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Σημεiιυμα Tηs Σσvταξηg
Mε Θ6ματα πoικiλα και ενδιαφ6ροντα 6πωq

παντα φτdνει κι αυτην τη φoρd, τo περιoδικ6 μαζ
στα χ6ρια oαg, oυμπληρcilνoνταg 33 ουναπτd
6τη διαρκorig κυκλoφoρiαg. Aνdμεod τoυζ μια
ενδιαφθρoυσα μελ6τη γ1α την εγκατd,oταoη
των πρoσφ6γων oτο Pοδo1cilρι του Bερμiου,

η παρoυoiαoη εν6q <ξε1αoμ6νoυ) κoινωνtκo-
πoλιτιοτικoti oυλλ6γoυ του μεooπoλ6μoυ,
ιξνα επiκαιρo θ6μα με τιζ διdφορεg μoρφfg
ανακιiκλωoηζ και β6βαια η δεriτερη oυν61εια
των διηγηoεων για την δολοφoνiα τωνi\ρα κ
Miγκα cτoν Mακεδoνικ6 αγcilνα. Eλπiζoυμε να
oαg κρατηooυν καλη oυντροφιd.

Για μια ακ6μη φορd κdνουμε 6κκληση γtα
τακτoπoiηoη των oυνδρoμιilν oαg, γιατi θα
αναγκαστoriμε να oταματηooυμε την απooτoλη
των επ6μενων τευ1cbν τoυ περιoδικοri απ6 τoν
Ιανουdριo τoυ ν6oυ dτουq. Eπioηg περιμ6νoυμε
τιg oυνεργαoiεζ σαg σε oπoιοδηποτε θ6μα

νoμfζετε 6τι θα ενδιθφερε τoυζ αναγvrboτεg

μαζ.
T6λo9, για να δεiτε τα ψηφιοποιημ6να

τεriμ τoυ περιoδικοri μαq πoυ ψηφιoπoiηoε η
Δημ6oια Bιβλιoθηκη B6ρoιαq, επιoκεφτεiτε
την ιoτοoελiδα τηg Πoλιτιoτικηg Εταιρεiαg
oτη διεf θυνoη http : //pοlitistikietaireianaous sas.

b1ogspot.cοm/
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Πλo0olo oε εκδηλιiloεlE δlαφoρωv εlδΦv κl αυτo τo καλoκαΙρι, πoιJ oημαδε0τηκε oyt τoαo
απo τηv παρoυoiα τωv oυvηΘtoμtvωv εκδηλιiloεωv με θiατρα, μoυotκtq καl yoρoOg (oyl πω9
tλεlψαv κι αιJτα, κaθε aλλo, παρa τηv αδυvαμΙα δtoργαvωoηE, μετα απo τooα yρovlα oυvεyo1g
παρoυoΙαg, τoυ Φεoτιβdl CloFF- Πυρoo0.''), αλλα απo <διεθvεΙ9> εκδηλιbσεtζ KαιπρωτoβoυλΙε9
πoυ εyoυv vα καvoυv με τηV περloyη μαζ Kαt oυvτελo1v oτηv πρoβoλη τηE oτo δtεΘvtg oτερtωμα.
Kαt κovτα σ' αιJτα KαΙ oι πρωτoβoυλΙεg πoυ αvαπτ1yΘηKαV τα τελευταΙα yρovια με τo Καλoκαlρlvo
Mαθηματικo ΣyoλεΙo KαtTα oεμlvαρtα MαΘηματtκηg Λoγoτεyviαg πoυ διoργαvιiLvεt o oυλλoγo9
κΘαληg και φΙλoι> oτov Aγlo Νικoλαo'

Η2η Θερινη Περιφερειακη Σιiνοδοq
του EυρωπαΙκο6 Kοινoβoυλioυ |{fων
Ελλιiδοg φιλοξενηθηκε στη ι{f oυσα.

H 2η Θερινη Περιφερεtα"κη Σδνοδ0ζ τOυ

Ε υ ρ οl π α|κ ο ι1 Κo ιν o β ο υ λ [ o υ ΙιΙ t cυ ν Ε ) 
" 
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φιλο '(ενηθηκε στη Λ{αουoα. Στη Σδνοδο ελαβαν

μiροq περιoo6τερol απ6 ]00 νiοt απ6 ]7
ευραlπα|κig yρρεq (Αλβανiα, Ελλαδα, Κδπροq,
Tbυ ρ κ[α' Ιτα'λ[ α, Σ oυ η δ i α"' Φ ιν )'αν δ [ α, Γ ε ω ρ.7 { α,

Γε ρ trι α'ν [α' o λλαν δ [α, Π ο λcυν [α, Ε oθ ον [α.'

Β6λyιο, Αυoτρ[α' oυκραν[α, Ιρλα'νδ[α, Γαλλiα).
ot oυμμετ6yoντεq yωρ[oτηκ0'ν σε ομαδεq-
επιτροπig, κα"θεμ[α' απδ τι -ζ οπο[ε -ξ εfyε να
oυQτηoει καt να λiloεl iyα. oυ",'κεκρl1ιiνo θiμα
ευ ρ cυ π αi'κο δ εν δ ιαφ ! ρ oντ o ;' Π α.ρ α.il'l 

7 
)' α' τ ο

π ρ 6y ρ α'μ 
7 

ι α π ε ρ ι λα μ β α"ι,' ε il:i θ o : π cl )l τ l oτ ι κ cbν

κσ'Ι ψυχαyωyικcllν δρα'oτηρlοτliτc'lι', δπcυ -: το

κΕιtrονi!Ιαgey (κα'θε 7"c;.lρα. εξεθετε ε(λ'κδ κcLι

4

παραδοolcLκδ φcl'i'l7τo1, uq κΠαρουoιαoεt 
-ζ

τοlν Xωρcbνυ (καθε αποoτολη παρoυo[αoε iνα
7llκρδ παραδoolα.κδ 1ορο-δρcbριενo απδ τη
ycbρα τηq), τrl' κΔεiπνα τcυν Εππροπcbν> (καθε
επιτροπη δε[πτ,lloε oε τoπικα εoτιατδρια yια
να δοκιtrια'oεl τl7ν παραδοoιακη κουζ[να τη 

-c

Ναουoαq)' επιoκ!ιμεlg oτην Αy[α Tρlαδα, ατη
Σyολη τoυ Αριoτοτε).η, στη θαλαooα κ.α. Tο

θtμα ποιl α'πα"o7δληoε τη Σδνοδο, π6ρα απδ
τα' ειδlκα' ζl7τti1'ιατα που διαπραytr.ιατεδτηκαν οl
επιτγlοπi;' liτcl'ν η "Κοlνοlνικη 6νταζη των νtων
κCιΙ τCυν ειlπα.θcbν κοlνcονικα oμαδων'', επ[κα"ιρο
Κσ'ι ",l\q την πδ).η τηg Ι{αoυoαζ με τα κοtνcυνtκα
τηq προfi'liρια'τα. Α -([ζει να ση!Ιεtωθε[ 6τι oτιq
δlα'φορε 'c οtrι(ιδεg ερyαo[αq oυμμετε[y.αν καl
μα'θητ6E κα'ι trιαθητριε -ζ απ6 το ]ο και 2ο Λilκειο,
ενcb oτι7ν ορyαναlτtκη επιτρoπlj oυμμετεlyε η
Να'ουaα[α' φoιτητρια Σοφ[α Zαφειρ[ου, που
εiyε καθορloτικη oυμβολη oτην επιτυy[α τηq
δrcρyανcυoηg.

Tο Ευρcοπαi'κο Κοινοβoδλιο Nξων
- Ειtrοpeαn Υouth PαrEiαment (Ε.Κ.Ι{.

- Ε.Υ.P') ε[νc'l'ι ξνα πανευρωπαi'κd δ[κτυο μη
κερδooκοπκcbν oρyανcboεοlν, με oτδxο να
προcυθηoεl την εDρ(rπαi'κη διαoτα'oη στη1)

εκπα[δευoη. Σκοπδq του εfναl να. δcboει oε

μαθητiq Λυκε{ου την ευκαιρ[α' τ'α. cLπoκτliooιlι'

μια' πoλι'lτlμιη εμπειρ[α trι6oα. α.πrl εκπcLιδει',uκ(L
π ρ ο 1' ρ α'μ μ ατ α' π () ι) ει, ι o / i'l ο υ ι' τ l 
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τοlν iιd)'οι'τικci.lι' Ευρc'.lπct ic''lι' Π cl)'ιτc'lι κct.l

oυ1ιβd).).elι',ι' στ]/Ι' κcl'τcl'ι' οl7 ol7 T/)Ι | ;,l:1;111

).ε.:lτclt [',','lrl': τ,lι Ε| ,'lr','l;el i'ι;ι,, {,,''. ',.l' ,l )'i,-lL.
Πa':llηπι):;':1ι 11 i''--|'' }' 1''''t'' : 7, lι.ι' κα.θε



xρονo oτιq δραoειg πoυ λαμβανουν xcbρα ανα τl1ν

Ευρcbπη'

Γιoρτη Kεραoιοιi στo PΟδoy'riιρι

Mεyαλη επlτυyfα oημιε[cυoε και φετοg 11

διημερη Πoρτη Κεραoιoil oτo Pοδoxcbρι, oτο

xc[lρο του Αyfoυ Γεοlρy[ου Περιoτερεcbτσ"' με τ11

oυ lι trιετοyη yo ρ ευτ ικcilν oυyκρ οτη ριατcον απ6 τι7 ν
'Ενοloη Ποντlcον Σoυρμtνων και τoυ oil'λ6),ου
<Κoμνηνo[>' To πρoyραμμα περιλαμβανε επ[oηq

y,oρδ, τραyοιiδι και διαoκ!δαoη, ενcil oτουg

παρ ευ ρ ιoκδ μ εν oυ ζ πρ o oφ [ ρ θ η καν δ αl ρ εαν
κεραoια κα'ι yαβlτol. Παρα)"ληλα ορyανδθηκε
tκθεoη βιτρo απδ τoπικoδ -c καλλιτtyνεg.

tνα εντυποloιακ6 και αyνcυoτο ατo ευριi κoινo

φαραyyι μηκoυg 90 ριtτρων και υψομετρικ6
τoυ πoταμoδ περ[που 300 μtτρα. o λoφoq

τηg Κραoταζ -υψoζ κoρυφηg 520 μ6τρα α'πδ

τη θαλαooα- δεoπoζει με τα αoβεoτoλιθιrcα

τoυ πετρdlματα Kαι τουg εζαfoιoυg βραycbδειg

χρ (υ μ ατtKoδ g, oyιo μ6ν oυ g δy κoυ g'

Tο πρδyραμμα περιλαμβανε oμιλiα α'πδ

τον yεcυλδyο κ. N[κο Κδρου yια τα πετρcbματα

τηg Κραoτα"g' ποιηματα yια την Κραoτα απδ τον

Hλiα Totyo και πεζοπορ[α trιioα oτo φαραyyι με
πoλλ69 εκπληξειg' ποταμια εδ6αματα, φρoi'lτα και
κραoια. Περιooοτεροι απo 200 λατρειq τηg φδoηq

xαρηκαν και yιορταoαν την oλοημερη επ[oκεψlη

τoυζ στo ποταμι 1ι6νoνταq ενθoυoιαoμξνοι απ6
τo φαραyyι κα'ι μlyρι oημερα πανcυ απ6 2"500

περιηyητ6g τo επιoκiφτηκα'' καt xαρηκαν τιq

otrιoρφιig τoυ' Αζ[ζει να oηpιεrulθε[ 6τι απ6 τoν

Π o λιτ ι oτ ικο Σδ il"oy ο Γι ανν ακοycυ ρ [ o υ y [ν οντ αl
προoπαθειεg αναδει '(ηg τoυ φαραyyιoιi και ylα

το λoyο αυτο α'ναμ6νεται τoν μηνα" oκτcbβριo
oπηλαlολoyικη tρευνcl" απο ειδικfi ομαδα
τη q Ε ),λη ν ικη q Σπη λαι o λοy ικη g Ετ r'l"ι ρ ε [ rιg'

Η ανιyνευτικη ομαδα (oτη φοlτoyραφiα 4)

αποτελε[ται απο τoυg" Γlδρyο Mαινο, Κδoτα
Κελεαiδη, HλIα Totyο, ΠcΙlρyο Παυλ[δη, Γιαννη
Κiτoο και τoν φωτοyραφο τηq παρbαq Σ6λοlνα

Ανθοπουλο'

Aνιiδειξη τoυ φαραγγιof τηq Κρdσταt. To ΛEl\ στη BαρKελιΙlνη και τη Σ6φια

o Π ολπrcτlκog Σδλλοy οg Γιαννακο7αl ρ [ου

σε συνερyαofα pιε τη Βιβλnθηκη τoυ y.cυριοδ

διoρ116'γ6ρ6αν στΙζ αρ(ig Αυyoδoτου oλoημερη

ξεναyηoη - )'νcορl/ι[cι ριε το φαραyyι τη -ζ Κραoτc:ιg,

Σε φεoτιβd')" παραδοoιακcΙlν yορδν κοντd" oτη

Βαρκελcbνη oυμμετε{y'ε η xορευτικη oμαδα του

ΛΕN με35 yρρευτtg που oυνοδευδταν απδ μbλη
τηg διο[κηoηζ καt το yρροδιδαoκαλδ τoυE Ακη
Toιαρκα. Στo πλαfoιο τoυ φεoτιβαλ oι xορευτ6q



ε[yαν την ειlκαιρfα να yνοlρfoουν yοροδg' ηθη
κα"ι iθιμα α'λλcον ευροlπαikcbν yεορcllν αλλα και
να αναδε[ξουν και να προβαλλoυν τoν δικ6 μα"g

τοπκδ πoλπιoτικδ πλοδτo. Παραλλη)'α τιg ημ6ρεq
τηζ παρα"μoνηg τουq oτην Ιoπαν[α επιoκtφθηκαν
τη Βαρκελcbνη Kαι yνrbριoαν την πλoι'loια
αρχιτεκτoνικη δoμη τηζ με τα υπ6ροyα κτ[ρια του

Gαudi, τον καθεδρικο ναδ τηq Sαgrαdα Fαmiliα'
το πd"ρκo Guel, το μoυoεfo Πlκαoo και αλλα.
Εντδπcοoη iκανε Καt η yνoJριμ[α απδ κοντd' τοιl

tρyου του NταλI το οπο[o θαδμαααν οl yρρευτi 
-c

επιoκεπτοtrιενoι τo oπfτι - μουoεlο τoυ, στo

Φιyy[ρεq.

H yορευτικη oμαδα ενηλiκαlν τoυ ΛΕlι[
oιlμμετεlyε oτη Σοφια oε διεθνiq φεouβαλ
φο),κλορrccbν yορδν, πoυ διορyανcbθηκε υπδ

τι1ν αιyfδα του Yπoυρyε[ου Πολlτιoμoil τηq

Βου),yαρ[αq και τoυ Δημου Σ6φιαq καΙ στo

oπo[o ηταν προoκεκληpι6να δiκα yορειlτικα
oυyκροτη7ιατα απo διαφορεq yδρεg. Αζ[ζει να

επιoημανθε[ oτι το τμημα τοlν ενηλ[κων, παρ δλο

πoυ εμφανιζδταν yια" πρcbτη φoρα αντεπε -(ηλθε
επαξια τοlν πρooδoκιcbν τoυ Λυκε[ου και
εν θ ο υ o i αo ε τ ο υ g π o λυπλη θ ε[ g θ ε ατ 6 q. Π αρ α)'λη λα

με το φεoτιβαλ η ομαδα εfyε την ευκαιρ[α να

ξεναyηθε[ oτα αξιοθbατα τηζ Σ6φια9 και κατα
την επtστρoφη' oτo περ[φημo μοναoτηρι του

Αyfoυ Ιcοαννη τηq P[λα, μνηριε[ο παyκδoμιαg
π ο λιτιoτικη g κλη ρ ον ο μ ιαq τη q Unes c o.

τηλεοπτικοδ δικτδoυ ΒΒC καl πραyματoπoil1oε
yυρioματα yια την ιoτορικη oεlρα ντοκιμαντiρ
"Αρyα"[oι κδoμοι''' To oυνεργε[ο, ριε επικεφαλη -c

τoν ιστoρικδ-αρyαιoλοyo κ' P[τoαρτ Mαιλg,
ξκανε yυρfoματα και στoυζ αρψαιολoyικοδg
ycllρoυq του Θεατρoυ τηq MIεζαζ και στoυζ
Mακεδoνικοδq ταφoυq. Tο ντoκιμαντtρ "Αρyα[οι

Κοoμoι'', το oπo[ο αποτελε[ται απδ tξι μ6ρη,
αναφiρετcιι στoυζ αρxαfoυg πoλιτιotrιo'ilg απδ τη
Mεooποταμ[α μiy,ρl τη Pcομαi'κη Αυτοκρατoρfα
και θα μεταδoθε{ απο τo διεθν6 -c δ[κτυο του ΒBC
το 20ΙΙ.

Tο oλλανδικδ τηλεοπτικ6 καναλl ΑVRo

με τ1lν α"πο κοlνοδ oυνερyαofα τoυ Ε.o.1
Θεo/νiκηg, του Γραφε[ου Ε.o.T oλ),ανδiαg
κσ't τoυ προiδρoυ τηg'Ενοlotγq Ξενoδδyοlν
Hμα'θ[αq κ. Δημfiτρη Mαντoιου o οπο[οg και

φιλοζ6νηoε το επταμd.i 
-Q 

τηλεοπτικδ oυνερyεfo'
πραyμC)'τoπο[ηoε iνα διημερο 1.ιε yυρ[oματα

oτην o7ολη Αμoτoτtλη, τη M[εζα, τα Λευκαδια"

και τη Βερy[να. Εντιlποloιαoμiνη 6μεινε η
δηριooloyραφoζ και παραyωyδq τηq ΑVRo κα
Jolαndα Driοn με τoν πλοδτο tcαι την μoναδικη
αρyαιoλοyικη κληρoνoμιια τηg περtoyηg καt lιε τo
υλικο που oυνiλε -ξε θα κεντρ[oει το ενδιαφερoν
των oλλανδcbν yια την Hμαθ{α μlocο τηg

διαyρονικοτηταζ τoιl Mεyαλου Αλεξανδρoυ, σε

Tηλεoπτικιi ουνεργεiα στη Σxoλη τρειg oυνεyδμενεζ εκπoμπig α'φιεροLμ[νεq oτην

Aριoτoτfλουq περιοx,η Παραλληλα ψηφιoπoιημtνο υλικ6 απ6

H διαyρονικοτητα και τo iρ^,,o του Mε^,α)"ου Τ;i:',!'!!'iJ,;:i:';':;:':;; {;;f:#::
Αλεξανδρoυ εξακολουθε[ να' κει'τρ1ζει τo θα. δια'ι,ε/ιllθε[ oτουq oημαντκδτερoυg Tour
ενδιαφ6ρoν τη -c κοινηg yνCbμrlζ. Tοι' α.ρ7'α.ι.ο,t.oi'ικο opel.αtol.s τη; o)"λανδ!αq' 1ιε oκοπ6 και oτδyο
χcbρο κα'ι τo Πολlτιoτικο Κiι'τρο τl7ι^ Σ7-ol'li; 

. ^ τl7; ει.δυι.α.1ιC')σ1| τtl': τoυριoτιn1q κ[νηoηg τηg
Αριoτοτ6).ου -c επι oκ6φ θηκε συ\'ερ^i' ε[ ο το ι', ιi ε^,' d').ο υ H ι ru θ i α.'^.

6



Bραδιιi Θεοδωριiκη στo <<Θερινο>>

Mια δμoρφη μουoικη βραδια αφιεροltrιiνη

oτο μεyαλο μαg oυνθtτη MIκη Θεoδcυρακη

πcιρουo[αoα'ν oτo θερπδ θiατρο o Σii'λο^i'ο 
-c

Φi)"οι του Νooοκομεfoυ μα 'c σε συνερy(λo[cl' μιε

τοιl ΔΗΠoΝ. Στην προoκληoη ανταπoκρiθηκε
πολιiq κδoριοg, ποιl απoλαυoε iνα π)'οδoιο
δiωρo lΙε yνClστσ' τραyοδδια τoυ 1'ιεyαλου

trια-c oυνθ6τη, ερμηνευlιtνα απo τoν ΚciLoτα

Πατoια Ιζσ"l την Α"-να' Mπαλαoκα. Τραyοιiδια'

δπωg " oμορφη Πο).η'' 

"' 
Miρα μcιy ιοδ'',

" Pοlμιοoι5ν'η''. LIυρτια'', "Απρiλη lΙoυ'', "Γα.lνtα

yοlνια'', " Κclιηριδg'', τραyoυδηθηκαν αψlοyα

α'π6 τoυg δυo ερμηνευτεg ' οι οπο[οι oτο τil'og
Κατ(Ι'χειρoκρoτηθηκα'ν α'πo το κοιν6. Στην αρxη

τη -c εκδη)'ωoηq ο Κcboταq Πατoιαg ευyρρfoτηoε

δλουg yια την ανταπδκριoη κα"θc|lg και δooιlq

βoηθηoαν oτη ορyανcυση τηζ oυναυλiαg' κc'l"ι

6κανε yνοloτo oτι τα 6ooδα τηg θα διατεθoilν
yΙα τιζ α"ναyκεg του Συλλοyου Φ[λων τoυ

Ι{οooκoμε[ου Ιι{αουoαg, πoυ ηδη 6yει επιτd,{oει
iνα μεyd'λο !ρyο με πρooφoρbq μηyανηριατοlν
πρoζ τo νooοκotrιεfο μαg. Σε πτυx{g απ6 τη ζωη
του MIκη Θεoδωρακη αναφ6ρθηκε ο βιoyραrρog
του, Γtcbρyοg Λoyoθtτηg, δημαρyog Λευκαδαg'
ενω κε[μενα yιCΙ' τo 6ρyο τoυ διαβαoε η κα
Φοlτεινη Xαραλαμπ [δου.

<<Bαβυλωνiα> απ6 τo ΔHΠEΘE
Kοζιiνηg

Tην κλα'oικη κωμωδ[α του Δημητρ[ου

Βυζd"ντlου, κ Β αβυλων[αυ παρουofαoε το

ΔΗΠΕΘΕ Κοζανηq oτο Θερινo 1'ιαg θtατρo oε

oκηνοθεo[α' Γlαννη Κα'ραxιoαρ[δη, ακηνlκ(ι &
κοoτοδtrιια Ιοlαννoιq Σiεφανοποδλου, ενcb του 

-ξ

ρ ο )"ο υ g ε ρ γιη ν ε ιl o c:ιν o ι Π cb ρ y ο g Κοντ ο ρ iκo q,

Tακηg Συνδουκαg, Γι(ιννηq Καντελiρ, Σωφρδνηq

Ευθυ1.ιιαδηq, Κcboτα'g Ιcοανν[δηg κ.α- Αυnj

ηταν και η μοναδικη θεατρικη πcιρd'oταoη

πoυ φιλοξενηθηκε oτo θiα"τρδ μαζ' lιΙα πoυ

η (l'λ),η πρoyραμματιoμiνη παραoταoη με τt1ν

ριoυoικη κωμωδ[α κΙιlo more Shαkespeαre
pleαse'' αναβληθηκε δδo φoρεζ, τη ριια λδyω

κcl'ιροιi καt την αλλη λδyοl αoθενεfαg ενδg των

πρωταyοlνιoτδν.

o Λαυρfντηq Mαxαιρiτσαξ στην
Επιoκoπη

o Λαυρ tντη g Mαyρι ρ [τ oαq τ ρ αy οδ δη oε
yνcοoτig τoυ επlτυylεg oτο yηπεδο τηq Επιoκοπηg,

trιετ(ι απο πρooκληαη τηq διοiκηoη τl1g τοπικηg

πoδooφαιρικηq oμαδαq " Κεραυν69''. Σε
fiιωτικη oυνoμλlα με δημοoιοyραφουq o

yνcυoτδq oυνθbτηq επιoη1-ιανε τιg επιπτcboειζ τ1'lζ

οικονoριικfiq κρioηg και στo yρρο τoυ τραyoυδιοδ

και τoνloε πωq αyαπαει και oτηρ[ζει την

Krboτα Πα'τoια. ι'lπδ την α'ι','[δα'



περιφ6ρaα yι αυτδ και δ[νει συναυλ[εζ σε καθε
ycυνlα τηg ycbραq' Δυoτυycbg λ{yog ηταν o κ6oμοq
πoυ παρακoλoδθηoε τη αυνα"υλ[α, αυτδ 6μ'g
{δωoε την ευκαιρ[α να μεταβληθε[ η oυναυλlα oε

μια δμορφη παρiα, δπου τραyoυδιoτηg και κοινδ
6yιναν [να.

o Aλκiνοoξ Ιωαννiδηg sοlo οτη
|{ιiουoα

Αντ[θετα, ξεy"ε[λιoε τo θερtν6 μαg θ6ατρo oτη
oυναυλfα του Αλκ[νοου Ιοlανν[δη καl yρειαστηκε
να lιεταφερθοδν μtyρι καl καρ6κλε9 απδ τo
<Κ16oκι> ytα να βολευτε[ o κδoμοg, αν και παλι
π o λλο [ αν αyκαoτη καν ν α π αρ ακo λo υ θη o ουι,

τη oυναυλlα δρθιοι.
Πρ6πει να βρ6θηκαν
oτo θερινδ θ6ατρο πανcο

απ6 Ι200 ατoμα, πολλα
απ6 τα οπο[α απο τη
Β6ρoια, αλλα καl απο
την Π6λλα. o Αλκ[νοοg
Ι ω ανν [δ η g ε trι φ αν [ oτη κε
o6λo' Στo πρcbτo μξρog'
πoυ ηταν το καλδτερο,
tπαιξε με την κιθαρα
τoυ yνοloτ6q oυνθ6oει9,

δικig του η αλλcον oιlνθετcilν. Στο δευτερο
tπαιξε - παλι μ6νo9 του - διαφορα δρyανα,

μετατρtπoνταζ τoν ηλεκτρoνικ6 υπολοyιoτη oε

μια ... πλiρη oρyηoτρα, αυτοoxεδtαζoνταq πανω
oε διαφορεq oυνθioειg και φυoικα τo κοινδ τoν
καταχειρoκρδτηoε'

o Γκ6ραν Mπρ6γκoβιτζ στo bar
MoRRtSoI{, oτο Στενημαxο

Mε τη oειρα τoυ' ενθουo[αoε ο Γκ6ραν
Mπρ6yκoβιτ -ζ κατα την εμφανιoη του oτο bαr
MORRΙSON' oτo Στενημαyo. Πο)"δq κοo7tο 'c

βρ6θηκε oτο oυναυλιακδ ycilρο πoυ δημιοδρ','ηoε
ο Αρyδρηq Δημητρακηq, και απδ)"α'υoε το
yνcοoτ6 oυνθ6τη oτιq μουoικtq του βα).κα.ι'ικε;
δηpιιoυρyfεg. Στο πρcbτο μiρog ερtφα'ι'ioτl7κα.ι' οι
αδελφtq il'tνη και Σουζανα Βιου^,,lουκ).li' που

με τιζ υπ6ρo7,ε -c φcυν6q τoυ -c τα.ζ[δεψal' τo κοlι'o
oε διαφορεq βαλκανικ6 -c 7cbρε -c α.πoδ[δοι'τα.;

I

6 θν ικ τ ρ αy ο δ δ ι α. Α ζ i ζo υν συyχαρ η τη ρ ι α" y ι α την
πρωτοβουλiα του αυτη oτoν Αρyδρη Δηριητρακη,
που υπδoy"εται tcαι d.λλεq α -(ιδλoyεq oυναυ),iεq oτο
d'trιεoο μ!λλoν.

Eκδηλιbοειq στα Aνθ€μια και
Eιρηνoιiπoλη

Παραδοoιακα yλ6ντηoαν οι κατoικot τoυ
Πολυπλατα"νoυ στην πλατε[α τoυ yrοριοδ oτη
yιορτη που ορydνωoε ο oδλλοyοg αAyιοq
Xριoτι5ψοροg>, Tην εκδηλcοoη απoyε[ωoαν με
την ποικιλ[α τcυν yορcbν τoυζ Και την oμορφtα
τoJν φoρεσιcbν τoυg το Λδκειο Ελλην[δων
Ξανθηq, o Πολιτιoτικ6q Σδλλoyοg Καππαδδκων
Α -ξιοδ' ο Λαοyραφικ6q'oμιλοq ΙιΙικ6κλειcl"g
Σερρcbν και ο Πολιτιoτικ6q Σδλλοyοq N6οlν
Πολυπλατανoυ <Αynq XριoτoφορoζΣ. H
oυρtμετoyη τcυν κατo[κων τoυ xωριoδ fiταν
μαζικi' δπωg εξαλλoυ oυριβα[νει καθε φoρα πoυ
o oδ λλοy ο g ο ρy αν cbν ε ι π ο λtτι oτικ6 q ε κδη λcb oε ι q.

Στην Επιoκoπη, η Εδξεινοq Λ6o7η Επιoκοπηg
oρydνωoε 7ιε επιτυy[α εκδηλδoug ριε τfτλo
κΠoNTΙΑΚo ΠΑΙ{oYP 2 0 ] 0 r. Συμμετεfyαν
τα χoρευτικα oυyrcρoτηματα τoυ oυλ)r6yου, o
Πολιτιouκδq Σδ)λοyoq Γ6φυρα9, o Πολιτιoτικδg
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Σδλλοyoq Λt. Mεoημβρ[αg, Π κΑδελφ6τητα

Κρω μνα'[ων ι Καλαμαρ ια'c, o ι κ Mω μδyερ o t >

Pοδοyωρ[ου κα'ι o <Φ[λιππoq> Επιoκοπηq.
Tιμητικη δια'κρloη αποδoθηκε oτον αoκνo
υμνωδδ τηζ πoντΙακlig παραδοoη -c Φιλαρετo
Mαυρoπουλο' Mε τη oειρα τoυ, o Πολιτιoτικ6g
Σδλλοyοq Επιoκοπιi g α Φ[)'ιπποg> παρ ουo[α'oε

μια ομορφη πολιτιoτικη εκδηλωoη oτl1ν πλα'τεiα

του ycοριοδ' την oπο[α' πα"ρακoλoι|lθηoαν αρκετο[

κα"τ ο lκο ι. Συ μ μ ετε fyρν o Σ δ λλοy o g Δ η μη τ ρ η τ α [ ο υ

ΣερρcΙlν, η Ευξεινog Λtoyη Επιoκοπηg και τα
τμηματα τoυ oρyανoJτη oil'λδyου.

ΙΙ Εδξεινοg Λ6o7η Κoπανοδ διoρyανοloε
διημερο εκδηλcboεων με τη αυμμετoyη

oυyκροτηματοlν ιlεοlν, αλλα και τμη7ιd'τcυν τoιl

od'λοyoυ. Tην πρcllτη ημερα πραyματoπoujθηκε
πα.ιδικ6 ποντιακo φεoτιβαλ trιε τη oυμμετοxη

τ (lJν χo ρ ευτ ικcb ν o υy κ ρ οτη 1-ι 
ατ οlν τη g Ε υ ξε [ν o υ

Λtoy'ηq Mαρ[ναq, του Ποντlακoδ Συλ)'δyου

Αψ(ιλου και τηζ Ειlξεlνoυ Λ6oyη 'c Επloκοπηq. Tη

δ ε δτ ε ρ η η μ ε ρ α ε μ φ αν [ oτη καν χo ρ ευτ tκα τ γιη μ ατ α

τηq Ειlξε[νου Λloyη 
-c 
Κoπα'νoil και ακoλοδθηoε

ποντιακδ yλ{ντι.

ΦιλανΘρωπικη αΘλητικη εκδηλωoη
,o TAEKνv-ol{ _ Do "

Mε 1lεyαλη επιτυy[α' πραy ματoπoιηθη κε

η φι),ανθρωπικη αθλητικη εκδηλοlση πoυ

διορyανoloε o Αθλητικοq ΓυμναoτικδE Σδλλoyοq

TΑΕΚW1N - Do Ι.T.F' oτa ycilρο τoυ κλειoτoil

Αθλητικoδ Κiντρου Nαουoαg. o κ6oμο9 που

παραβρtθηκε παρακολoδθη oε !να ζεyαlριoτ6
πρ6yραμμα επ[δειξη 'c του αθληματοg απδ αθλητ69

του oυλλδ1,ου αλλα καl αλλουq κoρυφαΙoυq
'Ελληνε 

'c αθλητ!;, oι οπο[οι εντυποlofαoαν μιε

την π(χρoι)σ[α και την αψloyη εκτtλεoη τoυg.

Στ6yοq τηg εκδηλωoηE ητα"ν η 6pιπρακτη ατηριξη

τoυ ερyαστηρioυ ΑμεΑ "Υφαδl'' και oτo τ6λο9

τηg εκδηλcυoηq παραδδθηκε απδ την πρδεδρο

του Συλλδyoυ Ιcα Αyyελικη Παπανταlν[oιl
πρoζ την πρδεδρο τoυ "Υφαδι'' κα Ευyενirι

Zαλιoιl yρηματlκο πooο 2.500 ευρcb, ποoδ πoι'l

o υyκεντ ρ cb θη κε α'πoκλει oτ ι κα απο yo ρ η y [ ε g i' ι α

τιg oπofεq κlνητoπoιliθηκαν ανιδnτελcΙlq τα

μtλη τoιl oυλλοyου. Συyκινητικη ηταν η oτιyμη

κα"τ(;ι την οπο[α τα παιδια απο το "Υφαδι''

βραβευoαν τον Α.ΓΣ' TΑΕΚW)N Do Ι.T.F'

Ν(l'oιloαg yΙα την cxξιiπαινη πρcυτoβoυλlα του

και τoν εκπαιδευτη τoυ oυλλoyου Παναyιdlτη

Δημητριαδη' εμπνευoτη κclιι ψυxη τηg εκδηλωoηq'
yια τιζ επ[ oειρα ετcbν πανελληνιε -c και διεθνε[g

διακρfouq του.

Eικαοτικ6 ΦΘιν6πωρ0 2010

H κα"θιεροlpιiνη ετηolα 6κθεoη των Εικαoτιlccbν

Ερyαoτη ρiων του Δ HΠoΝ πραyματoποιηθηκε
οπcο -c 

κd"()ε Σεπτ6μβρη oτo y,cbρο τixνηg
" Nαi'αq'' . Η tκθ εoη περ ι).αμ β αν ε εντυπcο oιακd'

|]::' Xαρακτικηg' Κεραμικηq'
Φωτoyραφ[α'g,

Κο oμη ματo q, Ψη φ ιδ ωτoδ'

Β ιτ ρ cb, Αy ιoy ρ αφ [ cl'g καl
Ξυλοyλυπτικηg, τα' oπο[α

φιλoτε7νηθηΚαν τη oyολικη
yρονlα 2009-Ι0.

H αντιδημαρyοE κ.



χαραΚΙηριστικα: <Η
τ6pη τηg ποfηoηq βρηκε
oτο πρδoωπδ τoυ 6ναν
d'ξιο εκφραoτη>.

Tο 6ρyo τoυ πoιητη
ανiλυoε o φιλ6λοyog κ.

Π αι,τελi ζ Toαλουx[δη q,

ενδοfδιogoHλ[αq
To1yog απηyyaλε
ποιηματα του. <H ποfηoη
yια τoν HλIα To6yο

εiναι trιlα διαδικαoiα
αιlτοyνcυo[αg>, ε[πε
o κ. Toαλουyiδηq. H ποlηoη του υ επιδιcbκει
την λακcυνικη και την ελλειπτικη διατδπcοoη'
oημεlωoε και τδνιoε τον μεyαλo ρ6λo που
πα[ζουν oτην πofηoη τoυ oι ανθρcbπινεg oytoεlg
καt ο 6ρcοταg, αλλd' και η φδoη, 11 παραδooη κα"ι

η ιoτoρικlj μνημη.
Στη oυνtyεια ο oυνθ6τηζ-στιχoυρy6g Tαoog
Γκρουg εργιfiνευoε μαζi με τη Δημητρα Mακρη

μελoποιηtrιiνα απ6 τον iδιo πoιηματα του

HλIα Toiy'ου' Στο πιανo oυν6δευαε η κ. Πoπη
Φιρτιν[δου. H εκδηλωoη 6κλειoε με την πρoβολη
τoυ ντoκι|tαντΔρ κHλ[αg To6yog' 'H oταyδνα η
ωκεανδ -ζy. κΠρtπει να ε;[ριαoτε περηφανol για τoν
Hλ[α' Toiyο. Ε[ναι {ναg πολδ μεyαλog πotητηg, o
οπο[ο -ζ κα).ε[ται να δικαιωθε[ μ6oα oτo yρ6νο>'
ε[πε ο oκηνoθtτηq τoυ ντoκιltαντερ Ηλfαq
Ιcοoηφ[δηq.

Bραβεio Gates oτη BιβλιoΘηκη τηq
Bfρoιαq

H Δημ6oια Κεντρικη Βιβλιoθηκη τηg Β6ροια9

βραβεδτηκε με τo Βραβεfo "Πρ6oβαση στη

Mαθηoη '' απδ το 'Ιδρυμα' Βill αnd Melindα
Gαtes yru τη δηγιιουρyικη yρηoη των
υπη ρ εoιcbν πλη ρ ο φ 6 ρη ση ζ και τεyν o λοy [α 

-c

yια την lκα'νοπo[ηoη τcυν οικονομικcbν'
ε κ π αι δ ε υτ ι κ cilν κ αl π ο λι τ ι oτ ικ cbν αν αy κcbν. Τo

βρα'βεiο oυνoδεδεται απ6 το ποo6 του εν69
εκcl'τoριριιlρ[ου δoλαρlων. Tο 'Ιδρυtrια τ{μηoε τη

Βιβ).ιoθfiκl7 cυ -c επιτυy6g πρ6τυπο βlβλιοθηκηq
oτl1ι' Εil-(Lδ(/. κα'ι σε 6λο τoν κ6oμιo. Tο ετηoιο

β ρ α. β ε i ο Γ-/.\' σ.",lι' 6ι1 ρ [ -ζg 
ι τ ι ζ Kαtν oτ 6 1ι ε g π ρ o oπ αθ ε ι ε q

βιβ) ιοθlγκcbι' κcιι πcι.ρο1ιοlοlν ορyανιopιcbν εκτog

Καρυδα πoυ εyκαινlασε την 6κθεoη αναφiρθηκε
στo σηt'ιαντικδ 6ρyο τηg επαναy.ρησηζ τoυ

κτιρ[ου τηg πρcΙlην <Βil'τανg> oε "Πολυycilρo
Πολιτιopιoδ'' (πρoδπoλοyιoριοδ 3,7 εκ. ευρcb),

το οπo[ο ενταxθηκε oτο ΕΣΠΑ και τo επ6ριενο

διαoτημα θα' δημοπρατηθε[, λtyονταg δτι με την
ο).οκληροloη του μεyd'λoυ 6ρyoυ, oε ξνα yρονo
περfπoυ, θα δηluoυρyηθoδν ανετoι και καταλληλα
διαμoρφωμtνοl ycbροι 6που θα oτεyα"oτοδν

τα Εικαoτικα Ερyαoτηρlα, καθδg κα'ι αλλεg
λειτoυρy[εq (N6α Δημοτικη Βιβλιoθηκη, Κ.Ε.Π.
α[ θ ου oα π ρ ο β o λcbν, αν αψtlκτ η ρ ι ο, y ρ αφ ε [ α κλπ. ) .

o διευθυντηζ τ(Ι)ν Ερyαoτηρlων Nικ6λαg
Mπλιατκαq oτην oρuλ[α τoυ αν6φερε,

μεταξδ αλλων, δτι η tκθεoη "ΕΙΚΑΣTΙΚo
ΦΘΙΝoΠΩPo 20Ι0'' ε[ναι αφtερωμtνη στoν
εκλιποντα Nαoυ oαlo εικαouκδ δη trι ιο υ ρy δ Πdt ρ"7η

Mπα"δ6λα, ωg μ[α ελα1ιoτη πραζη α'ναyνcbρπηq
oτο εζα[ρετo ηθοq Ιcαι την προoφoρ(l' τoυ στoν
πολιτιoμδ τηg Nαουoαg.

Aφι6ρωμα στoν πoιητη Hλiα To61o

Αφι6ρcυμα oτον ποιητη και ανθρcοπο H).[α
Totxo διορyανωoε η Δημoτικη Επιxε[ρηoη
Πολιτιoμοδ του Δημου Βtροιαq oτη Στt;,η
Γραμματcον και kyνων. Στην πολυo1lδfi
καλλιτεyνlκη δραoη πoυ αν6πτυξε o HλIα 

-c

Toiyοg oτo yρρδ, τo θ6ατρο, τoν κtνηlΙατo1,ρα.φο

και την πo[ηoη' αναφ6ρθηκε η πρ6εδρo9 του

Σιlλλoyου Φιλολ6yων Hμαθ[αq κ' Ευyεν[α
Κα"βα)"α'ρη, l7 οπofα ανα'φiρθηκε στην πλοδαια'
π ο l η τ l κli ιι π α'ρ α1l ο.l1l 7j > τ o υ τ ι ρι cil μι εν o υ, )" {^,' 9 1'7 o' -

10



των Hνωμtνων [ΙaλΙτειων oτην παρο1fi δα.lρεd'ι'

πρδoβα'oηg oε ηλεκτρονικοιiq υπtlλοyπτi; καl στo

Ιnte.rnet. H Micrοsο.fr' cυq ετα[ρο 'c τoυ Ιδρδματoq

θα παρixει oτη Βlβλnθηκη δcορεi; λοyιolιικοδ
και π ρ oy ρ α/ι trι ατ cυν δ ι δ αoκαλ [ αg τ εxν d'οy I cl'q.

ιιH Β$λιoθi"η rηs Β6ρoιαq 6y,ει φtρει θε;τικε;

cιλλαyt -c 
oτιg ζcοtq τrον πολλδν ανθρcilποlν που

εξυπηρε;τε[>, αν6φερε η ΙVτIμπορα" Tζtκο1ιπ;,

δrcιlθδντρια τηg πρωτοβουλfαg Διεθνε[ 
-c

Bιβhoθfiκε -ζ yι(Ι' τo'Ιδρυμα Βill & Melindα Gαtes,

κατα την τελετη α'πονομηg τoυ βραβε[ου oτο

Γκ6τεμπoρyκ τηg Σουηδ[α -c. <Ε[ναl μtα περiτραι'l1

αποδειξη τηq διiναμηζ τηζ εφευρετlκδτηταq,

δπου ριια τδoο μικρfi βιβλιοθηκη σε μια ορεινlj
περιoxη τηq Βoρεtαq Ελλαδαq προλεια[νει τo

tδαφοg yι(Ι' τoυζ χρηoτεg τηζ και yια αλλουg πoι',

μπορoδν να' trια"θα[νουν απο τl1ν καινοτ6μ0 χρηση
των νξcυν τεyνολoyιcΙlν καΙ των oυναρπα"oτικcbν

πρ οy ρ αμ ματ αlν >, π ρ r5 oθ εoε.

oπωq υποyραμμιoε απο την πλευρα του

o διευθυντηq τηq Βιβλιοθioηq Ιοlαννηg
Tροyoπoυλoζ' (η Βιβλιoθηκη μαq νοruζεται
yια τo πδg να κανει τη ζωη των ανθρc|lπcυν

ευκoλδτερη κα'ι καλδτερη και οyt απλc['lq νcLι

φιλοξενεi βιβλ[α κα"ι πληρoφορiεg>. Πρ6oθεoε
ακδμη οτι η Βιβλιοθηκη <ε[ναl αφοoιcυtrιiνη στ11ν

π ρ o o φ ο ρ α oδy y,ρ ο ν ων ε Ρ)' αλε [ οlν κα ι υ πη ρ ε o l cbν

)|lα να βοηθα ooο τo δυνατ6ν περιoo6τερουq
ανθρcilπoυg να' βρ[oκουv v6εE oικoνο1lικεg,

α'κα'δη μαi'κεζ και κo ινων ικtg ευ καιρ[εq >.

Η Βιβλnθlioη rηq Β!ρoru"g πρωτoπoρε[ oτην

υ ιο θ !τ η oη ν εοlν τεyν ο λoy ι cilν πρ ο oφ i ρ oνταq

ιlπηρεo[ε 'c και προyραριματα yια παιδru,

εφηβουq κα"ι ενιjλικουq. o καταλοyoq τηq ηταν
πληροlg αυτoμα"τoποιημtνοq ηδη απδ το ]992
ενcb το Ι996 η Βιβλιoθηκl7 ηταν η πρδτη oτην

Ελλαδα πιlιl παρε[y'ε oτoυq xρfioτεg τηg δωρε;αν

πρδoβαoη oε η)'εκτρονικοδE υπολoyιoτtg κσ'ι στo

Ιnternet. To ]997 ηταν η πρcllτη βtβλιοθηκη που

δη7ιιοδρyηoε τη δικη τηg ιoτοoελlδα Εξυπηρετεf

τοι.,g 50.000 κατο[κουq τηg Β6ρoια'c και ακδμη
] 30.000 ανθρclLπoυg oτιq yδροl περιοxlg 1'tε τη

β o i7 θ ε ι α κ ιν η τ cll ν β ι β λι o θη κdlν κα"ι φ o ρ η τ cilν

υ π ο λοy ι oτ cilν. Xαρ η oτη ν π ο λ ιτ ικη oυν ε ρy αo ι cilν

με (l'λλεq βιβλιoθηκε -c 
oτη ycbρα iyει βoηθηoει

oτι1 δη1-ιιoυρy[α περιooοτερων απο 60 δικτυακcbν

τ6ποLν βιβλιoθηκcbν, οι οποlεg 6y"ιlυν αλλωατε
περι)"ηφθε[ oτην ηλεκτρονικη πδλη τcυν

δημoolcον βιβλιοθηκclLν πoυ t1 [δια δημιοδρyηoε.

Επioηq, η Βtβ),ιoθηκη ορyανcbνεl ακ6μα oειρ69

γι αθ η μ d'τ οlν η )"εκτ ρ ον ικcb ν υπ ο λoy ι oτ cbν oτι q

οπo[εq διδαoκoνται η χρηση λοyιoμικοδ, η
oδντcιξη βιoyρα"φlκοδ oημειcbματo -ζ, 

τo μο[ραoμα
οnline β[ντεo και η συμlιετοy"η oτην κοινcυνικη

δικτδωoη. Υπα'ρ7ρυν ακομη εδικt -q 
oειρtg

μαθηματcον yια α'τoμα μεyαλυτερη -c ηλικfαg κα'ι

yια lιεταναoτεg'

H Δημδoια Κεντρlκη Βιβλιοθηκη τηq

Βiροιαq θα xρηoιρtοποιfioει το βραβε[o
yΙα να επεκτε[νει τo δlκτυo βιβλιoθηκcbν
τηζ' να ανα'βαθμ[oει την υπoδο1l4 τηg

oτoν τομ6α τηg πληρoφορικιj 'c καθcbg καt

να επεκτεlνεl την επ[δραoη τηg π6ρα απo
την περιoxη μ6oα απo ιoτοoελ[δεq και
κo ι νιυ ν ι κ η ι) ι κτι',ιυot 1.
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lΣToPloΓPAΦlKH EPEYNA ΠEPl ToY AΓPA KAI M|ΓKA

EIΣ THN ΠoΛlN NAoYΣHΣ 1-41311958

Aυτo0σlεζ lστoρlK6ζ αφηγησεIζ

Tου Γεωργioυ Γεωργιdδη

B'ΣYNEXEΙA
Στο πρoηyoι5μενο τεδyοg τοιl περιοδικοδ μαq δημooιεδoαμε το πρδτο μtρoq μιαq oειραg oυνεντε{l-

ξεων- αφηγηoεοlν uαou,oolων που 6ζ1oαν αi"πο κοντα τα yεyoνδτα τηq επoyηq, δπωζ α'υτi;ζ καταyραφη-

καν απδ τoν ερευνητη δαoκαλο Γεεbρyιo Γεωρyιαδη μεταξυ τηq Ι-4 Mαρτ[oυ Ι958 oτη Nαουoα' ατα

πλαioια yενικδτερηg iρruuoq τoυ ιδ[oυ yια τoν T6λλο Αyρα. oι αφηyηoειg αυτ69 δημοoιεδτηκαν αρyικα

oτο φι5λλο Ι70 |ηq Παραoκευηg 4 Ιουνloυ 20Ι0 τηq εβδoμαδιαiαg εφημερiδαq dΠoΨH oικoνομικηq

Αναπτυξηq Πbλλαg> ,,ου εoδiiεται στην'Εδεooα, oε επιμ6λειcl" N[κoυ Καραμαναβη καl αναδημooιεδo-

νται εδω με την αδεru τοoo του εκδοτη τηq <ΑΠoΨHΣ> κ. Xρ. Δημητριαδη, ooο και τoυ επι1'ιελητη του

αφιερcbματοg. Σηριειcbνεται δτι κρατηθηκε η oυνταξη και η oρθοyραφlατoυ αρyικoδ κειμ6νου'

ΖαφεiρoqΛ6γγοg, ετcirν 84, εκπεοιbν βιομη1ανοq, επιoτηΘιoq φtλοq του Aντ' Miγκα 2-3'1958

Toν Ζαφεiριον Λ6γγoν, επιoτηθιoν φiλoν τoυ

Αντ. Miνγκα και υπ6 των βoυξdρων αφεθ6ντα

ελε6θερον μετd την oιiλληψiν του μαζi με τoυζ

fuραν και Miνγκαν, εfρον κατd,κοιτoν, w αδυ-

ναμiα να κινηθη, λ6γω τηg αoθενεiαg του, Kαι

απρ6θυμον να μoι παρ&oμ πληροφορiαg' Kdθε

τ6oον μοι ηρcilτα: τι τα θ6λετε τιilρα αυτd rioτερα

απ6 τ6oα 1ρ6νια;
o λ6γoq τηg τoιαriτηg επιφυλακτικ6τητ69 τoυ

θfλει απooαφηνιoθη και κατωτ6ρω, υπ6 καταθθ-

oεωg πξρoφoριιbν και υπ' d,λλων. Διακατ61εται

υπ6 αιoθηματoq ενoμ1g τιν69, δι6τι αφεθεig ελε6-

θεροq υπ6 των βoυλγ6ρων, επ6oυρε την μoμφην
και την μηνιν κατ' αρ1ην, εwοcΙl τo 1907, 6\q
τηq Nαοfoηζ, μεταγενεoτ6ρω9 δε περιoριoθ6-

ντοζ του κ5κλoυ των κατηγ6ρων τoυ, ωg υπ6-

πτoυ. Πfντωg η περiπτωσιζ τoυ Zαφειρioυ Λ6γ-

γoυ, μo1 παρ6o1ε την πρcbτην απ6δειξιν 6τι, και
εvτ6q αυτηq τηq Nαοιioηg αγvoεiται η ιoτορικη

αληθεια των γεγον6των τoυ απαγχoνισμo6 των

i\ρα και Miνγκα, ενιb παραλληλωg o γθρων οri-

τoζ, ο επιδεiξαg επιφυλακτικ6τητα παροxηq π}η-

ροφoριcbν, κατ' ουσiαν αδυνατεi να υπεραοπιοθη

εαυτ6ν, παραo1cbν ν6ξει9 ειq εμ6 και oν6ματα, δι'

ων θα ηδfνατο πληρ6oτερoν πωζνα αποκαλυφθη

η ιoτoρικη αληθεια των γεγoν6των τoυ απαγ/ρ\'ι-

\2

oμori τοfτου, περi ου πρ6κειται.

o γfρων Mακεδoνομ61οq, ειq ταq γενομ6να9
o1ετικd.q ερωτηoειq μoυ απηντα δια των ωq κd-

τωθι:

O Ζχατaν, ντ6πιο9 απ6 την Γκoλιoιdνη (oημ'

Λευκd,δια), ε1ζ εκ των βουλγ0ρων ηγετιΙlν, εδη-

λωoε μεταμ6λειαν μετd, τoν απαγχoνισμ6ν και
δια τoν απαγχoνισμ6ν των i\ρα και Miνγκα ειg

βλdxoν τιν& νoικοκtiρην (ευκατd,oτατoν), ειπcbν

6τι δεν θκαμε καλd, και 6τι αυτ6 που 6καναν δεν

ηταν παληκαριd,, αλλ'εi1αν διαταγ&q λdβει otiτω

πωq να ενεργηοουν.

Eιg ερcbτηoiν μoυ εdν επιξ1 o βλd1oq οfτοg,

μoι εδηλωoε καταφατlκcilq 6τι ζη και εiναι εν Nα-

οtioη, αλλ'η εντολη ε1ζ περιoριoμενoν 1ρ6νον να

εκτελfoω την απoστoλη μου, δεν επθτρε\'με την

παρd,ταοιν τηζ εν Nαοrioη παραμονηq μου, iνα

απολtiτωg πiηρη εικ6να των ιστoρικcilν αυτcilν

γεγoνοτων αποκομioω.

o Ζχαταν oυνε1iζει o κ. Ζαφεi"ριog Λ6γγo9, oυ-

νεδθετo φιλικcbg με τον Aντιilνιoν Miνγκαν ενω_

ρiτερoν, πριν να γiνoυν τα κομιτ&τα, φoνευθεiq
πρo τoυ Xoυρι6τ απ6 Nαουοαiουq, τουg αδελ-

φου-: Πετρoν κα1 Γεcbργιον T6λιoν η Aπooτ6λου

η Γιαιι'ακοβiτηι'. 6ξcυ απ6 το 1ωρι6 τοrl Λευκd'-



δια, καθcbg επ€oτρεφε απ6 την B6ρoια βιαoτικ69.
Για να oταματηoη τoriριξαν oτo δρ6μο 6να μαν-
δυλdκι με 6να τοιρ6κ μετζiτι (5 γρ6oια) επiινcυ

οτo μανδυλdκι, το oποiον αφori 6oκυψε να πdρη,
oτdθηκε να τo ιδη και θτoι, 6δωoε οiγoυρο oτ61ο

στoυζ δriο Nαoυoαioυg να τoν oκoτιboουν. Τον
εoκ6τωoαν ειg εκδiκl1oιν τoυ απαγχoνισμoti των
i\ρα και Miνγκα, υπ6 των βoυλγdρων, δια τ6-

ooν δολioυ τρ6πoυ.

Eγcb (o Λ6γγoq) δεν εi1α ιδ6α, oιiτε πρ6θεoι να
πdω μαζi με τoυζ Αγρα και Miνγκα, αλλd με πη-

ρεν o Αντcbνηg, που επειδη πoλf τον αγαποlioα,
ενωρiτερα oυxνd επηγαινα oτo oπiτι τoυ, 6πoυ
oτα τελευταtα dκoυoα τι θfλουν να κdμoυν οι
δυo τoυq.(με τον Αγρα)

Επ'1γαμε ε1ζ τo Γαβρdν Kdμιν 6που βρr1καμε
πιο λiγουg βoυλγι1ρoυζ Kαι πιο πoλλοriq κατd
πoλri Poυμotiνoυg, βλdxoυg, πoυ συνεργ6ζονταν

με τoυζ κομιτατξ1δεg εναντ[oν μαg, 6λου9 oπλι-
oμ6νουq, ενcb ημεig μαζi μαq δεν εi1αμε 6πλα,

γιατi δεν πηγαiναμε oτoν π6λεμo.

Mαq γ6λαoαν 6τι θα τουq βροriμε πdρα κdτω.

Πρoxωρηoαμε, ιboπoυ ανταμωθηκαμε με τoν
Ζχατcιν και τoυg dλλoυq βoυλγdρoυq και βλd-
χoυζ.

o Aντιilνηg 6πιαoε κoυβ6ντα με τo1/ Ζχατaν
του οπoiου την γοliνα εi1ε ρd,ψει, γιατi o Αντcb-

νηg ηταν γoυναρρd,πτηq.

Mαg 6πιαoαν και τoυζ τρειS και μαζ 6δεoαν.

Eιg ερcilτηoiν μoυ, εdν οι βofλγαρoι εζητηoαv
απ6 τουg εν Nαοl5oη οικεiουg 100 λiραq xρυodg
δι 'θκαoτoν (τον Ζαφεiρην και Αvτιilνην) και
ε6ν οfτω o κ. Λ6γγοq αφ6θη ελεfθερog υπ6 των

βoυλγdροlν, μιoυ εδηλωoε:

Αυτd εiναι ψ6μματα. Δεν εζητηoαν oι βofλγα-
ρoι να 1ρηματιoθofν με λiρεq για να μαg αφη-

σoυν, εiπε, 1ωρiq να μοι γvωρiοη 6μω9 τov λ6γoν
δι'oν μ6νο9 αυτ69 αφ6θη ελεr1θεροg.

Ειg ετθραv o1ετικην εριbτηoiν μου απηντηoε:

Eiμαoταν, αυτoi πoυ πηγαμε oτo Γκαβρdν Kd-

μιv, π6ντε (5), ο 2\ραg, ο Miνγκαg εγιb (ο Λ6γ-

γoζ), o Aπ6oτoλοg T6λιo9 και ο υι6q τoυ Γεcbργι-

oq T6λιo9. Mαg ξ6δεoαν θπειτα και μα6 εtπαν να
πdμε oτα oπiτια μαq ημεig oι τρειζ: o Aπ6oτολog
T6λιoq, ο υι6q τoυ Γιιbργηg και εγcb.

o αδελφ6q τoυ Γιιilργη T6λιου, Π6τρo9 T6λι
oq, βρtoκoνταν τ6τε oτην Αμερικη. Σαν τα 'μαθε

6λα, γr1ριoε γι' αυτην την αιτiα oτην Ndουoα,
και μαζi με τoν Γιιilργο Τ6λιo, τoν αδελφ6 τoυ,

εoκ6τωoαν με τoν πd,ρα πdνω τρ6πo τoν ΖΧατaν,

θξω απ6 τα Λευκdδια, αφοf εν τω μεταξιi εi1ε

μετανοηoει o Ζχατaν για την πρdξι τoυ αυτη, και

φoβ6τανε, γιατi θα εi1ε φαiνεται τriψειq oυνειδη-
σεωζ.

'Επειτα τoυg γr1ριoαν στα 1ωριd, 6πω9 dκoυoα,
ιiloπoυ τουg εκρ6μασαν σε μια καρυδιd.

o Avτcbvηg 6ρραφτε γor1νεg. oταν ηρθεν ο

?Ψραg oυνδ6θηκε με φιλtα oτενη με τoν Miνγκα,
oτο oπiτι τoυ oπoioυ πηγαινε πολλ6q φoρ69 o
iΨραq.

Αν δεν τri1αινα oτο oπiτι του Αντcbvη oταν απε-

φd,oιζαν να φfγoυν, δεν εi1α oκoπ6 να πd,ω, και
δεν 6κανα καλd πoυ δ6μηκα να εiμαι εγιΙl μαζi
τoυg, 1ωρiq καλd-καλd να το oκειρθcb.
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'Eπειτα, μ' 6πιαoαν oτην N&ουoα, 6ταν ηλθα
oι Toriρκοι μαζi με τoυg T6λιδεζ και μαg €βαλαν
oτην φυλακη. Στα Bοδεvd μαq 6βγαλε ο Pουoδη
Mπ6ηq, ο οποiog εiyε yια δικη τoυ περιουoiα 2-
3 1ωριd τη6 περιο1ηq Eδ6ooηq. Mαg 6πιαoαν οι
To6ρκoι, yι"ατi εiycιν μdθει 6τι ανακατευ6μαoταν
oτα κoμιτ6τα: για να μαζ τιμωρηoουν.

Στo oπiτι μαζ περιπoιcb μαoται,'Eλληναg αντdρ-
ταζ, τραυματiαq ενooηλεr5αμε και τoυζ γεροr5q
τουq φιλa5αμε.'Eτoι 6καναν 6λα ioωg τα oπιτtα
τηq Nαοfοηg, αναλ6γωζ με την oικoνoμικην τoυq
δ6ναμι. Ημεig, πoυ ημαoταν πλοfoιoι, πιo πoλ-
λοriq παiρναμε στο oπiτι μαg. Kαι ο Αντcilνηg oτo
oπiτι επαιρvε πολλoιig.

Toι, ?\Pα τον 6βλεπα να φιλοξενεiται πιo πολf
oτo oπiτι του Αντιilνη, εφιλoξενεiτο 6μω9 και
o'dλλα οπiτια πoυ δεν τα ξ€ρω.

o Miνγκαq φοροιioε πανταλ6νια, 6ταν πηγαμε
να μαζ πιdooυν. Στην Ndoυoα φoροfoεν αντιριd,
oιαλβdρια.

Eιq τo oημιεiον το6το o κ.Zαφεiριοg Λ6γγoq,
κλεivει την π\ροφοριακην oυν6ντευξιν τoυ με
τoν υπoφαιν6μιενoν, υπoo1εθεiq 6τι και dλλην

μiαν ακ6μη φoρdν πρooε1cilg θα τoν επιoκεφθιΙl
δια λ6γoυg o1ετικoυg.

Γειilργιοq Kων. Δημητριιiδηq, δικαοτικ6q
υπιiλ\λog, υι69 οη μαiνοντοq Πριiκτο ροq' l{ιi-
oυoα 3-3-58

o ωζ εiρηται κ Γεcbργιog K. Δημητριdδηg
υι6q μ6λουq τηq Eπιτροπηg Aνταρτικοli ξcbνog
τηg Nαorioτlζ, ειζ o1ετικ69 ερωτηoειg μου, πρoζ
αποoαφηνησ1ν των ιoτoρικcbν πραγμdτων, 6ooν
αφoρd τov κ. Ζαφεipιoν Λ6γγον, καt πρoζ απo-
κατd,oταoιν τηg ιoτορικηq αληθεiαq, μoυ εδηλω-
oε τα εξηg:

o Λ6γγoq oυνεδ6ετο φιλικιbg πολf με τον
Miνγκα και επεoκ6τlτετ0 τακτικcilg τoν Miνγκαν
οiκoι. Tην ημ6ραν καθ'ην ανε1ιilρηoαν δια την

μοιραiαν oυνdντηoιν, και ολiγoν προ τηζ αναχω-

ρηoεωg επεoκ6φθην την oικiαν Mivγκα και πλη-

ροφoρηθεiζ την ανα1cΙlρηoιν, 6oπευοε να τoυζ
oυναντηoη, ακoλoυθηoαq τοriτoυg.

Mετd την o6λληψιν αφ6θη μ6νoq ελεriθεροg.
6νεκα τoυ λ6γoυ 6τι ευρ6θη γvωoτ6g μεταξf τωr,

\4

κoμιτατξ1δων, ιδiα τoν Ζχαταν, 6oτιq tγων πα-
λαιdg οικoνομικdq και dλλαg ηθικdg υπo1ρεcboειq
πρoζ την πρayματι αρ1oντικην τ6τε οικογ6νειαν
τoυ αδελφοf τoυ, oημειωθεiοαζ προ 2}ετiαc,ioaη
ενωρiτερον, δεν επεθfμει να βυθioη ειg τo π6ν-
θοg την oικoγ6νειαν παρ'ηg ευεργετηθη κdποτε
και cilφειλε γaριταc,. Eντεfθεν ακριβcbq oρμcilμε-
νoq εξ1τηoε την απελευθ6ρωσιν τoυ Λ6γγoυ, o
οπoiog και ωδηγηθη oυνoδεiα ειδικor5 οδηγοri να
επιoτρθψη αoφαλrilg ε1ζ την oικoγθνειdν του.

H oικoγ6νεια Λ6γγoυ, λ6γω τηq αρxoντικηg οι
κoνομικηg τηζ καταστdoεωg, oυν6βαλε τα μdλα
ειζ τoν Mακεδονικ6v Αryιilνα, δυναμ6νη δικαiωg
να τιμηθη δια τofτο.

o αδελφ69 τoυ Ζαφει'pioυ Γειilργιοg Λ6γγo9,
λ6γω κακηζ φημηζ εκ τoυ γεγoν6τοq 6τι ο αδελ-

φ6q του διεocbθη εκ τηζ τρι6δοq Φρα, 6λυoεν
ανδροπρεπιilq την διαφoρdν με τoν τ6τε Αρxηγ6ν
των oω μdτων Γεcbργιον Kατεxd,κην, εμφανιoθεiq
ενιbπι6ν του με τo περioτρoφoν, πρog αποκατd-
στασιν των πραγμ&των ειg την θ6oιν των, δεδο-

μ6νου 6τι τo6τo απετfλει αιo1ρdν oυκoφαντiαν,
κατd τηq οικογ6νει6ζ του, η oπoiα τ6ooν ελλη-
νoπρεπc[lq και τ6oον πλουoiωq εξηκολoriθη, ωζ
πρ6τερον να oυμβdλη ειζ τoν Mακεδoνικ6ν AγcΙl-

να.

Aπ6 αφηγησειg τoυ πατρ69 μoυ δημ/λου τ6τε,
'Eλληνog πρdκτoροg και απ'ευθεiαq oυνδ6oμoυ

με τoν διευθriνoντα τoν Mακεδoνικ6ν ξcbνα
Πρ6ξενoν Θεo/νiκηq αεiμνηoτου Λ6μπρoν Ko-
ρομηλdν, γvωρiζω 6τι o ξραg, ολiγοv πρo τηζ
ανα1ωρηoεcbg του, επεoκ€φθη τoν πατ6ρα μου
ε1ζ την εν Nαο'δoη oικiαν μαq iνα ανακοινιboη 6τι
πρ6κειται να 6λθη ειq επαφην μετ& τoυ βoυλγα-
ρικof Koμιτd,του προζ συνε\.γ6ηoιν και σχηματι-
oμ6ν κoινoιi μετcbπoυ εναντiοv των Tofρκων.

o αεiμνηoτοg πατηρ μου Δημητριοg γvωρiζων
τo orioτημα ενεργειcbν τoυ βoυλγαρικοr1 κoμιτd,-
τoυ και τον κiνδυνον ε1ζ τoν oποiον εξετiθετo ο

iΨραq απεριoκ6πτcυq, oυν6oτησεν ειζ αυτ6v μετd
φορτικ6τητo9 6πωq παραιτηθη του σκoπof αυ-
τof, δι6τι εi1ε την πεποiθηoιν 6τι oπωoδηποτε θα
εδoλοφoνεiτο, δηλcbοαg τoriτo απεριφρdoτωg.

Eπειδη oμωq εriριοκε τoν fuραν αν€νδoτον ειq
τηι, απ6φασi\,τoυ, τ6τε ηναγκdoθη ωg αρμ6δι-
o: πi'εoι' και επioημog oriνδεoμoζ τηζ Eλληνι



κηq Kυβερνηoεωq δια του Πρoξdνου Θεo/νiκηg
Κορoμηλα, να επιτ1μηoη τον Αγραν λ6γων ειq

αυτ6ν, 6τι oυδεμiαν δικαιoδooiαν, αρμoδι6τητα
και εντολην 61ει 6πωq επιληφθη εv6q τοιotiτoυ
θ6ματo9, πολιτικoιi και oυ1i στρατ1ωτικor1 1αρα-
κτηρoq, πρooθ6oαg ειq τ6νoν θτι δριμιiτερoν: εori
εfoαι oτρατιιbτηg και 1ρ6oq €1ειg μ6νον μd1αq να
διεξdγηq!

Αλλ' ο ?Ψραq ν6ο9 τ6τε, ηλικiαq 27-28 ετιbν,

ενιb o πατ'fiρ μoυ διηνυε τo 47ou fτοq τηq ηλικiαq
τoυ, και ζωηρoι1 1αρακτηρoq, αντ6oτη και δια των

1ειρcbν τoυ ειζ την ζωηρdν, 6ooν και επiμoνoν
παρεμπ6διoιν του πατρ6q μου 6πωq αναxωρηoη,
τ6λog δε κατ6λιπε τoιiτoν λ6γων: Πηγαινε να φαζ
το κεφ&λι oου β6βαιο9 6τι o fuραg οδηγεiται ειg

τoν θ6νατoν.

Aπ6 την oικiαν μαq o ξραg μετ€βη ειζ την oι-
κiαν Miνγκα, 6νθεν μετα του Miνγκα Aντωνioυ
ανε1ιilρηoαν, καθ'οδ6ν δε τουg πρ6λαβε και o

ΖαφεipιogΛ6γγog.

o πατηρ μου Δημητριοq απ6φoιτoζ τoυ Διδα-
oκαλεioυ Θεo/νiκηg, or5τινοg oι καθηγηταi εoπori-
δαζoν προηγουμ6νωζ εν τη Eoπερiα (Γερμανiα)
υπηρξε βαθιig ιoτoρικ6q μελετητηq, διδdοκωv δε

οοdκιg εδiδαoκε την Eλληνικην Ιoτoρiαν 6κλαι-
εν, εγεwηθη τo 186Ο εν Nαοιioη' Πρo6λεγε περt
τo 193Ο 6τι η Eυρcbπη διατρθ1ει δ6o κινδfνoυq,
6να9 εκ τoυ παγγερμαvιoμοti, και 6ναν εκ τoυ

πανoλαμιoμof, δικαιωθεig ακριβ6στερoν ε1ζ την
πρ6βλεψιν 6τι ευθr5q ωq εκλεiψη o ειg κiμδυνog
δια την Eυρcbπην, θα εμφανιoθη o 6τεροq.

Eιq ερcbτηoiν μου εdν ενθυμηται εdν ο πατηρ
δι6γραψε πρ6βλεψιν τινd περi τηq περαιτθρω
ιoτoρικηg εξελiξεωq του Eλληνιομoli, μου εξ6-

φρασε την λδπην 6τι τ6τε δεν εi1ε ο iδιοq την ωρι-

μ6τητα αυτην oκ6ψεω9 και δεν ενθυμηται τοιoti-
τoν τι, πρooθ6oαg 6τι τo Aρ1εiον τoυ πατρ69 τoυ,

61ον πoλξν ιoτoρικην αξiαν, κατεoτρdφη κατd
την συμμoριακην επιδρoμην τηζ 1Ι-1r3lll1t949'
και ενωρiτερoν, πρo διετiαq, λ6γω πdλιν τoυ ιδi-
oυ Συμμoριτoπολ6μoυ.

Αλ6ξανδρο9 Στ. Xων6g, Δημαρ1og Nαοιioηg'
3-3-1958

Eπεoκ6φθην εv συνεχεiα τoν κ. Δημαρ1ον Nα-
or1oηq, o οπoiog κατd, την γενoμ6νην διαλoγικην

oυζητηoιν, μoι εγvcb-

ρισε τα κd,τωθι:

o πατηρ μoυ Σταf-
ρog Xων6g, λ6γιoq,
διδ/λog και απ6φoιτο9
τηg Pιζαρiου Σ1oληg
τηgΑιγ6πτoυ, εφαμiλ-
λου πρog την Σ1oλην
τoυ Γ6νου9 εν Xdλκη,
εi1ε oυγγρ&ψει Ιoτo-

ρiαν τoυ 6λου Mακε-
δoνικof ξcΙlνog, ητιg
δυoτυ1cbq δεν επρ6-

φθαoε να iδη τo φωt τηg δημooι6τητo9, απoτε-

φρωθ6ντο9 oλoκληρoυ τoυ Αρ1εioυ του κατd την
πρcbτην συμμoρ1ακην ειoβoλην εν Nαofση, τηζ
18ηs Αυγοfoτoυ \947 .

Kατd, τoν Mακεδoνικ6ν ξcbνα διετ6λεoεν
ανταπoκριτηg των εξηg εφημερiδων 1)τηg <N6α

Hμ6ρα> τηg Tεργθoτηg, υπ6 τo ψευδcbνυμov
Hμαθιcbτηg, 2)ει'9 την <N6oι Kαιρoi> των Aθη-
νcbν και 3)ειq την <N6α Αληθεια> Θεo/νiκηg, υπ6
τo κοιν6ν ψευδrilνυμον otiτιg, λ6ξι9 oμηρικη, oη-

μαiνουoα τoν dγvωoτον.
'Hτο μ6λο9 τηg 5λοfq Eπιτροπηg, τoυ Ανταρ-

τικo6 Αrycilνοq, αποτελoυμ6νη9 1)εκ του Mητρo-
πoλiτoυ Bεροiαq-Nαorioηg Σωφρονioυ, 2)τoν
Γρηγoρiου Λ6γγoυ (εξαδ6λφου του Zαφειρioυ
Λ6γγoυ), 3)του Kων/τiνoυ Δημητριdδoυ, 4)του

ιδiου πατρ69 μoυ Σταriρoυ Xωνori, και τινοq ετ6-

ρoυ, τoν oπoioν δεν ενθυμοriμαι, ioωg 6μω9 να
εiναι o Γρηγ6ριοq Κ6πo9.

'Hκoυoα oτo Πιoοδ6ρι Φλωρiνηq 6να d,oμα

περi i\ρα, oriτινog τουg εξηq ενθυμοfμαι μ6νoν
oτi1ουq:

Σε κλα[νε τoυ βαθδτoπoυ
Moν αoτη ρ ι οι5 τ α' αη δ 6ν ια.

Σε κελαi'δoδν απ'τιg κoρφ69

αετoi Mακεδoνfτεg'

Δεν γvωρiζω 6μωq η πoiηoιg τoυ doματοq τοri-

τoυ τiνog ποιητoιi εiναι η εdν εiναι δημrilδεg.

Π€τρog Aποoτ.Aποoτ6λoυ η T6λιο9 η Γιαν-
νακο βiτη g, μακεδονo μfrT'o q, ετ cΙιν 7 6, 3-3- 1 958

Eιg την oικiαν κ. Π6τρoυ Aπooτ6λoυ, Mακε-

o λ6γιog Σταιiρog Xωνdg
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δoνoμd1ου, ευρioκομαι την 8η" εoπερινην rbρα

ακριβcilq, οδηγηθεig υπ6 του κλητηροq τηζ Δη-

μαρ1iαq Nαοrioηg και κατ6πιν ουoτdoεωq του K.

Δημαρ1oυ Nαουcηq.

Eδηλωoα αμ6oω9 τoν oκoπ6ν τηg επιoκ6ψεcbg

μoυ και τoυq λιiγουg οiτινεq με 6φερον πληoioν
τoυ. H oυζτ1τηoιq παρετftθη μ61ρι τηq 1.30 μ.μ.
ιbραζ, υπ6 λiαν πρ6θυμoν και λiαν ευ1dριoτoν
αφηγηματικην διd'θεoιν τoυ γ6ρoντοq, 6oτι9 εθε-

ιbρει εαυτ6ν ευτυ1η, δι6τι τoυ εδiδετo επi τ6λoυq

η εικαιρiα να oμιληoη περi των γεγoν6των τoυ

Mακεδονικοf ξιilνοq, των σχετιζoμ6νων με την

οικογ6νειd, τoυ' και να απoκαλfψη εν πdοη ει-
λικρινεtα την περi αυτιilν αληθειαν, δακρfζων
πολλdκιq.

Eiναι ο ειg εκ των δ6ο αδελφcbν, oiτινεg εφ6-

νευσαν τoν βοfλγαpoν ΖΧατaν, ειq εκδiκησιν τoυ

απαγχoνισμοιi των i\ρα και Miνγκα, oυμφcbνωg

πρoζ την πρoηγηθεtoαν πληρoφoριακην oυν€-

ντευξiν μου με τoν κ. Ζαφεiριoν Λ6γγoν, κα1 ο

υι6q του πατρ6q Aπooτ6λου T6λιου η Γιαwα-
κοβiτoυ, τoυ κομιστof επιoτoλrilν, μεταξf των
Αγρα και ΖΧαταν, αφεθεig μετd, του ετ6ρoυ υιori
του Γεωργiου, ελεriθεροg υπ6 των βουλγ&ρων,
aη o Ζαφεiριoq Λ6γγoζ, να απoχωρηoη μετd την
ol5λλr1ψιν των Αγρα και Miγκα και την αγωγην
των ειζ την αγ16νηv. Η αφηγησιζ του γ6ρoντo9
εiναι μυθιoτoρηματικη και εξ61ω9 ενδιαφ6ρου-
oα, ηρξατo δε ωq εξηg:

<'Hμουν ειζ την π6λιν Σινοινdτο τηg Πoλιτεi_
αg o1iιTο τηg Aμερικηq,6ταν πηρα γρdμμα απ6
τον πρcbτo εξdδελφ6ν μου Δημητριoν Π6νην, πoυ
6μενε oτην N6α Y6ρκη, oτo oποiο μoυ 6γραφε με
πoιο τρ6πο o Ζχατaν κρ6μαoε τον αδελφικ6 του

φiλο ΑντιΙlνη Miνγκα. Toν 7\ρα δεν τoν εγvcbριζα

προoωπικcilq, γιατi αυτ69 φ6νηκε oτα τ6λη τoυ

1906, 6ταν δηλ. εγcb ημουν oτην Aμερικη. Απ6
την αιτiα αυτη γliριoα στην Ndoυoα, ξεκινcbνταq
απ6 την Aμερικη, για να πdρω πioω τo αiμα του

φiλου μου Aντιbνη.

Πρ6πει να πω 6τι αφοf ανα1cbρηoα για την
Αμερικη, την 1Οn'Mαρτiου 1906, o πατ6ραq μoυ
Απ6oτολο9 Απooτ6λoυ 6γινε κομιoτη; επιoτo-
λιilν μεταξf τoυ Αρμγof i\ρα και του Γιαινη
Ζχατ aν, κατoiκoυ Λευκαδiων (τ6τε Γκο).ιoιαι'η ).

για να oυνεwoηθοfν και μη αλληλoμα7'ι'lι'ται oι
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'Eλληνεg με τoυζ βουλγ6ρoυq, αλλ6 να ενωθo6ν

για να κτυπηooυν τoυg Tofρκoυg. Tα γρd,μματα
αυτd τα πηγαιvε oτο oπiτι του Aντcbνη Miνγκα,
6που τα διdβαζε ο Αρμγ69 και απαντotioε, τα δε

απαντητικd γρdμματα τoυ Aρ1ηγoli τα μετ6φερε
oτoν Ζχαταν, ο oπoiοg ηξ'ρε Eλληνικd, γιατiεiγε
π6ει oτo Δημοτικ6 Σ1oλεio τηg Επιoκoπηg-Nα-
οrioηg. o πατ6ραq μου δεν ηξερε την πονηριd, του

Ζχατaν, αλλ' εκτελorioε απλcbq την διαταγη τoυ

Αγρα να πηγαινοφ6ρνη γρdμματα, σαν'Eλληναq
πoυ ηταν και μα1ητηg.

'oλα αυτd τα 6μαθα oτην Aμερικη, απ' 6που

ηλθα oτην Ndουoα τoν μηνα Απρiλιo 1908, πριν
ακ6μ11 γiνη το Xoυρι6τ, με οκoπ6 να εκδικηθιb

μαζi με την κρεμdλα του Aντcbνη, και την κρεμd-
λα του Αρμγοti Αγρα. Στην εκδiκηoη εiμ otiμ-

μαχo τoν αδελφ6 μου Γιιbργo, ο οπoiog ηταν, νο-

μiζω μαζi με τoν πατ€ρα μoυ στo Γκαβρ6ν K6μιv,
6πoυ τoυg 6δεoαν και τoυζ θπιαoαν oι βoriλγαρoι,
μαζi με τoυg 6λλουq. o αδελφ69 μoυ εi1ε 6πλο

γκρα ενιb εγω εi1α 6πλo μdλιγχερ, αυστριακ6, με
6ξη (6) oφαiρεq, για να μη λαθ6ψω και γλυτcboη.

Στηι, εν6δρα πoυ oτηοαμε μαg εβoηθησε o

εξdδελφ6q μαq πρcbτoq απ6 τα Λευκdδια, συγχω-

ριαν6q τoυ Γιdwη ΖΧατaν, oνoμαζ6μενοq Aντcb-

νιog Δημητodρηq.Aυτ6q μια Tρiτη, αφori εiμμε
oυνει,ι'οηθη, μαζ ειδοποiηοε 6τι, o Zχατcιν πt1yε

oτο παζdρι τηg Bερoiαζ, Kαι 6τι την dλλη μ6ρα
Τετdρτη θα γυρνorioε oτα Λευκdδια. o tδιoq μd-
λιoτα μαq θδειξε και σε πoιo μ6ρo9 να oτηoωμε
την εν6δρα, ανατoλικcbq των Λευκαδiων, πioω
απ6 θdμνουg κρυμμ6νoι". O Zχαταν εiγε την μυi-
γα καi την υπoψiα. Γι'αυτ6 πaντα προφυλακτικd,
περπατοfoε, 6ταν ηταν θξω απ6 τo 1ωρι6 τoυ,

βdδιζε πoλri βιαoτικd,, τρ61oνταζ' για να μη δiνη
oτ61o oτoν ε1θρ6 πoυ περiμενε, κρατιbνταζ στo

δεξi του ytpl' πaντα τo περiοτρoφo.

o αδελφ6q μου Γιcbργηq, επειδη ακριβcΙlE o

Ζχαταν περπατofoε τρf1oνταζ και πρoφυλακτι-
κ&, για να oιγoυρ6Ψωμε τoν oτ61ο, επονηρεr1θη-

κε να ρiξωμε στo μονoπατι, απ6 6που θα περ-
νofoε, 6να μανδυλd,κι, 6να μανδυλdκι με τoιρ6κ
(|l4) ψετξiτι (5 γρ6oια), αφori o Ζχαταν απ6 εκεi-
νo τo μoνoπd,τι 6λο 6τρεxε -τ6οο βιαoτικd πη-

γαtνε- cboτε να μη δiνη oτ61o' Tο μoνoπdτι αυτ6

ηταr' oτ' αληθεια επικiνδυνo. o Zχαταν 6πεoε
oτηι' πα.γiδα.'Εoκυψε να πdρη το μανδriλι, και



μ6λι9 ωρθcilθηκε 6φαγε απ6 τουq δυo μαg πoλλ6q

oφαiρεq, εν 6λω εw6α (9) πioω oτην ρd1η τoυ.

o Zχαταν δεν θπεoε αμ€oωg, επi τ6πoυ.'Eτρε-

ξε ωg τα 25 μΕτpα' Καθcbq 6τpεγε εκπυρooκρ6τη-
oε τo περioτρoφ6 τoυ κατd γηg δυο φoρ6ζ, oπ6τε
6πεoε μ6oα oτo ποτdμι και τoν πηρε το ποτdμι.

Δεν ηξερα τ6τε otiτε τcbρα ξ6ρω καλd αν εi1ε

μετανοηοη o Zχαταν επειδη κρ6μαoε τoν Aντιb-

νη. Την π\ρoφoρiα αυτη την d,κουoα αργ6τερα,
αφοri τον oκoτcboαμε, απ6 τον φiλo μoυ Ζαφεipη
Λ6γγο, o δε βλd1og απ6 τον oποiον ο Zαφεiριοq
Λ6γγοq 6μαθε για την μετdνoιαν τoυ ZΧατaν, εi-

ναιγεiτoνdζ μoυ συνoμiληκ6g μoυ, φ] ακ6μη, και
ονoμ6ζεται Αντιilνιοg Toιαμπiιζηq. Eiναι κτηνo-

τρ6φo9 και 61ει γυι6 δικηγ6ρo στην Nd.ουoα, τoν

Ιωdwην Aντωγiου Toιαμπdξ1.

T6oα 1ρ6vια απ6 τ6τε, δw 6τυ1ε ακ6μη να
κdμω κoυβθντα με τoν Toιαμπd,ξ1 γ1α τo ζητημα
αυτ6, αν και εiναι γεiτον6g μoυ.

Συμπληρωματικαi πληροφορiαι περi τηg
oκηνηg τηg oυλληΨεωt των ξρα Miγκα και
λoιπιirν

Δεν θυμ6μουνα καλd παραπ&νω 6ταν oου 6λε-

γα πωζ νομiζω 6τι μαζi με τoν ξρα, Miνγκα, τoν

Ζαφεiρηκαι τoν πατt'ρα μoυ, ηταν και o αδελφ69

μου Γιιbργηg. Mdλιoτα ηταv και αυτ6q μαζi τoυg,

γtα να κdμη τον διερμην6α, ενιb o πατ6ραq μoυ

ηταν oαν oriνδεoμοq, οδηγ6q τουg'

o Ζαφεipηg Λ6γγoq δεν ηταν καλεoμ6νo9 απ6

τoν Αγρα, αλλ& πηγε εθελoντικcilg, απ6 μεγdλη
φιλiα τoυ πρoζ τoν Αντιilνη και 1ωρiq να ξ6ρη
καλd-καλd, τι oxεδιdζεται να γiνη. o Zαφεiρηg

ηταν πoλf φiλοq Kαι με τοv αδελφ6 μoυ Γιωργη.
'Ηταν λοιπ6ν 6λοι τουq π(πτε (5). 'Eφθαoαν

πd,νω απ6 το xωρι6'ooλιανη (oημ. Αη,iα Φωτει-
νη) oτον βρdxo Γκαβρ&ν Kd,μιν (των κoρdκων

βρdxοq), 6πoυ εi1αν παραγγεiλει και oυνεwoηθη
οι βofλγαρoι με τα γρdμματα, να φωνdξη o πατξ-

ραζ μoυ με την φωνη του λfκoυ. Αυτ6 θα ηταν τo

or5νθημα για να βγoυν oι κρυμμ6νoι βofλγαρoι
oτo φανερ6.

Mε αυτ6ν τον τρ6πo και oι π("vτε αυτoi 'Eλ-

ληνεq μπηκαν oτo oτ6μα του λfκoυ, των βουλ-
γd,ρων εwoιb, πoυ βγηκαν ioωg παραπftνω απ6

τουq 4Ο, και εi1αν αν6μεοd, τoυζ πιo πoλλorig

Poυμoιiνουg, βλ&1ουg, ενcb o i\ραg dφηνε oτην

Ndoυoα 62 (εξt1ντα δriο) πα\κdρια, 6να κι'6να
διαλεγμ6να, πιoτεtiονταζ στην δηθεν ειλικρiνεια
των βoυλγd,ρων, πoυ εi1αν δcΙloει τoν λ6γo τηq

στρατιωτικηg των τιμηq 6τι θα εiναι εν τ6ξει με
τα γραφ6μενα τoυζ οτα γρdμματα.

o ?Ψραg 6κανε βαρri oφαλμα, 61o μ6νoν που

πioτεψε oτα λ6για των ε1θρcilν τoυ, αλλd πιo
πoλιi γιατi δεν εi1ε διατd,ξει τoυ6 dνδρεg τoυ να
τoυζ παρακολoυθοriν απ6 μακρυ& 6oτω, ciloτε αν

t:πεφτε oτην παγiδα, να γiνoνταν τηζ κακoμoiραq

για τoυζ βουλγ6ρoυζ, πoυ απ6 καιρ6 d,λλωg τε

εiyαν παpει τρ6μo και φ6βo απ6 τουq'Eλληναg
Αντdρτεg.

'Ετoι o fuραg π6φτoνταq θriμα τηg ευπtoτiαq

του, πηρε oτoν λαιμ6 τoυ τoν Aντιirνη, κα1 για
λiγo, θα 'περνε oτον λαιμ6 τoυ τoν πατι1ρα μoυ
και τoν αδελφ6 μου ΓιcΙlργη, πoυ 6πω9 εiπα, για
υπ6πτoυ9 απεπειρdθηKαν να τουg δoλoφονηooυν
oι ftλλoι'Eλληνεq, και ακ6μη oημερα να μαg νo-

μiζουν 6xι'Eλληναg, αλλd απo τ6τε βoυξ6ρoυq.
Eν πdoη περιπτιiloει, 6πωq μoυ τα θλεγαν o

Ζαφεipηg, o πατ6ραq μου και ο αδελφ69 μoυ Γι-
cilργηζ, o Zχαταν με τoυg λoιποfg τoυq θδεoαν

κα1 τoυζ πtντε' Αυτ6 που 6γινε αμ6oω9 6πειτα,

ηταν πoλri λυπητερ6, φοβερ6 πρdγμα. Τoν ξρα
γiα τoν oπoiον και εiyρν ετoιμαoθη 6λα αυτd, τoν

ξdπλωoαν κd,ταl και τoν 6δερναν, τον κτυπofοαν
αλr1πητα, ενcΙl αυτ6q oαν λιοντd,ρι φοβερ6 αλυ-

ooδεμ6νο φcbναζε και τoυg 6βριζε πατcbκορφα

6λουq.

T6τε ο πατt'ραq μoυ, 6πω9 κι'αυτ69 oπιoθd,-

γκωνα ηταν δεμ6νοq, 6πεoε απελπιoμfνoζ στo

oτηθoq τoυ Αρ1ηγoli i\ρα, και κλαiγoνταg πα-

ρακαλοrioε και φc(lναζε στoν Ζχαταν να oκoτcb-

ooυν αυτ6ν και να αφηooυν ελεriθερο τον Αρμ-
γ6. o δυoτυ1ηq δεν ηξ'ρε 6τι εδcb ωδηγor5oαν τα

γρdμματα, που κουβαλofoε, απ6 τον i\ρα oτον

Ζχαταν, και απ6 τoν Ζχατaν oτον ξρα. Aλλ' o

Ζχατaν εiπε, oτι 6λoυq θα τoυg oκoτcboη.

'Επεττα απ6 δfo τρειq (2-3) ημ6ρεζ fφηoαι'
ελευθ6ρoυ9 τoν Zαφεiρη Λ6γγο, τον Πατ6ρα μου
και τoν αδελφ6 μoυ Γιcbργη, oι οποioι εγ6ριoαν
οτην Ndoυσα, με μια κληρονομιd βου\αρικη,
6τι αυτοi ωδl1γηoαν τoν ?\ρα oτην κρεμdλα, και
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για αμoιβη τουζ τoυζ αφ6θηκε να ξησoυν.
Αυτ6 τo €καναν οι βοr1ξαρoι γιατi, νoμiζω,

δεν τουq λογdριαζαν για oπoυδαiουq. Aυτoi ενδι-
αφ6ρoνταν πρoπαντ6q τoν Aρμγ6 να 1αλdooυν,
πoυ τουζ dλλαξε τα φcbτα, o'6να εξdμηνο, με
την βοηθεια τoυ Καπετdv Γκ6vου τoυ Γενιτoιcb-
τoυ, στo βdλτο των Γιαwιτocbν. Mη μπoρcbνταq
αντρεiκια να τOν οκoτciloουν, πονηρεfθηκαν
ολ6κληρη αυτη την απdτη.εξαιτiαg τηq οπoiαg
(αφοιi αργd πεια την κατdιλαβαν) πικαρioθηκαν
και ωρκioθηκαν εκδiκησι, οι ελευθερωθ6ντε9 πα-
τ6ρα9 μoυ και αδελφ69 μoυ, ωζ θriματα και αυτοi
τηg βoυλγαρικηt πονηρiαg.

'ooο για τον Αντcbνη Miνγκα, τον φiλo μαg
εφdνηκε πιο 6ξυπvoq απ6 τουg dλλoυq, πoυ πρo-
τiμηoε να μεiνη και να πdθη μαζi με τoν Aρχηγ6,
παρd vα γυρioη πiοω, με τηV βαρειd κληρoνομιd,
6τι ωδηγηoε και dφηoε στα yipια των βουλγd-
ρων τoν Aρxηγ6 του i\ρα.

'oλα αυτd τα fμαθα oτην Aμερικη απ6 τoν εξd-
δελφ6 μου Δημητριo ΙΙdνη, o oπoiog τιilρα ζη εδcb

oτη Ndoυoα και μπορεig να τov ερωτηoηg. και
6τoι ηλθα απ6 την Αμερικη για να εκδικηθιb τoν
θdνατο του φiλου μου Αντιilντl και τoυ Αρμγori
fuρα, και τον εκδικηθηκα 6πωq ooυ τα εiπα.

Πovdει πoλri η καρδιd μoυ και κλαiγω καμιd
φορα πoυ ο κ6oμo9 δεν ξ6ρει την αληθεια' και
δεν υπdρ1ει κανεig να τoυ την πη, αδiκωq κατη-

γορcbνταq την oικογθνειd μαg ακ6μη, ωg riποπτη
oικoγθνεια βουλγαρικη.

Mου 6φερεg μεγdη 1αρd, πoυ, τ6λog πdντων
foτερα απ6 oαρd,ντα ολ6κληρα 1ρ6νια, ηλθε κο-
ντd μoυ &νθρωποq να τα βγ&λω αυτ& τα μυoτικd',
απ6 την καρδιd μου)).

Aντi επιλ6γoυ

Eδιil διακ6πτετα1 η πληροφοριακη oυv6ντευξig

μOυ, με τoν ωζ εiρηται εθνικ6 εκδικητη μπdρ-
μπα-Π6τρο. Eiναι 1.30 ακριβιbζ μεταμεσoνtiκτι-
og ιbρα, και 61ω τoυg oφθαλμorig βεβαρυμ6νoυ9.
o γ6ρων δεν εiναι πdντωg εν αδiκω παραπoνοti-

μενοζ. Tον επεoκθφθην, βεβαiωg κατd o6οταoιν
τoυ κ.Δημdρ1ου Nαorioηq, πλην 6μωq και κακcilg
πληροφορημ6νoq απ6 πηyag, κατd τα dλλα, αξι-
oπioτoυg. Διεπioτωoα ooβαρdq παρεξηγηoειg
και dγvoιαν τηζ ιστoρικηg αληθεiαq, εν αυτη τη
Nαοfoη, 6πoυ διεδραματioθηoαν 6λα αυτd τα

18

γεγoν6τα.
To ιoτοριολαoγραφικ6ν αυτ6 6ργον, f1ω την

].vcbμην, δεν δriναται να θεωρηθη τετελειωμ6νoν,
6ooν αφορd 6oτω τα γεγον6τα, τα αναφερ6με-
να μ6νoν περi του απαγχoνισμ6ν των Αγρα και
Miνγκα. Eυρr5νεται o κriκλoq των ανθριilπων' πoυ
6ζηoαν τα γεγoν6τα τα6τα, και εiναι oημερον μiα
εξαiρετοg πηγη πληρoφoριcilν, δυναμ6νων να δι-
αoταυρcδνται, iνα ανευρioκεται η αληθεια, ιiooν
αφoρd γενικcbτερoν τoν Mακεδoνικ6ν εκεiνoν
Aγcbνα.

KατακλιΘεiq προ1εiρωζ ειζ τo αυτ6 δωμdτιον,
6πoυ και o γ6ρων μ6νoq επανfλαβα την oυν6-
ντευξιν περi την 7ιr πρωινην ιilραν τηg επoμ6νηq,
εγερθεiq τoυ tiπvoυ την 5.30 πρωινην cilραv ακρι-

βcbg, oυνεντευξιν, ην δι6κoψα την 11ηu πρωινην,

μετd 4ωρoν, επαφεθεiq 6πωq ταq επi πλ6oν πλη-
ρoφoρiαg του γ6ρoντοζ, αζ ηκρodoθην, διατυπιb-
σω ειt μεταγενεστ6ραν μετ'αυτο6 ουν6ντηoiν
μου, αφικ6μενoζ επi τofτω αriθιq εν Nαo6oη, iνα
iδω αυτoπρoocbπωg και oυξ1τησω και μετd, τoυ
ω6 ευρ6ι,εται κiκλoυ προocbπων, γvωριζ6ντων
την ιoτορiαν τηg επoxηζ τωv.
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PoΔoXΩPI,
MIA IΣToPlA ΠPOΣΦYΓIAΣ

Σιivτoμο ιοτορικ6 τηζ πρoγovικηg πατρiδαg

o οικιoμ6q τoυ Ροδo1ωρiου ιδρriθηκε απ6

Π6ντιoυ9 πρ6oφυγε9 τo \923. Κατd,γoνταν 6λoι
απ6 την ορεινη ενδo1cilρα τηg διοiκηoηg τηζ
Τραπεζοfνταq, απ6 τα 1ωριiι που 11ταν διαoπαρ-
τα ανd,μεoα oτιg πλαγιθζ κα1 τα ποτd,μια τηζ πε_

ριoχηζ τηq Mατoοrbκαq.

Στιg αρx6g τoυ 20o" αι. o πληθυoμ69 τηg Mα-
τootiκαq πρ{πεινα 6φτανε τιg 25000 (δε

μπορor1με να ξ6ρoυμε με ακρiβεια) και
αποτελo6νταν στην πλειοψηφiα τoυ απ6
'Eλληνεg ορθ6δoξoυg. o εξιoλαμιoμ6q
δεν πηρε μεγdλη 6κταoη oτην περιo1η.

γιατi καθcilq ηταν ορεινη και απρ6oιτη
δεν προτιμηθηκε για επoικισμ6 απ6 τουg

Toιiρκουg. Eπioηg, o' αυτ6 oυντθλεoε
και η δρdoη των τριcilν μοναoτηριων πoυ
υπηρxαν εκεi ηδη απ6 τα πρcbτα βυζαντι
νd xρ6νια: τoυ ξiου Ιω6ιι'η Bαζελcbνα
(270 ψ.Χ.), τηq Παναγiαq Σoυμελα (386

μ.X.) και τoυ ξioυ Γεωργioυ Περιoτε-

ρεcbτα (752 ψ.Χ.). Κdποιoι 1ριoτιανoi β6-

βαια υπθκυ\μαν στιζ πι6oειq και ειo1cbρη-

σαν στo ιoλ&μ, ενιb αλλoι διατηρηoαν και
τιq δυo θρηoκεiεg ωζ κρυπτo1ριoτιανoi.
Yπ6ρ1ουν μαρτυρiεq 6τι ακ6μη και oημε-

ρα βρioκoνται στην περιοxη oικoγ6νειε9
πoυ πρo6ρxoνται απ6 κρυπτoχριστιανουq
και παρfμειναν εκεi αφοri ηταν επioημα
καταγεγραμμ6νoι ωζ μουσoυλμdνoι (H
ανταλλαγη πληθυoμrΙlν τoυ |922 tγινε

με βdoη τo θρηoκευμα).

Tα περιoo6τερα απ6 τα 70 1ωριd πoυ
υπηρ1αν oτη Mατoο6κα oτιq αρ16q του

2Οou αι. ηταν ελληνικd, ενιb υπηρ1αν και
14 τoδρκικα και 9 με μικτ6 πληθυoμ6.
Πρωτεrioυoα του καζα (υπoδιoiκηoηg)

τηg Eλfνηq Σιδηροποιiλoυ

Mατoοtiκαq ηταν τo Toεβιoλoriκ (oημερα λ6γεται

Mdτoκα). Tα βoυν0 εiναι πoλλ6 και με υψ6μετρο

πdνω απ6 200Ο μ.( Ζilγανα, Kαρd,καπαν, Mελiιq
κ.α.). Tη διαofζoυν τ€ooερα ποτdμια' Tα τρiα
απ6 αυτ6, ο Πριiτανηq, το πoτdμι τηq Παναγiαq
Σoυμελd και τo ποτ6μι τηq Mουλdκαq ενιbvο-

νται κοντd oτo Toεβιoλoriκκαι o1ηματiζoυv τον

Πυξiτη πoταμ6 η Δαφνοπ6ταμo (βλ6πε xdρτη).
o παραπ6ταμoζ τηζ Γαλiαιναq ενιilνεται με τoν
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Πυξiτη βoρει6τερα. (Σημεiιοoη: αναφfρονται οι
ελληνικ69 oνομαoiεg βουνιilv και ποταμιbv). Mε
τ6τoια μoρφολογiα τo κλiμα φυoικd εiναι υγρ6
και ψυ1ρ6. Tην dνoιξη και τo καλoκαiρι 6μωζ,
εiναι εξαιρετικd, εl:χdριστo και δρooερ6 και τo
τoπiο καταπρdoιrlo και παν6μoρφο. Mdλιoτα,
αναφ€ρεται oτι εκεi υπηρ1αν τα θερινd ανdκτoρα
των Koμνηνcbν, των ιδρυτcbν τηg Αυτοκρατoρiαq
τηg Τραπεζofνταg στα υστερoβυζαντινd 1ρ6νια.

Mε βdoη τη μoρφολoγiα τoυ εδdφoυg xωριζ6-
ταν σε πi'lτε περιo1fg:

α) Aνω Mατοοtiκα (περιoy;η Πρriτανη πoτα-
μoιl)'Αποτελofνταv απ6 τα εξηg xωριd: Ανω
Xoρτοκ6π, Kdταl Xoρτoκ6π, Xαμoυρη, Λαλα-
τod,ντων, Σαxv6η, Θ6ρoα, Γιαwdντων, Γιαι,να-
κd,ντων, Πoγτiλα, Κoυνdκα, Στdμαν, Kρ6ναoα,
Αδoλη, Ζaβερα, Tοια1αρdντων, Mελιαν6ντων
και Φαργανdντων. Tα τ6ooερα τελευταiα ηταν
F/ωoτd Kαlωζ XαψiκιoT.

β) Kdτω Mατootiκα (περιο1η Πυξiτη πoτα-
μof): λ4ιζερα, 'Ιλαξα, Ζαν6η, Kooμd, Mαντζd-
ντων, Mαγουρd, Σολτ6η. Xατζdβερα, Ζεpφυρη,
Kovτoti, Kαρd,'Eντιμα, Kιζερσ., Toιd1α. Tα 6ξι
τελευταiα απoτελofoαν τo KαπiκιoT

γ) Περιομ Παναγiαg Σουμελd (γfρω απ6 το

oμιbνυμο ποτdμι): Λιβερd, Koυoπιδη, Αγουρζε-
ν6ν, Σκαλiτα, Κoιiτoυλα, Σκ6πια, Αγουρoα, Λα-
ραxανη.

δ) Γαλiαινα (γriρω απ6 το ομcbνυμο πoτdμι):
Πιπaτ, Mα1ουλθξα, Kουτoυλ&, Tεμιρτζdντων,
Pωμανoιl, Mαντρανori' Κατροfλ, -Γoιναλdντωv,

Mιoαηλdντων. Mεoο1ιilρ, Bdλαινα, Zαβρiα, Ap-
μενοf, ΣεTτανd'ντων, ΖiΧμα, Koυoτoυλdντων,
Koτιiλια, Tοουπανoιi, Λιβdδια.

ε) Περιo1η Moυλdκαg (γriρω απ6 τo oμιbνυμο
ποτdμι): Χαβd, Τoiντα-Xαβd, Kοoτoρδ6q, Σπ6-
λια, Mουνταντ6g, Δανεiα1α, Σανoγιd, Kουoερd,
Moυλd,κα, Π6παρα, Πoγ6τq, Πoπdρζα.

Tα πρcilτα 1ρ6νια τηg οθωμανικηq κατdκτησηζ
η περιοxη ελεγ16ταν διοικητικd απ6 τoυq Tερε-
π6γηδεq δηλ. τουg τoπικοfg dρ1οντεg πoυ δι6ριζε
ο εκd'oτοτε ooυλτdνoq και κυβερνofοαν ανεξθ-
λεγκτα επιβ dλλor,ταg βαρr1τατoυ g φ6ρoυ g. o μωζ,
κατd, τα μ€oα του 19o, αι. καταργηθηκε αυτ6 το
oiboτημα. Διοικητικd τα xωριd αυτd εt1αν κdπoια
αυτoνομiα δηλ. oι dρ1oντεg ηταν εκλεγμ€νoι απ6
τoυq κατoiκoυζ τoυζ. o πρ6εδροg του 1ωριοti, o
Moυ1τdρτq, εKπρoσωποδoε τoυg κατοiκoυq oτην
οθωμανικη κυβ6ρνηoη. Eιodπραττε τoυg φ6ρου9
και τoυζ παρθδιδε στoυζ τοriρκoυq αξιωματοf-
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χoυζ. oι πρoεστoi τoυ χωριo6 εi1αν δικαoτικθq
αρμοδι6τητεζ και σε συνεργαoiα με τoν πρ6εδρo

φρ6ντιζαν για τιζ κoιν69 υποθ6oειq, τo ο1ολεio,
την εκκληoiα και τα θργα πoυ εξυπηρετorioαν
την κοινωνικη και οικονoμικη ζωη. Tα πρcbτα

1ρ6νια τηq Toυρκoκρατiαg τo εκπαιδευτικ6 fργo
τo εi1αν αναλdβει κυρiωg τα μοναoτηρια. Aργ6-
τερα 6μω9 o ρ6λοq τoυq ατ6νησε και μετd τo 1 8"

αι. dρμoαν να ιδριiονται o1oλεiα. Στιg αρ169 του

20ou αι. υπηρ1αν o1ολεiα oε 6λα τα xωριd.

Η oικoνoμiα βαoιζ6ταν στην κτηνoτρoφiα
κυρiωg και λιγ6τερo στη γεωργiα. H καλλι6ργεια
oπωρoφ6ρων δεντρων και λα1ανικιilv ευνoοδνταν
απ6 τo υγρ6 κλfμα, ενrb τα δημητριακd καλλιερ-

γoriνταν οε μικρ6τερo βαθμ6. Eπioηg, τα τruκvd

δdoη τρoφοδoτο6oαν τo εμπ6ριo ξυλεiαq. Md-
λιoτα, επειδη προμηθευαν τα μεταλλoυργεiα τηg

Aργυροr5πoληg (oτα ν6τια) με την απαραiτητη
πρcilτη riλη oε ξυλεiα, oυxνd οι oουλτd,νοlπαρα-

1ωροr5oαν κ&πoια πρoν6μια στoυζ κατoiκουg τηq

Mατoο6καg. To εμπ6ριo δεν ηταν αναπτυγμ6νο,
καθcilq oι 1ερoαioι εμπoρικοi δρ6μoι πoυ περνoδ-
oαν απ6 την περιo1η εi1αν εγκαταλειφθεi μετd
την ανdπτυξη τηg ατμοπλοi'αq και τoυ θαλdooι-
oυ εμπoρiου κατd το 19" αι. oι λiγεg εμπoρικ69
oυναλλαγ69 γiνονταν oτo Tοεβιoλofκ. Πολλοi
κdτoικoι μετανdoτευαν στη Pωoiα. Αλλoι π6λι
πηγαιναν oτην Tραπεζoriντα η την Kων/πoλη και
αφοr1 μdΘαιναν κd,πoια τ61νη επ6oτρεφαν και
την αoκοιioαν στoν τ6πο τoυg. oι κdτoικοι των

xωριιbν γriρω απ6 τα μoναoτηρια εργdζoνταν ωζ
πdρoικοι oτα κτηματα των μονιilν δηλ. καλλιερ_

γorioαν τα κτηματα και απθδιδαν oτα μοναoτηρια
τo ημιoυ τηg παραγωγηq τουq. Tα μoναoτηριακ6
κτηματα oτη Mατooriκα ηταν τα μ6να πoυ δεν
καταo16θηκαν απ6 τoυg ooυλτdνουq και τo καθε-
oτcbq αυτ6 διατηρηθηκε μ6xρι τo |922.

H κτηνοτρoφiα πdντωg ηταν η oημαντικ6τε-

ρη oικoνoμικη δραoτηρι6τητα ηδη απ6 την αρχαι-
6τητα, λ6γω τηg γεωμορφoλογικηq θ€oηg: ορειν6
6δαφo9, πλofoια βλ6oτηoη, λιβ6δια και dφΘoνα

νερd. Kατ6 τoυg θερινoι1g μηνεq οι κd,τoικoι των

1ωριcilν μετακινotiνταν με τα κοπdδια τoυg (αγε-

λ6δε9 και πρ6βατα) oε ψηλ6τερε9 θθoειg, 6πoυ
υπηρ1αν τα θερινd βooκoτ6πια,ταπαpyapια. Tα

προT6ντα απ6 την κτηνoτρoφiα (γdλα, τυρt, βori-

τυρο, κρ6αq, μαλλi) που πλε6ναζαν πωλofνταν

για την πρoμηθεια dλλων απαραiτητων αγαθc[lν.

Eκεi, oτα παρxdρια, εi1ε αναπτυ1θεi μια βoυκo-
λικη ζωη που απoτελεi τo κυρiαρ1ο πoλιτιoμικ6

1αρακτηilιoτικ6 των κατoiκων τηq Mατoοfκαg.
Στο επiκεντρo τηζ ζωηq αυτηg βριoκ6ταν η (παρ-

1αρoμdvα>, η γυναiκα, πoυ συντ6νιζε και ανα-
λdμβανε τo μεγαλriτερο μ6ρo9 των εργασιcbν. H
oμoρφι&, η απλ6τητα και η 1αρd πoυ 1αρακτη-
ριζε αυτ6ν τον τρ6πo ζωηq 61ει ηγiξει" και τιζ
δικ69 μαq καρδι€q μθoα απ' τα γεμd,τα λυριoμ6 κι
ευαιoΘηoiα τραγοr1δια των τταltιτofδων μαg.

Eνδεικτικ6ζ των κoινωνικc[lν o16oεωv αλλη-
λεγγ6ηq εiναι o θεoμ6q τηζ (αργατεiαg> (η αργα-
τiαg), δηλ. τηg παρo1ηg βoηθειαg απ6 μια ομdδα
εθελοντιbv oε 6πoιον απ6 τoυg κατoiκουg του

xωριof δε μπορoιioε να αντεπεξ6λθει oτo πληθοg
τωv αγρoτικcbν εργαoιιbν. Αλλoτε παχι παρεiyαν
εργαoiα για την εκτι1λεoη κdπoιου κοινωφελofg
fργου. 'Eτoι, με εν6τητα και ομαδικ6 πνεfμα
oι dνθρωποι κατd,φερναν να επιβιιbνoυν και ν'
αντιμετιυπiζουν τιq αντιξο6τητεζ τηζ ζωηg, .η

φτcb1εια και την καταπiεoη.

Διωγμoi και εγκατιioταση στην Eλλιiδα
(γενικ6 πλαioιο)

Mf1ρι τιc, αpγ{'c, τoυ 20o. αιιilνα η ζωη των
Eλληνωv του Π6ντoυ κυλofoε γοlρig ιδιαiτερα
πρoβληματα. Mε την 6ξαρoη 6μωζ τoυ εΘνι-

κιoμori oτα Bαλκ6νια και τηv εκδηλωση τoυ
κινηματoq των Nε6τουρκων (19Ο8) dρ1ιoαν
oι διcilξειg , oι οπoiεg αυξηθηκαν κατ& τη διd,ρ_

Kεια των βαλκανικιbν πολ6μων (|9\2-19L3) και
εντd,θηκαν κατd τoν A' παγκ6oμιο. H Toυρκiα
κατd τον A' Παγκ6oμιo Π6λεμο ειo1ιilρηoε στη

oυμμα1iα των <Kεντρικcbν Δυνdμεωv>> (Γερ-

μανiα, Αυoτρooυγγαρiα). Eπ6βαλε υπoχρεωτι-
κη oτρdτευση και στoυζ 1ριoτιανotig υπηκ6oυ9
τηζ. oooι λιπoτακτοfoαν 6διναv τo πρ6oμμα
για διιbξειg των oικoγενειcbν τoυζ και για λεηλα-
oiεg και αν oυλλαμβdνονταν βαoανiζoνταν και
θανατιilνoνταν. Yπηρ1ε η δυνατ6τητα εξαγoρ0g
τηζ στρατιCDτικηg θητεiαg (αντιoηκωμα), αλλd το

ποo6 ηταν μεγ6λo και δrioκoλο να καταβληθεi.
'oooι δεν ηταν oτρατεr1oιμοι κατατdoooνταν στα
<τd,γματα εργαoiαq>, 6πoυ με τo πρ6oμμα τηζ
παρo1ηg εργαoiαq για εκτ6λεoη δημ6oιων €ργων
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εξovτιΙlνονταν απ6 τιq κακου1iεq. Mε την υπoκi-
νηση τηζ oυμμ6xoυ Γερμανiαg η Toυρκiα εφαρ-

μοοε o16διo μετακiνησηζ των ελληνικιilν π\θυ-
ο'μcbν απ6 τα παρ6λια oτην ενδo1c[lρα πoυ στην
πραγματικ6τητα ηταν εξoρiα με oτ61ο την εξ6-
ντωση. Eπioηq, δι€πραξε τη μεγdλη oφαγη των
Aρμενiων τo 1915 (1.500.000 dνθρωπoι).

Kαθcilg μαιν6τανε o π6λεμoq, η Ρωoiα πoυ ανη-
κε στoν αντiπαλο τηg Toυρκiαζ συμμαχικ6 oxη-

ματιoμ6, την Aντdντ (μαζi με την Αγγλiα και τη
Γαλλiα) κατ6λαβε την Tραπεζo6ντα τoνΑπρiλη
τoυ 1916, για να απooυρθεi εν&μιoη xρ6νo μετd,
6ταν ξ6oπαoε η oκτωβριανη επανdoταoη. Κατd
την περioδo αυτη oτo δυτικ6 Π6ντo oι To6ρκοι
εν6τειναν τoυg διωγμοr5g με oυν€πεια πoλλοi'Eλ-
ληνεg να καταφιiγoυν ωζ αντd,ρτεg oτα βoυνd.
'oταν απo1ιbρησαν οι Pιilooι απ6 την Tραπεζοri-
ντα, oι Tοriρκoι προ1ιΙlρηoαν oε βιαιoπραγiεq και
για τoν επιπλ6ov λ6γο 6τι κατd τη ρcboικη κατo1η
πολλoi'Eλ\νεq εκδηλιbθηκαν υπ6ρ των Pιboων
και μd,λιoτα oυxvd καταπdτηoαν τοtiρκικεg περι-
ουοiεq.'Eτoι λεηλατηθηκαν πολλd 1ωριd τηq Γα-
λiαιναq.'oμωζ κftπoιoι'Eλληνεq εixαν oτο μεταξf
εξοπλιoτεi απo τιg μπολoεβiκικεq αρ169 και ανf-
λαβαν την dμυνα oτην Tραπεζοfντα, oε κdποιεq
περιoγic, τηg Mατoοfκαg, την Αργυρofπoλη, τη
Σ6ντα και αλλof. M' αυτ6ν τον τρ6πo κατdφε-

ραν να πρooτατ6ψoυν σε πολλ6q περιπτcboειq τον
ελληνικ6 πληθυoμ6, ενcb πoλλoi ηταν αυτoi που
απo1cbρηoαν μαζi με τoυg Pιbooυg.

o π6λεμο9 θληξε νικηφ6ρα για την Aντdντ
και η Eλλdδα ωq oιiμμαxοq τωv vικητcllν αρxικd
φdνηκε πωg θα αποκ6μιζε oημαντικd οφ6λη. Tα
πρaγψατα 6μω9 δεν εξελi1θηκαν ευνoTκd,. Toν
αρμκ6 ενθoυoιαoμ6 που oυν6δευoε την απ6βα-
ση τoυ ελληνικοli oτρατοti oτη Σμl5ρνη ακoλof-
θηoε oε otiντομo 1ρoνικ6 διdoτημα o θρηνοg τηg

μ1κρασιατικηg καταoτρoφηζ κα1 τoυ ξεριζωμoι1.
(Γνωoτη η διαδoxη των ατυ1cbν(;) γεγoν6των
που oδηγησαν στην τραγωδiα). Πρ6oφυγεq απ6
κdθε περιoxη τoυ Π6ντoυ και τηζ Mικρdg Αoiαg
oυν6ρευoαν στα παρdλια στην πρoσπdθειd τουg
να επιβιβαoτο6ν oτα πλoiα και να φliγoυν oτην
Eλλdδα για να γλιτcΙloουν τη oφαγη. H ελληνι-
κη και η τουρκικη κυβ6ρνηoη oυμφcbνηoα\, \,α

μεταφερθor1ν οι'Eλληνεζ τoυ Π6r,τoυ με τουρκι-
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κd καρ6βια oτην Π6\ και απ6 εκεi με ελληνικd
oτην Eλλdδα. Πολλoi 6μωq δεν εiγαν ταxρηματα
για να πληρcilooυν τα ναfλα τoυg και αναγκd,ζo-
νταν να παραμ6νουν στιζ παραλιακ69 π6λειq κd-
νoνταζ μερoκdματα γιανα βγdλoυν τα €ξoδα τoυ
ταξιδιo6 και διθμεναν 6πoυ 6βριoκαν, σε εκκλη-
oiεq, o1oλεiα, δημοτικd κτηρια, ακ6μα και στoυq
δρ6μου9. oι κdτoικoι τηg Mατoοr5καq απoδεκα-
τιoμ6νοι, με 6oα υπdρ1οντα τoυg εi1αv απομεiνει
κατ6φταναν oτην Tραπεζοlivτα, απ6 6που oυ1vd,

μετd απ6 6να και παραπdνω xρ6νo κατ&φερναν
να κdνoυν τo ταξiδι. 'oταν €φταναν oτην Κων/
πoλη κλεiνoνταν στην Kαραντiνα τoυ oτρατιbνα
Σελημι6 στηv ασιατικη ακτη του Booπ6ρoυ και
στα παpαlτηγματα τoυ ξiου Στεφdνoυ. M6oα
στo στρατcbνα τoυ Σελημι6 oτριμcil1τηκαν πε-

ρiπoυ 15000 πρ6oφυγεq χωpiq καθαρ6 νερ6 και
oωοτη τρoφη, με πολλ6q αρριboτιεg και π6θαιναν
κdθε μ6ρα 50-60 dτoμα. M6νo με τη oυνδρoμη
κdπoιων αμερικανικcbν φιλανθρωπικcbν oργα-
νcboεων περιoρioτηκε κdπωg τo κακ6. Kατd τη

μεταφoρd τoυζ στην Ελλdδα πολλoi πr1θαιναν
oτο ταξiδι. oooι επfζηoαν τελικd, 6φταoαν oτα
λιμ&νια 6που εi1αν oργανωθεi καραντiνεg. Στoν
Αryιο Γεcbργιo τoυ Πειραιd, oτo Kαρdμπoυρνoυ
τηg Θεooαλονiκηg, oτη Mακρ6vησo, την Πdτρα,
την K6ρινθo και αλλori κατ6ληγαν τα καρdβια με
τον καθημαγμ6νο κα1 καταρρακωμdνo πρoσφυ-

γικ6 πληθυoμ6. M6xρι να υπoγραφεi η Σιiμβαoη
τηg Ανταλλαγηq πληθυoμcbν τoν Ιανoυd,ριo τoυ
1923 τo μεγαh5τερo τμημα τoυ μικρασιατικοf
ελληνιoμori εixε 6ρθει oτην Eλλdδα (9Ο0.000).
Aπ6 τηv dλλη μεριd oι Tοliρκoι ανταλλdξιμοι
απ6 την Eλλdδα (350.0000 περiπου) αναxcbρη-
σαν κανoνικd, και με ειρηνικ6 τρ6πο μετd την
υπογραφη τηg Σfμβαoηq Aνταλλαγηq. M61ρι τo
Δεκ6μβρη τoυ \924 που oλoκ\ρcΙlθηκε η ανταλ-
λαγη 6φτασαν καt οιυπ6λοιπoι. Στην απογραφη
του 1928 καταγρdφηκαν l '220.000 πρ6oφυγεq
απ6 τουg οπoioυg Π6ντιοι ηταν περιπου 182.Ο00.
Συνoλικd απ6 την 6ναρξη των διιbξεων τo 1914
εξοντcbθηκαν γ6ρω oτιg 900.000 d,τoμα απo τα
oποiα 353.000 απ6 τον Π6ντo.'Ενα τμημα των
Eλληνων του Π6ντου κατ6φυγε oτη Pωoiα.

Αφoti αντιμετωπiστηκαν αρ1ικd οι oτoι1ειcil-
δειc αr,dγκε-ζ των πρooφriγωv tπpεπε να απoκα-
ταoταθofι'. H 1cbρα βριoκ6ταν oε δεινη oικoνoμι-



κη θ6oη μετd την ηττα oτo μικρασιατικ6 π6λεμο,
καθιilg 6φειλε και πoλεμικfg απoζημιcllοειq oτην
τoυ ρκικη πλευ ρ 6.'Eτoι oυνdφθηκαν πρooφυγικd,

δdνεια απ6 αγγλικ69 και αμερικανικic, τρaπεξε9,
τα οπoiα δια1ειρioτηκε η Eπιτρoπη Aπoκατdoτα-
oηg Προoφtiγων, 6να9 οργανιoμ69 πoυ δημιουρ-

γηθηκε απ6 την Koινωνiα Tων EθνιΙlν (o o.Η.E.
τηg επo1ηg). Eπioηq, η Eπιτροπη αν6λαβε να δια-

1ειριoτεi τιq ιδιoκτηotεq των Tοfρκων ανταλλd-

ξιμων και των Bουλγdρων πoυ εt1αν εγκαταλεi-

Ψει την Eλλdδα, καθcbg επioηg και κτηματα περt-

που 8.0Ο0.Ο00 oτρεμμdτων, μεγd}η θκταoη των
oπoiων προ€κυψε απ6 τιg αvαγκαστικ6g απαλλo-
τριciloειg τοιφλικιιilν τηζ επαναστατικηq κυβ6ρ-
νησηg τoυ Nικ6λαου Πλαoτηρα. Η πλειοψηφiα
των πρoσφriγων εγκαταoτ&θηκε oτη Mακεδoνiα-
Θρdκη κυρiωg και ακολoυθεi η Στερεd Eλλdδα
και oι υπ6λoιπεq περιo169 τηg xcbραg. oι πρ6oφυ-

γεg διακρiθηκαν σε αoτofq και αγρ6τε9 (125.00Ο

αoτικ€q oικoγ6νειεq κα.ι 145.Ο00 αγροτικdg). Η
Eπιτρoπη Απoκατdoταoηq Προoφfγων αν6λαβε
να παρdoxει στoυζ αoτoδg oτ6γη oτιg π6λειq και
στoυζ αγρ6τεq oτ€γη και κξρo oτην tiπαιθρo,
καθιbg και εργαλεiα, oπ6ρoυ9, λιπd,oματα Kαι

ζcilα. Φυoικd oι πρ6oφυγεq xρειbνoνταν για 6λεq

αυτ6q τιg παρo169.

Για την αriξηoη των καλλιεργηoιμων εκτ&οε-
ων πραγματoποιηθηκαν απoξηραντικ6 6ργα κυ-

ρiωq oτη Mακεδονiα. Kατd την περfoδo |928-
1931 με την αποξηρανση τηζ λtμνηg Γιαwιτoιbν,
την εκτρoπη του Αλιdκμονα, Αξιoιi και Στρυμ6-
να, την καταoκευη απoστραγγιoτικων τdφρων
απαλλdxθηκε η πεδιαδα τηg Θεοoαλoνiκηg απ6
τα βαλτιΙlδη εδdφη πoυ πρoκαλο6oαν ελoνοoiα
και εξοικoνομηθηκαν επιπλ6oν 2.200.000 oτρ6μ-

ματα καλλιεργηoιμηg γηq.

Tι 6γινε 6μω9 με τιζ περιoυσiεg που d,φηoαν

οι'Eλ\νεq oτην Tουρκiα; Σfμφωνα με τη Σr5μ-

βαoη τηq ανταλλαγηg oι πρ6oφυγεg και απ6 τιq
δ6ο πλευρθg (Eλ\νεg και Tοr5ρκoι) θα 6πρεπε να
απoζημιωθoriν απ6 τη 1ιilρα τoυζ για την περιου-
oiα που εγκατ6λειψαν. H περιουoiα των Tof ρκων
υπολoγioτηκε στιζ 12,5 διg δρα1μ6q τoυ 1 934 και
αντioτoι1α των Eλληνων σε 100 διg δρα1μ69.

Mε τo Σ6μφωνo Φιλiαq 6μω9 πoυ υπoγρdφτηκε
αναμεoα oτιg δr1ο χcbρεζ τo 1930 εξιocbθηκαν oι

περιουoiεq, γιατi η Tουρκiα απαιτo6oε απ6 την
Eλλdδα πoλεμικη αποξ1μiωoη. Eπιπλ6oν. και oι
τo6ρκικε9 περιουoiεg oτην Eλλdδα που πρooρi-

ζoνταν για την απoζημiωoη των πρooφliγων δε

διατ6θηκαv π&ντα γι' αυτ6 το oκoπ6. Xιλιdδεg
oτρ6μματα π€ραoαν oε 16ρια ντ6πιων οι οπoioι
τα αγ6ραζαν σε εξαιρετικd 1αμηλ69 τιu€q απ6
τουq Tofρκoυζ πoυ 6φευγαν η 1ρηoιμοποιηθηκαν
για την απoκατdoταση ακτημ6νων' Παρατηρη-
θηκαν επtoηg και φαιν6μενα καταπdτησηζ αυτηq

τηζ περιoυoiαq. Συνoλικd fνα 20oΛ των ανταλ-
λ6ξιμιον κτημdτων δ6θηκαν σε μη πρ6oφυγεq. Η
απoξ1μiωoη των αγροτcbν προοφfγων 6γινε με
πρoηγοr1μενο συμ\.μηφιoμ6 με τα 1ρ6η τoυζ προξ
τo κρdτog, γι' αυτ6 και &ργηoαν να πληρωθοδν
(1930), ενιil oι αoτoi &ρμoαν να απoζτ1μιcbνονται

απ6 τot926 και χωρiζ συμψηφισμ6. Eπioηg, οι
αoτoi fπαιρναν μεγαλfτερo πoo6 απoξ1μiωoηg,
6παιρναν τo 1l5 oε μετρητd και το υπ6λοιπο με
oμολογiεg, ενcδ oι αγρ6τεq πηραν μ6νο ομολoγi
εζ.

Η ενoωμ&τωoη 1.500.000 πρoοφfγων οτην
Eλλ&δα δεν ηταν εr5κολo 6ργo' Παρατηρηθηκαν
εντdoειq κα1 ανταγωνιoμ6q μεταξr5 γηγενcbν και
πρoοφ6γων τ6oο oτην oικονoμικη 6oo και oτην

πoλιτικη αλλ& και κoινωνικη ζωη Η δια1ωριoτι_
κη γραμμη 6παψε να υπdρ1ει μ6νο μετd τη δε-

καετiα τoυ 40 και την εμπειρiα του ι,6ου μεγ&λου
πολ6μου. Παρd τιg αρ1ικ66 δυoκoλiεq η παρου-
oiα των πρooφliγων επ6δραoε θετικd οε 6λουq

τoυg τoμεiq. Eνιoβθηκε η εθνικη ομoιογ6νεια
τoυ κρ&τoυq και αυξηθηκε o π\Θυoμ69 και τo
εργατικ6 δυναμικ6. Προ1ιbρηοε η αστlκοπoiηoη
και η βιoμη1ανoποiηoη τηq 1ιilραg, wcb τoνcδθηκε

και εκσυγχρoνioτηκε o γεωργικ69 τoμ6αq. T6λοq,

μπ6λιαoαν τον πoλιτιoμ6 τηζ χcbραζ με τιq δικ69

τoυg ιδ6ε9 και παραδ6oει9.

Η iδρυοη και αν6πτυξη του Pοδo1ωρtου

oι πρ6oφυγεζ που oυγκεντρcbθηκαν oτα λι-

μdνια, τιζ καραντiνεq και τα παραπηγματα ανα-

oυγκροτιilνταζ τα απoμειν&ρια των oικoγενειcbν
τουq, oιγd, oιγd &ρxιoαν να αναξ1τoriν τ6πο μ6νι-

μηq εγκατ0στασηζ. H Eπιτροπη Aποκατ&στασηζ
Πρooφ6γων τoriq υπoδεiκvυε κατdλληλεζ περιo-

γt'c,.'Ετoι' υπoδεiμηκε σε μια oμdδα πρooφliγων
απ6 τη Γαλiαινα τηg Mατoοliκαq η περιο1η 6που
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βρioκεται oημερα το xωρι6 μαg. Τo oημεio θεω-

ρηθηκε κατdλληλο καθc[lg βριoκ6ταν μακριd απ6
τα θλη του κdμπου, 6που θ€ριζε η ελoνooiα, εi1ε
καθαρ6 α6ρα και νερ6 και επιπλdoν θδμιζε την
oρεινη ιδιαiτερη τoυg πατρiδα. Προδπ6θεoη για
να τoυζ παρα1ωρηθεi η 6κταoη ηταν να συγKε-
ντρωθεi 6να9 αριθμ6q 150 oικογενειιilν περiπου.
'Eτoι ξεκiνησαν την αναζητηoη των συμπατριω-
τιilv τουg, oι περιoo6τερoι απ6 τουg oπoiουg εi1αν
απoβιβαoτεi oτο XαρμdvκιοT (oημερινη περιo1η
παλιori oταθμoδ) και στo Kαρdμπoυρνoυ τηζ
Θεooαλoνiκηq, 6πoυ βρiοκoνταν oε καραντiνα.
To μ6ρo9 ηταν 6vα δαo6κτημα που μετd την απε-
λευθ6ρωoη τηg Mακεδονiαg απ6 τoυg Τoriρκoυg
δωρioτηκε oτo βαoιλιd Kων/νo. H επαναoτατικη
κυβ6ρνηoη τoυ Πλαoτηρα επανdφερε στην κυ-
ρι6τητα τoυ δημooioυ 6λα τα κτηματα τoυ βα-
oιλιd ( Mdρτιοg L923) κι 6τoι το κτημα π6ραoε
oτo δημ6oιo για vα παραχ(!')ρηθεi oτη oυν61εια
στoυζ πρ6oφυγε9 μια dκταοη 10.000 oτρεμμd-
τCO\'. Mε r,oμoθετικ6 διατα7μα τηζ κυβερr,ηoηc
Παγκα)"oυ το Νoθμβρη τoυ 192-s οι πρooφυγε:
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απ6κτηoαν απ6 κoινof την κυρι6τητd τηq. Tο
κρdτog διατηρηoε 6να ποoοoτ6 5% τηq κυρι6τη-
ταg. oυoιαoτικd', μ'αυτιi τoν τρ6πo το ελληνικ6
κρdτog απoζημiωνε τoυζ πρ6oφυγε9 για τιζ πε-
ριoυoiεg πoυ εγκατ6λειψαν oτα 1cυριd τoυζ, στη
Mατoo6κα του Π6ντου. Aπ6 τo 1923 μ61ρι τo
l 930 εi1αν εγκαταoταθεi L49 oικoγ6νειεq' συvo_
χικa 457 dτoμα. Πρoκειμ6νου να oυγκεντρωθεi o
απαιτοtiμενo g αριθ μ6 g οικογενειcilν εγγρdφoνταν
ωg oικoγ6νειεζ και μεμονωμ6να dτομα.

Tι βρηκαν οι πρ6oφυγε9 εδcb; Δdoοg και κd-
ποια oικηματα πoυ 1ρηoiμευαν oτo υπηρετικ6
προoωπικ6 του βαoιλιd. Το τoπωνriμι6 του ηταν
Γκoλ6μα P6κα (Mεγdλο P6μα)- απ6 τo 6νoμα του
ποταμιoli πoυ τo διαo1iζει. Eδιb υπηρxε κdπoτε
oικιομ6q πoυ καταστρdφηκε κατd τoν Aπρiλιο
τoυ 1822,6ταν oυντελ6oτηκε η καταστρoφη τηq
TιΙdoυoαg. Mετd την κατdπvιξη τηg επαν&oτα-
σηζ στη Ndoυοα οι Tοr1ρκοι oτρdφηκαν και στη
γiριυ περιο1η καiγονταζ και λεηλατcilvταg 6λα τα
7'cυρια (Γι1μr,oβo. Δραζiλoβο που ηταν και αγo-
ρα.oτικo κθι'τρo. Koυτoo'riφλιανη, Mπελα B6δα ,



ooλιανη, Γιαw6κoβο κ.α') Yπoλεiμματα αυτoυ
τoυ otκισμori ανακd,λυπταν oι πρ6oφυγεg αι,dμε-
σα στα δι1ντρα (κεραμiδια, τοi1oυq, ερεiπια oπι-
τιιΙlν, ερεiπια υδρ6μυλου, τdφουg).

Σ' αυτ6ν λoιπ6ν τoν τ6πo εγκαταoταθηκαν
oι πρ6γονoi μαg με τα λιγooτd, εφ6δια πoυ τoυζ
6δωoε το ελληνικ6 κρdτog (αντioκηvα, ζcbα, ερ-

γαλεiα και oπ6ρoυ9) και 6ρ1ιoαν να απoψιλcb-

νουν τo δdooq καινα εκ1ερorbνoυν τη γη για να
την κdνουν καλλιεργηoιμη. o καθθναg καταλdμ-

βανε τo μερiδιo γηζ πoυ μπoρorioε να εκ1ερocδ-
σει με τα εργαλεiα τηζ επoγ1c,' To 6δαφoq ηταν
πoh5 εriφορo και d,ρxιoαν να καλλιεργoriν κα-
λαμπ6κια, φαo6λια, πατaτεc, και dλλα κηπευτι-
κd, για να καλδψουν τιg ανd,γκεq τηq επιβiωoηq.
Eπioηg, η υλοτoμiα τorig παρεiyε Ενα oημαντικ6
π6ρo ζωηq. To κρdτog τorig παρα1cbρηoε υπoζδ-

για κα1 αγελd,δεq και oιγd oιγd αναπτrixθηκε η
κτηνoτρoφiα. Αρ1ιoαν να πoυλo6ν τo περiooευ-

μα απ6 τα προT6ντα τoυt oτα παζ6ρια. oι αρ1ι-
κ6q παρdγκεq γiνανε π6τρινα oπiτια και dρ1ιoαν
να λειτουργofv νερ6μυλoι.'Eτoι δημιουργηθηκε
oταδιακd ο oικιoμ69, o oποiοg υπd1θηκε διoι-
κητικd oτην κoιν6τητα Mαρiναq μ61ρι τo |929.
T6τε 6γινε κοιν6τητα πoυ συμπερι6λαβε και τoυζ

γειτονικorig oικιoμοfq τηq Mεταμ6ρφωoηq (Δρα-

ζiλoβo) κα1 τoυ Αγioυ Παriλoυ (Koυτooriφλιανη)
που κατoικofνταν και αυτοi απ6 π6ντιoυq πρ6-
σφυγεζ. oι κd,τoικoι dρ1ιoαν oταδιακd να oργα-
νcbνουν την κοινωvικη ζωη .'Hδη απ6 τo \923

φρ6ντιoαν για τη\, αν6γερoη τηq εκκληoiαg τoυ
Αγiου Δημητρiου. Το o1oλεio λειτoriργησε αρχι-
κd oε ιδιωτικ6 oiκημα απ6 τo 1924 και μ61ρι το

1929 ει1ε απoπερατωθεi η καταoκευη τoυ κτη-

ρioυ του Δημoτικοri Σyρλεiου. Αρ1ιoαν να καλ-
λιεργoriνται οι κερασιtc,, πpayψα που βελτiωoε
κατd πoλf το βιοτικ6 επiπεδο

To |932 ιδρfθηκε ο Αναγκαoτικ6q Συνεται-

ριoμ69 Δια1εiριoηζ τoυ Συνιδι6κτητoυ Δdoουq
Mεγdλoυ P6ματog oτo πλαioιo τηζ κρατικηg
πολιτικηg για iδρυoη Αναγκαoτικcbν Συνεται-

ριoμcilν στιξ περιπτciloειg πoυ υπηρ1αν πoλλοi
oυνιδιoκτητεg. M6λη τoυ ηταν και εiναι o'ι' |43
οικoγ6νειεq πoυ εγκαταoτ&θηκαν αρ1ικd. (Aκ6-

μη και oημερα δεν υπdρ1oυν τiτλoι κυρι6τηταg)'
To 1935 παρα1ωρηθηκε στο Συνοικιoμ6 Mεγd-

λου P6ματog θκταoη 11.0ΟΟ oτρεμμdτων με την
oνομαoiα Τoανακοη-Tofρλια oτο B6ρμιo για
τη χρηση τηζ ωζ θερινof βooκ6τοπου. Η 6κτα-

oη αυτη ηταν ανταλλdξιμη κα1 τη δια1ειριζ6ταν

η Δ/νοη Δια1εiριoηg Aνταλλ6ξιμων Kτημdτων
τηq Eθνικηq Tρdπεζαg τηq Eλλ6δαq. To 1938 1ιε

1ρηματα πoυ εξοικον6μηoαν απ6 την υλoτoμiα
αγ6ραoαν τη δαοικη θ6oη Mπ6λα B6δα, 7.000

oτρεμμdτων.

Kι ενcb oι πρ6oφυγε9 ξαν&1τιζαν τη ζωη τoυq

με κ6πo αλλd και ελπfδα, v6α δεινd ηρθαν να
προoτεθoriν. Kηριiμηκε o π6λεμoζ με την Ιτα-
λiα και oι ν6οι τoυ 1ωριoti επιoτρατεliτηκαν. Eυ-
τυ1c[lg, μιiνo μiα απιilλεια υπηρξε. Ακoλoriθηoε

η γερμανιKη κατo1η. Kατd τη δι&ρκειd, τηζ oι
Γερμανoi εκμεταλλεriτηκαν κd,ποιo κοiταoμα

xρωμiου που ανακd,λυψαν μεταξri Pοδο1ωρioυ
και Γιαwακo1ωρiου και υπo1ρ€ωσαν τoυg κα-
τοiκουg των δυo 1ωριιbν να δoυλε6oυν για την
εξ6ρυξη τoυ. H θ6oη τoυ 1ωριοr1 ηταν κρiοιμη,
καθcbq βριoκ6ταν κoντd στoυζ 1cilρoυq δρdοηg
των ανταρτcΙlv.'Eτoι, 6ταν τoν Απρiλη του 1943

o γερμανικ6q oτρατ69 πρo6βη oε επι1ειρηoειg
εκκαθd,ριoηg τoυ Bερμioυ απ6 τοl.lζ αντdρτεg,

απoπειρ6θηκαν o1Γερμανoi να κd,ψουν τo 1ωρι6
και να εξοντιΙlooυν τoυζ d,ρρενεq κατoiκoυg, τoυg

oποiουq oυγκ6ντρωσαγ και κρd,τηoαν fγκλει
στoυζ oτην εκκληoiα. Tελικd 6μωζ, διαocbθηκαν

με την παρ6μβαoη κdπoιoυ γερμανof αξιωματι-
κo6. Δυoτυ1cbg, δεν εi1αν τηv iδια τfμ τα 1cυριi
2Ψιoζ Παr5λog και Mεταμ6ρφωoη, τα οπoiα κ6η-
καν και τoυφεκioτηκαν κdτοικoι.'ooοι κdτοικoι
του 1ωριοri oυνεληφθησαν στo βoυν6 μεταφ6ρ-
θηκαν στα κρατητηρια τoυ Παriλoυ Mελd oτη
Θεo/νiκη. Kdπoιεg oικογ6νειεq Eβραiων που εi-

1αν καταφr5γει στo 1ωρι6, oυνεληφθηoαν επioηg
και εκτελθoτηκαν dμεoα.

Mε την ανα1ιilρηoη των Γερμανων και την
6ναρξη τoυ εμφυλiου πoλ6μoυ η κατdoταoη θγινε
πραγματικd τραγικη. To xωρι6 βριoκ6ταν ανdμε-
σα στoυζ αντdρτεg απ' τη μια πoυ επιδiωκαν τον
ανεφοδιαoμ6 τoυg και στo oτρατ6 απil την dλη.
Για vα εiναι λoιπ6ν πιo αoφαλεig, α}'λd, και για
να μη μπoρofν να ενιoβoυν τoυg αντdρτεg, το

κρdτog τoυζ μετακiνηoε oε αλλεg περιo1θg.'Eτoι,
την dνοιξη τoν |94] διαoκoρπioτηκαν oε π6λειq
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Xαρdλαμποg Kιαγ1(δηg Διxηγιiρog 1 908-1983.
Πρωτεργdτηg - εμπvευoτr]g xαι ;"ι6γα9 ευεργ6τηg

ανιοτoριθ ε (οη g Moν{ g Αγ. Γεωργ (oυ Περ ιoτε ρει6τα

και χωριd τoυ κdμπoυ για να επαναπατριστoliν
τρiα χρ6νια μετd, το 1950.

Mετd τoν π6λεμo λoιπ6ν, αpχiξε1" 6να καινoti-

ριo κεφdλαιo. oι κd,τoικοι θα 6πρεπε να αρχiσoυν

ξαν6 απ6 την αρχη, για να δcilooυν ζωη oτον ερη-

μωμ6νο τ6πο. Στην αρχη η ζωη ηταν δrioκoλη ,

αλλd oταδιακd και με την ενiσχυση του κρdτoυg
d.ρ1ιoαν να γiνoνται 6ργα. Kαταoκευd,στηκε τo
πρωτo υδραγωγεio του 1ωριof, διανοiμηκαν oι
εoωτερικοi δρ6μoι και 1αρdμηκε δρ6μoc, |2 yι-
λιoμ6τρων πρoζ τη Ndoυoα' Aναπτιixθηκε η δεν-
δροκαλλι6ργεια με μηλι69 Kαι κερασι69 καθιilg
κα1η κτηνoτρoφtα (αγελdδεg κυρiωq). Καθcbg η
καλλι6ργεια των οπωρoφ6ρων δ6ντρων αποδει-
κνυ6ταν ιδιαiτερα κερδοφ6ρα, λ6γω τηg καληq
πoι6τηταq που χαρακτηρiζει τα ορεινd φρoriτα,
οι κd'τοικοι προxcbρηoαν oτη διdνοιξη αγρoτικcilν
δρ6μων. Επειδη το π6oιμo νερ6 δει,ηταν επαρ-
κ6q, δημιουργηθηκε ν6o υδραγcογεiο (1968-69)

με την αναγκαστικη απαλλoτρiωoη τηi ιδιιoτι-
κηg πηγtg Eπταπηγαδα και oτη oυι'61ε1α ε]/κα-

ταoτdθηκαν βρrioεg μ6oα oτα oπiτια. Τo 1956 oι
κd.τoικoι ζητηoαν τη μετoνoμαoiα τoυ 7'cοριori oε
Pοδ6πoλη 6πcυg ηταν το 6νoμα τηg μητροπoi.ι-
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τικηq επαρ1iαg oτην οπoiα υπdγoνταν τα 1ωριd
τουζ στoν Π6ντο. Tο αiτημα δεν 6γινε δεκτ6,
αλλd δ6θηκε με βαoιλικ6 διdταγμα η ονoμαoiα
Pοδoxcbρι.

Σημαντικη για την oικονομικη ανdπτυξη του

1ωριori ηταν 1(αι η δημιουργiα των συνεταιρι-
oμcbν. o Γεωργικ6q Πιoτωτικ6q Συνεταιριoμ6q
(ιδμiθηκε την περioδo 1955-1958) εξαoφdλι
ζε την πρoμηθεια γεωργικιbν ειδcilν μ6oω τηg

ξροτικηq Tρdπεζαq. Aργ6τερα δημιoυργηθηκε
o Συνεταιριoμ6q Πcilληoηq oπωροκηπευτικcbν
ΠροT6ντων (1965), γιατi προ6κυΨε η ανdγκη
τηq απ6 κοινoti δια1εiριoηg τηq πcilληoηζ των

φρoriτων προκειμ6νoυ να αντιμετωπιoτεi η κερ-
δooκoπiα των εμπ6ρων. To 1979 oυνενcbθηκαν
oι δrio αυτοi φoρεig μετd απ6 o1ετικ6 ν6μo και
ιδρfθηκε o ξροτικ6q Συνεταιριoμ6q. To 1987-
1988 oλοκληρcbθηκε και η αν6γερση τoυ ψυγεi-
ου-διαλoγητηριoυ πoυ κ6oτιoε 400 εκ. δρα1μ6q
(1ρηματoδoτηθηκε με €να ποo6 98 εκ δρ1. απ6
ευρωπαTκοfq π6ρoυ9 και απ6 τo ελ\νικ6 δημ6-
oιο). Σημερα απ6 τα 170ΟΟ oτρ€μματα τoυ κτη-

ματoζ τα 4Ο00 εiναι καλλιεργηοιμα και λειτουρ-
yεi απoτε}"εoματικ6 orioτημα dρδευoηg με δεξα-

μεν6q απoθηκευoηζ και υπ6γειο δiκτυo νεροιi.
Eπιπλ€oν, η iδρυoη τoυ <Eθνικof Mορφωτικοli
Προoδευτικof Συλλ6γου N6ων Pοδο1ωρiου)) τo
1961 oυντ6λεoε τ6oo oτη διατηρηση των παρα-
δ6oεων 6oο και στην Ψυχαγωγiα των κατoiκων
του 1ωριori. Tα μ6\ oυxvd παρεi1αν oικoνoμικη
υπoοτηριξη αλλ6 και εθελοντικη εργαotα για την
επιτι1λεoη κoινωφελcbν 6ργων. Eνcb μια απ6πει-

ρα για δημιουργiα πoδοoφαιρικηg oμdδαg 6γινε
κατd τo 1950, o Γυμναoτικ6q Αθλητικιig Σr1λλο-

γog ιδρriθηκε το 1980 και oυντ6λεσε με τη oειρd
τoυ στη δημιουργiα αιoθηματoq εν6τητα9.

Σημαντικ6 γεγoν6q επioηg, ηταν η αν6γερoη
τηq Moνηg του ξiου Γεωργioυ Περιoτερειilτα
oε ανdμνηση τoυ oμιbνυμου μoναστηριoιi πoυ
υπηρ1ε oτo 6ρo9 Πυργi oτη Γαλiαινα τoυ Π6-
ντoυ. Tην πρωτoβουλiα πηρε ομ0δα αoτcbν Πο-
ντiων πoυ iδρυoαν στη Θεooαλoνiκη τo Σωμα-
τεiο ξiου Γεωργiου Περιoτερεcbτα. H αν6γερoη
του t,αοf ουντ6λεoε στo να επιoπευοθοfν 6ργα
oπcοc η αoφαλτ6oτρωση τoυ δρ6μου προq τη Nd-
oυσα κα1η παρο1η ηλεκτρικori ρεliματog (1969).



Γειορ.1[oιl Περιοτε ρε ιiτιι oτo Poδo1ι6ρι

H πριilτη λειτoυργiα στo να6 πραγματoπoιηθηκε
στιc'23l411968, ενιΙl τα επiσημα εγκαiνια εγ1\'α\'

τον Ιoδνιo του l978. Εκεi μεταφ6ρθηκε η αr,d-

γλυφη μαρμdρινη εικ6να τoυ ηioυ Γεcυργioυ
πoυ ηταν εντoι1ιoμ€vη oτο παλι6 μoναoτηρι oτoν
Π6ντo, καθcbq και ιερd, λεiψανα και κειμηλια πoυ

φυλdoooνταν επioηg oτην παλιd μoνη. Για την
ανfγερoη του ναoti oι κd.τoικoι τoυ χωριof δiυ-

ρισαν oτo Σωματεio 6κταoη 300 oτρεμμ&των oε
οημεio εξαιρετικori φυoικοti κdλλoυg.

Τ6λoq, αξiζει να αναφ6ρουμε 6τι κατd, την πε-

ρioδο τηg εξωτερικη6 μετανdoτευoηg, που ερη-

μωνε την ελληνικη 6παιθρo μετd τον π6λεμo, το
Ροδο1cilρι δεν αντιμετcbπιoε oημαντικ6 πρ6βλη-

μα, καθcilq εixαν αρxioει να απoδiδoυν oι δενδρo-
καλλι6ργειε ζ καt πα ρ εiγαν κdπο ιo ικανoπ oιη τικ6
επiπεδο ζωη q. E λdxιoτoι κd,τoικoι μετανd,oτευσαν
oε Αμερικη, Aυoτραλiα, Γερμαν[α και αλλoι1 και
κ6ποιοι απ6 αυτο69 επ6οτρεψαν. Τα τελευταiα
κυρiωq 1ρ6νια oημειιbθηκε τd,οη εoωτερικηq με-
τανd,oτευoηζ στα αoτικd κ6ντρα τηq xcbραq.

Συμπεραoματικd', η ιoτoρiα τoυ 1ωριori μαg
αντικατoπτρiζει τη oιiγ1ρονη ιoτορiα τoυ ελλη-
νιoμof .'Eναq αγcbναg επιβiωoηq μ6oα απ6 τιζ πιo
τραγικ6g oυνθηκεq που μπορεi να επιφυλdσσει η
ζωη για τουq ανθριilπουq: π6λεμοζ και πρoσφυ-

γιd και ξανd π6λεμoζ και μd,λιoτα αδελφoκτ6νoq.
Αλλd μfoα απ6 6λεq αυτθg τιg αντιξo6τητεζ ανα-

δεικvιiεται η ακατdβλητη
δriναμη Kαι θ6ληoη τoυ
ανθρcilπoυ για ζωη και δη-

μιoυργiα. oφεiλoυμε τιμη
στoυζ προγ6νoυq μαζ πoυ
6φταoαν εδιb τραυματι-
oμθνοι oτο ocbμα και την

ψυ1η και φfτεψαν ν6ουq
oπ6ρου9 ζωηg για vα κλη-

ρoδoτηooυν στιζ επ6μενεq

γενι6g.
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o ΦIΛIKOΣ oM!ΛoΣ NAOYΣHΣ
Kαl ol πoλtTlσΤlKo[ Σ0λλoYol σTη Nαoυoα

TηV επo1η ToU Mεooπoλιlμoυ

Aμ6oω9 μετd, την απελευθ6ρωoη απ6 τoυg
Tοriρκoυg, τo \912, οι Nαουoαioι εκμεταλλεri-
oνται τη δυνατ6τητα πoυ τουg παρ€1ει τo νo-
μικ6 πλαioιo τoυ ελληνικor1 κρdτουg καt στoν
τoμ6α του oυν6ρ1εoθαι και oυνεταιρiζεoθαι για
να αντιμετωπioουν με oργανωμ6νη και oμαδικη
κoινη δρdoη τα διdφoρα θ6ματα τηq καθημερι
ν6τητα9, επαγγελματικd,, κοινωνικd, ψυ1αγωγικd
και αρfζoυν να ιδρrioυν oωματεiα. Το αντικεiμε-
νo τoυ oκoπoli του κdθε oωματεioυ και ο w γθvει
τρ6πο9 λειτουργiαζ τoυ, 6πω9 διατυπrilνεται oτo
καταoτατικ6 τoυ, μαζ δiδoυν τη δυνατ6τητα να
κατανοηoουμε σε 6να βαθμ6 τo πvε6μα, τον τρ6-
πo αντiληψηζ και αντιμετιilπισηζ των θεμdτωv
πoυ τoυζ ενδιαφ6ρουν των ανθριΙlπων τηc,επoγfiq
η 6oτω τηg συγKεκριμθνηq κοινωνικηg oμdδαg.
'oλα τα καταστατικd, εiναι μεν δημooιευμ6να oτo
Πρωτoδικεio τηg B6ροια9, πλην 6μω9, η 6λλει-
Ψη oργανωμενηζ αρ1ειοθ6τησηζ τoυ αρ1εioυ των
τριιilv πριilτων δεκαετιcilν καθιoτd πohi δfoκoλη
τηv 6ρευνα. Ωoτε tνα αντιγραφο παλιori Kατα-
oτατικof που 6τυ1ε να oωθεi oε κd'ποιo oυρτdρι
εiναι πoλfτιμο εriρημα.

o παλι69 oυνεργdτηq τηg <Nιdoυoταq>, δικη-
γ6ρoζ Kαι συγγραφ6αq, ξιλλ6α9 Γκοιiταg εΙγε
την καλοoriνη να 1αρioει oτο περιoδικ6 απ6 τo
αρxεio του τo καταστατικ6 τoυ ΦΙΛΙKoY oMΙ-
ΛoY NΑOYΣHΣ, τo oπoio και παρoυσιdζουμε.
oι ιδρυτ69 τoυ Φιλικοri oμiλου φρ6ντιoαν και
τfπωoαν τo καταστατικ6 ωg βιβλιαρdκι τo6πη9,
και σ' αυτη τη μoρφη βρ6θηκε oτα x6ρια τoυ

ξιλλ6α Γκor]τα.

Απ6 την περιγραφη τoυ σκoπof διαφαir,εται
η επιθυμiα των ιδρυτιbν να oυμβdλλoυι, oτην
κοινωνικη, πvευματικη και πoλιτιoτικη αι,iιπτυ-
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ξη τcον Nαουoαiων και ιδιαiτερα των ν6ων, με
ιδιαiτερη μ6ριμνα για τoυζ oυμπολiτεq χαμη-
λοr5 μoρφωτικοf και κoινωνικoti επιπ6δου, οι
oπoioι χαρακτηριστικd, αναφ6ρoνται ωq λα66
μ6νων <εντδg τoυ oτενcbτερoυ oρ[ζοντοE τoυ συ-
νηθουg β[oυ>. Aθλητιoμ69, δημ6oιε9 διαλ6ξειq,
δημιoυργiα βιβλιoθηκηg, ανdγvωoη βιβλiων και
περιoδικcbν, θεατρικ€q παραoτdoειg, iδρυoη μα-
ντoλινdταg, εiναι τα μ6oα πoυ πρoβλ6πoνται για
την πραγματοποiηoη του σKoπof, πoυ δεixνoυν
επιδiωξη πραγματικ6 δημιoυργiαg ποικiλων εν-
διαφερ6ντων και πoλδπλευρηg πνευματικηg
και πoλιτιoτικηg καλλι6ργεια9. Δiδεται β6βαια
και τo oτiγμα των βαoικιΙlν αρxcilν που δι€πoυν
τo πνεfμα των ιδρυτcbν, πoυ εiναι κη ηθικη και
ιδεαλιoτικη pιδρφωoιq>, αλλd και η <αναyνcbρι-
σιζ τηζ ανθρωπiνηg αξ[αg>, (ωζ και η αδtλφωoιg
μεταξυ των ανθρcbπcυν δια τηζ νoμιμoφροoδνηg,
δια τoυ βloυ του εyκρατoι'lg και εντ[ριου>. Eιδικη
αναφoρd γiνεται επioηq για την <επ[ το κoινω-
νικcbτερ ον και συ στη ματ ικcbτερ oν> oργdνωoη τη g

1ριoτιανικηg φιλανθρωπiαq. Eπioηq δεν λεiπει η
χαρακτηριστικη φρdoη πoυ oυναντdται oxεδ6ν
oε 6λα τα καταστατικd των παλαι6τερων xρ6νων
μθχρι τη μεταπoλiτευoη, <παoα πολιτrcη oυζητη-
σιζ απαyoρεi'lεται>l.

Aξιοoημεiωτη εiναι η διdθεoη και επιδiωξη
των ιδρυτιilν ο orjλλογoζ vα λειτoυργεi με 6λα
τα μ6λη του ενεργd και ιi1ι μ6νο με τη διoiκη-
ση, ωζ oυνηθωg oυμβαiνει, ciloτε να 61ει oυνε1η
παρoυoiα και καλfτερo και απoτελεoματικ6τερo
θργo.'Eτoι απαγoρεfει την 1ωρiq λ6γo απoυoiα
τωv μελcbν απ6 κdθε oυνεδρiαoη και εκδηλωoη
τoυ σωματεioυ, 6πω9 κα1 την dρνηoη μ6λου9
vα εκτελ6oει εργαoiα πoυ τoυ 61ει ανατεθεi. H
πρ6βλεψη δε εξdμηνηq θητεiαg τoυ Διoικητικo6



Συμβoυλiου, διαoφαλiζει τoν oυνε1η ε}.ε^!/o a.πo
τα μ6λη τηg δρdoηq τηq Διoiκηoηg, η oποiα' κρi-
νεταt και εκλ6γεται δυo φoρ6q τo 1ρ6ι,o.

o Φιλικ69 oμιλoq ιδρriθηκε με α.ποφαοη τη;
oυoτατικηg Γενικηg Συν6λευoηζ τω\, ιδρυτικιilν
του μελιilν τηq 1 Φεβρουαρioυ 1925 κcl.ι ε 1κρi-
θηκε η oιiοταoη τoυ με την 11716-5-192-5 α.πo-

φαση τoυ Πρωτoδικεioυ B6ροιαq και δια7'υθl1κε

με την 3411939 απ6φαoη του Πρcυτoδικεtoυ μιε
την oπoiα dγινε μαζικη διdλυoη oωριατεic'lr, τoυ
Πρωτoδιlcε[ου.

Σr1μφωνα Ι-ιε την κατdoταoη που βρioκετσ.1 στ]l
δεriτερη oελiδα τoυ τυπωμ6νου καταοτατικoυ oι
ιδρυτθg τoυ σωματεioυ ηταν:

1.Δημητριοg .\γελdκηg (Τελει6φ Εμπ. Σ1o7.r1:)
2. Αναoτdoιoq Γκofνταg (βιομη1ανog)
3.Δημητριog Δdρηq (Hλεκτρoτεxνiτηq)
4. Ιωdwηq Kαραθdνoq (Γραμματειiq)
5.Αθαγdoιog Kαπεταν6πoυλog (Eπιxειρηματ. )

6.Απ6oτoλoq KοΤμτξ1 g (θερμαoτl1 g)

7 . Aπ6oτoχog Mπdλιαg (Εμπoρορdπτηq)
8.Γειilργιoq Mπiλη g (εμπoρoδπdλληλοg)
9.Γρηγ6ριo9 Mητταg (fμπoρoq)
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1 0.Γρηγ6ριοg Mπθρooq (απ6φ. Γυμναoioυ)
1 1 .Δημητριοq Πε1λιβdνog (6μπoρog)
12.Γεrbργιοg Τfμηg (απ6φ. Eμπlκηg Σxολη-q)
1 3.Αναoτ&oιοq Toιcbτηg (oιδηρoυργ6q)
1 4.Επαμεινcilνδαq Σιαρ6νo9 (λογιοτηq)
1 5.Boλφ Φoεκλ€νταρ (μηxανικ6g)
1 6. Γεcilργιοg Xρη oτiδη g (μηxανoυργ69)
1 7.Αθανdoιοq 0ικον6μου(εμποροUπdλληλο g)

1 8.Γεrbργιog Παρd,ο1ηg (απ6φ. Γυμναoioυ)

Τo πρcbτo Διoικητικ6 Συμβοriλιo του Φιλι-
κoδ Συλλ6γoυ αποτελofνταν απ6 τουg Γεcbργιo
Τδμη, Πρ6εδρo, Αναoτ6'oιo Γκoδντα Αντιπρ6ε-
δρo, Eπαμεινcbνδα Σιαρ6νο Tαμiα, Γ'εcbργιο ΙΙα-
ρfoχη Γραμματ6α και τoυζ Αναοτdoιο Τoιιilτη,
Ιωdwη Καραθdνο και Γεcilργιο Mπiλη μ6λη.

Αναλυτικd τo καταστατικ6 τoυ ocοματεioυ 61ει
cυg εξηg:

ΚΕΦΑΛΑΙoN Α'
Σκοπδq του Σωματεiου
Αρθρον Ι"''
Α'') H αρμoνικη αναπτυξιq καl διαπλσ'σι-ζ των

o cυ 
7 ι α"τ l κ cil ν κ α ι πν ευ {Ι ατ ι κ cilν δ υ ν αμ ε cο ν τ οl ν ρι ε λ cb ν

δlα' τcον αoκηoεcον, παιδιcilν εν υπα[θρcο, πρω-
τioτcυ -ζ εκδρομδν και τηζ ειζ τoν φιλαθλητιoμδν
προπονηoεcυq αυτcilν ωζ και δια τηg εμπεδcbαεωq

ηθκd.lν αρycbν fi αζlωμ(lτcον και τηζ εtrιπρακτου

β rcυτ ι κη g αυτcbν δ ιcl'παι δ αy οlyη oεω q.

Β') H υπεραoπtoηg πcιντog λoyικoδ και δικα[-
oι)'

Γ'') H ηθικi7 και ιδεαλιoτικlj μoρrροloιg τoυ λαoδ
κα"ι ιδ[ωg τoυ μ6νοντο9 εντδg του oτενοτtρου ορ[-
ζοντοq τoυ oυνηθουq β[ου δtα δημοofαlν διαλ6ξε-
οlν, θ ε ατ ρ ικcbν π αρ αoτ ασ ε ων, α'ν αyν cb o ε ω q β ι β λ i -

ων, π ε ρ n δ ικcilν oτ ατ l oτ ικ cbν κ αι ε rρ η ρι ε ρ [δ ων.
Δ') H εξoικεlωoιg παντοq ατομου προg την αδι-

ακοπτrlν εκπληρωoιν τοιl ιlyειοilg καθηκοντοg και
την cxναyνcbρισtν τηζ ανθρωπiνηg αξiαg ωζ καt
την αδi),φωolν μεταξδ των ανθρcbπων δια τηq
νoμιμoφρoσδνηq, δια του β[ου τoυ εyκρατοδq και
εντ[μoυ.

Ε') H ορyανωoιg τηζ χριστιανικηq φιλανθρω-
πfαg επ[ τo κoΙνωνικcbτερον t{αι τo oυoτη1ιατικcb-
τερoν .

Στ') H iδρυoιq λioy'ηg τοlν μελcbν κα"ι η καταρτι-
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σιζ μανδoλιναταζ εξ αυτcbν'

ΚΕΦΑΛΑΙoN Β'
Περ[ μελcbν
Αρθρον 2"''

Παg εφηβoq ν6o9 απoδεyδμενoζ τoν oκοπδν

του Σοlματεfου δδναται να ylνει μ6λoq αυτoδ τηg

εyκρloεt τηg πλειoψηφ[αq των μελcbν εν yενικη oιl'
νεδρ[α'.

Αρθρον 3''"
'Εκαoτον μtλοq του Σοlματε[oυ oφεfλει να πρo-

πληρcilνει μηνια[αν oυνδρoμην δεκαπξντε δρoχ-

μcbν.
Αρθρoν 4''"

Παντα τα μ6λη τoυ Σοlματεloυ iyoυoι δικα[ωμα

ψηφoυ δηλ. και του εκλlyειν Kαι τoυ εκλ!yεoθαι.
Αρθρον 5""

Εκ των μελcbν θεωρoδνται αντεπιoτ6λλοντα, τα'

εκτ6; τηg 6δραq τoυ Σοlματεloυ κατoικοδντα", και
τcον oπo[ων καθηκον ε[ναι η πιoτη εκτ6λεσιζ των

ερyαoιcbν' τα oπolαg ο oμιλog ηθελεν θεωρηoη
α'ναyκα[ον να αναθ6oη ειg αυτα, [yoυoι δε τα δι-

καιcbματα καΙ τα αυταg υποyρεcboεΙζ, ταζ οπo[αg

και παντα τα μtλη.
Αρθρoν 6"'
Αρωyα μ6λη καλοδνται, oι εκ τoυ εζαlτερικoδ

πλη ρcbνοντεg καθ' εξαμην[αν δ ραyμαq εκα"τ6ν.

Αρθρον 7'''

Παg ooτιE ε[τε ηθικcbg ε[τε υλικc[lq oυνετ6λεoεω

ειζ την πληρωoιν του oκοπoil τoυ Σωματε[ου, ε[τε

ειρyαoθη η ερyαζεται πρoζ ευoδωoιν τoυ oκοποδ
αυτoδ ανακηρδooεται επfτιμoν μtλog τoυ ΣοLμα-

τε[oυ'
Αρθρoν B"''

oυδενl των μελcbν επιτρ6πεται να απουoιαζη
κατα ταg yενικαq oυνεδριαoειg, δηpιοo[αq διαλi-

ξειq, εκδρoμαg και θεατρικαg παραoταoειζ τoυ

o μ[λου ανευ δικαιολoyη μbνηg αιτ[α'g.

Αρθρον 9''"

oυδενl των μελων επlτρ6πεται ν' α'ρνηται την

εκτξλεoιν ανατιθεμ6νη9 αυτcb εPyαo[α"ζ oκoπoδ-

σηζ την ευδδcιoιν του oρι[)'ου.

ΚΕΦΑΛΑΙoN Γ'
Διο[κηoιq του Σιιματε[ου
Αρθρoν Ι0'''
To Σcυματε{ον θα. διοικfiτα.l υπο επτα-με)'οδq

oυμβοil-foυ €κ).ε^,'gμξνqυ εΥ ^'|ει'Ικlj oυι'εδρι(l'oει
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δια μυoτικηζ ψηφoφoρfαg και αποτελουμiνoυ εκ
Προ6δρoυ' Αντtπρotδρου, Tαμ[ου, Γραμματiωg
και τριδν Συμβoδλων.

ΚΕΦΑΛΑΙoN Δ'
Καθη κοντα Δ ιοικη τικοδ Συμβoυλiου
Αρθρoν Ι Ι"''

o Πρ6εδρo9 θα" εκπροocοπη το Σωματεfoν ενcb-

πιoν παoηg αρχηζ Διοικητικηg η Δικαoτικηg και
επ[ παocilν των υποθtoεων τoυ Σοlματε[oυ, επα-
yρυπνη επ[ τηg ακριβοδg τηρηoεωq τοlν διατd'ξεων
τoυ Καταoτατικου' oυyκαλη τα μiλη ειg τακτικαg

η εκτακτουg oυνεδρια'σειζ και πρoεδρεδη αυτcbν,

θ6τη τα" Qτηματα ειg ψηφορ[αν, ανακoινη τα απo-

φαoεtg τoυ Διoικητικoil Συμβoυλloυ' δiδη τον λ6-
yo -ζ ειζ τουg ζητoδνταζ και αφαιρη αυτ6ν απο τoυg

παρεκτρεπoμbνουg, τoυE oπο[oυζ και επανα'φ6ρη

εtζ την ταξιν, διακοπτη i λδη την oυνεδρ[αolν'

εξελ6yyη, ooακιq ηθελε κρ[νη αναyκαfον, μετd' δδο
(l"λλcον μελcbν του Δοικ. Συριβουλ[ου, τα βιβλ[α
του Tαμε[ου, εντiλλεταl τα πληρωμαg, oυνυπoyρα-

φη τα κεκυρωμt;να πρακτrκα τοlν oυνεδριδν και
παντα τα" 6yyραφα και τoν εν τ6λει τηq εξα"μην[αg

ιooλοyιoμoν κclτα την αρyην δε τηg επομ6νηq περι-

oδου θα δiδη λ6yον τα.lν επ[ τηg προεδρε[α 'c αυτoδ

πεπραyμ6νοlν.
Αρθρον Ι 2''"

o Αντιπροεδρoq αναπληρο[ τoν Πρoεδρον
απoιloιαζoντα.

Αρθρον Ι 3""

o Γραμματεδq oφραy[ζει και oυνυποyραφει

μετα του Πρo6δρoυ παντα τα 6yyραφα τoυ oμ[λου,
τηρε[ την αλληλoyραφ[α"ν, oυνταooεt τα πρακτικα
και τoν καταλοyoν ταlν μελδν' των δωρητcbν, κτλ.

καt φυλαooει τα αρyε[α Ιcαι την oφραy[δα του Σcο-

trιατεloυ'
Αρθρoν 14"'
o Tαμiαq εiναι προoωπικcbg υπεδθυνoq δια την

εμπιoτευμ6νην ειζ cιυτδν yρηματικην περιουo{αν,

ειoπραττει ταs oυνδρoμαg δια διπλoτ(lπων απο-
δεiζεων, κρατε[ βιβλiα εoδδων καl εξδδcον και
oυδεμlαν πληρωμην θα εκτελη ανευ ενταλματog

συνυπoyεyραμμ6νoυ υπ6 τoυ Προ6δρου και τoυ

Γραμματtωg.
Αρθρoν Ι 5''"

Tο Διοικητικ6ν Συμβoilλιον καλoδμενoν υπ6

του Προiδρoυ, θα' oυνεδριαζn τακτικcbq μεν κατα



δεκαπενθημερον, εκτακτωg δε 6ταν o Πρδεδροq
θεcυρεl το τonδτον αναyκα{ον η δταν τρ[α τcυν trιε-
λcbν τoυ Δnικητικoδ Συμβoυλ[ου ζητηooυν τoδτo

παρα του Πρ6tδρoυ.
Αρθρoν Ι 6"''

Απαρτ[α του Διοικ. Συμβoυλfου αποτd"εiτα'ι
παρoντοlν τoυλαxιoτoν τεooαρων εκ των μd"cbν,
απαντα δε τα Qτηματα λδoνται δια πλειoψηφiσ'ζ'

εν ιooψηφ[α δε βαρδνει η διπλη ψ4φοq τoυ Προ-
6δρου.

Αρθρον Ι7"'
oταν μ6λο9 του Διοrc. Συμβουλ[ου α"πoυoια'ol1

εΙζ τρειζ κατα oυνtyειαν τακτικαq oυνεδριαoειq
αντ ικαθ [ oτατ αι υπ δ τ oυ Δ ι o ικητ ικοδ Σ υ μ β ο υ )" [ ο υ.

Αρθρoν 18''"

Tο Διοικ' Συμβοδλιoν λαμβανει υπ'6ψιν ταq )'ο-

yικαq αιτηoεΙζ των μελcbν' αναθ{τει ερyαo[α.-c εlg

τα μtλη τoυ oμ[λου, διαyειρlζεται την περιουo[αν
τoυ υπευθδνωg, Qτεi πfoτcοoιν εν oυνεδρ[α' του

Σωματε[oυ Kαι εν αρyη εκαoτηq περιδδου εy"οδoηg

δlαρκειαν tζ μηνcbν το oyετικδν πραrcτικoν δπερ

oυνυπoy ρ αφ εται υπ' αμ φ oτ6ρ ων τοlν Επlτρ οπcbν'

Αρθρον Ι9"'
Εν τiλει εκαoτηq περιδδου oρ[ζεται υπ6 του Δι-

οlκ' Συμβoυλloυ εyκρ[oει του Σοlματε[ου εν yενικη
oυνεδριαoεt τριμεληg εξελεyκτικη επιτροπη πρog

εξiλεyξιν τηg διαyειρ[oεq ητι -c ευροδoα παντα εν
ταξει oυνταooει {διoν πρακτικδ δπερ παραδ[δει ειq

τον Πρδεδρον δια τα περαιτ6ρcο.

Αρθρoν 20"'
o ομιλog 6yει και Επιμελητην τηg Λ6oxηg και

τηq βιβλιoθηκηq oριζ6μενoν υπ6 τoυ Διοικ. Συμ-

βoυλlου.

KΕΦΑΛΑΙoΝ Ε'
Καθιiκοντα μελιbν
Αρθρoν 2 Ι'"
Tα τακτικα μ6λη oφεlλoυσΙ να παρευρloκoνται

παντοτε εΙζ ταζ εν των 8ω αρθροl α"ναφερoμ6να9

oυyκεντρcboειζ και να εκπληρcboιν αυθoρμητωg

ταζ υπoχρεcboειq των και να καταβαλλωow ανελ-
λιπcbg και τακτικcbq ταg oυνδρομαg των.

Αρθρον 22""

Παν μ6λο9 6περ ηθελεν απoδεryθη αντιπραττον
εtζ τoν oκoπoν του Φιλικoδ oμiλου διαyρd'φετcl'ι

και οδτε πλtoν επαναφ{ρεται'
Αρθρoν 23"'

Παν μ6λoq απoυoιαζoν κατα την Εoρτην του

Φλικoδ oμ[λου ητιg θα ε[ναι τη 6'| Αυyοiloτου,

αδικαloλoyηταlq' θtλει διαyραφη.

ΚΕΦΑΛΑΙoN ΣT'
Γενικα[ Διατιiξειq
Αρθρον 24"'
Αι yενικαl oυνεδριαoεtζ των μελcbν τoυ oμfλoυ

ε[ναι τακτικα[ και tκτακτoι' και τακτΙΙcα[ μεν θα

yiνωνται κατα δεκαπενθημερον' 6κτακτoι δε ood.-

κιq o Πρoεδροg κρ[νη αναyκα[oν, η δtκα τουλαyι-
στoν εΚ τolν μελcΙlν προτεfνωoι τοδτο.

Αρθρoν 25",
Απαρτ[α κατα ταg Γενικα; ΣυνεδριαoειE θε-

ωρε[ται παροντων τοlν 2/3 των μελcbν συμπερι-

)'αμβανομ6ν0υ και τoυ Διοικητικοδ Συμβουλ[oυ'
εν περιπτcboει δε απoτυy[αg τηg κατα την πρcbτην

oυνεδρfαoιν απαρτ{αq, αναβαλλεται αilτη ειζ επo-

μ6νην oριζoμiνην υπδ τoυ Πρo!δρου, εν τη oπo{α

θεcορε[ται απαρτ[α δoα μiλη και αν ευρ[oκονται.

Αρθρoν 26""

Κατα ταg oυνεδριαoειζ oυζητoδνται τα τηζ ημε'
ρηolαg διαταξεωq, yfνoνται εκλoyαf νbων μελcbν
και κατοπιν 6πονται αι επερωτησειζ των μελcbν.

Αρθρoν 27""

Π6ροι τoυ oμ[λoυ ε[ναι oι μηνια[αι oυνδρoμαl
των μελcbν, οι tκτακτοι ειoφορα[ και δωρεα[, τo

πρoi'oν των θεατρικcbν παραoτασεων καt χOρoε-
oπερ[δων' αποφαoιζομ6νων εν oυνεδριαoει τoυ

Δ rcικl1τικoδ Συ μ β oυ λfoυ'
Αρθρoν 28""

o ΦιλικoE oμιλοq θεcορε[ται διαλε),υμ6νο9,

οταν τα μ6λη αυτοδ περιοριoθcbσιν ειζ πtντε' Δι-
αλυομ6νου δε του oμfλου απαoα η περιουo[α' τoυ

περιtρyεται ειζ τoυζ απδρουq αoθενε[g.

Αρθρoν 29"''

H περfοδοq τoJν ερyασιcbν του oμfλoυ ε[ναι εξα-

μηνoζ, αρyομiνη απo τηg 20ηE Ιανουαρ{ου και λη-
yoυσα την 20η Ιoυν[ου.

Αρθρον 30"''

Αι αρyαιρεofαι του oμlλoυ y[νoνται διg τoυ

bτουg ητοι διαρκεια τηζ υπηρεofαq των μελcbν τoυ

Διοικ. Συμβoυλ[ου ε{ναι εξαμηνog. Γ[νoνται δε

αδται την ]η'' Φεβρουαρ[ου και την Ιη' Αυyο{loτoιl

αφοδ πρoηyoυμ6νωg yiνη η εκλοyη τηg εξελεyκτι-
κηq επιτρoπηg καl η λοyοδοo[α τoυ Διoικ' Συμ-

βουλ[ου κατα τα. oyετtκα αρθρα.
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Αρθρoν 31''"

o ΦιλικδE 'oμιλog Nαoδoηg oυνδξει φιλικαg
oytoειq μετ' αλλοlν παρομo icιν Σαlματε[αlν.

Αρθρoν 32"
Π αoα πολιτικη oυζητη oιg απαyoρεδεται.

Αρθρον 33""

H 6η Αυyοδoτoυ εκαoτου 6του9 ορiζεται ωζ ημξ-

ρα εoρτηg του Φιλtκoδ oμ[λοιl ητιE και θα εορτα-

ζnται καθ' oν τρδπον o 'oμιλog ηθελε νoμloη εκα-
oτoτε καταλληλον.

Αρθρoν 34"'
Παg ο παρ6yων 200 δραxμαq η βιβλiα η αντι-

κε[μενα τηq αυτηq αξ[αq, καλε[ται δωρητηq. o πα-

ρiyων 500-Ι000 δραyμαq καλε[ταl ευερy6τηg. o
παρbyων ανω τοlν Ι000 δραyμcbν καλε[ται μ6yαq
ευερyiτηg' Tα ονoματα των μεyαλων ευερyετcbν,

των ευερyετcbν και τcον δωρητdlν εyyρir'φονται εν
ιδιαιτtρα'l π[νακι ανηρτημtνol εν τη α"ιθοδση των
Συνεδριαoεων Ιdαι δημooιεδoνται δια τoυ τilπoυ.

Αρθρον 35"'

o'oριιλoq 6yει επlτιμoν Πρδεδρoν, 6ν εyκρiνει
6νεκεν εξαιρετικcbν υπηρεoιcbν πρoζ τoν 'oμιλον

και δoτιg θα διευθilνη ταζ oυνεδριαoειg οoακιq
παρευρ[orcεται ειζ την tδραν αυτοδ.

Αρθρoν 36'"
o ΦιλκοE oμιλοq 6yει oφραy[δα φ6ρουoα εντ6q

αυτηg ταg λ6ξειE:
ΦΙΛΙΚoΣ oMΙΛoΣ ΝΑoΥΣHΣ
yειραψ[αν και τo 6το9 iδρυαηq Ι925
Αρθρoν 37"''

Tο Καταoτατικ6ν δδναταΙ να τρoπoποιηθη μετα
πd"ρaδoν δδo ετcbν τη αιτηoει του % τcυν τακτικcbν

μελcbν.
Αρθρον j8''''

Tο παρδν Καταoτατικον ανεyνcboθη και εψηφi-

oθη παρd" τηg Γεν. Συνελεδoεcυζ τCDν μελcbν εν τη

πρcbτη oυνεδρ[ατη yενoμ6νη την Ιι' Φεβρoυαρfoυ
Ι925 ειg το πρcbτoν δε εκλεyηθηoομενον Διοικ.
Συμβοδλιο ανετbθη να υπoyραψη το καταoτατικ6ν
τoδτο ldαι να μεριμνηoη περ[ τη -c κατα τον ν6μον
28 Ι <περ[ oαlματε[οlν> αναyνcυρfoεcοq α'υτοδ.

Εν Nαοδoη τη Ι'1 Φεβουα.ρ[ου Ι925
o Προεδροg Γεcbρyιοq Tδμηq
o Αντιπρδεδρο; Αναoτιioιο -q 

Γκοδντα 
-c

o Tα.μ1α -: Επαμειl'ιilνδα -c 
Σιαρiνοg

o Γρα.μμα.τεδ: Γεcbρyιοq Παριio7ο 
-c

1'

oι Σδμβoυλοι Αναoτιioιοq ToιιbτηE, Ιοlιiννηq
Καραθιiνοq, Γεcbρyιοq Mπiλη q

Δυoτυ1ιbq δεν 61oυμε πληρoφoρiεg για τη δρd-
ση τoυ Φιλικοf oμiλoυ και πoιεζ απ6 τιg πρo-

βλεπ6μενε9 δραoτηρι6τητεζ για την υλoποiηoη
τoυ σκoπoti τoυ πραγματoπoiηoε. Eυ1αρioτωg
τo περιοδικ6 μoζ θα δημooιεr5oει o1ετικ69 πλη-

ροφoρiεg, εdν κ6πoιo9 απ6 τoυq φiλoυq και φiλεq
τoυ, πoυ γvωρiζουν oxετικd, 61ει την καλοoriνη
να μαg γρdψει.

Aξiζει" να σημειωθεi 6τι η δεκαετiα του '20

1αρακτηρiζεται απ6 6ντoνο ενδιαφ6ρον για πολι-
τιoτικη δρdoη των Nαουoαiων. Tο δεixνει δημι-
oυργiα των σωματεiων που δημιoυργηθηκαν την
περiοδo αυτη με αντικεiμενo κοινωνικοliζ και πo-
λιτιoτικoυq oκοπουq.

To 7924,6να xρ6νo πριν την iδρυoη του Φιλι-
κori oμiλου, ιδρfεται o <Σ6λλoγοq Φιλoπρ6ο-
δων lι{αoιioηg η Aθηνιi> ενcil τo |926 καταγρd-

φεται και o <Φιλoπρooδευτικ69 oιiλλογoq vfων
Nαοδoηg η AΘηνιi>. Ωg oκοπ6q και των δrjo

oωματεiων αναφ6ρεται η <ηθικη και δια'νοητικη

αναπτυξιg>>, και πρoστiθεται με τoν δεriτερo και η
<<oδ oταoιq μoυ oικli g oxολη g >. Σxετικη oη μεiωoη
oτoν κdθε oriλλoγο παραπ6μπει στoν &λλo, και
πιθανoλoγεiται 6τι πρ6κειται για τoν iδιo o6λλo-

γo πoυ τρoπoπoιεi τo Kαταστατικ6 του. Π0ντωg,
δεδομθνoυ 6τι η <Aθηνd> ιδρfθηκε €να 1ρ6νο
πριν τoν Φιλικ6'oμιλo με, 6πωq φαiνεται, παpo-

μοιo oκοπ6, θα εi1ε ιδιαiτερο ενδιαφθρoν να γι-
ν6ταν η oriγκριoη των δrio καταστατικcbν, απ6 τα
oπoiα πιθαν6ν να πρoθκυπτε o λ6γοq γιατi δημι-
oυργηθηκε μ6oα o'6να 1ρ6νο δεr1τερo oωματεiο

με παρ6μoιoυζ σκοπofq. Yπdρ1oυν διαφoρ69 oε

βαoικ69 αντιληψειq, η μηπωζ με την τροπoπoi-

ηση τηζ Αθηνdq τo 1'926 κα1 την πρooθηκη και
τηg oιioταoηq μoυoικηq oxoληg απoρρoφηθηκαν
oτην πρdξη και τα μ6λη τoυ Φιλικοf oμiλου, δε-

δoμ6νου 6τι η Αθηνd υπηρ1ε ωζ σωματεiο μθxρι
τo 1960.

Στη δεκαετiα του '20 ιδρfθηκε και o <Mουoι-
κ69 Σδλλογog Nfων ο oρφειiq>, o oποioq oυoτd-
θηκε τo 1928 (αριθ. Απ6φαoη9 61l17-3-1928)'

Mε την εγκατdoταoη των πρooφr1γων oτη Nd,-



oυσα καt τα γliρω χωpLα, fκαναν την εμφαr,ιoη
τoυζ και οι oriλλoγoι των πρoσφfγων, oι oπoioι
επεδiωκαν 61ι μ6νο να oργανcilσoυν κα.ι να βελτι-
cbooυν τιq oυνθηκεζ τηζ καθημερινηq διαβicυoηg,
αλλd και να διατηρησoυν την πολιτιoτικη τoυg

ταυτ6τητα. 'Ετοι, τo \927 ιδρ6θηκε o <Φιλεκ-
παιδευτικ6q Σιiλλογοg |{αo6οηq <o Kυριακf-
δηφ(1) ο oκoπ6q τoυ οπoioυ ηταν < η εyκα'θ[δρυ-

oιg Αναyνοloτηρ[ου και βιβλιoθηκηE προq ηθrcfiν
και 7tνευματικην αναπτυξιν τcον μελωv,u. Πρooφυ-

γικ6q εiναι και o πριbτog oriλλoγoq oωματικηg
αγωγηζ που ιδρriθηκε στη Ndουoα: Eiναι ο <Γυ-

μναoτικ69 Σιiλλoγοg Ποντiων <Aκρiταg>>(2), ο

oπoioq διατηρofoε και καλλιτε1νικ6 τμημα και
θεατρικη oμdδα. Η iδρυoη τoυ επικυριilθηκε με
την υπ' αριΘ. 129123-5-\928 απ6φαoη τoυ Πρω-
τoδικεiου.

T6λo9, oτιq αρ16q τηg δεκαετiαg του '30 ιδρri-
oνται o <Bυζαντιν6q Mουοικ6g Σ6λλογοζ Nα-
oιiοηg Ιωιiννηq ο Δαμαoκην69 (1933) και o

<Σιiλλογοg Aπoφοiτων Γυμναοiου Nαoιloηq
<<Aναοτftοιog Mι1αηλ ο Λ6γιο9> (1931), oπoioq

φ6ρεται να 61ει διαλυθεi και αυτ6q λ6γω αδρανεi-
αq το 1 939' μαξi με τoυζ dλλουq oυλλ6γoυq, επα-
νιδρfθl1κε 6μωg το 1952 και 61ει 6κτοτε oυνεxη
δραoτηρι6τητα μ61ρι oημερα, υπ6 τροποπoιη-

μ6vη απ6 τo |994 επωνυμiα, ωq <Πολιτιoτικη
Eταιρεtα Nιiουοαg Aναoτιiοιog Mι1αηλ o Λ6-
γιοt), υπεriθυνο6 για την 6κδοoη τoυ παρ6ντo9
περιοδικori.

Σημεlιiroεlg

1' Av' Περlooρdτη, <Tα Σωματεiα τηg Nαoυoαg
1914-1939>, Νdoυoα 19os-20oq αlιi-tvαζ, Eκδ.
Πoλlτloτlκηg Eταlρε1αg Ndoυoαg Avαoταotoq
Mlxαηλ o Λoγloq, oελ 24B

2. ibid

H ΓΩNΙA TΗΣ ΠoΙΗΣHΣ

H αξiα τoυ ΕΓΩ
του Mερκo6ρη Γιιiντoη

<oταν oι ανθρωποι θ6λoυν να oε κανουν να
πονε{g

ριπορoδνε με y[λιoυq τρ6πουq>

Στfyοg αυτ6yειρoq ποιητη εν Πρεβ6Q.
Στ[yοq αναμφιβ6λα19 και αβλεπi αληθηq.

Π6oο πoλδ μπoρεl να υπερ6yει τo ΕΓΩ;
To ΕΣΥ η το ΕMΕΙΣ εκμηδενiζoνται.
H πρooαlπικη ευημερ[α και ικανoπoiηoη
απoτελε[ αξ[α
ισχυρη και διαyρoνικη.
H δικη μαζ σιyoυρια, ο πoνoE τcον αλλcιν.
Εμε{q να εlμαoτε καλα.

Εν[οτε oι ειλημμ6νεs απoφd'oειg
ε[ναι yια τo καλδ τoυE.

Γνωρlζειg αφρονα dνθρωπε τo καλ6 του

αλλου
καλδτερα απ' τoν {διo;

Πoιοg ε[oαι; o Θε6q;

Φτην69 και αν[oyυρεq προφαoειq
yια να μαg πoν{oουν και να μαζ πληycbooυν.

Αλλαζουν oι dνθρωπoι; Εξαρτdτα'ι...
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ΔIΑXEI PlΣH ΑΠoPPI M MATΩN

Eνα απ6 τα μεγαλriτερα οικoλογικd προβλημα-
τα, που αντιμετωπiζει εδcb και 1ρ6νια η π6λη μαq
εiναι η δι6θεoη των απoρριμμdτων τηζ' o σκoυ-
πιδ6τοπo9 πoυ ακ6μη λειτoυργεi oτην περιο1η
Πλακfνια, κoντft στoν αρχαιoλογικ6 1cilρο τηg

Σxoληg του Aριoτoτθλη απoτελεi μια πολf επι-
κiνδυνη εoτiα ρliπανσηζ γ1α ολ6κληρη τηv επαρ-

1iα μαg' Tα oκουπiδια πoυ oυγκεντρcilγoνται στη

1ωματερη μπoροr5ν να ρυπdνoυν τα υπ6γεια νερd
και τακτlKd η ανdφλεξη τουq μαg δηλητηριdζει

με τιξ καρκινoγ6νε9 διοξiνεg, οι oπoiεg εκπ6μπo-
vται απ6 τα καμ6να πλαoτικ&' Eλπiζoυμε οτι o

v6oq Xcbροg Yγειονομικηg Tαφηg Yπoλειμμdτων
που πρ6κειται να δημιoυργηθεi oτο νoμ6 μαq,
εφ6ooν λειτουργεi oωoτd,, να λtioει το μεγdλo
πρ6βλημα πoυ αντιμετωπiξει 61ι μ6νo η Ndου-
oα, αλλd o1εδ6ν ολ6κληρη η Hμαθiα.

Για να αντlμετωπιoτεi τo μεγdλο πρ6βλημα
των σκoυπιδιcilν απαιτεiται πpωτα μεiωoη τoυ

6γκoυ τoυg. Αυτη επιτυγ1dνεται με oυνεργαoiα
δημoτcilν - καταναλιοτιilν και τοπικηg αυτοδιοi-
κησηζ' o ευαioθητoζ και oυνειδητ69 καταναλω-
τηq αγορdζει πρoT6ντα χωρiζ πεpιττ{'q συσκευ-
αoiεq. Γνωρiζει καλd 6τι oυvηθωq oι 6μoρφε9

oυoκευαoiεg λειτoυργotlν oε βdρog τoυ περιεχo-

μι1νου, εφ6ooν oκoπ6q τoυg εiναι να τραβηξουν
την προoο1η τoυ καταναλωτη και να καλιiψoυν
τo πρoΤ6ν κατcilτερηg πoι6τητα9 πoυ περικλεioυν,
6μω9 ο καταναλωτηg πληρcbνει τ1ζ συσκευαoiεg

γ1α να τιg πεταξε'ι" και 6τoι να γεμioει πιo γρηγo-
ρα τoν oκoυπιδ6τοπo. Προτιμd επiοηg τιζ εφη-

μερiδεg και τα περιοδικd πoυ 6xoυν μικρ6 6γκo
και πoλ6 περιε16μwo. Πoλλd <d1ρηoτα> yαρτι'α

μπoροriμε να τα χρησιμoπoιοδμε εiτε για σημει-
cboειq (οτην dγραφη oελiδα). εiτε για συσκευα-
oiε'c.

H αι'ακriο.tυση απoτεiεi μια πολδ απλη αλλd
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τoυ Nιχoλιiου Kιiqoυ
Γεωλιiγoυ _ εχπα]δει'τJxo()

ioωq την πιο oπoυδαiα oικoλογικη διαδικαoiα,
εφ6oον με αυτην περιoρiζεται oε πoλι1 μεγdλo
βαθμ6 o 6γκοq των σκoυπιδιcΙlν και παρdλληλα
εξoικονομοfνται φυoικοi π6ρoι (μ6ταλλα, πετ pi-
λαιo κ.λ.π.) και εν6ργεια.'oταν oε 6να δημo λει
τουργοriν οωoτd τα πρoγρ6μματα ανακδκλωoηq
τ6τε 61ουμε περιoρισμ6 των oκουπιδιcbν και με-

γdλο περιβαλλoντικ6 6φελοq.

1. XαρτI
Συνηθωg 6ταν μιλdμε για ανακtiκλωoη, ο νoυζ

μαq πριbτα πdει oτην ανακiκλωoη του 1αρτιοf,
η oποiα ioωg ξεκiνηoε πρcbτη. Mην ξεxν&με
τoυg γραφικofq <ρακοoυλλ6κτε9>>, αυτοfg πoυ
περνoriν ακ6μη απ6 τα καταoτηματα Kαι συγκε-
ντρcbνουν το d1ρηoτo yαpτi, το oπoiο στη συ-

νι11εια μεταφ6ρoυν και πoυλdνε oε εργooτdοια



χαρτoπoιiαζ, που λειτουργor1ν ακ6μη oτη 1cirρα

μαg' B6βαια oι παλιoi θυμoriνται 6τι κdποτε μπo-
ρofoαμε να πoυληoουμε παλι6q εφημερiδεξ στo

μαν6βη η τον ψαρd, τηζ γειτoνι69 για να συσκευ-
6oει τα προT6ντα τoυ, τ6τε πoυ ακ6μη δεl, εiχαl,
κdvει τ6oο 6ντονη την εμφdνιoη τoυζ oι πλαoτι-
κ69 oακoriλεg.

To 1αρτi λοιπ6ν oημερα αποτελεi περiπoυ
τo 15 - 25% των σκουπιδιcilν μαq. K&θε xρol,ο
oτην Eλλdδα καταληγoυν στιζ 1ωματερ69 περi-
πoυ 500.000 τ6νoι 1αρτιοti, απ6 τουq oπoioυζ oι
448.0Ο0 τ6voι εiναι υλικd oυoκευαoiαg, δηλαδη
προoρiζoνται κατευθεiαν για τα oκουπiδια. δn,
χρησlμoποιotiνται oε τiπoτε' 'oμωζ για τη\, πα-

ραγωγη αυτo6 τoυ <dxρηoτoυ)) χαρτιori κ6βor,ται
κdθε 1ρ6νο 5,3 εκατομμriρια δθνδρα και δαπαr,ιil-
νται τερdoτια ποοd ενθργειαq. νερof κ.λ.π.

To μεγαλr1τερo μ6ρoq απ6 τα d1ρηoτα xαρa"a
μπορεi να ανακυκλωθεi. Mετd τη oυλλογη τoυg

xωρiζoνται oε διdφoρεq ποι6τητε9. Tα βιβ)'iα
απoτελofν την πριilτη πoι6τητα ενcb δεfτερη πoι-
6τητα εiναι οι εφημερiδεq, τα περιoδικd. και τα
1αρτ6νια. Στο εργοoτdoιο ανακtiκλωoηq, πριbτα

γiνεται η μετατρoπη τoυ xαρτιοf oε πολτ6 με τη\l
πρooθηκη νεροri. Συνηθωq προoτiθενται λiγεg
iνεg ξriλoυ για να ενδυναμcboει τo μεiγμα. Kατ6-
πιν ο πoλτ6q oτεγvιilνεται, μετατρξπεται oε μπd'-
λεq και προωθεiται στην καταoκευη 1αρτιoil.

Σημερα oτην Eλλdδα ανακυκλcbνεται περi-
πoυ τo 30oλ τoυ χρησιμoπoιοtiμενoυ 1αρτιοri.
Σ' αυτ6 βοηθοr1ν κυρiωq oι Δημοι με τα o1ετικd
πρoγρdμματα ανακtiκλωσηζ πoυ εφαρμ6ζoυν, oι
ρακooυλλ6κτεζ, τα oxoλεiα και η Eταιρiα Ανα-
κfκλωoηg Συoκευαoιιbν (μπλε κdδoι). Aoφαλcbg

με την καλriτερη oργdνωoη μπoρεt να αυξηθεi
το ποooοτ6 ανακfκλωoηζ και φυoικd τα πολλd
οφ6λη πoυ τη oυνοδεfουν. Mε την ανακtiκλωoη
του xαρτιοιi εξoικoνoμofμε περiπoυ τo 23 - 77%
τηq εν€ργειαζ, πoυ θα 1ρειαζ6μασταν εdν τo πα-

ραoκευdζαμε απ6 φυoικ6q πρc[lτεg fλεg (ξυλo-
πoλτ6). Eπioηg 6xουμε μεiωoη τηg ρriπανoηg τoυ
α6ρα κατ& 750λ, μεiωoη τηq ρr5πανσηζ τoυ νεροri
κατα35oΛ και εξoικoν6μηoη vεροri κατd 58%. Η
ανακ1κλωoη εν6q τ6νου 1αρτιοf ιooδυναμεi με
εξoικoν6μηoη 15 20 δ6νδρων (4 τ6νοι ξfλoυ),
30 κυβικcbν μθτρων νερori και 23Ο κιλcbν τtετρε-
λαioυ. Mdλιοτα εdν λdβoυμε υπ6ψη ολ6κ\ρο

τον κfκλo παραγωγηq και διdθεoηg τoυ xαρτιof,
τ6τε oε 6ναν τ6νο ανακυκλωμ6νου 1αρτιοri εξoι-
κoνoμοtiνται περiπου 8Ο0 κιλd πετρελαiου.

2. Αλουμiνιο
Τo αλoυμiνιo εiναι 6να μ6ταλλo, πoυ ξεκiνηoε

την παραγωγη τoυ oτον 206 αιιilνα, δι6τι η με-
ταλλoυργiα τoυ απαιτεi μεγdλα πood ηλεκτρικηζ
εν€ργειαg. Σημερα χρησιμoπoιεiται πdρα πολf,
λ6γω των πολλιΙlν και oπoυδαiων ιδιoτητων του'
Εiναι ελαφρri, δεν oκoυριdζει εriκoλα και μπo-
ρεi να γiνει λεπτd ελdoματα. Απ6 αλουμiνιο εi-
ναι κατασκευαoμfνα κoυφcil ματα, οικιακd, oκεf η
ακ6μη και o oκελετ69 αερoπλdνων, αυτoκιvητων
κ.λ.π. Eπioηg τα τελευταiα 1ρ6νια χρησιμoπoι-
oδνται κατd κ6ρον τα αλoυμιν6κoυτα, μι1oα oτα
οποiα oυoκευd,ζονται ανα\.μυκτικd και ποτd,, δι6τι
εiναι ανθεκτικd, μεταφ6ρoνται ειiκoλα και πα-

γιbνoυν γρηγoρα. Tο αλoυμiνιο απoτελεi το 0,6Υo

τoυ βdρoυζ των απορριμμdτων, 6μωq o 6γκο9

του εiναι κατd, πολf μεγαhiτερoq, δι6τι εtναι 6να
πολri ελαφρri μθταλλο.

Τo αλoυμiνιo παρdγεται απ6 6να μετ6λλευ-
μα, τo oπoiο βρioκεται στη γη σε περιoρισμ6νεq
πoo6τητεg. Πρ6κειται για τoν βωξiτη, ι1να κoκ-
κινωπ6 oρυκτ6 (λ6γω των πρoσμiξεων oιδηρoυ
κ.λ.π.), πoυ δημιoυργηθηκε με τιζ γεωλoγικ6q δι-
εργαotεq, oι oποiεg oυντελ6oτηκαν στο φλoι6 τηq

γηζ τα τελευταiα εκατoμμriρια 1ρ6νια. H xcbρα

μαg διαθ6τει πλorjoια κoιτd,oματα βωξiτη, κυρi-
ωζ στη Στερεd Eλλdδα, oτα βoυνd Παρvαoo6q
και Γκιcbνα, 6μωζ η παραγωγη αλoυμινioυ εi-
ναι αρκετd, μ1κρη, λ6γω τηg ακριβηq ηλεκτρικηq
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εν6ργειαζ. To μεγαλtiτερο μ6ροq του Bωξiτη μαg
εξ6γεται ακατdργαoτo.

Tο πολfτιμo μετdλλευμα, τα μεγdλα πood
εν6ργεια9 πoυ απαιτotiνται για την μεταλλουργ[α
τoυ καθiυq και η ατμoσφαιρικη ρ'jπανoη και η
αλλoiωoη τoυ φυσiκor5 περιβdλλoντoζ πoυ συ-
ντελεiται στιζ περιoχdg τωv μεταλλεiων, κd,νoυν
επιτακτικη την ανdγκη ανακδκλωoηζ τoυ αλoυ-
μινioυ. H ανακriκλωoη αλoυμινioυ εiναι μια απ6
τιζ πιo προooδοφ6ρεζ oικoνομικd και περιβαλ-
λoντικ& λr1oειg' Aπ6 την ανακiκλωoη εν6q τ6-
νoυ αλουμινioυ εξoικονoμοtiνται περιoo6τεροι
απ6 4 τ6νoι βωξiτη, 500 κιλd o6δαq, 1ΟΟ κιλfr
αoβεoτιiλιθoυ, 700 κιλd καυoiμoυ (πετρdλαιo η
κdρβουνo),25 κιχα κρυ6}'ιθου και' 25 κιλ& φθο-
ριof1ου αλουμινiου, πoυ απαιτofνται για τη με-
ταλλoυργiα του απ6 τη φυoικη πρcbτη ιiλη. Mε
την ανακtiκλωoη τoυ αλουμινiου επιτυγxdνεται
μεiωoη τηζ χρησηζ εν€ργειαg 90 - 97o/o, μεiωoη
τηq ρfπανoηζ τoυ α6ρα κατd 95oΛκαl, μεiωoη τηq

ρ6πανoηg τoυ νερof κατa9]oλ.
Στην Eλλdδα παρdγovται 9ΟΟ εκατoμμriρια

αλoυμιν€νια κουτιd, κdθε 1ρ6νo. To κdθε κoυ-
τi αλoυμιιrliου εiναι κατασκευαoμ6νo απ6 18 g.
αλoυμινiου, τα oπoiα για να παρα1θοfν απ6 το
βωξiτη, 1ρειdoτηκαν 0,8 KWh. Mε την ηλεκτρι-
κη εv6ργεια πoυ απαιτεiται για την παραγωγη
'roυζ μπoρorlv να καλυφτοιiν oι ανdγκεq μιαq π6-
ληq 90.000 κατοiκων.

Σημερα oτη 1cilρα μαζ ανακυκλcbνεται τo 29''/o

περiπoυ τoυ αλουμινiου πoυ χρησιμoπoιεiται.
Eφ6ooν oτην Eλλdδα η ηλεκτρικη ενdργεια εiναι
πανdκριβη Kαι η παραγωγη τηζ ρυπαiνει oε πολδ
μεγdλo βαθμ6 το περιβdλλov (ατμoηλεκτρικd
εργooτdoια), καθioταται πλ6ον αvαγκαiα πρcb-
τα η μεiωoη τηζ χρησηζ τoυ αλoυμινiου και στη
oυν61εια η αr1ξηoη τoυ πoσoστοtj ανακ1κλωoηg
τoυ.

3. Aλλα μiταλλα
Tα μ6ταλλα απoτελοfν τo 3 - 50% τoυ βdρoυg

των oικιαKιilν απoρριμμdτcυrl. Απ6 αυτd τo αλου-
μi\,ιo, 6πωq αι,αφ6ραμε παραπiιr,cυ. εir,αι τo μ6-
ταλλo με τη μεγαi.υτερrl κα'ι π1o προooδoφ6ρα
ανακδκλcυoη. Τα υπoi.oιπα πα'ρoυoιd(oυν oρι-
oμn'α πρoβ7.ηματα.. Τo μιε7α7.δτερο πρoβλημα
εir'αι τo oτι oι περιoooτερε: oυoκευε-c. μη1αν69
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κ.λ.π. που πετιοtiνται στα oκoυπiδια αποτελoιi-
νται 61ι απ6 καθαρd μdταλλα, αλλd απ6 κρdματd
τoυg και fτoι εiναι λiγo δι1oκoλη τ6oο η πoιoτι-
κη ανdλυoη τoυg, 6oο και η μεταλλoυργiα τoυq.
Αντiθετα εiναι ει1κολη η ανακriκλωοη υπολειμ-
μdτων μεταλλουργικιilν βιoμη1ανιιbν, 6που εiναι
γvωoτη η ofνθεoη τουg. Eκτ6g απ6 το αλoυμi-
νιo, dλλα μ6ταλλα πoυ ανακυκλrbνoνται εiναι o

μ6λυβδο9 (πoλυ επικiνδυνoζ για τo περιβdλλον)
πoυ υπdρxει oε οωληνεg, μπαταρiε,,, xημικdg βα-
φ69 κ.λ.π., ο 1ρυo69 απ6 κooμηματα, 1ρηματα,
πρ6oθετα δ6ντια και 6λλα πολδτιμα αντικεiμενα,
το αoημι επioηg απ6 κooμιηματα, 1ημικ69 oυoiεg
πoυ χρησιμοποιoriνται στtl φωτoγραφικη κ.λ.π.,
ο ψευδdργυροq απ6 μπαταρiεg, κονodρβεg η κρd-
ματd τoυ (μπρoriντζog) και φυoικd τα κρdματα
τoυ oιδηρoυ, κυρiωg ο 1dλυβαg πoυ υπdρxει oε
πoλλd oικοδoμικd υλικd.

4. Γυαλi
To γυαλi θεωρεiται πιo καθαρ6 υλικ6 και δεν

δημιoυργεi oοβαρd προβληματα. 'oμωg και τα
γυdλινα αντικεiμενα (κυρiωg oυoκευαoiεg) 6ταν
ανακυκλιilνoνται μαζ προoφ6ρoυν τ6oo εξoικo-
ν6μηoη w6ργειαg και φυoικιilν π6ρων, 6oo και
μεiοloη των σκoυπιδιcbν.

To γυαλi εiναι 6να υλικ6 πoλr1 γvωoτ6 ακ6μη
και απ6 την αρ1αι6τητα. Yπdρχoυν φυσικd γυα-
λιd, δηλαδη oρυκτd πoυ 6xουν την υφη και τιζ
ιδι6τητε9 του γυαλιo6, 6πωq π.y.. o oψιδιαν6q.
Αυτd εiναι ηφαιστειακηg πρoελεfoεωg καt τα
oυναντofμε dφθοvα σε ηφαιστειoγεvl1 νηoιd μαg,
6πaηπ.γ. η Mηλog. Mdλιoτα oι αρ1αioι'Eλληνεq
απ6 τoυ'q προTοτo ρικoιi g 1ρ6νουc εμπορεtioνταν



τα oρυKτα αυτd,, τα οπoiα χρησιμoπoιofσα\,για
την κατασκευη 6πλων και ειδcbν καθημεριι,ηg

χρησηζ.
oμωζ καt τo γυαλi, πoυ γvωρiζουμε, dρxιoε τηι,

παραoκευη τoυ πριν τρειg μλιετiεg οτην αρ1αiα
Aiγυπτο και τη Mεooποταμiα. Tα πρωτα γυdλιι,α
αντικεiμενα ηταν κυρiωq κοoμηματα η μικρd δο-

xεiα, που χρησιμoποιοιiνταν για την αποθηκευoη
αρωμdτων. Ανθιoη τηg υαλoυργiαq εixαμε επioηg
oτη Pιbμη και τo Bυζdντιo. Κατd τoν Mεoαiωνα
το γυαλi, oε διdφορα 1ριbματα, 1ρηoιμοποιηθη-
κε για την κατασκευη των περiφημων βιτρ6 πoυ
διακooμοliν ακ6μη τιg εκκληoiεg.

Σημερα τo γυαλi xρηoιμoποιεiται για την κατα-
oκευη οικιακcbν oκευcbν (ποτηρια, πιατα) μπoυ-
καλιcbν, βdζων και υαλoπινdκων. Aκ6μη 61ουμε
ειδικd γυαλι6 πoυ χρησιμοπoιοfνται για την κα-
ταoκευη oπτικιilν ειδιilν (φακoi κ'λ.π.), οπτικcilν
ινcbν, υαλoβdμβακα κ.λ.π.

To απλ6 γυαλi παραoκευd,ζεται απ6 φθηνd
υλικd, 6πωg η dμμοζ (xαλαζiαg), ο αoβεοτ6λιθo9
(ανθρακικ6 αoβ6oτιo) και η o6δα (ανθρακικ6
νd,τριo). 1.100 κιλd ακατ6ργαoτων υλικcΙlν μαξ
δiνουν 1.000 κιλd γυαλi. Tα ακριβd, κρr5oταλλα
61ουν πρ6oθετα oτοιxεiα π.x. μ6λυβδo, ενcb τα
πυρiξ περι61ουν β6ριo. Tα υλικd αυτd, λoιπ6ν
λιιilνoυν oε υψηλ69 θερμoκραoiεq και κατ6πιν
μπαiνουν oε καλofπια για να πd,ρουν τo o1ημα
που θ6λoυμε. Tα κρrioταλλα δημιουργοfνται 1ει-
ροποiητα απ6 ειδικori q τεγνkεq.

Eκτ6g απ6 την φθηνη πριbτη riλη, τα γυαλιd
61oυν και dλλα πλεoνεκτηματα, 6πωq: πλ6νονται
εfκoλα και διατηρor1ν την καθαρ6τητd τουq, δεν

απορρoφοriν και δεν επηρεdζoνται απ6 1ημικ69
ουoiεg, εiναι διαυγη και μπoροtiν να χρησιμoπoι-
ηθotν για την καταoκευη υαλoπινd,κων και oπτι-
κcbν υλικιbν. Επioηq xρωματiζονται ε6κολα και
μπορoriν να χρησιμoποιηθofv για την καταoκευη
βιτρ6 και dλλωv 6ργων τiWηζ.To μειoνθκτημα
του γυαλιori εiναι η ευαιoθηoiα του. Σπ&ει εtjκo-
λα και μπορεi να προκαλ6oει τραυματιoμorig'

Σημερα τo γυαλi αποτελεi περiπoυ τo 90λ τaw
απoρριμμdτων μαζ. Κdθε 1ρ6νo πετdμε 28 διoε-
κατομμliρια μπoυκd,λια και βdζα. Στιg xωματερ€q
τα γυdλινα αντικεiμενα καταλαμβdνoυν μεγdλο
6γκo και δεν αποoυντiθενται. Eiναι αδρανη υλι
κ6, δεν εκλfουν επικiνδυνεq oυoiεg, 6μω9 μπο-
ρoδν να απoτελ6oουν υλικd για επικiνδυνουg
τραυματισμοιig των πουλιιbν και dλλων ζιilων πoυ
oυxvdζoυν στιg χωματερ69. Γιαυτ6 καλ6 εivαι και
τα γυdλινα αντικεiμενα να ανακυκλιbνovται.

Η ανακriκλωση τωv γυdλινων oυoκευαοιcbν
(μπoυκdλια, βdζα κ.λ.π.) ξεκινdει με την τoπoθf-
τηoη τoυq oτον ειδικ6 μπλε κdδo. Kατι5πιν γiνε-
ται δια1ωριoμ69 ανdλογα με τo χρCΙ)μα, αφαiρεoη
ετικετcbν, πωμdτωv και dλλων ξθνων υλικιilν και
τελικd dλεoμα. Στη oυν6xεια η oκ6νη γυαλιοri
λιcbνει oε ειδικd, καμiνια και μπορεi να χρησιμo-
πoιηθεi για την καταoκευη ν6ων oυoκευαoιcbν.

Mε την ανακfκλωoη τoυ γυαλιori μειιilνoυμε
τα oκoυπiδια κα1κερδiζουμε εν6ργεια. 1.Ο0Ο κιλd
ανακυκλωμ6νου γυαλιof εξοικoνoμοriν |2 κιχα
πετρ€λαιο. Στη 1cbρα μαζ αναKυκλcbνoνται περi-
που 45.000 τ6νoι γυαλιιbν κdθε 1ρ6νo αν και oι
oυνολικ69 ανdγκεq εiναι τηg τdξεωg των 170.0Ο0
τ6νων ετηoiωq. Αoφαλιbq μπoρofμε πoλλ€q γυd-
λινεg oυoκευαoiεq (μπoυκdλια, βdζα) να τιg ξα-
ναχρησιμoπoηooυμε για απoθηκευση τρoφcilν

η να τιg επιoτρ6ψουμε στα oofπερ μ6ρκετ. Mια
φιdλη πoλλαπληq χρησηζ oυνηθωq γεμiζει 6 φο-
ρdg τo 1ρ6νo, εvcil η μ€oη διd,ρκεια ζωηg τηg εiναι
περiπου 5 1ρ6νια.

To γυαλi λoιπ6ν εiναι μια καθαρη και o1κo-
λoγι"η oυoκευαoiα, πoυ μπoρoriμε να τη χρησι-
μοπoιoriμε επανειλημμ6να και 6πoια πλ6ον δεν

1ρειαζ6μαoτε την καθαρiζoυμε καλd και κατ6πιν
την τoποθετofμε oτoν κdδo ανακιiκλωoηg.

5. Πλαoτικd
Tα πλαoτικd ηταν μια απ6 τιq μεγαλriτερεζ
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ανακαλfΨειζ τoυ 20n" αιcbνα, δι6τι περι6ριoαν
τη χρηση φιloικcbν πρcilτων υλιbν (μfταλλα. ξfλo
κ.λ.π.) και χρησιμοπoιηθηκαν για την καταoκευη
πo)"λιilν υλικιilν με πoλli μικρ6 κ6oτoq. Σημερα
το πλαoτικ6 το oυvαντoιiμε oε διdφoρεg μoρφ6ζ,
απ6 την καταoκευη συσκευασιιbν (μπoυκd,λια,
δoxεiα φαγητοδ κ.λ.π.), μ61ρι την καταoκευη

ροr11ων (νdιλoν, βιoκ6ζη, ακρυλικ6) ακ6μη και
oυνθετικcbν μοoxευμdτων. oμωq η υπθρμετρη

χρηση πρoκαλεi πoλλd προβληματα.. Δι6τι τα
πλαoτικd προ6ρ1ονται απ6 πολr1τιμεg ορυκτ69
πριbτεq riλεg 6πω9 1t.χ. τo πετρθλαιo, διioκολα
διαoπcilνται oτη φrioη (xρειdζoνται περιoo6τερo
απ6 500 1ρ6νια), κdνουν μεγdλo κακ6 oτoυg oρ-

γανιoμοfq και πoλf δfoκoλα ανακυκλιbνoνταl.
To μεγαλδτερo πρ6βλημα δημιουργεiται με

τα εκατoμμfρια πλαoτικd μπoυκdλια νερof και
τα διoεκατoμμfρια πλαoτικrilν oακoυλcbν πoυ
πετ0'με καθημιερινd. Yπoλoγiζεται 6τι κdθε xρ6-
Vo χρησιμoποιotνται oτoν κ6oμo περιoo6τερε-q
απ6 dνα τρισεκατoμμriριo πλαoτικ6q oακοδλεg,
εφ6ooν καθημερινd ο καθθναg μαζ χρησ1μoποι-
εi για τα ψιbνια τoυ τoυλd,1ιστoν μια oα.κofλα.
Απ6 αυτ69 φυoικd, οι περιoo6τερεζ Kαταληγoυν
oτα oκουπiδια, εφ6oον λιγ6τερo απ6 τo |oΛ τalν
πλαoτικιilν τoαντrbv ανακυκλιilνoνται. Κοoτtζει
περιoo6τερo να ανακυκλιi:oει κανεig μια τodντα
παρd να παρdγει μια καινοιiρια.

'E\,αζ μιεγdλοg 6γκoq απ6 τιζ oακοfλεg αυτ69
καταληγει oτιq θdλαooεg, εiτε μ6oω των υπo-
ν6μων, εiτε απ6 τα πλοiα. 1Ο0 διoεκατoμμδρια
τ6νoι πλαoτικof ρυπαiνoιlγ τιg θdλαooεζ κα1

αποτελοδν τo 9aoΛ τηq θαλdooιαg ρtπανoηζ.Tα
πλoiα πoυ δι6oxιζαν τoυζ ωκεανofq πετοιiν oτo
νερ6 περiπoυ 3.500 τ6νoυq πλαoτικoιi ετηoiωg.
Edν ρiξoυμε μια ματιd οτιg παραλiεg τoυg χειl"ιε-
ρινoriq μηνεζ θα oυναντησουμε πλαoτικd μπoυ-
κ&λια και oακofλεg με φiρμεq απ' 6λα τα μηκη
και πλ&τη του κ6oμoυ. oι πλαoτικθq oακor]λεζ
αποτελofν τo \0oλ τ(Dν σκoυπιδιcbν πoυ ξεβραζo-
νται στην Aμερικανικη ακτoγραμμη.

Δυoτυ1ιbg oι πλαοτικdc oακoυλεζ με τη θd-
λαooα oκορπiζοι,ται o' o).ov'ηρo τoν κooμο,
απ6 την Αr,ταρκτικη μθ7'ρι τor'Αρκτικ6 Ωκεαι,6,
και δημιιoυργofr, πd.)"υ. πρoβi"r1μα.τα στoυζ oρ-

γα.r'ιoμoυ :. Πd.ilL που)"ια ,n'i^.,oι'τα ι βα..or'τα: τo
κεφαi.ι τoυ: ,ιιεoα oτι: oακoυi'ε:. υ.i-)-oι oπα.r'ιoι
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θαλdooιοι οργανιoμοi (φιilκιεg, 1ελιbr.,εg κ.λ"π.)
καταπiνoυν κoμιμdτια απ6 τιg oακοδλεg και δη-
λητηριdζoνται. Τo 98oΛ των θαλαooοπoυλιιδν
τηq Eυρiυπηq fxει 35 κopιμiιτια πλαoτικoιi oτο
oτομd1ι τoυ. [διαiτερα επικiνδυνεg αποδεικνιio-
νται τελικd και oι φωτοδιαoπcΙlμειlεg οακοfλεc,
δι6τι η διdoπαoη τoυq δημιουργεi τoξικ6-c ουoiεq,
θανατηφ6ρεS για τουζ οργανιoμοιig.

Σε πoλλ6q 1ιilρεg, ακ6μη και στην Αφρικη και
την Aoiα, 6xει ηδη απαγoρευτεi η 1ρηoη τcυv

πλαoτικcilv oακουλcbν. Σε dλλεg χCbρεζ oι πλαoτι-
κ6q oακοιiλεg εiτε 1ρειilνονται oτα Σofπερ μdρ-
κετ εiτε φoρoλογοfνται, cboτε ο καται,αλωτηq να
περιoρioει τη χρηση τoυq.'Hδη oτηr, Ευρcbπη και
την Αμερικη οι περιoo6τεροι oιiγxρoνoι κατανα-
λωτ6q χρησιμοπoιoδν πdνινεq oακoι1λεg πολλcbν

1ρηoεων, οι oπoiεg πωλoιivται oτα ooriπερ μdρ-
κετ η διατiθενται απ6 καταγαλιυτικ6q και oικo-
λoγικ6q οργανcboειq.'Eτoι πρooτατεfoυμε τo πε-

ριβdλλον και κdνoυμε οικονομιiα oτo πετρ6λαιο,
που αποτελεi την πρcbτη ιiλη για την παραoκευη
του πλαoτικοf. H Kiνα θα γλιτιiloει 37 εκατομ-

μriρια βαρθλια πετρελαiου κd,θε 1ρ6νo 1&ρη oτην
απαγ6ρευoη των δωρεdv πλαoτικιilv τoαντιilv.

Στη 1cilρα μαg, την επo1η πoυ ξεκινor1με τιg oι-
κονομικθg θυoiεq, καλ6 θα εivαι μαζi με τιζ dλλεq
οικoνoμiεg, vα κd.νουμε και oικoνoμiα oτιq πλα-
oτικθg oακor1λεg. Δεν εiναι ντροπη...

6. Mπαταρiεq
oι μπαταρiεq εiναι oυoκευ69, οι οποiεq με_

τατρfπουν τη 1ημικη εν€ργεια oε ηλεκτρικη. H
πρc'υτη μπαταρiα καταoκευdστηκε απ6 τoν με-
γαλo φυoικ6 A. B6λτα πριν δfο αιιbvεq και εi1ε
αρκετα μιεγα.i"ε-; διαoτdoειq. Σημερα 61ουμε μπα-



ταρiεζ πoλλcbν ειδcbν, μεγεθιbν και o1η1-ιατι!)\'κα-

τdλληλεg για τη λειτoυργiα πολλιbν ηλεκτρικcbν
oυoκευιilν, κινητcbν τηλεφcbνων, ιατρικcilν oυ-
oκευcbν (ακoυoτικc[lιl βαρηκοi'αg κ.λ.π. ). αυτoκι-
νητων κ.λ'π.

oλεg οι μπαταρiεg περι61ουν διdφορεg 1ημικε;
ουoiεq, πoλλ69 απ6 τιg oπotεq εiναι τoξικε: και
δημιουργoιiν ooβαρ6τατα προβληματα στo πε-

ριβ6λλoν 6ταν πετιοliνται ανεξθλεγκτα στιζ /ι!)-
ματερ6q. oι απλ69 μπαταρiεg περιθ1oυν dr,θρα-
κα, ψευδd,ργυρo και xλcilριo, ενcil oι αλκαλικθ-;.
πoυ 61ουν μεγαλr1τερη διdρκεια ζωηζ, περιε1oυι'

μαγγdνιο. oι μπα.ταρiεq των φoρητcbν τηλεφcb-

νων 6xουν λiθιo, ενcb οι μικρ69 μπαταρiεc τιοι'

ρολογιιbν περι61oυν dργυρο. oι μπαταρiεq τcοι'

ακουοτικcbν βαρηκoTαg περι61oυν τον επικiνδυ-
νo υδρdργυρo και oι μπαταρiεζ των αυτοκινητων
τον βλαβερ6 μ6λυβδο.

oι επαναφορτιζ6μενεq μπαταρiεg μπoροliv να

χρησιμoποιηθoriν πoλλ6q φoρεζ και θτoι να κd-
νOυμε μεγdλη οικoνoμtα Kαι να μην επιβαρfνoυ-

με με oκουπiδια τo περιβdλλoν, 6μω9 περι61oυν
πoλυ βλαβερd xημικd oτoιxεiα, 6πaηπ'y. το κdδ-

μιo.
oταν λoιπ6ν πετotiμε τιq μπαταρiεζ στιζ χωμα-

τερ6q, oι επικiνδυνεq 1ημικθg ουoiεq εiτε διειoδrj-
oυ\,στo 6δαφο9 και ρυπαiνoυν τoυζ υδρoφ6ρoυ9
oρiζoντεq, δηλαδη το νερ6 που πiνουμε, εiτε τρcb-

γoνται απ6 oργανιoμof6, πoυ με τη oειρd τουg
δηλητηριdζoνται η oυγκεντρcbνoυv τιζ oυoiεg
αυτ69 στoυζ ιoτoιiq τoυζ Kαι oτη oυν61εια με
την τρoφικη d"υoiδα καταλl1γoυν πd,λι oε εμ0g'
Πoλλ6q αρριbοτιεq τoυ νευρικoti, τoυ αναπαρα-

γωγικori και κυκλοφορικοti oυoτη ματoq, μερικθq

μdλιoτα κληρονoμικ69, oφεiλoνται σ αυτ6c τι'ζ

oυoiεg. 'E1ει αποδειμεi 6τι πολλ6g αλλεργiε;.
πoνoκdφαλoι, oτειρ6τητα, ακ6μη και καρκiνoι
ε1oυν ωq αιτtα τον υδρdργυρo' τον μ6λυβδo και
το κdδμιo.

Σημερα παγκooμiωg παρd,γoνται κdθε 1ρ6νo
περiπoυ 10 διoεκατομμr1ρια μπαταρiεg. Στην Eλ-
7"α.δα η παραγωγη μπαταριcilν φθdνει τα 78 εκα-
τoμμδρια, πoυ αντιστoι1οriν oε 2.000 τ6νου9.

Τα τελευταiα 1ρ6νια η εταιρiα AΦHΣ αν6λα-

βε oτη xcbρα μαq τη ουγκfντρωση και ανακ6-
κl"ιυoη των μπαταριcbν. Σiγουρα 6xουμε δει 6λοι
σε καταστ11ματα, oxoλεiα, ooιiπερ μdρκετ τoυq

1n,cοoτοtig μικροfq διαφανεiq κυλινδρικoδq κ6-
δoυ'c, 6πoυ o καθ6ναq μαg μπoρεi να πετdξει τιq

χρησιμoπoιημθνεq μπαταρiεq. Δεν επιτρfπεται να
τι-c πετ6με οιiτε oτα oκουπiδια, or1τε οτουq μπλε
καδουq, 6που oυγκεντριbνovται oι oυoκευαoiεq.

oπωg μαq διαβεβαιcllνoυν οι αρμ6διοι τηξ
ΑΦHΣ or1μερα oτη 1ιilρα μαg συγκεντριilνovται
αρκετd μεγ&λεq ποο6τητε9 μπαταριιbν. Στ61oq

τoυ-ζ εiναι η oυγκfντρωoη 550 τ6νων ετηοiωg.
oι μπαταρiεζ στη oυν61εια αvακυκλcbνoνται και
fτoι απαλλdoooυμε τo περιβdλλov απ6 επικiν-
δυr'α τοξικd. Eπioηg 61oυμε μεγdλο κ6ρδoq oε
ακριβ69 πριbτεq 6λε9 (αoημι, μ6λυβδo9, υδρdρ-

γυρoζ κ.λ.π.) και σε ενθργεια.
Yπo1ρ6ωoη 6λων μαq λoιπ6ν εiναι πρcbτα να

απoφεfγουμε τη χρηση μπαταριιbν, δειiτερο να

χρη σιl-ιoπoιori με επαναφoρτιζ6μενε9 μπαταρiεg,
6oο γ[νεται με ακiνδυνα συστατικ6, και τ6λοg,

6ταν οι μπαταρiεq μαg 1αλdνε, να τιζ τοποθετoti-

με στoυζ γvωoτoιiq κdδoυq.'Eτoι πρooτατεf oυ με
τo περιβdλλoν και την υγεiα μαg.

7. Ανακδκλcυ oη Συoκευ cbν
Πριν μερικd 1ρ6νια oι ηλεκτρικfg και πολι1

περιoo6τερο oι ηλεκτρoνικ66 oυoκευ69 θεωροli-
νταν εiδoq πολυτελεiαg. 'Hταν πανd,κριβεq και

μ6νo οι εliπoρεq oικoγθνειεq εi1αν την δυνατ6τη-
τα να απoλαμβdνoυν τιζ αν6oει9, πoυ παρ61ουr,
αυτ6q. Σημερα η 0νοδοq τoυ βιoτικοf επιπ6δoυ,

η αλματιbδηg ανdπτυξη .ηq τεγvoλoγiαζ και o

μεγdλog ανταγωνισμ69 των εταιριιilν βoηθηoαν
oτη μεiωoη των τιμιilν των ηλεκτρικιilν και κυρi-
ωζ των ηλεκτρoνικcbν πρoT6ντων" Κdποτε επiοηq

μποροι1oαμε να επιδιoρθcbooυμε τιq διd,φορεq
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συσκευ6ζ ενιil oημερα δεv oυμφ6ρει η επιδι6ρ-
θωoη τουq, δι6τι πολλ69 φoρ6ζ τα ανταλλακτικ6
εiναι δυoειiρετα και πoλιi πιο ακριβd απ6 oλ6-
κληρη τη συσκευη. M0λιoτα καθημερινd βγαi
νoυν στην αγoρd ν€α μοντθλα, με περισo6τερε9
δυνατ6τητεζ και πιo πρooιτ6q τιμ69. Φθdoαμε oε
oημεiο να μην μποροriμε να παρακoλoυθηooυμε
πια την εξ6λιξη τηg τε1νολoγiαq oτουg υπoλo-

γιoτθg, στ1ζ Ψηφιακθg φωτoγραφικ69 μη1αν6q,
βιντεοκdμερεg, τηλεορdoειg και dλλεq ηλεκτρo-
νικθg oυoκευdg.

oλα αυτd αoφαλιbg δεν επιβαρ6νoυν μ6νo το

πoρτoφ6λι μαg αλλd και τιg 1ωματερ€g' Kαθημε-

ρινd, πετιor5νται στα oκoυπiδια" μλιdδεg ηλεκτρι-
κ6q και ηλεκτρονικdg oυoκευ69, τα εξαρτηματd
τουg η αναλrΙloιμα (λdμπεg, μελανοδο1εiα κ.λ.π.).
H πoo6τητα των oικιακιilν ηλεκτρικιilν και ηλε-
κτρονικ6ν oυoκευc[lν που μπαiνoυν σε α1ρηoτiα
κdθε 1ρ6νο, κυμαiνεται απ6 16 ωq 20 κιλd κατ'
dτομο, δηλαδη απoτελoιiν τo 50λ των oικιακcbν
απoβλητων. Kdθε 1ρ6νο πεταψε 2.Ο00.000 κινη-

τd τηλ6φωνα.'oμωg αυτd τα oκoυπiδια εκτ6q τoυ
6τι επιβαρfνoυν τουg προβληματικoriq σκoυπt-
δ6τοπουq δημιoυργoιiν oοβαρ6τατα πρoβλημα-
τα στo περιβdλλον, δι6τι περιθ1ουν επικivδυνεg

1ημικ6q oυoiεq. Eπioηg τα εξαρτηματd τoυg oυ-
νηθωq εiναι καταoκευαoμfνα απ6 πλαoτικ& που
δεν αφoμοιcbνovται απ6 τη φfoη η απ6 πολfτι-
μεq, oπdνtεg φυoικd'c πρc[lτεg ιiλεg. Mdλιoτα μετ&
απ6 οδηγiα τηg Ε.E. oιγd - oιγd αvτικαθioταται o

oiδηρo; απ6 π)ιαoτικ6 και απ6 αλoυμiνιο.
Επικir'δυr'ε: oυοiεζ πoυ συναντcbνται στιζ συ-

oκευε-: εiι'αι διdφoρα βαρ6α μθταλλα, 6πωq ο

μ6)'υβδo;. oριoμιεl'α πo7.υμερη. τ.χ. τo PCBs, ο
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υδρ6ργυρo9, το κdδμιο, το αρσενικ6, τo νικ6λιo,
το xριilμιo, o αμiαντοg, οι 1λωρoφθoρ6νθρακε9,
αν6ργανα oξ6α κ.λ.π. M6νo μια μικρη μπαταρiα
oυoκευηg αρκεi για να μολriνει 10Ο0 κυβικd μθ-
τρα υπ6γειoυ νεροri για 50 1ρ6νια!

Για τουq λ6γουq αυτoιiq τα τελευταiα 1ρ6νια
dρμoε oε πoλλ6q χιbρεζ η oυγκ6ντρωση των
απoβλητων ηλεκτρικoli και ηλεκτρονικori εξo-
πλιoμοti, τα oπoiα πρoωθotbνται oε ανακtiκλωoη

με oκoπ6 τoν περιoριoμ6 των oκουπιδιιbν, την
εξoικoν6μηoη πριbτων υλrbν και εν6ργειαq και
την πρoσταoiα του φυoικori περιβdλλoντoq. Στη

xιilρα μαg λειτoυργεi μια εταιρεiα Ανακriκλω-
σηζ συσκευcΙlν, η oπoiα oυνεργdζεται με πολλοιiq
δημoυg και πoλυκαταoτηματα και συγκεντρcbνει
τιζ συσκευ69 η τα εξαρτηματd τoυg. Kατ6πιν σε

ειδικo6q xcbρoυ g γiνεται αποσυναρ μoλ6γη oη των
oυoκευrilν και στη oυν61εια oριoμθνα απ6 τα
υλικd πρoωθοfνται για ανακiκλωoη, ενcb dλλα

ξανα1ρηoιμοπoιοιiνται. Στιg μεγdλεg οικιακ69
oυoκευ69 6πω9 πλυντηρια, ψυγεiα κουζiνεg κ.α
τα υλικd πoυ απoσυναρμoλoγo6νται καταν6μο-
νται ωζ εξηq : 560% ανακυκλc[lνoνται oε oιδερι-
κα, 6,5oλ oε dλλα μ6ταλλα 6πωq xαλκ6q, |5oλ

oε γυαλi και τoιμ6ντo κατ 3,6Yo oε πλαoτικ6. Tα
υπ6λoιπα εiναι d1ρηoτα. Για παρdδειγμα απ6
6να πλυντηριo ροri1ων ανακυκλιbνoνμε τo 82oλ

των υλικιbν πoυ τo απoτελοrjν.
Eπειδη 6μωζ η απoσυναρμoλ6γηoη ypε'ι.αζε-

ται πoλλd εργατικd ytpτα και εiναι δαπανηρη,
oριoμ6νε9 εταιρiεg πριilτα θρυμματiζoυν τιζ συ-
oκευ6q και κατ6πιν με διdφoρoυg μη1ανικofg
τρ6πoυq ξε1ωρiζουν τα υλικd.

Στη },,Ιdουoα, ο Δημog και οριoμ6να καταoτη-

ματα συγκεντριilνoυv παλιdg oυoκευ6q, τιg oποiεg
oτ€λνoυν στιζ εταιρεiεq ανακriκλωoηg. oι περιo-
o6τερε9 oγκcbδειg ηλεκτρικ6q oυoκευ6q (παλιd

ψυγεiα, πλυντηρια κ.λ.π.) oυνηθωg oυλλ6γοvται
απ6 τoυg <παλιατξηδεζ)), oι oποio ενδιαφ6ρονται

μ6νο για τα μεταλλικd, oτoι1εiα, ενti) τα υπ6λoι-
πα υλικd καταληγoυν oε πρ61ειρoυζ oκoυπιδ6-
τoπoυζ δημιουργιbνταq μεγdλo πρ6βλημα στο

φυoικ6 περιβ6λλoν.
Στιq δfoκολεg μ6ρε9 λoιπ6ν που διανliουμε με

τα oικονoμικd μαg να πηγαiνoυν απιi το κακ6 oτo

xειρ6τερo, η καλδτερη oυμβoυλη εiναι να περ1o-

ρiooυμε τη oπατdλη στα ηλεκτρoνικd μαq. Δεν



xdθηκε o κ6oμο9 αν 61oυμε στη φωτoγραφικη
μαq μηxανη λιγ6τερα Megapixels η oτor,υπoλo-
γιoτη μαq λιγ6τερα Megabites.

B. Αλλα υλικιi
Tα ελαoτικd των αυτοκινητων απoτελoδr'τo

Ιoλ ταw απoρριμμdτων. Συνηθωg μικρη πooo-
τητd τoυq ανακυκλcbνεται για να ξαναxρηoιμο-
ποιηθοfν στην κατασκευη ν6ων ελαoτικcilι'. Τα
περιoo6τερα μπoρoriν να τεμαχιστofν και \,α ε\,-

oωματωθoriv στην doφαλτο oε πooooτ6 20oλ κcl'ι
να χρησιμoποιηθofν για την επioτρωoη δρ6μιcυι,

τα1εiαg κυκλοφoρiαg.
Επioηg ανακυκλcilνoνται πολλd υλικd πoυ ((πε-

ριooεtioυν>) στα oυνεργεiα αυτoκινητων, 6πιoq
καταλfτεg και oρυκτ6λαια. oι κατα)ωτεq περι6-

xoυν πoλλd ακριβd υλικd καθιilq και dκρω-q επι-
κiνδυνα για τo περιβdλλoν. To iδιο και τα ορυ-
κτ6λαια, απoτελοl5ν μια απ6 τιq oπουδαι6τερε-c
αιτiεg ρriπανoηq του εδdφoυζ και των υπ6γειων
και επιφανειακcilν νεριbν. Mε την ανακδκλcυoη
τoυq κερδiζoυμε σε πohiτιμα μfταλλα και πετρ6-
λαιo και κυρiωg πρooτατεtiεται τo περιβdλλoν.

'Eνα πoλri μεγdλo 6γκο oτουg oκουπιδ6τοπου9
(ν6μιμoυ9 και παρd,νoμoυζ) καταλαμβdνoυν τα
υπoλεiμματα κατασκευcbν, απ6 ανακαταoκευη
δρ6μων, κτηρiων και απ6 κατεδαφiοειg (μπdζα).
oμωζ τα μπaζα αυτd περι6xουν πολλd 1ρηoιμα
υλικd 6πω-c τoιμfντo, 1αλiκια, μ6ταλλα, γυαλt,
τo6βλα, doφαλτo, ξυλεiα (20 %), τα οπoiα μετd
απ6 διαλογη μπoρoriν να ξανα1ρηoιμοπoιηθo6ν.
Kυρiωq τα αδραr,η υλικd (τoιμ6ντο, d,oφαλτοq
κ.λ.π.) μπoροr1ν να αλεoτο6ν και να ξανα1ρηoι
μοποιηθofν oτην επioτρωση των δρ6μων.

9. Κoμπδoτ
Tα oργανικd απoρρiμματα, αυτd που

παρdγoυμε dφθονα οτα oπiτια μαζ μπo-
ρoriν με μια πολri απλη διαδικαoiα να
μετατραπofν oε λiπαομα. Η διαδικαoiα
αυτη εiναι γνωoτη με τo 6νομα κoμπoστo-
ποiηoη και γiνεται εiτε oε μεγdλη κλiμα-
κα στoυζ oργανωμ6νoυ9 xcilρoυg απoκoμι-
δηg των απoρριμμdτων, εiτε ατoμικd oτo
oπiτι'

H παραoκευη κoπμ6oτ oτo oπiτι γiνεται
με πoλri απΧ6 τp6πo και μαg προoφfρει
dφθoνo και πoλδ καληg πoι6τητα9 φυoικ6

λiπαoμα. Kυρiωg γtα τα νοικοκυριd. πoυ διαθ6-
τoυν κηπο, το κoμπ6οτ αποτελεi την καλfτερη
λlioη για λiπαoμα. 'Eτoι λoιπ6ν 6ταν απoφαoi-
σoυμε να κdvoυμε κομπ6oτ, πpdπα διαλ6γουμε

μια απ6μερη γωνιd τoυ κηπου μαg, 1ωρtg oκιd
και μακριd απ6 φυτd, με μεγfχgg ρiζεg. Eκεi κd-
νoυμε μια απλη καταoκευη, 6να μεγdλo ξriλινo
κoυτi 1ωρiq β6οη. Tα ξriλα καρφιilνoνται αραιd.
Mπορεi να χρησιμοποιηoουμε Kαι oυρμdτινo
πλ6γμα. Eκεi μ6οα λoιπ6ν ρi1voυμε τα ξερd φ'ιiλ-
λα, το κoμμ6νo γκαζ6ν και απoφd,για (φλοfδεg
κ.λ.π). απ6 την κoυζiνα. oλα αυτd με τη βοηθεια
των μικρooργανιoμcbν, πoυ αναπτf οooνται, oιγ6
oιγd μετατρ6πονται oε 1oriμο. Αυτη η διαδικαoiα
μoιdζει με αυτ6 που γiνεται στην iδια τη φfoη,
oτα δdoη κ.λ.π. 6πoυ κd,θε 1ρ6νο αφoμoιcbνoνται
τα φfλλα πoυ π6φτoυν στη διdρκεια τoυ φθινo-
πcbρου.

Για να 61ουμε πιο γρηγoρα και καλfτερηζ πoι-
6τηταq κoμπ6oτ πpiπει' να φρoντiζoυμε ιiloτε τα
οργανικd υλικd, που ρ[μουμε να περι61oυν δια_

φορετικd xημικd oτοιxεiα, θρεπτικd oυoτατικd,

για τα φυτd. Eπiοηg καλ6 εiναι να ανακατεfoυ-

με τακτικd, για να διευκολfνουμε την εiooδο τoυ
οξυγ6νου και να φροντiζουμε cboτε το κoμπ6oτ
να 61ει την κατdλληλη υγραoiα και θερμοκρα-
oiα για την ανd,πτυξη των αναγκαiων βακτηρiων.
Kαλ6 εiναι να απoφεriγoυμε να ρi1νoυμε απo-

φdγια πoυ δημιουργo6ν πρ6βλημα δυodρεoτων
οoμιbν (π.x. ψdρια, γαλακτoκoμικd). Eπioηg δεν

ρixvoυμε φυτd, που 61oυν πρoοβληθεi απ6 αoθ€-
νειεζ, oι1τε φυτd που ραντioαμε με εντoμoκτ6να,

ζιζανιoκτ6να κ.λ.π. Edν θ6λουμε να 61oυμε πιο
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γρηγoρα απoτελ6σματα μπoρofμε να ενισχυσoυ-

με τo κoμπ6oτ ρixνονταg λiγο xιbμα η λiπαoμα.
Ακ6μη Kαι στο μπαλκ6νι μαζ μποροliμε να

φτιdξουμε κoμπ6oτ χρησιμοπOιιilνταg δrio με-

γ6λoυ9 πλαoτικοfq η μεταλλικοrig κoυβdδεq με
καπd,κι, τουq oπoioυg πρoηγΟυμι1νωq τρυπηoαμε
οε πoλλ6 oημεiα τουq. Eκεi ρi1νουμε τιg φλοfδεg
των φροriτων Kαl των λαxανικ{i)ν, τα απoφd,για,

κ6καλα. , τo6φλια αυγcbν, καφθ κ.λ.π.'oταν γεμi
oει ο 6να9 κdδog ουνε1iζουμε στoν δειiτερo. Συ-
νηθωg 6ταν γεμioει καt ο δεfτεροg κdδοq, oε 6να

με δriο μηνεζ περiπoυ, τ6τε oτοv πρc[lτo κdδo το

κομπ6oτ εiναι ηδη 6τoιμo, oπ6τε τον αδειdζουμε
και ο'υνε1iζoυμε oε εκεiνον. Για να γiνεται πιo

γρηγορα η διαδικαoiα πρtπει να υλικd μαg να εi-
ναι κομμθνα οε μικρd κομμdτια.

H κομπooτοποiηoη δεν εiναι κ6τι το καινotiρ-

γιo. Tηιl μcbριζαν πολri καλd οι παππoιiδεζ μαζ
οτα 1ωρι6', 6πoυ 6λα τα oργανικd απορρiμματd
τoυζ τα πετotioαν μαζi με τιg κoπρι69 των ζcbων
σε μια γωvιd τoυ κηπου τoυζ και 6τoι εi1αν πd,-

ντoτε φυoικ6 λiπαoμα για τα λα1ανικd, φροriτα
και λoυλor1δια τoυg χωρiζ βλαβερ69 1ημικ6g ου-

oiεg.
Αg διδα1τοιiμε λoιπ6ν ακ6μη μια φορ& απ6

τoυg παλιoriq' Tα αποτελ6oματα oiγουρα θα εiναι
πολri ενθαρρυντικd. H κoμπooτoπoiηoη εiναι μια
δραoτηρι6τητα πoυ προoτατεδει το περιβdλλoν,
δι6τι μαq απαλλd,ooει απ6 τα oκoυπiδια Kαι συγ-

xρ6νωg κdνουμε οικονoμiα, γιατi μαq απαλλd,o-

oει απ6 τα 6ξoδα αγορdq λιπαoμdτων.

Ι0. Κ{νδυνοι πoυ παραμoνεδουν
στoυ ζ σιcoυπιδ δτοπoυ g.

Παραπftνω αναλfoαμε τα πολλd oφfλη πoυ
πρooφθρει η ανακriκλωση των διdφoρων υλικcbν,

6πω9 η εξoικoν6μηoη εν6ργειαζ και φυoικιilν
πρcbτων υλcilv καθrilζ και η μεiωoη τηg πoo6τη-
ταζ των oκουπιδιων. Ανdμεoα oτα oφ6λη αυτd
εiναι και o περιoρισμ6q των πoλλcbν επικiνδυνων
oυoιιilν πoυ καταληγουν στ1ζ 1ωματερ6q και στη

oυνι11εια μ6oω φυoικcilν διαδικαoιιilν μπoρoriν
vα βλdψoυν τo περιβdλλον και πoλf oυμd να
καταληξουν στo πιdτο μαg. Πoλλ6-c απ6 τιg ουoi-
εq αυτ6q πρo6ρ1oνται απ6 τιq γεcυργικ6-c δραoτη-

ρι6τητεg (π.1. φυτοφdρμακα και i'ιπdoματα), απ6

βιομη1ανiεq ακ6μη και απo τα oπiτια μα-i.
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oι πoλλ69 oυoκευαoiεζ γεωργικrilν φαρμd-
κων πoυ πηγαiνουν στιq χωματερfq περι61oυν
ιiκρωg επικiνδυνα δηλητηρια. Αυτd με τη oειρd
τoυg μπoροtiν να δηλητηρι&ooυν τoυζ oργανι-
oμorig πoυ oυμd,ζoυν oτουg oκουπιδ6τoπουζ,
6πω9 6vτoμα, τρωκτικd, πoυλιd, oικδoιτα ζcbα,

γaτεq, οκυλι6 κ.λ.π. Aκ6μη πoλλfg απ6 αυτ6q τιg

ουoiεg ειo1ωρoδν oτo 6δαφo9 και ρυπαiνoυν τα
υπ6γεια νερd,. Γενικd η ανεξ6λεγκτη 1ρηoη των

φυτοφαρpι6κων καt των λιπαoμdτων δημιoυργεi
oοβαρ6τατα περιβαλλοντικd προβληματα, 6πωg

η ρriπανoη τηg ατμ6oφαιραζ και των υπ6γειων
και επιφανειακιilν υδdτων, το φαιν6μενο τoυ ευ-

τροφιoμoli oτιq λiμνεq κ.λ.π.
Πολλ6q βιομη1ανiεg επiοηq ρixνoυν στιζ χω-

ματερθg επικiνδυνα υλικd, 6πωq πλαoτικd,, αμi-
αντo και 1ημικd απ6βλητα' Ιδιαiτερα επιβαριi-
νoυν ot βιoμη1ανiεζ πετρoχημικcbν (διυλιoτηρια
πετρελαioυ, πλαoτικιbν κ.λ.π.), οι βιoμη1ανiεq
γεωργικιbν πρoTοντων (λιπαoμdτων' φυτoφαρ-

μdκων), oι μεταλλoυργικ6q βιoμη1ανiεg, oι βιo-
μη1ανiεg μπαταριrbν, oι μμικ6q βιoμη1ανiεg, oι

βιoμη1ανiεg τροφiμων (κoνoερβοπoιiεg), τα βυρ-
ooδεψεiα, βαφεiα και πoλλθg dλλεq. Md,λιoτα τα
απ6βλητα των βιoμη1ανικιbν μoνdδων πptπει"

να oδηγοr5νται σε ειδικοrig 1ιbρoυg Yγειονoμικηg
Tαφη g Eπικiνδυvωv Aπoβλητων (X.Y'T.E.A. ).

Ιδιαiτερα επικiνδυνα εiναι τα ιατρικd απ6βλη-
τα' τα οποiα πρoθρxoνται κυρiωq απ6 νooοκoμει-
ακ6q μoνdδεq, απ6 ιατρεiα, ακ6μη και απ6 το oπi-
τ1 μαζ. M€oα στα απoρρiμματα αυτd oυναντοf-

με δηλητηριcbδειg xημικ6g ουoiεq, 6πωq π.1. τον
υδρdργυρο, που υπ6ρ1ει ακ6μη oε πολλ6 θερμ6-

μετρα η oε oφραγioματα δoντιcbν. o υδρ6ργυροq
εiναι 6να μ6ταλλo πoυ μπoρεi να επιφθρει στoν
dνθρωπo πληθοg αoθενειcbν, κυρiωq νευρικηg

φrioεωq, ακ6μη Kαι τoν θd,νατo. Eπioηg oε πoλ-
λα απ6βλητα 1ειρουργεiων, μικρoβιολoγικιilν
εργαοτηρiων Kαι αιματολoγικcilν μoνdδων συνα-
ντιbνται λoιμoγ6να μικρ6βια, τα oποiα μπορotlν
να oυνδρ6μoυν στην εμφdνιoη επιδημιcbν τ6oo
oτα ζcbα 6oo και στoυζ ανθρcbπoυq. Ιδιαiτερo
πρ6βλημα υπdρ1ει με τα ληγμθνα και γενικ6 μη

χρησιμoπoιημ6να φdρμακα πoυ καταληγoυν στ1ζ

1ωματερ69, πολλd, απ6 τα οπoiα πρo6ρ1oνται 6μ
μ6νo απ6 νοoοκoμεiα και φαρμακεiα αλλ6 και
απ6 τα oπiτια μαg Yπολογiζovται oε 5Ο.Ο00.ΟΟ0



oι συσKευαoiεg φαρμdκων πoυ πετιoδνται καθε

1ρ6νo. Συν6πειεq δεν εiναι μ6νo τα δηλητηρια. με
τα oπoiα εμποτiζεται το 6δαφο9 και μιολriνo\,ται
τα υπ6γεια νερd. Πoλλd αντιβιοτικ& μπoροδr,ι,α
γiνουν αιτiα για τη μετ6λλαξη μικρoβiο:ν (ιcbr,.

βακτηρiων κ.λ.π.) και την εμφdνιoη ν6ων πιo αι,-
θεκτικcbν ειδιbν. Απ6 τα ιατρικd, απ6βλητα τo 10

- 25% θεωροfνται επικiνδυνα και oliμφωνα με
τη r,ομoθεoiα πoλλd απ6 αυτd πρ6πει τα iδια τα
νοoοκομεiα να τα δια1ειρiζoνται, 6πωq π.χ. με ει-
δικοrig αποτεφρωτηρεg. Eπioηζ τα νoσoκoμειακd
απoρρiμμα τ α πp tπει' να μπαiνoυν οε ξε1ωριoτοrlq
κdδoυg και oι δημoι να τα oυγκεντρcilνoυν χωρι-
oτd απ6 τα αoτικd oκoυπiδια. Δυοτυ1cΙlg πoλλd
απ6 τα παραπdνω δεν γiνονται στoν τ6πo μαg και
6λα τα oκουπiδια oυγκεντριilνoνται τελικd oτην
iδια 1cοματερη.

Eπικiνδυνα <oκoυπiδια> παρdγoνται oε πoλλd
oυνεργεiα αυτοκινητων. ανdμεoα o'αυτd εiναι
οι παλι6q μπαταρiεg, τα ελαοτικd, για τα oπoiα
γρdψαμε παραπd'νω, καθcbg Kαι τα oρυκτ6λαια.
Σημερα oτην Eλλ&δα παρdγoνται κdθε 1ρ6νo πε-

ρiπου 100.000 τ6νοι 1ρηoιμoπoιημ6νων λιπαντι-
κcbν. Aπ6 αυτ& oι 1Ο.000 τ6νoι καταληγoυν οτιg
θdλαooεq πρoκαλιilνταg τερdcrτια oικολογικη
καταστρoφη, εφ6ooν 1 λiτρo oρυκτ6λαιoιl αρκεi

για να μoλr1νει 1.Ο00.000 λiτρα νεροr1. Σημερα
υπd,ρ1ουν μ6θοδοι επαναχρησιμοπoiηoηg των
oρυκτελαiων, τ6oο οαν καιioιμα, 6oo και μετd
απ6 καθαριoμ6 ωg λιπαντικ6.'Eτoι πρooτατεfε-
ται και τo περιβdλλoν και 61ουμε εξoικoν6μηoη
του πoλfτιμoυ πετρελαioυ.

Και πcλλd εργαoτηρια, καταoτημα-
τα Kαι βιoτε1viεg επioηg χρησιμoπo1-
οιiν επικiνδυνεq μμικ6q ουoiεg, πoυ

ρυπαiνουν τo περιβdλλον. 'Ετoι π. 1.
τα στε"rvoκαθαριoτηρια γ1α το oτεγv6
καθdριoμα των ρori1ων χρησιμoπoιοtiν
διαλfτεq, που περι61oυν απ6 επικiνδυ-
να συστατικd τoυ πετρελαioυ (νdφθα),

φθ6ριο,1λιbριο κ.λ.π. Eπiol1g τα επιπλο-
πoιεiα, τα παραδooιακd φωτογραφεiα,
τα τυπoγραφεiα 1ρηoιμoποιotiν ρυπo-
γ6νεg 1ημικ6q oυoiεg, 6πω9 βερνiκια,
d,ργυρo, μ6λυβδο κ.λ.π.

'oμωζ και στα οικιακd απoρρiμματα
oυναντotiμε πολλd επικtνδυνα oκoυπi-
δια, 6πωq φd,ρμακα, μπαταρiεq, υλικd

καθαριoμof, 1ριbματα, βερνiκια, oρυκτ6λαια,
oπρ6ι, φυτoφdρμακα κ'λ.π. 'oλα αυτd τροφοδo-
τοδν τιq xωματερdg με βαριd και δηλητηριcbδη

μ6ταλλα ( υδρdργυρoq, μ6λυβδοq, κdδμιο, 1ριil-
μιο κ.λ.π.) και dλλεg 1ημικ69 ουoiεg που κdνουv
κακ6 oτo περιβd,λλον και την υγεiα μαq.

Η μεγdλη ανdπτυξη λoιπ6ν πoυ γνωρiζει τα
τελευταiα 1ρ6νια η ανθρωπ6τητα μπoρεi να μαg
6φερε περιoo6τερε9 αν6oειq, 6μω9 κυριoλεκτικd

μαq γεμιoε oκoυπiδια. Κυβερνηoειζ και πoλiτεg

βρioκoνται oε 6ναν διαρκη π6λεμο για τον πε-

ριoριoμ6 των απoρριμμd,των και τη μεiωoη ταlν
αρνητικcbν oυνεπειιi-lν τηq περιβαλλoντικηg ρf-
πανσηζ.
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ΔHM0ΣK0ΠHΣΗ THΣ OMAΔAΣ ΠΕPlBΑΛΛ0ΝTIKHΣ EKΠA|ΔEYΣHΣ

TOY 3oυ ΓYMNAΣIOY ΓlA THΝ ANΑKYKΛΩΣH ΣTH ΝAOYΣA

Tην Tρiτη 23 Mαρτiου 20]0' 45 μαθητ69 τηq oμαδαq ΠΕ ριαζi 1'ιε τουg καθηyητtq Ν. Κδρoυ, Δ. Κα-
yκα και Θ. N6λκα oιlyκεντρcbθηκαν στην πλατε[α τηq Nαoυoαζ' δπoυ πραyματoπolηoαν εκδηλωoη yια

την ενηρι!ρcυση των δημoτcbν oy'ετικα με τη yρηoη των μπλε καδοlν, την αξ[α τη -c ανακilκλωσηζ και

yενικα τo πρoβλημα δmyε[ριoηζ των oκoυπιδιcbν. oι μαθητ69 τοπoθ6τηoαν στo κ!ντρo τηE πλατε[αg

πα"νδ με oυνθημα'τα yια την ανακδκλωoη, μοlραoαν 2000 φυλλαδια yια τη χρηση τοlν ριπλε καδοlν κα'ι

πljραν oυνtντευζη α"πδ τoυg διεργ6μενου9 δημοτεq. Στην εκδηλcοαη βοηθηoε ο Δημog Ι'/d'ουoαζ, τo

Συμβοδλιο Περιβαλ).οντoζ Και ο Ε.Σ.Δ.Α.

ΑΠOTEΛEΣMAΤA ΔΗMoΣKoΠΗΣΙΙΣ ΓΙA
TH ΔΙAXEΙPΙΣH TΩN ΣKOYΠΙΔΙΩN

Ρωτηθηκαν περιoooτεροι απ6 2OO δημ6τεq.

Απ6 αυτoriq απdντηoαν oι l53:
To 9]oΛ δηλrilνει,6τι γvωρtζει για την ανακ]-

κλωoη και τo 30Λ 6γι'.

To 61oΛ πιoτεtiει 6τι η ανακfκλωοη βοηθdει
στην πρoσταoiα τoυ περιβdλλoντog, τo 49oΛ

στoν περιoριoμ6 των σKoυπιδιιbν, τo 460λ oτην
εξoικον6μηoη φυoικιbν π6ρων και τo 3''/o oτην
εξοικον6μηοη εv6ργειαq.

To 92Υo δηλcbνει 6τι γνωρiζει τoυζ μπλε κd,-

δoυq, και τo 80Λ 6γι.
Τo 84oΛ χρησιμιoπoιεi τoυq μπλε κdδoυg και

τo |6oΛ aγι.
To 16oΛ ρix'vει στoυg μπλε κdδουq 1αρτιd,,

τo 58oΛ μ6ταλλα, τo 680λ πλαoτικ&, τo 59oΛ

γυαλιd. Τo 9Υo δηλωoε 6τι πετfει στoυζ κdδoυq

ρof1α και τo 4oΛ απoφaιγια.
Τo 9oλ δηλωoε 6τι δεν χρησιμoπoιεi τακτικd

τoυq κdδoυq δι6τι εir,αι μακριa απ6 τo oπiτι τoυ,

τo 50Λ δι6τι δεν 61ει 1ρ6νο και το 3olo δι6τι τoυq

βρioκει πd,ντα γεμdτουq.
To 88% των δημoτcbν γvωρiζει που βρioκεται

o oκoυπιδ6τοπoζ τηq Nd,ουοαζ Kαι τo |2o/o oΧΙ.
Τo 6|0λ πιoτεfoυν oτιπptπεινα καταργηθεi ο

oκoυπιδ6τοπoζ τηζ Ndoυoαg κα1τo 36% oΧτ'
To 3|oλ θεcυρεi 6τι o oκoυπιδ6τοπoq πp(:πει

να απoμακρυνθεi δι6τι ρυπαiνει τo περιβ&λλoν,
τo \3Ψo δι6τι εiναι κοντd, oτην π6λη καιτo 40Λ

δι6τι εiναι ακατdλληλοq.
To 35oΛ των πoλιτιbν γvωρiζει τo ν6o σκoυ-

πιδ6τoπο τηg Hμαθiαg oτη θ6oη 12 και τo 650Λ

oXΙ.
To 43Yo oυμφωνεi να γiνει ο ν€og oκουπιδ6-

τoπoζ με oωoτ6q πρoδιαγραφ69, το 22% oΧΙ
και το 35% δεν απdντηoε. 4 απ6 αυτoιlq πoυ
απdντηoαν oγι (3%') θεωρoriν 6τι o νιioq σKoυπι-
δ6τoποq θα ρυπαiνει τov πoταμ6 Αλιdκμoνα.

To 460λ δηλωoε 6τι γνωρiζει τι εiναι τo κo-

μπ6oτ και τo 52% oΧΙ. oμωζ oτην εριilτηoη τι
εiναι τo κoμπ6oτ τo 42oλ απdντηoε φυoικ6 λi-
πασΙ-ια και τo 1 1% κoμπ6oτα! ! ! To |5Υο δηλcbνει

6τι κ6νει κομπ6oτ (φυοικ6 λiπαoμα)'
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H ΠAΝΣEΛΗNoΣ
ToY AYΓOYΣTOY

Φεyyαρακι oιyανδ
Πλiει μεσ' στoν οιlραν6,
Σαν oκαφ[δι φωτειν6'
Σclν κανδηλα καθε βραδυ'
Δiyρq αναριμα και ),α'δl

φlyyει μtoα oτo oκοταδι.
Γ. Bιζυην69

Kανθνα dλλo ioωq ουρ&νιo ocbμα δεr,ε7-ει

πολυτραγουδηθεt καιυμνηθεi 6oo το φεγγα.ρι.
Tα τελευταiα 6μωq 1ρ6νια iοωg λ6γω τη-c

τε1voλoγικηq μαq ανdπτυξηq αλλd και τη'c

τουριoτικηq oυγ1ρ6νω9, dρ1ιoε να υμνεiται
και να <ιεροπoιεiται)) και τo αυγουστιdτικo

φεγγ&ρι και ιδiωg η πανo6ληνoζ τoυ

Aυγolioτoυ. Aνοiγουν πoλλoi αρ1αiοι 1cbρoι και
oυνδυdζονται με oυγκρoτηματα η τραγoυδιoτ6g

η ποιητ6q και υψotiν την πανo6ληνo τoυ

Αυγorioτoυ' Tηq αξiζoυν 6λoι αυτoi oι riμνοι;
Eiναι η πανo6ληνοq τoυ Αυγοtioτoυ ομορφ6τερη
τηg πανο6ληνoυ των dλλων μηνιilν;Αν 61ι.

γιατi <διαφημiζεταυ> τ6oο η πανo6\νοq τoυ

Αυγοtioτoυ;

o dνθρωποq πdντοτε ηταν ρoμαντικ6q,
πaντoτε ερωτικ69, και πd,ντα κoντd oτη φrioη. Η
Σεληνη μπορεiνα <πατηθηκε> απ6 ανθριbπινα
π6δια αλλd π&γτοτε ηταν κοντd oτoν dνθρωπο
και την ιοτορiα του. Θεoπoιηθηκε απ6 6λoυq

τoυq λαoδq για πoλλofq λ6γoυ9 αλλd κυρiωq για
υπαρξιακοliq.'Hταν απ6 την αρχη τηζ ιoτορiαg

μαζ η 1ρονoποι6q μαζ.Aζ μην ξεxvdμε 6τι τα

ημερoλ6για μαq 6λα o1εδ6ν ηταν oεληνιακd
και κατdλoιπ6 τoυq εiναι η λdξη <μηναζ) πoυ
πρoipγεται απ6 τo 6νομα τηg Σεληνηq πoυ ηταν
και Mηνη. Αλλd και σαν oriζυγοg τoυ'Hλιoυ
κατεi1ε και τo 6νoμα Nεαiρα, δηλαδη το ν6ο

φεγγdρι, και oι κ6ρε9 τoυq, ofμφωνα με την
oδfooεια, φr1λαγαν τιg τριακ6oιε9 πενηντα

τoυ ΧαQ(τωγα Toμπoυλ(δη
Λιiτρη του oυQαγori χαι τωγ dστQωγ

αγελαδεq τoυ'Hλιoυ πoυ αντιστoι1ofοαν oτιg

ημ6ρεζ των δcbδεκα oεληνιακcilν μηνcbν εν69

ατελοfg oεληνιακoli 6τουq. Eπειδη η Σεληνη

ηταν βαoικ6 oτοι1εto για την fπαρξη τoυ

ανθρcbπoυ με το ofλαζ τηζ - τo φωζ - (απ6

6που και η λ6ξη Σεληνη), oε πoλλοrig λαofg

ηταν αρoενικ6 και θηλυκ6 oτοι1εiο oυγxρ6νωg.

Αλλd και o Πλdτων στο <Συμπ6oι6) τoυ την
αναφ6ρει ωζ (η Σεληνη αμφοτ€ρων μετ61ει>,
δηλαδη, αρoενικη και θηλυκη, ιδ6α πoυ και oι
oρφικoi oυμμερiζονταl πoυ την χαρακτηριζαν
μητdρα του 1ρ6νoυ.

0ρφικ6ζ f μνοζ oτη Σεληνη (μετdφραol1

Σπιiρoυ X. Mαγγiνα)

Ακουo6 με, θεα, βαo[λιooα, που φbρειq τo φoJζ,

oεβα'oτη Σεληνη Mirη, πoυ tyειg κ6ρατα ταilρoυ,

και τρlyειE την νι5yτα καl περιπλαναoαι oτον

αtρα,
νυyτερινη, πoυ tyειq δαδα, κδρη που εloαι tναq
λαμπρδg αoτtραq,

η Miνη, πoυ μεyαλdlνειζ και λιyooτεδaq, θηλυκη

και αρoενικη'
πoυ φοlτ[ζειζ και αyαπαg τoυq [ππoυg, μητ[ρα τoυ

yρ6νου'
που φbρειq καρπoδq, που εloαι λαμπερη'
κατηφηq,

πoυ Kαταυyαζειg και επιβλ6πει9 τουq τοκετοδq

βλ6πει9 τα παντα, ooυ αρtoει να εloαι αyρυπνη'
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πoυ σε συνoδευoυν ωρα[α αoτtρlα' και yρiρεoαι
ιlτην ηoυxlcl'
KαΙ στη νilyτα την καλδτυyη
ε[oαι λαμπρη και παρixειq yαρα καl φ6ρειq uq
πtραg τα [ρyα
και ε[oαι το καγιαρι τηg νilyταg.

Εfoαι βαο[λιooα τcον αoτρcυν πoυ φoρε[q μακρδ
πtπλo
κα'ι τρ67ε ιg κυκλoτερcbg,

οl, κoρη, που ε{oαι yεpιατη και oοφiα και iνα
λαμπρδ αoτρο,

ελα, μακαρ[α' ριε yαρα, λαpιπoυoα με τo δικ6 ooυ

φtyyοE,
και ocboε, οl κδρη, τoυq νioυg ικiτεg oοι',.

oι ικ6τε9 υπdρ1oυν και oημερα, αλλd

γνωρiζουν 6τι η τρο1ιd τηg δεν εiναι
<κυκλoτερη>, αλλd ελλειπτικη, με τη Γη oτη

μiα εoτiα τηq ελλειψηζ και 6τι η oεληνη δεν
6xει δικ6 τηζ φωζ, αλλd, αντανακλd, το φcυg τoυ

ηλιου.'oτι κdνει μια πoλriπλoκη κiνηoη γr1ρω
απ6 τη Γη και oυγxρ6r,ωg γιiρω απ6 τον ηλιo και
οι θdoειg του φωτoδ6τη, ηλιoυ και τηζ Γηq και
τηg ΣεληνηE καθορiζουv την εμφdνιoη τηc στoν
ουρdνιο θ6λo, δηλαδη αν εiναι νεα Σεληνη, αν

εiναι μιooφfγγαρο η αν εiναι παvoθληνοq. oι
ικ6τε9 τηg γvωρiξουν επioηg 6τι φαινoμενικd
μ6νο. αταξιδεriει>> κdθε βρdδυ απ6 τα δυτικd
πρoζ τα ανατoλικd και 6τι κ6νει 6να φαιν6μενo
κδκλο τηq τρο1ιfrg τηζ στoν ουρftνιο θ6λo.

oταν δε η ανατολη τηg ουμπi
θξοδο τοlν ανθριbπωr,
στοι)ζ θερινουg μηνεζ

oρiζοντα. αλλd πdντα

βρiοκεται μπροoτd,
oτα μdτια τουq, τοτε
την υμνofν. γιατi 6πcυg

εiπαμε o dνθρωπog εiναι
ερωτικo-c και ρο μαr,τικ6q
και η λαμvr1 αυτt1 τη'c

παr'oεr.l1r'oυ πυ ρπολεi τι-q

ηδοr'ε_ κσ'1_ τoυ: ερcυτεc

τoυ.

Η παr'oεi'η\'o: του
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καλοκαιριoil εiναι η 1ειρ6τερη για παρατηρηoη

για τουζ αoτρoν6μoυq, γιατi 6ταν εiναι 1αμηλd
oτoν oρiζοντα η ατμ6σφαιρα τηζ Γηg πρoκαλεi
δι6xυoη, απoρρ6φηoη και διdθλαση του φcυτog
τoυ'Ηλιου πoυ αντανακλd η Σεληνη και δεt,

την <κ6νει καθαρη>. Kdτι πoυ oυμβαiνει
τουζ χΞιμωνιdτικουq μηνεζ, τ6τε πoυ η
Σεληνη μεσουρανεi ψηλd oτoν ορiζoντα και η
ατμ6oφαιρα λ6γω του ψιi1oυq εiναι καθαρη και

η Σεληνη με τη λd,μψη τηq αφηνει ioκιoυg πdνcυ

οτo 1ιbμα.
'Eτoι o αoτρoν6μoq δεν απολαpιβdνει

την Aυγoυoτιd,τικη πανo6ληvo, αλλ6 τηv
απολαμβ0νει o κοιν6q θνητ69, ο κοιν69
dνθρωποg, γιατi τoν oυνoδεfει στουζ βραδινοfg
τoυ περιπd.τoυg.

Π ρ αιcbν ια, πρ δ κo o ριη, πρ οκατακλυ o pι α[α",

νδμφη cυρα'iα...'.

λατρε[α υψlcομ!νων καρδιδν καt τραxf,ων ....
'Εκλα"yη, θε[α", yλυκια και κα"λη,

φcοτιoμbνη, oαν μετ6αlρο θil"yητρο
. ' '.ερcbτcυν α'κονι '..

oπωg γρdφει και o πo1ητηg μαg Φιλfραq.

Απoλαυoτε την, λοιπ6ν, κα1πd'τε μαζi με τουq

αγαπημ6νουζ σαζ <μια β6λτα oτο φεγγd,ρι> η

μiα β6λτα μαζi με τη λ0μψη τoυ αυγoυστιd,τικoυ

φεγγαριoli.
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