
ι

-:;':iiΞ; i.,:',: j::ξ'ι7ι ,:fΞξΤ' 'fΞtι'':ξ7:1 'ΤΞ;;, ::Ξ !a{;T-ΕffiΤι'ξτ'"* ξe: !3.Ξ'7Ξ'*ι "&Ξ βk&*"{Ξ';\Ξ
.-::'Ξ:Ξ";',ξ,'i{:'':.,Ξ'',;:*-?F7*Ξs}ξι'Ξ:'{i:'Ξ''.'Σξ1"iΥ{Ξ=;&'?.TΥ:{'ξL3"#'Ξ.'x+ &#16}β'τ"**7c ξE**,2EE*

s

&
?,2"'zΒ





Πεqιε1ιiμεvα

Eν oυντoμiα... Πoλιτιoτιxι1, xαι ιiλλα, τoυ τριμr]voυ... 4

Njπου Σπιiqτοη: oιxoγ6νεια Λ6γγoυ.......................... 8

Eυγενiαg Ζ6}'ιoυ: Η <N6α Στρd'ντξα>..........................18

Kατεq(vαE Λυαιμιi1oυ-Πoλυ1qoνjδoυ: o μαoxαρι1g.26

Γιι6ργoυ Σαιελλαq(δη: Mια ιαroρ(α απ(οτευτη xι
6μωg αληθιν'1......... ...... ....'.....'.....'..'' -29

Ηλ(α To61oυ: Kυριd,xog Λαξαρ(δη g, Πανdλληv μαρα-
θωνoδρ6μog εx Nαoιioηg ........................33

Π6τρου Συμεωviδη: Rock, η μoυoιxr] πoυ ιiλλαξε τoν
x6ομo........... 36

Σημεiωμα τηg Σιiνταξηg

Αyαπητοl φlλoι

Πιoτ6 oτο φθινoπωριν6 μαζ ραντεβoδ τo
περιoδικδ μαg βρloκεται και παλι oταy6ρια oαq.

Mε τo τεδyoq αυτδ τo περιoδικδ μαq κλε[νει τα
τριαντα6να τoυ yρ6νια, oυνεyiζoνταg μια κατα
yενικη oμoλοy[α επιτυ1ημ6νη πoρε[α. Mια oειρα
ενδιαφiρoντα θiματα περιλαμβανει και αυτη τη

φoρα oτιg oελ{δεq τoυ' αναμεσα στα oπο{α μια
κατ αy ρ αφη τ ων δ ρ αoτη ρ ι oτη τ οlν τη g ο ικoy [ν ει αE
Λ6yyoυ, μια yνωριμ[α με το ναουoαfo δρoμtα
μεyαλων αποoταoεcιν Κυριακo Λαζαρ[δη, μια
αναφορα oτη Poκ μουoικη, τη μoυoικη που,
6πωE λ6νε, αλλαξε τoν κδoμo και μια απioτευτη
((εικoνoyραφημενη, ιoτoρ{α μια'ζ παρ6αq

φ{λων' μιαq oλ6κληρηζ ζCoηζ. Απ6 τo τεδ1og
αυτδ ζεrcινoδμε και μια oειρα δημooιευματcον
yια να yνωρiooυμε καλδτερα τoυE ανθρcbπoυE
πoυ δημιoδρyησαν τoν yραφιKο οικιoμδ τηζ N.
Στραντζαg, μ6oα απ6 τιq δικ69 τουs διηyηoειE
Kαι μαρτυρiεq. Και βbβαια, μαζ[ με την υπδλοιπη
ενδιαφiρoυoα δλη Ιcαι την καθιερωμ6νη πια
αναoκ6πηoη των πoλιτιoτικcbν και αλλcον
δραoεαlν τoυ τριμηνoυ πoυ μαζ π6ραoε.

Επαναλαμβανoυμε την παρακληαη yια
εξ6φληαη των oυνδρoμcbν πoυ oφεiλoνται
και δτι οι εκδ6oειζ μαζ αποoτ6λλονται με
αντικαταβoλη oε 6πoιου9 τιE ζητηooυν μ' 6να
απλ6 τηλεφδνημα oτο 2332029380.
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Ev σUvToμiα.''

Δεν θα τo 'λεyε κανε[g <πλοδoιο> oε πολιτιoτικtq εκδηλrbσειE τo φετινδ καλοκα[ρι, ευoτrjoο λ["7ο με
τo 6να, λ[yο με τo αλλο' ο απολοyιotrιοE δεν εiναι και τδoο <φταryιi?). Λiyη trιουoικη, αρκετδq yοροq και
o1εδδν καθδλου θ6ατρο (α"g ε[ναι καλα η Βtροια' και oι θεατρδφιλoι μπδρεoαν τ'α παρακriλοιlθηαουν
εκε[ ενδιαφ!ρουoεq παραoταoειζ των ανα την Ελλαδα ΔHΠΕΘΕ), κιxθcbq καl λ[yοq κn'ιlματο,uραφοζ,
ο oπoiog δμωq φα[νεται 6τι 6xαoε το κοιι,6 τoυ, λ6yω και τηζ χειμερινηq του υπολειτοιlρy[αq. 'Ε7ουμε

λoιπ6ν και λ6με:

To 20o ΔιεΘν€g Φεoτιβιiλ
cΙoFF_ΠυρσOιi

Mε απ6λυτη επιτυ1iα οτθφθηκε και τo 20"

Διεθν6q Φεoτιβd,λ CΙoFF-Πιlροoti, οτιg αρ1€g
Ιουλiοιl, oτο οποio φ6τo9 ουμpιετεi1αιl 280 γo-
ρευτfg απ6 Αρμενiα, Pωoiα, Γ'εωργiα, Περori,
Koρ6α, Toυρκiα, Mεξικ6,
Σερβiα και Eλλdδα. Tα
πολυβραβευμ6να γKoυπ
πρoo6φεpαν πλο6οιο θθα-

μα και ικανoπoiηoαν τουζ
εκατoντd,δεq oυμπολiτεq

μαt πoυ παρακολor5θηoαν
τιg εντυπωοιακ6q βραδι6q.
'oπωg επιοημd,νθηκε στoν
τoπικ6 τνπo, παpακoλoυ-
θηoαμε φ6τoq τo καλ6τερο

φεoτιβd'λ τιον τελευταiων

1ρ6νων, με επαγγελματι-
κd o'υγκρoτηματα, υπ6ρo-
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1ουq ρυθμoιig και μουοικ69 απ6 6λη τηq υφηλιo.
Συγ1αρητηρια στoν πρ6εδρo τoυ <Πυρoof> κ.

Xoνδρoγιd,νι,η, στην οργαvωτικη επιτροπη και
στην κα Λ6να Γιαwοιiλτ1 που εixε την επιμfλεια
τηg oκηνoΘεoiαq των εκδηλcilοεων.

Συναυλiα τηζ oρχηστραζ

<Σταιiρoυ Kουγιουμτζη)
Ν4ια βραδι& αγdπηq για τα παιδια με ειδικfq

ανdγκεg, που αγκ&λιασα\, θερμd oι Nαoυοαiοι,
|-ιε την ορ1ηοτρα <Σταιiρου Κουγιoυμιτξ> πpαy-

ματοπoιηθηKε στα μ6οα Ιοιlλioυ στO Θερινo Δη-

μοτικ6 Θ6ατρο. Για περιoo,5τερcl απ6 δυο ιbρεg

τo κoιν6 πoυ κα.τθld'υσε το θθατρo εixε την ευ-
καιρiα ν' απολα6oει αγαπημfνα τραγουδιι]ι τoυ

μεγd,λου 6λ}ηνα oυvθ€τη, 6πω9 τα ε1')Lιη\'ει)σαν o
Παvτεληg Θεοxαρiδηζ, η K6ρη τoυ ουι,θετri Ι\fα-

ρiα Kουγιουμτζη και o συμπολiτη'c μα' Kci.loτα-;



Πατoιαg, οτον οποiο ανηκε και η πρ(']τοβουλiα
αλλd και 6λη η διοργdι,ωοTl τTlζ 6μορφη9 αυ-
τηg εκδηλωσηζ, πoυ πλαιoιιΙlνονταν απ6 μικρη
γυναικεiα 1ορωδiα. Ο Δημαρ1οq κ. Kαpαμπα-
τζ6q, οτo ofντoμο 1αιρετιομιι1 του oτ1μεiωοε 6τι
((...σε μια περioδo 6που κιlριαρ1υriν η διαφθo-

ρα, οι μiζεq και τα οκαι,δαλα, αυτη η εκδηλωoη
oτι1λνει 6vα μηνυμα αιοιοδοξiαq, ανθρωπιdg και
ευαιοθηο[αζ...). Tα 6ooδα τηg oυναυλiαq διατ6-
θηκαν oε ιδρfματα και oιlλλ6γo'υ9 για παιδια με
ειδικ€g ανdγκεg (<Yφdδυ>, KΔΑΠ-MEΑ, Eιδικ6
oxολεio).

Ι\6ε9 εκδiοειq
Κυκλoφιiρ'ησε τo βιβλtο <Γενεολογiα Aρκο-

1ωρioυ> που 6γραψαν o συνταξιοfxοg Mαργα-
ρiτηg Α. Γιτι5πoυλog και o γι69 τoιi, καθηγητηq

μμεiαg, Αντιilνηg Ι'ιτ6πoυλo9' ΙΙρ6κειται για τη
oυν61εια τoυ πρoηγοriμενου βιβλiου <Αρκoυ-
δοxcbρυ> που εκδ6θηκε πρtγ τ6οoερα 1ρ6νια και
oτο oποiο γιν6ταν αναφοp& στην ιστoρiα τoυ

1ωριοιi κCιι στΟυζ πριilτοιlg οικιoτ€q του. Στο ν6ο
τoυg βιβλiο Oι συγγραφεig προoπαθηoαν να συ-

μπεριλd,βoυν τoυζ γεv*ρ1ε-ι Kαι τιζ τρειg πρcbτεg

γενι6q απ6 κdθε επiθετo πoυ εμφανioτηκε oτο
Αρκοxιilρι.'Ετοι δημιoυργηθηκε 6r,α ανεπioημο
ληξιαρxεio, δεδομ6νου 6τι τo επiοημο κd.ηκε οτο
παρελθ6ν.

Σε περιοριoμ6vο αριθμ6 αντιτt5πων, και μ6νο
oτη N6ουoα, κυκλοφ6ρηοε τo v6ο βιβλiο του
Στ6ργιου Aπoοτ6λoυ <<H Ι{ιioυοα (rτη δiνη του
εμφυλiου πoλ€μου (1945-1949)>.Mε το βιβλio
αυτ6 ολοκληριilνεται η συγγραφικη τριλογiα για
τoυg αγ6γgq τηg Αριoτερdg οτη Ndουoα κατd τo
Mεooπ6λεμo (1918-1940), τηv Kατo1η (1941-
|944) και τo\, εμφfλιο π6λεμo (Ι945-|949).Πε-

ριλαμβ&ι,ει κατd 1ρονολογικη oειρα αναφoρd,
oτα γεγοv6τα τηζ περι6δoυ αυτηg με βd,οη υλι
κd, και προoωπικ6q μαρτυρiεζ που o oυγγραφ6-
αq εixε προνoηoει vα καταγρd,ψει 6γκαιρα απ6
επαναπατρtoθ ι1ντεq πoλιτικοf g πρ6oφυγε9, αλλd,

και καταγραφη των ονομ&τωv των ναουοαiων

μαμτιilν των 0μ6δων Kαταδιωκ6μενων Αγωvι-
οτιilν και ανδριilν του Δημoκρατικοli Στρατoιi, oε
ειδικ6 παρdρτημα.

Σε 6κδοοη τηq N.A' ΗμαΘiαg κυκλoφ6ρηο'ε
και τo βιβλiο του Σελιcilτη συγγραφfα και ζωγρd-



φoυ Aστερioυ Tζiμα <H oδιiοοεια Tων
Bλιi1ων του Σελiου (1820-1832)>>, ατο
oποio φωτiζονται πτυγig τηg δημιι'tυρ-

γικηg παρoυoiαg και εξ6λιξη9 των βλ0-
χων στην περιoxη μαg με oτιlι1εiα που

βοηθοfν στην 1στoρικη και λαoγραφικη
6ρευνα.

o Θιiνοq Mητοαλαq τιμηΘηκε
στo ΔιεΘνfq Φεoτιβιiλ B6λου

Tο Διεθν69 Φεοτιβdλ Κιθαραg B6λου,
πoυ συγκαταλ6γεται oτα π6ντε σημαντι-
κ6τερα φεoτιβ6λ του εiδoυg oε παγκ6-
ομια κλiμακα, γιoρτd,ζoνταζ τα τριd.vτα

χρoνια επιτυχημενηζ πoρειαζ του, τ1μησε φετοζ
για πρcbτη φoρ6 τoυg κορυφαioυq καλ,λιτ6xι,ε,;

πoυ oημdδεΨαν τo φεoτιβ*λ και εξακο}"οιlθofγ
να διαπρ6πoυν σε παγκ6oμιο επiπεδο' Mε;ταξii
αυτcilν ηταν και o Nαoυοαiog κιθαρiοταg Θfνοq
Mητoαλαg. oι υπ6λoιπoι τ6οοερι9 ητιrν απo την
Κροατiα, την Ιταλiα, τηv Eλλιlδα και τ'ηιl Ιοπα-
νiα. Mπρfrβo, και παντα τ6τoιιt, πΟυ μαζ κd\,ι;υtl

6λoυ9 υπερηφανoυ-c'

Eικαoτικ6 φΘιν6πωρtl 2008

Για μια ακ6μη φoρd πραγματιlπoιηθl1κε η ετη-
oια 6κθεoη τωv Eικαoτικcilv Eργαoτηρiωv τoυ

ΔΗΠoN, oτον εκθεoιακ6 1cbρο <Nα1ι1.6>> (πρcilην
(BEΤΛANΣ), 6πoυ εκτ6θηκαν €ργα ζωγραφικηζ,
1αρακτικηg, o1εδioυ, καταoκευcilν, κεραμικη{,

βιτρ6, ψηφιδωτo0, κooμηματoζ Και αγιογραφi-
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αg. Στoιl rlπιriθριo 1ιbρο τηq BETΛΑNΣ, δiπλα
οτο ποτ6μιι, εκτfθηκαν ταυτ61ροt,α τα fργα των
πfι,τε γ}"υ:ττιi.lv, ποιl δl1μιιοt,pγηθηκαV επi τ6πoυ,

οτιr πi.αiιrια τi]-ζ πρ.btηg οιlναι,ttlοηι, εργαοiαq

γλυlcτι'i'lν οε iιιυρδλιθo: <Ρο€9>l τιlιl Ι-. Kαραντι-
\,ι.li-l, <ιΔιι)\,1JCJιιΙκ6}) τoυ ΙΙ. Mαγειρα, <Πoυλi>

τιη) N. λ,{πα1α.ρiδl1, <Πθτιιγμα)) τΟι) Ι-. Ηλι6που-
λιlιi tcιrl <ιNiκi'1> του Θ. Kαριilνη.

tl φετn:η iiιθεοτ1 δυοτυ1ο'lq οημιαδευττ1κε απ6
τi 

1 
ι, <<ι1κο1ιiy i 1,; δ ι'ακιlπη τη g ουιlε1lγιrοiαg τoυ ΔΙ1-

ΙΙ()Ν 1ιε ιr1v <ψlιl7.η)) τ(l,V Εικα.οτlκιbv Eρ-

ftιfΙΤli|]iιιΙil, rιiυ καλ}'ιτεxl,ιrιου διευθ'υvτη

τοι]9 Ι.,Ιιιιiiιr Mπλι0'ηcιr, μιετιi υ'πo 61ρ6r'ια
δ ιi μιιυl l 1';"1 t κr1 9 πριlοφιl ραg, γ ια ιiικovo μιικιlυ g

λιiγιrιl,.. Οl οπoυδαοτθg, εκτιμιi_lvτα, το 6ργο

του, οτιrθr1καV στO πλειlμlιi τΟυ και πρo6βη-
σαν σι; triια ι:ειρα διαpιαρτιi1-lιιi-,t, που 6φταoαι'

μθχ)ι τ(, Λl1trιοτικ6 Σιlμβιltlλιο. Κρiμα...

ΣυμπιiαιΟ πoaησηg ituι λογoτεxνiαc
στη Bεργiνα

θνα μιαγευτικ6 τι1πο τηq Bεργli'α': (,,Π7.α.-

τd'r,lια>> η <1rilροg Mουoιbv>>)l [.tlΚpυ','μ_lgιliα τυυ

δικοιi ι1αζ ξiου Nικo}"&ου, περικι)Νi.ι|]ιιε\'o

απ6 ιoτορiα' 1τραyματοποιl1θηκε οτι: i3 κα"ι 14

Σεπτεμβρiου, τιl διεθv6g ουμποο1o ^-ιr1llσ]lΞ Kσ1

λογιlτεxνiαζ, ,τΟι) διoργ6vιυoLt\'. .Ιc ε;ι;υ1iα, ο

δημog Bεργiνcrq και τΟ πειρU.Lιι1:ι{c, ;ρ^,'αoτηρι

και ο πολιτιοτtκ6q oilλλογο-c ,,_\ι .]., . '_,το τη δι-

Σ'



εriθυνoη του διεθνoilζ φt'l μηζ'Eλλη vα καλλιτθ1vη
Eυθriμη Bαρλιiμη.

Mε πλoυμιoτη'.. λrτ6τητα, πoιητfg, λιlγoτ6γvεq
κα1 παvεπιoτημιακοi απ'oλη τη xcbρα, αλλ6 και
το εξωτερικ6, oυναντliθηκαν καl μiληοαν για τη
Mακεδονiα, καλιiπτοιlταq fνα εtl ρtiτιxτο θεματικ6
φdoμα, απr5 τη φιλοοoφiα μ61ρι τον Kινηματo-

γραφo.Συν6θεοαν fτoι, μ6oα απ6 τη οfγ1ρoνη
θ6αoη, ν6o oλ61ριloo μακεδονικ6 οτεφαvι απ6

μεγd,λα κλαδιd και μioxoυg με <oriλλα και irνθη

μυρτιdg -πνευμιατικ6, επικοινωνιακ6 κα1 μηνυμα-
τoφ6ρo αυτη τη φoρd. oι διοργανc:τ6g κατdrρε-

ραν να τηρηoουν πιcττir το <δ6γμα>> του για ανd-
δειξη τηq ιoτορiαg και τoυ φυοικου πλοriτoυ τηg
περιoxηq με την ενio1υαη του ομαδικοδ urvεδμα-
τoζ των κατο{,καlν τηg. oι d,νθρωπoι του τοπικοf
πολιτιoτικof oυλλιiγoυ, π6τυ1αv, μιfοα απιi τη
oυλλoγικη oιlμμετο1η τoυζ, να oυνδεθοriν βιω-
ματικd, με την ιοτορiα τoυ τ6που τoυζ, να την
πρoβd,λλουν και να συγχρωτιστοιiι, με ταλαντοf-
1α πvεδματα''oλοι μαζi, διοργανωτ6q, ουμμετ6-

χoντεc), <πατρiκιοι και πληβεioι>>, ν€Oι και γ6ροι
συμπoσιαστ6q βρfθηκαν, δfο λαμπρ69 βραδι69
τoυ Σεπτεμβρioυ, ν' αποξητoriν την €νωοη των
πvευματικιbν ψηφiδων τoυζ σε μια ευρr1τερη
πνευματικη oλ6τητα. oooι <μυηθηκαv> στo συ-

μπ6oιο τηq Bεργiναq ηπιαν αν6ρωτo κραoi, απo-
λαμβ6νονταq εξαιρετικ6q ειo'ηγηoειq, απαγγελiα

πoiηοηg, μoυoικη, τραγοriδια,

ψαλμorig, παραμliθια, θεατρικd
δρcb μεvα και παι1νiδια.

Tο περιoδικ6 μαq στoυξ
<l{fουq oρiζoντεq> τoυ |{.
Π6λλαg

Eκτενηg παρoυoiαoη τoυ πε-

ριoδικoti μαζ και τηg 311ρoνηq
αδιdλειπτηg εκδοτικηq τoυ δρα-
oτηρι6τητα9 περιλαμβdνεται oε
&ρθρo τoυ Niκoυ Kαραμανdβη,
πoυ δημooιειiεται oτo φ6λλo τηg
25'ιs Σεπτεψβρioυ τηg εβδoμαδι-
αiαg εφημερiδαg τoυ N. Π6λλαq
<N€oι oρiζoντεg>>. Mε απooπ6-

σματα απ6 την περoινη εορταoτικη εκδηλωoη
για τα τριαντd1ρovα τηζ <Nι&ουoταt) παρουσ1-
&ζεται ωζ (μια κιβωτ6g τηq πoλιiτιμηg ιoτoρiαq,
τηg λαoγραφiαg και τηg oriγ1ρoνηg δημιουργiαq),
ωζ (μια 6αoη, ιiπου η λαoγραφiα, η λoγoτεxviα,

η ιoτορiα, η κoινωνiα, η oικoνομiα, η παρd,δooη

βρηκαν υπερμεγ6θειq φτερo6γε9 διαocboεωg-δι-
ατηρηoεrοg και μ6νιμηζ μνημηζ τoυ τ6που τηg
Ndoυoαq (oυxvd oλ6κληρη9 τηg Ημαθiαg και 6μ
μιiνο)...)). o oυντd,κτηg τoυ dρθρου επιoημαiνει
6τι <<εiναι τραγικd, αδιαν6ητo πωg μ6νo δυo πvευ-

ματικoi irνθρωπoι, o πανεπιστη μιακ69 καθηγητη g

τηg Λαογραφiαg Mιxαηλ Mερακληg και o κριτι-
κ69 τηg λoγoτεxviαg Aλ6ξη9 Ζηραg δεν εiδαν
πoτ6 και δεν διd,βαoαν τo περιoδικ6 <Nιd,oυστα))
και γι' αυτιi δεν 6γραψαν οtiτε 6να μικρ6 λημ-

μα, διlo λ6ξειg, μια γραμματoλoγικη αναφoρ6 για
την riπαρξη τoυ περιοδικor5 oτo <Λεξικ6 Nεοελ-
ληνικηg Λογoτεxνiαg-πρ6oωπα-6ργα-ρε6ματα-
6ρου9>, oτιg εκδ6oειq Πατdκη, Aθηνα, 200J>>,

για τη οriνταξη του oπoioυ ηταν υπεfθυνoD).



olKOΓENElA ΛΟΓΓoY
Παρouαiα καl δραoη σTα κolvα τηg Nαouσαζ

(τ6λoE 19o'-αρxf6 20'u αl)

α. Στον Θρηοκευτικ6 τομfα

Στην Ιoτoρiα τηg π6λεω-c Nαοfoηq, ο

Eυoτfθιoq Στoυγιαw&κηq αναφf ρει <Mετα την

Ιdαταστροφη του ]822 πtντε ερε[πια ycι(b1l μ6νo
αc[lζονται' τηq Αy[αg Τριαδαq' του Αyfoυ Δημητρi-

ου, τηq Αylαg Παραoκευηg, τοlν Tα" -&αρycΙw και τηζ

Υπαπαντηg. o Nα6q τηq Υπαπαντηg ανακαιν['

oθη κατα το 6τoq ]894 ανναλcbμα"ol τoυ Δ.Δ. Λι5y-

yου επ[ τηg θ{oεοlE 6νθα υπηρyεν αρyαlοq ναδg,

παντοlE μεyαλυτεροζ και μεyαλoπρεπiατερoζ και

παρατην υψηλην και κρημνδδη oyθη τηq Αραπι-

τααq. H oyετικη κτητορικη επιyραφη που ε{ναι yρ-

ραyμ{νη αε μαρμαρtνη πλακα πανω απδ τη β6ρεια
εioοδο λ6ει:

'o ΙΕPoΣ oΥToΣ NΑoΣ ΑNHΓΕPΘH ΔΑ-
ΠΑNΑΙΣ ToY Κου Δ.Δ' ΛoΓΓoΥ KΑΙ ΑΦΙΕPoΥ-
TΑΙ ΣΥN TΩ ΠΕPΙBoΛΩ ΑΥToΥ TH ΦΙΛoΠTΩ-
ΧΩ ΑΔΕΛΦoΤHTΙ ΕTΕΙ Ι894.Σ

Στο πioω μι6ρo9 τηg εκκληoiαg
τπaργει και τo μνημα του δωρη-
τη.

o να6q oυμπληρcilνει
εφ6τοq 114 1ρ6νια. 'Eναg αιιbναq
και. Στη δι&ρκεια των 1ρ6νων
αυτιbν τελεiωoε η τoυρκoκρα-
τiα (]9t2), διαδραματioΘηκε o

Mακεδoνικ6g Αγιbναq, η α1τε-

λευθ6ρωoη τηg Mακεδoνiαq, η
Mικραoιατικη εκoτρατεiα και
καταστρoφη, η ανταλλαγη πλη-

θυoμc[lν, η πρoσφυγια, o B' πα-

γκ6oμιοq π6λεμoq, η Γερμανικη
κατoxη, η Eθνικη Αντioταoη, o

8

τoυ Ι{i}ioυ Σπιiqτοη

εμφfλιοg π6λεμo9.'oλα τα γεγονιiτα αυτ6 π6ρα_

oαr, απ6 την Παπαντη και τoυq ανθρc(lπoυζ τηζ

γειτoνιdg. Πολλοi, που βρ6θηκαν κοντft τουq,

ζητηoαν τ1lν πρoσταοiα τουq. Δεν υπ&ρ1ει 6μω9

oημερα ο παραδειοfvιοq κηποζ τoυ Δημητρiου
Λ6γγoυ.

o Δημητριοq z\6γγοq, οfpιφωνα με τη μαρ-

μd,ρινη επιγραφη, γεwηθηκε oτιgL2 Δεκεμβρioυ
1832 και απεβiωoε oτι926 Δεκεμβρiου 1896 (64

ετcilν). i]ioω απ6 το μαρμ&ρινο οταυρ6 τoυ Δ.

Λ6γγου εiναι θναg dλλoq oταυρ6q πιο μεγ&λoq με
επiγραμμα: <Xριoτ6δουλoq Δ. Λ6γγοq γεwηθεiq
μεν τo 1857 αποθανιbν δε τo 1880 Φεβρουαρiου
29 N&ουoα>' o Xριoτ6δουλoq ηταν, 6πω9 φαiνε-
ταt, γιοζ τoυ Δημητρioυ και πfθανε 23 ετ6ν.

Στιq αρ16g 20o" αιcilνα o Γαλιiκηq Λ6γ_

γog γiνεται γνωoτ69 τ6oo με τιq οικoνoμικ6q

6oo και με τ1ζ κοινωνικ6q και θρηοκευτικ6q τoυ

o Nα6g τηE Yπαπαντηg



δραοτl"1ρι6τητεg. Kftrlει δωρεfq ciε μοvαοτηρια
και εκκληoiεg" διιlρiζει μ.6ροq του κτηματ69 τoυ
oτo Kεφαλoγ6pι, στo παρεκκληoι τηg ξiαg
Kυριακηq, μετι1 την πλημμfρα (ιδiοlE τ6τε πoυ
κατεοτρd,φη 6λo το ζιοικιi τoυ κεφdλαιο), και απ6
μικρ6 πρoσκυνητdρι το μιετατρ6πει οτο γvωoτ6
oημερα μιοvαοτηρι τηg ξiαq Κυριακηg. To μο-
ναoτηρι αιlτ6 γiνεται τ6πο9 προοκυνημιατoζ σε
6λο το Pουμιλοliκι Kαι την ευρriτερη περιο1η και
κ6ντρο πανηγriρεrοζ στα μι6οα τoυ καλοκαιριοιi.
o γαμπρ69 του Γαλftκη Λ6γγoυ, Nικολ6ποιlλoE,
Αρ1ιτ€κτοναq 6κανε εντελcilq δωρεdν τη μελ6τη
καταoκευηg τoυ ξioυ Δημητρiου oτο Kεφαλo-
χιbμ.

To κωδο:νοοτdoιο τη6 Mεταμoρφc(lοεωq oτη
N6ουoα 6γινε με δαπdνεg Nαoυoαicιll, τη g Aμερι-
κηq (αναφ6ρονται 16 oν6ματα) το 1919. Tην και-
νofργια καμπdνα μιiπηoε oτην Ανdoταση τoυ
1919 o Γαλdκηq Λ6γγοg, ο oποiοq αναδεi1θηκε,
oτη δημoπραοfα που 6γινε, τελευταioq πλειoδ6-
τηζ με 30 λiρεq. H παλι& καμπdνα μεταφ€ρθηκε
oτoνΑγιοΔημητριo 6που βρioκεται μ61ρι oημε-
ρα.

H εκκληoiα τoυξiου Θεοφιiνoυg,-δiπλα oτo
o1ολεiο <Γαλdκεια> κτioτηκε επi τoυρκoκρατi-
αζ και φ6ρει τo 6vομα του πολιofxoυ μαg.'Exει
υπ6γειo πoυ oiοζεται μ61ρι oημερα. Xρηoιμo-
πoιηθηκε για κρυψcbνα η πιθανιilg και για κρυφ6

oxoλει6. Για την
ανακαiνιoη τηζ
βοηθηoε πoλδ ο
Γρηγ6ριog (Γα-
λιiκηq) Διδγγoq
καθcbq και 6λη η
γειτoνιd,. Tη oημε-

ρινη μορφη πhρε
την τελευταiα τρι-
ακoνταετiα.

β. Στo βιομη_
χανικ6 τoμfα

o Eυoτd,θιoq
Στoυγιαννdκηζ,
oτην Ιoτoρiα τηg
π6λειοq Nαοrioηq

μαc λfει: <ο Αyyλgζ
αντtσυντCt),u(ιταρ -

χηζ Βαker εν τη
"Turkν in Εurope''
(Lοndοn ΙB87 σ'

407) κατα τa χαρα-
κτηρ[ζον την φυλην
τoυ πραΙζτιKδν πνεδ-

μα, περιyραφει απο

βιoμηyανικηq απo-

ψεωζ την πδλην και
παριιlτανει ζωηρcbg
τα πρoακ6μμα'τα
(.ιτινα oυναντηcταν'
οι ιδρυταf του πρcb-
τoυ βαμβακοκλcο-
mηρ[ου, Δ. Λ6yyοq
και Γ Κδρτoηq, oδs

μετα θαυμαotrtοδ απoκαλε[ ηροlεgυ.

o δε Nαουoαiοg καθηγητηq Kιboταg Σπo-
ρ6λαq, oυνεfζονταζ τιζ αφηγηoειg Baker γρd,φει
oτo περιοδικ6 Nιdουoτα (τεri1oq 4,1978 oελ. 91-
93): <τoλμηρο{'Ελληνεq 6yoυν ιδρδoει βαμβακo-
κλωoτηριο που λειτουρyεl με τη δδναμη του νερoδ.
Χρηoιμοπoιοδν μη1αν6q 2() {ππων πoυ παραyουν
πενηντα π6ντε μπαλεq βαμβακερηq κλωσΦq τη

μ6ρα. H καθε μiα μπαλα ζυyiζει 9 % λiμπρεE ftο
]876 πoυ ηρθε o Βαker τo ερyοoταoιο ε[yε λiyoυg
μηνε-c δραoτηριοτηταζ). oι πιo τολλο[ απ6 τoυg
ερyατεE ε[ναι ελλην6πoυλα" oι μηyανικo[ ε{ναι
Eλληνεg πoυ καταρτioτηκαν oτην Αθηνα Ιcαι τoυζ
oπo I oι'l g αντικατ{oτη oαν Ναoυ oαfο ι' Tb oυν o λικδ
κι5oτοg τoυ ερyoσταoiου ανtρyεται σε 4.000 λi-
ρεζ ''.

Ανdμεoα oτα εμπ6δια πoυ oυνd,ντηoαν οι βιo-
μη1ανoι αυτoi oι Baker αναφ6ρει την παραμoνη
τoυq τoυλdχιστoν γ1α τρειζ μηvεg οτην Kωνoτα-
ντινοfπoλη, για την εξαoφ6λιoη τηζ d,δειαg λει
τoυργiαg τoυ εργoσταoioυ, 6oτερα απ6 o1ετικ6
μπαξioι, αλλιιilg θα περiμενε κανεig για ακαθ6-
ρtστo xρ6νο. Mετd εiναι η &ρoη των εμπoδiωv
με καταβoλη δυoβdoταμου δαoμοri ειoαγωγηg
των μηχανημdτων και η μεταφoρ6 τoυζ εκα-
τ6 γλι6ψετρα μακρι& απ6 τη Θεooαλoνiκη (με

βoTδ6καρα προφανcilg), yaηig oωoτ6 δρ6μo και
αμ6τρητεq κακoτoπιθg . Εiyαν να αντtμετωπiooυν

Γρηγ6ριοg (Γαλιixηg) Λιiγγoq
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προη'ι.μειζ, δειoιδαιμoνiεg και πoλλd, &λλα προ-
σκ6μματα. Miα d,λλη δυoκoλiα των βιομηχανων
ηταν η αναζητηση εξειδικευμ6νoυ πρoσωπlκoli.
Η εγκατd,oταση των μη1ανημd,των, 6πωζ γρ&φει
o κ. Σπορfλαζ, 6γινε με o16δια του αυτoδiδακτoυ
Nαoυoαioυ μηχανικoli Xατζηxριoτ6δoυλoυ Πε-
τρfδη, που ηταν και λ6γιoq.

oι ιδρυτθg αυτoi εiναι τρειg, 6πω9 αναφ6ρει η
εντoι1ιoμ6νη πλdκα oτo κτiριo τoυ εργoσταoiου:
BAMBΑKOKΛΩΣTΗPΙON ΛoΓΓoY, KYP-
TΣH ΚAΙ TOYPΠAΛH ENNAOYΣH 1875.

oι τρειq αυτoi, παλαι6τερα, 6καναν εμπ6ριo
oαγιακιιilν, με την τ6τε ελε6θερη Eλλdδα. Tα
oαγιdκια 15φαιναν τα περιoo6τερα NαoυoαiTκα
oπιτια τ6τε, oτoν αργαλει6, μεταξf των οπoiων,

η γιαγιd, και η μ&να μoυ, και τα πoυλοrioαν σ' αυ-

τoriq η στουζ Λαναρd,δεq αργ6τερα. Τ6τε τo 90oλ

των }.ΙαoυοαiTκων oπιτιcbν ηταν μικρ6q βιoτεγviεq
υφαντcΙlν 6μ μ6νo μ6λλινων, αλλd, βαμβακερcilν
και μεταξωτcilν. 'oταν oι τρειζ βιoμη1ανοι πηγαν
οτην ελειiθερη Eλλ&δα, εiδαν τιg πρcbτεg κλωoτι-
κ6q μη1αν6ζ στoν Πειραι6, η τη Σriρα και oυν6-

λαβαν την ιδ6α να ιδρr5ooυν βαμβακoκλωoτηριo,
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αφοri η N&ουoα εixε ανθoιiσα πατρoπαρ6δοτη

βιoτεγviα υφαντcbν.

Aρxbs τoυ 20o' αιrbνα 6γινε επ6κταση των
εγκαταoτd,σεων και οι παλιθq μετατρdπηκαν σε
αλευρ6μυλo(;). Απ6 τoν αλευρ6μυλo αυτ6 πoλ-
λoiNαoυoαioι δ6μηκαν δωρεdν αλεriρι. Mαζi με
τoυq dλλουq εiκooι αλευρ6μυλoυζ τηζ N&oυoαg
6θρεψαν τον Eλληνικ6 Στρατ6 για να διiloει τη
νικηφ6ρα μ&1η των Γιαwιτocbν (|9-20 oκτωβρi-
ου 1912) και να φταoει oτη Σαλoνiκη oττg 26l
Ι0l1r2. To 1933 τo εργοοτ6oιo νοικι6oτηκε στην
εταιρiα Λαναρd, Kιiρτoη και δor5λευε φαo6ν oε
νηματα κdμπoτ με τoυζ 40 αργαλειorig. Tα τελευ-
ταiα 6μω9 1ρ6νια αντιμετcbπιζε πρoβληματα λει-
τoυργiαq απ6 oυναγωνιoμ6 και κακη δια1εiριoη.
'Hταν τo πρcbτo κτiριo τηg Ndoυoαq πoυ ηλεκτρo-
δoτηθηκε απ6 δικη του γεwητρια στιζ αρ1fq τoυ

20ou αιcilνα. Eμεiq oτo oπiτι μαg πηρανε ρεriμα
απ6 την ηλεκτρικη εταιρiα Nαorioηg τo 192] . Τo

βαμβακoκλωoτηριo αυτ6 λειτoriργησε 60 1ρ6νια
μ{'χρLτo |936,6ταν κ&ηκε απo τυy.α.iα πυρκαγι&.
Θυμdμαι 6τι oα μαθητ69 τoυ Πρακτικοδ Λυκεioυ
τ6τε πηγαμε oτo Kι6oκι και oι φi.oγε:. πoυ ηταν
τερ6oτιεq και 6βγαιναν κυρiωc απo τo κεντρικ6



κτiριo, μαζ 6καιγαν μ61ρι εκεi.

o Aρμτ6κτων Aλ6ξανδρoq 0ικoν6μoυ oημει-
ωrlει'' <To Ι874-75 απoτελε[ μια απoφαoιoτικη
yρoνια yια την μεταyεν6oτερη ανd'πτυξη τηζ oι-
κoνoμlαq τηg Nαoυoαq. Για πρcbτη φoρα yρηoι-

μοπoιoδνται τα νερα τηq Αραπιτoαg ωq κινητηρια
δδναμη yια μια μεlζoνα βιoμηyανiα επεξερyαolαg

βαμβακιoδ και αρyδτερα μαλλιoδ με μηyαν6E ευ-

ρ cυ παikη g κατ αoκευη q >.

Aπ6 6να d,γνωoτο (μ6xρι τ6τε) κεiμενo του E.
Στoυγιαwdκη γ1α τη Nd,ουoα (Α. 0ικoν6μoυ
περιoδικ6 NΙAOYΣTA τεri1οg 18 τoυ 1982 oελ.
7) π}"ηρoφoρoιiμαoτε 6τι <M6yριτo Ι875 τα6δα-
τα τηg Αραπιτσαζ εyρηo[μευoν μoνον πρog αρδευ-

σιν και λειτουρy[αν υδρδμυλων και υδροκoπdνων.

Απ6 τoυ ετoυg εκεlνoυ ηρξατο η εκμεταλλευoιg δια

βιομηyαν{αν. H cbθηoιg αυτη πρoηλθεν εκ τoυ Πει-

ραιδg. Ειoηyητα[ δε υπηρξαν o Δ. Λ6yyoζ Kαι o

Γ Κδρτoηq. Tο βαμβακoκλωoτηριo Λ6yyoυ, Κδρ-
τση και Toυρπαλη ιδρδθη το Ι875 υπ6 οριoyενδν
Nαoυoα[ων κεφαλαιουycον. H κινητiρroq δ6να-

μιq 270 περ[πoυ {ππων παρ6xεται δι'υδροκoyλ[-
oυ (tourbine) ειoαyωyiq απ6 Αυoτρ{αν Gαnz et

Co και τα κλωoτικα μηyανηματα εξ Αyyλ[αq. 'Εyει

7 0 0 0 ατρ ακτoυζ, cD ζ 6yyιoτα, κατ αν αλιoκοδντων
ετηo{ωq 400'090 οκαδαq βαμβακoE. Απαoyoλε[
200 περ{πoυ ερyατιδαg και 70 ερyατεE. Παρα-
yει ετηofcοg 90-l00'000 πακiτοlν νηματοg απα-
λoδ και εκλωoμ6νoυ αριθμoδ 4-24' αξiαq 50.000
λιρcbν. To ερyooτd.oιoν τoδτo εyρηolμευoεν oJζ

βιoμηyα"νικη Ακαδημ{α. Εμδρφcυoε πληθoq μη-
yανικcbν και ειδικδν ερyατcbν. Πρooαlπικ6ν χρησι-
μoπoιηθ6ν ωg τα βραδδτερoν ιδρυθ6ντα βαμβακο-
κλcιoτηρια Nαoδoηg και αλλclν πδλεcον. Nυν δε

μ{τοyοι ε[ναι εν τοδτω, οι. δδo των ιδρυτcbν Και oι
υιο[ Δ. Λ6yyoυ και Κ. Λ6ψoυ'

Στo iδιo &ρθρo τoυ Aλ6ξ. 0ικoν6μoυ
αναφ6ρεται 6τι <...o μεyαλδτερoq των υδρ6-

μυλων (τηg Nαoδoηq), ο τηg εταιρfαg Λδyyου,
Κδρτoη και Toυρπαλη, oυoτηματοq Α. Mil!οt,
λειτουρycbν δι ιδιαlτερoυ Kαταρρακτoυ δυνα-

μεωζ Ι 00 {ππcυν και απασχoλdw ] 5 ερyατεq, κα'
τερyd'ζεται oiτoν αξ{αq ] 0- Ι 5 'aa) λιρcbν. Τh αλευ-

ρα καταναλ[oκονται επιτoπ[οlg και πολλαyοδ τηq

Mακεδoν[αq. Υπαρyoυσι καt δδo υδροπρ[ονεg των

αδελφcbν Κ. To[τoη και τoυ Γ' Λ6yyου, κατερyαζδ-

μενoι παwofα ξυλε{α>.

o Δ. Mπ6Tτσηζ στo περιoδικ6 "Nιd,oυστα"
αναφ6ρει: κΣωoτα oρyανωμ6νη βιομηyανfα τηζ
Nαoυoαg ξεκlνηoε τo Ι874. oυναντηoε 6μrg
αρκετ6q δυoκολ[εq. Yπηρyε τελωνειακog δαoμ69
80% πoυ αυξηθηκε το Ι908 oε ]5o%. Υπηρξε 6μω9
ατ6λaα των πρcilτcον υλδν και εισαyωyc'bν μηyα-
νημdτων

Δδο λoyοι βoηθηoαν την αναπτυξη τηg βιo-
μηyαν[αE: @ o λευκδE ανθραξ και β) το εξευτε-

λιoτικδ μερoκαματο πoυ στιζ ερyατριεq yια Ι2-Ι4
(cbρεq ερyαo{αg ηταν Ι-3 yρ6oια (20-60 λεπτd' τηg

δραxμiO και moυζ ερyατεq 2-Ι0 yρδoια (0'5-2

δρx )

Tb πρδτο νηματoυρyε{o oτη Mακεδoν[α ηταν
του ΛoΓΓoY - ΚΥPTΣH - T0ΥPΠΑΛH το 1 874.

Εiyε Ι000 αδραyτια με ανδτατo 6ριo παραyωyηE
65'000 κιλcllν νηματoE ετηo[ωg. To 1902 αναKαι-
νloτηκε και 6φυyε o Κδρτoηg απ6 μ!τoxog. Mετα
oιyα αιyα απ6κτηoε 6500 αδραyτια και παραyωyη
400-450.000 κιλδν νηματοq ετηo[ωE. Σταμdτηoε
τo ]936 6τα"ν καηκε oλδκληρo. Σημερα 6λoq ο yδ-
ροq αyοραoτηκε και ανηκει oτo Δημo Nαουoαg'>

Ετιx€τα των πρo [6ντωγ τoυ ε Qγ oσταα(ου Λι1γγoυ -

Toυρπιiλη
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Tο ]895 ιδρδθηκε το πρcbτo ερyooταoιo oτην
'Εδεooα απo τo Nαουoα[o Γρηy6ριο Tb[τoη με
oυμμετο7η των αδελφδν Κ. Κδκκινoυ' Γ Κ6ρ'oη,
Nικ. Πλατooδκα, Π6τρoυ Σεφερτζη και Γρηyoρ[oυ
Λδyyoυ. Tb υφαντoυρyεio αυτ6 παρηyαyε 200 μ6-
τρα yoνδρ6 βαμβακερδ δφαoμα τη ημtρα και χρη-
oιμoποιoδoε 550 τ6νoυ9 νηματα τ:o χρδνo. Tα ερ-

yοoταoιo αυτδ ηταν το μεyαλδτερο τηg ΑνατοληE.

To ]9]2 oυνενcbθηκε με τo νηματουρyεio Λ6yyoυ
- Tουρπαλη τηs Nαουoαζ με σχηματιoμδ τηq εται-

ρ{αq Γρηyoρlου To[τoη και Σiα - Λ6yyoυ_ Toυρπd'-

λη, πoυ ηταν κoλooooζ yι τα δεδoμiνατηg επoyηg.

H παραyωyη τοlν δδο ερyooταo[cυν υπερ6βαινε
τ0 μιoδ τηq παραyωyηg 6λων των αλλων
νηματoυρyειcbν Β6ρoια9, Nαoυoαq και 'ΕδεooαE

με 350-500 ερyατεE Και την περ[οδo ακμηq (oτο

μεooπ6λεμο) 70a ερyατεq>.

γ. Στον γεωργ0κτην0τρoφικ6 τoμfα
Απ6 την 3μηνη εφημερiδα KEΦΑΛOXΩPΙ-

NANEΑ (Αρ. φriλλου 17 M6ρτιog 1996) διαβ6-

ζουμε 6ρευνα τoυ Γεωργiου Nτελι6πoτχoν'. <Στα

μ6oα τoυ περαoμ6νoυ αιδνα (]850) oτo yωρι6
ΙΙoζιαρ[τεq, αημερινδ Κεφαλοyδρι, o εK Β6ροιαE
Ιωαννηg Mαλακοδoηq αyοραζει κτηματα, με τα
oποlα πρoικ[ζει την πρcbτη εκ των τριcbν θυyατ6-

ρων τoυ, oδζυyo τoυ Γρηyoρioυ Λ6yyoυ. Κτηματα
yιατo yαμπρδ τoυ αyoρd.ζει και oτo Λoυτρδ, περιo-
yη Αy{αE Κυριακηq' και στo M6λoβo και Αδενδρo.

To yαlριο Κεφαλoycbρι yfνεται yια τo Γρηy6ριo
(Γαλακη) Λoyyo o αyαπημ6νoζ τoυ τδπoq, μετd'
τη yεν6τειρα τoυ Nαoυoα. H oικoytνεια yαραξε

μια πορεEα Ι 00 yρδνcυν σε oικoνoμικδ αλλd' και σε

κοινωνικo πεδio με την εναoy6ληoη oτα 7ωρd.φια
Κεφαλoyοlρ[oυ πoυ ηταν 2000 oτρ6μματα περlπoυ
(μαζi με 6λα τα αλλα)>.

o Γαλfrκηq Λ6γγο9 εi1ε ωq επιοτd,τη των κτη-

μd,των τoυ για 30 1ρ6νια τo Nαουοαio Aντιilνη
Στ61ο, &νθρωπο τηg απ6λυτη9 εμπιoτοoriνηg
τoυ, πoυ δεν τoν πρ6δωoε μ6χρι το τ6λoq.
Στη N&oυoα νoικιdζει τα κασταναριd τoυ Kα-
ν6λλη με 1oιρoβooκ6 για τo κoπd,δι γoυρoυνιιilν
που εi1ε να τρ6φoνται με κd,oτανα, στO Aδενδρo
oργανιilνει μεγd,λo τoελιγκd,τo, με 3000 πρ6βα-
τα. Στo 1ωρι6 M6λoβο καλλιεργεi τα κτημα-
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τα με οιτ&ρι, καλαμπ6κι, βαμβ6κικλπ. καιoτo
Kεφαλο1rbρι αρfζει τιc' πpωτεc, επενδ6οει9 με
υπoδoμη. Bγdζει την πριbτη βρ6oη με αρτεoιαν6
νερ6. Λυτ6 απαλλ&ooει 6λoυ9 τουq κεφαλoχωρι-
νoιig απ6 τη μεταφoρd νεροr5 απ6 τoνAλιdκμoνα

με βoTδ6καρα σε βαρ6λια. Πυκνcbνει τιcJ ε1τι-

oκ6ψει9 τoυ στo 1ωρι6 με τoν oωματoφιiλακα
τoυ <Mπανdκα>>" Tο παΤτ6νι τoυ 61ει τ6ooερα
και μετd δ6ο μαι1ρα dλογα ρd,τoαq, ηταν αγoρα-
oμενo απ6 τo βαoiλειo τηq Σερβiαg. Σαν oδηγ6
εqετoν Nαoυoαio Mητι6 Md,ραντη.

Στo κ6ντρo τoυ 1ωριo6 Kεφαλο1ιil ρι μiζε'ι' τo
1870 δ6o κoνdκια. Yπdρ1ουν oτ&βλoι με &λο-

γα, γελ&δια, βoυβdλια, χo1ρoμητ6ρε9, υπ&ρ1ουν

α1υρcbνεg, πoλλoi κoτoιαροi (κoυoι*ρεg) oτεν6-

μακρot γωpoι \-|,20 μ. πλd,τoυg και 6ψoυ9 2,5-3

ψ., πΧεητoi με β6ργε9 ιτιftg, πoυ εiναι 1cilρoι ξη-
ρανσηζ και απoθηκευσηζ καλαμποκιoιi oε ρ6κε9.
Δoυλεδoυν εργd,τεg γηζ αρκετοi, στα τoαπioμα-
τα, τo Θ6ριoμα, τη συγκoμιδη κτλ. κυρατζηδεg

για τtζ μεταφoρ6q των δημητριακcilν, αλε6ρων,

μπooτανιcbν στtg αγoρ69 τηg Θεo/νfκηg και αλ-
λo6. Yπdρ1ουν 1oιρoβooκοi, αγελαδ&ρηδεq,
τooπ6νοι. Για την αξιοποiηοη τoυ γdλακτoζ των
3000 πρoβd,των, oργανc[lνει τυρoκoμεio (μπα-
τoι6) με τυρoκ6μoυ9 και βγ6ζει καo6ρι, κεφα-
λοτιiρι και μπ&τoιo αρioτηg πoι6τηταq.

oι εξελiξειζ στo κεφαλο1cilρι 6ρ1oνται ρα-
γδαiεg, κτiζεται 6ναq or1γ1ρoνοζ αλευρ6μυ-
λog με μηχανη βαρ6ωq τfπoυ RUSTON. oι
μυλ6πετρε9 δoυλεfoυν oυνε1ιilζ. Tιq γιορτ69
μoiραζε αλει1ρι oε φτω169 οικoγ6νειε9 και στo
Kεφαλο1cilρι και oτη Nd,ουοα πoυ το 6φερναν με
κd,ρα. Πρrilτοg μυλων6q εiναι ο Κυριακ6πoυλoq
και ακoλoυθoιiν o Nαουοα,fοq Ndκηg Mητoα-
λαg και o γιoζ του Σταr5ρoq Mητoαλαg. Πρωτo-
π6ρoc, και στην καλλι6ργεια γηζ αγορ&ζει απ6
τoυq πριilτoυζ στην Eλλdδα τρακτ6ρ LANZ και
KLAYTON με αυρ6μεvα υνιd, d,ροτρα, διακdρo-
τρα και oιδερεvιεq oβdρνεg. Σττq αpytg τaυ 1925

φ6ρνει ιππ"fiΧατεc, θεριoτικ69 μη1αν6q και στη
oυν61εια oυρ6μεvεg με τρακτ6ρ. ξoρ6ζει πατ6-

ζα (1,928-29) αλωνιoτιΦ.'Eτoι τo Κεφαλo1ιbρι

γfνεται πρωτoπ6ρo oτην εκμη1&ν1ση τηζ γεωρ-
γiαg. Miα ηλεκτρoγεwητρια, 6ταr, τo ηλεκτρικ6
ρεr5μα δεv υπηρ1ε, otiτε oε π6λει'c. φωτiζει τα κo-



νdκια, τoυg oτ&βλoυζ, τoν αυλ6γυρο, το oiκημα
των μυλων&δων, oε αντiθεoη με τιζ γκαζ6λαμπεq
των γr5ρω oπιτιcbν.

Tα παιδιd, τoυ Γαλd,κη Λ6γγoυ, oπoυδd,ζoυν
oτo εξωτερικ6 o Δημητρηq (Mητoοg), oτην Eλ-

βετiα oικονoμικd και πoλιτικ69 επιoτημεζ και σε
κd,πoιo καιρ6 κατεβαiνει υπoψηφιοq βoυλευτηq.
Tελικd 6φυγε πd,λι για τηv Eλβετiα 6πoυ και π6-

θανε. o &λλog γιoζ, o Θωμ6q Λι6γγo9 oπoυδd,-

ζει oτη Bιfwη μμικ6q και κ&νει μετεκπαiδευoη
oτο Bερoλiνo oαν μμικ69 μη1ανικ69. oυoια-
oτικd αυτ69 εfναι ο διdδo1og τoυ κτηματoζ στο
Kεφαλο1cbρι, oι δε αδερφ69 τoυζ παντρε6oνται η
πρωτη τoν αpγιτfκτovα Nικ6πoυλo, η δε6τε-

ρη τoν καπν6μπoρo Σακd κα1 η τρiτη τoν βιo-
μη1ανο Γεωργι&δη. πoυ εiμ τη μπriρα FΙx. o
Θωμdg παντρε6εται τη Mαρiα Toiτoη (Miκα).
κ6ρη τoυ εργοστασld,ρxη τηζ'Eδεooαg. 'oταν

ο Θωμdg επ6oτρεψε απ6 την Eυριilπη αν6λαβε
την επiβλεψη 6λων των επιχε1ρηoεων ψετα τo

Ι936.

Γiνεται 6μωζ η μεγd,λη πλημμι1ρα (1936 &
Τ931) πoυ πviγει 6λo τo ζωικ6 κεφ6λαιo κα1τιζ
καλλι6ργειεq Πεθαiνεt καt η κ6ρη τoυ Γαλ6κη
Λ6γγoυ η Σο6λα oτη Θεooαλoνiκη. Mετd, τιg

oυμφoρ69 αυτ69 o Γαλ&κηg πηγαfνει oτο 1ειρ6-
τερο νoσoκoμεio d,ρρωoτoζ και πεθαiνει πιθανcbg

τo |937 ωg γεωργog.

To 1936, μετd τo κ&ψιμο τoυ εργoσταofου
Λ6γγου-Toυρπ6\, o Θωμ&q φεriγει oτιq Κ6νε9.
6πoυ oυναναoτρ6φεται Αραβεg Σεiμδεg. To
6νομα τoυ γiνεται απ6 τα πpωτα oικoνoμικ&
oν6ματα oτην Eυρrilπη. Ανοiγει επι1ειρηoειq
oτιg K&νεg, τo M6ντε Kd,ρλo, M6να1ο, Nτυoελ-
ντ6ρφ, Nυρεμβ6ργη, Λoζ0νη κα1 στην Ιoπανiα.
Γνωρtζoνταζ την oικoνoμικη επιφd,νεια τoυ
oι Γερμανoi μετ& τoν π6λεμo τoυ πρoτεiνoυν
να μπει oτην αν6ρθωση τηζ oικονoμiαg τoυg.

Στην Eλλ&δα, μαζi με τoν κουνι&δo του
Γρηγ6ρη Toiτoη, απαo1oλεf 1000 περiπoυ ερ-
yατoτεγliτεζ στα δr5o εργooτd,oια 'Eδεooαg
και Θεooαλoviκηg. Tρoφοδoτo6ν με υφd,oματα
τo Στρατ6 Ξηρ6ζ, Nαυτικo6 και Aερoπoρiαg.

Toν καιρ6 τηg κατο1ηg τo κτημα ηταν τ6πoq

πρooκυνηματog 6λων των πεtνασμ6νων κα1 με-

τατρt:πεται oε φιλανθρωπικ6 iδρυμα καθιilg o

iδιog o Θοlμd,g Λ6γγoq, εκ πεποιθηoεωq ηταν
δημοκρdτηq. Η γερμανικη κατο1η βρioκει τo
κτημαΛ6γγoυ πληρωg συγκροτημ6νo, τη δια-

1εiριoη του oπoioυ ειχε o Σiμog Kαραγιrbργηq
oυνταξιo6xo g τ p απεζιτικ69 που εi1ε διατελ6oει
ιδιαfτεροq γραμματ6α9 του Πdγκαλoυ.

Aμ6οωq μετd τον π6λεμο του 1940 λεπoυργεi
κα1 σoυσαμ6μυλοq με μηχανικ6 τον Αριoτεi-
δη Σιoυραντ&νη, o οπoiog πριν δο6λευε στην
εταιρiα Φαουντι1ιooν, πoυ 6κανε τα αντιπλημ-
μυρικd 6ργα τo 1936 ανοiγονταζ τη μεγ&\ δι-
cilρυγα 66 και τo Λουδiα.

'Yoτερα 6μω9 αρfζει η κατd,ρρευση. Στo πo-
λυτελ69 γραφεio του στη Bαoιλ6ω9 Hρακλεioυ
Θεo/νiκηg αγωνiζεται να περιocbσει την αυτo-
κρατορfα. Παλι& μη1ανηματα, ανταγωνιoμ69,
oυoocbρευoη 1ρεrilν, καταo16οειg, κdμπτoυν
την εταιρiαΛ6γoυ, Toiτoη και Σiα

Mετd, διορiζει oαν διευΘυντη oτα μηματα
Kεφαλo1ωρioυ τoν Γιcbργo Nτελι6πoυλo (πoυ

6κανε και τηγ 6ρευνα) και o1ολd,ει τoυg Σiμο
και Στα6ρo Mητoαλα. Tο μημα riοτερα απ6 μiα
περioδo 6ξαρoηq, με ιππoφoρβεio, αποροπαρα-

γωγη τριφυλλ6oπoρου, αλευρ6μυλo, yJiνεζ,

γαλoπof λεg κτλ. αρμζεινα π6φτει.

o Θωμ69 Λ6γγo9 εγκαθioταται στο Kεφαλo-

1ιilρι, τoν κυνηγoιiν τα γρ6η και απ6 εδc[l επι-
oκ6πτεται τη Θεooαλoνiκη. Συνεργdτεg oτενοi
απoδεiμηκαν απατειbνεq.

o Θωμ69 ζητdει παντα απ6 την κυβ6ρνηoη
(δεκαετiα 1950-60) 1ρηματoδ6τηση στα εργo-
oτdoια τηg Nd,ουoαq -'Eδεooαg - Θεo/νiκηζ γtα
εKσυγχρoνιoμ6, χωρiq απoτ6λεoμα. 'Eτοι τα
εργooτdoια Λ6γγoυ-Toiτoη κλεiνoυν. Xιλιdδεq
εργd,τεg μ6νoυν oτo δρ6μo. Γiνονται καταξψειg,
cnτεpγiεg, διαδηλriloειg, καταo16σειζ σε κτiρια,

μη1ανη ματα, περιoυσtακ& oτoι1εiα.

Tην ηλεκτρικη εταιρiα Ndουoαg, oτην οπoiα
επioηq ηταν μι1το1oq o Λ6γγo9, την παiρνει τo
δημ6oιο, η ΔEH. Kατ6o1ονται τα 1ωρdφια στηγ

ξiα Kυριακη, τo Αδενδρο. To μ6νo που μ6νει
απ6 τα 1ωρd,φια oτο Kεφαλo1cilρι και Αδενδρο
εiναι 6να 6γoνo 1ωρd,φι (καψο6ρα), oτo M6λoβo.
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o Θωμ69 oτo κoνd,κι τoυ Kεφαλo1ωρioυ
περν6'ει,6να γoλγoθ&, κλεiνoνταζ μια ιστo-
ρiα αiγληg 10Ο ετrilν (1850-1950). Tελικ6
γiνεται υπdλληλog στην εταlρiα ζd1αρηg oτη
Λd,ριoα ωq μμικ6q μη1ανικ69. Απ6 τo Kεφα-
λο1ιilρι 6φυγε πικραμ6νο9. Στηριξε τoν τ6πο,
πd,λεψε ωζ τo τ6λo9, χωρiζ να κακoλογηoει
κανθvαν.

Kι o Kωνoταντoιlληg 6λεγε oε εvα oτi1o:

<o Λ6γγoq o βαθriπλoυτog δεv θεωρεi παpα-
δεg δι' αγαπην ηg πατρiδαq τoυ εξ6δευoεyλια-
δεζ.,

o Θωμdg ο Λ6γγo9 dφηoε δfο παιδι6 τoν
Γρηγ6ρη και ην Eυδoξiα. Σημερα τiπoτα δεν
υπ6"ρ1ει" oτo Kεφαλoγωp'ι". oι Ποξαρlπεq εi-
χαν καταστεi Kεφαλo1rilρι κατ& μiα εκδo1η
λ6γω τηg δραoτηρι6τηταq τηq οικoγ6νεια9
Λ6γγoυ.

δ. Eκπαiδευoη, διοiκηoη, κ0ινωνικ6ξ
και εθνικ6ξ τoμ€αξ

Στην πρωτη 6κδοoη τηg ιoτoρiαg τηq π6λεω9
Nαofoηg τoυ Eυoταθioυ Στoυγιαwdκη Δρog
Φιλοooφiαg στη oελiδα 6 διαβ&ζoυμε: <<ειζ

τoυq αξιδτιμoυζ Kαι φιλδμoυoουg Nαουoα[oυq
ΓPHΓoPΙoN Δ. ΛoΓΓoΥ και ΑΔΕΛ-
ΦoΥΣ XΑTZHΔHMOΥΛΑ αφιερoδται τo πα-
ρ6ν βιβλioν δι'6oην μ6ριμναν και δαπανην rcα-

τ6βαλον πρoq εκτι5πcυoιν αυτoδ.

ΕΥΣTΑΘΙoΣ ΣTOΥΓΙΑΝNΑΚHΣ ))

Στον πρ6λoγo τηζ Α'εκδ6oεω9 oελ. 14 ανα-

φ6ρεται: <εiyε oυμπληρcοθεl η διδρθcιoη του 6ρ-
yου 6τε εν Βερο{α ε[yεν ανακαλυφθε[ oιδηρoδν
κιβcbτιoν περι6yoν υπ6ρ τετρακooloυq κcbδικαg

με πλεioτα 6yyραφα πoλυτιμ6τατα απδ ιmορικην
απoψιν, ολ6κληρον τo αρxεloν τoυ ιερoδικεloυ
B6ροια9. Tινα των εyyραφων ανεφ6ροντo Kαι ειζ
την Nαoυoαν'

Tο oυμβοδλιoν τηE τ6τε επ{ τoυ εξcοραi'αμoδ
τηg π6λεωq Nαoδoηg εταιρiαq, oυ πρoηδρευεν
o εν παντi καλ6ν πρ6θυμoq κ'Γρ.Λδyyoq, εζη-
τησεν αντ[ αμoιβηq παρα τoυ διευθυντoδ τoυ

μεταφραστικοδ yραφεiου Β6ρoια9 Σωκρ. Ανα-

L4

yνωoτlδoυ να μεταφρασει τα oyετικα με την Nα-
oDσαν iyyραφα. o κ. ΑναyνcυoτiδηE κατοyοq
τ6λειo9 τow δδο yλcοoocbν παρεycbρησε μετα-
φραoμ6να τα δoκoυμ6ντα ταδτα, oυνoδεδoαg
αυτα με ικαναg διαoαφητικoδE και αξιδλοyουq
oη με ιcb o ε ι E ι oτ o ρ ικαq.

oδτω κατα τα επ[oημα αυτα κεΙμενα .... Xαριg
ειζ την yενναιoδωρfαν τoυ πρoρηθ6woq oυμβου-
λ{oυ τηE επi τoυ εξcιραi'oμoδ τηq πολεαlq εταιρIαE
.... Παραδiδεται επ' αιoioιq ειζ τo φωζ τηζ δημo-
ιlι6τηταq και τo φιλαναyνωoτικδν ιαlτνoν'>

Σ1ετικιi με τoυq δημιiρ1oυg τηg Nιiουoαg
1868-1912

Στα 1867 για πpωτη φoρ& εφαρμ6ζεται τo
<<Χ&ττι Xoυμαγιor1ν) στη N&oυoα και πρc[lτοg

δημαρ1og εκλ6γεται ψετa απ6 εκλoγ69 ο Γε-
ιilργιog Λαπαβiτoαg 1868-1881. Mετd 61αoε
την εκλoγη απ6 τoν Kιboτα Αντωνd,κη Περδικd,-

ρη 1881-1885. Toν Περδικdρη διαδ61εται, 3os

δημαρ1οq oτη Ndoυoα, ο Δημητριog Λ6γγo9
μεT"ρι τo 1889 (1885-1889), μετd, απ6 αυτ6ν o
Γεcbργιog Toι&ραg η Mοriρτζιοq 1889-1894 και
μετ6 o X"Kων/νog Mαλorioηζ η Χ"Nτ6μναq
|894-t9Ι 6' 5"ζ δημαρ1οg.

Απ6 τo 6το9 1915 εκλ6γονται για 1τρω-

τη φoρα Nαoυoαioι βoυλευτ69 στo
ελληνικ6 κoινoβo6λιo εκπρoσωπωνταc, τo νoμ6
Θεooαλoνiκηζ στoν oπoio υπαγ6ταν τ6τε η Nd-
oυσα, ο Ιωιiννηg Λ6γγo9 (3"ζ γιog τoυ Kων/νoυ
Λ6γγoυ), απ6 τιq 6 - Ι2 - | 9 | 5 μtχpι 3 0 -6 - \9 |7 κα'ι,

o Ιωdwηg Πλατooriκαc,απ6 6ir2-Ι923 ψtyρι30-
\2-\925.

Eκπαιδευτικoi 6φoρoι 1860-1870 επi Mη-
τρoπολiτoυ Σωφρoνioυ εκλ6γοντα1 στ1ζ 6
Φεβρoυαρioυ 1864 oι Mιxαηλ Γεωργι&δηg,
Δημι{τριοg Λι6γγo9 και Γιdwog Στανioηg. H
εκλoγη 6γινε απ6 τη γενικη oυνdλευoη Προκρi-
των Nαoιiσηζ με θητεiα διετη. Aκoλofθωg
απoφαoioτηκε να διενεργηθεi 6ρανο9 απ6 53

φιλ6μουοου9 oυνδρομητ6g. Mεταξf αυτcilν o
Δημητριοg Λ6γγo9 πρooφ6ρει 400 γρ6oια. Toν
ιooλoγιoμ6 τηζ 31 oκτωβρioυ 1964 υπογρd,-

φoυν μεταξ6 8 δημoγερ6ντων και o Δημητριoq
ΛoΓΓoY.



oι εργαoiεζ για την αν6γερoη τηq EΛΛHNΙ-
Kt{Σ ΣXoΛHΣ αρfζoυν με τη θεμελiωoη 29
Απριλioυ 1864 ημ6ρα Παραoκευη τηg Zωo-
δ61oυ Πηγηg επi παρουoiα τoυ Α.Π. τoυ Mη-
τρoπoλiτου Σωφρoνioυ. o 6φoρο9 Mητoοg
(Δημητριog) Λ6γγo9 δαπαν& <<...δια oφηναg, δι
ημερoμloθια κοπηg πετρcbν, δια κραoi ειζ τoυζ
πετρd.δεq κτλ. 235,Ι0 yρ6oια, o Παννog Σταν{oη
382 yρ6oια και ο τρlτoζ των εφ6ρων Mιyαηλ Γε-
ωρyιd'δηE 8 j 7' 2 0 yρoαια. >

Στη διdρκεια τηζ ν6αq θητεiαζ τηζ εφoρεiαg
1864- 1 866 παραιτεiται o Mι1αηλ Γεωργιd,δηg και
τη θ€oη τoυ παiρνει o X. X. Πετρiδηq.'Eφoρoι
κατd,την τριετiα 1869-1871 εiναιoι: Mανoυηλ
A. Mπελdζ, Δημ. Λ6γγoυ και K. K6κκινog πoυ
κ&νoυν και τoν απολoγιoμ6 τηg τριετiαq o oπoiog
θεωρεiται &ψoγοg και υπoγρdφεταt απ6 τη ν6α
εφορεiα κατd, διαταγη των πoλιτιilν την 1ι Ιανoυ-
αρioυ L872'

Η ΙΑ' πρaξη τηg κoιν6τηταζ με ημερoμηνiα
6-8-76 oηματοδoτεi εvα ν6o ξεκiνημα. Απoφαoi-
ζoνται: φορoλογiα υπ6ρ των o1ολεiων, εioπραξη
παρd, των ιερrbν εκκ\oιιilν κτλ. Η απ6φαoη f1ει
ψbτρα πιεoτικd. Για τη λειτoυργiα τoυ ν6ου κα-
νονιoμoti εκλ€γεται δωδεκαμεληg επιτρoπη την
oπoiα απoτελofν οι Δ. Γ. MΠoioY, Δ' Δ. ΛoΓ-
ΓoY ακoλoυθo6ν d,λλα δ6κα oν6ματα.

Mε τo ξεκiνημα τηg 1oετfαg τoυ 1880
61ουμε τη δυνατ6τητα να κdνoυμε τρειg δια-
πιoτιilοειg:

1.Tα oικoνoμικ& τηg εκκληoiαg πανε κατ& κρη-

μνori

2.Tα οικoνoμικd, των o1oλεiων βρioκoνται σε oι-
κτρη κατdoταoη

3.Kυρiαρμ oικoνομικη πρooωπικ6τητα στη
Ndoυoα εiναι πλ6oν ο Δ. Λ6γγo9.

Στι9 301611880 oυν6ρχονται oε γενικη oυ-
ν6λευoη oι πoλiτεg τηq Ndoυoαζ με θ6μα η
κρioη στα oικoνoμικd τηg κoιν6τηταg. Ψηφi-
ζεται κανoνιoμ69 την 6n Ιoυλiου 1880. Mετd, την

ψηφιoη τoυ κανoνloμoli πρo6βη ειζ την εκλoγη
Γενικηg Eπιτρoπηg. Kατ6 πρ6ταoιν Δ. Λ6γγoυ
και απ6φασιν τηg Γεν. Συνελεrioεωg εξελ6γηoαν
oιΑναoτ. Z. Γoυργoυλι&τog, Γ. Α. Kl5ρτoηg Kων/

νοg, Θ. Παπαμελετioυ κ.λ.π.

Πρdγματι υπαρyει' μαρτυρiα περi 1ρ6oυζ των
o1ολcbν 6ψoυ9 70 oθωμανικιbν λιριilν. <...T6τε
αναατd'E o κδριoq Δ. Λ6yyoq εν τω oν6ματι των
oυνεταiραlν τoυ Γ Κδρτoη και Ιωαννoυ Tbυρπαλη
ανηyyειλεν ειζ την Γενικην Συν6λευoιν δτι τo νη-

ματoυρyε[oν αυτcbν θ6λει πρooφ6ρει ειg τα σχo-
λεiα κατ'ξτog 30 oθωμανικαq λ[ραE' o Γ. Λαπα-
βfτoαg πρoo6φερεν εφ'απαξ>. Αυτd ουμβαiνουν
oτιc,617l1'880 και υπoγρ6φoνται απ6 96 Nαoυ-
oαioυg. Aπ6 τoυg υπoγρdφοντεg ξεγωpiζεται η
υπoγραφη Δ. Λ6γγoυ γιατi υπoγρdφει με τηV επι-

φfλαξιν <δια των τριdκoιπα λιρδν>'

'oταν αργ6τερα θα επικρατηoει τo <<πoιiπoυ-

λo>, με απ6φαoη τηg Koιν6τIταζ, πoυ Θα υπo-
γρdψει ο Kωνiνog Mαλor5oηg <<απαιτε[ται απ6
τoυζ συνεταiρoυq του νηματoυρyεiου απ6δooη
oφειληq oτην Κoιν6τητα 30 λιρcbν ετηo[cυg yια 30
yρδνια ητoι 900 λiρεφ!

o Δ. Λ6γγo9 επληρωoε την οφειλη πoλri νωρig
κατd τo δικ6 του τρ6πo λ6ει o Mαν6\g Bαλoα-
μiδηq.

Tο 1880-1885 o πληθυoμ6ζ τηg Ndoυoαq
αυξd,νεται και η παιδεiα παραμ6νει πρcbτη
προτεραι6τητα. Δημιoυργεiται κατd,λoγoζ των
πoλιτιilν απ6 τ6ooερ1ζ γεν. oυνελε6oειζ μιαζ
απoφ&oεωg γoν6ων και τεood,ρων απoφdoεων
τηg Διαρκorig Γενικηg Eπιτρoπηg Παιδεiαq και
EκκληoιιΙlν με υπoγραφtc'2Ι2 πoλιτιilν. Σττg 29
Aυγoιioτoυ 1882 λειτoυργεi γεvικη εφoρεiα
ψετα απ6 γενικη oυν6λευoη 6πoυ επικρα-
τofν oι Δημητριog Δ. Λ6γγo9, Γειbργιοg
Γουργoυλιατog, Kιboταg Τζητζιοg κτλ.

Στα μ6oα του 1885 τov Ιoriλιo μηνα η γενικη
oυν6λευoη των πολιτrilν κ6νει δεκτη την πρ6-
ταoη Δ. Λ6γγου να επιβ\θofν δiδακτρα στουζ

γoνεig των παιδιιilν πoυ φoιτoι1ν οτα o1oλεfα και
να καταργηθo6γ oι φ6ρoι. H επιτρoπη διαiρεoε
τουg πoλiτεζ τoυζ oτ6λλoνταq τα τ6κνα των
ειζ τα o1oλεiα ειq τ6ooεριc,τ&ξετc, ωg εξηg:

H πριbτη τd,ξη oυμπεριλd,μβανε τ€ooεριg μ6νo
πo}"kεc' τoυg: Δημητριo Λ6γγο, Γειbργιo Kriρ-
τoη, αδελφo6q Toυρπdλη και X"Δημητριo X.
Aντωνioυ. oι τρειg πρcbτoι π\ριilνoυν 13 λiρεg o
καθεvαg τo 1ρ6νo και o τ6ταρτoq 10. Ακoλουθεi 2η
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τtrξη, Tρiτη, τfταρτη με πιo μικρd ποoα.

Στtq 29l8l|89Ο με ΙΔ' πρdξη τηg Γενικηg Συ-
νελεfoεωg τη6 ελληνικηg 0ρθoδ6ξoυ Kοιν6τη-
ταg Nαοδoηξ απoφασiζεται εθελοrioια ειoφoρd
εκdοτoυ τrον πολιτcbν με υπoγραφη ιδιο1εiρωq.
o Λ6γγο9 Δημητριοq 8 λiρεg, αδελφoi Toυρπd\
8 κτλ.

Τηv 13 Σεπτεμβρiου 1892 ψηφiζεται o κανo-
vιoμ6g τη5 ορθoδ6ξου ελληνικηg κoιν6τηταq
Nαοfoηq παρoυοiα του Mητρoπoλiτoυ Ko-
oμ&, με πρcbτη υπoγραφη τoυ Δημητρiου Λ6γ-

γου, επoμ6νων dλλων 38 υπoγραφcbν.

o ιooλoγιoμ6q o1ολεiων Ν&oυoαg τηg 3ηζ

Ιουλioυ 1902 και o απoλογιoμ6q αυτιilν τoυ
6τουq 19a1-l902 υπoγρdφεται στιζ 12 Αυγοf-
oτου 1902 απ6 τoυg εφ6ρoυζ των o1oλεiωι, Nικ.
ΓΙε1λιβdνο, Aρ. K. K6κκινo και Γρηγ. Δ. Λ6γ-

γο" Tα κriρια 6ooδα πρo6ρ1ονται' απ6 επιχoρη-

γηoειq εκκληoιιilν. Aκ6μη oτη ρiζoυν oικονoμικ6
τα o1oλεiα δανειoτ69 1ρημdτων oε αυτfr 6πω9 oι
αδελφoi K6κκινoυ με 15ΟΟ γρ., Γρηγ6ριoq Λ6γ-

γοg 45Ο0 γρ., Nικ. Πεxλιβdνo9 με 2593 γρ. και
dλλοι με πoλri 1αμηλ6 τ6κo η και 1ωρig τ6κο.
o ιooλογιoμ6g τoυ 1'902_\903 υπoγρd,φηκε απ6
τoυq iδιoυq εφ6ρoυ9 οτιg 12-8-1903.

Απ6 τoν Γεcilργιo Tουoiμη o1ετικd με την
εκκληoiα κα1 τo <<πotiπoυλo) (191Ο) αναφ6ρε-
ται 6τι <6yoυν διαoοl-
θε[ yραπτ{g μαρτυρ{εq
oδμφωνα με τιζ oπο[εg
α) η εταιρ{α Λ6yyoυ
και Tουρπαλη oφεlλει
υπbρ xιλlαg λiραg ειg
την κοιν6τητα δυναμει
πρακτικoδ ευριoκoμi-
νoυ εν τη ιερη Mητρο-
πδλει δι'oυ υποxρεοδ-
ται η εν λ6yω εταιρ{α'
να δ{δει ετηo[ωE 30
λiραq εtζ την κoινδ-
τητα, iτιg παρεycb-

ρησεν αυτη κοινoτι-
κ6ν τ6πoν και δδωρ
διατο ερyooταoιoν εκ w
τoυ οπο{ου εκ6ρδιoεν
τoν σημερινον πλοδτον

τηg. Xρονoλo y-εiται δε η δια τoυ πρακτικoδ 6y-

yραφoζ υπoηρicοoιq αυτcbν απδ τριακoντα περi-
που ετων β) o 

". 
['εδρyιoq Λ6yyoE επ{ δδo oυνεyη

6τη πακτcΙloαE τητ, δεκατην τηζ π6λεcυg ημcbν δι'
6yyραφον κατατεθημ6ν0υ εν τη ιερα Mητρoπδ-
λει, δεν αποδ[δει ειζ την κoιν6τητα τo κερδηθ6ν
ποo6ν των υπ6ρ τριακοolων λιρδν, αλλα κατα-
κρατε[ αυταg παρανδμωg απ6 τριδν ετcbν y) oι
αδελφοi Κ. Κδκκινου κατακρατoδoιν 500 λiραq
κ.τ.λ. υ.

o ιερoδιfκoνοg Πoλriκαρπoζ για να ικανo-
πoιηoει τα oυμφθρoντα των τσoρμπατζηδων
αγν6ηoε τιq ν6μιμα εκλεγμ6νεq εκκληoια-
oτικ69 επιτρoπi:q. Στιg 22 Φεβρουαρioυ 1909
oι Nαoυoαioι αv6γκασαν σε παραiτηoη τoν
αρχιερατικ6 επiτρoπο Πoλδκαρπο. Στιq 24 Φε-

βρουαρiου τον αντ1καθιoτ& o οικoν6μοq παπ6"

Αθαν&oιog. oι Nαoυoαioι διαμαρτιiρoνται και
τον αναγκd,ζουν oε παραiτηoη. oι Γ. Πετρiδηg, Ι.

Λ6γγo9, Tοiτoη6 και Zωιlαρ&κοg με τηλεγρdφη-

μα τOυζ πρog το Mητρoπoλiτη ξ1τηoαν να πα6-
oουν επιτ6λoυζ τα ο1λoκρατικd κινηματα καt vα

γiνει αναθειbρηoη του κoινoτικοr5 κανoνιομof
( 1 -3 - 1909). Στιq 4 Mαρτioυ 1909 διορiζεται
αρχ1ερατικ6q επiτρoπog o παπα Nε6φυτoq.

Eκτ6q απ6 τoυq δωρητ69 των o1oλεiων τηg
Ndoυoαg υπηpγε και μ1α d,λλη κατηγoρiα Nα-
oυoαiων που βoηθησαν τα o1ολεiα με 6λλo

Ξ:'-##-'e
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τρ6πo. Δdνειζαν 1ρηματα στoυζ εφ6ρoυ9 των
o1oλεiων με 1αμηλ6 τ6κo η και 1ωρig τ6κo 6πωq
oι: Γρηγ. Λ6γγοq, Γ. Κ. Λ6γγo9 κ.λ.π. Στην πεpi-
οδo αυτη |902-Ι903 6φoρoι oxoλεiων ηταν ο N.
Πε1λιβdνoζ, Aρ. K. K6κκινoq και Γρηγ. Δ. Λ6γ-
γoζ.

Tα Γαλ6κεια εiναι τo δε6τερo oε ηλικiα o1oλεio

ηg Ndoυοαg μετ& τo παρθεναγωγεio πoυ ηταν
oτo 4o Δημoτικ6 Σ1ολεio. Kτioτηκε τo t921 απ6
τoν Γρηγ6ριo (Γαλdκη) Λ6γγο απ6 τoν oπoiο
πηρε και το 6νoμα τoυ <ΓAΛΑKΕΙΑD.

Πριν απ6 αυτ6 υπηρχε τo oxολεfo Xατζη-
κoυρκo6τα oε καθαρη NαoυoαiTκη αρχ1τεκτo-
νικη oτη Δυτικη πλευρd τoυ 1rilρoυ' Στη θ6oη
τoυ σημερινo6 o1oλεioυ υπηρ1αν υπεραιων6βια
πχατ&νια. Tα οημερινd, <Γαλdκεια>> εiναι θvα νε-
oκλαoικ6 κτiριo, oτoλiδι τηg π6ξq. To oικ6πεδo
ανηκε oτην εκκληοiα τoυ ξioυ Θεoφ&νoυg.

H βιoμηχανικη επoχη τηq Mακεδoνiαg oυν6πε-
oε 1ρονικd με την περioδο τoυ ελληνoβουλγαρι-
κoιi ανταγωνιoμο6 πoυ ξεκiνηoε το 1870 με την
iδρυoη τηg εξαρ1ικηg εκκληoiαg και κoρυφιb-
θηκε το 1904-1908 με τo γνωoτ6 Mακεδoνικ6
αγιilνα. Πολλoi'Eλληνεg βιoμη1ανoι oτηριζαν
τoν αγιilνα αυτ6ν. o Γεcilργιog Λ6γγο9 oτη Nd,-
oυoα υπηρξε 6γι" μ6νo 1ρηματoδ6τη9 των μα-
κεδoνομd1ων αλλd πρoo6φερε τo εργοoτdoιo
τoυ σαν καταφtiγιo oτιq oμdδεg αυτ6q. To iδιo
oυν6βη και στην'Eδεoοα με τo νηματoυργεiο
Γρηγoρioυ Toiτoη. Eνcb υπηρ1αν και βιoμη1ανoι
με παΘητικη oτdoη'

o Mακεδoνικ6q αγιilναq ηταν ανορθ6δοξo9
ανταρτoπ6λεμo9 μ6oα oτην oθωμανικη αυτo-
κρατoρiα χωρiζ εδαφικ69 κατακτηoειg. Διατη-
ρησε τo εΘνικ6 φρ6νημα παρα τη βfα. Σε αυτ6
oυν6βαλε κα1η εκμη1dνιoη τηg Mακεδoνiαg με
την ευρωστiα τoυ μακεδoνικof πληθυομor5 που
oυντ6λεoε παρa τιg κρioιμεg περι6δου9 oτην
εκκληoιαoτικη, πoλιτιoτικη και εθνικη oυνo1η
τoυ.

}Ι oικαywεια Λσyyoυ: Δηητριoq με γ1o τo Γα-
λfκη, Kων/νoζ με γιoυζ τoνqΖαφaρη. Γειilρyιο και
Γι&vtη
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1ιΙαοrioηq απ6 τηq ιδρ6oεωq μ61ρι τηg καταστρo-
φ,t'1c' 1,822. Kατd αγ6κδoτο o1εδtαoμα Δ.Πλατα-
ρiδη. Eκδ6oειq Συλλ6γoυ Απoφoiτων },Ιαorioηq, Aνα-
oτ&oιoq Mι1αηλ o Λ6γιo9, ΘεooαλoνΦ ' |9'Ι6'

14 Toυoiμηq Γειilργιoq: Eκκληoiα και πο6πoυλο
(ρ6λo9 τoυ ιερoδιακ6νoυ Πoλ6καρπoυ) περιoδικ6
Nιdoυoτα τε61og 19 oελ. 168-169. \994.

1 5. Xων6q Aλεξανδρog, πρcδην Δημαρxoq N&oυoαg: Xρη
oιμεq πξρoφoρtεq
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Η ..Nεα Στραιruζα,,

τηg EυγενiαgΖrfi}"ιoυ

H <N6α Στραντζα>, ε[ναι !ναg δμoρφοq κσ"ι καταπραotνοg oικιoμδg 4 xλμ. βoρειoανατoλικα τηg

Nd'oυoαg. Λoyαl καταyωyηg τηq νδφηg μου Βαoωq Tζoδρoυ και αyαπημiνο προoριoμ6 τoυ αδελφoδ μου
Πδρyου, oτην μνημη τοιl οπο{ου αφιερcboαμε πετρ6κτιoτη βρδoη oτην εloοδο τoυ xcιριo{l, επιoκ6φθηκα

τον oικιoμo αρκετtg φoρtζ, ακουoα διηyηoειq yιατην πρooφυyια και τιζ δυoκoλ[εg που αντιμετcbπισαν

oι κατoικοl τηζ με την εyκατασταση oτη νiα τoυg πατρ{δα και θεcbρηoα oκ6πιμ0 να Kαταyραψω τιE

αφηyηoειq αυτtg, oι oποlεg oυνθ{τoυν την ιoτoρfα τoυ oικιoμoδ.

oι κ&τoικοι που εγκαταοτdθηκαν oτη <N6α

Στρ&ντζα> τηq Nd,oυoαq 6xoυν τιq ρiζεc, τoυ απ6
τo Στpfντζιo, Στpαντζα η Στρ6ντσιo, μια μικρη
κωμ6πoλη 20 yλμ' β6ρεια τηg Kωv/πoληζ, η
oπoiα ηταν και 6δρα Eπιoκ6πoυ, με π\θυoμ6
7.000 κατοiκoυq, απ6 τουg oποiουq oι 1.500 οι
κoγ6νειε9 ηταν'Eλληνεζ και ελd,1ιoτoι, 40 πεpi-
πoυ dτoμα, oθωμανoi' Τo 1'9L4 και oυν61εια τo

\922, oι 'Eλξνεg τηg Στρdντζαq εξαναγκd,oτη-
καν να εγκαταλεiψoυν τιζ πατpoπαρaδοτεg εoτi-
εζ τoυζ και να oδηγηθοriν στην πρoσφυγιd,. Mε
μoναδικd εφ6δια 6,τι μπ6ρεoαν να μεταφ6ρoυν

με τα γtρια τoυζ, φoρτcbθηκαν oε τρiα καρ&βια,

βγηκε στην Kαβα-
λα και τα δr5o oτη
Θεo/νiκη. oι oυν-
θηκεq εγκατ&oταoηg
και διαβiωσηζ στoυζ
τ6πoυq πoυ κατθφυ-

γαv, ηταν πρωτ6γo-
νεg. H κρατικη βo-
ηθεια ελ&1ιoτη, 6ωq

ανιiπαρκτη. Αφoιi
περιπλανηθηκαν γ1α

μεγ6λo 1ρονικ6 διd-
στημα σε δι&φoρεg
περιoγfc,, oι περισ-
o6τερoι εγκαταoτ&-
θηκαν oτην Kαβ6λα,
Δρdμα, Xαλκiδα και
oτα Γιαwιτod,. Λ6γω
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6μω9 τηg ελονooiαg πoυ μd,oτιζε την περιo1η των
Γιαwιτοcbν, αρκετ69 oικoγrlνειεq 6φυγαν με κα-
τεfθυνoη τη Ndoυoα, 6πoυ oυν&ντηoαν και 6λ-
λoυg oυμπατριιilτεg τoυζ, που ηδη απ6 τo 1'9|4

εi1αν εγκαταoταθεi εκεi.

o τ6πoq πoυ τoυζ δ6Θηκε ωg ανταλλdξιμog

ηταν κυρiωg τα βακoriφικα τηζ ημιορεινηg περι-
oxηζ τηζ Mονηg Tιμfoυ Πρoδρ6μoυ, πoυ αντα-
πoκρiνoνταν oτιg αo1oλiεg των ν6ων κατoiκων,
δηλ. την κτηνoτρoφiα, την παραγωγη ξυλoκdρ-
βουνoυ καιτην σιτoπαραγωγη"Ετoιτo 1925 δη-

μιoυργηθηκε o oικιoμ6q <N6α Στρ&ντζα> με 36

Koρiτoια τηg Στραντξαg (Ανατoλιxrj Θρι1xη) ενι6 αρμαθιdξoυν xαπνd



oικoγθvειεζ Στραντζαληδων και δf ο oικoγ6νειεq
Πoντiων. Σημερα o γηραι6τερoζ εν ζωη Στρα-
ντζαξg, o ακμαι6τατoζ και αξιαγd,πητοg LLlταρ-

ψπα - Mητoοg Πενiδηg, πoυ για πoλλd xρ6νια
ηταν και Πρ6εδρoq oτo 1ωρι6, αναπολεi τα <δri-
oκoλα αλλd και τ6oo 6μoρφα εκεiνα 1ρ6νια>:

o 1ιbρoq και η πρωτη εγκατdσταση

<Eγtb γεwηθηκα τo 1920 oτην Ανατoλικη
Θρdκη. H μdνα μoυ κατd,γoνταν απ6 τη Στρd-
ντζα και o πατ6ρα9 μoυ απ6 τo Tιρολ6ι ' To 1'922

o Kεμdλ 6διωξε 6λουq τoυg'Eλληνεζ και με την
ανταλλαγη η oικoγ6νειd, μoυ ηρθε oτη Ndoυoα.
Για τρiα 1ρ6νια μ6ναμε oε τoliρκικo oπiτι κoντd,
οτο τζαμi και tioτερα 6λoυ9 τoυq Στραντζαληδεg

μαg εγκατ6στησαν σε μια κoντινη περιo1η. To
κρdτog απαλλoτρiωoε 6να μ6ρoζ απ6 τη Mονη
Προδρ6μου, κd,πoυ 2'500 oτρ6μματα και 50Ο
απ6 τoυg X"Δημητραiουg. Mαg 6δωoε κληρo 30
oτρ6μματα ανd τfooερα dτομα στην oικoγ6νεια.

>Aρxικd, τo xωρι6 μαg ονoμdστηκε <N6οg
Πρ6δρομο9>, αλλd, oε δr5o xρ6νια τo μετoνoμd-
σαμε σε <N€α Στρdντζα>, 6πω9 η παλι& μαg πα-
τρiδα. Eπi δικτατορiαg η κυβ6ρνηoη θεωρcΙlνταq
την oνoμαoiα Bουλγαρικηg πρoελεfοεωζ, την
6λλαξε oε <N6α Ρoδακι-
νr1α>, αλλd εμεiq καθιεριb-
σαμε και πd,λι την oνoμα-
oiα <Nθα Στρdντζα>.

>Στo ν6o μαg xωρι6 τo
κλiμα ηταν αερdτo, καλ6
τo νερ6, αλλd dγoνα τα
μθρη. Eπειδη 6μω9 ημα-
σταν πρoκoμμ6νoι oι Στρα-
ντζαληδεq, κdναμε κ6τεq,

γoυρo6νια, αγελdδεg, πρo-

βατd,κια, με εκεiνα ζοrioα-
με. Tα xωρdφια μαg ηταν
πoλri αδriνατα. Σπ6ρναμε
oιτ6ρια και καλαμπ6κια,
αλλ0 δεν εi1αμε παραγω-

γ"\, yι'ατi τα xcΙlματα ηταν
φτωyα. Mετd πoυ βγηκαν
τα λιπd,oματα και dρxιoε η

'Φ
Ξ
Ξ

δενδρoκαλλι6ργεια τ6τε πηρε η Στρfντζα ανdoα.
Et1αμε 1ωρdφια ποτιoτlκd,, τo νερ6 τo παiρναμε
απ6 τη Νdουoα. Mε τη δενδρoκαλλι6ργεια oη-
κrboαμε κεφdλι. Aπ6 τα oιτd,ρια και τα καλαμπ6-
κια, ioα - ioα πoυ ζorioαμε.

>Πoλri υπoφ6ραμε oτο 1ωρι6. Φτci-l1εια, κα-
ταραμ6νη φτιb1εια. Ξυπ6λητoι και με τoαρο'6xια

μεγαλciloαμε.'oμωq η μαoταν εργατικoi και δη μι-
oυργικοi. Γιατi μ6λι9 φriγαμε απ6 τo 1ωρι6, o1ε-
δ6v 6λοι κdναμε oπiτια oτη Nd,oυoα. Αυτ6 θα πει
6τι ημαoταν προκoμμ6νοι. Kαι oτα εργοoτd,oια
τηg Ndουoαq δoυλ6ψαμε πoλλd, 1ρ6νια. ξ6ρια
και κoρiτoια απ6 ηλικiα Ι2 γpoνων' Mε τα π6δια
πηγαινοερ16μασταν, 1ειμc(lνα - καλοκαiρι.

>Στην πατρiδα, πoλλoi Στραντζαξδεq ηταv
καρβουναρι1oι.'oταν εγκαταoταθηκαν εδιil 6κα-
vαν καμiνια. Σε λiγα 6μω9 1ρ6νια θoβηοαν τα
καμivια, δεν εi1ε ξliλα, τελεiωσαν. Καρβoυναρ6-
oι με 6νομα ηταν o μπdρμπα - Γιιi:ργηg o Φου-
ντηg και ο Mπoυγdq.

>T' αγελ&δια και τα γiδια, που 6λοι κoιτ&ζα-

με στα oπiτια., τα βooκolioαμε με τη oειρd,.'ooα
αγελ6δια εi1εg, τ6oεζ μ6ρεζ tπpεπε να παq. Απ6
μικρd παιδιd φυλdγαμε τα ζcilα. Tα τελευταiα
χρ6vια oτo 1ωρι6, εi1αμε βooκ6 τoν Ndoο. Κ6θε
μdρα oι γυναiκεq ετoiμαζαv φαγητ6, αν6λογα με

^&

Ψ
:'.++w

Στη βρfοη τηg πλατε(αg xoντιi οτην εxxληo(α η Γεωργ(α Φoυντrj, η Φανοdλα
Boγιατξ6γλου, χαι oι Eλdνη xαι Mεταξofλα Φoυντιj.
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τη σειρα τoυζ. 'Eλεγε

η μiα: (α6ριo 61ω τoν
N&oo, θα κ6νω φαo6-
λια.>'Eτρωγε o N6oog.
Tην επ6μεvη μ6ρα, η
d,λλη γυναiκα: <iE1ω

τoν Ndoο, θα κdνoυμε

φαo6λια.>'Eτoι o καη-

μ6νo9 o Nd,ooq κdθε

μfρα 6τρωγε φαoολd,-
δα!...

>Tα oπiτια στo χω-
ρι6, μαg τα 6δωoε τo
κρdτog. 'Ηταν κτιoμ6-
να με πλιθιd, πohi
ψεfτικα. 'Yοτερα απ6
6να 1ρ6νo dρ1ιoαν να
π6φτoυν οι τoi1oι και
αναγκαoτηκαμε να
καρφcbνoυμε ξriλα, για
να κρατιor5νται. Θυμd-

μαι μια περiπτωoη 6ταν 6καναν τα oπiτια:'Eναg

μ6oτoραq μriπηoε δυo καρφιd o' 6να ξriλo και τo
αφεντικ6 τoυ, τoν απ6λυoε.'Επpεπε να μυπηoει
6να μ6νo καρφi, τ6οo ψεriτικα ηταν...

>>'oλα τα oπiτια ηταν ιo6γεια, με δfο κd,μαρεq

πατωμ6νε9, τζdκι και μια μικρη αυλη, που την
αλειφαν οι γυναiκεq με κοκκιν6χωμα και γυdλιζε
ωραiα, πoλδ 6μορφα ηταν! Bαμμ6να κd,ταoπρα,

ηταν μιoμ6να μ6oα oε 6να oτρ6μμα μπαξ6. Eκεi

φυτεriαμε τα ζαρζαβατικd, εi1αμε τα ζrbα και αχυ-

ρcilνεq με <ραγd,ξα - od,ξα> αντi για κρεμμriδια.
Στoν α1υρcbνα του Toιταν6λια μαζευ6μαoταν
6λoι oι dντρεq κd,θε βρ6δυ, ηταν τo oτ6κι μαq.
Eκεi ανd,βαμε καρτσιoliνo και τα Xριoτοtγε\η/α.

>Στην αρμ εi1αμε τρειζ βριioεg. Mια oτoν
πd,νω μα1αλd (oτoν Γιιilργο Boγιατζ6γλoυ) μια
κεντρικη (oτον Γιcbργο Φoυντoriλη) και μια oτoν
κd,τω μα1αλd (oτo Θανftoη Λαπατd,).

oι οικογ6νει69 πoυ πρωτoεγκαταoτd,θηκαν oτο

xωρι6 και πηραν κληρo, απ'6τι θυμdμαι εiναι:

Kιiτω μα1αλιig: Πενiδηg Πρ6δρομo9, Γρiβαg
Kωoταg, K6ρoγλου Λευτ6ρη9, Aρβανfτηg Δημη-
τρηg, Mυλων6 Φρ6oω, Xαooλανiδηg Σταμd,τηg,

Xατξ1π6τρog Kων/νog, Κεφαλοriδηg Aντcbνηg,
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Λαπατdg Θανd,oηq, Φoυντηg Γιcilργηg, Toιτανιξ-
λιαg Mι1αλι6g, B6τρηq Π6τρo9, Mπoυγd,q Bαoi-
ληg, Λιdγκοg Γιdlργηg, Xατξ1πfτρoq Π6τρo9.

K6ντρο: 2αντικ6πoυλο9 Δημητρ6q, Bεντοδ-

ζηg Λεμoνηg, ΧαTδεμ6νo9 Γιcilργηg, Mπoγιατζ6-
πoυλoq Kυριd,κog, Aλεξioυ Φcbτηq, Π6πελα9 Θα-
νd,οηg.

Πιiνω μα1αλιig: Kfρογλoυ Παο1ftληg, Δημη-
τριd,δη g B αoiληq, Φoυντof λη q Γιcil ργη q, Ση ρiδη q

Γιcbργηq, Kοκ6ληq Nικ6λαq, Ζαντικ6πoυλo9 Κυ-

ριd,κog Δρ6ooq Σταμdτηq, ΖΕκog Γιαwηg, Σηρi-
δηg Ανδρ6α9, Τοiτροq Aνδρ6α9, Boγιατζ6γλoυ
Aπooτ6λη9, Xατζr1δημoq Δημ6κριτοq, Xαλδε6-
πoυλog Αριoτεiδηq, Ανδρiμoγλoυ Aνδρ6αq, Bo-

γιατζ6γλoυ Γιrilργηg, Παπαδ6πoυλοq Kιboταg,
Φουντοr5ληg Θ6δωρo9'

'oλoι ζο6oαμε αγαπημ6νoι κα16oo μπορofoε o

fναq βoηθo6oε τoν dλλo...>.

Η καθημερινη ζωη
Συνεfζoνταg o μπftρμπα Mητooq την αφη-

γηoη τoυ για τα 1ρ6νια πoυ 6ξηoαν oτη N. Στρα-
ντζα, θυμ&ται:

<Σαν τoποθεοiα, τo 1ωρι6 μαq ηταν πoλri 6μoρ-

Στo μπαξεβαγλ(xι τoυ οπιτιof τoυg η Xαρ(xλεια Xατξηπ6τρoυ xαι η Αλεξι1νδρα Γρ(βα

με τιg ι6ρεg τoυg Kατ(να Xατξηπι1τρoυ, Aγγ6λα xαι Στεριανr] Γρ(βα.



χραμια και τα λoυλoriδια oτιg αυλ69. oι Θρακιcil-
τισσεζ φημiζονταν για τη νoιKoκυρoσriνη τoυq'
Και oι μdνεq μαq, 6φταoτεζ νoικoκυρ6q 6μ μ6νo
oτιq δoυλει6q του oπιτιoli, αλλd βοηθοιioαν και
τoυg dνδρεg τουg, 6που μποροrioαν.

>>'oμωζ, τo μεγ6λo πρ6βλημα, ηταv η μετα-
κiνηoη μαq μ6oα και 6ξω απ6 τo 1ωρι6. Δρ6μο9
δεν υπηρxε για να περdoει αυτoκiνητο, οtiτε
κ6ρo. Λd,oπη, παντo6 λd,oπη.'Eνα γ6να λdoπη.
'Hμαoταν δρdμα... Θυμd,μαι για να πανε τα πατ-
διd, μαg τo 1ειμcbνα oτo o1oλεiο, τα παfρναμε
<αγκoιiρκα)) πoυ λ6νε. Mετd κd,ναμε 6να oτεν6
δρoμd,κι με π6τρε9, για να πατotiν ψεy'ρt τo σχo_

λεiο. Π6θαινε κd,ποιοg και δεν μπoρo6oαμε να
τον μεταφ6ρoυμε. Θυμ&μαι ψτα πεpiπτωoη, 6ταν

1d,oαμε τo θεio μου:'Eζεψα το κd,ρo και 6τoι τoν
κουβαληoαμε, ηταν αδriνατoν με τα π6δια. Λd-
σπεζ, παντo6 λdoπεg πoυ κολλofoαν! To 1ειμril-
να 6λoι κυκλoφoροrioαμε με λαoτι16νιεq μπ6τε9.
K&θε βρd,δυ τιq πλι1ναμε και dντε π&,λι τα iδια την
dλλη μ6ρα...

>To o1oλεiο μαg μioτηκε γriρω oτo 1930'
Mf1ρι τ6τε μd,θημα κdναμε ο' 6να oπιτι' Για πολ-
λd,1ρ6νια, εiχαμε 6ναν πολti καλ6 δ6oκαλo, τo
Θ6δωρο Kαλπαξiδη.'Hταν o καλfτεροg δ6oκα-
λοq πoυ πι1ραoε. Θυμd,μαι, επειδη ημoυν καλ69

T6λη δεxαετ(αg τoυ 1920. Nεαρo( υπoιpηφιoι

γαμπρo( τη; Στριiντξαg. Δεξιι1 o Δημ6xριτog
Xατξηδf μog xαι δiπλα τoυ o Σταμιiτηg Δριioog'

φο. Tα oπiτια του 1αμηλd,, με oμoι6μορφα μικρft
παρd,θυρα. Bαμμ6να κd,ταoπρα, με 6να κ6κκινο
ζωνdρι oλ6γυρα πoυ
τo dλοιφαν oι γυναi-
κεζ με κoκκιν61ωμα,
€λαμπαν απ6 καθαρι-
6τητα. 'oταν γivoνταν
τo πανηγfρι oτoν 6ξω
Πρ6δρoμo, γιανα φθd,-
σoυν στo μoναoτηρι
6οoι 6ρ1oνταν απ6 τα
Λευκdδια, τoν Koπα-
v6, τη Xαρiεooα και
τη Mαρiνα, αναγκα-
oτικd περνofοαν μ6oα
απ6 τo 1ωρι6. 'oλεg oι
γυναiκεg oταματotioαν
και θαr5μαζαν το π6oo
περιποιημ6να ηταν τα
oπ1τια, με τιζ χειρo-
πoiητεq δαντ6λεg oτα
παρdθυρα, τα υφαντd

Ξ|,,:

::.!l 1

1948. Koρ(τoια xαι αγ6ρια απd τη Στριiντξα 6ξω απd την απoθr]xη τoυ εργooταo(oυ
Λαναρd', φoρτdνωνταg .,μπdλεg" απo vrjματα. oι xoπdλεg εργι1τριεg δoiλευαν oτιg

ιoυβαρ(οτρεg αλλιi βoηθorjοαν χαι στo φ6ρτωμα.

2t



μαθητηg, με πηρε απ6 τo xt'pτ,πηγαμε στoν πατi'-

ρα μoυ και τoυ εiπε: <Mπd,ρμπα Πρ6δρομε, τo

παιδi πρ6πει να τo oτεiλειg oτo Γυμνd,oιο>. 'oμωq

o πατ6ρα9 μου δoriλευε στo εργoστd,oιo, εi1ε και
1ωρ&φια. Πcbq να πηγαινο€ρ1ομαι, μικρ6 παιδi,
καθημερινd, με τα π6δια oτη Nd,ουoα;'Eτoι δεν

μορφιilθηκα'

>Σε ηλικiα 28 ετων παντρειiτηκα με την Eυδο-

ξiαΖiκoυ. o πεθερ69 μoυ ηταν πoλι1 d,ξιog,6ξυ-
πνoζ και δiκαιog 6νθρωπo9. Mπoριil να πω ηταν o
πιο οοφιiq τoυ 1ωριοf . M6xρι τα βαθιd τoυ γερd,-

ματ α, τoν ου μβ ουλευ 6 μαoταν γ tυ' πo}"Χ6" ζη τη μα-
τα και 6λυνε τιg διαφoρfζ πoυ παρoυoιdζoνταν.
o λ6γog τoυ εi1ε μεγ&λη βαρι1τητα και 6λoι τoν
o6βoνταν.'Eγινα πdρεδρoq τo 195Ο, αλλd ημoυν
και διμοιρiτηζ στα TEA για πoλλ& xρ6νια. Ei1α
6λα τα π6oτα. Eνδιαφερ6μoυν πoλδ για τo χω-

ρι6.

>Eπειδη δεv εi1αμε δρ6μο, ημαοταν πoλδ
απoμoνωμ6νοι. Για να φ6ρoυμε κεραμiδια απ6
τη N&oυoα, κ6ναμε το γr1ρo: Σταθμ69, Koπαν6q,
Λευκdδια. Σκ6τη ταλαιπωρiα. oταν αν6λαβα
π&ρεδρog, νομdρμg νομiζω ηταν ο Toιοriπτοηg.
'Yoτερα απ6 πολλ6q επιoκ6ψειq μoυ στη B6ρoια,
πoυ τιζ περιoo6τερεq φoρ69 πηγαινα με τα π6-
δια, τελικ& κατdφερα να τoν πεioω ν' ανoiξουμε
το δρ6μο. Tην δι&νoιξη.ην αν6λαβα πρoσωπι-
κ&. Eγcb μπροoτd και πioω η μπουλντ6ζα με τoν

μπουλντοζι6ρη.'Eτoι ανοiξαμε τo δρ6μο απ6 τα
oφαγεiα ωζ τo xωρι6.
M61ρι τ6τε δε κυκλο-

φoροrioαν αυτοκiνη-
τα.'oλεg oι μετακινη-
σε1ζ μαζ γiνoνταν με
τα π6δια η τα ζcbα.

>>'oταν αρρcboταινε
κd,ποιog, τoν φoρτrb-
ναμε στo d,λογo η oτo

γα1δο6ρι και τoν φ€ρ-
ναμε με τα π6δια oτη
N6oυoα. 'Hταν πoλti
δriοκoλα τα πρdγμα-
τα. Θυμdμαι μ1α πε-

ρiπτωoη:'oταν ημoυν
αρραβωνιαομ6νo9 και
6φευγα απ6 τo oπiτι,
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ακoιiω κλfματα. Π\oιdζω κoντd, και βλ6πω τoν
Π6πελα, 6ναν πohj ζωηρ6 και γερ6 &ντρα. Λ6ω:

για να κλαiει o Mητoog, κdτι πohi ooβαρ6 oυμ-

βαiνει. Toν ρωτd,ω και μ' απαντ0ει: <doτα Mη-
τσo, με πoν6ει το δd,μυλo και δεν iγω να πdρω
oιiτε μια αoπιρtνη, 6να φ6ρμακo>>. Δεν ειyαψε τi-
πoτα. Για μια αoπιρiνη πεθαiναμε απ6 τoν π6νo.

oriτε 6να oπiρτo δεν εi1αμε ν' ανdψoυμε φωτιd,.
'Yoτερα απ6 1ρ6νια dνoιξε 6να μαγαζdκι, dφερε
και oπiρτα. oriτε ρεtiμα, ofτε τηλ6φωνo. Yποφ6-

ραμε πολti.. '>'

>Mαμη, ηταν η πεθερ6 μoυ Δ6oπotνα Ζtκoτ.
'Eγινε μαμη 6ταν 6ρ1ονταν απ6 την πατρiδα. Ξε-

γfwηoε μερικ69 γυναiκεq μ6oα oτο καρd,βι και
απ6 τ6τε τιg ξεγεworioε 6λε9 oτo 1ωρι6. Για
γιατρoo6φια ηταν πd,λι η πεθερ& μου, αλλd, και
μερικfg dλλεg γυναiκεg, 6πωq η Mπαλαοril που
6τριβε.'oταν ημoυν μικρ69, τdxα 6λo με 6πεφτε

o αφαλ6q και η μ&να μoυ με πηγαινε oτη Mπαλα-
ocb. Ei1ε κdτι δ6μυλα μακριd και νιi1ια d,κoφτα.

Mε τα κ6ρφωνε εδcb οτoν αφαλ6, ταyα ψε 6τριβε

με λd,δι καt με 6φκιανε καλd. Eγril μ&λλoν απ6 τo

φ6βo μoυ γιν6μουν καλd!...

>K&θε Kυριακη, εiγαμε γιoρτη. 'Eξω απ6 τo

1ωρι6, oτo μεγd,λo πλd,τανo, ο Bαοiληg Mπoυ-

γdg 6φερνε τo φωνογρ&φo τoυ με τo 1ωνi, 6βαζε
πλd,κεg και 6λoι μαζi τραγoυδοfoαμε, xoρεr5αμε
και γλεντoιioαμε' Tα καλοκαiρια πd,λι, πηγαiνα-

με oικoγενειακιilg oτα ρυd,κια. oι dνδρεg μαζειi-

1950. Eπιοτρ6φoνταg με τα π6δια απ6 6γα γdμo oτoν Koπανιi. Γιι6ργηg Tοιταν6λιαg,
Xρ{oτog Mπoγιατξ6πoυλog με την αρραβωνιαστιxιιi τoυ Mαρ(xα, Mr]τοog Πεν(δηg,
Γενoβ6φα Tαιτανdλια, ΣταυρorJλα Mιlγτoυ με την xdρη τηg Φανoιiλα xαι τoν dvτρα

τηg Παο'1ιiλη Md'ντo.



αμε καβofρια και οι γυναiκεg τα μαγεiρευαν με
ριiξ, oτιq κατoαρ6λεg πoυ κουβαλo6oαμε μαζi.
Περνorioαμε πoλ6 6μoρφα!...

>Tιg γιoρτ6q μαζευ6μασταν oτα oυγγενικd,
oππια' Παiρναμε τo κoυμdντο μαg και γλεvτοιi-
σαμε, μεχρι τα ξημερctlματα. Πολr1 καλη φωνη
εi1ε η Σoφiα Mπoλ6λινα, πoυ τραγoυδo6oε στρα-
ντζιrilτικα. Mερικ6q γυναiκεg ηταν και χoρευτα-
ρο6δε9. o αγαπημ6νoζ μαζ oυρτ69 1oρ69 ηταν:
<<Αντε μπρoζ ooυ κατd, μπροζ σου και ταγαντpα
oτo λαιμ6 σoυ...)) Mια φoρd το 1ρ6νo εpy6ταν
ι1ναg με o6τι, o6ι τoυ Toιταν6λια. Mαζευ6μαoταν
oτ' αλιbνια, μαζ τραγoυδofoε και xoρεr5αμε θρα-
κιcilτικoυg 1oρo6q. <Tηg Στρ&ντζαc, τα κoρiτoια
καλd, 1oρε6oυνε, τoν τoιαλκιτζη τo Γιrbργη, τoν
επαιδεfoυνε...> Kανd, δυo φoρ69, 6πω9 και oτo

γ6μο του Θ6δωρη Φoυντη, ηρθε oτο 1ωρι6 μαg
και o KαλαTτζηq με τη λατ6ρνα τoυ, πoυ την κου-

βαλorioε oτην πλ6τη 
"Βπατξε 

επi π\ρωμη και o
γιοζ τoυ Γιrbργηg, πoυ τoν κ&ναμε γαμπρ6 oτη
Ζω'i1 Φ oυντo6η, 6παιζε μπoυζοιiκι.

Eκτ6q απ6 τιc' γιορτ69 και τιζ oικoγεvειακ6q
oυγκεvτρcilσειg, oι &ντρεg ανταμιilναμε για σι)-

ζητηoη, ξεκoιiραoη και κανd, πoτηρdκι ρακi, oτo
καφεvεfo.

>Στην αρrui, oα oτ6κι μαg ηταν η καλδβα τoυ
Mι1αλιo6 Toιταν6λια. Kαθ6μαoταν 6ξω oτo 6παι-
θρο και την εi1αμε σαν καφεvεio.'Yoτερα o Mη-

εκκληoiα.'Eρ1ονταν και 6ργανα και 6λη μ6ρα
γλεντofoαμε oικoγεvειακrbg, 6ντρεq - γυναiκεq
και παιδιd μαζi! Mετd 6γινε τo καφενεio τoυ Δη-

μητρ6 Bογιατζ6γλου. Mια απoθηκη πoυ ηταν δi-
πλα oτo oπiτι του, την μετ6τρεΨε σε καφενεio.
Για λiγo διd,oτημα και o γαμπp6g μoυ Aλ6κo9
Tζoriρoq, μετ6τρεψε τη μια κd,μαρη τηg αυληg
τoυ oπιτιοf τoυζ σε καφενεio κι 6τoι 6βγαζε dνα

μικρ6 μεροκdματo. Αλλd και o Γιrilργοg Φoυντηq
εf1ε καφενεio oτoν κdτω μα1αλ&, δiπλα oτo oπiτι
τoυ, μ6oα σε μια απoθηκη. Αργ6τερα τo αν6λα-

βαν τα παιδιd τoυ. Eκεi μ6oα μαq κοr1ρευε o γιoζ
του Nικ6λαg, πoυ 6λη την εβδoμd,δα δofλευε oτη
N&oυoα και τα oαββατoκ6ριακα 6ρ1oνταν oτo

1ωρι6. Σαν κoυρfαg πηγαινε κα1 στoν Koπαν6
- Λευκdδια. Eργατικ6 παιδi, ημαoταν α1ιilριoτοι
φiλoι, αλλd 16θηκε πoλti ν6oq απ6 φυματiωoη. o
αδελφ69 τoυ Αλ6κo9, Επαιζε και μπoυζo6κι.

>oι μdνεg μαg φoρoιioαν μακριd, ρof1α και
κoυμπωτ6 φoυoτ&νι μey'ρL τo λαιμ6. oι dντρεg
θρακιcbτικα <τoιακτoiρια)) και τoαρor5μα. Tα

φoρο6oαν κdμπooα γp6νια, αλλ& οιγd - oιγd, τα
εγκατ6λειψαν.

>Mε τoυq Nαoυoαfoυg εi1αμε πoλδ καλ69
ο16oειq. K6θε Σdββατo τo εiγαμε oαν γιoρτη.
Eρ16μαoταν απαραiτητα oτη Ndoυoα για ψcb-
νια με τα ζωα η τα π6δια και με τo διοd,κι. 'oταν

ημαoταν παλικ&ρια ελε6θερα, την Kυριακη τo

τoυ καφενεio. Πα{ζαμε τ&βλι,

γαρττa, κανd, ρακi, 1oρε6αμε
κι6λα9 με τoν φωνoγρd,φο.

To καλoκαiρι τo βρd,δυ, 6βγα-

ζε tξω καρ6κλε9, 6ρ1oνταν oι
γυναiκεg και 16ρευαν μαζi μαg.
Kαι απ6 τη Ndoυοα 6ρ1oνταν
παptεc,' Και o Aλ6κoq Χων69

ηρθε και μαg 6βγαλε λ6γo, 6ταν

ηταν για να γiνει Δημαρ1og.'E

ρε Αλ6κo, 1ρυo6 μoυ dνδρα...
Λεβ6ντη9, d,ξιo και τiμιo πα}ντ-

κdρι...

>Στo πανηγ6ρι τoυ 6ξω Πρo-
δρ6μoυ, o Λιdνγκοg 6φκιανε
κινητη ταβ6ρνα, πioω απ6 την

;.
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t946 oτoy x6τω ψα1α}'6. o Αλ6xog Φoυντrjg xαι o Αλ6xog Tξorjρog xιiγoυν
.<τ6χαr. Δ(πλα τoυg o Bαοληg Mπoυγdg με τo Φωνoγqιiφo τoυ xαι η x6ρη
τoυ Σoφ(α με τα παιδιd τηg. Στηv παρ6α xαι η μιxρrj Δ6οποιγα Tξoιjρoυ.
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κoυστoυμαρ1σμενoι με τιζ
γαλ6τoεq oτα π6δια, γιατi o

δρ6μo9 ηταν ακατd,στατoζ,
6λo λdoπεζ. Tα καλd, πα-
πotiτoια τα εfμμε oτo διod-
κι κα1 τ' αλλ6ζαμε oτo oπiτι
τoυ Φρd,γγη, στα oφαγεiα.
Αυτd, τα λ6με oτα εγγ6νια

μαζ καt δεν μαg πιoτεtioυν.
Eνcb εμεig τα ζηoαμε...

>Στην αpyJ1, παντρευ6-

μασταν οι Στραντζαληδεg

μεταξf μαg. Σιγd oιγd,

6λoι γiναμε oυμπεθ6ρια.
Αργ6τερα δciloαμε κορi-
τσtα στη Ndoυoα, πηραμε

γυναiκεg απ6 τo Γιαwακo-
1rilρι και τo Αρκoυδo1rbρι.
Πηραμε και Nαoυoαiεq. Tα
δικd, μαg κoρiτoια βoηθοri-
σαν τoυζ dντρεg τoυζ στιq
αγρoτικ6q δουλει69, ενcil oι
Nαουoαiεq δεν fβγαιναν οτα μηματα.

oι επικεφαληq...:
>Για να ξ1ooυμε ειρηνικd και δημoκρατικd,

υπηρxαν dγραφoι καν6νε9. oι γ6ρoντεζ τoυ χω-
ριori, ηταν τα oεβ&oμια πρ6oωπα πoυ oυμβor5-

λευαν τoυg νε6τερoυ9. Tα πρωτα 1ρ6νια, oαν
τ6πo oυγκ6ντρωσηζ εiγαψε την καλriβα oτ' αλιilνι
τoυ Toιταν6λια, πoυ ηταν oτo κ6ντρο τoυ 1ωριor5.
Eκεi γiνoνταν 6λεq oι oυζητηοειg. Eκεi 6βγαινε
δια βoηg η πoλιτικη εππρoπ^fi, δηλ. oι εκπρ6oω-
πoι τoυ 1ωριof .

>Πρcilτoq εκπρ6oωπo9 - π6ρεδρo9 τηg N.
Στpαντζαc,, εκλ61θηκε τo \925 ο Nικ6λαoζ Kε-
φαλoιiδηg. Πολr5 καλ6 παιδi, oπαθdτο παλικ6ρι,
λεβ6ντη9 αλλd π6θανε νθog απ6 φυματiωoη. Eπi
θητεtαg του dγινε η προσωρινη διανoμη κληρου.
Σε κ&θε οικoγ6νεια δ6θηκαν 4 - 5 oτpi'μματα χω-
ρdφια, αλλd oκ6ρπια, σε πoλλd μ6ρη.

Mετd τo Nικ6λα, αν6λαβε πρooωριν6 τριμε-
Χηc, επtτρoπη. o αδελφ69 του Αvτcilνηg Kεφαλof -

δηξ, o Π6τρo9 B6τρη9 - λ6γιοg dνθρωπog - και o
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1957 μεoημ6ρι Σαββι1τoυ. oι φilεg αφof 6xαναν τα r}c6νια τoυE στην αγoρι1 τηg

Nιl,oυoαg, xατεβα(νoυν πdλι oτo 1οlριιi μιε τo ταξ( τoυ ουγ1ωριανof τoυg N(xoυ
Kαραxι6τοη : Kυ ρ ιαxo{ λα Δρ6 ooυ, ΕΧ6νη Ζ6xoυ, Φανo{ λα Mπoγ ιατξ6γλoυ,

Kυριαxoιjλα Ανδρ(μoγλoυ, Αvνα Zα1αριιiδoυ. Mαξ( τoυg oι N(xog Kαραxι6τoηg
xαι Δημ{τρηg Mπoγιατξ6γλoυ.

Σταμdτηq Δρ6oo9. T6τε 6γιvε και η διαμayηγια
την μεγ6λη πoο6τητα κοπριdq πoυ εi1αν αφηoει
οι Πληκαδεζ στo μαντρi, ανdμεoα απ6 τoν Πρ6-
δρομo και τη Στρdντζα, oτηg <Mdναq> τo νερ6.
Mε δικαoτικη απ6φαση, τα fooδα απ6 την κo-
πριd, που υπηρ1ε oτo μαντρi, μπηκαν oτo κoιν6

κoπρια, ακoμα και
oημερα βγαiνουν
μανιτ&ρια.

>iYoτερα ανfλα-
βε ο AνδρE'αg Ζα-
ντικ6πoυλo9 του
Δημητρiου. 'Hταν

πατi'ραq τεoo&ρων
παιδιcbν, δυνατη
πρoσωπικ6τητα,
καλ6 και dξιo πα-
λικd,ρι. Αλλd iτυγε
στα αχαμνd xρ6νια
τoυ εμφυλioυ με
τoυg Γερμανοr1g και
1dθηκε τζdμπα oτιg

ηEo
πριi:τog πι1ρεδρog τηg N.

Στρι1ντξα-< (Φωτo 6_3_7923)



|9 Σεπτεμβρioυ
1946. 'Hταν παpε-
δρoq για πoΧ)'αγp6-
νια και τ6τε 6γινε η
οριoτικη διανoμη
κληρoυ.

>K6θεoικογι1νεια
εiyεoε6-7 ψεριtg
.ληρo και 6πoιoq
<αρπd,ξει>. 'oταν

6γινε η oριoτικη
διανoμη, πηραμε
σε τρειg μερι69 και
αν&λoγα με τα dτο-

μα τηζ οικoγ6νειαq:
Πρrbτη κατηγορiα
15 oτρ6μματα, δειi-
τερη 10 oτρ6μματα
και τρiτη 5 oτρ6μ-

ματα. Mια πεtlτα-

μεληζ οικoγ6νεια
€παιρνε 45 oτρ6μματα. Στην καταvoμη 6γιναν
κd,πoιεg παρατυπiεg και οριoμ6νoι 6μειναν αδι-
κημ6νoι.

>Γriρω oτo Ι944 αν6λαβε ο Γιιilργηq Bογια-
τζ6γλoυ πoυ 6μεινε ανdπηρog απ6 τoν π6λεμo τηg
Αλβανiαg' Eγιb ημoυν παλικdρι και ζητηoε να μ'
6xει βoηθ6.'Eμαθα πoλλd, κoντd τoυ.'Eτρεxα πα-
ντoti, για 6λα τα πρoβληματα
τoυ 1ωριοri. Τ6τε ανοiμηκε κι
o δρ6μo9 για τη lι{doυoα.

>Eκκληoιαoτικd υπαγ6-

μασταν oτη Mητρ6πoλη τηg
'Eδεooαg και εiμμε μεγdλα
πρoβληματα. Σπdνια 6ρxονταν
παπag oτo 1ωρι6 και για τιζ
d,δειεq 6πρεπε να πηγαiνoυ-
με στην'Eδεooα. Για το λ6γo
αυτ6 oτεiλαμε επιστoλη oτo
Πατριαρ1εio Kων/πoληg και
ξ1τηoαμε να υπα1θοr5με oτη
Ndoυoα. o Πατριdρyng απa-
ντησε 6τι αυτ6 ηταν oτo 16ρι
τoυ Δεoπ6τη. Tov επιoκεφθη-
καμε, τoν ενημερcbοαμε, αλλ&

μαg εiπε κατηγoρηματικd 6τι

δεν αφηνει τo πoiμνι6 τoυ σε dλλη Mητρ6πoλη.
'Eτoι η ταλαιπωρiα μαζ γ1α τα εκκληoιαoτικd θ6-

ματα, ηταν μεγdλη>.

<Π6μπτo9 πdρεδρoq τoυ oικlσμof μαg, αν6-
λαβε o Δημ6κριτοq X"Δr{μου. 'Eκανε κα1 αυ-
τ69 κ6μποoα 1ρ6νια. 'Hταν δραoτηριog. Mε τη
βoηθεια του βoυλευτη - γιατροf X"Γιαwoιioη,
11γιναν oι κατdλληλεg εν6ργειεζ για να π6ρoυμε
τη γη κd,τω απ'τo 1ωρι6, στην περιoμ Kαρα-
oliτoα και Poυντiνεζ και να δoθεi στoυg ακτη-

μoνεζ. 'Ηταν βοoκoτ6πια και αφoιi τα πηραμε
oαν κληρo, φυτ6ψαμε αμπ6λια. 'Eτoι ξεκiνηoε
oε μεγαλriτερη €κταoη η αμπελοκαλλι6ργεια oτη
Στpcιντξα"oμωg o Δημ6κριτo9, 6παθε 6vα d,oμ-
μο ατliμμα. Toν τoiμπηoε oφηκα και cboπoυ vα
τον φ6ρoυμε oτη N&oυoα, π6θανε απ6 αλλεργικ6
oοκ. Δρ6μo9 καλ6q δεν υπηρxε, μια κοtiρoα δεν

μπoρor1oε να €ρθει, τηλ6φωνo δεν εi'1αμε, xdθη-
κε o d,vθρωπoζ...

>>Τo Ι952 πoυ ξαναγriρισα oικoγενειακcbq απ6
τη Nd,oυoα oτη Στρdντζα, αν6λαβα 6κτo9 και τε-
λευταiog π&ρεδρoq, εγιb. 'Hμoυν και διμoιρiτηg
oτα TEΑ για δ6κα τρiα 1ρ6νια.

Αλλα oι διηyηoειq yια τη N6α Στραντζα θα
oυνεyιoτoδν...

o Π6τροg B6τρηg,

μ6λog τηg διoιxoiοαg
τριμελoιig επιτροπηg τηg

Στρι1,ντξαg, πριioφυγα; oτην
Toε1ooλoβαx(α 9-3- 1953

'
1940. Στην αυλrj τoυ oπιτιoιj τoυ Ανδρι1α Ζαντιx6πoυχoυ. Γεωργ(α

Ζαyτιγ"oπo{χoυ, Γεωργ(α Ζαyτιγ"oπo{χoυ (Φoυντr]), Aνδρ6αg Zαντιx6πoνΧog
(πρ6εδρog τoυ oι,xιoμod) Σoυλτιiνα xαι Φι6τηg Aλεξ6oυ, Αννα Αλεξ(oυ.
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o μασKαραs
Mια παλια ιαroρ(α

τη E Kατ εq(vαE Λυοιμιi21oυ -Πoλυ26qoν(δoυ.

πατ6ραq τoυ τoν καμd,ρωνε και φρ6ντιζε να μην
τoυ λεiπει τiπoτε' M&ζευε τα μετζiπια, τα γρ6-
σ1α, τιg )'iρεc,, 6λα γι' αυτ6ν . Nα μην τoυ λεfψει

τiπoτε,να ζει σαν αρχoντ6πoυλo, να τρcΙlει και να

ντtiνεται σαν αρχoντ6πoυλo, να Iτερτ.ατdει oαν

αρ1oντ6πoυλo.

Στη γειτoνιd, τoυ Λ6μπη ζo6οε 6να9 To6ρκog

γ6ρo- τοαγκdρη g.'Hoυ1og, εργατικ69, ταπειν69.
'oλη μθρα με τη δερμfrτινη ποδiτσα τoυ, τo σου-

γλi τoυ, τo καλαφ&τι τoυ, τ1ζ μπoγι69 τoυ, πdλευε

με τα παoο6μια των To6ρκων και τα τoαρo6-

χια των Γραικcbv. 'Hταν πoλδ καλ69 τε1viτηg.
'Eφτια1vε ακ6μα και παλd,oκεg πoυ τιg κεντoti-

σε με καρφι& και ρoδ6λε9 απ6 δ6ρμα οε διd,φoρα

ofδια, ζcbνεg κεντητ69, ψey"ρτ και 1d,μoυρα για
d,λoγα, με oτoλiδια και μικρ6q φor5ντεq . Βτχε

μερd,κι και φαντασiα. oι γεiτoνεg δεν τoν υπολ6-

γιζαν και τ6oo για αλλ6Θρηoκo γιατiyι6pταζε
μαζi τoυg τoν Αι-Γιιilργη και τoν Aι-Δημητρη κι
&ναβε κερi oτην Παναγiα τo Δεκαπεvτα6γoυoτo,

6ταν π"i1yαlyε να πoυληoει τα δερμd,τινα oτoλi-

δια τoυ oτo πανηγliρι τηg.Δεv παρι1λειπε φυoικ6
να πρooειi1εται στo Toriρκικo τζαμi' Λ6γανε πωg

oτα νιdτα τoυ εi1ε περd,oει π6ρα πoλλ69 δυoτυ1i-

εζ και τιilρα oτα γερ6ματα ηΘελε να τα 61ει καλd
και με τον Aλλtr1 και με τoυg ξioυζ των Γραι-
κcbν. K0θε πρωi, &νoιγε τα ξιiλινα καν&τια τoυ

τoαγκd,ρικoυ τoυ, oκofπιζε κι 6βαζε oε τd,ξη τα

πατoιiμενα που εi1ε για φτιdξιμο και παρdδooη

με η oειρd . Aφο6 τθλειωνε, 6βαζε πdνω o'6να
καμιν6τo με oπfρτo εvα μπρικd,κι για τoν καφ6

τoυ- τoν 6πινε γλυκ6 oερμπ6τι- κι αφof ευ16ταν

oτον Aλλ&1 ν&ναι καλη η μ6ρα, aργτζε τη

Toν καιρ6 τηg Toυρκoκρατiαq, oτη N&oυoα,

στη γειτoνιd, πoυ oνoμαζ6ταν Mπατ&νια για-
τi εiγε κρ6μαοη νερo6 και ρi1vανε τιq βελεvτζεg
καιτα 1ρ&μιαγιαπhioιμo, ζo6οε με τoυg γονεig
του, 6να9 ν6o9 20_22 1ρoνrilν πoυ oνoμαζ6ταν

Λ&μπηq. o Λ6μπη9 ηταν 6νoμα και πp6,μα.

Σμιμoφρfδηq, oγουρ6q, με ωραiα χαρακτη-

ριoτικd, εντυπωoiαζε με τη Ψηλη και περηφα-

νη κoρμoσταoι& τoυ. Φoρofoε oυνηθωg μα6ρη

βρd,κα, μπ6τεc, δερμ&τινεg ψηλfg ωζ τo γ6νατo,
ειδικfr φτιαγμ6νεq γι αυτ6ν, μα6ρo γιλ6κο το6-

χινo κι απ6 μθoα 6να καλ6-υφαoμ6νo κoυκoυ-

λd,ρικo μεταξωτ6 πoυκd,μιoo, 6oπρo ψε Χεπτtc,

γκρiζεq ριγεq. Στο 6μoρφο καoταν6ξανθo κεφd,-

λι τoυ φορoιioε παντoτε με oκ6ρτoo 6να κ6κκινο

φεod,κι.'oταν περπατorioε καμαρωτ69 oτo δρ6-

μo ηταν σαν να πηγαινε oε παρ6λαoη. Toν κα-

μ&,ρωναν Γραικoi και Tοιiρκoι για την oμoρφιd

τoυ. Στι1κoνταν oι γ6ρoι και μακd,ριζαν τα νι&τα

τoυ, oτ6κoνταν oι μεoηλικεg κι oνειρεtiονταν αν

εi1αν θυγατ6ρε9, να γιv6ταν γαμπρ69 τoυg, oτ6-

κoνταν oι γρι6q και τoν 6φτυναν <μ&oαλα>>, να

μην τoν πι6νει το κακ6 μ0τι. Koiταζαν απ'τα κα-

φαoωτ6 παρdθυρα oι μικρoμ&νεg κι εr51oνταν oι

γ1oι τoυζ να του ι1μοιαζαν σαν με τo καλ6 μεγd,-

λωναν, αναοτ6ναζαν κι oι κoπελι6ζ με Χαγτaρα

κι ανατρi1ιαζαν με τη oκfψη πωg αυτ6q o ν6oq

μπορεi να τιζ οφdλιζε oτην αγκαλι& τoυ.

o Λ&μπηg ηταν μoνα1oπαiδι και μoσχανα-
θρεμμ6νo9. H μdνα τoυ τoν φρ6ντιζε σαν να

ηταν τo oπoυδαι6τερο πλdoμα στη γη. "Β}"αμπε

απ6 τo φωζ τoυ, γι1λαγε απ6 τo γ6λιo τoυ, iτρωγε
α1τ' τo φαγf του, 16ρταινε ατt' τιg ανdoεg του. o
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δoυλειdτoυ, ρi1voνταg βλ6μματα π6τε - π6τε
6ξω, yα'ι'ρετcbvταg τoυg διαβdτεg 6ταν περνo6-
σαν μπρoστCι απ' την π6ρτα του .T'6νoμα τoυ

ηταν Αληg .

Στo ooκdκι ακριβιilg απ6ναντι τoυ ηταν τo
oπiτι τoυ Λd,μπη. Kd,θε πρωi o ν6o9, φρ6oκo9 κι
6μoρφo9 σαv τηνAνοιξη, 6βγαινε απ'την π6pτα
τoυ κα1 1αιρετofoε τo γ6ρο τoαγκ6ρη .

-Γεια 1αρd oου γ6ρoντα.

-Γεια ooυ και σε o6να ooυλτ&νε μoυ!

Toυ αντιβριζε 1αψoyελαoτ6q o Aληg, oηκιb-
νoνταζ τo κεφ&λι πoυ ηταν oκυμμ6νo oτη δερ-

μdτινη πoδιd τoυ, καμαριbνoνταg τoν μ61ρι να
τoν 1&oει oτη oτρoφη.

Aυτη η κoυβwτα 6μπαινε oτην ψυ1η του Λd,-

μπη και oκdλωνε 1αρo6μεvη oαν ηλιοg πρωιν69,
6λη μ6ρα. Eiναι αξθεια πωζ εvoιωθε βαoιλι&g
μ6o'τη χρυση του νι6τη...

Π6ραoε αρκετ69 καιρ69 και προξ6νεΨαν στo
Λdμπη μiα κ6ρη 6μoρφη σαν τα κρr5α τα νερd
καt πρo1κtoμ6νη με πολλoιiq παρdδεq.'Hταν 6λα
τ6oo ταιριαoτd, πoυ γρηγoρα 6γιναν oι αρραβιil-
νεg τoυζ . o νι1og ηταν 6oo πoτ6, aχχoτε 1αρoιi-
μεVoζ. Πρωi -πρωi την επoμεvη των αρραβιb-
νων τoυ ξεκiνηoε με τη γvωoτη τoυ κα\μ6ρα
oτo γ6ρo Aλη.

-Γεια 1αρd, ooυ γ6ρoντα.

Σηκωoε εκεiνog τo κεφdλι τoυ και τoυ αντιβ-
ριoε λ(γο oκεφτικ6q.

-Γεια ooυ και σε oενα παod μoυ!

Kdτι κρr5o φρo6μαξε oτην ψυ1η τoυ Λd,μπη.
Ακoυ υπoβιβαoμ69!! Eπειδη 6μω9 ηταν ν6o9
και τα νιd,τα δεv αναρωτιoιiνται, 6δωoε γρηγo-
ρα την εξηγηοη.Για τoυg To6ρκoυg τι βαoιλιdg,
ττ αργoνταq.. Mπoρεi να 6κανε λdθoq o γ6ρo-
Aληs.

Aλλα κα1 τιζ επ6μεvεg μ6ρεζ o γ6ρο-τoαγκft-
ρηζ τoν 1αιρετοιioε oαν παod, ...Π6ραοε αρκε-
τ6q καιρ69 κι o Λd,μτηq ηταν 6}uo yαpα yιατi

πΧηoiαζε η ημερoμηνiα τoυ γd,μου τoυ κι 6τoι
δεν 6δωoε και τ6oη oημαoiα στoν πρωιν6 γαι-
ρετιoμ6 πoυ 6νoιωθε πωg κd,πωq τον υπoβiβα-

ζr. Η ευλογημενη μ6ρα του γd,μoυ τoυ 6φταoε
επi τ6λoυ9 κι εi1αν vα λ6νε 6λοι πωg τ6τoιo ται-

ριαoτ6 ζευγd,ρι δεv ματαεiδε o κ6oμo9. o Λd-
μπηg πετo6oε στα otiwεφα απ6 την ευτυ1iα
τoυ . Tην επoμ6νη τoυ γdμoυ και τoυ γλεντιo6
πoυ ακoλoriθηoε βγη*ε oτην π6ρτα του oπιτιοιi
τoυ νoιrilθoνταg πωg ηταν κυρiαρ1oq 6λoυ τoυ
κ6oμoυ .. Γεμd,τoq 1αρ0 και περηφdνια βιdoτη-
κε να καλημερioει και να εvημερciloει τo γ6ρo
Αλη για τo 1αρoriμεvο ουμβ&ν.

-Γεια 1αρd, ooυ γερo-Αλη. Tdμαθεg β6βαια
1τωζ lταντρεriτηκα την πιo 6μoρφη γυναiκα τoυ
ντουνι& και νoικoκlJρεr5τηκα.. !

-Γεια ooυ και σε o6να 6νθρωπε τoυ κ6oμoυ.
Aντιγ6ριoε o ΑMg oκεφτικd,.

o Λdμπηg 6μεινε αod,λευτog oαν κεραυνoβo-

\μ6νo9.

-Στd,ooυ Aλη μoυ γ1α vα καταλdβω -κατd,φερε
ν' αρθριboει o Λdμπηg, μετd απ6 }"ιγo, παραξε-
νεμ6νo9-.

-Πρcilτα ooυλτ&νo μ' αν6βαζε9, ooυλτ&νo

με κατ6βαζε9.'Yoτερα με υποβfβασεζ σε παoα.
Tιilρα yιατi ψε λεq &νΘρωπo τoυ κ6ομoυ; -

H φωνη τoυ Λd,μπη ηταν γεμdτη παρ&πoνο.

--Ακoυoε Λd,μπη, o dνθρωπoq 6ταν εiναι ν6o9
κι ελειiθερog εfvαι oουλτdνog, βαoιλιd,g πdει
να πει .'oλog o ντoυνιdg εivαι δικ69 τoυ.'oπωζ
θ6λει πoρειiεται, 6λoι τoν προo61oυν, 6λoι ενδι-
αφ6ρoνται για την τ6μ του, ιδiωg αν εiναι ν6o9
και ωραiοg. 'oταν 6μω9 δεoμει1εται y&νει απ' τα
αξιιΙlματα τoυ κ1 αg ποιiμε γwεται παοdg, αpγ'o-

vταg. Xdνει δηλαδη απ6 τη λd,μψη και τα μεγα-
λεiα τoυ.'oταν τιLατιcινxpευτεi πdει τ6λειωoε. Γi-
νεται πλ6oν dνθρωπog τoυ κ6oμoυ, καΘημεριν69
dνθρωπog δηλαδη, κoιν69 θνητ69.. ..

o Λdμπηq δεν εfπε κoυβ6ντα. Πολιi τoυ κακo-

φdνηκε πoυ o ταπεw6g τoαγκd,ρηg τoν 6βλεπε
πχtoy oαν 6λoυq τoυq d,λλoυg ανθριbπoυq κι 61ι
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σαν κd,τι τo εξα1ρετικ6, το μoναδικ6, το τ6λειο

6πωc, ειγε oυνηθioει. Αρμoε να παρατηρεi με
τoν καιρ6 πωg τoν χαιρετofoαν o1 διαβd,τεg

oτo δρ6μo μ6λλoν αδιd,φoρα . Δεν oτ6κονταν να

τον θαυμ&oουν 6πωq πριν κι αg ηταν ντυμ6νo9

oτην π6wα κα1 με τo φεodκι τoυ oκερτo6ζικα

φορεμ6νo στα σγoυρd τoυ μαλλιd. oιiτε οι γυ_

ναiκεg αναoτεvαζαν πια στo πι1ραoμα του.'Eπεoε
oε μεγdλη μελαγ1oλiα. Γriριζε oτo oπiτι κι 6λα
τoυ φαιν6ταν μαιiρα . H γυναfκα τoυ, πoυ τ6oo

ειyε Χαγαρηoει να παντρευτεi, 6νoιωθε πωζ τoν

παρd,oερνε oε βdραθρo.'oλα τoυ φταiγανε ..To

oπiτι τoυ, η γειτoνι&, τo συγγενoλ6ι τηE γυναiκαq
τoυ, 6νoιωΘε πωg 6λα τoν 6πνιγαν. Aπ6φευγε πλ6-

oν να καλημερfζει τoν Aξ βγαiνoνταq απ6 την

πiaω π6pτα του οπιτιoti τoυ σαγ κλ6φτη9. Βιxε

φτftoει στo μη παρ6κει 6ταν ξαφνικd &oτραψε

oτo μυαλ6 τoυ μια ιδ6α . Θα 1ιilριζε τη γυναiκα
τoυ. Πcilq και δεν τo ετγε oκεφτεi νωρiτερα.; Θα

ξαναγιν6ταν βαoιλιd,q! !

Mια και δυo π&ει oτo δεoπ6τη πoυ dκoυoε κα-

τd,π}ηκτog τo λ6γo του χωρισμof πoυ ζητo6oε o

Λ&μπηg. Kαι 6πω9 ηταν φυoικ6 τoν foτειλε να
τo ξαναoκεφτεi. o Λd,μπηq 6μωζ, απoγoητευμ6-

νog απ6 την 6ρνηoη τoυ δεoπ6τη και βιαoτικ69
καθcbg ηταν να yiνει'πα}":ι' βαoιλιd,q, πηγε κατ' ευ-

θεiαν οτoν Kατη, τoν Toriρκo δικαοτη και ζτ1τη-

σε γ1α τoυg iδιoυg λ6γoυq να 1ωρioει τη γυναiκα
του. Eκεiνog τoν κofταξε oιωπηλ& πoλξ cbρα κι
ιioτερα του εiπε πωg αν και δεν εi1ε δικαιoδοοiα
oτα ζητηματα των Xριoτιανιbν αυτ69 οαν δικα-
οτηg κι επειδη o Λd,μπρog ηταν To6ρκog υπηκoog

τoυ 6δινε την πoλυπ6θητη d,δεια να τη 1ωρioει
κι αυτ69 αq 6βγαζε dκρη ιioτερα με τη θρηoκεiα
τoυ... o Λdμπηg πανευτυ1ηg πoυ ξεμπ6ρδεψε
6τoι' απΧa, 6τpεξε oτo oπiτι τoυ. M6λιg τo ανα-

κoiνωoε oτη Mαρiα τη γυναiκα τoυ, αυτη 6'pγιoε

να κλαiει γοερd,.'oταν d,κoυoε την εξηγηoη τoυ,

oκ6παoε τo κεφ0λι τηζ με μiα μπ6λια κι ι1φυ-

γε 1ωρig &λλη κoυβ6ντα στo πατρικ6 τηc' oπkι" .

'oλη η π6λτ1 6μαθε γρηγoρα πωg o Λ&μπηg 1ιb-

ρ1σε τη γυναiκα του γιατi λ6ει ηθελε να ζηoει
ξαν& ελε6θερoq!! .Eκεiνog 6νoιωοε πωg 6να με-

γd,λο β&ρoq 6φυγε απ6 π&νω τoυ.'Hταν πια ελειi-
θερog, θα γιν6ταν ξαν& βαoιλιdg!!! Σηκιbθηκε
λoιπ6ν πpωi-πpωi, πλ6θηκε, νωθηκε, μεvioτη-
κε, 6βαλε και τo φεod,κι τoυ λiγο λoξd, oτα σγoυ-

λημερtoει τoνAξ.

-Γεια 1αρd οoυ γ6ρoντα.-. Toυ εiπε, περιμθvo-

νταζ με Χαμ6"pα τoν αντιχαιρετιoμ6 του.

o Aληg oηκωoε το γ6ρικo κεφdλι του αργd, και
κουνc[rνταg τo στoχαστικd,, τoυ αντιγιiριοε σαν

να τoν 6φτυνε.

-Γεια ooυ κα1 σε ο6να μαoκαρfr μου! ! !

Δημοοιε6θηκε στo Περιoδικ6 (ΠoΛYΠTYXo)
τo 2004 - AΘΗNA

Mια συγδQoμIi
τηζ

2
ειγα]

<<Γ{ΙAoYΣTAΣ>>

τo Ιη,σ"}ν('τεQo δι6qo

γ]α τoυE φ(λoυE μαE
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Mια ιστoρ(α αTτ(ατεUτη
Kαι oμωq αληΘιvη

τoυ Γιι6qγoυ Σαxελλαq6δη

Η oημαντικ6τερη 6μω9 6λων των <εκδηλιb-
σεωv) ηταν oι καντd,δεg. Aξiζει εδιb να αναφερ-
θεi 6τι 6λoι πηγαμε στη χορωδiα τoυ Ωδεioυ, με
δ6oκαλo τoν αεiμνηoτo Δημ. Bαρβ6ρη, γ1α να
οτριbο'oυμε τιg φωνι1g μαg, 6ο'οι τoυλd,1ιoτoν εi-
1αμε ανd,γκη για κdτι τtτoιo,και μd,θαμε και πoλ-
λ& τραγo6δια πoυ τραγoυδι6νταν σαν καντdδεg.
o Γι&wηq, πoυ δεv τα κατdφερνε και πoλf oτo
τραγo6δι, εiγε ανα}"αβει να πρoπoρε6ετα1 τηζ
παpt'αc, και να oπαζει τιg}ναμτιεc, απ6 τιq κoλιil-
νεg εκεi πoυ επρ6κειτo να τραγουδηooυμε, για
να μη μαg βλ6πoυν oι γεiτoνεg και εvo1oπoιo6με
την κoπ6λα πoυ γι' αυτην γιν6ταν 6λο τo ((παvη-

γ6ρι).

Eτoι φτdoαμε στo Ι954.Μετ6' απ6 π&ρτυ πoυ
ετγαψε oτo cπττι τoυ Bαoιλ&κη, ξεκινησαμε για
την καθιερωμεvη καντdδα. Kαθrbg περνotioαμε
απ6 την πχατεiα Kαρατd,oιoυ, Tρor5μαν τη}"Εγα-

1ιε τ6τε, εκεi πoυ εtναι oημερα τo φωτoγραφεio
τoυ <<Φωτo-Πdκη> ηταν τo φωτoγραφεiο τoυ
πατtρα τoυ, τoυ Xρηo'τoυ Mικρ6πoυλoυ, ρi1vε-
ται η ιδ6α απ6 6vαν τηg παρ6α9 <dwε ρε παιδια,
να βyαλoυμε μια φ(Dτoyραφ[α yια ενθδμιo, yιατi
τα 1ρ6νια θα περαooυν και δλα θα ξεyαmoι5ν'..>.
Αλλoι ε1παν ναι, dλλoι εiπαν 6γι, τε}'"ικα συμφω-
νηoαμε να βγ&λoυμετην πpωτη φωτογραφiα.

o φωτoγρdφoζ μαg τακτoπoiηoε, oι πιo ψηλoi
6ρθιoι, πioω, o1πιo κoντοi μπρooτd, καθιoτoi.

Tι ε[ναι o κδoμog, τι εEναι o βioE, του ανθρδπoυ η ζωη;

Εiναι θαλασσα και κδμα 6πoυ τρ6yoυν με oρμη.

Η ιoτoρfα μαc, αpγiζει αlτ6 τo Ι935-40''Eνα
γκρoυπ μικρcilv μαθητrilν τoυ 4o, Δημοτικoιi o1o-
λεioυ, oι περιoo6τερoι απ6 την iδια γειτονιd,
δημιor5ργηoαν μια μ1κρη oυντρoφιd,. Tα 1ρ6vια
δr5o'κoλα, ηρθε η κατo1η, η πεiνα τoυ l94L, μα τα
μικρd παιδdκια μεγαλrbνoυν. Αρμoαν να φoρdνε
μακριd, παντελ6νια,να ^μενiζoυν τα μαλλιd τoυg,
να βdζoυν μπριγιαντiη για να oτρcbooυν τη χω-
ρioτρα τoυζ και κdθε τ6oo να κoιτd,ζoνται στoν
καθρ6φτη. Φτdoαμε ο'την απελευθ6ρωoη, ο δε-
oμ69 των μικρcilν παιδιιbν 6λo και δυναμrΙlvει πε-
ριoo6τερo, αρfζoυν να oργαvrbνoυν πdρτυ, oτιg
ovoμαoτικdg γιoρτ69 τoυ καΘεv6g αρμκd, και αρ-
γ6τερα 6κτακτα, oε oπiτια τηg παρ6α9 πoυ δι6θε-
ταν μεγ&λo χωpo, βd,ζoνταq ρεφεv6 γLατα 6ξoδα,
6yoνταgo καθ6να9 και τη ντd,μα τoυ υπoχρεωτικd,
και με εvα γραμμ6φωνο με δioκoυg ταγκ6, oλ6-
oυ, βαλg, ooυiγκ κλπ, περνorioαν ωραiα.

Στo μεταξιi dρμο'ε o εμφ6λιo9,6τoι τον λ6με
τωρα, δrioκoλεg καταoτdoειg, και 6μω9 την πα-
ρ6α δεv την αγyτξε καθ6λoυ.'oλoι εi1αν την d,πo-

ψη τoυq, μακριd,6μω9 απ6 την παρfα. H αυνο1η
τηg παρ6μεινε d,ρρηκτη. Π6ραoαν κι αυτ69 oι δ6-
oκoλεg μ6ρεg, τα παιδιd, τoυ Ι935-40 μεγdλωoαν,
π"i1γ αν oτρατιrilτεq, γ6ριoαν, τακτoπoη Θηκαν σε
διd,φoρεg δoυλει69. Η παρ6α, παp6α, τα πa'pτυ
oυνε1iβνται, τo καθιερωμ6νo γαρτoπαiψιo την
πρωτοχρoνιd, oι εκδρoμ69 ο'την εξoyJ1, τηg Πρω-
τoμαγι0', τoυ ξioυ Πνεriματoq και d,λλεq.
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'' l 1954. KαθημεγoL, απ6 αρι-
,_ i oτερd:Σαπελλαρ(δηg Γιι6ργog,
: l ΔQoo(δηg Στ6ργιο9, Moυρατ(-

δηg Γιιiννηg, MdxαE Θεdφιλog,
Σdρμπog Bαοftηg, Tενεδι6g
Θωμιig. "oρθιοι απ6 αριοτερd:
Koυτοoυγιdννηg Bααιλιixηg,
Παληdg Περιxλrjg, Παπανδρd-
oυ Tdxηg, Pofooog Γιι6ργo9,
Tοιdπαg Λιiξοg, Σιι6πηg Σι6τoE.

<Λoιπ6ν παιδια, ραντεβoδ yια τη δε(lτερη φωτοyραφlα μετα απo δ6κα yρ6νια' την [δια περlπoυ ημε-
ρoμηνlα και με την iδια oειρα και θioη oτη φωτoyραφ[α, και oπoιog θα απoυoιαoει yια oποιονδηπoτε
λδyo η θtoη του θα μ6νεl κενη. Ενταξει,'>

<Ενταξει>.

1964.-Γα δ6πα 1ρdνια π6ρα-
σαν σαγ αoτραπf γ"αLτo Qαγτε-
βof, qαντεβo{, oτo Xρrjατo τo

φωτoγριiφo. Eδι6 αρ1ζoυν τα
δfαxολα. o Γιι6ργog ο Pοfooog
πηγε μετανdστηζ στη N. Aφριxη
xαL αlτ' εxε( αποδrjμηoε ειg Kιi-
ριοv, με(ον ε1ναg, oτη φωτογQα-
φ(α η θdαη xενrj.

Ι974. Π6ραoαγ dλλα δ6xα
1ρciνια πoλd ofγτoμα. Eδι6 oτo

ραvτεβof μαg 6λλειπε xαι δεf-
τεQoζ, o Στdργιog Δρoα(δηg.
'Eφυγε μετανι1ατηg oτογ Kαγα-
δ<i xαι δεν μπ6ρεoε vα dρθει.
H θ6οη τoU στη φωτoγραφ(α
xενη.

i
Ξ'

,
Ξ

;
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19B4. Mα τι πqιiγμα ε(ναι αυτ6g
o xρ6νog, φεrjγει σα γα τoγ χUγη-
γdει xανε(g. Π6ραααν ιiλλα δdxα
xρ6νια, oτο ραντεβof oτo φωτo-
γQdφo o Στ6ργιog Δqοο(δηg πιiλι
δεν μπdqεoε να 6ρθει xαι η θ6οη
τoυ στη φωτoγqαφ(α ν"ενη

1994' Δεy'αετ(α rjταν αυτη {
ανoιγdxλειoμα τωγ ματιι6ν; Αυτιi
τα 1ρ6νια o Tdxηg o Παπανδρ6oυ
dφυγε μετανιioτηg οτην Aμεqιxrj
xαι παριi λ(γo vα ε(1αμε xαι τρ[τη
απoυο(α, αλλd ιiγι, o TιixηE πrjρε
τo αεροπλdγo χαt νιiτog, φdντηg
μπαατofνι, παριiν οτo ραvτεβοf,
dταγ τoγ ε(δαμε xαταλιlβαμε τι
ι1γινε, xι €τoι ν"εν€g θ6oειg μ6νο
δfο, τoυ Γιι6ργoυ χαL τoυ Στ6ργι-
oυ, πoυ πιiλι δεγ μπ6ρεoε να 6ρ-
θει.

πριν απιi τo 7940 ωρ6μαoαν, διioτε
τoUζ πωζ 6γιναν, οα 1αλαξoxτυπη-
μ6νεg xαρυδιdg. Bdβαια η θdoη τoυ
Στdργ ιoυ λιiγω απουο fuE πd}"ι xενη,
δεv μπ6ρεoε να dρθει οτo ραντεβoιi.
Oι υπ6λoιπoι dφυγαv για πιiντα. O
Πεqιxλfg, o Γιιiννηg, ο ΘεdφιλoE, o
Λdξοg. o Tι1xηg παρc6v στo Qαγτε-
βof ' 

πrjρε τo αερoπλd,νo αα να fταν
αoτιy"6 παι νι1,τog. Στη ουνι1πεια
πrjρε ι1ριoτα με οξε(α.
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To θι1μα των φωτoγραφιrbν απ6 την παρiαπ6-

ρασε στα ενδιαφ6ρoντα και των γυναtκιbν μαg,

αλλ& και των παιδιc[lν βαζ, πoυ κ&θε τ6oo ρωτοδ-
oαν ατcbρα π6τε θα βyd'λετε τη φ(Dτoyραφ{α oαE;

Θα ε[oτε 6λoι; Π6ooι θα λε{πoυν,','l Περνcbνταqτα

1ρ6νια αποκτηoαμε και εγγ6νια, κι &ρμοαν κι
αυτd να εvδιαφ6ρoνται, βλ6πονταg τιζ φωτoγρα-

φ[εq των περαομ6νων δεκαετιcilν κι ακoιiγoνταg

τoυg μεγ&λoυζ να κoυβεντι&ζoυν γι' αυτ69.

'oταν ξεκfηοα γ1α τo ραντεβori τoυ 2004 με
πλτ1oι&ζει o εγγoν6q μoυ, o μικρ6q Γιωργdκηg,
και δειλ& δειλ& μoυ λ6ει <{παππoδ, να bρθω μαζ[
σoυ στo φωτoyρd'φo, να δω τoυg φiλoυg ooυ απδ

κoντd", τι λoyηg ε{ναι;>> κΒεβα[ωg να bρθειg> τoυ

απ&ντηοα και τον π"fipα ψαζi μoυ. 'oταν μαζευ-
τηκαμε στo φωτoγραφεio, ο μικρ69 περιεργαζ6-
ταν τον καθεvα 1ωριοτd, απ6 πdνω μ61ρι κd,τω, τι
&pαryενα oκ6φτoνταν μ6oα τoυ;...

Mπηκαμε oτo oτo6ντιo και 6ταν τελειιbοαμε
και βγηκαμε 6ξω, o Γιωργd,κηζ, πoυ εi1ε μεiνει
oτo oαλ6νι τoυ καταoτηματog με πλ;l1oι&ζει και

μoυ λ6ει ι{παππoδ, την ωρα πoυ εoε[E ηoαoταν

μ6oα, 6να παιδdκι καθ6ταν bξω απδ τη βιτρi-
να τoυ φωτoyραφεioυ και 6κλαιyε, να, αυτ6 πoυ

φεδyει ηταν>' To φων&ζω κι 6ρ1εται με τα μd,τια

βoυρκωμ6να, (βρε εoδ ε{oαι Περικλη; Και yιατf

κλαιE, πoιoζ oε πεiραξε;y <Καν6να9 δε με πεiρα-

ξε, κλαiω yιατ[ μ6νo ο παππoδE μoυ απoυoιαζει,

αν δεν π6θαινε θα ηταν κι αυτδq εδcb>. <Και πcbg

βρ6θηκεq εδδ:υ <Nα oαg εiδε η yιαyια μoυ απ6

τo μπαλκδνι και αυτη μ' 6oτειλε να σαζ δcι>' Toν

1αιδ6ψαμε 6λoι και του δriloαμε 1αιρετιoμο6q
oτη γιαγι6 τoυ κι 6φυγε.

Φr5γαμε κι εμεig αlτ6 τo φωτογραφεfo και πη-

γαμε να καθiοουμε να πιo6με κd,τι, να π&νε κd,τω

τα φαρμ&κια απ6 τη Θιiμηoη των φiλων πoυ μαζ

6φυγαν και τo περιoτατικ6 τoυ μικρori Περικλη.
<Εycb να δε{τε τι 6παθα'''Σ ψαζ λ6ει o T&κηq.

<Εiyα τη yυνα[κα μoυ Kαι τα παιδια μου πoυ καθε

τδoo μoυ 6λεyαν πρ6oεyε, μην ξεyαoειζ να παζ στη

Nαoυoα yια τη φαlτoyραφ[α, τcbρα byιναν και τα
εyyδνια, παππoδ να μην ξεψd.oειq να παζ oτην Ελ-
λαδα, oτη Nαoυoα oτην παρbα σoυ, Kι αν δεν txειE
yρηματα, ξ6ρειq παππoδ, ε[παμε μεταξδ μαζ να σε

βoηθηooυμε oπαζoνταζ τoυζ κoυμπαραδεζ μαζ.."
Tι να oαq πω, oυνεy{ζει o TακηE, τo τι 6yινε δε

λt;yεται, μαg 6καναν 6λoυ9 να κλαiμε, και μαλιmα
o bναq με παρακd'λεoε νατoν παρω μαζi μου oτην

Ε)λαδα να δει τι πρdyμα εiναι αυτoi oι φiλoι μoυ
πoυ παντατoυq μιλδ yι' αυτoδg...>

<Trbρα τι yiνεται με τo επ6μενο ραντεβοδ;> O

Θωμ&g τo βρηκε, ((να τo oρiooυμε oε πενταετiαy.

<Βρε Θωμd' yια τ6τoια εiμαoτε; 'oπoιog θα με{-

νει, αν θα μεiνει, θατρ6μει το πηyοδνι τoυ, δεν θα

ακoδει καλα, η 6ραoη μειωμ6νη, τα π6δια του δεν

θα τoν κρατo{lν' θα φοραει πd"μπερg λδyω ακρα-

τειαζ και να παει να oτηθεi μπρooτα mιE κεν6q

καρbκλεE; Κρδo πραyμα. Δεν κλεfνoυμε ραντεβoδ

με τoν Αyιo Π6τρo, αυτ6 ε[ναι πιo o{yoυρo.''>

Eλπιδoφ6ρα και 1αρoιiμεvo τo ξεκiνημα τηζ

ιoτoρiαg των φωτoγραφιιilν, Θλιβερ6 και μακd-

βριο τo τ6λo9 τηg. Aυτη εiναι η ζωη και δε γiνεται
αλλιιilq. .. ΕEναι θd.λαooα και κδμα 6πoυ τρ6yoυν

με oρμη...

Y.Γ. o T&κηg δεν θα ξαναπdρει το αερoπλ&νo

με ειoιτηριo μετ' επιoτρoφηq. Λiγoυq μηνεg μετ&
τη φωτoγραφiα τoυ 2004 Εβγα}"ε ειοιτηριo y"ωpiq

επιoτρoφη, με πιλ6τo τoν αρ1dγγελo Γαβρηλ'..
Πηγε να oυναντηοει τα d,λλα παιδιd, τηg παρ6αq

πoυ 6φυγαν πpιν απ' αυτ6νγιανατραγoυδηooυν
τo αγαπημ6νo τoυ τραγo6δι <αν παρηλθoν oι

1ρ6νoι εκεfνoι...>>
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ΚrPlAKoΣ 
^AZAPIΔHΣΠΑΝEΛΛHΝ MAPAΘΩΝoΔPoMoΣ

EK NAoYΣHΣ

Kερνofoε απooτ&oειq, ξεφfλλιζε 1ιλι6μετρα,
βαθειd δρoμ6α9 oτα αρ1εiα και στιg φωτoγραφiεq
τoυ, iδρωναν τα βλ6μματd τoυ, ακorioνταv αντo-

169 oτoυq γυπoυc,τη g καρδιd, g, πΕ'lτε τα δdμυλα
τoυ αρlστεροri 1εριof , πanε θτη κρd,τηoε τo πα-
νελληνιo ρεκ6ρ μαραθωνioυ δρ6μoυ, Mπρd,νoλεT

ξ1r}"tαc,, 2 ωρεg 20'|5'' , πoυ τoν <θριdμβευoε>
oτιg 5. \2.1911 .

Πoλλoi ρυθμοi, πcJ'λ"t'q oι αρχιτεκτoνικ69 τoυ
Kυριd,κoυ Λαζαρiδη. Xιλιdδε6 πρoπoνηoειq,

με εκατoντdδεg αγcΙlνεg, πoντιακηg καταγωγηq,

γεwημ6νog oτη Ndoυoατo 1954 απ6 Mεooβoυ-
νιcilτεg γoνεig -τo Mεo6βoυνo, 6να παν6μoρφo
αγωνιoτικ6 1ωρι6 οτα 80Ο μ6τρα υψ6μετρo τoυ
Δημoυ Bερμioυ στoυζ καιρoιig μαζ, με τουg 280
δoλoφoνηθ tντεc, απ6 τoυζ γερμανοtig oτo B' Πα-
γκ6oμιo π6λεμo.

Aνταμciloαμε μεoημ6ρι με τoν Kυριd,κo στo
Kι6oκι, παλαι6τερα oυναντηθηκαμε κd,πoιεq

φoρ6ζ oτην Aθηνα, κοiταζα τα <βηματα)) τoυ
βλ6μματ6q τoυ, τo <κd,θιoμα> τoυ δρομ6α και
πραγματικd, -ωo&ν να- dκoυγα oλ6γυρα γοερd
τη μουoικη τoυ Bαγγ6\ Παπαθαναoioυ <Chari-
ots of fire>. o ηλιog ζ6οταινε τα λεγ6μενα τoυ,
τα παραπovα τoυ, dνoιξη εi1ε ο κ&μπog κd,τω,
απλιilνoνταν ωq λiμνη, 6λαμπαν 6λα μεg oτιq αιi-
ρεg, αρωμdτιζε η ζωη, μνημεg ζωvτdνευαν πε-
ρiεργα διεκδικcbνταq 1rbρo και 1ρ6νo, ωζ αρχαι-
ολoγικη oκαπdνη η μνημη, oτο oτiβo τα λ6για
μαq, rbριμoι πλ6oν, εικονiζαμε ,1ρ6νια, αγιbνεg,
νiκεg, tπαΘχα, τιψ6c,... Aρfoαμε να oμιλo6με
για <dργα και ημ6ρεq)) τoυ Kυριd,κoυ Λαζαρiδη,
ρ6κoρντμαν oτo μαραθιΙlvιo δρ6μo τo L977, aρι-
στo στηv τεγvικη, καλ6 oτην τακτικη, πρ6oφατα

Toυ Hλiα Tof1ου

τιμηθ6ντα oτo <Δρ6μo Θυoiαg> oτη N6oυoα.

<iHμoυν επiμων, επεδiωκα τιg νiκεg oτoυg αγcil-
νεg, ταγμ6νo9 ημoυν στoυζ δρ6μoυq, καιγ6μουν
και απ6 τιc,oταμεq αναγεwι6μουν, δεν εiγα oτη-
ριξη, δεν υπηρ1αν υπoδομ69, εiγα αξiα'..>. Φω-
τoγρfφιζα τα oεν&ρια τoυ, 6μπαινα ωg'Eλλην αρ-

1αiοq oτιg μαραθωνoδρομiεg τoυ Λαζαρiδη, απο-
θανdτιζα τα κ6ρδη και τιζ hμι6g του oτo βio!

<Tελειιbνουμε τo γυμνd,oιo N&oυoαq ακoλου-
θιilνταg τoν κλ&δo κλωoτoδφαντoυργiαg στη
o1ολη κλωoτικηq υφαντικηq πλεκτικηg (ΣΚYΠ)
Πειραιd,, φεfγουμε Αγγλiα για δ6ο 1ρ6νια τo
Ι975, γtα μεταπτDχιακ6g oπουδ69 oτoν κλ&δo,
στo τtανεττLoτημιo τoυ Mπ6λντoν, ενσωματoν6-

μαστε oτην oμ6δα oτiβoυ τoυ Mπ6λvτoν, αγω-
νισμα o μαραθιilvιoζ, πρoπoνητηζ o Pον Xιλ (νι
κητηg πανευρωπαΤκιilν αγrilνων στην Αθηνα τo
Ι969)' τρ61oυμε oτo μαραθιbvιo τoυ MπρdvολεT,
Aγγλiα, τερματiζουμε δεriτερoι, με πανελξνιo
ρεκ6ρ 2.20'|5', πoυ καταρρiφθηκε μετd, απ6 5

1ρ6νια απ6 τoν Ko6oη 2.L4'30'' ,1980)...
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...Mε τoν Θε6φιλo Διd,φα, γυμναoτη oτo Λ&π-

πειo Γυμνd,oιo, καλ& να εiναι, κατεβαiναμε για
πρoπoνηoειg δr5ο φορ6ζ την εβδoμ6δα oτo oτ&-

διo τηq N&oυoαq, παρ6τρυνε, χρoνομετρoιioε, 3

6τη oτο 1\αππειo,3 oτo Γυμνd,oιo Bαλο'αμiδη,

τ6τε τελoιiνταν στη N6oυoα τα ZAΦEΙPAKEΙA,
τα KΩNΣTΑNTΙNΙΔEΙA, oι αθλητικof τηg oriλ-

λoγoι ΠYPΣoΣ, ZAΦEΙΡAKΗΣ, Φ.A.Σ. NAOY-
ΣA, με τον ΠYPΣO L\, 2" Λυκεioυ, απoρρoφη-

θηκε απ6 τον Φ.A.Σ. NAOYΣA κι 6κτoτε ανηκα

o' αυτ6ν. oι γυμναοιακoi αγiilνεg κoρ6φωναν τo

ενδιαφ6ρoν των αθλ;r1τιilν και τηg φiλαθ\ζ Nd-
oυσαζ, τo 1'963 δε η N&oυo α εiγε και δtio τοπικ69

πoδοoφαιρικ69 oμd,δεζ, τoν <ΠαναoυoαTκ6> και
τη <N&oυoα)), με τη διdλυoη τoυ <Παναoυoα1-

κori> 6μεινε η <N&ουσα) ωζ η μiα oμdδα oτην

π6λτ1 και oτη B'κατηγoρiα. Στo oτiβο πριbτευαν

o Pακιτζηq, επi κoντιil, o Bαρβαρ6οoq oτα 400,

oτo νoμ6 Ημαθiαg 6παιρνα παντα πριilτεg, δεri-

τερεq νiκεg, Πατρcbναg, Kορδονiδηg π&ντα μ6ο'
oτιg τρι0δεg κι αυτoi, αν0μεoα oε d,ξιoυq Ημαθι-

cilτεg δρoμεig, Καραντουμdνη g, Kυριακiδη€, εv1i1

εyω παντα ηττημ6νo9 oτα 1.500 μ6τρα απ6 τoν

Toακiρη...

...Αγαπor5oα τα 3.000 μ6τρα με φυoικd, εμπ6-

δια (stipl) και δε φανταζ6μουν πoτ6 πωζ o μαρα-
θιilνιoq Θα ηταν το αγιbνιoμα πoυ θα με oδηγoti-

oε... To 1971, Γεωργικη Σ1oλη Θεοoαλονiκηq,
ανcilμαλog δρ6μοq 4.000 μ6τρα εφηβων, 1oζ,

την iδια 1ρoνιd στoυζ πανελληνιoυq αγcbνεq oτo

Kαραioκdκη 4oζ. Aπ6 τo 1'9]3 6ω9 τo 1'975 oτην

Aθηνα, 1916 tωc,197s ξγλiα, εκεi δiνω 36 αγιb-

νεq απooτd,oεων 5-42 μλιoμ6τρων, 4 μαραθcbνι-
oυg λαμβdνoνταζ 20 πρωτεgνiκεq, 12 δεfτερεg,

4 τριτε9... M6λoq τηg εθνικηg ομ&δαq oτfβoυ απ6

τo Τ9]7 6ω9 το 1985... Στo o6νολo 61ω διboει

10Ο αγιbνεg oε πανελληνιoυζ, βαλκανικo6ζ, TΕ(ι-

νευ ρ ωπαiκο6 g αγιilνεg και παγκ6 o μια π ρ ωταΘλη -

ματα, δiνω 60 μαραθιilνιoυζ, o1 50 εκτ6q Eλλd-
δαg...To 1981, iοωqη oπoυδαι6τερη χρoνιd, μoυ,
λαμβ&νω την 7ι θ6oη oτo παγκ6oμιo πρωτfrθ\-

μα oτiβoυ oτη Φλ6ριντα H.Π.Α., oυναγωνιζ6με-
νoq L2 oλυμπιoνiκεq!>

Kε

3og διεθνrjg μαραθι6νιοg Bερμoιjδων, Ιανoυιiριog 1978, Ron ΗilΙ G'B. 7og2'.26:24, Λαξαρiδηg 2og2:26:37
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Πανελλrjνιo πρωτd'θλημα ανωμιiλoυ δρ6μoυ 1979, Bεργiνα Ημαθ[αg, 2og, απoνoμιrj Bαoληg Παπαγεωργ6πoυλo9

λo6δινο9 Kερκ, ο'Eλλην ιπταμενoζ Kερκ, Kερκ
ο 'Eλλην μαραθωνοδρ6μoζ... o τρiτog 'Eλλην

αθλητηq πoυ κατ€1ει ακ6μα δελτio oε ξ6νo oriλ-
λογo (τiτλoζ τιμηζ) μετd τo διdoημo oτιg H.Π.A.
Kυριακiδη (Mαραθcbνιo) και Mπιτ6ρνα oτην
Aυoτραλiα (κoλf μβηoη). '.

Aθλητικ6q, μυθιoτορηματικ6q βiog, o βiοq τoυ
Κυριd,κου Λαζαρiδη. Eπιoτρfφουμε oτην π6λη
ιδρωμ6νoι, κλ6βoντα9 λiγα <κεφdλαια> ακ6μη
απ6 τo μυθιoτ6ρημα τoυ Kερκ... Kατ61ει 5.0Ο0

φωτoγραφiεq δρ6μων, αγcbt ων. 'Exει 6να τdμα:
να τρ6ξει 2.500 1ιλι6μετρα, διαδρoμη απ6 την
Παναγiα Σουμελd, τoυ Π6ντoυ, 6ω9 την Πανα-

γiα Σoυμελd oτην Kαoτανι6 B6ρoιαq. Θυμd,ται
τo 1αμ6 τoυ πατ6ρα τoυ και τη μεγdλη θλiψη του,
πoυ oυν6πεσε με τoυg βαλκανικo1iζ αγcbνεg oτη
Θεooαλονiκη, 45 βαθμoi Kελoiου, τo |978, υπo
πiεoη λαμβdνει μ€ρoζ, t'pγεται' 5oζ και yαpiζει 2

βαθμorig oτην Eλλdδα, πoυ τηg αρκoδν για να
εivαι oτην πριilτη θ6oη. Ξαναφ6ρνει oτη μνημη,
απ6 αυτ6 τoν αγcbνα, τιg παρoτρr1νσειg τoυ αδελ-

φor5 τoυ, Xρηoτoυ Λαζαρiδη και τoυ εφ6ρoυ Ni-
κoυ Σαμαρ&...

To 1988 μαζi με d,λλoυq 4 ειρηνοδρ6μoυ9,

Bαγγ6ληq Καζ6ν, +Eμμανoυηλ Πετρ6πουλoq,
Σπυροq N&κog, Aντcbνηg Nαζ&κηq, καλfπτoυν
3.000 xιλι6μετρα oε \7 ημ6ρεζ, τη διαδρoμη
Aθηνα-M6o1α, τιμor5μενoι απεiρωq κα1 πoικι-
λoτρ6πω9 oε 6λεg τιq π6λει9, oε 6λε9 τιc, γωρεc,,
6ω9 τη M6oxα και την αληoμ6νητη oλυμπιd,δα
EΙPHNΗΣ.

'..Mπαiνει oτην Eλληvικη αoτυνομiα τo 1982,

εκπαιδευτηζ στ1ζ oxoλ6q. Tcbρα υπηρετεi oτην
τουριoτικη αoτυνoμiα τηζ νoτιoανατολικηg Ατ-
τιΦq. .. 'F'yει μια κ6ρη, τηνξγελικη Λαζαρiδου,
τριτoετη στo πανεπιoτημιο, πρωταθλητρια Eλλ6-
δαq απ6 τo 2002-2006 oτo καν6ε-καγιdκ μεγd,-
λων απooτd,οεων, 2\ ετων. Kαλη καρι6ρα τηq
ευ16μαoτε... Δεν 6yεινα μoι&oει;

Kερκ, τιζ ευχαριστiεg μαq!Αθληθηκαμε, λα1α-
νι6oαμε, ιδρrboαμε, oε εi1αμε παρ6α oτoυg oλυ-

μπιακor5q αγιilνεq oτην Kiνα, παρακολoυθιilνταg
τoυg τηλεoπτικ&...μα δixωg να τoυζ ζo6με! 'ooεg

αγκαλι€q θ6λειq απ6 μαg τιc, i:yειc,,6oα oυγ1αρη-
τηρια, τα 6xειc,. Tην αγ&πη μαg MεooβουνιcΙlτη;
Tην 61ει9! 'Eνα παγκ6σμιo μπoυκ€τo κ6κκινων
συγχαρητηρiων; To oτ6λνoυμε... Nα εioαι γερ6ζ
εν υγεiα εoαεi!
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Rock, η μouoικη
rτou αλλαξε ToV κoσμo

του Πfτρου Συμεωνiδη

Στη rock μουoικη ηταν αφιεροlμ6νο το τριημερο
των εκδηλδoεων <Poκ' η μoυoικη που αλλαξε τον
κδoμο>, πoυ πραyματοποιηθηκαν τoν Ιουλιο oτo
δημoτικ6 παρκo. Moυoικη με ειδικα εφ6, αυναυλiα

ρoκ συyκρoτημdτων τηg Νd"oυoαg, προβoλη ταινιcbν

με χ0ρευτικ6 πρ6yραμμα' iκθεoη φωτοyραφ[αq και
δ{oκων βινυλ[ου απδ ιoτορικ6ζ ρoκ ηyοyραφηoειg,
περιε[1ε τo πλoδoιο πρ6yραμμα, πoυ oτηρ[yθηκε
mην εθελoντικη πρooφoρα 6ocον αυμμετεfyαν στιζ
εκδηλcboειq, τιg oπoiεq παρακολoδθηααν πανω απ6
Ι.000 ατoμα. oι παλαι6τεροι θυμηθηκαν, οι νε6-
τεροι yνδρισαν και δλoι μαζi διαoκiδαoαν ακοδ-
yoνταζ και βλtπoνταg κλαoικoδg καλλιτ6yνεζ και
oυyκροτηματα τηζ ρoκ'

oι εκδηλcbαειg διoρyανδθηκαν απ6 τoν Δημo
Nd'oυoαE Kαι τo ΔHΙΙoΝ με oκoπδ τα ξooδα απ'
αυτ6q να ενιoyilooυν τo 6ρyo του Κtντρoυ αΠρδ-
oβαoη> oτoν αyδνα κατα των ναρκωτικcbν. 'Hταν

η oυν6yεια τηq ανd'λoyηg εκδηλωoηg η οπο{α iyινε
τoν Ιοδλιο του 2007 με το παρτυ- αφιiρωμα στo συ-
yκρ6τημα των Βeαtles ("Wth α Little help frοm my friends'').

Αρyικα, η ιδ6α ηταν να y[νει μια μεyd"λη oυναυλ[α-αφι6ρωμα oτα Pοκ oυyκρoτηματα τηg Nαoυoαg,
tα παλαι6τερα και τα ν6α' απ6 τη δεκαετ{α του '60 μ6χρι oημερα' oι πρcbτεg oυζητηoειq Kαι oι επαφlq
με τα μiλη των συyκρoτηματcον ξεκ[νηoαν απ6 τιq αρχ6q του yρδνoυ. oι δυoκoλ[εE ηταν πoλλ69, κυρiωq

με τα συyκρoτηματα των δεκαετιcbν τoυ '60 και '70 6πoη oι Wctors, οι Stαrs και oι νε6τερoi τoυq Fly-
ing Pigs. Αλλωoτε, μετα απ6 πoλλα yρ6νια ηταν δδoκoλo να ξαναoυναντηθoδν τα μ6λη των groups.
oι Stαrs, αν Ιcαι το ηθελαν δεν 6λαβαν μbρog oτη oυναυλ[α, εξαιτiαg ανειλημμ6νων υπoχρεcboεαlν.
kλικd", δηλωoαν παρcbν τlooερα oυyκροτηματα: "Second Presence'', "Βαd Versiοn'',"Drιιnkαrt''
και "ΕraptιιS'', και η εκδηλωoη "Rοck in Cοncert'' πραyματοπoιηθηκε τo βραδυ του Σαββατου ]9
Ιoυλlου, mo θερινδ Δημοτικδ Θ6ατρo.

Eπηρ6αoε η ρoκ μoυoικη τ1ζ κoινωνικ69 εξε- 6κφραοη των ν6ων oε κdθε γωνι6 τoυ πλανητη'
}νiξειg, ηταν επανασταση, α)λαξε τoν κ6oμo; Ei- Σημερα, oxεδ6ν μιo6 αιcilνα μετd,, η ρoκ παραμ6-
ναι χαρακτηριoτικ& ερωτηματα πoυ oυνοδεfoυν νει δημoφιληq μαζi με τoυζ μ6θoυq πoυ τη γ6wη-
αυτ6 τo εiδog μoυoικηq τo oπoiο γεwηθηκε ξαφ- oαν αλλ6 και πηγη 6μπνευoηg και καλλιτεχvικηζ
νικd, και κατfrφερε oε διdoτημα λiγων 1ρ6νων fκφραoηg.
- μtαζ δεκαετiαg περiπoυ - να γiνει η μουoικη H αληθεια εiναι 6τι η επαναoταση τoυ ρoκ,
36
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"Bad Version" (Φ. Nταβ6ραg, M. Moρoβιι1,νvη, Π. Σιλιγxodναg, Στ. Ζ6'ψπαE, Αρ. Trjπog)

γεwηθηκε χωρiζ μανιφ6στo, χωρiζ διακηρr5ξειg

για καταπιεσμ6νουζ και κατατρεγμfνoυζ, χω-
ρiq προλετ&ριoυg η αδικημ6νoυ9. Αυτη λoιπ6ν

η πρcilτη αοτικη επανd,oταoη ξεκiνηoε απλd,, με
την κτικη κiνηoη των γοφcbν τoυ'Eλβιg Πρi-

oλεT. B6βαια, o iδιoq δεν εi1ε oκoπ6 κdτι τ€τoιo.
'Ηταν μια απλη κiνηoη, oτα μ6oα τηg δεκαετiαg
τoυ '50, πoυ 6μελλε να oπ&oει τα δεoμ& τηζ μα-
κρο1ρ6νια9 καταπiεoηg, τoυ καθωoπρεπιομοf
κα1 των ταμπo6. Σαν απ6 μηχανηg θε6g 6δωoε

σχημα και μoρφη στα ερω-
τηματα μιαg γενιd,g, πoυ λiγα

xρ6νια αργ6τερα δημιoriρ-

γησε τo δικ6 τηq μανιφ6oτo,
τo oπoio oυνoψiζεται στη

φραση <Θι1λουμε τον κ6oμo
καt τoν θ6λουμε τιbρα>! o
χ0ρ6ζ, τα oυρλιαμ6", τα φι-
λιd, η ftνοδoq τηq αδρεναλi-
vηg, τα μαλλι6 πoυ d,ρ1ιζαν
vα μεγαλιbνoυν και 6να9 πα-

ρdξενog η1oq κιθdραg ηταν
τα 6πλα τηg επαν&oτασηζ.

Η oυμφιλiωoη μεταξ6
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λευκιΙlν και μιαfρων liταv το προτιl K()1\l(r)V1Κ{j

απoτ€λεoμα που €ιρερε α1 δεκιrετiα τι)'ι) '5[-) τιr

Roοk & RoΙ1 oτοιlq νεαρlρi1q ιικροιrτfq. lτl ιiποiιl
εiyυsl πια κoιv& εiδωλιr xοlρiι, Vα T{Ι διιrκρiι'οliγ
απ6 τo χρCΙ)μα του δl;ρμιατo 

'c," 
"'Κrι'θιbq τrι ιΙη'lhw

'n'blues oτητ' αρxη, η pop-gοS!}el ατη oι'''ι;1:χι:ι'rι'

και η soul τελικcilq iyιν,αι, μr'sιloιι'α t)ιril1'ιιι'τr'o' αν'ι-ι-

yνcορ[oιμα oε ολδlcληρη τη ychρα, τrl κiιι1lιcl' 1'ια

τα πoλιτικα δικαιcilματιx 1ιε:τατιlπ[crτηκε cιπδ τηι,'

τακτικη τoιl μποlkοτιiζ oτlg δmδηλ'rilαειζ n:αι tιι;τt'x

την εξiyερoη>, περιypαφει χα'ρα1{τηρ1.στllciι τιl
κλiμα τηq επο1ηq ο Charlie Gillett οτο βιβλiιl τιlιr
<ο iχoq τηs π6λη9>.

H ofγκρoυση τoυ πα"2"ιοil !"ιε τι) γfηl γitlι:'ιιιι
εμφανηq oτην ταιviα η <ζοliγκ},.ο: τclll lιιιιlριlπi-
νακα)) κα1 τo τραγοfδι "Rοcl< arοιllld the cloι:k''
τoυ Mπιλ XdλεΤ (1954) μια απ6 τι{ πμrrbτεg <ιαη-

μαfεq> τηq επανfoτασηζ των ι'fιυv. E,iι,αι π)'"6ι:ι'

φανερ6 6τι κ&τι αλλdζει οτον κιiομιιl' 'ΓΟ κrιτι:_

oτημ6νo τηq επo1ηq αναζητd λ6γουq r\υοπιoriαg

για να εκφρ&oει μ,ε τη oειρf, τO1] τll διrιμιιr1lτtlρiα

o' αυτ6 τo ν6o κoινωνικιi κiνl1μα. Yποπτηρi(ι:i
6τι τα rοck 'n' roll τραγιniδrα. ηταv ιlπερβολικιi
oεξoυαλικ& η pδαiα, 6τι με τη οτ6oτ1 τOυζ αιι(ρι-

oβητοr5oαν την εξουoiα και 6τι οι τραγοtlδιοτfq

ηταν η ακο6γονταν 6CΙν μαilροι.

Στο τf}"οq τηG δεκαετiαg τoυ '50 αυτ69 oι αντι-
δριiοεlc κ6πι;.ααν ιiπcοg και oι ρυθμoi τoυ rock
& rιl1l ποιl παρα1cΙlρησε τη oκυτd,λη oτo <<παιδi

τO'ι})), τ1l ροκ. }Τ αντιπαρd,θεoη πλ6ον δεν περιο-

ρiζε:ται μιιivο οτην συμπεριφoρd,, την αιoθητικη η
τl1ν εμφαrltοη, αλλα εiναι πιo απoφασιστικη και
ουvε:ιδητοπclιηιιfνη' Ι{ διαμdμ των γενεcbν δεν
ixι;ι r,α κdνει με τινfιτζερ και ι1να διαφoρετικ6
τρ6πιl ζωηq. ουμπερκρoρfrg η με τo να ακofν 6,τι
τO1lζ α"ρfσει 1ωρiq να διακρiνoυν τo xρcbμα τoυ

καλλιτ6pη. Στη δεκα-
ετiα τoυ '60 η διαμd,μ
εξoυoiαg-ν6ων αφoρd
πoλιτικ69 θι1oειg, φυλε-
τικfq διαφoρ6q, ανθρcil-
πtνα δικαιcbματα. To
oημαντικ6τερo εiναι 6τι

η ρoκ γiνεται τo υπ6βα-
θρο (η μoυoικη επiν-
δυοη) των κotνωγικιilν
εξεγ6ρoεων τηg επo1ηq'

Στιg φοιτητικ69 εξε-

γ6ρoει9 τoυ πανεπtστη-

μioυ στo Mπ6ρκλεT,
oτιg μεγ6λεE διαδηλcb-
σειζ για τον π6λεμo του
Bιετνdμ, οτον Mdη τoυ
'68, τα oπofα απoτε-
λoriν oημαvτικd, ιστo-

ρικd, γεγoν6τα τoυ 20ou
απιj τα παλαι6τερα oυγxρoτηματα τη< πciληg π(}l] επ(i-γα.ιτ1-,γι\f[)ηπε μετιi cιπ6 25 xρ6-
νια, ειδιxd, για τη oυr,αυλicι.
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αιd)να, εξdφραζαν τα
αιτηματα για την αυτo-
διdθεoη των λαιbν, τηι,
ειρηνr1, την αγd,πl1, τη
δημoκρατiα, την πληρη
ελευθερiα, τη oεξoυα_
λικη απελειlθ6ρωo11, τα
vαρκωτικd,, την d.ρνη-
oη oτρdτευοηg.

o Tζ6ε Mακ Nτ6-
ναλντ με τoυζ Cοuntry
Joe & The Fish καυτ1l-

ριd,ζει τoν π6λεμο του
Bιετv6μ oτο τραγοιiδι
<ΑιoθανoμαΙ σαν ετoι-

μoθανατοg)) στουζ oτi- -Ξ;'

χoυζ <<.'. o θεiοg Σα.trι

yρειαζεται παλι τη βο-"Ε'uptιιs" 11' { )ι"ιir'ιirl'_'ιl Κ'

ηθεια oαg, 6yει μπλtξει
oε 6να βρcΙlμικο παιyν{δι υκε[ κα"τιιl cτ.rο liι.t.ι'ι'ι;'1 ι..'
Αφηoτε τα βιβλiα και τoακtberτι; i;ι'ιι ιilιi.ι;.'. ['ι,;ιι
πoλεμαμε;'..'Ελα Γoυδλ Σ'τ1ltτ, p\ι. κ'ιi'(}ιltτΓι,;t,t,ι''

καθ6λου, yιατ{ μπορεi να βyουν κυ"),α ιρ1i{ι,'l\l, '|! 
: l ι )

λδνταq oτον oτρατδ τα εμyαλε{α τι1-; δι'lιlλι;ui'"'.
Εμπρ6q πατερd'δε-c μην τo oκiψτεr;ct;, σ'τι;i}"ιι: :,sι,u'

yιoυζ σαζ yια να ε;[oτε οι πρti.lrιtι υ7'./l )'t;!'L\rI r\'l" 1τι)ι)

θα παραλαβετε κατ' οiκt,ν rιl πιιιδi 0ι/;- ιr!;('(ι ι'ι;
φ6ρετροι.

oι RοlΙing stοnes }pαφιlυr, rr'ιiμlti; ι{l-ξiiiliι, ι'ιΙ_
νεiδηoηg <Αg πιοδ1ιε oτr1ν ιiyε;iιl' ι5ιj,'ιl1' ,jilιlλt':{iιlι,ι,
oκλη ρ α, 6 ocυν y εννη θη καν τσ.'tLε t ν Ο l.'' .1 \ σ' Ι\!: Ι l) ι i ) i.,

με την προoφορα τoυ Ιζσ"ι α|' πρ(){Γι;ιiχli()ιlil1ιε')'!ιr τ|l

yυναlκα και τα παιδια
τoυ... ΑE αναλοy ιoτοιitrιε
τoυζ περιφρονημ{νου;.
ΑE πιοδμε yια το αλατι
τηζ yηζ. Αq ιlκεψτclilμε
τoυζ ταπεινουq oτην κα-
ταyαlyη>.

Tο κiνημα μεγαλιi-
νει. Πoλλoi εiναι oι
μoυσlκοi πoυ θ6}'ουν
να κd,νoυι, τα τραγοf-
δια τουg odoυντρακ τηE
επανd,στασηg <lτα τ6λη
τηq δεκαετiαg του '6Ο,

Φ

#*;;;;

λ,{ ι, ι. ι rπι i;ιο ι l λο-c, N4.'Ιοιρoγ ιιiννη g).

::λ ''ΞΞ."!.:..x Ξ:.'.: "E
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6ταν η ροκ διαδραματiζει πρωταγωγιoτικ6 ρ6λ,ο
οτηv παγκ6oμια κoιν6τητα. Προτd,ooει τα oτηθη
τηζ στιζ διαμαρτυρiεt (τηζ γενι&g των λoυλου-
διιilν> εναντioν τoυ καταστρoφικοr1 πoλι1μoυ oτο
Bιετνd,μ. Αφυπviζει oυνειδηoειζ Kαι οδηγε[ oε

αδιθξoδο συντηρητtκ6g κυβερνησε1ζ σε 6λο τον
κ6oμo με oυνθηματα 6πωq <κ&ντε 6ρωτα, 6γιπ6-
λεμo>, <φανταoiα oτην εξουoiα>. Ωoτ6oo, η ρoκ
πηρε αποoτdoειg απo τo ζητημα τoυ ψυ1ροr5 πo-
λθμoυ και επηρ6αoε ν6α επαναστατικd, oxηματα
πoυ απoζητοιiοαν την πολιτικη και oικονομικη
ιο6τητα, την κοινωνικη απελευθθρωoη. Στdθηκε

μακριft και π6ρα απ6 τιg απoικιoκρατικfq λογικθg
τηq δυτικηq Eυριilπηg και τα oκληρd καθεoτcΙlτα

τoυ ανατολικοri μπλoκ.

H ρoκ επανd,oταoη παρ6μεινε αδ6oμευτη, ρo-

μαντικη. Διfδιδε τιq ανθρc[lπινεq αξtεq τηg ειρη-
νηζ, τηζ αγdπηq, τηq φιλiαq, του 6ρωτα και δι-
εκδικofoε την κo1νωνιΦ δικαιooιiνη απι1ναντι

oτο πoλιτικo status πoυ εδραιcilθηκε μετd τo β'
παγκ6oμιo π6λεμο.'Hταv 6μπvευoη και fναυoμα

γ1α τoυζ αγrbνεq τηg γενιd,g του '60 και με τιg ν6εq

ιδ6εq πoυ αντιπρoοcilπευε, ηρθε οε or1γκριlυσ11 με
την εξουoiα και τo κατεoτημθνο. Xαρακτηριστι_
κ6 παρftδειγμα εiναι τo oυγκρ6τ1]μα των DoοrS,
που με τoυg oτi1oυq τoυ Jim Mοrisοn, μπορεi να
θεωρηθεi ωg κriριοq εκφραoτηq του πoλιτικοf

Jimmv Ηendrix

ροκ.

o μη1ανιoμδξ τηζ εξουoiαg φoβιαμ6νoζ |"ιπρo-
oτd oτo μεγdλo κoινωνικ6 κiνημα που απλcbνo-

νταν σε δfoη και ανατoλη αρfζει τα 1τυπημα-
τα κd,τω απ6 τη μ6oη.Ξυλoδαρμοi, φυλακ[οειg,
διo16τευoη ναρκωτικcbν εiναι μερικd, απ6 τα
μ6oα πoυ χρησιμoπoιεi. Δεν κατορθcilvει 6μωq να
οταματηοει τo ν6o κfμα, 6πωq oτην περiπτωoη
απoκλειoμοti των δρ6μωv που oδηγοfoαν oτo
Woοdstοck τo καλοκαiρι του '69, 6πoυ κατ&φε-

ραν να φτ&οoυν 5Ο0.000 dτoμα ακoriγονταg για
τρειg ημ6ρε9 τραγοfδια αφιερωμ.6να οτην αγdπη
και τηv ειρηνη απ6 οτ1μαντικοrig μουoικοιig τηq

ροκ (Jimmy Ηendrix, Who, Jaan Βaez, Ritοhie
Ηavens, Carlοs
Santana, Jeffersοn
Αirplane κ.ft.)

Δυoτυχcbζ,
αυτ6 τo οπdνιo
κεφ&λαιο πoυ δι-
6θετε η ροκ δεr,

&ντεξε για πoλ6.
Η εioοδoq στoυζ
κ6λπου9 τηζ αν-
θριilπων πoυ με
ακραiεg ιδεoλoγi-
εq oτ61ευαν οτo
κ6ρδο9, 6φεραv
την αρxη τoυ τ6-

λουg τoυ ρoκ κι-
νfματog, τo |970'
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Η υπερβολικη ευαιοθl1oiα και ο
εθιoμ69 στα VαρKωτικα οδη".,εi
πρ6ωρα oτo θd'l,ατο τor' Jinrrrlie
Hendrix, την Janis Jοp1irr. τoι,
Jim Mοrison.

και επαt,αoτατικd.. H 6vτovη:
εμπoρευματοποiηoη με τη βι-
oμη1ανiα η oποiα οτηθηκε για
\/α εκμεταλλευτεi το μfθο τηq

ρoκ αλλoiωσε τα oτοιxεiα πoυ
τη γθwηoαν, 6;'ιωq, δεν 6παψε
\/α τη διατηρεi ζωντανr1 ωζ τιζ
μ€ρεg μαq.

Σπoυδαiα oυγκροτηματα Kαι
καλλιτ6γvεζ επηρεασμ6νοι απ6
τα μovοπdτια πoυ ftvοιξε η επανdοταoτ'1 του '6Ο,
ουνδυdζoνταg τo ταλθvτο τoυg με την τεyyολογiα
στην ηχoγρdφηoη και τ1lν παραγωγη τραγoυδιιilν
(Pink Flοyd, Who, Deep Purple, Εric Clapton,
Bruce Springsteen, Dire Straits, Genesis, ΙJ2 κ.d.)
μαq πρ6oφεραν μεγfλεg oτιγμ6q ερμηνειiοvταq
αριστoυ ργη ματικd εκατovτ&,δεg τραγο ιiδια τo1)ζ.
Ακ6μη, δεv 6λειψαν oηpιαvτικd, ;-ιουoικd γεγοvιi-
τα, 6πoυ η ρoκ γιν6ταν t1 αιτiα κοινωι,ικηζ ειl-
αιοθτ1τιlπoiησllζ για τα μεγdλα προβληματ(Ι τηζ
επο1ηg. 'oπωg oι ουvαυλiεg:
LΙvE ΑΙD για τηv πεiνα oτηv
Αφρικη, για τllν απελευθ6ρω-
ση του N6λοoν Mαντfλα, για
την φτcil1εια στον τρiτo κ6ομο,
την προσταoiα του περιβ6λλο-
vτOζ'

Bfβαιο εiναι 6τι η ρoκ επη-

ρ€αοε και επηρεfrοτηκε απo
τα γεγoν6τα τηg δεκαετiαg του
'60' Aλλαξε τιg oιlvηθειεζ, τoν
τρ6πο συμπεριφoρdg και οκ6_

ψηg. Δημιotiργηο'ε ν6ε9 ταοειg
oτην τθ1νη, στην αιοθητικη,
oτη μ6δα. Πρd,γμιατι η ροκ 6λ-
λαξε τoν κ6oμο!

'Ιοωg, γιατi γεwηθ'ι1κε και
εξελi1θηκε 6ταν oυν6βηοαν

The Beatles
ιοτoρικ6q αλλαγfq oε κdθε γωνι6 τoυ πλανητη.
'Ιoωg, γιατi αυτo{ πoυ τη δημιοliργηoαν €γιναν
εiδωλα και μriθιlι μιαg γενιdg πoυ ηθελε να ζει
ελε6θερα, να α.πολαμβdνει τη ζωη 1ωρiq φραγ-
μο{lg και διακρioειg. Και εiναι αυτ6 το dρωμα
τηg αλλαγηζ, τηζ εξfγεροηg, τηq επανdoτασηζ
πoυ vιιbθειc, παντα φρ6oκο κdθε φορd, πoυ την
ακorig.

H ροκ εκτ6q απ6 μουoικη 6κφραοη ηταv και
παραμι6vει oτftοη ζωηq

Pink Flοvd
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Aπ6 τιE επδιiοει5 τηg Πολιτι υτιuηE Eταιqε(αE NιiOυσαE

εΥΣl}θ1οΥ l- xΟYΓΙsNAκ*

ΙΣTοΡΙΑ
ΤΙ{Σ ΙΙΟλEΩΣ iγΑΟYΣΙΙΣ
Αμ* Tθ' 

'4Ρ}:εΗ 
ΗExpl ΤsΞ 6AΤΑffοΦBΣ ΤοΥ lt:l

i{ΑTΑ nη*E(aoτοΦ εxιaιΑΣΜΑ n. ΙΛAΤΑPlδΦγ]

Ι'|jfroΣξ

:(t0rllε ΣγΛirr01 ΔποoΦlΙοg ξΑoΥΣr,

ΦErΣΑiiοΝΙ{ε i99}

o επ( π6ντε τετραετ(εg δημαρ1οg Nd,oυoαg, τ6ωg

περιφερειd,ρ1ηg Δυτιxηg Mαxεδoν(αg xαι ιδqυτιx6
oτdλε1og τηE E.ΑΡ. χαι τoυ ΣYNΑΣΠΙΣMOY,
μιλdει για τηγ τoπιxη αυτoδιo(xηση, τηγ Aριoτερι1,
χαι φυσιχι1 για τη Ndoυoα, "Lα oρd,ματα χαι τα
dgγα τoυ. Περιγριiφει τη γγωQιμ(α τoυ με τoγ M(xη
Θεoδωρdxη, τον Λεων(δα Κιiρxo, γ''6". γ'αι ανιoτoqε(
τα 1ρ6νια τηgν"ατoγηζ, τoυ εμφυλ(oυ, τηg 1ofνταg xαι
τηζ μεταπoλ(τευoηg. M(α ιδιαιτdρωg ενδιαφdρoυoα
αφηγηση που φωτζει πoλλdg ππυγd4 τηg otjγ1ρονηg

ιoτoq6αE τηζ Ndουoαg αλλιi χαι τηζ Eλλι1δαg

γενιx6τερα.

ΔΙAΘEΣ}L ΠoλιτιατιuηEταιqε(α Nιioυοαg
Δη μoτιxη βιβλιοθηπη τη)τ. 23320 24t02

AλdξαγδQoE Oιχονdμoυ τη}". 23320 29380

Aπoοτ6λλoγται χαι με αγτιχαταβoλη
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