
'A'ΞIJJ ;

ρ{ ' 
.'ι-

.':; .:,:.

] Ρ Ι \ 1Η \ Ι \ Ι(] Π ΕΡt()_\ ΙΙ\O ΙΙo.\ΙΤΙΣΤΙKΗΣ ETΑΙPΕΙΑΣ NΑoΥ)-ΑΣ <Α\ΑΣΤ-\ΣΙoΣ λΙΙΧAιΙ \ o ΛoΓΙoΣ>
l; 'n,l . 1l'] Ιl:\\()\Σ ι +l l 15.lO\ \lο)- _\ΕKΕ\iΙ]ΓΙ()) 2ι)]j. ΙsS\ ll()ιl ]il.\



KΟθε μερΟ
ΣTHN
oΘoNH*
ΣAΣ!

ολα ιa vεο κοl οl δροoτnρtοτnτεg του oυλλoγου

καΘnμερlvο oτlq οθοvεq σoζ με dvα κλlκΙ

nολαtd τεΟxn του nερlοδlκοΟ <NldouστΟ)

σε ψnφlοKfr μoρφn γlc τo αρxεiο oαg

- toτοoελiδο δlοθεοlμn oε 6λoυζ ιουg ΞiY ιableι ρc |: srraιο^:'es
emaΙl: nlaousta@gmal l.cοm



ΙoYΛΙoΣ
<Ι,{ΙAoYΣTA>
l P1\tΤ1\H ΠΕΓiO\iλΙ1
ικl, ,ιΗ 1 ΗΣ Πo \l l lΣ l ιKιιΣ

Εl \ΙPΕΙl'Σ- \\oΥΣ-λΣ
..\\-\Σ Ι.\ΣΙoΣ \1tx'\FΙΛ
Ο \oΓΙoΣ"

c" :: -:1:''iBP1ΟΣ 
2Ο13

Ξ-': :ξ_ - -:-lοq'144 l45

i::_': S-<l':11Ο62118

lΔPYTΕΣ
τ .1 . _ ---'.ο'ωl Νοoυooq

Ι ::''-.-c Ντνοnουλoq

lΔl0KtΗΣlΑ

' -.' ' 
. " Ξ-ι ρεiο Nοoυooq

"i ^οnλ 
ο Λoγtoζι

EKΔ0τΗΣ
,'Ξ_-.,''_, Ο <oνομoι, Προεδρoq Δ'Σ'

πΝτAKTιKH EΠlTPοΠH

-'ιΞ:.:;:ι Ο ιογoιοι
:,,:, - --

i :-- -

-'-'-: : -:' --:

:: - iar','
(ο

ΣXΕΔιΑΣMoΣ - ΑRτ DlREcΤoR

Δlιr-οnζ Ποeoq

ΓPΑΦElΑ ΠEPl0ΔlKoY

nΛHPoΦοPιEΣ
ο Δnιoτlκιi B βλLoθnκn Ndoυooq

Δ. roλωμoι 3, Τ'K' 59200 Nοoυοο

τnλ.23320241Ο2
o Aλεε. ΟrKoνOμοU, Kορoνοτoιoυ 2

592ΟO Nοουoο, τnλ' 23320 2938C)

ANTlΠPoΣΩΠoΣ BEP0ιAΣ

Γοννnq Kορoτorωλnq Γεωnov0q

τnλ. 233 1 0 6033 1

EKπΠΩΣH
n'ι ΟΣ Φ - PΔ \\h) '' h Σ'Α Ο't'

3o xλμ. Νοoυooq - Σ'Σ' Νdoυooq

Τnλ. ft Fax;23320 41319

Η aυντακτικη ετιτροτητoυ τερι'οδικo0 bεν

't0, 
τ aρι0 υθυ\η\ι0 !ο ε'υro\ρ0Φ0 i'i-

|'|''o ,o" onuoo,' υa\ Γaι' ] η\ 'υθi\η φtρε'

ο υτaγραφων τa κειμενο'

ΔlΑKlΝΗΣΗ ΠEPlΟΔlKΩN,

Ειv BAΣΙvATΑ, ΣYΝΔPΟΙvEΣ

. Αλaεoνδροq Οικoνoμoυ

Koρονdτo oυ 2, Νοoυoο' ΤK 59200'

Τnλ.: 23320 2938Ο

o Δnυoτικn Brβλιοθnκn Νooυoοq

ΣJωμoι 3 TK 59200, τnλ' 2Τ2a241a2

KΩΔlKoΣ ΕNπΠoY
104360 - ISSN 1 1Ο6-21 18

Περ,oδ', ο 
" 
οι [3 βιιo a roo'ε aοι loι rω' υ '

oo|',u no ,, α'un'no'oΒoιη' Liνoι s'nθεσ'-

μ' λλo'ro nα'a 
"0xη 

του περιoδικοi γιo

ii ouμnl'ηροo.τ.^ ενδεxoμivωq τιq εi'λεi

ψε1ζ σ0q.

ΦΩToΓPAΦlA E:ΩΦYΛΛOY

Ο Δr υol]'oζ Δr ι;'οn_ B'o'O(' ΕF'

ε. r,oo'o-, _ oνo'ρoΦηo': ΔnJ;'or c

nc(oq

σελiδα

L2*

04 εαitοriat

05 r" συvτoμiα

1 2* ιr',μ"τραq TζαKn_Mπεoλiκα

λ^μr,.ρr,q Bλαxoq:'Evαq xρovοq

Υε*x*q Ν* &{&,&*ae% Περιεxoμεvα
- ΔEKEMBPΙOΣ 2073

i.&;

αΠo τnv ξαφvικn τoU αvαxωρnσn

22 ιιμouBαδoλα
Ξ oγρo.,orι' oιKovoμiα στn NαoUσα τov 21ο αιωvα

2B eLεξouδρου Λαφαρ

Ξφr."γλοq σxεδιασμοq αvαπτυξnq τnq Nαoυoαq

34 ιnμn.ρn Mαvτσloυ

εl.rre.ρr, Nαoυoα: ΙΙ δευτερn εKατovταετια

38 :.orρoυ Οικovoμiδ ' ιq ασUv€τoυ
<Ωq oiκoq nφαvισ;6voq oυτωq μωρdJ σoφiα' Kαι Yvωσ

αδιεξεταoτoι λογoιυ

42 ιxtξ"vδρoυ Oικovoμoυ

r,_o., πoλιτισμο στn NαoUσα τov 21o αιωvα

?3".ffir::::[il.r.-κn αvαπτυξn: Η περiπτωσn τoυ διεθvoυq φεστιβαλ

KιvnματoYραφoυ Nαoυoαq

60 ι,a'roq Στυλιαvoυ '--'!- i και τnq oικο-
;;i;;;; K'Π'E' Nαoυο.11,:;nv εviσxυσn τoU πoλιτισμoι

voμiαq τnq τoπιKnq KΟιvωvιαq

rlrοtιll 3



εdn$,mr*m3,

To διπλo τευxog τng Nιαουαιαg
πoυ κρατdτε αια xiρια oαg, εi-
vαι πρoonλωμ€vo αιnv πoλn και
τnv ΠρooΠτικn τnq. Kι oταv αvα-

φερομααιε αιnv πoλn μαg δεv

μπoρoυμε παρα vα αιαΘουμε με
περιoυλλoγn και oεβαoμo αιnv
απιiλεια τoυ Δnμnτρn Bλαxoυ o

oπoiog διετdλεoε για πdιτε τετρα-

ετiεg Δnμαρxoq τnq Nαoυoαq και
καθ6ριoε με αΠoφασιαιικo τρoπo

τn σnμεριvn τng μoρφn. Η τιμri
αιο dργο τoυ Δnμriτρn Bλαxoυ
εivαι καθnκov Kαι n πρoodγyιon
τoU Kαι n διατnρnon τoυ αιn μvn_
μn μαq Θεωρoυμε πωg απoτελεi
πολιπιμo απoΘεμα για τnv π6λn.
'Evα εργo ΠoU αv και φωvαζει απο

μ6vo τoυ, κdπoιοι πρoφαoiζovιαι
πωq τo παραβλdπoιrv κατω απo
υπαγoρευoεlq πoU dxoυv τnv
αρxn τoυg oε πoλιτικ€q σUμΠε-

ριφoρdg. Evιb αλλoι' ιδiωg oι vε-
oτερoι, τo αγvooιrv, θεωριbιταg
δεδoμdvn τn σnμεριvn μoρφn
τng πoλng, τιq λειτoυργικdg και
oι πoλιτιoτικ€g τnq υπoδoμdg
και αvεξiιρτnτn τnV υπ6oταon
τng απ6 τnv dμπvευσn, τo 6ραμα
Kαι τnv κoπιαoτικn πρooπαθεια
αvθριilπωv που dδωoαV τo μεYα-
λυτερο κoμματι τng ζωnq τoυq Yια
vα υπnρετnσoιΙv τoV τoπo μαg.

Σιrvακ6λoυΘα, oτo παρov τευ_

Xoq επ1Χε1ρoυμε μια oυζnτnon

Yια τo απo εδιi και μπρog. Για

τo τι μdλλει γεvεoθαι o' αιπnv
τnv πoλn και μαλιαια κdτω απd

τιq παρoυoεg οιrvθnκεg. Πιbg και

με τι εργαλεiα θα πρoxωρnooυμε

Yια vα αvιιoτρdψouμε τn δυooi-
ωvn πρooπτικn.

To παραθυρo πρoβλnματιoμoυ
που αvοiγoυμε Kαι αιο οποio οαq

καλoυμε oλουg vα oυμμετεxετε.

περιεxει τn δtιμooiευσll μ1αq σει_

ρdg ειδικιilv κειμεvωv o1 σιΙ\rYρα-

φεig τωv oπoiωv καταθdτoιrv τιg

απ6ψειq Kαι τιq ιδ€εg τoυg Yια τo

πιbg βλdπoιrv τnv πoλn μαg μετα
απd τα πριi-lτα εκατo xρ6vια ελευ-

Θερnq ζωng.

Tα πριilτα απd τα κεiμεvα αυτα

απoτελοιrv εtonγnoειg ΠoU Πα*

ρoυoιiiαιnκαv oε ειδικn nμερiδα
τoU εv Aθnvαιg Συλλ6γoυ Nαoυ-
oαiωv oτιg 2 Δεκεμβρioυ 2012,

llx
oτnv ΑΘnvα, 6ταv ο Συλλoγοg
θdλnoε vα γloρταoει τnv Eκατo-
vιαετnρiδα απ6 τnv AπελευΘd-

ρωσn τnq ΙVαoυoαq ρixvovιαg μια
ματtα αιο μεi'-λοv. Απo το oιrvoλo

τωv ειotrγtiσεωv τnq nμερiδαg n

ειotiγlroll ιoυ δnμαρxoυ κ. Kα-

ραμπαιζου εxει nδn δnμooιευ-
τεi oτo περotι.o επετειακ6 τευxoq

τoυ περιoδικoυ μαg, oπdτε onμε-

ρα δnμooιευοιται oι υπoλoιπεg.

Για τov iδιο oκoπo, επionq, θε-

ωρnoαμε xρlioιμo Vα σUμΠε_

ριλαβoυμε και ειonγfiσειq Kαι
πρoταοειg που αvαφ€ρovται σε

διαφoρουg παραYωYιKoυq τoμεig

τnq oιKovoμiαq καt πoυ εvδεxo-

μdvωq δεixvoυv δρoμoυg, αvoi-

γoιrv v€α πεδiα δραοτnριoτnτωv

και δivoυv λυoειg oτα onμεριvα
αδιdξoδα.
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εv σιΙ\Γtoμlα

Πολrτιοτικi και:,σλλα, τoυ καλοκαιριoυ Kαr τoυ,φθιVoπιilρου
Δυo μη,οια yryουοια μπoρουμε υα ξεxωρiooυμε ανdμεoα o'ια διαφορα πoλιιιoτικi oυμβdnα τoυ φnινoi κα-

'' ι ..-- -^--:^ -^-' --^1^*.,.^'^.i '-^. ,^
λοκοιριoυ Κaι τoυ φfrινoπriiρiοi: 'Tnι διaρydvωon του 2ου Artυille FestiναΙ oτιE αβxtg του καΙρ,φι,ριοι],'κοι:του

,.-,.^^,!1

1aaυ ΔιεEvoυs Φ a,Ι Κιι'πρibyριiΦοι Nαaυοαg oτα τ{λn Σεπτεμβρiου. Δiο εκδnλtboεη,'oιt3y,Bετεq; με μΞyliλn

εξωoτρ!φεια,,6πag,mιιilaobιi,aι xα'lrεπai κnψοi του βιtilvουμε 6λoι μαg, δ{o εκδnλrbοειg βαoιoμivεg aε'τtρω-

τοβουλiεg νiω'ιl αuδρ,rbπωυ1Κa1.,1Tol},3f{lρακτnρiζονται απ6 τnν μεyα}νn oυμμnori εffελoyτr\lιl, τtτοιεg που ανofyoυν

π{Ιρaουρa orο μεnnou *Lμ,αg|paiaουν va τo αντιμετωτiζουμε με αιoιοδοξiα. Και κοvτα o' αυτ{g, dλλεg εκδnλωoειg

με διαφορnικi iοωE u6xευon' αλΜ nαvτα με μερακι κοι δnμιoυρ1'ικn διαDεοtι κlιι αλλα 1'η'oνοrα'.^llικοοι11α

ιi μεyαλυτερα,ioΔ'ξεiaρioo" ornu τρitουoα κιEnμεριvoτnτα. Και μια απουοiα: Δεν πραyματοποιiluκε φtτοg

το ετioιο φg iaΙ:.cnrr-ΙΙΥPΣoΥ Nαoυoαg λoyω oικoυομικr1ν προβλnματων, 6πω9 αν{φεραv oι διορyανωτig'

Ευxομαoτε n δaioτrι.αυτιι,'vα,εiiqι,τρο.οωρι,ν{l! l] ]

Tο 2o Αrtνille Festival ΠρογμΟTOΠοlnθnκε oτlq OρXεq T0U

κολοκοlρloυ με pεγoλn εnlτυxiο oτo nλοκοoτρωτo τoυ δn-

poτlκoυ nορκου, nου εΙxε pετοβλnθεi oε εvο μεγολo αxωρtο

τεxνnqll, με oυνουλiεq, θεοτρlκεq nορooτοoεlq, εκΘεoεlq,

δρooεlq κοl nοlδlκεq εκδnλωoεlq oε εlδtκο δlομoρφωμε_

voυq xιilρουq. ιΔεv εΙvο ονoγκn vο μεvεt o κοopoq oτο oniτt

του. Ynορxoυv κο ολλο nρογμοτο κοr μnoρεΙ νο το δεl o

κοΘεvοq ον οnοφοoioεl vο βγεl εδω, νο οvολοβεl δροon, vο

κοτοnoλεμnoεl το ογxn KΟ1 Τnν κοτοθλr{n τουl. Αυτn nτον

n oκει}n pε τnν onοiο ol ονθρωnοt τoυ oυλλoγoυ ΑRTνi]le,

με Tn σUμμετoxri δεκoδων εΘελovτιilν, διoργοvωoοv γιο

δευτερn xρovtο τo φεα-rβoλ, με oκono νο nρooκολεooυv

το ευρΟ κοlνo vo δlοoκεδοoεl, οvτlδριitvτοq oτo nεπλο τnq

κοτoθλrQnq nου εnrβολλεl n κοΘnpερlνoτnτo κοl το δεδo_

pεvο noυ δnμloυργεin otκovoμικn κρΙon.

αΠροonοΘoυμε vο διbooυμε oτoυq κοτoiκouq Τnq Νοoυoοq

Kοl ΤoUq εnloκεnτεq οno κοθε nερloxi εlκονεq κοl ερεθi-

opοτο ωoτε νο κοτολοβουv oτl pnoρουν vo δnμloυργnooυv,

νο εκφρooτουv, νο μοθoυν, νο οντrδροooυνll, εnεonμovε oε

oυνεvτευΕi τoυ ο nρoεδρoq ΤoU oυλλoγoυ Φιiτnq Ντο_

βορoq Η lolκlλio, εΕολλoυ, τωv εκδnλιboεωv nρooφερεt

τεροαl εq δυvοτoτnτεq κοθωq nερ λομβοvουv ολεq τιq μορ_

Oεq T.q τεXVnC, οlωq oυνουλiεq θεοτρ κεq ποροοτοoεlq,

κουκλοθεοτρO Xoρo |]oUσ KoKlVnΤlκn ογωγΛ, Cωγροφtκn,

ει κοoτl κεq εκθεoεlq, αp ογουqυ, Cογκλερ, οκρoβοτl κο, θεοτρο

oκlιilv, Cωγροφlκri oτο ΠρOσωΠo, οθλonο δ εq, pογεlρlκn,

δlοτρoφl κο εργοoτΛ ρl ο, πορoυolοoεlq βl βλiωv, nο ρop υθlιilv,

nolnpοτων κοl κoμlκ, πορτl κοt noρολλnλεq δροοεlq onωq

δnμloυργlκο εργοoτΛρlο γlο nοlδlο κοl ενiλtκεq. 0 ρολoq

των εθελoντων αrn δloργοvωon ε[νοl noλυ onpοντlκoq. Δε-

κοδεq ονΘρωnοl, μoθnτεq Λυκεiωv, κολλlτεxvεq εlκοαιtκoΙ,

p oυol κoi, θεοτροvΘρωnol, nθonoloi, oκnvoθετεq σUσTρο_

τευτnκον αlnν nροonοθεtο νo οvοδεlxθε[ μlο "nολn τεxvnq"

μ€oω τnq εvεργonοinonq, τnq nρoβoλΛq κοl τnq nρoωθnonq

του πoλlτtαrtκoυ δυνοplκoυ τnq ευρυτερnq nερloxiq' Το

φεαrrβολ nρογμοτonornθnκε τnν oθενορΛ υnoαrnρlΕn του

ΔΛpου Νοoυoοq, o onοioq εxεl nοροxωρnoει xιiρoυq γlο τlq

εκδnλιboεlq, .". 
:.:Τ'j:: Τ::.: 

xoρnγωv

Θ €αι ρ ο-κι\mμαtoγρ αφοs

lVολλoν ιιφτωxΛυ oε θεοτρtκεq nορooτοoεiq n κoλοκοlρlνn

nερioδοq, nερlεixε μovo δυo nοροoτοoεlq. Πρωτο, o Πoλr_

τlαltκοq Συλλoγοq PoδoxωρΙoυ α0l K0V1NΗN0lυ ονελοβε

τnν oργοvωon KOl ΤnV nορουoΙοon τoυ θεοτρlκoυ iργoυ

τoυ Πετρoυ Kυρiμn αΠOPΤOKAΛHΣ HΛlΟΣ,, noυ ονεβοoε

n Θεοτρlκn Oμοδο Boλου oτο τελn loυλiου, oτo θερlνo δn_

μoτtκο θεοτρo. lVtο nοροoτοon με TnV οnοiο o oυγγρoφεοq

2o Aτtville Festival 20 Ι3



θελεl νο δεΙδεl nωq n pοiρο oτl ιγροφεl δεν Εεγρoφεlυ κο

nωq οl dvθρωnοl γΙvοvτοl τρογlκο πρooωnο οno τn oτrγμri

loυ δεv εnlλεγoυv οl iδlοl τn τυxn τουq.

Αργοτερο, oτlq 7 Σεnτεμβρiου o Συλλογoq Θεοτρoυ κοt

Πoλrτlopου αΕni Σκnvnqυ επovελοβε oτo θερlνo θεοτρο, τnv

εniτυxiο Τnq ΤoU xεrpωvο nορoυolοeovτοq Εοvο τοv αΙVnο_

κολογoτου, Εεonκωvovτοq γlο μlO oκoμn φoρο τοv κooμo'

Ευτυxωq ot οvθρωnοl τoυ Δlεθvoυq Φεoτlβολ Klvnpοτογρο-

φoυ (NlFF) oυμnλnρωoον τo κεvo nρoβολλoντοq μlo oεlρο

επlλεγpεvωv τοlvtιbv ο' nρoβoλnq (οκομn κοl τρloδlοoτο_

τεq!) o' oλοκλnρn τn δlορκεlο του κoλοκοlρlο0, οπoenμlιil_

VoVTοq ToUq KlVn ι] OTογροφoφlλoυq nου εΙxov oτερnθεi τοv

θερlvo κrvnμoτογροφo το τελευτοiο xροvlο!

Ποvτωq n φετlvn xεl1.lερlvn θεοτρlκΛ περioδoq oτnv nολn

μοq ορxloε με plο ποροoτoon_εκnλnΕn οπo τov oυpnoλiτn

μοq τoλοvτoυxo nθonοlo κοl θεοτρlκο oυγγροφεο Πιilργο

ΓολΙτn nου ιεnεoτρει!ευ μετο 25 xρoνlο αln γεν€τεtρο τoυ

KOl σTlq ρlCεq τoυ. Απoλουoομε ...ατο ρoδiκlο οvonοδου, μlο
κοτολυτlκn oοτlρο τnq oυγxρovnq κolvωviοq pοq, μεoο οnο

1-llο oεlρο 13 ιεnlκnδεiωv λoγωvυ, noυ εγροι!ε o iδloq ο [
Γολ[τnq, ο olοΙοq KOl ΤOUq ερpivευoε με θουμοoτo τρolο,
ολλοCovτοq oε δευτερoλεΠTο ΠρoσωΠ]Koτnτεq, nρoφoρεq,

κlvilοεlq κο ... φυλο, ΠρoσφεροVTOq μrομlon ωρο οφθovoυ,

oβΙοoτoυ γελ ου!

Pολοl δlοlοτ σpεVO] pε γεvνοiεq δooε q pουρου xlουpoρ κοl

oοτlροq τnq κο νωviοq pΟq, pεσO οro -ο θεrο -οι θοvοτου l

0 Πιilργοq με XOρOKΤnρ αrlκn οvεοn εΒοeε κο -g 119:γ$

oτο nolxviδl nοiρνovτοq μεΤρΟ γiO κοοο μlεxο <ο ο_ο -ο,.

ltrιlγ:rr 6

δnpορxo, ΠoU ToU υπooxεθnκε vο τov κοvεl ...τoυ κoυτtου.

Τo εργο, oε oκnvoθεoΙο Bλoδiμnρoυ Kυρ οκΙδn, nοixτnκε

nδn γlο δυο oε(ov oτnν Αθnνο κol oυvεxΙ(ε τnv πορεiο

ΤoU KO] φετoq oε ολλn θεoτρlκΛ οΙθoυoο.

aaaaaaaoaaa

oι λαoγραφιKoi oυλλογoι
εξoρμoυv σΙo εξωτερlκo

H 24μελnq οπooτoλn τoυ 0μ,Ιiο' -.:3ολλovΤoq Kοl

Πολlτroμoυ αΑροπtτoου πnρε ιε;:: - :2Bο Πογκοoplο

Φεoτlβολ Xoρου ΠoU ΠρOγpΟ-:^':,^ --".ε οιlο 19 εωq 27

Ιουλrου αlnv noλn Νeustadt . : S': - _"q B. Γερμοviοq.

Τo φεoτlβολ, oτο oποiο σUι]-ε_. ,-. -Ξ 
xωρεq oτoxo εixε

τnv εvδυvομωσn TωV oxεoει;. ' , :: _ετοδυ TOUq KOl ΤnV

nρoωθnon τnq nογκοop ΟQ Ξ :-.-_.
H xορευτlκιi oμοδo του Ο'' :_ --::'J'Oσε xoρoΟq οno τn

ΙVοκεδoviο κοi τn Θρο<" :,l- - _,_-.-;q pετnνοι];oγnxo_

ρευτlκn nορoυoiο KO -a .a_ _-: -'::
Τoυρκο Γεvrκο Γρομlc_ε- ] ]:: -] ]ι

0 K0lVo, oσo KOl Τ0V

ο οlοioq οnn0θυvε
_"q αΑρonlτoοqυ οε

εVΟ ο-O-O ]5,', εθ." o.- j-, -'' :: 5 οργοvωθoι]voτn

xωρο-ο- _'u i_]-:.' ,J- ':'Ζ'''- -] -:i. τnqοnοoτoλnq

ΟΠOKOμ σOV q <ο,l-_ε:εq ε._-_... -.- - -'- - 
_l 

φlλοΕεvΙο, τn

δlοργονωon ΤoU φεσΤ βολ κο _. - ' ':; ' οoiο TOUq με TO

oυγκρoτnpοτο τωv ολλωv ΧωρωV .O' .---ετεΙXΟV.

Tο ογτiαrοlxο g,l',x6j-.-ο _ο- 
"i-οoο.ll, pε 3O pελn, ελοβε

"'εοο( ιε ε- 
_'''.,t:39: Φολ<λορ κο Φεoτrβολτnq nολnq

_:- 3ι"':':e . (.'-c π c Bο-δελλεq αιo Bελγlo, noυ δtoρ_

.Ο'ωθ.<ε ;-ο 2] ε ωq 25 Αιγουαroυ oτo lλοΙolοτου CI0FΕ
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οΠOσΠωVTOq TlμnTlKiq δlοκρΙoεlq oυpnερlφοροq nθoυq κοl

nορoυοiοq. Tο μελn τnq οnooτoλnq φlλoΕεvnθnκoν εγκορ_

δlο οπο οlκoγεvεlεq εθελovτιitν κοl οnεκομtoοv nλουolεq κοt

οvειl οvολn lτεq εμ πεl ρiεq κο l εvτυ nιioεlq, δ n μ l oυ ργωvτοq

τουτοxροvο oτενoυq φ λlκoυq δεoμο0q. Tnv οnοoτολn oυ_

vοδευoοv o nρoεδρoq τoυ oυλλoγoυ κ. Aντιiνnq Τοolιivοq,

n κ. Λεvο Ποvνoυλn Kοι n K' Αvοoτοoio Zολωτο.

aaaaaaaaaaa

στnv_Εξω Yπαπαντfr

Το Σοββοτο 1Ο Αυγουοτο, Ο - l1-ΟO_Oλ]-"( - ιc <. ilc._ε_

λεnpωv τελεoε τnν lριbτn οτnv οτορΙο τnq pοvnq Ynο-

lοvτnq Λ οnωq εivoι γvωoτn 
'ΕΕω Ylοnοvτn, ορx εροτlκΔ

θεΙο λεrτoυργiο με τn oυμμετοxn ορκετωv nloτιilv. 0 oεβο_

oμlωτοτοq oτlq 5 τo nρω[ δεκiνnοε pε Tn oυvoδεiο ονδρωv

τnq Πυροoβεoτlκnq YnnρεoΙοq κοl οφοΟ εφτooov μεxρl τo

onμεio nου εivoι nροoβοolμο oπο ουτoκΙvnτo oυvεxloοv

nεCn μεxρl τn μovΛ onoυ εφτοoοv λΙγo nρlv τlq 7 τo nρωi.

λ/lετο οno oυvτομn Eεκoυροon Εεκivnoε o ορθρoq κοl n

Θεiο Λεlτoυργiο oτo vοo τnq Yποnοντnq. Δεv oργnoον vο

κοτοφτοoουv δεκοδεq nloτoi, μετoδ0 τουq κοl ο δriμορxοq

κ. KοροpnοτCoq, γlο τnν loτoρlκil ουτΛ θεiο Λεlτoυργ[ο.

Ακολoυθnoε κεροopo οnο τoυq εnlτρonοιq τnq μονnq κοl

n οlοοτολn lεκΙvnoε Τo ΟKo|Jο δυoκoλοτερo [λογω τnq

κoτnφoροq KΟl Tnq κolωonq) oκελοq τnq επlαιροφnq.

aoaaaaaoaaa

" H Φlλορμovtκn Ετοlρεiο Nοουoοq υno τn δlευΘυνon του

Ποννn Στουροκοκn, με τιq φωvεq τnq ΑΘnνoq Πεlου κοl

Moυoικ€s...UΠ0 τo σε

τoυ Αλεδn Toοnροen KΟ] ΤoUq φΙλουq pουo κουq -nc - -Ο_

vτοq Πovνn Kοκοβiδn κol Kιiloτο Δομoντn ΠρoσφερΟ\ ε'"Ο

οδεxοoτο pουοtκο βροδυ με ελλnνlκεq ουvθεοεlq ολλο <ο

λοτlv ρυθpουq nοΙeοvτog oτο υnοlΘρο, oτnv εioοδo τοι

Πορκου οnο τnν οδo Ι\/l' AλεΕοvδρου, n οnoΙο εκλειoε γ ο

οxnpοτo εnΙ εvο τετροωρο (οno τlq B εωq τlq 1 2 το βροδυ)

θυpiCoντοq το nολlο κολο xρovrο, τoτε που n rιβoλτου οlο τn

Bεvlζελoυ pεxρl τnv αnορολiου τnq λ/. AλεΕοvδρου, δlvοτοv

το βροδlο τoυ κολoκοtρtου oτoυq nεeoυq!

" Πολι n pποvτο τnq ΦΕN, οnoτελoJμενn οno μοΘnτεq δn_

poτlκoι, γυμvοoloυ, λυκεioυ κοt φotτnτεq, υπo τn δlευθυv_

σn ΤoU μοεoτρoυ κ. Στoυροκoκn, nriρε μεροq oτn μουolκn

βροδlο ι'Ελο v' οκουooυμε οnοι!ε τo φεγγορlll, noυ δ oργο-

vωθnκε oτo οiθρ ο τoυ lVουoεΙoυ Bυζοvτtνoυ Πολlτroμoυ

τnq Θεooολοviκnq γlο τov εoρτοoμo Tnq OUγοUσTtoτtκnq

nοvoελnvου, pετοδiδoντοq, pε εvο δiωρo προγρομpο οnο

ογοnnμεvεq Εεvεq κοl ελλnvrκεq pελωδΙεq, τo κεφl KΟ TnV

εvεογε ο τnq αιο κοIvο ιlου o γοτρογoυδουoε κοi XoρεUε

r--... C-! _| 
-.υC -Ο_ oε'' 'ο: ο-.

"H Λlζετο Kολnμερn κοl n Φωτεlνi Bελεorωτoυ nρooφεροv

μιο Εεxωρtoτn μoυolκn βροδlο, σTO θερlVO δnμοτlκο θεοτρο

τnq nολnq μοq, κοτω οnο τnν Aυγουαrlοτlκn πονoελnvο. 0l

δυο τρογουδiσTρ εq, με onμοvτlκn δrοδρopn oτnν ελλnvlκn

δroκογροφiο, lορουoiοoοv τρογoυδlο ογοnnμενο οnο τnv

εvτεxvn ολλο κοl τn λοlκn μουolκn oκnvn. Moei τουq κοL

n vεo τρογουδonοloq Σοφiο Νοτolου κοθωq κοl piο lορεο

εδοlρετlκων poυolκιilv οno τn Θεooολονiκn nου pε φρεoκο

nxo εντυoοv το τρογουδlο δivοντοq τουq p iο vεο δtοoτοon.

" Tnv iδlο μερο, μlο οκομn μουolκo_nolnτlκΛ nοροoτοon

οφlερωpεvn oτnv lονoελnvο δloργοvιiΘnκε o]ly :ρ<οlο-

κtqογιll 7



λoγlκο xωρο τng Σxoλnq Αρloτoτελουq nου κυρloλεκτlκο

κoτοκλυoτnκε οnο κοopο κοθε nλlκioq. H εκδnλωon αΙ\4ε

μtο ογκολlο φεγγορlου nερlλομβοvε μουolκo nρoγρομpο

με ελλnvlκο τρογο0δlο πρooφερovτοq αlο κolvο εvο μο_

γευτlκo τοΕiδr οno το nορελθov oτο nορov με τn λομι.!n

του φεγγορlo0.

Συμμετεixοv ol: Νiκoq Ζlομnοκοq, Στεφοviο Γκoυvτουρο,

Xρloτivο Pοιjοooυ (τρογουδl), Ν Ικoq Ποnοδοπoυλoq, Πιilρ-

γοq Tεμεvουγκοq (μnoυCoυκl), Ποvvnq Δoυτonq, ΙVονωλnq

Ποvογlωτiδnq, Νiκoq Ζlομlοκοq (κlθdρo), Kωoτoq ΙVnτolο-
vnq (φυoορμoνlκο), Kωoτοq Δrομοvτnq, Πετρoq Mnολοq
(κρoυoτο), Ποvογlωτnq Ποnοδοloυλοq (οκoρvτεov). KεΙ_

μ εVο_O ΠOγγελiο : ΧρloτΙvο Pο0ooου, εvιil δ0o n ol n p οτο τn q

οlnγγεlλε n N/lορiο Koλτoοκn.
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6ο Naoussa RockFest

Προγμoτοnornθnκε τov Αυγoυαιο pε εnlτυxΙο το 6ο Φεαιt-

βολ Poκ ΣυγκρoτnμοτωV ΠoU δroργονωoε o Δnμoq Νοου_

σOq σΓo θερlvο Δnμoτlκo Θεοτρο. Στo τετροripερο φεαrrβολ
ουμμετεixοv εθελovτrκο 1 3 μoυolκο oxiipoτο pε nερinου 50

μoυolκoυq οπο Νοoυoο, Bερorο, Θεooολοviκn, Kοαroρlo,
Πτoλεpoiδο κοl Koμοτnvn. Σκonοq τoυ Νaοussa RοckFest

εivοt vο δωoεl βnμο κολλlτεxvικnq εκφροonq oε poυolκο

oxriμοτο κοlvεουq μουolκoυq Kο] TnV ευκοtρiο VO εΠ]KOlVω-

vnooυν με το κolνο. Εntonμοivετοr οτr oλο το oυγκρoτnμοτο

oυμ1..lετεixον αιο φεαllβολ εθελοντ κο κοl οv δlοτελωq.

Συμμετεixοv τo oυγκρoτtiμοτο: αλlEΓΑΛΑ ΠΑlΔlΑυ, αRΟΑD

66υ, ιιλ/lΑDRΑKΕυ, κ2 ZΩΕΣυ, αSUλ/λ/ΕR 0F FRΕUDυ, ιPRΟJΕCT

ΤΗ Ε0 RY,, α Η ΕLLDΟRΑD0υ, αPΑΔl KlΑ ΑΝΑΠ 0ΔΑυ, αB EΤΕ PΑ_

N0lυ, ιιΑΔESPOΤΑυ, ιιΤΗE ΑLCOΗOLlc'S ΑΠΕRΝOΟΝυ, κΔE

tVΑPΩΝ ΦΑlBυ κοl αBRΕΑKTHROUGHυ.

aaooaaaaaaa

Tιμnτικn βραδrα στov ΓlαWn Mπουιαρn
Πoρουoiο τoυ δnpορxoυ Θεooολοviκnq Ποvνn Ι\4loυτoρn

KΟl ΤoU γloU ΤOU Στελ ου ΠρOt'-Οτo.Ο nθnκε αιο θερlvo
θ6οτρo n nροβολn τnq βρο3ευμ:ει,r.c -Ο 'iiοc ι'Εvο Bnμο

μnροoτου τoυ oκnvοθ€τn Δnl;τρn Αθ-ο'δ., _O- ε: σnc

iτοv loρωv oτnv nροβολn. Η εκδnλωoΠ -ΟO;'C-O-Ο ._

rl.ιoγ:τq 8

θnκε οπo το Δlεθvεq Φεoτlβολ Klvnpοτοvοoιrου Νοoυoοq

lρoqτlμnvτου Ποvvn lVinoυτορn, ο orοiοq "οiρvοvτοqτov
λογo οπo τov δlευθυvτn του φεαl βολ Ν'<ο Kουτooγlον_

νn xορoκτnρroε εnογγελpοτ κn το, -ο_ο:δο τn Νοουoο.

H τοtvio ιι'Εvο βnpο μ.lιlρooτου εivο ε'ο -ολμnρο noλtτlκo

vτoκlpοvτ€ρ, noυ εoτlο(εl σΤnV (Ο!q"-εΟ ,O-nτΟ του Πdvvn

ΙVnoυτορn κοτο τn δ ορκε ο -.ι _;οε<lογ κnq nερloδoυ

τoυ 2Ο'1 0, oτοv κοl κερδ oε _. δ--. j/''c -nq ΘεooολoνΙκnq.

Τnv nρoβoλn lοροκολο.3.:ο,, ολλοΙ oυμnολΙτεq pοq,

οvομεoο ToUq o δn;οο.,cι <. Kορομlοτe6q, nολloi κοt vεοi

oυvεργοτεq τοι δ"-οο;c' Θεooολoviκnq, εnογγελμοτiεq

loυ xωρο- -o_ -JC- )_ t.Ο.
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Αvοβiωoε φεΤoc.o <clο<::, -ε-ο ο-ο 2.3OO xροvlο, n

Σxολn του Αο c-ο-εl., ο_ο Νl-Oοiο τnq ορxοΙοq Ν4ΙεCοq,

ι]ε τn Ο )'ο€ε.': :-ο'q xωρουq Tnq ToU Δrεθvουq Αρroτo_

ελε'ο' KΟi\o(O'ρ]VOι Εκlοtδευτ κου Προγρομp0Τoq, ΠoU

δ oρτοvωoε το Δlεθvεq Φεoτlβολ Klνnμoτoγροφoυ Νοoυ_

σOq, σε oυvεργοoiο pε τo Εργοoτnρio Δlεθvωv Σxεoεωv κοl

Ευ ρωn οi κιiq 0λoκλri ρωonq τoυ Ποvεn loτn p Ιου ΙV ο κεδoviοq.

Τo εκnοlδευτlκo ουτo nρoγρομpο εixε ωq θεμο τlq εvερ_

γεlοκεq πnγεq oτn Mεoογεlo κο οnοτελεi plο onμοvτtκn

nρωτοβoυλiο γlο TnV οvοδεrδn τnq onμοoiοq τoυ xωρου

oτoν onoio oυvοvτnθnκοv δυο πογκοοp εq nρooωntκo_

TnΤεq, o μεγOλOq φiλοoοφoq Αρlαrοτελnq κοr o N,4εγοq

ΑλεΕοvδρoq. Συμμετεixοv 20 ωο τnτεq κοr φοtτnτρlεq οno
το Ποvεη αιnυ ο: Mο<εδογ'οC,ΑΠΘ Πε ροiιbq, ΔnpοκρΙτεlο
<ο Kοι,οδ o-ο ο<ο. Ο- ).-εq "-οv εnτο κοθnγnτεq ΠοVεΠ|_

σ-"- Ο-, δ'ο ε< 
_L.], o-Ο ωγ oοοnλlvοi.



Στοxot του nρoγροpμοτoq μετoδυ ολλωv εΙvοl n ονολυon

oυγxροvωv Cnτnμοτωv Δrεθvωv Σxεoεωv, n κοτορτlon των

oυμpετεxovτωv oε ουτο, n κολλrεργεlο εnοφιilv KOl σUVεργΟ_

oiοq pετοδυ nοvεnlαιnμiωV Kοl ερεUVnTlκωv κεvlρωv. Eκτoq

οno τnv κεντρrκn θεpοτlκn (ΔrεθvεΙq Σxεoεlq Kol ol φUσl_

κoi lορo αln ΙVlεooγεro), το Cnτnμοτο nου ονοnτυxθnκον

οφoρουoov αln Δlοxεiρlon Kρioεωv, Στρoτnγικn, Znτnμoτο

Ν/lεonq ΑvοτολΛg Kοl σΓlq ol εκεi οvοδυoμεvεq δυνοpεlq.

Tο πρoγρομμο δlnρκεoε 7 nμερεq κοl nδn οno τnν nριilτn

xρovtο γvωρloε εnlτυxiο oυγκεvτριilvovτοq δεκοδεq φοt_

τnτεq olo τnν Ελλοδο κοl τo εΕωτερlκο φlλoδοΕιilvTοq Vo

γiνεl θεopoq' Η διοργοvωon του oυμβολλεl σTnV κοθlερωοn

τoυ τonoυ μoq Kοl γενlκoτερο τnq Kεvτρlκnq Mοκεδoviοq

ωq xωρoυ nρoογωγΛq Tnq εΠlσTnμovlκnq γvιbonq κοl ερευ-

vοq. Ακοpn φερvovτοq vεουq ovΘρωnoυq, pελλοvτtκoυq

δlομορφωτεq noλlτ κnq, oε εnοφn με ToV ελλnv κο xωρο

κο noλlτ opο, δ οpoρφωvowο εν δυvopε: ot.ι,οxο <ο

υnοαιnρtκτεq Τnq ΧωρOq αro εδωτερ κο. A-ο-ελεi ε:'σηc

plο εδοxn κivnon εδωoτρεφεlοq των lολiτ αιiκωv δροoεωv

nου εxουν οvολοβεl ο οvθρωnο nου αιελεxωvoυvτο NlFΕ

δροoε q τlq οnοiεq το": j:.:-: εXε.o.ToΠoq μOq

AvαoτnλΦvεται τo Θ€ατρo τnS Miεζαs

Στο nλοΙolο τωv το κτl κοjv δlολεEεωv του n ρογρο μ pοτoq κΕl _

κοvtκo lV]oυoεio ΙVεγoq Aλεδονδρoq, ono τnν Πελλo αιnν

Olκουμεvnυ ΠOU ΠρOγμOΤοnoloυvτοt κdθε δε0τερn Τετορτn

αrο Πoλlτtαllκο Kεvτρo τnq Σxολnq Αρroτοτελoυq, πορoυolο_

αιnκε οno τον ορxοlολoγo κ. Νεκτορlo Πoυλοκοκn, υnευθυνo

του εργου, οl εργοoiεq ονοαιnλωonq εκτελoυντοι αιο oρxοio

θεoτρo τnq MiεCοq, ol ono[εq οvομενετοl vο oλoκλnρωθoυv

μεxρl το τελoq τoυ 2013 n αιlq oρxεq τoυ 201 4 o0μφωνo

pε τo nρoγρομμο ΠoU εκτελεi n ορxοloλoγlκn υnnρεoΙο. 0

κ. Πoυλοκoκnq οvοφερθnκε σΓo 1σΓoρlKo τnq οvοκολυι!nq

τoυ θεοτρoυ το 1992 Kοl σTo oυvoλo τωv εργοolιilv noυ

εxoυv nδn εκτελεαιε[ με αloxo τnν οvοαnλωon τoυ μixρl

εvο βοΘμο Kοl TnV οnoδοon ToU σΤo κolvο γlο αελοφρεqυ,

onωq xο ροκτn ρtαll κο εn lon poνθn κε, noλlτlαrl κεq xρnoεtq.

Στnv nορoυoο φοon εxεl ολoκλnρωθεi n oυvτnρnon oλωv

των oρxοΙωv λiθων noυ βρεθnκοv εnlτοιlου TOσo γ Ο O \O i Ο

τoυ Θεoτρου (οvοαrnλωθnκον οl nριiτεq εlτο oε ρεq εδω_

λlων) ooο KOl γlO τo κτnρlo τnq oκnviq. Συμlλnριiθnκον

εnionq με vεo υλlκο onο lωρoλlθο τo κομμοτlo nου ελεlιlοv

ωαlε το oυvολo vο μnoρεi Vo XρnσlμoΠΟlnθεi. To υnολοlπο

ονιilτερo τμnpο τoυ Θεoτρου Θο δlομoρφωθεi με xωμοτl_

vn εnlxωon κol τοnoθετnon xλoοτonnτο ωαιε νο δivετοl n

oυvoλtκn κοτο τo δυνoτov εlκoνο τnq noλοlοq μoρφnq τoυ.

Εκτlμοτοl oτι Θο xωρο nερΙ το 1000 εωq 15Ο0 οτoμo.

0 oplλnτΛq οvoφερθnκε εnionq oτο ολλο ευρilμoτο πoυ

οvοκολυφθnκοv κοτο τn δlορκεlο τωv εργοolωv ovοoτnλω_

onq, ono το onoiο oυμnεροiνετol oτt n τωρtνn μoρφri τoυ

θεdτρου, n onοΙο οvογετοl oτoυq ρωμο'lκoυq xρovουq (2ο

n.X οlωvo), οvτtκοτεαrnoε μlο ορxοlοτερn φοon ΤoU Tnq

ελλnvtαιlκnq επoxng. Αvοφερθnκε εlionq αllq τοφεq roυ

βρεθnκοv αlnv nερtoxn οnο τlq οnοiεq εp!εσO lρoκυnτεl

" δ,ορκεlο xοnonq του θεοτροu pεxρ τον 4ο p.X. οlιilvο,

ο_ο_ε ε',<ο_ο]ε'-ε_ο <ο o',,ο o',,c δ ολυετο , γlοτi οl κο_

Tol(O -UV'i'ρω (o νoτητωv xο"o μ-]oroinoον το υλ κο τoυ

γlο vο κτioου'"::'::'::':: 
. . .

Avακαλυιπoυμε τo Φαρα}γι τnS KρασταS

Περlnoτnτ κn δlοδροpn oτο Φορογγl τnq Kροoτοq, με oδn_

γo τον HλΙο Τοεxο, οργονωσoV ιJlO Kυρrοκn τoυ Σεnτεμβρn

οl NΕΟl NΑ0YΣΑΣ σε σUVεργοσiο με τo Kεvτρo Περlβολ_

λοντtκnq Εκno[δευonq, oτo πλοΙolo τoυ κυκλου nερlnοτων

κΠροolνεq Πoλlτloτlκεq Δlοδρopεqυ.'Hτοv μlο μογlκn δlο_

δρoμιi oε εvο φορογγr nου τιilρο τελευτοiο ονοκoλυnτε-

τοt. 0ι εvτυπωoεlq οπο τn δrοδρομn, oπωq οvοφερovτοl

oτo faceboοk των Niων τnq Νοoυoog: αBοδioοpε ουτo το

ΠOVεμoρφO μovonοτl oυντρoφlο nλοl oε εΕoΙρετουq οv_

θρωπουq. Γvωρioοpε ουτov τοv nοροδεloo, noυ βρioκετοl

δinλο μοq κol pεxρl nροoφοτωq ογνοουoομε. Τo ΟQoq των

βροxων αιο 1OOμ οno τn μ1ο Kοl oτο 2Ο0 p. οno τnv ολλn

εvω τo οvolγμο τoυ nερlloυ 2Ο p. Tonio ογρlo, οoβεoτoλl_

θlκo βροxlο oμlλεμενο οnο τlq δυνομειq τnq Φυonq, λευκο

ovτοvoκλουoον τlq οxτiδεq τoυ nλloυ ενω ογκol oxtoμ€vωv

βροxωv με xρωμlοτο τnq ιilxροq, του κoφε, του κoκκlvoυ

ltlιlγ:rl 9



ΠOροΠεμ ΠOUV σε εi KoVο βυCovτlvn...r'

aaaaaoaΟaaa

l0o Niff

OλoκλnριbΘnκε με οnoλυτn εnlτυxΙο n 1On δioργοVωσn ToU

ΔlεΘvουq Φεα-lβολ Krνnpοτoγροφoυ Νοoυoοq (NIFF). Απο
τlq 25 εωq τlq 29 Σεnτεμβρiου nορoυotοαrnκοv 213 τοlviεq

μlκρoυ pnκoυq οπo 5Ο xωρεq, εvω υλonοlnθnκε nλο0olo

nρoγρομpο nορολλnλων εκδnλωoεωv. Το nρoγρομμo ουτo

nερlελομβονε - μετolυ ολλωv _ nρoβολεq τωv Best of τωv

nρonγo0μεvωv εwεο εκδnλιioεωv, εκnοlδευτlκο κοr Qυ_
xογωγlκo nρογροpμο γlο nοrδlο κοl vεoυq, εκθεoεlq φωτο_

γροφiοq κοl poντερvοq τεxvnq, oεμlvορlο, εκθεon ορxεlοκoυ

υλrκoυ οno τo 2004, οφlερωμο στoV tV]rxoλn Kοκoγrοvvn,

nοlδlκn μουotκΛ θεοτρlκn πoροαrοon, δροoεlq κοlvωvtκnq

κοt περl βoλλovτlκnq ευοloθnτoποΙnonq, oυvο υλiεq με μεγoλο
ovομοτο τnq ελλnvlκriq poυolκnq oκnvnq (Ν4υρωvοq Στρoτnq,

HooΙοq Mοτlομnο, Koza Mostra), δlnμερiδο γ ο το pελλov τnq

Νοουoοq, δloγωvloμoυq κοr nολλεq εκπλriΕεlq γtο τo κοlνo.

Το μονοδlκο φεoτlβoλ αrnv Ελλοδο με υlερoυγxρovεq UΠO-

δομεq ι!nφlοκoυ κlvnμοτογροφoυ οnεδε[xθn γro ρ ο οκομn

φορο nρωτon6ρo εvτοooοvTΟq σΤo nρoγρομμο TOU σTερεO-

oκοntκεq (3D)τοlviεq μlκρoυ μιiκουq ενω oτnvτελετn λnδnq

τoυ nροβλnθnKε XOlρεTlσμoq nου οnnυθυvε pεoω Skype

n ελλnvrκnq κοτογωγnq nΘonοlog Mελiνο KοvοκορΙδn οnο

το Λoq ΑvτCελεq. H κοτογομεvn οπo τn Νooυoο nθοnoloq,

oυγκlvnpεvn, εκφροoτnκε ι]ε Tο κολυτερο λογlο γlο τo

φεoτlβολ κοl εθεoε εουτov oτn δlοθεon τωv οvθρωnωv τoυ

nρoκεlμενoυ vο υλoποtdoouv ΤOUq υι!nλo0q oxεδlοoμoυq

ToUq γlO ToV KlvnμoΤoγροφο κοl τnv lδlοiτερn nοτρiδο τoυq.

H nρoεδροq του Φεoτlβολ Αvvο Γκορvετο οvοφερθnκε oτo

ομoρφo τοΕiδl τωv δεκο xροvωv KOl σTnV oυolοoτlκn oυμ-

βoλri του Εθvlκου Στροτnγlκoυ Πλοloioυ Αvοφoροq Kοl ΤOU

Επlxεlρnolοκoυ Πρoγροppοτοq αlV1oκεδοviο - Θροκnυ γlο
τnv υλoποinon τnq δlοργοVωσnq, KO1 o γεV κoq δlευθυ_
vτΛq τoυ Φεοτlβολ Nlκoλοoq Kουτoογ οvvlq αrοθnκε αιn
onμooiο τnq δloργοvωσnq ωq ΠρoTUΠo γ Ο J O o.νολ κn

vεοviκn δnμlουργlκιi οποvτnoη αιnv κρion. Η rοοεδοoc
τnq Kρlτlκιiq Εnlτροnriq κ. Θεμrq λlnο(οκο οnμεΙωoε πωq

rl,ιογεrr Ι0

r εivοl noλυ onμοvτlκo το γεγοvoq οτl το Φεoτlβολ φlλoΕεvεi
oτlq oθovεq τoυ μlκρο δlopοvτtο οnο oλο τοv κooμlo επl_

τρεnοvτοq oε ολoυq νο ελθoυv oε εnοφn με δlοφoρετlκεq

κ ουλτoυ ρεq κo l οvτlλn Qεl q. εn lon p ο ivOVΤOq TnV εvθoυol ωδn

oυμμετoxi των vεωv οvΘρωnωv, κοθωq κοl τnv εδοlρετlκn

οργοvωon τnq εκδΛλωonq. ΙVlολloτο το pελn TωV εΠlΤρo_

nωv xοροκτnρlσOV ΤO Δrεθvεq Φεoτrβολ Klvnμοτογροφoυ

Nοoυoοq ωq τo κoλυτερo φεoτlβολ αιnv ευρυτερn περtoxn

τnq Noτloοvοτoλl κnq Ευ ρωπng.
a

Εικαoτικi φθrvoποrρo

H κοθlερωμεVn ΠlΟ ετnolο εκθεon των τpnpοτωV εVn_

λiκωv τωv Εtκοoτικωv Εργοoτnρiωv nορoυolοoτnKε σTO

μεoο 0κτωβρ[ου oτo xΦρο Τεxvnq rιΝοlοqυ, nροκολωvτoq

τo εvδlοφεροV TωV εΠ lσKεΠτωv, που εδεφροoοv τlq θετtκεq

εvτυnωoε q ΤoUq, ονογνωρiCοvτοq γ Ο μlCI οκομn φoρο τn

δουλεiο <Ο τnV -οοolοθε ο loυ κοτοβολλουv ol κοΘn_

γlτεq !'g il'tρ 1,-n),ρ εrΙrεδο oπουδιiν oτο τpipοτo Ζω_

γροφ κnq, Xοροκτ κnq, Kεοομ κnq, Blτρω, Ψnφlδωτoυ κοl

Kοopnμοτοq. Ο οντlδnpορxοq κ. Θ. Bροντonq οvοφερΘnκε

σTnV σnμOVΤlκοτnτο τωv εlκοαrtκωv εργοoτnρiωV YlO TnV

noλn κοt αlο vεο εργooτriρlο αlo xωρo τnq πριinv Bετλοvq,

εvιδ o κoλλlτεxνlκoq δrευθυvτnq N. Mnλlοτκοq onμεΙωoε

τnv nετυxnμενn δlοδρoμn ToUq, TnV οvογκn vο κροτnθουν

ζωντοvο oε nε[oμο τωv κolριilv γlοτi οnoτελoυv δlεloδo γiο
τoυq πoλΙτεq κοl κολεoε oλoυq vο nλοlolωooυv το τμnμοτο.

Tnv np€ρο τωv εγκοlviωv lοlδlο οnο τnv Ε'τοln τoυ '1 Ooυ

ΔnμοτlκοΟ Σxoλεiου, με τn δooκολΟ TOUq K- M. ΣγoυρΙδoυ,

Cωγροφloοv βορελlο κροοlο0 κolολοκλnρωσOV μ1O oΟvθε-

σn με TO τρio γλυnτlκd oτolxεiο.

aaaaaaaaaaa

Συvαυλiα διαμαρτυρiαs μα Ιo voσoKoμεio
'Εvο 

βροvτερο ΟΧl εinοv ol nολΙτεq τnq Νοουoοq σΤn σUVε-

xοpεvn υnoβοθplon του Νοοοκοpεiοι pοq KOlTnV tδtωτl-

κοloinon τnq Δnuοo οq Yvεiοc ;t τnV ΠpΟlpOτοnoinon με_

vολnq οιvουλiοc _ δ οιοο-UQiοζ αιnv lλοτεiο Kοροτoooυ,

ο ο -εoο Σε_-ε-3ο'ο". Τ" oυνουλiο, τnv οnoiο δ oργοvωoε

" αΔ οο<4c Πο!ε93οon,l, .οροκολουθnoοv nονω οπo 1ΟOO



οτομo, εvιb τnv nορoυoiοoοv ol Aυγn Zlοκοκn κor Αλ€Εnq

Koτoυφοq' To θεοτρlκ6 δριilμενo με oοτlρο nορουoiοoον

ol Γεωργio Γυρουon κοl Θωμοq Nολκoq (nου εγροι}ε κor

εnlμελnθnκε τo noλΟ εδυπvo κεiμενo). Τρογoυδnoον οl

Kωoτοq Kολδοροq, Αnοoτoλnq Zοφεlρ[oυ, Αθnvο Πεlου, Δn_

μ nτρnq Eροτεrvοq, B l ργrviο Kο ροφoΟolο, Kοτερiνo λ/l nο μ Ιxο,

Αvοαιοonq Kτωvοq, Ποvογlωτnq Ποnοδoπoυλoq, Kιiαιοq

Δlομοvτnq, Bογγελnq Δερβoκnq, Rοad 66, Δοvnq, κοθωq κοl

Τo ιJoUσ κο oυvολo μοθnτιilv τnq λlοοlvοq ΓκορvκοτCε κο n

Δnμnτρο lVnτρεντon 1.]ε ΤoUq μ-;οθnτεq τnq. Τo ΠρoγρOι]PO

οvοllε n μlοντο τnq Φ λορμονrκΔq' 0 nροεδροq ΤωV ερ-

γοCομεvων σTo VoσoKopεΙο κ. [ Ποnοoτοlκοq ονοφερθnκε

oτο nροβλnμoTO ToU VOσοKομεioυ pοq εnlonμοivoVTOq Πωq

n κοτοoτοon σΤo VOσoKoμε[o δεν εivοl κολi, εντonΙζovτοl

μεγολεq ελλεΙ$εrq σTo ΠρOσωΠlKο κοl ol υnορxoντεq εργο_

Coμεvol nολευουv κοθnμερlvο vο κροτnoουv τtq υnnρεoiεq

nερΙθολι!nq oε υQnλo εlinεδo.

-.,u;;;;;.;.50 xρ6ιια
αΠoφoιτoι |963 τoU ΛαΠΠεiou

Συνοvτnon μετο 5Ο XρOVIO εixον ο οnοφοtτοl 1963 του

Λοnnεioυ Γυμνοoioυ. ΣυγκεvτριiθnKOV σTo nρoουλεlο τoυ

oxολεioυ nορoυo[ο τωv κοθnγnτιilv ToUq K. Γρnγ. Συpεωviδn

κοl B. lVIoυ(οκΙτn κol θυμnθnκov oτlγμ6q οnο το opoρφο

μοθnτlκο τoυq xρovlο. Ακoλoυθnoε γλεvτl αrον Αγlo Nικο-

λοo' Συμpετεixον ol: Bλοxoδnμoυ 0υροviο, Πoβοviτoκοq

Αθονooloq, Πoκολο Bοοtλικn, Koρογιοννiδoυ Σοφiο, Kο_

ρομnτoου Kολλlonn, Kοφovτoρnq Nlκoλοoq, Kουλnq Kων/

voq, KoυoοδΙδnq Kωv/νοq, ΙV]οκoυλn Ελloοβετ, Mοvορωλοκn

Xορiκλεlο, Mnτoολο ΙVορiο, ΙVlnτoολοq Δnμnτρlοq, Mtκρo_

noυλoq Πρoκonnq, N/lnrντερλnq λ/1lxολnq lι4nλοτCο ιjε,'
Ποποδοnoυλου Mορiο, Ποnοκωvαlοvτivoυ Ν κολοoq Πcο-

θεvοnουλoυ Ελευθερ[ο, Πορionq Σnυρoq Πορoυon Ευφρο-

o0νn, Περlooροτnq Kωv/voq, Σομορο Mορlοvvο, Σοpοροq

Νlκολοoq, Tοκnq Πιi:ργοq, Τoορvoυxο ΙVlορΙο, Φεlδοvτoη

Ελloο βετ, Τοlωμ n Yβoνn.

aaaaoaaaaoa

Tα 90 xρδvια τoU ΛαΠΠεioυ Γυμvαoiου

lι4lο ορτ Ο oργΟVωρεVn εΠεΙε οκΔ εκδnλωon με οφορpn

το 90 xρονlο olο το ιrρωτο pοθnμο αrο Λοnlεro Γυμvο_

olo κεoτnoοvl αrο τ€λn Oκτωβρioυ ot κοθnγnτεq Θεoδωρο

MουρΙδου κοr Πιbργoq Μlολλloq. Πορoυolοoτnκοv lαrορtκο

κοl βlογροφlκο oτolxεiο onμοvτlκωv nροoωnωv ΠOU σUV_

δεovτοt με το oxoλεio, οnοonοopοτο ουvεvτευΕεωv πολtι.ilν

μοθnτιilv, υnερnλiκωv oriμερο, το οπο[ο oυγκΙvnoοv τoυq

nορευρroκopενουq. Πρoβλnθnκov βivτεo με nρωτoτυno

φωτoγροφlκo υλrκo, €γlvε οποvομΛ τtpnτlκωv nλοκετι.ilv,

ενω oλοl ooot τiμnoον τnν εκδnλωon εixοv τnv δυvοτοτnτο

νο nρopnθευτoΟν τo Enετεtοκo Ημερoλoγlο του oxολεΙoυ

με nλoυoto φωτoγροφlκo ορxεlοκο υλlκo, ολλo KΟl Vο ΤO

εnloκεφτουν φωτογωγnμεvo pετο τo nεροq τnq εκδnλωonq.

0 Πιiργοq λ/lολλιοq υnoγρομμloε nωq n ερευvο οnoτελεiτοl

onο 3 εvoτnτεq n κοθε μrο γlο 30 xρoνlο του Γυpνοoioυ κοt

oτr λoγω τoυ μεγολου oγκου τωv δεδoμεvωv μεxρl αrlγμri

εxεl μελετnΘεi κοl nορoυolοζετol n nριiτn 30ετiο λεlτoυρ_

γiοq τoυ Λonnεioυ, δnλοδn pεxρl τo ']950. H Θεoδιiρο

l\/lουρiδου τoνloε nωq αιoxοq εiνοl oτo τελοq τnq ερευvοq

vο δnpLουργnθεi εvο nλεκτροvlκo μoυoεio τoυ Γυμvοo[ου

pε nρογμοτο noυ εvιilνoυν τουq κoτοiκοUq Τnq Nοουoοq.

Αvοφερθnκοv δε oτουq μοκρoβlοτερoυq μοθnτεq τoυ Λοn_

nεioυ Πιbργo Olκoνομiδn κοt Bοolλlκn Λοφορο (10Ο KΟl 104

ετιilv onμερο οvτ[αιotxο), noυ nοροβρεθnκοv oτnν εκδnλω-

σn, σToV ορxlτεκτονο τoυ Λοnnεioυ Ξενoφιilvτο Ποιoviδn,

oτov nριilτο γυμvοoτn Αγοθογγελo Φωoτnροnoυλo, αιoν

γυpvοoτil Ποvvn Τeονοβορο κοl oτoυq nολοloυq pοθnτεq

του Λοnnεioυ Niκo Σnορτon, Kωoτο ΙVlερτ(ovn, λ/lοvoλn

Bολoομiδn κοl Φtλιiτο Αδoμiδn nου εnΙonq nορεβρloκοvτοv

oτnv εκδnλωon.
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ΔHMHTPHΣBΛAxoΣ
ΕΝΑΣ XP0Ν0Σ ΑΠ0 THN ΞAΦNlKΗ TOY ΑΝΑXΩPΗΣΗ

Γραφει n Διiμιιτρα Τζακn-Mπεoλiκα

κΓεια σoυ μωρ6 αυ8ρωπε, δlπoδo μαδnμ{υο TΓετεπ(ΙραKι!

Εiyαι αλi0εια, Kαι μnu αKoυζ, aυ δε λαλioειg εσυ τo πρωi, iλιog δε βyαiνει..υ

M' αυτi τn διατυπωon απο τo βιβλio τoυ N. Καζαυτζακn κAυαφoρα στo Γκρiκo, o Δn-

μαρχoζ Δnμiτρng Βλαrog αρriζει τnυ oμιλiα τ0υ μoλιg τo 1976, τ0υ πρ6τ0 η6υο τnE

πρcbτng τoυ εκλoyικiE uiκn;' στα εyκαiυια τoυ ΔnμoτLKoυ Θεατρoυ Nαoυoαg επιonμαi-

υoυTαζ τl"ιυ αyωι)ιωδn τoυ πρooπdilεια, αλλα Kαι Toυ ευlουoιαoμo τoυ, που κατdφερε υ(Ι

κατorυρcilσει τo Θ!ατρo oτnυ ιδιoκτmoiα τng π6λnE. Και frα μπoρo[oε υα εiναι αυτi n

φραon πρoμεTωπiδα oλnE τng δnμooιαy πoρεiαg τoυ με και )1ια T11υ πoλι'ι. H φιλoooφiα

Kαι n πcιρακατα7ιiκιι T0υ yιtι κdfrε μελλουτικo τιιg ιι1'ετιι, 1'ιcι καfrε πoλiτn.
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Εvεργοg πολiτng ωq το τdλoq

Π€ραοε εvαg xρ6vοg που dφυγε o

Δnμαρxog. 0ι τελευταiεg τoυ δnμo-

οιεg εμφαvioειq εixαv vα καvoυv

με Ιnv οικovoμικn υφεon Kαι τιq
επιπτιδoειg απ6 τnv €κθεon τng

xιilραg αια x€ρια τωv δαvειοτιilv
τng. Eixαv vα κdvoιrv με τnv ευαι_

οθnοiα τoU σε θiματα δnμoκρατiαg

και δικαιoοuvng και oε πoλιτικεg

ΠoU Kαταστρiφoιrv τo κοιvωvικo
κρατog oπριbxvovιαg μεγiιλα κoμ-

ματια του πλnθυομou και εκεivo το

πoλυτιμ6τερo μιαq xιbραq, τoυg v€-

oUζ' στο περιθιbριo. Eixαv vα κα_

VoUv με τnv κατdπτωσn τnq πdλnq

μαq Kαl τnv αvευ προnγουμ€voυ

oικovoμικn τng oυρρiκvωοn.

Στιc,3l11l2o11 oε oμιλiα τoU πoU

oργαvωoε n Πολιτιαιικn Εταιρεiα

αιnv Eαιiα Moυοιbv, πριv ακ6μα

φαvοιiv oε 6λo τouq τo ευρog oι

επιπτιboειg τωv oιKovoμικιbv εξε-

λiξεωv και πολιτικιilv επιλoγιilv,

εκεivοg αvdλυoε με ξεκαθαρo πo*

λιτικ6 λdγo, αλλα και επιαιnμovtκα

επιxειρnματα τnV oιKοVoμικn κρion

Kαι τιq τραγικig για τo λαd επιλογdg

τng πoλιτικng nγεoiαg τng xιilραg.

Αv€λυoε διεξoδικα και πρ6τειvε λυ-

σειq ΠoU αv εφαρμdζovιαη 6πω9

dλεγε, δεv θα εixαμε περι€λθει αιn
onμεριvn δειvn θ€on vα βλdπoυμε
τnv π6λn μαq dρnμn απ6 υπnρε-

oiεg, ερnμn απo θdοειg εργαoiαg,

€ρnμn απ6 δι-rvατ6τnτεg, 6vειρα και

oxdδια Yια τo μ€λλov.

Στnv πριbτn μεγαλn oιrγκ€ιτρωon

για τo Noooκoμεiο αιnv πλατεiα, τo

2o12' o για πειτε τετραετiεg εκλεγ_

μ€vog Δnμαρxog nταv εκεi, oπωg

πdlτα oε καθε κιvnτoπoinon ΠoU

αφoρoυoε τo δiκιο τng πdλng.'Ηταv

εκεi και ζnτnoε vα μιλnoει. Δεv του

παραxιbρnoαv τo βnμα. To πρωτ6-

κoλλo τng επιτροπng αγιi-lvα, λdει,

δεv τo επdτρεπε. Ωαι6oo επdμει-

vε Kαι xωρig vα αvdβει αια ψnλα_
αvαγκεg τdτoιεg δεv εixε Υια vα Πει

τo λ6γo τoU' n ιδιαiτερn φωvn τoυ

ακoυαιnκε dvα γυρω βαζovιαg τα

πραγματα αιn θdon τouq: Πoιoq

υπαγορευει τ€τoιεg αποφαοειg oαv

τo κλεioιμο του Nοooκομεioυ μαg,

πoιog κερδiζει απ6 τα μvnμ6vια και

πoιog xαvει' Kαι Πωq θα μπoρoυoε
n πdλn vα Πρoστατειπεi απd μια
τ€τoια απιbλεια.

Tελεuιαiα φoρα πoυ τov εiδαμε vα

εκφραζεται πoλιτικα nταv oταv €κα-

vε τoV κoπo vα αvnφoρioει τn Xρι-
αιοδoυλoυ Λαvαρd Kαι vα €ρθει vα

βρει τoυg παλιoυg του oυιτρ6φου9

αιο εκλoγικ6 μαg κdvιρo παραμοvn

τωv επαvαλnπτικιilv εκλoγιbv τοv

Ιoυvιο ιoυ 201'2' Πnρε κoυποιια
και καθιoε αρκετn ιbρα αrrαδευo_

\.τcιζ τn μvnμn μaζ Kαι ξεδιπλωvο-
νταg ιαιoρiεg - εixε μεγαλo ταλdvιo

και o' αιrι6- oυvδαυλiζovιαg τεg με
πρ6οωπα και ουμβαvια παρελθd-

r,τωv εκλoγικιilv αvαμετρnοεωv,

δnμoτικιilv και βoυλειπικιi-lv και με
αvαγωγig και αvαλυoειg αιο δυooi-

ωvο πoλιτικ6 παριi-lv του τ6πoυ μαg.
'Ηταv ωραiα vα τoV ακoυg. 'Ηταv

ωραio πoυ nταv μαζi μαg και nταv

γλυκoπικρo κατω απ6 τιg παρoυοεg

ouvθnκεg vα θυμ6μααιε τoυg δρ6_

μouq ΠoU περπατnoαμε μαζi τoυ οε

6λn τn μεταπoλiτευσn Kαι απ6 τo

1975 μ€xρι τo 2oo2'

Bαθια πολιτικ69 - n φωvn τoυ

ερx6ταv παvτα θαρρεiq απ6 τo

μdλλov. '0xι μ6vo dταv nταv oτα

πραγματα, αλλd και μετd τo 2Ο02,

6ταv πλ€ov απooυρθnκε απ6 τα

κoιvα, τo βnμα τoU σtouq δρdμoυg

τng Ναoυoαg θαρρεig κouβαλoυοε

τnv μελαγxoλικn πρoφnτεiα τng

διαλυong. Mιαg διαλυonq ΠoU τov

αφoρουοε, dxι μ6vo επειδn nταv

πολiτng αυτnq τng π6λng, αλλα

επειδn εixε oιrvδdσει Ιo ovομα

τoυ 6oο καvdvαq αλλοg με τιq Kα-

λdg τng μdρεq, τnv Koιvωvικn και

πoλιτιoτικn τnq αvαπτυξn. Bαθια
πoλιτικ69 και ταγμ€vοζ σtnv αρι-

οτερα n καλυτερα αιov αr'θρι,_lπo

Kαι στn δtευριrvon τωv ελευθεριο)ι'

Kαι τωv αvθρωπivωv δικαιωματωι'.

αιn διαφαvεια Kαl τnv εξαλειψn
τng διαφθoρdg απ6 6που κι αv

πρo€ρxovιαv, στnV πρ6oβαοn

6λωv oτα κoιvωvικα και πoλιτι-
οτικiι αγαθα, δεv μπoρouoε παρα

vα πικραivεται Kαι vα εξoργiζεται
απ' 6λα 6oα €βλεπε vα oδnγοuv με

μαθnματικn ακρiβεια oτn onμεριvn

εξovιωτικn Yια τov πολiτn Kαι τn

xιilρα καταoταon.

Η Θnτεiα oτο Δnμο

Η μακρ6xρovn θnτεiα του Δnμn-
τρn B)'αxoυ αιo Δnμo τng Nαoυοαg

tiταv απoτoκo τnq Προσωπικοτnτdg

τoυ. Γιατi αια μεγαλα κ6μματα το

αvααιnμα τωv Δnμαρxωv δεv εi-
vαι Kατ' αviiγκn μεγαλo. Στα με_

γαλα κ6μματα εivαι n οτnριξn τng

κoμματικng ταυτ6τnταg Kαι τωv

κοιvιi-tv oυμφερ6vιωv ΠoU οιrvδ€-

oιΙV τouq πoλiτεg με τnv εκλoγn
Kαι Ιnq τoπικng εξoυοiαg. Αvιi-
θετα n αvαδειξn εv6q Δnμαρxoυ
πou πρodρxεται απ6 μικρ6 κdμμα

-o Δnμnτρng Bλαxog πρoερx6ταv
απ6 τnv EΔΑ-, dxει vα καvει με
τnv απoδoxn απd τnv πλευρα τoυ

εκλoγικοu oιilματog τng oλoφdvε-

ρng αξiαg τoU Kα1 τng αvdγκng vα

αvαδειxθεi oτnv εξoυoiα τng π6-
λng, μια προoωπικ6τnτα καθαρn

και απαλλαγμivn απ6 τα βαρiδια
τoυ dιμεοoυ παρελθ6vιοg.

Στnv πριbτn εκλογικn του viκn τo

1975 ioωg vα dπαιξε ρ6λo n σuγKU-

ρiα. Eixε nδn δoκιμααιεi αιo Δnμo

πριv απ6 τn xoιrvια 6ταv oε nλικiα

μdλιq 27 xρovιilv εixε εκλεγεi με τo

ψnφoδiλτιo τou Φιλιbτα K6κκtvoυ

και εixε διατελ€οει Πρ6εδρo9 του

Δnμoτικoυ Συμβουλioυ απο το 1964

μdxρι και τo 1967, θnτεiα αιo Δnμo

που διdκοψε βαvαυοα τo xoιΙ\Πι-
κ6 πραξικ6πnμα. Mετd τn xoιrvια,
αιιg πριi-lτεg Δnμoτικdg εκλoγig τoυ
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1975 n αvαγκn ουoπεiρωong των

δnμoκρατικιi-lv διrvαμεωv απivαr,τl

στo xoιΙytoφαoιαιικ6 κατεαιnμ€vo
τng π6λng, το oποiο εδραoε αvεv6-
xλnτα τnv περiοδo τng εφταετiαg, n

αvdγκn για dvα vdo και αδιαφιλo_

viκnτα καθαρ6 πρ6οωπο τou δivει
πρoβαδιoμα.

Απ6 εκεi και περα n προoωπικ6τn-
τα τoU, τo 6ραμd τoU Yια τnv π6λn,

o καθαρ69 τoυ λ6γο9, n εμπειρiα
τoυ, o εφnβικdg τoυ εvθoυoιαoμdg
Kαι oι αγωvιαιικdg τoU ΠαραKατα_

Θnκεg nταv αυτd πoυ επ€τρεψαv

vα σUσtoιxnθουv μαζi τou πριi.lτoι

απ' 6λoυ9 oι v€oι, αλλα και 6λoι
oι ταλαιπωρnμdvoι και φoβιαμ€voι
απ6 τo οκoτdδι τng επταετiαg πολi-
τεg. Πoλυ γρnγoρα φdvnκε dτι nταv

ικαv6g vα εμmrευoει, vα ξεonκιil_
σει' vα σUYKρoUστεi. Για 6λα. Για
τα μικρα και μεγdλα τou τ6πoυ πou
αγαπnoε, τoυ τοπoυ που διαλεξε

vα ζnoει Kαι vα πρoοφ€ρει. Πoλυ

γρnγoρα και xdριg o' αυτ6η τιζ Kαι-

voτ6μεq ιδ€εg τoυ, τnv επιμovn καl

Ιnv αΠoφασιαιικ6τnτα πoυ τov διd_

Kριvε' n π6λn αvοixτnκε επιτtλoυg

πiρα απ6 τα o0voρα τng.

1975 -7978
Eδιil αρxiζει n ΠρωτoΠoριακn θn-

τεiα oτo Δnμαρxιακ6 αξiωμα, εδιil

καλεiται και o πoλiτng τng Nαoυ-

σαq vα ζωνταvdψει τnv π6λn του,

vα γivεt και o iδιog φoρdαg τng

αvαYε\.VnτιKng πvong πoυ iφερvε
το dραμα τoυ Δnμαρxoυ.'Evα απ6

τα πραγματα ΠoU δεv μπoρoυoε
vα καταλαβει o Δnμnτρng Bλiιxog
nταv n απραξiα και n οxυρωon
του πoλiτn αιοv oτεvα ιδιωτικo τoυ

xιilρo. Γι αιπov oπolog εργαζdταv

αιo Δnμdοιο οφειλε vα αποδεικvυ_

εt εμπρirκτωlg οτι ll ερ1'αοiα του δεv
περιορiζεταt απο το ο-lραριo του. Η

ouμμετoxn αια κο1ι,α 1'ι αιπoι. εi_

vαl καΘnκov ολων ιωι πoi.ιιωι' και

ιδιαιτdρωg τωv δnμooiωv υπαiλn-

ηIeoγrιe l4

λωv. Aυτoi πριilτoι €πρεπε vα διb-

σoιΙV Yια τov τoπo τoυg διπλ6 xρ6-

vο απ6 αυτdv πoυ €διvαv 6λoι ol

αλλoι και τoυg πiεζε παwιoιοτρ6-

πωg, εξ oU Kαι n καθnμεριvn πρo-
oωπικn επιθειbρnon τωv UΠnρε-

oιιilv και oι αδικεg καποτε_καπoτε

φραoτικ€g επιθ€oειg oε κατnγoρiεg

δnμooiωv υπαλλnλωv.'Εμβλnμα
τoυ Δnμnτρn Bλαxoυ n oυμμετoxn

και n εγρnγoρon' '0ποu δεv μπo-
ρεi n πoλιτεiα' μπoρoιrv oι πoλi_

ιεg, 6που δεv φτdvoιrv τα xρnματα,

φταvει n ΠρoσωΠ1Kn εργαoiα και

o εvθoυoιαομ6g. Nα παρoυμε αια
xερια μαg αυτ6 πoυ εivαι δικ6 μαg
Kαι vα τo φτιαξoυμε, θα μπoρoυ-
oε vα nταv o υπ6τιτλo9 αυτng τng

πριbτng τετραετiαg. Nα καταλαβει
o πoλiτng 6τι αv δεv ξυπvnoει o

iδιog nλιog δεv αvατελλει.

Tα πυρα τoU Πρoq 6λεq τιg κα-
τευθυvoειg: Yπoυργεiα, ιδιοκτn-
τεg' κλnρoδoτnματα, πoλiτεg. Δεv
αφnoε πετρα που va μnv τn on_

κωoε. :εκivnσε με το ι.ερo' Mε1,cι-

r εq περιοxεg τnq ποr.ng. Καij.rθεα.
Ν,Ιαιτρi. Αl-l\ιαq. Ξεonκωoε τoυg

KατoιKoυq vα σιΙvεισφερoιΙv με
πρooωπικn εργαoiα. Δρ6μoι και
πλατεiεg που onμερα εξυπnρετoυv
τnv π6λn και πρooφdρoιrv αvαοεg

εivαι απoτiλεσμα τnq επιμovng τoυ

Kαι τnq ικαvοτnτdg τoU vα πεiθει.
Η Zαφειρακn, n πλατεiα Eιρnvng,
n πλατεiα Πoλυτεxvεiου μπρooτα
απ6 τo vαο τng Mεταμoρφωong
Kα1 τo 4o Δnμοτικ6, μια απ6 τιg

ωραι6τερε9 γωvιεg τng π6λng μαg,
riταv oτιg αμεoεg προτεραι6τnτεg

τng πριiτng Δnμαρxiαg του. Πρoτε-

ραι6τnτεg πoυ υλoπoinσε εΠιστρα-

τευoιταg καθε μ€oo, κdθε φiλo,
dλo τo φιλ6τιμo μεγαλng μερiδαg
oυμπoλιτιi-lv μαg, αλλα και dλo το
θαρροg Kαι τov εvθoυoιαoμd τng

nλικiαg του, dλn τoU τnv πioτn oτο

τι Kαι Πωq πρdπεl vα γivεl.
Αυτn n πριiτn θnτεiα τoυ Δnμn_
τρn Bλαxoυ nταv καθoριoτtκn και

για ivαv αΜo λdγο. Δnμιoυργnoε

μtοα απo αυτnv τnv πρooωπικn
τoυ ταιπ6τtrτa Kαι oφραγiδα ωg

Δnμαρxog. Συγxρovωq διευριrvε
καθoριαιtκα τα oρια αvαYvωρισι-

μoτnταg τng πoλng πρoταooοvιαg

kE&:*

Mε τoy Πρ6εδρο τng Δnμoκρατiοg Κοlι,oται'τil'o Toατoο το oλοκαυτωμα τoυ 1977



με ερYα 1nv ΠολιτιστιKn εYρnYoρ_

σn, τnv ΠVεUματιKn αvαπτυξn και

τnV KoιVωvικn φρoιτiδα υπ€ρ τωv

rτoλλιbv. Mdoα απ6 τιg δραοειg για
τov πoλlτιoμ6 εvδιrvαμωσε τnV

κoιvωvικn oιrvoxn καθιοτιilιταg
κoιvωvoυg Kαι UΠoστnρικτdg τoυ

οραματog του dvα ευρυ φαoμα πο-

λιτιilv και οuλλoγικοτnτωv.

Tο Δnμoτικd Θdατρo και τo 1ο Λα_

Tκ6 Παvεπιαιnμιo τng επικρατειαg

nταv γοnτειπικ€g περιπ€τειεg με
καλ6 τdλog Yια τnv πριbτn Θnτεiα

του Δnμnτρn Bλαxoυ αιo Δnμo.

To πριilτo εivαι ακ6μα εδιi-l και τo

xαιρ6μααιε. Tο δειrιερo, τo Λα[κd,

ελευθερo θα €λεγα, Παvεπιαιnμιο,
αιπn n πρωτoπ6ρα για τα ελλnvικα

xρovικd oυλλnψn του Δnμαρxου

κρατnoε περiπου B xρovια. Σn_

μερα ΠoU τo ΛαΤκo Παvεπιαιnμιo
πρooαρμ6ζεται Kαι εvιαoοεται oε

ευρωπαTκα πρoγρiιμματα καt oε θε-

σμoυζ τng λεγ6μεvnq Kαι εv πoλ-

λoiq κατευθιrvoμεvng κΔια Bioυ
Mαθnongυ εμεig oι μεγαλuιερoι θυ-

μ6μααιε τo ε1xεiρnμα τoυ ΛαΤκου

Παvεπιαιnμiου με voαιαλγiα.'Ηταν

Mε τoy τoτε Δnμαρxo Nαoυoαq Φιλrbτα Κ6κκινo oε πρoεκλoyικn oμιλiα τo 1961

ivα εγxεiρnμα αφυrιvιonq σιΙvει-

δnoεωι αvαπτυξng rnrευματικιi-lv

αvnouxιιilv και εvδιαφερ6vιωv αιo

πρooκλnτnριo τoυ οπoioυ διboαvε

το παρdv αφιλοκερδιbg οπoυδαioι

αvθρωπoι τωv γραμματωv, οι οπoi_

oι εκτιμιi'lιταζ τnv ΠρoσΠαθεια τng

πoλnq oirvεβαλαv αιnv αvαδειξn
Ιnq σε κειτρo πoλιτιoμoυ Kαι Koι-

vωvικng εγρnγoρong.

7979-Ι9B2

Η δευτερn θnτεiα τoυ Δnμnτρn

Bλαxoυ oτo Δnμο τng Nαουoαg

onμαδευεται απ6 μια xειροvoμiα
δικαiωong για δεκdδεq παιδια πoυ

ζnοαvε τnv nλικiα τωv παιδtκιbv

τoυg xροvωv Kαι τng εφnβεiαq

κdτω απ6 δυοκολεq or'rvθnκεg.

Ηταv τα παιδια τωv γovιιbv τng

Eθvικng Αvιiοταοng και τωv Αρι_

oτεριbv ΠoU Yια xρdvια μετα τov

εμφυλιo μεγαλωvαv μdοα οτn oι-
ωπn και τov ψiθυρο, τo φ6βo και

τn oιrγxυοn καθιilg ol γovεig τοug

πλnριilvαvε το τiμnμα τωv ιδειbv

τουg εvdιvιια στo φασισμ6 και τnv

κατοxn, με τρoμoKρατiα, εξορiεg

και καθε εiδουg εκτοπioειg.

Παιδια πoυ ζnoαvε οε €vα oxολεio

ΠoU τα πλnγωvε Kαι Πoυ με καθε

τρ6πo Kαι σε καθε ευκαιρiα τ6vι-

ζε τo κατd τnv καθεoτnκυiα ταξn

αμαρτnμα τωv γovιιi-lv τouq, τoυq

oπoiουq και κατοvoμαζε με επion_

μo Kαι αvαvιiρρnτo τρ6πo κoμμου-

vιστoσυμμoρiτεq. To ξnλωμα απd

τo xιilρo τoυ Λαoγραφικoυ τ6τε

Mουoεioυ, onμερα KEΠ, τng πρo_

τoμng του Tαγματdρxn πoυ €γραφε

<oφαγιαoθεiq υπο τωv KoμμoιΙvι-

σioσUμμoριτωvυ δικαiωvε πριilτα

-πριilτα αυτα τα παιδια και €βαζε

ταφοπλακα oε οοoυg επdμεvαv

ακ6μα vα σιΛΠnρoυv εμφυλιοπo-

λεμικ6 κλiμα oτnv π6λn. H Πρoτo_

μn εixε KατασKεUασθε{ με δαπdvεq

του oτρατoυ και 6πω9 λεει ο Δn_

μnτρng Bλαxog oτnv Αvαφoρd του,

nταv τo xυδαio καταλoιπο μιαq Πι_

κρng επoxnζ Kαι σαv τ€τoιo δεv

εixε καμiα θ€on oτnv π6λn.

'Eτoι τo πnρε παvω του o Δnμαρ-

xoq, ΠoU εκτ69 απ6 Αριαιερdq
nταv και αvθρωπog υψnλng αι-

oθnτικng, κι εδωoε εvτoλn, παρα

τιg επιφυλαξειg και τoυg φdβoυg
τωv σιΙvερYατιδv τoU, vα ξnλωθεi
τo απομεlvαρι Kαι n παραπoinon

τnq ιoτoρiαg απ6 το Παρκο, με
oιrv€πεια vα κιvnοεt εvαvιiοv τoυ

πρooφιrγ€g απ6 τα ακροδεξια ξε-

φτiδια τng π6λng, αμελnτdα, αφoυ

n πλειoψnφiα τωv πολιτιi-lv δnλιil-

θnκε απρoκαλυπτα και dμπρακτα

οτo πλεuρ6 τoυ.

Σ' αιπnv τnv τετραετiα ουγκρoτεi-

ται Υια πριbτn φoρα n πoλεοδoμικn

υπnρεoiα του Δnμoυ και για πριil-

τn φoρα, με ΠρoσωΠιKn παρ€μβαon

τoυ Δnμαρxoυ, υλoπoιεiται n αιiαια-
σn oιvoΠoιnτικoυ αιrvεταιριoμου. 0
Δnμαρxoq με τnv επιμovn ΠoU τov

δtiφιvε κατ6ρθωoε vα εξαoφαλioει

απ6 το υπoυργεiο Γεωργiαg εUρω-

παTκd κovδυλια για τn δnμιoυργiα

τoU ερYoσtαoioυ <Γ.Α.Ο.Σ Nαουοαυ
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διαoφαλiζovιαq εv τω dμα τn διd_
θεοn τng οοδειdg δεκαδωv αμπε-
λoυργιilv τng περιοxng. Σιηxρdvωg
αυτn τoυ n ευφυng κivnοn αvoiγει
τo δρ6μo oε vdoυg αvαπτυξιακοug
oρiζovιεg και εvαλλακτικ€g oικovo_

μικig δρααιnριdτnτεg.

Δαrμovιοg καl αεlκivnτoq' με τo
βλ€μμα oτραμμdvo oτn δlεuκdλιrv_
σn τωv πoλιτωv, oτnv αvαπτυξn και
oτnv πoλιτιοτικn αφυπvισn εKμε_
ταλλευεται τo καθε τι. Tα κλnροδo-
τnματα Nαoυοαiωv βρioκοιlv μετα
απ6 xρdvια το δρdμo oυvdvτnong
τouq με και υπdρ τng π6λng. Στα
onμαvιικdτερα dργα επiong αυτng
τng τετραετiαg εivαι το μεγαλo dργο
τng γdφυραg Στoυμπdvωv πoυ δi_
vει στnv πoλn κυκλοφoριακn αvα-
oα, αλλα και n πριbτn διiιvoιξn και
δtαρρυθμιon τng πραoιdg τng Αρd-
Πιτσαq, n Δnμoτικn Bιβλιoθnκn, n
Εoτiα Mouoιilv.

Ιδιαrτdρωg n BιβλoθnKn και n Εαιiα
Moυoιilv δivoυv τov τdvo για τo πιilq
o iδιog αιτιλαμβdvεται τn γιατρεια
αιo πλnγωμ€vo oιilμα τoυ τ6πoυ
Kαι Πωq πετυxαivεται n κοtvωvικn
owoxn και n αWψωσn τoU δnμdτn
oε πoλiτn. To καμdvo απd τοv εμφU-
λιo κτiριo τng Bιβλιoθnκng αιdγαζε
πρoπoλεμικα τo Tμnμα Αοφαλειαg
Nαουoαg, αιo oπoio κατiι τnv πε_

ρiοδo τoυ εμφuλioυ βαoαviαιnκαv
αvnλειi'lg δεκαδεg αριαιερoi τng π6-
λng, μεταξυ τωv oπofωv και o πατi_

ραq τoU Δnμαρxou.

Tο κτiριo, πoυ nταv δωρεα oτnv
πdλn τng oικoγdvειαg Toυρπαλn
και πρooρiζovtαv Ylα βlβλιoθnκn,
κατdλnξε vα γivει τ6πo9 βαοαvι_
οτnρiωv και μετα τov π6λεμo vα
oτiκει μισoερειΠωμivo για παvω
απo τρειg δεκαετiεg οτo κ€vιρο τng

πoλng. 'Hταv καιρdg vα γivει αυιd
για τo oποio εixε xαριoτεi: <Δnμο-

τικn βιβλιοΘnκn, το φιiρμακο τnq

ψυxng>. 'Eτoι μαg παραδdθnκε το

1981 τo αvακαιvιομdvo κτiριo τng

rtrιllιrη l6

βιβλιοθnκng, αφου εμπλoυτioτnκε
αρxικα με 6.000 τdμoυg βιβλiωv.
Tnv Εoτiα Moυoιilv επiong τn xρω_

oταμε οε εvα αλλo κλnρoδ6τnμα
ποu βρnκε οτα αρxεiα τng Δnμαρ_
xiαg o Δnμαρxog. To κλnρoδoιriμα
MπoυρδαvοU' ΠoU πρooρiζοι,ται.

Yια τn δnμιouργiα Σxολnq Tuφ7 οil-.

Kαθιbg dvα τdτοιo dρ\,ο liται, πο-
λυδαπαvo dωq αι.dφlκτo ο Δn_

μαρΧoζ πρooπαθtroε τnv αλλαγn
xρnong του κ7.nροδoτnματog και
τo πiτυxε. 'Εtoι 

με τα xρnματα τou
κλnρoδoτnματog, αλλiι Kαl με επΙ-
oτρατευon Και ΠρoσωΠικn εργαoiα
oυμπoλιτωv μαg xτ[oτnκε o vαdg
τng μoυoικng παιδεiαg τng πdλng
και επi nμεριilv του Δnμnτρn Bλα_
xoυ αvαδεixτnKε oε dvα ooβαρd,
oεβαoτ6 Kαι αVαYVωρioιμο κdιτρo
τo oπoiο oιrγκειτρωoε πλnθιilρα

μαθnτιilv και απd τoυg γυρω No_

μουg για παρα πoλλd xρdvια'

1982- 7986: κερδiζovιαg
τοv dπαιvo του Δnμοu

Kαι τωv Σoφιοτιi-lv

0 iδιoq o Δnμnτρng Bλiιxog αvαφd-

ρει αιπnv τn θnιεiα ωζ τnV καλuιε-

ρn' τnv πιo δtrμιουργικrr. Kαι πρdγ-

ματ1 τcι γρnγoρα αl,ταvακλααιικd,
n iΙΠoφtισιστικdτnτα Kαι n ισXUρo-

μ,ι,lμοoυl,τl τoυ nταv ivα εκρnκτικd

μεi1μα Πoυ μαq προαιατεψε πo2rλdg

φορεq απo αρvnτικα πρoοnμα. Σ'
αιπnv τnv τετραετiα του oφεiλουμε
πoλλα. Toυ oφεiλoυμε τn διαoωοn
απ6 πιilλnon τoυ πραvoυg τoυ Παρ-
κoυ, πiοω απd το Hριilo, πoυ nταv
ιδιοκτnoiαg τωv κλnρov6μωv τοu
εργoαιαoiou Λ61γoυ Toυρπαλn,
καθιilg Kαι τnV απαλλoτρiωon τoυ
iδιου τoυ εργoοταoioυ απ6 τo Δnμo
και τo οx€διo αvακαivιong του για
αλλn xρnon.

Toυ xρωαιαμε τo υπdρoxo Αvοι-
xτd μαg Θdατρο oε αρxιτεκτovικn

μελdτn του Αλdξαvδρου 0ικοvο-
μoU' τn διαoωon τng 0ρθoπεδικng
Kλιvrκrrg τoυ Nooοκoμεioυ μαq, n
oποiα αv και λειτoυργoυoε απ6 ει-
κοoαετiαg εixε πρoγραμματlαιεi vα
καταργnθεi Ktιl Vα αvαπτυxθεi αιο
Noooκομεio B€ρoιαg (απεiλnoε με
παραiτnοn τοv τoτε υπoυργo Yγεiαg
Γει.vnματα, ο oπoiog και αvακαλε-
σε τnV απoφαon τoυ)... Toυ xρω-
αιαμε τo αvoι1μα τng πdλng αιov

d
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o Δnμiτρng Βλαlοg με τnν μnτiρα τoυ κaι τιE δυo αδερφt9 τοι'

dξω κ6oμo Kαι τnv αvαδειξn τnζ σε

αξι6λoγo τoυριαιικ6 προoριομ6 τα

μετdπειτα xρ6vια. Γιατi πραγματι n

τoυριαιικn αvαπτυξn τng π6λng τιg

τελειπαiεg δεκαετiεg εivαι απ6τo-

Ko τoU oρdματοg ΙoU ΠoU απ'τnv
αρxn περιελαμβαvε μια εvαλλακτι-

κn λυon Yια τnv oικovoμικn ζωn
και αvαπτυξn τng π6λng.

Σε αvιiθεοn με τouq περιoooτερoυg

Δnμαρxoυg θεωρoυoε Πωζ n oιKo_

voμικn αvαπτuξn τnq πoλng δεv
ixει oxdon μ6vο με τn διαxεiριon
Kαι τιq υποδoμ€g Πoι, n π6λn πρd-

πει €τα κι αλλιιi_lg vα εξαoφαλiζει.

Θεωρoυoε Πωq n Δnμοτικn Αρxn
πρiπει vα αvoiγει δρ6μoυ9 Kαι vα

υλoπoιεi lδiεg που θα δnμιoυργουv

θdoειg εργαoiαg και θα εκμεταλλευ-

o\.tαι τα ουγκριτικα πλεovεκτnμα-

τα τnq περιoxng πρoq 6φελoq τng

πλειoψnφiαg τωv πολιτιilv.

'0ταv αvdλαβε για πριbτn φορα, n

π6λn βρioκo\'tαv αιnv αιxμn τng

oικοvoμικrιg τng αvαπτυξng. Το

μεγαλιπερo μdρog αιπng τng αvα-

πτυξng αιnριζ6ταv αια εργoαιαoια

κλωαιoιiφαιτoυργiαg, τα oπoiα

απαοxoλoυoαv περi τoυq 3.500

xιλιαδεg εργαζ6μεvoυg. oικovo-

μολ6γo9 o iδιοg καταλiιβαιvε τουg

v6μoυg τng αγορdg και τnv μελ-
λοvιικn υφεοn αιnv κλωαιοιiφα-
ιτoυργiα' oι εvαλλακτικdg λυoειg

Yια τnv απαοx6λnon αιo μdλλov
nταv γι αιπov ζnτoυμεvα. Πiαιευε
ακoμα σtnv Ko1vωvικrr επιxειρnμα_

τικn δρααιnρι6τnτα και nταv καιρdg

ο' αυτnv τnv τετραετiα vα ΠραYμα_

τoπoιnoει και αιrι6 τoυ τo 6ραμα:

vα οxεδιαoει με τouq ouvεργατεg

τoU Kαι vα κατευθυvει τnv εΠιXει-

ρnματικn δρααιnριoιnτα ΙoU Δnμoυ

αιov τoμdα του Toυριoμoυ.

'Ετoι τo 19B5, παρα τιg διαφωviεg

Kαι τα κωλυματα, εγκαιvιαζεται τo

Δnμoτικ6 Ξεvoδoxεio <Bερμιov>

oτov Αγιο Nικ6λα. 0υoιαoτικα
αυτn n πρωτoβoυλiα τoυ Δnμnτρn

Bλαxoυ αvoiγει τo δρdμo αρY6-

τερα σtnv ιδιωτικn πρωτoβoυλiα

Yια τn δnμιoυργiα ξεvoδoxειακιilv
μovαδωv στnv Περιoxn και τnv
εμπλοκn πoλλιbv ουμπoλιτιilv μαg
οε αvαλoγεg επιxειρnοειg.

Σ' αιπnv τnv τετραετiα o Δnμog

αvαλαμβαvει επiοng απoφαoιαιικα
Kαι τnv εκμεταλλευοn τoυ Xιovo_

δρομικoυ K€vιρoυ rιTρiα _ Πdιτε
Πnγαδια>, πoυ nδn εixαv εvtoxυ-

θεi με τnv τοποθdτnon τoυ μεγiiλου
αvαβατnρα απο τnv πρonγoυμεvn

τετραετiα ΙoU σto τιμ6vl τoυ Δnμoυ.

Aξiζει vα onμειωθεi πωg το Xιovo-
δρoμικο μαg κdvιρo nταv κuριoλε_

κτικα αια x€ρια μιαg κλειαιng oμα-

δαg πολιτιilv κατω απd τnv καλυψn

τoυ E.0.Σ., o oποiog και αvτ€δραoε

αιnv αρxn με αισxιΙ\.tnλ6 τρ6πo

αιnv απ6φασn Yια εκμεταλλευon

τoυ βoυvοu απ6 τov Δnμo.

Αλλα o Δnμαρxog δεv καταλαβαιvε

απo τdτoια. Δε δiαιαoε oιrιε αιιγμn
vα σuγlφouαιεi και vα αvακαταλα-

βει αιnv κυριoλεξiα τo xιilρo πριilτα

και κατoπιv vα πεioει τοv E0Σ για τα

αιποvdnτα. '0τr δnλαδn n περιοxn

αvnκει οτo Δnμο και 6τι εivαι προg

τo ouμφερov 6λωv τo αvoι1μα τoυ

Χιovoδρoμικου K€r,τρου Kαι n τoU_

ρlαιικn τoυ εκμεταλλευon απ6 τnv

π6λn. H δnμιoυργiα τoυ Noμικoυ

Πρooιilπoυ Δnμooiου Δικαioυ αιo

Δnμo με τnv εΠωvuμiα ιXιοvoδρο-

μικo K€r,τρo Tρiα_Π€vιε Πnγαδιαυ,

oε oιrvδυαoμo και με τo ξεvoδoxεiο
<Bερμlοvll, αvoιξε τo δρoμo αιnv
τoυριαιικn αvαπτuξn τng περιoxng

και τn δnμιουργiα v€ωv θ€oεωv ερ-

γαoiαg οε v€oυg τoμεig.

Εivαι n τετραετiα ΠoU n πρoσωΠι-

κ6τnτα Kαι τo dργo τoυ Δnμnτρn

Bλαxoυ ξεπερvoιrv τα 6ρια τng

πoλng. Τo 1985 διαδ€xεται τov

Αvιιilvn Λειτακn, Δnμαρxο Yμnτ-

του, oτn θdοn του Eθvικoυ Αvιι_
προoιilπoυ οτn μ6vιμn Διαoκεψn
τωv Tοπικιilv και Περιφερειακιilv
Aρxιitv αιo Συμβουλιo τng Eυρω-

παiκng'Evωong, μετα απo εκλoγiq

oτnv K.Ε.Δ.K.E. 0 Δnμαρxog dxει

κερδiοει τα δυοκολα και αvεκτiμn_

τα: το οεβαομ6 και τnv αvαγvιi-lρι-

on oε dλn τnv επικρατεια.

1987- 1 990

Mετα απ6 τρειq τετραετiεg, τo iργo

ιlcιlγIτq l 7



ΠoU εXει Yivει σtnv πoλn εivαι nδn

μεγαλo. Η εμπειρiα πoυ εxει απo-
κτnθεi αυτα τα xρ6vια, n προβoλn

τnq πoλng dξω απ6 τα οιrvορα τng

τov €xοιrv καθιεριiloει ωg τov Αρι_
αιερ6 Δnμαρxo, ivαv αΠ6 τouq π1o

αvα1.vωρiοιμουg δnμαρxouq τnq

επικρατειαg. Αυτnv τnv τετραετiα

εivαι φυοικo vα υπαρxει μια καμψn

τng oρμnq τoυ. Kι εivαι καt μια περi_

εργn εποxn 6πω9 λ€ει o iδιog αιnv
Avαφορiι του. Η xιbρα rιviγεται απd

oκαvδαλα επi oκαvδαλωv. 0ι αvα_

κατατdξειg oε παγκ6oμιo επiπεδο

με τnv πτιbοn τωv καθεoτιi'lτωV τoU

λεγομεvoυ υπαρκτου oooιαλιoμoυ
Kαι τnv εiooδo αιnv επoxn τoU Πα-

YKoσμιoΠoιnμ€voυ καπιταλιoμου

φtρvouv τnv προοxιbρnσn τωv εU_

ρωπαΤκιilv κυβερvnoεωγ αλλα και
τωv oooιαλoδnμoκρατικιbv κομμd_

τωv σto vεoφιλελευθερο αιρατ6πε-

δo. Eivαι τo πρoαvακρoυομα dοωv

ζoυμε onμερα.

Παρ' 6λ' αυτα και o' αυτnv τnv
περioδο θετεl το απoτυπωμα τoυ.

Αvυποxιiρnτoq σ' αυτo πoυ πi-
oτευε καλ6 Ylιι τnv π6λn θα xρn-
oιμoποιnoει καθε voμιμo μdοo
προκειμdvou vα KατoΧUριboεt και
vα αυξnοεl τn oυλλoγικn περιoυ-
oiα, αλλα Kαι vα τng προoδωοει
xρnoτικn αξiα υπdρ τωv πoλλιbv
και ιδιαιτερωg υπερ τωv υπερnλι_
KωV Kαι τωv vdωv. Δεiγμα τnq επ1_

μovng τοU στα πιοτευω τoυ εivαι
ο τροποg πoυ απαλλoτριιbθnκε το

αρxοvτικd Mαvωλoυοn και τo πιi-lg

ξαvαxτioτnκε oε πιoτn αιτιγραφn
τoυ παλιοι1 κτιρioυ και κατoxυριil-
θnκε αιnv πoλn για vα οτεγαοει
ιo Κ\ΠΗ Kα1 τoV Συμβoυλευτικo
Kειτρο Nεολαfαq.

Εiι.αι t-l περioδog oτnv oπoiα δια-

φαivoιται τα πριi-lια onμαδια κρi-
σnζ τnq κz ι,'lαιoυφαιτoυρ1.iαc. Η

εvαM.οκτlκli οlι.o\ oμlli1l σΙρΟψ]'l

ιnq πο) ιlq εlι αl αι'ο1-κιl iιl \ Ic] \ ι:

εξιooρρoπnoει καπωg τo olκo\'o_

ιiΙΛoΥΣΤ,\ l8

Στnι' τε)'ετli ορκομοloiαg οlE πτιllιο[tog τng Noμlκιig τo Ι 971

μlκd πλnγμα μιαq Πρo τωv πυλιilv
απoβloμnxαVισnζ. Kαι γι αυτd το

oκοπ6 θα xρnotμοπoιnoει dλεg τιg

δυvατ6τnτεg ΠoU τoU παρεixαv οι
αρμοδιdτnτ€g τoυ Yια vα ειοαγει
οτnv π6λn καιvoτομεg δραoειg και

πρoγραμματα εvαλλακτικoυ και
ιδιαιτiρωg oιvικoυ τoυριομou.

Συvεργiιζεταl με τoV Γιαιηrn Mπoυ_

ταρn για τnv αvαδειξn τng oιvικng
παραδoong τng περιoxnζ' εΠιτιΙY-

xdvεται n €r,ταξn τng Nαoυoαg αιιg
εκδnλιboειg του <Διεθvoυg dτoυg

0ivoυ και ΑμπdλoυΣΣ Kαι με απdφα-

σn τoU διεθvoυq oργαvloμoυ αvα-

κnρυooεται <Διεθvng Πολn 0ivου
και Αμπdλουυ.

Eτot καπωg μπnκε τo vερd σto αυ_

λdκι καl iιvοιξαv ol πoρτεq Kαι o1

oρiζovτεg Πρoq ιnν κατευθιrvon τnq

διεκδiκnong αργ6τερα διαφ6ρωv
προγραμματωV τnq Ε.Ε απο μικρoυg
εΠ1Χειρnματiεg του κλdδoυ.
Γυ1,xροvωq και κατο'l απο το iδιο

oλεΠtlΝo. ουτo ιtιc εια7zοΝ1lΚ]]ι
δροοιt'o οi}'1 ιilc ι\c: rtl( εκuε'C7_

7εl,otl( lιll\' o'1 ι\ι).1'\ι.J\ ψ''Ο }.ι]r\

πλεovεκτnματωv τng περιoxng,

δiδεται βαρυτnτα oτn δnμιoυρ_

γiα τnv επ€κταon και αξιoπoinon
αθλnτικιilv εγκαταoταοεωv, dτol

ιbοτε n περιοxn vα μπoρ€oει vα

γivει ooβαρd πρoπovnτικ6 κεvιρo
και πoλog dλξng μα πoλλdg Kαι σn-

μαιτικdg oμαδεg τnv περioδo τng

Πρoετoιμασiαg τουq. Σ' αυτnv τnv
κατευθιrvοn εivαt n επdκταon του

ξεvοδoxεioυ <Bdρμιovυ αιov Αγιo
Nικ6λαo, n εvoπoinorι του Αθλn_
τικoυ Kiιτρoυ Αγioυ Nικoλαoυ, n

θεμελiωon τoυ Koλυμβnτnρioυ και

n iδρυon τng Δnμoτικng Eπιxεiρn*
ong Toυριoτικng Αvαπτυξng Bερ-

μioυ (ΔETΑB) πoυ oτ6xo dxει τnv

εvδιrvαμωon τoU Πρoποvnτικoυ
K€ιτρoυ oτα Τρiα-Π€vιε Πnγdiδια

Kαlτnv δnμtoυργiα υπoδoμιilv (ξε_

vοδoxεiο. εαιιατορlο κλπ.) για τnv
αvαπτυξt-ι ιoU Χεlμερ1vου τουρι-
ομου αιnv περtοxn.

Τrlι- iδια περioδο δε και μετd απ6

επtποr'εC προoπαθειεg γlα τnv επd_

Ντι1σl1 τoU Σxεδioυ Πdλεωg, κατo-

\UριD\'o\'ιcι1 εκιαoειg oτιg παρυφdg

και μεoα αιnγ πολn πoυ θα xρnσι_



μoΠoιnθoιΙv αρYoτερα Yια KοιVω-

φελεiq σKoΠouq (oxoλεiα, παρκα,

δρομoι, παιδικοi οταθμoi). '0πωg

επiong κατοxυριilvεται σtnv Περι_

ουoiα τoυ Δnμoυ τo Δdοog Χρnαιi-
δn, 1200 αιρ€μματα αια κΙταλtκdυ,

πoυ εixε εξαιρεθεi απ6 τo δαoog

Kαvdλλn, 6ταv αυτo επi Δnμαρxiαg

Xωvou περιερx6ταv αιnv lδιοκτn_

οiα τoυ Δnμoυ. Στnv τετραετiα αιπn
πιαιιilvεται Kαι n εvερYoποinon τng

ΔEYΑN και n €ιταξn τnq σε Πρo-

γραμματα τoυ Ευρωπαiκoυ Tαμεiου

Περιφερειακng Αvαπτυξnq Yια τnv

Mt roυg 11'1'oυοlc ιου Φιiιιι και Δnμιiιριι

καταoκευn επlδoτoυμεvωv dργωv

υδρευοng και απox€τευσnq, με τo
πooo τng επιδ6τnonq vα αv€ρxεται

αιo 90ο/o. oι dτoιμεq nδn μελdτεg
εξαoφαλiζoιrv τnv επιδ6τnσn Kαι

αvοiγoυv τo δρ6μο για τnv εκτd-

λεon αργ6τερα ζωτικng onμαoiαg

εργωv Yια τo Δnμο.

T€λn Mαtου του 19B9, εvα xρ6vo

Πριv τnv oλoκλnρωon τng τεταρ_

τng θnτεiαg τoU' o Δnμαρxοg πα-

ραιτεiται Yια vα εivαι uπoψnφιog

βουλευτng με το Σιrvαoπιομο. Σε

oιrγκdvιρωon oτο Δnμoτικ6 θ€ατρo

Kαι σε εvα φoρτισμεvo σUYKιvn_

οιακα κλiμα, εκθ€τει τoυg λ6γoυq

τng παραiτnong του. 0 iδιoq θεωρεi

6τι δεv θα ξαvαεκλεγεi Δnμαρxog

τng πoλng, oιrvεπιi-lg δεv dxει παρd

vα αΠoxαιρετnοει τoυg πoλiτεg

ΠoU τov πiοτεψαv δivovταg λoγo

γι αυτn τoU Tnv απ6φαοn. Πoλυ

oιrιrιoμα βdβαια θα διαψευοει o

iδιog τοv εαυτ6 του. Σε ouιτομo
xροvικ6 διαoτnμα θα εκτεθεi ωg

uπoψnφιοg βoυλευτnq με τo Σuvα-

oπιομο οτιq βoυλευτικiq εκλογ€g

τoυ 1989 και θα πετυxει υψnλα

πooooτα, πoυ dμωg ελdω εκλογι-
κoυ vdμoυ δεv θα επιτρdψoιrv τnv

εκλoγn τoU, θα τlμnθεi με τn θfοn
του Γεvικoυ Γραμματdα Περιφdρει_

αg Δυτικng Mακεδoviαq επi olκoυ-

μεvικng κυβ€ρvnong Tζαvετακn,

θdon oτnv οπoiα θα παραμεivει για
λiγoυg μnvεg, θα βρεθεi ξαvα εvιil-

ΠιoV τoU εκλoγικoυ oιilματog τng

π6λnq oτιg Δnμοτικεg εκλoγ€g τoυ

1990 και θα xαoει. Aπoγοnτευμd_

vog θα αφooιωθεi oτnv oικoγdvεια

Kαι στo δικnγoρικ6 τoυ γραφεio,

Yια vα επαv€λθει παvn1υρικα oτo

δnμαρxιακo αξiωμα μετα απο oκτω

xρ6vια, τo 199B, επειδn n πoλn θα

τoU τo ζnτnοει.

\998-2002
Πραi,ματι μετα απo oκτιil xρ6vια
απoυoiαg απ6 το Δnμο n αvαγκn

vα επαvdλθεl Ylα πoλλoυg nταv

€vιοvn και oι οιrvθnκεg καλ€g για
αvετn επαvεκλoγn του, αφoυ oι
παραταξειg ΠoU τoV διαδdxθnκαv

oτn δεκαετiα του '90 οuγκριτικα

με τn δι-rvαμικn τng δικng τoυ πα-

ρουoiαg αιo Δnμo υπoλεiποvιαv
κατα πoλυ.

Επειτα oλα αυτα τα xροvια τng θn-

τεiαq τoυ oτo Δnμαρxιακο αξiωμα,

xρovtα γεματα απο ζωn, εvθoυoι-
αoμo, πρooφoρα, αγωviεg, μαxεq,
διεκδικnoειg, π6τε αιεvα κοvτα

τoυ Kαι π6τε απ6 μακρια, π6τε

εvωμdvoι και π6τε διxαομεvοι, oι

αριoτερoi τng πoλng δεv υπnρxε
περiπτωon vα μnv θεooιrv πριbτο

τo 6voμα τoU στo τραπ€ζι οε καθε

εκλoγικn αvαμ€τρnon και πολυ

πριv απo αuτnv.

Aκομα κl οταv τα διαβουλια τωv

κομματωv τouq dδιvαv αλλεg

εwιολdq, nταv n περiπτωon για
τnv oποiα αλλεg φoρdq κρυφα

κι αλλεg φαvερα θα τιg παρdβαι_

vαv. H επιρρon του εξαλλoυ 6ταv

επρoκειτo Yια τnv π6λn και τnv

καθnμεριv6τnτiι τng ουμπεριλαμ-

βαvε μεγαλo φαομα πoλιτιbv oλωv

τωv απoxριiloεωv. 'Eτoι με ιi-lριμεg

τιq ouvθnκεq Kαι σε dvα αρvnτικ6

Y1α τnv αvαπτυξn τng π6λng περι-

βαλλov n 5n τετραετiα oτο αξiωμα

τoυ Δnμαρxou εivαι γεγοvoq με τn

viκn τoυ τn δεuτερn Kυριακn τωv

εκλoγιilv οτιq 1B Oκτωβρioυ 1998.

Αλλα αυτnv τnv τελευταiα τετραε-

τiα oτo αξiωμα του Δnμαρxoυ τiπo-

τα δεv εivαι 6πω9 παλιd. Δnμαρxoι

κυκλoφoρoιn, με Mερoεvιdg, τα

Koιvoτικα πλαiolα oτnριξng €xoιrv

δnμιουργnoει μια v€α ταξn πλoυ-

ιtlογrlr l9



oiωv. Η επoxn Ιωv (εKσιΙYxρovι-

oτιi-lv, ixει ειoβiιλλει oτo Δnμ6oto

βio με dvαv vdo κυκλo oκαvδαλωv

Kαι n ΠεριoΧn μαg ταλαviζεταl απ6

δldφορα προβλnματα: αvεργiα, ελ_

λεiψειg oε βαoικdg υπoδομdg, xρ€n

καl παραiτnon απo αuτo το oποio

Yια Ιov iδιo nταv τo Πιo σnμαvtι_

κo: παιδεiα και πoλιτιoμ69. Πριilτo

μdλnμα τoυ λoιπ6v vα διαoιboει
6,τι εixε ξεκιvnoει και εixε αφεθεi

oτo €λεog τoυ καιρoυ τα τελευταiα

οκτιb xρdvια τng απoυοiαg τoυ.

Η αvαμ6ρφωσn τoU Δnμoτικου
Θεατρoυ, τng Bιβλιoθnκng και τng

Eoτiαg Mουoιilη n δnμιουργiα
τoυ Λαoγραφικoυ Moυoεioυ oε

παραδοoιακo κτiριo οτov Αn Δn_

μnτρn Kαι τoU Moυoεiου 0ivου και

Aμπdλoυ οτο ιooγειο τoυ κτιρioυ

Mπoυταρn, n KατασKεUn πoλιτι_

oτικιi-lv υπoδoμιilv oε xωρια τng

περιοxng, τα εικαoτικα εργαοτnρια

τoυ Δnμου, 6πω9 και n καθιiρωοn

μιαq oειραg πoλιτιοτικιilv εκδnλιi_r-

σεωV αVαvειi'lvoιrv τnv ox€on τng

π6λng με τov κ6oμο τωv ιδειilv και

τoU KoιVωVικou πρoβλnματιομου,

τng μoυoικnq Kαι τωv τoπικιi'lv πα-

ραδdoεωv και ξαvακαvoιrv γvωοτn
και επιoκdψιμn τnv περιoxn.

Σιrγxρ6vωg καταoκευαζovtαι σε

ουιτoμο xρovlκα διαoτnμα το vdo

κτiριo τoυ 4oυ Δnμoτικoυ Σxo_

λεioυ, το 5o Nnπιαγωγεio Kαι τo
Πdρκo κυκλoφoρtακng αγωγnq oτο

Σπnλαιo, προκρivεται oικ6πεδο και

εγκρivεται ειδικ69 πoλεοδομικ69

oxεδιαoμ69 Yια τnv αvdγερon τoυ

2oυ Γυμvαoioυ oτo Bρυοακι.
'0πωg nταv φυoικ6 τo εvδιαφερov

τoυ Δnμnτρn Bλαxoυ και τng κi-
vnοng τoυ δεv περιoρiοτnκε σΙnV

Παιδεiα Kαι τov Πoλιτιoμd, επεκτα-

θnκε και oτιg υπoδoμ€g και oτnv

αvαπτυξn τoU τoυρ1σμoυ με μια
οειρα παρεμβαoειg n δtoρΘωτικdq

κlvnoειg. Η γdφυρα αια Ιoβoρια,

n καλυτερn διαxεiριon Kαl oι Πα_

υIloγrτr 20
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ρεμβαοειg αvαπτυξng oτo Xιοvο-
δρoμικ6 κdwιρo, n εκμεταλλευon

και αvαπλαon δnμοτικng γng μdοα
oτnv πdλn, n αγoρα Kcιι απoKα_

ταoταon διατnρnτ€ωv κτιρiωv, oι

μελdτεg Kαι n αξιοπoinon κλn-

ρoδoτnματωv σαv αυτ6 τng Bdτ-

λαvg θdλοιrv xρ6vο, γερα vεuρα κι

αvιoxεg. Kαι εivαι oυγκlvnτικog o

τρ6πο9 ΠoU υΠoστnρiζει αιπn τoυ

τnv πdμπτn τετραετiα o Δnμαρxog.

'Ιoωg επειδn δεv περιεixε τoυg θρι-

iιμβουg dλλωv επoxιilι τov εvθoυ_

οιαoμο αλλoτlvιi-lv καιριbv.'0μωq
οε μiα xιilρα που δdκα xρ6vια μετd
απ6 τα oκαvδαλα τoυ 'B9 μπαivει
oε €vαv vdo κυκειbvα οκαvδαλωv

και διαoπαθιοnq δnμ6οιoυ xρn-

ματoζ' εivαι υψιαιn oιrvειoφορα
vα εioαι €vιιμog nγdτng oτnv π6λn

σοU Kαι vα προoπαΘεig vα περι_

oιiloειg 6,τι μπoρεig για vα εξα_

oφαλioειg τn βιωοιμ6τnτd τng oτo

αμεoο μdλλov. ιιXρειαζεται αγιilvαg

και αγωviα μεγαλn vα καvειg το

oωοτ6. Εivαι 6μω9 απλoυoτατo vα
καvειg... τov <καλoυ oε βαρog τng

πdλngυ, λiει o iδιοg oτo βιβλio τoυ

κΗ Avαφoρiι μoυ>.

o δρ6μoq πρog

το Δnμαρxιακ6 αξiωμα

0 Δnμnτρng Bλαxog εivαι γιοg ιου
Ευθυμiou Bλdxου Kαι τnq Mαρiαg

Mπooματζn. 0 πατεραg τoυ, πριi-l-

ιμα αρισtερog και αρτoπoι69 oτo

επα1,γελμα, τnv περiοδo '40 _'44

nταv επiτρoΠoq τoU εφεδρικoυ
αιρατou τoυ E.Λ.Α.Σ.. Tο καλoκαiρl

τoυ '46 o Euθυμιog Bλαxog βαοα-
vioτnκε αvnλειilg οτα μπoυιτρoυ-
μ1α τnq Αoφαλειαg τng Nαouoαg

και μετα βiαg γλiτωoε τo θαvατo.

0 δρ6μο9 Πρoζ τo δnμαρxιακ6
αξiωμα Yια τov Δnμnτρn Bλαxo
δεv nταv ευκoλog. 'Ηταv oκλnρ6g

δρ6μo9. H αρxn τoυ βρioκεται
oτnv παιδικn τoυ nλικiα Kαι στιq

εμπειρiεq του απ6 τnv Kατoxn, τnv

Αvτioταon Kαι τοv Εμφυλιο, τ6τε

Που (μια μdρα ιοoδιrvαμoυoε με
τnv αγωviα μιαg ολ6κλnρng ζωng,
τdτε που τα παιδια σε μlα ιi-lρα γi_
vοvtαV μεγαλoι.

Γει.vnμivog ιo 1937, ooα dζnoε τn

δεκαετiα τoυ '40 oxετiζοvιαι αμεoα

με Ιιq KατoΠιvdg τoυ πολιτlκig επι-
λoγdg, τo αYωvισtικo τoυ πρ6oω-

Πο, τιq αιαοειg ζωng. Δnλωμdvοg



Mε τn ουζυy6 τoυ Aaαyαοo[iιι yαμιii,ιο ταξiδι oτn Poδo το 1967

Eπιμυθιο

To 2008, o Δnμnτρng Bλαraι :lα

υπογραψει και θα Θεoει εμπir,_:

μαq τo υoτερ6γραφ6 τoυ. Tο αυτο_

βtoγραφικ6 τoυ βιβλio κn Αvαφoρα

μου>: Kαταθεon ψuxnq, υΠαYo_

ρευμdvn απ6 τo καθnκοv Kαι τnv
αviiYKn τoU Vα αvαφερθεi, oπωg
o φαvταροg στnv Πρωιvn αvαφo-

ρα, oτoυg πoλiτεg αuτng τng π6λng
πoυ αγαπnoε και υπnρiτnσε Yια
π€vιε τετραετiεg. Yπαγoρευμdvn
απo τnv αvαγκn vα θυμnθεi και
o iδιog, αλλα και vα μαq θυμioει
τnv πoρεiα τoυ τιμιilvταg dvαv _

dvαv τουq oιrvεργατεg Kαι σlJVo-
δoιπdρουg τoU σto ωραiο ταξiδι.
Nα ιovioει τn onμαoiα που εixαη
o' αυτnv τnv γεμdτn απo εμπειρiεg
πoρεiα, oι δlκoi τoυ αvθρωπol.

To βιβλiο εivαι γραμμdvo με θαρ-

ρoζ Kαι παρρnoiα, οεμvdτnτα και
ouγκivnon. Εivαt τo αvdβλεμμα τng

ζωng τoυ oλ6κλnρng μdoα οτoυg

δρdμoυg τng π6λng Kαι τnv ιστo-

ρiα τng, dτoι 6πωq ξεδιπλιilvεται
απ6 τn δεκαετiα τoυ '4O και μετα,
Kαι τnV oπoiα ιοτoρiα καθdριoε o

iδιog για μεγαλο xρovικ6 διαoτnμα
απο τn θ€οn τoυ Δnμαρxoυ. Eivαι
n ΠρoσωΠιKn τoυ θειiρnon απ6
τo ΠροσωΠικd τoυ παρατnρnτnριο

Kαι με ιo xαρακα τng προoωπικng
ευθυvng. Tα μυθικα πριi-lτα κεφα-
λαια τng παιδικnq τoυ nλικiαq εivαl

γραμμdvα oε τρiτο πρ6oωπο. Tοv
dxoιrv onμαδiψει, αλλα τo φoρτio
τoυg δεv εivαι δικo τoυ.

Απo τo τdλοg τng εφnβεiαg και

μετα, 6λε9 oι εγγραφdg τoυ τοκi_

ζowιαι Kαι αvατoKiζoιται παιτα
oτo πριilτo πρdoωπο, φdροιrv τnv
εvικ6τnια του εvιbπι6v μαq Kαι
δivoυv λ6γo για τιg πραξειg τoυ.

Xωρig καvdvα φ6βο για τnv κρion

μαg, αλλα με παθog. To πdθοg τoυ
αvθριilπoυ που απλιbΘnKε Yεv-
vαιοδωρα oτοv κ6oμo και dζnoε
ακdρια τn ζωn τoυ. N

Αριοτερ69 απ6 τα γει.voφαoκια
τoυ oιrvδdεται με τnv E.Δ.Α, αλλα
εμπλ€κεται oτεvα με τnv κεvιρικn
πoλιτικn oκnvn μ6λι9 τn δεκαετiα
τoυ 19B0 Yια vα διατελiοει ιδρυ-
τικο οτ€λεxog τng E.Α'Ρ και μiλοg
τng πριbτng Kειτρικng Επrτρoπng

τoυ ΣYNΑΣΠΙΣMOY τo 1988.

Tελεiωoε τo Λαππειo Γυμvαoιo και
oποuδαοε αιnv Αvωτατn Bιoμnxα-
vικn τng Θεooαλoviκng. Τo 1964

για πριiτn φoρd καl οε nλlκiα μ6λι9
27 ειων oυμμετεixε με τo ψnφo_
δ€λτιo τoυ Φilιilτα Koκκιvoυ αια
κοιvα. Eκλ€γεται και δlατελεi Πρ6-
εδρog τou Δnμοτικου Συμβουλioυ
καιΑvτιδnμαρxog. Tα 1965 διoρiζε-
ται Διευθιrvιng τnq EΛΛΑΣ ΦΡ0YΤ.

Στιg 2 1 Απριλioυ 1 967 ου}ιλαμβdvε-

ται απ6 τα dργαvα τng Χoιrvιαg και
εκτoπiζεται αιn Γυαρο. Στnv επι-
αιρoφn τoυ παvιρευεται τn Aθα_
vαooυλα Σαββατoπoυλou, n oπoiα
θα τoυ xαρioει τρειg κ6ρε9 και μαζi
τnv φρovιiδα, τnv αφοoiωσn Kαι τn

οτnριξn τnζ σε dλεq τιg φαοειg τng

κoιvng τoυg πoρεiαg.

Aμ€οωg μετd τnv επιoτρoφn απo

τn Γυαρo, τoυ επιδiδεται εξιiδι_

κo απ6 τnv EΛΛAΣ ΦΡ0YΤ με τo
oποio του αvακoιvιilvεται n απ6λυ-

οn του λ6γω τng αδικαιoλdγnτng(!)

απουoiαg του κατd τnv περioδο τng

εξoρiαg. Δoυλευει oτo φoυρvο τoυ
πατdρα τoυ, αλλα o xαρακτnραg
τοU Kα1 oι oπoυδ€g τoυ, n πioτn
τng Αθαvαοουλαg oτtg ικαvοτnτdg

τoU, n επιμovn Kαι oι αvtox€g τng

oτιg δoκιμαoiεg, τov καvoιlv vα
παρει τnv απ6φαοn Yια τn μεγαλn
π6λn.

To 1969 μετακομiζouv oτn Θεooα_

λoviκn, dπoυ δουλευει λoγιαιng oε

εταιρεiεg, εvιb oιrγxρdvω g τελειιil_
vει τn Nομικn Σxολri και αvoiγει
ιo 1971 τo δικ6 του δικnγoρικo

γραφεio.

Η πτιilon τng Χoιrvιαg τov βρioκει
€τοιμo απ6 καιρ6 Yια τnV ωραiα πε-

ριπdτεια, 6πω9 τnv iλεγε, τng Το-

πικng Aιπoδιοiκnong. Tov βρiοκει
dτoιμο καt oπλιoμεvo με εμπειρiεq,

δεξιdτnτεg και οραματα, ποu θα τοU

επιτρdψοιrv τnv απ6λυτn oυvδεon
τoU με τnv πdλn τng Nαoυοαg 6λn

τn μεταπολιτευτικn περiοδo και θα

τov αvαδεiξouv σε nγ€τn πριbτng

Yραμμnq.
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H AΓPOTIKΗ oΙKoΓ{oMtA THΣ
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Γραφει o Διiμο9 Βαδ6λαg' Γεοlπol'οq

H π6λn τns Ndουoαs εivαι xτιoμ€vn στous πρoπoδεs τoυ BερμioU Kαι oε υψoμετρo περiπου

300 μ€τρα. Bρioκεται oε €vα περιβαλλov oπoυ τo μικρoκλiμα ιns περιοxns δεv Θα μπoρof oε

vα αφrtoει αvεπnρ€αστoυS τoUs Kατoiκoυs ΙnS Kαl vα μnv τoυs πρoτρ€rpει vα εvδιαφερθoυv με

τnv αγρoτικn παραγωβ. oι εδαφoλογικ€s και κλιματολoγικ€s oυvθflκεs καΘιils επions Kαι τα

vερα τnS Περloxfls δnμroυργoοv τιs αΠαραiτnτεs πρoiiπoΘ€σειS για ιnv καλλι€ρYεια αμπελιιilν

Kαι oΠωρoφιitρωv δ€ντρωv.

0ι κirτoικot τng π6λnq τo αιτιλn_

φθnκαv αυτ6 απ6 παλια καt ετol

τov 19ο ξεκivnοαv vα καλλtερ-

γουv πριilτα τα αμπdλια με διαφo_

rtrοlrτl 22

ρεq oιvoΠoιnoιμεg ποικιλiεg. Mlα

αυτοxθοvn ποικlλiα πoυ ξεxωριoε
εivαt το Ξιvoμαυρο τng Nαουoαq,

μια πoικιλiα με tδιαiτερα XtιραKτn_

ριοτικiι' απo τnv οπoiα παiρvoυμε

dvα εξαιρετικo κραoi. Σε αυτnv τnv

πoικιλiα λοιπov βαoioτnκαv και

τα oιvoΠoιεiα τng Nαoυoαg, πoυ



αφoU τnV oιvoΠοinσαv Kαταλλn_

λα παρnγαγαv αυτ6 το μovαδικd
κραoi. 'Eγιvε παvιου γvωoτ6, αφου

οt Nαoυoαioι φρ6vτιoαv vα τo εξα-

YοιΙV σε πολλ€g xιilρεg τou κdoμoυ.

To 1920 ιδρυεται τo αμπελooιvικd
ιVστιτoUτo τng Nαoυoαg, τo oπoio
εδωoε πoλλ€g Kαι οnμαιτικεg
πλnροφoρiεq στoUζ καλλιεργnτig

Yια τnv πρooταοiα, τnv αvdπτυξn
και διατnρnσn τωV αμπελιbvωv οε

υψnλd επiπεδo.

Φταvoιταg οτo 1933 n οικoγ€vεtα
Λαvαρα φ€ρvει oτnv π6λn μαg
τoυg αδερφoυg Blγκαιο Kαι εYKα-

θloτα τov πριilτo oπωριilvα oτnv
περιoxn. Τα δυo αδiρφια ειodγoιrv
τιg πριiτεq πoικιλiεg ροδακιvωv
και μriλωv ξεκιvιbwιαg dτoι τnv
καλλι€ργεια τωv oΠορωφdρωv δ€-

vtρωv. o κ6oμo9 δεixvει ιδιαiτερo
εvδtαφdρov Yια τnv δεvδροκoμiα
Kα1 με τnv εμπειρiα ΠoU €xει απ6

ιnv καλλιdρYεια τoU αμπελιoυ, n

δεvδρoκομiα εξελiooεται γρnγo ρα.

H Nαoυoα γivεται κdιτρo Παρα-

YωYnq μnλωv. Mετεξελiοοετα1 τo

ιvoτιτoυτo απ6 αμπελooιvικ6 οε
ιvoτιτουτo φυλλoβoλωv δ€ιτρωv.
To 1926 ιδρυεται και o πριi-lτog

σUvεταιρισμ6g οτnv πdλn με τnv
οvομαoiα Αγρoτικ69 Σιrv/oμdg Nir_

ouσαq. Nα onμειιi_loω oτι oτnv δεv-
δρoκομiα απo τnv εμφαvlon τng

ακομα αρxιoαv vα καλλιεργoυvιαι
xωραφια Πoυ τα τελευταiα xρdvια
εixαv εγκαταλειφθεi.

0ι Nαoυoαiοι αvτιλαμβdvoιτα1 6τι,

Yια vα €xoιrv καλυτερn εμπoρiα
και μεγαλuτερn διdρκεια πιbλnong,

τα μnλα πρ€πει vα διατnρnθoιrv
περιoοdτερo καιρο, καταλnγoιταg

ετoι οτnv δnμιouργiα ψιryεiωv. 0ι
πριilτoι ψuκτικoi xιilρoι γivοvιαι
κατω απ6 τα οπiτια τoυg, dπoυ
απoθnκευoιται τα μnλα, τα oποiα
πωλoυvται μdxρι τo Παoxα. 0ι
οιrvθnκεg παραγωγng τoυg εivαι

αρroτεg Kαι n πoι6τnτα Yια τnv
επoxn εξαιρετικn. Τo ειo6δnμα
απ6 τnv παραγωγn μnλωv εivαι
τερdoτιο. Η καλλιdργεια γivεται oε

xωρiiφια παvω απο τnv πdλn, τα

oΠoiα, παρ' oτl nταv πoλυ δυοκoλο

vα καλλιεργnθοιrv, o κ6oμoq επtv-
δuε oε αυτα λdγω τωv μεγαλωv
κερδιbv. Αξiζει vα αvαφερθεi 6τι

μεταφερor,ταv κεφαλαια απ6 diλλεg

δραοτnρι6τnτεq Που εixε n π6λn
Πρoq τn γεωργiα και κυρiωg απ6

τnv κλωοτotiφαvιoυργiα.

Mε τnv παρoδo τωv xρ6vωv oι
Nαoυoαioι καλλtεργoιrv 6λo και
περιoo6τερo τo ροδdκιvo, καλλιdρ_

Yεια n oπoiα iiρxιoε vα εξελiooεται

oιγα oιγα φ€ρvoιταg oιrviiλλα1μα
και κερδiζowιαg dτοι ολodvα και
περιoοdτερo εvδιαφερov απ6 τoυg

παραγωγoυg.

Δnμιoυργοιrvιαι oλο Kαι περισ-
o6τερα ψιryεiα - διαλoγnτnρια, τα

oποiα oιrvδdοιται με oιδnροδρo_

μικig γραμμ€g με τo κυριo oιδn-

ρoδρoμικ6 δiκτυo, δivowιαg dτol

To ρoδακιυo δικα[ωg απoκτd τoυ τiτλo
κΧρυo6E τlιE Ndoυoαqυ αφo[ μtlρι
oiιμερα κατlrει onμαυτικo μερiδιo oτιg
αyoρlg τng Pωο[αg και αλλων lωρcilυ

τn δυvατοτnτα ιiloτε |tt _1_ι], }.'-l__

on βαγovιιilv-ψιrγεiιυι' ( αρl',i.ι : ε

παγo) vα πρoωθoιrντοl lQ r1),. . .-

με κυρlo πρoοριoμο τo λ1οι'αx,-,
'Ηδn απ6 τo 1966 βρiοκεται oε 7 ει-
τoυργiα o Α.Σ.E.Π.0.Π. εvω ιδρυε_

τα1Kαι o κεvιρικdg φoρdαq εξαi.οl_

γιi'lv που εivαι n'Εvωοn Αγρoτικιilι
Σw/oμωv Nαoυοαg.

H αγρoτικn οικovoμiα τng πdλιrg

εivαι oε πoλυ υψnλ6 επiπεδo.
To παθog λoιπov του Nαoυoαioυ
δεvδρoκ6μou εivαι μεγdλo. H καλ_

λιdργεια τng ροδακιvιαg κερδiζεl
oυvεxιilg dδαφοg, oι Nαoυoαiοι
αγοραζouv κτnματα και oτov κα_

μπο, αφoυ n ρoδακιvιii μπoρεi vα
καλλιεργnθεi και oε xαμnλ6τερα
υψ6μετρα, Kαι με τιg γvιiloειg που
nδn €xοιrv απoκτnoει οι αγρdτεg,

μπoρoυv vα παραγoιrv προιdvια
uψnλιbv πρoδιαγραφιbv. To ρο-
δακιvο δικαiωg απoκτα τov τiτλo

κXρυo6g τng Nαουoαg, αφoυ τα
ειooδnμαια τωV ΠαραYωγιilv εivαι
υψnλα. Για τnv μεταπoinon τωv

προT6ιτωv πoυ παραγor,ται λει-
τoυργεi το εργoαιαoto <Biρμιov>

τo οπoiο παραγει εξαιρετικn κο_

μπdoτα καθιbq επiong και μnλiτn
απο τα μnλα τng περloxng.

Παρiιλλnλα με τlq σUVεταιριoτικig
οργαvιi'loειg onμαvιικd ρ6λo παi-

ζouv και οι ιδιωτικ€g εταιρiεg που
υπαρxοιlv και δραoτnριοπoloυιται
oτnv π6λn. Δivoιlv τn δυvατdτnτα,

λ6γω τoυ ιrγιoυg αιταγωvιομου,
τo πρoΤov vα φθαοει oε μακριvdg
αγoρdg Kαι vα αξιoπoιεiται 6λo

και περιoodτερo, καθιοτιilwιαg το

γvωoτd παvιoυ. 'Eτoι με τnv πριiτn
uλn πoυ παρdγoυμε, φθαoαμε oιo
onμεio vα dxoυμε onμερα μiα δυ-
vατn αγρoτικn παραγωγn και μια
οργdvωοn Yια τnv διαθεon αυτng

οε €vα επiπεδo που εivαι αVtαYω-

vιoτικ6 oτov Eυρωπαiκd xιilρο'

Θ€λω vα εξnγnoω πoλυ ουvιομα τι
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σnμαivε1 αUτ6. Σnμερα στnV Π6λn

UΠαρΧoUv oρΥαVωμdvα Πλdov

αYρoKτnμαΙα, τα oΠoiα Kαλλιερ-

YoιΙVται εvtατιKα Kαι oι αΠoδoσειq

σε Πoσ6τnτα Kαl Πo16τnτα εivαι
UΨnλεζ. 'oλα τα κτnματα αρδευo-

\.ιαι με κλειoτo oυoτnμα iιρδευong

εiτε απd τo €ργo του αvατoλικoυ
Bερμioυ εiτε απ6 τnv Aραπιτοα.

H καλλιεργεια τωv οπoρωφ6ρωv

κερδiζει oιrvεxιilg dδαφοq dvαvιι
τng αμπελoυργiαg κι αυτd oφεiλε_

ται στιq δυoκoλεg καταoταοειg πoυ
αιτιμετωπiζει onμερα n πιbλnοn
του κραoιoυ διεθvιi-lg.

καvει με τnv περ1ορ1σμ€vn ζnτnon,
αφου τα μαυρα κραold υποxωρουv

εvαvιι τωv λευκιi_lv. Ωg αποτdλε_

σμα τωV παραπαvω n δεvδρoκoμiα

oιrvεxιig κερδiζει εδαφοg με αΠo_

τ€λεoμα τn oυρρiκvωσn τnq αμΠε-

λoυργiαg Kαι τov περιοριομ6 τng

οε μovo 3 με 5 xιλtiιδεg αιρdμματα.

Απo τo 2000 n πλειοψnφiα τωv Πα_

ραγωγιilv dxει εvταxθεi, μdoω τωv

φoρ€ωv που δlακιvoιlv τα πρoΤoιτα

τouq, σtnv oλοκλnρωμ€vn διαxεi-

ρισn παραYωγng. Mε τov 6ρo ολo-

κλnρωμ€vn διαxεiριon παραγωγng

εwooυμε oυoιααιικd τov τρdπo με

τov oπoio παραγoυμε, τov τρ6πo

με τov οπoio πρoαιατευoυμε τov

xρnαιn, το περιβαλλov και τελog

τov καταvαλωτn. To o0αιnμα που

εφαρμ6ζoυμε εivαι κυρiωg τo Αgro
1, Α$ro 2 καl τo Global gap. H
Ndουoα με τouq φoρεiq τng εivαι

μdoα αιoυg πριbτoυg, θα ελεγα, πoυ

xρnoιμoποinσε τnv oλοκλnρωμdvn

δ ιαxεiριorr παvεΜnviωg.

Για r-α 1'ir-εt oι'lαια αυτti tr δtαδt_

καoiα υποαιliρι(εται cιπο διαπι_

αιευμει'oυc \-ειι]Πo\-ouc ΠoU Πα_

ρακoλoυθoυv και ουμβoυλευoιrv

τoυg αγρoτεg καθ'6λn τn διαρκεtα

του €τουg. Αυτοi εivαι ouοιαoτι-
κα oυμβoυλoι n αλλιιilg επlβλε_

Πovtεq γεωποvoι. 'Evαg εξ αυτιilv

εiμαι και εγιil 6που παρακολoυΘιb

και επιβλdπω τov oιrvειαιριoμo
A.Σ.Ε.Π.0.Π. Nαoυoαq.

Παραλλnλα με τα ουοτnματα Πoι-

6τnταg πoυ εφαρμ6ζοr,ται Ylα τnv

παραγωγn, οι ιδιιi-lτεg και oι oμα_

δεg παραγωγιbv τng π6λng, κα-
ιαφεραv τα τελευταiα xρ6vια vα
κiιvοιrv τεραοτιεg επεvδυoειg, ει-
δικd oε ψυκτικ€g εγκαταοταοειg,

αvιλιi_lvιαg xρnματα απ6 Eυρωπα_

iκα πρoγραμματα' με απoτdλεoμα

vα απoθnκευor,ται εδιi και προT-

6ιτα αλλωv περιοxιbv. 0ι μεγαλεg
επεvδυoειg και n εξωoτρdφεια πoυ

διακατdxεt πλεov Kαl τov σιΙvε-

ταtρtoτικo κoομο τng πdλng dxεr

oαv απoτdλεομα oλοι oι φoρεig vα

δoυλευουv με dvαv oωoτd τρ6πο,

αφου καιαφdρvoυv vα διακιvοιrv

με1'αλ.εq ποooτnτεg τng δικng μαg
ΠαραΥιtrY]iq κυρiωq (ρoδακιvα,

μriλα. ακτtviδια και κεραoια) κα-

Σnμαντικi n εξcιyοlyικli δρα.oτιιριoτιιτα τοιl Ayρoτικo[ Συυετα'ιριoμoυ Nαoιloαg (αριoτερα) Κal' τoυ AΣΕΠoΠ (δεξια)

Mε τnv ΠαYKoσμιoΠοinοn εivαι

1ruωoτo oτι τo κραoi ταξιδευει oε

oλεg τιg αγoρdg τoυ κ6oμoυ με
πoλυ μεγαλn ευκoλiα με απoτ€-

λεoμα ι'ο υπαρxoιrv πo7ιλα ξ€vα
ποtoιtκα κραoια αια ρiιφια τωv

oουπερ μαρκετ οε πρooιτdg τιμ€g.

Σ' εμαq oτn \αουοα. με τοι'μικρο
κrliρo ΠoU ε\oUμε. τo ΝoσΤoC Πι]_

ραγι-l1 tic εiι'οt ου{ltμειο καt δει

μπορουμε \'Ο Ο\lcr \ ι:l\ ]σLoUl.lΓ t"_
κoλο ια Kρt]σlil που κυκ7 Oφoρo'.]\'ε

διεθvωg. 'Εvα α}}o Θεμο εΧε] \'a
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θιi-lg επiong vα μαq εμπιοτευovται

Kαι ΠαραYωYοi απ6 dλλεg περιoxdg

τng xιilραg, Υια vα διακιvnooυμε
Kαι τnv δικn τoυg παραγωγn (6πω9

φ ραoυλεg, πορτoκiiλια, μαιταρivια,
oταφυλια κ.α.)'

Εiμααιε leaders αιο xιilρo διακivn-
οng vωπιilv πρoTdιτωv αιnv Eλλα-

δα και μαq γvωρiζοιrv oε oλo τov

κooμο''Εxoυv εξαxθεi και εξdγo-

vιαι ακτιviδlα σtnv Aμερικn, αιοv
Kαvαδα, αιnv Noτια Aφρικn, oτnv

Kivα. Η Eυριbπn €xει γivεl n λα_

xαvαγoρd τng Nαoυoαg. Mdoα οε

τρεlq με πdιτε μdρεg τα πρoi6ιτα

μαq φθαvoιlv αιoυg τoπουq Kατα-

vαλωοng και εivαι αξιoonμεiωτo

τo γεγοv6g oτι πριilτα πωλoυvταl

τα δικα μαg πρoToιτα Kαι με υψn_

λdτερεg τιμ€g απd τουg υπoλolπoυg.

Σε αιπo τo onμεiο θα nταv παρdι-

λειψn vα μnv τovioω τov ρ6λο πoυ

παiζει n αγορα τng πριinv Σoβιε-

τικng'Eνωοnq, σtnv oποiα εξαγε_

ται τo μεγαλιrιερo μdρoq τωv Πα-

ραγoμεvωv προT6vτωv μαq Kαι oι

τιμ€g πoυ απoλαμβαvoυμε εivαι oε

ιKαvoΠolnτικα επiπεδα. 0ι αγoρ€g

αυτdg dδωoαv μεydλn ιbθnon αιnv

καλλι€ργεlα του ρoδακιvou Kαι εU-

τυxιilg για εμαg πoυ αoxoλoυμααιε

με τnv παραγωγn και εμπoρiα, για-
τi τα πρα1ματα θα nταv παρα πoλυ

δυoκολα μετα τnv καταρρεuon τng

εοωτερικng αγοραg και δn τnq αYo_

ραg το-lv Αθnvιi'lv, n oπoiα τιg τελευ_

ιαiεq δεκαετiεq xαρακτnρiζor,ταv

απo τιq καλιπερεg τrrg Ευριbπnq.

Σαg δivω καπoιιι αιoιxεiα Yια τιq
εξαγωγdq, τα oπoiα εivαι oτtrv δια_

θεon τoυ Δnμoυ. Mετα απο €ρειrvα

πoυ κiιvαμε σε σιΙvερYασiα με τnv

Διευθuvοn Γεωργiαg καt τov Δnμo

Nαoυoαg εiδαμε oτι οl εξαγωγεg

vωπιi'lv πρoΤ6ιτωv πoυ γivoιται
απ6 6λoυ9 τoυg φορεig τoυ διευ_

ρυμdvoυ πλdov Δnμoυ, ξεπερvoυv
τα 100 εκατoμμυρια Ευριi. Στα

πρoidιτα αυτα δεv περιλαμβαvo-

vιαι κoμπdστεq Kαι κραoi. 0υoι-
ααιικd αυτn n €ρευvα €δειξε 6τι

n Nαουoα βρioκεται οτnv πριbτn

θ€on τωv εξαγdμεvωv vωπιi'lv πρo-

Τ6vτωv oτnv Eλλdδα.

Συvεπιilq αυτo τo vουμερo μαg
προβλnματiζει oxετικα με τo μdλ-

λov τnq αγρoτlκnq παραγωγnq

οτnv πoλn μαg. 
'Εxουμε υπoxρd_

ωσn Vα διατnρnoουμε τιq εξαγωγdg

oε αυτ6 τo επiπεδo με τιq μεΘο-
δουg και τoυg τρoπoυg που ξdρου_

με €ωg τιilρα, καθιbg επiong Kαι vα

βρoυμε καιvουργια πρα1ματα γiα
vα αυξnooυμε Kαι vα βελτιιilοoυμε
τnv πoι6τnτα Kαι τnV ποo6τnτα τωv

διακιvoυμεvωv πρoΤoιτωv'

Η Ntιoυoα μετα τnv εvoπoinοn και

τnv δnμιoυργiα τoυ vdoυ καλλl_

κρατικoυ Δnμου, €xει πλdοv μεγα-
λιboει. 'Ετoι καθε φορα που oυζn-

ταμε για τα μελλοr,τικα μαg oxtδια

θα πρεπει vα περιλαμβαvουμε και

ιov καμπo τng π6λng. 0ι καλλldρ_

Yειεq τoU κiiμπου εivαι παρα πoλυ

onμαwιικdq. Η Ελλαδα εivαt μια
xιi'lρα πoυ μixρι και onμερα ειoα-

γει λαxαvlκα απ6 Ιταλiα και απ6

6μορε9 Bαλκαvικdg xιilρεg. Eivαt

λolπ6v αvdγκn vα δoυμε τn δικn

μαζ ΠαραYωγn και μεταπoinon. Tα

ειooδnματα απo τnv λαxαvoκoμiα
εivαι πολυ οnμαvτικα.

Evα δευτερο κoμματι πoυ πρ€πεt

vα κoιταξουμε n μεγαλn καλλιερ_

Yπo.rρ!οloιι n δια'τnρnon τωυ εξαllωytjy οτα oιιμεριυd επΙπεδα με ταιlτoxρoνlι βd;riωon τnq ποι6τnταq κcιι πoooτlιταq τωυ πρoioυτων
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Yεια (σιταρι, Kριθαρι, ooγια, καλα-

μποκι). H κα7ιλιdργεια τωv oιτn-

ριilv γivεται 6λo και πιo onμαιτικn

γιατi πλdov oι αvαγκεg για olτnρα,

εiτε για παραoκευn αλευρωH εiτε

για ζωοτρoφ€g εivαι πoλu μεγd_
λn. Φ€τog τα oτοtxεiα πoυ dxουμε

δεixvoυv 6τι ot τιμεg παγκοoμiωg

dxoιrv αυξnθεi λoγω τωv αoταθι,'-lv

κλιματoλογικιilv oιrvθnκιilv πoυ
επικρατoιrv oτnv υφnλιo, καθιbg

επiong και λ6γω τng ερnμoπoinong

τnζ Ynq' 6πoυ τεραoτιεg εκταoειg

εγκαταλεiπovιαι.

Πριv απo λiγεg nμερεg ξεκivnoε
απd τnv Nαουοα n εξαγωγn τnq

Φραoυλαg. Eivαι πραγματικα μiα
πρdκλnon για εμαg, γιατi oλo τo

δiκτυo τωv αγoριilv τng πριinv Σo-

βιετικng 'Evωong ζnταει αυτ6 τo

πρoTοη τo oπoio εivαι και o πρ6-

δρoμog Yια τo ξεκivnμα τng v€αg

xρovιαg. Φραoυλεg €ρxovιαι oτnv

Ndoυοα απo τnv Πελoπ6wnoο και

απo εδιi-l εξαγovται.

Eivαι πρoφαvdg 6τr επιβαριrvoιται

με dvα μεγαλο κοαιολογιο μεταφo-

ρικιi.lv. Παρ' 6λα αυτα τα τελευταiα

xρ6vια τo ειodδnμα εivαι αρκετ6.

Θεωριi_t 6τι με οιrvεργαoiα και κα_

ταλλnλεg επεvδυoεlg καθιbg Kαι με
τnv βonθεια τng πολιτεiαg (γεω_

θερμiα) μπoρουμε vα παραξoυμε

φρdoυλα Kαl στn Ndουοα.

Στn Nαουοα υπαρxoιrv πoλλdg

ελευΘερεg oρειvεg εκταoειg, τιg

oπoiεg μπoρoυμε vα τιq εκμεταλ_

λευιoυμε παρα πoλυ εξυπvα π.x.

Yιa παραγωγn πατατ6oπoρoυ.

Kαθε xρoι.o ειoαγovται εKαΙoμ_

μυρrα κι7 α πατατοoπoρoυ απ6 τnv

Δαι'iα. Γερμαι tα και Ο}λαvδiα. Το

κooτog Ιιr]\' }-ιtIaιpoρtκιjι_ αυτιi-lv

απο τιq Πρoα\'αφερθεioεc xι,)ρεg

φθαvoιn' τιc .l'ΟΟ0 Eυριj αι ο φορ_

tio. Kαιο7αβαlιειε /olΠo\ πtο εi-

Vα1 τo κερδog oιαι' αρxi(oUμε \'ιι

παραγoυμε τo δικo μαq oπoρo και
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Yιατl oxι' ερXoμεvoι Kαι σε σιΙvερ-

γαοiα με EυρωπαΤκεg Eταιρiεq, ot

oπoiεg τo επιθυμoυv κιoλαq.

Tελειπαiα κυκ) οφορoιn' διαφoρεq

οκdψειq και γiι'oιται ποiλα oεμιvα_

ρια γυρω απo καιvουρΥιεq Y1α τnv

Ελλαδα καλλιdργειεg, dπωg εivαι n
Poδια, τo ΓκdτQ Mπdρυ, το Ιππo_

φαεg, n Kραvια και πoλλ€g α7ιλεg.

Eμεig αιn Nαoυoα 6λα αυτdi τα βλd_

ΠΟUμε' τα μελετουμε, αλλα με πoλυ

μεγαλn προοoxn τα δοκιμdζoυμε.

Δεv εivαι ευκoλo και απλ6 vα κα-

vειg κατι καιvoυργιo απ6 τo oπoio

περιμdvειg vα €xειg απoτdλεoμα.

Στn Nαoυοα ξiρoυμε vα καλλιερ_

γουμε ροδακtvα, μnλα, αxλαδια,

κεραoια, ακτιviδlα κt εivαι τα Πρo-

iοvια αυτα πoυ αμεoα αποφdρoυv

ειoοδnματα οτοug αγρ6τεζ μαq Kαι

πρooφdρoιrv οτnv τοπικn Kαι ταU_

τoxρovα Eλλnvικn oικovoμiα. Για_

τi oπωg λdμε εvδεκαδα πou πdει
καλii δυoκολα τnv αλλαζoυμε.

Χρειαζεται πoλυ προoοxn και με-

1'αi rl περioκεψn οταv oυoτnvουμε

καποιoι' ι'α αoxολt-ιθεi με τnv γε-
ι-lρ1'iα καl ιδιαιιεριυq με καιvoυρ-

για πραγματα. Φαivεται oιl λ6γω

ιt-ιg κρiong πoλλoi που βρioκovιαι
αια ααιικα κ€ιτρα θεωροuv οτι n

καiJ.lεργεια εivαι κατι απλo. Η καλ_

λιdργεια θdλει υπoδoμdg, γvιi-toειg,
εμπειρiα, αλλα πρoπdιτωv αγαπn.

Στn Nαoυoα 6λα αυτiι υπαρxoιrv
Kαι Yι' αυτd τov τελευταio καιρ6

αρκετοi viol ξεκivnσαv τo δρdμo

τnζ αYρoτιKnq ζωnq.

0ι αγρoτικdg εκμεταλλευοειg dxoιrv

oιKoYεvειαKn βαon, εxοvταq oαv
αποτ€λεομα τnv μεiωοn τωv Koσtο-

λογiωv 6oov αφoρd αια εργατικα.

Eivαι αviiγκn λoιπov αιrιoi oι vdοι

αvθρωπoι vα UΠοσtnριxτoιrv απ6

τnv πoλιτεiα, πολυ δε περιoο6τε_

ρo απo τo Δnμο, οε ουvεργαοiα με
τoυg Συvεταιριαιικoυg φoρεig τng

π6λng, Kαι vα τouq Παραxωρnθoυv

εκταοειg καιvουργιεg με xαμnλo
αvιiτιμo, €τoι ιbαιε vα μπoρουv vα

τιg καλλιεργnoουv, δivoιταg dτoι

τnv διrvατ6τnΙα Kαι αια nδn υπαρ-

Χοrrtα xωραφια vα ξεκouρααιουv
απo τnv τελευταiα εvιατlκοπoinοn.

Tα ρoδακιvα πoυ παραγo\'tαι σtnv

Nαουoα κατα το μεγαλιπερo μdροg
ουoκευdζoιται αιo xωραφι. 0 τρ6_

H καλλιtρyεια τng rρριioυλαg, n ν!α πρ6κλnoιι )1ια τoυζ παρο1'tιyο[q τn9 περιolnq



H oυυδεon με τlιυ Ε1'νατ[α 0δ6 απoτεi'ε[ μol'οδρομo )'1a τι'ιΓ n:'lξnon τωr' εξα1'ωyrilν

Πoq αιΠ6q δivει τnv διrvατoτnτα vα

μnv ταλαιΠωρου\Γrα1 Kαθ6q εΠiσnq

Kαι vα σUYKoμiζo\.Ιαι με KαvovιKd

βαθμ6 ωρiμαVσnq. Aιπ6 εivαι και

τo ΠλεovεKτnμα μαq oε oxdοn με
τιq UΠ6λoιΠεg περιoxdg. Αιπ6v τov

τρdπo πρdπει vα δlατnρnσouμε.

Παραλλrrλα πρεπει vα διευριrvου-

με Kαι τρ6πoυ9 επεξεργαοiαg τωv

υπ6λoιπωv πρoT6vιωv μαg.

0ι περιοo6τερoι φoρεig €xoυv
εξοπλιoτεi τα τελευταiα xροvια με
oυγxρovα oυoκευαατnρια ταξιvo _

μnσnq κεραoιιbv. Αυτ6 dδωoε τnv

διrvατ6τnτα oτnv καλλι€ρYεια Vα

αυξnθεi και παραλλnλα vα διbοει

dvα πριilιμα καλd ειo6δnμα στoUζ

παραγωγoυg.
'Ooοv αφορα οτnv κομπ6oτα' τα τε_

λευταiα xρ6vια κερδiζει oιrvεxιilg

dδαφog και n ζnτnon εivαι καλn.

Tαυτoxροvα, ο xυμ6g, n κατiiψυξn,

n απoξnραvon εivαι καλoi τρ6πoι

επεξεργαοiαq τnq πριbτng υλng

πoυ εivαι oτιg διrvατdτnτig μαg και

πρiπει vα τοUq δουμε dμεoα Kαι με

μεγαλυτερo εvδιαφ€ρov. 'Evα πα_

ρdδειγμα: Στn Ndoυoα παραγolται
περiπoυ 10.00ο τ6voι ακτιviδια.
Στnv Α1γλiα γivειαι μiα επεξερ-

γαoiα oτο ακτιviδιο, ΠoU σUσKεU-

dζεται αερoοτεγιbq oε φdτεg, και
λ6γω τnq υψnλng βιταμivnq C πoυ

περtdxει, πρoτεivεται ακdμα και
oτα oxoλεiα ωg γευμα.
'0πωg προαvdφερα μdvο n εξαγω-

γn τωv vωπιilv φρoυτωv φερvει
100 εκατoμμυρια ευριil oιrvαλλαγ_

μα. Η Nαoυoα δυoτuxιilg διαθiτει
ακ6μα €vα τραγικ6 οδικ6 δiκιυο,

τo oποio δυoκολευει τιg αποοτoλdg

τωv πρoΤ6wιωv στo εξωτερικ6. To

πρ6βλnμα εivαι μεγdλo και πρ€πει

6λoι vα βonΘnοoυμε vα γivει αυτn

n καθετog Πρoq τnV E1vατiα 0δ6.

Εivαι dvα €ργo πoυ n Nαουoα τo

δικαloυται. '0λα αυτα τα φορτrl1'α

πou ερxοvιαι για φορτωooυv απo

τnv πoλn μαg μπορεi vα ξεπερvoιrv
Kαι τιζ 3.000.

Noμiζω λoιπov πωg πρdπει vα τoUζ

διi.looυμε τnv δι-rvατ6τnτα Vα διαμεi_

VoιΙv σε dvα κ€vιρο εξuπnρdτnong

φoρτnγιilv Kαι Vα πλnρoφoρnθoιrv

oxετικα με τov τ6πο φ6ρτωοng.
'Eτoι δivεται n διrvατ6τnτα vα Πα-

ραμεivoιrv περιoo6τερο xρ6vο αιnv
π6λn, οπου θα αφnooυv dvα καλ6

ειoοδnμα καi θα μαg διαφnμiooιrv.

Αιπo θα nταv καλ6 vα τo δoυv o

Δnμοq μαg μαζi με τouq εvδιαφε-

ρ6μεvoυg εξαγωγεig.

Η αγρoτικn παραγωγn εivαι απo_

κομμdvn εvιελιbq απo τnv €ρειrvα.

Πρεπει οπωoδnπoτε Vα σιΙVερYα-

oτoυμε με τα παvεπιαιtiμια Kαι

τα ερειΙvnτικα κ€ιτρα €τοι ιiloτε

καθε vio πρdμα πou εμφαviζεται,

vα μπoρουμε Vα τo εφαρμ6ooυμε

oτnv πραξn. 0 διεΘvng αvtαYωVl-

oμ69 οτιg αγoρig εivαι πoλυ μεγα-
λog και μovο με τ€τoιεg σUvερYα_

oiεg μπoρoυμε vα οταθoυμε. Eivαι
καιρ69 vα καθiooυμε στo τραπdζι

Kα1 vα oυζnτnοoυμε 6λoι μαζi, ιδι-
ιbτεg, εξαγωγεig, oι'rvεταιριοτικοi

φορεig και Δnμog Yια vα μπoρε-
σoUμε vα υλoπoιnσouμε καπoια
απο αυτα πoυ πρoαvdφερα.

Yπαρxoιrv πολλα περιoo6τερα που

μπoρoυμε vα καvoυμε 6ταv oυ-
vεργαζ6μαοτε Kαι ουμφωvoυμε.

Στ6xog μαg πρ€πεt vα εivαl μ6vο
τα πρoi6vια τα oπoiα παρdγουμε κι
αυτd επιτυγxiιvεται δivovιαg μdixn
καθnμεριvα Yια τo ρoδακιvo κυρi-
ωq' τo oπoiο 6πω9 dxω αvαφdρει

Kαι Ιo τοviζω εivαι o <Xρυoοg τng

Nαoυoαgυ. N

- Oμrλiο nου nορουolοαrnKε σΙnV Hμερiδο noυ δloργοvωoε o Συλλογoq των Ev ΑθΛvοlq Νοoυooiων αιnv Aθnνo, oτlq 2 ΔεκεpβρΙoυ 2012, oτο

nλοiolo των εορτοoμιbv γlο το 1ΟO xροvlo ono τnv onελευθερωσn Ιnq Νooυooq τo 1912, pε γενlκo τiτλο κΗ Nοουoο οτoν 21o o ιilvol.
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ΣTPATHΓΙKOΣ ΣXΕΔ ΙAΣMoΣ
ANAΠTYΞHΣTHΣ NAOYΣAΣ

Eivαι oiγoυρo και δεv xωρα καμiα αμφιβολiα διι n αvdπιυξn τns Ndoυoαs δεv θα €ρΘει απ6

μOvn τns, αλλα Θα πρoκυrpεr μ€oα απ6 ιov οxεδιαoμo Kαl ιnv εφαρμoβ εv6s oτρατnγικoο oxε-
δioυ ιo οπoio Θα εμπλ€κει τoοo τnv ιoπικft αυτoδιoiκnon 6oo και oλoυs τous Koιvωvrκoι]s και
oιKovoμιKoυs φoρεis τns π6λns. o απoιελεoματικ6s συvtovισμos 6λωv ιωv φoρ€ωv τnS Kαι τns
τoπικrts αυτοδιοiκnσns Πρos εvιαiα κατεf Θυvσn Kαι κoιvδ oτ6xο εivαι το κλειδi τns επιτυxiαs
πoυ Θα θεοεr τιs βdoειs μιαS αvαΠτυξιακns πoρεiαs για tnv πoλn τns Nαoυoαs.

Γραφει ο

-17ε€εi o-ρoc _ Ιεφορεc.
;'εl'iroc olει'ι' ι'l'riiC lll(
ΑLL- ] Ι ΙL Β οι' ).i' α ρ'Ι ο c*

Avdλυon Yφloτ6μεvnq Kοτ6oτoonq

Τoυρloμ6q: λ/lλdμε γlο τoυρtoτtκn

ο"i_-:€n αrnv nολn xωρiq oμωq vο

ε,1ε *Οοoδ,οοlαlεΙ οκοpn τo εiδoq

-c' _Ο-Ο o;ο- l-ο:' lnοοεi VO OVο-

nτυxθεi oτnv Νοoυoο. Ωq οnoτελεoμο

του noροnοvω εivοl n μn δrομορφωon

oυγκεκρt μεvοU ΤoU ρlσTl Koυ nοκετoυ

(Τουρloτlκo Πρoi'ov) ολλο κοl o μn Ko-

θορloμoq τoυ ιtarget !roupυ oτo oπoio



μΠoρεi VO οΠεUθUVθεi τουρloτlκo n nολn τnq

Νοoυoοq. Πορoδεiγμoτoq xορlv, δεv Θo εnl-

oκεφΘεi κοnοloq τnν Nοoυοο γlο νο nεροoεl

τlq κολοκοlρlvεq τoυ δlοκοnεq ολλo μnoρεi vο

ερθεl με τnv olκογεvεΙο ToU γlO vο περοoεl

ενο Σοββοτοκυρlοκo Λ γlο vο noροκoλoυθΛoεl

ενο μεγολο γεγοvoq αbig eνentυ. Συνεπωq θο

μnορoυoομε vο μrλnooυμε oτnv Νοoυoο γlο

τουρloμo μεγολωv γεγovoτωv το onoiο υnορ_

XοUV σΤnV noλn ολλο δυoτυxιbq δεv εxoυν κο_

τογροφεi κοl nρoωθnθε[ εvlοiο.

Πo vο γivεl Πlo KoTοVonTn n onμοvτlκoτnτο

τnq δlοργοvωonq μεγολωv γεγovοτων αBig

eventSυ γlO μlO noλn, ovoφερω εvδεlκτlκo τo

noρoδεrγμο τoυ κορνοβολloυ τnq Ποτρoq τo

onoio βοoεl μελετnq τoυ 2009 (nρo κρΙοnq)

το ομεoο olκονομlκο οφελn τnq nολnq γ ο τnv

Ιδlo xρovro οvnρθοv oτο 2Ο'000.Ο00€, εvιi o

oυvoλlκoq οtκοvoμlκog οvτiκτυπoq μετο κοl

τοv υnολoγloμο τoυ oxετικoυ nολλοnλoolo-

oτn noυ xρnolμonotεlTοl σΤnV εφορμoopεvn

οlκovoμlκn εnlαliμn (Keynesian multiplier),

ονn ρΘε oτο 48.000.Ο00€.

Enionq τo nooooτo noρoμovnq ToU σUγKε_

κρlμεvoυ οtκovoμικoυ oφελoυq αrnν τonlκn

οlκovoμΙο οvnλθε oτo 980/o. Θο nρεnεl εnionq

νο onμεlωθεΙ οτt oε oxετlκεq ερευvεq αΑvογvω_

ρronq κορvοβολlκιiv nολεωv τnq Eλλοδοqυ, δυ_

oτυxωq YlO TnV Nοουoo, τo κoρvοβολl τnq δεv

σUμΠερλομβovετοt ουτε κοv oτο δεΙγpο τωv

ερευvων, εν οντlθεoεl pε ολλεq πολεlq οnωq

n Πoτρο,:οvθn, P€Θuμvo, Mooxοτo, Koζοvn,

Pεντn. Tο oυγκεκρlμεvo γεγovog onoδεlκvυεl

οτl τo κορvοβολl τnq Νοoυoοq, ov κol €xεl oλo

το εxεγγυο, oυτε κov τonoθετεΙτοl oτov xορτn

τωv μεγολωv κoρvοβολlκων εκδnλωoεων τnq

Eλλοδοq, noρομενοvτοq ωq εvο Πlo Περlφε_

ρεlοκο κορvοβολl.

Τo oiγουρo εiνοl oτl pdoο οno τετolου εiδoυq

μελετεq KOl KοΤ'επεκτοon oυμnεροoμοτο, Θο

μnορoυoov vο nροκυι|oυv οl oτoxol κol οl

δροoεlq ο onoiεq θο βελτiωvοv εv nρoκεlμεvω

TnV οVTΟγωVIoτlκoτnτο τoυ κορvοβολlου τnq

Νooυoοq, ολλd γεvlκοτερO Kοl oλων τωv υnο_

λοiπωv μεγολωv γεγovoτωv τnq noλnq. Αq μnv

Εεxvομε λοlnov oτl, oτlδnnοτε δεv μετροτοl δεν

μnoρεi κοt vο δtolκnθεi. Evδεtκτlκο pεγολο γε-

γovoτο κbig eventsl κοθ'oλn τnν δlορκεlο τnq

xρovroq αrnv Nοουoο θο μnορoυoοV Vo XoρO_

κτnρtαloυvτo κoρvοβoλl τnq nολnq, τo δlεθvεq

φεoτlβολ κivnpοτoγροφoυ Nοoυooq, τo δtε_

θνεq φεoτrβολ cl0FF τoυ ιιΠυροοiυ, ol ιδρoμol

τoυ κροotoυll (τρυγoq-κοCοvlο) κοθιiq εnionq

κοl τo δoooq των Xρloτουγ€vνωv noυ μοCi με

ToUq (KoρTσloυvoυqυ KO{ Tlq εκδnλωoεtq των

Θεoφοvεlων θο μnoρoυoον νο κοτοoτnooυν

τnv noλn Xρtoτουγεvvtοτl κo n ρooρloμo.

0λο oυτο oε oυνδυοoμo με το xlovoδρoplκο

3-5 Πnγοδlωv κοl ΣελΙoυ, με To oρXoloλογlκο

τoδo Bεργivοq_Σxoλnq Αρloτoτελn_Πελλoq

ολλο κοl ολλωv οΕrοθεοTωV Tnq nολnq θο μ no-

ρoυoοv Vο KοΤογρOφoυv o'εvο ετioto ToUρl_

αrrκο nμερολoγlo τnq noλnq κοl νο onoτελε_

σoUV ΤO εφολτriρlο οργovωμεvnq lρooελκυonq

τουρlαιιiν κοθ'oλn τnv δlορκε ο τnq xρovlοq.

Η oυγκεκρlμενn μεθοδoq εiνοl ευρεωq δlοδε_

δopεvn αrnν Bορεto Ευρωnn, κοl ixovτοq lδiο

οnoι!n, εlδlκo ono δlοφoρεq noλεrq τnq Φlλov-

δiοq, μnορεi vο υnoρlεl κοi noλυ oτoxευpεvn.

Ooov οφoρο τιilρο τnv nρoβoλn τnq noλnq Θο

nρεπεl εnionq vο οvορωτnθoυμε εov γivετοt

μεθoδlκο κοl oυvεnωq εiνοl κol oυτt'l oτοxευ_

pενn n οv ουvεxiζoυμε νο οκoλoυθoυμε τnv

nεnοτnpενn Τnq εσωΤερlKnq oγoροq, n onoΙo

oε κοθε nερiιlτωon λογω τnq onpερlvnq olκo-

voμlκΛq ουγκυρiοq εxεl εnlβορυvθεi onpοvτlκο

κοt oiγoυρo θο oυvεxΙoεl vο φθivεl κοl το εno-

μεvo xρovlο. Συνεnιilq, μrinωq εκτοg ono τnv

Eλλοδο KOl TnV Αθrivo θο nρεnεl n Νοoυoο vο

εnονοnρooδloρioεt τnν θεon τnq oτο Bολκοvtο

εδετo(οvτοq vεεq oγορεq κοl ευκοtρiεq nου

nροκυnτουν oτο Bολκοvtο;

Εvδεlκτlκο ονοφερω τo nοροδεlγμο τnq Boυλ-

γορiοq KOl σUγKεKρlμενo τnq Σοφtοq αlnv oποiο

eω τov τελευτοio εvoμlon xροvo κοi n οnοiο

εxεr 26.000 Ελλnvlκn nορolκio. Vlοvο τo 2012

εnloκ€φτnκov τnv Ελλοδο nερinoυ 1.000.000

Boυλγοροl, τωv οnolων το κοτο κεφολnν εloo-

δnpο κoθε xρovo ουδoνετol.

Στn Σoφlο oυγκεκρlμενο υnoρxoυv οvθρωlol

με υι|nλο εlooδnμοτο ΠοU ToUq εvδlοφερoυν

ol ολlγonμερεq εδoρμιioε]q KOl Ol εδορpnoεlq

τoυ Σοββοτoκυρlοκου. Τov nεροoμεvo Mορτlo

ΠρογμοToΠolnθnκε οno τo μoυoεio lVnεvoκn

σε σUVεργOσΙο pε τnv Ελλnvrκn nρεoβεiο εκ-

δnλωon με θεpο αXoρoq κοl ΑρxοlοτnTo) TnV
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To riλoog τoιl A7'|ου Nικoλαoυ lρειαζεται περαιτ{ρω αυαπτιlξn

oΠoiO ΠορoKOλoυθnoε ΠOλUq KoσμOq.

Αvορωτlεμοr λοlnoν Πoσo Πlo ΧορOKTnρIσTl_

Ko θο pΠoρoυoε vο εiVOl To nοροδεlγpο τnq

oυμμετoxΛq τoυ δριilpεvoυ ιΓεviτoοροl κol

[Vπoυλεqυ σΤnV σUγKεKρrμεvn εκδΛλωοn ωoτε

vο εivοt n oφορμn τoυρloτlκiq nρoβολnq τnq

Νοουoοq oτnv Σoφlο. Εnionq εκτoq οno τoυq

Bο0λγορoυq οτnv Σoφlο υnoρxoυv KOl εKοΤo_

vτοδεg Ελλnν κεq εnlxεlρΛoεlq τωv οnoiωv το

Ελλnvlκο δlευθυvτiκο oτελεxn ono μοvο τoυq

θο μπορoυoοv vο οnοτελεooυv εvο τουρloτtκo

target group γlο TnV noλn τnq Νοουoοq.

Συγκεκρlμεvο oτnν Σoφlο εδρεJε o oυvδεoμοq

Ελλnvlκωv εnlxεlρioεωv oτnv Boυλγορiο με
noλυ onμοvτlκn δροon <οl υnoοτiρlδn δlο-

φoρωV Eλλnνlκωv ιl ρωτοβoυλlωv. Λογω εl ionq

oτενnq oυvεργοoiοq γlΟ εΠlxεlρnμοτl κoυq λo-

γoUq 1.Jε τo γροφεΙο εμnορΙου κοl olκovοp[οq

τnq Ελλnvrκnq lρεoβεiοq oτnv Σoφlo, oλλο κοr

με τοv oυvδεoμο Ελλnvrκωv εntxεlρrioεων oτnv

Bουλγορiο θο μnοροJoομε VΟ ΠρOσΠOθnoουpε

-n'',,δ ορvοvωοn κοnοtωv αιοxευμεvωv εκδn_

iωσειυι, ι-οο13οληQ τnq rολnq Ποουlοθεοn
:- _.]a ' a --. '.:-O ησ. 5 iοοοι;''l δ ΟΟ,',Ο_
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ρtoτlκoυ nρoi'ovτoq (Toυρloτlκo nοκετο) τnq

noλnq το οnoΙo nρoονεφερo KΟl ΠορOΠΟVω.

Σε κοθε nερinτωon τo oiγουρo ε[vοl οτl n

ονοnτυδn Θο ερθεr μ€oω τnq εΕωαιρεφεlοq

Kοl Tnq κοlvoτομiοq KOl Τo σTρΟTnγlκο oxεδlο

Θo nρεπεi vο βοoi(ετοl οε oτoxoυq ol οnoiol

θo δlοoφολi(oUV σTnV lολn pοκροlροθεoμn

οvolτυΕn. Θο nρεnεl oυνεxωq νο γΙvετο nρo_

onοθεlο ιiloτε n noλn vο εΙνοl μnροoτο οno τ q

εΕελiΕεlq noυ δlομορφωvovτοl oυvεxωq λoγω

τnq onμερlvnq οlκovομlκnq oυγκυρΙοq κοl vο

εvτοπ iζοντol vεεq ευ κοl ρiεq.

Ποροδεiγμοτog xdρrν, ουτn τnv oτlγμn n οno-

oτοon Σοφlο _ Nοoυoο κολυlτετοl oε nεντε

ωρεq εvιil oε δυο xρovlο nου θο ολoκλnρωθεΙ

o οδtκοq oΕovοq μετoΕυ Σοφlοq κοl Eλλnvo-

βoυλγορ κων oυvoρωv ολλo κοl o οδονοq με_

τοΕυ Ελλnνοβουλγορ κων oυνορωv κοl Σερρεq,

υnoλογi(ετοl oτ n οlοoτοon Σoφ ο _ Ndoυoo

θο κολυlτετο σε Τρε|q ωρεq, γεγοvoq lου θο

βοnθnoε lολυ τnν nροοβοolpoτnτo τnq Νο_

ο.]oοq οrο TnV σUγKεKρlpεvn nερlοxn.

Αv λοlιlov λοβουμε υnoι|n τnν oυvεxoμεvn ου_

Εnon τωv εloοδnμοτωv τωv Boυλγορωv ολλο

KOl TnV μεiωon τnq οnοαιοonq pετοΕυ Σoφtοq_

Νοουoοq μnορoυpε π θονov vο δ οκρiνουμε μlο

εv δυvομεl τoυρlαllκn ευκοlρio γlo τnv noλn

τnq Nooυoοq. Θο nρεnεr οpωq vο γivεl κοτοvο_

nτο oτl n οvοlτυEn εvοq τοnου εiτε ουτn εiνοl

τoυρloτlκll εiτε οtκοvομlκΛ γεvlκoτερο, εivol

oυvυφooμενn με τnν υlορln υloδομωv κοl το

οvοφερω oυτο δlοτ δεv εivο δυνοτοv νο p lλο με

γ]ο OlKoVOl-]lKn οvοnτυδn αlnv noλn τnq Nοoυ_

oοq oτov γ ο τooo xρov ο εipοαιε oλοr θεοτεq

oυvεxoμεvων οvοβoλων τnq oλοκλnρωσnq ToU

oδlκου οδoνο Νοουoοq _ KoυλοΟροg ol onoiεq

εδυrnρετoυν plκροπoλlτlκο oυpφεροιrιο, αιlq

nλοτεq plοq oλοκλnρnq πoλng κοl nοoο pολλov

oτlq nλοτεq τωv νεωv ονΘρωnων τng.

Πoλlτloτlκri Δρooτnρr6τnτo: ΑυτΔ τnv αιlγμn

OV KΟ| σTnV noλn βλεroυμε oτl υlορxεl nλoυolο

noλtτ αι κn δροαιnρlοTnΤο με nολυ oδloλoγεq

nρωτoβουλiεq nορολο ουτο δ οllαrιbνουμε oτ

προκε το ειli το lλεiοτoV γlΟ με|']OVωμεvεq κοl

οlοροδ <εq κ vnoε c xωρiq κo νn κοτε0θυvon

<Ο o-ΟΧΟ. (Σxε- κο liοροδεrγμο το nρooφoτο

:--3ο. O-O oετvο κορvοβολl με TnV nρoβo-
'' i _ο- δοιjlεVOU (ΓεViΤσOρol κοl lVnoυλεqυ oε
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TnλεoΠTlKo σΓοθμo γlo TnV Πρoβoλri ΤoU Kορ_

vοβολloυ τnq noλnq). Πορο λolnοv τo γεγovοq

οτt υnορxουν τοοεq οδloλoγεq θεοτρlκεq oμοδεq

onωq εnionq κol noλlτlαlll<οi oυλλoγοl με nολυ

οn μ οvτt κn δ ροon, δ υαιυxιi:q δ l ο n l αrωνο υ p ε οτt

n oυγκεκρrμενn δροon δεv εivοl oυντovloμενn

κοr oργοvωpενn κoτω οno ενο εvloiο nλονο τo

onοio θο μnοροΟoε νo oτoxευεl o' εvο κοlvο

οvοnτυδLοκo αιoxο γlο ολoκλnρn τnν noλn.

AElonoinon τnq υλικriq ft 6υλnq nερloυoΙoq

τoυ Δtiμoυ Ν6oυoοq: Πο νο υnορδεt οvοnτυΕn

oε ενοv τοno θο nρεnεl εnionq vο γΙvεt οΕlonοin-

on oλων τωv nερlουotοκωv αιοlxεiωv του τonου,

n onoio εν τiλεl θο λεlτoυργnoεl ωq κοτολυτnq

ενεργonοinonq ολωv ΤωV o KOVoμ lKωv lορογo_

VTωV ΠoU θο φερουv ονοnτυEn αlον τοno.

Η nερloυoio εvoq τοnου μιloρεi νο εivοt υλ κn

ολλο κor ουλn. Στnv nερinτωon τnq Νοουoοq

υλtκΔ nερtoυoiο ενδεlκτlκο κοl εκτοq τωv ολλωv

θο μnορoυoοV VO XOροKTnρtαιοΟv ol φυotκοi

noρol onωq τo βoυvο κοl το nοτοpl, o φυotκoq

nλoΟτοq onωq τo ολooq τoυ Αγioυ Nlκoλοου

ολλο κο ολλο noλλο oκoμn. Ωq ουλn nερtουoiο

θο μnoρoυoον VΟ XOροKTnρ]σΓoυv n ορxοiο κλn_

ροvoμlο τnq nολnq με τnv oxολn του Αρ αιoτελn

oλλο κοl n noλlτtαιtκΔ κλnρovοp ο_nοροδοon

με τo δριilμεvo ιΓεviτoορol κοl lV1nουλεqυ.

Ωq nερtoυoiο του τοnου ομωq θο μloρoυoο-

ιJε Vο XOροKTnρiooυpε Kοl To Π1o onpοντlκο

κεφολοlo τnq nολnq το οnoΙo δεv εΙvol ολλo

nορο οπο το οvθριinlνo δυvοplκο τnq, το onoΙο

oε κοθε nερinτωon Θο pπoρoυoε νο κοvεl τnv

δlοφορo ολλο nροq το noρωv nοροpεvεl οvο_

ΕlonoInτo. Ενδεtκτlκο ποροδεlγpο εiνοl oτt ον

κοl γ[νετοl δnpοoloq λογoq oτnν Nοoυoο nερΙ

τoυρloτtκnq οvοnτυδnq nορoλο ουτο δεv εxoυv

κλnθεi νο εκφροooυν onoι!n κοτοΕlωpεvοt οv-

θρωnοt του κλοδου-

ΑυτΛν τnv oτlγμn υnορxεt oτnv Nοoυoο ενο

noλυ onμοvτlκο onμεio ονοφοροq oτον κλοδο

ToU ToU ρlσμo0, nονελλοδlκωq οvογvωρlopεvo

με δlεθvri εκτοntopο κοl δεv οvοφ€ρoμοl noυ_

Θενο ολλoυ εκτοq οno τnv ετοtρ[o κΔοlοq AEl.

Η oυγκεκρrμεvn ετο ρiο, με δυο Εεvoδoxεlοκεq

μονοδεq oτολiδlο γlo ΤnV Ελλοδο, εκ τωv onoi_

ωv εlδlκο ουτΛ oτnν Kρnτn xορoκτnρioτnκε

ωq μlo οnο τlq pεγολυτερεq εnεvδυoεtq oτov

Eλλnvlκo τoυρlopο τo τελευτοiο xρovlο, θο

pnoρoυoε vο oυνεloφερεl TO μεγlσΤO με TnV

τεxνoγνωo[ο Kοl TnV εpnεtρΙο των lδlοκτnτων

ολλο κοr των oτελεxιilν Tnq σTnV τουρtoτlκΛ

ονοnτυΕn τnq noλnq κοt εlδlκοτερο oτnν δt_

οpορφωon τουρloτικου πρooοvοτoλtοpoυ. Πο

Vο μnν nορεδnγnθω οvoφερopοl oτnv δtοxυon

Tnq TεXVoγVωoΙοq κot εκφρoonq τεκμnριωpε-

vnq οnoι!nq κοl oxt oε κoτl δlοφoρετlκο. Tο iδlo

loxυεl κοl γιO TnV ετοtρiο ιBορβορεooq ΑΕ'.

Πioω λοlnoν onο το oυγκεκρrpενο εΠlXεlρn_

pοτlκο εnlτευγμlοτο κρυβοvτοl lκovεg ομoδεq

οvθρο)nων οno τουq οnοloυq θο εnρεnε νο Cn_

τnθεi νo κοτοθεooυv τrq οnoιpεlq ΤoUq Oι οnoiεg

oι |noαυρoΙ τoυ μακεδoνικoυ πoλιτιoμoυ παραμfυoυν αυαξιoπo[nτoι

oε κοθε nερinτωon πρoκυnτουν μεοο οno τlq

εΕεlδtκευμεvεq γνωoεlq ToUq KOl τnν εpnεlρΙο

ToUq σε noλυ οvτογωvloτtκo nερlβολλoντο.

Π' ουτoν τo λoγo λolnoν nρoτεΙνω τnv δlε_

Εογωγn εvοq oυνεδρiου ri μlοq nμερiδοq pε

οτC€ντο τον nροoδloρloμo εvoq oτρoτnγlκoυ

nλοvoυ ovοnτυΕnq γlο ΤnV nολn τnq Nοoυoοq,

oτο onoiο νο κλnθουν νο κοτοΘεooυv τlq οno_

ι!ειq τουq Kο1 TnV εμnεtρiο τoυq κοτoδtωμεvol

ονθρωnοt τoυ τonου ολλο κοl oxl μ6vo.

Εκτoq οno το δυo nοροδεiγpoτO ΠoU ΠρoO_

vεφερο noροnοvω θο nρεnεl νo τοvloτεi οτl

υnορxουν κοr oλλo τετοloυ εiδουq nοροδε[γ-
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To καρυαβιiλι τng Ndoυoαg, αν κaι tlει 6λιι τα ε-rtyyυα, δει' τoπoDετε[ται oτoy

xιiρτn τωυ μεyαλων κaρuaβαλικcbν εκδιιλtboεωυ τng ΕλΜδα9

pOTo (σnμεiο OVοφoρoq) onωq nοροδεΙγμοτoq

XορlV TO αΔlεΘvεq φεσTlβOλ KlVnμOToγροφoU

Νοoυoοqυ ToU oΠoioU n δlοiκnon, μlο oμoδO

vεων ονθρωnωV, ΘΟ μΠoρOυoε vο οΠoTελεσεl

ΠοροδεlγμO Πρoq piμnσn γlο ToUq UΠoλolΠouq

VεOUq Τnq noλnq ooοv Oφoρo ToV oρομOTlσμO

oλλο κοl τnv δloiκnon του oργοvropου.

Θο μnoρo0oον εnionq vο nρooκλnθoιV Πρo-

oωntκoτnτεq εvδεlκτtκο onωq ο πριΔnv κolvo_

τορxnq τnq Kotvoτnτοq ΑVOιρΟq Mογvnoiοq o

onoiοq εxεl βροβευτεi οnο τov nρoεδρο τnq

Ελλnvlκnq Δnμoκροτiοq γlο TnV nρooφoρο του

oτoν δnμoolo βio, κοθlαιωvTΟq TnV κοtvοτnτο

Ανουροq κοτo τnv nερ[οδo τnq θnτε[οq ToU ωq

nροτυno nερlφερεlοκnq ονοnτυΕnq με nολιJ

onμοvτlκd οφελn γlο τoυq κοτoiκouq Τnq Kol-

voτnτοq.

ΕnΙonq θο μnoρoυoοv vο πρooκλnθoυv κοl ολλεq

nρooωntκοτnτεq οκopn Kοl ΤoU κολλlτεxνlκου

τoμεο, δlεθvoυq βελnvεκουq, onωq εivοt κol n κ.

Kονοκορiδn. Tο ουμlερdoμΟTO TOU oυγκεκρtμε_

vο- oυvεδρiου θο μπoρουoοv νo οπoτελiooυv

τnγ βggn του <οθορloμoυ τoυ ορο1-lοτog τnq

αιροτnν', <;q οι,ο -lτuδnq τnq noλnq.

ΣxεδΙοon κοl Εφoρμoγιi εv6q Στρoτnγlκoιi

Σxεδ[oυ γlo Τnv n6λn τng Ν6oυoοq

To τεooερο βοolκο oτοδtο εvοq επlτυxnμεvoυ

oτροτnγlκου nλοvου περlφερεlοκnq ovοnτυΕnq

(Σxεδrοoμοq κol υλonoinon) εΙvοr τo εΕnq:

ο) Anoτιlnωon τnq Uφlστ6μεvnq κοτdoτo-

σnq Τnq πoλng κοl oκloγροφnon τωv μελλo_

vτtκιi:v nρoonτlκιiv τnq, Θετovτοq τlq κΟρlεq

oυvloτιiloεq τnq ονοnτυΕlοκng oτροτnγlκiq

τnq- Eντοnloμοq κο κοτογροφn τωv loxυρωv

onpεΙων (nλεoνεκτnμoτωv)τnq noλnq ιiloτε vο

οδlonolnθoιjv lορογωγrκο. lVε τnv iδrο λογlκri

θo nρinεr Vo εVToΠlσToυv κοi vο κοτογροφoυv

το οδυvοτο onpεiο (pεlovεκτriμοτο) τnq nολnq

ωoτε vο εvtoxυθoυv.

T€λοq, θο nρεπεl VO εVToΠlσToυv κοl vo κo_

τογρoφoΟν οl οnεlλ€q KΟl ol εUKοlρΙεq nου

nρoκυnτουν γlO TnV πoλn τnq Ndουoοq εv

μεoω τωv oυγxρovωv ovοκοτοτοΕεων noυ δl-

ομoρφωvovτol oε εθνlκo, Ευρωnοi'κo oλλο κοl

nογκooμtο εninεδο. H oυγκεκρlμεvn οποτυ_

nωon θο μnoρoυoε vο γiνεl oε εninεδο γε-
ωγρο φ l κιilv Xο ρO Kτn ρ l σΤl κιiν, n ερ l βολλovτoq,

δnμoorοq δlοiκnonq, pετοφοριilv, τoυρloμoυ

κοl noλlτloμoυ oλλο κol λolnoυ nορογωγlκoυ

δυvομ lκου τnq noλnq, ουp περlλομ βονopεvων

KOl TωV οvθριinlvων nορων.

β) Δloμ6ρφωσn τoU AvonτυΕloκo0 nρo-

τιjnoυ τnq πολnq τnq Nοoυoοq. Στnv δlεθνn

nροκτlκn lερtφερεtοκnq οvοnτυΕnq το δυo

nρoτυnο ΠoU KUρlορXoυv εivοl ο) τo Πoλlκ6

πρ6τυπo τo onoiο βοoiCετοl εniτωv nλεiοτων

oτnv κεvτρlκn Δloiκnon κοl β) τo nρ6τυno τnq

oλoκλnρωμ6vnq τoπικ6q οv6πτυΕnq τo οnοΙo

βοoi(ετo oτnv βοon τnq τonlκflq κοlvωvioq κοl

nρoυnοθετεl τnν κοΘoλlκΛ εvεργoπoΙnon ολωv

των φορεωv τnq (Kοlvωνlκoi κοl olκovομlκoi).

γ) Πρooδloρloμ6q τoυ oρ6μoτoq τnq noλnq

τnq Νοoυoοq τo onoiο vο εΕεlδlκευετοl oε εvο

oυoτn μo ολλnλενδετωv κο l ολλnλεδο ρτιil μ εvων

γενlκωv (εnlxεlρnolοκωv) oτοxωv. ΧωρΙq ορομo

δεv μnoρo0v εn'oυδεv[ vo τεθoυv oτοxol, εvω

n εniτευδn TωV σUγKεKρ]μεvωv αloxωv εΠlTUγ-

xοvετοl μεoω των λεγομεvωv εργωv δροoεωq

(Αction Pla ns).

δ) YλonoΙnon Kοl εφoρμoγri τoυ στρoτnγl-

κo0 nλ6voυ ov6πτυδnq τnq loλnq τnq Νοoυ-

oοq' Πο vο δlοoφολlαrεi n εniτευΕn τωv oτoxωv,

ΤΟ σUγKεKρ pεvο εργο δρooεωq (Αctiοn Plans)

θο lοεt-:εl vο ονοτεθoυv κοt vο υλonοtnθοΟv
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oΠo σUγl(εKρlμεVoUq φoρεiq, TωV oΠoΙωV n

OΠoδoσn Θo ελεγxετοl μεoω εvoq oυoτnμοτοq

oυγκε κρ l μ εvωv δεt κτιilv ο n oδoτl κοτnτοq (KPl s),

τo οloio θο oρiCετοr κοl θο ελεγxετol οro ενο

οvεΕdρτnτo κοl loxυρ6 εnlτελlκo oργοvo τnq

nολnq τnq Νοoυoοq το onο[ο κοl θο εiνo υπευ_

θυνο γlο τnν xορoδn, oυvεxn nοροκoλουθnon,

nρooορμoγn κοl εφoρμoγri τnq οvοnτυδlοκnq

oτροτnγtκnq τnq noλnq.

Tο Στροτnγ κo Σxεδlο ΑvοlτυΕnq τnq Nοουoοq

oε κοΘε nερinτωon θο nρεπεl νο οΕlonοlnoεl

τ q oυγxρovεq τοoεlq, nρoωθιilντοq εvο μεlκτ6
nρoτυπο ιnoλlκnqυ κοl ατonlκiq_εvδoγεvο0qυ

ονοnτυΕnq, κυρΙωq ΠρOqTnV κοτευθυvon δnμl-

ουργiοq τωv nρουnoθεoεωv γlο τn διομορφωon

Kο]VoΤoμ κoυ κοi δnplουργlκoυ nερ βολλovτοq.

H αιροτnγlκΛ ουτi θο nρεnεl vο lροolοθεl vο

οvοτρει!ε μlο εγγεvΔ οδυνομΙο του ελλnv κου

τοnlκου KOl ΠερLφερε οκoυ nρoγρομpοτloμου

γενlκoτερο, noυ εγκεtτοl σΓOV εργoKεVτρlκo κοl

κλοδoκεvτρlκo xοροκτnρo ΤoU, με nροτοoεlq κοl

δροoεlq nου κοτευθυvoWOl σε εργο υπoδoμωv

Λ oε κλοδουq olκovoμlκnq δροoτnρlοτnτοq.

H oxετlκn εμnεlρiο δεixvεl oτl n Τonlκn Αυ_

τoδlοiκnon δεv μloρεi vο δlοpoρφωσε Πρo-

τοoεlq γlο oυvθετεq δροoε q ΠOU VΟ οφορουv

γlο nοροδεlγμO ΤnV κο vοτοpiο, τnv ολοκλn_

ρωμεvn ονοnτυln κΟl το τοπlκο nορογωγtκο

oυoτnμοτο. Ακοpο nto δυoκoλο μπoρουv νο

τlq υλοnotnooυv. ΕJκoλο opωq μnoρoυv vο

nρoτεivoυv Kοl Vο KοΤοσκευοoουv δρopoυq,

οvοπλοoεlq κοl ολλο μlκρo εργο υnoδoμΛq. Τo

Στροτnγlκo Σxεδlο ΑvοnτυΕnq εnionq θο nρεnεr

νο οnοτελεi τn βοon γιO ΤO μεσoΠροθεoμο κοt

βροxυ n ροθεoμο Εnlxεl ρnoloκο Προγρομ μοτο

τoυ Δnμου Νooυoοq.

0l τopεiq οlxμnq τnq οtκοvομliΟq Tnq noλnq,

οnωq ο τουρlοpοq κοl O noλιτlομοq n οκopn

κοl n γεωργiο θο nρεlεl vο oυvδεοvτοl με Trq

νεεq τεxvολoγiεq κοl VO μετOσXnμοτΙζοντol oε

n ροωθnτl κεq δροαιnρtoτnτεq τnq oικovοp l κnq

οvοnτυδnq τnq nολnq n olοiο ομωq vο εivοl βl_

Η Nαοιloα lρειαζεται yα επoyaπρoσδιoρioει τny frion τ1'ι9 στα Βαλκiυια, εξε-
τdζoυταg υtεg αyoρtg κnι ευκαιρiεg πoυ πρoκυπτoυy στnι) Aυατoλικi Ευρtbπn

ωotμn κοl ουτoτρoφoδοτoυμεvn. Πο τnv εnlτυ_

xiο των nοροnοvω αιοxων υnορxoυv oρloμεvεq

βοolκεq nρoυπoθεoεlq:

1 H δlομoρφωσn KOl n oυvεxΔq nροoορμoγn,

μεoο οnο oυμμετοxlκ€q δlοδlκοoiεq τnq δlο_

γοοφoμενnq οlο τo Στροτnγ κο Σxεδ ο Στρο_

τnγlκnq Αoτ κnq Αvοnτυδnq.

2. H δnμlουργiο ενοq ioxυρου ειllτελlκου ορ-

γονου oτnv nολn τnq Nοουoοq γlO ToV σXε_

δrοoμo Kοl TnV υλonoΙnon τnq ovοnτυδlοκiq

oτροτnγt κnq.

3. Η εφoρμoγn τωv nρoτοoεωV γlΟ τnv οvοδ ορ_

θρωon τωv υnnρεolων τoυ ΔΔμoυ Νοoυoοq με

εδεlδl κευ μ ενο κοl oxετl κn εp nεr ρΙο n ρooωn l κo.

4. H αιεvΛ κοl δlορκnq oυvεργοoiο με ΠoVεΠ1_

oτnptο, olκovoplκoυq, εΠLXε]ρnμ0Tlκoυq, κot-

vωvlκoυq κοl noλlτloτlκoυq φoρεiq τnq nολnq

ολλo κοl με δlοκεκρlμδvεq nρooωntκoτnτεq

τnq nερlοxnq, τnq Ελλοδοq ολλο κοl Tnq oμo-

γεvεlοq. N

" O κ. Aλεδovδρoq Λοφορoq, Νοουoo[οq oτnv κoτoγωγn, εΙvοt oτελεxoq εnlxεlρΛoεωv, κοτoxοq μετoπτυxlοκo0 τ[τλoυ

αιnv Δloiκnon ΕπlxεlρΛoεωv με εδεlδiκευon σΙO XρnμoToοlκοvoμlκο (ΜlBΑ, finance) Ono τo ποvεntoτnμlo τoυ

Sheff]e d τnq V]εγολnq Bρετοvioq, pε nοvω οnο '1 
O xρovlο nρουπnρεοiοq oε ετο ρ[εq εlonγμεvεq οτo xρnμοτiαrnρlo.

" Τo ορΘρo δnpoolε0τnκε πριbτn φορo αrnν αιοoελiδo www.laοs_epea.gr
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EΛEYΘEPΗ Γ{AOYΣA:
Η ΔEYTEPΗ EKATO Γ{TAETIA

Γραφει ο ΔnμιiτρlιE Mαντoιog, Πρ6εδρo9 τng'Ενωol'ιE Ξευoδotοly Hμαliαg

Η Nαoυοα, με τoυS l2.OΟ0 κατoiκουs τns, €xει αvθoοoα τnv oιKovομiα τns και αποιελεi μια

καΘαυτοf ελλnvικn πδλn oτnv oθωμαvικft Aυτoκρατoρiα, με Ιo 90% τωv κατoiκωv vα εivαι

_Ελλnvεs εξευρωπαioμεvoι και εvιελιils πoλrτιομεvoι αvΘρωΠoι Kαι τo l0% φτωxoi καr αγρ0μ-

ματoι μουοoυλμαvoι. (M€oα απo τo Ημερολογιο Kαι Ιo Αρxεio τoυ Tουρκoυ Aξιωματoυxoυ

Tαoxiv oυζ€ρ: <Η Tελευταiα oΘωμαvικn Δroiκnon τns Mακεδoviαs>>)'

Στοι' πρωτo1'ειτι τoμεα Παpα\'ιIJ\'11C

εixαμε αμπελοxιυραφα με Πcl ρα\'ιJ-

γn αγρoτικιi-ll' πρoΙοιτωι-. α\-aΠτLΙ\'-

μdvn Σnρoτροφiα και εκμειαrj.ευolr

τωv Δαοικιbv πρoi6lτωv.

ιr:οτrτl 34

'τot, ΔεUτερογεvn τομ€α εixαμε

παρα1'ιυ1'ri απo 70Ο.0Ο οκαδεq κρα-

oi 1_lα τoπικti καται'α}'.ωotr. αλλα

και δtαθεoli του προg καθε κα-

τευθυvon. αr'επτη'μει'n K7\ιυστo_

υφαvιoυργiα, εκμεταλλεUσn τωv

υδατοπτιboεωv πoU καλυπταv μdγα

μdρoζ τnq ιππoδιrvαμnq τnq εKμn-

xαvιoμdvnq εριουργiαq αιο Ευρω-

παiκο τμnμα τnq αUτoKρατoρiαg,



Hλεκτρικn εταιρiα παραγωγng ρευ_

ματoq' Kεραμoποιεiο, Mεταξoυρ_

γεiα, Σnoαμοτριβεiα, Ξυλoυργεiα,

Nερ6μυλoυg, Yδρoτριβεg καl δrα-

φoρα αλλα εργαοτnρια.

Στοv τριτογεvn τομdα εixαμε αvε-

πτuγμdvo εμπ6ριo με 12μεγαλd-

μΠoρouq με τoπlκn και διεθvn
δραοn, 100 λlαvtμπoρouq' 35 πα_

vιοπωλεiα, 25 κρεοπωλεiα και 2

τραπεζiτεg με κεφαλαια που ξεπερ-
voυv τιg 500.000 xρυodg δραxμεg.

Tnv 17n oκτωβρioυ 1912 απε-
λευθεριilθnκε n Nαουoα απ6 το
ελλnvικ6 oτρατo.

Ξεκιvα μια πoρεiα αvαπτυξng με
πρωτεργατεg τoυg iδιoυg τouq Kα_

τοiκoυg τng, αλλα Kαι με τnv αρω_

γn τωv αvα τov κooμo ευεργετιilv

τng, αφnvor,ταg oε εμαg, αλλα και

oτιg γεvldg πoυ θα ακoλoυθnοoυv

€ργα πvong και ζωτικng onμαoiαg

oτnv αvαπτυξn τng πoλng, 6πω9

τo Λαππειο Γυμvαoιo, τo Γαλtiκειo

Kαι τo Σεφdρτζειo δnμoτικα οxo-
λεiα, το 1ο δnμoτικ6 Σxoλεio, το

Noooκoμεiο τo Kωvοταvτιviδειo
Δnμoτικ6 Γυμvαoτnριο (γnπεδo)

κι €vα οωρ6 αλλα πou απoτελoυv

πραξειg γεlvαiεg πoυ διατnροιrv

τnv Uστερoφnμiα τωv ευεργετιi-lv

οτιg επdμεvεg γεvιdg!

0ι Nαουοαioι ζοιrv oε μlα πdλn

φιλ6ξεvn, πoυ nπια εvοωματωοε

τ6oο οτov κοιvωvικo 6oo και oτov

παραγωγικ6 τng ιoτ6 πρ6οφuγεg

Kαι εσωτερlκουg μεταvαoτεq. H
πoρεiα oτo onμερα xαρακτnρiζεται

απ6 τnv εργατικ6τnτα τωv κατoi-

Kωιτn μεθoδικoτnτα oτιg δραoειg

τoUζ, τnV εvεργn oυμμετοxn oτoug

Εθvικo απελεuθερωτlκoυg αγιilvεg

με οθdvοg και διrvαμn Yια αvα_

δnμιουργiα και αvαοτnλωon τng

π6λng, με αδιαλειπτn πoλιτιoτικn

και αθλnτικn δραοn. Απoτελουv
πραγματικα παραγωγικα' ερYατι_

κα μελioοια, με ΠVεUματικdg και

δnμιoυργικεg αvnouxiεg Πoυ τρo-

φoδoτoιrv πολιτιoμικα τo Eλλnvι-
κ6 και Διεθvdg καλλιτεxvικ6 και

πvευματικ6 oτερdωμα.

Δυoκoλn oμωg n τελεuταiα 20ετiα.

Ξεφυγαμε απ6 τοv αυτoματο πι-
λ6το τng βιoμnxαviαg, δοκιμαoτn-

καμε απ6 τα διαφορα <xτυπnμα-

ταD στnV αγρoτικn παραγωγn και

καvαμε oτρoφn oτov τoυριομ6 με
αvdπτυξn τωv υποδομιi.lv.

...Kαι φταvouμε σto onμερα με
τnv απoβιομnxαvιοn, με τnv Υγεiα
(τραUματισμdvnυ και υπo voοn-
λεiα, με τιg εξαγωγεg oε καθoδικrr

πoρεiα, αλλα καl με τov τoυριoμo

vα αvαπτυοoετα1 σε θεματικεg εvd-

τnτεg (Θρnοκειπικo, Αρxαιολoγικο

και Ιαιoρtκο, Γααιρovoμικ6 και 0ι-
vικο, Αγροτoυριoμ6, Φυoιoλατρικ6,

Xειμεριvo, Αθλnτικ6 και 0ρειβατικo

κλπ.) και με πολλα ουγκριτικα πλε_

H εyκαταοταon αιoλικcbυ παρκων,

φωτoβo);ταiκcllν οτα1μcilυ κα| n εκ-

μεταλλευon τωυ υδατoπτωoεωy 0α

πρooδcilοει δυυαμικιi και αειφoρiα oτlιυ
περιoxi μα9

ovεκτnματα, εvιii παραΜnλα επιδι-

ιi.lκεται n μερικn εκμεταλλευon τooο

τωv υδατoπτιi-lοεωv 6oo καt με τα

Ηλιακα Kα1 τα Aιoλικα παρκα για
παραγωγn εv€ργειαg.

Πρtπει 6μω9 vα €xouμε οτραμμi_

vo τo βλdμμα στο μdλλov,γιατi n

Niιoυoα, με ΕυρωπαTκ6 προοαvα-

τoλιoμ6, οφεiλει vα γivει μια π6λn

αυταρκng, μια πολυδιrvαμn πdλn,

μια πoλn αυτoδιrvαμn oε 6λoυq

τoυg τoμεig.

- Mε διrvατd τov Πρωτoγεvn τoμdα:

'Exoυμε dvα θnoαυρoφυλακιo βι-
οπoικιλ6τnταq Kαι o Δnμog εivαι
ο μεγαλυτερog γαιoκτnμovαg δα-

oικng €κταonq τnq xιilραg. Πρ€-

Πει vα υπdρξει n δυvατ6τnτα τnq

€ρειlvαg και παρακολoυθnong τωv

oιKoσυστnματωv τoυ Bερμioυ και

μlα Ιoορροπn διαxεiριοn τoυ δα-

olκoυ μαq πλoυτου. Στιg Αγροτικdg

καλλι€ργειεg απαlτεiται :

_ H εφαρμογn εv6g Mοιτdλoυ αvd_

πτυξng με εΠιστnμovικdg καθοδn-

γnοειg καt απεγκλωβιομ69 απ6 τα

μεγαλα εΠlxειρnσιακα oυμφ€ρovτα

_ Διατnρnon τnq υψnλng πoι6τn-

ταq τωv προΤdvιωv πoυ καθι€ρωoε

τα φρoυτα μαq στnv ελλnvικn και
ευρωπαΤκn αγoρα.

- Eιoαγωγn vdωv καλλιεργειιilv,
εVαρμovισμdvωv oτιq ταοειq τng

ζnτnong τnq παγκooμιαg αγoραg

οπωg για παραδεrγμα αρωματικα

Kαι φαρμαKευτικα φυτα (λεβdvιεg,

γκ6τζι μπ€ρι, ιππoφαdg κ.α.)

0 δειπερογεvng τoμεαg t'xει τn δικn

τoυ δι-ιvαμlκn τoοo απ6 πλευρα τng

απαox6λnong, 6oο κι απ6 oιKοvo_

μικn πλευρdi. Τoμεiq πoυ πρ€πει vα

αvαπτυξoυμε περιοo6τερο :

_ Evεργειακn αvαβdθμισn με σε-

βαoμ6 oτo περιβαλλov

- ΕκμεταλλεUσn τωv κλιμακωτιi-lv

αλλd και τεxvnτιbv uδατoπτιilοεωv

πoU o Πoταμ6g μαq δnμιoυργεi oτo

διαβα τoυ.
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_ Αξιοπoinσn τnq Αιoλικng και
Ηλιακng εv€ργειαg

- Mεταποinon. Kαλεiται n βιo_

μnxαviα με περιοo6τερo Kαl Πιo

εKσιΙYxροvιoμivo εξοπλιoμ6, πιo

εξειδικευμdvo πρooωπικ6, με
εφαρμoγn αυτoματιoμιi-lv Kαι με-

γαλo 6γκο παραγωγng vα διi-loει

τnv πριiτn ιbθnon τng εξωoτρ€φει-

αgοε ouιτoμo xρovικ6 διdoτnμα.

Pαxoκoκαλια 6μωq τnq oιKΟvoμι-

κng δραoτnρι6τnταq τng πολng μαg
εivαι και πρdπει vα εivαι oι μικρ€g

μovdδεg τoυ τoμdα μεταπoinοng.

Η Eλλnvικn οιvικn επαvαoταon
€xει ξεκιvnοει.
Ag εκμεταλλευτoυμε τnv ταμπελα

Διεθvng π6λn οivου και αμπdλου

oτα πρoτυπα του Bοrdeaux, 6xl για
vα μοιdooυμε στo Bordeaux, αλλiι

Yια vα απoκτnoουμε τnv δικn μαg
παγκ6oμια οιvικn ταυτ6τnτα.

H Ndoυoα xρειαζεται dvα διαδρα-

αιικ6 Moυoεioυ Oivoυ με δραoειg

oιrvδεμ€vεg αμεοα με τn YασtροVo_

μlκn μαg κοuλτoυρα και απευθιrvο-

μεvεq σε καθε βαθμiδα τng εκπαi-

δευοnq. Mε καθoλικrr οργdvωon,

ιilαιε vα πρooελκυοει 6λα τα oxo-

λεiα τng επικρdτειαg και dxι μ6vo.

Avαπdoπαoτo κομματι τng oιvικng

μαg κουλτoυραg θα πρiπει vα εi-
vαι τo Ιvoτιτoυτo Oivου Ndiouoαg

ιi-lοτε vα ΠραYματoΠolεiται iρειrvα
oτnv τεxvoλoγiα παραγωγng oivου

σε σιΙvερYασiα με τα Ελλnvικα και

διεθvn παvεπιoτnμια.

Eμπλουτιoμ6g τng Δnμoτικng Bι-

βλιoθnκng με ξεxωριoτ6, πλnρωg

εμπλoυτιoμdvο κoμματι Yια τnv
Εθvικn και Διεθvn Bιβλιογραφiα
περi οivoυ. Ψnφιοπoιnμdvn και
αμεοαπρooβαoιμn με καιvoτo-

μεq ιδdεq τng ελκυαιικ6τnταq τng

αvαλαμβαvοιταg δ ιεθvn πρdτζεκτ.

Αμεοn oιrvαρτnon τnζ με τo Ιvαιι_

τoυτο και τo μουoεio oivου για τnv

πρoo€λκυon διεθvιilv εΠιστnμovl_
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0ι δρ6μoι με τιE oμπρελεζ στl1y π6λn Aguedα τnq Πoρτοyαλ[αg

κιi-lv oιrvεδρiωv oivoυ και αμπελου

'Ετoι τα oιvoποιεiα θα dxoιlv τo ρολo

του τελικου εφαρμoαιn (κenduserr),

dπωg προβλ€Πoιrv οι πoλιτικ€g τng

E.Ε. για τnv dρειrvα αvαδεικvυο-
\.ιαζ τn Nαoυoα oε πρα1ματικn

Διεθvn π6λn Oivου και Aμπελoυ.

Tριτoγεvng τoμiαg
'0λεg oι oιrγxρovα αvαπτυoodμεvεg

π6λειg δρααιnριoπoιouιται €vιovα

σtov τριτοYεvn τoμiα και διαow-
δεor,ται με €vα πoλυπλoκo δiκτυο

αλλnλεξαρτnσnq Kαι iιvθnοng τng

οικovoμικng και πολιτιoμικng τoυg

ταιrι6τnταg. Για vα λειτoυργnoει

o τoμdαg αιrι69 απαραiτnτo εivαι
vααλλαξουμεεμεig oι iδιoι. Αλλα_

γn τoυ τρ6πoυ οκ€ψng, αvιiλn-

ψnq Kαι vοoτρoπiαg με 6ραμα και

με αι6xo τnv 0λικn Ποι6τnτα οε

καθε επιxειρnματικn πρooπαθεια

και δραon.

Συvnθωg n oμπρελα εivαι oυμβολο

τoυ r<κακου μαq τoU καιρουυ. Παρ'

6λα αυτα, oτnv π6λn Agueda τng

Πoριογαλiαg' ολο τnv μnvα Ιουλιo,

παμπoλλεg oμπρdλεq εivαt κρεμα_

ομεvεg αιov δρ6μo, φτιαxvοvταg
iτοι μtα εκπλnκτικn πολυxρωμn
παλ€τα με oκιερoυg δρdμoυg, drλα

και τnδιαθεσn τωv κατοiκωv. Πα-

ραλλnλα dγιvε και €vαg τρ6πo9

προo€λκυonq εKατo\'tαδωv επι-
οκεπ ιιilv καθε xρovo.

Η Nαoυoα εivαι πρolκιoμ€vn απ6

τn φυon Kαι τιq διrvατ6τnτεg τoυ

βοιrvoυ μαq Kαι επιπλ€ov διαθtτει
και δυο Xιοvoδρομικiι Kdvιρα, τo

Σiλι και τα 3-5 Πnγαδια' oε ion
αλλα διαμειρικα αιτiθετn θdon

οτα 17 xιλιομετρα απ6oταοn απ6

τnv πoλn. 'Εxει ωριμiιοει πλdov n

oκdψn τng αoφαλoυg οιrvδεοng

τoυg. Σiγoυρα δεv εiμαoτε, αλλα

τiπoτε δεv μαg κρατα vα γivoυμε
o απολυτοg oρειvοg πρooριoμdg με
ετnοια λεlτoυργiα τoυ βοιrvoυ, με
v€εg πρooφερoμεvεg υπnρεοiεg,

ακoλoυθιbvταg πετυxnμdvα δlεθvn

μoιτ€λα και παραδεiYματα.

Tι θα λ€γατε για dvαv περiπατo με
αoφαλεια στnv Kρεμαοτn γdφυρα
πoυ υπαρxει oτo Capilano τoυ Kα_

vαδα, υψoυg 70 μετρωv παvω απd

τοv oμιi-lvuμo πoταμ6, μnκoυg 136



H κρεμαoτn 7'tφυρο aτol' πoταμ6 Cαpilαιιo oτo Βαι,κoυβερ του Καyαδd

διrvατ6τnτα tiμεοng εΠαφnζ με τιq

εΠιxειρnσε1q ΠoU KαλUΠτOUV τlq

αΠαιτnσειq τωV εΠ1σKεΠτιilH κα θ ιig
και on-line κρατnon n πρoαγoρd.

Πρ€πει ιδιαiτερα vα τovιστεi n

δυvατ6τnτα εξαοφαλιoμdvng λει_

τoυργiαg τouq Kαl n αιoθnτικn τoυ

xιilρoυ ωg μ€oo πρoo€λκυong αλλα

καt εuκoλng προοπdλαonq' ΠρoKει-

μdvoυ vα λειτoυργoιrv ωg oλoκλn_

ρωμεvα onμεiα διαvομng και 6xι
απλιilg ωg onμεiα πλnρoφoρnong

με ατελn xρnoιμοτnτα.

Γιατi vα μnv κiιvoυμε oρθoλoγlκn

xρnon τωv cιΠoρριμματωv μαq ξε-
κιvιi-lιταg απo dvα αιταπoδoτικ6

μovτερvo κdιτρo υποδoxng τεμα-

xιoμoυ και αvακυκλωοng, βελτιιil-
vo\.ιαq τnv παιδεiα oλωv μαg για
τα απoρρiμματα.

Γιατi vα μnv καvoυμε τo Mπαλκdvι
τng Mακεδoviαg, το πdρκo μαg, dvα

υπερoυxροvo View Point με καθn_

μεριvdg δραoειg αιnv παρατnρnon

τoU oιKoσUστnματog απ6 τov'0λυ_

μπo μdxρl τo Kαιμακτoαλαv.

Γιατi vα μnv dxoυμε oτo κoλuμ_

βnτnριd μαg πρωτdτυπεg διεθvεig

αθλnτtκdg, αλλα και πολιτιοτικdg

δραοειg πρoοελκυor,ταg oμdδεg

oτ6xoυ πoυ nδn υπiιρxoιrv.

Γιατi vα μnv αvαδειxθεi n ιαματικn

πnγn τωv Αvθεμiωv με δnμιoυρ_

γiα Ξεvoδoxεioυ με SPA υψnλιbv

πρoδιαγραφιi'lv και απαιτnoεωv.
'oπωg dvα Costa Navarino dκαvε

τnv Kαλαματα προτυπο πρooριομ6

πoλλιbv καρατiωv.
ΔΙ0TΙ ΑΞΙZEΙ NΑ KΑNOYλ4E

0Λ0Ι MΑZΙ TΗ NΑOYΣA
0N0MAΣΙA

ΠP00PΙΣM0Y
ΑNΩTAtHΣ
ΠoΙΟTΗTΑΣ N

μ€τρωv μdoα oε €vα καταφυτo Kαl

καταπραoιvο τοπio;

Τι θα λdγατε Υια μια βdλτα xειμιilvα
_ καλoκαiρι απο τουg πρdποδεg τoυ

Bερμiου €ωg τnv κoρυφn τoU με
καμπivα και απoλαυαιικα γευματα
και ροφnματα σtnv κoρυφn;

Γιατi oxι μια πiαια moto_crοss με
διεθvn αιαιταρr,τg Kαι με διπλn
xρnon Kαι Yια πoδnλαοiα Kαι cross_

cοuntry.

Γtατi 6xι dvα γnπεδο γκολφ' τoυ Π1o

δnμoφιλουg αθλnματog oε ευπορεg

oμαδεg αvθριilπωv, που γυρω του

θα αιnθεi Kιι1μ1α ομαδα προooδo_

φoρωv δραoτnριοτnτωv.

Γιατi oxι και πiαια αvαρρixnong αιο

κεr,τρo τnq πoλnq n εξω απ' αυτnv.

Γιατi 6xι oργαvωμdvεg oxoλdq

δαοικng ιππαοiαg και διαδρoμdq

αδρεvαλivng oτo Bερμιο, dπου n

φυοn απλοxερα μαζ πρoοφ€ρει το

μovαδικo oκnvικ6 τng.

Γιατi οxι μtα πiοτα mοuntain bike,

τnριi-lvιαg διεθvn oτiιvιαρvτg, γtα
πρoodλκυοn παγκoομιωv διoργα_

vιi'loεωv.

Γιατi oxι dvα olκολoγικo παρκο, το

oπoiο θα πρoαγει τnv περιβαλλo_

vτικn oυvεiδnon και θα αποτελεi

π6λo dλξnq κυρiωg για παlδια, μια
πoυ θα τoυg παρ€xει τn δυvατo-

τnτα dμεοng επαφng με τn φυοn.

Γιατi oxι καl dvα oκοπευτικd oτα-

διo με αιiβo τoξoβoλiαg oπoυ με
τn μdγιoτn ωφdλεια θα δραοτnριo-

ποιoυvται oι δεκαδεg οκoπευτικoi

ουλλoγoι τng Ελλαδog.

Γιατi dxι infokiosks _ sale spots.

Αυτd τα onμεiα επαφng πρooφ€_

ρoιrv σιΙVoΠτικn παρoυoiαοn τωv

δuvατοτnτωv διnμ€ρευσnq στnv

περιοxn, τιq Πρoσφερ6μεvεg δρα-

oτnριdτnτεg, τιg υπoδομdg φιλoξε_
viαg, διαοκdδαong και διατρoφng,

εvιi-l ταυτoxρovα παρ€xoιry Kαι τn

- Oμlλiο noυ nορουoldotnKε στnV Hμερiδo πoυ δ oργοvωoε o Σ0λλoγoq των Εv ΑθΛvοlq NοουooΙων oτnv ΑΘriνo oτlq 2 ΔεκεpβρΙου 2012' oτo

nλοΙolο των εoρτoopιδv γrο τo 1OO xρ6ν o οno τnν οnελευθερωσn Ιnq Νοουooq το 1912' pε γεvlκο τiτλo κH Νοoυoο αιοv 2'1ο οlιilvoυ.

κl.'tιll'rτr 37



<ΩΣ oΙKoΣ
HΦANΙΣMENoΣ
oYTΩΣMΩPΩ

ΣoΦΙA,
KAΙΓNΩΣΙΣ
AΣYNEToY

AΔΙEΞETAΣToΙ
ΛoΓoI>>

ΝΑ0YΣΑ 2013: ΑΠ0 T0
αMΑΝΤΣΕΣTΕP ΤΩΝ BΑΛKΑΝ |ΩNυ

ΣΕ ΑΣH M Η BΑΛKΑN lKH Π0ΛH

Γρdφει o ΣταυρoE oικουoμ'iδn'q
A ρlαιoλ61'o9 _ Ιοτoρικ69

H vε6ιερn roτoρiα τns Nαoυoαs ξεκιvdει με

τnv Kαtαστρoφn ΙnS στα |822.Miα καταoτρo-

φn, €vαs Χαλαoμοs ΠoU τns δivει τov v€o ιns

xαρακτflρα, αυτ6v πoυ Θα ιnv κdvεt το <<Md-

vtσεστερ τωv Bαλκαviωv>> με τιS πριilτεs βroμn-

xαvικ€s μovαδεs oε oλoκλnρn τnv oθωμαvικn

Αυτοκρατoρiα. Φυoικo n μεταμδρφωon απ6

τιs oτdxιεs τns δεv oυιτελ€oιnκε μ6ιm ΙnS, oι

αvΘρωπoi τnS Ιnv μετ€τρεψαv απo καμεrm 1rr

xωρis πρovoμια οε πoλιτεiα με oρYαvωμεvo

κoιvωvικ6 ιοτ6, ιοxυρn αoτικfl ιαξn και Πnμi

εrοoδnματoS Kαι ουι,αiλα}ματos γlα περiπoυ

δ'α\' αιd)\,α. Kαt μετα;



Σε πρ6oφατn oυvαξn τωv Nαoυoαiωv
oτnv Αθnvα μoU δ6θnκε n ευκαιρiα vα
αvαπτυξω με oυvτομiα μερικdg απλ€q θd-

σειq μoυ 6οοv αφoρα οτnv πολιτιoμικn,
oικovoμικn Kαι κoιvωvικn πτι.bon τng

Nαoυoαg, τιg τελευταiεg δεκαετiεg. Kαι
oαv απ6γovοg, απλd, παλαιιilv Nαoυοαi-
ωv, σαv τρiτog, oαv dvαg επloκiπτng τng

π6λnq τωv πρoγ6vωv μoU δικαιouμαι vα
€xω τn δικn μoυ απoψn για αυτn τnv
πτιbon, καθιbq Kαι Yια τιg δυvατ6τnτεg

πoυ αυτn n πoλn dxει για vα αvυψωθεi
και παλι, μ€oα απo τιg v€εg οταxτεg τng.

Αg παραθdoω 6μω9 αυτoυoια ουζnτn-
οn με Nαουοαioυg φiλoυg n oποiα ελαβε

xιbρα λiγεg εβδoμαδεq πριv'

Eριilτnon: Πou πιoτευετε οτι oφεiλεται n
onμεριvn καταoταon τng Nαοuoαg;
Aπαvτnon: Στo o,τι €κλειoαv oι βιoμn_
xαviεg τng.

Eριbτnon: Eivαι δυvατ6v vα ευθυvεται
Yια τn ουvολικn καταοταon τng π6λng

μ6vο αυτ69 ο τoμdαg;

Aπαvτnon: Kαμiα απαvτnon.

Eριbτnon: Γιατi ο τουριομ69 βρioκεται
ακ6μα oε υπoβαθμιoμdvo επiπεδo;
Απαvτnon: Γιατi το κρατog δεv εvδια_

φdρεται.

Εριbτnοn: Γιατi n Nαoυoα με τn Σxολn
τoυ Αριoτοτελn δεv εivαι εvταγμεvn
στo αρxαιoλογικd πλαioιο Θεoοαλοvt-
κn, Πiλλα, Bεργivα, Δiov;Γιατi oε ολουg

τουq αλλoυg αρxαιολoγικoυg xιilρουg oι
επιοκdπτεg απ6 6λο τοv κdoμο δivoυv
το παριilv εvιil oε ιδιαiτερng ομορφιαg
Kαι ιστoριKnq onμαοiαg αρxαιoλογικn
θεon oαv αυτn τng Mtεζαg δεv παταει

ψυxn;
Απαvτnon: Γιατi ιo Yπoυργεio Πoλιτι_
oμoυ μαq αγvοεi.
Eριbτnοn: Γιατt οε dvαv απ6 τoυg πλdοv

γ6vιμoυg καμπουq τng Mακεδοviαq βλi-
πω μ6vo κατι γερovτακια vα εργαζovται
και εivαι oε γεvικig Yραμμdq αφnμdvog
oτn μοiρα του;

Aπαvτnon: Kαμiα απαvτnon.

Εivαι μ6vο λiγεg ερωταπαvτnoειg αυ_

τdg, ακολoυθnoαv και αλλεg oι oπoiεg

με εvτUπωσiαoαv ωq Πρoq τnv εμμovικn

μετατ6πιon τng ευθυvng oε: Υπoυργεio
Πoλιτιομoυ, Kρdτog, κλειoμεvεg βιoμn_
xαviεg. 0ι αλλoι παvτα, πoτd εμεig'

Eκεivο πoυ dvαg τρiτοg, dvαg κξ€vog>,

dvαg επιοκdπτng βλdπει δεv εivαι τiπoτε

αλλο απd μια μιKρoYραφiα τoυ τl oυμβαi_

vει σε ολdκλnρn τnv xιilρα τιg τελευταiεg

δεκαετiεg. Δεv εivαι vαoυοαiκo φαιv6με-
vo, αλλα εivαι, εvτoυτoιg, φαιvoμεvo Kαι

τng Nαoυοαg, 6πω9 Και τnq υπ6λoιπng
Ελλαδαq. Πnγn τoυ κακου: n αδιαφoρiα

Y1α τov τoπο, n διαθεon εξαoφαλιong μιαq
ατομικα περιοριoμdvnq Kαl εγωκεvτρικng

ευnμερiαg, ο αvευ προnγoυμ€voυ λnθαρ_

Yoq' τo βdλτωμα τnq Kolvωvικng και τng

oυλλoγικng πρωτoβoυλiαg, n €λλειψn
ατoμικng πρωτoβoυλiαg.

Δεv διαφiρει n ψυxoλoγiα εvdg αvθριb_

που απd αυτn μιαg πoλlτεiαg. Kαι τα on-

μαδlα εivαι εμφαvn: n Nαoυοα υπoφ€ρει

απ6 oυvδρoμo κατiιθλιψng. Η αvnμπdρια

οτα αδιdξoδα' n αΠouσiα διαθεong για
δρdοn, n μεταθεon τωv πρoβλnματωv
οε ιιαλλουgυ, αUΙQ ε{vαι τα oυμπτιilμα_

τα τnq καταθλιψng και ρωτnοτε 6πoιov

ψυxoλ6γο Θdλετε, αυτ6 θα οαg πει. Kαι
6μωq. Σκεφτεiτε κατω απo πoιdg oυv-
θflκεg, επi oθωμαvικου ζυγου, καπolοι

κυvnγnμdvoι xωριατεg απο τnv'0oλιαvn,
σε μια περiοδο οnψng τng οθωμαvικng
αUτoKρατoρiαg και γεvικ6τερoυ KoιvωVι-

κoυ, εθvικoυ και πoλιτloτικου μαραoμoυ

μετdτρεψαv αυτn τnv καταoταοn μετoU-
olιilvovτiιg τnv απ6 κιilπρο oε αvθog.

0ι πριilτεg βιoμnxαviεg τng Mακεδovi-
αq' τωv Bαλκαviωv, μιαq εΠιKρατειαg

oλ6κλnρnq αvθιoαv κατω απ6 τ€τolεg

ουvθnκεg. o καμπog τng Nαoυoαg ξα-
vα€γιvε <Knπog τoυ Miδα> 6ταv καπolα

oικoγ€vεια oκdφτnκε vα φυτdψει για
πριbτn φορα ροδακιvα εκεi. Mικρoi και

αδυvαμoι Nαoυoαiοι ξεvιτευτnκαv 6xι

Yια vα ξεxαοoυv τnv πατρiδα τουg αλλα

Yια Vα φdρoυv πioω oε αυτnv τεxvoλo-

γiα, κεφαλαια μαζεμ€vα με κ6πο Kαι Vα

...n {ιv}"ι&r'ΙΤΟpια

σ{& αδιdξΟ*
δα, n ειπOιrσtα
διαθεαnq για
δρααn, n με-
ιd8εοn τωv
xροβλnματωv
σε {{αλλ{}Uq},

&ιΙΤ{Ι εtvαι τα
σ1Jμ}τ{d}μαΤα

{nq K{ιταθλι*
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εΠεVδUσoυv σε αUτnv. Kαι μnv μου πεiτε
6τι n περioδog τoυ Eθvικoυ Διxαoμoυ
nταv πιd ευκολn απ6 τn onμεριvn. Mnv
μoυ πεiτε οτι n τρoμαxτικn καταvτια ΠoU

ακoλoυθnoε τnV εYKαταoταοn εκατovτd-
δωv xιλιαδωv πρooφuγωv απd τlg Xαμ€_

vεg Πατρiδεg, με προβλnματα επιβiωong
και oυvυπαρξng nταv ελαφρυτερn απ6

τn οnμεριvn.

Mnv μου πεiτε dτι o οθωμαvικ6g ζυγdg,
n περioδog τωv εθvικιilv τραγωδιιilη τα

ταραγμdvα xρ6vια τoυ Mακεδovικoυ
Αγιilvα Kαι τωV Bαλκαvικιbv Πoλ€μωH τα

xρdvια τng Mικραοιατικng Kαταoτρoφng,

n Kατoxn και o Eμφυλιog, oπωg και n Mε-
τεμφuλιακn επoxn πρ6oφεραv πρdoφoρο

€δαφog για τnv oικovομικn αvθιon τng

Nαοuoαg. Θα εivαι vτρoπn μαg και μovο
vα τo σKεφτουμε αυτd.

Αδdλφια και πατριιi-lτεg Nαoυοαioι: δεv εi-
vαι τυxαio dτι ο μυθog (ο οπoiog αvταvα-
κλd παvτα μια μεγαλn αλnθεια) τoπoθ€τn_

σε τouq <Knπουg τoυ Miδα> oτα μdρn μαg.

Δεv εivαι τuxαio oτι αυτn n ευλoγnμεvn

Yn τnq Nαoυoαq τnv €καvε vα αvαδει-
xθεi και Vα σUYKρoτnθεi oτo παρελθοv
οε μdγιοτn αγρoτικn Γn τng Eπαγγελiαg.

Δεv εivαι τυxαio τo 6τι μioα απd τtg δυ-
oκoλiεg Kαι τιq ακαταvdnτεg για εμαg on-

μερα δuoτρoπεg oυvθnKεq oι πρoγovoi

μαg oτοxαoτnKαv oτα δlκα τουq αδιiξοδα
Kα1 τα €λυoαv oρθoλoγικα, oργαvωμ€vα,

μovιαoμ€vα.
Δεv εivαι τυxαiο τo oτι αvτιθiτωg επnλθε

μαραομdg, dταv επικρατnσε n oιγoυρια
και iοωg και n αλαζovεiα πoυ γεvviι n
απdλυτn οιγoυρια Yια τα πραγματα.

Δεv θα επαvαλαβω τιg ιi'lριμεq οκdψειg
πoυ dγιvαv πρoταoειq καλιi-lv φiλωη
αδελφιilH Nαoυoαiωv Yια τnv επαvα-
KαμΨn τng Niιoυoαg oε 6λα τα επiπεδα.
Kαι oυτε εγιb, €vαg απλ69 επιoκdπτng
τng πατρiδαq Ιωv πρoγovωv μoυ, εiμαι
ο καταλλnλoq Vα υποδεiξει τιg λυoειg,
παρiι μovo vα επιonμdvει τα προβλnματα

με το ματι του τρiτoυ.

Ωoτooo, dvαg απο ιoυg λιγoτερο διαφn_

μιομdvoυq αρxαιολoγικουg καt 1σΙoρ1_

κoυg xιilρουg τoυ Kdoμoυ, n Σxo}.n
Aριοτοτdλn, μπορεi vα λειτoυργnοεl
onμεio μιαg αρxικng αvαφoραg για
πολn τng Nαoυoαg.
'oxι μovο με dvα <πoλιτιoτικ6> κdvτρo
αδειo και κλειoτo, dxι μdvo με μiα κατε-
oτραμivn πιvακiδα oτοv Kοπαvo πoυ αvτi
vα oδnγεi τov επloκdπτn τοV αΠoΠρoσα-
vατoλiζει, 6xι μ6vo με τov iδιo τov xιilρo
αλλα με oυγκρoτnμα εYKατασταoεωv

γυρω απd αυτdη με μoυoεiο, με αiθoυοεg
διεθvιilv oυvεδρiωv Kαι με τnv κατdλλn_
λn πρoβoλn' τnV αΠαραiτnτn αγαπn τωv
κατoiκωη τnv διαρκn διαφnμιon.

To Yπoυργεio Πoλιτιομoυ μπορεi vα μnv
€xει εvταξει αυτ6v τov οπαvιo θnοαυρd
τng Σxoλng τoυ Aριοτoτdλn oτoυg αρxαl-
oλογικουg xιilρoυg με ειoιτnριο. Mπoρεi
vα εxει αδιαφoρnoει οε μεγdλo βαθμ6,
αλλα εivαι oτο xiρι τng Nαoυoαζ Kαι τωv
κατοiκωv τnq n εKμεΙαλλευon αυτoυ τoυ

θnoαυρου. H Θεooαλoviκn δεv εivαι μα-
κριiι, o δρ6μog που εvιilvει Ιoυq μεYα_
λυτερoυg μακεδovικoυg αρxαιολoγικoυg

o φυaικ6q πλoiτoq τoυ

μικd κ{υτρα, τα oρειυ(ι
ακ6μιl αυεκμεταλειlτα

Βερμ[oυ, τα xιoνoδρo-

μ οu oπ ιiτι α π α ρ αμ !υ οιl υ

τoU

ωq

τnv

...δεrr εivαι
{1ΙX{1iΟ dτι rι
ευλογnμdvn

γn τnq Nαου-
σαζ τnv iκαvε
va αvαδειxθεi
σΙΟ Παρελθov
σε }ιiYιστn
αγρΟτιKn Γn
τnq Επαyγελi*
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H μεyiιλll ανdπτυξn οτo Mπdνoκo τnq Βoυλ_
yαρiαg πρtπει υο απoτελloει oδny6 y:q ω,
Ιεlμερινd τoυριομ6 τιlg Nioυoοq

x6ρoυq τnq Πdλλαq Kαι τnq Bεργivαg δεv

εivαι μαKρια. Η oυoιαοτικn oυvερYασiα

με Yραφεiα ταξιδiωv αΠo τnv ΠρωτεUoUσα

τnζ MαKεδoviαq Kαι απ6 τnv Aθnvα, n

εξυπvn διαδικτυακn πρoβoλn του xιi-l-

ροU, μαζi με τnv απαραiτnτn αvαδιαρ-
θρωon τoU ΙoUρισμoυ τng Ndoυοαg μ6vο
κκαρπoυq τoυ Miδαυ μπορουv Vα φdρoUv.

Περvιivταq oτnv αvαδιαρθρωon τoU τoU-

ριoμoυ τng Nαουoαg θα μπoρουoε καvεig
vα αvαφερθεi στnv ατoμικn/ουλλoγικn
ΠρωΙoβouλiα. Ποt6g εiπε ποτε 6τι μ6vο
τα ελλnvtκiι vnoια εivαι oε θεon vα φd-

ρουv ξdvoυg τoυρiοτεg; Ποι69 εiπε 6τι

μια πdλn σQv τnV Ndoυoα δεv μπoρεi vα
€xει τουριoτικα γραφεiα με μεγiιλn δρα-

oτnριoτnτα oε oλα τα Bαλκαvια κdvovταg

αυτ6 πoυ oι Boυλγαροι πετυxαivoυv με

τo Mπαvοκo τα τελευιαiα xρ6vια; 0 φυ-
oικog πλουτoq τoυ Bερμiου, τα xιοvoδρo-

μικα κdvτρα, τα oρειvii μovoπατια, εivαι
οε oυγκριοn με αvτioτoιxεζ περιoxdg,

ANEKMΕTAΛEYTA.'Eθιμα και τοπικ€q

εoρτdg 6πω9 οι Mπoυλεg και Γεviτoαρol
εivαι γvωoτα μovo oε εθvικd επiπεδo.
Πoυ εivαt oι Παvταxoυ παρ6vτεg Ιαπω-

vεg τoυρioτεq με τιq κdμερdq τouq; ΠoU

εivαι oι Ευρωπαioι και αλλoι τoυρioτεg

oε τ€τοια μovαδικα, αυθεvτlκα δριilμεvα;

Αv κdπoτε oι αΥροτιKoi oυvεταιριoμoi
dδιvαv ψωμi oτoυg Nαoυoαioυg onμερα

αυτo θα μπoρoυoε vα ιoxυoει Yια τoUζ

ιoυρloτικουq σUvεΙitιρ1oμoυq.

Mε τα κραoια τ11ζ, τ1-ιV κoυζivα τnq Kαι

τα dθιμα τnq' με τov φυοικd τng πλoυ-
τo, τα αvεKμετdλευτα αρxαiα τnq Kαι τα

μoυοεiα τnq' n Nαουoα OΦEΙΛE vα nταv

πιo μΠρoστα οτιg μdρεg μαg. Αρκεi vα
oκεφτεi καvεig τov αρlθμ6 τωv ξεvoδo-
xειακιilv μoviiδωv τng μdxρι και πριv λiγα
xρ6vια, απo τoυg xαμnλoτερουg oε oλ6-

κλnρn τn xιbρα, εvδεικτικο τng ΑΠ0ΞΕ_
NΩΣΗΣ ιrrg Nαoυoαq απo τα vdα ρευματα,
τιg vεεg αvαγκεg, τιg vdεg απαιτnoειg τωv

επιoκεπτιilv.

Απoξdvωon! H λdξn κλειδi αυτoυ τoυ

κειμdvoυ! Απαξiα τnq Ynq τng Nαοuoαg,

Kαι αv τα ροδακιvα δεv <πoυλαvε> πια
oκεφτεiτε αλλεg καλλι€ργειεg. Nεoλαiα

που €xει καταπεoει oτo επiπεδo τoU

κλαυθμωvοq ικ€τoυ για εργαoiα... 6ταv

n γn περιμεvει εκεi €ξω vα αγαπnθεi, vα
oυvτnρnθεi, vα ξαvαζnoει μ€oα απd vdεg

καλλιiργειεg, v€εg λυοειg, vεεg απoδo_

τικoτnτεg.

Αg μnv οταθoυμε στnv KαταΠιεoτικn
καταοταοn τng ατoμικnq Kαι τnq oυλλo-

γικng καταθλιψng. Αg φτιαξουμε ξαvα
τnv Ελλαδα. Kαι αυτd εivαι M0N0 oτο

δικ6 μαg xερι. N

- 0 Στουρoq 0lκονopiδnq εΙvο Αρxo oλ6γoq-lοτoρlκ6q, Adjunct Professοr of Archaeology, Αrcadia UniversΙtγ,

Genside, CοlegefοrGοba Studies,ΠρoεδρoqlvαιτoυτoυΔlοβoλκοvlκΛqΠολτoμrκΛqΣυvεργοoiοq,Δlευθυντnq
τnq Ελλnvοoλβοvtκnq oρxο oλoγlκfq Αnοoτoλnq
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ΓΙATON ΠoΛΙTΙΣMo ΣTH
NAOYΣATO1\ 2|oAIΩNA

Εiyαι αλi0εια 6τι n Nαουoα ε[uαι μια π6λn με πλoυoια παραδoon τοoo στoυ oιKoυoμι-

κo (αyρoτικo και βιομnxαυικ6), 6oo Kαι στoy πoλιτιoτικo τoμεα. Στoυ πρωτοyευi τoμtα

κυριαρxoυu oι oπωρoκαλλιiρyειε; Kαι oL συυαφεig πρog αυτlg δραoτnρι6τnτεζ, ευril oτoυ

δευτερoyευi τoμtα κα0oριoτικi yια τnυ τoT[ιKi κoιυωυiα εivαι (iταυ;) n παρoυσ[α τoυ

κλdδoυ τng κλωoτoυφαυτoυρyiαg, κλαδog πoυ βρ[oκετ(Ιι σε κρion τα τελευταiα lρ6υια

Kαι ετΓnρεαζει αρunτικα τnν oικoυoμiα τng περιoxng.

Γραφει ο

Aλlξαι'δ ρ οE Γ. 0 ι κoι'ο μ ο ι'.
Aρ-rι τ ε κ τοl l' Λ [ π.ι'α y ι κο 

-q 

_ Π d "ε o δ o μ ο c

0 ολλεq βloμ nxονlκεq εγκoτooτοoεlq

τnq nερtoxnq οφορoυv κυρiωq oτnv

εnεδεργοoiο KO τυloloinοn TωV

ονροτ <ωv lοοlοvτων (ι!υγεiο, δ ολο_

γnτn ρ ο, 3;οp nxοviεq γεωργ κωv p n_

xοvnμοτωv κλn)' H onοoxολnon τωv

κοτoiκωv τoυ Δnμoυ Νooυoοq οvο

τοpεο εxεl μετοβλnθεi δρομοτlκο το

τελευτοiο xρovtο. ΕκεΙ noυ oτn δεκο_

ετiο του 1 9B0- 1 990 oυγκεvτρωvovτοv

lτroγιtl 42



σTOV δεUTερoγεVn ToμεO με ΠOσoσΤO 43,3Ψo

κοl εlδlκoτερο σTnV μετοnοinon, τn δεκoε_

τiο 1991_2001 κοl nερloooτερο τnv nερiοδo

2001_2010 nοροτnρεiτοl μtο oοφΛq oτρoφri

τng olκovομioq σToV ΤρlToγεvn τoμεο noυ εxεl

ωq οlτΙο τnν οποβloμnxοvlon τnq nερlοxnq κοl

μεγολo nooooτο ονεργiοq.

Σε οvτiθεon με ΤnV κλωoτoυφovτoυργiο, o

τομεοq τnq o vοnοliοq βρioκετοl oε οvθnon,

nορ'oλο τo oοβορο nροβλnμοτο δlοθεonq noυ

οντtμlετωnieεl το τελευτοiο xρovlο. H noloτnτο

των κροolωv τnq περlοxnq εxεl οvογvωρloΘεi

δlεθvιilq (n Νοουoο οvοκnρυxτnκε τo 19B7

Δrεθνιiq Πολn Αpπελοι κοl 0ivoυ)- ]\lεoo αlο

oρlο τnq Αμnελoυργlκnq Ζωvnq 0vοpοoiοq

Προελευonq εxουν οvο--.xθεi on,Ο',_ {O

ομnελωvεq κο εxοιν δο-θε' c (.'ε,ε.<. ;

κοl μεγoλυ-ερO o νO_o ε Ο, Ο'C o,ε5ο. ε_ σ-ε_

ι|lμο, κοl εVTΟγμεVΟ αrο δiκτυο των Δροpωv

του Kροolου τnq MοκεδovΙοq.

0 τρlτoγεvnq τοpεοq εiνοl ορκετο ιlερloρtoμ€_

voq. Kυρiορxοq κλοδoq ε[νοlτo λlοvlκo εμno_

ρlo, εvω οno nλευροq δnpooiων υnnρεolι.bv,

nλnv τωv υnnρεolων τoυ Δnμoυ, ελοxloτεq εi_

VOl ol UΠnρεσiεq noυ εδυlnρετoυν TnV ΠερlO-

xi, με τοon κοl ουτεq ol ελοx oτεq noυ εxουv

οnομε[vεl VO σUγKεVΤρωθoυv oτnv nρωτευoυoο

τoυ voμου τn Bερolο.

Ωg nρoq τov τoυρlopο, n ευρυτερn περloxΛ

τnq Νooυoοq δlοθετεl μlo nolκlλiο τουρlαllκωv

nορων: Aρxο ιολoγl κoi xιiρol, nο ροδοolοκoi ol _

κlομoi, lαrορlκοq xoρoκτιiρoq τnq lερloxΛq, οδl-

oλoγο κτiρlο κοr μvnμεiο κοl βεβοiωq τo φυolκo
nερtβολλoν ToU oρε vου ογκου του Bερμ iου κο

το xloνoδρομ.;lκο κεwρο αΣελll κοl αΠnγοδ οll.

Ωoτοoo, n pεxρ onμερο TOUρlσΤ κΛ ονοπτυ€n

δεν θεωρεiτο οκομο κοvοnο nτtκn, κοθωq δεv

εxεl οvonτυxθεi oε oλεq τιq μoρφεq ΠOU UΠOγo-

ρευουv το εiδ κο XορOKTnρlσΤlκο τnq περloxng,

nορoτl ορκετο μεγολοq ορlθμoq Εενoδoxεtο_

κων κλivωv εxε nροαrεΘεΙ το τελευτοio xρovro

oτo δυvομlκo τnq, εvω δrορκng εiνοl n πρo_

onoθεtο του δnpου Kο] TωV ολλων τουρloτlκωv

φoρεωv γ Ο ΤnV pονlμn τonoΘετnoΛ Tnq σΤOV

τoυρloτlκo xορτn τnq xωροq.

Αnο ολoυq τουq φoρεiq τnq noλnq τo nρo_

βλnμο τnq οlοβlοpnxοvlσnq KOl τnq ρoγδοΙοq

ουδnonq τnq ονεργiοq xοροκτnρiCετοl ωq To

onμοvτlκoτερo KO1 τo nλεov εvτovο ono το

nρoβλnμοτο ΠoU ΠορoUσiο(οντol σΤnV Περl_

oxn. H εvοοxoλnon του εvεργου lλnθυoμo0

με ToV ToUρlσμo, κο κυρiωq τnq ιinlεq μoρφεq

του (ογροτoυρlopο, οlκoτoυρ oμo, Περ]nγnΤl_

κο, θρnoκευτlκo, oυvεδρlοκo τoυρropο, κλn),

Θο pnορoυoε vο οnoρρoφnoεl εvo onμοντlκο

μερoq οno τnv ουΕnpεvn ονεργΙο τnq nερloxng.

Σι1μφωvο pετo Επlxεlρnorοκo Πρoγρομμο ToU

Δnμoυ Νοoυoοq (η aνTaΥωνισTικoτητa τηq

πoληq θa aυ€ηθε( με την βελτfuoη_ αναδει€η-

προoταobτoυ φυoικo0 και αoτικoυ περιβαλ_

λoντoq, τη βελτiωoη των δε€ιoτητων Kat Tων

ι κ αν οτητ ων τo υ αν θ ρ tilπ ιν o υ δ υ ν aμ ι κο υ τη q, τη ν

aυ€ηoη του επιπiδou Κaι Tηζ ποιοτητaq των

-ccεxa.,ε',ω""''lπη οεoιω''l Kaι Tην α€ιaπο[ηoη

-i': . .'ε;r , -εx, ci.ο', ω .. Η -a'"'ωση -ηq εΞωοτρi_

φειοq οα ε[''/aι cπaρρaιατηq δηp,ιουργι|αq δL-

κτυtΔoεων γιa TηV πρoβoλη του οικoνoμικο0'

κο ιν ων ικo υ, ιοτο ρ ικo 0, πoλιτ ιo μικο 0, To υ ρ ισT ι-

κo 0 πε ρ ιεxoμενο υ τη q''' r.

ΠoΛΙTΙΣTΙKoΣ ToYΡΙΣMoΣ

Σnμερο, θo nθελο vο εntκεwρωθω nερloooτερo

αrov Πoλtτlαrlκο τoυρloμο, o οnoioq εκτlμω οτt

εivοl εvοq οno τoυq onμοvτlκoJq nορογoιrιεq γto

τnv οvοCωογοVnσn Tnq olκovοpiοq τnq nερlοxnq

αιο εnopεvo xροvlο.

0 noλtτtoτlκοq τoυρropoq οloτελεi εvο tδtοΙ_

τερo εiδοq τoυρloμoυ. Αnoτελεl τo κολJτερο

μεoo γlο τnv οvτlμετι.ilΠlσn Tnq εnoxlκoτnτοq

ToU ToUρlσΤlKo0 ρευμοτoq κot oυμβολεl oτnν

κολυτερn xρovtκΛ κoτοvομn τoυ. Αυτο onμοi_

vεl ουΕnpεvο εoοδο κοΘ' ολο τοv xρovo κοl

pεγολυτερn εloρon Eεvoυ oυvολλογμοτoq γlο

τnv xωρο n τov τοιlo υnοδoxnq.

Εnlδlιiκεl TnV εVεργoΠoinon του vεoτερου

nλnθυoμου σTnV o]KoVoιJlκn ζωn του τοπου

μdoω τnq δnμloυργlοq ευκοtρlιbv Kοl TnV εU-

οtoθnτonoinon τoυ oτnν δlοτΛρnon κοl οvo-

πτυδn τnq noλlτloτlκnq κλnρovoμlοq, oxl θεω-

ρnτlκo, ολλo oε εvεργri δροon, oτnv ονοδεlΕn

τnq oυγxροvnq πoλlτloτlκnq δnptoυργiοq, με

oτoxo n nερloxn νο γiνεl nολoq ελΕnq κοl vο

φερεl υγln οvdnτυΕn.

'Eτot n οvοnτυδn τoυ noλlτloτlκoυ τουρloμoΟ

pnορεΙ vo oυμβολεr σε olKoVoμlKο κοl κolvω-

vlκo oφελn γlο TnV τοnlκi κolvωvio 1lε

.""Ο ΙτΟλ1{ισ[ι_

κοg τουριεyμοq

{ι}ΙΟΤελεt ξΟ

ΚαΛιJ{εpΟ μεσΟ

Ylεξ Ιl1v t}\l'Ιι-

μεΙξi}nισn ι'i"tζ

εΙ"{ΟXιKeΙmαq

ΙΟι, τΟιΙριστι-
κο* pειrματοq

με {iι}ξnμ&rα
*αοδα καs' ολο
ξΟ X$}ivι}...
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Το πλoloιo φυoικ6 περιβ[ιλ)'ου δεν αρκε[ απ6 μ6νo τoυ στnυ πρoo!λκυon τoυριoτrilυ

...σUYδUαζεταI
ΤrΟλU καλα με
dλλεq εvαλλα-
ΙαιKεq μoρφεE
ΙoUρισμoU
ιrπαtθρoυ και
σιΙVεισφερει
om δnμιouρYiα
εvοg ελκυαιι-
KoU ΙοUρισΓι-
κου προt6-
\ηΟq...
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. τnv ουδnon τnq οnοoxoλnonq.

ο τn δnptουργio μlκρoμεoο[ωv επlxεlρlloεων.

ο τn δnμloυργiο οnοροiτnτωv υπnρεotιilv

o τnν οvυι!ωon τoυ noλlτlαllκoυ εnlnεδου.

. τn βελτiωon TOU TOΠlKoυ περrβολλovτoq

κοl vο οnoτελεoεl ενο εργολεiο γlο τnv οδlo-

nοinon τnq noλlτlαllκriq nορoδοonq Kοl ΠO_

ρογωγnq εvοq τonου. Αυτο μπoρεi Vο εΠlΤεU_

xθεi pεoο οno τn oυμnλευon του olκονoμlκoυ

(εnlxεlρnμoτlκoυ κol εμnoρlκου) δυvοplκoυ,

ολλο κol τoυ πoλlτloτtκoΟ κοl κολλlτεxvlκoJ

δυvομlκo0 plοq περloxnq pεoο οno κolvoυq

oτoxoυq κοt ορομοτο.

Kοθε τoπoq oΕlonolιilvτοq τnv nολlτtoτlκn

του nοροδoon ολλο Kοl ΤnV υnoρxoυoο κολ_

λtτεxvlκn ToU ΠOροYωγn, oφoυ λοβεr υπoQn

ΤoU εΠlTUΧnμεvο μοvτελo oε ολλεq xωρεq κol

nολεlq κοl oδlonolnoεl τo εμι!υxo δυvομlκο

ΤoU Kοl κυρiωq τoυq νεoυq επloτnμoνεq κοl

εργοeopεvoυq, μπoρεi vο δnμloυργnoεl εvο

lδloiτερo τoυρlαrtκο nρoi'ov, ΠoU V0 εμnλεκεl

τnv τonlκn olκovoμiο αrn δlοxεiρlon Kοl ΤnV

εκμετολλευon τoυ ωoτε τo oφελn ToU, σε μo-
κροπρoθεoμo εniπεδo, vo επlαrρεφoUV σTnV

τοl κn olκovoμΙο Kοl VO TnV οvοτρoφoδοτουv.

Οπωq εnlonpοiνoυv ol εlδlκoi μελετnτεq τoυ

xιil ρ o υ' κ o ι π ο λ ιτ ι oτ ι κ ε ζ ε κ δ η λιb o ε ιq απ οτ ελο i ν

εναν aπο Toυζ πΙo σUνaρπaσTιKoυq κοιγρηγoρa

αναπτ υ ooο μενο υ q τiπο υ q,]L υ xaγωγ [αζ, εTr Ι_

xειρη μoτικοτηTaζ Κaι φaινο μενων oxετιeoμε-

νων με Toν Toυ ριoμο. 0 oικoνoμικoq ρoλoq των

φ εoτ ιβ ολ κaι ολλων πoλιτ ιoτ ικιΙlν ε κδη λrh oεων,

λειτoυ ργε[ ωq κaταλ0τηq Υια Tην πρooελκυoη

επιoκεπτtbν κaιαυ€ανειτoν μεoo oρoτωv δαπa_

νων κοι τηq παραμoνηq τoυq oτoν τoπo. Mπoρε[

aκομaναπα[€ουν κaιτο ρολoτου Ιmαge mαker

δηλ. τηq δημιoυργ(αq ενoq ιδιa[τερoυ πρoφ[λ

Υ ιa Toν To U ρ ισT ικο π ρo o ρ ιo μo, δ fu ovταq τo υ μ[a

€εxωριoτη θεoη oτην αγoρα, προoδiδονTa'ζ ToU

aνTaΥ ω ν ισT ι Κo πλε oν ε κτη μαll.

0 πoλlτloτlκoq τoυρloμoq oυvδυoζετοl noλυ

κολο με ολλεq εvολλοκτlκεq μoρφεq τουρloμoυ

υnο[θρου κot oυvεloφερεl αln δnμ loυργio εvoq

ελκυoτtκoυ δlοφορoπolnμεvoυ τoυρloτlκoΟ

nρoi'ovτoq. Θο μnoρουoοpε νο nουμε oτl nο_

λlτloτlκο τουρloμo εxoυμε oτον o εnloκεnτnq

θελεl vο κοτοvoΛoεl κοl νο εκτlpnoεl τον βο_

otκο xοροκτnρο εvoq τοnoυ κοl τον πoλlτlo1.;ο

ΤoU ωq oυvoλo, oτον θελεl vο vlωoεl τnν tαloρiο

τoυ. Eivοt oυτoq noυ Θελεl vο οloθοvΘεi οτl ζεl

pεoο oε εvοv oλλο noλlτloμo, πoυ θ€λεt τnν

εμ nεl ρΙο μ loq nολlτl oτl κnq απερl πετεlοqll.'Eτol,

εvδlοφερετοl γtο:

ο τnν toτoρio, τnv ορxoloλογiο κοl το μvnpεiο
. Τlq ΤεΧVεq Kol ΤnV ορxlτεκτovlκll

ο τov τροπo eωfrq τωv κοτoiκωv τnq περrοxnq,

το nθn κοl εθlpο

ο το φογnτο, τo κροoi κοt τnvτOπlκll nορογωγri

O ΤnV KolVωVlκn, olκovoμlκn κοl nολlτlκn δομn

ο τn μορφoλογiο τnq nερloxnq
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H περiοδoq τιιg Aπoκριdq, π6λo9 !λξng .rιλιiδοll' επιaκεπτωυ oτιlι' πoιlι τιιg Nαουοαq

!

GΟ
'Ο1'

. ΤO δlοφoρo φεσTlβOλ, ΠοVnγιρ Ο KOl εKδn_

λιboεlq

Πο τlq nερlοoοτερεq lερlοxδq, o noλlτtoτlκoq

τoυρlopoq οnοτελεi εvο μονο oτolxεiο εvοq ευ-

ρυτερoυ nλεγμοτοq, oτo onoΙo εντoooovτοl κot

ολλεq δροoτnρlοτnτεq, οlωq μοκρlνoi nερΙnο_

τot, φυotoλοτρ κoq οθλnτlopοq κλn. Avοδεικνυ-

εl τnv τonlκΛ τουτοτnτo oτo oυvoλo τnq, μοei

με τnv οΕlonοinon τoυ φυolκoυ περlβολλovτoq

KO] TωV υloλοinωv tδlοlτερωv xοροκτnρtαllκωv

τnq κοθε nερloxnq.

Συμφωνο με τ q ερευvεq, το nροφiλ τωv noλ τl-

oτlκωv τoυρloτωv (oε oxεon με εκεivο TωV ToU_

ρtoτων noυ οκoλoυθουν τov μοelκo τoυρlopo)

φοiνετοr vο εxεl τo οκoλουθο xοροκτnρlαιlκο.

ο nλlκiο 45 ωq 64 xροvωv

. ol γυνοiκεq εivοl nερ oooτερεq ono τoυq οwρεq

ο οvωτερoυ μορφωτlκoυ εnlnεδου

. UψnλoTερo εlooδnμο

ο loδευουν 10 ωq 1 5Ο/o nερloooτερο γlο κοθε

nμερο τοΕlδloυ

ο ΕoδεΟoυv nερtoooτερο oε κoτoνoλωτtκo

nρoiovτο onωg oουβενiρ, xεlρonοinτο εiδn,

ρουxloμo κλn.

ol υπoδoμεq του πoλlιoτlκoυ τουρlομου

H οvοπτυΕn του nολlτlαrlκoυ τoυρtoμoΟ δεv

μnoρεiνo γivεl οnλιbq με ιlρωτoβουλΙο κοπolωv

εn lxεl ρn μ οτlιilv ToU ToU ρlσμ ου nου oxεδtοζουv

μεμovωpεvεq δροαιnρroτnτεq. Αnοlτεi Τn σU-

vεργοoiο του δnμooloυ με τov lδlωτlκο τoμ€ο oε

τonlκn βοon. Αnolτεi εvoν oργοvωμεvo oxεδlο_

oμo ono τnν κοlvoτnτο με εvεργoπoinon oλων

τωv τοnlκωv noρογοvτωv. Ο oxεδlοoμοq ουτoq,

ομωq, μloρεΙ κοl nρεlεl νο εν oxυθε[ κεντρtκο

οnο τουq κροτlκoυq φορεiq lδlοΙτερο σTnV ΠΟ_

ρογωγιi loλlτlαιlκωv τoυρlαrlκωv nρoiοvτωv.

Bοolκο εργολεiο γlο TnV οvonτυΕn τoυ noλlτl_

oτlκου τουρ opoυ εiνο ol vεεq τεxvoλoγiεq. λ/ε

oxετlκο μlκρo κοαιoq μnoρoυvVo Xρnσ]μoΠoΙ_

nθoυv noλΟ onoτελεoμoτtκο oε oλο το oτοδlo

τoυ oxεδlοoμoυ: onο τnν nρoβολn τoυ τοπoυ

YlO TnV πρooελκυon τoυρloτων μεxρl τnv lο_

ρoυoiοοn τnq noλιτtoτl κng κλnροvoμlοq κοl

μεxρl τnv κοτοoκευn noλlτtαrtκων τουρ oτlκωv

lροiovτωv KOl ΤnV τοl κn lορογωγn.

0 ΠOΛlTlΣTlKOΣ TOγPIΣMOΣ

KΑ] Η ΝAOYΣA

Σε oxεon pε το nοροnοvω n Nοoυoο Ko] n Πε_

ρloxn τnq δlοΘ€τεl εvo τεροoτlo οποθεpο εν_

δlοφεροvτων noυ θο μ noρoυoον vο εvτοxθουv

σXnμOT κο oτο λεγoμεvο ιιπoλlτloτlκο nροi'οvτου

Απ'τn μlο μερlo n nλoυorο ορxοloλoγlκΛ ολλo

κοt n vειilτερn nορoδoolοκn κοl βlομ nxοvtκn

τnq κλnρovoμlο, nου μ€xρl onμερο δεv εivol

oxεδov κοθολου oΕloπolnμεvn, ΟΠ'TnV ολλn τo

εδοlρετlκo φυolκo nερlβολλον, oε oυvδυοoμo

pε τlq oOγxρovεq noλlτloτlκεq δροoτnρloτnτεq

nου ovonτυoσoUV Ol noλlτιoτlκoi τnq φoρεiq,

.."βαοικ& εgl-

γαλε{α γι{l {11v

αvαlττυξn τοιl
παλιιιοτικοι:
{ΟIJ$xηrΦιi

riyαι Οι vβεq
IεXvΟλsyiεq: με
μιKp{r κd}mοq

μr'ΙΟpΦυ1/ v&
Xpn{rιμΦΙτΦ1t'}"*

ξ}ιiι;γ αΙtΟΤελε*

Φ&rαΤ1Kα...

ιtlιlrιιr 45



To αρlαio ltατρo
oig τοιl απ6 τnυ

τnq MiεζαE oτo oπoio oυνεt[ζoνται oι ερyαoiεq αναoτιiλοl-
17'ρ'ΠKA

ΟΠOTελΟυV ενο ευρυτοτo nεδΙο δροonq YIΟ ΤnV

δnμloυργiο κοl οvοnτυΕn ρειμοTοq ΠoλlTlσTl_

κoυ τουρloμoυ nρoq oφελoq τωv κοτoiκωvτnq

oτο δυoκολο xρονlο noυ δldγουμε'

TA ΔEΔOMEΝΑ
1. To APΧAloΛOΓlKΟ
ΠAPKO APXΑ]AΣ MΙEZAΣ

H nερlοxn του BερμΙου, οnoυ oΛμερο βρioκο-
vτοl n Νοουoο κοl olου o Hρoδoτoqτonoθετεi

τουq nερiφnμoυq ιιKfinoυg τoυ Miδου, κοτol-

κnθnκε οn'το ορxοlοτoτο xρovlο. Εκτετομενο

ερεinlο oτnν περtοxn μετοδΟ τnq onpερlνnq

Νοoυoοq KΟl TωV γεlτονlκωv olκloμωv Tnq Πε-

δrοδοq υnoδεlκvυουν τo xωρο p οq onμοvτ κnq

Στo oρrο τnq oρxοloλoγrκnq lερlοxnq nερlλοp-

βοvοντοl, μετοδυ ολλων:

ο oI lVlοκεδoνlκoi τoφol, μετοΕυ KonοvοΟ κοl

Λευ κοδ iωv

ο o xιilροq τoυ θεοτρoυ Kοl Tnq oγoροq τnq

ο ρxο iοq ['/l iε(οg

ο n ρωμo'lκΔ εnουλn oτn θεon lVnολτονετο

ο n Σxολn του Αρtoτοτελn αln θεon ιloβoρtου

'Ηδn αrov xιilρο ουτο, με ΤnV κοτοoκευΛ τoυ

Πολlτlαιl κoυ Kεντρου ιΧρΛαιoq Λοvορoqυ n ρογ-
pοτοloloυντο on p οvτl κεq εκδnλιboεlq τoπ l κoυ

ολλο κοl δrεθνουq εvδloφεροντοq (nμερiδεq, oυ-

vεδρlο, εκnοlδευτ κο nρογρομμoτο κλπ).

Εnlδlωκετο o xιiρoq ουτ6q vο γΙvεl nολoq

ελδnq εlloκεnτιbv, οt onοiοl θο pnορουv nο_

ρολλnλο vο xορoυv κοl oλο τ'ολλο ΠoU O εU_

λoγnpενoq oυτoq τοloq μnoρεΙ vο nροoφερεl,

τnv oμoρφn φυon, τo βoυvo, τn φlλoδενiο των

κοτοΙκων. Ο oυνδυοoμοq τnq οvοκολυQnq τnq

ορxοiοq κλnροvoprοq μoei με τnv ovoκολυι|n

τωv oυγxρoνωv δυvοτοτnτων τnq nερtoxnq, των

φυolκιilv τnq tδlοlτεροτnτων, τnq nοροδοonq,

Τnq γοσΓρovoμiοq τnq, τωv τonlκων ογρoτlκων

nρoiovτωv KΟl Tnq τελετoυργiοq τnq ομnελου κοt

του οivου οπoτελε[ oΙγoυρο το κυρlo enτoυμεvo.

2. H ΣHMEP]ΝH ΠoΛH

Tο nολlο με τo κοlvoυργlo oυvυnορXoUV σTn

onμερlvΛ Νοoυoο. ΔΙπλο oτο nολlο oρxoντtκο

n το nto μ κρο onΙτlο με TnV xoροκτnρloτlκΛ

pοκεδovlκn ΟρΧlΤεKΤoV κn κοl τlq βlομnxοv κεq

ο oθnτlκεq εnlδροoεlq, oυγxρovεq κοτοoκευεq,

οv κοl οxl ποvτο τo iδlο ομoρφεq, oυvθετoυv,

μοCl pε το οlωvοβtο nλοτοvlo κοr τlg βρ0oεq
οτο oτουρoδρομlο κοt τlq nλοτεiεq, τnv εtκονο

piοq oυγxρονnq nολnq μεoοioυ μεγεθoυq, με

εvδlοφερov εμlορrκο κεντρο, nλoυolο noλlτl_

oτlκo κοl οθλnτlκo εδοnλloμo (Xεrpερlνο κοl

Θερlvo θεοτρo, Πoλlτloτtκο Kεvτρo, Δnpοτlκο

Ωδεio, ΑΘλnτlκο κοtxlovοδρoμlκο κεvτρo κλn)

κοl πoλλo κεvτρο οvοQυxΛg γlο κοθε nλlκiο.

Σ0γxροvο otvοποlεΙο κοl μlκροτερεq olKoγε_

vεlοκiq εnlxεlρΛoεlq oυvεxiζoυv κol onμερo

τnv tδ οiτερn lοροδoon αιo κολo κροoΙ, εvω n

nορογωγn lολυ κολnq noloτnτοq φρoυτωv oυ-

μlλnριbvετο οlο ε δ κεq βloμnxονiεq εnεΕεργο-

ο'Oq κο τυlonοinong τωv nρoioντων ουτωv, το

οiοiο εΕογοvιοl o' ολεq τlq xωρεq τnq Ευρωnnq.

nολnq τnq ορxοlοτnτοq, r'loυ βρloκoτοv μετοδυ

τnq Bεροlοq KΟl Tnq'Εδεooοq. To oνoμο τnq

noλnq ουτnq nτον MΙεζο. Kοτο τoυq τοnlκοΟq

μ υθoυq, το τρΙο τεκvο τoυ μ υθlκου βοolλlο τnq

nερlοxnq 86ρn, εδωoοv το oνoμoτο ToUq ol

μεv κoρεq TοU σΤlq δυο onμοντlκεq noλεlq τnq

Hμοθioq, B6ρolo κοl Miεζο, εvιit ο γloq τoυ

'Oλγοvoq μετοpορφωθnκε oε noτομlo θεο κοl

εδωoε τo ovομο του oτo noτομl Αροntτoο'

Η οοxοiο Miεeο κο οl κωμ.lεq Τnq ιJε Tο VεKρo_
_οΟεiο -οιc ο-ο-ελο-.v εvο oυvολo μvnpεiων
εδ'οο- o-οιδΟ O \,,Ο -"i c-oOiO τ.c ΟΟXOiΟq

\4c<εδογ'οc -ε ε(ε,,O -ο- οjiο, g";6γτ 10 j

xωροι-l τοι volοj l] υοθ'ΟQ' τnc Bεογiιοc.
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Kοt noλυ κοvτο αlnv nολn ol θουμοolεq εΕοxεq

τnq' Τo βουνo ρε τnv nλoυolο βλοoτnon κοl το

δρooερο vερο δrοδεxετOl ΤOUq nερiφnμoυq vο_

ουoοilκουq onωρωvεq κοi οnoκολυnTεl σΤOUq

λοτρεlq τnq φυonq oμoρφlεq οnερiγροπτεq.

3. 0Ι ΠoΛlTΙΣTlκ0Ι ΦOPEIΣ

κAl H ΔPAΣΗ ToΥΣ

0 μεxρi nρooφοτο oε λεlτoυργΙο κοl vυv υnο

εκκοθορton Δnpοτlκoq Πoλlτlαltκοq 0ργοvloμoq

Νοoυoοq, με τo Πoλlτlαllκο Kεντρo κοl τnv ΕαrΙo

Moυoιiv-Δn μoτl κo Ωδεio, οnoτελουoοv τoυq

βοolκoυq noλlτloτtκoυq φoρεiq οnο nλευροq

δnμου, με σnμOVΤ κn κτlρlοκn κοl υλlκoτεxvlκn

υnοδopn, εxoντοq ονοnτJδεl ορκετoυq τoμεiq

noλlτlαιtκnq κοl κoλλlτεxv κnq δnμrουργiοq

(oxoλεq poυo κnq, xορoυ, θεοτρo, K Vni.]OtO_

γρOφo, εlκοαr κο εργοαιnρlο, βlβλlοθΔκn κλl).

0l δlοφoρor noλtτloτlκοi κοl oθλnτl κοi oυλ-

λογol οno τn μερlο τoυq oτnρiCoντοl κυρiωq

oτnv εθελοvτlκn nρooφορο τωv μελωv ToUq KΟl

με θρnoκευτtκn Θo λεγομε ευλοβεlο pελετoυv,

oυvτnρoυν κο lρoβολλoυv τlq nοροδoσεlq ToU

τοnου. Αvτlpετωni(ουv ομ:ωq πoλλο nροβλnμο_

το oτn λεtτουργiο τoυq KO σTΓV llορο,lεοο οvο_

nτυΕn τωv υlnρεolωv ΠOι] ΠρoσφερOUV σTnV

lολn noυ εxουv νο κονουv με TnV KΟVoΠοtnτlκΔ

αrεγοon KO ΤnV οlκovοplκn τουq ρευαroτnτo,
ολλο κοr με τnv αlελεxωon τουq με εΕεlδlκευ_

μενο nροoωnlκο, οnoυ κοl οτοv οnοlτεΙτοt.

0 Δnμοq βεβοlο ερxετοl ορωγοq o'ουτ€q τlq

nροonοθεlεq rρooφερoντοq, κοτο το δυvοτov,

υλlκoτεxvlκti βοnΘεlο, n μερtκεq φoρεg υλolol_

ιilvτog δροoε q l ρoq oφελoq oυλλoγωv, onωq γlο
nοροδεrγpο n lλnρnq οvοαtι1λωon τoυ κτlρioυ

ToU σnσOμoTρ βεioυ ιMοκnl γlο λoγορlοoμo

τoυ lαlορlκου oυλλογoυ κΓεviτoοροl κοl lVπου_

λεqυ i τn βonθεtο γ O TnV οloκτnon lδ οκτnτnq

oτεγnq τoυ Λυκεiου Ξλλnviδωv.

ΙVlo oεrρο nολτloτlκδv δροoεων, noυ οnο

nολlο οvεnτυΕοv τοoο οl oυλλoγol ooo κοl o

Πολlτloτlκoq 0ργοv oμoq του Δnμoυ, εδωoον

oτnv noλn εvοv lδlοΙτερo xοροκτΛρo κοl δlο_

μoρφωoοv μlΟ Πρoq το εΕω εlκovο τnq ορκετο

ενδrοφερουoο. Ωq τετοlεq δροoεlq οΕi(εl vο

οvοφερθoυv εΠlYρΟμιJοTlKo το φολκλορlκο

φεoτlβολ lου δtoργοvιilνεl o cl0FF-ΠYPΣOΣ

εni 23 xροvο, το Λυκεlo Eλλnviδωv ft ολλοr

λοογροφtκoΙ oυλλoγol, οl xoρωδlοκεq σUVO-

vτnoεlq των Ωδεiωv, τo Rock festiνal κλn, δlο_

φoρο δ εθvιi oυvεδρlο, κοθωq κοl τo Δrεθνεq

Φεoτtβολ Νοουoοq ι!nφ οκιbν τoιv ιilv μlκρoυ

μnκoυg, τo γνωoτo nλεov ΝlFξ noυ δloγεl nδn

τnv δεκοτn xροvlο δ εΕογωγnq τoυ. \lοCI pε τlq

oλλεq πoλ τ oτlκεq κoτοθερεqυ, το εροolτεxνlκo

θεοτρo, το Εlκooτlκο Eργοoτnρrο, το μουolκο
oυvολο κοt βεβοlο το nερiφnpο οlοκρtοτlκο

δρωpεvο με τlg ΙVnoΟλεg, οnoτελoυv μlο nολυ

κολΛ ιpογlου γlο vο προδtογροQεl κοvεig το

pελλοv τoυ roλlτlopου oτov τonο pοq! Αποl_

τουvτοl εnοpεvωq κολο oxεδlοoμενεq κοt oυ_

vτοvlopεvεq pετοδυ τoυq δροoε q γ ο τnν ooo τo

δυvοτov κολυτερn κοt oυντομ:οτερn οvοκοpι!n

H αυαoτiiλοlon τoυ κτιιρ[clυ αMciκny, αρωy6g oτιιν προoπdrεια διατnριιong
τnE λαoyραφικig παραδoong τιι9 πdλng μloοl τoυ εliμoυ τlιg ιMπoιiλαgl

τooo τnq οlκovoμiοq τnq nερlοxng ooo κο τωv

ολλωv τoμεωV Tnq KolVωViκnq eωΛq.

ΣYΝToΝlΣMoΣ KΑl ΑΞloΠolΗΣH
Π oΛlTl ΣTlKoY ΔYNΑMIKOΥ

'Εxεt 
γivεl lλεοv oυvεiδnon κοl γενlκn nροκτlκn

οτl το θεpοτο του Πoλtτlopου οnοlτoυv τn μο_

Vlμn KOl οnοκλεloτlκt'l onooxολnon εlδrκων pε

το οντtκεiμεvο ονθρωlωv. Αv λοlnοv o Δnμoq,

ωq nορογωγoq noλtτloμoυ, ολλο κοl ωq εν δυ_

vομεl oυvτοvloτnq τωv πολlτloτtκιitv δροoεωv

τωv υnoλoΙnωv, επlθυpεi vο Εεφuγεl οπo τnv

εροotτεxvlκn μετρtοτnτο Ko| ΤOUq oυτooxεδlο_

opoυq τnq τελευτοiοq oτlγμ nq κοl v' oιloκτnoεt
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"ΠρoσωΠo'' 1KOVO Vο οVTlμεTωΠΙσεl T1q ΠOλlT]_

oτlκ€q nροκλnoεtq τoυ pελλoντoq, θο nρεnεl

Vο ΠρoσOρμooτεi oτtq oιiγxρovεq οnοlτΛoεlq

KO l Vο oρYOVωθεi κοτολλnλο, xρnot p onolιilvτοq

κοθε φορο τoυq κοτολλnλoυq οvΘρωnουq.

Anοlτε[τοl oυvτονloμoq TωV ΠρoγρΟιJιJοτωv τωv

noλtτloτlκιilv φoρεων κοτ' ετοq κol βελτiωon

τnq υnορxουoοq υrrοδoμnq ΠoU Xρnσ]ι]oΠOl-

εiτοl οnο ολoυq. Aυτo θο εvεργnoεt θετlκο oε

oxεon με τlq nροτεροloΤnΤεq ΠoU τiθεντοl κοΘε

φoρο, oxετlκο με Τo εΠ δlωκομεvο οnοτελεoμο

κοθε ενεργεlοq κοl βεβοiωq Θο εvloxυoεt τnv

oυλλoγlκn nρooποθεlo δlοoωonq τnq nολlτl_

oτlκng κλnρovoμrοq κοl nρoωθnonq τoυ noλl-

τloτlκoυ γΙγνεoθοl.

Στo Πoλιτιoτικ6 Κtυτρo τng Σmλig Aριoτoτ!λoυg φιλoξευο[υτα1 σ1ιμαυτι-
κtg εκδιιλιboειE τoπικoυ αλλα και διε0uoυq ευδιαφtρoυτoq

AΝAΠTYΞH ΝEΩN εt EN]ΣXYΣH YΦIΣTA_

MEΝΩΝ ΠOΛlTΙΣTlKΩΝ ΔPΑΣEΩΝ

0l υφloτομενεq noλlτtoτtκεq δροoεtq οφεiλουv

v'οvοβοθμloτοΟv κοl ol νεεg δροoεlq nρεnεl νο

oυνδεovτol με το τonlκο δloxρovlκo ΧΟρΟKTn_

ρ oτlκο τnq noλnq, vo το oυvθετουv δnμioυρ-

γlκo κοl vο το ονοδεlκνυoυv, oε μto oΟγxρονn

κοτευθυvon, πoυ Θο οnοvτο αrlq noλlτloτlκ€q

nροκλnoε q του nοροvτoq Kοl TOU pελλoντοq,

οΕlοnolωvτoq το δεδοpεvο τoυ nορελθovτoq.

ΠρoτεΙνovτοl εΕl μεγολεq θεpοτtκεq εvοτnτεq:

α' Αρloτοτdλllg-M. Aλεξονδροg

ΑΕtoπο[non oε οoo το δυvοτov ευρυτερο πεδiο

τωv δΟo ουτωv εμβλnpοτ:κωv προoωntκοτnτων

τnq ορxοloτnTοq ΠOU n ουvυπορδri ΤoUq σTO

xωρο τnq ορxοΙοq λ/liεCοq μnoρουμε νο πoJμε

oτl κοθορloε τo pελλov τnq οvθρωnοTnΤOq, με

τnν δ οργοvωon Δlεθvωv Συvεδρiωv, Συμnο_

oiων κol ολλnq pορφnq εΠlσΤnμovlKωv oυvο_

ντnoεωv κο n nρoβολn τnq nερlοxnq pεoω τoυ

δlοδlκτυoυ, ολλο κοl εlδlκωv εκδooεων.

Το δυο μεγολο φετlνo δlεθνn oυvεδρtο noυ

ΠρOγμOToΠoinθnκοv oτo xωρo τnq Σxoλnq

του Αρlοτoτελn onoτελoυv μlο θετlκil εδελlδn

oτnv nροonοθεtο τoυ Δnpου nροq ουτnv τnv

κoτευθυvon: Πρωτο το SoΔlεθvεq Συμnoolo με

θεμο rιIo πρoβλημaτoυ xρoνου oτoν Aριoτο'

τiληl,τo onoΙo δlοργοVωσε Τo Αρlαrοτελεro

ΠοvεnloτΛμlo Θεooολoviκnq Kol τO Δlεnloτn_

μovlκo Kεvτρο Αρloτοτελlκιbv Mελετωv, κοr

με nρωτoβoυλiο του ΔΛpoυ φlλοΕεvnθnκε

γlο δΟo npερεq (ιz_ιsls) oτn Ndoυoο κol

αrn ουvεxεlο τo Δlεθvεq Εnloτnpονlκo Συνε_

δριo ιAνακαλUπTaνTaζ τον Kooμο του Μεγα-

λου Aλε€ανδρουι οno 15 ωq 1B Noεpβρiου,

oτo nλοiolo τoυ αΕικονικοi Mουoε[oυ Μiγαq

Aλi€aνδρoq: aπo τιq Aιγεq οτην 0ικoυμiνηll,

εvο nρoγρομμO Tnq Ψnφlοκnq Συγκλlonq τnq

kvlκnq Γροpμοτεiοq ΠoλlτropoΟ. Kol ol δυo

ουτεq εκδnλωoεrq φlλοΕfvnoοv δtοκεκρl μεvεq

εnlαrnμοvlκ€q nρooωnlκoΤnTεq OΠ' ολoν τοv

κοoμο, nου €μεlνοv κοτεvθουoιooμεvol οno

τnν nερtοxn κοl τn φtλοΕεvΙο.

β. "oiνοg καl Πολlτloμ69"

Mε ουτ6v τov γενlκo τiτλo n δlοργοvωon oε

τοκτlκn ετnolο βοon oεlροq nολlτrπrκιiv δρο-

σεωV με θεμoτο noυ oxετiζovτοl pε τον Oiνo

Koi TnV Αμnελo, τοv Δlοvυoo κοl το Δloνυotοκο

Δρωμεvo, noυ onμοδευoυv εντovο τtq τοnlκεq

noλιτlαllκεq nοροδοoεlq. 'ΕvτοΕn αro θεopo

των υφlαrομεvωv ιrμεγολωvυ εκδnλωoεωv τωv

oυλλογων οnωq τo Δlεθvεq Φoλκλορlκo Φεαll_

βΟλ cl0FF_ΠYPΣOl εp nλoυτloμοq τουq με vεεq

κοlvοτopεq noλtτ αllκεg δροoεrq κοl oυvδεon

τooο με τοv ορxοlολογlκo xωρo ooο κοl με το

οlοκρlοτ κο δρωpεvο κοl κυρΙωq τlq αl\4noυλεqυ.

H υnορδn nερtοxωv οpnελoκολλlεργεlΟq, σε

oυvδυοopo |]ε TnV ΠOρouoiο επloκεQlμωv ol-

vonο εiωv με κοτολλnλεq υnoδομεq KOl UΠn-
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ρεσiεq εδυnnρετnonq εnloκεnτιiv, οnoτελεΙ

nρoυnοθεon γlO TnV οvonτυΕn ToU olVoToU_

ρ oμoυ. 0 οlνoτουρloμοq οno τnv nλευρο τoυ

nρooφερετοl κοl ωq oυνδετlκo oτοlxεiο μετοΕυ

ΤoU γoσΤρovoplκου κοl noλlτloτlκου τουρlopοi
(τοn i κο-nοροδοotοκο n ρoi'ovτο, nοροδoolοκΔ

κoυζΙvο, ογρoτlκιi κλnροvομlο), εvω nροαr _

θεpεvn οδiο γlο τnv οvοπτυδn ΤoU γΟσTρo_

voμlκoυ τoυρtopου μ Οq Περ oxnq οnoτελεi n

πρooφoρο nο oτ κωv ογροτlκωv nρo οντωv, pε

lδloΙτερn εμφΟσn oε εκεivο nου lορoγovτol

οnο τoπlκεq nρωτεq υλεq, lρο'l'ovτο βtoλoγtκriq

nορογωγΔq, n ρooτοτευoμεvnq οvopοo[Oq Π ρo_

ελευonq (Π0Π) n γεωγρoφlκnq εvδεlΕnq (ΠΓΕ).

γ.'1δρυοn K6ντρου Mελ6τng καl Tεκμnρi-
ωong Blομnxαvκng Kλnρoνoμlοg.

H oυμβολn τnq Nοουoοq σTnV loτoρ[o τnq

εκβlοpnxοvlonq ΤoU ελλnνlκoυ xωρoυ, οn'το

xρovtο οκoμn τnq Οθωpοv κnq κυρ oρxΙοq, εiνοl

lδ οiτερο onpοvτlκn. Στn Νοουoο γ ο lρωτn

φoρο lδρυετοl κο λε τοι,ογεi το lρωτo oυγ_

ΧρoVO εργoστοolο τnq l\4οκεδονlοc <οt ioω(

ενog οno το ιl ρωτο των Bοi<ο,'ιl',.

H πoλn δ οθετεl onμ,ερο ειο ο"_c'- <: :; i-:
(ΤlρiωVKOl εV'Ο-ΟΟ-OΟεω. O- ε 'Ο C._-ε -ε.Ο

μελετnq τnq β οp nxοv κnq ορxοlολογiοq κοr nδn

nροxωρεΙ αlnν δnproυργiο εvοq oυγxρoνου Kε_

ντρoυ lVελετnq κοl Τεκμnρiωonq BloμnxοvlκΛq

Kλnροvομlοq. Το Kεντρο ουτo οvοφερεΤοl σΤnV

οvonτυδn τnq βloμnxoνiοq oτn ΙVοκεδoνiο κοl

lδlοiτερo αrnν nερlοxn τoυ οvοτολlκoυ BερpΙoυ

οno τo xρoνlο τnq 0θωμοv κnq κυρlορxiοq, κοl

Θο οnoτελεoεl, εκτοq τωv ολλωv, εvο ooβορo

εργολεio υιlερτollκoυ εvδlοφερovτοq κοl nολo

ελΕnq εn oκεlτωv κο εlδiκων μελετnτιδν.

Σε oυvεργοoiο pε το Kεντρo Περlβολλοvτlκnq

Εκnoiδευonq Νοoυoοq riδn εxεl ααrnθεiυ εvο

nοvελλnνlο δiκτυο oxoλεiωv με θεμο τn Bloμn_

xοvlκn Kλnροvομ.llο κοt τοκτtκο δlοργοvωvovlοl

oεμlvορlο, εl οκειpεlq κοl οντο}ιλογεq, με αιοxο n

Νοoυoο νο οιloτελεoε loλo ελΕnq γtο τnv ερευ_

VΟ KOl Tn pελετn ουτoυ τoυ vεoτερoυ κλοδoυ

τnq lαrορiοq oε εθνtκo ολλο κοl δrεθνεq εninεδο.

δ. Elκαοτlκο Eργαoτnρlo

Ιo Εlκοoτlκο ΞργοαιΛρlo τoυ Δnμoυ Νοoυoοq

Εεκiνnοον ωq pερoq τoυ Δlκτυoυ Δnμoτtκωv

Εlκοoτtκιilv ΕργοoτnρΙων τoυ Ynουργεioυ Πo-

λlτlopoυ τo 2Ο01. H γρnγoρn κοt nοlοτlκn

εΕελlΕn τoυq, κοθωq κοl n μεγολn οvτοnοκρt_

σn ΠoU εixοv αrnv τonlκn κolvωνΙο, εixε oον

οποτελεopο vο εδροlωθουv αιn oυvεiδnσn TωV

lολtτιbv ωq ενοq ΟΠo TOUq nlο onpοντlκoυq

φορεiq nολlτIoμlου Tnq Περ οxnq. Πορο τrq ol-

κoνοp κεq δυoκολiεq ΠOU ΟVΤlμεTωnieoυv το

τελευτοiο xροv ο, n δυvοplκn ToUq ΠOρο!εVεl

n iδlο, εnεlδn n nρooφορο τουq oτnv noλn

εΙvοl onμοvτtκn κοl το εninεδo πολυ υQnλο.

Περlλομβοvουv δlοφoρο τμnpοτο, οnωq Cω-

γροφlκn γrο εvΛλlκεq κοl nolδlο, ογlογροφ[ο,

oxεδlο, xoροκτlκn, βlτρω, κερομlκn, κooμnpο,

φωτoγροφiο, Ευλoγλυnτlκn κλn., οnου δlδο_

oι καταλλnλεq υπoδομεq τωυ πoλλcbυ επιoκ!ιflιμων οlυοπoιε[ιlυ τnζ τrεριo-

n19 μαq απoτελoι\v πρoυπ6lεon yια τnυ αναπτυξn του oιυoτoυριoμo[

oκουv κολλlτεxvεq ονογvωρloμ€vnq οlΙοq με

noλυ οΕlολoγο οnoτελεoμοτο.

Nlε τlq vεεq εγκοτοoτοoεlq noυ δnμloυργεi o

Δnμoq γiο το Εlκοoτlκο ΕργοoτΛρlο oτo nολlo

εργooτοolo τnq nρωnv ιΕPlΑυ, τo οnoio ovοδl_

oμoρφωvετοr γrο vο φlλoΕεvnoεl vεεq xρnoεlq,

το Εργοoτnρlο ερxοvτοl nλεοv μεoο oτnν noλn,

γΙvοvτοl nlο ευκoλο nρoonελοolμο οno τo κot_

vo κο oιloκτουv δυvοplκn vο pετεΕελlxθoυν oε

προγμοτlκn Σxολn Koλωv Tεxνων με ο,τl ουτο

ουvεnογετol γro το μελλov.

Τουτοxροvο, n Xρnσ1μoΠoinon εvoq noλloυ

βloμnxοvlκoυ κελυφoυq γlo vεεq, oΟγxρoνεq
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xρnoεlq, δεixvεt πωq οl νεκροi ουτοi τεροαrl_

ol xωρol μπoρουv Vο εΠOVεWοXθoJv αιn ζωΛ

τnq noλnq. Ποτi, μοvο οv φlλοδενnooυv vεεq

xρnoεlq εiνοl δυνοτοv vο δ οoωθουν ουτο το

μvnμεiο τnq oυγxρoνnq lαlορiοq pοq, xωρiq vο

οvτl pετωn ieοWO] ωq οnovεκρωμlεvο "γροφlκο"

υnoλεiμμοτο, ολλο ωq ζωurοvο μvnμεiο, μ'oλo
τοv οnοlτoυμεvο oεβοoμο αιnv τουτoτnτο τουq-

ε. ΔlεΘν€g Φεoτlβdλ Νdoυoαg φlλμ
κοl βiντεο μlκρου μtlκoυg (ΝΙFF)

oτov nρlv οπo εvνlο xρovlο οvοrγε τlq n0λεq

ΤoU σTn piκριi οiθoυoo τnq Εoτiοq lVoυoωv το

lρωτο φεoτ βολτοlvlωv βivτεο μlκρου pnκουq

κονεiq δεv μnoρουoε vο φοvτοoτεi οτt τlq επo_

μεvεq xροvrεq τo φεoτrβολ ουτo θο εΙxε τετoiο

εntτυxio κοl οvτοnοκρion, ωoτε vο γΙvεl δlεΘνεq

κοl vο ονογκοζετο vο οnoρρiπτεl oυμμετοxεq,

μοvo κοl μovο γlο λoγoυq xωρnτlκoτnτοq κοl

οl κovομ iοq xρovoυ τnq δlοργοvωonq Ι

Kοvεiq δεv niαιευε oτl ουτΛ n xουφτο οno ν€ο

nοlδlο noυ oυνελοβοv τnν ορxlκn lδεο θο κο_

τoφερνoν τo οκοτoρθωTo: VO KtvnTonotnooυv

τοooυq δnpοoloυq κοl nplδnμoolουq φορεiq,
vο βρoυv xρnμοτoδoτεq κοr δlοφoρoυg ολλουq

xορnγουq, vο oυντovΙοουv επ:τροπεq κοl δnμl_

ουργουq οlo το τεooερο onμ-;εiο του ορieοvrο κο

βεβοlο vο φροvιioουv γ ο τnν τεxνlκΔ υloαlnρ δn

κοr nρoβολn του εγxεlρnμοΙoq Kο Τn ιo λοΕεviο

rοoων Eενων nου ποροκολουθουν τ ζ lρoβολεq

κοl τlq οiιλεq εκδnλωoεlq του φεαrlβολ

'Ετol, εκεi πoυ oλol θεωρoυν nωq τΙlοτο ltο
δεv ρnορεi vο γivεl oε oυτnv τnv noλn κοl n

μ rCερlο Τnq TnV nviγεl οφορnτο, "εloβολεl" 
μ lο

ομοδο vεορωv lοtδlιilv nου φερvεl το ιlοvω

κοτω. lVlο opοδo nοlδlων lου δivεl οvοoο κο

γεμΙCεl ελniδεq, δΙδovτοq το μnvυμο πωq τΙnoτο

δεv xοθnκε, οφου υπορxεl κοl εvο υγtεoτοτo

κopμοτl vεoλοiοq, εδω οno κοpμοτο κοl oτεΙ-

ρOUq φOVOTiσpουq, noυ εxεl ovεlρo, oρομο,

γvωoεlq, φrλoδoδiο, κol noλυ, nορο noλυ ογοnn

γlO ΤoV τono του KΟl ΠoU φωνοCεl με τov δlκο

τnq τρono. "Εipοoτε κοl εpεiq εδιi".

H περiοδοq τoυ Φεoτlβολ εivοl nρογμοτlκo nο-

vnγυρl γlO TnV πoλn. ΙVlε γεpοτο oλo oxεδov το

δεvοδoxεΙο Kοl ToUq Εεvωvεq n Νοουoο μετο_

μoρφιilvετοl κοl γivετοl δlεθvnq oτnv nροΕn. 0r

vεεq oυνεδρlοκεq οΙθουoεq με υnερoυγxρo_

vο εδonλloμο nροβoλωv noυ οnοκτο n πoλn

ουτnv τnv nερioδο οoφολωq θο βonθnooυv
nοροπερο oτnv εvδυvοpωσn ΤOU θεoμoυ.

oτ. Συνdδρlα

0 τουρloμoq noυ οvοπτΟoσεΤοl ι-]ε βοοn το

δlοφoρο oυvεδρlo ο λεγομενoq Συνεδρlοκoq

τoυρloμoq εivο εvοq onpοντtκoq rορογovτοq

ΠoU ΟVTlΠρoσωnευεl ptο μεγoλn ογορd oε δl-

εθνεq εnilεδο κο oλοl κοτολοβοΙνουv τnv οδiο

τnq lροωθnonq του γlο τnv τonlκΔ olκovομiο.

Bοo κο ρολo γrο τnν οvοnτυΕn του oυvεδρt_

οκοι.l τουρloμoυ oε εvοv τοπo, δlαδρομοτiCεl
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n δlοθεolμοτnTO Των O-ΟρΟiTnΤων UΠOδOpωV

KOl UΠnρεσlωv, oiiωq Ο!φlθεοΤρωV, OIθoUσωV

σUVεδρiωV, εΚθεσ]ΟKωV XωρωV, KοΤOλUμοTωV,

UΠoδoμωV γrO KCIφε KΟ εσΤΙOσn, UΠnρεσlωV

δrερμnνεiοq οnωq εnionq n γεωγροφlκn θεon,

n ΠoλlΤ σΤlKa KλnρoVOι-] O ι-]lOq Περloxnq Kοl n

ευκoλn nρooβοon αrον τοno nρoγpοτonoΙn-

onq ενοq σUVεδρiou n εκθεοnq'

oλο ουτο oxυoυv KO με ΤO πoροnοvω oτnv

nερinτωon τnq Νοoυοοq, ΠOU με τo κοτολλnλο

marketing θο μ:noρουοε vο οvοδεtxθεΙ nρογ_

μοτlκoq Συvεδρlοκοq nροoρlopoq. H οvonτυΕn

oτnv ευρυτερn lερlοxn τnq ορκετιilν Εενoδo_

xεlοκιbv KOTΟλUpΟTωV υQnλoυ επlnεδoυ, n

υnορΕn μ οq oεlροq κοτολλnλωv οlθoυοιilν pε

δυvοτoτnτεq δlερp,lνεiοq κοt φυolκο ολο το

oλλο nλεοvεκτnμοτο lο- δ οθετε onωq ουτο

οvοφερθnκοv nοροlονω -"v κΟθ o-ο, xωοiq κο-

μlο ομφlβολΙο ενο δ οiτερο ελκ.oτ κο κεντρο

γlο τn δ οργονωon οιvεδρiωv κοθε μορφnq,

oε κοθε εnοxn του ΧρOVOU. Αρκεi vο υπορδε

n κοτολλnλn oτοxευon οnο τουq τοntκουg πο_

ρdγοvτεq KO ΤΟUq εnογγελpοτΙεq του κλοδoυ'

Eπiλoγog

Τελlκoq αroxoq εivο vο ονοβoθμlαιεΙ το ευρυ-

τερo nερrβολλov λεlτουργlκο κοt οloθnτlκο κοl

vο λεlτoυργnσεl ωq ενοnolnτlκo αlotxεiο γlο
τnv oυρροφn ToU KOTOKερμοτloμεvoυ lαroρlκοJ

τoniου, oυμβολλοvτοq ετol αιnv οvοκολυQn τnq

ορxοiοq κοl vεοτερnq κλnρovoμ οq, μoei με τnv

οnoκολυQn τωv oυγxρoνωv δυvοτοτnτωV Tnq

nερrοxnq, τωv φυolκωv τnq lδlοlτερoτΛτωv, τnq

nοροδοonq, Tnq γοσΓρoVOμiοq τnq, ΤωV φnμ]-

oμεvωv τοntκωv ογρoτlκωv nρoiοντωv KOl Tnq

τελετoυργiοq του oiνoυ Kοl Τnq οpnελου.

Θο πρεnεl νo εnoμενωq νο γivεt εnεδεργοoiο

εvoq oυvoλoυ nρoτooεωv nρoβoλnq, pεoω τωv

onοiωv n nερlοxn θο γivεl γvωαιΔ oτo ευρυ

κolvο, θο κοτοαrοθεi loοτlμlο oντογωvloτlκn

οlεvοvτl σΓOUq γε τον κουq xιliρoυq nολlτloμoυ

κοi ι!υxογωγΙοq κοl θο δlοoυνδεθεi pοCΙ τoυq,

ωαrε vο οnοτελεooυv ολοκλnρωμεvo δiκτυo

ΠoU TΟ αrο xεiο του θο λεrτουργoυv oυμπλn_

ρωμοτtκο κοl οxl oVΤΟγωViσTlKο μετοδυ τoυq,

εnlτυγxονoντοq τo pεγloτο δυvοτo oφελoq γlο

το oυvoλο. N

- 0plλΙo noυ noρουolοαιnKε σΤnV Ημερiδο πoυ δ oργονωoε o Συλλογoq rωv Εν AΘnνο q ΝooυooΙωv αιnv Aθnvο

αι q 2 Δεκεμβρioυ 2012' αrο nλoΙotο τωv εoρτooμιilν γ o το 1ΟΟ xρ6vrο on6 τnv οnελευΘερωσn Ιnq Νdoυoοq το

1912, γlε γενlκ6 τ[τλo tΗ Nοουoo oτον 2]o οlιl'lνol.

,-ιrr1 9^vΙ la1_Ι l-

tx διιlργαvωιrn
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vα ιrnαρξεx
n KαΙαλλnλn

{ΟιJζ Xαp{rγ{}*

εrtαYγελμ{x{{εq
'ιΛlτ v^nr\nf ΙιUU lνιuUUU"..
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ΦEΣTΙBA/\KAI
ΠEPIΦEPEIAKH ANAΠTYΞΗ

H ΠEPlΠTΩΣΗ TOY ΔlΕΘΝ0YΣ ΦEΠlBΑΛ KlΝΗMATOΓPΑΦOY NΑOYΣΑΣ

Στnv Eλλαδα πραγματoποιo0vιαι πdvω απo 800 πoλιτιoτικα φεoτιβαλ H Αθnvα εivαι αυτft

πoU Kυρrαρxεi απoλUΙα σε ox€on με τιs υπολoιπεs πολειs τιs EλλαδαS αvαφoρικα με τα διεξα-

γoμεvα φεοτιβαλ, n xαρτoγραφnon ιωv οπoiωv δυoτυxιils δεv €xει γivει μ€xρι onμερα επιofl-

μωs, παρ6λo πoυ oτo Yπoυργεio Πολιτιoμoυ υπdρxει n <<Διε0θυvon Πoλιτroιικιilv Δρdοεαrv>>

oτnv oπoiα εvιdooεταr Kαι τo <<Tμnμα Φεoτιβαλ και Πολιιιoτικιirv εκδnλιiloεωv>>.

Γραφει n

Mαρiα Τoρoρn, Δικιι1'oρog'
Διπλ. μεταπτυr. τμiιμ.
ι Δ ι otκnong Πoλιτ ιo μικcbυ Moll α δ ω y,

Ε λλnυικo I Av o ιxτ o υ Π αu επι oτn μi o υ

Δεv υnορxoυv pελετεq oxετlκο με το

OlKoVoμ rκο οπoτελεσιJOΤο, Τlq εΠl_

lτωοε q TωV φεσT βολ oτnν ζωΛ τoυ

τοnου κοθωq KΟ σΤnV oυμβολΛ τoυq

αlnv ονοnτυδn του τουρ ομοι, ουτε

σUγKρlT κο κοl σTΟΤ]σT κο oτο xεiο

ουτι-bv ονο ετοq δ εlογωγnq. Το μ-lε_

γολυτερο nooooτo τωv δlεΕογopεvωv

φεoτl βολ αrnv Ελλοδο δioργοvιiνετο l

οnο δnpοτ κoυq κοl τοnlκουq φορεiq
(Tοl κn Αυτoδlοiκnon), λlγοτερο no_

ooο o οιlο ετο ρiεq pn κερδοoκoniκου

xοροκτnρο κοl το μlκρoτερo nooooτo

οlο tδlωτlκoυq n ολλoυq φoρεiq. Στlq
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ΠερlσσoTερεq μoλlαιο lερlnτωoεlq δεv

εxεl γivεl οnο πρlv ερευvο κolvου, n

οnοiο με βοon το οnoτελεoμοτο τnq

νο κοτευθυvεl τnν ιJnορΕn, δnμloυρ-

γiο κol εδελlδn τωv φεoτlβολ. Στo

nερtooοτερο δε δεv υnορxεl οντiτlpo

εlooδoυ oλλο n εiooδoq εivοl δωρεοv,

nρογμo noυ δεixvεl vο λεlτoυργεi ωq

τρoxonεδn oε oxεon με το nolοτtκo

κρlτnρlο τoυ κolvoυ κοt τtq nρoτlμn-

σεlq ΤoU αlo εninεδο του μορκετlvγκ.

Εivοl κorvoq τonoq oτl το nερtoooτερο

φεoτlβολ ΕεκΙvnoοv οnο nορεεq κολ_

λlτεxvιbv loυ oγolουoον τnv τεxνn'

Kolτiδεq noλlτloμoυ, ol nορεεq ουτεq

με μεροκl Εεκivnoov oκoμn κοl φεσΓl-

βoλ noυ κοθtερωθnκοv αlοv xρovο ωq

θεoμoi, olωq ουτo τoυ ΔΛμου Bυρωvο

αΣτn Σκlo τωv Bροxωvll ολλο κοl μl_

κρoτερο φεoτlβολ, oπωg το φεoτlβoλ
κrvn μοτoγροφoυ Νooυoοq (ι! nφloκιilv

τοlvlων μlκρoυ μnκoυq).

Στnν Ελλοδο το nερloooτερO Περlφε-

ρεrοκo φεoτlβολ δtοργοvωvοντοl οnο

τnv Τonlκll Αυτoδlοiκnon, ουτο οno

TnV μlο onμοΙvεl δεoμευon του Δiμoυ

κοl oυvεxεlo τoυ θεopοΟ oτο μελλοv,

οno τnν ολλn ομωq oυvδεετοt κοl με

γρOφεlΟKροTlκεq δlοδrκοοΙεq, οt ono[_

εq εnrβoλλετοl νο lεnερvοΟvτοl κοθε

φορο. Ακoμn KΟ] σε ΠερlΠΤωoεtq οnου

TO φεσT βολ δlοργοvωvovτοl oπo lδtω_

τiκoυq φoρεiq, μ 
' εvοv τροnο εpnλε-

KεTOl Kοl n Τοnlκn Αυτoδlοiκnon. Τo

600/o ουτιiν εivοt θεpοτ κο, μουo κnq

κοl θεοτρου, λlγoτερο εΙvοl πολυθεpο_

τlκο. Δεv υnορxουν ol υποδoμεq vο το

υnoαlnρiΕoυv κοθωq κοt οl υnnρεoiεq

nρoβολιiq κοl μορκετtvγκ ουτιilv, με

γvιbp οvο τnν π ρooελκυon εn toκεnτιilv

κοl επεvδυτι;jv. Tο περlooοτερο οno

ουτο εxoυv ποvopoloτυnο nρoγρομ-

μοτo, xωρiq κοnοtο αlοlxεio κοlvοτομΙ_

οq.'Exουv ωq oκonoυq τnv oυμpετoxlt

τωv nολtτωv, τnv οvοnτυΕn noλ τlαιl_

κnq δροoτnρlοτnτοq κοl βελτiωonq τnq

εlκοvοq τnq nολnq Kοl ToU οloθnμοτoq

nερnφοvlοq xωρiq vο εvδιοφερovτοl

γlο τo κ€ρδοq (oτο μloο φεoτlβoλ n

εiooδoq εiνοl δωρεον εvoi oτοv υnορ_

xεt οντiτlμo εivοl plκρnq xρnμoτl κnq

oΕiοq). Σε noλυ λiγo οno ουτο OΠοσXo_

λεiτοl μovlpο nρooωnlκo, σΙο Περlσ_

o6τερο οnοoxολoυντοl υ ndλλnλot οnο

τlq Δnμοτlκεq Εnlxεlρioεlq, xωρiq εκ_

nοiδευon ολλο κοl xωρΙq δεopευon γ ο

το μελλοv τoυ θεoμου. Στοv oxεδlοoμο

ToUq ol εwotεq onωq ουτn τoυ city

branding, τoυ marketing τonoυ, τoυ

marketing nρooρ oμου δεv οnoτελoΟv

Θεμοτο nρoq oυCnτnon. Δεv υnορxεl

εvο δiκτυo ελλnνlκιiv φεoτlβολ ολλο

ουτε κοi εvοq Δnμoolοq φoρεoq oε nε_

ρlφερεlοκο n εθvlκo εlΙnεδο ΠoU VO ΤΟ

oυvτοviζεl KOl Vο ΤΟ nρογροppοτΙeεr pε

οnοτελεopο τnv Ιδlο xροv κn nερΙοδο

VO ΠρΟγμΟTonoloυvτοl τουτoxρovο

δυo ri κοl nερtooοτερο.

Σ' εvο oυγxροvo ι!nφrοκο nερlβoλλov,

το φεoτlβoλ ωq εκδnλωoεlq noλIτl_

oμoυ οnοδεlκνυετοl oτl pnoρoυv vο

oυpβολλουv αlnv οvοnτυΕn τoυ το_

lου δrεδογωγnq τουq με nολυοx δn

κοl nolκiλo τροπο:

1) Στnv nολlτtαrtκn οvοnτυΕn του τo-

nου, δlοτl οnοτελουν xωρουq δlολoγoυ

Kοl εΠlKo1VωVΙοq δlοφoρετlκωv nολlτl_

oτlκωv κooμωv, ολλο κοl μετοΕυ τωv

oυ 
1-.l μ ετεxoντωv κολλlτεxvιiν, oυ μ βoλ-

λoντoq oτnv ονοnτυΕn τng κολλlτεxνl_

κnq δnμlουργiοg κοl εμπεlρiοg. Ακομn

oυvδεομεvο αlεvο με το περlβολλov

δ εδογωγΛq ΙOUq σUVlσΙoυv nρoκλnon

...σΙnv Eiλαδα Ια. πε_

$}ισσΟτερα περ1 φερει[ιKα
φε{, rιβαλ διοργαvιbvοιταr
αnr'} {&v Τοπικn Aυτο*
διοtκnαn, ΓtοU σnμαivε}
αnο ιn μ{α δ*oμεljσn {ΟιJ

Λnμοιl \rι& $ι]v$Xεl{ι τΟiJ

θεαμου σξΦ μελλΟη αΤ1Ο

Ιnrr αλλrι σ1r\rδ*ε{αι με
XpΟvΟ βΟρεq γpειφειΟK$:Xl_
ΙiK*q διαδικαοliεg...

γlο τlq τοnlκεq nοροδooεlq εvιb τουτo_

XροVο UΠOKiVoυv τnv κolvοτoμΙο.

2) Στnv κolvωvlκn οvοnτυΕn, ουμβoλ_

λovτοq oτo γonτρο, oτnv ουτooυvεi_

δnon, oτnν ουτonεnoiθnσn Kοl σTnV

δnμ lουργlκoτnΤO Tnq κolvωvΙοq, oτnv

κolvωvlκn oυvoxn, αlnv oυλλoγ κoτnτo

KΟl σTnV oυvεργεlο, οnoτελουv εκφρο_

σn Τnq τonlκΛq κolνωviοq nρoβολλo_

vτοq τουτοxρovο δtεθvi θεpοτο.

3) Στnν olκovoμlκn- εμnορrκn οvοnτυEn,

noρογoντοq loλiτlαllκο nρoi'ovlο, οno_

τελιiντοq κοτολ!τεq τnq οαιlκnq οvο_

vεωonq, pε nοlκΙλουq τροnoυq, onωq

δlοτl οvοIλοθOUV KO ονοβοθμiCoυv το

nερ βολλοv αro onoio δlεΕογοwοl, δn_

μ loυργωιrιog νεεq θεoεlq εργοoΙοq.

4) Στnν τoυρloτlκn ονοnτυΕn, nρo_

oελκυovτοq τoυρioτεq κοl εnεvδυτt κo

κεφολοro, oυμ βoλλοvτοq oτnv ονοnτυ_

δn τoυ noλtτloτlκoυ τoυρtopου ωq μlο

εlδlκti μoρφri τoυρloμoυ.
'Εvο xορoκτnρlαllκo nοροδεlγμο nωq

εvο φεαl βολ εnlδρo κοl δloμoρφιilvεl

ομεοο κοl οvοnτυδlοκο τo nερlβολλοv

αlo onoio δlεδογετοr εivol ουτο του Δl-

εθvουq φεαrlβολ κ vnμoτoγροφoU ToU

Koυαιεvτoρφ αrnv Σερβiο. Τo φεoτlβολ
ΠρoγpοToΠolεiτοl o' εvο nορoδooloκo

xωρlo τo Nτρβεvγκροvτ, το οnoΙo δn_

μlουργnΘnκε οnoκλεlαllκο γlO Vο To

φlλoΕεvεΙ κοl βρioκετοl μετοδυ τωv

ορεlvωv ογκωv Zλdτlμnoρ κοl Τορο, αιn

δυτlκn Σερβiο. 0 γνωαroq oκnvoθετnq

Εμiρ Koυαιoυρiτoο με οφορμn τnv

τοlνΙο τoυ αLife is a miracleυ γεwnoε
τnv lδεo δnμloυργiοq τoυ εν λογω φε_

oτlβολ γl 
' ουτo κοl ουτo ovοpοπnκε

Koυ αιειrroρφ (Kuste ndο rf : λογono iγvl o

οno τn γερpονtκri λ€δn dorf - xωρlο κοl

Τo UΠoKoρlσTtκο τoυ Kουαloυρiτoo

αKustall). Τo xωρlο ουτo οnoτελεiτοl

οπo ογρolκΙεq αιo αlυλτoυ 'l 9oυ οlcilvο

Kol με οφoρμri τo φεαllβoλ KοΤOσKεU-

οαιnκοv oε ουτo βlβλlοθtlκn, γκολερl
τεxvnq, Kοi KlVnμOTOγροφoq.

Σε oυτdν τnv nερinτωon τo φεoτlβoλ
δεv λεlτουργεi μοvοxο ωq εργολεiο
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OσΤl Knq οVoaωoγovnσnq ι.JεTOTρεΠεΙ

ιJlο oλoKλnρn ΠερloΧn σε εVO (KlVn_

pοToYρOφlKo Xωρlo). ΓMε οφορpΛ τo

φεoτlβολ n nερtoxn τnq Σερβιοq γi_
vετοl γvωoτn δlεθvωq κοr φlλoδεvεi
K VnιJOΤoγροφloτεq κol κotvο οno

ολο τοv κoομo, Kοθlαιο τnν nερtoxn

xωρο τoυρioτlκου πρooρlopoυ γlo τo

κolvo κοθιilq κοl xιilρo oυvοvτnonq

oloυδοoτων κοl vεωv κολλlτεxvωv με
oκnvoθδτεq noλλεq φορεq κοτοΕrω μ ε-
VOUq σToV xωρo τoυ κlvnpοτoγροφου,

onωq γlο nοροδεrγμο τoυq: Φοτix Ακiv
κοr Mοργldv ΣοτροπΙ κ.ο., κοθωq κοl

nορογωγoΟg κοl δtευθυvτεq oλλωv με_

γολωv φεα_rβολ onωq τov δlευθυvτn

του Φεoτrβολ των Kοvωv Τlερi Φρεμοv.

Bοolκo εργολεio εΠlKolVωVlοKnq no_

λrτlκnq εvοq φεoτlβολ μnορουv vο

ο noτελεooυv.

1 ) 0l vεεq τεxvολoγiεq κοl το δlοδiκτυo

ΠoU XρnσlpOnoloυvτοt γlO TnV ΠΟρο_

γωγn, δlοxεΙρron, pετoδoσn Kοl TnV

nρoβoλn ΤoU ΠερlεXoιJεvoυ κοl τωv

υπnρεοtωv τουq. Πλεοv onμερο n τε_

xνολογio nλnροφoρiωv οvτl μετωl iCε_

Tο] ωq σΤροTnγlκoq noροq κοθιilq κοl οt

υnευθυvol τεxvολoγiοq κol nλnροφo-

ρlωv εμπλεκοVTOl σTΙq οποφdoεlq κol

ΤnV σTρOTnγlκn του μοvoτCpεvτ τωv

noλlτloτl κωv oργοvloμ ωv. Το φεoτl βdλ
εntκolvωvoΟv με το κolvo τoυq Qnφlο_
κο μεοω pnvυμοτωv οnο oυoκευεq oυ-

γκεκρl μεvωv xρnoεωv, οnωq nλεκτρo-

vtκουq υnoλογroτεq, 3nq γεvlοq κrνnτο

τnλεφωvo, ipad κλn., τo δlοδΙκτυo (l'x.

μεoο οπo μ lο κολο εvnμερωμεvn lαrο_

oελiδο του πoλlτloτtκoυ oργονloμου )

κοθωq κοl τlq oελΙδεq κolνωvtκnq δl_

κτυωonq (l.x. faceboοk, tweeter κλn.)

loυ οπoτελοΟv oυγxρovο μεoο εnlκοl-
vωviοq με ΠOγKΟσμ lΟ εp βiλεlο.
0 Graham (lsοο) nροτεΙvεt vο φοvτο-
αιoυμε το Δtοδiκτυo, ωξ uεvο ουvδυο_

oμο βlβλlοθnκnq, nIvοκοθnκnq, αιου_
ι.ιlο nxoγροφnσnq, KlVnμOτογροφου,

τοxυδρoplκου oυαιnμοτοq εμΠOρ _

κου κεντρoυ, ωρολογioυ nρογροpμο_

τοq, τροlεCοq, τοΕnq, εφnμερiδοq κο
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lΗiδislrrΥΠ00nx
ιlirl]δ ιmtuiir

1srAWι!γflrτΙ:nτR: tΦ
Ιr}fr Ns0ss{γ ilrai[[Ιtrn

δελτioυ λεoxnq. λ/lετο πρεnεl vo πολ-

λοnλοolοooυμε τo nοροnονω p' €vο

οnεlρo ορlθμo KOl Vο ToU διilooυμε

οπερloρtαln γεωγροφlκn εκτοonυ. 0l
δυvοτoτnτεq nου ουτo nορεxεl γlο lλn-

ροφορnon Kο] εΠlKOlVωViο εivοl noλλεq

κοl nοlκiλεq' H κοlνοτoμiο lου nροoφε_

ρεl n xρnon τnq ι!nφlοκng τεxνολογiοq

βοnθο onpοwlκο αlnν ολλογn σΤO KO]_

vωvl κoτεxνt κo oυαιn pοτο nορογωγriq,

δrοvopnq ri xρnoεωq με oυvεπεlο τnv

βελτiωon αlο κoαroq, αrnv πoloτnτο

τωv υnnρεolιilv n αlnv εlυπnρετnon
τωv κολλlτεxvωv κol του κοlvoυ εvοq

φεα-l βολ κlvn μ οτoγροφoυ.

2) H xoρnγΙο. Το φεαιrβολ γlΟ Vo μ ΠO_

ρoiv vο εnlβlωooυν κοl vο εδελlxθoυv

xρεlοCοvτοl xρnpοτο. Mlο οno Tjq Πn_

γεq xρnμοτoδoτnonq τουq οnοτελεi o

Θεopoq τnq xoρnγiοq.

Στnv oΟγxρovn εποxn n xορnγiο εivοl

p lο προδn εΠlΧεlρnιJοTΙKου xοροκτnρο

οvομεoο oε κοnοtοv noυ πορεxεl οlκο-

vομlκn υlοαιnρlΕn, ογοθο n υnnρεoiεq

lροq ενο κολλlτεxνn, μlο κολλtτεxvlκn

δloργοvωon n εvο κολλlτεxvlκο οργο-

vtoμο, pε οντολλογpο δlκοtιbpοτo Δ

oxεoε q, τοoq ον-λnon επlxεlρnpοτ κιilv

ωφελnpοτωv. Αlο τεi εlοψελμοτlκn
κοτορτ on κοl βοθ ο γνιjon κc oε3ο_

oμο τnq τεxvnq. H οlοτελεοροτ;16_n:6

11.,i.tli r::tra,:ft if ,r/l
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τng oυvδεετοt dμεoο με τov βοθpο αroν

olοiο οt xoρnγoi εivοl δtοτεθεlμεvοl vο

οδlοnolnooυv τlq επεvδΟoεrq ToUq με
nροoθετn δlοφnplon κοl nρoωθnτlκεq

δροαιn ρroτnτεq κο l δο nοvεq.

0t nολlτloτlκoΙ οργovlopοi onμερο δεv

εxoυv ωg nnγn εoοδωv ΤoUq εVo μo_
vοxο xορnγο ολλο loλλonλoυq. Πο τnv

nολλοlλn xoρnγΙο εΙvοt oποροΙτnτo vο

υπορxεl oυvοivεon τωv nδn υnoρxo_

vτωv xoρnγωv ιboτε vο οnoφευγετοl n

ουγκρουon τωv oυμφεροvτωv μετοδυ
τωv xoρnγωv KOl ol ΧoρnγlKεg oυμβο_

σεiq VO κρivovτοt εllτυxnμεvεq. Bεβοlο

θο πρεlεl vο onμεlωΘεi oτr n xoρnγiο

εivοl μtο οoτοθnq nnγn xρnμοτοδοτn-

onq δloτl εnnρεοCετοl οπo τtq δlοκυ_

pοvoεlq τooo τnq ογoροq ooo κοl οno

τnv ευρωoτiο τnq xoρnγoυ ετοtρiοq,

ολλο κοl δlοτt ot xορnγlκεq δlοδiκοoiεq

οnοlτο0v ορκετo xρovo οnο τnv δlο-

nρογμοτευon ΤOUq ωq τnν υλoπoinon

τoυq, onου οnρoβλεnτεq olκοvoμlκεq

oυνθnκεq μlορεΙ vο oδnγnooυV σTnV

οκΟρωon ΤωV σUμφωVnθεvτωv.

3) ο εθελοvτlopοq .Ευλογο γivετοt οvτt-

λnlτοq o εvεργοq κοl ovογκοioq ρoλoq
των εθελοvτιilv γlO ΤnV nρογμοτοnoΙn_

σn ΤωV φεαιlβολ αιnv Ελλοδο, οV OVο_

λoγ αιεΙ κοvεiq οτl n xρnμοτοδοτnon

τουq pεlωvετοl oλo κοl nερlooοτερο
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oΠo ToUq KροΤrKoaq φoρεiq (YΠ Π0,

Περlφερεlο Δnμουq), σε σnpεio ΠoU

Πoλλεq φoρεq εivοi δυoκoλO Vο KO-

λυφθoυv ol ΟVOγKεq oε nρooωnlκο.

Δεδομεvoυ δε oτl λiγο φεoτlβολ oτnν

Eλλοδο οΠOσXOλOUV μovlμo ΠρoσωΠl_

κo, τo nερtooοτερο εnε δn δ οργοvω_

vοντοl οno τnv Τοnlκn Αυτoδloiκnon

OΠΟσΧOλOUV δn p οτr κουq υ πολλnλουq

ΠoU Tlq nερloooτερεq φoρεq δεv εxουν

τnν ονολoγn εκnoiδευon.

0 εθελovτloμοq ορΙ(ετοtωq μlO σUμμε_

τoxiκi δροon oε μtο noλlτtαllκΛ δρο-

αlnρloτnτο, οnoρρεεt οno τnv ογοnn

γlO ToV oυνovθρωlo κοl nρoυlοθετεl

nνευpο oυλλογlκοτnτοq κοl ολλnλεγ_

γυnq. Δεv εxε ορ ο, ογγiCεl oλουg οvε_

Εορτnτωq κοlνωvlκnq τοΕεωq, nλrκiοq,

orκovoμlκnq κοτοαιοong, γνωαιlκου
nεδiου, εθv κοτn'οc, 0λοl --oρουν vo

εivοl εν δυvοpε εθελοντεq Συpβολλε

αrnv οvοnτιδn lvευμοτοq κolvωvlκnq

ευθυvnq κοl oυvοxnq, οvθρωιlloμου κοl

nροoφοροg. Το φεαιtβολ nου εxουν

εθελοvτεq nροoφερουv ευκοtρΙεq γlο

εκnοiδευon κο οvοπτυΕn o' εvο ευρυ

φοoμο δεΕlοτnτων κοl εvθορρΟvουv

τnv οnοτελεopοτ κoτερn xρΛon τωv

τοntκωv εκnοlδευτlκιbv, olκoνoμ lκωv

κol κolνωνlκι.bv xι-bρωv' Στnv Ευριilnn

oε xωρεq OΠωq τo Ηvωμεvo Bοoiλεlο,

το Bελγlo υnορxεl εvοq nολυ μεγoλoq

ορlθμοq ovΘρωnωv nου οvοnτυoooυv

εθελovτlκn δρoαrnρioτnτο. Στo Hvω-

μεvo BοoΙλεlο ο ορlθμog τωv εθελoντωv

ογγΙCεl τουq 23.00Ο.000 ονΘρωnουq.

4) Η κοlvoτoμ[ο. Kοlvoτομiο oρiCετοl

ωq κοθε ολλογn σΤO KolVωVlKoτεxvlκo

ουαιnμοτο nοοογωγΔq δ οvοpnq n xρn-

σεωq ΠoU nροoφερεr βελτΙωon αlo κo_

σΓoq, TnV lo οτnτo n τnv εΕυnnρετnon

εV ΠρoKε pεvω του κo vου κοl των κολ_

λlτεxνιbv. H κοlvoτoμΙο αlnv περΙnτωon

τωv φεαιlβολ οφορο αιnv δopn, αrnv

oργοvωon, σΓΙq Π ρOσφερoμενεq U Π nρε-

oΙεq, αιnv xρnon τnq vεοq τεxνoλογiοq,

αlnν δloδlκοοΙο τoυ μορκετlvγκ.

H δ oργοvωon εvoq φεoτlβολ εivοl

οnoτελεoμο oυνεργοoΙοq δroφoρωv

εpnλεκοpεvωv φορεωv κοl ΠOρο_

γοντωv. Η εvvolο δε τnq oυvεxoυq

οvοnτυΕnq κoθoρieετol οno τnv δn-

plουργio τnq οvογκnq γlο μlo oεlρο

δροoτnρloτnτωv, onου n lδ€ο τoυ

ικolvoτoμoυυ οvτlpετωπiCετοl μ€oω

τnq €vvolοq τoυ αnρωτoτυΠoU)) Kοl TωV

lρoΘεoεων βελτiωonq τng pοvοδοq.

Συvεπιi:q n επlτυxnq ονonτυΕn εvoq

φεoτlβολ, εlnρεοCετοt ομεoο οno τnν

ενvolo τnq κοlvοτoμiοq, ωq nρooθετn

οΕiο τooο γlΟ TnV iδlο τnv δloργοvωon

ooο κοl γlo το nερrβολλον oτo onoio

OUTn Π ρOγμOΤoΠ01ε]Tοl.

Xοροκτnρ oτlκn εiνοt n nερinτωon του

Δ εθvοΟq Φεoτlβολ Αεροαrοτoυ, noυ

ΠρOγμOΤoΠolεiτοl oτo τουρloτlκο θε_

ρεTρo TωV ελβετr κιbv Αλnεωv Chatea u_

d'Oex152' τo ono[o βρioκεTOl σε

υQoμετρo 900 μετρων κοt εxεl 3.Ο00

κoτοΙκoυq. Αnο τo 19o olιilνο οlοτ€λε_

oε φυotολοτρl κο τoυ ρtoτl κ6 θερετρo,

δ οφορεq οpωq toτορlκεq oυγκυρΙεq

προκολεoοv ονοnoφευκτο plο nτωon

σ|OV ΤOUρlσι]ο τnq μtκρnq ουτΛq nο_

λnq. Στnv lροonοθεlο τoυ λolnoν vο

εnlβrωoεl οvοκολυlτεl τnν εvvοtο τnq

κο voτoμiοq κοl γivετοl κεvτρo (oερo_

αrοτlκου τουρtopουυ. ΦrλοΕενεi κοΘε

xροvο εvο δεκοnpερο του lοvoυορioυ,

oτnν κεvn τουρioτlκο nερioδo οvομε_

σο σTiq δroκonεq τωv Xρlαιoυγενvωv

Kοl Τnq Απoκρtοq τo Δlεθvεq Φεoτlβολ

Αεροoτοτoυ. Kοτοφερε vο οvοxοlτioεl

τnν φθivουοο nορεiο του, oτnv onoΙο

ol γεvlκ6τερεq_κλlpοτoλoγlκo- ot_

κoνοp tκεq oυνθnκεq τo κοτοδiκο(οv,

δloτl λoγω τoυ φεoτrβολ κοl ολλωv

nορολλnλωv δρooεωv noυ δloργονω-

vεl γυρω οno τo οερooτοτo (iδρυon

μουoεiου κοl κεvτρου εκθεoεωv, θε_

σΠlσn ΤoUρlσTlκωv nτnoεωv nοvω οπο

τ q ολllκεq κoρυφεq κλn.) κοθε xρovo

τo εnloκεnτovτοt 65.0Ο0 εnlοκεπτεq-

H vεο, nρωτoπoρloκn κοl κοlvoτoμο

lδεo εvοq φεαιlβολ oεροαlοτoυ oυvε-

βολε κοθoρlαιlκo αnv οvοβoθμlon κol

οvοnτυΕn τnq nερroxnq με noλλοπλο_

olοαllκo oφελn γlο τoν τono, τooo oε

υλlκο εniπεδο κοτονολωonq ΤoU ToUρl_

αrl κου n ροioντοq (δlovυ κτερευoεrq, o[_

τlon, τonlκεq ογορεq) ooο κοl αro oυλo,

oυμβoλlκo εninεδo τnq τoυτoτnτοq τoυ

τonoυ, τnq οvογvωolpoτnTοq ToU, Τnq

ενioxυonq Τnq οWOγωVIαιlκnq θεoεlq

τoυ τonoυ, δnμroυργιivτοq οloθnpοτο

nερnφοvlοq αιoυq κοτo[κoUq ToU.

5) ουμβολri τωv φεoτlβολ αlnν δnμl-

ουργiο αελκυoτlκnqυ τoυτoτnτοq τnq

πολnq (city branding) Τo nρoοvοφε-

ρoμενο nοροδεlγμο τoυ τoυρloτlκoυ

θερετρoυ Chatea u_d'Oex οnοδεlκvυεl
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oτl το oυγκρlτlκο nλεovεκτnpοτo κοl

το onpεiο noλlτloμoυ εvοq τonoυ δl-

οφορonolοι-iv KOl TnV εtκονο τoυ '

Τι ε(ναι τo brαnding τoπου (citγ brαn_

ding);Ιo brand onμοivεr μορκο- φιipn,
τo brandlng onμο[νεt τnv εlκovο noυ

εxoυν ot ολλοl γro κoιlοlοv n κoτl κο-

θιiq κοl τοv τροπο με τοv oπoio δlοxεl-

ρ[Cετοl κοvεΙq ουτiv τnν εlκovο. Αvo-

λογlκο λolnοv τo city branding εivοl το

nωq μlο noλn, ενοq τοnoq δnμloυργεi

τnν φnμn ToU Kοl δlοxεlρiCετοl TnV εl_

κoνο του' XρεlοCετοl nριilτο οn ' ολo vο

nρooδlορlαlεΙ n τουτοτnτο τoυ τonου

pε βοon Το σUγKρIT κo nλεοvεκτnμοτο

ToU Kοl κοτοnlν ουτΛ νο δrομορφωθεi

οvολoγο. Εiνοl n oργoνωpεvn δlοxεi-

ρlσn Tnq φnμnq του τonoυ pε βοon
τnv nροoδlορloμεvn τουτoτnτο τoυ,

με τετolo τρono ιiloτε νο δnμιουργεi

μlο εlκovο ελκυoτlκn.

Σε εvο nογκooμto οντογωvloτlκo πε-

ρlβολλοv οl πoλεlq oδnγoυντοt oτnv

xρΛon μεθoδωV KOl ΠροKTlκωv onωq

εΙvοlτo marketing κol branding τonου

nρoκεtμεvoυ νο nετυxουv ΤnV εΠlΤU_

xnpενn nροβoλn κοl οvοnτυδn τουq

(οικοvoμlκi, noλlτloμlκΛ, κοlνωvlκn).

Kοτονοεlτοl ωq μεoo τooo γtο τnν εni_

τευΕn οvτογωvloτlκoυ nλεοvεκτnμοτοq

κοl nρoκεlμεVoU νO oυδnθεi n εloροn

εlεvδυoεωv KOl TOUρlσμoυ, oλλο κοl

ωq μεoo γlΟ TnV εnΙτευδn τnq οvoπτυ_

Εnq τnq κolνoτnτοq, τnν ενioxυon τnq

τοnlκΛq τουτoτnτοq κοl τουτoπoinon

τωv nολlτων με τnv nολn ΤOUq KΟ] TnV

εvεργonoinon ολωv τωv κolvωvlκωv

δυvoμlεων γlO VO ΟΠoφευxθεio KOIVω_

vlκoq οnοκλεlopoq κοl n οvoτοροxΛ:

Tο φεoτrβολ οπoτελoυv εδω κor xρo-

νlο plο μοviμn κοl αrοθερn πολlτlαrlκn

δροon oε εninεδo nολnq. lMπoρo0v vο

οnoτελεooυv onpεΙο οvοφoροq γlο το

noλtτlαιlκο δριbpεvο, νο οvοδεiloυν

τlq τonlκεq lδlοlτερoτnτεq KOl VO ιJε-

τοτροnoυv oε δυvnτtκουq μoxλουq
οvonτυΕnq μlοq nερloxnq. lVlετοxοt τnq

nρoonοθεlοq κοl πρεoβευτεq γlο τnv

δnμloυργiο μLΟq Πlo ελκυαιlκnq εlκοvοq
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τnq noλnq μεoω εvοq φεαιlβολ εivοl τo

iδlο τo κolvo κοl οl δnpοτεq τoυ. Εnopε-

vωq τo lδlοiτερο noλtτlαltκo nρoiοv τoυ

φεαrlβολ εivol onοροiτnΤo VO εΠ1KOlVω_

vεi nρωτορxlκο pε τnν τonlκn κolvωviο

κοl τo κotvο τoυ, εxovτοq τo iδtο μtο

nρωτoτυnn rrορογωγΛ κοl loxυρΛ του_

τδτnτο, oυvδεδεμεvn pε το γεωγροφlκο

κοl nολlτtαrlκο xοροκτnρlαιlκο τoυ το_

nου. H Tοntκn Αυτoδloiκnon ωq φoρεοq

δloργοvωonq oxεδov τoυ oυvoλoυ των

φεαrlβολ αιo πλοΙolο εφορμογnq τoυ

branding xρεrοCετοl vο δnμloυργnoεt

Kοl VO Πεl μlo lαloρΙο γlο ToV τono, μlο

tαroρΙο oμωq nου οloΘοvοvτot ot οv_

θρωnot noυ (ουν οε ουτoν.

Xοροκτnρloτlκn εivοl n nερinτωon

τoυ ΕδlμβουργoU με brand name

ιlnspiring cαpitαlll' H μορκο τnq n6_

λnq δεv εivοl τυxoiο, το Eδrpβoυργo

εivοl μlο pεγολn οκnvn γlo πογκοoμlο

φεoτlβολ, εnopεvωq n nολn nρoβολλεl

το φεoτrβολτnq ολλο κοl ουτοnρoβολ-

λετοt μεoo ουτο. Eivol μlο noλn nου

εpnvεεl Tixvn κol Δnploυργiο' Θεω-

ρεiτοl n nρωτευoυoο τωv φεoτlβολ,
nορουotοeovτoq κdθε xρovo ενο μoνo_

δlκο μεΙγpο lολ τ oμlκnq εμι:εtρiοq oε

μ ο οpορφn nολn. Kοθε xροvo το φε_

αιl βολ του Εδl p βoυ ργοι l ροoελκυοιv

nερ'ooοτερoυζ Οlo 4 εκοτομ.]"οlο

oυμμετεxovτεq, oε 40.000 οτοp κεq

εκδnλωoεlq' Αnο 300 δlοφορετ κουq

κολλlτεxvl κουq xωρoυq oυμ μετεxoυv
nερlooοτερol οno 25'Ο00 κολλ τεxνεq.

Tο φεαιlβoλ του Εδlμβoυργου οnεδω_

σOV σTnV 0lκovoμiο τnq ΣκωτΙoq 1B4

εκοτομμJρ ο δολορlο, ενιil το 170 οnο

ουτο nερLnλθOV σΤnV iδlο τnv noλn τoυ

Εδlμβo0ργoυ. Tο Εδlμβoυργo Χρnσ -

μοnolεi τnv tαlορlκn του οτ1.looφοlρο

γlO Vο ΠOρouolοoτεi ωq n nολn τωv

φεαrlβολ noρο ωq nρωτευoυoο τnq

Σκωτiοq, nετυxοiνoντοq vο n ρooφερεl

μlο εtκοvο τnq nολnq noυ εμnv€εt Tε-

XVn Kol Δnμrουργio xωρiq vo οκoλoυθεi

ενο oυγκεκρtμ6νo εnlτυxnμεvo povιε-

λο branding τoπoυ. Kοθε τοπoq εxεl

τtq lδlοlτεροτnTεq ΤoU κοl xρεlοCετοl

ερευvο nεδioυ τωv φoρεωv, κοτοΙκων,

εnογγελμοτlιilv, τουρlαιωv μ lOq Περl_

οxng nρoκεlμεvoυ vo υlοΘετnoεl ενο

εn tτυxnμεvo branding. Ανοφορl κο τιiρo

pε το Δrεθvεq Φεαrlβολ Klvnpοτoγρο_

φoυ Nοoυoοq κοl oε oυvδυοoμo με το

ωq οvω, οδiζεl vο οvοφερoυμε το εΕΛq:

:εκivnoε ωq μ.;lo lδεο plοq nορεοq vεων

οvθρι.bnωv nλ κiοq 25 ετωv, οnoτελoυ-

pεvn οnο τoυq Ν[κο Koυτooγlοvvn

(δlεθvολoγο_οlκoνoμολoγο), Στεργlο

Kορονοτolο (κοθnγnτfl Γολλrκnq Φlλo_

λογiοq), Σnυρο Bλοxο (Vlnxονoλογo-
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[Vlnxοvlκo), Νiκο Πο-οδο-ο-λo (γ6_

ωnovο). H nορεο οιτi -ω ,' 
_εσσi 

Οω,,,

Vεορ6V δεv ovΔκε σTOιC < ',l.ιΟ-C_

γροφlKoιq κυκλουq, ολλο εixε _εο o-

oΛ ογοπn γ,O 
_OV 

< VnrO-οVρOψo, _].

ΠoλΙTlσμo KOl TnV nολn τnq Νοουoοq

To2004 n nορεο ουτωv -ων vεων ο-:_

φοoieεr Vο OΠoKTriσεl vομlκn ΠρoσωΠl_

κoτnτο, ιJε σUVεΠε|O τnν oυoτοon τnq

οoτlκnq μn κερδooκonlκrig ετοlρ[οq

τεxvnq κοl loλlτioμου, pε τnv εnω_

vυpiο ΑPTl0N κοl oκoπo oφεvoq τn

δroργονωon οε υQnλo εninεδo του

φεoτlβολ KO] Τn σUVεXΛ εΕελlEn του

TnV ΠρOOγωYn τnq nολrτ αιlκnq δοο_

oτnρloτnτοq κο τn αιnρlδn τωv vεων

δnμlουργωv κοl οφετεooυ τn oυpβο_

λn αιnν nερlφερεiοκn οvοnτυΕn, τn

λεlτoυργiο κοl τn δ οxυon εvoq nρω_

τoτυnoυ οvοπτιδοκου povτελου με

βoon τον nολrτ opο κο τn βελτiωοn
τoυ εnlnεδου Cωnq τωv loλlτωv.

Στo oκτιil oυνεxοpεvο xροv ο δloργοvω-

σnq ToU φεαι βολ, οlο τo 2004 μεxρl

κοl oiμερο, εivο εpφονΛq n δυvοplκll

εΕελlΕn τoυ, οnοτελιiwΟq μ ο ΠρωΤO-

noρlοκn κοl δυvοptκn εκδnλωon γο
τnv nολn. Συγκρ τiκo lλεoνεκτnμο τoυ

Ιδtoυ τoυ φεoτlβολ εivοl n υloθετn_

σn Tnq ι!nφloκιiq τεxvολoγiοq ωq μlο

Εεκοθορn αιροτnγlκn εnlλoγn oε εvο

oιγxρονo ι|nφlοκο nερrβολλον, τooο
,,i O 

_.ν ογο-;-δη -ου δiου οoο κοl γlο
_., g_ }3,,'; -ωi -Ο ,/ ων -.ρoβoλΔg του.

Σε _'.'ο<c c-ο xεiωv loυ nροβολλετοl

]a ε_:-ε,. cελΙδο, φοivετο n δυvοp κn

εΞεl Σ' -. ' ΟεΓ 3ολ οvο ετοq δ εlογω_

',';( -: ;cc' - q 'οοβοΜοpεvεq το νiεq,
_aγ ε- σ(ε- -O-.-O KΟl ΤnV oυμμετoxn

των εθελοi-δ';. Vε 3οon το αιolxεiο δl-

οφοΙvετο δε<οθορο " οvοnτυδlοκi no_

ρεΙο τoυ φεαιlβολ Tο φεαιlβολ δεκlvο

το ετoq 2004 pε 28 -ο viεq κο τo ετoq

201 1 nρο3οΜε 221, με 5Ο0 θεoτεq κοl

φτονεl το-q l3.Ο00 οντiαlοlxo, με 12

εθελo'πεc οrο -nν noλn τnq Nοουoοq

<c ο-ονε -ο;q ] 50 οnο τnν Ελλοδο κοl

oλο τoν <οo1.lο οντiαιοlxο.

Tο φεoτlβολ κοvε xρΛοn TωV ΠρoO-

vοφεροpενωv εργoλεiωv γlΟ TnV εΠl_

κοlνωviο ΤoU με τo κolvo τoυ (vεεq

τεxvoλoγiεq, xoρnγio, εθελovτloμοq,

κοlvοτoμ io). Αnoτελεi p lο οΕlολo-

γn noλlτloτικn εκδΛλωon. Anoτελεi

xιilρo μελετnq Τnq K|VnμoτoγροφlκΛq

τοlviοq κοl oxl μovo οnλnq Θεοonq τnq.

Δlοργovιilvεl oεμlvορlο ρε TnV μOρφri

lορολλnλωv εκδnλωoεωv γlO ToUq Kl_

VnμΟΤOγρΟφloτεq, oτnρiCεl τoυq vεoυq

δnμloυργoυq nροβολλovτoq Kοl Πρo-

ωΘωντoq το εργο τoυq' Συpφωvο pε

τοv κολλlτεxvlκο nρογρομμoτloμo τoυ

εnεvδυεl oτnv ιp nφiοκn τεxvoλoγiο ωq

oτροτnγlκn εnlλoγn, nρoλoμ βονοντoq
τlq νεεq εδελiΕεlq oτov xιitρo ToU KlVn-

μοτoγροφου, δlοτnρωvτοq pε ουτov

τov τροno ενο oυγxρovο κοl κοlvoτoμο

xοροκτn ρο. ΕΕοoφολΙCεl τnv εn l βiωon
του μεoω τnq οvοnτυΕnq του, ωαlε vο

γiνετο l οντογωνl oτl κo'

Η εnlκotvωvlοκn nολlτtκn τoυ εivοt

oxεδlοoμεvn κοt αιοxευμεVn, Xρn-

olμοlolωvτoq oλο το pεoo, τοoo το

κλοotκο (ροδ oφωvo, φυλλοδlο, οφΙoεq

κλn.) ooο κοl το oυγxροvο (loτοoελi_

δο www.niff'gr, oελiδεq κolvωvlκnq

δrκτ0ωonq (face book, twitter), δlοδi-

κτυο κλn.) οnoρρolο τnq oυvεργοoiοq

τoυ εvεργoυ Τομεo ΙVlορκεTlVγK ιJε

δlοφnμ loτlκεq ετorρiεq. Xρnolμοnolεi

το Mεoο ΙVlo(lκιiq Εvnμερωonq (λ/lMΕ)

KOl TnV τεxvoλoγio γtο vo μετoδωoεl τo

μnνυpο του μοelκο. Mεoω μολloτο τnq

δn μ loυργl κoτnτοq ενloxυεTol Περlσ_

oοτερο n εnlκοivωviο ToU KO1 εδροl_

ωvετοl n oxεon του με τo κοlvo τoυ.

Η επlτυxΙο oτnv oργοvωσn ToU φε-
oτlβολ oτnρi(ετol oτnv δoμn ToU KΟl

oτlq εwolεq κλεlδlο: οvολυon, oxεδt_

ooμοq, εnlκοlvωviο κοl δροon. Σxεδl-

οCεr το εnoμεvo οvοnτυΕloκο βnμοτo
τoυ εnεvδυoVToq σΤnV δεδloτnτο κol

lκοvοτnτο τωv oτελεxωv τoυ, ol onoiοt

εivοl νεol οvΘρωnol pε εδεlδlκευμεvεq

γvιioεlq o κοθεvοq ovoλoγο ι]ε ΤoV To-

μεο οnοoxoλnσnq ToUq. 0 Πρoεδρoq

τoυ φεoτrβολ, δlευθυvτnq ToU Kοl

υnευθυvoq τoυ Τopεο 0lκovoplκιΔv, ωq

οvθρωnoq με pορφωon, εξεlδiκευon,

ορομο, αrροτnγtκο oxεδlοopo, οnoδεl_

κvυε nωq μlο lδεο, με oκλnρn δoυλεlο

κοt ογοoτn oυvεργοoiο pnoρεi vο nε_

τυxεl' ΙVε τo noρoδεlγμο τoυ εv oxΟ-

ετοi o onμοivωv ρoλoq τoυ κoτολλn-

λου δlοxεlρloτn, oπωq εΙvοl o κ. Niκoq

Kουτooγlοwnq, κοθωq κοl τoυ lκονoυ

ονθριbnlvου δυvομlκoυ noυ εxεl εnl-

λεΕεl vο τov nλololωvεl ωq oμoδο, οr

onοiol εργοCoμεvοl οno κolvοΟ εxoυv

κoτoφερεl μrο μlκρΔ noλlτloτlκn εκδn-

λωοn 50Ο θεοτιbv vο τnν κοτοoτnooυv
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εvο onμοvτtκo noλlτloτlκο γεγovoq με

13.0Ο0 Θεοτεq κοl δεκοnεvτε nορολ-

λnλεq εκδnλωoεlq.

Oργovιilvεl τlq δροoεlq τoυ (oτoxοl,

oxεδlooμ οq, nο ρολλnλεq εκδnλωoεrq)

pε γvωμovο vο oυμβoλλεl σTnV olKo_

vομlκn, κolvωvlκn, εμπoρlκn, ΤoUρl_

oτlκil κοt noλtτloτlκi οvonτυEn τoυ

τοnου, με oυ1.lμετoxoυq κοl κolvωvoΟg

τoυq nολ[τεq τng Νοουoοq. Αliζεt vο

onμεrωθεi oτl τnv περioδο δiεΕογωγng

τnq nολlτloτl κnq εκδriλωonq, κολυnτε-

τοt περinoυ τo 700lo τωv κλlνιiν ολων

των Εενοδoxεiωv τnq nολnq, εvο ορ-

κετo μεγολο nοooοτo, κοθιilq κο οτl

το εoτlοτoρlο, το κοφε, το τοxυφογεiο,

το Εεvoδoxεio, Το μΠOρ oτnv δlορκεlο

τωv τρlιbv nμεριilv Coυv oτoν ρυθpο

τoυ φεαιlβολ, το οnοiο εivοl μlο γtορ_

τn, εvo μ rκρo nοvnγΟρl. Mε ουτov τον

τροnο oε δευτερο εninεδo δουλεΟεl

κοl n ογoρο τnq πoλnq. Στο nλοiolο

τoυ φεοτlβολ λομβοvoυv xωρο nλn-

θoq nορολλnλωv εκδnλιboεωV με εK-

nοlδευτlκο, κοlνωvlκo κοl noλlτloτlκo

xοροκτnρο, εvδεlκτlκο οvοφερoντοl :

1)Tο 6τo9 2oo7 τo φεαιlβολ σε σU-

vεργοoiο με το lVoυoεio Klvnμοτoγρο_

φoυ Θεοoολοviκnq nρογμοτοnoinoε

ο) εκΘεon τnq oυλλoγnq HELlΑFFl,

nου nnρε τo ovopο τnq οno το ορx κο

ΗΕLLΕNlC ΑFFlSΑ. Πρoκεlτοl γlO ιJlO

pοvοδtκil oτο εΙδoq τnq οφΙoo, εlo_

voμοCoμενn γlγοντοοφioο n ντεκoρ,

ιloυ κoopουoε τlq nροooι|εtq οlθου-

oιilν κlvnμοτoγροφωv τnq Αθnvοq, β)
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nρογpoτonoinoε δυo εκθεoεlq φωτο_

γρoφiοq κοθιig κοr τρiο oεμlvoρlο _

οvolκτο αrο κolvo.

2) To 6τo9 2008 nρoγμοτοnolεiτοl n

εκδiλωon αΠοlδi κot Klvnμοτoγροφoq,

oε oυvεργοoiο ι]ε To βoφεio τnq Π ρω_

τοβοθμ lοq Εκnοiδευonq Kοl σUμμεTo-

xn των δnμοτlκιΔv oxολεiωv τnq noλnq'

3) Τo 6τoq 2OO9 nρογμοτonolεiτοl ο)

εκδnλωon γlο τo βlβλiο, β) oεμlvoρlο

οnευθυvoμεvο oε δnμloυργoυq κοt

κolνo με Θεμo τnv κlvnμοτογρoφiκn

τ€xvn, γ) Οφ1ερωμΟTlKεq εκδnλωoεlq

oτοv ουγxρoνo lτολlκο κtvnμoτογρο-

φo, δ) εκθεon oκiτoωv Ελλnvων ΠρωTΟ-

γωv oτο)ν, ε) εκθεon φωτογροφiοq oτo

xιilρo τnq δnpoτlκnq βlβλloθnκnq κοt

εκθεon κoμlκq τnq ομοδοq inkorrect,

C) μουorκεq εκδnλωoεlq αlov xι.iρο του

κοφε - μΠOρ με ΠρωTΟγωVlσTεq oυγ_

ΧρoVO μoUσlKο oυγκροτnpοτο.

4) To 6τoq 2010 nρογμοτοnolεiτοl

ο) εκδnλωon_ οφrερωpο αιo οvθροi-

πlνο δlκοlιilμοTο σε σUVεργοoΙο με το

Gοethe_lnstitut με οφoρpn τnv εnετεlo

των 60 xρovωv οnο τnν Δlοκnρυδn τωv

Αvθρωnivωv Δl κοlωμοτωv κοl nρoβολn

μ lκρoi μ nκoυq βροβευμεvωv τοlvlωv, β)

εκδnλωon αΙVy festiνa lυ, εκθεon φωτo-

γροφiοq με αιlγμloτυlο τoυ φεαrrβολ

nου οnοθοvοτiαrnκοv onο εnloκεπτεq

κο γ) oεplvορrο κlvnμοτογροφου.

5) Tο 6τoq 201 1 lρογpοτono nθnκοv

15 lορολλnλεq εκδnλιioεlq οvοpεoο

αllq onοiεq, εκτοq τωv μ-;oυolκων oυ_

vουλlωv κοt εκθioεων, ο) εvioxυon τnq

εκαιροτεiοq τωv Ποτριilν Χωρiq Συvο_

ρο, β) ποlδlκn θεοτρικn ποροαιοon, γ)

δlnμερiδο γlO ΤnV nερlφερεlοκn οvο_

nτυΕn με θεμo ιKεντρlκn ΙVlοκεδονiο_

0δlκoq xορτng γlο ΤnV οvonτυEnυ.

Evδlοφερετol γlO TnV oυpβολn του

oτnv ονοβοθμlσn ToU nερlβολλοvτοq

oτο onο[o οvnκεl. H Villaqe KlVnιJOTO_

γροφlκn οθονn, κoαrουg 12.0ΟΟ ευριil

οloτελε[ nοροκoτοθnκn γlο τnv lολn,

δnμroυργωvτοq τrq nρoυnοθεoε q νο

υnορΕεl κlvnμoτoγροφoq oτoν xωρo

τoυ Δnμoτlκoυ θεοτρoυ Nοoυοοq, nου

vο nρoβολλεl εμnoρlκεq τοtνΙεq κοτο

τnv δlορκεlο ολoυ του xρovου. Αnοτε-

λεi μlo μοvrμn κο oτoθερn noλtτlαι κn

δροon γlο τnv nολn τnq Νοουοοq, pε

οvοnτυ€tοκn δυνομικn εδελlδn μ.;ε oυ_

νεnεlο vο εivοl onμεiο οvοφoροq τnq

γlΟ TnV Ελλοδο κol δlεθvιbq, δnμlουρ_

γωvτοq ιJlο ΠlO ελκυoτlκΛ εlκοvο_ του-

τoτnτο γtο ουτnv.

H nερinτωon του ΔlεΘvοΟq φεoτlβολ
κlvnμοτoγροφου Nooυoοq εivοl μlο

lδlοiτερn nερΙπτωon εvοq τonlκoυ

φεoτlβολ noυ δlεΕογετοl σε μlΟ μl_

κρn επορxlοκn noλn, οno μlο οoτtκn

ετo ρΙο pn κερδοοκonlκου xοροκτnρο,

οnoδεoμευμεvο οno τnv δnμoτlκn κol

κροτlκn εΕορτnon, τοoo oε oργOVω-

τlκo οoο KO] σε olKoVoμlκo εniπεδo,

το οnοiο με τ q δροοεlq του τonοθετεi

τnν εvvοlο του φεoτlβoλ, ωq nολlτl_

αι κn εκδnλωσn σε ιJ]O nρωτοnoρlοκn

κο κοlvoτομο δροon, με κοθoρtoτlκn

oυpβoλΔ oτnv οvοnτυΕn τoυ τοnoυ,

Πiυακαq oτoιlε[ων δυναμικiq εξ!λιξng τoυ φεoτιβαλ ανα iτoE διεξα1'οι1'ιig με βαoιι τιg προβαλ)'ομενεq ταιυ{εq, τnυ επιoκειtl'ιμoτll'

τα και τnυ oυμμετorn τωy εfrελoyτciy

Επ loκει{-l rμoτnτo
(oε οτoμο)



ol KoVoμ l Kn, ΠoλlTlσΤlKΛ, ToU ρlσTlKn,

OργΟVωVOVTΟq σε εVΟ δiκτυο τ q υγlεiq

κοl ελπlδοφορεq οlκovoμtκεq δυνομεrq

τnq noλng KΟl Tnq nερ φερεtοq Τnq, σε

oυvεργοoiο pε ΤoUq τοnlκοιq Φoρε'(
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To K€ιτρο Περιβαλλoιτικfts Eκπαiδευons Nα-

oυσαS απoτελεi μια δομn μn ιυπικfls εκπαi-

δευons πoυ αvftκει στo Yπoυργεio Παιδεiαs

Kαι Χρnματoδoτεiιαι απ6 κoιvoτrκd κovδ0λια.

H Nαουoα εixε τnv τ0xn vα απoκτfloει το l999

Kεvιρo Περιβαλλoιτικrts Eκπαiδευons €πειτα

απ6 oυvιovιoμ€vεs εv€ργειεs αvΘριilπων με

οραμα και ευαroθnoiεs. Σnμερα, ιilριμn δoμn

Πια, αvαΠτιjooει μrα oειρα απo δραoειs Kαι

δραoτnριoτnτεS ΠoU σΙoxει]oυv oτnv περιβαλ-

λoιτtκft, πoλιτιoτικfl καt oικovoμιKn αvαπτυξn

τoυ τ6πoυ.

Γρdφει n Λιαyα
Εκπαιδευτικ69 _ Υπεirυνn

Στυλιαyo{
τoυ Κ'Π.Ε. Nαoυoαg

Η περιβαλλovτικn διdoταon τωv δραοεωv του oυxvα
παρερμnvευεταt καθιbq θεωρεiται πωg περιβαλλov

εivαι μ6vo τo Φυotκo Κα1 oι oπoιεg δραoτnρι6τnτεg

πou αvαπτυσσει τo KΠE θα πρ€πει vα dxoυv VατoU_

ραλιoτικo xαρακτnρα. Aυτn n οπτικn εivαι n πριblμn

θεon τnq Περrβαλλovτικng Εκπαiδευong, τo εμβρυo

πoυ εξελixθnκε oε dvα oπoυδαio κivnμα πoλιτιbι
κυρiωg απ6 τnv αoτικn ταξn, πoυ διαμoρφωoε αυτ6

πoυ onμερα ovoμαζoυμε περιβαλλovτικn Εκπαiδεu-

σn Kαι αvαπτυooεται οε τρiα επiπεδα: Eκπαtδευon

Yια τo Περιβαλλοv, με dμφαοn oτo φυοικo Kαι αv-

θρωπoγεvig περιβαλλov, εκπαiδευon μdoα oτο Πε-

ριβαλλοη με iμφαon oτnv παιδοκεvτρικn δlαoταon

τng διδαοκαλiαg γlα τo περιβαλλov Kαι εκπαiδευοn

για xαρn τoυ περιβαλλovτοg, με επiκεvτρo τov εK_

παιδευτικ6 Kαι τnV παιδαγωγικn διαoταon τng διαδι-

καοiαg Kαι τnq αλλαγng οταoεωv Kαι σUμΠεριφoριi_tv

εκπαιδευτtκιbv και μαθnτιilv.

Η περιβαλλovτικn εκπαiδευοn παγκoομiωg απoτελεi

€vα παρiιθυρο αλλαγng oτα εκπαιδευτικα δεδομdvα.

Tα KΠΕ λειτoυργουv εvιοxυτικα oτn περιβαλλοvτικn

oPoΛoΣToY
KΠ.E.NAOYΣAΣ
ΣTHNENΙΣXrΣH

ToYΠoΛΙTΙΣMoY
KAΙTrΙΣ

oIKoNoMΙAΣ
THΣTOΠΙKHΣ

NΙΑοYΣΤ\ 6(}
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εKΠαiδεUσn βonθιivταg τouq εK_

παιδευτικoυg vα δυvαμιilσoUV Κtlι

Vα αVαΠτUxθoυv επαγγελματικα
ιi-loτε επιτυxιilg vα υλoπoιtiooυι'

με τouq μαθnτ€g τoυg περιβαr r ο_

vτικα pro.jects. Εivαι μια ε}'Πα1-

δευτικn δoμn ευdλικτl-ι. €rεi τlr

δυvαι6ιntο vο μειΟμoρφιi;ι C.ιl

ευκoλο Kαl νcl ΠρooCr ρμoΙε:c
oτnV Kο ιαo ιαοεtC Kal Q\ cl \ λ'α'Ο_

τnτεq τnq καθε εποxtiq. Γι' αυτo

και 6πoιοg δεv €xει τn δυvατoτtrια

vα απoδεxθεi εοωτερικα τnv oυ-

vεxn αλλαγn δεv μπoρεi vα Κtι_

ταvοnoει τn δoμn αυτn.

Aυτ6 εivαι τo dvα oκdλog τωv

δραoεωv πoυ αvαπτυοoει θεoμι_

κα €vα KΠE. Tο αλλο οκdλog, για
vα 1σoρρoΠnoει n διαδικαoiα, εi'
vαι n ευαιoθnτoπoinon τng τoπικng

κοlvωviαg. 0 onμερrvοg τiτλοg τωv

Kεvτρωv εiναι: Kεvτρα Δια Biου
MαΘnong Yια τo περιβdλλov και
τnv αειφoρiα εivαι αvoιxτα oε

6λου9, oτnvoικoγdvεια, oτoυq εφn_

βουg, oτoυg vdoυg, oτουg εvnλικεq.

Tα πρoγρ iιμμtlτtl Πoυ υλoπoιουvται

απευθυvovταl στnV oικογdvεlα
ωg μοvαδα (εvriλlκα καl αvnλικα

μ€λn τnq), τουq εκπαιδευτικoυg,
ωg εvnλικεq αλλα και ωg <δαοκdι_

λoυgυ, καθωq και oιoευρυΙερo Koι_

vωvlκd oυvολο ιrrg περιoxnq εμ_

βiλεlαg του καθε Kεvτρoυ. Mε τov

τρ6πo αυτo τα Kει'τρα παυoυv vα

λεlτoυργουι' μεμοι'ιυμdvtι Kαι αΠo-

oπαoματικα oooι' αφoρiι τo Παρε-

xομεvο εργο ιουc. δlευρυvovταg

τovoρiζovτα τrlq εμβ€λειαg τoυg

καl μεταλλασσo\-τα1 oε oργαvικα
κυτταρα τoυ εθι-ικου δικτuoυ τng

Δια Bioυ Mαθtlotlq.

0ι nμερiδεg και δραοειg ευαιoθn-
τoπoinonq τt-ιq τοπ ικ fl g κoιvωviαg,

oτoxευουv στ]1\' oUσιαoτικ6τερn

εμπλοκn τοlι' φoρεωv τng Toπικng

Αυτοδιoiκnσllq στo πρ6γραμμα

ετoι ιiloτε vα Klν11τoΠotnθεi n αvα-

λnψn πρωτο βoυλιιi.lv οuμμετoxng.

Τα KΠE λoιπov προoφdρουv στnv

αειφoρo εκπαiδευοlr αρα πρo-
σφερoU\' oτο περrβαz 7.οι.. οτtlv
κoιι'ι.lr'iα και στ}l\' οικοr_oμiα.
Γ .ι.) -C,)'.].; l i υ'. :l)noφεJoιI \ κ(l_

:ι.Jt .)'' ι]l-"-,''"\' Γ\J/l_lποiκι7ε(

_.: -a - a".: 'ο-l_τοποιtιοtlq ι}lζ

Ι '-:-r, a c i',:.i'ι,lr'iαg. Y7.oποιoυι,
l- -ε. lεc ε\']1μεριυσ]1g, oργαvω-
-, 'l'-_'. -ε.- μ1 ;,' i οr_ιrκα μovοπατια,
Γι] -''-'r:' :Ι_l''''.' κα7 εc καθnμεριvdg

Π1)i.i'.'i.ε-_ " ; τ:_\' Πρoσταοiα τoυ

Περ.ι3.:' i ' -,'." l ._ i'aι Ιn( ποιoτnταg

ζι,.lιic _ο,'' --l.'l-l 1',-lι'.ll'τ. 
'Ει'α πολυ

απ7.ο πα,l:,iε'',.1.] ε'l.'(:i1 }1 σUvε-

-,i..,.,....λΙι\ ι\Ι]gt.... : .Ι t ..rllΝllC }'o'Ι_

vωr.'iαq \'1e _r3''' _- :lΓ ' i\ ακυκλω-
σr1q oρ\'tι\'i}'i'l..li' ".i ;lι οο1_αι'lκωv

ανaΚUΚ/ ι,,ln'-.;'.'.''' i.ι:.l\.

Θα tiται' φl-iσ κa ι'-rιoπικo vα

lσΧUρlo tf ' \ι: . .' . t l);] 1Cι cl Πo-

τελdοματα ει,, ιιι ε\ τUΠιdσιcιΚα.

0 τρoποc ιi7 7 ι.','l'.( τιJ\' }'αθnμε_

ριvιilv στασει,-,.'' \aι σUμΠερ1φo-

ριilv δει, εiι'αι μοi'ο απoτελεoμα

τng γvιjonc που δεrεται καπoιοg

αλλα πολλοlι- α7 i ιυι εσιl)τεριKωV

αλλαγιbv ΠoU ε\oU\' ι'α καvoυv

με ιo αξlοκo του oUσι]lμa. tωv

στdσεωv Kαι αr'ιιr.tiψεωV τoU

Yια τnv iδια τll (ωri' Αυτd ομωg

δε onμαir-εt ΠtrJζ 01 πoλiτεg που

εiναt, oτo oυ1'κεκριμdvo τoμdα,

ευαισθnτoΠoιt-ιμdvoι δε θα oυvε-
xioουv vα α1-ιυι,iζovταr. Εξαλλoυ
oι αλλαγεg γiι.ovιαι απo αvθριil-
Πouq ΠoU ζουv με ιnv ψευδαioθn-
σn πωξ n δραon, n δnμιoυργiα, n

.".εivαι ιιια εLΠαιδειΙ{1*
κrτ δομn ευdλικτιτ, dxει
ιn δυvατοτnΙα vζι &}εΙ{ι-

μ&pφ{i}vετ{ιl ε*KΦλ{:i K{.,,}

v{1 $peσ{ι6lμοζειαι σΤ},11/

}ζατασΙ{ισειq K{iι &v{rγK&r*

οιnτεq Ι}iζ Kειθε εΙΤι}Xnζ.."

oμoρφια ΙτρoKUΠτει μεσα αΠο τnV

αvιδιoτ€λεια Kαι τnv αγαπn για
τov τ6πo και τn ζωn.

Tα KΠE πρoσφεροUv στnv
κoιvωviα Kαι στov πολιτιoμο
Το 2013-2014 εivαι αφιερωμε-
r,,o απo τnv Unescooτov Εvεργo
Πολiτn. Τα KΠΕ Θα υλοποιnooυv
αλλα και υλoπoιouv μια oειρα
απo δρdoεrq ΠoU oτoxεuoυv vα
εvιoxυoουv τnv ιδ€α τoU εVερ-

γoυ πoλiτn. o Εvεργdg πολiτng
δεv εivαι μια εvvoια ευκoλn, o

εvεργog πoλiτng εivαl μια περoo_

vα δnμoκρατικn, αvτιραoτιoτικn
πoυ ξεφευγει απd πρoλnψειg και
προκαταλnψειq Kαι εργαζεται με

γvιi_lμovα οxι μ6vo τo πρooωπικ6
του αλλα Kαι το κoιvωvικ6 καλo.
Evnμεριbvεται Υ1α τα κoιvd, δι_

αμoρφιilvει κριτικn oκdψn και
παiρvει θdon. Σiβεται τn διαφο_

ρετικ6τnτα Kαι τα αvθριilπιvα δι-
καlιilματα. Παρατnρεi τι ουμβαivει
στnv Koιvωviα και παρεμβαivει,
σε σUVερYαoiα με ουμπολiτεg τoυ,

πρooτατευει τnv Πoλιτιoτικn τoυ

κλnροvoμια dxει oυvεiδnon δnλ
ουλλογικn και ατoμικn. Aυτo εi-
Vαι τΟ πρ6τυπο τoυ πoλiτn ΠoU τo

KΠE επιθυμεi vα πρoβαλλει αvα-

πτυooovταg πλnθog δρdoεωv. Γι'
αυτo καl oυvεργdζεται με oμdδεg

Ndωv με oκοπd τn oργdvωon εκ-

δnλιboεωv ευαιοθnτοποinonq τωv

vdωv οε ζnτnματα ρατoιoμoυ.

Τo KΠΕ Nαoυοαg οτοxευει oτnv
αξιoπoinon τnq πoλιτloτικng
κλnρovoμιαg τoυ τoπoυ μαg,εivαι

μια σUvτovιoμεvn προoπdθεια
πoυ txει ξεκιvnοει απd τo 2005.

Yπoοτnρiζει Kαι αvαδεικvuει
πoικιλoτρoπωq τn Bιoμnxαvlκn
Kλnροvομια του τ6πoυ μαg, dvα

πεδio ιδιαiτερα παρεξnγnμdvo,
πou 6μω9 απoτελεi το υπdβαθρo

παvω oτo oποiο αvαπτυxθnκε τo

ouγxρovo πρoφiλ τng π6λng. Συ_

rl.rιlγιtr 6l



vερYαζεται με τnv ΙZ' Εφορiα Aρ-
xαιoτnτωv oτo προγραμμα πρα-
oιvεg πoλιτιοτικdg διαδρομig, με
oκoπ6 τn γvωριμiα τωv ουμπολl_

τιilv μαq με τouq αρxαιoλογlκoυg
θnoαυρoυg τng περloxnζ μαζ. 0
πoλιτιoμ69 εivαι μiα ευρεiα εv-
Voια ΠoU δεv οxετiζεται μ6vοv με
κιvnτα και ακivnτα μvnμεiα, αλλα

oπωoδnπoτε Kαl με τoν περιβαλ_

λοvτα xιilρo τoυg.

Η κακoπoinσn Kαι ο εκxυδαioμοg
τoυ τoπiου, τoυ περιβtιλλοvτοg και

τng ιοτoρiαg oτιg μερεg μαg εκφρα-

ζεται ωg μια επεiγoυοα αvnoυxiα

Yια τnv διατnρnοn τnq ισToρlKo_

πoλιτιοτικnq μαq ταυτ6τnταg ωg

εγγυnοng Ylα τnV πoι6τnτα τoυ

περιβαλλοvτog. To KΠE Nαoυοαg

ουvεργαζεται επiong με ειKαστι_

κουq τng π6λng Yια vα αvαδεiξει
τnv αξiα τng ουvαιoθnματικng vo_

nμooυvnq Yια τnV oλοπλευρn αvα-

πτυξn του oυγxροvου αvθριilπoυ.

To KΠΕ εvιoxυει τnv τoπικn οικο-
vομiα. Εvioτε n €κφραon εvioxυ_
σn Ιnq τoπικng οικοvομiαg γivεται
καταvonτn οτα oτεvd πλαioια πoυ

ορiζει n οπτικn απ6 τnv πλευρα

τoυ ρευoτoυ, τoυ ζεoτoυ xρnματοq'

To KΠΕ εvιoxυει, με 6οε9 δυvα-

μειq dxει, τnv τoπlκn oικovομiα,
αξιoπoιιbvταq στιq oυvαλλαγ€q
τοU τouq επαγγελματiεg τng π6-
λng, αλλα και κατευθυvovταq τouq

εκπαιδευ6μεVoUq τoU Vα επεvδυ_

σoυv σε αγoρεg τoπικιbv προΤ6-

Vτωv, εVισXυovταg τα oιvoποιεiα

μαg καθιbg και οooυg πωλουv μαρ_

μελαδεg και γλυκiι κλπ.
'oμωq n εviοxυon τng τoπικnq
οlκοvoμiαg γivεται Kαi με τnv
πρoβολn τωv σUYKριτικωv πλεo-
vεκτnματωv τoυ τdπoυ μαq' αvα-

δεικvυοvταg τn Nαoυοα ωg εvα
τ6πo βιιilοιμou τoυρισμoυ πoυ

μπoρεi vα πρooφdρει μovαδικ€g
εμπειρiεq στouq υποψιαομ€voυg
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επlοκdπτεg τng π6λng. Αvαδει-
κvυει τnv oιVoΠoιnτικn ιoτoρiα

Kαι ΠραYματικoτnτα τng περtοxng,

επιonμαivεt τnv περιβαλλovτικn

και αιoθnτικn αξiα τωV μovoΠα_
τιιilv του Bερμiou, δivει oλoκλn-

ρωμdvn εικdvα τωv αρxαιoλoγι-

κιilv και ιοτoρικιi-lv θnoαυριbv τng

πdλng, πρoβαλλει τo βιομnxαvικd

μovoπατι καl μυλoτ6πι τng π6-

λng, oυolαοτικα διαμορφιbvει τo

nμυθου τnq πoλng προβdλλovταg

τnv ταυτ6τnτα τnq περιoxng.

Tο KΠΕ εivαι dvα εργαλεio πoλι-

τιoμoυ, olκοvoμικng τovωong και

εκπαιδευτικng αvoιξnq Ylα τnv

π6λn μαg. KαΘε εργαλεio 6μω9

απoκτα αξiα xρnοτικn καl oυoι-
αoτικn oτα xdρια τoυ αvθριilποu.

Eξαρταται λoιπ6v απ6 τουg πoλi-
ιεq ΠoU εvδιαφ€ρovται Yι' αυτ6 τo

εργαλε{ο πdοo θα καταvonoουv
ιn onμαoiα σoU Kαι κατα π6oo θα

ιo αξιoποιnσΟUv Πρoq oφελοg τoυ

κoιvωvικου oυvολoυ. To μoτo τoυ

Kεvτρoυ εivαι αΣεβ6μαστε' αYα-

παμε και φροvτiζουμε περιoo6-
τερο 6τι γvωρiζουμε καλυτεραυ.
Για vα αγαπnoει λoιπdv n τοπικli
κοιvωviα τo KΠE θα πρ€πει vα τo

γvωρioει. Η πoρτα τoυ εivαι πdvτα

αvοιxτn γlα oλoυg Kαι Yια 6πoιε9

πρoταoειg ουvεργαoiαg. N

E
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βιβλtα ΠoU δειt π9iπει ν(Λ λεiπουv

ΕYΣTAΘΙOY ΣΤo\Π:-"].: } -J

tΣToPΙA TΗΣ
ΠoΛEΩΣ ΝΑoYΣΗΣ
ΑΠο T}ΙΣ ΙΔΡYΣΕΩΣ ],:Ε].:ΞΙ

ΤΗΣ Ι{ΑTΑΣTPOΦΗΣ ΤΞΣ
ΤΟ 1822

(KATA ΑNΕKΔoΤΟ\
ΣΧEΔlΑΣMΑ -\. Π '_:__:^?-'Ξ

aελ': 270, τιμrt: 20€

NAοYΣA,
19oq-2Οοg αrιilvαg

oυiλογlκo €ργο που παρουorαζεl
πτιxεζ nrq lαιορiαq τnζ πoλnq

μεια τnv καταοεροφn τπg τo 1B22
καl μεxρt τov B' Παγκ. Π6λεμο

oλ.: 414, τιμrt: 25€ {xqgτ6δεξο),
30€ (παν6δετο)

σαζ,,,

ΔΗMΗΤΡFi BΛΑxoΥ
H ANAΦOPA MoΥ
μlα tδlαtτ€ρωg εvδrαφdροuσα
αφnγnοn τoU γ1α πειτε τεrραειiεg
Δnμdρxοu Ναουοαg' που φωτiζεr
πολλ€g πτυxfg τng οιiγxροvng
lοτoρiαq τng πδλπg, αλλd και
τnq Ελλαδοg γενικοτερα

oελ.; 3]8, τιμiι: 20€

απo τn βιβλιΟθπκn

IΣτ 0P Ι '\

ΔlAΘΕΣH: Πoλlτlαιικn Εταιρεiο Νοoυoαg, Δnμ. Brβλroθιiκn, τnλ.: 2332024102 | Αλιiξαvδρog olκovoμoυ, tnλ.: 23320293Bο



ΚΩΣΤA ΛΑΠΑBlΤΣΑ (ΕΠl MΕΛειΑ)

IΣxΝοΣ
κΑ]IlτAΛlΣMoΣ
Η MAKΕΔοΝIA KAΤΑ ΤΗΝ

YΣΤΕPΗ οΘΩMAΝ|KΗ ΠΕPΙoΔo

Τo βrβλiο αnοτελεi ουλλογιi
εΠ l στnμοvtKδv μελετιbv
ΠoU αφορo0v τnv αvdπτυξn

τoυ καntταλloμο0 οτnv

oθωμαvικΛ Aυτοκροτoρfo.

Εn iκεvτρo του εvδ t αφdρovτοg

εiναl n nερtοxΛ τnζ Mακεδοvfαζ
κοl κυρiωg n n6λn τnζ Νdουοαζ
nου διαδραμdιrοε κοθοριοτlκ6 ρδλο
στnV KαΠ lταλιoτrκΛ αvdnτυξn.

οελ. 260, τlμιi: 20€

ΔlAΘEΣΗl Πολlτιoιtκ* Εταrρεiα Nαουoαζ, Δnμ. Blβλrοθiκn, ιnλ.: 2332a241o2 } Αλ€ξαvδροg Οlκοvdμου,:nλ.: 2332Ο293Bo


