικcb.vΣ1o-
λιilν oτη Ν<ioυαα (βλετιε Tει11og
52 19190) και β) επιoτoλ{ τoυ ξ-
μ6ρxoυ Φιλcilτα Koκκιvoυ πoυ €-

crτειλε oτιg 20,3.,55 oτov υπoυργ6
E,oαντερικ<ilν Δηrμ. Mακρf1 και α_

φoριi την oργ&νο:oη τoυ Kρdτoυq
και προτ<ioειξ για τηv τoπικf1 αυ-
τοδιo!κοη. (Πρoαωπικ6 αρxεlo
τoυ Mιx. KατoιΦκαλη).

*Η NIAOYΣTLI,).

A'

N*,cυ;α 14.7.7992
Π,Ροζ
To πε;''ιaδιι6 NΙΑorΣTΑ

Στo τεδγ'oq b2 /7990,δτ7μ.ocιε,joα_
τΞ τilc'δτσ.'5η - eτι'ο;.oλii τoυ Φιλιilτα,
Ι(6xxιlroυ που ωφορουo€ τ|'ζ τ€.γ,:ι,.-

:+ιig c1cλd5 τη,; Nci'oυ,οα; 'αΥ.αpil."o^;'

τxξ 6τυ η ετιcτaλ'^\ απευθδyετ,zι
iρΟi τoν τ6τe Υπουργ6 Παιδεiα;
oτa"l οπο!.ο ιξτγεt γιατt η Nιioυοa
ebα,. τi π:6 :'νδοδoιγψ€ντ1 τ'4λη γ.α
ιτsl !'δ'2νcη τε7ν ιι'dι'l,:,1,cλιδν.

'E1ο: τι; c.',e,'Lοiζ rιoυ επιφυλd.-

ξε,,Ξ σ."/'r, εr''ττολii zτeυΦ'ινετ.l.''

zτc',, Υπο"l''..τδ Παιδεiι6. Tr' π''Θα-
yιirτε,:,o εiνc.ι να α.πευ,θ'jnl,εται cs α-
yιb-"aoο τoυ Υπoι'ργοnj oτ6λε1oE τη;
τ6τε Ιsιβ€'Cyτι:\ζ \ 'ι,λ/ι'ι'1" τ"σ"L 'στcν

Π'οωθυπ';υ,:γδ δ:Lτc' rτ'sl τι!.τα'lτη
τα..'ωγpαv'ο o ;ιντ&xτη; "(ι':'dφeι.

,lH τρc,'-π&'θ;Lσ. τo9 ετi" τηq πα''-
δaι"αq Υπαl,cγo'3 x. Κaa'.t1αττ1 ().εi-

iτει τc (',:6''.'a a6tr Υπου.'γl3 α'πδ το
x'ε|'|l,ειfi α2;, ε,,,ιi1'ι'ν'αφ'!'Ceτ,α'' cτο
T|'ιtτ'bτυπ'ο τcν' Κ6xx''νoυ) εtνα'' α-

ξ'-ι ταντδ; ετα'i''io"l ι'l; ατο6}.!.το,l-

οι ι'λ.;'',.
λπ6 τ'ο απ6,;'παq.να α''ιτ6 ε'5'ιa}'ω

e"ινθ'^γετ,ι'' δτ'' yl η επc'cτο}'^Ι1 i1ταν

τ,poξ'νoν επ! τηΞ Πaιδεiα.q Υπονrργ6
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Εν π'α,ιgι εμrg ,r"ρι.-oi, cε,ι η 'δτ;
ιι'ιciε'ιι'zτΙ ;τιΞ elι,'=τa'λi]q μου δfvει
τo ερdθιηrα ")ι σα-< δ,ιilcω μι& &λλη
e'τ''aτο\'ii ιC'l Κ6ιxι^lου τρaζ :.'cν

τ6τε Υτο':1z^γδ Βcω'ιε'ριτωγ Δ. Ma-
y',?'li. 

''}ε τ.'ν ο;';i'ο .! l,|"αy',αPtτη-'Κδy.-

^1'''1',-1 5'1'17'gξ1i.'/ υJ:- τνιω'στδ 'δ'.α προ-
cυ;'.ιiii φι).iz;, τρ'ιγψα' που 'φα{-

'/Ξ-"L. y.7.'' '::τ:l ;ρosptbν,ηcη ,<Aγα,_

τητ'! T i.ιο''.
Δ''cfr1:"-ο';τl.'.: io xΞιν:Ξ|)O 'αντ6 του

Φ:λιbτα. o α.",'ιrγνilcτη; oδηγεlται,cε
; ι ε)'ιγ xc',λ''x!. : sτ. iι11 e ι ; γ ι''ατi α'δnι'ν α. -

ιιiε; τ^ηΞ Δυο|xτaτγi τaυ 1956 τ';
δια'y'zi','e'. ι'α''. c$|,17,1η 3'6 7.ρ6ν'.ι' ','.ε-
τα.

ΝΙιτι?q τ.αι δgι)'α pii'η'ιτω €γο'lν

γ[νzι ατ6 τ6τe itιιυ; τι ποα6\iγ,ια-
τσ' τo! τδτε τ'α ξo'!l,ι.e ια''' ';t1,τe,?'z ο'-

, α''δυναμiε: το'ι τ6τg' 11i'rcνν ''ι!7''ι'.
ci1ιer,ια ια'. τo'3r'o ^γ''ατι. 6τυι3 ^l,ι.'' C

Φιλιilτα< τo τrιν0ζε'' Δλc'' c'. ;ολ'.:''-
xοL αsxcι-λα'l|)τx.a |,|.Ξ ττγl .'\'.c!rτicτ1

ιoυ Κρθ':ο'l3>> τ'α'ι 67'ι. 1ιε :1ν ,Φ':-

γ&',,'ιυoη τoυ Κ''.*-LaυcΣ,.

ΙΤ' ρ'cpτ1τιι't', -'ο y 6iγ''2' ;9,s:c s'.l'l.'-

λδ το'l ^γριι:tμ,!'νο ::l; 2Ο.3.19i6.
νc,μΔ(ω δτι ωξ[ζε'- 1,o"/ 26i. ')!. Ξ''

δημo,σιelj:σΞτε xι'' *'lιδ':ιν ι''lι'l'τ).'i,-

ρωμa τoυ d.λ)'oυ. αΥ τ'a'. ='' θ!'1'z ιου
etνα'' 'δ''α'?οο'ο το''l ;''''dlτ,''l .

Θα" κi''ξτe'. γα' 
'ηlιΞ:ιυθΞι' 

kι η e-

τ'.:τολ'l1 6,c('sxετq.'. :l,τoλιδ; ιυy ω[α'

aτ'x. γ'i|'.c. ιωυ c'r6 2oe:.ι.z< τec|"τoυ

την xρiττ,':ι' ξ'2 5a2 7rJ.ιcιι}r'jι6 |.\οr

α,cγεio !'.ατL τ'ου'^1ιιl'τ''ι& τ6τe n'ι,ι

gγ 1'lπυl ; ! ιc ι:,' ο'. ;-r, οι }' c g'. Ξ y"1.,.'7 7 !-
ι}ει; π:υ διατυπ,ιδγc"zτ'1-'. 5' α')τiν'

Ι{ΙxΑ.HΔ K_\TΣIΩκ_\ΛHΣ
Δτι'''l.''':χl.q.ζ 22' ιη}'. 28613

Aθτ}ναι 2Ο.3.56

B'
'ilγωπτsτi-. Tαν'ο,
Αι xατω-"!.ρω ,:z,jιpsιg 1'ιο'.l εi:1ι...

Α:ι;ic:ιυοiy lιoυ απcτΘλΞi ιφ' δ-

το'l ;.')l-τa'5οιιαι., 6'τ'' δεν υφicταται
Ξ.Ξ -τi/ 7(o'ιzν ψωi Κρ&τoq. 'Ο,λoι

c'. 7o)l.1'.y.': τ,q'ο\o5'vτo 1l.ε την. ,<Δι-

ai.ιτ,ο'.'ι' τ.''l Κολτ,'υ;. Kzνε[q δev

η'-y.δ'i,{iτ', l'\'Ξ -τi'/ c'.'^1&νocrν Κp&-
τoυ;. Απ'6 -.7. -^|''.JΥ?apf,\7.7,ι -'ιJy) Κ'υ-
6ερνty:eων Ξ,!γτι tι.' ;,αντc;e τ1 βα'-
'sιxt1 α.x'z,'6i1ξ ειχtby τη; δΞδφ$,,ji
τλ'αlτοπι.'cαγ ιlι^l'.τ"i1 -: διωp'θριbοεωE

του Eλ}'η,v:xo6 1Φ:o'l :lοL'L -νι::,Υ' cσ'/o-
λιιδγ τoυ ζιbντo; ειζ τo./ y3bρ'ον αυ-

τ6ν εμ'ι}ιi1oυ δυν:αψιxoιi.
'Eλ)'ειπ:ν α'xδψη' πdl''oτe η αx?,.-

6iiq α', ιil'l τ),'ο'lτoπαρ'vγωγιπilν δυ-

',.λ1oiiiΞιJ}'l τoυ 1δρ,oυ |1α'ξ xα|' 1,τt 
-ζ

sxoπυ'γωτ€.'ι'; x*τeυθtlvoε ω'ζ γ"ω|' α-

ξ'.on'ο'.i,'iεωζ iω,7 α''χολι(δγ του ε''l

rυτιil ε"ιΦ$1oυ,δυναι;r,ιιoδ, τo'οπotoy
eδiaε-uc ιι" eι&'ατοτ'ε "προγρ&ψψα-
τι" πα|:τιτ'.yιb; y'ωρiq δηλoν6τι νa
"1|.'teτα'. c ιολaι'cιαtο; .δυναηι'o1ι6;

:c'l ττ,"1i' Ξ'ι Ξ.iJΥΞι'7.Ξ'

Εγ. τc'l-.c''l η dλλεlι.|,,l; τ,'ιc Κρι-
.i'J -Ξ γ'7.'''Ιζcιτ'''ιο|l π9oγρhJψα'τc;.
H 7'! ;'''''?tι,z7.'; θtληcι-< 1a"J 

^αΦ'Jιιτ{λη'Ξ'2 'l7. Ξιφι.&η ωντ( τηg ν-

τeμpηφ!ιi τωv αρicτω,l' xη\) fuατ.α-

')ip'.οι'l iLθ'/ο'i, xL,Jν εxL.aτoτε τρoη-

γη&3ντιlν...
H πω7fi'oγae αυτi1' y'αxdJστc,τ''ζ

a)'i τ τi]i} Ξ|'τ'1"'' υι i ψ'ο'' ρ αi e πλ!aν α cγ ο -

\['ι τω'i τoλ''.t''.*ιb'ι,1(x.ι ω; α'ια}J'a-
τρiωτo; ε,ξoυoiω'ντ1 -Ξ <\pΦpε|.ox,pa-

o δ,:iιιog τηq ω\λωγfi; εψ{οιe-
τσ,L r'€.?.α."l α.ιiδ 1,αζ ,eδw:,;riι; τωv
πcλ:'τιxιily τ.ω'. την δυ^iαψ,.ν τηζ
<.'τρΦφε|.o'Λ. !'τiι';>. τ1 δ'J ).i',;ι;,:,.lν_

δdεται α':1:ηχ_dωi μΞ :a θ!ψα ττ1'<

π'ρ αγt ιατ,'xt6 1 TΥ1ζ O!'5'.a'5τ''u'iiq ατο-
xεντριil'cειυ;. T τ6 α:r."τ'oν;ριilcεωg η
ο τ o ! α'''θ' α.τ ο τ :')',! :τ,' eτ ιιυγγ&ν,ου oα,

ο,.y ο\\o'|t',.;/.tΡ' ι'oι ν'ω\'. xt,, l y.*'. το\τι -

x{ν μεταρρ6Φμιoιν,,$1 ετ,'δει'νιjιoη

δgν θα υπiι9γε ιαν τ1 πωρaη7α,ψ; c''λ,-τt, ευ,φορω τηζ αl,q).|'v'^ilζ 1tΞi-
αllτ{/. .J7.Ξ !-L,.'-) Ξ'. -< ταζ 'i'iαq φpοντ|,δ'αζ σ0υ.



δε τη,v υφιoτ'αμdνην xατ&.o'"ωο'-ν 'α'γ

α,π.oτελ6ση σ'J'lι\ι6'β'Lσ'ψ6ν ηΙε τηy (πο-

\tτιxiγν ισ'L τη";' γρωφ'ει'oτιρατiαν".
Eγ',ιil o 0εa1l6; τωv Noμοιp1lιilν υπ6

την εα'[dρωCιy του ,cιδηρo6 ν6μoυ

τη6 .εξaλiξεω6 (o'lγxoιvωνιιitν, πλoυ

τo'πωροιγωγιxκil ν frριιΥψατLxoτtFυJν

xλπ.) ,εiivα.ι Φ1τ\ι?xΦLιDμ!6νaζ xα.'- α'

τoτ ελet τ] δη πρδΦετoν ^(ρα,φeLo'xΡα.-

τιxi1'ν ncaltroπdδη'l, τo πιρδτlπoν τηΞ

μεtαρρυθμiοειοq δεγ θ' ανωξητη-

st'1 αλλωxori, ωλλd, θα o1ηψιατιoθf

απ6 την μελ6τη,v τη6 Eλληνιττ]6

π'ρoηρατw"δττγτoζ xαL με τ,α μ6τρ'α

τηe Eλληvιx $,q t' ?α!ΥψατLx6ττpog.

Aν&λoγo: ξ6^roι θεoμoi, ωo1'θτω6

ε'ιδιιδ'y''5τ,aρι-γ1j1y'olνθηxιbν' εivαι

αxbρ,η τω'" ατ'oτL\ε,ψω 1ια'xρ&q exεt

sξελi]ξεω; των θeqιilν αυτ'ιilν-

o γvωcτdg ειζ σd ,ρεωλιoμ66 μoυ

με πρoφυλ&oC'ει' *π6 τυ16v πεορεξτ]-

γηlrιy' 6τt ε'εη"1odιμαι α'^tα"σ'c&.τω-

σιy. Aι νoψα.ηatα'ι θα' δ'ιατηρηθoιiν

πp'oσωριvιilζ ω;,6ρμcι' ω6 ωφαλιoτι_

x{1 διτ).εi6. Aλλ& μ,ε π,ρoφυλ&coει

xα; απδ τνγΔν παηdξτ)ryηrαιv, 'h'" eι-

oτγγo'iψα'"'6ν rεiΡα.ψ.α. Awιθ6τωg

πρ6xειψα'' πeρi επr.oτη1ιoνtxi1g τo'
πoΟοτ{o:ιο'ν του ελλη',':21o|l προ'6\t1'

1Ιατο; ε1ζ ττ|) y"oLν LoνLy'oa'.y'oνoψ''xην

y.q-'' nqχι.i''γilν τoυ ιiττoιpιv.

Ι''ρ6ιε''ψα'' αx6ψη ν"αι περi τoυ

εvδιαφερdντδg μoυ δια την ε'πιτυ1i-

αγ τωy ευ,Yει'lιbγ επι'δl,ιirξειilν ,:oυ .ωλ-

λι xω,' τω'l ετ'-δ'.ιλξεωy τσJ τ. [i-ο'
tδι2ου aτi-( Κι€ερ"ηcοω;' 6πω; τo'-l-

λ&γ'.'cτo't ι!.r9 τ'1: αvJπτ'lξsν.

Eiyαι o ψc\iσJδ''ilbΞ α'sφι-iλ!3 Σ,?4'

γoq o oτoLo3 θα cδτiγf,':Υ1 &l}poτi'

ρoυζ εi ττΓ) επιτυ1ix,γ. 'Αλλω6'

λαβανα'r,Ξ'νη'3 να' Δ'J1eι 1τιζ {τ.aτΓ

δ,ει6τητog 'τωy αγτιπ&λων σ.ι; 9ιζ

πaρei'ι'ν επ'i τη€ nπετ'ιττ!ι'Ln)τt-<' '"

νi,il,o'; τη; φθο1cαq Θ'α' ).e'-τoι'lγiloη

δι' ωρφoι'6ρoυq ταy.6τερoυ.

H αγ';4τη'ι 1φy n,ροιθt6οεωy σοιζ

eoτηιpιι1';'!νη eιq τo β&'Θρoν των πλη;

sυcβν ωπδ τoυq oπotoνg π,po'd'ρxε_

oθe, πληθυcμιilν οι oπoioι δια λ6-

"γoνq ιoτoρι.xο'3q 7ι"α'L oLγ"oνoιJ'Lxo6ζ

δεv 61υν 'διωφθαρεi 'ωττ'6 τΨ oυ'',τιλ-

\oιrrtν τη6 πολι'τιx{'ζ, απoτελεi ευ'

καιρiαν ,διω 1ηy επιo;1iαv ενdE

τo'.odτoυ 6'ργoυ. Λρκεi να υιυ&ρξη

η αι,qyκαiα Θ€ληoιg.

ΙΙ π,ρ'α'xτιxi', 6ι}ιE τoυ ξητt1ψωτo -<

€γeι xατω τη'v γνιilιμηv μoυ o6τι,r:

Δι.α1ωpιφ6g τη€ eπιxρ'ατetαq eυq

α2ιθμδν Διoιxτ],:εων eτi τi1 pωoeι

γεωγρ'αφιxτjs, πλoυπoπωραγωγιxτje

xσ,L ε^} ψ€ρat tωrρι*Ι1q eνδτητo6'

Tοπo'θdτη,ol6,επi'xsφαλτ); αυτιδν

Διoιιητιil^l δεδoπιμα,cμdy'η€ πειρ'αζ

Υ'σ.L ιν"αν'6τητοq. Eπd,νδρu}'σιζ τωv

Δ:oιxτ\oeων ,δια τω'/ αναγxαiωv υ-

παλλfλων. ΙΙλαυciωcιE των Διoιxη-
τιxιilν με επιτeλεioγ' 'ειδιxιilν, τη;

υι}'o^γt1; τωv' Aπoγρωφy'7 τοlν επι_

xωρiων o'.ν'oνo,ψιwbν μ6oωv Υ"α'L

',rλoιlτoτ,αραγωγιxιilν δεδo'μdνων lιαι
των δ'οδaμ6νιυv α'α,xαλιιilv τoυ εμ,ι}ιi-

1oυ δυνcιμιxo'j. Mελ6η παρd' eι-δι'

')οd}y τωy επιxωρiοn πλouτoπωρ'α1γω

γιlοιilν'tα.L oLy.oνoψιxιilν δυνατov/1-

τωy χοιι πρo6λφ.ωτωy. Π'?oηnpαμιlα'

τιψ66 τοln* ω'rαγxαfων τατιτ"'bν θρ-

γων. Συγtd^rτρuΙσιι €ιζ τηy Κεw1οι_

*iγ Δυoixηαγ τωy oπi μd'ραl6 δε-

δoμdνων. Mελ6η πωρ' αιιτiμ τa'3'

τ,|')ν xd'L γdι'ρυΕν< των 6,ργω}l τoυ

π'ρoγ ρ&ι'l t ι"ατo q Κeντ ρ'.u,i1g Διoιτdoε_

ωg. Mελd-;η ταρ& τη-< Keνπριιτ)i
Διoιxτ]oeω: aηζ fio?εlιζ τηg 'θ6oε-
ωζ χ6ιι τo,l μdλλοrrτog ττ]i Φνιx{;
r,σJ}'α.τωΥ^ηζ ειg τα πλαi:Lα τηζ frcη

xooη-l,ioυ o'"ιoν'oψi'α3 xαL ε1eτιιδq

π]roγρα.l-ιμ,ιτ ιι7 ι 6 (.

oηiaιυ τ.ι [.r7γα' *αι ιτγl Ζωiiν τoυ

Λααj ,δeγ aι. κα,Θc1zξτ1 τ1 ψoiρα, α\-

}'&' a eτ"'.aτη'',ι.oνιγ'ο -'' 6)'aγ1og lo Ε1t!:

a --ηt'ιον''xδν π'ρ6^γ ρα1.lυι τροc!τι θ'α

δημιoυργηθ'ξ cταθeρ6ν pωθ'ρ'bν δι'*

aην oτ!ριξυl ι'1''. τοr.l πoλιτιχd)γ

π'ρoταni ατo\ιο'ιιby τoυ Λaα.l.

Λεπτopιε,:,eiιE οι; τo επ(τ'ευμα

θ' απoτaλc6y , τ1 ωξ''oτotτοι; τ(υν υ-

παλλf)'ων xωι ψ&λ''cτα -,ων ειδ:'z'ιιilV,

το xωμηλ6ν x'δoτoE Διoι'xηοεωE xαι

6ργων, η δημιoυpγiα αoτιμbν ι,€ν'

τρ,(r}y π,ρoζ αντα'νωx\ωττιl:iγν *απα''

πo,λψηoοl ηζ <τθρωτεnJ'o'Jσφιλiωg''

Δεν πρ.4πε: νσ" φ?aντξτι η δυ'c16-

,ρ,εια,δια την εξεuρεoιy ιxανιbγ Διoι-

xηcιiιν δια τα: Διoι'xτ]'oe1g' αι oπoi'

α; π,ρ6πeι. mρaxωτα$a\ιιιbE να δηψι_

ουργηθo$ν oπωoδy'μoτ;ε 6λαι.
Βiνωt φυcι.xωt ωι δυoχ6ρειαι αι

oπoiα'ι 'δε,y θ'α oφεiλωvται ει6 λει_

ι}ωνδρiαν, αλλ& ειζ τa γerγoν6E 6τι

α.: υφιατdηιεναι φιλoδoξiαl 'γ-α,L Lxα-

ν6τφεq 'δ:ν 6ox.oν oυxαιρlα6' πρfiα
ληE των.

B oπtτu1iα τηq τo''αbτη6 α;πa%eγ

1ριδoεω'6 eιg τα 6,ρuα xωι ψ'υ&,q ψ'bη6
Διoιxt'ioεωg θω oημ&νη oριoτιxτ}ι'l ε_

πιτu1iα^r ειζ τo) δρΦrγ τηζ o?τα.-

νιλτεω6 Kpιiτoυq, oLE τo €rβfov τo

oτotoν, ιae& την γvΦη 1s,αι τ'&'ν-

τoτ'ε, θω 19?iνη τry επιτυχιΦy ηE
Kυ6.aρ.ηοoω6.

Eιg τα d,ρι'ω των Διoιrτ}οεωv 'θα

ευρη τηr, btθuο[ν aηζ η τor'-lιτ1 α'υ-

τοδι.otxηaι -<. Eivαι γνωcc"l1 η τ'ρi'oιq

τoυ, θ'εoμαj. EιE τoυ,-q Δfrloυ6 παι

Κoιν6τητ'α_c ελλεiπoυν ο{με,ρoν δ1ι

ψ6ν'oν τα o'.xoνoψ''x&' y"α.L a'ΦινLγ, '

μ€ooι αλλιi xυ,ρiωE 'y.Φ. τσ. αναι'γταiα

6'ργωνα' μελdτη6, τφoγ ραψψαmιa'ψο'3

ιωι αι,ι6λθι}aωζ ,τηζ ειιτελ6oεω9 €,ρ_

Υων γ"o|.^ιitζ oιl1v& πoλλιilν Δτ]μων

τ"ωι Κoινoτfiτων ων&ηxηE xαL 6xo-

πιβτητo6 (oδ'oπoιtα, ιtrδrpευσιζ, {-ιι-

xρω ωψιπ)'τμψυ2cνι&., υγεiα' τουlρ'ι_

oμ6E xλπ.) .

E iδpυ,τιg ιaα,ι0. πe1','ιoγ&q cυνδ6_

oi'ιων Δημωv xωι Κoινoτ!τα}y, oι η_

νωμ6νoι π6'ρoι xα'ι πρo,cπ&θει'ωι τoιi_

τωy θα εδη1-ι:αiργoυv αφαλιb; τα

αν αγxatω 6ρrγ'αν ω ιιελdτη 6 τlρoi{'?ψ-

μωτιφoδ xαι eπ'ι6λ6ι|.lειυ;, θα εδη_

p,ιo'3,ργa'ιν τον αr)αγιια,toν τsγ:νιγJδν

εξοπλιoβν, θcι εξηoφ&λζoν δε o-

πωσδτi,πoτε λiαv 1α1'ιηλδν'x'δ/5:coζ
τωY ιζετι,2ι{iν'dργων.

Mε τo υφιοτ&μενoν xαθεoτιil3 με-

μανωμ6νη< δρd,oeωg xυιc'ιcΑpχεt η
oτωτω\η τωv δη4"ιoτιxιbν xαt xoινo-

τιπilν πδ,ρων erg €ρ:γα oLιhi 
'ι.ΦL 

ιnζ

θτυ1ε,v ,εiτε 7'ω1ρ'ig τoν α.lηετια16ν
θaρ,απe{α6'xo'.ν'bν αν α"γ"ι'.ιbν εxτελo0'

μaγΦ.
Ωg €xφρ,α,cι6 oι Σιlvδεaψι Δr|iμω'v

ruαι Κoινoτllτο}y (ωy επι1ωρiωv α'lν_

τeλeoτδ,y θα δqθoι1'v γ'α"10. 70ν e!πL'

τυβoτερo"l τρ6πaν τη'y oυμ6oλ{ν
Σw8xεια o-τη oελiδα 34
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TA EΠITγMBIA ΕΠiΓPAMMΑΤA T}lΣ l{MΑθ|AΣ
Η <<ερατειvfr>> Η'μαΘiα δεv εΙναι τrλoδoια μδvo crε

φυαικig x&ρεq και αvεκτΙμητoυq θηααυρoδq τηq πσ'

τιατ,ικfrg μαg κληρovo'μιdq, (αPXαΙαq ελληvι'κflq, βυ-

ζαvτιvηg ,Kαι μετα6υζαντιvfrq, αλλ& και φoρEαg ζωv-

ταvηq τroιητικ{q παρ&δoσηq, τηq oπoiαg, σι)μφωvα

με τα ωq τδρα ιατoρικ& δεδoμivα, αρ1αιδτε'ρoq δη_

μιoυρyδg μτroφΙ ιrα θεωρηθεi o εTrιΥραμματoτroιδg

<ιΒερcιαioq Kρ&vτωρ Ημcθiαq>> Φiλιτrτroq E' (3os

To'υ'Θ'ωμ& lΓαΘριnλΙδrn
llιευΘvτιi τoυ Eσ,Tτlερινoιi Γυ,μναο'ioυ _

Λuκε(oυ Bερoiαq

2οg αι. τr.X.) 'και vεδτερoq o BερoιαΙoq καΘηyητfrq Π'

Kοcπλαv'iδηg, o πoιητflq τηg ελεγεΙαg τoυ Δη,μητρioυ

P,ακτι6δcν (Ι893 - τδλη i9oυ αι. μ.X.).
M&ρτυρεq τηq μεy&ληq &vθιoηq τroυ γvδριαε η

ελεyεια'κη ποΙηoη ατηv Η'μαθiα oτηv αρxαιδτητα
(3og αι. τr.X. - 3oq αι. μ.X.) εiναι τα ετrιτδμ'6ια και

αvcιΘrrματ ικ& ετrιγρ&μiματα τα xαραγ'μ6να ετr&vω ατιq

ετrιτJμ6ιεg oτ{λεq, τoυq ετrιτJμ6ιoυq βωμoΟq και τα

βωμoειδi1 β&θρα αvδρι&ντων, πou διαoΦθη'Kαv Kαι κo-

oμoδv o{μερα τo αρxαιoλoγικδ Moυαεiο τηg Bδρoι

αξ.
oι ελεγεiεg τoU ιrαoσ τoυ ΑγΙoυ ΑvτωνΙα'l

(1860) και τηζ πρoτoμfrq τoυ ευεργtτη τηg Bδρoιαg

Δημητρioυ Pακτι6&v (]893), η oπoiα μvη'μovειiτηκε
καl TΓιo πdνω, μαρτνρoιiv τιq βαΘιEq ρiζεq τηq ταρd_

δ-cαηg ,και τrρoκαλoJv τoυg ερευvητEq να ααxoληθoliv

uε τo αξιoθαι)'μαατo αλf,θεια αυτδ φαιvδμεvo τηq Η-

μαθΙαg, τηg KoιτΙδαq τoυ ,μακεδovικoJ EλληvιαμoJ'

Σε πφηyοι).μεvα oημειδματ& μoυ o-rιq αελΙδεg

τcl τrρωτοπoριακoΟ τραyματ'ικ& και πλoδoιoυ αε δλη

ΠεριoδικoΟ <:Ν'ι&oυατα> εixα τηv εU'καιρiα yα τrαρou-

α:&oω δεiγματα τη; πoιητι'κηq δημιoυργΙαξ τωv επδ-
yυμωv :τcιητδν τηg αρxαiαg Mακεδoviαq Αδαioυ, Σ&_

μoυ, Eτrιγδvoυ, Παρμεviorνα, Αι"τιπ&τρoυ, Φιλiτrπoυ,

Πooεiδιτrrrα-.l τoυ Πελλαioυ κ.&. και ivα αvαθηματικδ

ε'lτiyoαμμα. εκεΙιro τrα..l εivαι xαραγ'μδvo oτo βωμoει-

ΙηΔΕA ΚAΣΣAjΙ\ΙtιΡoY

- 3οq αι. π.x. -
Γνιi:θι τov Αδεiαq ιrrr' εμoi τ&φoν ην ετ' &ωφv

Παρθδvov εγ voΟoou δειvδq δμαμψε 'Aδηq

ματρi δε κfrδoq αεΙ μEγα Kυw&ι'α, α μιv δτtκτε

και μδγα Kαoo&vδρω ΠατρΙ λιτrοδαα Ξθcevεy'

δΞq β&θρo τoυ xαλψ{λατου αν'δρι&ιlτα τoυ νoμoμcιΘd

Ποoεiδιπ-πoυ (τειjxη : 53 - 57 , 'l 990 - 9l ) '

Για vα oλoκληρδαω κ&πωq τo θ6μα τo σxετικδ

με τηv καλλιδργεια τηq ελεγειακflq πoiηαηq ατηv H-

μαθiα, θα παρcυαι&σω στoug αγcrrrητoδq αvαγvδoτεq

τoιl Περιoδικoι] <<Νι&oυατα> δoα απδ τα επιτδμ6ια

ετrιyρ&μματα μτrδρεoα vα δδ και να μελετησω, εiτε

ατo αρyαιoλoγικδ Moυoεio τηq Bδφιαq, εiτε ατo iρ
yο τoU Mαργαρiτoυ Γ. Δfl,μητcrα <<H Mακεδoviα εv λΙ_

θoιg φΘεγyoμiνoιg και ,μvη'μεΙorq oωζoμ'Ξvoιq> τo o-

πoio τrρωτoε'κδδθηκε oτηv Αθηνα τo 1896 και ετrα-

vεκδδθηκε oτη Θεαααλoνiκη τo 'l 988 ατrδ τo l'M'X'
A. μ; xoρηγiα τηq E.Κ. Tβπεζαq τηq Eλλ&δoq'

'oτrωg εivαι γνωατδ, ατα ετrιτr}μ6ια ετr'ιγρ'&μ'μα-

τα, κατ&'καvδνα αvδw'μα, xωρig υτroγραφi1 τoυ πoι-

ητη, εκφρδζεται o πδvoq για τo xαμδ αγcrπημδνωv

πρooδπων. Kαι ετrειδfl αυτδq o πδvog frταν, εivαι και

θα εivαι, δαο ιrπ&ρxoυν &νθροyπoι, π&yτα o iδloq βα_

θδq και αληΘιvoq, 'κι δταv 'κρδ6εται τriαω crrrδ καλo-

μετρημΞvoυq oτixoυg. Kι δταv αφivεται να εκδηλω-

θεi με α,αυγκρdπητo πδθoq, εiτε εΙvαι δατραq, εiτε
'r'υναΙκα αυτδq πoυ τroν&ει, τα ετrιτi'μ6ια επιγβμ:μα_

τα, oι μικρtq αυτEq ελεγεΙεq δεv παδoυy vα εiναι αy-

θρrΙ,.πιvα μoιρoλδγια, τroυ αv και εΙναι φτιay'μEvα για
ξtιroυq και Υια ,μακριvoδq, αυyκιvoJv και αrrαγκ&ζoνv

τc,v <<παρoδiτη>> αvοcyνδατη vα ouλλoγlcrτεT, να στo-

xαατεi γιατΙ δλιoν των €φilμερωv δvτιoy κoιvfl εΙvαr η

μoiρα.
Στη oιrviμια τrαρouoιζω τα επιτιj'μ6ια επι-

yρ&μματα τηg ,Η'μcιΘiαg κcrτ& αρxαιδτrγτα, δαo εΙvαι

δυvατδ και βαλμΞι,α ατr; εξ'frg εvδτητεq:

Α' Eπιyρ&μ'μqτα αφιερωμivα ατrδ γovεΙζ στα

τrαιδι& τoυq lμ611 απδ τα τΙ'κνα ατα;q γονεig'

B' Eτrιγρ&μμccτα αφιερω,μEvα απδ 'αυζιiγoυq γrα
τo αδιπρoφδ τoUζ, γ'Uvαικδv και τoυg &vδρεq

ταJξ και ανδμilv για τιζ γυvαΙκεq τoυq'

Γ' Eτrιγρδμ'ματα αφιερι,}μiνα αrrδ τoυq πoλiτεq

αε κδcπoιoy διακεκριμEvo αυμτoλiτη τoυq'

ΑΠoΔoΣΗ
K&rω απ' τη ατ{λη τroυ θωρεig'μdιθε πωq τηg ΑδεΙαq

βρiακεται o τ&φοg. 'Αyoυρηv'κι αv'{μτoρηv παρθE'vα

o αuδατrλα1voζ 'και φo6ερδq τηv &ρτrαξεv o 'Αδηζ'

τrEΘαvε, κρΙμα! 'κι &φηαε για τr&ιrτα πi',€oq μδγα
crτη .μ&να πoυ τη γδwαγε, τηv &μoι'ρη tKιrvv&vα'

μEyα'καη,μδ ατoν K&αoαvδρo, τo'δδαμoιρo τrcrrE'ρα'
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ΠATEPΙ]NOΣ ANTΙΓONOY
- αρx6q A' αιιilιrα π.X. -

Τov πιvυτδy ψυxd τrατρΙα κδvιq &δε καλliτrτει
πεvτ' ακριτεΙg ετΞωv πληo&μεvov δεκ&δαq
Αvτιyδvou,κλυτδν υΙα παλαιoδδξoυ, Πατερivov,
oμ π'&τρα ταγδv διαα&κιq αvJαατo
Eυoε6'Eωv δε ,μoλδvτog αλαμτrEα δδματα τrατρδg
yivv' αγα&bv Αvδιθα τοvδ' αvδτεuξε τr,Ξτρov.

xPYΣ.oNEPfrΣ Η. XPYΣEPΩΣ
- 2oc αι. μ.x. -

o crπεiραq δε τrατ{ρ Διovδαιoq η δε τεκoiαα
Xρδααριv, εξ δε μδvωv ετδy και δεκEωv,
τΓ&rρη δ' d.oτι Biρoια, τo δ' oδvo,μα τα$' εατi μoι
ηv εθiληg yvδvαι. Xρ;αovδμυτι μδιθε.

ΠA;PΘENO,ΠΗ
- 2,oq αι. μ.x. -

Τηv περικαλλiα Παρθεvδπηv κλυτδv εiδoq ixoυααν
δiξατo Qερoεφδvη xδρov εq ευαε6Ξωy.
Ω φθδνε 'και Πλoυτειi ανληααq xρ)αεωv δ,€oq
και ,κεiραq γονEωv ελτrΙδα εoθλoτ&rαg
Εi τοι και τδθvηκεv, απιατεΙη γαρ Ξxει με,
τrδq θεΙαg μoρφηs ηψατo μoΙρα τrι,κρd.
oυ γαρ και μiτρov r|λιlκiq' επi γηραg ανηλθε
εΙxεq ελεiv Ψυxiv, fντrερ &ιrρov .Exειg

τrδyτωv γαρ τΞκvov π&vτεq ΦιλEεoκov oμoΙcoq
Παρθενδτrην' 'Αiδη, νυv συ μδvog κατδxειq.

ΑΧΙΛΛΕYΣ ΠΑP,ΘEΝoΠΗ TH ΘYΓΑTPl
MΝ}ElΑΣ XΑPlΝ

Απδ μια TΓΦτη ματι& o αναγvδoτηg τωv τ€σ-
odρωv ετΓιyραμjμ&τωv δεv αντιλαμ6dνεται τα διακ&
σια με πεvτακδαια ΧρδvΙα τroυ xωρΙζoυv τo πΦτo
ατrδ τo δει)τερo και τα υπδλoιπα ετrιyρ&μrματα. Αι-
τiα εΙvαι η γλδooα καl τo μEτ,ρo πoυ παραμδνoυv
τα iδια παρd τηv τroικιλΙα των μετρικδv oυvδυαoμδ',,
Kαι τωy λεκτικδv τδτrωy. Kαviyα επΙγραμ.μα δεv 'μπo-
ρ'εΙq vα τrεiq δτι .αι.rιγρ&φει τυφλ& τo dλλo.

Η τfrρηαη τωv καyδvωv τoυ ελεyεια,κoJ μδτρoυ
(ελεγειακδ δioτιxo: ivαq δακτυλrκδg εξ&μετρoq και
Evαq δακτυλικδq τrεvτ&μετρoq) μαρτυρεi oπoυδE'q τou
εTrιYραμ]ματoπoιoδ (μδτριεq, καλiq ,Eωq oxεδδv &ρι-
oτεq), αλλd και τηv τrροαπ.&θειd τoυ vα ακoλoυOfl-
oει ':τιoτd τηv τrαρ&δooη, η oπ,oΙα θεωρεiται ωq κ&τι
ιερδ και ατrαρα6iαo-ro, τoυλξιoτoy δαo εξαρτ&rαι
ατrδ τη θΞληo'{ τoυ.

MαζΙ με τo μEτρo στolxεio τηg παρ&δoσηζ στηv
ελεyειακη ποΙηoη εivαι και η yλδoαα τηg, η ιωνικη
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ArτoΔoΣΗ
Αυτδv τroυ μ' αqJ€Y&διαστα Yδμισε τη ζωfr τou
πεvfrιrτα 1ρδvια, η τrατρι,κη τoδτη oκετr&ζεl τδφρα
τou δoξαoμ'δνoυ ατrδ τrαλιd τo γιo τoυ Αvτιγδιroυ
τov ΠατερΙvo, τroι} 'xε νoU cΓτoxαστικδ τrερiααια
και δυo φoρδg τov Eκαvε ταyδ τηq η τrατρΙδα.
Kι δταv ετr{xε o-r' ,dλαμτrρα τα δδματα o γovιδq τηg,
εκεΙνα που το:y ευoε6δv εiναι η κατoι'κiα,
η ΑyδιΘα, γEwημα αγαfti:ν, τοι) 'φτιαξε αuτη τη

ατiλη.

AΠιoδoΣΗ
Πατ,δραg, oτroJ μ' ioτrειρε, o ΔιoWοιοg' Γεwητρα
η Xριioαρlν. 'Eξι ετδν εyδ μδvo και δiκα.
Πα-rρΙδα μoυ ειv' η B-ρoια. Ναξδρειg τ' δvoμ'& μoυ
αv Θδλειq, Xρ'.,ooιrδρωτα, μdθε τo πωζ ,με λΞvε.

AΠoΔοΣΗ
Τηv παvδργια Παρθεvδτrη με τηv ξακoυατ{ θωρr&
τηv εδΞx0η η Περαεφδvη ατo xδρo τωy εUσε6δv.
Ω αυ ΦΘδvε κι ω συ Πλo,Jτωvα, τo δο,-€oξ τo xρυoδ
θiριoεq, και τιs ελτriδεq, τδαo ωραiεg, τcυv γoνιδv
τιξ αφ&vισεξ, κι αληθεια vα τrιατiψω δεv μπoμb
τrωg ετriθαvε, κι η MoΙρα xΞρι &πλωαε πικβ
π&vω o' ivα τiτoιo τrλ&αμα τroJ 'xε θεΙκι& μoρφ{.'oταv κuλcryαv τα xρδvια κr iφταvε ατα γερατιd
η ψUχη τηζ σoU αvηκε, τΦτη τroυ Φorρηs αρπδq,
τroυ δλ<υv κδρη θεωρoιiyταv κι η αΥ&πη δλοrv ααvμια'
Axl Tηv Παρevδτrη τδρα μδvog, 'Αδη, την κρατ&q!

διδλεκτo; εμτrλoυτιoμΞvη με αιoλιαμoδq και δωρι-
σμωξ. Η ιδ:δρρ;θμη και ιδlδμελη δι&λεκτoq τηq ελε-
yεiαq, δoo κι αy ακoJεται ioωg παβξεvα, εiναι o-
ττιυαδηττoτε η τrΦτη κoιvη γλδαoα τωv Eλλfrvolv ( Ι-
δvωv, ΔωριEωv, ΑιoλEων) γιατi ixει λεωτικ& ατoι-
xεΙα και ατrδ τιq τρεrg κυ'ριδτερεg αργαΙεg ελληνικΞq
διαλiκτouq με 'κυρiαρxα βE'6αlα τr&ιrτα τα ιωvικ&, ε-
τrειδη η ελεγεiα yvδρrαε τηv τrρδτη μεy&λη τηs ακ-
μη ατηv lωviα.

H αy&πη τωv Mα'κεδδνωv Υια την ελεγειακi πoi-
ηoη εivαι ακδμη μια lμαρτUρΙα τηg ελληvικ{q τουζ
καταγωγηq και εvιoxδει τα αυμπερdσματα τωv με-
λετητδv απδ τη μελEτη τoU Υλωσσlκοδ υλικοδ τηg
μακεδovικ,frq διαλδ'κτoυ πα.l τrαραδδ,θηtκε ,και δεi1vει
τιq oy,Eαειq τηζ με τη δυτικ{ ελληvικ{ δι&λεκτo
(ατηv oπoΙα υπdγoιrται η δcορι,κη και τα βoρειoδυτr_
κ& ιδιδματα), τηv αroλικfr ,και τη Θεαααλικ{.

Στη γλωααικr] δηλαδr] πατρoyωνικ{ κληρoιloμι&



τωv Mακεδδyωv ανi,καν δωρικ& και αιoλικ& o-τoιxεΙα

τα oπoΙα τoυq εξoι'κεΙωvαv εδκoλα lμε τη γλδααα τηq
ελεyεiαg. Εξdλλoυ τα ovδματ& τουq ετvαι oι αθdvα_
τε; ταυτδτητiq τoυg, ελληvικδq <<μExρι το κδκκαΜ>>:

Αδiα, K,&αααvδρoq, Kυvvdvα, Αι"riγoιroq, Πcrrερivoq,
ΑyδιΘα, ΔιovJoιoq, Xριioαριv, Xμ'.lαδvερωq { Xρυοi-
ρωg, ΑxιλλεJg, Παρθεvδπη.

Στrg μαρτυρΙεg τη,g yλδoααq (και τoυ μEτρoυ)
'και τωV ovoμ&τωv πρooτΙΘεvται και oι μαρτυ,ρΙεq τηg
τrio-τηq oτov 'Αδη, τov δεινδ (φo6ερδ) και φιλδτrλoυ-
τo (Πλoυτδα - ΠλoJτωιlα) ]Kαι εΥωΙστi και dρτrαyα
Θεδ ττoυ τou αρ€oει vα ιμolxεJει στα σκoτειν& (αλα-

μτriα) &Ι:ματ& τoυ (παλ&τια) δ,τι πιo ωραio και
'καλδ υτr&ρxει.

Mflτrωg με αρτrαγη δεv απδκτηαε και τη βαoΙλιo_
o& τoυ, τη Φερoεφδνη (Περoεφδνη), τηv κδρη τηg
Δη,μητραq;

H αγ&πη Υια τηv Πατρiδα και τo πδιθog Yια τηv
αθαvαoΙα τηs μμiμηζ, δuo ατ16 τα τrιo Χαρακτηριστι-
κ& γvωρiαματα τηq ελληvικ{q ψUxiξ' δτcrι δποrq πρo-
6&λλovταr με την τδxνη (γλυτrτικ{ και πoΙηoη) τωv
ετerτυμ,si,61y μyη.μεiωy εΙvαι ετioηq βαoικ& crroι1εiα
τηg Eλληvr,κfrq ταυτδτηταq τωy Mακεδδyοry.

Για κ&θε iνα ,ατrδ τα .ετrιγρ&μ.ματα τroυ τrαρoυ-
oι&ξovται στo σημερινδ μαq oη.μεiωμα Θα ,μπoρoιi-

σαν yα yραφoδv πoλλ&, δμοcg ο xδρoq μαξ αvcοyκζει
να αρκεoτoιiμε ,μδvο αε δαα κρΙνoUμε 1Tιo απαραΙτη-
τα. O φΙλoq αvοcywbo-rηg δεv εΙvαι διiακoλo vα κ&vει

τι; τrρoε,κτ&σειζ τoυ.
Μεy,&λog o τrδ,νog τωv γovιδν τηq τrβcoρα αρ

τrαγμivηg ατr' tην αρρδατlα (εy, ε,κ voδαoυ) Αvδρi-
αζ/ Και τoυ πατiρα, αλλ& τιροτ&vτωv τηξ μ&ιrαq πoυ
τη yΞνvαyε ('ETι'KTE, παρατατικδq του τiκτω - oι
τ.δι'οι τηq y'iwαq αυxv& κρατoJv δμs).

o τrδvo; τηg αyαθ{g 'κδρηg Αγδιθαg για τo xαμδ
τcι, ττατiρα τηq Ξ1ει φoρaσει τo Ξvδυμα τηg μετρημi-
νη: αξιoτrρiτrειαξ'KαΙ υτrερηφdvειαξ TroU xαρiζεr η

τriατη δτ: o &ξιog yoνl6g θα τιμηθεi και ατrδ τoug θε-

oJq του κ&τω κδo'μου, δπωg τι,μ{Θηκε ατrδ θεoδq 'και

ανθρr"irπου; α_:oy ετrαvlω κδαμo.
Μδαα o-τα τrλαiolα τηg αξιoτrρ,iτrειαζ τrou επE-

6αλε τo δελφικδ ρητδ <<MΕTPOΝ ΑP|'ΣTON>, εκφρ&-

ζεται o πδνο; τωv yovιδv και τoU TrΦωρα xαμEνoυ
αγoρrο,J και στo ετriγραμ'μα τoυ Xρυαovξρωτα (Xρυ-

oδρωτα), τoU στrοiou oι κ&πoιεq ατiλειεq oτo μ'Ξτρo
και στη διατ&rrωoη με κ&vοι-lν vα :τtcΓτεiω δτι o τroι_

ητηζ τoυ εΙι'αι αυτoδΙδακτoq, iναq δηλαδ{ λαiκδg

τroιητηg. Tα ατoι1εiα αυτ& και τo yεγovδq δτι τo ε-
πiyραμμα αυτδ εΙvαι τo μ6vo ατrδ τα επιyΦμματα
τηq HμαΘiαg στo oπoio ιrπ&ρΧει η φρ&cΓη <<Π&τρη

δ' Ξoτι BEρoια>, δiνouν oτo πoΙημα αι:τδ'μια ξε1οr-

ριo-r'{ ΘE'oη αv&μεαα o-rα δημιouργflματα τωv αρXαΙ-

ωv Mακεδδvωv.

To ετrΙγραμμα πoU αφιiρωoε o πovεμivoq πατE-

ραg ΑxιλλεJq oτην τrΦaρα αρrrαYμEνη ατδ τoy

Πλoυτ,iα ( Πλoιiτωνα) τrαvδμoρφη (τrερικαλλtα) Παρ
θενδτη, Qαivεται δτι ξεφει)γει ,κ&πωξ ατrδ τo 'μδτρo.

o Αyιλλεig δεv θδληαε { δεv μτrδρεσε να oυγ,κΓqafr-

σει τo τr&θog τoυ και τrαραoιiρθηκε σε λδγια πικρ&
και κατηΥ'oρiεg βαριiq Υια τo Θεδ τoυ κ&τω κδoμou,

τoy oπoio oJτε λiyo, oδτε τroλιj, τοv xαρακτηρiζει ωq

φθovε,ρδ και φιλδτrλouτo και εγωΙoτη ,και &δικo και
&ττoνο.

BE6αια τo πδι€oq εivαl αι,θβτrινo δτrωq και τo
λdιθoq. o ΑxrλλεJg μoι&ζει να αvτιβακει, Ylαττ cΓτηv

αρxfr εκφρ&ζει τηv ακλδvητη πiατη τoυ δτι η Φεραε-

φδνη (Περoεφδvη) δixτη,κε την ,κδρη τoυ ατο 1δρo
τωv Eυαε6δv, ετroμivωq τηv πicrτη τoυ δτι oι θεoi
εivαι δΙκαtoι.

oι τrιο τr&vω τrαρατηρ{αειq και τo γεγoνδq δτι
oτo ετrΙγραμμα αυτδ δεv μvημovεiεται η ,μητ6ρα τηq

Παρθεvδτrηg, τrΦΥμα πoυ δε θα τrαρiλειτrε ivαg ε-

τrαyyελματiαζ επlΥραμματoτroιδq, τroι: Ξτrαιρvε ττα-

ραyγελiα ιrα αυνΘEαει δvα επiyραμμα, xωρiq ειδι'κfr

ειrroλ{, μαl δΙvει, voμΙζ , τη δυιlατδτητα ι/α υτroθεσco

δτι ouvθδτηq τoυ επιγρ&μ'ματoζ αυτoJ εivαι o Ιδιoq

o Αxιλλει)g, o ττατ,iραq τηq ΠαρΘεvδτηq.

Tηv uτδ,θεαη αυτ{ Ιαωq τηv εvιcηXδει και o τβπoq
πoυ εΙyαι xαραγμδvo τo επiγραμμα στov ετrιτιi,μ6ιo

β<;μδ τηq Παρθεvδτrηq. EΙvαι oλoφ&vερo δτι δταv γι-
νδταv o βωμδq δεv υτroλoγiσrηκε o αvαγ,καioq xδρog
Ylα τo ετriγραμμα. Αλλd .και η ετrιγραφfr σ_ro κcrrδ
τατo &κρo τoυ βωμori <Α1ιλλεδq ΠαρΘεvδτrη τη &ηrα-

τρi μvεΙαq y&ριw η olτoiα ouνηθiζεται oε fuμοδq με
ανdγλυφεg { δxι τrαραcrτ&αειg, αλλ& xωρig ετrιγρ&μ-

ματα, τrιθαvδv vα υτroδηλδvει ετrioηq δτι ετrιγραμ'μα-
τoττoιδg στηv τrερΙτrτωoη αυτfr εivαι o Αxιλλεδq. Αv
δεv τo YΦφει ξεκd6αρα, ioωq αυτδ oφεiλεταr ατηv

τrαρ&δoαη η oτroΙα {Θελε τα ετιτJμ6ια ετιYρδμlματα
αuδwμα.

Γιατi δε μνη,μoνεδεται η μητ€ρα τηq ΠαρΘεv&

πη;; Ατr&ι.rηαη crπδλυτη δεv ιrπ&ρxει. Μδvo υπδΘε-

αη μπoρεi vα γivει. 'lαωq λoιτrδv ;και η μητiρα τηq

Παfεvδτηq vα εi1ε π,εΘδιrει Trιo πριv, 'κι αυτδg να

ηταν ivαq λδγoq πoυ o A1ιλλεδq &φηαε vα εκδηλωΘεi

o τrδνoq τoυ τδoo παρdφoρα. Ei1ε ατroμεΙvει, δπωq

φαΙνεται μδvoq, xωρΙg καvΞι,,α ,&λλo crrroκoδμτrι, εκτδg

iαω3 ccπ6 τηv εvααx6ληαξ τoυ με τη oJvθεση επl-

γραμμ&rωv, 'με τηv τroΙη<rη δηλαδ{.
ΠEρα crrrδ τιg ιrτrοθiαειξ 'και τα η1δλια, τo ση_

μαιzrι'κ&ερo στolxεΙo αυτori τoυ αη,μειδματog εΙvαι

η παρouαΙαση τωv αυγ'κεκριμiwov ε1τιτUμ6Ιωv επι_

γρ<rμ,μdrrωv τηg ΗμcιΘΙαq, γιατΙ'μ' αιrr& μαρτυρεΙται
Συvδxεια ατη αελiδα 40
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Πolo 0α εiυοI To μiλλoυ TωU oπtlpolnπευTlκΦυ μ0ζ
ευ διpε! T:ιξ ευloiαζ αUopoc Toυ 1995

o τ.''1ιiυ"3 τωΥ a.τωρa-ιτiτ'Ξ1)i!'7'ιb'l
'.:ι'ρ'i'^γι'. sιτ1 γ6ρα '!,\αζ -Ξ'o 37,5oλ
ττ]ζ Υeω'?ΥLy"i13 πα'ραγωγ{;. Tα αν_
;;-οτοιγα ποcοcτ&' τ,'α. I,ηy παpσ'τω-
'ill τω'z tδ.υlν προιοντων1 στLζ x.)|?L-

ιii;ερε; αντα"γωνtcτ,ρlog 1ιδlpε6 τη"
BoK ejγα:: !oπα^;,!α 25aλ, Ιταλι'α
2E'2oλ ιο'.ι Γα.λλ[α 77,60λ (oτοιaεtι"
ΙlΟK 1986) . Tα. τοcοcτω δe[γν,"νl
π6ao ψεγdι}'η ,lπoυδαι6τητα' €γeι ,l

aiω|?οy'τli|Ξ')τιxδE το';ι6α; "για τη ail
'1L |\?"ζ s'e. cxιlcτi i\Θ τa'Jζ d,λλoυ; :-

a.{'ir!aυζ p'.ιΞ' x,α'r π6ιa γι'εγαλε; εi.-

;,iι οι ευθJy.εζ i,υyl πσ.'?.Jryωβν 1ια:,
τι)y συ}Ξτα-l,-,:cγιιilν τον<, α')}'& xα'
1'''J 7'ρ/λτaνi.

ΙΙ ^ι"α"ταsτ'ιcη τ.ri.1 α'τoρα.ξ τιt)7 ,r-

iτ, υ'P οιτifi e'rτ.τ'ιων cττ1ν Ε.o .Κ. γαp α'-

xτη'ρ[ξετω,' απ6 ψtω γε,rjxευcη των
τ).ιaγ 7'x'''1'81 6u'l απ6 πλe'l1' θ4 π ρ a αφ a -

ρ&,;, εν'ιi-l α'tτι'θeτα υπα.,ι'γε'. μ!'α cτα'-
sι'''ι6τητα lιην xωτινωλωcη (δηιpa-

γ pαιpιxt1 cτα'c''1ιδτητα",r.τανο'πa[ηaτ1
τιυν αναγι'ιbν διατρoφf;) . Aν c' αυ-
τa π'ρoττεθεt y'αι τo πληrμμι51cιqμ.a
τ'η'" αγo,ρ0'g τωy διbδεxα, απ6 oψο-
eιδi1 φ'ροι''ιτα- τ'ρtτυlν 1ωρι6r, του βο-
ρεiου xα''' Ξaυ νoτtoυ ηp;aφαι.οtaυ
(; ιηλα.' ρaδ&x''νω,'texτωρbl,'α, δωψd"-

cxηνα. xλπ.) , τ6τε fiαι|ρνoυf}ε μ.iι
τ.,ι'ωτη 'eιxδνα τ''cι" τo π6oο ψεγαλa;
πιρtπε'' να" ε[ναι a αγιilναq, αλλα xαι
πc'"αζ ποιδττlταq πρtπευ να εtναc rι
eξα"γιiυμe,re τρa'iδντΦ ψ.α"ζ' τLα νσ' τ,σ'

τ,ο'πaθετ^lpo'ιl|rLΞ y"α'' να τα πωλ^ipοι.l-
, ιs σ' eυ;]jζ τ''3 α'γοpi;.

To ευρωπαΙκ6 πλαioιo
o: βi,:ε,:ε: 1Φρεg τη; EoK (Γε;_

ψα'l!α, Ολ)'u,v,δiα, 86,λγιo, Λουξε1ι_
6ο'5ργο, Eνωμ6νo Bαcdλεlo, Δαν'iα',
Ι:?λαν'δiα λδγω xλ!,ιατοq [.γoνν ψiα
δενδρoz"oμiω oτωΘe'ρt1 { μειoιiμενη
oι υ''γa'7!q τσυ;, μ,α'ζ π,ρο',φι€'2cυν -,,';

''.i9ιεζ δυvατ6τητε; εξαγωγτjg. Eιεi
dι-ιω6, υlπd12y. ε''' €ντο,;.ο1 αιτι7'τωνLσ-

μδE εtτe απδ 1ιilρε; πoυ ανt1xονν
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:την EtoK (Ιταλtα', Γαλλdα, Ιcπα,-
νtι) εiτε απδ τ,ρ{τε6 1ιilρε6 (Toυp-
xi'α, Κ'lπ,r'ιa, Ιcφωi1λ, ΑJ.γερdα, Tυ-
'tτ,:{α', NΙα-'ρ,δxο, Hν. Πo,λιτεiεE, Αρ-
γεντι'li1, Ν οτ''α'γρυxανιx^ξ' Ειωaτ1)'

'Ετc'. oι ωγaρ!; αυτtq xαΘlιjlg ιω,'
o: δ.xJ; 'ψαE εtνα'ι παντα' γεlμ&τι3
ατa 6)'α τα' εiδγi τ0}}ι Ψlρo6τωy, σ,
dλε; τι; eπaγi6 τoυ γρδνoυ, ψε α-
τoι€)'εc1ια να γανου1ιε τo πιλ.εaνξ'-
7ττ,ιi11" a\Ξ πρωtηιδτηταq, πο'J 'βΦi
yι7"!ξeι τι τεωτPαφL1Lt1 1ιαE θ,€aη'

1. H ΙTΑΔΙΑ ε0νωι τρωτη'παρα-
γωγ6; γωρα cτα φ'ρο,3τα, ειτd6 s_

:περlδcειδιil.l ' στην tr\oΚ, zαι nα"1-
x5ι"ι''α πf'ωττ] στην rσiρι*ΥωTit ?ο-
δLιl'';ων xα''' eπLτρσ.;πeζlων :ταφυλl-
ιb',,. Αυτ{ η α'νταγυl't{aτρ'-ι γω'zι
γι'7:.l'xττ1ρ[ζετω'' απδ τa δυνω1lιcμL
v'L'. τηΥ y'.νΥιτLιδττβ|ι" τωv δ:vδρo-
iι;λλ,lε1ργη,-uιbν τη'g. Αυτot δε δ!c;σ'-
5LΥ να. 'δ''αψo'ροπaι"l1σσ)") iην -.σ..7'-

γωγ{ τoυ; εγιαθιoτ'ιbντι1 ιργ''.zi
τολλc,3; αxτι,,rιδειilνε; ιι'' -''b2αο:.'!
paνται' στoυ; λωτO6:, --ι Ν-{SBΙS
(πoι xιλiε6 η1λαδ ι&,g ιs''ιι,'ιi6 ;.''.'-
dλευηe) Nα. τσ" αc--c-,'z s=ιcυλ:ι.
Στcν εl,ιπoρυxδ το',l','.'ι τ, Ιτι)'i.ι ε!:n,'
ο τ'.a eπι'x{ν'δυνaζ 7α''. ο ;'..' ι;.'ιε)'ι-
;'γιατιxcg ωντωγων'.ιτi,; .μa; τlx τι:
εξιγωγdg ψ.α; δγι ψbtc cι''1 7ιιlιεi
τη; E.o.K., αλλ& τα'ι r,τ,ν ^\'lrp:.α
ιαι' Ε\6eτtα, xα'Θω; a;!.ιτ,ζ z7.,. 5Ξ,.a

α'iιτολιnt6 γιhl,';εi τoυ c''γz - ο..^1z

::;ι'.^iaυν τl; πυλε; τoυ;.

2. ΙΙ ΙΣΙΙΑNΙA. πcυ !7.ε'. :c !-

δ'.a π'e'ρtπoιl !eυ\'iιzi''z5 ;}'ι-"a3 ιιε
ψα3 τ"αu. a,' αxτ'i3 .-τ1Ξ 57\ }Ιεcdγειo
!y.ο'lν το iδυο ιλ{ψι '',ιe :o δ'.ιδ ψα;,
e|'ναι !ναq ωλ)'.ιq ιτy'υi,63 7.ΥτωτωΥ,'-

Ξ7tβ ιLωζ' τoιl δ'"αθ!'τe'' ψtι cν^γaρο-

ντ1 δaνδρox'οl-ι{α. E ι,cπανcxi1 ιrωρα-

γωγ{ oε νυιπα' ιι'. Ε^ηρω φρo'3τα,
)'*yαν'.xα xιι iταπ6.τe-< φθανec τα
Σ2 εxατομr,|c'.α. τδννoυ3. B xα,λλι-
oz^γο'3ιιeιv1 ψ' αυ-'α €ιταιη εiναι 9.

τoυ
Aργιiρn Γκoυvτ6ρα

Γεωπ6voυ -
oικ,olvolμioλ6γου

Ivoτιτoιiτo Φυλλo66λωv
Δ€vδρυv N6oυo,αζ

.(35.ι,d'Ο c:'.,'!'ψ'1ιατα, απ6 τα oτuο'[q'

.'. +]0.Οc,Ο υτ6 τ&λ,υιΙ.,η. Aυτf η
!ιτz.;η e!'iι'' dcη ,με το 3aoλ των
:'.'p;' e'-l c,,ι!' i υl'l exταcεων' o,ι δυνα'τd_
ττiιe3 e;!z=1.ΞηΞ τηζ *,ρ,δε,υ'cη9 εi_
ν.1L ;,Ξ.'."J?'.5',rdν:;. Πρo6 τa π'αρ6'l
τ1 '.5iσ"ν''7i, ;ι-'*^γω1ii νωπιilν φ,ρο6_
τι;,',,. ;λη.i. e'"τeι''δοe''δζl'l , etνα,. lτ'οo-
czνz::ο).''c,ιι!'tτι Ξ1τi/ esωτ'ερcτi1 ι.-
^γo'2'0., 6τaυ ιιιινl)'i.'czοντα,' a.ι
75%. Tο υτδ).c''ra ψ."ιpiξετα',. ινθ'-
ιιεσr" ]τη 1ιeτα;aι.τ1cη 760λ xα'ι cτ,.;
sξαγωγd; 7o%. Στα λαιNανty'α τ.l'
ι-l::gτr'ι'.yα κοcocτd. g{yαι 650λ,
1.|'ο/a xz'' λC'oλ τα.ι ΥLα τιζ πατατε3
9S%' a% xαι 20λ. Tα ecπεριδoειδii
'r.ν:!.θιτι etνι"'' τJ?o5q'νατo\Lσ'}L")?ι.

=ττ,'i ι|αγω1+i βo%). To iδιo ιc-
7"ie'. z:ι.,- ^1ιι !νl' iιqιλa 1rJ,ρο; τω.;

|τ, zω'ι ιι.'τιby' Tr --λιa'ιειτt1ψατυ''
Ξ' r ! -Ξ'- ι τ= l.' l'. ι' i, -Ξ Σ εν δ'..l c ι ι'λλ ι ε ρ γε t ο'...

;.;.'Ξ|'7'c'llι''. ^.'1 ll/"ρeι cτa xlλ[ι'ρα πaυ
:;'' -''-'Ξ.;Ξ,' την eπ'.,',ι'i1xυν'cη τηq xαλ-
t''.ι;.^γητ:x^iiΞ πeρι6δoυ απδ τη 1ιi.x
''ι-sC''ι, zι'- ατ6 1ην ιiλλη οτην δυ_

' tzτl,τητα χΞι4|tε? lttιζ ιαλλι{, ργ εια;
'ι;δ τα}'υ,pη. Αυτοi, τα π)ιεoνexτ^i1ψα-
τι ',ιeτoιθ.ζoντα,', δπωE xα'' cε ψ&3,
ι;δ τc ορε,'ν'δ ανωγλυφo τη; χ6ρα;.
z}'λα xα"ι απ,'6 τcq,δucxαλiε; ετΔγ"τα-
:^ηi iηζ d',οδeυoη€.

ΠρJπει επ[cτ1Ξ νΦ νrοΥρLψμ,'σθ'!
o δυ'r'ωμιo1ι.d; των ιοπα.Λily εξαγωγd-
ω,r' (dηrπo,ρο': y"αL 6)νεx*'''ριcμci) . Aυ
το! τ',ιο cαριρ.δξoυν τω συστtψσ.Ξσ' aυ-
τaπa[ηcηΞ x,ωι' πιbληoτ1-' αν&λ'οrγα

με τoy πρa,aρυc'1p6 y'αL εiνα'. π&.vτoτι
παrpδyτεζ' oτην ωγoρ&, ωx6ψα^ xαι 1-

;αν οι τι,μd; e[να'ι xα'μηλ€q, αντiθε-
τω 'ψε δτι x&νυlν oL πτεlΡLσσδτaρo'. Ξ1

ξαγιυγε(g μαE.



3. Ι{ Γ'\,\ΛΙ.\ rι: μiz -'ινι'',ι'.ι't'

"γευιργιτ"i1 6'ρaυ,,,z. 1ιι ;ιρα^7ωγου3

llnγγρc'i.aυi xa'' x.ii7.'.1τι:'.ιυ3Ξ οτηγ

ιτa''δτη;υ' y.q"l' Ξ-7. ,i-ΞτΞη;ων φρo6-
τωv, 61ει τo '',ιe'.ονiιττγιι νω $ρ[c-

.-.^,:-^../-Ξ.ιL'Ξ Γ'''.Ξ'"!'.Ξ'... ^{Ξ|!τρ1ι'φax'

πλ&τo;. ;',.i'7ι,ιι ;.''l τεριo:''iζει x&'-

nω; τ:; >'''lνι:ο:τ,:e; ια))'ιe'ργ,εiα;
-.')'υ ;.:,'υ|'','-ιyt ιι,. τo)'υ oι}iμων πol-
z:).'.ων τ..ο'lτων xx"L ι)"α'ΧανLy",ιiy. oι
;ι'1ι'1ω^1o! .τiζ y'α^/Oυ,,μ|α' μεγ&λr;
;7'οττθ'tε'.ι α'ν ωνξ'ωστ]ζ των oπω'ριδ-

,ω7 τo)ζ) βoτ10ο''3ψενr,'. απδ τη γe-
ωργι'xii 6ρειlνα. πoυ e[ναι πολJ cυ'z_

δa1ι{νη liLΞ ττι') πα'ρ'*γ'ωγi1. 'E1oυν

61'ω; π'pο'6λi,iμ,ιτα με το τ'δcτog πα-

ρα"γωγ"i'; x,ιc ''δ''ωtτaρα τηg εργα'ct-

η (ηψι'1ο,'μticθιοι μιo,θοi) . Γι' αυτ6
eφoδ'.αΙξονται. ιιε τα πι6 6{ιγγρο"ιι
ιLη'Χανiι'|Lα.τ,α πoυ q'ν'τυxαθιοτo'jγ τι
ωπωραi'τητα''e,ργατιx& γtιρια, δπου

etyαι δυνατ6. Aντα xαyουν' δ6oιoλη
ττ1ν διεJcδυcη ξdνων φρoliτων rιαι
λωγαν''xω^i' οτ'l6 γαλλιl'6g αγoρ6;,
α'')J'α cνγρδlωΞ y"ανaυν τoυ6 γ&λ-
ir'cν Ξ,r'α ? αΥ ωγ oυ q cn\τ1ρ οιi 6 α ν τ αγω-

νlστdζ στι,ζ χ6ρρg n6'' x,ατευ'θdνoυ.1ιε

rι' 'π'ροi6'ιτα ψυ.q.

4. Meτα την ε/coδd ,irαq oτη,ν E.
().K. δεy αυξ{cα,1-ιε τι6 εξαγωγd;
ιι7-; σε pρo3τα xαι λαηαν'ιx,d', 6πω;
α'ν.z.','ι€^iaνταν α'πδ 6λoυq, %L σ'υ1δ t.-

φεiλε'ται cτο'l; aξi6 λdγoυ;: 1) ΙΙ

γι^i, βJ':tι-o':'r, τ'η3 ποι"δτ'ητri; τoυg.

2) o'' =':,'tθi,ze; qιπορtα-Ξ που ε'π€-

z.ziττ1cc'''t ι'l:λ τι γρ6νια.3) B δυ-

νι.τ6τη-l' ;l-ι,''!ι:'ι6xsηζ rο'l δδθηxe

'i 
l; r''1'1^"',,''1',''1',l'ι!Υ Ξ! ο1?Ι'cιν6 5Εl' ζ

τυy) nσ.''7.^ilυ^;<hν ιωι γιe τη'l crπoiα
^i)'πιζαν c'' '.ΓJ'y,,ιγ-uε .: 6.'' θα €λυναll
τL τι2qβ)'^l!,'1'ιιι, ι'/:' αυτoυ δμ,ω;

δηψιcυργi1θτiτ.ωl ye''c6Lε'ρα αδt!ξo-
7'α. 4) T'Ο'ο; η κzν-"a)'ii; iλλεlι]:η
n''r25αρ)sc^7^l1; τδcc των τταpα1 ωγων,
il;)'α, x'α'. το'ι ^ιρ&το"l3 οτι3 απα,ιrii-
ΞΞιζ τηζ δ:ε0yο'jζ αγc'ραE πoυ ,i,T,αν

o x'lριιb.eρο; λ6γo;.

oι α6ε6αι6τnτεξ τnq κo!_
νιiq αγρoτικiiξ πoλιτι,κriξ

ol ιαv6νε6 τη6 ελεniθa,cηζ 'χ,υχλc-

φcιp[ωq των πρoiιδντυly πoυ oφ€aλoυ,}'

')''. 7ι''icil[i:cυν -τΡ λε'.1.υi!γ'ιι ττ1Ξ ε-

ν''L[α'; eν'1ωπi*iiq αηοιρα;, θΞτoυν

;ο)'υ*ριΘψι π.,'a6)'i1ψατα" 1τoν π,'?o-

φα,νιΔ; δεν θe d1oυν επtλυθ,εi αι"Δ!,Lι

ι,ι,!γρ'' τoυ τΔλoυ; τoυ 1992. Πρdπsl
'.,:. γiυ:: 1ιiα eνα,ρμ6νιcη, ιδiω; cτα
(],jlιατα τω'ν δlατι,μτ]csων xιι τiθa-

τ:/.'. τ.J οριilτημα, θα δημ,ιoυ,ργηθoli,v

a'' τρOiπo}ισΞ''ζ Υ.σ" '',ι':α x'αΙυτερτ1

δ,.αγεtr1τ1oη τωγ αγq"ιδy τω'y οπωliJo_

ιη,τε'l'τcιιdιν με τoυ_ξ δl ε'παγγολ1ιατι-

z"ε$g :υνδ6ο1ιoυ6;

Aυτ,J; r"αl πολλJ; θ'λλ'ei α6ε6αυ-
l' :. 11τ ε g τ α p rι'ι a ι. α(' ο ν ταJ|" σ τ σ'' πλ' α. I o ι ι'
ττ] -Ξ 1"ν1''ψa|1Φω1ηζ τηζ yoLν"L]ζ αΥ'?a-

:''7"^l ;:'n,oλ''τ''y!{.;, ι δ iω ; 1l,ε'τd, τι E δ ι α-

t?,λΥ',rιατe6'cε''ξ -"ηζ G.A.T.T.1. H
τ.c'.νt1 αγροτιx\ το}'cτιx^l'1 π'ρaσαν|1"-

τd'[ζετ'x'. τ?'" -C 1,η:'/ εξ&rλλ'ε':ι|.lη τω'l
1c',,.ιιι'3y n11ao111'51ιd"ιιnν ' ^/'α''" ττιν a-

ξo'"τ"ον 4,,ι,'cη ;6ρ ων ιο'l τ'2'abπd'ογ υ-

i],.cj 1rdoω των ;:,ρiφη:μιoy <στ,ι'θε_

pcπ'c'"τ1τ'ιbν''" .

Φxi"!enuα'' οqιω -< cτ'' για ττγt ωρα
,) τc1'u€.ι€ των onωρoy!ηπευτιxιbν ξ3_

φ's,1ε α'πδ τηlr α.ναθοιil;,ηlη τηζ r,a-

λ''τ:x^i,< ιυlν τα"ρel,ι6θ.σeων' π,p,oζ με-
^γ*).η γ'αρ& -,ω^l rLx'?1'^{(σ"(bγ πoυ si-
'lα υ'ντ!c'eτo'. oe γ&'Θe μdτ'pο μεJω-
σγl; των τι,,rιbν τηi α'π6τ'lρcηq. Tt-
θεται 6μω; 1,o ε'ρωττ,,,\α'' π'il1" Θα'. α'-

τοφoυ1θε| τελ'.yi η ω,rαθειilρηoη τη;
το).'.;'.τ't,Ξ των παρaμ6{o:ων δταν

;,ιε''','xq[ π.ι'?θ')Υoυν |t\6'/ο ΥLσ, τΥP rσ'-

ρ['r,ι6αι'η;

oι ουιlΘιiκεq μιaζ καλιiτ'ε-
ρnξ α\rταγωνιστικ6τnταq

τnξ rπαραvωv'iζ μαq.
1. H πολ6 μεγdλη ιn6sτα'ct1 sιυ';

q.πδ τα γι.εγ0'λ'α τ'[.ντρα διινaψω'l
y'1''' y''ιτανα.}'ωσηζ η; EΟK. απρτε-

λei για την T'α"?αΥωτ{t ψι; !ν* ca-

6α.,ρ'δ'1.ι.ecoν'6xτη\J'α.'' λλ"λα cc6ι2α

μ:ιo',,axτ{ηr,α τ& ιrιαE eLν,ιι ι

α. Ε' πο'.6τητα. των 'π,1-?oνT.q'-

ζolι,6νων '5ττιν ατoiJ.ι n'?.'t'

6,yτων.

β. B dλλειι.|η x}"ιβιωCηζ τηζ
rσ"ραηaΥ(ιζ 1ιαg xα'Θ' δ).τ1

' τη δcωρxeιω τηg ζ,.ητηηι
τoυ x&Φε πρa'iδντοq |Lε Ly''α-

ν€q τιocδτ^ητε;' δι6τι συμ-

6'*|.ν'e'' νω ει'xιαoτιa μ6νo eυ-

κα'.,'1cιxα πιρLντι; .cτ:: δι-

α'paρε; α^γaρ6q.

γ. H dλλεlιpη γνιilcεωι' τoυ

1να"ρxετ''γι εx η'ιd,ρου6 τω'r

οξαγωtρdων (:διωτιbν y.αL

συ\) εταl'ι? Lστ'L^l'ιilν φoρdων) .

2. 'Ενι'q d,.λλ,og 1ιbρo6 πoυ Θz

γLπο''1o'3ω νω α'πο'ρ'ρaφt1'cευ πao6ττγ
τ,9; πOλλαπλdιοcεg απ6 ωυτ€,r", πoυ
ι.;ο ρ ;''iο p &. σ^ii'|ιJ.ερq 1 etν ι,,. ^η ε 5ωτiειρι -

τ'i1 'ωγο'7α' E ,ε,cωτε,ριx^4 αΥoρθ,' πρι)

για δλουE c7_εδ6ν εtναι ,ψ'[α *TER-
RΑ ΙNGOGNΙTΑ, (αγνωoτη γ^i) ,

'-,,ιω γ'..ι τoυ; λiγο,υ; r,ου τ^r1 λlμαi_
νaνταυ εtναc πτ1γ! πλaυτιoμo$. M6-

χ'i!'' σilΨΞ'Ρ1" δεν d1ει ,μελετη'θεi oo-

$6ι'ο& \ εcω'τeριτ*i 7,ια"q ωγapα, πραγ
r|\α. 'ilρl) αναl,ιpc66tβτ1τα Θα 6oηΘo'5-

σε τηγ τι?aσπ&.θ'εLα. ,εiξυγεiανοη το.lν

€|p'π,o ?'yJ6ν xυxλω,μd,τωv τη;'
'Ιcτεi:α 'α116 τα πα.lραπ&νω, πρi'

τσ' νΦ αυξτj,cου'μ,ε τηy αt),!}α,γωνιστι-

z,δττ1ια των οr,ωρay'ηπεντυιldl'ν, ι&'-

γaνταΞ τιq ταραΥ'&τω ενdργειε6:

- 
Ml'ι συyaχη πΡooταθεlω αν.ι'-

διd,:θρωcη6 τσ),y oπωpιbyων' σ'την ζ_

πo[ω τaν xdριo 'ρ6\o τρ€πει να' παt-

ξε: τo cυνετq,'ιρccτ|,x6 xt'νηψα απα\-
)''α.acδ',ιενo dι!rω,ζ απ6 aγγενεi6 α,δυ-

νιμiεE (xcηrματι.oμ66' πα"ραctτ'.oψ6'.,

αν iιδ ειξη αν ωξ |"ων, 6λ λε ι',.}η xα1g)λ t1

,)'ου δ:rιιxτl-νιxα3 ταr' a1eινLγ"a15 r,?o-
salπιxoυ xλπ.) .

- Ι{iοι oυνεy'η ανανLωsη τrυ μη-
γαν''la$ ,:,ξοπλιαμο$ τδ'cο γ''α ττ1,ι

xαλλι,dργε:α, τω,y oπω:ιbyων', 6ao ιαι
cυ'νι6γe''ι,οτη :ελiδα' 40

ΣEMEΙΩΣE
i. GΑTT: Toνιτ"i1Συμ,φωνiz Δ,α-

Ξ',LL\ l zL|. E,μπoρioυ.
2. ΣT_\ΘDPOΠOΙHTEΣ : Εiνα'.

6λel' τα iι,{.τρα που λxψ6ανεc η E.o.
Κ. για να εξαλλεiι|.iει τ,ω δομ,ιx*

τ'ι)'eο'i*αμl'τα, dπωζ ανα'δι&ρΘιρωc^η

xeλλιε,ργεiιbν, τ6λη oυνυπευ,θυν6τη-

τα;' μεiωcη' τ''xιιΔν δταr;, ο'. τlοσ6τη-

τ€; πcυ δlδoy-uαL σ-ντly πα"ρξl6qaη

ξεπε,ρνοιi^l τι6 xαθoριcμ 6ν'zq πac6τη-
-e- ^' Iν9! Λ.w.

ae



Tl ξιl,6ιιαυ,cο 1Lετα αr,6 'μ!α πε-
,,icΞo ,ληΟiργoυ αρ7.tζει. τ3λη Φλe-
6&1cη αρx'!q M&ρτη να δcαcτηρ,'o-
πoιε|'τι'.. E'ι'ιc'ix' η ^ιυxλaφcρtα τωγ
yr,μ.ιitν (eiιφανιsη δxx.,'ι3ρρaιι4) , τa
φo6σaωpσ' τ"αι' η lxττυξτl α'?ΥδτεP7'
τωr. oφθαλ(r6y.

Στο ,cτωδ,'ο αυτ6, τηi 6τ:πτυξτi:
τωy aφθα)ι'ι6ν' τC υ'',ιπ)'!λ'' x''νδυ-
νε'!'ε'' ατΔ ic )'€Υδ,.i''εya <cxονλtlxt
τιι'7 ,uα116;,> . Β66ι'ια τ1 π'.ιoa6oλii
δεν d1ει ιαθe 7'ρδνο ττ1ν {'δ'ια !ντα.-
:η. 'Ετ':ι τo 199Ο τα'.σ'τΥιcιθτr'Ξ
{'tτονη πιιο'l6d'\, ε'lιΙl τa 7997 αοis
ιLx.ν7"ii 'Ιτ.J δ:ν διzαιr).aγo,,jc: s^-dμ_

6ιcτ1.

Σα.l .rιa'ιιiμa τω'l 1ιιτι6ν, c;η'l
τ:ιz'.ayi1 ιl'z; θευlιο'jiιε €να λsτ'.ξ6-
πτε'?o -L^Γlζ rJ'.lo^{ενε''α< Νoctuidae,
τrι''l oτatr'') ^ri πρoν'jιιφτ1 z'ie6q.ι'νe,"
-τ] ν6γ'τ'ι iτc' π|?ξ!l1' y'1-," τρωε'.
i aυ Ξ δ''.!'^( x (|)l'ι' !ν o'l i o φ'θ z'λao/l 3 i, ι α,'
ττ1 βiιcη των βλαcτιbν το'l ,iι4)l'; .ε'ι-
πτ13σo'r\τra|'.

Tι6 iδ,lε6 (ηιιιdE π'ρaταλεt ια,. c
ιυτιδ'ρυγ1ο3' α.)'λ& τ1 iτ1'.Jaυ1[.ι 1o!)

'σ1,'f! τ'€?Lοχt. δεν' ει''tαt στ1'',ι.α"/τLxt1.

Σε. πε.liπ;τιιscη πaυ aL αιιπ'ε)'oυ'2-

Υο!" δ'.ατι-.τιilroiν 
'ην 

,3n''ρ -Εη nρo-
α6o\fi.' α.αδ τa 7'aqιi'i1ι'' -'(')ν |,\σ'τ|.-

θα. τ.ιtτι'' .il' 'ετ['γ6aυν (6τzν φ,lcι-
xα ο πλτ13υ:l|.6Ξ τa') eν;δγιc,ι διxz,.-
oλογεi ττγl επ'!'ψ6αcτj .ιε εν:;y_υμd-
','η δL'π1Decis (Nτεc{c) 11 1rε Thi-
odan (Θε,'aντdιν). orthene (o:-
θt'i) i,τ.

_{y x'ΥlΞ.p.aτ.c!^ησo')'/ ;υιzεθ9tντ1
(Decis,;.λπ.) . τρ&γγα;cυ ε|y'ε $ιil-
σε. τ!' πρa^ff{o[''' ε'i,r" azδνι.i' raχυ y'rι-
)'ι απoτε},[οψατ1' a}ζ π)dΞ iτ.ιν xx._

ταπc),{'γιητη του εyτdrιου' θγ. π':d-
π9ι },?. τ..r-'=ξζc'lν την τ,'θα""!i eμ'φα-

')L3η τ:τρ:,ii'1ι'>'l (ιδtυl; δταν 
'.Θacηιaτ"'cι':!ei etνι'' zυξη'ιι'!γΞ6) :ζα:

''t'ω eπ!ι,' €rου.l αY .trι-ι -"'.7''1.i6[

o; δε ο'.γ,')'&ΥO,. q'''ιτε).τlc'Ιci ιιπο
ρaυν (6'ια';, φνcιxα η €ιταcη τa'J α-
1ιπελ,ιilνω ε|'νι: ψ'.xιιi1) 1rο εξορμτ!-
στLζ ττ1 νtγτι να. μαζdι}ουν τ'' -ζ ;ρa-
,*'μφ.ζ 7.1'. ''tα -,;; α'πα,ια.τ'i.'3'/a!ν α-

40

[lpΦτεζ grolεl{tTl[εζ επεμEασεIξ σTo Ξlυιiμουpo

τnξ
Χαρ. Σπιv€nρoπoιiλoυ

Γεωπ6voυ

πlu :.J.,'',,ι ;!i,'''./' τ.J,) Ξ'
Ma] j ,ι: :.' 7'τ1)'^r,τ,'i,ρι.ι ' διο,' 7.-

γ;:'ε), ο'::z ^1.. ! Ξ.1.''' l ;.,: l,6λΤ 
1,ι.}'σ. f ,L Ξ i'i 

1

Φδ',ι'ο'!τ, (7'r''υ.','u''''u. xλτ1,,ιατ!δci

Πo16

Tα επιτιiμ3ια επιγρ6μματα τnζ Ημ,α9ιαq
ΣυvE1εια οcrιδ τηv oελiδα 37
η Jτrαρξη τrorητδv ατηv κoιτiδα ταrv Mακεδδvωv, ys_
yovδq πou ωq τδρα δεν iγει, δoo θα iπρεττε, μελε-
τηΘεi.

E Ι BJι Ι oΓPAΦ ΙA
l. Ελληvικ{ { Παλατινξ ΑνΘoλογiα ιv. R. PΛToα,

LσNΦl.l |gω.
2.Mακεδοyiα 4'Φ0 1βvια E}λ. loτ. και Πoλιτιoμo6.

Exδoτικf1g Αθηvιiw, Aβflνα t9@.
3. M.Γ. Δf1μηταα. H Mακεδoν[α εν λ[Θοιg φΘrεγγo-

μ€ναq και μvημε[oιg α<oζoμ€voιg. ΙΙ1.Χ.Λ. Θεo.
ααλoν[κη lg88.



0'Πuυελilnυlo Eυτουolloγln0 Συυθδ0r0 } B6llog lg$l
Eπιμ€λεια oδυο. Π. Ντιv,6πoυλoυ

Eιoαγωvli
TΙ ε',τcr/ολr"Υ υιi1 Ε;αι'ρ ε|"α" Eλλ&δα; a?'Υ d.'ι ω' Ξ 6το

Βδ}'o τC Δ' Πωrελλ^l,'lιο e|τα1c\r'γcx6 eυ!'δ',ι''a ατ'6

14 Jω; \i oιτωβ2!.r':υ 1991. Tηv eρrγανωτιxη eπιτρo-

πii α'τoτ€λ'εcz'ν aι eξ"ii.::

1) Πιρδεδrρo6: ΙΩΑNNHΣ A. TΣΙTΣΙ-
ΠΗΣ, ΙΙ ανειπ.6τh),J.'.c Θεooα-
λiαE' Bδλo6

ΙΩΑNNHΣ ΙΩANNΙΔBΣ2) Aντιπρ6εδρo6:

3) Γεν. Γρηr.ματdα;: AΘΑNAΣΙ;OΣ Γ. KO'ΥTPοΙ
ilΙΙΙ'A,Σ, ΙνcτL1,o6aa ΤΙρa'sτα'-

oiα; Φυτιbν B6).oυ

4) Tω1riα;: EΤΘΤMΙoΣ KAΙΙAToΣ,
Ινoτιτοιτo fΙρaιτωο[αq Φυ-

τιilν, B6λo;

AΘAN. MΠAΙiΟΓΙANNHΣ

ΣTlEPΓΙoΣ ΠAΛoyKEΣ
Ιyoτ:το6τo ΤΙρocτα,c[αq Φυ-

τιiν' Θ'εocωλo,vixη

EΛErσEΡΙ,oΣ ΠAΙΙΑΘΑ-
NAΣΙΟΙ, Περιφ' Κ6ντρa
fΙ'ρo'cταatαq Φυτιjly xα,ι Φυ-

τaoΥεLoνoψL'xoιi Eλdγxoυ B6'
Bλoυ

EΛnr,ΘEPΙA ΣTPΑT0ΙΙor
ιor - KAΙΙATor, Ινoτιτoιi

τa fiρooταciα6 Φυτιilν Bδλo,υ

7) ψdλoE

8) ql,6λoE:

Στo ουi,,jδpιο αναxοι.νωθηxαν cυνo)'ιx ' 6'8 ερευνη-

τιι€'' ε'ρ1α'οtεi πoυ dγoυv cx6cη nψr*ι ^l'ι dpι1-ιεoη με
''ω πιpο6).i11ιατα r,or δη'μιoυργol5,r ot eγΘιροi των φυ-
τιby (dν;ο1-ια αx&ρεα). Στo oηx'ιεριν6 τεiγo,; δημο'oι-

eν a' ) -u αι τ e ρ )'iγ! eι q 
η_ιερ ιxιb ν ε2γ ωc'cιLν, αγτιπroσωπευ -

τιx€3, rc'l θα ενδιldφεrραν xνρ(ωq τoυ; xωλλιεpγητd;
-.τ1; Β6ρatαi Eλλdδαg.

Α.πoτελεoματιrKoτTrα τoυ Feuοxycarb και
BaciΙΙus thuringicnsis'εvαντ(ov τηg ευδεμ(δαg
τoυ αμπελιo0, Lobesia botrana Den. Schiff.

Θ. MΠPOYMΑ,Σ, Ι(. ΣoYΛΙΩT}nΣ και
Α. TΣoYPΓΙΛΓΦltt

JWπεv<tκειo ιh;τoπαΘoλoγικ6 Ινoτιτo$τo,
14δ 6l Kηφιoι<t, ΛΘriνα

Σε πει{p&μοιτα xαταπολ€ψτισηζ aηζ εuδεp,iδα6 τoυ

ωμπελιo'ιi, Lobesia bοtrana Den. & Schiff., τ,aqJ πρ1LΥ-

7ι,ιτ oπ o ι i 1θ ην' eν z e α\ι r'' g'λ o ι ι ρ ^γ ι' γξ 3 π Ξι p'' rιγ[' q τ ω ν }\o μιb γ

Aττ ι x{ ; x ιt Lξ,''. s αq, ε.ξeτ αοΘτy"ε η απ,aτ ελε α1ιατ'ιν"4'

τ'flΞσ' i.J'J feιrorycarb (Ιnsegar) Ι(/''" 'νo1) Baci1lus thu-

ringiensis (Thuricide) sναντ{oγ ;η6 δojτερτ]; γενε&;
τo,υ εν ,).dγω εντ6μ,cυ. oι τ;ηl,ερaμη,iieg ι}εxαομbν'γ"αθο-

'.'[ιτηxα'ν ψe p&οη τaΥ τ'c6τo δρ&sηq των πρ'ciδ'lτυl'l

α,.lτιilν xα.ι τ.ην 1τoP'ΞtΦ πτ^{.sεω6 των α'ρρ,dνιυν αxψα[ων

o6μφω,;α ,ιιε τl; ουλλ{ιpει6 cε π'αγiδεq φερoμδνηq' T''
fenoxycarb, τι;'ο'ιδν ψε ωοxτ6νo δρd'"aη oτη'l ευδεμδα'
!δυιcε ιιq.νoπ,aL\'νLx& απoτελd:η.ιατα δταν η πρωτη ε-

nξ'μ6 αa'Q og α,''ψδ cτηιa οτην {ν α ρ€η δ'ρ αaτη,ρ'.'ο τo'.iia ε'
ω; τηζ πτ^{oεω;, Mιι δo0τερη gaξιrι6αo\, 1Ο περiπoυ

η',ιθpε1 1ιετd, την π,ρ'ι[lτη, 9α[νCται 6τι etναι απαραi-
τητη 6τυ'ν ταρωττ1ρε[ται υι}ηλi1'δρω:;ηρ$τητα' ττtΞ

π τri cε ω ; γι α" iι eγα\τ1 π ε1ρ i o δο. H αποτ ελa ο,μ ατ υτδττ1τ ι"

τoυ Bacillus thuringiensis oε θνηoιμ6τητω πρoνυqιφωυ

'l'1τα';' \boλ περtτaυ μs μ:& ψδνo eφ'ιρl,ιογii, 10'1'2 τ;

1ιdρε6 μετd. την t'ια''οιξη 'δραo'.ηριoποlτjο,εω; τηΞ πτi;
σεωE.

Πρ66λει{.lη ζημιιiv απ6 τo Lobesia botrana,με 64oη
τιg oυMτ]ιpειζ αρσεt/ιKι}v oε φερoμovικ€g παγ(δ'ε.,
M. ΣAB]ts,A,ΠoYΛoY l ΣOYΛTANΑI, E. ΑΙTEΛΑKΗ2'

Δ. Γ. ΣTΑYΡΙΔιlΣ1, Α. xΑTzΗBΛΣΙΛEΙAΔΗrΣ3,
και A. ΠΛΠAΔoΠoiYΛoY4

1Eργαoτf1ριo Eφαρμoαμ,€ηg Zαloλoγiαq και Πα'
ρ ααιτολoγ iαq', ΣχoΜ Γεωτε1ν ικcbν Eπιoτη,μιilv, Tμξ -

μα Γεωπoviαg, Αριoτoτ€λειo Παv/μιo Θεolνiκηq'
54Φ Φ Θεαlviκη, 2Περιφ/κ6 Kειlτρο Πρoαταolαg
ιDυτcbv και Πoιoτικoιi Eλ6γ'1ou tΙρακλεioυ Kρi"ηζ,
3' Eνω'ση Γεωργικcbν Σ.ι.lvεπαιριoτcbν' W2 ff)iN<loυoα,

4Περιφερειακ6 K€ντρo Πρooταoiαg ιDυq<bν και
Πoιoτικoιj Eλ€γxoυ Πατρ<bν"

Κιτ& τα dτη 1988-1989 oγινε aγν"ατθ.aτιοη ο'l'
cτi1ψατ''; παγiδων η'ιε διαφορ:τ ιxlg δ6ce',q ο'ε,:cμ6vη€

16'1 g'1τb'',La'J Lobesia botrana cg 6 γαι 7 θjoειq αvτ|_

iaa.χx' ο' 6λη την Eλλdδα. ΤΙα'ρατη'ρficειζ τωv oυλ-

λ'l]ιi:ω,; αρcε'iιxιilν γtν'ο'ιταν αrπ6 20' Mαρτiου μdy.pι
τ6i.c; Noεμ6ι'.'taυ αν,θ' 2-3 τ1ψ€ρe:'. Bρdθηxε lτιψαντLγ"'iι

ουcxΞτ:οτ1 μ:τ*ξri δ6cει'ly φερcμ6νη; r"αι αρι,θψo6 α;λ-

λτ1φθ3xων α'ρcενι^κιilν οτηv δια1ει1ιθ'ξoυc'ω "γε';'ε&" τo

1988 y.αι ;δ:ο oτη διαvοι,μ&ζoυcω 6cο τιαc οιην |η
εα|1Lνi1 τ.ο 1989. ;"l'1ιτ1ι 6^f1μαντLy"ι zυ'cγi'τι"aη βρ'6θη'
x: μeτα.ξδ α,;,ιθpιo6 :υ'λληφθd,ντων αρcενιxιbν xω'. ξτγ

ψι&i oτα eν,aτι 1 τα oταφ,5λια , cττγl tη xα'' 2^ηιγeνευ-

τo 1988 \λσ'{ Υισ'L oτη 2η y"α'' οτη 3ηγενεατo 1989.

Eπoβνοl; μπc,poriμε 'lα τ:',ιci5}'!d;.oυ,:Ιε τo ιiι|.,ο; τη6 ζη'
ψ'.0-q aτa οταφJλια τευλd,1ιο:o'l oττ1 2η ^γε";eλ xα'ι να

α'πηαotοoυμe αν γρε''dζετα,' νq ληφθο,6v '7ι'€τρα γ'.α
την αντιμετιil;τιση τoυ εvτ6μου.

5) ιr,dλoζ:

6) μdλo6:
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Α.νταπc:rριοη τoυ εντ6μoυ Eurytοma amygdaΙl
,σε χημ'lKα ερεθΙqματα, πρoεXoμεvα απ6 dvθη,

φ6λλα καΘι καρπο69 αμυγδαλιdg στo ερYαστl1ριo.
Ν"A. ΙζoYΛoΥΣΗ]Σ και B.Ι. KΑTΣοiΓΙAΝNo'Σ

Eργαατξριo Eφαρμoομ€νηq Zωολoγ[αg και Παρα-
oιτoλογ(αc', T;μfilμα Γεωπoνiαq, Aριατoτ6λιιo

Π ανεπιατf1,μ ιo Θεαααλov iκη g

Σε π:ι:&ματα ep|αcττip[oυ ,μελεττj'θηxe, γ,ι,e τη pο-
' l 1B eυ α ο)'φ α x'τci1\tτ. aν x ω'' ε υδ'' x dι'/ β ι o δ c r' ηr ιb ν, τ1 Υ τ αττ δ -

7'''ση τoυ :vτ.dηloυ Θυ,ρυτομo τηq αμυγδωλld,g, Eιιrytoma
amygdali Εnder]ein (Hurytoptera, Eurytomi'dae),
σε γη'1τ'.ιi' Ξ'/Θf}[:1\ατα. 1|Q\J 1l'ρa,iρy'aντc'^l q'π6 αν'
θη, φ6λλz' y'α'' α"νdι'ριγιου3 ιαρτa'5q ωirυγδιλι*,;.
Χpτisι,1l'οτr'ι'l,Θτix'αν\ εiτε q"υτo'3s,'α γ'lτ''x& μ3ρη,
ε|.τε eιt1υλi"ι1ιzτα τξυι τic'J 6Υ''ν*ν ιΙΞ τ'υζ ai)

γα';,.xο'3; δια.λυτj; α'.s'θι"νδλ^r1' lμεθινdλη, α'xε;6ντi, ε-

ξ *'v ι o,'δ ιy)' οl ρ :''μe'0 α' t ι ο xα'' π ε-u c aλα'(xδ α''.θ'! ρ ι. B,p J θη -

τε f,τι τq' θηi.υ:,'i 1,sj 2'iιiηιaυ rρc6ε'λy"υoνταν απδ τι'
ανΘτi' τ"xι του3 ια"cπο'3; τη; αμυ'γδαλιωq xαΜilg xα'.

z'τδ zx'y.υ)'[ :',''α'τ q' ιx' ?τilY r;ι ο,1ι Ξθ,*νdιλη, xυ"'' ατ''ετ6^;,η

γι,. α.νθ!ο'ι ''-ε ',,'afJα-'iξ):r, xaL lα|' ι.ιtιν6)'τ1. Αγτiθeτα
ι.ιsa'/'x,i' δι'l προιε\x".lονταν q;πδ y"*νξνσ" σ;π6 τσ"1t1",.α-

αανal φ'lτ''xι γ,ι!.,ρη ιιι aιγ'lλt:1,ιατα. Eπιπλdoν, 6ια τα,

εxγυ)",' c,ι'ι'τ c,' ιτ ροτ'α'λac z'l c'lν ωθp ο ιcτi τωγ θτλυxιilγ'
ε',,ιb τα Ex'χυλtcψιτι ;c''l !"' ι'lι'l r,ιε αιθανtiλτ1y. \'-ΞθzνΔ-
),τi, ιαι ι.τ:τa'lτ1 πρaxθ)'ε:l'ν 

''u'. 
5oy.r'γ€€ υ\oτay'tαξ.

Τω ατoτeλ'ξ=μzτα. δεi1νoυν oτ'' τα ωνΘη nαt o'' α.νωρ''-

1ιοι v"αρτοi' aτιξ 1!|'')Υδ1'λ'''α; ;z9ιiγaυ,i oυodε; τioυ γ",Jη-

οι,με6ουν τ'"α ττΓ) eτ:}'aγ^i1 τoυ φυτο'j ξεν,'cτ^i1 γ'σ'L "Cli'/

'ιαταλλτ|'υll γιι ωο-.cxtα. γι"''ιπιjJ' απδ τq" θτ1)'υxα, o'.
ου c [ιe ; α υ τ ! 3'κ ιθ ιν δν' /'α' 7"-L aδ ε'' γ.τ aυ ν γ1p iiο,'',ι ε'' μ ελλ ο ν -

ι''τθ' γιc'. ττ;l xαταπoλdηlηcη τoυ εyτdΙloυ.

Στoι1εiα βιcλoγ(αg τωv Myzιls pefsicae/Myzus
nicotianae Kαι τηζ ανθεKτιK6τητdg τoυg oτα

εVτoμoKοηrα
Γ. ΡιΙxAΛOΠoYΛoΣ, Α. ΓKΙoYΛMΠΑΣANrΙΣ,

E.'IrEΡΛAKA
ΙcΙ ιΙELLΑS Α.E.

Σ,jιrφωνα '1l.ε v6α cτ'oιaetα τ'"σ. 1ην ταυτ6τητα τ,;l'l

ειδ,δν τη; "π'ρα'lcντ1-< αφi,δα; τηi ρaδαxυν'.αq" πιρoνi-
πτει ,μεγd.λη 'Ec&δoτη τoυ εiδoυg M}zus niοotianae
πoυ ευ;1iθη ν,ι π?aο6αλ).,Ξι τηγ ρoδιxtνt,ω:τoυ6 νoμo'j;
Πιεpiα; xαι Η1ιαθLα-:, r,οιθ,ιil6 \α'' τaν τ"α-τνν6 ce δ)'τ1

τηv Eλλ1δα". Eυ'p6θηcoιν .'a'[οηc' ηrο,ρφ,j; των εντ6μω'l
α:lujsν τ,''l ;',οδι-ιδο'lν ε^γγaνi, ;cλλ'ιπ)'ιι'-ιι'}δ (oi'..

τσ" ,5τ'α εντaψοττδ")α, ευρ,dθη 6τι eξωπλιilvετα.L ψ€ τσ.-

16 ρυ,θ1ι6, δτ'' ωφoρ'α xα'. στ7. διio εiδη y"α'' δτι. o τι5ττr'ζ

τηΞ aoτερωcηζ που χpησιηΙ oπaLε[ τo 6ντο"ιo γcω την διi,-
στα5η ΞυJν εντομoxτiνω') etΥα'. ο i,διo; ιιε τry i1δτ, ;ε-
ρ,.Υραφ€ντα Υ''α ττΓl Ferr.ara τη'" Ιταλiα.g.

ι2

Αταr'ελεqματικ6τητα τoυ ΙMΙDΑCLOPRΙD
σiηv Kαταπoλfuηcη αφ[δων σε ρoδαΚιVιdζ

και βαμ6dκι.
ΙΙ. Λ1ΠΛοYKΙΔHΣ και Λ. NToΙηΠPFΙ.

BΑYER EΛΛAΣ ABEE
To Ιλ1ΙDΑCLoΡRΙD (π''oτα"θ!'ν xa''νl' llr,μα) eι'-

νι.'' ι,ν!.z 'l!.l. :'ιτ''',ι''z:Lνο'' δρα.;τι.xi1 oυτ|'z τ.'') 'ιν'iιτ.Ξ''

s:τsι e;[ο'r; ','Ξ1- '/-τι''l-'.'/-'iι αρ&δυ., τ|ζ νL1,ρaτ.')l'ν''D!.'iε1..

Σττ1ν E)')'ii L..''ιε-.Li''l i,')''l'ιllγ. δrιx''ιιθ.cττμa 5-τιν ^ιι-

τα.το)'!'ιτ,ιτ, Ξo'ι 7.':.7''-ι)ν 3Ξ 
'rJδαx''νL!'q 

r'α'' βxψ6ατ"ιa
ι'-|' 7'').' :'l'ιΞ'/.'i, z:'r, ,z7''. ^(!.α τιE δδο xαλλυ'€'ρr'γειε;
(199Ο. 1991) . ::'.: :::'.''7-!..: Β!.'οιαq xαl Αλεξ&νδ,pel-
.l; H',ιυ'\i'ι.;. Σι .')'z :;- -e'.C)l'''z;α ετi€}'ξ^f1aγ oπω-
pω'ie; ιL:' jι.'ι6z.l.::'':ε:-Ξ:: '''-Ξ :'/..'l"Γι γ"αι y:ατx' τc δυ-

ν'ιτ δν ο'γc'. ;'','-.' : : τ, ;'-'. :;' l".''', L-- L l'i |.δ ε q. Χρηc ιι,ιoπ o'- -

ηθηιe :c z7'!l.'..' -).l','-'') : :'J'/'7.'..1i.'.τ,'''.!' ω' / o1ια'δ ων ο e

4 eτ ιν :i.'l,') :.. Ξ. ?'τ L z'''-ξ ι : τ,'ι.ε ι', ι 1'i : zιiι,'ι6 ; 5'Ξ %αΘ €.

r'z['rι.','-l- ιl". Lz:t':'lΘ'"''l''. '.ιι:'''r,:τ, ι.;:|,,'η', t.',)- e6l.r-
,;'i.-ι' 6: 'ε',7. Ξ''\'.ΞijΞ:. .' )zQ',-|-; '/.7''. τ' 7-'.)'r'r''-1 '7'1,'ic^τ,Ξ

^.{,.7' 1'{ι'ι z)'4'. 7"'τ,ι'.''''.'7a.a!}'\Ξ'rτ, d.'sC).C^1i.L.. Τι. α;.'-
;ε)-i:',:.ι.:i. 'l,:ι', ;C}'!.l ''7"λνa;a'."{ι1'.y-ι zz.'- ^1'.ι :''Ξ δ'ι,'

zl)' t''.'.''^,' :'. ε :. Σ : ην . a7' 7'7":/'.a i 2 7'.'5r")'η^1 i'a Ο.Οo5%

^\.L). :i7': ll)1l, d2ιcτ'; ιxτ0' AB-B0T 10Ο xωι διciρ-
γ-ι'.'L ;*'',μl L;C 20^ηqι!ρe;. 'Ενυ.-'- 

Qεxrιoψ6." iιταν α,ρ-

zε:6 -: ^';'.z 
=τ,ν τi'}'ιbτ, dλη; τηq ιωΧ\ceργητcxi1€ πe-

C'.l'7-'''l' Σ''. βι'''-6iz'. se δοs,')'c^(i.α 0,Ο1Ο% Δ.Ο. εiy.a

βL9''ιc Ξ.,')':τ,: -τp -ι'l=e',τ, e6δx','.&δ.1 '',ιετω ιoν Qεια-
sψ6 Χ)%.

Πρ6οφατε9 εξελiξειg σην Kατατroλ6μηoη
του Frankliniella occidentatis

\\-.f . Ravensberg
Κoppeπ B.\'.. \'eilingrι-eg 17, 2651 ΒΕ Berket ev

Rοdenrijs. Τhe Nether1ands.
\\..f. Ravensberg

.\;'' :τ,'ι Ξ :Ξ).'l'.3'Γι τη; Frankliniel1a occοidentalis c;ω
:'t''ιι;l'iiιi' 1e.'.'.οιt,;'.ι €7oνν γ[γει πρacπαθεcεq τ''α. τTt

βel.:[ω:τ, :ιιν $''.')'η,.ιιi.lν μεθdδων xατ,ιiπa\tηι'ηo 
=c 

τa'ι
Β''' :-τ ι. c'''' ;.'l. 4 τ;τ'p ty;θηxων oτην xατ α'πc)liι',ιηsη' τo'l

Τhrips tabaci. Ε'.sαγω"γ'€; τ,oυ Αmblyseius οucumeris
:-.:i}'i,{''τzz.', ι,LΞ a.ιΥ α.2,'θu,ι6 τατθ' ει,οαιγωΥη 'xαι' 1'oν α-
'" :'*,'. L ε| ι-^ ο\j ce ω y. Αy απτ6 oαoyτ σ.'. τσ' ε1τωΥ aμ ιζ6με-
'/7. T)-+iLι'-α β'i'ωδε[α.q απ,ελευθdρωο\ζ τι.α τγj,/ xαλδ-
:'.''"τ' ι1zι=&5τα,6τ] τo.J α'ρπαxτcxo6 oτo φνπ6. Aρxετoi
ν Ξ C'. ; z ρ α'γ'z' |,| Ξ ζ ^/" ατ α|π oλ 6μη oη 6'δ ο xι,ψ&ξo νπ αL : q. 

Pr, α'-

z:''zi ei'δτ1 του γdνoυ; orius, ο εντυ,ι'oπ'αΘoγδνa; ψν-
ιτ': l' ; Υ erticillium leca nii x αι υ1-ι ε νδπ τ ap ω π αρ &ο ιτ,ω.

ΙΙ'ιcοFiετ,:; μdθoδoι xαταπαλiψηo\Q ε[ναι": 7) 't xρη-
ιτ, τo):l6a'lτεyιωy σαy x6λλα cε φιiλλα λευxαi πoλυε-
Φ-l).gγioυ cτο δαπεδο fi 2) οε xtτρι.νω xα.λι3ψψατα απδ
roskwoοl τ"αι 3) rLρδσφωτα. avαπτυγμ,d,rεE μπλe xoλ-
',.ητ'.ιΞ'c πrγi6gg. Αυτdc oι γdεg εξελiξει ζ y'7-,. o'. 'πφa'-

t9;1 : τ'ε ; συ]_ζητουyτα l.



Frεniιiinie1la occiι1entalis (Ρergande)

iΤ;li'satroptera: Thripιdae) :

'Ενα; νΞοq οo6αρ69 ε1θρ69 Tωv KαλλtφYειdJν
οτην Kρ'fnτη'

N.E. ΡorΔΙTΑΚΗΣ
Iι'oτιτο$το Προoταoiαg Φυτιυν Ηρακλεioυ, 71 1 l]

Ιiρ<iκλειo

o θ''.;ι: ττ1Ξ Καλιφb,'";ιι;, Frankliniella occidο"

iltalis, ττ.L?σ'ττl?^iιlτiy'ε "iια πρω-.τ1 φo'7α cττ1ν πιπε'ριω

flε''ll,ιοτ'τ';|.ου Capsicιlnr annym ex.' Sonar τ'r1ν ,.1).\ι-

Ξ|9Υη.|'y.il τι;ι|ο'δo 1987 - 1988 οττ1v Ι'ιρb;e-,,ρα' τ'ρa-

xα'λ'drιτα; οa6ι.ρ!; (1ι ιιd;. Tα επδ1ιενα δι5ο x';'6νια ε'

ξα'πλιb cτ; :ιε cε i,λ'ε; τ'' -< Θ aρψοτ"ητ'' αι!:'g τα}'λ'.'!''pγ eι,ε.

:ε δ)'τ, ττ1ι Κρ\ττ1, ?:ι'cal ταρ'αττι?i1θηιe νι' πρosd'ilιει
τ O i ε)'Ξ' )τ..'ac γρ δ'l a υτ αL0 p ιaq xα' λλι !'','^( e'.ε -Ξ γ.ηπ.')τ''-

v"ων (pα.:δλ''α', τ'ο'λ''ιi'θ'"α, φ,:d,oυ).α r.λπ.) xeι τη νε-

αz'ii βi'':l'ο:τicτ1 "γe''τcνιτιby αη1πΘλι6y. oι ν.υρcωτe''e:.

(ημι6c rο'') τ1..!τ.&)'Θοz i1ταν ^;a'l'.τi' 7r)'ιb'pιυοη των φ'jλ-
λι'.lν, εc7.z'ριb jΞ''3 στo')ζ xα'crali xq.|' στ. :τdλεy.ο; 1ι:

σ'i.aτ{)'Ξσ',\\x" Ξην iΞg'?αJ}6?pι!.τ1 i|'λ'' την n'O'.cτ|'y'^it υτΕ''-

6 ι'θlβιο\' E ε'sιε ρογ z",,'L' α.ν'α'ττυξτ1 βoτ,ο,6τιδz. Botryti'
cinerea, 61τt φρ,ιο!\q' λdγω :'i;ξ:ω; τη; επιδ:pμiδe;,
πoλ'υ γι''τp6 το:r';τδ nιαρτδ,δεsτ1;) στη'γ τεπoνι&, xs''.

αν 0'πτυ'Ξτl -" ο' ) β 1-y.1τ ι'' 
i' ου Ρ s eu c1omonas l.i ri dif 1ava. Σ Ξ

nρc^l'σ.τ!'D'i'.y.!3 πιραττ,ι2i15Ξ|'ζ τc 6ντq:'ιo α'l:6 ι,yτο'οι''.

να' ι'νl'πτ6ξeι 10 - 12 γ'eνι{q την xαλλ''eρ"γτ1τιLii περi-

cδο (Σ'επτ. - Iο,5νιo) . H cy"dcη ταlν φuiλων εiναι 9 θη_

λυιθ.: 1 α'',ceνυxδ πoυ δεi1',,ει θη,).υτ6xο rαρθενoγ[.'ι'
';:τη. }Ι 7.^r1'ι.''x! q"lτ'''iLΞ.d)τ''ση e[νω'' πoλιi διicxoλη. E
α";οιΞ)'?3',''7'τ''ι"δττγτ,ι -'ω') ταραxxτω βιoλoγlr"ιilν sy.-

.9'''Δ'i y"l'ι α-:θEγe ι ι''ly eξετ αζaντα'. : Αmblyseius bekeri'
Stethοrιls ip., Macroiophιrs ca11iginοsus, Mttarhyzium
anisipliae. Σ: jγrι ;ztρα4ια ελιυοτιν'6ττ1;z; 8 y.2ω1'ι&-

Lω'l .,i' j'','-!'l1''l ','.'iμ'''l; xi.,γzla;. διαπιcτ:ιi'θηy.'e δτυ '.'-

nrax 460 m'ι,40o-50O mlι max 580 rnμ xα'. το Φoι3'

ξ:z' 580ι68Ο rn',.. rnaΧ lτΙ|,''' ei'/'1"') τη 1ιεγαλsτε0τι Ξλy"υ-

--'"tl.-n-"'

l-{ cυμl'περιφc.ρα των μελιοoιilν στιζ φωτιζ6μεVεζ
κυι|'lθλε6

Α, ΘΡll,ΣYBοvΛoY, Σ. ΣTYΛΙΑΝOY και
x. XΑTZΗΑD{TΩNΙoY

Eργαατξριo lvl,ελια/μiαq - Σηρoτρoφ[αq, Θυ,ρlδα277
Αριι:τoτ€λειo Παν/μιο Θεα/νiκηg.

'ΙΙ,El 'iie,λ|:οια e'γxz-'αC-"&0^ηy't"ν :e lιυ']lJ,i'ε; i'ι9 '|1

;ρ'6cIJ.a 1''!ρo; τo'lc :'.';τ'',,;:l"ιl':ι&', ηιε απδ lδ''τi'6 τiα.'1.''

δ'αcτL.-aωι 15y'3Ο mc (φω;:ζ6,μεν'o; xυΦdλ:;) x"q''-

:':';:ι2l3 l'"'Ξ τ1 ι''/λ-,'τ'υ'\τ1 xι',. η 1lιπεIJ:ιφ: ''q' a'')υq q1g '''
c iρ''t]'-a'.'- ]'i ι :'' ι. τcυ p,p[ cιc",':-::'Υ 5 Ξ y'σ'ν ον''y'.}ι ζ y"υΦ'i'-

).'εi (γ&7:'':2:;) . 'Oλa τz peλ:.τ=cα εi1r'i z.Esλφd; Bα-
ο'.)"';sgΞ -"r,; |'δ''αi ηλιxtαi, iεxiνη'sL'l l]ιε τoγ t;δco πε'
pi'πC'ι c.";,'.'t,,''5 ',ιg,λιccιily γ'1''' 1"η' tδυα €xτατη γδνoυ'
o'. ;ι'.:'.=τ,'''',,=e'': i'"'λ:.τ,s1-'t Ln6 

=ο 
Ν[.αr.l τ:'l 199O ,1ι6-

χ,.',. τ.' \Ι}'''z "o'.l 1991. Tz iti'i.οι'.ω:τ,; φωτιαμ6ν'ε;
z"υιi.,d}.εg cι cγ;!cτi i,J'Ξ τaν ψλρτ'lgx etγων xα}''3τερη α-

ν 1; :υξη την' _\rcι'ξη, xαnαy θ'λων α.'l ημερisια μεγαλ'j-
τ e ρη πo : δ ττ1 ι α' ζα7.αρ cζ'3ηL σ. ρ aυ' i1: αν λι^γ 6τ ε'ρα επ ι θ ε -

τ,.l.{;, ^i1ιιν :ε zι)''lτερ^r1 υγιειν{ ιατ&,sταaτ1, xσ]' ^ιi;i''

iτli αν r Ξ ?'' 5 3 6τ e''','i Υ 6ν o τoυ: χ_Ξ ι.l ιs,, ιγ o'5 ; μ {vε ;.

Πoλλαπλ€q εKτρoφdζ,μεταξoσKωλ{κων
σTηv Ελλdδα

Ι(.Γ. ΔoYΛΙAΣ, Σ.Γ. N'Ι]EΝToΣ
Aηlμοtικξ Eπιxεiρη'αη Σηρoτροφiαg Mετιiξηq

Σoυφλiου

Ι1 Στ12oτ'ρaφ|'α' "γ''α ιτγl γωρα 'γ"'l4 'ψ€y'il'' το Β'.
ΙΙ α1 τδ :'','.'.'' Π 6λe1rc α.ποτε)'a'3'c e'δ'ιν ηιιν'δ x"}'&δ o τηa
7'^{ ? 

rι τ c^t.i )': ο'.τ" ο ν ο'1ιi α ; \' L L'' Ξ c' ?'. σ Ψ€ν e ; π e ρ'" C'1'iζ, 6π ι'-l ;
cτc N. 'Eiδ,pου, "i,ια"l ο sπr"υδι''δ:e?a; τcηιdα; απzaa[-
i'ηcη; τι'.lv lιeτοι"xυyl . Σ^,i'ιop,α, υcτε'ρα" α'π'6 ψια" πeι?t-

cδC ο'l',:γ''|l3 3\J?'?iyJνLδ.τli, &ργ'.cε να εxδηλιδνετα',. x&.-

;''''c e',.δια'γ(ιρcν απδ τ,:ραγωγoιig ν7" ξ1'νασχoλτι0α3';

ψΞ 1,τi 5τΙ:Joτ,',r:Pια, 'δaxι',yα("oιταζ ν6oυ6 τρ6;ο''l; xα)''
)''. !,7γ ει αq r,ιc'' ι p'. α;, ^rJ'ε ; ηι ε θδ,δ oυ ζ εy"a ρ a φ^ηζ π oλυγoν l _

::.ιilν φυλιbν 1ιετα'ξoοv'ωλ{xων y'L'" n?σ'Ιψσ"τcττ,o[τρ'!i

; :)'λαπλιbγ εx'τ p rιφ ιj1y'|ρ':!'5 α 3uTι') {δ'.υ' xαλ'λ''"e ργητιx1;
τ.'3|'r-'δι. Στη,l E,λλdδα x'αι.γeν''τ"δτΞ?α 5' 6λeζ τι.ζ Eυ-

'Φ-*x.τy"!ξ 7ιi'l,:e: πoυ α"τ''tγ,ι'τ1 εττp!φaνaq"L .JL |ιJ'ετσ'ξο-

iι'ω)'τμa;, (Ιτeλiα, Γα,λλiz, Βcν\^1α.ρteι' Ρoυ,1ιανiι:,

Σ. 'Eνιυ:η) cg eπ[-^eδr, '7.'/',;)Lτa)Υa") τ[ντaaL l,ιια. ψ6y''
eyΞ?.φ^i)1 ;τγl ωνουξτ1. Ta oτ1ρorρoφιι'6 Ε'ργα'lτ^i1?.a xc')

Γeω,pγι xo'j Π α.'lεπ ι cτηη ι iου Αθηvιbν 7' οx''l'ιαξε. μΞ επ 1 -

τ'L,7-il' :'.; ;,'ii'απλ!; εττρc'7!1 ΞΞ Ε?"('J"5iτ'?ιαxδ eri.-

;eδο. Ι1 Δi'1,'ιτιx{ E;ιyεipηοη Στ''''a 'ροφ:'α; }'ΙΞτaξ1l;

Σιυγ)'i:.l ΞΞ 5'JΥΞlp\rΙ-ιi?. ,ιιΞ i? Εpγl.cτt,ρ'.ο Στiρcτ'cο'

οii. -: xl.'. ',l-e iε'/'ν.τΥυ)ο!α, πoυ Ι,.ιετdφg.o α'κδ την Ια''
';ι''i'''' ''/'U''. Κiνι', ατδ τo 19B8 ii'''aΥ'ψa1'aiiaLεi φ'θ'ινο-

iω::'ij: ιτ'τρ'-p4;, ιc eπtπεδr" rc,'2αγυl'1c$. Tα δε δ$ο

; z i.ε'lτ :'' 
|. g' 

x';';'Δ',l 
ι α δ o l' ι',ι&ξe'''1 ι o eπ ι τυ1 icr 5 π cλi' ο: πλ j;

eτ'. γα)''. ; τ 6' ι z' l e ; aτ"-, 7 ο1l ;' .J.τ δ τ'").'' ; A π,ρ ι λ i oυ ι ι d1 ρ l

ι 27 !'. oτ"τi ι6 z ι"'υ. T q. ./"πο;a)'ξ:ιι αt α" εt",'z'. ε'i0 α'7 ρυν'
τιι& τι-'' ; c:z'5gτc-'. 6:ι δυo :πιxαλυπτδ,μaν's.ζ 'Ξy"τΡa'

Qi-: ττ;,, i'',c'.iτ, y.σ.'. |LL.r''.(),?| Ξ'Ξο φ'Θ'"ν6τrυ;ι:ο ε{ν'a: δυ-

ν ι'τ€ 3 ^,,'. ι. : ι ; Eλλη ν l'l:'J ; ε δ α φοι).'1'r, ατ ο)'oγ'' ι'!' ; συν θt-
x4, τ'ατ'.;::υ θι διi:r:: νjα, δ'''ωcταCτι ''i'rl, 3τ;?aτcο'?!.a!-.

σJγ,6χΞια τi,a oπ'6ψΞνa τεd1og
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α) Περιixει αρκετ& θρετrτικδ
crτoιXεiα. Συγκρrτικ& με τα xημικ&
λιτrdoματα τrεριδ'1ει μικρiq τrooδ
τητεg ττooδτητεq αζδτoU, φωσΦ.
ρoυ και καλiov. Kατ& μδoo δρo η

<<xαrvεu,μEvη κoτrριδ> περιExει 5 μi-
ρη dζωτo, 2,5 μEρη φaroβρo και
5 μδρη κ&λr oτoιq yιλΙoιq. Eτrιτrλi_

't'oυ oδ. ιΠ. Nτιv6πcυλoυ
ov η κoτrριd παρixει oτo iδαφoq
τroλλd απ&vια θρεπτικ& o-τοιxεiα,
δαα τo ζδo τrαΙρvει αττδ την τροφη

και δεy τα κρατdει oτo oδμα τoυ.

β) ΠρooΘδτει στo Eδαφοq τro}.-

λoι}g καl δι&φoρoυg μικροoρYαyl_
oμoι)q. ΑuτoΙ ετrιταxJvoυv τηv cΓπo-

oδvθεoη τωv δrαφδρωv oρyανroκiu
εyδoεωv και διαoπorjv τηv oρΥcΟ/:-

κ{ ουαΙα.'Eτor ατrελεΦερ<i,ιονταl
τα Θρετrτικ& oτoιyεΙα, τα oτroiα ειr
ριακδμειlα υτrδ αφμoιδolμo μoΡ
φfr πρoαλα,μ6&voyται αμEoοη α-πδ

τo ριζικδ αδατημα των (μ-rτδv.

y) ΠαoEyει ooγαvικf. H oργανι_
κη ouoiα 6ελτιδιrει τη oυαικη oυv-
θεoη τou εδ&Φoυc. Eτoι uετα6ir}'λει,
τα αμμιΙδη και ημιαμμδδη ξηρα ε-

δ&φη, και τα κ&vει τrιδ oι;yεκτικ&,

με crπoτδλεαμα vα μπoρoιjv ιrα δrα-
τηροιν τηv υγραoiα τoυq. Tα δε
αuιεκτικ& εδ&φη (τrηfubδη και ιλυ_

oτrηλδδη) η καπρι& τα κ&vεr τrιδ
αφρarrα και iται διευ.κoλιjyεται o α-
εριoμδq. η ατβγγιoη και η κατερ-

γααiα ται.,q.

δ) Δiνει o-τo Ξδαφoq oρμδvεq ρι_

ζo6oλiαg, βλαατfrαεωq και καρ1τo-

φoρiα;. o: oρμδvεq τrαΙζcn-,,v αrrοφα-
αιαrικδ βλo ατrμ αvicπτυξη' τωv
g.πδν.

'E;oιrrαq ιπrfuη τα,lg τrαρατr&-
ιιr τrαρicyoιπεg, μπoρoδμε ι^α εξη-

γηoα.,,με, τα ειlιroiκ& crπoτελioμcrτα
τroυ i1ει η κoτrριd ατηv αv&rrτυξη
τι.ry s,rπiv.

Στηv εγκcrr&σταση εvδq Goυ o_

τrωρδι:α εvδεiκιη.lται ιlα ριxθεi oτo
iδαφοq μαζΙ με τα λιτr&oματα τηg

βααικfrg λΙτrανoηq, πoυ περιExoυv

φωαΦρo και κ&λι, και κoτrρι& πε-

ρiτroυ 4000 - 5ο00 κιλ& και vα

τrαραxωθεΤ oε β&θoq 25 - 30 τrδv-

τoυq περiπoυ. H κoτrρι& μπoρεi vα
δοθεi oτα δδιrrρα και <<ατoμικ&>>.

Επι,6&λλεται να εΙvαι yωvε,μivη. Να
αι^ακατεδεται μαζΙ με xδμα (κo-

πβxωμα)' Η καλδτερη λJαη.

Toυ ou0ρΦπoυ
δηρoq καr τo αα6icrτιο τroυ εivαι
ατrαραiτητα ατo αι.θριbτrιvo oδμα,
τrρoEρxoιl.rαι κυρΙωq crπδ τα λcrxα-
vικ&. Πρδτrει ιrα τovιo-τεi δτι τα ":τε-

ριooδτερα ατrδ τα ανδργανα o-τoι-

xεΙα βρiακoιrrαι o-τα λcrγαvικα ιrπδ
αφoμoιδαιμη μoρφη, yια τov &ν-

θρωπo. Kι' αυτδ δxει ιδlαiτερη oη-

μασiα.

1) ΑΣBrEΣTlo: ΠεριΞxoυv κuρΙ-

ωg τo oiλιvo και τo απαv&κι και
ακoλouθoδv τα dλλα λαxαvικd.

2) ΦΓΣΦoPo: ΠεριExoυv τα
κοιrvoυτriδια, αγyα-,lρ&κια και τo
αrrαv&κι.

3) KΑ^|: Περιδxoυv τα αvτiδια
Kαι τo σπαν&κι. Kαι ακoλoυθoJv τα

μαρoιiλια oαλ&τα, oι ιrroμ&τεq, πε-
τrδνια, αγyoι.lρdκια, ρετrαv&κrα κλτr.

4) ΘElo: Περι€xoυv τα λαxαvι-
κ&, oι τrιτrεργιδq και τα κoυνoυττi-

δια.
5) ΣlΔHΡoΣ: To απαvdKι, μα-

ροιjλια και τα αvτiδια Exoυv αρκε-
τ{ πooδτητα και ακoλouθoJv τα
&λλα λαxαvικd.

6) lΩΔ|o: ΠμΙπο δρxεται τo

ΔΕ!ιΤP0κoMl}fi θΕMAΤA
H troυlμδτnτο Toυ εδoφoυζ - 1l oπoυδoloτnTο Tπζ to]lμoζ

H γovιμδτητα τoυ εδ&φoυq δεv
εξαρτdται μδvo απδ την 1τεριεκτl-
κδτητd τoU, σε θμμτικ& oτoιyεiα.
H yovιμδτητα εivαι η oυιlιαταμi,η
πoλλδv παραγδιrτωv. Kι' αυτoΙ εi-
vαι. Τα θρετrτικ& oτoι1εiα, η ευνo'i-

κfr μη1αvικ'fl oδΦεoη, η fuρμoκρα.
αΙα, η υγραoiα, o αεριoμδq, oι μι_
Κρooρyαvισμoi τoυ εδδφoUξ Kαι oρ_

μδvεq ριζo6oλΙαq. 'oλoι oι τrαρατr&-
vω παρ&γovτεq, υπδ τov καΜτερo
oυvδυαoμδ μαq δΙvoυv τo καλJτερo
απoτiλεαμα τo oτroio μεταφρdζε-
ται σε μΙα καλη aπδδoαη τηq καλ-
λιδρyειαq. H κoτrρι& σιlμ,6&λλει α-
τroφαoιoτικ& oτην γovιμδτητα τoυ
εδ&φoυq. Αy και τα τελευταiα xρ&
vlα η κoτrρι& κατ&vτη,αε <<εiδoq τro-

λυτελεiαq>>, δεv τrρE'τrει να αγνooJ-

με τη:ι, xρη'oιμδτητ& τηq. ΣΙγoυρα
ατα vεαρ& δειrτρ,ιiλλια η κoπριd
δρα ευεργετικd αrα φυτ&, και υTro-

6oηθεΙ απoφασιστικ& oτηv καλfr α-
vδcrrτυξ{ τoUξ. 'Eνα καλδ ξε,κΙvημα
στα φυτ,&, θα ετrrδρ&oει ιKαyοπoιη-
τικd για τηv τrαροrrrEρα αv&πτυξη
ατα. επδμεr,,α δτη.

Η κoτrρι& E1ει τα eξ{g τrλεovε-
κτ{ματα:

Tα lηoilIo r0l n ΙρnσIμ6τnτo Toυζ σTn δnτpoφi
Mδλιq τα τελειrrαiα xρδvια ανα-

y'vorρiαΘηκε η διαιτητικfr αξΙα των
λαxανικδv. 'oλoι oι ειδικoΙ ατιoφ&ν_

θη,καv δτι τα λαxαvrκd εiναι ατrα-

ραΙτητα yια μια <<αωoτ{ και ισoρ_

ρoπη,μEνη διατρoφfr>>. BE6αια τα
λαyαvικ& δεv εivαι τρoφaξ αν&τrτυ-

ξηg τoυ oδματoq, δτrωq εΙvαι τo
κρδαg, τo τυρΙ, τα cα.lγ& κ.&. Eivαι
δμωq τρoφis, πoυ παiζoυv, xωρΙg
αvτΙρρηαη, τrρooτατεuτικδ Φλo
oτηv υγεΙα τωv αvθρδπωv. Tα λα-

xαvικi αvαλuτικδτερα:

α) Δivow crrov αvθρδτrιyo oρΥα-
νιαμδ τα ατrαραiτητα &λατα. o' αi-
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σπαv&κl Kαι ακoλαJftriv τo σπα-
ρ&yγι, τα μαρoιiλια ααλ&rα, τα
κoλoκuΘ&κια Θεριv& και τα &λλα
λα1αvικd.

) XΑ^J<οΣ: Περιδyoυv αναλoYι_
κ& τα oEλινo, αγγoι.lρ&κια και σπα-
v&κι και ακoλoυθoδv τα dλλα λα_

χαvι,κi'
Ξ

β) ΤρoφoδoτοΦy στoy αvθβπινo
oρyαvrαμδ τιq αταραΙτητεq BΑ-
ΣElΣ για τηv εξouδετδ'ροloη τωv
τrαραγoμδvωv GEΩΝ στα σωματι-
*&,ryρ& (ατoμ&1ι, iιrrερα, αΙ,μα).
Tην αιrτΙδραση τωv oωματικδv υ-

γρδv ρυθμiζει η τrεριεκτικδτητα
τωv τρoφδη/ ατα θρετrrικd oτorxεΙα
φωαβρo, θεΙo, αo6ioτιo, κdλι και
μαγu{oro. Ατr' αι.π& τα oτoιxεΙα
ο βoφoρoq ,καi τo θεΤo, πoυ τρo-
φoδoτεΙται o oργαvιαμδg κυρΙωq,

crπδ τρoΦEs ζωiκ{q τrρoδλευoη.q
(κΦαq, τυρi κλτr.), δΙvoυν oυufrθωq
δξινη αvτiδρααη, εvδ τα ατotxεΙα
αo6,Eατιo, κdλι, oΙδηρoq, μαγvfr αιo,
δi'rα;v β&αειg για 1rα εξoΦετεμL
σoυν τα παραγδμενα oξΞα και vα
δδooιlv τηv αλκαλικ{ αvτΙδρααη
τoυ αiματoq. Αι,,τ& τα ατoιγεΙα πε-
ριδ1oιlταl oτα λα1αvικ&.

Ξ

γ) EΙιlαι τrλοδαιεq, σΧετικ&, τη-
yδq βιταμιικbv και ιδiωg τωv βιτα-
μιwΙ>ν Α B C. Tα τιεριoαδτερα λα-

xαvικ& και ιδΙαrg τα voyπ& τrρ&αιvα
και κΙτριvα λαxανικ& εΙιrαι τrλοδoια
oε βιταμΙvεq A και C. o ζωμδq oτov
oττoΙo βρζoυν τα λαχανικ& εΙvαι

τrλoδαιoq ατιq βιτα,μΙvεq B ,και 82.

Η βιταμiη C αφΘouεΙ στηv πιτερ-
γιd, τo απαρ&γγι, ατrαv&κι, τrΙαα
και λ&xαvα. oι ιrτoμdτεq, TrιτΓερYι-

Eq, oι τrατ&τεq και τo σπαv&Kι, τε-
ριδxow αρκετ{ βιταμΙvη D.

I
δ) ΠερrExoιlv αρκετ& θρεττικ&

ατolxεiα. E&b κατατdoαοιrrαι τα
δcrπρι<r και oι 1τατd.τεg κ.&. τα o.
τroΙα τrεριδxοι.lv σε μεY&λη αιrαλo-

γΙα υδατ&ι€ρακεζ και πρωτετvεs.

ε) ΠαΦxα;ι, στο στoμηι, τοv

απαραττητo δγκo για τη λειτoU'P

γiα τoυ. Εiναι γvωατδ oτι το τrε_

τrτι,κδ αι}o-rημα ixει αv&yκη ιrριo_

μEιloυ δγκou για \rα λειτoυργ{αει
καvoyικ&. Tov δγ,κo αυτδ παρδxoιrν
τα λαχαyικ& και ιδTωq τα φUλλd}δη
(λ&xαvα, μαρoδλια, αrrαv&κι, 1oρ
ταρικ&), τα οπoΙα επειδ{ τrεριi-
yα.rv μεγ&λεζ τroσδτητεq vεΦ και
αρκεTδq κιrττα9Ιvεq, βoηΘoδv τη τi-
ψη των dλλωv πιδ αu.μτετnlκvωμδ-

ιΦv τρoΦv και ετrιτrλioν πρoλαμ-

6&ιroυv { κdι Θερccπεiouv τηv δυo-

κoιλιδτrμα.
oτ) Bελτιδvouy τo γεJ'μα, με τη

δρoαroτιlκδτητ& τoυζ. Πβyματι
τroλλ& λα1αvικ&, ετrειδfl crυvδυi-

ζoυv &ριoτα τo xΦμα, τηy σπqP
γ{ τωv κυττ&ρωv, τr}v περιΘκτιK&
τητq σε yεΦ, τrτητικ& αιθερια, i-
λαια και πολλ& dλλα Θρετrrικ& oτoι

xεiα, καΘιcrτoδv τo yεJμα τoU αv-

Θμirιroιl ιδιαΙτερα εux&ρι,σro.

ΝΕIEΣ Elκ\ΙtoΣEΙΣ
Κυxλoφ6ηioε τo 3.o τeιi1o6 τoυ

περ:oδιxo0 d,ρευvα6 xαι \δγoυ (6-

πω; τo τιτλoφορεd o ε,x.δ6τη6 τω)
.qAνdζητγioειqu τo oπo'to εηρlδ'ει o

φιλ6λoγo; - συιΥn1.'ραφ6α6 .{'vτιbνηe

Κo\''c[δωq ατ6 τη Β'tρoια.
Στo τεiγ,oE αυοd oυνεpγ&iζolπαι

μlε διdφο,:α &ριΘρα τoυq, o oμ6τ,ιμο6

xα$ηγητ\e τη€ Φιλoαο'φcxiβ 
^τc6-Ξτoλoζ Bαxοιλ6πα..rλoζ r,rε ττ]ν {r,ελ6-

τη aσJ .ιΠ,po6λ{1-r,ατα αναφιe'ρ'$ψgγq

στην !xaa'P[α. τη,Ξ πε9ι.o'γi1E θεocα-
λονixη; - Beρofαg &Φτ&. 1,α',μθoι τoυ

74oν αιιbναu. o ιoιop''x6; Γιιilρryo6

Χιoviδηe μ,9 τη|y eηιCtω τoυ για τo
'Φfιy.εδoy:'x6 ζηt1;ι,t""' .

o Aντιbνη6 KολτoiδαE με η,γ
eΘ',,cλoγιx1i 1lελdτη ταl Φι Κoυτo6_

6),αaot - 1. H γdvεη τηg βλqxιxγiι
y.ωι xουτafiλαxιx{e γrλ'ιirooa6. Eτυ-

'.ιο\oγiα 1t:lμ o"')δμ.σ'1oζ>.

Eπ,i'oη6'δηη_ιooι,εliεται &.ρθρa τoν

φιλ6λoγα.l - :lι,γ^1'ραφ'θω wιL σ}νερ-

Υατη 1ηζ (dΝΙAorΣTΑΣ> Θωβ
Γα,6,ριηλiδη με τiτλo: oE ετυμoλo-

γiα τoυ oν6p.ατoζ τηg Bερoiαg>. Mε-
λθτη τoυ θεoλξαl - υa1cα Σ&ffi'ι
Tod,xαλoυ μ.ε τη δalτερη oovd1eια

ΥLα τη Bυζαvτινη ΙΙα,2d,δocη. To
διτiγη,1l'ι τoυ Γc&lννη Tξαvf: .To
γ'σ)p'&'ΥLa> xω'. dλ\η aνδιαφι1ρoυoα

njλη.

T6λo; γiνεται γνω1ριμiαv μe 14
pc6λ'tα xαι 4 πeριoδιxα t-ιε βι6λιo-
τ2cο'υeq τωy Γ. xιoγiδη xαι Αντ.
Koλττ[δα, εy6 στο eξιiφυλλo δηηlo-

cιε6εται φωτoγραφiα ταl ''oλγaνoυ
(ι*γαλμω) κoν i1των' ξν,ι ααδ τα"

τ,ρiα πα'.δι'&' τoυ B1ρη xαι ωδελφδg

τηζ B6ρoιαζ ι'α.'" aηζ MieζαE, εγγo-

v66 'δε τoυ μυrθιxorj MαxEδ:6γ'α.

ΓΙANΙrEΣ KΑΡATΣΙΩΔEΣ
Τανα'ια?υac' 19#2 - ΒΕρo'.α

'Πα απρ6ooιττα,πιq δnμoσι6τnταq
Σε ,δι,&Ψorρεg εxδηλιλ:aι; τυ.1αdvοι yηζ) πωpδνπεg στα ,eττ'β.iνL&' τoν

y,ι 'σIJyαyξΦe &,τψα &,γι'wτα. oe γαι,ρ'[,τηoαν xΦL ebc'αν δτι τoν γνω-

ψθ.q, πoιl exeiη.oι μω6 6xoυν αxo6σΞL ρξoυv απ6 πoλλ& aρ6νιω.'o τ. Xι_

t1διω6&"oeι.,oτα,διd,φορα $oα μαζι- oviδηE απ6'ρηce γιατi'61ει 17 γρ6'
x^{E ενη1l'6ρωσηζ. 'Eτσι πρo *αupα\ |lLα' ror \τωl exei νoβρyne Φσ.L d'-

(oυγxεxρι.μdvα τοlν r,eρΦαρθvo Νo- πoxλ.εtεται νω 11ταν α,υτoa εχεε δι-

6,μ6ριo) o oυlερry&τηE μα6 x. Γ. ε,ιlΦυyτd,; ιlπη,ρεoι,ιilv. T6τε &.κoυoε

Χ:ονiδηe οτω αγxωiν'ιω1σ, νξoν γ"1,''- να' τa\J 'λjyε ,qI(d,ριε Χιαviδη oαE

'ρto'l τη6 Nφαρ,1iωE ΙΙοaρiα6 (πρo- γvωo|ξoιτ'l"ε ν,ξ'cω αlΦ τι.ζ oΦλr<
cιλτj,θηxε σων παjλη66 νoltσ"?xηζ τoυ Πε,pt'oδιxo6 NΙ'A0ιΥΣTA,.
eτηv Κατερiνη) ,ouvαvττ}θηαε με ,1Δεv φαvτdjζeoα'. π6ao ,πtγτιvτ]_

δυo ωγvιλoτoυ6. 'Eταv oι σJμπoλ,- θηxαr, μo'ι} ε'iπε' u,διαπι'oτιbγ'oyταζ

τeζ x.1l. Mτ]τoαλαE (Δ),vττ]g ΓεΦρ- 6τι 61ω φiλoυE τ,.αι, ψ€aα απ6 ιg
γtωq TΙιqρiσ._<) *αι T. Toiτηq (Δ/ αττ]λε; τoυ π'εριoδ'ζ0ζo6>.

vττ]6 E,0wxτ]6 Tρ&πdαE Kατφi- Ι.A.K.
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0 ΕΤFιΣlOΣ χ0P0Σ TI{Σ MAKEΔ0NIlffiΣ EΣTIΑΣ

ΣΤΗN Αθι{NA
Πραγματoτroιfrθηκε Kαι φΞτog

oτιg 15 Φε6ρoυαρiου o xoρδg τηg

Mακεδcvικηg Εcτiαq δτrωg κ&θε yρδ

νο στ3 Xiλτoy. Tηv εκδηλ:;oη ετi-

μησε με τηv ταρoυσια του o Πρδ-

εδρoq τηg Δημoκρατiαg κ. Kc,:vατ.

Kαραμαvλfrq, επΙτιμoq Πρδε'δρog

τηg Mακεδoνικfrg Eoτiαg. ΠαρευρΞ-

θηκε δλo τo Διoιr<ητικδ Συμ6oδλιo.

Tη xoovι& αυτ{ δδ η,κε ιδιαΙτερη

aμφαση oτo Mακεδoνικδ θΞμα κι E-

τoι θα τrρoρoJoαμε vα ouoμ&ooυμε

την βραδυ& Mακεδovικfr βραδυ&. o
κ. N. M&ρτηg, τrρδηv υτroυργδg και

Πρδεδρog τηq Mακεδoνικfrg ΕατΙαg,

μiληoε oτηv αρxfr για τo Mακεδo-

ι,ικδ ζiτημα και τρoκ&λεσε tvτoνo

τo ενδιαφiρov τoυ τιoλυτrληθcιig κoι-

νoδ, τrερiπoυ 1500 dτoμα.
i Mετ& τηv oμιλiα τoυ κ. M&ρτη,

επηJΘυvε xαιρετισμδ η τrρδεδρog

τoυ ΛυκεΙoυ Ναoδoηq κυρiα Kαiτη

Ταiταη η oπoΙα με τα ωραΙα λδ-

για τηq Kαι τo στδμφo στη φωνi
τηg Ξκαvε ξεxωριoτfr εντδτrωoη. To

ΛδκειoΝαoJoηg xδρεψε ατηv αoxfr

τov TΙαραδoσιακδ xoρδ με τ'oυg Γε-

ffi.|!!Ιii;

o Πρiaδρoc τηc Δημoκρατiαc κ. Kωvοταvτivoq Kαραμανληc. H 1oρε0τρrα Να-

ι.i ''_;::'ll'; c.J Τ3.; Λ E,''.!. π;:οοι:-ρεl τηv αvθοδf'ρun oτοv Πρδεδρoc τηc Δη_

μoκροτΙ αc.

νiτoαρoυg l<αι τιq Mτroιiλεg και J-

στερα oι κoτδλλεq iκαναy τηv αvα-

παρ&oταoη τoU oλoκαυτδματog
oτηv Αρ&πιτoα. oι γυvαiκεg τηg

Ν&oυoαq, δτrεoαv oτα τrαyωμΞvα

νερ& τηg Αρ&πιτoαq τo 1822 για
να μηv π,i'ooυv στα x6'ρια των

TοJρκωv δτrωg ακρι6δ9 οι yυvαiκεg

τoυ Zαλδyγoυ.

Στη oυνθxεια 1δρεψε τo Λιjκειo
Σερρδv, δπoυ δλα6αv μδρog και μι-
κρ& κoριταακια τoυ Δημoτrκoι) τrou

&ρεoαv ιδιαιτtρω.q oτo κoιvδ. Mετ&

τo Λδκειo Σερρδv 1δρεψε και τrdλι

τo Λδκειo ΝαoJαηg τουg ωραioυg

Μακεδ.ονικoιjξ Xoροδq με τη oτολη

τηζ Eτrιoκoτηq Ναo'joηg. 'oλoι
θαι)μαααv τη λε6εντι& και τη x&ρη

oτα νEα τrαιδι& τrου xδρειpαv με ι-

διαΙτερη επιδεξιδτητα και καμ&ρι

τoυζ τrαραδooιακoJq xoρoδq.
ΠoλJ ωραiα ακoυyδταv η φωνη

μι&q ΝαoυoαΙαq με τηv crτoλfr, τroυ

εξηγoJoε δλη. την ιστoρΙα τωV Xo-

ρδv αυτδv, oι oπoΙ'oι εiναι τδoo

oτεv& oυ'ν,δεδεμE'voι με την ετrαv&-

σταση τoυ 1822 και τηv θυαΙα τωv

γυvαικδν.
Τo Διoικητικδ Συ'μ6oJλιo

τηq Mακεδovικηq Eoτiαq

Xαιρ,gτιαμ,Φg' τιιg Πρo€_
δρoυ γ6η1 /\ι.:lκ€ioυ Eλλrrινi'
δωv Nαoιi'σΠli K. Aικατερi'

\mζ TσiτσEl
Eξoxδτατε Kδριε Πρδεδρεl

Απδ τηv τrδλη τoυ Boρρ&' τo

μπαλκδvι τηq MακεδovΙαq, αirδ τηγ

ΣυνΞ1εια oτη oεliδα a9

- κραolδ

Σωτηρη,1

P' 'Δεt-l(ojβ:}.ο. Δlακρivovταt η 1oρεilτρ:ο Moρiq Zoτtroποι]λou ' κol' n 
1υoΙo

v;πcδλoυ, μiλoc τoυ A,Σ" τoυ Λ'E'Ν'

ιο



Ernolδευτlrn επioιεΨn oμπελoυp1Φr Ι0I σTελε1Φυ

επIIε|ρπoεωU olIoπolΙoc σε olυo]tαpoΙoIlric περlo1ic

Tnζ toλtiαζ ΙEl lταλiαc 16-50)ll-|99l
E εxπωιδευτιιli oπιcxεiι}η oτην

Γαiλiα y'α'' Tκ'il'i'ω ξει|vηoε με την

πρ6θ:τη ',.r γνωρicoιηιe απ6 xo'ν'τα

τaυ; τρ6π,rιυ1ζ x'α"L τ.ζ ,διαδιxα.cia;

:e:;:αγωγ{; - οtνoπo[iη'cηζ y"ωι δια-
Οo:η'; τoυ xρ'ατιai6.

B πριilτη ,μz6 eπi.cxα}η, ξετi,νη,oε

oτo MONTEP0LLΙER τη; Γαλλiα;
y"α'- στη''/ 6xθaοη μηχαγημ&τωy χαι

γlτoρ'.αxod υλιxos SΙTEVΙ '91.

Ξεναγη'Θi1xw,ιs α,π6 ξεν'rγo6; τηζ

6zθ,εοη€ *α. ν'q.ζ δ6θηz'ε τι e\y/'.7|''?iα

ν α- γvω,2 i :oυ |'LΞ -ν'. ζ ^/"α,LΥ o'3ι,?γι ε ζ π'pο_

τe,οειq τιg βιcqιη1ανiωq'α,1ρoπcτliν

ψηaανηψωτι*'l τ"ωι των φυ'τlω,ρiωv,

ψηaανi1ψωτα cυγxqlιδri6, ι}εxωo-

μilν, xωλ,λιd?ΥgLωξ x.\.π. 'Βνα 'απb

τι ι'ιην'3ψατα τηι βια;rη1ων'tα -< 
ε['tα.ι

η πλ{ιρτ]9 εχμηχdVιση τηg xωλλι'd:_

τ€LΦζ τ|'q. με[ω'cη τaυ *δ'ιι'oν3 κα'

ρι1arγ'i1;. Θω πρ'€ττo'' οι ωγρδτε'g

ιι,ι( γ'α ωr'τιλη,φθo6v 6τι η oυ'ν'ε1ρrγα-

:[z' u.ικaΡsi νι με'ιιiloε: το xδ'τ'το';

τα,ρ,ιγωγ{; y"c,'' ν'7' γiνουν αvταγω-

";''cτ,.y.ot cττp \ap&.
Στηrv επ'icxaΦi μ"; '3τo οLνoτoL-

ztο τη; ετ'αιηeiωg RΙCΠTIER μα';
Ξ,'ηt,ι6.pα}'ε o Διευθυ'vττ}; τoυ oυvδι-
y"&i1 aν ο,'\''πatραγωγιilν τηζ πa?''αΧh'<

z'. J \ΙJSS-A.UD ΑΤΑΙN ,που δoυ-

λ:r}:: γιι την εψaρ'i'z 1ου, xρΦaL'

ο'j, ειι,φι:.λωψ1νo''l τ"*ι xιi1ια, α,λλ&

;iντc ε'πnhν:ιl,ια.

Tην επδμeνη 'μe α:voδ6 iογ συ'

']Ξ;'ξαττι τ,ci! ιztτ1τ1ιo'3 y-. BU_

B.\LS, που ο7γ&νιιισε τι( en'-'5'ι!6-

ι}εlE irα; 'cτηγ τ.εf.σNi1, εpενιιτ]1t1

aτι ι\αδ€'ψωτω x. TΟRREGRΟS-
SA LAURσN 

'Lα,L 
ττ|)'γaωπ6νo x.

N(xη Tω6ερ ν αραxη ετιτxeφτiixα'1'ιε

το CHATιEΑU COΙJJΑN oτo MU_

RVΙEL ΙrES EEZΙE,RS π,oυ πηρ*-

γeι xρα.c''α'ooνμωoi.ωg Πρodλaυoη;
xι'ι ιοινi1Ξ *zeιν&'\ωoηζ. Σε επi-
,cιo'|η iστoυζ αi/,π,ελιilγ,εζ o ι. CoU-
JΙΑN εdπε:

- 
Ei5ιaq1g τo πιο gyη!μgρωμ€vo

Toυ
Π. Γειοργι&tδιι ΔιευΘυvrfi
τoυ Διεπαγ'vελματΠ<o6

και α'ρNnγoιi τιnξ
εκτια ιδευτιι<rtc επ1οκεΦrιq

γηρ'o6τ πoυ dxει r'e.ρ;fr6g'- απ6 .ε&.b.

B επ6μενη aπi,otα}η l7τανε oτo

a'.νaπo''Θ-Q τoυ BARloN DE c,oUS-
SRGUES με xραaι& xο'-νip xα'τα-

v&λωοηe.

Tα γψωxτη,ριccιxω τηζ π'ερι'O_

χγ1ζ τoΨ M.ONrΓ'ΡE1LLΙER εi',aι ο

μεγ&λoE flt'ρo; (π&νω απ'6 1οο

iτ,αdμ.) xα'' 1 €ντoη 'eτψηγ&ν'-oη
τη; xαλλι6ρ^rει,αζ με oιoπ6 τo 'ψt'

ιρ6 x6cτo3 παραγι*γt1a ταrθιΙ16 xαι

η π7oτπ.&Θει0' τ,zνq για πιbληοη' τηι
πω:αγωγτj; τηv [δια 1ροvι*.

B επicxει}f lLα-ζ ,5τo BORDE_
ΑUΧ ξειiνηοε τa Σθ$'6ατο 23.11.

91 με επicx.ει}η oτo λΙAΙS|ON DE
LA QUΑΙ,ΙTE (τπiτ. τηe πotδτη-

τι;) δπου μω6 ε'vημ'dρωcε o Διευ-

θυ;'τt'1g τoυ ΔιεπωγγεJ.μα'τιxοιi x,

CAMBAR PΓ&RE γ'.'α τoυq τρ6-

πafJ'ζ xα'L τι6 διωδlx'*ciε6 eλdγ1oυ

aτω x'ραcι&. τoυ BORD&{UX, xα-

aω; xαι, ιην ιar,qρtα' τη€ Διεπ'α;1"yε1-

μωτιxτ)6 o,rγ&vυηε.
Στο,'r {,διo μilρo πουoλo6σα,ν y,α]'

ιρxa'.&, τω} oιyoπoιιbν μελιiν τoυ

Διεπαryaλματιxαi πoυ .μοιζεyτυ'π0}'

,οiαοαv μe τιζ μιxrρd6 cιμ66 τoη.
Mdλη τoυ Διεπαγγaλμιτιxo6 τoυ

BO'RD'EΑUΧ eivαι 3.5Φ rσlV9Ξ€ll'

Στlγμιδτuπo απδ τηv εκδρoμ{ oτη ΓαMΙo [Boυ'ργoυvδiο 27/11/s1) sEvlB oLI'

vιER LΕFLoUΝ,Ε). Arcκρivorrαl απδ opιατερδ: Γι,δργoc Toonακiδηc oμπελoυp-

γδc, .Λιjσοvδρoc ΓυμYδπoυλoc γειυπδvoc, Avo.στδσιoc Ποπoδδnoυλoc oμπελouρ'

γδq, ,Παvoγιιbτηc Γεωργrδδηc Δrευθυvτ{c Διεnoγγελμoτικoil, Δηψiτρηc MniZoc

oιvoλdγoq G,q.S., PAUL REHτY nρδεδρoc oγροπικoli εnlμελητηρioυ τηc Boυρ'

γoυvδioc, ,Kυρι6κoc Kυvηγδπoυλoc ΔlευΘυYτic oινoλeYrκoιj .Eργαoτηρioυ S.G.S,

ALΕx FRN,C πρoκτlκδq olvoλδγoc τoυ GEVIιB oL vιER LEFILOυΝE'
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ρl'ι5ν"eνo,' χr.ι 5.αJo,o''ν'aτ,*?'ηωΥaι.
lI eπ{ ι:νη zπ!:xε,iη i,ταν cττ,',

Δν'ωsη τιscα?lDγ .υyεfrα.''1'τψ|hν 5τa
ΙJNΙ - MEDΟC aτo'l .1ιωi φιλoξd-
',.t16'7ι'/ Υ":ι'' ψαζ 1τ'i"a':'φe':)αν !νc. υ'ii€-

ρ oxo |\ε στ[\αr?L'α'Υ δ τ,εd'!ιLc'.

Ι[ jyιι,cη δ'.α^7ε'.ο'[;ζeται τa 713

ττiζ πx.γcι!ιl)^γi1Ξ τ.,"αc'"cδ τι!)y 'συye-
τx,ι'ρι'Ξ|'ι6ν ια'. eηιφια'\ilνΞ. yαL 

τl"α

γι''u"co'33 a.'ιοπ'α.ρατωΥο'jg ,με τ' δνa-

1ιd, τoυ; πο,υ ανα'λα,μ6&ηοιlν τηγ ε_

γπoρ[ω τc1) τi2cτδν1aζ i,cυξ. Στo
CFΙATF]ΑΙ-ΙΧ DE Ι,Α ΡASSΙON :
πcδεδρο; τo'υ Διεπα.γγ sλ'',ια'τιxo6 x.
ΤΙUBERT BOΙJTEΙLLER μ.α'; d-

διυοε πρ6oθeτ:; εξηγ{cε |'< 5ΧΞfi'.γ'.t'

1ιΞ τc} Δ'.,e;α^γγe}'s,ι'ατ''xδ τ.c'l Βo-
RDEΑΙJx.

Tην ε;4,1ιενη ,,ι!',α cτο CB'{TΕ-
_{l]Χ ΡΙ,.\SS-\N o r.lιν,ι)'6"(ai y..

ΡOUGET GΙΙ,Ι-ES γι; ξεν'i.^γτ1cε

5τO cLνοro'.€to x'c''- cτoυ; α'μ;εi.ιil-
νε:. τo'J ΓΙt.ιTEΑι Χ' y.z''ιτιτ,..''-
:τιιι5 τo'l ctναι Υ1 ,1υ^{x.r'J.''δi1 LΞ .7.

γ['ρια τυ',. η 6τα'ρΕτi α'ι;eλιiiγιυγ 'ιs
τ}':x|'α 4b aρ6νυνl iτ.'! a''ν.τa'..'3ν.1'.

7-ωp ι oτα xα'.'δ t','oυι x c x.c'"'*, τ O'" 6-"τι-

τq-ζ.

Maτα, το γεd{ια' σε α|,θoυ'3,ι τcυ

ξενο'δoaε'.ι' l πιcο'lιι.&,τττ ιy.ε aab : c'ι

οινc\δγo τα'- συνqδ6 iι'zi τ. DΙ-
DΙER η ''cτoc[ι του "t'.ασ''.ιι τa')

BORΓ}E,\Ιix1 τl )ι'Lτi.;.'αξη τιον α,-

μ:_,:'λιi-lvι-,'; 71.'' τ0Jν y.ι71'β'.t)ν, τι l.!-
1ιcθοciα' ;ο'l ιταρ'yε'. cττ,tl |'i'i'.,.
γ1'," 6'' 7'r7.ξ''nx:!'z-:. e'\t^γ,7,'i) των Διε-
παγγeλψα.τ'.ιυyl y.c''. τoυ x76,το'l:,.

Χ'α Cιτ'ττic'.οτ'"τ'& τ1 Γ il'\'.^/"'t1','1ι,Lrι-

θε,-ia,δεy ε.τι6 &'λ λz'.')'ττ.Jy'9Ι! υ' σ'fl τiα-

λαiωcη6 ιντδ; α.;δ την πεc'.a'γ'l1 S.
Eλ{ΙΙ,LΙΟ,}Ι οτο BORΓ}E,ΑUΧ, α-

τ''i'α' 6;o'..; : ν ο''ιl.,L ι'. L-'. : ο z l L'si. 
=''' 

l
θα γivεl y'ιι'}.,'ιτzι:ο 1ι9 τηγ ;αλeiιl,τη
οι β:,z€).''α τo y"λνει.

ΤΙ το.)'sυταiα 3 1ι'x; .eπ'ιιx'εQτ1 ;'"ο

B,oRDEΑι]x iiτανe. τ.α'' η τil'a €')-

iυπωcιαx{. To CHATEΑι]_X c]ΙE_
VALΙER. dyz l,τδ τα πdντε (5)

GRAΝD CRU CLASSE του Bo-
RDEAUΧ. Δiπ),ι τ--ο τι.λcδ ;ι'λ".δ
(π6ργο) CHλTEAιTΧ η ιν,Ξγεvcτ,

εν5; τ'α'.'νo'3tγιcυ oι}ιcπoιεiομ x&'.

4'8

xω6α6 παλα{ιυση; μrιE ιπ€δειξe τoν

!Ξ'aι'..trLa τa) x. ljEttλΑυ υLΙ_
\ tr.l1ι1 στηy τ'αpαδaοτ.' αλ,t'ι xαι
)'' ι ιν /ι.?'ι ι5.iL.c i r!' ι ιJ'ι ι Ξ ι ιΞ 7 e λν 1 ι; y,α'.

τr,; εrιι'στ?rμτ13 σττ| ινeγερβη eνδ6

x'ιLνoJl?iΥ!oυ οιΥο;ο'.ειaυ πoυ c6bε-
-,l.'. τ^ιιl ''1'Ξo?'.x- ΞO!' Ξc α'μτi'ι'. x''x
-ν.ι χ?L5'. }7. --'1c-'ιcτ1 τoυ r. ULΙ-
\ Ιυ-ιι γι9ι ν'ω "γ'ιι,zι το αψ€λι ιιcτa-

?Ly.o 'ψlτιγ'Ξ''ο ιc.'. ν7. ψτι'ν xα.ταστ?σ''

φΞ.1 Ξ.'/L'- .χx-?1.γ"ττθL'στιxδ τη; ηα-
i1,Ξ Ξ'ι'ι ^,('. ιυ=L,

ιC ιc-*;'.' xiγγια xρωοi τia'υ δaxL-

ψσ.''LiLΞ μ.; ι;,dδειξe aτ'. τ1 fipaσπcι,-

υΞ''.L Ξc! !"aε'' eνω αlπ'oπ'!λεaψ.α πoν

ζΞ;Ξ'i'.Jj'.Ξ τι'3 π'ρoοδοxiε; ιμ,α6. 'E-

Υ7' 'J1:'L?axo ωοτρo Npα'ci 'ωπ6 ψtι
7.?.'/'.7. τa'l δeν τηy 'θεωpoδσε χαι
;'"t'ν τιλii.

fl -tJcυpγoυy'δ'Lα πoυ επι.cxεφτη-
71'ψΞ τ.3 δνo oπ6ψCνe€ μ6ρε6 εlvωι

γ'ι -*e;''.ογi, πoυ ψa''αξeι με τηv Νω-

.'-)σ:λ' 1J'L'ι';ρ6ζ xλtpο6 αy&λoγο6 με
τι. λληνιxω δεδωρd,vα πoλλ6; οw-

μιιcis; πρod.λευcη6, Θαυψαcιω ωcτpι
ιριc''α. πaυ τωλα':ων'oυν τ!ω ;il'λ'α.

tr'ρoνcι 6πω9 xαυ xδxxινω.
lΙ'τ'' cιεφΘiy"αψε τo oLΥ a'';lol stc SE-

\IΙB oΙ,ΙvΙER LEFLΟL}ΙE μΞ
αcτ1,'ω τ'ρ,αoιω που εaχε 72Φ pω'γ!-

λ'.α xα'ι 7a aνo1ιαc|e3 τρc!)'ε'lsτ1i.
Mα; iiα'?oυ|'ια'xαν ττ,ν ξιbντ1 :r1Ξ

Boυργου,ν,δ(αξ τηγ xz-.ι:ωζi, τ|Ξl
y"αL -'oυ ζ τ ρ δπoυ'" c'.'t o1i a |'ηlτtζ. Ε''ι.Ξι

1rα'5 τiμηαε |ι\Ξ' aτtι τ7.'Jο''5ιa aar c
y'. ΡAUL RmTΙ τfe>'2''3 T'ι') 7--

ΥρoτLxo6 eπιψ,ι\ηττ17|.oυ τη; Bo"ι1,-

γoυν'δiαq, xαι δτy,ιoc'.η 7ι1o3 τr''ιτ''.-

x^i1ζ epτ1!ειptδα_: τηi Β''υvγου'lEι'α3,

τoυ ενη,;rα,:'ιilΘ'τ1xe γ''ι :τρ eπi'cxε'J7t,

p.αζ y-|1!'' ιην ζω'lτ, τη; NicυcαΞ'

Στην cυvξε''ι aτ''cτ.εγτi1γ"α|J.ε τo

ο'.','cλ'oγιx 6 ε 2^γ ι'sτ'l,'1'.a :τ1; SGS 1ιε

τα. oτελd1τ1 )ι1''. |'!.,Ξ τoυ; αμπελoυρ-
^γc'31 τoν oixo FOUPΙN BEAΙNE
(α.^γ,zoτιν"i ι,LηΥαγiι+x'-'ι') . E ι;ιd;,τ

1ια; 6xλε:;ε 1ιε sπiolr-ε,}η o1ηY a.-

xzγενειωιi1 ε;'.ry'εl'ρτ1lη R. DU-
BoΙS ET FΙLS πoυ παραrγeι xν-

ρitoq ιδτι''να γ.?α,σ''&' 's'eτα 
απ6 γεν'

.ιτL}Lil δo^ι''!ι\ii 1'o ιουλα"γ.l''στaν γ'ιi)α-

cιιilγ. Ezεi τελεiωcε η πicxειpτ] 1_ια';

cττ'1ν Βο'lργουνδiα πoυ aρ1wωΘτ1xε
ι'nδ τ'aν 'Ε)'λτ1lα' Διευ,Φ:ντl1 -.oν a.-

'tc\oγtτ'α5 eργωlτηρiaυ τη5 SGS z.
Κι,ο'. *y. o Κ' l', η^γ δ; ο' l)'ο .

Σ "τ;l Ι'l)'iω'ΞTL,'i./'Ξφ-'i/'L:LΞ τ2

CoNSΟnΖΙο Γ)EΙ, GΑΙ,Ι,o NE-
Ι1o σ-|c S. _ξNDΙ{E_,ι ΙΙ{ PΕ-
RCUSSΙN_,\ lιτcν παi:,iaηa!|/ ac λ'ι1.-

'ιi' aνα'ρ.αciα3 π.:edλευ:η: GΙΑNTΙ
CLASSΙCO.

Ι{ ενηιrdρωοη !γ:te rι.π5 τo'l 5''-
:υ'0υνττ] τc"l CoΝSoRΖΙo y'. Γ)'\-
RΙo LλNZΟΝΙ. ΙΙ ο7γανυι'lτ1 '!γ.e''

19 υπc'}}'i,'i'l)Ξ i9) nτy.o)'o'3ντα'. t'ι'e

.''',' Ο.εγ'1 z. =ι: l'',lλil'-'ι'.:' -,' \Λi.z-
γ"Ξ1,'-Υ'r' y".'λ.π. Tο CoNS,oRZΙo zy-
τ : : c e τοlπ :6ε'' τ' ο 8'coλ τ ι'l'i, α.''ιτ ε)'a'l ο

γιilν τη; 7'ωντ1: lαι δ\'l"-'' τc si,'ιx
1O'} CΟNSooRZΙo στα y'?α'7.'

GΙΑNTΙ CΙ"ΑSSΙCio πoυ πecνο'3ν

τι'q διυ,διxα'c[eq eλiγγ'r''l τ'c'l'Θtτeι.
' E1oυν,ε ξexι'ti1se'" τeιi'' α'rrιτικ6 π''' 6

\'i'lαψι'ι'ι' 'iτo') λ{γεται CEANTΙ
CΙ,ASSΙCO 2.0oΟ ,os νΞQl(ατια. le
τo Πα}ηεπιcτi'nι.ιa ττ1Ξ SΙENA, πoυ

7.ρτ'tια-uc\oτε!'τα'" απδ τ,a Ιτl):'x6
τιλ-'c; γzτx Bi>oλ.

o'. 7''.z'E'.zz::ei' J'!1γ'c'l 5τη') Ξ!-
; l'--1'':τιιτ, 7.7.'. 7"x-'ι7'^{Φ^γi, xz'}6 1

7.aι'. iττι'l ι'je''&'}.ιιzη τc'.l x,2α'iιο"l

:'.',z.'. L''::τ''''!; ^ι'.ι νι τ&ρ'ι'lν :ο
.ir'.ι ιι''l CoNSoRZΙ'o, π:υ εi,νιι
δsiΥ,ι'z ;ο''δτηταi.

E μ6oη i.>ιταsη ε[ναι κολn3 ψε"1'!.'

}'η ιο ιτεγα.λ4τεpo 'ρ'L'''ο; το !γ'οntl

.'' τ|λ'o'3i''a'" o'.νar.q'?ατ'υ)Υο[ *σ"'',a.

τ'aλt1γo'. δουλεrj'oυν o-'x .ιεγαλα. e*ιis

oι επιcxdιpε'g ιιeζ τελsiωlcτγ

sτην τδλη τη; Φλωρ,εντiα;.

ΣrMΙΙEΡΑΣMΑTΑ

Στην Τι.λ}'iL τ, νψοθeatι. e:.νι'.

ευ,θλιxτη Ι.σ.'' r'?aσq?f ιδ1ζετα'l. στσ'

'ι.α''"';,c'5 φγ'' α" δ οδ o, ι dν α τω} ε19ευl)ξT ι_

ι;ων ν"6ντρων χ,ιι των τ'?o1&r5ει')''|

των 1ιs;rγγaλuz.τιπιbν φoο€ω'ι' ιη'
φo13ντα. σ.!|7'ττlc.Q[ oι διρo'ι ΥL'α. eτ1ια-

τ&,,cτωcη, xλ&δεμα, απδδocηls'xτ&-

ρι, τωy aμπελιilνων y'α. a7' xριcι&'
eλ[;γγoν=ι; xιΘε 'γ'2δ';'o τι.7. τo aν

ττ,co,'lν i1; πroυπOθ'!aειq 'iα €7'oυ',



=τ,"ι 
.''l'.',|-ιΞ!ι ;?a!λΞυ5τιΞ. Σε <ffi η-

μεg 1ρcνι€q δεν κυκλoφoρoιiν με
ην oνoμααiα Πρo€λευσηq, αλλd
ααv κoιvξg καταvdλωoηq.

'Εao'lν δ\η ττ1ν ,ευθ,Jνη ττ]ζ πσ.-

''^{ωτiιζ' εψπaρiα'; xα'' διαx[νηoη,;
τ'''l r'1l'οi.ι."t--οΞ .ι'' tδ'.ο'. oL ;Ξα'2'ιτωτL-
xο|" ι\&δο'., \ia|,La'gεττι!|)'i') 1'. To Γαλ-
λ'"^ι6 xριτο; υ'τ,οt5Ξη|ρiζΘ. y'q.ι. ψ&"γε-
"(cι.'' Υ'.'α" τo Γαλλιx6 xpαο[, τα ΤΙα'-

'''Ξa L στ'i!i.\ a ;ι, Υ;1"- T, σ' Ιν cτ ιτο'jτ α ei: ευ -

νo\3ν xσ''' cινaργ&lζoν''αl Ι'.α' τη' xσ"-

)'υτiρoυ,:η ττιΞ πO".δττiτeζ rΙ"σ'L x'T1\)

υτο'zτii''''ξ^r, των α.,;ιπελcνργ'ων xαι
,''-';.'r'o''ι;η.

Φυlιιx t7ο'lν τ.α'' L'lτοi' π'7οδλ'i,-

1ιατι'αr.*,λογe ,'σω6 με τα διι& μα;
(λιγο,οτ:6eι η y-aταν&λ'ωοη α','ι α-

τo;ιο, .μεγαλιbyη'1y τω qnoθιiι!'ατα' ο'.

γjoι δεγ πiγoυγ ν"2ατi ν"'τ.)'.) .

Σ-'ην Ιτc)'tω δεν εi1αμ.ε πd')'α.
'πα,,ροζδ,εiγ{Ιατ α απ-}'ω η ετtcxaQ^i1 ι Lα;
oτoγ ΟoNSoRZΙΟ DEL GΑΙΙ,o
Ν'ERo .,ιz; 6δε:ξa την sυ'ντal'oψ€'η
τρasπ&"aε'"α' τ''σ, 6?Ξυν'α 5ε σ\)'ε'?t{α'-

oi* μo 1,J' ΤΙανΞπ,L6τi1ψ,.α' -'o eνιδι'α-

φ€oaν ''οlt Ιτaλω,ι,od xρι.τaυ'Ξ ιαL ττΓ)

τi' :J o 5 π d'θ e'' q' π oυ x i.ν Oi J ν γ t α, χ'α )',j τ,Ξ -

ρη τ'oυ6τητα'

Eπi:η1 θα πρ'dπoι ν' α|t'αφei?θΞi

oτ'. ατδ δ)'a'ι '< τoυE φοc€|'ζ δαπι
',l1i.ιrται :,l.ρi.'ιτ,'ω πo'7&, ΙLα, aην πρO-

dlθηoη ια'. r7c6oλ'i των x,ρα,oιι-ilv

v'ου τ.J'?1,τcνν (ιaεδ6ν τo 5aaλ τaυ

a,9r'9n6\q"γ''l ιo$ τoυ;) .

Ε|'"l α.'' γ'ιι':ιxτηC'.α,ιx6 δτ'. αναλo-

Υ:ι μΞ ;r;, α'ξ!'ι τaυ y.ρασLoι ilο! 1lα-

'ρ'0-γ'=τι"'' 
.';'6 τουζ αι1,πΞλ6,iεζ αν'ε-

$L|.ιig'. ",ι.ι'υ τi α.ξiα τηζ γηζ' π'γ' tνα
ιi!.J.Ξ[ Β}υ,.'(:υν,δiα; d1ει 30 γαλλι-
τ'i' φρα'γxl' (δηλ. 1Ο0o πεiρiπoυ

Eογ'.) , €'iυ' GRAND CRU d1ει 400
F. (13.5oΟ δpx.) , η αiξtα τηq γτ1Ξ
-c'J ι',''πE,λιir',,z GRAND cRU
CΙ,.\SS]Ι siγc:ι 2Ο0 φoρΕ; τ,ειρ''acδ-

-,?,..t\.

Γ';L:τ;Ξ τ, :lι,π'oρiα. δεν γiγε'ται οε

c=*φbλ'ω (πoλ6 ιιιτρ6 ποsαcτδ τα-

'ρ*Υι''Υιi), αλ).d, c,ι xρα'τt γ"αL o &'

μ'τeλoυ:γ6ζ πΡοσται0e'| νω βγ&)'e'-
xαλδ τραct Υ'.σ" yα'ξει 1ιε,γαλιiτε-

ρη τι'μ^i1.

ΙΙ :,'l"tτC',l'' ciι!.'lη π'ρocτ&'θ'Ξ''c. τ'.rJ"
ι:'λ'l:ι''ι':iτ, τηΞ τo,-δ'τητα.. η πρO-
6ολ^i1 xιι' πpcωaη'sη τoν 'τι'ρoiδντr'3

xα"θιb ': ^λαL τ1 ap!σ'ΥιΛ'!ξνη τl7.ραΥω-
"γi1, τoυi δi,'ic,υv τη'ν, δν'lατΔτη'τα ψ'"-
';,7''j γr2516]'δγιc'l rωραγωγt1q xα,'
q'ν ι)',;.(,.xi. ;.!)l5 1'ν τ ατ (\)ν,. cτιx^l, τι -

1ιη πιbληοτ1;.

}Ιε ,:τ,ν ενoκο!τ,,cη ττ,: *^γορα3

τη; E.o.K. τα ελληνιx& xρα,cιL. 0,x

!'1'-'"-l 'lω πeλl6ι],cυ,ν rμ,ε πoλ6 διi'αxο"

λoυ6 αν,τιπ'οi\oυ; x'&τι. πaυ Θω π,ρ€-

1iΞ'' ν,ι γt";,e'' ιαιανoητ6 oτω aρδ'νια'
π.ι'l Θα'ιΘc'lν.

o ετιiοιo xo,ρ6q τnξ

Συvixεια ατrδ τη oελiδα 46
ωραiα HρωΤκ{ Ν&oυoα, τo Λιjlκειo
τωv Eλληviδωv, μεταφaρει τov πιδ
Θερμδ ,και εyκ&ρδιo xαιρετιoμδ τωι,
κατοiκωv τη,ζ, ΠPoΣ EΣΑΣ κ.

ΠPOEΔPE Kαι τΓρoζ δλoυq τoυg

εκλεκτoJg παρεUρισκoμEvoυq τηq α-
πoψιv{q αυτiq βραδυ&q.

ΑιrτΞg τιg ατιγμEq τηq Mεγ&ληq
Eθvικ{g 'Eξαρoηq τroυ διαπερv&
ατr' &κρov ειq &κρov τηv Mακεδo-

viα και τoυ,q Mακεδδvεg, εΤναι ιδι-

αΙτερη τιμ{ ,x611 μεγ&λη 1αρ& για
τo Λι]κειo Eλληviδιοv NαorJoηg, vα

εμΦαvτζεται μτrρoαrd ααg.

MΠ;POΣTΑ ΣE ΣΑΣ. αι-€εντικδ

πρδτυτιo τoυ δυvαμιαμo,i τωv Mα-
κεδδvωv.

H τιμητικfr αυτ{ πρδακληoη, εκ

μEρoυg τηg διoργαvωτικ{q επιτρo_

τrfrg, Ξδωoε την ευκαιρΙα και τη δυ-

vατδτητα oτα τrαιδι& τηq HρωTκfrq

Ν&oυααg, τoυq yv{αιoυq αυτoδq xυ-
'μoδg τηq Παν&ρxαιαq ζω{g των

Mακεδovικi'iξ Εστiαq στnν AΘπivα

Mακεδδvωv, να τrαρoυoι'&ooυv ΣTΗN
EΞOXΩTHTA ΣΑΣ και oτo εκλε-
κτδ κoιvδ, τoυg παGμoρφoυζ παρα-
δoαιακorig και ιoτoρικoιiq xoρolig
τηq xδραq μαq.

ElΝΑl ΑYTΗ H ΠlΛlTlΣτlΚΗ
MΑΣ KΛHPoΝo]MlΑ! ΠoY ElΝΑl
ΠoΛYTlMH, ΠtΝtEYMΑTlKH, H_

ΘltKΗ. KΑl EΘΝlKΗ ΠΑPΑKΑ_
TΑΘrΗKH, η oπoiα μdq oυvδΞει .με

τιq ρiζεq τηg φuλ{q μαq 'Kαι πoυ η
αρxfl τoυq x&vεται oτα β&θη τωv

αιδnrv.
Αιoθ&νεται λoιπδv βαΘει& υτro-

xρ,Ξωoη Vα ειrχαριστfrη θερμδτατα,

αφ' εvδq EΣΑΣ κ' ΠPOΕΔPE, για
την ιrπoμovfr τrou θα Exετε για vα

μ&q δεiτε, και αφ' ετΞρou τη, διoρ-

γαvωτι,κfr Eπιτφτπfl τηq Mακεδovι-

κfrg Eαriαq, και ειδικ& τov Πρδε-

δρδ τηq κ. Νικ. M&ρ"η, για τηv ε-

δδ ατroιpιvfr παρoυαΙα τoU συΥKρo-

τfrματδq μαg.
Σαq ευ1αριατδ
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Aπ6 τιι δραor'nρι6τrιτα
συvεργατιilv μαg

Στα,, ηιθ:α τoυ πε'ρωqι$loυ o'xτιb-

€.\ifι' σ7^η:') Aθτ]νω' θγινιa με μaγοi}τ1

eπιτυ1ia μιω ετ;δfλωη απ6 την E-

'rnuμrι' τοyy Φiλων το'l' Πoλεμιιo6

Moυoeioυ <fi'?'oζ τLl|,\i]ν τηζ Ht2ω'(χi;

ΙΙ6ληι N&oυoιg,, 6'iτω; €γ'ραφε *α''

τo πρδγρω'Lμω τ,αl xυτ'λ'αφ6ρηoε' B
exδτ]λαcη d,γινε oτι6 αiθoυ':ag τoυ

Πoλαμιιa'6 M:υ':εioυ τ'α'' πειρ''λαψ'

6ωνε πρoοφιilγη'Jη τoυ Πρo6δ'poυ τη6

Eταιρε[αg Υποττe'ρωρacυ ε'α' x' Ιl'
Σxoυτdλη λc,/.L xα'|-|cΞτL'Ξ\ι6 τoυ Δη_

μΦρil.oυ Nαουoαg x' Γ' Πoλ&xη'' 
iiir,o-. o;l.ιi.τ1τf; τη; 'ε,,ιιτυχη'μd_

νηs βρωδυie t1τω'i o α'ιvopγ&τη'Ξ τηι

NΤAorΣTAΣ δcτ"η^γ69oq - ''6το?''-

x6q x. Γ. Χιονi.δη: πoυ μiληcε μο

θ6μω: oE Ni'on'lcι, η ιετ'α'ν&'5aΦη

*o, o γ*λor,36i τηi n6 |$!Q' ' o ο'

xrιλητf; lιε τηy γλωφnrρδτητα πoυ

τoν δ''αu.'2:t ε'.' αι'ρ'γ"xα' z"o'1oληθηr'e

;.ιε τηγ 
'.τc,')iα 

ταυ τδπαυ 5τα α'?-

γoιω aρe"l"'ι δτaυ ανα'p€ρθητ"e τ'α''

'"1ηγ "ιε't1 ';16Cη ταl δαcy"αλoυ λ'
ρ';sτaτf,λη με τoy μαθητγ1 Aλ6ξαli-

δ,p, .rη, \|ι"a-"α. xc-ι cτc Nυμφ'αio>>'

πal pι',rkv'a,'τα; x&'τ'ω απ6 ττ1 'ηψε-

ρ:ν"{ θ5τη τη,: Ndloυ'caΞ'

Στη αυ.νd1ει α α"aγo\t,Θτμε με τo

πρδ6ληψα α.l υπfρaa τj 6xι Ni&oυoα

cτα' Rυζα'ντι'ιω aρ6ν"ω 
y"LL ων Ξ'\)α'

ιληtl ν{ η 'eπιιρατa3οα &το'Qη 6τl'

η 
'τ'δ}'η 

;_,:ιlτci]ξlp'j'θηxz 'oτι ''L\τi

ιω 14cυ \'ε x'?7.!Ξ -'"'' !$'11 ω''ιhΥα

|ιr' aoν γνtυtτ6 Γαζ'ξ E6:aν6c' B
ααcQ'η κ''iυ'ιΞ€'τ'?α':ε εi"''1:, πω'; δεν

εiγοι: 'δυνατδν 
'!L1" 

1.δι5o ευφορη πε-

ριoγ.'!1'iα' i''"α-να-y'ωτo|'xτ1cη tr't'a'''ι

τη'ν εηrε;*νιcη τιιγ To6?χωy' 'συγε-

πιile θα T,',tπΞ'. vα iιιλd'1'"ε τ"σ' €πσ"

.liδ,:,.l:τ; τα'. bμ' για tδrlιcτ1'

ΝΙετω αναφi,ρ'θηxε cτoυ; 1ι6θoυg

τ'ω 1o aιLο'ιιr τηζ π6λη; :r'σ"'" σ-νΦ

Φ.α\lLστσ-7Lx& ^γ,z:γ aν 6τι πoυ 6γιν'α.ν

τo 16Ο1 γ'α'' lia-l o:6τa oι Nαoυ-

cαLo.. αντLδ,.,'rΦcjx"ν τ''ω ιo πα''.δo'ι&'

ζωμe. Στo ξε'cτ]xι-r'ιιω την επο1f

1φγ uclλωφιτ,'lhν>> y'q'' στoυζ αγ6γ9ζ

τι'ry Nαουτα'.iων εγαγ'τioy του Aλli

ΙIω:ιi τωγ Ιωανγiγωγ (179'b,1798
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τ,ιη τl::'λ).\τ.)'a' 'rι-i :ην επδτjλιooη

).:ιτo'jργη:ε €xθειτ1 6π)'ι'ln' ιαι 'Ν'-

a,loιlly'c,s aντω cτρ .φo:.lαγιd>> τoυ

il:.ι,οεioυ 1l",: μeγil.η επιτυ1(α'

Στηi εxδ{). ωση τ'σ'?σJ6i?$θηr'α'l :

() η;μα0ιιilτηg'υφυπoυργδ; Πξωπ'aρι-

*ιbν x. |l a7q'71dl1ιτ"oζ, e'l'7-\Ρ6'7'ωraζ

το) λρ:χιΞπιιxi/'Δqνo! Aθη,rιbν' η τ'

Toυ
Γι6wn A. lΚαρατσιιi'λΙn

υ;υ;,cυ,:γ6q πeιδeiι; x' Mπoυ,p'δd-

?α, τ,c'λλ'oa τθω6 xα: νυν' βoυλευτ€E''

τi)'ci αγ1bτε,cq: rια''. *Υιbταπο'- EΥ

z'i ι'.,γaLα. y.ι'L ε\t σ'ro''1'?'ωiεL'σ' α:ξLιn-

1ι,ατιτ'oL aιραπυ3 - νωlτcy*oυ - σ"εPo-

π:,,l[αι, '' fΙ75eΕρο'q xα'υ co Δ'Σ'
1.-!) ΙΙ:λεμι:lo'i Moυ'oεioυ' FιπLoηc'

ιπ6 ττγl M'z.z',:'δoyιxη &oτLω η y"'

λ:iτ''η6'lτ1 Λ:&πη (ωδελφt'i τoυ Π'ρo_

1,δρo'υ η€ Lηψa*ρατiα'q\ , α'ττ'6τo^lοι

.u,'',.,..'r,x,,b ν o''xaγενeυ'bν Δραγoδ-

"":;. Ι{οi&, Δ:ληγι&vνη, Φλ€oοα'

lζ6τιι' τα'' Κc,οcιμη}"&' Πoλλοi απ6-

γονο'" γι*ιe7ιoνφ.ξων ι-ιεταξι} τωy

',τciω'l *7''. η *' }{αταλiοι Ιωαννiδη

(:γγc',η τz: Ι[α'iλcυ Mελιi)'

fΙ l'', ε';7, ltηιaΥ g7νtηq πoλλoi N α

'''' ,7-!..' των .\θηxilι', με'-+α'ξ'j το}γ c_

7ο 'Jν zιτ1166ωπoι τoυ Σr'lλλ6γoυ

Να.,''υcziωγ ο 7'ωφει'ι&'ιι'ηζ' oL oll"o-

γ'j.,eι:; llα'νω',&", Ιo3τω, Λ6γγα'l'

T':;ρπ(i'.η. ΙΙ x. Θ&λεια Σαψωρ&με

την''c'"τοiγ'bl'ε'. & .ηζ, xα0τ7γητ9E _Πα_
ν..,o'ηρio'r, Ξ1LτP6συyτΕaL τoυ Moυ-

';εiου Μπaνd'y"η Υ"α'L επiλexcα' μθλτ1

τ9) τ\,\.')}.γ7'+.,.xo,5 v'6st,ι.o't τι,:v Aθη_

.,'6....

ΔIAΔIΔETE
T'FΙ

N6oυσαΞHnρωTκfrnδλn
xα'" 1ιετα) '

'Υ,cτε2ω αvdπ'a;ξε τo xυρiω; 'θ6_

\].σ'' τ'"x" την ιiyρυξη xα'' πaρeiα ττiζ

επαttωcτα,crηq cτη Nd,oυοα ' τLo' 1Φ

γa^γoνδτω οτη Β'Lψ''ω xωι ατη ψo'νi1
'Δ,ι,',6pω 

ι'αι για τη δo'λoφov|α μλιιi_
δο-l'y Nιoυoιiωv μετ* το o'1αλοοoμδ'

τη; π6λμ. Γιι τr;ν οιυπoθυoiα τωγ

"γ"l'lα'"ι6 '' c 'η θicη uΣτoυμπ&νoι'

ττ1; \ρi;ιτιΦζ xα" ΥLσ" τo 1l'ε'τ6πε:_

.'r. 7'.', ;i. -. 
μ -- 6';i'- Q i ιιJ Υ γυ ν α ι zο π'α i δ ω ν'

\,' /l'6 *s z τt3iε 7''' ;,s,''lθυι,l, iοε ι ;' δη_

'tι-d'i, 
'.''7-'"1 \'ιc't'-rt..σ' που p''p'!θ'ητcα'ν

Υ1')'Λ,|ψ ι'? :ι c z eττ'λη'ο "αοτιια 
pι6\Lα

l|riΞ .'''rΔ?}aτ\?'σJφεζ 1!7'|" 1ειρ6γρωφε;

στΙμεRi)σΞι; xα] *φoρoν'ν ττp eτα'ν'α-

σiΦ5η yνσ.'' την xΦτ%στ'2oφη τη; Νιi-

oυca;. T6λο ; i'ια' ie ψ'''ι τ"ιsι'δ''' y'Q;c'' -

η,ιL'ιτ1 ανιφc,7ω cτι;, υλ:ι6; Γ"ημ'iε;

τoυ T πι3oτηο ΦΥ a'' frΞ"ο|'rιχε; BΞ'poι_

οι; - Nioυrο'ι;, oπδ-uε **τα'';πριφη'

y"z.'i αfν6 bΟ - 13Ο xαψ;[c"α- :r-*" o-

7ι."ιω γι.lιρ'.α των πapι'o1ωγ ιυτυγ'

H εxδfλωoη ξιit"ι'''σε t!Ξ 1'Jτ"'\'λJJ'Ξ

χ0ρo66 αττ'o π'o aoρε"rτcαδ σJ\'/ι7δaτ;

ir* .Γ.νi'"*ρo' ιαι Mπο'jλe;'> :ηi

Nοioυgαζ.
Msτ& το τdλοq τη; eτ5t1)'ωιτ6 τ'

Ι1ταlρεiι Φiλωγ -νσ) ΙJ'oλ1'ι"γ-o,|l

Moυα:tcυ πωρθθεiε Υε''\α -J-'o ct''''J

o δ'i;:,rαιpγaζ x. [-d'ιττ1i 7'7J:1Ξ'''}'

τa μ:τi'λλιo τηΞ πbλτ1-'- :arJ'ι C)|\;r!-

i.iτη x. Φ. ly&πr'ι i''-l i'1zΥ ο g''"

Ι'.:υ.:iηζ τη; εxδηλωει; λ\ι τ'a"

,:;ε αν,α:γν,ω'pυση τη; τν'oη'''?ι 'Ξ 1ηζ

οι'ιoγdνεια6 /\&τ.;ι cττi Ν &rι'ι'cα'

F,τεioηe μΞ τηγ φcοv:iδι Υ'a'" Θ-*'"

' !)'elα. -ou o"ν.''^γ0'iτ1 i\-'^ NIAοΙ-
ΣTAΣ }'αoγρ'ιφc'l x' T&ιτ1Mni'i-

ΔIABAZETE
Ι<AI

NιΑoYΣTA




