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Στιq 2l Απριλioυ, Kυρlακη του Θιυμo η Νο-
oυoα γloρταοε τo oλoκoΟτurμ,ο τηc τoU 1822.Ιην
φετεlvη εn6τεlo, τiμηoε με τηV nαρoυ,oiα τoU οΠρoεδροc τηc Δημoκρατiαc κ. Κurοτηq Στεφ,α-

v.oπoυλoc.
Tοv n'αvηγυρlκo τηq η,μ6ροc, τov onolov δη_

μooIειjουμε' εκφΦ,vηαε o tοτορtκoc κ,αl καθηγη-
τηq τoυ Α.Π.Θ. κ. Κωv. 8ακαλ6πoυλoξ

o Πρ6εδρoc Δημοκρ'ατΙqq

56

Η r-α7'iτερi1 ι,πtlQεοiα ποι, μι:τ()_
οοilμε r,α πεφιμd'ι,ουμιε εμεi; οι ,.[.-.λ_

i.ι1l'ε; απιi τη μελdτr1 τηg Ιoτoρiα;
ιιαΞ. εir,αι 6τι μαθαiι,ουpιε, πdρα ιι_
τ<i τα ιατιlQιxιi .7ε,1ονιiτα. ι,α γι,ιοφi_
ζουμε ιαλtiτεφα τον ιiνθqlιrrπο. ιiτι
απoxτοi'μιε μια μ6θοδο πoυ }ιαζ εrτι_
τφiπει ι,α πληoιdξoι,με u' f.ι,α 67'ιiιι-
ιι(, πι() διειoδυτιxι'l τoι, xαθ6r,α απιi
τοι,ξ οιιοioυξ !ια; χαι \,α τo.\, (Ιγα-
ll/\,οJQiξσυιιε ιrl: τιζ εoιi.lτατε( ιδιαlτε-
ρ6τητi.: τοιl τερr,ι.bι,τα; oτ11ι, αρ1r,-1

υ.πι\ τι; αr,θρωπιι,ε< διαθdoει; τι;

'τl.() 
(}υσιαστιz6Ξ y'ιrι μκiνιμιε;. π()ι!

τιιφατr1φοi'r,ταr oε xιiθε επο7j1 xιιι
oε ι(ι()ε y'ιbρα τ"αι' ξε1ωqiξοντα< zα_
τ6πιr, το απ6θεμα τωι, αο1rδι, xιrt
πα1lιιδιiοεωr, που η παιδε(α rrπiθεοε
σαν κi,r1ροl,ο1-ιιιi στoν ουι,ομιλητi1

μ(Ι: y.αι το οποirl τ0r, χd.ι,ει πολiτr1

τον τιiδε rιιrin'ιι ιιιι τ)lζ τtiδε 1ιiltrlα1,
τιlν ιiνθ1Nυπο αιlτii; τη; xοι,,ο.l,,ιx{ζ
τri.ξη; z.αι ιιυτοιi τrrυ εταγγdλματο;.

Οι,αιαοτιxιi ι\ηλαδl] xαταλ{γοι,με
οτl1ν iδια. ιi:πoψι1 ποι.' ε(i1ε διατυπιb-
σεl ;τoι1, ατιi δεxιiδε; αιιilr,ε; ο Α-
9ιοτοτiλr1;. χfr,,οr,ταζ 6τι <<το τiλoο>
δηλαδrj ο οxοπιic. τη-: Ιoτoρfαg. εi-
r,αι η <<ιil,τληοη εμπειρiαg απ6 τ{1
.,,ε.,,{)ι,{iτ{l τοι' πιrQελθιi.ι,το; με απrb-
τε1lιl ozοτιi τη\, αιlτo]r1,(υαiα τoυ αι,-
0,lιilτnl, Ζαt τtl\, εξα.,,ι,l.,,η οqlιαud-
\l(l)1.l σι1ιιπεQαομιιiτοlr, .,,ια τη ξιυη>.
ΙΙοιr, ιrπ6 εr,riμrοη ο1εδ6ι, αιrbr,α i-
i^,,1rιιιρε ιLπ7'(ι ιαι ιl Γειbφγωg Tερ_
τοiτl1:: .<FΙ Ιοτορiα εir,αι ξ ιατρε(α
τι,lι, t1lι'7rilr'. Σε λd1iει τi πρiπει νrr
z,ιiμιει;' τi r,ιr α16φ1l.,,ει<. πιlιιi τα
ιi.ξια εταiι,οι, { αr,αθfpιατo;>>. H Ι-
οτοφiα εποιιdr'rυ: εir,ιrι τιl πιo ο{.,,6γ-

ρo ι'tφ.;ιιr,ο πoι διαθfτει o{μεφα ιl
ιiνθροlπο; για \,(Ι πφο7,ιυ9i1oει ατην
r10lxl'-1 7111 γενι.κι1' οτηι, τολιτιοτιxf1
του rιrοοτολf , η xα7,i'τερη αποθl1-
οαι',ριο'r1 τi'1g πεiφα; τoυ ταgελθ6r,-
το:, α7}ι1 xαl ο xαλi,τεilο; oiμ6ου-
λο; ιδiιυ: l/ια τ()\l πολιτιz'ο η or9.r_
τιο-lτιxri η1,dτη. που 1ιdoα απ6 τηι,
ομi1λη τρooπαθεi ν' αιοiξει τον
δφιiμιο τοι, μdi,λοr,το;. 'oπιη d1ει
οοloτι1 }."ε1θε(, ιiοοι t1.,,iτε; }E1l !ι€-
).ετοil1, τil\' Ιιrτορiα xrrι δεr' επ(υφε-
λοir,ται. απ6 π1r, τεiρrr τιυr, οφαi.μιi-
τ(t)\, τoι, παρελθιir,τo:. εir,αι. xαταδι-
xαοι-ιir,οι \,(Ι τα επα1'αλιi6oυι,. Kατιi
τl1r, xιlιι,{ γr,ιirμη 6λου τοι' y.6ouoι:
r,ομο0dτ11g {1 πολιτιl"6g α.ι,ιοτ6φτog
εiναr <<τdρα; αι,ιiπαQzτor,>. στrr{ιτι_
rl;τη. 7οlρi< ιiπλα. τλοiαρ1ο; xιυρig
n1ιξiδα' πεEοπ6ρο< 1ιορi; μιiτια.

F[ αr'ιi.,,zη τη; εθι,ιz.r,1; αυτοΥ1,ι)-
oiαg. τηg ει,δοοκ6π1ο'η;. d'1ινε ει,-
τιlr,6τατα αιoθητ{ oτα 1q6νια μαE.
'Ι'iτοι μdοιr απ6 τα με^,ldλα γε1,ο\,6-
τΓι Nαι τιq ηριυΙxdg oτι.;μι6< πο-ι' 7'α'_

τιri,φιiφτηr.αl, στ}llt ι(πορiα 1ια; -xαι
ιιυτi< εil'αι τολλd;_, εμε(g oι νdl,οι
clπdγοr'oι εxεiνωγ τ(D1! ]/ιγd\,τ(t)\,. i_

χ{)υιιε του?,1ι1ιoτo \,α διδα7θoi'με
τoλλιi xαι ocρεΩωυμιε r,α 6οηθr1θoι1_
ιιε. F]xεir'o 6d6αια τιl ιατo9ιz.6 .,,ε.,,ο-

,,6Ξ, του οπoiου η εθιιxi1 ετiτειο:
εοφτdtεται α{μερα εδιb αη \iιου-
οιr δεr, εiγαι απ7'j. xιrι ιι6r,o uιit ιιε-
.,,ιiλη οτr^,,pι{1 του 6θr,oι': γιrrτf ιιrιii
1ιε το Zιiλο.11llο 7,αι τo ^\g'z.ιiδι η rιυ-
τοθυοiα τ(.i)1, αγ(t)νιστιδτ η; r*iιoυ-
σαΞ χαι τιυ.., 13 νεαQtm. .u.οοιτoιιλr,

rξ-Ξ Aραπiτοα; zατcrτιioooι.ται (ι--
κ. Στεφοvδπoυλoc με τo δημορ1o Ν6ouoοc κ. Λlδλlo



> o παvnvυρικ6ζ τoυ Oλoκαυτιjrματoq

νιr1ιφi6oλα oτιg 11qωΤκιiτεqεg οελi-

δε; τη; r,ειi:τερτ1g F}.ληr,ιx{g Ιατο-

ψiιr;.'oπo;; αr,τιληφ0{1ιατε στη
αliμεριr,r] ο1ιιλiιr μιου δεr, θα r'1θελα

\,(ι τφοoδτj:oο: ιrπλιi xαι μι6ι,ο iι,cι
7'tιψιtzτ^[1qα επετειαx/r r1ριοi.xιi. αλλιi
r'α προοε.,,^1iοιυ περιοοιiτερο τον dν-
{}ροlτιl, 'τt1ν ιμυ1οofνΘεση τσU χσ'l.

τιΞ αr,τιδQdοειζ τοιl, r,' αποφ{n/ι,l
τιl .,rε.,rοr,ιiτα ;τoυ εiγαι 1ιλιοειπο:_
μfνα. α7.λιi 61ι rrxιiμη απιiλυτα oυ-
r,ε ιδt1τοπoιημdνα. Πραγμιrτιr.d. οτ.r1ν

επανdoταοr1 τt1; Ndιruοαg i{αι στ()

ιιεγαλεiο τη; Aραπiτααg. διαπ?'dsl
xανεig εxεiνη τηr, αxατιl.λι,τrl διir,α_
ιιη :tαι oqlμ{1 του υπ6δοι,λου λ,Ιαzε-
διir,α ποιr διψd .7ια ελευθερiα και
θυοιαξ'ετιrι 1l1q ρχεi1lι1. ιrλλιi ανι7,ιειi
ει αxιiμη χαι τιζ τριr^;ιx$g επιττdl"
σειE τηS αιιbr,ιαg ελληr,ιx{1: δι7'ιil,οι_
ιxc. Γιατ{. μ6νιl €πειτιr απ6 τηr, προ-
δο.oiα τωι, πολιτιxιbγ αr,τιπd10]ι, τοιr
7.ι'φειο1ru.η, Οι υποiοι υπ6δειξιιι,
61ηl; TοιJrqz.Ουζ το αφ{lλαxτο μdρog
<<Α?.ιi:r,ια>>. y'ατ6οθι'roαr' οι Tοι1ρxοι
να διειoδ{lοουγ στηlt π6λη' Tο τ{uη-

μα ιπt'1φξε τεQdστιο. 1ιi6η .1lα τoι,
7αφειραrη. 6oο ιαι για τιζ 1.3 γ€ε<

τηg Aqlαπ[τααg, xαθιδ; χαι γlα τ()ν

ελiιΥ|1lιx6 πληθι:αu6 τηg Nd.ουοαg.

'Erαι λοιπ6γ το υπdρο7.ο εκεir,ο
xiι,Ψα τηg Δυτιx{E λdαιεδοr,iα: oτιι
]822 που ε[7ε ιο6 r.{'ριο ορμιητi1ριο

τη Ν6ουοα, τηE οπo(αE τr1 φυοιι{1 ο-

χυQ6fl]τα ενio1υε yΩι τo τε(χοζ. χα-

τ6ληξε oτη 6iαιη χαταστoλ{1 τoι'.
Eiναι αλ{θεια 6μοrg ιiτι στo ιστo,Qι-

r"ιi γεi.m,ξ τηE Αραπ[τoαζ χαι ει'-

ρiπερα στ!'ιr ρ1o'n6oτασ11 χαι ση\,
xαταoτροφ{ τ1}ζ Nd'Οι}σαζ, ξ ελληr'r

r.{1 ιoτοριογραφiα δει, i.7'ει δdroει α-
y.6μη μd1qι α{μεgα τιE ανιiλoγε;
διαoτdαεq. 'Ιoωg γιατi μi1ρι πριν
αfi6 20 περkτoυ 1φrοr,ια η αυtrι6ολ{1

τηg Mαxεδoνiαg αrου;'. αγ{i)νεζ τηζ

εOνεγερoiαE {1ταιr ειπελιilg d,γ'ι,ωoη.

Kατιi αιrνdπεια δεν 61ει αxιiμη εκ-

τψηθ€ι οqθd συμΨ,)να μ τη ]σι,γει-

σφοQ& τηζ στoυζ α^τε},ευθεφπι,xο{ε

αγ(bγεE τoυ €θι,οιlg. Aλλιi ιαι μ6αα

οτιr πλιι[οιcr τUι! επ(ι.ι,αστcιτιlιoi, τι- :τ(}ιr τ(} ιll'ομι1ξαν <Kι6οxι>>. Παρο'
γfματιlq οτr1 }Ιαxεδονiα πολi, ιιε1,a_ i.ιl.Uτιι 1l επιrι'ιiαταor1 του o}'ιiμπoυ

i'ιiτεgl1 i1ιφαοi1 δ6θηιε μi7.ρι o{με- zιΙ,ι τ()υ Bερμiου ε(1ε xαταφiρει ι,α

Q.r' στ1|1! προοι,rπιz.ι'lτη1α 161, Eμμα_ πqοxαiiαει πολ'ιi μγαλιπεQo αντι-

l,ου{λ Πατι1 .χα1 στtι 1/ε1/ον6τα τi}Ξ τεριοπαoμιi oτιrυg Tοιiρπcυζ απ6 ι.-

Xαλr.ιδιι{g ,ιαOa στΟν ιαroριz.6 ρ1l_ zει\'ο τ'}l; Xα?*ιδιxf1g γιατi δεν εi-

i.ο τriE Nciοιlοα; Xαι ]lg1r1y.$168α τηζ 7.ε oilτε αQχ{1. oι]Ιτε τ6λο9' Στι5 ιl-

'\υτιx{1: λ{αxεδοι,iιrζ. λ,[εiι,o.με στο 1.lειr'i; εκεiι'εΞ πεQιoχdζ' oυγxεντριb

1{l2]' αλλιi εiγαι αξrο θαυμαομoιi θi1xαl πo},υιiριθμα τουElxιxri οτφα'

πωΞ αz.6μη χαι τον Απρi.7'ιο τοιl τεi1ιατ(Ι. που για }ιε1,ιiλο 1qoνιx6
1822 οι. λIαzεδιiγει α.1ωνζοl,ται r.αι διd'οτημα {μειναν xαΦηλωμdr'α εxεi,

θιοιιltοι,ται μιdoα απ6 τη μεγαfu1μ.i1_ 1'ιcrτi απασχΟλ{]Θη}ιαγ με τηγ χατα-

δη ιr'ι:τοθυοiα τr1g Αραπ[τoα;. r.ριl_ δiιυξr1 τιυι' αl'ταQτιxιδγ υπο}ειμdτιl:ιl

τtbr,τrr: ουoιαoτιy.d τοr, Tοi,ρxo δ*_ xirι τt1r' εxzαθιigιοl1 του εδτiφoι';.

oιιιι) τ1}ζ αl,τiατααf}ζ τoυg rrrι δ(r,ον- Ωoτ6oο 1l επα\'αστατιx{ δqdoη τωv

τιrξ τξ δυr,ατ6τητα στoυζ Ν6τι0ι'ξ ελλr1r'ιxιirι' α\}τα8τιχ{b\' οωμdτων

'E}.ληνεc \'α πQοετοιμαατο{η y,αλll_ στη\| rτεQιοχ{ oλtμπαυ xαι Bερμi-

τεQα χαl γ' αr,τΨετttπiαουν μιxρdl_ oυ δε'ι' χατiστη διn'ατd να εξαλει_

τερο 61,y-ο τω\' το}ιtQχιχ{i)ι, διη,ιiμει,lγ. φθεi. Kι' o*d n1ιατ[ εi1ε δι/ιρr.εια.

o 1α?.ααμ6q τηg Nιiουoα; },.αι το r.i- αυι'i7"εια r'α.ι συνοχi oε ολ6x?ηρη

γ1,!μσ. τηΞ Διπιx{1E Mαz:δοviαg {ταν την Tουgl,"oz.,ρατiα. Tα ιxαι,d οπdQ-

ετ6μενο γα διατηρηθοιn, ξο:νται,6 ματα τoυ αρματoλιz,οri 6ioυ 6διr,αv

απ1 μτfμη τO}1' κατo{,ltωl'. xιiθε φοριi η δυνατ6πμα στoυζ ελ-

}Ι παgιiδoαη αναfρει, 6τι το αi_ ?ιηltιχoι{ζ αντιστασιαχο{ζ πυq{ιε9

uα ει7'ε xοr.z.ιτf'οει η γη τ6αο ιil. ι'ci εxδηλιiwογται oλο6γα }'.αι πιο l_

o.. ui|o, περdσει π6ντε 7,qr6νια και,, σχυQ& χαι αποτελ€σμ'ατικ&' 'Eτoι

6πι:6 €λεγαν οι xdτoιxοι. το ΙοQτd'' λi^1α 1"ρ6νια μ€τd η συγχQ6Tηση

ρι δειl εξε ξαι,αφπριboει ατο oη_ ταυ ελληιπαf χqd'ταυζ dq1ιααν xαι

ψιo ,ou-εi1ε αφiξει o Mε1μ€τ B πd'λι,γα χι1rΙ}τοπoιοιηπαι εvεqγd xαt

μiν 15Ο0 'Eιιη*g αι1μα?.ιilτoυg oτo να πφοετoιβξαυν το 6δαφοE γιCι τo

οροπ€διο, πoυ δεαπ6kι τηγ π6ληχαι με^1ιiλο επαναστατιχ6 xiνημα τοιr

o Πρδεδρoc τηc Δημoκp,ατioc oτlc γιoρτic τoυ oλοκ'oυτδματoc
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1|tiJ oτl1 διιi.ρz.εια τοι, Ιiοιμτιi]z-οi
τιlλiμιοιl. Fi,iι,ιrr πραγματιr.ιi αξιο0α.''1

ι1(1στο :τtι]; μ6oιι απι1 τον τoυρzικ6

7ιιλ'ιιaγιil η cρλ6.1α' τη: εξ6.;ε9οη;
σU\,εχiξει r,α y"ιriει ιrγιrlιir,οr,τιr; π1rr,_

τ{r. τη\, ει,xαιQiιr για. \,α εz.δηλι,lθεi.

Ιiιrr εφ16μο'οτε ιrz9ι'Clιb; oτο οli-
ιιεψιr.'Γιl ο{1μεqιr απα'ιτεi πQ(,)ται)-

7ιxi1 την z'ιr?,{1 z-αι αντιxειμεr,ιr.f .,,ι,ιi

ση τil: ελληνιr.i1: ιοτοqiαg xιrι fπεt-
τιι τt1 οt'r'εtλ11rοπιlil1οf1 τll:7-αι r''(-

ιριb: τi1 6ιι,lιιιιτιιr'1 ιrν(1r'ει,ol1 τl-1;.

Αt, τLl,l.,,ι1611ιxιi επιθι,ιιιli'μιε r'ιr δι-
ι\α7,θοi,μιε ιrπ6 το πQ6τυπο τη; Aι)α-
τiτοα.; 7'(Ιι τil; ιrυτο0ι,οiιr: τιυι' Ι\Ιιl-

ιlι'oιrΙ(,lr', ο(ρεiλoυuε πιlιυτιr07ιKιi r'ιι
οι'ι'ειδtlτοπιlιfοουμε τιζ σι1ν0iiiιε:,
ιιlοιl ιrπ6 τι: οποiεΞ rτQ()dχυη]ε ε/"εΙ-

r,ιl τrl με','ιri.ε |o' ιι^l"^ι.1ι' y-ιrι r" αι'ry-j'ο-

.,'rοτιliιιι. το οθir'ο: τcυr' α.r'θ1lιΙlπι,lγ

ιLι'τιbr,πτlυ οι τειtιοτriοειΞ του; rιιι1_

δεrξιrr, σε ilφι)ε:. Α7.i1θεια τιiοο μιι_

ι.ι1o'ι ιcιι τιτοτdr,ιιlι r'ιιilθουuε απi-
r'ιrr,τi του: ! Tο μi.,'εθo; τη; διl"i]:

ιια'; πφοδοοiιr< απi\'(r'\'τι σ' εxεi-

r'οι,Ξ ε{r,ιi.ι οτ' ιι},i1θειιι τεQιiστιο,'-
ιρ6oοr,φτιioαμε μετti. το 1950 \'{,"

','υφ{οιlιlμε τη\' πilaτll οε 1lλα τιι ε-

flιιr.ιi 1ιιι; 0ι(μιrτιι ΖαΙ ,τοi'iJ πεQισ_

οι'lτεφιl οτιl εθr'lxιi 0iuιι τη: λΙαz'ε-

διlr'iα':. ,\ηλαδ{1. με λh,'α λιi','ιrr. -'_
οrιρ1trlνr]οαμε τηr' ιοτορirr μα: 6τ.11'

δε7"ι'lμιrοτιLr' ι'lτι τιr πqil6ληuιi υrτiiφ-
_Ξε 

ιrι,1'πιy.ιlxτιl. ιiταr' .'τφεπ6!ι(Ιστ(,'\'

r,ιι ιιι7,/1οoι,μιε'"lιr 1'[αy,εδονιxι'l Zi1-

τt1lιιr.. ιiτιll' α\'(r.φεQ6ιι(1στα\t στo <<?.ε

n,ιilιεr'rl 1'Ι,ry"εδοr'ικιir> ιιιι ι\τιιι' rι'lι\

τr1r' ιr97fi xιoLα; τη; lΙα"xεδοr'ιu"i1:

z.φiοη: ιρα'r'i1xαμε δrατεθtlμιdνοι t''

lrτιlδε10ιli'με 1l,τι' 1ιιr; πQ6τε ι\'α\' . ε-

r,ιb ιlι τl'αοτ6^,,φ1lιροι [11i'iEγρ-1' 11οτrt

ιιιiτητιr. Tπf ρ7.α.ν δυoτιxιb; ιlι Ξi-

r'ιlι' Kt' ιiλλοι ιrτιi μιι; τη1' φιiι't1_
y.1111 61\'tl1Ιoχ(bρητοι οτο ιiι'οlια, εiτε

.,,111 1,' 11γξ{σ()υ\, τll\' l,"ο1ι1ιατιι.{1 τε-

},ατεiα τoυζ. ειτε 1./1α τil\']τQ()σ0)πl-

ν"i1 ιiντιτρo6oλ{1 τ()υ:. εiτε αχ6μη

?.(t'l \i|σ' r'α δη1ιιουφ','{οιlr'r' Lοιιμιατι-

z.οι1; φoφεiq ααε}'1'aill'.oa οτο ιεο6

6r,ομιrι τη: NΙαxεδοr'iιl.;. Στηr' π9ιr''-
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μιιl.τιzιiτητιr 6ιιοl: ο1εδdι' ι'lλοι εi7"α_

με Ξε1ιiοει. τηι, :\φαπiτοιι. εi1αμt:

ξε1ιiοεl. τιl riρclμrr τη; λΙιlxεδοι,iα;.
το\, 7.ιi'πετd.γ Ιirilτα. τοr, ΙIαιiλυ λΙε-
"i'&. y"rιι του: ε0\,ι.χ()i: αγrilι,ε: τι,lγ

ξεl,ιiξιυr,τιυι, ελi'i'1ι,ιl,.ιbν πλr1θυομιbι'

7.{r.ι 7ιl/)iιυΞ τ()\, ελλη\'ισμ6 τιυγ Σzο-
:τ(οlr'. Ι'ιcιτi πι)α1,lιατιy.d.' πιοΞ θii.οι'-
ιιε r'α απιlδεiξοιrμε τr1r, ελληι'ιxιiτr1-

τ(/- τtlΞ }[ιιz'εδοr'fιl.; ι:ιir' δεγ εμtραr'i-

lιlι,ιιε ;το".rr)r"Oαιιiι,l: τηr' α.ο1ιr"ι] μκl;

"Ι,ε\,tΖi1 :τιΙQοι'σiΓr. ιLxιiιιη xαl. ατο ι'ιi-
τιιl τμl'1μα. τ(}ι! χQd.τοUΞ τ(,h' Σχ(':τi-

ι!)\' nου rrr'ιrμφιofli1τi1τcr ry.:τoτε7'εf ιr-

r,ιL:τriο:tιιοτιl τμi1μα τΟll ιοτοριz-οιi

ιι1l'/-εδο\, ι7.οι'r 7.ιbρου.
Ιii7-αιιε α.r.irμη _Ξε7"ι|l.οει τι; 6αQιε.

ι:τιrτιbοει1 τ111, gi7ε t1 ετιrι'ιiοτιrοl1

τι,lr' f[ιl.z"εδ61'(!)\' στο\' ε?'ληr'ιr-ιi τi.'i1-

0ι'οιιι'l τιl: }[α.κεδιlγiα: z"υφiιr; τι:
δrlμο.,,gα.ιρli,"l : ιδιcιiτεφcl στιΞ πεQιο-

7'i: ιiτιlr' ο','r.ιεrι1lθηz'α.r' τα επ.r\'αστiγ.

τlz.ιi zιr'i1ιιιLτιι. 'o7'ι μ6ιο οι ιρ6r',lι'

zιl'ι ιlι εΞα.ι'δgατιrδιοιιοi. αλi.1ι y"αι οι

ιιε τιr;,' t γi.i οε t Ξ ολι'lxλη ρι'lι, πλη 0 υ ομr1lr'

εΞ,l-ο0ir'rο,r-r' τηr' ιο7,ri τ()ι! ελλη1'ιχοι

οτιlι7εiιlι'. ΙΙ φα-','μα-τιz"il r1 επαl'ιiοτ,ι
σl} στΙi 1Ιclz.εδοr'(ιi πφοzιiλεοε τρiιi

ι)εi,ιι./.τ(1 :τQο: τη }i6τιιr Ελλ1ιδα: τιl

ir,ιL α.π6 τc,. τιl-1tri7,ιrr τη: Χα"ir"ιδιr"i1:.

zt'οiιυi ιιτιi τι: 7ε9οοr,r]οου; Ιiα.ο-
οr'lι,bQα.Ξ Kαι Aγ. 'oρου; τQo: τι;
Ι3ilφειε; Σπoφirδε; ιrιι α'l(l εγ'ε στ{''

(ι.}'i'ιL νr1oιι1 γ]ιl οτηr' r1πει1lιυτιi,'i1

F]i'j.riδα. το δεi,τεQο υ'πι\ τcl πfΙQ1Ιi'liΙ

τοι, ()λι1ιιπιlι] επiσliζ τgο; τι; R6-

ψειε; Στοφιiδε; r"αr το τQiτο γ'{xl μ!-
z_φιiτεοιl _ χι!Qi(υ:' πολεμιοττbr, - επιi-
ι'ιo ιl'τιi a,a ,1,1^,,ιd( 11μ1, η6ρ11,1i11, 11,l-

χιl)\' Ι3εφμiου - oλiμιποι' - Πιεφi-
ιυr' - Χιrοiι,lr' πρo: τr1ν ΙΙir,δο. Aπ,i
τι: t}ιiφεrε: ΣποιtιlδεΞ οι }Ιαxεδ6-
\'ε: :ιi}ι1 διlz.ιιιιlLιlι,r' f1,11' 61,1η1! 61l'-

ili]οει.. ε'!ιlρμοi,οιιr, στ|Ξ α:τβ\'α1'τι

τιl-οιLi.iε: τr1; lΙi'6οιιι:. τilΞ Θεσσ{1-

t'iι'.-: ιυl τl1; 1lιlzεδιlι'(ιι:- zι'.ι )'εi1λrι'

τ(lii6ιιr' τιι jr(,lοlιi i1 z.ι,piει'αι τ{'1.

:τi'ιliιl. τιlι, ;τ(ΙQ1r.:τi'ε(ι\, στ1l\' ε;τιΖi\,_

λι,r'll τειlοχi]. Ι-iγιlι'τιιι οτ' αi.t'1θεr,r

11ι'ιtι'ιrrl7'οt τη: ουοτri:διl': τi,)\' \'1'}οι-

ιb.' εz-εir'ιυr'. Οι τεοιοοιiτεoεΞ oι7'()_

^;ir'ε ιε: τr1: Ιiαoοιi.γδιlα:. ιιφ','ri i1

^,,ιli1.,,ι;gιl- .1i,1llοιrι, τiσ(,) στιΞ τατοi-
δ€: τοι,Ξ y'ιrι i'ο^1'ιαrt.ι' ι'ιL z'ιιi'i.ιειl_

','ιl1'r' τcι 7'ιυφιiιpια τιlι':. ot οτi.οrρri-

qοι Ο7,ιi1-ιπιοι πi1ριl'ι' εr'εο^,'ιi r'ιir1ιl;

στ()ι,Ξ (r":τε7'ε1rθεQr,lτιz.ιli'Ξ ιl'^,'ι|lγε-. ()-

ρι.ο1.ιir'οl ιιιiλιοτιι ιιε ιii.i.ιlι': r'iοι':
(/';τ('} τlΞ ι'πιiδιlι'i-εΞ ε).)'ηιι:'.f: 7.rilοε:

ο7'η1-ιιiτι οαι' τιlr' τι,ιli]r'cl τοι1 :rι){'|)τ{)ι!

Στlγμlδτυno 'οπ6 τηv iφrf,η τoυ Πρoiδρoυ τηc Δημoκροτioc
:ι. Kωοτξ Στεφοvοnoυλoυ oτo γηπεδο τηc Νοoυoοc
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τιιxτιy-οi oτρατo{,. oι περιοo6τεqοι

ιiμιιοg δρουr' (iΞ &1αy"τaι" με τΙ}υζ πιo

.1ι,ι+αιοιi; o.ψ1ηγοiE "gψ 
Qχ1''μπoιr.

τογ KαQιlτιioο, τοr' Γd'τorl. τοι' Δια-

μιαr,ττ'1.

Να i.οιποr, π(,)Ξ απΟδειχι'i'εται τε-

ρiτρανιr ι'lτι. αr.ρο1'ωr'ιαiο; λ(θοζ τηζ

ιοτιlριz{1;. πυλιτιoτιr.dg xαι. ποi,ιτμ

z.ηg υπ6οταοη9 εν69 ?.αο{l θεωqεiται

{'li6αια η δι.ατdφηoι1 xαι. η ουντ{gτ1_

ση τηΞ εθνικ{1g μ\'ημηζ z.αι παριiδο-

οfg τοr.,. ιr?λιi δεν αgxεi ωoτ6oο α-

τλd y'αι. μιir'ο c,ιυτ6. Aν υποθ€ooυμιι:

ιiτι odμεqα ι1 ιατοριx{'1 ','ι'ιilor1 εiι'αι

δεδομιfr,ι1 oε o1ολεiα z.cLι πανεπιoτ{1

μιιιr. τ6τε τqοi1ει 11 ουνειδι1τοποiιi-

.,il τηζ γνιboη; αυτ{; μiοιo π1; 6ι-

(,}μciτιxdΞ ,r.'ι'i1r'ευof; τη1 μdoο: τr1q

εθι'ιr'{1: ιrυτογι'coσ{rrc i'ιατi με'/αλd_

τ'ερη αr'6μη oημαo[α ιt' απ6 τ1l σ1]\'

τi'1glηoη τη; εΘνικ{1q μι'f1μηq θ1oυr'

εzε{ι,α τα διδdΛ/ματο., τrι. οτoteι cl"'

πορρioυν απ6 α.υτ{ z.αι ιδιαiτερα α-

πιi τιg τραγματιxdq εuπειqlε; του

ταρελθιiντο;. Π QoE την χατεiτθιJγση

εχειγil αγαπτfrοοεται r1 δια"διr'ιroiα

τηg εθι'ιxfg αυτo1l|γ(0σ{σ'; ?tαι συμ-

fid,iJ'ει ιr,ποφααιοτιz-d 67.ι μ6νο oτην

o.r,dπτυξr1 τιlιl εθνιy;oi αιoθ{1μα'τοg

tιlλ'iι y"ο't οτο οτερ6tυμα τoυ Eλ}ηνι

ομοt.

Γεr,νιLτrιι o{1μεqα το εq'ιirτt1ιια' r'α

τL π(ιoa τα δδιi.^1μιατα τηζ ιστoQι-

xi\E γνιi:rη; €7'ουι' ιiμεοη εφα9μογtj

οτην τιυριr,{1 υπ6oταo11 τoυ ε}'"λr1νι_

,ni, iθrorr;. α}"λ1ι y,αι οε πoι6 6α'θμ6

1)ι σι!\'oλιχ{ζ πτυLf.g τηg εθι'ικ{E μινd1

μιψ, ιδια.iτεqα oι oδυνηρ6E εμπειgi-

.q' ,ou Eλληνομot, πoυ πqo{1λθαl'

xυρ(ιο; απ6 τιg δι1αατιx€g xαταaτθ'

nug ,o, απ6 τιg ξενιxfg πα9εμ6ι1-

σειζ στα εo<lπεqι'x& πρ&γματα του

ελληι,ιr.ot xqd.τoυE, εiγαι δυγατ6 γα

?.ε ιτoυqγf1oουν απoτQε;rτι?'"d ωg προ;

-ηu ,rφιηη μλλοντι'xιbν δειγιilν'

Αqxεi α:r,}.ιi xαι μονo τo ζωντ&νεμα

τηi εθu,xηg μγημηζ' 6ταν εxε(νεg

πεq,oρξorroι σε μια επδεqμπd1 α_

ναφogri των ι(rτοQι'|(ιbν γεγοvdτων'

των ηgωι.rαi:ν ατι^1βν χαι τ('}γ τQα_

γιxιilν πεgιπετειrbν, χωQiζ γα συ\|ει-

δητοποιεiται μθαα μιαg η ιατοgιxrj

το1iεiα' τoι iθι'ουξ; Πφ6d'λλει λoι
τιiι, πdι,τα το εQιl}ημα zατd π6oιl

rl|1,Q\'Τot z"α.τα.νοητ€g oτoν ελλriνικιi

,,ιru ,,, ,ι1ρι€q πο.qdμετροι y'α'ι οι 6α

θiπερε< αιτiε; τ(υγ z'αθοqιoτιxιilν

οτιγ1ιι'υν τοιl Eλi,r1r'ιοuοi'' γ'ατiι ;τ6_

oιl iλειι|lιrr' οι δι'7"ιrοτιx€ -< γcιτrιaτd'

σειζ στ(}γ r"αθημεqιι'6 6iο' ι1 μιr'qο_

κομματιl.{1 πο?,ιτιxη. ο υπερφiαλo;

ε.i,(,)tσμ6ζ. τCι τε1νr1τd εoοlτεριr'ιi

ιtdτιυτα 7'(rι ο (l\'ε ιiΘι'γο: '{ειQισμοi

.,,,,' εθ",y',i:,' θεμιiτιοι'' Α'"αμφ[6ολα

το μι{1r,υμcr π1; Aρcιπ(τοαζ χαι Ο η-

ιrurΙnμ6( τι-or' Ναουοαiοrι' αποτελεi

nljμrρ,, 1ι'ια ιιclΞ μ{r'υμα ζω{q' με-

7.i τr_r; r"ο. ι α\t.r.1i'\'(dQ ι σμ oi' τοιl εαυτοi'

μα;. ο.ι'rlΙdτi'Ισηζ τ1lζ εθr'ιxd: μα:

το'ιlτ1πτ1τα; ιαι z.€ντριoμα για τηγ

εθι'ιz{1 μια-; ιrφilπr'ιοη. στοι/'εict' τα

ιlτιlirL επιy'εr'τoι.bνor'ται οτιlr' α\'rιγ-

.;ιαιdητα xdραξηs uιαζ εθr'ιz'i]:

,nL,.,r-iq. δη?.αδ{1 τηg πφ6ολ{-c μι-

ιi.3 ^,,ι.1ιir'τια.q rιντioτα'oηq ιrr'τ{οτοι-

71lΞ τlj; Aρo.πiτοα; απ€r'αντι οτoγ

Eiφρενο ρι'θμιi τη6 α}λο[ωοr1g του

αι,α.λυτιια οε 1lλα τα διδαxτιxd μιri
ε1,1ειqiδια, αx6μi1 xαι oτα Eλληνιx&

Παι,επιoτ{μια. αE εg16ταν μια uf-

Qα που θα ιδgiονταν ουγxqοτημiττι

Ιγατιτο{,τα Mαxεδονικιilv xαι Θgα_

y'ιxιbν λ{ελετcilγ εr'τ6ζ i''αι, εxτ6g E1'

λιLδο; με oτ61ο τr1 μετατqοπi'1 τηg

τετλcrr'i1μir,ηE πα'1r'6oμια.q χoι\lliζ
.,1,r.|11i1g. αζ εQχ6ταν μια μ*ρα που

θ,L 1Lρ1ιξε. επι.τ6λουg η επιστημo\'ι}'ιii

ει,iiμdριυoι1 αr'ιbτατιυγ ξiνιυν πολιτι-

xι'οr, xαι διπλο:ματιxιilν xλιiιαxιrΙii',

τοι, θα αναoυνταoo6ταν ο απ6δηpιο;

ελ}"ι1l,ιoμ6; μιαi''gιι1ι απ6 τιg αγτι;τft-

ρcι0iοει; zαι τιΞ ευτελioτατε6 ατο-

i,r'6g cριλοδοξ(ε-c πoιl θα' oταμιατοιi_

σε στο εαιυτεριικ6 11 αr.ατdo1εη φλιl

αρiα. ι1 αποσπασματι'χ{ oυμπεqιφυ_

Qh μαζ i{αι η εμjιοQευ'ματοποiηaη

τοlγ εθνιιιbν μαq θεμ&τιυι' μιε ^1νιil_

ιιο\,(ι τηι, i''ομ1ιατιx{'1 οxοπιμ1lτt1τα'

,r; .ρ1dr,r,' τdλοg π6'ντιυ1' μια μiρcr

,τοιl εμεiΞ οι Νεοdλ}"ι]r'εg θα ξεφει1_

'|'Ο-με αiι6 τr1 μιξ€qια 1ιαg xαι θα ιι-

ια6απτι-t6μαστ(r.\| σε μια εθνιr'f1 '.,'-

λαοd μα:. τη; παιδεiαζ μαζ' τηζ

γ}rbooα; μ.r.ζ. τηζ x-ομματιxi1g' xοι-

.,ur,,, κ{]Ξ z'a.ι. οιz.οι'oμιz"d1q δι&6 ρ{']σηq

που υφιοτιiιιεθα τια'Θr1μεριι'& pι$7'gr

,]r. ,rd-nn,,iιε α.πιi τη o{l'11ρoνri /ι-

θ?,,, τρr.",'μα'τιz6τητα χαι τη οi^i/'υ-

n'r-} o.η o,';,,'ρ"i' οτο''l Eλληι'ιομιi

uo. ,r., οτα ιζn1λιi ιδαrtιy'd" Αq ερ_

γ6τα',' ετιτi?.ο11: ιllα 1ιfρα τοl' t1 ι_

nrnρi., τι'lr' ε0r'ιxιi)ι' ιια: θεu'1τr'rr"

θο" -iα ρε ufiα}"}'6ται' r πo7' Qε ιDτ ι }''d χ{'' ι

,,o.,,f1,ιrηοr1 z.ιlι μιilνο τ6τε πqαγματι_

z'ιi. μιιiι'ο τιiτε Θα εi1αμε τr1 δυνατd_

τ1]τα \'α προφθqουμε το γντ]οιο

ΟΧΙ oτου: επι(lotλουg μαc' 'Tοτα_

τοg φ6φog τιμ{1g απcνα\'τι στoυζ {]_

ι}(!}εζ τηζ Aραπiτoαg χαι τηζ Ndοιl-

αο-: rrποτελεi ο{1μιερα για 6λoυg μια;

η ανιi.?,ηr1n1 μιαg πα'νεθνιr'{g προoπ'i

θειcι; ^,'ια τriι' ανοιxοδ6μηση τoυ ιε_

1roi ιαοt ,nu fn;iου Δηιητρiου εθνι

r.oιi οtμ6ολου τηE επαν&ατασηζ τ0}v

1{ακεδ1lι,οlr, 6fl]}ιrE αγιiνεc ηc εθν3_

γfQσηζ.

trlΑ'BAZI TE
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Ξευmθg εvll[Tποτiοεlg 0τn uεοοlωυluιi ]iurεloυiι

f) μιεοαiιυνιr' υπ{φξε li zατεEο_

xi1ι' επo7i1 τη; μεταr,d.οτεUσllζ το)γ
}'ικilν, ιιιιi.- ποi'riπλοxr1: διαδιl,ιιο.iαg
11 οποiα οτιl τf7ιl: τη< εi1ε (,]ζ σιl-
'νdπεια το σχilιιατισμι6 τoυ us,,r1l,ρα-
tριzοιi 1ιi'φτη τη< F)υρrΙlπr1ζ τΟlν r,ειi_
τει)(!)\, εrτ()),(;ν. Trr Rαλxdνια δεr, ij1-

τrtr, διlr,ιlτ1l, fiεiirιiοl;. να μεir,ουr, d-
Ξι,l ατ6 ιrυτ{1 τt1r, xοομο^,,ονιr,f εE6-
i.ιΞr1 z.rll ειδιx1lτεφιl 11 λ'Ιιιιεδονiιl.
τιlυ 6ο(οxεταr αxοι6ril< οτο ιd.ι,τQιl
τr1: Χεροιllr'1σ()υ χαι απιlτελεi τr1 fiα-
oιι{ δiοδo επιxoιr,rυγiαζ (Aδριατl_
xi1 - Ι{ι-υr,οταντιr,ιli'πιlλr1 μlαοl τ1)ζ
E.,,r,α'τ(α; oδοi'. Δοi,r,α6ιΞ - Aι^,,αfο

μiοο-ι τr1c οδοi' λtoριi6α - Aξιοi)
(xriQτηq 1).1{ε την dr,αρEη τοU ιιε'
σi{i(t}\,α τ() εε}1,οiι()\ι,ιy"ι'l οτφιδμrr τi.1;
(X1)ιιi:lι{)χQ(Ιτ(lιiιιεr,Ιζ \Ιαy'εδοr,(αΞ ιγ.-

πιlτελοi'r,τιr,r, y'ιιτιi αι-,ι,τQιπτιι{ πλε,-
ιlri'r1cρiιι ιιτο ελλi1r'rr.τlιiq y"r,, εξελ}'r1-
r'roμdι,οιlΞ πλr1θυομοig 1.1111 

",,11161.Ι1,
αγεδιir, α-πιlzλειοτιx{ 1φirn1 π1; εi,-
7'rl'',ιy'li: .,,λιilοorιΞ, (iτ(!): ατ()δειy'\,i,-
ετΙιl. α.τιi τιι αο7αtιl}ιl^,lr-α ετl.,,,,,ιqr.
γL ειlο{ματιr. Αι,τiθετιr, (lιlφεiωg

τrl: l'[rrxεδιlr'(α: y'αι μix"ρι το Λιli,-
νrι(lr1 πιrφιrτηq{θηxε οε uε^,,ιi7,ο 6α_
θμιιi εr,qlο;1ιαi'ομ6; τcυι, 1,ηr,,6..1η!1, nf,η-
0ι'ο,ιιbγ (Θφαxιilν^ |lg1d1,1,11,. Δαφδιi
γ(l)γ, Ιλλι!QΙ{bν) xιrι ευρε(ιι 1ρ{1οr1
τl1: )'ι,ιτιi'ιxr'1; ^,,λιilοοαg. ιrr.6μη xαι
τdοιti, τοιl ,\ιli'r'α6η. οτrl ,\αy"iα dτοl
n,ια τιrφιiδειΥιι(t. () τερiφη1ιο: 1οr,-

f}τl\'|α\'ο: { 'lZ ι-;l{i.l ) :τοlt i4(ιτα.l,ιl-

τιrr' απ6 τι1ν περιο7'{ τη: ΝαΙοοοι''
( oι11.ι' Ni5 ) {τιrν εz" .1εr,ετi1Ξ λιl-τιr,ιi_

{Γι ) \'():.

} Στηv εργooiο ουτιi noρoλεiφoηκοv
ο, UΠoσημε,.d}σεlξ ποU κοτεi1αv με-
γδλo 1δρo oτo κεiμεvo
ts Τo iρΘρ6 oυτδ οπoτελεi τα oυμπε-
ρdoμoτo μlδc ευρilτερηc μελiτηc τoυ
γρiφovτoc με τiτλo .Mεοοlωvrκi Mo-
κεδovΙ,α.: Ιεγικ6c επιδρoμδc καl εθvo-
λoγ,ικ{ oιivθεoη" (υnδ 6κδooη)

6"ο

{-Ι l[ιlzεδογi(t στη διdρxεια τrllι,
| | g11i1,iι'11, του ιιεαrriιr;r,ιι ιlπ6οτη ε_

y"ιlτιlr,τriδεΞ ε7θgιz"i; ειο6ολi;, (}Ι

τεgιοοι'lτε{lεΞ cιπ6 τι -< οποiε< εiy"ιιr'
οl; αποxλειιττιx6 oτ(lγο τl1 λεr1λααfιι.
οοtοuiι,ε: 6ιιοl: zιrτii.ηξαr' οε μιiι,ι_
uεΞ ε1Ι/χ(tτιΙστriοει: ξεr,ιr"ιbl, π7ηθυ-
οurΙl.'' οτi1r, πεqιιl1i1. 'Ι'0 

^.,6l.,ρ1,1'1_ αψ-

τιi δεr' τρiπει r'α ξεr,itει οilτε γα. lrι,_

τrιιετι,lπitετrιι με τ}l οr1uεριr,{ rδεο-

)'11r,li11 1rrlrl εθl,rιιi ιlμιοιο^1εrtbι' ειrρ0l_

Toυ
Γεωργioυ Μivτοn

jτιL'ι'y"ιilι' xφατιbι, αr,τi0ετιy-' 11 <<Pt,i-

ιιαιl"/1 .-\ιlτιlxριr'τιlrliα>> τηg }ιΙdα: Pril

1ιr1;' i"1ταl, dr,rι πολυφυλετιz.6 x1,ll-
το: - 1lτι,lΞ χαι 'ιl ,τQοχ(iτo7'6: rι1:.

1)ι,l1ιιιl'xrj Aυτrlxφα-τοο(ιr - ποιr δι,ι,

ι,i7ε οτι;.0ε9ιi- οi,r,οQα zαι περιix?.ι,l,
δ:xιi"δι": ιρυλιi;ν uε οι,r'δετιz'ιi y'Qixο

1ιιir'ιl τl1 7'εr;ιiμεr,r1 <<ιr.tlτοz"οατοριx!

r'δει;i'ο.,iα>. δηλαδii τ}l\, ι1rτ()τ.Ι1Ι/η 1i-

λιοl, τιlι, υπηι1lτυr' οτηr, ιιπ1iλυτt'1 ι:-

ξουοiα' (imperium) τοlr (Ιιrτοχρd'τo-

Q(r. ετειδ{ l1 εΞοι'ο(ιl αι,τιlιi riτιl-v
δτlομιir,η <<ιιτ1l θε:ιli'>>. Επiοiμ. πρi_
irει \,(1 τιlr,ιο0εi 6τι οτη uεοrruυι,ιu'i'1
Ι''ι'οιλτtl δεν ι,πfφ1111, ιlι dι,r,ClιεΞ τ(lι,
f 0r,ιlιl;. τοιl εθνly.οi' xρriτιlι,: 7'(Ιι τ}lΞ
εθνιz{: οιlι'εiδηοη<, οr οτοiε: διr,._

uιlοcριil0ηz'ιrr, οτη r,ειiτεφη ετο7η.
}Ιε {iι'lοη τιι δεδοuir,ιl rrιτιi i1τι,'r.

rrπliλι'τιr ιρι'οιr"ιi 111 .,,ρ.,111,1'l- ι,rl ^,i-

r,ιlr,τιιι. δεz.τrli ξir,οι πλrlθι'οιιιl1 rrτ,l
(jι'tιy-i,τιr,ιi εδιiιρη ι'πιi δι,ο τοιliiτil_
θiοει:: α) τr1ν UπOτα.i,il στ1l1, fιιiτ()-
iιφα.τοφrx{1 εξιlι'οiιι zαι β) τl1ι, τ7.r1_

οοlιιt'-1 τιllr, ιρ1lρι,lr' (<<τr1lz'τιlι> ) . \[,i''-

λtοτιr, ιιε οτι'l7ιl τηι,ενiο7ι'οr1 τl1:
cροροi,ιl.,,ιxi]: 6ιioη: i1 τηi, τ6rτ'-lο]l

τtlΞ ]τ(Ι()α]/(υγιz,i'|1: δ ι ιlδιz rl'αi τι: ( zτ' -

οinr: ./ει;ο^',iιr) rt ^,,ιrι ο1ιlατl1.,ιz.οιi:
},ι1rl111l-, παφιrτηφε(ται 6τι οι'7"l'ιi r1

χε\'τ()ι7"1i 6ξ111'οiιr ετεδiι,lzε τi}\' ε.i/-

ιtι.τιi.oτcιοι1 Eir'r,lr, τi'ηθι'οιι,ilι'. Trrι'
τιil'ο,lγrl. 1lμrυ;. η διιl(z.r1οr1 τιiι,τit
ιρ9ιir'τιΙε','Ισ τ()\' εz71lιοτtαι'ιοιιι'l
(z.ιιι ι.ιιi:i.ιοτα. ατο ιlοθιjδ,lΞιl λο',ιιιr')

τιlν ετi1i"r,δι,ll', iτοι ιi;οτι. .,', ι διει'-
y"oλιrr,θεi 11 ι,πιlτιl..,,i1 Ζ'{,'ι }l (Ιφoμοi_

f) lοο 2 oο i.9
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r, Ξεvικθξ εvκαταoτ6oειq οτn Γ'tακεδoviα

ι,rοd1 τrrυg. Σε αυτ6 το oημεiο ι\ιαφi

ψει i1 6υξαl,τ11,{ ιrπ6 τι1 qωμαixf1 πιl-
i.ιτιxr\. 1,ιιrτi rl τε7ευτo.iα {1ταr, γε-
νlx6 ανεξiθρηox.η dναντι τιον ποιxi-
i"ιυι, πi r1θυο1ιιi:ν τr1g Αυτoxqlατορiα<.

Aπι1 τη με.λ6τη τηg rοτοφiαg τη;
}{ιLzεδοr,iα; οτη διdqxεια τηζ 6υ-

Lo.r,τιr,ilζ περιιiδου προx{πτει 6τι ιi
πεgιο1{1 αυτ{1 υπ6οτ11 επιδρομ6g α-

πιi πολλd< r.ατηγoρiεg λαιbν: α) λ-
αιατικoi,g λαo{'g r.αι αιr^1xεxqιμ6ι,α

Οiννουg' Α6αρoυq' oiγγρoυg, Πε-
τοεr,θγy.ουζ. Iiουμιiνου;,'Aρα6εg
τειρατ6q (Σαφr'ηι,οi,ζ) z"αι. τdλοi.

oθιομιανοi'; Tοιlρxουg, οτουg οποi_

{}ιtE τποτιi1θηr'ε 6λη η Bαλxανιxi1

τιl ]4ο,i]5ο αι. β) Λυτιxoευqlωπαt-

rο(g λαοιig y,(Ιι συ'l'y'εχQι.μ6να Γ6τ-

0ου:. Νορμαr,δοi,<. Kατιιλιυr'οirΞ.

xαθd:g xαι Φρd.ixoυ: _ Ιταλοi';-Ι-ε2-

μανοi'g r.αι ιi?,λοr.'g Ρωμcιιοz'ιrθολι-

z-οig, οl, οποioι ατιE 6υξαr'τι.r'i: τr1_

1,fζ οιηlμdξo1l1α1 r.,tνιx&- <<Λιrτiγοι>>.

.i) Σλα6ιr'oil< λιιοig r'αι ειδιr'/lτεφα

διιiφορα oλα6ιr'ιi φιi}"α (μεqιxιi α-

τ6 τα οποiα πrjραr' αρ^11lτεQα Ο\lο_

μαoiε; ανdλο^,tε; πQοζ τον τιiπο εγ-

r.ατααταor'1g τoυζ1 π7.' Στqιlμωνi-

τεg. Pι'γ1ir,οι) 'Aντεg. Σiρ6oι xιιι'

Bοilλγαροι. tlι οποioι. αν xαι {1oαr'

τοιrEανιτ'ιi φil?"ο. γρ{^;oρα εxολα6i-

οθιμαν. Αι,τiθετcl rrτι: πη1'dζ δεγ

μνημιονεiυr,τιrι αλ6αl'rxdζ ε','7-αταστ*

σειζ στ1l λ4o.zεδογiα' xιrτιl τl1 διd'ρ-

χεια. του μεoα(ο:να. g1γi) 6i1rαι ]rνα)-

aτ6 6τι τdτoιοι εrτοι){ισμo( 67,α6αι' 7'ιb

ρα το 14ο αι. στη N6τια E}'λιLδα

(z-υρiιυ; Aττιl'.ο6oκοτiα) επoμ{νω-c'

οι πλι1θυαμιαxd μιxρfc εγχαταστa_

οειg α?'6αν6φ0J1lων στη Διπιx{1 1\{α_

y.εδονiα πQ€πει να δη1ιιουqn1fiθrμαν

στtl διdQr.εια τηζ τoυρ}1'αl"ρατiαq.

EπioηE. οτη δι&qr'εια του μεσαi-
(!}\!α ασφαλd}g θα υπ{q7,αν στα'οQει'

γd τηζ ΙfαxεδονiαE 6λα16φωl'οι πoι

uει,ιy'ο( πληθυoμοi - γλωαoιx6 ιiπ6-

λειμμα τηE qωμαixi1g xατ&xτηoηq-

α7'Μ γε'ι,ιxd πgdπει να {oαν 'πεQιο-

ριαμ6ι,οι, αν xρiνoυμ απ6 τιg ελιi_

/tιστεE αγαφoq€E τιυν 6υξαντινιΦγ πη

1,ι.bν oε αυτοι1Ξ (π.1. Zωναραg <Πα
τοιr,dxοι Ι{oγλιενiταυ' οι oποioι. εi-
\'(Ιι ^,,r,ι,lοτ6 6τι {ααι, 67'αx6φcυr,οι,

ΣxυλiτξηE: <<r.ατri τα; λε.,,oμiγα- Kα.

λι1; Δρυ; ;ταQd τι'\,(ιJν Bλdy,ωι, οδι-

11i1,;) αi,τiθετα. στη Θεοοαλio' την

iδια πε9(οδo υπi1g1αι, πoλλoi 6λα1dl-

φι|]\'oι. με crπoτiλεoμιr η πεqιο7ui1 ι,α

ονoμαοθεi <1Ιεi,di1-, B7'α7,iα>> xατιi
τl1 μrrgτι,ρiιr του Λ*ιxi1τα Χιυι'ιατη
(<,τα Θεττιιλ(α; xατ67,ιοr, μετiωρα.
11 1l1l1l μg^lj.χ11 tsi'α1iα ιυxλ{1oπεται>>.

ix'δοοη Rιiνr,rlζ' o. 841). Στη λ{α-
y'εδονicr n, 71'rριε( εγxrιταοτd'oει1 τι,lγ

6λα7,ιiφo:r,ιυι, (πεδιdδα f[ gi,g11ο'ι'iαc.

'oλι-,μποg. Riqlμιο) δημιουq1'i1θη_

zα\l τill' ετο1r'1 τηg τοι'(lxοy.Qατ[αζ

ιrτιi ιiτομιr 
'τQοεQ7-6με\rα 

απ6 τη B6

ψειιl 'Ηπει.ρι). y.υQi(Dζ μετιi την xα-

τrrοτροιρi1 τη; }'ΙοoL6πo?.η9 το 17[i9.

Aπο τι( 
'τιlοα\,αφερθεiοε; 

τφει.;

zιrτri^iοqiε-: λαιbν, που ειοi6αλαι' οτη

}[o.ιεδον(α. παρατl1qεiται ιiτι οι cl.-

oιατιxοi y"αl οι δυτιxoευρωπατxoi

},ιιοi (ω< rτο)ιεμι,y'oi ιαι αρπαxτιιοi
τιtιl t\οrrι,) uετri τξ λεηirroiεg xαι

τι; xιιτιlοτρoφt'q απoχΟ)Qοtσα\' χαι

δεν ετl1ρfαααγ σχεδ{iν xαθ6λoυ τηr'

.0,,6]'0'l'z{1 οir'θεαrl τηE Mαx'εδοι'i-
(xζ. με μοι,αδιxi.ζ εξαιqθαειq τoυg

ιlυγγριr'ι'i; xατα'1ιυγ{g Bαρδα9πil-

τεg Toi,ρxοι': στ'ιl1' πεδιdδα τoυ μi-
οτlιl Αξιοi' χαι τoυΞ 6λα16φιυι,ουg

Πετoενi1,7611'ζ στα λ{ογλενιi. Aπι1

ττυ; αλα'6ιzο11Ξ λαοi'q. oι Bo{lλ1rαροι

ιαι οι Σdρ6oι πο?'λig cρoρig προαιiρ
τησα\l στQατιι,lτιxd_ ατιg Aυmι,φατο-

ρiεg τoυg ο1εδ6ν 6λη τη Mαxεδol,iα
πληι, u6νο ηc Θεoααλo'ι,iγ"ηζ. η o-

ποiα πdr,τα αντιoτει6ταν επιτυχd)ζ
ατιg επιθdoει'q τoυζ (εiναι 7"αqαr"τη_

ριoτιx6 6τι 11 (*,ooα1ρ1liιξ πQo τωγ
Tοriρxοlιl γr,ιbριoε μ6νo τρειE α}.ιil_

σειζ. τo 904 απ6 mυE 'Aρα6ε9, τo

1185 απ6 τουg Νoρμανδο{lg xαι το

1204 απ6 τουg <<Λατiνουφ)). 'o-
ιι{υζ. ο{!τε oι Bο{lλγαqoι, οliτε oι Σdg
6οι επoiιιoαν αε αξι6ληo ποαoοτ6

τη λ{αxεδονια (ιπιiq1ουν ελd1ιoτεg
τοπωνυμιαxdg ενδεiξειE π.1. τα Σ6q

6ιιl τη; Δυτιx/1g λ{αxεδoνiαg xαt'ιt-
"i ε; μι1'ι'ο αναφοψi; στlζ τηγi; ) .

γιrrτi τ6oo η 6oυi'γαqιx{1 (του Συ-
μειΙ:r' z.αι τoυ Σαuουfλ) 6oο r.αι η
οερ6ιx{1 (του Ι{τουooιi.ν) xυgιαρ7iα

ητ,rν τφ6οxιlιηε; i/-αι οτηρiEοι'ταν

μιiι,ο ατη οτqατιωτιx{ ιο7ir. ει,rb πcr-

ψriλ7'riλα εξελiιτοοr,ταr, οι π6λεμοι lιi:
τOυΞ <<Pωμαiουρ ( Bιξαr,τι\'οιiζ) 7.αι,

αι'αzιrτιlλ{1ψειζ τσ)\| ιδ(cυν εδαφrbν

rrπιi τι; δυo εμιπ6λεμεg πλευφi;.

'\γτiθετιι nQοΞ τη\, ελληl,ιι{1 \{g.-

ιεδιlνiα, 11 περιo1{1 του οημερινοι1

z'gιi.τιlι,; τιυr, Σιοπkον {'1ται, για με_

1/&7ια χQoνιr'.d διαoτfματα υπ6 τoγ

dλε^i χο τoυ 6ουλγα9ιxο{t z.Qdτc}ιl;

(ο7"εδ6ν ιiλo τογ 9ο y.αι 10ο αι. μd-

ΙQι τo 101 8, ιαθιilg χαι το μεγcιλli-
τεLlιl μigιl; τoυ 13ου αι.) επιπλdοr,.

oι Bοι'lλ^1αqοι τσdQoι θεωqυdoαr, το

fδαφοg αττιi rrlE διx6 τoυg. ιiπιο; rι-

ποδειy'r,{,ετιrι, απ6 τr1rl απoστολη το1}

Κi{μει,το; οτηr, A1ρiδα τo 889 cL-

τ6 τον τoιiρο Boris (ιiρα oτr1.', 1g-

ρrο7.{1 ιrυτ{1 {δη μιλιιiταν { τι1τε :-
δpιιιιi:θηιε η lιεσαια}1,ι.χ{1 6ου}"γαρι-

z"ι'1 γλιi:οοα) ' z.αθιilc 7.αι απ6 τ1T1, σ.-

r,αx{1ρι,ξη τηg A1ρiδαq ιυg πqιυτε1'-

οι,σα-< του 6ουλγαqιxoi' xριiτουg π-

π6 τοr, Σαμoι,{λ' τ€λοg. 6ταν ο Bα-
οiλειοg B' xατdλυαε τo Α' 6ουλ1,α-

ριx6 z"ριiτo; το 1018. oηι, πεqlιo1{1

τrtrr, Σxοπiων (δqι'αε το <<θdμα Boυλ
γαQ(αφ (με dδρα τα Σx6πια) xαι
τη\, <.Aq1ωπι'αxoπf Πι1αηg Bοι'λ
γαq(αφ (με €δρα ηι, A1ριδα), ε-
lτil η xιφiοri (αημεqιl,/1) Boυλγα-

ρiα πt'1ρε ωg διoιxητιx{ περιφdρεια
6να εθνoλoγιxιl, oυδdτεqo γεωγQαφι_
x6 6νoμα (<Παqαδoυι,ιi6ιoν Θdμω).
B66αια' 6λα αυτιi τα oτo.ι1ε(α εi.ι,αι
απλ6g ει,δε[ξειζ χαι δ{oιoλα μπoρo{'v
να οδη^1{1ooυν,'αε ααφαλ{ εθνoλo./ι_

xιi αυμπεριiσματα για την πληθυ-
oμιιαιt'1 oιiνθεoη τηg πεqι.ο1i1ζ τωv
Σxοπiωγ ατo μεoαiωνα. Eπιπλ"doγ"

πρ6πει γα τoγιoθεi 6τι oτιE Aυτο-
ιgατoq[εg των Συψιbι,' Σαμου{λ
xαι Ν.τουoοdν δεν υπ{q1ε 6ε6αiωg

η dννoια τr1g εΘνιx{E oιn,εtδηαηg,
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ο.'l)'i' - zrrτ' α;τrlμιiιιηση τ()υ 6ι,iαι'_
τlr'ιlιi ποrlτιiτrlιr - γ;1{1φ76 μιιiι,ο r1 ι_

δεοi.οrι,iα τη; ιrποτα.,,l1Ξ σT}1\, i11r1η-

r",,,rτοφιzi1 εΞουοiιr xι:ι"ι ^,ι' (Ι1!τ6 τf)
1'1\ι,,ι1 οι' πrrφιrτιiνrο r1^1εiιιiιε; αυτ()τι-
τi'r:φοφi10ηzαr, <<AυτοzQdτιlφε; Rοιλ
.,,riοrDν (l'1 Σiφflοlν τrr'τiοτοl7cι) zαι
Τ)rυιιct iι-'lr'>>.

.\πι'l τηl, ιiλλη τi'ευφιi. 11 περιο7"rj
τοlι' Σxιlτiι,l\' 1i/ι{Ι ;τι-()ισοilτεοο rrπιi
ι'l'rιι' ιt.ι(iι,ιι 6φιοz-ιiταr, υτιi οεφfiιxι'l
i).ε^,,y''o (ιl.π6 τι't 1282. ι'lτα.r, ο γ.{!(!.-

7'r1: }[ι?'ιοi,τιν xιlτι').ι16ε τιl Σx6τιο'.

1ιi7.οl το ] ii89. ιlτιiτε r1 τεριο1{1 zα_
τα.i'i1ιρ0ηzε crτιi του: Tοiρxοι'; 1.ιε_

τιi τr1 ιιιi7.η τοι' Ι(οοοι'cρcrπεδiοι').
EΞιiλi"ιlιl. η οημrrο(cι ποι' εiΙα\, τ{Ι

Σz-ιiτrιL γι(1 τ(}i1: Σdφ6ου:. ιρτιir'ε-

1τl'ι ιxaι.\ τtl ','ε','ot'1): ιiτι εxεi οτiφθη'
z-ε αιlτοz'οdτοοα: () Στfφαr'οg lιiτοιο
οrιγ ( 1 :i ι{l ) ν'el.ι rιε i 61,.,7') 1js_1zε !
οιir'ιlδιl: '/ι.1 τη οrir'ταΞrl τοι' τεφicρη

ιιιlt' ι'oιιιzοi, γ'rilδιγ'ιι Zakοnik 1.3j9.

'.\ψα. i1 πεφιιl7i-1 τιυr, Σxοπiοlr' ,τε

ιii'r1 τi'1 διιiοy.ειιl- του 1.ιεοαirο'',α α'r,i1-

zεt οε ir,α 0.π6 1α τρΙιr γειτοr,lx,ιi
z.φilτη (Bυtriντιo, fiρ1l},"1gqiιr. Σε1
6iα) xαι οi,τε η Aι:τoxgατορiα τιlυ

Σιiιιιru{17' μποQεi l'ιi 0ειορr1θεi εθl,ο-

i.cr.,ιxιi ιυ; <<λ{αxεδο\,ιi4i>. Οι μ6\'εζ
εf1r,ιrλο.i,ιy'{: α1,αφοQiζ 1L,11, 1r1.1rΙlν

',,ι{1 τ()ι]; μεοιιιιυr,ιz.τli': επiλιδε: οτιl

iδιrφιl: τoι σημεQl\'οi' r,ριiτol-lq το:ν

Σz'οπ{ιοr, g{11111 l,,ια το o}.α6ιxιi φiliο
τ(t)\' Bερtητιbr, (<<Θαi,ματcι {.;iοιl
,\r1ul1τρiου>>. Ι. 1?5. 4-6). το οποiιl

οi,uφιoγrr ιιε τουζ 6ιi.11φονoυq ιοτο-

ριz.oιi: ε]/y.αταστ&θηχε (αq7'θ< του

7ιlι, ιrr.) 6161' ';\1'ι,1 Aξι6 (xυρirυ:

α.ι'iμιεoα οτα Bελεοιi r'αι τηr' Α1φi-

διι), y"αθιi.l; χαι για το <<ανιiμιιxτο>>

iρi,iιο τιoγ Σερμηoι&r'ωγ. το οποio

^,,1iqω στιr. 680 εγ'l'.αταατ&0ηxε ατηr'

πεδι.ιiδα τ1lζ Πελαγο\'iαE με αQχηγi)

τογ Σλιi6o (d πιθαr'rilq Π9τυτο6oi'),

^,.αQο) Τ{οi,sερ. αλλιi το τε}'ειlτrιiο

,rι,τιi ιρi'?'ο εi1ε r'ατιi 61ιot1 ελλι1r'ιx6

7.r,.QαχτηQα. Επιπλdοι,. ο 6φο: λ[αy'ε-

δον[α. ιττι.; 6ιζαντιι,i; πη^;θ; απαι'-

τιiτιrl με :ιεQιεχ6}ιε\'() γε{,'lγQαφι7"6'

oι

ιιι,fiιli.ο.,t'x1l - ιοτο9ιxιi, δπlιz,ητιzd -

οτιlιrτlrllτlχιi zclι εxxi,'r]οιαοτιxι'l - δt-

οιr.l1τri,.1l. εrτil οε zαψι(ι περiπτιιoη
δεν i7'ει 1αφrrxτr'1φα. 6Q1,1;},g^,,11d' ^-,1 ρ1

τιl i.ιi.,ο (/.ι1τ(i }l oημεφινi1 7φi1οη του

riοοι, <<.\[ιr.zεδιir,εc> \ιlLU' τ{ι tτ^t'τι6ιzi.

ιριii'ιl- ποι, ε^1ιcl.τtιοτiιlιlχα\, στr1\, :τε_

ψιο7.l'1 rrυτi"1 ε[r,rιr. α.ιlθα.iρετοΞ. δεδrF

ιιir,ιlι, ιiτι ουνfθοl; ο xrbρο< l'αγι(li'_

r'Ε ι Τ'}l1, οr,oιιιl-οiιr τιlι' ιrπιi τοr, dιr'_

θ9ιrπο (π.7.. Σxi'cι6l1r'iε;, Λοg.,,61'f11

τ'ιcl.') γ.cι ιi1ι οι /rl,0οι'lποι ιιτιi το 7"ιb_

Q().

Tιl ιιιir,ιl εθr'ιl7'rlγrz"ri Ξiιο π1tιlt_ το
.,,l'1.,,εν/1 τλr'iθι,ομιi στ(}lχεi(} π(1ι! ε1Ι/-

l,.ιιτιrοτ,iθt1xε σε rr_ξι1lλο..ηl ιr.φlθμιi

oτo /.ιi'lυο τη; ε?'7,r1νιxi1; }'{ιrxεδοιi-
(ΙΞ στil δrιi.φzεια. τοιl μιεοαitυr,ι1 ι,:τ1iQ

Ξιrr' τrl' α}'rι(lιγ.&' φliλri. τα. ιlποΙα' ε-

τιlizηοι;ιr, ι,τιi μιlριρil 1'i16i[11;1,. l'1'1,1-

οτrir, ι,lΞ Σr'λα(lηl'κir', ιlοιομdr'α τε'
διν1l" rυ; επ[ τo π7'εiοτor' μιiφ11 οτα

τiλl1 τοι' (;()1l K(1ι τι; ιιρ1i; τοι' ?ου

ιrι. τιL δε οr'6μrιτιi του; διαοιbtει ι1 6l,

tιlι'τ r νi1 1ι.,, ι tiλο.,, ι7.{1 1η.',i1 11η1' 4s11 1,-

l!ιiτι,lr' τ()1ι Α.,,iου l\η1ιητφiοι'. oι
αi ιl.(|lιι{; 111r1f ; ε.1l"ατg.6-rri166l; δι.ι,

δl1ιt'lιltiιl.,,i-1οιrι, οο(lαQιi πφ66ληiιιr

οτη 6ι,tιrr,τιr'i1 εξουοiιl". r1 οτοirr τr:

ατιlδl70r-ixε με οτ67'ο τl1ι' τ6ι'rοοι1

τll; 'Ι'ε0)Q1{'ι'χf ; ;τcιηα','rD','rj: z'α.ι τη','

,r.11ξηοl-1 τη: cρΟQΟλoγiα.':. δεδομil'oυ

ιiτι την επο1,i1 εz.εir'r1 επιxρcrτοiοε

οτl'1ν tiται0οο 1l ;τεQiφηιιη <α6.1Qι7'{l

ερr1μιicιr>.

Tο π1,ιi6λημι(r με τc}ιl: ο'l'ιι$ιzoν:.

ε;τ(lιχισμοiζ δημιοι'ρ.,,i1θηr"ε μdλι:
οτη ιrιi^,,11lον11 επο1i1 ιιε (ι(ρετllQiα

τι1 0εοlφiιr τoιl Fallmerayer (1830)

τερi ο?.α(lιx-{: z-α.l rιλ6αι'ιι{1< ι-rιτrι-

1,(,)',,ilΞ τr-υ\' σημιεQι\'ιbν ΙιΙεoελλ{νιιν

ι(ιι z'ατιiληξη τιζ lιετωτολεμιχd:
(191il xrrι εξ{1;) θειυρiεξ ιστορι.y.d]\,

τr,lι' Σxοπiιο\! πεQi τoυ 6τι οι or1μεφl.-

γο i xιiτο ιy"ο Ι τηζ ευQ iτε Qil -: 
li/ε(i)^|/ Qαφ ι

x{; l'Ιαz'εΜr,iαζ εiι,αι απ6γ0\,οι τ(η\'

Σi'ir6οlγ εποiΖ(υ\, τoit 7οι1 αι.. τoυ:

oπo(οιt: αυθα[ρετα οr'oμdξουγ'<Σ7'ιi
fiοι': - λ{αxεδ6νε;r> {1 <<Πρωτομαz.ε-

δ6r,εp. Φυoιy"& στΟ 6λο πφ6ληιια ε-

r'ετi'cilir"r1oα.ι xrιt ιlι Ι]οιi)"\l,(Ιοο1 ιστ{)_

φιxοi. οι ιlπο(οr {δη rtπδ τι; ιιρ7;t1-
τοι' 2Οιrιl rιι.. τοι'iξιlι'r, ιiτι ι'lλιtl ιlι
α}'ιι6ιιo( ετοιzιοιιοi τη: 1[αzεδονiιl;
Ζrιt ει,οιiτειlrl. τη: Ιi7.λιiδ(r: (Ι1,{χo1!\,

^,,7'{'lοιτιΥ'ι'ι - ιiοrl xτlι εθr,τlλο.,,ry.ιi yα-
τri. την ιiπιlι1lr'1 τ(}1]: - στο sργ},.,,ιlιQι-

γ"ι\ ιλ'ιLδο τιυr' Nοτiιυr, Σi'i6ιoι, (7i'ρ
τr1: 2). Ιiιrθioτrιτιrl τφιlφclr'i: 6τι
το Ιητr1μιl εir,αι π7.ior, πι'ιt'ιτιιil γ.cl.ι

ι{r'ιr θdμιιr, το oποiτl οτr1ι, ετο7l'1 τrlι,
δεr' ιιτrrοx6ληοε ιδιιιiτε9.,. τη11 i<ε1'_

τφrz/1 εΞιlυofα τr1: Ιiιυνοτιrι,τιι,rli,το-
ληE, of1ψgα d1ει αναδει7'θεi οε ιιεi-
iiοr' τιlιi67'r-}ιιιr.

1Ιε το 0ι11ιιr τοlr, Σλιi{iιυι, οτl1 }1,ι-

xεδιlνiιι χ(Ιι τ1l1, Ε}'λriδιl .,,ε1'l/.6τεοl,

ιl'α7rl)ιιli,ι,τιl'r, πιri'ιιι1lτεοα ?'σ-τ α:r(l'
r'}'ειοτι.r.ιiτt1τιl' Ι'εφuιlr,ιli: Ι. Fallme-
rayer, Ι(. Ηopf, G. λ4e1'er. Max
Vasnrer ιιε πι() οi,.,,7'οrlι'οι': τοι':
F' -Dοlger, -τοr, -λzΙ. -\\'eiιhmann,
τilι' |' Kοdeι. τιlγ Γ)iιten. 7',1l τ()\'

Η. Birnbaum. .\τ6 ε7.i.r1r'lzi1-_ τi'ει'-
ιlιi; _ αr' εξιrιφiοοι'1ιε τιlι,: Π ιt:τιrο_

οη^,'6τιlι'λο. Κ. 'Αιtιrγτιl z-ιιl Σ- Ι{ι'-

οιιrr.[δη, πιlυ εξiτr,.οιlr' ετlφ,ι.'εια'z'ιi
τιl 0iμcl - μιiλι; τt1 ιιετrLτοi'ειιιzi1 ι.-

τιl7.rl ι6i.ιlι'1οαl' ι,r 'F.i.i 
r1r ε: ιΓ'τι).)ι-

zιi ι'α ιιο7.ο?.t10ιlιiι' ε:τlστ'lltl{!'.'ι7.ii'lε

το 0ιζιια. ιιιlτιi μιε :ιοri1111 'η'' \. vrι-
rηθυν6 γ'{1L y'ατ6:v\' τ()\' P. Chara_
!1;5. τ()\' Sp. Vr_γonis. τιlι' iδ9αοιιι'
οτηr, Αμιεφιl,'{1. τοι' Τ. Ιirrφα.,'ιrιr'ν6_

;τοι'i.ιl, τοι' Ι. Tοιi1iα. τr1ι' A. Νυοτιr
1urρ1i).ρ1r-Πεi'εz.iδοι,. τοι, Α'. Aγδφd-

οU' τηγ λιx. Χριοτοφr?.oτoιiλου, την

Η6Ιene Αrιveiller, τηr' Aλ. Σται,Qi_
δοι' - ZιrtΓQirΖ(1^ τo\' Γ. Θεο1α.φ(δr1.

την .\' .\Γiφιιμiα. π1r, λ[. Γρη';οι-li-

ου - Ιοlαγι,iδι)υ, το1l Γ. Ι3ε7'οι'δi1. τοι
\υ. Zα76τουi'ο, τιlι' T' Τi6i.ι,ι. εγ,il

(Ιrτ6 ;τιo <<uοl,τiQ\lα)> ι"οιι,nll'r'zi1 δld-

οταοη εξ6τααε το θdμα τl Φ. 1Τcιi.ι','-

xοl1δι1:. Πιir,τιlΞ. το 6?'n θdιι,r εΞιl-
y.ολοιθεi \'α ει\'αι οτιl τ1lo--z.ijι'ιο τοl'

δlεθγοι1; ε'rIστ1lμο\'ιΖoι1 ενδl,ιfr ροι'_

τo:- Ζαι η iφειlι'α' οι'ιε7.,il: rιτοzαi'i'_

ττε' r,iιL στοι7,εΙα. 1./.. τ'ι <€αi'μιr-

τα τ()ι] Ai,iου \ι1rιr1τr,ii,ι'*' :τoι' εΖ-
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διiΟηιιιι, οτο Πrrρiοι τιl 19?9 riπι'l

τιlr' Ρ. LenrerΙe, {1 τα' Αρ7"εiο' τιoν

}Ιοι,ιbr, .nu ,ξ^yiοιl 'oρου;. ]τοι] ε/'_

δiδοντιrι. r.ιl.τιi περκiδοl'Ξ K(1ι α:ι{)τε_

i'οir' crνεξαl'τλητη πη^if .

'Oλοι οι 'Eλiηr,ε< r.ιlι, οι αιιεll6_
i,r1ττοι. ξ{γοι 61r^1^1ραιρε(: xατιι/'{γ
\i/(iι]1t στΟ iδιο oιrμπdψιi"611g;'p^,,11,111,

α"ι'α"6 ιxι'ι[ ε rο ιi,' ιο1-ιο i οτη l{α"z"ε δοr, iα
xο.ι ιiλr1 τηl, Eλ?'ι1.δα. αλλιL oι Σ}'ιi-
6οι ο'r-'τιli - πολιτιy"d χrΙι εθ\'ιχ& α\,6ν

τ{Ι/'τ()ι. 6πιοg {οαν - μiοα. oτοιlc ε-

τιipιεr,οιli τ ρε ι ; α ιιi:r,ε g ιlτοτdy' θt1iια'r,

oτti (lι'tαr,τι^ι,{ εξουοict, εx7,ριoτlαr,i

oθηxαi,. εντι11θlμαν στη ιrεσαιω1'ι-
z"ιi ε}"ληι,ιx{1 xoιr'ιονfα xαι οτο τfλο<

εξελλriνioθηxα.ι, α.r'6μr1 7'αι 1r},6nn,-
y.6.. a-< μ6αα για τηr, επiτευξι1 τoυ

οτ61ου αυτο{. το 6υξαι,τιγ6 xφd'τοc

7.ρηαιμoποiηoε: α) Στ6lατιο:τιxig ε-

πι7"ειρ{αειg, β) μεταιιν{οειg πληΘυ

αμιbι, (Σλd6(υ1t πQoζ τr1 Mιxqιl A-
οiα xαι Eλλ{'1r,ων- Aρμεr,(ιυν x.τ'λ.

πQoζ τη Mαxεδονiα χαι τη Θq&xη),
n1) τον εχχοιστιαγισμ6. που επιτε{J-

L0l:7ρ μa ι'iρ^,,ιr.r,{l τr1ν ε},i'ηr,ιx{1 .,7.ιi16

οιi.' δ) τr1 διιlιl"ητιr'y'1 α.r,αδιοοn,ιi.r'rο-

οi1 οε Οlμriτα' (η l\{αxεδοr,iα απετi-
i'εοε το {){μα Θεoοαλονiτ"l1;, εr,ιil το
Γ}dμιL λ,,Ιαxεδονiαg τ6τε εt"τειγ6ταr'

ατη Θριixη). ε) τοι' ,εξελλrlγιoιι6 xα'ι

τηr' τιlλιτιxii (xι,ρ(οl; l,λr,rαoιx{l) α-

ιρομοiιυοη τοlr' Σλd.fiιυι'. στ) τη1, υι'-

;ιιlr'ομιr.{ ταdτιο{1 τc}υΞ l-ιε τo ^/ηγε-

r,i: οτoι1εiο χαι τ1l\, απ6χτηση εχ

μf φoι'< .n,-'a n&r1ια( ιδιoxτηιτiαg. ξ)
τl1r, ir,ταΞr1 τιυr' Σλιifrιοr' 61i1 β1'-ξρ11'

τιν{1 διοιxr1τιx{1 ιεραρ7iα (π.1. ιiι'

Σλιi.6oι Λαμιαr,6< y.αι Pει'τdxιoζ δι-

ορiαθ"ιiιαr, οτο αγιbτατο εξiωμια του

παη.,α.xοι1l61ιεr^ου του αυτoχQ6τοQα.

η) τη δυγα"τ6τψα 6νταξηg τιυr' Σ}.ιi

6rri, oτα αr,ιirτεQα χοινoJνιxrd στ8i'']_

ματα. π.χ. στoν ΣεQμη'oιdι'o λ{ο'ιi_

ρο ατονε.pι{θηχε o τ[τλoζ τoυ πατρι
xiοιl. εr,rb η 'Aννα Kομr,ην{ (<<Aλε-

Eιιiφ>' H, Ι\/. 5) α\,αφdQει τoν Ρο-

δotrιηρ6ν 11gγ{ρ εr' Bουλγdqlιυν ορ-

μιbμενoE ευγεν{1g xαι μητρ6θτ'ι' oιlγ
n,εr,{1E τηE Αυγοdατηφ> 1:βααiλιo-

ΧΑPτHΣ 2' To Σερβrκδ Kρδτoc τωv Νεμδvια

lβλ. ooτρoγκδρoκυ, lατoρiα τoυ Bυζοvτlvoιi ,Kρiτoυc, Γ' oελ. 229)

oα;)' xα"fJioταται ;τQοφα.\,fE ατη 6υ-

ξα'ντιr,f xοιγιυr,iα - πο}'ιφυλετιx{1. ιi_

JτωΞ {τα\, _ $gγ ^,,{1l61,161r, διαxρiαει;.
)1iμφιυr:α', τdλοg, 1ιε τη <<μοr,τdρl,α,>

θειilηliioη του Φ. 1'[αλι1,Loir6η, L6'''
ητc,"ν η ιlπεg6rιτιx{ δi'ναμr1 του ε7,-

ληl,ιομιοιi εxεil,i1 που τροxιiλεoε τε-
7.ιl"ri. τηl, ε 0l,ολογ ιz"{1 α.φομo[ιυoι1 τιυv
! i.ιiClι'll', ιlΙλri <z'α. θη 1ιε φ ιr,ο h> ( δη7.cl.

ii/'1 i:οtr'ιυr,ιxιli) τιrριin,οr,τεζ πciυ σ.-

r'ι7'r'εiιlr'τα'ι pιloα' απιi τι( πη^.,dΞ>>.

'Ι'ιl οr,uτiQαouα. λοιπιir,. εiγαr ιi-
τι t'1 ε.,,z"ιl.τι!σταση τι0\' Σλιi.6οlr, δεr,

διdοπα'αε τ'ιir, ιoτοριr"{1 αι:r,θ1εια τοι,
εi-i'r1r,ιομιlιi y'ιrι δεr, ιrλλοiιυοε εθr,ο_

?"ο^,',ι'yι\- τιl ελληr,ιxιi στoι.χεioj με τ(}

ιlποiιl ιlι επ{λυδε; ε\lι'οθηχαγ τε7ιι7-('r

vll'ι ιιπιi τιl ιlποiο α-φιlμοιιbθ'ιiz'ο.ν.

Γrα'τi φυλi; rι,rθαρ6αιμε; δεr, υπι|ιQ

/()ι.t\,' 1l xοιθαφιiτiiτα μιιr; rrr,θρrδτι-

τη; φυi'r'1; αt11ιιιir,ει ^,,ειυ1,gαφιxi1 α-

τομιiιr,:ot1 Ζαι 1-} }Ιαχεδοl,iα zr'i.θι.

r'r-7'λο ταρι1 α;το1ιοr,tou6l,i1 {1τcr,r, oτrl

ιιεοα.l(,]r,ιt. E(ναι δε 7,αραxτηq ιοτι'z' li

η δια.πiοτιοoη του Γι1λλoυ P.Leme-
rle: <<δεν αδιxo{'με το Bιrξ1rντιο z"ιιι

τοr' ελλill,ιομ6. 6ται, ι:Lllρ.1,1l1ηρiξ9γμι],

6πω9 επι6ι1λλoυι, oι πη^i6ζ, τ1'l\' 1{-

ρ ι θιιητιz"l'1 oη1-ιαoiα τηζ oλα(lιxi-1;

διεiοδιol,l: ιττιiν Γ1Lλ&δο'. Γιατi αυ-

τοi3 τουΞ ΣλιL6oυg το Bυζdl,τιο
το1t: εχl_Qιστιdr,ιοε. τoυζ εχπoλιτισε,
τιrυg αcρομοiο]σε χαι τoυg 6xανε 'Ε7'

i.ι1l'ε;. Ιiα.ι αυτ6 εir,αι ιιια απ6 τιζ
:τιo ε\,τι!]τ(rσιαιdg νixεq τoυ ελ?ιη\'|-

xoιi πr,ε{lματoζ. H διαπioτοlαη αrl-

τ{1 fρτεται σε απ6λιlτη αρμοι,[α. με
τl:r, περiφημη φQdση του αρ1αiου

ρ{iτοφα Ιooxρ(ιτη, t'1 οπoiα εi1ε ?.ε-

yθεi :a α.ιιi:r,εζ πqοηγoυμ€νωζ: <<T6

οο πoλt η π6}'η μαq (Aθ{}να) ξεπεq
ι,& τουζ dλλoυg αγθρd}πoυζ ατη φρ6

\lησ1'} }{αι τo λ$γo' ιbατε xατ6φθωoε

τo 6ν0μα των Eλλ{ι,ο:ν να μη θεω-

ρεiται πi"iον χαQα?{τηQιστιx6 γiνoυ;
α?,λd διαγoiαζ' 7'αι 'Eλληνεg να α-

πoxαλorjνται πεqιoo6τερo 6ooι oυμ-

μετd1αυν oτην παιδεiα μαg, παq&

oην r.oιν{ τιαταγωγi1>>.
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Ιiτiοιi:, οτιjl, πιl1,ιrτιi.r,ιl επιοτο},f1 τοι' Ι{ιrτετιi.r,
λ'z"Lliτιr, rrr,ιιφ6ρετrrι ι'lτι ιlμiοο.l; μιετιil τ"ι'1r, ιiφιξl1 του
οrιl ΙΙεριο1l9ι', ιr.πiοτειi,ε i/.ο},{Ιχει1τιy-6ζ xαι xατd περr._

oτιioει: απειλr1τιr'6; εn,i,,υz.λ(ου; πQοζ τουE ελλl1ι'iξτll,_

τε: 7.(Ιι οοι,ιιαr'itογτε{ ιιε1lc1i,ηrurαγιιiδε;.
ιΙlr;lτοτιlπιy.6 ιrντi.,,ραιρο εγl,,υx}'(οι' πφιl: του; ε7.-

l.r1ιiξοντε; οoυμcιι,ι'lφι,lrτlι;' η οποiα. flqiοxεται εr,ο'ι,l_

1ια'τι-υμiνη οτηr, εr,ιiτ'ι1τιr <Α}.i"ηλoγραφirι Ι{ιilοτα λ{rr-

tα.1ιiz-r1>>' τtrφαθdτουμιε πrιραxdτιυ.

1Ιε την ε^,,y-\''γ"}'ιo αι'τ/l ο Kcιπετιii' Axqiτα';, εx-
δl1i'ι.i.lιεl. τr1ι' εxτiμηοr1 y-αL τα αδε?ιφι.l,"ιi αι,οθτ'1μιrτd του
lQο,- του; Bλιi7,οιl;. τιlυ: οποiιlιl; θεωρεi αδdλιpιιι.
πr,ι,. πQι'lγ!ιατι. 6πιo< θα δοi'1ιε oτη ουνdyειιx τt1< ιπιi
δ11ιιοοiειlοιr, cιλλr1λο^;ραφ(α;. πqοο6ιρεφαr, τολi'τιμεg υ-

πr19εοiε ; γ<ιτ (ι τrιι' \{αxεδτlr, ιy"6 Αγιbr,α..

Α.,,rrπr1τοi Ι',)'}.ηνιi6kιxιlι.

'ΙJi'Oαμιεr, εδω l,α γ1ιtφαοπ(οιυμιε\' τ()ι1; ιrδεi'φοιi;

ιι{r-Ξ :τ()υ οφι1'.ξουr, οι Ιlουi.γαgοι ιiνανδtrrοι. 61ι με π6-
i.εμιl, ιrλλιi pιε δολοφοr,iε'-: ε\'({ντiο1, αιiπ?.ιlr' n,ε0/)t'τ{-,)ν,

^,'ι,ιαιz"iilt y'crι παιδιιΙlι,.

Oι 'Ι.1i.7ηνεg χαι τη\' εi"ευ0ε9iαr, του; ;,'ιrι τηi' l:-

\,1υσι\, τ}lζ Θεαoαλiα; τηr, ετi1ραr, μιε ;τιiλεμοr, πα.}'i'ι_
y.ιLιlioιιιι', $1 β111ii'r,l11ροι ιlπεo1€θr1οαν ελευθεφiαl, ι;-

π6 τιlυ; Tιlirqtxουg y'αι ιrι,τi 1'g 7.d1,i11l1, π6λεμo. ερ(7€}i1-

γ'(ι\' γ"αL 6γαξουr, τcι μιιi.τIιr τιογ ιrδε:}'tρrilr, ιιαc ΧQιοτιcι_
rιilr'-

Ιiιrταλα'6ιιir,οι-'γ 6τι οι,'F}λ7"t1i,ε: i1oι,l, δiνα1ιιr,
ι'ιl'ι riρxιacιι'\,(1 το11ζ χτυπιir,ε - τιilQrι θα τιrυ; εrιδμ

;,'η0lbμεr,. Δεr, θιr αφiσ(υμεll Rοι1λγαριn, τα πατdοει
τt1l' Eλλr1r,ιl.ιiτατηr, l{αxεδογicrl, Πrrτρiδι,' του }'Tε.,,1i-

λιlυ Aλεξιiνδρου. Kοr,τd. /lιιιo; ο' ιιυτοi'g θιι τιμοlοrj-

οιlι'1ιε δια θιrι'dτοι, xcιι π6'ι'τιι ληoτ{1ν r'αι. 'F)'?ηr'αq

αzιiμη ειiι, εir'α.ι i'l προδι1την. Πολλοi απ6 o(ι.Ξ ε'πLrL-

νηθfixιιτε απ6 τιlυ; pρψμι1ινΟυζ xtlιξε.γ''i'ocι.τε. τl1r' Πιr'
τgiδα.

Ι'ι' ιrυτιi {iλθαμε xrrι μιαξi ιιε τ(,ι!; Bοι'λ.,,r!-Qοι;,

θα τι1ιιυφi1αουμε χαt του; πφοδ6τεg φοιlμαι,i'1οι'τεΞ ^i/ια.

ι'α' οιi.loι.':μιε τουq 'Ελληr,ε< Btrri1οιl;.
1 τεφιiοαμε tιπ6 xα' μrιr,δqιd σα;, ,τεQιτoιx1θi1xα-

lιε τ()ι!: ιιl,θφιbποι-l: oα.;. επλi1ριilοιl'μιε 6.τι επιiQclμε 7"(,.ι.

οιiι: τροειδοτοl.οiμιε δι6τι 1ιdq ποι'dει η z"αρδι& 1'α (ΙQ-

7.ir'lι,lιιει, τlι(.!]Qiαζ ιιπ6 τcι αδ€λιprα μα; τΟι1Ξ B).ιi7.ου;.

Σι1; δiδουμε αυτ/1 τη'ου1ι6oιlλi1. .\rrilΞα.τε τοιrΞ Ριtιl

μιdνοι; διιαxd2'oυg 7"αι τουζ παπιiδε; του δι.ιfi1ιlοι'ν
Pιtt,ιιιir,ιy.ιy.' Επιrι,iλθετε εiζ την πiοτιr' τι'lr' πατ6qοlν

σ{J'ζ zαL Q1τi1oιrτε α.π1l εμd.; προοτιrοiιι 61'ι1111iρ1' :Τιr\'-

τ6: που θfi'ει 'ι'ιι οα.q 6λιiι|'ει..

}lfμεθα Γl00 πει'τα.z.6οιιlι επιiιr,l ει: το 6oι'ι'6 xιl-ι

f1οι:μιε τοr, Θειi μιαξi μαg, ^,,ιατi tt1τιiμε το δiιαιιl'
Σε λi','εζ ημaQεζ θα πεφι'rοιυμε πd-},ι απ6 τ.{ ιι{r\'_

δοrιi οιι; r'ιι ιδοi'ιιε τi εr.ιiμιατε' Αταιτιi-l cLτιiι'τηοr1
ni/l{Ι τ1"lγ Nτ6λrα..ηl απ6 τ()υζ μου1τ&ρr1δε; z"α.l ιrΙιiδε1

Ζ(:ιι το\, ΧατΙr1.,,ιil.,,ιlr, _ (δυιl οει'φfg ιτllι'oμι6l,εζ) .

Σd.; εφιυτιΙl. Ti τεφιμil,ετε αrτ6 τil\' Ι'ουμιαι'(ιι r'ιι

πετιi:ξει rιτιi πι1r'ι-υ ιr'τdl τr1ι' Brlυλ1,ι1ρi1r,' 7-rιι ι'ιι τιiοει
τοι' τιiπον εδril του δεν θ1ει' y.ανf.\,α διzαiιrμπ: 'E7,ετε

οεi; xαμμιfιrr, σχdσι\' lιε τοι'; Ι'ουμdι,ου;: Ti οηιιιιir'ει
ι1τι μοιdξει η γλ/υoοα oα;i Tο α(μα οα; εfναι zαθαριi'
ε}.ληι,ιz.ιi. Πoι6: 6doταξε τ6οα 7ρ6νια τηι τiοτιr' oιr:;
'Γιι Πιrτριαρ^xε[rι ιcιι οι Δεοποτd.δε;. Γrcιτi rιφir,ετε

την ελληr,lxlj ^,.λrilοοrr τοι' εir'α-t η (l)()1Ιιοτdιlα 7'.ιι :τιι)

τl πηιιfr'η του xοοιιοιl; f1l p1,g..,r,i)'1ο o' αι,τr1 τη .,,λιbο-

σα τΟ iγQαrμα\' χ{Ιl το εx{ιrι,Ξιrl, οι. Ατ6οτοi'οι 'rΙ μ{_
πιt)ζ τo x1rγετε αι,τ6 n,ια i'h,,ιlι; ταφdδε; ποι' oιis δi-
δ{rυι, οι Ι'ου1ιιiνοι xιrι πι,l},εiτε σα\' τοι!; E6qαiου; τoν
Χοιατilι,. τt1ν πiατιι, σ('.-: !.0.L τηι Πατοiδα σαζ, πιrυ

Θ4
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''i'.tt
ιrj': -' 1,!.,,'ιr':tiυ7' ;''/i)ι''7i r r,.i r. .',r'', ιι /.','.

11" ;.|!i'',7ι'ζ cτι u/s ι 1'-! η, " . 

-βι"μ1'n,.o'r l oΖΙ-.{ ,fr,/ './.','.r'o " lo,'n,

οι Tοigzοι εi1αν διαδιfiαει dτι οι 2 Bλi1oι ελογ1ioθη-

ιαγ cxe6 του; 'Ei?ηνεg αντ6qτεg, αrπ6 μπoqοιlαε τα

τρo6εi επιξ{μιο για τcι ελληνιιιi oιδματα. Δωτι μπυ-

φioε να πqοδιαθ*οει δυομενιbg χαι \,α πqoxαλ{αει τηv

δυoαρiox.εια, 61ι μ6νo των goυμανζ6r,τ0)γ, αλλιi κα'ι

τcη, ελiηγιζδγτωι, B?,,ι1χιυν του Bεqμiου.

'\ια το 7,6γo αυτ6. ο Ιiαπετιiν AxρiταE. ειδιrτoιεi
το Eλληνιx6 Πqοξει,ε(ο να πqο6εi εη ogιαμdνεE ενig-

^1ειεg. Nα πεioει δη},αδt'1 τουg ελληνiζοr,τεg χαι Qoυ_

uαι,iξογτεζ xε1αγιdδεg μι6oου πqlαrιτ6ρων του 1τoυ σιtγ_

δdονται uε αυτο{'g. 6τι οι 2 Bλιi1οι εφονεdθηoαν απ6

rη'g Tοtρκoυζ 7,αι 67ι απ6 τoυg 'EλληνεE, οι οποiοι

τqdφουν αδε}φιxιl αιoθ{ματα πgog αυτοdE.

Eπιπλdον προτε(ι,ει 6πωE παqαxινf1αει τουg Bi'ιi_

Ζουζ 1,α πqο6ο{ν oε διαμαρτυρiεg ιατ6. τoυ τουqxιaοJ

oτρo.τoιi <<στoUE παρdδqουgE. αταυg 2 δηi*δη Eυgιυ-

ταiου; αυμ6ο{lioυE του Γεγιxοd Eπιθεωgητοd το:γ Bι_

λαετiων τηg λ{αxεδoι,(αE Χιλμf1 Παoιi. Pιbαο DBfuΙE_

RΙC xαι Aυoτρlια:,.6 MULLFjR. για γα πεgιοqιoθοiν
ι'τοι, i.αι οι. xιι'{1oειg τoυ τουQχι'Σ.{){ oτqατod y,ατdΙ τ.-0ν

oιυμdτcυν.

Στr1ν επιoτoλη αυτ{ γιγεται για πψ(lτη φοgιi
ιιr,εiα απ6 τον Kαπετ6γ Axρiτα του Nαoυααtoυ λΙα-

zεδoιυμιiy"oυ Φ?κilqου, aηε'τιlο με την παραλα6{ xαι
αποθf1xευαη απ6 αυτ6ν πυρομα1ιxιilν xαι πoλεμoφοδi-

ων του oιilματοg (αιixr'οι - dπλα xαι oπ6qoι _ φυοiγ-

για).
Aπο την γενιπ{ εμπιoτευτιιf1 αλληλογgαφ[α του

}{αxεδoγιxοιi dγιilνα, πραιtπτει 6τι o Φλιilφg f1ταν η
ιμυ1{1 του αγrilνα oτr1 Νdουoα xαι €.γαE απd τουE zυ_

qιοτεqαυg oυνεqγd,τεE 6λων τωγ αQχγ}γ6ι' πσυ ηγfΙh-
γ.αι,εγ6πλων ελληνπιilν ανταqτιπtilν oω1,ι&ταν αη Nιi_

ουσα χαι το Bdρμιo. Δυατψ,ιΙlE, 6μω9, παq6 τιζ εrιi-
μoνεE πφoσπιiθειdE μαg χαι τιζ εξoνυ21ιoτιx6g dqευνεg

δεν xατοqΘιiσαμε γα τον ταυτ[oαυμε με χανdνα απδ

τουE γνωoτοtE NααυααiαυE πQωταγωγιoτ€E του Mα-

xεδονιxοηi Aγιilνα'

Φiλτατε,
ΣαE εφιoτιb επi τoυ εξts ηγ π8oσοχη ααg. Mε_

τι{ { πqο τηE oυμπλοx{ζ μαE οι Toι1qιoι εφ6νευααιr

δια λογ1ιilν Mιioυξεq 2 qαυμανiξαιrτεE Bλd1ουg xαι

{τo μεν θεiα δixη τo$τo, δι6τι αυτoi oδf1γησαν τoγ

στ8ατ6γ εγαγτiDν μαg, αλλ' θπειτα oι Tαιigxoι δι€δω-

ααν 6τι τσυζ εφσγευσαν oι αντdgτεg, γoμiζω διivαται

να δημιουgγηΘεi διαμαqτυgiα επ μ€Qαυg των Σαρα-
xατoαγαiιυν χαι τιι}γ Bki1ων (δuo6 τιlw l,ληνιζ6ν_

των), α}J.d παι αυαirγ τα}ν Qοιrμ{ιγζ6ντοπ, oι oπo[oτ

δεγ πιατειiω να ευ1αqιodθφιαν απ6 ην :ιαρα.lο{α

ταl ταυgxιxαιi ατgαταιi, ιατ6πιγ μd,λιαrα των φ6νωνn

π8ξ τοιrζ παgiδqαυg, 6τι τα Tωψιxd. αποoπdαματα

βι'μ'"',

c]
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' ':!a

F !,ια'ι!lrν fut''ι' Εe)ila,] ιl f, ?,) L ι'ιι'T,
η.". '1 1 ^ ,//' ι '' /''
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Ξ!l'''t''Ξη/'''
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7'ilρ υγ-* 2; ι,' r / 7 n aλ*ι{'*','4 2; .2/.ι1o:j

Εγxιiκλιoc του MοZορdxη nρoc τoυc Eλληv6βλα1ouc

εοd6οντο dο:6 τtilρα οι πατ{qεE σαt χαι οι παππoιiδεζ
oαg. oι Ρoυμi'γoι τo xdγουrl αυτ6 για να o&E πουλ{-
σοι,1, ειζ ιiλλαι'E. Aλλιi ημε(g δεν θα αφioωμιεν να γi-
r,ει αυτf1 η αδιxiα.

Για τt1ν )ηη'μπανiτoα απ6 τον Αδιiμ Σαμαριi,
Kιiroτα λΙi7,ο. Ριiπη, T€γο Γοιiλη, για ταν λ{πατqα-

i.dξη απ6 τoν Kορo6iδα r"αι Σαμαψi.

oι Kαπεταναioι

FΙ δε{περη απ6 τo Περιo6ρι xατιi 1ρονoληιxf1
αειglιi επιατoλ{ του Kαπετdγ Αxφiτα πgog τoν <φiλ-

τατoγ>) Aθαγιiοιo Eξαδιiπτυλo εivαι α21qoνoλ6γηη.

Eιηιολα 6μωE 1φνοληεi.ται μ η 6αdθεια εσ(ι}τε8ι-

r"/:ν ενδεiξεων τηζ πQoηγαυμdηs απ6 7 Mαiαυ 19Ο5

επιoτo?'{1g χαι ηζ επoμ€ηE απ6 10 Mαtου' πoυ πεi-

Θαυγ 6τι εiναι εvδιriμεη αιπιin,.
Mε την επιoτoλ{ απ{1, ο Καπετιiγ Aιρiταg επει-

γ6ντω9 αναφdgει π8οζ το Eλλrγrrιo Πqoξενεio τoν

λoγxroμo α:τ6 τα.rg TοιiφαυE xατd, την μ.αxη ηs Σor-
μπανiτoαg 2 Bfui1ων. oι orτοιoι' γ'm6τιι oδηγκbν του

qαυμανξοντog τηE Bεφiαg XατξηγΦoυ, oδ{γψαν
τoν ταυφιz.6 oτqατ6 αην Σαιlμπανiταα πqoE rtaτα-

δiωξη xαι εξ6ντωαη τoυ ελληνιxοri αbματog. Eιεδ{
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ε _ΞεE16μιεr,α πφιlq xαταδiωξιr, δ{θεν το:ι, αr,ταQτιi:γ xα-
τα'πιdξοιlγ r.αι φιlr,ει1ουγ τουζ αθιi:ουg Bλιi1υυg { Σo-
pα,xατοαναiουζ χ(rι xαταoτφ6φουγ τηγ πεQιουoiα τιυr,.
Πrθαν6r, τοilτο γα επιφdρει περιoqιομιiv ειg ταg xιr,{1-
σει( τoυ Tουqr"ιxοi, οτqατοιi προE 6cρελ6q μαE. oποl_
oδ\ποτε διαμαρτυ.qηθε.iτε δια τoυg dι,εxα αυτο{ cρ6_

1'()υ: υπεQασπiξρ1,16g τουg Bλι11ουg, oυνει,οr1θεiτε με-
τd Ι{ρι6i}η 6οτι9 ιrυr,δdεται με τoελι1,xιlδεq Bλd1ου;
7'o'ι ΣιLocl'xο'τοαr,αioιl( ι,)ζ 7"αι ιιε τ()ν λ{π.'. δια Ι(οQtl-
6iδα.

Eι; τιlι,g ιrδελφοιiq Ncιουoαiουg απfoτειλα τtl1,

εαιiiιλειατογ επιoτoλ{iν 1l/ια γα πα{οουν τα παxtα i'6-
1./ια τουζ. ιrι Bλri1οι θα μιlq εμποδioοιlν πολ{r ειg τr1ν

εφ.,,αοiα μα; - παντoi εμιπρ69 μαE.
Σε παραzαλιil οτεiiε ειζ lιΙιιjιουοιr,, 2 fE1l.,,η τoιr-

41οi,1ια πριilτο νο1,μεριl (με.iι1λα) Eλλr1ι,ιxιi ιω 2 \[ιl.-
zεδοr,ιy"d dνα πqιi:το 'μπ6Ι, τo ιiλλο ειE το π6δι pιoυ

("ρ'2) σrιr 6.χ6(1rα ποU μου εi1ε xιiμει oXρ' Παπουλ'
με πετοιiιια'τα y"αι μιε xαρφιιi. Eπioη< oτεiλε μoυ απ6
]tll πλιiy"ε< οοxο7,ιiτε<, εμιdr,α xαι, του Σπiρου. Eiγα'ι
ε -Ξα'iοιιιι ιrr,τ( πιiοηq τροφr'1:, ε(1α μεριιdg xαι μιi;
ε7.ρ'ι1oiμειlοαν πιlλi', οτεiλε μιου εφημερ(δα: ε1odoαg
ενδlαφdροr,τα r,iα _ τi .1{ι,εται οι Allαγν{']στdχoζ _

Πιl,iy"οc xαι ο λ'{ι1α?,ι1.xηg xαι Ι6ιiντoη<; d1ετε υπ'
6r[rει 6τι οι Σαοrrxατοαr'fοι οι προoφεq6μενοι οlg oδη-

"1οi, θdλουl, τουλι11ιοτον 4 λ(ρεg xαι εdν i.λθουr, τιι,εζ
rrr,ιiγz'rl rrιγ' ΤoUζ πιiqωμει, - δι6τι δεr, dχιlμεr' οδη^iοιi;.
.,,ριiφε μoυ α\, θλα6εg γQιlμμα απ6 λ{αxqυριi1η δκl
Ι{ρι6dλη .γ 1il {.riqlαιpα τi υλιx6'ι, εφdQOμεν xαι την 1q{-
ciιγ τ(t)γ ποqτoxαλλiωγ δι' ι1 δεν μιig γριiφετε εdγ ε-
6γ{r"αr, οπ6τε θ6λο: \,α ιιdE αποστεiλετθ τιι,α. Eπiοηζ
,ι,ρdψατε ειE Φλιi:qlον να μιiE δcilοει πλ{gη xσ,τ&.στασL,ν

od'xχοlι, xαι οπ6ριυν iι,α γι,ωqiξομεν τi διαθdτομεν.
o Γιο6ιivηg αr.6μη ιlα 6λθει προg αυr,dντηoiγ μου

εr.τ6< Γqη.idQη μ€τι1 τι,1,oζ dλλου εx Γραμμιατιxοt -

.1 [fι,lετε πεqi M{1τoη γα τoγ πqοαλιi6ιυ; χαι α\' ε(ναι
αr,αμιεμιγμdνoζ ειζ τηγ υπ6θεoιγ Aλ6ξη; τi γνιδμη 6-

1ετε επ[ ται1τ'ι1<;

Σ6g Ι(ιboταq

Ι'ριiψε μoυ αγ 6λα6εq τιζ φωτoγQαφiεg, επiαηE
του ανηιpιοd τοιr Διoνιioη δια π1ν oιιογdνειd μoυ χαι
pιια xου6αρioτQα απ' εδιi: xαι γa&ψε μoυ αν ε(ναι ε-

πιτυ1εig {1 αν δtι,αoαι ατε(λε μoυ' σε παqαxαxιil oτεi-

λε pιoυ 10 xoυ6αρiατQεζ 1(|γ 8 - 10 1/12 χαι χQ€ωσ€

μιε δι,' 6λα τα α\'ωτ6Qo). Nα ειδoποιηθεi ο Χq. Mπod-

δαg 6τι εiμαι εδιil, επiαη< τo Mεοημ€ρι ιυζ χαι o Mπ6 -

1ττlαζ.

Eνoιυματωμ6γη στt}γ ε\,6ητα τηE αλληλογQαφiαζ
τοιr I(απετd,ν Αxqiτα εiγαι xαι η παQαπιiνω αιilτoμη
επιοτo}η τoυ Mπoιiα - Σπυqoμf1λιoυ πQoζ το\' 'Θαγd-

o1ο

oo. Πq6xειται για τoν iδιo αποδ6xτη ειδιx6 γραμμα-
τi'a τον Πqοξενε(ου Θεαoαλονirιηg Aθανd.oιο Eξαδιi-
xτυλo, τον oπΟioν ιiλλοτε απoxαχε[' Θαι,d.oο xαι ιiλλο-
τε Θαr,αootλη.

Mετιi την παQαγγελfα για πqoμ{θεια 6αq6ωE
qoυ1ιομod. δι6τι <<ειp6φησαγ απ6 τo χQιio>), ο Mπo{αg -
Σπυqομ{λιog επφqιiξει την (δια αγανdxτηot1 xατ6'των
ιπευθ{γωr, για τηγ αποτν7[α τηg απο6i6αoιg.

Πqοxi,πτει δε xαι η λεπτομ6qεια 6τι εξ{17,θοι, ταυ
πλοiου πρog ανi1νευσιν του εδιiφουE o Kιi:oταE (Mα-
ξαφιlxηg) xαι o iδιoE ο λ,Ιπoiαg, αλλιi ο z.αταπτoημ6-
r,ο; ιατq6g, τoυE εγιiqιoε πioω l,'αι εμπ6δισε τηγ απΟ-
$fiαoη. Π96xειται, 6t6αια' για τo1, ιατρ6 Aντcυ'ιldxη,
ο οποiog μαξi με δυο ιiλλουg πQdχτοQεE τoυ Πqοξε-
γεiΟU, τογ λ{ι1ι1λη Λε6πουλo χαι τoγ Γεc(lρr,,ιργ 16oo
αν6μεναν να υπoδε1θo{ν τoυg απo6ι6αξ6με\,oυζ. Eπι_
π}.6οr, διαμαqτriqεται ιl Mποιiαζ δι6τι δεr, αι,ετ6θη

η επi6λεψη oτoy Ζdlη, τυγ ειδιy.6 δηλαδ{ Λ/Qαμιια-

τdα του Πρoξενεiου Θεοoαλονixηg αι,θυπο},oxαγ6 του
pπ1xαi, ιz.ο ιi Δημ{1τριο Ιζ6'xxcι6o.

Θιrγdοo,
Kιiμε μου μια γχιλ6τα απδ oαγιixι. Ei δυγατ6r,

χQibματοζ x6παg xαι μιαr, μπλοιiξαν ιππιιοιJ' με τα πε_

gιλαiμια πQοζ τα xdτω 6πωE τωγ πολιτι,yv που ιλεioυγ
6μιυg oτενιi'lg ειζ τoν λαιμ6ι,' Eιμοφηοα απ6 τo xqtο.

Ar, πιiQειζ π6τoιι,α, 61ι 6μcη τ6oο 6αρειι1. τ6τε
οτεiλε μου ιiλλωg πqlοτιμιil το οα1,ι1lxι m οπoioν υπο_

φdqεται γ"αL t'Lζ τηγ πoQεiαν η .1xιλ6τα ι,α φθιiγει ιιd-
χQι τoγ αoτqιiγαλoν η μπλoιiξα να xουμ6ιilνεται με τα
.1αi.τιiνινα xουμπιιi, - 0]ζ τoυ ιππιxοi. Tο ανdoτημιi

μιοι εi\lαι 1,75 ο y.. Παγα^/πυτiδηE θα εi.ι,αι μoντ€λο
πεφiπoυ. Θdλcυ μιαν φ(,)τΟγQαφιχ{ μηχo'',f.

Nα lιqεμ&oειg 6λoυE πoυ μαζ επερiμεr,αι,. Οiτε
φιi:g, o{πε xαπr,6g. Kαι αυτ6γ τον ιατq6ν τoν επτ611-

σσ.γ χαι εγιiE,ιoεν απioοl πqιilτoν απο6ι6αξ6uεr,οι,. 'T-
oτεqα dλλη 6ξoδοq του Kωατd1 χαι επιστQoφ'f1 ιδιxl1

μιοιr. Θαriμα πωζ δεν μιig επ{1ρανε 1lαL σειζ αx6μη pιυ-

qωδιιl 61ι oι Toiρr"οι. ,1uu 6}{γατε τoι, Ζωη να εJτι-

6λ6ιpει. 'Aμ τi μ6νον μιxqοxoυ6εντ(ταεE xαι (δυoαι,6-
1l,\'ι,Jσπl) 150 ι1νθρωποι εy.ιr,δ'ιn,εioαμε. Aζ ε(r'αι o Θ,:-

6E 6οηθ6g.

Tελευτα(α rΙrρα.

Σε r,αταφιλιb λ'Iποi'αg

Tαtτη oτιγμ{ αφιxνεiται με Σαqαr'αταανα(oυg
N. Kαποιiλιαg xαι KλωνιiQαζ oι 3 αντ,rτ6ψυ αναφερ6-

μεγοι ωζ απoλυθ6ιτεq. ιδoτε δεr, μα; λεLτουν dvδqεg

xαθ6λoυ. 2 Bλ&1οι εχτl,πtθηy"α\' με }ο.,,7αg απ6 τoν

oτqατ6ν εχ τωγ Qουμαγιξ6ντ(Dν οi'g εi1oμεν μαξ( 6ταν

6φευγoν. Να διαr1lευοΘε[ 6τι εz'τιπ{1θηααν ταql' ημuilι'

δωτι οιiτο: δι6δωxαι, οι Toiρr.οι. (Συr,ε1[ξεται )

Γκδgγη Tουoiμηg
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p ΕιoαYurYtκ&

-Πρolκooι]μφωvov (τo) oυμ6oλαιov oπερ
οuvδnτεταt nPoκεtμθvoυ γαμου μεταΕυ ΤoU Yαμ-
6ρο0 κοl τωv γov6ωv η κηδεμovω'v Tηc vΟμφηc
11 και αuτηc τηc ιδiαc καl nερl6xεl κατδλoγov o-

λωv λεnτoμεριbc τωv κlvητΦv κοl ακtvητωv, το
αnoiα n'αρ61cvΤαl ωc nρoiΕ εΙQ τov γoμ6ρov unδ
τηc vιiμφηc (η ειξ nαλαloτfρouc 1ρδvoυc καl

Γρ6φει o Θωμ&q Γα6ριnλiδnq
Φ ι.λ6λoyoq - Συyy ραφiαq

ειq τΠv v0μφηv υno τoυ γαμ6ρoυ). Eni τoυρκo-
κρατiαc ταυτα oυvηnτovτo ιδtιυτrκΦq, σUvu'Γlσ_

γροφoντoc Kαt τοU lερθι.lc. Tα τolαΟτα ΓlροΙκoσUμ

φιυvα εiv,αι noλιi εvδιαφθρovτα τoοov απο γλιυo-
αικηc onoψεωc' oσov καt αnδ αnoψ'εωc Περlε_

xoμθvou.>>. (Mεγδλη Eλληvrκη Eγκυκλo'nαiδεlα
.Πυρooc" Αθηvα 1932}'

Πριv αnδ αρκετδ χρovl'α, εixα τr1 xα'ρδ vα

διυ τρlο παλιδ πρotκooδμφωvα, τα onoiα μοU ε_

μnloτε0τηκε η αγαπητη σlKoYεvεlαKΠ μαc φiλη
κ. Mαργlιi: Xωρonαviτn. Εnεlδη τα Πρo|KoσΟμφιυ_

vα αυτα εivοι nl,α αρκετδ *οPXΟi'α,, εφooov τo

nαλroτερo' εκεivo τoυ 191Ο, (31 lαvoυαρiou

191ο) nερπατδεt Πlα σΤα oγδδvτα εφτδ (87)

xρovlα Kcιl τo vεoτερo, εκεivo τoυ 193Ο (1 lαvoυ

α,ρioυ 1930), oταv τo κεiμεvo αυτo θlα 6λ*nεr τo

φωc τι]ξ' δημoοl6τηταc, Θο 6xεl περδοει Τcl ε_

ξηvτα 6ξl καt μro6 xρδvlα, vομiζω oτl nρθnεl vα

δοθο*v στouc εvδιαφερδμεvouξ εPευvητιlc γlα

μελ6τ11 κοι εξαlωγη oυμnεροομδτωιl.
O γραφωv, ωc φlλoλoγοQ Γlou εivαr, Θα κα-

ιrεt μovo μερrκα oyoλιο φlλολoγικα.

> To Πρoικoo6μφιΙ}vo τoυ t910

'Eν ον6ματη τoυ Ιiυqiου Tμ6ν Ιoοri Χgιοτoιi od-

1l.εφον εγ6νετο πqrμοαημφol'oν του αθαr'αοiου γι6qγει
πιr.qlioει με την αδελφi μιιg Tgαr,ταφιλι1ι1ι μαq,γαqiτει
εlt χοQaoν 1ουqoπιiνη δ(δομεν πqηz,οδooiαg τα τq[α α-

δ6λφηα νdoιοE xαι γι6qγηE και Θοβg εν ιdτοΘεν γε'

γραμJνα

Σ iι'ιi7.ιl

Fiι, 7"ορiοι, 1οqωπιi.νi1

^'/ο. 25fJ

1,q. 30Ο

γa. 20CI

γQ. 0δΟ

^μρ. 2δΟ

1'ο.50ι}
./Q. 2(jΓ}

γρ' 12a

'rQ. 08()

γQ. 1Ο(.}

.1E. Ο8ι}

j1ο.3Ο0

",'q. Ο80

γQ. ] δt!

γQ. 13(}

'/Q. Ο8(}

γφ. t}4Ο

2.g',ι|}

γQ. 0] i}

γq. 07σ
.lQ. 03{.Ι

γρ. 02Ο

'/Q. 05Φ

γQ. 01ι)

γg. 10o

^1g. LΟt}

γQ. 05Φ

440
2'970
3.410

υr'oυαρioυ: .31:191Ο.

T() ,ιQ()ιχοσυ1-φιυr'o ε(,ναι γgαμμ6νo μ€ μελα.νi

iψιi'lμα'τιl; με7'dνη οε 1αqτi <<αqι,Θμητιx{1g> (r.ατqι-

1,ιf.) (2οΧ23 εx. πεqiπoυ).
0r,δ6ι,τα 6ξι xαι μιo6 1ρ6νiα π6qαoαν απ6 τη

ιiφα τl'1; oι1νταξηg αυτori του πqoιxoοιiμφωαου. To

'(ευγιigι των αqgα6ωνιαoμ6νων, o AθανdoιοE xαι η
'Γφιαr,αφυλλι<i. δεν ξoυν πια. 'Eφυγαν για τo μεγιiλο
ταξiδι r.α'ι π{1qαν μαξ( τουζ χαι μια εrroχη γεμdτη
περιπθτειεg: Tαυψoxqατiα, Bαλxανιxoi π6λεμoι (απε-

?ευθ6gωοri'τ'η--c Nιiουοαg 1? oxτω6gioυ 1912)' Α'

1 ιριlυoτιii'11 μετ,Lξοτιb πψιiτrl

ii φιiι:οτι1r'ιci' μιr11ιι'ιi
1 rpιlι,oτιir'ro. α"λο.τξιd.δι;

1 ιριlυοτιiιr,ι τ'(αφr1gdνη

2 "{L"l'{'y.Lζ

,1 οιl,χoil.,,ιcr'

1i} πουr"ι!"μηoα
_1 φοιioτr1;
J r:ατα'oιiρ.1ια

i οιi6φαxιl'

2 :τrlδιLi; μετιx'Eιlτιli:
1 {i πιlδιιi; διιiιροφο.ι;

4 ποδιrig μαλ{1τιxειg
25 ξιφ.id"ργισ. σ7'οιiφοι'\lι(1

1(lιi'ιιr,τοei.

1 οτριiuιl'

3 μιrΞii?.ιLψ^,,ιιι
Σι',r,o7-ιt

( Συr'f7"ειο' οτr1 δεiτεφι1 οε7'iδα):

1 Tφου6ι1-l' uα.λiτιy"οi'

7 τριr1ιληi;
2 ξιcργ1lq1'ια μαr' ιi''ιixιιl"
( 1ιρομιir'τι7.α.
7 μο'r'τiλliιL ιLδιι';.cρορο.

1.1ιλdxει,
l ιιΛFι,

1 ληπμα'τii ριlιl7,ιir'ιοιl
2 61ι1,19iiy.ηat
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> Tρiα πρoικooιiμφωνα

Ι lci',.z"llομιιο; ΙΙ ολεμο;, λ{ιy"οαοtα-τιι{ Ιlhοτρατεiιr -

ΙiιLτιl.οτr'lιxprj, .\ιy'τατοοiε:. [J ' ΓΙ ιr.,,xι'lομιrιl: Ι Ι ιiλεμο:.
Ι'Jιιιρiλιιl: ΙΙι1λει-ιιl;..'

ΙΙεφιτiτειε;... ΙΙεοιπiτειε,Ξ.'. Aλλ{ι οr'F,),ληvε:
ξιlιiοrrr, ιrr.ιi1.ιi1 (ιο; τη δεz.αετiιr τιlι-' 1,9il() περ(που) ιi-
:τll}: ()ι ;τ1lι!.,,91,ui τ()ι]; τ}lζ εrτο/,{lζ τοι' Ομ{ιlου l

ΙΙ αδελφi1 (ri: θυμιηθ,,i'με τιl Nαυσιv.ιl) 6οο εi-
','(/'l στ() πατιlιz'ιi τη; οπiτι φφor,τiξει 1Ι/ι(Ι τ.1 rιδdφcριιι
τη:. τ()ιl: τλil,ει. τοι,: oιδεQιil\,ει. τoιtΞ uιr1,ειφεi'εl..,
Tιl ιrδiφφιιr δir'οι'r' τιι 1φηματιι .ι,ιιr γα, .,,iγE1 η πQoi-
Ζ(/. τ}l: αδεψcρ{: xιιr φφιlr,τ(tι)U\, \,(Ι τr1r, πιιr,τοiι[tοι'ι,

1ιε διiξιr xιrι τιur'-1...

Σz'2'η9ιi xrιι πιxγιi. i'1τιlν ου7,r,ιi εzεirτι τιr πιιλιιi
;'οriνlα. ι'lιιιll; zιrι πιιl rrr,0οιitτι\,α 7'αι ιlι 7αlldq τιrυ; {1-

1.l\' :τι() ιrλr10rvd;...
'Γιl rδια'iτεοιl ιrυτιtιi τιlιl ποoι.l.οοιiucριυ\l(}υ εi\1(Ιι τ!)

ι1ιι δiπi'ιι οτα τοιltzιιi οr1ιιειιλι,ετα.ι z'ιrι η τl-Ξiα τοιlc
οε.,,οιiοια..

> Tο lε6τερo Πρoικoo$μφωvo
Ιl'ν ιlνι1uιrτη τr1: Α.,,iι1; Tρrιi:διl;, r1ιlιr6οι,itιl τr1l'

Γi1'.,,17.11_ιρ1l.1, ιιιlυ i\r,ιrοτιlσiιιr,. Mετιi τοιl Kοι' Δriμητφi-
{lι' .\r,. 1'li1uτα z-αr δiδιo ειΞ (iι}τill, τιr z,ιiτιυ{}ii ιυ: ΙΙιlιli
^/.Ι 

''\' 
.

1ιrι,) JΙiα )1nι,ρτdl'ιr 1ιετιi ^ioi,ι,α:
2οr,)'lΙl,ιl- Ιiιlντοιl",,οi'r,r1

tοl,) j'{ ιp11μ6rrd1r1ιr i'i ιιετιιξοτιi. ιιιι 11 διιiιροιlιr
-]οr,) δ '\υuπιrδιιi 1 Σιrλτα1πiρxιl 7-α'ι τα &l'ιι

διιiφορα
ilοr,) 20 Ποδι.; διιiφοφεg
{iιn,) 15 Ποr"ιiμηοιι
7 ιlν ) '1 5 ' Ι.,τε φα
8ον ) 3i Π ιτοiτη; διιiφιlρε;
9ol,) 8 (lοriοτε; διιiψlρε:

10ιlι,) 1i Tοα1r1λic
1 1oι,) 2 tifiγη }[ιrν'ι'xιixια.
12οl,) 1 ξ6οιρα }[ετιιξοτi1
1:3ιlν) 12 Toi1πη: 7.αι ιΙπ6.l,()ι!:
1'1οl,) 12 λΙαγδι}.ιixιlr
15ον) 30 ξ66^1η xαλτοε:
1{iιlν) 10 N[αξηλιiφ.1ιιι 1ιε.1ιi)ιι
17ον) 12 tfαξτ1λαφdxrrι διιiφορα

1 8οι,) 1 ξr1}.i1 λ{ε.1ιi}.οι,

19ον) 1 Kιrr,απ6γ
20ον) 1 Πηλr1
21ον) 8 Συvδ6νια διιiφοqlα
22οr,) 1 ξ66γο; Σxουi,ιιρixια (Σιιου}lιφιrixιcr;)

χαι τ1lγ αυνεθηξμι1νη Kqε6ατοoριiοr1 xαr.
-1o00 7.ι}'ιi-δε; μετριτιi y"αι 2000 1ι}"ιιiδε; στΟ λεμ6

ιρλοφ.1r.ιi. Kαι ευ1oμε ει; αιlτoirζ μαxqlιi ξωl1 ιιιι ει'_
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τri7.l1ο1ιι'r,ηι' )/"{1ι \|(Ι τλi10i1r,ιlυι' Ζ(Ιl τtl.\, ειiχi1' τ()υ ΧQι-
6rι,li Ζ,ιι τr1: Ι1ιιι,ι.,,i,ι:.

(_) [Ι ατi1φ, απιi εμιiι,ιr ιlλi.,,ιL z.ιrι ,rn6 .ρ1, €)ει'l

πο'l.t'iι. Α0αγαoiου }Ιαφ^,,ι_rρiτη.

λ: οl1uειιιrf_}εi ιiτι, εrηil oτο π1tτbτιl πQ()ιy"oσi,ιιφ(,}-
.',ιl δεγ ιlπιiψ1ε χαr,ir'ιr xι:cριrλιιiιl ^iQdμμα' οτο δειiτειlιl
'.,ir'ετιιt zιιτιi7οιlοη τιυr' zειριr}'ιri19ι' ^iραμιμιιiτιlν.

'Γιl δι: i'τε ι.lιl πqοιxιlοr',μcριor,ο δεr, f 1ε ι 11iιεφομr1-

ιiιr, cl?,i'ri r'ιlιι(ξι,r 6τι μπο1rε( r,ιι τοπιi0ετl1θεi αr'ιiμιεοlt

oτιt. ι!ι^t')'ιι διιl. δr1λιrδ{ μεταξιi τ()ιι 1910. iτιlυg οtr'τιl.-

Ξrl: .,,,' τηιδτοι' y'αι τ(}ι] 1930. ι1τοιl; oι1r,τιrξtJζ τιlι'
ι,liτιlυ, 1,ιιιτ( οτιl πφιλτιl πgιlιx116ιi1-ιφιl.lr,ο ταρουoιιiξε-
τιtι (l Θιιι'ιi.ciη: .\Ι. r'ιι rτQ{)ιy.iξει τηl, αδελιρ{1 τιlυ T9ι-
{1\lτ(ι(ρι1)"i'ι.i- _\[., εr'ι'; οτιl τοiτιl ^1rιμτφιi; εiνιrι ο ^,,ιι'l:

τ(ru.

,\r' i.ιlιτιjι' 01,μri0οi,με ιiτι ουr,t1θιξilτα\' \'.ι ι1ιl\'

\,ι]ιι(ρεi'()\,τ(1ι ()ι γl()i πgιι, ιrπιl τι.; r,ιiφε;. τ6τε θιl πφi_

iτεΙ γ1ι ι];τοθiσουμε ιiτt το δεi,τεφιr :τι)oι7.()συιιιρ(lJν(,.

τιlι' ιrc|ιlιlιi τi1r, xιig11 του Θαι,ιiοη \'[., εir'ιrι {tQ/,αι(iτε_

,(l ιL:τιi εy-ι.iγιl τιlι' ιιιpιtφιi 1il .1t1l ττlιl.

> Tο Tρiτo Πρoικoo0μφωvo

[iγ Nαοιiοοη τtl 1 Ιαν()υ(ΙQiιlυ 19iiil
Π 9ιl ( ι)z.ιroiφονιlν

() Ki,φιl: Ι'ειiφγιιlg, Ι(,αι η Kι'ψicι F,}.iι'r1 Tοιiτοιι
ιιφψιι{iιυι'r.ιiξ)ιrν τ1l\' z'ιiφι1ν τοι,:' ε 1: τ()\' ι'ιιiι' τιlι' K'υ-

,iοr, 0ιlr,ιiοη λ[ιr1i^,,αφ(τη Kαι \'ιΙ ι'7οι'ι' την 61'7{1 τοιlg.

7'|ιL \1(.'Ι' ξ{1οοι,ν.

}[ε τ11 ιiφιlι': ΙiδετιΙι τl i{)()i7"ιι

1111,) 4}riοεuιr Νιφιπιi
2οι') rtlφ"u,,o }[εταξιlτιb
lιlν ) ιllι'lο'ιια }1εταξοτιb

{οv) r.ιιι τqiα M6λλινα χα}"ii

,ilιlν) ;,.αι (i δι1rcροριι

6ον) Κιιι iνα ροιJ1o με γoiη'α
7φ1t) Kαι 6r,, |{φ^y1ηlγοiιr]

8ον) Kαι μια ξιΙroτqlα μεταξιoτ{1
9οι') Μια oαλταpι1ιqlzα μιε 1ρυο6

1Οον) Ιiαι δεiτεgον j;1'μιπατi1 με 7"1rι'οιi
11ιlν) Ιirιι δ'ιrο δr1ιφοριr

12ον) Πoδιi; 12 tαλi;. xιrι, (i διιiφιlφε;
1;,1111,) Tτοxιiμηαα 15, xαι iτεψα 1δ

1 1οι,) <Dοιιοτεq 8

1iον) ι}61u67.' 1

1{ioν) Σ υντιiγrrι 7

17ον) ΙΙr1τοiτε:2ιi
18ον) Tqcι1.ι1irιi: 12 xιl.ι τι.lιιι 'i'εξ',l, ,ur''rr.u,
19ιtν) Ιiιi).τοεg 2Ο ξει!γοι
20ον) ilι'ιξηλιiqγια 1Ο με.,,ιiλιr, xιrι 10 μιxφιi
?1ον) Kιrι 2 μαξιλ1ιρη:



> Tρiα πρoικoα6μφιrvα

22ιlr,) 'Ιiiι,ιr μι:^,,ιiλο ξη7η' i'',r., xαlιτπd, xαι ιιi,ι
πi'λr1.

23ιlr') z'αι μκr τ'ου6fφτcι

2.1ον) }Ικι 6ελ6ντοα. φλoυxοτ{, y.ιrι fr'ιl πιiπ7.ιυιιιr

!1]ργ) r,'ιrι. στο λαιιι6 1lοο;rοφiοοι'ιιιrι
}1|1;1l) Διlιl ζεil'ιlι οz'οι:λιιρir.ιιr. χ(ιι μι(t τοξir'r'ι;

μιrι'διλαz'ιιr
27ιlν) TΙοερε-: TοιπεE xrrι [i Tοiπεi'ιι
,8()\l) χ(ιι ιιlινιτi1 z'ρε6ιrτoοτριboη.

Ιiιr f1"ουr, ττ1ν ευ1ι1 μ(Ι; χ{Ιι l'α ξ{1οοι'ι'.

> Γενικ& Σx6λια
Και το δεilτερo χαι το τQiτ() πQ(}ι'χoοι''μφιυι'υ εi-

\'(Ι,ι γφιrμpι6r'ιr οε 1αφτ( <αqιθμr1τιxii;> δ'ιαοτιiοεοlι'

2li.5Χ4Ο z.ιιι 25Χ39 αντiοτοι1ιr..

ΙΙρiπει \:(Ι σημειωθεi ιiτr, οε xcrγiιιr ιrπιi τιr τριιl
τφοιιιlοι',μφιD1,α. ]τ0ιt παqουαιιitιlι'1ιε. δεν υπιiρ7ει r'_

τo^1ριιφi1. Και τα τφ(ιr. ιiπι,r; φιrir,ετιrι. 6αoiΙιlr'τιrι

στ1l\, (].ι()ι6αiα εμπιοτιloi'\"}] χαι' οτο ιριi6ο του Θειri'.

l{ιιρτυρicl η φQdση <<εν ιlr'ιiμιrτι τoιl Kυ1,iιlυ Tμι|:ν Ιι7
οιli' Χρι.οτοd> με τη1, οπoiιι ιlφ1itει τιl πριbτο πQοι:rο-

οiμφιυι,ο xαι η φριiαl1 <ΙΙr, οr'6μιrτι τr1; A'1iα; Tριιi_
δog>> με τηr' οπιliιr αQχιξει τιr δεi'τερο. ιl}.?'.d' xιlι το

oiμ6ολο του oταυφτli, που ιlπιiρ1ει ι,r1 προμετιοπiδο.

δειkεριl xιr,ι τρiτιl προιxoo'irμφιυr'ο.

Στο δεi'τεQo xαι τρiτο πρoιzoοι''μφοlr1; 61 ^1or,εiΞ

τυιr ιιρψιι(lιυr,ιιiξοιlr' τii θυγατdqεζ τουζ δε ληομονιliν
r,ιr tπi.lοουi' 7.αι, την ειl7,{ τουg. .1ιατi ξiφιlιlν ιiτι <ειt-

7'ιr 
( .,,ι.11'i1,.11, 0εμ6.λιο" οiy.ωι,>>. Στο πριbτο πριlιxοα{,μφιυ-

r,ιl δεr, ι'πιiρ7tlυι, ευ7,ig. .,,ιατ( δεν ιrπαρ1οcl, ιll1τε γιl-
ι,ι.i;. ΙΙροιxι'oτi; ε(r,ιιι ι)ι ιιδελφοi που π{1qιrν τη θdοr1

τ,,l''' τε0ιrμir'1gγ 1,61111il1l.

Στιl τgiτιl τψιlιr.ιlοιiμφιι)γ(). ποι'\! (Ιπ6 τ1l\, ιrπιrφri-

{}1ιr1οi1 τιυι πψιlιr.ι|lι' ιlτιiψ'1ει η φριioη <.με τι ιiφοιl:

δ(δετu.ι i1 πιlοir.ιl>> πιtυ. εγιil μtrξ πQ()ετoι,μιiξει' r,cι διri-

ιιε ιιiπoιοιl: ιiροι':. ιι6r,ει τεi ιy.d μετiο'lρη. εφι1οοr' δει'

διeiτυπιbr'ετιrι xι:ιr,ir,αΞ ιiQοζ.

Ιiιr.ι τιι τQιtΙ 
'τοoιΖοσ|μeβυνα 

πιrροιlοιιiξοντιιι l-
τοι. ιiπιο: ει\,trι 1.,ιlαμ'ιι6rιr. με τα oQθογQαφιxri τιrι.';

i'ιi0η r'αι τοι'Ξ ιδι(ιtιιιrτιομιοι1; του;. γιατi αυτιi απο'tε-

i"ι:'lirι' 6ιιoιτ'ι5 στοιLεi(} τιlιl ιδια(τερoιl 1ριirματοE y'αι (Ι-

rιbιιιrτιl: τη; θιr.ιluαατij; ελλr1r'ιx6τητιi; τουg.

,\; εir'υ"ι 1ιl ιε(μεrlιi μα; ιιυτιi xιiτι oα'γ μι'r1μιi_

σι:\'() τι,J\1 ιi:ιl7ιilν εy'εiι'οlr'. πoυ με τιl προιr.οotιφιοr'ιi
τοιl; ιι(rζ iδι,-lοαr, τ1i\t ευ1{αι()iα νιr ταξιδfψουμε στ{Ι

τεqrαaμdr,ιr, r,ιr ξiloιtιlμε μα[i τιtυg xιiπoι.εE απ1l τιg τιιr
oημα'r,τιxiq οτrγμfq τηζ ζο}ilζ τoυζ χαι' r,ιι αxοtοουμι:

τr1ν αθixr'ιrτr1 ελ}r1νιxi''1 }'αλι'6 τoι'ζ τι1 λαλιιi τr1g ξα-
zoυoτ{1q λ{αxεδονiδαg γηc'

.\.\.\.ι.\.a.ι.1.\.\.\.\la.a.ι.\.\.\ar\ι\.arιr\.a.\.\.ι.\.\.1.1.a.\ι1t1.ι.\.\.\.\.1ι\.\.\.\..
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Aφ16ριομα στov oδυoοfα Ντrvι1noυλΟ

n κoλλl|οvειο τα}v oγρΦv η nρΦτη ooυ φρowiδα,

oμωc κοθoλoυ δε0τερη τα}v oYρoTΦν τo nvε'ι:rμo.
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ΙIΡoΦoPIΚEΣ ΙΙAPΑΔΟΣEΙΣ AΙIo Tο xAΛΑΣMo

F

Πιbc 1δλαοοv τη Νtδoυοτα κοl
τηv τραvη τη xιbρα;
Πηραv μαviτοεc με nαlδlα καl
nεvθερεc με vιiφεc
πηραv τη ZαφειρδVUφη TρΙγloU-

μερiτοα vrjφη
nΦxεI τα τ6λlα οτηv noδlο, το
vιiylα τηc 6αμμθvα.
Π6vrε nαodδεc Tηv Kροτo0v Kσι
δδκα 6oi6ovταδεc
Kl εvα μlκρο παοlδ'πoυλo Tηv
π,αiρv' α,no το 1θρl.
Περnατο vυφη μ' , δIα6οvε καl
μη μοv' καμαριbvεlc
Mηvα τα ρoυXα οε 6αρo0v, μη-
vcΙ Tα καμn,oυ1dλπ;
Mηvο τ' οoημoΖο0vαρo πιilxεl
εvvlδ xlλrδδεc;
oυτε τα ρo0xα με 6ορoυv, o0'
τε Τα KαμΠoυxdλιο
o0τε T' αοημo(oΟvαρo nιbxεl
εvvlδ xlλlαδεc
μ6v' μlε 6αρo0v τα 6αοαvα, τ'
οvτρoc-μoυ τα φoρμoκtα.
Tov εiδο πωc τov 6oφαΖοv oαv
τo nαyιi κPtdρι
τo οτ6μα τ' αi1lα γεμIZε, τα oτη-
Θεlα τoυ φαρμοκι.

'EναQ απo εκεivouc ToUQ Να_

oυoαioυq πoυ oιbθηκov τoτε ηταv
K'αl o εlκoοαxρovoq Xρηoτoc
Tοακμoκηc, γυιoc ToU Γldwη
Tοακμακη ΠoU τoV Kρliμασαv
oτo Klooκt.

Αn6 τηv πριbτη oτlγμη τηc
αι1μ'αλωoiαc Toυ o γ6ρo Γιowηc
Toακμδκηc με Tοv εlκoooxρovο
γυlo τoυ μαζΙ, τov Χρηoτo ολλo
δεv εixε οτο vo0 τoυ, nορο πιilc
vα oιboει τo παrδi τoU vo τοv

φυγαδθψεl - or δυo κoρεc του
αlxμδλο:τεc oτδλθηκov oτη Θεο
ααλo,yiκl-] κι ono κεi noιoc ξ6ρεl
Π'oU γtα vο αroλiοoυv τα Χ'αρθ-

μΙc τωv ποοoδωv. Τη δlκη τoυ

ζιυη δεv τη λoγαρloΖε' μα τοι]_

τo τo nαλληκορl, o Χρηοτocτoυ;
ΠΦc vα 1οθεi οτov αvθ6 τηc vι-

ΠΦc γλυτ&}Φε απo Tnv Tουρκlκn Kρεμαλα
εvαc Ναουσαiοc vioc

Ινtrετ6 τi"ιv Ξπαv*gτgοn τoυ 1E92
}-l θυοiα τoυ πατ€ρα οcrlζει τo γι6
Η ιοτoρiα τι,Jq, απογ6νωv τoυ

Απδ τoυq απ6γovoυc τoυ Χρ. Toοκμdκη' Η oικoγivεlο τoυ Γεωργ., Arδαoκδλou

(εγγovoιj τoυ Χρξoτoυ) με τη γυvαiκο τoυ παιδli τoU κot 2 'αδελφδc τoυ (1906)

Απ6 την ιoτaρiα ξ6ρoυμε 6τι η ΙΙαoυoα η 6μo9φη Δυτιxo-
μαxεδ6νιooα τoυ Βερμioυ yια ν' ααoxτy'1oει τη 7αμiυη τηs λευ'
τεριιi επαναoτd'τηoε τoν Φε6ρoυιiριo τoυ 1822 xαι πρoδoμivη
υτtixυψε oτoν Toι3ρxo xατα'rτηττj τα μεoιivυγτα τη5 12ι1q η
τιq πρal'iaiq cbQε; τηg13η5 Απριλ.ioυ 1822.

Yπixυψε oε iyαy xαταxτηττj πoυ δεy oε6τΙιατηxε τiπoτα- Λε
ηλc''τηoε 6λα τα 

'ιε7Loυσιαxιi 
αyαθιi τηq πλoδoιαs τ6τε Nrioυoαq

_ ,,Tτιαγταφυλλiνιo Κτjπo" τη λ6yανε - πoυ φημiξoνταv yια
τα aτεριζητητα μriλλινα xαι τα μεταξωτιi τηq υφιΙαματα τα xα'
ρυoφδλια' τα πιoτ6λια 

'cαL 
τα yιαταydνια, πoυ ντ6πιoι τε74ιlτεq

:τα μαoτ6ρευαy xαι i1ταν τα xαλ'ιiτερα τη; IYΙαxεδoνiαg xαι τα
oτ ε ρεc!ιτ ερα.

Xιλlαδεc Nαoυοαiol οφδ1τη- τiμηoαv τo θδvοτo αn6 τηv ατi-
καγ, onου κl οv 6ρθθη'κοv η κρε- μωση. Pixτηκαv oτα αφριoμ6vα

μ,αoτηκαv oτo Kι6oκt. Xrλldδεc yερδ τηC Αραniτoαc Κ'οl χiγol
γuvαικon'αlδα αl1μαλωτiοτηκαν μovα1α oΦθηκαv, 6ρioκovτoc
καl μετοφ6ρθηκαv αrη Θεooαλo- nρooταoiα oτο δοoω,μ6vα 6oυvδ
viκη καl αno εκεi oτα oκλα6ond Kαι oΤα $λη τoυ κομnoυ. Τoυτov
Ξορα τηc Avατoληc. Πoλλ6c Να' τo μαf'ρρ 1αλαομo τραγo0δ'noεv
oυoα'iεQ κonθλεc καl YUιlα[κεc o λoiκδc τραγoυδloτη,e μαc 6-

με Τ'c| 6ρθφη τouc αγκαλιi nρο- τσι:
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> Πρoφoρικθq παραδ6oειg

οτηc;
o μαvτρoτoιXoξ Tηc φυλοκηc

τouc ηταv αρκετδ ψηλ6c K'{lι Tα

μαvτρδoκυλcι ΠoU φυλαγοv εn'
θΕω μεγαλ{r κα,ι δγ.ρlο. Παoc vo
τoλμηoεr μlα φUγη; Mo η καo-
δια τoυ nοτθρα τoλμηοε ! Δinλω
oε τo γθρtκo κoρμi τoυ γθρo Γr-

δwη Ταoκμ'ακη κol εinε:
Πδτηoε α'nivω μou. ποrδi μoυ,

καl nηδα τov τoi;1o. Γθροντοc
εγΦ δεv ξ6ριυ oν θο το κατoφf-
ρω μα εot nαλληκδρr θα τo ,1ε-

τ0;qειc ! Boηθδc ooυ θδvα o κα-

λoc μαc Θεδc κοι η ευ1η τoυ

μελλoθδvατoυ noτθρc ooυ. Να
nδρε τoδτo τo Ψιυμi vο τοioηc
τo oκuλιδ γιο vα oιυnαooυv και

μη φo6αoοι. Σ8ρε'αγδμ μοU
cτηv ευ1η μσυ κοl oτηv ευ1η τoυ

Θεoδ !

Ψηλo καr δ,ιryοτo nαδΙ ο Xρη
σTοc Πηδ:ησε τov μqvτρδτoι;o
κα,ι ξθφυγε τo oκυλιδ. Mα τιilρο
nor6 δρ6μο vο nδρει: Γlα noυ

vo ΠoρεUτεi ; M61ρι τoτε δεv εi-
1ε 6γεi θ€ω on6 τov τ6nο τoυ

δεv εΙ1ε ταξιδΦεl γl' δλλα μθ'

ρη. Kαr τΦρα. TΦρο nρoc το noυ

vο τραΘηEεl; Mε nυξiδα τηv
.xq,λ,η,, τou τ01η, nρooτατευo'

μεvοξ οn6 τo oκoτ'δδι τηc v0-

Xταξ αφ6θηκε vα 'nερnοτdεt.-.
vα nερπατ6ει.

Πρo1ωρotioε oε λiθοc δρ6-

μo; Δεv ηξερε. Δεv ηΕερε n6oo

μακρrδ dταν η Φλαooq οv ηταv
μεγδξ η μικρη. Ποvτo6 Yδρω
θρioκoιrrαv καt τo0ρκκο 1ωριfi
Πou αv θπεφτε oε κδnolo αn'
ουτδ θο τυν Πρ6δlvε η ιδl6τunη
vαoυoαitκη φoρεo16 τoυ καl τ6τε
αλλoiμαrο.

Περnατoιjoε τη v01το κοl τηv

ημ6pα κρt6οvrοv. Σψ1vδ nεΡ
vο'*oε μθοο 'απ6 oκληρδ κλωvα_

ρfο noι, τov γρoτooιivlΖαv κοl

μοτιυιlαv τα n6δ'ο τou. Aιιo τηv

κoilρoοη Φρεc ' ιilρεc τo κoφli
τoυ θ1ovε θορρεic "η δυvομll

τoυ. ΠειvαΟoε. Πεt,votoε πολυ.
ΠΦc vα ;4oρτdoεr με τotτec τlc
ρiΖεc noυ ξθθα6ε;

EπΙ τ6λoυc! Φδvηκε 6vαcδoυ
λευτηc τηc γηc, θν,οc 1ωριx6c
γεωργoc. 'oμωc, τo0ρκos εivοl
η ;9rοτrovoc; Πιirc vα τo μδθει
o Xρηoτoc; ΠΦc vα τoλμηoεr
vCι τov ριυτηoεt;

Kρυμμ6voc καλ&, nερiμεvε
τηv ιbρο πou θο γroμdτιΖεv o γε-
ωργ6c, nερ'iμεvε τo γιoμο. Kαr η
καλη τυxη' noυ n6vτο αυvoδευε
τov Xρηoτo του ;1α'μoγθλαoε.

o γεωργoc 6λυοε τα 66δια
ΤoU γιcι vο Εεκoυροoτo8v κl δ'
στερο κδθηoε κι αυτ6c γ1α μtο
αvαoα Kcιl Yι'α τo κoλατot6 τoυ.
'Αnλωoε τη χρ(.ι}μοΤιoτη nετoθ-
τα θ6γαλε τo ψωμi τιc ελι6ξ κ,αι

11q αρμυρθc oαρδ€λεc, θκοvε τo
αταυρo τoU Kl δρ1roε vο τρΦεl.
H καρδlδ τoυ ΧPηοτoυ nηγε vα
onαoεt αn6 χορi. o γεωργoc
ηταv 1ριoτιαv6s. Aμφι6oλiο δεv

1ωρo0oε. Πριv oρχiοει vο τριi:_

εt θκαvε τo oτoυρo του' 'Ηταv

xριατιονδc.
Bγηκε αnδ τη'v κρυψΦνα τoυ

o Xρηoτoc κοι θαρρετδ noρoυ-

οιδαrηκε μπρoοτδ τoυ. Toυ εξl_
oτδρηoε τηv τρογtκη nερ'tπιθτεια

τηc oικoγθvεtδc τoυ τn δροnθ-

τευoη τoU κ€ll τηv κατοαrρoφη
τηc Ναουαoc κctl τou γ0ρεψε
nρooταolα. Γ8ρεψε vο τov nδ'

ρει μαζi Toυ σΤo oniτι τoυ.

o κολ6c γεωργ6c nρ6Θυμα

μοιρδoτηκε τo μεσημεριoν6 τoυ

με τov Χρηαro ολλi φο8ηθηκε
vα τoιJ πρoοφθρεl φtλoΕενiα oτo

oniτι τoυ.

Νο oε πδρω nοιδi μoU στo

ιgrω1lκδ μoυ ολλi ον τo μ&Θει

o τo0ρκoc; Θo xαθo0με κι εo0

κr εγιb και η olκoγivεli μoυ. Θο

oε Boηθηoω 6μιυc αλλοlιilc. E'
δtb κoιrrδ εivot θvο μοvααrfpt.
Θο π'δω \rα nσροκaλθoιυ τoυc
κολοY*ρouc Yιο \nσ oε δη1θotv

εκειvol.
Mlο καt δuo o γεωργ6c nξγ,ε

στo μov,.αοτηρι κι 6φερε Tα κα-
λα μοvτατα:

_ Να μ,αc τo φθρεlq τo nοl_
δi εiπ,αv or καλoγερol, ολλ6 δεv
θο 6γολειs μrλli αn6 τo oτ6μα
oου. Enioηc θo φθρεlc αn6 τo
oniτt ooυ μια φoρεotd ToU Xα}ρΙ-
oΟ oou Ylο vct τη φoρεoεl κοι 6-
τσΙ .}-lετο,tlσpιpωβθνo" Θα μοc
τo φ6ρεrc.

Στo μovαοτηρl o Xρηοτoc ξε-
κoυρ,αoτηκε, 1oρταoε τηv nεΙvα
τoU Kcιι φορεαε τo κολoγερioτι-
κo ρdοo.

Φrλoτrμoc nρoθυμoc κoι εργα-
τικoc θγlvε 16 .$gξi" 1θρι τωv
καλoγ6ρωv. Toυc 6οηθo'Φoε oε
oλεc τlc δουλεl6c κ,αl τtξ Φρεc
τηc o1oληc τoυ δrα6qζε... δπ-
6αZε. Δια6οZε δλo τα εκκληotο-
oτrκα 6ι6λi'α θμοθε o1εδov 6λεc
τtc εκ,κληotααrlκθc τελετoυργi-
εc κcll noλυ καλη oρlfuητtκη κr

θγιvε - θα λ6γαμε - 6vοc εYYραμ

ματoξ dvfuωnοc.
Πθροοε τριο oλoκληρο 1ρ6.

vlo στo μοvαατηρl o Xρηαroc, o-

π6τε μι,α μ*ρo δκoυoε τouξ τε-
λδξδεc ΠoU μf}νυοογ 6τl o
Σouλτoγoc με τηv ε,nθμ6ooη τη9

μητθeαc ToU noυ ητοv lδIoκτη-
τρlα Τηξ Nδoυοαc, 6δωoε αμvη-
oτiα oτoυξ vαoυσo,iοιJξ κοl 6ooι
α'n' αUToUc rpοv φεuγiτo'l μπo_

ρo8oαv τΦρο vο επlαrρ6ψοuv
αrηv ncτρiδα τoυc \,σ Εovοφτrd_

ξοuv τα σπiτιo τouc κα1ι vo καλ-
λιεργηooυrr τo κτημοτd τoυc.
'Aπδ τη 1oρδ τοu o Χρηοτoc

δεv θφογε τηv ημθρ€ εκεΙvη,
δεv κoιμηθηκε. Θα lυρvo0oε
oτηv nοτρiδο:.. θo nη1οtvε oτo
oπiτt τoυ... στουζ δκoilc τoυ' A-
no1οιρθτηoε τoυξ φλ6Eεvoιlc
καλ'oγ6ρoυg κol τρdΦ€ε γκl τηv
αγοπημθvη Ndoι.loo. M'ο noυ εi_

\fcll τo oniτl τoυ; Πo0 εiιlοl o
n€rrθΦc η μθvα κ{ll ol oδbλφθc
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> Προφoρικιiq παραδ6οειq

o Γ;δργoc Διδαoκiλou, εγγovδc τoυ

Xρ. Τoακμδκη' σε φωToYρ. τoυ 1907.

τοU. Γυρvo0οε αno δρoμo ae
δοoμo, απo oτεvo oε οτεvo l<l

oλο ρωτουοε:

ξδω δεv ηταv Το σΠiΤΙ

|JoU; Πο0 εivοl τιi.lρο; Ποιj εi-
vαl o πατεραc μοU; Πo0 εivolot
αδελφ6c μου; Τi οnoγlvοv;

To oπiτl 1ολοoτηκε, ol οδελ-
φ6c τoυ noυληθηκαv καl o γ6ρο
Γlδvvηc Τoακμδκηc o nατιiρ'οc
ΤοU κρεμοoτηκε - oπωc καl τ6_
οοl δλλor Ναoυαα,iol oτo Klοοκl.

Σε nolο γωvrα vα φωλlαοεl
τιilρα o Xρηoτoc; Σε nοlouq δt-
κo0q τoυ vα'6ρεi απlτlκη 7εaτα-
οlα' Mητε oniτl δlκ6' τoυ εixε μη-
τε δlκoι]c τoU αγαΓ!ημ6voυc. o
τonoc nlα δεv τov κρατo0οε, δεv
τov ηθελε

tr'οεσε KoμΓlο Tηv ερημtα Tηc

ψUXηζ τoU καl πη,ρε το δρ6μο
γl,α τoV καμπo. 'Eμαθ'ε οτl oτα

72

Γlαvytτo* γιjρεUαv δαοκαλo ylα
τα π,αiδια ΤοUt ol γovεic Γtαvvι-
τοlιbτεq αμ6οιυq τo μυολ6 τoυ
φωτiοτt1κε. Εκεi θο nηγαlvε.

Γεμδτοc γvιilοεtc ο Xρηοτοc
αvοlξε .lδlωτlκoo οxoλεio σTο
oniτl του' *Δαοκαλε v,o ooυ οτεi'
λω τo nοlδi μoυ γ,α τoU μδsεlc
γρoμματα, ποοα γρ6οl'α θ6-
λεlq;, 6λεγε ο nατεραc. Συμφα-l
voυοαv λoγου xορη 5Ο η 70 γρo
οIα, θnερvε το 10 γρ6οl,α nρο-
κατα6oλη o Xρηοτoc KαΙ Tο U-

nολolπ,α ουvηθεοτoτα 1δvovτοv
η γrοτi o μοθl1τηc επαιlε Vα Πη-

γοivεl oτα μα9ηματα η ylατi o

ποτδροc του ηταv κακoπιoτoq ο-
πoτε o δοοκαλoc μαc o Χρηοτοc
ΠερVo0σε oικovoμlκ6c δυoκολi-
εq Kι οVαZητoΟοε τηv εuκοlρi'α

Ylα vο καλυτερ6ψεI Tα olKovo'μ|
κα τoυ, αλλα καl vα 6ρεi τη δlο-
λεxτη τηc καρδlαc ToU' Kαι η

ευκαlρicΙ nορ'oυoloοτηκε.

'Η κotv6τητα σTo nλoΟoιo κε-

φαλoxιbρι Mατοloυκo6o - σημερΙ-
v6 ΕΟΖωvot - ΠoU τoτε δεv εixε
οxoλεio, δεv εi1ε κ'αl δαοκολo,
κολεoε τov Xρηoτo τοv δ'δοκα-
λo μαc Kαt ToU ε€οοφαλlοε 'κov
τδτα- δηλαδη ετηolο αμo16η κα'
λη καl οi'ι1oυρη.

E,i κoταοταθηκεv o Xρηoτoc
σΤo Mατσlo0κo6o Kοl με Προξε'
vlδ nαvτρευτnκε μ'rα κon6λα α-

πo ορxovτoσΠlTo τoU Χωρlοι] Tη

Mαρi'ο πoλυ oμoρφη Kαl volKoKU

ρεμεvη.
Ωοτooο oμωc Tα Γlαvvtτoδ

δεv τα ληouovηoε. 'Yοτερ'ο α'
πo λiγα xρovr'ο Εοvαγ0ρlοε εκεi
oπoυ oυv6xιoε vο δlδgοκεt τα

ελληvlκα Yρδμματα. Στα Γlαvvl_

τοα δημlo0ρYηοε olκoγ6vεια o

Xρηοτoc αno τρlο ογδρια KαΙ

i.llα κoρη'καr λoγιυ τηc δουλεrδc
τoU - τoυ:''δαoκgλoυ ' α'nο Tο'ακ_

μdκηc δμεlvε' vα λ6γεται Δlδα-

οκαλου.'Δυoτυ'xιilc π6θανε αρηε

το Vθoζ κl δφηοε τα παlδ'ti τoυ

μlκρα με μovη nροoτατlδ,α Τη

μοvα τoυc XωρΙc περloυοi,α η αλ
λoυc πορoυξ. Aλλο με τηv dyρυ
π\,!l φρovτiδ'ο τηc μδvαc τουc
κα| τηV εργατ.lκoτητο τoυc αvο'
δεiXτηκαv κoλoi votκοκυρ.αiοl
Kαl γiα xρovl'α ηταv,ot δρxovτεc
τoυ τοπoυ.

Mετο τov θοvατo τoυ οvτρα
Tηc η ΜορΙα θμεlvε Xωρic n6_

ρouq KοΙ Χωρic οniτl, γl'α vα σTε
yαoεl τα ορφοvατηc. Eυτυxιi.lc
6vοq κολoζ γεiτovαc τηq Παρcl_

1ιbρnοε τo μεγδλo κoτ6ταt τηc
αυληc τoυ.

Αvαoκoυμnιi.lθηκεv η Mαρiα τo
oκουηlοε, τo κοθδρlοε, τo αo66
σΤσJσε, αλεlψε τo δαnεδo με
κοκκlvo Xιi.lμα, 6oτρωoε ψοθεc
καl μολλ'lvα oτρωοiδια πoυ εixε
KCιl τα 66λεψε. Πολεψε οκληρο
μiΧρΙ vα μεγαλιbοεl τα nοtδlο
τηc. YnηρEοv ημ{iρεc ΠoU δε'r
εixε ουτε εvα κoμ,ματl ψωμi για
vο τα διboε,l. Mlα τ6τolο μ6ρα
YΙ'α vο Εεyελdoεr τηv nεivα τoυc
66αλε dτο τηγdvl λiγo αλευρι,
vερο κl αλδτl κt οvτi ylο ' λαδl
|Ιγο ξ0δl, 6κovε εvα κoυρκo0τl
K{ιl μ' αυτo τα τοjoε κor τcι Koi-

μησε.
Πoρoμorεc ημερεc oτ6ρηoηc

υnηρΕov -κl αλλεc noλλ6c. 'o-
ταv oμωc o μlκρoc Tηc ΓρηY6-

βΠξ βnηκε α' 6vα φoυρvαρlκo
γlα vα πoυλαεl ψωμlδ, μlα αxτi-
,δq' οvακοUφlo,ηs μnηι<ε στo σΠi-

τr. Ο μlκρδq Γρηγ6οι1c δotλευε
οτo φoυρvορlκo απo τηv οvαΤo_
λη τoυ ηλroυ μ6xρl Tη δΟση ToU

Kα| To 6ρdδυ γlα αμo16η του,

σαV ημερoμiΦlo, θφερvε στc
οπiτl τoυ 6vο ψωμi μουρo τηc
OKαc, 'oταv τo Παιδi 6φερε TD

πριbτo ψ,ωμi oτη. μαvα τou, τoυ

φοvηκε Πωc τηc 1ορIoε oλδκλη

ρη Π]ερ-1oUσiα' 6vο μεγδλa θη-

σοUρ6 l

,;',;-}iετα τo φcυρvορlκo, ο μΙKρ6c
* ΣυviΧειο .οτηv οελΙδα 83
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> }1n6 Tnv εφnμερiδα ((Φιυvljι Tnζ r\Ιαoιiσnq)) 16.1α.59

Tιτρακ6oια
τn 6oυλ&

- 
}{ιigη ^,,υr,α.il'α μιφιi xι μ'

ι.l.πιi1-ιειr,α.r, r,ι;ι μ{l φz.ι1rοoυμιε {υζ τ{-r.

τιi.iφιr μιιq zουμπαqιιi. Αμαρτiα' απ'
του Θι6 εiνι. Axοi,γoυ τ0υ\, ir,α <<r,ι]υ

ι,d>>, αxιli.,,gψ τουν αλλου <<z.oυμπdQD> z,ι πιdνει τιlυ ταoιiπoυι,ου. Ιμεi;
δεr, d1oι'μι 1αμπιiqι 1,α" γ6\,()ι,ιιι \,oι1 \,oι;

-\υτιi iλι.iιν od Ρiοτουq πιioα 6ουi"ιi ποι' γιφr,oi'αιr, αποi, ιαμμιιi
1αqιi. Kι' η Pd1να δεν π{γηr,ιv πα86,Kει. Tραr,6ν ι1τ(ιiν τoυ εi7.α'ν xι
παλιiγιξαν ιir,τQαζ xι, γυr,αixα r,α fiQoυγ y'αγd πιδi να τo1, οτεφανιilooυr,,
α1ιιi r,α εiγι αποr} νταμιiqι για 1,α 61ουν ^1Jqιoμα οι xαλ6 οπiτι. Ιiι' {1q-

θεγ ου xιg6E να 6gοιiν r.ι 6q{1xαν τυυγ 7'Ουμrτ1ιgoυ. Bγi1xαr, οτου πα'tιi-

ρι r}.lοιnlιοιrν ριγι1λα y"r.' οiπι dλλου 1ρειιi'ζoυ\lτα\l ri/ια \tΓΙ .1ιir,οιr,τα 1ρ6η
σ{iι'rττ(i.

'k']xι:ιτc;rιι' i,οταφr,α: z"ι' i^,,φαψιrι, z,ο.1ιμιιι1 ιLατουoτr\ ι)υι,oιιιrτι-l' zι
τιLδουy'α"γ στ()υ\l γαlιjτ(}{ "1ια r,α oτεiλη αl,ιrλιοτηρια στ()υΞ iταο(Ι!ουι'οir;.
Ι'ιiqlι6ιrγ r,ιt ε'l,{lυr, μπ6iιιχ(}υ\t r"ιlαμουr, να φαντι1.ξου". Qγ riαμτQιig αμιi.
λιi.θiiιμιν τιr. αl'α.λιoτ{1Qιt. ,{ι για 1tα μr1ι,θqθουv λειψιirrxdλιoιr' μοi,^1γι
i'τγι-,_1l - τφεig ;τα.φα.r,ιlυr,οιiΞ. ΟJ Ρioτουγ xι' 'ιi ^,γ1'oircr τoυ B,r.'.,,ιλt τιι-
uτλιil0ηκrrν '

- 
_4'l'ο{g ιxεi r,ιι uαζ αγτQOυ'τιαοουν!

_- 'Aoα θ6λει μαqi1. T{iρα" να μ{1 .1dl,εr xα'r,α. ι1λλου r'ιoιιir'ι τrbQιL

xι zουqμ6g τ' αxαλιοτ{1Erια.

Σην ιεκληαιti μoυν χαμπιiQγτζαν γ0υγ6ζ xι γoυνd. πλειιiτιqου απ'

τα. νι6.1rrμπqα. Kι' ιi.μα μπiτιoα.ν τα οτ€φανα xι 7,6qιψα1' 1oψ1, FΙoαirr

τl'1γαν r,α' παqουν 16gι.

- 
Ιφ1αριοτιi: Ι'iοτιlυ τουr, λdει oi γιrμπEο;.

Φαqμαxιbθηxιγ αυτ6ζ. Nα μην τσυ πη γουγ6; 1VΙπιqxιατ η νι6νυφη

τoυν εiJιιγ γoυγ6 xι τoυν φiληoιν του χdQι. Kι οι x6oμοι oυνoυημdνoι

r'ιl. /1τιι.r' l'iατιiυ κι Ι)iοτου χι μ()η/γι οi ουμπεθ6qlουζ τoυ\' εiπιν γoυγdi.

Ντ1,γ1i (lοι17.6; γου\!6 ιi'7,0uσιr, i,dει τt1ι, n1υναixα τoυ. Για γα ι.δο{_

μι τi θα ','{1'g1 619ψ 6ni11.

Ιxεi πιiλι &xoυαιν αxομα μuiφqα5 γα τoυγ λεν νoυν6 6νταE xιqνιοιiν

τιl'r,. Ξιαr,τiγουι'τι, {loταρr,α; η νiφr} γ"t' oτ γαμJτQ6ζ συγ&ξoυντι για τoυ

ταξεiδι xι' 6q1ιτι τoυ αυτolr,iνψoυ γα τOυE π&Qει.

oυ Ρioτοιr; xαμιiρουνιν xι xαqηqoιiσιγ 1'α τουν φι,ληoουν y.ι τOυ

1dqι. Kαν τiπoυτα6 τα νιiγαμπQα. Σι6αiγουν oτ' αυτoxiνr1τoυ xι' {oτα'.l

\'α; του\' παiφνουν 16ρι !

- 
'{iγ11 γειd' αου Piτooυ! τoυγ λεγ.

Tαgαxioτικιr, ου dνθQoυπουζ.

- 
Πιiμι, τηγ λdει ην γυναixα του. Δεγ του γταγιαγτdl γιατi' A-

iιοi,; ιxεi ι'α π}ο1ρtboοιuμι 1iλια γ1^1ιαx6oια φQιlLγχα για η χαQ& χιγα

ιιlJ μαζ τιμflοουν για νoυr,οi6! Χiλια ντγυαx6oι,α για γα μαgπoυν μο{^1_

γι τρεig 6ουΜg γουνo1ξ; Tιτgαx6oια φΦγy.α τη 6oυλd Oιπι οπ1τ μαιi_

ζιI
I

ρι1 αγουρci τ6τoια αxE,i6εια ! Η ΝAΝA Η ΜAPΙΓΙA

-.\.\ra.\ta.\tarι.\lιr\.\.1.a.-\aa.\.\l\.\.\rι.\.\.ι.\ι\.\.\.\.\.\.ι.\.\.ι.\.ι.\.\.ι.ι.\.ι.\.\.ι.ι.
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NlκΦΛΑΦΣ MΓ!ΛIΑΤΚ&Σ
{Ι;lΙlltllΙllΙlll lΙlillΙlΙΙll lΙl ΙlllΙΙlllllIlΙllllΙll llllllilΙ!lllllllllllllι'lιllllll!ιlll

Ι"εr'r,τlμiγο; oτηιu Ι{ιiοιrοrr το 1962
οτο/,δαοε ιlτηi, Σ1oλi,1 Kα7ιΙlν Tε-
7.l'rbl' τ()υ Αριοτοτε7.εiοι, Πανεπι-
οτi1uirlι' Θεαοαλol,iy'll g. Ζar7 qαφι.ιfi
πτrl lΙιl^,αοτi19ιο τιlυ Ε' Δr1ιιητρiιl,

Eπιμθλεια παρουσiασnq
E6nq Σαμαρ6

7'rl.υιl'ιτιν"{1 με του: Σ. Σα7il,η. }[.
Ι'ιανr,α.διir.η, ,\. ιDQdΥxιl Kαι φ0]το_
',,nιτcρiιl' ιιε τ0\, Γ. Ιioτoα]rdλο.

l'rα το δι.riατημα απ6 το 1986 _

19f}0 r'1τιιν .υπιiτροcρο< του Ι.K.T.
Σι'ιrμετοχ{1 oτη ουι,dr,τηοi1 λ_iοlι,

Ιiιl}"λιτε7r,ιilν <<Ι']['RoΡΕ ])' ΑRT
Ι)' ΑΙiT> στη i{ΙΟΙtT - Γα2,-
i"λι' 199J. ο1ruuετοχ{ με i9γο οτι;
διlιrοτr1φι6τητε; τηζ CΙ{Aι,ΙRRΙa
])trS RΙ,"AιΙX ARTS Dtr }.'1ΕTΙ-
TΙ.]RRAΔι'trF] - Kαλλιτi1νε; 1ωqli;
ι;i'νορα οτο .\iflαr,ο. Er,rιι μfλο: τοr,
Ιl'πιμ.ελητηρiου Bιxαιlτιxιi;r, Tεχγ jlν
Ι:]7'λιiδοq χαι του Σιrλλ6γοι, Kαλλr-
τε7rιλl, Eι.y'αοτl.xιill Tε1ι,τbν Bορεi-
ιlι' F]λλιiδοΞ (ΣKETBE) ' Ζει γαι
ε ο.,,ιi[ετιrι. οτη Θεοoαλον[r.r1.

b Aτoμιx6g ΕxΘιioειE
]991 FisksΔtra Bibliotek _ Στοx-

7.1li'1 ιr1
'1993 Bosch Callerie - Αθi1να
1994 Π/oτιx6 Kαφεr,εiο <<xτ'Ω-

λΙλ> - Θεοοαλοr,ixrl
1994 λ{αxεδονιr"{ Kαλλι,τε7,l,ιxl1

Ι:iτιrιρεiα <TF.ΧΝFΙ> _ Kιλr.iq
1995 oιι,οποιεiο l{ποι,τtiQr1 _ Σιιν

τορi'ι,r-1

1995 Γαλλιxιi Ιι,οτιτοi,τιl Θεoοα-
?.οr'ir.ηg

1995 A(θουοα T€Ll,ι1: <<Πλειιi-

δεg> - Aθ{να

b oμαδιx6; εxθ6oειg
198? Φοιτι1τ6< 

'ηE 
Σ1ολ{g t(α-

λιilν Tε1rτiw - Θεoοα},oνixι1

v4

N*εg εr<φραστικ6q rι<αvoτnτεξ μ6σα απ6 μια πρoσωπlιζn πρo-
ο*γγron τnq Bυζαvτlvt'ιg T6xγnξ

1988 ιDοιτilτi; τη; Σ1oλ{]q Ιiα-
λιilν Tι:1r,ιilν - Θεοoαλοr,ixr1

1988 <] 3 Φοlτογφriφιlι>> - Brrοι-
i'ιz'ιi Θiατ9ιl - Θεαoαλοr,ixι.l

] 988 'Ιixθεori φr,rτογριlcρiιl; με
τιlι,: ιpιlιτητi< τη: Σ.Ιi.T' - Ι-αλλιx1l
Ιr'οτlτιlιiτο - Θεοοαλοr,ixt}

199Ο 1η Πιlλιτιοτιz'i1 ΙΙιrνεπι-
ατtlι1l1i},, _ Ιiτiφιο Kιυοτi1 Πα)'ι;'-
μr'l _ Αθi1r,ιl"

199] Ιiιlλ?,.ι.τd7'r'ε; τr1: },"υρι;ταi._
z.i1*_ Kοιr,ιiτητιr; - Musδe Taire _ Νi_

οrt - Ιiιλ)'iιι
1992 .,iη 'ΙΙz"f)εοη το:ν Aποφoi_

τ(,)\, τll; Σ.Ιi.T. τοι' '91 - Ο,1t.1cινι-

ομ1r; .\ ιudι,rl; Θει;oαλοr,izη;
1992 <<Χαφαz.τιi,.6: .ir,{1oιο i,1γο

τdxνr6>> - Αiθουοα 'Γd1νr1< <Πi'ειι,l_
δε<> _ Aθy'1r,ιl

1992 <Οδιi: oδε1ηlιlοα Ωδιlφ'
Ιιlιlιrzτlzii 6rιoiοui.,,rl οτοr, ποιητi1
,\l'δρiιι Ιiιi7'6ο. ΑiΟουοιr Γοιl}urrr,-

δr;f-Χιlρr,-Αθ{ι,α
] 992 'Eξι z.αλλιτ61r,ε; τr1; ΙΙυ_

ριlτcrΤx{; Ι{οιr,ιiτi]ταζ F.Ι.T. de Ιa
Roulierc - Niοrt - Γιιλλiα

1992 i\]'dοι F]ι,(tο;παiοι Καλ).lτl-
7r,ε: - B.Ρ. Gallery - Bρυξ6λiει

19f}2 Tfoαεqι; Ιridοι ιαλλι.τd1ι,ε<
_ Ι"l'αλερi <(ΩxPA> _ Θεοοαλοι'(xl1

199_1 Ι(αλ),ιτd7,νε: τηg L[εoο.,εi-
οr' - -\i6αι,οΞ

199il <<Tii1r,η 1Ι,ια τo περι6ιi2ui'οι,>>

Greenpeace - ι'tTΛoΣ - Θεοααλο-
ι,fy'rl

1995,\ΗιΙHTΡΙA Πιι,ιιxoθt'1xη
Fiταlρεiα; λ{αxεδοr,lxrbr, Σπουδτiγ
(Σ{r7,λο.,,ο,; Καλ},ιτε1νιbr,) - Θεoοα.-

λοr,(r.η

1996 <<Nεz.ρ{ Φi'οη/Φirοη Ι{ε

xρ{> Σ1{μα 'E)'αoμα Aγoριi }'frl-

δι1rι,ο - Θεooαλοr,(xη

199{i <Tο 'Eοxατo ο'τη T61νη> -

Ιι,οτιτοιko Γxαiτε - Θεoοαλoνixt1

1996 <<Rαλxιiγια 'orειραr> Πιι-

Νrκ. Mnλliτκαc

λι16 Ιiιiπι,οιιιi.,,ιι-tιl - Ξι'iγθil.

ΙJιr0εtri ετrφgεαομ6ι,ο; απ6 την
Bιξαr,τlι,i-l Zωγραtριr"{. Π9o7ιυφεi
σε ιιι(r ποοοιυπιr,{1 δημκlυργ(α. πλου
τiξο'ι,τιr: τιr iφ.,,α του ιιε τι: διxi<
του οιn'fJετιy"l': ιxα.ι,6τrlτεΞ x{''ι τ(ι
6lιllιιιιτιi- τοι',

Ξεx.ιr'ιiiι'τα.; (Ιrτ6 lιΙ..r ξωγραφιxf1
απειχ6γισιl τη: ιινθqxbτιl]η; παQοιt_

οiιι: οτr1ι, οπο(α μι6νιιια απουοιι1-
Ιιlllr' τιι ιlτοιαδi1ποτε χcrQαχτι1Qιστι-
r.c\, zυφkυ; εr.φφααμ6νη μιε iι'τo\lα
σχ1lιιατοrτoΠ1μθr,α xεtρilλι(r. jτol, πε_

qlι6irλ7'oνταl απ6 xυxλιy.ιi πεQiγQαιι-

1ιι^r' απειr.6r,ισrl ποι' παQαπ6ιιπει σε

ιιl(, ιεQοπQdπεια' η oποiα σι'νoδεi'ε-
ται απ6 δια:r"οoμr1τιr"ιi μοτi6α {1 ιl-
ποσπ{iσματα βι,ξαντιν{1g γQαφ{'Ξ, y"α

ταφiφνει -οlοτ6oο να αποσηματοδο
τi1οει τi-1ι, fr,ιroια τΙζ ειx6ναq απιi
τι; Θφηοz.ειlτιr"f.; τη; οf1μανoειg zαι
ι'ιr τι; δiilοει ir'α ααγη','ευτιx6 1αqrιr-
zτi1ρα.

Δου}.εiloι,τα; με επιμoι'{ το εξπQε

οι'οι,ιοτιy.6 χιXbμα τoυ' }ιε πQοτiμη-

ση στoυζ τ6ι,ου; τoυ' !ιπλθ, χιτQι-
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.Koμμ6γεc εικδγεc

γ.}υ χ(tl xιizxιι,ου, ολοz"λr1φιbr,ει το

ιι1l.,,ο τοU ιιε μια' δεi,τερη.:\,6τητ{Ι

ιιε ιδι6ρυθμur CΟΙ,Ι,AGΙΙS. Ξi,?.ο

πoι| σε οριoμι6ι,α μfρη οxα6εται η

τψloθ{1r'η απ6 μετd,λι.r,ε; πλdxεg ποιl

,τ(xQαxiιι:τουν οε φοlτοοτ€cρανα 'f1 τε-

i.ι1,ριι οτην xιi,τιο πλευgιi τoυ πiνσ.-

z.(Ι1 μιε ταqαοτααει< τoιr ξοlτι-οir iιl_
οlλε(ιlυ, ιιε of,μ6ολα ααι, αυτ1r. πιlυ
()ι 

'τQιbτοι 
Χqιοτιανοi οτιg xαταr"6ιι

iiε; 7qr1oιμoποιoiγ 1|'ια γα εxφρτi_

iΤou\! απλοiι'd; επιθιlμiεg xαι ε)π.i_

λεq του;.

Θ o xαθηyητris xαι α,24αδη-

θαixδ; Χρδoανθo; Xρrioτoυ [-
yρα1Ρε yLα τoy Nιxδλαo ΙVΙπλια
τ2ια τo 1994,

nδληc. 200Xt55 cm

<}Ιε τιlr, Νι.y'ι1λιι }[πλι'riτzιr i1ιlυ-
ιιε 6r'ιr xαλλιτd1r,r1 πιlι' dχει σα\' α_

ιρετηφiιl του. τυποι,ζ τιiοο τοι-' εξ-
iτοεσσιονισl-ι(li,. ι'lοο 7.αι τι|)γ \,tοπ.]-

1lαοτατι xι1lr, τilοειυ,', y.{r,l 7.0ησιιιoπri ι_

εi οτοl.1εiιr τοι, ουr,δiοντιrι uε διd.-

ιροQε:: oτυλιoτιxi; xατειrθir'oειζ.'E_
τοι. ενιb Cραi\lεται ι,α fχει, σαγ αφε-

τr1ρiα τοι, τt1ι, oπτιx{ πφα.1ματιx6-

τilτ.Ι. με τl1r, τοr,ιοιr{νη o1r1ματoποi-

1lση τ(l)γ μορφιin, χαι τη\! διαμιερι-

οματοπο(r1οη τοι' 1ιilρου. το ουι,δυα-

ομιi 6ι6μορφο.lτ y.Γ(ι ^,'ειυ1ετριxιilι'
τιiπιllr,, xαθτb; χαι τη\, παρεμ6ολi1

με τη μ6θοδο τoυ tολ&ξ δοιλεμι6ι'οlν

,rl'τιzειμιdl'olν απιi ξi,λo' φτιivει αε

ε\,διαφdQoυσεζ εzφqαατιr.f; διατιl_

πιbοει;. ΙΙ ριixειται {lιlσιαστιxd .,,ιι'ι

fr'α εiδιlΞ πλαοτιχΟtι,ln,ριιφιr"r,1<, ποι'
oυγδυα[ει τrir' εxcρφαoτιr.i1 δir,αμl1

του 7φrbιιατι)ζ ιιε τηγ ?ιιτ6τ11τα xο.ι

τ()1' 7rrι).Ιχτ{lι)(, τ(,)\, μιιl9φιλι, πΟυ z{_r-

ταλr'1.1οι,ν σε zαθαgι'r τφοοοlπιz.f ;
εzιρψιlοτιv.6; αξiε;>.

o To 1995 yια τηψ ix0εoι'1
τoυ Nιx6λαoυ ΙWπλ'ιιiτxα στηy
αiθoυoα τ6yν'η;'ΙΙλειriδεζ",
ατην Αθfiνα η Ayy[λα Tαμ6ιi-
xη εlτιμελτiτρια Εθνιxτjq ΙΙινα
xoθrjxηq yρdoει

<<_\[ια ι.ιι,τιl.τιiπιοη εr,διαcρiοοr,τ0:.
πιlr' ιiμοlζ ι\εi, οi]}ιιrτοδοτεi y.ιrι ιιιιι
gr'Ιιi,.r'1 α"i λα^,,{1 τιlυ .;εr,ιl.6τε ρου xαi._
λιτε7νιz"οi' τοιr πρo6λr1μιατιομοi xα._

φιlzτi1φiξεr τ}lν r.ανοiογια δοι,λεrιi
τιlι' Nιy"ιi7.ιι }Ιπλιιiτια. Ι,]ντυπιυαιι'r-

xi1 εΙr,α.ι οτιυοδ{ποτε 11 αr,αr,iιrlοη
τ()1! ει7"(Ιστιχοιi ιδιιilμιr"το; xαι 11 δι_

ρiiφιrr'οξ τ(l]\, δι]\,ατoτ{1τοlr, τr1g τε-

1r,rxi'1; ετεξεq.,,g6(cι:. Tη\, xαθοφι-
oτιτ'i1 τ.tιι τιl7,t πφοοοiπιx{ zριτιxi1
πφιloi^,,1,ιοη τη: 6ι'tαr,τιr,{1q τi.1rη1;

διιιδi1εται τ(bι)cr η αr,αt{τηot1 μιε ε-

πir,εr,τριl τιι στοιχειfrι τ116 φιiοr1::
Tιl νεqιi, τ11 ιροlτιιi. τη 1ι,η y'(rι το\l

ιri ριl' .

Η πλr'1φη; ιr:τοιrαiιr τηζ σχημtrτl-
r.l1g ιιr'θφιilτιr,ηg φι.1οi'qαζl πoυ εμ-

φιrr' ι'ι6τιrι, oτι g βυξιιι,τιr'dg μεταπi'ιi"-
σειζ lιε !ιιcl τιiαη εξ6δου απ6 το

πλαiοιο τoιl iρ.1ου. υ,τογqαμιμ(ξοr'_

ταg iτoι τη σχiσ'η τη; ιrε το χibQo.
ιlρrοθετε( Ei'.;λιοττα μια διαφoqετιx{

zα.τειiθυι'οη. Tα 6ι6μορcρα στοιχεια
ποι] τ}l\' i1οιrι, τιilρα αγτι,χατ(Ιστη-

οει ε(ι,αι χαι π&λι α1ηματιx6, xιιι
ir"ιrταi"αιι(liιr,oυγ τηγ περιορι.oμfν11g

εz-τι1:οει.υ; ξιbι'r1 με τα μολ(6δινrι τε-

λαφτr _oτηι' x&τω πλευρι'ι τοι, πiγα_

z"ιτ._ αr,αφιiριi οτιg μιιxρi; oxr1ι'θg α_

π1l τοι,Ξ 6iιlιlg Aγiιοrt που χατi.χου\'

τr1r, ιrντiατοι1η θioη στιζ 6υξα\'τι._

r,i; ειx6νεg.

[Ι 7.ρι,lματιx{1 xλiμαxα πα(ξει τε-

φlcro6τεgο ιιε τογ πλοi'το τι,)\t απo_

y.ριilοειυν παql& μιε π1r'τ6λμη τt-'lν
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ι;'r'τιθioεοlr'. FΙ ιxr'τιτα.ριi'θεοη 6μιrl;

τιlι, z.ιiy.xιr'ιlt] y.αι τΟυ μπλε' :τoυ τo-

r'iιε ι τrir, εz'ιρρα.οτιxr1 τιlιl: αr'τiθε-

οη. t'1ει ε:π(οηg βιζαr'τιr'{1 γ'ατ(''\ιl0}-

γil
ΙΙ ουr'ι, ιδllτιlποir1ori τη: ιοτοριr'"i1;

διιiοτιrοι1: oυνιπciφ1ει αε αμφiδφο_

μη α1iοη ιιε μι(Ι τιior1 αι'ιriρεοf1:

τη:. Kdτι q1r{i.ρ^1o οι,μ6αil'ει' y'αt ιιε

τιι <<παραδoοιαz'ι1>> οτιlι1εiα του ο'r'μ

7 r,ε{'οr'τιr, ι μ.ι:τ1ι rr.πι'l τ qiιloεr-τ ιz'{1 1ι ε 
_

λiτη τιυr' i9γι,lr' τοι'' 1οlφ(; ι'α ιrλ-

λοιιbι,ουr' τll1, ε\'τυπ(υσιαxd' <<μοντiρ-

ιιr ^,'φrrφi'1>>. o z"ιιi'?'ιτ61r'η; 1''_

Ξlιlτιlιεi επιλεxτιzιi τη μιxqιi_

,oΙ.,,1 f1 ιιε','ιιi.ιiτε οl1 7.ρi1οr1

του y.oλ(iξ τι1lι'ι'l oτrlν επιιριiιεια' τ'οι'

ξi,7,οιl z.α-ι τ1-}\'μειy.τη τε7r'ιL{1' ει
οιi.',οr'τα_ ιlφιl?,ιl1'ιτ-ου< τi'πουg του

,rιρi1ρi1udι'οι' εΞπρεαιοι'ιομοi' τ1lζ

1' e (}:τσ. QΓΙστιr'τιz"ii ; τi1'ι'11c r'α θι'υ; z"ιr ι

τιrl oiγ1ροr'(l]\' τd'σε[D\" 1ιε τηr' iδια'

τιir'ττι τι:y"r'ιx{1 αρτι1lτr1τα'

Bι,tιl-ι'τιγil ε(r'α.ι εξιii"?'οιl 7'σ'ι 1'l

,,.ατ(ιγ(lΓ|'{] τοι τψiττι'7,ι}ι!' uε τηγ Γ_

πr Γli'r1τ ιz'{1. ιιiJ,1ι y"α' ι iι'τιlr'ιy' δ ια'κοo ιιη

τιz'{1 παρoιloiιr'. FΙ α'r'ειz'ιlι'ιy'{l ^,'Qα-

ιρi1 επιrεr'τψ/or'ε ι τον ια'λλιτε7.νιzω

τριl6ληματιο'-ιιi οτοr' z'ιiομο τl'1; ιρι'-

ο'η;. μi.οιi. α.πι'l τjl\l 
'l'φ1'1','ον'ι1 

y'σ'ι α1]-

f}{,π,ιQy-τη :τ1ι1lιlι,oiα τ(l]\' 6αοιy'ι'υr'

τli; οτιlι1εiοl\'. χο}ιri: ι'lιιιυΞ r'ιr' ιy':ιιy'ο

r,εiτα.ι τtl οιι'δεol] ιιε τ()\''''1lQφιι::Ιo

7"ο.ι τιΞ δημrιlι'ρ','rr"d; του δι'ι'1ιμει;'

Tιl τεi'r.y'1l ατοτ6λεαuα επιτι]]'χ&_

r,ει zι}'τι' εΞαιρετιz'ιi δi'oz'ολο: 7'ιορiE

zα1-ιμιd μιορφολογιxi1 6γ^1^,rdr'εια' με

ταφιο1l1μir'α. ο1i1ματα' που :ταQα'τ'ιι

:ιουr' tρανεριi- σε ιtισ' εi'xoi'α σ'1'α]'|\'ιt]

ρiαι uη <<ελλrir' ιz'1lτt'1τιr>> διατi1 ρε i ατα'

in.i.",bρ,n.η τη 6α0ι1ι 7"'1'1 n1ν{1oιιι

nt,'δ.nη ιιε τ1l\' τoλιτιατιr'{1 παqlιiδο-

ση τoυ τilπου 1-ιαg. ε\'('0 ταυτ6χQC}γα

i1u, .,ur.rρ,οτιz6 {φο; xαι διεθr'i1

εμ6iλεια.
Ι{ αντιμετιbτισ1l τιι)\| πoι'χ(λι']γ ε-

ρεθιομι&των απ6 τo 1ιilqo τη< odγ-

ΙΩclrηq Td1νηg δεi1νει αξιοθα{μα_

στη ι.σοQQοπiα z'αι αρμοr'iα ιαιxλαα
oιr.{1 αiαθηαη μ$τρoυ. Tα €ργα πoυ

76

τιlριiι,οι,ιi.ιiι'τιrι εδιb ετιδf1οι'ται

:ιιli'λιl":ιi'f: <,ιιι'ο']'r'ιboει->>, εiτε oε οy'6

σ'}l !ιε τ() ουγxεr'gιμ6r'ιl τιiπο, εiτι:

zιLι τελε(ι.υ; ανεξdQτητΓl- σ'π6 σ-ι]τ(i\'.

() Nιy.ι'li.,r: }Ιτλιιiτz'α; εiται ο{i_

1ιι.φι,. lτοιιιri: l'ιr διεz'διxi\oει επilξι'r

1ιιο" ξε1ι-oριοτ{1 0ιιοη ιr'ι'ιitrεοα οτοι'g

τιιl ιLEι6λο^,'οιl; 1'βργ; }i1'9r'lταiοι'Ξ

δi1μιιοι.'ρi'ιli: με ατιi7''ιτα πQοσιυ'τι_

ιi : ι,'ι l'ι' ιrι'ιr1ι cρl o6f τr1τα z'ιι (ρ ι ε q. τρυ

τιiοειΞ y'αι λιioει:. Ι-Ι cριλοαιlφι,l'"i1 θε_

ιj llrlσ}] τι,l' llι]}.ιlι' τ,,,t' οτ,'ι7εiι'll' 7-αt

τι,lr' τ7'α.οιιιiτ(υ\Ι τη; φιoη: pι$οα ατο

ι'iπειρο θα μιτοqlοi'οε τd},ο: να αυa7'ε

τrοθεi μiε y.d.τιlιεξ ετιοηιιιir'οει: ιlι_

;,.ιl/.ιl';'ιxιlιi τε9ιι:1ιlufι'οιl. 7"ιυρi: 6i-

,:,:'o ,"r, τε'τοι(; t'ιt εir'ιrι ιιτιlρειiτη-

ΙΙ εi,ειiθεφi ετιλο^i{1 του ενo; {'1

τιlιl ιiλ7,ιlυ ε}:φιl{Ιστι7.oi, τφ1lπου δεi-

7,νει τιll; τtl τιlτι.xιi iιπορε( \'α ει\'.J-ι

ταυτ1l1ρor,ιl' n11",rzιioμιο. χαι τ0 a{Q-

λd^,'r,'n τiφιL','ιιl τ6qα μor'τiρr'ιl'
Ξεπερι,ιir'τιr; τιl oτεr'α ιi1,ια' τιοr'r'ιr

τi1^,,ιlριιbr,. η r.ιrι.r'οi ργια δουiειιi. του

τ{-lοιz'ιoμdνοrl αυτοil 6oq,ειοεi'λrrδiτi1

z'ιri.λιτd1i,τ1 εiι'ιrι ελl'ιlοτιr'η, ει'διιl_

ιρ/'φουαιr z.ιrι τoλιο{1μσ.\lτη)).

Ο ΙΙ ιoτοgεx6q 'ηq 
T6yvη5

' Εφορoq Δι7ριaτιxη; ΙΙιyαxo-
θiuηs Θεo)ν[xη: xυρiα Κdτι'α
Κιλεoοπoδλoυ λiει yια τoν Nι-
xdλα ΙWπλιcΙτxα.

<<'Ι:i7,οr'τιι: ιrτο:.τηοε ι οτ{ρεεg 6e1_

οει: ιrτι'l τι< oποι'δd.ζ του ( 1986 -

*Koμμδiεc ε:,κδYεc nδληc" 200X'l 55 cm
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'9'1 ) οτl1 lιυ.,,ριιιριz-/1 xιιι 7tιοο'ιτtν-'{1
οτη Σ7ο?.l'1 iiιιλιilr, Tεy"νιbr, τοrl A.
ΙΙ.Θ., ο Nrx6λcl; tr[πλιτLτιιl: xαi'
λιεο.,,εi ετiμιll,ιr l-ιιι μιεθοδlxιi τι< ε7"-

ιρφιlοτιzιi; τι;ι' ιzαr,ιiτr1τε; σι!1/y'ο()_

τι',.lι'τιl- -Ξ το ]τQΟσιorτιΖιi του ι1φο; 1ιε
οι'ι,iπεια χαΙ πrl()σοχl].

Ι{ ir,τα"Ξη τt1: ιrr,0οιbπι\|ηΞ τ(1οο1!

,ι!ιl. ': α' lr'ιr }'i^,,ιl rj το7'ιi cΙφtΙιοετι_
zιi, οι,ιι{iιl?;ιz. ι\ ε ιiιrιcττ ιι6 7riρο. 6τιlυ
r1 ετiτει'Ξrt ετr1ιελl1μir,i1; μιrτιdοα.:
y"ι'ο ι ιιο7 ε 1. ιι:τoτε i.ε i (x'.a ιιι\ προ(li'r1-
ιι,rτιοlιιi τοιl Ιιι.,,rlιiφιlυ. H αr,θ9ιil-
;τι\'η :τ(Ιι)()υσiα-. oτιiνιιr ολ6αωμη. δl1
?.ιilγετιlι y"ι,οiι,l: iιι. παραλλα.γμιfr'α
οτr1 οτιioη, z.ir,ηο'l1 z.αι φ6φμα' il,το-
\'rl. σ7ilματ()π()Ιrlμir,α xεφιiλl'α, dr,α

εiδrl; α.-τφιiο(])π0)1, ποQτ86τιοr,. αφoi,
ιtιir'ιι-ιιr rriιlυσι1i:qι11,1, τιr οποιαδ{πιlτs

/1Ιι){ιχτrl()ιστιzi. Ι{ υπ6μνηοη xαλi,_
:ττQα: i1 z"ιll"λιz:οi' αυριr"οi, τεQι_
';,οιiιιuιιιιl; σε αι)7"ετlΞ τερrττrilοει;,
πl-lrlοδir,εr στι: ταοιrοτιiοειΞ αι,τdΞ
u rr,'r, r.εφoτρi'τειtι ll ιlπ(liα ουι,ετlgOι,

Qεiται ιιε διαi,"οομητιxιi μοτi6ιι 11 α-
τιlοτιiοιιιrτα' fl1lfg1,111,{11 i,ριιcρl];.
τιrοιrτiιιποr,το.; ιiλλτlτε oε απιiπειριι
61''.,,ΥοΟνt'iΞ πφιlοd.,,r,ιοη: τr1< μαzριιi
(υ1,ll; {ΙγιογQιxφιz"i1: τd1l,η: .ιιιι (ι'l'-

λιlτε οτl1r, επιο/iιιαr,οr1 αl,θιlιυτoxεγ-
τψrz{i; α(οθr1oη; του xιiομιου. Πiρα-
6ιιοl:- ιι.π6 τουΞ ειιιραr,ε(g φοηlμαλιατι
z"οιi: προ6}ημιrrτι.ομοi'q δει, εir'rιι υ'-

llεi.t1τi,, .τοο: εΞdτ,ιο11 τιl ιδεο7.ιl.,l-

z6 ιπι\6cιΘρc) που υjται\lιγτιxι.ι τiΘε^

τιrι μιioα απ6 τη δixιο: 1αραl,"τr1rlr-
οτr.ιιi προοιilπιlυ, αυu6ο7,ιz.{ ειxriνcL

τιlι, cιr,θQιiπιlυ r,l: Clαoιx6 Eητοi'uε-
\'(). τa} ()1]σι(ιn'r"L'. u&ι,ι',ι{l)στo> 7.αι ι1-

τιi ιrνi7ι,ειrοη 6r,.

.\r' δεtr0οriιιε riτl oταοα^,,uατ(ι τι)l,
y'ιiοιlου <<πεqι.6ciλλοιlr,>> τιζ μοφφiq
τιlυ, τιiτε παρατι1φοiμε 6τι λειτουφ-
.,'ιlιi'ι' ι,l: ταφαπ?.r1ριυuατιr.ιi οτoι7.εi,r

τtι ιlποirι ι'lοο αφ1qημEγα χαι {r:1}ι_ .

6οi'ιγ.α. α;τοτι]π/υr,Ογται, τ6αο α'ψστ}l_

{!a πεQιχαQαχ{.i)γOνται με xιiθετε:
z.ιιr οριξιiντιε;, εxδη}'rbr,ογταζ μια iΙ-
1,j_.1xl1 επι6ολii; τιiξηq z.ιlι αρμονiα;
σι: 7.ατ{Ιστdσει; y,αιbδειg, αμφιiε^i6-

lιs1,εΞ, .ι\,εοιιεi\'ευτεΞ.,\ποτfλεομ,r
i11'-g1i1''' 11,-11, δtιr:τcα.,,μιrτειiσε(,]l, ιττ,r.

ι(1.,,α τ{)ι, 1Ιτλιιiτiιιr εir'α-ι. r1 zαθαρ"ι'1,

οιριxτ/1 οiν0εοη zιlι η 7'υρι;ιlj 7.ρ{1_

σ1l τοιl xφιbματο; με τφοτi1ιr1αl1

στ()1l: τ,iγrlι'Ξ τι]ι! 1-ιπ).i^ z'iτριr,ιlr.,.
;,-ι':xy'ιr,ι,ι, τιlι, ι\ιιrτtlοοir, π]ι' εixι,ιι η
(is ι,ιι,j11'11o τιlι' εΞτιlεαιιlr,ιοιιοi.
_\r'l'lz.rlr'τιι: σε u,11 .,,εr'ιι'1 τιlι' i7'εr

τ tl r' ε ι7.ι',lε ι rt' ? ^/-"/.ε ιτ 1l| C'τιzl1 ; ετ ι ).ο-

^,'i'.: οτιlι;1ε iι,lγ crτιi τi1_,, τολι'τoΙi,'ι}'l1

zrtι τιliι,y"ι1μιl.''τη τi7,νi1 τοι' ιrι(-ilr,ιr'

ιι(r':, (Ιq)οιι()ι(br,ει 7'ιy.ι ιιτοδiδει εz"φφιι

aτιγ(l- ι.'lcτυ" ιιr,τcrποzοiν{lr,ται στ1l\'

;τοοοιoτιz'i1 οττιl"{ τ()ιl 7.α'ι τιr 6ιιλ-

1ιιl-τιi τοι'.
ΙΙ οι,7'i,i1 εγα'λ7.ιι.,,li iΞεφγηq r'ιrι

}'εi,l': επιιριiι'ειιι:. η (Ι\'τιπαοd-1]εσ1l

γε(l)!-ιετ{]ιχ(b\' τ1'τιυr, ιιε τι: εi,εliθ;-

ι)ε:. α(ρηι)ημ6ι'εg διιrτυπri)σειΞ. 1] τιΙ1l

τ1l1φιll,η αι,ιizλr1αη y"(l'ι απ6gριι!i1
τη; ιοτιlψlx/-1: μνf1ιη;. r1 τα'φιiθεοι1
.,,φι.lιριομιbι,' εr,r,ιαiιoι,. ο7εδιir, ιιιlι'6-

/(Xι)1ι0)\' ετιφrιr,ειιbr,. 7"9ιομιrτιr.ιb',
αλ7'i1i.οδιειoδioει,l.ι,, ι)ι αυθ6ρμιητε:

7ειοοrιlμια'xi; επεμι6ι1οει< οιr,θdτοιlγ
τι;r' tδιαiτεοιΙ ?7'q'Qo.σ7σ"6 τριiπo του
zιι}.λιτ61ν11. ε xδr1λrilr,οντιrζ τlj\, α\,fi.i/

χll τ(}1] r,α 1rιφdξει το διx6 τοιr δ9ιi-

1 
ιf).

Ι Ι δεΞιιlτε1νιl.{1 xgf οη τ0]γ υλι_
ι,|lι' ιιιι η ιροοl,τιομd\,η απ6δοσ1l ιr-

ιρ11; τη; ιiλrl; τιlr, ιxπαo1ιlλιlilν z.ιqli-
(υ; (l)Ξ :ιι}(ι)τ(l.,,εr,i1: (ldoη πλαoiματο;
τl}: φ1)Qιt{/':. ι,l: τρ6xλι1oη γιr,. τll\|

δηιιιιlt,ο^,,(ιr τ(|)\, μοQφ(i)\, uioιι απii
τιi διεφ^,,ι:.οiιι τη: uετdπλαοr1Ξ τr.'lι,

1i/\!ιt)στ(b\l y.ιrr δεδοudr'ιυr,' 'Ι,]τοι rl μr-
z'τl''1 τε;1νιz'i1 /"ι]QιαQ/ει στ(}Uζ π(\,α_

z-i; τιlι, εΞι.,πηρετιbr,τα: εi,στo/'α- τιζ
α\,(r'aητi'}σειΞ τ()υ.

.\r,αξr1τ{1οει: ποι-, 1ιiφ11 στη\, ει'}-

.,,ιrτιxιiτl"lτιι του xαλλιτ67"\,il χαQπο-

φοqοriν zιrι ε|ι:τ7ιουτiξονται απ6 ενιi-

τ1lτα σε εr'ιiτ't1τιr. οταδιιιl'ι1. y'αι σι1]'-

xψιrτr1μi ι'ιr>>.

Mε αφopμη τα BυΖaγτrvδ 50X45 cm
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> Zμυρvι&
Zμιnρνι& μου ποκi; οι φiλιoιτ xι ο' ir.αμι οημτiδι

κι. ο' iz'αμιι' οτoυ μτi.,,ουλου τουν {1λιoυ του φιγγ&gι
(δ.E).

'Αpιαν Zμιυgνι1ι y'αλ6. Zμυρνιιi τα otjφτoα οου ειγi

πουλ}αi,

riματ Zμυρνι:,,:,.r, τιi1ri οου διiρ()oυ τοιl 6g<iδι oπ{1-

'J. -!.

(Σε oατυqιxοilg ατοi1'ου; μ€ την iδια φων{1)

Tqεi6 φiiοι oυντφυψzκiσα\€ χαι xdμανε χσυντQ&τolJ

μπαξι6ανλο*r.ι ανοiξανε oτου Kαυπαν6 τoυγ Κιiτου
(δis)

'Aμαν Zμυρνιιi...
oυ Μ{τταE {ταν τqtiαιξα ΠιτQiΦs γιοιrπdναυE
l"ι ου Θουμdg ου Σαμαφcig {τανε. τα1υδg6μουE (δi-ζ) '

'Aμαν Zμυqνui...
Πατι,&τιE iφυτ*ι1nνi οηδ6vτα ιπγω οr:zιriδιg

xι 6ταν τιE εμαξειμανε {τατε τφiE οιnαiδιg.
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> Aυτd τα μα6ρα δ6vδρα
Αυτα τιr μ<riρα δfντφcι αμriν πιlυ y'ιir,oυγ τι': ι?'ιd;.

f1οιr z'ι 1,ιi μιιgι1,ιδι αμιiν απ' τιg μιi.α1qιτi-c.
]'ιrιi'ιi ^,,ιαλ6 τl1'1,αir,αμιε z.ι ιi7'ου για. oiι'α i'iγαμε.

γιιri.ιi νιr πcr: .,ια76 r'ιιρθε(g τα i.6^1rα lιου \'α θυμηθεi-<.

Tα μιiτια σαυ τα pια{'ρα ;\6νz.οι}μ, τα },ι','oυιτ';ιd'ριια.

ιrι,τιi !ιι z'ιi.ι'tlι' tριο; μου αμιLν r'ιr πιiγoυ 1ιδιy-cι.

Ιiιιλ1l νιl πιi;...
Tου μιri,ρου του μαντ{1λι αμι1.ι, που δir'ει; οτα μα?'ιιi
\'(Ι μηγ τοιl ξαναδ€oειq Λfνr'αι'μ ξου1i7'α(ι'ει; τιr

τ ι'ι,τγ ιιi.
Ιi.ιlλιi ι'α πι1ζ...
'liλα zουr'τ1r μοι Λ6νz'ουμ αμιιiν. τι<ioει του 1dgι μου

xι ριδτα τηι' zl'αql'τγι6 οoυ αμ-dν π{ι)ζ εi1' του xiφι μοιl

Για}.ιi νιι τιi;...
Σττ1 οi,.ιitr<ι π' αιrι16αiνειζ αμιil' ν' ανd6ηνα xι γω
οι xιiθι oy"αλουπdτι Λiνr.αυμ τα οι γλιπoφιkb.
Στη οxιiλα π' αvrβα[ι'ειζ αlιαν, }tι στα oxα?'"ιirματα

e1κlνηxειr, ταυ 6ραxi ooυ αμιiν μιντ*1ω αμπαλdlματα.

Ι'ιαiο ι,α π&ζ...

q
κ



> Παραδooιgκ& τραγo$δια

f
n

*.,-,-i.::1 * ιq -.-:l - { -- Ξ i' ιl,:'':i '"rο: 
4 ψrι Τc +LL -'.1 - v;ν k'υllΔι

. ξ- )*-.- - 1._- 

-gξi +'Σ"ξ=\Ξ]
--7 lJ γ'Ξ2 ι

ρc\ - - - 1'ο'υ !<c +rε να 4a _ ηav Κc -,/J
* _ξ c-.:- Ιlη

ιJaaiT'a1 <-1
]

> Tριilγει tζι Γiιv' Aφ€vτnq μαq
(l'1ι* Κυριακ*)

_\Ιl'ιri Ιiιφια'z,{1 1ινιιi Kυqιιl.r.i1 y.ι ιιr'ιτi' ^,,ιιlιlρτi1 
y.ι ιιr,ιιi

xαi'i1 rrι11 11εη,1

τ'ψιil.,ει z' π(r,' ου αφir,τηg μου.
Tοrλ';ει zι πi-τριbi,ει. xι τir,' ιlυ ιrφir,τl1: ni11, μιr'Ιi ιιε

τηi, z"υριi του
y-ι ιdr,α 6ιi.i,,αr, xεφαoτr'1.

Αi'r'τι z.ι 1ιfr,ι,. {iιi-z.ι μir'α. (iιi)"αl, z"εφαοτi.1' \,.Ι τ()ι1: /'εQ-

r'ιil r'ιr τir'ουr'
Ζ l \'(/' τ()UΞ "i,λι'z"ιlυτιlιr^,,1;1,|1i '

Ιiι' α.τ' τιlιl πι;υλi' y'ι' cιτr' τ()ιι π()υλι'τ()υ 7.dQtΙσtιι, y"ι

cι:τ' τα' πουλiιιi τgα^,'ο1'r'τ','ιι1

αιiοτι1xειν τ()υ /ειQdχι μι)υ.
Ai'r,τι οιiοτηz,ε ιr, τοι'_oi,οτi?χε ι,1, του 7"ε ιρι1xι ιιιlι, l"ι i-

πισει1l τoU πoυτ{φι.
ι"οiδι οτηr, πiτφα 21τilπηοειr,,
r,ιlιiδι ατrlr, 1f.-γ61rδι στηγ πfτQ.{ χτilπησει\,r,oi'δι zι

οτου i.ιθιiρι
τιir'ιru oτου .,,ιiι,α xτi,πηoεtr,.
Πιi.γου oτιlυ ./ιi-πι1ι,ου στου ^,,6r,ι1 7uτιiπηo611, 6111γ r,,1!1'g

τη-c xυρd; μοιl.
Χii'ια xουμιiτια ]/{\,ηy.ει\t.
Χii'rιr xιlυμιi-1iλια r,ουμ"ιi1ιq ^,,Ιr,'ι-1xειr, xι 7.iλιιl y"()ι1ιι(1_

τσιοdλια
y'ι οU αφε\,τ}1Ξ |Ιο1} οιrrl 1 αy,()υσει\,

χl αφd\lτrlζ lι0υ χι αφiντl'1g μου σαν τ' dr.ιlυoει 6αριd.
του1' χαχoυ(ρ&νει

7.ι του πουQ\,6 οηxιbθηxειν.
Ιiι τrlι-l πουqι,1l 7'ι τ0υ πoυφν6 οryιbθηl.ειr, 6γαiι,ει ι,,l.

1-ιi1 πουλfοε.ι.
Acρir'τη tιoυ μη μι πουλιi;.
Aφι1r,τr1 μOυ αφ6ντ1l μοιl μη uι ;τοιlλ&ζ l.l μυ1 μι παξα-

qεiει;
γ61ι1'11ι 7'ατ6.! δεν 6z.αμιl,.

,'1r;οο acρ;..Ξr}ρ,ι
;θ1':o ''i
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na r 
'lζr) 

1ξηi!9)-t

f, -. 
-' >1-i.--.l .-]_ : ---i _= ---- i '_ Ξ- ;--:-;*-_'1-.- 

|

o 2-.'aaγαθu ρι oο ,]'"l aι u'.L - ι - ?''1 ?eτciυ -

-"L-..- 
l !.- 'd .--r--ζ i ξ =-T 

=- - i/C
ηα n'ΚιΑ,itr'n'ι'/ L - t'iJρ6οδο' αου o'

'/- 
i l ι

-jt -_t _ _Ξ> ξ ) .- τι---. l η

νoc-γ'l4γafαltfυ 'L)J Jο- 
q

> Aioτoιxα
(Στoυ παραΘsρι κ6Θnoι κι 6λλα)

Στιlι' πιιQιr0υφι ziOi]οι y.ι' εir'ι ξηριi τα ξi'i'ιl
u.ι' ιrτιli, τη1, ιιιουQφιi'διr oιlιl 111,11i.,,11111, 6γιiξοι'r, φi'λλα.
_\.1.γ ρ i1,1 l,"φ(μα xι ιiδιy"οι δεr, εir,ι z.ι ιr.ιιαρτΙιr
r,ιl" τιψιrr'ιοir'11 1'1.,11'1 idιrgr,τ.,,ι6Ξ δi7ιlυ; zcruι'ιι1' ιτΙιl'.
'iζτοι ε(r'ι μιi"τιιrpι ι1τοι εir,ι του οi1μι9ου\, οι rρii'οι.

ι'7ιlυν φιrφuιiιι οτi'iι, 7'ι:ιρr,τ.,,ιιi zι i6"1ιLρι οτιr 1εiλη.
Ω οι,φιιιd ποιοε ιμηλd. xιιτi'6cι r'dνι xg(or1

τρεi; 1El6νουg α1,απητιxιd, θ€'λι r,α pιε α.φ{1oει.

Σαr' απoθcir,ει t-1 1-ιιir'ιr μου ι1λλη μιι}.r,α δε 6φiοr'ιlιl
ιl^,,ri.τt1 7-ι α.../(liτ}lτι/'i; 1ii'ει; τ"ι1r, ιi.lοα (lρiοxου.
'Αo:τφη εioει y"ι ιiοπρη φα'(l,i1οι z.ι ιiοπgr1 11 cροιlφιοιd.

σ()ι)

ιiοτριi' λιlιlλοi,γ.,ιcL tρ'τοιlυσα\' τQ0ι)γιg1''ροιl οτi1ν που'
διd οtlι'.

Ιil1,διl 6ιiλει τοU πQdσιν()ι' ριiι1lει y.ι τη\' πουδιι!: οιlυ

φriιμτηr, cριlφδιd'. (lιi'ι,ι111.' πλιιτιιi \'{/- σ/.ι]ταστεi η z,οιλι1ι
()υ.

Ti1 ι,iιρη 1ια; τil\, εi7uιtμι oτri ^,,λι!lοτgιr λου7,oυδιixι

/'ι τ6!o' τη /,(ΙQiσ(r.l-ιε oι i.r,ιι πιr7,ιr'rrqιizι.

Ι'αμπρ6 μαg xαλoυρiξιxη οι xdνoι'μιι NΙιμiτi1

r, ' αcρl1r,ε r; τr1 r,υφιl1'λα' μα; ι,d'97.ητε ι \lα lιαζ .iλiπε ι.

T'α ιιιiτια οου τιlιiΞ 111.,,ριιr|lειr, μιι οi,φμα στου γ7.ιΟ1l/_

x('ιρι

1ιlι-,1l[; z'qαοi 7"τtυφ(; ραx( τα. 1,|f1φ1, xαr'οι' zdφι.
'or'τιl: τιριic;ου y.ι οι διΙ.l χι εισit ειδεig ιμi.να

οτiιξουr, απ' τ}]\' y"(rQδoi1λα μοι, τφεi; r.1lμποι μαi'ρoυ
' αiμα.

Tιr ματκι οοι ιiπιlιoι'Ξ τα ιδεi y.ι δεγ ιιναοτιγιllξι
αστQου;τιλθ7'ι xι ιρoι,τιd γιy. τioει \'α του\, r,dιβι.
Θε r,ιr oι r"ιi1ιιlυ {ι,rrr, ριτξιιiι, 7'ι \,α }ιι ουμιπαθ{1oειq

τl'l1' ,τουQτoυποiλα απ' τοιl 1-ιπαξi τοιl 6gdδι. μll σφα-

λ iοε ι:.

/ρLυ(2
'fl οr'o)

kο..Ι- oLV afεVT4(, rou-'
! Β: f'r P''Φ 1auγaο

-3 tξ-Ιfu-ξI.- rP..-, t -/-'>i
7;'; ;1. - ;" ;;',);' A;s r, -
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> Mι6 Παπαδι&
lΙιιr. πιrπαδιιi οτιlγ ιrφ.,,αλrιi (τψi:)

τιι τιiδιιr τr1; z.ουι,ιli'οε (δig)
Ιiιlι 1ιε τ() \l()υ τηg dλε1,ε (τφ(;)
'l(Ιι με τιl λι11,ιoμιιi τt1; (δι;)
,\εr, τοt,ε 06}ιυ τοr' παπιi (τ1ii:)
'Ι'ιlr' τρ6^,'11 με τιr γir'ιιr (δι:)
λ,[οl' θdλοl τ'[ιμπιιr,οπιrυ7'ο (τρi:)
l'ιr πιιitει τη φλο.yiρα (διq)
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> Σαv τn δικri σoυ Eμoρφκι6
(ZμυρvαΙικo)

Σαι' τη διr'rj oοιl εμορφxui ατoν x6oμο δε-oτον x6αφ
δdνι ιiλλη.

Kαι γιατi δε μαg τον λι6E xαι γιατi δεν μαg τον λdg

xαι γιατ( δεν μαE τον ?ιεg τον π6γο πoιξειg xι 6λο

xλαiE'

8ο

O zι'lα1ιιl; ιιε τιι 6ιiαιrνιl ειι,' ιll'ιιχατοιμiνοι;
z",li'iγ,,ι: δε .,'ινηθr1r.ει'ι, γιir'ει. φ7,ιιφιοτr1μfr'ουc.
Ιiιlι 'i'ιιιτi δε μι. ιiι'ιrιξει: jl'ι 111g1[ δε μι ιir,ιlιξει:
xι γιατi δε μιι ιir,οιξει; παφι1 τηι, πιiφτιr οcριi2"ηοει;.
() ιlι,ριri,d πιli'οε ιill1}"ιl ιιιτi(lιι y'ιr_τi'6ιr z,ιiνει xψiοη
τφι.i: 1ψιiι,ιlιrΞ (ι1t/α;τllτιχιιi' 0iλει νιL μι-0d.λει ',,ιr 1ιι

7 ιtι'ρ iοε ι.

Ιi ι i,ιιlτ( δεt, ιιι ιiγιιπιi; xι .,,ιιlτi δεr, ιι ι ιr^i ιιπιi;
xι 1.ιιrτi δε μι ιi.1ιrπιi; μοrlγr,i πιιiξει; xι .;ιi,α;.

^s rγyλφ, μου ηαιιπod.--'y", y b: '# {ψ:u 
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> ΦιvY&ρι μoυ λαμπρ6 λαμπρ6

ιDι'i",'ιiQ ι μου }'αμπq6 λαμπql6 Lι λιrμπροιlψlιlgημ.iγorl
ιz'εi ιi.'r1λι1 που πιρπατιig xι 1αμπηΜ r'υτιiζειc

1ι'ι1ν iδειq μιηr,α λι1γιαοεζ τσυγ αγαπητιπ6 μοιl
ιτι πιlιιi oαλ6νια xιiθητι oι. τι, ντα6(ρ,νιE πir,ει.
Τiγοr'ζ 7_ειφαxια τουν xιq'ι,αitr, ?ιι τα διxιi μου ατixουr'.
Til,ουΞ τιι 7'εiλη του φιλεi 7"l, τΟυ διιd μου αxdξει
Tiνιlυ; μrιτd'r..ια ταυν τr1ροιiν xι τα διzο μου xλαiνε.
Θi.iιlυ γιι τουγ χαταQαοτιΙl μα πιiλι τουγ λυποiμι

γιατ( 'νι \'αζ μoυγαχoυγωg dνα πιδi οη μιiνα
Στυυ z"υπαqlooι ν' ανι6εi κι απο{ ι{η}κi να π6αει
Σαν του γυαλi να τoαl,'ιoτεi σαν τ'ου xρι,οτιiλ να

απdoει
Να μαξου1τοιlν 6λoι οι γιατqοi xανεig να μην τουγ

γειιiνι
Tου γιατqιx6 ταυ vd,μει γ{,} χι χα1%αν€rαE 6λλωs.



Τo vθo 66λio Toυ Θωμ6 Γα6ρlnλiδn
Στην αiθουoιr τηg Δ11μ6oιιr; Kεν-

τqιπdE Βι6λκlθ{1ιη; Biροι.α; πα-
ριlι'οιιiclτtJxε πρ6ocρατιr το 6ι6λiιl
τιlι, cριλολ1l^/ου z". Θιυμd Γα6ρι,ηλi-
δil' Aι,τιπQofδοου τι]; Πολιτιατιx{q
Ι'iτιlιφεiα; Ι{riιtυοιr; xαι ταxτιxoi ου

r,ερ.1irτη του πεφιοδιxοιi uαζ, με τ(-

Παρoυoiαon απ6 τov
Aλ€ξαvδρo Oικov6μoυ

τi.ο u η u,,n7.ilrlrlιια στ(Ι Ιεφd τ1l;
Θεοοιilοτου Πιiλεω; Bεφοiα<>. xιrι
ι,τιiτιτλο <<l{α-οi. Kειμ{1λια. Er,θυμi1-
οει<. λι,ιιμν{1οει<, Σ'1diλια>>. Tt1r, πιr

ροι,αiαοη ixαr,ε ο ιrrτoρι,xιi< lr,. Ι'ι.-
ιiφ.,,ο; Χιοr,iδrlζ, πρ6εδρο9 ηg Eφο_

φεiα; τη; Rr6λrιlθ{1,z"r1;. μετti απιi
την προοφιi-rνηση τoιr y-. Eιnoτ. Bα_
ιιi}ιr1. Πηlοiδooι! τηζ Θφαxιι{1< E'
οτiα; BiροιιΙξ, με πQ(t)το6οιlλiα πlζ
ιlποfα; π()αγιιατ{)π()ι{1θψr'ε η ixδοοη
τιlυ 6ιfi},iου. o iδι,οg ο oυ.,,γραφ6α:

ιrr,6γr,ιοαε αποοπd,oμιrτα του 6ι6λioι'.

ΙΙρ6xειται 1i/ια ιιια οειφιi z"ειιιfr,ιοr,

1111' 1ηl"1γφαφiα, ποι' αr,αφi(lονται
οτοιl; παλιoriq, αλλιi 7.ιιι 1ρ1l1 γg1il_

τεQ()'υζ l,αοi'; τr1g Rigoιαq. τιι οποiιι
δr1uοοrεiεηxαr, xατιi xιιι,ρoι''q Ο)ζ ση-

μειιΙlματιr σε τιlπιr'ig εφr1μεql(δεg,

7.αι ωζ ει,ιiτrlτα πλ{oν, αποτελο{'ι,

ιιια πρι.bτι1, ουr,ολιx{ παρουoiααη
ιrι,τι1lν των 1ιilφιoν λατρεiα;. oι Να-
οi, τα μιlναοτi1ρια χ(Ιι τα μετ6yl,ι
ταgοιακiξονται 61ι. τ6oo απ6 τr1ν

<<αQχl'τεχτο1,ιx{1>> τουE πλευρd, 6oο

{Ιπ6 ττ]1, oxοπιιi εν6q a1gl,t'lσυχoυ>

προol'ιlν'ητ{1' πolt παQατllQεi τιg ει-
y"ιi.ι,εζ y,cιt' τιg επι.1φαφ69, oημεκbr,:ι

τιζ αφιερtiloειg, ενδιαφ6ρεται για
τοιr; ,\.1iουg οι ιlποiοι τιμιtbr,ται οτιl

Nα6, xαι ερειrνιi xαι χατα1,Q6φει

τl1ν τοπιxi1 παqιiδοοr1 xαι τιg ιiλλεg

ιoτιlριzi; μαQτuQΙεζ που crυγδ6οντιιι.

ιιε τ0ν oυγxεxριμ6νο 7"{ι}QΟ, μ€ τη
.;νιilοη τιrιr επιοτd1μcn,α. αλλιi y'αι τo

Ποoοll0υnur UTI lερt Tng 0εoυιil0τ0υ Π6llεωs Bεοoirg

πιiθog του ερευνr1τ{1.

'Γιl οr1μεiιομιιr αιπιi δεr, πQοχοrQεi

οτr1r, xφιτιxi1 πιrgιlιroiιrοη ιiλου τιlυ

i1t.,,ου, εφ^1ιτοiα ποι εξ' αλλου πριli"
ποθdτει 1'ι1r, 6αθειιi ^iνιbοη τοιt α\l-

τιz.ει;.ιiνιlι, χ(1ι. τ()ι! 1ι1iφου, y.(Ιι σι1-

r,επιbq rrρμοδι6τεφιlυ; <<r"φιτd;>. Eτι-
οr1ιιιrir,ο'υuε ιιιilιl τηι' οποι,διrι6τllτcι

τ()ιt ε.l,χειQiιιατ();, :τ()ιl πλιlυτ(ξει τηr,

ο1ετιzi1 6ι6λπl.,,gαφ(α xιιι ιιποτελεi
6νιr τφιi-lτη: τιiξειυ; εφ.1αλεiο ^Ι,ια

ιιι(t χ(Ιτ' ο"ρxηr' προοd.'.,'ιοη τoυ θf-
uατοg. αxιiμισ. y-α|' \(Lα ,11,11^,rνιbατεΞ

ποιl δεν εir'αr Ι}εροιιi;τε<. ^,'ιατi τ6-

611 11 .,,λιrιρι'ο6; τρ6πο; ^,,ραφ{g, 1lοο

χα,ι τ() αliντομo, αλλιi περιεxτrx6 τιυr'

ιrνιιφοριbι,. z.εr,τQiξουν το εr,διαφd_

(X}\t χαι πριnιαλοiw 1/ια συστ1lματl-

zilτερη πι1oαd'1','ιτrη τοι, πειiιεχοιιi-
\,Ι)ι1 τ()ιl 6ι6λiιlιl.

Ιδιli, iγιl μιιxφ6 ιιι,τoτεΜq απιi-

σ.τιΙσμα ιrπιi τιl 6ι6λ[ο. με περιε7'6-

lιε\,() ]τ()ι] f1ει. ο16rπ1, fοτιυ r'αι fμ-

ιιεση uε τr1 Νιiοιlοιr:

Για τo r,ιrιi τηζ Ar'ιrοτ{οει'_t; τοι'

Χqιoτοi (τi),i1 1iiοιl - αρ16; 14rn-'

αιιbνα), τo\| ]τεQισσ6τερο ',,νιoοτιi ο.l;

<<() Χριοτ6g τ11ζ B6φoια;>> d1ουr'

^,,ραφεi ιrρr'ετιi. Ι'ι' αι,τ1l 1ιiqη oωι'q
διι1lφοροιlg μελετr1τi<. ιrλλd z"αι τι1

αοlξ6μενη xτιτoρι.z'{1 επι^,'9αφ{1 Ei_

ρoι'μιε ilτι xτiτοφεg του ναoιi εiναι ,l

Ξfνιl: \[',rλ}.Iδd: y.αr 11 οιitυ','ιi; τιll'
Eι'ιρροοi,l,η' 11 οποiα φ91lντιοε ^1ια

τιl\' απoπεgιiτιοοt1 του iργου. i-
πεtτα ιrπ6 τ() Θιiγατο τoυ ιiντριr

τr1;, ιπι (}ι τoιχoγQαφiεg του εoι'l-

τεqιxοi' τοιl κυρiωg r'αοi' y.ιιι, τιlΞ

δι'τrxdlζ τ{)υ ι1ιμr1g εiι'αι 6ργα τοι'

με.1&λοι, Θεοοαλοr'ιxiιr ttυγtrlιiιροrr

Γειυqγiου Kαλλιiργη χαι πιt)ζ τ()

μνημεiρ εγr,ιrινιιi,cπι1xε αJι6 τoγ. χα-

τι1 πιiοα πιθαν<iτι1τα, Bεροιαiο Πιr_

τριιiφ1η N{φωνα ττl 1315. 6ταν {-

τιιν ιrυτοr.qιiτoQαζ τ(Ιυ Rυξαντiου
Aνδρ6r'ιl"ιl; B' ο Πιιλαιολ6.i οζ.
Ι'dφιυν.

ΒAΙγΙBoLΑ ΙyΙΙΙoYΛA

ΙΙ ειτυπalαιαxξ τoι7oγqαφiα

Στο 6ιiψειo τοi1τl τr1q r'6τιαΞ ιlτο_

,i; .η; εr"r,7,r1oiιrq τοιl ΧQroτοi' οτry.

δεξι.ιi τι1; r,6τια; ειo6δoιr υπιiφ1ει
ιιIα ε1'τι)π(υσιαιi1 τοι7ο^,,qαφiα τοrl

Αγioι, Bα6i'λα. Σ' ιιυτfr, ιl 'Αl,'οΞ
παριlιlαιiιtετιrι οε μεγιi)η r1λιx(α r,ιr

r'1lι'ιτιi οτr1r, <<ποδιι1 τoιl>) τQ[α πιιιδιιi
y"(Ιι \t(Ι λι1ει τr1 cρριiοη πtlιl εiι,αι γοαu
μiνr1 οε ειλr1τι1'ριο u16uir εr1ιil 1{αι τα
ταιδfα α μοι 6διυxεr, ο Θε6qr>.

Ιliπειδ{ η τοιχ0γQαφiα με πφο6λι1

μιiτιoε. θ{λι1οιl r,α 1-ιdθιυ περι.οα6τε-

Qα 1/ια 
'n.' 

'dr1ι{) αυτ6 με το παρd-
Eε.,o y'αι .r61'1,{lθιοτo ιir,ομιιι. (λ{6r'ο

661γ .7γι,αιxεiο το αυνιiντηoα ιυζ τιir-

ρα: η Rα6i,}.α).

'Επειτιr ιrπ6 f ρευr'α διιrπiατι,.lοα

1lτι ιlπα127"ιlυr' τQειζ { τ6οοεφι; 'A','ι

oι με τ() ι'lr,οιια ιrυτιi με πrο επιφαr'i1

1111, 'd.,,16 Ι3α6i'?,ιr, Fk(οy'οπο Aντl_

ο7,εiαg. που 6πο.l< φαil'εται ειxονiξε-

ται' στll\, τοι1ιlγφαφiα τη: Eιx"i'r1οi-

α; του Χφιοτοi'.

' Ayιog Βα6δx'αg εαioxoπog
Aντιo7εiαg

o 'Α1'1u. Bα6i,λαE {1ταν επioxο_

π(): τηζ Αι,τκiχειαζ τi1g Συqiα; ιι-
π6 το 237 μ61ρι το 250. o 'Aγιοq

Ιοlιir'r,rlζ ο Xη,ιlοιiοτομιo: λd.ει γι' αυ-

τ/lγ ιiτι. απιrγ6ψει,οε οτο Ι'ωμαiιl 6α-

οιλιιi r,α ιtπει στο ι'α6 γιατi lr-ατi_

ocμrξε απιiνθqlιυπα τον 6μηριi του.
.,,ιιi τoU 6αοιλιd τιυν Πεg'οιbν.

o 'Αγι.οg Bα6i'λαg υπο6}'{θηxε

οε φο6ερ1r μαρτι1ρια μαξi με τα τq[ιι

i,ειl94 αδdi,φια τ()ι ιπα 1ρ6νια τοι'

ιιντοxρ&τορα Δεxioυ(249 - 251) ιαr
ιιφοι1 εiδε τιr αδθ}.φιιr τΟυ γ(ι αποχε-

ιpιrλiξοντιrι, απoxεφαλiοτηxε, ενιil ε_

πιrr'α}.ιi1ι6ανε τη φριiοη τοι' Hααtιι

o

ο

81



> Eι6λιonαρoυοiαon

<<ιδιli' ε^,,rb, γ'α.l τι}. παιδiιr'. α. μοι θδεο

xεr' ο Θεllg>>.

Το 351 ο αδε.λιριig του Ιoι!?ιια\,οi,.

ο 1'd.λ?'o:. διdτcιEι: rυ; διοιxr1τ{1; τi1;

Αr'τιο1εiα: r,ιr ταφιlιiν τα 7,ε{ιpαr,ιι

τι',r., Α],(ου l]α6i,λα oτo r,α6 πOυ εi-

7ε ιδgυθεi πQοζ τι!ι1iγ του οτηr, ,l\ιi'-

cρl,η τηΞ Αr,τulx'εicrq απ6r,cιντι ατιi
το r'ιrιi του Ατι'lλλοlr,α, ιiπειτα ιiμιυζ
ιl Ιου7.ιαι,6Ξ (ο Π ιrρα.6ι1τ'η;) επει-
δ{1 πiοτεr.,ε 6τι η 1ιiqlη του Rα6{lλα

εμπιiδιξε τι; μιαι,τεiεg του Δαιρι'α'iοιl

Aπ6λλο:να πρ6αταξε \'σ. απC}μαy"Qι.,l|-

θοιiι, τα λεiι1lανα. τοιl Αγiου, πqd^,'μια.

πoι, πQοy.ιi}'εσε ταQσ'Laζ *o, 51i')',rμ6

τι,lr, Αr,τιoχ6(or,.

Ξ i,l'cρrοr,α με τ'}l\! παqld"δοο'r1 το

λε iιjlιrr,ο του Α1,iογ Bα6ιi?'α μετα-
ιρdρθηz'ε οτα 1ριir'ια. τιυν στα.ιJQoφο-

ριι-δr, α.τ1l τi1r, Ar'τι1l1εrο" οτηr' Ι{οε-

1ιιir'α. τrig Ιτα.λiιlq.

FΙ uγriuη του A','|ρμ Bα6il7.α τι-

1_ιιiται απ6 την Ez'xλι1oiα μιαζ στιΞ

4 Σεπε1ι6ρ(ου. εr,ιb απ6 τ1'}\' QιDμα'ι-

z.r] ατι; 24 Ιαr'oυαρioυ.

\ε y.ιoριiει αμφι6ολiα ιiτι η τοr7"ο-

^,,1,ιxφ(ιx τηg Exxλr1οiα'ζ τoυ Χριοτο$

πιrριοτι1'r,ει τον 'A^;ιο Bα6{lλα, επi-

οxοπο Αι'τιo7"ε[αq. pιε τα' τqiα' αδd?'_

φισ. τoυ xαι 61ι τo\' συ\'Cr\'6ματιi του.

τοι, διδdoιο"λο τr1g t{ιxομ{1δεια< ({l

Al'τιo1εiα;) πoυ μαρτi'ρr1oε μαti

ιιε τουζ 84 μαθητig του y"αι μνημο_

γεi,ετιlι τηr'iδια' μ€ρα (a Σεπτεμ_

6ψiου) oliτε τογ ιi.λλo Aι'τιοχβα Bα-

6i'?.α, o oποiοζ διαπoμπεilτljχε χαι

μα9τιiρηοε oτη Σιxελiα μαξi με τουq

δi-,o μαθr'1τ$q .r,, {^1ιi.πιο xαι Tιμ6-

θεο. y'αι τιμd'ται aτι,q 24 Τανοι'α-

ρiου.
Ag oημειιυθεi 6μιog τo y'oι\'6 στ{)ι

1εiο 6λων τιυr, Bα6ιlλιil\t: Θυσι&ξο'/-

ir.,. μαξι ιιε 1CL παιδιd _ μαθητ6;
τουζ - r'τβεμoνευ6pιεγo{]ζ α)υζ"'

ΙΙ Aρ1αiα 6ημασια ?4αι

πρoφoρι1 τoυ oν6ματoq

Σtμψογo με τo M€γα Λεξιx6ν
τηΞ Ll'ληνικf1g Γλιilαααζ τ(ι}ν Η.

Liddel1, R. Scott, Α. Kωγαταντιγi-
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δου ο ("lα'6i'α; : π11λ69, λιioπr1, πα.g'

ΙΙoυ1. ιοααi'τιο; 6α.6i'λαq, Σoυiδ.
y".τ.χ.

Σ{,μφωr,α. επiιrηg με τo :\εξιx6r,
Ι'Ιoυ7,iου τοι, Aλεξαi,δq6ιυq 6α.6ιr,αE

(Tarδntini) : 66ρ6oqog' πηλ6g itα'ι

με το i\εξιy'6 Σoriδα (Σουiδα) 6α-

{iιiλα< : πηλ1lq. 6ιiθρoν. 6{μα. Tο
τελευτα.iο ?'εξιxιi οr,oμιiξει τo Bα6{-
?,ιr Bα6υλd.

'oαo ιι αγ ιι(Ιζ φα[l,εται πα.1,d"-

Eεr,ο πρ6πει r,α δεχτo{lμε 6τι το 6-

l'o1ιrr Bα.6i'λαE ιτημαiι,ει πη}'6E. μoι-
riξει δηλαδ{1 με τo 6νιlμα Πη?'ε{lg

(πrιτiρα; τoυ A1ι7,λiα). (Rι1τφα7.οι

.\φιοτοφιiι,ου;).

-\r' ιiμr-,l; μιl.g πα'ρα.ξεr'ε:i'ει η σ1-

1-ιαοiιr τιlυ ον6ματo; 6α6ilλα.;, oπιυ_

αδ{ποτε μα; _Eαφr'ι1rΙει η α.ql1ιl'iα

:τφοιροφιi του. Γlcrτ(. ιrι' λd6ου!-ιε rl-

:τ1lr1,1r ,,o- ιiτr τιl β προιρερ6ταr' απ1l

τ(\i1: .r.Q/_α((}υ; 'Eλληνε< (,JΞ μπ χαι
το lt (ι)Ξ ιlι,, τ6τε πρdπει r'α δεχτοi-

1ιε 6τι η λiξη 6α6i'λαq τqοtρερ6ταν

1ιτα1-ιποι7'α; !

Αg οi-1μειοlθεi 6τι οi'μcροlνα ιιε το

F]τι'uολο1,ιx6 Λεξιx6 τηq Kοιν{g Νε
οελληγΦq (δειiτεqη ixδοη) ττ}υ

Ν.Π. Ar,δριιbτη η λ6ξη μιπα'μπo{l-

λo'Ξ (ο μπαμποtλαg) εiι'αt 6n'''(,)-

oτr1q ετι'uολο.,,iα:.

Ιiαι γεr'r'ιdται τo εi'7.ο'i'ο εριbτη-

μα. αν η λ6ξη μπαμπoi'λα; εiι'ι:rι 11

iδια 1ιε τη λ6Eη 6ο.6{7'α=. πιt)Ξ χα-

τri.ι,τi'}οε r,α οη!ιαir'ει το φ66ι1τρο. ε_

r,ιil α.ρ1ιz"ιi οi1μιαινε τον πηλ6 (λι'r_

ατη) zαι οαr, 1lr'οιια αr'θ9ιbπου {1

Ιιilοr.l τοι' Πηλiα, τοτ Πηλιi. {1 τoι'

l\αοπd;

Σi',,οr,οα 0α 7ρεια.[6τα\' lιια :τO-

i'i' uρ.,'&λη iρει,r'α. για. \'α xατα7'{1Eου

με σε cr.\'αιιcριο6{τητα οι'μπερι1'ομα-

τα.. 'oμι,:; μ-πoροi1-ιε \'α γ"&\'0υμεy'd

ποιεg ι,ποθ€αειq. α-φο{' πQ(")τα υπε\'_

θιlμioουμε 6τι δεγ 6(1'g1- 11$1'6 1ρ 6-

r,ομα 6α6i}'αq που r"ρirτηοε τηγ αQ-

γα"icι' τo1] πφοφορ& στη ξωr'τανf1

^,,?.rbooα του λαot. ε{r'αι xαι ι1}'λιr

το}.λιi ατι; διιiφορεg διαλixτnυ: xαι

ιδκbματα ηg NdαE E'λληνιx{1g' A_

r,αφ6ριυ μ6ι,ο μιεριxιi χαQαχτηQιστι-
xri πιrρcιδε(^1μιrτα.: Πdπυλo;, μdc-
τι,; ( Παποilλιαg), εμ - 61lλιοr, (μπιi_

λι, μπολιιiξω). 6ομ6i,xιlι,1 υπou.. τ{)U

6ιi1ι6υξ : μποιl1-ιποi,zι, 6ομ6υλι6;
: ιιπoυμπoυρα; (μπoυμπoυλι6g).

'Γιr παοαπd,r,ιD παQαδειγματα. εχ-

τιig του Πιlπυλοq : Παποilλιαg ε.i-

νcrι πα.qμdr,α ατιi τo 6g^1o του N.
Aνδqιιi:τη πoυ πQοα\|c/'φ6qθηxε.

Ωα πqlιilτη πιθαν{1, 7'ατd, τη ^,'1'1i;-

ιιl1 μ()υ' υποθετα{1 εξ{lγηαη τηE ιrλ

λι.ι^,,i1; τη; οημαοiαg τηq λθξηE 6α-
6l"i.α: - uταμπιlι''λα;. θα β7.ε^,u. s-

z.εiνη που i1ει o16αη με τηγ χειτα-
or'ευi1 r:ι1lποιιυr, ει.δωλiοlγ ( α^1αλiιιττ ι-

6i1,11,) δαιμ6r,ιυr, t'l τεQdτ6,11, (ξιi:rllν)

ιlπι'l πηλιi τα oπο(α πqoxαλoi'οαr' οτο.

πιrιδι.d' cρ66ο, πριLγμα. πιlυ εx1-ιετcιi.-

i.εi,ιlr,τιrν οι, με^,,dλοι 1/ια \lα τ(L y'oa.-

.Oι1, φρ6rlιuα' Aρxιxιi, δηλαδrj. i-

οιυ: ονομιiοτr1xαν μιπα.1ιτoi'λεq xιi'-

πoιεζ τεQατ6μοqφεg μOQφiΞ (xι,.ιi-

z"λεq) ο.πιi ?,ι1oπη (πηλιi).

Ω: δειiτερη Urτoθετιχ{ αιρετηρiα
τi-1: πιrρεξ{^;ηoi1E αr,αιρdql(,) τ1l\' :τL-

θιl.r,li 7 Qηoιirοποir1oη τ(,)ν λα.σπi,'δ(D\'

(εzεir,ιυl, που y.οι6α?'οi'οαr' }'riοτr1

στoυζ χτiστε;) ετiο'η< ι';q φι16i1τ,.lι.,lν

τι,lι' παιδιιbr' ιιε φοι1:οε ιΞ ιi:τιo: <θo.

οε τιi.9ει ιl i'αoτιi.;. ο ιιτα1ιτοιii'ιr1

- (iιl6ii.α: !>>.

\εr' ατοxλεiεται τdλo: οτηl' αλλα-
.,'i't .η; οημαοiαg τoυ o\'6ματ0ζ Bcr'-

(lι1λα: 1l(Ι €παιξε oi1ιιαr'τιx6 ρ6λο
χαι. () παQdξενog r]1οq τιοl' oυλ7,α'-

Clrbγ του (μπα.μτori-λαE), αλλ& xαι

η παρdοτααr1 τoυ γigrn,τα Aγiου B,r
6i'λα με τα τqiα παιδιιi' (τα rlεαριi

α.δελφιixια τΟυ) μdσα oτηr' <<ποδιd

το1]>>. 1l oπoiα ioιυ; 66λευε τ(rυζ με-

^,,d}'ουΞ να φo6εqliζουν τα μιy'Qd παι

διi.xια. 1,ια γα x&Θoγται i1oυxα μdoα

oτr1ι, εxxληoiα! ('Hoυ7,α. ^1ιατi θα

αε τι1ρει o A^,l. βo61'1oa,r.

A1 ιr1ι, ξε1r,oirμε 6τι πdι,τoτε oι'

μεn,dλoι ξr1τοi'oαι, γ&πoια φ66ητqα

1/ια \,α ιqατoιn' τα μιχQd φρ6νιμα
πα.ρ& τηrl αντ(θεη γγ6μη xdπoκοιl

αοcριbν παιδαγωγιbν. Aγ αιπηg ηq
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τir,ιiγxη; ιrπfiqlξε θιiμα ο Α1,ιιlζ Bα-
6ιiλα;, τιiτε πρα.,,ματιz'ιi εir'αι f.r,ιr;

πιli'i, rrδιxli1ιiνoΞ y'αι φο6ερd δυoφη
ιιιομiι'ο:'.\.,,ιοΞ. Εir,αι. ευτi1ημι

't(}υ 
τ0 1lr,{l!ιιr τ0υ .\r,,iου με τη νdα

εi')'i1ι,ιx{1 πφοφοqιi τoυ (|)Ξ Ιlα6iλιl;
δεr'ιραir,εται r,ι:,- iχει σχ,dση ιιε τ(,

α φ7,ιιiο. τ()υλiχ ι στο α.y'ιlι,oτιxιi-.

ΒΑBΥΛAΣ ..ΒAΙγΙΒoLΑ -

1|ΙΙΙoYΛA

Tιl ιiτι τιl ι'lr,οιιιl {'lα6ii.cι; πι0αιιi-
τιt-τ(ι οi'1μαιr,ε τ()\, τηλιr'ο y"οi'ιi'ο

(flιr6i'λα': _ μταμποi'i α: ij μπα_

μτοi,λη;) γ.αL την τηi.ινη γ.ονy'}'υ.

(6α{ii'?rι : μπα1ιπιlι''λα) ιιε υδ.ilγ'η_

σι^ στ]l\, υπ1lθεol1 τω: θα μποροi,αε
ι'α. i7ει οiliοη 1ιε τηι, ιταλιz-'i1 λiEη
bambοla (μπιiμπολα). 11 οποiιr οr1-

1ιrι(r,εl ετiοt1 -: γοi'y.j.ο' 6ποl: xαι τη

γf (r. ",,υ\'αi7.(i ιιε ιυρα.iο, ιιi.λιil αr'lx-

φQσ-στο πφιiοι,lτο "i1 1-ιια ιυραiα. αλ-
?'1ι ιr"r,ιiητη 1,υr,αixα (μεταφο9ιxιi).
'Ομιυ3 aτcι ιτel.'i'ιx(ι λεξιxιl πoυ εiδαr'
ιτα).ιluα.θεi; φii'ιlι μoυ 6uγ g1,g.,,ριi.-

φεται ο1ioη τη; λ6ξη; bambola με
τη λiξll 6αfii,i'α:, αλλιi με τι; λ6-

Eει: 62*6o (: αr'ιir1το;). bambοlo
- οnis (_ τgclι'i'ιi; ι0.| το ελ).ηr'ιz.6

6eι'ιι6il.^ι'7'o τιlι' οt,ιιιι(r'ει τψαι'i'iξιο.

Tο τ9ιi6i.l11ιrl' τιlρcl1ιdr'ε ι ^1'0.ι 1J':lo'L

τεiτllι ιιε.i,α7'ιiτεQl'l iφευι,α. .,,ιατ( η
r';τιiθεοil cιaοιτι,. ιι\ια(τεφο εr'διcrφ6-

{)ο\,. (/'\| 7'il{iοι,μ'ε ι'π6ιμη μα.Ξ 6τι. oτ11

l{,i.ιlι'οα. ο 1ιllιi; (ιl ι!.μυαλο;, ι1 d'-

ιιι,ιrλη). 1ιrφα.r'τηρiζοl'τ{Ιι ιιε τη φQd
ο11 <<1οi'τα- uποilλα !>>.

Ποιιi. ο7iοη μιτορεi ι'ri i7,εl η
Ι{ποι1λα τr1; l{irουοα; ιιε τη 6α6i,?'rr

(1ιπαμποi?'α. : π{1λιι'η xιli,l"λα) i1

lιε τη\l ιτrrλιx{1 λ'Ιπιi.μπολα (r-οilr"λα.

ιυραiα' αλλd ιi.μυαλr1 r,dα. .,,υναixα)

εiναι ir,α εριilτι1μια πoλi' εr,διαφiροr,

^i/l(,.τi εiιτ(l; ατ1l τη 1α.ραxτηριοτιr.{1
ιρqιloη <<xοιiτα }{πoi,λιr>> χαι tl πQο-

οο:πiδα (ο πρ6οo:πο;), που φoqιlει
11 λΙποi,),'α τη: }iι'rουoιr;, θυμ(ξει τι;
λdξει: του πφοιrr,αιρ6ρθi1xαν (6α6i,

λα, bambola) εξαιτiαζ τr1< οημαοi-
α: τΟι1-_ (τi1λινι1 γ"o'i'x],υ.' ιορcl.iα' αλ-

λι1 αr'ιiητη l'fg ','ψ1r11i7r1) '

Tιι γirr ,ιι,τd- οτoιχεiρ1 r,lια τo 6_

γoμt' τll] }Ιτιl1'λα; τη( Ι{itot1σαζ.

παρ' 67,'ο τοι, δlιrcρrlQιlπΟι'οιiν τα ετυ
μολο^1ιzιi, δεν l,ομιitιυ ιiτι dρ1οr,τc,r,

oε αι'τi{)εoη ιιε τα ιiοα 6r,lφαι|.rα οΤΟ

τιrρελ06',' 1Ι/ια τη\t αρxαiα χαταγ(υ_

^1i1 τοιl δριilμεr,ου τi1; ναουοαiir.η:
αrιlz'φιιi: y.(Ιι τ1l ο1doη τοιr με τη

λατρεiιl του \ιοr,i,οιlυ. ιriλi απεγιrγ-

τiα; ιiτr τα ει'ισ7' i,οι,t'.

:.:::.:::.:j:::.:Ο ΠPοΦoP lΚE:Σ ΠAPΑΔoΣΕΙΣ AΓΙ', To
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Γρηγoρηc μnηκε οτη δoυλεψ'η ε-
vδc ylοτροιi. orκoτρoφοc σTo
οπiτl τoυ YlαTρoι] 6κοvε oλεc τlc
δoυλεl6c τoU σΠlτlοι]. 'Εoτρωvε
KαΙ σηKωvε τo τραn6Zl, 6nλεvε
Tα πldτα, Koυ6ολo0σε vερ6,
vταvτευε το μωpα Τηc Kυραc'
6oηθο0oε KαΙ τoV γlατρ6. Αnδ
τη .σUvερYασiα. TοU εκε1vη με
τoV γlαTρ6 - n,αv6ξυπvοζ KαοdJc

ηταv o μlκρoC Γρηγορηc - 6μ,αθε
noλλ6c ouνταγ6c καr τn'θερα_
nεiα noλλΦv αoθεvεlΦv. E1xε
κρατηοεl ovoλυτΙK6q σημεΙωσεlc
γlo T'α φdρμ,αKα πoυ 6πρεπε vα
n,οiρvεl o αρριυoτoc γl,α κδθε αρ

ριi-loτειο.
A.ργ6τερα η μdvα τoU το,v 6-

oΤεlλε vα γivεl Tσαγκdρηc, αλλα
γρηYoρα θφυγε οΠ6 τηv τ6χVη
ουτη καl δ6sηκε με 6λη τoU τηv
ψUχη κα| τηV oYδnη ToU Yrα'τη
δoυλεlδ στo eμnoplo 6πoυ γρη-

γoρα Πρδ'Koψε K,αl μαΖi με τov
αδελφo τoυ Δι1μητρη 6ylvοv α-
nδ τoυc κoλυτερoυc εμπ6ρουc
των Γtοvvιτοιbv.

Mεγολ0τεροc οδελφ6c τoU o
Δημητρηc σΤo εlμ1ΓloρΙο δoομ6-
Voq με τov Γρηγ6ρη, ητοv εΕαr-

ρετlκδ αγαπητδc oε oλoυζ τoυq
ΓιοvvlτοtΦτεξ Kοl ΤοUc Kovτl_
Voιc XωρlαVo'Uc γlο τouq oΠοi_
ouc ηταv o oυ,μ6oυλdτoρdQ τoυc
στο δldφoρα nρ'o6ληματα nοU

ToUc οΠασΧoλoυoαv κα'Ι σΧεδ6v
pοvlμ,gq οtμ8oυλoc στην Eλλη-
vικη oρθoδoEη Koιv6τητo. AΓlo
τov γδμo ToU o Δημητρηc αno-

ΧTησε Tρι'α ογ6ριο Kα| μlα K6ρη.
o πρωτoτoKoc YU1oc τoU o Xρη-
στoc oκoTωθηκε oε μlα ουμnλo-
Kη με θoΟλYαρoυq ΚoμlταTζηδεc
σTo ΓυψoxΦρl τωv ]jlαwιτoιbv
κο| o 'dλλoc τoυ γυl6c, o Γειbρ-

\rloq, σΠ1οιiδασε στo Παvε'nlorη-

μlο τωv AθηvΦv Y'αTρ6c κα|

x.ArlAΣMο:χΞχΞχΞχ:
nαvτρ,ε0τηκε μlα nλoυoιοκδρη
ο'no ορ1ovτoσΠ,lTo τoυ Νυμφci-
ou.

ΠαvτρεΟτηκε Kl o Γρηγoοηc
κοl οπδ1τησε Kl αUToc τρlα c,-

γoρlα καl διio κoρiτoIο. 'Evο α-
n6 τ' αγoρl,α ToU, 9 @φ,μdq, ο_

nοφoiτηoε α,nο τo Γυμvδοlo Tοo
τuλioυ καl onoυδαοε Φορμ,ακευτl
κη oτo Παvεπlοτημlo τωv Aθη-
vιbv. ΔυοτυX6c, Πρlv τελειιi.lοεt
τtξ onou'δ6c τoυ 'π6θοvε. Tοv
Tρiτo τoU γυro - 6vο λε6εvτonοr
δο ωραio-τov 61αοε στα 19τοU
Xροvια. o πρωτoτoκoc γuδc
ToU, o Γειbργroc σUv6Xισε το ε-
μπ6ρlο τoυ . n,ατ6ρo τoυ - dξloc
γι.rl6c κοt καλ6c - κt 6καvε μlο
olKoY6vεια ο,n6 θξl κ6ρεs Kαι δUo
ογδρlο κl δφηoε μrα μvημη κα-
λη, 6vα δvoμo κολ6.

tφlγ6vεrα Δlδοοκdλoυ

(<<Nl[ακεδor,ιx\ Ζωip Φτ6ρ. 1985)
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oτr1ι'ιrg7rj 1ιο.iεμι'νοι 1ιιλοιiο,i.ι, κα(}ιομ6r'ο: οτο τιiτιoιιι;
z'ιiι,τιi οτr1 cριυτιιi ";,iιlιυ οου ι'lλrr oz'oφπrοιrir'ιl

τιt r'φιl"οi zι'?.οιiοε ι,ι τυi7ιlι ','ιrιιr'ο(

ταΞiδι μιzgιi γι(Ι τη\| zιlιqδιιi 7'ιi,.lο: ι'1'z'ιlτιiλr1ι1lη:

οιrtτεg ozoρπιk i1 μουαιxi1 εxεi fi,;iοxεoιr.ι

l(Ll το 1ιιiνι z.rrθιiριξε το. τμιiοι'tπιi τιlι:; ετιlι1ιiιξεοcrι ^,'ιιr τιl τrrξiδι
τιιiοτl..xο.r'1d9ι _ 7.iφι τli (iti:.εlι; μι'οrr οου τεi.."τoι,ιlr,ιz-ιi
';.ιiφιυ ιl'τ'τlJ (Γ(l:τι(i. -τι'i'ετl'1 τ1lιli'οr,ιz.l'1-

*,i(.}ρ.;rl:gιl; z.ι ιιιρi1r'εoιιr oτιl ιil'ειgο

iια 6rjμια :τι{) lilr1ir}. ο.rτ' τη 1'η 1ιιl'z'φιιi. ιiοιt τιο μαz'φιlιi. μιτιlφεi;

- 
'F]?'ιl χαι συ ε;r"εi iοοl: ξι.1ιioει;

ατ?.ιirι,ουr, τιl 7.i9ιι'l στ()ι'( :τειιl'στlκοi': τιυ; ιiλιr πqοδ6θηz'αi,

δε ξητoil' δια.6ατi1ριιl ι:οιi. οι φiλιlι. ο dqlιυταg οου

ιlxιiμι-ι rιο ιjlηλιi iοιυ; ξε7.ιiοει;
(iιldθα Θεi 1ιτlιl :τι!lΞ 1(, οiiμε1tιr. ξε0ιδφιιLοε
να ο' ιιγγiEοιl1ιε. Ζ(Lι τ() ρ.1iφιο δεr' ε(r'ιrι. τιlιlθει'ιi

<<Ι(ι,ιλιzιi: 1ο1xi:> τ 11 (iιi -iει: μιiοα οιlι' τη i,η.αιιοr,ιri

-I- 
7.(/.ι τ(} /_ιrμιi.,,6j'11 ε1rοτοiφει

- 'Γιiοο 'ξαφνιzιi". εiπε αιLι, τιiτε τιlιl μποοτlilοεl
}'Ιιl. δοι1i.ει,ε zιrιιiκi μiοο. τοιl οrrν τ6τε που 6i.α μoι1ιξιr.,' διιrφορετικri"

^,,'ιiρι!ε πiοοl 11 ιιατιιi εxεi οε 6gt'1xιrν ξαπ?'ιυμdνo
οιlt, il0ε7.ε ιι,. zgιrτr1θεi ιLιιi1ιεoιr σε μισoz'αμ.μdι,ιr 7α.gτιir,ια
τριi1ιιriε zο'ι z.ιrρτεροιiοε ιιi] ιιια αiφιγ.1ιl xαρφιυ1ιiνr1 οτl1ι' κιl'ρδιιi.
τιοτ/l: ο' ιrι'τιi τοι' τiοτειilε <TαΞiδι lοlr]:>

l'ι(Ι τα φ(/.\,τ(|l.αιι'tι.το. τιir'τιι Ξrr.νιL','1r111'1;i'1' - 
t 

-y'ι\:τιl.tr,.ι'' 1ιiριαΙo.l, ι'7ιυ iτιr ι\9ιiμrl

1ια. ιlτi'1ρ7cιr, ιιιιz1li: z'cιι οτεr'ιi:

oτιl z.με6ιiτι ιr.τ1xiομει'α Ξετηδοriν ,lοι'r'τιlιiφευτο; 6αδiξιυ
_]rυμr,ο οε ουr,,ιr'τιliτlαr' τdr'τιl.- ιiλi.ιlτε

τri r,{,7"τα ιι'ΟiΞ διιι.,,ιlιiιρετιιι z.αθαr]ιi ειιτ,,ο: ιιιtt,

oε ξα.;ρι,τr'ιliι, uf7ρι το 7.ιiοα1ιιr ιii.i.ιiτε

τ6τεg το δi1τηr.ε; ιlο?.ιi: oε ιlμι7.i'ιilδη i.i1ινl1 7'ιir'εται
oιιι,y'tiτι αr'ατtiφευzτο zιLθιομii'ιl 0α ιιε f_iρεi; r'ιι τεριιιiι'ι,l
τιιiρι.αξε; οιιυπl17.tl- τα πgιiγμrrτιi οου (iιrιοτιxιi: να τgi7,ιυ

1-ι.ετειυ.ρiι:τηzε; οτtl 6r,οι^,,ιια τι}ζ π1lρτrr: τοι'ιlυρrrr'6 l" αi'γiξιl
zιιι ιiι,οιξεΞ ιιiοα οε y.ιioιιο r" rrναl.ιbr'ομαι

τt1 θrii.αoοα. lJ' ({l!τιΖQirσειΞ... d7'ιο dι'cr δρ6μo να διαfxil
<<Κrrθιbg τα φαι,τιioιιατα ξεπ'ιiδοι1ιr> μι67'ρι γα φτaσ(υ οε αir'cι' <<TαΞιδιιi:τr1;.>

(T6πο9 διαμον{1; Aλ6αγiα
[li"λψ, ι y"i11 ΖαταγUJγliζ )

εioαι διαφοqrετιz.6g

ντφοπi1 z"α.ι πεgηφιiι,ια
αγασαil,ε ιζ Ι:}'?'ι1δα

/rταν αυτι'1 ^7&ι'εται

ξεiμπixιxo χοQειΕιζ
τιδρα xoιτιig τον ουqαν6
ioτεφ τo 1"ι'ψα αφoυγr-qdξεoαι

1ια αιποi δε λογαρι1ιζουν
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ιlρ116itγ μεΞ απ' το π}.tθοg

0ι1ιιiμο.ι το ?Ξ'εcp<}.ilι oημιiδευαν
τcr π6δια' πιi.oxιξαν \'α συγκQατliσουγ

μα εοi, 1t?.ο zαι 7.1lρευε;
πα.τρiδα 16ρευε9
7.ι α: ιι'l'l\, τl1 γνιbριoεc
ιιε τo σταυQ6 oτo 7'fρι
ιαι τα μαxρui σου τα μαi'λιιi-
στη ^/η αxουμπιoμ6να.

<<Mαxριν{ ΓΙατqiδα'>



Tu υβρilπ μετuΙι[ εlδι1υ (lxΗΤrr$pEG!Fl[} uπ n ουμlolln

T0ι,g οτn ο0vlρ0υ]l lευδοollομiu.

llθn υπoιιεiμευll - υθ0 εiln nu0πιilυ

Tα υ6ρiδια μεταξι3 διαφ6ρι,:ν

ειδιilν, τ6oο oτη δεvδρoκoμiα, 6-

σο και oε dλλα ε[δη φυτιilν, εiναι
ιiλλοτε πρoi6vτα τηg αΦ,ρcirπινη{

επ€μ6αοηq και ιiλλoτε δημιoυρ-

γημ'ατα τηq iδιαg τηg φ0αηg.
Σκoπξ τηq δημιoυργlαg αι.lτcirv

τι,rv υ6ριδiωγ εiναι η μετα616αoη
επιΘυμητιilν xαρακττiρ<,;ν απδ €vα

εiδog αε €να d,λλo, { o oι.lvδυ.α-

ομ'6q 1αρακτ{'ρωv α'π6 δυo { πε-

ριooδτερα εiδη αε μια υ'rεργ€vε.
τι'κi1 δεξαμεvξ γ6νωv. Η μεttrδο-
ση f(.χ. αvτof1g oε ε1Θρo69 και
αoθ.€vειεg απ6 το €να εtδoq οτο
<iλλo εivαι ιδιαiτερα επιΘυμητf1.

Ακ6μη πoλλ€g φoρ€g τα υ6ρ[.δια

αυτ& ε(ναι xρξ,αιμα για την εξε-

ρειivηoη τηg ,oυγγ€νει'αq και τηζ
καταγω'γηq τcοv ειδιbν.

To πρcirτo ,τε1vητ6 υΘρiδιo με-
ταξ6 ειδ<ilγ fyιvε τo Ι76,0 απδτoν
KO]ELREιΙTER και πρofλθε οcπ6

τη διαoταιiρωoη μεταξιi των ει-

δ,ιilv ΝiCoTΙΑNΛ RαSTΙCΑ X NΙ'
coΤΙΑr}ΙΑ ΡΛrNΙcαLΑTΑ. Απ6 τηv

dλλη μεριιi η φnjoη' &γvωατo'π6'
T€, δημιο0ργηoε το γvωoτ6 ωζ

μo$ρo ξ πορφυρ6 6ερiκoκκo, φε-

ρ6μενo ωg ε['δog με την oνto1.ιααiα

<ΡRαΝαs DASYCΑRΡA> τo oπoio
καλλιεργεlται στo KASttMlR' Τo

υ6ρiδιo αυτδ πρo€κυιpε απ6 τη

φυαικf1 διαστα0ρΦση κoρoμηλιdg
(ΡRαΙ{ls οER.ΑSΙFERΑ) και 6ε-

ρικoκκι*g (mαΓ{αs ΑRMENΙΑ_
CΛ). Ανι1μεσα στα υ6ρiδια μετα-
ξ, ειδδy' ιδιαitερo εvδιαφ€ρoν

τιg τελευταiεg δaκαετiεζ παρου-

oι&ζoυν τα αμuyδαλoρoδdκινα.

Aμυγδαλoρoδiκιιlα
(PRαNαδ ΑMYGDΛLαS x PRα-

NαS ΡERδΙCΑ). Τα υ,Θρiδια αυ-

τιi διεδραμ<iτιoαν και Θα ουνε1l_
σoυν γα δια,δραματiβυv €vα πo_

λι1 οπουδα1o βλo οτη δεvδρoκo'

μiα τηq Xιilραq μαg, αλλιi και
oτιg δεvδρoκoμiεg πoλλ<bγ 1οlρtilν
σε παγrκ6σμια κλiμακα.

To πρ<irτo αμυγδαλoρo,δ<iκιγο

του XρησιμoπoιηΘηκε oτη δεvδρo-

κoμiα, εivαι τo πoλ6 γνcοοτ6 oτη

μΙφα μαg <GF 677> {τζL iη 617).
Eivαι €γα φυoικ6 υ6ρi$ιo' τo o_

ποio αγεκdλυι|ε o Γι1λλοξ ερευνη'

Φc n' BERNIΙ'IARD oτο Στα9lμ6

τηg GRΑΝDE FERRΑDE τηg Γαλ_

λiαq το 1965.

Δυo 1ρ,6vια μετ*, ειαη1Θηκε
στη 1tilρα μαg αrι6 τo Γεωπ6νo

τoυ Ι.Φ.Δ. κ. Γ. Συ'ργιανν[δη, o o_

πο[οg και €κανε τιq πριilτεg oυ_

ατηματικ€q και αξι6λoγεg μελ€-
,τεζ για την αvτoψ! τoυ oτη xλcb_

ρωση τoυ αιξρoυ και oτιg αoΘ€-

νειεζ επαναφ6τευoηq. oι μελ€τεg
αυνεxioτηκαν με τη ουνεργ'αo[α
του Mπεvακεioυ ΦυτoπαΘoλoγικoli
Ιγoτιτo6τoυ για τηjv αwιμετrirπι_
ση τηζ φυτ6φΘoρα9 οτηv oποiα
παρoυoιιiζει .μεγtiλη ευπdΘειοι.

Χdριg σ' αυτ6 τo υ6ρiδιo πoυ

xρη'oιμoποιf1Θηκε οτη 1δρα μαg
ααν υπoκεiμενo ρoδακινιιiq, αντι_

μετωπioΘηκε oε ,μεγιiλο Θαθμ6 τo

oξδ πρ66λημα τηq 1λ<i,pωαηg' (κι-

τρiνι,oμα) των δ€vδp*,lν πoυ oφεi'
λοvταv ατηv €λλειψη oιξρoυ. Η

αvτoxi1 του oτη 1λιlrραrοη εfναι

Toυ
J[nμ. Κ. ΣτυλιαvΙ'δn

επ. Ι[) ντoΦ Ιιrοτtτoιiτoψ
Φυλλο66λων Ι1€ιlδρωιr

διπλι1oια εκεiνηq του oπoβφυ-
τoυ ροδακινιcig'. 'Evα δε6τερo πιo'
oo6αρδ πρ6Θλημα πoυ λΦΘηκε με
τη XPηση αυτoΦ toυ υΘ,ριδioυ' ε[-

ν,αι η επαvαφδτευαη εκριζωΘ,€ν_

των ρoδακινε<bνοrν με ρoδακινι€g'
'Eται x<iριg o' αυτ6 τo υ6,ρilιο
€γινε δυνατf1 και η εφαρμoγf1 τoυ

πρoγρ&μματog αναδι&9ρω,σηq τωγ
πoικιλι<bν ρo,δακινι&q πoυ πρ6-

σφατα oλoκληριbθηκε.
F1ετιi απ6 την τ6oο επι'τυ1ημ€vη

XΡηiση αυτoιj τoυ υ6ριδioυ, oε πoλ
λ€g 1cirρεg €γιvαν και συvε,χιζoυv

να γlvovcαι πρooπιi9ειεξ για τη

δημιoυργ[α τε1vητιbv υ6ριδiαrν α-

μυyδαλoρoδακιvι&g χωριc τα μει'
ονεκτi1ματα πoυ φ€ρει τo GF 677.

Στ61o9 6λιον τωy πρoγραμμιi-
τωv υΦρξε η δηιμιουργiα αμυ'

γ'δαλoρoδακ[νιον λιγ6τερo ευπα_

Θ<iv οτιg φυτδφΘoρεq, ανΘεκτικι1lν

στoυζ νηματιirδειg, και στηγ αρ-

γυρoφυλλiα, αvΘεκτικcirν ατην ξη'
ραοiα του εδι1φoυξ και με υψη'

λ6τεpo πoooατ6 ριζoΘ6ληoηq.
Γαλλiα, Ιoπανiα, Eλλ<iδα, Ιτα-

λiα και oυγγαρiα, εiναι απδ τιζ
κυ,Pι6τερεζ χιbρεq πoυ αo1ολf1Θη'

καy και αο1ολoΦvται με τη δη_

μιο uργ iα,αμιl'y''δαλo ρoδακiν<ον'
Παρdλληλα oυvεx[ατη'κε και η

αvαζf1τηαη φυαικ6v υ'6ριδ[ων.

Στη 1rilρα μαq, oτα πλαiαια εvξ
πlρoγριiμματoζ τoυ FΑo' (oργ'ανι
ομδg τpoφlμων και Γεωργiαg υ-

παγ6μεvog oτον O.Η..E.) to t984'
oι Γεωπ6νοι τoυ l.ΦΔ. κ.κ- Toι-
πoυ,ρlδηq K. και Χατζηχαρiαι1q Ι '

επεαi1μαναv €vα τ€τoιo ι}ιxoικ6 υ-
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Θiρ!διo oε oρεινf1 περιo1η τηξ E-
oρδαiαg και τo oπoio, απ6 τα μ€_

1ρι τcilρα ατoιxεlα που πρa€κυ_
ψαν απ6 τη μελ€τη τo,υ, παρουσι-
ciζει εvδιαφ€ρov, ιδiωg στov τo-
μ€α τηg oμαλ{q .πρ6σληψηc των
διαφ6ραlν θρεπτικdrv οτoι1εitlν
ι(αι σ' ,αυτ6γ τηg δε6τερηζ επα-
ναφ6τευση9. Φ€ρεεαι με tα στoι-
1εi.lα ΡR ao4/84.

Απ6 τo 1973 εφαρμ6ζεtαι ατo
Ι.Φ.Δ. €vα πρξραμlμα υ6ριδι-
oμc0, απ6 τo oπoιo δη,μιoυργf1Θη_
κ€ και δoκιμ<ioτηκε €vαg σημαντι
κ6ζ αριΘμξ αμυγδοολορoδακ{.-
vων, αττδ τα oπoια μθ1ρι τ<ilρα ξε-
1ιbριααv δυo, ,ατα οπoiα 6,μω9 αι.,l-

vεχιζ€ται η €ρευνα. To €vα φ€ρει
τα oτοι1εiα (K"Ι.Δ1> και τo <iλ-
λρ τηγ oνoμαoiα <<Στυλιαviδηg
K'). Koιv6 1αρcrκτηριο'τικ6 i(]αι

των δυo εivαι η ,o;trετιxd ειiκολη
ριζo6oλiα τoυq. To <K.Ι.Δl> €δεr
ξε πoλιi θετικ& στoιχεια γι,α τηv
αvτιμετdrπιoη τωv πρo,6ληlμ&των
τηg δεθτερηq επΦvαφΦ{€υσηq, δη_

λαξ μετ6 τηv εκρζωαη ρoδακι-
γεcbvαlν ,!oυ €χoυν oαν ιl,ττoκε[με-
νo τa GF 677,

To <<Στυλιανiδηζ Κ> φαiνεται
6τι παρoυοιdζει μξv{iλη αvτo1f1
ατην ξηρcrαiα τoυ εδdφoυq και
για τo λ6γo αlτ6, δoκιμ&ζεται
σαν μπoκ€ιμεvο αμυγ,δαλι<ig για
ξηρικ€g καλλι,€ργειεζ. 'tlδη τo υ-
πσκειμειlηo αυτ6, oυ,μπερελξφΘηκε
σε πειραματικoξ π€vτε χω,Φν
τηg Eυροlπαiκξg 'Eνωoηζ σε 6να
,κoιν6 πρξραμμα. Πρooδoκdται
Φτι κατ&λληλα αμυγδαλoρoδdκι-
vα Θα αντικαταστηoουν προoδευ-
τι,κd ααv ι.rπoκεtμ€νlα τα μ€xρι
τrilρα 1ρηαι μoπoιo$ μεvα oττoρ&φυ-

τα αμuyδαλιdg, γιατi 6πωq cτr€-

δειξαν εργΦkζ oτηv E}ιλ,&δα και
Iαπαv[<r, αυτd παρoυoιζoυv ,με_

γαλι1τερη αvτo1{ στηrv €λλειψη
εδαφικf1q υγρασιriξ. Παβμoια
gργααiα δημιouργtαg αμυγ6αλo9

ροδακivcrv qrπΘεκτικrirν, ατηγ ξη
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ραoiα, με διαφορετικ6 φυoιtc* γε
vετικδ υλικ6, €γιvε και oτo !ιrατι-
το0τo Δεvδρoκoμiαc τηq zΑRΑ-
cozA τηg lcrπαvi,αg.

Στην περ'ιo1f1 τηg ZΑRΛQOZΑ,
θηρικ€q εκτιioειg μ€τριαq γovιμ6-
τηταq και με 6ρo1oμετρικ6 ιiψog
'μ6λιq γoρω oτcr 3,O0, 1ιλιooτ&' α-
ξιoπoιo6νται με κοΦ"λι6ργεια α-
μuγδαλι&g με τη 1ρη,αη αμυγ,δα-
λοροδακlvιoν σαγ υπoκε1μεν,α.

oι oΦγγρoι' αvτi για την αμυ_

γδαλι& oτιq δι,αoτcιυρcboειg, 11ρη.
αιμoπolηoαν €vα dλλo αυγγεv€q
εlδog, τo <ΡRΟNUδ DΛvlDΙAΙ.ΙAΣ,
το οποio Θεοrρε[ται eυg πoλ6 αν-
θεκτικ6 στoυζ νηματιiδειg. Απ6
τιg διααται4ρd,,σειq αυτ6q επελ€-
yει €vα υ6ρiδιo με τoν κΦδικ6 α-
ριΘψ6 41-4-2l , τo οποio αρry6τερ,α
τηρε τηv οvoμαolα CΛDΑMΑN
ΑVΙMAC, Aπ6 εργαα[εg πoυ €γι-
γαν π<iνro o' .αυτ6 το ιvιoxε[μεvο,
κυρ[<,rg απ6 Γdλλoυg ερευνητ€g,
6ρ€θηκε 6τι ε[γαι ,ανθεκτικ6 oτη

φυτ6φ8ορα. Στη x<ilρα μαζ τo υ.
Θρiδιo αυτδ ειαξ1Θη;κε το. 199l
και f1,δη 4ρ1ιαε ν,α μελετdται.

Tα αμυγδαλoρoδ&κιvα εiναι υ-

6ρ[δια γ6νιμα cryεδ6ν ατο oιjνoλ6
Tουξ' καρ/rtoιporpoιiν πολ6 πλoιjtrια,
αλλ<i oι καρπoι τoυζ δεv ειναι
καταλληλoι oιiτε για καταγ&λΦ-
ο'η, o0τε για πoλλατλασιασEικ6
υλικ6.

Σπdνια παρoυαι&ζoυν αdρκα
λtyων xιλιooτtilν oι κ(rρποι τoυζ'

η oπolα oυvξΘωq 1qρακτηρiζε-
ται απ6 oσμη πικραμυγδ&λoυ.
Για πoλλαπλαοιααμ6 δεν ειιrαι
κατdλληλoι oι oτι6ρoι, γιατ[ δi.
voυl, πoλ0 αvομoι6μoρφo, υλικ6.

Aμυγδαλoδαμ&roκnνα
E,iμαι μια δειiτερη κατηγoptcι

υΘρrδlarν μεταξιi ειδciw και τα o-

πoiα πρo6ρ1oνται αγπ6 τη διαoτο16

β.}ση τηξ αμημδαλι&q με τηγ κo-

ρoμηλι6 { με υΘρiδια α.'τfiq. Πρo
oρισμξ ωrtcbιl τrοv υtΘριδ[toν ε[-

vαι να Xρησιμoπoιη€o$ν κατ' αρ-
1ξν oαv υποκε{,μεvα τηg αμυγδα-
λι69 για εδdcφη με 6αρει6 μη,1qα-
νικξ o0oταση και τα ortοια σιJγ-
κρατo0v περiααεια υγrρεroiαg. Αλ-
λ<i και ααν υττoκε[μενα ρoδακινι-
cig με αvτo1ξ στιζ παρΦrιdcνα} συv_
Θfικεg, καΘcbg και αντo1f1 στη

xλτirρωαη τoυ αι,ξρου μεγαλ6τε_
ρη εκεiνηg τηg ρoδακινι&g. Μεγ4-
λη εργαoiα €γινε γιjρc.r ατ16 τα
υ,Θρ1δια αυτd oτo ΣτοοΘlμδ Jvlεαο_

γι'ακfg Δεvδρoκoμlαq ατο MoΓlT-
FΑ\lEir τηg Γαλλ[,αq, απ6 τoυq Γε.
cοπ6νoυq GRΑSSELLY και o,Ll_
vlER. tΙ εργαοiα ιiρηιαε τo l98σ
και τo Ι 987 αγ'ακo,ινtirθηκαν τα
πρci:τα απoτελ€oματα. Φαlνετcrι 6-
τι τελικιi εκτξ απ6 τoυξ παρα-
πdνοr oτ6xoυg επεtε$χΦηκε και
μια αρκετd με'γΦλη αvτoxη τG}v

υ6ριδ[ωv αυtcbν στoυq βκητεg
τoυ εδdφουg' 6πωζ oι φυτ6φΘορεg,
oι oηt}ιρριζi.εg' τo 6ερτια[λλιo,
χαρ,ακτηριστικd πoι.l κληρoνoμξ_
Θηiκαv απδ την κoρoμηλιd. 'oλα
τα επιλεly6ντα αμυγδαλoδαμd-
σκηvα oτov πqραπdνω ΣταΘμ6,
ειιrξ1Θη,καv αtην Eλλdlδα.

Στη 1chρα μαg €να αμιryδαλo-
δ'αμdoκηνο, φuoικ6 ι.lΘρiδιo' 6ρ€-

Θηκε ατην περιoxf1 τηg Αττι,κf1q α_

π6 τoν ερευvητf1 Γεαrπ6νο Ι. Πρo-
κoπ[ου. Τo υ,6ρ[διo αυτ6 φ€ρει την
ovoμαoiα <Λμυγδocλo,δαμdoκηvo
Πρoκοπ0oυ>. Τo υ6ρiδιo αυτδ με-
λετιiται τ,6oo oαv ιlπoκεiμενo ρo_
δακιvι&q, 6αo και oαv υπoκεilμενo
αμυγδοΛι69. 'E91ει τo μεγdλo
πρoσ6ν ,&τι παρoυσιζει πoλ6 μι-
κρη ευπdθεια oτιg φυτ6φ,θoρε9.
Tα αμυγδαλoδαμ&oκηιlα δεν, εt-
ναι γ6vιμα, δεν παρdηyoυν καρ-
τιoιiq, γιατ1 ξoιnl dνθη ατελf1 xαι
δεν πqρdγoυν γιiρη.

Ρo,δακιvo6αμdoι<ιιvα

Eivαι υ6ρ!δια olryγεt πρoξτα
πρoηγo$μεvα, κατ&λληλα κυρ[ωg

γιcr υπoκεlμειtα ροδακιvυ&q, 0σΦξ
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xαι. δαμ.αακηνιft. 'Evα τ€τοιo υ-
6ρiδιο.ειαξ1Θηκε αττο τη Γαλλiα,
δοκιμ<1oτηκε σcry υττoκεiμενo ρο_
δακιvιι1g oε υγρ6' <nlvεκτικ6 fδα-
φoζ με πολιi καλ6 wτoτελ€αμα_
τα. T€τoια ιrπoκεiμεvα iαωq πρ€-
πει vα δoκιμααooriν oε τιoλλ€g πε-
ριo1€g, 6πωq π.1. oτηv πμbηv λi-
,μvη' Γιαwιτotirν' 6ττoυ επιxρατo$ν
συv9ξlκgg ααφυξiαg, αλλτ1 κα'ι
1λιbρωoηg λ6γτ,l oπαρξηξ qo6ε_
oτioυ (μιiργα) ατo 6δαφοq. oι
Γ<iλλoι αγαφ€ρoUν την 6παρξη δυ'
oκoλiαg ,ατη δημιουργlα τθtoιωv
υ6pιδicοv, 6ταν ιδiτ,lg χρησιμoπoι-
εΙτo αι-lγκεκριμ€νo δαμτioκηvo,
γveiατ6 μ€ τηv oιloμαolα {ΙνιYRΛ-
BΙ>. Avτ{θετα στην Ιααταν(α δη-
μιουργoι3vται oxετικ* Φκoλα φυ-
εrικ6 υ,Θρtrδια ρoδακιvι*g - κορo-
.μηλιdq,. Σε €γα φυτ<iριo ρoδακι-
νιαξ στο Ιvοτιτo6το ηq ZAiRΑGo-
ΖΑ rtαρατηρξ,ααμε €vαν αριΘ,μδ
τ€τoιωv δεvδρυλλiωv, 

'τoυ iταv
φυouκd u6ρiiδια.

Aμuγδαλo8gρiκoκκα
'E1oυv δημιouργηΘεi κυρiωg

oτιq ΗΠΛ oε πoλ6 μικρ6 αριθμ6,
με oκoτι6 vα χρησιμοπoιηθo$v ααv
ιiπoκεlμενα σε ξηρd( αο6εoτι3δη
εδ'ιiΦηi. ΩοτΦαo η χρηη τoυg δεv
πρo1cilρηαε, κυρiωg λ6γω τωv με-
γιtλωv δυακoλιιilv πoυ ι.rrι&ργoυv
οτον τoλλαπλασιασμ6 τoυζ.

'oλq τα υ6ρiδια πoυ αnrαφ€ρΘη-
καv μ61ρι τιilρα, 14ρηοιμoπoιo0ν-
ται απoκλειατικd oαv υπoκε[μενα
και πoλλαπλααιξovται Φy€v6ξ,
,με μοαxειiματα η μqριoτ<Ιrμαtα.

Υπ&ρ,1ει 6μω9 και μια dλλη oει.
ρ* υ6ριδ[ωv, τα oπoια θ1oυv oαv
προopιoμ6 τηγ παρ(yα}γη καp-
τιιirv.

Τα υ6ρlδια αυτ* τ<τ oπoiα πρo-
€ρ'1οvται κυρiωq απ6 τη διαατα]-
ρ{οση τηs 6ερικoκκιdg με l) την
Ιαπαrvuκf1 δαμrιακηνι& (PRUNαS
sΛLΙcΙNA), 2) τηv ιιορομηλι*
(ΡRaΝαs οE]RΛ"SΙFERΛ), 3) ω

PRζΙI{αS rηαΝsoΙΙΙΛΝΛ, rαι il) τo
PRαN{JS sΙMol{Ι Ι, χρησUμortoι.
o0vται για τηy παραγωγfi κqρ-
πιirv για καταvιiλωoη.

'oλα αυtιi τα εiιδη' καΘ<1g και
η 6ερικoκκι6, ε[γαι διπλoειδd1

με 2 X : I,6 χρ{δμoοιirματα xαι
παριiγoυv με τη 6ερικoκκι<i γ6vι-
μα υ6ρ[δια. oι διαστΦ.rρd)σειq
αυτ€q €1oυv π<iγτoτε oαν μητ€ρα
fuα απ6 τα παραπtlνω ε(δη και
oαv γυρεoδ6τη (πωτ€ρα) τη 6ε-

ρικoκκιd. Πρog τηv αντiΘετη κα_
τεΦΘυναη η επιαηy1αv6μεvη ,σταυ

ρoyονι,μoπoiηοη ε(γαι ελξιατη €-

ωq μηδεvικr!.

Tα υ6ρ(δια απ6 τη διαoτα)ρω-
ση τηζ Θερικoκκι,ιξ και τοry δυo
ειδιilν δαμαoκτγvιfg (Ιατtιoνικli
και κoρoμηλι*) 'Φραν διεΘvdrc
τηv Λγγλι'xξ oνoμαο[α tΡLUtl-
cοτD' (πλ&μκoτ), πoυ owτ[θεtαι
απδ tη λ6ξη ΡL{Ι{ν1 : δαμ&oxηγo
και τo' τελευταio τμημα <ιQOrT>>

τηq λ6ξηq AΡΙRlclσT : θερ[xoκ-
κo.

oι επιατξμοv€ζ 1ιoυ αryoλ{Θη-
Χαi με τη δημιoυργ(α τ€τoιωγ υ-

6ριδiων εivαι τtoλλot. Π,ριirτοq,

αλλιl 'με εvτελcirg εμπειρικ6 τβ-
τιo αqtroλrtξκε τov παρελ06ντα
αιιirνα o LUTIiER EαRiB/\ΝK.

Πιo oυoηματι.κG αα1oξθηκαν
o ΗAΝEE,}I (lgοE) στη N6τιαNτα
κ6τα, o }1ENDRΙQKSOΝ (!9Ι9)
οτηv Kαλφ6ρvια, oι FlΙΦlζΙRΙΝ
και VAVILON (lo48) ατη Σo6ιε-
τικf 'Evωoη.. Ωoτ6oo τα αrτoτελ€-

σμαtα τωv εργααιιilv 6λcον α,rτcirγ

τGrv επιστημ6ιaatv υπfρξαv χωριζ
αξι6λoγo πρακτικ6 εvδιαφ€ρον.

To €τog Ι 976' [σωq εivαι €ναq
oταθμ6q οτηv τtoρεitr cιιrι:ιilγ τωv
εpευvιirv' 6ταv o D. R/ηMIηΙΓ{G πα-

ρoυαiααε κατ& τρ6πo εμfιsρισια-
τωμ€ιlo τιg εργαotεg toυ, oι oi!o[-

€ζ και €6αλαv τo δ^.ιr* ΘΦει οτιζ
oωoτ€g 6ι1αειq.

lξια αττ6 tιg Θααικ€g διατιια!rιb-
o€iq του RAριΙηΙΓ{G ε[vαι 6tι τα

υ6pΙ.δια πoυ πpο€p;trovται απ6 τηv
κoρoμηλιd εiγαι πιlo γ6vιμα απ6
αυτ<i τ.ηq Ιαπωvικ.{g δαμαoκηνι-
ιiq. Αλλd και κατd τη φdση των
διασταυρdrσε(rγ, τα πoooοτd τηg
σταυροyovιμoτιoiηοηig η9 κoρoμη
λιιig με τη] Θερικακκιιi εivαι υψη_
λ6τερη ,απ6 τα αντ(;ατoι11α τηζ Ι_
απωviκξg δαμαoκηvιι1g.

Eκε(γo 6μω9 πoυ φαivεται 6τι
€1ει μεγαλι}τερη oημαoiα, uδ(ωq

για η χd)ρα μαζ, εivαι 6τι τα
δ€vδρα τηξ κοPσμηλιfq εivαι πιo
αvθεκτικ<i σε Qυo αo6αp€q αοθ€-
vειεζ ,Krυ πληττoυν η 6ερικo,κκu&
και τη] δαμαoκηvι6. Λυτ€g εiναι
η iωαη SιΙΛRKΛ (lΣ&ρ,κοr), πoυ
πλξττει και πολλ€q φoριEq κατα_
ατρ6φει τoυq καρl,!o$g 6λτ.lv τωv
ειδcδv τηg δαμαοκηvιιiq και Θερι.
,κακκιdg και τα μυκoπλdαματα,
πoυ πpοo6<iλλoυv τη 6ερικoκrι&
και τηv Ιαπclvικf1 κυρiωg δαμ*
oκηνι&. Παρ' 6λα 6μα19 ω..lτd τα
τιλεovε;κτf1μqτα τηq κoρoμηλιdq, η
χρrlση τηq δεv oδηγεi oτα επι.&r-

μητιi απoτελ€oματα }dγω τoυ μι.
κρoιi μεy6Θoυg τoυ καρπof τηg.
To πριilτo, 6,f1μα για ηv επ[λυ'ιτη
του πρoΘξματoζ ε[ναι η αιlζη-
τηση και εξεf,ρεoη ατ6μarv κoρo_

μηλιιig με 6oo τo δυvατ6v 
'!o μξ!

γ<iλoυg καρτιo$q. To δει1τε.ρo πιo
απoφααιoπ<6' αλλdc μακρoγρ6vιo,
εlναι η δη,μιoυργiα πριirτα υΘρuδt.
ων μεταξ0 κoρoμηλιdg και μεγα-
λοlκ<iρπωv πoικιλιιirν Ιcττωvικ{q
δαμαoκηνι&q, και εν αυvε1εi.c η
διαατα6ρωαη αιrτ<ilv τcοv υ6ριδi.
tJν {Ι€ tη 6ερικoκκιd. \ltτιiρ1oυν

Φμερα πoλi αξι6λογε9 τωικιλ(εq
Ιαπωvικ{g δαμ,αακηνι8g, πoυ με
το 'εξαιρεtικf μεγdλo μ€γεθoq
τωv καρπιilv ioυg tαωq δ<irooυv to
υλικ6 πoυ'0α oδηη/rioει στη δημι-
ouργ[α αξι6λoγωv πoικιλιιilγ ΡL,U-
aηcoT.

Για τξ xΦα μαc και μια ακ6-
μη πρoUπ6Θεαη ειγαι α'ιαPαιτη.
τη. oι πoι,κιλtεζ 6ερικoκxιdq πρ€.
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τrει vα εiναι αvgεη<τι'κ€g ατην iαl_

oη slA,RKA. Τ€τoιεq πoικιλ(εg €-

χouv επισημαvθε[, αλλ& xαι δη"

μιοuργηΘεi ατο Ινoτιτo$to (fuλ-

λo66λωγ ΔAδρων.

Tο ΡLUJηCοT qεν εiναι μ6νo
προΙoγ erι€βααηq τoυ αιrΘρ.iiπoυ'
αλλ& κqι δημιoι1ργημα τηs Φ-
αηq. Ε,κτξ αlτ6 τo τ!oPφι}Φ Θ€ρι-
κσt(κo τoυ Ι{λStΙΙξΙR, αvαφξρεται
ατt6 τoν RAIνIJξΙNG, 6τι oτo q/ρ6-
κτημα τηq Γεοrρηyικfg Λκαδημiαq
τηζ MoλδαΘi'αq' δημιoυργf1Θηκε
'με φυoικ6 τρδττo €γα PLσMCOT.
E'iqηc oι ερευν'ητξ τηq oμdδαg
Mεαoγειακfq δεvlρoκoμlαg κ.κ.
FELΙΡE τoυ Ινατιτoιiτoυ τηg ZΛ-
RΛGOΖA τηg loτιαviαq και GRΛS.
8ELLY τoυ Ινoτιto0τoυ MσTF'A-
VΕT τηg Γαλλιαζ, Θκτελιbντ<ιq ε_

ξερειlvητικ{ απoατoλi oτo Πακι-
oτ&v, Θρfiκαν €γα Ρ|-UMCOT' τo
οπo(ο ,&ταrg φαirεται ε[vαι πpoΙ6v
διαoτα6ρ<,roη9 lιoρoμηλιdg με 6ε-

ριt<oκκιd. To υ6ρiδιo αuτ6 ειαf1-

χ0ηκε ατη 1<bρα }ιαq τo l99η κΦ
τ& ττ1v eπtoxψt μαg oτηv l<πια-
γ[α.

To Ιν'ατιτoΦτo ιλrλλo,66,λ<ov Δθγ_

δριοv ξεκ(vηoε τo πρξραμμα δη-

μιoυργicιg ΡLαMcoiΓ τo 1990. Γε-
ωτdrlrrg γεvετιoτf1g τoιl ΙΦ.Δ. rτf1-

γε στιq }ΙΠΛ 6ττoυ εvτ1,μεβθηκε

για τιq πρΦyματo'ωιor3μεvεg εxε[
ερευvητικ€q εργαo[εg και Φερε
oτηv Eλλ&δα 6,τι α€Φλογo ε[μ
,μξρι τ6τε δημιoυρryηθεi. Ιf,€μlι
τ<ilρα δεv παρ{1θηκαv καρτωi
ΡLαMcoT στη χdrρci μαg. 'Ιοr,rg

τo 1996 αρ1ioει η πα'ρα'}/ωγη.

Tο ΡLQ{ξCOT ε[r,αι €vαq πολι] e,
ξι6λoγο9 καρπξ με γε'3η και d-

ριομα 6εριx6κκoυ l(αι υφΦ ο{ρ
xαg δαμαoκfνoιl. O,ι δι.&φορεq πoι
rι;λ[εg μπoρε1 vα αrριμζoυι, κατt
τη δι&ρκεια oλ6rληρoυ τoι, rd\o-
xαιριoιJ, crκ6μη και μ€oα στo φΘι-
ι16π(0ρo.

Ωoτ6oo τo PLσΙιiGoT δεv 6Φa-
σε ακ6μα οτo eπtτιεδo εκε{γo ι,α
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διεκδικf1αει δυvαμιxd μια θ€oη α-
νdμεoα ατcr dλλα εtlη oπι,lρoφ6-
,ρωv ξ€vδροrν. ξειζoνται και tλ-
λεq προcrττΦΘειεq και dλλη 6ρευι,α
xαι πo}λι! υπoμoη για γα ε'Ξιτ€υ

1θεi μια πι(} βε;/Φη 6ελτtιοαf
τoυ, ιδ(ωq oτoν τoμ€α τηq αττoδo-
τικ6τηταq τωγ δAβρι.lν κ<rι τoυ

μεγ€9ουg τωv καρ'αbν. Στην πρo_

oτοdθεια αιlΦ τo l.Φ.Δ., με €να
δικ6 τoυ πβγραμμα' μελετημ{νo
t(αι πρoσαρ1ιooμ€νo σtιq συγη.
,κ€q τηζ 1tbpcrq μαξ, 'ιoυ 

εiγοrι ε-

ξαιρετικd ΦΦιερεtg και <rτηριζ6-

μεyo σε μεγdλo 6Φμ6 σε πρoσE-
xτικ& επιλε,γlμ€ιro γενετιx6 υλικ6,
Θα oυμμεπΦo1ει ενεργd. Για την
cbρcι το PLαΙηcoT μπoρεi vα εtναι
δ€vδρo τoυ oιxoγεγ€ιακo6 δεvδρ6-
,κηπoυ, f1 xαι ενξ μιxρoιi επιXει-

ρηματι.κo6 οποrμbνα, 6χ, 6μrζ
για ευφεiα εκμετ*λλευoη.

Πριv κλεlooυμε τo Θ€μα, Φα α-
vαφερ$oriμε αε €νg ακ6μη υ6ρt-
διo, τo oπoio πρo{λΘε ατ16 τη δι-
αατοα}ρωοη τηq 6ερικoκκ*9 με τo'

εlδoq PRαΝUS ΙηαrisoirΙΛNΑ.
]ξια πoικιλ[α τoυ υo,pιδtoι.l αιrrcιi
πoυ ξeι οε μεγ&λo ΘαΘμ6 τα xΦ
ρακττ|ριστικ& τηs 6εριxoκιιξ,
φ€ρεται δε o11$6v σε δλ€ζ τιq 1ιb.
ρ€ζ σαy 6εριxoκxιd με τηv oιλoμα-

oiα <STELLΛ> (Στ6λλ<r). O καρ
πξ τoυ υ6ριδioυ Φrτoιl θ'11ει ξαt-
ρετεζ oργqιroλτpιτικ€q ιδι6τητεq'
αλλ& δεv πρoοιφ€ρεται για εμ'τo-

ρiοr, λ6γ'ar του, μικρoΦ τoυ μεyt-
Θoυq και ηc μΦαηg τoυ od,ρ'

καq. To υΘρiδιo 6μι.lq αυτ6, ατ6
εργαo[εg πoυ €γιrrω oτo I.ΦΔ.
Φ6Θηrκε &τι ε}μαι qιfεκτιx6 oτη

iooη SflAiR[il xαι 11ρηoιμoπoιf1'
Φ1κε oαιt γενετικ6 ιλικ6 αε πρ6.

γραμμα δημιoιlρytq ωβεκτικcilv
rτoικιλιΦy 6ερικoκκιξ oτην t<οoτl

Φ-ffiην.

Λπ6 &}ιλεq εr_yασtεξ 
'toυ Φιναr,

αττδ τα Ιvoτιτo$τα CυλλoΘ6λ.tογ

Δ€vδρι,rν xαι Ιξ'ιειdκειo Φιrro'ια-
Θoλoγιιο6, 6ρ€Θηxε 6tι τc δεrρ

δρ6λλια πΦυ πρo€ρ1ovται ατ16
τoυg oπ6ρουξ τoυ, πα.ρouαιdζoυv
πoλθ μικρ{ ευπ&tεια ατo Θαxτη_

ριακ6 rαρκiνo τωγ ριζιbν. 'Eτoι,
τ6oo ατη χd,'ρα μαξ, ,6oo και αε
,jιλλεc Eυρρπαiκ€g χιbρεζ, xρησι-
μoτιoιoΦvται τα oπoρ6φυτα τoυ υ_

6ριδioυ αυτoιi σΦ υπαxε[μενα
τηg Θερι'κοκκι&g για τηγ αντι.με.
τtilπιαη αυΦg τηc αo€€Yειαg.

Για τη δημιoυργiα τωγ υi6ριδ[-
eιν μεπαξr1 δι,αΦρ<,oν ειδ<bν, η με-
γαλ6τερη δυoκoλirr 6ρiroκεται ατo
πo}'.ι1 iμικβ πo'αooτ6 σταφoγoγι-
μoπoiηoηg lιoυ αυηl&oq επιτυγ1d
γεtαι. Πoλλξ φoρ€c μdλιατα τo
πoooστ6 εivαι μηδενικ6. Πoσοστ&

γovιμαlτoiηoηq o,1 4,2:o/o εiγαι ω-
}Φ αυvηθιoμ€vα, εvcb πmατd γιιi-
ρΦ στo lo|o θεcυρο6γται πoλ$ υ-

ψηλe.
Δι&φoρoι μ6θoδoι για tηγ επι-

τευξη υι}ηλoτ6ρωv πoσι>σnd}γ σEαυ

ρoyoνιμoπo[ηαηζ, σtα,cq η χPηση
νεκρf1g γsρηc απδ πoικιλ(α σtΦ.r-

ρooυμ6ι6αατf1, πριν ocπ6 τηι, χρt-
ση ηq επιΘυμτ1τ.1g γ$ρηξ, καθιilq
κα ακτιw,6oλiεq τηξ γΦηζ, €-

διooαy ατd μηδεvικ<t €ιrc rιoλ6 μι-
κρd αrιoτελ€oματα.
H επιτιrylα 6μο19 κdιΘε τ€τoιoυ

πρoγ,μiμματoζ δεγ εξαρπ*ται τ&
αo ατι6 τo πooooτ6 τηξ στα,rρoγo-
νι,μoποiηοηq. Eξαρτ&cα ατt6 τηv
κατdλληλη επιλoγ{ τoυ γεvετικoιi
υλικo$ και ατι6 6να a-ι,εξ{λεγxτo
παρdryoντα, τηy τtχη.

H επιλογιt τoυ κατdλληλoιl γε-
νετικoιJ υλικoι1 πρ<ti]ηιoΘθtει rη
yγd)σtl τ<ov δυιlατoτfiτοrν xαι σδιl
vαμαilv αιJτoιi, αι<6μη αγ εirrαι διr-

vατ6γ τoγ τρΦπo xληροι6μηoη
α.ηιbv. t! γvιiloιt τωv ατι&;μηιτil,ν

f αι,επιΦrμξτιει, 1αρακτξρr0γ roι,

γενετικα3 ιlλικα3, rφo{jττol*tει

μακρo1ρJvιεg μελ€τεq σι6 qμ&6α

επιoτηβvαrv διαβρωv ειδure,τ}
τι,lι,. Xρειζovται oρyαlr,,rμ€vεg o-

μdlεq πoλλιiyv ειδικoτ{τι.lv tαι
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ΣT1|lιΙ ΕPΕγtl|A t(Al ΤΕχβl0Λ0ΓlA Ι;";1;."o"1|/()\'τα 

τtl; iιυοη< SΗ-

ΤΩt{ ΠγPΗN0]{APΠ[}N
Ι Ι :τιιφιι^,,rυi,i-1 z'εφιtοιιitι, τ1}ν τε_

iιtιlτιιiιr πεγταετiα ιυμαiνεται. oτoτ6
4ι}.000 τ/lι,r,ουζ, ιιε τι1.οει; αν6δου

(Poδgιlυlιi, Bεpl[orΙtιi, fεpεοlιi, [ομοε..nυ!ιi) ;::;':] δ.:'.l'ffi.ii}Ιl'iΗ-:*:'
^/,υ.id; ,rπιi dτοq οε dτοg ε(r,αι, πιiQα
πολi, μεγι1λεg λ6.1ιυ του 6τι' η χ€Qα-
αιι'l παφουoιd,ξει μεi,dχη ει-nαιοθηοiιr
oτr: 6ρο7.οττιbοει:. xατι1l τηr, περi-

Toυ
Ιω&vvn Xατζnxαρion
Δ ιευ0υιrτo,ι5 Ιτcτ ιτoδτ oυ
Φυ1'l'o66x"ων Δ 6vδ ρcav

οδο ιiιθηοη< γ"αl ι'oιliμανοηc τ{)υ

z'ιιρποιi. πιlυ μιποqοilν r,α εxμηδενi_
σου\, τη\, παqα.1οl.,,{. Aι'τ6ζ εir,αι
z.ιlιt ο y.ι,(lιιiτεφο; λ6^1οg πoυ η χεQα-
οrι! διιιδiδεται xυρiιυ< οε λοφι'bδει.g.
i1ιιιιlρεινi; xrιι ο(lειl,d( πεφιοx6<, πιiιl
δεr, μιπoqοi'.ι, γα αξωποιηθοiι, β.]
ι|ι}'7.ε q ιιιl,ιιt.Q1i/ειεξ χαι εi1αι, παριi-
δοοη οτl1r' l.αλλιdqlγειιi τι1E.

Ι{ ταρα^,,x1^1{1 δαμαox{νιlr, εi.γιrr,

πriριτ τολi' μιxρf1' Tιr επιτραπdξι.r
διrpιιiοr"ηr,α xαλliπτουν μιiρog το:ν α_

r,α1,nii1, τηΞ εσ(l)τεQιx{1q xαταr,d.λrυ_

οη:. ΙΙοοi'6r,τα μεταποιημdνιt)\, δα-

1ιο.οr'/1r'c'li, €ιοιi1lργ11r, απ6 το εξωτs-

ριr.ιi^ πλdι ελα1(oιοlr, πιlοοτl1τιυι, ιι_

πιlξηοιrιιdrτ,lr,, rοιt παQdγoνται στη

,z(iιlιr ι.ιιι( απιi μειιor'ιυιιfr,ουΞ παQιr_

^;οl'.,ι,i-. Οι xι,ρι6τερε< αιτiε< που
δεr, δι.ιrδiδεται η r"αλλιiφ.,,εια ε{ναι'

η ειlαιοθr.οiιr αυτ{g oτηr, irυοι1 SΙ{_

'\RKΑ Ζαι τα μιυxοπλιiομιατα χαι r)

ι οτ ι,1ιi; αr,ταγιυι,ιομ1r< πιlυ υφiοτrrι_
ται τ(Ι αποξηρrlμfr,α δrrμdoxηι,α. α-

τιi 1ιilφε; τοιl εξοlτεριxοir ιαι ιι'9i_
fu): τι: H.Π.A:

Οr τοιz'ιλiε; 6λι'lr, τιυν παραπr1νι,l
εIalibγ. ποι! r"αλλιερ.,rοir,ται oτr1 11υ_

Qα |.ι(Ι: εiι,αι απ6 τιg xαλdτεqlεE που

xφι1aι;-ιοποιoιiγται διεθr,ιirζ στil συμ_

6ιrτιr"i1 δεr,δQοxομiιι xαλiπτoυν 6λο

το εi,9ο; ιυφiμαr,oη; δiνoυr, dQιoτι-l

To δημoo!ευμα αυτ6 εiναι η ειoηy,ι1oη yια τα lτυρην6xαρπα
πoυ iyιvε απo τo Ιyoτιτoδτo Φυλλo€δl'cοv Δ6aδρων, oτα aεμινci-
ρια δι'αιι6ρφωσηζ πoλιτιxτi; lτoυ διogγriyα)σε τo ΕΘ'Ι'AΓ.E. (Ε
θvιx6' Ιδqυμα Αyρoτιxrj5' Ερευναq) τo 1gg5, με αvτιxεiμεvo
τι7 Φυτιxrj ΙΙαραyοlyτiι |Lσ ,llσ' oριoθετηθoδγ oι oτ67oι xαι oL
ngoτεραι6τητε; Ayρoτιxτjq Πoλιτιxξq ατην ,Ερευyα xαι Tεγvo
Loy!α' με oxoπ6 την ειτiλυoη τ(Dγ αxετιxtbν τtρo6λημciτω! τηζ
ελληνιxτjq yεαlρyiα; }:αL τoy xα0oριoμ6 τoυ πλ.αιoioυ συνε8yα-
oiα; yια ανιiπτυξz1 xoιyciιy Ερευυητιxδy xαι Tε1νo).oyιxcbν δρα
oτηριoτ.;jτocν αε ελληvιx6 xαι διεθv[s επlττεδo.

x. Yφιoτ6μεvn κατaστασn Ι-Ι o.Qεu,,rr.ι;,./1 τφoοοδιl; τΙl; ρο_
στn xιiρα μαζ δrlz.ιγιιi:' ιιε τll\, τιiλιτιz"l,.1 τη: (ι-

.\τιi τιt πυφηr'ιiz'αοτcι τιr εiδi. τιlι, τ1]61'οοtl;' εir'αι ι'\'il}'i]' οε σ1'^''xοl-

.τri,lrlυοtriξου" .,, urio).,'.,o,, .'ri,. 'τil rrε ι1'λ7'ε1 zιl)'7'ιdφ','ειε; χ'ιι οι τCΙ-

φ.Jφοr,.1ιιr τη 7ιb9α μιι; εiιιιι l1 ριl 
r_li1'1,'ιrl',/()i ετεy'τεir'(lυr' την xαλλιiρ-

διrz"ιγlι1'. ι1 (lεριιοι"ι.ι(ι z.αι η zερ,ι_ '"Γ'l( 
,l-ιε 

διz"ιd' τοιl; πQr'lτιl6οι'λ(ιr' 6-

οιιi y"αι μιxφιiτεφιl η anμ,rnr,1r,.i. 7''.1rιiιo οτι: τιr1αδιlοιαr"i; περιοxiε

Η 
',rr.,r.,,ir.,,η ".r.oρ,',,Jr',' i.'..:- 

ιι"l',)iι' γ"rιι ο" r'fε:' oε οi'6z7'ηφη τli

φ(Ι(rε τ()ι-1ζ 130.000 a1!1,1,6.rq 7"αι τ(ti\, Ιι'lιlιr'
οιlδαy"ir,ιοι,τιl 1 εr'ατομμιi1tιο τ6ι,- Ι-Ι:τ(Ι0α1i,(l)1/i1 6εψιrι6zxι-υ\,y"ι}ιιι/'Ι_
γi}ιl: χ{y'ι ιrυξrir,εται οιlνε1ιi-l< xαι.,- r,ι'lτιιr,' ιιιιχιlι τιl 199Ο, οτουg 120.
διιιiτερα τι-υι, ουμιπιl1l{11rill1r. ngρ{ 1111, [)0t) τιii,νου; z"rιι δεr, αντιιιετ(δπιιι:
τι:λιτrz'/1 του Tπουqγεiιlυ Γεοlρ.1iα; τοι16λ11μα διiθεοη;. Ατ6 το 1991
'l/ι.1 τη\, οι'^.,y.QιiτιJorl χα.ι το1,rτεQιο_ v'{ιl μιετιi, ιiο;1ιοε r,rr εφιlρμιitετιlι
gιο1ι6 τη; παφαγιο^1l1:, με τη 7Q}i_ εlδιr.6 πρ6^,,ριrμια εr.ρiξι-lotlΞ χcrι ._
ιιιlτοδ1lτηοη ειδιxιbr, πqο.,,φαμpιdτο'lr, φιοτιi,.f; ε^;xατιiλειι1rl1; τηq 6εριxοι_
α.r'ιrδιιiqlθφωοηΞ τη; xαλλι6φ.,,εια;. zιiι;. απ6 του: xι,φι6τερουg Nομιοi,;

Οι τοο6τητε< π()υ διατiθενται z.α7'λιdρ,1εια; αι!τ{lζ, Κοριr,θiιι< i,'αι
στil\' εσ(l]τεQιr"{ αγοgι1 xαι oτη 6ιο- Αργο},iδιr;, ?'6.1ιυ τη; προo6ο).i1; τι-υrr

rιllyιrνiα. ','ιιr ι.ιεταποir1οr1. παρι}. τι; ιρυτειιi.lγ rιπι1 την iωοη SΗΑRKA.
διιrxυμdι'oει< απ6 iτιl: οε dτοζ' πα_ }Ιi1ρι τιl 1993, ποιl δι{gκηοε το πcl
οιιιιir,οιlr,οτo.θερ6:, εr,ιil οι εξαγ(D_ Qα.πd\,{υ πρ6.iριιμιμα, εxφιξιbθi1xιrr'
.-,t!Ξ uειιbr,οντιrι. .31.2?O οτφ6μιματα. Tο αποτiλεομ,:ι

'\πιlτdλεoμιl αυτi16 τη; xατδ.oτιι- i1ταr,r,α μιειιlrθεi 11 παρα.,,ιο.1{ το
ι'iη: εir'αι, ο ριε.1α}.{τεφog 6γxοE ηg 1991 οτου;63.Ο0Ο τιiνr,ουζ y-αι γ.t
τιlqιrγιυ.',i1; 1,1 ρ$ι1.,,εiται, oτηr, απ1l- αρ1ioει να r.cιλi,ιεqγεiται η 6εqlιxοr--
{'υQσll 7αι oι qoδαxιr,οxιι}'λιεργr1τig γ'ι'(ι y"αι οε ι1}'λε; περιο1i;. Η παqιr-
l'α αδιαφορoi,ν./r τη 6ε.λτi(J)ση τηΞ ^,,οlγi1 το 1994 αν{λθε ιlτου;80.000
:οι6τητα< τωι, πqοi.6ντοi\t που παQa_ τ6r,νουζ. με τdοει; v,αι τεQαιτdQο)
Λ;'()υ\'. μlχQfιζ αr,6δου. λ1lγcυ του πεQιοQι-
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τιlιιiτriτcr xα1tπο{, xαι υιμηi,i; cιτα\ι'l_
οει;. F}ξειδιx'ευμdι,εg ποιxιλiεg γιo.
ιεταποir1αr1 τι,:ν υπολοiπιυγ ε-ιδιi:ι,,

τi'ηr' τη; ροδιrxιr,ιti;. δει, xαλλιεrJ-
';'οιiντιrt. Tιir, αr,ιi^,,xr1 αιrτ{ οτη 6ε_

r''ιxoy'ιu\. zιrλi,πτει zι'ρfcυg 1l nΟιi{l-

7'iι'ι l{πεμπizοιr τbιl εir'ιlι δrτλrj:

Ζι}iiσηζ χ.rι στη\' zεqιrοιιi 1l ,τoιy"ι_

7.iα. ΝapoΙeon πoυ 7qltpιμοποιεiτιrι.
1!}: επι7'ογι{1oτιj; τη; Tρα..,,1L1111 f-
δiοοt1g.

oι ιr.iθοδοι zαλi'ι.dφγειαq :τοι1 ε-

ιριιρμ6tοντιrι. στηQιξο\,ται στι; trρ-

χι'ζ τηζ oυμ6ατιz"{E δενδροxομiιr:,
:τιlι' ατοχειiου\! στ11\! αi,ξηοη τ(!]γ α-

πιlδι1οει')r,, με αυEημι6"ι,εg ειαροdg xcrι

ε7'ιi7ιοτιlι π(tQα1i{ογoι δir,ουr, 6eiιiιi-

τητ{r. στηγ ποιιiτr1τcι τco\' ,ταQα1,Οud'

1,1'1γ 1ρgi$1l1(υ\,. το τ6οτo1 :ιαι)tl',/{l)-
.;,i'ig xιl'ι τi1r, αriξr1οη τ1lξ (r1'τ.r'1,{ι]\'t-

οτιxιiτi1ται αυτιbr,.

2. Yφιoτiμεvn διεΘvtig κα
τ&στqσrι - διεΘνεlq τ&-
σεΙq

Οr xυρκiτερεg 1ιbρεg xαλλιio.,ει-
cl; πιl1.lηι'οxdQπωγ στc}1| r"6oμιo ελ'αι
τtt εtlιlιoπαΙziζ iιαι οι }ΙΠA. oι οτoi-
ει πιl'φιi1,ιlιlν τoι, ιιεγαλι''τερo 6^.,ιο

{(r]1l nggi1i1r1(0ν το1](. Σην trυριλτη
11 xερcιοιιi i{αι η ειtQ(,}πατx{ δαμα_

οxηνιιi xcιiJ'ιερ1,gi1α1 69 6λε; τιq

7,τbqlεg. εr,ιil 11 qοδα'r.ινιιi. η 6εριxox-
γι&. ιo: η ιαπαlνιx{ δαμαoxηνιιi oτι;
r,ιiτιεζ zcrι xυρirrlg οτιg παραμιεα6-

γειεΞ.
Η τιrρα.,'ιυi,{ πlrρηγo?td.Qπωγ τι'Jν

7,ι'lρrilt, τηg E.E. xαλ{πτει τιg ανιiγ-
χεζ τηζ ξljπ1οηg χαι υπ&Q'χoυl, πε-

ριθrilρια εEαμογιi:ν oε τρiτεg 1ιΙlρεg.
ταρd- του 6τι ειο&γει τ6αο νωπιi. 6-

σΟ χαι' μιεταποημdνα προ.'iδντα πυ.

ρηνοrιdpπων.

Οι αltαπτυγμ{νεg δενδροxο1ιιxιi

7ιbρεE δεν προωθο{,ν ην επixταoη

ηg r'αλλιf.ργειαζ πυQηνoχdqrπιrrν, με
εξαiρεoη τξ πQωi:μ6τεQεζ i Φηι6-
τερεg ποωιιλlεE, xα&ΙlE xαι πoιzιιλi-
εζ zατ{ia.}.ηl'fζ γα παQαγαry{ ειτ6E
επoχ{ζ' γα f,tl δει1φνη τηζ επo-
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7,{1: zιxτιrι,dλιοοηg. }Ι πoλιτιx{1 του;
οτ1tiιρεται xιlφiιοg οτr1ν αr,αδιιi'ηlθ1iιυ

σil τ(r]\, δεr,δρ'oxιlμιr"ιbν zαλλιεg.,,ει_

ιbν y'ιrι τtl\' πQοσαQ!-ιο1li1 τr;:ι, πα"qιι-
.1ιlμιdr'roι, προΙ6ντιυr, οτι; απα.ιτt'iοει:

τrοι, zαταr,αλr-υτrjlι,.

Γ_}ι τιiοειg nοιJ επιχQατ(lι''ν οτοχειi-
(}ι-r\':

Στη 6ε7ιτiο.lclη τr1g ποιιiτητrr;
τ(-,)\t παQα\l,Ομ{r'ιυν πψοid"ιrτι,rν.

Tη μεiιυοη τοι, zιioτοιlζ πο.Qα-
n,ι,t";i1c.

- 
}11l ,rιiξηοrl τ1'}Ξ r.ι\'τ.l\,.(ι]\,l.-

οτιz.oτητιr; '

- 
Tr1ι, χQ}1σιιιΟπOfηση χι17'λιεQ-

.,,iiτιz,ιilr, οιlοττ11ιιiτιυr,. n61' με ιιi11,11υι,

τηι, μ6λυνοη του τερι6ιiλλoντοΞ. ?tαι
'_ Tηu iτιrριr',rtυ^,r{1 r'iιυr' ι'ι'lτιbι'

2αι ιιετ(Lrτolηιιir,ιrlr' τQο[6ι'τιυι,.

F--zτιi; ιlπιi τουζ παQαπ61119 l,/θΥt-

y'9ii; οτιi1oιll. ι'τι'ιQχοιll' xιrι ειδιxοi
οτιi7οι, Τtα τ_,μ ιrι'τιμιετιbπιoη τιυν

ιδιαiτεριυι, προ6λημιιiτtυr, του z.dOε

ε(δουE. 6πιrrg: i1 αr,τιuετι'υτιοr1 τi11

f ιoοη; SFΙARKA ατr1 fiεφιxol,.xιιi,

δαμαοxηι,ιτi z.αι gοδrl'xιr'ιιL. }Ι αγτι_

μετιilπιoη τηζ xα.ιi1; zα9π6δεoηc

7.αι τoι! οx"ιoiιιrιτο: το1! ΖαQπο{1 στηψ

zεφααιil, x.λ.π.

3. Δυvατ6τnτα αv&πτυξnξ
vθιov δρaoτnριoτliτωv
-€vlσxυσn nαλαιιilν

Οr aτιi7οι τ(υ\' α\'απτυ1i'μiνtDr' δεr'-

δρο,xο1ιιz1r 1οrρrδr' για τα πυqην6-

^tαQ1tσ'' i1oυr, υιοθετηθεi χαι απ6

τr1ι, ε?.λr1r,ιz.ιj ποi.ιτεiα. πλην 6μωg.

δεr' λαμι6ιiι,εται μd.ρr.μr,α για την ι'_

λοπoiηor1 αυτιilγ ιαι. οι δενδρoxαi.?''ι-

εg^,,ητig ενδι,αφf.ροιlται, πQ(0τiστωζ

^l/ιtι ηγ α1iξηση τ(,]ν απΟδ6σε(,)ν. η
οτοiα ιι" τιζ )1€lατο{tσεq oυνθixεE,

6πr-ι19 εiι'αι' οι απoσ{,ρσειζ. επιφ€Qει

αυξημiιυ εια6δημα. Η πoλιτι '{ αυ-

τ{1 d1ει 6ρα1ψ"g6νια αξiα xαι ιrπο-

γομεtει μαr,ρoπφθε.αμα τo μλλον
τηζ ελληνιx{1g δενδqoxoμiαg. Για
τlTι, υλοπoiησγl τωγ παQαπ&νω στ6-

I_α}\'. απαιτεiται. η θεαμoθdηαη ει-

διarbν μdτqιυγ αrτ6 ην πoλιτεiα, η

ετii'υoη τε7νοi.o.1ιιιilr, θεμιiτιυ"ι' ατιi
τr1ι, iιlευr'ιL z.crι η θd.ληor] τ(D\' τrrιJι1-

1,ιυ^il'υν \,α πφοσα8uooτoi,r,'

oι ι\φαοτηριι1τητεg τi1; iρει'r'α;
ιrτi1ll επi}ιυοi1 τ(rγ τεlγoλογιxιbν sε_

μιιiτιυν εοτι,ιitοντιιι οτα εξ{1; oημεiα.

Στr1 δriμιι,ουργ(cr, επιi.ο1,il. α'Ξιιl-

λιiγηοi1 z'αr διιiιδoοr1 .1ια xαλλιdρ^;ειιl

ι'dαrγ ποιxι.λιιirγ χαι ιΙπoχε ι,μi1'(υ1'.

πι}ι, δiι,ουγ: μιιx12οi., βεγ6θου< δdγ-

δρα. ιiριοτr1 τoι.οτιlτα xαφποi,. υqlη-

iιii α.ποδιiαειc. α'ι,τdχoυγ σε εχθρcι':
α.oθir,ειεζ xιrι αντιξo6τ1'lτε; τoυ 'τt-
ι.lι6αλλοντοg χ(Ιι πQoσφdQO\rται ^i'ιfI

ιi117,αr'ιzοtg τρ6πουg r.ιri'λι6ρ.1εια;.

Στη μελfτii. αι'dπτrlEη xαι διιi.διl-

οη προιγ1μill1ρ1l 6ψ61ημ1dτοlι' xαi'i'ι-
dρ^;ειαg. rτοιt πεQιο8ιξουγ τo xδοτι.lq

:τ(l.Q{L\|'{ι}1ι/fl(. αιru6ιi}J,οιlι' οτr1 fiε7'τi-

(t}σll τηΞ τοιιiτητrrq χαι ιιεl(b\'lουlt τ!Ξ

ε ιοEο6; χ(tt τil μιiλι'r,αr1 τΟυ πε8!-

6ι1λλογτοc.

Στr1τ παgιl.,,φ.ii1 ι'iοlr' \'σ)iτ(l}'\l 7ιtι

μιεταποιημirιο\! πQοΤδ"ι'τo)γ.

Στt1r, αξrοποiriαt1 xαι ιii.?.ιυr' ει_

διbι, τοι.' ^,,f1,ρ1,q τφιlυr,oει.διbr', zrι-

θιb: z'erι. δ,λiι,lr' ιlτιο(lιlιρ6qιor' τoιl i_

7-οr'.' μ ιxριiτεQll oly.ογομιχf or1μαοi"..

Exτ6g ατ6 τι; :ταQαitiινιι γει'ιxi;
δρα'oτr1ρι6τητεζ. η iρευrτr αο1ολεi-

ται. ιιε τr1r' ετiλιοη τιυr' ιδια(τεQιογ

τροfii.ηιιiιτι,ll' του α\'τι!ιετ(tj]τiξει το

zriθε ε iδ'o; τι'ρr1r'or-d'ρ:τοι οτη 7"r|l-

Qα }ιαζ.
To μεγα7ωτερο πρ66λημα τηζ Qο-

δαxιτι.dg εiι'α-ι t1 διi.θεοη τηζ τα-Qα-

γωγηζ. }'6γω τηq ιιπεQπαQαγιΦ/tΞ

π(,ι! σημει(δltεται τα τελειπα[α 7'ρ6_

\'ια.

oι λ{oει5 που πQoτεi\'ογται απ6

α.φμ6διoυg φοqεig εiναι:

- Η α{rEηoη τηζ εσωτερlχ{1g 
''o-

τανdλωrηg.

- 
Η αι1Eηαη τοJx εξαγωγdJν στιζ

1ιilρεc τηg E.B.

- 
H εtρεαη ν€ων α'/οQ1υγ αε τpi

τεg 1ιΙlρεg.

- 
H εr"ρi[ιυση μfQoι}ζ των ε}''-

τ{oειυγ που xαλλιεργoιlνται με Qο-

δαxινι€ζ, xαι
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-_ FΙ ιrγιlδl,ιi'.ψθιlrοο11 τιllγ ;ιιri'7'ι_
ε1l',,ειιilι,'

Η ι,λοτoiηoη rιυτrbr, τr-'lι, τφοτciοε-
{Οι' 61;161116i τ1l σιt\,εογ(Ισ(ιι, τοi']..ιilγ
Tτιlψο116iφ1', σι1\,εταιQιστιχ{ilι, 911.,,11-

r,ιi.lοειllι,. (l ι oιιη7αν ιrδι ιιετατοf ηοη -_.

-τΙlΙ)α.,'{,)],l;t\,. τl1 : iι,ει,l,,ι: z,,'ι lοj'-
i ιilγ r'rλλι,lr, ιpορiιlrl.

1'α cρυτοτε7r,ιzιi Ιr,οτιτι-ltiτιι τ(,ι,
Ι'](r.Ι.AΙ'.Ι.,. u:τοιtοιir, ι,lι οι'ιι6ι:ii')'ιlι,γ
(Ιiτι}τελεσιιΓΙτιzl. oτιι sΞl'1: ο11ιιεiα:

- Στ11ν αιiΞ11οη τll: Γ1\'τfr.],(l)\,i'

οτlxιiτr-iτα: τ(')\' :τΓΙQ.11ι,ο!ιdr,ιlr, τφιli'_
ιiι'τιor,, ιιε τοrl^,,οιiιιιιrrτcr fiεi'τiroα11;
;τιlι:"ιtλlιbr,. ι':τοz.ειlιir,0)ι, ιαι ιεθιiδοlγ
zιt7.i'tlο.,,εlα:. :τ()ι1 \,α στοlεiοιtγ στη
{iε7"τii,lοrl τll:;τοι(iτητα: z'ιrι τr1 με[-
(t)σ}] τ()ι, zιiατοι'; ταQt{γ{t)1ι,{l:.

- Στηr' :τιLψιt.,,i,).,,y'1 .ι,dοlr, ι,ιllπιilr'
τ1lιli'ι1ι,τι,lr, ιιε τll\, α\,dπτι]Ξ1l χαι ε-

ιρι ι φ μιιl";l'1 ι'l ι y.ολο.r ιy_rilι, οι,οτη ιιιiτιυ γ

7'ιli'i.ιιιρ1,..11.1;. τ11μ ι\i1,11111, φQοi,τα α._

τιli.iα^,,11{1,11 απ1l 7ημιr-i: ιlι,οiεΞ.
Σ τηr' πrrρα1,{i)1i,il \'f (l)\, lιετ.r-

.τrll t1ιιdr'οli' πι)οι(i\'τ(,)\'. σε σιt\,ε Q1,,..,'_

οΙrr με τε1ι'ολο..,ιxιi Ιi,ατιτιlιiτιr τιlι,
ΙiΘ.Ι.λΙ-.Ε. χ(,. I τι : Cl ιrlιιι17'αι, iε _- ιιε-
τατιl(t1οη:.

Στt'1r, α.ι'ιιδιιiφθφιυοι1 τοll' δεr'-
δοιlxιlιιιy.ιbγ z_αi.λιεο.,,ειr.δrl, ιιε Ξο{a'

τriοεl:.,,111 ιi}J"α εiδη iτοl! ιιποοοi,\i
1'{.,- rrr,τιz,rιταοτr]oοι'r, τη\, z.ei)-?-ιι11_

.,,ε ια ι)οδciy.ι1,l dt:.

Tε?.ε iιυ: διαιροοετιz.ιi εiι,rl'l τα τι;ιl
Γli.{ι,'ιτα τr,lι' r'ι7.i-ι,lr, ειδιδr, τι,ιitlr,ιl-
:z'rillτι,)r'.

Tιl ιιε.,,α7-ιiτε1)ο :τ(X'6}'}luα τη: F)ε_

υιzιly-xι(l-< ε(r,α-ι 1l ευ{ιισθησiα τ(l)γ πi.)l

zli.ιrbν τη< ατl1'ι, irrlοη SΙ{ARKA,
:τ{)ιl εχuηδε\,i[εl τηι, παQα](l)1,{ α1l-

τιiγ zαt αrτοτε7,εi crγαοταλτιy.6 ;τ.ιοιi-

^ι,ο\'τα διdδοσηΞ τ}lζ Pα}"λιiφ.,,g111;.

T,, Τι'οιιτ,,ι1τιl Φυ)'7'ο6ιi7-ι,lν .\il,-
δgιυι, διεξιi^,,ει ειδιy.d, πQογQιlμματα,
λ111ιιουρ.iiα;. εrτιλο.|,ilΞ zαι αξιο7ιi-
1l,1lσηΞ π()ιχιλιι.ilν 6εριxoz'r"ιιi,g. αl,θε-
y.τlyi.bν {l α\,ε7.τιy.{;γ oτηi' iοlοη SFΙ-
ΑRΙiA. r'ατιiλiηλων 1Ι,ια γ{,]πη χιΙ-
ται'dλιυοr1 y"αι ιιεταποitlσil χαι με ι-
Ζιlγiτητα πQ(}lΤαQιιoγilζ οε διdφορα.

εδιιιρozλι ιιατι z-ιi τε ρι flcii.λοι,τιr.
Η ατι1z"τr1οi1 τiτ(lιι,}ι, τοιzιλlιbrl θιr

ετιτιli,ι,ει τ11 διιiδιlοη τη; xαλλιiρ-
'|'ει.1: 7.(rι οε ιii.?'ε; ,τεQιΟχdζ τη;1ι'υ-
ι'ιt:- lΓ'.ι 0ιl μιτιlρdοει \,α α1'τιΖατ./'_
πτ11οει ιιdφο-- τr1; xclλ}'ι€ρ^,/εια; τll:
,lι,δ,rΖtr,ιιii. στ(ι πλcliorιr α.ι,αδιriο_
0r,,,lοη; τη; ια},λιig.,,εια: αl!τi:'

Trl Τγοτιτοιiτ() ιιποQει επiση:. οτα
π}'ιιioιcL ειδιxιli, πιlιl^,,1lι1μιμιατοΞ, \lr
αr,ιιλιi6ει τ1l\, εΞι^,,ε(αι,οη rr.π6 ι{b_

σεI : τ(']\, ιιrλλιεφ.,,ουuiι,t,lr, ποιy'ι?ιtιilγ
χ.r'ι τrl\l'ιι1οα].(l)1ι/il dι,οαου μητοιzοri
πολλαπλιloιιγ-στι7'οi' ι,i.ιzοi'.

{)r iδιε: ιιxφι6ril: δοα'ατηρι1lτητε;
ιιπιlφοιir' \,α α\,αλ1lcρθοi,r' xαι για την
zιti,λιdφ^,,εια δrιμαοxηι,ιd: iιoι, α'1,τι_

ιιετι,lπiξει τrr iδια τφο6λi1ματrι.
Fiτειδi1 τ0. δι'ο τα.Qιl.πιi\'(o εiδ}l

δfr,οι'r' y"rl-t τολλιi' ιιετατοlηufι,ιι ποιl_

iιir'τri. τιl ιlτοfιι δεr' :τ(ιοd.\l,ο1,ται στη

1ril,_,α 1ια;. θα τοiτεr \'α ιιελετηθοιiγ
7\!'ι (r-τ'τiΞ οι δι,r'ατιiτi]τε; αΞιοτοilι1-
ση: τll::ταQfr.\i,(')^i,ilΞ το11:. απ6 τε-

7-r'ο)'ο.,,ιxιi Ιι'οτrτοi,τιr. σε συ\lεQ\Ι,α-

οΙιl ιιε cρυτιlτε7,νι;,'ιi Kαι. F)ι()μηχα\'iε';

ιιετ(1:τοillση:.
Τ{ z"rιλλιiφi,εισ' τ}]Ξ zεQ(Ισιd,: tιτ()

Qεi \'{r. ετεy.τrιθεi 2αι η πα(XΙli/(!)\|/i]

Ζε()σ-σι(i)\' \'(ι αγ6λθει στ()ι!: 100.00Ο

τιiγr'ιlι'Ξ. 1ιυφi; τφιi(l7'ηιια- διdθεoi1:.
i',i.,,ιυ τιlι' ιiτι η 1ι'υρα uα': εi\'αι α.:τ{i

τ1: ,τQιl)τμ6τε Qε; στrl1, tiυριbπη.
() 7'1lριι'lτερο: ()-\'(Ιστα?,τιy"6Ξ πα-

ριi.,,ιlr'τιrΞ διιiδοαη; τη; χαλλιdι)'i'ει-
(r'; ε(\'(Ιι η ει-'αισ0ησi.{ τli; xεφααlιi.:

στιζ 6ι)οχοπτ(bσεI: z.α.τ,i τηr' τεοiο-

δο τηq ι1lνθι1οη<' 1111' flη1111'lιlφn'οtiι'

:τι)r)6λillι{1τσ- στ}lν z"αρτιiδεοη γ"o'ι

xιrτιi τi1r' πεQΙ(}δο τllΞ {rQΙιιCΙ\'σll;.

π(;ι' ε:τιδQ()ι''\' στ() σ/'iσιιι() τοι! χαι)-

τοd.
}Ι δημιουφ^,,iιl. ετιλο^i{ χαι αΞιο-

7,ιi^;r1οη. ιy.ι!τ()'1'(iν ι μ(,)\' :τ() l χι λι{;γ 7'{Ι ι

7".l.τdλλllλιD\' επ ι y.()\' 1.ιστ{i)\'. θα τε 1t l -

()Qfσει τ() πρ66λημα τηζ χαQπ6δεσll:.

εr'ιil (Ι\'θεχτιχιr]\'| στ(} σχiσιμο. το

πρ116λημα του σχlσ[ιιατo; τoυ y.αο-

πi}ir.

Οι ιιdθοδοι xαiJ,ιfpr;ειιι; τ1lζ χε-

φι;ι,τιtig. π()ιJ ε(ραQιι6ξο\'ται' α;τ6 τoυζ
πιr1lα.,,οlγo ιi;' ε iιrα ι ο ι πιrραδοι; ιr.ιxi;'
θo' πρiπει r,ιr 6ελτιιυθοι1γ χαι' \,α ε;-
oι'^;1φοr'ιoτοιir,. 1ιε οτιi1ο τη μιεiωoη
τοι, zιioτουΞ οιl.1xoμιιδr,1g τοι, xgρ161i'
την 6ελτiοlοr1 τη; ποιιiτητn; ,oi .η',
αi'Ξηοη τιυ1, α:τ0δ6σεo]1r.

[ζιδιxd τ1lογql/ιμιμιατ{1 ],ια τα π(r_
οα.τιiγιυ 0fpιατα διεξιi1,οr,τιrι στΟ Ι\,-
οτιτοiτο ιιιr;'

\i:- - ^:τl: ει'()Ιl).τ{ιi'xε_- xιλιlε: τrl 5Οζ
τ}lΞ :τ[rQα\./ο).,,i1; xεριιιτrιilι, διατiθεr,-
τ.ΙΙ στη 1ιετατιriηοr1. Στη yιilηlα iια;
ιιετrrτιlιοi'ιτιlr ελι1xιoτε: ποαιiτl1τε:
χαι ()ι τεQισοιiτεφε: απ' αυτ6q ειοιi.
ri/ο\'τi:ι ι .

H επιiοi,{ ιαι' xαλλιι1φyει(ι ι(Ι.-
τιr,i'λ'/1λιυr, τοιχι 2ιιril.ιr .,,ια μεταποiηοr1
y'cιι i') }ιεiιdτll χαι εφαQμο.1ιi μr1xανι_
ιιb1' q 7"ηιιlxιilr, μεθιiδιυν σ1,γχοιιι-
δi1:. .7ια τη μεiιοοη τοι, χιiστουζ rrι,_
τi'1:. 0α 6ιπ1θοi'οαr, οτr1r' εEιiπλοlαη
αz"ιiιιr1 τεριοo6τεφο τt1g xαλλιiρ.,,gι-
(r'Ξ.

b'zτ6; rLπ6 τ{Ι- τιrρrrπιir,ι,l ιιiρια
εiδr1 πυρr1νιlxιlοπιοr, zαι μιlοα οτα
πλαiοια τrlΞ rιr,αδιιiφ0φcυoi1g τ(D\t

δεγδοοxοιιιxrλγ y'ιιλλιεο.,,ειιilι,^ θα
πφiτεr ι,rr ιιελετr1θε( xιιι t1 δι,r,ατ6-
τητιr ιrξιοπιlh1οi1;, xυφiιυg στη με_
τατοiηοr1 xιrι ιiλλοlr, ειδrbι, με lιι_
χQ6τεQ11 oημαοiα. 6ποl: 11 6υοoιr,ι1l-,
l_1 zιlφομιηiιιi' 11 ιυδωr,ιd.. η οoδιιi. ο

λrοτι'l:. οι ιιιxοιli ιcrρπιli. y".λ.π.. ποι'
δiνουl' { 1ιτοοοι1r, r'α διδοτυι, οπι1'ι,lιr
zαι τολi'τιιιrι μεταποιηιιd1'α πQοΤ{iγ-

τ{Ι' \Ι/ια ^,,εr,ιt.d; ιαι ειδιxi< 1φ{oειc
r'1 zιrι r'ιυτri, ^;ια 11μεοr1 zαταr,dλrυ_
σ}1.

}Ι αEιοποir1οr1 αυτιbr, θιι πQdπει
ι'α Ξεzιι,{lοεr ιιε τil1l ε:ιιλοr,,l1 .ι{'.l σ.-
'.!1nχ{l,r.1αη xαταλλriλοlι, τοιzιλιιbr,.

μεθ6δοlr' Ζα7'λιd.Q.,,61α; y'1'l ειδιxig
1ιελ6τεE πιr1lιr.n,t0.,,{1Ξ ιιετιrποιημι6νιοr,

τροi6r,τιυι, '

4. Διερειivnσn δυvατoτιi_
τιd\, συvερYασiαξ διαφ6
ρωv φoρ€ωv

:\πιi 6ιrα αγαφdQθilχαν στιζ πQο-

η.,,οιiuεvε: εl'riτr1τε:. διατlοτιilι,ετ,ιι
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α6iαrrτα, 6τι εiγαι {iν{tγXαiο' γι(Ι τ()

μdλλον τηg ελληνι'r.{1g δενδροxομιiαg,
\lα γiγoυγ οι παραxdτο: εργαοiε;.

Nα επιiιυθοιlγ τα πqo6?.ημα111 ;1OU

ιrr,τιμετοrπiΕουν τα δι6φοQα ειη'
]Ψα r'α0οριοτο{ι, 6gα1υ7,ρ6r,ιοι

χ(Ιι μα7.QoχQ6νιοι rrτ61οι.
ΙtJα 1αρα7,θε[ πoλιτιx{1 1,ια τηγ υ-

λοτοiηαη το:ν oτ61ιυν.

Ι.Jα εrιπαιδευτοitr, οι ;[αQαγιt}l,oi

χαι γα δεiξουr, πqοθυμ(α \,α π(loσαQ

μιοοτο'in,.

Ο α1εδιαoμι6-< y.αι η υλοποit1οη

τ(0\' παQαπdr,ιυ εQ^/αoι,ιbν 1ρει.dζεται
τ11 σι!\'ει)γασiα τη; πoλιτεiαE. ηc {-

οει!\lα( χαι' τ(rν φoqi.οrν πιlυ εμπλi-
χο\,ται στηγ παQαγιυγ{, μεταποiη-
οi1. δκιr-ir'r1οι1 xαι' εμποqriα τrrλ'ΨQd
τσ}ν '

H 6qευι,α μποqεi r,ιr λιi6ει μdEοE

τιiοο oτoν ο1'εδιααμd τ{Dν παQαjτ&-

νοl ερ^1αoιιbν μ ειδιxdg ψΜτεg xαι
ειοηγ{1oειE, 6οο xαι ατην υλοποiι1or1

α-ι,τιilν με ειδιxιi εqrευνητιr'd' παι εx-

πιιιδευτιxir πρoγρ&μματα.

Tα ειδιy'd προγριi1ιματα μπορorπ
l'α ανα}ηφθοilτ μιε πgωτo6ουλiα του

F]Θ.Ι.AΓ.B. {1 τηg πολιτεiαq { dιλ-

λων ενδιαφερ6μενων φOQ€α' ?tαι 1'α

διεξα1θοι'lν απ6 xαθ' irλην αqβδκl
Ιγοτιτο{πα του EΘ.Ι.AΓ.E.' f1 ,ε
ουνεργααiα ψταξι1 τoυζ' με Πανε-

πιατr1μιαι6E ηoλf.g. με ενδιαφεg6μιε

\lουζ φoQεξ. x.λ.π., ανdλoγα με τα

θ{ματα που θα μελεηΘοι'ν χαι τι;
δυνατ6τφε9 mυ xdθε φοq€α.

Θ€ματα που αφοροdν 6λεζ τι.ζ ευ-

ρ<υπαΤx{g 1ιbqεg μπoρο{,ν να μλε-
τηθοtι, με xοιr,ιi. προγριiμματα αυ-

τιbν 1qηματoδοτotμενα απ6 τηr' E.E.

Tα Ινoτιτo{'τα τoυ EΘ.Ι.AΓ.E.'
μποqlοι'ν να σ1rγε8γαστοιiν, με αν&_

λογα ιδρ{ματα 6λιον των 1ωμbν ηE
γtζ, oε θθματα ανταλλαγf1E γνιilαε_
ιDν, νfων τε1νολoγκbν, γενετιxoι3 υ-

λιιο{' ι.λπ., με 6ιiη ττ1ν αμι6αι_
6τ,ψα xαι διαxριτιιεg διμερεξ oυμ-

φωνiεg' επιoτημοvιxi1g oιπεqγαα(αg.
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5. Πρoτ&σειξ για συγκεκρι
μθvεξ δρdoειq πρoξ ε-
πlλυoπ πρo6λnμaτω\,

Tιr. ιδιιliτεqιl πqo6}'d1ματα τ0}\t πυ-

ρι1νοr,ιiρπι,lν r.ιrι προτ&οειζ η/ι.ι τη'ιl

αr,τιlιετιirπιorl αυτ(i)t,, αναφ6qθηr'αν

oτr1ν εr,6τητα περi r'iο:ν y.αι παλαμ
ιilr, δQαoτηQι.οτfτων. Tα γενιxti αυ-

μπεραoματι-ι. απ6 ιiοα ειπιbθ'ηxαιl

μ61ρι τιbρα για τ1-lγ επiλυoη τιυ'ιl

πρo6λημilτιυν, ουr,οrμiζoνται στα ε-

ξηζ:

- Tα τρo6},t'1ματα εiγαι πoλυδ,-

dοτατιι ιαι. 1qειιiξεται οιlνεq^;ιlοiιr

πολλιilr, φοEiιor, για τ}'l\, αντlμετιi>

πιο{1 τοιl;.

- 
H ριξιx{1 επiλυοη ιrιτιbγ απιrι_

τεi μεγιiλεg i{α|. σιlντoγισμcνεq μα-
z'ρο1ρ1lνιεg lιιlι 6ρα1ιr1ρ6ι'rεζ πQο-

απιiθειεg.

- 
'oλε< oι πφοοπιiθειεg πgi.τει

γιl. εoτιιitοr,ται οτηι, αιiξηoη τηζ J'ν-

τιl"],ι0γ ι οτ ι χιiτηταζ τιt}ν πιrρα'1ou Jr'{,ll'

προΤtir'τrυν.

- 
Tο\' frαοιx6τερο ρ6λο οτι1ν ε-

πiλι,oη αUτ6ν. θα πρdπει γα πη{Eει

η dρει,να οε ιiλoυg τoυζ τομεiζ.

l'ια 'ι,α διευy,οiωγθεi η συγεQγfr-

αiα μεταξt τιυν φοqrdων, 6που xρ[νε-

τιrι ιrπerραin1τη χαι να πφοαφiρι:ι'

τo μ{,n,ιστο δυr,ατ6 αποτiλεαμα, πρo-

τε{ι,οιlμε r'α αυαταθεi μιε πρωτο6οι'_

λfα τη; πoλιτεiαg f τοιl FB.I.AΓ.E'
{1 ιiλλιοτ φορfοlν. dι'α ειδιy"6 6Qγα-

1|ο! ιι€. πqxrοqιoμ6, γα x<iγει' 1{οιγ(,r

νο{g ταrν πρo6λημriτωτ' 6λoυ9 τουg

ενδιαφεq6μεναlE φοqεiE. γα αγαξη-

τιiι ?'ιoειg 7,αι γα αναθiτει τι; }"ι;_

οειg αυτιbr, οτου6 αφμ6διαυ9 φοqεiE,

μiοα oτα πλαioια xoινιbγ fι μfι πqo_

γραμμdτcαι,.
Η ταxτιx{1 :ωυ τηqεiται of1μqα

με τιc διμεqεiE επαφ{g { τιg μμο-
νω1ιdτεg πριυτo6ωλiεg, δεν ε(ναι α-

πΟτελεσμ{ιτΦ xαι xαiρια.
Mε 6ρα1υ1q6νιεg πρoαπιiθειεE,

μπορoirν να 6ελτιωθοιη,: ΙΙ ποωη-
τα των ,τQoi6γτα}ν, μ τη 6ελτιιοα11

των τε1νιxιilν ιαλλεqγειαs. }Ι πα-

ραγωγil ν€ωv πφι6'ιπΦν, }E τφ ε

φαQμο^i{l οιxολογιt"ιi:ν oυοτηudτιοv
xα?J,ι6ρ.,,ειαg. FΙ προοοlριν{1 αιτιuε-
τιirπιο'ι1 τοlγ ιιi:οε.ο:γ' με τ}lγ ;τc1φα-

n,ιυγ{1 χαι 19ηοιμοποiηori ιη,ει.Οi!;

τολλαπλιιοιo.oτιιοi' υλιy"οi. }I zαx{1

zαρπ6δεοη oτι1ν r'εραοιι1. με τ1] /'Qη
οιμoποir1or1 ιατα7'λ{1?'ιυι, ιαι επ(,'Q-

xιδι, επιχοr'ιαοτιbν. Η παριrγιυ^,,i] ι'i-
0}γ μεταπ0ιημ6r,ι,lι' π(lοΙιiγτιD\l ιιε τη\'

ε.,,?ιατiιοταot1 o1ετtxιirι' uοr'dδιυι, oτ ι :
fiιομη1ανiεq μεταποiηοηg, r..λ.π.

l{ιιzφo1ρ6νιεE πgooπdθειεE χ8ει-
ιξονται 1/ι.α γα λυθοi,ι' τα πρo6λ{1_

ιιιrτιr: }Ιε τr1 ι\μιουql'fα ιαι διιiδο_

οη zαταλλ{λιυγ ποιxιλιιfrγ χαι ιtiτο-

itειμ.νων. Mε την αξωποir1or1 π,ιι.

ιiλλrυν oπωρο@ριυν που i1ουν 1ιι
r.ρ1lτεqη αημαo(α. Mε τt1r, uεριπd1

α\lτιχατd.σταση τηg zιιλλιdQγειαζ τΙlΞ

ροδαxινιdq μιε <itr'?ιεg δενδqοxομιxi;
r.αλλιi.ρ1,ειεg. Mε τη δrμιουqγiα z.α-

τι1λληi11g εQγαστt-}Qιαχi1g υποδομ{1;

7'(ιι τ1lγ εφαE,μιο','{1 μεθι1διυr' xαλi,ι-

ig.,,ειεg. που μειιi:ι'ουι τιc ειo€κt'ζ.

γι'α τη μεiιυor1 του x6οτοτg πα8αγ(ο-

γd;. Mε τη ουνε1f1 διεqεtr'ηοr1 τr1:

αγoριig 1tαι τηγ παραγιυn'{1 πQοι61'_

τωγ π(,υ επιΦυμεi ο xαταιτr},ιl:τdg.
1..ια τη\l αi'ξηοη τηζ αγτα11'ι!)γιοτιxG

τψαq αυτιi:"ι,. x.λ.π.

Η παλλιiργεια r'fιυι, οπιυ9οcρ6ριoι'

θα τρdπει ι,α ξεxινdoει με oQγαγ(.Ι-

μiνεq ομαδιxi.g πραoπliθειεg. ο{rrι-,rg

ιbατε ο 6γxοE παραγιη,flζ γα θ1,ει οι-

zονομιd οτμαoiα, 1./ια 1tα εξαoφαλι,

ατεi η διιiθεaη.

Tο μ*λλον τηE δενδροτομ[αq ατη-

ρiξεται στην oι'νε1i1 α{lξηoη τr1;

ανταγοJνιστι1ι6ηταE τιον παραγοui-
rrιrlν προ[6ντωγ, για ι,α εξααφαλrtr-
ται η δuiθεαη αιπιilγ. }Ι αιiξηοη τηε

αιταγιονιατιx6ηταg επιτυγ1&ι'εται'

με τη σ1Λlεχ{ 6ελτiαloη τη; ποι6τιi-

ταζ τη1, μεiιυη του x6οτoυg παqα-

γωγ{lζ, ην παQαγωγf ν6.ων προi6τ-

τω1, y.αι ην διαφi1μιoη. Γr' αυτ6

xαι 6?εE οι πQοτdσει-( oτρ€φονται

γdρω απ6 αυτodE τoυg ιiξαπεE. Για
την διαφf1μισγl τωιl ε-trJ.ηνι;trilν φφιi-
των, εxτ65 τιυν γνιυoτιilν μ€oιοτ' πφ
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> Γεωργικ&

.11i1'η1lμιεl i{ιι επιοr1μανθουl, ιιθοα.

ατι; δενδρozομιr'69 περιο1ig, ξιδι,ε;
μrε εδιιφοz"λιμιατιxιi τεφι,€lι1'.λλοrl, που
r'ιι δiγει ιδιcriτε:ρr1 ποι.ιiτr1τα ιιιρποli
^,,ιιι zιi0ε εiδου; οπιυqοφ6ρoυ' λΙd-

σ.Ι σ' αυτiζ τιg ζιδνεg τα φυτευθodι'
εξαιgετιxi; πoιxιλiε; χαι \'α χαλλι-
ευ'i,ηθοι''r, με μεθ<iδοι,g του εξασφi1-

λi[ουι, ιi.ριoτη πoulτητσ- r"α.ρπο{l. 6τi-

σ1l τιυγ διεθi'ιilr, τφοδιαγφαιρι'υr'. Trr

ιρροi'τιl- αι,τιbr' τιυr, περιιr7'r'oι, r'α' δι-

α-τiθεr,ταr στil\' αγορd. zατ6τιr' ε-

7'iγ1ιυr' χ(ιι με τr1r, εγ'1{'i1οι1 εξου_

οrοδοτi1μdι'ιοl' ιr"πι'l τr1r, πολιτεiα t'1

τηl,E.}). οφ^;dr,οiν t] cpοq$ιυr'. ιυ;

πqlοiitr,τα ol,o!-ιαοi,r: Π9ο6'Lειrοr1;

Αι,ιοτiρο.c Ποιιiτητα; (ο.Π ..'\.Π.)

Σε πεgιο16q τη; 1cilφα: μαζ χ.rl

]/ι(ι ε(δη οπιυοοφ6φων noυ iγιναr,
τdτοιε; πφooπι1lθειε:. iδτorτα.ι, ει'θα_

φυντ ιxrl. αjτοτελ6σμιατα.

Ι']υxil; iQ.,,, θα 'f1ταr, 6λα. τα
τριli'ιil'τιr τυ1iηr,οx1rρπιυ\, που π8οο-

9itοντο'ι .1ια εξαγω1,l1 r,α τροθρxον-
'r0'ι ιrτιi τiτοιεq περιο1ig χαι γrt

π7'l1ρorir, αυτig τιq τροδιαγραφi:.
1.,Ι(Ι \,α {7οrlν αυEηιιiν'ι1 ανταγιυνι'_

οτιr,6τt1τα.

'oπrυ; δια.πιoτιbγεται. απ6 6οα

.L\!(tφi.Qθ'ιlχα-\l ιιiχQι τ(bQα. τα πQo-

6λdματα τ(,]γ πυqrηνοιι1,"ρπιυ1, JτΟυ

πρiπει r'α λυθοi,ν ?ιαι τα θdματα που

πρθπει \,α με}.ετηθο{ηr. ι,,ια γα ε-ξα-

oφαλιατε( το μiλλοτ, τηg r.αλλι6qγει-
αg αυτιbr,. o7"ετ(ξol,ται περιoα6τεηlο

με εQευ1,ητι.χ6g δqαoτηρι6τητεE. Kα
τιiλληλoι ερευνητιxoi φοqεig για γα
αr'αλ66ουν αυτθg τιE δραoηqωτη-
τεg υπdρ7,ουν στη χ{bQα μαg. τ6oο

oτο EΘ'Ι.AΓ.E.. 6oο xαι oτα Πα-
τεπιoτ{1μια, xαΘιbE ?ιαι σε ιiλλουg

1ιilφoυg. Για να αγταπoχQιθoιiν oτιg

απαιτd1σειζ 1ρειιiξονται xατιiλληλη
υπoδoμι/1. απαραiτητo εξoπλιoμ6 ιαι
μdoα. 'oλα αυτd για να γ(γoυν

1ρειιiξoνταl, πιoτιΙloειg. Πιατιbοειg

μπoQoι}γ να δοθοriν απ6 η\, πoλι-

τεiα. τoυζ φoQε(ζ πoυ επ0ηελο{νται,
xαθιbg ?{,αι απd τουζ παQαγο}γοiζ,

που Θα αποχoμισουν το μεγαλιiτεqo

ιilφεi.ιl;, με] την θ6oπιoil για ?t{Ιτα-

{iιlλ{ εl,ιi; 1ιιιριlιi ποοοelτιιriιlυ τd-

λιlι,<. επi τιυι, πιυ7'λoυμιdr,ο:r, πQοΙιiι'-

11'11'. 1'1f]9 τι1; ιr..,'φοτιxl1< 69ευνrrg.

6. X6ραξn πoλιτικflq πυρn
voκ6ρπωv
Απαραiτl-1τi1 προi1π60εο'r1 1.lι.-t τl-ι\'

ιir,ιlληιpi'1 οπoιαoδ{1ποτε ι\gcιοτri,3ι6-

τi1τα: ιr.πιi τη\J i(ιευνα χαι απ6 το1-'Ξ

:τ(Ιρα1'(')1/ιy'oι; φοφε(g, εirrαι η 7..d-

φιrξr1 οφθιill, zατευθη"ι,τ{1ρι(υγ 1,οαιι-

uιbl, ιrτι'l τt1r, τιliιιτι:iα.. τιiοο οε επl-

τελry'ιi επiπεδο. 6oο y-αl σε επiπεδ''

εtρα' ρ μο^,,i1 g. Ο ι y_ατε ιlθιlr,τr] ρ ιε ; i' 9ιι μ

μis θιr πq{πει νιr. τφοαδιοριοτιlilν

με τη σ1tllεQ1'α.οiα πολιτεiιι;. dρευ-

\' σ.ζ y'0'ι παρα.1,ιο1, ιxii;r, φοοdιυr,. λο.ιι-
(iιii'οι'τιr: ι'πιi-ιirη τt1ι, υφιoτιi.μιει'η zιι
τιiοτ,rοt1 οτη 7ιirριr μαζ χα.ι oτι; ιi7'-

7.ε; ιιι'τ,l.,,ιμ1,iοτgιε; 7ιi:ρε;. τr1 διε-

θνr],ιi,ιlρd.. τιq δr.εθι,εiα τd.oει;. τα
rδιιriτεφα τρτ16λfματα. τιυr, z.ιιλi'ιερ-

^,,εt,b,' xιy.ι τι: δυr,ιιτι'lτt1τε< τi1-c 7ιir-

QαΞ μαζ.

Σε επιτελιιιi ετiπεδο θα' πφdτεl.

\,α πφοοδιορr.aτοιiν (}ι ατ6y'οι για
y.ιiθε εiδοc πTQιlγιχ/tρ:τ(}υ χfrι oι πQο

τεραι6τι1τε; αυτιirr'. γυ.Θιilζ γeιι οι

ιρορε(q που εμπλixο\|ται χαι οι δοcι-

oτr1ριιi-ιl1τε; τιlι, θιr ο.r'αλd6ει ο x,i-

θε φοφirι;. LlΕ r,lιlii;μg",, τr1ι, ετiτευ-
Ξi1 τοι, 1ιi..,ιοτιlι' δυr'ατοi, {ι:τoτε7.i'-

σιιατ{}:.

}ii'ροι οτιi7"οι \l,ια τ(Ι πυgηi'ι'l-

τ'ιι,ρτcι' 0ιι' τρiπει 1,.Ι εf\,αι:

- 
FΙ α{'EηoΙl τ'ηζ {iγτα]'ι,]t'ιστι.7.ιi

τ}lτι1: τ(η\, τriραγιlμ6rι,Jr, πQιliι'lr'τιοr'.

- 
Η ιr'ι,αδιιiρθφο;οr1 τι-or, δεr,διlο-

zιlιι.ιχιbr' xιrλ?,ιεφγειrilν ιαι μdοα oτα

πiαiαια αιrτt'1; η ιιεΙrυοη τη; xr'ri'iι-
ι'Q.,,ε ι,rΞ 1iοδιrx"ιι, ιriι.

Ι{ ανιiττιlξη ιαι ειριl,lιιο',,li
ι l ι7"ιl i'ιl',,l y'1i1, ο υοτη μι1τιυr, z'α.)'i'ι d ρ -

^i'ει()-ζ. J_ιoυ εirlιrι zιrι ατιriτηοt'1 τιoν

zα ι ρrirι,.

Σε επiτεδιl ειριrφ1ιο.,,i'1:. lilια τη\!

υ7.ιlτοiηοl1 τι-υι' οτ6χιυr'. θα τφiτει:

λ"α εΞοιzοr'ιlμηθοrir, π6ροι. ι,α α-

r'ιLτε0οιiι, ου^1xει9ιμir,ε; δραοτη9ιιi-
τητεξ (Ιτουζ αρμιiδιου; φοqεig, ^,'ι.l'

ττ1r' ετiλυοi1 το;ν τgο(lλημιriτ(,]l' 7',r.ι

τη με7.iτr1 τiι}\t τε7\,Oλ()^,ιxιi:r, il ri?'_

λιl.lι' 0εμdτιυr,' r,ιl εχπαιδευτοilr' ιlι
πι.,.ψιr^,,ιυ1,οi 7.αι \'α θεo-ιοτοi,r, ιιi-
τι}.t χt.ι z.iνr1τρα a.,ι{χ' τ1l1' εφα.ρμο^,'i1

τη; τoλιτιx{1Ξ στl'}'ι' πφιiξl1 απ6 το1!:

τrr1trι.,,{υγoi': 1σ'l απ6 τoι'ζ ι1'λλοι';

φορεi; τ()ι' ειιΙ}'fΖΟ\'ται (ττη\t ιιετα.-
τoiι'1οη. διαziνηοr1 χαι εμ:τοQiα.

o TA YBPΙΔIA
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oι16ρolloc εξoπλιαμ6q. Διαφoρε-
τικd τα π&yτα αφf1νoνταg oτον

παρ&γovτα uπl.,(ψ πoυ Crι, λει'
τoυργξοει Θετικ* ξ1ει καλxirg αι,
6μοcg λειτoυργi1oει αρvητικ&, 6λα
τιιr&ζαvται cπoν α€ρα x{rι εβFyα'

,αiα και δα'πdrγεq' oλλ& πρoτι*ν-

τωι, oι ελπilεq για x&r!oια €πιτt-

χια.
oι εργtnαiεc και oι προφyαo[_

εζ για μια γεvετικ{ 6ελτkoαη, για
μια δημιoυργια π,χ. μιαξ πoιxι-
λiαg, f1 ειdξ υπoκειμ€γου, ειγc(ι C.

ξαιpετικ& μακρ,o,1@ιεq. Tα 15

και 20 1ρ6vια ειγαι μια oυvη8ιoμ€
vη 11ρoνιx{ δι.&ρκεια. EΦcιι γvοr-
αττl oτoυq 'Eλληvεg ερευητGgτrε''

ρiτιτιqαη ερευΔ,ητi πoιr επ[ 3o 1ρ6
vια αy<,rιrιζfται, t(αι οtαγ 6Φαoε
σηγ 

'toλt} μsydλη τoυ ξπιτη(ια
δεν ευαir(ιoε 1}α η 1φεt.
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