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Πιoτευoυμε Πωq n ψυxn αυτrig
τng πdλng υπαρxει ακoμα και
πωq ακ6μα οι δικoi μαg dvθρω-
Πo1, oι αvθρωπoι πoυ dζnoαv εδιi'l

και αγωviαιnκαv δεv εxoυv απo-
xωρnoει απ6 τn μvnμn μαg. Αυ_
τog εivαι dλλωαιε ο λoγοq που δεv
πρoοερx6μααιε o' αυτο το ιευxog

με τn διαθεon αρxαιo7ο1-oυ που
αvoiγει dvαv ταφo. Προoερxoμα-
σΙε με τn μυριυδια αιο ρoυθουvι
τng ζωιταvnq Γι\_tiμ\']'σΙlC {oU σΠ1_

τιoυ που φτιαδα.' ε οι παππουδεg

μttc Kαl Ο] \'o\. ε't jι:a.

Mε ιn διαθεσ1'- lrllJ C μαq. αuιiι
τα τε7 ε''-_ιl l.l -]ll] ,',,ll'rl,''α απο τnv
απε7 ε,'.:ε; .- .]_ . ' ,: ''9'' 2 καt μετα,
μl\. -J. . _ ' -. '.:-1'' εiμοαtε
a..: .'-' -.'.-: -a . ,-' ιi\ε\]lΧιa
_l' *." J]' ::'a Πo/ ll( οε πεiομο

. _:-, }'i.-,JtJ\_ κa1 \'cι καθoδrl1-oιrv
: .] ' -l υρi(οιn'τlq oKεΨειc Νι]l ιlq
l:ριlaειC μαq στo μdλλov. Γι αυτo
και εiμαoτε εuγ.vιilμοvεq σε αU_

τουg πoυ μαg βonθnοαv vα φτια-
ξουμε ετoυτo τo αφιερωματικo
ιευxog, αλλd και oε 6λoυ9 εκεi-
Voυq ΠoU xρ6vια τιilρα με Ιnv εΠι-

μovn τoυ oιrvαξαριαιn αγiωv μα-
ζευoιrv τιg μvnμεg του ιoπoυ μαg,
τα μικρα και μεγα7 α 1'ε1'oι_oτα τng

ιδιαiτερng πατρiδαc ;cc και ζω_
vιαvευoιrv τo παρε,,i -." ;;c.
Δixωg τn δικti Ι1;'': .] - - . _-;on θα
nμααιαv δεοu _ ' '' -]-t.
Nα ευxnθoυ'*. ', .- *

\'tα Kαl εμε': :-_-

vιdq. 1_tc.. _. 
-

Βii')';; .:''

μ|i'

* - _-- lτε πα-
- . *.'''εq Yε_

rοιnιng,
': -.lc ιι μυi-

Tb νi 1εΙ κανεic τi μotρα τoυ σdν iξ6ριoτoq,τo6 παρελfl6πτoq
2 1 1 1 , , ι T c 
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'μεσ' στ0ν σημερινo Κoσμo, αυτη ειν(ιιη (Ινυπ0φoρη Εξoρiα.

Mε αρτo και oivo πρoιiπdιτnoαv
oι Nαoυoαioι τov Ελλnvικ6 Στρα-
τ6 oτn Bdρoια, δυο μ€ρεq πριv
Kαι τnv τυπικn απελεuθ€ρωon
τnq Nαoυoαq στιζ 17 Oκτωβρioυ
τoυ 1912, εκφραζοvιαg dτoι με τov
πιo ελλnvικ6 τρ6πo τnv εU\rVω-

μoouvn Kαι τnv ευxαριoτiα τoυg
oτα παιδια του ελλnvικoυ αιρα-
τoυ πoυ πρoελαuvoιταq πραγμα-
τωvαv τo 6vειρo, τnv απελευθd*

ρωσn τnζ περιoxnq και τnv fvω_
σn με τnv Eλλαδα.
Απo τnv επαvαoταon τoυ 7822
Kαι τo oλοκαυτωμα τnq π6λng,
αιο βωμ6 τng αυτοδιαθεong καl
τng ελευΘερiαg με καθε τiμnμα,

μdxρι τo 1912 εixαv nδn περαοει
90 xρdvια. Eixαv xαθεi πoλλd, εi-
xαv γivει iιλλα τ6oα και αλλα τdoα
oκορπioαvε οτoυg πdvιε αvdμoυg.
Τo 1912 n Ndoυoα εivαι nδn μια
πoλn πoυ πρoxωραει με γoργ6
βnμα οε dvα δρdμo τov οπoio τα
Bαλκαvια αργnoαv vα oιrvαvιn-
ooυv. Στo δρ6μo τng εκβιoμnxα-
vισnq. Πρoxωρdεl δixωg vα ξεxvα
Πωq τo μεγαλo ζnτoυμεvo nταv n
dvωon με τnv υπολoιπn ελευθερn
Ελλαδα, 6πω9 αποδεixτnκε απο
τnv εvεργn oυμμετoxn τωv Να-
oυoαiωv αouq αγιilvεg για ελευ_
θερiα. 0ι θυoiεg τoυ παρελθoιτοq.
n φιλoτιμiα και φlλοπoviα τωv κα-
τoiκωv τng. οοo Kαι τα διbρα τng

φυong που απλoxερα τnq δdθn-
καη nταv τo προαvακρouσμα Ιnq

γρnγoρnq και oμα7.rig τng €r,ταξnq

oτο oιilμα τng πατρrδαc.
o Mακεδovικ6g A1ιjι'αq. n oιKo-

voμιKn Kαι KoιVωvιKn Kατασtασn
τng πdλng τn xρovια τnq απελευ_
θiρωοng, τo φρovnμα τωv κατoi-
Kωv Kαl n υπoδoxn τωv απελευ_
θερωτικιilv oιrvιαγματωv, n Yn Kαι
n αvθρωπoγεωγραφiα τnq, oι με-
γdλεg και μικρdg οτιγμdq ΠoU σn-

μαδεψαv τoυg κατοiκoug αιo πd-

ρασμα αυτιilv τωv 100 xρ6vωv εi-
vαι μια συμπUKvωμdvn αvαμvn-
σn τnq πολng τng Ndoυοαq Kαι τnq

γυρω περιoxng. Tο αφιερωματικd

μαg τεuxog oτα 100 xρ6vια απ6
τnv απελευθdρωon dxει αι6xo vα
αvαθυμnθoυμε πoιoι nμαoταv τn
xρovικrr oτιγμn ΠοU n Mακεδoviα
εvιdoooιταv oτο oιbμα τng Ελλα-
δαg, πoια nταv n πdλn και oι κα_

τoικoi τnq Kαι με Π1o τρoπο αιπn
n π6λn. n πο7 n μαc. ακοz ουθllοε
τnv πoρεiα τtlc xιlραc.
0ι Nαoυοαioι. oπιlc ο7 οt οt 'Ει 

t:^.-

vεg, απ6 τnv απεzευθεριυot', r',''
1912 και μεια, oε ε\c]\ ε.ι,'..:-ι_
ωv απoλoγιoμo τng πor:rc θα ει,, ι:.

πoτε κερδtoμdvoι και πoτε rαμε-
vοι, π6τε εvωμdvοι και πdτε διxα-
oμivoι. Η ιδιαιτερdτnτα τoυg dγκει-
ται Πωq δεv ακoλoυθnoαv πoτε
τnV ΠεΠατnμdvn τnq αvαπτυξng
Kαl τnq αλλoτρiωong. Kρατnoαv
καt κρατoυv ακiραια 6'τι ακριβιilg

μπoρεi ι.α oυμβoλiζοιrv o αρτog

και o oiι-oq. Τn ζωn και τn xαρα
τt-ιC Ιι,-ill.c. Ποτε εξdριαιoι απd τov
τoπο τo'--c. Kι ooο πιo μακριit τ6oo
πιo (υμιlμε1,'Οi με ιιg αvαμvnoειg
τouq ιiaτιJ ;_ :r', θo7.o τωv πλατα-
vωv, τooο al! κr3l,1ρ τouq τα Πε-

ριβολια }'Ο1 l-,'L Γ,'ιl.], l€C ΙoU.

ιlrιlγr'lq 4



oMAKEΔONO-
MAxoΣ

KΩNΣTANTIΓ{oΣ
ΔHMHTPtAΔHΣ

MΠEMΠHΣ)
Γριiφει o Κωνoταυτiνog Δnμnτριdδng"

o Mακεδοvoμαxos Kωvoταvιivos Δnμnτριd-

δns n Mπ€μπns Kαtαγο\Tαv αΙΙ0 παλια oιKoγε-

vεια τns Ndουoαs. oι πρδγovoi τoυ, σKαρφα-

λωμεvoι οτιs επαλξειS τιsAετoμnλiτoαs, μαxo-

ιταv ακαταΠαUστα ταλεφoυoια τoU Αλft Παoα,

κι σταν o αιμoσταβs ξερiζωvε τα xωρια τns

Πivδoυ τ6τε πoλλα μπoυλo0κια κατ€βnκαv

και κo0ρvιασαv στnv αvtαρτoμαvα Ndoυoα.

Συvδdovταv με συYY€vεια με τnv αρxovτικn και

πλoυoια oικογεvεια τωv Δoυμπαiωv, τωv Eθvικιilv
Eυεργετιbv, αυτιi.lv που αvoιξαv απλ6xερα τov κεοd

τouq Kαι δdvειοαv xρnματα ακομα Kα1 στοv Αυτoκρd_

τoρα τnq Auoτρiαg. Eivαι oι iδιoι Δoυμπαioι πoυ τo

καλλιτεxvικ6 τoυg αioθnμα τoυg €oπρωξε και €δω-

οαv BO.OOO λiρεg oτo Ελλnvικ6 Kρdτog για τn φιλο-
τ€xvnon Eθvικoυ Παvεπιoτnμioυ. Αλλοg παλι oυγ_

γεvng nιαv και o αξιωματικog Σταικog, o υπαοπιοτng

τοu βαoιλια'0θωvα.
O Kωvoταvτivog Δnμnτριαδng γεvvnΘnκε οτn Nα-

oUσα τo dτοg 1B65, nταv δnμoδιδαοκαλοg, οπoυδαοε

oτn Θεooαλoviκn με dξοδα τng οικoγdvειαg Δουμπα.

Aξιωματoυxoq τοU κoμιτατoυ τng Nαoυοαg (Αvτιπρ6-

εδροg τng Eπιτρoπng Mακεδovικoυ Αγιbvα oτn Nα_

oυoα), €δραοε ωg oυvδεομoζ _ αγγελιοφ6ρoq με-
ταξυ τωv αvταρτικιbv ομαδωv τoυ Bερμioυ σUvερ-

γαζ6μεvog με τοUq Kαπεταvαiοug Ακρiτα (Kωvoτα-

vτivοg Aιvιαv Mαζαρακng), Ρoυβα (Γειilργιog Kα-

τεxακnq), Αγρα (Τdλog Aγαπnv6g) κλπ., τoυg oπoi_



ouq Πoλλ€q φoρdq φtλoξdvnοε oτο

oπiτι τoυ Kαι τoU Πρoξivoυ Koρo-

μnλα, με το ψευδιbvυμο <Eρμng>.

Kαι onμερα ακ6μα oτn Nαoυoα,
oτnv πλατεiα Kαμμdvωη μπρooτd
απo τo onμεio πoυ nταv το οπi-
τι τoU, o δρ6μο9 ovoμαζεται oδ69

Eρμoυ, πioω δε απd τo οπiτι τoυ,

o δρ6μo9 ovομdζεται oδdq Kωv/
voυ Δnμnτριdδn.

Για τnv πρooφορα τoU στo Mακε_
δovικ6 αγιilvα, παραοnμoφoρn-
θnκε απ6 τov βαoιλια τωv Eλλn-
vωv Kωvoταvτivo, με τov αργυρd
oταυρd του ταγματoq τωv Ιππoτιbv

τoυ Σωτnρog1 ,.o, απ6 τov Πρd_

εδρο τng Eλλnvικng Δnμoκρατi_

αg Αλ€ξαvδρo Zαiμn με τo αvα_

μvnοτtκ6 μεταλλιo τoυ Mακεδo_
vικoυ Αγιilvα. Για τιg εξαιρετικdg
υπnρεοiεg τoυ στov Mακεδovικ6
Αγιilvα, εvεγραφn οτnv επετnρi-
δα τωv Mακεδovoμαxωv 1903-
1909 οτnv κατnγoρiα τωv οργα-

-)vωv πριilιnq τdξεωq'με αιiξovια
αριθμ6 πivακα 16. Για τn ουμβo-
λn τoυ oτov αγιilvα, n Πατρiδα τoυ

εδωoε κλnρo μαζi φυοικd Kαι με
αλλoυg Mακεδovoμαxουg οτnv
περιoxn Γερακn Bεργivαg.

0 Kωvoταvτivog Δnμnτριαδng
nταv €vαg ακdραιog τυποg, οτnv
δoυλεια τoU, στlq αvτιλnψειq τoυ

Kαι στov πατριωτιoμ6 τoυ. Σ' εvαv
πατριωτισμ6 υπερβoλικng πρo_

oφoραg 6πω9 nταv υπερβολικdg
Kαι oι απαιτnoειg τoυ. Γι' αυτn
τoU Ιnv πρooφoρα, 6ταv οτo με-
ooπoλεμο διαoτnμα dγιvε n μεYα-
λn oυγκ€vτρωσn τωv Mακεδovo-

μαxωv, nταv αυτ6q πoυ επελdγn
vα εKΠρoσωπnοει τoυg Nαoυoαi_
ουg, ουvoδευ6μεvog απd δυo ου_

vτρ6φoυg τoυ.

Evα xαρακτnριoτικ6 δnμooiευ_

μα Y1α τnv Πρoσφoρα του Kωv_

oταvτivoυ Δnμnτριαδn n Mπdμπn
που €δραοε με τo ψευδιilvυμo <Ερ-

μngυ εivαι Kαι τo ΠαραKαιω, κ..'βo-

n0rbυ παυτoιoτρ6πω9 δια τnυ εν y{-

νει επιμελnτεiαυ, τnυ απoflnκευ-

oιν 6πλωυ, τnυ περilαλι|lιυ αo0ε-

υrlly και τραυματιtbν, τnυ φιλoξενi_
cLυ εν τω oiκω αυδρcilυ εκ των oοlμα-

τωυ με αυταπdρυnoιυ oπαι'iαι' και

π εριφρ 6νno ιy τωι.' κιyδυ y 0J1.' -r ρι1 σ ι_

μoπoιnfrεiE δε ει9 il'εioταζ aπτστo-

λ α9 ε π ω φ ε λεiq... υ (Ελληνομακεδo-

νικη Αμυνα Τμημα B' αριθμ. 178).

Σε dλλα δημοοιεriματα για τον Mα-
κεδoνoμdxο Kωνoταντiνο Δη μητρι
dδη αναφ6ρoνται τα εξηg:

1. 0 αvεφoδιαoμ6g και n καθn-

μεριvn μdριμvα Yια τnv τρoφo-

δooiα τωv αvταρτικιilv oωματωv.

Eπικεφαλng τng επιμελnτεiαg εi-
vαι o υπd τo ψευδιbvυμo Ερμng

δαoκαλog Kιboταg Δnμnτριαδng,

n Mπdμπng, τoυ oπoioυ πολλ€g

φoρdq πλdκει το εγκιilμιo o Kα-
ιεxακng, o δαoκαλog Δnμnτρια-
δng εivαι μoρφn τοu Mακεδοvι-

κoυ Αγιilvα, πιoτdg, αφοoιωμdvoq

oτnv ιδ€α τnq ελευθερiαg τng Mα_

κεδοviαg, ακoυραoτοg, αvιδιoτε-
λng εργατng, υπευθυvoζ τρoφo-

δοoiαg τωv αvταρτικιbv oμαδωv

του Bερμioυ.

Mε τnv ευκαtρiα που καιεβαivει
οτn Θεooαλοviκn εξ αιτiαq αρρ6-
στ1aq ιοU παιδιoυ τoU, o Kατεxα-
κng γραφει τα εξnq oτο Πρoξε-
vεio: tιo Ερμιig κατtρ-τεται μετii
τoυ τ6κuoυ του αo0ενoυyτlζ.... πα-

ρακαλrΔ frερμrilg 6πωg προg 6φελo9

τnζ oιKoyενεiαg του, τoυ παρασΙε-

rrlloι τα μtoα προg ιατρικiν περi_

0αλι!ιν, κα06ooυ o δυoτυrig oτε_

ρεiται των μtοωυ. Aυ δε τoυ δril_

onτε δiκα ειotτι λiραg tναιlτι του

μιolοδ τoυ, 0α του παραotnτε' ωζ

και ειζ τα τ{κνα τoυ, αλnflιυiυ ευ-

ερyεoiαυ. Πρ6πει 6μωq υα με yρα-

ι|lnτε oτι ταg iλαβε δια να τoυ αυα-

yκdoω υα Tαζ xρnoιμoποιiσει πρoζ

6φελoq τn9 oιKoyευεiαg τoυ, αλ-
λωg αρyα i yρiyoρα 0α oτερn0εi

του πρooτdτoυ τn9 μiαυ nμ{ραυ και

δεv πρtπει να μεvει ειg του δρ6-

μoυ (n οικoyευειd τoυ)'lΥπαρxoυν

a*.1 .

*ri-i. .1

oμαδα Mακεδoυομdtοlυ πoυ tβριoκαι' καταφ{1'16 oτιq πλαyιlg τoυ ΒερμΙoυ απ6 τιE
ενtδρεq To[ρκοlυ και Βoυλ1,iρο1ν κομιτατζιiδοιν(1 903- Ι 90B).

1. Το πoρdοnμo τoυ Ιoγpοτοq τωv lnnoτωv τoυ Σωτnοοc gΙγgl τ6 μεγολυτερο ελλnv κo nορoonμo. Α::οvεl.loντοv οno :ο Boo λ o τωv Eλλnvωv,

0αrερo ono εlonγnon του ορμoδroυ υπουργο0 κο εγκρlon ΤOt L.oJO\'<OI oιυβουλ,ου. Το ποooonυo oιτο oi;εcο cicνεijετOl μovο oε oρxn_

γο0q Εενων κροτιi)ν ono τοv Πρoεδρο τnq Δnpoκροτioq.
2. Οργovo nρωτnq τoδεωq κoτd τo Ι\,4oκεδοvlκο Αγιilvo θεωροtντοv ελix ο,ο
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Kαι αλλεq μαρτUρiεq 6τι o Δnμn-

τριαδng xρnσιμoΠoιoυoε τα xρn-

ματα τoU μιoθoυ τoU Yια τo εΠι_

οιτιομd τωv (KατασΙnματωv>, nτoι

τωv αvταρτικιilv oωματωv.

2. Σιo Mακεδovικd Moυoεio Ko-

ζαvng, κατω απ6 τn φωτoγραφiα
τoυ αεiμvnoτoυ Nαoυoαioυ δα-

οκαλoυ Kωvοταvτivoυ Δnμnτριd-

δn n Mπdμπn, γραφοvται τα εξng:

ιΚατα τo δευτερoυ tτοE 1B22 τng

επαιlαoτdoεωζ τn9 ΕΙλαδog, ενε_

π!ταoε και n Nαoυσα τnν onμαi-

αν τn9 ελευflερiαg. Επολiμnoε

με yευυαι6τnτα κατα του Σoυλ-

τανικoιj οτρατoυ Mεtμtτ Εμiυ ελ
Mπουζ Παoα (Aβδoιjλ Aμπo'ιjτ),

n πλnμμιjρα 6μωE τnE Tουρκικiq
oτρατιαg κατtπυιξε τnν Επαυd-

στασιν. Υπβoτn φρικιιΔδn μαρ-
τυρια. Ε,κ τng nρωικng και μαρ-
τυρικig NαουοnE εβλdoτnoε και
o Κωνoταυτiυog Δnμnτριαδng. o
κατ' εξοliυ o{τog πρακτωρ τoυ

Β λλnυ ικo'ιj Πρ ο ξεv εioυ Θ εo ο αλo -
υkng oυυερydofln κατd τοv Mα-
κεδollικ6υ αyrilνα 1904-190B μεB'
απαvτωιl των Aμnyrilυ, oπλαρxn-
yrbυ, και Aξιωματoυlωy τnζ Ελλn-
vικnE απooτολng oι oποioι tδρα-

σαν ει9 τα9 1τεριφερε{αg Nαoυong,

Βερoiαg, ΕδiοοnE και Γιανυιτοων.

Εξoπλιoμ{υo9 με τnυ πανoπλi_

αν τnζ oυνειδnoεωg τnE nρωικiE
τoυ καταyωyig, τnE yευvαιoιflυ-

tiαg και εfrελo0υoiα9' 1τεριφρo-

υεi αyερ6rωE αyωυιζ6μευ0ζ ευ τn

πρrΙlτn yραμμn πιtoειg, απειλdg,

τρομoκρατioειg, φυλακio ειg και
0αυατoυ υπ6 Toιjρκωυ και Βoυλ-
ydρωυ' Και ταυτα δια τnv απε-

λευiltρωoιυ τng MακεδoυiαE, τnν

δ6ξαν τnE πατρiδοg τoυ Nαoυong

Kαι τnν τιμiυ τoυ'Βλλnυοg διδα-

oκαλoυr. (Eφnμερiδα Θεοoαλo-

viκn, Tρiτn 26 Ιαvoυαρiου 19BB)'

3. Στα δυoκολα xρdvια τoυ Mα-

κεδovικου Αγdlvα oι υπευθυvoι
αξιωματικoi τoυ Πρoξεvεioυ Θεο-

οαλoviκng επεδiωξαv πdon θυoiα

vα εξαoφαλiooυv τnv ακivδυvn
διαμovn τωv ελλnvικιi-lv αvταρτι-

κιilv oωματωv. Γι' αυτd ο Πρdξε-

vog Λαμπρog Koρoμnλαg €ψαxvε

παvω oτo βoυv6 B€ρμιo v'αγoρd-
oει μiροq αoφαλig για καταφυγιo

και π€ραομα τωv αvταρΙικιilv oω-

ματωv Πρoq τnv Kαρατζ6βα Kαι τo

Movαοτnρι.

Aπ6 πλnρoφoρiεg, καθ' υπ6δειξn

του Nαouoαiου δαoκαλou Kαι σUv-

δ€ομoυ τoυ Mακεδovικoυ Aγιilvα

και μdλοg τng Επιτρoπng τng π6-

λng, Mπ€μπn Δnμnτριαδn επεδi_

ωξε vα αγoραοει τnv περιοxn του

δαooυq παvω απ6 τov Αγρα πoυ

εκεivo τov καιρ6 ot ιδιoκτnτεg

Toυρκαλβαvoi τo πωλoυoαv.

Tελευταiα μια αγvωoτn πτυxn τng

δραong τoυ παρατoλμou Kαι αΠo-

φαoιoτικου πατριιbτn Kωvoταvτi-

voυ Δnμnτριαδn n Mπ€μπn: Στα

πριilτα xρ6vια του Mακεδovικoυ
Αγιilvα, o Δεoπ6τng τnq Mnτρoπ6_

λεωg Bερoiαq Kαι Nαoυοng nταv

Toυρκ6φιλoζ Kαι δεv υπooτn-

ριζε τo Eλλnvικ6 oτoιxεiο. T6τε

o Kωvοταvτivog Δnμnτριαδng,

αφoυ dγραψε τnv παραiτnσn τoU

Δεoπ6ιn, καβαλnoε τo αλoγo καt

μια Και δυo, dφθαοε απ6 τn Nα-

α'ξδωοα σξrLv Ι{αΤp{δα

ο,ιι πολuτιμdτερΟ dxω,
Ιρειq YlΟι μΟU αUτn Τn

σ{ηl-μ1ι πολεμουv οτο
Αλβαvικο μiτωπο ιJΙΙε*

ρα(r}Ιιζ{'}μεvΟ{ {Q πατρια
εδ*φn, δεv $xω αλλι: πιο
πολυτιμο vα διboω, n&;:τε

τn βdpα pΟUx

oUσα στn B€ρoια.

Mπαivει oτn Mnτρdπολn και δivει
oτo Δεoπ6τn τnV Παραiτnon πoυ

εixε γραψει' βγαζει τo περioτρoφ6

ιoU, τo κoλλαει oτοv κρ6ταφο τoυ

Δεoπ6τn Kαι τoU λdει με αvυΠo-
xιbρnτo πεioμα: αAυ δεν υπoyρd-

ι!ειg Δtoπoτα τnv παρα[τnon oου,

iυαq απ6 τoυq' δυo, δευ lα βyει ζοl-
uταv6g απ6 εδtΔ μ!oαr' Mπρoοτα
oτov κivδυvo o Δεoπ6τng υπd-

Yραψε τnv παραiτnon.

o Δεoπ6τng Πoυ τov διαδdxθnκε

μετα, βonθnσε τov Mακεδovικ6
Aγιilvα. Για τnv εθvικri τoυ αυτn

δρdιon, οι Tουρκoι τov επικnρυ_

ξαv και επιxεiρnοαv vα τoV σKο-

τιilooυv. Mε dvαv ελαφρυ τραUματι-

oμ6 γλiτωoε και φυγαδευτnκε απd

τo Πρoξεvεio τng Θεooαλoviκnq
oτnv Kυθvο, 6πoυ και παρ€μειvε

για καποιo xρovικo διαoτnμα.

Eπionq ivα αγvωoτo Kαι xαραKτn-

ριοτικ6 περιoτατικd απ6 τnv ζωn
τoυ εivαι Kαι τo εξng: Kατα τn δι-
αρκεια τou Eλλnvo-Ιταλικου πoλε_

μoυ, €γιvε Kαι στn Ndιoυoα κdιπoιog

dραvοg Yια τov αγιilvα' 0 Kωvoτα-

vτivoq Δnμnτριαδng, oυvταξιoυ-
xog δnμoδιδαoκαλog, με Περιoρι_

ομdvα oικovoμtκα μdoα oτα δυ-

οκολα εκεivα xρ6vια, εiπε oτιq κυ_

ρiεg τoυ εραvoυ: ι(Ε,δωoα στnν πα-

τρiδα 6,τι πολυτιμoτερo ilω, τρειg

yιoι μoυ αυτi τn oτιyμi πoλεμoiυ
oτo Aλβαυικ6 μ{τωπo υΙΓεραστLι-

ζ6μευoι τα πατρια εδαφn, δεy lrω
α)'λο πιο πoλιjτιμo uα δcboω, παρτε

τn βiρα μoυυ"Εβyα\ε και τoυg €δω-

οε τn βdρα τoυ. 0ι παλαιoi οτn Nd-

oUσα τov θυμouvταv oαv o ιMπ€-

μΠnq) o δαoκαλog.

0 Mακεδοvομαxoq Kωvoταvτivo g

Δnμnτριdδng n Mπdμπng, απεβi-
ωσε στn Nαουoα κατα τn διαρκεια

τng κατοxng τo dτog 1942. Ν

- O oυγγρoφεοq εiνοl εγγοvoq τoυ lVοκεδoνopοxου KΩΝΣΤANTIΝOY ΔΗl\/ΗTPlAΔΗ [Πρoδdνoυ Koρoμnλd 40, Θεooολoνiκn)
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ταΠοvnμεvοι, αιματ6βρεxτoι τd-
Πoι' ΠoU ΠρoKαλoυv δακρυα, μoι-
ρoλdγια, ΙραYoUδι.

0 Hρdδoτog μαq λεει dτι τo B€ρμιo

εivαl απdτnτo απd τοU Xειμd]vοq!
Mαg λiει ακdμn dτι κατω απ6 το

Bdρμιo βρioκovταv oι κnπoι του
Mυθικou Bαoιλια Miδα, ...ωραiεg
ιoτoρiεg. Mαg μιλαει oμωg και για
κdπoια γεγοv6τα. Πριilτo, 6τι 6ταv
o Π€ρong βαoιλιαg doτεtλε αvτι_
πρoοιilπoυg τoU vα ζnτnooυv 1'rr

και υδωρ απd τοv βαoιλια τng Mα_
κεδοviαg Aμυvτα, τoυg προπετεig
εκεivoυg υβριοτig Π€ρoεg, o Yιoq
του Αμυvτα Αλdξαvδρoq με τoυq

oυvτρ6φoυq τoU, τoυg κατdβαoε
oτov Αδn (Ηρoδ. Ε'18-21). Εixαv
πdvω απ' oλα, και dxουι'τtμti oι
Mακεδovεq.

Αργ6τερα. oτιlι'εa, ': .ε ο Περ-
oικog oτρcιΙι]a ;: . '. - .οατnγ6
Ν1αρδο." . '.. I _ '.'_: κcιταλα_

Βε ll_'.' Ξ'" -'']' :: : . ' . i]Uτouq

ΓΙA To1\ MAKEΔoλtΙKo AΓΩΓ{A
ME ΑΦOPMΗ ΤΗ MΑXH ΤHΣ X0NΔPOΣΟYΓKΛΑΣ

Γρdφει ο MαurΔλng Βαλoαμiδllq' επ[τιμο9 '\t'κειiρ.ι'ιιc_ιoτoρικοg ερετ'ι'lιτιig

Bρroκoμαoτε στιs UΠΦρεΙεs τoυ Oρous B€ρμro. Το Ovoμα τoυ βouvo0, B€ρμro, και o xΦρos,

oι κoρυφoγραμμ€s, ΠoU καΙεβαivouv ΠρoS τov Bαλτo καl τnv αΠoξnραμενTl λiμι,rr,

μαs θυμiζουv τn μαρτUρκR Kαι nρωrκR ζωn τωv αUτoxθOvωv Ελλnvωv, ΠoU μovoι τous n μαζi

με τoυs αΠα\,ταΧoιj-Eλλnvεs, διαxροvrκα, φυλαγouv στov τoΠo αUτ0 ΘερμoΠUλεS.

Tα ποτdμια, μεγαλα-μtκρα, Αλι-
dκμοvαg, Kωτixα, Aρdπιτoα, Λου-
δiαg, Αξι69, oι λ6φoι Nταλαμdiρι,
6πoυ βριοκdμαoτε, Xovτροοoυ_

γλα, o Bαλτog με τα μUστικα τoυ,

n λiμvn, ψnλ6τερα ο Αγιog Nι_
κdλαog, αv μπορoυoαv vα μιλn_
ooυη θα μαq dριxvαv απo €κπλn-
ξn οε €κπλnξn. Eivαι τdπoι _ θdα-

τρα μεγαλωv oυγκρoυoεωη τ6ποι

γιγαvτιωv κατoρΘωματωv, τ6πoι
_ αoπiδα μακραiωvng δdξαg, κα_

r't'rοr:τ,r 8



€φραξαv τo δρομo nιαv oι τoτε κα-
τoιKoι τng Mακεδoviαg.'Eπεoαv
αιφvιδιαοτικα, vυxτα, στo στρα-

τ6πεδο τoυ Mαρδ6vιou Kαl αοφ6-

ωv πολλουg φovευουoι, Mαρ-
δ6vι6v τε αυτ6v τραυματtζou-
οι> (Ηρoδ. Στ' a5). 0 oτρατ69 κα_

κoπαθεi oτn Mακεδoviα, o oτ6-
λog καταoτρdφεται oτov Αθω και
o Mαρδ6vιoq vτρoΠιασμ€vog γυ_
ρiζει oτnv Aοiα.

Ag €ρΘoυμε 6μω9 oε vεoτερεg
επoxdg, oτnv Τoυρκoκρατiα. To

αvυπ6ταxτo τωv Eλλιivωv γεv-
vαει εκεivov τov ιδι6τυπo απε-
λευθερωτικd αγιilvα με τnv περn-

φαvn κλεφτouρια.

κΚαlε πiτρα και φλαμπoυρo
Καfrε κλαδi και κλεφτnφ'

Στnv Eλλαδα, dρxovται oι ξdvoι
επιoκiπτεg Yια τnV 6μoρφn φυon
τnq Kαι Yια vα ζnοoυv κατι απ6 τo

μεγαλεio του παρελΘ6vτog. Πε-
λoπ6vvnoοg, Στερεα, Θεooαλiα,
'Ηπειρog, Mακεδoviα, Θρακn, Nn-
oιd, n Kρnτn, αγγiζοuvε τoυg μυ-
θουg.'Οπoυ vα απλιbοειg τo x€ρι
οoυ, ιoτoρiα €vδoξn θα ακouμπn_
σειζ, Ιτoυ φταvει πioω oτα xρdvια
τα μυθικα!
Φiλoι, αvεβnκατε onμερα oτn Xo-
vτρoooυγλα. Στα μεonμβριvd τng

oιilζεται ολ6κλnρo τo oτρατdπεδo

τoυ Kαπεταv Kαραταοοoυ. Aπi-
θαvog αγωvιoτng τng Eλευθερiαg
o Kαραταοooq. AγωvioτnKε Πα-

vτoυ oτnv Eλλαδα, xdρoo Kαι vn-
οιωτικn. Στnv Kρnτn, ξdρω, δεv
πnγε.'Eφταoε 6μω9 αργ6τερα εκεi
o Yιoq του o Toαμng Kαραταοοοg
και αγωviοτnKε Yια τnv Kρnτn.
Tα Mouζoυρικα, εivαι ο απ6nxοg
εκεivng ιnq ιoτoρfαq.

Η κλεφτoυριd πoλεμnθnκε απ6 τo

177B, απo γεvvnμivo oτo Tεπε-
λivι θερι6, oκλnρd και απαvθρω-
Πo' τov Αλn Παod, πoυ αυτn τn
xρovια γivεταt τoπαρxng Ιωαvvi-
vωv. XρειαστnKε τριαvτα xρ6vια
κυvnγnτ6 Yια vα καμψει o Aλn
τnv αvτiοτασn τωv κλεφτιilv, απ'

ακρoυ oε ακρo τnq xdρooυ Eλλd-

δαg και τng Πελoπovvnοου. Mπo-

ρεi vα τoυg dβγαλε απ6 τιg oπn_

λιdg και τα κρnoφυγετd τoυg, μπo-
ρεi vα τoυg υπoxρ€ωoε σε εKΠατρι-

oμ6, αλλα τoυg dvωoε και τoυg πεi-

σμωσε. Χωρig τov Kατατρεγμ6 τoυ

Aλn δεv θα iρxovταv τ6oo γρnγo-
ρα n Ελλnvικn επαvαοταon.

Στo διαoτnμα αυτ6 ο Αλn ταπει-
vιilθnκε κατ' επαvαλnψn. Αυτdq

εδιb οι λoφoοειρdg, n Nαoυοα, τα-

πεivωoαι oυoιαoτικα €φαγαv τov

Aλri. To πρodβλεψε και o iδιoq,
6ταv εiπε: To Σουλι με yiραoε, n

Nαoυoα 0α με φdει'
4.0Ο0 oτρατ69, αvdμεoα τouq Kαι

400 Γεviτoαροι παθαivouv ταΠει_

vωτικn nττα, εδιil πoυ βριoκdμα-
οτε, απ6 τov Αγιο Nικdλαο μixρι
τnv Koυτixα και το Χωρoπαvι, Kαι

παiρvouv τα πioω. Mετα τρiα xρ6-
vια B.000 oτρατog παθαivει το iδιo.

Kαι τρiτn φoρα, μετα απ6 oκτιil
xροvια, καθnλιivεται εξω τωv τει-

xιbv €vα αλλo, απρ6ομεvα μεγα-
λο, αoκ€ρι, 18.000 αvδριilv.
'oλn n Eλλαδα εivαι εoτραμμ€vn
τ6τε πρog τn Nαoυοα.'Εvα τραγου-

δι πoυ καταγραφnκε oε πoλλdι δι-
αμερioματα τng Eλλdδοg απ6 oυλ-
λ€κτεg ξdvoυg και δικoυg μαq, τov
Fauriel, τov Φιλιππiδn, τov Zιbτo

τov Moλoοo6 και αλλoυg, οτρ€-

φεται Πρoζ τn Nαoυοα vα τng διb-

oει κoυραγιo.

κ-Βαoτα κα[μiυn Nιαoυoτα τ'

o Mανιiλnq Βαλoαμiδng κατα τnυ εκ_

φ6unon τng oμιλiαg τoυ στιS s/4/12

Aλi Παoιiι τ' αoκtρι Πtilg τo βα-
oτουν τα Γιdllyιvα xειμtilυ' και

καλoκαiρι...',

Προοπερvαω με oιωπn ευλαβικri
ιnv ολλn μεγολn δoξο ιnq Περιo_

xng, τo oλoκαυτωμα τng Nαoυοαg
οια 1822. Eδιb, γovατiζει n Eλλα-
δα, απoρεi n οικoυμεvn, oυλλo_

γιdται n Ιoτoρiα!

Kαι €ρxoμαι σΙov Mακεδovικ6
αγιilvα. Η απειλn αυτn τn φoρα
dρxεται απ6 τov Boρρα. Διεκδι-
κoυv τn Mακεδοviα n Eλλαδα, n
Bουλγαρiα, n Poυμαviα, n Tουρκiα.

Η Touρκiα θ€λει vα τnv κρατιiοει.
H Eλλαδα vα τnV ελευθεριboει' H
Bουλγαρiα και n Poυμαviα θiλοuv
επ€κταοn, καθoδo οτο Αιγαio. 0ι
τiooερεg αυτ€g δυvαμειg, αvαλαμ-

βαvoυv δρdon, αλλnλotiπo βλ€πo -

vται, αλλnλοκαρφιilvovται.

Στο παιxviδι Kαι oι μεγαλεg δυ-
vαμειg, που dxoυv εγκαταoτnoει
οτα διαμερiσματα τng Mακεδοvi_
αq με τo κπρ6γραμμα τng Bιdvvng>
(Δεκdμβριοg 1902) και τιq μεταρ-
ρυθμioειg τng Mυροτ€γng τng Aυ-
οτρiαg (Δεκdμβριoq 1903) τιg δι_

κ€g τoυq δυvαμειg Αoτυv6μευ_
οng. H Ιταλiα, n Aυoτρiα, n Pωoiα,
n Γαλλiα, n Aγγλiα, €xouv εYKα-
ταoταθεi oτn Mακεδoviα, dxoυv
απλιi-loει δiκτυα πλnρoφoριιilv,
και απ6 τα τdλn τoυ 1905 UΠnρε-
τouv τoυq Τoυρκoυg εvαvτiov τωv
κατακτωv oτρατιωτικιilv δυvαμε-
ωvD, αΠoβλ€πovταg οε μελλovτι-
κα δικα τoυg oφ€λn.

Nα μεivουμε λiγo οτoυg Boυλγα_

ρouq. 0ι Boυλγαρoι περvιbvιαg τοv

Δoυvαβn, απλιbΘnκαι με υπ6-
στρωμα τoυg Σλdβoυq' στn σnμερι_

vn Bουλγαρiα. 0ι Σλdβoι, εθvοπoι-
ουvται, γivοvται Boriλγαρoι, αλλα
vικoυv τoυg Boυλγαρoυg με τn
γλιbooα τoug. Aυτ6 onμαivει 6τι οι
Boυλγαρoι €xoυv xαoει τn γ)ι,bo-
σα τoUζ, μιλoυv dκτoτε τn Σλαβι-
κn. To καιvουριo αυτ6 €θvog dβα-

λε oτ6xo τn Mακεδoviα. 0 αγιilvαg

oε διπλωματικo, θρnοκευτικ6, και
εθvoφυλετικ6 επiπεδo oκλnρ6g.

πIroγrL,ι 9



H δnμιouργiα εξαρxiαg Boυλγα-

ρικng οτnv Kωvoταvτιvoυπoλn,
n εγκαταοταοn εξαρxικoυ Mn-
τρoπολiτn oτn Θεooαλοviκn εixε
oκoπ6 vα διαxωρiσει τoυq κατοi-
Koυq Ιnq Mακεδοviαg oε Πατρι-
αρxικoυg και εξαρxικoυg. Koυ_
τοπ6vnρo oxdδιo, γυριοε μπoυ-
μεραvYK σΙoUζ Boυλγαρoυg.

Οι Boυλγαροι δεv τα βdιζουv κdτω.

Περvoυv oτov €voπλο αγιi-lvα κατd
αμαxωv. Φοβiζouv Παπαδεg, δα_

οκαλoug, πρoκρiτoυg. Kαι dταv οι
απεrλdg δεv καμπτoυv τoυg Mα_
κεδdvεg, βιαιoπραγoυη oφαζoυv,
καivε xωρig oiκτo!

To φαιv6μεvo δεv αφnvει αoυ-

γκivnτo τo γdvog. Ξαvαζεi n κλε_

φτoυριd με τριπλo εxθρd: Boυλγα_

ρoυg, Ρouμαvoυg, Toυρκoυg.

αAπoρrb Mακεδoν|α, πcilg βαoτiiq
υπομoυn..., τραγoυδoυσαv στn
Mικρα Aoiα oτα oxoλεiα τouq τα
εκεi Eλλnvdπoυλα.

Mετα τnv απορiα, τn oυγκivnοn,
nρΘε n δραon. Tο επiοnμο Eλλn-
vικ6 Bαoiλειo απdvτnoε με μUστι_
κ€g απooτολ€g αξιωματικιilv oτn
Mακεδoviα. Oργαvιbθnκαv Eπι-
τρoπ€g αγιilvα oε dλεg τιg Mnτρo-
π6λει9. Mnτρoπoλiτεg, 6πωg o Kα-
οτoριαg Γερμαv6g Kαραβαγγ€λng
λειτουργoυσαv με τo 6πλo oτnv
Αγiα Tρdπεζα. Παπαδεg, δαοκα-
λoι, dπωg o Mπdμπng oτn Nαου-
oα, o ιιEρμngυ, κιvoυvταV με ψεU-
διbvuμα Πou τα τiμnoαv ωg ov6_

ματα. Σκεφτεiτε 6τι oτοv εγγov6
τoυ o Kωvoταvτivog Δnμnτριdδng,
ο Mπ€μπng, δεv dδωoε ωg βαπτι_
oτικd τo 6vομα του, αλλα τo ΨεU-
διilvυμd τoυ αγιi.lvα, Eρμnq.

Tιμnμfvα ψευδιbvυμα, dπωg και
τωv Kαπεταvαiωv: Aκρiταg, o Mα-

ζαρdκng Kωvoταvτivog, Ρoυβαg n
Θε6φιλoq, ο Kατεxακng Γειilργιog,
Koλιdg, o Pdκαg Nικ6λαog, Αγραζ,
o Σαραvτοg Αγαπnvdg, Αμυvταg,
o Δουμπιιilτng Nικ6λαog, Tραtκog,

o Toiπoυραg Nικoλαοg, Miκng Zd-

ζαq, o Παυλog Mελαg, Bdρδαg, o

Γειilργιοg Todvτog, και τ6ooι dλλoι.

πtaoγ:τc Ι0

Συvαγερμ6q στo Παvελλnvto.
KρΛτn, Nnoιd, Kυπροg, X€ρoo Eλ-
λαδα, ελευθερn και Toυρκoκρα-
τoυμεvn, Mικρd Αοiα, Θρακn,
€δωoαv τo παρov Kαι στo 1897 καl
oτο 1903-1908 και oιo Ι912-13.

Πoιoυg vα πρωτoθυμnθεi Kα-
vεig. To παρ6v dδωoαv εκατovτil-
δεg φoιτnτig.'Exουμε μπρooτα μαg
€vα vdo Δραγατodvι. Φoιτnτdg τng

Θεολογικng οxoλng τng Χiιλκng,

φoιτnτdg του Kαπoδιοτριακoυ Πα_

vεπιοτnμioυ Αθnvιi-lι αφnoαv τα

dδραvα τωv oποuδιbv ΙoUζ Kαι Kα-

τατdxτnκαv μαζικα oτov Eλλnvικ6
Στρατ6 ιi τα αvταρτικα Mακεδovι-
κα οιilματα με Πατριωτικ6 ζnλo oε

επiπεδo παραλnρnματoq.

Θα αvαφdρω δυo περιπτιi'loειg.
o Στρατng Mυριβnλng μετα dvα
πατριωτικ6 ξεonκωμα οε μαθnμα
τng φιλoooφικnq oxoλrig Aθnvιilv
παει με τouq σUμφoιτnτdg και φi-
λoυg τoυ vα KαταταYεi εθελovτng
οτρατιιbτng. Πολλoi ouμφoιτnτ€g
τoυ γivovται δεκτoi' αλλoι και o

iδιog, 6xι' Αιτiα; Eixαv τoυρκικd
διαβατnριo. o Mυριβnλnq κατd-

Yοvταv απ6 τn Σκαμvιd τng Λ€-
oβoυ. Znτnοαv τdτε ακρ6αοn απ6
τov πρωθυπoυργ6, τov οποiο πα-

ρακdλεoαv Vα ιouq επtτρdψει vα
πoλεμnooυv YΙα τnv Ελλαδα, vα
vιιilοoυv'Ελλnvεg! 0 Mυριβnλnq

υπnρiτnoε εδιi oτn Mακεδοviα,
καπoυ εξω απo τnv'Εδεooα και
οτα dργα τoυ θυμαται!
'Evαg αλλog φοιτnτng, τng Σxολng
τng Χiιλκng, με KαταYωYn απd τnv
Ηρακλεια Ρεδαιοτου τng Avατo-
λικng Θρακnq, με 140 Θρακιιbτεq
εθελοvτdg Kα1 με Toυρκικα επi-
ong διαβατnρια, φτdvει oτοv Πει_

ραια. Kαταταooovται 6λoι, πoλε_

μoυv οτov ατυxn πoλεμo ιoν'97'
Δεv γvωρiζω πdoοt επ€οιρεψαv
oτα oπiτια τoυg' Εκεivo ΠοU Yvω_
ρiζω εivαl 6τι o φoιτnτnq εκεivog,
ovdματι Xρυo6oτoμo g Xρυooμαλ-
λiδng, επdoτρεψε oτnv πατρiδα
τoυ, dγιvε παπαg και 6ταv αρxιoε
o Mακεδovικdq αγιi_tvαg ξαvαnρθε
και €δωoε τo παρ6v oτov Mακε-
δovικ6 Αγιilvα ωg εθελovτng. Tov

βρioκω ωg καπεταv Παπα-Δρακο
vα δρα στnv Περιoxn Φλιbριvαq
εvταγμεvο oτo οιi-lμα τoυ Γεωργi-
oυ Todvτου, ουvεργατn τoυ To6-
vτou, φλoγερ6 κnρυκα τng ελευ-
θερiαq τng Eλλnvικng Mακεδo_
viαg και ταυτοxρovα πολεμιοτn.

Δεv μαg φτdvει o xρ6vog Vα αvα_

φερθουμε οε αλλα παραδεiγμα_
τα. Δεv μπoριil 6μω9 vα μnv αvα-

φερθιil oτnv Kυπρo. Kαπoυ oυ-
vdvτnoα vα αvαφdρεται dvαg πo-
λεμιoτng ωg Kυπραioq, ουτε dvo_

μα ουτε επiθετo. Αλλα κραυγαλiα
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Ερεiπια olυρωμaτικωυ tρyοlυ oωζωυται μ{lρι oiμερα oτoυ περιβαλλovτα lιilρo 6πoυ

διεξilfrn n μdln τng Χoυδρooolyκλαg

εivαι n ΠερiΠτωσn του Δnμαρxou
τnq Λεμεσoυ Xριοτ6δουλoυ Σιb-

ζου, πoυ dπεoε €ξω απ6 τα Γιdv-
vεvα τo 1913.

Αuτoυq τoUζ με Παvελλnvια ψυxn
nρωεg θυμ6μαoτε onμερα, dλουg.

Kαι ειδικ6τερα αυτoυg που θυαiα-
σαV τn ζωn τoυg Yια τn Mακεδoviα
oτn Mαxn τnq Χοvτρoooυγκλαq.

Tnv περioδο εκεivn (αρxdg τoυ

1906) o αγιbvαg dxει κριθεi υπdρ

τωv Eλλnvωv. 0ι'Eλλnvεq οπλαρ-
xnγoi κιvουvται ελευθερα προg

καθε κατευθυvon. oι Boυλγαρoι
€xουv εκδιωxθεi Πρoq τov Boρρα.

Tα xωρια τα εξαρxικil επιoτρ€φoυv

με €γγραφεg αιτnoειg τωv κατoiκωv

τouq στnv αγκαλιd τng μnτdραq 0ρ-
θoδοξng Πατριαρxικng Eκκλnoiαg.

Απρiλιog, 11, τoυ 1906. Ημ€ρα οn-

μαδιακn. Tα Eλλnvικd αvταρτικα
οιi.lματα τng Kεvτρικng Mακεδovi_
αg, Kατεxακn, Mπεvri και τoυ Nα-
oυoαiου Σιμαviκα κατευθυvovται
πρoq τnv Χovτρoοoυγλα με εv-
θoυoιαoμd Yια τnv παραλαβn και-
voυριoυ oπλιομou (πιθαvιilq) και
τnv αvdλnψn κοιvng επιxεiρnong
κατα Pουμαvιζ6vτωv. Η oυvαξn
πρoδiδεται. Αvαπdvτεxα oι'Eλλn-
vεg π€φτoυv οε παγiδα oτnμdvn

απd οργαvωμdvo Toυρκικ6 Στρα-

τ6. Η επικρατoυoα απoψn εivαl
6τι oι'Eλλnvεg πρoδ6θnκαv απd

καποιο βλαxoπoιμdvα που dβο_

σKε στnV περιoxn το πoiμvι6 τoυ.

Πρooωπικα πιoτευω 6τι EυρωπαΤ-

κn δυvαμn εivαι n πnγn τng πλn-

ρoφ6ρnong, τnv oποiα υπnρετoυ-
οαv βdβαια καπoιοι κατdoκoπoι
αμειβ6μεvοι, τo πιoτευω γιατi οι

Tουρκoι εixαv xρ6vο vα ετoιμα_

οουv επιτελικα και με καθε μυ-
οτικ6τnτα τnv επιxεiρnon τoυq

κατd τωv Eλλnvωv oτn Xovτρο-
oουγλα. Eixαv μαλιoτα οτnoει τo

oτρατnγεio τouq στov οιδnρoδρο_

μικ6 oταθμ6 Nαoυοαg, 6πω9 μαg
πλnρoφoρεi n Θαλεια Σαμαρα.

0ι'Eλλnvεg υπ6 τov Kατεxακn oι

του Mπεvn Kαι o1 τoU Σιμαviκα πo_

λ€μnoαv 4 ιbρεg.'Ηταv n μεγαλυ-
τερnq διαρκειαg μαxn του Mακε-
δovικoυ αγιi.lvα. 0ι δυvαμειg τωv

Eλλnvωv κατdφεραv vα αΠαYK1-

oτρωθoυv ομωg με απιbλειεg 13

vεκρoυg και 6 τραυματiεg. Αvαμε_

oα oτoυg τραυματiεg και o Kατεxd-

Knζ, o oπoiog οτn οxετικn αvαφo_

ρα του εκτιμα 6τι oι Toυρκοι δεv
εixαv λιγ6τερεg απιbλειεg.

oι τραυματiεg εivαι: Κατoi1'αρnE

19Ο6) noυ εκφωvnθnκε oτlq 8 Απρrλiου 2012.

Mαυ rilλng, Aν oυ o ακnq', Nτιμυ dκng
'Ευαg πoυ καταyρdφεται ωg ξαν069
Κρnτικog, tωρiq 6νoμα και επcbυυμo.

ΠαυαyιrΙlτng Mαζoq και Κατεlακng
ΓεrilρyιoE, o αρxnyog.

0ι vεκρoi εΙναι:. Γεtilρyιog Κoυλoυ_

μπig απ6 τnν Κεφαλλnυiα

... ΧελιcΔτng, πιlαν6υ Mικραoιατng

Π{τρog Θεoδooiου εξ Hπεiρoυ

Θωμαq ΓκoλioβαE εκ Κoλιυδρο{

Γεωρyιοg Γιανυoυλακnq εκ Κρiτng

Γεcilρyιog Tζαυακλακng εκ Κρiτnq

Mαυcbλng Γεωρyιλακng εκ ΚρiτnE

Γεcbρyιoq Zουρiδng εκ Κρiτnq

Mαurλλng Poυμαυιαq εκ Κρiτnq

Ιωαυυng Χ''Nικoλdκng εκ Κρiτng

Γεrλρyιoq Mαfr'ιουδακng εκ Κρiτng

Mαυcilλng Φιλιππακnq' εκ Κρiτnq

Γεcbρyιog Tζωρτζακng εκ Κρiτng

Σιo onμεiο αυτo θα nθελα vα
καvω μια πρ6ταon. Eκεi πoυ oι
vεκρoi nρωεg ιng μαxng τng Xo-
vτρooουγλαg θαφτnκαη δεv μπo-
ρεi vα φταoει ευκoλα καvεig. Εξ
doωv γvωρiζω, δεv €γιvε αvακo-

μιδn τωv οoτιbv τoυg. Mε δεδoμ€-

vο 6τι εκεivn τn βραδια οι τραU-

ματiεg τng μαxng μεταφdρθnκαv
oτnv Παvαγιoπoυλα, τo κρnoφυ-

γετo αυτ6 τoυ M.Α., oπoυ τoυg

προoφdρθnKαv oι πριilτεg βon-
θειεg, voμiζω 6τι n μεταφoρd τωv

ooτιilv τωv παλικαριιilv και n κα-
ταoκεuli εv6g oεμvoυ κοtvoυ τd-

φoυ δiπλα oτnv Παvαγιoπoυλα, με
τα ov6ματα τωv vεκριi-lv τng μdxng,
6πω9 πρo€κυψαv απ6 τnv κοιvn
€ρευvα τωv Στ€ργιoυ Αποoτ6λoυ
καt εμoυ, θα nταv πραξn ταιρια-
οτn, dvαq καλ69 επiλογog oε κεi-
vn τnv τραγωδiα. Nα καiει dvα κα-

vτnλι, vα αvdβει καπoυ-κdπoυ κα-

vdvα κερακι o απλ69 Nαoυoαiοg
oτn μvnμn τoυg. Nα τουg θυμ6μα-
oτε. Nα θυμ6μαoτε τov Πατριωτι-

ομ6 τουg Kαι τo πvευμα τng θυoi-
αq ΠοU τoυg δι€κριvε. N

- 
OμrλΙο oτnv επετεlo τnq μοxnq ('l l Απρlλiου
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ΕδιΔ κι εvαν rρoνo τo Λdππaο Ιo
Γυμυαoιο Ναoυoα9 εiναι rο μονα-
δικ6 oxo'ιεlo δωlερoβιi0μιαg εΚ-
nα|δευong oιnν Hμα0iα noυ ixtι
επιλryεi και λειτoυρyεi με βαon τo

υio πιλoτικ6 πρ6yραμμα oπoυδιλν'
εφαρ μoζoνι αg π o ι κ[kg κα ιuo ro μεg
προoεyyioειE oε nαραδοoιακα yυω-

οlικα ανnκtiμευα.
'Ειoι, n Tοπικn Ιoroρ[α διδαoκεται
πΜoν ω9 ξεrωριoτo πεδio iρευ_
υαζ Kαι μελiτnq yια τo μεyαλυτφo
μiροg ιnE oxoλικiιg xρoνιig, oιo-
rειjovιαg o'ιn διερειjvnon και ευερ-
ynιικn προoιαοEο ιoυ αμεooυ πε-
ριβ(ιλλoνιog ιων μα0n'ιων' φυoι-
κoιj και ανBρωπoyενοig. oιnν ανd-
n ι υξn l ng ερευvnl ικiιg l oυg δι ιi fr ε-
'σng y1α ioτορlκd δtματα'πo'υ {Ι0υ1)

tiμεon οx{on με ιnυ nεριoli ιου

'oxολεiο,υ μαζ,,τι,'oιvδξσn τnζ μι-
κρoi'oτoρIαE fiενεαλοyΙα, ιoπικn
παρdδ'οoιι,' οtκοyεvειακf9'α:φiyi-
σειζ, πρoφoρικil ιo ι oρfα' ιοτορικιi
κειμnλια)' μt rn διδαoκoμενn yε_

vικn ιoτορiα' oτο dυoιyμα roυ oΙo-
λεioυ oιnυ ιoπικi κoινωυiα.
Mioα oτo πλα{oιο αυro oι δυo μα_
friτριεg τng Γ' ιαξng' Καραyιαvνo-
τi'ο{ λοv'| |'ξβ,α,;,κ;αy'','Κa -σ 

':,l'rt;in:,, 

Ι ω-,''

ανυα, oυμμειεixαν oτoυ πανελλn-
υιo μα8nιικo διayωυιoμ6 ιoπικιig

,',, ι oτ 6i {αg,, o τn;, μυ iμty 7 0,σ',,N ικoΜ6 υ
ΣβoρcΔνoυ.
Στoυ iδιo διαyωνιoμ6 πnραv μiρo7
πλτi1og μα0nrιΔν απ6 oλn ruυ Ελ-

:',λα'δd;,,,aι,. Ιι'a'8 ntρ,ιtζ.,' τo1i.',:,o xολεi ου

μαE ουνηραιJlαυ ατομικiq ερyαοiαq
πoυ αφoρoυoαυ τoυg Mακεδoνoμα_
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To οvoμα μoU εivαι1Ιρα KαραγιαWoπoUλoU, Kαt ωS τρtσηγoνn τoU

ΠαπαμιilρYn Θα nΘελαvα αφιεριilσω σε αυτ6v αUτRv ιnv εργασiα.

o Παπαμιilρ}TιS nταv €vα απο τα Πro σnμα\τtKα πρ0σωΠα τns NαoU-

σαS Που σUμμεtεπαv στov Mακεδοιικο αγιilνα, Yr' αυτ0 Kαl το ovoμα

Ιoυ €μειvε γραμμει'o σΙn\'ιστoρiα ιns Nαουoαs.



o Παπαγιιilργng, δεv nταv μ6vo
dvαg ιερdαq, αλλα dπαιξε Kαι σn_

μαvτικd ρ6λo ωg Mακεδovoμd-
xoq στnv Απελευθ€ρωon τng Nα-
oυσαq απ6 τoug 0θωμαvουg. Kατα
τnv περiοδo τoυ Mακεδovικoυ
Aγdlvα λειτoυργnoε ωg πρdκτo-

ραζ του ελλnvικου κρατoυg, τng

κΠαλιαq Eλλαδαg>, 6πω9 ov6μα-

ζαv τ6τε τα ελευθερα τμnματα τoυ

ελλnvιoμorj oι oκλαβωμdvoι ακ6-

μn Mακεδ6vεq. 0 Παπαγιιbργng
αvαφdρεται oε αρκετd βιβλiα oxε-
τικα με τov Mακεδovικ6 αγιilvα,
καθιbq Kαι σε μερικα τoπικd λoγo-
τεxvικα αφnγιiματα1. H onμαvτι-
κ6τερn πnγn πλnρoφοριιilv εivαι
dvα απ6οπαoμα απd τo xειρ6γρα-

φo nμερoλoYlo ιnq κ6ρng ιoυ2, n
οπoiα τ6τε ωg μικρ6 κορiτοι Παρα-

κoλoυθoυoε αρκετd γεγov6τα oτα

oπoiα oυμμετεixε o πατdραg τng.

o Mακεδοvικ6g Aγιilvαg

H καiρια YεωYραφιKn θdon τng

Mακεδoviαq υπnρξε n αιτiα γtα
τnv πρooαρτnon n τnv κατακτn-
on τng απ6 διαφoρoυq Yειτovι-
κoυq λαoυg αvα τoυg αιιilvεg. Η
κατακτnon τnq Mακεδοviαg απd

τoυg Toυρκoυg εixε oλoκλnρω-
θεi μdxρι τo 1430. Στoυq αιιilvεg
πoυ ακoλουθnoαv ΠραYματoΠoι-

riθnκαv πoλλοi τoπικoi ξεοnκω-
μοi και εξεγ€ρoειg εvαvτiov τng

οθωμαvικnq καταπiεοng oε oλn
τnv περιoxn3 με απoκoρυφωμα τα

nρωικd κιvnματα τoυ 1B21_2 (επα-

vαoτdοειq Xαλκιδικng και Nαou-

oαg), τoυ 1854 και τoυ 1B7B. Πα-

ρ6λα αυτd oι Mακεδ6vεg παρ€μει_

vαv υπο οθωμοvικ6 ζυY6a.

Στα τ€λn τoυ 19oυ Kαι στιζ αρx€g

τoυ 20oυ αι. Ιnv καταoταon εκ-

μεταλλεuοvται oι Boυλγαρoι, ot

oπoioι nδn απο τo 1878 επιδiωκαv
vα επεκταθoυv oε περιox€g τng

Mακεδoviαg, ειδικα oε αυτdg πoυ

κατoικoυvταv απ6 ολαβ6φωvoυg
πλnθυομouq. Mε 6xnμα τnv αU_

τoκdφαλn βoυλγαρικn εκκλnoiα n

Boυλγαρiα πρooπαθεi vα πρooελ_

κυoει τoυg πλnθυoμoυg αυτoυg

Kαι vα τouq απoσπαοει απ6 το oι-
κoυμεvικ6 Πατριαρxεio Kωvoτα-
vτιvουπoλnq Πoυ εξυπnρετoυoε
τα ελλnvικd oυμφ€ρovτα. Για τov

oκoπ6 αυτ6 oι Boυλγαρoι Kαι oι
vτ6πιοι UΠoστnριxτdg τoυg προ_

βαivoυv οε βιαιoπραγiεg εvαvτiov
τωv ελλnvικιbv πλnθυομιilv και
τ6τε oτnv ουοiα αρxiζει o Mακε-
δovικ6g αγιi.lvαg.

0 Λαμπρog Koρoμnλdg, o Παυλog

Mελdq, καl 6λoι oι αλλοι Mακεδo-
voμdxoι εvθαρρυvoυv τo λα6 . 0ι
Ελλnvεg oργαvιilvovται με τn βo-
nθεια τnq εκκλnoiαg και του Eλ_

λnvικoυ Πρoξεvεiου τng Θεoοα-
λoviκng. oι Toυρκοι αρxiζoυv vα

ψαxvoυv στα οπiτια, xτiζovται
κρυψιbvεq για vα φυγαδευovται
τα oιbματα Mακεδovoμdxωv και
τα μovαοτnρια γivovταt κ€vτρα
αvεφοδιαομoυ. Ndα oιilματα Eλ-
λnvωv πoλεμιoτιi-lv φταvoυv απ'

τnv ελευθερn Eλλαδα Yια τov Koι-

v6 αγιilvα.

Tο 19OB Toυρκoι αξιωματικoi,

γvωoτοi ωg Nε6τoυρκoι, ξεon-
κιilvoυv τov πλnθυoμ6 εvαvτi-
ov τoU Σoυλταvoυ, υπoοx6μεvoι
δnθεv πρov6μια 6πω9 ιoovoμiα
Kαι αμvnστiα οτoυg'Eλλnvεg και
oτoυg dλλoυq xριστιαvιKoυg πλn_

θυoμoυg. Ωoτ6οo τo Nεoτoυρκt_

κ6 καθεoτιilg απoδεixθnκε τελι_

κd ακ6μn Πιo Kαταπιεoτικ6, εΠει-

δn πρoωθoυσε τnv oμoγεvoποin-
σn τωv εθvικιilv μειovoτriτωv καl

τnv δnμιουργiα εv6g εθvικα κα_

θαρoυ τουρκικou κρατoυg. T6τε oι

Bαλκαvιoι, μn θ€λovταg vα xα-
σουv Ιnv εΘvικn ταυτ6τnτα τoυg,

αποφαoιoαv vα επ€μβoυv. Mε τn
oυμμαxiα τωv βαλκαvικιiv λαιilv,

oι'Eλλnvεg, Boυλγαρoι, Σiρβοι και
Mαυρoβoυvιoι αγωvioτnκαv μαζi
κατα τωv Toυρκωv. Στoυg βαλκα_
vικoιig πoλdμoυg 1912113 n Mα-
κεδoviα τελικα απελευθεριbθn-
κε. Tιg β6ρειε9 επαρxiεg πnραv n

Σερβiα και n Bουλγαρiα, τιg v6τι-
εq Kαι κεvτρικ€g περιoxdg, 6πoυ
Kαι oι Πιo συμΠαYεig ελλnvικoi
πλnθυoμoi, n Eλλαδα.

Xωρig τov τετρdxρovο €voπλo
Mακεδovικ6 Aγιilvα n απελευθd-

ρωon θα nταv αvdφικτn. Xυθn-
κε πoλυ αiμα.'0μωg με τα xρ6vια
τα μion ξεxαoτnκαv και tμειvε o

θρυλog. Δεv πρ€πει vα ξεxαooυ-
με τι oφεiλouμε στouq επιilvυμoυg
και αvιilvυμoυq αγωvιoτdg.

Zωn και'EρYo τoU Παπαγιιbργn
H οικογ€vεια τoU Παπαγιιilργn

o ΠαπαγιιilρYnq Yεvvnθnκε το

1861 και πdΘαvε τo 1923. Mε_

γαλωoε oτn Nαουoα, 6πω9 και
6λο τo γ€voq τoυ. To παρατooυ-
κλι κΛυμπιvιαgll πρo€ρxεται Πι-
θαvιbq απ6 τn λ€ξn κλιμπiζoμαιυ,

επειδn o Παπαγιιilργng nταv κα-
λooυvατog, κεφατοg, λiγο πειρα_
xτnρι και εixε oυxvα κoκκιvωπα

μαγoυλα λ6γω τng αγαπng πρog

τo καλ6 vαoυoαiικο κραoi5. Η κα-
τoικiα τoυ βριoκ6ταv στnV σnμε-

ριvn oδ6 Παπαγιιilργn, n oπoiα,
αφιερωμdvn o'αυτ6ι πnρε αρ-

γ6τερα τo 6voμα τoυ. H οιKοvo-

μικn καταοτασn τnq oικoγdvει_
αg δεv r1ταv και ιδιαiτερα καλri.
Παvτρευτnκε οτιg 17 Ιαvουαρiου

1. Σομορo 1969 κοt 2005
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1885, πριv γivει ιερdαg, τnv Eυ-

γεviα Koλτoακn, με πρoiκα 10.510

γρ6oια, ουμφωvα με τov δευτερo
κιbδικα τng Ιεραg Mnτρoπ6λεωg
Bερoiαg και Nαoυong (οελ. 37)6.

Η Eυγεviα Koλτoακn δυοτυxιilg
πdθαvε vωρig. Mαζi τng εixε απo_

κτnoει ιρiα παιδιd, τnv Αικατερi_
vn,("1886, t1963) n μεγαλυτερn
απo τα τρiα αδdλφια' τo Σταυρο
("1893, +1934) Kαι τnv Eλιοαβετ7.

Mε τnv dvαρξn τou Mακεδοvικoυ
αγιilvα, ειδικd dταv iφυγε Ylα Τnv

Πελοπ6vvnοo o Παπαγιιbργng, n

Kατερivα dμειvε μ6vn τng με τo

βαρoc τng φρovτiδαq στouq ιi;μoυg

τng, αφoυ nταv ακ6μα μικρ6 κo_

ρiτoι. Mε πoλυ θαρρoq Kαι αυτα_

πdρvnon 6μω9 μπ6ρεoε και τα ξε_
πdραοε 6λα αυτα8.

To €ργo τoυ ΠαπαγιιbρYn

α) Η εκκλnoιαοτικn ζωn
Για πoλλα xρ6vια o Γιιi-lργοg Kα-

ραγιαvv6πoυλoq υπnρdτnoε ωg

ιερ€αg στov μnτρoπoλιτικ6 vα6
τng Mεταμορφιilοεωg τoυ Σωτn-

ρog. Eκεivn τnv εποxn, τo ουvo_
λo τωv ιερ€ωv οτnv Ndoυoα nταv
διilδεκα, τρειζ Yια καθεμια απo
τιg 4 εvορiεg τng πdλng, δnλαδn
τng Mεταμoρφιiloεωg, τoυ Αγioυ
Mnvα, τng Παvαγiαζ Kαι τoυ Αγi_
oυ Γεωργioυ.

Σε oυvεδρiασn Ιnq 14nq Σεπτεμ-

βρioυ τoU \B92 απoφαoiοτn-
κε vα μειωθoυv oι Ιερεig oε δυo

αvα εvορiα. Av&μεoα οτoυg oκτιil

πoυ παρ€μειvαv στιq εvoρiεg τoυq

nταv και o Παπαγιιilργng (μαζi με
τov Παπα-Nικoλαo). Γvωρiζoυ_

με 6τι οι εvoρiεg Αγiou Mnvα και
Mεταμορφιi-lοεωg αvτdδρασαv με
γραπτ€q αvαφoρdg ζnτιilvταg τοv

διoριομ6 ιερ€ωv πλdωv τωv δυo,

6μωg το αiτnμα απoρρiφθnκε9.

To 1894 οε oιioκεψn τωv ιερd-
ωv <6λωv τωv τμnματωv τng π6-
λεωgr, μπnκαv καπoιoι καv6vεg
oτα δικαιιi.lματα τωv ιερ€ωv, (6πωg

6τι για τnv τdλεon λειτoυργiαg oε

παρεκκλnoιo πρdπει vα καλεiται
ο ιερ€αg τng εvoρiαg, με πρ6oτι-

μo μιαq λiραg υπ€ρ τωv oxολεiωv

για αuτoug πoυ δεv τo τnρoυoαv).

Tnv πραξn υrι€γραψε o αρxιερα-
τικ69 επiτροπog N€οτωρ Kαι oι ιε-

ρεig τng π6λng, μεταξυ τωv oποi_

ωv Kαι o ΠαπαγιιilρYnq10.

Στιg 13 Mαfoυ 1901, dγιvαv oι
εκλογ€ g Evoριακιilv αvτιπρooιi-l _

Πωι ωq μ€λn τng Koιvoτικrlg
Avτιπροοωπεiαg. o Παπαγιιbργng
εκλ€xτnκε Πρ6εδρog τng εvoρiαg
Mεταμoρφιilσεωq στn Ndoυoα1 1.

0 Παπαγιιi-lργng nταv γvωoτ6g

o Παπαyttbρyng
Kαραyιουν6που-
λog και τα παιδια
τoυ σε μlα oικo-
yειειακi φωτo_
yραφiα.
Tο μικρ6 κoρiτoι
ε[ναι μια ),ειτo_
υoπο{λα.

Yια Ιnv φιλαvθρωπικn τoυ δραon
Kαι τnV φρovτiδα τoU Πρoq τouq

φτωxoυg κατοiκoυg τng εvoρiαg
του.'Eτοι, oυμφωvα με πρoφoρι-
κ€g πλnρoφoρiεg, o Παπαγιιilρ-

Ynq τnv nμερα του Aγιαoμου τωv
Yδdτωv προxωρουoε απo γειτovια
oε γειτοvια με τouq dλλoυq ιερεig

Yια vα αγιαooυv τα oπiτια, μα-
ζευovταg 6μωg και xρnματα υπ€ρ

τng Eκκλnoiαg, πoυ dπρεπε βd_

βαια vα oταλουv oτn Mnτρ6πo_
λn τng Bdρoιαq.

Λεγεται 6τι, 6ταv ο Παπαγιιbργng
dφταvε oε oπiτια πλotoιωv Nα-
oυoαiωv (και δεv nταv λiγοι εκεi-
vn τnv επoxn, ειδικ& oτnv εvoρiα
τoυ), τoυq προdτρεπε vα διi-looυv

καμιd λiρα παραπαvω, εvιil οτoυg

φτωxουg dδειαζε 6λo τo πoυγκi με
τα xρnματα πoυ εixε μαζdψει μdxρι
εκεivn τn oτιγμn. To απoτdλεομα

6. Bολoομiδnq 2010, aελ.322
7. Ol nλnρoφορiεq oυτεq εnlβεβolιilνoντol onο το Π αrοποtnτlκo olκoγενεlοκnq κοτoαroonq τoυ ΔΛμoυ Νooυoοq, oρ. Πρωτ. 353321201 1. Πο τnv

Ελloοβετ δεv εiνol γvωαlo noτε γεwnθnκε κol nοτε nεθovε, ολλo nτov τo μlκρoτερo nοlδΙ τoυ Ποnογ ιilργn

B. Α T(lνΙκoυ-Kοκo0λn 1 992, aελ 269-27 1

9. Bολ'ooμiδnq,2Ο10, oελ. 1Ο5

10. o.n., oελ. 1Ο6-107

1 1. o.n., oελ. 245
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nταv n Mnτρ6πoλn oτn Bdρoια vα
παραπovεθεi γιατi oτdλvovταv τε_

λικα μdvο λiγα xρnματα. Παρ6λα
αυτα o Παπαγιιbργng δε oταματn-

οε vα βonθαει τouq φτωxoυg υλι_

κα και nθικd.

Αλλεq ιoτορiεg λfvε πωg τα δυo

πιoτ6λια πoυ εixε παvτα κατω
απ6 τo ραοo τoυ για περiπτωοn
αvαγκng, τα xρnσιμoπoιoυoε και

για dλλo oκoπo: τnv Kυριακn τng

Αvαοταοng, dβγαιvε τα μεoαvu_
xτα αφoυ τελεiωvε τn λεtτoυργiα
και πυρoβoλoυoε παvτα πριilτog

στov ouραv6 onματοδoτιilvταg τo

xαρμ6ouvo μr1vυμα τng Αvαoτα-
σnq τοU Xριoτoυ.

β) Aγιbvαq εvαvτiωv τωv Tουρκωv
'Evαg... αλλιιilτικog Παπαq

Mεγαλo κομμiιτl τng ζωng τoυ o

Παπαγιιilργng nταv πρακτoραg.
'oλα ξεκivnoαv dταv o Koρoμn_
λαg, τ6τε γεvικ6g πρ6ξεvog οτn
Θεoοαλoviκn, nθελε με καθε τρ6_

Πo vα oταμαιnoει τn Boυλγαρικn
πρoπαγdvδα καl δραon12.

Τo Γεvικο προξεvεio €γιvε κ€vτρo
τoυ αγιilvα. Ζnιnοε v€oυg αξιω_

ματικουg Yια vα οργαvωθoυv με
πλnρoφoριoδoτεg.'Eτoι nρθαv οτn

Mακεδoviα ο K. Mαζαρακng και
iiλλoι. Αuτoi μdλιg εφταοαv αρxι-
σαv τnV αvαζnτnon πρακτορωv και

αρxnγιi-lv Yια τov €vοπλo αγιilvα.

0 Mαζαρiικnξ, Ρε τnv τoπικn επι_

τροπn oτn Nαουoα 6ριζαv πρα-
Kτoρεq, αvαμεoα στouq oπoioυq
nταv και o Παπαγtιilργng. 0 Πα-
παγιιbργng φιλoξ€vnoε τo Mαζα-

ρακn οτo οπiτι του, 6πoυ γivo-
vταv oυxvα oι μυοτικ€g τουg δι-
αβoυλευoειgt3.

Tο Παoxα τou 1906 nρθαv o Σπυ-

ρομnλιog, αρxnγ6g εv6g Eλλnvι-
κoυ dvoπλoυ oιilματog, o Mαζα_

ρακng και 200 αλλoι αvτρεg οτo

'l 2. Tζlvlκου-Kοκoυλn '] 992, aελ.269_271
'] 3. o.n. oελ. 269.

1 4. Τζrviκου-Kοκο0λn , oελ 270.

15. Γνωαιο ono lαroρiεq που μετoδoθnκον πρoφoρlκο

B€ρμιo. Kαλεoαv τοv Παπαγιωργn
Vα τouq πiivε oτo βoυvo τρoφιμα.
'Ηταv και αλλoι εκεi και γλdvτn-
oαv oλoι μαζi. Λiγo αργ6τερα οτο

Bλαvτoβo (οnμ. Αγραq Πdλλαq)

dγιvε μεγαλn μdxn 6πoυ τραυ_

ματiοτnκε o Σπυρoμnλιog. 0 Πα_

παγιιbργng μαζi με αλλoυq Nα_

ουοαioυg φρ6vτιοαv vα τov πα-

ροUv Kαι vα τov κρυψoυv οτn
Nαουοα, αρxικα oε οπiτι, αρY6_

τερα στn Mεταμoρφωon. Για vα

μnv π€oει oτα x€ρlα τωv Tουρ-

κωv παρioταvαv ψευτικn κnδεiα.
0 Παπαγιιilργnq διαβασε τnv vε_

κριilοιμn ακoλoυΘiα και o Σπυ-

ρομnλιοg nταv oτο vεκροκρεβα-
τo με λουλoυδια.'Eφταoαv μ€xρι
τo vεKρoταφεio και απ6 'κει τov

φυγαδευοαv1a.
Το γεγοv6g 6μωg πou αλλαξε 6λn

τn ζωn τoυ Παπαγιιiργn nταv n

εκτ€λεon τoυ τουρκoυ Αvτnλn
(Τoυρκικα:ΑdiΙ) τo 1906. 0 τoυρ_

κog αυτ6g nταv πλnρoφοριoδ6τng

Tο βαπτιoτικ6 τoυ Nι_
κ6λαoυ Σπdρτon, υπo-
yεyραμμ!υo υπ6 τoυ ιε_

ρ!ωq Καραyιαyυ6πoυ-
λoυ, ΕφnμερEoυ τoυ Ι.

Nαoi τng Mεταμορφtil_
σεωζ εν Nαοιjon' τn 25
Ιoιlλ[ου 1921 .

τωv τoUρKιKιi.lv αρxιi-lv.'0λα ξεκi_
Vnσαv μiα μ€ρα, dταv ο Παπαγι_
ιbρYng βγnκε Yια μtα β6λτα και
ακoυoε μια γυvαiκα vα καλεi οε

βonθεια. 0 Παπαγιιbργng αμ€oωg

dτρεξε vα δει πoυ βριoκ6ταv n YU_
vαiκα και τι εixε oυμβεi, 6ταv εiδε
τov Toυρκο Avτnλn ΠoU ΠρoσΠα_

θουoε vα τn βιαoει. Γεvικα εivαι

γvωoτd απ6 προφoρικdg μαρτυρi-
εg οτi o oυγκεκριμdvog Touρκοg

παρεvοxλoυσε τιζ YUvαiκεq 
15.

Φαivεται παvτωg 6τι αvαμεοα oτοv

Παπαγιιi_lργn Kαι οτov Αvτnλn
υπnρxαv Kαι ΠρoσωΠικ€g αvτι-
παλ6τnτεg, επειδn o Tουρκoq
nταv <ρoυφιαvogll, δnλαδn πρoδ6-
τnq ΠoU μαρτυρoυοε oτoυg Toυρ-

κoυg κυβερvnτεg πoυ κρυβovταv
οι αvταρτεg.'Eτοl ο Παπαγιιbργng
εixε μεγαλo πρ6βλnμα με τoUζ

Tουρκοug. Tο oπiτι τoU τo xρnσι-

μoπoloυoαv ωg καταφυγιo αvταρ-
τιilv και Mακεδovoμiixωη εixε με-
τατραπεi oε πρ6xειρo xιilρo περi_
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θαλψng πλnγωμdvωv τoU πoλ€-

μoU, Kαι εκεi γivovταv oι μυoτικdg
ouγκεvτριiloειq Ιωv αvταρτιilv 16. O

αvεφoδιαoμ6g τωv αvταρτιilv γιvd _

ταv τn vυxτα μdoα απd τo oπiτι τoυ

Παπαγιιilργn. 0 iδιοg nταv γvω-
oτ69 αvdμεοα στouq'Ελλnvεg για
τo €ργο τoU Kαι Yια τo γεγov6g 6τι
nταv και μυoτlκoq πρiiκτoραg. Σιγd
oιγd dρxιοαV vα τov UΠoΙττεUovται

Kαι oι Toυρκoι, κατι τo oποio τov
dφερε οε δυoκoλn θdon.

Παvτωg o παπαg, πρooπαθιbvταg
vα αποτρ€ψει τnv αvnθικn πρα-

ξn τoυ Αvτnλn εκεivn τn στιY-
μn, πριilτα τov xτυπnoε και μετα
τov πuρoβ6λnoε με €vα απd τα πι_
oτ6λια πoυ εixε παvτα κρυμμ€vα
κdτω απ6 τo ραοo τoυ. 0 τoυρ-
κοg π€θαvε αμεoωg και ο Παπαγι-
ιbρYng dπρεπε vα οκεφτεi oυvτο-
μα μiα λυon για vα ξεφoρτωθεi το

πτιilμα.'Εβαλε τo vεκρ6 οιilμα τoυ

Avτnλn oε €vα oακi και τo κουβd_
λnoε μαζi με τovYιo τoU, τo Σταυ_

ρο Kαραγιαvv6πoυλo, μ€xρι τnv
Αρdπιτοα, τo πoταμι πoυ διαoxi-
ζει τnv πdλn.'Eριξαv μαζi τo oακi
μ€oα oτnv Αραπιτoα, για κακn
τουg 6μω9 τυxn οκαλωoε oε €vα
δ€vτρo με απoτdλεομα vα αΠoKα-
λυφθεi n εκτ€λεon τoυ Toυρκοu'

Δuo xρ6vια αργ6τερα οι Boυλγα-

ρoι κατdδωσαv τoV Παπαγιιbργn
στοUq Toυρκoυg. Tov καταδiωξαv
και αuτ6g κατdφυγε οτο vαd τng

Mεταμ6ρφωσnq17.

0ι Toυρκoι nθελαv vα τoV Kρε-

μdοουv οτo Kι6oκι, 6πou και πα_

λαιoτερα (ιo 1822) στα Uπεραιω-
v6βrα πλαταvια εixαv nδn απαγ-
xοvιoτεi δεκdδεg'EλλnVεζ αYωvι_
oτ€g. Για vα οωθεi, o παπαg αvα_

αριoτερ(ι: o Mαζαρ(lκnq (κ{ριο μoρφιi) με τoυq oυuτρ6φoυg τoυ
δεξιιi: o Σπυρoμιiιog ω9 αξιωματικoq τιιg lωρoφυλακig

γκαoτnκε vα φυγει oτnv ελευ-
θερn Ελλdδα.'0πωg γραφει n Kα-
τερivα, n κ6ρn του ΠαπαγιιbρYn,
κTο 19o9 μαq πρ6δωoαv oι Βo{λ-
yαρoι στoυζ Toiρκoυg, 6τι ερyαζ6_

μαστε με τoυ9 αυταρτε9' Toυ Πα-
τtρα μoυ τoν καταδiωξαν και κα-
τ!φυyε oτn Mnτροπoλn. TρεEg μ!-
ρεE μετα ο ΔεoπoτnE Aπ6oτoλog
καλεoε τoν Καi'μακdμll κι dλλoυg
αυωτiρoυg Tουρκoυg )lια τραπ!-
Q oτoν Ayιo Nικ6λαo' L,α μdBει τι
ιδtεg εilαυ yια τoυ ΠαπαyιrΙlρyn' H
απαυτnon iταν, κρεμαλα oτο k6-
οκι. o Δεoποτng ταραyμiυοg y{_

ρισε στn Mnτρoπoλn' φ[λnoε τoυ

ΠαπαyιrΔρyn oτo μ{τωπο Kαι τoυ

oυμβουλειllε υα φiyει oτnν Παλια
Ελλαδα..'Εφυyε ο πατ{ραq' μου
κι oι Toiρκοι oε αυτilτoιυα tπια-
oαν εμtυα..[...Jυ Αργ6τερα ο Πα_

πdg oυvαvτnθnκε με τα παιδιd τoυ

oτov Πειραια. Στn Σπαρτn, o Πα_

παγιιbργng διακ6vnoε για τ€ooε-

ρα xρovlα σαV εφnμεριoq Kαι στιq
αρx€g τοu 1913 (απd dλλεg πnγdg
ioωg τo xειμιilvα του 1912)1B γυ-
ρισε με τnv oικογdvειd τoυ oτn
Ndoυoα, 6πoυ τoυg υπoδdxτn-
Kαv σαv nρωεg. Eκεivn τnv εΠo-
xn εixε ελευθερωθεi και n Mα_
κεδoviα. Mε τnv απελευθ€ρωon
τng Nαoυoαq στιq 17 oκτωβρiου
7912, o Παπαvε6φυτog και o Πα-
παγιιilργnq dψαλαv τnv λειτoυρ-

γiα τnq Λεuτεριαg τnv Mακεδοvi_
αq στn Mεταμ6ρφωon19.

Mε τοv Παπαγιιilργn και τn φυγn
τοU στn Πελοπ6wnoo oυvδdovται
2 δnμoτικd τραγουδια, που ακ6μα
τραγoυδιoυvται στn Nαουoα.

To 1o Tραγoυδι πnρε τo 6voμd του
απ6 τοv Παπαγιιilργn20:

Tου Παπαγιιbργn Λυμπιvια
Tα o{υoρα τα περαoα

κι στoυ Moυριιi εβyiκα.
Ιδtil του λευ Ιλλnυικo,

1 6. TClνiκου-Kοκο0λn ] 992, oελ 269,

1 7. Τ(tvΙκου-Koκoυλn, ] 992, oελ 27 1

1B. Eδιi nρεπεl VO σnμε ωθε[ nωq, ενιb n Α. Τζrviκoυ_Kοκo0λn γρoφεl 6τ ο Ποnογlιilργng γ0ρioε αrlq ορxεq τoυ 1913, oε ολλεq πnγεq οvoφερε_
τot 6τt επεαrρειpε ro xεl1-lωvo τoυ ]912. Π' ουτο, εδoλλoυ, ονoφdρετol οτl ειpολλε τn λε τουργΙο τnq οnελευΘερωσnq τnq Νoουooq.
19. |Vποrτonq 1985, oελ.146
20. ΙVndiτonq, 1977, aελ'21
21''0'π' oελ.27. (βλ. δεδld oελiδο)
22.Γνωoτo οπ6 lαrορiεq που μετοδoΘnκOV ΠρoφOρ κo (βλ. δεΕο oελiδο)
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αρIστερd: Mυoτικ69 αυεφoδιαoμog ευ69 oπιτιol (λεπτομ!ρεια πiυακα)

δεξα: Tα παραonμα τoυ Παπαyιcbρyn oτo λαoyραφικo μoυoεio Ndoυoaq

Kατoυ oι Kαλισμευoι.

Κι ου Λdππαζ oυ aκαλιστoυζ

πιtιι'ει σκoυτ6υει τoυυ yαμπρ6,

.rαλι'(ιει oλουυ τoυ yαμoυ.

o θαvατοg τoυ Παπαγι,bργn

Συμφωvα με Πρoφoρικdg μαρτυ-

ρiεg τωv μελιbv τng oικογdvειαg
τoU, τnv nμ€ρα τoυ Αγioυ Θεoλ6_

γoυ (Tετdρτn, B Mαtoυ, 1923) πnγε

o ΠαπαγιιbρΥnq με τoυg oυvτρo-

φouq Kα1 τoυq φiλουζ τoυ στov

ξωκλnoι τoυ Aγiου Θεολ6γoυ για
vα γιορτdoouv Ιn γιoρτn. Mετα
τo παvnγυρι o Παπαγιιilργng επ€-

o tρεψε oτo oπiιι τoυ.

Ξαπλωoε Kαι αΠoKoιμnθnκε αμd_

oωg, ξεxvιbvταζ τo καvτnλι του

αvαμμdvο. Kαπoια oτιγμn, υπ6
αδιευκρivιoτεg oυvθnκεq, τo Kρε_

βατι και τα ρουxα τoυ πnραv φω_
τια και τελευταiα οτιγμn oι oικεi-
oι τoU πρ6λαβαv vα τoV παρoυv
κατω οτn βρυon, Yια vα τov βρd-

ξoυv με vερ6. o Παπαγιιbργng
υπ€φερε απ6 βαρrα εγκαυματα
και τελικα πεθαvε μετα απ6 λiγεg

μdρεζ, oε nλικiα 62 ειων22.

Σriμερα, σε μια πρoθnκn του Λα-
oγραφικoυ Moυοεioυ Nαoυoαg

dxουv τoπoθετnθεi το πρoοωπι-
κ6 του Ιερo Eυαγγdλιo, τα παρα-

σnμα ΠoU τoυ απdvειμε o Bαοι-
λιdq Kωv/voq Yια τn πoλυτιμn oυ_

vειoφoρα τoU σ{οv Mακεδovικ6
Αγιbvα, αλλα και τo πιοτ6λι τoυ

πoU τo xειριζdταv με τnv iδια επι-
δεξι6τnrα ...πoυ ευλoγουοε με ιo
οταυρ6. N

ιδcb ζoυυ oι Moυραiτιg.

Σκoiζαυ τα rαυια yι' αλουyα

κι τα τζαμια yι' αyαδιg.

Σκοιjζει Κι μια rαυoiμιoα,

τoυυ αυτρα τng yυρευει'

ιδω τουρκια δευ {lcουμι

oυτι κι Mπιμπαoιαδιg

ιδrb τoυ λευ Ιλλnυικ6,

ζουν οι Moυραiταδιg.

To 2o τραγoυδι το €φερε o iδιοg
απ6 τnv Πελοπ6vvnοο και εivαι

)lKΛεφτιKo_':

oυ Λαππαg

Σαραυτα lρ6νια κλεφτoυρια,
oτoυg κλεφτεg Καπιταυιoυq'

κι απ' τα oαραυτα κι ioταρα

πανει vα καμει yαμoυυ'

Nα καμει yαμoυυ κι lαρα,

rαρα oτουυ αυιιllιo τoυ.

'oλoυE τoυg κλεφτεg ακαλναει

κι τoυζ Καπιταυαioυg,

τουll Λαππα δεν ακαλtloιυ'

τουν πρrΙlτoυ τoυ τoυυ φiλου.
'o)'οι oτiλυoυν τα πρ6βατα

κoι τα παxια κριαρια

κι ου Λαππαg oυ ακαλnoτoE

πιαυει κι oτtλyει αλdφι.

Aπ'του φλoυρ[ δεν φα{νουυταν

κ1 απ'τoυ μαρyαριταρι.
Aπo{ μακρια τουE xιριταει

κι απoυ κoυντα τoυg λ6ει'

Καλnμερα oαq, βρε πιυτyιd.

Καλ6 oτoυ Λαππα που 'ρrιν.

Πoi καlουντι oι ακαλιoτoι

κι πo'ιj oι καλιoμiυoι;
Ψnλα καroυντι oι ακαλιoτοι,

Bιβλιογραφiα
ο Αvεαrοnoυλoq, Αγγελoq, lVοκεδοvrκ6q Αγωv 1 903_ 1 90B κοl n Συμ_

βoλn των Kοτoiκωv εlq τnν Aπελευθθρωolν τnq lViοκεδoνΙoq, τoμoq B',

ΘεooολovΙκn 1965.
. Αnoαιολoυ Στεργloq, BολoομΙδnq ΕμμovoυΛλ, lVοκεδoνlκdq AγιΔ-

νοq. Η μdxn τnq Xoντροoο0γκλoq, Νdoυoo 2006.
. Boλoομiδnq Εμpονoυnλ, Νdoυoο 1B92_1906, Νooυoo 2010.
r lVοζoρoκnq Αlνlov, Kωνoτοvτlvοq, 0 lVoκεδovlκοq Aγιivoq, Αθi_
νo 19B1.
. Σπoρτonq Νlκολοoq, Αvτdτxlο αrn Νdoυoο, Νοoυοο 2003.
. Σομoρο, Θολεrο, Στoν Mοκεδoνlκο Aγωvο, Θεooολoviκn 1969.

. Σομορo, Θoλεlο, Στoυ Bερμiοu τnv Αwορο, Νοουoο 2ΟΟ5.

. TζlνΙκoυ_Koκoυλn, ΑΘnνο, H lVοκεδ6vlooo αro Θρυλο Kol στnV lστo-

ρioll, Θεooολοviκn 1 992.
ο l\,4nolτonq, Δnμnτρroq κ17_10_1912. Τoτε nου nρθε το ελλnvlκ6,

ΝlAOYΣTΑ, Oκτιbβρloq_Δεκdμβρrοq 1985, dτoq Θ_τ6μog Δ_τε0xoq

33, oελ. 146.
r Bοκoλonoυλοq, Anoαιoλoq, Νεo ΕλλnvrκΛ lαrορiο 12Ο4-19B5, δ'

ειδοο", Oεοοολovirn 199Ο.

ο lVInοlτonq Δnμfτρloq, Το δnμoτlκd τρoγoυδlo τnq Νοoυooq, Νo_

ouoo 1977.
r Kολl6πoυλoq κοl l. Xοolιbτnq (εnrμ.), Η Νεoτερn κοr Σ0γxρovn lVlο_

κεδονΙο, T6μoq A, Θεooολoνiκn 1992.
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AΘAΓ{AΣΙ o Σ XATΖOΠ oYΛo Σ
KAΠETAΓ{MAKPΗΣ

ΕΝAΣ ΑΦΑΝΗΣ MΑKEΔOΝ0MΑXOΣ ΑΠ0 ΤΗΝ ΠlΕPlΑ

Γριiφει n Ιωαυνα Καoταυιιbτn

o ΑΘαvdoros MαKρns γενvnΘnκε τo 1876 σ' €vα σUvorKισμO π€vιε περitτou xιλιoμετρα βoρεια τoυ

Kολιvδρo0, στn Σφιviτσα. i\λλεs πnγ€s αvαφ€ρoυv oτr o Mακρns γεwnΘnκε στo Aιγivrο Πrερiαs.

o iδιos, συμφωvα και με Πρoφoρικ€s μαρτυρiεs, θεωροιiοε τov εαυτ6 τoυ Koλrvδριv6, γtατi εκεi

€μεvε γrα μεγαλα xρovικd διαoτnμαια Γvωρiζoυμε αλλωoτε 6τt εκεi βρnκε πρooταoiα απ0 τoυs

δrιirκτεs τoυ, εκεi απ€κτnoε ουψεvικo0s δεoμoOs. M6λrοτα, πρ€πεrvα σnμεrωΘεi,6τt o0μφωvα με

τnv τελευταiα τoυ επrΘυμiα θιiφτnκε oτov Koλιvδρo, αv και δεv €xεr oωθεi o ταφos τoυ μ€xρι οnμερα.

Ποτεροq τoυ nτοv o Φωτlοq XοτCιiq. Tο

nρογμοτlκο ονομο του Aθοvοolου iτον

Αθοvοolοq XοτCοπουλοq. Θο λεγομε

oτr Mοκρriq iτov το nοροτoουκλl τoυ,

δloτl ι'lτov οoυviΘlαro γlο εκεivο τον

κοlρο ι!nλoq. Ποτεροq τoυ λotnον nτoν

μLqoγ:τr 18

o ΠρOεσΤoq ToU Xωρl0U, 0 oΠoloq ε|Χε

μεγoλn κτnμοτlκn nερloυoΙο. 0 Θοvο-

onq nτov ο nρωτοτoκοq γloq ΤoU ΠoU

μεγολωoε pε ΕλλnνlκΛ κoυλτουρο κοl

μoρφωon. Το κλεiorμο τoυ oxολεiου

του xωρloυ του οιlο τουg Bουλγορoυq

riτov o κυρlog nορογovτοq nου δεv τoυ

εnετρει|ε vο μοθεl nολλο γρdμμοτo'
'Ετol noλυ οnο vωρ[q lriρε τo τoυφεκl

αrο xερlο ΤoU KΟ1 δoκiμοoε τn δεΕio-

oιvn του αr q μdxεq κοτο τωvΤoυρκωv

lολεμrωwοq με ΤOUq κοnετονοiουq κol



ToUq KλεφTεq ΠoU KoVεUοv κοθε φορο
oτo noτρtκo τoυ oniτl.

Η ζωri κor n δρdon τoυ

το εn6μεvο xρ6vlo

Γυρω oτo 1900 n oργονωon τnq Ελ-

λnνlκnq Αντloτοonq nτoν οvυnορκτn.

Τον iδrο κotρο xοvεl τnv nριbτn γυvoi_
Kο ToU, Kυρloκουλω' Αnoθoρρnμεvοq

οno τnν κoτdoτοon τnq οντiαlοonq δεv

μnoρoυoε πlο vο ζnoεl oε εvο τετolο

οoφυκτlκo nερlβoλλov κοl οnoφooι-

oε vο φυγεl Kol Vο εγKOTooτοθεi αrnv

ΑΘrivo onoυ δουλει|ε oτο αντoμdλtου

δnλoδf αιn oυλλoγn ρnτivnq.

H ελniδo φοvnκε vο ερxετοl οno τον

ΠοΟλo Mελο o ono[οq κοτ€βnκε oτn

Moκεδονiο γtο vο ορxioεl τοv ογιilvο

γlο Tn σωΤnρiο κοl τnv oπελευθερω_

on τnq. Στlq ορxεq nερinoυ τoυ ετoυq

1903 o Πουλoq Mελοq nορoυotοoθn-

κε ωq εvoq οnλoq Cωεμnoρoq αrn oυ_

σΤοσn ToU ΠρoΕενεioυ τnq Θεooολo_

viκnq κot nρθε oε oυvεvvonon με τοv

Αθονοoιo Γολoτoonουλo, ετol ωoτε νο

κοτορτΙoει τnv Enlτρonn τoυ Αγιilνoq

oτον Koλlvδρo1.

Εivοl noλυ nlθovoν οτt κoτο TnV ΠO-

ρουoΙο του εκε[ αιρoτολoγnθnKε Kοl

o ΑΘοvοoloq, πoυ τελlκο τov οκoλoυ_

θnoε κοl nnρε μερoq oτlq nερlnετεrεq

τoυ' 0t noλεμlκiq τoυ μολlαlο lκoνo_

TnΤεq Kοl n δροon τoυ εκτlpnθnκον

rδlοΙτερο κοl ετol€γrνε oμοδoρxnq2 με

τo ovομo κοnετον ΙVloκρriq.'Εi';εlvε nl-

oτοq μεxρl κοι τo Θονοτo τoυ Πουλoυ

Mελο αιn Σloτlαrο κovτo αrο Zελοβo

(Αvτορτlκo) oτlq 13 0κτωβριoυ 1904.

Tnv iδlo vυxτο τρουμοτiζετol κοt o

iδloq oτο μετωnο κοτο τnv επΙθεon τoυ

Τουρκl κoυ αrροτoυ. Ωq oυμ πoλεμ loτεq

oτnv oμοδo τoυ Moκρi οvοφερovτol

ol ΔnμΛτρloq Πολυ(onoυλoq, Πετρoq

Kοxλiδnq, Σωτnρnq Ποnoυροq, Aρ. Γο_

γo κοq, Bοoiλnq Torτoiλοq3.

ΑΘΑNΑΣΙoΣMΑKPΗΣ
ΧΑTZoποYΛoΣ

+

AΝΑΣΤAΣιA

BΑΣΙΛΙΙoΣ

BΑΣΙΛΕΙoΣ MΑKPΗΣ
+

KΥΡΙΑKOΥλA ΠΑΙιA,ηΕΞΙοΥ,

' EYΣTPΑTΙOΣ

ΕΥΣTPΑTΙοΣ MΑ(PΗΣ
+

' MΑΙΡι{ ΠΑΡ,ξΔΗ

BΑΣΙΛΕΙoΣ
MΑKPΙΙΣ

MΕΛΠOMΕNΙ1

MΕΛΠOMΕNHMΑKΡΗ
+

iΩΑNNΗΣNΤoZΗΣ l

Mετο τo θoνοτo του ΠοΟλου Mελo o

λ/lοκρnq ερxετοι αιο Boλτo κol μnoi-
Vεl σΤo oιiμo του κoπετοv Αγρο (Αγo_

nnvoυ) oυμnολεμlαlεq κol μοxεq nου

τoυ οvoθεoε τnν oργοvωon ΤωV μεΤο_

φoρωv noλεμlκoυ υλlκoυ γlO ToV εφO_

δrοopo των oωμoτων κοt του δlκτυ_

oU TωV nρoκτορωv κol oυvδεoμωv noυ

ορloε ουτoq κοι ελεγxε με προoωntκn

τoυ ευθυvn.

Τo nολεμοφoδlo ΕεφoρτιilVoVTοV σΤο

nορoλrο τoυ ΘερμοiκoΟ (Mοκρυγlο_

λo, Bρωμερn) noυ onpερο εiνοt το no-

ρολlο τnq Kοτερlvnq κot ono εκεi με_

τοφερoντοv αlιq nερloxεq τoυ ογωvο.

Αλλο ο lVlοκρnq δεv nερloρl(ετοl onωq

φοivετοl αlnν οργοvωσn TωV μεΤ0φo_

ρωv κοι των nλnρoφoρlων ολλο nοiρ_

νεl ενεργο μεροq oτov ογιilvο μετ€xo_

AΘΑNΑΣΙοΣ

AΘΑΝΑΣΙoΣ MΑKΡΗΣ
+

ΠοΛΥΞΕNΗ ΕΥΑΙΤΕΛΙΔoY

K\?ΙΑ]GMΑKΡΗ
+

AΔΑMοΥΧPΗΣToΣ

ΑNNΑMAKpΗ
+

BΑΣΙΛΕΙoΣ
KoTΣΑKΙΩΤιlΣ

VΤoq σΓlq oυγκρoυoεlq τωv Ελλnνlκων

οvτoρκτικωv oωμοτωv με τουq Boυλ_

γορoUq κοp lτοτenδεq κοl τov Τoυ ρκl κo

αιροτο αrq οκoλoυθεq pdxεq (lgοε):

ο) οε piο μοxn κovτo αln Nοουoo που

εΙxε δloρκεlο τρlιilv ωριilv. Στn μoxn

ουτt'l ol κoμIτοτCnδεg υnoxιl3ρnoοv

Kοl σToV Αθovοolo ονοτεθnκε n KοTο-

oτρoφri των τρlι.ilv φωλlωv ΤoUq: ToU

Αvω κοl Kοτω KonονοΟ κοl του Γκo_

λo - Σελο (onpερrvo Γυμvο).

β) oτnv Τoxoβο (onμερlvo Τρiλoφo)

βoiθnoε τoν Ανογvωαro κο.

γ) oτn μoxn τnq Xowρoooυγκλοq onoυ

nriρε μερoq με TnV oμοδο τoυ γlο νο

βοnθnoεl τov Kοτoiγορn τov Kρnτlκ6

noυ nΛγοlνε οno τn Nooυoο αιn Bε_

ρolο, oτον εΕοκoolοl Toυρκοl ToUq Πε_

Δnμoolε0ετοl on6 τοv Πovoγlιbτnq

t T

ΙΙoYΛxEPΙA EYΑΙΓEΛΙΑ
ΝΤoZΙΙ ΑΔΑMoΥ-MΑKPΙ{
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To yευεαλoyικo δtυδρo τoυ Καπεταυ Mακρi

1. A.tvl.K. AρxεΙo Μnτρoπoλnq K[τρoυq, Φ Εκθεoεlq _ Αvoφoρεq

T(oυμδρκoq 2ΟΟ4, oελ. 3 19

2. onωq oνοφdρετοr οτο oρxεΙo Εnετnρiq Moκεδovlκου oγιiνoq

3- Avεαrοnoυλοq 1976,61 κol 64

4. Πο τnν μοxn ουτΛ βλ. Anοαrολου κol Boλoομiδng 20Ο6

5. lVnd τonq 2008, 65

Εvoρlιbv γtο τov lVoκεδovlκ6 Aγιbvο, oελ. 37

1 9Ο3- 1 9O9, ο/o. 2 1 03

ιιrογrτc Ι 9



ρlKιKλωσοV. Αv κοl λlγoτερol, 'Ελλnνεq

pοxnτεq κοτοφεροv vo δtοonooουv

τov κλolo, οφoιi εxοoοv δεκοτρεiq oυ-

vτροφoυq μετοδυ τωv οnοiωv iτοv κοl

o ιι!υxογtοqll τoυ Moκρn o Koλlvδρl_

voq Θωμοq Γκoλlοβoqa. Mολlαιο n λο-
'lκn 

μoΟoο θρrivnoε τo nολlκορrο ουτo

γlο το onoio n μοvεq τoυq δεν εκoQοv

λlβονl ουτε λομnοδεq κοl το εθοι}ov oε

κοlvo τοφο μεoο αlnv ερnμlο: κδεντo'

€ερa μανο0λa μoυ oτι θα μaq πρoδrλ_

σoUν Κa: o' ενα μνημα δεκατρε(q θε να

μοq πaραxrλooυιf ,

Kοl εvιi ουτο δlοδροplοτΙζovτοl pοκρlο

οno τo Bολτο εκεi o Αγρoq oρρωαιoq

οno θερμn κοτoφεiγεl γlο VO γIOTρεU_

τεi αιn Nοουoo oφnvοντοq ετol ελευ_

θερεq τlq opοδεq τoυ vo δροooυν οnωq

κοt οnoυ nΘελoν οτοκτωq'

Στn oιlγxυon oυτn ερxετοl o Mo_

κρriq vο διioεl λιjon ιJε TOUq οvδρεq

τnq oμοδοq τoυ nολεμωvτοq αιο βoυ_
vο κοτo τo Φρογκοτol (onμερlνn Ερ-

μοκlο Εoρδοiοq) κοl oτοv δονογυρl_

oε εμoθε oτl oι Boυλγοροl κoμlτοτCn-

δεq κρεμooοv τον Τελλo Kοl TO σUVo-

δο τoυ Αvτιilvn λ/liγγο οno piο κορυδlο

κovτο oτo αιοθμo του xωρlου Bλοvτo_

βoυ (onμ. Αγρο).

ΕΙxε nlαιει|εl αllq πρoτοoεtq τωv Boυλ-

γορων γrο εlρnvευon κοι nnγε κολo-

nρoοiρετo Vο ToUq oυvοvτnoεl Kοl OU-

τοi οvοvδρο τοv oκoτωoοv oφo0 onοv-

Θρωno τoν βooοvloον. Στοv τοπo ουτο

oτοv το εμοθε oυτο εφτοoε κοι ο Mο_

κρnq κοl με oλλουq μοCi τον κoτεβοoοv

οno τnv κoρυδlο KOl ToV €θοι|οv.

To oιilμο τoυ Aθov6oloυ Mοκρri

0 θονοτoq λolnοv τoυ Αγρο nτοv με-

γoλo nλnγμο γlO ToV ογιilvο τnq Λiμvnq

οφoυ ομεoωq μετο το πολlκορlο τoυ

oκορnloοv. Πολλο φυγουv κol nερvoυv

το oιivορο. lVlnoivεl κοl δρo ωq oιJo_

δορxnq oτο oωμo τoυ Ν. ΔoυμnιιΔτn

(Αμ0vτοq)κοτο το ετn '19Ο7_190B oτnv

nερloxn Νοουoοq Bερolοq. ΙVολtq λi_

6. ΤουoΙμnq 1 999, oελ.1 74

7. Σοpοροq κ.a.2002, ΑρxεΙo l\4οκεδοv;κo0 ογιbvο

B. Εφnμερiδo 0λ0μnlo BΛμo npερ. 'EKδ.27lsl1991

ηlrιll:τι 20

j

ΠΡOΣ : κ' Tρα*ιδr1 Bαοiλεto
Δ/νση lV]ακαρ'oυ 27B
Τ K 5810ο ΓΙAΝllΣA

γεq μερεq μετο τnv εγκoτοαlοon τoυ

Δου μ n lιiτn oτnν Νοoυoο, τn 1 5n loυ-

vloυ 'l907, το τμnμο του Χοτζoπoυλoυ

oυγκρoυoτn κε pε Tου ρκl κn oυμl μoρiο
KOl TnV κοτεδΙωδε pε εnlτυxiο6.

Tn δροon του ΙVlοκρΛ αlnv Nοoυoο ιll-

αlοπo oυv ορκετο εγγροφο pιoθoδοol_

ιbv τnq εnοxnq εκεiνnq. Πο noροδεlγμο

τo οvομο τoυ εivοl κοτογεγρομμεvο αιο

λ/loΘολoγloν μnvοq Νοεμβρiου 1907

(oρ. 1B). Αvoφ€ρετοr oυγκεκρtμεvο οτl

κοτο τov μΛνο ουτοv o Mοκρriq ελοβε

τρεrq λiρεq κοt 51 γρoolο7.

Vlετο τnv εnlκΛρυδn τoυ οπo τοv

Σουλτοvo ΠoU ιJε εvοv τεoκερε τoυ

δlετoδε Vο ToV nloooυVε Kοl Vo ToV

nονε oτnv Πoλn ζωvτοvo n nεθαpεvο

κοl ο Αθοvοoloq ερxετot κοl κρυβετοl

oτoν Koλlνδρo. 0l Tουρκoι TοV KUVn_

γοΟoον νο τoν oυλλοβoυν ολλο ουτoq

oυvεxεlο κοτoρθωvε Vο ΤoUq Εεφευ_

γεt τn μiο φoρο τρεxovTοq KOl πnδω-

ντοq οno αιεγn oε αlεγn κοt τnν ολλn

οno τo ΙVlovoαriρt τoυ Αγioυ Αθovοo[-

nερlοxΛq τoυ Bερpioυ, oελ.443 4

( Γ ΤooμnοΟρnq)
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ΣxΕAlΑΣl\ οΥ & YΓloΣTΗPlΞΗΣ
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τηλ.210-3458320
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αριοτερα: tyyραφo τoυ ΥΠΕΘA yια τny αιαyυιbριon τoυ Καπεταν Μακρi'ι

ωq oμαδαμn τoυ Mακεδoνικo[ Ayc[lνα απ6 τnυ Ελλnυικi Πoλιτεiα
δεξια: απ6κoμμα εvτυπoυ yια τn δραon του Καπετιiy Mακρiι

OU ΤOU Kοι].rολoυ OV KO] To εΙxov ζιboεl

Τoυρκοr. lδρυθnκε nερinου το 186Ο

κοl βρΙoκετο αιnν lερlοxi του λoφου

κKοQολοqυ nου βρioκετοl Νoτlοδυτl κd

του Kολrνδρoυ.

Εκεi λεγετοl nωq εβρ oκοv κοτοφυγlο

βooκoi κοl ογωγtοτεq κοι μετo τnν nερi_

οδο τoυ 1 B78 οnoτελoυoε κρnoφυγετo

onλορxnγωvB. Ano εκεi nρθε αιoν 0λυ-

μΠo KOl ουvοvτnθnκε μετovΑpΟuιo κοl

περooοv μοCi το ουvορο. Στο Ko(οκλορ

αlοθnκον vο δοnoαlοoouv KOl οno τn

oυwoμn ουτn lορομoνn τουq oιileε_

τοt piο φωτoγροφio τoυ οιδμοτoq τoυ

Ν. Δoυpnlωτn με τov Kοnετdv Mοκρn.
'Yoτερo οno λiγεq μ€ρεq τo oιilμο

εφτοoε oτnv Αθivο, οnoυ κοl δlολυ-

θnκε.0 κοnετοv Μlοκρnq oφoυ εμεl-

vε ενομllol xροvο oτnv ελευθερn Ελλο_

δο, nnρε noλl τo δρομo τoυ γυρlopoΟ
κοl Λρθε oτn MοκεδovΙο. Εδω με Πο_

λloυq κοt vεoυq oυvτρoφoυq δοvoρxl-

σε ToV oγωνο εvοντiov ΤωV τυρονvωv,

oxnμοτi(ovτοq μiο oμοδo 5-6 οvτορ-



Tα παραonμα πoυ απoνiμn1nκαy απ6 τoy τ6τε βαoιλια τωy Ελλiυων Κωυoταyτiυo

οτoy Καπεταν Mακρi yια τn oυμβoλi τoυ oτnυ καταλnιlln τng Θεooαλoνiκng

'Ετot, 
πο ρoυolοoΘn κε σΤOV'ΕλλnVο Αρ-

XlσΓρOTnγO TOV ToΤε δlοδoxo Kωvαιo-

VTiνo ΤoU To OVοKOiVωσε KΟl ToU ariTn-

σε OΠO ουτoν oοροvτo EυCιilνoυq κοl

δυo κοvοv ο. 0 Kωvαιοντivοq δεxθn-

Kε Kο] εδωσε αroν κοnετov ο oτl του

εixε ζnτnoει. 0 Ν/οκρnq λο nον pε τn

μlκρn εκεivn δυvομn κοl pε τoυq οv-

δρεq τoυ μο(εQοv ολο το ομoδlο τlq

nλοβεq (βορκεq xωρiq κορivο) κοl τnv

δυλεiο πoυ βρnκε oτnv nερloxll κοl τo

ερlΕε oτo onεροvτο ελoq.

'Ετol κoτoρΘωσε Vo KoTοσKευοoεl μiο

γεφυρο κοι vο πλnolοoεl γlo V0 xτυπioεl

οno το vι.bτο τoυq Toυρκουq ol onοiοl γlο
vο οποφυγoυv τnv κυκλωon αιρoφn_

KοV Π ρOq το π ioω. 'Eτol 
δ l ευ κoλυVοV ΤoV

E}ιλnvlκo αrροτo vο nρoxωρnoεl Kοl Vο

οnεlλnoεl τn Θεooολοviκn. 0 Kωvαιοιηi-

Voq γlο τn oυμβoλn τoυ ουτn σTnV Kο'

τολn ι|n τnq Θεooολoνiκnq noροon μo-

φoρnoε τo Mοκρn Kοl ΤoU εδωoε onωg

\ε'ε ε'c :εj::: _ --- , ':': .' _-.

εlοxi _ω, 'l 3Ο l ;;,
Mετο το τy'οc -ο- -C] ε-c' : }.:_Ξ:_

nουλοq, pε noυx" ΤΓ $-'ul6'srg; -3-,

γloτi onωc εΙlε uε<ο_t -o ιΟCCC -o-

Πρoq TnV nοτρiδο γlο νο 'οvθ oε' ο -ο_

noqυ, γ0ρtoε nioω αroν Kολνδρo κοr

οvογκοoθnκε γlo vο Cnoε τnv otκογε_

vεlo vo nοεl ωq εnlαιοτng αιo τo φλ[κl

τoυ lμnροxnμ Teεβοiρ αιo Λlpnοvoβο

(onμερlνo Alγiνlo) Kοl σTο κτnμοτο τoυ

Koλlvδρlνoυ Λεonουλoυ.

0τοv oμωq εγlvε n οnoλλoτρiωon τωv

τolφλtκlων nlrγε αro λ/υλoβο κοl δo!_

λει|ε oτο κτnμοτο τoυ Νoτoκο. ΕκεΙ

nτov γρoφτo ToU VO nεθονεl φτωxoq
κοl λnoμοvnμεvoq oε nλlκiο 6Ο ετωv

τo 1936 κοl vo θοφτεi αιov Kολtv_

δρo οnωq κοl o iδ οq εnrθυμoυoε. H

μvnμn του δ οτnρεΙτοl ωq τωρο μεoο
αloυq θρυλoυq nου nλοαιnKOV γlο ΤOV

ιοvτρεtωp€voD με TnV ουαιnρn φUσlo_

γvωμ[ο, το oκλnρο xοροκτnρlαrlκο κot

το δυvομloμo nου δεixvεl τo βλεμμo
ToU Kol ολo του το noρooτnpο.

H Eλλnvlκn ΠoλlτεΙο τoν τΙμnoε με no_

ροonpο κοl δlnλωpοτο τlμιiq Kοl ToV

εvεγροι!ε αιov nivοκο τωv ΙVοκεδovo_

μοxωv αrnv κoτnγoρiο τωv oμοδορxιiv

υn'oρlΘμοv B7.

Tn oυvτοΕn oμωq nου τoυ onεvεtμε δεν

τη δεxτηκε λεγoνταq: ιΕγri πoλεμηoα

για τη λευτερια τηq πατρ[δaζ μoU Yιa
την ανθ[oει o τoποq. Η πατρ(δα λευτε-

ρrilθηκε κι εγril πηρα την αμoιβη μoυ.ll
Λογlο noυ δεixνoυv το nθoq Kοl Τo με-

γολεio τnq Qυxriq ενoq ολnθlvoυ ογω_

vloτi τnq Ελευθερiοq. N

τωv οno τo xωρlο Τnq ΠoU εδροoε ωq

τον Oκτιiβρn 191 2.

Kοl oτοv κnρυxθnκε o Α' Bολκοvlκoq

noλεμoq κol oλεq ουτεq ol opοδεq

noλιιilv ovτορτωv ovopοoθnκοv πρo_

σKoΠol βoriθnoον αrnν nροελοon τoυ

αlροτoυ, o [Mοκρnq nολ€pnoε ουτο_

κολλnτoq oτο Ποvvlτoο κοl oυvεβο_

λε oτnv κοτολnι!n τnq Θεooολοviκnq

με τo nοροκoτω εΕυπvo oτροτnγnμο.

ΙVlετο τnv nττο των Toυρκωv oτο Ποv-

vlτoo o ορxloτροτnγoq τoυq Xοooov

Tοxoiv ποoοq, oυγκιlvτρωoε oλεq τtq

δυvομεlq τoυ pπρoαlο oτn Θεooολo-

viκn, xωρiq vο φρovιioεt γlο τnv εδο-

oφολlon τωv vιilτωv τoυ, γtοτΙ n Περ1-

oxi ono τo Kλεlδi ωq τn Θεοooλοvlκn

riτον ελωδnq κοl εnoμεvωq οδlοβοτn

οno τov εxθρο. 0 Mοκρnq ομωq γvω_

ρieοvτoq κολο τovτοno onιθoμn πρoq

nlΘoμri oυvελοβε εvο εΕυnνo κol ευ-

κoλο oτnv εκτελεon oxεδro.
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Γ{AOYΣAΙEΣ ΣToN
MAKEΔOΓ{IKO ΑΓΩΓ{A

Γραφει n Ευy2yi6 Zdλιου

Κατα τn διαρκεια τoυ MακεδoL'ιKo1j '4yrilυα, μετα τnv ABiυα Kaι τn Θεoοαλoνkn,

τo τρiTo Στρατnyε[o ε[tε εyκαταστalεi oτn Nαoυoα, πoυ {yιvε κ{υτρo και oρμnτiριo oε

6λn τnυ περιφ{ρεια. Σε oυυερyασiα με τru) εκκλnoiα, oι

τωυ Βod;yαρωυ κατd του ελλnυικo'ιj πλn0υoμoι1 των

oε περιot{E τnE Mακεδoυ[αg, εirαν nδn

Ttρ o ετoιμαoiεg ευdυτια στιg βιαιoπ ραyiεE

oυυ6ρωυ, πρoκειμ{υoυ να επεκταroiυ

αρrioει απ6 πoΜ υωρig.

Mε εvτoλdg τou KdvτρoU' o εYKα_
τεoτnμ€vog στn Θεooαλoviκn
γιατροg Χριοτ6δοuλog Περδικα_

ρnq, γuρiζει οτn Nαoυoα Yια τnv
τoπικn oργαvωon τoυ αγιilvα, με
τo ψευδιilvυμο <Mαxdωvl (0μnρι-
κ69 γιατρ69). Αγωvιoτng απ6 τov
καιρ6 που nταv φοlτnτng ακdμα,
πλnοιαζει με καλooυvn τov κ6-
oμo, εργαζεται Yια τnv oργαvω_
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σn και κιvnτoποinon τωv vτ6-
Πιωv αYωvιoτιilv και του ελλnvι-
κoυ oτoιxεioυ.'Eτoι, 6ταv dφτα-
oε n ιilρα, n πdλn flταv παviτoιμn
vα oτnρiξει τα oιilματα τωv K. Mα-
ζαρακn, M. KατoiγαPΠ, Π, Σκου_
vτρn, Tdλλου Αγρα και τωv αλ-
λωv γεvvαiωv Mακεδovoμαxωv
τoυ Bαλτoυ.

To τοπικd K€vτρo Αμυvαg αΠoτε_

λοuoε επιτροπt1 με πρ6εδρo τοv
Zαφειρdκn Λ6γγο, ταμiα τov Tζωv
Περδικαρn, γραμματdα τov Σται1-

ρo Χωvd και μdλn τουg Kωv/vo
X"Mαλουon, Mπ€μπn Δnμnτρι_
dδn, Φiλιππα Αρvn, Αριoτεiδn
K6κκιvo, Θε6δωρo Λαvαρα, Σπυ-
ρο Λαvαρα κ.d, εvιb πολλoi κατα-
ιdxτnκαv oτα αvτdρτικα oιbματα
και dδωοαv Και τn ζωri τoυg ακd-



μα Yια τn λεUτερια.
'Oμrq Kαι oι γυvαiκεg τng Nαoυ-
oαg, απ6 6λε9 τιq ταξειg Kαι τιζ
nλικiεg, αvταξιεg απ6γovoι τωv
nρωiδωv τnq θυoiαg οτnv Αραπι_
τσα τo 1822, oυμμετεixαv εvεργα
Kαl oυσlαστικα εvαvτια στα αv-
θελλnvικα οx€δια τoυ εxθρoυ.
Αψnφιilvταg τov κivδυvo εμψυ-
xωvαv τα παλικαρια, τoυq τρo-

φoδoτoυoαv με πoλεμοφ6δια και

Ψωμi, €δεvαv τιg πλnγ€g τoυg,

dκαvαv τov οtvδεομo, τov πλn-

ρoφoριoδ6τn, τov αγγελιοφ6ρo.

Mετα τnv αγρια δoλoφoviα τoυ
Tdλλoυ Αγρα και τoυ Αvτιbvn
Miγγα απ6 τov Zλαται Kατατρo-

μαγμ€voι οι xωρικoi και oι αvτdρ-
τεq τoU Bαλτoυ, αρxιoαvvα Kατα-

φΘαvoυv oτn Nαoυoα, αvαζnτιb-
vταq Πρoσταoiα και περiθαλψn.
Στιg δtoκολεg αυτdg oτιγμig, oι

γυvαiκεg τng Nαouoαg αποφαoι-
σαv Vα δραοτnριoπoιnθoυη πρo_

κειμ€voυ vα βοnθnοoυV Kαι vα
προοτατευoouv τα μdλn τωv oι-
κoγεvειι.bv τωv θυματωv τωv Ko-

μιτατζnδωv. 'Eτσι, τo καλoκαiρι
τoυ 1905, μtα συvτρoφια ευγε-
vιbv Nαouοαiωv γυvαικιbη oυζn-
τιilvταg Ylα τα €vτovα κοιvωvικd
πρoβλnματα τng επoxng, αποφα-
σισαv τnv iδρυon του oωματεioυ
<Aγαθοεργ6q Aδελφ6τng Kυρι-
ιbv Nαουonqυ.

To πριilτo Δ.Σ. oυγκροτnθnκε με
πρ6εδρo τnv Eυδoξiα Γρnγ. (Γα-

λακn) Λ6γγoυ, αvτιπρ6εδρo τnv
Kατερivn Γρnγ. Πετρiδn, ταμiα τnv
Aθnvdι Στ. Xωvου, γραμματ€α τnv
Ελdvn Toυρπdλn και μiλn τnv Mα-

ρiα Γεωργ. Λdγγoυ, Eυθυμiα Δnμ.

Tρ6μπακα, Eυθυμιil Γρnγ. Λαμvi-
δn, Θεοφαvιb Γεωργ. Koυκoυλoυ
και Eυθυμiα Kωv/vου Χ'Δnμoυλα'

Bαoικn φροvτiδα του oωματεiου
nταv n περiθαλψn τωv φτωxιbη
τωv oρφαvιilv Kαι τωv oιKoYεvει-
ιi-lv τωv Mακεδovoμdxωv, n βon_
θεια τωv τρoμoKρατnμ€vωv xωρι-
κιilv, n διαvoμn φαρμdκωη τροφi-

μωV Kαι φυοικα n oυμπαραoταon

επiiyω : H oικoy εν εια Χατζnyιαυυ dκn
οτo μ!oo: Η Mαρiα Λ6yyoυ
κατω: Η Aδnυd Xolυot

στov cιYωvα τouq.

Πdρα ομωg απo τnv oργαvωμd_
vn φιλαvθρωπικn δραon. αvεκτi_

μnτεq UΠnρεoiεg oτοv Mακεδοvι-
κd Aγιilvα προoφεραι, μεμovωμd_
vα Kα1 αλλεg Nαουοαiεg. Η Ευ-

γdvκω Miγγα τo γdvog Αλδακoυ.

γυvαiκα τoυ εθvoμdρτUρα Αvτιb_

vn Miγγα που nταv πρωτoπαλi-
Kαρo τoυ T€λλoυ Αγρα και κρε-

μαoτnκαv μαζi απ6 τoυg Bουλγα_

ρoυg, παρd τo vεαρ6 τng nλικi-
αq τnζ, oταθnκε πατριιilτιoοα ιoα-

ξια δiπλα οτov αvδρα τng. Τo oπi_

τι τοUq nταv τ6πo9 μυοτικιilv ου-
vαvτnoεωv και εκεi ouvnθωg δι_

αvυκτ€ρευε o T€λλog 6ταv iμεvε
oτn Nαoυoα. Tng xρωoτoυoε μα-
λιoτα ξεxωριοτn xαρn, αφoυ ζυ-

μωvε τo ψωμi και €πλεvε τα ρou-
xα τωv παλικαριιilv του.

H Kαλλι6πn Περδικαρn, oυζυ_

Yoq τoU γιατρoυ Xριοτ6δoυλoυ,
oυμμετεixε oτo πλευρ6 τoU με τo

ψευδιbvυμo <αδελφn Nτivτo>. Tο

οπiτι τoυg dγιvε πυρnvαg, κdvτρο
διακivnong και περiθαλψnq τωv

αγωvιoτιilv. Kαθnμεριvα φιλoξε_
vουoε Kαι ΠεριΠoιoυvταv τα τραυ-

μαΙα τωv μακεδovομαxωv απαλυ-
vovταq τoug π6voυg τουg, εvιil πα-

ραλλnλα φρ6vτιζε vα απoλυμαi_
vovται τα ρουxα τouq, Yια vα αΠo-

φευγεται n φθειρiαon και n ψιilρα.

H Λεvιιir X"Γιαvvακn, αδελφn
τoυ γιατρου Περδικαρn, nταv πο-
λυιιμn ουvεργατιδα τoυ υπoλo-
xαγoυ Eξαδακτυλoυ. Πoλλ€g φo-
ρdq dφθαvε φoρτωμdvn ωζ τov
Bαλτo με τρ6φιμα και φαρμακα,
Υια vα περιπoιnθεi τα παλικαρια
ΠoU τα κατατρωγαv n ελοvooiα
Kαι oι πυρετoi.

H Eυθυμιb Λαμviδn εγγοvri τng

Kατερivαg M€oκoυ, μlα απ6 τιq
nρωiδεg πoυ θuoιαoτnKαv στnv
Aρdπιτοα, με θαρρoq €φερvε oε

πiραg τιq πιο δυoκολεg αποoτoλdg

μ€xρι τo κρnoφυγετo τoυ Eξαδα_

κτUλoυ, 6πoυ αγωviζovταv και o

Eδεoοαioq αvδραg τng κ6ρng τng

Nικ6λαq Λiγκαg.
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(Ιριστερ(ι: H Ay0iα
Δnμnτριdδn. o[ζυyog
τoυ Mακεδoυoμιiloυ
γ1'1yfυoυ (Mπ{μπn)
Δnμnτρ'ιiiδn

δεξιd: H Φαιli Στα_

μπoυλοl, oιiζυyo9
τoυ Mακεδουoμιiloυ
Κcbοτα Σταμπoυλοt

H ΑvΘiα Δnμnτριαδn, K6ρn τoU
Δnμαρxoυ Γεωργiου Kαρiιτζια και
ouζυγog τoU δασKαλου Kωv/voυ
(Mπ€μπn) Δnμnτριdδn, o oΠoi-
οq nταv μdλog τoυ Kεvτρoυ Αμυ_
vαq τoU Mακεδovικou Αγιilvα με
τo ψεUδ6vυμo κΕρμng>' nταv μια
ακoμn Nαoυoαiα που dδραoε πα-
τριωτικα. Tο oπiτι τng nταv κατα-

φυγιo Yια τouq Mακεδovομαxουg.

Για 54 oλ6κλnρεg nμdρεq voon_
λευoε τοv Kατεxdκn, ξεvυxτιilvταg
oτo πρoοκ€φαλ6 τoυ, 6ταv τng τov
εμπιoτευτnκαv βαρια πλnγωμ€vo
Kαι τov γ?ιiτωoε απ6 β€βαιο θdvα_
τo. Aμ€τρnτεq φορdq πnγαιvε oτn
Θεooαλoviκn δnθεv για ψιi_lvια,
καvovταg τo οrivδεομο με τo Πρo-

ξεvεio. Mετα τnv απελευθ€ρωon,

μαζi με τov ουζυγ6 τnζ' αvαYvω-
ρioτnκαv ωg Mακεδοvoμαxοι και
Παρασnμoφoρnθnκαv.

Η Λιooαβoυ X"Mαλουon, τo γd_
vog Περδικαρn, πρ6oφερε πo-
λυτιμεg υπnρεoiεg. Συζυγοq τoυ
Δnμαρxoυ Kωv/voυ X"Mαλoυοn,
oταθnκε οτο πλευρ6 του καθ'
dλn τn διαρκεια του Mακεδοvι-
κoυ Αγιbvα. Συμφωvα με μαρ-
τυρiα τng εγγοvng τng Ελιoαβετ
Χ"Mαλoυοn-Ρoυκαλn, το αρΧo_
vτικ6 τoυg εixε γivεi τdποg oυ-
vαvτnong και διαβoυλευoεωv τωv
oτελεxιilv τoυ αγιbvα, oτoυg οπoi_
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oυq πρooφ€ρovΤαv καθε βonΘεια.
Mε τnv θυγατdρα τng Mαριγoυλα
καθnμεριvα ζυμωvαv ψωμια για
τα παλλnκdρια Πoυ αγωviζοvταv
oτov Biιλτo Kαι τouq περιdθαλπαv.
ιiΕvα βραδυ τou Oκτιilβρn τo 1912,

αργα μεoαvυxτα, nρθε οτo oπi-
τι τoU παππoυ μoU o Σωφρ6vιog
Σταμoυλng, μετdπειτα (192a) Mn-
τροπολiτng Bερoiαg και Nαouong,

μεταμφιεσμdvog oε xωρικo, μετα-
φdροvταg μnvυμα απ6 τοv διαδo-
xo Kωoταvτivο, oυμφωVα με τo
οπoio dπρεπε vα στραφεi γρnγo-
ρα Yια τnv ΘεooαλoviKn, Yια Vα

μnv πdoει oτα xdρια τωv Boυλγiι_

ρωη αv πρonγoυvταv εκεivoι. Η

γιαγια μoυ Λιooαβoυ με μεγdλo
οεβαoμ6 φιλoξ€vnoε τov Σωφρο-
vιo, o oπoiog dφυγε με τιq καλλi-
Ιερεq εvτUΠιilοεlq. 0 ακαδnμαΤκ6g
Kαι σUYYραφdαg Σπυρog Mελαq,
€φεδρog αξιωματlκog τo 1912, φι_
λoξεvnθnκε για μεγαλo xρovικ6
διαoτnμα oτo oπiτι του παππoυ

μοU Και φιbvαζε τnv γιαγια μοu
oμdvvα Λιooαβou>.

H Αφρoδiτn Λαππα, αδελφn τoυ
Miγγα, αξια και δυvαμικn, πρ6_
σφερε πoλλα oτοv αγιilvα. Φιλo-
ξεvoυoε Mακεδovoμαxoυg, φρ6-
vτιζε για τn voοnλεiα τoUζ' τnv
ιρoφoδοoiα, και oε δυoκoλεg
απooτoλ€g απειλnθnκε πoλλdg

φoρεq απd τoυg Boυλγαρουg.

Η Φαvn Σταμπoυλου, γυvαiκα
τoυ Mακεδovoμαxου Kι,'loτα Στα-

μπoυλoυ, εργαοτnκε ακoυραoτα
οτov τομiα τng τρoφoδooiαg και
καθαρι6τnταq, ζεματiζovταq Kαι
απολυμαivovταq σε μεγαλα κα-
ζαvια του oπlτιoυ τnζ τα ρουxα
τωv αvταρτιilv.

0 K.Ι. Mαζαρακng_Αιvιαv oτo

βιβλiο ιoυ κMακεδονικ6E AyrΔ_

υαq- Aπoμυnμoυεiματα Aυαμνi_
σε,9), αVαφdρεται 6xι μ6vo οτov
δαoκαλο Mπdμπn Δnμnτριαδn
ΠoU τov xαρακτnρiζει dριoτο πα_

τριωτn, αφoυ φrλoξεvnθnκε κρu-

φd για μεγαλo xροvικ6 διαoτn_

μα στo oπiτι τoυ, dπωg και oτo
oπiτι τoυ Θoδωρou Λαvαρα, αλλd
Kαι στn μnτiρα τou μαγεiρoυ Πα_

oxαλn, Χιιilτιooα oτnv καταγωγn,
n oπoiα τov ΠεριΠoιnθnκε αρκε_
τ6 καιρd στnv αYρoιKiα τoυg, τnv
oπoiα μετdβαλε oε μυoτικo κρn-
oφυγετo, απo dπoυ €γραφε τιq εK-

θ€oειg τοU Πρoq τo Πρoξεvεio.
'0μωq Kαι oι κοπdλεg τng Nαoυ-
σαζ, με τοv δικ6 τoυg τρoπo εμ-

ψυxωvαv και €διvαv κουρdγιo
οτα παλικdρια ΠοU αγωviζοvταv.
0 Αγγελοg Αvεoτoπoυλοg oτo

βιβλiο ιoυ <Mακεδovtκ69 Αγιilv
1903_190B), γρdφει: αΠριυ αρlioω-



με με τny αφiynσιυ τoυ κ. Yι!n_

λαντn' κατ' επι0υμtαν τoυ τLαρα-

E {τoμ ε υ oυy κιv nτικiυ π ατ ρ ι ωτικiυ
εκδnλωoιυ τωυ κατοiκωυ τnE Nα-
oiong, τn πρoτρoπn του Κiυτρoυ
Εlυlκig Aμιjυnq:'oταν o υυ επιπτευ
{υα μ!ρoq των αυδρrbυ υα ευρioκε_

ται ειζ Ndoυoαυ, κατα ταg Κυρια_

καg και εoρταg oυυεκευτροiυτo αι
υεαυιδεE τωυ ερyoσταo{ωυ Nαoionq
κατωfrι τωυ oικιr1lυ 6πoυ διtμευoυ
και iρrιζου Ελλnυικο6g lορo69 και
Ελλnyικιi τ ρ αy oυδια π ρ o g ιllυxαy ω -

yiαυ των και δια υα λnoμoυοiυ ταE

ταλαιπωρ[αg τoυ βil'τoυ' Aiται oυ_

υ{lιζoν καl' d'nν τnυ nμεραν μn
απoxωρουoαι oυδi διd φαynτ6υr.

Στοv καταλoγo oμωg τωv αφα_

vιbv nρωiδωv ξεxωρiζει n μικρου-
λα δεκαxρovn Kατερivn Kαρα-

γιαvvοπoυλoυ, μετ€πειτα οι1ζυ-

γog Σταυρου Mαγγαvαρn, n oπoiα
παρα τo vεαρ6 τng nλικiαg τng,

πρoοdφερε αvεκτiμnτεζ UΠnρε_

oiεg oτοv αγιilvα.

0ι πλnρoφoρiεg πoυ dxoυμε εi_

vαι απ6 τιg γραπτdq μαρτuρiεg τng

εγγovng τnq παιδιατρoυ Mαρiαg
Σεiζn, dπωg τιg dκoυγε στιq συ_

xvdg αφnγnσειq τnζ αγαπnμdvng
τng γιαγιαg και εixε τnv πρdvoια
vα τιq καταγραψει oε €vα oxoλι_
κ6 τετραδιo, εvιb nταv ακ6μn μα-
θnτρια oτo Γυμvαoιo.

H Mαρiα θυμαται με μεγαλn oυ-

γκivnon τn γιαγιiι τng λdγovταg:
αH yιαyια μoυ nταν πoλ{ φιλiiυ_
frρωπog. A1'απoυoε oλο τoy κοoμo,

ζoυoε 1'1' αυτoιjg"Hξερα μια 1.'ια7l1(ι

υα μαζε[ει oλn τιι φτωmλoyια, υα

τoυg ταtζει, εrxε δεν εitε. Ε[ναι oαυ

υα τnυ βλεπω να ζυμrΔυει ι!ωμi, υα

αυαβει τo φο[ρνο με ξυλα, υα ξε_
φoυρυiζει τα ζεoτd ι!ωμια και L'α τa

δiνει oτoυE φτωlco'ιjg. Ayια yυυα[κα.

To φιλαυBρωπικ6 τng ερyo τo oυ-
ylnoε μlrριq 6του αναπαiτnκε τo

1963, τιμnμtυn καL απο τnυ πατρi-
δα yια τnυ πρoσφlρd τng oτoυ Mα_

κεδoνικ6 Aycilναυ.

Η Αθnvα Tζιviκου-Kακοuδn,
oτo βιβλiο τng ιιΙ{ Mακεδ6υιooα
oτo frρiλo Kaι στnυ ιoτoρiα'l γρα_

φει τα εξng: rι1{ Aικατερiυn Καρα-
y ι αν υ oπ o iλoυ _M αyy αυ α ρ n o υυ ε lcΙ -

ζει τo καταλoyo τωυ nρωiδωυ. Γευ-
υnμ{υn τo 1893 oτn Nαoυoα, κoρn

τoυ λεβεντoπαπα Mακεδουομιiloυ
π απ α-Γιcλ ρy n Κα ρ αy ι αυ y 6π oυλo υ,

εφnμtριoυ στoy μnτρoπoλιτικ6 υα6

MεταμορφtiloεωE, iταυ μικρ6 κορ[-

τoι οταυ κnρυlτnκε o Mακεδoυικ6q
Aytilναg. Mα καrrilg iταυ εξαιρετι-
κα ανεπτυyμ!υn oτo orbμα και κυ-

ρlωq oτο μυαλo, αφoi εirε επωμι-
orε[ ευrιjνn μnτ!ραq yια τα μικρ6-
τερα oρφαυα αδiλφια Eλιodβετ και
Σταiρo, κι ακομα καfrcilg iταυ rαρ_

αριoτερο: Η Λιood-
βoυ ΧατQιμαλουοιι'
o[ζυyog τoιl Διlμιiρ-
mυ Κaνfυoυ Χατζn-

μαλoton

δεξιd: H Κατερi-
υn Κaραyιαυνoπoi-
λoυ μετ!πειτα oιiζυ-
yoq Σταιiρoυ Mαyyα-
υdρn

ραλ{α και ειlfloυoιrbδng και ριιllo-
κiυδυυl'ι σαυ τoy πατtρα τn9' πρo-
oεφερε μεyαλεE υπnρεo{εE, KαKo-
πd1noε απ6 τoυq' Toυρκoυg, αλλα
και τιμnrnκε απ6 τnυ πατρ[δαυ.

Av λdβει καvεig υπ6ψn τnv παιδι-
κn τng nλικiα, τo dργo τng υπnρ-

ξε πραγματικα ουγκιvnτικ6. Mε
αυταπαρvnon dφερvε οε π€ραg

δυoκoλεg απooτoλ€g και ουxvα
€φταvε ωq τα κρnoφuγετα τωv
αvταρτιbv Yια vα τoυg βonθnoει.
αo yιατρ6g Θεoδ6oιoq Χατζnδnμi_
τρnζ, πoυ εξυπnρ!τnoε τoυ αyωνα,

μ' !μαfrε υoooκομα yιατi δευ μπo-
ρoιjoε υα πnyα|νει κα0ε μερα oτoυg

πλnyωμ!υoυq. Toυ υπoιlιιαζουταυ
οι Toυρκοι. Εμiυα πo1oζ με λοyα_

ριαζε, yια ποi τραβoioα;'ooεg φο-

ρlq oι πλny{g iταυ ooβαρ!9, φερ_
yαμε Kαι τo yιατρ6 Χαριoιαδn απ6

τn Θεooαλoυiκnr.

Tο πατρικ6 τng οπiτι oτn Nαoυ_
oα r1ταv καταλυμα και καταφυ-

Yιo τωv Mακεδοvoμαxωv, 6που

γivovταv oι μυοτικ€g τoυg δια-

βουλευoειg. Mυnμivn οτov αγιil-
vα' dζnoε απ6 κovτα αρκετd γε_

γov6τα Kαι oι μαρτUρiεg τnq απo-
τελουv ιoτoρικn πnγn. κToν Ayρα
πρωτoyνr|lρισα στιζ 28 oκτωβρi-
oυ τoυ 19o6.'HρEε oτn Nαoυοα

με δ{κα αυδρεg απ6 τn λiμυn και
καlιoε δiκα μiρεg. Στnυ καμαρα
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τoυ Ιtατiρα μoυ συΦτoυσε με τoυ

P 6κκα 
"Hτ 

αυ π oλi ω ρ α[ο g.'Επ ειτα
πiyε oτo Βαλτoυ.

Σxετικα με τn vοonλεiα και Tn φυ-
γiιδευοn απd τn Nαουoα τoU τραU-

ματιoμ€voυ ΣπuρομnλιοU στn με-
γαλn μαxn του Bλαδoβou, λiγο

μετα τo Παοxα τou 1906, αvαφ€-

ρει: κ...Aρlny6g nταυ ο Σπυρoμi-
λιog με το ιllευδrbυυμog Mπoiαg'
'Hρ0ε το Ι906 μαζ με τoυ Mαζαρd-
Kn και διακ6oιoυ9 dυδρεg. Tο Πα-
olα καλεoαυ τον πατiρα μoυ Πα-
παyιtbρyn, υα τoυζ παει oτα βουνα
τρ6φιμα.'Hταιl κι o καπετdυ Mα-
νολng Κατoiyαρng εκεi με τα παλι-
καρια τoυ κι ο καπεταυ Σnμαυiκαg

με τα παλικαρια τoυ. Φαyαυ, iπιαν
και yλtντnoαυ κι o ΠαπαyιcΔρyng
!φυyε με lαρα μεyαλn.'Επειτα τα

κ απ ε τ αll ατ α x rll ρ ιo αν. A λλο ι πiy αυ

oτο Βλαυτoβο, αλλοι oτo Aρκoυδο'
ltllρι κι αλλοι oε dλλα μiρn. M6λιg
iφταoαυ oτο Βλαυτoβo, tyιυε με_
yαλn μαm' Σκοτr1l0nκαυ τiooεριE
Κρnτικοi, πλnyrilflnκε ο Σπυρoμn-
λιog κι {oπαoε το π6δι του"Εoτει-
λαν τoτε εiδnon να παν να τoυ φi-
ρoυυ o Miδng Γκαρυ[ταg, o Πα_
παyιrbρyng κι οι αλλοι Nαoυoαioι'
'Ηταυ και o καπεταy Γαρiφng. Toυ

φ{ραν oτn Nαουoα Kαι τoy iβαλαυ
oε oπ[τι μoυαxικ6 Kcιι τoυ κoiταζε
ο yιατρ6g Χαριoιαδnq απ6 τn Θεo-
oαλουiκn κι ο yιατρ6g Χατζnδnμi-
τρnζ με τoι, Φiλιππα τoυ φαρμa-
κoποιo. Aλλd το τραiμα τoυ iταν
πολυ βαρυ και δεν μπορoioε υα

y!υει καλd' Λoιπ6υ απoφαoιoεν ο

πατεραq μου υα τoιl παει oτn Mn-
τρ6πoλn, yια u(t τou κοιταζουυ ο

yιατρog και διjο oιiυδεoμοι' Πi_
ρασαυ δυo μiυεg. Πiραυ μυρoυ-
δια oι Tοiρκοι και 0!λαυ vα κα-

μoυυ !ρευυα. o Παπαyιcilρyng με
toτειλε yα ειδoπoιiσω τoν δαoκα-
λo Θεoλ6yn Toακμακn και αλλoυg

μερικo{g oυυδioμoυq. Παiρυουμε
τo ξυλοκρεβατο απ6 τnυ εκκλιιo{α,
oπoυ κoυβαλo{oαyε τoυg πεlαμi-
υoυζ' και τo φiρυoυμε oτn Mnτρo_

πoλn και βαζoυμε μloα του Σπυρo-
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Aυαμνnoτικd μετdλλιo oτnυ Aικατερ|νn Mαyyαvdρn απ6 τo Ελλnvικ6 Κρατog
yια τn oυνoλικi τn9 oυνειοφoριi oτoυ Mακεδoyικ6 Ayιiια

μiλιo και κ6βουμε λoυλo{δια και
του παiρυoυμε μtoα oτnυ εκκλn_
oiα ι|lαλλoυταq. Mερικ{g yυναiκεg
yριig τoυ κλα[yαυε. o Παπαyιrbρ_
ynζ με τoυq ιlιdλτεg διαβαζει τnν

ακoλoυ0[α' Tnυ Mnτρ6πoλn κ[_
κλωoε o oτρατog μαζi με τoν Κα1'-

μακdμn Kaι Kαyαι) Ιιε),dλεζ ερευ-
yεζ στfi yειτoνιd. H κιιδε{α εξακo-
λουrεi"Επειτα πiyαυ στo υεκρo-
ταφε[ο κι απ6 κει τoυ φυyαδει!αυr.

Σε αλλo onμεio n Kατερivn αφn-

γεiται πρooωπικ€q τng δοκιμαoiεg.
Aξiζει vα τιq παρακολoυθnοουμε:
αTο 1909 μαg πρ6δωoαυ οι Βουλ-
yαρoτ στoυζ Tοiρκουq', 6τι ερyαζo-

μαστε με τουg ανταρτεg' Toν πατi-
ρα μoυ του καταδiωξαυ και κατi_

φυyε στn Mnτρ6πoλn. Tρειg μiρεg
μετα o Δεoπ6τng Aπ1oτoλoq καλε-
σε τoy Κα|μακαμn κι αλλoυq αυω-

τερoυζ Toδρκoυq yια τραπ{Q oτov

Ayιo Nικ6λαo, να μαlει τι ιδtεg εi_

Ιαυ yια τoν Παπαyιrilρyn. H απα-
υτnoi τoυ iταυ, κρεμιiλα oτo Κι6-
oκι. o Δεoπ6τng ταραyμiνοg yiριoε
oτn Mnτρ6πολn' φiλnoε τoιl Παπα-
yιrbρyn oτo μtτωπo και τoυ oυμβοi_

λειllε να φiyει oτnυ Παλια Ελλdδα.
Εφυyε o πατiραg μoυ κ1 oι Tο[ρ_

κoι σε t]yτιπoινα επιασaυ εμευα'
Εκατον ε[κοοι αυακρ[otιq' σε Γρειg

μερεq με !καυαυ. Και με ρωτο{oαv
yα τoυ9 πω με πoιoυζ oυυερyαζο-
υταυ o πατ!ραq μoυ.'Εφερυαν δια-

φορα πρooωπα μπρooτιi μoυ και με
ρωτoιiοαν εαν τουg yυωρ[ζω και α1)

ερxoταν oτο oπiτι μαg. Aρυιoμoυ_
να, ελεyα oτι δεll τoυg yυωρiζω,

ευω πoλλοi iταν οι yυωoτοi' Πoλi
επtμευαν oτnυ ερrΔτnon, ποi εiυαι
κρυμμiνoq o πατtραq' μoυ. Aκ6μn
κaι με τα 6πλα τoυζ με φοβ{ριζαv
oε nλικiα δεκατεooαρων xρ6νωυ.

H απαντnoi μoυ σε 6λα nταυ, δευ

ξi ρ ω. T{πoτα 
"Ω 

oπου λιπo0υμno α'

ΦιΙlναξαυ yιατρ6, του Περδικαρn,
κα1 με oυviφερε. Tnυ αλλn μiρα
ξnμερrbυoυταg Κυριακi με πiyαυ
oτn Βfρoια με ακoλου0[α, τtooε-

ριg μπρooτα, τ{ooεριg πΙoω oαυ υα

iμoυv κακοiρyog"oλ'oι εκεi αuα_

oτατωflnκαυ, αλλιi δεν μπoροioαυ
υα τα βyαλoυυ περα με τoυg Toiρ-
κoυg' Aρxιoαν δευτερεq αυακρi_
oειg. o Δεoπoτnq πiyε μtxρι τnυ

Κωυoταυτιυoυπολn υa με ελευ_
EερrΔoει. T6τε o Δεoπ6τnq με τo1)

Πρoξενo κ. Κορoμnλα, αφο'ιj πλi-
ρωσαυ 90 λiρεg κατ6ρlωoαν να με



ελευ0ερclloουυυ.

Στn oυvdxεια, οι πρoυxovτεζ τnζ
Niιoυoαg φρ6vτιoαv vα φυγαδευ-
σouv στn Θεooαλοviκn τnv Kατε-

ρivn με τα αδ€λφια τng.

Aπ6 εκεi ο Κορoμnλdq τouq €oτει-

λε οτov Πειραια vα oυvαvτnοoυv
τov πατ€ρα τouq Kαl 6λoι μαζi πn-

Yαv στn Σπαρτn, 6πoυ o ΠαΠα-

Γιιbργng διακ6vnoε για τ€ooερα

xρ6vια oαv εφnμ€ριog. Mε τnv
απελευθdρωσn τnq Mακεδoviαq
τo 1912, επdοτρεψαv oιKoYεvει-
ακιilg οτn Nαoυοα Kαι oι σUμΠα-

τριιbτεq τοUζ, τouq υπoδdxτnκαv
oαv riρωεg. To 1934 n ελλnvικn
πoλιτεiα, αvαγvωρiζovταq Kαι τ1-

μιilvταq τιg εξαιρετικdq υπnρε-
οiεg πoυ πρ6oφερε oτov αγιilvα
n Kατερivn Kαραγιαvoπουλoυ-
Mαγγαvαρn, τng απ€vειμε μεταλ-
λιo και τιμnτικ6 δiπλωμα.

Στnv γεvvαι6τnτα Kαl τnv oUσ1α_

oτικn προoφoρα τnq αvαφερεται
και n Nαουoαiα ουγγραφdαg Θα-

λεια Σαμαρα, γραφovταg οε dvα

απ6 τα κεφαλαια τoυ βιβλioυ τng

κΣτoυ Mακεδoυικ6 Ayrbυαε oΓευ-

ναio κορiτoι... 0ι Nιαoυoτιαυ69 τoυ

'2] αυαoτα{υoυντ(Ιι oτo πρooωπ6

τnζ...)) Kαι o Γυμvαoιαρxng Θε6-

δωρog Kαvελλ6πoυλοg oτo βιβλio
ιoυ αΚαπετiiυ AyραEυ γραφει: ιr...Ι{

κυρiα αυτn πoυ εilα τnυ ευτυ-

xiα υα yνωρioω, εiναι μια μεyαλn
αyυωoτoq nρωig. H μικρi τ6τε πα-
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φει,: αoι yυυαkεE τng Nαoυoαg

ανoιξαυ τα παραrυρα. Δdoog απ6
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ριυr1υ λoυλουδιdlυ... r' Tιg απoγευ-

ματιvdg ιbρεq τng 17ng oκτωβρioυ
1912 μπnκαv οι πριbτoι'Eλλnvεg

oτρατιωτεg oτnv πoλn, με εΠlKε-

φαλnq τoι, αvθυπολoxαγd Bαoi-
λειo Λελουδα. 6πoυ τoυq υποδd_

xθnκαv ολoι οt κατoικοt με εΠι-
κεφαλng τοv Δnμαρxο Kωv/vo
Χ''Mαλoυon.
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διατdθnκαv απ6 τoυg αλευρ6μυ-
λoυg Λ6γγoυ και Mατθαiου.

0 γιατρog Kωv/voq Τoiτοng, αυ_
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τoτε παρετnρiln τo ανεξiynτoυ
ειg 6λoυE, n παριiδooιg καfrnμε_

ριυrbg υπ6 τωυ Nαoυoα[ωυ δiκα
rιλιαδωυ κουραμαυωυ μllρι τng

καταλiιflεωq τng Θεooαλoνiκng,
nτοι επ{ δ6κα ολoκλnρουg nμ!_

ραg, πραyμα τo οπoioυ ουιlετ!λε-
σευ ειζ τnυ αιo[αυ {κβαoιυ τnq μα-
Ιnζ τωυ ΓιανyιτorΙlυ και τnυ πρo-
iλαoιυ του oτρατοδ μαζ 1τρo9 τn1)

Θεooαλoυiκnυ' Aυτi iτo n μαln
τoυ ι!ωμιoill. Kαι nταv n μdxn, θα

oυμπλnριilvαμε, ΠoU κdρδιoαv με
τnv αξiα τouq' Yια μια ακ6μn φoρα,
oι γυvαiκεg τng Nαoυoαg' N
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5. XοτCnμολo0on-Poυκoλn Eλloοβετ, εγγoνri τnq Λlooοβoυq Xοτ(n_

μ ολouon
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HAΙΙEΛEYΘEPΩΣH
THΣ NAOYΣAΣ (l9I2)

ΣYMΦΩNΑ ME ΔlΗΓΗΣElΣ ΑYTOΠΤΩΝ MΑPryPΩN

Γρdφει o Γιrbρyog Χιoυiδng, δικny6ρoE ΒtρoιαE

Στα τεitn 2s/oκτrhβριοq-Δεκ!μβριog 19B3, 35/Aπρ{λιο9_Ιo6υι0ζ ]9B6 και 36/Ιo6λιog-Σεπτtμβριog

19B6 τoυ 1tεριoδικo{ μαζ περιλαμβdυoνται δι1o ενδιαφiρουoεg δnμooιευoειζ τoυ ιoτορικoιi Kαι παλιoi
oυυερyιiτn τoυ περιoδικο6 μαg κ. Γιtbρyoυ Xιουiδn olετικα με τιE nμtρεg πoυ n περιoxi μαE (Βtρoια

και Nαoυoα) απελευlερril1nκε απ6 τnυ τoυρKικi κυριαρliα τoυ oκτrilβριo τoυ 1912. Mε τnv ευκαιρiα

τng oυμπλiρωσnζ εκατ6 rρ6νωll απ6 εκεiyn τnυ περ{oδo Eεωρioαμε rρioιμo υα αυαδnμooιευooυμε

περικoπ{g εκεiυωιl τωυ δnμooιε{oεων, που απoδiδoυυ με πoλιj yλαφυρ6 τρ6πo τny απελευBtρωon τnE

π6λng μαg, oυμφωυtι με διnyioειE αυτοπτcby μαρτ6ρωυ.

Πρoλεγ6μεvo

Πo τnv οnελευθερωon τnq Bερol_

οq KΟl Τnq Νοoυoοq εγροQον ορκε-
τoi loτορlκoi, δnμoolογροφοr, λογo_

τεxvεq (εnογγελμοτiεq n οx ), αlροτi_

ωτlκoi (μovlμol ri εφεδροr), κοr ολλοl,
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'Ελλnνεq κοl Εενol. Epεiq θο δlολεδoυ_

με Tο Πlo XοροKTnρlσΤlκo onμεΙο τnq

δlnγriοεωq pερlκωv Ελλnνωv οno ου_

τουq, κοl θo nροonοθnooυμε vο δω-

σoUμε TO lνεJpο εκεΙvnq τnq εnοxΛq

KOl ΤO ΠiO εVΤUΠωσ οκο γεγονοτo'

Δ6κo μ6ρε9 nρlv

Enτο ελλnvlκεq μερορxiεq με περΙnου

100.Ο00 οvτρεg κol ορxloτροτnγo To

δlοδoxo Kωvoτοvτivo, lεx0θnκov oτn

lVοκεδoν[ο. Τnv 5n 0κτωβρloυ o ελλn_

vlκοq αrροτoq δεκΙνnoε τlq εnlxεtρι'l_



σεlq TOU, με TnV KοToλnψn TωV ToUρ-

KlKωV σUVOρ|OKωV φUλοKiωV, οVΤlιJε_

TωΠiζovΤoq σUVoλιKο μlKρrr οVΤiσTO-

σn' Tο Vεo δlοδiδovτοl με εvθoυolο-

oμo. 0 λooq οvυnoμovεi κol nερtμε-

vεt ωρo τnv ωρο τnv οnελευθερωon.

Ovεtρε0ovτοl τnv Eλλnvtκn onμοiο vo

κυμoτi(εl αro oniτlο τoυq, nερlμεvoυv

κοl οloloδoδoυv. H nρo€λοon τoυ ελ-

λnvr κoυ αrροτoΟ oυvεxieετο l, οvογκο-

Covτοq τoυq Toυρκoυq vο εγκοτολεi-

ι]-ioυv το υQιiμοτo τnq Ελοooovοq (6

0κτωβρioυ) κοl vo οpυvθoυv oτο αlε-
vο τoυ Σοροvτοnoρoυ.

Mετο ono δlnμερn μοxn αιlq 9 κol ]Ο

0κτωβρiου κοl nορο τlq noλλεq onιi:_

λεlεq (1ε2 vεκροi, nερinoυ 1.000 τρου_

μοτiεq), o ελλnvlκoq αιροτoq κoτοφε-

ρε vo κοτoλοβεl τo ΣοροντοΠOρo, oVO-

γκοCoντοq τουq εxθρoυq oε onloθoxιi-

ρnσn Kοl οτoκτn φυγn. H nριiτn on_

μοvτlκn ελλnvtκn v[κn εixε εnlτευxθεi

κοl Λτοv oροonμο, γlοτi ονοlγε τo δρo_

μo γlο TnV οnελευθ6ρωon τnq Mοκε_

δονiοq.0l Τoυρκοl oρxιoοv VO UΠoXω_

ρoΟv κοl or'Ελλnvεq vο nροελουνoυν:

Koτερivn, Γρεβενο, Σlοτloτο, Ko(οvn.

0 ορxlαrρoτnγoq Kωvαlovτivoq Λτοv

οnoφοolopιlvoq Vο Πρoxωρnoεl με τo

αιροτo τoυ βορεlo Πρoq To lVovοαιn-

ρt, τo οπoΙo εnρεnε κοτο τnv οnoι!n

ToU Vο κοτολοβεl γrο λογoυq σTροTn_

γlκnq. Τnν iδlο ιilρο, or Boυλγoρol oυνε_

xlζοvτnv nρoελοon ΤoUq Πρoqτn Θεo_

ooλoviκn δεixvowοq nοoo τουg εvδlε-

φερε n κοτοκτnoΛ τnq.

0 Ελευθερloq BεvlCελoq, βλεnovτοq nωq

n Eλλοδο κlvδυvεOεl νo xοoεl TnV Πlo

onμovrlκn noλn τnq Mοκεδoν[οq, δl_

€τοΕε τοv Kωvαrοvriνο vo oλλoδεt nο_

ρεiο κol vο nρoλoβεl τoυq Boυλγορουq.

0 ελλnvlκoq αιρoτoq επρεnε VO μΠεl

nρωτoq αln Θεoooλoviκn.'Ετol KοΤεU-

θυvετοl οvοτολtκο.

Ε[vοl γνωoτo oτl n τουρκoκροτoυμεvn

Nοoυoo ελευθεριiθnκε ono τov ελλn_

vlκo oτρoτo τov Oκτιilβρlο του ]912,

μlο nμερo μετο τnv οπελευθερωon τnq

B€ροlοq (1 ε Οκτωβρiου).

Στov olδnρoδρoμlκo oτοθμo τnq no_

λεωq €φθοvοV Tιq μεΤομεonμβρlvεq
ωρεq τnq Tετορτnq 1 7nq Oκτωβρioυ

191 2 or δlοφoρεq μονοδεq τnq lV με_

ρoρxiοq, οκoλoυθωvτoq τov ομοΕtτo

δρομo, noυ ορxlCε οno τnv οnελευ_

θερωμ€vn nlo Bεροlο κοr δlευθυvο_

VΤOV Πρoq τn Nοoυoο. H oλoκλriρω_

σn Τnq οφiΕεωq τoυq oυμπλnριilθn-

κε τo βροδυ τnq iδroq nμερoq, οπoτε

εγtνε κοl n δlovυκτερευon τoυq αlov

orδn ρoδρoμ l κo αrοθμo. Τlq εnoμεvεq

ιiρεq nεροoov οnο κovτο το oτροτευ-

μοTo KOl τnq ll pερορxioq κοl μολloτο

μnερδευτnκοv or μοvοδεq τωv δυo με-

ρορxlιilv, onωq γροφεl o 0αrερo α_ρo_

τnγoq ΓΘ. Φεoooπουλοq οτnv εΕlαro_

ρnσn TωV γεγovοτωv.

H κoτ6oτoon oτn Ndoυoo

τlq nρonγoιlμεvεq nμ6ρεq

Στo βlβλio τnq ιΔlορκoυq Αvτlnροoω-

nεiοq τnq Korvoτnτοq τnq Νooυoοqυ

βρnκο τnv εδriq οΣlολoγn nλnρoφoρiο,

κοτoxωρloμ€vn σΓO ΠρOKΤlKο (oελ. 65)

τnq oυvεδρldσεωq Τnq 14'10'1912'' ιι0

(''') aνηψελε η oυνελεioει, oτι ο Mη_

τρoπoλ[ηq επρoκειτο νa iλθη, ο)λ' tνε-

κa aπ ρ ο οπτ ων π ε ρ ιoτaτ ι κtilν αν ε β λη -

θη η αφι€ιq αυτo0...'0τι εν Bερo[ο ενε-

Ka' τη ζ aνaTTT υ xθ ε bη q τ ρo μo κ ρ ατ [αq o

M ητ ρoπολ[τη q μετα τ o υ Kal μaκαμη, κα_

τελθοντεq ειζ Toν mαθμoν, ενεκαρδ(ω_

oαν τoυq φεiγoνταq και tπειoαν αυτo1q

ναεπιoτρει]Lωoι.Τo αυτo δε και εwα0θa

εγiνετo xθεq και oτι πρεπει να περιμε'
νω μεν Ta γεγoνoτα μετa tl'ι υ xρaιμ[aq... l
Αλλο ol Νοoυoο[ol noοv οvnoυxot κοl

μoλlq nλnροφoρiθnκοv οτl ο ελλnvlκoq

αrροτoq κοτελοβε τn γεlτοvlκn τoυq

nολn Βερolo, δεv μnoρoυσοV ΠlO Vo

oυγκροτnΘoυV Kοl Vο τlθοoευooυν τov

γvωαrο ουΘορμnτloμo τoυq Kοl TΟ po-

νοδtκο noτρlωτl κo oυvοloθnμοτο τoυq.

Φoρτωoοv λοlnov noλλο Cιiο με δloφo_

ρο τρoφlμo κol εφθοoov αιn Bεροlο.

ΑΕiCεl oμωq vο δωooυμε TnV Περlγρο-

φn τoυ γεγovoτoq, onωq τn δlεoωoε

o (υoτερo oτροτnγoq κοr δlκτοτοροq)

Θεoδωροq Πογκολoq, oτo βlβλiο τoυ

ιAπoμνη μoνευ ματαll (τoμ. 1 oq Αθnvοl

1950, oελ, 240). κΕκτoqτων ανωτερω

θα εκθεoω καιτo ε€ηq xaρaΚηρισTι-
κoν γεγoνoq, τo oπo[oν εiμοι βiβαι-
oq θα ενθυμoυνται oιλoxαγoi Kλαδoq

και Koκκ[δηq, επιτελε[q τηq Vl μεραρ'

xhq, ωq και oι επιζδντεq α€ιωμaτι-

κo( και oπλ[ται αυτηq: H Vl μεραρxiα
εmαθμευoετoτε βoρε[ωq τηq Bερoi-
οq, oτoτε την εoπiραν ειδoπoιηθη-

μεν εΚ των πρoφυλaκιΙlν oτι tφθαoaν

εκε[, oυν γυναι€i' oμaδεq Ελληνων κa-

τo [κων τη q Ν ao 0 oη q, οκολo υ θ o 0 μεν o ι

απoτλε[oτα φoρτηγα κτηνη, φερoντα
τρoφιμα και oτι Cητoaν να ιδo0ν τoν

Miραρxoν.'Εoπευoa ε(q Tαq τρoφU-

λακαq, oπoυ επιτρoπη εκ Ναoυoιω-

τtilν εCητει να [δη τoν Παooaν (ηννo-

oUν Toν αρxηγoν) δια να Toν Ttαρa-

καλtooυν να oτε[λη KαΙ ει( Νaoυoαν

oτρατoν κλπ.Τα φoρτηγα κτηνη tφε-

ρoν τρoφιμα καιπoλλαq εκaτoντaδαq

αρτων, τoυq oπo[oυg πaρεoκε0αoαν

oι κλ[βανoι κaι αι γυνa[κεq τηg Nα-
oυoηq διa τoυq oτρατιtilτaq μαq. Επ[

πλioν, περ[ τα δiκa (10) φoρτh με
βυτ[α o[νoυ' Θεωρti περιττoν νa. Trε-

ριγραιllω oπo[oq ητo o ενθoυoιαoμoq

των oμoγενtilν μαq εκε[νων, o[τινεq,

μετα δoυλε[αν τooων αιrilνων εβλε'
Troν ειζ Mακεδoν[aν τoν ελευθερω-

την oτρατoν μaq.0ι κατoικoιτηq Νο-
o 0 oη q, α}λωoτε, δ ιεκ ρ [θη oαν πaντoτε

διa τα υπtρoxα πατριωτικα ToUζ aι-
oθηματa. H aνωτiρω Επιτρoπη μoυ
εδηλωoεν oτι εκoμιCε κaι δ0o βυτ[a
o[νoυ, πoλ0 παλαιo0 και ε€αιρετικηq

πoιoητoq διa τoν αρxηγoν. Τoυq ε[-

πoν oτι ε[ναι αργα δια να ιδo0ν τoν

aρxηγoν, παρiλαβoν τα δao βυτ[α
Κaι Ta μεTεΚoμιοα ειq τo Στρατηγε[-

oν, oπoυ μετa των λoιπιilν oυναδiλ-

φων (Κλαδoυ και Koκκ[δη) εδoκιμα-

σaμεν Toν ofuoν τoυ Παooα και εiρo-

μεν oντωq oτι αυτoq θα ητo τo νiκταρ,

πoυ πρooiφερoν η'Hβη κaι o Γανυ-

μ(δηq ειq τoυq Θεolq τoυ εκε[ πλη-
o[oν ευριoκoμtνoυ 0λiμπoυ' Ενθυ-

μoiμaι oτι τo τερ[φημoν aυτo κρα-

o[ τηq Ναoloηq ητo μελαν και ερυ-
θρoν (aνα iν βυτ[oν). Φο[νεται oμωq

oτιητoπoλi ιoxυρoν ΚaιTo απoτtλε-
oμa ητo oι δoκιμαoανTεq νa καταλη-

€oυν ειq iντoνoν ευθυμ[aν. Εγri: oμo-

λoγril oτιπρooηψιoaπoλi πρoq την

μtθην.'0τaν πρooηλθε μετ' oλQoν δια

την oυντa€ιν o Επιτελαρxηq Xaτeηa-

νtoτηq αντεληφθη αμεoωq περ[ τ[νoq

π ρo κειτaι και iφ υγ ε κατηγαν ακτιoμi-
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αρlστερd: Πρωτοo!λιδα τoιl τ[πoυ τιιq επolιiq, δεξια: Tμiμα τoυ Ελλnι'ικoιi Στροτolj oτου oιδnρoδρoμικ6 oταfrμ6 τn9 Β!ρoιαζ

νoq φωνaCων: κΤι καταoταoιζ, αειωμa-
TιKo [ τo υ Επιτελε [o υ μεθ υ oμεν o ι !...ll

0l nλnρoφoρiεq ToU Σ. Kτεvoβ6o

Αλλωoτε κοl o Στρoτoq Kτεvοβεοq

Yροφεl (κ0 ελλnvoτoUρKlKoq Πολε_

μoq, μοκεδovlκn εκαrροτεiου, ΑΘnvοr

ο.ε.ε.) oτr oελ.B1: ιιΕιq Ναουoαν oι'Ελ-
ληνεq ιδ ιο κτηται μεγαλων εργοoταo[_

ων aπiκρυιlLaν aπo τoυq Τo0ρκουq τα

ολευρa και τα oιτηρα δια να το διαθi-
σoUν ειq τoν oτρατoν μαφ.

Πρooθετεl οκoμο (oελ.B3) oτι ιιΠρo-

ηγουμiνωq τo oγδooν oυνταγμa ε[-

xεν ενεργηoει αποoτoλην TΤρoζ TΤρo_

μηθειον αρτου ειq την Νaουoαν υπo
τoν λox[aν Βαo(λ' ΤCοραβtΜαv. Η δi-
νaμιq αυτη, oδηγηθεioα ειζ τηV Νaoυ-
oαν απο τον πρoκριτoν Βαoιλ' Κοκκι_

ν ον, tτ υ xεν των ενθ o υ o ιω δ εoτερων ε κ_

δηλriloεων. 0ι κaτοικoι πορ' oλ(γoν νa

πιαoθουν πobq να τoυg πρωτoφιλo_

€ενηoη. Ψωμ[ κοτaπooοτητaq ευρε_
θη αμtoωq Kal' oι TrεριTToιηoειq εκρa_

Tη σaν σ υΥΚε Κ ινη μεν ο υ q τo υ q ανδ ρ αq.l

o Σnιiρoq Mελdq oτn N6oυoο.

Evδloφ6ρoυoo nερlγρoφιi

0 γvωαιoq λογoτεxvnq κοl οκοδnμοi'_

κoq ΣnLρoq λlελοc lnrρε-Γσε ωq εφε_

δροq υnοΕlωpοτlκοq αloυq lολεpουq
1912-19 1 3 κol εγροι!ε oxετrκo βlβλio

με τΙτλo κ0ιπολεμοι 1 9 1 2- 1 9 1 3ι, Aθn_

vο 195B' 0λοκλnρo τo lH' κεφολοlο
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(oελ.140- 1 53) οφrερωνε t oτnν ιAπo-
oτoλη oτη Νaoυoαtl κοl nερrγροφεr (με

τn γvωoτn γλοφυρoτnτο κol αδυvoτnυ

πεvνο τoυ) τnv εnioκειpιi του αrοv τoτε

δnμορxο τnq Νοoυoοq ιXaτeη Mολο0-

oηι h αXατCηντtΙlyO), σToV οnoΙο εφθο_

σε με oδnγo εvο Τoυρκο μnοδεβοvn,
πρoκεlμεvoυ vο ζnτnoεl vο του δω_

oεl 4_5 κοβολoρnδεq τnq εpntαlooυ_

Vnq ToU, ΠoU Vο Εερoυv κολο το δρο_

μo γ]O ΤΟ xωρlo ιrΣεvδελυ.

ΑδlCεl οpωq τοv κono vο δloβοoεl o

οvογvιiαlnq (Νοoυoοioq n oxl) oλo_

κλnρο το κεiμενo oυτo, γrοτi €xεl nο_

λυonμovτn οΕiο, μlο κοl οnoδΙδεl oρl_

σTο Tlq τοτε oυvθiκεq. 0 Σnυρoq Mε_

λοq nερlγροφεl τnν nολn τnq Νοoυ-
σoq Kοl τo oniτl του δnpορx.ου τnq,

οnωq κol τnv εΕωτερlκn εμφοvlon κοl

τov xοροκτnρο τoυ. Γροφεr (oελ. 1 4s),

λolnοv, γlο τoυτoν' ι'Ηταν iναq μελa_
xρο ινoq oαρανταρη q, τ iπo q κολoδ ε με_
νου aνaτoλ[τη, με καoτονα ματια, γε-
ματaπoνηρια- τo μoναδικο αυτo οπλo

τoυ ραyια- με μαi ρa πυ κνα μολλιd, πoυ

κορνι(αριeον μiτωπo οτεo απο τo φtοι
πoυ φoροioε - μUTη κυρτη και xελη
παxLο, πoυ oτεγαeε, μετα κtρατα κατα

πανω το μιooφεγyaρo φρoντιoμtνo
μουoτaκι του. Το υφoq του πρoσTa_

xτικο, κατω aπο μιa επιφaνειακη γλ0_
κa' ο λoγοq του θετικοq, μεoτοq aπo
πε@α κaι η μεYaλη επιφ0λοΕη, κατω

απo την πρooωπ[δaτα ε0κoληq oικει-
οτητaq, δε[xνανε aνθρωπo με θεληoη,

φτ ιαγ μενον y ια επ ιxε ι ρη oε ιq και δη μo 
_

οια Cωη' Αμα τoυ εfuα τo oκoπο τηq νυ _

xτερινηq απooτoληq μoυ' πηρε aμεoωq

την υπoθεoη για δικη τoυ:

-'Ωoπου νa παρειq tνα καφε, ενο τo[_

πoU ρo' κι ενa τoιγαρακι, θα ετoιμαoτril

να παμε νa τελειtbooυμε τη δoυλεια.lt

Kοτοnlν (oελ 1 49_1 50) xρnolμοnοrεi,

ooο τoυ εlnε o δnμορXOq, γlo τo no_

θnpο τoυ Τoυρκου τnλεγροφnτn τnq

Νοoυoοq κοl τn φυγri των τoυρκlκωv

ορxωv τo βροδυ τnq 1 6nq 0κτωβρioυ

1912, το onoiο oμωq γvωρΙCομε κοt

οno ολλο βlβλio.

Kοl τελεlιbvεl (oελ. 1 51 -1 52) με τlq εΕnq

ενδlοφερoυoεq λεnτoμερεlε q' κ0 Χατeη-

Μαλo0oηq μoυ ιoτoρηoε ακομητηνπα_

νηγυρικη υπoδoxη τoυ Kωνoτawfuου

mη Νοουoα, πoυ ε[xε φτaoει με T' αU_

τoκ[νητο τ' απoγευμα, oτaν η τtrαρτη
Mερορxb βαδιCε πρoq τo oταθμo:

_Στo oταθμo θα €ενυxτηoε κι αυτoq

aπoιtlε.'. Aπο δω iφυγε τα μεoανυxτα_

μoυ πρooτεοε. Βιαeετοι βλiπειq να τa

πει iνα xερακι aκoμα με τον παoa! Ε[xε

€ημερtboει oταν βψκaμε για νa γυρε_

ζ'loυμε oδηγο1q. Kαι με ανηoυxo1οε

τtilρα η oκεζLη, πωq δεν ημoυνα πoλ0
ενταΕει μετoυq aνωτερουq μoυ' Aλλατι
νaγ[νει;Aυτoq που δ[νει μιαδιaτογη τα



aριστερα: o Δiμαρlog Κωυ/νog Χατζnμαλo[ong, δεξιd: o Xαoαν Παoα9 @τo μtoo), o τεkυταΙoE Toiρκog διoικnτig τnq Ndoυoαq

φaνTaζεTaι ολα ευ κολa, oπoιοq πα[ρνει

Tη διaTaΥη βρioκει δIoκoλa Kaι To δ(
κιo ε[νaι παντα με τo δεiτερο, πoi 'xει

να Kαμει μ' ενa oωρo εμπoδια'

Τa πε ρ ιoooτε ρ α παρ αθ υ ρ a ε [xαν aνο [_

Εει και oι νοικoκυ ραδεq, αναμα)λιαoμε_

v εq, π ρ ο β ο)λαν εδril κ ι εκε [ γ ια ν' οπλrb _

ooυν ε€ω και ν' αερboυν τα oκεπαoμa-

τaτoυq. Δαooq απo ελληνικiq oημαiεq,

π ρoxειρa ραμμεν εq απ ο γαλα(ια παν ια

oλων των ειδtilν' κρεμoνταν δε€ιa κι αρι-

οτερα oτα ξiλινa μπολκονακια, oτολι_

oμενa και με πληθoq γλαoτρεq φθιvo_

π ω ρ ιν rbν λo υ λο υ δ ιων' ΛQa μaγaeακ ια,

τriρα μoλιq ανoιγαν κι oι αραιo[πρωι-

νοi διαβατεq xαιρετoioαν με oiβαq το

oυνoδo μoυ' Φταoaμε oτη μικρη τε-

τρaγωνη πλατε[α, oπoυ τo δημαρxεb

και τo τηλεγρaφ ε[o. Ε κε[, o τoaο1 oηq, τo

τ ελευτα[ο λε[ι]L aνo Tηq To U ρ Κικη q εΕo υ -

o[αq, καθιoμενoq μπροoτa oτην πoρτa,

καπνιeε τo τoιγαρο τoυ oυλλoγιoμενoq,

ε[xε ατoφao[oει, oπωq μoυ εfuε, oταν

τoν πληoιaoαμε, νa μην αφηoειτη Να-

o υ oα, oπο υ ε[xε υπη ρtrηoει τooα xρο_

νια κaι ε[xε τooo καλoυq φ(λoυq:

- Γιατ[να φυγω; Πo0 νa παω; Aν o Bα-

oιλιaq o Γιrilργηq μι θiλ' να φυλaω τα

oυρμaτα oτo ντελεγρaφo και με πλε-

ρrilν' πo0 θε νa'βρω κaλ0τερα;

Μο0 'δωoε xαμoγελtilνταq να κομω τoι_

γαρo. Kaι oκεφτoμουνα με φρ[κη, oτι

αν oυναντιoμoυν μ' aυτο τoν ανθρωπο

λ[γo πιo ε€ω θα ημoυν υποxρεωμενoζ

νaτoυ oτε[λω μιaοφa[ρaoτo κρανb με
κλειoιooκoπιο απο τετρακοo(ων η πε-

ντaκoo[ων μ!τρωνι. Εντω μετα€υ κaιτο

Γεν ικο Στ ρ ατηγ ε [ο (Επ ιτελε (ο) το μεoη -

μερι τηq 1 B' 1 0. 1 9 1 2 εixε φθαoει (oιδη-

ρoδρομικrλq), απο τη Biροια, σToν σι_

δηροδρομικo τηq Ναoυoαq, oπoυ πα'

ρεμεινε μεxρι την B'30 πρω(τηq επo-

μενηq ημεραq, oπoτε !φυγεγιaτη Σκ0-

δρa"Ετoι λoιπoν ελευθεριilθηKε η γεν-
να[α και ιoτoρικη πoλη τηq ΝaoUσαζ...ll

Εnlλεγ6μεvο

Αv τωρο θελriooυμε vο Εεφυγoυμε κο-

nωq οno εκε[vο το γεγovoτο ToU ΠO-

ρελθovτoq κοl vο βγoλουμ'lε κοnolο

ωφελιpο oυpnεροopoτο γlο τo onμε_

ρO KΟl TO pελλοv, nρεnεt νο onμεlω_

ooυμε oτl oτnv noλυκΟμοvιn (ωi τωv

λοων κοl των ονΘριilnων εΙvot ομφlλε_

γομεvο το θεμο εov εiνοl, lαrορlκο,

Πlo σnμοVT]Kn n μερο noυ ορxi(εl μlο

oκλοβlο n, οvτiθετο' εκεivn noυ θυμieεI

τnv οnoτivoδn εvoq τυρovνlκου CυγοΟ.

0norο oμωq οnοιrιnon κοt οv διboεl κο-

vενοq γενlκo αιo εριbτnpο τoυτo, αιn

oυγκεκρlμενn nερinτωon poq γιορτο-
Coυμε τo xορμooυνο γεγoν6q Tnq OVο_

γεwnoεωg τoυ φolvtκo τoυ ελλnvl_

oμου μεoο οno τn γεwoφορο αlοκτn,

n οnοio φιiλlοCε orn Cε[δωρn ζεαlοorο,

nου δlοτnρoυoε oε κοπoIο tδtoρρυθμn

κoτοαloon [μετοΕυ υnορΕεωq KOl ΟVU-

nορδiοq) μ ο μrκρn φλoγο, nου τρεμο-

οβnvε, οvολoγο με Τlq εκοαloτε κολεq n

κοκεq αιlγμεq του ε7rλnvlκoυ λοoυ, τoυ

nlo lερΙεργoυ, με Τlq μovοδlκεq (oμο-

δtκεq κοl οτoμrκεq) nροΕεlq nρωropoυ

κοl θυoiοq, ο7ιλο κol με τIq οnερiγρo-

nτεq εθνoκτοvεq oτrγμεq τng δlxοvotοq

Kοl TωV ολλεnολλnλωv εμφυλlωv onο_

ρογpιilν, pε οnοτελεoμο νo κερδi(εl μεν

τoυq πoλεμoυq μΟ Vo xοvεl Οαιερο τιg

μοxεq αιlq εlρnvlκεq nερrοδoυq...

Συvεnιilq, οv Θελουμε vο κλε[ooυμε

τo onμερlvo nερlδlοβοoμ6 μοq oτο

toτoρlκο γεγoνoτo εκεivnq Tnq εΠo_

xriq με κοnolo ωφελεrο, ov εntCnτoυ1.lε

νο oυλλοβουμε τov oκono τnq toτoρi-

οq, θο nρεnεl vο οvολογloτoυpε κοι ν'

ovορωτnΘoΟpε οV ΠρOγμoτlκο ελευ-

ΘεριiΘnκε τελlκο κοl ορloτlκο n Eλ-

λοδο κοl οl 'Ελλnvεq οno τov ToUρKl-

κo Cυγo, ον εxουμε oυvεlδnτonolnoει

6τl μnορεi pεv vο τελεiωσε n TOUρKO_

κρoτiο, oλλο δεv oτoμdτnoε δυoτυxιilq

Kο1 n ToUρKovooτρoniο, ωαlε οnελευ-

Θερωμεvor εni τελoυq οnο τov ρoγlοδl_

oμο, τnν κoυτonovnρtο, TnV οKοΤOσTO-

oiο, το onρoγρομμoτlσΤO Kοl TO (ρο-

xοτυ, τo κκloμ6τυ κοl το αδε βορlεooι

βρε oδελφεr, vο οφnooυμε To Vοργι_

λε τnq vωxελεlοq KOl vο nlοooυμε αιo

xερlo μοq το κoμntοΟτερ Kol σΤo νoU

τo nνευμο τnq εnοxnq ι]οq. N

xtlιlγlτc 3l
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Ayαπnτα μoυ τ!κvα Aριoτεiδn και Xρυoo'ιjλα

Σαg αoπdζωμε εκ Καρδiαg

Tn 26 Noεμβρiου 1912 Ndoυooα

Ελαβαμεν τny εΙTιστoλiυ οαq μ6 Mαριycil oκουρτα και εrdρnμεv κατd πoλλα δια τo αioιoy τnE πoBοι-

τig υyiαq σαg κ(ιι nμεig 0εiα Χdριτn καλchg υyιαivoμευ μ{xρι oiμερου τα πεδιd καλα τα {rωμεν οlodν

τα λεουτiiρια n δε κατiιlκoυ ε[υαι πoλιj ωραiα ευμoρφn ανtioτnμα υιllnλo'ιi μ6υov 6πoυ μαg κλαiyει πoλυ

τι υα yiνn ωg βρtφog ελdβαμευ τoυ9 ασπασμoυg oαE με αvαoτdoιoυ yιdvκoυ τoΙτon tπειτα με κυριoν

oωφoκλiυ oυμπ6frεροv 6 οπoiοq μαg εδιnyiln τα πλioτα διd εodg μαg εiπεν πoλλd 6 oπoiog σαζ (Ιy(Ι-

πd κατd πoλλα πρoπαυτωυ δια εoβyα απ6 αydπnυ πoλυυ τoλυ ευlαριoτiln απo εo6υα με μεydλnυ rα-

ρdv μαg μtιg τα tλεyεν ελdβαμεν Kαι τα δrilρ'α με iδιου λoυκoιiμια και λoιπd σαζ ευΙαρnoτoιjμευ κατd

πoλλα λoιπ6υ εig απoρiαυ ευρnoκ6μεEα 6λo9 o λα69 τng μακαιδoviαg πrilg μαg 6φερευ 6 lε69 τo ελ'

λnυικ6υ o Γεcilρyιog Βαoιλειjg ζiτω n βαoiλιoα 6λyα ζnτω o διαδorog Κωνoταυτiνog ζnτω i πριyκιπi-

oα ooφiα και n ελευ0ερiα και o oτρατ69 o ελnνικ6g oπoυ μαg tφερευ τo φωg και ζωiυ καλiy αλλα εig

μ{ρn oκoτolnκαυ και ελλny6πεδα τι να yiνει (Γαφοd yiυovταυ εΙ9 oλiyα μiρn πoλ{μnσαv τd μεyαλi-

τερα μiρn παρεδ6lnoαv i \εoαλoytκn μεyαλoι)πολιg τα βιτολια επioειg αφo{ tφlαoαν εig το φραyκ6-

τon αμloωg παρεδ6lnoαv oι τo6ρκoι dφnoαυ τo φραyκ6τon oi {λnvεE εirαν εiE αλλo μiρog δουλιd τ6τε9

oι τoιjρκoι παλιυ dρtnoαν yα πεδε{oυυ Χριoτιανουg τ6τε9 ματαyiρnoαν oι {λnvεg δεv dφnoαν τoυρκoυ

καnλιαρια οπου iυαι κακοi τoιiρκοι και (...') αλλοi tκoιflαu και tκαι!αν μtρn πολλd xαλαoαυ oι τουρ-

κoι αλλα 6λoι εκεiνoι oι τoiρκoι απ6 oπαEi ελnιlικrb επ{ραoαυ εig τα yενιτod iπεoαιl ελnι,'6πεδα αλλd

υoτερα oαυ εμπnκαy oi fλλnvεg μfoα εig τα Γενιτod και 6κoι!αν και iκαι!αυ oι !λλnνεE λoιπ6υ πολ-

λ(ι τιαυτα iyιναυ καi αλλα πoλλα εvεκδιiynτα πdλιι.' εig απoρiαυ ευρnoκ6μεlα εig διbδεκα nμiραg μαq

iλ0αυ oι tλλnνεg εiq τnν ναoυσα τoυq εδ6x8nμεy με μεyαλnυ xαρd τng ναoυoτα9 τo δtξnμoν iτοιl με-

yαλω πoλυ ευxαρioτnKεL' o ελnυικ6g oτρατ69 υoτερα απ6 5 nμ{ραq μαq iλrεν o διαδotog κωυoταντΙ-

vog {μεινευ toE 15 λεπτd τo 6λoy μερικοi αρroυτεg Toν επρoσKdλεoαy να μiυn τo βραδι αυτ69 δε εilτευ

6lι αyαπnτoi μου τα πεδιd ιlα εiναι !ξω και εycb εiE τα παπλoματα δευ πρiπει και αμioωg tφυyεv δευ

πειραζn εirc τoυ λoyαριαoμ6y τoυ λoιπ6υ τoυ βαoιλiαμαg Γεrbρyιoν δεy τov εiδωμεν μεydλnv διjναμn

tδωoειl o Bε69 εig τoυg !λnvαg να tβyn ο Γεriρyιog Βαoιλευg με τnυ βαoEλιoα Kαι με τουg διαδ6toυg δια

να ελευfrερ6on nμαg o rε6E iταν με αυτ6ν o Γιαυακng dμα oικοVi τo πρon 6λov ζnτω φωναζn τ6ρα πε-

ριμiυει του πατfρα τoυ περιμtυει υcι τoν φ!ρn {να μικρ6 τoυφtκι δια να oκοτoνn τo6ρκoυ9 oι τoιiρκoι

παyoμευoι iναι ακ6μn τnE υdoυoαg δεν iλπιζαυ πoτf υα νικn\oυν αλλd iltλoυταE o 0ε69 τoυg αδυνti-

τnσεI) κα[ {δωoεv πρooδoν εig τoυg {λλnvαg 6ταν iλ0αυ oι oτρατι6ται {λnνεg εΙg νdoυooαν iλ0αy πει-

ναoμ{νoι (........') nμεig αμfoωg ιllωμi κραoi ρακi φoρτiα εδωoαll oi dυflρωπoι πnoτευo 0α τnv επiyεoαy

τn νdoυoτα lα τo ειδiτε εig τdg εφnμερiδαg δεν !φfiαoαv oι φoiρνoι τnζ αyoρdg να βyαζoυν ιlιωμi μdλι-

oτα εδoρiofrnoαν και o[ φoυρυoι απ6 τα oπiτια iiφ\oνo ιltωμi 6ιllnoαν εig τα oπiτια διd vα πρoφfrdoω-

μεν Kαι να τoυ9 roρτdoωμεν oτ!λυαμαι και εig τnll lεoαλoνιKny ιllωμi αμiτριτα φoρτια τng vαoιiong τo

δεξnμov εivαι απερΙ:yραπτoυ δεv iμπoρεi vα oαg παραoτεioo αλλd και αυτoi ευxαριoτιoιjυται κατd πoλ-

λα ζnτω ο βαoιλε69 ΓεrbρyιoE ζiτω n βαoiλιoα 6λyα ζnτω ο διαδoxog Κωvoταtlτiνog ζiτω n πριυyκiπι-

oα oοφiα ζiιτω o ελλnνικ6E oτρατ6E

Tαυτα και υyι{υεται o πατiρ A. Βoυyιατζng
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ΛΙΓo ΠPΙ1\ THN AΙΙEΛEYΘEPΩΣH
H NΑOYΣΑ ΣTA 1910 KΑΤΑ Τ0N Ε. ΣΤOYΓ|ΑNNΑKH

Επιμiλεια : Πtτρog Στoiδ ιlg, φιλoλo1'ο9

Στo περιoδιK6 τ0υ Παμμακεδoyικoυ oυλλ6yoυ AVnνrbι, κMακεδoυιK6υ Hμερoλ6yιoυll, oτoυ τ6μo του

1911 (oελiδεg 144-145155) δnμοoιε{τnκε lyα Κεiμευo τoυ Ε,. Στoυyιανυακn' τoυ κακoυραoτoυ αυτoi
ερευυnτi τng τoπικi7 μα9 ιoτoρiαE>, yια τn Nαουoα. κTo κεiμεllο, yραμμ!υο oτα 19]0, απoτελεi εξαι-

ρετικd tcρioιμn πnyi πλnρoφoριrilυ yια τn oυylρουn oικουoμικi Kαι Kolyωυικi μαg ιoτoρiα,υ αλλα και
onμαυτικ6 βoiVnμα yια τoυ9 ερευνnτtg και 6tι μ6νο. To κε[μευo (αυα)δnμοoιε[τnκε, αυτο[oιo, oτn

κNιαουoταl (τευln 17,1B,19) με τnυ επιμ!λεια Κt]ι τ(Ι εισαyωyικii ox6λια τoυ Aλ6ξανδρoυ oικoν6μoυ,

αρlιτ{κτονα, ιoτoρικου ερευυnτi. Στo onμεριυ6 παυnyυρικ6 τειjxoE τoυ περιoδικoi μαg, oαg παρουoια-

ζoυμε μια εκτευn περ[λnι!n τoυ αρχ1Ko6 κειμ!υoυ τoυ E. Στoυyιαvvακn διατnρrilυτα;' στα αποoπαoμα_

τα πoυ παρεμβιiλλoυταl' τo iφog τoυ συyyραφtα, ωg ελαxιoτn υπευfrυμιon μιαg (6xι και τ6oo) μακρ1-
νig και διαφορετικig (;) επorfig τnE Nαoυoαg.

αNAOYΣA, ΓΕΩPΓlA, ΕMΠ0Pl0N, Bl0-
MHXAΝlA KΑΙ KOlΝ0TΙKH ΠEP|OYΣ|Aυ

0 oυγγροφεοq E. Στoυγlοvνοκnq δεκlvο

τnv οvοφορο ΤoU σΤn Νοoυoο του 19'l 0

ιJε plο YεωYροφlκn nερlγροφn τnq θε-

σnq Τnq KΟ1 ΤωV nλεοvεκτnpοτωV ΠOU τnq

nρooφερεl ουτn (αoε λεκοvοnεδloν επi

ΝΙ{oΥΣT:\ 34

θεoεωq εloxoυ λομnρdq κοl μoγευτlκnqr),
nρoοδloρieovτοq εδορxΛq κοl τo υφοq

του κε μεvου τoυ. κΗ θεα aπo των ε€εxo_

Wων Tηζ πολεωq μερrbν ε[ναι τooον μα_

γευτικη οooν ε[νaι η θtατηq προq δυoμaq

ε κτε ινo μiνη q β οθ υπ ρao [νο υ Κaι ρ o μaWι-
κηq οροoειρaql- Στnv οφθοviο ΤoU ΠOΤO_

μου τnq ιΑροιllτooυ οφεiλετοl n nλoι]otο

κοl Cωnροτοτn βλοαιnon τnq nερlοxnq

noρολλnλο με το noolμo κοl ορδευotμο

vερo τng ολλο κοl τnν κlvnτltρlο δυvο_

pn γ O ΤO εργoαιοolο τnq. oλο oυτo εδο-

oφολieο υv τ o κανaγ κα[α 1τ ρ oζ To (ηνll 
γ ιο

roυq κοτoiκουq ενω o κοθορoq οεροq βo_



nθο αιn δnμloυργiο υγtεlνo0 κλ[μοτoq.

0l κοτolκol τnq noλnq ovερxowοl αιoυq

9.OOO περinoυ. Aπo oυτoυq or 1.500 εi_

vol 0Θωμovoi κοl ot υnoλolnolXρrατlο_

voi'Ελλnvεg noυ μlλoυv ελλnvtκο nλnv

ελoxiαιωv oπo τo xωριο τnq nεδloδοq

n ολλo0, onoυ oμlλεiτοtτo ιμει€oβαρ-

βαρoν oλaυ o μακεδoν ικoν ιδ [ω μα'l ιoυ
nτov nρtv λ[γo xρovlο n εntκροτoυoο

γλιilooο, oλλo κol κοnoιoι βλοxonοlμε-
Vεq ΠoU δtομdvoυv nερloδlκo αιn Nο_

oUσo Kol μ lλo0v τnv κκoυτooβλοxικηνlι.

κΓενικrilq ειπε[ν διaκρ[νonaι oι κατoικoι

διaτην φλoπoν[αν, τo λιτoδ[αιτoν' ην
oλιγαρ κε ια, τo φ λη o υ xoν και την aπλo _

iκoτητα. Τa ηθη αυτιilν ε[νaι απλο και

αφελη και απλαoτα, μη τυxowα ooβα_

ραq τινoq ανaτπl€εωq και διaπλaoεωq,

a}λα δ ιατη ρo 0wα εv τιo ι την π ρωτoγo -

νoν τηq φUσιΚoτητoq κατaoτaoιyll. Στov

nvευμoτlκo τoμεο υnορxoυv λiγot εnl-

αrnpovεq, ot nερloooτερol αrρομ 1-lε_

Vol ΠρoqTo βlομnxοvrκo nvευμο κοl oxl

τooo μoρφωμεvol κεμπoρlκιilqυ oν κοl

εvroq κοl εκτ6q Νοoυonq κθεραπε0ε_

τo'ι δε€ιrilq o κερδriloq Ερμηqr.

Ynορxεl μtο oxετικt'l οlκovoμlκn ευpo-

ρεlCI με noρoυq nρoερxoμεvoυq οno τn

γεωργio, τn δεvδρoκoμio, τnv ομnε_

λoυργiο, τo εμnoρlo κοl τn βtoμnxο_

νio με το επoγγελμοτο. Kοτοβoλλoυv

φoρoυq δroφ6ρωv τ0nωv αιnv Kυβερ_

νnon 7_8.000 λιριilv. Πορο τnv oυτορ-

Kεlο TωV noρωv γlo τn oυvτnρnon τωv

κοτoiκων, n τοon ToUq γlο αθnooυρt-

σμo) Kοl εtοoφολlon οvετnq eωnq,

τoυq oδnγnoε oε οθρoo μετovοαrευ-
σn Πρoqτο Nεo Kooμo. Η εΕοoφολlon

εργοoiοq oδnγnoε κοnoιoυq αln oΟ-

μnntn oυλλoγωV μOρφωTικιilν κοI ολ-

λnλoβοnθnτl κιilv, n ρooφερovTοq Πo_

ρολλnλo ορωγn Kοl σΤouq oυμπoλlτεq

TοUq σΓnV noτρiδo, noυ οnoτελo0oοv

τo ιιΛα]'κo Σiνδεoμor.

Συνεxi(oιrroq E. Στoυγrοwo κnq οvοφε-

ρεTol σΤnV nερloυoiο τoυ Δnμoυ Nο-

oUσoq, noυ οnoτελεiτοl ono τo κΚιo-

oκι, την λαμπρaν ε€oxικην πλατdαw30

nερ[noυ αιρεμμoτωv αrnv ovoτoλtκn

nλευρo τnq noλnq ιιnoυ oκlοζετol υno

oυκιiv κol υι!lκoρlrvωv nλοτovωvl αro

κεvτρtκoτερo οπo τo τεooερο τμnμo-

τo τoυ, onoυ υnoρxεl κοl κoφεvεio οno

τo onοio onoλoμβovεl o δnμoq 3Ο λΙ_

ρεq ετnoiωq. Στnv nερtoυoiο τoυ οvΛ_

κoυν, εnionq, n onoθnκn πετρελοioυ

(γκοe-xοvε), με ετnolo ενoiκlo 30 λl-

ριilv, o φoρoq ιιεπ(των oφaκτtilνι (70

λiρεq) κoι o ογoρoloq φ6ρoq onο τoυg

μ lKρoΠρογμoτευτ€q (+s λιρεq).

A. ΓEΩPΓlA
Σε μro κολλlεργiolμn εκτοon B'500

αιρεμμοτωv, με ευφoρoτοτo εδοφoq

κλΙοv φlλonovωq KΟl επlμελιilq κολλl_

εργnμεvovυ, το ομnελlo κοτεxoυv τo

4.OOO αrρ. oΕiοq 4O'OOO λlριbv), :.0ο0

αrρ. ot κΛnol, (οEioq 60.000 λlριbv) κol

1 .5OO α-ρ. ογριilv, (oΕiοq 5.000 λlριiv).

Η oυvoλtκn οδΙo τnq κτnμoτtκiq περl-

oυoloq ovερxετοt αrιq 105. 000 λiρεg,

εK TωV onoiωv ol 6.000 κoτοvεμowοl

αroυq Oθωμovoυq πoλiτεq κol ol υno_

λolπεq σroUq oμoγεvεiq. 0r 0θωμovoi

κoτεxoυv κυρiωq oγρoυq κol oμn€λlο

κοτcilτερnq oδioq, κολλlεργιi:ιrιoq nο_

ρολλnλο κot κτnμοτo τωv oμoγεvιilv με

εvoiκlo. Η nερloυoio ToUq σε οlκoδo_

μnμοτο oνερxετol, κοτo μεoο oρo, αrtq

14.OOO λiρεq εvιil τωv oμογενιilv εivol

υ περδεκο nλool o oυτcilv. Στο n ρoIoιrιο

noυ nορογεt n vοoυoοitκn Yn σUγKo_

τoλεγovτoι ovoμεoο αlο oλλo τo ol-

τορl, τo κρrθορr, το onωρlκo, τo λo-

xοvl κο, το κoυ κoυλtο (ιιμετοΕoβoμ βυ-
κεqr) κol τελoq τo ρoκi, τo o0ζο κoι

τo nερiφnpo κροoi τnq. Η oυvoλrκn

οΕ[ο τωv γεωργlκιiiv πρoTowωv οvερ-

xετοl, κοτo μεoo ορo, αrlq 30.000 λi-

ρεq (z.s00 αroυq 0θωμοvoυq κοl ot

υ noλol nεq αroυq oμ oγεvεiq).

ΠoλυyΙωoon ετικετα τoυ unμaτoυρ-

yεioυ Γκoυτα & Καρiτζα oε πρo|6vτα

εξαyωyig του ερyooταoioυ

Τo μεγολυτερo μερoqTnq μn κολλtερ-

γnolμnq γnq οnoτελεiτοl οno 1) τo με-

γολo δοooq τoυ Θ. Kοvελλn 1 50.000

αιρεμμοτωv (oδl€q, δρυq κ.o') με noλ_

λο κοτεαlρομμεvο xωρrο ono τo 1 B22,

οno τo onoiο μovo n ooλlοvn, τιilρο,

κoτoικεiτοl. Το δοooq onoφερεl αrov

lδloκτnτn τoυ ono τnv Συλεiο Koι ToUq

ιovθρoκεqυ nερiπoυ 1'OOO λiρεq. (H

nρoγμoτlκn οΕiο τoυ δοooυq υπoλo-

γ[Cετοι oε 4O.OOO λiρεq). z) To εn[onq

μεγολo δoooq τoυ Σελiou ΠoU οΠoTε-

λεi κτnμο μnεn noυ κοτotκεi αrnν Kωv/

noλn κοt 3) τo δoooq τnq Σκoτivoq.

0l opογεvεiq κοτolκoι, εκτoq τoυ με-

γολυτερoυ μερoυq Tnq γnq, εΙvοl κ0_

ρlol Kol τωv γυρω xωρtιΔv.'Ετol κoτε-

xoυv, ovoμεoο σΓouq oλλoυq, ol μεγo-
λol γοtoκτΛμovεq οδελφoi Δnμ nτρioυ

τρ[ο xωρro (Xωρonovl, Ποwdκoβo κot

Τooρpορivoβo) oΕioq 25.000 λlριilv, ol

oδελφoi Πεxλlβovoυ τo μtoo ToU Xω-

ρloυ Αvω Konοvoq οδioq 5.000 λιριilv,

ol οδελφoi Kοκκivoυ κοl o Ν. Πλoτoo0-

κoq το Movoonlτο οΕioq 3.500 λιριilv,

ol οδελφoi Λοnπoβiτoο μερoq τnq Επl-

oκonnq Kοl ToU Αρoεvioυ (κor Boδε-

vιiv) oδiοq 2.500 λrριilv κλπ.

B. EMΠoPlo
Τo εμnoρro βρioκετοl οnoκλεtαrtκο αro

xερlο τωv oμoγεvιilv. Συvολλoγεq γi-
VoVTol με τn Θεoooλoviκn, noυ εivοt

n κ0ριo oγoρο τoυ κροoto0 κοl εlvοl

εγκoτεαrnμεvot κonolot μεγoλεμ no_

ρol (l. Kυρτonq, Γρ. Λoγγoq, Toυρno_

λnq), ολλd Kοl με TnV ΑΙγυnτo (Kolρo,

ΑλεΕovδρεlο), onoυ υnoρxoυv oρκε-

τοi εμnoρor Νοoυoοiol με onμoιrrlκο

κεφολolo, onωq ot oδελφoi Koκκιvoυ,

ol οδελφoi Γκo0το, ol οδελφoi Λοnπο

κ.ο' H κοτευθUVσn TωV εμnoρωv nρoq

τnv ΑΙγυnτo ορxloε nρlv 5Ο xρovιο οno

τnv οvογκn εδε0ρεonq ογoρoq γtο τo

κρooi, xωρ[q vο ε[vol αδυαrυxιilqυ κοl n

κ0ρlo, ογoρο τoυ.

Anο τnv Αiγυnτo μετοδoθnκε To εμΠo-

ρlκo πvευμο αιnv Ελλdδo κοt ono τnv

Ελλοδο μετoφυτευΘn κε τo βtoμ nxοvl-

κo nvε0μo. Η Ελλ6δo υnΛρΕε n oγoρo

εγxιilρlωv μoλλιvωv υφοoμοτωv (oloγr _

οκlo). Αvoμεoο o'ουτo0q ΠoU σΤo Πo_

λlo xρovrο εΕnγογov αιnv Ελλοδο τo

nρo'iov τnq πρωτoγovnq εγxιilρIoq βl_
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oιJnXΟViOq nτοv o Λοππoβiτoοq, o Δ.

Λoγγοq κol ot οδελφoi Toiτon. Αλλο
KOl σTn Boovio υnορxoυv εμnoρευo-
pεvοl Νοουoοiol μετοδυ των onoiων
ol οδελφοi Σεφερτen κοl ol οδελφoi
Αvooτ. Γoυργoυλlοτου.

Ε€αγει δε η Ναoυoα τa ε€ηq προΙoντα:

περ[ταq 700.000 oκαδων o(νoυ ε€αι-

ρετoυ, 60-70.000 oκαδων κoυκoυλ(
ων, €υλε[αν, €υλανθρaκαq και τα πρoi'_

oντaτηq βιομηxανhq, νηματa κaι υφa-
oματα εριoixa α€[αq 150.000 λιρrilν. Τα

ειοογωγικ6ν αυτηq εμποριoν ε[ναι επ[_

ηζ σημaνTιΚoν. Ειoαγει δε, εκτoq τηq
τ ροφη q τηq β ιo μηxαν [aq' ητο ι το υ βαμ-
βακoq εδ 1.000.000 oκ. περ(που α€bq
70-80.000 λιρtilν κοιτων μολλlων α€[aq

πε ρ [πo υ 3 0.000 λι ρ tΙlν, κaι τa απo ι κ ιακα,

τα υφaoμaτα καιτα ε[δη πoλυτελε[aqι.
Στn Νοoυoο υπορxoυv nερinoυ διΔδε_

κο εμnoρtκoi onμοντlκoi oiκοt με κε-

φολοlo 2Ο.Ο0Ο λrρωv κοl nοvω οπο εΙ_

κool 1..llκρoτερot με κεφολοlο 8.000 λl_

ρωv. Στουq π ρωτoυq oυγκοτoλεγovτοl
o Ν. ΠλoτooΟκoq, l. Λoγγoυ, N. Πεxλl-

βoνoυ κοl o τωv οδελφιbv Δ. Αγγελοκn.

Γ. BloMHXANlA
Στo εloογωγlκo τoυ oxoλlο o Ε. Στoυ_

γlοvvοκnq nοροτnρεi nωq n βloμnxο_
νiο τnq Nοoυoοq εivοl nολυ Πlo σΠoU-

δοioq olκovoμlκοq nορογovτoq οno τn

γεωργiο κοl τo εμnορlo τnq. Τo 1 B75 το

vερο τnq Αροnlτoοq ορxroον VO Xρn-
olμonoIoΟvτοt ωq κlvnτllρlo δυvομn
αιn βloμnxoviο κοl ορxloε εκτoτε n εκ_

μετολλευon τnq. [ΙVlεxρl τoτε το vερο
Tnq XρnσlμoΠoloυντov αιnv ορδευon
Kοl σTn λεlτoυργΙο κοnοlωv υδρoμυ-
λωv κοl υδρoκonοvωv (μnοτdνlo)]. Εl_

onγnτεq τnq lδεοq noυ nρoΛλθε οnο

τοv Πεrροlο llτοv o Δ. Λoγγοq κol lδiωg

o Γ Kυρτonq. Kol κοτολnγεl O σUγγρο_

φεoq: Στη Ναoυoα λειτoυ ργoiν' aπρo-
σΚoTTTa, πεντε εργooτaoια, τρ[α βαμ-
β ακo κλω oτη ρ ιa κaι δ υ o ε ρ ιο υ ργε [α π α-

ρεxoνταq πo ρ o υ q Cωη q oε εκατovτaδ εq

φτωxoiq'Ακoλουθεi n οvολυτlκi nε-

ρlγροφn τωv εργοαlooiωv.

1. BAMBAKoKΛΩΣTΗPl0Ν
ΛoΓΓoY-KYPTΣH KΑι ToYPΠAΛH
lδρυθnκε το 1B75 οno oμoγεvεiq Νο_

oυoοioυg κεφολoloυxoUq ΠoU οvτl nο_
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λει!οv noλλεq δυoxερεrεq, προλriQεlq

κοl δεlolδοlμoviεq κol xορn αrnv εnl_

μοvn τoυq riρθε oτo φωq Τo nρcδτo βr_

ομnxovlκo iδρυμο τoυ εΙδoυq τoΟτoυ'

Mε κlvnτiρlo δυvoμn 27o nερ. |n_

ΠωV ΠoU nορoγετοt οno κοτορροxτn

με υδρoκoxλiο (tourbine), €xovτοq

7.000 oτροκτoυq, οnοoxολεΙ 2Ο0 πε_

ρΙnoυ εργoτρlεq κοt 70 εργοτεq, nο-

ρογovτοq ετnoiωq 90_100.000 ποκε-

το vnμοτoq οliοq 50.000 λ ριilv.

Τo εργoαιοolο προoεφερε πολλεq ωφε_

λεlεq αιov τοno λεlτουργωι.ιoq κοl ωq

βloμnxοvlκn ΑκοδnμΙο κοΘιbq μoρφω*
oε nλnθoq μnxοvlκωv, εtδtκιilv εργοτιiη
nρooωnlκο ΠoU Xρnσlι-joΠotnθnκε αlο
οiλο εργoαrοσlΟ ΠOU lδριJθnκov, οργo-
Tερο, σTn Nοoυoo κol ολλoυ.

Εnlonμoivεl o ΣτουγlονvoKnq Πωq (η

Mοκεδoν[a oφεlλει xαριταq εξ To ερ-

γooταoιoν το0τo κοιτoυq ιδρυταq aυ_

τoυ' διoτι πρtilτoι ο0τoι ειoηγηoαντo
την oοβαραν βιoμηxaν[αν ειq την xril_

ραν ημrbν και oυνετελεoαν, fua ποMo[
και εν Ευρrbπη μoρφωθriloι βιoμηΧανι-
κωql. ΙVlετοxol σTo εργoσΤοolο τιiρο
εivol ol δυo τωv lδρυτωv κοl οl γtol Δ.

Λογγoυ κοl K. Λoγγου.

2. BAMBΑKoKΛΩΣTHPl0N
MΠlΛH-TΣlΤΣΗ KΑl Σio
lδρυΘnκε τo 1891 οnο oμογεvεiq Νο-

oυoοΙoυg κεφολοloυxoυq. λ/ε κ vnτn_

ρtο δυvoμn 148 inπωv noυ nορεxετοt

οno κοτoρρdΧΤn με κlvnτnρtο τροxo
(engrenage), οnοoxολεi 1 60 εργοτρr_

εq κοl εργοτεq τnq nερlοxnq, nορoγo-
ντοq ετnoiωq 60-70.000 ποκετο, οEi_

οq 30-35.000 λlρωv.

3. BAMBAKoKΛΩΣΤHPloN YlΩN
A. KAl K. ΓKOYTA KAl KAPATZΙA
Τo κλωαrιiρlo, ευρroκoμεvo oε θεon

pογευτlκn, lδριjθnκε το 1903 οπo Νο_

oυoo iουq opoγεvεiq κεφολoroυxουq. Η

κlvnτiρlο δυvομn τoυ εivοl nλεov τωv

500 innωv, XρnσΙιJοΠοlοΟvτοr, oμωq

τιilρο, μovov 200 innol με τn βοΛθεlο
τoυ υδρογωγoυ nου εκμετολλευετol το

vερο ono τnv οnoφροΕn (δεon) τnq κoi-

Tnq ΤOU nοτομoυ κοl τn δlοφορd ι1Qoυq

noυ δnploυργεiτοl λoγω του εnlκλlvoυq

εδοφoυq. Πορεxεl εργοoiο oε 160 οv-
δρεq κοl γυvοiκεq πορογoιrιοq ετno[_

ωq 50.000 noκετο oΕiοq 25.000 λlριilv.

Λiγo nro κoτω, μoq nλnρoφoρεΙ o σUγ_

γροφεoq, εxεl ορxΙoεl n οvεγερon κοι

ολλoυ εργoαιοoΙoυ τωv οδελφωv Koκ_

κivoυ κοl των oδελφωv [ Λοπnοβiτoο

εvιil μελετο, οnεvοvτl ουτo8, ολλn ετοl-

ρεiο τoυ Αv. MnΙλn-Σοpορd κοl Σo( vο

lδριjoει εργoαιooro nλεκτρloμo0.

4. YΦAΝToYPΓΕloN XAΤZHΛAZA-
PoY KAl 2Ιο 1πnεκTPoΦΩTlΣΤON)
Bρioκετol αro Ktooκl κοl lδρυθnκε οno

To βαμβακoκλοloτιiριo αMπ|λn_ToiτonΣ με τoυ υδρ6μυλο



oμoρρUΘμn εTοlρεio Νοoυooiωv κoι

Θεoooλovtκεωv. Mε κlvnτnρtο δΟvο-

μn 300 nερiπoυ [nnωv κοl nλεκτρo-

φωτloμo ]20 volts περlλομβovεl πε-

vτε τμ lrμ οτo : κ 1 ) πλυντη ρ ιoν, ivθa πλ0 -

νoνTaJTa ερια, 2) βοφεbν, 3) κλωoη-

ρ ιoν (περλαμβaνoν 1 0B0 ατρακτoυq),

4) υφανηριoν και 5) Tμημa aτΤαρTι-

oμo0 (αρpr etαge), ενθα oυμπληρo0-

Taι η πaρασΚευη τoυ υφαoματoq δια

τηq oτλβtiloεωq κaι λoιπηq oυμπλη_

ρωματικηq εργαobφ. Αnοoxoλεi 150

εργoτεq κol εργ6τρlεq ono τnv Περlo-

xn, ovoμεoo αroυq oπoioυq υnορxoυv

κοl λiγol ΑυαrριoκoΙγlο TnV εκnοΙδευ-

σn ToU nρooωπlκo0.

Σxoλlοζεl o Στoυγlοwοκnq: αΑiici δια

το0τo aκριβιbq ε(ναι αΕιiποινoζ η εTa.ι-

ρε[α XατeηλaCαρoυ διa Tην TτρωTITυ-

πh τηq κaι τo δημιoυργικoν πνε0_

μα' ΕΕtτ ρεζl ε Tην ετΤιΧειρη μaτικoτη-
τa αυτηq απo τηq oυνηθoυq τoυ βαμ-

βακoq βιoμηxαv[αq ειg νεoν ε[δoq, την

των ερ(ων, αψωoτoν ειq τoν τoπoν και

ειq oλoν oxεδoντo Kρατoq, ανεκμετολ-

λευτoν κaιπoMα επα€[ωq υπooxoμε_
yoy ειq τoυq ευφυrilq την εκμετaλλευ-

o ιν αυ τ o 0 aν αλαβ oντ aql.

H ετtiolo nορoγωγn οv€ρxετοl oε

100'000 μετρο μο}λlvoυ υφooμοτoq,

οΕiοq 35-45.000 λtριilv. Το πρoi6vτο

τoυ, περtenτnΤo σTnV ογoρο κol εφo-

μ lλλo τωv ευρωποΤκιilv, πρoτlμ Λθnκοv

οno τo αrρoτo γlo τlq αroλεq oε βοθ-

μo πoυ n nορογωγn εiνοr μlκρoτερn
κoτo noλυ τnq Cltτnonq.

5. EP|oYPΓΕloN ΛANAPA
KAl ΠEXΛlBANoY
lδρ0θnκε τo 1909 ono oμoρρυθμn

ετοlρεio oμoγεvιilv Nοoυoοiωv' Mε ευ_

ρωnoi'κo μnxovnμοτο, oπωq τωv πρo-

nγoυμdvωv εργoαlooiωv κοt κιvnτn-

ρlο δ0vομn 75 innωv, onooxoλεi nερ[-

noυ 75 οvδρεq κol γυvοiκεq nορογo-

u_οq 90.000 μετρo μoλλlvoυ υφοoμο-

τoq, οΕioq 8_9.000 λrριilv, noυ δloxε-

τευovrοt ιεν Mακεδoν[α, ΕΜαδι, Hπεi_

ρω κaι Aλβαν[oι

Συvoλlκo, κoτoλnγεl o oυψρoφεοq, n

λεγομεvn μεγολn βloμnxοvlo ιJε μn-
xovnpοτο πρoερxopεvο ono τnv Ευριi:_

nn (Αψλiο, Γερpov[ο, Aυαrρiο) οΠoσXo-

λεi περinoυ B00 οτoμo, οnoτελιilvιoq

oπoυδοιoτoτo otκovoμ lκo κaι κπλoυτo-

λoγικoνll noρoγoιrιο τoυ τoπoυ. Αl[ζεl,

oμωq, oυvεxiCεl o lαroρlκ69 ερευvnτnq,

μvεΙο κοl αrn λεγoμεvn μlκρoτερn n lδl-

ωτlκn, κοτo κοnolo τρono, βrομnxoviο.
'Ετoι, oυ μ nλnριivoιrrog τlq πλn ρoφoρi-
εq γlο ΤnV ερroυργiο οvοφdρεl oτl, οl-

κoγενεlεq nορογουν oε υφοoμoτο (olο-

γlοκιo) 66.640 μετρο, oΕioq 3-4.Ο00 λt-

ριbv. Πooo 800 λlριilv δonοvιbvrοl γlo
τnv εnε€εργoo[ο του (κλωαιικo, υφο-

ιrrlκο, βοφεrοτlκo) κoι δlοvεμovlor αrlq

olκoγεvειεq που εργoCoιrrοr γl' oυτο).

Eκτoq οno ουτo υnορxoυv ιιor υδρoμυ-

λol, ol υδρonρiovεq, τo onoομoτρlβεio

κοl το υδρoκonovo (μποτovlο)l' Αδι_

ol λoγoυ, εxoιrrοq ευρωπoiκο μnxοvn-

μoτο, ε[vοt ol υδρoμυλοt: 1) τnq ετol_

ρεiοq Λoγγoυ, Kυρτon κol Toυρnολn,

πoυ εivοt κοl o μεγoλυτερoq οn'oλoυq,

λεlτoυ ργιilvιoq με lδlo[τερo κοτoρρo-

xτn δ0voμnq 100 [ππωv, οnοoxoλε[ 1 5

εργοτεq κol κoτεργοeετοl olτορl oΕi-

οq 10_15.000 λrριilv, 2) τωv oδελφιilv

Δnμnτρioυ κoι Δlομovτn Mπiλn κol 3)

τoυ Avoαl. Mniλn.

Απo το υδρoπρiovo nου κοτεργoCo_

vlοl πoιπoq εiδoυq Ε0λoεio κol noρο-

γoυv oοviδεg κol λolno εiδn olκoδo_

μΛorpnq 0λnq εivοl o τωv οδελφωv K.

Toiτon κοl ουτoq τoυ t. Λoγγoυ. Επionq

πρiπεl vo μvnμovευτεi κo υπo μελεrην
κaτao κε υηq ηλεκτ ρo κ[νητoq π ρ 

(ων Ka-

ν ε}λη και τ o ε ργo oταo ιoν τaν [νη q ε ιq τo

ειq aπooτaoιν μιαq ιiρaq BΔ.τηq Ναoυ-

σηζ ρω μawιΚtilτατoν Π ερ ιoιo ρ ι, ooτιq

μελλει να διoνofη νioυq oρtowaq ειq

την βιoμηxαν[aq τoυ Kρατoυqι.

Στο τεooερo onooμ oτρ l βεiο, Xοτζnvιil_

το, Xρrαriδoυ, Ν. Πλoτooυκο κοι Ε. Nt-

κoλooυ xρnolμoπoIεiτοl ooυoοpl οΕi-

οq 2.000 λlριbv. Kol εnlonμοivεt, τε-

λεlιilvovrοq τo κεφoλolo τnq βloμnxo-
v[οq, o Στoυγlovvdκnq ιιΕνγενει υπ6

β ιo μηxaν ικην επo ι! ιν η Ν αo υ oα ε[ναι η
π ριilτη oxεδoν πoλιq τηq Τoυ ρ κhq και η
τ ρoφoq τo υ β ιo μη xαν ικo 0 πν ε0 μaτoq,
oπερ εκταυηq ε€επoρε0θη και ειq riλ_

λαq ηq Mακεδoνbq πoλειq κaι δη κaι

ειq Biρoιaν και ειq'Εδεooαν, ητιq υπo

βιoμηxανικηv ετοιltιν txει πoλ0 ευρ0_

τερoν μελλoν και εντoq oλ[γoυ μελλει
[oωq νa υπερβaλη τηv Νaoυoαν, διoτι

ε[νaι πεπρoικιoμενη υπo τηq φ0oεωq
δ αιtl λεoτ ε ρ oν δ ια πλε ιoν ων υ δ ατ ων και

μεγaλ0τερων και oπoυδαιoTερωv Κa_

ταρ ρακτtilν, ητo ι πλε[oνoq εκμετaλλευ -

o[μoυ κινητη ρbυ δ υναμεωφ.

Δ. KolNoΤlKH ΠEPloYΣιA
Συvoι.piΖowoq, με βdon τo οvωτερω,

nοροτnρoυμε oτι ol τρεtq nλoυτoπο-

ρoγωγl κoi noρογoντεq βρioκoιrιο l oυ-

voλlκo αrο x€ρrο ομoγεvιilv noυ oΠoΤε-

λoΟv oυμnoγn, κol εvlοiο φυλετlκo κοt

πορο πoλυ ευnoρn Koιvoτnτo, ζnλευ-

To υ φ αvτoυ ρy εio ιXατζnλnζιiρ oυ ιι (κατoπιυ κΕPΙAl)
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τi οvdμεoο α-lq ολλεq Kοιvοτnτεq τnq

Mοκεδoviοq. H nεριoυoiο εΙvοl noλυ

onμovτlκn κοl οπoτελεiτοι οno 1)Mn-

τροnoλlτlκo οiκnμο με KnΠoρlo οεiOq

600 λrρων, 2) ΑρρεvογωγεΙο noυ πε-

ριλopβοvεl δυo τμnμοτο (δυoτυxιiq,

oxολlο(εl o σUγγρΟφεoq, τελεiωq οκο_

τολλnλο γlο τo oκοno noυ nροορiCo_

vτoI) με τn γυρω nεριοxil οδiοq 1.300

λrρων, 3) Πορθεvογωγεiο oΕiοq 500 λt-

ριilv, a) Νnπιoγωγεio (νεoκτroτο, εEoi-

ρετo) oΕioq 4OO λlριilν, 5) Tεooερεtq

μεγoλεq εvoρloκεq εκκλnoiεq, μlο μl-

κρoτερn εEοxικΛ κοl δ0o nορεκκλnolο

με Tιq Περloxεq κoι το λolno κτnμoτο

oυvoλlκΛq οΕioq 21.100 λrριiv. Ακo_

λoυθεi n nεριγροφn τoυq.

1. lΕPoΣ NAoΣ ΤHΣ MEΤAMoPΦΩ-

ΣΕΩΣ (MHTPOΠoΛlTIK0Σ)

Bρioκετοl oτnv iδtο nερloxn με τo

Πορθεvoγωγε[o, τo νεoκτloτo Νnnlo_

γωγεio κot τn Mnτρonoλn' H oEio τoυ

olκoδομnμοτoq (με το lερο oκευn κοl

το οντlκεΙμεvo) οvερxετol oτlq 1.500

λiρεq. Περloυoiο του εivοι το κελιο

τnq nερloxnq, ΤO ΠρoσKUVnτορlo τnq

Αγ. Τρroδοq αιnν Αροntτoo, Τo VεKρo-

τοφεiο (τεooορων αrρεμμοτωv) με τo

vοiδρro τnq EυογγελiσΓρ1Οq loυ poλ q

oλoκλnριiθnκε, με xoρnγΙο τoυ [ Kυρ_

Τσn, σΤn μνni.ln τnq oυeOγου του. Εni-

σnq ToU oνnκουv ο λοφoq του Αγioυ
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Θεολογου με TO ΠρoσKuvnτορlo oτnv

κoρυφn ΤoU, To δooοq τnq Mετομορ-

φιiloεωq pε ΠρoσKUVnτoρlo, κοτοoτn-

μO σΤn Θεooολo/νiκn κ.ο. Η oυvoλl_

κΛ oΕio τnq nερloυoiοq τoυ vοoΟ εiνοl

4.91O λiρεq κοl n ετnotο πρoooδoq οno

τo nογκορt κol τo εvoiκlο 250 λiρεq.

2. lEPOΣ NAoΣ THΣ KolMHΣΕΩΣ

THΣ ΘEoToKoY (ΠANAΓIAΣ)

Eivol ο pεγολυτερoq κοt πλoυolοτεροq

vοoq noυ pπoρεΙ vo κooμioεt εnoξlο

μεγολo0noλn. Η orκoδoμn με τo rερo

oκευn οvερxεTοl σΤιq 2.50Ο λiρεq. Στnv

nερloυoiο τoυ νοoυ οvnκουv n nερtoxn

ΤoU με το κελtο, To ΠρOσKUVnΤoρto τnq

Αγiοq ΠοροoκευΛq με τnv ωροloτοτn

nλoτεio Tnq Kοι το κελlο Tnq, Το Πρo-

oκυvnτορto τoυ Προφriτn HλΙο κοl των

Τοδrορxιiν, Tο VεKροToφεiο τoυ Aγioυ

Αθοvοo[oυ με ΠρoσKυVnΤoρlo (τo μloο

oνΛκεl αιον Αγlo tV!nvο) κ.o. H nερloυ-

oio τoυ vοoυ οvερxετοl σΤlq 6.350 λi_

ρεq ενω 6λεq ol ετΛolεq nρoοoδol εi-

νοl 4Ο0 λ[ρεq.

3. lEPoΣ NAoΣ ToY AΓloY MHNA

O vοoq βρioκετοr σTnV OρlσΤoKροτlκο-

τερn oυvοlκiο. Η οEiο τoυ olκoδoμn-

μοτoq εiνοl 1.500 λΙρεq. Στnν nερloυ_

o[ο του ονnκoυv κελιο, φορμοκεiο, ερ_

γοαιnρlo οtκοπεδo κο ογροq. Οl ετn-

olεq εlonροΕεtq εivοl 27Ο λiρεq εvιil n

oυvoλtκn nερlουoiο τoυ ονερxετοl oτo

nooo τωv 4.1 1 5 λrριilv.

4. lΕPoΣ NAoΣ ToY AΓloY ΓEΩPΓloY

O δεΟτερoq oε μεγεΘοq μετo τnv Πο-

vογiο εxεt ο€iο με Tο lερo oκευn κοt

τo κωδωvooτοolο 2.000 λiρεq. Στnv

nερtουoiο τoυ οvnκoυv τo περIE του

vοoυ κελlο, κnnoq κοι ογρoq. Η nε-

ρtoυoiο τoυ oυνολlκο εivοr 3.63Ο λl_

ρεq, n δε ετΛoto nρoooδoq 285-30Ο

λiρεq. 0 Στουγlονvοκnq oxολto(εl τo

Λθn κοl εΘlμο τωv xωρlωv τnq nεδlο-

δoq, κοτo το πoνnγυρl oτn γtορτn τoυ

Αγioυ, onoυ xoρευουν MοκεδovIκo0q

oυρτo0q nλnθοq κooμoυ. Koτο τn δr_

oρκεlο τωv xοριilν γivovτot ορροβιbvεq

(οφo0 n oυvοvτnon μετοΕ0 τωv vεωv

αrο xωριo onογoρευετοl oυαιnρο), με

οvτολλογιi των κοθιερωμ€νωv γlο τnv

nερloτoon διbρων.

5. lEPoΣ NAOΣ THΣ κΠANAΓIΩ-

ΠoYΛAΣυ (ZΩoΔoXOY ΠHΓHΣ)

Bρioκετοl oε εΕoxlκn Θεon oπoτελιi-

VToq με τo γυρω κελlο €νο εiδoq μο-

vοoτn ρioυ oδlοq '1 .50Ο λlριilν. Στnv nε_

ρloυoio τoυ ονnκουv ογρoi κοl κnnοq

οΕiοq 50 λlρων.

Συνοιpieoντοq o Στoυγlοwοκnq εnι-

onμοivεt nωq n εκκλnoloαrlκΛ περl_

ουoΙο τnq ελλnνlκoτοτnq κωμonoλnq

τnq Nοoυoοq ονθρxετοl oε21-22-000
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λiρεq 0θωμοVιKεq, n δε ετnolο πρo-

σoδoq σε 1 2B0 λiρεq. Τo nooο, τοvi_

(εl, εivol lδloiτερο onμοvτlκο γlο vο

εΠlTελεσTε[ oπoυδοiο κοlνoτlκn ερ_

γοoiο κοl vo ενtoxυθεi σoβΟρCI n εK_

nοiδευon, ΠoU UσTερεi, σTO σΧoλε]ο

τnq (κnοlδευτΛρlου). Kο oυτo γtοτΙ, οv

Kol εUnμερεi olκovoplκο n κωμonoλn

γlΟ ΤOUq noροnονω λoγουq ΠoU OVο-

nτυxθnκοv, υαιερε[ oε εniπεδo μoρ_

φωσnq κοl δtοvonτlκnq οvοnτυΕnq oε

oxεon με ολλεq κωμοnoλεlq οντiαlοl-

xoυ nλnθυoμ oυ. αTαiτηq τηq ελλεQlε_

ωq aποτiλεoμα ε[νaι η απo τινoq επελ_

θο0oα διa[ρεoιq μετο€0 των κaτokων,

ητιq ρiζLαoaηδη βαθυταταq ρ(aq, επη-

ν εγ κεν εoxατ ω q o φ o δ ρ οτ ατoν aνTαΥω'

ν ιo μον και τ ρ ικ υ μιω δ εoτ ε ρ oν κo ιν oτ ικoν

oολον ooτιqπαρολ0oαq επi μηναq aπα-

νTa' Toν κoινoτικον μηxaν ιoμoν tρ ρ ιtll ε

ετη ολο κλη ρα oπ b ω την Kο ιv oτητa απo

πo)λεq επo ιll ε ιq, κaτ εδ ιiφ θ ε ιρ ε και εΕη -

x ρ ε [ω oε το υ q x αρ ακτη ρ αq και αν υ πoλο -

γιoτoν υλικην κaι ηθικην eημ[αν επηνε_

ΥKε Ka'ι θα επιφερη Κaι ειζ To ε€ηq πρoq

μεγiοην θλQLην των oρθoφρoνoυντων

και xρηoτων πoλιτιbν κaι παoηq Ε}λη_

νικηq ιllυxηq, εaν δεν oπεioωoιν oι δι-

xooτατo0ντεq πoλ[ται, θετoντεq ειq λη-

θην τo παρελθoν, να oυνδιaλλαγιiloι και

πρoβrλoιν απo κoινο0 ειq εργaγεννα[α

και κoινωφελη, μελλoντa να ε€ολε[ι]lω_

σι Toν TΓρoσΥενoμενον αυτoξ ζLογoνll.

Kοl κoτoλnγει nρoτεivovτοq τρonουg

νο δεnεροαrεi n οvτlnολoτnTO KOl Vο

εnlκροτnoεl n μετοΕΟ τουq εlρnνευon

κοl oυvεργοoio:

- Νο οvoγvωρloθoυv κοl vo εκτtpnθοΟv

or δροoε q KO ol ενεργεlεq τωv nλoυ_

oiων αιn δlοxεΙρton τωv κolvoτlκιilv κοl

εκκλnolοoτl κωv.

- Nο υnoτοooovrοt oλοl σTOUq KolVOΤl-

κoυq κοvονloμουq μετn oυμμετoxn τoυ

λοου αln δloΙκnon KOl TnV UΠoXρεωT|_

κri εloφoρο oλων αrn oυιτnρnon τωv

εκnοlδευτl κωv lδρυ μ oτωv.

YnοαιnρiCεl, o oυγγροφεοq, Πωq TnV

οvoγκn Tnq σUVερYοσiοq εnlβολλoυv,

nεροv τωv εθvlκων οvογκων κol ot noλ-

λ€q κorvoτlκεq ελλεiQεlq, onωq vεο εκ-

nοlδευτΛρro, δtδοκτlκo nρoοωnlκδ, nθl_

κn κοl nvευμοτlκn δlδooκoλiο. Λ0oεlq

μπoρo0vνο δoθoυv μετnν οΟΕnon τnq

εnlxoρnγnonq τωv εκκλnolι.δV ΠρOq TO

oxoλεiο (oρκοΟv ol πoρol Τouq γΙ0 TnV

κολυ ιp n τωv ονογκωv τωv oxoλεiων) κο t

τnq εnεκτoonq τoυ φoρoλoγlκου oυ_

αιnμοτοq τωv nρoi'oιπων. Αυτο θο εivοl,

κοτολiγεl, n κλαμπ ροτiρa Κa]' σωTη ρ ιω _

δεoτε ρa επιτuxιαl. Στl q n ο ρο ποvω ονο _

γKεq KOl oε ολλεq oνoλoγεq, oυolοαltκn

θο εivot κοl n βonθεlo τnq ευnoρnq Kol_

voτnτoq nου δlοθετεl το οvολoγo pεοο

(υλlκο κοl oxl μovο) κκaιε[ναιλυπηρ6_

τaτoν oτι δεν εγεινε δεoντωq μεxριτo0_
δε η εκμετilλευoιq ουτιilνll.

Στο αrolxεio τnq κοlνωφελoυq δροonq

KO Tnq πρooδoυ τnq Kolvoτnτοq KO-

τοτοooεt o Στoυγtοvνοκnq τnν εΟno_

ρn κΦιλoπτωxoAδελφoτηταl, noυ βo-
nθο οnoρουq κοl oxoλεiο, τov vεορo,

οκoμn, αΛαIκoΣ0νδεσμω Κol TnV (Φι-

λoπ ρ o o δo των Kυ ρ ιrilν Aδ ελφ οτηταll.

Kor κλεivεl τnv ονοφoρo του oτn Nο_

ouσo ToU 1910 ο Ε. Στoυγlονvοκnq

με τlq nρoτοοειq_ευxεq γtο τnv πρo_

oδo τnq Kοlvoτnτοq: ιιΠaντα εν γε-
vει Ta σToιXεIα oυντονoυ Κaι παTρt'-

ωτικηq εργαo[αq xρηοιμoπoιο1 μενα
ουx[προq iδιa κερδη και ιδbυq oκο-

τουq, ο)λα TΤρoq To γενικoν Tηζ φi_

ληq Πατρ(δοq oυμφiρoν δiνaνται να

πρoαγαγωoι θαυμοohq την Kοινοτη_

τα. MετaToν KαTεUνaσμoν των υTTερε-

€η μμεν ων ταθ tΙlν επ ιβ αλλεται εT ιTa_

κτικωq η oργaνωoιq κaι xρηotμoπo(η_

oιq των eωτικtbν του τoπoυ τoυτoυ δυ-

νομεων. Aλλα πρoq το0τo απaιτε[ται

εν o ρΥaνωT ιΚoν τνεi μα, μ(α π ρ οoωπ ι-

κοτηq ooβορα, ητιq, oυγκεντρo0oα εν

εαυτη θ ελη o ιν αδ αμαντ [νην, μo ρ φ ω oιv

ευρε[αν, κρbιν oτεγονην και δη και α€[_

ωμa Κaι θiοιv κoινωνικην υπερτατην και

ixoυ oα ενa η δ υ o oυ μβo υ λoυ q ειλικρ ι_

vε/q κοι ικανolq κaθ' oλα ειq TO ανoρθω_

τικον και δημιoυ ργικoν εργoν, θa δυνη_

θη να αγαγη την Κοινoτητa ειζ TΓεριω-

πην πρrilτηq υπo παoaν tποιllιν πολε-

ωq εν Maκεδoyiαl. N
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H NAOYΣATHΓ{ EΠoΧH
TΗΣ NΙEΛEYΘEPΩΣHΣ

H KΑTΑΣTΑΣH ΣTΗ ΓEΩPΓIA, ΤΗΝ KΤHNOΤPQΦ|Α KΑl TΑ ΔΑΣΗ

Γρdφει o Aλ!ξαυδρog oικoνoμoυ, Aρrιτiκτων-Πoλεoδ6μo9

κMετα οιδnρoδρομιK6υ ταξiδιoυ δυo και nμισεiαζ ωρd)υ απ6 τn9 Θεοoαλoνiκng πρoS Β. και κατd

τnυ διει)8υυσιy ΘεσσαλoνiκnE-Moυaστnρioυ αφιKυεiταIT1ζ ειζ τoυ oιδnροδρoμικ6ν σταrμ61) Nαo{-

ong (τoυρκ. '4yyooτo1), εKεi1ευ δε δι' αμαξng μετd αυωφερi πoρεiαυ πρoζ Δ. 1εtl/2 ωραE ειg τnν

aμcbυυμoυ π6λιυ. o oιδnρoδρoμικog o'ιjτog oταlμ69 εξυπnρετεi κnι ολ6κλnρoυ τnν πεμφ{ρειαυ'

iτιE απoτελεiιαι εκ 400.000 περiπου βαoιλικων oτρεμμdτωυ καλλιερynoiμωυ πεδιυωυ yαιcΙlυ κιlι

εξ 700.000 βαoιλικrbν oτρεμμdτωy δαοωδcbν λοφων κοι βoυυcilυ. H περιφ{ρεια αιjτn Κaι εy τω συ-

υ6λω τng ε[υ'αι επion; yραφικωτdτlι, ιδiα oμωg πρog τo ΒΔ. τμnμα αυτig, tυfrα εκτεilloυταlΚtΙTα-

πρdoιυα και ζωnρoτατα δdon, oiα oπcιυiωg oυναντα τιg ευ τn παλαια ΕλΜδι...r.
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ΙVlε τlq λεδεlq ουτεq Εεκrvο n εlοlρετl-
κο ενδloφ€ρουoο εργοoiο τoυ Πovo-

γlιilτn Α. Δεκ6ζoυ, Δlευθυvτoυ τoυ

Γεωργlκου Στοθpου Αττlκnq κοl Bolω-

τiοq, E. X. TμnμοτορXοU Tnq ΓεωργΙ-

oq nορο τn Γεvtκn ΔlolκΛoεl τnq Ι\4ο_

κεδovlοg με τov γεvlκo τiτλo uH ΝA-
oYΣA ΤHΣ MAKEΔoNlAΣ_ 0lK0-
NoMoΛoΓlKH MEΛETΗ THΣ ΓΕ-
ΩPΓlAΣ, KTHNoΤPoΦ|AΣ KΑl ΔA-
ΣΩΝ ΤHΣ ΠEP|ΦEPE|AΣ ΤAYΤHΣυ, n

οnoiο εκδoθnκε τo 1 9 1 3, ιεv Αθnvοlq,

εK ToU τυnογρoφε[οU TωV KOTοσTn_

μoτωv Mlx. Ν/οvτeοβελοκnυ.'Εxoυμε

oτn δldθεon μοq εvο onοvlo οvτiγροφo

τnq εκδoonq oυτnq κοl με ΤnV εUKοl_

ρio τnq oυμnλnρωonq 100 xροvωv ono

τnv ΑnελευΘερωσn Tnq Nοoυooq Θεω_

ρnoομε υπoxρεωon νο τo nορoυbtο_

σoUμε, foτω nερlλnlτlκο, αoυq οvο-

γvιi:oτεq τoυ nερloδlκου μοq ετol οiαιε

νο μnoρεi vo γivεl ευκoλo n oυγκρlon

τoυ τoτε με τo τωρο κοl vο oυvεlδn-

τonotnooυμε τov μοκρυ κοt δυoκoλo

δρομo noυ δlοβnκοv ol κoτolκot ου_

τnq τnq n6λnq κol nερtοxnq σTO Πρo_

nγoυμεvο 100 xρovlο..

0nωq nρoκυnτεl ono το nερlεxoμενο

τnq pελiτnq ουτnq, nροκεlΤOl γlo ερ-

γοoiο noυ nορογγ€λΘnκε οno τnv κε_

vτρrκn δloiκnσn ToU ΕλλnvrκoΟ κρo_

τoUq To oπoΙo poλlq nρooφοτο εixε

επεκτοθεΙ oτlq αNεεq Xιilρεqυ μ.lετο το

vlκnφορο οnoτελεoμοτο τωv βολκο-
vlκων noλεpωv τoυ 1912, oτo nλοi_

σlo Τnq κοτογροφnq τoυ υnορxoντoq

οlκoνoplκoι1 δυνoμlκoυ ΤωV Περlo_

xιilv ουτι.δv noυ εvτοxθnκοv oτtq δo_

pεq τoυ Kροτουq, pε nρoφοvn oκo-

nο τnv nρooορμoγfι τnq φορoλoγΙοq
oτο vεο δεδopεvο, ολλο κοl τnq xορο_

δnq τnq μελλοvτlκnq αιροτnγlκnq γtο

τnv ποροnερο noρε[ο ToUq σTO vεο θε_

oμlκo κοθεoτιiq' Στlg 65 oελiδεq τoυ

βlβλioυ, γρομμενου oε oπτοloτn κο-

θορευoυοο, nερlλομ βοvοvτοl oε δ€κο

(l0) κεφολοlο θεμοτο oxετtκο με τtq

oυvθnκεq εκμετoλλευonq ΤωV κτnμο_

TωV, OΙ TεXVIKεq κολλlεργεrοq τωv δlo_

φoρωv nρoi'ovτωv, n εγγεloq Πορογω_

γn κol οΕio ονο nερloxn, n KTnVoTρO_

φiο κοl το δοon, εvω αlo τtλoq υπορ-

xεl n οnoτiμnσn Ylο To γεωργικo μελ-

λov τnq nερrφερεlοq.

1. Γεωργlκοi, γεωλoγlκο[, εδoφlκοi

κol κλιμoτtκοi oυvθ6κol.

κ. .Γενικrilq ομωq ειπε[ν, η μεν περιοxη

τηq πολεωq Ναουoηq περιλαμβονει

εδαφη μετρ(αq ευφoρ[αq, o[α πλεbτa

ixoμεν εν ΕΜaδι, ατινa ομωq κοθ[oτα-

νται ευφoρrilτερα των ημετερων λογω

τηq αφθον[αqτoυ 0δατoq καιTηζ σXεTr

κrλq με[Coνoq υγραobq τηq ατμooφa[-

ρaq κaτατo θεροq. Τα εδαφη Tων TΤε_

διaδων ε[νaι ευφoρrilτερα μεν τηq Να_

o0oηq, oυx[ ομωq και απoλlτωq ευφo-

ρ rbτατα... ll; on μ εl ι.ilνει o μ ελετnτn q αιο

nρωτο κεφdλOlO Tnq εργοoioq τoυ. Στn

oυvεxεlο, οφoυ nερlγροQεr τlq nnγεq

κol το κυρtoτερo noτομlo, εκτlμο τnv

nορoxi τnq Αροnloοq, onωq κoτογρο-

φεl TnV ovoμοoiο τoυ κυρloτερou Πo_

τoμου, κot onμεlωvεl oτt το νερο τnq

XρnσlμoΠoloυvτοl ωq κlνnτnρlοq δυ_

voμ.rn oκτω μεγολων εργoαrοoiωv κοι

40-5Ο μ l κριilv μ υλωv, onoομοτρl βεiωv

κοl υδρoτριβωv κοθιiq κοlγlο τnν ορ_

δευon τωv γοlωv. YnoλoγiCεl oτl οl ορ_

δευoμεvol τo κoλoκοiρl ογρoi ovερxο_

vτοl μovo oε 400-500 τουρκlκο αrεμ_

μοτο (l ToUρK. oτρ.:1600τμ, n 40X40

μ) κοl εnlonμοivεl oτl ol YεωργoKTn_
pοτiεq τnq Νοoυoοq ποροπovoυvτοl

οτt τo nooοv των γοlων nου ορδευο_

vτοl εiνοl δυoοvολoγo μlκρo oε ox€_

σn με TO vερο noυ υnορxεt κοl noυ δl_

κοlουvτοl, οnoδiδovτοq τnν κοτοκρd_

τnoΛ τoυ κοτo τo θερoq γlo τnv κivn-

σn TωV εργoαιooiωv, ολλo κol, onωq

ο iδloq δlοnloτιilvεt, oτnv κoκn δlευ-

θετnon τωv ουλoκωv κοl oτnv κoκΛ

ToUq KοTOσKευn oτo oυvολo του δl_

κτυου. Ποvτωq το θεμο ουτo οnoτε_

λεi, onωq onplεl ivεl, οφορμΛ γlΟ Πο-

ρonoνο κοl διxoγvωμiεg noυ εxoυv ι...

δυoτυxιilq βοθεωq εloxωρnoεt εlq Tοq

οxεoεtq των ολλωq τε φlλno0xωv Νο_

Oυoοiωvl. Λoγω τωv ορδευoεωv τnq

nεδlοδoq εΕnγεΙτοl κοl n μεγoλn δl-

οδoon τnq κολλlεργεrοq τoυ ορoβο-

oiτου, onoομoυ, κεxρoυ KO} σε ι]ερl_
κο μερn τnq oρΟCnq, τωv μnοαlovlωv
Kοl ΤωV λοxονlκιiv.

.ζ2. l1r
BΙ!{rrnΤο} Ι. Δεκλrο, λ?

λ'i!Φwpi'Φi l'αφγι*oi Σιcspoii 'ΑΦlηζ *ιi }toιιirλq, i. X' Ιμηpιliαoμ
:i; ΓeιΦ1isg rqlι τf, Γmxi &αt{oει τξ; λlαxεδotiιg.
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ιH Nιioυoα τnq

Mακεδoνiαφ, οι-
κoυoμoλοyικi με-
λtτn τng yεωρyLα;'
τnE κτnυoτρoφ[α'q
και δαocilν τnζ πε-

ριφερεiα9 αυτnq

τo εξrΙlφυλλo του

βιβλioυ του Πα-
υαyιcbτn Δεκd-
ζoυ, τoτε τμnμα_
ταρm Γεωρyiαq
oτn Γευικn Δ'ιοi-
κnon Mακεδουiαg
(Afriyα' 1913)

3ιβN"' x',. 1"8sM*anΓλΘtΝ:ξrtr
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To nριbτo κεφολοlo oλoκλnριilvετοι

με οvολυτικn nεριγροφn τoυ κλipo_

Toq ΠoU εnlκρoτεi, τωv βρoxrliν KO TωV

βλοβεριilv oνεpων Kοl TωV εn l πτιi:oεωv

ΤoUq σΤlq κολλlεργεlεq, εn lon μ ο ivovτοq

τουτοxρoνο τnν υγροoio ΠoU εΠ1KρO-

τεi τooo τov xεlμωvο ooo κοt τo κολο-

κοiρl, noυ oυvτελεi αlnν υnoρΕn (ωn_

ρoτοτnq φυτlκΛq βλοoτnonq, ολλο κot

αnν οvοnτυξn (t(οviωv noυ κοτοnvΙ_

γoUV To nμερo τρlφυλλt noυ κολλlερ_

γεiτο oε μεγdλn κλipοκο, εnlβoλλo-

ντοq 1_2 oκoλioμοτο τωv ομnελιilvων

nερtoooτερο ono τnv noλlο Eλλοδο.

2. H oυγκolvωvio κot οι oυvθfiκol τnq

εργοoiog κol εργοτιilv, τnq γεωργlκtig
πiαrεωq Kοl τnq εnoψελμοτtκ6g ovο-

nτιiEεωq ΤoU γεωργlKo0 nλnθυoμoιi.

0 γεωργrκoq nλnθυoμoq τnq Nοoυoοq

εiνοl oρκετο οvοnτυγμεvoq κol φiλερ_

γοq, ευφυnq KOl ΠρOVonτlKoq, oτοv ερ-

γοCετol γrο δlκo τoυ λoγορlοoμ6, on_

μεlωvεl o μελετnτnq' 0 nμερoμ[oθloq

opωq εργοτnq, onωq oμoλoγουν ot nε_

ρroooτερoι κτnμοτiεq, ελοxloτο εργo-
(ετol (6 ιiρεq το xεlμιbvο κor B-9 ωρεq

τo κολoκοiρl), ολλo κοl το nμερομioθlο

του εivοl loλυ μ rκρo, 1,20- 1,5Ο δρx. το

xεlμι-bvο κaι 2_2,50 δρx τo κoλοκoiρi,

με 15Ο δρομlo κροoi κotτρoφn xωρiq

ι!ωμi (οΕioq 20-30 λεnτωv).

0 εvτonloq εργοτrκοq nλnθυopoq noυ

οnoτελε[τοl κοτο το g/l 0 οnο'Ελλnvεq

κοl κοτο τo 1/1Ο οno Tουρκoυq δεν εi-

vοl εnορκnq γlo Tn γεωργiο κol τn βl_

opnxoνiο τnq Νοoυoοq κοl γl'oυτο,
τtq εποxεq πoυ οnοlτoΟντol εnεiγoυ_

oεq γεωργlκεq εργooiοq, oυμ nλnριi_

vετο οnο τουρκoυq εργοτεq (κovld-

ρnδεq) noυ nρoερxοvτοt οπo τοv κο_

μΠo Kοl ol onoiοl πλnριilvovτοl 20_40

λεnτο λrγ6τερo ono τoυq εvτonloυq.

0 λoγoq τnq ελλεlQnq γεωργlκοlv ερ-

γοτιilv οφεΙλεTO1 σTnV pετovοoτευon

του πλnθυoμoi oτnν Αpερrκri Kο] TnV

Αiγυlτo, nοι oρxloε εδω κοr δεκο nε_

ρinου xροviο κοθωq κοt αιnv nρoτ[-

μnσn Tnq εργοoΙοq αιο εργoαιοolο.

0l γυvοΙκεq oυμμετεxουν pοvο αιov

τρυγo τωv οpnελlωv, ενω αloν ιπολol_

no xρovo nορομενουν αro oniτt τουq

n εργοeοvτοl oτο εργoαιοolο τnq nο_
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λnq. Ποvτωq o oυγγροφεοq τnq μελ€_

τnq εvτon[eεl το βοθυτερο οiτIο τωv

μετονοoτευoεωv nρωτlαlωg oτnv οnο

δεκοετΙοq εnlβλnΘεioο OVoγKοσTl_

κn oτροτoλoγiο των xρloτlοvιilν, μετo

αιnv ελλεlι!n οoφολεlοq κoτο τo nρo-

nγoυμεvο κοθεoτιi:q, αιο μrκρo oxετlκο

npερoμioθlο noυ nρooφερOUV TΟ ερ-

γooτoolο Kοl ol KTnμOTiεq κοl τελoq n

τοon τoυ ελλnνlκoυ γεωργlκoιj oτol_

xεiου vo nρoτlpο τlq ooτlκεq εργοoi_

εq onο τlq ογρoτlκεq. Αvτiθετο o ToUρ_

κlκoq γεωργlκoq nλnθυoμoq εlvoι nlo

εργοτlκoq, nορoτl oxt κol τooo ευφυ_

Λq, κοl δεv μετονοoτευεl. Σnμεlιivε-

τοl δε oτl o γεωργlκoq lλoυτοq τnq

Γευικi απoι|ln τnq π6λng τng NαουoαE τo 1913', λiyo μετα τnυ απελευ0!ρωon

Nooυoοq KΟ| TωV κoντlνωv Τnq XωρlωV

τnq nεδloδοq εiνοl τooo οφθονoq κοl

lκοvonolnτlκοq γlo ΤoV εργοτlκo κoλ_

λlεργnτn, ιiloτε θο nτοv oδlκοloλoγn_

τn onοloδinoτε μετovοoτευon, λoγω

ovεnορκεlοq n οφoρiοq τoυ εδοφoυq.

Αλλo n ελλεlι|n οlοoδnnοτε κυβερvn-

τLκiq nρovοloq, n κοκΛ δlοvoμn Kο1 εK-

pετολλευon τωv τolφλtκlιδv, n βio τoυ

οφfvτn κοl n βορrο κοl οδεΕlο φoρo-
λoγiο τoυ τουρκlκου κροτουq εμn6δl_

ζοv κοθε κoλn nρoθεon του γεωργoυ
VO pnV εκnοτρlαιεi.

Το iδrο οvολoγlκο ο[τlο oυvετελεοοv

ιilαlε κοl αrο xωρlο του κομlου vο

nορoμεvεl nλnθυoμoq noυ μlλο oτnν

nλεroι! nφiο ToU TO oλoβoμοκεδovl κo

lδiωμο, ολλο κοτο τnv οvτiλnQn τoυ

oυγγροφεο ο nλnθυoμoq oυτοq υoτε_

ρεΙ noλυ onο τnv nρoοδo τωv xωρtιiv

noυ βρioκovTοl σTO υι|ωμοτο novω

οnο τn Νοoυoo (Αρκoυδoxωρl, Τooρ_

voβo (Φυτlο)) κοl εργοCετοl με νωxε_

λεlο, εκτlμωvτοq oτl n εni nλεον ερ-

γοoiο θο onεβοlvε οnoκλεlαιlκο nροq

oφελοq τnq Πoλlτεiοq KOl ΤoU γοloκτΛ_
τoυ. Ποvτωq, οnωq εnlonμοiνετoι, εκεΙ

(ngυ α..' αφ lετaι ελευ θ ε ρ h ενεργε(αq

ειζ Toν κoΜηγον, εκε[ οι κoΜηΥoι των

τo ιφλικ[ων φa[νoνται κατα πoλ0 εργa_

τ ικtbτ ε ρ ο ι και επαυ €αν o υ oι την κaλλι-

εργoυμtνην εKTaσιν Tων αYρkν κaι τoν

αριθμoν των κτηνtΙlνι'

0r oυvθnκεq CωΛq τωv xωρlκων δεv εi-

vοl κoθoλoυ κολεq. H δlοτρoφn τoυq

αιnρi(ετol oτo ι!ωpi οno κολoμnoκο_

λευρο, το oπΙτtο τουq δε δεv δtοΘετουν

Ε0λlvo nοτωμο, κol κοtμoυιποl κοτογllq,

nοvω oε ι!oθlvο xολlo (!). 0l ελιiδεlq πυ_

ρετoi θερlCουν nρογμoτlκο ToV OγρoTl-

κo πλnΘυoμo λογω τnq υnορδnq ελω_

δωv εδοφιilν, εvω αιn Νdουoο το nρογ_

μoτο εivol κολ0τερο, γloτi δεv σXnμO_

τiζοvτοl ελn λ6γω τnq κλionq τoυ εδο_

φoυq, ολλο κοl γlοτi ol κοτo κor τρε-

φoντοt κολυτερο. N/ε μερlμvο τnq Eλ_



λnvlκfιq Δloiκnonq, ομεoωq μετο τnv

κοτoλnι!n ουτωv τωv nερlοxιilv, δloδo-

θnκε n xρrion τnq κlvlvng, οl δε εlδlκoi

tοτρoi ιloυ nερlερxovτοl αrο δlοφoρo

μερn οvελοβοv τn φρoιrιiδο VO εVnμε_

ρωoουν τov nλnθυoμο γlO TnV nρολnQn

κοl Θεροnεiο τoυ κελιilδoυq μιaoμοτοqll'

Σε oτl οφoρο oτn γεωργlκιi nioτn, n

Γεωργlκn TροnεCο τoυ Kροτoυq εδr_

δε δοvεrο, δυoκολoτερο γ ο τoυq'Ελ_

λnvεq, με εγγυnon οκivnτn nερloυoiο,

με εnlτoκtο 60/ο γlο δεκο xροvlο, εvω

ευκoλoτερο xoρnγoυoοv ο iδlωτεq pε

εnlτοκlo 15-200lo, xωρΙq, n oυvnθεoτε_

ρo, με εYγUnΤn. Ποvτωq ιι...!xoυoιν ερ-

ρ ιCrΙl oει εν τη o υ ν ε ιδη σ ε ι To U Ν αo υ oα[-

H oυυoικiα nMnοιiυιο, με rιlν nολlα 7'iφι'ρο

oU ΚUριωζ a'σToU TaσTερμaTaTηζ σU-

νεργατικηq ενεργε(αq, τα oπoh θελoυ-

oι απoβη πολ0τιμα ειq τo μεΜoν, προ-

κειμiνου περ[ ειoaγωγηζ Tων ΥεωρΥι-
κtΔν o υ ν εται ρ ιo μtbν. 0 0τo ι θ ελo υ o ι κα-

ταoτη ευεργετικtbτaτoι υπερ τηq εγ_

γε(ου παραγωγηq' ωζ νυν απoδ[δoυ_

oιν εν Ναoυoη θαυμαoια aποτελεoμα-

ταεντη λ[αν ανεπτυγμενη oxετικιilq βt
oμηxαν[aν αυτηφ.

Αvολoγo φlλοoυvετolρlαllκo nvευvo

noρoτnρεi o μελετnτnq κοl αιο ελλn-

νoφωvο ορεlvo xωρld τnq nερtφερεlοq,

oε οvτiθεon με το xωρlo τnq nεδloδοq,

onoυ οvτογωvi(ovτοl νο εni κροτnooυν

δlοφoρεq εθvtκοτnτεq. H δloμoρφωon

ουτωv τωv αlolxεiωv oυvεργοτloμoΟ

oφεiλετol αrnv ι1nορΕn εni τoυρκo_

κροτiοq τoυ ιιΛolκo0 Συvδεoμουl, noυ

εixε oκono TnV Πρoογωγn τωv τontκιiv

oυμφεροντωv Kol Tnq γεωργiοq, κoΘωq

Kοl σTnV nρooφοτn oυαloon τnq ιrΓε-

ωργικηq Ενωoεωq Ναουoηql, noυ εκτoq

οno τnν nροιiθnon εργωv υπερ Τnq Yε-
ωργiοq KΟl KTnVoTρoφiοq nερlλομβονεl

Kοl TnV ολλnλ€γγυo ευθυνn τωv μελωv
ToU, pε nορoxΔ βonθεtοq κοl εγγυnoε-

ωV γ O Τn oυvοιpn δονεΙωv, n οκoμn κοl

τnq οnonλnρωpnq του oε περinτωon

oδυvομiοq τoι δοvε ολnlτn l

ι Γεν ικιilq δ' ε ιπ ε [ν εν τη πoλει τη q Ν αo 0 _

oηq ο'τε απoκλειoτικιbq aoτικoq, οoτιq

και ελαxιoτοq, ωq Κaι oγεωργικοq πλη_

θυoμοq ευρbκονται εν μεγολη oxετι_

κrilq ευημερ[α, η δε aπo τινων δεκαδων

ετrilν εκμετολλευoιq τηq δυναμεωq των

υ δaτων δ ιο τη q ιδ ρ 0 oεωq β ιo μηxαν ικtilν

κaτ aoτη ματ ων και η επ αν o δ o q π λο υ τ ι-

oαντων μεταvaoτιilν ε€ Aιγ 0πτo υ, κατi_

σTησε Tην πολιν οικoνoμικrΔq ευημε-

ρoloaν, τoν δε δημιουργικoν Κaι φι_

λoπρooδoν πληθυoμoν τηq, κα[τoι τα

μtγ ιoτ α π ε ρ ιo ρ ιCο μεν oν ε ιq T aq εTT ιΧε l_

ρηoειq ToU εΚ Tηζ τiωq κακoδιoικηoε-

ωq, τα μολιoτα δραoτηριoν Kaι εTTιXει-

ρηματικoν, ο[ον bωq oυδε(q θ' aνεμε_

νεν αναμετρrΙlν ταq κρατo1oαq ολλοτε

πoλιτε ιακοq o υ νθη κaq''. ll'

Το κεφολοlo κλε[vεl με τnv oνoφoρο

αιlq εΕογωγεq των vοουooilκωv nρoi'o_

WωV ΠOU δεν nερlορ|CοVTΟV σΓlq ToUρ_

κlκεq ογορεq, ολλο εκτεΙνovιov μεxρl
τnν Αiγυnτο, Αμερtκn, ΣερβΙο κοl Ελλο-

δο, τnv onoio ono δεκoετΙεq τρoφoδo_

τoυoοv μετo xovδρo μολλlvο υφοoμο_

ΤΟ YlΟ Τlq εvδυμ.rοoiεq των xωρtκιiν (oo-

γlοκrο). ιΔlο τnq κοτοπlvτng οπελευθε-

ρωoειiq τωv ελευθερoq εvεργεiοq ελni_

Coυol δlκοiωq οl ΝοoυoοΙot, oτl το nρo-

loντο τωv εv γενεl θελoυol nορογεoΘοl

εν noλυ pεγολυτερο nοooτnτt Kοl KOΤO_

voλioκεοθοt εlq μοKρ νοq ογορog κοl ε q

τοq ογoροq τnq Ελλoδοq-.' (οiov λεnτο

vnμοτο, εκλεκτoΙ oivol, oογlοκlo, υφο_

opοτο xoκΛ, ερlο, τυροq κλn)r.

3. Al τεxvlκο[ γεωργlκoi Kοl Kτnvo-
τρoφlκoi oυvθriκοl.

0l oυvθnκεq των γεωργlκωV Kοl KTn-

νoτρoφlκωv τεxvlκιbv εivοl εvτελωq

nρωτογoνεq. Πουθεvο δεν oυvovτω_

VΤOl Το olδερεvlο ορoτρο oΟτε n oδo_

vτωτΛ oβορνο, κοθωq κοl ot θερloτtκεg

κοl oλωνlαrlκεq μnxοvεq. Tο οργωpοτo

ΠρΟγpοΤoΠo1oΟvτοl κοτο 950/ο με Hol_

oδε ο οροτρο noυ το oερνoυv βoδlο i
onοvloτερο βoυβολtο. Xρnol μonοlεΙτot
nλεκτn οτελεαιοτn oβορνο ΠoU KoVl-

ορτoπolεΙ οnλωq εnlφονεlοκο τo xιilμο,

ενιi o θερloμοq γiνετοt οnοκλεlαιlκο με
τo x€ρlο κοl μοvο γtο το xορτo κo το

τρlφυλλl xρnolμοnolεΙτol n κooo.

Τo ολωvloμo των otτn ρωv (oiτoυ, κρ θnq,

βρωμnq, κ€xρου, μnερvΙτCnq (μoxοq τnq

oυγγρrκnq)) γivετοl με noλυ οργo ρυθ_

μο κοr μολlαιο οτοv τo κροτoq ευδο_

κoυoε vο oρΙoεl τoυq λnαιρlκoυq δε_

κοτlαlεq γlΟ TnV φoρoλoγiο, με τn xρn_

on nοxlοq διjλlvnq nλοκοq nου εoερvοv

βoδlο, κοl n onoiο εixε αnv κοτω τnq

εnlφoνεlο κοφτερoυq λΙθoυq nυρlτioυ.

0 ορoβoolτoq Kοl To oουoομl ολωvi-

eοvτοl με xτυnnpοτο των ροβδωv, εvω

n λΙγn κonρlο των ζωωv ΧρnσlμoΠOl_

εiτοl κυρiωq γlO ΤoV οροβoorτo n κοl

oε ολλουq ογρουq κovτο oτο xωρlo Λ

Kοl σTn Nοουoο, οnoυ πωλεiτο nρoq

μiο δροxμΛ οvο φορτio.

Tο ομnελlο oτnν nερlφερεlο τnq Νο_
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oUσOq KoλλlεργoΟVTοl ΟΠoKλεlσTl_

κο με το xθριο, κοl oιοvlοτoτo δεxo-

vτοt κοnοtο Cωlκο λinooμo, εvιil μολtq

1-2 ομnελουργoΙ εXοUV XρnσlμoΠ0l-

noεt δοκlμοoτtκο τεxvnτο λtnοoμοτo'

EnεrδΛ δε το κλΛμoτο εiνol φUTεμεVο

oε nολυ κovτtνεq OΠoσΤOσεlq τo ενο με

το dλλo (nερiτo ι-lετρo), oε oxΛμο noλυ

xoμnλo, pε δυoκολiο θο βρεt εφoρμo-

γri το ομnελουργlκo oρoτρο o'ουτο'

Or μoρειiνεq οnοτελoΟv oτn Νοου-

oο Εεxωριoτεq κολλlεργεlεq κοt οno

κοτω τουq κολλlεργεΙτοι ορoβοoιτoq'

Λμερo τρrφυλλl, olτnρo, Λ οφiνετοl

γrο θερlopο οκoλλιεργnτo xορτορl' Tο

λ(γo onωρoφoρο δεντρo των νοoυoοi_

ων εivoι ((.'.μoUσε[αTTαoηq νοooυ λoγω

τηq τελε(αq αyvoιαq τηq καταπoλεμη_

oεωq αυτtilν, τελεiωq aκλαδευτα, aφ' ηq

εφυτε0 θηoαν, και ανεμβoλ[αoτα κατα

τo πλε[oτoνι' Η κορυδlο, noυ ευδοκl_

μεi ορ αrο αιn Noουoο οnoδiδεr ελo_

ΧlσΓOUq κορnουq, ioωq λoγω TωV UΠερ-

βολrκιilv noτloμοτωv κoι κομnnq τωv

κορnιbv, εvιil το λiγο ελοlοδεντρο nο-

oxουν ooβορo οno βομβοκ[τlδο κοl εΙ_

voι οκλοδευτο, onωq κot ot κoαlονtεq

noυ οvοnτ0xθnκον φυolκo κol δεv εp-

βoλrοoτnκοv ποτε, το δε κοαιovο τoυq

xρnolpευουv γrο δrοτροφri των xoiρωv'

Mε δυo λoγro, rι...εδo ιρεοειτηq oηρο-

τρoφiαq και aμπελoυργiαq, η γεωργiο
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διενεργε[ται καθ' oλωq πρωτoΥενη Tρo_

πoν, oτηριCoμεVoV ειq Tαζ TΤαTρoTΓa'

ραδoτoυq παραδooειq και, oπερ oυοr

ωδ!oτερoν, ειq oτρεβλαq ενbτε ατo_

μικαq τεποιθηoειq' Διατoυτo, οτωq o

εUφUηq o?τoq και εργατικoq πληθυ-

oμoq τρoaγη την aκμην Toι'J Kaι Κατa-

oτη ο υ o ιril δη q π ρ o αγων τηq εθν ικη q ευ -

ημερiaq, εxειτην αναγκην oυν τοιq ολ_

ioιq oρoιq τηq πoλιτειακηq φρoντiδoq

aπο γεν ικη q απo ζL εω q, π ρ ωτ [oτω q τ ων

φrilτων τηq γεωργικηq επιoτημηq κα-

το}ληλωq, π ραγ ματ ικrilq και εμπ ρ aκτωq

oμωq xoρηγoυμενηφ'

4. Στoτloτtκoi nλnρoφoρiοr nερi τnq

εψεioυ noρoγωγιiq κοl oΕ1οq'

Tο εnoμενo κεφολοrο περlλομβοvεl

αrotxεΙο oxετlκο με TnV ΠορOγωγΛ κοt

τnv οδΙο Tnq γnq, nου nρoθρxoντol

ono nλnρoφoρiεq noυ oυγκεντριbθn-

κοv nρoxειρο γlο το κοθθνο οnο το 29

xωρIo τnq nερlφfρεrοq τnq Νooυoοq'

Συμφωvο μ'ουτο, το nερloooτερο ono

τo μεγολο κτiμοτο τnq nεδlοδoq (τor-

φλΙκrο) ε[νοl κoλλlεργo0μεvo κοτο τo

nμroυ, ενιil κoτο τo ολλo nμloυ Xρnσl_

pοnoloυvτοt ωq βοoκεq Λ γro ΕΟλευ-

οn. Αnο δε το κoλλlεργoυμεvο, μovo το

μloo κοl κoτl κολλrεργεiτοt με xεlμε-

ρtνο κοl κολοκοtρtvο nροiοντο' κοt τ0

υnoλolnο nορομεvεl oε oγρονοnουon'

Αρο, οno τrq nεδtνiq εκτοoεrq, pολιq

τo θvο τετορτo, Λ τo noλυ τo εvο τρi-

τo κoλλιεργεiτot κοτ'€τoq, το δε υno-

λotnο οφnvετοl ωq βοoκn, nορ'οτr εi-

νοt ευφoριilτοτο, ε[τε oε ογροvοnουon'

Oλοκλnρn n θκτοon των γοtιilv, εκτoq

τωv δooιiv, υnολoγiZετot oε 400'00Ο

βοolλlκο oτρfμ μοτo κοl n οΕiο Τnq γε-

ωργlκΛq πoρογωγΛq nερi το τρiο εωq

τεooερo εκοτoμ i.; 
Ορlo δροxμεq ετno[-

ωq, με To υφloτομεvo oυoτnμο κολλl-

εργεloq. Συvολlκο κοτoγρoφoντοl ol

nοροκοτω κολλlθργεlεq, σε σΤρ0γγU-

λoυq ορlΘμουq (τoυ ρκl κο oτρθμ μοτο)

Σιτορr:20'000
' Kρrθoρι:10'000

Bριiμn:2'500
Kολομ π6κl: 13'000

Σoυoομ l: 3'000

Poβr(;): 1'000

Kεxρi: 3'000

Mnερνiτoo(;):2'Ο00

Mnooτoνlο: 'l'500

Λoxονtκο:300
Bομβοκl:200
Koπvoq:10Ο

Ποτοτεq:1'50Ο

Kρεμpυδlo:3'000
Aμnελlο:7'0Ο0
Τρrφυλλι: 1'000

Mουρlεq: 3'500

ΣΟvoλo 72'600 τoυρκtκο oτρεμμοτo

(l.εοο τ.tl./oτρ.) n l 15'OOO βοolλlκο
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(l.0ο τ.μ./oτρ.)

Στn oυvεxεlο κοτογροφovτOl ol OΠo-

δooεlq TωV Koλλlεργε ωv τnq nεδlο-

δοq oε oxεon με τnν ονολoγΙο onο_

ρoU Πρoq ΤnV ΠOρOγωγn oτlq δ οφo-

ρεq κολλrεργεlεq κοθωq κοt n οΕiο τnq

γnq ΠoU εiνοl γlο ιJεV TnV nεδldδο 1_2

λΙρεq Τoυρκiοq (zs-sο δρx) κοτο κολ_

λlεργnolμο τoυρκlκo oτρεμpο, κoντο

δε oτn Νοoυoο, nορ' oτι εivοl λlγοτε_

ρo ευφoρn, 2_4 λiρεq, λoγω τnq εγ-

γυτnτοq Τnq Πρoq τnv nολn. Tο ομnε_

λtο τlμιilvτοl lρoq B_10 λiρεq TO ToUρK.

oτρεpμο KΟl ol μoρεOφυτεiεq nροq 20_

40 λiρεq τo τoυρκlκo oτρεpμο.

l\/ε βοon τtq nοροτnρnσεlq γlο Tlq oVο_

λoγiεq onoροq κol onοδοonq o μελε_
τnτiq onμεlωvεl οτl n γn ουτιi, tlορο-

λo nου κολλlεργεiτοl με nρωτoγovο

μεoο, nορουolοCεl εvθο ρρυvτl κοτοτεq

εvδεiδεlq γlο To γεωργlκo τnq pελλοv,

xορlq oτnν φυotκn ευφορiο τωv nεδl_

vιilv μερωv τnq Nοoυooq' H ΙVοκεδo-

vlκn oυτn γn, ΠoU onο οlωvεq onoδi_

δεl τlq τρoφεq των φυτιilv οnο τ q οvω-

τοτεq εnlφοvεlεq τnq εivοl tκοvΛ oτo

μελλoν Kοl pε TnV οnλoιjoτερn εoτω

εφορμoγΛ τωv κoτoλλnλωv pεθοδωv

Tnq γεωΠovlKnq εnloτnμnq κοl των βο_

θlωv ορ6oεωv νο τρlπλοolοoεl τoυλο_

XlσToV TnV nορογωγn τωv nερloooτε-

ρωv nρo'lovτων τnq.

5. Al oυvθriKol τnq εκμετoλλειioε-
ωq τωv κτnμ6τωv.

Ο oυvθΔκεq εκυετολ7'ε;oΓQ _Ο; (TΠ_

μοτων δ οοεοο-, -ε-οΞ' -rc rεο οxnq

τnq Νοουoοc (ο T.q ιi.lδλοιnnq nερl_

φερειΟq. Στnv lερlοxn τnq Νοουoοq

κολλlεργοιvτοι κυρiωq n οplελοq κοl

n pουρlο, οt lδιoκτnoiεq εiνot δlοvε_

pnμενεq oε πoλυ μrκρο κομμοτlo noυ

ovnκουν εiτε oε οnοκλεloτlκουq γε_

ωργoι1q εiτε oε ολλoυq εnογγελμοτiεq.

Σxεδον oλοl οl κdτοlκol τnq noλnq εi_

νοl lδlοκτnτεq κοπoloυ κoμμοτloΟ γnq

Kol ol μεV γεωργοΙ κολλlεργo0v μovot

το κτΛμοτο TOUq, ol υnολοtποl οoτοΙ

εiτε εμnloτειjοντοt τnv κολλlεργεtο

σΤoUq γεωργουg εvοντl κοnolοq oυ_

γκεκρ μεvnq oμorβnq oε xριiμο Λ εi_

δοq κοτο oτρεppο, εiτε xρnotμonοlουν

n μερop [oθlουq εργοτεq, με τnv nρωτn

μεθοδo vο nροτlμοτοl οnο τoυq nερlo_

ooτερoυq, pε τlq lδlοlτεροτnτεq που

nορουotοCεl κοΘε κολλlεργεlο'

Στlq μεγολεq tδtοκτno[εq (τolφλiκlo)

γlο το olτnρο (olτορl, κρlθορl, βρωμn,

κεxρi, μnερνΙΤσo Kοl ooυooμr), ο γοl_

oκτnτnq xoρnγεi TnV γn, τnv κoτotκ[ο

KOl ToV oπoρo oτov κoλλnγo, O Xωρl_

κoq πορεxει το (ωο, το εργολεiο κοl

oλoκλnρn τnv εργοo[ο τnq κoλλlερ_

γεlOq, Tnq oυγκoμlδnq Kol -oJ ολωvl-

opου τωv nρoi'ovτων.

Αlο τnv lορoγωγn οφοtρεΙτο ο oι'lο_

ρoq <Ο η δεκοτn κο το υnoλοlΠo Χω_

ρieετοr οε δυο pερiδlο, οnο το onοΙο τo

εvο λομβοvε o xωρlκοq κοl τo ολλo ο

γοlοκτnpονοq (ιproορικo). Πο τοv ορο_

βοolτo [κολομlοκ ) ο γεωργoq σTlq Πo_

τloτlκεq γοiεq lλnριilνεl σΤoV γοloκτn_

μOVO oρ oμεvο κοvovο κοτο τoυρκlκo

oτρεμ.rμo, κοvοvοq nου lolκiλεl ovoλo-

γο με Τn θεon τωv γοlωv, οno 50-60

oκοδεq μεxρl 100 οκοδεq γυρω οno

τn λΙμvn τωv Ποwlτoωv κοt 150 oκο-

δεq oτο xωρlo Αρoενl.

0 δnpoolοq φoροq εnlβορυvεl οno_

κλεtoτικο τov γεωργo, o oποΙοq λομ βο-
vεl oλοκλnρn τnv noρογωγn. Στlq Εερl_

κεq γοiεq οφοlρεΙτοl oυvΛθωq οno τn

oυγκoμlδn o onορoq κοl n δεκοτn κοl

onoδΙδετor το 1/3 oτov lδtoκτiτn κοl

το 2/3 oτον γεωργo (τρlτoρl).

Πoλλεq φOρεq o lδloκτnτnq Kοl o εΠl_

αloτnq τoυ εlοoκεi βio κοτο τoυ κoλ-

λnγου με δloφoρεq οφoρμεq, εvω ο δυ_

αrυxnq κολλnγoq oνογκοeετοl vο δεxθε[

ογογγυαιο κoθε οnoφοon τoυ οφ€vτn,

μnρooτο αrnν οnεlλi τnq οnonομnnq

τoυ οnο τo κτnμο. Στο nερloooτερο μο_

λtαlo τolφλiκlο ο εnlαιοτnq τoυ κτnpο-

τoq εΕοoκεi κοl oοτροπlκo δrκοlωμοτο

KOl ol XωρlKoi θεωρoΟvτοl ωq φoρου
υnοτελεlq o' oυτoν. Πo nοροδεlγμο, ol

oυγγεvεiq του γoμnρoυ κοnoloυ xω_
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ρloU εlVOΙ UΠoXρεωμεVοl Vο Πρoσφε-

ρoUV oρlσμεVο διbρο αιov εnlαlοτn του

xωρlου τnq vυφnq κol τo οvτiαιρoφο.

Σε oτl oφoρo αnv εκτoon τωv γolιilv
noυ xoρnγεi ο γοlοκτnpovοq, ουτn δεv

ε[νol κοθoρloμεvn, oλλο εnεlδιi υnορ_

xεl ελλεrι!n κολλnγωv οφnvοι.lοl oool

υnoρxoυv αlο xωρlο vο κολλrεργoυv

ooο μnoρoυv κοl εxoυv δlοθεon'

Στo nερloooτερo xωρlο ovολoγεi oε

κοθε olκoγεvειο B0_120 τουρκlκo
αrρ6ppοτο, onου ομωq αlnv οlκoγε_

vεlο περlλoμβονovτοl ol γοvεiq, ol ογο-

μol οδελφoi κοr o εγγομol ορρεvεq

οδελφοΙ με τlq γυvοiκεq Kol To Ποl_

δlο τoυq, ετol ιiloτε κοθε olκoγεvεtο

vο onoτελεiτοi οπο 3_4 εvnλlκεq ορ_

ρεVεq με 5-B γυvο[κεq, μεγoλo nοlδto,

κορiτolο κοι μlκρoτερο nolδlο.

Στο pεγoλο κτnμοτο υnoρxoυν κοl

υnnρετεq, κοτο το nλεioτοv τolγγο_

Vo1, ΠoU τoυq onoκολoυν ο'lλεΕnδεq,

εvω το oυvnθεoτερο oυoτ6pοτο δtο_

δοxnq κολλrεργεlOq Kοl ομεrι! lonοροq

εivοl το εΕnq:

Σlτnρο-οροβoolτoq n ooυoομl _ Ογρο_

vοnουon

Σlτn ρο-ογροvο n ο υon _olτn ρο
Αρο βοolτoq-o ρο βοolτoq
Αρο βoolτοq_ κεxρΙ_ο ρο βooιτoq.

Στlq vοonρεq ουτεq oυvθnκεq nρε-

Πεl VΟ ΠρoσΤεθoυv κot ol οδlκiεq τoυ

κροτoυq εvεργιilντοq γlο τn oυλλογn

των φoρωv, ετol πoυ o xωρlκοq τεi-
Vεl Vο KοTΟστελλεl μoλλov TnV εvερ-

γnτlκοτnτo ΤoU γlο εργooiο nορο vο

εvεργεi γlο τn βελτΙωσn TωV oυvθn_

κιilv, μlοq Kοl ouσlOσTlKο οΟτε τo εvο

τρiτo τωv κonωv του δεv οnολομβο_

vεl. Στnv περinτωon oμωq τoυ κολο-

μπoκ oυ, onου o κοvοvοq iτοv oτoΘε-

ρoq γtο κοθε oτρεμμο, ο κολλnγoq κο-

τεβολλε ολοκλnρn τnv εvεργnτlκoτn_

το τoυ γlο noloτlκn κοl noooτlκn ερ_

γοoiο, γvωρiCovτoq oτl ooο περlooo-

τερο nορογεl, τοoο nερloooτερο θο

ωφελnθεi o iδrοq.

Αnο τnν nλευρο ToUq Ol μεν Τουρκol

lδloκτiτεq των γοlιilν τnq nερlφερεrοq

δεv εδεlxvov κoνεvo εvδlοφερov γlo

βελτ[ωon των oυvθnκιδv, ορvoυμεvot

νο δοnονnooυv εoτω κοl μiο δροxμn
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γlο οπolοδnnοτε βελτiωon τωv γοlωv,

δlορρΟθμlon τωv ορδευτlκιiv κονο_

λlωv, ογoρο pnxονωv κλn, δloτl nολ_

λεq φoρεq με τn βiο oυμnλnρωvοv το

τυxοv ελλεtμpο οno το τοκτικo τoυq

εloοδnμο, ol δε xρloτlοvoΙ, λoγω τωv

φυλετrκωv οvτογωνloμωV Kοl Τnq εΠl_

δρομΛq τωv κoμlτοτCnδωv, δεv γvω-

ρlCοv oxεδoν ποlο κτnμοτο κοτεxoυv

κοl noυ οκρlβιilq βρΙoκovτοl οl γοiεq
τoυq, γlοτ[ κoθε εδοδoq ToUq Πρoq ΤnV

εδoxΛ οnεlλoυvτov με ooβοροτοτoυq

κlvδυνουq τnq Cωnq Kol Tnq ΠερloU_

oioq τoυq. Πο ολoυq ουτουq τoυq λο-

γoυq, κοθωq επionq κοr λoγω τωv ελω_

δωv nυρετιilv noυ θερiCουv Tlq 0γρOT]-

κοθε oυvlδtοκτnτn βρioκoιrrol ονο μ l κτο

με το τμiμοτo τωv oλλωv, noλλεq φoρεq
ο εvοq εμnoδiζεt τov ολλov με τnv οδl-

οφορiο ΤOU KOl ιJε TnV οvτiδροoΛ τoυ

γro κoθε εvεργεlο βελτiωonq.

6. Al lδloiτεροl oυvΘ6κol εκ6αrnq
nερloxriq (κoλλlεργoιi μεvο l εκτ6oεl g

εv εκ6αrω xωρiω τnq nερlφερεΙoq,

ορlθμ6q κτnvιilv κol γεωργlκri nρ6-

oδog ουτιilv).

H nερlφερεlο Nοo0onq nερrλομβονεr

onμερο (lοl:) εκτoq οn6 τn Νοoυoο

κοl το εnoμεvο 29 xωρrο, οnο το onoiο

μovο τρiο, το Αρκoυδoxωρl, Τoορvo_

βo κοl Xωρonοvl ε[vοl κεφολοxωρlο με
κοτoiκουq μlκροiδlοκτnτεq, το δε υno_

λοlnο εivοl μεγoλεq lδloκτnοΙεq (τol-

φλiκlο), τωv οnoiωv ol γεωργoiδεν κο_

τ€xoυν κοpiο εγγεlo nερloυoΙo. Πρεnεl

νο onμεlωθεi oτl το δυο nριilτο κεφο_

λοxιiρlο βρioκovτol oτο βoυvο KOl KΟ-

τεxoυv κυρΙωq δοolκεq κοl ελοxloτεq

κολλlεργnοlμεq γοiεq, τo δε Xωρonο_

vl noυ κοτixεl noλλεq κολλlεργnolμεq

γοiεq οl βρ[oκετοl oτlq υnωρεlεq λο_

φωv κovτο oτn Nοoυoο, μoλlq nρo δt-

ετiοq εδογoροoθn κε οno βλοxonοi pε_

vεq. Στn oυvεxεlο ποροτiθεvτο nλnρo_

φορiεq γlο κοθε nερloxn, (nορολεino-

ντοl εδω ol niνοκεq pε τlq κοτ' εΙδoq

Γαμiλιo yλlυτι oε tωρι6 τoυ κdμτoυ τnq Ndoυoαg

κεq olκογενε|εq Kol TωV κοτοδlιiδεων

noυ υφioτοvτοl ol γεωργoiτωv τotφλ _

κlιbν οnο ToUq KOμlTΟΤCΛδεg κοl τουq

οvτορτεq, πoλλoΙ on' ουτουq μετονο_
σTεUσOV oτnv Αμερrκn n oτrq πολεrq,

ουτοi δε noυ noρεμεlvοv Θεωρoυoοv

βoρoq τnv iδtο τουq τn ζωn.

ΙVlε τετοlο λolnov περlβολλov Kο ΟρOl-

oτnτο του nλnθυoμου δlκοlολoγεiτοl n

onpερlνΛ θλlβεριi κοτοαlοon TωV με_

γολωv κτnpοτωV KOl n εγκοτολεlQn ευ_

φoρωτοτων γοlων xωρΙq κολλlεργεlo,

οnλωq ωq βooκoτonlο. ΕnΙ nλεoν, εnεl_

δn αιο τolφλiκlο ουτο το τμnμοτο τoυ



KολλlεργoUμεVεq εKTOσεlq). 0 μελε_
τnτiq οnμεlιivεl oτl oυvελεΕε το αιοl-
xεΙo o iδιoq, εiτε με επlτοnlo μετοβoon,
ε[τε οno nλnρoφορiεq ΠoU ToU ΠOρε-

oxdθnoοv ono μολλον κολιiq nλnρoφo_

ρn μ εvoυq κτn poτiεq κο r γεωργoυq, ενιil

nρooεθεoε αιο xωρlο noυ κoθoρloε n

ΑαlυνoμlκΛ ορxn τnν Σκoυτiνο, τo Πο_

λoovΙτoloβο, τo Γκoλου-Σελου, i\4 nοvlο,

N/loνoαιnρl Πρoδρομου, Γκoλεμο Pεκο

κοr PiCοβο, γtοτi ουτo βρioκoντot nlo

κovτο οno ολλo xωρrο noυ nερlλοpβο-

VoWοl σΤnV nερrφερεlo πoυ κοθορlooν

ol οαιυvoμlκεq ορxεq.

N6ouoo: 'Εxεl nερΙτουq 12.000 κοτο[-

KoUq ΠoU οoxoλoΟvτοl ε[τε onoκλεl-

oτlκo pετn γεωργΙο (nερinoυ ol μrooi)

εiτε με ολλο εnογγελμοτο, ολλο noυ

κοτεxoυv μrκρεq ι1 μεγολυτερεq lδlο-

κτnoiεq γnq, ωαιε μnoρεi ολol vο θεω_

ρnθoυv oτl εivοl ενδlοφερομενol nερi

τnv γεωργ[ο. Το κυρroτερο γεωργrκο
εlooδiμoτο nρoερxovτοl οn6 το κρo_

olο κol TnV σnρoTρOφiο, oτnv olKoVo-

μlκn τnq oμωq ευρωoτiο oυμβολλoυv

κοτο πoλυ κoι το εργoαιοolο.

A' Τolφλiκlο: Δloβoρvrτoo (Tρiλοφo) :

Tolφλiκl εκτοoεωq 4.50Ο oτρ. ono το

onοio 4.000 oτρ. κoλλιεργουμενo.

ΑvΛκεl αιoυq lωοvvn Σολφοτo, Αn. Xo-

τCnγωγo κοl Δερβiq λ/nεn οno τn Bε-

ρolο. KοτοlκεΙτοl οno 25 olκoγενε εq,

ol lερloooτερεq ελλnvtκεq κοl ελοx -

σΤεq 
_Oι.JρκlKεq 0μlλε rοl οΠo\λεlo-._

κο n ΕλλnvrκΛ γλιiooο.

Αvω Konov6g (Konov6q):'Eκτοon

6-7 xlλ. oτρ., oλo oxεδov κολλlεργΛ_

o μο. Ανnκεl oτov Σελriμ Mnεn onο τn

Bερolo KOl ToUq Αφoυq Πεxλlβοvoυ

οno τn Ndουoο. Ynορxoυv 26 οlκoγε_

Vεlεq ΠoU μlλoυv εκτoq ono τnv Eλλn-

vlκn κol τn oλοβομοκεδovlκn δlολεκτo.

K6τω Koποv6q (Xορiεooο):'Εκτοon

1 1 .000 oτρ., κολλlεργoυvτο t 1 0.Ο00

oτρ. xωρloμεvο μετοΕυ τωv lδlοκτnτωv.

l δl oκτnτεq ol Xοτ(n _i-: nεωon εφεvδnq,

Xολiλ ογοq (Θεooολοv[κn), Δnμ. Kloν_

o€q, Xo βοΟe-oγοq, Ευoγγελοq Πετooq

(Boδεvo) κοl δ0o γεωργoi τoυ xωρioυ.

Kοτοικεiτοl ono 30 ελλnvlκεq oλοβο-

φωνεq olκoγεvεlεq'

Mov6onlτo: 'Εκτοon 8.000 oτρ. οπο

τo onolο κoλλlεργoυvτοl το 6.000 oτρ.

lδrοκτriτεq Aρloτ. Koκκtvoq κοl X. Πλο-

τooυκοq (Νοoυoo), Ποxγrο [Vnεnq, Xο_

oov ογοq λοl lpnροnμ Mnεnq (Bερolο).

Ynορxουν nερi τlq 30 olκογivεlεq ελ_

λrivωv oλoβoφιilvωv. Στo xωριo ουτo,

xoρn μoνο oτoυq'Ελλnvεq γοloκτn μo_

νεq ορxloοv vο εloογovτοl το olδερεvlo

oροτρο (υπορxoυv nδn 21)κoΘιilq κol

μΙο olτoκοθορlαιlκι'l μnxovΛ nου δυ-

αιυxιbq βρ[oκετοr oε οxρnoτiο, γlοτi
δεν γvωρiCoυv ot κολλlεργnτεq τo οφε-

λn, ολλο KO] ΤoV τρono xρrioεωq τnq.

Aγio Moρivo:'Εκτοon 9.0Ο0 oτρ. οno

το οno[o κολλrεργoυντοl το 6.000 oτρ.

το δε υnoλοlnο εiνοl βολτιilδn, κολυμ_

μεvο οno lτlεq, φτελrεq κοl ολλο υδρo-

φlλο φυτο. Εδιi υnορxεl κοr λipνn, oλεq

δε ol γoΙεq εivοι ορδευoιμεq οno το

vερο τnq Bεροlοq' lδloκτnτεq oι Kε-

ρiμ_μnεnq, N/loυxορεμ-pnεnq κοl Aλ_

κo-μnεnq (Bερolο). Kοτolκεiτοl οno 3Ο

Ελλnvr κεq oλο βοφωvεq ol κoγεvεtεq.

Λυκoβiταο (Λυκoγldwn):'Εκτοon
8.000 oτρ' ono το onoΙο κολλlεργοΟ-

vτοl nερi το 5_6.000 oτρ. lδroκτriτεq

λ/oυxορεμ-μ nεnq, TCομοq εφεvδnq κot

μiο xovoυμrooο (B€ρolο) Kοτotκεiτοl

ono 20_25 ωq εni το nλεΙoτoq oλοβο-

φωvωv olκογενεtων n εκxρloτtονloθε-

vτων τolγγovων (xρloτtοvoγυφτol).

Π6vrolοτo (Αγ. Γειilργloq) :'Εκτοon

10.500 αιρ. οno το onoiο 9.000 oτρ.

κολλlεργnolμo KOl Tο υnoλoinο βολτω_

δn. lδloκτilτεq Xovονεοq, Pleο_μ nεnq,

0μερ εφεvδnq, Εδin εφεvδnq, Mεx-

μετ-Tooμλn εφεvδnq (Bερorο) Tο κτr1_

μο ουτo nερlλopβοvεl κοl λiμvn, ενω

υnορxoυv 20 olδερεvlο οροτρο κol εvo

otτοκοθορlαln ρlo oε οxρnoτεiο.

Εnloκon6: 'Εκτoon 'l 1 xlλ. oτρεμμο_

τωv, οno τo οnοΙο κoλλlεργoυvτοl τo

5_6.000. lδloκτriτεq or οδελφoi Λoπο-

βiτoo (Νooυoο), N/oυoτοφo εφεvδnq,

KοροφΙλ ογοg, NετCn-μn€nq (Boδε_

vo), Kορoμοv_μnεnq (Λloκoβiκlο) κοl

2_3 ολλol εvτonlοl γεωργoi. KοτolκεΙ_

τol οno 30_40 ελλnνlκεg otκoγεvεlεq

κοτο τo nλεioτov oλοβoφωνωv κοl oλi_

γoν ελλnvοφωvωv.

Aρo6vl: 'Εκτοon 13.000 αrρ. οno τo

οnοio κολλIεργουvτοl περi τo 5.000-

7.500 oτρ. lδloκτnτεq Moυoτο-μ n6nq,

Tοxoiν-μ nεnq, Mεxμετ-μ nεnq (Boδε_

vο) κοl μερlκoi oθωμovoi κoτoικol τoυ

AρoεvΙου, noυ εvδtoφερOVTol γlο To

τoυ κτiμοτoq. Kοτolκεiτοl οno 60 ol_

κoγεvεlεq, οno τlq ono[εq οl 40 εivol

ΕλλnvοoλοβoφωVεq KOl ol 20 τoυρκt-

κεq. 0nωq ovοφερΘnκε κοl nορonονω,

λογω τnq υnερβoλικriq ευφoρiοq των

oικoyευειακi φωτoyραφiα οε αyρoικiο oε περιοli τoυ Κoπαyolj
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γοlωV Τnq Περloxnq, To γoloμOρo TωV

oγρωV TOU Kολομ ΠoKloU οVερXεTΟl σTlq

1 50 oκοδεq κορnου'

Koμεviκl (K6μεvl κ-Πετρl6) :'Εκτοon

8'000 oτρ. ono τo onoiο 4.00Ο κoλ-

λlεργoυvτol. lδloκτnτεq V1οxμoυτ_

μ nεnq, loiμ-μnεnq, ΠουooΟφ_μ nεnq

(Boδεvο). KοτolκεΙτοl οnο 25 Ελλnvl-

κεq oλο βoφωvεq ol κoγ€vεlεq.

Πow6κoβo (Πowοκoxιilρl) :'Εκτoon

15.00Ο oτρ. οno το οnο[ο μovo 1.000

κολλlεργουvτοl' lδloκτnτεq ol οδελφoi

Xοτ(nδnμnτρiου. Kοτοlκεiτοl οπo 1 B

Ελλnvl κεq oλoβoφωvεq ol κoγ€νεlεq.

Τοερμoρ[voβo (Moρivo):'Εκτοon
8.000 oτρ', ono το onoiο κoλλlεργου_

VΤοl Tο 3.000 oτρ. lδloκτnτεq κoτο τo

nμloυ Αδελφoi Xοτ(nδnμnτρiου (Νο-

oυoο) κοl κοτο το ολλo nprloυ Pεoiτ_

μπεnq, Pετζεn oγοq κol Nlοeιi_μnεnq
(Boδεvo). Kοτolκεiτol οno 3Ο ελλnvt_

κεq oλoβοφωvεq ol κoγεvεlεq.

Γκoλεor6vl (Λευ κdδrο) :'Εκτοon 5.000

oτρ. οno το οnο[ο κολλlεργoυvτοl τo

3.000 oτρ' lδloκτnτεq ΔnμΛτρlοq Xο_

τ(nνιbτοq (Nοoυoο), PooΛμ-μπεnq
(Bερolο). Kοτοlκεiτοl οπο 15 ελλnvl_

κεq oλοβoφωνεq οl κoγεvεlεq.

Zερβoxιilρr: 'Eκτοon 8.000 oτρ. οnο

το οnοiο κολλlεργoυvτοl το 3.000

oτρ' lδloκτnτεq Δερβiq-μ πεnq, Mο_

oxορ-μnεnq (Bερolο). Kοτolκεiτοl oπo

25 ελλnvlκεq oλοβοφωvεq o]KoγεVεlεq'

86τloτο (Aψελoxιilρl):'Eκτοon 1 3_

14.000 oτρ. οnο το οπoiο κoλλlεργου_

vτοl 7-8.000 oτρ' lδtoκτnτεq Xοτen_

pnεnq, XομΛτ ογοq, ΝετCnn-μn€nq,

Bελn-μnεnq κοl μερlκoi ολλol' Koτol_

κεiτοl oπο 60 οlκογεvεtεq οno τlq οnoi-

εq 10 xρloτlοvlκεq ελλnvoφωvεq, 30

oλοβoφωvεq κοl 20 τουρκlκεq.

Γκ6λoυ-Σ6λoυ: 'Εκτοon 5.00Ο αιρ.
3.Ο00 αιρ. κολλlεργουντοl, εvω το nε-

ρlooοτερο εδοφn εivοl βολτωδn. lδto_

κτriτεq: t Πομολriq, Αδελφοi VlορκοpnΙ_

τol (Nooυoο), Αoiμ-μlεnq (Ποwlτoο).

Kοτolκεiτοi οnο 60 olκογενεlεq, οno τlq

onοΙεq 25 εivol Ελλnvlκεq oλοβοφωvεq,

ol υπoλolπεq δε τolγγοvωγ oxl μoviμωv,
ολλο noυ εγκοθiαlοντοl εδω κοτο τnv

nερioδo τnq noλλnq εργοoiοq. 0l Ελ_
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λnvlκεq olκογεvεlεq ουτoυ τoυ xωρtoυ

xο ρoκτn ρi(ovΤΟ l γiο Tο οκρο lφv€αlοτο

nοτρlωτlκο τoυq φροvnμoτο.

Πoλooviτoloβo:'Εκτοon 10.000 oτρ.

ono το onοio κολλrεργουντοl το 4.000

αrρ., κοτd το nλεΙαιov οp pωδn, nου δεv

€xουν οvογκn noτlopοτωv γlo τnv κολ_

λrεργεlο τωv oκoλtαliκωv φυτιiv, λoγω

τnq υ nεδοφrοq υγροoiοq. Kοτolκεi_

τοl οno 22 olκoγεvεlεq, οnο τlg onoΙ-

εq n nλεlοvoτnτο εivοt τοtγγοvol κοl ol

υ noλοl nεg ελλnνl κδq oλο βoφωvεg. Αno

τoυq τolγγονoυq nολl o nερ ooοτερεq

ol κογεvεlεq εivο l xρlαrlονt κεq.

M n6vlο (Λoυτρoxιilρr) :'Eκτοon 3.000

oτρ. οπo το onoiο κολλtεργουvτοl τo

1.Ο0Ο oτρ. lδiοκτriτεq ΙVεxμετ-μ nεnq

κοl γtουooυφ_μ πεnq (Boδεvο). Kοτοι-

κε[τοl οno 6 ελλnvrκεq oλοβoφωvεq οl_

κoγεvεl εq.

Pi(oβo (Prζ6):'Εκτοon 8.000 oτρ. οno

το onoiο το 4.000 oτρ. κολλlεργoΟ_

ντοl' lδloκτnτεq Xοτen loλοp_pnεnq κοl

loΙν_p nεnq (Boδεvo) κοl μερl κοi ολλοl.

0oλlοvn (Αγiο Φωτεlvri): Εντοq τoυ δο-

ooυq Περloωρiου, lδlοκτnoΙο Kοvελλn

(Αγγλiο). Kοτο κεΙτοl οιo 17 ελλnvlκεq

oλοβoφωvεq olκoγ€νεlεg ΠoU OσΧo_

λoυvτοl κυρiωq ι.]ε ΤnV υλοτoμiο τoυ

δοoουq KOl ΤnV lορoγωγn κορβουvου.

Mοyαδα κoπig και κατερyαoiαq ξυλεiαq oτo Β!ρμιo (περιom Γουρυ6ooβo)
H ξυλεΙα μεταφερ6ταυ με ευα!ρto oυoτnμα μttρι τα Λειlκαδια

Φ6τrαrο (Πoλλd Nερd) :'Εκτoon 6.500

oτρ., οnο το onoiο 500 oτρ. κολλlεργri_

σlμο, To οnoio oμωq δεv κολλlεργoυ_

vτοl' lδloκτnτεq n olκoγεvεtο ΙVορκo_

μniτon. Δεv εxεl pονlμoυq κοτoiκουq,

ολλo δlοxεlμοCoυv nερi τrq 50 ελλnvt_

κεq βλοxoφωvεq οl κoγεvεlεq' Evol κlo-

Cετοl ωq βοoκn.

Mορoιjoο: Ε[vol δοooq, οnου υnορ_

xουν λiγεq κολΟβεq. Χρnolμ.rευεl οno_

κλεlαllκο γlο xεlμερtvn κοl οvοlΕlοτl-

κn βooκn.

Koλιiβο-Σ6λl (Αvω κol Kοτω Bερμlo_

Σελl): Εnionq δοoog με βοoκεq.

Σκoυτfvo: Δοoοq εnionq pε κολoκοl_

ρtvεq βooκεq.

Movooτliρl Πρoδρ6μoυ:'Eκτοon
3.000 oτρ. οnο το οnoiο το 400 κολ_

λlεργoΟvτοl κοl οvΛκoυv αιnv oμιilvυ-

pn l. Ι\4ovn. Koτοlκoυv 3-4 υnnρετεq

τnq Movnq κοt κολλlεργουv κoτ'ετoq
nερi το 1Ο0-130 σTρ. με otτορl, oρο_

βοolτo, ooυoομl κοi κεxρi.

Γκoυλ6μo P6κο (M6γο Pει1μο-Poδo-

xιilρl): Mεγολο δnμοorο δooοq 100 κοl

nλεον xlλlοδωv α-ρεμ p dτων' Kοτot κεiτοt

οπo μερlκοΟq υλoτoμoυq κοl βooκοΟq.

B' Kεφολoxιilρlο
Aρκoυδoxιilρl : Ν/lεoo oτo opιivυpo



δοoοq, με εκτοon 6_7 xlλ. σTρ., σΤo

Bερμlo oρoq, nioω ono τn Νοoυoο.

Koτοlκεiτοl οno B0 κοθοριbq ελλnvl_

κεq olκoγεvεlεq ΠoU onοζoυv κυρΙωq

ono το δοon. Το δοon oυτο onoτελου_

vτοl οno κοoτοvlεq, ο€Iεq κοl λiγεq φt-

λυρεq, οnο τlq onoiεq υλoτoμεiτοt οl_

κoδoμlκri Eυλεio, κοθιiq κοl οno βε_

λεvιδiεq κor ολλωv Θομvων, ΠoU Πρo-

oρi(οvτοt γlo Πορογωγn κορβουνου.

Τo δoοoq ουτo ογοροαlnκε οπo τoυq

κοτοiκoυq οno τοv τoυρκo δtοκτnτn

nρtv οno 2_3 xρoνlο οντi 10'000 λi-

ριilv, οno τlg οnoiεq nροnλnριbθnκοv οl

6.000 λiρεq κοl τo υroλοrnο δεxρεω_

VoVTοi ΤμnμΟTlKO με ΤoKo οΠ0 Τouq KO-

τoΙκoυq. 0l κολλrεργΛolμεq γοiεq εiνοl

ελοxlαrεg. Ωoτooο, μετο τnv εδογορο

τoυ oρxloεvο εnεκτεivετο n κολλlερ-

γε]O TωV μoρεoδεντρων κοl ορxloοv νο

εκτρεφovτοl 3_4 κουτlο μετοΕoono-

ρoυ. Nερo υnoρxει μovo γlo τtq οvο-

γKεq ToU xωρloυ κοl οxl γlο ορδειjoεtq.

Τo6ρvoβo (Φυτιd) :'Εκτοon B- 1 0.0Ο0

oτρ. δooιiδoυq περloxnq δinλο oτo

Αρκoυδoxωρι, οno το οnoiο περi το

1.0Ο0 α-ρ. ομ nελor κol 2.000 oτρ. κoλ_

λlεργnolμol ογρoi. ΕΙvοr κτnμο ovεκο-

Θεv τωv κoτoiκωv τoυ xωρloΟ. Nερo

υnoρxεt μovο γlo τlq ονογκεq TοU Xω_

ρloυ. Η εκμετολλευon του δοooυq γi_

νετοl οnωq αιo Αρκoυδoxωρl.

Χωρondvl (Στεvri μoxoq) : Απoτελεiτοl

κυρiωq οπο βooκnolμεq γοiεq (γlοe_

λοq) οlο τlq onoiεq κολλrεργnolμεq εi_

vοr nερiτο 1.500-2.000 oτρ., noυ κολ_

λ εργουvτoi με olτορl, κρlθορl KΟlσoU_

oοpl. Πρlv τnq ογoροq τoυ κολλlερ-

γoυvτον κυρiωq με ρυClo. TελευτοΙο

εδογoροoθnκε οnο μερlκoΟq oγωγlο_

τεq κol βλοxonοr μεvεq (ρoυμονiCovτεq)

οvτi6.Ο00 λlρων κοl onμερο κοτolκεi_

τοl ono τoυq lδloκτiTεq ΠOU εVερXo_

VΤοl σε 100 nερinου ο κογεvεlεq βλo_

XOφωVεq κο οno 3Ο_40 dλλων ελλn-

vlκων olκογεvεlιilv, ωq εκμ loθωτcδν, μ lo

nου ol βλοxoφωνol βooκoΙ υoτερoυν

noλυ, κoτο γενlκo κοvovo, τωv 'ολλωv

αιnν κυρiωq γεωργiο.

7. 0 τρ6noq τnq κoλλlεργεioq τωv

δlοφ6ρωv nρoT6vτωv

o', 6μπελol κol oivol

αΤα κληματa oxεδoν oληq τηq τερι-

φ ε ρ ε [αq παρaγo υ o ι μελa[ν αζ σTaφ U -

λaq, λεπτoφλo[oυq, με oαρκa εκxρoυν

με ραγa μετρ[oυ μεγεθoυq. Yπoθετω

εΚ Tων περιγραφtΙlν, oτι η παρaγωγη

αiτη των oταφυλrilν θa ε[ναι TΓaρo-

μo[οπρoq την oυνηθη εν Ε)λαδι υπo

τo oνoμα nμαυρo1διal. 0λ[γιoται δε

τορaγoντaι λευκα[ oταφυλα( ων αι

πλε [oται ε€ογoνται ν ωπa[ π ρ oq β ρ rb -

oιν.''l' 0ι οp nελoυργoi oxnμοτieoυν

με τo κλοδεμο το κλriμοτο ετol ωoτε

νο oxnpοτiCουν oτεφοvn oxεδoν μo-
λlq βγοivoυv οno τn γn, οφnvovτοq oυ-

vnθωq τρεlq κοl nλεoν πρωτευovτεq

κλoδoυq, οno τουq οno[ουq οφnvoυv

τoυq δευτερευοvτεq, οnο τουg ono[_

oυq o κoΘ€vοq μετο το κλοδεμο φi-
ρεl εvον λoνθοvoντο (τoiμnλo) κοl δυo

ονεπτυγμεvουq oφθολμοΟq. Στn oυ-

vεxεtο, οφοΟ περlγροφεl οκρlβωq τlq

κολλlεργnτlκεq τoκτlκεg (oκoλioμοτο,

κλοδ€μοτο, θεlωoεlq κor Qεκοoμoυq,
o pελετnτnq onμεlιilνεl τlq oυμβoυλ€q

nου nορεixε ο iδloq oε nορογωγoυq γlο

βελτiωon Tnq ΠCIρoγωγnq τουq.

Koθε του ρκl κo oτρεμ pο lορογεl poλtq

25_30Ο οκοδεq αιοφυλlιilv, nοoοv ελο-

XlσΤoV σε oxεon με τlq ομnελoυργlκ€q

oυvθΛκεq τnq πολloq Ελλοδοg, oλλο

υnnρΕε n δroβεβοiωon oτl noλloτερo

n nορογωγιi ονερxοντον αlο δlnλοolο

nερinoυ τnq onμερrvΛq κοl οnoρoιioον

γl' ουτllν τnv μεiωon τnq πορoγωγlκo-

TnΤοq TωV ομnελιbvωv.

0 μελετnτnq εΕnγεi τo γεγovoq οno

τnv ελλεlQn εnορκουq λ[ποvonq με
κonριο Kοl Tnν μn κοτonολεμnσn TωV

vοoων πoυ εnεκτεivovτοl. 'Ετot oυνε-

σTnσε TnV xρnon φυolκωv κot τεxvn-

τιiv λlnοoμoτωv, εvιil οlo εntτοnloυq

ελ€γxουq των οnoδnρομενωv κλnpo_

τωv οnεδεlδε oτl n οlτΙο δεv oφεiλε_

TΟl σTnV φυλλοΕnρo ολλο κυρiωq αιnv
nρooβoλn τουq ono το oοπtopο τωv

ρ lCιilv.

Πo τoν τρonο οιvonοinonq TωV σΤO-

φυλlιiv onμεlιivεl oτl το αlοφυλlο noυ

oυλλεγοvτοl οφoυ oυμnlεoτoυv λiγο

με το xερlο κot το ποδlο μεoο oε μl_

κρoΟq οvolκτο0q κoδουq, μετoφερο-
VTοl σTο olvooτοolο, οnου nιεCovτοl

loxυρoτερo κol ρ[nτovτol oυνΛΘωq

μεoo oε pεγoλo βυτio (βoεvrο) γlο νο

oυvτελεoτεi n eιjμωon, n οnolo oυ_

vτελεiτol oυνnΘωq τoν Oκτωβρto, κοl

onονloτερο, oτov το nooov του oοκ_

xορoυ οvερxεTοl σTο μεγολυτερο oρlο

τoυ (l 2-l3 βοΘμoιiq) εnοvολομβoνε_

τot κοτo τov Mορτιο κοl διορκεi, με-
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ρlKεq φoρεq Kοl ι.JεXρl ToV ΑUγoUσΓO,

xωρiq vo nοθoυq κομiο vοoo ol oivοl.

Στnv ορxn οvομlγνυovτοl το αrεpφυ_

λο pε το γλευκoq, μεxρl vo κοθlζnooυv

το α-εμφυλο KOl σTn oυvεxεtο μετογγΙ_
ζετοl o oivοq oε ολλο οlνoδoxεio, ενιil

το oτεμφυλο οnoαlοζovτοl γlΟ TnV Πο_

ρoγωγn τoinoυρου. )υδiπoτε oι o|
νoι Νaoioηq ρητινoiντaι. H oημαo[a

τηq αυoτηρaq καθαριoτητoζ Κaι aπo-
λυμανoεωq των oινoδoxεbν και oι_

νaπoθηκtbν δεν τυγxaνει τηq δεo0-
oηq εκτιμηoεωq εντα0θο. )μofuq τo

γεγoνoq oτι κaτο την (iμωoιν η επ[-
δρaoιqτoυ αiρoq επ[των oτεμφ0λων

επιφiρει την o€υνoιν τoυ o[νoυ''' Ωq

πρoq την γε0oιν oι o[νoι ο0τoι εxoυoι
τo λεπτoν αρωμa (bouquet) Tων εU-

γενrilν o[νων Tηq ηπειρωTικηq Ευρt/l-

πηq, λoγω oμωq τηq μακρaq πaραμo-
νηq των oτεμφ0λων εντoq τoυ γλε0-
κoυg, aπoκτtilσι μεν oι o[νoι ωραbν

βaθi ερυθρoν xριiμα απoκλfuoν μαλ-
λoν πρoq τo μiλαν, αΜ' ενεxoυoι, μoι
φ α[ν ετaι, ε K τη ζ γε0 o εω q δ υ oαν αλo -

γωq μεγαλην πoooτητα τaν[νηq'

H nορογωγn αlοφυλlωv αln Νοoυoο

οv€ρxετοl oε 1,5-2 εκοτopμυρlο oκd_

δεq, n oε εvο εκοτομμυρlo oκoδωv oi-
voυ. Tο 95o/o τωv nορογοpενωv oivωv

εΙvοl pουρol, ελοxlαlol λευκoi κοl οno
τo oυvολo Tnq ΠοροYωγnq τo 1/3 κο_

τονολEoκετοl εni τonoυ το δε 2/3 οno-

oτελλοvτor oτn ΘεooολovΙκn (onoυ κο-

τovολioκοvτοr nερΙ το των εΕογομε_

vωv oivων), Bερolο, Σερρεq, Δρο pο κοl

Kοβολο. Πολloτερο μεγoλo piρoq τnq

nορογωγnq εΕoγovτον αlnν Αiγυnτo.

Ελοxroτo μερoq τωv oivωv δlοτnρεl_

τοl nερov τoυ ετoυq, ol πoλοloτερot

opωq oivol εivοl γευoτtκoτoτot κol

€xoυv xρωμο ονolκτoτερo ερυΘρωnο,

ολλο οnoβολλoυv αlο τοlxοiμοτo τωv

φlολιilv nολλn τρυγio κοl τοvΙvn.

Η τlμΛ τωv oiνων κυμοΙvετοl pετοδυ

60_1 20 noρoδωv n 30_65 λεnτωv τnv

oκο κοl n oλlκn οlΙo τnq nορογωγnq

υnoλoγi(ετοl ετnοiωq oε μloo nερi_

ΠoU εKΟToιJι]υρlo φρoγκωv (;). Yπορ_

xουv μεγολεq εκτοoεtq noυ μnoρoυv
vo κολλrεργnΘoυv με ομnελrο, ολλο

oΠ'Τn μlO n pεiωon Tnq σTρεμpOTl_
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κΛq onοδoonq Kl OΠ'τnv ολλn n εΠo-

xθεoτοτn φoρoλoγiο τoυ καταλυθε-
ντoq καθεoτrilτoq noρεp noδlζov ου-

τnv τnv οnonεlρο. Η oυvολlκΛ φOρo-
λoγiο εφτοvε oτο 500/ο τnq ολlκnq οδi_

oq τoυ προiοντοq.

Το τελευτοiο ετn ορxtoε κot n εΕογω_

γn vωnιiv αιοφυλlωv oτn Σερβio (οno

20 βογovlο τo 1907 κοl 190B) εvω περi

το 50 βογovlο οn6 τn Nooυοο κοl το

Ποvvlτoο εΕnxθnoοv Kol σTn Γερμ.tοviο

τo 1 9 1 0 γιο πρωτn φoρo. Το vοουoοi-

lκο oτοφυλro oμωq δεv εivοl nρooφo_

ρο γ1o Τn μετοφορο, ol ευφυεiq νοoυ-

oοiol oρxloοv vο oκεnτοvτοl ooβορο vο

οvτlκοτοoτnooυv μερoq τωv οpnελω_

VωV με ολλο εiδοq λευκωv αιοφυλlωv

noυ οvτεxεl nερroooτερo σΓn μεTοφo_

ρο κοl εΙvοl nlo τρογοvο. Ποvτωq, on-
pεlωvεl ο μελετnτnq, oι o[νoι Ναo1oηq

εxo υ o ι τo ε€αιρετ ικoν απo ε μπo ρ ικη q

απoιtlεωq πρoτiρημα, λoγω Tηζ φυσt-
κηq μεγοληq o€1τητoq και τηq τληθtil-

ραq τηq ταν(νηq, να μη xaνωσιTaζ Κa-

λaq ιδιoτηταqτων κατατην μεταφoρα
ατo τoπου ειq τoπoν.

β', Σnρoτρoφio κοl Moρειilvεg

H εnoμεvn, μετο το κροolο, γεωργl_
κn οnοoxολnσn ΤωV Nοoυoοiωv εivοt

n onροτρoφiο, n onoio εδοoκεΙτοl κυ-

ρiωq oτnv noλn κοl ελοxlαrο σTο Xω_

ρlο. Tο μoρεoδεvτρο οπoτελoυv lδlοi-
TερoUq κnπουq (μ ποxτoεδεq), φυτευ_
oVTοl σε οnoαrοoεlq 204 μετρωv εvω

αro εδοφoq τoυ κllnoυ κoλλlεργoυ_

ντοl κοτo κοvovο κολομnoκt, τριφυλ-

λl, κρεμpυδlο, φoooλlο κλn. Kοτο τov

xρovo τnq εκτρoφnq κoβovτοl oλο-
κλnρο το κλοδlο κοl μετoφερovτοl αlο
onΙτlο, οnoυ oυλλεγovτor το φυλλο κοl

ρixvoντοt αloυq μετoΕοoκωλnκεq, γlοτi
οl γυvοΙκεg δεv τολμουν vο nοvε αloυq

μoρειilvεq γlο vo oυλλεΕoυv το φυλλο
οn' ευθεiοq οno το δεvτρο'

Tριjyog oτn Ndουoα. H περιoln τng παρnyαyε πdι,ω απ6 1 εκ' oκιiδε1 φαoιo[, με
onμαυτικtg πoo6τnτε9 να εξdyουται oτo εξωτερικo.

'Ετol opωq το δεvδρο δεv οvοnτυooο-

vτοl nλnρωq, ενω o'ουτo oυvτελουν οt

οnοvloτnτο των λtnοvoεωv κοl n μετρlο
noloτnτο τoυ εδοφoυq, με οnoτελεoμο

VO μnV οπoδiδουν μεγdλεq nοooτnτεg

φiλλωv (εvdμlor oτρεμμο γnq οvολo_

γεi γlο τnv εκτρoφn plοq oυγγlοq (25

γρομ μορro) μετοΕοonορoυ).

Στn Nοουoo Kol σΤΟ περixωρο KοTοVO-

λioκoντol κοθε xρovo nερiτο 2_2'500

κoυτlο τωv 25 γρομμ' μετοΕoonoρoυ.
Αυτο n noρογοvτοl εni τonου οnο τουg

Δnμ. κοl Eυρ. Tolωμn οvο 1300 κoυ_

τlο ο κοθεvoq), n εloογovτοl οn'oλ-



λου οπo τoυq Στεφοviδn oπo τnv Kio

(N/ορμoρο), Xρrαroδoυλiδn οπo Γο_

νοxιbρεq Eλλnoπovτου κοι Πooxoλiδn

οno τnν Πρoυoο. Kοθε κoυτi 25 γρομ μ.

nορογεl περi τlq 35-4Ο oκοδεq xλωρoΟ

κουκoυλloυ. Η oυvολtκΛ nορογωγn τnq

nερlφερεrοq ovερxετοl oε 60-80.000

oκοδεq, noυ πορογετol oxεδoν οnο_

κλειoτlκο αrnv noλn. Tο nερixωρο nο-

ρoγoυv μovo 3_5.000 oκοδεq. Το κoυ_

κoΟλlο nωλoυvτot αιoυq εvτοn oυq ιi

εκ Θεoooλoviκnq εpnορoυq ovτi 3_3,5

δροxμεq τnv oκο.

γ', nρoT6vro μεγdλnq κoλλrεργεioq

Σιτaρια: Kολλlεργoυvτοl δυo εiδn,

ΑμερlκΛ κοl οnoδΙδεl 50-700/ο nερlo-

ooτερο οno τov ερυθρo, o onoioq

oμωq nρoτlμoτοl γlοτi o λευκοq οnοl-

τεi nλoυoloτερεq γοΙεq, οφΘovοτοτο

noτiopoτο κol λinοvon.

Φαooλιa: Κoλλlεργεiτο l oε εκτοon περi

-ο 2OO σΙρ. σΙη Νοουoο κοnο ο λει_

κo ευτελεq εΙδoq γ ο τtq τonlκεq οvο_

YKεq Kοl τlμdτοl nρoq 30 λεnτd τnv

oκo. Koλλrεργoυvτol εnΙonq n βριbμn,

τo κρlθoρl, το κεxρi, το λευκo ooυoο_

μl Kol n μnερvlτoo.

0 καπνoq δεv κoλλlεργεiτol, noρ' οτl

υnορxoυv ndρο πoλλεq κοτολλnλεq

γoiεq, γlοτi n κoλλl€ργεlο τoυ εivoι

Movο αnv nερloxι1 τnq noλnq KOl σTο

xωρlο Αρoεvl, KομεvΙκl (Πετρlo), Toερ-

μ ο ρΙvoβo (Mο ρivο), Bετotαlο (Αγγελo_

xωρl), Πολοoviτloβο κor PΙζoβο (Pιζο)

εiνοt οvεnτυγμεvn n κnnoυρtκn κοl n

nορογωγn nεnovtιiv κol κορnoυ(tιiv
(μnoαιονlο). Στο υnoλοtnο xωρlο πo_

ρογοwor μovo το οπολυτωq οvογκο[ο

γro τn xρΛon τωv γεωργωv.

8. Kτnvoτρoφiο

Συvολlκd το κοτotκiδlo Cιilο αιn Νοoυ-

σο Kοl σΤo xωρtο εiνοl το εΕΛq:
'ln nor: 1 .530

Boδlο:7'683
Bουβολlο:3.190

Οvol:711
Ημiovol: 150

Πρoβοτo:40.00Ο

Γiδlo: 'l5.75Ο

0 κτnνoτροφlκoq nλoΟτoq τnq nερlφε-

ρεrοq υnoλoγi(ετol pολlq oε 3_4 εκο_

τoμμυρlo δρoxμδv (υπoλoγi(oι.rοq

μεon τlμn Ιnnoυ κol βoδloΟ 
'15Ο_200

δρx, βουβoλoυ 200, ovου 50-60, nμt_

ovου 1 50_20Ο, πρoβοτoυ 1 5-20 κοl γl-
δroι] 10-15 δρx). Εivοl εκπλnκτlκo μι-
κροq oε oxεon με τlq ευvοi'κoτoτεq σUν_

Θιiκεq τnq nερlφ€ρεlοq Ylo TnV KTnVo-

τροφiο, κοl onoδ[δετοl OΠ'Tn μlo μερlο

αιnv εδοoκnon Τnq KTnVοTρoφ[οq μovo

με τlq βooκεq Kοl OΠ'TnV oλλn αιnv ελ-

λειQn nροoδευτl κoτnτοq TωV γοloKTn_

μovωv κοl τnν ελλεrι|n τωv ονογκοiων

κεφολoiωv YlO TnV εnlαrnpoνtκn εκμε-

το}ιλευon τωv κτnμοτωv.

H κτnvoτρoφio onoτελε[ σΓnV Πρoγμo-

τtκoτnτο nορεργo τωv κo/ιλnγωv αrο

μεγολο κτnμοτο, noυ κοvονiζoUV ToV

ορlΘpo τωv ζωωv τoυq oνολoγο με τlq

ovογκεq ToUq, Tlq δroθ€oεlq ΤOUq, Xω_

ρiq lδlο[τερεq γvιioεlq κοι φρoιrιiδεq.

|', innol: 0l innol τnq περlφερεlοq Τnq

Νοoυoοq, onωq κol 6λnq oxεδov τnq

Mοκεδoviοq εivοr ελοφρoi, pε noλ0

λεnτο πoδlο κol δυoοvdλoγo μεγoλo
κεφoλl, oε oxεon με το oιilμo. Tρεφo_

VTοl με οxυρo κol xoρτo οnοκλεlαιlκo,

lδiωq τo xεlμιilvο, oυμnλnρωpοτlκo δε

nοiρνoυv 2-3 oκοδεq κρlθορl ti βριi'_

μn.0 κoθορloμoq τουq εiνol nλnμμε_

λεoτοτοq. Ynορxεl ορκετn ελλεlι!n in_

nωv, κυρiωq αιn Νοoυoo λoγω τnq δl-

Η οnρoτρoφiα oτn Ndoυoα απoτ!λεoε onμαυτικi ευαorfλnon των κατοiκωυ μετd τnu

αμπελoυρyiα. Miα καλλιiρyεlα τtoυ με τnν παρoδo των tρ6υωu εξ!λειι!ε'

o oκλnρoq αlrq πεδloδεq Kοl o μo_

λοκoq oτο oρεlvο μερn. Στnν Περlo-

xn τnq Nooυoοq oυνnΘieoυv vο κoλ_

λlεργoυv τo λεγoμενo ιοοnρoo[τορol

κοl το ιvτεβε-vτloΙυ κοl onovloτερο τo

nκoκκlvooiτορo)}, To oΠoio οnoδiδεl τo

μ ιoo i κor τo τρiτo τnq nορογωγriq τωv

ολλωv, ολλο κολλlεργεΙτol εκεi πoυ δεv

ευδoκlμoυv or ολλεq notκtλiεq, σε ορ-

γlλιbδn κoκκlvoxω1..lοτο κοl oτο xωρlo

τnq nερlφερεlοq.

Κaλαμπo κια: Kολλl εργoυvτο l δυ o εiδ n,

o ερυΘρoq οροβoolτoq κοl o λευκoq,

o oπoiοq φοivετοl oτl εlonxθn οno τnv

oυvδυοoμεvn με τlq δlolκnτrκεq δυ-

oκoλiεq λογω του μovοnωλiου TωV Kο_

nvιiv., γloτi oλn n nορoγωγri πρ€πεl

Vο ογoροσTεi ono τo povonιiλtο τωv

κonνωv oε τtμn ΠoU To iδlο κoθoρi_

ζει. Εnεlδn δε n τlμn nτov oυvnΘωq

nολυ μlκρΛ, onolοδnnoτε κl οv nτov

n notoτnτo τωv κonvιbv, ol κολλlεργn-

τεq τnv εγκοτολεiπoυV, Πορ' oτl nεl_

ρoμοτο εxoυv οnoδεiΕεt oτl σε oρεl-

vο μερn τnq nερrφερειοq μnoρουv vο

ευδoκlμnoουv το εκλεκτo κοnvd Ξον_

θnq κoι Kοβολοq-

δ', λoxοvoκoμio

Νl.\o) ΣT1 ]5l



nλnq επiτolnq κol οno τlq τoυρκlκεq
κοl οπo τrq ελλnvlκεq ορx€q, γεγovoq
που δυoκoλε0εl τlq γεωργlκεq εργοoi_
εq. 0l [nnοl δεv xρnolpoπolουvτοt κο_

θoλoυ γlο τo oργωpο τωv ογριilη nορo

μovo γlο βonθnτlκεq εργοoiεq Kοl σΠο_

vtoτοτο γlο εμΠoρlKoυq oκoπoυq.

ll', β6δlo: Συvovτωιrrοl ol εδΛq γε_
vr€q (o) κατερινιcbτικη, πoυ εivοl κo-
τoλλnλoτοτol γlo εργοoiο, (β) oερ_
pικrl, κοτολλnλn γro KρεοToΠορογω_

γn κοl (γ) καθaρηxaλεπιoq, κοτoλλn_
λn nερloooτερo γlο γολoκΤOΠορογω-

γn. H εκτροφn των βoδlωv γivετοt κυ-

ρiωq γlο ovoπορoγωγn eιbωv γlο oρ_

Yωμο Kοl γlο KρεοToΠορoγωγn, εvω τo

γολo τoυq θεωρεiτοt δευτερε0ov lρο_
lov noυ xρnolμoπolεiTοl γlο ΤnV Πορo-

γωγn βoυτυρoυ, τυρloυ n γlοουρτιo0
γlο τtq olκoγεVεlεq TωV γεωργιilv.
Τnv οvolΕn κοl τo κολoκοiρl oφlrvovτοt
το βoδlο τωv xωρlωv vο βooκoυv ελευ-
θερο oτlq βoλτιilδεlq περloxεq με τn

φρovτiδο εvoq n nερloooτερωv κolvo-
τlκων φυλoκωγ εvιil noλ0 μlκρn n κo-
θoλου nρooοxi δεv δivετοl σTnV Kο_

vovtκn εnlμlδio τωv ζιilωv ονολoγο με
τlq lδroτnτεq τoυg. Αvολογo loxOoυv
Kοl Ylο Το βουβολlο.
ll|', 6vol: Ynορxoυv λiγor povo γro
τlq οvογκεq τωv xωρlκcilv, εκφυλroμε_
Vol Kοl κoxεκτlκοΙ. 0l oρoεvlκοi xρn-
olμοnoloΟvτοI Kol ωq εnlβnτoρεq γrο
τlq φoροδεq Πρoq ΠοροYωγri nplovωv
(poυλορlων), ono το oποiο oμωq ελο-
xlαrο υnoρxoUV σΤnV περlφερεlο'

lV', nρ6βoτο: Ynορxoυv δυo γεvlεq' (ο)

Γκεγκικα (ρoυντa), povlμο αrnv πεδlο-
δo ll μ.lετοvοαιευτlκo, τo xεlμιilvο αιnv
nεδlοδo κol τo κολoκoiρt αlο βoυvο.
Ετiotο πoρογωγn μολλloυ κοτο nρo-

βοτivo 400_430 δρομlο, εvω γεvoυv
εvο ορvοκl τov lovoυoρlo n Φεβρoυ_
ορlο. Το πρoβοτο ουτο οπoδiδoυv nερΙ

τtq 1B-20 oκοδεq γdλοκτoq ετnoΙωq
κοτο nρoβoτivo, n 6 oκοδεq xλωρo
τυρi, n 4 oκοδεq ολοτlopεvo n 3 oκο_
δεq κοoερl. (β) Bλαxικa, μεΤoVoσTεU-
τtκο, τo xεlpιilvο αιlq πεδlοδεq, To KO_

λoκοiρl αιο βoυvο.

Το pολλi τoυq εivοl nοx0τερο Kο Tρo_

xυτερο Kοl XρnσlιJoΠoloυvτοl γlο TnV
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κοτοoκευn xovδριilv oογloκlωv κοl oxl

γlo xovδρο υφoopοτο εvδυμοoIωv
(xοκn). Αnoδiδoυv nερi τo 5OO δρo-

μlο pολλloυ κοτο κεφολn ετnoiωq ολλο
nορoγoυv περloooτερo γoλο οno τo

γκεγκrκο, κοτωτερnq 6pωq πoIoτnτοq.

To nρoβοτο τnq nερlφερεtοq onoδε_
κοτiζovτοl κoθε xρovo οπo τnv ευλo-

γlo κοt τn δlαroμiο.

V', xoiρot: Συwnρoυvrol αlο xωρlo,

onoυ o κοθεvοq εκτρεφεl 1-2 Cιbo γlo
τlq οvoγκεq τnq olκoγεvεlοg, ολλo κοl

γlo εκμετoλλεUσn σTO xωρlο κourο αο
ελn (Zερβoxι(lρr, Bετlαrο (Αγγελoxω ρr),

Γκoλoυ_Σελoυ) κol αrο δοon (Περloo_

Τo6ρvoβo (Φυτrd), μiε εκτoon B- 1O xlλ.

αιρ€μ μoτo, tδloκτnoiο τnq κotvoτnτoq

τoυ oμιilvυμoυ xωρloυ' Περlλομβοvεl
δρυq κοr κοαιovtεq κοl γivετοl εκμετολ_
λευon λΙγnq οrκoδoμnοtμnq δυλεiοq κοl

περloooτερo γlο ovθροκonoliο. oπωq
KοΙ σTo Αρκoυδoxιbρt n εκμετολλευoll
τoυ εivol εnlμελnpεvn κol κoτο KοVoVl_

κoυq xρovrκoιjq κυκλoυq, γlοτi οπ'ουτo
ζoυv ol κoτolκol τωv xωρlωv'

Aρκoυδoxιilρl. 'Eκτοon 6-7 xlλ. oτρ.

lδtoκτnoiο τnq κoιvoτnτoq τωv κoτoi_

KωV ΤoU oμιilνυμoυ xωρloυ' Εδιil υnορ-
xεl μεγoλυτερn πoooτnτο φlλυροq γlο
olκoδoptκn δυλεiο.

Η κτnuoτρoφiα nταυ υπoτυπιΙlδng, κdλιπτε τιE βαoικtg διατρoφικ{g αυαyκεg τωυ
κατoΙκοlυ και αποτελoυoε πdρερyo yιa τoυ9 κoλλiyoυq τng επoιng

ρl] oπoυ τρεφoιrιοl με κοαrοvo κοr βε_
λoviδrο- Kοτο τov Τoυ ρκoβoλκοvl κo no-
λεμo ποροτnρnθnκε μεiωon τoυ ορlθ-

μo0 τωv Cιilωv τnq περloxnq οπo 30o/o

(nρoβοτο) εωq '1Oo/o (xοiρol κοl 6vol).

9. Δdon.

H nερlφερεlο Nοoυonq nερrλομβοvεl

τμnμο του Bερμioυ oρoυg, nλoυoto-
TOTo σε δοon oxετlκο κολο δlοτnρn_

μεvο. Koτο τn oυvnθεlo αrn Moκεδo-
νiο ουτo εivol tδlωτlκo κοl l.lovov εvο
δnpoolo, n Γκoλεμο ρεκο (tVlεγo Pευ-
pο_Poδοxωρr). Αvολυτl κο υ no ρxουv το

εΕnq δοon:

Mορoιiolo. 'Εκτoon 12 xrλ. αrρ. Ιδlo-
κτnoΙο τnq εκκλnoiοq Aγioυ Αι.rωvioυ
τnq Bερolοq' Περlεxεl κυρiωg oδlο ολλο

κοl δρυq κοl κoαrovlεq.. Τo μεγολυτερο
p€ροq εxεr υλoτoμnθεi, κοt τo υnoλolπo
lερlεxεt μεγολο δευ-ρο. Xρnotponolεi_
τοt n δυλεio τoυ κυρiωq γlο κορβoυvo
οπo τoυq βλοxoφωνoυq βooκoυq.
Σ6λl.'Εκτοon 140 xlλ. αrρ., lδtoκτn_

oiο Σoυλεi'pοv nοoο (Kωvαlοvτtvoυ-

πολn). Δlεκδlκεiτol oπo τoυq κοτoiκουq
τnq Νooυooq KοΙ Tnq Bερoloq ol ono[-
ol toxυρi(ovτot oτl μnoρoυv vο onο_
δεiΕουv, αιnρlCoμενol oε φrρμovl τnq



KOlVoTnTOq oτl nρo 20ετiοq δnμευθn-

κε ουτo nοροvoμο οno τoν τoυρκlκo

oτεμμo κοl δωρnθnκε oτov ποoο, υnο-

onloτi τοτε τoυ Σoυλτoνoυ XομΙτ. Πε_

ρrεxεl oδlο κοl λiγο ελοτo, pε Ευλεiο

κοτoλλnλn γro olκοδομεq.

Toovoli. 'Eκτoon 202'500 oτρ. lδ o_

κτnoiο κυρiωq XετCriπ_μ lεn κοl l\4εx-

p€τ_μnεn (Bοδεvο) KOl μερ κωv ολλωv

oυvoλlκο 13 lδtοκτnτωv. Περlεixε nευ_

κο κor οΕlεq noυ υλoτομΛθnκοv nρlv

ono μερlκο xρoνlο κο τωρο δεν γiνε-
τοl κομiο εκμετολλευon.

Περloιilρlo.'Εκτοon 1B5 xrλ. αιρ. 1δl_

oκτnoΙο Θεoδιiρoυ Kονελλn. Περlεxεl

κυρΙωq oΕlo ολλο κοl ορκετΛ δρυ κot

κοαlοvIο. Επ[onq λiγn ελοτn κοl φlλυ-

ρο κοt noλυ nrδορl. ΕΙvοi κοτεαιρομ-

μεvo κοτd το nμloυ. Δοθnκε Πρoq εK_

pετολλευon oε Αγγλικn ετοlρεiο γιο
κοτοoκευn olδnρooρoplκωv δoκωv, o

δε lδlοκτiτnq ορxloε τnv εγκοτdαrο_

σn εργOσTOσioυ τοvivnq

Γκoλ6μο ρ6κo (Mεγο Pευμο-Poδo-

xιiρl).'Εκτοon 90-10Ο xlλ. οτρ. lδlo_

κτnoiο τoυ Δnμoοiου οno τo κoτοoxε_

θεvτο τoυ Σουλτovoυ Xαμiτ. Δlοτnρεi-

τοl ορtαlο. Εκμroθωτnq ε[vοl ot'lμερο o

ΑoΛμ εφεvδnq, o onoiοq εΕογεl olκo-

δομ:ιioiμn ΕυλεΙo κοl κορβουvο.

Φ6τlαro (Πoλλd Νερ6). 'Eκτοon

1.0ΟΟ-2.000 α.ρ. lδloκτnτnq n O KO_

γεvεlο Mορκοpnlτοn (Νοουoο) υλο_

ΤoJεΙΤOl οvο ειlτοετ[ο κot n δυλεiο του

Χρnσ pOΠO εiτο γlο κορβουvο.
'0noυ n υλoτομiο εxεl oφεθεi σε εΠl_

xεlρnpοτiεq γlο μ.rlκρο xρovlκο δlο-

αlnμοτο n υλoτoμΙο δlεvεργεiτοl κο-

τοoτρεnτlκoτερO οΠ'oτl αlο δοon τωv

κoivοτnτωv, γlοτi ο εvοlκtοαrnq εnεiγε_

TΟ1 Vο ΠρOσΠoρloΘεi μεγολ0τερo κ€ρ-

δoq εnlλεγοντoq το nοxυτερο δεvτρο,

xωρiq vo δlvεl κομlο nρooοxn σTnV Kο_

τooτροφΛ noυ nρoκολεi oτο 1..tlκρoτε_

ρο δεvτρο κοτω on' oυτο, noυ με ΤoV

τρono ουτo κοτοoτρεφoντοl οvοiτlο.

10. Τo γεωργlκ6v μ6iιλov Τnq Περl-

φερεiοq Nοoιionq.

Τo τελευτο[ο κεφολοlo τnq μελετnq
τoυ Π. Δεκο(oυ εnlκεvτρωvετοl oε δl_

οnlαιιiloειq κοt nροτοoεlq oxετlκεq pε

τo γεωργrκo μελλov τnq περlφερεlοq

τnq Νοoυooq κοl οxt μοvo, μlο ΠoU οl

oυμβoυλεq τoυ onευθυνovτοl oτo oυ-

νoλo τωv oγροτl κιiv εκpετολλευoεωv

τωv λεγομεvωv N€ωv Xωριilv.

Δυo κυρlο onμεiο εnlonμοiνoιrιοl: Πριi-

το τo enτnμo τnq δlευΘ€Tnσnq TωV

υδρουλlκιiv oυvΘnκιilv τnq nεδrοδoq

τnq Θεooολoνiκnq τooo oε oτl οφoρo

αιnv οloαιρdγγ on οoο κοl oε oτl oφo_

ρο αllq oρδευoεrq, ωαrε vο βελτlωθoΟv
Oi γεωρY κεq oυvθΔκεq, ολλo κol Ol σUV_

θnκεq υγrε vnq τnq nερloxiq.

Δευτερoq oloυδοloτοτοq οροq εΠ lσn-

μοivεt o μελετnτnq οlοτελεΙ n μερlμvο
οnoκοτοoτοonq των κoλλnγωv, i του_

λοxloτoν n φρovτiδο γtο δlοκοvοvloμo

με vομoυq TωV σUVεTOlρlκωv oxεoεωv

μετοΕυ κoλλnγων κοt γοloκτnμovωv,

γlοτi με το μεxρr onμερο κοθεoτιilq ol

γεωργοi τωv τolφλtκtωv εxoυv οΠoγo-

nτευθεi oxεδoν οnολυτo κot δεv μno_

ρoυv vο θεωρnθoυv ωq φrλoτlμο oρ-

γονο nροοδoυ. κΕ[νaι aνογκη νa εΚΚa-

θαρ[oωoι ταq oxioειq των η νa ελευθε-

ρωθriloι oiτoιτου κυρ[oυ, ον oυνηθιoαν

να θεωριiloιν ωq τi ρανν6ν των... Αλλωq

τε τo τoιουτον επιβaλλεται, φρoνoυ-

μεν, Κaι εκ λoγων πoλιτικtilν, [να επα-

ν ακτη oω o ιν o ι πλε [oτo ι αυτtilν ελε υ θ ε-

ροι oντεq και τα ε)ληνικα των φρoνη-

μaTa, Ta oπo[α, οq μην τo απoκρυπτο_

μεν, ειq πλε[oτα oλαυoφωνα xωρ[a oυν

τω xρoνω απtilλεoαν, δελεαoθεντεq διa

xρηματων, η υπoκ0t!αντεq ειqτην βbν.
Δ ια τη q απo κaταοταo εωq o μω q αυτtΙlν,

διατηq oυμμε(Εεωq aυτilν μεθ' αγνrbν

ελληνικrilν oτoιxε[ων κaι διατηq δημo-

τικηq εκπαιδε0oεωq των τεκνων των

και ιδ[α των κοραofuν, θελoυoι oυτοι

αoφ αλωq φ ρ oνη ματ ιoθη ελληνoπ ρ ε-

πril q aτε μixρ ι τo 0 δ ε o υ ν aιoθ aνο μεν o ι

την ε€ Ελληνων καταγωγην αυτtbν.'.ll.

Ακoμn Kοl ΤnV οvογκοαllκlt oπολλo-

τρΙωon τωv τolφλlκlcbv Kοl TnV δlοvo-

μΛ τoυq oτουq κoλλriγOUq KOι ολλoυq

γεωργoυq nρoτεivεl nρoκεlμεvου vο

οντlμετωnloθεi τo πρoβλnμο ουτo.

Αno γεωnovlκn οnoQn nρoτεΙvεl τnν

δldδοon τnq βοpβοκoκολλlεργεrοq,
τoυ κonvoυ τoυ λlvορloυ κοt τnq κοv-

vοβnq, εvιi εlonγεiτor τn δnμloυργΙο

προτι-i nωv ογρoκτnμοτωV με εΠιKεφo_

λriq εμnεlρoυq γεωnοvουq, ot onoiοι

θο δlδoΕoυv αrοv nλnθυoμo τnv αlου-

λlκn βooτροφiο κol τnv βελτiωon τωv

ολλωv κλoδωV Τnq KTnVoTρoφiοq, κο-

θωq κol τnv δlοδοon τnq onρoτρoφiοq

κοl μελloooκομiοq αrο xωρlο, με εκ_

,i-,{Φ

re,s*ffiιg

o oικιoμ69 του Σελioυ, τ6πoq oξιiτατng ανατιπαρα0εσnζ Και διεκδiκnonζ μεταξ'ιj των

κατoiκωυ Βtρoιαq και Nαoυoαg

β-t
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ΠOiδεUσn TωV εUφUωV VεωV TωV Xω-

ρlωv oε γεωργlκo lδρ0μοτo pε KροΤl-

κεq n κolνoτlκεq δοnοvεq.

Τελoq oυoτriVεl ΤnV δlοθεon oτoυq
κολλlεργnτ€q εΕελrγpεvωv γεωρYl_
κωv εργολεiωv (ορoτρo κοl oβορvεq)
κοt μnxovιilv (θερlαιlκεq, oλωvlαrlκεq
κλπ) μεoω κροτlκιbv οlοθnκωv oε τI-
pεq κooτoυq, τnv Θεonton βροβεiωv
γtο κοθε βελτΙωon Kοl TnV δroθεon γε-
ωπovωv πoυ θο nερloδευoυv κοl θο δI-
δοoκoυv εl[ τonου μεθoδoυq γlο βελ_
τiωon τωv κολλlεργεlιilv Kοl Tnq εKΤρo-

φnq τωv Cιiωv.

Εlδlκο γlο τn Νοoυoο εκτlμο oτt μnoρεi
v' οnoκτnoεl λοpnρn δεvδρoκoμiο, 6xl

μovo με κορυδlεq, βερrκoκιεq κοl ρoδο_
κtvlεq, ολλο κol pε δομοoκnvlεq κοl κε-

ρoolεq, κoθωq κοl με pnλl€q κοl oxλο-
δrεq' Το δεvδρoκoμrκο ουτο nρoiovlο,

μοeiμε τo nρωlpο εnrτροnε(lο αrοφΟ-
λlο θο pnoρουoοv vο δnμloυργriooυv
ooβορo εμnoρro με τn Σερβiο, τnvΑυ_
αlρiο κοl τn ΓερpοvΙο, pε τlq onoiεg n

Νοoυoο ouvδεετot olδn ρoδρoμ l κωq.

Πο τoυq Νοoυoοiουq nρoεxεl nοvτωq n

βελτiωon τωv oivωv τoυq κοl n εδροiω-
on oρtoμεvoυ τΟnoυ οn' ουτoΟq, ιilαιε
vo οnoκτnooυv φnμn αrrq δεvεq ογo-

ρεq. Επεlδn opωq ol υπoρxovτεq olvo-
notoi δεv δlοθετoυv τtq οπορoiτnτεq

γvιiloεlq κol πεiρο, θο iτοv πρoτrpo_
Tερo VO rδρuθεi σUVεTo1ρlσTlKo olvo_
nolεio o0μφωvο με ουτο noυ εφορpo-
ζoιrιol ολλoυ κοl μnoρoυvVο εφορμo_
αrουv κοl εδιi. Αvολoγn nρoτοon υnο_

βολλεl κοl γro iδρυon oυvετοtρlαrtκoυ

μετοδoυργεiοU γlO ΤnV δnμroυργiο βl-
οpnxοviοg nου θο δωoεl μεγoλιjτερn
οΕΙο αrο κoυκουλιο πoυ noρογovτοt.

ι Π ερ [ παoιbν των avωτε ρω βελτιrioε_
ων διa μaκρrilν υπεδεfaμεν τα δεoντa
ειζ ToUq Νaoυoαbυq κοτa την αυτoθι
διaμoνην ημrΔν εν δημoo[αιq διaλ6€εoι
παρακινη oαντεq κaι το υ q δ ιδ ao κολο υ q

εv ιδιαιτερa διaλiξει να υπoβοηθηoω-
oι τo εργoν των γεωπoνων και να εθ(_

σωσιToUζ μαθηταq αυτriν ειq την aγα_

πηντων φυτιilv κaιτων CrΙlων ΚatTηV φι-
λεργiαq διa τε τηq διδaoκaλhq Κaι Tηζ
ιδ ρ 0 oεωq oxoλικtΙlν κηπων' Ελπ ieo μεν
δε oτι τoooν oι φιλoπροoδοι κατοικoι
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Tηζ πρωTεUoυoηq, οooν κοι o απελευ-
θ ε ρωθ ε [q πoλιτ ικril q ε ργατ ικoq πλη θ υ _

oμoq τηq περιφερε(αq, κατοMηλωq βo_
ηθο0μενoι υπο τηq Πoλιτεiaq, θελoυ_
oι εν oυx[ μοκρrΔ xρoνω καταδε[ξει κοι
ε μπ ρ ακτωq ταq θ ετ ικaq βελτιril oε ιq των

γεωργικrilν κλaδων aυτrbν κοι θο βελτι-
ωθriοιν οικονομικrilq ειq oν oημε[ον επι-
τρiπει τo τoιo0τoν τo ε€α[ρετoν aπo

γεωργικηq αποι]lεωq κλfua κaι aι a&aι
φυoικο( Κaι ot'ΚoνoμιΚa[ oυνθηκaι τηq
περιφερε(αq αυτrbνll.

Aιrr[ επlλ6γoυ

Στο xρovlο noυ nεροoοv οπo τnv δn-

μooiευon τnq μελετnq τoυ Ποvογlιδτn
Δεκοζoυ noλλo οn'ooo εΙxε πρoτεivεl
υλonolnθnκοv κol προγ1.lοτl ol YεωρYΙ-
κεq oυvθriκεq τnq Νooυoοq KOl Τnq Πε_

ρrφερεlοq τnc βελτlιilθnκoV Kοl n ηερlo_

.."Ο1 1rεεq καλλιfργειεq,
ιδιαiτερα Τ{Ι}v Οπ{r}ρΟφd*

ρωV δ€vτρ{i}v Kαι Ο1 εξα_
γωγεq των Πρo'[οντωv
σε αYoρεq toιJ εξωτερι-
KoU αΠoYεiωoαv Yεl/ιKα
τnv τoΠιKΙl oιKΟvoμiα' oXι
,μrg Χωρiq προβλnματα...

i.]Ι

xΛ onετελεoε κοl οπoτελεl μεxρl onpε-

ρο nρoτυno ογροτlκnq οvοnτυδnq. Mε
τo pεγολο εγγεloβελτrωτrκo εργο του

μεoonολεpου οnoδnρovθnκε n λipvn
τωv Ποwlτoιilv, o περiφnμoq Boλτοq
κol δlευθετiθnKε Τo oυαrnμo ορδευ_
onq τoυ, τουτoxροvο με τnv οπoδοon
νεωv γοlωv πlq κoλλl€ργεlεq- Kοτοργn_

θnκοv το τolφλΙκtο κol ol κoλλfrγol εγl-
vov κυρtol Τnq γnq noυ κoλλlεργoΟoov.

Τo oυvετoιρtαιtκο πvε0μο εnIκροτnoε
oxεδoν nοuroυ, εvιil ol vεεg κο}ιλrεργεl-

εq, Iδtοiτερο τωv onωρoφoρωv δ€ιrrρωv

κol or εΕoγωγεq τωv nρo'l'οι.rωV σε ογo_

ρεq τoυ εΕωτερlκoυ οπoγεiωoοv γεvtκo
τnv τonικi olκovoμΙo, πoι.ιωq oxl xωρiq
nρoβλnpοτo κοτo κοlρo0q. Σ'ουτo oυ_

vετελεoε κοl n lδρυon τoυ ερευvnτlκoυ

κειπρoυ Kοl ToU πρoτυπoυ ογρoκτnμο-
Τoq σTo Φυτιilρlo noυ δlεδωoε v€εq nol_

κlλiεq oπωρoφoρωv δενt ρωγ ωq oυv€-
ΧεlO ΤωV nρωτοnoρωv nορογωγιbv noυ
εtonγoγοv oυotοαrtκο τrq κολλlεργεl-
εq oυτεq αlο κτnpοτo τoυq. Kοl βεβοrο
o vοoυoοilκoq οpnελιbvοq Kol TO VοOU_

οοilκο κροolο, με TnV ογoπn τωv πορo_

γωγωv oλλο Kοl TnV εφορμoγfr TωV Πlo

oυγxροvωv μεθoδωv olvonoinonq, oυ-
ι.ιn ρnonq κο l n ρoβoλnq κοτoτooooιrrοl

πλεov ovομεoο σTO σnpOWlκoτερο κρo_

otο ox μoνo τnq Ελλοδοq ο)ιλο κοl oλo-
κλnρου τoυ κοopoυ. N
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H κατακ6ρυφn αuαπτυξn τng δενδρoκoμiαq ιb|noε onμαντικi τnυ αyροτικi oικolloμiο



Σrεδιαζονταζ' ωζ συyτακτικi ετιτρoπτi τoυ περιοδικoυ, τo αφιfρωμα αυτο οτα 10a .τροι'ια απο τnι'

απελευ8ερωσn τnζ Nαaυoαg κaι τ?ιy fυταξn τng στov κορμ6 του ιliaυ Eλλnνικoιj κρdτουg απεt'τ7ι'ι'τ9ti-

ιcαμε, μετ(Ιξυ τωv dλλωv, oε δυo i1lκριτoυg oυμπολkεg μαg, τ0ν ιoτορικο ερευνnτn κ. Στiρ1'ιο Aπο_

oτ6λoυ και τoy τ!ωg Δnμαρxo Ndουoαg κ. Δnμnτρn Βλα.lcο Kαι Toυζ ζnτnoαμε uα αυαφερBo{υ, με βοon
τn δικi τoυS ερευynτικn ιi dλλn εμπειρiα και κρion, oε δiκα onμαυτικοιjg oταEμοιig τng εκtιτlyταε-
τοig διαδρομig τng π6λιι9 μαg' απ6 τnυ απελευfr6ρωoi τnE ω9 τιg μ6ρε9 μαg.
Στn oυu{rεια παρατiEεyται διαδorικd oι αυαφoρtg τoυE αυτ69 (πiντε τoυ K. Στ. Aπoοτ6λ0υ yια τt1v

περiοδo 1912-1950 και πlyτε τoυ K. Δ. Βλαlου yια τnv επ6μευn περfoδo Ι950-2012), ελlτiζoυταg οτι

τα oπaια ενδεxoμ{vωE ιικεvdl επιonμαυλουy απ6 τaυ9 αyαyyrΛοτεg τoυ τεριaδικoι| μαq 8α ουμπλnρω-

0oυι' oτo μ!λλoν με αuαλo1'tE ερ1'αοiεg!

Eιοαγωγικα
17 0κτωβρiου 1912 τα Eλεuθiρια. Ι7 0κτωβρi-
oυ 2o12 n Eκατovταετnρiδα. Xρdvοg, μετρnμ€-
vοq ισΙoριKd, ελdxιoτοg. Mετρnμdvoq με τα αv-
θριilπιvα μ€tρα τερdoτιοg. Tρειg ολdκλnρεg αv-

θριilπιvεg γεvιdg. Mετρnμ€vοg oυvαιoθnματικd
ατdλειωτog. Πεvτακ6οια πεvnvτα xρ6vια oκλα-

βι0g, δ€κα οκτιb oλοκλnρεq γεvtdq, vα nεριμi-
voυv ελευΘερn λαλlα.
H Ndoυoο <γεvvnθnκε)) στα xρovια ιng oκλαβldιq

και μολovοτι απρoικioΘnκευ με εξαlρετικd πρo-

vdμια, riταv το καμivι τng διαρκοtig επαvdoτα-
σnE, τnζ ευρυτερng περιοxng. Πολ€μnoε Kαι Kα-

ταolρdφnκε πολλig φoρdq, μdxρι καl λfγα xρo-
vιq Πριv απo τnv απελεuθ€ρωοn τng. Στnv διαρ-
KειQ Ιo1} Mακεδοvικου Aγιilvα (ιgο+-tgοg). Πλn-

ριilvovταg βαρυ φoρο αiματοg. Tα τραγουδΙα Kαι

οι μουoικdq τnq εΠιΚiq (,,ωq ποτε παλικdριαυ),

αλλd καr λυπnτερ€q (<<Mακριviιoαυ}. Δεixvoυv
€vαv λα6 που ποvα, αλλd δεv υποτdοoεται. Πoυ

μdxεται τov KαTαKτnτn oε κdθε ευκαιρiα.

Πεvτακ6olα xρ6vια αγιilvωv και πρooμοvng

εv6g λαοri εivαt xρ6vog αoυλλnπτα μεγαλοg.
Γι' αυτο Kαιτα ελευθ€ρια tο 1912 γιορτdoΘnκαv

με ξ€φρεvοUq Ιτ{ιvnYυριoμουq τωv Nαουoαiωv.

Γι' αυτ6 και n Eκατovταετnρiδα εivαι μια μεγα_
λn επdτειοg, nου αξiζει vα Yιορτασθεi αvαλ6γωq.

Πρdγμα που δεv βλdπω vα κdvoυv oι ιrdρxοvτ€gυ

μαg.'Eτoι τo αφιdρωμα τng κNΙΑ0YΣTΑΣι εivαι

6,τι καλλiτερο Yια ιnv επdτειo και διαoιilζει τιq

μvnμεg μαg. Αξiζουv συYxαρnτnρtα oτoυq ου-

v tε^εσ ιεq tou.

(ΔnμnτρnE Ευθ. ΒΜ.roE, τ!ωq' Δnμαρxoq Ndουoα;)
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AΠo τHN AΠΕΛEYΘEPΩΣΗ
τHΣ NAoYΣAΣ MΕXP| τo ΤΕΛoΣ

ToY A ΠAΓK. ΠoΛEMoY
ΙVlετo τnv εiooδo oτn Νοουoο τoυ

n ριbτου ελλnvtκου αlροτlωτlκου τμ n-

μοτoq (l 7-8-1912), o ορxnγοqτoυ Λo-

i'κoΟ Συvδεομoυ Νοoυοnq ΑΓl0Σ ΔΗ_

tvlHTPl0Σ (n ΠΟYΠ0YΛ0) Kωναιοvτi-

voq XoτCnMολoΟonq, δnμoρxoq τnq

noλnq, o onoioq εixε υπερtoxυσεl TωV

οvτlnολωv τoυ Τooρμ ποτCnδωv (Πλου_

oiωv) κοτο τlq εκλoγεq τoυ ΙVΙορτ[oυ

του 1912, oυvεxloε vο δlοτnρεi τον

τiτλo του δnμορxoυ oυpφωvο με τo

οno 17_10_1912 €γγροφo του Γεvlκoυ
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NAOYΣA |9|2Ξ 1950
Γραφει o Στ{ρyιog Σπυρ. Aπooτ6λoυ, Ιoτoρικ69 ερευυπτig_Συyyραφiαg

Στροτnγεioυ, τo onoio υnoγροφovτοv

οπo τov δroδoxo τoυ Θρονου Kωvαrο_

vτivo. Συγxρovωq, δl οτοooovτον onωq,

μ oei μ ε τoυq nδn δlορloθεvτεq δlolκn-

τεq τnq αlροτlωτlκnq φρoυρoq Kol Τnq

xωρoφυλοκnq Νοoυoοq, nρoβo0v oτn

οκρlβn κοτογροφn oλωv τωv Περlou-

olοκιilv oτolxεiωv τωv οvnκovτωV σTO

του ρκlκo κροτoq, κoΘloτο μεvot υnευ-

θυvol oυγxρovωq γlo τov ομεoo οφo-

nλlopo των Τουρκωv κoτoiκωv τnq no-

λnq κοi τnv τnρnon τnq τοδnq o' oυ-

τιiν. Πορολλnλο, n Νοουoο Kol n Πε-

ρlφερεlο τnq ετεθnoον υnο τnv δlκot-

oδooiο ΤoU σΓροTlωΤlκoυ δtolκnτn Bε-

ρolοq, εvω oλεq ol οnελευθερωθεioεq

nερlοxεq κnρυooovτοv nρooωρlvο oε

κοτοoτoon πολroρκiοq με θεon εv loxυl

TOU σTρOT|ωTικoυ voμoυ.

Τον Λol'κo Συvδεoμo Nοoυonq, ono το

nριilτο κrολοq μετο τnv οnελευθερω_

on ετn, onooxoλoυoε ooβορο τo nρo-

βλnpο τnq ολoεvο ουΕovομεvnq δlορ-

ροnq onοδιilv τoυ oπo τlq τοΕεlq τoυ

κol nρooxωρnoιiq τουq oτo οvτlnο_

λo oτροτοnεδο. Tο κρo0oμοτο ουτο,

κυρiωq, oφoρoυoov αrουq βlopnxo_
vlκουq εργdτεq κοτo nριilτo λoγo κοl

κοτο δευτερo, σToUq εργoeoμεvoυq oε

τolφλiκrο. 0l οvωτερω δεxovτοv οnρo_



κολυnτο εvτοvoτοτεq nlεoεlq οno τoυq

Νοoυoοioυq εργoδoτεq τoυq βloμ nxο_

VOUq Kοl τolφλlκοδεq που οviκov oτo

<oμ μο τωv Tοoρp noτCιiδωV, Vο εγKΟlΟ_

λεΙQoυvτο Π0YΠ0YΛΟ κοl vο μεTοΠn-
δnoουv oτo κoppο TOUq, με TnV οΠεl_

λn τnq onολυoiq τoυq οno TnV εργO_

oiο oε ovτlθετn nερilτωon.

Ωoτooo, τooο ol onοδoi του κoμμο-

Τoq TωV TooρμnοτCriδωv, ooo Kοl OU_

τo[ τoυ Π0YΠ0YΛ0Y δlοκοτεxoντον

οno oυvτnρnτtκο φρovΛpοτο κο οvn_

KOV σTn φrλoβοolλrκri nοροτοΕn. Πε_

ρlεργωq, τo Π0YΠ0YΛ0, το κομ 1.lο τωv

φτωxωv NοoυoοΙωv τo οnoio εφερε-

τo ωq φlλoooolολloτlκo, εixε τnv ομ€_

ρloτn ευvolο τnq [Vnτρonoλnq Bερoi-

οq κοl Νοoυonq.
'Αλλωαlε πολλεq δlοτοδεrq ΤOU KOΤoσTΟ-.

τlκoυ τoυ εixοv ευθεωq υnoαlnρlκτlκο

γlo TnV Εκκλnoiο xοροκτnρο, εvω οιrrl-

θετωq, ol noμnλoυτor TooρμnοτCnδεq,

λoγω oΕεioq δlομοxnq με τn Mnτροπο_

λn Bερoiοq κοl Nοουonq, βρioκovτον
oε oυvεxn θ€on oιrrtnολoτnτοq με ου_

τιiv. Ποιrιωq, n Θεon τoυ Π0YΠ0YΛ0Y

κοτεαrn nερloooτερο δυoxερriq δlo-
τl, μετο nορελευon τετρoετiοq, εnου_

oε vo εxεl υno τοv ελεγxο τoυ τn δlο-

xεiρlon τωv κοlvιiv.'Hδn, xρ€n δnμορ-

XOU σTn Nοoυoο, nρtv οno τo μεoο του

1916, εκτελεi o τooρμ nοτeriq noλrτl-

κoq οντinoλoq τoυ Kωvαιοντivoυ Χο_

τCn-Mολουon Γρnγoρloq Περδtκο ρnq.

Ποlοq, oμωq, iτον o οvτiκτυnοq αιnv

εν γεvεl olκovoμiο τnq Νοoυoοq οno

ToUq ΠρOnYnθεvτεq δυo βολκοvlκoυq
πoλ€μουqτωvετι.ilv 19']2 κοr 1913 κοl

τοv εκρογ€ντο τov Αυγoυoτo τoυ 191 4

Πριilτo Πογκooμ lo Πολεpo; Η οnοvτn_

σn σΤo ερωτnpο ουτo εivοl oτl n olκo_

votrliο τng noλnq δεxτnκε loxυροτοτo

κλovlop6. H βlopnxονiο τng, oυγκεiμε_

vn κoτo τo πλεΙoτov οno κλωαroυφo-

VToUργ κεq μovοδεq οΕloλoγoυ γ]ο ΤnV

εnοxn τoυq εnlnεδου, φυτοeωo0oοv.

0l noροδooloκεq εΕoγωγεq Tnq σTnV

Ευριbnn κοl oε ολλεq xωρεq, λoγω τoυ

διεδογoμ ενoυ noλεμ oυ, βρioκovlοv oε

μ nδεvlκo βoθμο. Kοnolο εποvοδροαln_

ρlonoinon των βloμnxovlιilv τnq nου

nοροτnρnθnκε οργoτερο λογω τnq οvo_

θεonq o' ουτεq αlροτlωτlκιilv noρογγε_

λlωv γlο τlq οvογκεq του αιoθμευowoq

oε δldφoρεq nερroxεq τnq Bορεloq Ελ-

λοδοq αιροτου τnq Αvτοvτ, δεv φοivετοl
νο oυvετ€λεoε onμoιrrlκo αln δiοφo-

ρonoinon τnq υφlαroμεvnq κοτοαlο-

onq. Εnionq, Kοl σToV τομεo τnq γεωρ_

γiοq ο δυoμεvnq οιπiκτυπoq Λτov εμφο_

νΛq, κυρiωq, Πρoq TnV κοτευθυvon τωv

εΕογωγιbv τωv oνoμοαlιilv κροotιbv τnq

το οnοiο nορnγογον οl ομnελoκoλλlερ_

γnτεq τnq Nοoυoοq. Αnoτελεoμo oλωv

τωv οvωτερω iτοv vο μεlωθεi Τo εργΟ-

τtκο κοl ογρoτlκo ε ooδnμο σε ΟVnσU_

xnτlκο εniπεδο κol μεγoλο pερoq τoυ

nλnθυoμoυ τnq Ndoυoοq νο nερlπεoεl

αιnv εoxoτn εvδεtο.

Εv τω μετoΕυ, τnv 17n Αυγουoτου

1916 o Δlolκnτng τnq 11nq ΙVερoρ_

xiοq Πομiκoq Zυμβροκοκng κοl ο Δl_

oiκnτiq τnq λ/lοiροq τoυ Boρεoq Πυ_

ρoβoλl κo[l KωvαrοντΙvοq ΙVlοCορoκnq

αrοoΙοoov με ΤO UΠ'ουτοιiq τμnμοτο

κοτο τnq κυβερνnonq τωv Αθnvωv, noυ

δnθεv οκoλoυθoυoε nολlτl κi ουδετε_

ρoτnτοq, εvω αlnv oυoiο iτοv φlλo_

γερpοvrκιi. ΙVlε τo μερoq ΤωV KlVnpΟTl_

ωv τοxθnκov ονεπlφυλoκτo πολλoΙ οΕl_

ω1-.loτlκoi κοl nολlτlκοi τnq Θεooολo_

νiκnq onωq or Zovοq, Αργυρoπουλoq,

Δiγκοq, Zερβoq, Πο(nq, Θολnq, Koυ-

τoυnnq κ.o. oμωq, o Εnlτελορxnq τnq
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To καταoτατικ6 τoυ Λαiκoυ Συυδloμoυ
Nαoυong AΓΙoΣ ΔΙΙMHTPΙ)Σ (190s)

1 1nq Mερορxiοq Ν. TρlκoΟnnq κοl oλ-

λo οΕlωμοτlκoi οντlτoxθnκοv, δεv πρo_

oxωρnoοv αrο κivnμο κοt nρoonοθn_

σoV VO ovτlδροooυv' Πoλλoi οnο ου-

τουq oυvελnφθnoοv oε μοxn με τn βo_
iθεtο τωv Γολλωv αιροτlωτωv κοl θεω-

ρnθnκοv αοlxμολωτol noλεμoυυ.

Στn Nοoυoο oλoκλnρoq Λoxοq oτρo-

τoυ ορvnθnκε Vο ΠρoσXωρnoεl oτlq

μοvοδεq TωV σΤOσlοσTωv κοl δlεφυγε

αιnv Αθnvο. ΜIdλloτo, κonoloq Νοoυ-

ooΙoq αιροτlιilτnq ovoμoτl Kυρκοq, ο

onoioq nlθovoτoτο υnnρετoυoε oτov

οnεlθioοvτο Λoxo, ελοβε μερoq αrnv

Αθrivo oε μοxεq κοτo τωv onoβlβοoθε-

ι.rωv Αγγλoγολλων κο κοθnλωoε 1..lε τo

onλοnολυβoλο του ολοκλnρn σΓροTl_

ωτlκΛ μoνoδO Τouq. Πo τοv nρωlo1.lο

πoυ εnεδεlEε o Kυρκοq αrlq μoxεq ου_

τεq nοροonμoφoρΛΘnκε olο τnv κυ-

βερvnon τωv Αθnvωv.

To κΙνnpo ΤωV σTοσlοσTωv oτροτlωτl-

κιbv εn lκροτnoε πλn ρωq oτo xιilρο τnq

Boρεloq Ελλoδοq. Ακoλo0θωq, τnv 26n

Σεnτεμ βρioυ 19'l6 οno τουq BεvrCε_

λo, Koυντoυρlιbτn κοl Δoγκλri oxnpοτi-

σΤnKε n υπo τov Bεvl(ελo ιικυβερνnon

τnq Εθvrκnq ΑμΟvnqυ με εδρο τn Θεo_

oολoviκn, n onoio nρooxιilρnoε oτlq

δυvοpεlq τnq Αvτovτ.'Ετol n Eλλoδο

οnεκτnoε δυo κυβερνnoεlq. Miο τωv

Αθnνωv κοl μΙο τnq Θεooολoviκnq, το

εδοφn τnq olοiοq nρoq vοτov εixοv

εnεκτοθεi pεxρl τn γεφυρο τoυ Πn_

νεloυ. Moλloτo, n τελευτοio, τοxυτο-

το, ορxloε vο προβοiνεl oε επtoτρo_

τευon εφθδρωv ono τlq nερlοxεg noυ

nλεγxε nροκεl1..lεvoυ νο εvloxυoεl τov

oτροτo τnq Αvτοvτ.

Στn Nοoυoο τo nροεδρεΙο τoυ κομμο-

Toq TωV Φlλελευθερωv κoτεoτn novi-

σXUρo KOΙ oρxloε vο nρoβοivεl σε σU-

oτn μ οτl κεq δlωΕεlq τωv βοorλοφρovων
κοτοiκωv τηq. ΙVε εvτολn τoU, ol εK TωV

nγετιiν του Π0YΠ0YΛ0Y Kωvoτοντi_

voq XoτCn_ΙVολoυonq κοl o lοτρoq κοl

βoυλευτnq Θεoδοol oq XοτCnδn μ nτρi-

oυ oυvελriφθnσOv KΟi φυλοκioτnκοv
oτn Θεooολoviκn ωq εxθρoi Tnq KU-

βερvnonq ΕΘvlκnq Αμυvnq. 0l Nοoυ-

oοiοl, oτn oυντρtnτlκn τoυq nλεloι!n-

φio, ορvriΘnκον νο nρooελθουv nρog

κοτοτοΕn αlo αlροτo τnq Εθνlκriq Αμl υ_
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Vnq' 0l μn KοΤoTΟσσομεvol KnρUσσO-
VTOV οVUΠoTOKTol KOΙ ol σUλλOμβOV6-

μεVol KλεiVoVToV σε σTροTιωΤlKεq φU_
λοκεq, πρoκεIμεVOU VO ΠρoσoxθoΟV
σTo ΣTροToδIKεio γlO VO δlKοσToιV.
Πολλoi Nοoυoοiol, nρoκεlμεvου vο
onoφυγoυv Τn σTρOTεUσn, κοτεφυγοv
σΤo Bερμjo, dλλor κοτoρΘωσΟV VO δΙO_

φUγOUV ΠρOq Τlq nερioxεq Bολoυ, Λο-

ρIσοq K.ο. κοr ολλοl εntxεΙρnoον vο με-
τοvοoτευoουv oτlq H.Π.Α.

Δlοβοnτοq γlO TnV κοτοnlεαllκn δροon
τoυ κοτο τωv κοτoiκωv τng Νοουoοq
υnnρδε ο υnευθυvοq τnq βεvl(ελlκnq
εn t oτροτευonq oτnv noλn Ynoλoxογoq
Χρ. Kοροriοvοq. ΙViε εvτoλn του, κοτo
δεκοδεq oυρovτοv αιnv Αoτυvop Ιο κοl
σTn σTρOTlωTlκn φρουρο τnq noλnq
ot γοvεiq κοl το λοlπο μελn τωv οtκο_

γεvεlων τωv ορvoυμεVωV Vο εΠlσTρO_
τευθουv Nοουoοiωv, nροκεtp€vου vo
υnoβλnΘoυv oε noλυωρn βοoονloτl-
κn οvοκρton οnο τοv iδiο- H noροβiο_
σn ΤoU oiKoγεVεIOKOυ οoυλoυ oΠolO-
δnnoτε ωρo του εtκoolτετρoωρoυ nτοv
oυvnθεq φοrvομεvo κοl, κοτο Tlq 0φn_

γnoεrq υnερnλiκωv NοουoοΙωv, το ορ_

γΟVο ΤOU Kοροnοvoυ δlοκρivοvτοv γlο
τnv ογρloτnτο τoυq.

Απo τoυq οδελφουq Λονορο Θεοδω_

ρo κοt Στουρο, μελn του κομ1.lοτοq τωv
ΤooρμποτCΛδωv κοl οντiπολol τoυ βε-
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vleελlκoυ κοΘεoτωτoq, o Θεoδωρoq,

γvωoτoq KOl σοV Xοτenq, κοτορθωoε
νο nεροoεl τov Αλlοκμοvo κοt vο δlο-

φυγεl oτnv Αθnvο.

0τοv, οργoτερο, θο επlxεlρnσει Vο εΠο_

vελθεl κρυφο oτn Ndoυoο, θο ouλλn_

φθεi oτov Αλldκpοvο οno βεvlCελlκΛ
nερinoλo με εnlκεφολnq τοv Λoxiο κοl

μετεlεlτο εpnlαlo oτελεxοq ToU εργo_
oτοoioυ του Γεωργlο Kορυδοκο. Ο τε-
λευτοioq, γlο λoγουq εδυnnρετnonq
προoωnlκωv ToU σUμφερoντων, δεv
τοv nορδδωoε σΤoV βεvlCελlκο oτρο_
το κοl τov εκρυQε αlο oliτt τoυ μ€:
xρtq οτoυ lοροoxεθnκε γεvtκn opvn_
oτiο oε oλουq τουq οvτlβεvleελlκουq. O

οδελφοq τoυ Xοτζn, Στoυρoq, δεv κο_

τορθωoε νο δlοφυγεr κοl oυvελΔφθn.

ΑφοΟ κροτriθnKε σε κοπotο oτροτ6-
nεδο oυγκεvτρωσnq τωv Γολλωv, οnε_
αολn oτn Γολλiο. Τnν '1On lοvoυορioυ
1917 oυvελΛφθnoοv or Hροκλnq Xο_
τenδnμoυλοg, βloμnxονοq κοl'Ερvoτ
Φον Kλεvτερ, Γερμοvοq ορxlμ nxοvtκoq
ToU εργoσTοoiου ΕPlΑ, ol οnοiol Θε_

ωρnθnκοv οντiπολol του βενlCελlκο0
<οθεαιωτοq.
'Ολοr ο oυλλnφθεvτεq, μετο τnv lτΦ_
σn Τnq κυβερvnonq τωv Αθnvωv κοl
τnv ποροxn γεvlκnq ομvnαιiοq οnο τnv

βεvlCελl κn κυ βερνnon, θο οnολυθoυv.
λ,4ετο τlq vεεg δnpορxiοκεq εκλογεq

τnq 1 2nq Φεβρουορiου 191 7, κοθriκo_
vτο δnpορxoυ Νοουoοq θo εδοκολoυ-
θnoεl vο οoκεi μεxρl τo 191B nολl o
Γρnγoρroq Περδlκορnq, τov οnoiο oτn
oυv€xεlo θo δlοδεxθεi o βrοpnxονoq
Σnυρoq Λοvoροq. ΕvτωpετοδΟ, o Bο_

otλεοq Kωνoτovτivoq pετο τnv εκθρο_
V]σn ToU τοv lοι]vlo τoυ 19 ] 7, κοτεφυ-

γε σΤnV Ελβετiο. Στοv θρovo τov δlοδε-
ΧΤnKε o δευτερoτoκoq γloq ToU ΠρiγKl-
nοq Αλεlοvδροq.'Ετol, n Ελλοδο εnου-
oε vο εivol xωρloμεvn oε δυo κροτn με
δυo κυβερvrioεlq.

Τnv 4 Νοεpβρioυ 191B nρογμoτοnol-
nθnκε oτov Πεlροlο το Α ' Πονελλnvlo
Συνεδρlo τωv οoolολloτl κιilv οργοvω-
σεωV Tnq Ελλοδοg τo onοiο κοτ€λnδε
oτnv Ιδρυοn τoυ Σoolολιoτiκoυ Εργο_

τtκου Koppοτoq Ελλοδοq (Σ.Ε.K.Ε) με
oοφεiq μορδlαrrκεq κοτευθυvoεlq. Τo
'] 919 οnο πυρnvο Νοoυoοiωv σOσlο_

λloτωv KOl με Tn βonθεlo τoυ Αβροοp
ΙVllεvορoγlο κοl ολλωv oτελεxωv τng
oοotολloτl κng oργονωonq ΦΕΝΤΕPΑ_
Σl0N τnq Θεooολoviκnq, Θο δnμloυρ_

γnθεi τonlκn οργοvωon τoυ εν λoγω
κoppoτoq n οnoiο, λογω τnq nρon_

γnθεioοq 0κτωβρlοvnq εnοvοoτοοnq
τωv Mnoλoεβiκωv oτn Pωoiο, θο ορ-
xiοεt vο οπoκτο μελn, oποδoυq κol φi_
λουq με τοxυτοτο ρυθpο. Ol nερrooο_
τερot οlo ουτουq οvnκov nρonγουμε_
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σrρΟΤoU KΟl σε μiΟ ονευ nρonγoυμεvου

ΤρΟγωδio. 0 ελλnνlκοq σΓρΟToq δlΟλυ-

θnκε κol μεγOλo μερoq ToU οlXμOλω-

τiαιnκε. Tο υnoλεiμpοTΟ εφUγOV Πρoq

τn Σpυρvn. 0 οnολoγropoq ToU Πoλε_

μου tiτοv:vεκρoi 50.000, οVοΠnρoi Kοl

τρουμοτiεq 75.00Ο, ενιb xlλlοδεq nτοv

οl oφογpεvο οno τov dμοxo nλnθυopo.

Τnv 1 7n lοvoυορioυ 1923, με TnV UΠo_

γροφn τnq Συvθriκnq τnq Λo(οvnq,

1.500.000 nροoφυγεq κοτ€φυγον ωnv
Ελλοδο, οnο τoυq oπo[ουq nολλοΙ εγκο_

τοαιοΘnκοv αln Nοoυoο. Αρxεq 0κτω-

βρΙoυ του lδioυ ετoυq δολoφοvnθnκε

αln Nοoυoo εv Qυxρω οno βoolλlκουq
δοooφΟλoκεq ο NοoυoοΙoq Teloκοq (Γε-

ωργlοq)Τoiτonq, o οποiοq επlxεiρnoε vο

κoι!εr ΕΟλο onο το βoolλlκo δοoοκτn-

pο.0l κdτolκοl τnq Νοουoοq εΕεγερ_

θnκοv κοl εφoδlοoμεvοr με κοopοδεq

κοl ολλο γεωργrκο εργολεΙο κoτευθυv_

θnκοv nρoq τοvΑγlo Nlκολοo κοl γκρε-

μ roον μερoq τoυ βoolλlκoΟ αnολοτloυυ.

Τo xεlρoτερo onoφευxθnκοV με Τn ΠO_

ρεpβoon τoυ δnμoρxου Αρνn KOl Tnq

εφlnnnq οαlυvoμlοq οno τn Bεροlο.

ΕvτωμετοΕΟ, αln Nοoυoο Τo ΠρoσφU-

γlκo αrοιxεio βρioκovτοv oε μεγολn
δlομοxn με Τouq γnγεvεiq κοτοiκoυq,

λoγω τωv xoρnγnθεvιωv αloυq nριil-

ToUq ΟγρoTεμοxiων onο τnv Δ.Α.Π. (Δlο-

xεiρlon Αι.ιoλλoδiμoυ Περlουoiοq), με_

Vωq σΤo Π0YΠΟYΛΟ, nου nερ εlεoε
nδn oε οφοvεlο' Τnv 1 

'1n Νοεpβρiου
'191B ελnδε ο Α' Πoγκooμtoq Πολε_

μOq με vΙκn τωv δυvοpεωv τnq Αvτοvτ.

Στn Nοoυoο ο φLλοβοolλ κοi κοτο κο

θο εδοκoλoυθnooυν νο υnερτερουν,

oμωq o oυoxετloμoq τωv noλlτlκιiv δυ-

vομεων θο δlοφoροnotnθεi oτo μελλον
onpovτlκο με τnv ελευon κot εγκοτo_

σΤοσn σΤnV πoλn nροoφΟγων οno τnv

Τoυρκiο, μετο τnv υnoγρoφri τnq Συv_

ΘΛκnq τnq ΛωCοvnq.

AΠ0 Τ0 TEΛOΣ Τ0Y A'
ΠAΓKoΣMloY Π0ΛΕM0Y

MEXP| ΤEΛ0Σ Τ0Y ΕΛΛHNo-
lTAΛlKoY ΠoΛEM0Y

Τοv lovoυορlo του 1919, με οnoφο_

σn ΤOU Bεvlζελου, n Eλλοδο onεoτεl_

λε oτο ουκροvlκo μετωlo δΟo Vlερορ_

xiεq γlο νo υnοβοnθnσOUV ΤnV ογγλο_

γολλlκn εnεμβοon αιnν 0υκροvΙο κοτo

του αrροτου τωv Ι\/lnoλoεβiκωv. 'Εvε_

κο τoυτoυ ol Pωoor N/lnoλoεβiκοl θε-

ιilρnoοv τnv Ελλοδο ωq εxθρlκn xωρο

KΟl σΤo pελλoν, κοτο τn δloρκεlo τoυ

ΙVlκροolοτlκου πολεμoυ, θο εφoδlο_

ooυv οφεrδιilq τov oτροτο τoυ Kεμολ

Ατoτουρκ με μεγoλεq nοooτnτεq πo-

λεμlκoΟ υλtκoΟ.

Εnionq, τnv 15n lVlοioυ τoυ lδioυ ετουq,

με οnoφοon πoλl τoυ Bεvl(ελoυ, ελλn_

vlκoq αιροτoq οnoβ βdαrnκε κο κοτε_

λοβε τn Σpυρvn H εvεργε ο ουτn οlο_

τελεoε τ"ν Ο:ΟΟXn τnq lV] κροo οτ κnq

ε(σ-ρO-ε'Οc (O -'C ε€ ο--"( μ.lεΜοντl-

κnq οpωvυμnq τρογωδ'οq

Στn Νοoυoο xρεn δnpορxoυ εδοκο_

λoυθεi vο οoκεi o Σlυροq Λοvοροq'

ΕvτωμετοΕΟ, o noλεμοq oτo Mlκροoιο_

τlκo Mετωπo €xεl ορxioεl νο μοΙvετοl.

0 ελλnνlκoq αιροτοq εφΘooε μεxρl το

nρoθυρο τnq Αγκυροq. 0μωg, n εκ-

αrροτεiο oτov Σoγγορlo τοv loι]λlο τoυ

1921 onετυxε, riτοv εμφονnq n κonω_

σn ToU ελλnνlκου oτρoτoυ κot τo nθl-

κ6 του μεlωθnκε onμοvτlκo. Στn Νο_

ουoο εnερxετοr ολλογΛ oτο δnμoρ_

xlοκο. Tοv Σnυρο Λovορο δlοδεxτnκε

τo 1922 o vεoq δnμορxoq Θωμoq Αρ_

vΛq ο olοiοq θο nορoμεΙνεt oτn θεon

oυτn μεxρl τo 1925' 0 Αρvnq βρεθnκε
οvτtμετωnοq με ooβορο πρoβλnμοτο

οnωq n oυvτοδn noλεοδoμlκου oxεδi-

ου, n οnολλοτρiωon μερoυq τnq βοol_
λrκiq δοoοκτnoiοq, n nρομnθεtο κου-

oοΕυλων κoτο τουq xεlμερrvουq privεq

YlO ToUq δnμοτεq, n κoτοoκευn oδl-

κoυ, nλεκτρικoυ κοl υδρευτlκoυ δ κτυ_

oU Tnq nολnq κ.ο.

Τnν 13n Αυγουαιoυ 1922 oι δυvoμεtq

τoυ Kεpολ εδοlελυoοv ευρεiοq κλi_

μοκoq οwεniθεon n onoiο οδnγnoε

oε οτοκτn υποxιbρnon τoυ ελλnνtκoυ
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ρlKο οΠo TO oΠoiο KOTεiXοV Νοoυooiol.

Στο pεoο lονoυορioυ τoυ 1925 γnγε_
vεiq Nooυoοiol ογρoτεq επlxεiρnoοv vο

κοτολοβoυν βiοlο nρooφυγlκο ογρο-

τεμοxlο' Επεvεβn n οoτυvopiο Kοl OΠo-

φευxΘnκov οιμoτnρo εnεlooδlο. Στo

iδlo δlοαrnμο, σToV Πρoσφυγlκo oυ_

vοlκloμo ογvωαlol nυρπολnoοv TnV ol_

κiο του μετοδ€μnoρoυ Kovτonoυλου'

Στo μεoο του 1925 κnρυxτnκε n δικτο-

τoρΙο του Θ. Πογκολου, n onoiο εδοnε_

λυoε κυμο δlιiδεωv με oυλλnι]-lεlq κοl

εΕορiεq κοτο των οvτtφρovo0νTωV Kοl

κυρiωq κοτd του K.K.E.

Ιnν 24n Oκτωβρioυ 1925 δlεΕrixθnoοv

δnμoτlκεq εκλoγεq oε ολn τn xιiρο.
Στn Nοoυoο o σUVΤnρnTlKοq Γεωργloq
(Teωv) Περδrκορnq, oφοδρoq οντiπο-

λoq τoυ βloμnxοvtκοΟ κοτεoτnpενoυ

τnq noλnq, υnooτnρlxθεig κοl οnο τουq

κopμoυvlαlεq oτlq δlιiΕεlq τωv onοiωv

οvτετiΘετo, εn l κρoτnoε τoυ ovτl nολoυ

του Θωμο Αρvri. Tov[Cετοl oτl τo ορl_

oτερo κivnμo oτn Nοoυoο ενδυνομιil-

θnκε τελευτοio με τnν οnοκτnon τρl-
ωv δυvoμ l κιilv oτελεxωv. Π ρoκεlτο l γlo
τoυq ΙVορκo λ/ορκoβiτn, φolτnτn τnq

Noμlκnq, Γειiργrο Δooυτn τoυ lVlxο-

nλ, φolτnτn τnq Φlλoooφlκiq κοl τoν

Γεωργto Ερυθρlοδn, εργοτn, μετεπεtτο

μελοq τnq K.Ε τoυ K'K.Ε., o οnο[οq θο

δlοδρομοτioεl βooiκο ρoλo oε ολεq τlq

εργοτlκ€q onεργiεq. 0 λ/lορκoq Mορ-
κοβiτnq τov 0κτιiβρlo τoυ ]926 θo

τεΘεi εnlκεφαλnq μεγoλnq δlοδnλω_

onq οnο Nοoυooioυq vεoλoioυq κoμ-

poυvloτ€q, θο oυλλnφθεi κοl Θo οφε-

Θεi ελεΟθερoq οργoτερο.

Εv τω pετοδ0' τnν 22a ΑυγoΟoτου

1926 οvετροnn οnο τov I Kovδυλn n

δlκτοτορiο τoυ Θ. Πογκολoυ. 'Hδn 
με-

xριτo 1927, με κoθoδnγnτn κοl οργο-

vωτn τov t Ερυθρlοδn, αlo εργoαlοolο
τnq Νοoυoοq εixοv δnμ lουργnθεi ορl_

αιερoΙ n υρnvεq, οπεργlοκεq εn rτροnεq

κοl ολλol ογωvlαltκοi εργοτlκοΙ oxn_

μοτloμoi. 0 NοoυoοΙοq κoμμουvlαlnq

λ/ορκοq λ/lορκoβiτnq, ο onοΙοq UΠnρε_

τoυoε τn oτροτlωτlκn τoυ θnτεiο, oυ_

vελnφθn αιrq ορxεq του 1929 γlο oυ_

αlοon nοροvοp nq Koμ μouvlαrl κnq ορ_

γονωonq αιn povοδο ΤOU KΟl φυλοκΙ_
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'Εyyραφo τng

: ιΕπιτρoπng
: Λαoi τnq
, Nαolongυ
: fια τnLl εξα_

yoρd τoυ δα-
οoυE κΚα_

, υiλλn, με
τιζ σφρα'-

: yiδεq τωu
, τ6τε ευ εuερ_
, yε[α oυλλ6_

yωy Kατ σω_

μοτεiωυ τng

, Ndoυoαq

: (Ι922)

σTnKε σΤo Kολπoκl nου θεωρουvτοv

nρoγμoτlκo μεoοlωvlκο κoλοoτnρlο.

Τnv 25n lουλioυ 1 929 δnpoolευτnκε o

voμoq nερi αlΔlΩΝYN/0Yυ. Σε ολn τnv

Ελλοδo οκολoυθnoοv oυλλn ι!εlq, φυ 
J

λοκioεlq κοr εΕορΙεq κομ μoυvlαrωv κot

δnμoκρoτlκωv noλlτωv'

Στlq δnpoτlκεq εκλoγεq τnq 4nq Aυ_

γouoτου 1929' o nδn δnμoρxοq τnq

Νooυoοq Γειilργloq (Τ(ων) Περδl κο ρnq
εποvεΕελεγn, υ nερloxυoοq τωv οvτl nο-

λωvτου Φlλωτo Koκκiνoυ κοt ΘεoδοoΙ-

ου XοτCnδnμ nτρΙου. 0l βloμ rixοvot τnq

noλnq φερουv βορεωq τo γεγoνoq oτl

ο ευvοουμεvoq τουq Φlλωτoq Koκκl-

vοq οnετυxε. Τnν 2Bn Νοεμ βρiου 1 930

τo Στροτoδl κεiο lωowivωv κοτοδΙκοoε

oε θονoτο τoυq εγκλεloToUq σTlq φU-
λοκεq Kολnοκioυ κομ μουvlαιεq Νοου_

oοiο lVορκο 1\/ορκoβiτn κοl Πovoυon'

ΕΕ ουτου onpε ωθnκε pεγολo κυpο δ -

ομορτυρlωv τοoο αro εoωτερlκo, οoo

Kοl σTo εΕωτερtκo, ox pονο οno εnt_

φοvε[q προoωnlκοτnτεq, onωq o Αi'v_

oτοlv κ.d. ολλο κοl οn6 noλλoυq δr-

εΘvεiq δnμοκροτlκoυq φορεiq.'Eνεκο
τοΟτoυ, το Αvοθεωρnτl κο ΔtκοoτΛρlo

μεiωoε τnv 12n lοvoυορ[oυ 1931 τlq

nolvεq τωv οvωτερω ono θοvοτo oε

nρooκοιρο δεoμο. Τnv 15n Αnρlλiου

1931 , οnο τlg φυλοκεg Συγγρoιj οnoυ

κροτουvτoν, δρoπετευoov κοl δlεφυ-

γοV σTn Σοβlετlκn'Εvωon nγετlκο κoμ-

μoυvlαrtκο oτελεxn, μετοΕυ των onoΙ-

ωV KOlo ΝοουoοΙoq Mορκoq tMορκoβi-

τnq. 0 τελευτοiοq υnnρδε θυμο τωv εκ_

κοθορioεωv τoυ 193B, opωq, n μvnμn
ΤoU OΠoKοTοστοθnκε τo 19B7.

Εv τω μετοΕυ, εμφοvioτnκοv κol δρoυ_

σoV σTn xιilρο φοotoτlκεq oργοvωoεlq,

onωq n.x oτn Bορεlο Ελλoδo n E.Ε.E

(Eθνlκn 'Εvωolq EΛΛΑΣ) κol ΠΑYΛ0Σ
MΕΛΑΣ, ol onoiεq nροiβnoov oε φο_
voυq, βlοoμoυq κοl εμnρnοpoυq oτnv

Eβροiκn oυvolκiο Koμπελ τnq Θεooο-

λοviκnq. Στο pεoo τoυ ]932, oτn Νο_
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oUσO, OειVθnKε n OVΤ ΠΟρoθεσn μεTO_

Ε0 τωv βloμnxοvωv τnq noλnq KOi τOU

δnμoρxου Γεωργioυ (ΤCων) Περδl κο ρn

επεlδn ol nρδτοt ορνουvτοv VO KOΤο_

βολoυv τουq ι|nφroθεvτεq οno το δn-

μoτικo oυμβoυλlo φoρoUq KOl ΟΠε]_

λοΟoοv με κλεiolμο n μετοφορο τωv

εργooτooiωv oτnv Αθnvο.

λ/ε oπεlλn τnv onολυon, υnoxρεωνον

τoυq εργοτεq vo δlοδnλιivουv oυxvo

κoτο τoυ δnμορxoυ, με οnoκoρυφω1.lο

τnv υnoκlνnθε[oο οlo oυτοΟq oγκωδn

εργοτlκn δrοδnλωon τnq 22οq lονου_

ορioυ 1933. Tnν nμερο εκεivn, μΠρo-

oτo οno τo κτlρlo του Δnμορxεioυ τnq

noλnq αιo onoio βρloκοvτoν κλεloμ6-

νol δΛμορxog κol δnμοτlκo oυpβου_

λιo, εixοv οvonτυxθεΙ oε κoiρtεg θε_

oεlq oτροτtιbτεq Kοl εφlΠΠol xωροφυ_

λοκεq. To nλιiθoq, nορo τ q oυαιοoεlq

ToU εισOγYελεο Bερoiοq Στoμοτioυ

XυτΛρn, oρvnΘnκε vο δlολυθεi, οno_

τε pετο τn xρion εκφoβlαrικιilv nυ-

ρων εγlvε κοt xρΛon nρoγ1.loτlκιbν nυ-

ρι.ilv' Νεκροi κοτεnεoον nεvτε εργο_

τεq. 0 Γειilργloq Περδlκορnq oυνελn_

φθn κοτnγoρoυμεvoq οτl nυρoβoλnoε

οno τo γροφεΙo ToU KOι oκoτωoε τov

εργοτn Συρκο. Αno τo noρloμο oμωq

τnq lοτρoδικοoτlκnq €κθεonq οnεδεi_

xθn oτl o Συρκoq δεxθnκε oφοiρο οnο

ολλn κοτευθυνon. Kοτοnlv τoυτου o

Γεωργιοq Περδrκορnq κρiθnκε oθιiloq

κοt οtloφυλοκiαιnκε.

Τnv 29n lονουορiου 1934 lδρυθn_

κε αrn Νοoυoο n οκρoδεΕtο φοoloτl-
κn οργονωon ΑΝTlK0N/λ/OYNlΣΤlKH

EΝΩΣlΣ NAOYΣHΣ KΑl ΠΕPlΦΕPΕlAΣ,

n onoio oυγκρoτnoε κol αrρoτlωτIκo

oκελoq οπoτελoυμενo οno οτoμο vε_

ορnq nλlκioq. Ωoτooo, n δροon oυ_

τιiq τnq oργοvωonq oτn Νοoυoo δεv

υnnρδε oδroλoγn. Tnv 1 1 n Φεβρoυορi-

ου 1 934 δlεΕixθnoοv δn μοτr κεq εκλo_

γεq οε oλn τn xιilρο. Yποι].lΛφror δri_

ι]OρXol αιn Nοoυoο ol Γεωργloq (Τeων)

Περδ κορnq κοr Φlλωτοq Kοκκlvoq. Τo

δρομοτlκο γεγovoτo τnq 22οq lοvου_

oρioυ 1933 oυvετελεoον ωoτε νlκn_

τnq vo οvοδεlxθεi ο Φrλιilτοq Koκκt_

νoq. l\/lεoο αιo ']935, οno τov OρlσTε_

ρo κoθnγnτn τoυ Λoπnε[oυ Γυμνοo[ου

Νοoιionq Xρoνn δnμlουργnθnκε κoμ_

poυvιoτlκoq μοθnτlκoq nυρnvoq oτov

onoio, μετοδι] τωv ολλωv, oυμμετεi_

XοV Kοl ol Poυλo KoυκoΟλoυ, lωovvnq

Mnττοq, Γειilργloq Toloτonq κ.o.

Tnv 4n Αυγoυoτoυ 1936 o σTροTn-

γoq lωovvnq MετοΕοq κοl ο βοolλε_

οq Γειilργroq B ' εnεβολoν oτnv Ελ_

λoδο τo ομωvυμo oτυγvo δlκτοτoρl-

κo κοΘεoτιi:q. Σε ολn τnν xιilρο οκo_

λoυΘnoοv oθρoεq oυλλΛι|ειq, φυλο-
κioεlq κοl εκτonioεlq κoμμoυvloτιiv

κοl δnμoκροτlκιbv noλlτιilv. Στn Nο-

oUσο o] oυλλο p βοvoμ εvοl εγκλεiovτοv

αllq φυλoκεq τnq οrκoδoμΛq Πομoλn,

(oπoυ onμερο n λοl'κri ογορο τnq n6-

λnq) κοl υφiαrοvτο βοoονlαιlκεq οvo-

κρΙoεlq. Ολo το ορxεΙο τnq τοnικΛq oρ-

γdvωonq τoυ K.K.E oυγκεvτριiθnκov

κοl κοnκov οno τnv Αoτυvομio'

0 δllμορxοq τnq Νooυoοq Φlλιiτοq

Koκκrvοq Θο nουθεi oρloτlκo ono τnv

δικτοτoρio κοl θο ovτlκoτοαοθεi οπo

δoτ6. Τnv 17n Νoεμβρiου 1937, n δl-

κτoτoρio θο lδρΟoεl αιn Νοoυoο οτυ-

nο τo ΕΘΝlKON EPΓΑΤOYΠΑΛΛHΛ|K0Ν

KENΤPΟN NΑOYΣHΣ, με τo onoio αιo-

XεUε σΤOν nλΛρn ελεγxο τωv ογωvωv

KOl TωV δtεκδlκΛoεωv τnq εργοτlκnq

τοδnq. To δtκτοτoρlκο κοθεoτωq θο

δnμ ουργnoεr τnv E.0.N (Εθvlκn 0ρ_

γovωon Νεoλοioq), κοτο τo nρoτυno

TωV φοσισΤlKωv vεoλοιojν Γερpοvioq

κol lτολiοq, oτnv onoiο θο κλnΘoΟν vο

εvτοxθoυv υπoxρεωτlκο oι νεot. Kοτo

το ολλo, pfxρι τnv κriρυΕn τoυ ελλn-

volTολlκoυ noλεμoυ τnν 2Bn 0κτωβρl-

ου 't940, πoρολλnλo με τnv κοτολυon

oλωv των δn μoκρoτl κιilv ελευθεριιilv,

οr δlι.ilδεlq κοτo τωv κoμμoυνιαιιilv κοl

δnμoκροτlκιbv noλtτωv θο εvτοθoυv

oκoμo nερloooτερo.

Τnv 2Bn 0κτωβρioυ 'l940 κnρυxθnκε

o ελλnνοlioλlκοq noλεμoq. Στn Νοoυ_

oο, κοτo τlq nριiτεq nμερεq Tnq εΠl_

αιρoτευonq, ολλο κol δloρκoυvτoq τoυ

noλεμoυ, oυγκεvτριiΘn KΟV σnμοVTl_

κεq nooοτnτεq μoλλlνωv εtδιiν, τρo_

φiμωv κοl oλλο xρεlιiδn γlο τov ελ_

λnνtκo αrροτo. Πολλο pελn ToU YU-

νοlκε[oυ oυλλoγoυ τnq noλnq ΙVlΕPl-

MNA, το onoio εixοv εκnοlδευθεi ωq

εθελovτρlεq vooοκopεq, κοτο τn δl-

ο ρκεlο τωv εxθρon ροΕlιilν n ρoo€φεροv

noλΟτlμεq υnnρεo[εq. MετοΕυ τωv oλ_

λωv, oυν€βoλλοv oτn μετoφoρo τρoυ_

μoτtιiν οnο τov Σ.Σ.Ν oτo voooκoμεio

τnq noλnq Kοl Τouq nορε[xον Tlq Voσn_

λευτl κεq τουq υπnρεoiεq.

Mετο οno vlκnφoρεq pοxεq κοτο των

lτολωv, o ελλnvoliολlκoq noλεμoq oτov

oπoio θο εpnλοκoυv κol Γερμοvoi, θo

NtΔoΥΣ]λ 6l
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λΛΕεr τnv 21n Anρrλioυ 1941 με τnv

UΠoγροφn οnο τov γερμονoφlλO Σω_

μοΤoρXn Γειilργlο Tooλoκoγλoυ nρω_

τoκoλλoυ ΠOρOδoσnq ToU ελλnvl_

Koυ σTροΤoι τoυ ολβοvrκoΟ μετιinoυ

σToUq ΓερμοVoυq, xωρΙq τnV εγKρlσn

τnq ελλnvlκΛq κυβερvnonq' Η nρoΕn

ουτn θο θεωρnθεi nροδοoio'

Πρlν κλεioω ουτo τo κεφολοlο, γlo

λoγουq ονοφoρoq οτουq κolvωνlκoυq

oγιivεq τoυq, θο ονοφερθιi ουvοnτtκo

K0l στo εΕnq oωμoτεiο noυ tδρΟθnκοv

οnο τo 1912 pεxρl τo 1940 οnο τoυq

Νοoυooiουq, ol δtoικnoεlq τωv onoΙωv

ογωvioτnκοv με oυvεnειο γlο τnν εΕυ-

nnρετnon τωv oυμφεροVTων TωV με-

λιbν τουq. Aγρoτικο oωpοτε[ο: Συvτε-

xνio κnnουριilν NοoΟonq AΓl0Σ TPY-

ΦΩN, Συvτεxviο κλoδευτιilv Kοl 0μΠε-

λoυργιilν ΝooΟonq, Γεωργrκoq Πoλι-

τrκoq Συvδεoμoq Nοoυonq Η ΔHMH-

ΙP 
^ 

(22Ι 6| 1922), ΣΟvδεoμ οq ο κτn μ o-

vων Νοουonq Η ΔΗMΗΤPΑ (31/1/1931)'

Εnoγγελμoτl κο oωμ οτεiο : Συι-rεxviο βο-

ρελοnolιilν NοoΟonq, ΣΟνδεopoq εμ πo-

ρων KοI nοντonωλωv Νοoυonq, Συvτε_

xνio Kρεonωλιilν Nοoυonq AΓl0Σ ΑΘA-

ΝΑΣlOΣ, Συντεxviο lxθυonωλιiv Νοoυ_

onq ΑΓlOΣ NlK0ΛΑ0Σ, Συwεxviο ορτo_

nοlωv Νooυonq ΑΓl0Σ ΣABBAΣ, Εnογ_

γελμοτr κο oωμοτεio oυwεxνiοq pοαιο-

ρων Nοουonq AΓlOι TA-IAPXAI (Mο ρτt-

ΝI]\OΥΣTA 62

oq 192]), Σωμοτεio ογωγεωv (ογωγlo_

τιiν) Η AΛΛΗΛOBOΗΘElA (1923),0μo-

onovδiο εnογγελμοτtκι.ilν κol βtοτεxvl-

κδν oωμoτεiωv Nοoυonq (3O/5/1 936)'

Eργoτικo oωμοτεio:'Evωoιq tδtωτι_

κωv υnoλλnλων NooΟonq (9/5/1923),

Πονεργοτlκn'Ενωotq ΝοoJonq (l:/z/

1924), n onoio λεlτo0ργnσε Kοl σoν

Eργοτικo Kiντρο. Στο τiλn Aυγoυoτoυ

1924 υπoκiνnoε τrq pεγολεq οnεργl_

εq σΤο εργooτοoto EPIΑ κοι ΛΑΝA_

PΑ, EnoγγελμοτικΛ εvωon εργοτιilv,

εργοτρrιbv κοι βtonολοloτιbv Νoο0_

onq (26/6/1928), 'Εvωolq δnμoofωv

υnολλΛλωv Noο0onq κol nεριφερεi_

οq (: l/s/l g:0), Εnογγελμοτικoq ερ_

γoτlκoq o0λλογoq Νοουonq Η ΕNΩ_

Σ|Σ (27 |11/193Ο), ΣωμoτεΙo εργοτιilv

κλωoτoυφοvτoυργιiv Noουonq (1 6/

1 1 /1 934). Πρωτοαιοτnoε oτlq μεγoλεq

οnεργiεq TωV εργoσΤΟoiων BΕTΛAΝΣ

κοr ΕPlΑ. Σωμoτεio nολolιilv noλεμι-

αιιilv. Αλλnλoβonθnτr κΛ'Εvωοtq πολο t-

ωv noλεproτιilν Noo0onq KOl Περlφε_

ρεiοq (lg/z/l923). Η διοΙκnon oυτoυ

τoυ oωμοτεioυ οκoλoυθnoε φlλoκομ_

μoυvtαιlκΛ noλlτIκn. Αλλο oωμοτεio:

Γnγεvεiq Nοoυoοiol :'Evωotg Γnγεvιilv

Nοoυonq Kol Περlφερεiοq 0 MEΓAΣ

AΛEΞΑNΔPOΣ (24| 1 Ol 1 92B), Π ρooφ υ -

γεq Nοουonq: Πρooφυγrκοq oυλλoγοq

NοoΟonq Η ΕNΩΣιΣ (19/3/1924) Πο-

μnρooφυγlκoq oυλλογoq NοοΟonq Η

ΑΠOKAΤAΣTΑΣIΣ ( 1 924), Kοτοt κoι oυ _

νolκloμoυ Αγioυ Γεωργioυ : ΣOλλoγoq

κοτoiκωv Αγioυ Γεωργiου NοoΟonq H

AΛΛHΛOBOHΘΕlΑ (241 1 O/1 929).

KAτoXH -ANτIΣΤAΣH (1 9 41 - 1 g 44)

Tnv 12n Anρlλioυ 194'1 εμφον(oτnκε

αιnν εiooδo τnq Νοoυoοq μrκρri γερ-

μoνtκΛ μovοδο.0 δoτoq δnμoρxoq

Στoυρoq KoΟλnq, or δnpοτrκοi oυμ-

βoυλor, o οoτυvoμlκoq δtευθυvτng κoι

ο ευρloκομενoq τnv εnοxn εκεivn αιnv

n6λn ορxlnλεκτρoλoγoq τnq Ηλεκτρt_

κnq ΕτoIρεiοq Nοoυoοq Γερμοvoq Zο-

oυερβολντ ΠoU XρnσlμoΠoιnθnκε oον

δlερμnvεοq κ.ο., οφoυ δnλωoοv αιoυq

Γερμovoυq oτl δεv υπορxoυν ελλnνo-

βρετονrκο oτρoτεΟμοτο, τουq noρ6_

δωoοv κoI τυnlκο τnν nολn' Mεxρl το

τελn nερinoυ τoυ 1942 ol oxεoειq των

Γερμονιilv (noυ θo εvtoxυθoυv oτo piλ_

λov κοt με lτολουq oτροτlιiτεq) με Toυq

Nοoυooiουq δεv Θο διοτορoxθουv'

Τnν 31n Moρτ[ου 1943, το ΑρxnγεΙo

τoυ Eλλnvικoυ Λο'iκoυ Anελευθερω_

τtκoΟ Στροτοι (E.Λ.Α.Σ) Bερμiου noυ

ελεγxοντοv οno τo Eθνικo Αnελευθε-

ρωτlκo Mετωno (E'Α.M), οnoφοoιoε vο

εnlτεθε[ κοτο τnq γερμlοvlκΛq φρoυροq

τnq Nοoυooq. Πο τo oκono ουτο δlο_

τοxτnκον ol οvτoρτlκεq δυvομεlq του
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Bερμioυ TωV MοUρoU (Xρnoτoυ Πο_

λομο, οno TnV NοoUσO) με 3Ο ονδρεq,

Koλoκοτρωνn (Kωvoτοvτivου KoλΙvτζο,

οno τnv Bλοxερνο Αρκοδiοq) με 40 ον-

δρεq, Kωvoτovτivoυ κοl Αδομ lγvοτ d_

δn οnο To [\4εσoβouνο Bερμiου, με
20 Ν/εooβoυvlωτεq κol τoυ Mnορου-

το (Θωμο Λloλlου, οnο τnv Φυτlο Bερ_

μioυ, με 20 ovδρεq, oυvoλtκn δυνoμn

1 1Ο ονδρεq, με επrκεφoλιiq τov Mου_

ρο vο nρooβdλουν τo Εnμεριiμοτο τnq

31 nq Mορτioυ τnv Νοουoο.

Kοτο τrq μοxεq, n ovτloτoon Tnq γερ_

μονικriq φρουροq του voooκoμεi-

oυ Nοoυoοq κομφθnκε τοxυτοτο κol

ol ονδρεq τnq noροδoΘnκov. Αvτlθε_

Tωq, οl ovδρεq Tnq γερμοVlKΛq φρου-

ροq του γnnεδου οnοντnoον με ΠU_

κvο nυρο ουτo1..lοτωv κοt onλοnολυ-

βολωv κor δεv nορoδoθnκοv. Στn μοxn
ουτi oκoτωθnκε εvοq οvτορτnq. Mετo

τnv κοτολnQn ToU VoσoKoμεioυ, nλn-

θoq Nοoυoοiωv onο ολεq τtq oυvolκiεq

τnq noλnq εloεβολov o' ουτo κοl οφoυ

ορnοΕοv τροφlμo κοl ρoυxLoμo onο τtq

γερμοvl κεq oπoθΛκεq, λεnλoτnoοv με_

ρlκωq κοl τo vοooκoμεio.

Πρrv οnoxωρnσouv To βροδυ οl ovτορ_

τεq, εκο(-ιοv το ορxεΙο τnq Ααrυvop iοq,

τoυ Elρnνοδtκεioυ, τoυ Δοoορxεioυ κοl

τnq 0rκovoμlκnq Eφoρiοq κοt oφnoον

ελευΘερουq τουq Γερμοvo0q οlxμολω_

τoυq. Αργο τo βρoδυ κo μεxρt Τlq με_

τομεoovJκτlεq ωρεq κοτεφΘοoε οτn

Νοουoο oxυριi γερμονLκιi δυvoμn τωv

Εq_Εq. Ξn κροτεi n οποιpn οτl ol Γερ-

pονοi εixοv εντολΛ νο lιρnoλΔoουv
τnv πδλn. lVε τnv pεoολdβnon ομωq,

onωq λεγετοl, τnq Γερpοviδοq Xελμοq

Στορκ, oυCυγOU ToU Nοoυoο[oυ xnμ.;l-

κoυ_μnxovlκοΟ τωv εργooτοoΙωv Λο-

vορο Δnμnτρioυ Ποnολωλο Πρoq ToV

Δlol κnτn τnq Στροτtωτr κΛq Δloiκnonq

Θεoooλονiκnq MοΕ λ/lερτεν, n nολn δl-

εφυγε ουτoν τοv κivδυνo.

Mετo τnv οnoxωρnon τουq onο τn

Nοoυoο, oι οvτορτεq nρoωΘiθnκov

oε oxυρεq θεoεlq μετοΕΟ τωv εδωκ_

κλnoΙων τnq'Εδω Yποnovτnq KOl ΤoU

Πρoφnτn Hλiο. Προonοθεlο των Γερ_

μοvιiv vο τoυq εΕoυδετεριilooυν οnε-

τυxε. Στn μoxn ουτn εxοoοv τn ζωn

τoυq τρεiq ovτορτεq κol εvoq δοoo_

φυλοκοq.0l Γερpοvoi οφoυ oυνελο_

βοv nολλoυq Νοoυooioυq noυ εvεxo_

vτον, κοτο τlq πλnροφoρiεq noυ εixοv,

oτn λεnλοoiο ΤoU VOσoKoιJεiου, κοτο_

δiκοoοv oε θοvoτo B οno ουτoΟq τουq

onοΙoυq εκτελεoοv τnv 23n Αnρlλioυ

1943 εΕω onο τo γfιnεδο τnq Nοoυoοq.

Tnv 2ο [VlοΓoυ 1943 ο E.Λ.Α.Σ οvοδloρ_

γοvιilθnκε oε τοκτlκo oτρoτo.

Στnv nερlοxn Bερμioυ lδρΟΘnκε τo
'16o Συvτογμο με TnV oκoλoυθn δlοl_

κnτlκn διoρθρωon : Πρωτoq Δtotκnτnq

του Συvτογμοτοq ο Γειilργiοq Οlκοvo_

μοnoυλoq (M nορμ nογlωργoq) (lοvoυ_

ορlοq 1943 pε B Φεβρoυορioυ 1944),

δευτερoq o Περlκλnq ΙVεonμερnq (9

Φεβρουορ[oυ '1944 
μfxρl τελn Αnρt_

λiου 1944) κot τρiτoq o Γεωργrοq Πo-

nοCΔonq [τελn Αnρ λΙου 1 944 pεxρr τn

Συpφωviο τnq BορκrCoq 12 Φεβρoυο_

ρiου 1945). Bοoiλεloq Mελiδnq (Bερ_

μ lωτnq), Kοnετοvloq τoυ Συvτογμοτoq
(οn' oρxnq μεxρι 12 Φεβρoυoρioυ

1945), με οvοnλnρωτn τov Kωvoτοvτi-

vo Kολ[vτ(o (Koλoκoτρωvn), Αvοoτο_

olοq ΣnovΙδnq (BUρων), noλlτlκοq εκ_

nροoωnoq τoυ Ε.Α.λ/., Bοoiλεlοq Γν1nο_

μnοτοnq (Γροviτnq), υnευθυνoq του lll

Γροφεioυ τoυ Συvτογμοτοq, Νlκολο_

oq Αnoooτoλiδnq (Γοτooq), υ nε0Θυvoq

[γlο εvo δlooτnμο) τoυ Γρoφεiου Στρo_

τoλoγiοq, lωονvnq Koτoνiδnq, Δlolκn_

τnq τoυ Λ6xoυ Δloiκnσnq ToU Συvτdγ_

μοτoq, ΑΘοvooloq Αnολοq, Koπετονloq

του iδloυ Λοxoυ κοl lωοwnq Αλnxο-

ν[δnq, lοτρoq, υnευθυvoq τωv Yγεlo-

νoμ l κων Yn n ρεolιiv τoυ Συvτογμ oτoq.

To 16o Συvτογμlο onoτελo0vτov ono

τρ[ο Tογμοτo. Δlolκnτnq τoυ 1oυ Τoγ_

μoToq o ΙV1οιlροq (Χρllα-oq Πολoμοq),

Kοnετοvloq o Νlκoλοοq Φρoγκtδοκnq

n Φρογκlοq κοl noλιτlκoq εκnρooω_

Πoq ΤOU E.A.M o Nlκoλοοq Kολoγriρου.

πLrογ:τq 63
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Δtοtκnτnq ToU 2oU Tογμοτoq o KωV_

σTοVTIVoq KoλivτCοq (Koλoκoτρωvnq),

ToV OΠOio οVTlKOΤεσΤnσε O NlKoλOoq

Kορομοvnq pεTO ToV θovοτο ToU σTn

pοxn τoυ ΣτουροΟ Bερoiοq τo 1944.

Kοnετοvtoq ο ΔnμΛτρlοq Mωρo'lτo_

nουλοq (Πογrilvοq), οvοnλnρωτnq του ο

ΜΙορΙvoq Mορlvελλnq Δrοκοq) κοt noλl_

τiκοq εκnρooωΠoq TOU Ε.Α.Vl ο Ευoτο_

θloq Αμοvοτiδnq. Δlοlκnτnq τoυ 3ου

Tογμοτoq ο Ακρiτοq (Αvεoτnq Koντο_

Cnq), Kοnετovloq o Aνοoτοoloq Σnο-

ρiδnq κol noλlτlκoq εκnρooωnοq τoυ

Ε.Α'M o Πολυκορnοq ΣτουρΙδnq.

Αnoonοoμo Bερμioυ: Δlοlκnτlrq Δlο_

vυotoq KοροvτCoq (Mελοq) κol Kοnε-

τovloq o Bοoiλεrοq ΙVlελiδnq (Bερplιil-

τnq). Kλlμοκlο X Mερορxiοq Ε.Λ.Α.Σ:Δl-

otκnτnq Δ ovυοloq KοροvτCοq (N/ελοq)

κοl Kοnετοv οq ο Xρnαιοq Mooxοq (Πε-

τρoq). Tο 1/3 oxεδov των οvδρωv τoυ
'16oυ Συwογμoτoq Ε.Λ.Α.Σ nτov Nο_

ουoοiol. Εnoμεvωq, οvολoγrκο, τo 1/3

τnq πoλεptκnq δροonq τoυ οι.ιlαlolxεΙ

oε Nοουooioυq οι.rο ρτεq' Σn μεlωvετο t

oτl ot πρoonοθεlεq τnq oυvεργοoΘεi_

oοq αlεvο ι]ε ToUq Γερμοvoυq οργοvω-

onq Π.Α.0 (Ποτρrωτl κn Anελευθερωτl κΔ

0ργοvωon) νο αlροτoλογnoεt εvonλουq

οnο τnv Νοουoo onετυxοv nοτογωδωq.

Enιλεκτlκο, nοροτiθετοl nερlλnnτlκΛ

οvoφoρd KOl σTn λolπn oτροτlωτlκll
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δροon τoυ E.Λ.Α.Σ Bερμiου:Tελn Απρl-

λΙoυ 1943 nροoβολλοvτοl εΕω οπο το

Ποwlτoo Γερpονoi κοl γερμοvοvτυμε-
νol οvδρεq τoυ ΠoΟλου, γνωoτoi κοl

ωq Πουλlκoi. ΙVε εvτολn τoυ Αρxnγεi_

oU ToU E.Λ.A.Σ το τμnμοτo του Bερμi_

oυ oυμnτυxθnKOV Πρoq τo Σtvtοτolκo
_ Πiνδo, nλnν του τμιiμοτoq τoυ Νο-

oυooioυ ΦIλιiτο Αδoμ iδn (Kοτoιilvnq)

Kοl TωV oομloτερ του lVnoρoυτo.0
τελευτoΙoq, τnν 14 lουviου 1943 ονο-

τivοΕε γερpονlκo τρεvo αo Σκυλiτol.

Αρxεq loυλioυ 1943 ο Nοoυoοioq

οντο ρτnq Xρnoτoq ΕΕnvτο ροq (ΛΟ κoq)

oκoτωoε αrn Bεροrιiτlκn γεφυρo τov

Γερμοvo φρουρορxo Νοoυoοq. Τov Αυ_

γoUσTo του 1943 ο Λoxογοq τnq Π.Α.0

Δnμ nτρroq Σορρnq, εκμετολλευoμεvoq

τnv οnoυoiο του Ε.Λ.Α.Σ οno τo B€ρ-

μ1o, εγKOTΟσTοθnκε με 300 ΠΑOτeιiδεq

αlnv nερlοxn Koυτooυφλrοvnq- ΔροCl-

λoβoυ. Τo Τoγμο του Ε.Λ.Α'Σ του AκρΙ_

το δlοτoxθnκε vο εnοvελθεr oτο Bερplο

KOl TnV 29n Αυγουαιoυ 1943 εnlτεθn-

κε κοl δlελυoε κυρloλεκτtκo τo τμnpο

τoυ Σορρn. Στn pοxn ουτn oκoτωθnκε

ο Xριiαιoq Εδnvτορoq. Στον iδrο μnvο,

το Τογμο Kολοκοτρωvn εnlτεθnκε αιnv

nερloxn Krλκiq αιουq ΠΑOτCnδεq τωv

TCοpολουκο κο λ,4nτooυ. Tnv 10n Σε-

nτεμβρiου 1943 τo Ιδlο Τογμο nρo-

oεβολε ΠΑOτCnδεq σΤO Χωρ ο ΑκρlvΛ

KΟl TnV 21nτo xωρlo Πελοργoq. Προ-

nγουμεvωq, τnv 19n τoυ lδioυ pnvoq,

τpnμοτο του Ε.Λ.Α.Σ κοτελοβοv το Νn_

oελl κοt εΕουδετ€ρωoοV TOUq oXUρω_

pεvουq o' ουτo Γερμοvo-ΠΑOτCnδεq.

Αρxεq Oκτωβρioυ 1943 τo Tογpο Kο-

λoκoτριilvn nροoεβολε εκ vεoυ τμn-

μοτο ΠΑOτCnδωv oτlq nερlοxεq Klλ_

κiq, Xολκlδiκnq κοl ολλου. Εvτωμετο-

δυ, o Δlolκnτnq του 16ου Συvτογμο_

τοq Ε.Λ.Α.Σ Γεωργroq 0l κοvoμoπoυλoq

κοl τo Tογμlο τoυ lVoυρου δρoυoον oε

ολλεq nερrοxεq, εκτoq Bερμiου. ΙVετο_

δυ 1 4nq κοl 29nq 0κτωβρiου τμnμοτο

τoυ E.Λ.Α.Σ Bερμ ioυ nρooεβολov γερ-

μοvlκn ΟUΤoKlVnToΠoμnn oτo δρομo
'Εδεoooq_Αγρο.

Στn Νοουoο τμnμοτο τnq 0.Π.Λ.Α (0ρ_

γoνωon Πρooτooiοq Λοlκιbv Αγωvl_

oτων) nροoεβολοv lτολlκο τμiμο oτo

Πολoτl τoυ Αγioυ Νlκoλοoυ Nοoυoοq

κοl τρiο ουτoκivnτo με ΓερμοvοΟq oτo

Kροτlκo Φυτιbρlo. Αρxεq τoυ ετoυq

1944 δlορi(ετοt οno τoυq ΓερμοvoΟq

ωq δοτoq δΛμορxοq τnq nολnq o γερ-

μοvoφlλoq rερεοq Πonο_Γρnγoρloq M l-

xολoπoυλoq. Tnv 9n lοvoυορioυ 1944

τμnpo του Tογμοτoq Ακρiτo nρooε-

βολε γερpονl κn ουτoκlvnτonoμ nn oτο

oτεvο τoυ Xοvτoβoυ KOl TnV 1 3n τμnμο

τoυ Koλοκoτρωvn nορoμοlο οUToKlVn_

τonoμln αrnν oδο Bερolοq-Νooυoοq'
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Τnv Bn ΦεβρoUΟρiou 1944, aε εΠiθεσn

ΤOU E.Λ'Α-Σ Bερμioυ κοτο του xωρlου

Πελoργοq oκoτωθnκε ο Δlοlκnτnq του

16oυ ΣυντογμOΤoq Γειi)ργ1oq 0 κοvομo_

noυλοq. Νεoq Δlolκnτiq ορiαιnκε ο Πε_

ρlκλιiq Μlεonμερnq. Tnv 1Bn Φεβρου-

ΟρioU 1944 οl ΠΑOτCnδεq τoυ xωριoυ

Kλεiτoq δεxτnκοv εniΘεon οvδριδv τoυ

Koλoκoτρωvn. Tnv 7n Mορτioυ 1944

οl Γερμοvoi nρογμοτοπoinoον εniθεon

κοτo του E'Λ.Α.Σ Bερμiου. Συvοvιnooν

oμωq oθεvoρi οvriαrοon κol οvoγκο-

σΤnKOVVO oυμnτυxθoυν. Τnv 14n λ/lορ-

τ[oυ 1944 Τμriμοτο του Ε.Λ.Α'Σ nρooε-

βολοv γερμovl κi oυτοκivnτοnομ n n αιo

δρoμ o KoCονnq_Bεροtοq.

Ιnν 24n τoυ lδioυ pnvoq τo Τογμο Ko_

λoκοτριivn nροoεβoλε oτο xωρro Αγl_

oq Δnμnτρloq κol Pυοκlο KoCovnq τμri_

μoτο ΠΑOτCnδων, εvιb τnν iδlο nμερο,

ολλο τμnμοτο τoυ Ε.Λ.Α'Σ nροoεβoλοv

φoλoγγο 500 Γερμοvωv oτo xωρlo Kε_

δροq'Eδεooοq. Τnv 6n Απρlλioυ 1944

τμnμο κρoυonq του Tογμοτοq Kολοκο-

τριivn nρoοεβολε μεoο oτn Bεροlο οv-

δρεq τoυ ΠοΟλoυ κοl oκοτωoε B3 οnο

ουτoυq. Τnv Bn Αnρtλioυ 1944, pετο-

δι1 Kοoτονlοq κol Τρlnοτομου Bερolοq

nρooεβλnθn γερμονlκn OUToKlVnTo-

nομnn. Tnν iδlo nμερο το Tογμο τoυ

Ακρiτο nροoεβολε αιο xωρlο Λευκο-

δlο κol Poδoxιilρl τμriμoτο Γερμοvo_

ΠΑ0τζnδωv. Τnv 11n Αnρlλioυ 1944

oοpnοτερ τoυ l\4nορουτο εκτρoxiο_

σΟV VερυOV|Kn ομοδοαιolxiο εlω οηο

τn Bερo,ο, 6176 τnV 17n τo'" δioυ pn_

VOq ΤμaμO τοι Ιογ',ο-οq Kολοκoτριl)_

vn nροoεβολε αro xωρlο Ακο,vr: !ε_

γdλn δυvοpn ΠΑΟτζnδωv.

Ιnν 22a Αn ρlλioυ 1 944 εκδnλδθn κε

μεγολn εκκοΘoρtαιlκn επlxεiρnon τωv

Γερpοvιiν Kοl ΤωV εθνοnρoδοτtκιiv τμ n_

μοτων τnq Π.Α.Ο, τoυ Πουλου κ'ο- κoτο

τoυ 16oυ Συντογμοτoq E'Λ.Α'Σ Bερ_

μiου, n δυvοpn τoυ oποioυ ovερxο_

VTOV σε 1B00 οvδρεq, Στnν εnlxεiρn-

on oυτi ελοβον p€ροq 1 3.000 Γερμοvoi

κοl 3.00Ο ΠΑOτCnδεq. λ/ετd οno TεTρO_

Λμερo nρωrκo ογιilvο o κυρloq oγκοq

τωv τμ nμοτωv τoυ Ε.Λ.Α.Σ oυμπτυxθn-

Kε Πρoq τo Σlvlοτolκo, εvιil plκρn δυvο_

μn κρυφτnκε αιn nερlοxi τnq Νοoυ_

oοq. 0l εnlτεθ€vιεq προεβnoον σε μo_

Clκ€q εκτελεoεlq KΟ ΠUρΠoλnoεrq xω-

ρlιilvτoυ BερμΙoυ. Kοτο τlg μdxεq, o Δl_

olκnτΛq τoυ 16ου Συιrιoγμοτoq Ε.Λ.Α.Σ

Περlκλnq Mεonμ€ρnq εnεoε oε γερμO_

νLκn εvεδρο κοl oυvελnφθn.

Στn δΙκn τoυ ορνnθnκε vο nοδonοτn-

oεl τo οΛμο του Ε'Λ.Α.Σ. Eκτελεoτnκε

pερlκεq nμερεq οργοτερο. Αvτlκoτo_

αloτnq τoυ oρiαlnκε o Γεδργloq Ποπο-

(nonq. Τnν 1 1n [Vloioυ 1944 oομπoτερ

τoυ ΕΛΑΣ εκτρoxiοoοv γερμοvlκo τρε_

νo εΕω οnο τnv Bερolο. Τnν 1 7n N4ο-

ioυ 1944 τpΔμo τoυ 30oυ Συντογμo-

τοq Ε.Λ.Α.Σ, oτo onoio oυμμετεixε κοlo

Ν οουoο Ιοg Φlλωτοq Αδο p iδnq (Kοτoιil-

vnq), nροoεβολε ΠΑOτζnδεq κοl Πoυ_

λiκoυq αrο Αγγελοxιilρl. Tnv 21 n Mοi_

oυ 1944 lτολ κo τμΛμο nροoεβολε oτn

θεon ιXωροq Nερoυ οντορτlκn opο_

δο. Σκoτι|θnκοv 4 ΝοουoοΙol ovτορτεq.

Tnv 23n τoυ δΙου μnvoq, ΠΑ0τζn_

δεq κοτοκρεoΟργnoοv τοv Ποvτελn

Bοorλεlοδn (Αντωvοκnq), γροilμοτεο
τoυ E.Α.M Νοουoοq. Σε οvτinolvo, n

0.Π'Λ.Α Νοoυoοq εκτελεoε μεoο oτnv

loλn τοv Τiγρn, εvοv οno τουq κοnετο-

Vlouq TωV ΠΑOτ(riδωv. Το Εnμερωμο-

το τnq 23ng [Vlοiου 1944, κοτοnlv nρo_

δooiοq (γlο τnv oπoiο εvοxonοtnθnκε

o δn μορxoq nοno_Γρnγορloq ΙVl rxoλo-

noυλoq), loxυ ρi δυvομ n Γερμοvιilv κοl

lτολιiv nρooεβoλε οlφνlδlοoτlκο oτn

μovn'E€ω Προδροpoυ Νοoυoοq pl_

κρri opοδο κρoυonq του Ε.Λ.Α.Σ υno

τov AvΘυnoλoxογο Kωvoτovτivo Αθο-

vοoioυ. Σκoτιiθnκov 1 3 οvτορτεq κοl 6

noλiτεq. 4 ΕΛΑΣiτεq δlεφυγον.

MετοΕυ 27nq κοl 31nq Mοioυ 1944,

τμnpοτο τoυ Ε.Λ.Α.Σ εΕoυδετερωoοv

nλnρωq Boυλγοροκομ lτoτCnδεg τnq

0ΧPΑΝΑ oτο xωρtο Πλοτοvl, Bρυτο

κol Koρυδlο 'Εδεooοq. Tnν 25n loυvi-

oυ 1 944 τo Τογμ ο Koλoκoτριilvn n ρo_
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o€βoλε το εργοoτοolο ΛΑNΑPΑ oτn

Νοoυoo κοl φoρτωoε iφοoμο xοκ[ κοl

κουβερτεq γtο τlq ονογκεq τoυ Ε.Λ.Α.Σ

Bερμioυ. Tnv 4n lουλioυ 1944 dνδρεq

τnq 0.Π.Λ.Α εκτελεoοv αrο κεvτρο τnq

Νοoυoοq ToV YερμοVoVτυμεvo Nοoυ_

ooio Αvτιilvtο Γκουvτo' Tnv 13n κοl ] 4n

loυλioυ 1944 τo Τoγμο KολoκoτριΔvn

nρooεβολε ΓερμovoΟq oτo xωρlο Al_

μlλlοvoq, εvω dλλο τμΛμοτο το xωρlο

lVlελiκn κot Πολοτiτolο.

Ιnν 27n loυλioυ 1944, Nοoυooiol

οντορτεq κοl ολλol nρooεβολov lτoλr-

κn δυvopn oτο Α' δnμoτrκo oxoλεio

Nooυooq' Σκοτιilθnκοv 4 οντορτεq, εΕ

ωv o εvοq Nοουoοioq. ΠoλλoΙ lτολoi

ουτoμολnoοv oτo Ε.Λ.Α.Σ. Τnv 6n Αυ_

γoυoτoυ 1944 nροoεβλΛθn γερμοvl_
κo τρεvo oτο Μ1ουxορεμ Xοvl. Τnv iδlο

nμερo τo Tογμo τoυ ΙVουρου nροoε_

βολε ΠΑOτenδεq oτo xωρlo Kλεiτοq.

Τnv Bn τoυ lδiου μ nνοq το Τογpο Koλo_

κοτρι.bvn nρoo€βoλε γερpοvrκn ομο_

δooτolxΙο iδω οno τnv Νοoυoο'

Τnv 10n ΑυγoΟαroυ 1944 τo Toγμο

Mουρoυ nρooεβολε εδω ono Xωρonο_

vl (Στενriμoxo() φολογγο oυτoκtνΛτωv

με Γερpονo_ΠΑOτCnδεq, εvω τnv iδlο

nμερο Λoxoqτoυ Koλoκοτρωvn κol ολ-

λol nροoεβολοv τlq φυλoκεq Bερolοq

κοl onελευθερωοov 60 κροτoυμεvoυq'

Τnv 16n Αυγoυαιoυ 1944 τμriμο τoυ

30oυ Συντογμoτoq E.Λ.Α.Σ nρoο€βολε

γερμovtκn ΟUToKlVnΤoΠoμnri αιn Σκ0_

δρο. Τnv 2Bn Αυγoυαιoυ 1944 τo Τογ-

μο τoυ Mουρoυ κοt ολλol nρooεβoλov

ΠΑOτCriδεq αο xωρlo BοθΟλοκoq. Σκo_

τιilθnκε o Nooυoοioq Δlolκnτnq Λoxoυ

Θωμοq ΙVlnlγκονοq. Τnv 'ln ΣεnτεμβρΙ_

oυ 1944 ΕΛΑΣiτεq nρooεβολov Πoυλl-

κoυq κοl ΠΑOτeriδεq αιnv Kρυο Bρυ_

on, εvω τnv εnoμεvn, εδω οno τnv Νo-

oυoo, 3 γερμοvtκo ουτοκivnτo' Τnv 5n

Σεnτεμβρioυ 1944 EΛΑΣiτεq κοr Αγγλol

oομ noτερ κοτεαιρεQοv olδnρoδρoμ l_

κ€q γρoμμεq κοl γεφυρεq εΕω οno τnv

Νoουoο KΟl TnV'Εδεooο.

Τnv Bn Σεπτεμ βρiου το Τογμo Koλoκο-

τρωvn πρooεβολε αlo λ/loυxορεμ Xοv

Boυλγοροκoμ lτοτCnδεq κοl Γερμονoυq.

Τnv 9n ΣεnτεpβρΙου 1944 οlοxωρn_
oε οno τnv Νοουoο n γερμοvο_lτολtκn
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Aυτιiρτιooεq τoυ ]60υ Σιtvταyματog τoυ E.Λ.A.Σ'

φρουρο κοl εγκοτoαlοθnκε γlο εvο nε_

ρtnου pnνο oτον Σ.Σ.Ν. Στn oυvεxεlο,

oκoλοΟθnoε τlq ολλεq γερμονlκεq δυ-

νομεlq ΠOU UΠoXωρoυoον εonευoμεvo

Πρoq Tn Πoυγκooλοβiο. Αpεoωq εlonλ_

θοv oτn Nοουoο τμnμοτo τoυ Ε.Λ.Α.Σ

Bερμiου κοl n noλn ονdoοvετov οερο

τnq ελευθερiοq. ΕγκοτooτοΘnκοv oμε_

oωq λοi'κεq δlοlκnτlκεq ορxεq ενω οl-

ρετoq δnμορxoq εΕελεγn o Στεργloq

Φετλnq. H περΙoδoq τnq ΕΑlV1oκροτiοq

κρoτnοε μ.lεxρl τnv 12n ΦεβρουορΙoυ

1945, nμερο κοτο τnv οnoiο o E.Λ.Α.Σ

πορεδωoε το οπλο τoυ oΟpφωνο pε

τnv Συvθnκn τnq Bορκl(οq.

ΠEPl0Δ0Σ EMΦYΛl0Y
ΠoΛΕMoY (1 945-1 949)

Εiνοl εnωδυνo γlo ΤoV loτoρlκo ερευ_

vnτn νo οvοφερθεi σε μlο nερΙoδo

οδελφικoΟ ολλnλοoπορογpoυ, lδloi-
Tερo γlO τnv Nοουoο, που, εvιil Το Ποl-

δlο τnq noλεμnoοv τoυq κοτοκτnτεq

Kοl ToUq vτonlουq oυvεργοτεq TOUq Kοl

εxυoοv τo οiμο TOUq γlο τnv ελευθε_

ρiο τnq nοτρiδοq, n οpolβri noυ ελο_

βοv οno το ελευθερο ελλnvlκo κροτoq

nτον φυλoκioεlq, βοoοvloμoi, εκτοni-

σεlq σε Εερoνtiotο, nοροnοpπεq oτο

αrροτoδlκεΙο κοt εκτελεoε q.

H nερioδoq τnq Λευκnq Tρομlοκροτi-

aq (ιzlzlιgq541l3l1946, δnλοδn or

oυαlnpοτlκεq δlιiΕεrq των ογωvlαlιilν

τnq Εθvlκnq Αrrriαrοonq οno τov αlρο_

τo, τnv xωρoφυλοκn κοl τtq εvοπλεq nο_

ροκροτlκεq oυμμoρΙεq που δρoυoον pε

τnv ονoxn τoυ κροτoυq, oiμlοvε τελl_

κο τnv εvορΕn τoυ Εμφυλioυ Πoλεμoυ,

noυ ελnΕε τnv 29n Αυγoιjαιου 1949

με nτrο τoυ Δ.Σ'E (Δnμοκροτlκoq Στρο_

τoq E}λοδοq). H οvοφoρο o'ουτΛv τnv

nερioδo, εlδlκo γlο τn Nοουoο KOl TnV

nερlοxn τnq, πρoτlpriθnκε vο εivοl εnl_

λεκτlκn κοl nερlλnnτlκn κοl vο οφoρο

αrlq κυρlοτερεq εvonλεq oυγκρουoεlq.
' 
H nριiτn nτοvτnv vιlxτο τnq 3Onq lου_

vioυ nρoq τnv 1n loυλioυ 1946, κοτο

τnv οloiο δυvομn 200 nερinoυ οv_

δρωv τoυ Δ.Σ.Ε nρooεβολε οvογvωρl_

oτlκο τlq ευρtoκ6pεvεq oτn Νοoυoο

δυvομεrq τnq xωρoφυλοκiq, του αrρο_

τoΟ κοl TωV μOUρoσKoυφnδων (εvo_

nλol oτοκτοl). Konκοv oniτlο xωρiq vο

υnορδoυν οnωλεlεq εκοτερωΘεv. Tnv

9n loυλiου 1946 οπoonοσμο Xωρo-

φυλοκnq oκoτωoε oε εvεδρo τοv Mnο-

ρουτο (Θωpοq Λlολloq). Τnv 28n Αυ_

γoυαloυ 1946 οvδρεq τoυ Δ.Σ.E υno

τov lVlουρo (Xρnoτoq Πoλoμοq) nρooε-

βολοv oτροτlωτlκo τμnμο oτnv Ντoρ-

vτonoλn. Tnv 1n Πρoq TnV 2o 0κτω-

βρΙoυ, 1946 δυνομn 500-600 οvδρωv

του Δ.Σ.Ε υno τουq lVoυρo κol λ/ορi-

νο Mορlvελλn (Δloκoq), nροοεβoλov εκ
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lVlελoγlοvνn KOl ΔlolKnTεq TωV Τρl_

ωv TοΕlορx ων noυ ελoβοv μερoq ΤOUq

Ελευθερlo ΛοCορiδn (Λευτερlοq) Αxlλ-

λεο Ποnοl'ωοVVoU KOl Ποντελn Bο'vο,

εκδnλωθnκε ι]εγολn επiθεon κοτο τnq

Nοουooq με σKOΠo τnv κοτολn(.;n τnq.

Ακoλουθnoοv oφoδρεq pοxεq pε τ q

δυvομεlq τoυ oτροτoυ, Τnq XωρoφU_

λoκΛq κοl TωV ιJoUρoσKουφnδωv nου

βρioκovτοv o' oυτiν. [V1€xρl οργο τo

οl-loγευμο τnq 13nq lοvουορioυ 1949,

οφoυ εΕoυδετερωθnκοv oλεq ol εoτΙεq

οvτioτοonq, κoτελnφθn n nδλn.

Σoβορεq οnci:λεlεq oε vεκρουq KOlTρOU_

μοτiεq εixοv κol ol δυo nλευρ€q. oλο το

δnμoolο κτiρlo nυρnoλiθnκov κοl κοτd

τlq μοxεq κοnκov oxεδov τo μloο oni_

TlO Tnq noλnq. Ακoλoυθωq, ο Δ.Σ.Ε nρo-

εβn oε ονογκοαrlκΛ εnlαrροτευon oλωv

των lκovιilv νο φερουv onλο ογoρlωv

κοl κoρlτolωv. λ/lεγολεq ποo6τnτεq nο_

λεμlκoυ υλlκoΟ τωv κυβερνnτlκωv δυ_

vομεων nερ nλΘον αιο xερlο του. Tnv

vυxτο τnq 14nq nρoq τnv 15n iovoυο_

ρiοι 1949 ο Δ.Σ.Ε, nlεCopενoq ΠοWο_

xοθεv, εγκοτελεtι|ε τnv Νοoυoο. Koτο

ToUq UΠoxωρnτlκουq ελlγμουq ΤoU, με
υnoδε En Nοουoοioυ οΕtωμοτlκoυ τoυ,

nετυxε vο onoφυγεl βεβοtο nονωλεθρiο

αlο Μουxορεμ Xοvl, με ολλoγn πoρεi_

οq Πρoq τοv κοpnο τnq Πτολεμοiδoq.

Τnν 19n lοvoυορiου 1949 δυvομεlq

τoυ Δ'Σ'Ε εnιτ€θnκοv oτo Kορnεvn_

ol, το κoτελοβoν κol οπoxωρnoοv ono

ουτo τnv 22aτoυ lδ[oυ μnvoq. Τnv 1 2n

Φεβρουορioυ 1 949 δυvο μεlq του Δ.Σ.E

εnlτεΘnκον κοτo τnq Φλωρlvoq, xωρiq

τελtκο vο κοτορθωooυv vo Τnν KoΤo-

λoβoυν. Τnv 29n Αυγoυαrου 1 949 οno

το ΑρxnγεΙo τoυ Δ.Σ.Ε δoθnκε ει.rολn

oτο τpnμοτο ToU Vο εγKοΤολεiι].loυv τo

ελλnvικο εδοφoq κοl νο κοτοφυγουv

Πρoq Τlq γεlτovlκεq xιilρεq Αλβονiο κοl

Boυλγoρiο. Ο Eμφυλlοq Πoλεμoq ελn-

δε με riττο του Δ.Σ.E. Mlκρo τμnμoτo

τoυ μovo nορεμεlvοv αrnv Ελλοδo. Στn

περloxn τnq Nοουoοq ενο τετolo τμn-

μO με εΠlKεφολιiq Νοoυoοiο οΕιωμo-

τlκo, θο noρομεivεl κοr θο δρο pεxρl

το μεoo loυvioυ 195Ο. ΑκoλoΟθωq, ol

ovδρεq τoυ θο κοτοφ0γουv αrnv Αλ_

βονiο κoι τn Boυλγoρiο. N

vεoυ τn Nοουoο αrnν οnoiο αrοθpευε

loορlθμn δυvομ n αrροτoυ, xωρoφυλο-

κiq κot μουρooκουφnδωv.
Koτο τlq poxεq κοnκον 6Ο_70 περinoυ

oniτlο τnq noλnq, ενω υπnρδοv κοr εp-

Qυxεq οnωλεtεq εκοτερωθεv. Mετοδυ

6nq κοl 1 2nq ΔεκεμβρΙoυ 1 946 δlεξn_

xθnoοv εκκοθορloτl κεq εn lxεl ρnoεtq
αιo Bερμlo κοτο τoυ Δ.Σ.E. Απo Tlq Oρ-

xεq τoυ 1947 o oτρoτoq ορxιoε νο εκ-

κεvωvε το oρεlvo xωρlο οno ΤoUq Kο-

τoiκoυq ΤoUq Kol vo το μετoφερεI σΙο

nλnolεoτερο οαrtκο κεvτρο, με oυvε_

πεlο o Δ.Σ.Ε νο oτερnθεi noλυτlμεq nn_

γεq πρopnθεrοq τρoφipωv κοl λolnωv

οvογκοiωv εlδιbv. Τnv 26n Φεβρoυoρi-

oυ pεxρl TnV TnV 10n N/ορτioυ 1947

o αιρoτ6q nρoεβn oε εκκoΘορloτlκΛ

εnlxεlρnon κοτo του Δ.Σ.E oτo B€ρμlo

με τo οvoμο ΓΛΑP0Σ. ΕnΙonq, μετοδ0
23nq κοl 30ιiq AnρlλΙoυ 1947 o σΓρo_

τoq nρογμοτonοinoε νεεq εκκοθορl_

oτlκεq εnlxεlρΛoεlq αro Bερμιο με τo

ovopο ΦlΛlΠΠ0Σ.

Τnv vΟxτο τng 1 Bnq nρoq 1 9n ΑυγοΟ-

οτoυ 1947 δυνoμn 50Ο_600 οvδριilν

τoυ Δ.Σ.Ε υno τoυq Mουρο κol Mο_

ρlvελλn προγpοτonoinoοv θυελλω_

δn εniθεon κοτο τnq Nooυoοq. Kon-

κοv noλλο oπiτlο κol υnnρΕov onω_

λεlεq εκοτερωθεν. λ/ετοΕυ 25nq Αυ_

γoυαιoυ με 5n Σεπτεμβρioυ 1947 o

σΓροToq ΠρOγμοToΠolnσε εK Vε0U εΠl_

xεlρnoεtq αιο Bερμlο κοτο του Δ.Σ.Ε

με το ovoμo ΑPlΣΤOΤΕΛΗΣ. Ακολου_

θnoοv κο ολλεq εnlxεlοηοε q, υiο με_

τοδυ 12nq κοl 17nq Νοεpβρioυ 1947

με τo οvοpο ΑΘHΝΑ κοl ολλn pετοδυ

10nq κοt i3nq lοvουορioυ 194B pε το

ovoμο lΕPΑΞ. Tnv 1n ΓVIορτiου 194B

τμiμ.lο τoυ Δ.Σ.Ε εβολε με oρεlβοτlκο

πuροβoλo ono τn Ντoρvτonoλn κοτο

τnq Nοoυoοq' 6 noλiτεq oκoτωθnκοv

κol 1 4 τρουμoτiαlnκον.

Τnν 3 n μ εxρl τnv 1 6n ΙV ο ρτioυ 1 94B ο

oτρoτοq nρογμoτoπoinoε ολλn εκκo_

θoρtαrικn εntxεiρnon αrο Bερμlo με το

ovopο ΣΑPlΣΑ, τnv 16n με 23n Mοioυ

1 94B τnv εnIxεΙρnon ΑΕT0Σ Kοl μεTο_

Ε0 τnq 4nq κοι 1 Bnq loυvioυ 194B τnv

επtxεiρnon KΕNTΑYPOΣ.

MετοΕυ 21 nq κοι 23nq Δεκεμ βρioυ
194B τμnμο τoυ Δ.Σ.Ε nρooεβολε τo

βoρεro τμnμo τnq Νοoυoοq, με οποτε-

λεoμο vo εxεl 24 vεκρoυq. Τουτoxρovο,

εκδnλιilθnκε μεγολn εniθεon τoυ Δ.Σ.Ε

κοτο τnq'Εδεooοq xωρiq onoτελεopο.

Τnv 2Bn Δεκεμβρioυ 1948 δυvoμεlq

τoυ Δ.Σ.Ε nρογμοτonoinoοv οvεntτυxn

εniθεon nρoq κoτoλnι!n τnq Αρlδοiοq.

Τn νυxτo τnq 11nq lοvουορΙoυ 1949,

οno τnv X MερορxΙο τoυ Δ.Σ.Ε με Δl-

olκnτn τoν Νiκo Θεοxορonoυλo (Σκo_

τΙδoq) κol Πoλrτlκo Eniτρonο τov Niκo
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NAOYΣA 1950 - 20|2
Γρ(ιφει o Δnμiτρng Ευ0. Βλαxog, τ!ωE Διiμαρlog Nαoυoαg

Λtyεται Kaι ε{vαι αλnfiεια, oτι oε περιoδoυg ειρWιKεS ruιι oμαλoτnταg' oυτε iρωεg αυαδει-

Kυυoυτcιι oυτε μεydλα yεyouoτα συμβαiyoυυ. H περilδoζ 1950-2012 iταυ εLρnυιKi Kaι av
εξαιρεooυμε τru) περioδo τng επαρατnζ Ιo{t)ταg (1967-1g74), iταυ orετικα oμαλi.'Ετoι
oυτε iρωεg εixαμε oυτε oυuταρακτικα yεyoυ6τα. Aπ6 μια αλλn 6μωg ματια, τα πρcilτα τng

lρoυια εiuαι τα πρrΙlτα μετd τov εμφυλιo.

H Nοoυoο, .'.οπωq το εixε oυvnθεlο,
pnοivεl oτov εμφυλlο nολεpο με ολεq

τlg δυνοpεlq τnq. Tο οπoτελεoμοτο

γvωoτο. Δlωγμoi, φυλοκ€q, εδoρiεq

γlΟ ΤOUq nττnμεvουq του εpφυλioυ, o

φοβοq του xωροφυλοKO Kοl ο κivδυ_

VOq VΟ σε ατυλiδουv oε plο κoλλο xορ_

τΙυ vο ελλοxευεt oε κοθε βnpο των nτ_

τnμενων. '0pωq τo XεlρΟTερo οn' oλο

nτοv n κοτοαιρoφΛ.

H οnολυτn κοτοαrρoφΔ. Το 195Ο n

Νοoυoo εivoi εvοq oωρoq ερεlniων.
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Ολεg ol υποδoμεq τnq κοτεoτρομpε-

vεq, oxoλεΙο κομεvο, τo iδlο n nλεlovo-

ΤnTο TωV onlτlωv, τo iδlο το εργοoτο_

olο. Movοδlκoq φορoq n γεωργio. Πo

vο γivεl οvτlλnnτo οnο τoυq vεωτερουq

τo μεγεθoq Tnq KOΤοσΤροφllq, ορκεi
vο πoυμε oτl oλn n oγoρο τnq Νοoυ-
oοq, nτοv n onμερlνfr nλοτεiο Kοροτd-

otου (τοτε Τρουμοv), περtpετρlκο τnq

οποiοq τo κροτoq εixε οvεγεiρεl nρο_

Xεrρnq κοτοoκευnq μrκρο κοτοαlnpο-
το, οnου εγκοτοαrοθnKΟV To oυvoλο

oxεδov τωv εnογγελμοτlωv κοl βlοτε-
xvωv"Εvο οvολoγo κτΙρro, noλυ μεγο-
λΟτερo φυolκο, κτloμεvo oτo onμερlvo
nρoουλlo τoυ 7ου Δnμοτlκου Σxoλεi_

oυ, nτοv τo Δnμορxεio. Tο κτiρrο μετο
τo i956 oτεγοCε Nnnlογωγεio Kοl Kο-

τεδοφioθnκε pε nερloon ελοφρoτnτο

οπο τoυq ιιoρxoντεqυ poq αιlq ορxδq

τnq δεκοετiοq τoυ 1 990.

EκεΙvoυq λotnov τoυq κοlρoΟq ορxieεl

n pεγολn εnοnοtio τnq ονooυγκρoτn-

onq.'Hτοv το πρωτο οnμοvτrκο γεγo-



voq ουτnq τnq nερloδoυ. Kοl ol nρωεq

nτov τo oυvολo τωv Νοoυoοiωv.

l. H NAoYΣA ANAΣΤA|NΕΤA|
MEΣA AΠo ΤA ΕPE|ΠΙA

0l οvογκεq οτελεlωτεq κοl οno nου vο

ορxioεlq. oμωg ε[pοoτε ελλnvεq oυ-
vεnωq nρωτo μελnμο τo oliτl. Τo BΟΨο

τωv κοτοlκlωv nτοv oωρog ερεlniωv' H

μεγολn ιφlλoδoδiου τnq εlοxΛq nτοv

κνο oτnooυμε δυο κεροpiδlo νο βο_
λoυμε το κεφολl μοq olo κοτωυ. Αρ_

xi(εl pε δεφρεvoυq ρυθμoυq n οVolKO-

δopnon. Πoλλεq φορεq με nρooωntκn

εργooiο. Πριiτn υλn ol πουρoΠεTρεq

τωv κopενωv ontτlωv κοl ioωq κοnolο

κoλωvo οno μnετοv, noυ τοτε ΠρωΤo_

εpφοvΙCετοl αrο δlωτlκο κτΙopοτο.

Φτωx€q κοτοoκευεq, κοκοτεxvεq, οoo_

βοτlαrεq εΕωτερlκo, (ερOF oσ(ε.lεiq,

xωρiq τοβοvl εoωτερlκο κο οv εΙxε ιlε_

oεl πλοκο οnο pnετov, xωρiq δυλvο
nοτωμo. Eλοxlαιο οnο οιτο το or . c

υnορxoυv onμερο κο κοvεvο δεv xρn_

otμonolεiτοl"0μωq εγlvοv n βοon lονω

αrnv οnoiο αlnρixθnκε n οvοCωογo_

Vnσn Tnq Νοουoοq' Θο ονορωτnθεi ο

οvογvι.bαrnq noυ βρεθn κοv το xρn μοτo.

H Nοουoo ΠρlV ToV noλεμo nτοv plο

ευnμερουoο πoλn. Xlλlοδεq ol εργΟ_

Coμεvοl αlο εργoαlοolο, με μlO οVΟ_

nτυγμ€vn γεωργΙο KOl TnV δεvδροκopiο

vο κοvεl δεlλo τnv εμφοvlon τnq, υnο

τnν κοθoδnγnσn ΤωV lτολωv δεvδρoκo-

μωv Blγκdτo, πoυ n οlκογεvεlο Λovορo

εixε μετοκολεoεl οπo τnν lτολiο, γlο vο

δ n μ lo υ ργn oο υv τnν n ο oiγvωαιn αφο ρ_

μo Λοvορου πnv nερloxΛ τoυ Σlδnρο_

δρoμrκoυ ΣτoθμoΟ. oλο oυτo κοτl εΙxοv

οφΛoεl πnv αοκρnυ γlο ωρο οvογκnq.

Εnομεvο βnμο n εnονολεlτoυργiο τωv

μεγολωv εργoαrοoiωv, το onoiο οnωq

nτοv φυolκo εixοv υnοαιεΙ pεγoλεq

κοτoαlρoφεq. 0 0ργοvloμoq Xρnμο_

τοδοτΛoεωq 0l κoνομ l κnq Αvο nτυΕεωq

(0.X'0.Α. noυ οργοτερο pετεδελixθn κε

αrnv E.Τ.B.Α.) με κοvδυλlο τnq Αμερlκο_

vlκnq Boiθεlοq, xρnμοτοδοτεi τlq βlο_
pnxοviεq, noυ οnοκοθlαιoΟv τlq κοτο_

oτρoφεq κol nρoμnθευovτοl oΟγxρovο

μ nxοvoλoγl κo εΕoπλloμ o.

Αρxi(εl n οvdκομι!n, vεεq θεoεlq ερ_

γοoiοq δnμroυργουνΤOl Kοl oλol n ο

nlαιευουv oτl τo κoκo περοoε' opωq

το δονεtο του 0.X.0.Α. εiνοl oε δολο_

ρlO, ΤO 1953 n κυβερνnon Πonoγου,

pε υnουργo oυvτovloμoJ τοv ΣnΟρo

Ν4ορκε(ivn, υnoτlμο τnv δροxμn oε

oxεon με τo δολορro κοτο 5Ο0/o κοl

ετol ουτoμοτωq δlnλoοlοeετοl το xρε-

oq Πρoq τοv Ο.X.0.Α.

Αυτο εivοl οβοαrοxτο κο ορxieεr μ lο

ρογδοiο nτωτlκn lορεiο ΤωV εργoσTO-

oΙωv.0t εργοτεq onλΛρωτol γrο μnνεq,

nοiρνoυv, ενοντt του μloθου, pερrκο

μετρo κοoμriρl, μlο κoυβερτο n κοτl

oxετlκo, πoυ nρoonoΘoυv vο To Πω_

λioουv γlο vο nλnριiσoUV ToV i.]ΠO_

κoλn ri τov Qωμο. Τo ευτυxnμo εivοr

οτl οl εργoτεq τnq Nοουoοq δεv εΙvοl

lρoλετορlol κοτο τnv Ι\4ορδloτtκΛ θε_

ωρiο ολλο εxουv κοnοlο κoμμoτrο γnq
ηοι τO κολλtεργoυv κοl εxουν εvο πρo_

oθε-ο ε ooδ'-ο ΓOJ ΙoJC gl11ρgngl γg

ε_ .l ωc: _ '. - .O-CO-OΟ' c-_' O. .ε_

xieετο v Ο OΟ(ε-ο ;llο' ο <ο 3ι-θi(ε

τn Νοουoο oε βοθrο υοεoη.

0μωq n noλn μοq εiνο εφτοιpυxn. Τnν

iδlο ουτn nερioδο ορxiCεr plο Εiφρεvn

ovοπτυΕn τnq δεvδρoκολλlεργε οq, εvιb

lδρυovτοr n κovοερβonol iο αBΕP[V lΟΝ

NΑOYΣΑυ κοt το μεγολο ι|υγεiο, με κε_

φολοlο τnq Α'T.Ε. με ουvεnεlο vο γivεl n

To ερyooταoιo κΛαιlαρd - Κ[ρτonι οτιq
6fiε9 τng AρdπιτoαE

Νοουoο τo μεγολo εΕογωγlκo κεvτρο

φρουτωv. Aκολουθεi n δnμ lου ργΙο δε_

κοδων μlκριiν ι!υγεiων μεoο αlnv nολn

KO σTnV nερlοxΛ του Σ.Σ'N. μεγoλεq
rδlωτlκεq μovοδεq QJΕng κol δlολo-

γng (rrΤPΑλ/ΕΛK0υ, Xρυooxοoυ, Γεωρ_

γlοδnq_Zοxορlοδnq κλn.). 0λο oυτο δΙ_

VoUV plο ρογδοΙο οvdnτιδn αln Νοoυ_

oο' Τnv [διο ουτι'l εnoxrl (τ€λn δεκοετΙ_

οq 1960, ορxεq 1970) ορxieεl μlo OVο_

Cωoγοvnon τnq Bloμnxοv[οq.

Το ερlουργεio Λοvορο μετεδελiooo_
VTOl σε vnμoτoυργio βομβoκoq, εvω εl-

oερxετol σTnV ΠορOγωγΛ n ιBΕΤΛΑΝΣ

ΝΑ0YΣΑυ του Γρnγoρn Λοvορο, με τlq

κoυβερτεq κKρυλoρυ nου κοτOκτOJν

τlq ογoρεq τnq Ευριinnq, KOl TO VnμO-

τoυργεioτου Γρnγoρn Bορβορεooυ. Η

Nοoυoο δεxετοl εργοτεq οnο ολn τnν

γυρω lερrοxn κοl lδiωq οno τnv Δυτ.

λ/οκεδοviο. l-1 λεΕn οvεργiο εΙνοt ογvω_

αιn, ενω οl εnlxεlρnoεtq κοvoυv ογωvο

γ ο vο βρουν εργοτrκο xερrο.

Πο vο γivεl οιrιlλnnτo ουτο τo τελευτοiο

ορκεΙ vο οvοφερω τo εΕnq nερlαlοτlκo.

Tο 1976 εivοl το δευτερο ετoq τnq Δn-
pορxiοq poU KOl εxoυμε τεροαllο nρο_

βλnμο εδευρεσnq ερYοToTεxvlτωv γtο
το δnμoτικo εργo. Πλiρεq oδlεΕoδo.
'Evο κολοκοlρrvo οloγευμο εKσΤρο_

τευω oτουq Πρoμοxουq, τo noλto

λ/loxoβo. Συγκεvτρωvοντοt οt κοτol-

Kol ΤoU xωρloυ αιnv nλοτεiο KOl ΤoUq

ζnτω vο ελθoυv νο εργοoθoυv oτn Νο_

oυoο. Koμld εlκoοορlο οlκoδoμol δε-
XoVTol ΤnV nρooκλnon κοl ερxovτοl

oτn Νooυoο. Tουq κοlμieoυμε nοvω

oπo τo δnμoτtκo θ€οτρo, εκεi nου λi_

γoυq μnvεq μετο κονομε το Πoλtτlαlt-

κο Kεvτρο. Σε λlγoτερο οno ενο μΛvο
ol εργoλοβot ...εδογoροοαv ToUq ερ_

γοτεq με υQnλ6τερο μερoκομοτο κol

o Δnpoq εμεlvε κοt nολt xωρΙq εργd_

τεq. Αυτo nτοv τo nρωτο μεγολο γεγo_
voq τnq εΕετοCομεvnq nερl6δoυ, noυ

κοτετοΕε τn Νοoυoο oτlq 2_3 Πlo εU_

nμερουoεq nολεlq τnq Eλλdδοq.

ll. Η NAoYΣA ΠPΩΤ0ΠoP0
ΦPOYToΠAPAΓΩΓ| K0 KENΤPo

Τo δεJτερο που θελω vο οvογορεΟoω

ωq onμοvτlκο εivοl n ονοnτυΕn τnq γε_
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ωρYΙOq Kol ΤωV σΧεΤlroμεVωV ιJε OUTnV

εΠlxεlρnσεωV. onωq nδn πρoοv€φε_

ρο n γεωργiο TnV Περioδo ουτi οvο-
nτυooετοt ρογδοiο. Περνo μlο nερio_
δo κρionq, με κυρlo xoροκτnρloτlκo
Τnq (Tο οvοlxτο κl οCυγlοoτου, oπωζ

με nlκρo xlο0μορ xοροκτnρlCοv ol πο_

ρογωγοi τlq oυvολλογεq τoυq ιJε ToUq

εμπoρoυq, ολλο το 1965 lδρυετοr n

αΦρουτ€vωοn), ΠoU σUγKεvτριbvεt τo
oυvoλo TωV Πορoγωγων τnq Nοουoοq
κοl onμοvτlκo pερoq τωv nορογωγιilv
9 xωρlωv (Konοvoq, Χορiεooο, tVορi-
vο, Εntoκonn, Αγγελοxωρl, Πολυnλο-
τοvοq, [Viovοoπlτο, Στεvnpoxοq, Λευ_
κοδlο). Αυτo εixε ωg οπoτελεoμo vο
εκλoγlκευτεi n εμlορΙο τωv φρoυτωv
κοl vο ουδnθoυv ρογδοiο ol εδογωγεq.

Στov oδlκo οδovο Bερolο-Νdoυoο-
Σκυδρο, ιδρυοvτοl δεκoδεq εΠlXεl_

ρnoεlq εδογωγωv κοt εγκοτοoτοoεlq

Q υγεiωv, σUσKεUΟσTn ρΙωv, πορογω_

γnq noγoυ κοl κovoερβοπolεiο, οπoυ
οnοoxoλouvτοl xlλlοδεq εργοτεg, κυ-

ρiωq γuvoiκεq' 0μωq n κoρωviδο oλωv
ουτιδv nτοv n iδρυon τnq ιιΕΛΛΑΣ
ΦPOYΤυ, ploq ετοlρiοq αlnv οnοiο oυp_

1..lετεixοv n κΦρoυτεvωonυ, n αΦρου-

τoκnlευτlκn Σκυδροqυ κοt εvο τμnpο
τnq E.[Σ.'Εδεooοq, με εδρο τn Νοου_
oο. H Bεροlο ωq oυvnθωq οlουοiοζε.
Αφοουn " οnοφoon 

^ΟηO.ωv ονοnτωv
εθvομυvτορωv, τnq ΑoφολεiOq KOl Τnq

Νοpορxiοq, vο nουooυv τov nροεδρο
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τnq αΦρουτεVωσnq) Θοδωρo Τoοτoο,

εvοv οvθρωno oιilφρovο Kol ιJεΤρlo-
nοΘn, <δlο λoγoυg δnμooiοq τοΕεωq

κοl οoφολεiοgυ.

Η ε€ελl€n τnq ετοlρiοq ουτnq nτοv ρο_

γδοiο. Τov nρωτο κlολοq xρovο riλεγxε

τo B00/o τωv ε€ογωγωv ρoδοκivωη οvω

του 50o/o τωv βερiκoκωv τnq Koρlvθiοq

κοl εixε μεγολο οvεtρo. Tnv δlελυoοv οl

οvεγκεφoλοr τnq xουvτοq, pε ΠρoΤρO_

πn κοπolωv εδογωγεωv lου ovεlρευο_

VΤοV Tlq εloxεg τnq οoυδooiοq, Προγ_

μο ΠoU τo κοτοφεροv τnν εnοxn τnq
xo0vτοq. Στnv δrορκεlο τnq xουvτοq
oi σUVεΤo]ρlσμoi τελoυv υπo ουoτnρn
κnδεμovio τωv κοροβοvοδωv κοl φυ_
otκο φυτoeωoυv.

[Vlε τnv pετοnoλiτευon n κοτοoτοon
ολλο(εr, ολλο το rιοαιερlου τnq xoυvτοq

εδoκολoυθοΟV VO nYεμovευουv oτnv
κρoτlκn μnxοvn κοt novω κοτω oυvεxi_
(ετοt τo iδlo κοθεαιωq εκμετολλευonq
ΤωV Πορογωγωv. Τo 1976 τo ροδοκlvο
nοvε κοτο κρnμvoυ. Αρxieουν κoπolεq
δlομoρτυρiεq, xωρiq οπoτελεoμο. Στο
τελn loυνioυ γivετοl μlο oυoκει!n τωv
oγρoτi κωv oυλλογωv Ημοθiοq, Πελλοq

κοl Πlερiοq oτo Δnpορxεio τnq Νοου_
σοq Kοl οnοφοoiCετol μεγολn noρεiο
Πρoq TnV ΘεooολοvΙκn. H κtvnτonoΙn-

on εixε τεροαιrο oυμpετoxn. H Νοου-
oο εivο κοl oε ουτov τοv τομεο nρω_

τοnoροq. Xiλlοδεq ογρoτ κο, ΤρOKTερ

κοl φoρτnγο κοτοκλυ(ουv τov δρoμo
nρoq Θεooολοviκn.

Στnv nολlο γεφυρο τoυ Αδroυ, μετo τn
Nεο Xολκnδovο, εivο l nο ροτετογμεvεq
loxυρεq οαυvoμtκεq δυvομεlq κοl δυo

γκρεlvτερ δεv επlτρεnoυv τnv εiooδo
oτnv γεφυρο. [Vlε τov τροno ουτo, n

οoτυνoμ iο ιιδlδοoκεlυ oτoυq oγρoτεq
τοv οnοκλεtoμo των οoτlκιilv κεvτρωv,

θελovτοq vο οnoφυγεt τnv noρεiο oτnv
noλn. Τελlκωq n κtvnτonoinon λnγεr με
θρiομβo τωv ογρoτωv. 0 πρωθυnoυρ-

γoq K. Kοροpbvλnq εnlδοτεiτlq εΕογω_

γεq ρoδοκivωv με 35Ο.OOO.OΟO δρx. κοl

oωζετοr τo ρoδοκlvo, ολλο τουτοxρo-
vο ορxi(εl μlο οvoδlκi noρεΙο. Αρκεi
νο onpεlωoω oτl τo 1977 εΕnxθnoοv
oτtq ογoρεq τnq Ευρωnnq 1 50.000 τo_

vol ελλnvlκωv ρoδοκivωv, εΕoβελi(o_
VTοq TΟ lτολlκο.

Τελεlωvοντοq oυτo τo κεφολοlo θελω
vο εnlonμοvω oτl εκεivn τnν εnoxn, με
κεvτρο τn Nοουoο κοi εμnροoθoφυλο-
κΛ τo αBEPMl0-ΝΑOYΣΑl οvοπτυooε_
ΤOl n KOVσερβoποlΙο nου κοθloτο τnv
Ελλdδο τnν lρωτn nογκooμlο εδογωγl-
κn δυvopn oτlq κopποoτεq ρoδοκivoυ
μεxρl κοl onμερο. Εnionq oτον οδlκo
οδovo Bεροrοq Νooυoοq Σκυδροq κοr

κυρΙωq nερiτοv Kοnovο lδρυovτοl δε-
κοδεq εγκοτοoτοoεt q ι! υγεiωv, δlολo-

γnτnρiωv KOl Π0γoΠolεiωv, με oυvε-
Πε ο n ΠερloΧn pοq vο γivεt τo κεντρo



Tα Θεριν6 Δnμoτlκ6 Θfατρo κοι τo oυyκρ6τnμα τoυ Πoλιτιoτικol Κεντρoυ' oυυ!βαλαν oτnν εκρnξn του πoλιτιoμοl oτn Nαoυoα

oπoυ μετoφερoVTO], Qυxοvτο , δlολε_

γoVTοι σUσKευοζοντοl KOl εεOγOVTΟi τO

oυvoλo σΧεδoV Tnq ΠOρΟγωγnq βερi_

KOKωV, ΠoρTOKOλ ων κο ολλωv orω_

ροκn nευτl κιbv.

Θο iτοv onpοwlκn nορολεrι|n οv δεv

οvεφερο τoν τοpεo τnq οpnελουργi_

οq Ko1 olVOΠoliοq. Το τελευτοiο xρονlο

του 20ου κol το nριilτο του 21oυ οlω-

vο lδρυovτοl nροτυπο μtκρο olvonolεiο,

πoυ φερvουv τn Νοoυoo σTnV ΠρωTo_

noρio τnq nορογωγιiq εκλεκτιiv οiνων.

Ιll. Η ΝAoYΣA ΦAPoΣ ΠoΛlTlΣMoY

To τρiτo onμοvτtκο γεγovoq τnq εΕετο-
(oμεvnq nερloδoυ εΙνοl o noλrτroμoq ll

γlO ΤnV οκρΙβεlο n noλlτloτlκn εκρnΕn

τnq Νοουοοq κοτo τnv nερioδo ουτn'

Eivοl ολnθεlo oτl n Νdoυoο εixε no-

VTΟ ιJlo noλtτlαιlκn nρωτorορiο αιnv

περloxΛ. Αλλο ουτo nου oυvεβn τnν

16ετiο 1975_1990 εivοl nρωτoφοvεq.

0λο δεκlνoυv με TnV ογορο του oυ-

γκροτnμοτoq τoυ ΔnμoτlκοJ Θεοτρου

οno τnv xnρο του oεiμvnαιου Γρnγo_

ρ[ου Τρoμ noκο.

Γivovτοl or ovολογεq δlοpορφωoεlq κοl

πρooορμoγεq κοl ορxiCεl n λε;τoυργiο

Klvn μοτoγροφl κnq Λεoxnq, εVTεU KTn_

ρioυ, οiθoυoοq noλλοnλιilν xρnoεων,

τnv ευθJvn τnq οπoiοq οvολομβονεl o

Συλλoγοq Νοoυoο iωv Φolτnτιbv, xιil-

ρoq εlκοοτlκιilv εκθfoεωv κοl ποvω on'

oλο τoυ Λοl'κoυ Πονεntoτnp Ιoυ.'Ητον

n nονελλnvtωq κoρυφο[o nολlτtoτl_

κn δnμ oυργiο.0 μεγολυτερoll ελλn_

νεc δ οvonτεq κο εnlαrnμοvεq θεω_

ΟoισΟ; j- o-. τ -i vΟ rοoo<ληθουv

<ο νο δ δοδο. ' εδω' K:;ε ε3δουοδο

οτn v ο'θοι oο εt δ'i lΟε;. ' o '_O l -o

οδlοxωρnτο, |]ε εVO οκρoοτΛο ο γε_

μοτο ποθoq, onορΙεq, δiι|ο γ ο μ-;οθn_

on, ολλo μερlκ€q φορεq κοl ετolpο γ ο

oυγκρoυoεlq, oμωq nοvτo με oεβοoμο

oτov δlδοoκοντo, ολλο κοl αrnν οvτΙ_

θετn οnoQn.

Η Νοoυoο εκεivο τo xρovtο nτov εvο

κο;livl pοθnong. Kροτnoε nερi το 6

xρovlο. Απo τo 19B2 ορxloε vο φυλ_

λορρoεi, γlo δυο κυρiωq λογoυq. Τo

1981 με τnv κυβερvnτlκn ολλογn, τo

Ynoυργεio ΠολlτloμoΟ pοq ακοnελω_

σε) KOl με τo nρooxnμο Tnq εnεκτo_

oΛq τoυ oε oλn τnν Ελλoδο, εnελεγε

oμlλnτεq pε οδρn ομorβn κο oυvn_

θωq ατεvεκεδεql κοppοτοοκυλο. Πο_

ρoλλnλο το KKE κοl n KNE εΙxε εloελ_

θεl oε φοon OΠOμoVωTlσμoυ, Θεωρω-

ι.rοq οτl κοτε[xε τnv pοvοδtκn ολnθεtο.
'Eτol εαrελvε oτο μοθnμοτo εvτετολμ'ε_

voυq κεΕυnνοκnδεqυ γto vο οnoδοκl-

μoooυv onolο γνιilpn nτoν οvτiθετn με

τnv γρομμn, ολλο κοl τov φoρεο τnq.

Τo 19B0 με ιιpογtoυ ενο κλnροδοτnμο

τoυ ελλnvoopερlκovoυ Θ. Mπoυρδο_

VoU, KοΤoσKευοαιnκε τo μεγoρo τnq

ΕαιΙοq Mουoωv, οnoυ ορxloε νο λεl_

τoυργεi τo Δnpοτlκo Ωδεiο κο n Σxo-

λn λ/lολετoυ κοl oτεγοCετοl n Χoρω_

δΙο του oωμοτεiου Ωδεio Noουonq.

Στnv Ιδρυori του Δnμoτικου Ωδεioυ

onpοvτlκri nτοv n oυνεtoφoρο τoυ Ν[_

κoυ Τοουλο KOl σΤnV λεlτoυργΙο του

Νiκου Kολλlδοκn. opωq n εκρnΕn τoυ

εγlvε οτον οvελοβε nροεδρoq o Kιi-
αιοq lV nοolοκoυλnq. Στελεxιbθnκε με
κορυφοiουq μoυolκοΟq, ελλnvεq κοl

Εενουq εφθοoε vο εxεl 600 μοθnτεq,
οvογvωρioθnκε ωq εvο ono το κoλJτε_

ρο δnμοτ κο ωδεΙο τnq Ελλοδοq, εvω

δlοργονωvε κoρυφοiεq μoυolκεq εκ_

δnλιboειq, με κoλλrτεxvεq nογκoop l-

oυ βελnvεκoι1q, ελλnvεq κοl Εεvουq.

To '1 981 OνoKοΤOσKεUοoθnκε (τo κτi_

ρlo nτοv δωρεo Toυρnολn noυ εixε

κοεΙ κοτο τoν εpφΟλlo) κοl τεΘnκε oε

λεrτουργiο n Δnpοτlκn Brβλloθnκn, με
nολλεq xlλlοδεq τiτλoυq βlβλiωv κol

οvολογn αrελεxωon. Τελοq το 1 9B5 ορ_

Xlσε Vo λεlτoυργεi τo Αvolκτo Δnμoτl_

κo Θεοτρo με 1.100 θεoεlq, αιο nροvεq

τoυ Δnpoτtκoυ Πορκoυ κKlooκlυ. Δε_

κoδεq onoυδoΙol μουotκoΙ, oρxiαrρεq,

Θlοoot, xoρευτlκο oυγκρoτnμοτo οπο

oλo τov κooμo το φεαιlβολ τoυ ιΠYP_

Σ0Yυ κol ol εκδnλιboεlq του Λ.Ε.N. κol

των Συλλoγωv αΓεvΙτooροι κοt λ/ πoυλεqυ

εκovοvτn Νooυοο nρωτonoρo KΟl σΙov

τopεο ουτo. 0 Movοq Xοτenδοκnq nτοv

o nρωτoq τωv κoρυφoiωv noυ εδωoε



σUVΟUλiο. Τυxεροi oool nτοv πορovτεq.

H θεοτρlκn 0μοδο τoυ Πoλlτlαιlκoυ Kε_

VΤρoU σUYKεWριivεl τn vεoλοΙο τnq n6_

λnq μoq, οvεβοCεl nλnθoq εργωv τoυ

ελλnvlκoυ κοl πογκooμloυ ρεnερτορi_
oυ, oυvεργοCετot pε δloκεκρlμεvoυq

oκnνοθετεq, ολλο τουτoxροvο κπορο_

γεlυ δlκoΟq μοg, oκnvοθετεg κol nθo-

nοloυq. Συμpετεxεl oε μεγολο φεαιl_
βoλ κol κερδieεl βροβεiο'

lV. 0 ToYP|ΣMoΣ,
H Xl0N0ΔP0M|A,

0l ΔHM0ΤlKΕΣ ΕΠlXΕΙPΗΣElΣ

H Νοoυoο δεv εixε noρoδoon αov
Toυρloμo. Αν εΕοlρεoεlq κdnoloυq nο_

ροθερlαrεq τnq nρoπoλεμlκΛq nερlo_

δoυ, nου ερxoντον αrn Νοουoο γlο vο

οnoφυγoυv τo κoυνoυnlο του κομnου

Kοl TnV ελoνooiο, onοvlο εβλεnεq πε-

ρlnγnτn. Το nρωτο μετοnoλεμrκο xρo_

Vlo με ΤnV υnoτυπιbδn λεtτoυργΙο τoυ

xlονοδρoμlκoυ κειrιρoυ αιo Σελ , ορ-

xΙζουv vο εμφoνiCoιrιοl ol nρωτol εnl-

οκεnτεg_xlοvoδρoμοl, κυρΙωq μελn τnq

οθnvοiκnq ιιορlαrοκροτiοqυ, nου εixοv

εμnεlρiεq οπ6 Ελβετiο. Νο onμεlιboω

oτl ουτo το xρovlo (lgsο_lgεο) τo Σελl

εΙvοl οnολυτωq oυνδεδεμεvo μετn Νο-

ουoο, δεδομ€voυ oτl ol Νοoυoοiοl τoυ

E.Ο'Σ. εiνοl ol δnploυργoi τoυ X.K.

0l γεiτοvεq μοq ono τnv Bερolο, με
εΕοiρεon κοπoloυq φοvοτlκoΟq τnq

xloνoδρoμiοq, εμφoνi(ovτοl οργoτε-

ρο, oτοv n xlovoδρoμio εixε ορxioεl vο

κοτοκτο ευρυτερο oτριilμοτo κοt πλ€ov

εixε ορxioεl νο εxεl olκovoμlκo εvδlο_

φεροv.'Ετol oρxiCεl p lο oυγκρoυon με-
τοδυ Νοoυoοq κοl Bερoloq, με νlκnτρtο

τnν Bεροlο, δεδοpενου oτl t[ Αθλn_

τioμoυ δloρiCεl oxεδοv οnoκλεlαltκο
κοτoiκoυq τnq Bεροrοq oτnv δloiκnon

του ΕΘvlκoυ XlovoδρoμrκoΟ Kεvτρoυ

κol δtοvoiγετοl κoι οoφολτοoτριilvε_

τοr δρομοq οnο Bερolο lροq Σελr κοl

ετol n Νοουoο οnοκonτετοl de facto

οnο το δnμ oυργnμο τnq. Νο onμεlω_

oω οτl ο οlo nρonoλεplκο δlοvοlγμε_

voq δροpοq Νοoυoo Σελl, ooφoλτo-

αιριivετο loλυ οργoτερο.

oμωq οl NοουoοΙοl δεv nορομlε_

VoUV σΙnV oυγκρoυon. Tο uε-οvοαrο_

ηιqογ:τl 72

oι εyκαταoτdoειg τεwnτnq .rι(lνωong oτα 3_5 Πnyιiδια, μoυαδικig aτnυ Ελλιiδcι

τrκoυ DNΑ ToUq εVεργonoιε[τol κol

oτrq ορxεq τnq δεκοετiοq τoυ 1970

o Ε0Σ (nρoεδρoq [Mlx. Ξοvθiδnq) εnl-

λεγεl τnv nερloxn τωv 3-5 Πnγοδlιilv

Kοl Τnq Ντoρvτoπoλnq γlο τnv iδρυ-

on vεου Χ.K. κor ορxi(oυv οl lρωτεq

εργοoiεq (δlovolEn niαroq, ovεγερon

κoτοφυγΙoυ, oυρopενo λrφτ κλπ). Tο

1975 οvολομβοvεl n nρωτn μεTοXOU-

vτlκi κοl δnμoκροτlκο εκλεγμεvn δn_

μoτlκri oρxn (δnμορxoq o υnoγροφωv),

εvαιερviCετοl το oροtrlοτο τoυ Ε0Σ κοt

oε ογοαrll (ορxl κο) oυvεργοoiο, ο ρxiCεl

n ρογδο[ο οvοnτυΕn τoυ X.K', pε ΤnV

βonθεrο κολωv φiλωv μοq (ε€εxovτεq o

Νiνοq TCΛκoq, o Πιilργoq Λlovnq_o Νο_

oυoοioq κοl oλλol).

Τελεlωvεt κοl εloπλiζετοl τo pεγoλο

κοτοφυγlo_Εεvoδοxεiο, εγκο-θioτoτο l

o pεγολυτερoq στoV ελλοδlκο xιbρo
(τoτε) ονοβοτnροq κοl ολλοr oυρoμε-

vol, οvογεiρovTοl To oολε oτο 5 Πn-

γοδlο, κτlρlοκo oυγκρoτnμο Εεvoδo-

xεΙoυ, εoτlοτoρioυ, οvοQ υκτn ρioυ, με
κλεloτlr πloivο, δlοvoiγovτοl νεεq ni-

σΤεq Kοl τo ρεγtoτο, εγκοθioτοτοl oυ_

σΓn μ O TεXVnTnq xlovωonq (εγκο lvlο(ε_

τοl το 2002) υnερoυγxρovo Kοl To μo_

vοδlκo oτnv Eλλdδο.

0λο ουτο, επεvδυoεtq nολλιbv εKοToμ-

pυρΙωv ευριil φερνουv τo X.K. σΤnV Ko_

ρυφn των ελλnvlκων, lρooελκυουν xt_

λloδεq εnloκ€nτεq κοl κοθιoτoΟv τn

Νooυoo τo κορυφοiο nροnovnτlκ6

κεντρo τnq xιilροq poq. λ/ετο οno τnν

επlτυxiο oυτn δροαιnρlonοtεiτοl κοt o

lδlωτlκοq τopεοq, nου μετοτρεnεl τnv

Kουτοoυφλlοvn oε oυγxρovo TOU ρlσΤl_

κο κοl nροnovnτlκo θερετρο.

Πoρολλnλo nοεl κοl n οδtοnοinon του

ολooυq ΑγΙoυ Νlκoλοoυ. Δlομορφωon

τnq εκτοonq pε oεβοopo αιo περlβολ_

λov, τερoαιtο nοlδtκn xορο, εκτρoφεio

nεoτρoφοq κοl λiμvn ι|ορ€μοτoq, δlο_

μoρφωon nεCοδρoμωv, γrinεδο nοδo-

oφοiρoυ, γnnεδο οΘλοnοlδrωv, oυγ_

xρονο γnnεδο τ€vrq κοl τo nλεον oυγ-

xρovo κλεtoτo κολυ μ βnτnρlo oλυμ nl_

οκων δlοoτοoεωv.

0μωq πovω οno oλο ουτο δnploυρ_

γεiτοl το δεvoδoxεloκo oυγκρoτnμο
ιBΕPMIONυ με 75 δωμοτrο κοlοoυiτεq,

οΙθoυoο oυνεδρiωv, εoτlοτoρlo, κοφε_

τερtο, γυμvοoτnρlο κλn. Τo oυγκρoτn_

μο ουτo γivετοl n vουορxiδο Tnq ΤoUρl-

oτlκnq οvoπτυδnq τnq Νοoυoοq. H δl_

oiκnon κοl δlοxεlρlon γivετοl οno Δn_

poτtκn Εnlxεiρnσn, n onοio εΙvoi n μo_
vοδlκn αlnv Ελλoδo εnlxεiρnon τoυ

δnμοoloυ τoμεο noυ λεlτουργεi οι!o-

γο Kοl με κερδn.

Αλλο τo onpοvrlκοτερo εΙvοl οτl, oε oυ-

vεργοoiο ιJε TnV ΔΕTΑB των 3_5 Πn-

γοδlωv, ονογορευετοl αrο μεγολυτερo



To ξευoδolεiο κΒερμιοt.'l στοι' A1'16 Nικ6λαo, π6λο9 !λξng xιλιαδοlν τoυριoτοlν

V. H NAoYΣA ΣTHN APXH TOY

2oυ A|ΩNA ΤHΣ EΛEYΘΕP|AΣ ΤHΣ

Η 17n Oκτωβρioυ 2012 εiνol n nρωτn

nμερο τoυ 2oυ οlωνο τnq ενoωμoτω_

σnq Tnq Nοoυoοq σΓO ελλnV]Ko κροτoq.

0 1οq οlιivοq Εεκivnoε ololοδοΕo, με

ovεlρο γlο Tο KOλλiTερO. Kοl το κολλiτε-

ρο nλθοv. Πoρο τoυq πολεpoυq, ToV εμ_

φυλlo, τlq δlιbδεlq, n Nοoυoο εκοvε ολ-

μoTΟ, ΠoU τnv τoπoθετnσOv σΓnV Πρω_

τonoρ[ο τωv ελλnvlκων nολεων.

0μωq τελεiωoε οoxnμο. H κροτοlο βt_

ομnxοviο τnq κoτερρευoε μεoο oε λl_

γοτερo οlο ,1 

5 xρovlο. Η ορxΛ εγlνε με

τnv ιYΦΕNυ, τnv αBΕTΛΑNΣ NΑΟYΣΑυ

KΟl ΤnV ιΠΕΛΛΑ OΛYN/IΠ0Συ το 1990.

Αloτελεopο ονω των 900 oνεργοl' Ακο_

λoΟΘnoε n nρωτοnορο κοvoερβοnοliο

ιBΕPMl0N ΝΑOYΣΑr. Στn oυvεxεlο n

αTPlKOΛΑΝl, n βloμ nxονΙο εvδυμοτωv

του ομiλoυ Λονορο. Αλλοl B0Ο ovεργol.

Kοr o κυκλoq κλεiνεl (;) με τo uKΛΩΣΤH_

PlΑ ΝΑOYΣHΣ) KOl Tlq Θυγοτρlκεq τnq,

noυ oφiνουv ολλουq 700 ονεργουq.

'Ετot κοτορρεoUV εΠlXεlρnμοτlκεq κου-

τοκροτoρiεqυ με eωn noλλωv δεκoετl-

ιlv κοι τεροoτlο oυμβολΛ τooo oτnν

τontκΛ ooo κοl oτnν εθvlκn olKOVο-

μiο. 
'Hτοv ol β ομnxοviεq noυ nρooε_

δωoον αln Νοουoο τoν τiτλο ιlVοvτoε_

σΤερ Τnq Ελλοδοqυ Αnoμενεr n αBΑP_

BΑPΞΣ0Σl Α.E. vο φυλοooεl Θερμonυ-

λεq, ελni(oυμε γο πολλo οκoμn xροvlο.

0 2οq οlιivοq δεκlvο xωρΙq nολμο μεoο

oε εvο κλiμο μlCερlοq, noυ οvτοvoκλο

Kol TnV εθvlκri κοτοΘλtι!n.

'0μωq n Νοουoο εivοl nλoυotο, εxεt οv_

Θριbnoυq εργοτlκουq κοl δnμloυργl_

κoLq, εxεt υnoδop€q τεροoτlεq, noυ

κοl ον onμερo μορoCιi:voυν, εv του-

τolq οnoτελοΟν εvο κεφολoιo ΠoU μοq

oφnvεl τεροαrtο οπoθεμοτο ololοδo_

Εioq. ΑρκεΙ Vo μnV Εεnoυλnθoυν μεoο

oτο nλοioto τnq vεοφlλελευθερnq λοi-

λοnοq nου μοαllγωvεl τov κooμο, τnv

Eλλοδο, ολλο φοiνετοl nωq oυγκtvεi κοl

τoυ dρxovτ6q μoq.

Πορ' ολo oυτo οq εiμooτε οloloδοΕor.

Η Nοoυoo θο Εοvοβρεi τoυq δρoμoυq

τnq ovoπτυδnq Kοl Τnq ευnμερiοq. H

roτορiο τnq το onοδεtκν!εt' N

-:Ξ
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nρoπoνnτlκo κεν.rρο τnq xωροq, ενω τοv

ΑγIο Nlκολοο τov εn oκεnτοντοl nοvω

οnο 1.Ο00.Ο00 ονθρωπo κοθε xρovο.

oλο ουτο γivoντοl n ιμογlου γ O TηV

οvοnτυΕn δεκοδωv μlκρωv δενoδοxεi_

ωv, τοβερνιilv κλn. lου lδρυoυv lδtωτεq.

Στοv τομεο ουτo εiνol onμοvτlκΛ n

nρooφoρο TωV olVOΠolεΙωv noυ rδρΟ-

ovτοl οno lδlιiτεq κοl δρoυν oυνο_

γωvlαllκo με TnV μεγολn olvoΠOlnΤl_

κn βloμnxονiο τoυ ΙVnουτορn κοl ου-

τiν τoυ σUVεΤοlρlσl.Joυ ιιBΑΕΝlυ. 0 ol-

νlκoq τoυρloμoq, xωρΙq vο τo nολυκο_

τoλοβουμε, γiνετοl onμοντlκοq nορο-

γoVTΟq οvonτυΕnq. Το μlκρo olvoΠol-

εiο, oλο lδloκτnoΙοq Νooυoοiωv, εivοl

μrκρο ομnελoυργrκο κοl olνlκο μoυ-
oεiο κοl nροτnρlο oivων εnωvυμωv κοt

υ Qnλnq πoloτnτοq, δεxoμεvo xlλlοδεq

εn loκεπτεq.

Στoυq ΠοvνΙτσoρoUq κοl τlq Mnουλεq

δεv κοvω lδlοiτερn μvεio, μoλovoτl ου_

vεβολοv onμοντlκo oε ουτov τov τoμθο

κοl τoυτo δlοτr εΙvοt μlo αrοθερn κοι δt_

oxροvlκn oΕΙο οlιivων κοl oxι δnplουρ_

γnμO Τnq εδετοCopεvnq nερloδου.

lδlοiτερn μνεiο πρεπεl νο γiνεl KOl σΤ q

ορxoloτnτεq. 0 κοθnγnτnq Πετoοq εΙxε

ovοκoλυι!εl τnv Σxoλn Αρ oτoτελoυq,

oμωq nορο τo κoτο κοlρoυq oυν€δρlο,

μικρoυ εivοl oλnθεlο βελnvεκοΟq, n

Σxολιi δεv βγοiνεl oπo τnν οφοvεlο. H

ορxοlολoγlκil υlnρεoiο κoνεl κonοtεq

onpοvτlκεq nορεμ βοoεlg nου οvοδεl_

κγυoυν το τonio, ολλο nλεov τoυτoυ

οιδεν Η εκοηΕη του ιlογκοoμ ου εv_

δ οφερovτοq γ:Ο τηV fxg}n γivετοl τov

Σεnτεpβρ ο τoυ 2Ο0l 0 Δnr-lοq Νοου_

σOq σε σUVεργοoiο pε το Αρtαrοτελεtο

Πovεntoτnμlo δloργονωvoυν εvο nο_

γκooμlo oυvεδρlo με θειJο ιι0 Aρlαιο-

τελnq Σnμερoll oτo οπoio oυμpετεxουν

ol κoρυφοiol Αρlαloτελtoτ€q οrrο ολo

τov κοoμo' H λομnριi εvoρΕn γivετοl

oτn oxoλn. Αυτo εxεl ωq oυvεnεlο vo

οκoυoτεΙ oτο nεροτο Tnq γnq oτt πn
Νooυoο υnnρδε n oxoλn, onου o Αρl-

oτoτελnq δiδοEε τoν Ν4εγo ΑλεΕοvδρο.

Tο εnoμενo μεγολo βnμο Λτοv τo Πo-

λlτlαllκ6 Kειrrρo τnq Σxολriq Αρlαιοτε_

λουq, δωρεο τoυ μεγολου ευεργετn τnq

Nοoυooq oε[μvnαroυ ΧρΛαιου Λοvο ρο,

noυ φερvεl αrn Nοoυoο oυνεδρ ο κοl

εκδnλιiloεlq. Ατυxωq το τελευτοiο 1_2

xροvlo κοl ουτο τo oυγκροτnμο oυol-

οαιικο εγκοτολεiφθnκε οlo τοv Δnμo

μOq KOι pορo(ωvεl αιnν onροliο.
'Eτol n Νoουoo τo δευτερo nμloυ τoυ

2Ooυ οlιbvο μlοivεl nλnoioτlo oτov

τoμεο του τoυρlopoυ, με ευεργετrκεq

εntnτωoεlq σTnV olKoVoμlκri τnq ZωΛ

Kοl TnV oπooxoλnon, πoυ οvτloτοθμ[-

eoυv κοτo εvο noooαlο τlq οnιiλεlεq

oπο τnv πτωon τnq βloμnxονiοq.
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ΠONTΙΣTΙKH KAΙ AΘΛIΙTΙKΗ
ΔPΑΣTHPIOTHTΑ ΣTΗ NAOYΣA

ΑΠ0 ΤΗΝ ΑΠΕΛEYΘEPΩΣΗ MΕXPl ΣΗMEPΑ

Γριiφει o Ι{iκοg Καλλιδακng

Eαυ μια επαρχιαΚi π6λn πρ{πει L,α αισrα1)εται Kaι υα εiυαι Ιtερiφαυn yια τru) πoλIτιστIKi τng δρα-

oτnρι6τnτα ωτ6 τιζ αρt{E Toυ ειKoστoιj αιrbyα και μ{xρι onμερα αυτi αυαμφιoβiτnτα εiυαι n NA-
oΥΣA, n 6μoρφn π6λn τωυ υερcilν, τoυ πoλιτιoμo{ κnι τng παραδoσng' με τιg πoικ[λεg δραoτnρι-

6τnτεg τωιl κnτo[κωy τng oτn ΒΙ1MHXANΙA-ΒΙ)TΕΧNΙA-AMΠΕΛ)ΥPΓΙA (oΙNoΠoΙΙA) Κnι σε

dλλα εiδn αyρoτικig παραyωyig (MHΛo-PoΔAΚΙΝo-AΧΛAΔΙ, κλπ.) κιιlrilg ΚaI σTo εμπ6ριo.

Η nορογωγlκri oμωq δροαrnρroτn-

Tο ΤωV κοτo[κων κοl γεviκο ουτωv nου

οnοoxολoυvιοl με κοΘε εiδoυq εργο-

oiο oυνoδευτnKε. ι]ε μlο oεlρο nορολ_

λnλωv δροαrnρloτiτων πoλtτlαrl κου n

οθλnτlκου xορoκτΛρo μεoο οno τn δn_

ploυργiο δlοφορωv oυλλoγωv KOl σω_

μοτεiωv nου κολλrεργo0oοv τn μouσl-

ιllογ:τ'r 74

κri, τo θεoτρo, το nοροδoolοκο τρογου_

δlο κο τουq xoρoυq κοl κoθε ολλn μορ-

φri noλlτropo0 ολλο κοl τοv οθλnτloμο

(noδooφοlρο, αιiβο, κλn'). Ano κoτογε-

γροpμεvο αιοlxεiο κοl οno δnpοolευ_

oεlg ολλο κοl οφnγnoεlq nολο oτερωv

oυμnoλlτιilv μοq γνωρΙeoυpε οτt αrrq

ορxεq του 20oυ οlιilvο, Πρ V ΤnV OΠε_

λευθερωon του 19]2, υnnρxοvαιn Νο-

oυoο nολυμελΛ μoυotκo oxnμοτο pετn

μορφn Φlλορμovικιδν oρxnαlριiv noυ

οoxολουιrlοv Kol ιJε TO θεoτρο'

ΙVετo τnv οnελευθερωοn, oτn δεκoε-

τiο του 'l 920 δnμloυργoυvτοl KOl οVΟ-

nτυooοντol δovο κonolεq δροαrnρlο_

τnτεq κυρiωq αln pουotκn, αιo xoρo,



TO θεOTρo KOl To Πoδoσφοlρo. Δnμ - σΤO 3_5 Πnγοδlο τουq ΠΑX Δροpωv

ουργεiτol τoτε οπo φlλομουooυq vε_ Αντοxr1q κοl Kοτοβοoεωv. Αnο τo 1953

oUq Tnq εnoxng ο οJλλογoq αΠPΟΟ_ εωq onpερo πορο πoλλοi oθλnτ€q τoυ

ΔOΣ, (lgz:) pε pnοντο ολλo κοl pε μ, 
_ Ξ.0 Σ. Νοουoοq ονoδεixθnκον Πρωτο-

κρn oυμφωvrκri oρxΛαιρο.0 oυλλογοc θ) "-εq Ελλοδοq σTO σKl.

κΑΘΗNΑll (ls2+)εnionq pε μnον'ο'ο Ξc,'ογ.:ρvωντοq κοl nολlαιο nρonγoO_

οpοδο nοδoοφοiρoυ- H nρωτn !c'Γ._ -:.: 'tOν O, σΤnV lερioδo Kοτοxnqon_

λrνoτο με μοεαrρoτovΑλεκοντr- [A_:- '::.-,:,'-ε - ο οδrοCnλευτn δρoαιnρrο_

αιολo KουipτCn) oυγκροτεiτο -ο 1:iΞ' _-_'-,'. 
-_: - ε 

_οω-c3ουλiο Νooυoο[ωv,

Ιo 1924γεvvlετοl ενοq οΜοc σ'']:- :-':'-'.-' _i'-:' ι-:δω';ΠoU ΟΠOσXo_

γοq o rιΑKPlTΑΣυ οnο ομοδο _:,_ 
',- '

nροoφυγων ΠoU σΤnV OΟχ; 
_': _] 

_ '_-

KOl σΤo θεοτρo με -λε,οδο ε_ Cc, -:-
ωV KΟl ΠOροσTοoεων noυ φτοvοιv,ε-

''.''a' - : _::'']--ε',/0 ΧΟ0Vl0 με
-' --' -''' _a :::-;c, δ"- οιογεi_

-' - - .'-' -_'' :''-ο-ο ι}υxογωγoUσοV
_]': ', '- - --- a-: :':'ο <οlτουq κοτoi-

(.0.1

:ι:, ο-,ιilν ουvε-

-, (Ο σΤΟ εnομε-
-ο i 95 1 οτοv δn-

. --...'i'. j _.'.'ο.ol<οΣωμοlε[ο

:-: : ', - ] 'Σ'Συ, το onoio τo ']952

._ '' - --: ':'<ε lλεοv με KοΤοσTο_

-.- --:-:': εllκυρωoε oτo Πρω-
- -'- . . ' 3:οο οq ο νεoq τoτε δrκnγο_

.- ': , : -;ιj_οq nροεδρoq τoυ ΩΔΕl_
_ ' :. 'ε}οc Bολτoδωροq. Αυτoq, poei

_. - : ο-οδο φlλoμoυoων Εοvoοργο-

, '._. ]-ι'-n xορωδiο, noυ nλοlolιbΘnκε

:_: :λο το pελn τωv xoρωδlιδv noυ

'. _:- ο'iηoοv οno το 1932 κοr εωq τnν

: , i ,'.;ωρiσn του ΩΔΕl0Y ΝΑ0YΣΗΣ. Σl_

' ο-o \,ο αιn xορωδiο KO] σTn Μ]οvτo_

} ι,ΟτΟ ΠOU δοvοoργονωθnκε κt ουτn

ει,-οxθnκοv κοl viο pελn nου nθελοv

νο nροoφεροUV σTo xορωδlοκο τρο_

γουδl αιn λlον'ιολ vοτο κοt γενlκο αιn

εδελlδn τoU σωιJοΤεioυ. Στο εn6μεvο

xρον ο το ΩΔΕl0 εγlvε γvωαro σTo ΠΟ_

νελλnγlo pε nορο noλλεq εμφοvioεtq

σε OρKεΤεq nολεrq τng xιbρoq μοq, ολλo

Kο σΤo εΕωτερlκο, κοl με oυμμετoxεq

oε φεoτrβdλ κoι oυvovτioεtq xoρωδl-

ιiν με nορο noλλο βροβεio κοl εnοi-

voυq. Το ΩΔΕl0 NΑOYΣΗΣ με ΤnV Πo-

λυετn δρoon ToU σTo xoρωδlοκo τρο_

γoυδl με το μουotκο τoυ τμnμoτο nlo_

voυ - κlθοροq κοt μοvτoλivου εγlvε ο

προογγελοq γlo τn δnμloυργiο του Δn_

μoτlκοΟ Ωδεiου οvοnτυoooντοq οκο_

μο nερlooοτερo Tn μouσlKn nοlδεiο.

Ακoλoυθε[ n δnμloυργio τnq αΦl_

ΛΑPΙVl0NlKHΣ ΕTAlPEIAΣ NAOYΣHΣI
(195s) n οnοio nλοlolωΘnκε οno το

μελn noυ oυμμετεΙxοv oτlq μoυolκεq

μnovτεq noυ οvοφερθnκον' Kοt oτo

εnoμεvo xρoνlο δnμloυργnθnKε φU_

τωρro ono νεο nοlδlo τnq εnoxiq κοι

οπo τoτε κοl μεxρl oιiμερο εxεl νο εnl_

δεiΕεr μro οΕro(Λλευτn δροon pε r:ορο

lολλεq εμφοvioεlq, oυνουλiεq Kοl σUμ_

pετοxεq σε φεσT βoλ κοl oυνοντnoεlq

φrλορμοvlκωv κοl βρioκετοl μ€xρl ofr_

pερο, nορο τlq δυoκολiεq KOl TO Πρo-

βλΛμοτo τωv κοlριbv, oε oυνεxn oνο_

δο κοl oε δυνομlκo, οoον oφoρο oτο

nοlδlο noυ τnv nλοlolωvουν, ολλd κοl

oε κolνωvtκεq oυμμετoxεq. H Φlλορ-

μovrκi οφοΟ οvοvειbθnκε oτο εnομε-

νο xρovlο oε οvθρωnlνo δυvομlκo κοl

oε oργοvο κολυnτε κοl κoλυnτεl oλεq

τlq εκδnλωoεlq (εθvlκεg κοl θρnoκευ-

τrκεq εoρτεq) κοθιbq δiνεl κοl ετl'tol_

εq oυvουλiεq με notκiλο πρoγρομpο.

Περvιivτoq το xρovtο κοι μεγολιivo_
vτoq n πoλn μoq, οφου εnoυλωoε τlq

nλnγεq τnq ono τoυq noλεμoυq KO] Tlq

ολλεq κοτοαrρoφεq noυ υnεoτn, κοl

oνοβιωvεl τo noλl6 €θlpo κM Π0YΛΕΣυ,

oυνεxieοvτοq τnv nοροδoon ΠoU γlO

ορκετο xρovlο εixε oτομoτioεl λoγω

τωv γεγovoτωV Tnq κοτοxnq KΟl TOU

εμφυλiου. H εnoνοoυoτoσn Των μΠoU_

λoυκlωv iγlνε oτo τελoq τoυ 1954 pε

ορxεq του 1955 (εμφοvlon αrlq Αno_

Kρlεq ToU iδlου ετoυq) οno τov τoτε

δnμορxο AλεΕοvδρο Xωvo ιi:αιε οr Νο_

ουoοΙol, ολλο κοl xlλlοδεq Εενοι επt_

oκεnτεq, onολoυoοv oxl poνο TΟ ιJΠoU-

λoυκlο με τlq Mnoυλεq, oλλο Kol μlο
οπo τιq λoμnροτερεq onoκρtεq noυ

6Cnοε noτε n nολn μοq, onoυ πnροv

μεροq κol ορκετο oοτυρlκd σUγKρo_

τnμοτο οπo nολoloιiq κορνοβoλlαrεq.

Αργoτερο, τn δεκoετiο του '7Ο rδρ0ετοl

κοl o oxετlκoq oυλλoγοq με τo oνoμo

nΓEΝITΣΑPOl KΑl MΠ0YΛΕΣυ, με οpε-

oo oκοno τnv κολυτερn nρoαιοoΙo τoυ

εθiμoυ κοI τn oωαιοτερn nροβολn τoυ.

Στn δlορκεlo τnq δροαrnρroτnτoq τoυ

εxεl oυμμετοoxεt oε noλλεq εκδnλωoεlq

γnσε σοV φορεοq loυ θο 5:_-:'''. _' 'a -:':,ω'ε_c σ-,Οω.'(n oΟXn-

τnν nοροδoon τov ολnο- - ''---, _ -- - :- -a 
_" 

' εlωνJpiΟ Σι,ιλovοq Νεωv

τρiδων κοl Θο φρovτ Cε ' c -'. - -'--
^-^- I ^ ^:-^^ 

---:-_ -. _ε tr0εΟ-ρo σ-'V Ορ/' l.Ο_

γωγiοτωνpελωvτοι (O Ο., -'':''": _- -, :,:"οτ KορογlOKOιΟργoΤερOμε

τnvnορoδοτoυxρονo, [132- - : :: _', ',':: ,: Bοoλεοδn. Ο Δnμnτρnq

oυλλoγοq δnμloυργεi rοδc:::: '- Ξ-::.:': 5:-ε κοl δlευθυvεl ωq ιJο_

oμοδο κοθωq κο θεοτρ <' -: _':_- :' :-: : -*::ε:xoοωδiεq, nδn οnoτo

otο δροon τooο αrο οθλr_ o-ι ::: ':j- _]': _: -ε1οq τng Kοτoxnq. Το

xρι τo 1962 περinου. (: ': ] '.'

Τo 1924 δnplουργεiτοl ο οθλnτlκοq ο:_::::
oΟλλoγoq αOΛYMΠlΑKOΣυ ο οιlOi-

oq λΙγo οργoτερo, nερo οno TnV ΠΟ_

δooφolρrκn oμοδο nου εΙxε ουστ;_

oεr, δnμloυργnσε Kοl θεοτρlκn ο,c_
δo, noυ με το εργο οvεβooε σΤn σ('_
vn οφnoε επoxn. Eiνοl nολλοi ο--:
nου θυμoυντοl κot νoαιολγοι'ι ε'': -

Vεq Tιq nοροαrοoεlq. Aργoτερο δ'- _

ουργεiτοt ολλoq πoδοoφοtρ κcc :'' _

λογoqοrιΑXlΛΛΕΑΣl(l9:s) rο- '_: -

vεl δυvομlκο oτo nρooκnν ο -a_ ::1'-
τtopoυ αιnv noλn pοq.

ΙVε τnv nορoδo τoυ xρονo-, _: '?:-
ol Tρεlq oJi'λoγol ΟΛYλ/ Π lAKΟΣ : (r -

TΑΣ κοr ΑΧlΛΛΕΑΣ δ ολυθn<ο ' -:] _:

Tlq Πoδoσφοlρ Kεq -o-c oυοδι: ' . _ .

τnν ενωon rου εnοκολo-θ'c. : :_:_

λεοovτnv oμοδο του .ΠΑΝAΟ'Σ:' Ο'

κοl oργοτερο τn κΝΑΟYΣΑn, ο-ι:C <ο_

Θlεριbθnκε κοt υnορxεt μlεxρ οi-ε;ο.
H ογοnn γlο τo βoυvο xq1 1ξ 6iτεοο ; O

τnv φΟon κοt τlq xlοvοδροpiεq, οδ"\'"_

σoν σΤlq 10 Oκτωβρioυ του 1932 piο

ομοδο φiλων, αrnν [δρυon τοι Ελλn_

vrκoΟ 0ρεrβοτlκoυ Συνδεopου (Ε.0.Σ

Νοoυoοq)' Στnν toτoρiο του εxεt δl_

οργονωoεl με εnlτυxΙο τουq πρωτoυq

Ποvελλnvιoυ q Αγιilνεq Xl ovoδρoμ iοq

(ΠΑX) οτο Σελl τo '1937 κοl το τελευ-

τοiο 25 xροvto διοργοvιiνει ονελλlnιilq
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ε1τ(ιυω (ιριστερd: Πoδooφαιρικ6g αycbυαq μετaξυ τωy oμαδωu Aκρiταg_oλυμπιακoq τo
τoυ oλυμπιακol Nαουoαg τo 192B κατω αριoτερα: H φιλαρμονιlcn τoυ Φιλoπροoδoυ
δεξιd: Mαυτoλιιlατα τoυ Συλλ6yoυ

192B επdνω δεξια: H πoδooφαιρκιi oμαδα
Συλλ6'1loυ Ntων κH Aanl''οy rο 192B κατω

λι,jν κοl TωV ΟλλωV εKΘεμoTωV, εVω σn-
pερO To Λυκεlo εivοl υnερnφοVo γlο
TnV οΠoKTnσn δlκnq ToU σΤεγnq, με
TnV OγOρΟ εvoq oμoρφοU ΠορoδOσ]_

OKOU KTlρiOU σTnV ΠoUλiοVο.

To 1962lδρυετοl n κEYΞElN0ΣΛΕΣXH

Π0NTlΩNυ ΠoU OΠoKΤο δrκο τnq κτn_

ρlo, oΠOU σΓεγoσTnKε n Πoλlο βlβλro-
θnκn τnq Aργυρουnολεωq TOU ΠοVTOU,

εvιil δnμloυργειTOl Kοl XoρεUTlKo σU_

γκρoτnμο ολων των nλlκlωv. Η vεο βl-
βλloθnκn τnq ΛΕΣXHΣ, μοri με Τn Δn_

ι]oTlKrr BlβλloΘnκn βonθnoov κοr βo-
nθoΟv εκοτovτοδεq pοΘnτεq TωV σXO_

λεiωv pοq, oλλο κοr κοΘε nολiτn ουτnq

τnq noλnq με το oπονlo βlβλio noυ δr-

οθεToUV κοθωq κοl δεκοδεq σUγγροiJ_

μoTO Kοl εKδoσεlq. Εnionq με To Xo-

ρευτlκo Τnq σUγKρoTnμO σUVfXlσε KOl

oυvεxiζεl TnV Ποροδoσn TOU ΠovτoU

εxovτοq πoρολλnλo κοl εvεργi σUμμε-

τοxi oε nολλο κolvωvlκο θεμοτο.

ΑκoλουΘεΙ ο ΕΓΣ ιZΑΦΕlPΑKHΣυ (l gz+)

o οποioq εΙxε ωq βοon τον Αθλnτloμο
(Στiβοq _ Ν/lοoκετ _ Boλεl κλn.), οv€-

nτυδε oμωq δροαιnρlοτnτο κοt oε ολ_

εwοq Ελλοδοq Kοl σΤO εδωτερtκo, onoυ

κοτoρθωoε vο onoonοoεl onουδοiεq τl-

μnτlκ€q δlοκρioεlq. To 2000 ο 0μrλοq

ογoροoε τo δlοτnρnτεo ορxovllκo Kτi_

ρlo κMοκnυ με oκοnο vο τo οvοπολοl-

ωoεl κοl nδn αιεγdCετol εκεi'
Αnο τn δεκοετΙο τoυ '70 κοl ολλol oυλ-
λoγοr με noρομolo nερlεxoμενo δnpi_

oυργΛθnκον αln Nοoυoο. Εvδεlκτlκο
οvοφερovτοl ο oυλλoγoq [Vnoυλεq κοr

kviτοορol ιιΛΕBΕΝΤlΑυ (l gzο, l gεg), o

oυλλoγoq ιNΤΑBΕΛHΣυ (lggs_gg) κol

o oυλλογoq ιιN|ΑOYΣTΑυ (zοl l), nου

δροαln ρloπoloυvτοl κυ ρiωq τnv lερi-
oδο τnq onοκρlοq, oυμ1.lετεxουv opωq

κol oε εκδnλωoεlq εκτoq noλεωq, oε

φεoτlβολ κλn.

0 αΠYPΣOΣυ δεκtvο τo 1960_61 nρω-

τo ωq αlδlωτtκο Εκnοlδευτnρlο Bολoο-

μiδnυ κοl τo 1970 γivετοl ονεδορTnToq

ουλλογoq, με KΟTοσΙOTIKο κοl με xo_

ρευτlκο τμripoτο, pε nοvελλnvlο κοlδl_
εΘvn oκτlνοβoλiο κol κοθiερωon, κοθωq

δnμroυργεi κοl οργοvιilvεl το δlεθvεq

xoρευτlκo φεαrtβολ ClOtF _ ΠYPΣOY

ΠoU ΠροYμοTonοlεlτοl κοθε xρovο αrnv
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nολn μοq εδω κοl ιlορο nολλο xροv ο

κοθε 1ουλro, δivοντοq οΜο xρωpο τnv

εnoxn εκεivn, oυγκει.rρωνοwοq XoρεU-

τεq οπo τo nεροτο τnq Γnq.

Τo 1966 lδρυετοl το rιΛYKΕl0 ΕΛΛHNl_

ΔΩΝ NΑOYΣΑΣυ, ωq Πορορτnμο τoυ

Λυκεioυ Eλλnviδωv Αθnvιilv, με KοTο-

oτοτlκoιiq oκonoυq τnv εlυι!ωon τnq

θεonq τnq Ελλnviδοq oτn κolvωviο κοl

τnv δlοoωon κol δlοδoon τnq εθνlκiq

μοq κλnρονoplοq. ΔnμloυρYnσε ιJε_

γoλo xoρευτl κo oυγκροτnμο, nλo0olo

βεoτlορlο αιολωv οno oλn oxεδοv τnν

Ελλοδο κοθιig κοl με δεκoδεq εμφοvi_

σεlq στο εnoμεvο xροvlο τooο αrnv Eλ-

λοδο ooo Kοl σTO εδωτερlκο κοt με δl_

εθνri οvoγvιilρlon οoov οφoρο αrn δlο-
τnρnon τωv ποροδootοκωv xoριilν xω_

ρΙq τρononοtnσεlq KOI oλλογεq.

Αnο τlq nολοlοτερεg δροoτnρloτnτεq
του ΛYKΕΙOY ΕΛΛHNlΔΩΝ οnετελεoε
n oυγκροτnon τoυ Λοoγροφlκου Mου-

oεiου lου ορκετεq φOρεq TO εntoκε_

φTnKΟV ορκετο €εvο γκρουn n pεpο_

vωμεvo οτoμo, μοθοivοντοq τn Λοο-

γροφ κn μοq nοροδοon ιJεσω TωV σΤo_



επaνω αρ1στερα: Xoρωδiα τoυ o.Φ'N. κH Πρooδoqι επαl'οl δεξιi: Αl'δρικιi Xoριlδiα τo 193B κατω αριoτερα: M!λn τng Φιλορ-

μoυικiE Εταιρεlαq N(ioυoαq με τoυ Δliμαρ.ro A)'lξa'δρo Xιll'6 oτo ροt-οι το 195B κiτο: δεξια: H roρωδ[α και n μαντoλιυιiτα τoυ

Ωδεioυ Nαoυong με τol, μαtoτρο Ηt'iο Ιι't6ρα

λoυq τoμεiq, lδlοiτερο σΤO ερOσ TεXVl-

κo Θεοτρo, onoυ δrεnρειpε KΟTΟ Τlq δε-

KοεTiεq ΤoU 19B0 KΟ!'90 KUρiωq. 0 Ζο_

φεlρdKnq με Tn θεOTρlKi τoυ ομοδo

KΟl με ΠλεlOδο ερoσlTεXVωV nθoΠoldv

εδωoον ΠoροσΓOσε]q ΠoU οφnσOV Oρl-

σTεq εvΤUΠωσεlq κοl θο μεlνoυv oδε_

XoσTεq σΓo ΠoλUΠλnΘ€q κοlνo ΠOU Τnq

ΠΟρOKoλoUθnσε KΟθωq KO ι]ε TΟ Οθλn-

TlKο ToU τpnμοτο iτοv κol εiνοl €vοq

κoλοq nρεoβεUTnq Tnq nολnq μοq oε

οnolo μεροq κl οv εμφοvioτnκε.

H δnμloυργio του Π0ΛlΤlΣTιKΟY KΕ_

NTPOY NΑOYΣΑΣ τo 1977 Kο1 n ΟVO_

nτυδn τωv δloφoρωv δροoτnρtoτn_

ΤωV ΠoU αιεγο(ε (ΔnμοτlκΛ Blβλloθn_

κn με noρο noλλο βlβλiο, Λοj'κo Πο-

vεπloτip lo, με σUμ μεΤoxεq επιφον€_

σToΤωV lρooωnlκoτiΤωV Tnq δrοvo_

nonq, Klvnμοτoγρoφοq, με εnlλογεq

ono τlq κολυτερεq τοlviεq Tnq lσToρl_

κΛq τoυ δloδρομriq κοl Θεoτρo (ερo-

olτεxvlκo) με onμοντlκεq δlκεq ToU Πο_

ρογωγεq, οnο τιq onoiεq oρκετεq οnε-

σΠOσοV nοvελλnvlo βροβεio κλn) οnε-

τελεoε ToV σnμOVτlKοτερo Ιoωq noρo-

γoVTO γlO τnν εΕελlδn τng oυγxρoνnq

noλlτloτl κiq δn μ rουργiοq oτnv nολn.

Εn|onq n iδρυon τnq ιιΕΣTlΑΣ MOYΣΩNυ

(ΔHM0ΤlK0 ΩΔEl0)το 'l981 onoυ λεl-

τoυργoυν poυolκεq oxoλεq κοθωq κοt

oxολlr κλooικoυ μnολετου οnετ€λεoε

αιoθμo αlο loλtτlαllκο προγμoτο τnq

Νooυoοq. Mεoο oε ουτo το Moυolκο

oxολεΙo εκοτowοδεq nοlδlο οoxολn-

θnκοv κοl οoxoλουvιol με τn θεiο τεxνn

τnq μουolκιiq κoθωq κοl με τov κλοolκo

xορο.'Ετol κολλrεργoυvτοl κοt noiρvουv

εφoδrο γlO TnV nοροnερο εΕiλrΕn τoυq

αιn ζωn KOl σΙnV κolvωvΙο.

Αnο τo 1 997 οl nορolovω φoρεiq μετε-
ΕελΙxθnκοv oε Δnμοτlκn Εntxεiρnon με
τοv τiτλo ΔΗλ/0TlK0Σ Π0ΛlΤlΣTlK0Σ

OPΓΑΝlΣN/OΣ ΝΑ0YΣΑΣ (ΔΗ Π 0 N ),

εvιil εvτoxθnκov o'oυτov κοI vεο τμn_

poτο, onωq το ΕlKAΣTiKΑ ΕPΓΑΣTHPlΑ

noυ λεlτoυργoυv oκτω τμnμοτο εlκo_

αllκι.ilv ολo το xρoνο εxoντοq pεγολn

onixnon οπo oλεq τlq nλικiεq. Αρωγοq

oτο Εlκοoτtκο ΕργοαιΛρlο onoτελεΙ o

ιΣYΛΛ0Γ0Σ ΓlΑ ΤH ΔlΑΔ0ΣΗ TΩN El-

KAΣT|KΩN ΤEXNΩNl, noυ lδρΟθnκε τo

2009 pε oκonο τnv κoλλlεργεlo κοl δt-

oδoon των εtκοoτlκωv τεxvιilv KOl ΤnV

οvοπτυδn τnq κολλlτεxνlκfrq nοlδεΙοq

κol δnμloυργiοq γεvlκοτερο. 0 Σι]λλo-

γog oλο ουτo το xροvlο εxεl οvοnτΟδεl

onμοvτlκεq δροoεlq γυρω οno τo βο-
olκo τoυ οvτlκε[μεvο.

0 ιΛΑOΓPAΦ|K0Σ ΣYΛΛ0Γ0Σ BΛΑ_

XΩNυ lδρυθnκε τo 1 9B0 με oκonο τnv

διooωon κol nρoβoλri τnq βλoxικnq
nοροδoonq τnq nερtoxnq, κοl εκτoτε

ov€nτυlε on μοvτl κn δροoτn ρloτnτο,
οργοvωνovτoq xορευτlκο τpnμoτο με
nλoυolο βεαrlορlo, ολλο κυρiωq με τnv

οnoκτnon κοl οvoκοivton εvoq πορο_

δooloκου κτlρioυ τnq noλnq ΠOU σTε-

γοCεl τlq δροoτnρroτnτεq τoυ.

Στlq nολlτlαιrκεq δροαιnρloτnτεq τωv

δloφορωv φoρεων θο nρ6nεl VO Πρo-

αrεθoυv ol onμοwlκεq δροoεlq noυ

οvεnτυΕε τo Kειrιρo ΕργοCoμενnq Nε_

oτnτoq (KENΕ), με δloργονωon εκθεoε-

ωv, θεοτρtκων πoροαrοoεων, δlολεlεων

κλn, ολλο κοι το oxoλεiο τnq n6λnq, lδl_

οiτερo το ΛΟκεlο, μετn δnμιoυργiο θε-

οτρlκι.δv oμoδωv noυ οoxoλΛθnκον lδl_
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επανω αριστερd: To Διεrvlg Φεoτιβαλ CΙoFF_Πυρooυ πoυ διoρyαυcbυεται κα0ε Ιρ6υ0 στn Nαoυoα επανοl δεξιd: Aι'απαρdoτοοn τoυ
παραδοoιακo[ τρlyoυ απo το Λυκειo Ελλnιliδοly Nαουoαg κiτω αριoτερα: Χιουoδρoμοι τoιl ΕoΣ Nοοιloαq, πρωτtι1λfiτli Εl'Μδog οε
oυλλoyικ6 ετiπεδο κιiτω δεξι(ι: H oμαδα lαντμπολ τoυ Zαφειρακn, με αξoζntευτn πoρε[cι oε 6λεq τι9 κτιrη'ορiεg των ιιλικιων

oiτερο μετo OρΧoiO δρ0pO KOl KερδlσοV

βροβε1ο ΠOVελλnVlοq εp βελεlοq.
To 20Ο6 δnμloυργnΘnκε o κ0MlΛ0Σ
ΠΕPlBΑΛΛ0NT0Σ KΑl Π0ΛΙΤlΣΜl0Y H

ΑPΑΠlΤΣΑυ με ΠoλλΟΠλn KΟl Οεloζn_

λευτn δροon σε ΠoλλoUq Toμεiq KOl

nορο noλλο τοΕiδlο αιnv Ελλοδο κοl

σΓo εεωTερlKo _ Αμερlκn, Kονοδd κοl

ολλο0 _ ποvτο με εnlτυxio δεixνoντοq

onωq κοl το oλλο XoρεUTIKο σUYKρo-

τι'lμοτo TnV Πλoυσlo ΠOροδoσn μοq,
Πορ' oTl εivοl vεοoυoτοτoq oυλλoγoq.

Στnν nριbτn δεκοετiο ToU Ol6VO pοq

vεοl μουolκoi φορεiq ορxioον VΟ δρO_

oτnρlonοlουvTOl σTnV noλn μοq. Το lδl-
ωτlκο ΩΔΕl0 ΑPIΣΤOΤΕΛHΣ, περο οno
τnv noροxn μoUσlKnq ΠOrδεiοq δnμl_

ουργnoε οnο το 2007 τετροφωVn Xo-

ρωδΙο n οπoiο οlo τo 2010 pετεδε_

λixθn κε αιov ιιΠ0ΛlΤlΣΤl K0 ΣYΛΛ0Γ0
ΦlΛΩN TOY ΩΔΕlΟY ΑPIΣTOTΕΛHΣυ

σUι] μεΤεXoVΤOq σε δlOφoρεq εKδnλω_

σεlq KOl σε σUVοVΤaσεrq xoρωδ ωv.

Στοv τοpεο τnq μoυolκnq nολ, εxoι_

με TnV iδρυon κοl δροαrnρ οποinon
οnο τo 2009 του αΣYΛΛ0Γ0Y ΦlΛΩΝ

xlcoγ:τr 78

M0YΣlKHΣ Ν. ΗlVΑΘlΑΣυ, με εδρΟ Τn

Nοoυoο ΠoU ΠρOγμoΤοloΙnοε nλnθοq

KUρiωq pουolκωv ολλο κοl ολλωv εκ-

δnλιboεωv μOρφωΤ κου κο κolvωvlκoυ

περlεxοpεvoυ τooo αιnv εδρο τoυ ooο

KOl σε Oλλεq πολεlq του vopoυ.

Τnv iδlο nερ[οδo κοl lδlοiτερο μετο το

2004 δnμloυργΛθnκον δlοφορεq ονε-

δορτnτεq θεοτρrκεq oμοδεg (αΕPΑΣ_

TΕXΝΕΣυ, κΘEΑΤPOPΑMΑ KΩΣKOΛυ,

αΑlPΕΣlΣυ, ιιΕΠl ΣKΗNHΣυ), pε οτoμο

ΠoU σUιJιJεTεixοv oε nολtoτερεq θε-
οτρlκεq oμοδεq, πλοtolωμενο κοl με
vεο μελn, noυ πορoυoiοσοV σnμoVTl_

κεq δoυλεlεq τουq τooo αrn Νοoυoο

οoο κοl oε ολλεq πoλεrq, oυpμετεxο_
VToq σε φεoτlβολ θεοτρoυ, οnooπιilv-

oτοq δlοκρioεlq κοl εnοivoυq.

oλor ουτoi ol noλlτtαιtκοiφoρεiq εδω-

oον o κοθεvοq πo τoμεο ΠoU UΠnρε_

τουoε κοl υnnρετεi oτl μnoρεoov nε_

ρ oooτερο γlO TnV ονοnτυδn ToU Πo-

λ τtαιlκου εlllεδου τωv κοτοiκων τnq

Νοουoοq κοl oxl μ.lονo. Αoxολnθnκοv

με ToUq XoρOυq του τοloυ κοθοiq κοl

με Ολλεq δροαrnρloτnτεq ΠOU σOV σKo-

nο εixοv τn δlοτriρnon τnq λοoγρoφl_

κnq κοl τnq μoυotκnq_xoρωδlοκnq μοq
nοροδoonq, του Θεοτρoυ κol διoφoρωv

ολλωv εκφοvoεωV ΤoU ΠoλlΤlσμo0.

Στo onpεio oυτo θο οvοφερθιil oτnv
Π0ΛlTlΣΤlKΗ ΕTΑΙPΕlΑ ιΑNΑΣΤΑΣl0Σ
λ/lXΑHΛ 0 Λ0Γl0Συ (τov nολοlo Συλ-
λoγο Αnoφoiτωv Γυμvοoioυ Ndουοοq
αΑνοαrοolοq [V]lxοnλ o Λογlοqll onωq

οvoμoCoτοv noλloτερο, ΠoU ΠρωΤo-

i'δρυθnκε το 1936, εnovlδρiθnκε τo

1952 κοl μετo ono κοπolο Περιoδo
οδροvεloq, εnοvοδροoτnρlοnol nθnκε

οno το 1968) nου οno τn δnplουργiο
ΤOU Kol μεxρr onμερο κολυnτε Kοl KO-

λυnτεt εntτυxωq εvο τομεο nολtτloμoυ,

oυμβoλλοvτοq oτnv ερευvO Tnq ToΠl-

κnq loτoρioq, Λοογροφiοq, 0lκovoμ i_

οq, Πoλlτroμoυ κλn.

Η Πολtτlαιlκn Eτοlρεiο οvεnτυδε πoλυ_

oxlδn δροoτn ρtοτnτο δ loργονιbvοvτοq

δtολεδεlq, Θεοτρlκεq πορooτοoειq, nο-

ρουolοoεlg βlβλiωv, ολλο κυρiωq εκ_

δoοεlq, pε onμοvτlκoTερn TnV εni τρr-

οvτοnεvτε xρονlο oυvεxΛ εκδοon κοl

κυκλοφορΙο ΤOU TρlμnVlOioυ nερlo-



επαyω aριστερα: Εκδnλωon τnq Ευξεiνoυ Λtοtng Πoι'τiιlι' )'ιa τo1' εορτοoμο BO -rρ6υοlν τn9 ΓευoκτoυΙα9 των ΠoντΙωυ επαυοl δε-

ξια: o Λαo1'ραφικ6q Σ{λλo1'ο9 Βλd-rοι' oε εκδιii-ωaιι oτο 'λρκo.ι'οlρι κiτοl αριoτερα: o Σ[λλoyog κAραπιτoαl oε διε0νtq φεoτιβiiλ
oτn ΓαλλΙα κατω δεξια: oAi,κnoτιζ, τoι'Ει'ριπ{δπ. ι'εατρικιi παραoταolι τn9 lεατρικig oμαδαg τoυ Πoλιτιoτικoi Κ!υτρoυ

δlκοΟ ι,Nlοουαιου. Ανομ-,εοO σ q Ο),_

λεq εκδoοεlq Tnc ΠOλl-lo- \'C Ε-., -

ρεioq σUYKOΤολ{γοντοl n εlο';ε<δο-

σn Tnq ιιlαιoρiοq τnq Πολεωq Νοο--
σnqD ToU Ε' ΣτoυγtοwοKn, n σι\,Λ,iΟC-

φn κοl εκδoon Tnq VεoTερ'q σ-OΟ ]:
Τnq Πoλnq σToV σUλλoγlκo τοpο αΝο_

OUσO, 1goq - 20oq οl6voq), το Aρxε,ο

rou λ/lOKεδoV (oι ΑγωVO Γ1V _e p'oz'

ιJoq K.ο. Αρο nρoκεtτοl γlO εVΟ φoρεO
ΠoU ovοΠΤUσσεl μιo σΠOV O γ]O εΠΟρΧ -

οκn πoλn δρoon κοl ΠρoσφOρO.

Στo oφlf ρωμο μoυ ουτo θο nτοv οδi_

KO VΟ ΠOρολεiι!ω κοl VΟ μnV OVOφερθω

(οxl βεβοlο εΠωVUμο γloτi θο Χρε OζO_

TοV oρKεTεq oελiδεq) σε oλoUq OUTOιq

ToUq oVΘρωΠoUq ΠoU εΠoVδρωσοV KO1

εΠοVδρωVoUV oKoμo οΠo τlq ορxεq τoυ

εlKoσΤoU οlιivο κοl μεxρl onμερo τo

δlolκnτlκd σU μ βo0λlο oλωv oυτιitv των

oυλλoγωv KOl σωμοTεΙωv. onωq εΠiσnq

Kol γιo oλoυq oυτoιq ΠoU ΠρOσφερOV

με Tn σUμμεTοxn τoυq oοv μελn α-lq

μnοvτεq, oτlq xoρωδΙεq, σTlq ΧoρεUTl_

κ€q, ολλο Kol σTlq Θεοτρlκ€q ομοδεq

oλωv oυτδv τωv oυλλoγων. 0r θυoiεq

-οι εκοvοv γ ο vο δωooυv oτnv noλn

μOq Τn δυvοτοτnτο νο vtιbθεl oπερο_

ντn υπερnφovεlο KOl vο ΕεxωρiCεt οnο

nολλεq εnoρxlοκεg noλεrq, vo oloθονε-

Τal ΠερliφOVn γlO TnV ΠOλlΤlσΓlKι'] Tnq

δροon κοl τo εniπεδo τoυ λοoυ τnq.

Εκοτοντdδεq λolnoν oυμnoλiτεq μοq

ι]ε 1.]ερOK1 κol oρεΕn γlο nρooφoρo

ο-ο κoινο poxθnoοv, πρoonοθnοον κοl

οφ λοκερδωq δnμlοιiργnoov κοl κρo_

TnσΟV σTO Xερlο TOUq oυλλoγουq γlο
ενο κol nλεοv οlωvο. Συλλογoι ΠoU ψU-

xογιiγnoοv oε δυoκολεq ολλο κol ευ_

κολεq nερloδoυq το λοo oυτnq τnq nο-

λnq κοl οvεβοoον τo επinεδo τoυ. Τov

εκοvον νο ΕεxωρiCεl οno noλλoυq ολ-

λoυq nολΙτεq εnορxlοκωv noλεωv κοl

τn Νοoυoο μοq vο xοiρετοl ολoυq τoυq

τoμεΙq τoυ noλlτtoμo0. Δlκοiωq λolnov

εxεl τnv nρωτlο κοl ουτo εivol loτoρlκo

onoδεδεlγμεVo Kοι KOTοYρoφετol ono

τov υnoφolvομεvo xωρiq εvδolοoμoιiq.

Αno oυτουq τουq οvθριinοUq ΠoU Πρo-

oεφεροv oτο noλlτloτlκo δριilμεvο

κοτο oυν€nεlo noλλoi εxoυv φυγεl oπo

τn ζωri, υnoρxoυv opωq οι vειiτερεq

γενlεq κοl ορκετoi οnο ουτoΟq εΕοκo_

λoυθoΟv vο nροoφερoUV με oΠolov-

δnnoτε τρono εiτε oε δlolκnτlκο oυμ_

βoυλrο n ωq onλο μελn oτoυq oυλλo_

γoUq ΠoU πρoοvoφερθn κοv.

Τελoq υπορxoUV Kοl ουτoi noυ γlο
oεlρo ετωv εEοκoλoυΘoι]v vο εΙvοt εv

ενεργεiο KOl με To nοροδεlγμο τoυq

θελουv vο κlvnooυv τo εvδloφερωv

τωv vεωv τnq Νοoυoοq vο oυvεxiooυv

ουτoi αιo μελλov γlο vo δlοτnρnθoυv

oλoυ oυτoi ol oιiλλoγol κοl noλlτtαll-

κoΟ φoρεΙq γιο vo ε€oκoλoυΘnoουv νο

εntτελoυv τo εργo Τouq Πρoq oφελoq

ToU KolVωVlKoΟ oυvoλoυ τnq Νοoυ-

σOq Kol τnq ευρυτερnq nεριoxnq τnq.

Τελεtιivovτοq ευxομol ol νεol τnq no_

λnq μοq vο noρoδεlγμlοτιoτoυv ono

oλoυq oυτουq noυ €δωoοv τnv ι!υxn

ToUq, To μεροκl ToUq Kol κdθε nθlκΛ

κοt υλlκi βonθεlo.
Δlεθεoov εnlonq τo nερiooευμo i τo

υoτ€ρnμo τoυ xροvου ToUq γlO vο xoi_

ρεTOl Kοl vο οnoλομβovεl ri Νοουoo

μoq oλoυq ουτoυq τoυq oυλλoγouq κοl

τo θoυμοαro εργo noυ εnlτελoυv. N
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HNAOYΣAΣTO NEOAΙΩNΑ
Γραφει o Aναoτdoιog Καραμπατζο9, Δiμαρrog Ndoυoαg

Εκατ6 Ιρ6νια συμTλnρd)yoυται φiτog aπo τo Klρυφαio yεyoυ6s τng συyχρoυng

ισToρiα; Tnζ Ε'λλaδαS' Tny απελευliρωσn τnS Mακεδoyiαg και ειδικ6τερα τn9 Nαoυσαζ

α1τ6 τoυ τoυρKικ6 Φy6. 'Ευαg oλοκλnρog αιrbυαg ελευflερiαg, δnμιoυρyiαg και προ6δου

πoυ oφραyιoε αυεξiτnλα μια λαμπρi διαδρoμi στnυ Koιuωυικi, τnυ πoλιτιoτικi και

Tnυ olKoνoμικi ζωi τng π6λng.

H nρolκloμεvn NοουoοΙtκn γn, ιJε TOUq

δnμloυργlκoυq Kοl ΠρωToΠoρoυq κο_

τoiκoυq τnq γευτnκε nερloδουq μεγο_
λnq οκμΔq, κoτοφερνοιrιoq VO ΠρOO_

δευεr οκοpο KO σTlq δυoκoλεq nερrο-

δουq των διo nογκοoμiωv noλεμων κοi

του εpφυλioυ. Αδlololωιrιοq το οφθο_

vο νερο τnq Αροliτoοq Kο1 ΙnV ευφορn

γn, εδελixθnκε oε oπoυδοiο βlοpnxο_
vlκο κοt nορoγωγrκο κεwρo τnq Ελλο_
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δοq (κλωαιoιjφovτoυ ργΙo, Vn μ οToU ρ-

γiο, δεvδροκoμiο, ομnελoυργiο κ.ο.).

Ευτυxnoε vο δtοθετεl onουδοioυq ευ-

εργετεq (Γολοκnq, Σεφερτenq, Λοnnοq,

0lκογεvεlο Λοvορο, Φ' Πεxλlβονoq, Αvτ.

Kωvαrοντtviδnq κ.ο.) ο οloio με τlq

δωρεεq ΤoUq ΠρOσφερOV σΤn γενετεl-

ρο τουq οΕ ολoγεq υnοδομεq σΤnV εK_

nοiδευon, τnv υγεlο, τοv πολ τlοpo, τοv

οθλnτloμo' δnμοτlκο oxολεiο, γυμvο_

σjo, VoσoKoμεio, οΘλnτlκo κεvτρo κ'o.

H Νοoυoο oε ουτi τn δrοδρoμri δlο_

τnρnoε τnν τουτoτnτο τnq, τo lδtοiτερο

XοροKΤnρlσTlKο, τnv nλoυolο λolκri nο_

ροδoon κol το εθlpo τnq, το onoiο οκo-

μn κοl onμερο εvτυπωolοζουv, ολλo

κοl oυγκlvoυv, onωq τo μovoδlκo δριil-

μεvο αΓεviτoορol Kοl Mπoυλεqυ.

Αδlολoγn nτοv n nρooφoρο τnq Tonl_

κnq Αυτοδlοiκnοnq. 0λεq οl δnμoτlκεq



oρxεq, lδrοΙτερο μετο το β' nογκooplo

nολεμο (Φrλιiτο Koκκlvoυ, ΑλεΕov_

δρου Xωvoυ, Δnμιiτρn Bλοxου, Πιbρ-

γoυ Πoλοκn, Γρnγoρn Λ ολloυ) ndvτο

με τn oτriρlΕn τnq εκοoτοτε nολlτεiοg

(Ynoυργεiο, Noμορxiεq, Περlφερεlο),

με τo εργo τoυq εvioxυoοV Tlq UΠO_

δoμεq τnq Νοoυooq κοl οvεδεlEοv τlq

δυvοτοτnτεq, τnν ιαlορiο, τnν nοροδo-

σn Kol TOV noλlτloμo τoυ τonου μοg'

Evδεlκτlκο ovoφερω: τnv ογορο του

δοooκτnμοτoq αKονεΜnυ αro Bερμ o,

TnV KοTοσKευn τoυ δlκτυoυ υδρευ_

onq_οnoxετεUσnq, Τn δlοvοtΕn των

δρομωv nρoq Σελl κοl Πnγοδlo, τnν

εγκοτοαrοon του Στροτοlεδου αrοv

Αγlο Νlκoλοo, τnν οvοβΙωon τnq Αlο_
κρlοq, τn δnμloυργΙο του Δnpoτlκoυ

Πορκoυ, τnv iδρυon τωv Τεxv κιbv Σxo_

λωv, τn δnμloυργ[ο του Πoλlτlαιtκoυ

Kεvτρου Kοl ToU Δnμ:οτlκου Ωδεioυ,

ΤnV KoTOσKεUi του θερlvου Δnμoτl_

κου Θεοτρoυ, τn δnμ ουργiο ToU σTO-

ρlκo0_Λοoγροφ κου λ/ουoε'O-, τnV KO_

τοoκευιi τnq γεφυροq ιΣτΟι 1-.9γ6γy, 1η

oυαlοon τnq ΔnμoτlκΔq Ξl xε ononq

Τoυρloμου_Ξεvoδoxεiο Bερ, ιοι', του

Xtovοδρομlκoυ Kειτρου α]_$ [ln,,,ο$ ου,

τnv εγκoτοαlοon oυαιd p οτoq ΤεΧ\'"-; q

xtovωonq, τlq εγκοτοαιοoεlq του 3 οi ο_

γlκoυ κoθoρlo1.loυ, τnv κοτοoκευn το-

νεου δlκτυoυ υδρευonq, το εργο ονο-

nλοonqαroΑλooqΑγioυ Ν κολοoυ -ο'

βρoβευθnκε οnο τo nρογρομμo Life , nc

Ευρωnο κ4q'Εvωonq <.ο.

H μεγολn κρion oτov κλοδo τnq κλω-

oτoυφοvτουργiοq, n οnοiο δεκivnoε

oτο τ€λn τnq δεκοετiοq τoυ 'B0, κο_

ρυφιiθnκε oτlq oρx€q του οtωvο μ:οq

(2002-2005) κol δυoτυxωq oυvεx[ζε_

τοl μεxρl oΛμερο, oδΛγnoε σΤnV OΠo_

βloμnxovlon με τo κλεiolμο μεγολων
κοl loτoρlκι.ilv βlομ nxοvlων (κYΦΕΝυ,

κΠ EΛΛΑ-0ΛYλ/ Π0Συ, αB EΤΛΑΝΣυ, ιιΤPl _

K0ΛΑΝυ, κKΛΩΣΤHPlΑ ΝΑ0YΣHΣυ) κοl

οφnoε οvεργουq nερtooοτερoυq ono

2.000 εργo(6μεVoUq. Τo nλΛγpο nτοv

βορυ κοl επnρεοoε ορvnτlκo TnV Kol_

vωvlκi KO] OiKOVoιJlKn eωιi τnq noλnq.

Aκoμn κol oΛμερο ot ορvnτlκθq επl-

nτιboεlq εΕοκολoυθoΟv vο εivοl oρo_

τεq oτnv τonlκn olκoνομio.

Αno το 2003, o Δnμoq σε σUVερYο_

oiο pε τoυq πορογωγlκoυq KΟl KOlVωVl-

κουq φορεiq Τnq Περ οxnq, δεκivnoε τn

pεγολn nροolοθεlο οvοαlρoφnq τnq

φθivουoοq nορεiοq κο τn δnplουργiο

nρoUnoθεoεωv εΕοδου οnο τnv κρion.

Mlο nρoolοθεlο οoφολωq noλυ δυ_

oκoλn κοt εnΙnovn, γloτi ο εlοvοilροo-
δloρlopoq τnq τοnlκnq olκονομ.l [οq oε

τομεiq onου n Νοoυoο κο n ευρυτερn

lερtoxΛ δlοθετουv τo oτροτnγικο κο

oυγκρlτlκο πλεovεκτiμοτo (ογροτrκΔ

nορογωγn, υ n nρεoiεq_του ρloμοq), εΙ_

Vo1 μlΟ δloδtκοoiο oυλλoγlκn, oυvθετn

κοl δυvoptκn.

H ολλογri του βloμnxovtκου ovοnτυ-

ξtοκoυ μοvτελoυ, τo oπoΙo Eεκivnoε

oτn Νοoυoο αlο τελn τoυ 19oυ οlω_

vο κοl εΕελlxθnκε μεxρl nερinoυ το

2000, nροιjnoΘ€τεt onμrοντtκεq δnμo_

olεq εnεvδυoεlq, δnμloυργiο vεωv κοl

o0γxρovων υnoδopων, tδtωτl κεq εnεv_

δυoεlq, κοτορτlon του ονθρωnlvoυ δυ-

vομlκoυ Kοl TnV εvδυvομωon Tnq Kol_

νωvlκnq oυvοxnq'

Tο τελευτοΙο δεκο xρovlο oτo ΔΛμo μοq

oλοκλn ριioομε μεγολο δnμ 6olο εργο,

πoλλο οno το οnoΙο Λτον δlοxροvlκο

οlτnμοτο κοl oρdμοτο γlο τoυq Νooυ_

ooioυq, με onμοvτlκoΤερΟ: TnV iδρυon

τoυ Ποvεnloτnμtoκο! Tpnpοτοq, τnv

εniλυon με εlδlκn voμοθετικn ρΟθ_

ιJlσn ToU lδlοκτnolοκoυ κοθεoτιiτoq

oτo δnμoτtκo δοooq εκτoonq 72.000

oτρεμμοτων (τo μεγoλυτερο δnμoτl_

κο δοooq τnq xιiροq μog) κοr To οVO-

πτυΕLoκo oxεδlo γlο τo xlovoδρoptκo

KεVTρO rι3_5 Πnγοδlοll, τnv κοτοoκευΛ

τoυ Δnp. Kολυμβnτnρiου oτoν Αγlo

Νlκολοο (ενο εργο noυ κοθυoτερnoε

nερilου 5Ο xρovrο), τn δnμloυργiο του

Πολlτlαι κου Kεvτρoυ Σxολnq Αρloτο_

τελoυq [δωρεο oτo Δr1μo του οεiμvn_

αιου ευεργετn Xρnoτoυ Λοvoρο κol

τnq olκογεvεlοq του), τo εργo οvοnλο-

σnq TOU lοτοpου Αροnlτoο, τnν οvo_

nλοon τoυ οΕtoλογoυ_ποροδοolοκoυ

οtκ opoJ Αρκοxωρioυ, τnv εγκοτοoτο_

σn TOU ΕυρυCωνlκoυ Δlκτ0ου 0nτlκιilv

lvωv, τnν οnoκοτοoτoon_εnονοxρnon

noλλωv δloτnρnτ€ων κτlρiωv τnq nο-

λnq (rrλ/oκnυ, ιιΠετρlvo Bετλοvqυ, κΠlK_

ΠΑυ, ιιΔnμ. Σφογεiου, αKoκκlvoυυ, αPο'l'-

oυr), εργο γιO TnV εvioxυon TωV εKΠοl_

δευτl κωv υπoδoμωv, nορεμ βοoεlq γlο
τn βελτiωon τng nοlοτnτοq eωΛq κλn.

Εniong, nρωτoβoυλiεq γlο TnV ToU-

ρloτ κn οvοnτυδn, τnv οvοδεlδn τnq

roτoρ[οq, του noλlτtoμου κοl τnq nορο_

δοonq τoυ τonoυ μoq (οnωq n κοτoxυ_

ρωσn Τnq loτoρlκnq οvoμοoiοq τnq no_

λnq ωq αHρωlκnqυ oτo voμo τoυ ιKολ-

λlκροτnr, n κoτooκευn μvnμεioυ των

1.241 nρωωv oτo nλοκoαrρωτο κ.λl.).

Πold Θo εivoι n Ndoυoo

αro v6o οlιilvo;

Ιo 2012, onμοτοδoτεi oυμβoλlκο τnv

εioοδo τnq Ndoυoοg oτo δεΟτερo οl-

ιivο ελευΘερiοq τnq. Στo γενlκοτερo
δυoμενεq KolVωVl Koo] Kονoμ l κo nερi-

βολλον noυ δrοpορφωθnκε τo τελευ-

τοiο δυoμlon xροvtο αln xιilρο μοq, κο-

λε[τοl n Νοoυoο vο Εεnερooεl To Πρo_

βλnμοτο κοl vο βρεl τo βnμοτlop6 τnq

oτο vεο οlωvο.

Σε ουτo το κολεoμο, τo noλυτlμoτερο

oπλo τnq εivοl τo noλΟ onμovτlκο oυ-

γκρlτlκο nλεovεκτnμoτο τnq, onωq: n

nρolκloμεvn γn με Τo επιilvυpο nolo_o καταρρακτιι9 τoυ κMπiλnl
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ΤlKο οYρoTlKο Πρ0loVTΟ, ΠoU nTοV Kol

ΠoρομεVOUV n KU ρloTερn ΠλoUTOΠOρο_

γωγlKn ΠnYn Tnq Περ{oΧnq, ol φUσlKoi-
ΠερlβOλλOVTlKoi θnσοUρoi, n λομπρn

lαloρiο (θεoμoθετnplεvn ωq pονοδlκn

ιHρωlκn Πολnl τnq xωρoq), n nοροδο_

on, n δnμloυργtκoτnτο KOl n σUμμεTO_

xn των κοτoiκωv τnq, μ πoρoυν vο οvo[_

δoυv νεoυq oρieοvτεq nρoοδoυ. Εμεiq,

λolnov ol (ΠρoσωρlVOi εnloκεnτεqυ τng,

€xoυμε μερlκεq nIνελlεq νο βολουμε.
Σ'ουτo τov κομβo οq τιq nροoθεoου_

με, ooo ΠlO ΠρoσεKΤlKο μnoρoυμε' Mε

oρoμο, oυvεnεtο, εvτl μoτnτο, nοθoq.

Σxnμοτlκd, τnv οvοnτυΕlοκn noρεiο

τnq Nοουoοg oτο vεο οlωνo, θο μno_

ρoυoοpε VΟ ΤnV nερtγροι!ουμε oε

τρεtq βοolκoυq οΕοvεq:

1. N6oυoο, nρ6τυno noρογωγlκ6
κ6vrρo εnιilvυμωv noloτl κιilv oγρo-
τικιbv nρoi6vrωv

H κρion noυ μοοτiCεl oriμ.tερο τn xωρο

μοq, lδlοiτερο δε τn Nοoυoο, μπορεi
νο λεlτoυργnσεl KOl ωq ευκοlρiο. Ωq

εvο εφολτnρlo οvοnτυδnq Kοl Πρoo_

nτlκnq. Kοl n κoυvτογnυ δεv ε[vοr ολλn,

ono ουτo noυ εκοvov γεvlεq κοl γε_
vlεq nρlv οno εμoq: κΕπloτρoφli oτn

φιion, oτn μ6vo γnυI H δεvδρoκo-

μiο με το εnιbvυμo oγρoτlκ6 nρoi6-
vro (ρoδοκlvο, μnλο, κεροolο, οκτlviδlo

κλπ.), n oμ nελoυργiο με τo φnμ loμενo

Εlv6μoυρo κρooi Ovoμooioq Πρo6-
λευonq (0ΠAΠ), μoq δivουν εvο οoJ_

γKρlΤo nλεovεκτnpο κοl μnoρoΟν νο

γivoυν o βoolκoq nυλωvoq οvοnτυδnq

κοr αrnρiΕnq τnq otκοvoμiοq, αrn Nο-

oUσΟ Τnq pετοβloμnxονlκnq εnoxnq.

Αρκεi vο οvοφερoυpε oτl o0μφωvο με
τo nto nρooφοτο εnionμο oτotxεiο n

οδΙο τωv εδογωγιilv ογρoτlκιi:v nρo-
T6vrωv τnq nερloxriq μοq κoτ' 6τo9

δεnερv6 oυvoλlκd τo 130 εκ. Eυριil.

0l δροαιιiρlol ογρoτlκοi σUVεTOlρl_

oμοi, ol εδογωγlκεq, οl μετοnοlnτlκεq
κοl εpnoρlκεq εntxεtρnoεlq του nρω-

τογεvn τοpεο oε ολo το δlευρυμεvo

δnμo, εxoυv τlq δυvoτoτnTεq Kol TnV

εμnε ρiο vο lοxυροnoliσoUVTnV Περlo-

xn ωq ΠAPAΓΩΓlK0 KΕNΤPO EΠΩNY-

MΩN ΠoloTlKΩΝ AΓPOT|KΩN ΠP0-
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loNΤΩN. Πο vo γivεl oυτo, οvογκοiοl

oρol εivοl n εnενδυon αlnv nοtoτnτο,

τnv 6ρευvο Kol Tnv κolvoτoμiο, οδt-

onolωιrιοq τn μεγολn loροδοon, τnv

noλυ κολΛ φnμn των ογρoτlκιbv nρoi-

οι.ιωv μοq, γlο δε τo κροoi μοq τov δε-

xωρlαlο τ[τλo αNdouoο: Δlεθvriq n6λn

0Ιvoυ κol Aμn6λoυυ' Kοθoρlαrlκο εn[_

onq, θo oυμβολλεl n κοτορτlon, κol n

εδεiδiκευon τoυ ονΘριbπlvoυ δυvομl-

κου, n οnoτελεopοτlκn οργοvωon τnq

nορογωγnq κοt n γρnγoρn ΠρoσOρμo-

γn αιο νεο δεδομεvο nου εllκρoτoυν

αrlq δlεθvεIq ογOρεq (βlολογrκn κολλl-

εργεlo, ορlαιn τυnοnoinon, lωλnoε q

μεoω δlοδlκτΟου κλn.)'

Στnv κοτευΘυvon ουτn xρεtoCετοt n

oυvεργooiο, n oυpμετoxn κοl n oυ-

μΠVOlο oλωv τωv εμnλεκoμεvωv: πο-

ρογωγο)v, ογρoτlκωv φoρεων, εΠ|Xεl-

ρnμοτlωv, γεωnοvωv κλn. κοl βεβοlο
n oτfrρlδn τnq πoλlτεiοq. ΣτοΘερo οi_

ΤnμO ΤοU Δnpoυ μοq nτοv κol nοροpε_

Vεl n oUσlOσΤlκn οvοβοθμlon του lv-
αrlτo0τoυ Φυ}ιλoβ6λωv Δ6vδρωv, τo

onoiο δυαυxωq το τελευτοiο xρoνrο

οπoδυνομιΔθnκε.'Exεl o1.;ωq onμοι.ιl_

κΛ οloαloλn κο μnoρεi vο nρooφερεl

ηoλλο αιον ToμεO Tnq ερευvοc, oυp-

βολλoν-ιοq αln βελτiωon Τnq ΠOρογω-

H ταραδοon oτ'ιι δενδρoκoμiα κιι αμπελoυρyiα oε oυνδυαoμ6 με !ρευυα κοι κnιυoτoμiα

μπoροδυ υα yΙυoυν o βαoικ69 πυλtbναq οuαπτυξng και oτiριξng τng τoπικiq oικoυομiαq



επdyω: To δnμoτικo κoλυμβnτιiριο, εrα απo τα πιo oly.rρ6υα στnυ Ευρrbπn

κiτω: H oλoκλiρωon τoυ δρομoυ Nαοι'oα'Ε1'l'ατiα οδ69 0α ωfrioει τnν ανιiπτυξn

!ε ΠρoΤερOloTnΤo To lσΤoρ1Ko Noσo-

Koμεio KΟ1TO lKΑ, To ΠOVεΠlσTnμloKO

Τμnμο, τn ΣxoλΛ ΑoτυφυλdκωV, OλλO

KΟ] Tlq Δnμoolεq Ynnρεoiεq, οnωq n

Δ.0.Y., τo Εlρnvοδlκεio κ.ο'

2. Ndoυoo, oιlγxρovo nερlοoτtκ6
κ6vτρo τng Θεoooλoviκnq

Εiνοl γvωoτο oτl n Νdoυoο εΙxε τnv

lδtοlτερoτnτο vο εiνοl ιοnoκoμμενnυ

οlο τnv ευρυτερn nερloxΛ τnq Kεvτρ -

κnq λ/οκεδoviοq κοlτnv ενδοxιilρο τnq

Θεooολoνiκnq. Αυτο βεβοlo εiXε KΟl

θετlκεq, ολλο κοl ορvnτlκεq εnlnτοj-

σεlq ToV lρonγoυμεvο οlωvο, εnεlδll

n lολn poq δlοτfrρnoε μεV σε μεγολo

βοθpo τnν τουτοτnτο Tnq Kοl To OV_

θριinlvo δυνομlκο noυ εργooτnκε oτο

- εγολο εργοoτοolο κλωο ιo[jφοvτουρ-

γiοq, ολλo εxοoε onμοvτlκεq ευκolρi_

εq τlq onοiεq οΕlonoInoοv ολλεq no-

λε q nlο κοvτο oτoυq οδlκoυq n olδn_

ρoδρoμrκoυq οΕovεq.

0l oυvθiκεq εxoυv nλεov ολλοδεl. Θε-

ωρουμε λοlnov οτl, οvοπτυΕlοκοq αιo_

Xoq Tnq Nοoυoοq αο vεo οlωvο, nρεnεl

vο εΙvοl n μετεΕελlδιi τnq o' εvο ΣYΓ-

XPoNo ΠΕPlAΣTlKo KENTPo ΤHΣ

ΘEΣΣAΛOΝlKHΣ, με δlπλοolo nλnθυ_

oμδ ono τo onμερlνo.'Εvoq αrοxοq ρε-
ολlαllκoq κol εφlκτ6q noυ οnοlτεi τnv

oλοκλnρωon μεγολωv δnμoolωv ερ_

γωv. Πρωτo, εivοt ατo εργo τωv €ργωvυ:

n oλoκλriρωσn τoU oδlκoιj 6Εovo

ιι'Eδεooο, Σκ0δρο, Ndoυoo, Ποτρi-

δo, Eψoτio 0δ69υ. Εivοl βoolκoτοτo
οiτnμo αιροτnγlκου ovοnτυΕlοκoυ xο-

ροκτnρο γlo τo Δnμo μοq.

0 vεοq, oυγxρονoq κοl οoφολΛq ουτο_

κrvnτοδρoμoq θο μεrιiloεl τo xρovo κοl

τnv οnoαrοon οπο τo μεγολο οoτlκo

KoΙ olKOVoμlKo κεvτρo τnq Θεooολovi_

Knq, με oλεq τlq ευεργετlκεq oυvεnεlεq

oτnv ευρ0τερn nεριoxi κοl εlδtκoτε_

ρο τn Nooυoο, n oποiο oυolοαltκο θο

γivεl n ρoοαιlo Tnq σUμ Π ρωτευουooq.

Η oυvδεon με TnV Εγvοτiο 0δo κοl

μεoω ουτΛq με pεγολo ooτlκd κ6vτρo

Θεooολoviκn, Πονvεvο, Λoρloο κοl

Αθnνο, θo oυμβολλεl κοτολυτlκo αln
αιnρlδn TωV ΠoρογωYlκωv κol εδογω_

γlκωv δροαιnρtoτnτωv Kol σTnV Πρo-
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γnq κol τnv εnlμορφωσn TωV ογροτιilv.

Εnionq, n Ιδρυon Aγρoτlκoι1 Λυκε[oυ

δεvδρoκoμiοq κοl ομnελoυργioq, εi_

vοl εvo οiτnμο πoυ εxoupε υnοβολεr ωq

Δripoq αιο υnoυργεiο ΑγρoτtκΛq Ανο-

πτυΕnq κοl Ποlδε[οq.

lV1ε τn λεlτoυργiο τoυ μnoρεiVΟ Πρoσ-

διiloεl onμοvllκο οvoπτυξ οκο oφελn,

onωq κonoτε ol Tεxvlκεq Σxολεq τlq δε-

κοετiεq τoυ '60 κοl '7Ο, nροoφερoντοq

xρnolμεq επoγγελpοτ κεq ψωoεlq γlo
τnv oγροτlκn nορογωγn αln vεoλοio

τnq nερroxriq, oλλo κοr oε μοθnτεg on'

oλn τn xωρo. Αvογκοiιl εivοl οκoμn, n

εv[oxuon τωv υnoδoμιilv αn Nοoυoο,

ΚO στoV ευφoρο κoμno αllq Δnpoτl-

κεq Eνοτnτεq Αvθεμiωv κοl Εlρnvoυno_

λnq (δiκ'ιο ορδευonq, oγροτlκoi δρο-

!Οr UδΟΤOφρογμlοτo, υδοτoδεδoμεvεq

κλi ). Πο τnv εvioxυon τnq κοlvωvtκiq

oυvoxnq, σToΧoq nρ€nεl vο εivοl n δlo-

τnρnon τωv θεoεωv εργooiοq σΓlq pε_

γολεq βloμ nxοvl κεq_μετοπolnτlκεq μo-
νοδεq nου λεlτoυργουv πnv nερtoxll

μoq (Bορβoρεooq, Δοroq, N/noυτdρnq,

Kοτolομοκοq, Kεoiδnq κ.o)'

Kρlolμo κοl δrορκεq nρεnεl vο εivοl τo

ο[τnμo oxl μovo Τnq ΠoρOμovnq, oλλd

Kοl Τnq οvoβ6θμlonq τωv δnμooiωv

υn nρεolιilv κorvωφελο0q xορoκτn ρο,



o6λκυon v6ωv εnεvδ0oεωv. l δ tο iτερn

onουδoloτnτο οnoκτο κοl τo διορκεq

οiτnμο του Δnμoυ μοq Ylo τnv εvτoδn

τnq Nοουooq oτo δΙκτυo τoυ Πρoo-

oτloκoι] olδn ρ6δρoμoυ.

Αυτo θο δlευκoλυvεl τn γρnγορn κοl

ooφολn μετoκiνnon τωv noλlτωv (ερ_

γοeομ εvωv, εnογγελμ οτlωv, φolτnτωv
κλn.) ωoτε αlοδlοκο n Nοουoο VΟ Kρ0-

τnοεl τn vεο γεvrd κοl νο γivεl lδονlκoq

τonοq κοτolκΙοq οκoμο Kοl Ylο ToUq

Θεooολovtκεiq, oυδοvovτοq τo δnμο_

γροφlκο μεγεθn Tnq ΠρOq οφελoq τnq

κοlvωvl κiq, noλlτloτl κiq, οl κοvoμ l κnq

κor εpnoρlκnq ovonτυΕnq.

To nρωτo λοlnov βnμο γtο τn δnμloυρ-

γiο τnq Nοoυoοq ωq κμεγ6λnq, Avol-
κτriq Π6λnqυ το nετΟxοpε με μεγο_
λo ογιilνο, με τo αdvolγμo ANATOΛ|-
KAυ, δnλ. με τn δlοlκnτlκn μετορρυθ-

μlσn ΤoU ιιKολλtκροτnl) KO! Tn oυαlοon

του εvlοioυ Δnpου: Νοoυoο_Αvθεμlο_

Εlρnνoυnoλn. Πορo τlq δυoκoλΙεq κο

τrq ελλεiQεlq που υnορxουv ουτn τnv

nερiοδo τnq μετοβοonq oτo vεo δlευ-

ρυpεvο Δnpo μοq, nloτευoυμε οτl oτo

μελλov με ToUq οnοροiτnτουq oρoυq

KΟl ToUq κοτολλnλoυq οvθρωnουg, θο

δnμloυργnθεi n μεγoλn, loxυρn κοl

oυγxρovn Αvotκτn Πολn, με δlο κnτl_

κο ορlo οno τo Pοδoxιilρl KΟl Τlq Kορ-

φεq τoυ eωoγovου Bερμioυ, pεxρl τov

Αρxογγελo oτov ευφορο κομno κοl

οnο το Αρκoxωρr pεxρl το Zερβoxωρlo.

Ανολoγn onμοo[o εxεt κοl τo εnlδlωκο-

pεvo κdvolγμo ΔYΤlKAυ, με το oλoκλn_

ρωpεvο ovοnτυδlοκo Π ρ6γρoμμο ιιB6ρ-

μloυ' Η nρωτοβoυλ[o που οvολοβοpε

γlo τn δlοπερlφερεlοκn_δlοδnμοτlκn

oυvεργοoiο τωv 6ξl δriμωv τoυ Bερ-

μioυ (Nοoυoο, Bεροlο, 'Εδεooο, Αμυ-

vτοlo, Πτoλεμoiδο, KoCοvn) κοl των

δ0o Περlφερεlιilv (Kεwρlκnq κοr Δυ_

τlκΛq ΙVlοκεδοvioq), εxεl θεoμoθετnΘεi

ono το 2010 με Αnoφοon του Yn. Ανο-

nτυδnq, ενιil εxουμε εκnovnoεl ΤO σXε-
_ κο εn Χε ρ.σ η19 rρογρομμο nρου-

πολoγlομου 198,6 εκ Eυριil (οno το

οπoΙο το 50,2 εκ. Ευριb nρooρiZοντοl

γ ο τn Νοουoo) κοt τo οnolo nερlλομ-

βοvεl τnν κoτοoκευn onμοvτlκωv ερ_

γωv υnοδομnq oε ολoυq τουq τoμεiq:
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δiκτυο oρεlvωv δρ6μωv, oεlφoρo δlο_

xεiρton φυo κωv nορωv, υδοτοφρOγμο_

το, ovοnτυln oγρoTouρlσμoυ, οvοδεl_

δn noλrτloμoυ_nοροδoonq, οvονεωol_

μεq nnγεq εvεργεlοq κ.ο.

Δυαrυxιilg, n κρlon nου βlιilvεl n xιilρo

pοq ουτο τo δldαlnprο, κοθυαrερε[ οnωq

εiνοl φυotκo τnv ομεon nροωθnon κοl

υλoπoinon του nρογρoμpοτoq, κοτl

lου ελliCoυμε vο δεκνΔoεl το εnoμε_

νο xρovlο. Ποwωq, ο αιοxoq εxεl τεθε[.

3. Ν6oυoo, Πρdolvn Π6λn. Ν6oυoο

μovοδl κ6q τoυ ρloτl κ69 nρooριoμ6q

σTnv KεvTρlKfi Moκεδovio

Η nορoxn υπnρεolων KOl o ΤoUρlσμoq,

οnoτελουv τον δυvομ κο οvερx6μεvo

ovonτυΕlοκ6 nυλιilvo γιo τn Νοoυoο,

o oπoioq μnoρεl vο λε;τουργnσε] σU_

μnλnρωμοτlκο oτnv oγρoτlκn nορογω_

γn κοl τn μετοnoinon-εμlορlo. Αno το

200Ο Εεκivnoε n oτρoφn σΤOV ToUρl_

oμo με onμοvτlκεq lδlωτlκεg εnενδυ-

σεlq ΠoU εγlvοv oε vεεq τουρloτl κεq

μ ovoδεq (Εεvοδoxεio, δεvωvεq).

ΣΛμερο, αιn Nοoυoο KOι τnV ευρυτε-

ρn oρεrvfr nερloxn (Αρκοxωρr, Αγloq

Πουλοq, lVlετοpoρφωon κλn.) λεrτου ρ-

γουv nερ oooτερο οπο 3Ο δεvoδoxεi_

ο_Εεvωνεq oυνολr κnq δυvο p l κoτnτοq

επdyοl: To Χ.Κ. κ3-5 Πnyαδιαl βρioκεται oε τρoxιd αυαζiιτnong oτρατnyικol επευδυτi

κατοl: H περιoli τng κNτoρυτ6πoλngι πρooφiρει πoλλlg ευκαιρiεg αξιoπoΙnonE



ΠερΙΠoU 1.000 κλlvιilv. MοCΙ μ:ε T q εl -

xεlρnoεtq τoυ ευρΟτερου τουρlαr κοj

τoμεο (εnroκει!tpο otvοnoliο, εαι οτο-

ρlο_τοβερvεq, κοφε, εμnoρlκεq εl xε -

ρnoεLq noροδoolοκιiv nρο'οvτωv κλn.)

o oυνoλlκoq ορtθμoq φτoνεr nερinoυ

τlq 130 εnlxεlρioεlq, οnου οΠοσXo_

λoυvτo, δεκοδεq εργοCoμεvol.

Εiνol γεγοvoq 6τt n Nooυoο εxεl κo_

θrερωθεi ωq δnμoφlλriq nροoρloμοq

τng KεvτρlκΛq [V1οκεδovioq' Xlλlοδεq

εnloκεnτεg οn' oλn τn xωρο, ολλο κοl

το εΕωτερtκo ερxovτο κοθε xρovo oτn

Νοουoο Kοl εVTUΠωσlοζovτοl ono τo

εδοlρετ κo φυolκo nερlβoλλov κοl το

οδlοθεοτo τnq nερloxnq: το ολooq Αγi-

ου Νlκολοου, το Xtοvoδρoμrκo Kεντρο

α3_5 Πnγοδlου, τo δnμoτlκo noρκo, το

xωρο Θυoiοq, ToUq KoTορροκτεq τnq

Aροnrτoοq, τoυq ορxοlολoγlκoυq xιil_

ρουq (Σxoλn Αρlαlοτελoυq, Moκεδo-

vlκοi τοφο Λευκοδiωv, Θεοτρo Ν/iε_

Cοq) τοv ποροδoolοκo olκloμo Αρκo-

xωρioυ κλπ.

Tn xε μερlvΛ nερΙoδo n λεlτουργΙo του

X.K. σTο α3_5 ΠnγoδlοD KOl ol onoκρlo-

τlκεq εκδnλι.ilσεrq με τo μovοδlκo δρω-

μενo ιιΓεvΙτoορol Kοl ΙVnουλεqυ nρo_

oελκυoυν εnloκ€nτεq, τοvιilvovτοq

onμoντtκο τnv τοnlκn ογoρο κοl τoυq

εnογγελμοτiεq. 0 τρυγoq με To Περ1_

ιilνυμo δ vομουρο κρooΙ κοl το ροKo_
κοζovο με τo τοnlκo τoinoυρo, μετο_
pορφωvoυv το olvοnοlεiο τnq Νοoυ-

σoq σε γlορτοαllκo noλo ελΕnq τou_

ρtoτιiv, τnv nερioδo του φθlvοnιilρoυ.

H δn μ ιoυ ργio ενoq oλoκλn ρωμεvoυ
τoυρlαιlκoΟ nρoορloμου nου nρεnεl

vο εivοl ονοnτυΕtοκoq oτoxoq αrο vεo

οlωvo, nρoυnοθετεl τnv nρoooρμογn

οτlq oυvθnκεq Tnq ΤoUρlσΓlκnq ογoροq

KOl TnV ολλoγn vooτρoniοq.

Εivoι oτolxεio ΠoU KοΤοKτι.ilvτοl oτo

xρoνo, ιJε Tnv oργονωμεvn κοl oυλ_

λoγlκn nρoonοθεlo' H οΟΕnon τnq

τoυρloτlκnq εnloκειplμoτnTοq OΠοl_

τεi: oλoκλnρωμεvεq υnoδoμεq, nε-

ροlτερω οvοδεlδn τnq τουτοτnτοq

τnq πολnq (loτορΙο, nοροδoon, μvn_

μεiο), οnoτελεoμoτlκn nρoβoλn των

oυγκρlτl κιilv nλεovεκτn μ οτωv, εδεlδ i-

KεUσn Ko] υnευθυvοτnτο τωv εnογγελ_

μοτlων, των φορεωv-oυλλoγωv KOl TnV

noρoxi noloτl κωv υnn ρεolωv.

H ολriθεlο εivol oτl αrnν κοτευθυvon

ουτn γivovτοl oυvεxιbq oτoθερο βriμο_
το nρoοδoυ. Xρεiοeετοl oμωq vο εvτο_

θεi o ρυθμοq nροoορμoγriq ιlioτε vο

ερθoυv γρnγoροτερο το κolvωvlκο, no_

λlτlαrlκο Ko] olKoVoιJlKο oφελn γlο TnV

τonlκι'l oικovoμio.

Kεvτρlκοq ovonτυΕιoκ6q oτ6xoq τoυ

Δriμoυ μog εiνοl n οllonoinon τoυ

xlovoδρομlκoυ κεvτρoυ α3_5 Πnγο_

δloυ κοl τωv nερloxωv ιNτορvτοnoλnυ

κοl κlVnολκοvl), με Tn δnμroυργΙo τoυ

nlo o0γxρovoυ oρεlvo0 τoυρtoτlκo0

κοl οθλnτlκoιi Θερ6τρoυ oτn N6τlo

Eυριilnn. Mετo οπo ογιbvο κοl πρo_

onoθεlεq τωv τελευτοiωv 7 ετωv, o δl_

εθvnq δloγωvroμοq βρioκετol oε εΕε-

λlΕn κοl oτoxευoυpε oτnv nρooελκυon

Kοl TnV υλonoinon lδιωτlκιilv εnεvδΟ-

oεων nρoυnoλoγlopου 30 εκ. Ευριil,

μεoω oυμnρoδnq δnpοoioυ κol lδlω_

τlκoυ τoμεo (Σ.Δ.l.Τ).

'Evο oρομοτtκo κol φlλoδoΕo εργo

noυ οvομφiβoλο θo ολλdΕεl θεομlοτl_

κο κοl θετlκο τnν οvonτυElοκi nορεio

oλ6κλnρnq τnq nερiοxnq, με τn δnμl-

oυργΙo v€ωv θεoεωv εργοoiοq γlo oλn

τnv lερlοxn. H oυvεργοoiο τoυ Δn-

επαuω: To Πoλιτιoτικ6 Κεt'τρο τll 'c Σ.ι'il.li 
'c 

Aριoτoτελoυq
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ιJoU με rδlιilτεq αrnv nερolτ€ρω οΕl-

onoinon τoυ βoυvoυ, μnoρεl vο διi-
oεl vεο ιiθnon κοl μ lo τετolo εnεvδυon

θο λεrτoυργnσεl ωq oTιJoμnxονΛ. Πl_

oτευω, oτl iτον κοτt noυ ελεlnε xρo-

vlο οno τn Nooυoo.

Ακoμn, n nρωτoβoυλ[ο μοq γlo τn δt_

οδn μ oτt κi_εvδoπερrφερεloκn oυvερ-

γοoΙο αΣτlq ρieεq τoυ Mεγdλoυ Aλε-
Εdvδρoυυ (δnμor Nοoυoοq, Bερoloq,

Πελλοq, Δioυ-0λυ μ noυ), αroxευεl αlnν

ενonoinon Kοl TnV οvοδεlδn ΤωV σΠoU-

δoΙωv ορxοloλoγlκιbv μvnμεiωv Hpο-

θ[οq κοl Πdλλοq (Αlγεq, Bεργivο, Πελ_

λο, Δiov, Moκεδovlκoi Τοφol Λευκοδi-

ωv, Θεοτρo lVliεCοq, Σxoλn Αρlαroτε_

λoυq) με τn δnμroυργΙο τoυ AP)(Alo-
ΛοΓlKoY ΠAPKoY MAKEΔoN|AΣ. H

oυνεργοoiο τωv τεoooρωv Δnμωv, τnq

Περlφερεlοq K. N4οκεδoviοq κοt τωv Αρ-

xοtoλoγlκιilv φoρεωv βρioκετοt οε nριil-

τo αιοδlo. Συvτoμo θo δoΘεi oε xρn-

on n εnionμn lαrooελiδo oτo διoδi_

κτυo (website) κοl oxετlκo εvnμερω_

τl κo_n ρoωθnτlκο υλtκo.

H υλonοinon κοl oλλωv δροoεωv θο δn-

μloυργrioεl nρoυποθεoεlq γlo τnv οφl_

δn αιnv nερtoxn μοq xrλroδωv εΠlσKε_

πτιbv οπo oλo τov κooμo' Πoλυ onμο-

vrlκοq εivοl κοl o αιοxoq ιJoq γlο TnV

iδρυon Σxoλriq Αρlαroτελl κnq Φlλooo_

φiοq γlο μεTοΠTUX οκoυq φolτnτεq οπ'

oλo τov κooμo, κoτl πoυ θο nρooδωoεl

αln Νooυoο ενο nρooθετo κοl povoδlκο

XορOKΤnρlσTlκo, ουτo τoυ Toπoυ onoυ

δnμ toυργnθnκε o Δυτlκoq noλlτloμoq.

Τo 2013 oλοκλnριilvoυμε το μεγολο
εργο εnοvοxρnσnq σΓo lριilnv εργoαιο-

otοκο oυγκρoτnμο αEPIA-BEΤΛANΣυ
(nρoυnoλoγloμoq nερΙπoυ B εκ. Ευριil),

onoυ θo δloμoρφωΘoυv νεοl κοl oΟγ-

XρoVoI xιiροl τoυ Moυoεioυ Broμn-

xovtκ6q Kλnρovoμr6q κol τoυ Πo-
λυxιilρoυ Πoλlτloμo0' Περrλομ βοvo-
ι.ιοt: oυvεδρrοκ6 κ6vrρo, εκθεoιο-
κoI xιilρol γlo τn βloμnxovlκιi lαro-

ρ[o τnq n6λng, δnμoτlκli βlβλloΘri-
κn, xιi:ρol γlo το εlKοστlκd εργoαrri-

ρlo κ.ο. Στοxoq μoq εivol, νο δnμloυρ-

γnθεi εvoq νεoq noλoq εnloκεQlμoτn-

τοq pεoο αrnv nολn, ολλo κol ενο on_

pεiο οvοφoροq γlο τn Νοoυoο, onoυ
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Θο μnoρoυv vο φrλοΕεvoυwοl μεγολo
oυvfδρlο κοt εκδnλιioεrq novελλΛvloq,

ο7rλo κot δlεΘvoυq εμβdλειoq.

Θεωριil oτl n Nooυoο αro vεo olιilvο,

μoei pετlq nlο nοvω οvοnτυδlοκεq nρω-

τoβoυλiεq κor το μεγολo εργο, oφεiλεl

vo βελτlιiloεl τnv nol6τnτo Cω6q των

noλlτιitv κοl vo oΕtonolnoεl τtq v6εg

τεxvoλoγiεq (ευρυΖωvlκo δΙκτυο, ι!n-

φrοκn τεxvoλoγ[ο nλnρoφoρlιbv, δlo-

δiκτυo κλπ.), τnv oεlφ6ρo ov6nτυΕn

Kοl Tlq ovοvειilolμεq nnγ6q εv6ργεl-
oq (oloλlκo πορκο, φωτoβoλτοi'κο, βlo-

μοCο, υδρonλεκτρl κο), εn tλυοwoq του-

τoxρovo το xροvlο περlβoλλou-lκο nρo-

βλιiμοτο τnq nερloxfrq κοl vο γivεl nρo-

τυno αΠPAΣlNHΣ ΠoΛHΣυ.
'Εxεl τtq πρoυnοθεoειq. Εvδεlκτlκο ovo-

φερω, τo δiκτυo οnox6τευonq κol βl-
oλoγlκoι1 αrο AvΘ6μlο κοl τnv El-

ρnvo0nouλn, εvo πoλυ onμοvτlκo κοl

...τn δuακολn αυγκυρtα
που βιιilvουμε, εivαι βε_

βαιο οτι Θα τn διαδεxθεi
n αvαKαμΨn. 'Εvαq ιστΟ_

ριΚ6q κυκλοg κλεivει και
tιvοiYει €vαg vdοg...

μεγoλo εργo, nρoυnoλoγloμoυ 20 εκ.

Eυριi:, noυ εxoυμε εvτοΕεl oτo ΕΣΠΑ.

H υλonoinon τoυ θο Εεκlvioεl τo oμε-

oωq εnομενo δroαrnμο κoι με τnv ολo_

κλnρωon τoυ Θο εnlλυoεl noλλο xρo-

vlο περrβολλovτικo προβλnμoτo αro

δlευρυμεvo Δnpo μοq.

Εnionq, n oρΘoλoγlκ6 δrοxεiρlon
τωv οΠoρρlμμ6τωv κοl n οποκoτο-

σΤοσn TωV πoλolωv xωμοτερι.ilv, εivοl

€ργο noυ εnionq βρioκovτοr αro αιo-
δlο των εγκρioεων (nρoιjnoλoγropoq

nερinoυ 5 εκ. Ευριil) κοl nρoβλεnoυν

τn oυγκ€ντρωσn KOl Tn μετoφορo τωv

οπoρρlμμοτωv oε εlδ κο δlομoρφωμε_

voυq xωρoυq (ΧrΓΑ n Χ\T/).

NAOYΣA: NEΑ ΣYΛΛOΓlKOTHTA -
ΣYMMETOXH-ΣYΝAlΝEΣΗ

Πο vο γivoυν oλol oυτοi ο αιοxοt nροδn

κοl vo κερδnθεi τo αrοixnμο τnq ovο_

nτυΕnq KOl Tnq nρooδoυ, xρεlο(ετοl τo

oρομο, o αroxoq κοl pετo το μεoο κοl ol

οvθρωnol Ylο TnV υλonoinon' Αυτο nρε-

Πεl VO KοTογρoφoιrιοl με oρouq δnμo-

κροτtκoυ δrολoγoυ κοt ευρ0τερnq δυ_

vοτnq oυμφωviοq, μεoo ono Αvonτυll-

οκο Συvεδριο αrο onoio θο γivετοl ευ-

ρυq κοl oυolοαιlκoq δlολογoq με σUμ-

μετoxi TωV οΠοWοXo0 Nooυoοiων, κοt

μ€oο οno Εnlxε ρnolοκο Σxεδlο noυ θo

εΕελiooovrοl κοl θο ovonρooορμo(o-

vrοl, ονoλoγο με Tlq εΠlKρoTο0oεq κol_

VωVl KOol KoVoμ lκ€q oυνΘn κεq.

Kl oλο ουτο βεβοiωq, xρεloCoντοl γtο

τo vεo οlιilvο oυvετoυq nγετεq noυ

vο εxoυv δυo onοροβoτο xορioμoτo
(onωq λεvε κor or Αγγλol): Πρωτο vo

βοCoυν τov αroxo_τo ορομo κοl μετο
vο πεiθoυv Kol ΤoUq oλλoυq vο βοδi-
ooυv μοei τoυq.

Tn δυoκoλn oυγκυρiο noυ βlιivoυμε,
εivor βεβorο οτt θo τn δlοδεxθεi n ονο-

κo μ ι! n.'Evoq lαroρt κoq κ0 κλoq κλεivεl

κοl ovoiγεl εvoq vεoq. oπωq τoτε αlo
τ€λoq τoυ δευτερoυ nογκooμiου no-

λεpoυ n κοτεα_ρομμεvn Nοoυoo μno_

ρεσε σε λiγο xρονlo vo οvοκομQεt, vο

nρωτonoρnoεl Kol Vο γvωρioεl pεγολn

oκμ n, oΕloπolιivτoq τov οφθovo φυol_
κo τnq πλoυτo, τnv εργoτlκ6ΤnTο TωV

Νοoυoοiωv, τov noλlτloμo Kοl TnV Πo-

ρoδoon τnq, ετol κοl olrμερo oφεiλει

vo οτεvioεl με οtoloδoΕio τo μελλov.
Εivοt n οlolοδοδiο πoυ nnγοCεl οno τnv

niαrn αιlq δυνοτoτnτεq τnq ευλoγnμε_

vnq nερtoxiq ιJοq Kοl τoυ οvθριbnlvoυ

δυvομlκo0 τnq.

Mε KOlNH nρoonοθεtο κοl τo αKOl-

ΝHl τo γρoφω μ.lε κεφολoiο, γtοτi κο-

vεvοq μovoq του δεv μnoρεi vο λυoεl

το μεγoλο nρoβλriμοτο, με σUμμεTo-

xι'l κοl oυvοΙvεon, ολλο Kol TnV οVoσU_

γκρoτnon τωv δn μ loυργrκιiv δυvομε-

ωv τoυ τonoυ μoq, μnoρουμε vο δn-

μloυργnooυμε τn Νοoυoο τoυ vεoυ

οlιilνο: 6vο nρ6τυno κ6vrρo Πoρo-

γωYfiq, ov6nτυΕnq κοl noλlτloμoιi
οvτoΕlo τng μoκρoiωvnq roτορiοq τnq

Ηρωlκriq Πoλnq μoq, τo oπoio oφεi-

λουμε νο κλnρoδοτnooυμε oτlq εno_

μεvεq γενlεq. N
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