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ΑΦΙΕPΩMA: Φιλοiταg Κιixxινοg - Tεγνιx{g oψολ{E Na0ΥΣTΑ

Mε την
ευγενι?4i

)(oQηyfu τoυ
Δiμoυ Ι{ιioυσαS

Σημεfωμα τηE Σιivταξη5

Ayαπητο[ φ[λoι
Καλη yρoνιd'' To τε'ιjyοE αυτ6, το 105 τηE
"NuoΥΣTΑΣ'' εi"ιlαι iνα oυλλεxτιx6 τειiyog,
αφιεqωμi.νo στoν ΦιλcΔτα Κιixxινο, τον Δημαρ-

χo τηζ Nd'oυααg.

Βααιx6 oτoιyε[o τoυ αφιερcΔματoζ αΙtoτελε[το

μεyd'λο iρyο του Φιλιbτα, η iδρυoη xαι λειτουρ-
y[α των Tεyνιxcilν Σy"oλrily.

Παραθ6τουμε 6λα τα iψραφα yια τηy πQαy-

ματoπolηαη αυτoιj του αημαντιx6τατoυ yιατη1)
Nd'ουαα 6ρyου του φιλμoyqαφημ€vα, ωoτε να
y[νει yνοloτ6g με επ[oημα ατoιyε[α ο μεyd'λοg
τoυ ρ6λο9'

ΧορηydE τηg ixδooηg ε[ναι o Δliμοg Nιiουoαg.

H oυνταxτιxη επιτροπη του πεqιοδιxoιj ευχα-

ριατε( τoν Δημαρ1o x' Tιioο Καραμπατζιi yια
αυτ η την 1o ρηy fu oτη μνη μη τ oυ Φ ιλιilτ α Κ6 x x ι-
voυ Χαι ειjyεται να αxoλουθηαουν με τηy συ-

μπαρdoταoη τoυ xαι d)λα' πολλd τ6τοια αφιε-
ρc6ματα.

Eτ{οια ουvδqoμr| ιδιωτι6γ L5

Δliμοι _ ΚoιvιiτητεE - Συν/ομο( 30

Eξωτεqιxoιi δολλιiqια 50

''NΙAoYΣTA''
TΡΙMtΙΝΙΙ ΠEPΙOΔΙΚH EKΔοΣΙΙ
TΗΣ ΠoΛΙTΙΣTΙΚHΣ ETΑΙPEΙAΣ NAO1ΣAΣ
''ANAΣTAΣ[οΣ MΙΧΑΙtΛ o ΛoΓΙοΣ',

οKTΩBΡΙOΣ _ ΔEKEMBPΙOΣ 2003

Βτοg27o - Tεf1og 1Ο5

Αριθμog ΙSsΝ 1106 2118

ΙΔPYTEΣ:
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Ι'{ΙΑ0ΥΣTΑ ΑΦΙΕPΩMΑ: ΦιλιΙταg Κιixxινοg - Tεγνιx€g o1oλ€g

NΕΑ 7aΗ-NΕ0Σ XΡ0ΝΟΣ
Αν yιiννηoη του ιtιiθε ανθροiπου αηματοδοτε{ την αq!ξ μιαg xαινοιiqιαg ζωιig, η y€ννηοη
του lι'ημιig ενανθqωπιiααντοg Υιοιj και Λιiγου του θεοιj δε υηματοδοτε( απλιig την αqψιi
τηg επi1lειαE ξωis του ΧEιoτοιi, lεν πqοαδιοqξει απλcig την xαινοι}qια ζωιi' oτην οποiα
ειo6qγεται με τηι, γ6ννηαιi Tου ολιiκληEη ιi ανθqωπιiτητα, ιiλλα 

'ιαι 
τη"ι' ?1αινο{qια ζωιi που

χαqξει oτον κtiilε ιiνθgωπο ξεxωqιατιi με τη oιiqxωαη Tου. Γιατf ιi y€ννηαη τoυ Χριoτοιi
δεν φ{ρνει μιiνο ατη 1,η τCIν θειi, ιiλλα δiyει oτον ιiνθqωπο τη δυvατιiτητανα εJτιστQ{φει ατο
θειi δiιlει ατον ιiνθqωπτ τη δυνατιiτητα να ψαριiξει μια xαινο6qια ποqεiα, την ποqε[α τηg
επαγι1δου JτQ{}g τα εxεf αlτ'ciπου εξiπεoε, τηg επανιiδoυ στη Βαoιλεiα του θεοιj

Α:ν ιi ixπτωση των πqωτοπλιioτων απri τον xιiπο τηg Εδι{μι ε[ναι ταυτιiυημη με τoν θιiνατο,
ξ επιsτqιlφιi του ιiνθqωxτaυ στη νοηni Εδiμ-τη βαoιλεiα του θεοιi-, πο6 y{νεται εφιxτιi με
τηv ενανθqοiπηαη του Χριυτο6, ε[ναι αυνιiνυμη με τη ν{α ζωιi Jτoυ frxτCI7ε{ να ζιiαει ο
ιiνθqωποE μioα α'αυτιiν. Και αυτιi li ν{α ξωιi δεν αgγξει αε {yα απιΛτεgο xαι απqοοδιιi-
qιατο μiλλοy Jτaυ xανεiE δεν γνωqξει πtiτε θα €qθει, αλλιi ξεxινιi cιτιi αυτιi τη yη, xαθιi6
ταυτξεται fι€ τη ξω{ του Χριατo6, την οποiα ο ιiνθρωπog ixει τη δυvατιiτητα να
πqουεγγiαει ιtαι ν{Ι οιxειωθεi μiαα oτην Εxxληα{α, την οπo[α ο riνθρωποg uαλεfται να
ξιiαει.

"ΙΙ y{vνηυη του Xqιατοιj αlrοτελε[ την αρ7ιi τηζ αναy"αιν[οεω; τηE φθαqμ{vηE απιi την
αμαqτiα ανθqωπινιfg φ6αεο19 xαι ξωιfg' αποτελεf την αρ7ιi ,uια3 ξωfg που €yει ωE θεμ€λιο
τοv Χgιατιi ιιαι οδηγιi τιE διxig Tου εντολ€g.'H γdννηoη τoυ Χριατoιi πqοαφiqει οε ιiλουg pιαg
τη δυνατιiτητ{L να βιc6oουμε τη ξωιi του Χqιοτοιi, που ε(ναι ζωιi αΥdJτ\ζo, ελπiδοg,
υποριονιfg, πioτεωE, xαθαqιiτηταg xαι πqα6τηταg. 2ι6ντα9 εν Χριοτοi ζo6με την o'xαινιi

xτ{αη'', βιαiνουμε την ειqιiνη, διriτι "ΑυτιiE εoτiν ιf ειgιfν4 
'lμ6ι''', 

loρευriμαατε την οδιi τηg
αληθεiαg, διιiτι Αυτιig εiναι xαι "ιi oδιig xαι ιi αλιfθει{ι" xαι cιτολαμβιiνoυμε τlιν αληθινli
ζωιi, διιiτι Aυτιig εiyαι xαι i ζωιi xαθι'ig πληαιιiξουpιε στηy αρxιi τηE νiαg

7qονιιig, θ€λουμε να διiαουμε ουαιαοτιr"ci νιiημα και πεqιεyιiμενο α' αυτιi τη yρονιιi 14{Ιι {tε

ιiλη μαg τη ζοιi, αg επιλ6ξουμε να βιιιioουlιε τη ν{α ζωιi, τηγ ε|' ΧQιoτιi ζωli' ποι1 μαg
πqοο€φερε i αγ,i:τη του θεο6 !ιε τ'll: ενανθροiπησ?ι τ0υ Υιο6 Toν' Αg επιλiξουμε ytt

βαδiαουμε "εν xαινdτητι ξωιig'', yια |'α ε|ναι ιi αqγιi τηg xαινοιiqιαg yρονιιig ιiντωg'i αqyli
ΙιιtLζ kαιyoιiριαg

'o BεEοiαζ x{Ιι Λ{αοιioηg Παvτελεξμων



AΦΙΕ'PΩMA: ΦιλοiταE ΚιixxινοE - Tεyνιxιig o1ολξ NΙΑoΥΣTΑ

Εyxιiqδιεg ευ24€g oτην Πολιτιoτιxιi Εταιqε(α ''Αναστιiαιog Mι76αιiλ ο Λιiyιοg'', τουg

αναyνιiατεζ ?ιαι τoυζ oυντελεoτι{g τηg''Nιιiουoταg'' για μια δημιουργιxιi 4qονιιi. Bqιακιi-
μαστε ατην αργi μιαE νι!αg επογιig που ξεxινιi δiνονταg ευxαιqtεE δqιiσηζ 21αι δημιoυqyfαg
αε ιiλουg. o xαθ€ναE αlτιi την πλευριi του οφε[λει yα αταθεi αντιiξιοg των πεqιατιioεων,
να oταθμioει τα δεδoμ6να 2tαι yα επιδιc6ξει το ν€ο, το xαλιiτεqο, το διαφοqετιxιi. o τιiποE

|ιαζ,4 Hμαθiα, πολλιi περιμ€νει α.zτιi τoυg ανθριΙπουg 14αι τoυζ φoqε[E τηE. AυτοI που την
€φταααν Ψηλιi ατο παqελθι1ν, xαλοιjyται αιiμεqα να επαναλιiβoυν τo επiτευyμα. Εμεig,
ωE διοfuηαη τoυ νoμoιi, θα αταθοιiμε αqωyοi oτην προoπιiθειιi τουg με ιiλεg μαζ τιζ
δυνιiμειE. Κλεiνονταg ειi1ομαι υyεiα xαι ειqιiνη oε ιiλουg τουg HμαθιιΙτεg xαι αε ιiλο τον
xιiαμo,

Γιιiννηg Σπιiqτυηg
Nομιiρ74ηg Hμαθiαg

''Θ{λω να εxφqιioω τιg θεqμιiτεqεg ευ146E μου για δημιουρyιxιi ?€qyο ατο πεqιοδιxιi μαg
την ''NΙA0ΥΣTΑ'' ?ιαι στηy Π.Ε.N. AyαoτιiαιoE Mι76αιiλ ο ΛιiyιοE..
'H NΙAOΥΣTΑ απoτελεl πολιiτιμη πηyιi yνιiαηg , ενημiqωσηζ 

'?{αταyQαφιig 
και διατιiqη-

σηζ τηζ ιατορIαE του τιiπoυ μαg .

Κιiθε 6xδοαη τηg εiναι ?ιαι μια αημαντιxιi προαφοριi oτον πολιτιoμιi, την λαoyqαφiα, την
ιoτoρ[α, την παριiδoαη.
Mε το €qyο ααg ,μ€αα αlrιi την αυνε7ιi {xδoση τηζ NΙA0ΥΣTΑΣ αποδυxνεiετε fμπραxτα
πωE ιioο υπιiq1φυν δqαοτιiqιοι, δημιoυρyιxοf xαι εμπνευoμι{νοι NαουααIοι θα διατηqε[-
ται ξωντανιig ο πλοιiτοg τηg παqιiδoαlζ , δεν θα ξε7νι€ται η ηqωιxιi ιoτοqiα τηE NιioυααE
ιiπωg xαι η αξiα τηg ανιδεoτελοιiE προoφoριiE oτην πριioδο xαι τηy ανιilττυξη του τιiπoυ

μα5
Αy αατ ιio ι o ζ ΚαQ αμπ ατζ6 ζ

Διiμαρ74og Nιiουααg.



ΝιAo'ΣTΑ ΑΦΙΕ'PΩMA: Φιλι6ταg Κιixxινοg - Tεyνιxig υ21ολig

ΦnΩΤΑΣ KΟΚΚΝloΣ
nPYΣΗ ΤEXΝIι{ΩΝ ΣXoΛΩΝ

Eπιμdλεια: Λευπli
Eλdvη

Ο Δ{μοg τηE Ndουοαζ, τηγ
Kυριαxη 21 Δεxεμβρ(ου 20Ο3,

εxπλrjρωοε dνα 1ρdοE τιμtig,
που dφει}'.ε απd 1qdvια οτο

μεγdλο δrj μαq1ο τη q Nd'oυααg
Φιλι6τα K6xπινο, το Δημαρ1ο
που αημdδειpε τη ξωrj τηg πd-
ληg pιαg για 1-ιιοd περ(πoυ αι6-
γα. Η προτομrj που οτηθηxε
ατην ε (οοδο των Tε1νιxι6ν Σ1ο_
λοiν, τηg οπο(αg τα αποxαλυ-
πτηρια dγιναν απ6 το νυν δrj-

μαQχο x. Tι1,αo Kαραμπατξd,
αποτελεf μια μιxρη αναγνιi-
8ιση E[ρoζ το πριiοοlπΟ τoU

οπουδαiου πολιτιxοf ιiντρα
τηE Ndουοαg.

o Φιλc6ταg Kdxxινog υπrjgξε
ο χαQισματιx6g, πgrωτοπoQια'-
xdq, οραματιοτ{g δ{μαρ1og
που αγdπηοε 6αo λiγοι τη
Νdουοα παι θυo(αοε προσω-
πιxrj ξωrj χαι πεQιoυoiα για
το oυμφdρον τηg. Yπrjρξε πα-
qdδειγμα αγιδιoτελοιig προ-
οφορdg οτα xοιγd,. 'Ηρθε
πλοfοιog, 6ταγ τογ :r"dλεαε η
πdλη να τηγ UΙrηQετηοει xαι
dφυγε πdμφτω1οg. Γι' αυτd
xαι xαι6" γενιxrj ομολογ(α f-
χαι8ε τoυ oεβαoμοιi N,αι τηg

εxτ(μηαηE dλωγ των Ναου-
σα(ων, oπαδι6ν xαι αντιπd,-

Σαμαqιi,
Mriτοιαλα - Ζεγxfuη

Ξ:.2'
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Ο Φιλιδταg Kι5πxιvοg



ΑΦΙΕPΩMA: ΦιλιiταE Κιixxινοg - Tεyνιxig o7ολ€g ΝΙAoyΣTΑ

λωγ.''' F{ταγ o τελευτα(ο g' Eλληναg δrj μαρ1og που
οι dνθρωπoι oηx6νοιπαγ στo πdραoμdτου" αγ6-
φεQε στoγ επιxrjδειιi τoυ o τ6τε δriμαργog ν". Δ'
Bλι11οg.

Η π6λη μαE τογ ανdβαoε πολλdg φoQ6E οτο θι6xo
τoυ δημι1g1ου, αλλd xαι o (διοg τiμηαε ιδια6τερα
τη θdoη αυτr] "ο δrjμαρ1οg ε(ναι ο ανιδτεροg 6λων
τωγτiτλωγ χαιτωγ αξιωμι1των'' ιiλεγε. Mdοα απ6
τo αξ(ωμα αυτd oραμcrιΓοτηxε παι υλοπο(ησε τα
περιoο'dτερα απ6 τα δια1qoνιxιi, αναπτυξιαxιi
6ργα πoυ xοoμoιiν την πιiλη μαg. Αxdμα χαι
ΦμεQα απoτελε( παρι1δειγμα δημιiρ1oυ πQoζ
μiμηοη, ι1πωg ανdφεQε στηγ ομιλ(α τoυ ο δrjμαρ-
y'oζ γ". T. Kαqαμπατξ6s ''Για 6λoυ9 εμdg που
υπη ρ ετοtj με το Θ ε αμd τηg τ oπt^ιηg αυτoδ ιο (xη αη g

o Φιλι6ταg Kdxxινοg πρ6πει γα ε(γαι παρdδειγ-
μα πoλιτιxrig oxdιilηg χαt πQαχτLγ"ηS, η οποiα
xαταφ6ρνει να μετουσιι6νει με εππυy(α ιδdεg οε
δια1ρoνιιd, dQγα''.

Η ''NΙAOΥΣTA'' τιμιiιπαg xαι αυτrj τo δrjμαρ1o
Φιλιδτα Kιixxιγο αφιεριδνει τo τειi1οg αυτd oτο
μεγιiλο πoχιτιγ,6 dντρα πρoαπαθι6ντα9 να δει
oφαιqιxd τη ξωri χαι τo dργo τoυ.

Tα πqι6τα 1q6vια

o Φιλι6τα9 Kdxxινοg rjταν γ6νog τηg γνωοτrig
οιπογdνειαg βιoμη1ι1νων τηζ Nιiουααg, που χα-
τιiγoνταν απ6 τη Moα16πoλη τηE B. Ηπεfρoυ.
Γεννrjθηxε oτιg 6-1-19Ο0 ατη Ndoυoα. Γονεfgτου
rjταν o Αριαιεiδηg K6xxινοg χαt η Kαλλιιiπη
Λαπαβ(τοα, οι oπo(oι εγ'τ69απ6 τo Φιλιδτα απd-
χτησαν xαι ι1λλα π€yτε παιδιι1,, το Γιι6ργο, τη
Θεοπ(οτη, την Aφρoδkη, τηu Eυθυμ(α γ"αL xη
Λεμονιι1,.

Tελε6ωαε τo Δημοτιx6 Σ1ολε(o οτη Nιioυοαγ,αL
οτη ουνd1εια φo(ηαε για δυo 1ρdνια ατo Γυμνd_
αιo τη g B6ρο ιαg, ενι6 τo ν xατ6" dνα 1ρι1νo μεγαλιi -

τερo αδερφd τoυ τoγ βλdπουμε το 1914 γqαμμ6νo
οτη δευτdρα τιiξη τoU ημιγυμνασ(oυ, πoυ γtα
πqι6τη φoQd λειτoυργε( οτη Ndoυoα. Συνε1ζει
τιg oπoυδdg τoυ στηγ Aλεξι1νδρεια τηg Aιμjπτου,
6πoυ ααxεi εμποqιx6g δραοτηριdτητεg o πατd-

Qαζ τoυ. Exε( μαθα(γει πολιj xαχ6. γ"αt τα Γαλλι-

xd. Eπιοτρ6φονταg oτην Eλλιlδα ουμπληριiνει
τιg οπουδ6E του οτη Θεοοαλον(x1, ffiξγ Ιδιωτιxη
Σ1oλη ''NOYKΑ''.

Tην fδια επoyη φoιτι1 οτo τμrjμα θηλdωv τηg
ο1οληg, που αργ6τερα π{qε τo dνομα τηg διευ-
θrjντριαg Aγλαfαg Σ1oινd, η Mαργαρfτα Π6ρα, ο
μεγιiλοg 6ρωταg του Φιλιδτα K6xxιγου. Πιθαγ6γ
εδιi γα γνωρioτηxαγ για πρι6τη φορd. Η
Mαqγαρ(τα Π6ρα ηταν πqοιxιομdνη με εξαιρετι-
x{ φωνrj xαι διαxριν<iταν ωg υιil(φωνοg. Tο ει-
διiλλιο {ταν πoλιi οοβαρ6 αλλιi δυατυ1ιilg δεν
xατdληξε αε γι1μo παqdτι χαι oι γoνε(g τωγ παι-
διι6ν rjταν αfμφωνοι. O Φιλιiταg δε θdληοε να
ατερrjαει τηγ αγαπημ6νη του απd τιg μουοιxdg
oπoυδ69 χαι γα oταθε( εμπdδιo οτην πορε(α τηζ.
Πqdγματι η Mαργαgkα €γ"txνε λαμπρrj xαριdρα
oτo εξωτεq ιτι6 xαι dξηoε τα περιoo6τερα 1ρ6νια
τηE στηγ Eυριδπη, dπου xαι πιjθαγε ατηΖυριγη.

Mετιl τo τdλοg των οπουδc6ν τoυ xαι αφoti υπηρ6_
τησε στo οτρατd ψπηxε ενεργd οτην επι1ε(ρηοη
του πατιJρα του. Στην Αλεξι1νδgεια διατηροf oαν
εμπoριx6 o(xo πoυ διαxιγοfααν τα προΙι1ντα τωγ
εργooταo(ων τηg Ndουoαg αλλd χαι γεωQγο?{τη_
νoτρoφιxd πqο[dντα. To 192] ιδρrjει υπoxατιl-
στημα χαι στoγ Πειραιd, ιiπoυ d1ει πολλοιig υ-
παλλ{λoυg με επιχεφαλrjgτο Nαουοα(o Παλι1xα.

Ζc6νταg ατην Αθrjνα ο χoιγωγιx6g xαι γαλαντd-
μοg Φιλιδταg απoνα6" πολλdg γvωριμfεg με σημα-
ντιγ"6" πρ6οωπα τoυ εμπoQιxοf, πολιτιγ'ot γ"αι
xαλλιτε1ν ιxοrj 1ιiρoυ. Aναφ6qου με τoν Eλευθ d-

ριο Bενιξ6λo με τογ οπο(ο rjταν φλoι ?.ιαι τoγ
Aιμfλιo Bειixη. Γvωρζεται επiαηg xαι βοηθι1τον
ψετ €,πειτυ" υπου ργ6 Προ ε δρ [α g xα ι Eοωτε ρ ιxιδν
Τdτιo Mαxρrj απ6τo Moναατrjρι.

Πqι6τη δημαρ1ιx{ θητε(α (1933_193s)

Η πqι6τη ενεργ69 oυμμετο1rj του Φιλι6τα στηγ
πoλπιxr] πQαγματoπoιεfται τo 1929 αεη Ndουοα
με τηγ xιiθοδ6 τoυ ωζ υποt]-lηφioυ οτιg δημoτιxdg
εxλoγdg τηE 4ηg Aυγorjoτου' To Mιiρτιο του 1929
πεθα(νει ο πατdραg του χαι οι υπo1qειiσειE στιE
επι1ε ιρrjοε ιE τoυ ζ μεγαλι6νoυν, παρ6λα αυτ6" πεt-
θεται γα λdβει μdQοg ατιg εxλογdg.
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Αρxηγdq τr1g αντιπdλου παgατdξεο;g ε[,ναι o

Γει6ρ1,ι9g Περδιπdρηc ("Ttο;ν''), πριi:τοg ξdδεq-
φoζ τoU Φιλιiτα. o Tξων εiναι r]δη δrjμαρxοg
xαταξιa:μ6γoζ με πoλλd dργα οτο ει,ερ^/ητιxd του

αλλd xαι εxθρdgτων Λαναρd,διυν, oι oπO(οι απο_

φααζουv γΓr υπOστηQξoυν dναν νdο, ιxαv6 dν-
θροlπο ι6οτε γα xερδ(αουν οτιg εNλογf<, γι'αυτ6
απευθ6νογται στo Φιλιδτα'

Tογ Ιo{γιο τoν Τ929 ο Θεdδωροg Λαναqdg (''Xo-
τξηζ'') μεταβα[vει οτην Αθ{να y"αι παQαxαλε( το

Φιλιi;τα να' dρθει οτη Nιlουοα ωζ UπΟψrjφιοg. o
Φιλι6ταg d1ει οτην αρ1{ τουg ενδοιαομofζ τοU,

πρι6τον για επαγγελματιxοιig λdγουg xαι δει1τε-

QO για γα μη οτεvo1ωρ{σει τoγ υrroψ(φιo Θωμd
Αρνr] (δ{μαρ1ο τηζ τετQαετtαg 1922-7925) απ6
τογ οπo(ο θα dπαιρνε το 1ρ(ομα. Tελιxd, ο Xατξηg
τογ πεfθειxαιγυρζει ενθουoιααμdνο< οτη Ndου-
σα για να οργανιilσεt τΟγ προεxλογιxd τoυ αγι6_

να' Στην επιοτoλrj πoυ του απευθdι,ει οτιg 18-6_

1929 γqι1φει μεταξιi ιiλλων τα εξηg ''.."Εiμαι

Φωτoγραφ[α απι) την εφημερiδα 'ΝΑoYΣΑ" Kυριαxr] 7 Νοεμβρiοι' 195'1.

xατεyθιlυαιααμ{ιοg ιi7ι ριιiνο απιi την ψθεoινιiν
επιτυyiαν τη6 oυνελειiαεωg αλλιi xαι απιi τοy

εxδη λωB {ντα υ φ' ιiλων y εν ιxιΙ g εν θου α ιαα μιiν πqοg

δριiοιν.'oλoι ιiμωq με εqι6τηααν πιiτε θα €λθει ο ιι.
Φιλc6ταg. Tουg απιiντηoα ιiτι μιiλιg ταxτοποιιiαει
τα τoυ yqαφεiου του θα iλθει xαι θα μεfνει εδοi

ηιiγρι των εxλοyιiν xαι ι!ται τουg xαθηoιiψαoα...''.

Ωοτdοο στιE εχ}ιoγdg τηE 4ηg Αυγοf ατoυ t929

1d,νει η πα"ρdταξη τoυ Φιλι6τα χαι oι Λαναρdδεg
τ?-lγ τετQαετfα που αxολου θ ε ( απd θ ε ρ μο ( υπoστη -

ριxτfg του π,ατι1οτt1ααν αντ(παλοι του. 'Oπο:g

αναγρdφεται στoν τfπιl τηE επο1r1g, o ευθrjg

1αqαxτηραg του Φιλι6τα δεν τoυ επιJτρεπε γα

γivει υπο1εiριο :ιανενι5g, γι' αυτd oτιg εxλογdg
του Ιουλfου του 1933 xατdρ1εται ω-< ανεξdρτητoE
UπoψliφιΟζ.

Ef1αν πgοηγηθεi, τα γεγον6τα τoυ 7932, που
ουγxλ6νιααγ το παγελ}"{r,ιο, xατd τα οπο(α oτην
αντιπαρiιθεοη μεταξιi Δημου xαι Λαναρd,δοw
y"αι στιζ αυμπ}'οxdg που ακολοrJθηoαν οxοτι6θη-
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προζ τη Σxιlλα χαt στo Στοf μπο,
δηλαδ{ τι)U δQd!ιου πQoζ τηγ Πα-
ναγLΟπodλσ" μdσα απ6 τηγ ιδιO_
yJησrατΟυ εQγoστασaoυ Λ6γγου -

Κf qτοη - Tουqπιlλη. Eπ(αηg ανο(-

γεταL με π8Οσ0]πιχη εQγασrα τ0]γ

δημοτιi;v ι-ιε χασμdδεζ, φτUdρια
}tαι αQα|ι]τd.δεg ο δρdμοg πQog τo
Σdλι. ExεΓτo 1935 oQγdνιΙ]σε τoUζ
πQιiτΟUζ itαγελληγιοUζ χιογoδ8Ο-
μιχoιjg αγιδγεζ, dπου πr1ρε μdQoζ
χαι Ο δLd,δoχΟE ΠαdλOE. Απd τιiτε
ει11ε oυ}'λdβει το vι1ημα τoU χεtιιε-
ριι,οf τΟU8Lσμo6. Eπεπτεivεται το
α1dδιο πdλεωg, χατα8γεrται τo ε-
γΟQιαy'd νεχροταφε(ο τηg Eυαγ-
γελιοτρiαg xαι διαρEιlθμξεται το
σημεQιγd vεχQΟταφε(ο του Αγiου
Αθαγαα(ου.

Eπi δημιαρχiαζ τoU αγCIQdστηχε
το xτrjμα Σxοτiναq, αγαχ(χιγiστη-xαν dξι dτομα. Στιq εxλο^;dE του '33 ο λαdg τηg

Ndουοαg δε θdλει γα ψηφi.σει y"αγdγαv αJrd τΟUζ
εμπλεχ6μεγoUζ στα θλιβερd γεγt}γdτα, ο{τε τογ
Tξων οdτε τoγ Uπoστηριξdμενο απd Λαναρdδε5
Xατξηδημητρioυ, dτoι ατo δημαgxιαxd αξiωμα
εxλdγεται ο Φιλι6ταg Κdxxιvοg"

Παραμ6νει ωg δ'ιjμαρ1og μd1ρι το 1938 Οπdτε
παfεται απd τη διxτατοq(α Mετι:ιξιi χαt ε1{τOπi-

ξεται οτην Καβι1λαγια θd- iε.Ξ!.::- ''..

μα "ηθιπrjg τdξηζ'' επειδη

φιλοξdνηοε τη φαλαγγiτια-
oα πριJεδgο τηg νεολα(αg
E.O.N.

Kατd, την πρι6τη αυτri θη_

τε6α τoυ ο Φιλιilταg εQγιi-

ξεται με πdθοg xαι dραμα

γιατη Ndουαα. Tο νdο πρd-
σωπο τηg π6λη9 επιβιiλλει
τηγ εφαQμoγr] του ο1εδ(ου
π6λεω9. Στα πλαiοια αυ-
το{ dγινε η διdνoιξη αQχε-
τc6ν xεντριxc6ν δqι1μων xαι
παρdδων.'Εγινε η διdνοι-
ξη των α^7ρoτιxι6v δρ6μωv

πε τo δημαρxιαπd ;-ιιiγαρο, xτfoτηxε το xλειοτd
Γυ pιvαοτrj ρ ιo, dρ1ιοε να λε ιτου ργε iτo τουρ ιοτιxι1
περ(πτερο οτο Κιdοxι xαι διαμορφι6θηxε dνα

μdQοg του πdqxου. 'Ιδgυoε τον πgι6το Παιδιx6
Σταθμd οτο Kιdοxι, d8"/ο απ6λυτα πQωτoποQια-
xd ^1ια τr1ν εποy.rj τΟU, για τη φροντ(δα των παι_
διιi:ν προο1ολιxηE ηλιx(αE των εργαξgμι1νων ιrτα
ε ρ.1οοτd,οια" μητdρο:ν.

Eφημερiδα ''ΝΑΟYΣΑ''. Σι1ββατο 4 Απριλ(ου 19_59"
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Πρ6πει να τoγιoτε( dτι την περ(οδο αυτr{ o Φιλι6- ριο, 6πoυ μεταφdρονται 6λεg οι δημ6oιεζ UπηQε_

ταg oργdνωσε στη Ndουoα oυνdδριο δημd,q1ων o(εg τηg Nιioυοαg xαι θεμελιι6γεται το Δημαρ-

τωγ Bαλxανιxι6v πdλεων, το οπο(o τfμηoε με τηγ 1ε(ο, το oπο(ο εtγε τιαε( ν'cιτ6' τη διιiρxεια του

παρουο(α τoυ ο βααιλιdg Γει6ργιοg B .

Tην περioδοτου πoλdμoυ διαμrfνει οτη Θεοααλo-
νtxην"ατ επανιfρ1εται στo πQoσxliνιo τηg πολιτι_

xηgψετ6"το 1950.

Δειiτεgη δημαρ1ιαxri θητε(α 1951 - L954

To 1950 επιoτqdφει οτη Ndoυοα χαι οτιg εxλo-

γ69 τoυ 195L εκ}'6yεται δriμαρχoζ. Η τετραετ(α
πoυ αxολουθε( ε(ναι (oωg η δυαxoλ6τεQη τηζ

Θητεiαg τoυ ,yιατ( d1ει να αιπιμετωπ(ο'ει πλεfoτα
προβλriματα σε μια π6}'ην'ατεoτραμμ6νη απd τιg

μαxρo1ρ6νιεE πολεμιxdg πεqιπdτειεE. Eπιoτρα_
τειiονταg dλεg τι προαωπιxdg τoυ δυνdμειζ χαι
τιg διαο'υvδdαειg που ιJ1ει xαταφ6qνει να πdqει
δd,γεια απd την πολιτε(α χαι να φ6qει αε πdqαg

πολλd dργα ξωτιxrjE oημαο(αζ για τηγ π6λη.

Στον τoμdα τηg oδoποι(αg dγινε η διd,νoιξη πολ-

λιiγ oδι6γ oτο xι1ντρο τηg πdληg αγ χαι υπrjqξαν
αιπιδρι1αειg απd τoυg θιγoμdνoυg ιδιoxτliτεg των

oιxoπιjδωγ, οι οπο(οι επεδ(ωξαν να εxδοθε( βα-
oιλιx6 διι1ταγμα πoυ γα προοτατεrjει τιζ πεQιoυ-

o(εgτουg. Mε το δdνειο που πηqε πgογραμμιiτιoε
επ(οηg τη διαμ6ρφωση τωγ πλατειιδγ Tqο{μαν
(Καρcπιioου ), Διο ιπητηρ (ου xαι Δη μαρ1(αg, την

xαταοxευf των γεφυQι6γ oτα Mπατd,για oτη νι1α

οδd πρog το Γυμναoτηqιο (Παπαγιdννη) xαθιilg
επfoηg χαι τη δημιουqγiα xεντριxof διxτιjoυ υ-

πoν6μων. Ωαι6oo μεριxιi απ6τα dργα αυτd απo-
περατιilθηxαγ επ( δημαρ1(αg του διαδ61oυ του

Α. Xωγod.

Mdοα oτην πdλη ενe6gαπ6 διανοξειg dγιναν xαι
αoφαλτοoτqι6ο'ε ιg οδι6ν μ' dγα παλι6 oδooτρωτrj_

Qα που xατdφερε να τoυ παQαχωQηθε( απ<i τογ

υπoυργd Δημοo(ων'Eργων Κ. Kαqαμαλ{. Στo
αγρoτιx6 δ(xτυο oδοατρι6θη}'ιαγ oι δρdμοι Σxι1-

λαg, Στρdντξαg, Toιφλιxοf, Tξιουμdλαg, Γαλα-
τοιι1νου, Aγ. Θεoλ6γoυ, Αγ. Tριdδαg x.6'.xαΘt6g

επ(oηg χαι oι δq6μοι ξ. Nιxολι1,oυ χαL Σελ(ου.

o τελευτα(οg μι1λιoτα oυγετdλεαε oτην ανι1πτυξη
τoυ χεtμεQινoιi τουριoμof ατο Σ6λι.

Στογ o ιxοδο μιx6 τo μ6α αναγ ε (q εται τo Διo ιxητrj -

1t)

πολdμoυ. Δημιουργοfγται ιiλλoι δrjo παιδιxο(
αταθμoi, τoυ ΠΙΚΠA οτη βiλα Κιiρτση στoυζ
Στoυμπd,νoυζ χαι ιiλλοg αrα οιxdπεδα τηg Bαγ-

γελ(οτραg, 6τoι εξυπηqετοιjιπαι περιoo6τερεg ερ-

γαξ6μενεg μητdρεg, dπωg πρo6βλεπε το μαχQo-
πρdθεoμο o16διo του Φιλι6τα. Tην [δια επο1rj

επιδιορθc6νεται o μισoχατεστqαμ6νog απd την

πυρπ6ληοη του διδαxτηρ(oυ τo 1944 πgιfτοg 6-

Qoφoζτου Δημοτιxod Σ1oλε(oυ τoυ Aγiου Mηνιl
xαι προoτiθεται ο δε{τερog dρoφοg' Επιoxευ6"-

ζεται τo Kωγoταγτιν(δειο Στd,δto χαι τo γ"χειoτ6
Γυ μναοτrj ρ ιο χα ι αναγ ε [ρoιτα ι τα Δη μoτ ιxd, Λoυ -

τριi. Bελτιιfγογται oι χατασχηνι6οει9 τηg Αγ(αg
Tριι1δαg με τηγ iδρυοη μον[μων εγxαταοτd,σεωγ,
ιiοτε γα προoφdρουν ευ1dριοτεg διαxοπdg oε
περιοodτερουg μαθητ69 oε μια επο1ri πoυ οι
oιχoγενειαxdg διαxοπdg riταν αx6μα o1εδdν d,_

γγωστεE.

ΕπεγπεΛlεται τo δ(xτυο rjδρευοηg ατιg νε6τερε9
oυνoιx(εg oτo Mαντρ(, Συνοιxιομ6 xαι Παπαρd-
ντo, ενc6 διατiθεγται πιοτι6oειg γtα τηγ εxτdλεοη
τoυ αρδευτιxοf dργoυ ττg Γd,οτραg, τo οπo(ο θα
αυξ{oει το αγQoτιχ6 ειο6δημα τηg π6ληg.

Eπ(οηg αναβαθμζεταιτo Noοοxoμε(ο μαζ με τηγ

προoθηxη τριι6ν νdωγ xλιγιxιhν γ'αι την πρoμli-
θεια απτιγολoγιxori μη1ανrjματοg. Ιδρrjεταt τo
Ιγατιτo6το Δενδρoxομ(αg xαι oυγδdεται η πdλη

με το Eθνιx6 Δtγaυo Ηλεxτρoφωτισμou ( ΔEΗ).

Tdλοg xατ6την περ(oδο αυτlj ενιo1ιiεταL η γ'α"cα-

οτραφε(οα βιομη1αν(α με τo ο1dδιo Md,qoαλ xαι
δiδoγται δd,γεια oε 100 oιxoγdνειεg για την αν6-

γεQση τωγ χατεστραμμ6νων οιxιιδν τoυE xαθι6g
xαι δωρεd,ν ξυλεfα oε dλλεg 4Ο για τον (διo

oxoπ6.

Tο dργο τoυ Φιλιδτα διαx6πτεται, dταν oτιg εxλo_

γdg τηg 21ηgoτιτωβgfoυ τoυ |9541ι1νει απd τoγ
Αλ6xo Xωγd για γα oι-lνε1ιoτε( οτην 3η εxλoγιxη
τoυ θητε(α τo L959.
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1959- EπαγεxλΟγ{ τΦυ Φιλιiτα στΦγ δημαq1ιαιtd θιsxο..

Στιg 5 Απρι)'"(ου του -Ι959 εxλdγεται πd,},ι δijμαρ-
χοζ ο Φιλι6ταg Κdxπιvοg με ποοοιrτd 54 σ/ο xcxt
οτtg24 Mαfου αναλαμβdνει επiαημα τα πα.θrjxο_
γτι1τoυ..

'Ηδη αμdοο:c μετι1τo vιxηφdρο αποτdλεοLια, cΙ-

μdοωg, d1ει αg1(οει τιg επαφιJζ για τηγ λειτουp_
γiα του παιδιxοιj οταθμο{ τηg Bαγγε}"(οτραg xαι
την διαμdρφωση του πd,ρxου"

oqζει παταβολri 5Ο δρ1 αvd ατρdμμα ι:ε 10
ετliοιεg dτοxεg δdοειg για τηγ διιivοιξη τωγ α-
γροτιπι6ν δριiμων (Γdoτgα, Κουτi1α ) xαι αq1(-
ξει ο δρdμοq τηg Γραμμdγηg"

Mαξ( με τον αε(μνηoτο βουλειrπj Γιι1ννη Tξαμπι1-
ξη πηγαivοUγ στην Αθrjvα και o1iνοvται δεxτοf
απd τογ προ;θυπουργd Kωvατα"ντfvο Kαραtr-ιαν_
λ{, ατοv οποfο εxθιjτουγ τα αιπjpιατα τη( ,τεeiιο_

xιg

Tο μεγdλο"xαqτ("τΟυ Φιλωτα Κciπxιι,ου αΙrΟτε_

}uοfοε ο πανiο1υgοg υποιlqγdg Eαωτεριxιilv τηE
v.υβdρνηοηq Καραμιανλrj,Τd,xοg Mαxρrjg

Λdγετα"ι πΟrζ η οιxo.1dι,εια Κοxx(νου βοrjθηοε
ατιg οπουδdg του τoγ υπoUQγd, ο οποiοg, πρdγμα
αουv{θιaτο για πολιτιxd, δεγ απεδεiγθη αγνιi:-
μωγ χαι τΓμηαε χ'αι τηv φιλfα τoU με τοr,Φιλι6τα.

Aπdδειξη τηg εrJνοιαE του Mαxρri πρog τον .Δη_

μαQχΟ, rjταν η υποοτr]ριξrjτOU σε μια διdνεξη με
τοr, vομdExη ΗμαθiαE Σεqεπrjοιο

Eγι6 ο Φιλιiταg εi1ε ξητrjοει pιπουλντdξα απd την
νομαgx(α για τηγ εντατιπr] 6ναρξη εργαοιιδν με
την πiοτο:oη του 1 επ.δρχ JΙoU ε(γε λdβει ο δrjμοg
για τηv απαογdληαη τωv αvιiργωγ, Ο vομι1ρxηg
δεν εr,d:l-ριvε τηv παQαχ6Qηοη ,γιατ(η μπουλvτι1-
ξα, ε(πε, εργαξdταv oτην Ndα Σd,γτα Eπfοηg δεν
εi1ε εγxq(ι,ει τηγ τροποπο(ηση τΟU προγqι1μμα-
τΟζ για "ξηγ yνατ'ασγ"ευij τοιl δgdpιου Κοfλα- Κλει_
οοfρα"

l1

oΦιλιυτιι: Κιizz-ινog. Κιιθliιlιl,οι ({:ιilαρι(ττει}α. Γgl17οψι1::u'',,:"μils. jiελαΤιriτυη. βO1i).ι1 [υ1iδ91l.
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o Φιλc6ταg Θει6ρηαε πωζ με τιg dqνηoειg δεν xdg διαoυνδdαειg τoυ με 6λoυ9 τoυg υπoυργoιig,
διευxολrjνεται η Ndουσα χαt το 6qγο τoυ δrj- μdoο: τoυ Tιixoυ Mαxρr{ πoυ ε(γαι παγτοιj αυ-
μoU,χαι dατειλε τηλεγριiφημα διαμαρτυρ(αζ στoν μπαραoτdτηζτoU, τoγ βοηθοfννα ε(ναι ενrjμερog

σ[α οπoιαδιiπoτε μελλoιτιxιi o16δια χ,αι πQo-

γριiμματα τηg xυβdρνησηζ.

Πqι6τη "xqοιiοη ''με επιστoλri Φιλι6τα Κ6xxι-
γoυ για δημιoυqγ(α Τε1νιxι6lv Σ26ολι6ν οτην
Nιiουοα.
Tην παραxιiτω επιοτoλrj, 6πω9 y"αL τα 6γqαφα
πoυ θα αxoλoυθηαoυγ ,μαE τα παqα1c6Qησε o χ.
Σταrjροg Σαμαρι1,g oυνεργι1τηg του Φιλι6τα \λαL

διευθυντrjg ατην Τε1νιxηΣ1okη μdχQt την 1orj_
γτα.. απ6 το Αρ1ε(o που τoU εμπιαrεriτηxε μdλιE
ηqθε η διxτατoρ(α o Φιλι6ταE K6xxινοg

'' Αγ6βα απdγω oτην Σ1oλrj xαι πdρε 6λα τα
1αρτιd xαι xριiτα τα'' ιjταν τo επιπαxτιτι6τηλεφι6-
νημι1του.

Πολλοf xdπωg ιιαx6πtoτα, αναφdρoνται στηγ

φρdοη του Φιλι6τα"Στρατηγ6 μoυ αqγ{αατε "σαγ
προo1ι6ρηη δειλοrj στηγ χαιγodργια xατ6'oτα-
η.
Αν dμωg xdπoωE μελετηο'ε πErοoεxτιxιi τηγ πQo-
oωπτν'6τητα τoυ ανθρι6που, θα διαπιατι6αει πωg

για αυτ6ν 6λα ηταν η π6λη πoυ υπηQετorjαε.

'E1ονταg τηγ εμπιστοαriνη 20.Ο00 ανθριiπων
δεν μπoqοι]αε να διαxιγδυγειjαει τo μdλλoν
τoυg.xdνoιταE τoγ''τξ6'ψπα ψdyxα.'' Tουλd,1ι-
οτoγ αυτd εiγαιτο παταoτι1λαγμα στo εQωτηματι-
x6 ψετ6"τdοα 1ρ,6νια

Στdλγειοτοννoμdρ1η, με διxαοτιxdxλητrjρα,την orjτε xανε(g μπ6ρεοε να xαθορ(oειτιg πολιτιxι1g
6φεαη που υπdβαλε xατιi τηg παιioηg τoυ πQoE του πεποιθrjoειg, αxdμα χαι oι πιο xογτιγo( τoυ
τoν υπουQγιi Eο'ωτερι^aι0ν τιαι ατιg 15-1ου 1960 d,νθρωπoι.

με απ6φααη τoυ Yπoυργε(oυ "εξαφανft,εται" η
πoινιj xαι αναλαμβιivει iα τιαΘηxoνταrou nrrηi 'Διι1βαξε πι1ρα πoλf ,αγ6ραξε 6λεEτιg εφημερ(-

τη' ' δεζ ανεξαιρ6τωgτιdΘε ημ6Qα ,}ιαL"1ιυνηγotiσε "
στηγ χυQιoλεξiα τιg εxδ6oειg τηg "EΣTΙΑΣ''μαQ-

Md1ρι τdλoυg τoυ 1960, δεν γiνεται αε xαγ6γα τυρdει ο x. Πιiγοg Mαρνdρηg ιδιoxτητηζ τoυ
dγγραφo μνε(α για ανdγερoη τεγνιν"c6v α1oλιiν αρ1αι6τερoυ βιβλιoπωλε(oυ χαι πQαχτoρεioυ ε-
οτην Ndoυοα. φημερiδων τηg Nι1,oυααg.

Πdντωg η oυ1νdg -πυxν€E επιoxιJψειg του Φιλι6- Η επιοτoλri τoυ Φιλι6τα Kdxxιγoυ το 1961 προg
τα KdxNιγoυ στηγ Αθrjνα, oι οπo6ε9 πoλλdg τον υπoυQγ6 παιδεiαE για fδρυoη τεyνιxηg oγo-
φoQ6s προxαλοιiν την διαμαρτυρ(α των oυμβoιi- λrig οτην Nι1,oυαα
λωγ που δεν ενημεριiνογται χαγ χαι oι πρoσωπι-
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Yπoυqγd Eοωτεqιxι6ν, T. Mαxρrj.

Eν τω μεταξιi εi1ε δημιoυργηθεi xαι ι1,λλo θ6μα
που o1ετζoνταγ με την υπoδο1rj τηg πριγxηπ(oηg
EιρriνηE lιcxτ6"'την επtoιιειQη τηζ στηγ Ndoυοα
,πoυ θα παρdδιδε 111 βιβλιι1ρια προιxoδιiτηαηg
"απιiρων xοραo(δων".

H νομαρ1fα εξ6δωοε πρ6γραμμα για την πdλη
τηg Nιlουααζ' γ"αL ο Φιλιfταg αυτd τo θει6ρηoε
παQαγχωνιoμ6, δεντο απoδd1τηxε xαι δενπαρι1-
σrη πηγ υπoδο1η, xαταφειiγoγταζ οτην πQοσφι-
λrj του μdθoδο τηg ''αErElcδoτιαg''.

O Σεqεπfαιοg τιμι6ρησε τoγ ''εlτ'αyασtrd^tη" δ{-
μαQχo για τηγ αodβειι1τoυ με "δiμηνηπαι3oη.''α-
πd τα xαΘην"oντ6" τoυ.χαι τoγ xι1λεαε oε απoλo-
γ(α.

o Φιλc6ταg oτην απολoγ6α πoυ απιJατειλε πρog
τoν νoμdρ1η, αναφ6ρlει πωg odβεται τoυζ βααι-
λε(g , αλλιi θει6ρηοε αναρμdδιo τον νομd,ρ1η να
οργανιf νε ι το πρ6γραμμα υποδo1rj g γ ια τον δrj μo
τηg NιioυoαE χαι μd,λιοτα τ6oη ηταν η ταgα1rj
του, ι6οτε xλoν(oτηxε η υγε[ατου xαι δεγ rjταν οε
θdoη να εxπρoοωπηοει επι1,ξια τον δrjμο.

Στo ο'π(τι τoυ, 6πω9 τo αυνrjθιξε πdντα, μιiξειi-lε
τουg αυμβοιiλουg τoυ ι|.lηφoδεiντ(ου τoυ, χαι απo-
φdoιoαν γα παQαιτηθorjγ ιiλοι οε dνδειξη δια-
μαgτυρ(αg.
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ΦlΛΩTΑΣ κCIΚKlΝoΣ
ΔHMAPxoΣ ΝAoYΣHΣ

*1i ,c*.sffial Φρg dΦfu*Ψ 1js{ γ€Ψιx*€€pΦ $ *γΦπιΨοq *ολι*

τιι*nfE εlqο*e}ssr *lt* ε:'υgιοτiJμct{F *ΦλfuΞy ;i;ρsf}qiμf}*ι*y tοs *lrsρj-

s9ι, s*, τΦ lts**+r* ts* ειp+xf}gr dκt-τEr τilε εt''1ε *fτε aγ*ug'a'τι-

x*f gflμg d**ltα{ tEt*'* εsφ**
*:r *p$aοο{ foαε *dy gΞμεrl lγsλgγι*q **y*.tμ :f!μ {*s τ+E syθρι&

Es{, xΦΦβe,}tΦ*sft}y π+rοωgsgtΦs*$.Lλ,, 8ffi*ε Hγg οdpδρο t;ιοι iιdγ*ηr

πls *ιlεα}.λlbρφ lιφ*5*ιΞλiιε$tιv; ,τιd μd dμrxτψxβη *fitρ xμl rμfst tεlμ,

ιrx$Ηι$ *$*φgι*cΞ Ιxs βaΞ}'οιs fuφ {*.sρχ*μy μi lt*;;€λληλι* frφΨ':'l}-

xsf .
':1 ι}*τιr${ μ*g fuι}*μi$rη *tE τ$γ -lγgrι* **s τΦ xirτsxτtpιl tοl

ξολιrjΦ*πi d+: tr*eEg πρψιτγt*jhldg :ptρΦq .lyτlμegetf{*c ti lυαχc-
p&:τ,.,tρ$ μlι*Φλr*μ Φq :tρaο$FηJffrk ττκ *Cc $1ιj r:ιrytrρ$yοψζ dr.rιτ*-

οεi.; τοs tfχlrξΙgι} rnλrτι<η*grι

'lt *#Eφπd0;# t*E $$*s!{ iΞtr*di*fu{, 'Ιx,οψγ-;li gΤγιlι ι!ζ($ xοtξJ

*Eparp$ *g {xφ**λ**φyφ φi.g φds $*fλφ,,:*} τοE &υο1*;:lr$g gθτgΤ *ρο1:

ιrεgs€ ΞΦE *ραx*ιμ*ryfiE ξηλeβ $c* f-η{ κdρ.:c ;.ο4 *lg τ{iγ t*xrιx,{h|ι'

εpi$Φ*r. r#r *tiροκgΞ*υ μgεr ε$ μ*rαf tsr i*s{αr eix*α*ιq ιr8€ τ}-

?*υτα&lc α{g6.rουu ι*t γoρry*r frιxμ6f *εl *ryγτa;ιεst*u οΙiτΦ τΦ μ*td
,.Φγ χ{trdsv αGΦ Ιl*:Ι*liF}rr*$ $οir€

Ι - 'τ{,ιegdρψjs*g* *tιτ.Ψfg **rsγ ψxg,{: stΦr,ξΦll 11 *xλ-rg{ τ'lε *f,λ**

t*αο$*τκ s** s{ty s*r*pιv 1.ι1s4 x*τεrrπspas srsf β}€q 1ι$*η{ τε1,υ*xlχ

;,,x$λξq lgs{ crΦF* rι$ηι *fE qlt.φ Ι*ιl}η*αB €:κt{E .τη{ pιsffEτfiοg**** t
δr.οfο οd xοταpλffi ffi: 1eι τ$ ηο,Ψ$JξΨ' lΞ*!Ef}}ΞΞ, Ξf-tεfg$*-
ggΙ.J*ffii{* }{γaι **{ g{μψ g*ομt*fιrl qs}ιs}!t{p *ι:ρηaφο*l(ειfι-

*ffi *y λrsΦ e#* ff *ftΦrsΦn xΦογ alq t'tp πgρifδt}ιγ τ

π$λ**a lfo* ssc εsr τφgt*+lι#γ fΦ}sΦ.:*Eg EΦ tty.raxΦ εeρd.$οιrιr τi

Lg$*ugrrl &ιτlf* rιa{ frd xαφξ.ι*η *Φ** -ξ*Ιgfs *{γ rροοπfα:tsl g

ιfi Ιkf$ψffi ιilιΦE: *sLι* |tr*c .ir**t*s,s liε#}*lg τι}9 1;r*τ*x:{*r

./*
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ΦlΛΩTΑΣ KoΚκlΝoΣ
ΔHMΑPxoΣ NΑoγΣHΣ 

*βr.

φ{ ε$ε ψΦ *p*{ #Φrλst}{ ιtιdtrqr*$ g€t'k *hοι1 τdu {iιοτεxtfο*
τ*γ ο{οφ Φ*ΦΦnΦlfi*Gt*ηιa<tlε€ Ιf}{ *t*ο**η*φ ιtygfiτΦ *#r*ε6
*g6q *'gα{Ψc}ιaηι*ιr*g x*ds**α **d* d**ιΦ***ι*c txγ{g xEl fu****
F{eY**

.;* xtfτφ*x'-οι Ek iig.μfφΦr *}i*μgφeλλ*Φsφ+ *lE ποιx{}eg πλgr*
' gtrlξl}.ξη4#a*6* ftraμ,t* t{τ€ rtgpιs:;lb ufτ*ιι*$ μ{ *$q tdγ πρ**rtraι}w

:ι*pfε*πe,υatr *ε** r*y τΦ τg+μ*:fι.tr ,,g?}; sιff'πt-iiξcφr; $t}{ _,εilλ*εζ.

'*"$ x*μ*{hdhιpιr **e** #φΦοg 'ιrd sλιxs* ro{ { ****ρ6a*{ο sftgi
*{iη*ι*iηrτeα* rΦtffiι* rψμ*rι*b*tα* { L&ι6 tβy $aιofgr Φμy* τ{rγο!g
tlsγ πlqg{xεr* *a* φυεs+xsy laοε*&.εcμιε τ{F {yθ'ιο1μ gφtr hιrιEp6gγ xαθ

ι+}{6 g;μaqgrygαυiεg * ε"oc" figο * εφ*tη x*θ p*γτλw{p ιig *ιsxιηρ+y
*ξv "r;&xlrαlr}rids *fu*ιρg*υρJ*γ l*f tl $*εrfg **txrι(ιgo*γ ldg gfυ hdομ
tg* tΦ gf*οψ ffiffim*ε*Ξ*jsλΞflfi*Ξk,*

'""tq {ss rξψ}i&E ti!ε; s*αt,.nst€ *{γ sxΦf*γ rQ{*q τs $:tοTgγ yιf *l
**εxεeιιl!$g*φ ε{g τ$r rsa"a:;t* lt}.gυρ*μuλaι xvi εtf:aιιε1saιgtρtffc(αl
tιηaλsζ dιlY*tsfls *ιf tΦ sa*xtly ,ειrΨιsf;ltβοtα *ιd τsμ xssgρι'Jιrdr τπ
Φ$$τr; sx*fi*ιsξαBζa Φ fα,rgyyιxιt πpοΓ*tρtφ τ{{ πg1:ιgxtξlα!lι-
ιιrlf fug+'gμ{tπfsειg {acn{fts *x,tbx.ιy ο*{ τtτρ ***d.arrγeαfcr ουtιΦτ}gι,
ψ{ μ**sφaρ$.* φγ i*φφtrrε'rrt*ffi- rp*f$ι*tηgv λι:g*υιrι8}v lω{ φρosrω
ft*ιιl$sffγ dιs τs I$}gλλ{1ltιtιr psλfus ygf *lε τd ;;*λtιsψts.* a6g γcγ**s*
qθF,*? eΙl; τs *sωτφtlι*6* lηι.,q d ta*ι*τωετ}.t€q; :;ψf τd γvυrτs xFxtαι*
tt!ζ ,*fs|g#ση$"r*

::fg t*γ tl**& qξ&& "dtq eψlggrφ16 ιlrlfbtι sef i €org* afο 9

αυοagψαirf,* x*f wrqΦ?.F*{ $f.ft xοιxfh*lv ff?.ηrΦts}}:+t-tι*r EρsE{rφρr τ,
iκ*v* *ξξγεlllτψ xμ# ;1ιλι**αq t*w*.υt*

'ιηtq*".gφs gΤγ_φι τ{'sg*{**u1+d ιlε}ε*,f,οs€ *τd λοtμlly*ry rf
hει*πd segγtιs.

n$ 
#t**φΦ:f,r: τ6* **δffμ

*lE 8λat*ε *ο*€ {ΦΙeE6 lfuaι
*r*ψ*:66ar6 se*κτξ;sξ rr:ι:tοts'ξeξ aιdλ*σts
# ιι*rλλfcidr (rassγ ttrυ μ*1φ*:xpΦγnlιs
*lt*
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ΑΦΙΕPΩMΑ: Φιλιδταg Κιixxινοg - Tεγνιx{g α7oλ{g NaqΥΣTΑ

Φ]ΛΩΤAΣ ΚoΚKΙΝoΣ
ΔHMAPxoΣ ΝAoγΣΗΣ

x}

ΦrEFfflοtr rrcΞ μlrξffir.*
Etg Fa}rfrτrp **tE*ιμ 6γ*rE*x*η fi β*p*ο*:*fg ,i *oτεε**υf, τ*r

*πgpα*ttt*ιμ *κ* fig s***η*τraοξfiμ* φ* d *"o*'**tποιfθ"*
$lμμ!lιfiφ*r}**x*r Φ* **η*gr*E *{t* ηgxμ*x.ft {γεxτfu τtt τ{xιr

s*ιrg* x*g { rΦffi{r*tψii τΦ-* *+nφfu* s*οtξχΨ}*Φr, *pφμg* rκg i{
*Egrilμiμ xξπ*φssg ιpi s{ sdΦs** Wε*μ# s**ι **# ttb dιl*Eftlι*ry
βαφilμ Efte xμυs**φφ l$fφffζ *λο*ξ},rpΦ}"Ell dl*εl το$q Φο{Ef.* rτ{ φdιια
Nιld **q ρfξcq Φ $*ffi**

gιig 'sel* .*.Bfφ'r β*r*;uι*s} x*s*gy *t}c Φγ*ri* ug ;ηg}s*l** ftμ
*ΗFsΦλJιeΦιμγ # sg<μ*,rdl .g-rμγ nι+}**l}rl** tιvt# t*γ x},{.gγ **yxpgφgy 6*9
τflμ &,tοatlπ φ*{μ**t*hη fi*d ts s.$Ξs fuφ*τ**rφ$'βil#r *{g 't$ &αοο**{μg.
f-r Eη{ }*es*ffi!}s μψgρ,*{|x*φe sε#φln*q*$*g ξg elx*οφιιtφfμ*υ ξυ}*{οc
sx}{fιqωγ *,* α{ε fφEtl t'}t .τ*βlξa{h *x*d+**q *qx,l .qgs{qΙ}υ xι}ιsiο:
αtpεgψdπμ ια*tειrxaπ#φοτμ*'ιt xαf .Ea*r s}$ir&is**ξs,s#t rιd rΦ
gre*psψ gΙt cf {pτ,φΦgιg ξ,lΙε ξιιλ*f*g rge *i*δ*μ φtξr*.φ,*β*-gr&*
Μ'$**ea'*rrtτa xgd tφφdμautg lκf ftγοf(*}
*p€g r*εr#s ε€6 εδ t*ggεi:ιrι$ι, γειt τ$ ξ*τq.rιx$r.

sl* tΦ a&Φ rle csΦΦ * &π**wτ:gfα Φdιl**ra**d*nι*r xι, ( $g,
$t*rJΦ *{€ sm{ldtc *ΜΦg e*s *rh **λ$*rr ηΦφ Ey*ffi t'lε *$tr:c
ξιτηt τερrqxξ{r
Γ 'τ-l ηFε_*qr{hη #t#*,,r*c τΤτα 3}ι+*gxri*E r*€ ggt r-ι+r#οgfο*lgξκ*υ *ε Φ
*r&λ*φ* & Φη #}&ffiΦ tΦf_ffi*g*r *i* Fιn**x,rd*ε τir *'*io* $ o ηg q F-T.g-g-,υ * E * { p t*.η l ..τs .r μ η ιιgJ-ι_a-g-g-:.g33Fffi* *lq 'αgs* *ποlοψ tαtr,ιpgwtraκri_Ξi;Ξ *--s;E
esdξrlE Φπd ffgοι}Φfοro Ιφυοεteμ,ι }:ιοtεηF*r{*ι} ιl,:ιψε t* &ιηrφ*τ'tp*n ,ιt*as€οφτt€r #p*qr&n Φ!s fupοξ, sμfr#}ιgE}trg t'ξ *xεr*ειλ"ο*f*tιφ $ae.{ xg(.&r *g.Φ!srfi}*r*

κts τ{h Φ*}ιar*xημ τt iμψaαπest*ry $**ffiftiEg*ξjgffi s fupsξEΦ$ τft -***υ{* fgE r*iξεft *{ 1}ιf$t tδ-**η;ΓEffi*
:kf **ε ψ,*e or"*Φxaε E{ **d.φρ*ι* *ad*ο* #1 y #'*rγο+τφεf**γ ;:E}ξgfi

rd,g ψt}ψ ',i{d}*gε*g {aιs gιFau*rιtgμμ $gffir.}.xsγ g
Eπx€mπ; 9ttt**ξ; rθ{Ξα_$E tλE*

EFfλη 
'r#f{';ilι Φc r.i ιEF

tπiρ*ryisιr*xffis
μEc β.aiμEιrι*λaEκι &rκ*{l

' ;lisqEffi,t€'€*g ι s*φφ*l'

tlfu '}Φ.iυfοο6 firrρ ΘμΦιdεr-
Tsιirγ Φk τεtrιt3k lδe,ου Φlε τcΙ,rιl:lk lδa'{

,,Φγι*i}ε δ*πgιse{ο*cι*ιi{ο*α'
.ii πgλΦ ιμriφτd τgρατ?ΙοιΞ
ηggssEr sxδ drsρitiουc οl

τl1γ
'υ 'lr

qsl
xsf
*x*

drf .tτxυr :...,ο}rrt gtc τΦ Rlp,'::λληuιxξ6 ;iε ι&ε Ξοg9-
ι {Ι
Φιcεsgοxιlι+lc}sυ&

*E€ E -Υ,Ψ.b'u

nμ#c τs cr*r sr
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NΙΑqΥΣTA AΦ ΙΕP Ω MA: Φ ιλιiταg Κιixx ιν οg' Tε74ν ιx€g αyολ6g

Η παραπdγω επιoτoλrj, οτιiλθηxε γιiqο οτoγ o- φ(λοιτου, μ6λιg εxλdγoγταγ αιiμβoυλoι,γiνoνπαν

xτιiβρη του 19611ωq(g να ενημεqιioει xανιjγαγ οε λ(γο αντ(παλοι

απ6 τoυg δημοτιxοιig του ουμβοrjλουE, οιiτε τoυg

οτενo{g ουνεργd,τεgτoυ, απ6 φdβo μην διαρρεrj-

σεt χαι μdθoυν xαι d,λλοι τα o16δια τoυ υπoυQ-

γε(ου χαL μαζ πιiρoυντην o1ολrj. Πd,ντα λειτουρ_

γodοε dτσι,xαι- αυτ6 (ταν η αιτ(α που αρπετο(

Στιg 27 Δεxεμβq(oυ του ιδ(ου 6του9 οτ6λνει
δειiτερο 6γγραφο-απd,ιπηοη στoγ υπoυQγd παι_

δε(αg, οτο οπο(o λdει πωg 61ει διαθ6σιμα χαt τα

ανd,λογα οτgdμματα.για γα μιoτεt η qoλη.

BΑΣ]ΛEιoΝ

1τ 15

Δ!-l Μo
ΗPΩΙκ}JΣ ΙΤοΛEΩΣ

τr{Σ EΛΛΑΔoΣ

1821,

t

ΝΑοΥΣl-lΣ
ΘEMΑ

'Ev Η. Π. Nαoδoηg τn 27- $/βρloν ..|96. dι

x.'Υπoυργ6ν 'EΘνικflζ
Θρηoxευ1.ιdτων

ΑΦ}tNAΣ

'Aριθ. Πρωτ.' ..1οοeο

ΙΙΡ o Σ
t6ν'Αqι6τιμον

ΙΙα ιδε fα< xα f

Κατ6πιντοσι}π,dριΘ.t47255/23.!2.Lg6Lττ1λεγραφτ.jματoζ
.Υμlν, θxoμεv ττ]ν τιμ11v νd od6 γνωρfοωμεν 6τι 6 Δfiμoe θd διαθ6oη

ε6 dπαιτοι!μeνον πρfu d.ν6γερoιν τfle τεχνιxflc ΣχoλflE olx6πεδoν dxτd-

οεωe τotjλdχιστoν u οu*. οτρεμμlτων xαf παραxαλoσμεv Θερμι6e sπωc

ει,αρεoτο,Jμενol διατd6ηεε τoι!4, dρμoδfoυc τεxνιxoιlc tvα τ6 τα16εερoν

dφι1Θo6ν ε( oυνατ.6ν εf< τttv π6λιν ιLαζ διd εfiν dπιλογτ'iν τoσ xαταλλη

λoτ€ρoυ olxoπ6δoυ.

'}1 π6λιζ μαζ dπl εfi ευrαιρlq εαι!τη dNφρdζε ι τt]ν ειiγνωμooι5vην

Φηζ φ6ζ nt1, κrβiρ'ηo" γενlx6πeρoν διd τdv dπoφαalν tηq φ6c dνα-

xαfιlισιy {qζ d:ιmlδεrjoeωζ χ'αf ειδιx6τερoν πρ6< ιiι'ιdc διd τ6 dπιδε'ι

xΘθν dνδιaφ6ρov σαζ δι'iδρυαιγ εlc ετtν. π6λιν ιlεζ 6εχvιxfi< Σχoλfie '
E dπιλoγ{ σαζ πιαεεdoμeν dxραδ6ντωc δτι 'j',frρξ", 

dρlοτη xgθ'δων

t π6λιc ιΙαζ φoσφ6ρεται d'π6 πdαηe' πλευρdg'διd τdν dπlευxfαv τoσ

dπιδιωxοfιι6νoυσ}to,ιoσλ6γωτfi<dπιδδoεωζτ6νxατοfxωvdπ6πoλλsy
δεx,αeεηρlδωγ εle dοχολfαζ σιrν1rφαρμ6yαζ μ6 τεxv1μdg γv6oeιc (Bιoμηxο

ν fαrB, *"x, fα, Φρoυτo:ιαραγο}rd Nλπ) ' -

\6
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Aυτjν την απιiντηoη xαθcδg χαι το dγγραφo τoυ
υπoυgγε(ου γtα ανειiρεoη 1ι6ρου xατι1λληλoυ,
την dxανε γνωοτrj οτο Δημoτιx6 Συμβorjλιο τον
Σεπτ6μβρη τoυ \962...

Φυοιxιi δεν ε61ε βρει 1ι6qo, αλλd υπoλdγιξε αυ-
τ6ν γriρω απ6 τo xoλυμβητrjριο'..

Στιg 30 -Ι2oυ-796t, ν"αΧε( τουg φορε(g τηg π6ληg
χαι τoUE αναγγ6λλει σαγ πQωτο1ρονιdτιxο διi-
Qo,τηγ απdφαoη τoυ UπoυQγε(oυ για (δqυoη των
πριilτων Tε1νιxc6ν Σ1oλι6ν, οτην Ndoυσα, αγα-
φ6ρoνταg χαι τoυζ λdγoυg πoυ επdβαλαν αυτην
την απ6φαoη ( τoυg oπo(oυg ο (διοg εf1ε πgοβιi-
λει oτoγ υπoυργ6.)

Απoφαοξεται η αjοταση επιτQoπrjg 18 ατ6μων
πoυ γα εχπQoσωπoriν 6λoυg τoυζ χoιγωνιxofg
1ι6ρoυg με επ(τιμo πριiεδρο, 6πωg πρdτειγε o
Φιλιδταg, τoν νομιiρ1η Σερεπrjοιο

Στην επιτgoπη, εν"τ6g απιi τογ πρ6εδρο Φιλι6τα
K6xxιγo-Δ{ μαQχo Nιloυoαg, ου μμετd1oυγ χαι οι
εξηE:

AγαοτdοιoE Σαqιiτοηg Αq1ιεqατιx6g Eπ[τρο-
πoE
AΘανιiαιoE. Kαπεταγιiπουλog πρ6εδροE τηg
σι,\τoγισ[ιxηg επιτqoπlig για την Nd,oυοα
Ζαφεiρηg Mπilαg απιj τoγ γεωργιx6 σιlγεταιQι_
σμ6
Aγαοτιiαιog Λαζαq(δηg του Egγατιxoι'i Kdγ-
τQoυ

ΔημliτgιoE ΔημητgιiπηE των αναπriρων
Φ(λιππog oιxονιiμου απ6 τoγ αιiλλογο γονdων
τoυ Λαπε(oυ Γυμναo6ου
XαqιiλαμποE Χqυοo2gιioυ τωγ φρoυτεμπ6ρων
Kαλλιιiπη Κοι1λη τηg Aγαθοεqγorj Aδελφdτη-
ταζ
oqφ6αg KανονiδηE τηg Eυξε(νου Λ6α1ηg
Aγγα Kαπεταγοπoιjλου τηg "Mερ(μγηζ"
Κλημεντ(νη Mιixη απ6 την φαν6λα τoυ Στρα_
τιιilτη
Eλιοιiβετ Χατζηδημητqiου του Toπιxoιj Συγδ6-
oμoυ oδηγιiν
Kι6ατα5 Δοι1δοg των βιομη1d,νων
MαγτωγαγιixηE -γυ μναoιιiρ1η g

E. Παgoιioηg διευθυντηg Αoυ Δημoτιxοli o1o-
λε(ου

Kι6οταg Σαλoνιxιιig
Π€τqog Γεωqγιιiδη5
ΣτdqγιοE Kαλτοογιιiγγηg.
Η επιτροπ{ "Eρανιxrj Eπιτροπt]" oνoμιl,οτηxε,
θ α αναλd, μβαν ε την oυγxdντρωση πQoα ιQ ε τιτιιilν
ειoφoqcδν απ6 dλoυg τoυg τιατo(ν"ουζ τηζ Nιioυ-
σαζ γtα την αγορd τηg xατιiλληληg 6xτααηg'

Σε αυτην την οfοxειi.lη ο Φιλι6ταg πρ6oφερε
2000 δq1 χαι o X. Δdλιοg dΘεοε ατην διdθεοη
τoυg dxταοη 1 ατqdμματοg με τ(μημα dτι ιjθελε η
επιτqoπrj'

O πρι6τοg 6ρανο9 μεταξri των επαγγελματιιiν για
τo οιx6πεδo ουγxdντρωoε L4 000 δqα1μ6g.oι
εργατο$πιiλληλοι τηE χεQαμoπoι(αg Xρυαο1dου
προαdφεραγ στoγ ιiρανο 4000 δρ1.xαι αναμdνo-
γταγ oι πρooφoρdg των βιoμη1ιiνωγ.

o Φιλιiταg, ξ6ρονταE πωg διioxολα βρioxoνται
συγχε\τQωμ6να τιiοα οτρdμματα (αυτdg εtyε α-
ναγγε(λει στoν υπoυQy6 6τι υπrjρ1αν για να μην
1αθεf η o1oλ{) οε λ(γo 1ριiνο, επι1μενε για τoγ

1c6ρo oτο xoλυμβητηρ(ου, που περ(oο'ευαν 4
αrρdμματα xαι θα αγ6ραξαν 1-2 αν"6ψα για γα
φειiγει παι η π6λη πQoE τα xιlτω,αλλd αντ6δρα-
oαν oφoδρd oυνεργdτεg του'-δημ.oτιxo( .οriμ-

βουλοι

Mιiνογ ο βoυλευτrjg αεfμνηoτοg Γιdννηg Tξαμπd-
ξηg oυμφωγoιioε με τηγ γγ6μη τoυ Φιλι6τα., xα-
θι69 xαι ο Γρηγ6ρη9 Σιo6γγαρηE με τoγ Γρηγdρη
Bαgβαρ6oο.

Στιg 10 Ιoυλ(ου τoυ L962 διενεργε(ται οτην Αθrj-
να διαγωνιομ6g γΠ τηγ δημoπρι1τηοη τoυ Κτι-
ρiου τηg Κατο:τιfραg Tε1νιxtig Σ1oλriE Nι1oυoαE

με τελευταiον με ιoδ6τη τoν ε ργολι1βo x. Tρ ιαντα-

φυλλ(δη, χωQrE να ιJ1ει βρεθεi αxdμα ιiλλο οιxd-
πεδο xαι χωQ(ζ γα απoσυQθε(η πρdταοη (δρυ-

αηg, παρ'6λο που o απεoταλμ6νog του υπoυQ_

γε(ου παιδε(αg οτην Nι1ουoα Παπαντεληg, ε[δε
πωg δεν υπιiρ1ει oιx6πεδο, παριi μdνον οτo 6γ-

γQαφο του δημdρ1ου.

Eδιi: φα[νεται xαΘαρd o ρ6λo9 τoυ Tdxου Mαxρli
να βoηθriαεLτoγ Φιλιδτα, πoυ ε(γαι ουνε1ι6g οτην
AΘfνα ,π6.oη θυο(α.xαι η εfνoια του Yπουργotj
Παιδεfαg αειμν{οτoυ xαι πιiμπολλα προαφdρo-

1"/
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' KΑ l ΙΙΡοΕΔP ι ΑΣ KYBrpNΗΣEaΣ

YΙΤοY?ΓοΣ ΙΙAlΔE'ιΑΣ

γταζ στηγ Nιloυοα Γρηγdρη Κααιμdτη.

Προτε(νονται τα oιχdπεδα τoυ ΠερδιxdQη, αλλd
προr"ιiπτει θdμα τι6ρα μεγαλιiτεQηg dxταoηg, 8

αιρεμdτων }.ιαι για Mdοη Tε1νιxrj Σ1ολ{

Στιg 17 Σεπτεμβρ(ου τoυ L962 οε ουνεδρiαση τoU

Δημοτιxοιi Συμβoυλfου ενεxρ[θη το πoοdγ τωγ
350.Ο00 δq1 . για την αγοgd oιxοπdδoυ 12 πεq(-
πoU στQεμμdτων για τηv ανdγεροη των Tε1vιxιδν
Σxολι6ν Ndουοαg.xαι ο Φιλι6τα9 ενημεριδγεt τo
Δημοτιxd Συμβοιiλιο για τιζ πρωτoβουλiεE που
ε[xε λd,βει εν αγνοiα τουE τo Δεxdμβρη του 1961

με το dγγραφο 6τι υπιiρ1ει xατdλληλo oιx6πεδο
του δf pιου, οτην Ndουoα

oι οfμβουλoι αγανdxτηοαν διιiτι το θει6ρηοαν
προαβολr{, αλλι1ο Φιλιδταg μdγoE oε αυτι1, τoυg

ξr{τηοε να πρo1ωρliοουν ενωμ6νοι, μπροoτιi οτoν
xfγδυγο να xαθεi η qoλri απo αQιμα1(εg

'' Αφ{oτε τα τιδρα αυτι1 παι xοιτιiξτε να βρoιiμε
τρdπo γα αγoQαστε( τo οιxdπεδo''. ηταν τα λdγια
του'

Απιj τα προτειv6μεγα οιx6πεδα αγοριiξεταt αυ-
τd τoυ ΖΧrιτdνη ατην Mπλc1γα χαι o Yπουργ6g

18

Παιδε[αg Γρηγ6ρηE Καoιμdτηg oτιq 28 oxτω-
βρ(ου 1962 Θεψε}'ιιiνει την Tε1νιxrj Σ1oλrj ''Θε-
μελιοriται επi υπoυργfαi Γρηγορiου Kααιμι1τη "

γgιiφει η μαρ1"ιι1ρινη πλdxα των θεμελ(ων, χαι o
Κααιμdτηg dπωg αναγγ6λλεται απd τoγ πρdεδρo
τoυ Δ,Σ Γqηγdρη Σιοrjγγαqη αναxηρrjooεται ε-

πiτιμοg δημ6τη9 τηg π6ληg.

Στιg 15-11 -\962 φθdνει οτην Nι1ουoα ο επιθεω-

aητηζ Tε1νιxrjg Exπα[δευoηζ του YπουργεΙου
Παιδεiαg Λυμπερdπoυλοg xαι εf1ε δυd oυoxd-

ψειζ με την εφoQεUτιxrj επιτqοπri που τηγ απoτε-
λοfοαγ:

Φιλι6ταg Κιixxιvοg δrj μαρxοg_πρ6εδροg
Kι6οταg Δoι1δοg αιτιπρ6εδροg
Aγαοτιiοιοg Tα6τοηE
Γιιiννηg Mπfληg
MαγτωγαγιixηE -γυμναοιι1,ρ1ηg Λαπε(oυ
Aργιjρηs Παπαιωιiγου
Δημι|τqιο5 ΠεqιαοqιiτηE, διευθυντdgτων δημo-
τιxιfw ο1oλε(ων

Απoφαofοτηxε να λειτoυqγrjαε ι τ o τεμ w"6 μdQoE
οτον παιδιxd oταθμd τηg BαoιλιxrjE Πρdνοιαg
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οτην Bαγγελfoτgαg itαι στo
να γ(νονται τα μαΘrjματα

oι εγγqαφ6g των μαθητι6ν θα γfvονταγ ατo 1ο
δημοτιxd ο1ολεfο xd,θε pιdρα 9-1 τo πρωf, 3-5 το
απ6γευμα.

Θα γiνονται δεxτοi 1"ιαθητdg που ι11ουν τελειι6οει
το δημοτιxd χωQi,ζ xαμιd oιxονομιxtj επιβdρυνοη
εγγραφrjg.

Σε επdpιενη σfσy"εψη, απoφαο(oτηy,ε o γυμνα-
οιdρ1ηg Mαγτωγαγdl"ηg να αναλdβει τηr, διεd-
θυνοη χαι o γUμγααιd,ψxηg Mανdληg Bαλοαμ(-
δηg την υποδιεfθυνoη'.

oι θ6oειg τωv παθηγ11τι6ν τε1νιxι6ν μαθημιd,τοll,
αποφαο(οτηχε γα xα'λυφθofν απιi τογ ''Ευxλεi-
δη'' οτο oυμβο{λιo τoυ οποioυ μετε[1ε ο Γιι1,ννη<
Mπftηg.

1ο xαι 4ο δημοτιxd Η ο1ολrj θα dxει τμιημα μηχαγoτεχγιτι6ν xαι ηλε*
χτqοτεχνιχιriγ παι oι rΙαQαγγε}'fεg των μηχανη_
μιdτων ε(1αv ε(δη γiνει.

o Λυμπερ6πουλοg εi1ε ρητη εντολrj απd τoγ
Γρηγ6ρη Kαoιμdτr1 να βοηθljαει ιδια[τερα τ1-]γ

Νdοιlαα , οiοτε να γfνει " Φdροg τηg τε1νιπηg
Ιδdαg'

-Δεv ι1μεινε 1ωρι6 για 1οlριd xαι π6λη για π6λη
οε ιjλη την Eλλιiδα πoU γα μηγ πd,ει ο Φιλιilταg
Kdxxινοg με τΟUζ ουvεqγdτεg τoυ χαt vα μηγ
μιιληοει στi}Uζ γονε(g για τα προτερrjματα τηζ
τε1νιxηg εxπαiδευαηζ χαι γα τdξει xαι ουοοiτια
xαι δωqει1ν ατdγη.

Τdλοg Nοεμβq[ου τα μαθ{ματα d1ουv αρxiοει με
πι1'r,ο.l απ6 300 μαθητdg.

' "Ξe?.Ξ'.:'
' .a:*'+'iΞ'ffi

L
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Ξ'

=:-'t:4;4i+'z 
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: . *zee
7-ΞΞ-Ξ..2,'ΞΞa.' '.
?'::!:.;:.|..Ξ".::Ξ '
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Tο ο1oλιx6 6τo9 1963- Ι964 oτιg 3-Aυγo{οτoυ η Bαoιλιxrj Πρ6νoια δεν μπoρεf να λειτoυργrjoει

Koιγωγιx6 K6ντρo οτην Nιlουοα .

ΕΡAN0Σ
,,ΠΡ0 Ν0lΑ ΣγMM0Ρl 0 t]ΛΗ KτΩ Ν,'

Yπo τΗN YΨΗΛΗΝ πPoΣTAΣlAΝ τΗΣ

.q' M. τoγ ElAΣlΛtΩ,Σ
'Αθflναι τR. -qφ

::1^""J."::'',::.""'

;}_Φγρi_qτρl.ι-. . lg9-9

ΓPΑMMAτEιA

^tC2 Lλθ }tr. Δημc{ρχε .

Ι,Ιετd τfiν &γoρ6ν τοδ θν i'Ιαo6αη γηπ6δου τflg Παι,διπff5 Στ6-

Υξζ t δ "Eρανο5 προ6'$η εls τds δεoriοαg θνεργε tαE παp6. τfi Bαoι,λιxfi

ΙΙρονoiψ διd τiiν t'"αpαγ'i:ρηoιν τff5 Π.Σ. :ια[ τfiν μερ'ιμνq τ'αi δαπ6νη

τfiE Bαoι,λιxffg ΙΙρoνoiαs 6ρτ&.νωσιν nα(, χειτουργiρν τα6τηE δE Kοι,νω-
Φ i|' , ,ri rt

ν Lπoυ Λεντρoυ iιαοdαηE , &λλ ' fi tsααι,λ uπT] ΙTρ6νο ι,α , δ5 μi5 θγνιiρ ι σεν,

εis τfν Ιδρυoιv τοδ Koι,νωνuποσ K6vτρoυ NαoioηE.

Κατ6πυv το6τoυ παρατιαλ.ofrμεv sερμΕrE, δπω5 μ6 τ6 θγνωαμ-ι6-

νον &νδιαφ€ρov αα5, μεριμνfiαητε δε6ντωs δι,d τfiν φi,λαξuν τoδ πτι,-

ρ[ου lια[ ττjv &ττoφυγfiν φsoρδν αliτοi.

τ Lμffs αρ ι,ατιδv

ΓEP. TΡΑtΛOΣ
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ΦΙΛΩTAΣ ΚοKKINoΣ
ΔrΙMAPXoΣ NΑοYΣHΣ

'Eν Ναo6a1 τ{ -__.-.'-"-.

*,tλε*t 6,fρ*u)d

gΦιφfεειar s}*βομ εt}υ €πωtολdv ααg ηE{c sγκ Αι'tοsσ6ott'
ε$ reεfpιolε 1φτ16$οrιο*εtr1 r*{, *{y οι€μειv αρειιψgpΦg ExαποΦ
Φ}*Φr1 r*{ εl}v αε€1μα*v Eιk ιηr.οE{ga r$xγδc'Ιζ rxfλ& rαοfαtμ rαl
μ*, ε&ιl 'ξs,rsι, sΦfv πτ*nΦομfq} ΙιEf οl lsο εx*rtειrf οηaαε* κl
ιt α'γηtbηc;< εοs *ε*ρ,lαr *cΦ ε* fπrrpοgfig εfic drοlα{ *Ιμει rα f
ΦEeΦο< πf { €xrfsεuα*q €t}ΡrΦ.

hμyοεΙψgr Φει rl xΙηΦr}ιcπolτrlc {#fΙi θc rιαptιdη €xt fγ
*kο*i δ*fr* s }φτι{μ6{ Ξγολ*xsrl rαr*,pfωv Fμl tβη Φιοπρqrtlgcι
εΦ μπeιfuεψΦ *rτ rιτ*ρΙt*v. τft, fεxγtxfh txο;fk c{l Φποtα οιΙ sΙvαr
ittl*με r$[ τd ΦθΨgf{ $Eη.,*

e'g{'εt}v φο*}rt trΦ$ *gοsοιl βlζ Φ{ ,eΦrrg g{ ωζηγtlgalμε
}ετετo1*p#οαrpe drf Eas sΦ*τ** sαsε:&lι*
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Στιg 6 -Σεπτεμβρioυ 1963 ατ6λνει την παραxdτω επιοτολη οτoν Mητρoπoλ(τη ξητcδνταg την λειτoυρ-
γ(α ουοoιτiων για τα dποqα παιδιd τηg Tε1νιxrjg Σ1ολfg.

ΦtΛΩTAΣ KoKKΙNoΣ
ΔΗMAPXoΣ NΑοYΣΗΣ

Ξ€βgfrιΙ*εerc

rnk" ssy*t β?βEi& rιξΙΦ{ttr .Φ φ,fοlc τr}v δπο!αυ l+dρμ;-
ξfi} { πsλ*< μc{ t*ξτl πrpιργι} ξrE λqξ} +fh μtπtλοsg tαEEπροffi

'€flζ φροιrrοffitrιrJfk.
fΦft fιlt}ιEsdπ,ιαιl, ,gξ πqφ{ρaa( τfi#ξτΙζ ficrsι Φμ

*λ}gΙιt }ιf*τρjiil ιtπφtf.}λομεv }μΞy οlbρG*η xrΙ'gfti, μrΦ$iγ €{k fορ
αE{Ιlt ,d&dd"μftw r+t εG frrw π*st* gf ε{k πtlλ*dξ μccr dλM; rc*
Φv rpιΦtγ ε{ srΦft f91*υ{ax grf rd. φo*εΦοιlμ t& τ{< rt2ψ,*$
lγαΗ* π&. &ε*c f,':ρl $*ρfusι & γπεr*με* -lrtαυργε;οtl Ιtr*.οt$*

g* x*ε**t φfε"*π g* οryqλrIuφμ tπtφg ,t{ μ$γr,m
rt' s t#e*, Φt Φ frατιφ_{ {d ψg& lrαfrwE ε{ {vοιεφfgw sr{
g{b rtg?ι*b Φk rclrxrysηε }ι* iq fπ+rtεφαλftg ξΦ 'ξ*tfρψ tsFE
€ξιfuE & ΦxηrΦ τ'k {pe}ηe&c.:

E gΦrκφle *xΦlrEιl Φ,,t"Ηnjιf οψοa}rlω Θc {dλη
rαε'{Φμεlιl *f< ε& Φ*qrsγ ** ,***Θ frρr* ι*εrrnαoi

E*sεεμ*d** t$g fΦ πgρ{xωcιγ lαg* ε{μ s.aοfaγ {Φ'λ

ξg ,φ'h&t πt El*tc {*.αγwfuυ α+}tr &mε*y -Φv cυt*αιτ!gηγ tlμΘg
βfφ*** Ξε,* .xgil' r} xοι,ιxlυfs *fk grfλ*sθ6, :gt * afΙμsζ Φ'φe* *Θ{
gΙ* Φγ r*fi€ιεg*ιl "srEμ rfii ,fitrr *ι:$aγ λε *οαργ$ειr qdq,p {γlcx$α

e{ *lμ φr****v {,r*ErF} κl ιι'f'πωtιιxEε ια{ ttθ:sαn*
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Πα(ρνει αμ€oωg τηγ παQαχ6τω ν"υπαφατιxrj απdντηοη:

Ξ&ΞΙΙEΞσs !ffi ΞΔΙlgοπ
Ιpn XffiffiθΑΞΞ rePοΞιE
EAΙ sΑσrEtr

$Λpιο. 11ρωτι Ξοrs

'Ξν Ξερροfφ "? ΞΞ3 Σεπτεμβpfου Ι9s3

ΙΙρ8s

Blg $doυο:γ

_ s}xαρfoτωg &ναlιοιι'οlμεν iμtν, Bτι διωρ{oδητa

,ιEτ6πιγ τfrs δπ'&pιθplν τaΙ;al1/9169 &ποΨdαε,ug τοfr Eεμαμ"

πητροπολf,του ilμiν rι. μ. Eαλλινf:ιου μfιοs τiγ αυοgιτf,ιsι' τtε
.:"p}s trητροπlλεωε sερpοf,cε r*f 1crosrψ διf, το'1:s &τsρoυr

μλE"te τEs τl1ιειεg xg€&'{d ilgf rn'pa:Κζλasμ.v, so'uε μτd & ρμοf
qΦo" :*f, g8pου Φεοs &'μeιfβητε τ{ Nα$f1lιοιrτf *d '

.-'ξ:,, ;Qρωτ οο sγ ιε λ λ ο g

z3



ΝΙAaΥΣTΑ ΑΦΙΕPΩMA: Φιλι6τα9 Κιixxινοg - Tε1νιx{g α1ολ69

Ev tnοfiοψ φ ΞθΦ

Ι'F&
'** ffiffiF*sι+_ bφtρ***tg Εh,μ**E$
π.1 φφΙrydων
Iw**r4tμ*ι' fuφη,r}qΙg,σιξ{ r*r+ηfμεgξ

λs-:i_Ej"€*

A$t $Es sftΦΙs+ Ξsο1tr.s*{'$ trρ*ΨΨ ttg tτgr€fs€ μ.ηριxfiι εrp
}*f*w* gfu **fsμ*ιμ.#F *Φtξ@pffi *,4βk ftdμ
**$*ffφιt *'$}nrff ftφΦfttr$ * *xφεffi#s*ζ Μe Hffifi xμ *g*l, δι{
ε$ χροy*xF* θμffiaε iΞ# Ξ"Φ-ffi a*ε ετ**ΞθsΞi

A.β* ξq*, fi*fifrρrpρ μffi ffiFs"$ ftΦ*s*, xΦ**μ* 'θBts ψωιο-
riσιη rfy EftΦο ffi *fusffi {sg* *i furΦro nτk Exo}'E, ε{
αw*φtrμο e*E*t 's ,ih* *& g{r:*g r'ft Eθdtλ πil*
rφεΦε* Ff}}ryΞΨ s * Ξλ*.ηrευ *lc φιπn*{kμιψ μd Φv sμ*fuυ
&rc* dρ*r *α* ffiffi{ Φtr{ ιβiΦs#t*t rs€"Tξ fιlwx#αl d r* **ιο*

φ* +& ** ryφmΦry*Φ Φs e*fi Ψihr s**ιr*wεφ|Y {9# !#_rb-

μΦnd, #ffi ,ι* s,s l*dλληλtr s+t *ti, Φ-F**tt lr*r*φrf*γ #l
fρ:ιqρετp&ψl*

*ιμΦtt sF# Ψi *{p*.j f,π** l* *ffif'.* f*}&tp** s$ $ε ffιφl

M *}* ψ* *hi*+ ies**βffi} ** f;Φa._fiffi # q*Ιψ #Fgμ,ε γ qgtr t*αrο Ex+λg*

Φ #φrngc..*

ftr'ffi*fffi ffi E€,#eΗ'ΙsΙ,s
ErΙFfFΦΙEΦ
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ΑΦΙΕPΩMA: ΦιλιΙταE Κιixxινοg - Tεγνιx{g α74ολig r'{ΙΑoΥΣTΑ

Tα oυoo6τια λειτουργοιiν με πολ,ri μεγιiλη επιτυ1(α.

Στιg 5-Ιoυλhυ 7964 ο Φιλιiταg K6xxινοg xερδζει πι1λι oτιg δημοτιx6g εxλογ6g ψε 48,7Ψο τoνg
αντιπι1λoυg του N(xο Mοt'γγρη xαι Γρηγ6ρη Λαναριi xαι oqγιiνει την Eλλdδα να φ6ρει xαι ιiλλουg
μαθητdg για γα λειτουργηοει στην Ndoυοα xαι Mdoη ΤεμtιιηΣ1oλf .

- ΣτιE 7-4-1965 η Σrjμενg 1οgηγε( δωρεdν επoτtττx6 υλιx6 διδαoxαλ(αg

ΣΗMENΣ EΛΛΑΣ H.A.E.
ΔlAΘEΣ|Σ nPoτoΝτοΝ τοΝ οlκcrΝ slεΜεΝs εΝ E^ΛAΔι

n ιζ'6"ιμον KιIριoν
Δdμαρ1oν Nαοι1αr15

fdουσαν

'YPε'dρo €πιoτoλ{ δπδ

,-' Επoττιι6ν δλιxciν Δ ιδαoxαλι'αg

$g
3lE]ιtΞ}ΙΞ

sιEΜεΝs & ΗALsκE ΑG
ε l E ME Ν s-sοΗ Ucκ ERτ\trE Rl(E

B E R L l Ν Ξ niiιcn ει - εn ιaι o ει

ΑΘl-lΝAl 1Ξε
'Eλ. Eεvιζ€λov td

1.4.1965

'Yβaτ.ρο oημ€τo 'Hμ€τερo oημ€τo

w/τιυx/πα

'Αναφερdμενοι εig "rf" δs ξyg1 oγeτυfiν σαζ tπιατoλliν, γνωqfζoμεν
δμΓν εδ1αqfατο:g δτι πgodρημεν εig ααραγγελfαν ααgd τQ Kεντgιι$
oilxφ δΙE},1ENS τοδ διd α7E &'ν,iγxαq Φs Σxολfrq ααE &παgαιττiτoυ €:lro-

ττυιot δλιxoδ διδαoxαλιlαe . Td δλιxdν τoδτο $dλει d.πooταλfr' &π'ε'i-
Φειiαg Ξx Γερμανιiαζ εiζ '3!rα6 €ντειδg δωqεdν,

ΙΙαgαxαλοδμεν δπω5 dμ" 'i' ιιiφι τδν o1ετιx6ν φοqtt:tιx6ν €γγqdφων

EνδιαφεgΦfiτε διd τdν θxτελωνιoμdν τδν iλuxδν δι'iδfων iξdεωγ.

Διd αEααν rεε8αιτiρι,i πληροφοqιlαν εilμεsα *&.νtoτε ε jg τriν διd$εαlν
σαζ.

Δ ιατελo δμεν μεθ' {rπoλ'f,i,..g

ΑΣ

'tΙ τQo τε ιι+τi l,.π.
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ΝΙΑ0ΥΣTA AΦ Ι Ε P Ω MA: Φ ιλc6ταE Κιixx ινο g' Tε2qν ιιι{E ο7ολ€E

ΑxολoυΘοfγ 3 επιατoλ6g - πρ6ο'xληoη ,πρog τον Yπoυργ6 Παιδε(αg xαι Θρηoxευμdτων Αλαμανη:

ΦΙΛΩTΑΣ ΚoKKΙNoΣ
ΔHMAPXοΣ ΝΑoYΣΗΣ

l./

^ 1 xfiριs 'ΙπoυργG,
"ta " "' 

; ,Eφορsυ:ιrιf &πιιροπ{iroτξβιζgμ€stι εtq t6 ρd8ρor
tο$'πληθvεμοs tfiq πiλεeg, tοιιg dποτrλεtιοι &πιlιλειοτιπd o1ε&Ey &π1
tργαιοr:1υ(tαgtργαζομ€υοξ εlξ, tογO€ι&αια ποpαIθτπξ liλεxτρικηg Evιρ-
1: fag, (s&ρο τ οuρμπf uεq κλ), xλso t rυ|α uτ Οιrρτ [αg, τr1οG ιqq ου υ τ ηρη τdξ
τρrφ(με* (xοeoeρβrποιrtoι ΦUΤ3fα roυεlιειrαοιdριο, lρΙeοτ6oιo xuβotl-
πrιGαq κλ )ι &πιtλrroιfoq xλ xα€ εtg τliο πορi&οοιr δι6τι ξ γrcoτEe
{ 16ουοα $πftρξεl €efroΘ:o πsλιg xαθο9lq βι*μηlgυιri|* xατθρΘηοε υd
δημιου9γ{ο1 Ξοα *ε1ιlιr{l $1ολcι6 ι6 $ποToμ 9d πp6πει ιld ιf1p tlfu δοο6-
Θηξ Eρs{roxΤq Er μΞρrυξ. τig Eι+βcρr{οeωq, Eva &πoteλ€gg ερEιυπor ι{q
ιs1uιx{q, ,iαlαρtfε:ωq τ8r mι&ιδυ pa6.

rpξ ιo0ιg s1ο1rsu τdu 1υ6μηυ lιι εΙμgι &ηρ{(ιηΞΘq a ,Φρrυ
g(α 'Ξμsu εtq τt9 πlλι v μεg δι6 τ liο &πι τ6πι gγ tq,€ιaαι y te,s lπυ τs6γ-
ματ9q ιοθτου &ιd t6 }εEsrμ lλaι iμ:sg tlq 'Ξφορευ;ιx.$g ,}πιτροπξq
rlργ{οqqμεγ lεC τρiα }λ$Nληρα χρβυιο.-

Eε τ6 Ιιμfiq

θΞn$}frE Eο.sΙ$EοΣ
nΡΦ]Ξ&9Φl ffσp.EιiΙfοilΞΣ i.r.Σ*οΛgΣ

Αtt[4FtοE ΙrοΙΞEΞ
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ΑΦΙΕPΩMA: Φιλtiταg Κιixxινog - Tεγνιxεg α1ολ{g ΝΙΑqyΣTΑ

ΦΙΛΩTAΣ ΚοKKΙΝoΣ
ΔΗMApxoΣ NΑοYΣΙΙΣ

5

.'"'fu1"o 9: ξβFΙ:Y ,* t

'Δζι 6τιμou Χ6ρι oυ
Σtυλιοtlsυ 'lλουουξ

'Ιεoυργ 6υ'E9vιlιfig Ιbιδεfog
,ο t Θρηgκευμ,d τεu

Ξ-t-:-a-Ι-9-t
Φ(λταιε κ6pυο "xroυργ€

ΙΙρi τριει(αq tορ6gηxε οιQu idoυοο Αημ6οιoy
tc1υιx6υ ΣχoλεΙop mι*tfgαg tπcγγελ1κτιxtq, txπoιδεfoευq ιο$το1ρ6
φιη ξριιoΞ *rθζ i Eγοι,toδ6μηoιq ιδr xιιρ!οr εlg τ6 iig!α ο{ ctε1ο
oθfi } Σxoλli.

Αιd t{υ Eπιιυxlομ τiυ oxοπEu μαξ ιxρηaιμsπoι
{οεμcμ rαrdλιηια EΙlρια διd ιliι, Ιtροo*βιy{ιl oτfYοοιp ιEο μo6ηιsιl
Eπρομηθεθsημευ ιd irοροfιηtα lριολεΞα μη1ουdμετα γλιrιd rλ.διd ιfp
Ιηαρμrγtυ ιoi πρoγρ6μμαιη, lx 'ε6ρρυy διq:εflGφτμυ 6π6 t6 Δημ6οιor
:oE Δ{μου rα( διEl$ρouq βιοpη1dυoυg rtq πlλευg.

'&cιδ{ 'bi ιrαgηιαi πρo6pχoyIαι dπ6 ιosg Hομafo
'trμοθioq'Πιερ6αqrtΙGλληq 

fε'Eπι ιs πλεΙοτοy dιιd ι<'α{ &π6 &λλαq πε
!

ριo1dq ιliq Ιαr:δοφζαξ, i,αi&gτη &υdγxη υd tEευρεθoΘυ π6ρρoι bιd +
ι{e ιoρt1ηειc εig τoξ μαθηιf,g θ*ρcdο pιβλ(rυrxοtολλ{λru cτoλEφ
$at ουggιltιυ. Ξ!d οtlcε(ε,ια' λsιτoυpγoEr xογoυιrιξ παρ61cιeι 8t
fiφΘoοη φ{ $γιειrlΙ :ρoφd εlq ιofu μαθηrdξ.

r ΙΙρξ sλεfλ{groιu iιrξ προγρdμι.lειοq πλ{gοEe rοtορ
ιiοeηg τaχ,ιrι:sυ π! ιοια&τηg πρ6g'ουυ€1ιαιυ tΞγ eπoμlEυ :rp διd
t οfu βουλoμ8uoυg, t8εερ*ioαμsg _6πEρα(lητor τ{υ sρτdtlroι 9 6cατ9.gη
p(ιο( Φοε υιιοιtβιg) rlq. τd iπgΕa οi μgxpo( μαθηιαl μeιd τ6 π6ρ
Fξ tEιl μεθηtr6ιar τtt, προo{p1iμ:gι οi6 od pελει{εoυι :6 μοΘημaτE
rre riq aisofoαg $γιιιudqreεgιαιrομ$*αg xatd ι61 1οιμEιlα loi θri
ιtp it(sλεTιu rcθηγηr8o οrιιyΞξ r.ο( tοξ παρ&1ουυ xdθε βo{θιιαυ

βε τliυ xgooricιdυ tυg.
ftFafrg * r}oιιl πρ6s ι6 παρ6υ δsψ διαθ6τει olxοιρo

tεEoυ, πdυrΙξ 6μΙq tλπ(ζιi βοο[μηq 6ιι πoλ6 o6υtομο θd !ζε6ρη xd
raια} λfuιe xoΙ διd μΙυ τdg μοΘηιρ(oc lμGouq μειd τt|u &πoπερdτp
οιc rEμq1ολιxlυ xιιρtlο $6 Θιοιcslt tb κtfριοιl εΙq ι6 $πoξoιl oτοs
ζειαι iοη iιlα rμΙμε ιiε Σxoλtq al ι6 ifοEoυ θ&υαιοι υd οι:γ{eη
:xοι6γ παυτιtrουτα χgi lμu ΙΙΙθητρ[og, ιΙuoι δl xιιομ4vo διd τ6y
οxοπlι, ιοσιp_υ μ{ rcευφ,ικ*|* tΞρμοιrgιrrλouιp{ κλ.
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ΝΙAoΥΣTΑ ΑΦΙΒPΩMΑ: Φιλιiταg ΚιixxινοE - Tε76νιx€E α24oλ{g

ΦΙΛΩTAΣ ΚCIKKΙΝoΣ
ΔΙΙMΑPxoΣ ΝAoYΣΙlΣ

'Eν Nαoδoη τt - -......... . -._.._............."..196...

. -2-
sio 6π6 ιdg tπιlυχtαξ tiε 8φορευτιaξg 'Etrιτρo

πl$q εΙrαι rοi η !*,.λαγ{:tv xαθηγηtfiμ οrτ}Frξ.{αtd Ξoα μttg rooο
.rθφ &οxEλοEγτoι επθ,(λειοτιx{ μ€ ιilυ &ι6αοκολfEι ιiυ μαθηιEυ μoqn

E6ριε 'rπoυρτ6
'Ξ 'Ξφoρευtιπ{ 'Eειιροπt ΘΞηριζομ€vη ιlg ι6 β{οp

toE πλη$υoμoE ι{q ε6λε:9 lr..q 6πoιελsEtοι &πoxλ:ιoιιxd o1:δfυ
iπ6 Ξργaιoιε1u(tοc lργοζοiGυουg :lg 'Ιρτ.ooτdgιg ,!αρογgγlk iλιxιpι
xξq 3μt ργ εtαg (tlροτoυρμπ{ vt g reλ}xλrετοψιrα υοsβΙ 6αq ι τeχ,υ ( ταg }€$sη
ρη ιdξ ι9oφ [ιυu {sοyοrρβor οι :tα 1'ttrγε Eα 1Eυοx Ξ ιrα Θ τ lιpια, tργ oa ιdoιο

Ξ*βoιαoιΙα.q xλ} tπιπλoποιfog lιλr xοf εlq ιliυ ταd
&οgιι, sι6tι lq Ιs*Θt6v t Edουοο $x{ρζευ llrεrιοOcu πsλιg rcsQ*9βg

}ιoμryαυιx{t rcaι6ρ0rcε υd δημιe$ρτ{oη {ιE ιεftυιx6 Ξ1ολειi ιi δπaf
oι, i6 rρJπη r& τ&afi tEg δεateηg πgοεοxtq tι μ6ρoιle tiξ fiφtερu{o:i
Ιγο 8ποτελsφ πp6tΙrεο9 tξξ Tεχvικ{g *ετορι(οeιg τiυ ποιlιsr μοq.

rΙpfu τosτo E1ομευ ι{ιl γofuηυ iτι eiuαι &παρο(ιτrt
t παρoυο{α fuEι, εiq tτlυ π6λιφ μεg διd τtlυ lπι:6πιρr &ξ{woιφ τo$

}πιιεiγ1,lαι9g τοstου lι6 ι6 sπoEε* Ξιοr fuεEg ιliξ_'{φop:υτικfig
'πι.ρoπΙE ilρtdοεrωιιυ }rf ιρtα lιtπληρE xρδιLσ.-

lIPοsAPoΣ 8}ΦPΞΙι8Ξxrf}: sΙΙ"ι,EΡοΙIEt
Δ.|[ιEΕ,

Δsf,rΡΙOε βΔΟγtEΣ

lετd lιμtrξ
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χαι τoγ oxτιiβριο ουγι1πτει αυμφων(α με την Σ1ολιx{ Eφορ6α τoυ 6ου δημoτιxoιi o1oλεfoυ να

λειτoυργliooυγ χαt εxε( μαθητιxιi τμriματα:

ΣΙlrΦagHTΞEο[
.Eγ Eao6ra ';;;;;;'γ τor μην6ζ 'olβρlου ιg6s

tμtρου Ξοροorευdν x., sρ., ΞΙ n.μ.i Σ1ολιxd 'Fφορ{a τos

ΣE'aηματιxoδ Σ1ολε(oυ i{Eo$oηE xat t Σ1ολιxd 'εgoρ(a τoσ

Δημoοfα,l trε1υιποs Eχoλεlαr sαo$οηg, λξρ τrτ &γαΥx'rγ τlΙs

λειτoυργtac τtζ, l1εxνικfic Σxολig συνgφ&νηoαγ 6πcζ μtxρι τic
}Iηg aExεμρploυ τp€1.Eτoιrζ, xΡ'pιμoπoιηΘl τ6 iτtριoγ τol
Σtr,ΔημοτιxοE Σxολε€ou i'π6 τ?tc Ιgxνιπfig Σxoλig.

!δ xτ[ριoν τοEτo περαδtδεται πΜ[ρεc οtlιιφ6γcζ μ6 τ6

πpοτ6xoλλoν πιpαλο.βilζ τos [poΙgτg'μ€υoυ τlΙE ΔιευΘsrpεoc

iλ, ε"xrιπhr 'Ιπηρεoιfilιl ΙiΙ.'tιιd.θεoc μΙ dπιo1ρεogται t 'Eφo'

ρε-υτιιd 'επιtρoπ*-! τoδ Eημoοt9υ |εxτιξ ΣaολεΙoυ εlc' ffγ

xoτd.oταgιγ τ6 ιaυi τt npαδ&οg.-
ΣΞI{BAJι,rLCIIΙ$Ι{οΙ

d1g Σχολιxfic
ΣΙ'Aημ.Σχoλε!

/ι/4f' *i1;0Ιji}
'"2.,r.tΦ
i ,''- " t_ι l

i( '*9'
;i:z}--i aι-L'u

-€ ακ 'EφoPtιa.

,>
/'Φ
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NΙΑOΥΣTA AΦ ΙΕ P Ω MA: Φ ιλιιiταg Κιixx ιν ο E' Tε1ν ιxiE α7oλ{g

EΔPΑ: ΝAoYΣΑ
cΔoΣ κΩΝΣτAΝτlNlΔΗ 6,

'eρro. πρωτ..h.9..

ΑρxdE 1966 δρoμολoγεfται εxπαιδευτιxη εxδρομrj οτo Mdνα1ο

TΗδκH Δ)ΣlΣ: oPΘYτΞNΩΣll . ΝΑoYΣA

τΗ^EΦΩΝA t E::,iΗ, E;?

N6oυoα τ{..'. . ?θ.'.....'...-=-..-'...2.....'.=..........._196 6

Ι]ρ 6g

'Ιfν 'Ιiφoρε υ1νxfp 'Eπιτρoπf ν

Tε1νιxfiq Σ1oλfrq Nαoι1αηq

'E ν ' α σ s α

ΝΑoΥΣHΣ
κoπ^NoΥ

^EΥκΑΔιοΝx^PlEΣΣHΣ
M^PlΝHΣ
ΓlΑΝNΑκoxΩPloΥ
EπlΣκoπHΣ
ΣτεΝΗΜΑxοΥ
MοΝoΣπlτΩΝ

^rΓε^oΧΩPloΥ

'E1oμεν τ{ν τιμfν νd διαβuβdoωμεν ι}μΓv oυνημμdνωq &ντCγραφον τηλεγραφiματoζ
τoσ θν Moνd1φ, Διευ$υντοσ γραφε(oυ ΑTE, οχετιxδζ μd θνεργε Cαq, τoν Φιd τ6ν πρoγραμμ
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Γ*γ" tι*rαιυ 1εrryτ}nrrt ιxlk
'rαι*t$α*r*g

*Ψj_1-1*
lgr*ο*1;e {lh tlμ{ly υri 6fiG *ψ$p*η*tγ aΙt *x{erbφtυ dfrrμο}

$γ Ιρ:riitrflty staιsφtιxfk €xΞpqdg εfg t+}r txοfcυ a{ oqr;*t$q;ευ
Ι**ηYΦgι η1tc Ξxο}*k μil}ζ leEEλλη}ει ο** tdγ syrμd'φιγ $ιl itk Ι.ιtοq
lfιt tgχy*xfiυ E*κr$*tττpfuy gg;gr#pra πl xθgqg ?*ιrγγth;aτιr*k
'xιttlg$stξ, π*l* ιεf trs fΞr}ι Ftf,ηΦ τik l'rαt r'tΦη. t Jtι}'
?{Ι rfrc l$}*tιt τcil fuυ*xοιr Eι* τΦ sffiδιι *οΦtοr ffυttο tl* *6υ ιrrril
Ξει tr{ fft} *sιrυ f*tι, rπrιι}fο*trs} ;s dyoλary axι$θμ t} jpοοtο.
πρ*γe*γlk τ$g xprοlιξι, r*g rni & tx το**g* ;i mιtl{ ιιee rl :ξωυ
;ik !*al*π φm$tc {x r*fροαg *Ey €uI *l#r *ο1 **ιΙ Φγ ιiρι&*ο*g
sgξ r*i *{l Ψξ1nμπ: try itιdsω*γ:le Ξx*Η& {υirry* μl q:|rι*
irqφβrγfu( 1$ t|x* rιr}*c r*f 1ρυιrsrφου ι1 *r}οf,tγlr *r *{ρgοι *r
rι[ nreαx*a* ε,rξ ΦTJζ.ιI :k *ιs* *ΦιΙ*}tGr* {γpatιrsr φοΙirτε.

'E t1φιo,*! ξ*lτpcdt rqr{*rρΙ xριdi til Ξtpκ6ν 'trφtι
sιg sfi.ζ :lfu*egπιξ υ{ *μφlτη γdγ εgrιa*το1s ξοt Ft*. δ/qκο, t*ηp.
'xπt/*cr ι.frrι{α1 t63 ι< aιd cltr r]prg tω *t 1tιιad}:*ρογ tοfi ΙΨ**
pgli l;cφ μ, ι*T *Φ p*trgrευ E}gγ μEr {rxgtfeo gf οοπtι€φ *t r$γ;ετ:
rΙc *dγ t{i6οprr τlk J*ιΞ*f;**εer

g[s,asts*υ c*ix:pαιγ ι{ ιi*φl*ηι*y ΦΙγ {r iγrlγρfiοn *l ih* 
'ιrrΙaιa f,ι"tμ* t{ ιfuοI* {γτηι{iγιlοcυ μ:τα€f qfu {st*;:pηrfxr trι[ ttυ gl

sγ ι*ιGlp *s{i *ι*tη rι.sc{fifotrrv @r.
.g r;ηιFrηtιΙal φαεdstι: Q*i γt Jιltfxη1;r tιtα i*ο+f}μqμ d im

{il *ilrrι τ*r ι,τrsμrrυ μοg :Ιυοι J*Tυο r* $*tTου ι:Ι { $tρv,ιp'η *rr$r1J

E. {πi ιrrf τ{ tΦrζ μ*g f,rι* Ψrfgτιlγ {rsf"ct 'tιstω μf τ{t ,{ rcra
tfωqμr μf*υ Ξp}*p *Ι+ τ{lγ i}ποfcγ a1f * Ξxολ*rf ls*o*fο *eΙ ol irtτlγ
;*f tτμ πf οJ r*esμpf lrδ*ι*fi*ιrιg {px:ti xlrs.tιrr ι,ξ φεt*οttι*rsΗ
g'ιt τdy γ*ur*τdp*r JαΦμτμrr τ*lα Ιt*η* tih g#οιtμτrιfig s*ffrriltζ ?r*
s*furs(, *t ** Ere φοrπn*l* μfig fxρl grιgrir c}d r* οομαιrcxlk piιι
αιuι q'οs *ι,'Δβrξοfi *lγ dlg*λ*}μα*υ tlk ηpοοs*firr 'ra*Ξ!x.

s 'rοqrtwr$} 'lr;ιtpcε{, dπο*tlwιΦη {r* nlq$l'rxilg*{, r}*.{ }:l
a*x*n*ιιτικit, f,x:ι *Φa {*iγ.xg** τltι φ*16*lι* tοil *xγ+ιι* *ξο,g

tl*
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MΟNΑοEΟU STοp PΑaΑKιΙsΙS EPΙstOΙ,Ι AΥT1 KοΙNΟPΟΙΞΙEΙ DΙ Ι}τΑTTERoU ENGRΑFoU
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Tο xτiριο τηg o1oληg oτα πρι6τα οτd.δια τηg xαταοxευηg.
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ΝΙΑ0ΥΣTΑ ΑΦΙΕPΩE&4: Φιλι6τα9 Ι{ιixNινοE - Τεγνεxι{q οvολfg

##ffi#H€€?# T #ξξ;?H *?# Σ €"#ffi#€##
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Το οxτcl,οιjλιδο dγτυπο τηg τε1ι,ιxr1c οyο}"ijg που εxδιi{iηxε τοv Σεπτdμιβριο του 1965
{ιττιg αεi" 34-4Ο παρατiθεται ο}"ιixληρο )
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'Τ:i *ρ;*εεξρετi μα; εlε*ι r*Lz:ιιι ?"ι+ι;ti'ιLτμΞ:ι'ιr :ε*.i aiιΙ'lτ 7.pοι:ι: ,Ξ:'.'ζ-.i:}'s.'11.1ξ3'ι εΞr'' :Ξ.''\,r'*ι.iι;::Ξι'z .2,'*ι'. 
t$;sz*ι:Lτs;ι'iu μη7οι,ημο:α καi riι; πιο r\.lcι ι:.

'Ι'il tμ{με tε?;γ ΙΙ"1El{11'Ρ*ΤF:xΞΙ'i'l}a δια€iτ*:ι rιρiεου σil!!'''-,$. Χ'Lι1\Ξ.i'''τ:ξ εcιz Ξ'..1'νi\Ξ'''ξΞ.:, 1:?L1.ξrp{}'3'ι ?'''ι'i'Ξ.:t}λεxτpτ:μη1tι**q, μι* εLξρ3 a*ιριi tixε! ξ''}r:Εε;}t; *.{rξ δp?,ε}:i ξr"rr,r'nr",ru *;i' L2z+l?+τi orr.u;, .r.r':, ;-''':'r;:;-;τuiι'μα0ητιirι,πτi; ,τεριε).iξει' ιlirι λιιπ"i1μι.:ν *n, n,,'',: j^,,;;,;:,,; ;' -

'Γδ τμξμα τσ+s i'I}lΧiΞ{}Τ}:' ΞΙΤl}Ξ διε:1l*τεc οτ.ε*t!''a*rιρει; τiιglν,.>ι';' ψz27".ι'τιιz.1ι7zεΞ1 τ'iiι''.τ1- +φιrΞaιz. ''.1?.':bζ-:ρ*εiρ*=eε* *ιiιφaφa. {i'-εετρtxα ι_{lμt1'ι€. σ1 €!ift'{ii +**z'r"iir''"'*Ι! *'u',''r,,.!' nrn' ;.i.''€iξ'ξ?Ξι:!2;ι'ε.s'e',aτ.,.ιιι'" η!,s:ε*iρ0τ.Jι'εψt λβρdΩr|;:ρη, μ1',14ai1.η1llv :i.ιπ κ,:ι υr..* lrη1u' ; ;.. 
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β. ΞΥirnΞflΦξΡ4 *{Αl ,}EιΦnρl|*.

_ ?i πρ.ο7ρι;1ιμα ''ε:ιξ:'Υiξ' llεlδ*iιt4 iρiiει εai iiιliαοκuλiι_l μη rεlτι.ιει?v
μαθημu-,r'' 1'|6i1rρirr. i,ρησιει τι.xο' l i.i:1ιικα_. x.i..π ). γιαιι 'η'χ;;i, 

;;.π;:ι1εει ιτi il;ιοrτf*η δ7-ι μi: ιl εairιi,: τιl1ι'Ιιε-;. r:ι?.i.α xαi xλ}.οι.; λ.ξr;,ou'';.Ιυ f;}lιiσιr,ηιλ1l ;i1 _ Lμ.οi.rl: πι,}ιiμui.i.ι1 ;,,1 ; 1111{lt1 ιu_; μι d?u:η.';η,o', ιμui;ιiπi: τi:i:i 1:τ:$ηeΦ-{ εαλf αι:μaερrΦο1r1; ,ru L1-;$,,ρ1iο- T;i,; ;,l;;;;ι;;""μi-:'οι; τlμαiρεi μl': li::iεληξι εαi ερ*οκεlρη ξ &ρι*:ικξ ιiπι,|3ολη &πλ τf1Ξgι1i,i'

I. *}*lτΙ{Ξr"

'l{ φιτiτηει πρi:τ.eι 
-νa εiι,αι τr.,tτικti. l\{ι:B:1t;:i πιril κ&γιτl:ι. {ιa*ι-:oiε1

:τεριπαεtτερ*{ iεπo διτε; iειτρεaεt δ i{*μι:4 &πι:ρpiετι:vτa:. 'vεo7.ρrror,xη
εil'αι'κεti η ο',μμετε7-η τιi:v μ*{}η:ιEv αai; ilτiτrcρεg itlηλιirοει; 'e2'iioιqΞ{πUΓιi.ιΙcl'ι 1 ;. iκδlt.,με: κ.i. π.J

8- aτFΑltτΙ!(}l EΞtΞxfiΞΙ.

- 
Φi μα*ηr*i iοxοiγται οια ii-r1τ1τ11ηρια τ{; Σ1*i'f,,;" "}i :ιpεικτιrεητοιg iξ*εεηει ?i}_εt't σι?μφU)l',α μi τδ πρdγβαμμα ιοt tε ii*l;iε:r;l iui ερ_

7l,στη11ιu τη: Σ1,li.fl: ιiι.ιιι τεi'ιιιr",:qωπi'ιομενα 1ιi τ1i'εετμικιi *rr,r],n'. ,oρ-
)_"",,1' iniι;i; _Ξi.u\'ε,;.- ξi.ιι:ροtολi.ηοειe."δ]ι 1οιι,xφi'i'ηαrlι:. υi:ο^,'η:,,ι;-ιfτ j -i ια ιnaπτιtξ δlιiαοκul.rη. σΙετιlιι]D μοθηματο:' δ1rγι1γψ η).ιιροi.υ;r.lι.ει''ητξρa;' γενι,ητριεg, ι'i-ικα ηl'rετpιxιi:v iγltu.iαοτilαει,''r,*.λ.π.

?. nti.ξΙ{?Ιl{9 ΙτpΦΞΩEl,{σ.
'i"Φ 

δ ιlαετ ι ε* r. ρεrι:οia ι κ* τ t1l Σ7*}'rr; iπ ι }.i"1ε:α ι ;τp*α.ε,,τ ι πιi.Τιr &πcτελel*a: EαΦτ17τ1τιιi τοε, i'rrμι,ι:-rτiο',' iρ7rr,sηγ*iιrη:"*Ju"oi *";t;}.ειτρε:l'i7aι, Ραδιι:ηλcrτρ*λο7ι:ι tαi .*πομη1ιετιxοi'

tΦ. Ξι{*pΦi{EΞι EΦΡτΞΞ ι{,λ.π"
' tl Ξ7_οiξ ξ:ι ρ7 εlγ ι;:ι ν* ι ixδpr:μi;

'EΦvιrο φf *1-ημ{l1l l3}iο τιirτ μα*ητ*}.-.
fι:;ε,τι1 ι3ρ'yr:ιτ,iμ*v* εεti οi pιr{}ητιli
ξii*l}λ{,]Φξ 1:.

ι'uι r.υr,τi; για τljv ψι 7α7ο,για καi tοι'
Ιεl u{li'η rlκδ τuξμο :η: Ξ7-oi-!; εiυαl
ετιtrιμετ*1*ιlv αi διilφι:pεq &{]λητικiζ

frI tγrραφθq gτ{ Εγ*λη *ρxiξοι:v τt1ν 1η Χerπrμβpi*ι:'
-"4παραlrηtα δlxαlολ*yητrx* γr& dy fryραφ* εΙιrαι ι

J, Γθ *π'ολμ:r.ξρΙa τo* Δ'ηtrι*τιrοτi tgολεfo*.
2- T& lrtι#tlj7nfiιητιx&v γεvνι}gε{i}ζ τ*Ξ Δημrlu fi τfis Ξζrlν

}r*"ξτ*ξ.
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Oι μαΘητdg στα εQγαστrjρια τηg o1ολ{g.

1, tl

a

'Ξ.'. | | :j' | : !. :|i i.:-}|
::i:t:.i)Ξ,:''.,'4''ι;
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Ι'{ΙΑ0ΥΣTΑ AΦΙE'PΩMΑ: Φιλι6τα9 Κιiκxινοg - Tε24νιx6g αγoλ€E

Tο 502 τιiγμα πεξιxοrj πoυ τQατoπιαιδε'ιjει oτην Nιiουoα 61ει φriγει για τηγ Krjπρο χαι oι oτρατιδνεg
εiναι ciδειοι.

o Φιλι6ταg dρ1εται αε αυνενν6ηαη με τoγ αQχηγ6 του 2ου Σc6ματog Στρατοrj xαι 600 μαθητdg
βq(οxoυν δωρεd,ν οτdγη ατα εγ"ε( υπνωπjρια.των φαντdqων.

*μd *κfwε Ed ?_wv*γεtbt :τaιr-*d*q i*ιμι*ψ*ηι gtq ,gdγ tf&v*w tι**

*d,a*nl* γ*wιtdγ *}β λ*f*r F**γ*γsρ*ξ *',:ηglγαh,μΦ.{}}ξδt }'fi*t'nt**sφsg*ι*(.

φεsgsxp#sξp* fiφeι*,g* t *r:f},s'$rι* tΦ* *μλtxr3ε ft?*μ${s$ ξειt ;'*f *f

#,r*cωs€ψg*T xdx*γ* ,rs$ ερ*$sssξ ιεutοξ
r""

' *}Τ ftΦλrl #ε{ &g*.fttrπ* qλi{rμξ,ι* x*ι# *6. &υ* φsw*l* * *ρε***wlq'εΦ

ι*gβeΤ#s g'tγg* *sβsil* Egγ*. t{υ $r:*t**vfo trεpfts,*γ 8t*γp6ryα* &9θ

μιts+ιgrf -"g1fitg;Φ'#-;α*;ι #q fuf 's{# εr&EΞΦc$γ *Φ g*6α qss**,fiLΦrfrυg

+εlμgtf* *d.πs'ξΦμps xερgεfu ,.ιs:'ε;pι ;'*$ τ*$ gιιuαsg,}t, fβfiι.,iιιΥs**t
\ :πiα γ, ,: ι φa stJ"i_i* τ*υ oλιΤgιE F*τ*ssιs}r g#γ rα.Θξε€γ il **n*μ*l{*'υιe*f *Eψι€fBξ:*f

tft_q χffiλffq s}ptse ,aλεgξ*tFι*, Ψ$gs{'gts xgf tffisατ{p,ιg gtt :*# dτgi*

ltΥrγ*1sΨqrι s&rι *F ξε-sfεs$ ,.**';}ηt*'t.*

Ψf 'Eηφιlt}Tst*ψ 't*ι$gs*ι: &qε+f**#,ff τ*!ψ {hptgιυ- .ξι{ τf "i,*s{]t&&sξ

sgοq *ef rμλ*a ',*μμl}tqγ& ,t,ιf,. gΦ φι;γ€x,ιsιγ τggγ α*gψl!sε**

glg fuw'ugρ66 t#{i *whda *}ψ*ι *tn**esγ ψ# ,:g+εdψ*tμr ,'&Ff $sft
$.ΦΦ* μ{ti*ητt*€ fuft*q θ*r aqψφ*sφ t-* *stψ+ι **fiag*

}} tf Φ-ιltts€pι* λg*'r*t}slΦsv .'.[4 h*: :,tg.{fiιεt ;ιiγ +ιμ*τ*fγst *.Bdγ lιeg

iεfrf:#ι1 --μdc *#ψ φ:ε*Φφ α*g#ψ gtφf 'ι* s*,sλr*ι** t'rcΤs+rg γd *ηnEο li'ιs

f,τΦψ εLφ*ι #&gιa *f *rgε"*αι:ι;ψ$φ Et*, *sτ* ?ξ* *sρ€-'r_gΨ μttιit?ε*f *p*a$

v$,f 'r._t*μ*tt*ε*ιffi 'fdξ Ψtr*Ξι'J τ$ Γ* srs*
-'ιl&i'λsΦgf''''''''''''''''r} x'*{ ft sγd'i#*r{ ffft q*ρf,c',s!} ι+**ξfβ*$ψ e{q ; gtdλληλg

*,:#ιt,μγ ntιdρt**1 γφφη'63'μdvψξ -fιd ;τiv *pιεr"ε*l+{γ λ$*ιΨ fi}f ε6φβλi!,*fi{

;gq fτs}ι{ξs,φξ * *τlγ*vια,*fa Φffiλ*q',$ψ E,;ιsf{dt Φ* ,*sλatdαt ε*[ t{γ

*γ*γφρerιψ &*ψο "ι'πF f,,.lv..*

Ts τ-,ε'rf,nλιt*d **i*qrιrdγ i,}ρψμο ;gψ:"dvι,lξ ai€ *rφφf,ψ*εμιμ t*rs stflg

gr:F}* Η* Erfλ},φ #γflei.'ε trr &γf*:*u,tιψ tΦψ *tn*ψtξsr&Φs}*

ιy' *'
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*S*

f} +g f*pΦ#ιQ γfiq epλξg {μγο'*τγ#r i Ι;1$*η'q nθeγ*;fig εxrλ{*} gs $}gxλ

r'-dοφ Φ τ*γvιt{ν d.**efbttαιγ 'gιF* ι*fiι}sτ#γ**

..tξlg*τt &oΦη γ# *ιrrτρtp'γns,Φ't ?$ t*x#*sΦβ *d x*ι*pt*φφ$γ rρt β*.s*ξs#

fd t*f *?φv*γp$ "lι*ιftgfgξ εαg'ιλ*xfγ *.ιdtει,ψ* g{* gff 'Υ,:r*υοrydl*γ Φll,

rθirιt{iFr ge{ $ 'Tvευ*γfq ο{r**a,*ιπ*Tt*

'f} *g}?*γtιτ:.t6 Φ{ολιrι#γ εηpf*+ψ .ι*r&gι ψ* γεηlι ff εt+ t#ψ fuεωv *ηιιοφp

tn{,itΨ t#γ rιt*rf*γ &*#η3t*ξ ,xε.f,f ;cf? *'φeεvfειigιψ wfl fl,μsιλιΗΦ$ *.lιgtsl.,eτ

'Η ;gtdta xrrf # μl*d"εtlο *:}γ*+ $ε,*ιμ*r

G# u.e*ιlεd ομλ*f* τfiq' trω#ψιτξ txfτvpv fi+$λυτα* {.}{ μοψηrs{ tφv oφ-ο€

l4#f$Φ lιωss -φ*fδ*fis*υ &γτf t#4 -rxμφ*#prlfωtlα ξefβιΦ}ιsQ μ$$ gιγgl *c**λ

gftnf*ιπ πα*tcμ*,{'a*μ} *γφtsγ* trαtd *ie'gsγ gd tμfq*Ψ €'nιτglx&*tg.ι fι

λια+sfiε"'Jdμlιtιξ g*# ξgκrfμ'€tf:tξ e#γ ηt*.+ftι#r ιξξ ψιιψΙ}αλγι*sc, t*fγπq,tεp

x{l* & *'-τ*u,i"g,dιtηf?iξ :$* &Τrgγtπξn *iπiaγ;v*r{φ *rtd qs qλe.Φvi{ietτα μ€λ

prf t fuf*xtsιξ τ*}f iιι*rrηκgs tw$ $ξφ'*λι*μgσ -tτ* ;*s.pgε μf *rgaι€xιl

, firι,-.f,{ EFτe$f ιqΙfγg μι,ωβ}xιtf l:αf τFΦ{tι*lL
e ff $"$#}g}Φlt t*sgεl ι1$ εf1υ gspg,*rξ €ρt*γ i*+τd**η a#ρ*g qξa tdt

}"ερoιγΦ+dre!rξ ''mfyqtr1isfαq φ$ qss{*Φsυ tfic, |.gφρ**tsει*ε$g 'wιεμεq6 1;

fμ::λ$q ηιιμsμ*pψ w$gιτξ ,rr,1λ#t* E*μι*lbttr Ιn*αφqλ$s{lsssξ fuf elgxgετιγpfτ,φ

gi:'1dlf'trrlg, -
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NuryΥΣTΑ AΦΙE'PΩMA: Φιλοiταg Κιixxινοg - Tεyνιx€g o7ολξ

Mε αυτ6γ τον τρ6πο δεομεr1ει χαι το υπoυργε(o για iδρυη oιxoτρoφε(oυ.

Ζι1τ6"ει xαι δωρεd,ν φ6Qμεg για τoυζ μαθητ69 χαι τLE παiρνει, φυαιxd

s9 Vβρ{ου

ΞrFθε
ldν 'Ξλληυox6* *Eρυδρf.υ Σ*εuρ6υ

Διt{iιrταιγ Δ ιιr ιr:*rn{
'?*οtβιY r8παtrl ιαrfiu lFμaιete{
fgtγεEoυ Eοιυοrτιr$4 1Ιρaυοiα4

ΑυxepητοE tr
e?trΑΣ.,

Ξιτdειγ rοΞ Ιiπ'ip * $ β1122/ t a*1 r-Ξ966 l'g_τpilφoυ sμsυl Ξrομεγ
1lΙυ tιnfυ υf, d€ iεοaτeGλrcΙ:υ δγο*Eοtιx{ψ rgτiEtdo}υ; xc:d φiloυ lαC
qλιr€αυ 749 &πeρtrγ pαtηfi* ra( ?8 μεtqτpιδ* sg ΔηΙ,οοCcg Eιxγιrfiξ εΙo-
*llc saο.€οιtε.

}8π:ι&{ l εειιrrγat b*f,rυ xαi Ξr*:,μfγοcτ {tζ Ξxoλξε Ξrgι tρτα-
γΦοιι $rιωt{gιc t€ δrcEα λ*ιτουptroTr εlc rι{ριq *αρc1*ρη$θυEa igι6 τοΞ
'Ξ*eupγ*Gου 'Eουιr$g '}μf*rlg ιc( διαο*:ιrαgs€γfe xgfαλλlFuζ i*e tοE tοc
οg *I'rrΦτεfου rαC :[c tf δψEe rτgτdζοt*αι μαf τβ4xειτaι νιf οι:γacsοEυ
τcρG φ&,6oQ μccητf,cl ταρa:αλεG*cυr iπr+-lilr iτdρτουwδιιτεoοEυ fu'
foδγ ιιιυοωι:-{ομlτε+ rtιξΦεg, αtυdτι*, *q.C stι&{*οtι Eι:.ο αx:*ιrs δJιtl
gιlγ iipτιorτ€pαγ λειτovργceτ tlψ dπ'ιrρtτsθgφ"

Θl μa&τltαG x$τlcιμ+ποιο$γ rοtιl t{* εφgξ rιrc{Eιeλ6αc φ6ρpιg ιc(
16γ δ 'gριrιρdq Ξtcυρ54 lια*ftει *ιrτ6γ tεια6*αgr. εΙtε l*οtpουg εf,τC ιic
iφooμ' ιoιυdυ; μEg il'rοoτεfλ! faιaΞτε.-

Ιlt6 tιμξε
'ο fiμ+a,p4 fsξ 'Eφop.'Eτιτpοτξe tig Σxολic
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AΦΙEPΩMΑ: Φιλciταg Κιixxινog - Tεγνιx€g α74ολ6E NΙAqΥΣTA

'Eν Nαοtlsg τ$ Φa-6|

Ιiρ6s

T{,'εριοπλωατfiρLι'ιΙIEΙfΙEΙ

'Aφ6ν Χρ.r\α,vαρ&,

lggiyΞg

Elιxαptατωq oξ γvωρ[6oμεν 6τυ εtq τi, N&οuoιν 1ορ6oη xα,[ θ&,

fux[o! &π6 τfiq 1ηq Σεπτ:μβρ[oυ ν& λειτoυργfr, Εxτ6g τiq fiδη ι)παp1o6-

αηq Kατωτ€ραq Σxoλfigrxιl M6oη Eε1νιπd Σxoλfirxι( &x6μη Bτι τ& ιτtρι
τfig Σ1oλfiq &.πoπεριιτοσντα,ι δρυoτιxt πρ6 τξq tv&,ρξεωq τtq ν6α,9 o1ολι

πfig περι6δoυ.

'H τ1oλιπfi 'Eφoρε[αr&,ντιμετωπl4,oυοα τ6ν πλiρη t4οπλιoμ6ν τδν

Σxολε[ωv βαζrσtζ πιριx:λεΙ θερμξr6πωq τfν tνιo1{rαητε εlq τ&,q πρoe

πιθε[ιq, τηqrθxτ6g τδν Ιλλωvrxα( δι& τfig παpα1ωpfieεωg τοσ ι{rτoxιvf_

τoυ μ&,ρxιq ΧoΥΙlEP xαταλληλoτ{,τoυ διt τfiv txπ*tδευoιν τδv μα.θητδv

μfζ.

''E ιtτηα[l',, μα,q :,{iτη oτηptζετaι εiq τ6 γεγov6q 6τυ τ&'.ι]ριo-
xλωoτfipια"IIElΞEr 'Aφlν Χρ.Ι:να,ρ1 x*.l γενιx6τερoν τ1 olxoγ6νειι Δαvr

ρΞ. tνιοxfoυν δ1ι μ6voν τΙ.g πρoαπαΘε[ιq διΙ, τfiν &ν&πτυξιν τξq πaτρ{

δoq των Nαo6oηg &,ιιι xαl γεvυx6τερov δλοπλfiρoυ τfig 'Eλλ{,δοq.-

Φι

ΙΙρδεδροq τfrg

τξq Σ1oλiξ.-

E6κxuνοg

ευτιxfiq iπιτpoπfi6
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ΝΙΑ0ΥΣΤΑ ΑΦΙΕP{}MΑ: ΦιλιΙταg Κι$κxινο5 - Τεyνιx€E υyολ€5

Στιg 3Ο Ιουλiου τoυ 19{:7 ο αgιθμιig τιυv μαθητιiν ξεπεgvιiει τΟUζ 12ΟΟ, dxουγ πdει cτα xα'ινοιiqια
xπjqια xαι η ταλαιπωρ[α απd το dvα ο1ολεfο ατο ι1λλο f1ει τελειοiοει..

φαν ε ριi ιτι^,tz ιrlη μf ι'ιl ζ ιJτΟγ αj ι{1σ|-ιιi τη g Τεxν ιr.r'! g Σxολij gO <Dιλιiταg
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Πα.πα-Xοx}'ιlxα;, Παπα_Σαρitτιlηg, Παπα_i\Ιιz.ιiλα; Ιι{πιολfxιrg xαι δυο ιlxιiμη ιεQεiqcτι.ly clyιααpι6 τηg ΤεyνιxηgΣyοληE



"Nioυσa 19oq Ξ zooq aιc$vaq" ...

...6να βιβλb πoυ δεν πq€πει να λε[πει
απ6 την βιβλιoθixη σαζ

ΔΙΑΘEΣΗ: - Πολιτιοτιxri εταιqε(α Nιiουοαg (Δημοτιxrj βιβλιοθ{xη)
τη}''. (23320) 24L02

-Σαμαριi Λευxti τηλ". (23320) 22575



τειξiδι ζ}τηv ιιzτορiα, στξ}ν zτ*λ;τιαμ*,
xt τε!1 ζ*4q.."{T{ryν *{'{}Ρξ{}Ξζr τη< φξ}ξ'ηq Ξ{{'

\i. ':. :... ... ,'r'ι;, |,ji. ,.i:'ι "lil i'|l 11 1 '.',ll",' . , "''1," ..
:.t .., i r },. |' ]'l: \I '1.. l"'|'l:ι: |l"l:. *''.I:ll; '' 'i' " r'
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