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Αγαπητέ φίλε,

"ΝΙΑΟΥΣΤ

Ο, Σκοπιανοί της Γιουγκοσλαβίας αγωνίΖοντα, εδώ
ι κάμποσο χρόνια να δημιουργήσουν -Μακεδονικό Ζήτη, με την πλαατοφράφηση της ιστορίος, υποστηρίζοντας
υπάρχει ξεχωριστή -Σλαβομακεδονική εθνότητα- οτον
λκονικό χώρο. Και να σκέπτεται κανείς ότι η περιοχή
ν Σκοπιών δεν ανήκε ποτέ στο γεωγραφικό χώρο της
ίακεδονίας, οε καμμία χρονική περίοδο, ούτε στην αρ
χαιότητα ,ούτε και στους νεώτερους χρόνους και άτι τα
βόρεια σύνορα της Μακεδονίας ποτέ δεν ξεπέρασαν την
ΥΡομμή Αχρίδας - Μοναστηριού - Στρώμνιτσας - Ncupoκοπίου.. Επίσης ο, Σλάβοι εγκατεοτάθηκαν στην περιοχή
ουτή για πρώτη φορά το 600— 700 μ.Χ. Δηλαδή πάνω α
πό 1000 χρόνιο αργότερο, από τότε που ο στρατηλάτης
Μέγος Αλέξανδρος όργωνε την ανατολή και έδωσε την
πρώτη νικηφόρο μάχη του Γρανικού, και αφιέρωσε ως ευ
χαριστήριο στην Παλλάδα Αθηνά 300 περσικές πανοπλίες,
με την πολύ εύγλωτη επιγραφή -Αλέξανδρος Φιλίππου και
οι ’Ελληνες πλην Λακεδαιμονίων, από των βαρβάρων των
την Ααίαν κστοικούντων-.
— Αρκετό διοφωτιοτικό και τεκμηριωμένο επιστημο
νικά είναι το άρβρο που δημοσιεύουμε στο περιοδικό μας,
σε δύο συνέχειες. Έτσι αποδεικνύεται σ' όλη την έκταση
η παραχάραξη της ιστορίας και η παραποίηση και αλλοίω
ση των ιστορικών δεδομένων οπό πλευράς Σκοπιανών.
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— Η υπερπαραγωγή μήλων οτις χώρες της ΕΟΚ πα
ραμένει ένο πρόβλημα μόνιμο και σοβαρό. Το πώς αντι
μετωπίζεται από την ΕΟΚ το πρόβλημα αυτό, μας μιλάει
ειδική συνεργάτιδα της -Ν ΙΑ Ο Υ Σ Τ Α Σ ». Έτοι οι ενδια
φερόμενοι (μηλοκαλλιεργητές κλπ..) μπορούν να πληροφορηθούν με κάθε δυνστή λεπτομέρεια, πώς λειτουργούν
οι διάφοροι μηχανισμοί της ΕΟΚ που αποβλέπουν στην
στήριξη του εισοδήματος του μηλοκαλλιεργητή.
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— Η Νάουσα ήταν πάντοτε πρώτη ο' άλα ταα εθνι
κά προσκλητήρια. Στα δύσκολα χρόνια του Μακεδονικού
Αγώνα το Επαναστατικό Κέντρο Νάουσας ανέπτυξε αξιό
λογη εθνική δράση. Στην τοποθεσία Χοντροσοάγκλα στις
11 Απριλίου 1906 δύνεται μία σπουδαία μάχη μετοξύ ελ
ληνικών αντάρτικών ομάδων (αρχηγός Γ. Κατεχάκης) και
τμημάτων του τουρκικού στρατού. Για τη μάχη αυτή δημο
οιεύομμε ειδική μελέτη συνεργάτη μας, τεκμηριωμένη και
ολοκληρωμένη, οτηριΖάμενη σε γραπτές μαρτυρίες. Έτσι
ο αναγνώστης και ιδιαίτερα
Νοούσα ίος, θα έχει την ευκαιρίο να πληροφορηθεί σχετικά, για την μάχη εκείνη και
την δράοη των Ναουσοίων.

— Η -ορθή- λίπανση των φυτών και φυσικά και των
δέντρων δεν χάνει καμμία φορά την επικαιρότητα. Για την
λΐπαναη δεν υπάρχει -συνταγή·. Το θέμα θα παραμένει
πάντα ανοιχτό. Στο σημερινό τεύχος δημοσιεύονται αρκετό
στοιχεία που οδηγούν σε λύσεις γιο μια -ορθή λίπανση·.
— Και κάτι που ενδιαφέρει τους αμπελοκολλιεργητές. Έ -

35

να πρόγραμμα καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών
αμπέλου.
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Η μάχη της Χοντροσούγκλας (11-4-1906)
(Ισ το ρ ικ ή π ρ ο σ έγ γ ισ η του σ υ μ β ά ν τ ο ς β ά σ ει γ ρ α π τώ ν μ α ρτυριώ ν)
Μ ετά τη μάχη της Σιουμπανίτσας1 (5 - 5 - 1905)

τοποθετείται πλέον στα ιστορικά του π λαίσ ια και φω

ορεινής τοποθεσίας στο Βέρμιο δυτικά της Ναουσας

τίζονται στο σύνολό τους, σχεδόν, οι άγνωστες πτυ

μεταξύ των ελληνικών αντάρτικών σωμάτων των Κ.

χές του. Οι γραπτές αυτές μαρτυρίες αφορούν σε εμ-

Μαζαράκη (Α κ ρ ίτα ), Σ. Σττυρομήλιου (Μπούα - Α-

πιστευτικές εκθέσεις των προαναψερομένων συντελε

θάλη) και Μ. Κατσίγαρη

στών του Μακεδονικού Αγώνα προς τ α προϊστάμενα

(Καραμανώλη)

με επίλε

κτα τμ ή ματα του τουρκικού στρατού (Αβτζήδες) και

κλιμάκιά τους.8

αυτής της Γκολισιάνης2 (Λευκαδίων) την 30 - 5 -

Ο συγγραφέας κρίνει σκόπιμο να αναφερθεί συν

1 905) μεταξύ οχυρωμένων στο χωριό αυτό Βουλγά

οπτικά στην ύπαρξη και αριθμητική δύναμη των ελ

ρων κομιτατζήδων υπό τον Λούκα Ιβάνωψ και του σώ

ληνικών αντάρτικών σωμάτων των δρώντων στην πε

ματος του προμνημονευθέντος οπλαρχηγού Κ. Μ αζα

ριοχή της Νάουσας όπως αυτή ειδικό εμφανίζεται στα

ράκη (Α κρ ίτα ) άλλη σπουδαία μάχη, ίσως η πλέον

πρόθυρα της 1 1ης Απριλίου 1906, ημερομηνία διε
ξαγωγής της μάχης της Χοντροσούγκλας. Η αναχώ
ρηση γ ια την Ελλάδα το Νοέμβριο του 1905 του μέ

Τ ου
Ζ τ έρ γ ιο υ Γπ. Α π οσ τόλου

χρι τότε δρώντος στην περιοχή του Βερμίου Κ. Μα
ζαράκη (Α κ ρ ίτα ) η οποία κατέστη απαραίτητη λόγω

σημαντική στην περιοχή της Νάουσας, είναι αυτή της

της πολύπλευρης δράσης του και της επικήρυξής του

Χοντροσούγκλας8 (11 - 4 - 1 9 0 6 ), μεταξύ ελληνικών

από τις τουρκικές αρχές με το ποσό των 1000 λιρών

αντάρτικών ομάδων υπό την ηγεσία του Γ. Κατεχάκπ

συμπίπτει περίπου χρονικά με την άφιξη στη Νάου

(Γο ύβ α ς)4 και τμημάτων του τουρκικού στρατού του

σα του αντικαταστάτη του Γ. Κατεχάκη και την ανά

οποίου οι καταυλισμοί ευρίσκονταν σε διάφορα επί

ληψη από αυτόν της διεύθυνσης του Κέντρου Νάουσας

καιρα σημεία μεταξύ Βέροιας και Νάουσας.

και το συντονισμό της δράσης των ευρισκομένων στην

Η Χοντροσούγκλα είναι ημιορεινή τοποθεσία νο

περιοχή της αντάρτικών σωμάτων8. Πριν από την α

τιοανατολικά της Νάουσας, απέχουσα ελάχιστα από

ναχώρησή του γ ια την Ελλάδα ο Μαζαράκης χώο.σε

αυτήν, περικλειόμενη στο τρίγωνο το σχηματιζόμενο

το κύριο σώμα του σε τέσσερα τμ ή μ ατα αριθμητικής

οπτό αγροτική περιοχή της και των χωριών Χωροπάνι'·

δύναμης 15 ανδοών το καθένα και έθεσε επικεφαλής

και Αρκουδοχώρι*».

τους αντίστοιχα τους Γαρέψη,10 Πουρέγκα/Π Κατου-

Για τη μάχη αυτή το σύνολο ,σχεδόν, των μαρ

λάκη12 και Σάββα.13 Με την άφιξη του Γ. Κατεχάκη

τυριών των σχετιζόμενων άμεσα με τους λόγους με

στη Νάουσα τα σώματα αναδιετάχθησαν και τον Α

τακίνησης στη Χοντροσούγκλα των αντάρτικών σω

πρίλιο του 1906 ενισχυμένα και με τους άνδρες του

μάτων, την ατυχή έκβασή της και την κατάσταση

σώματος Μπενή ο οποίος αφίχθη την 8 - 4 - 1906 εμ

που διαμορφώθηκε μετά από αυτήν, προέρχονταν μέ

φάνιζαν την παρακάτω εικόνα:

χρι πρό τίνος από το χώρο της προφορικής (στομα
τική ς) παράδοσης των κατοίκων της Νάουσας. Κά
π οια προσπάθεια που τείνει στην ιστορική προσέγγι
ση του γεγονότος, αναμφισβήτητα, έγινε με την έκ
δοση των απομνημονευμάτων διαφόρων οπλαρχηγών
και άλλων σημαινόντων συντελεστών του Μακεδονι
κού Αγώνα, όμως η αναφορά σ' αυτό είναι μάλλον
συνοπτική και δεν υπεισέρχεται σε ειδικότερες λεπτο

άνδρες

33

—

>

Ιωάν. Σουμανίκας14

>

17

—

>

Εμμαν. Κατσίγαρης

»

8

—

»

Γ. Κ ατ(σ)ουλάκης

»

12

—

»

Εμμαν. Σκουντρής15

»

12

>

82

—

Οπλαρχηγός: Εμμαν. Μπενής

Σύνολο

μέρειες.
Ή δ η , με την παρούσα ιστορική μελέτη η οποία,

Οι άνδρες των προαναφερομένων ελληνικών αν

σχεδόν, στο σύνολό της βασίζεται σε γραπτές μαο-

τάρτικών σωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα

αντάρτικά

1905— 1906 σ τις περιπτώσεις κα τά τις οποίες δεν

σώ ματα στη μάχη αυτή Γ. Κατεχάκη, του υπ' αυτόν

ευρίσκονταν σε διατεταγμένες αποστολές ή μετά από

οπλαρχηγού Εμμ. Μπενή', ο σποίος συμμετέσχε σ'

τέτοιες εύρισκαν πρόθυμη και ασφαλή φιλοξενία στα

αυτήν με το σώμα του, του μέλους της επιτροπής Μα

σ π ίτια των Ναουσαίων και θα πρέπει να υπογραμμι-

κεδονικού Αγώνα Νάουσας δάσκαλου Κ. Δημητριάδη

σθεί εδώ ιδιαίτερα ο κίνδυνος τον οποίο διέτρεχαν οι

γνωστού σαν Μπέμπη (ψευδώνυμο

Ερμής) και του

τελευταίοι από τις κα τ' επανάληψη γενάμενες κατ’

ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης, το συμβάν αυτό

οίκον έρευνες της τοπικής τουρκικής αστυνομίας γ ια

τυρίες

4

του

διευθύναντος

τα

ελληνικά

την ανακάλυψη και σύλληψη (ή εξόντωση) του όχι ευ

Αμέσως την επομένην 9 - 4 - 1 9 0 6 ο Κατεχάκης

καταφρόνητου αριθμού των 82 φιλοξενούμενοι ενό

γνωστοποιεί στο προξενείο Θεσσαλονίκης, επίσης, με

πλων ανδρών.

εμπιστευτική αναφορά του τα κάτω θι:

Υ π ’ αυτές τις συνθήκες και εξ α ιτία ς των ολοένα

« 9 )4 Νάουστα

εντεινόμενων ασφυκτικών ελέγχων και ερευνών όπως

Επειδή μέλλω κατ’ αυτάς να αλλάξω επί τ ,ντς

προελέχθη οπτό μέρους των τουρκικών αρχών η παρα

ημέρας τον αέρα μου κάμνων εκδρομήν τινσ αποστέλ

μονή μέσα στην πόλη των ελληνικών αντάρτικών σω

λω υμίν εσωκλείστως τον τεσκερένΐ^δ μου ίνα τον (δυ-

μάτων περί τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου 1906

σανάγν.) αυτόθεν και έτσι λείψω από εδώ θεωρητικώς

άρχισε να καθίσταται προβληματική και η συνέχιση

και πρακτικώς.
Μ ετ’ αγάπης

της παραμονής τους σ’ αυτήν εγκυμονούσε σοβαρούς

Θεόφιλος

κινδύνους.
Πιθανολογείται, λοιπόν, ότι η ομαδική μετακί
νηση από την πόλη στην ημιορεινή τοποθεσία Χον-

Αναμφισβήτητα, το κείμενο περιέχει συνθηματι

τροσούγκλα των υπό την αρχηγία του Κστεχάκη αν

κή ορολογία και πιθανότατα η φράση «... να αλλάξω

τάρτικών ομάδων είχε σαν αντικειμενικό στόχο την α

επί τινας ημέρας τον αέρα μου...», σημαίνει μετακί

ποφυγή συγκρούσεων εντός της Νάουσας με την το

νηση του ιδίου και των ανδρών του οπό τη Νάουσα

πική τουρκική αστυνομία και τα στρατωνισμένα σ’

και η λέξη «εκδρομή» την ανάληψη κάποιας πολειιι-

αυτήν στρατιωτικά τμήματα, τα οποία τους τελευταί

κής δραστηριότητας από μέρους του άγνωστο πού.

ους μήνες είχαν ενισχυθεί σημαντικά. Εάν συνέβαινε

Ακριβώς δύο ημέρες μετά την 11 - 4 - 1 9 0 6 τσ

τούτο θα δημιουργούνταν οπωσδήποτε έκρουθμη κα

μετακινηθέντα στη Χοντροσούγκλα αντάρτικά σώμα

τάσταση με βέβαιες αρνητικές συνέπειες τόσο γ ια τα

τ α συμπλέκονται την 8η μ.μ. (τουρκική ώρα) με τμή

αντάρτικά σώματα όσο και γ ια τους φιλοξενούντες αυ

ματα του τουρκικού στρατού με αποτέλεσμα το θυ-

τά στην πόλη τους Ναουσαίους.

νατο 13 ανταρτών και τον τραυματισμό 5— 6 άλλων,

Η θέση αυτή εναρμονίζεται απόλυτα με την μέ

όπως εκ των υστέρων έγινε γνωστό. Το συμβάν γνω

χρι σήμερα κρατούσα στους υπερήλικες Ναουσαίους

στοποιεί αμέσως την επομένη 12 - 4 - 1906 προς το

άποψη κληρονομηθείσα οστό προφορικές πηγές ότι η

προξενείο Θεσσαλονίκης το μέλος της επιτροπής Μα

μετακίνηση από την πόλη των ελληνικών αντάρτι

κεδονικού Αγώνα Νάουσας δάσκαλος Κ. Δημητριάδητ

κών σωμάτων σπέβλεπε στην οστοφυγή συγκρούσεων

γνωστός στους Ναουσαίους με το όνομα Μπέμπης, c

και φθοράς τους εντός αυτής και την κατά κάποιο

οποίος στην εμπιστευτική αναφορά του σημειώνεται

τρόπο ανακούφιση των κατοίκων της.
Ό μω ς, συνυπάρχει και η άποψη ότι ο Κατεχά
κης μετακίνησε από τη Νάουσα προς τη Χοντροσούγκλα τα φιλοξενούμενα εντός αυτής αντάρτικά σώμα

με το ψευδώνυμο «Ερμής». Το πλήρες κείμενο της α
ναφοράς αυτής έχει όπως παρακάτω :
ΦΙλτατε,

τα , προκειμένου να συναντηθεί με τον Εμμ. Μπενή και

Χθές οι ημέτεροι ακριβώς την 8ην ώραν Μ - Μ

το εκ 33 ανδρών σώμα του το οποίο είχε αφιχθεί την

τουρκιστί συνεκρούσθησαν μετά του στρατού ολίγον

8 - 4 - 1 9 0 6 , τρεις ημέρες δηλαδή πριν από τη μάχη

άνωθεν από το Χωροπάνι και ολίγον μακράν από τ α

και παρέμενε κρυμμένο σε δασωμένη χαράδρα της

αμπέλια μας εις την θέσιν Χονδροσούβλαν. Η μάχη

Χοντροσούγκλας, προφανώς κατ’ εντολήν και εν ανα

διήρκεσε μέχρι της 12 ήτοι επί τέσσαρας (4 ) ώοας

μονή της συνένωσής του μ’ αυτά.

εκτός μερικών διαλειμμάτων.

Την άφιξη του Εμμ. Μπενή και του σώματός του
την 8 - 4 - 1906 γνωστοποίησε αμέσως στο ελληνικό
προξενείο Θεσσαλονίκης ο εντός της Νάουσας ευρι
σκόμενος αρχηγός Γ Κατεχάκης με την κατωτέρω εμ-

Πρέπει να στείλητε γρήγορα ιατρόν, χειρουργόν,
προς περίθαλψιν και θεραπείαν τραυματιών τινων.
Τ α ύ τα μόνον τη ρητή εντολή του κ. Θεοφίλου,
όστις σήμερον δεν σας γράφει ένεκα ιδιοτροπίας.

πιστευτική αναφορά του:

Σας ασπάζομαι

« 8 )4 Νάουστα
ΦΙλτατε κ. Θάσιε16

Ερμής

Ο Ψάλητς1? αφΐκετο μετά 33 προβάτων)* αισί
ως. Κατ’ αυτάς αιτούμαι συγγνώμην διότι δεν σας

Ν 2 0 ...........................

12 Απριλίου 1906

----- . · -----

έγραφα τα κτικά, αλλά τούτο προέρχεται εκ παραζά
λης προερχομένης αφ’ ενός μεν εκ της πληθώρας ερ

Η ανωτέρω αναφορά εστάλη με εντολή του ίδιου
του Κατεχάκη. Τούτο προκύπτει άλλωστε και από το

γασ ίας και αφ’ ετέρου. 19α.
Με τ ’ αγάπης
Θεόφιλος

περιεχόμενό της. Ως προς την ενυπάρχουσα σ’ αυτήν
λέξη «ιδιοτροπία» σαφώς και αυτή είναι συνθηματική
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και σημαίνει, πιθανότατα, τον τραυματισμό.

αποστείλλει αμέσως στη Νάουσα γ ια την περίθαλψη

Σ τις 13 · 4 - 1906, την επομένη δηλαδή της α-

και παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες της

ττοστολής της ανωτέρω εμτπστευτικής αναφοράς ακο

μάχης της Χοντροσούγκλας ο οποίος, όμως, απούσι

λουθεί παρόμοια προς το προξενείο Θεσσαλονίκης του

αζε τότε στο Ά γ ιο Ό ρ ος. Σ τη θέση του Χαρισιάδη

ίδιου του Κατεχάκη με συνοπτική αναφορά εις τα της

αποστέλλεται αμέσως ο γιατρός Βλάχος στη Νάου

μάχης, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:
13)4

σα ο οποίος προσέφερε στους τραυματίες τις πρώτες
βοήθειες.
Και εδώ θα πρέπει να υπογραμμισθεί η μέχρι η

Φίλτατέ μοι κ. Θάσιε

ρωισμού προθυμία των ναουσαίϊκων οικογενειών Γι-

Σας γράφω με το αριστερόν διότι το δεξιόν έγι

ώργη Σαμαρά και Γιώργη Γκούγκουρα (Γιαννόπου-

νε ολίγον ιδιότροπον από δύο σφήγγας που το εδσγκωσαν προχθές.

λου) οι οποίες με κίνδυνο της ζωής τους δέχθηκαν οτσ

Iπποκράτους δεν έχομεν επείγουσαν ανάγκην

πτει από την έκθεση του γιατρού Βλάχου προς το

καλόν όμως θα ή άν βραδύτερον αποσταλή τις δΓ εμέ

προξενείο Θεσσαλονίκης με ημερομηνία 15 Απριλίου

σπ ίτια τους τους τραυματίες αντάρτες όπως προκύ

ίνα προσπαθήσωμεν να το σώσωμεν το δεξί διότι ί

(1 9 0 6 ) συνταχθείσα αμέσως μετά την παροχή των

σως μας χρειασθή αργότερον.

πρώτων βοηθειών προς τους τραυματίες. Η μέχρι τον

Εκ των ημετέρων εταξίδευσαν 12. Εκ των κόκ
κινων αγνοώ αλλά πάντως όχι ολιγώτεροι.

ρα κρατούσα γνώμη ότι οι τραυματίες αντάρτες με
ταφέρθηκαν στην Παναγιωπούλα και εκεί έτυχαν της

Ό σ ον αφορά το έργον ησυχείτε. 'Εχομεν ακόμη

παροχής πρώτων βοηθειών ελέγχεται ως ιστορικώς α 

αρκετόν αίμα ώστε να συνεχίσωμεν αυτό. Μικρά μό

νακριβής. Τούτο ποοκύπτει αβΐαστα από το περιεχό

νον διατάραξις επήλθεν. Τ α σχολεία Σκουντρή, Μπε-

μενο της έκθεσης του γιατρού Βλάχου, το πλήρες κεί

νή και Κατσουλάκη υφίστανται ακέραια. Το του Σι

μενο της οποίας π αρατίθεται αμέσως παρακάτω. Στην

μά νίκα απώλεσεν 3 οι δε λοιποί είναι του Κατσίγαρη

έκθεση αυτή ο Βλάχος υπογράφει με το ψευδώνυμο

όστις και ησθένησεν ελαφρότατα εις τον ώμον.

Σεραφ είμ:

Εγώ επήρα 3 εξ ών η μία μόλις μου έψαυσε τον
μηρόν. Αι δύο άλλαι είναι εις το ιδιότροπον. Αι 70

Νάουσα 1 5 )4 )1 9 0 6

ελήφθησαν. Θα μου επιτροπή να εξοδεύσω ολίγα πε

Σεραφείμ — Τραυματίαι Χωροπανίου

ρισσότερα προς θεραπείαν και ποοφύλαξίν μου; Γρά

Οι τραυματίαι όλοι είναι πέντε.

ψατε μοι παρακαλώ.

Ο Κ.21 Μανώλης κάτωθεν αριστερός μάλης αβλαΜ ετ’ αγάπης
Θεόφιλος

Για την πλήρη κατανόηση του περιεχομένου της

βώς και επουλώθη το τραύμα του ευεργετικώς δράσαντος του όπλου μάουζερ επί των μαλθακών μορίων.
—

Εκτός Κινδύνου.

Ανουσάκης

ανωτέρω εμπιστευτικής αναφοράς του Κατεχάκη από
το συγγραφέα παρατίθενται αμέσως παρακάτω διευ
κρινίσεις ως προς την συνθηματική ορολογία η οποία
εμπεριέχεται σ' αυτήν:

Έ τερός τις Κρητικός έχει τραύμα του υπο.....
(δυσαν.) αυχένος εκ των έξω δεξιά και εκ των έσοι
και πρόσω αριστερά εξελθόν άνευ βλάβης σω ματικής:
έχει μικράν εξοίδησιν και είναι αβλαβής εκτός κινδύ

—

ιδιότροπον

τραυματισμένο

—

σφήγγες

σφαίρες

—

δάγκωσαν

τρύπησαν, διεπέρασαν

—

Ιπποκράτης

ιατρός

—

εταξίδευσ αν

σκοτώθηκαν

—

κόκκινοι

Τούρκοι στρατιώτες

—

σχολεία

αντάρτικά σώματα

—

ησθένησεν

τραυματίσθηκε

—

αι 7 0

προφανώς «λίρες»

νου.

Τ ρίτος
Νέος ξανθός Κρητικός έχει τραύμα μάουζερ δε
ξιού καρπού εκ των άνω και οπΐσω προς τα κάτω λοξώς (δυσαν.) μετά μικράς βλάβης του καρπικού ο
στού' έχει εξοίδησιν χειρός όλης και δει τε θεραπείας
ημερών: θα είναι εκτός εργασίας ίσως δια πολύν και
ρόν.

Μ ετά την ανωτέρω εμπιστευτική αναφορά του

Ό λ ο ι οι τρεις ούτοι είναι εν τη ενορία κατά το κιόσκι

Κατεχάκη το προξενείο Θεσσαλονίκης αναζητεί τον

εις οικίαν Σαμαρά τίνος μαζί με άλλους υγιείς οπλί-

Θεσσαλονικέα γιατρό Χαρισιάδη, προκειμένου να τον

τας. Ο Αποστόλου, .........,22
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Έ τερο ι δύο είναι εις οικίαν Γεώργη τίνος εν τη

θραυσθέντος του οστού νοσηλεύεται δε εν Νιαούστη.

ενορία Αγίου Σωτήρος· εκ τούτων ο Ντιμ(ν)άκης,2·' έ 

Επειδή η θεραπεία θα απαιτήση πέραν του 1 1 )2

χει τραύμα κάτωθεν αριστερός γωνίας ωμοπλάτης εκ

μηνός, ίσως δε παραστή ανάγκη απομακρύνσεώς του

των κάτω και οπίσω προς τα άνω και εμπρός λοξώς

εκ Νιαούστης, δέον ευρεθή κατάλληλος αξιωματικός,

κάτωθεν της μασχαλιαίας χώρας και αβλαβώς. Η εί

δυνάμενος να διοική Κρήτας προς πιθανήν και προ

σοδός του μόλις διακρίνεται, η έξοδος προς τα άνω

σωρινήν αντικαταστασιν Θεοφίλου.

ένεκα συσπάσεως των μαλθακών μορίων διηνοίχθη εκ

Κ. (Κοντογούρης)26

του όπλου Γκρά ή Μαρτίνι- και οάτος είναι αβλαβώς
τετραυματισμένος και μετά ημέρας θα είναι εις χρήσιν και πάλιν.

Α τό το κείμενο του τηλεγραφήματος σαφώς προ
κύπτει ότι τα ελληνικό προξενείο Θεσσαλονίκης ορ-

Ο £ε πέμπτος Παναγιώτης5*, εντόπιος, ήλθε χθές

θώς εκτιμώντας την κατάσταση που δημιουργήθηκε

μόλις περί την 9ην μ.μ. τουρκιστί και είναι τετραυρα-

στα αντάρτικά σώματα μετά τη μάχη της Χοντρο

τισμένος εις αριστερόν πόδα καττά την ποδοκνημικήν

σούγκλας και τον τραυματισμό του αρχηγού τους Κα

άρθρωσιν εκ των έξω προς τ α έσω- επίσης δεν έχει

τεχάκη άρχισε να προσανατολίζεται προς την κατεύ

τραυματικά συμπτώματα άλλα και ούτος θα είναι ε

θυνση της αντικατάστασής του με άλλον ικανό αρχη

κτός χρήσεως δια το επίκαιρον του τραύματος αλλά

γό «δυνάμενον να διοική Κρήτας».

εξ— ιαθησομένου. Σήμερον ένεκα της ερεύνης __ (5υ
σανάγνωστον).

Από το τελευταίο συμπεραίνεται ότι η διοίκηση
αντάρτικού σώματος αποτελούμενου από Κρήτες δεν

Το σπίτι του Γιώργη Σαμαρά που κατά το κεί

ήταν έργο ευχερές λαμβανομένης υπ’ όψιν της ιδιο

μενον της έκθεσης Βλάχου ευρίσκεται «... εν τη ενο

συγκρασίας τους και της διαμόρφωσής τους σε περι

ρία κατά το κιόσκι...» βρίσκονταν στο στενό του Κα-

βάλλον εθιμικού δικαίου διακρινόμενου γ ια τις ιδιαι

νταρτζή παραπλεΰρως της οικίας Μπάϊναλη ο ίδιος

τερότητες του.

δε επαγγέλονταν και τον σαγματοποιό (κατασκευα

Εν τω μεταξύ οι τουρκικές αρχές μετά τη μάχη

στή σαμαριών). Το σπίτι αυτό δέχθηκε τρεις τραυ

της Χοντροσούγκλας και ιδιαίτερα η τοπική αστυνο

ματίες και πέραν αυτού και άλλους υγιείς οπλϊτος,

μία δραστηριοποιούνται και πιθανόν κατόπιν καταδοί-

το 5ε σπίτι του Γιώργη Γκούγκουρα ή Γιαννοπούλου

τικών ενεργειών ή άλλων πληροφοριών επεχείρησαν να

βρίσκονταν ακριβώς απέναντι από την εκκλησία της

συλλάβουν το γιατρό Χριστόδουλο Περδικάρη, ο ο

Μ εταμδρφωσης του Σωτήρος στην ομώνυμη συνοικία

ποίος, όμως, λίγο πριν ή αμέσως μετά τη μάχη της

και δέχθηκε τους άλλους δύο τραυματίες, θ α πρέπει

Χοντροσούγκλας είχε αναχωρήσει επειγόντως γ ια την

συμπληρωματικά να αναφερθεί ότι οι προαναφερόμε-

Αθήνα προαισθανόυενος ίσως τον κίνδυνο που διέτρε-

νοι Ναουσαίοι ήταν σύγγαμβροι (μπ ατζσνάκια) και

χε. Ο γιατρός Χριστόδουλος Περδικάρης, όπως είναι

οι γυναίκες τους ήταν αδελφές του Σταύρου Μπόλια

γνωστό ήταν επί κεφαλής της τοπικής επιτροπής Μ α

οδηγού και ανιχνευτή των ελληνικών αντάρτικών σω

κεδονικού Αγώνα στη Νάουσα και στις εμπιστευτικές

μάτων. Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι ο Σταύρος Μπό

αναφορές προς το προξενείο Θεσσαλονίκης αναφέρε-

λιας μετέσχε στη μάχη της Χοντροσούγκλας και κα

τα ι με τα ψευδώνυμα Μαχάων ή Προκοπής. Τον κίν

τά σύσταση του ίδιου οι τραυματίες αντάρτες μετα-

δυνο της άμεσης σύλληψής του από την τουρκική α 

ψέρθηκαν στα σπίτια των γαμβρών του, οι οποίοι κα

στυνομία Νάουσας επισημαίνει ο ίδιος ο Κατεχάκης

τά προφορικές μαρτυρίες ήταν από τά πιό δραστήρια

σε εμπιστευτική αναφορά του προς το προξενείο Θεσ

στελέχη του Κέντρου Νάουσας.
Το προξενείο Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί δια τη
λεγραφήματος του στο Υπουργείο Εξωτερικών στην
Αθήνα τον τραυματισμό του Κατεχάκη στη μάχη της
Χοντροσούγκλας και παοακαλεί να επιδοθεΐ αυτό κα·

σαλονίκης συνταχθείσα την 17 - 4 - 1906 της οποίος
το περιεχόμενο έχει ως ακολούθως:

17)4
Φ ίλτατε θά σ ιε,

στον ■Αθωνα πράγμα που αυτό δεν παρέλειψε να πρά-

Θερμώς σας παρακαλώ όπως ά μ α τη λήψει της

ξει αποστέλλοντας στον τελευταίο το κατωτέρω έγ 

παρούσης μου τηλεγραφήσετε τω κυρίω τΑθω όπως

γραφο:

παρακωλύση Μαχάονα (Προκοπήν) επανελθεί εις Θεσ

Τηλεγράφημα Προξενείου Θεσσαλονίκης
από 1 6 )4 )1 9 0 6
Δι* Ά θ ω ν α :26

σαλονίκην καθ’ όσον θα συλληφθή αμέσως.
Νομίζω ότι δέον να κρατηθή εις κονιορτοστεφϊσ
έως ότου ίδωμεν το αποβησόμενον.

Τηλεγράφημα εκ Θεσσαλονίκης από 1 6 )2 9 τρ.

Εγώ δυστυχώς πυρέσσω καθ’ εκάστην. Αγνοώ

αγγέλει ότι κατά την παρά την Νιάουσταν συμπλο

δε όο/ θα την γλυτώσω μέχρι τέλους διότι οι κόκκινοι

κήν ετραυματίσθη ο Θεόφιλος εις τον δεξιόν βραχίονα

συνεχώς προβαίνουσιν εις ερευνάς. ' Ιδωμεν.
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Εις τον Παμίκον27 παρακαλώ γράψατε δτι υγι

ημετερους στρατός ανήρχετο εις 200— 250 εξσρμήσας εκ των μεταξύ Βέροιας και Ναούσης σταθμών

αίνω ΐνα μη ανησυχή.
ΛΛετ’ αγάπης
Θεόφιλος
Επίσης από το περιεχόμενο της ίδιας αναφοράς
μας παοε''''νται πληοοΦοοιακά στοιχεία σχετικά με
την εξέλιξη της υγείας του Κατεχόκη μετά τα τραύ
ματα που δέχθηκε στη μάχη της Χοντροσούγκλος
και την κινητικότητα των τοπικών αστυνομικών αρ
χών γ ια την ανακάλυψη και σύλληψη του ίδιου και
όσων εκ των ανδρών του τραυματιών και μη κατέρυγαν και φιλοξενούνταν σε σπ ίτια Ναουσαίων. Η λέ

κατόπιν προδοσίας των εκ Ρουμάνων του μέρους έν
θα ελημέριαζε το σώμα.
Η ενοχή των Ρουμάνων είναι εξηκριβωμένη διότι
Οι εν Ναούστη ανεχνώρισαν τρεις εξ αυτών, καβάσηδες των εν Βεροία Ρουμάνων με στρατιωτικά ενδεδυμένους επιστρέφοντας μετά την συμπλοκήν επί κεφα
λής του στοατού εις Νάουσταν.
Η συμπλοκή διήρκεσεν επί 4 ώρας άνευ ουδενός
αποτελέσματος ειμή τον ελαφρόν τραυματισμόν ενός
των ημετέρων.
Και ως άμα ετελείωσεν η συμπλοκή και οι ημέ-

ξη κονιορτοστεφές η οποία ενυπάρχει στο κείμενο στη
συνθηματική οοολογία σημαίνει «Ελλάδα» το ελεύ
θερο, δηλαδή, ελληνικό κράτος. Επίσης με τη λέξη
«κόκκινοι», όπως είδαμε και σε άλλο σημείο της πα

τεροι απεσύροντο τμήμα τούτων απομονωθέν έπεσεν
επάνω εις τον στρατόν συγκεντρωμένου ίσως προς
αναχώρησιν και ως εκ τούτου επήλθεν το ατυχές απο

ρούσας μελέτης, αποδίδονται οι Τούρκοι αστυνομικοί

τέλεσμα του φόνου των 13 φονευθέντων σχεδόν συγ

ή στρατιώτες.

χρόνως όλων δια συμπυροκροτήσεων.
Και ως επληροφορήθην

Την ίδια ημέρα (1 7 - 4 - 1906) το ελληνικό προ

ξενείο Θεσσαλονίκης

αποστέλλει

εκτενή εμπιστευ-

τική αναφορά προς το Κέντρο Αθηνών (Μακεδονικού
Αγώνα) η οποία περιλαμβάνει αρκετά διαφωτιστικά
στοιχεία σχετικά με τη μάχη της Χοντροσούγκλας
την έκβαση και τις συνέπειές της, την αριθμητική δύ
ναμη των τουρκικών στρατιωτικών τμημόττων με τα ο
ποία συνεπλάκησαν οι αντάρτες, την ύπαρξη και δρά

λω ιατρόν εις Φλώριναν και του Χαρισιάδου απουσιάζοντος εις Ά γ ιο ν Ό ρ ο ς, ηναγκάσθην να στείλω δια
τας ποώτας βοήθειας τον Βλόχον. Ο τελευταίος οϋτος επιστρέψας μοι ανέφερεν ότι όλοι οι τραυματίαι
είναι εκτός κινδύνου και τα τραύματά των μάλλον ε
λαφρά.
Ο Αποστόλου φέρει τρ ία τραύματα εξ ών έν εις

ση καταδοτών ρουμανιζόντων, την κατάσταση της υ
γεια ς των τραυματιών, την άμεση παροχή προς αυ
τούς των πρώτων βοηθειών, τις συνεχιζόμενες και αυ
ξανόμενες ολοένα κατ’ οίκον έρευνες της τουρκικής α
στυνομίας στα σπ ίτια των Ναουσαίων και τέλος το
ενδεχόμενο αντικατάστασης του αρχηγού των αντάρ
τικών ομάδων Γ. Κατεχάκη, λόγω των τραυμάτων του
με άλλο κατάλληλο πρόσωπο. Π αρατίθεται το πλή

τον τραυματισμόν του

Θεοφίλου και των άλλων τεσσάρων έσπευσα να στεί-

τον μηρόν όλως επιπόλαιον και επουλωθέν ήδη, έτε
ρον μεταξύ των δύο δακτύλων της δεξιάς χειράς και
το τρίτον το σοβαρώτερον έθραυσε την ωλένην του
δεξιού βρανίονος- Προς θεραπείαν του Θεοφίλου θέλομεν αποστείλη τον Χαοισιάδην μόλις επανερχόμενον εξ Αγίου Ό ρους εις Φλώοιναν ή και θέλομεν φέ
ρει εδώ τον Θεόφιλον.
Η συμπλοκή αύτη επέψερεν ως εκ των αποτελε

ρες κείμενο της προμνημονευόμενης αναφοράς:

σμάτων αυτής και ιδίως του τραυματισμού του Θεο

1 7 )4

φίλου διατάραξιν εις τας εν τω διαμερίσματι εκείνω
Προς το Κέντρον Αθηνών 1 7 )4 )1 9 0 6
Περί της εις Χωροπάνι συμπλοκής περί ής εν τη

ενεργείας μας, ελπίζομεν όμως ότι ταχέως θα διορθωθώσιν τα π ράγματα. Εκείνο όπερ μας ανησυχεί είναι

προηγούμενη μου έγραφον ελαχίστας έχω να δώσω

ο Θεοφίλου ιιη τυχόν αποκαλυφθή και αι μετά την συμ

πληροφορίας επί των λεπτομερειών αυτής. Η έλλει-

πλοκήν γενόμεναι συχναί κατ’ οίκον έρευναι εις Φλώ

ψις αύτη προέρχεται εκ του τραυματισμού του Θεο

ριναν, αίτινες ευτυχώς μέχρι τούδε εις ουδέν απέλη

φίλου εις την δεξιόν χείρα, ως ετηλεγραφήσαμεν, ένε

ξαν.

κα του οποίου αδυνατεί να γράφει και περί της μεγί

Ετηλεγραφήσαμεν περί αντικαταστάτου Θεοφί

στης μυστικότητος ήν ετήρησεν περί της εξόδου του

λου ίνα ούτος είναι έτοιμος και έλθη ενταύθα εν ή

και του σκοπού της εις Χωροπάνι συγκεντρώσεως του

περιπτώσει ο Θεοφίλου εξαναγκασθεΐ διτ ουσιώδη λό

σώματος, ένεκα των οποίων ουδεϊς γνωρίζει να δώσει

γον να εγκατάλειψη την Φλώριναν, δώσατε (δυσαν.)

πληροφορίας.

επειδή ως εκ της καταστάσεως της χειρός του δεν θα

Εξηκριδωμένον είναι δια συντόμου επιστολής του

είναι δυνατόν να ακολουθήση τουλάχιστον τα σώμα

Θεοφίλου γραφείσης δια της αριστερός χειρός, ότι ε-

τα, τα ύτα θα μείνωσιν αδιοίκητα. Εάν ο Κουτσομιχά-

ψονεύθησαν 13 εκ των ημετέρων και ετραυματίσθησσν

λης28 ηδύνατο να βαδίση θα ήτο ίσως ο καταλληλό

5 εν οίς και ο Θεόφιλος και ότι ο προσβαλλών τους

τερος αντικαταστάτης του Θεοφίλου και τούτο έχομεν

8

ιπτ' όψιν μας εν απολύτω ανάγκη και εάν βεβαιωθώ-

λυψη ορισμένων πτυχών της δεν θα ήταν δυνατή. Π α 

μεν περί της ικανότητάς του του βαδίζειν.

ρατίθεται το πλήρες κείμενο της ανωτέρω αναφοράς
1 8 )4 )1 9 0 6
Προς

Παρέχεται η διευρίνιση ότι η λέξη «Φλώρινα» η

το Κέντρον Αθηνών

ενυττάρχουσα στο κείμενο της ανωτέρω αναφοράς α 
Π Ε Ρ Ι Π Ε Ρ Δ ΙΚ Α Ρ Η . Χθές ετηλεγραφήσαμεν 6Γ

νήκει στη συνθηματική ορολογία και σημαίνει: «Νά

Υπουργείον να μην επιστρέψη ο κ. Περδικάρης όστις

ουσα».
Την εττομένη 18 - 4 - 1906 ακολουθεί άλλη εμ-

θα συλληφθή αμέσως. Τηλεγράφημα τοιούτο εστάλη

πιστευτική αναφορά του Κατεχάκη προς το προξε

κατόπιν πληροφορίας του Θεοφίλου ότι καταζητείται

νείο Θεσσαλονίκης η οττοία, όμως, στο σύνολό της

ο Περδικάρης χωρίς να γνωρίζωμεν και διά ποιαν αι

δεν περιέχει ττερισσότερα διαφωτιστικά στοιχεία σχε

τίαν. Σήμερον επληροψορήθημεν ότι τω εστάλη κλη-

τικά με τη μάχη της Χοντροσούγκλας. Εττίσης σ' αυ

σις κατηγορουμένω ότι μετά πολλών άλλων εκ Κατε

τήν επανέρχεται στο θέμα της επανόδου στη Νάου

ρίνης ενέχεται εις ανταρτικάς ενεργείας και εις την

σα του γιατρού Χρ. Περδικάρη και έρωτά άν ο τελευ

καταστροφήν των τσιφλικιών του Χρ. Τζέκα. Καλόν

ταίος έχει ειδοποιηθεί περί του κινδύνου της σύλλη

είναι να μην επιστρέψη δια να ίδωμεν ποιαν τροπήν

ψής του. Το κείμενο της ανωτέρω αναφοράς έχει ως

θα λόβη η υπόθεσις διότι, άλλως, κατά την καθιεροθείσαν υπό των Τούρκων αρχήν να συλλαμβάνωντα·

ακολούθως:

πάντες οι υπό του τυχόντος ψευδομάρτυρος καταγγε-

1 8 )4 ) Φίλτοπτε κ. Θάσιε,

λόμενοι, υπάρχει φόβος να συλληφθή και επί πολύ
Επιστολήν σας προ πολλού δεν έλαβον ούτε Ιπ 
ποκράτης ανεψάνη καίτοι

μεΐνη εις τας φυλακάς ως εκ της πληθύος των συγκα

(δυσαν.) π αρίσταται κα.

τηγορουμένων και του περίπλοκου της υποθέσεως.

τόση μεγάλη ανάγκη αυτού ουχ’ ήττον άν ήρχετο δεν
ΠΕΡΙ

θα ήτο άσχημον.

Μ Α Ρ Ο Υ ΣΑ Σ. Η Μαρούσα πωλείται και

θέλει να την αγοράσει ο...... Φροντίζομεν να ανα-

Ουδόν νεώτερου έχω να σας αναγγείλω πιστεύω

βαλλωμεν την πώλησιν και υπάρχει ελπίς να το κα-

δε ότι συν Θεώ θα κατορθωθή άνευ ουδεμιάς αλλοιώ-

τορθώσωμεν.

ώσεως η εξακολούθησις της εργασίας............................

ΠΕΡΙ

Θ Ε Ο Φ ΙΛ Ο Υ.

Ειδοποιήσατε

Παμ. Ζυμ-

6ρακάκην32 να μην ανησυχή δια τον Θεόφιλον, ούτι-

νος η κατάστασις είναι τελείως α ρ ίσ τ η (;) κατά σημε

Ετηλεγραφήσατε τω σεβαστώ κ. Ά θ ω περί Μαμη λησμονήσητε

ρινός πληροφορίας. Δυστυχώς ήρχισε κάπως διαδιδό-

Γράψατε μοι τί αττέγινεν ο Αθανάσιος Παπα-

Απ.33 ως και το επίσης διαδιδόμενον ότι ετραυματί-

χάονος; Παρακαλώ θερμώς

όπως

μενον ότι το συμπλακέν σώμα ωδήγει ο μηχανικός

τούτο διότι είναι ανάγκη.

σθη.

στεργίου^1 όσης προ ημερών εξ επιπολαιότητός του

Τον εκ των τοιούτων διαδόσεων κίνδυνον θεωρώ

συνελήφβη.

μεγαλύτερον εν Ελλάδι ή εδώ και φοβούμαι μην εν

* Εχω απόλυτον ανάγκην χρημάτων δια να κινή
σω την μηχανήν

τεύθεν γνωσθή εκεί όπου δεν θα είναι δυνατόν να πε-

Περιμένω τοιαύτα αφεύκτως α ύ ρ ιο .

ριορισθή όπως εδώ η διάδοσις και μη δημοσιευθή φαρΜ ετ’ αγάπης

δειά πλατειά εις πατσαβούραν τινα αθηναϊκήν οπότε

Θεόφιλος

δεν θα είναι πλέον δυνατόν να συγκαλύψωμεν το πρά
γμ α όπως σκεπτόμεθα και φανή εκ νέου εις το φανε

Την ίδια ημέρα (1 8 - 4 - 1 9 0 6 ) το προξενείον

ρόν ο Θεοφίλου.

Θεσσαλονίκης αποστέλλει νέα εμπιστευτική αναφορά

Αθανάσιος

προς το Κέντρο Αθηνών το περιεχόμενο της οποίας α 
φορά στη βέβαιη σύλληψη του γιατρού Χρ. Περδικά
ρη σε περίπτωση επιστροφής του στη Νάουσα στον
οποίο ήδη η τουρκική αστυνομία είχε στείλει κλήση,

Οι ενοχλήσεις της τουρκικής αστυνομίας Νάου

κατηγορούμενο ότι ενέχεται σε αντάρτικες ενέργειες

σας προς την οικογένεια του απουσιάζοντος στην Α

και στην καταστροφή των τσιφλικιών του Χρ. Τζέκα,

θήνα Χρισ τ. Περδικάρη, οι συχνές κατ' οίκον έρευ

στον απειλούμενο κίνδυνο της αγοράς της ορεινής πε

νες με σκοπό την ανακάλυψη τυχόν φιλοξενουμένων

ριοχής του Βερμίου Μ α ρ ο ύσ (ι)α από σημαίνοντα ρου-

απ' αυτήν οπλιτών

μανίζοντα της Βέροιας, στα περί υγείας Κατεχάκη

προσαγωγές των μελών της γ ια καταθέσεις, ανακρί

και στον κίνδυνο αναφοράς της μόιχης της Χοντρο

.

σούγκλας από αθηναϊκές εφημερίδες οπότε η σ υ γ κ ά -Β Ι

αντάρτικών

ομάδων, οι συχνέε

σεις ενταθείσες ιδίως, μετά τη μάχη της Χοντροσούγ
κλας κατόπιν των εις βάρος του καταγγελιών οτι ε
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νέχεται σε αντάρτικες ενέργειες δημιούργησαν ένα α

Ενταύθα κατά το παρελθόν δεκαπενθήμερον εί-

σφυκτικά τπεστικό κλίμα γύρω ατττ αυτήν. Κατόπιν

χομεν αντίκτυπον του ατυχήματος μας την αποθρά-

τούτου μαζί με την από 20 - 4 - 1906 εμπιστευτική

συνσιν των ρωμούνων τολμησάντων να σχηματίσωσιν

αναφορά του προς το προξενείο Θεσσαλονίκης ο Κα-

ένοπλον συμμορίαν με γκέγκικα ρούχα και η συμμο

τεχάκης αποστέλλει εσωκλεΐστως και επιστολή προς

ρία αύτη προέβη ήδη εις κακουργήματα κατά των η-

τον Χριστ. Περδικάρη της οικογένειας του με την πα

μετέρων. Οι υπό τους Σκουντρήν και Σιμανίκαν ημέ-

ράκληση να επιδοθεί αυτή στον παραλήπτη μέσω του

τεροι έχουσιν εξέλθει προ ημερών εις καταδίωξιν τού

Παμίκου. Μας είναι άγνωστο το περιεχόμενο της ε

των αγνοώ όμως κατά πόσον θα επιτύχωσιν.

πιστολής αυτής, όμως, είναι ευνόητο ότι δεν θα είναι

Εδώ ευρίσκονται από προχθές οι στρατιωτικοί

άσχετο με την απειλούμενη σύλληψή του σε περίπτω

διοικηταϊ Βέροιας και Βοδενών προς από κοινού λό-

ση επιστροφής του στη Νάουσα και με άλλα θέματα

ψιν μέτρων προς επαναφοράν της εσχάτως(!!) διατα-

ειδικοτέρου οικογενειακού

ραχθείσης τάξεως.

ενδιαφέροντος. Ακολουθεί

το πλήρες κείμενο της προμνημονευόμενης αναφοοάς
του Κατεχάκη:
2 0 )4
Φίλτατε Θάσιε,
Εσωκλεΐστως

Μ ετ’ ευγνωμοσύνης βλέπω το αδελφικόν όλως εν
διαφέρον όπερ δεικνύετε δια το προσωπικόν ζήτημα
του Γεωργίου3». Δυστυχώς επί του παρόντος θεωρώ
ως λιποταξίαν εκ του έργου την έστω και ολιγοήμε

αποστέλλω υμίν επιστολήν τιυα

δια τον κ. Μαχάονα ήν τω αποστέλλει η οικογένεια
του και ήν σας παρακαλώ να εσωκλείσητε εις επιστο
λήν σας προς τον Παμίκον όστις θα την επιδώση τω
παραλήπτη αρκεί να εξηγηθή αυτώ τις ο υπό το ό

ρον εντεύθεν απομάκρυνσίν μου διότι διαβλέπω ότι θα
επέλθη τελεία παράλυσις διότι πάντες και ιδία οι μαθηταί μας θα απολάβωσιν την απουσίαν μου ουχί ως
προσωρινήν αλλά διαρκή. Τούτου ένεκα υπολαμβάνω
στοιχειώδες καθήκον μου να μείνω εδώ έστω και με
θυσίαν της χειρός επί 2— 3 μήνας έως ότου εξαλει-

νομα Μαχάων.
Έ χ ω πολύν καιρό να λάβω επιστολάς από κά

φθή τελείως η παραχθείσα εκ της συμφοράς μας εντύπωσις και καταστή δυνατή η προσωρινή αντικατά-

τω, διατί άραγε;

στασϊς μου διότι κατ’ εκείνην την εποχήν (Αύγου

Μ ετ' αγάπης

στου) θα παραστή ανάγκη να κατέλθω εις κονιορτο-

Θεόφιλος

στεφές ποος εικτέλεσιυ

----- .«-----

απαραιτήτων

ικαταστάντων

μοι λουτρών και αποθεραπείαν της χειρός εάν, νοεί

Έ ξ η ημέρες αργότερα (2 6 - 4 - 1906) και κα
τόπιν παραπόνων, προφανώς, του προξενείου Θεσσα
λονίκης προς τον Κατεχάκη ότι είναι φειδωλός στην
παροχή περισσοτέρων και πιό αναλυτικών πληροφο
ριών σχετικών με τη μάχη της Χοντροσούγκλας και
την έκβασή της ο τελευταίος αποστέλλει νέα εμπι-

τα ι, έως τότε δεν έχει μπή σε δρόμον όπερ πολύ φο
βούμαι.
Πάντως όμως πρέπει να έχητε επ' όψιν ότι κσ·
τότε άν το θεωρήσητε αναγκαίον ουδόλως θα διστά
σω αποστέλλων εις κόρακας και χέρι και λουτρά νσ
μείνω έως ότου θελήσητε. Πιστεύω εννοούμεθα.
Έ χ ω ανάγκην χρημάτων και εφημερίδων, άτινσ

στευτική αναφορά του στην οποία θίγονται διάφορα
θέμ α τα μεταξύ των οποίων αυτό της δράσης ρουμανίζουσας συμμορίας, της έκτακτης σύσκεψης στη Νά

αναμένω. Έ χ ω ανάγκην (κ α ι) από 2 μάνλιχερ, μπο
ρείτε να μοι τα προμηθεύσητε;

ουσα των στρατιωτικών διοικητών Βέροιας και Βοδε-

Μ ετ’ αγάπης

νών34 γ ια την αντιμετώπιση της διαταραχθεϊσης από

Θεόφιλος

τη μάχη της Χοντροσούγκλας κατάστασης, της κα
(Γραμμένα στο περιθώριο)

τάστασης της υγείας του, της μελετώμενης λόγω του
τραυματισμού του αντικατάστασής του από άλλον α

Καθ’ ά πληροφορούμαι εντεύθεν του ποταμού ευ-

ξιωματικό κ ό.π. Και εδώ κρίνεται σκόπιμο να παρα

ρίσκονται 11 άνδρες θέλοντες (η συνέχεια δυσανά

τεθ εί το πλήοες κείμενο της παρακάτω αναφοράς:

γνωστος).

2 6 )4
Φ ίλτατε Θάσιε,

Διευκρινίσεις γ ια τις άγνωστες και συνθηματικές
λέξεις οι οπαίες περιλαμβάνονται στο ανωτέρω κεί
μενο παρατίθενται αμέσως πιό κάτω:

Χθές έλαβον την από 24 υμετέραν εν ή λίαν δ·καίως μοϊ παραπονείσθε ότι στερείσθε ειδήσεων εν

—

γκέγκικα (ρούχα)

=

ενδυμασία των Αλβανών οι

τεύθεν. Δυστυχώς ως εκ της μέχρι τούδε καταστάσε-

οποίοι ανήκουν στη γκέγ-

ώς μου δεν μοϊ ήτο ευχερές να γράφω- εις το εξής πι

κικη φυλή (Βόρεια Αλβα

στεύω ότι θα είναι τακτικωτέρα η αλληλογραφία μας

νία) .

10

—

μαθηταί

οι άνδρες των

ελληνικών

του ευθύς ως βεβαιωθώ.

αντάρτικών ομάδων,

Η διάδασις περί διαφωνίας εμού και του Κατσ.

—

κονιορτοστεφές

η Ελλάδα, το ελύθερο ελ

—

μάνλιχερ

ληνικό κράτος,

ρόν εκ των εδώ συμβαινόντων μένει χωρίς να περιέλ-

—

εντεύθεν του ποτα

τύπος πολεμικού όπλου,

θη εις γνώσιν υμών.

μού

εννοεί τον ποταμό Α λιάκ

—

αποστέλλων εις .<6

μονα.

την Δευτέραν ο δε Λάκης μετά 15 περίπου δια Σαρα-

να πάει στον κόρακα, στο

κατσαναιους. Στείλοπέ μοι παρακαλώ χρήματα. Πε

διάβολο.

ρί των πέραν του ποταμού έγραψα χθες εις Βιργινίο·.'.

ρακας

Ως προς τη δράση της συμμορίας των ρωμούνων (ρουμανιζόντων) ο

Κατεχάκης

θα αναψέρετσ

είναι κακόηθες ψεύδος σας βεβαιώ δ' ότι ουδόν σοβα

Ο Σκουντρής μετά 18 ανεχώρησεν εις ΚαρατΓ

Τ α ονόματα των δολοψονηθέντων έχουσι δημοσιευθεί
εις την αλήθειαν τα δε ονόματα των ημετέρων είσί -

σαφώς, στην επιδρομή των τελευταίων στο νεροπρίο

Γεώργ. Τζωρτζάκης

νο του Σωτηράκη του Αρ6ανίτη36 στο Γκουρνόσοβο-'7

Εμ. Φιλιππάκης

και τη δολοφονία από αυτούς πέντε Ναουσαίων, των

Γεώργ. Μαθιουδάκης

Χαραή, Ντρηστιλιάρη και τριών ελληνιζόντων Βλά

Εμ. Γεωργιλάκης

χων οπτό τη συνοικία Αλώνια.

Πέτρος Κατσαρός
Μανώλης Ρουμιανός

Ενδεικτικό επίσης της ανησυχίας οπτό την οποίσ

Γ εώργ Γ ιαννούλης

διακοπέχονταν η τουρκική στρατιωτική διοίκηση μετά
την μάχη της Χοντροσούγκλας είναι και η συγκλη-

Γεώργ. Τσανάκης

θείσα στη Νάουσα έκτακτη σύσκεψη των στρατιω τι

Θωμάς Κολιόβας

κών διοικητών Βέροιας και Έ δεσ σας προκειμένου να

Χελιότης

ληψθούν αποτελεσματικά μέτρα κατά των ελληνικών

Βασίλ. Κουλουμπής

αντάρτικών ομάδων των οποίων η δράση είχε αρχίσει

Χατζηνικολάκης

να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και ιδίως υετά

Μ ετ’ αγάπης

την προμνημονευόμενη μάχη εξ α ιτίας της οποίας οι

Θεόφιλος

Τούρκοι άρχισαν να προβληματίζονται σοβαρά παρά
την ευτυχή γ ι’ αυτούς έκβασή της.

Υ .Γ . Ο Μαχάων έρχεται; Καθ’ ά πληροφορούμαι ου
δόν έχει να φοβηθή ερχόμενος εδώ ώστε άν μένη

Ακριβώς ένα μήνα μετά τη μάχη αυτή ο Κ ατε

εισέτι εις κονιορτοστεφές άς σπεύση να έλθη,

χάκης οπτοφασίζει να γνωστοποιήσει στο προξενείο

διότι έχομεν ανάγκην αυτού- θα με καθυποχρεώ-

Θεσσαλονίκης τ α ονόματα των 13 φονευθέντων στη

σητε αποστέλλοντές μοι εφημερίδας τινας.

Χοντροσούγκλα Ελλήνων ανταρτών με την από 11 -

Για τις άγνωστες και συνθηματικές λέξεις τις ε-

5 - 1906 εμπιστευτική προς αυτό αναφορά του και
με την ευκαιρία αυτή να αναφερθεί και σε μερικά άλ

νυπάρχουσες στο παραπάνω κείμενο παρέχονται οι

λα θέματα όπως στην ύπαρξη καταδότη των κινήσε-

ακόλουθες διευκρινίσεις:

ών του στη Νάουσα, στις διαδόσεις περί διαφωνίας
του με τον οπλαρχηγό Μανώλη Κατσίγαρη και την
αναχώρηση των Σκουντρή και Λάκη, επίσης οπλαρ
χηγών, οπτό τη Νάουσα με τις ομάδες τους προκειμέ
νου να αναλάβουν δράση αντίστοιχα στην Καρατζό6α και στα καλύβια Σαρακατσαναίων.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προμνημονευό
μενης αναφοράς:
1 1 )5
Φίλτατε κ. Θάσιε,

—

ομώνυμος

εννοεί τον ίδιο

—

απόσβεσις δειγμά

επούλωση τραυμάτων

των
—

Κατσ.

=

είναι γνωστή η εδώ παρουσία του ομωνύμου των 12

Εμμανουήλ,

—

Καροετζ.

=

Καρατζόβα (Αλμωπία)

—

Λάκης

=

Κ ατ(σ)ουλάκης, οπλαρχη

—

Βιργινία

=

το συνθηματικό, κατά τις

γός
ενδείξεις, όνομα

της Βέ

ροιας

Μ ετά λύπης μου είδον να μοί γράφητε τά ς ειδή
σεις άς έχη η αστυνομία περί των εδώ και ιδία ότι

Κατσΐγαρης
οπλαρχηγός

—

Αλήθεια

=

η εφημερίδα «Α Λ Η Θ Ε ΙΑ »
της Θεσσαλονίκης

όστις άν ούτως έχουσι τ α πράγμοπα δεν θα δυνηθή

Θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμισθεϊ το γεγο

να κυκλοφορήση ελευθέρως και μετά την απόσβεσιν

νός ότι ο κίνδυνος σύλληψης του Χριστ. Περδικάρη

των δειγμάτων.

(Μαχάων) σε περίπτωση επιστροφής του στη Νάου

Ευτυχώς, όμως, νομίζω ότι ανεκαλύφθη ο προδί-

σα, μάλλον εξέλιπε. Τούτο προκύπτει ευθέως από τσ

δων όστις βεβαίως θα λάβη τα επίχειρα της κακίας

υστερόγραφο της αναφοράς του Κατεχάκη χωρίς, ό
11

μως, ο τελευταίος να υπεισέρχεται σε ειδικότερες πε

ποία υπάρχουν σ' αυτό και τούτο γ ια την αποφυγή

ρί του θέματος λεπτομέρειες. Ως προς τ α ονόματα

του κινδύνου τυχόν αλλοίωσης της έννοιας των προ-

των φονευθέντων ανταρτών τα οποία αναφέρονται στην

τάσεών του.

ίδια αναφορά αυτά συγκρινόμενα με τα ονόματα μ άς

Κύριε Αρχηγέ

ιϊλλης χειρόγραφης κατάστασης εμφανίζουν κάποια
διαφορά, κυρίως σ τα μικρά (β α φ τισ τικά ).
Παρατίθενται τα ονόματα των φονευθέντων βά
σει της χειρόγραφης κατάσ τασης: 38

Χέρε έκ τής παρούσης μού μάθετε δέ ότι τό
σφάλμα εις τήν συμφοράν τήν οποίαν μού έμελεν πάλιν νά συναντίσω δέν είταν άπό

μένα

άλά είτααν προδοσίαν άπ ζ τούς άτιμους ρουμού—

Πέτρος Κατσαρός Αρβανίτης

—

Εμμαν. Γεργυλάκης

—

Εμμ. Φιλιππάκης υπανδρευμένος

—

Στυλιανός Τζωρτζάκης

—

Γεώργιος Ρουμανίας

—

Βασίλ. Μαθιουδάκης

—

Ιωάν. Χατζηνικολάκης

—

Γεώργ· Γιαννουλάκης

—

. . ^ ............... Χελιώτης

—

Θωμάς Κγολιώβας

—

Εμμ. Τζανακάκης

—

Σουλιώτης Κουλουμπής

—

Γεώργιος Ζουριδάκης

νους μόλον Βλάχους διότι τήν Δευτέραν παρελ
θόν έφιγον άπό... (δυσαν.) έξείλθον εις τώ μέ
ρος όπου έγινεν αυτήν την άλόκοτον συμφοράν
όπου καί τήν άλην φοράν έκή μάς έστάθμευσεν... (δυσαν.) άλά έπιδή τώ κλαρήν είταν μι
κρόν καθός καί... (δυσ.) γνορίση καί επιδή ή ώραδεν μέ έπερνεν νά τοαβίξο ακόμα πρός τ ά όρι
νά μέρη έθεόρισα καλόν νά καθίσω μέσα εις τώ
ρεύμα καί νά έχο άκρα είσιχίαν γ ιά νά περάση
ή μέρα καί νά τραβίξο κατεντολίσας εις τώ μέ
ρος αύτώ.—

άλά δεν

γνορίζο οστό τούς δίω

(2 ) πίος έξ αυτόν μέ πρόδοσεν έκάθισαν μακρά
τού νερού διά τόν λόγον δε όπου εις τώ νερώ

Τέλος, ο συγγραφέας θεωρεί απ αραίτητο να συ

σινίθας πηγένουν τσομπάνη τιχάνη νά περάση

σχετίσει τ α ανωτέρω περί των φονευθέντων ανταρτών

καί παγάνα θά είπάγη να πιή τόν... (δυσαν.)

στοιχεία και με αυτά τα παρεχόμενα από τον Δημ.

ώς καί εκτούτου άπεμακρινθή του νερού άπό-

Κάκαδο στα απομνημονεύματά του τα σποία έχουν

στασιν (1 0 ) λεπτά τής ώρας καί έστελνον τά

ως ακολούθως:39

πεδγιά καί έγέμισαν άλά προσεκτική τήν τρί-

Απρίλιος: Εν συμπλοκή μετά στρατού των σω

την φοράν οπού έπήγαν νά φέρουν νερόν όπου

μάτων Κατσίγαρη, Μπενή, Σουμανίκα, υπό την αρχη

έσινάντισαν εις τήν βρίση έν βουκόλον από Κο-

γία ν -του Κατεχάκη Γεωργίου εφονεύθησαν:

ρσπάν όπίος τιχάνη νά είν γαμβρός του ο τά σκας όπου κατεντολής

ί ) Γεώργιος Κουλμπής εκ Κεφαλληνίας
2 ) Χ ε λ ιώ τ η ς ..................
3)

πεν αύτώ τόν άπόλισα καί τώ λέω πίγινε τόρα

Πέτρος Θεοδοσίου εξ Ηπείρου

4 ) Θωμάς Γκολίσβας εκ Κολινδρού
5)

Γεώργιος Γιαννουλάκης εκ Κρήτης

6 ) Γεώργιος Τζανακλάκης εκ Κρήτης
7 ) Μανώλης Γεωργ ιλάκης εκ Κρήτης
8)

Γεώργιος Ζουρίδης εκ Κρήτης

9 ) Μανώλης Ρουμανίας εκ Κρήτης
1 0 ) Χατζηνικολάκης ............

τά πεδγιά τόν έπίραν

μαζί τον άφού τώ έκανα τήν έξέτασιν καί μέ εί-

εκ Κρήτης

11) Γεώργιος Μαθιουδάκης εκ Κρήτης
12) Μανώλης Φιλιππάκης εκ Κρήτης
13 ) Γεώργιος Τζωρτζάκης εκ Κρήτης

μάσε τ ό γελάδια σου βγάλετα πλέον ψιλά καί
νά έχης τόν νούσου όταν θα ειδής τίποτης έλα
είδοπήσενμε καί θά σέ πληρόσώ μέ τώ παρσπάνο αύτός ό άτιμος δέν γνορίζο διότη τώ δικόμου καρσούλη είταν χαμηλό ένεκα τού κλα
ριού όπου είταν χαμιλόν. αυτός τόρα μετά τώ
φεύγατου πούθε έκανε δέν γνορίζο μετά

(2 )

ώρας όμος έγένετο κύκλος τού στρατού χάρης
έμής νά άντιληφθόμεν τίποτης ένεκα όπου είμεθα είς τό βάθος τού ρεύματος καθήν σ τιγ μ ιέος έπερνσύσαν ( 2 ) τσομπάνη καί είχαν βγαλ-

Γ ια τη μάχη της Χοντροσοϋγκλας και τ ις συν

μένα τ ά πρόβατα καί όχι πρήν έμπίκαν μέσα

θήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τον θάνατο οι 13

είς τήν ρεμαθιάν καί έπαρατιρούσαν λέγο λι-

αντάρτες μας παρέχονται περισσότερα και πιό ανα

πόν τόν μπεδγιδν νά τούς σιλάβουν όπου τούς

λυτικά στοιχεία από μια εμπιστευτική αναφορά του

έπχιασαν διά νά τούς κάνω εξέτασην διά πολά

οπλαρχηγού Εμμανουήλ Μπενή προς τον αρχηγό του

π ράγματα τήν ώραν αυτήν όπου τούς εξέτασ α

Γεώργιο Κατεχάκη η οποία φέρει ημερομηνία σύντα

τούς βλέπο γνιασμένους λέγω τόν βεριότη ε

ξης 7 - 6 - 1906 Το κείμενο της αναφοράς αυτής πα

λάτε έδό όπου είλθον τούς έκανα μερικές εξετά 

ρατίθεται αυτούσιο χωρίς καμμϊα απολύτως διόρθω

σεις όπου άπό τούς ( 2 ) αυτούς εύρεθη ρουμού-

ση των συντακτικών και ορθογραφικών λαθών τα ο

νος ή μάνα του ρουμούνα καί δ πατήρ του νσ

12

πέζη ό δε ( 3 ) και ηπέρ αυτόν οπίος κουοαλάη

σωμάτων και κυρίως του σώματός του είχαν επιση-

τυρή καθεκάστην εις τόν κόκινο ως καί άλον έ 

μανθεί από ρουμανίζοντες

να ακόμα άλά αγνοώ πός. έπιδή λιπάν εις όσην

στον τουρκικό στρατό με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή

ώραν έγινόταν η έξέτασης τόν.....(δυσαν.) όλό-

μάχης μεταξύ των εμπολέμων, την γνωστή μετέπειτσ

ποιμένες

και καταδοθεί

γιρα λέγω τόν ττεδγιόν έτιμασ θίτε καί νά τρσ-

με το όνομα «μάχη της Χοντροσούγκλας». Για την

δίξομεν τώ ρεύμα σ ιγά σ ιγά γ ια να μήν άκού-

πληρέστερη κατανόηση του κειμένου της αναφοράς

γ ιτε πάταγος πόλης όπου έβάδισαν έγώ εμ

του Μπενή παρατίθενται διευκρινίσεις σχετικό με τις

πρός προχορούντος (2 .0 0 )

άγνωστες και συνθηματικές λέξεις οι οποίες περιέ-

μέτρα βλέποντας

( 3 ) όπλίτε καί έκΤταζαν πρός τώ ρεύμα λέγω

χονται σ' αυτό:

τον μπεδγιόν κάτο πλάκα διότη κάτη βλέπο ό
που άντιλίφθισαν καί αυτή κα ί έκατσαν αύτή
έσταμάτισαν εις τόν λόφον καί βγάζοντας τα

—

ρουμούνοι

—

αλόκοτον

τρόπον νά ειδής άν είν πολή φεύγον αυτός πτή
........(δυσαν.) τής ώρας άκούγο οστό έν γίρω
καί μέσα εις τ ά κλαριά κρακρά τά όπλα τεσ ιλήμη.— άφίσωτα τόρα έκή. ά λ ά θέλω νά άντα-

οι ρουμανίζοντες
εννοεί τον θάνατο των 13
ανταρτών

—

κατεντολίσας

—

τσομπάνη

—

παγάνα

=

κατ’ εντολήν σας
βοσκοί, ποιμένες

=
σι ανιχνευτικό,

καταδιωκτι

κό απόσπασμα
—

βουκόλον

βοσκός, ποιμένας αγελά

=

μοθόμεν καί νά εΐττό πρός είμάς καί άλα άκό—

μα Σ ά ς προσκινώ

=
=

ράν

μανδίλια τους καί έκαναν σι μία άπόλισα τόν έν
( 1 ) τσομπάνον τότες καί τού λέγω σείρε μέ

συμφο

Κορσπάν

—

δων (βοοειδών)
Κοροπάν (χωριό Χωροπσνι, νυν Στενήμαχος)

Μπενής

—

τάσκας

=

υποκοριστικό του Αναστά

Από το κείμενο της ανωτέρω εμπιστευτικής ανα

—

μπεδγιά (π εδγιά)

=

οι άνδρες του σώματος

φοράς προκύπτει ότι το υπό τον οπλαρχηγόν Εμμα

—

έξέταση

=

ανάκριση

νουήλ Μπενή σώμα αποτελούμενο από 33 άνδρες εί

—

καραούλη

—

γνιασμένοι

=
=

προωθημένος σκοπός

χε αποκλεισθεί σε χαράδρα και αποκοπεί από τον
κύριο όγκο των υπό τον Κατεχάκη λοιπών ανταρτών

—

βεριδτης

=

ο κάτοικος της Βέροιας

οι οποίοι ευρίσκονταν μάλλον υψηλότερα, σε άλλο ση

—

τ ά πέζη

μείο της Χοντροσούγκλας. Ενισχύεται. κ α τ' αυτόν τον

—

κόκινος

=

ο τουρκικός στρατός

τρόπον η άποψη ότι το σώμα του Μπενή κατά την

—

πάταγος

και όπως συμπεραίνεται ,κατ’ εντολή του Κατεχάκη,

—

κάτο πλάκα

=

πρηνηδόν, μπρούμυτα

δεν εισήλθε καθόλου στην πόλη, αλλά παρέμεινε στην

—

τεσιλήμη

=

παραδοθείτε (σ τα τουρκι

—

κράκρά

=

ο θόρυβος των κινητών ου-

7 )6 )6

σιος

επαμφοτερίζει
δυνατός

θόρυβος, κράτος

(π άταγος)

άφιξή του στην περιοχή Νάουσας την 8 - 4 - 1906

κά)

τοποθεσία αυτή αναμένονταας εκεί την άφιξη των υ
πό τον Κατεχάκη λοιπών σωμάτων με σκοπό την συ

φοβισμένοι, επιφυλακτικοί

νένωσή του μ’ αυτά· Από την κυκλωτική κίνηση των

ραίων των όπλων όταν ο

τμημάτων του τουρκικού στρατού και μετά από τε

πλίζουν γ ια να πυροβολή

τράωρη μάχη με αυτά ο κύριος όγκος των υπό τον

σουν

Κατεχάκη ανδρών επέτυχε να διασπάσει τον κλοιό

Η λαϊκή μούσα της

Νάουσας

ευαισθητοποιη

χωρίς απώλειες (πλήν ορισμένων τραυματιών) και να

μένη από τη μάχη της Χοντροσούγκλας και το θά

δισφύγει. Τούτο όμως δεν συνέβη και με το σώμα

νατο των 13 ανταρτών αποθανάτισε το τραγικό συμ

Μπενή το ευρισκόμενο εντός χαράδρας το οποίο δεν

βάν σ' ένα θαυμάσιο δημοτικό τραγούδι — θρήνο το

1 είχε οπτική προσπέλαση και λόγω της γεωγραφικής

οποίο π αρατίθεται αυτούσιο:40

θέσης του και της πυκνής περί αυτό βλάστησης.
Σ τις δεκατρείς τού Απριλίου

Έ τ σ ι, όταν αντελήφθη την πλήρη κύκλωσή του
ήταν αργά και το μόνο το οποίο έπρεπε να επιδιώξει

ή μέρα ήταν Τρίτη

ήταν η διάσπαση του κλοιού με όσο το δυνατόν ολι-

πού φΤλιβιν ού άρχηγός

γότερα θύματα. Κ ατά την εξόρμησή του από το βά

τούς νέους άπ’ τήν Κρήτη.

θος της χαράδρας και μέχρι του χρόνου διάσπασης
|

—

Δεν τόντιζα μανούλα μου

του κλοιού βρήκαν τον θάνατο οι 13 αντάρτες. Από

γ ιά νά μάς ξιγυμνώσουν

τα γραφόμενα, επίσης, του Μπενή επιβεβαιώνεται η

κί σί ένα μνήμα δεκατρείς

άποψη ότι οι κινήσεις των υπό τον Κατεχάκη λοιπών

γ ιά νά μάς παραχώσουν.
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’ Οπχοιους δά ζήσει άπού μάς

Β IΒ Λ IΟ Γ Ρ Α Φ IΑ - ΠΗΓΕΣ - ΣΧ Ο ΛIΑ

νά πάνει ώς τήν Κρήτη

(Ο ι αύξοντες αριθμοί αφορούν

νά πει εις τις μανούλις μας

στις παραπομπές του κειμένου)

τή φσυβιρή μας λύττη.
—

Μούν πές της πώς παντρεύτηκα

Ο Υ Μ Π Α Ν ΙΤ Σ Α Σ » , περιοδικό « Ν ΙΑ Ο Υ Σ Τ Α » , έκ 

πήρα τήν πλάκα πιθιρά

δοση του Συλλόγου Αποφοίτων Λ .Γ. Ναούσης,
τεύχος 4 5 )1 9 8 8 , σελ. 147— 151 και 168.

τή μαύρη γής γυναίκα
κΓ αύτά τά μαυρουλίβαρα
αδέρφια κί ξαδέρφια.
—

1) Στέργιου Σπ, Αποστόλου: «Η Μ Α Χ Η Τ Η Σ Σ Ι -

κι πήρα μνιά γυναίκα,

2 ) Στέργιου Σπ. Αποστόλου; «Η Μ Α Χ Η Τ Η Σ ΓΚΟΛ ΙΣ ΙΑ Ν Η Σ

Ά ν ά θ ιμ α στοάν αρχηγό

(Δ Ε Υ Κ Α Λ ΙΩ Ν )» ό. π. τεύχος 5 0 )

1990, σελ. 4 — 8 και 11.

δέν έδουσιν παράδις

3 ) Χοντροσούγκλα: Ημιορεινή τοποθεσία Ν.Α. της

νά στείλουμι στις μάνις μας
ν' ανάψουν τις λαμπάδις.

Νάουσας (στο γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας
η λέξη «σούβλα» λέγεται «σούγκλα»).

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε πολλά σημεία το δη-

4 ) Κατεχάκης Γεώργιος,

αξιωματικός του ελληνι

ιιοτικό τραγούδι ανταποκρίνεται στην ιστορική αλή

κού στρατού φέρων τον βαθμό του ανθυπολοχα-

θεια όπως π.χ. ο αριθμός των φονευθέντων και το γε

γού πεζικού. ’ Εδρασε επί κεφαλής σώματος αν

γονός ότι δεν είχαν προλάβει να εισπράξουν το μηνι

ταρτών στο Βιλαέτι Μοναστηριού υπό το ψευ

α ίο επίδομά τους, κυρίως οι του σώματος Μπενή, το

δώνυμο καπετάν Ρούβας. Αντικατέστησε τον Κ.

οποίο τους εχορηγείτο γ ια την αντιμετώπιση διαφό

Μαζαράκη (Α κ ρ ίτα ) στη διεύθυνση του Κέντρου

ρων ατομικών και άλλων εξόδων. "Ομως, όπως σ’ ό

Νάουσας τον Νοέμβριο του 1905 εργαζόμενος

λ α σχεδόν τα δημοτικό τραγούδια τ α οποία σχετίζον

δήθεν ως μηχανικός σε εργοστάσιο της πόλης

τα ι με μεγάλες συμφορές η ημέρα πρέπει να εϊνσι

με το ψευδώνυμο Γεώργιος Αποστόλου. Στην με

Τ ρ ίτη και 13 του μηνός (γρουσούζικος και συνδεόμε

τά του ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης εμ-

νος με κακοτυχ ία αριθμός) έτσι κι εδώ σαν ημερομη

πιστευτική αλληλογραφία του υπογράφει με το

νία διεξαγωγής της μάχης φέρεται η 13η Απριλίου

ψευδώνυμο Θεόφιλος ή Θεοφίλου. Την

ενώ το ορθόν και από διασταύρωση στοιχείων εξα 

πριλίου 1906 τραυματίζεται στη μάχη της Χον

κριβωμένο είναι ότι ήταν η 11η Απριλίου (1 9 0 6 )

τροσούγκλας. Επανέρχεται στην Ελλάδα τον I -

Επίσης, κατά την άποψη του συγγραφέα ο σκο
πός της εξόδου των σωμάτων στη Χοντροσούγκλα δεν
ήταν το γλέντι γ ια να γιαρτασθεί - όπως στο τρα
γούδι αναφέρεται - η άφιξη του σώματος Μπενή, αλ
λ ά κάποιος άλλος στόχος του Κατεχάκη, γ ια τον ο

11η Α 

ούλιο του 1906 αντικατασταθείς από τον ανθυπολοχαγό πεζικού Νικόλαο Ρόκα ( καπετάν Κο
λ ιό ).
5 ) Χωροπάνι (νυν Στενήμαχος). Χωριό στην περιο
χή Νάουσας 7 χιλ. Ν .Α . από αυτήν.

ποίο τελικά δεν υπάρχουν σαφή πληροφοριακά στο.-

6 ) Αρκουδοχώρι (νυν Αρκοχώρι). Χωριό στην π ε

χεία και μέχρις ότου υπάρξουν ενδεχομένως τέτο ιο

ριοχή Νάουσας 6 χιλ. Ν Δ. από αυτήν σε · μιο-

εις το μέλλον, το ερώτημα παραμένει αναπάντητο κσ'

ρεινή περιοχή του Βερμίου.
7 ) Μπενής Εμμανουήλ, οπλαρχηγός εκ Κρήτης. Α-

επομένως ερευνητέο το θέμα.
Τέλος, από το συγγραφέα επαναλαμβάνεται η

φίχθη στην περιοχή Νάουσας την 8 - 4 - 1906

άποψη ότι η μάχη της Χοντροσούγκλας, παρά την α

τεθείς υπό τις διαταγές του Γ. Κατεχάκη, αρ

τυχή έκβασή της, εδραίωσε την ελληνική παρουσία

χηγού των ανταρτικΑν σωμάτων της περιοχής.

σε εκτεταμένες περιοχές του Βερμίου και κυρίως στιε

Μ ετά τη μάχη της Χοντροσούγκλας κατέφυγε

περιοχές Νάουσας, Βέροιας και "Εδεσσας, χωρίς νο:

με το σώμα του στη λίμνη Γιανιτσών και ενίσχυ-

εξαιρέσουμε κΓ αυτήν της Λίμνης Γενιτσών και απέ»

σε το σώμα Παπατζανετέα που δρούσε εκεί. Οι

6η η α ιτία να προβληματισθεΐ η βουλγαρική και ρου

δύο οπλαρχηγοί προσέβαλλαν το χωριό Μικρο-

μανική προπαγάνδα οι οποίες παρά την κάποια αρ

γούζι και εφόνευσαν πράκτορες της ρουμανικής

χική αναθάρρησή τους μετά τη μάχη εφρόντισαν να

προπαγάνδας.

ενόπλων σωμάτων

8 ) Φωτοαντίγραφα των εμπιστευτικών αυτών εκθέ

τους κα τά του ελληνικού στοιχείου από το φόβο βε

σεων έθεσε ευγενώς στη διάθεσή μου από το προ

βαίων αντιποίνων από μέρους των ελληνικών αντάρ

σωπικό του αρχείο ο εξ Αθηνών κ. Γεώργιος Του-

τικών σωμάτων των οποίων η αριθμητική δύναμη, η

σίμης προς τον οποίο ο συγγραφέας εκφράζει

περιστείλουν τις επιθέσεις

των

ισχύς πυράς και η πολεμική κοττάρτιση έβαινε συνε
χώς αυξανόμενη
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βαθύτατες ευχαριστίες από τη στήλη αυτή.
9 ) Κων) νου Βακαλόπσυλου: «Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ! ΚΟΣ Α-

ΓΩΝΑΣ» (Η ένοπλη φάση 1904 - 1 9 0 8 ), σελ.

του νοσηλεύθηκε σε άλλο σπίτι ή στην Πανα-

111, Θεσαλονίκη 1987.

γιωπούλα. Είναι βέβαιο ότι κατά την αναχώρη

10) Γαρέφης Κωνσταντίνος, υπαρχηγός αρχικά το.«

σή του φιλοξενούνταν στο σπίτι του Χρήστου

σώματος Κ. Μαζαράκη (Α κ ρ ίτα ), επί κεφαλής,

Καρυδά, ψαρά από τη Νάουσα, με τη βοήθεια

αργότερα, ίδιου σώματος ανταρτών.

Κατάγον

του οποίου διέφυγε κατόπιν τεχνάσματος από

ταν οστό τις Μηλιές Πηλίου. Τη νύχτα της 6ης

την πόλη επιστρέφοντας στην Ελλάδα τον Ιού

προς 7η Αύγουστού 1906 στα καλύβια Καρσ-

λιο του 1906.

φυλλαίων κοντά στο Τσερνέσοβο προσβάλλει αι

2 3 ) Ν τι(μ )ν ά κ η ς :

φνιδιαστικά τ α σώματα των Λούκα και Καρατά-

24)

σου. (Βούλγαροι προεβόδες). Οι τελευταίοι β ρ ί
σκουν το θάνατο από τον ίδιο τον Γαρέφη ο ο
Ενταφιάσθηκε στο

Πρόκειται γ ια τον Παναγιώτη

Μάζο.
25)

'Αθω ς:

Ψευδώνυμο του προξένου Λάμπρου Κο

ρόμηλά στη Θεσσαλονίκη.

ποίος, όμως, τραυματίζεται θανάσιμα και υπο
κύπτει στα τραύματά του.

Αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Παναγιώτης:

2 6 ) Κοντογούρης: Διπλωμόττης. Αντικατέστησε για

χωριό Γραδέσνιτσα (επί γιουγκοσλαβικού εδά

μεγάλο χρονικό διάστημα τον Λάμπρο Κορόμη

φους).

λά αναλαβών το προξενείο Θεσσαλονίκης.

11) Πουρέγκας. Οπλαρχηγός από τη Νάουσα (6λ.
Κων)νου Βακαλόπουλου, ό. π

σελ. 111).

27)

2 8 ) Κουτσομιχάλης: Ενδεχομένως να πρόκειται περί

12) Κ ατ(σ)ουλάκης Γ. Οπλαρχηγός από την Κρήτη
ο οποίος έδρασε στην

περιοχή

άλλου αξιωματικού, ο οποίος υπό προϋποθέσεις

Νάουσας. Το

θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον τραυματι-

Μάρτιο του 1909 μετά το Χουριέτ, δολοφονείται
στην ίδια πόλη από αγνώστους.
13) Σάββας

...........................

σθέντα Γ. Κατεχάκη,
29)

από τη Χ ειμάρα. ' Ε 

νας από τους υπαρχηγούς του σώματος Σπυρο-

Παραλείπεται το μέρος του κειμένου επειδή δε»
εμφανίζει ενδιαφέρον.

30)

μήλιου (Μπούας - Α θάλης), Ανεδείχθη σε ικανό
οπλαρχηγό και παρουσίασε αξιόλογη δράση (ό

Παμίκος- Πρόκειται γ ια τον Παμ. Ζυμβρακάκη.

Πσπαστεργίου Αθανάσιος: Δεν παρέχονται πε
ρισσότερες πληροφορίες περί του προσώπου του.

3 1 ) Στο πρωτότυπο αναγράφεται το όνομα του εκ

π. σελ. 111).

Βέροιας ρουμανίζοντος, εδώ παραλείπεται.

14) Σουμανϊκας ή Σι μάνικάς Ιωάννης. Ναουσαίος ο
πλαρχηγός ο οποίος έδρασε στην περιοχή Ν ά

3 2 ) Βλ. παραπ. 27.
3 3 ) Α π .: Αποστόλου (πρόκειται γ ια τον Γ. Κστε-

ουσας και Ν. της Βέροιας προς τον Αλιάκμονα

χάκη).

επί κεφαλής ίδιου σώματος ανταρτών. Σ τις εμ-

34)

Βοδενά: Έ δεσ σα.

π ιστευτικές προς το ελληνικό προξενείο Θεσσα

35)

Ερευνητέο περί ποιου πρόκειται.

λονίκης εκθέσεις αναφέρεται και με το ψευδώνυ

36)

Ιδιοκτήτης νεροπρίονων στο Σέλι και Γκουρνό-

μο Διάνης.

σοβο·

15) Σκουντρής Εμμανουήλ, οπλαρχηγός από την Κρή
τη. Υπηρέτησε, μεταξύ των άλλων και υπό τις

3 7 ) Γκουρνόσοβο: Ορεινή τοποθεσία Β.Δ. της Ν ά
ουσας.

διαταγές του Γ. Κατεχάκη στην περιοχή Νάου

3 8 ) .Φωτοαντίγραφο ευρίσκεται στο αρχείο μου

σας. (6λ. «Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΚ Ο Σ Α ΓΩ Ν Κ ΑΙ Τ Α

3 9 ) Δημητρίου Κάκκαβου:

Ε ΙΣ

ΘΡΑΚΗΝ ΓΕ ΓΟ Ν Ο ΤΑ » έκδοση Γ Ε .Σ .)Δ .

Δημοσι

εύματα Ε.Μ .Σ. Θεσσαλονίκη 1972.

I ,Σ. σελ. 2 2 7 , Αθήνα 1979.
16) Θάσιος:

Απομνημονεύματα «ΜΑ

Κ Ε Δ Ο Ν ΙΚ Ο Σ ΑΓΩΝ», σελ. 128— 129

Ψευδώνυμο ενός εκ των υπηρετούντων

στο ελληνικό προξενείο Θεσσαλονίκης.
17) Ψάλτης: Ψευδώνυμο του οπλαρχηγού Εμμανου

4 0 ) Τάκη Μ π άΐτση: «ΤΑ Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Α Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΑ
Τ Η Σ Ν ΙΑ Ο Υ Σ Τ Α Σ » σελ. 20, Νάουσα, Αύγου
στος 1977.

ήλ Μπενή (6λ. παρ. 7 ) .
18) Πρόβατα:

Οπλίτες.

19 α ) Παραλείπεται το μέρος

του κειμένου επειδή

δεν εμφανίζει ενδιαφέρον.
19 6 ) Τεσκερές: Διαβατήριο.
2 0 ) Ν .............. . : Νάουσα.
2 1 ) Κ. Μανώλης: Κατσίγαρης Εμμανουήλ, οπλαρχη
γός από την Κρήτη.
2 2 ) Αποστόλου: Το ψευδώνυμο του Κατεχάκη ως μη
χανικού σε εργοστάσιο

της Νάουσας. Ό πω ς

φαίνεται ο Γ. Κατεχάκης μετά τον τραυματισμό
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Με αφορμή το σημείω μα το υ Α . Γ κούτα

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ.
ΤΟΝ ΓΑΖΗ ΕΒΡΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΙΕΧ ΑΕΑΗ
Πρόσεξα στη «Νιάουστα» (τεύχος

Οα έγραφα,

λοιπόν, το σημείωμα

στα Γιαννιτσά, με τον Σ ιά χ η Λ ια 

58, Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Αε-

τούτο αν στη πλούσια, χρησιμοποι-

κεβρίου 1990, σελ. 139 - 140)

ούμενη βιβλιογραφία δεν έλειπε μιά,

• I I αλιονάγουστα»

σχετική και ουσιώδης, μελνέτη του

με τα προνόμιά της και με τους α

συναδέλφου κ. Α χ ιλλ έα Φ. Γκούτα,

αξέχαστου

ιστοριοδίφη

γώνες της εναντίον του Α λή Πασά

;νε τίτλο:

και ιστορικού Ιωάννη

(ή Γιάννη)

των

σημείωμα του φίλου και

το

(συν/χου)

»Σχετικά με την κτίση

αχ: θεμελιωτή της Νιάουστας».

Κ.

Μακεδόνα

Βασδραβέλλη, η οποία, νομίζω

νή,

<ιε

τους

καταφυγόντες

Ιωαννίνων

στην

κατοίκου;

(σελ.

της,

1 - 7 ).

Το

μεγαλύτερο, όμως, τμήμα ταυ χ ε ι

1- Τ ο περίμενα με ανυπομονησία

ότι έπρεπε να αναφερθεί στο σημεί

ρογράφου

(αφού μου το είχε προαναγγείλει ο

ωμα του κ. Γκούτα, το οποίο, έτσι,

τα στην εξιστέρηση των γεγονότων,

θα ήταν πιό περιεκτικό (και με δι

που αναφέρονται στην προεργασία,

Σημείω μα
του Γ ιώ ργου Χ ιονίδη *2

(σελ. 8 - 1 9 )

αφιερώνε-

αφορετικό περιεχόμενο). αν τη χρη

στην κήρυξη και στην πορεία - απο

σιμοποιούσε, αφού, μάλιστα, συνο

τυχία της επαναστάσεω; του 1822

δεύεται και από εννιά σημειώσεις -

της Νάουσας, όπου και σταματά.

iotox), γ ια τί το θέμα τούτο με α

βιβλιογραφικές παραπομπές, ένδει

πασχολεί, εδώ και πολλά χρόνια,

ξη ότι η φιλοδοξία του ήταν να εί

ζ ε ι να αναδημοσιευθεί

γεγονός το οποίο είχα τη γνώμη ό

ναι

ουστα.) ολόκληρη η εργασία τούτη

τ ι θυμόταν ο κ. Γκούτα;. μιά και

κριθεί ως, μικρό ιστορικό μελέτημα,

(εισαγωγή - σχόλια κα ι το κείμενο

του είχα δωρίσει, στο παρελθόν, α

με επιστημονικές αξιώσεις, και όχι

του

νάτυπα μελετών μου

ως εκλαϊκευμένο κείμενο.

πιό προσιτή στους πολλούς αναγνώ

(των οποίων,

μάλιστα, την περίληψη είχε μετα

εργασία του:

γλώσσα), όπου γίνεται αναφο

σης,

ρά και σε τούτο, όπως και αναγγε
λία τη ;

(από το 1968)

-1 4 1 )

ρική άποψη και ιδιαίτερα το βακού

Θεσσαλονίκη 1956,
(σελ. 131

ανέκδοτο και

(οευτερόγραφο)

χειρόγρα

ου. που γλίτωσε, μετά την επανά
σταση του 1822, και κατέφυγε στο

γνωστή ευγένεια του) είχ ε την κα

Γραμματικό

λοσύνη να μου δωρίσει φωτοτυπίες
εγγράφων, που αφορούν στο βακού
φι του περίφημου Μ εχμέτ Α λή της
Αίγυπτου, που υπάρχει στη γενέτει
ρά του, δηλαδή στην Καβάλα.

(τότε

«Γραμματικο-

κ. Γκούτα,

χειρογράφου), ώστε να είναι

στες του περιοδικού, οι οποίοι δεν
διαθέτουν το περιοδικό ίΜ ακεδο νκάυ

(έκδοση της »Εταιρείας Μ α κε

δονικών Σπουδών»). γ ια τί πιστεύω,
πώς είναι το σπουδαιότερο κείμενο
για τη Νάουσα, μετά το χειρόγρα
φο του Α. Πλαταρίδη (που έχει εκδώσε:

κ.τ.λ.

ο Ευστ. Στουγιαννά-

κης) και τη γνωστή ομιλία του Ν .
Γ. Φιλιππίδη, που τυπώθηκε, ύστε
ρα, σε βιβλίο.
3.

Καθάσο δε αφορά στις μελέ

τες μου, που υπα/.νίχθηκα (σχετικά

τα υτίζεται,

με την ίδρυση της πόλεως και τον

του
και.

σχεδόν, με

σημειώματος

του

συγκεκριμένα,

τον
κ.

τίτλο

Γκούτα,

επιγράφεται1

τ ι; εκτίσθη η Νάουσα»,

γ ια να προσπαθήσω να μειώσω την

(στη «Νιά-

βον») · Ο τίτλος του, άλλωστε συν

Εν περιλήψει, πότε και από ποίον

στήλες σου γ ια να... γκρινιάσω ή
ας ία τ η ; εργασία; του

Μακεδονικά», τάχος 3ος,

φο (19 σελίδων) , κάποιου Ναουσαί-

αυτό (με τη

απασχολώ

χειρογράφου»,

δημοσιεύεται

αξιόλογο

ζητήσαμε για το ζήτημα τούτο, αρ

δεν

ανεκδότου

σελίδες 126 - 141. Ε κεί

φι του Εβρενός βέη». Ε ξ άλλου, συ

Βέβαια,

Ιστορικά περί Ναού-

1953 - 195 5 ,

Τ α βακούφια από νομική και ιστο

2.

εξ

περιοδικό

ετοιμαζό

μενης μονογραφίας μου, με τίτλο :

κετές φορές, και γ ι '

τεκμηριωμένο, ώστε /α

Λναφέροααι, συγκεκριμένα, στην

φράσει, στη γαλλική ή στην α γγλι
κή

(και)

Εχω, λοιπόν, τη γνώμη ότι α ξί

ευρεία

οίνου

τη βιβλιογραφική

ένδειξη (των δύο σπουδαιότερων) :
Α ’. 4 )

Οσιος Θεοφάνης, ο νέ

ος. (Ο εξ Ιωαννίνων πολιούχος της

Ο Βασδραβέλλη πρόταξε εισαγω
γή,

Εβρενός),

περίληψη

και

σχόλια

(σελ. 1 2 6 - 1 3 1 ) , σχετικά με το ε

γ ια τ ί είναι ανθρώπινο να λησμονούν

ξαιρετικά

όλοι κα ι, τελικά, σημασία έχ ει, ότι

του χειρογράφου, το οποίο ασχολεί-

ενδιαφέρον

περιεχόμενο

Μακεδονικής

Ναούσης,

της πόλεως και η

η

ίορυσις

καταγωγή των

κατοίκω ν)», στο περιοδικό »Μακε
δονικά»,

τόμος

8ος,

Θεσσαλονίκη

1968, σελίδες 2 2 3 - 2 3 8 και ιδιαί

το κείμενο του κ. Γκούτα είναι χρή

ται με την ίδρυση της πόλεως τη ;

τερα σελίδες 236 - 2 38, όπου, στις

σιμο, ενδιαφέρον κα ι κατατοπιστι

Νάουσα;

Α χμέτ

υποσημειώσεις, αναφορά

τον τάφο του

Συυέχεια στη σελίδα 23

κό. ιδιαίτερα για τους πολλούς. Α ε -

16

από τον

Εδρενόζογλους», με

«Χατζή

σε

εννέα

ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ»
Ιστορική θεώρηση του θέματος
Α'
Τι

-.'Μακεδονικό Ζήστβίκ

είναι

θωματ/ική κυριαρχία στην π εριοχή'.

αρχές "ίβυ 20ου αιώνα και
οδτ'/γησε
Μακεδονικό Λγώνα (1904 - 19 0 8 1 και στους δύο

¡«¿γάλο και πολύπλευρο, παρουσιά

αλλά

ζει πολλές πτυχές και πολλά πολι

στους Βουλγάρους μακεδονικών εδα

Βαλκανικού;

τικά,

φών ενθάρρυνε τις διεκδικήσεις, ε

1 9 1 3 )’ που είχαν

εθνικά,

προβλήματα

αλλά

.και

ιστορικά

Τ ι ; τελευταείες δεκα

ετίες έχει αναζανπυρωθή και

έχε:

7)

πρόσκαιρη

παραχώρηση

και η προσάρτη

ση από τη Βουλγαρία της Ανατο

Ι

δεν είναι μόνο πρόβλημα τη ; επο

λ ικ ή ; Ρωμυλίας (1885) δημιούργη

χή;

σε νέα κέντρα προπαγάνδας,

I

χρονολογείται

ήδη από

(1912 -

ως αποτέλεσμα

νώ η ίδρυση τ η ; Βουλγαρικής Η 
γεμονίας (1878)

πάρε: νέες διαστάσεις, ωστόσο όμως
μας:

Πολέμους

Τ ης
Μ αρίας Ν υ σ τα ζο π ο ύ λ ο υ
— Π ελεκ ίδου

που

το 19ο αιώνα και συγκεκριμένα ε

στα τέλη του αιώνα οδήγησαν στην

την απελευθέρωση της Μακεδονία;

μέ σω; μετά την Ελλ.ηνική Επανά-

ίδρυση της Εσωτερικής Μακεδονι

από τον τουρκικό ζυγό και την α

στάση.

κής

Αρχικά το ζήτημα ανέκυψε από

Οργάνωση;

ναγνώριση της υπεροχή; του Ελλη

και τ η ; Κεντρικής

νισμού στην περιοχή, με την προ

Επαναστατική;

(ΕιΜΕΟ, 1893)

Επιτροπτ^ς ( 1 8 9 5 ), οι οποίες εγκα ι

σάρτηση

ρίως των Βουλγάρων ττμ διασπο-

νίασαν συστήματα βίας και ένοπλης

τη ; Μακεδονίας στην Ελλάδα, Οι

ράς, που στην προσπάθεια τους για.

επέμβασης, με την ανοχή των Οθω

βουλγαρικές

εθνική αποκατάσταση, πρόβαλαν ε

μανικών αρχών.

καν με άλλες μορφές την εποχή του

την πλευρά των Βουλγάρων και κυ

δαφικέ;

διεκδικήσεις στη Μακεδο

νία. Ο: βουλγαρικές εθνικιστικέ; τά 
σεις ενισχΰθηκαν με την ίδρυση της
βουλγαρική; Εξαρχίας

τελν, του

19ου

αιώνα

μεγαλύτερου

μέρους

επιδιώξει; συνεχίστη

Μεσοπολέμου αλλά και μετά το Β '

χρονολογούνται και από την πλευ

Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε όμως α

ρά της Σερβίας οι διεκδικήσεις ε

νέκυψε μιά

μένη. γιουγκοσλαβική πολιτική με

νέα, ριζικά αναθεωρν,-

κα:

λευθέρου διαδρόμου και οι προσπά

κυρίως ¡οε τη Συνθήκη του Αγίου

θειες προσεταιριαμού των σλαβόφω

την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου

Στεφάνου

νων τνμ ΒΔ. Μακεδονίας ¡ιε διείσ

προγράμματος,

προσαρτούσε τη βόρεια κοκ κεντρι

δυση στην Εκκλησία κα ι στην εκ

προβάλει την ύπαρξη ενός ξεχωρι

κή Μακεδονία στη Βσυλ.γαρία. Β έ

παίδευαν), όπως και οι διεκδικήσεις

στού Μακεδονικού

βαια η Συνθήκη του Βερολίνου

των Ρουμάνων γ ια τους βλχγόφΐι*-

(Μάρτιος

ούνιο; 1878)

(1870)

Από τα

του

1878)’ ,

που

(Ι

απονκχτέστησε την ο-

νους

Έλληνες. Η κρίση εν χάθηκε

που

επιδίωκε

να

Έθνους.

Στη μελέτη <ιου αυτή δεν είναι
δυνατόν να εξετάσω όλα οχ θέματα
που προ ανέφερα.

Γπάρχει

αξιόλο

γη και εκτενή; βιςλιαγραφίαή πα
ρόλο που ουσιαστικά σημεία σου ζητήμκτος δεν έχουν ακόμη διευκριν:σθή. ούτε έχει γίνει συστηματική
και αντικευιενική εκμετάλλευση ό
λων των αρχειακών κα λοιπών πη
γών. Εδώ θα επιχειρήσω να δώσω
μιά ενημερωτική και, όσο το δυνα
τόν,

κατατοπιστική

ιστορική θεώ

ρηση του προβλήματος, όπως πα
ρουσιάζεται σήμερα από την πλευ
ρά τ η ; Γιουγκοσλαβίας1.

Α* Το ιστορικό του ζη τή 
μ α το ς και η θ έσ η τω ν
Σκοπιώ ν.
Μ ετά :ο τέλος του Β '

Π α γ κό 

σμιου Πολέμου, στα πλαίσια της ανα

Γεωγραφικά, όρια της ΉεΙζονος. ΜακεΒονίας

διοργάνωσης τού ως τότε κράτους τη ;

17

Γιουγκοσλβέίςα-

«

Ομοσπονδίακή

Δημοκρατία, ιδρύθηκε

σ τι;

Bakedonia), ενώ την ελλη

παράδοση. I V

αυτό το 19(34, με

νική την ονομάζουν -.Μακεδονία του

την παρέμβαση του κόμματος, ιδρύ

Μ] Ιανουάριου 1945 έξι λαϊκέ: δ7,-

Αιγαίου»

Μ β1ι «1 ογ»3)

θηκε «Αυτοκέφαλη Μακεδονική Ε κ 

μοκρχτίες (που αργότεχρ μετονομά-

και τη βουλγαρική «^Μακεδονία του

κλησία», με έδρα τα Σκόπια, πα

ί»1 V.»

Λ αϊκή

Πιρίν> (ΡΐππεΚβ M akedon¡a).

ρά τις

τηκχν 0£ σοσιαλιστικές) : τη ; Σλ.ο-

ενίατ, ττ,; Κροατίας, τη ; Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης,

του

(^ ε ίε Ι^

Στη νεοσύστατη αυτί, λαϊκή δη

αντιδράσεις

του

Σέρβικου

Πατριαρχείου. Η χειραφέτηση αυ

Μαυροβούνιου,

μοκρατία θέλησαν να δώσουν χωο -

τή αποτέλεσε κατάφωρη παραβίαση

τ η ; Σερβία; αα: τη ; Μακεδονίας'.

στή πολιτική και εθνική υπόσταση.

των νομικών κανόνων της Ορθόδο

Λυτή η διαιρέτη ουσιαστικά έθ;-

Τ α ·ιέαα που χρησιμοποίησαν ήταν

ξης Εκκλησίας, και έγινε για να

τα ακόλουθοι'3:

ενισχυθή η αυτονομία της

'Γ- ~Ύι “ ®.'5ία: ενώ η Σλοβενία και
η

Κροατία διατήρησαν την ενότη

1. Χωριστή κρατική

οργάνωση:

δονία;· απέναντι στη Σ ερ β ία — αυ
τονομία που εκφραζόταν ¡ιε το σύν

τά τους, η Σερβία διασπάστηκε οε

Ό λα

τρει: αυτόνομε; δημοκρατίες και δύο

που όημιου,ογήθηκαν, με κέντρο τα

θημα

αυτόνομες επαρχίες και συρρικνώ-

Σκόπια, μέσα στα πλαίσια

ένα Έ θ ν ο ς '" ,

ϊίηκε4. Ή τα ν πιθανότατα η

μοσπονδιακή;

απάν-

τα

τοπικά κρατικά όργανα,
της ο

κυβέρνησης της Γ ι

Μ ακε

4.

ένα Κράτος, μ ιά

Εκκλησία,

Χωριστή εθνότητα: Γ ια να

τη τη τη ; Κροατία; γ ια την η γ ετι

ουγκοσλαβίας, ονομάστηκαν «Μακε

κή θέση που κατείχε η Σεροία και

δονικά*: «Μακεδονική κυβέρνηση*.

αλλά και γ ια να εδραιωθή ΐ/ πολι

πα/.χιότερα7 και κύριοι; την εποχή

■ιΜακεοδνική βουλή« κλπ. Έ τσ ι

ο

τική τους υπόσταση και να ενισχυ-

του Μεσοπολέμου' — θέση που βα-

όρος απέκτησε μιά νέα πολιτική και

Οούν οι γενικότερε; πολιτικέ; του;

σ.ζόταν στην ιστορική παράδοση και

κρατική διάσταση, που με τον κα ι

επιδιώξεις, ήταν απαραίτητο να α

στους αγώνες του Σέρβικου λαού.

ρό τείνει να καθιειρωθή.

Οσον

αφορά

στην

ίδρυση τη ;

καναποιηθή αυτό

το τρίτο σημείο,

ποκτήσει ο πληθυσμός της περιοχής

2. Ιδ ια ίτερ η γλώσσα: Μ ε το Γ ι

τη συνείδηση ότι οι Μακεδόνες. στο

αυτόνομη; δημοκαρτίας τη ; Μ ακε

ουγκοσλαβικό Σύνταγμα

αναγνωρί-

σύνολό τους, αποτελούν χωριστή ε

δονία;. η οποία καλύπτει το 10,5%

σττ,κε ως επίσημη γλώσσα μ ιά το

θνότητα. Γ ια το σκοπό αυτό επιδί

τη ; συνολική; έκταση; τ η ς Γιουγ

πική

ωξαν να διαμορφώσουν και να δια

διάλεκτος, ονομάστηκε

Μα-

δώσουν στους κατοίκου; τ η ; Νότιας

κοσλαβίας, η Γιουγκοσλαβική κυβέρ

καδονική»

νηση επιδίωκε με τη κέα οργάνωση

ιιε τη ιερβοκροατική και τη σλοβε-

Γιουγκοσλαβία; μιά »Μακεδονική

δύο πράγματα

α) Να ενισχύσει τη

νική. Η διάλεκτος αυτή, που ως τό

εθνική συνείδηση. Στην προσπάθειά

Νότια Γιουγκοσλαβία, ώστε να κα

τε ε θεωρείτο διάλεκτος της βουλγα

του; αυτή ήταν απαραίτητο να προβλ.ηθή ένα ξεχωριστό ιστορικό πα

τόρθωσε. να απσμακρύνει

και

θεωρήθηκε

ισότιμη

αποτελε

ρικής γλώσσας, »αποκ.χθάοθηκε· α

σματικά κάθε βουλγαρική επίδραση

πό στοιχεία γλωσσικά που 'μπορού

ρελθόν, να κατασκευασθή« μιά «μα

ή βλέψη σ' αυτή την περιοχή— ^για

σαν στο μέλλον να δημιουργήσουν

κεδονική·

τί αναμφισβήτητα η βουλγαρική τα

αμφισβητήσεις και έγινε η επίσημη

στρατεύθηκαν οι ιστορικοί και ιδρύ

ρουσία εκεί ήταν έντονη και οι φι-

γλώσσα της περιοχής και η γλώσ

θηκε στα Σκόπια το

λοόουλγαριν.έ; τάσεις

σα που διδάσκεται

κής Ιστορίας», που αμέσως

ισχυρέ;’ , β)

από τότε

στα

ιστορία.

ΓΓ

αυτό επι-

Ίδ ρ υμ α Εθνι
στελε

Να καταστήσει τη Μακεδονία, στο

σχολεία. Έ τσ ι, όποια και αν ήταν

χώθηκε ¡ιε πολλούς επιστήμονες, οι

σΰ/ολόι τη :— δηλ. όχι μόνο· τη Γ ι

η γλώσσα ή η διάλεκτος που μιλού

οποίοι άρχισαν να πραγματοποιούν

ουγκοσλαβική— συνδετικό κρίκο για

σαν στο σπίτι τους τα παιδιά, άρ

εκτεταμένες έρευνες σε βιβλιοθήκες

τη

Ομοσπονδία;

χισαν να εθίζονται κα ι να χρησιμο

και αρχεία, να συγκεντρώνουν ένα

των Βαλκανικών λαών. Τ ο δεύτερο

ποιούν αυτή τη γλώσσα. Η νέα με

τεράστιο υλικό14 και να εκδίδουν ιιε

αυτό στόχο είχε

η

ταπολεμική γενιά της περιοχή: α

εντυπωσιακό

δημιουργία μ ιά :

επιδιώξει και

ρυθ,ιό βιβλία και πε-

Βουλγαρία την εποχή του Μεσοπο

πέκτησε έτσι ένα νέο γλωσσικό όρ

ριοιδκά'5. Μ ε τις μελέτες και τις

λέμου’0. αλλά κα ι μετά το Β ’ Π α γ 

γανο. που

εκδόσεις τους επιχειρούν να ανακα

κόσμιο

νω*. από την κρατική βούληση και

τασκευάσουν και

από πολιτική σκοπιδιότητα.

σουν τα ιστορικά δεδομένα, ώστε να

Πόλεμο

(ΐε

τον

Γκεόρν.ι

Ντημητρώφ και με ρωσική υποστή

επιβλήθηκε «εκ των ά

να επατνερμηνεύ-

3. Ανεξάρτητη Εκκλησία·’ II αρά

ανταποκρίνονται στους στόχους τους.

το γεγονός ότι η κομμουνιστική κο

Πρώτος στόχο; του; ήταν να *-

ουγκοσλαβική Μακεδονία ονομαζό

σμοθεωρία δεν δέχεται τη θρησκεία,

ποκόψουν κάθε δεσμό των λεγομέ

ταν

το

νων ■'Μακεδόνων» με τους Βουλγά

ριξη.
Το τμήμα που αποτέλεσε τη Γ ι
ως

τότε

'’Νότιος Σερβία»

ή

»Βάρνταρσκα Μπανόβινα»". Σ ή μ ε
ρα οι Γιουγκοσλάβοι την αποκ.αλούν
Μακεδονία

18

του

Βαρδάρη«

(ν α τ-

θρησκευτικό

συναίσθημα

ήταν

βαθύτατα ριζωμένο στους κατοίκους

ρους, αλλά και με τους Σέρβους, και

τα;; περιοχής και η Ε κκλησία ήταν

να σείσουν το λαό ότι ανήκει σε μιά

στενά δεμένη με την ιστορική του;

χωριστή σλαβική εθνότητα, τη

Μα

Έ τσι έπρεπε ν» 'αποχα-

ενιαίο κρατικό σχήμα. Μ ετά το Β '

Ιίαρθή· η ιστορία της περιοχής, ό

κεδονική»

Παγκόσμιο Πόλεμο ένα μόνο τμή

Στους Μέσον; Χρόνους οι Σλάβοι

πως κα ι η γλώσσα, όχι μόνο από

μα της, το Γιουγκοσλαβικό, «ποκα-

εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, ο

κάθε βουγλαρικό. αλλά και από κά

ταστάθηκε εθνικά στα πλαίσια της

πού, κατά τη θεωρία των Σκοπιών,

θε σερβικό στοιχείο. Ο λ α τα βουλ

Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. Τ α

εξόντωσαν μεγάλο μέρο: τον γη γε

γαρικά

ιστορικά

άλλα δυο. η Μακεδονία του Α ιγ α ί

νούς πληθυσμού

δεδηιένα που συνδέονταν με αυτό

ου και η Μακεδονία του Π ιρ ίν θα

πους τους αφομοίωσαν. Έ τσ ι μέσα

το χώρο — είτε πρόκειται γ ια ιστο

έπρεπε να αποκατασταθούν με τη -ε ι

σε λίγα χρόνια η Μακεδονία έγινε

ρικά γεγονότα, είτε γ ια πρόσωπα,

ρά τους, δηλαδή να ενο>θούν με τη

σλαβική. Επειδή ακριβώς ο: γηγε

είτε γ ια

Γιουγκοσλχβική Μχκεοδνία50.

νείς αυτοί πληθυσμοί δεν ήταν ελ

και

τα

σερβκιά

δραστηριότητες κα ι έργα

πνευματικά — έπρεπε να μετονομασθσύν

3£

«μακεδονικά»” , γ ια

ιδίως στα ανώτερα Στρώματα” .

και

τους υπόλοι

Από δώ αρχίζει μ ιά έντονη πα-

ληνικοί, αλλά ιλλυρικοί, οι Σλάβοι

να

παραποίηση όχι μόνο των ιστορικών

που εγκαταστάθηκαν στη Μακεδο
νία ενώθηκαν με αυτό το μή ελλη

μπορέσουν να ενταχθούν στη «{Μα

δεδομένων, αλλά κα ι των σύγχρο

κεδονική- ιστορία που τώρα κα τα

νων αριθμητικών στοιχείων και — α

νικό στοιχείο και έτσι απέκτησαν

σκευαζόταν, ή. αν δεν συμφωνούσαν

σιατικών, που ανκφέρονται στη σύν

ρίζες αρχαίες, ανεξάρτητες από κά

μ ε το νέο ιστορικό σχήμα κα ι τις

θεση του πληθυσμού τ η : Ελληνικής

θε ελληνική παρουσία. Ταυτόχρο

νέες

Μακεοδνίας3'.

να. με τον τρόπο· αυτό οικειοποιούν-

κατευθυντήριες;

γριηιμές,

να

αποκηρυχθούν ως εχθρικά’

κατα

τα; όχι μόνο την ιστορία, αλλά και

σκεύασαν και προβάλλουν οι ιστοο.-

Το

τα έργα του πολιτισμού που συνδέ

νισμό; της Μακεδονίας και της Μ α 

κοί των Σκοπιών είναι σε γενικές

ονται μ ' αυτό το χώρο.

κεδονικής ιστορίας με την ελαχιστο-

γραμμές το ακόλουθο:

Δεύτερος στόχος ήταν ο αφελλη

ποίηση

τη ;

ελληνικής

παρουσίας

ιστορικό

σχήμα

Παράλληλα,

Καθώς η ε/μφάνιση κα ι εγκκτά-

σ' αυτό το χώρο και με παρερμη

στάση

νεία ή φαλκίδευση του ρόλοτυ γενι

συντελέστηκε

κότερα και της

Χρόνους, ο: Σλάβο·.

πνευματικής προ

που

των Σλάβων

περιοχή

κατά

ταυ:

ο:

ιστορικοί

των

Σκοπιών περιορίζουν κα: τη βουλ
γαρική

παρουσία, γ ια τί υποστηρί

Μέσους

ζουν ότι η επέκταση του Α ' Βουλ

το>ν Σκοπιών

γαρικού κράτους σε εδάφη μακεδο

σφοράς ειδικότερα του Ελληνισμού,

δεν μπορούσαν να προβάλουν αρχαί

νικά ήταν πρόσκαιρη και επιφανει

του ορθόδοξου ελληνικού κλήρου και

ες περγαμηνές σ' αυτό το· χώρο. Λ 

ακή κα: δεν μπόρεσε να εκ,βουλγχ

των ελληνικών σχολείων.

ιτό την άλλη πλευρά, επειδή η ιστο

ρίσει τους «Μ χκεοίνες·, που παρέ-

ρία

μειναν χωριστό σλαβικό φύλο. Χ α -

Τρίτος στόχο; ήταν

η

έρευνα,

της Αρχαίας Μακεδονίας και

κατασκευή και προβολή της ιστορι

το έογο του Μ . Αλεξάνδρου ήτα.

ρα/.τηο.στική είναι η περίπτωση του

κής εξέλιξης του λεγόμενον

Μ α κε

παγκόσμια γνωστά και είχαν μεγά-

Σαμουήλ, που κατόρθωσε με επανχ-

δονικού λαού», με σκοπό να αποδει-

λη απήχηση22, αποτελούσαν ισχυοό

στχση να δημιουργήσει ένα ανεςάο-

χθή η ξεχωριστή εθνική ταυτότητα

ε;ωτόοιο

των «Μακεδόνων*, αλλά και η συ

Γ ι'

νοχή και η συνέχειά τους από την

αμφισβητηθή ο ελληνικός χαρακτή

αρχαιότητα ως σήμερα. Πρέπει π

ρας τ η ; Αρχαίας Μακεδονίας. Έ 

των Βουλγάρων» (977 - 1 0 1 4 ). και

σημειωθή ότι αυτή η προσπάθεια α

τσι. διακηρύσσουν ότι οι Αρχαίοι

εξελίχθηκε στ επικίνδυνο αντίπαλα

κολούθησε αντίστροφη από τη φυ

Μακεδόνες δεν ήταν Έ λληνες, αλ

του Βυζαντίου και του βυζαντινοί

σιολογική

λά φύλο ιλλυρικό. Ο : βασιλείς τους

αυτοκράτορα

-ιέθοδο:

δηλ.

άρχισαν

πρώτα να μελετούν τη νεώτερη ιστο
ρία και

αργότερα

στράφηκαν στη

μελέτη της Αρχαιότητας” .
Τέταρτος στόχος ήταν

η δημι

δεν

στην

προπαγάνδα

τους.

αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο να

ήταν

Έ λληνες,

αλλά

μόνον

Φ·.λέλλτ(-Λες".

ττ,το

κράτος με κέντρο αρχικά

:η

δυσπρόσιτη περιοχή της ΒΔ. Μακεοδνίας.

ανακηρύχθηκε

Βασικέ ίου

«βασιλεύς

Β’

του

Βουλγαροκτόνου. Κ α τά τους ιστορ.κούς των Σ/.οπίων, το κράτος του

II άρχουσα τ άξη εξελληνίστηκε με

Σαμουήλ ήταν

τον καιρό, αλλά ο λαός παρέμεινε

οι Σλάβοι - Μακεοόνε: ήταν το κυ

Μακεδονικό

αφού

ουργία μιάς Μ εγάλης Ιδ έα ς” , που

μιακεδοινκός ··,

λ.λυρικός,

ρίαρχο εθνικό στοιχείο, και δεν εί

θα ευαισθητοποιούσε τα πλήθη. Έ 

μή ελληνικός. Ο Αλέξανδρος δεν ή

χε καμιά σχέση με του; Βουλγά

τσι οι ιστορικοί των Σκοπιών άρχι

ταν Έ λληνας, δεν διέσωσε τον ελ

ρους. Κα: ο Σαμουήλ, γ ιό ; Βυζαν

σαν να διακηρύσσουν ότι η Μ ακε

ληνικό πολιτισμό, αλλά «το όνομα

τινού αξιωματούχου, ήταν

της Μακεδονίας». Τ η ν εποχή των

νας ·. αφού ήταν ηγεμόνας ενός ·Μα

διαδόχων,

δονία, στο σύνολό της, είναι χώρα

δηλαδή

Μακεοο-

χρησιμοποιήθη

κεδον.κού» κράτους3*. Ωστόσο, όπως

της παράδοση και ως προς την ε

καν πολλοί Έ λληνες ως δούλοι και

παρατηρούν πολύ σωστά οι Βούλ

θνική της σύσταση. Γ ι ' αυτό έπρε

μισθοφόροι στρατιώτες, άρχισε στα

γαροι, ο Βασίλειος Β ' ονομάστηκε

πε να ενωθή και να αποτελέσει ένα

διακά ο εξ ελληνισμό; τ η ; περιοχή;

Βουλγαροκτόνος και όχι Μακείονο-

1σλαβική και ως προς την ιστορική

επειδή

19

χέρια των Ελλήνων, πολλοί «Σλά

είναι η

Ο ί ιστορικο: των Σχολίων ιταυ

βοι - Μακεδόνες» αναγκάσθηκαν να

με βάση τα δεδομένα των πτ/γών,

ιστορική ·πρχγ5<Ατικότητα

τίζονται ακόμη ότι ο Κωνσταντίονς-

εμφανίζονται ως 'Ελληνες. Τ η ν ε

θα ήθελα να τονίσω ότι η όλη θέση

Κύριλλος και Μεθόδιος, ν. δύο α

ποχή των αγώνων γ ια την ανεξαρ

των Σκοπιών βασίζεται σε δύο σο

πόστολο: των Σλάβων, ήταν -Μ χκε-

τησία και την εθνική αποκατάστα

βαρότατα μεθοδολογικά σφάλματα.

δόνες·, άρα Σλάβοι, αφού γεννήθη

ση ο:

Σλαβομακε δόνες» πολέμησαν

Τ ο πρώτο αφορά στους όρου: Μ α 

καν στη

Θεσσαλονίκη, ¿που τότε

στο πλευρό -ων Ελλήνων. Δεν δι

κεδονία - Μακεδόνες, πσυ οι ιστο

«ο γηγενής πληθυσμός ήταν σλαβι

στάζουν μάλιστα να οικειαποιηθούν

ρικοί των

κός και όπου όλοι μιλούσαν μια κα

κα ι

με έννοια εθνική, ενώ είναι όροι κα

θαρά σλαβική γλώσσα»55. Γ ι' αυτό

Μάρκο Μπότσαρη, που τον εμφανί

θαρά γεωγραφικοί, όπως είναι π.χ-

κα ι η γλώσσα στην οποία βάσισαν

ζουν ως

οι όροι Ηπειρώτης ή Πελοποννήσι-

το αλφάβητό τους οι δύο αδελφοί

ζουν

ήταν η «σλαβομακεοονική* ή »πρω-

ΙΓερλεπέ! ! 5ί

επώνυμους

ήρωες.

όπως

τον

Μχκεοόνα, κα ι τον ονομά

Μάρκο

Μπότσβχρστ από το

Σκοπιών χρησιμοποιούν

ος50. Σ τ α έργα που εκδίδοντα: στα
Σκόπια και κυρίως στην «Ιστορία

τομακεδονική». Επομένως, οι σημε

Η εθνική αφύπνιση του -Μ ακεδο

του Μακεδονικού Έθνους» χρησιμο

ρινοί Γιουγκοσλάβοι Μακοθόνες εί

νικού λαού* άρχισε, κατά τους ιστο

ποιούν έντεχνα τους όρους άλλοτε

ναι

ευθείαν απόγονο: αυτών

ρικούς των Σκοπιών, τις πρώτες δε

Σλάβοι - Μακεδόνες και άλλοτε α

των ' Π ρωτομακεβόνων". ο: οποίοι

καετίες ταυ Ιθου αιώνα και κορυ-

πλώς Μακεδόνες, ώστε να προκαλέ-

διέδωσαν τα γράμματα και τον πο-

φώθηκε στα τέλη του αιώνα με την

σσυν σύγχυση και

λιφισμό σ' όλο τον σλαβικό κόσμο54

ίδρυση της Μακεδονικής Επαναστα

παισθήτως». όπως θα έλεγε ο Καβά-

όροι

τικής Οργάνωσης (Ε Μ Ε Ο ) το 1893

φης — να γίνουν αποδεκτοί οι όροι

Πρωτομχ-

και στις αρχές του 20ου αιώνα με

Μακεδονία - Μακεδόνες ως δηλωτι

κ ! δόνες» είναι εφεύρημα των Σκο

τον ένοπλο αγώνα. Τότε ο: Σλαβο-

κοί μιάς χωριστής εθνότητας. Ωστό

πιών και δεν μχρτυρούντχι σε κα

μακεδόνες

«πολυμέτω

σο. όπως είπαμε, ποτέ οι όροι αυτοί

μιά πηγή της εποχής ούτε έχουν

πο· αγώνα εναντίον Ελλήνων. Βουλ

δεν απέκτησαν εθνική σημασία. Ο ύ

προταθεί από άλλους συγγραφείς.

κα τ'

ΤΙ ρέπει να σημεΐϋΛή ότι οι
»Σλάβοι - Μ ακεδόνες,

διεςήγχγαν

τελικά — «ανε-

γάρων κα ι Σέρβων και των αντί

τε πκλχιότερα, ούτε στους νεώττ-

Όσο για τα έργα της τέχνης, αρ

στοιχων γειτονικών κρατών, που ή 

ρους χρόνους: στις πήγες, στους πε

χ ιτεκτο νική ; και ζωγραφικής, που

θελαν να εντάξουν τους Σλαβομακε-

ριηγητές. στα διπλωματικά έγγρα

δημισυργήθηοιχν σ ’ αυτό το χώρο,

οόνες στην επικράτειά τους, αλλά

φα31 κλπ. ο όρος Μακεοόνας δήλω

προβάλλονται ως έργα μιάς ξεχω 

κα ι εναντίον της Οθωμανικής αυτο

νε πάντα -ον κάτοικο της Μακεδο

ριστή: «μακεδονικής» τέχνης5', πα

κρατορίας και του κοινωνικού συ

ν ία ς— ουσιαστικά τον Έ λληνα κά

ρόλο που και ο ,ουθ/μός και η τεχνο

στήματος που αυτή εκπροσωπούσε.

τοικο, γ ια τί τους Βουλγάρους κατοί

τροπία τους είναι καθαρά βυζαντι

Ο αγώνας αυτός απέβλεπε στη δη

κους της Μακεδονίας τους ονόμαζαν

νοί

τέχνη

μιουργία ενός ανεξάρτητου Μακεδο

συνήθως -Βουλγαρ»,νακεδόνες-, δη

οεν πρέπει να συγχέεται με τη λε

νικού κράτους, αλλά ο στόχος τους

λαδή Βουλγάρους της Μακεδονίας,

γάμενη

τότε

γ ια να τους διαστείλουν από τους

Λ υτή

οποία

η

-μακεδονική»

«Μακεδονική Σχολή*, την
επίσης οικειοποιούνται

και

φαλκιδεύουν.
Την

εποχή της Τουρκοκρατίας,

υποστηρίζουν ότι, γ ια λόγου: πολι-

δεν

επιτεύχθηκε.

Μόνο

το

1944 ελευθερώθηκε ένα τμήμα της

Βουλγάρους της Βουλγαρία; και της

Μακεδονίας και αποτέλεσε αυτόνο

Βουλγαρικής Ηγεμονίας.

μη δημοκρατία, στα πλαίσια της Γ ι

το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται ί

ουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας5*.

όρο:

Εξάλλου,

Βουλγαρομακεδάνες κα ι

Σλα-

τικούς και κοινωνικούς και κυρίως

Αυτός σε γενικές γραμμές είναι

βομακεδόνες και ποτέ Ελληνομακε-

εςαιτίας της πολιτικής της Οθωμα

το σχήμα που προβάλλουν οι ιστο

δόνε: προϋποθέτει ακριβώς και ταυ

νικής αυτοκρατορίας, που διέκρινε

ρικοί των Σκοπιών, θεώρησα σκό

τόχρονα αποδεικνύει την ελληνικό

τους υπηκόους του κράτους με βάση

πιμο να επιμείνω, γ ια τί έπρεπε να

τητα τ η ; Μακεδονίας, γ ια τί ο όρος

τη θρησκεία και όχι την εθνική κα

φανή σε όλη την έκταση η παραχά

ενέχει αφ'

εαυτού τη ν έννοια της
καταγυνγής των κατοί

εξαετίας

των

ραξη της Ιστορίας, η παρκποιηση

ελληνική;

προνομίων

του Οικουμενικού

Πα

και χλλ.οίωση των ιστορικών δεδο

κων αυτής της περιοχής.

τριαρχείου

και

ταγωγή,

όπως

και
της

αφομοιωτικής

δύναμης του ελληνικού κλήρου, έ
σβησε η ιστορική μνήμη των »Σλά
βων - Μακεδόνων* κα ι μ α ζί της και
η εθνική τους συνείδηση. Κ α ι επε.δή πολλά προνόμια βρίσκονταν στα
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μένων.

Β ' Οι μ α ρ τ υ ρ ίες τ η ν πη
γ ώ ν και τα πορίσματα
τ η ς επ ισ τή μ η ς
Π ρ ιν επιχειρήσω να δείξω ποιά

Τ ο δεύτερο μεθοδολογικό σφάλμα
αναφέρετα·. στν/ν επέκταση στο χώ
ρο και στο χρόνο μιάς συγκεκριμέ
νης και τοπικά περιορισμένης εθνι
κ ή ; ομάδας. Ξεκινώντας δηλαδή α
πό τη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία,

που θβωφίίται σττ/ν πλειοψηφία ττ,ς

στόσο, πρέπει να αημειωθή ότι βό

σλαβική, επεκτείνουν αυτή τη δεδο-

ρεια η Μακεδονία ποτέ δεν ςεπέρίΐ-

(ΐ^νη εθνική σύσταση σε όλη τη Μ α

σε τη γραμμή Αχρίδας - Μοναστη

κεδονία και σε όλους τους αγώνες

ριού33 - Στρώμνιτσας - Νευροκσπί-

της ιστορίας της, σαν να ήταν ένα

ου (βλ. σχετικά χάρτη) . Επομένως

σταθερό καί αμετακίνητο στν.χείο,

η σημερινή Σοσιαλιστική Δημοκρα

που δεν επηρεάστηκε από τα τερ ί-

τία της Μακεδονίας μόνο ένα τ μ /(-

τι.α ς σημασίας ιστορικά γεγονότα

μα του Μ α κ εδ ο ν ικ έ χώρου περιλαμ

που συνββησβν σ' αυτό το νευραλ

όάνει: η περιοχή των Σκοπιών δεν

γικό χώρο τη : Βαλκανικής.

ανήκει στη Μακεδονία, αλλά στην

Σε

συνάφεια

·ιε

τα παραπάνω,

παλαιά Σερβία, όπως παρατηρέσε

παρατηρώ επίση: ότι, ενώ σε ορι

στην αρχή του αιώνα

σμένες περιόδους της Ιστορίας (¡Ελ

ο

λ η ν ισ τικ ές χρόνους. Τουρκοκρατία

C vijic3'.

κ.ά.Ι

αναγκάζονται να ο ε χ θ έ ν , ως

γεωγραφικού όρου

ένα

στχιείο, τον ε£ελληνισ>ιό της

βορειότερες περιοχές είναι αντίθε

περιοχής, έστω κι αν τον αποδίδουν

τη προς την ιστορική πραγματικό

τε ανυπόστατες

τητα. Τ α

αιτίες — εξολληνι-

•ηιό που ττροΟποϋέτε: βέβαια την ύ
παρξη

ισχυρού

Σέρβος

(1907)

ανθρωπογε'ϋγράφος

Επομένως 7)

χοήιτη

κα:
].
του

Μακεδονία» για

γεωγραφικά

αυτά όρια

δείνουν ακριβώς ότι τα 9 ) 10

της

ε λ λ η ν ικ έ στοιχεί

Μακεδονίας βρίσκονται σήμερα στην

ου— , την α/ιέσως επό;ιενη περίοδο

Ελλάδα και μόνο ένα μικρό τμήμα

αυτός ο ελληνικός ή εΕελλητ.σιένος

εντάσσεται στη Ν ότια Γιουγκοσλα

πληθυσμός, φαίνεται

βία και τη Ν .Δ . Βουλγαρία15.

να εξαφανίζε

ται ή να περιορίζεται στο έ.άχισ το,

Ύστερα από αυτές τ ι; βασικές ε

και κυριαρχούν και πάλι ο: μή Έ λ 

πισημάνσεις, θα επιχειρήσω να πα

ληνες · Μακίδόνες·.

ρουσιάσω , πολύ έν τ ο μ α βέβαια, τα

Επίσης πρέπει να σημειωθή ότ.
γεωγραφικά τα όρια της Μακεδο
νίας κα: κατά την Αρχαιότητα και

δεδομένα των πηγών και τα πορί
σματα της επιστημονική: έρευνας.
(Συνεχίζεται)

στους νεώτερου; χρόνου: δεν ταυτί
ζονται με τα όρια της Μακεδονίας,
όπως την εννοούν οι ιστορικοί των
Σκοπιών. Η Μακεδονία, η --μείζων
Μακεδονία-"— όπως

την

ονομάζει

ο καθηγητής Απ. Βακαιλόπουλος-— .
δηλαδή αυτή που ξεπερνά τα όρια
τ η ; σημερινή; ελληνική: Μακεδονί
ας, εκτείνεται:
•νότια: ω; τα όρη
Καμόοΰκα

κα:

Χάσια, ;α

τον

Όλτ^Γ.ο

και ιι>; το Αιγαίο,
δυτικά: ως την Πίνδο,
ανατολικά; ως το / ποτά»ιό Ν έ 
στο και
βόρεια

ως την Αχρίδα - Στρώ

μνιτσα - Μελενικο” .
Είναι βέβαια οωτονόητο ότι στη
μακρόχρονη

ιστορία τη : περιοχής

τα διοικητικά όρια δεν ήταν πάντα
ίδια και αμετακίνητα: & ευρύνονταν
ή περιορίζονταν ανάλογα με τα ι
στορικά δεδοιένα κάθε εποχής. Ω·
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cedonia 1897 - 1913,
Θεσσαλονίκη
1966. K. Βακαλόπουλου, Ο βόρειος
Ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του
Μακ&δονκοϋ Αγώνα (1878 - 1894).
Θεσσαλονίκη 1983. Του Ίδ ιου, Νεώτερη Ιστορία τηςΜακεδονίας (1830 1912), Θεσσαλονίκη 1986) Ν. Μάρ
τη, Η πλαστογράφηση της I στορίας
της Μακεδονίας, Αθήνα 1983, και πα
ρακάτω τις υποσημ 83 και 84 Βλ
επίση; τις σχετικές εκδόσεις της Ε
ταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και του
Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του
Αίμου, καθώς και άρθρα στα περ. Μα
κεδονικά και Balkan Studies. Η σχετι
κή βουλγαρική και γιουγκοσλαβική βι
βλιογραφία είναι εκτενέστατη: βλ. εν
δεικτικά τις παρουσιάσεις, βιβλιοκρι
σίες και μεταφράσεις στις βιβλιογρα
φικές εκδόσεις του Ιδρύματος Μελετών
Χερσονήσου του AI,μου και στο περιο5 ·:ό Balkan Studies.
3 Η επίσημη θέση της Γιουγκοσλα
βική; Μακεδονίας εκτίθεται στις εκδό
σεις του «Ιδρύματος Εθνικής Ιστορί
ας» των Σκοπιών και ιδιαίτερα στσ
τρίτομο έργο Istorija na Makedonsldul Narod ( = Ιστορία του Μακεδονι
κού Έθνους), Σκόπια 1969 Για το
θέμα, βλ, διεξοδικό Ευ Κωφού, Η Μα
κεδονία στην Γιουγκοσλαβική Ιστοριο
γραφία, Δήμο σιεύματα της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών, αρ, 24, Θεσσα
λονίκη 1974, από όπου άντλησα χρή
σιμα στοιχεία, και Του Ίδ ιου, Ο Μα
κεδονικός Αγώνας στη Γιογκοσλαδική
Ιστοριογραφία, Θεσσαλονίκη 1987
4. Μετά το τέλος του Α ' Πσγκοομίου Πολέμου, το 1918, επιτεύχθηκε
η ένωση των Γιογκοολαβικών Λαών σε
ένα κράτος με το όνομα «Βασίλειο των
Σέρβων, Κροατών και Σλοβένωντ-, που
το 1931 (μετονομάστηκε σε «Βασίλειο
της Γιουγκοσλαβίας»
5 Βλ. γενικά Ε. Hosch, The Balkans.
A Short History' from Greek Times to
the Present Day, αγγλ. μετάφρ., Λον
δίνο 1972, σελ. 171 και 174' Μ. de
Vos, Histoire de la Yougoslavie3, Que
sais-je? no 675, Παρίσι 1965, σελ. 11 I
κέ. -— γ ια τη μετονομασία, σελ. 126
6. Εκτός από τις αυτόνομες δημο
κρατίες που αποσπάστηκαν αστό τη
Σερβία, δημιουργήθηκαν μέσα στα ό
ρια της Δημοκρατίας της Σερβίας η
συτόνομη απαρχα της ΒοΤβοντίνας και
η αυτόνομη περιοχή σου ΚοκτσυφοπεδΙου-Μετοχίας Η Σερβία κατέχει από τό 
τε έκταση 88 361 τ α ., δηλαδή το
34 ,5% της συνολικής έκτασης της Γι-
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ουγκοσλαδίας, ενώ την εποχή του Με
σοπολέμου ξεπερνούσε το 60 % . Πρβλ
B. de Vos όπ. πσρ., σελ 1 12.
7 Μετά τη Σέρβική Επανάσταση
<1804 - 1830) και την ίδρυση της
Σερδικής Ηγεμονίας ( 1 8 3 4 ), η Σερβία
επιδίωξε να παίξει ηγετικό ρόλο ανά
μεσα στους Γ ιουγχοσλαβρούς Λαούς,
αλλά και σ ’ άλα τα Βαλκάνια. Η πο
λιτική αυτή εκφράστηκε με το Nacertanije, το Σχέδιο, που εκπόνησε ο Η
λιος Γκαράσανιν το 1844 και που αποτέλεσε την κατευθυντήρια γραμμή
της εξωτερικής πολιτικής της Σερβίας
όλο το 19ο αιώνα. Πρδλ Μ. Λάσκαρι.
Το Ανατολικόν Ζήτημα, σελ. 200 Μ.
Νυστσζοττούλου - Πελεκίδου, Οι Βαλ
κανικοί Λαοί, σελ, 140 κέ. Πρβλ, και
D . Djordjevk, Révolutions nationales,
σελ 73 κέ
8 Για τη «μεγαλοσερβική» ηγεμονιστική πολιτική μετά τον Α ' Παγκό
σμιο Πόλεμο, ήλ Μ. de Vos. άπ. παρ.,
οβλ 97 κέ
9 Βλ. χαρακτηριστικά Ευ. Κωφού,
Η Μακεδονία..,, όπου παρ., σελ. 6 - 7
με τις υποσημειώσεις.
10. Πρβλ Ευ Κωφού, Ο Μακεδονικός
Αγώνας, όπ παρ , σελ. 22 - 23 υποσ.
55: Σ τα απομνημονεύματα του Χρή
στου Τατάρτσεφ, προέδρου της Κεν
τρικής Επιτροπής της ΕΜΕΟ, σημειώ
νεσαι (Σόφια 19 28 ): «Σκεφθήκσμε ότι
μιά αυτόνομη Μακεδονία θα μπορούσε
σ.ργότερα να ενωβή ευκολότερα με τη
Βουλγαρία, ή, αν αυτό ήταν απραγ
ματοποίητο, θα μπορούσε να κσταστη
ενοποιητικός σύνδεσμος μιας ομοσπον
δίας των Βαλκανικών Λαών» (Macedo
nia. Documents and Material, Σόφια
1978, οελ. 661 - 6 6 2 ).
11. Η ονομασία Βάρνταρσκα Μπανό6>να είναι αποτέλεσμα της αναδιοργά
νωσης του 1931. Τότε καταργήθηκσν
οι παλαιές ονομασίες και διοικητικές
διαιρέσεις κοι, παράλληλα με τη μετονομασία σε Βασίλειο της Γιουγκο
σλαβίας (βλ. τταραπά\*ο, υποσ. 4 ),
οργανώθηκε το Κράτος σε εννέα μπανόβινες (διοικήσεις), οι οποίες πήραν
-ο όνομά τους από τον ποταμό που
- ,ς διέσχιζε. Με τον τρόπο αυτό το
νέο Σύνταγμα επιχείρησε να εξαλείψει
τον τοπικισμό και να διασττασει τα
παλαιό σύνορα: Πρβλ Μ. de Vos, όπ
παρ., σολ. 100.
12. Βλ. σχετικά Ευ

Κωφού, Η Μα

κεδονία..., σελ. 8.
13
Βλ .σχετικά X. Παπαστάθη,
«]_' autocéphalk de Γ Eglise da la
Mecédoine Yougoslave». Balkan Stu
die» 8 (1 9 6 7 ), σελ. 151 - 154
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14. ’ Ηδη το 1976 ο Ευ. Κωφός, Η
Μακεδονία ., σελ. 13 κέ. παρατηρού
σε: «μέσα σε λίγα χρόνια συγκέντρω
σαν στα Σκόπια εκατοντάδες χιλιάδες
μικροταινιών από κρατικά, ιδιωτικά και
εκκλησιαστικά αρχεία που με οποιοδήποτε τρόπο αναφέρονταν στη Μακεδο
νία. Χωρίς φειδώ υλικών ιμέσων, φω
τογράφησαν επίσης χιλιάδες σελίδες α 
πό παλαιές εκδόσεις, βιβλία, φυλλάδια
και εφημερίδες^·. 'Ε τσ ι δημιούργησαν
ένα τεράστιο Αρχείο σχετικό με τη Μ α
κεδονία, παρόλο που το υλικό αυτό δεν
θα μπορούσε βέβαια με κανένα τρόπο
να στηρίξει την άποψη γ ια την ύπαρ
ξη ενός χωριστού Μακεδονικού ‘ Ε 
θνους.
15. Για τις πρώτες εκδόσεις, βλ. Ευ.
Κωφού. Η Μακεδονία..., σελ. 9 και υπσσ. 1-2 Από τα δημοσιεύματα αυτά
το πιό βασικό είναι η fstorija na Makedonskijot Narod που προανέφερα
(βλ. παραπάνω υποσ. 3 ). Του έργου
αυτού παρασκευάζεται δεύτερη πολύ
τομη έχδοση, γ ια τί η πρώτη θεωρήθη
κε πιά ξεπερασμένη.
16. Τ α παραδείγματα είναι πολλά.
Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το έργο
των αδελφών Κωντσαντίνου και Δημητρίου Μιλσντίνωφ. Bálgarski Narodni
Pesni ( = Βουλγαρικά Λαϊκό Τραγού
δ ια), που εκδόθηκε στο Ζάγκρεμπ το
186) και είχε μεγάλη διάδοση, επανεκδάθηκε πρόσφατα στα Σκόπια, με
αλλαγμένο όμως τον πρωτότυπο τίτλο
του σε Makedonski Narodni Pesni
(Μακεδονικά Λαϊκά Τραγούδια).
17 Ευ. Κωφού, Ο Μακεδονικός Αγώ
νας. ., σελ

4 και ιιπσσ

7.

18 Του "Ιδιου, Η Μακεδονία..., σελ.
Π.
19 Για τον όρο, βλ. Ευ. Κωφού, Η
.Μακεδονία..., σελ I I .
20 Στο ίδιο, σελ. 11 - 12.
21
Βλ χαρακτηριστικά S. Zograf·
ski, Egeiska Makedonia, Σκάπια 1951,
σελ 50: Για να σιμφιοβητηθη η ελ
ληνικότητα της Ελληνικής Μακεδονίας
κατασκεύασαν μιά στατιστική γ ια το
έτος 1941, όπου αναφέρεται άτι στην
Ελληνική Μακεδονία διαβιούσαν τότε
ρι ακόλουθες εθνικές ομάδες: 25 8.00 0
«Μακεδόνεςν, 25 0.00 0 Έλληνες, 210.
000 Χαραμανλήδες (δηλαδή πληέλισμο!
που ήλθαν από τη Μ Α σ ία με την αν
ταλλαγή), 80 000 Αρμένιοι, 74.000
Λάζοι κ.ά. Σ ' αυτή τη στατιστική δεν
περιλαμβάνεται ο πληθυσμός της Θεσ
σαλονίκης, της Χαλκιδικής και του νο
μού Κοζάνης, όπου θα ήταν πιό δύσκο
λο να γίνει πλαστογράφηση των αριθ
μών (πρβλ Ευ. Κωφού, Η McotcSo-

νία..., σελ. 12).
22. Βλ χαρακτηριστικά 1)1. Wlleken,
Alerandre le Grandi) Παρίσι 1952,
σελ. 15 : «Ο Μέγας Αλέξανδρος ανή
κει στη μικρή μειοψηφία των ανδρών
εκεί wav που εγκαινίασαν μιά νέα πε
ρίοδο στην παγκόσμια Ιστορα. Ίσω ς
μάλιστα είναι ο μόνος που σφράγισε
τον κόσμο με τη σφραγίδα της προ
σωπικής του βούλησης, με τέτοια δύ
ναμη ώστε η εξέλιξη της ανθρωπότη
τας να παρσμείνει επί πολλούς αιώ
νες κάτω από την επίδρασή του».
23. Πρβλ [storrija na Makedonskijot
Narod. τόμ Α ’ κ,εφ. 20, κυρίως σελ.
45 (Πρβλ. τη βιβλιοκρισία του Ρ.
Charanis. Balkan Studies 13. 1972,
σελ 166 - 16 8). Πρβλ. Ευ. Κωφού,
Η Μακεδονία.... σελ 15 - 16.
24 Istorija na Makedonskijot Narod.
τόμ. Α ’ σελ 117.
24α Βλ. Makedonskijat Vâpros. Σό
φια, Νοέμβριος 1968, ελλην μετάφρ.
ΙΜ ΧΑ , σελ. 9.
25
βλ. P. Miljkovic - Pepek, «L’
architecture chrétienne chez les Slaves
Macédoniens à partir d' avant la m >
itié du IX e siècle juspu' à la fin X l ll e
siècle». The 17 ih International Byzan
tine Congress. Major Papers (Washing
ton D. C.. August 3 - 8, 19 86 ), Νέα
Υόρκη 1986, σελ. 483
26
Πρβλ. D . Vlahov, Makedonija.
Momcnli od Istorijata na Makcdonskiot Narod (Μακεδονία Στιγμές από
την Ιστορία του Μακεδονικού Λαού),
Σκόπια 1950, σελ 1 1 - 1 2 (ελλην.
μετάφρ. ΙΜ Χ Α ).
27 Πρβλ. P. Miljkovic - Pepek, όπ
παρ., σελ. 4 83 - 496
28 D . Vlahov, δπ. πσρ., σελ. 10
Πρβλ Ευ Κωφού, Η Μακεδονία „ σελ.
20 - 21
29 Βλ. διεξοδικά Ευ. Κωφού, Ο Μα
κεδονικός Αγώνας, σελ 9 κέ. και 15 16
3 0 Πρέπει να σημειωθή ότι κατά την
Βυζογτινή εποχή οι όροι αυτοί είχαν
και διοικητική έννοια, Στην πρωτοβυζαντινή εποχή η επαρχία Μακεδονίας
με έδρα τη Θεσσαλονίκη ανήκε στην ε
παρχία (praefcctura) του Ιλλυρικού και
εκτεινόταν περίπου στα γεωγραφικά ά
ρια της «μείζονος» Μακεδονίας: βλ.
Αγγελικής Κωνσταντακοττούλου, Ιστο
ρική Γεωγραφία της Μακεδονίας (4ος
- 6ος αιώνας), Ιωάννινα 1984, σελ.
19 - 26. όπου και η παλαιότερη βιβλι
ογραφία. Στη μεσοβυζαντινή εποχή, με
την αλλαγή της επαρχιακής οργάνω
σης και τη γενίκευση της θεματικής
διοίκησης, ιδρύθηκε το θέμα Μακεδο-

νιας, που μαορτυρεται για πρώτη φο
ρά το 802, και εκτεινόταν ανατολικά
του Νέστου σε ένα μεγάλο τμήμα της
Θράκης, δηλαδή δεν ταυτιζόταν με τα
γεωγραφικά όρια της Μακεδονίας. Λί
γο αργότερα ιδρύθηκε το θέμα Θεσσα
λονίκης (842, 8 4 5 /5 6 ), που εκτεινό
ταν στην Κεντρική και Δυτική Μακε
δονία, και το Θέμα Στρυμόνος (8 9 9 )
στην Ανατολική.
31.
Βλ. χαρακτηριστικά την έκδοση
του Η γ. Αηάοηον - ΡοΙίβηεΙά, ΒπΙαηβκί
ΟοΙαίΓτιεηΐ! ζβ Iςίοιηαω ηβ ΜμΚεάοηεΐεηοΐ Νετοά (= β ρ ετα ν νικά έγγραφα
γ ια την Ιστορία του Μακεδονικού Λα

ού), 1 1797 - 1849, .Σκόπια 1968, ό
που παρά τιςπ,ροσιπάθειες παρερμηνεί
ας ονομάτων και γεγονότων, ο αντικει
μενικός μελετητής δεν Θα μπορούσε να
βρή στα έγγραφα αυτά των Βρεταννών προξένων, πρακτόρων ή περιηγη
τών την παραμικρή ένδειξη γ ια την ύ
παρξη «Μακεδονικού Λαού». Αναφέρονται μόνον Έλληνες, Τούρκοι, Βούλγα
ροι, Σέρδοι και Αλιδανοϊ, καθώς και η
Μακεδονία ως γεωγραφική ενότητα.
Πρ6λ. τη βιβλιοκρισία του Α . Αγγελόπουλου, Balkan Studies (1 9 6 8 ), σελ.
559 - 561. Βλ. επίσης Ευ. Κωφού, Η
Μακεδονία..., σελ. 6 υποσ. 1, γ ια τις

προξενικές εκθέσεις του 19ου αιώνα.
32. Βλ. Απ. Βακαλόπουλου, Ιστορία
της Μακεδονίας. 1354 - 1849, Θεσσα
λονίκη 1969, σελ. 1.
33. Είναι η αρχαία Ηράκλεια του Λύγ
κου - η Λυγκηστός— τα σημερινά Βιτόλια.
34. ). CvijiÉ, Remarques sur Γ 6thnographie de la Masédoine3, Παρίσι
1907, σελ. 6 υποσ. 1.
35. Πρβλ. Κ. Μητσάκης, Macedonia
throughout the Centyries. Θεσσαλονί
κη 1973, σελ. 1 0 - 1 1 .

Συνεχίζεται

ΚΑΙ ΠΑΛΙ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΗ THZ ΝΑΟΥΧΑΤ
ΤΟΝ ΓΑΖΗ Ε Β Ρ Ε Ν Ο Γ ΚΑΙ ΤΟΝ Χ ΙΕ Χ ΛΕΑΗ
Συνέχεια οπτό τη σελίδα 16

κεδονίας.

δημοσιεύματα, στην αφημερίδα *Φω

Α ξίζ ε ι, νομίζω, να σημειωθεί ότι

νή της Ναούσης» (1 9 6 1 ), των Εμμ.

την πρώτη (εκλαϊκευμένη) ανακοί

Βαλσαμίδη, Γ .Χ . Χιονίδη. Αστεριού

νωση των εγγράφων τούτων έκαμα

Αποστόλου και Κ . Τσιώμη, γ ια τον

στη «Νιάουστα», στο 2ο τεύχος, των

χρόνο κτίσεως και γ ια τον ιδρυτή

μηνών Ιανουάριου - Μαρτίου 1978,

της Νάουσας, όπως και σε σημείω

σελίδες 8 - 9, με τίτλο: «Οι διώξεις

μά μου στο πανηγυρικό φύλλο (5 2 5 /

και οι φυλακίσεις των Ναουσαίων,

29.4 .1 9 6 2 )

από τους Τούρκους, στα χρόνια 1870

της ίδιας εφημερίδας,

;ιε τίτλο: «Ύπήρχεν η Νάουσα κα
τά τους βυζαντινούς χρόνους;».
Ας στ/μειωθεί ότι στη μελέτη μου
τούτη αναφέρω και το προαναφερμένο δημοσίευμα του Ι. Κ . Βασδ,ραόέλλη,

επισημαίνω

ένα

αξιόλογο

λάθος του και προαναγγέλνω ήδη
τη ¡νελέτη μου γ ια τον γ α ζή Εδρενός και γ ια τα
Μακεδονία

κτήματά του στη

(σημείωση 1 κ»>ν σελί

δων 2 3 6 - 2 3 7 ).

και διώξεις στη Νάουσα

στα χρόνια

1 8 7 0 -1 8 7 7 .

ση το φιιρμάνι

στα, να επισημάνω, ότι τούτη θα
πρέπει να ήταν (και) η πρώτη συ
νεργασία μου με το περιοδικό αυτό,
που συνεχίζει την, αξιέπαινη και α
ξιοθαύμαστη, έκδοσή του

(Μ ε βά

επαναχαρηγήσεως.

13 ολό

κληρα χρόνια...
Σ τη ν πιό πάνω (δεύτερη) μ ελέ
τη μου μνημονεύεται,
μειώσεις)

Β ' «Ζητήματα '.διοκτηοίας - φο
ρολογίας

- 1877 . Α ς μου επιτραπεί, μάλι

πλούσια

(στις υποση
βιβλιογραφία,

στηνστην οποία αναφέρεται κατεπανκληψη, και η εργασία που προαναφέρθηκε, όπως κα ι άλλες, του Ι.Κ .
Βασδραδέλλη, γύρω από τα προνό

1830, της περιουσίας στους επανα

μ ια της Νάουσας

στάτες και άλλα

σελ. 9 4 ) , από τους φόρους των κα

ανέκδοτα έγγρα

φα) », περιοδικό «Μακεδονικά», τό
μος 19, 1979, σελίδες 9 3 - 1 2 3 .
Τ α έγγραφα τούτα μου χάρισε ο

τοίκων της

(σημείωση 1 της

(σημείωση 2 της σελί

δας 9 8 ) , από τον τεκέ του Τούρκου
Σ ε χ Λεανή και από το βακούφι του

Εδεσσαίος φίλος (δικός μου και του

Εδρενός

περιοδικού «Νιάουστα») κ. Γιώργος

98 - 99, όπου γίνεται, κα ι πάλι, α

(σημείωση 1 των σελίδων

Τουσίμης, στον οποίο τόσα και τόσα

ναγγελία της, προσημειωθείσας, ε

οφείλει η νεώτερη Ιστορία της Μο.-

τοιμαζόμενης μελέτης μου) .
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ΟΡ0ΟΔ ΟΞΙΑ
Είναι μεγάλο το βάρος της ευ
θύνης όταν

αναφέρεται κάνεις σε

ό,τι ορίζεται με τον όρο Ορθοδοξία

Τ ο υ θ ε ο λ ό γ ο υ Μ . Β α λ σ α μ ίδ η

Είπα στην αρχή ότι είναι μεγά

τόπος στα τέλη του 19ου και τις

λο το βάρος γ ι’ αυτόν που μιλάει

αρχές του 20ού αιώνα, και είναι πε

γ ια την Ορθοδοξία.

ύποπτη αναζωπύρωση αυτών των α

την α ξία αυτής της πολλαπλής πα

περιόδους - πλευρές της Ορθοδοξί

πειλών, η σι/μβολή της Ορθοδοξίας

ρουσίας της Ανατολικής Εκκλησίας

ας. Τη μια πλευρά παρελθόν και

ήταν γενικά καθοριστική στην πο

στη ζωή της ανθρωπότητας.

την άλλη το μέλλον.

ρεία του έθνους. Της οφείλουμε και

όταν ττοοστταθεί

Αλλ’ ας

ρίεργο ότι και σήμερα ζούμε μιάν
τις δύο

κι

να ττροβάλει

Η όποια αναφορά μας στην Ορ
θοδοξία περνάει από την Εκκλησία

ξεχωρίσουμε

Τ Ι είναι η Ορθοδοξία ως παρελ
θόν;

ως Έ λληνες πολλά, και ως Μακεδόνες Έ λληνες τα πάντα.

μας, εγγίζει το 'Εθνος, την παρά
Η Ορθοδοξία είναι πρώτον τα ι

δοσή μας, τη ζωή μας.
Η Ορθοδοξία είναι βεβαίως και
παρελθόν, αλλά ως παράδοση λει
τουργεί δυναμικά στη διαμόρφωση
του παρόντος και του μέλλοντος.
Η Ορθοδοξία είναι φως, είναι ζωή,
η παρουσία της Εκκλησίας στο σή
μερα, είναι ο χθεσινός Χριστός, ο ση
μερινός Χριστός, ο Χριστός του αύ
ριο, ο ένας και αυτό ς υπερχρονικός
Χριστός.
Η Ορθοδοξία είναι σύμβολο, ση
μείο αναφοράς των αιώνων, σημαία
σ τα χέρια των πιστών, δύναμη στον
αγώνα τους για την εδραίωση της
Βασιλείας του θεού, στην δίκιά τους
ζωή και στον κόσμο.
ΓΓ αυτό και η Ορθοδοξία είναι
■καύχηση.

ερό γράμματα. Α υτά τα γρόμματα

Κι ας έρθουμε να δούμε τ ί είναι
Ορ>θοδοξίσ ως μέλλον.

γ ια τα οποία ο Ποώλος γράφοντας

Η Ορθοδοξία ε ίν α ι; 1. Πνοή, 2.

στον Τιμόθεο, λ έ γ ε ι: «Τα ιερό γράμ

Πρακτική και τακτική, 3. Είναι θέ

ματα οίδας, τα δυνάμενά σε σόφι

ση στα σύγχρονα προβλήματα, 4.

σα·» (2 Τ ιμ . 3 , 1 5 ) .

Είναι συνέγερση.

Και είναι γ ια μας σήμερα τα ι

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει α 

ερά γράμματα η Π αλαιό Διαθήκη,

νάγκη αυτής της πνοής, αυτής της

η Καινή Διαθήκη, η σοφία των πα

πρκχκτικής και τακτικής.

τέρων της Εκκλησίας, η λειτουργι

νάγκη αντιμετώπισης των σύγχρο

κή πρόξη στην Εκκλησία μας, ο λό

νων προβλημάτων, που τελματώνον

γος ο καλλιτεχνικός

ται και τον αποτελματώνουν. ’ Εχει

σε όλες τις

μορ>φές του, αρχιτεκτονική,

μουσι

κή, ζωγραφική, ποίηση κ.ά.
Είναι δεύτερκ» η Ορθοδοξία βί
ωση προσωπική και διαπροσωπική

Έ χ ε ι α

ανάγκη συνέγερσης γ ια την αντιμε
τώπιση αυτών

των

προβλημάτων

και τη δημιουργία προοπτικής.
Ιον. Θέλουμε Παιδεία. Είναι βέ

των μυστηρίων της ζωής, του μυ

βαιο.

στηρίου της σωτηρίας. Είναι δρό

νάγκη επίγνωσης. Και τα ιερό γράυ

μος υπερβατικός, νίκη κατά του θα

ματα έχουν μοναδική δύναμη

νάτου, ένα διαρ>κές Πάσχα.

Έ χουμε ανάγκη σοφίας, α

Εδώ επίκαιρο θα αναφέρω ένα

Και τρίτο η Ορθοδοξία είναι ε

απόσπασμα από τον πρόλογο του

την κληρονομιά

πιλογή των ορ>θών θέσεων, θέση α 

Σεφέρη στο βιβλίο του 'Α σ μ α Α 

μας, γ ι' αυτό που είμαστε ως ορθό

πέναντι στην άρνηση, έξαρση ενός

σμάτων

δοξοι, ως Εκκλησία. Πολλοί όμως

πηγαίου, γνησίου

φρονήματος, έκ

λήθεια παρόδοξο να το αναλογισθεί

απολίθωμα'

φραση βάθους πνευματικού, αναστή

κανείς, πως ένας λαός Χριστιανικός

Πολλοί μιλούν γ ια Ορθοδοξία χω

λωση του ανθρώπου σε κάθε εποχή.

και Ορθόδοξος, ο πιό Χριστιανικός

Με συνεπήρε ίσως η αγάπη κι
ο θαυμασμός γ ια

μιλούν γ ια Εκκλησία

«Μεταγροφή»: «Είναι α

και Ορθόδοξος

του κόσμου, έζησε

ρίς πρόσωπο. Αφανίστηκε λένε το

Και είναι φυσικό εφ’ όσον η Ορ

πρόσωπο της Ορθοδοξίας κάτω από

θοδοξία κινείται μέσα στο χώρο και

τους τελευταίους αιώνες - δεν ξέρω

τ α μαλάματά της, μιλούν γ ια χρι

το χρόνο, εφ' όσον είναι θέση στα

πόσους - σε μια μισοσυνειδητή συμ

στιανισμό, που μπήκε στο περιθώ

προβλήματα του ανθρώπου, στα κοι

βίωση με τα Ιερό Γράμματά του»

ριο και ως δράση κα ι ως λόγος.

νωνικό προβλήματα, μπορεί και πρέ

2ον. Έ χουμ ε

ανάγκη ύψωσης

πει να συμμετέχει και να πρωτοπο

των συμβόλων. Στο πνεύμα το Δυ

ποι που αναγνωρίζουν την προσφο

ρεί στην ι/περόσπιση και το ν εθνι

τικό, θέλει δουλειά, οφείλουμε να υ
ψώσουμε το πνεύμα της Ανατολικής

Διερωτώνται, ακόμη και άνθρω
ρά και τον πλούτο της Ορθοδοξίας,

κών δικαίων. Και ειδικά γ ια το Έ 

διερωτώνται γ ια το ποιά μπορ>εί να

θνος μας η συμβολή της Ορθοδοξί

Εκκλησίας, το πνεύμα της αγάπης,

είναι η θέση της στο σύγχρονο κό

ας στην Π αιδεία του Έθνους, στην

της ελευθερίας, της μυστικής υπέρ>-

σμο, σ' έναν κόσμο που ψάχνεται

Ελευθερία του

ως ιδανικού, αλλά

βασης των όρων που περιορίζουν έ

αφού έζησε γ ια ένα περίπου αιώνα

και ως ττράξεως, στην αντιμετώπι

ως και καταλύουν την ανθρώπινη α

κάτω οπτό τη σκιά του κηρύγματος

ση των πρόσθετων απειλών από τον

ξία.

του θανάτου του Θεού.

«Εθνοφυλετισμό», όπως τον έζησε ο
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Παροιμίες που λέγουντι οτη Νιάουστα
ΟΥΝΟΜΑΤΑ
•

•

«Τα καλά του Γιάννη μας α-

ρέζουν του Γιάννη δεν τουν θέλουμι». Τ α καλά της μάνας κι του μτταμττά, του φίλου, του γείτονα τ α θέλουμι αμά άν

χρειαστεί

«Να σι κάψου Γ ιάννη να σί'
Να στουν φκιάσου

σι καλουπχιάνου.

γητι γ ια τις γυναίκες που κάθη μέ

αχιρνάει του κρϋγιου που όπους λεν
ου χαβάς ντιγκλέντισειν.

λάτρα του σπιτιού. Αυτά του στι-

λάχανα

κι λάττατα

ντγιό πουοδές ανάπουδα». Ετσι ττει
ραζάμι τους Γιάννηδες όντας επιζάμι στου μαχαλά. Το ληγάμι τρα
γουδώντας.
•

Τ ου Νίκου Σ πάρτσπ *•
χάκι είνι του

Κουσταντούλη. Ου

Μπουζίνους γένουνταν καλό καρνα
βάλι στη Νιάουστα.
•

δεν αλλάζει, άτσαλος κι αδιόρθουτος.
•

«Μαρμάγκσυ Βαγγιλή». Λ έγη« Ό λ α τάχει η Μαριουρίτσα

νός κουκόρου γνώση. Κι αν πεις κι
γ ια Νικόλαδεις

χρειάζονται άλλοι
τους Γιάννηδες

γ ια αλαφρόμνιαλους κι τους Νικόλαδεις.
•

«Τ Ι είχες Γ ιάννη τ ’ είχα πάν

τα , τ ί έφκιανεις; καντίπουτας». Ον

Αυτή δεν είχειν καν τϊττουτας κύτα-

τα ς δεν φκιάνουμι μι επιτυχία μνιά

ζειν να 6άλει κι φιριτζέν. { Έ ν α τσ ί-

δουλειά, δεν τ α καταφέρνουμι να τα

ττινου που σκιπάζουν του πρόσου-

βγάλουμι πέρα.

που). ' Οντας κανένας δεν έχει τ α
απαραίτητα κι κυττάζει τα τρανά.
«Βρήκειν ου Θίλπας του Ν α 

θαναήλ». Απ' του ιδαγγέλιου βγαίνει η παροιμία κι λέγητι γ ια ανθρώπους που τιργιάζουν.
όμοιους τουν

Ό π ους λέν

όμοιουν κι κουπριά

στα λάχανα.
• «Ό π ο υ Γιώργους κι μάλαμα»
Απ’ του γνώριμου

του τραγούδι

που πινάει του Γ ιώργου.

•

«Φουβάτι ου Γ ιάννης του Θιρ-

γιό κι του Θιργιό του Γ ιάννη». Φου
βάτι ου ένας τουν άλλου.
•

«Χόρηζει μαρί Σουσού τήρα κι

απου πίσου σου». Οι

Πόντιοι τη

λεν αυτήν την παροιμία σι τραγού
δι. Προυμηθεύει

νάχουμι του νου

ουρτές.
« Ά γ ι α Ιγνάτης μπουγνάτης»

Σ τις 20 του Δεκέμβρη τ ’ Ά γ ι α Iγνάτη έσφαζαν τα γουρούνια που
κύτταζαν στου σπίτι γ ια τα Χρι
γνάτη, γ ια τί μπούρλιαζαν τα γου
ρούνια γ ια να λιώσουν νουρίς τη λί
γδα κι να φκιάσουν τα λουκάνικα.
•

«θύμουσειν η Θυμνιώ». Για έ

ναν ή γ ια μνιά που κάκιουσειν.
•

«Ουπου γάμους κι χαρά τρέ-

χα Γ ιάννη μασκαρά»

Παντού πα

γαίνει ακάλιστους, παντού φκιάνει
βίζιτες.

Ούπου

ντούμ

κι αυτός

μπούν.
•

«Γκόγκους πήγεις Μίχους ήρ-

θεις». Δεν έφκιασεις

καντίπουτας.

Ό π ους πήγεις έτσι γύρισεις.
•

«Ου Γρηγόρης εγρηγόρει κι ου

Μιλέτης εμιλέτα

κι ου Γρηγόρης

μας επήρε του Μελέτη τη γυναίκα».
Οι δραστήριοι κι οι σέρτικοι κιρδίζουν, οι γιαβάσηδι χάνουν.

μας.
•

Παπαντή αμα έρθει μπιτίζουν οι γ ι

στού γ ια τ ’ αυτό τουν είπαν κι μπου
«Σαρανταπέντε Γ ιάννηδες ε

μούγγι ου φιριτζές την έλειπειν».

•

«Ή ρ θειν κι η Πσπαντή που

Ό π ους σ τ ' αντί μαζώνητι του υ

•

«Πάτι ου Γ ιάννης ότχιστους κι

τόσοι». Πιργιλούν

τι γ ια μνιά γυναίκα μαρμάγκου
•

•

μαζώνει τις γιουρτές μι του αντί».

τώρα τσαρλισμένος;» Είνι ϊντγιους

«Γ ιάννη, Γ ιάννη κουλουβέ τί σι

φΐληψαν ιχτέ

γιουρτή πέφτει

φάδι απ' τουν αργαλιό έτσι κι η

πρώτα τον χατά κΓ ύσταρνας να
•

Η

ρα φκιάνουν τις ίδιες δουλειές στη

καμνιό

κού φαί νητι.
αλείψου μίξα».

του κρϋγιου».

στις αρχές του χειμώνα τότις που

φρας να τους βουθήσουμι μας κα
•

«Έστρουναν κι φουκαλνούσαν

του Μπουζίνου καρτιρούσαν»' Λ έ-

«Του Κουτρούλιου γάμους (ή

του πανηγύρι) γένητι». Μαλιουβρόσει, καυγάς, ή αναμπουμπούλα, α-

•

γκαηλέν, δε μι μέλει

κότν.
•

νακατουσούρα

«Γιαγκαηλές του Ντίνι». Δεν

τραβώ ντίπ

«Κόψει ουξιά

φκιάσει Νικό-

«Καλή σου μέρα Γ ιάννη κου

λαν, κόψει φοάψου Κουσταντίνουν κι

νει». Αυτός που τ α φκιάνει κι τα

κιά σπέρνου». Ισυ τουν ουμιλάς κι

άν τουτήσεις γ ια του Γιότννη όποιου

Υεβητι μουναχός του άπους κι ου

αυτός κάμει του χαζό δε σι κυτά-

ξύλου θέλεις κάμει». Οι Γιάννηδοι

νταβιρνιάρης πίνει απ' τα πχιουτά

ζει. Τουν ρουτάς κι δεν απηλουγιέτι

είνι πλειότιροι απ’ τα ουνόματα.

•

«Γιάννης κιρνάει Γιάννης πί

που θα δώσει στην πιλατεία.

•

•

« ’ Α γ ια Βαρβάρα βαρβαρώνει,

•

«Δεν αρτιρνάει απ’ τοι> Σιάρ-

« Ά λ λ α ξε ιν ου Μανουλιός έ-

Ά γ ιο ς Σάββας σαβανώνει, Ά γ ιο ς

κου να φάει κι ου Καραμάνης». Σ ι-

δαλειν τα ζντράνια του αλλοιώς (ή

Νικόλας παραχώνει κι Ά γ ιο ς Θα

άρκους κι Καραμάνης είνι ουνόμα

τη σκούφκια του

νάσης ξαναχώνει». Είνι όλες οι γ ι-

•

αλλοιώς)». Δεν

άλλαξειν σι τίπουτας είνι ϊντγιους.
•

«Δεν είνι Γ ιάννης είνι Γ ιαννά-

κης». Ου ϊντγιους είνι δεν άλλαξειν
τις ίδιες κουβέντις λέει.

ουρπές μαζουμένες

η μνιά κουντά

στήν άλλη κι έδουσαν στους Α γ ί
ους κι απού μνιά δουλειά.
•

«Τ’

Ά γ ι α Αντρέα αντριώνει

τα απού σκυλιά κι όπους τ α σκυ
λιά έτσι κι μιρικοί λαίμαργοι άνθρουποι δεν

δίνουν

καν τίπουτας

στους άλλους δε δίκχ/ν τουν ’ Α γ γιλό τους νιρό που λεν.
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•

« ’ Οντας καλουθιρίζουμι γειά

σου κυρ Μιλτιάδη, κι όντας αλουνί-

σι ατιρνώ σι όλα.

μανίκια του λέγοντας φάτι μανίκια.

ζουμι τ ΐ θέλεις μπρέ κασιντγιάρη;»

σου κι άς είνι αμταλουμένου». Γαμ

Κακά τα ψέματα όποιους αντίνιτι

Όττους

ανάπουδα, έλα

τρόν ή νύφη να πάρεις απ’ τουν

καλά τουν κυττάζουν πλειότιρου. Ε

Γιάννη να σκάψουμι, ούτι ιγώ ούτι

τόπου σου κι ας είνι κι κατώτιροι.

χε* τρανύτηρον ιχτιμπάρι.

τα ττιντγιά μου έλα να τριγήσουμι

•

«Παπούτσι

αυτός αχίρνισειν να ρίχνει φαγί στα
α τ ' τουν τότου

λέμει τ τ

•

«Τουν έβαλαν τα ντγιό τα που

•

«Ξισκάει τα

ζντράνια του».

δάργια σι ένα γιμινί». Τουν στρί-

(Διαριγνύει τα

κά την ώρα της δουλειάς σι καλου-

μουξαν, τουν ζόρισαν, τουν ανάγκα

τά χα άδικα τουν κατηγουρούν κι’

βέλουν κι όντας έρχητι η ώρα της

σαν να πέσει υπό.

αυτός δεν έφτιξειν,

κι γω κι τα ττιντγιά μου. Τ ’ αφίντι-

απουλαβής κάμουν

πως 6ε σι ξέ

ρουν.
•

•

«Μας έβαλειν φέσι». Τουν ε-

δουκάμι δανεικό κι αγύριστα.
«Μη σι μέλλει Μαριουρή ξένη

•

«Ράβει ξύλουνι δουλειά να μι

π ίττα κι άν καγεί» Για ξένους γκα-

σι λείπει». Φκιάνεις, φκιάνεις τσι-

ηλέδεις να μη σι μέλλει.

αλαστάς αμ α δεν τ α καταφέρνεις.

•

«Τα λόγια σου κι του Πασκά-

λη τα χάπχια*. Λ όγια στουν αέρα

Μούγγι σι δουλειά να βρίσκισει.
•

«Έ μ α σ ειν τα βριμένα τουν κι

ττάρει λόγια κι χτύττα στουν τοί

έφυγειν». Έ φ υγειν αντρουπχιασμέ-

χου.

νους, δεν έφκιασειν καν τίπουτας.

•

«Ου Μανώλης

μη τα λόγια

•

«Φιλάει κατουρημένεις πουδι-

χτίζει ανώγεια κι κατώγια». Μη τα

ές». Απού ανόγκη μιγάλη πέφτει υ

λόγια αμπουρούμι να φκιάσουμι ου

πό, παρακαλάει.

τ ι θέλουμι μη τα έργα τ ί γένητι;
•

«Οΰττου κόσμος κι Κουσμάς».

Αττού καλουσύνη συλλουγιούμιστι κι

μουσειν πουλά αψιώθηκειν.
•

«Τουν έδσυκαν τ α γ ιμ ινιά στου

χέρι». Τουν έντγιουξαν, πήρειν που-

τους αλλουνούς.
•

«Βγήκειν απ’ τα ρούχα του», θ ύ -

« Ό σ α ξέρει ου Κουσταντής

δεν τ α ξέρει άλλους κανείς». Μιμι

δάρι, έφυγειν άναβλα.
•

«Ποιος ξέρει

απού που βα

κοί το υ τους τιρνούμι γ ια χαζούς

στάει η σκούφκια του». Δε ξέρουμι

ξέρουν ττλειότιρα αττό τη μας.

απού πού είνι, απού ποιο χουργιό

•

« Τ ’ άφιρειν ου Ντγιάβουλους

κι η οτκούφκια του Μιχάλη». Καμνιά

«Φύλαξει τ α ζντράνια σου νά-

φρας γένουντι κι ανατουντγιές ττου

χεις τα μισά». Φυλάξου απού κλι-

φέρνουν ζαράργια.

ψιές, φύλαξει τ α π ράγματά σου.

•

«Ου κόσμους καίγητι κι η Μό

ρου στουλίζητι

(η κούρβα στουλί-

•

«Του ήρθειν γόη/τι». Τουν ταίρ

ζ η τ ι)». Ό ξο υ γένουντι πατσιαρού-

γιασειν καλά.
• «Απόμεινειν πανί μη πανί». Η

σκ:α

τσέπη του δεν βρουντάει, δεν έχει

κι αυτός του χαβά του δεν

τουν μέλει κάν κι κότν.
•

«Αυτά είνι τα κουμττγιά της

μία.
•

« Ά λ λ α ξ ε ιν ου Μανουλιός κι έ-

βαλειν τα ρούχα του αλλοιώς».
•

« Ά λ λ α ξε ιν η πάπχια κι’ έβα-

λειν τ α σόστχια άλλαξειν κΓ η χή
να πάλι αυτά

ικείνον

Δεν άλλα-

ξειν κάν κι κάν τα ίδια ζντράνια έ
βαλε ιν.
•

«Απουλνάει του ζουνάρι του

γ ια καυγάν*. Κάναν κιρόν στην Α 
θήνα ήταν οι απάχιδοι πόβαναν ζου
νάργια κΓ έκαμαν του μάγκα

Γ ια

να μαλώσουν ιξιπιτούτου απουλνούσαν του ζουνάρι τους κι’ όποιους
του πατούσε ιν οπτού αλάθουν αχιρνούσαν να μαλώνουν.

Η παροιμία

λέγητι γ ια τ ’ αυτούς που θέλουν
καυγάν κι φασαρία.
•

«Τέτχιου κιφάλι τέτχ ια σκού-

φκια». Τ α χρόνια ικεϊνα όλοινοι μι
κροί - τρανοί έβαναν σκούφκιες που

χουργιάτης.
•

•

ιμόπιά το υ). Λέει

να τιργιάζουν μη του κιφάλι τους.
Τώρα η παροιμία λέγητι γ ια τ ’ αυ
τόν που παγαίνει γυρεύοντας που
την παθαίνει μουναχός του. Τάθειλειν κι τάπειθειν.
•

«Τρώγητι μη τα ζντράνια του».

Δεν έχει μι ποιόν να τσακουθεί σι
καυγάν κι ψαγώνητι μουναχός. Αχ

«Βγήκαν τ ’ άπλυτα στου μιγ-

ιγώ ου κιαρατάς!

Αλέξινας». Θέλει να ξέρεις τουν τρά

ντάνι». Φανερώθηκειν, τουν κατάλα

το υ να ιτιτύ χεις, να ξέρεις του κου-

βαν, έμαθαν τις στραβουμάρες που

χάνεις». Μούγγι κόπουν φκιάνεις όν

λάϊ.

έφκιασειν.

τας αμπαλώνεις π αλιά ούτι κι άν.

•

«Χρουστάει στου Μιχάλη αυ

τός». Είνι ουλίγου χαζός,

Ζ Ν Τ Ρ Α Ν 1Α (Ρ ο ύ χ α )
•

«Κι ύσταρνας βάλει τη σκού-

«Μας έγραψειν στα π αλιά του τα
παπούτσια».

Δεν μας λουγάργια-

•

•

« Π α λ ιά

αμπαλώνεις ράματα

«Φάει ούτι σι ουρέγητι κι φό

ρα ούτι σι πρέπει», λέμι στη Ν ιά -

σειν κάν κι κάν, έφκιασειν του κιφα-

ουσπα, γ ια τί οι

λιού του.
• «Φάτι μανίκια».

πηρήφανοι κι ήθειλαν να αντίνουντι
Από την ι

φκια σου στραβά». Ό ν τα ς 6α τ α ν

στορία του Χ ότζα που πήγειν ανά

όλα καλά, όντας μτιτίσουν σουστά

λογους σι σουφράν κι δεν τουν έ-

οι δουλειές.

Νιαουστινοί ήταν

καλό.
•

«Στινός κουρσές μας γίνηκεις».

Η παροιμία είνι νιότηρη γ ια τί οι πα'

δουκαυ σημασία κι όντας τουν ξα-

λιές δεν έβαναν κουρσέδες γ ια τ ί εί

«Σήκουστη σκούφκια σου να

νακάλησαν έβαλειν κινούργιου σουλ

χαν μακρυά φαρδιά φουστάνια που

μη βαρέσεις». Δεν τ α καταφέρνεις

τοΰκου μη φαρδιά μανίκια, τουν έ

δεν χρειάζουνταν κουρσέν. Η παροι

ισύ όσου ιγώ, δεν μι φτάνεις, ιγώ

βαλαν στην κσλύτηρη τη μιριά κι

μία έχει νόημα γ ια τ ’ αυτούς που

•
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μας ζουρίζουν. Τσιάμικους νταμπά-

σου». ’ Εχου πουλλά να σι ψάλου,

κους
• «Έ β α λειν του βρακί σαρίκι»

έχου κι γω να σ' απαντήσου, να

λεις να κάμεις του καλό φκιάστου

φκιάσου τα Ιντγια μη τη σένα.

χουρίς πηρηφάνεια να μη ξέρει καν

Πνηκεν γ ια πιργέλοιου στουν κό
•

«Δεν έχει βρακί στουν κώλου
«Κώλους

ξιβράκουτους». Δε

βαστάει ακρυψό, όλα τα λέει.
•

«Έκουψιν του μανίκι γ ια ν'

αμτταλώσει του

πανταλώνι». Φτώ

λείπει

κασιντγιάρη

χα όλα τάχεις μούγγι η σκούφκια

«Σι ξένητι του πλόχειρου», πα-

•

του μάτι» σι κατηγουρούν. Ό ν 

πουτας.
•

«Σι ξένητι η μύτη ή αι παίζει

τας φταρνΐζησι σι αναφέρνουν, σι

«Είνι της

κόστας

μου μανί

κι». Δεν είνι συγκινής μου, είνι μακρινότιρος

«Ά μ νια λο υς 6ρακ! εφόρει σι

•

ράδεις δα πάρεις.

την έλειπειν, αφού δεν είχειν καντί-

ρα κΓ άραχνα
•

κανένας. Φκιάστου του καλό κι ρϊξτου ατού γιαλό.

η Μαριουρίτσα μούγγι ου φιριτζές

χεια κι του γουνέων ττου λέν, μαύ

κάθι ττάτημα το εθώρει». Μικρά τπντ

απού

τρίτους αξάδαρ-

θυμνιούντι.
•

« Έ χ ε ις γρόσια, έχεις γλώσ

σα». Ό ν τα ς βρουντάει η τσέπη σου
ξέρεις κι ουμιλάς, έχεις άλλουν αέ

φους.
•

« Ό ν τα ς ου ράφτης κόφτει τσό

ραν, φέρνησι αλλοιώς.

γ ιά όταν είμασταν όλου του καλου-

χα τη δική του βγάζει πρώτα». Ό 

καίρι πιρττατούσαμι ξυπόλυτοι γ ι

πους κΓ ου παπάς πρώτα τ α γέ-

χια».

ατί τα γιμινιά ήταν ακριβά κι μας

νεια του ηυλουγεί, έτσι κι ου πάσα

μας συμφέρει ή φκιάνουν καλουσύ-

τ ' αγόραζαν οι γουνείς μας την Π α-

ένας πρώτα του συμφέρουν του κυτ-

νη γ ια τη μας, όλοι τα θέλουμι.

σκσλισ τις

τάζει.

ττλειστιρεις

χρουνιές.

Ό ν τα ς τα φουρούσαμι όλου τα κυτ

ί

«Τι σι

σι μάρανειν όπους λέν, όλα τάχει

του». Εΐνι ιφτουχάς.
•

•

σκούφκια απού μαργαριτάρι». Τ ά 

σμου, ιξιφτιλίστικειν.

άνει του δ ιξί του χέρι». Ό ν τα ς Θέ

•

•
«Του ιφτουχού τα ρούχα ντγιό

τα ζά μ ι κι απού καμνιάφρας σκουν-

βουλές τα λεν

ταφτάμι γ ια τί δεν ιγληττάμι την πέ-

ψουρούν πλειότιρουν κιρόν γ ια οι-

τρα αμπρουστά μας.

κουνουμία.

•

«Απού Μάρτη πουκάμισου κΓ

•

μυγειόα», γ ια τί τα

ποΰτσι». Οι όττσαλοι φουρούν αταίρ

λάζει ου κιρός, ζισταΐνει του Μάρ

γ ια σ τα ζντράνια.

καπέντι κι ύσταρνας αττού καμνιά
βρουχή έφυβγαν οι κόσμοι απ' του
Χέλι κι' απ' τη Γραμμένη,
•

«Αυτά είνι τα

κουμπγιά της

Αλέξινας». Οι δουλειές γένουντι ό
χι μη κόπουν αμά

πλειάτιρον μη

' τρόπουν. Θέλει νάχεις έξυπνους τρό
πους γ ια να ιπιτύχεις.
•

«Ξισκίζει τα ρούχα του». Είνι

πουλά θυμού μένους.
•

«Κατά του δικό σου πήχυ πα

νί δε σι πουλούν». Τ α πράγμοττα
δε γένουντι ντάιμα όπους τα θέλουσΰμφουνα μη τη δική μας θέλη- •

•

«Ποιόν δα παντριφτής αυτόν

του ξιβράκουτου;» Τουν ιφτουχό;

Μ ΕΡΓΙΑ Α Π ’ ΤΟΥ ΚΟΥΡΜΙ ΜΑΣ
«'Οποιους δεν έχει

δίνουν κάτι κι

«Κι οι τοίχοι έχουν αφκιά, κι
Ό λα

βγαίνουν

στου φανηρό, κι στου μιγντάνι.
«Φτύστουν κόρφου σου». Μα

κάρι να μη γένει αυτό του κακό.
Χτυπά ξύλου που λεν.
«Τουν τρώει η ράχη, πιστρέ-

φη τουν τρώγητι». Παγαίνει γυρεύουντας που λεν. Ανακστώνητι που

λιάς, δύσκουλη δουλειά•

Ό ν τα ς μας

πάρχει εύκουλα.

•

«Τρανό μανίκι». Μιγάλος μπί

«Π ο ιός γκαβός δε θέλει μάτ-

οι κάμποι μάτχια». Μυστικό δεν υ

•

«Τόνα τσαρούχι κι τάλλου πσ

οπού Αύγουστου σουλτούκου». Αλ
τη κι τουν Αύγουστου μ ιτά τις 5ι-

•

μνιαλό έχει

λύ σι ξένεις δουλειές,
•

« Ό λ α τ α δάχτυλα δεν είνι ί

σια». Ό πους κι όλοι οι άνθρουποι
δεν είνι ϊντγιοι, κάθι ένας έχει τους
δικούς του τρόπους.
•

«Ποιό δάχτυλο δα κόψεις κι

σκέπτι-

δε δα σι πουνέσει». Ό λ α τα πιντ-

τει σουστά οπτουσταϊνει πλειότιρου.

γ ιά της Ιντγια τ ’ αγαπάει η μάνα,

πουδάργια». Ό ποιους δε

Ά σκηπ τους νους διπλός ου κόπους

όποιου κι αν χάσει δα υπουφέρει,

όπους λεν.

όποιου κι

«Τ α πουλλά τα χέργια ηυλουγημένα, τα πουλλά τα στόματα κατα

αν αρουστήσει δα νάχει

τρανόν γκαηλέν.
•

«Πήγειν γ ια μαλλί κι βγήκειν

ραμένα». Τ α χέργια δουλεύουν, 6ου-

κουρημένους». Πήγειν να φκιάσει σι

θοΰν μούγκι μη τα λόγια καν τίπου-

άλλουν ζαράρι μα την έπαθειν ου Ι

οπού πού βά

τας δε γένητι. Κι τα πουλλά τ α στο

διους.

ρ τ ισει η σκούφκια του». Δεν ξέρουΜι απού ποιό χουργιό είνι.

μοττα μούγγι γ ια λάβα κι φασαρία

ρη.
•

•

«Δε ξερουμι

«Τί πληρώνεις την τσόχα ή

τ α ραφτικά;» Του πράγμα είνι φτινό. δεν πληρώνεις πουλλά.
•
τη

«Η σκούφκια του είνι γιουμάντγιαδόλους».

Είνι πουλύ έξυ

πνους, ταραπ έρ ατούς.
•

«Έ χου ράματα γ ια τη γούνα

•

«Χέργια τιμημένα χέργια βρώ-

μνια». Ανάλογα μη τις πράξεις.
•

«Τόνα χέρι νίβει τ ' άλλου κι

τα ντγιό του πρόσουπου». Αυτό γένητι όντας ου ένας βουθάει τον άλ

«Δε μύρισα τα δάχτυλά μου».

πηκάσου αυτό που γίνηκειν; Τ α δά
χτυλα δε μυρίζουν.
•

«Μαύρισειν του

μάτι μου».

Μπιζέρισα, απόκαμα, απόστασα.
•

«Καλύτηρας να σι βγει του

μάτι, παρά του όνουμα». Γ ια τί αμα

λου.
•

•

Απού πού να ξέρω, απού πού να σ-

είνι.

«Ν α μη ξέρει του ζιοβί τ ί φκι-

σι βγει του όνουμα δεν έχει θερα
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πεία. Ό λ ο ι δα σι πιριφρουνήσουν
•

«Τουν τραβάει αττ’ τη μύτη,

σήκου μάρου, κάτσει» τουν φκιάνει

έτσι νουμίζιτι. Δεν είνι έτσι όπους

τή η παροιμία δίνει γκακρέτι στους

τα ξέρεις.

ουλιγόψυχους.

•

«Απόμεινειν μη του δάχτυλου

•

« Ό σ ο υ να σηκώσει τόνα που

ούτι θέλει, είνι πιχνίδι στα χέργια

στου στόμα». Δεν του απόμεινειν τί

δάρι, βρουμάει του άλλου». Α ργά

του.

πουτας, όλα τάχασειν, όλα τις τ α

τα γιδουπρόβατά μου που λεν. Ε ί

πήραν.

νι τιμπέλης, δε σπαρνιέτι.

•

«Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει

αμά κόκκαλα τσακίζει» Τ α αχαμνό

•

«Πλέρουσειν

τα μαλλιά απ’

•

«Τραβάει τα μαλλιά του». Εί

τα λόγια σι καρφώνουν, σι φκιάνουν

του κιψάλι του». Πλέρουσειν πουλ-

νι πουλύ στιναχουρημένους, πουλύ

έναν τταράν. Η φαρμασόνικη η γλώσ

λά, όσες οι τρίχες πόχει στου κιφά-

θυμουμένους.

σα σι φκιάνει φουκαλίδι.

λι του.

•

«Τόσου τουν κόφτει», δεν κα-

•

•

«Δεν ιδρώνει τ ’ αυτί του». Δε

τηβάζει η γκλάβα του, δεν αμπου-

ραΤζητι δε συκλιτίζήτι, δεν έχει νε

ρεί να καταλάβει,

αντρουπή, νε ριτζνάν.

•

«Βάνει τη μύτη του -παντού».

Παντού στριμώνητι, τταντοΰ ττιττέρι
μαύρου, φυτρώνει ικεί ττου δεν τουν
σπέρνουν.
•

«Αυτινοί οι ντγιό είνι κώλους

κι βρακί». Είνι γιρά διμένοι, φίλοι.
•

τΤ α δαχτυλίντγια άν έττισαν,

χασειν κανένας τα έχει του, η αρχουντγιά του απόμεινειν. Του ιχτι-

«Τήραμι μι ένα μάτι να σι δω

μπιάρι του του έχει γ ια τ ί γ ια ένα

σου, υπουστήριξέ μι να σι υπουστη
ρίξου.
•

«Μι άφηκειν

στου πουδάρι

«Τα μάτχια σου δικατέσσιρα».

•

«Ούτι μούτρα

δείχνεις στου

γυαλί, τέτχ ια σι δείχνει». Κι η ζουή
είνι σαν καθρέφτης, όπους δα ψιρθεϊς, έτσι δα σι φιρθούνι.
•

«Φιβγάτι πουδαράκια μου να

απού ανθρώπους που δε σας χουνεούυν, φιβγάτι

«Μ’ έφκιασειν πουδαρικό». Ή ρ

θειν πρώτους χρουνιάρα μέρα, ήρ-

ιχτιμπάρι ζουμί.

•

μη σας χέσει ου κώλους» Φιβγότπ

του». Γίνηκα αντικαταστάτης.
•

στα δάχτυλα*.

Νάχεις του νού σου, να προυσέχεις

μι τα ντγιό». Βόθα μι να σι βουθή-

τα δάχτυλα απόμειναν». Κ ι’ άν έ-

•

•

«Μιτριούντι

Τόσοι ουλίγοι ήταν.

απού

ανθρώπους

κατώτιρους απ' τη σας ,να μη σας
αντρουπχ ιάσουν.

«Του πρόσουπου του ανθρώ

θειν πρώτους σι κινούργιου μαγαζί,

που είνι σπαθί:!· Αλλοιώς μπιτίζουν

ήρθειν πρώτους πιλάτης, μ" έκαμειν

(λά δ ι) αλείφει κι τουν κώλου του*.

οι δουλειές όντας παγαίνεις ου ίντ-

σιουφτέν.

Σαν βρήκαμι μπόλικου πράγμα του

γιους πρόσουπου μι πρόσουπου κι

•

«Μάλλιασειν η γλώσσα μου να

αλλοιώς όντας στέλνεις άλλουνους.

σι προυμηθεύου*.

Μι χιριτήματα δε μπιτίζουν οι δου

πε κι πε η γλώσσα έβγαλειν μαλλί
•

Απ’ τα πουλλά

•

«Σα βρήκειν

μπόλικου μέλ:

παραφκιάνουμι.
•

«Δεν είδα καλό απ’ τ α μόπ-χια

δα ιδώ απ' τα φρύντγια». Δεν είδα

«Ου ψηλός είνι δούλους του

καλό απού κεί που καρτιρούσα, α-

νιρό δε γένητι».

κουντού». Γ ια τί όντας δε φτάνει έ

που ειδικούς φίλους δα ιδώ από ά

Του αίμα, η συγγένεια δεν αμπου-

να πρότχμα ου κουντός ου ψηλός

γνωστους;

ρεί να αλησυουνηθεί κι άν μαλώνουν

τουν βουθάει.

λειές.
Λ

«Του αίμα

κι άν αλείφουντι οι συγγενείς, πά
λι ταχειά πούσει ιάμι.
•

« Έ χ ει μακού νέρι». Του χέρι

του πειράζει είνι κατσικουκλέφτης.
•

«Γιλούν κι τ ’ αφκιά του*. Εί

νι χαρούμινους. Ό λ α δέξα τουν πή
Του ινόπτ βγάζει μάτι». Του

•

«Π αίζει η κοιλιά μας τσαμπου

πεινοΰμι, θέλει να φάμει.

γ ια του βάσιμου δε θέλει, είνι μαϊ

•

«Βγήκειν ασπρουπρόσουπους».

Δεν αντρουττχιάστηκειν, τα κατάψιρειν καλά.
«Μ άτγια που δε γλέπουντι α-

γλήγουρα

αλησμουνιούντι».

Ξι μα

μει να στιναχουρηθείς κι συ κι οι

αργούμι να δουμι

τρουγιούρου απ' τη σένα.

μας προυσούπουτα.
•

εύκουλου
•

«Η μύτη να την πέσει δε δα

σκύψει να την πάρει». Μιρικοί ή μ ι

κραίνει η φιλία κι η συγγένεια άμα

«Του μνιαλό σου κι μνιά λίρα

τα αγαπημένα

μικές είνι πουλύ ψουρουπιρήφανοι κι
ακατάδιχτοι.
•
λα».

«Κώλους γ ια

χουρίς τιμή, δεν τουν δίνουμι ση

«Δεν έχει πού να βάλει του

μασία.

κιφάλι του». Έ ν α κιαραμίδι να κά

ξέρεις καν τίπουτας, αυτοί που σ’

τσει απού κάτου.

είπαν είχαν αλάθσυς Τ ά χ α μη τη

δουλειές 6ε ξέρει απού πού να α-

παγαίνει, ούτι θέλει

λίρα, σι δίνουν κι ριγάλου, κι του

χιρνίσει.

τουν αφήνουμι.

μπουιατζή ου κόπανους δεν έχει καν

•

Έ χ ε ι πουλλές

« Ό λ α γένουντι

σπανού τ α γένεια

άβραστου γά 

Άνθρουπους χουρίς τ’ αξία,

κι του μπουϊστζή ου κόπανους». Δε

κι καν αξία.

Έ τσ ι

είναι του αλάγισ μα θέλει πουδάρ-

ινάτι δεν είνι καλό πράγμα, σι κά

•

«Δώσει μη τ α χέργια κι πα-

λάγισει μη τα πουδάργια».

ράν*. Γουργουρίζουν τ ’ άντιρά μας,

•

γαν.
•

•

μούγγι του

δε φυτρώνουν»

•

«Μη του νου του πανηγύργισ

φκιάνει». Ουνους

•

μας ούπου θέλει
φκιάνει, αμα

«Φουβιρίζει τουν κώλου του νσ

μη χέσει του βρακί του». Παίρνει τα

«Μη τ ’ αυτό του πλιυρό να κοι

Ό λ ε ις οι δουλειές μπιτίζουν μούγ

μέτρα του, όλοινοι θέλουν κι οπού

μάσει». Σήμιρσς λεν: Έ τ σ ι είνι άν

γι πουλύ ουλίγεις δε μπιτίζουν. Αυ

μια φουβέρα.

•
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« Ό σ α πιργιλούμι μας έρχουν-

νεις κανέναν να σι φκιάσει μνια δου

τι ατού κιφάλι». Δεν κάμει να πιρ-

•

λειά, θέλει να τη ξέρει να τη φκιά-

σιαπάνου». Ξύπνησειν νιυριασμένος,

γιλούμι τους άλλουνους μι ψουρου-

σει σουεττά. Ά μ α δεν τη ξέρει μη

χουρίς κέφκια, όλου γκρίνια, φαγώ-

πιρηφάνεια, γ ια τί έχει ου κιρός γυ

χειρότηρα.

νητι μη τα ζντράνια του.

ρίσματα, όττους λεν, δα μας έρθουν

•

«Σι γράφει στουν κώλου του

•

«Σηκώθηκειν

•

μη τουν κώλου

«Μας γράφει στα χαμνά του

κι μας.

κι απού πάνου». Δε σι λουγαριά-

(σ τα παπάργια το υ ), δε μας λου-

•

ζει, δεν έχει σέβας στουν τρανύτη-

γαριάζει καν κι καν, δεν ακούει τί

ρου.

τουν λέμι.

» Ά λ λ α λέει η τχ ιά μου κι άλ

λα ακούν τ ' αφκιά μου». Ό ν τα ς γηράαει ου άνθρουττους, όλα τα ζαβά* λια τουν έρχουντι, δεν ακούει, δε
* γλέττει καλά, εΐνι αμά κι μιρικοί που
δεν ακούν.
•

«Μαθαίνει

τέχνη (μπαρμπέ-

ρης) στου κασιντγιάρη του κιφάλι*.
Μαθαίνει σι βάρους

οπού άλλου-

I νους, τζιρμιτάει άλλους.
•

«Απου χείλη σι χείλη του μα

•

«Ξιβράκουτους

κώλους». Δε

βαστάει κανένα ακρυφό.
•

«Ψώνισειν απού ζβέρκου». Μα

φαϊνητι, ρίχνουμι έναν κιριμέν χου
ρίς να γλέπουν οι άλινοι τί έχει

λα. Φαντασμένος γ ια τί επήγειν α-

μέσα.

που τρανό σόι.
•

•

«Δώσει μη του ένα κι’ ου Θι-

σουν, λέμει όντας γουργουρίζουν τ ’

για».

άντιρά μας.

Ό ποιους δίνει ου Θιός τις

βουντι άν του μάθουν ντγιό του μα

χουντι δέξα.

•

•

«Κατά του μάγουλου κι του

«Μούτρα γ ια σιδέρουμα». Σα
κι κάμποσου, έμ

φταίχτης, έμ νταδατζής γένησει.
•

•

«Τ' άντιρά μου γλέπου», ίλι-

γειν ου Πέτρους ου Σιμουμώκιους

δεν αντρέπησει

μττάτσου». Σύμφουνα μη τουν άν-

«Ως κι τ ’ άντιρα μαλώνουν»,

που πάλι οι ανθρώποι να μη μαλώ

ός δα σι δώσει μη τα ντγιό χέρτα δίνει διπλά. Οι δουλειές τουν έρ-

φουν έντικα.

«Η κοιλιά δεν έχει παραθύρ-

θημένους στα τρανά και τα μεγά

θαίνουν χίλιοι». Τα μυστικά δεν κρύ
θαίνουν έντικα γ ια τί ντγιό ένα γρά

•

για». Τρώμι ούτι νάνει χουρίς να

«Τουν έδουκα

έναν σιάτουν

ου συχουρημένους γ ια κανέναν που
δεν τουν χώνιβειν κι δεν ήθιλειν να
τουν ιδεί.
•

«Δες του δάχτυλό σου κΓ έ

θρουπου κι του φέρσιμου. Σι αχα

που ταν όλους δικός του». Τουν έ

βγα όξου». ΚΓ οι κόσμοι δα σι πουν

μνόν άνθρουπον να χένει κακός, σι

δουκα έναν μπάτσουν γ ια να συμ-

χίλια ιλιάτσκια, όλοι κυττόιζουν να

καλόν να Φιρθείς μ ά ϊ αλαφρότιρα.

μουρφουθεί.

σι κασκαντίσουν.

•

«Ό π ο ιος έχει πουλύ βούτυ-

ρου βάνει κι στουν κώλου του». Ά 
μα ένα πράγμα είνι πουλυ δε ξέ
ρεις τ ί να το υφκιάσεις.
•

Ο ροδοξία

«Μη του στόμα άρα μάρα, μη

τ α χέργια

κουλαμάρα».

Γ ια τί η

γλώσσα, όπους λεν, κόκκαλα δεν έ
χει κι κόκκαλα τσακίζει, θ έλ ει να

Συνέχεια από τη σελίδα 24
3ον. Ως Εκκλησία έχουμε αν ά γ 
κη διαρκούς

ανεφοδιασμού. Αυτοί

όλο όρεξη γ ια δουλειά, πάντοτε πα
ρούσα ως καλάς Σαμαρείτης, αλλά
και ως οδοδείκτης και οδηγός στην

που έκλεισαν την Εκκλησία στη γω

πρωτοπορία των

ρη φτάσει του χουζμέτι στα χέρ-

νία, αυτοί τώρα, αγωνιούν γ ια την

αλλαγή αυτού του κόσμου.

αγώνων γ ια την

γ ια . Θέλει νάχουμι κουντό του χέ

δυνατότητα

αποτελεσματικής π α

Η θέση της είναι επί την λυχνί

ρέμβασής της στα σημερινά προ

αν, ώστε να λάμψει στον εμπερί-

βλήματα. Και, ενώ δεν έχουν δικαί

στατο ανθρώπινο

ωμα να την κρίνουν, την κατηγορούν

φως και πριέπει να είναι

Τρόπου του του κουλάϊ του, ξέρει

ότι περιορίστηκε

ρεί να είναι.

τη δουλειά του.

πρακτική, στο έργο το Αγιαστικό

ρι μας σι ουτι κι άν.
•
χει

«Ό π οιους έχ ει τ α γέν εια έ
κι τ α

•

χτένια».

Έ χει

κι

τουν

«Κάν ψουμί δεν είχαμι. . ρι-

στη λειτουργική

περίγυρο

Στο Ευαγγέλιο

Είναι

Και μπο

της Κυριακής

Η λειτουργική πράξη είναι η ψυ

της Ορθοδοξίας αναφέρεται ότι στο

ττανάκια γ ια την όριξη». Είνι μιμι

χή, η δύναμη της Εκκλησίας. Ό μ ω ς

ερώτημα του Ναθαναήλ το γεμάτο

κοί που τους αρέζει να δείχνουντι

η Εκκλησία μέσα από τις παραδο

δυσπιστία, «εκ Ναζαρέτ δύναται τι

πλειότιρου αποϋ ουτι είνι. Είνι ι-

σιακές της Κοινότητες, τις Ενορίες,

καλόν είναι;» ο Φίλιππος απάντησε

ουχοί κι κάμουν τουν πλούσιου.

ως τοπική και Εθνική Εκκλησία, αλ

«έρχου και ίδε».

•

λά και σε παγκόσμιο επίπεδο μπο

Κοντά στην Ορθοδοξία, με τηιι

«Μοώραν’ τα κράνα κΓ άγ ου

ρά κι τα ...

τσγκόλια». Έ ρ μ α κΓ

ρεί να σταθεί απέναντι στα σύγχρο

Ορθοδοξία έχουμε την καλύτερη δυ

άπουρα, μαύρα κι' άραχνα που λέ-

να προβλήματα, πρόσωπο με πρό

νατή αξιοποίηση του παρελθόντος,

με, στη Νιάουστα.

σωπο.

’

·

«Τουν κώλου βάνεις μάγειραν

σκατά δα μαγειρέψει». Ά μ α

6ά-

Η Οθοδοξία ήταν πάντοτε ανή
συχη και γ Γ αυτό ευαίσθητη. Ή τα ν

έχουμε ταυτότητα
ρόν και μέλλον,

έχουμε και πα
ως πρόσωπα, ως

κοινωνία, ως έθνος.
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Ποιητές της Αρχαίας Μακεδονίας
Είναι αλήθεια ότι σε λίγους αν

νη», «Δημάται»,

«Δίδυμοι», «Επί-

διασώθηκαν εικοσιένα ( 2 1 ) στην ελ

θρώπους στην Ελλάδα και σ, όλο

σταθμος»,

τον κόσμο δεν είναι γνωστός ο με

σία», «Κώδων», «Λοκρίδες», «Μετα-

γάλος, ο πρωτοκορυφαίος Μακεδό-

φερόμενος»,

νας φιλόσοφος ,ο Αριστοτέλης, ό

«Πορνοβοσκός», «Σύντροφος», «Φι-

του Ποσείδιππου του Πελλαΐου με

πως είναι αλήθεια ότι είναι πολλοί

λοπάτωρ», «Χορεύουσαι».

ταφρασμένα σττό τον Βασ. I. Λαζα-

«Ερμαφρόδιτος», «Εφε«Μύρμηξ», «Παιδίον»,

Ο Ποσείδιππος,

του Θωμά Γαβριπλ(δπ

κωμικός ποιητής,

ο Μακεδόνας

ελληνική ψυχή και μάλωνε με το χα
ριτωμένο τρόπο του τους συμπατρι

τους ποιητές της αρχαίας Μακεδο

ώτες του ' Ελληνες γ ια τί παρασύ-

νίας και δεν έχουν διαβάσει κάποια

ρονταν σε εμφυλίους πολέμους.
Τον Ποσείδιππο τον Μακεδόνα

Το πόνημα τούτο έχει ακριβώς
αυτό το στόχο. Ν α δώσει την ευ

τον μιμήθηκε

ο

Στη συνέχεια παρουσιάζω τρία
αντιπροσωπευτικά

επιγράμματα

νά:

ήταν ευαίσθητη

εκείνοι που δεν έχουν ακούσει γ ια

ποιήματά τους.

ληνική ή παλατινή ανθολογία.

Λατίνος ποιητής

Πλούτος (2 5 4 /2 5 0 —

Α* ΠΟΙΗΝ Τ ΙΣ Β ΙΟ Τ Ο ΙΟ
ΤΑΜΟΙ Τ Ρ ΙΒ Ο Ν ; (IX
3 5 9 ).
Ποιό δρόμο στη ζωή ν’ ακολου
θήσω πρέπει; Σ το στίβο το δημόσιο
αγώνες, έριδες,

συγκρούσεις. Στο

184 π .Χ ),

σπίτι μέριμνες· και στους αγρούς
υπέρμετρος ο μόχθος. Στη θάλασ

καιρία σε πιό πολλούς να γνωρί

τον οποίο στη συνέχεια μιμήθηκαν

σουν και τα πρόσωπα και τ α δημι

ο Μολιέρος και άλλοι Γάλλοι, Ιτ α 

σα το δέος· σε ξένη χώρα άνίσως έ

ουργήματα των

λοί και Ισπανοί ποιητές.

χεις κάτι καραδοκεί το πλήγμα. Ε

αρχαίων Ελλήνων

Επιδρά

Μακεδόνων ποιητών. Ο γράφων πι

σεις του Πλούτου βλέπουν μερικοί

φόδια «προς το ζην» ανίσως και δεν

στεύει ότι η γνωριμία αυτή θα είναι

ακόμη και στο έργο του Σαίξπηρ.

έχεις σκληρό. Έ χ ε ις σύνεση; ήσυ

και ωφέλιμη και τερπνή, γ ια τ ί από

Οι συμπολίτες του Ποσείδιτπτου

χος, ήρεμος ποτέ δε θά ’o a r δεν έ

Μακεδόνων τ α έργα

γ ια να τον τιμήσουν επειδή τους τ ί

χεις σύζυγο; σκληρό κι αυτό. Φρον

δε λείπει ούτε ο πάντα επίκαιρος

μησε, έστησαν τον ανδριάντα του.

τίδες απαιτούν τα τέκνα· όμως ζωή

στοχασμός ούτε η χάρη.

Αυτού του ανδριάντα βρέθηκε η ενε

χωρίς παιδιά άνοστη, λειψή. Η νιό-

Η παρουσίαση θα είναι σύντο

πίγραφη βάση. Ανδριάντας του Πο-

τη άφρονη είναι. Η κεφαλή λευκή;

μη, αρκετή όμως, όπως πιστεύω, γ ια

σείδιππου υπάρχει στο Μουσείο του

σ’ έχουν εγκαταλείψει η ρώμη και

να προκαλέσει

Βατικανού.

το σφρίγος. Λοιπόν; ή να μη γεν

των αρχαίων

το ενδιαφέρον των

φίλων αναγνωστών γ ια περισσότε
ρη έρευνα και μελέτη.

1. Π οσ είδ ιπ π ος ο Κασσανδρεύς

Τ α αποσπάσματα των κωμωδι

φύγεις!

τ α οποία σώθηκαν εκδόθηκαν οστό

B ' EYOnAQ ΚΑΙ

τον

KOCK

(«FR AG M ,
Ο Ποσείδιππος

ή Ποσίδιππος

και

τον

C O M IC ,

Μ Ε ΙΝ Ε Κ Ε
GRAECO

RUM» 1 και 4.

ήταν γιος του Κυνίσκου.
Γεννήθηκε

στην Κασσάνδρεια

της Μακεδονίας. "Ακμασε τον Γ ’
αιώνα π .Χ.

νηθείς ή συντομότερα απ' τη ζωή να

ών του Ποσείδιππου του Μακεδόνα

ΠΡΟΣ
Σ Ε ΜΑΧΗΣΟΜA I ...
X II,

1 2 0 ).

Ε ίμαι ένοπλος και θα σε πολε

I I. Π οσ είδιπ π ος ο Π έ λ 
λα ίος (3 0 0 —250 π.Χ. + )

μώ κι ας είμαι θνητός, ώ Έρω τα!
Λοιπόν ας μην αντιδικείς μ' εμένα1
Αν μεθυσμένος είμαι, αιχμάλωτο ας

Πρωτοεμφανΐστηκε με

Ο Ποσείδιππος ο Πελλαίος εί

έργο του στην Αθήνα το 2 8 8 π.Χ.

ναι ένας από τους πιο σημαντικούς

με σύρεις- νηφάλιος όμως αν είμαι

και κυριάρχησε στη σκηνή τη ς νέας

ποιητές της

εγώ, με όπλο το λογισμό σκληρά θα

αττικής κωμωδίας μετά από το θά

"Εγραψε επιγράμματα

νατο του κωμικού

ποιητή Μενάν

τές, φιλοσόφους κ.ά. και γ ια σπου

γεννήθηκε μέσα

δαία καλλιτεχνικά έργα. Σ τα επι-

δρου. Πρέπει να

αλεξανδρινής εποχής
γ ια ποιη

σ τα τελευταία πεννήτα χρόνια του

γράμ μ ατά του φαίνεται η ξεχωριστή

Δ ’ π X . αιώνα, στα χρόνια του Με

ευφυΐα του και η

γάλου Αλεξάνδρου.

φιλοσοφική του

πολεμήσω!

Γ* ΛΥΣ1ΠΕ, ΠΛ Α ΣΤΑ
Σ1ΚΥΦΝΙΕ...
Λύσσιπε, πλάστη Σικυώνε, θείε

διάθεση. Τ α έρ γα του έχουν μεγά

τεχνίτη, φλόγες

Ποσείδιππος ο Κασσανδρεύς

λη σημασία γ ια τη λογοτεχνία κα·

που στη μορφή του Αλέξανδρου έ

έγραψε 30 ή 4 0 κωμωδίες και πήρε

την ιστορία της τέχνης. Έ γραψε,

χεις κλείσει. Κ αι πώς λοιπόν στη

εκτός από επιγράμματα, και ελε-

θέα του οι Πέρσες να μη φεύγουν;

0

το στεφάνι της νίκης τέσσερις φο

βγάζει ο χαλκός

ρές. Μνημονεύονται τα εξής έργα

γείες και τ α έπη «Ασωπίς» Kat «Αι-

Μην έντρομα,

του:

θισπίς*. Από τ α επ ιγρόμματά του

δε φεύγουν και τα βόδια;

30

«Ανσβλέπων»,

«Αποκλειομέ-

στο λέοντα εμπρός

βρήκε στο

ταλαβαίνουμε κι εμείς κάτι από την

ρουσιαζάμενα -ποιήματα του Ποσεί-

πρόσωπο του Ποσείδιππου του Πελ

υψηλή τέχνη του κορυφαίου γλύπτη

διτητου του Πελλαϊου

αν σωζόταν

λαίου έναν αριστοτέχνη κριτικό της

της αρχαιότητας, του Λύσιππου.

θα αρκούσε, κατά την γνώμη μου,

τέχνης του. Η χάλκινη μορφή του Α

για να τον κατατάξει στη χορεία

λέξανδρου, φτιαγμένη από το Λύ

των κλασσικών ποιητών. Γ ια τί αν

σιππο έβγαζε φλόγες, όπως το ζων

1) Βασ. I. Λαζανά Οι αρχαίοι Έ λ

κλασσικό θεωρείται εκείνο το έργο

τανό πρόσωπο του μεγάλου ’ Ελλη

ληνες Μακεδόνες επιγραμματο

τέχνης που δεν χάνει ποτέ την α 

να εθνάρχη, του γιού του Φίλιππου

ξία του, τ ι έχασε αυτό το ποίημα

Β ’ και της Ηπειοώτισσας Ολυμπι

μέσα στους εικοσιτρείς αιώνες της

άδας. Χάρη σ’ αυτό το επίγραμμα

δεια «Πυρσός;»

ζωής του;

του Ποσείδιππου του Πελλαϊου με

1932.

Και μόνο το ττρώτο απτό τα πα-

Μεγάλου

Αλεξάνδρου,

Β ιβλιογραφία;

ποιοί.
2 ) Μεγάλη ελληνική

εγκυκλοπαί
τομ. Κ. Αθήνα

Μήπως έπαψαν να υπάρχουν τα
προβλήματα

του επαγγελματικού

προσανατολισμού και της κοινωνι
κής ένταξης ή τ α προβλήματα του
σπιτιού; Μήπως η αγροτική εργα
σία, παρόλα τα μέσα δεν είναι ακό
μη από τις πιο κουραστικές; Μήπως
το επάγγελμα του ναυτικού δεν θε
ωρείται και σήμερα επικίνδυνο; Και
ποιος μπορεί να ζήσει χωρίς τα α
παραίτητα εφόδια; Η πολιτική πάν-

Ι

τα ήθελε και θέλει αγώνες και δύνα
μη γ ια να αντιμετωπίζονται οι έρι
δες και οι συγκρούσεις που προκαλεί. Ο γάμος πρόβλημα, η καλογε
ρική βαριά- Έ χ εις παιδιά, έχεις 6ά

ΒΙΟΓΡΑΦ ΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜ Α
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

σανα. Δεν έχεις παιδιά, η ζωή δεν
έχει νόημα.

Είσαι νέος, δεν έχεις

σος γεννήθηκε στο Διχαλεύρι της Νάουσας το 1798 και διακρίθηκε πολε

γέρος, δεν έχ.εις π ια το σφρίγος της

μώντας τους Τούρκους μαζί με τον πατέρα του το Γέρο Καρατάσο στην
κοτταστροφή της Νάουσας, στην κάθοδο των Μακεδόνων στη Δυτική Ελ

1 νιότης.

Ι

Ο Δημήτριος ή Τσάμης (επειδή ήταν ψιλός σαν «τσάμι?·) Καρατά-

Είσαι μεγάλος,

πείρα και γνώση

Με άλλα λόγια με τη ζωή δε βρί
σκει κανείς άκρη γ Γ αυτό και ο Ποσείδιππος ο Πελλαίος

αγανακτη-

σμένος συμπεραίνει: Λοιπόν να μη
γεννηθείς ή συντομότερα απ' τη ζωή

λάδα, σ τα Π έτα , στο Τρίκκερι, στην Εύβοια, στη Σκιάθο, στο Σχοινόλακκα, στο Μεσολόγγι, στην εκστρατεία της Αττικής κα ι στην καταστολή
της πολυαρχίας. Υπηρέτησε ως υπασπιστής του βασιλιά Όθωνσ με το
βαθμό του συνταγματάρχη. Παντρεύτηκε με την Αικατερίνη αδελφή του
Θεόδωρου Γοίβα. Ή τ α ν το κεντρικό ποόσωπο στα «Μουσουρικά»

όταν

το 1847 ο Ποέσβυς της Τουρκίας στην Αθήνα κ. Μουσούρος δεν του χορή

να φύγεις!

γησε «βίζα», ως ανεπιθύμητο, γ ια τ ί μετέσχε στην επαναστατική κίνηση
Περίπου τ α ίδια λέει αιώνες αρ
γότερα και ο Σαίξπηρ, όταν αναφω
νεί με το στόμα του Ά μ λ ε τ :

Να

ζει κανείς ή να μη ζει.. .
Αλλά και γ ια τον έρωτα όσα

της Κρήτης το 1841. Στο ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1854 ήταν ένας από
εκείνους που πίστεψαν ότι ήλθε η κατάλληλη ευκαιρία να πραγματοποιη
θεί το όραμά του γ ια μια ελεύθερη Μακεδονία και ρίχτηκε με ζήλο στην
επανάσταση της Χαλκιδικής, αλλά απέτυχε. Το 1860 ήθελε να οργανώσει
πάλι επανάσταση στη Θεσσαλονίκη, αλλά τον απσθάορυνε ο τότε Γενικός

γράφει είναι πολύ εύστοχα. Αλλίμο-

Πρόξενος της Ρωσίας. .Επισκέφθηκε την Αίγυπτο, την Ιτα λ ία , τη Γαλλία,

νο αν ο άνθρωπος χάσει τ α λογικά

την Α γγλία , ως «απόστολος των υττοδουλομένων λαών» και ακόμη, τη

του, γίνεται παιχνίδι του έρωτα που

Ρωσία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, γ ια

τον σέρνει απ’ τη μύτη. Η λογική

συνεννόηση σε κοινό αγώνα κα τά των Τούρκων. Πέθανε στο Βελιγράδι το

είναι το ισχυρότερο όπλο του αν
θρώπου.

1861. Τ α οστά του μεταφέρθηκαν στη Νάουσα το 1927.

Ο Λύσιππος ο

Σικυώνιος γλύ

Κ. Παπουλίδης

πτης ( 3 6 1 — 321 π. Χ. ) που είχε το

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Α Π Ο Φ Ο ΙΤΩ Ν ,ΝΑΟΥΣΑΣ

προνόμιο να κάνει τις προτομές του

« Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ Μ Ι Χ Α Η Λ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Σ »
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Ν χρήση της Ελληνικής χλώσσας στη σημερινή εποχή
Η υλιστική εποχή στην ο

σουν την σύγχυση και την απαρα

το γλωσσικό πρόβλημα. Μ ια από

ποία ζούμε, η καταναλωτική κοινω

τήρητη απόγνωση που επικρατούσε

τις τελείως απαραίτητες γ ια την ψυ

νία και γενικά όλα τ α χαρακτηρι

όσον αφορά το βασικό μέσο επικοι

χική ισορροπία και υγεία εκδηλώ

στικά ενός συνεχώς εξελισσόμενου

νωνίας - την γλώσσα.

—

σεις της ζωής

μας, η ψυχαγωγία

τρόπου ζωής, σ' όλους τους τομείς

Έ ν α φαινόμενο που έχει, δυστυ

της ανθρώπινης δραστηριότητας, έ

χώς, διαχρονική α ξία ο λεγόμενος

μα της γλώσσας. Ό τ α ν αυτή εξαρ

χουν αναμφισβήτητα επιφέρει ριζι ·

μιμητισμός, έρχεται να ενσαρκώσει

τα τα ι και αποτελείται μόνο από υ

κές και μή, αλλαγές σ' όλες τις εκ

και εδώ τον ρόλο του, ο οποίος, ο-

λικές, φτηνές π ραγματικά απολαύ

δηλώσεις,

μολογουμένως, δεν είναι ασήμαντος.

σεις, εκμηδενίζοντας

Η ξενομανία, η ύπουλη αυτή ασθέ

ζοντας τα ευγενικά ψυχικά χάρισμά

νεια που τις τελευταίες μέρες του

τα, «ενθαρρύνει» την καλλιέργεια ά

υλικές

ή

πνευματικές.

Τ ης
Φ ω τεινής Μ ητσοηοΰλου
Η γλώσσα, το ρευστό αυτό στοι
χείο,
έτσι

δεν

αποτελεί

παρατηρούμε

εξαίρεση και
και

σ’

αυτόν

τον τομέα διάφορες αμφισβητήσεις
και αρκετές αναθεωρήσεις. Η χρήση
της γλώσσας,

ιδιαίτερα από τον

νεοέλληνα στην εποχή μας, αποτε
λεί ένα σημαντικό και ουσιαστικό
—

Ά ν επιχειρήσουμε να αναζη

τήσουμε ορισμένες ρίζες του συγκε

και υποβιβά

λάχιστον έχει πάρει μορφή επιδη

σχημων και επιφανειακών προτύπων

μίας, αλλοιώνει την ελληνική γλώσ

γλωσσικών

σα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δημι-

αυτόν τον τρόπο παρατηρούμε μια

ουργείται έτσι ένα σύμπλεγμα κα

εμφανή και επικίνδυνη επιδείνωση·*

τωτερότητας σ’ αυτούς

της παραπάνω κατάστασης.

δεν κάναν

χρήση

οι οποίοι

της «μοντέρνας

και σύγχρονης» γλώσσας. Μέσα σ'
ένα κλίμα
και

συνεχόμενης

συντηρητικής

προβολής

προτεραιότητας

στα ξένα γλωσσικά πρότυπα, ανα
πτύσσεται και θεμελιώνεται η διαρ

πρόβλημα.

σχετίζεται και αυτή με το πρόβλη

κής παραμέληση και αμφισβήτηση
του ελληνικού γλωσσικού στοιχείου.

χαρακτηριστικών.

Μ’

Έ ν α ακόμη επίτευγμα της τε
χνολογίας που έχει εισβάλει ορμη
τικ ά στη ζωή μας, είναι τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης.

Ό πω ς κάθε

τι νέο, καινούργιο, έτσι και αυτά
έχουν θετικές και αρνητικές επιδρά
σεις στην καθημερινή ζωή μας. Ε
πιχειρώντας να σταθούμε περισσό

κριμένου προβλήματος θα διαπιστώ

Από τη στιγμή που εισέβαλε η

τερο στις θετικές επιδράσεις, διαπι

σουμε αρχικά πως ο διχασμός αρ

τεχνολογία στη ζωή μας, είναι προ

στώνουμε πως γνωστοποιεί όλες τις

χαίων - νέων ελληνικών και κυρίως

φανές ότι ενίσχυσε την έλλειψη ε

κατακτήσεις και τα επιστημονικά ε

γ ια πολιτικούς λόγους, άρχισε να

πικοινωνίας και την γενικώτερη α

π ιτεύγματα, οξύνοντας μ’ αυτόν τον

διαμορφώνει τ α θεμέλια, μπορούμε

ποξένωση στις σχέσεις των ανθρώ

τρόπο την κρίση των ανθρώπων, α

να πούμε, της σύγχυσης και του

πων. Η απομάκρυνση αυτή, ψυχική

φού είναι ενήμεροι γ ια όλα αυτά. Ε-

προβληματισμού, όσον αφορά πάν

και πνευματική, δημιούργησε με τη

πιτελεί ένα παγκόσμια ενοποιητικό

τ α την γλώσσα. Οι πνευματικές δι

σειρά της ένα απύθμενο κενό πρώ

ρόλο και συμβάλει στη διαμόρφωση

ακρίσεις σε αυθεντικές και σε κατώ

τ α - πρώτα στο βασικό και πρωταρ

ενός

τερες

χικό μέσο επικοινωνίας, την γλώσ

κού· πολιτισμού. Η ελληνική γλώσ

τα ίσως, μια κοινή ιδεολογία, σε

σα. Με την απόλυτη αυτή απομόνω

σα μέσα από τα μέσα μαζικής επι

σχέση με την χρησιμοποίηση της

σή της, από τις καθημερινές σχέ

κοινωνίας

γλώσσας. Ειδικότερα η καθαρεύου

σεις των ανθρώπων, υποβαθμίστηκε

πρότυπα και ξένες εκφράσεις που

σα που αποτελεί

αρχίζουν να χρησιμοποιούνται από

τά ξεις

επέφερε, ανεπαίσθη

παγκόσμιου

και

επισκιάζεται από ξένα

χαρακτηριστικό

σθεναρά η α ξ ία της και αποσιωπή-

παράδειγμα, ήταν «προνόμιο» των

θηκε η σημασία της. Αποτέλεσμα

τους Έ λληνες και

ανώτερων κοινωνικνώ τάξεων, αφού

αναπόφευκτο αυτής

τους νέους, με

τους πρόσδιδε

σης, είναι η φοβερή σύγχυση και το

αίσθηυα υπεροχής

της κατάσ τα

και ουσιαστικής ανωτερτόητας από

μεγάλο πρόβλημα

της γλωσσικής

τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα.

πενίας, της γλωσσικής ανέχειας.

οικουμενι

ιδιαίτερα

από

μεγάλη συχνότητα

και κατά υπολογίσιμο ποσοστό.
Τ α λιγοστά βιβλία που διαβά
ζουν οι Έ λληνες είναι σαφώς ανί
κανα να προσφέρουν, εκτός από τις

Από εδώ κι όλας είναι δυνατό να

Η απομάκρυνση του ατόμου α 

συλλάβουμε την «ρατσιστική» χροιά

πό τον ίδιο του τον εαυτό, αναφο

ιδέες, το ήθος και το γενικώτερο ι-

της γλώσσας, η οποία δεν ήταν άλ

ρικά με όλες τις πτυχές που συνθέ

δεοολγικό περιεχόμενο, στοιχεία τέ

λο από ξερή και κενή χρήση τυπι

τουν ανθρώπινη οντότητα, ψυχική,

τοια ώστε να εδραιώσουν μια στα

κών και κοινότυπων εκφράσεων. 'Ε 

ηθική, κοινωνική κ.ά., η αλλοτρίω

θερή γλωσσική συνείδηση. Είναι, και

να πρόβλημα με διαστάσεις τέτοιες

σή του, η λεγάμενη κρίση των ηθι

ουτό δυστυχώς εξακολουθεί και στις

ώστε να σταθούν ικανές να ενισχϋ-

κών αξιών συνοδεύονται άμεσα με

μέρες μας, θέμα
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με δευτερεύουσα

σημασία, αφού ι μοναδικός σκοττος

σοπέδωση της γλώσσας σε αρκετά

γονός ότι τα όρια του κόσμου μας.

του σημερινού ανθρώπου έχει κατα

μεγάλο βαθμό

ορίζονται από τα όρια της γλώσσας

ντήσει και είναι η υλική οπτόλαυση

σταση απόγνωσης

και ο υλικός πολιτισμός. Τ α βιβλία

έρχεται να «γαρνίρει»

συνδέονται άμεσα με τον τύπο, ο

γλωσσική πενία.

Μ ια συνεχής κατά
και αδιεξόδου

μας, δηλαδή ο κόσμος υπάρχει τό

την φανερή

σο όσο μπορεί ο καθένας μας να

Η αμφισβήτηση

τον εκφράσει γλωσσικά και να ι

orre ος εύκολα καταλαβαίνουμε πως

της παράδοσης και η συνεχιζόμενη

σχύει συγχρόνως η καλύτερη ποιό

προτρέπει ή

αποτρέπε·

επικράτηση ξενικών τρόπων έκφρα

τητα γλώσσας άρα και η καλύτερη

την έγκυρη διάδοση της σωστής π ια

σης συναισθημάτων και επιθυμιών

έκφραση και βίωση του κόσμου μας.

ελληνικής γλώσσας, απομακρυσμέ

επισκιάζουν με πετυχημένο τρόπο

Π ιο απλά ,λοιπόν, καλύτερη ποιό

νη από ξένα συνθήματα και ξένες

την αγνότητα και αυθεντικότητα του

τη τα

εκφράσεις.

τοπικού μας ελληνικού γλωσσικού

κρινής και ουσιαστική συνταύτιση

στοιχείου.

ανθρώπου με άνθρωπο, που είναι α

αντίθετα

Η τέχνη, ένα άλλο επίσης σημαντικ,ό και ρευστό θέμα, δεν είναι

Διαπιστώνουμε λοιπόν, τα βα

γλώσσας σημαίνει πιο ειλι

περίγραπτα σημαντική,

ειδικότερα

αμέτοχη στο πρόβλημά μας. Πρό

σικότερα α ίτια

του προβλήματος

βλημα που συνδέεται άρρηκτα με

της γλωσσικής

πενίας, τα οποία

την λογοτεχνία που αδυνατεί να προ

αντιμτωπϊζει ο νεοέλληνας και ιδι

σσνστολΐσει σωστά τους ' Ελληνες,

αίτερα ο νέος. Μελετώντας προσε

πων, δηλαδή γ ια

όσον αφορά πάντα

χτικά την πραγματική

ουσία του

προβλημάτων, των θέσεων και των

φτώχεια. Το σχολείο, που αυτή τη

προβλήματος αυτού, εύκολα κατα

προθέσεων του άλλου συνανθρώπου

φορά έχει τη θέση του θεσμού και

λήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι α

μας, που οδηγεί τελικά στην έλλει

όχι του εκπαιδευτικού μονάχα μέ-

νάγκες και οι λόγοι που μας ωθούν

ψη εμπιστοσύνης, στην καχυποψία

• σου, διαδραματίζει ουσιαστικό και

νσ φροντίσουμε την γλωσσική συμ

και στην παρεξήγηση,

απερίγραπτα σημαντικό ρόλο στην

περιφορά μας δεν είναι ασήμαντοι,

και ήταν σε σημαντικό βαθμό απο

εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας.

αλλά σοβαροί και η πραγματοποίη

τέλεσμα κακής ή παρανοημένης ε

Γα πρώτα στάδια επαφής του μι

σή τους αποτελεί επιτακτική αναγ

πικοινωνίας, πενιχρής, λειψής, όπως

κρού παιδιού, που στη συνέχεια γ ί

καιότητα

Ι

τη γλωσσική

στις μέρες μας.
—

Οι δυσχέρειες γ ια μια πιο

ουσιαστική συνάντηση των ανθρώ
κατανόηση των

είναι όπως

και παραποιημένης γλώσσας

Συμ

νεται έοηβοε γ ια να πεοάσει έπειτα

Π οιότητα στη γλώσσα και στη

στην νεότητα, το βασικό αυτό μέ

γλωσσική επικοινωνία υπάρχει εκεί

ναι προϊόν χαμηλής ποιότητας γλωσ

σο επικοινωνίας πραγματοποιείται

όπου ο άνθρωπος αισθάνεται πως η

σικής επικοινωνίας.

στο χώρο του

σχολείου. Αυτό θα

γλώσσα αβίαστα, χωρίς φραγμούς,

δώσει τ ις βάσεις και τα ριζώματα

αναστολές και «γλωσσικές ενοχές»

σικό μέσο του διαλόγου. Στον διά

απελευθερώνει και

λογο δοκιμάζεται η ικανότητα του

| γ ια την επίτευξη μιάς υπεύθυνης υ
ποδομής,

ικανή

ν’ ανταπεξέλθει

στις δύσκολες καταστάσεις κάθε ε

κοινωνε! στους

περασματικά, λοιπόν, ήταν και εί

— Η

γλώσσα

είναι

το

βα

άλλους τ α δικαιώματα και τα συν

ανθρώπου να συλλαμβάνει το θέμα

αισθήματα του.

γ ια το οποίο γίνεται η συζήτηση,

ποχής σ' όλους τους κλάδους της

Ποιότητα γλώσσας υπάρχει ό

ζωής μας. ' Ενας από τους κλάδους

ταν κάθε μέλος μιάς γλωσσικής κοι

αυτούς λοιπόν ,η γλώσσα, καλλιερ-

νότητας μπορεί να εκφραστεί για

ή να συμπληρώνει τις δικές του α 

■ γείτα ι με ανάλογο τρόπο μέσα στο

οποιοδήποτε θέμα με αίσθημα επι-

πόψεις. Α ξίζει έτσι κάθε κόπο η δι

'σχολικό περιβάλλον. Η ευθύνη κα·
η ηθική υποχρέωσή του έτσι γίνεται

κοινωνιακής

να παρακολουθεί

τις σκέψεις των

άλλων, να αξιολογεί, να τροποποιεί

πληρότητας, γόνιμης

κή μας προσφορά καθώς επίσης κα·

συνάντησης με τον άλλο αττομακρυ

προετοιμασία γ ι’ αυτόν, γ ια τί είναι

αντιληπτή από όλους μας. 'Ο τα ν

σμένοι από την αίσθηση του γλωσ

προφανές ότι όπου δεν ανθίζει ο δι

ηρστό δεν λειτουργεί σωστό και ομα

σικού κενού, χασμάτων και απώλει

άλογος εκεί βασιλεύει ο μαρασμός,

λά οι επιπτώσεις επιβαρύνουν εμάς

ας της επαφής με τον άλλον. Αναμ

η ασυνεννοησία και η ηφαιστειακή

τους Ιδιους και

δυναμώνουν ακόμα

φίβολα, δεν υπάρχει χειρότερο συν

κρίση Με λίγα λόγια επηρεάζει κα

περισσότερο την αδυναμία έκφρα

αίσθημα από την γλωσσική ανασφά

θοριστικά την προσωπικότητα κσ.

σης με δικό μας ελληνικά γλωσσικά

λεία, την κατοπτίεση, την υποχρέω

την κοινωνική συμπεριφορά του σΰγ

στοιχεία.

ση να προσαρμόζει κάποιος την ε

χρόνου ανθρώπου

Η εξομοίωσή μας με τους υπό

πικοινωνία του σε στενά καλούπισ

ολόκληρου του κοινωνικού κορμού.

λοιπους λαούς, το καθολικά χάσιμο

γλωσσικού περιεχομένου, που κατα

της ταυτότητάς μας, η κρίση του

λήγει σε συμβατικά σωστές αλλά

ων καθώς και η σταθερή και φυσικά

•πολιτισμού και η χαμηλή ποιότητα

άχρωμες και άχαρες,

βελτιωμένη ανοδική πορεία ενός λα

ζωής συνθέτουν και συναρμολογούν

και απρόσωπες μορφές επικοινωνί

ού, επιτυγχάνεται ευκολότερα και

ας. Γίνεται επίσης κατανοητό το γε

.Συνέχεια στη σελίδα 34

την μαζικοποιημένη και οτεγνή ι-

ανέκφραστες

—

και

συγχρόνως

Η ανάπτυξη όλων των τομέ
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ · ΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
του Γ ουσ όπ ου λου Επ. Σ τα ύρ ου ιατρού
ειδικού π α θ ο λ ό γ ο υ - ειδικού ιατρού τ η ς ερ γ α σ ία ς
μ έ λ ο υ ς τ η ς δ ιε θ ν ο ύ ς επ ιτρ ο π ή ς επ α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ς υ γ ε ία ς
Ο. ρίζες τη ; ιατρικής της εργα
σίας βρίσκονται

στο μακρυνό πα

ρελθόν. Τ ο πρώτο

βιβλίο

των εργαζομένων, και η λήψη μ έ
τρων, ώστε να διατηρηθεί σ’ αυτή
την θέση εργασίας. Γ ια την εφαρ

κυκλοφόρησε το 1 560 με τον τίτλο

μογή το>ν παραπάνω ο γιατρό; ο

De Re M ettalica από τον Georgius

πλίζεται

Agrícola

ιατρικής, επιδημιολογίας, τοξικολο

από

και

μετά

xovAureolus

από

Ιίχ ρ ό ν ιχ

Theophrastus

γίας,

με

γνώσεις προληπτικής

παθολογίας,

κοινωνικής

ια 

Bombastus von Hohenheim περισ

τρικής, εργονομία; κ.ά., άλλά και

σότερον γνωστού με το όνομα Para

με απαραίτητη πείρα.

celsus χχι με τον τίπλο V o n

der

σήματα

που θέτουν σε

α;ιφι6ολία

την κχτκλληλότητά τους. Εδώ κα 
λ είται ο γιατρός της εργασίας να
δώσει

λύση

αντιμετωπίζοντας

το

πρόβλημα σφαιρικά δηλ. και να διαφυλάξει την υγεία του εφγαζομένουν, αλλά και να προστατεύσει την
ζωή των τρίτων.
Βέβαια η Ια τρ ικ ή της Εργασίας
επεκτείνεται και στην κχτ-χλληλό-

επαρκεί

τητα του χώρου της εργασίας, εξε

στον γιατρό της εργασίας η γνώση

τάζοντας τον αερισμό του γενικά

kheiten, Έχε·, όμως επικρατήσει η

του επαγγέλματος του ασθενούς κα

και τοπικά, την θερμοκρασία, την

αντίληψη ότι η Ια τρ ική της εργα

τά την εξέτασή του. αλλά και η φύ

υγρασία, την εργονομία

τιάς γεννήθηκε το 1700 ττην Ιτ α 

ση της εργασίας του π.χ. οι ορισμοί

μ άς θέσεως εργασίας σε σχέση και

λία

των επαγγελμάτων 'υδραυλικός, συγ

με τις τυχόν ιδιαιτερότητες του συγ

κολητής, ελαιεχρωματαστή ς ή βαφέ

κεκριμένου εργαζομένου, τις ιδιαί

ιατρός επισκέπτεται

ας, είναι ελλείπεις διότι θα πρέπει

τερε; τυχόν συνθήκες που επικρα

οίκοι ασθενή ανήκοντα εις την ερ

να γνωρίζει ο γιατρός με ακριβέ.α

τούν σε συγκεκρΐ{ΐένες εργασίες ό

γατική τάξη, θα πρέπει να αρκεστή

τί είδους υδρχυλκές εργασίες κάνει

πως ακτινοβολία, ραδιοφωνικές εκ

εις το να καθείσει εις ένα σκαμνί

ο πρώτος, τί μέθοδο κοκ τί ηλεκτρό

πομπές,

την παρουσία και μή χημικών ου

από

τον

διάσημο

Bernadino

Ό τα ν ο

παράδειγμα,

ά. ε·φ' όσον πάσχουν από ειδικά νο

Bergsucht und anderen Bergkran

Pam azzini, για την φράση του:

Για

φορτηγών. τραίνων, αεροπλάνων κ.

δεν

εκπομπές

της κάθε

μικροκυμμάτων,

με τρία πόδια, καθ’ όσον δεν θα υ

διο συγκόλησης χρησιμοποιεί ο δεύ

πάρχει πολυτελές κάθισμα και θα

τερος, τ ί είδους χρώματα και τί κ-

σιών π.χ. [ΐόλυβδος (.μπαταρίες αυ

πρέπει να διαθέσει χρόνον δια την

ραιωηκά μέοα χρησιμοποιεί ο τρί

τοκινήτου) . κυκλικοί υορογο-,άνθρα

εξέταση, και εις τας ερωτήσεις τας

τος, βάφε: ¡ιέ πινέλο V, {ΐε πιστολέ

κες (βαφεία, υποδτ/ματοποιεία, ελα-

οποίας συνιστά ο Ιπποκράτης, θα

το; υπάρχει απορροφητήρας ή όχι:

στ κά αυτοκλήτω ν), γεωργικά φάρ

πρέπει να πορσθέσει μίαν ακόμη;

χρησιμοποιεί προστατευτική μάσκα

μακα

«ποια είναι η εργασία σας:*

ή όχι πόσες ώρες την η|ΐέ·ρα;

νοντας σε μετρήσεις των συγκεντρώ

Ή

ιατρική

της εργασία;

είναι

Σ τα καθήκοντα του ιατρού

της

(συσκευασία)

κ.ά.,

προβ·:ί-

σεων στο εργασιακό περιβάλλον κα

προληπτική ιατρική που το α ντικεί

εργασίας είναι και ο καθορισμός της

θώς και σε μετρήσεις βιολογικών

μενό της είναι η σχέση ανθρώπου -

ικανότητος προς εργασία ορισμένων

παραμέτρων των εργαζομένων και

εργασίας. Κ άθε παράγων που εισέρ

ατόμων, των οποίων η

κατάσταση

χετα ι στην παραγωγική διαδικασία

της υγείας των, έχει

αντικείμενο

εκτιμώντας κα τ'
την

αυτόν τον τρόπο

επίδραση του επαγγελματικού

και δύοατα: να επηρεάσει την 'υγεία

την ασφάλεια άλλοιν συνανθρώπων

περιβάλλοντος στην υγεία του καθ'

του ανθρώπου είναι αντικείμενο της

π.χ. οδηγοί λεωφορείων, γερανών.

ενός των εργαζομένων χωριστά.

ιατρικής της εργασίας. Ο γιατρός
της εργασίας δεν είναι ο γιατρός
που μόνο θα θεραπεύσει τον εργα
ζόμενο από το επαγγελματικό νό
σημα,

αλλά είναι εκείνος που το

πρωταρχικό του καθήκοο

είναι να

Η χρή σ η τ η ς ε λ λ η ν ικ ή ς γ λ ώ σ σ α ς στη σ η μ ερ ινή επ ο χ ή
£υνέχεια από τη σελίδα 33

ποιότητα της γλώσσας γίνονται κα

τον προστατεύσει από την επαγγελ

αποδοτικότερα μέσα από ένα κλίμα

τανοητές οι ανάγκες και οι λόγοι

ματική ασθένεια.

αυτογνωσίας και ουσιαστικής αυτο

της φροντίδας της γλωσσικής μας

πεποίθησης. Ό λ α αυτά μπορούν να

συμπεριφοράς.

επιτευχθούν άν χρησιμοποιούνται ο

με πολιτικό, μπορούμε να δηλώσου

και διατήρηση της σωματικής, πνευ

ρισμένοι θεσμοί με τον ορθό εποικο

με, χαρακτήρα και μεγάλης σημα

μ άτοκης

δομητικό τρόπο. Αναφέορντας την

σίας.

Έ τσι τα καθήκοντα του Ιατρού
της εργασίας
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και

είναι:

η προώθηση

κοινωνικής

ευεξίας

Ενός προβλήματος

Ή Κοινή Ορχάνωση Αχοράς οτον τομέα των μήλων·
Υ φιστάμενη κατάσταση σ τη ν ΣΟΚ
σ τ ο ν το μ έα τω ν μήλω ν
Ο

τ;ο σπουδαίες συναλλαγές σε όγκο και σε

γεωγραφικό πλάτος γίνονται σ τα φρούτα και ιδιαίτε
ρα τα μήλα και τα εσπεριδοειδή,, με εξαίρεση την
I μπανάνα, η οποία δεν ανήκει άλλωστε στην Κοινή Ορ
γάνωση Αγοράς. Η παγκόσμια παραγωγή μήλων έχει
αυξηθεί, με αποτέλεσμα οι τιμές του προϊόντος να
παρουσιάζουν τάσεις μείωσης σε επίπεδα κατώτερα
από τις προηγούμενες εμπορικές περιόδους. Η παρα
γωγή των μήλων στην ΕΟΚ κατέχει το 2 8% της π α

κές και ετήσιες διακυμάνσεις καθώς επίσης και
την αύξησή τους, ώστε αυτά να είναι συγκρίσιμα
με τα εισοδήματα άλλων τομέων της οικονομίας
γ ) ο ασφαλής εφοδιασμός σε είδη διατροφής της Κοι
νότητας τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και η
σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών με την α
ποφυγή δημιουργίας πλεονασμάτων, και τέλος
δ) η εξασφάλιση λογικών τιμών γ ια την διασφάλιση
του εισοδήματος των καταναλωτών της ΕΟΚ.
Οι βασικές αρχές ποηκο στις οποίες στηρίχθηκε
η κοινή αγροτική πολιτική είναι :

ραγωγής φρούτων, ενώ ακολουθούν τ α εσπεριδοειδή

1. Η δημιουργία ενιαίας αγοράς, που σημαίνει ελεύ

με 26% , τ α ροδάκινα με 8,3% και τα αχλάδια 8,2% .

θερη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων μεταξύ

τη ς Ε λ έ ν η ς Π απα δοη ούλου
γ ε ω π ό ν ο υ MSC
Τ ο μ έα ς Α γρ οτικ ή ς Ο ικ ονομ ία ς
Τμήμα Γ εω π ο νία ς Α.Π.Θ.

και άλλους περιορισμούς του εμπορίου που στρε

των κρατών - μελών, χωρίς δασμούς, επιδοτήσεις
βλώνουν τον ανταγωνισμό.
2. Η κοινοτική προτίμηση, η οποία είναι η μεταφορά
σε κοινοτικό επίπεδο της προτεραιότητας που δί
δεται στη διάθεση της εγχώριας παραγωγής ενός
Στην Ε .Ο Κ . η παραγωγή των μήλων της περιόδου
• 1 988/89 ήταν η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας

κράτους.

Η επίτευξη της κοινοτικής προτίμησης

προϋποθέτει την προστασία της εσωτερικής αγο

οφειλόμενη κυρίως στην αυξημένη παραγωγή της Γερ-

ράς από εισαγωγές σε χαμηλές τιμές και από τις

μανΐας, επιπλέον + 1,3 εκατ τόννοι. Α ντίθετα παρα

ενίοτε υπερβολικές διακυυάνσεις της παγκόσμιας

τηρήθηκε μείωση κατά 12,5% την επόμενη περίοδο

αγοράς. Αυτό επιτυγχάι-εται με μηχανισμούς που

1 989/90. Αυξημένες κατά 10,9% ήταν και οι κοινο

ενεργούν ανασχετικά στις εισαγωγές και εξαγω

τικές εισαγωγές μήλων που προέρχονται κυρίως από

γές και που ποσλαμβάνουν τις διακυμάνσεις τιμών

,χώρες του νότιου ημισφαιρίου. Η συμμετοχή των φρού
των στην συνολική γεωργική παοαγωγή στην Ελλά

στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας.
3. Χρηματοδοτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών -

δα φτάνει το 9,1% , ποσοστό διπλάσιο από τον αντί

μελών γ ια την εφαρμογή της πολιτικής που ανα

στοιχο μέσο όρο των χωρών της ΕΟΚ. Τ α φρούτα ε

λαμβάνεται από κοινού μέσω του Ευρωπαϊκού Γ ε

πίσης μαζί με το γάλα, είναι τα δυο σπουδαιότερα

ωργικού

παραγόμενα σε ποσοστό παραγωγής, προϊόντα στην

σεων (F E O G A ).

¡ Ελλάδα.

Το σύστημα λοιπόν στήριξης και προστασίας

Η Κοινή Ο ργάνω ση Α γ ο ρ ά ς τω ν μήλω ν
Η Κοινή Οργάνωση της Αγοράς των μήλων, η ο
π αία ισχύει στα κράτη - μέλη της Κοινότητας, έχει τις
ρίζες της στη Συνθήκη της ίδρυσης της Κοινής Αγο
ράς. Στη συνθήκη της ίδρυσης της Κοινής Αγοράς ή
Της Συνθήκης της Ρώμης, όπως είναι επίσης γνωστή
οι στόχοι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τέθηκαν

των μήλων στην Κοινότητα, υπάγεται στην ΚΑΠ και
ιδιαίτερα στα π λαίσια της Κοινής Οργάνωσης της α 
γοράς των οπωροκηπευτικών Στο σύστημα αυτό υπά
γονται επίσης τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα μαντα
ρίνια, τ α επιτραπέζια σταφύλια, τα ροδάκινα, τα δα
μάσκηνα, τα αχλάδια, τ α βερύκοκκα, τα κεράσια και
οι φράουλες μαζί με το σύνολο σχεδόν των παραγόμενων κηπευτικών της Κοινότητας.

ίως:
* j) η αύξηση της παραγωγικότητας

6)

Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυή

στον

γεωργικό

Η πολιτική αυτή εκφράζεται μέσα από το σύ

τομέα, με την ορθολογική χρήση των συντελεστών

στημα εγγυημένων τιμών, προστασίας οστό ανταγωνι

της παραγωγής και ιιδιαίτερα της εργασίας, και

στικά προϊόντα και των διαρθρώσεων. Τ α οπωροκη

την προώθηση και ενσωμάτωση της νέας τεχνολο-

πευτικά λόγω της έντονης εποχικότητάς τους παρου

γίας.

σιάζουν μεγάλη διακύμανση των τιμών τους με άμεση

η εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης

επίδραση στα εισοδήματα των παραγωγών. Για την

των αγροτών, με σταθεροποίηση τον γεωργικών

προστασία λοιπόν του εισοδήματος των παραγωγών,

εισοδημάτων, τα οποία υφίστανται έντονες εποχι -

η κοινότητα καθορίζει γ ια την επόμενη χρονιά την τ ι
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μή βάσης, την τιμή εξαγοράς και την τιμ ή απόσυρGolden Delicious

σης.

Μ έτρα σ τή ρ ιξη ς τ η ς εσ ω τερ ικ ή ς
α γ ο ρ ά ς τω ν μήλω ν
Τιμή βάσης:

Cox

Τιμή δέκτης

2 8 ,4 6

28,46

Τιμή εξαγοράς (5 0 — 5 5 % )

14,58

14,58

Υπολογισμός:

Είναι η τιμή που επιθυμεί η

Κοινότητα να λάβει ο Ευρωπαίος παραγωγός, ώστε

14,48

Τιμή εξαγοράς
X

X Συντελεστή ποιότητας 1 !

οι μέσες τιμ ές των τοπικών αγορών της Κοινότητας,
κατά τα τρ ία τελευταία χρόνια και λαμβάνονται υπ’

0,7

10,20

να εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εισοδήμα
τος. Για τον καθορισμό της τιμής βάσης εξετάζονται

14,48
X

0,7

12,24

α ) Μεγάλος καρπός ( > 7 0 mm γ ια
το G Delicious, > 6 5 mm γ ια το C ox)
X Συντελεστή μεγέθους
X
1,0
X

1,0
10,24

10,20

όψη:
+

+ 10% τη ς τιμής βάσης
α ) Η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος.

+

1,84

1,84
15,09

13,05

ο τιμή απόσυρσης

6 ) Η σταθεροποίηση των τιμών της αγοράς, χωρίς
b ) Μικρός καρπός ( > 7 0 mm γ ια

την δημιουργία πλεονασμάτων, και

το G Delicious, > 6 5 mm γ ια το C ox)
0,7
X Συντελεστή μεγέθους

γ ) Τ α συμφέροντα των καταναλωτών.
Η πρακτική σημασία της τιμής βάσης είναι ότι
εξυπηρετεί σαν σημείο αναφοράς γ ια τον καθορισμό

Τιμή ε ξ α γ ο ρ ά ς :

+ 10% της τιμής βάσης
α

των τιμών εξαγοράς και απόσυρσης.

0,6
7,34

7,14
τιμή απτόσυρσης

2,84

2,84

9 ,99

10,19

ορίζεται ετήσια από το

Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας, ως ποσοστό της

Π ηγή: S. H arris, A . Sw inbank, G· W ilkinson, «The

τιμής βάσης και είναι διαφορετικό γ ια κάθε προϊόν

Food and Farm Policies of the European Com mu

- γ ια τ α μήλα και αχλάδια είναι 50— 55 τοις εκατό.

nity»·

Είναι η τιμή στην οποία εφαρμόζοντας τους αντίστοι

Οι ποσότητες των οπτοσύρσεων ποικϊλουν από έ

χους συντελεστές ποιότητας και ποικιλίας, ο εθνικός

τους σε έτος ε ξ α ιτία ς των διακυμάνσεων στην παρα

φορέας παρέμβασης (οι ομάδες παραγωγών)

μπο

γωγή, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε κάθε εθνικό επί

ρεί να αγοράσει το προϊόν, εφ’ όοσν έχει ληφθεί από-

πεδο. Στον πίνακα 1, παρουσιάζεται η πορεία των α 

φασηαπό την Επιτροπή. Οι ποσότητες που συγκεν

ποσύρσεων των μήλων στις χώρες της Κοινότητας.

τρώνονται με τον τρόπο αυτό διατίθεντφαι γ ια κοινω

Π ίνα κ α ς 1

φελείς σκοπούς, όπως σε γηροκομεία, κατασκηνώσεις,
παιδικούς σταθμούς, σχολεία και άλλα ευαγή ιδρό-

Ποσότητες μήλων που αποσύρθηκαν στην ΕΟΚ,

ματα.

1000 χλγ.

Τιμή απόσυρσης:

συμπληρώνει τα μέτρα

το Συμβούλιο. Είναι το πρακτικό μέτρο προστασίας,

52704

Β Ε Λ Γ ΙΟ

1989 % παραγ.

1988

1982

στήριξης της εσωτερικής αγοράς που ορίζονται από

748

707 4

0

0

0

που συνδέεται με την αποζημίωση που μπορούν να

Δ Α Ν ΙΑ

εκταμιεύσουν οπτό την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οι ομά

Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ

34 5 1 3

41

33129

δες παραγωγών γ ια την απόσυρση των προϊόντων.

ΕΛΛΑΔΑ

12614

79984

773 5 3

Ουσιαστικά, η τιμή απτόσυρσης είναι κατά 10 τοις ε

ΙΣ Π Α Ν ΙΑ

κατό μεγαλύτερη οπτό την τιμή εξαγοράς. Ο υπολο

ΓΑ Λ Α ΙΑ

γισμός τους είναι μάλλον πολύπλοκος ε ξ α ιτία ς των

ΙΡ Λ Α Ν Δ ΙΑ

προσαρμογών που πρέπει να γίνονται ανάλογα με το

ΙΤ Α Λ ΙΑ

μέγεθος, την ποικιλία και την ποιότητα των προϊόν

Ο Λ Λ Α Ν Δ ΙΑ

των, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί.

Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ ΙΑ

Παράδειγμα υπολογισμού
της τιμής απόσυρσης μήλων
Golden Delicious και Cox Δεκέμβρης 1982,

(ECU/100 kg)
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Α Γ Γ Λ ΙΑ
ΕΟΚ —
Π ηγή:

12

—

—

( 2 ,7 )
( 0 ,0 >
( 1,4)
(2 9 ,0 )

—

178828

106302

212828

879

190

290

<11,1)
( 3 ,3 )

159939

400000

296276

(1 2 ,3 )

53916

550

8202

( 2 ,3 )

—

—

244 0 3

3599

4411

( 1.7)

517796

591432

639564

( 7 ,3 )

—

Η κατάσταση της Γεωργίας στην Κοινότητα,
1989 δεν αναφέρονται.

Οι θεσμικές τιμές των μήλων κατά την τελευταία

σια της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς περιλαμβάνονται

τετραετία εμφανίζονται στον πίνακα 2 που ακολου

οι Ομάδες Παραγωγών. Τ α μέτρα στήριξης του μή

θεί.

λου που αναφέρθηκαν εφαρμόζονται μόνο εφ' όσον
αυτό εμπορεύεται μέσω των ομάδων παραγωγών και

Π ίνα κ α ς 2

των ενώσεών τους. Η Κοινότητα επιδοτεί το κόστος

Θεσμικές τιμές μήλων (Ε Ο υ /ΙΟ Ο ί^ )

ίδρυσης και λειτουργίας των ομάδων παραγωγών κα

αρχή της περιόδου

τά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής τους ανάλογα με
την α ξία των προϊόντων που διακινοΰνται από αυτή.

1 9 8 6 )8 7

'8 7 )8 8

’ 8 8 )8 9

’ 8 9 )9 0

Παρά το γεγονός αυτό, αποτελεί διαπίστωση της Ε
πιτροπής ότι η διακίνηση των οπωροκηπευτικών μέ

Τιμή αναγωγής

48 ,3 9

4 8 ,3 9

4 8 ,3 9

4 8 ,3 9

Τιμή βάση·:

29,63

29,63

29,6 3

28 ,0 6

σω των ομάδων παραγωγών και των συνεταιρισμών

17,35

υπολείπεται οπτό την αντίστοιχη των σιτηρών, του γ ά 

Τιμή εξαγοράς

15,12

15,12

15,12

λακτος και των χοιρινών (Sw inbank, at· el· 1 9 8 3 ).
Πηγή: Η κατάσταση της Γεωργίας

Με πρόσφατη απόφασή του το Συμβούλιο (1 9 8 7 ),

στην Κοινότητα, 1989

τροποποίησε και προσάρμοσε τον Κανονισμό γ ια τις
ομάδες παραγωγών, όσο αφορά τ α ελάχιστα όρια,

Οι θεσμικές τιμές στον τομέα των μήλων (τιμ ές

τον κύκλο εργασιών, και το πεδίο εφαρμογής τους,

βάσης και αγοράς) γ ια την περίοδο 1 9 8 9 )9 0 , διατη

παράλληλα δε, παρέτεινε γ ια πέντε ακόμη χρόνια την

ρήθηκαν στα επίπεδα

της προηγούμενης περιόδου.

διάρκεια εφαμρμογής του Κανονισμού. Η ισχύς τOw

Σ τις διαπραγματεύσεις γ ια τις τιμές της επόμενης

επεκτάθηκε και στην Ισπανία όπου έχει ορισθεΐ ή

χρονιάς οι οποίες τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, η Ε

Κοινοτική συμμετοχή σε ύψος 50% του κόστους ίδρυ

πιτροπή προτείνει προς το Συμβούλιο υπουργών, γ ια

σης αυτών.

5 η κατά σειρά χρονιά το «πάγωμα» των τιυών όλων

Π ροστασία στα σ ύ νο ρ ο

■των γεωργικών προϊόντων.

t

To Συμβούλιο συμμερίζεται τις ανησυχίες των
εωργών γ ια την εξέλιξη του εισοδήματος τους εξ αι-

Σε όλα τ α προϊόντα που εισάγονται η Κοινότη
τα επιβάλλει Κοινό εισαγωγικό Δασμό, προκειμένου

πϊας της απόφασης γ ια πάγωμα των γεωργικών τ ι να προστατέψει την εγχώρια παραγωγή οστό ομοειδή
μών, καθώς επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπί
εισαγόμενα προϊόντα. Επειδή ορισμένα φρούτα - α
ζουν ορισμένα προϊόντα ανάμεσα στα οποία είναι και
νάμεσα στο οποία είναι και το μήλο - και λαχανικά,

πα μήλα και εξετάζει τρόπους ανοπτλήρωσης της α

παρά την επιβολή εισαγωγικού δασμού, αντιμετωπί

πώλειας αυτής, ιδιαίτερα των γεωργών στις μειονε

ζουν έντονο ανταγωνισμό απτό εισαγωγές από τρίτες

κτικές περιοχές της Κοινότητας. Οι τρόποι αναπλή-

χώρ>ες, η Κοινότητα επιβάλει ενα πρόσθετο σύστημα

ρωσης του γεωργικού εισοδήματος που εξετάζονται

προστασίας. Αυτό συνίσταται από τις

όμως, δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση πλέον να 6α-

γ ω γ ή ς, τον καθορισμό
και π οσ οσ τώ σ εω ν, που

- ίζονται στην λογική των επιδοτήσεων ή την αύξηση

Ϊ

τ ιμ έ ς α να 
εμ πορ ικ ώ ν π εριόδω ν
σε συνδυασμό με τον σε

ων μεγίστων εγγυημένων ποσοτήτων όπου αυτές ι-

βασμό των υψηλών ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιό

χύουν.

τητας των εισαγόμενων μήλων, υλοποιεί την αρχή της
Κοινοτικής προτίμησης Οι εισφορές από τους μ ετα
βλητούς αυτούς δασμούς, αποτελούν μέρας των ιδίων

Π ο ιο τικ ές π ρ ο δ ια γ ρ α φ ές

πόρων του FEO GA και προορίζονται γ ια να αντιστα
Απαραίτητη προϋπόθεση

της

εφαρμογής της

Κ ο ινή ς Αγοράς στον τομέα των μήλων είναι ο σεβα

θμίσουν την διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς
αγοράς και αυτών του εσωτερικού της Κοινότητας.

σμός των λεπτομερών ποιοτικών προδιαγραφών, που
■έχουν θεσπιστεί από την Κοινότητα με ειδικούς Κα

Μ έτρα π ροσ τα σ ία ς

νονισμούς γ ια 28 φρούτα και λαχανικά. Η γενική ποι-

Τ ιμ ές α να φ ο ρ ά ς η σύγκρισης. Καθο
ρίζονται ετησΐως από την Επιτροπή και είναι δυνατό

Ι ί τ ι κ ή κατάταξη γίνεται σε τέσσερις κατηγορίες. E x
tra, · I I , I I I γ ια τις ποσότητες που εισέρχονται στα

να μεταβάλλονται κατά την διάρκεια της εμπορικής

κανάλια εμπορίας. Η ποιοτική κατηγορία 111 είναι

περιόδου που ισχύουν. Ο υπολογισμός της τιμής α

'μη εμπορεύσιμη. Οι κανόνες ποιότητας δεν εφαρμό

ναγωγής βασίζεται στην μέση τιμή παραγωγού της

ζονται γ ια ποσότητες που

πρόκειται να μεταποιη

θούν ή πωλούνται απ’ ευθείας από το χωράφι·

>ι ο μ ά δ ε ς π α ρ α γω γώ ν

Κοινότητας κατά τις τρεις προηγούμενες χρονικές πε
ριόδους, με την πρόβλεψη να μην είναι μικρότερης α
πό την αντίστοιχη τιμή αναγωγής της προηγούμενης
περιόδου, ούτε μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη σύ-

Σ τα διαρθρωτικά μέτρα που ισχύουν σ τα π λαί
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ξηση tou κόστους παραγωγής. Ό τ α ν η τιμή εισα

έχουν ουστσθεί επίσης πολλές ειδικές ομάδες, γ ια την

γωγής μήλων, από κάποια τρίτη χώρα στην Κοινότη

εξέταση των διαφορών που προέκυψαν μεταξύ των με

τα είναι μικρότερη από την τιμή αναγωγής, η διαφο

λών της. Σ τα πλαίσια αυτά, λοιπόν, η ειδική ομάδα

ρά τιμής επιβαρύνει, σαν ένα είδος δασμού, όλες τις

της οποίας την σύσταση ζήτησαν η Χιλή και οι Η Π Α

εισαγωγές μήλων που συνεχίζουν να γίνονται, από ο

απεφάσισαν ότι, τ α μέτρα περιορισμού των εισαγω

ποιαδήποτε χώρα προορισμού. Ο δασμός αυτός είναι

γών (ποσοστώσεων) που επέβαλε η ΕΟΚ δεν ήταν

η Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Θ Μ ΙΣ Τ ΙΚ Η Ε ΙΣΦ Ο Ρ Α που επιβάλλεται

σύμφωνα με την G A T T και τα πορίσματα α υτά εκρί-

σε περιόδους υπερπροσφοράς, οπότε και απειλούνται

θηκαν από το Συμβούλιο της G A T T τον Ιούνιο του

τ α εισοδήματα των παραγωγών της ΕΟΚ από πτώση

1989.

των τιμών.

Σ υμ π ερ ά σ μ α τα

Οι π οσ οσ τώ σ εις εισ α γω γή ς.

Είναι ένα
ακόμη μέτρο προστασίας της εγχώριας παραγωγής
μήλων. Οι αυξημένες εισαγωγές μήλων από χώρες
του νοτίου ημισφαιρίου ιδιαίτερα - Χιλή, Αργεντινή,
Ν. Ζηλανδία - αποτέλεσαν αντικείμενο διμερών επα
φών από τις οποίες εξασφαλίστηκε ότι δεν θα γίνει
υπέρβαση της ετήσιας ποσόστωσης των 550 0 0 0 τόννων.

Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι το μήλο πσράγετα ι σε όλες τις χώρες των κρατών - μελών της Ευ
ρωπαϊκής Κοινότητας και μάλιστα σε πλεονάζουσες
ποσότητες. Οι αποσυρόμενες ποσότητες μήλων ακο
λουθούν ανοδική πορεία όπως παρουσιάζεται από τα
στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας. Αντιθέτως. οι εισαγόμενες ποσότητες μήλων

κυρίως από χώρες του

νοτίου ημισφαιρίου αυξάνονται κατά το ίδιο χρονικό

Ε π ιδ οτή σ εις εξα γ ω γώ ν :

Προκε.μένου

διάστημα και ασκούνται πιέσεις, μέσω των Διεθνών

να προωθήσει τις εξαγωγές τη ς η Κοινότητα δίδει ε

Οργανισμών (G A T T ), γ ια αύξηση των ποσοστώσε

πιδοτήσεις εξαγωγών, οι οποίες καλύπτουν την δια

ων εισαγωγής.

φορά των κοινοτικών από τις διεθνείς τιμές. Σύμφωνα

Το αυξανόμενο κόστος της στήριξης και προστα

με την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Κοι

σίας του αγροτικού τομέα, που παρέχεται μέσω της

νότητα, οι εθνικές επιδοτήσεις είναι ασυμβίβαστες με

Κ Α Π , αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής στις αρχές της

τις αρχές της Κ ΑΠ .

δεκαετίας του '8 0 . Οι σχετικές μελέτες, γ ια το κό

GATT, ο « Γ ύ ρ ος τη ς Ο υ ρ ο υ γο υ ά η ς» ,
Ευρωπαϊκό Κ οινοβούλιο
(Ο κτώ βρης 1990)
Μ ία άλλη διάσταση που έχει η πολιτική της ΕΟΚ

στος και την ωφέλεια της Κ Α Π , οδήγησε στην ανα
θεώρησή της. Εκτός από την επιβάρυνση του προϋπο
λογισμού της Κοινότητας, ο Ευρωπαίος καταναλωτής
είναι αναγκασμένος να πληρώνει ακριβώτερα γ ια τα
αγροτικά προϊόντα τα οποία είναι δυνατό να εξασ φ α

είναι αυτή που διαμροφώνεται μέσω των διαπραγμα

λιστούν με χαμηλότερες τιμ ές από αντίστοιχες εισα

τεύσεων της G A T T . Η πολιτική προστασίας που ε

γωγές. Στην αλλαγή της πολιτικής της Κοινότητας,

φαρμόζει η ECK, όπως και άλλες βιομηχανικά ανα

σημαντική επίδραση είχαν οι πιέσεις των τρίτων χω

πτυγμένες χώρες, στον τομέα της γεωργίας έχουν α-

ρών, αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων, γ ια τις ο

ποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων στις διαπραγμα

ποίες η Κοινότητα αποτελεί σπουδαία αγορά.

τεύσεις της G A T T , της Γενικής Συμφωνίας Δασμών

Η αλλαγή της πολιτικής της ΕΟΚ στον αγορτικό

και Εμπορίου. Οι προτάσεις της Επιτροπής της ΕΟΚ

τομέα μετά το 1985, συνίςπσται στην εξισορρόπηση

είναι γ ια μια βαθμιαία μείωση των γεωργικών επιδο

της αγοράς με την μείωση και εξάλειψη των διαρ

τήσεων που θα συνοδεύονται από συμπληρωματικά

θρωτικών πλεονασμάτων, όπου α υ τά υπάρχουν. Ο το

μέτρα άμεσης ενίσχυσης του γεωργικού εισοδήματος.

μέας του μήλου στην Κοινότητα, είναι ένας από τους

Η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση γ ια μείωση κα

τομείς αυτούς που δέχονται άμεσα την επίδραση της

τά 30% των γεωργικν επιδοτήσεων μέχρι το 1997 κα·

αλλαγής της πολιτικής της ΕΟΚ. Οι σταθερές θεσμι

κατά 5% γ ια την περίοδο μέχρι το 200 0 , με χρόνο

κές τιμές του μήλου - ενώ ο πληθωρισμός αυξάνεται -

έναρξης το 1986, χρόνο που συμπτίπτει με την έναρ

που επί συνεχή π ενταετία εφαρμόζονται γ ια την εξι-

ξη του γύρου της Ουρουγουάης στην Punta del Este

σορράπηση της αγοράς στον τομέα, είναι ο καθρέπτη·;

Επίσης, είναι πρόθυμη να εξετάσει το ύψος των κον-

της πολιτικής αυτής Το εισόδημα του μηλοπαρσγω-

δυλίων που δαπανώνται για «επιστροφές» γ ια τις ε

γού, ιδιαίτερα σε μειονεκτικές

ξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Σ τις ίδιες αυτές δια

να μειωθεί, η αναπλήρωσή του όμως δεν πρόκειται να

πραγματεύσεις οι Η Π Α (Νοέμβρης 1 9 9 0 ) προτείνουν

γίνει με μέτρα που θα διαταράσσουν την ισορροπία

μείωση 3 7 ,5% , ο Καναδάς 50% , ενώ οι χώρες της

της αγοράς.

Ε Ζ Ε Σ όπως και η Ιαπωνία 30% .
Σ τα πλαίσια των διαπραγματεύσεων της G A T T,
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περιοχές, αναμένετα

Οι προοπτικές του κλάδου μέσα στην ενοποιημέ
νη αγορά του 1922, είναι η χωρίς εμπόδια, δασμολο-

Ι

Π ίνακ ας 5

γ ικά και μη, διακίνησή του προς τις άλλες χώρες της
Κοινότητας. Η κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα
καθιστά τον παραγωγό μέσω των φορέων εμπορίας

Εισαγωγές - εξαγωγές μήλων στην Κ οινότητα'84)88

του μήλου, δηλαδή τις ομάδες παραγωγών, υπεύθυνες
γ ια τον σεβασμό των κανόνων ποιότητας και συσκεύ

Εισαγωγές (1 0 0 0 τ ) Εξαγωγές (1 0 0 0 τ )

α σ ε ς -ου μήλου. Περιθώρια αύξησης της διαθέσιμης

1984

ποσότητας νωπών μήλων υπάρχουν ακόμη με την κα

1985

5 1 2 ,2

189,2

λύτερη τυποποίηση, συσκευασία και συντήρηση του

1986

5 7 7 ,2

200,5

570 ,2

190,0

προϊόντος σε ειδικούς θαλάμους «ελεγχόμενης ατμό

1987

584 ,6

186,7

σφαιρας». Ό σ ο ν αφορά τις εξαγωγές του προϊόντος,

1988

62 1 ,8

191,0

στην παρούσα περίοδο διεθνοποίησης του εμπορίου,
η στελέχωση των ομάδων παραγωγών με ειδικευμένο

Π ηγή: Η κατάσταση της Γεωργίας στην Κοινότητα,

και έμπειρο προσωπικό, είναι προϋπόθεση απ αραίτη

έτη 1986, 1987, 1988, 1989

τη γ ια την επιτυχία τους. Σ τις περιπτώσεις που οι

Π ίνακ ας 6

προϋποθέσεις αυτές συνκεράστηκαν - μήλα ΠηλΤου,
Ροδοχωρΐου κ.ά. - είναι ήδη γνωστά τ α ευεργετικά α-

Ανθρώπινη κατανάλωση μήλων στην Κοινότητα,

ποτελέσματά τους γ ια το εισόδημα των μηλοπαρα

χλγ)κεφαλή

γωγών της περιοχής.
1 9 8 5 )8 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α ΠΙΝΑΚΑΝ
Π ίνακ ας 3
»εσμικές τιμ ές μήλων (Ε 1α ι/1 0 0 |ς£ ) αρχή της πε
ριόδου.

1 9 8 6 )8 7

Β Ε Λ Γ ΙΟ

20

21

Δ Α Ν ΙΑ

19

21

Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ

22

26

ΕΛΛΑΔΑ

22

20

ΙΣ Π Α Ν ΙΑ

21

17

Γ Α Λ Λ ΙΑ

16

16

1 9 8 9 )9 0

ΙΡ Λ Α Ν Δ ΙΑ

18

18

Τιμή αναγωγής

4 8 ,3 9

4 8 ,3 9

4 8 ,3 9

4 8 ,3 9

ΙΤ Α Λ ΙΑ

20

22

Τιμή βάσης

29,63

29,63

29,63

28,0 6

Ο Λ Λ Α Ν Δ ΙΑ

33

34

9

7

Α Γ Γ Λ ΙΑ

12

12

ΕΟΚ— 12

19

19

1 9 8 6 )8 7 '8 7 )8 8 '8 8 )8 9

Τ ιμ ή εξαγοράς
Π ηγή:

15,12

15,12

15,12

17,35

Η κατάσταση της Γεωργίας στην Κοινότητα,

Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ ΙΑ

1989.
Π ηγή: Η κατάσταση της Γεωργίας στην Κοινότητα

Π ίνακ ας 4

1989.
Συνέχεια στη σελίδα 42

Τιμές παραγωγής μήλων στα κράτη της ΕΟΚ, 1988
( Ε ίο ι /ι σ ο ι^ )
Β Ε Λ Γ ΙΟ

3 5 ,3 9

Δ Α Ν ΙΑ

3 6 ,4 7

Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ

4 7 ,9 6

ΕΛΛΑΔΑ

25,61

ΙΣ Π Α Ν ΙΑ

2 6 ,5 2

Γ Α Λ Λ ΙΑ

3 4 ,3 9

ΙΡ Λ Α Ν Δ ΙΑ

—

ΙΤ Α Λ ΙΑ

2 8 ,8 2

Ο Λ Λ Α Ν Δ ΙΑ

37,2 6

Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ ΙΑ

3 9 ,0 2

Α Γ Γ Λ ΙΑ

6 3 ,0 8

Πηγή:

Η κατάσταση της Γεωργίας στην Κοι

νότητα, έτη 1986' 1987, 1988, 1989.
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ΑΙπουση οπωροιρόρωυ - Ανάλυση εδάφους - Φύλλο1. Λίπανση οπωροψόρων
Aπό τα

λιπνι

Ορεκτικά στοιχεία που

σο και η παραγωγή, επηρεάζονται
από

Τ ου
1. Χ α τζπ χα ρ ίσ η
Γ ω πόνου
Ινσ τιτο ύτο
Φ υλλοβόλω ν Δ έ ν δ ρ ω ν
Ν άουσα

δαφος για να αναπτυχθούν και να
καρποφορήσουν, ένα μέρος επιστρέ
φει στο έδαφος με την πτώση των
φύλλων ή το θάνατό τους, αποσυν
Έ να

μέρος απο(ΐακρϋνεται με τη συγκο

περιοχή
Δένδρα

Ο άθλο; του Ηρακλή με την κό
προ του Αυγίου πρέπει να σχετίζε

σουν. Εκτός από τις απώλειες των
στοιχείων

του

εδάφους

¡ιέσου των φυτών, απώλειες σημειώνονται ακόμη με τη δέσμευση αυ
τών, την έκπλυση, την

εξαέρωση

κ.λ.π. Ο ι απτδλενες των θρεπτικών
στοιχείων έχουν ως αποτέλεσμα, /α
μειώνονται σιγά - σιγά τα αποθέμα
τα του εδάφους και εάν η αποσά
θρωση των πετρωμάτων και ο εμ
πλουτισμός του εδάφους με μορφές
θρεπτικών στοιχείων προσιτών στα
φυτά είναι βραδύτερος από την τα
χύτητα κατανάλωσής των. τότε ση-

Η χρήση ανόργανων λιπασμάτων
άρχισε στις Η .Π .Α ., το 1656 πε
ρίπου, όταν ο lohen Clauher πήρε
νιτρικό κάλιο από τ η / κόπρο και
διαπίστωσε ότι η προσθήκη του στο
έδαφος αύξησε

πτώσεις στην ανάπτυξη των φυτών.
Σ τη ν περίπτωση αυτή πρέπει ο καλ
λιεργητής να συμπληρώσει τα ελλείποντα στοιχεία, ;ιε την προσθή
κη αυτών στο έδαφος κα ι έχοθμε
τη λίπανση των φυτών.
Η λίπανση των φυτών με κόπρο
είναι γνωστή από αρχαιότατων χρό

την ανάπτυξη των

καλλιεργουιένων φυτών. Η εξέλιξη

δια

μεγαλύτερη

βλάστηση

θρεπτικά στοιχεία. Π
τα

δεδο^εένα και ο: θέσεις γ ια τη λ ί
πανση.
Οι ποσότητες των άλλων μακροστοιχείων

που

προσλαμβάνουν

τα

δένδρα είναι πολύ μικρότερος, σχε
δόν υποδεκαπλ.άσιες, των δε μικροστοιχείων, ίχνη που μετριούνται σε
δεκάδες

ή

μερικές

εκατοντάδες

γραμμάρια το στρέμμα.
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται

μας και

ότι, οι ποσότητες θρεπτικών στοίχεί

της τεχνολογίας συνετέλεσαν να δ>

ων που απαιτούνται, γ ια την απο

πιστωθούν όλες οι ανάγκες των φυ

κατάσταση τ η ; θρεπτικής ισοροπίας

τών σε

θρεπτικά στοιχεία κα ι να

στο έδαφος του οπωρώνος, είναι πο

παραχθούν αυτά από τη βιομηχα

λύ μικρές, ακόμη και αν συνυπολο

νία, σε μορφές προσιτές γ ια τα φυ

γιστούν οι απώλειες αυτών στο έ

τά.

δαφος και διαφέρουν από περιοχή

της

μειώνοναι ελλείψεις ενός ή περισσό
τερων στοιχείων, με δυσμενείς επι

συνέπεια

διαφορά απόψεων όμως δείχνει και

ιών.

θρεπτικών

με

ανάγκες σε

δένδρων,

γερά-

κατά

και παραγωγή έχουν μεγαλύτερε:

ται με την λίπανση των καλλιεργε 

ξηρασούν ή

και

φέρουν και οι ανάγκες των δένδρων.

το κλάδεμα και την ενορίζωση των
όταν

περιβάλ

κάτι άλλο, πόσο ρευστά είναι

μιδή του καρπού. Σ τ α οπωροφόρα
ένα ούλο μέρος απομακρύνεται με

εδαφοκλοματικό

λον, που διαφέρει από περιοχή σε

προσλαμβάνουν τα φυτά από το έ

τίθεται και δίνει το χούμο.

το

έρευνας στην εποχή

Τ α θρεπτικά στοιχεία, που προ

σε περιοχή. Ο ι οενόροκαλλιεογητες

σλαμβάνουν τα φυτά σε μεγαλύτε

της χώρας μας χρησιμοποιούν συ

ρες

νήθως πολύ

ποσότητες

και

εκδηλώνονται

συχνότερα ελλείψεις, είναι το άζω

τες, μ ε

μεγαλύτερες

δυσμενείς

ποσότη

επιπτώσεις στο

το, ο φώσφορος και το κάλιο. Κ ατά

κόστος παραγωγής και την ισό,ρο-

τον Chandler, καθηγητή

,πη τροφοδότηση των δένδρων ;ιε

Π ανεπ ι

στημίου της Καλιφόρνιας, ένα στρέμ

θρεπτικά

μα σπωρώνο; αφαιρεί ετησίως από

τροφοδότηση των δένδρων με θρε

το

έδαφος, με

τα

συγκομιζόμενχ

προϊόντα, 6 0 0 -1 .0 0 0 gr Ν . 6 6 0 -

πτικά

στοιχεία.

στοιχεία

II

ανισόροπη

επιτείνεται

ακόιιη

πιο πολύ, από την προσθήκη στο έ

νων. Από την εποχή που ο άνθρω

1.000 gr I*. Ο, και 2 .2 5 0 - 3 .8 5 0

δαφος θρεπτικών στοιχείων που δεν

πος παρατήρησε άτι. τα

gr ΚιΟ.

ελλείπουν και

φυτά που

αναπτύσσονταν σε περιοχές oto σύ
χναζαν ζώα ήταν ζωηρότερα. Αρ

Κατά τα Ινστιτούτο Δενδροκομί
ας του Jork

της Γερμανίας,

ένα

κυρίως ιχνοστοιχεί

ων, ·ιε αποτέλεσμα να δημιουργούνται με τα χρόνια πρσ&λήμχτα τρο-

μεταφέρει την

στρέ;ιμα οπωρώνος αφαιρεί ετησίως

φοπενιών ή περίσσειας. Τ α ίδια προ

κόπρο στις καλλιεργοήιενε; εκτά

2 .0 0 0 gr Ν , 7lX> gr Ρ 30 5 και 5.0 0 0

βλήματα οτ/ηοοργούντχι επίσης μ:

σεις για να αυξήσει την παραγω

gr KaO.

γότερα

άρχισε

να

γή . Σ ε πολλές περιοχές της χώρας,

Διαφορετικές

την εφαρμογή όμοια; λίπανσης σε
είναι

οι

απόψεις

περιοχές με διαφορετικό εόαφοκλι-

ακόμη και σήμερα. οι κτηνοτράφο:

·/αι άλλων επιστημόνων ή άλλων Ι 

ματικό περιβάλλον. Τ α κ τ ικ ή

αλλάζουν τα κ τικ ά θέση στις στάνες

δρυμάτων, σε άλλες χώρες. Η δια

ποια μπορεί να μεταβάλλει και τι;

προβάτων γ ια να λιπάνσυν τα κτή-

φορά απόψεων οφείλεται

ιδιότητες του εδάφους.

ιιατα.

τόσο η βλάστηση των δένδρων, ό
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στο ότι,

η «-

Ο ι ποσότητες των θρεπτικό’)'/ στοι

χειων που απαιτούνται γ ια μια ορ

διορισμό των προβλημάτων οξύτη

να προσλαμβάνουν φώσφορο ακόμη

θολογική λίπανση εξαρτώ/τα: από

τας, αλκαλικότητας ή χλχτότητας

και σε δυσμενείς εδαφικέ; συνθή

του: εξής παράγοντες: Από τις ε-

γ ια τον προσδιορισμό του ολικού ή

κες, ανεξάρτητα από την περιεκτι

| βαφικές και τις κλιματικές συνθή-

ενεργού ασβεστίου, για την περιε

κότητα φωσφόρου στο εδαφοδιάλυ-

κτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά

μα. οι εδαφικές αναλύσεις, όσον α

τη ζωηρότητα

στοιχεία και το συγκρατούμενο νε-

φορά τα οπωροφόρα, δεν επαρκούν

χες

το είδος ωποροφώρου, την ποικι

λία. το υποκείμενο
βλαστήσεως.

την παραγωγικότητα

.ρό. Όσον αφορά ττ( διαθεσιμότητα

κα προσδιορίσουν τις διαθέσιμες πο

και το διαθέσιμο νερό. Η ιδιαιτερότη

των θρεπτικών στοιχείων, οι πληρο

σότητες

τα του είδους, ττ/ς ποικιλίας ή του

φορίες που μπρρούν να δώσουν, α

στική -και εδαφική ανάλυση έδειξαν

υποκειμένου, ως προς την πρόσλη

φορούν το μέρος της διαθεσιμότη

ότι τα επίπεδα φωσφόρου στα φύλ

ψη των θρεπτικών στοιχείων/, μπο

τας που εξαρτάται από την φοσικο-

λα δεν σχετίζονται με τις συγκεν
τρώσεις αυτού στο έδαφος.

ρεί να προσδιοριστεί ·ιε ειδικά πει-

χημκιές ιδιότητες και μόνο αν οι πα

ιράματα ή καλλιέργεια σε θρεπτικά

ράγοντες αυτοί επιδρούν θετικά ή

διαλύματα, Η ζωηρότητα βλαστήσε-

αρνητικά. Ό σον αφορά την ικανό

(ο: και η παραγωγικότητα εκτιμού«.-

τητα των φυτών να προσλαμβάνουν

’ τα: εύκολα μακροσκοπικοί ή με με-

θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος

ρρήσεις και

δεν μπορούν να δώσουν πληροφορί

συνήθως αυτούς του;

παράγοντες έχουν ως βάση ο: δέν

ες.

δροκ αλλιεργητές, γ ια να εκτιμήσουν
τ:ς ανάγκες των δένδρων σε λίπανΛ ,η .

0

προσδιορισμός του διαθέσιμου

αζώτου στο έδαφος, με τις γνωστέ;
μεθόδους εδαφολογικών

Οι

υπόλοιπο:

παράγοντες

αναλύσεων

είνα:

είναι πολυδάπανος, χ,ρονοβόρος και

Λίολύ δύσκολο να υπολογιστούν και

η τιμή του ισχύει μόνο γ ια τη στιγ-

8ιά£τε>ρ* η

μή

αλληλεπίδραση χυτών

που γίνεται

ανάλυση.

9 7% - 99%

θοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα

βρίσκεται υπό μορφή σύνθετων ορ

γι

γανικών ενώσεων, που δεν είναι ά
το αυτών, γίνεται διαθέσιμο με τη

2. Η φυλλοδιαγνωστική.

[ 3. Η

καλλιέργεια

σε

θρεπτικά

διαλύματα.
4.

αζώτου

μεσα διαθέσιμες στα φυτά. Τ ο άζω

I . Ο ι αναλύσεις εδάφους.
I

εδαφικού

Το

μεταξύ τους. Ο: επι/στημονικέ: μ έ
αυτό το σκοπό είναι-

του

η

Η χημική ανάλυση ολόκληρου

Του φυτού.

μικοοβιακή αποσύνθεση της οργανι
κής ουσίας,

που μετατρέπεται σε

νιτρικό κα ι αμμωνιακό. Α λλά κα ι
αυτές οι μορφές αλλάζουν πολ.ύ γρή
γορα με την χπσννίτροποίηση.

2. Α νάλυση εδ ά φ ο υ ς
I

δέσμευση

Οι αναλύσεις εδάφους γίνονται με

δειγματοληψία χώματος, από ορύγ¡ρ τ α

που ανοίγονται

στο έδαφος,

από

τη

μικροοργανισμούς,

την έκπλυση των νιτρικών μορφών
και τη νιτροποίηση ή εξαέρωσα, των
σιμωνιακών

φωσφούρσυ. Φυλλοδιαγνω-

Η περιεκτικότητα καλίου στα φύλ
λα συσχετίζεται πολύ περισσότερο
από το φώσφορο, με την περιεκτι
κότητα του εδάφους σε κάλιο. Αυτό
έδειξαν συγκρίσεις με τη φυλλοδιαγνωστική και τις εδαφικές αναλύ
σεις. Π ερ ιεκτικό τη τα του εδάφους
σε κάλιο κάτω ταυ 1,1% εμφάνισε
τροφοπενία καλιού στα φύλλα, ενώ
πάνω από

1,4%

εμφάνισε

περίσ

σεια. Η απορρόφηση καλιού από τα
δένδρα επηρεάζεται από ττ, μηχα
νική σύσταση του εδάφους και την
περιεκτικότητα αυτού σε άργιλλσ.
Γ ι ' αυτό και τα επίπεδα καλιού στα
φύλλα

διαφέρουν

σε

δένδρα

που

καλλιεργούνται σε εδάφη με διαφο
ρετική μηχανική
και

σύσταση,

ακόμη

αν τα εδάφη περιέχουν ίδιες

συγκεντρώσεις καλιού.
Η περιεκτικότητα μαγνησίου στα
φύλλα των οπωροφόρων δεν εξαρτάται μόνο από την περιεκτικότη
τα του εδάφους σε μαγνήσιο, αλλά
κα: από την περιεκτικότητα αυτού
σε

κάλιο.

Γψηλές

συγκεντρώσει;

βάθους μέχρι 150 επί γ ια τα δέν

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι

δρα. Τ α δείγματα πρέπει να είναι

η μέτρηση της περιεκτικότητα; του

ψη του μαγνησίου. Σ '

εδάφους σε άζωτο δεν αποτελεί α

περίπτωση οι

άάθε περιοχής. Σ τις ομοιογενείς ε

σφαλές κριτήριο και έτσι δεν έχει

δεν

δαφικά περιοχές λαμβάνονται 2 0 -

μεγάλη πρακτική σημασία.

ποσότητες μαγνησίου που μπορούν

αντιπροσωπευτικά του εδάφους της

καλιού ανταγωνίζονται την πρόσλη
αυτήν την

αναλύσεις

εδάφους,

είναι σε θέση να δώσουν τις

4 0 δείγματα από έκταση δέκα στρεμ

Ο: διαθέσιμες ποσότητες φωσφό

μά των, στις ανομοιογενείς περιοχές

ρου στο έδαφος μπορούν εύκολα να

σιμοποιείται

1ϊ*Ριασότεγνα. Από τα δείγματα προ

προσδιοριστούν με ειδικές μεθόδους,

για να δώσει τη σχέση καλιού προς

σδιορίζονται οι φυσικοχημικές ιδιό

που είναι διαφορετικές γ ια τα όξι

μαγνήσιο.

τητες και τα χαρακτηριστικά

του

να και διαφορετικές γ ια τα ασόε-

εδάφους στον αγρό κα; στο εργα

στούχα αλκαλικά εδάφη. Επειδή ο

σης παρουσιάζονται

φώσφορος δεσμεύεται από το έδα

σε πολλά άλλα στοιχεία.

στήριο, με ειδ ικέ: αναλύσεις.

να προσλάβουν τα δένδρα και χρη

Τ έτο ια

η

φυλλοδιαγνωστική

φαινόμενα

αλληλεπίδρα
ανάμεσα

κα:

Οι εδαφικές αναλύσεις δίνουν πο

φος και δεν μετακινείται εύκολα και

Γ ια τα υπόλοιπα μακροστοιχεία

λύτιμες πληροφορίες για τον προσ

τα οπωροφόρα έχουν την ικανότητα

χρησιμοποιείται ειδική (ΐέθοδο: προ-

41

σδιαρισμού του καθενός, με την ο

υπάρχουν και καθορίζεται ο ολοκλη

φτουν έχουν χαμηλά επίπεδα βορί

ποία εκτιμάται κατά προσέγγιση υ(

ρωμένος τρόπο;

επέμβασης με λ ι

ου, σε σύγκριση μ ' αυτούς που δεν

διαθετιμότητά

πάσματα. I I .χ. γ ια τον προσδιορ.-

πέφτουν, αν και τα φύλλα έχουν κα

σμό

νονικά.

αναφέραμε

τους.

Όπως

όμως

τε προηγούμενο κεφά

της

ααπιτούμενης

αζωτούχου

λαιο η διαθεσιμότητα αυτών επηρε

Λίπανσης, λαμβάνεται υπόψη το Ρ Η

Εκτός από τα επίπεδα των θρε

άζεται από πάρα πολλούς παράγον

του εδάφους, η περιεκτικότητα αυ

πτικών στοιχείων στα φύλλα μεγά

αυτούς μπορούν

τού σε '/ούμο και οργανική ουσία,

λη σημασία, όπως αποδείχτηκε τε

να εκτιμιθούν με τις αναλύσεις εδά

ο τρόπος καταπολέμησης των ζ ιζ α 

λευταία, έχει κα ι η σχέση ορισμέ

φους, ενώ άλλοι δεν μπορούν να εκ-

νίων και ο χρόνο; εφαρμογής της

νων στοιχείων που δρούν ανταγωνι

τιμηθαύν κα ι στην περίπτωση αυτή

λίπανσης. Γ ια το Ιν και Μβ, λαμόά

στικά ή συνεργιστικά μέσα, στο φυ

περοτιμάται η φυλλοδιαγνωστική.

νετα: υπόψη η περιεκτικότητα του

τό. όπως π.χ. η σχέση Ν /Κ που

0 γεωπόνος καθώς και ο δενδρο-

εδάφους σε ά,ριλλο και η μηχανική

πρέπει να είναι 1,50/1 ,7 5 , η σχέση

κάλλιεργητής πρέπει να γνωρίζουν

σύσταση αυτού.· Γ ια το Ρε η πθρι-

K /M g και πολλών άλλων. Οι σχέ

τες. Μερικοί

απ’

ο.

ότ: τα αποτελέσματα των εδαφικών

εκτικότητα του εδάφους σε Οβ, ί .

σεις μελετούνται τελευταία γ ια

αναλύσεων είναι μόνο βοηθητικά-για

λ.π.

προσδιοριστεί ποιες είναι οι κανονι

την κατά προσέγγιση εκτίμηση της
θρεπτικής κατάστασης του εδάφους.

I I ανάλυση των φύλλων δεν μπο
ρεί να

βοηθήσει

που εμφανίζονται

3. Φ υλλοδιαγνω στική
Η ανάλυση φύλλων ή φυλλοδια-

στην περίπτωση
προβλήματα

σε

κές γ ια κάθε είδος οπωροφόρου.
Η

φυλλοδιαγνωστική μπορεί να

βοηθήσει

ακόμη για

την έγκαιρη

διάφορα όργανα των δένδρων, όπιο;

πρόγνωση τροφοπενιών και την αν

καρποί, καρποφόρα όργανα, οφθαλ

τιμετώπισή τους.

γνωστική γίνεται σε δείγμα 100 -

μοί, άνθη

στις περιπτώσεις

I I καλλιέργεια σε θρεπτικά δια

150 φύλλων τα οποία λα*ιβάνοντα;

αυτές πρέπει να γίνονται αναλύσεις

λύματα κ α ι η ανάλυση ολοκλήρου

από όλη την κόμη των δένδρων, το

των οργάνων που εμφάνισαν το πρό

του

πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου

βλημα. π χ. στην καρπόπτωση της

για πειραματικούς σκοπούς και σ*

και

ποικιλίας

ειδικές περιπτώσεις, που δεν ενδια

από αντιπροσωπευτικά δένδρα

του οπωρώνος. Τ α φύλλα πρέπει να

κ.λ.π.

Τοςαε

της

αμυγδαλιάς

διαπιστώθηκε ότι οι καρποί που πέ

φυτού χρησιμοποιούνται

μόνο

φέρουν τον δεν&ροκαλλιεργητή.

είναι υγειή. πλήρως αναπτυγμένα,
να λαμόάνονται από το μέσο των ε
τήσιων βλαστών και όχι από καρ

Η «κοινή» ορ γά νω σ η σ τ ο ν τ ο μ έ α τω ν μήλω ν
Συνέχεια αϊτό τη σελίδα 39

ποφόρα όργανα του δένδρου.
Τ α δείγματα φύλλων αναλύονται
σε

ειδικά

εργαστήρια με

Το σύστημα της τιμής αναγωγής στα φρούτα και λαχανικά στην ΕΟΚ

ειδικές

μεθόδους, και προσδιορίζεται η πε

ε λ ά χ ισ τ η τ ι μ ή

εισ α γ ω γή ς

ριεκτικότητα σε όλα τα θρεπτικά
στοιχεία. Τ α επίπεδα, των θρεπτι
κών στοιχείων στα φύλλα του κάθε
είδους οπωροφόρου είναι γνωστά και
διαβαθμίζονται ως εξής:

ε i σ α γ ω γ ικ ό ς δασμός
τ ιμ ή
αναγω γής

Μειωμένη
α ν τ ι σ τ α θ μ ι σ τ ι κ ή ε ισ φ ο ρ ά

ποσότητα, κάτω από την οποία εμ
φανίζονται ελλείψεις, κανονική πο
σότητα και αυξημένη ποσότητα, πά
νω από την οποία εμφανίζονται πε

•τ ιμ ή
προσφοράς 1

ρίσσειες. Περισσότερα στοιχεία για
κάθε

είδος

οπωροφόρου

δίνονται

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

στσ/ πίνακα 3.
Σ τη ν περίπτωση απόκλισης των
θρεπτικών στοιχείων από τα κανο
νικά

επίπεδα, λαμβάνονται υπόψη

οι εδαφικές αναλύσεις και με

το

συσχετισ’ΐό των δυο αναλύσεων α ξι
ολογούνται τα δεδομένα, επισημχΐνονται τα ιδιαίτερα προβλήματα, αν
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1. *Η κατάσταση της^ Γεωργίας
στην Κοινότητα». Εκθέσεις 1986,
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2. «Η Οργάνωση της Αγοράς των
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Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων, 1986
4. «Η κοινή γεωργική πολιτική και
η αναμόρφωσή της». Ευρωπαϊκά
κείμενα, 1986.
5· «Η κοινή γεωργική πολιτική για
την δεκαετία του '90». Ευρωπαϊ
κά κείμενα 1989.
6. H AR RIS S W IN BA NK W IL K IN 
SON «TH E FOOD A N D THE
FARM P O L IC IE S OF T H E EU
ROPEAN C O M M U N IT Y » 1983.

ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΝ

Του Α σ τερ ιού Σιμώνη
Δ ) ν τ ο ΰ Ινσ τιτο ύ το υ Ε δα φ ολογία ς

Θ εσ )νίκ η ς

θησης γνωστής ως πικρή κηλίδωση,

με το ρεύμα διαπνοής. Πλήρης έλ

ράγοντες που καθορίζουν τη διαθέ

που χαρακτηρίζεται

κηλίδες

λειψη ασβεστίου σπάνια συμβαίνει

σιμη >·:σ τα φυτά ποσότητα του α-

φαιού χρώματος στο εξωτερικό και

στα εδάφη, συνήθως τα πιο πολλά

.σδεστίου είν α ι:

εσωτερικό των καρπών που προέρ

ανόργανα εδάφη είναι πλούσια σε

Η ποσότητα του εναλλακτι

χονται από θραύση ιστών. Οι καρ

διαθέσιμο ασβέτσιο

κού ασβεστίου που υπάρχει.

ποί αυτοί χαρακτηρίζονται οπτό μι

λευταία 20 χρόνια, πάντως, ένας ο

Ο βαθμός κορεσμού του συμ

κρή

Οα ( < 200

λοένα και μεγαλύτερος αριθμός φυ

πλόκου εναλλαγής με ασβέ

ΡΡπι στην ξηρά ύλη) και συχνά α 

σιολογικών ανωμαλιών στα φρούτα

στιο.

πό μεγάλη

και λαχανικά, που προκαλούνται α

Ο τύπος των κολλοειδών του

Π^- Μ περιεκτικότητα

των μήλων

πό μια ανεπαρκή θρέψη με ασβέ

εδάφους και

σε ασβέστιο εξαρτάται από την έν

στιο έχει παρατηρηθεί. Στην τομά

Οι σπουδαιότεροι εδαφικοί πα

1 —
2. —

3. —
4. —

οστό

περιεπτικότητα

περιεκτικότητα Κ και

Κατά τα τε

ποσότητα

ταση της διαπνοής γ ια τί το ασβέ

τα και καρπούζι η ανωμαλία είναι

των συμπληαρωματικών ιόν

στιο μεταφέρεται προς τον καρπό

γνωστή ως «ξηρή κορυφή», στο σέ

των που είναι προσροψημέ-

σχεδόν αποκλειστικά με το ρεύμα

λινο ως «μαύρη

να στο εδαφοσύμπλοκο του

της διαπνοής. Ό τ α ν η ταχύτητα εί

μαρούλι ως «κάψιμο κορυφής».

εδάφους.

Η

φύση

και

η

καρδιά» και στο

ναι επαρκής, και με την προϋπόθε

Η απαιτούμενη ποσότητα κατά

Η περιεκτικότητα σε ασβέστιο

ση ότι η πρόσληψη ασβεστίου από

στρέμμα από τα διάφορα υλικά α-

ίων διαφόρων εδαφικών τύπων ποι

τις ρίζες δεν παρεμποδίζεται, ο ε

σβέστΜσης (γνωστόν με το γενικά

κίλλει σημαντικά, ανάλογα με το

φοδιασμός των μήλων με ασβέστιο

όνομά άσβεστος) για να ανεβάσου

μητρικό υλικό από το οποίο προήλ

είναι ικανοποιητικός. Επειδή το α

με το ρΗ του

θε το έδαφος και το βαθμό κατά

σβέστιο κινείται

κατά προτίμηση

στην άριστη περιοχή, που γ ια το

τον οποίο η αποσάθρωση και έκ-

προς τα σημεία έντονης αύξησης,

σύνολο σχεδόν των κοινών καλλιερ

Ττλυση έχουν επηρεάσει την ανάπτυ

υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ

γειών είναι μεταξύ 6,5 — 7,0, κα

ξή του. Εδάφη που προήρθαν από

ετήσιων βλαστών και αποθευτικών

θορίζεται μετά από ειδική ανάλυση

ασβεστόλιθους είναι συνήθως πλού

ιστών γ ια ασβέστιο και σαν συνέ

του εδάφους (καμπύλες ογκομέτρη

σια σε ασβέστιο

Τ α εδάφη αυτά

πεια του ανταγωνισμού αυτού, εί

σης). Η ποσότητα αυτή της ασβέ

•περιέχουν συχνά

στου δεν εξαρτάται μόνο από την

εδάφους (Εικ.

1)

10— 20 % ασβέ

ναι η έλλειψη ασβεστίου στους καρ

στιο. Το επιφανειακό στρώμα των

πούς. Ο ανταγωνισμός αυτός μπο

τιμή του ρΗ αλλά και από το πο

εδαφών που προήρθαν από ασβεστό

ρεί να προκληθεί από ισχυρή αζω-

σοστό και το είδος της αργίλλου,

λιθους μπορεί να περιέχει λίγο α

τούχο λίπανση και εδώ βασίζεται η

καθώς και από την ποσότητα της

σβέστιο, στις περιπττώσεις που η

παρατήρηση ότι ανωμαλίες που ο

οργανικής ύλης (δηλ. οστό τη ρυθμι

ίκπλυση είναι μεγάλη (υγρές περι-

φείλονται στο ασβέστιο επιτείνον

στική ικανότητα του εδάφους). Πολ

ρχές). Π αλαιά εδάφη ισχυρό απο-

τα ι με ισχυρή αζωτούχο λίπανση. Ο

λές φορές εδάφη

σαθρωμένα και εκπλυμενα κάτω α

ψεκασμός με άλατα ασβεστίου γ ια

χρειάζονται διαφορετικές ποσότητες

ϊτό υγρές συνθήκες, περιέχουν, γε

την θεραπεία της πικρής κηλίδωσης

ασβέστου γ ια να ανεβεί το ρΗ τους

νικά, μικρές ποσότητες ασβεστίου.

γενικά, δεν είναι επιτυχής αφού το

στην άριστη τιμή. Εξάλλου, προσ

(Γενικά, περιοχές με υγρό κλίμα, χα

ασβέστιο ακινητοποιείται στα φύλ

θήκη στο έδαφος ποσότητας ασβέ

ρακτηρίζονται από

λα. Η χορήγηση γύψου και άλλων

στου μικρότερης

ΤΓτίου, εξαιτιας της μεγάλης του δι

αλάτων ασβεστίου απ ότο έδαφος εί

χρειάζεται δεν θα ανεβάσει το ρΗ

αλυτότητας, που οδηγεί στην τελι

ναι πιο αποτελεσματική, γ ια τί η με

στην επιθυμητή τιμή και δεν έχου

κή απομάκρυνσή του από το έδα

γαλύτερη ποσότητα ασβεστίου των

με την αναμενόμενη ωφέλεια.

φος. Αντίθε τα σε ξηρό κλίματα το

φύλλων φθάνει σ’ αυτά από τις ρίζες

έλλειψη ασβε-

με το ίδιο ρΗ

απ’

αυτήν που
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ανθρακικό ασβέστιο είναι ελάχιστα
διαλυτό, γι' αυτό και τα εδάφη των
περιοχών αυτών είναι πλούσια σε
ασβέστιο.
ι

Στις μηλιές έχει μεγάλη σημα

ιι,σ
ε 3εο3

ν----

ασβέστωση

σία ο κανονικός εφοδιασμός των μη
λών με ασβέστιο γ ια να εμποδιστεί
ή εμφάνιση μιας μεταβολικής πά

II, πο.
/ .·>

-» II ο

Εικ. 1. Πώο μειώνεται η οΕύτητα του εδάφουι: με την οαβρστωσπ.
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1

ΔΕΝΤΡΟΚΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συνεργισμός και ανταγωνισμός θρεπτικών στοιχείων

1.

Η α λλη λοεπ ίδ ρ α σ η τω ν θρ επτίκ ώ ν σ το ιχ είω ν

ζουμε, εκ των προτέρων το υφιστά
μενο καθεστώς

του εδάφους, από

πλευράς θρεπτικών

στοιχείων, μη

χανικής σύστασης του εδάφους, ΡΗ
κλπ.

π ^ ΐ Γ 10

— Τ α θρεπτικά στοιχεία που υ
πάρχουν στο έδαφος δεν είναι πάν
τοτε διαθέσιμα γ ια να απορροφηθούν από τα ριζικά τριχίδια των ρι-

Τ ου Οδυσ. Ν τινό π ο υ λο υ
ζών. Αυτά μπορεί να βρίσκονται σε
αδιάλυτη

μορφή,

αδρανοποιημένα

στο έδαφος. Μπορεί να παρεμποδί
ζεται η ποόσληψή τους από κάποιο
άλλο στοιχείο.

Τ α θρεπτικά στοι

χεία μπορεί να ανταγωνίζονται με
ταξύ τους ή και να συνεργάζοντα
κατά κάποιο τρόπο. Επομένως πρέ
πει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων
γ ια το συγκεκριμένο χορηγούμενο
λίπασμα τις πιθανές επιδράσεις που
θα έχει θετικές ή

αρνητικές στην

πρόσληψη των άλλων στοιχείων.

(ΝΙ

—

Η ανισόρροπη τροφοδότηση

των δέντρων με θρεπτικά στοιχεία
............. ..........

Συνεργισμός

■

Ανταγωνισμός

■—

όταν αυτά υπάρχουν στο έδαφος σε
αρκετή ποσότητα, χειροτερεύει την
κατάσταση με αποτέλεσμα να δρ-

Τ α φυτά και Φυσικά τα δέντρα

φυσικό όταν βρίσκονται σε μ ία αρ

μιουργούνται

γ ια να «τραφούν» και να «αναπτυ

μονική σχέση και αναλογία μεταξύ

πενιών ή περίσσειας. Η αλληλοεπί

χθούν» έχουν ανάγκη αττό διάφορα

τους. Ό τ α ν ένα θρεπτικό στοιχείο

δραση των θρεπιτκών στοιχείων που

θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφο

ελλείπει

ρο, κάλι, σίδηρος,

ασβέστιο, μα

ται δυσμενώς η λειτουργικότητα του

και τον συνεργισμό, μπορεί να οδη

γνήσιο κλττ.). Ό λ α είναι απαραί

δέντρου. Σ ' αυτές τις περιπτώσεις

γήσει σε έλλειψη

τη τα , ανεξάρτητα εάν τα χρειάζον

είναι έκδηλα τ α συμπτώματα της

την αυξημένη

ται σε μεγάλες ή μικρές ποσότητες.

ανωμαλίας (μικροφυλλίες, μεταχρω

στάσιες όχι επιθυμητές .

ή περισσεύει,

επηρεάζε

Ο κάθε δενδροκαλλ ιεργητής

ματισμοί φύλλων, μικροκαρπίες, κ τ

έχει χρέος να προσθέτει στο έδα

χεκτική ανάπτυξη βλαστών κλπ .).

—

προβλήματα τροφο

εκδηλώνεται με

τον ανταγωνισμό
ιχνοστοιχείων ή

προσρόφηση, κατσ-

"Ας πάρουμε με την σειρά τα
θρεπτικά στοιχεία:

1. Ά ζ ω τ ο .

φος όλες τις απαιτούμενες ποσότη

Τα

τες θρεπτικών στοιχείων (λιπ άσ μα

στοιχείων, γίνονται τόσο έντονα, ά*

πεδα αζώτου

τ α ) γ ια να καλυφθούν οι άμεσες και

σον η έλλειψη ή περίσσεια των στοι

τις κύριες αιτίες τροφοπενιών διαφο
ρετικών στοιχείων

συμπτώματα

των

θρεπτικών

υία από

οι μελλοντικές ανάγκες. Η λειτουρ

χείων βρίσκονται

γικότητα των φυτών φθάνει σε άρι-

στάδιο.

στο σημείο, όταν υπάρχουν όλα τα

(θεραπεία) δεν είναι οπλή υπόθε

ρου) Οιι (χαλκού), Β (βορίου) κλπ

θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος και

ση. Κατ’ αρχήν πρέπει να γνωρί

Σ ε περιπτώσεις που παοατηρεί-
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σε προχωρημένο

Τ α υψηλά επί

αποτελούν

Ηλύση του προβλήματος

του Κ

(καλιο ύ),

και ειδικότερα
Ζη

(ψευδαργύ

με ε

ματα τροφοπενίας ψευδαργύρου εμ

¡|»ία άφθονη χορήγηση αζώτου μπο

π ιτυχία το 0 8 (ασ β έσ τιο ). Γ ι’ αυ

φανίζονται όταν υπάρχει υψηλή πε

φ α ι έλλειψη στοιχείου, ιδίως καλιού,

(Μαγνήσιο)

ανταγωνίζονται

ρεί να αυξήσει την βλάστηση και

τό η καλιούχος λίπανση ενδείκνυ-

ριεκτικότητα του εδάφους ή του δέν

^ταυτόχρονα τα φαινόμενα της τρο-

ται να γίνεται μετά την συγκομιδή

τρου σε φωσφόρο και υψηλή περιε

,φοπενίας, με αποτέλεσμα να χειρο-

των μήλων.

κτικότητα του δέντρου σε άζωτο.

τερ-ύε: η κατάσταση.
Γενικά η πεοίσεια αζώτου οψιμίζει την ωοίμανση των καρπών. Αν
τίθετα η τροφοπενία

αζώτου επι

σπεύδει την ωρίμανση των καρπών,
κάτι το επιθυμητό σε μερικές περιτττώσεις, όταν

τα πρώιμα φορτία

5. Σ ίδηρος.

Η μεγάλη περι

εκτικότητα του εδάφους
στιο προκσλεί

σε ασβέ

χλώρωση των φύλ

λων, λόγω δεσμεύσεως του σιδήρου

7. Ν άτριο

Τ α φυτά δεν προσ

λαμβάνουν μόνο θρεπτικά στοιχεία
που είναι απαραίτητα,

αλλά κα.

άλλα στοιχεία που δεν χρειάζονται
ή ακόμα και επιβλαβή όπως το Νά

(Ρ ε) οπτό το ασβέστιο.

τριο (Ν α ) με αποτέλεσμα να προ-

6. Ψ ευ δ ά ρ γ υ ρ ο ς.

Συμπτώ

καλούνται τοξικά φαινόμενα.

που φθάνουν στην αγορά πετυχαί
νουν υψηλές τιμές.

2. Φωσψόρος. Η επιφανει
ακή λίπανση με φωσφορικά λιπά
σματα έχει αρνητικές

επιπτώσεις

στα δέντρα. Διότι έτσι κι αλλοιώς,

Τ ο α σ β έ σ τ ιο ν

δεν είναι διαθέσιμο στα ριζικά τριχίδ ια των ριζών, αφού καθηλώνεται

μωνία (1 6 — 20— 0 ) και 2 0 — 10—
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στο επιφανειακό στοώμα του εδά

Αντίθετα, προσθήκη μεγαλύτε

φους. Χωρίς να έγουυε ωφέλεια προ

ρης ποσότητας ασβέστου δηλ. «υ-

μωνία και η ουρία που κατά την νι-

καλεί ζημιές (τροφοπενίες), με την

περασβέτωση», θα ανεβάσει το ρΗ

τροποίησή τους αυξάνουν την οξύ

δέσμευση βαρειών μετάλλων και κυ

σε μεγαλύτερη τιμή

τητα του εδάφους

ρίως του Ρμ (Σιδήρου), του Ζη (ψευ

(πολύ πιο εύκολα μάλιστα σε εδά

αυτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί

δαργΰρου) και Μη (Μ αγγανίου).

φη με μικρή ρυθμιστική ικανότητα,

ται η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία

της άριστης

0 ) η νιτρική αμμωνία, η άνυδρη αμ

(Ε ικ. 2 ) . Αντί

Κ ά λ ι . Η έλλειψη καλιού πα-

όπως τ α αμμώδη), ελαττώνοντας έ

(σαν βασικό επιφανειακό λίπ ασμα),

ορυσιάζεται σε μεγάλη συχνότητα

τσι τη διαλυτότητα πολλών θρεπτι

όπως επίσης και το αραιό υπερφω

σε αμμώδη εδάφη και σε περιπτώ

κών στοιχείων και κυρίως μικροστοι

σφορικό (0 — 21— 0 ). Η προσθήκη

σεις που γίνεται μεγάλη χρήση Ν

χείων, με αποτέλεσμα τη δημιουρ

στο έδαφος της ασβεστούχου νιτρι

(άζω το).

γ ία σχετικών ελλεΐώεων σ τα φυτά.

3

Τ α κακώς αεριζόμενα εδάφη που
περιέχουν υψηλό ποσοστό πολύ λε
πτών μορίων αργιλίου, είναι δυνα
τόν να μην είναι σε θέση να προμη
θεύσουν στα δέντρα αρκετό κάλι, έ
στω και αν περιέχουν μεγάλες πο

Σ τα όξινα

εδάφη ( ρ Η < 5 ,5 ,)

κής αμμωνίας δεν αντικαθιστά την
ασβέστωση του εδάφους, αλλά α

ασβέτωσή

πλώς παρεμποδίζει τη χειροτέρευ

τους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποι

ση της οξύτητάς του ή βοηθάει στη

ούνται λιπάσματα

ακόμα και

μετά

την

που αυξάνουν

διατήρηση του ρΗ που έχει διορθω

την οξύτητα του εδάφους όπως π.χ.

θεί με την ασβέτωσή για μεγαλύ

η θειΐκή αμμωνία, η φωσφορική αμ-

τερο χρονικό διάστημα.

σότητες απ’ αυτό.
Οι ανάγκες των δέντρων σε κά
λι είναι ανάλογες με την χρησιμο
ποίηση (κατανάλωση) του αζώτου.
Η

αφθονία αζώτου επιτείνει συνή ·

θως την' τροφοπενία καλιού, πιθανόν

ν" 3 +

βακτήριο
3 02 ------- )

2 ΝΟ. +

6 Η
Οξύτητα

διότι το άζωτο αυξάνει την βλάστη
ση και συνεπώς αυξάνει τις ανάγ
κες σε κάλι.

4. Α σ βέσ τιο.
σβεστίου

δημιουργεί

πούς αρκετές

Η έλλειψη α
στους καρ

φυσιολογικές παθή

σεις (πικρή κηλϊδωση στα μήλα).
Βρέθηκε ότι το Κ (κ ά λι) και το Μα

Εικ. 2. Μετασχηματισμοί Ν στο έδαφοι: που προκαλούν την οξύτητα.
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ Μ Ε Τ Η Ν ΜΕΘΟΔΟ Τ Ο Ν Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Ω Ν

Α'
α . Ζ η μ ι έ ς . Η κχρτόκαψχ της
μηλιάς είν» . ο σοβαρότερος εχθρός
των γιγαρτοκάρπων. Είναι γνωστέ;

Π Ρ Ο Ε ΙΔ Ο Π Ο ΙΗ Σ Ε Ω Ν

κτικό και μέσα σ’ αυτό περνάει την

καρπό και θα συνεχίσουν το φθο

δύσκολη περίοδο του χενιώνα. Τ ην

ροποιό τους έργο,

άνοιξη, ·ιε τις πρώτες ζέστες

(Α 

σάρκα του καρπού. Ό τ α ν ο προ

σταματάει η διά-

νύμφες ολοκληρώσουν την ανάπτυ

πρίλιος - Μάιος)

ξή τους, εξέρχονται από τον καρπό

οι ζημιές που προξενεί η προνύ]ΐφη
( σκουλήκι)

τη ;

καρπόκαψας στα

και προοδευτικά φθάνουν στον λαι

Του ιΟδ. Ν τινόπ ου λου

μό του δέντρου, όπου κάτω από τις

μήλα. αχλάδια, καρύδια (θερινή πε
ρίοδο;)

και κυδώνια

(φθινοπωρνιή

περίοδο;) , όταν δεν γίνονται οι α

παύση της προνύμφης και εξελίσ
σεται

μεταμορφούμενη

σε νύμφη

ναγκαίοι ψεκασμοί προστασία; της

(χρυσαλίδα) . Ακολουθεί το

πα-ραγωής. Ο ι προσβλημένοι καρποί

του ακμαίου εντόμου

στάδιο

(πεταλούδα) .

χάνουν την εμπορική τους αξία.

Η εμφάνιση των

β. Μ έθοδοι κ α τ α π ο λ έ
μησης. Α γ ρ ο τ ικ έ ς π ρ οει
δοπ οιή σ εις. Π αλιό τέρα, η αν

σωστά η έξοδος των ακμαίων από

τιμετώπιση της καρπόκαψας, όταν
δεν είχε μελετηθεί η βιολογία της,
γινόταν με ψεκασμούς που κάλυπταν
συνεχώς τους καρπούς, από τον σχη
ματισμό τους, ως την συγκομιδή. JI
μέθοδος αυτή είναι δαπανηρή

και

απαιτεί πολλές επε-,ιβάσει; κάθε 10
— Ιό — 2 0 μέρες, ανάλογα με

την

χποτελεσματικάτητα του φαρμάκου.
—

ακμαίων. ή πιό

τα οιαχειμαστήρια, πραγματοποιεί
ται

στην περιοχή του Ινστιτούτου

Φυλλβοόλων

Δένδρων, σε γενικές

γραμμές κατά το·/ μήνα Μάιο. Δια
πιστώθηκε ότι ο μεγαλύτερος αρι
θμός των εξερχομένων ακμαίων (διαχειμάζο’υσα πρώτη γενεά) εμφανί
ζεται στο διάστημα μεταξύ 2 0 — 26
Μαίου. Τ α ακμαία πετούν μόνο τη
νύχτα και διανύουν μία απόσταση
7 0 0 — 8 0 0 μ.

ζευγάρωμα

φλούδες φτιάχνουν το βομβύκιο κλπ.
Ύστερα από την ίδια διαδικασία
των μεταμορφώσεων που αναφεραηε
προηγουμένως θα

ε^ιφανισθούν τα

ακμαία

(πεταλούδες) της επόμενη:

γενεάς

(δεύτερη). Τ α

πρώτα ακ

μαία της δεύτερης γενεάς (τα πιο
πρώιμα) ε,μφανίζονται από τα τέλη
Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου στην περι
οχή του

Ινστιτούτου

Φυλλοβόλων

Δένδρων

δ ) Υ π ολογισμ ός το υ πρώ
το υ ψ εκασμού. Ύστερα από έ 
ρευνα, διαπιστώθηκε ότι

ένας ψε

κασμός θεωρείται αρκετός για
καταπολέμηση της

την

πρώτης γενεά;

(δ.αχειμάζουσα). Ο ψεκασμό; αυ

— Τ α θηλυκά ακμαία, μετά το

Τελευταία σ’ όλες τις προ

ηγμένες χώρες εφαρμόεται η μέθο-

τρώγοντας την

γεννούν τα αυγά τους

τό; φέρνει ικανοποιητικά αποτελέ
σματα, αρκεί

να πραγματοποιηθεί

οος των αγροτικών προειδοποιήσε

από ένα στην επάνω επιφάνεεα των

στην κατάλληλη ημερομηνία και το

ων. Με τν( μέθοδο αυτή οι ψεκασμοί

φύλλων, που βρίσκονται κοντά στα

ποθετείται στην περίοδο που εμφα

γίνονται στην κατάλληλη εποχή και

καρπίδια

νίζονται

(συνή[θως)

ή ακόμα και

οι περισσότερε;

πεταλού

ύστερα από πρόγνωση του κινδύνου

στα καρπίδικ. Ο ι μόλις εκκολαπτό

δες της καρπόκαψα-ς (2 0 — 25 Μα-

προσβολής από την προνύ^ιφη (σκου

μενες προνύμφες (μήκος 2 χ ιλ . πε

!ου περίπου γ ια το Ι . Φ . Δ .Ι.

λ ή κ ι) . Με τους ψεκασμούς, οι καρ

ρίπου)

ποί δεν καλύπτονται συνεχώς με ' j

και εισχωρούν

έρπουν προς τα

εντομοκτόνο, παρά μόνο επί όσο χρό

το άνοιγμα του κάλυκα ή στο ση

νο υπάρχει κίνδυνος προσβολής. Λ ί

μείο επαφής δύο γειτονικών καρ

γοι, λοιπόν, ψεκασμοί, αλλά αποτε

πών. Οι προνύμφες

λεσματικοί.

ψχς

Υ ) Η καρπόκαφα τ ο ν χ ε ι

μώ να και τ η ν ά νο ιξη .

ψα την βρίσκε: κανείς, πάντοτε υπό
(σκουλήκι)

στο

λαιμό των δέντρων, κάτω από τις
φλούδες ή σε στοές που άνοιξαν δι
άφορα ξυλοφάγα έντομα, ή και στο
έδαφος. Η προνύμφη

υφαίνει ένα

βομβύκιο (κουκούυλι) αρκετά ανθε
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της καρπόκα-

τρώγοντας και μεγαλώνοντας

φθάνουν στο κέντρο τσυ καρπού στο
χώρο των σπερμάτων.

Τ ην

περίοδο του χειμώνα, την καφπόκαμορφή προνύμφη:

καρπίδια

μέσα σ’ αυτά απο

Η προστασία τω ν καρ
πώ ν σ υνίστα ται σ τη ν κά
λυψή τ ο υ ς μ ε κ άποιο κα
τά λλη λ ο ε ν τ ο μ ο κ τ ό ν ο τη ν
π ερ ίοδ ο που π ρ ο β λ έ π ο υ 
μ ε τ η ν π ρ οσ β ολή . Είναι
χυτονότητο,

όσες

προνύμφες

δε,·

δηλητηριαστούν, θα τρνπήαουν τον

Είναι
εύ κ ο λ ο να προσ διορίσ ει κα
ν ε ίς τ η ν η μ ερ ο μ η νία επ εμ β ά σ εω ς ο ε μια π ερ ιο χ ή , άν
λ ά β ε ι υπ’ όψη το μ έ γ ε θ o c
τω ν καρπιδίω ν τω ν ποικιλι
ώ ν Γ κ ό λ ν τ ε ν Ν τελίτσ ιους
και Σ τά ρ κ ιν Ν τελίτσ ιους.
Ψ εκ ά ζει κ α ν ε ίς σ τη ν σ υ γ 
κ εκ ρ ιμ ένη π ερ ιο χ ή ότα ν
τα καρπίδια τω ν ανα<ρερομ έ ν ω ν ποικιλιώ ν αποκτή
σ ο υ ν το μ έ γ ε θ ο ς το υ μ ι
κρού καρυδιού. Ο ψεκα
σ μ ό ς φυσικά θα π ερ ιλ ά β ει
ό λ ε ς τις π οικ ιλ ίες α χλα δ ι
ά ς και μη λιάς που έ χ ο υ ν
καρπό.

Σύντομη περιχραφά του εντόμου - βιολογικός κύκλος
δάιλλεται από κύκλο με χαλκόχρο

χιλιοστά περίπου, και όταν ολοκλη

χρωματισμό σκοτεινό. Έ τσι ξεχωρί

ρώσει τα πέντε

ζει η κα-ρπόκαψα

της. φθάνει στα 18— 20 χιλιοστά.

της μηλιάς από

διαδοχικά στάδια

καρπό κάψε:

Ο χρωματισμός στην μικρή ηλικία

(Βλέπε σχήμα Ι α και το βέλος που

είναι ασπρουδερός και όταν μεγαλώ

δείχνει την κηλίδα) .

σει γίνεται κοκκινωπός - ροζέ σε

τις άλλες συγγενικές

διάφορες αποχρώσεις.
2 =

Α Γ Ρ Ο . Αυτά είναι σχεδόν

κυκλικό, πεπλατυσμένο

κεφάλι

και στρογ

γυλό στο κέντρο του. Έ χ ε ι διάμε
τρο 1 χιλιοστό

Το

παραμένει σκούρο καστανό.

περίπου. Στην αρ

χή το αυγό είναι άσπρο θαμπό κα:
μετά από 2 — 3 μέρες

(βλέπε 2α)

παρουσιάζει εσωτερικά ένα δακτύ
λιο κοκκινωπό. Πρόκειται για την

4

πε: κανείς το μαυριόεοό κεφάλι τη ;
ποονύμφη; που θα εξέλθει από το

(χρυσαλίδα)

καστανό βαθύ. Το μήκος φθάνει τα
10— 12 χιλιοστά. Περιβάλλεται α
πό κουκούλι (βομβύκιο) κατάλληλα
πλεγμένο από την προνύμφη.
1β

σχηματ.ιζόμενη μικρή προνύμφη. Ο
λίγο πριν από την εκκόλαψη, βλέ

— ΝΓΓΜΦΒ

Εχει χρώμα καστανό κίτρινο έω:

1γ =

Μετά την νύμφη εμ

φανίζεται ξανά η πεταλούδα

(ακ

μαίο) και έτσι κλείνει ο βιολογικό:
κύκλος του εντόμου, η μία γενεά.
Η καρπόκαψα της μηλιά: στις

αυγό.

μεν πεδιάδες και γενικά στα ζεστά
(σκουλήκι) .

μέρη συμπληρώνει 3 γενεές, στις δε

Η νεογέννητη προνύμφη που εξέρ

τ,μεορεινές και ορεινές περιοχές 2

χεται από το αυγό, έχει μήκος 1,5

γενεές.

3 =

ΠΡΟ ΝΓΜ Φ Η

Δ ε ν δ ρ ο κ ο μ ικ έ ς ειδ ή σ εις

.

Η καρττόκαψα της μηλιάς

δ Ρ Ε Γ Γ ΙΕ β ΙΑ

=

(Ε Λ -

Έ Α ΪΙΡ Ο Ο Α Ρ & Α

ρ Ο Μ Ο Ν Ε ΙΧ Λ Ε) είναι λεπιδότετεύμ.

Ϊ

ανήκε:

> Κ Τ Ι\ΙΓ ΙΙλ Α ΐΕ .

στην

οικογένεια

Τα

διαδοχικά

¿ο.α τον βιολογικού κύκλου του
ιό',εου είναι τα εξής: 1) ΙΙετα λούϊ α . 2)

Αυγό. 3)

ύ,κι. 4)

Νύμφη

Π,σονύμφη (σκου(χρυσαλΐδα)

κα:

τη συνέχεια και πάλι πεταλούδα.

1) Αραίωμα τω ν μήλω ν
μ ε χημικά μ έσα. Στην περί

ROW SW E E T ) .

πτωση που παρατηρείται υπερβο

κάψιμο»

λική καρπόδεση, κρίνεται αναγκαίο

δημιουργήθηκε στον Καναδά και εί

κιλία αχλαδιάς

Ανθεκτική ποι

στο «βακτηριακό

Είναι ποικιλία αξιόλογη,

το αραίωμα των μήλων. Το αραίω-

ναι ανθεκτική στην παραπάνω ασθέ

μα των καρπών με το «χέρι» είναι

νεια. Λεπτομέρειες στο επόμενο τεύ

δαπανηρό, και δεν γίνεται εγκαί

χος·

ρως. Την λύση του προβλήματος
την δίνουν, οι

ειδικές

αραιωτικές

ουσίες των καρπών. Μπορεί ο μη

3) Κ αταπολέμηση τη ς
βα μβα κά δα ς τη ς μηλιάς. Η

λοκαλλ ιεργητής να χρησιμοποιήσει

6αμ6ακά£α της μηλιάς γνωστή ως

το Σεβιν 85% . Ψεκάζει, κυριολεκτι

αιματόψειρσ, είναι μία αφίδα. Έ χ ει

κά λούζει, τις μηλιές με το παρα

την ιδιότητα να εκκρίνει από το σώ

πάνω σκεύασμα σε αναλογία ένα

μα της πολυάριθμα άσπρα νημάτια

Π Ε Τ Α Λ Ο Γ Λ Α . Η πεταλού-

χιλιόγραμμο σε ένα τόννο νερό. Η

κηρώδη, τ α οποία και την προστα

έχει άνοιγμα φτερών 18 — 2 0

επέμβαση θα πραγματοποιηθεί ό

τεύουν. Κατά την βλαστική περίοδο

ιλιοστά. Ο χρωματισμός το)ν φτε-

ταν το κεντρικό καρπίδιο της κάθε

(όη/οιξη - φθινόπωρο) τα εντομοκτό-

ν είναι τεφ,ρός. Τ α μπροστινά φτε

ταξικαρπίας έχει αποκτήσει «σημε

να Κιλβάλ ( K IL V A L ) και το Φολι-

1 =

ρινή διάμετρο γύρω στα 12 χιλιο

μάιτ ( FOL I M A T E ) κρίνονται ως πο

‘ στάνές, μικρές γραμμές κα: ταΐ-

στά- Η

λύ αποτελεσματικά. Οι πυρεθρϊνες

ετ. Κοντά δε στην εξωτερική πα-

να είναι αντιπροσωπευτική.

φή, υπάρχει μ ια μεγάλη κηλίδα

πε λεπτομέρειες τεύχ.).

φέρουν πολυάριθμες

εγκάρσιες,

που μοιάζει σαν μάτι, η οποία περι-

δειγματοληψία θα πρέπει
(Β λέ

2) Χ άροου Σ ουίτ (ΗΑΚ-

γενικά δεν φέρουν κανένα αποτέλε
σμα. Λεπτομέρειες στο επόμενο τεύ

χ°ς·
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Πρόχραμμα καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών
της αμπέλου με βάση τα θλαστικά της στάδια
Της
Χ α ρ ο ύ λ α ς Σπ ινθηροηούλου

Α. Π ρ ιν από τ η ν έ κ π τ υ ξ η — Δ ακρύρροια
Π αθογόνα

Σ υ ν ισ τώ μ εν α φάρμακα

Φόμοψη

Πολτοί δινιτροορθοκρεζόλης (Σελινόν κλπ.)

' Ισ κα
Τ ετράνυχοι

»

Λ ο ιπ ά ακάρ εα

3>

Β. Έ κ π τ υ ξ η οφθαλμώ ν — Β λ α σ τό ς μήκους 1—2 αη
Ορθέν, Θειοντάν, Ντεσίς, Ταμαρόν,

Σκουλήκι των μοττιών

Ουλτρασίντ κ.λ.π.
Βρέξιμο θείο, Μπαϋλετόν,

Ερίνωση
Τετράνυχοι1

Περοπάλ, Απόλλο, Μ ίτιγκαν,
Κελθέϊν, Μ ίτακ, Τεντίον, κλπ.
Μικάλ, Φολπέτ, Αντρακόλ κλπ.

Φόμοψη

Γ . Μ ήκος β λα σ τώ ν 8—10 ατι
Ερίνωση

Βρέξιμο θείο

Τετράνυχοι

Ό π ω ς στο στάδιο Β

Φόμοψη

Ό πω ς στο στάδιο Β

Δ. Δ έ κ α μ έ ρ ε ς μ ε τ ά

(Β λ α σ το ί 10—30 αη)
Μικάλ, Αντρακόλ, Φολπέτ, Μανέμπ

Περονόσπορος

Ριντομίλ2 κ.λ.π.
Βέξιμο θείο, Μπαϋλετόν,

Ωίδιο

Τοπάς κ.λ.π.

Ε . Σ τά δ ιο
Ε υ δ α ιμ ίδ α 3

το υ μούρου
Ορθέν, Παράθειον, Εκαλούξ,
Νουβακρόν, Καράτε4, Ντεσίς·*,
Ινσεγκάρ5, Λ ανέΐτ5

Περονόσπορος

Ό π ω ς στο στάδιο Δ

Ωίδιο

Ό π ω ς στο στάδιο Δ

Ζ . 'Α ν θ η σ η
Ωίδιο

Θ ειάψ ισ μα

Η . Μ ε τ ά τ η ν καρπόδεση
Περονόσπορος

Ό πω ς στο στάδιο Δ

Ωίδιο

Ό πω ς στο στάδιο Δ

Βοτρύτης7

Ροβράλ8 Ρονιλάν8, Νεοτοψίν,
Καρμπενταζϊμ, κάπταν κλπ.
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Θ· Σ τά δ ιο

του μ π ιζελιο ύ

Ευδαιμίδα

Ό πω ς στο στάδιο Ε

Περονόσπορος

χαλκούχα, Αντακόλ κλπ.

Ωϊδιο

Βρέξιμο θείο, Μπαυλετόν κλττ,

I . Σ τά δ ιο το υ γ υ α λίσ μ α το ς
Ευδαιμίδα

Όπω ς στο στάδιο Ε

Περονόσπορος

Ό πω ς στο στάδιο Η

Ωϊδιο

»

»

»

»

Βοτρύτης

»

»

*

»

Κ. Π ριν τ η ν ωρίμανση
Κατά προτίμηση με μικρής υπολλειματικής

Ευδαιμίδα

διάρκειας εντομοκτόνο όπως οι πυρεθρίνες,
μεβινφάς κλπ.
Μπενλέϊτ, Νεοτοψίν, καρμπενταζίμ κλπ.

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ
1. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο τε-

6 . Το Λ ανέίτ χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχουν

τράνυχος χρησιμοποιούμε το κατάλληλο φάρμακο

ζωντανές προνύμφες στον αμπελώνα, όταν δηλα

(ωοκτόνο,

κλπ.) ή συνδυασμό

δή έχει γίνει η προσβολή και ποτέ προληπτικό

2. Κυρίως συνιστάται γ ια δύο ψεκασμούς το χρόνο,

7. Σ ' αυτή τη φάση προληπτικά καλό είναι να χρη

κατά προτίμηση πριν και μετά την ανθοφορία,

σιμοποιηθούν φάρμακα με διπλή δράση, δηλ. που

προνυμψοκτόνο

λόγω της μικρής διάρκειας δράσης του.

φαρμάκων.

3

γ ια να μην αναπτύξει ο μύκητας ανθεκτικότητα.

'ναι κατάλληλα γ ια περισσότερες της μιάς ασθέ

Η ακριβής ημερομηνία ψεκασμού καθορίζεται με

νειες π.χ.
Κάπταν γ ια περονόσπορο και βοτρύτη

βάση τις συλλήψεις του εντόμου στις παγίδες.
Για κάθε γενιά του εντόμου χρειάζονται 2 ψεκα

ή Καρμπενταζίμ

»

»

»

σμοί με ενδιάμεσο διάστημα 10— 12 ημερών.

ή Φολπέτ

»

»

»

4. Προτιμότερο να

χρησιμοποιούνται

στην τελευ

τα ία γενιά της ευδαιμίδας δηλ. κοντά στην ωρί

και να συνδυασθον με βρέξιμο θείο γ ια την κατα
πολέμηση και του ωίδιου.

μανση γ ια αποφυγή προβλημάτων τετρανύχου ή 8. Τ α ειδικά αυτά βοτρυδιοκτόνα είναι καλό να χρη
να εφαρμόζεται και κάποιο ακαρεοκτόνο σκεύα

σιμοποιούνται όταν ο καιρός είναι, την περίοδο

σμα συγχρόνως.

αυτή, βροχερός, όπως και θεραπευτικά.

5. Εφαρμόζεται νωρίτερα από τα κλασικά εντομο-

Πρέπει όμως να μεσολαβεί διάστημα τουλάχι

κτόνα γ ια την καταπολέμηση της ευδαιμίδας, δη

στον ενός μήνα από την τελευταία τους εφαρμο

λαδή όταν αρχίσουν οι πρώτες συλλήψεις του εν

γή ως τη συγκομιδή.

τόμου.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Σ Τ Ο Υ Δ ΙΕ Π /Κ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ
Ο I NO N Ο .Π Λ ιΠ . Ν Α Ο Υ Σ Α Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 1931 Ε Π ΙΔ Ο Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ο
Α Π Ο Τ Ο Ε Υ Ρ Ρ Π Α * I *ΚΟ Κ Ο IΝ Ω Ν I BO T A M E IΟ
ώρες και γ ια τα στελέχη επιχειρή

Ο Διεπαγγελματικός Σύνδεσμος

νομία- Αλλά και την γνωριμία όλων

Οίνων Ο .Π .Α .Π . Ν Α Ο Υ ΣΑ διοργα-

των επαγγελματιών που ασχολούν

σεων οινοποιίας 2 0 0 ώρες. Επίσης

1«5νει επιμορφωτικά σεμινάρια γ ια

ται με το κύκλωμα αμπέλι - κρασί,

προγραμματίζεται η πρόσκληση ει

αμπελουργούς και στελέχη επιχει

πόακο στα προβλήματα αλλά και το

σηγητών από χώρες της Ε.Ο.Κ., με

ρήσεων οινοποιίας για δεύτερο συ-

οικονομικό κόστος του κάδε κλάδου,

ανάλογη εμπειρία

νεχή χρόνο στην Νάουσα με σκοπό

με επιδιωκόμενο

αποτέλεσμα την

μας ενδιαφέρουν, καθώς και εκπαι

την ενημέρωση

και πληροφόρηση

γνώση και την συνεργασία των πα-

δευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό

τών αμπελουργών και στελεχών ε

ραγωγικών κλάδων του κύκλου πα

και εξωτερικό γ ια γνωριμία και αν

πιχειρήσεων

ραγωγή

ταλλαγή εμπειριών πάνω στην αμ

οινοποιίας

πάνω σε

θέματα άμεσου ενδιαφέροντος (αμ

πρώτης

ύλης (σταφύλι)

και τελικό προϊόν (κρασ ί).

οινοποίηση) αλλά και

Το πρόγραμμα κατάρτισης γ ια

γενκιώτερου όπως Μάρκετιγκ, Ορ

το έτος 1991 θα έχει συνολική δι

πελουργία,

γανοληπτική δοκιμή, αγροτική οικο

άρκεια γ ια τους αμπελουργούς 360

πελοκαλλιέργεια
γή.
,

σε θέματα που

και οινοπαραγω
Ο Διευθυντής

Παναγιώτης Γεωργιάδης
49

Ειδική συναυλία του «Ωδείου Ναούσης»
ρινό του Μπετόβεν, Τραγούδια μου

Χριιστοδούλου θ . , ,Κ εχαγ.ά; Γ ., Κ

έδωσε

του Κόκκινη, τον Ανθοπώλη του Ρο

λη : Χ ρ., 'Γενεδιός Ευαγ., Τόμτι

μια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο

δίου, την Αργάμπελη, στην Ξανθή

Δ.. Ρούσσος θ ., Βαρβέρη; X ., Δ

με τους παλαίμαχους χορωδούς του

μου του Κόκκινη, Εγώ πονώ στ' α

τσης

μουσικού σωματείου. Η συναυλία έ

λήθεια του Στρουμπουλή, την Μο-

στους Β Λ Ρ Γ Τ Ο Ν Ο Γ Σ Μπέσιος

γινε στην μνήμη του μαέστρου του

διστρούλα του X"Αποστόλου, Δη-

Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου το σω
ματείου

«Qíeíov

Ναούσης»

σωματείου Δημητρό Βαρβέρη.
Τριάντα

άνθρωποι

με

Εμ.,

Χασιούρας

I I απαγιάννης

Γ.,

Γαγάτσης Α λ .,

τον κ. Ιωάννη Μαυρογιώργο έκαναν
πρόβες για δυό μήινες, δίνοντας όλον τους τον εαυτό, μ ή υπολογίζον
τας δουλειές, κόπο, ελεύθερο χρόνο,
εργάστηκαν γ ια ν' ανεβάσουν

αυ

τήν την συναυλία. Μ ια συναυλία με
τραγούδια μιας εποχής που δίδαξε
και διηύθυινε ο Δημητρός Βαρδάρης.

Αλδάκος Ιωο

Ζιαμπάκχς Ευα

Καραμπέλκος Α λ., Τζάμος Ιω:
Ζαχχριάδης Α θ., Ζέμμος Γ.. Οι

μώδη σε προσαμογή του Δ. Βαροί-

νόμου Β ., Καλλιόάκης Ν ., Τορο|

ρη, Ερνάνη του Βέρντι.

θ.

Για

την

Ιστορία

τραγούδησαν

Έ ν α μεγάλο ευχαριστώ απ'

στους Τ Ε Ν Ο Ρ Ο Γ Σ I οι Χασιούρας

λους εμάς σ'

Απ.,

Κ αμτσικά:

πους που άντεξαν στον χρόνο, χο

Π ., Μπουνόβας X .,

ζοντάς μας δυό ώρες όμορφες μ

Γρ..

Σαλίμκας
Κ άλλη;

Αντ.,

Σαρίκας Σ τ . στους Τ Ε Ν Ο Ρ Ο Γ Σ I I

αυτούς τους αν#;

σικέ; στιγμές.

Για δυό μέρες τραγουδώντας στο
Δημοτικό θέατρο η ανδρική χορω
δία μας μετέφερε σε μ ια εποχή που
το τραγούδι ήταν στην καλλίτερη
του δημιουργία. Τραγούδια κλασσι
κά, ερωτικά, καντάδες μ ια ; εποχής
που έφυγε, όμως που άφησε τόσα
στους ανθρώπους να θυμούνται. Τ ρ χ
γούδιχ των Μπετόβεν, Βέρντι, Κ όκ
κινη και Ροδίου.
Μουσικέ; βραδιές που μάγεψα;

Το
π εριοδικό « Ν ΙΑ Ο Υ Σ Τ Α »
να μπει
σ ε κ ά θ ε Ν αουσ αίϊκο σπίτι

με το μουσικό άκουσμά τους, προκαλώντας στους ακροατές συγκίνη
ση και θαυμασμό, γλυκείες αναμνή
σεις της πάλαι

νεάτητας,

όνειρα

του χθες. Τ α νεαρά παιδιά του χθες,
μπροστά μ α ; τώρα αλλαγμένα από

Κ ά θ ε σ υνδρο μητή ς

τον χρόνο, αλλά με τις ίδιες γλυ
κείες, ζεστές και

γεμάτο

αρμονία

να γ ρ ά φ ει

φωνές τους παρουσίασαν ένα πρό
γραμμα

τραγουδιών

που

άντεξα,

έ ν α κ α ινο ύ ρ γιο

στον χρόνο. Στο πρώτο μέρος τρα
γούδησαν το τραγούδι της θυσίας

σ υνδ ρο μητή

του Μπετόβεν, τον Ύμνο στην νεό
τη τα του Ροδίου, το Ελα·. στιγ[ΐες
του

Πολυκράτη,

το

Πεισματάρα

του Ροδίου, τον χωρισμό της Διαμαντοπούλου, το Γιατί από όταν σε
κοιτώ του Κόκκινη, η Ξχνθούλχ του
Βιζβάρδη, τα Κοραλίνιχ χείλη σου
του X'Αποστόλου, το Βάτραχοι του
Ε Ν ΙΚ .
Κ α ι στο δεύτερο μέρος τον Εσπε

50

Ρά

Εμβαλοματής Π ., στους Μ Π Α Σ Ο

Του
Ν ίκο υ Σπ αθάκη

μαέστρο

Σ τ .,

Δ ΙΑ Β Α Ζ Ε Τ Ε Κ Α Ι Δ ΙΑ Δ ΙΔ Ε Τ Ε
Τ Η «Ν 1Α Ο ΥΣΤΑ »

