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0 Mαιοg onμαδειrιnκε απ6 τnv αλ_

λαγn φρoυρiig αιο Δnμo Nαουοαg

και εivαι xρ€og μαg vα το πoυμε.

Mετα 12 oιrvαπτα ετn απdρxεται n

<Δnμoτtκn Αvαvdωοn, και o Δnμαρ-

xog κ. Αvααιαοιοg Kαραμπατζdg και

αvαλαμβαvει απο τov Σεπτεμβριο ο

<Koιv6q τ6πo9> με επlκεφαλng τοv

vεαρ6 oε nλικiα κ. Niκο Koυτοo-

γιαwn. Η διαδoxn nταv κυρiωg n

αvαγκn vα δoκlμααιoυv v€oι αv-

θρωποι και εv πoλλoig πετυxnμdvoι

oτιg ατoμικεζ τoUζ επιλογdg. Mεvεr

vα αποδεlxθεi βdβαια και το ευxο_

μαστε Yια τo καλd τng περloxng, αv

n ΠρoσωΠιKn επιτυxiα και αv€λιξn

μπoρεi vα onματoδoτnoει κατι και-
voυργιo και βιιiloιμo oτo λαβυριv-

θιbδεg καl αvελαoτtκο πλαiοιο μdoα
oτo oπoio οφεiλοιrv vα κlvουvται

oι Δnμοι oε 6λn τnv Eπικρατεια τα

τελειπαiα xρovια.

Σε o,τι oτεviι μαg αφορα, θα λdγαμε

πωg αυτn n πρoεκλογικn περioδοg

τωv αυτoδtoικnιlκωv εκλoγιi_rv εixε

μια αξloonμεiωτn ιδιαιιερdτnτα.

Αviιδειξε κυρiωg και doo ποτd αλ_

λοτε πωq n onμαoiα τng εvεργoυg

επικoιvωviαg μdoω πoλιτιoτικιilv
δραoτnριoτnτωv μπορεi vα υπερβεi

τnV εΠιKoιvωviα πoυ αφoρα οτα

προβλnματα καθnμεριvnq επιβiω_

ong. Kαι αvεξαρτnτα απ6 τnv κoι_

vωvιoλoγικn n και ψυxoλoγικn
ιοποθdτnon απdvαιτι ο' αυτn τn

διαπiοτωοn, εivαι αλnθεια, oπωg

μπoρεi καvεig vα δεl oτo παρ6v
τευxog, Πωq τo καλαvιαρι τωv Πo_

λιτιoτικιi_lv Kαl εv πoλλoig αξι6λο_

γωv εκδnλιbσεωV Yια τoυq μnvεg
Mαρτtο, Απρiλto, Mdιo, αλλα και

Ιouvιo nταv εκπλnκτικα γεματο.

Eκπλnκτικα γεματn εivαι καl n
τριβn τoυ περιoδικoυ μαg oε ζn-
τnματα του παρελθ6vιog, ioωg

επειδn το παρ6v δεv προoιωviζει
Πρoq τo παρdv κiiτι αιοιdδoξo. 'Η

iοωg επεrδn ixoυμε αviιγκn τιbρα

περιoοoτερο απo πoτd vα επιoτρ€-

φoUμε οτιg ρiζεq μαg, oτο xιbμα

ΠΟU μαq dθρεψε Yια vα παρουμε

τn δuvαμn πoυ θα μαq εκτιvαξει

oτo μελλοη πolog ξdρεl.

Ετoι κι αλλιωg με το oυvδρΟμo ιΟU

Αr,ταiου oτo κυτταρο μcιg θιr δια-

βαοουμε oτo παροι, ιευxoc \'1(1 ι1lν

ξεxαομεvlt Kol\'ι,]\'λΙi Γ_ιl\ ΠΟ | Πol1

τoυ Σε'i'xtr Mπειτρειτi\' \-ρtι|ιl_ιεv]l

απο ιοι, Πcιρiοll Kιιτoαρο. ο οποioq

dφιrγε cιπο κoιτiι μl'ιC ιo λΙiιιο με
δoξα και τιμti. οιn-επtic ι,lc ιο ιελoq

αγωvιoτng και oπαι-ιoq iιι'θρο-lπog

τωv Yραμμdτωv και τιυι' ιδειlv.
Θα αvαζnτnσouμε επ' αφορμn το

βιβλio του Φlλωτα Αδαμiδrl' απo

τουg τελευταiουg εv ζωri αγωvι-
oτdg τng Eθvικng Αιτioταong και
<τng γεvlαg τωv δρακωνll, εΠt1δΠ

εixαμε τnv τιμn vα τo εκδιi'looυ-

με Kαι μαλιοτα oτο οωoτo xρovo

με τn βonθεια αvιbιιrμoυ δωρt-ιτti

τov οπoio Kαι εUxαριστoυμε απο

καρδιαg. Θα αvαπoλnσouμε Ια μα_
θnτικα μαg xρovια οτα Γαλακεtα
και μαζi ιnv 160 xρ6vωv ιoτoρiα
τουg. Θα αvιιτρdξoυμε τnv ιoτoρiα
του ΣτειrtiμαXou Kαι τnv πoρεiα
τωv κcιτοiκι)\r ΙoU orιπ6 τιιυ ορ-

cρικli 1'lι σΤltt' ερατειι,li Ημα0iαυ,
και oιrvαμα τo iζrrμα τng loτορiαg

τωv βιιλκαvικιbv πoλdμωv Ktlι {nq

αvτcιλλαγriq πλirθυoμωv oε dι,α

εξαtρετικο αρθρο του Kιυι'/ι'ου
Γκλαβdvου. Θα παμε 173 xροι'ια
πioιυ με ιn γραφn τng Aιτιυr_[ιιc

Χαρiol'ι oτnv ιoτορiιl ε\'oc πιιz ιιi-
ιUΠoU. δωρo κοl αι.tiδυ,ρ,l Lι] ιi ΙoU

1ου Λυκεiου oτn Blβi rοΘ]'ιΝll ι]lq

Ευξε[voυ. Θα εvδωοουμι κι: rιi7l
στoV Παραμυθnτικo i.o1'ο τυlτ \icι_

ιω)n Βαλοομ[δll 1lιr |Ι \ -|j':' ιιιIQ

τnq ιιφθoviαq Kα1 τn\' '\i]ιι.1Ισα. Ε

καt θο ρiξoυμε Ι..ι] l ιι l.: .;ι".] oιo

μdλλοv μdoιι απo ιil ]ιtltlιi1]i:l \ εpα

τoU Πoιιιμoυ που 1ιιιc κd]3εr ocιv

μιtxιtlρlα κοr φrεβιt ι_ι';l t Νιl 'ΚtΙ]

ΠoU. ωq ιωρα ιoυrι'l xlο'οι. Jει loυ

δωoαμε τn ot-tμιloiιι κιtt ιtlι- cιξicι

πoυ dπρεπε. Mε πολλεq ευxεq για
καλn αvα1'vωσn, με πολλεq ευxtq

παvια vα θυμ6μαoτε Πωζ:

κ.'.εδril σαν τo -ι'dsμα,

σαy τoυ ιiλιo, oαι' το πελα1,ο

φτoιjριοE εiycιι ο ιiυfrροsπog.

Εδcb oαυ τoν αυfrροlπo yoνιμoE εi_

tlαι o ιiλιοq, το π{λαyο, το .rrllμαυ

Tο τεOxοs αUτ0 τns <<ΝΙαouσταs>} εκδiδεταr με τnv αΠoKλεlσΙrKR
Χoρnγiα τnS KαS TAΣOYΛΑΣ ΔoYΔoY, τnv oΠoiα ευxαρισΙoOμε

θερμ6τατα Yια τnv μεγαλn τnS Πρoσφoρα

ιl rιlγ:r r 4



Πoλιτιοτrκd και dλλα, τoU τριμivου...

ΘEATPo

VlΕ ΔY0 ΣXOΛlKΕΣ nοροαrοoεlq ιεκnροοωπΛθnκε, το Θεο-

τρo το δευτερο τρΙμnvο Τnq XρOV οq: Η θεοτρlκn opοδο του

3oυ Γυμvoo[oυ ov6βooε τo 6ργo τoυ Aλ6κoυ Σoκελdρloυ

ιΤo E0λo βγriκε on6 τov nορ6δεtooυ, οε oκnvoθεoiο Σο_

λιiμnq Ν4loυνοβο κο 0λυpπiοqΤοiτon, oκnνoγροφiο Νiκου

Kυρoυ κοl xορογροφΙo 0λυμπΙοq Τoiτοn _ Τovlοq Στolου. Tο

εργo σUμ!εTεΙxε κοloτοv θεοτρ κο δloγωvtoμο Γυμvooiων

_ Λυκεiωv Ημοθiοq, nου οργοvωoε τo ΔΗΠΕΘE B€ροlοq,

οπoυ ο μοθnτnq Ν4lxολnq Φωτlοδnq οnεonοoε εnοlvο β

οvδρ κου ρολoυ. Στον iδrο δ ογωνloμo n pοθnτρlο του Γυ-

μνοoioυ Kοnοvoυ Nrκολετο Kωoτελiδoυ βροβευτnκε pε

τοv εnοlνo β'γυvοlκεiου ρολου γrο τnν oxoλlκn nοροoτοon

κKωμoδυοoεlου τnq ΙVορΙοq Kiτρο.

,
&"V $ 1-} \'1 {-} L1 ι {t'',
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ΤHN αΕlPHNHυ τoυ Aρloτoφ6vn noρoυo[οoε

μv6olo. Προκεlτοt γ ο μlO δ οoκευn τnq γνωαιnq

τo 1o Γυ-

κωμωδioq

ΠαροιlοιdoειE τωv vtοlν βιβλiωυ που κυκλοφ6ρnoαν πρ6oφaτa στnν π6λn μαg, αroλικ{q παραoτiιoειg oτο τελεiωμα

τ.ιlg oxολικiιg .rρoυια9, εξαιρετικlg μουoικig εκδπλtilοειE, μαζ με εικαaτικlg και αλλεg εκfrioειg κυριαρxι'ιoαν οτα

πολιτιoτικi μαq πρ(ιyματα το τρiμnυο που πiραoε και oφρdytσε τnν nιμεριvi περiοδο πολιτιoτ'ικilιl δραoεων.

Κoιlτα τoυS n παραδοon προg xρnon oτου9 NαoυoαiουE εvοg νtου, onμαυτικοτατου rrbρου τrολιτιoμου oε τμliμα

τoυ παλιo{ ερyοoταoiου ιΒΕTΛAΝΣy, ωg παραδειyμα επαυd.rρnσnζ τωv παλιcby ερyoστασιαKrbν εyκαταoταoεων

που osολαζουv, αλΜ Κιιι n πραyματοποinon μL{ιζ σnμavTικnq επιoτnμοvικig διnμερiδαq yια τn Ναoυocι του 2aoυ

αιοlυα, n οποiα 6μω9 πλnμμελcbg διoρyαyωflnκε, με αποτ{λεoμα να περdαει ουoιαoτικα απαρατiρnτn!

rου Αρlαιoφοvn γlο nοlδtο κοl εφnβoυq με loλλο τρογουδlο

κol xoρο, nου εnlpελnθnκε n Kοτερ[νo lVnοoκoυ, n onoiο

εnεonpονε οτl αιoυq κοlρουq loυ Coυμε τo θεμo του noλε_

|.jou KOl τnq Εlρnvnq φοντοCεl nlo εniκοιρo οnο nοτε κοl o

Αρ αιοφοvnq οloδεtκνυετο γ o ολλn μlο φορo κλοo κοq κω_

pωδ ογροφοq μ Oq Kol τiιloτε δε φoΙνετοl ν'ολλοΕε οno τουq

δ κουq του xροvουq pεxρl onpερο. Τn μoυo κn εlrμελεlο ε[xε

n Σοφiο Vlnολτ(n τnv εvορxnαιρωσn o ΙVlxολnq Ντεμoloq

ενω τo nλεκτρovlκο υλlκo εnlμελnΘnκε n Φωτoυλο Αλεliου.

MoYΣΙKH

lΔlΑlΤEPΑ ΠΛΟYΣlΟΣ o τοpεοq τnq μουolκΛq τnv iδlο nε_

ρiοδο, nερrεixε oυvουλiεq κοl ολλεq μoυolκεq εκδnλιbοεlq

υ$nλΛq noloτnτοq.

Η ΙVlΕΓΑΛH ΠP0ΣΦ0PΑ τoυ An6oτoλoυ Kολδ6ρo oτo ελ-

λnvlκο τρογoυδl ονοδεixθnκε oε oυvουλiο oτο Δnμοτlκo

Θεοτρο noυ nερrλομβοvε oλεq τlq μεγολεq εnlτυxiεq τoυ

oυνθετn, ιJε TnV ευκοlρio των 24 xρονων οnο τoν θοvοτo

τoυ. ΣυμpετεΙxε o'ουτΛ μrο nλεrοδο ντοnlων κολλlτεxvωv,

nου οφlλoκερδωq lρooφεροv το τoλεντο ToUq, σε εnlμελεlο

TOU γloU του Kωoτο Kολδορο, o οnoIoq ονοκοivωoε τnv

iδρυon τnq Ετοrρlοq Tεxνnq κοl ΠoλlτlοpoΟ rιΑnooτoλoq

Kολδοροq, με εδρο τn Νοoυoο κοl oτοxo τnv πρoιbθnon

τoυ εργου ΤoU KOl vεωv κολλlτεxvιilv, με oυνουλΙεq KO] οφl-

ερωιlοτο. Τρογoυδnoov οl λ/lοiρn Δουτon, Νiκοq Zlομnοκοq,

lllιllιΙl 5



Ευθυμ iο Koρογlοννonoυλoυ, Πιiργog Λοnοβiτoοq, Αθnvο

Πεlου, Ν/lορlονvο Πολοlο, 0λυμn[ο Τoiτon, Xρnoτog Τoiτonq

κοl Ανvο XοτCnκυρlοκoυ.'Εnοlδοv ol μoυol κoi: Αnoοτo_

λoq ZοφεlρΙoυ (μnoυCoΟκl _ εnlμελεlο oρxnoτροq), Τοoοq

Σοροτonq (μloυCoJκr), Blργlvio Kοροφoυοlο (nlοvο), Πον.

Πο nοδοnoυλoq (ο κoρvτεov), t\4. Γκoργκοτζε (β lολi), Boγγε-

λnq Ψοθοq (κλορivο), Σοκnq Bορβερnq (κlΘορο), Boγγελnq

Δερβοκnq (μnοoo) κοl Kωoτoq Δlομovτriq (κρoυoτο).

H ΦΕΤlNΗ ΕTΗΣlA oυvουλiο τωv τpnμοτωv τnq Εoτiοq Ν4ου_

oωv, με τo τελoq τoυ oxολlκοi iτουq, nτοv εvο εΕolρετlκ6
oφ16ρωμο oτov M6vo Xοτ(lδ6κl, με οφoρμn τn oυpnλn_

ρωon 20 xρoνωv οno τo θοvοτο ΤoU KO] με τn oυppετoxn

των κοθnγnτωv κοl μοΘnτιilv του ΩδεΙου. 'Ολο το τμnμοτο

ιnορnλοοοvυ οno τn oκnνn ερμnvεΟοvτοq κοpμοτlο τoυ

μεγολου μοq oυvθετn, n nοlδlκn xoρωδiο, το μnολετο, n

ορxnoτρο τωv ΙVοθnτωv KΟl TωV Kοθnγnτωv, πολlοi pοθnτεq

του Ωδε[oυ κοl το τμnpοτο pουοlκnq nροποtδεiοq KΟ Xo_

ρωδiοq. Ynευθυvοq τnq οργοvωonq nτοv o 0ρεoτnq Τονnq

κοΘnγnτnq Αvωτερωv Θεωρnτlκωv τnq ΕoτΙοq ΙVloυoων, εvω

τnv οφnγnon εκοvε n μοθriτρlο ΑνooτοoΙο Koυτolλ ερn'

Ιν1lΑ ΞΕXΩPlΣΤH μoυolκn εκδnλωon, εvο τοδiδl αrn pουotκn

oλoυ τoυ κooμου, με τΙτλο αMελωδioq δldλoγol ...σΤoU

κ6oμoυ τo τοΕiδεμoυ, nορουoiοoε ο Πoλtτlαllκoq Συλλο_

γoq Φiλων του Ωδεiου ιAρlαrοτελnqυ Συppετεixοv n δωδε_

κομελnq oρxnαιρο κοl ol xoρωδΙεq (πoiδlκri κοr εvnλΙκων)

τoυ oυλλογου, υno τn δrευθυvon τoυ κ. Πετρoυ PΙαιο, εvω

οnοtτnτlκο τρογουδlο ερμnvευoοv ol Αθnνο Πεtoυ, Δnμnτρnq

Εροτε νοq κο Bοolλlκn λlnοδεβοviδoυ. Εμnvευαιnq τoυ oλoυ

εγxεlρΔμοτoq nτοv ο Ποvογlδτnq Ποnοδοnουλοq, lου εκονε

τnv εnlλoγn KOl TnV εvoρxnαιρωon τωντρογoυδ ων οnο ολo

\l\()\) Ι \ 6

τοv κooμo, οno γvωαrο μlουCrκολ onωq Cats, Εvita, pεrρ

τοvγκo, λοiκεq (lοn) μπολοvτεq κοl nοροδοolοκο τρογουδ ο.

Πλnροφορtοκο αro xεiο γlο κοθε τρογoυδr πορουoiοCε o

Πετρoq Στo δnq, ο ololoq εΙxε κοl τnν εllpελεtο του nλε_

κτρονlκου υλlκου. Ιο ορxnαlρlκο οιvολo οnοτελoυoοv o :

Σoφiο Στοpκoυ (nlονο), Ποντελnq Boγlοτ(nq (κλορlvετο),

Moρivο Γκοργκοτoε (β ολi) Kιbαlοq Δlοpοvτnq (κρoυoτο),

Λεβov Γρnγoρlοv (μnοoo) Νiκοq Πεlοq Δnμ:Λτρnq ΙVnlλlo0_

ρnq (μπουCουκl), Θεοδοοnq Λ λlομrrτnq (pοvτολΙvο), Φοlδρο

Πορooπoυλoυ (φλοουτο) Kοτερivο Mοrου [τoελο), Πετροq

Στoiδnq (φυoορpον κο), Ποv. Ποnοδοnουλοq (οκορvτεοv).

ΣΤHΝ ENΑP:H των κολλlτεxνlκωv εκδnλι|oει,:v ΤωV εΠε-

τεiοκων K'ΠΑYΛΕlΩΝ, ToU lσΤoρ|Kοl ι-λεοv θεομου loυ
δrοργονωvεl κοθε loΟvlο n iερο Ν4n_οo-ολn BεροΙοq, Νο_

ουonq κοt Kομnoviοq, pε τiτλο αΠoιiλεlεg μoυolκ69 κol

πotnτlκ6q ιrUnφiδεqυ, σU!rετε':'ε " XοοωδΙο τoυ Ωδεioυ

Νοουonq με ooλiαr -η \lΟ'J" ''c 
-_ο" (Ο] ΤOV Kιioτο Ποτolο

υπο τnγ δtευθιι,o. -o" j.- "_ρr' Πορoλο. Αφnγnτnq o

Γρnγoρnq Bολ_,;ο(. 0 ,ι|ι,1Ο:σ <εq <οl Πο nτtκεq Ψnφiδεqυ

οloτελουοον οr;οο ,οopο-Ο ερiωV του nοlnτn Δnμnτρn

. Ν4nρoυxoι, ιlου ο iδ οq εpιlvευoτnκε, oυνεγροι|ε κο

ΠρωΤOΠOρOUσiοoε αιο ΠΑYΛΞ]Α, σε μoUσ κεq ΙVΙμn Πλεooο,

Δnpnτρn Ποnoδnpnτρiοι κοl του iδloυ τoυ lοlnτn'

tvllΑ tVlΑΓEYΤIKH BPΑΔlΑ οργοvωoε oτo xιilρo τnq Σxoλriq

τoυ Aρloτoτ6λn το Kεvτρo Περrβολλοvτrκnq ΕκnοΙδευonq

Nοουooq, με oκοlο τnv υnοδοxΛ τnq nριilτnq Ποvoελnvου

του κολoκolρ ου' 0oor nοροβρεθnκοV σΤOV lσΤoρlκο ουτο

xωρo (κοl nτοv ορκετοi), εixοv τnv ευκοlρiο vο οnολουoουv

τo ολογlοpο φεγγορl του lουνiου με τn oυνοδεiο lορο_
pυθ ωv κοt poυolκnq, σε μlo βροδ ο πoυ θυp Cε ορxοiεq



TελεΤεq μUnσnq Kοl εΠOφnq με TO ΠρωΤoγVωρΟ ΠVεU|]ΟTO

Tnq φισnq' H Kοτερivο Kλεορxου κοθnλωoε το l<οlνo pε

τnv lορoυοiοon nορομυθlωv τnq λο κnq nοροδοonq γ ο

κολοτυxεq vεροlδεq κοl τo μυθο τnq Περoεφοvnq, εvω n

Δnpnτρο lVnτρεvτon κο o Πονvnq ΙVορpοροq nορουoiοoον

τo pουοlκο lορομυθ τnq Δnμnτροq ΙVlnτρεντon το αKορiτol

κοl n Λipνnυ κοr τρογoυδlο τoυ ελλnvl<ου ρεnερτορiου,
τοΕδευοvτοq τo κolvo oτον pογlκο κοoμο τnq μουorr<nq.

Tn βροδlο εκλεloοv οl μ κρεq xορευτρ εq τnq Ξoτiοq \,/Ιου_

oιbv (Αρτεplq Koλλn, Ντοβορο Δnμnτρο, Pωμvlοlουλου

Δεοnο vο, Πορion Kοτερiνο, Vlοn Xρloτiνο) nοι pοei pε τn

δοoκολο rOUq KΟλOγnρου_Pολλn Kελλυ, ωq ολλεq vεροtδεq,

pογει!ον pε τlq κlνnoεlq ToUq το κοtνο.

EΙKAΣTΙKΑ-EKΘEΣEΙΣ

ENΑΣ ΦΩTOΓPAΦIKΟΣ nερinοτoq oτο Δnpoτlκo Πορκo τnq

Νοoυoοq κοl μερrκο οlο το εiδn τωv λουλουδlιilν l(ο] ΤωV

κολλωnlαιlκων θομvωv loυ υlορxoυV στouq xωρουq τoυ,

Δτοvτo θεμ;ο τnq εVTUΠωσ οκnq 6κθεong φωτoγρoφlιilvτoυ
Ν[κoυ Mn6μΠoU σΤnV οΙθουoο τεxνnq αΝοi'οqυ οno 22 εωq

3O Αnρlλioυ. [Vlο nρoonοθεlο οvοδεllnq τnq οnορομ λλnq

ομορφrοq nου εμφοvieετο oε δlοφορετtκεq εnοxεq κοl το

οnοτελεοpο Τnq σUσTnμΟτlκnq δουλειοg noυ γiνετοl οno

τnv ορpοδlο υnnρεoiο τoυ Δnpoυ. 0l εδοxεq φωτογροφΙεq
δεΙxvoυν τrq lονεpoρφεq "γωvlεq' noυ εxεt το Πορκo pοq

κο οl onοiεq δεv ε[vοl oροτεq με το "nρωτο pοτL" οno εvοv

οnλo nερinοτo σΓoUq δοδρopουq τoυ' κΘiλωναδε[Εωτην

π ρ aΥ μaT ι Κη ε ι κoν α το υ Π αρ κo υ μαq π ε ρ α απ ο μ [ eε ρ εq γ κ ρ [ν ιεq

πoυ κaτα Κaιρouζ εμφαν[eoνται απο oυμπολ[τεq μαql, εinε

ο κ. Mnομnοq, ο οnοΙοq εκοvε nρογμοτt plο εντυnωoοκn

δουλεlο noυ εκτoq οnο pεροκl οnοlτεi l<οl lιilβεlο υnομoνn.

H ΕKΘΕΣΗ "Λ6γoq κοl Εlκ6vo"oτov Πoλυxιilρo "B6τλovq"

nτοv το οnοτελεopο ToU εlKοσTlKoιj εκnolδευτlκoιi πρo-

γρ6μμoτoq lου oxεδtοoτnκε οnο το Elκοoτ κο Εργοoτnρlο

με σUVΤοV οτεq τnv nοrδογωγo Vlορiο Ποnοδοlουλου κοt

τoν κολλlτεxvlκο δlευθυvτn Ν κoλο Ν,4nλlοτκο κοl βρΔκε
οvτοnοκρ σn σΤO 1o, 4o, 6o, 1Οo Δnμoτlt<ο Σxoλεiο No-

oUσOq KΟ το Δnpοτlκo Σxoλεiο lVορivοq_Πoλλωv Νεριilv_

Ποvvοκoxωρiου. Συpμετεixον 135 pοθnτεq μετlq δοoκολεq

l';lll}ηfΙ3Y, s,,,,,,,
-t:!Bri:r .r:r',t,t:.ll

.', ",?,f
gr3'1Θ
:-

Εrρnvn \,4oλφετο, Kοτερiνο Ψrρiδου, lVlο: : ] ' : ':'δο-
λ/lορiο Τo opoυλου, 0υροviο Kοροtοκοι, T-:'' (: :' ,\,: -
oτivο Δρoοου. Εnionq oυμpετεΙxε KO] Τo Γ. 5 ' __' 

_ :

τωv Εργοοτnρiωv με τnv ε κοoτlκo Σoφiο Ποrοδi-:'':-,
Ιο lρογρομpο εixε oτοxο τnv εlκοoτlκΛ εKφρΟσ' . ι ι.._
θ opο το λογoτεxvll<ο κεiμενο nolnτιbν, ιiloτε vο lροωθt^θεl

n φlλοvογνωoiο κοl n δnprουργlκοτnTO ΤωV nοrδ ιbv, κοθι,.lc

κο το οvolγpο τωv Εlκοοτ κων εργοoτnρiωv oτο Δnpοτ κο

ΣxολεΙο τnq noλnq μοq. 0l εnloκεnτεq εΙxοv τnv ευκο ρiο

νο nερ nγnθουν oτο Ε κοoτ κo ΕργοoτΔρlο τoυ Πoλυxωρου

"Bετλοvq'KO VΟ εVnμερωθουvγlο το nρογροpμοτο φoiτn_

σnq Tnq νεοq οxολ κnq xροvlοq.

BΙBΛΙoΠAPoYΣΙAΣΕΙΣ

ΠΑPOYΣ|ΑΣΤHKΕ τo νεο βlβλiο του Νiκου Σnορτοn κΠορo-

δool ο κri Γεωργiο : 0 n ω ρoκn nευτt κ6 -Zωoτεxviο -Δ6on-
Aλlε[ο κol n εE6λlΕn ΤoUq στn Ν6oυoου οlο τοv γεωnοvο

του lvoτlτουτου Φυλλοβoλων δεvτρων Νοoυoοq κ. Θωpο

Σωτnροloυλο. Tο viο βlβλio τoυ Νiκoυ Σnορτon nερlγρο-

φεl οvολυτlκο τnv noρεiο τωv κολλrεργεlωv, τnq δεvδρο_

κoμiοq, τnq ομπελουργiοq κοl τng δlοxεiρlonq του φυτlκoυ
κοl (ωlκου l<εφολοiου oτn Νοουoο, οnο το μετεnονοoτοτlκο

xροvlο μεxρr κοl onpερο- Ο Ιδloq ο oυγγροφεοq piλnoε γlο

τnv κολλrεργεlο το πολοloτερο xροv ο oτn ΝοουoΟ KΟl Πωq

ουτn εΕελixθnKε σToV τοpεο των oΠωρoKnΠεUτ κωv, oτιq

ροδοκtvο <ολλlεργε εq ](Ol σTlq p nλοκολλlεργε εq.

0 ΝΙκοq Σnoρτonq εxεrγρo$εl εlΙonq ΤΟ εΠισΓnμOVlκο βl-

βλiο: Γεωργrκn Blολoγiο [l gzg), ΔενδροκοpΙο llΙ (MnλοεlδΛ)

(l gε l ), Δεvδροκοp iο l l (Πυρnvοκορnο) ( l gε:), Λοxοvοκομ iο

τoμοq A (19s5), Λοxοvοκoμiο τοpοq B' (19s6), Αvθοκnnευ-
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TlKεq Kολλlεργεlεq (19B7), Mnoμlο (2OΟ1), Ποτοτο (2004)'

Εn ion q on p εl ωσεl q εl KOVoγροφ n μ εvεq : Γεvl κnq Δεvδρoκο μ iοq

(19sO), Γεvlκnq κοl ΕlδlκΛq Αvθoκopiοq (1981), Ελοloκoμ[οq

(19s2). Tο λοoγροφrκo βrβλiο:Αvτετxlo αln Νοoυoο (z0ο+),

Σlοκοδεq Νlοoυαrlνoi (2005), loνοφκlο κοl εnογγελμοTO σΤnV

Niοoυαιο (2OO6), Πορolμiεq Γνωμrκο (2007), Ποροδoolοκll

ΙV oυot κn κo l Τρογουδ l ο (2O 1 O), Πο ροδοor ο κο Φογnτο (201 2)'

Ποροδoolοκο Ποlxviδlο (2013), Ποροδoolοκn Γεωργio onω_

ρoκnnευτlκο δoon κοt oλrεiο (z0'l +).

H ΕYΞΕlN0Σ ΛEΣXH δloργoνωoε τnv nοροιoiοσn ToU

βlβλioυ τnq δnμooloγροφου Σoφiοq Πρoκοniδoυ αMlo

βoλ1τoο μoιiρo xoβl6ρlυ, oτnv οiΘoυoο εκδnλιiloεωv τoυ

ουλλoγoυ. Το βlβλio nορoυoiooε n nροεδρoq τnq Π0ΠΣ κ.

Xρloτivο Σoxtviδου Kοl n Περlφερεrοκn oυμβoυλoq κο Δωρo

Mnολτοτ(iδoυ, εvω piλnoε κοt n iδtο n oυγγροφεοq. Αno-

onοoμοτο οno το δlnγnμοτο δlοβοoε n Χρloτivo Σοxlνiδoυ

με τn oυνoδεlο του λυρορn Kυρloκoυ Φοvτiδn.

MlKPH ΑΠOΔE|XTHKΕ n οΙθoυoο εκδnλωoεων του Πολυ_

xιilρου Πολlτlopoυ αBΕΤΛΑΝΣυ γlο τnν πορουoiοon τoυ βl-

βλiου αΓυvοiKεξ KoΙ φoρεol6q τnq N6oυoοq, τo τ6λoq

μroq εnoxriqD Tnq Koq EυγεvΙοq Z6λloυ-MnooloκoJλn.

Ιnv nορουoΙοσn ΤoU βlβλioυ, οvελοβε n κο Νελλn ΙVελiδου

_Kεφολo, εniτlp n δlευθυvτρlο του Λooγροφlκoυ κοl Εθνoλο_

γlκου N4oυoεΙoυ Moκεδoviοq-Θρ6κnq, n onoiο μετοδυ ολλωv

τoνloε nοoo δJoκoλo εγxεΙρnpο oνολομβovεl κοnotοq oτον

οnoφοoΙoεl νο γροQεl γlO TnV vτοnlο φορεorο, κοθιiq τo

nοvnpο ουτo εivοt προolοθεlο noλλωv ετωv κοl nερrλομβοvεt

τοoεq noλλεq ΟσΠρoμΟUρεq κοl 6γxρωμεq φωτογροφiεq οlο

τlq γυvοlκεΙεq, ολλο κοr τrq ονδρrκεq φoρεo εq τnq Νοουoοq,

ιl.loγιl.r 8

τlq φορεolεq τωv Bλοxων κοl noλλο αιolxεiο onο τnι' -'.l'
τωv NοoυoοiωV σToUq nρonγoυpεvoυq οlωvεq.

Στov λoγo Tnq n Kο Ευγεviο Zολloυ-λ/nοoloκoυλn μiλnoε

γlο μ lO τεροoτlo lρoonοθεrο nου δεκΙνnoε τo 1991 με oυ_

Cnτnoεlq κοl oυvεντευΕεlq nορτο _ noρτο κοι ευxορΙoτnoε

θερpο τουq 72 nλnρoφoρlοδοτεq Tnq, ΠoU τn βoiθnoον
vο oλoκλnριiloεt ουτδ τo εργο CωΛq '0λο το εooδο οnο

τlq nωλΔoεtq τoυ βlβλioυ, θο το δωρioεl oτo ιnοlδΙl τnq,

τo Δnμlουργlκο Εργοoτnρl Ατoμων με οvοπnρΙo'YΦΑΔl'.

0 Nlκoλοq Ν/nλlοτκοq, noυ εnlμελnθnκε κολλlτεxvtκd τnv

εκδοon, μ lλn oε γlΟ TnV n ρooω l lκιi oxεon μ ε τnν κο Eυγεv[o,

ολλd κοl oτnv nρoonοθεlο τoυ vο οvοδεiΣεl το oxεδlο κοl

τo εδωφυλλo του βlβλΙoυ, εvιil o κ. Πετροq Στοiδnq οvελοβε

τnν nορoυolοon video με Τlq φωToγροφiεq του βlβλioυ.

Στnv εioοδo τnq ο[θουoοg τελετων, VεOρεq κοlελεq ντυpενεq

pε nοροδοorοκεq φoρεolεq οlο το Λυκεlο τωv Ελλnνiδωv

Νοoυooq, οpoρφυvοv με TnV ΠOρOtJσiο κοt το xομoγελo τουq.

OI ΔYΟ ΝEΟ] -ο:ο _'Q σε ροq "ΨnφΙδεqυ (4oq κοl 5oq)

τoυ κ. Mοvιilλn Bολooμlδn nορoυolοoτnKOV σTO δnμoτlκο

θεοτρo, οno το,, c lολοvo κ. Πετρo ΣτοΙδn, ΤoV ΠρωΤoΠρε_

oβυτερο r, Aθοι,οo ο Νiκου KΟl TOV ορxlτεκτονο κ. Αλεδ.

0lκονοlοι, ο ο-ο,οl εixον nορουolοoεl κotτoυg nρωτoυq

τoμoυc Ο -ο-o ουτoilερlλομβοvουv 1.llκρο ri μεγολυτερο

σnLlε ωμΟTO, nου δnμootευτnκοv oτov τontκo εvτυlο κοl

nλεκτοoviκο τυnο, οlo τo 20Ο9 εωq onμερo. Στο onμεlω_

! οτο οvο πτΟ oσεΤΟ l ι] ] O nol κiλn θεp οτολογ[ο, ο ρxοloλoγl κο,

κo vωvlκο, lαloρ κd, λοογρoφlκo κοl ολλo τρεxovτο Θ6μoτο

τnq εnlκοlρoτnTοq, ι.jε το onoio κοτο κοlροΟq οoxολnθnκε

ο oυγγροφεοq.

Tο εργo εiνοl xωρtopεvo οε διbδεκο εvoτnτεg, με TnV Τε-

λευτοiο vο οnoτελεiτοl οno μεγoλυτερο κεiμεvο _ ολoκλn_

ρωμενεq προγμοτεiεq, δlολεΕεrq, δoκΙμlο. 0 ουγγροφεοq

xοροκτnρloετο εργο ουτο ωq p]O σUYγροφ κn nροonοθεlo

πoυ δlοβοCετot ευκολο κοl ono oλεq τrq nλlκiεq κοl onμεi-

ωoε oτ οl nρonγουpενοt τoμοl εxoυv xρnolμono nθεΙ οno

ορκετουq ερευvnτεq, εvιil οvοφερθnKε KΟl σTn v€ο του oυγ-

γροφrκn δoυλεlο n οnoiο εivol oυνεxεtο τoυ βlβλioυ του

αΝοουoο 1B92_19Ο6υ κo nερlλομβονεl τnv lερioδo οnο

το 1 9Ο6 εωq το 1 930, μεoο οno oτolxεio noυ oυvελεξε οnο

τoυq Kιilδ Kεq Τnq lεροq Ν4nτρonoλnq Bερoiοq κol Νοoυonq.



ΔPΑΣTΗPΙ OTHTΕΣ ΣΥΛΛoΓΩN

ΣTO KATAN/IEΣTO οno κoopo nολυxιilρo του Δlεθvουq lδρι_

pοτoq lιλ/lεγοq ΑλεΕovδροqυ, oτo Δiον τnq Πlερiοq, ΠoρoU-

ol6oτnκov on6 τnv Πoλlτloτlκri Eτorρεiο κAριoτoτ6λnqυ,

τo κloτoρlκ6 Kεlμriλloυ τnq Ndoυooq. H εκδnλωon Εε_

κlvnoε με xοlρετloμουq του nροεδρoυ τoυ lδρυμoTOq Ko1

τoυ nροεδρoυ του αΑρtoτoτελnυ κ. Ποvvn Ευθυμlοδn, εvω

οκολo0θnoε n nορoυoΙοon ToU (olKlσTlKου κοt ορxlτεκτο_

vlκoΟ μετooxnμοτtoμου τnq Nοουoοq τον 19ο olωνοl οno

τov ορxιτεκτοvο AλεΕονδρo 0lκοvoμoυ κοl oυνεxioτnκε

με τnν xoρωδiο κοι τo xορευτlκo oυγκρoτnμο τoυ noλlτι-

οτtκoυ oυλλoγoυ Πoλυnλoτοvoυ ιΑγloq Xρroτoφορoqll κοl

τoυ Opiλoυ κΓενiτooρol κοl ΙVlnoυλεqυ. Η oλn εκδnλωon

μετοδoθnκε δoρυφoρlκο σTlq oμoγεVεtοκεq κοtvοτnτεq

τnq Ευρωnnq, Αpερrκnq κοl Aυoτρολioq.

MlA ΑKOVIH ENTYΠΩΣ|ΑKH nορooτoon με τΙτλο αM6oo

oτιq γloρτ6q τoυ xρ6voυ xoρειioυμε κol τρoγoυδ6μευ

nορoυoΙοoε τo Λυκεlo Ελλnviδωv Νooυoοq, oτo κoτο1-lεoτο

xεlμερrνo δnμοτrκο θdοτρo. H κεvτρlκn ιδεο τnq nοροαrο-

σnq, ΠoU oτnρ[Cετοl oτo βlβλio τoυ Πιilργoυ λ/lεγο ιΕλλnνι_

κεq γlορτεq κοl εθtμο τnq ελλnνlκfrq λoτρεiοqυ, pε ονοφορεq

oτrq δlοφoρεq εορτοαιrκεq λοτρεΙεq του λοoυ μoq κοθ' oλn

τn δtορκεlο τoυ ετoυq. ι'..ε(ναι μιανoοτολγικη διaδρoμη

π[oω oτo xρoνο με παραδooειq και εθιμa τηq xrilραq μαq'

πoU με ευλaβεια κaι oεβαoμο, εμε[q oτo Λ0κειo ΕΜηνiδων

Ναoυoαq, προοπαθoυ με να μην αφηooUμε να €εxaoτo0ν"'l

τovloε n Πρoεδρoq του ΛEN κο ΙVlnοlτon oτnv εlooγωγn τnq'

Tnν oλn εκδnλωon εnlμελnΘnκον ο xoρoδlδοoκολoq τoυ

ΛΕΝ Ακnq Tolορκοq κοl ο εκnotδευτtκοq κοl υnευΘυvoq τnq

xορωδiοq Χρnoτoq To[τonq, τnv εnlμελεlο τωv κεtμενωv ε[xε

n Bοoω lV]nοtτon Kο] TnV οφnγnon εκονε n Aλεκο Mnουoδn,

ενω oυμμετεixον oλo τo τμnμοτο του Λ'E.N', οro το μlκρο

κοl μεγολο pεxρr τoυq εvΛλtκεq.

ΣΤO ΘΕPlΝO ΘΕΑTPO, o'Oμrλoq Περιβ6)ιλovrog κor Πoλι_

τroμoιi κn Aρdnlτooυ noρoυolooε μlο oμορφn nοροαlοon

p ε ΤoUq p l κρουq κο l pεγολoυq xορευτεq τoυ νo αδt nYoυι'rο tυ

μoUσιKoxoρευτlκο nορομΟθtο xoρου κοl ελλnνlκnq nορο-

δoonq pε γεvtκο τiτλo αToυ xoρoιl τo nορoμ0Θloυ' [Vυθοl,

Θρυλol κοt nορομυθlο noυ δlnγοiντον ο κ. Πωργoq ΙVoλloq

(oε μογνnτooκonnon) εδενον με τn poυolκn κοl τo xορo κοι

οt μlκρo[ κοl μεγdλor xoρευτεq κοl xoρευτρlεq του 0μ[λoυ

γlνovτov ol ΠρωToYωVlαιεq τoυq ο' εvο μογrκo τοδ[δll

Στnv μεγολn oρxfroτρο noυ oυvoδευε ToUq xoρευτεq

oυμpετεixοv n otκoγivεlο τωv ΠοCορεντonδωv, n ΙVορivο

ΓκοργκοτCε κοl ο Anooτoλoq Zoφεlρiου, εvιil τρογοΟδnoον

n Mοrρn Δουτon, o Avτιivnq Kοροφο0olοq κοl o Αποoτo_

λoq Zοφεlρiου. Τnν γενlκΛ εnlpελεlο τnq εκδΛλωonq ε[xε o

xορoδlδοoκολoq του 0μiλου Πωργoq Πinrλoq' Αν κοt με'"

ovτinολo TO μοΤq τnq εθvtκΛq Eλλοδοq pε τnν Kooτο Piκο,

n nοροoτοon oυγκεvτρωoε nορο noλυ κooμo, ΠoU Xε ρo-

κροτnoε με Θερμn το notοτlκo nρoγρομμo'

ΠoΙΗΣ}Ι

H pοθriτρlο τnq B'Λυκεiου Θεoδιilρo lωοwΙδoυ βροβευτnκε

αrov Ποvελλnvlo Λoγoτεxvlκo Δtογωνtoμo Πo[nonq - Δln_

γnμοτoq γlο Ποlδlo κοl Εφnβουq ono τnv 'Εvωon Eλλnνωv

Λoγoτεxνιilν κοlτo Ynoυργεio ΠolδεΙοq γtο το ετoq 2013' H
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βρoβευon εγlvε αnν ΑθΛvο 6πoυ τlμnΘnκε κο n υnευθυνn

κοθnγnτρlο κυρΙο Hρωδloδο Kοτolοvn, φlλoλογoq. ΠοροΘε-

ToUμε Τo nοΙnμο τnq μοθnτρrοq γlO TO onoio βροβευτnκε.

Θεοτρivol

Kiβδηλoι oτιγμηq oνε[ρου eηλoι

ερμαιατoυ [διου ToUζToυ κοoμου

μιaq φανταobq oερνoμενηq oι θρ0λoι
νεκρη πoμπη oτηνoυν εμπρoq μoυ

Aμφiδρoμη ρoη πaλιοq κλεl!iδραq
απορθητεq μoρφεq oτενrilν αραδων

κε ρ ινo ι απογoνo ι Λε ρνο[aq'Yδ ρ οq

α€[ο aνθρaκικη oε κλ(μακα μoνaδων

Ε€αρτηoηq τoυ ιlLε0δoυq ιooβ[τεq
€t φτ ιo aν ολη θ ε ιαq €αρτ ια

κ ι aπo μακ ρ o ι γνω οτο [ μετεω ρ iτεq

βροxεα πaραπλανηοaν τα μaτια

ΣΤΗΝ ΕΣΤlΑ MOYΣΩΝ nορουolοoτnκε n oυλλογn nενn-

vτo nolnpοτωv τnq Kυρloκιiq Xoτenlωowiδoυ με τΙτλο

αΣτov Αλφo τoυ Kεvrοιiρoυυ. Τnv πορουoΙοon εκονοv o

ooτρoφυolκoq Xορiτωνοq Toμnουλiδnq, n φlλολoγοq ΔoΕο

Xoυλlορο κοt ο nοlnτι1q HλΙoq To€xοq. Η Kυρlοκn Xοτζnl_

ωοwΙδoυ εivοt κορn τoυ γlοτρου Xρnoτoυ Xoτ(nlωovviδn

κοl εργοCετοl onμερο ωq γυvοlκολογοq_μοlευτnρoq σTn

Γεvε0n. Πρωτoβροβευτnκε oε nλlκiο 1 7 ετωv pε τo noinpο

τnq αlV1lο δωδεκοδο ovεlρoυ, oτo onοiο nερlλομβοvοvτοl ol

oτΙxoι. κ...θαπλi€ω oτa μc/λιa oου f τιq xρυotq κoρδελεq

τηq νιοτηq l και θα ακoυμπηoω oτo μα€ιλαρι ooυ f το πιo

μεγoλo ιfu f aπo τoν ολφατου Κεντα0ρoυ'.'lt'

0 κ' TopnουλΙδnq οvοφερθnKε σΤo nolnτlκo τολοvτo τnq

Kυρtοκiq Xοτ(nlωοwiδου, οno τoτε noυ ιiτοv μοθtiτρlο τoυ,

εvω o κ. Toεxοq δlοβοoε εnlλεγμtvο nolnμοτο τnq oυλλo_

γnq. H iδlο n Kυρlοκn Xοτζnlωοvviδου οvεφερε Πωq (7O

πoιημaτα ε(ναι ενα εoωτερικο τa€[δι, πoυ μαq ε€ωτερικε0ευl'

0 φ6βoq γρ6φεl
Περvaτιq Δευτερεq
νa μoU θυμieειq
πoιο τa€[δι πtρaoε aπ'το βλεμμα μου

rllιlrιIq l0

Aπoτην i€οδo κινδiνoυ μπεq
'0λο εκε(πηγa{νω

μη1τωζ oκoνταζLω oε φιλ(η oε απoρ[a

Κo[τaτιq Δευτtρεq
δεν μoυ 'xει με[νει oτoλoq
Mονo αγκυρεq γηρατoq
κι ενaq διαδρομοq απoγε[ωoηq
Γ( αυτο ooυ λεω

απλωoi με oλoκληρο oτη θaλαooα
aoτεγoq νaπεριφερομaι
oε ανaμονη αργiαq
'Ετοι λοθραh
xaριoε μoυ την κaλ0τερη αμυνα

ΕΓKAΙNIA ΠoΛYΧΩPoY
ΠoΛΙTΙΣMoY <<BΕTΛA1\JΣ>>

λ/ΙE TΗN ΑPN/ΟΖ0YΣΑ εl onLloτnτο, lρογpοτοnorιiθnκοvτο

εγκοiνlο του Πoλυxιi:ρoυ Πoλlτloμoιj κBΕTΛANΣυ ομεoωq

pετο τlq εκδnλδoε:q γ ο το 0λοκουτωμο. Στnv ομlλiο του

ο Δnpορxοq κ. Kοοοlnoτζοq pετοδυ ολλωv τοvloε oτl τo

εργo εnονοxρnσnq στO lριinv εργooτοolo αBετλονqυ, τo

οnοiο υλonο nθnκε οlο τoν Δnpo, εivοl το μεγολυτερο
εργο noλlτlοpoυ loυ εγtvε αιn Νοoυoο, μοei με το K6-
vrρo Τεκμnρiωong Bloμnxοvlκriq Kλnρovoμr6q κEP|Aυ

ο oυvολ κοq lρουnολογloμοq τωv οnoiωv ονnλθε oτο B εκ.

ευριil κοlxρnμoτoδοτnθnκε 1Ο00/o οnο τo ΕΣΠΑ.

ι''.Νιrilθω πραγμιατικα μεΥaλη oυγκfuηoη, γιατ( η Hρωικη

π6λη μaq aποκτα ivaνio κaι oiγxρoνo xrilρο γιaτoν πoλιτι_

oμo. Εδrλ, oε αυτο τo xrbρο τηq ιoτoρικηq βιoμηxαν[aq ιιBΕΤ-

ΛAΝΣl_ ιΕPΙAι, πριν απο δ0o xρονια' το κτ[ριo ηταν βoυβo,
αδειο κaι εγκaτολελειμμtνo. Το μονo που ενιωθεq ηταν oι

μνημεq και oι εικovεq απo το παρελθoν. Mνημεq απ' ολα ooα

εeηoaν οι μεγολiτεροιτηv επoxη τηq μεγαληq βιομηxανικηq
οκμηq και ιoτoρ[εq που διηγο0νταν oταπaιδια καιτα εψoνια
τουq. Γενιiq Ναουoahν εργaoτηκον oε αυτο το xtilρo aποτιq
αρxiq τoυ 20ο0 αιιilνα, ολλa δυoτυxrΙlq μετα τo 1990 ηρθε

η κρ|oη που tπλη€ε την κλωoτoaφaντoυργ(α κι η ο)λαγη

oτo πaγκooμιο οικονομικο περιβaλλoν, πoυ oδηγηoε oτην

aπoβιομηxανιση Κaι το οριoτικo κλε[οιμο τηq βιoμηxαν[αq
ιVetΙαnsι. Η επαναxρηoη λoιπoν τηq ιoτoρικηq βιoμηxαν[_
aq ηταν oτοxoq προτεραιοτηταq-..l, τoνloε o δnμορxοq, ο



oΠoloq εUXOρ[σTnσε Tο σTελεXn Τnq ΤεXV!KΛq UΠnρεσiOq

του Δnμου KOl ΤnV oμοδο τωv μελετnτων τoυ εργoυ: Τoυq

ορxlτεκτoνεq Αλεδοvδρo 0ικονoμου, Αρτεμn Kολoγnρου,

XρΛoτo lVlωρολiδn, με oυvεργοτεq τoυq Δnμ nτρn Περloο_

ροτn, Klκn Toυμοviδoυ K0l Τnν poυoεrολογο Bολlο ΑpοL-

ρiδoυ,τoυq Πoλrτrκουq pnxονtκουq Mlxολn Eλευθερlοδn

κοt Kοτερivο Πεxλrβοvoυ KOl TOUq Hλεκτρoλογouq-μnXο_

vολoγoυq μnxοvtκoυq Γεωργlo Αλδοκο, ΣτοΟρo MερτCovn

κοl Αθovοolo Kορυδο, onωq εnΙonq Kοl TnV Tεxvlκn Eτοrρiο

αΕPΓΟΔOIMΗυ, που οvελοβε TnV KOΤοσKεUn τoυ εργου.

O ΠOΛYXΩPOΣ ΠOΛlTlΣVl0Y κBΕΤΛΑNΣll nερlλοp βονεr. Tn

Δnμoτlκn Brβλlοθriκn ο Το Εlκοoτlκο Εργοoτfrριο ο ΑΙθoυ_

oο δlολεΕεωv ft nροβoλων δυvομικοτnτοq 130 θεoεων ο

Το vεο Kεντρo ΕΕυπnρετnonq Πoλlτωv (Kεn) ' Γροφεiο

Toυρtoτlκιbv nλnροφoρrωV ' ΑVοψUKTΛρlο _ κυλlκεio'
Αlθoυoεq noλtτtoτlκων δροoτnρlοτnTων ' XωρOUq UYlεl_

vΛq, οnoθΛκεq ' YnοΙθρrο xιilρo oτοθpευonq oxnpοτωv '
Xωρoυq H/ΙVl εγκοτooτοoεωv. 'Ολοl or xωρot εivοl οvετoι,

oυγxροvοl, λεtτoυ ργl κοi κο l nλΛ ρωq εδοnλlοp εvol (εn l nλο,

nλεκτρoνtκοi υnoλoγtoτεq, oυoτnμοτο nxoυ, εlκovοq κλl')'

<MΙΛAN[Ε ΓIATH NAOΥΣA
ToY 20o0 ΑΙΩNA>

λ/llΑ ΕNΔIAΦΕPOYΣA δlnμερΙδο με θεμο αMlλdμε γlο Tn

N6oυoo τoυ 2Oo0 olιilvoυ, δloργονωoε τo δrnμερo 3 (Σοβ-

βοτo) κοr 4 (Kυρrοκn) Mοioυ, oτnν οiθουoο εκδnλιiloεων

του Πoλυxιilρoυ κBετλοvqυ n Eτοlρεio Mελετιilν loτoρ[οg

κοι Πoλlτloμoιi Ν. HμoΘioq (E.M.ι.Π.H.)'

Στn δlnμερiδο nορoυotοαlnKoV σnμοWlκο θεμοτο oxετtκo

με τnv νεοτερn lαιορiο Kοl ToV noλlτloμο τng Nοoυoοq, το

onoiο οvoδεtκvυoυv γεγovοTΟ KOl KoTOσTooεlq πoυ ελοβοv

xωρο κoτο τn δlορκεtο του 2Ooυ οlιitνο. Mε τοv τρono ουτo,

οn ωq τοviαιn κε ο nο τουq οργονωτεq, εn l δt ωκετο l n nερο lτερω

iρευνο κol n ονοδεtΕn onμloιτtκων nτυxωv τnq τοnlκnq lαlo_

ρiοq κοrτoυ noλtτιoμoυ τnq Νοουoοq αιo ευρi κolvο' Ωαιooo

ελοxtαlot oυpnoλΙτεq μoq nοροκoλoιjθnoοv τlq oμlλiεq!

H nριiτn oprλiο εixε θεμο .Eδωρioατo τΓ1 ΒιβλιoBiκn

τfLg nμετ!ραg πιiλεωg' Γροφεq κor oφρογΙδεq, ixνn κοl

οnοτυπιilμοτο. H nερinτωon τnq oBιβλιοθηκηqτηq Ναoυoαql

κaιη eωη των βιβλiωντηqr, με oμlλnτρlο τnv κ. Eλεov6ρo

Σκoυτ6ρn - Δlδοoκdλoυ, οvοnλnρωτρlο κοθnγnτρlο τoυ

Α.Π.Θ.), n οnο[ο τοvtoε oτl ιn ονογκn γlο τn δnμloυργiο μloq

oυλλoγnq βιβλiωv εxεl noλλοnλο εκδnλωθεi αιnv noλn τnq

Νοoυoοq, οnου, κoτο nερinτωon, γ]O σUγKεKρIpεvo κοθε

φορο λογο KΟl με σUγKεKρrμεvo oτoxο n αιoxουq, σUγKε_

κρlμεvor οvΘρωnοl ri oμοδεq ενδ οφερopενωv Λ φoρεiq,

οnoφootooν κοt nροxωρnoOv σε ΠερlσUνογωγΛ oκορnlωv

n αευ ρtoκομεvωv βrβλΙωνυ...υ.

O κ. lω6wnq Σορ6τonq μiλnoε με θεμο ιΠληθυoμιακαΕt

κοινωνικo-oικoνoμικο μoτiβα και ταoειq τηq Ναουoοq και

ToU ευρUTερoυ ΥεωΥρaφικoυ xrilρoυ κατατη διορκειατoυ

20o0 αιrbνωl' τovieοvτοq οτι τnν nερΙοδο των δεκοετ ιbv

195O-1960 n Νοoυoo οπoτελουoε noλo ελΕnq pετοvοαrων

λογω τnq βloμnxονiοq Τnq, σε ovτiθεon με ολλεq Περloxεq

τnq xιiροq, nου ο nλnΘυoμoq τoυq μεtιiνοντον λoγω τnq

pετοvοoτευonq. 0 κ. Δnμιiτριoq Mn6lτonq μiλnoε γ ο

τoυq δnpορxoUq Tnq Νοoυoοq οno τnv εnοxfr οκoμn τnq

Tου ρκoκροτiοq μ εxρl τn Δt κτοτoρio, δivovτοq lδlο iτερn εμ _

φοσn σΤo nρooωnο του Φ λωτο Koκκlvoυ. 0 κ. Nlκ6λooq

XoτζnTω6vvoυ piλnoε με θεμο αΤοXoυριετ, oι Νεoτουρκoι

καιη Νοουοα) KOl o K. Θωμdg Mnoλωμoτιig pε θεμο rrlVε-

οτ ε ρ a oτo ιxε [a γ ια τ o μακεδ oν o μαxo Θ αν αoη Xaτ Zοπ o υ λο

_ Mακρη καιτη δραoη ToU σTη Ναoυoαll, ενω δloβοoτnκε

onμεiωpo με ΤnV εlonγnon του n. Αθοvοoloυ [ Bουδου-

ρn, ΠoU δεv μn6ρεoε vο nοροoτεi, με θεμο κΤo μετα}λε[o

xρωμ[ου Ναoυoαq και οιπροoπαθειεqτηq Μ. Bρεταν[aqγιa

εκμετολλευoη του, κατaτην περ[οδο του A' Παγκoομbυ

Πολεμoυ (1917 - 1919)ll

O Πρoεδρoq τnq Ε.Ν/l.l.Π.H. o κ. Eμμοvoυ6λ Γ. Ξυvdδοq

μ iλnoε γlο τlq αoιpειq τηq πoλιτικηq, oικoνομικηq, κoινωνικηq

κaι πολιτιoμικηq Cωηq τηq Ναoυoαq oτa τtλη τηq τρiτηq

δεκαετ[αq του 20oi aιrbνα (1 92B- 1 929) με βαoη oωCoμενα

φυΜaτου τοπικoi τ0πoυll KOl o K. Πωργoq ΙVολλloq γlο

τn δωρεο τωv οδελφιilν Λοnnο KOl TnV nρωτn δεκοετ[o

λεlτoυ ργioq τoυ Λοnnε[ου Γυpνοoioυ.

Ακoλoυθnoε oplλΙο τnq Θεoδιilροq Moυρiδoυ Kοl ΤoU

KωvoτοvτΙvoυ Xοτζnoτυλλfi γlο το nριilτo οθλnτlκo oω-

pοτεiο τnq Nοoυoοq, τoυq αΑκρiτεgυ, με noλυ ενδlοφερovτο

αrοlxεiο γlO τnV εγκoτοoτοon ΤoU ΠoVT|ΟKOυ oτotxεΙoυ oτn

Νοουoο κοl τlq nολυoxlδεiq δροoτnρloτnτεq του oωμοτε[ου

αΑκρiτoqll (οθλnτloμoq, θεοτρο κ.ο.). H κο Avτωv[ο Xορ[on

μiλnoε γlο τn δnμloυργiο τoυ Aoτlκo0 Πρooφυγlκoυ Συ-

νolκloμoυ Νοουoοq, το nρoβλnμοTο Kol Tlq οvτlnoροθεoεtq

μεoο οnο τov τυno τnq εnoxnq (ιgzs_lgsz).0 κ. Aλ6κoq

XoτΖn κιboτog οvοφερθn κε σΤlq o l ιJ oTn ρεq κlvnτonol ιioεtq

τωv εργοτωvτnq Νοουoοq τον Γεvoρn του 1933, pεoο οno

τlq oελΙδεq τoυ P|ZOΣΠΑΣTH κοl τnq εφnμερiδοq ΦΩΣ τnq

Θεooολοviκnq. H δlnμερiδο εκλεtοε με oμrλiο τoυ κ. Xρri-

oτoυ Σκoιjnρo με θεμo oΗ απελευθερωση Tηq Ναoυoαq

απoτoυq Γερμανolqll.Or oplλiεq θο δnμoolευτουν oε εlδlκo

τομο τnq E.M.l.Π'H' noυ θο κυκλοφoρnoεl Πρoq το τελn

τnq xρovlοq.

Νl \ι lγΣτc Ι l



MtA
ΞΕΧAΣMEΓ{H
KoIλ{ΩΓ{ΙKH
EΠAλJAΣTAΣH

Γριiφει o ΠαρionE Κcιτoαριig

Mετα τα σUvtαραKΙιKd γεYovoτα τns Kα-

ταρρευσnS τoυ λεγομεvou <{UΠαρKτoι,

σoσιαλrσμoΙ] )), παρoU σιαζo\ται ΠolKilεS

ανaιδρασειS, αΠoψειS Kαι καθε λoβs
<<αvαλ0 oειs>>. Aποκτoι]v Kαιvoυ ρια δ0vα-

μn Kαι εμφαviζοιται ΠρoKλnτικα <<ιδεολo-

γiεs>> πoυ καπnλει]o\ται τo ιερo vonμα τns

ελευθερiαS και τnS δικαιoo0ι,ηs. o απλos

πολiτns, o απλδs αγωvroτfrs τns Koιvωvι-

κns δικαιoοOι,ηιs, δ€xειαι αvυπεραoΠιστos

τα βαvαυοα xτυπnματα τωv ποικlλιilvυμωv

αvαλυτιilv πoυ nδoviζoιται μπρooτd oτnv

<<κατdρρευσn> τoυ Πρoαιιilvιoυ εxΘρo0,

μπροoτα oτnv <<frττα>> κατd τn ψιilμn τoυs

ιns ιδεoλoγiαs πoυ διακnρυοοει ιnv ιo6-

τnτα Kαι τn δικαιοουιm.

Koθnκoν τωv εlδlκιilν ερευvnτιilν εivοt νo διbooυν Tlq Ko_

τολλnλεq onοντiloεlq αlο Cnτnpοτο τnq ογoρoq, Tnq ΠορO_

γωγt κoτnτοq, ΤωV KρOΤl KoΠοt noεων n lδiωτl κonοt noεωv,

τnq oυooωρευonq μυθlκου nλoυτoυ αιο xερlο μrκρων

ομοδων noυ ρυθμiCουv τlq τΟxεq τoυ κooμoυ. '0μωq n

κolνn nεnoΙθnσn γ]O τnv οvογκοloΤnΤO Tnq κοtvωvlκnq

δlκοlooυvnq μενε ονεnoφn o' ολεq τlq εnox€q κol o'

ολεq τlq nnεiρουq. Η nioτn, Πωq Τo nρoοlιbνlo oυoτnpο

τnq κοτονομnq τωv υλlκωv ογοθωv εiνοl οδlκo KOl Πωq

n δ οκρron τωv ονθρωnωv oε φτωxο0q κοt nλοΟolουq



εivot oνnΘικn, εΕοκoλoυθεi vο εivοt

ποvτοδΟvομn. Π' ουτο πovτo nροκo_

λoυv τo ενδlοφερov κοl γonτεΟoυv

or nροonοθεlεq γ1ο TnV εnlβολn μlοq

ovθρωnlνnq oυμ βlωonq πoυ oτnρiZετοl

oτn δlκolooυνn. 0ι εnοvοoτooεlq κot

εΕεγερoεlq o'oλn τn γvωoτn loτoρlκΛ

nερioδo εivοι noλλεq κοt ποικiλεq.

Στo κεiμεvο μοq Θο nρoonoθnoουμε,

με λiγο oτοιxεiο noυ δlοΘετoυμε, vο

Εοvοφερουpε oτn μνnμn ολωv pοq μlο

ογvωoτn oxετtκο oτο ευρυτερo ελλn_

vlκο κolvo κolvωνlκn κοτοαrοon, πoυ

εnlκρdτnoε oτlq ορxεq του 15oυ οl.

σTlq ΤoU ρKOKροτoυpεvεq nερlοx€q τnq

N. Αvoτoλικnq Eυρωnnq, τnq ΔυτlκΛq

κοl Boρεloδυτrκnq Ι\4lκροq Αoiοq.

Ιo 142O κρεμliτοl αrlq Σερρεq ωq Πρo-

δoτnq, κοτo δlοτογΛ τoυ Mωομεθ A, o

κορυφοiοq θεολογoq κοl μεγολοq εnο_

vοαlοτnq Σεixnq Mnειrιρεvιiν' Ε[vol ου_

τoq noυ υQωoε τo οvoαrnμο ΤoU σToV

πονioxυρo Σουλτοvo κοt κοτoρΘωoε

εnI nεντε nερinoυ xρovlo vο εγκοθl-

δρυoεr εvο κροτoq noυ ομφloβnτnoε

τnv εnionμn roλoμlκΛ θρnoκεiο κοl, τo

κυρloτερo, τnv αlερoτnτου τnq οτoμlκnq

lδlοκτnoiοq. Αq δoυμε ομωq nοtο κοτο-

σΓοσn εΠlKρOToυoε αιlq ορxεq τoυ 1 5oυ

Ol. σΤlq nερlοxεq noυ nρoονoφερομε.

Στo θρovo τnq Kωvoτοvτlνo0noλnq

βριoκοτov o Movουιiλ B' Πολοroλo-

γOq, ΠOU nρoοnοθουoε με δlοφoρουq

δlnλωμοτlκουq ελlγμoυq νo δtοτnρΛ_

σεl σTnV KωνoτοντlνoΟnολn κοt oτtq

ολλεq oκoρnιεq κνnoiδεqll o,τl εixε

οnopεivεl οno τnv πoλlο βυCοvτlvn

ουτoκροτoρiο. To o0νoλο οxεδov τnq

Mrκροq Αoiοq, τnq Θροκnq, Tnq σn_

μερlvnq Boυλγορioq εxεl υnoκυQεl

oτnv nλnμμυρΙδο των 0θωpοvιilv.
'Εxεl ε€loλομloθεi εvo piροq οlo τουq

XρloτlονoΟq noυ κοτolκoΟoον o' ουτο

το μερn. oμωq oυμnογεiq xρloτlovt-

κoΙ nλnθυoμo[ οvτtoτθκovτoι με πεΙoμο

κοτω οno τnν 0θωμoνtκn εΕoυoiο κοt

ορvloΟvτοl εniμovο vo oonοoΘoυv τnv

nloτn τoυ loλομ, noυ εiνοl τo nριilτo

βnμο γιο τnv οnιiλεlο τnq εΘvtκnq τoυq

τουτοτnτοq KOl Τnq εθvlκnq τουq γλωo-

oοq. Στο Bολκdvιο lδtοiτερο ol Toυρκol

οnοτελoυoοv p rκρn μεrοι! nφiο.

Στn μoxn τnq Αγκυροq (l +οz) o μεγd_

λoq Moγγoλoq κοτoκτnτΛq Τομερλo_

νoq (l::ο_'l405) εixε βολεl τερμο αιn

φlλοδoEn nρoonοθεlο τoυ Bογιο(iτ A

(l:εο- '1403) 
γrο τnv εvoπoinon τωv

μoυoουλpοvl κωv κροτtδiωv τnq M lκροq

Αoiοq. 0 0θωμoνοq nγετnq vικnθnκε,

οlxμολωτioθnκε κol τελlκo τo 1403 oυ_

τoκτοvnoε. Τo αιiφn τoυ Τoμερλονου

ερnpωoοv μεγολεq nερtοxεq τnq nολrdq

βυCαvτIvnq ουτoκροτορiοq κοl εnεβο_

λοv τnv κυρlορxiο τoυ Mογγoλου nγε-

μoνο αιoυq 0θωpονoυq nγεpoνloκoυq.

Μ]ετο τnv οnoxιilρnon του Tομερλο-

νoυ οno τnv lερtoxfr τnq Mlκροq AoΙοq

(n εroβολri τoυ κροτnoε τρiο xρονlο)

κοl κυρiωq μετο τo θοvοτo του (l +οs)

ορxiCεl n vεο nρoonοθεlο τωv oπογo_

VωV ToU Bογlοeiτ vο εnrβολoυν δοvο

τnv κλοvtoμεvn κυρloρxiο TOUq σΤnV

περtoxn, nου, onωq ε[nομε nlo nοvω,

δloικo0vτον οno υnοτελε[q oτoν Το_

pερλoνo εμiρnδεq.

O Bογlοeiτ nεθοiνovτοq οφnoε εΕl

γιoυq. 0 Σoυλεiμον, οφoυ nριiτο μετο

εnΙμoνεq nρoonοθεlεq εγlvε o ρυθμl-

oτnq τnq κοτooτoonq oτlq ευρωnοi_

κεq περloxεq, nεροoε oτn ΙVlκρο Αoio.

oμωq o Mωομεθ, nου εΙxε ισXUρOΠ0 n_

α...Kοiιει,
Εδιb οαv Το Xιi}μα., σ&1Ι

ιοv nλιο, {rαv ΤΟ n€λαγο

φΙουpu}q εivειι ο *v{}pt*l*

WΟq.

Eδιi: ι:αv τΟ\Ι αvθp{,}Γ[Ο

γδvιμοq εirrαι ο nλιοq, το
rε*λαγο, ιο xιilμαll

Ναζiμ Xικμsτ: Το iποq ιου Σεi]_

xn Μπεvτρεvτiv, γιοιr τοr; καδ*
τnι; Σιμαβvi {Mετdφραιlι'l αrιil τnv
τιlυρκlκn: Σι. Ι\1αγιolιο*}ου]

θεi oτn B.Α. περloxιi τnq Mlκροq Αoiοq,

βλεnovτοq τnν οlεlλn τoυ δυvομlκoυ

οδερφου τoυ, αrελvε γlO ΟVTlΠερlσΠο_

oμo τοv λ/lουoο αrnv Ευρωnn (l +οο).

Αυτοq, oτnν nροonοθεlο τoυ Vo OVo_

τρει|εl τnv εΕoυoiο του oδελφoυ τoυ

Σoυλεiμοv, ορxiCεr εnοφεq με δlοφo_

ρουq τontκoυq οδrωμοτουxουq κοt δlo_

ρiCεr κοCοoκερn (KΑZIΑSKΕR), δnλοδn

ονιilτοτo ιερoδlκοoτn τoυ αιροτου, τov

Σεixn lV1nεvτρεvτiv.

Eiνοl n nρωτn φoρο noυ o δtοonpοq

θεoλoγoq κor μελλoντlκοq κοlνωνtκoq

μετορρυθμ loτΛq κοl εnονοoτοτnq εp_

φoνiζετοt oτο nροoκnvlo τnq lαιορΙοq

ωq oνιilτοτoq οΕlωμoτoυxoq.

Ιo 141O 0 Moυoo vtκο τoν Σoυλε'lμoν

σTlq εUρωΠoi'κεq εnορxΙεq, ομωq τnv

iδtο xρovrο o Σoυλεi'μov οντοnoδiδεl

το xτυnnμο με δυo μoxεg κοl εnlβολ_

λετοt nολι. Τελlκο n οδερφομοxiο κο_

τολnγεl με nττo του Σουλεiμοv, noυ

κοτο τnν υnoxι.bρnoΛ τoυ oκοτι.ilνετot

οπo xωρlκoυq' Αnoμεvεl λolnov κυ_

ρiορxoq oτnν Eυριbnn ο Moυoο, noυ

ορxΙeεl vο δoυλευεl γlο ToV εουτο τoυ,

ορvoυμενoq τnν υnοτελεlo oτoν ολλo

οδελφo, τov MωομεΘ, οno τον ono[o

εΙxε oτολεΙ, γlο vο εnlβολλεl τnv τοΕn'

oμωq τελrκο nλΛρωoε με τn Cωn του

τnv οvεδορτnoiο του. To 1413 οlxμο_

λωτioτnκε ono τoν Mωομεθ σε μlO

pοxn κovτο oτn Σoφlo κοl εκτελεoτn-

κε. Mετo το θονoτo Kοl ToU Moυoο,

ο Mωoμεθ A, μovoq κυρiορxoq πtο,

εγκοθioτοτο t oτnv Aδ ρtονου noλn.

0 Σεixnq ΙVlnεvτρεντiν, o κοCοoκερnq

τoυ Mουoο, εδορieετοl oτn Νiκoιο.

Αυτn εivοι n οno(-ιn τoυ ST. SHΑW.

Ενω ο κoθnγnτnq θεολoγiοq N/εxεμ€τ

Σεφορεττiν, nου οnοκολε[ τoυq ono_

δουq τoυ ΣεΓxn αοnιoτoυql κοt αοκo_

θορτoυqυ, oε δloτρrβri τoυ τoυ 1925,

λεγεl oτl δtoρ[oτnκε υndλλnλoq. Εni-

onq ο N. ΙVoοxonoυλοq, ovνωoτο ono

noυ οντλεi τnν nλnρoφoρΙo, λεγεt oτt

δloρioτnκε δlκοoτnq oτn Νiκοlο. Πo

εΕoρioq εn lnλεον μ lλοεl ο A. Σοββiδnq
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(Εγκυκλonοiδεro αYδρiου) KΟl o lσTo-

ρlκoq noυ εγρoQε τo oxετlκo κεΙpεvo

οτnν αloτορiο τoυ Ελλnvlκoυ'Εθvουqυ.

H nορομονri ΤoU σΤnV πoλn ουτι1 εΙ_

Vοl σnμΟVΤlKn, γtοτi εδω γνωρioτnκε
pε τov ΙVoυoτοφd ΙVnερκλoυτζε, noυ

εγlvε οxωρloτoq φiλοq ΤoU Kol σUι] Πo-

λεμ roτriq στoUq KolVωVl κoυq ογωνεq.

Αq δoυμε ομωq τnv εΕελlΕn τoυ Σεixn

Mnεντρεvτiv (BΕDDR ΕDl N-lSlMΑVNl).

kwnθnκε κoτο τov ST. SHΑW το 1368

(κοτο τοv M. Σεφορεπlv τo 135O).'ΕCn-

oε μlο πλοlolο oε δροon CωΛ, γlo τo

δlοφoρο αlοδtο τnq onoiοq ot nλnρo_

φoρiεq μoq εivοl λiγεq κοl oυxvο οντl_

φοτlκεq, onωq εΙδοpε γlο το Cnτnμο τng

xρovολογΙοq τnq γενvnoιiq ΤoU KOl ΤoU

δrορropoυ του n τnq εΕoρΙοq ToU σΤn

Niκοlο. Λεγετοl nωq ο nοτεροq ToU, ΠoU

ovοpοCovτοv loροnλ, nτον κγoνoq τηq

oo υ λτaν ικη q ο ικογενε ιαq των oελτeο υ _

κιδtbνr' oτl nτον κοδriq (δlκοαιnq) οτn

Θροκn. Η μnτερο τoυ itτοv ΕλλnvΙδο.

Εixε oρογε επiδροon n μnτρlκn κο_

τoγωγn σTnV KοToΠlvn εδελl€n τoυ

Σεixn, nου εδεrlε τοon οvoxn oτoυq

Χρloτlονοιjq Kol ToUq δεxτnκε ωq σU-

μ noλεp roτεq ToU σToV pεγολo KOlVωV|-

κo ογωvο, oε ovτiθεon pε ΤοUq αγοen_

δεqυ, υπερμοxouq ΤOU ιlερoυ nολεμουυ

KOI ToUq κοθε λoγnq loλομroτεq, noυ

εixοv ωq κυρlο oτοxο ΤoUq XρlσΤlΟVl_

κoυq nλnθυoμοΟq κol ouvδυοζοv τnν

επlκροτnon τng θρnoκεΙοq Τouq με Τo

voμο τnq λεiοq κοl τnq ορπογΛq;

Σε plκρri nλlκiο, δrι!οoμεvoq γlo

μoρφωon, nερtnγnΘnκε τlq nολεlq

noυ εixον θρnoκευτrκεq oxoλ€q' Mlο

nλnρoφορiο οvoφερεr nωq onοΟδo_

oε oτn ΙVεκκο KΟl σTnV Αiγυnτο. Αλλn

nωq επloκεφτnκε τo μεγολο loλομlκο

κεvτρo κοl εδεlΕε lδlοiτερo ζnλο oτn

pελετn τωv κεlμενωv τoυ loλομ. Αvε-

πτυδε δlκεq τoυ θρnoκευτlκεq δεεg,

nου nρoκολεσοV ΤnV oγονοκτnon τωv

oυvτnρnτlκων loλομ lκων κυκλωv. Εixε

lδρυoεl δlκ ο τoυ αpυoτlκn τοδnυ με
οφoolωμεvoυq onοδoυq oε πολλεq

\E1Ο\)]Τ\ l4

Προoωπoyρα-

φ|α τoυ Σεiln
Mπευτρευτiυ.
Ελαιoyραφiα
περαoμ!νoυ
αιtilνα.

nερioxεq. Ερxoτοv oε οvτiθεon με θε-

μελlωδεrq μουooυλμοvlκεq nεnοlθn_

σεlq γlo τnv αHμερο τnq KρΙoεωqυ κοl

τo αYnερnεροvυ. 'Eδεlxvε τοoεlq nροq

κοπoloυ εΙδουq nοvθε'loμo.

0 STΑNFΟRD SHΑW τοv θεωρεi μεγο_
λο θρnoκευτl κo oυγγροφεο.'Εργο του :

To ιTESΗlLυ nου ο STΑΝFΟRD SΗΑ\,Λ/

το μετοφροCεl αFΑClL|ΤΑΤl0Νυ, ο Στ

Mογlοlουλoq αΕυκολnμοτου κΟt O Α.

Σοββiδnq ιΔlευκολυνoε qυ Αλλο εργo

τoυ ι0 lροoοδοlυ

oμωq εκεivο noυ nρoκoλOaσε ΤoV

τρoμo τooo oτο εnionpo lεροτεiο, οoο

Kοl σToUq κοθε λoγnq oτροτlωτlκουq

n noλtτlκoυq oΕlωμοτoυxοUq Kοl γOl_

oκτnμοvεq, nτον ol οnοQεlq ΤOU YlΟ

το κotvωvlκο enτnμοτο. Koτoδiκοζε

ovolxτο σOV Τo μεγολJτερo κοκo τnv

οδlκiο κοl τnv οvloοτnτο. Σοv το pε_

γολυτερο εγκλnμο τnv oυooωρευon

nλoυτου nου εΙxε ωg οποτελεopο τn

δυoτυxiο τωv noλλιbv. H γn εlρεnε vο

οvnκεl o'oλοκλnρn τnν κolvοτnτο, vο

εivοl lδloκτnoΙο ολωv τωv κολλrεργn_

τωv, ονεΕορτnτο οno τo θρΛoκευpο n

TnV KOΤογωγn τoυq: Kol TωV Χρrαllο_

vιilν κοl τωv ΙVουooυλμοvωv. Znτουoε

ΤnV εφορμoγn κομ pουvloτl κιilν ορxιilv

xωρiq κοvεvο nερlορlopο. VJ λουoε οxr

pοvοxο γlο (KolVoKTnμooυνnll, ολλο

Kοl γlο (OKΤnμοoυvnll.

'0λο επρεnε νο οvnκουν σε oλouq'..

κπλην των γυνaικιΔν τa λoιπα απαντα

κοινο' Και TρΟφaζ και ενδiματο και

eευγη και aρouρaq). Το oτl o ΔοΟκοq

(βυeοντ Voq σUγγρOφεοq noυ εγροQε

τnv αlορiο τnq lερlοδου 1341_1362)

plλοεrγlο,,(ευγnυ (Cωο γlο oργωpο) κοr

αορoυροqυ δnλοδn xωροφrο, δεixvεl

Πωq o XΟρΟKΤnροq του κlvi1..tοτoq nτοv

κοτο κυρ ο λoγo ογροτlκoq. Προγμοτl_

κο, το nολεμlκο γεγovοτο noυ οκoλου_

θnoον τo εvο το ολλo, οl κοτοκτnoεlq

κο ol λεnλοoiεq, εΙxον βυθΙoεl αlnv
εoxοτn φτιilxε ο τουq vτοntoυq ογρoTl_

κουq nλnθυoμoυq, Xρlαllοvουq κοl εΕt_

ολοp oμεvουq. Σ' ουτoυq nροοθετovτοv

οl x λrοδεq noλεμ lαιεq τoυ loλομ, nου,

οτοv αlερουντοv τn λεlο τoυ noλεμoυ,

κυ κλοφoρουoοv οvεαιlol κor αlερnμε_

vo οnο το αlolxεiωδn τnq δlοβiωonq.

Σ' ουτουq λollov τoυq ονθρωnοUq, ΠOU

(nτoυoοv plο noυxn eωri, QωμiKοl ρlO

θεon κοτω onο τov nλlο, οnευθυvοvτοv

το κnρυγμoτο τωv vεωv μεΤOρρUθμi_

αtωv κοl εnεφτοv oον βροxn oτov δε_

ρομεvο τoιo. ι'''Εγtil Toν σoν ο[κoν ωq

εμον, oυ δε τoν εμον ωζ σoν, πλην του

θηλεoq μερoυq.ι

Η vεο κοτοoτοon εllκρoτnoε oε noλ-

λεq lερloxεq τnq Δυτlκnq κοl B.Δ. ΙVll_

κροq Αoiοq κοθωq κοl oε Ευρωnοiκεq

lερlοxεq. 0l μεγολol γοlοκτnμovεq εi_



XOV Xοθεi OΠ0 Τo ΠρoσωΠ0 Tnq γnq KOl

ουτn οnεδlδε τoυq κορnουq Τnq σΤouq

l<οlvoυρloυq vοtκoκυροioυq, που nτοv

οl iδιοl οl κολλlεργnτεq.

Πιbq eουoον oρογε ol οδερφωμεvot

pεoο oτlq κolvoτnτεq τoυq xωρlκοi,

ΠροoκoλλnpεVol σΤο xωροφlο τoυq,

αο κοnοδlο, nερνoυoοv τlq μερεq

ToUq ε ρnνrκο xωρiq τo φοβο Vο ToUq

ορnοδεl τοv κορnο τoυ μoxθου ο τol_

φλlκοq n o onolooδnnoτε οφεvτnq κοt

oφετερlαιΛq. H ογωviο γlο το ουρto εixε

εκλεiιpε . Πoλrο, onοtoq εμεvε xωρΙq Cιilo

nτov κοτοδlκοoμ€voq oε θoνοτo oπο

τnv nεiνο. Tωρο n ζωn εδlvε ελniδεq.

Θο nρoκολoυoε οoφολιliq δρoμοτlκεq

εντυnιloεlq n οnεlκovlon τnq Cωnq

o'oυτn τnν κotvωviο, noυ δεv υlnρΕε

oυτon iο, ολλο n ρογμοτt κoτnτο.

0μωq το vεο εφτονον oτnv ουλΛ του

ΙVωοpεθ Α' κοl oτoυq οvωτερουq κλn_

ρlκoυq, loυ εβλεnοv vο φευγεl το

εδοφoq κοτω οno το lοδlο τoυq. 0l

εlδnoεlq γlο τo l<οιvoυρtο ουτo κοθε-

oτωq, noυ εΙxε κοτοργnoεt γοloκτnμo-

vεq, μnεnδεq, nοoοδεq κοl κοθε λoγnq

εnionpoυq μουφτnδεq κοl oυλεμοδεq,

δloδεxovτοv n ιJlO TnV ολλn κοl ΠρoKO_

λoυoον φρiκn το εργο τωv κοniοτωνυ.0

oουλτονoq οργο κοl εnΙμονο ετoΙμοCε

τnv τροpερn εκδiκnon. H εnrβολn τoυ

o Τoιiρκog
πoιιιτig Nαζ|μ
Χικμiτ πcl'ιl

υμυnοε με το

tπog τoιl τlι

ζοli του Σεixn
Μπευτρευτ[u.

δεν Λτοv ευκoλn, γlοτi οl εxθρoi τoυ

nτοv οnοφοolopεvοl vο ι περοol ιαrουv

pε ουτoθυoiο Tlq KΟTOKΤnoεlq τουq.

Eτoiμοoε λolnov noλυορlθμo οτροτο

κol ορxtoε τnv εniθεon. 0l μοxεq riτον

oκλnρεq. Ενωμενοl σοV ιJlO γρoθlο OΙ

εnοvοαιοτεq nολεμ noοv n ρωl κο.

H ovτΙαrοon τoυq οφnoε εnoxΔ κοl

οvοφερετοt pε κοτοnλnΕn oε κεipεvο

τnq εnοxnq. Αno τουq νεoτερoυq o

Σεφορεττiv οvοφερεl: κ'''0 Μουoταφα

(MπiρκλoυτCε) μετaτου oτρατο0 τoυ

oυγ κ ρoτη μενo υ εκ των απ[oτων oπαδrbν

Toυ Κaι αριθμolντoq δεκa xιλιαδαq αν_

δραq, ε€ηλθεν ενaντ[ον του πρ[γκιποq...

διa τηq βoηθεiaq του θεoυ ενικηθηoον

τα oτ ρ ατ ε i ματa τ ων aπ iοτ ων.'. lt

0 Nοeiμ XLκμετ oτo μεγολo του εργo

γlO ToV ογοnnμενο τoυ Σεixn lVnε_

vτρεντiv λεγεl nωq οnο τoυq 10.000

nολεproτεq xοθnκov ol οκτιil. H oυvε_

xεlο εivοι γvωoτΛ. ΑκoλοΟθnοε n dγρlο

κoτοοτoλn φερνεr σΤo VoU τoυq 6.0Ο0

oτουρωμεvουq τnq εnονοοTOσnq ΤoU

Σnορτοκου τo 7'l n.X.

0 ΙVIουoτοφο VlnερκλoυτCε εnεoε oτο

xερlο τoυ ΙVωομεθ Α'κοl θοvοτιbΘnκε

με φρlxτο τρono oτnν 'Εφεoo, οφου

ιlρωτο ε[δε vo oφογlοeοντοt μnρooτd

τoυ ol πloτoi onοδοΙτου. Tnν iδlο τυxn

εixε κol o τρΙτog οnpovτlκoq nορογo_

VΤΟQ_a -_:: :;r:< Kεpολ γrο

lOiO-C-. :-

ουγxροvεc _-'.: -.': --:,. Ξ3οοiοq

αεδω-o'l'C :.... _.. _''_Ο'ε.

Πωq KOl Εβ:ο : - - - _:-a '., σΙηV

εnοvooτοon, ο_'.': _: ' t. .:, : Νο_

Cip Xlκμετ, Oτον _ ':: . :. 3:;ο'o-q

εoνοφnδεql,, Ογω\, -a:.
ΑκολοJθnoε n κο-οδ ι.-:' -:- 1.'_ε_

vτρεvτiv nου βρ oκοτο'' ' : :-:_,j-Ο_

l(εq εΠOρXiεq με lo}_c; :_ .. : -_.,-

δoυq τoυ. Π lοαrn κε OΠO Π OΟ.._:::: _: 
-

oουλτονl..ου ο-ρο-oj'oL ε'-' :'..-
ρnoεl oτlqVρOPμεqΤoL υΠo' : . ._ :, .

ΤoUq εΠΟVοσΓοτεq. Αnογxοv[οτn <ε :-' .

noλn των Σερριilv το 1420. Εiνο ' - _

θονοτερn xρovoλoγio τoυ θοvοτοι -ιο-

κοτο τov ST. SHΑ\,η/. To 141B κοl το ] 4l6

noυ οvοφεροvτοt οno ολλεq nnγεq δεν

οvτοιlοκρΙνοvTοl σΤnV ε€ελlδn ΤωV γε_

γοvoτων κοl τωv μοxων.

lVlετο τn φοβερn κοτοoτολi o Ν4ωομεθ

Α' εδωoε nολl γn oτουq nρonγoυμε_

νουq tδloκτnTεq Kο τo 1421 nεθοvε

οφΛνοvτοq τo οvομο nωc, ιυπηρετηoε

θερμrilq ταγρομματα Kαι Taζ τixναq...,

Αυτο nτov το τελοq τnq loτoρiοq ουτnq

ΠOU Tnq διboομε τοv τΙτλo ιΕεxοoμ-lε_

vn κolvωvlκΛ εnονοoτοonυ, γlοτi εΙvοl

δυoκoλο vο lλnροφoρnθεi κοvεΙq κο_

vonolnτlκο ι|οxνοντοq oτnv ελλnvlκll

βlβλrογροφiο. 0l nερtooοτερεq εγKU_

κλonοiδεlεq δεv οvοφερουv κοθολoυ

τοv lV nεντρεvτiν. λ/l ερl κεq οvοφερoυν

ουvonτlκο το ooβορο ουτο toτoρlκo

γεγovoq oοv ενο εnεloοδlο τnq δlομο_

Xnq ΤωV οnoγovων τoυ BογlοC[τ.

Αq ελniοoυμε nωq εlδlκo[ερευνnτεq θο

δεiδουν τnν οnοροiτnτn ευοtoθnοiο, γlο

vο nορoυolοooυν εvο oλoκλnρωμεvο

εργo γlο το CΛτnpο ουτo οvτλωvτοq

nλnρoφoρlεq οnο δυοnροolτο κε[με_

VO, σε TOUρKlKΛ κυρΙωq γλωooο, κοi νο

nορoυοtοooυν μlο oλoκλnρωpενn εt_

κοvο τnq rδloμoρφnq ουτnq κοtvωνlκnq

εnοvοαlοong, πoυ oψ6noε nρtv οn6

600 oxεδ6v xρ6vlο θρnoκευτlκ6q κοt

φυλετlκ6q δroκρioεlq. N
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ΣTENHMΑΧoΣ
AΓ{ATOΛΙKHΣ PΩMYΛΙAΣ

Γρdφει ο Γρdφει o Κωyfυoζ Γκλαβ!υog, ΚαEnynτfig Φlλd'οyοg

Ε,iκooι lιλι6μετρα N.A. τnζ ΦιλιIτπουπoλng Kαι B0 xλμ. βoρεια τnζ ΞανfrnE, στny Tερι-

o.ri τnζ N.Δ. Βου),yαρiαg, βρioκεται o ΣτενiμaΙoζl, πoλtt ελλnιlικ6τατn και αKμα16τα-

τn μεχρι To ]925. oι Βod"yαρoι To 1933 μετovoμασαν Tlιν πoλn AoευοβyκραuT' πρo9

τιμiy τoυ τσdρoυ Aoiu, Tτoυ KυριαρΙnσε στα μερn εκε[υα yια μιKρo ΙρoυlKo διdoτnμα.

M€xρι τα αvθελλnvικα γεγov6τα
του 1906, oπdτε o αvθnρdg Eλλn-

vιομ6g τng B6ρεrα9 Θρακng δ€-

xθnκε καiριo πλnγμα, dλα €γιvαν

βoυλγαρικα και οταματnσε oUσι_

rirιlrlIr l6

αοτικα καθε oικovoμικn Kαl Πo-

λιτιoτικn δραοτnριoτnτα τωv Ελ-

λnvωι o Στεvnμαxog αρlΘμουoε

13.000 κατοiκουg, ΠoU στn σU-

vτρlπτικn πλειoψnφ1α τoυg nταv

'Eλλnvεg. Mεια τo 1906 αρxιοε
αθροα n μεταvαοτευοn τωv Eλ-
λrivωv, κυρiωg Πρoq τnv Eλλiiδα,

τrιv Kωv/πoλn και τnv 0δnοo6. To

1925, με τnv εκoυoια αvταλλαγn



τωv ΠλnθUσμιilv μεταξυ Eλλαδαg

και Boυλγαρiαg, oι'Ελλnvεq εYKα_

ιελειψαv τιq ΠατρoYovικ€g εoτiεg

τng Αvατ. Pωμυλiαg, εκεi 6που

εixαv ριζιbοει απ6 τα παvαρxαια
xρdvια και ζnτnoαv θαλπωρn και

αγαπn απ6 τn μnτερα πατρiδα.

Η γεvικn ειKovα τnq Πoλnq

0 Στεvnμαxog nταv κτιομ€vοq αμ_

φιθεατρικiι οτιg β6ρειε9 πλαγιtq
τng Ροδ6πng, oε υψoμετρo 250

περiπου μ€τρωv. Mεγαλo πoτtιμι,

παραπ6ταμog τoυ'Eβρou, xιilριζε

τnv πoλn oε δυο onμαvτικoυg
σUvoιKισμουg. Αριoτερα nταv o

Στεvnμαxοg, o μεγαλυτερoq Kαι

αρxαt6τερog ουvoικιομοg, με
αμιγn ελλnvικ6 πλnθυομ6, και 4

εvoρiεg: τoυ αγioυ Nικoλαου, τng

αγiαg Mαρivαq, τoU αγioυ Bαoι_

λεiou και τnq Παvαγiαg Mεooxιi.l-

ραg. Δεξια τoυ πoταμou υπnρxε o

Αμπdλιvοg, με αμιγn, επiοng, ελ_

λnvικ6 πλnθυομo. 0 Αμπ€λιvog,
oυvoικioτnκε αργ6τερα, πιθαv6v
τov 16o αι. Eδιb υπnρxαv αμΠε-

λ6φυτεq εκταoειg και n εvαοxo-
λnon με τnv αμπελoυργiα dγιvε
αιτiα vα αvαπτυxθεi oιγα-oιγα
ο v€oq oυvoικιoμ6q. 0ι εvoρiεg

nταv τρειg: τoυ αγioυ Γεωργiou,

τng αγiαg Παραοκευnq Kαι τnq

Παvαγiαg Φαvερωμ€vng'

Στιg παρυφdg τng πdλnq, δεξιd τoυ

ποταμoυ, Πρoq Ιnv απλoxωρn πε_

διαδα τng Φιλιππoυπoλng, υπnρ-

xε τρiτog μικρ69 oυvoικιoμog,
τo Tolπρoxιitρι. Στo Toιπρoxιilρι
(xιilρog αρxικα 6πoυ απdθεταV oι

Στεvnμαxiτεg τα τoiπoυρα τoυg,

τα υπολεiμματα απο τα oτdμφυ-

λα, μετiι τnv απ6οταξn τoυg) κα-

τoικoυoαv Πoμακοι, Boυλγαρoι'
Αρμdvιoι και λiγoι Εβραioι.

oι κατoικoι τωv τριιbv σUVoιKι-

oμιilv, μ€xρι τnq αvαKnρυξεωg

τng Αvατoλικng Pωμυλiαg τo 1B7B,

εξdλεγαv δια βong xωριoτoug αρ-

XoVτεq, τoυq τσoρμΠατζnδεq (προ-

εοτιi-lτεg), οι οπoiοι διoικoυoαv
oυλλoγικα Kαι με τρoπο oλιγαρ-

xικo τnv πoλn, φρdvτιζαv για τα
κoιvα και απoλαμβαvαv τn Yεvι_
κn εκτiμnon τωv πολιτιilv. Kατα ιo
α'μιo6 τoυ 19oυ αι. oικογ€vειεg

προυxovτωv με κυρog καl υπ6λn_

ψn nταv oι εξnq: Mεζεβiρn, Kα-

λαμαvτn, Mαρδα, X'' Xρυoαφn,

Toouvτα και Λoυon n Σλoυon (με

ρiζεg και καταγωγn απd τn Nα_

oυoα). Kατα τo β'μιο6 τoυ 19oυ

αι. Kαι oτιg αρxεq του 20oυ ξε-
xιbριoαv επιπλεοv oι oικογdvειεg:

Δοξlαδn, Πεvτoβελn, Eπιτρoπου,

Δnμnτριαδn, Αλαβdρα, Niκoγλου,

Αvιωvιαδn και Αβραooγλoυ.

Mετα τnv πολιτεlακn αλλαγn τoυ

1B7B, dταv ιδρυθnκε n Αvατολικn

Pωμυλiα, oι τσoρμΠατζnδεg καταρ-

γnθnκαv και εκλεγdταv dκτοτε δn-

μαρΧoq, παvτoτε'Eλλnvαg. Πριilτo g

δnμαρxoq Στεvnμαxou εκλεxτn-
Kε o ισxuρ6g πολιτικ69 αvδραg

Aθαvαoιog Eπιτρ6πoυ, απ6φoιτog

Φιλooοφικng τoυ Παvεπιοτnμiου

Αθnvιilv. Σε καιρoυg xαλεπouq

Γ{ροπυpγι& τΟι, Eλλnvι*
σμ{r* i}ΤΦ Xι;}pΟ {nq {3Ο_

ρεlαq Φp&κnq
Λοξαq λαμnpnq εrrδιαiτlι*

Λαβωματια οτny ισΙΟρlKΙι

μ1/1xμn
Αnο τrιv Οpφικn Γn ατnv
ι:ριttει\'l't Ημαθiu.

υπεραoπioτtlκε oθεvαρα τα oυμ-

φ€ροvτα Ιtr]\' σU}tΠaτριωτιbv τoυ

απ€vαvτι oτουg Boυi1-CιρoUq.

'Evα xιλιoμετρo ι-oτια τoυ Σιεvn_

μdxoυ, παvι'l oε ει-α καιακoρυφο
πρ6βoυvo, πoυ θυμi(ει βραxια
τωv Mετειδρωv. υπtiρxε καoτρo

βυζαvτιv6, o περiφnμoq "Kαλ.dq,
κτioμα τoυ Ιoυoτιvιαι'oυ. !riμερα

διακρivovταl τα ερεiπ1tl τετρα_

πλεuρoυ πυργου και oωζεται n

περiφnμn εκκλnoiα τιlq Παι'α_

γiαg, κτiομα τωv Παλαιoλ.o1'ι'lι,.

Eπεrδn n π6λn nταv ατεixιoτtr'

εivαι β€βαιo 6τι ο πλnθυoμog

τnq, σε περiπτωon κιvδυvου, θα

κατdφευγε oτο καoτρο.

Ακoλouθιilvταq τov ρoU τoU Πo-

ταμou Πρoq τo εοωτερικο τng

μαγευτικng Pοδoπng, 10 xιλιoμ.
voτια, μdoα oε μια ειδυλλιακn και

καταφυτn περιoxn, βρioκεταt τo

περiφnμo μovαoτnρι Mπiιτoκο βo,

κτiομα τoυ Aλεξioυ Α Kομvnvoυ
(10s1-111s). Τo μovαoτnρι αυτ6,

πατριαρxικ6 Kαι σταUρoΠnγιακd,

κατ€oτn με τnv πdρoδo τoυ xρ6_

vου μdγα θρnοκευτικ6 και πvεu_

ματικ6 κ€vτρo τoυ Eλλnvtoμoυ
τng Θρακnq και n αiγλn τoυ nταν

αξεπεραοτn.

0ι Boυλγαροι τo πnραv βiαια τo

1893, €διωξαv τoUζ'Ελλnvεg και

εγκατdοτnoαv βoυλγαρouq μo-
vαxουg, πιoτoυg oτnv Εξαρxiα.

Σnμερα τo Mπατoκoβo θεωρεiται

τo Πιo αξι6λoγο μοvαoτnρι τng

Bouλγαρiαq μετα τn Ρiλα, διαoιb-

ζει θαυμαο1εq αYloYραφiεg και

ψnφιδωτα βuζαvτιvιilv xρ6vωv

με ελλnvικig επιγραφdg και εivαl

πoλοq €λξnq πoλλιbv επιoκεπτιilv.

Η κυρlοτερn αοxoλiα τωv Στε-

vnμαxιτιilv nταv n αμπελουργiα.

Σημεiωoη: Aπo τo πληθοq των ιoτορικtilν oτοιxε[ων πoυ oυνθtroυν την xλιoxρονη ιoτoρικη φυoιoψωμ[α τηq ποληq' επtλεΕa τα πιo ημavτικα κaι

oi,nρoorrrurικα, rΙloτε ο ανaψιboτηq να μπoρε( νa αwληφθεiη γενικη εικοva τηq πoληq Kaι τη διaxρovικη ε€tλι€η των γεγονοτων.
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Kατdφυτεg με αμπdλια nταv oι ευ-

φoρεq πλαγιdg τng Poδ6πng. oι
Στεvnμαxiτεg εixαv oτnν κατοxn
τουg μεγdλεg ιδι6κτnτεg εκτdoειg,

παρnγαγαv κραοi εξαiρετng πoιd_

τnταq' πoυ nταv περιζnτnτο oε oλn

τn Boυλγαρiα, οτnv Kωv/πoλn,
οτιq παρευξεivειεg xιi-lρεg Kαι σε

6λα τα μιKρασιατιΚα παραλια. Η

παραδoοn θ€λει τα κλnματα τουg

Vα τα €xoυv προμnθευιεi απ6
τo Mπoρvτιil τnq Γαλλiαg, με Πιo

ovομαoτ€g ποικιλiεg, τo μαυρουδι,

oι oποiεq διαoιbζoυv καl oriμερα

ακdμn τιg ελλnvικεg επιγραφdg

τουg. Παρα τnv επiμοvn (εviοτε

τnv λuooαλ€α) προoπαθεια τωv

Bουλγαρωv vα εκβoυλγαρiοoυv
κdθε τι ελλnvικ6, οι καταγραφεg,

ακ6μn και onμερα, εκκλnoiεg με
ελλnvικα οv6ματα, υμvουg καl
αφιερωματικdg επιγραφ€g, τoυg

διαψευδoυv. Πoλλα εξωκλnoια
6πω9 o Αn_Γιαvvnq, KτiστnKαv
oτα βυζαvτιvα xρdvια και oριoμd_

vα nταv θεμελtωμivα oτα ερεiπια

αρxαiωv vαωv. Γεvικα n ευρυτερn

περιοxn Στεvnμαxoυ και Φιλιπ_

πουπoλng απoπvdει dvτοvα τn

βυζαvτιvn παραδoon.

t{ εθvικn ζωn
τωv Στεvnμαxιτιilv

0ι Στεvnμαxiτεg εixαv παvτα ελ-

λnvικn εθvικn oυvεiδnοn και
υψnλ6τατο εθvικo φρ6vnμα, το

oπoio δtατnρnσαv αλιbβnτo μixρι
τοv ξεριζωμd τoυg απd τn γεvdθλια
Yn τouq. Τα oπiτια, ιδiωg αυτιilv πoυ

αvnκαv oτnv ευπορn τdξn, nταv

oτoλιομdvα με καδρα απ6 ελλn_

vικiι τοπiα, αρxαtολoyικd μvnμεiα,
nρωεg τng ελλnvικng ιoτoρiαg. 0l
iδιοι εδωοαv <βροvτερ6 παροv> οε

καθε προoκλnτnριo τoυ dθvουg,

oε oλoυg τoυg μεγαλoυg επικoυg

αγιbvεg τng πατρiδαg μαg, απ6 τnv

Επαvαoταοn τoυ 1B21 μ€xρl τn Mι_

κραoιατικn καταοτρoφn.

0 Γαλλοg αρxαιολ6γοg Dumont,

πoυ επloκdφθnκε τnv πολn τo 1B6B

γραφει2: αo Στευnμαloq πoυ αριfr_

μεi Ι5 sιλιdδεq ιtlυκllυ, κατoικε[ται

απoκλειoτlκα απo'Ελλnνεq' oiτε οι

To[ρκoι, ουτε oι Βofiνyαρoι μπoρε_
σαυ υ(Ι' εyκαταoταflουυ oτlιυ πoλny.

0 καθnγnτng τng Ιoτoρiαg τoυ

Eθvικoυ Παvεπloτnμioυ Αθnvιitv
Παυλog Kαρoλiδng, πou περlnγn_
θnκε τn B.Θρακn τo 1902 yρdφεl3:

ιι Aπ 6 Φ ι λιππ ουπ oλ ε ω q μ ετ cι β αΙν o _

μεL1 εφ' αμαξng !ωg 21/2 ωρrbυ, ειg

τny ευ λαμπρd, yραφικοlτατn καl
yonτευτlK.ωτατn frloει παρα τoυE

πρ6πoδαq τng Pοδ6πnq κειμtυnν

αριoτεριi: To Mπdτoκoβo μουαoτιiρι' 6πα19 ε[υαι oiιμερα.
δεξι(l: Στα πατnτιiρια. Επoln τoιl τριiyου.

τo oεvζιil, τo ροζακi, τo μoοxατo,
τα παμiτια.

H θρnoκευτικn ζωn τωv κατoi_

Kωv τnq πολng nταv dvτovn.'Hταv

ευλαβdoτατoι, τnρouσαv τιg θρn_

oκευτικεg παραδοoειg, φροvτιζαv
Yια τα ιερα τoυg προoκυvnματα,

Yια τιq εκκλnοiεg Kαι Y1α τα αvα_

ρiθμnτα εξωκλnοια, 40 περiπου
τοv αριθμo, oτιg βoυvoπλαγιdq τng

Poδοπng. Οι εκκλnoiεg nταv ιoτo_

ρnμ€νεg με θαυμαoιεq αYιoYρα_

φiεg απ6'Ελλnvεg αγιoγραφoυq,
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ελλnyικωτα τnυ πoλιυ Στευnμα-

loυ. H π6λιE καff' oλοκλnρ[cιυ εi-

υαι ελλnυικi' Aυα ταq οδoιiE τng

π6λεω9 ουδεμiαυ αλλnυ τιg cικoiει

yλril o o αν n κα0 αρ αυ ελλlιυ ικiυ.' Ευ -

δοfrι τωυ οικιcbtl ευρΙοκει τιg ελλn_

υικnυ φιλοκαλΙαν, κoμ'ιfoτnτα και

κooμι6τnτα, ευy{υειαυ nrουg και

ζωnρoτnτα πυε[ματog. Aλλ' εκε[-

νο, oπερ πρo πdυτωυ εκπλiooει'
εiυαι τo ζωnρ6τατoυε0yικου πυε0_

μα τωυ Στευnμαrιτtily. o oυυαυα_

oτρεφoμευog εν Στευnμiixω, ευ

μαΙoy μετα των Afrnυcbυ' Ε[υαι δε

και αλλωg n ελλnι'ικn κοιllωlliα

τoυ Στενnμdrου λ[αν πεπoλιτιoμ{_

υn. Εy τn μικρ(ι ταlτn πoλει ευρi-

σKεl τιζ επιoτnμουαg μoρφωθ!υταg
Kαl ευ Afrnυαιg και ει) Ευρrbπn.

Και n πα{δευσιζ n ελλnυικi ε[yαι

λ[αυ ακμα{α, ιδiωq ευ τaιζ πoλλα'[g

τiiξεoι τoυ παρEευαyωyεioυ διδ(ι_

σκoυσι δrilδεκα διδαoκαλιooαι και

ευτυxi q παoαι ειlτoπιαιy.

'Oλα μdoα oτnv π6λn nταv ελλn_

vικα. Mαγαζια, εκκλnoiεg, oxo_

KΠ, αvαγvωοτnριo, τελειoτατo

γυμvαοτnριo Kαl ορxnoτρα απo

40 μουoικα oργαvα. 0ι θαυμirοιεg

oυvαυλiεg του ΣυλλoγοU, μouσlKo-

φιλoλoγικ€g εoπερiδεg και xoροi,

παραoτdoειq ελλrrvικιbv δραματι-

κιbv €ργωV, οxι μovο ψυxαγωγου_
oαv αλλα και τovωvαv παραλλnλα

τo ελλnvtκ6 εΘvικo αioθnμα.

Στnv αρxn τoυ 2Οoυ αι. λειτουρ-

γoυοε oτov Στεvnμαxo μiα τετρα_

ταξια ελλnvlκn κεvτρικn οxoλri

αvωτ€ρου επιπiδoυ, 2 ελλnvικα

αoτικα oxoλεiα, 2 αλλnλoδιδακτι-

κd, 1 παρθεvαγωγεio, 3 vnπιαγω_

γεiα. Σ' αυτα τα oxολεiα φοιτουoαv
περiπoυ 14OO ελλnvoπουλα. Mετα

τιq εγκυκλιεg oπoυδ€g αρκετoi

v€oι oυvεxιζαv τn φoiτnon τoυg

oτα περiφnμα Zαρiφεια Διδαoκα_

λεiα τnq Φιλιππoυπoλng, δωρεα

τoυ Kωvoταvτιvoυπoλiτn εθvικου

ευεργtτn Γεωργioυ Ζαρiφn, (1BΟ6-

1884), πoυ θεωρoυvταv ιο6τιμα

με τnv Παιδαγωγrκn Ακαδnμiα

τnq Ελλαδαq. oι απ6φoιτoι τωv

αριoτερα: Στεuιiμαrog. Aρtlq τoυ 20olj αιcilυα.'Εμπoρoι αyoραζoυν κουκo{λια'

δεξι(ι: Ι 900' Xαρoljμενεg oυυτρoφι!9.

οιωδiποτε ομiλω, υομ[ζει οτι ευ_

ρ[oκεται μαλλoν εy τ1υι προαoτεiω

τωυ Afrnυtbυ n ευ τn βορεiα τα[τn

dκρα του Ελλnυιoμo{. oι Στενn-

μαxΙται δεικυυoυoι διαφ!ρου περi

τα τnζ Ελλαδog και τα τωυ Afrnνcby

tτι υπο εllιικiυ[ποιllιυ τooo[τoν,

oooυ και οι Alnυαioι' o δεoμog

o ιolυρog εiυαι καBαρcΔg πυευ-

ματικ69' φοιτnταi, επιoτnμoνεg,

oτρατιrbται υπnρετιioαυτεζ ευ τω

ε λλny ι κril oτ ρ ατcΙl, απ oτ ελo{ o ι τ ο υ

δεoμου τοιι oυυδεoυτα τoν Στενi-

λεiα, εργαoτnρια, γλιbοoα, xoρoi,

εκδnλιbοειg, nθn και €θιμα. H πο_

λυοxιδng εθvικn και κoιvωφελng

εργαoiα πoυ επιτελουvταv κατα τα

τελευταiα €τn nταv oλoφαvερn,

6xι μ6vo απο τn λεlτουργiα τωv

καλα οργαvωμdvωv oxολεiωv,

αλλα και απ6 το πλnθoq τωv φι-
λαvθρωπικιbv oωματεiωv Kαι τωv

πoλιτιoτικιilv oυλλ6γωv.

Aπ6 τo 1903 λειτoυργουoε αρτια

οργαvωμεvog Eλλnvικ6q Φιλαρ-

μovικ6g Συλλoγog, με βιβλιοθn-
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(ιριστερ(ι: Χρioτog Tooυuταq, Aρ.rαιoλ6yog, καlnynτiq παυεπιoτnμ[oυ A0nytllν (Στενiμαmq 1B57 - Arιiνα 1931).
δεξι(ι: Βενιζtλog, Moρyκευταoυ και Δoξιαδng μπρooτii oτo Zαππειo oπ6 αριoτεριi πρoζ τa δεξια (Nαtioιιαl Geogrαphic).

ZαριφεiωH αριoτα Kαταρτισμd_

voι, διoρiζovταV σαv δiιoκαλoι oε

ελλnvικα οxoλεiα τng Θρακng. 0
Στεvnμαxog αv€δειξε πλnθog επι-
στnμ6vωv Yιατρ6ι φιλoλ6γωH
μnxαvικιi-lv, γεωπdvωH σΙρατιω-

τικιilv, καλλιτε xvιi-lv, εUε ρYετ6v.

Aπ6 το πλnθog τωv επιφαvιi-lv

αvδριilv τng π6λng επιλdγω vα
παρoυoιαοω τρειg:

Aποοτολοg Δoξιαδng (Στεvr1μα-

xogΑvατ. Pωμ. 1B74-Αθnvα 1942).

Eπιφαvng γιατρ6g και πολιτικdg,

o τελευταiοg πρoεδρog τng Eλλn-
vικng Kοιvdτnταg Στεvnμαxoυ.
Σπουδαoε οτα Zαρiφεια Διδαoκα_

λεiα και ιατρικn oτo παvεπιoτnμιo
τng Bl€vvng. Αoκnθnκε στα Voσo_

κομεiα Bερoλivoυ, Παριoiωv και
Zυρixng' Γυριoε oτov Στεvnμαxο
και εργαoτnKε σαv γιατρog μd_

xρι τo 1915, oποτε καταδιιilxθnκε
απ6 τoυg Boυλγαρoυg oαv €voxog

εoxdτng πρoδooiαg. Δραπdτευoε

με τnv oικoγ€vεια ιoU Kαι εYKα-

ταoταθnκε oτnv Aθnvα, αoκιb-
vταq τnv ιατρικn. Στεv6g φiλog
Kαι σUvερYdτng τoυ Eλεuθερiου

ιtqιlγ:τ r 20

Bεvrζdλoυ. Διετ€λεoε υπουργog

επi κυβερvnoεωv Kροκιδα, Γοvατα

και Bεvιζελoυ. Tο 1922 iδρυoε τo

κYπoυργεiov Υγιειvng, Πρovoiαg

και Avτιλnψεωq) Kαlτo 192B διoρ-

γαvωoε τo vεοoυοτατo Υφυπoυρ_

γεio Yγιειvng και τo oυvdδεoε με
το αvτioτοιxo τμnμα Υγιειvng τng

Koιvωviαq τωv Εθvιilv.

Tα παιδια τoυ (oλα γεvvnμ€vα oτov

Στεvr1μαxo), Θωμαg και Σπυρog

αvαδεixθnκαv κoρυφαioι γιατρoi,
εvιb o αλλoq γι6q τoυ Kωv/vοg,

ovoμαoτdg αρxιτdκτωv και πoλε-

οδdμοg διεθvoυg κυρoυg, αvdλαβε

το oxεδιαoμ6 πoλλιiv πoλεωv τoυ

αvαπτυoodμεvoυ κ6oμoυ.

Xρnoτοg Toουvταq, Αρxαιολ6-

γog, καθnγnτng παvεπιoτnμiou
Αθnvιilv (Στεvnμαxοg 1B57_Αθn_

vα 1934). Σπoυδαoε ελλnvικn

φιλoλoγiα Kαι αρxαιoλoγiα οτn

Γερμαviα. Διoρiοτnκε καθnγnτng

οτα Zαρiφεια Διδαoκαλεiα τng

Φιλιππoυπoλng. To 1904 διoρi_

στnKε τακτικ6q καθnγnτng τng

αρxαιoλoγiαq στο Παvεπιοτnμιo
Αθnvιbv. Δiδαξε ιοτoρiα τnq αρ_

xαiαg ελλnvικng τdxvng Kαι επ1_

γραφικn.'Εκαvε υπoδεtγματικ€g
αvαοκαφdg oτο Σ€οκλo και Διμn-
vι τnq Θεοοαλiαg, οτιg Kυκλαδεg,

Mυκnvεg και Σπαρτn. Θεωρεiται

οτnv Ελλαδα ο θεμελιωτng τng

αρxαιoλoγικng επιoτnμnq Kαι Ιo
επιστnμovικ6 και αvαοκαφικ6
τoυ dργo εivαι πρ6τuπo Yια τouq

αρxαιολoγουg. To oυγγραμμd τoυ

<Ιoτoρiα τng αρxαiαg ελλnvικng
τdxvngυ εξακολoυθεi και οnμερα

ακoμn vα Θεωρεiται αξεπdραoτο

επιoτnμοvtκιilg.

Xρυoοβiργng Γεωργiου, Eθvικ6g
Eυεργdτng (Στεvnμαxoq 1825_

Kωv/πoλn 1B99). Eγκαταoταθnκε

oε vεαρn nλικiα oτnv Kωv/πoλn,

τnv oπoiα dκαvε κdvτρo τωv εΠι_

xειρnματιKιi-tv τoυ δραοτnριoτn_

τωv. Δι€θετε μεγαλo τoιφλiκι oτnv

Αvατ. Θρακn και πoλλα oικnματα

oτιg dxθεg ιου Boοπ6ρoU Kαι τoU

Π€ραη απ6 τnv εvoικiαon τωv

oπoiωv ειο€πραττε πoλλdq xιλια-
δεg γρ6oια. Δlεθεoε τnv αμυθnτn

περιoυοiα ΙoU σε ευαγn ιδρυμα-

τα Kαι oxολεiα τng πατρiδαq τoU,
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aρΙστερo: o ανταρτnE επΙoκoπog Κiτρουq Nικ6λαog Λoυonq εκ Στευnμd'roυ'

δiεξιαi Χρυοoβ!ρyng Γεωρyiου, Ε0νικ6q Ευερyετng (Στενtiμαlog 1825 _ Κοlν/πoλn 1B99).

i

στnv αvdYερσn εKKλnσ16v στnv

Kωv/πoλn, σε σXoλεiα Kα1 φι_

λαvθρωπtκα ιδρυματα τnq Kωv/

Πoλnq, KUρiωq 6μωg εvioxuσε με

τεραστια xρnματικα Ποσd τo 0ι-
κoυμεvικ6 Πατριαρxεio. Π€θαvε

oτιg 25 Aυγouοτoυ 1899 και oαv

μiγαq εκκλnoιαoτικ6g ευεργ€τng,

εταφn, τιμng €vεκεH'oτο Mπαλoυ_

κλn, οτov ιδιαiτερο xιilρο ταφnq

Ιωv Πατρiαρxιilv, απdvαvτι απ6 τov

τtiφo του πατριαρxn Ιωακεiμ του Γ'.

Ιoτoρικn αvαδρoμn

Διαxυτn nταv n απoψn μεταξυ τωv

λογiωv του Στεvnμdxoυ 6τι nταv

απoγοvoι Ιιbvωv και μαλιoτα τωv

Ιοτtαiωv τnq B. Eυβοιαg. o Περι-

κλng, oταv κατ€λαβε τnv Ιοτιαiα,

αvαγκαοε 6000 κλnρουxoυg vα

μεταvαoτευooυv στα παραλια

τng Θρακng. 0ι μιoοi απο αυτουg

εγκαταoταθnKαv στnv περιoxn τng

Ξαvθnq και οι iιλλol, αφoυ δldοxι-

σαv τnv ορooεlρα τng Poδ6πng,

nρθαv Kαι εYKαταoταθnκαv οτo

xιi-lρo αυτo που αoφαλιbg εixε πολ_

λα πλεovεκτnματα.'Eμμετρo oτι-

f,

xουργnμα παvω απ6 το υπ€ρθυρο

τng κεvτρικnq ειooδoυ τoυ αoτlκου

oxoλεiου Στεvnμαxoυ dλεγε:

Κι οι δικo| μα9 oι προπατορεg,

oαg αφiκαυ τnυ πατρ[δα'

τωυ Χαρ[τωυ τnυ εoτiαυ, αx!

Tιιυ yny τnν Ελλnυiδα

εδcb εiπoν με oτευnυ μαlnυ τουE

βαρβαρουE νcι εξιilooυυ,

και εκ ταiτng τoυ Στενiμαroν
εξιig υα oτερεtilooυυ.

Aνεyεiρoυυ ευlυg πλ!oυ,

λαμπρ6υ τoυτο τo oxoλεiου

υ' αποδεΙξoυυ 6τι τρεφoυυ

τo αρrα{oυ μεyαλε[oυ.

Η εγκαταoτασn τωv Eλλnvωv oτn

θρακικn εvδoxιbρα, oπoυ oλ6γυ-

ρα υπnρxαv oι πoλεμoxαρoι Θρα-

κεg, ικαv6τατoι ιππεiq και αριoτα

εξαoκnμdvoι στov π6λεμo' ασφα-

λιbq δεv nταv αvαiμακτn, oυτε ευ-

κoλn. Kαι n ετυμoλογiα τng λdξnq

Στεvnμαxοg - oτεv6g+μαxoμαι

υπovoεi μαxn οε oτεvωπoυga.

Αoφαλιbg Στεvnμαxiτnq εivαι o

μαx6μεvog οε οτεvdg διαβαoειg,

o κλειoουραρxnq.

Παραλλnλα τα παμπολλα αρxαιo-

λογικα ευρnματα μdoα oτnv πoλn

και oλ6γυρα απ6 αυτn, voμioμα-

τα, αγαλματα, επιτuμβιεg οτnλεg,

θεμελιιil oειq oικιιi-lι φ αvε ριi-lvoυv

τnv αρxαiα ελλnvlκn καταγωγn

καt ευκλεlα τnq π6λnq.

To 342 π.X. o Φiλιππog B' εκoτρα-

τευovταg κατα τωv Σκυθιbη ιδρυει

τn Φιλιππoυπολn, παvω οτo λoφο

Ευμολπιdδog και dτoι εvιoxυεταt n

ελλnvικn παρoυoiα oτnv ευρυτερn

περιoxn. o τoπoq αργ6τερα γvιil-

ρισε τn ρωμαΤκn κατακτnon (129

π.Χ.) και τn βυζαvτιvn κυριαρxiα.

Στα βυζαvτιvα xρovια n Θρακn

αvnκε οτo θdμα τng Mακεδοviαg,

nταv πλnρωg εξελλnvroμ€vn και

γlα 10 περiπου αιιbvεg απoτdλεoε

τo oτnριγμα Kαι τov κoρμ6 τng

Bυζαvτιvng αUτoKρατoρiαg. Kαθε

φoρd πoυ επεφτε oτα xdρια αλ-

λοφυλωv, κιvδυvευε dμεοα και n

υπ6οταοn τng Bαoιλευoυoαg. Γι'

αυτ6 o Ιουoτιvιαv6g, oπωg μαg

πλnροφoρεi o ιoτoρικog Πρoκo-

πιog5, iδρυoε παvω οτn Pοδ6πn,

σε στρατnYικα onμεiα, ιoxυρα

φρουρια με αμUvτιKn διαταξn.
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Φοlτo7,ραφ1α

του κrιπεταυ
τεg καλυβεq
Aλ!ξαυδροq

'Evα απo αUτα nταv τo φρouριo
Στεvnμαxoυ.

Στα xρ6vlα τng βαoιλεiαg τoυ
Kωv/vου Δ' Πωγωvατou (66B-

685 μ.X.) καvoυv τnv εμφαvlσn
τouq Yια Πρd]τn φoρai o1 Boυλγα_

ρo1' φιvoμoγγoλlκng καταγωγng,
ΠερVoυv τo Δουvαβn τo 679 με
αρxnγ6 τov ΑσΠαρoυx και εYKα-
θioιαvται στn B. Bουλγαρiα απ6
τov Αiμο μ€xρi τoV Δoυvαβn. Bυ_

ζαvτιvoi και Boυλγαροι θα εμπλα-
κoυv αργdτερα oε ατdλειωτοUq Kαι
αιματnρουg πoλdμoυg καl αvαμε_
oα τoυg θα ξεοπαοει dxθρα καl

μioog φoβερ6.

0 Στεvnμαxοg παvτωq εivαr βυ-
ζαvτιvn κιbμn, n oποiα αvαπτυ-
xθnκε oτα ερεiπια αρxαiου θρα-
κoελλnvικου oικιoμoυ' τoυ oπoioυ
αγvooυμε το dvομα' τn μoρφn και
τnv €κταon. Θα πρdπει o αρxικοg
πυρnvαg Ιnζ μεσoβUζαvτιvnq πo-

rlrιllrτι 22

λng vα οxnματiοτnκε απo οικογd_

vειεg βυζαvτιvωv οιρατtι-lτι.lιr, πoU

εγκαταoτiiθnΚαν στο φρoυρro ιoυ
Στεvnμαxου Kαι ειΧαV oκoπo vα

φυλdγoυv τιg oιεvdq δrαβαοειg και
τα στρατnYtκα οnμεiα τng Pοδd-
πng. To β€βαιo εivαι 6τι o1 ΠρωΙoι

κατοικοt τnq Πoλnq nταv'Ελλnvεq.

1083 μ.Χ.: Για πριbτn φoρα τo

dvoμα Στεviμαxog (oτα βυζαvτιvα
xρovια επικρατεi τo _1- αvτi του
_n-) αvαφiρεΙαι σαv xωριoυδiι-
κι τo 1083 μ.Χ. oτo Tυπικ6 τoυ

μovαστnριoυ του Mπατοκoβoυ6.
0 Στεviμαxogδωρnθnκε απ6 τov
κτnτoρα τng μοvng, Γρnγdριo Πα_

κoυριαvo τov'Ιβnρα, μεγdλο Δo-

μioτικo τng Δυonq καt oτεvd φiλo
τoU αUτoKρdτoρα Αλεξioυ A τoυ
Koμvnvου, oαv κλnρoδdτnμα oτn

δικαιoδoοiα του μεγαλοU μoVα_
oτnρtoυ. 0 Γρnγoριog Πακoυρια_
voq oτο Tυπικo τng Mοvnq αvα_

φ€ρει: κΠρog τοlτoιq δ!δωκα και
τo παρακεiμευoυcιυτο|q mlρioυ, τo

ε ποl ι', o μ α ζ6 μ ευoυ Στευ[μαΙo9' συ υ

Τo1ζ πtιρ' εμο[ κτιofrεioιι, ευ cιυ_

τcΔδιlo{κti oτροlgil. Στα xρdvια τωv
αυτοκρατoρωv Kομvnvωv καl Αγ-

γdλωv το xωρtουδακι μεγαλωοε
καt εγιvε πρωτευoυoα επαρxiαg.

1199 μ.Χ. Αυτοκρατοραg του Bυ-
ζαvτiου ο Αλdξιoq Γ'Αγγελοg: 0ι
Boυλγαροι παραβαivoυV τn σUμ_

φωviα και κυριευουv βυζαvτιvα
εδαφn. o iδιog o αυτoκρατoραg
oδnγnoε το βυζαvτιvd οτρατ6 και
αvdκτnoε το φρoυρro Στεvιμαxου.

κTω τοι Κ.(ιι τnυ oτρατιαυ αυαλα-

βtbυ κcιι τnυ Φιλiππου επαρxiαυ
καταλαβcilυ περ[ τo φρoυριoυ oτρα-

τoπεδειiεται τον ΣτενiμαΙoy' ειζ o

πoλλoi τωυ βαρβαρωυ oυυ!φυyoυ,
και διειλnφrΔE αυτo τοιg oτρατεi_

μαoιν εξε[λε τε κατα κρατog καl
το ιlq ευ 6υ ταg nν δ ραπo δ io ατο r'7

llllr& ,.,:
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Χiι ρτ nE τng Aυ ατ oλικιi g Pοl μιl λ'[ α E.

Mεταφραon Κι o iδιοg τοτε (ο Aλ!-

ξιοq Γ'AyyελoQ αφo[ oδiynσε τo

στρaτευμa τoυ, κυρiευσε τnυ επaρ-

riα τng Φιλιππoυπoλng και στρατo_

πtδευoε yυρω απ6 τo φρoiριo τoυ

Στευιμαloυ, oτo oποiο κατ{φυyαν

πoλλoi απ6 τoυg βαρβαρoυE. Κι
αφoυ τo κυρiευσε Κal τo εκπ6ρfrn-

σε με τα στρατειjματα του oλοκλn-

ρωιιKi' ooοι nrαυ εyκλειoroι οro

φρoι ριo τoυ9 aι.rμαλrllτιo ε'

\205-|206 Φραγκοκρατiα: Φρα-

YKoι ιΠΠ6τεq, με αρxnγ6 τΟV

Renierde Tritt κλειoμεvoι στo

δυoπ6ρΘnτο φρoυρ1o Στεvιμα_

xoυ, UΠoμdvouv Υια 13 μnvεq
τnV ασφUKτικn πoλιoρκiα τωv

BoυλγdρωH πoυ dxoυv αρxnγo

τov διαβonτo Ιωαvviτon (Σκυλο-

γlαvvn). 0ι ιππoτεg ευριοκ6μεvoι

οε δυοxερn θdon _απoκομμdvoι

εvτελιig Kαι μn εxovτεg επαφn

με τnV Kωv/πoλn- αvαγκαoτn_

Kαv Vα φαvε ακ6μα Kαι τα iιλογα

τουg. 0 ιππdτng Γοδεφρεiδog με

ιΟ εKστρατευτικ6 τoυ oιbμα, αφου

δι€oxιoε τnv εxθρικn xιi-lρα απο

τnv Avδριαvoυπολn με μυριoυg
κιvδυvoυq, tφθαoε oτο φρoυριo
Ktιι τoUq απελευθdρωoε.B

1256 μ.Χ' o αυτoκρατoραξ τoU

βαoιλεioυ τng Niκαιαq Θεdδωρoq

Δουκαg Λαoκαριq ο 2og αvακα-

ταλαμβαvει τn Pοδ6πn με 6λα τα

oxυρα τnq φρoυρια. κAλλα και o

βαoιλεiE του περi αυτου συυα-

0ρoEoα9 oτρατoυ περi τα ευ Poδ6-

πn doτn κεlcbρnκε και εiλε μευ
Περιoτiτζαν τoιE μnlαυiμaσι και

μετ' αυτnν τoυ Στευ[μαlου και επ{

τοiτοιg του Κρυτζμ6υ, ο:rυρcbτατα

ταiτα παυτα ICαι ειζ πρooωπoυ κεi-

μευα τoυ τng PοδοπnE 6ρoυ9 και τα

oπioω παντα φυλαττουταr.9

Τo €τoq 1363 o Λαλαoαxiv παoαg,

dvαg απo τouq τρειq μεγαλουg
oτρατnγoυg τoυ ooυλτiivου Mου-

ρατ τoυ l( (136O_1389) κυριευει

τοv Στεviμαxo Kαl αρxiζει n μα-

κραiωvn περioδog τnq oκλαβιαg. Η

{
a

θρnοκεiα, 6μω9, n παιδεiα, τo oρ_

γαvωμ€vo κoιvοτικ6 oυoτnμα, δι_

ατnρnoαv αvαλλοiωτn τnv εθvικn
oυvεiδnon τωv ΕλλnvωH o' αυτdg

τιg εoxατιdg τoυ Eλλnvιoμoυ παρiι

τα oκλnρα μdτρα τωv Tουρκωv, με

τnv πoλιτικn τωv εKτoΠισμιi.lv, τωv

οφαγιi_lv Kαι τωv δnμευoεωv.

Η vεοτερn περtoδoq τnq

ισΙορtαq τοU Στεvnμαxoυ

(Για τα vε6τερα πλ€ov xρdvια ευ_

xρnστoζ εivαι ο τυπog τnq λ€ξnq

Στεvnμαxοg, με -n_ αvτi τoυ -ι-).

Απ6 το 1B21, οιαv απλιbθnκε oυ-

ραvoμnκng n φλ6γα τng Eλλnvι-
κng Επαvαoτασnq και oυvnγειρε
τιq καρδι€q τωv Eλλnvωv, μ€xρι
τn Mικραοιατικn καταoτρoφn,

oι Στεvnμαxiτεq πρooiτρεξαv
αυθ6ρμnτα καi €λαβαv μ€ροq με

απαραμιλλo nρωιoμ6oε 6λoυ9

τoυg μεγαλουg επtκoυq αγιbvεq

τoυ'EΘvoυg.Θα αρκεoθουμε οε

δυo μ6vo πτυx€g τng vε6τερng
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ιστoρiαq μαq. To €τog 1B7B, 6ταv
o Ελλnvιoμ6g δεx6ταv καiριo
πλnγμα με τn oυvθnκn τoυ Αγi-
oυ Στεφαvου, n oπoiα δnμιoυργoυ-

oε τn Mεγαλn Boυλγαρiα οε βα-
ρoq τωv απαραγραπτωv εθvικιilv
μαg δικαiωγ τdτε o Στεvnμαxiτng
Nικdλαog Λουong, επioκoποg Ki_
τροUq Πιερiαg, εvθoυoιιbδng και
αουμβiβαoτog, υψωοε τn οnμαiα
τng Ελευθερiαg οτοv'oλυμπo και
σαv αρxnY6q πoλυαριθμoυ επα_
vαοτατικoυ oιilματog αγωviοτnκε

γεvvαιοτατα κατα τωv Toυρκωv
oτιg υπιi-lρειεq τoU 0λυμποu' Kαι n

μεv επαvαοταon εξdπvευσε, εiΧε,
6μω9, oπoυδαiα πλεovεκτnματα

Yια τov Eλλnvιoμ6, γιατi με τn
oυvθnκn τoυ Bερoλivou Παραxω-

ρnθnκαv αvαiμακτα οτnv Eλλαδα
n Θεooαλiα και τμnμα τng Ηπεiρoυ.

0 Λoυοng, βαθυτατα πικραμ€vοg

Yια τnv απoτuxiα τng Eπαvαoτα-
σnq Kαι oxεδ6v ξεxαoμivoq απ6
dλoυg, π€θαvε το 1BB2 oτnvΑθnvα
oε nλικiα 42 ετιilv.'0πωg oυvnΘωg

oυμβαivει οτnv Ελλαδα' n αvα-

γvωριon nλθε μετα θαvατov. Στnv
κnδεiα του παραβρdθnκε oυooωμn
n πoλιτικri nγεoiα με επικεφαλng
τov πρωθυπoυργo X.Τρικoυπn,
6λε9 oι αρx€g και πλnθog κ6ομoυ,
εvω oτov vεκρο απoδdθnκαv τιμ€g

υπooτρατnγου.10

Kορυφαiα oμωζ, oελiδα σΤnV
ιoτορiα τoυ Στεvnμαxoυ υπnρξε
o Mακεδovικdg αγιilvαq. Eικdζεται
6τι μετiι τα αvθελλnvικd γεγov6τα
τoυ 1906, dπoυ καταλυθnκαv βiαια
τα πρov6μια Και n αUτovoμiα τωv
Ελλnvωv τng Boυλγαρiαg, πλnθοg
Στεvnμαxιτιi-lv εμφορoυμεvoι απ6
πατριδoλατρικα αιoθnματα κατd-

φUYαv oτnv πολυπαθn Mακεδoviα
και αγωviοτnKαv με πdθog κατα
τωv βoυλγαρωv Koμιτατζnδωv.

0 Αvδρεαg Mακoυλng, oπλαρxn-

γdq A ταξεωg, επικεφαλng ιδiου

πllιlr ιτc ] 24

o oιδnρoδρoμικ1q oταfrμoq τng Ndoυoαg oτιg αρrtg τoυ 20o[ αιιisυα.

oιbματοg, dδραοε οτnv περιφ€ρεια
Σερριilv και oκoτιbθnκε oτιg 14-

7-1907 oτο xωριd Δοβiοτα τωv
Σερριilv. Αξιog μvεiαg και επαi-
voυ εivαι ο φιλdλογοg Kωv/vog
Αβραooγλoυ, Πoυ διnuθυvε oαv

μυoτικoq πρακτoραg τo εθvικ6
κivτρo Γευγελng-Boγδdvτοng.

Απο τo βιβλio ιng Πnvελoπnq
Δ€λτα <Στα Mυoτικα τoυ Bαλτoυ>

αvτλoυμε τιg εξng πλnρoφoρiεg11:

αΕυυια μ6υου αυτρεg tμειυαυ του

Ayρα yια υα βαoταξoυυ τnν oΙυ-

ρωμ{υn καλιjβα Κoυyκα.'oπoιοg
nEελε μεyαλ6τερn αoφαλεια, ε[πε
o Aρrny6g, μπoρουoε υα φιjyει
ευ0{E yια τιq αoφαλioτερεg Κατω
Καλiβεg. Καυ!υαq, 6μωζ, δειl
tφυyε. Βυζωυοι απ6 τnυ παλια
Ελλιiδα, Κρnτικoi, Στευnμαl[τεg
παλικαρια, 6λoι oαν tυαg αυτραg

πεταxτnκαυ nλεκτριoμiyoι' μ(Ι-
ζεiτnκαυ yυρω oτoυ Aρxny6 τoυg'

_ Mαζ ooυ καπεταυιε.'oλοι lα μεi-
υoυμε.))

Σε πολλ€g oελiδεg του iδιoυ βιβλi-
oU μvnμοvευεται o δυvατdg, πα_

ρdτoλμog και θnριιilδng Mαv6λng
o Στεvnμαxiτng12, με λ6για πoλυ

κoλακευτικα. Mε τn δρdon του
€γιvε το φoβnτρο τωv Boυλγαρωv.

Tα αvθελλnvιKα γεγοvοτα
τoU 1906. Η καταλuon

τωv ελλnvικιirv κoιvoτnτωv
Τo 1BB5 oι Boυλγαροι κατ€λυ_

σαv τnv αυτ6voμn επαρxiα τnq
Αvατολικng Ρωμυλiαg (n B6ρειαg
Θρακng) Kαι τnv εvoωματωoαv
πραξικoπnματικα οτn vεooυοτα_
τn Ηγεμoviα τng Boυλγαρiαg13.

0ι διαoπαρτεg, 6μω9, ελλnvικdg
κoιvoιnτεg oτo xιilρo τng B6ρεια9
Θρdκng εξακoλoυθnσαv vα αK_

μdζouv για 20 ακdμn xρ6vια. Tο

1906 oι Bouλγαρoι, oταv εiδαv 6τι
xαvoυv τo παιxviδι οτov Mακε_
δovικ6 Αγιilvα, oτραφnκαv απ6
αvτiδραon, με πρωτoφαv€g εκδι-
κnτικ6 μioog, κατα τωv Eλλnvι-
κιbv π6λεωv Kαι τιq κατdoτρεψαv.
'0λo τo καλοκαiρι τoυ 1906 dκαι-

γαη ακ6τωvαη δnμευαv Περιou-
oiεg, εκτ6πιζαv.

H αρxn €γιvε απ6 τnv ελλn-
vικdτατn παραλιακn π6λn τoυ
Ευξεivoυ Π6vτoυ, τn Bαρvα, και
ακoλoυθnoαv n Αγαθoυπoλn, o
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Στευnμαllτεq κa1 Naoυσαioι μπρoστα
yτεoυ o Θ6δωρo9 Γκαυτ!δnE' To παyril

Tαooυ MπEλn).

Πυργog, n Mεοnμβρiα, n Σωζoπο-

λn, τo Kαβακλn, n Περιoτερα, n

Φιλιππoυπoλn, o Στεvnμαxoq Kα1

ιελεUταiα n Αγxiαλοg, ΠoU Παρα-

δ6θnκε στιq φλ6γεq. 0ι παραλια-

κdq π6λει9 τoU Euξεivoυ Π6vτoυ

nταv απoικiεq τng Mιλnτoυ απ6

τov 7o π.X. αι.

Tα γεγοv6τα στοv Στεvnμαxο

0ι μαρτυρiεg πολλιbv γερovτωv
που €ζnoαv τιq φρικαλε6τnτεq Tωv

Bουλγαρωv μαg δivoυv μια oαφn

εικ6vα τωv δραματικιi-lv γεγovo-
]]1r1y. αTnυ Κυριακi, 23 Ιουλiου

1906 iyιυε μεydλο κακo oτoy Στε_

υiμαxο' Aπ6 μ!ρεg tφταυαυ πλn_

ρoφoρiεE απ6 τn Φιλιππoυπoλn

6τι oι Βoil'yαροι Eα προκαλlooυν

iκτρoπα oε βαρog τωu φιλioυrωυ
Στευnμαxιτrilυ. Mdταια o Πρ6εδρo9

τnq Ελλnυικig Κoινoτnταg κ. Δo-

ξιαδn9 ζnτoioε επiμουα απ6 τιq

Βoil"yαρικεg Aρxlg υα πρoστατευ-

\oiυ oι περιoυoiεE τωυ Eλλiυωυ

και yα απoφευxilolν τα εκτρoπα'

Τnν Κυριακi, 23 Ιουλioυ, οι Βo{λ-

απo τo κυλικεio τoυ Mικρ6πoυλoυ. Στo ακoρ_

αν αy ρ α φ ει : κ Ε oτι ατo ρ ι oν Mικρ 6π oυ λoυ l. (Φ οlτ'

yαροι, μtoα oε tυα κλiμα πρωτoφα-

νοIE ευταong, απαiτnoαν υα ανoiξει

n εκκλnoiα τnq Ayiαg Tριαδαq και

υα yΙυει n Λειτoυρy[α oτn βoυλyα-

ρικi yλrλ o o α.'0πω g και [yιν ε.'0λο ι

πioτευαυ oτι !τoι 0α κατευυαoτoιiιl

τα πνεiματα. Mετα τn λειτoυρyiα,

ατακτα oτiφn φανατιoμ!υωυ βουλ-
yαρωυ τραμπουκων rωρικcΔυ πoυ

nρfrαν yια λεnλαoiα, οπλιoμtυoι

κoμιτατζiδεg με ρ6παλa Kαι τσε-

κoiρια, αλλα και επionμα καBo-

δnynτtg του κρατoυg με λαβαρα

και onμαiε;, εξαλλoι, αyριωπο[,

μαιυ6μευοι και ωρυομενoι, ξεli-
rnκαυ με αλαλαyμoiE oτoυg δρ6-

μoυS τnζ π6λnq και iκαυcιν καfrε

ε[δoυE βιαι6τnτεg και βαυδαλι-
oμo[g. Κακoποinoαν y!ρουτεg και

παιδια, iβαλαυ φοlτια οε oπiτια

ελλnυικα, {oπαoαυ πρoθnκεg και

τζαμια ελλnν ικrilυ καταoτnματωυ

αρπαζουταg τιζ περιoυσiεg τουg,

ανoιξαυ τα βαρiλια και τo κραoi

tτρεrε πoταμι oτoυg δρoμoυζ, κα-

τioτρειllαυ τα ελλnνικα oxολεiα και

iκαιflαν τα διδακτικα βιβλiα,.

Απ6 κει και πdρα dοβnoε καθετi

ελλnvικo oτnv πολn. 0ι εκκλnoi-

εg fγιvαv βoυi'γαρικdq, αφoυ διιil-

xτnKαv oι'Ελλnvεq ιερεiq, Kαι τα

Eλλnvoπoυλα απo τo Σεπτdμβριο

τoυ 1906' υπoxρειbθnKαV vα φo1_

τoυv oε βουλγαρtκα πλ€οv οxο-

λεiα και vα διδαoκo\Ιτtιι μovo τn

βουλγαρικn. Η xρrion τt-ιg ελλn-

vικnq γλιilooαg απαγο ρευτt-ικε δια

v6μου. Η κυβ€ρvnon Θεοτoκn και

τo Oικουμεvικ6 Πατριαρxεiο δl_

αμαρτυρnθnκαv εvτοvoτtιτα στlq

Mεγiiλεq Δυvdμειg, αλλα ματαια.

Mια ακoμα xαμ€vn πατρiδcι, πoλυ

πιo πριilιμα απ6 τιg αλλεq, dκλειoε

τoV ιστoριK6 τng βio.

H αvταλλαγn τωv
πλnθυoμιilv. Στο XαρμdvκιoT

Θεooαλοviκnq
'Eτoι o Ελλnvιoμ6g €μειvε για
πoλλα xρovια oε υπvιilτoυooα

καταοταon. To 1919 o πρωθυ-

πoυργoq τng Eλλdiδαg Ελευθdριοg

Bεvιζdλoq με τn oυvθnκn τoυ Nε-

ΙΥU, 74127 Noεμβρiου 1919, αφου

ρuθμιοε oυvoριακdg διαφoρ€g με
τn Boυλγαρiα, πρ6τειvε και dγιvε

απoδεκτ6 απ6 βoυλγαρικng πλευ_

ραq n εκουoια αvταλλαγn πλn-

θυoμιilv μεταξυ τωv δυo xωριilv.

To |925, dταv ολοκλnριbθnκαv oι

δlαπραγματευoειg, oι'Ελλnvεq τng

B6ρειαq Θρdικng, αφnoαv με πovο

ψυxng τn γεv€θλια γn τoυg, εκεi

6πoυ εixαv ριζιboει για xιλrdδεq

xρ6vια αvαπτυοoovταg €vα υψn-

λ6 επiπεδο πoλιτιομoυ, και κατ€-

φUYαv οαv πρ6οφυγε9 oτn Mn_

τερα Πατρiδα.'Eζnoαv dvα xρovo

εξαθλιωμ€vοι, μioα oε αvτioκnvα

στov Πρoσφυγικd καταυλιoμo τoυ

XαρμαvκιoT Θεοοαλoviκng (6ρια

Eυ6oμoυ και Koρδελιoυ), oπoυ ο

μαvιαoμ€vοg Bαρδαρng παρ€oυ-

ρε, μioα στo KαταXεiμωvo, oκn_

v€g και παραπnγματα.

TnvΑvοιξn τoυ 1926 dμαθαv απ6
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Βλαxοug κuρατζnδεg 6τι πoυλιε_

ιαι dvα xωρι6 κovτα oτn Nαου-
σα' Ιo Xωρoπαvι, δι6τι oι Bλα_

xoι κατoικoi τoυ απoφασισαv vα

μεταvαoτευσouv στn Ρouμαviα.
Eπιτρoπn γερ6vτωv Στεvnμαxι-
τιilv πρodκριvε τo xωριo σcιv Kα_

ταλλnλo τdπο εγκαταoταong, δι6τι

παρουοiαζε πoλλα πλεοvεκτnμα-
τα"Eτσι, μdxρι vα oλοκλnρωθoυv
oι διαπραγματευoειg μεταξυ τng

EΑΠ (Επιτρoπn Aποκαταοταong
Πρooφυγωv) και τωv Bλαxωv vo-

μiμωv κατoiκωv του Xωρoπαvioυ,

oι Στεvnμαxiτεg dμειvαv Πρoσω-

ρlvα, αλλov dvα xροvο σllq Πα_

ρiιγκεq τoυ Σταθμoυ τng Nαουoαg.

Στιq ΠαραγKεq τoU ΣταΘμoυ

0ι ξuλlvεg αυτdg παρiiYKεq, ΠοU

παρoυοiαζαv εικ6vα εγκαταλει-

ψng, υπnρxαv nδn μερικdg δε_

καετiεg πριv, αλλα πoλλεg εixαv
υπooτεi μεγdλεq φθoρdg και αλ-

λεg εixαv καταρρευoει.'Eγιvαv
απ6 τn Γαλλικn Εταιρεiα πoυ
καταoκευαoε τn οιδnρoδρoμι-
κn γραμμn Yια τn oτ€γαοn του

ΠροσωΠιKoυ τnq. Συγκεκριμdvα,
n Τραπεζα τng Στoυτγαρδng, ωg

εvτoλoδ6xog τng Ντ6Tτoε Mπαvκ,
αvdθεoε τnv KατασKευn τng Yραμ-

μng Θεooαλoviκng _'Eδεooαg τo

1892 οε γαλλικn εργoλnπτrκn
εταιρεiα με επικεφαλng μnxαvικ6
τov Phi1ipe Vitalli1a.

To κυλικεio τoυ Σταθμου το δι-
αxειριζ6ταv τ6τε ο Kιboταq Mι_
κρ6πoυλo9 απo τn Nαoυoα. To δε

δραματικ6 περιoτατικd (τιg λεπτo-

μερειεg τoυ οποiou oκ6πιμα απo-
οιωπιil), πoυ οnμειιi-lθnκε αvαπiι_

Vτεxα τo καλoκαiρι τou 1926 μioα
oτo κυλικεio με τnv πρoκλnτικn
oταon καποιωv Nαoυoαiωv απd-

Vαvτι στoug Στεvnμαxiτεg nρθε

vα επιβεβαιιi-loει αυτ6 πoυ dγιvε
αvτιλnπτo 4 xρovια Πριv με τoν

ερxoμ6 τωv Πovτiωv πρooφυγωv:
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1929. To πρtbτo καφευεio τoυ xοlριoυ.

oιr βαΘια αvιiθεon uειαξ0 γnγε_
vιi.lv και προoφυYωv εvτoπιζoταv
oε 6λα τα επiπεδα τnq oικovoμι_

Κnc' KoιVωVιKnc KCl ι Πoλl

(ωnq' 6πoυ εYκαταoταθnκαv πρo-

οφυΥεq. διoτι n κoιvωvικn τoυc

αφoμoiωon και n αποδoxn τoυC

δεv duoιαΖε καθολoυ ευκoλn.

Tο περιoτατικ6, 6μω9, εδιb nταv

μεμovωμεvo, γρnγορα οι οxioειg
απoκαταoταθnκαv, τo επειo6_

διο ξεxαoτnKε, o1 Στεvnμαxiτεg

αvdπτυξαv φιλικ6τατεg οxdoειg

με τoυζ Nαουoαioug και υπnρxε

αμoιβαiα εκιiμnonl5. Ot οριoτεg

αυτ€q oxdoειg διατnρoυvται μ€xρι
οnμερα. Σε αvτiθεon με τα xωρια

τoυ Kαμποu, οπου oι αvτιθiοειg

γnγεvιilv και πρooφυγωv εξακo_

λoυθnoαv vα υπoβ6oκouv Y1α αρ-

κετdg δεκαετiεg. 0 π6λεμoq τoυ

Σαρiιvτα, πoυ dvωοε τoυq'Eλλn-
vεq σε μια κoιvn παvεθvlκn πρo_

oπdθεlα, nρθε vα αμβλυvει κdπωg

αυτdg τιg διαφoρ€g.

H εγκαταoΙασn στo Xωροπαvι

Tnv Αvoιξn ιoυ 1927, 100 oικo-

γ€vειεg Στεvnμαxιτιilv16 εγκατα_

oταθnκαv oτo Xωροπαvι, 6ταv

o κυριog 6γκο9 τωv Bλαxωv κα_

τοiκωv του (nταv 6λoι Aρβαvτι-
τ6βλαxol, οι περιοo6τερot απ6 το

Αvω Σiλl καt ορlομivεq oUγγε-
vlκdg τουg oικoγdvειεg απo τnv

Nτ6λιαvn:Kουμαριiι, τo Nτρα_

ζiλoβo:Mεταμ6ρφωοn, τo Αvω
Γραμματικo, τnv Φ€τιτoα=Πολλα

Nερii, και τα Kαλυβlα τng Παπα_

διαζ) αvαxιilρnσε Yια τnv Δοβρoυ-

τoα τng Ρoυμαviαg17.

Mdγιoτn βonθεια πρ6oφερε oτουg

Στεvnμαxiτεq o εξαiρετoq δnμαρ-

Xoq τnq Ndουοαg Γειilργιoq (Tζlωv)

Περδικαρng, ο oπoiog γεvικ6τερα
βonθnoε τo ΠρoσφυYικ6 oτoιxεiο.

Mε τn βοnΘεια τoυ πoλλoi Στε-

vnμαxiτεg dπιαoαv δουλεια οτα

εργooταoια Λαvαρα, oτο Φυτιi-lρlo

Αμερικαvικng Αμπ€λoυ (μεταγ.

Ι.Φ.Δ.) Kαι στn vεooυoτατn φdρμα
Λαvαρα-Πεxλιβαvoυ δiπλα oτoυg

αδελφoυq Kdρλο και Φραγκioκo
Bιγκατo, oι οποioι τo 1935 oρYα-

vωσαv oτn Φαρμα τοv πριi-lτo oυ-

οτnματlκo οπωριi-lvα.

0 T(ιbv Περδικαρng oυvδ€θnκε

φιλικiι ιδιαiτερα με τtg oικoγdvει_



εq KoUμΠαΙn και ΣταμαΙn, με τn

oυvτρoφια τωv oπoiωv dβγαιvε

oυxvα για κυvnγι.'0ταv περvου-

οε απ6 τουg δρ6μoυ9 τoυ xωριoυ,

6λοι οι Στεvnμαxiτεg οnκιilvovταv

ευγεvικd Yια vα τιμnooυv τov εξd-

xovτα δnμαρxo. Η δε μvnμn του

παραμ€vει και onμερα ακ6μn αvε_

ξiτnλn, καθιbq oι γdρovτεg, oι πoλυ

nλικιωμ€voι, αvαφερoυv στα Kα_

φεvεiα με oεβαoμ6 τo οvoμα τοu.

Tα πριbτα xρ6vια nταv πoλu δυ-

οκoλα Yια τouq Στεvnμαxiτεg.
'Eπρεπε vα αvαoυvταξoυv τιq

δυvαμειg τoUζ' vα ουvnθiooυv
oτo vdo περιβαλλοv, vα αρxi-

σouv μ1α καιvoυρια ζωn. Kαι τα

κατdφεραv. Εδιi oτο Xωρoπα-
vι' στov αγιαoμdvo τ6πo, που n

φυοn oκ6ρπιοε απλoxερα μυριεg
xαρεg κr oμoρφιdq, oι παππου-
δεg μαg απλιbθnκαv με τov Kαi_

ρο, πρooαρμooμdvoι οτιg v€εg

κoιvωvlκ€g oυvθnκεg.'Eφτιαξαv

πρoκοπn. Zιbvταg αρμovικdi, xω_

ρiq πρoοτριβdq, με τουg τραxεig

Bλαxoυg τοελιγκαδεg, αρxοvτεg

του λ6γγoυ κι αφdvτεg τωv βου-

vιbη nρθαv oε oυvαφεια με Yει_

τοvικα xωρια και π6λειg.

Mε πιo ξεκαθαρο μυαλ6 Kαι ΠΙo

φιλτραριoμdvn γvωοn τωv θεμii-

τωv, ιδιαiτερα τnq αμπελουργiαg,

δoυλεψαv με μdxθo καλα το ευ_

φoρo Koρμi τng γnq, μοiραοαv
τιg δoυλειdq ΙoUζ αρμovικα οτlg

τdoοεριg επox€g του xρ6voυ. Στα

oτιβαρα τoυg xdρια το αλdτρι και

n τοαπα dγιvαv πειθnvια 6ργαvα.

Σκαβovταg και καλλιεργιi-lvταg τα

xdρoα xωραφtα, τα πριilτα αμπi_

λια, θερiζοvταg καθε φορα μdοα

οτo λιoπυρι τα xρUσoπ6ρφυρα

oταxuα, oκoυπιζαv καρτερικα

oτα πρ6οωπα τουg τov ιδριbτα κι
οραματiζovταV μια vdα ζωn. Kαι

n Yn n καρπoδ6τρα τoυg xαριζε

απλdxερα τιq πριiτεq ooδειdg, επι_

βραβευοvταg τov κ6πο τoυg.

Kι αv n θυμnon τoU vou γυριζε
κdθε τ6oo ευλαβικdι, αoυvαioθnτα

oτn γεv€θλια Yn ΠoU τoυg γαλου_
Xnσε' στnV αλnομ6vnτn πατρiδα,

μ€oα απ6 dvα voερ6 ταξiδι μvn_

μnζ' πoU onμαδεψε για παvτα τoυg

Στεvnμαxiτεg, o π6voq βoυβ6q

Yια τ' αγ1ασμεr-α κεivα Χωματα,

n oυoπαotr τoυ πρooο-lπolΙ ΙoUζ, τα

βουρκωμει'α ματtα Ιtd\' 1;ε ρ 
gι''.ru,

μετoυοiωvαι' ιοι' αρρnκτο δεoμo

τouq με <τnv πατρiδα,l (οπωq τnv

απoκαλoυoαv) oε ει-α oραμα νdαg

πορεiαg με θελnorr i ια (ωn. για
δnμιουργικο ξεκiι'rrμα. Kι αυτn

n Πρoσαρμoγn απoτεi.oυoε για τιg

vεoτερεg γεvι€g τo καλυτερo μα-
θnμα εθvικng αυτογvωoiαg.

0 παππoυq Kαι n γιαγια δεv
αξιιbθnκαv vα ξαvαδουv τnV

αλnoμ6vnτn πατρiδα, τnv πολn

τnv τριo€vδoξn, μ6λo Πoυ τo

λαxταρoυοαv. ΠdθαvαV με τov

iδιo καnμ6. To |997 6μω9, οταv

επιοκfφθnKα Yια πριbτn φορα
τov Στεvnμαxo Avατ' Pωμυλiαg,

ΠραYματοΠoιιilvταg ιερ6 ευλαβι-

κ6 προοκυvnμα στnv γεv€τειρα
παππουδωv και γovεωv, πnρα με

oυγκivnon λiγο xιilμα απo τnv

αυλn τoυ oπιτιoυ τouq Kαι τo εvα_

πdθεoα oτov ταφο ιoυq, κωE yα[αυ

ελαφραυ και oτορyικiυυ'

'Eτοι dπρεπε vα γivει.
'Ηταv dvα xρdοg. N
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3. Π. Koρoλiδoυ: ιH Αvotoλ κn Pωμυλiο κo o Eλλnv oμoqυ Αθnvo 19Ο3, σελ' 55'

4. Στενoq+μοXoιrοL= Στεvilμοxoq. Πo τnν ετυμoλoγiο τnq λεδnq κοr τo nρoβλnpοτo

nου oνοκυnτουv οπo τn oι]vθεon τωv δio oυvθετ κιbν nε oτrκdq οnoι|εlq noροθd-

τoυν: o) Koομοq-N4υρτiλoq Αloαroλiδnq <0 Στεvipoxoqυ Kεφ.2, σελ.4_1 1 Αθnvo

1962. β) ΙVoνωλnq Βολoopiδnq: ΣτεvΙμoxoq:0ρθoγρoφiο κor γεvoq Εφnμ' ιΝdol

Kοlρoil Σdββοτo 3/1 /1 99B.

5. Πρoκoπioυ: ιΠερ[ κτtoμdτωνl lV Γεωργrοδnq. B βλloθnκn τωv Eλλnνωv Αθιiνol

] 996 oελ' 323-324'
6. Τυn κov t\,4oνriq Boτoκoβoυ, oυvτοxθεv υno τoι lδρυτoυ τnq Γρnγoρ[oυ Πoκoυ

ρlονoυ. 
'Εκδ. SKauchtschischwi iThbillssis 1 963 κεφ.β' 52. Αvτiγρoφo τoυ Τυnlκoi

τnq lVoν6q φυλoooετol οτo Σnoυδooτnρ o l\lεooLωvlκnq κο BυΖovτ' loτoρioq τoυ

Α.Π.Θ', onoυ κo μελετnθnκε.
7. ΝtκΛτο του Xωvloτoυ: ιXρovlκn Δlriγno ql lll, κεφ.4 oελ.5'18 εκδ'Berlin 1975'

8.Vil e-HarcJouin: rrLa Conquete de Constantinop eυ'Ιoμoq l1, oελ.436 440, ParlS 1961'

9. Γεωργioυ Ακρonoλlτoυ: αXρον κn Συγγρoφnυ. 9 57, εκδ. Kovοκn, Αθnvo 20Ο3, oελ' 1 9Ο'

1O.Εφnp.ιΑιilvl 29 loυvioυ1882,ορ.389'l κο αΕφnpερiqυορ.1B1,30 loυνioυ1B82'

'l '1. Π.Σ.Δdλτο: αΣτo lVυαrtκd τoυ Bdλτoυl oελ.173 κοι σελ' 275-317 εκδ'Εoτiοq'

Αθrivo 1961 4n εκδoon.

12. Σ0μφωνο 1.lε vεοτερο lαιoρ κo οτo xεlο τo nλlrρεq ovoμo τoυ iτοv ΙVοvoλnq

Bετooγλoυ.
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Δoβρoυτod, plο περ ox6 δtoφlλoνlκoυμενn με τn BoυλγoρΙo' Η Poυpovio οργoτερo,

oτοv n Δoβρoυτoo nοροxωρnθnκε αrn Boυλγoρiο, τoυq εγκoτεoτnoε oτnν nερ οxn
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To ΠOTAMIMAΣHΑPAΠΙTΣA
Γρiφει ο Mανrilλng Βαλoαμ[δn9, Φιλ6λo1'og-ιoτoρικ6q ερευυnτιig

H πOλn τnS NaoUσαS, αΠo τn γει\mσft τns σΙnv αρxαι6τnΙα Kαι KαΘ'ολn ιn διαρκεια τnS υΠαρξRs

τnS μ€Xρι σRμερα, Koσμεiται με διαφoρα τιμntιKα επiθετα. Θα πρ€πει εξ αρxfts vα διεUKρrvioω

οιι θεωριil ΠωS oι π6λειs Nαουoα και Miεζα εivαι oυv€xεια n μiα τns αλλns. Σιοv iδιo τδΠo κΙι-

oμ€vεs, κoινfl ιoτoρiα, τo iδιo Πoταμι. xαμnλα οτn θαλαoσα n μια, εvα πλdτωμα Π1o ψnλα ΠρoS

ιο βoυvo n dλλn, με εvδιαμεσoυS παλιο0s oικιoμoOs.

Εvlοiο n nερtοxn φlλοδωρΛθnκε κοτο

κοlροΟq με KoσpnΤlKOΟq nρooδlορl-

opουq onωq: Γη του Μ(δα, Κηπoιτoυ

M iδ α, Τoπo q μυ θ ικrΔν βαo ιλiων, M [εζa:

Τoπoq Στρυμoνoq η Στρυμoνιo, Τ6πoq

των νερtilν, Πoταμoq Σωτηρ, Τοπoq

ημαθοειq (τoπoq με αμμoυδιtd, Ερα_
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τειvη Ημαθ[a' Tοπoq η κηποq των ρο_

δων, Ναουoα: Ελευθερη Mητρoπoλη

τωv Χριoτιaνrbν τηq εντε0θεν τoυ A€ιoi

M aκ εδ oν [aq, ι Π ε ρ iφη μo q πoλιφ, Π oλη

του Kραoιοl, Πoλη των Mπατονιtilν,

Πολη των ολευρoμυλων, Πολη των

ooυ oaμoμυλων' Π ολη B ιoμηxανικη,

Τοπoq τoυ μηλoυ Κaι ToU ρoδακινoυ,
Πoλη αφνειoq, Πολη γεννα[ων aνδριilν,

Aπαρτo καoτρo, Πoλη μαρτυρικη, Πoλη

Hρωικη, loτορικη πoiη. Eiκool δυo

τlμnτlκoi τiτλot γlο plο nερlοxn, μlιl
nολn, ενοv τono εivοl κoτl Εεxωρlαι6,

οv οxl μοvοδlκo.



Στο oγδoο βlβλiο τoυ ο Ηρoδoτoqι1]

οvoφερεl oτ κοnoτε κοτελοβοv τn γn

τoυ Miδο ol Τnpεv[δεq. KοτοΙκnooν,

λεεl, κοντο oτoυq κnnoυq του MΙδο,

o'ουτo[rq nου φυτρωvουν μοvο τoυq

τρLovτοφυλλo pε εΕnντο φΟλλο τo l<ο-

θεvο, noυ ΕεnερvoΟν oε ευωδlο oλο

το ολλοt2]. Kοl oυvεxiζεl o Hροδoτoq:

Πονω oπo ουτoυq βρioκετοl τo βoυvo

Bερμrο, οnοτnτο οnο τον οδloκοπo

xεLμιilvο ΠoU εΠlKρOTεi εκεi novω. Εv-

δlοφερoυoο εΙvοl n nλnρoφoρiο τoυ

Ηροδoτoυ KOl γlo το ρολο ΤοU ΠoΤO_

poυ nου nροοτοτευoε τουq Τn μεviδεq.

Σε ουτον τοv noτομο ωq oωτnρo εκο_

νον θυoiεq ol οnογovοl των Τnμεvlδιbv.

Αv εiνο το δlκo μοq nοτομl δεν εΙvο

oοφεq, xωρουv εvoτooε q.

Στoν Στεφονo Bυ(ovτlο δlοβοeουpε:

Tonοq Στρυpοvοq n Στρυμovlοv κοl

Miεζο οnο το ovo;lο τnq nρωτnq κο-

ρnq ToU pυθlκου ΙV]οκεδovο βοolλlo,

τoυ B€ρnτο. ιBερηq Υaρ Tρειζ εγiννη_

oε' M kζaν, Βερ ρo ιαν,'0λγανoν αφ' rΙlν

π oταμοq επτλν U μoq, Κaι πολιq B ε ρ ρο ια

καιτοποq Στρυμονoq3)r' H Miεζο λor_

nοv nολn μυθlκn εivοl nονορxοlo nολn

κnnων, vεριilν, εδρο βοolλεων.

Πομε oτοv 0μnρo: Τοnoq Hμοθοεlq

_ Hμοθiο κοl μdλloτo ΕροτεlνΛ, xο_

ρ]q σΤO vερο κοl τoυq κΛnουq Τnq, To

βoυνo, τrq ομμroυδlεq Kοl Tn θολoooo

τnq, οδrεροoτoq, οΕlογonnToq TOΠOq.

Τov nρooεxουν θεοi, θεεq, vυμφεq, τnv

θωnευoυv ο οεροq τoυ βoυvoJ κοl n

ουρο τnq θολοooοq. Ο xoροκτnρroμοq

εροτεlνnιaJ onοντoτol oτnv lλtοδο,

onoυ nερlγροφεΤοl To ενοερlo τoΕiδt

τnq 'Hροq οπo τnν Πlερiο, μεοω τnq

Ηpοθiοq γlο τn ΛΛμvo με Πρooρlσμ0

τnv Tρoiο. Στο τοΕiδl ουτo oτοθnκε, oΙ_

γOUρο, o Αρloτoτελnq, oτn δ δοoκολ[o

τnq lλrοδοq oτn ΣxολΛ του NυμφοΙoυ

τnq Ν4iεeοq, oτον ΠερΙnοτο, γlo πολ_

λoυg λoγουq. Kοt o ΑλεΕοvδρoq, κοl

ουτoq, loυ εixε τnν 1λtοδο, TnV εK ΤoU

vορθnκοq, δωρo ιlροoωntκo του Aρl_

oτοτελn, oυvτροφlο κοθnμερlvn oτnv

εκoτροτεiο του, αιοθnκε noλλεq φορεq

vooτολγ κο, γυρνωντοq τn oκει|n του

nioω, oτn ζωn oτοv κΠερinοτοll, oτlq

ομoρφlεq τnq Ποτρiδοq τoυ.

Σ' ουτοv τov τοnο οvοnτυooετοl oτtq

OρXεq ToU lΕ' ο;ωvο n νiο πoλn, n on_

pερlvn Νοουoο. 0 nnγεq ΤoU ΠOΤο-

poυ oυvδεovTοι με TOV νεο οlκtopo.

Nεοl p0θor, γνωoτoi oε ολουq, vεεq

nροonοΘεlεq oργοvωonq τnq noλnq,

n οloiο ετol nωq εδελΙooετοl γρnγoρο,

ΟVOφερεΤO] κοl ουτn με εnοlvετlκoυq

XΟρOKΤnρ oμoυq.

0 Εβλlγlο ΤoελεμnΔ τnv Θουμο(εr γtο

τnv oργοvωon τnq Cωnq Τnq, TnV κivnon,

τnν ογoρο, τoυq vεουq κol τlq οoxολiεq

των κοτοiκων τnq, ovdpεoο αllq οnoiεq

nτον κο n κολλlεργεlο τωv ροδωv, τωv

τρlοιποφυλλωV, σΤoUq ovοp οαrουq ρo_

διivεq τnq nερlοxiq. Πoλn λolnοv τωv

ροδωv n Ndουoο. Γκtουλ μnοxτoεq, υno

τnv nρoαrοo[ο τnq Bολτlvε XοvoιμlsJ.

0 ΠουκεβΙλ οnοκολεi τn Νοουoο Ελευ_

θερn [Vnτρonoλn τωv Xρloτlοvων τnq

εvτευθεv τoυ ΑΕrου Mοκεδoviοq, εvω

oε εvεπiγροφn πλoκο[6], n Νoουoο

οvογροφετοl ωq ιnερiφnμoq noλtqυ.

0t ετlκετεq εδ ολλoυ τnq εtoφoροq τωv

κροoοδωv τnq Νοουoοq oτnv Kotvοτn_

TΟ γlο Tn μlοθοδooΙο τoυ nρoοωnlκου

τωv oxολεΙωv τοΕiδευοv pε το βορελlο

ToU KρΟσ oυ n κοl με οoκiο oε δ οφορο

μερn του κοoμου κοl δlοφιiμlCΟV TnV

nολn ωq lολr -οι οivου.

Αλλεq δροοτnρ O-.-εq _nq lολnq γ ου-

τiv κοl τnv lερlοx" _"q εiνο το μnοτo_

vlο.'Hτοv oε δ οτοδn ο-ο -nν p lΟ KOl ΤnV

ολλn oxθn κοτο μnκοq του lοτοpου.

0l pΟλol Τnq γ Ο το ολευρ, οπο otτορι,

κoλοpnoκl κοl κρ θορ κο τολοδl μεοο

αιnν nολn nτοv υδροpιλο'7]' Τουq

onοομopυλoυq, Τouq nρολοβο' \,4 κρo,

τoτε δοκrμοCOμε Tn Cεαrn κουonο. Η

lαloρ[o pε τnv ρlCοκολλlεργεlο porοCε

γlο κlvεelκn, oλλο γlo prο μοκρο lερi_

oδο nτoν Nοoυoοilκn υnοθεon, Πρ V Tn

δενδ ροκολλl εργεl ο.

0 γvωoτoq κοθnγnτnq τnq vειilτερnq

loτoρΙοq τoυ Eλλnvtoμoυ κ. Αθοvοo _

οq Kοροθοvoonq onoκολεi τn Nοoυoο

<οφvεloυ, nλουolο nολn κοl nολn pε

γεvνοioυq οvδρεq. H λεΕn οφvεlοg

onpοΙvεl TnV εUnμερoΟoο noλn κοl n

nροoθnκn pε γεvvο[oυq οvδρεq onμοi_

vεl oxt τρυφnλΛ noλn, oλλο noλn με

γεvvο Ιoυq, ελευθερoυq nολiτεq.

Στο xρovlο του Αλn nοoο nτοv τοoο

nλoυolο n πoλn, ιiloτε n noλυετnq

nρoonοθεlο ΤoU Vο τnν κοτοκτnoεt

τov oδnγnoε oτnν εκτροni των vερων

του nοτομoυ noυ δlορρεεl τnv noλn.

Xωρiq το vερο oτοpοτnoοv το nοντο

oτn Nοoυoο, ωonoυ βρεθnκε λΟon.

Kοτοoκευooτn κε υnoγεlo onρογγο κοt

ομ βλivθnκε τo n ρoβλnpο. Ξεδ[ι|οoοv

ζωο κοl οvθρωnol.

H μεγολn δοΕo τnq Νοoυoοq εiνοl τo

ολοκουτωμο τnq. Τo noτομl δ€xτnκε

κor κολυι|ε oτo οφρloμεvο τoυ νερο

Ση1εiωμα,]ΣΦryαξnζ,;,,,Miα,lεvδigφdρουαα nμεpiδα E1α,ιο,,ποτ6μι μαi mv..eρ'απ1τοα;l,δiδρiαvωοi,inv.lκn-
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Τlq ΟYερωXεq, ΠερnφοVεq εKεlVεq γU-

VOiKεq ΠoU ΠρoTiμnσοV To θοVoTO OΠo

TnV OΤiμωσn. Tο μlρoυτClvo oυμnλεγ-

μο σΤouq Σντoυμnοvουq, εργo τnq οεi-

μVnσΤnq Kοτερiνοq Xολεnd, δtοlωvi(εl

τn θυoiο τωv. To noτoμl δεxτnκε τo

οiμo τooωv μορτυρωv κοl εβοQε κoκ_

KIVO Tο νερο τoυ pεxρl τoν κομnο. Tο

nοτομι κοποloυq τoυq φυλοΕε oτoυq

κορφουq τoυ. Tο nοτομl εiδε vο γκρε_

μ[Cουv τnv κοτογροφn Εκκλnοlο τnq

Ynonοvτnq, κοl δεxτnκε τoν εoωτερlκο

ογloγροφlκο τnq δlοκooμo oτnv κο[τn

τoυ. ΙVltκρο κoμpοτl ουτου τoυ δlοκo_

σμoU n Ποvογ[ο τoυ Γκ€κο.

Ανolxτo βrβλio roτορiοq τo nοτομl. Toυ

oφεiλεr n Nοoυoο nολλο' oλο το γεν_

vοεl το nοτοpl. Το γεννοεl i το τiκτεl;

Εδω €xoυpε εvο nροβλnμο.

oλο το nοτοptο εΙνοl ορoεvlκoυ γεvουq.

Εivοl γοvlpοnolοiτnq γnq. Πωq κοl oνo_

μοαlnκε το nοτoμl μoq με ονo1.jο γε-
vουq Θnλυκoυ, εivοtοnoρiοq οΕlo. E[vοl

μουρο τo vερο οnο τn βλοαιnon αιtq

κοΙτεq του nοτομoΟ κοl nορoxθlο. Δεv

εxω οιrιiρρnon. Kοl ολλο νερο κοl no_

τοplο δΙvουv τnv ει.lυnωon οτt το νερο

τουq εivοl μουρο, ολλο το οvομοτo τουq

εivοl ορoεvlκο: λ/ελοg, Αροnnq n Kορο

ooJ αrο Toυρκtκο, o Στρυμoνοq.

Αυτο onμοivεl οτl n Αροnlτσο στo ΠO_

ρελθov εixε ολλo ovoμο, ορoενlκο.

Τρiο ovopοτο nοi(oυv. loτορlκο τo

nοτο μ l λεγoτοv Στρυ μιilν, Στρυ povlov,

onωq κοι n nολn. Θο nρεnεl vο δεxτου_

με οτt τo nρωτo ovομο nτοv Στρυμιiv.

Nο onμεlωoουμε oτl τo nοτοpl nρo-

oωπonoliΘnKε Kοl λοτρευτnκε ωq

Θεoq, με το ovopο 'Oλγονoq. Νο κοt

τo δευτερο οvoμo. Πρoτoμn pολroτο

τoυ oλγovoυ βρεθnκε αlov Kοποvo|8].

Προφοvωq υnnρΕε κο τonoq λοτρεΙοq.

oτl το vερο εivοt θεio δωρo δεν το οp_

φloβnτεΙ κοvενοq' H λεln vομο εivol

ομ lλnτlκn. ιΝαμα Πλο0τωνοq πoρουll.

κKαoτολ[αq (πηγis) vciμαl. Εivοl τo

φυo κo vερo oλλο εiνοl κοt κοτl ολλo,

υnερβoτlκo, noυ nροερxετοl οnο τov
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Θεo, nρooτoτευετοt οno τον Θεo κοl

nροαrοτευεt τov dvθρωno. Αnο εδιi κοl

οl κοθορμoi αrnv ορxοloτnΤο Kοl ol σn_

pερlνoi ογlοoμoΙ, το lορδονεrο vομοτο

κol το βοnτloμο δl' υδοτοq κοr Πvευμo-

τoq[g]. Kol εivοl o€lo nοροτnρnonq οτl

μnoρεi vο xοθnκοv τo ορxοiο lερο pοeΙ

κοl τo ovομο oλγονoq, κτlαlnκον oμωq

κοlvουρlο lερο με οvoμο ογioυ loυ εxεl

οxεon με το νερο, του Αγioυ Νlκoλοου.
'Εxoυμε τov οnονω Αγlo Nlκολοο, τoν

κοτω Αγlo Nlκολοο κol τo Πολloκλnol

με τo ovομο Αγloq Νlκoλοoq, ΠoU οVο_

oκοφτnκε nρooφοτo κοl εΙνοl μεγολοq

Nooq του Ε' μ.X. οlωv9[lοJ.

Η ετυμολoγio του oλγονοq δεv εiνοl

δυoκoλn. Αv κol nοiδειpε loλλoυq.

H λεln εivοl oυνΘετn οno τo 0Λ κοl

ΓΑNΟΣ. Τo δευτερο oυvθετtκο, Τo oU_

olοoτlκo γοvoq, onμοivεl λομι].:n, oτlλ_

nνοτnτο, οκτlvoβολiο κοl oυνδεετοl pε

το νερo, oτοv εiνοt κοθoρο, ιοτ(λβον

0δωρll'κaι με nοτοplο με κοθορο vερo,

onωq o Αoωnoq. κΑοωπου oε δε€εται

γανoqi1l]. Tt τον κοvοpε τov Αoωnο

onμερo, lεxοoτε το. To ρriμο οlo το

οnοΙο nρoερxετοl n λεΕn ΓΑΝ0Σ εivοl

το γοvοω κοt κοnoυ γοvοω κοl onμοi_

vεl κοvω κοτl vο λομnεl. lVJπορεi vο

οvοφερετοl oτο οlλο, το λοφυρο, το

κooμnpοτο, το κροoi, το μελl, το vερο.

ΔlοβοCω οnο τnv lλlοδο: κKαι κoρυθεq

και θ ιΙl ρη κ εq λaμπ ρtilq γονoωvτεql εivο t

το λοprnovτο οnλο, nερ κεφολοiεq κοt

θιδροκεq. 0 Αloxυλoq μoq μ lλοεl γlο
ιμακaραq θεουq γaνaοvτεgl, εivοt οl

μοκdρlol θεoΙ oτnv λοpnρoτnτd τoυg.

0 Πλoυτορxoq οvoφερετοl oε εlδlκo0q

ol oπoiol naον κτων αγaλματων επι_

λεα(νοντεq και γaνolντεql, εivοl ουτοi

noυ κοΘloτοΟv τo ογολμοτο λεiο κοt

oτ[λβovτο. Η λεΕn φτοvεl μεxρl oε

εμοq κοr εxoυpε τo γονιbvω Kοl ToV

γοvωτΛ. H φωvn τoυ onο το nolδlκο

poυ xρονlο nxεi οκομn oτο οφτlο μoυ.

α Mπaκ [ ρ ια γανtilν ω. 0 Γανωτeη ql'

Τo nρωτο oυvθετtκο τnq λε€nq 0λγο_

VOq, Τo ΟΛ, onμοivεl τnν ολoτnτο. Π.

x. βΙοq, ολβloq. Αργυροq, oλοργυροq.

Αvοφεροpοoτε oε κοτt nου εδ ολoκλn_

ρoυ ε[vοl οonμεvlo. Oλγοvoq λolnov

εivol o oλολομ Πρoqιl2].

Το τρiτo oνoμο, noυ nοΙ(εl, Kοl ωq Πρoq

τoν xρovo εivοl οoοφεq, nρoυnΛρxε n

κοt oυνυnnρxε με To Στρυμιiv κοt τo
'Oλγovoq, εivοt τo οvοpο Ααlροiοq. To

ovoμo Ααιροioq εivοl oυvωvυμo τoυ

oλγοvoq. 'Εxεt oxεon κοl ουτo με TnV

λομnροτnτο, μετo φωq' Ααιρo λομnρο

τoυq οδnγεi. Eivοl κοt To φωq τωv οαιε-

ρωv λομnρo. Τo oνομο ΑαrρoΙoq οvοφε_

ρετοt οnο noλλουq oυγγρoφεiq κοl εivοt

nοτοpοq τnq lViοκεδονioq οτοΟτlαιοq.

Ποlοq εΙνοt ουτοg ο πoτομoq;

Εixο οno πολlο μro nλnρoφoρnon οτt

nρθε oτn Nοουoo vο QορεQεl πε_

σΤρoφεq oτoν Αγlo Nlκολο ενοq Εγ-

γλ€eοq, με τn μεθoδo, θο ελεγο, τoυ

μno0μπουρο. Ποlδro noiCομε με ΤoV

μnoΟμnουρο, πoυ δεμεvoq οno το πo_

δtο nετoυoε γυρω μoq. 0 Αγγλoq oτtq

lδlοiτερεq oυCnτnoεlq του μlλουoε γlο

δlοoτlκτn nολυxρωμn nεoτροφο κοt

οvομοCε τnv Αροltτoο Αoτροio. Αυτο

ελεγε κοl οκoμn, oλo το oτnρleε αroυq

ορxοioυg δlκo0q pοq oυγγροφεΙq.

0 ΑαιροΙοq, pυθoλογlκoq γiγοwοq κοt

oνoμo κοnolου noτομoΟ τnq Mοκε_

δoviοq nρoq τnv nλευρο pοq, δεν εixε

τουτlαlε[ γεωγρoφlκο με τnv Αροnlτoο.

Συγγροφεiq nου μlλo0v γlο τοv ΑαιροΙo

εivοt ol: Ηoiοδοq (Θεoγoviο), Ψευδo_

Αnολλοδωροq (BlβλroΘnκn), Αροτoq

(Φοlvoμεvο), 0βΙδlοq (Mετοpορφωοεrq),

Νοvoq (Δlovυolοκο) κοl εΕεlδlκευμεvο

γlο nοτοpo ο Αlλrοvοq). O Αlλrοvoqtl:1

μlλοεl γlο τοv noτoμo Ααιροio KΟl ToV

τonoθετεi μετοΕυ Bερoiοq κοl Θεooο-

λοviκnq. Aυτn n τonοθετnon oδriγnoε

oλλoυq vo τουτiooυv τov Ααιροiο pε

^-,Γ]Δ1 ,^^
τοv Αδlol +, oλλoυq pε ToV Αλlοκμo-

νο|15]. O Ν. Oberhummer τonoΘετεiτοv

Ααιροio n€ροv του Αλlοκμovο, Πρoq Tο

βορεlο, αloν nοτομo Koτixο, πoυ εivοt,

onωq γροφεl, βoρεloτερn υδοτtvn nε_

ρloxn τoυ Αλlο κpoνo[lο1.



0 Αlλlovoq i..rοq οφnγεiτοt oτι ιoτoνπο-

ταμo κατo ικε[ ενα πoλixρω μo ιll αρ ι πo υ

τρεφεται απo ενα εντoμo πoυ λiγετaι

Ηippuri5tlil. Γιατην oλιε[aαυτoi του ιflα-

ριoυ oι ζLαραδεq δεν μπoρo0ν ναxρηoι-

μoπoιηooυν τo [διο το εντoμo, διoτι με

το aψιγμα xανετaι η λaμι/η τoυ και tτoι

γ 
(ν ετ αι ακατο)λη λo. 0π oτ ε o κεφτη καν

νa XρησιμoτΓoιηooυν για τη o0Μηtllη

του καπoιo δoλωμa, πoυ νa μoιaCει oτη

μoρφη και τo xρrilμα με τo πραγματικo

iντομo' Φα[νεται oτι πρoκειταιΥιa μια

ΛιβελoυλαL1B], aπo aυτεq πoυ oε δια-

φoρεq πoικιλ[εq βρ[oκoντaι oε αφθoν[α

oτo υ q π ρoπoδ εq τo υ Bερ μ[o υ l.

Εivοl γvωoτo oτl n Αροnlτoo εixε πε_

σTρoφO οno nολlo, ΠρlV TnV οvοκo_

λυι|n τnq lxθυoκολλrεργεlOq Kο1 ΠρlV

TnV KOΤΟσKεUi αιoν Αγlo Νlκoλο τωv

γvωoτιiv εκτροφεiωv n εoτρoφοqι1 9].

YnoγρομμΙZω οno τοv Atλlοvo TnV Τo_

nοθετnon τnq ολnq δρdonq τnq ολrεΙοq

τnq nεoτρoφoq του ΑαιροΙoυ nοτομoυ

oτoυq nροnοδεq τoυ Bερμioυ. Mπoρεi

λolnοv νo εiνoι ο noτoμoq ουτoq τnq

μυΘlκnq επoxnq, o Ααιρoioq, n σnμε_

ρlvn Αρο n lτoο;

Αnovτnon: Nοl, οδloφlλoviκnτο, γlο

τov προoθετo λoγο, oτl n Θεoooλo-

ν[κn, oτο xρovlo του Αlλlοvo0 (Pωμoi'-

κο), εnlκolvωvοΟoε με τn Bερolο 1-lεoω

Π€λλοq. Αυτov τοv δρομo οκoλoιiΘnoε

κοl o Αnoαιoλοq Πουλoq.

'Εxoυμε λotnοv εvο noτομl toτoρlκo.

Ν4noρεi, [oωq, νο μnv εivot τo noτομl

o oωτnρoq τωvTnpεvlδιilv, βεβοlo εivοt

oτt oτnv oρxο oτnτο λοτρε0οντoν, εiνοl

oμωq n κoτο τn μεonμβρiο τoφρoq,

το ovοxωμo, τε[xoq κοl oxυρωpο, noΟ

κoτεαrnoε τnν Πoλn onορτo κοoτρo

oτoυq κοτο του Αλr1 nοoο τωv lωovvi_

vων Αγιbvεq τnq. Θο nρεlεl νο θυpn_

θo!με oτl oυτε ο Εμlv ογdq Λουμnoiτ

μnoρεoε Vο μΠεl οno τnv nλευρο τnq

Aροnlτoοq αrnν noλn, οv κοl ονεβοoε

oτροτευμoτο τoυ pεxρr τov μoνοxo

nλoτοvo οnο τnv nλευρo τnq nολlo_

σTροTOq pε noλλ€q οnιiλεtεq.

Αγοnnτoi, εxoυμε ενo noτομr θεiο

διbρo, ΑμολΘεiοq κ€ροq, oτο onoio

oφεiλoυμε τnv κoτo κοlρoυq 0nορΕn,

οvοnτυΕn, τοv nλoυτo κοl τn φnμn τnq

noλnq μοq. 
'Exω δυο ερωτioεlq γlο τn

onμερlvΛ μοq oυvτρoφld.

Ε ρ rilτη oη π ρ tilτη :' Εxo υ με o υ ν ε ιδητo _

πoιηoει oτι xωρ[q αυτο το ποταμι δεν

μπορο0με να Cηooυμε;

Ε ρ rbτηoη δ ε0τε ρη : Π rΔq τo aντ ιμετωπ [-

σaμε Κaι πrhq τo αντιμετωπ(eoυ με αυτo

τo πoταμι;

Φoβομoι oτl μnοΙvω αrο xωροφlο των

oυνoμlλnτιiv poυ. Το Θεμo μoυ με

υnoxρεωνεl vο δω τnν Αροπlτoο μovo

lαιoρlκo. ΑφΛvω το ερωτnμoτο μετε-

ωρο. Θo κλεΙoω με ιlvo nερloτοτtκo.

Kοθnγnτriq τoυ Σxoλεioυ μoυ γivετοl

κοΘnγnτΛq Πovεnloτnμioυ oτnν εδρο

τnq Yδρoυλrκnq. To ovoμo τoυ nτοv

Bοoiλnq Δερpionq' To xορnκoμε oλol.

Mετο οno xροvlο nρθε oτn Νooυoo

κοl nriγομε oτov Αγlo Nlκoλο γlo ενο

κρooi. Εκεi noυ τριilγopε ορxloοv νο

oκοζoυv φoυρνελo. κΤι γ(νεται2l poυ

λεγεl' Του ε(no οτI κo Δημoq ανo[γει

δρομo Yιa To εΚTρoφεb θηρaματων

πανω απo Tιζ τTηΥεζι). Δn p ο ρxoq o Φ l -

λιiτοq. Eiδo τov Δερpion vo xλωplοCεl.

ιιΘα xaoετε το νερol' γloυ λεει. Νo μ nν

τo loλυλoγιil' 0 δρoμoq oτομοτnoε.

Φοvτοoτnκο oμωq γlo μtο oτιγμn τn

Νooυoo xωρiqτnνΑροnlτoo ri τοvoλ-

γoνo Λ τoν ΑαιρoΙo, xωρiq τo noτομl

τnq, οnωq Kol oV To οvoμοooυμε'..

Kρονioυ τonοq' N

Yπoonμειιiloειg

[1] 138.

[z] Επionq o' oυτoι1q τoυq κnnoυq, onωq λdνε ol Ν/ioκεδovεq, γροφεl o Hρoδoτoq,

πldαιnκε o Σεlλnvoq.

[:] H ρiζο τnq λεδnq αrρυμιδν oυvovτoτοl oε nολλdq Ευρωno'lκdq γλιδooεq' Στρυ1l

σΓJOIv", /ερο oι-j οε/o.;. dφθoνo ν^ρο.

[4] Pοψωδio Ξ' 226.

[5] H Ndουoo εiνο nρoμnθει1τρlο τoυ πoλοτloi oε nρoooι.! ο κo ορω1-loτo'

|6] Yπnρxε oτnv oυλΛ τoυ A Δnpoτlκoυ ΣxoλεΙoυ αιn Νooυoο

[7] Αvτonoδiδovτοq επioκει.!n Γdλλων oτο nλοio o 1-loρφωτlκιilν οντoλλογιbν βρεθfr

Koμε στn Bρετdvn τnq Γoλλiοq. Εμεiq τoυq ε[xομlε πoε εδιb στιq oρXo oτnτdq μoq,

oυτoI poq nnγoν εκεi oε dvov pιJλo. Αυτo εixov, ουτo μοq dδειEον' Πο νo ιrn τoUq

οδlκιil, μοq dδεlΕον κοl τoυq Nτoλpdν. Dolmen Gate.

|8] Σiμερο κoo1lεi τo 1\4oυoεio τnq Bdρo oq.

[9] Ko μετoφoρικd: <τoυq μελ ρριlτoυq noτopoιJq τnq ooφioq, τoυq τnν κτio vπd-

oov θεoγvωoioq ΝΑl\lΑΣlΝ κoτoρδειilooντoql. Ιo νdμo οπo τo vdω, oπo onoυ κo

n pετοxn vοoυoo.

Ilο] Τo ovo1.lo τoυ Nooυ Αγroq Nικoλooq oιiθnκε oτnv lαιoρΙo τnq πoλεωq τωv

Πλοτoρiδn - Στoυγ oννoκn. Τρεlq Aγ ovlκολoδεq σε ρIo Περ oxιi δεixvoυν τnν oξiο

τoυ τonoυ κοl τωv vεριbv τnq.

[l l] Ευρ. lκ. 'l 
1 50. o..Ε.B. Σε τετo o πoτoμιo γivovτον κoι o κoθoρpoi' 0 οvθρωloq

επlζnτεi τnν κoθoρoτnτο. Θdλε vο λομnεl κol εlωτερlκd κot εoωτερικo' Kο oτn

onpερ νιi θρnοκεio λdμε ιΧrτδνo po noρdoxoυφωτε νoνυ κοl <λoμπρυvov poι τnν

αroλnν τnq ι|υxιiqυ.

[l2] Ynορxει κo δοφoρετlκn onoι]-ln, noυ dxε διoτυnωθε[, oτl ετυpoλoγκo τo

'Oλγoνoq nρodρxετo ono τo ρriμo ελκω Kol To oUσ oαr κo oλκn' Koι oυoxετiζετol

με τo oτ o noτopoq μετoφdρε λoonleεl oτn δ oρκεlο κoτoρρoκτωδιiν βρoxιilv'

\or ,oτ-o ε Ρoo_ε o ov οv '-oδo.

Il:] Στo nερi eιbωv lδ oτnτoq κεφ. ΣV '

[14]Bλ.Gott]]ebtriendrlchTafelαDeSaonikaeΙuscqveagrogeografikoυ,Berlin1839.

Il s] Bλ. Leake, Τraνel in Northern Greece l1l 292.

Ilε] Αvoφoρo oτovΑdolfΗermanStruk, μετoφρoon τoι Bερo ιbτn γlοτρo0 [ Προno,

ε.δoOη -oU ,,ηtgγ,, 1"q Bdρoloq.

[17] lπnoυρiq, φυτo, φυετol oτrq oxθεq τnq Αρonrτooq. Πρoooμo oΖεl μlε oυρo

ολoγo..'tν opo Η'ρ""s υo- εiνο οv;ωo_o.

Ιl z] Λlβελλoιλο: dvτoμο pε λεnτo oιil1.lο 1.lε μεγoλο λεlτoυpεvδδn φτερο'

Il8]oλo,oιnoλro[,τoγvωρi(oυμεoτlυπllρxεεγxιilριondαιρoφoκοlo ιpορoδεqτnq

με υnoμovi noλλd ιpdρευov pετo κoλdμ . Epεiq μ κρd nrdνομlε κoρoβiδεq' ΙMεγdλoq'

oε κτtiμο τnq Πλοκ dνloq, oε αrdolpo νερo ono τtq υnερxεlλioεlq nλο'lVoι1 υδρο0λοκo,

ε[δο vo κoλυμndνε δεκdδεq p κρdq κoροβiδεq [nρlν 40 xρovrο)' oτον τo vερo nτov

ελει1θερo, κρι!o κo δrουγn n ldoτρoφο dφτοvε νο κoλυpndεl oκoμn ιοl oε ρυοr o

τoυ κo μ nου. O φiλoq Ηλioq Aλ τ(ονiδnq dγρο Qε dνo οδloλoγo βl βλio γro τo Λευκdδ ο'

nρooφοτn dκδoon τoυ oυλλoγoυ τoυ το Aνθdplο. Στn oελiδo 17 γροφε: ιΤo xωρto

περLβολλετo ono noτoptο κol noλλo vερο, τo onoicr ιiτον κoθoρο κοl πλoυoto oε

Qoρlο κοl κορoβiδεqι. ΙM λdεr γlo το xροvιo τnq εγκοτοoτοonq τωv Πoι'r[ωv αro xωρ o'

ιllοl:τr 3l
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APAΠΙTΣA: o ΘHΣAYPOΣ
THΣ NAOYΣAΣ

(ΓΕΩΛ0 ΓlΑ, YΔPOΓΕΩΛ0ΓlΑ, B0TΑΝ l KH)

o πoταμos Aρdπιτoα πnγαζει στoυS πρoπoδεs του Bερμioυ, διαρρ€ει Ιnv πoλn τns Ndoυoαs

και εκβαλλεl στnv απoσΙραYYιοτικft ταφρo 66, οτov κdμπo του δrευρυμ€voυ Δnμoυ. Eivαι οτεvα

oυvδεδεμ€vos με τnv ιοτορiα, Ιnv orκovoμiα Kαι Ιnv κoιvωvικft ζωn ιns Ndουoαs.

Γραφει o

Nικ6Ιαog Κtρoυ,
Γεωλ6yog

Το vερο τnq Αροnlτoοq ΠρoερXοVTOl oΠo TnV

οπooτρογγlon τoυ υδρoφορoυ oυoτΛμοτοq

τoυ Ανω Bερμioυ. Δlοnερvoυv τlq ρωγμεq τoυ

εδοφoυq κοt εloερxovτοl oε υnογε ο onnλοtο,

ογωγoυq κοl λεκοvεq (κoρoτ) τoυ βoυvου κοl

οvοβλυCουv oτlq πnγεq τoυ Αγlου Nlκoλοoυ

(κορoτlκεq lnγεq).

Γεωλoγiο Αvω Bερμioυ

To Αvω Bερμlο οnoτελεi τo oρlo μετοδΟ των

λεκοvων τnq Kεντρtκnq Mοκεδοviοq (Αvοτο-

λlκο) κοl τnq Δυτlκnq Mοκεδoviοq (Δυτlκο).

'Exεl δtοτοln BΔ - NA με υι!nλοτερn κορυφιi

το ToονοκoΙ tz.)szμ.). Bρioκετοl oτo ορlο τωv

ιl ιnllτr 32



ζωvιbν AΕlου κot Πελογovlκnq κοl δoμεiτοl οιlo

τoυq εΕnq γεωλoγl κoυq oxn μoτloμουq:

ΠΕΛAΓΩNιKH ZΩNH

1. Ανθροκlκo nετρωμοτο (pdρμορο κλn'), nλlκiοq

Tρlοδlκου _ loυροolκoΟ (nρrv 2OO εκ. xρovlο).

2. 0φεroλlθol με το rCriμοτο τoυq

3. ΕnlκλυolγεvΛ lenμoτο nλlκ[οq ΙVεooυ - οvω

KρnτrδLκου (nρ v 'tOO εκ. xρovrο) (οoβεoτολrθοl,

φλυoxnq)

Πονω οπo Τouq σXnμoTloμoυq oυτoυq εnωθoυ_

VTO] σXnμoΤlσμo[τnq ZΩNHΣ Α:I0Y [Τεκτovlκο

κdλυμμο):

1. Kρoκολοnογriq βοon nλlκiοq Kενo1..lονioυ -
ToυρωvΙoυ (nρlv nερiπoυ 1OO εκ. xροvlο).

2. ΑoβεαιολlΘrκοq oρΙΖoιrrοq Ανω Kρnτlδlκoυ

(nρrν nερinου 70_100 εκ. xρovlo)

3. Φλυoxnq (Qοp p iτεq, κροκολonογn, ιpομ μ lτt κοi

οoβεαιoλl Θo l, ο oβεαoox ι αloλr θo l), Αvω ΙV ο l αιρ ι 
_

xτ[oυ_Kοτω Πολοloκoiνου (nρlν 7Ο εκ. xρoνlο).

Kορoτlκ6 υδρoφ6ρo oιioτnμο
Πnγ6v Aγioυ Nlκoλdoυ

Το κορoτlκo υδρoφορo oυoτnμο τωv nnγωv

τnq Αροnlτoοq οvοnτυooετοl μεoο oτn μοCο

των ovθροκlκωv oxnμοτloμωv του τεκτονlκου

κολυpμoτoq του Αvω Bερμioυ. 0l nnγεq εκ-

δnλωνοvτol oτnv εnοφi τωv οvωκρnτlδtκιilv

$οο*
,Οii{}

38ο*
,8ΟΟ
1ο$B

4Ο**

3*ΟΟ

2Ο*Ο

l*QΟ
ι}

οoβεoτολΙθωV KΟl Tnq κρoκολoπoγoΟq βοonq

TOU TεKToVlKoυ κoλυμμoτoq του Αvω Bερμioυ

με To TεKΤoVlκo λεnl τoυ Αγioυ Nlκoλοoυ. Θε-

ωρουvτοl n nγεq υ nερxεiλlonq.

0l nnγ6q

Bρioκovτοl 3 xλμ. NΔ τnq Νοoυoοq oτο Δnμο_

τ κο Δοoοq του Αγioυ Nrκoλooυ, oε υι|opετρο

lερinoυ 500 μ. To pετωnο nnγιiv εxεl ομφlΘε-

οτρ κιi δrοτοΕn κο pnκoq 30 μ.

Ελοxrαιn nορoxιi: 1,25 m3/sec.

Mεγ oτn nοροxn: 2,4 m3/sec' Στn γυρω nε-

ρiοxΔ υnορxουv πολυoρ θμεq μrκρεq nnγεq.

Οl nnγεq τnq Αρollτoοq εiνοl ol onμοντlκo_

Tερεq KOρσTlκεq nnγεq τoυ ελλnvlκoυ xιilρoυ.

ΑποoτρογγieoUV To υδρoφορo oυoτnμο τoυ

Αvω Bερμ ioυ'

Στo Ανοτoλικo Bερμlο εxoυv κοτομετρnθεi nε-

ρroooτερεq onο 70 nnγεq.

Πορoxri nnγιbv Aρdnlτoοq

Onωq φοiνετοtαιο oxετlκo δrογρομμοτο πoρο_

κoτω pε το αloιxεΙο nου niρομε οno τοv T0EB

Νοουoοq, n nορoxn τωv nnγωv το τελευτοiο

xρονrο μεlωvετol. Αυτo οφεΙλετοl oε nολλoΟq

nορογoντεq, onωq το κλiμo (n ελoττωon αων

βροxonτωoεων), n δrευρυvσn ΤωV κοραllκων

oxnμοτloμιilv KO1 n μεTOφOρd τoυ vερoι-i oε ολ_

...τα vε$]α

X$]ΟβpxΟ1.Ι&ι

{rΙ"ΤΙο {nv α}ΤΟ_

ε}1p{iΥγX}t1 ΤΟιi

υδgτοφοpεlι;

σι-rστn&ια*

ΤδE {ι}U Αv{j.}

Bερμ{ου, δl*
α}-{ε$}v$Ul/ Eιq

ρ{rηη}dq {{i1J

εδ*φουq και
ε}σθpXΟ\/-ξCι1 Φε

ι}κΦYει{ι σnΙ1*

λαια."-

.^ .δ ι6 .ο }ι F_ Ν r'* r\ r'- Φ οo Φ Φ aο οo
δδδδδbbbabΦοaOΘ9δδrrrrδrΦΦζ}e}Φ{3*a
Ν Ν r Φ ΦΝ Φ Φ Φ c"J c.l αl c\Ι cν e{ e{
Θ!ooαJΝΞΦΦδΝΦΞΦΞΞΞΞΞΞξΞμ iΞξΞΕ'ΞtΞΓ-ξΞtl';};,'*r*μ

Διαyρoμματα παρorig τωυ πn)ιcbυ τoυ πoταμoυ oε Lt/sec
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λεq δloδουq κλn.

H pεiωon τnq nορoxnq τωv nnγιbv oε oυvδυο_

opo pε τnv υnεροντλnσn ΤωV vερων τnq Αρο_

ΠlTσOq γlO τnv κολυι|n τωv οvογκωv υδρευ_

σnq Tnq nολnq κο ορδευonq τωv γεωργtκωv

εκτοoεωv oδnγεΙ oτn δροpοτrκΛ nτωon τnq

oτοθμnq του noτομoυ, κυρiωq τουq οvυδρουq

θερlvoυq pnvεq, n οnoiο μlορεi vο εxεl oυvε-

Πεlεq σTnV υδρoβlο nοvΙδο (ψορlο, ορθρonoδο

κλn.) κo αιnv lορoxθlο βλοοτnοn. Τo nροβλn-

pο κοθΙoτοτοl ooβοροτερο, δlοτt το μεγολυτε_

ρo μερoq τωv vερωv δlοxετευετοL oε ογωγουq,

ol οnoiοt Εεκlνoυν οno onμεiο nου βρioκovτοl
nολυ κοvτo oτlq nnγεq.

H noρεiο τoυ πoτoμoιi

H Αροnlτοο pετο τlq nnγεq, δlοoxiCεl τo Δnμο-

τrκo δοooq του ΑγΙου Νlκολοoυ κol κΟτoπlv τnv

nολn τnq Νοoυoοq δnprουργων.ιοq με τnv δlο_

βρωon βοΘυ φορογγl. Στn oυvεxειο εγκoτολεinεl

τnv noλn, nερvωvτοq δinλο οnο τo Δnμοτlκo

nορκo Klοoκl κοl κοτnφoρiCεl nρoq ΤnV Περ]_

oxΛ τoυ Konοvου, οφoΟ nερooεl κοvτο οno τo

ερεinιο τnq Σxoλnq του Αρlαιoτελoυq.

Tελlκο εκβoλλεl αrnv τοφρo 66, n οnoiο με τn

oεlρο τnq δlοxετεΟεl το vερο Τnq σΓoV nοτομo

Αλlοκμοvο. H δlοδροpn τnq Aροnrτooq γΙνετοl

nοvω οε nετριilμοτo τροβερτivn nλrκiοq Blλλο-

φρογκlου [nρ v nερinου 90Ο.Ο00 xρονrο) KΟ Ko_

vτο αlnν εκβολn τnq oε oυγxρονεq nροoxωoεtq

nλrκiοq 0λoκοlνου (nρlv 20.000 xροvlο) Kοl Κo-

ρnμοτο nλlκiοq Boυρμiου (nρlv 100.Ο0Ο xροvlο).

Στn δloδρoμn τoυ nοτοpoυ oxnμοτi(ovτοl on-

pοντ κoi κοτορροκτεq. Mεoο oτnv noλn τnq

Νooυooq βρioκετοl ο loτορlκοq κοτορροκτng

τωv Στoυpnοvωv, οnoυ θυοlοoτnκον ol Nοoυ_

oοiεq oτnv εnοvooτοon τoυ 1822. Στnv εΕoδο

τnq loλnq, δinλo οno το Klοoκl, βρioκετοl o

κοτορροκτnq τoυ KοοτονlωΤn KOl σTnV nορεΙο

Πρoq Tn Σxολn του Αρroτοτελn ο κοτορροκτnq

lV]noxο0τot.

Στnv nερlοxn τnq Σxoλnq του Αρloτοτελn o nο_

τομοq εμnλουτ[(ετοt με το vερο οπo τlq nnγεq

loβορlο. To μΛκog τoυ πoτo1.loυ εivοl nερinoυ

10 xlλloμετρo.

Xnμrκri αιjoτοon τωv
vεριilv Tnq Aρ6Πlτσoq

Τo vερo τng Aροnrτoοq, σΤnV nερlοxΛ των nnγωv

εxεl PΗ ελοφρο ολκολlκo, rδlοΙτερn ευxορtαιn

κοl δρooερri γεΟon κοl oxετlκο μεγολn oυγκε_

Wρωσn lowωv οoβεαιΙου κοl μογνnoΙου (oκλnρo

vερο). Πρoq τlq εκβoλεq τoυ noτομoυ ποροτnρεi-

τοl ρυnοvon, n onoiο οφεiλετοt αιο λυpοτο οnο-

xετευoεωv ο t κl op ων κο l γεωργt κωv κολλιεργεl ωv

(φυτoφορμοκο, λlnοoμοτο κλπ.). Ομωq γεvlκο το

vερo τnq Αροnlτoοq εiνοl κοθορo.

Εκβoλ69 ΤoU Πoτoμoιj

H Αροnlτoο εκβολλεl oτnν τοφρo 66. Πρoκεlτοt
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γ]O εVO KοVoλl ΠOU KοTοσKεUoσΤnKε μεTο ΤnV

OΠOεnρΟVσn Tnq λiμVnq TωV ΠOVVIΤσωV γiO Vo

οnooτρογγiCεl το vερο τnq nερloxriq.

Δυoτυxωq τo κονολl oυτo εμφοvi(εt εντοvο

nρoβλnpο ρυnονonq, κυρ[ωq τnν εnoxn του

κoλoκοlρloυ εΕorτΙοq τωv λυμοτων, το οno[ο

nροερxoντοl οno γεωργlκεq κολλιεργεlεq,

κτnvοτροφtκεq μοvoδεq, μορμοροβrοpnxοvi_

εq κοvoερβοnotiεq κol ολλεq βlopnxοviεq τωv

Νopων Πελλoq κolΗpoΘiοq. Eμφονi(oντο φοl_

vopεvo ευτρoφloμoΟ με oυvεnεlο τoν θοvoτο

noλλιbν Qορrιilv οno ελλεlQn οΕυγovoυ.

Bλ6oτnοn - Ποviδο

Πλoυolο εivοl n βλοoτnon noυ οvοnτΟooετοl

oτlq οxθεq τnq Αροn τoοq. Στnv nερtοxn τωv

nnγων, oτo ολoοq τoυ Aγioυ Ntκολoου, κυρι_

ορxoυv το nλοτdvlο.

Εnionq oυvovτoυμε loλλο υδρoφlλo δενδρο,

Θομvουq κoι noωδn φυτο, οπωq oυκlεq, tτlθq,

ορκoυδonoυρνορο, οκοκiεq, μελικου κlεq, φλο-

μ oυ ρrεq, φουvτου κlεq, κο ρυ δl εq, κλl μ οτoiδεq,

λυ κioκoυ q, Ογρ oTρl OVTOφυλλlεq, ογρloμ υ ρτl εq,

ογρlολlτoεq nρΙpουλεq, βολoοpo, βοτομου_

ρrεq βlολεττεq, δdφvεq, δεvδρoμoλοxεq, δρο-

κovτl εq, εκoυ lζετo, κο μ nονoυλεq, κο nvοxoρτο,

ογρtοκορoτο, κυκλομlvο, λοnοθo, ροδiκlο, nε_

ντοvευρο, oομ noυ κουq, τοροδοκo, τooυ κvΙδεq,

nερδlκοκ ο, φυoολiδεq, xελlδovlο, nερlκοκλο-

δεq, φτερεq, μεvτo, xομομnλt, κrooουq, Tlq Πε_

ρiφnμεq pολογκoυτεq κλn.

Αnο το ι|ορlο noυ ζoυν oτο vερo τoυ nοτομoυ

oε 1.lεγολυτερoυq nλnθυoμουq oυvοντoυμε τnv

ΠεσTρoφο. Εnionq lολοlοτερο υnnρxov KΟl Ορ_

κετiq κοροβiδεq, or οποiεq oμωq olγο _ olγο

εΕοφοviCovτοl κυρ[ωq λoγω τnq nορovopnq

ολlεiοq. Στο ρυοκrο noυ υnορxoυv κοντο oτlq

nnγεq oυνοvτoυpε lολλουq μrκρουq υδροβl-

oUq oρYοVlσιJoJq, onωq γοoτεροnοδο, κoλεο_

πτερο, δΙnτερο εφnμερonτερo κλn., oρ oμενο

οnο το onoiο οnoτελουv βloδεiκτεq κοθορlo-

ΤnTOq TωV vερων. l!

Bιβλιoγραφtα

1. Γεωλoγlκoq xoρτnq lΓMΕ, φυλλo Bερo o ι19B2)

2. Πρoκτlκo 2ου YδρoγεωλοvlKoι ΣUVεδρioU ι1993]

3. Aγ οvlκoλοq κοl Αροn τoο.'Ε<δoon Οpοδοq Περrβολλovτlκnq Εκnοiδευonq 3ου Γυpνooioυ ΝοoUσOq (2Ο05J

4. TΟΕB Νdoυoοq

.".α}'ιΟ Ια 1"pξι*

{3ιi.l" ,τΟι, ζnιiv
σΣεe Vεpα {sL,

X*{ι}.}iQι} σ1r*

\.αv{s!iμξ {nv
xεατρι-lφα-
Eπiαrιq xαλαι*
οτεg:α ιlwnρxαv
]ζ{iι α$3Kετ*E

Kειρεξβiδεq, {it

*rτ{}iεq ε;μ*r;q

αιγα αιγα εξα*
i.$}εi1/iζe\i{αl-..

ιt.roγl;_r 35



IΔEEΣ Ι(AI ΠPOTAΣΕΙΣ
ΓlΑ ΕNΑ 0Λ0KΛΗPΩMΕN0 ΣXΕΔl0 ΑNΑΔΕlΞΗΣ
KΑl ΑΞl0Π0lΗΣΗΣ TOY Π0TΑM0Y (ΑPΑΠ]TΣΑυ

Γραφει o Aλεξαυδρog Γ. oικουoμoυ, Aρlιτ!κτωυ Mntαυικ6g ΕMΠ-Πoλεoδ6μoq

Η Αραπιτσα, τo πoταμι τns NdoυσαS, εvd) oυvδ€Θnκε εξ αρxns με τnv iδtα τn ζωn τns πoλns,

με τnv iδρυon Kαι τnS παραπ€ρα εξ€λιξn τns στnv ιoτoρiα, εvιil απετ€λεοε τov oυσιαστιKO

λoγo τnS εvtuΠωoιακfls τns αvdπτυξns αvd τoυs αιιilvεs, εiτε ωs Πnγn υδρευons και αρ-

δευons για τoUS κατoiκoυs Kαr τts καλλr€ργει€s τoUS, εiτε ωs δωρεαv Πnμi εv€ργεrαs για

τιs βιομnxαviεs τns, υπflρξε αv€καθεv <<κλειoτ6s>> xιilρos για τn ζωn τns π6λns κατd τo

μεγαλ0τερo μnκοs τoU, με τιs 6xθεs τoU vα €xoυv €vα ιδιωτικ6 xαρακτnρα, ωs πρo€κταon

τωv παρoxΘtωv ιδιοκτnorιilv. T6oo oτα τμnματd τoυ μ€oα oτα δρια τoU αστιKoι] roτo0,

6oo και oτα εκτis πδλns κoμματrα τoυ, απδ τovAγto Ι{ικoλα μ€xρr τα εργoστdorα στoυS

Σιoυμπdvous Kαι απo τo Ktooκι μ€xρt τov καμπo.
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ΙVoλrq τnν τελευτοΙο εtκοotηεvτοετiο

τo τpΛμo εvτoq nολεωq ορxtoε oτο-

δlοκο vο εvτοooετοi oτoν οoτtκo toτo,

με TnV οvογκοoτlκn εφορμoγn τoυ

pετοnoλεμlκoυ ΣxεδΙoυ Πoλεωq, nου

nρoβλεnεl τnv οnoδoon τωv οxθωv

ToU σTο κolvoxρnoτo τμnpοτo τoυ

olκloμoυ, εpπλουτi(ονToq Τo δΙκτυo

nεeoδρομωv κοθωq κοl τnv oυvoλlκn

εnlφοvεlo οoτlκoυ nροoivου nου δlο-

Θετεl n πoλn μοq.

H οnoδoon τωv oxθωv oτov ooτlκo

loτo κοt oτnv ελευθερn xρion TωV ΠO-

λlτωv εγivε pε noλΟ pεγολn δυoκoλiο

κοl xορn oτlq οκoυροαlεq nρoonοθεl-

εq κonοtωv ovθρδnωv, με βοolκo nρω_

τογωvloτn τov μoκορiτn nlo Δriμορxo

ΔnμΛτρn Bλοxo, noυ nioτεQov oτo

ολο εγxεiρnμο KOl oρOιJοΤioτnκοv τlq

δυvοτοτnτεq πoυ nρooφερεl γlο TnV

οvοπτυΕn τnq nολnq.

Δυoτυxωq, οκopn κοl onμερο τo εργo

ουτο nοροpεvεl οvoλoκλiρωTo, ιJIo
noυ οκ6pο υnορxoυv τpnpοτο oτtq

οxθεq τoυ noτομoυ πoυ δεv εiνol nρο-

onελοolμο οπo το κotvο, noρομεvovτοq

nδεop lο, των nορoxΘlων tδloκτnolωv.

Tο iδlo βεβοlο toxυεl κοl γlο το oυvολo

τoυ μnκουq του noτομoυ αιn δlοδρo-

μn τoυ ε€ω οnο το oρiο τoυ οlκloτlκoυ

nλεγμoτοq τnq noλnq.

0l nορoκοτω oκει!εrq οφορoυν oε plο

nριbτn nρooεγγlσn TOU θεμοτoq τnq oυ_

vτoδnq εvoq 0λοκλnρωμεvου Σxεδioυ

Εδυγiοvonq, Αvοδεlδng κοr Αδlonoin-
σnq ΤoU loτομoυ Αροnlτoο, κυρiωq πο
τμnμο τoυ noυ δtοoxiζεt τnv nολn, κοl

οnoτελεi τov μεγολο εv δυvοpεl οvο-

nτυδloκo οlovο, lου oυvδεεl ΤnV Πε_

ρloxn τoυ Αλooυq τoυ Αγioυ Nlκoλοoυ

με ΤnV nερloxn τωv loβoρiωv (Σxoλn

Αρlαioτελουq) κοl Λευκοδiωv - Konο_

voυ (ορxοloλoγrκri nερloxn).

Σε ευρυτερn κλΙμοκο, εvο τετοto ox€_

δlo πρεnεl vο nερlλοpβovεl KΟl Πρo_

τooεlq γlο το τμriμoΤO ΤoU noτοpου

εEω οno τn noλn, κοl μολloτo Εεxω-

ρloτο γtο τo nρωτο τμnpο Αγloq Nl_

κoλοq_Νοουoο κοl δεxωρtοτο γtο το

τpnμοτο ρετo τnν nολn (εργοoτοoro

Mniλn_κοτορροκτnq ΙVooκοκl κοl οno

KεΙ KΟl nερο, μεxρl τnv nερlοxi τωv

ορxotοτnτωv oτο Λευ κοδlο).

Τουτοxρovο οφεΙλεr vο oυμnερlλοβεl

τov ονοnτυΕlοκo οEοvo τnq οvοτολlκiq

nορεlοq τnq lολnq lου nερlλομβovεl

τlq εγκοτοαrοσε]q ΤoU oυγκροτιi μοτoq
Λoγγου_Toυ ρlολn, τo Δn poτrκo nο ρκο
κοi το nροvn ΤOU, To εργοαrοolο ΙVn[-

λn_ToΙτon κο εvδεxοpεVωq Tlq εγKο-

τooτοoεlq τοι lρωnv Kοvvο βoυ ργεiου
(vυv lδtοκτnoΙο Bονn) κοθωq κοl τοv

lερiποτο μεxρl τo αΣlnλοloυ.

Bοolκοq αιoxοq θο πρεnεl vo εivοl

n δnμloυργiο oτoυq οδοvεq oυτoυq

nλ€γμοτοq υnnρεolωv υQnλo0 επlnε-

δoυ nου Θo δnploυργnoουv oοβορεq

ιεloροεqυ αιnv οlκoνoμiο, ολλd KOI σΤOV

κοθnμερtvο noλlτloμο τnq πoλnq. Ωq

τετotεq θεωρoΟvτοl o λεγoμεvoq εlδiκoq

τoυ ρloμoq (oυvεδρrοκoq, noλlτlαllκοq,

οΘλnτlκoq κλn) onωq κοl n ονοnτυΕn

εlδl κωv δροαιnρlοτnτωv (ερευvnτlκο,

εκnοlδευτtκο κλπ nρoγρομ pοτo).

Π 0ΛlTΙΣTl K0Σ TOYPΙΣM 0Σ
0 noλlτloτlκoq τουρloμοq oποτελεi εvο

lδlοiτερo εiδoq του ρloμου. Αnoτελεi

τo κολυτερo μεoo γlo τnv οvτlμετωnl_

σn Tnq εnoxlκoτnτοq τoυ τουρloτlκου

.".δυοτι'lxιbq, ακομΙ1 Kαi
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ρεΟpοτoq κο oυpβoλεl oτnv κoλυτερn

xρovlκn κοτοvοpn του. Αυτo onμoivεl

oυΕnμεvο εooδο κoθ' oλο τov xροvo

κοl pεγολΟτερn εroρon Εενoυ oυνολ_

λογpοτoq γlο ΤnV xωρο n τov τonο

υ n oδοxιiq-

Επlδlωκεl TnV εVεργOΠoinon τoυ vε_

οτερoυ nλnθυoμoυ αrnv olκovομtκn
(ωn τoυ τοnου pεoω τnq δnploυργΙoq

ευκοlρlωv KΟl ΤnV ευοloθnτonoinon του

αlnv δlοτiρnon κο οvonτυln τnq lo_
λlτlαll κnq κλnρoνop rοq, oxl θεωρnτlκo,

ολλd oε εvεργn δροon, αlnν οvοδεlΕn

τnq o0γxρovnq noλlτlαllκiq δnμ loυρ_

γiοq, με αlοxo n nερlοxn vo γivεl noλoq

ελδnq κοr vο φερεl υγln ονοnτυδn.
'Ετol n ovοnτυΕn τoυ noλlτtoτlκοΟ

τουρlopoυ ρnoρεi νο oυμβολεr oε οl_

κονoμlκο κol κοtvωνlκο oφελn γrο τnv

τonlκi κοtvωvio με:
. TnV οUεnσn τnq οnοoxολnonq.
. Tn δnploUργiο μlκρopεoοiωv εnlxεl-

ρnoεωv.
. Τn δnμlouργiο oπορoiτnTωV UΠnρε-

otων

. TnV OVUψωσn τoυ noλtτloτlκoυ εnl_

nεδoυ'

. Τn βελTΙωσn ToU ToΠlKoυ nερlβoλ-

λοvτoq

Kol Vο oΠoΤελεoεl εvο εργολεiο γlο
τnv οltοnoinσn Tnq loλlτloτlκnq no_

ροδoonq κοl πορογωγnq εvοq τoπoυ.

Αυτo μnορεi vο εnlτευxθεΙ μεoο οno τn

oυpnλευon ToU olKovoplκoυ (εnlxεt-

ρnμοτlκoυ KΟl ειJΠoρlKoυ) δυvομlκoυ,

ολλo κοr τoυ nολlτlαrtκoυ κοl κολλlτε_

xvlκoΟ δυvο1..lrκοιj μlοq nερloxnq pεoο

οπο κοtvoυq oτoxουq κοi oρομoτο.

0 noλiτloτtκ6q τoυρrομοq oυvδυο(ετοl

loλυ κoλο pε ολλεq εvολλoκτlκ€q μορ-

φεq τoυρlopoΟ υnοiΘρoυ Kol σUVεI_

oφερεl oτn δnμloυργΙο εvoq ελκυoτl_

κoυ δrοφoρonolnpενoυ τoυρloτlκου
nρoioντoq. Θο μπορο0oομε vο πoυpε

οτl πoλlτloτlκo τoυρropo εxoυμε oτοv

o εntoκεnτng θελεl νο κοτοvοnoεl κOl

vο εκτlμnoεl τοv βοolκo xορoκτnρo

εvoq τοnoυ Kοl ToV noλlτtoμo τoυ

ωq ουvoλo, oτοv θελεr νο vlοjoεl τnν
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lσToρiΟ ToU. Ε[Vοl ΟUToq ΠoU θελεr νο

οιoθovθεi oτl Cεl pεoο oε εvov ολλo

noλ τloμo, noυ θdλε τnv εμnεlρiο μlοq

nολlτtoτl κnq αnερl nετεlοqυ''Ετol, εvδl_

οφερετοl γlο:
. TnV lσToρiO, τnv ορxοtολoγiο κοl το

μvnμεiο
. Tlq TεXVεq KΟl ΤnV ορxlτεκτovtκn

. ΤoV TρoΠo Cωnq των κοτοΙκωv τnq

περlοxiq, το llθn κol εθlμο

. τo φογnτo, το κροoi KOl ΤnV τοnlκΛ

nο ρογωγn
. TnV KolVωVlκn, οlκovoμlκn κοl nολl-

τlκn δομ ri

. τn μορφολoγiο τnq περlοxnq

. το δloφoρO φεoτlβολ nοvnγυρlο κοl

εκδnλδoεl q

Πο τlq lερlooοτερεg Περ oxεq, ο πoλl-

τiοτlκoq τoυρloμog οnoτελεi εvο μovo
oτolxεio εvoq ευρυτερου nλεγpοτοq,

oτο onoΙo εvτοooovτοl κor ολλεq δρο_

oτnρ oτnτεq, οnωq pοκρ νοi περinοτol,

φυoloλoτρlκoq οθλnτloμοq κλn. Αvο-

δεtκν0εl τnν τonlκn τουτoτnτο oτo

oυνoλo τnq, μοei με ΤnV οΕlοloinon
του φυolκου nερlβολλovτoq Kοl TωV

υnoλoinωv rδlοlτερων XΟρOKTnρlσΤl-

κωv τnq κοθε nερloxnq.

0l υnoδoμ6q τoυ

Πoλlτlστl Koιi τoυ ρloμoιi
H ονοnτυδn τOυ noλtτloτl κoυ τουρl_

oμoΟ δεν μloρεi vο γ[νεl οnλωq με
nρωτοβoυλΙο κonolων εΠlXεΙρnμΟ_

τlιilν τoυ τουρloμου lου oxεδtοζουν

μεμovωμεvεq δροoτnρrοτnτεq- Αnοlτεi

Tn σUVεργοσiο του δnμoo1oU με ΤoV

lδtωτlκo τoμεο oε τonlκn βoon. Αnοl_

τεi ενον oργoνωμεvo oxεδlοopo οnο

τnv κOtvOτnτO με εVερYoΠoinon oλωv

των τonlκωv noρογoντωv. 0 oxεδrο_

oμοq ουτoq, oμωq, μnoρεi κοl nρεπεl

νο εvloxυθε[ κεvτρlκο οno τουq κροτl-

κουq φoρεΙg, lδloiτερο oτnv πορoγωγll

noλtτl oτl κιilv του ρl oτl κιδv n ρoiovτωv.

Bοorκο εργολεiο γlο TnV ονοnτυδn

του noλlτloτlκoυ τoυρlopου εiνol οl

vεεq τεxvoλογiεq. Mε oxετlκo plκρο

κooτοq pπoρουv VO XρnσlμoΠolnΘoυν
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noλυ οnοτελεoμοτtκο oε ολo τo oτοδlο

τoυ oxεδlοoμου: οnο τnv nροβολn του

τοnoυ γlο τnv nρooελκυοn τoυρlοτωv

μεXρl ΤnV nορουoΙοon τnq nολ τloτlκnq

κλnρovομlοq κοl μεxρt τnv κοτooκευn

noλlτl oτl κιilv τoυ ρl oτl κιbv n ρoi'οvτων

Kοl TnV τonlκΛ nορογωγn.

0 ΠoΛlΤlΣΤlKoΣ TOYPιΣM0Σ
KAΙ H NΑOYΣA

Σε oxfon pε το nοροlονω n Nοουoο

κοl n lερtoxΛ τnq δloΘετεl εvο τερd_

oτlο οnoθεμο εvδlοφεροvτωv πoυ θο

pnoρoυoοv vο εvτοxθoυν οxnμοτtκο

oτο λεγομεvο αnoλlτιoτlκο nροiovτου.

Αn'τn μlο μερlο n nλoυolο ορxοlολo_

γlκn ολλο κοt n νειilτερn ποροδoolοκn

κοt βioμnxονtκn τnq κλnροvοplο, noυ

μ€xρl οnμερο δεv εivοt oxεδov κοθο_

λoυ οΕioπolnμ€vn, οπ'τnν ολλn τo

εlοlρετlκο φυοtκο nερlβολλov, σε σUV_

δυοoμo μ.lε τlq oυγxρovεq loλ τloτlκεg

δροoτnρloτnTεq ΠoU οvοιlτυoooυν οl

noλlτloτlκoi τnq φoρεiq, οnoτελουν

εvο ευρ0τοτo nεδio δροonq YlΟ TnV

δnploυργiο κοl οvοlτυΕn ρευμοτoq
noλlτloτlκου τουρloμου nρog oφελοq

τωv κοτoiκωv Tnq σΤΟ δυoκολο xροvlο

noυ δloγoυμε.
'Eνo Oλoκλnρωμ6vo Σx6δlo Eδυγi-

ovσnq, Avdδεlδnq κol AδtonoΙnonq

τoυ Πoτoμo0 αAρ6nlτoου Θo nρεnεl

vο λομβovεl υnoQn δlοφoρoυq no_

ρoγοvτεq κοt vο κtvεiτοl oε δlοφορο

εlilεδο, ωoτε ol nορεpβοoεlq noυ θο

n ρoτοθoυv:

Τα απoτελloμcιτcι cιπ6 λειτoυρ1,1γ11 κcιι cuoanτικy'i dπo(lιι τωυ μllρι τdlρα επεμβdoειlν
yια τι1y αυιiπλαon τoυ πoταμol δευ κρ[f,ιικαυ ιδια[τεριι επrτυrnμ!υα

]. Nο εivοl oυμβοτεq οno noλεoδομlκn

πριilτο οnoιpn, Kοl VO υnnρετoυv μετον
κολυτερo δυvοτo τροno τlq o0γxροvεq

ονογκεq τnq noλnq οε xωρουq KOl ΟσΤl_

κo εlonλloμo, τοoo αllq nερloxεq ομε_

onq γεlτvΙοonq με ΤO ποτοpt, ooο κοl oε

ευρυτερn nερlφερεlο, εntπεδoυ noλnq.

2. Θo πρεlεl vο οπoβλεΠoUV σΤnV

nρooτοoiο τoυ μovοδlκου φυotκου
lερlβολλoντοq, τnν βελτiωσn Τnq εl_

κοvoq του KΟl TnV οnoκοτοoτοon κοτο



Ιo δUVoToV Tnq ΠolOTnΤOq ΤωV VερωV,

Τnq ΠοViδοq Kοl Tnq xλωρiδοq του,

onωq κοl n οnοδoon του onμovτlκου

ουτου xιilρoυ nροo[voυ oτnv noλn, κοl

n oυvδεon ToU ιJε τουq ολλoυq oργο_

νωpεvoυq τετotουq xιilρoυq, κοl κυρΙωq

με τo δnpoτlκο nορκο.

3. Θo πρεnεl νο oυvτεiνoυv oτnv δlο_

oωon, οvοδεl€n κοl εv τελεl οΕlonoIn_

on με δloφoρουq τρolουq nου o oυγ_

XροVoq δlεlloτnμovlκοq τoμεοq τnq

βlομ nxοvl κnq ορxοlολογiοq οnoδεxε_

ΤOl Kοl πρoτε[νεl, τωv nρoβloμnxονt-

κιilv κοt βlομ nxονl κων εγκοτοoτooεωv

που βρioκovTοl KOΤΟVεμJnμενεq κοτο

μnκoq του κοl οπoτελoΟv εvο oυνoλo,

ioωq xωρiq ολλο οvολoγο oτο ελλnviκο

οoτlκo κεvτρο.

4. Θο nρεnεl τελοq νο nρoβλεφθoυv

αrον οδovο ουτο prο oεlρo υnnρεoiεq

υι|nλoυ εntπεδου noυ Θο δnμlουργΛ_

ooυν ooβορεq ιεloρoεqυ σΤnV olKoVo_

μiο, ολλo KοισToV κοθnpερrvo noλlτl-

oμo τnq nολnq, pε κυρto οντlκεΙμενo

τοv τoυρtopo Kοl TnV ovoι|υxn.

Mlε βοon το ποροnονω oκεnτtκο, τo

Oλoκλnρωμ6vo Σx6δlo θο nρ6nεl vo

λ6βεr υn6ιpn τoυ:

Α. Τlq μεγολεq εκτοoεlg των βloμn_

xοvlκιilν oυγκροτnμοτωV ΠOU onμερο

ιoxολoeουvll (YΦEΝ, ΠEΛΛΑ_OΛY_

MΠ0Σ) KΟ VO ΠρoTεrνεl xρnoεlq γlο

τoυq xωρουq ουτουq ΠOU VO εΕυnnρε_

τoυv τlq ονογκεq τnq nολnq oε υnοδo_

pεq, ολλο KΟ ΤnV o κοvομΙο Τnq, σToV

τopεο τωv υlnρεolωv κυρiωq.

B. Θο nρεnεl vo nερrγροQεl εnεμβοoεtq

εδυγΙοvonq, κοθορloμoΟ κol ονοδε Εng

με κοτολλnλο φωτloμo τnq κo[τnq κοl

τωv oxθιilv τoυ iδloυ τoυ nοτομoυ, νo

lρoτεlνεt τnv οnoλυτn nρoαιooiο των

nερlooοτερο αογρlωνυ τμnμoτωv του

(γlο nορoδεlγμO σTO onμεiο TωV με_

γολωv φυolκωv κοτορρoκτοjv τoυ) κοl

τοv εμnλoυτloμο με nερlooοτερo vερο

ολλων, nlο nρootτων onμεiωv (γro nορο_

δεrγμο αlIq nερlοxεq των υφlαloμενων

τεxvnτων φρογpοτων), onου μnoρoυv
νο δnμloυργnθoυν κοl nερlοxεq οvο_

nλοonq κοt εμnλoυτloμoι Tnq nοviδοq.

Θο nρεnεl vο μελετnθoυv τρonol βελ_

τiωonq τnq εlκoνοq των υφlαrομεvωv

γεφυρων κοl tδtοΙτερο τnq pεγoλnq γε-

φUρOq TωV Στoυμnονωv, nου δεonο(εl

κυρlολεκτlκd αιο εΕοlρετlκnq oμoρφlοq

τonΙo κol το αυnOτdooεlυ, onωq εlionq

Kοl Tnq ovοδεlΕnq τnq μovοδlκnq nολtοq

λΙθlvnq τoΕωτriq γεφυροq nου υnορxεl

αrnv oδo ΝοooκopεΙου. Πo τnν nερloxn

ουτn εxεt nρoτοΘεΙ n κοτοoκευn vεoq

oδoγεφυροg oε οnοαroon οno τnν ιφl-

αιoμενn, n οφο[ρεon των μετολλlκιilν

nε(ογεφυρωv κol n οnοδoon σTnV Kol_

vΛ θεο τnq πολlοq τοΕωτιiq γεφυρoq, n

onoiο θo xρnolμonolεΙτol nλεoν μοvov

ωq nεeoγεφυρo.

[ 0l πρoβlopnxοvlκ€q εγκοτooτοoεlq

που δlοoιbζoVTOl σε κτiρlο noυ βρi_

σKοVTΟl κοτο μιiκοq τoυ nοτομo0 θο

nρεnεl vο pελετnΘουv ωq oυvολo κοl

v'οnοτελεooυv ενο nολo lδlοiτερου

μουoεlοκoυ, ολλo κοr εκπolδευτlκoυ

ενδlοφερovτοq, oε oxεon με TnV Χρn_

οlpοnoinon τωv υδοτων oτnv κivnon

ουτων των εγκοτooτοoεωv. 0 MΟλog

lVοτθοioυ, ot onoομopυλol Pοtoυ,

Pογγo κοl Moκn, οl υδρoκolοvol αιο

κΙV]nοτονιoυ οloτελoυν μοCi με ολλο

ovολoγο κτioμoτο κοl εγκοτοoτooεlq

ivο noλυ οΕloλoγο oυνoλο βlοpnxο_
νtκnq oρxοloλoγiοq, κοt n οnοκοτο_

σTοσn Kοl οvοδεrΕn τoυq οnoτελεi αεκ

TωV OUK ονεUυ του oυvoλlκoυ oxεδioυ

οΕlonoinonq του noτοpου.

Δ. Τ€λoq, οvομεoο αιlq υnnρεoiεq ΠoU

μnoρουvvο nροβλεφθουv κοτo μnκog

τωv oxθωv τoυ ποτομoi oυγκοτολε-

YοVTοl οφ'ενoq υnnρεoiεq oνοQυxnq

(μrκρεq τοβερvεq, oυCερi κλn) oυμβo_

τεq oμωq με τnv κυρtο λεlτoυργiο τnq

κοτοlκΙoq, εργοοτΛρlo κοl nωλnτiρlο

εrδιiv λoiκnq τ€xvnq, κτΙρlο noυ oτε-

γοCουv πoλlτloτl κοιj g κοl κotvωvl κoιiq

φoρεiq κοl oυλλoγoυq, onωq εnionq

κot μlκρoi, υQnλου ποlοτlκoυ εnln€_

δoυ, δεvιivεq oιKoγεVεloκoι1 xορο_

Πρ6ταon yια δnμιoυρyiα δυο πεζoδρ6μων-πoδnλατρoδρ6μωυ εκατ{ρω0ευ και κατα

μιiκog τωυ olfrcilυ τnE Aρdπιτoαq, απ6 τoy Ayιo Nικ6λαo iω9 τnν πoλn.
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KTnρO, εVΤΟγpεVo KοΤo ΠρoΤipnσn

σε ΠOρOδoσlOKO, δlοTnρnτεο κτiρtο.

Εδυnoκoυετοl οτl lδlοiτερn βορυτnτο
Θο lρεlεl vο δoθεi oτlq δlομoρφωoεlq

τωv κolνοxρΛoτωv xιilρωv (πεCoδρο_

μol, nλοτεtοΟλεq, κοθloτlκο κλn), oτnv

πρoolελοolpoτnτο τoυq οno ΑΙVlK κοl

oτο υQnλο οloθnτlκο oτοντoρτq του

εΕοnλloμου τουq, ωoτε κοl οnο pονol

ΤoUq VO λεlτουργουν ωq nολοq ελΕnq

κοl nερlnοτου τωv vοoυoοiωV KΟ τωV

εn loκεnτωv.

[Vlε τov τρono ουτo n πoλn p nορεi

v' οΕlοnolnoεt noλJ κολυτερο nροg

oφελοq Tnq TO δωρo τnq φυonq πoυ

εΙvοl τo noτoμr, κοl vο οvoδεiΕεr ptο

pεγολn, oxετtκο nρωτoτυnn θεμοτlκn

εvοτnτο εlδlκoυ ενδlοφεροvτoq Ylο
τoυq εntoκεlτεq, ολλο κοt τουq κοτoi-

KoUq Τnq, μlο Kοl τo noτομl οnοτελεi

οvοnοonοoτo pεροq τοoo ToU εVTUΠω-

olοκου φυolκου τnq nερlβολλovτοg,

οoο κοl τnq nολroτερnq, ολλο Kοl Tnq

νεοτερnq loτορiοq Τnq Kοl τnq εv γενεt
nοροδοolοκnq τnq κλn ρονομ iοq.

Eκεiνo noυ θο nρεnεt vο εnlonμοvθεi

εivοl oτl τo 0λoκλnρωμεvo Σxεδro

oφεiλεl νο εxεl τn δυνοτοτnTO σTΟ_

δloκΛq κοl nορολλnλnq εφορμογΔq,

ιboτε vο εΙvot δυvοτn n oλoκλnρωon

κοnοiου τμfrpοτoq, εoτω κο; ον υnορ_

loυv δυoκoλiεq n κοθυoτερnoεlq

σTnV εφOρμoγn ολλων nροτοoεων κοl

nρoβλει|εωv τoυ oυvολlκoυ Σxεδioυ.

Θο nρεnεl εniong vο λnφΘεΙ nρovolο

ιioτε vο εivοt oυpβοτο με τnv οvοnτυ-

Εn κοl τoυ oλλoυ μεγολoυ oΕovο τnq

noλnq, nου δlερxετοi οlο τnv OVοTο_

λlκn nορεlο Τnq Kοl nερlλομβοvεl τo

Συγκροτnμο Λoγγoυ_Tουρnολn, το

εργοoτοolo λ/lnΙλn, το oiκonεδο τng

lριδnv αBΕTΛΑΝΣυ, τo Νoooκoμεio κοl

το n ρωnv Kοvvοβoυ ργε'ο.

0l MEXPΙ ΣHMΕPA MEΛETΕΣ
KAl EΠEMBAΣE|Σ ΣT0 ΠOΤAM|

Vlεxρl onμερο εxουv εκnονnθεi δlο-

φoρo oxεδrο οΕlοlοinonq ΤoU ΠOTO_

pου εvτoq nολεωq κοl δtοpορφωoεωv
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oτlq δυo οxθεq του. 0 ΔΔμoq Nοoυ_

σoq, με oτoxo vο εντoδε τo εργο τnq

οvοnλοonq ΤoU ΠoΤΟιJoΟ Αροnlτoo

Kοl ΤωV nορoxθlωv εγκοτοoτοoεωv

oτο Π EΠ Kεvτρlκnq Mοκεδoviοq, pε

nροβλεnopενο nρoυnoλογ oμο 2 δtg

δρx., ονεΘεoε, οno το μεoο τoυ 2001,

oτο τpnμο Αρxlτεκτοvωv τnq Πoλυτε_

xv κriq Σxoλnq του Α.Π.Θ. ερευvnτlκo

nρoγρομ μο: αΔlερευνnon εvολλοκτl_

κιbv nρoτοoεωV γlΟ TnV οvdnλοon τnq

nερloxng του nοτομου Αρonlτοο oτn

Nοουoου κοl oxεδtοoμο τoυ εργου.

H μελετn κολυnτεl oλο το μnκog του

noτοpου nου βρioκετοl εvτoq oxεδ[-

oυ noλεωq, με ορxn, οvοτoλlκο, τo

βlομnxοvlκo oυγκρoτnμο τnq nρωnv

BΕTΛΑΝΣ (lδlοκτnoiο τoυ Δnpoυ), κο

τελoq, πρoq το δυτlκο, τnv nερloxn τωv

εργοαlοoiωv ΠΕΛΛΑ-0ΛYλ/Π0Σ κο τnq

γεφυροq ιΣτουpnοvωvυ (Xωρoq θυoiοq).

0l nρoτοoε g ουτoυ του oxεδiου xoρο-

κτnρiαln κοv ωq p n εlορκιilq TεKμ] n ρlω_

μεvεq οno noλεοδομlκn Kοl ορXlΤεKΤo_

vlκn οnoι|n, κοr oτl μολλοv εnροκεlτo

γto ιοoκnoεlq εnI xoρτoυυ εnlπ€δoυ

φοlτnτlκωv εργοotων.

Πoντωq με βοon ουτεq ο Δnpοg ovε_

θεoε το εnομεvο xρονlο τnν εκnοvnon

oρlαιlκωv μελετωv oε τp n μο ΤoU ΠoΤ0-

μoυ οnο τnv γεφυρο ιrΙVnοτοvlου μlεxρ

τον κoτορροκTn ToU ΔnpοτtκoΟ nορ_

κoυ, οl οlolεq nδn εxουv oλοκλnρωθεi

κοt υλοnο nθεi αrnv nροln, με οxl κοl

τοoο κολο οnoτελ€oμοτο οlo λεlτoυρ_

γlκι'l κοl οloθnτtκn οnoQn. ΕλπΙCουμε n

ουvεxlon ουτoυ του εργoυ vο εxεl vο

pοq δεiδεr κολυτερο οnοτελεoμoτο!

ΙV1ερlκο οκομn εργο nου oυνδεovτol

με τo nοτοpt pοq εΙvοt n ονοκοΙvlon

ToU σUYKρoTΛμοτoq τωv υδρoμυλωv

\lο κn (lδloκτnoiοq 0p iλου Γεviτoορol

& Ν4nουλεq) κοl Pοlου (lδrοκτno[οq ΔΛ_

μoυ Νοoυoοq) κο τnq οΕloποΙnonq τωv

xωρων τnq nρωnv ΕPlΑ_BETΛANΣ loυ
εixε οloκτnoεl ο Δnμoq pε δωρεο τoυ

To νlo κτliριo τoυ Κ!ντρου Tεκμnρiωong Βιoμnxαυικig Κλnρoνομιαq κΕPΙAl δ[πλα
oτιl y!φυρα τnq Aρciπιτoαg



oεiμVnσΓou Xρ. Λοvορο, με τnv δnμt_

oυργiο τoυ Kεvτρου Τεκμnρiωonq Βlo-

μnxονlκΛq κλnρovoμlοq αιo Bοφεiο τnq

nριinv BΕΤΛΑNΣ KOj ΤnV εnοvοxρnοn

τμnμοτοq ToU εργoσΓοσΙoυ oε noλυλεl_

του ργl κο κεvτρο noλlτlαιt κιilv xρΛoεων.

H xρnμοτοδoτnon ουτιbv των εργωv

εΕοoφολloτnκε μεoω τoυ προγρομpο-

τoq ΕΣΠΑ, oφoυ εκnovnθnκοv nρon_

γoυμεvωq ol οnοροΙτnτεq τεxvtκεq κοl

olκοvομtκεq μελετεq με oυvεργοoiο

τnq Τεxνlκnq υnnρεoiοq του Δnpoυ

με lδlωτlκο pελετnτlκο γροφεiο.

MEPlKEΣ lΔEEΣ
ΓlA T0 MΕΛΛ0N

0λοκλn ριilvoιτΟq TnV σn μ ερlvn noρου_

oiοon θο nθελο vο θεoω nροq oυζΛτnon

κonolεg ιδεεq oxετ;κο με τnν nοροnε_

ρο οδlonοinon ΤoU ΠoTΟμoΟ pοq nροq

oφελoq TOU KoiVωVlKoυ oυνολoυ.

1. Σε nρonγoυpεvn ομlλiο μoυ o' ουτnν

εδω τnν οiθουoο (npερΙδo RΕSΤ0R γlο

τnν οΕ onοinon τωv υδοτωv τnq Αρo_

ΠlΤσΟq ΠoU oυvδloργοvωoε τo KΠΕ με

τo EN/lΠ τo Νοεμβρlο του 2013) εixο

οvοφερθεi αrο υδοτνο δυvοplκo τnq

Αροπlτoοq KΟ σTnV εκμετολλευon του

γlO ΠOρOγωγn εvεργεlοq τοoο οno

oτoρικn οnοιpn ooο κοl ωq μελλovτl-

κn δυνοτοτnτο.

H εtonγnon ουτn κοτελnγε αιo oυμnε_

ρoοpο οτ οπωg γlvοτov oτo nορελ_

θον n εκμετολλευon τωv υδoτωv τnq

Αροnlτoοq εiτε γιo ομεon εΕοoφολl_

on κivnonq ε[τε εμμεoο γlΟ ΠOρOγωγn

nλεκτρlκnq ενεργεlοq, εΙvοl δυνοτov

κοt οvτioτοlxo vο γiνεl κοl oτo εγγυq

μελλov nροq oφελoq τnq τοnlκnq κοl_

νωvlοq κοτ' ευθεΙοv (μεoω τoυ Δnμoυ)

Λ εκ nλoγΙων (μεoω τωv lδlωτων) πoυ

κοτεxουv τlq Θεoε q οδlonο:nonq του

υδοτlνου δυνο1-llκoυ. Θο nρεnεl βεβοi-

ωq νο λnφθεΙ μερrpvο ωοτε κοτο τnν

οllonο[non ΤωV UΠΟρXoUoωv εγκοτο-

oτοoεωv Vο μ nV κοτοoτροφουν το Ιxνn

τωv nολιων εγκοτοoτοoεων, ολλo vο

ουvτnρnθουv κοl οl vεεq εγκοτοoτο_

σεlq VΟ οvτlμετωniooυv pε oεβοoμο

ουτο το υloλεiμμοτo τnq βloμnxοvl-
κιiq μοq κλnρovoμιοq!

2. N/ro ολλn lδiο nου voμieω εivot

oxετlκο ευκoλο υλοnolnolμn εlvot n

oυvδεon Tnq Περ οxnq τoυ Αγiου Nl-

κoλοoυ με τnν nολn pεoω δυo οvετωv

nε(oδροp ωv_ lοδnλοτοδροpωv noυ θο

KoTΟσKεUOσΤOυν κοτο pnκoq τωv οxθιilv

τoυ noτομoυ. Tο oφελn οπο μlο τετo ο

oυvδεon τoυ xιilρoυ nου oυγκεvτρωvεl

τn μεγολυτερn εnloκει!tμοTnΤo σTnV

nερloxn pοq με τον πυρΛvο τnq nολnq

εiνο vοp iCω ουτοnοδεlκτο κοl δεv xρεl-

oζετο κοnοlο tδrοiτερn οvολυon

Αno τnv ολλn n δυvοτoτnτο υλonoΙ_

nonq ουτnq τnq nροτοonq δεv εivοl

κοτl ουτοn κο, οφoυ εκτlμοτοl oτl o

Δnμoq θο μnoρουoε vο οnοκτnoεl τlq

onοροΙτnτεq εκτooεlq εiτε με δωρεοv

nοροxιilρnon οn6 nλευροq ΤωV ΠOρo_

xΘiωv lδloκτnolιiν εiτε pε οn' ευθεiοq

ογoρο, ll oε τελευτοiο οvολυon, οvο_

γκοoτt κΛ οnολλοτρiωon.

Ynολoγi(ετοl oτl μlο Cωνn nλοτουq 10_

1 5 μετρωv oε κοθε oxθn, αιo εnΙπεδο

noυ βρioκoιrιοt το πορoxΘlο κτllμοτο,

θο nτον ορκετn γlO TnV δnploυργΙο

των nεCoδροpωv _ nοδnλοτoδρομωv

ΠoU ΠρoοVoφερθnκov, οnοτε n oυ_

voλtκn εκτοon noυ οnοlτε[τol εivοl

10X2000X2:4Ο000 p2 n 40 α_ρεμμoτo

n povov 20 oτρ., οv ΕεκtνΛoεl To εργo

οno τnv μio poνο oxθn.

Ano τεxνlκΛ δε οnoQn, το ομολο του

εδοφoυq oτo μεγολυτερo μερoq τnq

δlοδρoμ nq τωv nεCoδρομωv ουτιiv

(υ ι| inεδο ΙVl πλοvοq-Λοeoροoκοq) p nο_

ρεi vο oυvδυοoτεi με κonolεq εlδlκεq

κοτοoκευεq γlο TnV ποροκομQn τωv

δυoκoλων onμεiωv τnq δlοδρoμnq,

εκεi δnλοδn noυ υnορxουv οnoτoμεq

κοl μεγολεq υι!ομετρlκεq δlοφoρεq,

oτο onμεΙο oυvδεonq ToUq με ΤoV

οoτtκο loτ6. 0λο ουτο ομωq nρoυnο_

Θετουv noλtτlκn βoυλnon κοl φυolt<ο

εΕεlδrκευμεvεq μελετεql N

Πρoταoιι yια κιταοκευιi νtαq y{φυραg μεταξυ τoυ Πoλwdlρoυ Β!τλανE κοι τoυ παρκoυ,

rboτε υα απoκαλυφrεl και υα αυαδειlflεi n μoναδικi λ[fiιυn τoξωτi }'εφυρα πoυ υπαρlει!

ιIrιllιτr 4]
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EI\ABΙBΛΙo
<TAΞΙΔEYEΙ> ΣTo XPoΓ{o

Γραφει n Allτωυiα N. Χαρion', Εκπαιδευτικ6q, MSc', PhD Ιoτoρiαg- συ)l}1ρaφεa9

Mε αφoρμn τnv παραδoσn oτnv BιβλroΘRκn τns Eυξεivoυ Λ€οxns εvos παλαiτυπoυ Ιoμoυ Πoυ

φυλaσσovtαv μ€xρι σRμερα oτn βιβλroθRκn τoU loU Λυκεioυ Ndoυoαs, n K. A\Tωviα Χαρion

Πραγματoπoinoε μια εvδrαφ€ρoυσα €ρευvα για τnv Πoρεiα του βrβλιoυ αυτo0 αΠ0 τo τυΠo-

γραφεiο μ€xρι τα ρoφια τnS ιστoρικns βιβλιoθRκns τns Eυξεivου Λ€oxns (BιβλιoΘnκn Aργυ-

ρoοπoλns). Πρoκειταt για τo βιβλio <PHTOPΙKΗ EK TΩN ΕNΔoΞoTΕPΩN TΕXNOΓPAΦΩN

APΧAΙΩN KAΙ NEοTEPΩN>), ΕPANΙΣΘEΙΣAKAΙ ΣΥNΑxΘΕΙΣAYΠo Ν. BΑMBΑ, KAΘHΓHTOY

THΣ ΦΙΛoΣoΦΙAΣ ΕN TΩ B.oΘ. ΠANEΠΙΣTHMΙΩ.

λογοτεxvικn και οιrvαιoθnματικn,

καθιbg απoτελεi ιαιορικο κεlμnλιo

μtαg επoxng απd τnv oπoiα dxoυμε

To βιβλio αιπ6 που εivαι παλαi-

τυΠo, dxει ιδιαiτερn και μovαδι-
rur αξiα ιαιoρlκn, εκπαιδειπικn,

ιlrοrri:42

nδn διαvυoει i73 xρ6vια. '0μωg τι

οnμαivει παλαiτυπο; Σnμαivει 6τι

εivαι τo αρxικα τυπωμfvo βιβλio



Και 6xι KαΠoιo αvtiYραφo' Η πα-

ρουoiαon τoυ βιβλioυ μπoρεi vα

γivει οε τdοοερα επiπεδα:

- Tnv αιoθnτικn τoυ βιβλioυ και τα

τεxvικα xαραKτnρισtικα τoυ.

- To ταξiδr τoU σto xρ6vo.

_ Tα πρdoωπα πoυ oxετiζoιται μαζi
τoU.

- Toυg oκοπoυq Kαι τo περιεxo-

μεv6 τou.

}Ι αιoθnτικn του βιβλiου και
τα τεxvικα XαρωCmριστιKα τoU

H εξωτερικn εμφαvιon τoυ βι_

βλioυ δεv ελκυει ιδιαiτερα τοv

αvα\.vιbοτn, αφoυ ιo oρθoγιi-lvιo

oκλnρdδετο εξιbφυλλo τoυ εivαι-
απλ6 xαρτιvo Kαι με ox€δια oε

απ6xρωοn γκρiζoυ και μπεζ πoυ

θυμiζοιrv μωoαTκd. Αυτ6 πoυ τοv

παραπdμπει σε μια μακριvn εΠoxn,

εivαι n ακρn του, εκεi πou δdvο_

vται oι οελiδεg, oπου υπαρxει μια

βυοοιvi δερμdτlvn λουρiδα με Kα-

λαioθnτεg μικρoγραφiεq οxεδiωη

παvω και κατω απd τοv τiτλo και

το 6voμα τoU σιΙ\rYραφ€α, για vα

πρoοτατευεται τn ραφn.

Στnv πριbτn εoωτερικn oελiδα του

βιβλiou, υπαρxoιrv παλι ox€δια
πoυ θuμiζοιrv μωοα1κο, μ6vο πoυ

τo xριbμα τιi-lρα α)ιλαζει και γivε-
ται πρdoιvο. 0 xρωματικ6g οιrv-

δυαoμ69 τoυ γκρι_βυoοιvi του

εξιbφυλλoυ με τo πραοιvo του

εoιbφυλλoυ, τou δivει μια καλαi-

οθnτnεμφαvιon.

Στnv αμdoωg επ6μεvn οελiδα,

υπαρxει ο τiτλog τoυ βιβλioυ αPH-

TOPΙKHυ και κατω ακριβιilg n xει-

ρoγραφn φραon-παραπoμπn: αKαι

nδε Αλεξαvδρου Λαoκαρεωgr.
'oμωg τι onμαivει αραγε n φραon
αυτn και σε Πoιov αvαφdρεται;

<Kαι nδε> οnμαivει <και αυτnυ n

6πωq θα λεγαμε onμερα κδεg>,

ιιβλdπευ Kαι τnv <Αλεξαvδρou Λα_

oκαρεωgυ. Πρoφαvιilg αvαφdρεται

oε καπoιo βlβλio με παρdμοιο θdμα.

Ποιog εivαι o Αλtξαvδρog Λα_

σKαριq αιοv oπoio αvαφdρεται n

παραπoμπn;

0 Λαoκαριq nταv μια onμαιτtκn
πρooωπικ6τnτα τnq επoxng τoυ

βιβλioυ. Yπnρξε Αρxιμαvδρiτng

Kαι αρxιγραμματdαq τnq Ιεραg

Σιrv6δου. Υπnρdτnoε ωζ σXo_

λαρxng κατα τα €τn 1863-1864

oτn Mεγαλn τoυ Γεvoυg Σxoλn

πoυ ιδρυθnκε μετα ιnv Αλωon
τng Kωvoταvιιvoυπoλng απ6 τοv

Πατρldρxn Γεr,'vαδιo Σxολαριο, ο

οπoiog καλεoε τοv φιλoooφo Mατ_

θαio Kαμαριιbτn και τoυ αvdθεoε

Ιnv αvασUΥκρ6τnon τng διαλuμd_

vng Πατριαρxικng Ακαδnμiαg.

Για τov γραφdα τng φραong δεv

dxoυμε οτoιxεiα, ομωq μπoρoυμε
vα καvoυμε εικαoiεq. To οiγoυρο

εivαι 6τι δεv γρdφτnκε απ6 τo iδιo

πρ6oωπo πoυ iγραψε τo κτnτoρικο

onμεiωμα αιnv επoμdvn οελiδα,

o oυyyραφiαg τnζ κPnτoρικliζy,
Nε6φυτog Βiιμβα9 (1 7 7 6- 1 s 5 5)

αφoυ ο γραφικ6q xαρακτnραg τωv

δυo πρoταoεωv εivαι διαφoρετι_

κ69. Θα μπoρoυoαμε β€βαια, vα
υπoθdοoυμε oτι αυτ6q Πoυ τnv
iγραψε δεv εivαι o οιryγραφdαg,

αφoυ δεv οιrvnθiζεταt oι σιr\γρα-

φεiq vα παραπdμποιrv και μαλιοτα
xειρdγραφα παvω oτα €ργα τoυg

oε αιτiαιοιxα €ργα αλλωv σιΙYYρα-

φ€ωv. Kατα πdοα πιθαv6τnτα τnv

εγραψε καπoιog oβιβλιοφuλαξυ n

καπoιog πoυ δαvεiαιnκε καπoια
oτιγμn τo βιβλio, θdλovιαg με τov

τρ6πo αυτ6 vα δnλιi-lοει τnv υπαρ-

ξn και αλλoυ βιβλioυ με παρ6μoιο

περιεxομεvo. Δυoτυxιi-lg, ooo κι αv

dψαξα δεv μπ6ρεoα vα βρω καποιo

τdτοιo βιβλiο ΠoU vα dxει oιrγγρα-

ψεl o Λdοκαριg, xωρiq βεβαiα αυτd

vα onμαivει 6τι δεv υπαρxει.

Στnv επ6μεvn oελiδα υπαρxει

μια δευτερn xειρ6γραφn φραon n

oποiα oiγoυρα εivαι πρoγεvdoτερn

τng xειρ6γραφnq φρdonq Ιnζ Πρo_

nγoυμεvng οελiδαg και απoτελεi

κτnτoρικ6 onμεiωμα:

<Tn βιβλιoθnκn αγioυ Χαλδiαq
κ.: Γερβαoiουυ. Λiγο πιο κατω

βρiοκεται τυπωμdvog o τiτλog του

βιβλiου, τo dvομα τoυ ουγγραφ€α'

n ιδι6τnτα τoU, n dκδοon, τo τUΠo-

γραφεio Kαι τo dτog €κδoοng τoυ.

Eδιb o τiτλog εivαι oλ6κλnρog:
κΡnτορικn εκ τωv εvδoξoτ6ρωv

τεxvογραφωv αρxαtωv και vεωτd-

ρωv εραvιoθεiοα και oιrιταxθεiοα
υπ6 N. Bαμβα>.

KαΘnγnτou τng Φrλοoοφtαg εv τω

B. oΘ. Παvεπιoτnμiω.
'Eκδooιg Δευτdρα. Ev AΘnvαιg εκ
τnq τUΠoYραφtαg Αγγ€λου Aγγε-
λiδoυ, Kατα τnv oδ6v Eρμoυ παρα

τn Kαrπrικαρdα, αωμα.

'oπωg οιrvnθiζεται και οnμερα, o

oιrγγραφ€αq Ylα vα πρoTδεαoει

τouq αvαYvιboιεg τoυ oxετικα με
τo περιεxdμεvo τοU βιβλioυ, οτο

μ€oο περiπου τng οελiδαg, €xει €vα

rlroγ:ιr 43
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απ6σΠασμα απ6 {oV διαλoγo του

Πλατωvα αΦαiδρου, πoυ αvαφ€-

ρεται στoV iρωτα Kαι τn ρnτoρικn

αEι μεν oοι υπαρxει φioε'ι ρnτo-

ρικcil ε{υαι, {onρnτωρ ελλoyιμoq,

πρ ooλαβ r|lυεπιoτiμnυ τε κcιι μελ{-
τny" 'oτoυ δ' αυ ελλεiπnq τουτωυ,

τα[τn ατελig ionυ.

αAιl διαfrhειq' φυoικi ευyλωττiα, 0α

yΙυειq αξ6λοyog ρiτοραE, προo0t-

τoυτaE o' αυτn.υ yυrbon και [ιoκnon.

Σε aποιoδiπττε' 0υ υπoλεΙτεoαl απo

αυτα, αυτn (δnλ. n ρnτομκi) rα εi-

υαι ελλειπigl. (Πλiiτ. Φαiδρog 269 d)

Η dκδoοn τoυ βιβλioυ εivαι n δευ-

ιερn, τoU 1B41.'0πωq μαg πλnρo_

φoρεi o oυ1γραφtαg σto εισαYωYl_

κd onμεiωμα τng επdμεvng oελiδαg

αΠρo g τouq αVαYι\'vιirοκοvιαgr, για
πριiτn φoρiι το βlβλiο εκδdθnKε (εV

Παριoioιg κατα τo 1B13υ με oκoπο

oι φιλoμαθεig φοιτnτεg vα λαβουv

σιΙαnματιKοτερn διδαoκαλiα τng

Pnτoρικng Kαι vα απαλλαγoιrv oτlrE

επιπoυoυ κα δαπαυn'ραg τoυ πoλυ-

rl ιιlll:τr 44

τ1μoυ χρoυoυ yρa(ρns),.

Η δευτερn dκδoon, κατd τov ουγ-

γραφdα, εivαι τ6οo διαφoρετι-

κn απ6 τnv πριbτn που iοωg δεv

dπρεπε vα εxεt τov iδlο τiτλo με
τnv πριbτn, αφoυ επεξεργαoτnκε

τo βιβλio 6οo μπορouoε και doo

τo επdτρεψε ο καιρ6q <Πρog τo

τελει6τερovr. Mετα Kα1 τo εισα-

γωγικ6 onμεiωμα υπαρxεl <Πivαξ

τωv Περιεxoμ€vωv, 6 oελiδωι
€vα oxεδιαγραμμα oxετικο με τo

περιεxoμεvο του βιβλiου και μiα
nHμαρτnμdvωv δι6ρθωongr.

δρομnτιilv του" βιβλioυ n τoU

εκδoτικoυ oiκou, xωριoμ€vα oε

κατnγoρiεg με βαon τοv τ6πo δια-

μοvng τouq: τωV εv Αθnvαιg, τωv

εv Eρμουπoλεl, τωv εv Tεργdoτn,

τωv εv Mαooαλiα, τωv εV Kαλα-

μαig και τωv εV Σμυρvn. Mεταξυ

αυτιi-lv αvαφdρεται o Δ. Xαριαδng,

ελλnvικ6g υπoπρ6ξεvog Σμυρvnq,

o οεβαoμι6τατog Αvδρουβiοng
Πρoκ6πιo9 απ6 τnv Αθnvα, o οε-

βαoμιoτατo g Επioκoπog Mεοonvng

και αλλoι πoυ iοωg vα nταv οnμαi_

VoVτα πρoοωπα τng επoxng.

--.oΦ#Φ4'Φ*ΞfΦ
}:i μi, cοι δτiolιι Φιiο'ι inτcβξi 'ι}iζξ

e"λ iτ:.? iiij'1urx, '?*}"*1,''Ι-
σ:τ!rt} τι :", Ι':1r';;"#;
&rιιiτεt; rο1aν, τιιrη

nr.i:. ο*ιia'
***rq***w*e#{Yf

g& TΙtΣ ΤΙΠΟΓΡΑιΙlΙA: Αrri:ni}Τ λΓrgλ'&{}Υ

Xcti τiγ iii: *7pι; ;:px :{ Xα;';:zηi1'

cιωud.

o Aδαμαuτιog Κoραig oιlμπαραoτατnζ τoυ Ν. Βαμβαg οτιg πριbτεE τoυ συyyρcιφιΚεq τoυ επιδooειE fuριoτερα)

Aπ6oπαoμα απ6 τo'υ διdλo1lo του Πλατωνα αΦαiδρου που αναφ!ρεται oτoυ tρωτα Kaι τn ρnτoρΙκιi (δεξια)

Η αρiθμnοn oτnv αρxn ακoλoυθεi

ιo ελλnvικo αλφiιβnτo. Στn ouvε-

xεια υπdρxει KαvoVlKn αρiθμnon

οελiδωv μixρι το 6, ivα φuλλo δi_

xωg αρiθμnσn Kαι oτnv ουvεxεια

n αρiθμnon αρxiζει παλι απd τo 1

και φταvει μεxρι τo 395.

Απo τn oελiδα 396 εωg τnv 400

υπαρxει €vαg nKαταλoγog τωv

oιrvδρομnτιbvD' στoV οπoio αvα-

γραφorται τα ovdματα τωV σUV-

Tο ταξiδι τoυ βιβλiοu
στo xρovο

To βrβλio αυτ6, 6πω9 και καθε πα-

λαiτυπo dxει μια ιoτoρiα. H ιοτoρiα

ξεκιvα με τnv €κδoon τoυ και φια-
vει μdxρι onμερα. To ταξiδι τοU μεq
oτo xρovο θα πρooπαθnoω vα oαq

το παρουοιαοω onμερα μεοα απ6

τα onμαδια Πoυ oι περιπλαvnoειg

αφnοαv παvω τoυ.

Στο εξιbφυλλo τoυ ξεxωρiζoυv τρειg

μικρ€g ετικετεg, οι oπoiεg αvtισtoι_

XN &Φ}XX &Ιx,



XouV σε τρειζ εΠlμερouq ταξlvoμn_

σεlq σε KαΠoιεq βιβλιoθnκεq. Mε τε_

λειπαiα αιπn που εivαι n vειilτερn,

με αριθμο 141 και oxετiζεται, πoλυ

πιΘαvoη με τn βιβλιoθnκn τoυ 1oυ

Λυκεioυ Nαoυoαg τo oπoio και

επ€oτρεψε τo σιΙYKεKριμεvο βιβλiο
πiοω αιn θdοn τoυ, αιn ουλλoγn

ιωv βιβλiωv τng αBιβλιοθnκng τng

Aργυρoυπoλnqr.

Στο εοωτερικd τoυ υπiiρxοιrv τρειg

αριθμnοειq. 0 αρtθμoq 20 oτo πριil-

ιo εoιiφυλλo Yραμμεvoζ διακριτικα

με μoλυβι καl ioωq ο παλαι6τερο9.

0 αριθμ69 816 παvω δεξιd αιnv
αλλn dψn τoυ πριi-lτου εοιbφυλλου

καλλιγραφικdg καl o αριθμoq 353

oτnv επ6μεvn oελiδα, δiπλα αιοv

τiτλo, γραμμdvog με φoυξια μπογιd,

βlααιικiι Kαι με πρoxειρ6τnτα ΠοU

δεv o€βεταl το βιβλio.

0ι τρειg αυτoi αριθμοi μπoρoυμε
vα υπoθdοουμε 6τl οxετiζοιται με
τιq τρειζ οφραγiδεg τo απoτυπωμα

τωv οπoiωv βρioκεται παvω τoυ.

o πριilτog, με τn oφραγiδα τng

Mnτρoπολεωg Xαλδiαg, o δευτε_

ρoq με τnv oφραγiδα τng βιβλιo-
θnκng τoυ Φροιτtoτnρioυ ΑρYυ-

ρoυπολιτιbv (διαφ.i6) και o τρiτog

με τnv oφραγiδα τoυ Φιλεκπαι_

δευτικoυ Συλλογoυ Nαουong αo

KυριακiδngD, σto Ktιταστατικd τoυ

oποioυ (iιρθ. 57) Περi oφραγiδαg

ιoυ Συλλoγoυ, αvαφiρεται oτι τα

βιβλiα oφραγiζovται με ιδιαiτερn

oφραγiδα κφερoυong εν μtoω μευ
τα9 λ!ξειq 'Ελλnυικi Δnμοκρατiα'

1'[ρωBε δε ταE λ{ξειg 'Βιβλιofliκn

Nαo[ong' και το {τog τng ιδρ[oεω9

1925y. Η oφραγiδα αυτn βρioκεται
Kαι στo τdλog τoυ βιβλiου.

Tα προoωπα Kαι τo βιβλiο
Συγγραφ€αq τoυ βtβλioυ oπωg

προαvαφdρθnκε εivαt o Nε6φυ_

τog Biιμβαg. '0μωq, πoιοg εivαι ο

Nε6φυτog Bαμβαq;

0 Nεοφυτog Bαμβαq (1776_1855)

γει.vnθnκε oτn Xio' Yπnρξε dvαq

απ6 τoυg onμαvιικ6τερουg 'Ελ-

λnvεg λoγlοUq Kαι εivαι εvαg απo

τoυg λεγ6μεvοUq (ΔασKαλoυg τoυ

Γ€voυgυ καl εκπροoωΠoq τoU vε-
οελλnvικou Διαφωτιoμου. Αρxιοε
τιg οπoυδ€g τοU στn γεvdτειρα του,

τn Xio. To 1791 xειρoτovnθnκε
ιερoδιακovog και αφoυ οπoυδαοε

oτn Σiφvο, ταξiδεψε για επιπλ€-

ov oπoυδdg οε διαφoρα μdρn. Tο

1796 εγκαταοιdθnκε αιnv Kωv-
oταvτιvoυπoλn και αργoτερα €γι-

vε δαoκαλoq τnq olKoY€vειαg του

Γειilργloυ Mαυρoκoρδατoυ καl τoυ

oπου MnτρoπoλiτnE iταυ o Γερβdοιoq (δεξ1d)

Kωvoταvτivoυ Χατζερn, διερμnv€α

του 0θωμαvικου oτ6λoυ.

Τo 1B04 δiδαξε oε oικογdvειεg Φα_

vαρlωτιilη εvιi-l oυμμετεixε oτn oυ_

vιαξn τng ιKιβωτoυ>, εvdg μεγdλoυ
λεξικoυ τng Ελλnvικng βιboοαg
και €γιvε μiλog του <Moυoεioυ του

Γdvoυq>. To 1B0B πnγε oτo Παρioι
και αοxολnθnKε με τn oπoυδn τωv

θετικιilv επιoτnμιilv, τn φιλoοoφiα
και τα γραμμαια. Eκεi 1.vιi'lριoε τov

Aδαμαvτιo Koραn, ουμπατριιbτn
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τoU, 'EλλnVα φιλ6λoYo με βαθιiι
1.vιion του ελλnvικoυ πολιτιομου
και dvαv απo τoυg onμαvτtκ6τε-

ρouq εKΠρooιi'lπoυg τoυ vεoελλn-
vικoυ διαφωτιoμoυ, με τοv oπoio
αvαπτυξε oxεon oτεvn.

0 Koραng φροvιιοε και καθοδnγn-

oε τιg οπoυδ€g τoυ vεαρoυ Bαμβα,

τoυ εξαοφαλιoε τα μdοα του βιο_
πoριομoυ τoU, τoU παραoταθnκε
οτιq πριilτεg oιryγραφικ€q τoU εΠι_

δοοειg. Το πρωτoλειο τoU Bαμβα,

n Ρnτoρικn, γρdφτnκε oτα γdvατα
τoυ Kοραn.

0 N. Bαμβαg λiγo ΠριV τnv εΠα_

vααιαon εγιvε φιλικdq Kαι με τnv
€vαρξn τng κατεφυγε στnV 'Yδρα,

dπου παρdτριΙVε τouq Yδραioυg vα
εκοτρατευoοιrv εvαιτiοv τng ιδιαi_

τερng πατρiδαq τoU, τng Χioυ οπoυ
υπnρxε αρκετ6q πλoυτog με τov
οπoio n επαvααιαοn θα εvιoxυo_
Vταv olKovoμικd. '0μωg, n μn αioια
€κβαοn τng επιxεiρnong €πλnξε τo

κυρog τoυ.

To l837 τoπoθεtfiθnκε αιo vεοΤ-

δρυθdv (: Mαtoυ 1B37) Παvεπιαιn-

μιo Αθnvιilv, με τnv πριbτn oμαδα

τωv τριdvια τεoοαρωv καθnγnτιbη

ωg <τακτικ69 καθnγnτng τng φιλo-
οοφiαg> και αvdλαβε oxολαρxng
τnq Φιλooοφικng Σxoλng αφου
<θεωρnθnκε υπερ βoλικα <ριζoοπα_

αnqll Υ1α vα διoριoθεi αιnv Θεολο_

γtκn. Αργ6τερα dγιvε πρυταvng αιo
Παvεπιαιnμιο Αθnvιi_lv Kαι xε ιρoτo _

vnθnκε oρθ6δoξoq αρxtμαvδρiτng.

Aξι6λoγn υπnρξε n ou1γραφικrr
δρiion τoυ, εvιil αποτdλεoε Kαι τov

βαοικ6 ouvιελεαιn τng Nεοελλnvι-
κng Mετdφρασnq τnζ Αγiαg Γραφng

(1B50), n oποiα πρoκαλεoε μεγαλn
αvιiδραon και dιτοvεg προoωπικ€q

επιθ€οειg απ6 τουg υπoαιnρικτdg
ιnq Oρθdδoξng παραδoοnq.

0 iδιog υποoτnριζε oιι'. α6oτι9

εμπoδ[ζει ιnυ μtιαφραοn tωυ

yραφcbυ κλεiει τny Βαoιλε[cι του
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Θεo[ iμπρoο0ευ τωυ αυfrρrbποlυ

και υποκειτα1 ειS αo oυαiυ, ειE το

oπoiο καταδ[καoε ο Kιiριoq nμcbυ

τoυg Γραμματεiq και Φαρloα{oυgll.

'Evα αλλο onμαvτικo πρooωπο

πoυ dφnoε τα οnμαδια τoυ στo

βιβλiο, εivαι o Γερβαoιog Σουμε-
λiτng (tεz0_1906). Τo κτnτορtκ6

οnμεiωμα αποδεικvυει οτι n πριbτn

τoποθ€τnοn τoυ βιβλioυ dγιvε oτα

ραφια τng βιβλloθnκnq τng Mnτρo_

π6λεω9 Xαλδiαg-Xαιριαvιbv τoυ

Πdvιoυ τnq oπoiαg Mnτρoπoλiτng

γααιnκε με τov Γεωργιo_Παπαδo-

πoυλο Kuριακiδn, με τov οποiο το

1 B75 θεμελiωσαv τnV oικoδoμn τoυ

ΦρovιιοτnρioU τnq Αργυρουπoλng,

τo οπoio oλoκλnριiθnκε τo 1B79.

Tο 1B86 αvoικoδ6μnοε με δικdg τoυ

δαπαvεg τo παλιd απο τnv πολυ_

καιρiα κτnρto τng Mnτρ6πoλng τo

oπoio oλοκλnριbθnκε τo 1BBB.

To 1902, επειδn πρooβλnθnκε
απ6 οοβαρn αoθ€vεια καl επειδn

φοβnθnκε 6τι δεv θα πρoλdβει vα

oλoκλnριiloεl Πρoq τnv Αργυρoυ_

πολn και τo πoiμvιο τoU τtζ τελευ_

ταiεg του ευεργεoiεg, πρooκαλεoε

oτnv Ιερn Mnτρ6πoλn τn Δnμo-

γερoιτiα τng Αργ_lρoυπολng και
κατα τo oυoτnμα τωv πρoκατ6xωv

τοU αρx1ερ€ωv, αφιdρωσε στov

μnτρoπολιτικο vα6 τnv πoλυτελε_

στατn αρxιερατικn oτoλn τoυ Kαι

oτo Φροιτloτnριo τnv με πoλυτελ€g

πλαioιo εικovα τoU Kαι τnv Πρo_

oωπικn βιβλιoθnκn τoυ τριακooi-

ωv τ6μωv. Tελικd πdθαvε το 1906,

Σελiδt:q τoιl βιβλ[oυ τnq Pnτoρικig: ιΠ[υαξ Περιεloμ!υωυl

nταv o Γερβαοιοg.

0 Γερβαoιog γει.vnθnκε τo 1B20

αιnv κωμ6πολn Bαρεvoυ. To 1835

€γιvε μovαx6g αιο μovαoτnρι τng

Παvαγiαg Σoυμελα και το 1845

πnγε οτnv Kωvαιαvιιvoυπoλn και

oπoυδαoε αιnv Θεoλoγικn Σxολn
τng Xαλκng. Mετd τnv αποφοiτn_

on του το 1B5B dγιvε ιεροκnρUKαq

Kαι τo 1864, μετα τo θαvατo του

Mnτρoπoλiτn Xαλδiαg Θεοφiλoυ

αvελαβε τnv Mnτρ6πoλn. Συvερ-



αφoU ΠρonYouμ€vωq αvdYραΨε

Παvω στnv εΠιτUμβια στnλn τoU:

('H)'loν), ε[δoy και απnλroυ, oτι τα

παυτα ματαιoτnφ.

o oκoπog του βιβλtου
Kαι τo περιεxoμεvο τou

0 oκοπ69 του βιβλiou εivαι εκπαι_

δευτικog, αφoυ γραφτnKε Yια vα

1,.vωρiοoιrv τnv Pnτορικn επιοτn-

μn, doοι θα nθελαv vα αoxoλn_

θοιrv με αυτn. Tο βtβλio xωρiζεται

oε δυo μdρn.

Το πριi-lτo μdροq πρα1ματευεται θ€-

ματα πoU αφoρoυv oτo λογο, τοv

oπoiο θεωρεi μεoo παραοτατικ6

τωv εwοιιilv, τωv αιoθnματωv καl

τωv παθιbv τoυ αvθριilπoυ. Τo μ€_

ροg αυτ6βαoiζεται εξ oλoκλnρoυ

oτo ooφ6 Bλαiρo, τov oποio o σUY-

γραφdαg θεωρεi <ρnτoρα ικαv6l.

Tο δευτερo μdρog αvαφdρεται oτιq

ρnτoρικ€g Στdοειg oυμφωvα με τov

Ερμoγdvn, τoυ oπoioυ n μdθoδog
εivαι κατα τoV σUYYραφtα, αδιδα-
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Σεziδεc roυ βtβλ[ου ιιιq Plι ιoρtκιiq: nΔιαiρtotζ ιυlυ ριι ιoρtκωυ Σrαoι:ων,

κτικωτατn ε1ζ τny o[υfrεoιu τοlυ

λοyοlυll Kαl τnv ακολoυθnoαv oι

μετdπειτα'Ελλnvεg ρnτoρεg.

Στo μdρog αυτo αvαφερει διiιφo_

ρouq ορισμoυq γlα τnv ρnτoρικn
6πωq του Ιοoκρiιτn dτt n ρnτoρικn
εivαι <Πειθoυg δnμιoυργ6gυ, του

Αριοτoτdλn κ!οτοs δ' n Pιιτορικi,
δ{υαμιq περi tκαoτoι, τoυ frεcbρn-

oαι τo ευδε.ι'oμει'οι' ικαι'6υy, τoυ Kι-
vτιλιαvoυ αεπιαιnμnv τoυ καλιbg

λ€γεινυ Κctι τoU Πλατωvα Yια ιov
οπoΙo κ ρ ιiτo ρα τil.ειoι' απoφαiυεταl

τοy iloυτα τnυ Pnτoρι.κi υα xrΔρι_

στoy τnζ αρετigll.

Mε βαon τnv απoψn 6τι καθε

oριoμ69 πρodρxεται απd τnv δι-
αφoρετικn oπτικn με τnv oποiα

τnv ΠρoσεYγiζεr o καθε οoφog,

o ουγγραφdαq UΠoσΤnρiζει 6τι o

ρnτοραq αρxικiι πρdπει vα Παρατn-

ρnoεl καλα τnv φυon του πρoβλn_

ματoq Kαι vα βρει τα απoδεικτικα

και πειoτικd επιxεlρnματα. Στn oυ-

vdxεια vα τα διατiiξει μεθoδικα, vα

τα αvαπτuξεl Kαι Vα τα παραοτnoει,

ιiloτε vα €xει τo ζnτoυμεvo αποτi_

λεoμα. Kαι τ€λοg vα προφdρει το

λoγo τoυ με oxnματα πρ€πovια και

τng φωvng Kαι τοU λ6γoυ.

Στnv αρxn τnq μελdτng του, εκδn_

λιbvει φαvερα τnv αγαπn Kαι τnv

υπερnφαvεια τoU Yια τnv πατρiδα

Kαι τoυq πρoγ6voυg τoυ.'0πωg αvα-

φdρει, n Pnτoρικn και n Πoιnτικn

τdxvn, αλλα καt 6λε9 oι αλλεq τdxvεg

τoυ ωραiου, δnμιουρβθnκαv και

τελειoπoιnθnκαv απd τoυg αρxαioυg
'Eλλnvεg rειζ ynυ λαμπραυ και ωραi-

αυυ 6που αευεφαυnoαυ αυδρεq oο_

φ rllτατο ι και ρnτoρι.κrbτατoη oiτιυ εE

κalτnυ frεωρiαυειg πoλΜ φιλoooφ'ι-
κrbg αυiπτυξαυ' κaι με παραδεiyματα

ε φ dμιλλn εκεiυ ωy τlιν τ {xυ nν επλoi _

τισαυ' oι μευ τoυ ευαyyελικoi βiμα_
τog οι δε του πολιτικo{r.

Για τοv λ6γo αυτ6v, xρnοιμοποιεi
παραδεiγματα Kαι αναλυοειg απd

τοv 'oμnρo, τov ΔnμοoΘdvn, τov

Ευριπiδn, τοv Ιοοκρdτn, τov Αρl-
oτoτtλn, τοv Πλατωvα, κ.d. Ωoτdoo,

oε πολλig περlπτιiloεtg παραπdμπει

Kαl σε Λατivoυg oιηγραφεig dπωg

τov Bιργiλιo, τov Ktιτιλιαv6, ιov
Kικ€ρωvα κ.d. Πoλλ€g επiong εivαι
Kαl o1 Παραπoμπ€g τoU σε εδiiφια
τng Αγiαg Γραφng'

To βιβλio, 6πω9 και τα υπdλolπα

βιβλiα τng BιβλιoθnKnq τoU Φροιτl_

αιnρioυ τnq Αργuρουπoλng αΠoτε_

λoυv για τoυg 'Eλλnvεg, Π6ιτιoυq
Kαι μn, αλλα και Yια τoυζ επιαιn_

μovεq' κειμnλιo αvεκτiμnτng αξiαg.

Mε βαon τo γεγοv6g, 6τι μεταφερ_
θnκαv, ουμφωvα με τιg μαρτυρiεg
τωv Πolτiωv πρooφυγωv, 6.0Ο0

τ6μot βtβλiωv και oιilζovιαι onμερα

μ6λlq 973 με τo σnμεριvo, €xoυμε

υποxρdωοn και ιερ6 καθnκov, vα

διαφυλαξoυμε τα υπαρxovtα Kαι

vα επαvαφdρouμε 6oα βρioκovταl
διiiοπαρτα oε αλλεg βιβλιoθnκεg n

πρooωπικig oυλλoγdq. N
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<160 ...XPO1\ΙA MNHMΕΣ
ΠOYMENOYN ΖΩNTANEΣ>

Επετεrακfl εκδnλωon Yια τα 160 xρovια απ6 τnv iδρυon ΙoU ιoτoρικo0 δnμoτικo0 οxoλεiου

"ΓΑΛAKEΙA" διoργαvωoε n δrευΘυvσn Ι(αr τo δrδακτrκo ΠρoσωΠικ6 του oxoλεioυ oε oυvεργαoiα

με τov o0λλoγo γov€ωv - κnδεμ6vωv με τo κλεioιμo tns φετιvfts oxoλικns xρovιds. H εκδnλωon

εixε τiτλo "l60 ...xρ6vια μvnμεs ΠoU μ€voυv ζωιταv€s" Kαl oργαvιilθnκε στov Πρoα0λειo xιilρo

τoυ oxoλεioυ με τnv επιμ€λεια Ιoυ δαoκαλoυ Λαζαρoυ Mπilιο0ρn, Παρouσiα πλnΘoυs κ6oμου,

παλιιilv μαΘnτιilv κυρiωs, πoυ εixαv Ιnv εUKαιρiα vα θυμnΘoOv oτι1μ€s απ6 τn μαθnιικft τoυs

ζωn μ€oα απδ τnv €κΘεon φωτoγραφιΦv πoυ υπflρxε oτo ιooγειo τoU κτnρioυ Kαt ιnv πρoβoλn

αρxειακoιi υλrκo0.

Επιμtλεια:
Aλtξανδρog oικoυ6μoυ

To πρ6γραμμα περιλiιμβαvε ιστo-

ρικα oτoιxεiα απd τnv iδρυon τoυ

oxoλεiου μdxρι onμερα, εκθεοn

αρxειακoυ υλικoυ, oυvεvτευξειg

με παλιoυq δαoκαλουg και μαθn-
τ€g, αvαπαραoταon γυμvαοτικιilν
επιδεiξεωv και xορoug απo τoυg

μικρoυg μαθnτ€g τoυ oxoλεiου.
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Aξiζει vα αvαφερθεi 6τι εκτοg απd τnv
€κθεon φωτoγραφiαg, υπnρxε oτnv εioo-
δo του κτnρiου και dκθεon με 35 βtβλiα
_ κειμnλια πoυ βρdθnκαv στo oxoλεio,
€vα απ6 τα οπoiα xρovολoγεiται τo 1822

και εivαι γραμμ€vo oτα λατιvικα. Σ' αυτd

δiδαξαv επιφαvεig διδαoκαλοι, μεταξυ
τωv oποiωv o Eυoτdθιog Στoυγιαvvακng,
πoυ dγραψε τnv ιoτoρiα τng Nαoυoαg (δι-

ετiλεoε διευθυvτng τoυ oxολεioυ) και o

λ6γιοg Σταυρog Xωvdg.

Παριilv οτnv εκδnλωon nταv Kαι o συ-

vτακloυxog δαoκαλog κ. Nικoλαog Πιτ_

τακng, που υπnρξε και αυτog επi oειρα

ετιbv διευθυvτng τoυ oxoλεiου Kαι ΠQ_

ραxιbρnοε oυvdvτεuξn στouq μαθnιdq.

Mdoα απ6 τnv εκδnλωon παρdλαoαV ε1-

κdvεg απ6 τnv μακροxροvn πoρεiα τoυ

oxoλεiou, που ξεκivnoε ωg Αλλnλοδlδα-
κτικn Σxoλn τo 1854 και εξελixθnκε απο

τo |929 στo σnμεριvd Γαλακειο Σxoλεiο.

xαρn οτn μεγαλn δωρεα του ευερ1-dτtl

Γρnγoρioυ (Γαλακn) Λoγγου. Mε βαοrl
τo βιβλio πou επιμελnθnκε o κ. ΙVIπιλι_

ουρng καl κυκλοφoρnοε με τnV ευκαtρiα

τng επετεioυ αnμειιi-lvovτcιι o1 παρακατω

<οταθμoill oτnv ιoτορiα τoυ oxολεioυ:

To 1B4B απoφαoiζειαι απο τoV μnτρoΠo_

λiτn Θε6κλnτo, σε oυvεργαoiα με τouq

δnμογ€ρovτεq Kαι τουq προυxovτεq τnζ

πoλng, n αvαβαθμισn τοU κoιvοτικoυ
oxoλεiου πoυ εixε κλεiοει μετα τnv κα-
ταoτρoφn τng πdλng ιo 1822. Eπιλ€γεται
n αvdγερon oxoλεioυ αλλnλoδιδακτικoυ,
oτo μετoxι τωv Ταξιαρxιiv' Η Eκκλnoiα
προodφερε το oικ6πεδo, αδυvατουoε
ομο-lg vα διαθ€oει τα €oοδα γtα τnv αvε-

Yερσn τoυ κτnρioυ.

Η δυoκολiα ουγκεvτρωσnζ τoU αvαγκαi_

ου πoooυ δαπαvng εixε ωg απoτdλεoμα

τnv καθυoτdρnon τoυ εργου, επi τεoοερα

καt πλdov xρdvια. Mετd τo αδιεξoδo αuτο,

o Mnτρoπoλiτng dκαvε €κκλnon πρog

ΙoUζ εYKUρoτερoυg τωv πoλιτιilv, Yια τo
oφελog πoυ θα εixαv απ6 τnv καλn οργα-

YtJσΙ1 ΤoU oxoλεioυ Kαι τnv παρ6τρυvon

τωr, παιδιωv τoUζ Yια μdρφωon' Tελικiι οι

προοπαθεtεq τnq Εκκλnoiαg απ€δωoαv.

0 φιλομουοοg Nαoυoαiog Zαφεiρng Xα-
τζt-ιr,ικολαου προoεφερε τo απαιτoυμε-
vο πooo.'Εδωοε 24.ooo γρooια που απ6

τoυg τoκoυg θα εξαoφαλιζ6ταv n oμαλn
λειτoυργiα του oxoλεiου Kαι n εξευρεon
τoυ καταλλnλου διδαoκαλoυ. Στn αυ-

γκεvτρωοn τωv xρnμdτωv oυvdβαλαv
και iιλλoι δωρnτ€g, dπωg n Ελdvn Mo_

...εnlλεγεται
n αvdγερσΙ-ι
σXι}λεi{'}U {rΙΟ
-. .- " l,--. -, .-,ΙΙl Ιtrλt lιllvr---.---- --- "

ΤαξιαρNε}v" Ι{

Eκκλττεr{α ΤΙp{}*

rτirnrnε Τι-} Ωl-" -t -r-
κοnεδο, αδυ_
vατΟ{}σε ι:μωq
vα διαθθιlει Τα

*αιlδα Yια Ι}ιv
αvdγερσn ΤΦ$

κ{n$}i{i1Ι...
H κδριο 6'ι!ιι τoυ o-rdνεioυ, ιι oπoΙα llει πρooαυατoλιoμ6 πρog τιιυ oδ6 Xατζnκoυρκoυτο
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...{s 1921
κιiζεται v*ε:

διδακτnpι$, {Ο

*ποiι; {tv{t-

καθιοτα το
;rαλαι* για
λογουq ιrγtεl*
vnq. Xτiζεxαl
εξ ολι:κλnpου

με δα:ταvn {Οι}

ευεpydτn Γρn*

γορiιiu {Γαλα*
κnJ Λεiγγου.".
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Πλifrοg κ6oμoE στnυ επετειαKn εκδiιλωon oτο πρoαιiλειo τoυ oroλεiου

oxoβroυ. Kαταoκευαζεται dτoι dvα vdo

δtδακτnριο με δυο αiθoυoεg και βοnθn-
τικουg xιilρoυg πoυ oτεγαζει τnv <Αλλn-

λοδιδακτικn Σxoλn> Nαoυοαq.

To 1864 oτov iδιο xιilρo αvεγερθnκε και
n Eλλnvικn Σxoλn Nαoυong' Η oxoλn
κτioτnκε εξ αρxng, με τ€ooεριg αiΘoυ-

οεg, γραφεiο, βlβλιoΘnκn, βonθnτικoυg
xιi_lρoυg, στn oυvdxεια προοτdθnκε
vαρθnκαg και υπ6oτεγo9 xιbροg Y1cι τnv

κdλυψn τωv αvαγκιbv τωV μαθnτιi_lv oε

μ€ρεg και περι6δουg δυoμεvιilv καιρtκιilv
ouvθnκιi-lv. Η oxoλn δι€θετε οφραγiδα,

με τnv επιγραφn κυκλικα, αH EN NΑ-
oYΣH THΣ MAKEΔONΙAΣ EΛΛHNΙKH
ΣXoΛHυ. Στo μdoov απεικoviζεται o Mεγ.

Αλdξαvδρoq στov τυπo του Ηρακλn με
τnv λεovτn.

Mε τnv oλoκλnρωon τng αvεγερσnζ τnq

Eλλnvικng Σxoλng Nαouong, ξεκivnoε
μια πρooπdθεια δnμιoυργiαg βιβλιoθn_
κng. Συγκεvτριbθnκαv oτn oxoλn 6λα

τα βιβλiα τng Koιvdτnταq, τnq Αλλnλoδι-
δακτικng Σxoλng και βιβλiα πoυ βρioκo_
vταv στα xdρια τωv δαoκdλωv και tiλλωv

βιβλι6φιλωv τng Niioυoαg. 0 κατdλoγog

τωv βιβλiωv oε τdμoυg ξεπερviι τoυg 140.

Mερικα απo τα βιβλiα αυτα oιiζovται μ€-
xρι οnμερα. Αλλα παλι dxoυv δοθεi oτn

βιβλιoθnκn τnq Eυξεivoυ Λ€oxng Nαoυ_

σαζ Kαι dλλα oτn Δnμoτικn Blβλιοθnκn.

Kατα τnv περiοδο αυτn, λειτoυργoυv δυo

oxoλεiα oτo μετoxι τωv Tαξιαρxιi-lv τo Αλ_

λnλoδιδακτικ6 και τo Ελλnvικ6. M€xρι τo

1B70 κυριαρxoυoε μεγαλog εvθoυoιαομdq
και καυxnon' Yια τnV πρooδo τng πολng.

Απo το 1870 καr εξng, n πdλn βρioκεται oε

oικovoμικo διωγμo απd τoυg Tουρκoυg καt

για πoλλουg Nαουoαioυg υπαρxει πρ6-

βλnμα επιβiωong. Απ6 τo 1BB2 μdxρι και

τo 1885 λειτουργεi τετρατiιξιο δnμοτlκ6
oxoλεio, με διευθuvτεg τοv Γ. Θεoλ6γn

και αργdτερα τοv Θ. Tοακμακn.

Tο 1885-86 πρooτdθnκε και αλλn μια
ταξn, n E' και απo τo \986-87 €xoυμε
εξαταξιο και Α Γυμvαοioυ' Tο 1BB7-BB

δnμιoυργεiται Kαι n B' Γυμvαoiου. Απd
τo 1B8B-B9, n A Γυμvαoioυ και n B' ovo-

μαζοvται Ζ' και Η' ταξειg, επiong δnμι_

oυργεiται Kαι n ΠρoKαταρκτικn ταξn του

Δnμoτlκου.

To 1914-15, μετα τnv απελευθ€ρωon,
τo oxoλεio μετοvoμdζεται σε A Πλnρεg
Αρρdvωv Nαουong. Ιδρυεται τo B'Αρρd_
vωη τριταξιo στov Αγιo Mnvα, oτo oπoiο
<μετακoμiζoυv> περi τoυg 250 μαθnτ€g
απ6 τo Α Aρρεvωv. Eπiοng αλλdζεt και
n oφραγiδα του οxολεiou με τov M. Aλd-



H lκ8εοι'ι με παλιlg φοlτο1'ριιφiεq κοt αρ'ι'ειrικ6 tlλικ6 oτoυ9 διαδρ6μoι19 τrlυ o.roιtΙoυ

ξαvδρo στo μεσo.

Mετα το 1915 δει, υπαρxουv oι yuμvα_

oιακdg ταξειg Ktιι Ι1 ΠρoKtlιαρκτικi, δlοτι

ιδρυθnκαv VnΠιαγι!]\'εia Kαι τo γυμvαoto
λεtτουργουo€ Πpoσιr)pιvι1. σιo αρΧovτιKo

τoυ λoγιoυ Σταυρου Χωνoυ.

To 1921 κτiζεται vdο διδακτnρto, τo οπoio

αvτικαθιoτα το παλαιo γlα λ6γoυ9 UYιει*

vng. Xτiζεταr εξ oλοκλriρου με δαπαvn του

ευεργdτn Γρnγορiου [Γαλακn) Λογγoυ, ωg

A Πλnρεg Σxολεiο Aρρεvωv καl μετdπει-
τα, τo 1929, ωg Γ' Δrlμοτικο Σxολεio, που

πnρε τo οvoμα του, αΓΑΛAKΕΙΑυ.

Πρ6κειται για δrιbρoφo oρθoγιilvιο κτi_

ρ1o, με μικρoυ υψoυq υπoγειο, εμβαδoυ

κiιτoψng 2B.3 x 1i = 311μ', oυvολικου
εμβαδoυ 622 f κcιι oυvoλικου υψoυg

11 μ, με τετρiιρριxτn KεραμoσKεΠn οτε_

Yn ΠoU αvαKtιτασKευαoτnκε τo 1994_

95, 6ταv KQι ανtlKtιιvioτnκε oλοκλnρο
το κτΛριο. Τo κτiριo διαθdτει 6 αiθoυoεq

διδαoκαλiαg (ιιviι τρειq σε καθε 6ρoφo),

γραφεiο δαoκαλοlv κλπ.

Moρφoλoγικα, rr κυρια oψn τoυ, n oποiα

dxει βoρειο προocιvcιιoλιoμο πρoq τnv oδο

Xατζnκoυρκoυτιι, xcιρακιrrρiζεται απ6 τnv

υπαρξn μvnμειιlδ ουq πρooτιi'loυ-εξιboτn

με δυο πεooουq καl δυο κυκλtκng δlα-

τομng κiovεg, oτo oπoio oδnγεi αvolxτo

κλtμακοoτασιo' ΠoU καταλnγει oτnv κυρια

εiooδo του κτtρioυ, n oπoiα ομωg δεv xρn-

oιμoποlεiται onμερα. Αvτiθετα, για λογουq

λειτουργικoυg, xρnoιμοπolεiται onμερα n

δευτερευoυoα εioοδog, Πρoq τoV κυρiωg

αυλειο xιi'lρο, πoυ καταλαμβiιvει τnv vοτια

πλευρd τoυ γnπdδoυ.

0λεq ol oψεlq δrαρθρωvοv ιtlI oε ιρεlq oρl_

ζ6vτιεg ζωvεq πoυ xωρiζοvται με προεξ€-

xouσα ζιbvn απo εμφαvεig πωρoλiθoυg.

Η xαμnλ6τερn ζιbvn (υπoγειo) εivαt απο

εμφαvn αvεπixρtοτn ακαvοvιoτn λιθο_

δομn, εvω oι αλλεg δυo οτο ιooγεlo και

οτοv oρoφo εivαι επiong απο λιθoδoμn, n

oπoiα oμωq εivαι επιxριoμ€vn. Εivαι xα_

ραKΙnριστιKn n oυμμετρικn διiιρΘρωon

τωv αVoιYματωv που υπαρxoυv oε 6λε9

τtg 6ψει9, εvιb ιδιαiτερα n B6ρεια oψn

ορiζεται oτα ακρα, αλλiι και οτo εvδtαμε-

σo, με dξεργoυg εμφαvεig γωvl6λιθoυq.
Tα πλαioια τωv παραθυρωv Kαι τωv θυ-

ρι,iv εivαι επiong τovtoμdvα με εξdxovτα

γεioα, με oφnvoειδεig κλεiδεg oτn Bορεια

Kα1 Π1o απλα oτιg υπ6λolπεg dψειg.'0λα
τα εξωτερικil κoυφιilματα εivαι μεταλλι-
κα, απλng μoρφnq, με κα'iτια. Στο μdοo
του εξιbοτn αvαγρiιφεταt n xροvολoγiα
εγκαtviωv 1921,, ενω dvωθεv τoυ εξωoτn

υπαρxει n επlγραφri <ΓΑΛΑKEΙΑυ. N
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<<ΠoPΕΙA AΓΩNΩΓ{. H ΖΩΗ KAΙ H ΔPΑΣΗ
ToY MΑXΗTH TEΣΣAPΩN ΠOΛEMΩN>>

ΠΑPOYΣ|ΑΣH B l BΛ|0Y TOY Φ lΛΩTΑ ΑΔΑM lΔH

ΠραγματoποtftΘnκε τnv Tεταρτn 25 Ιoυviου oτnv αiθoυoα διαλ€ξεωv τoυ Πoλυxιilρoυ Πo-

λιτιoμo0 <<BETΛANΣ>> n παρoυoiαon τoυ βιβλioυ τoU oυμπoλiτn μαS αγωvιoτn τns EΘvικns

Aιτiοιαons Φrλιilτα Aδαμiδn <ΠoPΕtA ΑΓΩΝΩN, n ζωn Kαι n δραon τoU μαΧnΙn τεooαρωv

πoλ€μωv>> πoυ μoλιs κυκλoφορnoε. Tnv εκδflλαrοn δroργαvαlοε n Πoλrτιοιrκfr Εταιρεiα Nα-

oυσαS <<Αvαoταoros Mιxαnλ o Λoγιos>>, με τnν φρoιτiδα τns oπoiαs εκδoΘnκε το βιβλio, εvd)

παρευρ€θnKε Kαl ο nλικiαs 98 ειιilv oυψραφ€αS τoυ, μαζi με τov παλι6 τoU συvαYωvroτft κ.

Γιαvιm Συ μεωviδn (Tα 
ρ ζαv).

Η κα Αvαoταoiα Περιooρατn, κε_

vτρlκn oμιλnτρια τng εκδnλωong,

αvαφdρΘnκε με σιΙVτoμiα οτnv
αγωvιοτικn δραon τoυ Φιλιi"lτα
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Αδαμiδn, απ6 τα vεαvικα του xρο_

vια, τoviζovταq {nv oυoιαoτικn
onμαoiα και ουμβoλn τωv καθn-

μεριvιilv αvθρωπωv oτnv εξdλιξn

ιστoριKωv YεYoVoτωv' Kαι εΙΙlσnq

6τι μπoρουμε και αξiζει vα διδα-

xθουμε απo τιq εμπεlρiεg τoυg.

αΕiυαι πραyματικα ευτυποtoιακο



π6oo αυεξ|τnλα ε.roυν yραφεi oτlΙ LeLι1.'ι10-

oτιi nραyμαιικα μυnμιι l-oU ot'i':)),iιlΓιl 1ιΙ

1'tyoυoια rnζ ζωιiζ,oU)) ol]μεl(UΟΓ ll λΓι

Περtoορατn.

αΤα παραfrετεl σα υα oυν!βtloαι .l-aε(. rr,l-

ρoτι o iδιoq παραπoυε|τcιι oτl tι L;''iiιiι τot'

ilει αδυυαιiotι. Zωιi oilt' Πdllιi-".. κιlΙ

μαλιoτα σ(ιυ τa παραμ[frtα n6i. γ, ιiροl_

cιg tπρεπε yα aυτιμετωπioει ιιπε'ρε( κ,Jl

αυυπερβλι'ιτεζ )]ι(Ι τoυζ κoιE'aL'c ι'l l/ΓoιiE

δυoκoλiεg προκειμευoL' Ι'a φ,ιiσ€Ι σΤo

oτoxο του. Ttι 1'2116rorr, κrl ιl] ει. πεtρiεE

τoυ συ)|yρaφ!rι τιlE περtοδοl" ,tΙ,., Ill1' κti-

ριlξι'ι του πoλ!μoυ τοι' l910 ;1ε''!.',)Ι και τ0

τ!λοE τoυ εμφυλ{οι' λ.ll i]ε.ε:εtΤa οΓrιy

Tοεrooλoβοκiα ωc ηοl't ι tt'''' _'ι0')φι')'ιιQ'

με ευτι)πωσιcικ!E ποi') εc |-lnL)εc i επτοpιε_

ρειεζ, περι)lραφ!s και ul'L] Qoρε,:' oε ουο-

μcιτCι και nμερομllt'ιε(. λ.ιi.ιi 1.ιι7tβcit'oιlι.' τo

με)'αλυTερo τμιiμa Τ]1Q LlΟΙ'',']iottc. Aξiζει
ι'cι olιμειοl3ε{ οτt ο σι',','1JιlO3ιlC δει'περι-
ορ|ζεται rιπ)νd oτltt' πtt pιiι| εσlt'''ε1'ουοτωυ

βι ω μ ατω ι', κα l κ α Τ Li o Τ |.l ι, ε t l i'. α ). l. α π ρ oΙ ω _

ρεi κcιι oε !κrρραοll ι,lοοrlπικliE' κρionq

κtιι εκι iμtιο,1c rι l; ' .". ,,: o'tL'\]' και ιωt'

επ[ μ!ρoι'q περtοδc',. i.-ιl] Γot'oριστερoυ

κιι',ιiμcιτο9' σL't'0).1i:LΙ. Π,''i.ι\ r ιρtα εΡ),αλε[α

σΓ11ι' πρoσπ(if]εlri rιlι . ιi ι1)li 'tl οoo 1'iy27r''

tιL' Τ ι κ ε ι μ ε t' ι κ ci β i t l i.,i a] ι' εC λ,1 ral σr i o ε ι 9, ιl

ιf:'υlραιμ|α απ0 Τl1 'il]Oi'iλ/1 ctπooτ(ιolι τοlυ

1lρ1ιg1l[γ611' Κ{r! Ι1 ιiπclrτllf ε[orι οocρicι oτcι

.rρου ι α πoιl μ ε ο οi. tι t3 li ο ιt t'',.

κ'oποlg ξετυi'i1'ετιιt Γ0 ]'ti|:ιa τωΙ' αl'αμυliσε-

ω1., τι1ζ ζωfiq τοι' οι'^,'','ραφεα' δtαπιoτcilυει

o αytιγυi)στιιq. τtc τεριιοτιε 'ζ διlt'iιμειζ που

μπoρε[ ycι ε-ι'ει εΙ'ac (i1'ι\ρ(,)πoζ πoυ δευ τιE

συυειδ11τoπoιεi πoi ) εC' φ0ρiζ παριi μουο
αy αυαyKαστεi l'tι 0t'ΓιLιεrωπiοει ιδιαiτε_

ρα διioκoλεq oι,l'ι9lirεc. ΕπiolιE μαq μ!υει
iυτoyιι ι'ι πικρli ,l'ει\otι τlιc φρικαλε6τlι-
ταζ τoυ πολ{μoι' και δlι rοι' εμφιiλιου. Τα

δυod ρεοτιι ου l' αt ο a li ρι α Γ α π 0 L' π ρo καλο[ _

υTαι απo τt11' περΙ)'ραφli τolt' 1'ε1'οι'οτοlυ

και κατcιoταoεοlι" απα)'ιit'οt'ται ει' μερει

με τn διαπioτ(iσιl, oTι ακoμn οε oιlι'Btiκεζ
πoλ!μου' ιι αυ0ρωπιd και ιι ει)Τιμoτιιτα,

οταυ αποτελoυν τιg βαoικiq αρ-rε9 και

αξIεE ζωnE, μπoρoiυ υα φιλτραρουL' και
υα απαλ[ιιοιlυ ακ6μlι και τιζ σKλnρoτερε9

o oυyyραφεαE ι'ποi'ριtψεt αt'τiτι:πcι τoιl βιβλ[οιl

oυι0liκεg διαβiοloltq li l'cι cιποτελεoουιl

φοlτειυo oδlt1'o 1'tα δι\oκολεζ cιπoφαoειq,

ευcb ι'ι iδιεq' αρ.ι'εζ σε περ[oδo ειριiυιιE, oε

oυυδυτιoμο με Τ1lΙ' cι1'1ιπιι κcιι ερ)1ατιK0τnτα

μπoρo[ι' ya φερoL't' τΙι'l' πρoσ0Jπικιi κιιι
o ι Κo),| ε y ε ι (ι ιa ιi ε ιl τ ι'.ι' i rι κ α ι π ρ o κ o π ιi tικ ο μll
λaΙ, oι' ιrl' r l'ξbεq o t't'IliκεC,.

<Σ'ειl-rcιριοτoL1με κε Φι)'οlτα, εiπε lι κα

Π ε ρ ι o o ρ d τ n, cι π ε ιl fr ι' ι' ο pι ε t' 1ι σ Τo ι'' σ ι) 
)1 

y ρ a-

φlα, τοoo )'ιa Τιζ πλtιροφορ|εq πoιl μαq δ[_

υειE ιoτoρικcbυ )1εy0υ0τωι' μιαE πολιj oκλn_

ριig και διioκoλιιg περιοδου τlι9 ιoτoρ|αg

μαg' αλλ(ι Kαl yια τo πd''[τιμο μ(ιfrιlμα

ζοlιiE πoυ βyαiυει 6"rι μουo clπ6 τιq fεrlκdg

καταoτiiαειg κcιι εμπειρ{εg, αλλii και απ6

τιE αρυι'ιτικ{gυ.

Στn oυvdxεια o ετερog oμlλnτng τnq εK_

δnλωong κ. Mnvαg Kοκκivοg δrαβαoε με_

ρικdi xαρακτnριoτικα απoοπαoματα απ6

τo βtβλio με Περ1Yραφdg nρωικιbv oτlγ_

μιbη αλλα και δυoκολωv καταoτiloεωη
κoμματικιbv διαδικαoιωv με διαγραφ€g

καl αλλεg διιbξειg τοU σUYYραφdα, για
vα καταλnξει oτl ο Φιλιi'lταg Aδαμiδng

υπnρξε otναq δoyματικd αυτιδοyματικ69,

που αyοlυioτnκε yια τoυ σoσιαλLoμ6 με
cιυE ρ rllπιυ ο πρ o σ ωπo r'

0 iδιog o oυγγραφdαg, φαvερii σUYKιvn-

μdvog, αvdβnκε oτο βnμα καl ευxαρioτnoε

oλoυg 6οol oυvdβαλαv οτnv dκδοon αυτoυ

ll ιΤ)rλr,lτnr'

υfi*;ξε αιivαq

*trε*γμε*τιt<α
,"-,-,x,.,,,,,", ,ιιγ ιιUιrγμιrιι_
κ*q, rτοιl {ιγιξ}*

v{εlτnκε για
{{)v $Οσ}εt}*ομε}

με &\/8$}*Ι{i}l*

,-rp{'X3{*}'Ι{}μ.,.
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Tα πρωτ6τυπα 'rειρ6yραφα του Φιλtllτcι Aδομiδn

{oU βιβλiou Kαι δ1oρYαvωσαv τnv σnμερι_

vn παρoυοiασn Kαθ6q Kαι oλouq 6oοι τov

τiμnoαv με τnV παρoυοiα τoυq. αΓευυrtfrn-

κα κcιι μεyαλωσα σε μι(ι τcιρcιyμ!υn επoli'ι
που (ιλλαζε o κοoμoq, με τoν 1o Πα1lκοoμιo

Π6λεμo, τnυ oκτωβριαυli Επαυαoτασ11 στn

Pωo|α, τn Mικρcιoιατικn κατcιoτροφn, τιι

oιlυlrιon τωυ πολlμωυ, τιg δικτcιτoρi.εζ, τι11)

oικoυομικli κρ{oιι κλπ.υ onμεlιi_lvει o iδιog

oτo εξιbφuλλo τoυ βlβλioυ.

ιiΕλαβα μ!ροE oε τεooεριg πολεμοιlg: oτnι'

Aλβανiα και στnυ Κρnτn ιιρrικd, oτιιυ

Εflyικιi Aυτ{oτcιoιι κατei τωy Γερμαυοlυ

oτn oυυlrεια και τiλoq με τo Δnμοκρcιτι-

κ6 oτρατ6 oτoυ εμφυλιo, π0ι) ιiταυ n -rα-

ριoτικli βoλn oτιι βαρια τραυματLσμ!υn,

cιπ6 τoιl αλβcιυικ6 πολεμο Kαι τny κατosιi,

Ελλαδα. Aυτo lifrελcιy K0ι Τo π!τιllαy οι

μεyαλoι μαg oυμμcιloι A1lyλoαμερικανο{

σε συyερytlσ{cι με τoυE υτoπιουg απουτεE

τωυ Εfryικcbν αyωυοlν, αλλ(ι και με τn βo_

i3εια μιcιE κcιτcbτερng των περιoτdoεωυ

nyεoicιg τnE Aριoτερ(ιq, πoυ εixε iiyνoια

οτι κπολrτικn ε[yαι n τlsυn τoυ εφικτoiι.

Στo ερrbτnμcι κυπnρtε αλλn δι!ξoδoqr;

διιλcllυοl καΤny0ρt1μcιτικ(ι Ιτωζ, [oτερα cιπ'

ooα !ζlocι προoωπικ(ι κcιι διδαtτnκα απ6

τlq εμπειρIεE dλλωυ πρτJττyωyιστdlυ και

ιoτορικωυ, υαι, ιlπnρxε: ειρnνικιi, πoλιτι-

κn, δnμοκρcιτικ'li, κoινoβoυλευτικιi. Στtlυ

πολιτικli μoυ πρoσφιlyια, μετα τιιυ ιiττα,
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σε μια απo τιg πιo αyε'ttτυyμει)εζ Ιωρεζ
τoυ υπαρκτου τoτε oooιαλιoμo[, {φτιαξα

τn δικιi μoυ οικοytυεLtι και iζlιoα oτn ol-
υτoμn' δυoτυκilg, Aυoιξn τnq Πρdyαq, το

oοoιαλιoμo που ουειρευτlικα' Mε δnμoκρα-

τ{cι κcιι ελευrερ[α με cιυ0ρcbπιυο πρooωπo!

Ε[loμαι οl υε6τερε9 )|ευι!9 υα μιlυ ξαυα-

ζnooυυ τα π{τριυcι rρoυια πoυ εζnoα εyilυ.

Στo τdλoq, o πριbnv Δnμαρxοg κ. Γρnγoρng

Λι6λιο9, κι αυτ6g oυvαιoθnματικii φoρτι_
oμdvog απο τnv 6λn εκδnλωon, αvαφdρ-

θnκε με oυvτομiα oτnv φιλiα τoU με τoV

Φιλιbτα Αδαμiδn, τοv δαoκαλo μoυ, oπωq

XαραKΙnρ1στικα αv€φερε, καθιig Kα1 στιq

τρoμερdg oυvθnκεg πoυ δnμιουργnθnκαv

με τn λnξn του Eμφυλiου πoλdμου που

κατdoτρεψαv πoλλoυg αγvουg αγωvιoτdg

πoυ εixαv τnv ατυxiα, xωρig vα φταivε
οε τiπoτα, vα μπλdξουv oτα δixτυα τωv

κομματικιi'lv εκκαθαρiοεωv !

Kατα τn διαρκεια τng εκδnλωσnζ ΠραY-

ματoποιnθnκε πρoβολn με εικοvεg απ6

τnv Αvτiοταοn κλπ' απo τov κ. Π€τρο

Στoiδn, o οπoiog εixε και τnv επlμdλεια
τoυ oλου oΠτ1KoαKoUoτικoυ υλικου.

Παραβρ€θnκε o Δnμαρxog Niioυοαg κ. Kα_

ραμπατζog, εvιi'l o κ. Αδαμiδng υπ€γραψε

oτο τdλog τα βιβλiα τοU' τα οποiα διατi_

θεvται απ6 τα γραφεiα τng Πολιτιoτικng
Εταιρεtαg Nαουoαg oτnv oυμιβολικn τιμn
τωv 10€. (Tnλ' 2332o293so) N

Σt* ερεi:ιi:plιι
{{ι}}}ri$:}XiΓ *λλι:
δl*ξ*&οqx;
δrτλεiγι* xα*
Ι}1γ*$}r"}}-t{1τ}x{*

ΓΤιι}{ ι'.i{}ξΓp{;

ιxπ' d:οε: {:ζrι**

Ι{ρΟs&}rri}{{1

3ζξξi δ}l*}i{r3i{*,

V*1, uj,:}lρXε"..



βιβλiα lΙoυ δεν ττgiπει να' λεiπoυν
απo τ.n σαζ..,βιβλιοθnκn

EYΣTΑΘΙΟΥ ΣTΟ1TΙΑΝΝλΓΞ

ΙΣTΟΡΙA TFΙΣ
tΙΟΛEΩΣ NΑoYΣΗΣ
ΑΓΙo ΤFΙΣ ΙΔΡΥΣEΩΣ λ1Ε_\ΡΙ

ΤFiΣ ΙftΤΑΣTPΟΦΗΣ TΗΣ
Tg ιB27-

(KΑTΑ ΑΝEKΔοTo]\i
ΣΧEΛΙΑΣMΑ Δ. ΠλΛΤ.\Ρ_' -
oελ.: 27a, τιμfτ: 20€

NΑoΥΣA,
19οg-2Οοq αrιbvαg

oυλλοyrκ6 €ργο που παρουorαζεr
πιτx€ζ τng tαιορiαζ τnζ π6λnζ
μπα τnv κατααιροφli τng τo 1822
καr μdxρl τοv B' Παγκ. Π6λεμo

aελ': 474, τιμk: 25€ {xα9το6ετo),
3a€ {παν6δετο}

ΔΗMΗTPΗ B:\ΑXOY

}Ι ANAΦOPA MοY
μα rδrαrι€ρωg ει'δtαφ€ροUσα
αφriγnοn ΙοU Ylα πειτε ιειραετiεg
Δnμdρxου Nαουoαq, πoυ φωιiζεr
πoλλ€g rπυx€ζ τng αυyxροvng
taτορiαq ιng πολng, αλλα καl
τng Eλλαδαg γεvtκoτερα

aελ.: 318, τιμn: 20€

Δ|AΘEΣΗ: Πoλrτιoτlκiι Εταrρεiα Νοouoοg, Δnμ. Brβλlοθnκn, τnλ.: 23320241Ο2 | Αλdξαvδρog oικov6μou, τnλ': 2332029380



ΦΙΛg}ΤA ΑΔΑΙγtΙΔ}Ι

Γil&ptr[A
Ω}$ΩΙ\Τ

Er ζριΦκquq δ'ρ&'ιιη
ξΘ"ρ=} QfrWqv";ua
νεaι,φ"&-θ,(t,t';μ.Ιiloλεμι'r"ry

ΛΙΑΦEΣ}Ι:
Πολtτιοτιxfι Eταιρεiα Νdουοαq
Αλ€ξαvδροq Οικτ:v6μου, τnλ.: 2332Ο 2938ι}

tΙ udxΙ KΑΙ rΙ ΔΡΑΣΗ
TΟΥ }tΑxΗTΗ
TEΣΣAΡ{}Ιγ ΙΙοΛEΙιΙ d}Ν
ΦΙΛΩTΑ ΑΔΑMΙΔ}Ι
(Ι{ΑΠΕTΑΙ{ Ι{ATΣΩΝΗ)

Στο ε1ltirτnμα <<υπ*1rxε dλλn
δι€ξοδοq>; δnλιilvιυ gtlτΙlγι}ρnματικd
πιοq, ιiοτερα απ'οοα i'ζrrοα ΠρΟσιυ-
πικd και διδdxτnκα απ6 τιq εμπειρiεg
ιiλλι'lv ΙIριt}τ{Iγft}vιατιirι, xαι lοτο ριx*η
ι'αι, υπriρxε: ειρnvικf,, πολιτrκi, δnμο-
κρατικfi, κοrι'ο|lουλευτικfr .

Σrtιv πολιτικfr μου nροοφυ'1'ια, μετα
τnι' frττα. (rε μlα απο τιg πlo αvt'Πτυ1'-

μivεq xιiρεq τoυ υπαρ}iιοιi τ6τε (rΟσι-

αλιομο6, €φτιαξα τn δικt'ι μου,
ιrικιl1'iι'ι'ια και iζnοα οτn ουι'τιlμn.
δυοτιrxιirq, .1\ι'ιrιξlι τng Πρdγαξ>, Τo

οοοlαλιομ6 που οvειρεliτnκα. λΙε
δnμιlκρατiα lιαl ελι'ιlθερiα με: αι (}ριil-

πlι'ιl πρι1οιllπο! Ειixομαι (}ι vε6τερεq

γεvιiq γα μnγ ξαταζfrοουr. τα π€τριγα
xρ/rvια που fζnαα εγιil. 
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