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Mαζi με τn oπουδn για αλλαγn
πλευοng και <εξωοτρdφειαυ oτnv
π6λn μαg Kαι τo μεταοxnματιoμd
τnq KoιVωviαg μαg oε κατι dλλo-
πιo θα εivαι αυτo εivαl ζnτoυμε_
vo_' ΠoU dμωg θα ixει oτdxο τnv
αvdπτυξn, τιg θioειg εργαoiαg, τnv
εκμεταλλευσn τωv oιrγκριτικιbv
πλεovεκτnματωv τng περιoxnq,
πρoβαλλεr Πιo εΠιταKτικn πλ€οv n
αvαγκn vα δoυμε πoιοι εiμαoτε.
Nα δουμε τι θα αφnοουμε vα ξε_
xαoτεi και τι θα κρατnooυμε, γιατi
απο αυτ6 θα εξαρτnθεi και n μελ_
λovτικn ταυτ6τnτα τng πoλng. Η
διαδικαoiα τng λnθng εivαι εξiοoυ
onμαvιικn με αυτn τng μvnμng και
n επιλογn Kαι σιn μiα και oτnv
αλλn περiπτωοn εivαι oταοn ζωng.
Εivαι πολιτικn επlλoγng. Mια πoλι_
τικn επιλoγng πoυ οxετiζεται με τo
επiπεδo oιrvεiδnong τoυ παρoιτog
οε oxion με τo παρελθ6η αg μnv
το ξεxvαμε.
Πtαιευoυμε λoιπdv Πωq αV oυμβαλ_
λει οε κατι τo περιoδικ6 τng Πoλιτι-
αιlκng μαg Εταιρεiαg ιιn Nιαouαιαυ
εivαι ακριβιig αυτ6: n καταγραφn
αιn ουλλoγικn μvnμn ατoμικιilH
κoιvωvικιilH πoλιτιαιικωv, πολιτι-
κιi.lv και ιαιoρlκιilv γεγov6τωv τα

oπoiα δnμιoυργnoαη δnμtoυργoυv
και εvιοxυouv τnv ταιπ6τnτα τoυ
τ6που μαg. Mvnμn πoυ εκπορευ_
εται απd τo βαθμo oυvειδnτoτnταg
πoυ δlατρεxε1 τnV π6λn και τoυg
αvθριilπoυq τnq Kαι πoυ €xoυμε τnv

αvαγκn vα διατnρnθεi, vα διδαξεr
ioωg και οπωoδnπoτε vα εvωoει οε
κolvoυq αι6xουg.

Στο παρdv τευxog o δnμoοιoγρd_

φoq Kαι Δ/ιτnq τng εφnμερiδαg
<Nior Kαιρoi> Ηρακλng Tdooαg
κdvει μια αvαδρoμn oτn δnμιoυρ-

γiα τng εταιρεiαg Nnματουργεiα
<Bαρβαρεooζ A.Ε.r, με αφορμn τα

πεvnr,ηα xρ6vια δρααιnρι6ιnτdg
τnq.'Evα πoλυ εvδιαφ€ρoη xρnoιμο
αια μ€τρα τng επoxng, παραδειγμα

Yια τιq περιπdτειεg τng κλωαιoυ-

φαr,τoυργiαζ πnv πdλn μαg, πoυ
εivαt oι περιπdτειεg τωv αvθριilπωv
τng. 'Εvα παρiiδει1μα γtα το φ6βo,
τnv τoλμn Kαι τnV επιμovn Kαι ΠoU

μπoρouv vα oδnγnοoιrv.

0 κ. Στdργιog Σπ. Aπooτdλου με
δυο αρθρα αvατρdxεt τnV KoιVω_

vικn δoμn τng πολng εκατο xροvια
πρ1V Kαι οvοματiζει τn γιrvαtκεiα
πρωτοπoρiα τoυ τdπoυ μαq Kαι τn
oυμβoλn τnq στn xειραφdτnon τωv

γι;vαικωv.
Η dρειlvα τng oμαδαg μαθnτιbv με
τnv καΘoδnYnσn ΙoU καθnγnτn
κ. Γ. MαλλιoU Yια τnV YεωYραφl-
κn πρodλευσn τωV μαθnτιilv τoυ

Λαππεioυ τnv περioδo \92o_1930'
εκτog απo τnv αvαδειξn τωv Koι_

vωvιολογtκιi-lv oτotxεiωv μιαζ εΠo _

xng οε oxdon με τnv εκπαiδευotl.
αποτελεi πcιραδειγμα για το πι,iq το

oxολεio μπoρεi vα διi-loει κivnτρα
oτn vdα γεvια που θα oυμβαλλouι

οτnv αvαπτυξn oυvεiδnσΙlc },.

δnμιουρyiαg θετικng ταυτοτtlτιlc
και αγαπng Ylα tov τdπo και τtlι
τοπικn ιoτoρiα.

0ι oυγxρovoι πρoβλnματιομoi, εiιε
πρoκειται για τn oxdοn τng επlαιn_

μnq με τnv κρion αξtωv, αρθρo του
Xαρiτωvα Tομπουλiδn, εiτε προκει_
ται Ytα τιg πoλιτικdg oε oxdotl μιε ιtr
διατρoφn (λdδι) και απd πoυ αυτεq

εκπoρευοvιαι δεixvοιrv, ακρ ο θ ι1ιj c
εαιω, ιo rιvευμα lω\ h.(_ll!( l\ λ(] l

τnv αvαγκn αφυπνιot'ιc ι}]C ΝΟ1\-ιJ_

viαg για τα μdλλoιτο r'ιι α-τ.rβοιrv.

Kαλr'i αvαγνωoll o'U ' ':_ol]\o ιnζ
αΦθιvοπωριvlic μεραc,, τoυ Piλκε:
Κ[ριε, liρBε tι (]i')L; ' Τ0 κολoκαiρι
liταυ πολυ με)'(i ''' |1 

'

Aφlιoε Τo1' Ισl::ιl a')' παι'ω απ' τα
ιι)ιακα ρο) ο' :,i i.ιi ιjitl hβαδια ξα_

μoλα τoι'c ιl j ε; ι'.'(,
Διtτα 'ξε Γo l'. : ' ε, rα[οιlζ καρπoυg

1'εματot iι1 
".,.. 

δr,lο' του9 ακoμα
δι,ο /u ερει- *Ξι'.S( οαl' νoτoυ,

σΤ111' |Ε'''Ξ''''i- :L1 i)frltσβ τ0υζ κcιl κυ_
Ι'1i'' Li o 'l1 '|,. ,'i.iΤ0 κρcιoi τl'ι'υ oτερνli

1').i.''l'',ι ' ' '

.., Ο1'l:a,a ,jεi' ε.ιεl τrbρα oπiτι, πl'α
οε, ι',l ''.'τιοεl'
Οτο;ι,c rορα μουοq ε[υαι, frα πα-
]ιi.ιttΙ'€l 1'ια πολi, frcι ξαyρυπυ(ι,
tιi οtιlβαζει, Bα yραφει yραμματα

1-ιιι κροoκελιi
κaι σΤιζ αλ!εg rα περιφtρεται εδril
κaι κει αυnoυmq, 6ταy τα φυλλα
οrροβιλ[ζoυται.

ΦΙΛΩTAΣ ΑΔΑMΙΔt{Σ
-Εφυγε απo ιn ζωn. πλnρns nμεριilν και ορθιοs ωS ιo ιfλοS. ο Φuιilιοs \i.:-
μiδns. H πoλυιοροΧn ζωR ιoU nτοV συvδεμfν,Ιl με τnν Εθνηκn Αιτiοταc: .:_

ιnν lσtορiο ιoU αρtστερoO κοιονιlφαo|στΙKoυ κtvnμαιos oιn xΦρο [lC: Γ- . -

λοβε. ευτυxιils μα μαS' Vο εXεΙ τnV ιΚανοΠoinon ιns €κδoοns ιου βrμ; . - . -

(ΓloΡΕLA ΑΓΩΝΩΝ, n ζωfι Kαι n δρασn ιoυ μαxnτn τεooαρωr πο.. . - '.' ,
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ΠoλιτιοΙιKα Kαι dλλα, τoι, τριμRvoU...

Φoλκλoρικα

\,4Ε ΑPKETEΣ ΕKΔHΛΩΣΕΙΣ ιεvτοqll Kοι Περ oοοτερεq ιιεκτοqυ

oυvoρωv onμοδευτnκε n κολοκοlρtvn δροoτnρlοτnTO TωV

λοoγροφlκωv μοq oυλλογωv l<οl τουτn τnν lερiοδο. \,/Ιiο

ι]oUσlKOXορευτlκn ποροoτΟσn, pε τiτλo αTου xορoυ το ιlο_

ροpυθlου, nορουoiοoε o Οplλοq Περlβολλοντoq κοl Πολlτ -

oμoυ ιιΑροnιτσO)) σTo θερlνo θεoτρο oυvδεοντοq θρυλουq

κοl nορομυθro pε Το τρογουδlο KO ToUq xoροιq τωv δ ο_

φορων περloxι-bν. Tn δrδοoκολΙο των xορωv εixε ο Πωργoq

Πinlλoq, εvιil το rrlοροpυθlου εnlμελnθnκε κο ono oθovng

οφnγnθnκε o φ λολoγοq Πιδργoq λ,4ολλtoq.

ΓlΑ ΑPKΕTΑ ΠΑNTΩΣ οnο το oυγκρoτΛpοτο μοq ο δρο_

oτnρtοτnτεq εixον ιrεΕωoτρεφnυ xοροκτnρο: Τo xoρευτtκο

oυγκροτnμo του Πoλlτloτ κου κοtΑθλnτlκου 0piλου Αρκο_

xωρΙoυ ι,ΑPKΤOΣI rnρε μερoq oτlq δlnμερεq Πoλlτloτ κεq

Εκδnλιboε q oτο Nεο Poδο XολκlδlκΔq, εvιi εκτοq Ελλοδοg

βρεΘnκοv oμoδεq οnο τoυq ολλουq λοογροφlκoυq μοq

oυλλογουq. Ο'Ομlλοq Γεviτoοροl κοi ΙV1lουλεq oυμpετεΙxε

pε εl τυxΙο oτlq nεvθnpερεq Ελλnvlκεq _Aυoτρlοκεq noλt_

τtoτlκεq εκδnλωoεlq τoυ Δnμoυ Νeumarkt am Wa]lersee

τoυ ΣολτoμnοUργK KΟl οτnv Προγο τnqΤοεxiοq, τo Eφnβ κο

τμnμο τoυ "Πυρooυ" ελοβε pερoq oτo 22o ΙnternatΙοna

Festiva οf ChΙldren's of ΙVοuntaΙns Fοlk Εnsembles του

Cl0FF oτo Nowy Sacz τnq ΠολωνΙοq KOl o Πολlτtoτlκοq

oυλλογoq ΛευκοδΙων ιιΤο Ανθεplου oυμpετεixε οε δlεθνεq

φεoτrβολ φολκλορ κωv oυγκρoτnμοτων oτnv nολn Sarvar

oτnν 0υγγορΙο.

KΑl ΦEΤ0Σ H Γl0PΤΗ KΕPΑΣl0Y loυ οργοvωθnKε γlO τρεlq

nμερεq oτο Pοδoxιilρl οlo τoν τοn κο o0λλογο rι0l K0N4ΝH_

NΟlυ nερlλομβοvε nοvδοlοiο xoριilv κΟι nοντtοl<ων γευoε_
ωV 1.-]ε Τn oυμμετοxn γνωoτωv δεΕloτεxvιbν τnq nοvτ οκnq

λυρoq κοl nοvτlοκο xορευτlκο oυγl<ροτnμοτο τng'Εvωonq

Πovτiωv Αργυρουnoλnq, ΤoU Συλλoγου Πovτiωv'Εδεooοq

Αγ. Θεoδωροq ΓοβρOq, ολλo κοl ο Ν/ωpογερol Poδοxωρioυ

κοl ΑγΙου ΔnμnτρΙoυ ft Pυοκiου Ko(ονng loυ κοθriλωoοv

τoν κoopο με Τlq XoρεUτtκεq τουq φlγουρεq. Koθoλn τn

δlορκεlο τωv εκδnλωoεωV Πρoσφεροτov oτουg επloκεπτεq

δωρεοv l<εροolο l<οl noροδootοκo xοβΙτq με μοvτoiρο.

rt.rιlrrτr 5



Moυoικn

Η ΦlΛΑPλ/l0ΝlKH ETΑlPΕlΑ NΑOYΣΑΣ nρογμοτonoinσε TnV

ετnolο oυvουλiο τnq oτo θερlνo δnμοτiκo θεοτρο, ΠOρoUσl_

οCoντοq εvο lρογρoμpο με μoυolκεq εnlτυxiεq ΕλλΛvωv κο

Εεvωv oυvθετωv γνωoτεq κυρiωq onο τοv κrvnpοτoγροφο
onωq Dirty DancΙng τoυ Ε Previte, Libertangο τoυ Αstor
Piazzo||a' ΙVΙy way τoυ Φροvκ Σlvοτρο, Αmadο lViο τoυ

Α. Rοberts, Crazy Dance τoυ Dzambo Αgusev κοθωg κοl

oυvθεoεlq τωv KoυγloυμτCn, Koλδορο, Xlιiτn, Τolτoοvn,
Kροουvοκn, Nrκολοnoυλoυ, Θεοφοvουq κ.ο. 0l μοθnτεq
τnq ΦΕΝ υno τn δlευΘυvon ToU ορXiμoUσlκοΟ κ. lωovvn

Στουρoκοκn εvθουoiοoον τo κοlvo με τlq oμoρφεq εκτελε_

σεlq, ΠoU nερiεixοv κοl τρoγoυδtο noυ οlεδωoοv ol Αθnvο

Πεtου κοl ΑλεΕοvδρoq ΤoοnροCnq- lVερoq τng oυvουλiοq
εnοvολriφθnκε κor ολλεq δυo βρoδrεq, εκτog θεοτρoυ, oε
επrλεγμεvεq θεoεlq τnq nολnq onου oυγκεvτριilvεΤΟ] n Ko-

λοκοrρrvn κivnon, γεγovοq noυ εκτlμnθnκε tδlοiτερο οno
το l<olvο ΠοU KοTOXε]ροκρoτnoε τoυq oυντελεoτεq.

ΣT0 XΩP0 THΣ M0YΣlKΗΣ nοvτο εΙxοpε κοl τlq μoυolκεq
εκδnλωoεlq noυ δloργοvωoε τo Αγροτlκo Kivnμο Ελλοδοq

αιo ηλο Ιol ο τωv Δtεθvωv noλlτtoμ l κωv εκδ nλωoεωv ιι Ν ο ο υ oο

2014, ιρooφορο αιoν οvθρωnο KΟl σToV noλlτloμoυ, αllq
οπoiεq oυμμετεixε το poυolκο oxriμο ιrΕμεiq o Αλλοl, pε

τnv'Εφn Kορογlowoπουλoυ κοl τnν Λενο Σερδορiδου, n

Kερκυροiκn ιrKοντοδο κοl MοντoλlνoΤΟ), n γUVΟlKεiο xoρωδiο
"ΙVονογρομμο" κοl n xoρωδiο τoυ ωδεioυ αΑρlαlοτελnqυ.

Θ€ατρo
TΗN ΠPΩΤO*lL'_εκlpλliflκi '.loι,i 

δ< 
j '<ω-ι:δ'ο 

uO
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γνωoτοi κολλlτεxvεq τnq noντtοκΛq pουolκnq oκnνnq Αx λ_

λεοq Bοolλεl οδnq, Aλεδnq Πο ρxορiδnq, Πιilργoq Συ μεωνiδn q

κοl Pουλο Bοolλεldδoυ. Το κεiμεvο εγροι!ε ο εκδoτnq του
novτlοκoυ nερlοδl κοΟ lιΑμοoτρlqυ Δn μ riτρnq Π r lερiδnq κοl

τnv oκnvoΘεoiο επlμελriθnκε o Πωργοq Συμεωviδnq. \l ο

οκοpn θεοτρtκΛ ποροoτοon δoθnκε oτο θερlνο οlο τov

Θiοoo τoυ Ποvvn MnooτοvτCογλoυ pε το εργο του lοτερο
τoυ ΙVnooτ α[Vορiο n Πεvτογlωτloου

ARTvilΙe Festival

ΠΛOYΣl0 ΗTΑN KΑ| ΦΕΤ0Σ το nρο ' .:' -Ο -οι ΑRΤvΙlle
FestivaΙ ΠoU ΠρOγμOΤοnοlnθnκε c-ο 23 8 εωq 1/9 oτo
πλοκooτρωτο τoυ Δnpoτ κου Πορ<o- Σ-ο'ι xωρουq τoυ

φεoτlβολ υnnρxοv 17 nερiπτερο, ιε.Oδι _ι-l,, o-oiωv oπο το
rιYφοδlυ, εvα) nοροβρεθnκον κο μελn οrο _ο ιΧομoγελο τoυ

lοtδlουυ. Πολ0q κoopog (oυpφωvο !ε Τoι]q δrοργοvωτεq
οl εntoκεnτεq δεπεροoov φετοq τ q 60ΟΟ) εl oκειρθnκε το
xωρο κo noροκoλoΟθnoε τlq εκδnλωσε q, ΠoU nερlλοpβο_
vov μουotκεq oυvουλiεq, nοlδlκο lοlxvΙδlο κοl lοροpJθlο,
Cογκλερ, κoυκλoΘεοτρo, oκοκl, yοga, δnploυργlκο εργο_
οτnρ γtο nοlδlο, εργοoτιiρl eωγροφrκnq κ.ο' Πορολλnλο
nορoυotοoτnκε n nolδlκn θεοτρlκn nοροoτοon ιlΛΑXΑNΑ
KΑl XΑXΑNΑ - THΕ VlUSlcΑL, ο5 x61r.uo κοl μoυotκn τoυ
Τοooυ lωοvviδn.

Τnv Kυρrοκri, oε oυvεργοoΙO με TOV Eκnoλlτlαrlκο _ Αθλnτ _

κο Συλλογο ΠοwοκοxωρiοU Kc] Τn oυpμετοxn του Ξ0Σ Nο_

ouσΟq, δrοργοvωθnκε nεροopο αιο Φοοο'',,,, -.c Kοοποq
oτο Πονvοκoxιilρ με οδnγο -ον H)'ο -::. : - : : _::i-ητο

'nC ωετ r;C δ οΟ'Olι:σ.( ε. ._:_. - - :.:..- :_ --q

κεvτρ κnq ε<5"'ι,:c.: : -' -.-- _. : - - _:.-: :iλωv
a στΟ

.;'"'1οq
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ΣΤ0 Π0ΛlTlΣTlK0 KΕΝΤP0 τnq Σxoλnq Αρroτoτελουq nρογ_

pοτonolnθnκε γ]Ο plO οκoμn xρovlο το θερtvο nρογρομμo

oτlq Δlεθvεiq Σxεoεlq "Εurope Αbrοad". Tο ΠρoγροpμO οΠO_

τελεoε nρoi-oν Tnq σUVεργOσiοq του ΕργooτnρΙoυ Δlεθvιδv

Σxεoεωv κοl Ευρωnοiκnq 0λοκλnρωσnq ΤoU ΠονεnloτnpΙoυ

V1οκεδονiοq KOl ΤoU ΔlεΘvο0q Φεoτlβολ Klvnpοτoγροφoυ

Νοoυoοq κοl o' ουτo ελοβοv μεροq δεκοnεντε φolτnτεq,
ol onotοl εixοv τnv ευκοtρ[ο vο nοροκoλoυθnoουν εvο

υQnλου εntnεδου εκnοtδευτlκο oεμlνορlο κο τουτοxρovο

vo οnολoυoουv εvο ολoκλnρωpεvo nλοΙolo ι!υxογωγtκιilv

δροoτnρlοτnτωv με εnloκειpεlq σε ορXοioλoγrκoΟq xωρoυq,

γvωρl μ iο μ ε τnν τon l κn γοoτρovoμ iο Kοl ToV οΙνo, εκδροp εq,

nοροκoλoυθnon τοlvlιilv oτo θερlvo Θεοτρo. Kοτoltωμεvol

οκοδnpοi'κoi οnο τnν Eλλοδο κοt τo εΕωτερlκo nορoυoi_

οoον δroλεδεlq γυρω οno τnv κεvτρlκΛ θεpοτlκΛ εvοτnτο

αΔlεΘvεΙq Σxεoεlq Kοl εVερYειOKoi nορol oτn Mεooγεlοr.

λ/lετοEυ ουτων ο τεωq nρυτονnq τoυ Ποvεnlαlnμioυ lVlοκε_

δoviοq Hλiοq Koυoκoυβελnq, o γεvlκoq nρoΕεvο τωv HΠΑ

oτn Θεo/viκn Robe rt P Sanders, o πρι.ilnv υφυnoυργοq

ΕΕωτερlκωv Boυλγορiοq Lyubomir Kyuchukοv, ο γενlκοg
nρoΕενοq Γολλlοq Christophe LE R1G0LΕUR, ο επiκoυρoq

κοθnγnτnq τμnμοτοq Δrεθνων Ευρωnοiκιiv Σnoυδιbv Πο_

νεπtoτnμlo Mοκεδoviοq ΣnυρΙδωv Λiτoο, o κοθnγnτiq αlο

ΠovεnloτΛμlο Mοoxοq Pavel Shlykοv κ.ο'

ΕΕ oλλου τo ορxοiο θεοτρο τnq ΙVliεCοq κοl τn Σxoλn Aρloτο_

τελoυq εlloκεφθnκε o υnουργοq Πoλlτlομoυ κ. Τοoουλοq o

onοΙοq βρεθnκε oτnv nερtoxn ιJOq με οφορμn εκδnλωon

oτο oρxοloλoγlκo μουoεio Π€λλοq, oυvoδευoμενoq οno

Τn γ.γ. ToU υnoυργεΙoυ κ. λ/lενδωvn Kοl TnV nροioτομεvn

τnq lZ' Εφoρεiοq κ. Koττoρiδn κοl οnο τoυq βουλευτεq
κ. Τoοβδορiδn, Bεoυρonουλο κοl Mnοτoορο. Στo ορxοio

θεοτρo τnq MΙεCοq, noριilν nτov κοt ο vεοq διipορxoq κ.

Koυτoογlονvnq με ToV oντlδnμορxo Πoλlτloμoυ Δnμnτρn

ΙV οvτolo, ol onoiot oυvομ iλnoov μ ε ToV U ΠoU ργo, nερ tγρο _

φovτοq ToU ToUq oxεδiοoμoυq τnq νεοq δnμoτlκnq ορxΛq

οvoφορlκο με ΤnV εvοnoΙnοn των oρxοloλoγlκωv xιi:ρων

τnq nερtoxnq oτο nλοiolo Tnq ToUρlσTlKΛq κοl noλtτtoμl-

κnq nρoβoλriq τnq Νoουoοq, κοθωq Kol ΤnV ονοδεtΕn τoυ

ορxοioυ Θεοτρου τnq ΙViεCοq ετol ιiloτε νο εΙvοt εntoκειptμο

κοl oμεoo nροoβoorμo oτo ευρυ κolvο'

λllΑ Π0ΛYΣHλ/]ΑNTlKΗ ΔlHλ/]EPlΔΑγlO TnV loτoρiο KO TnV

κοτογωγn τωv βλοxων ΠρOγμOΤoΠOlnθnκε oτov Πoλυxιilρo

loλlτloμoυ τnq αBετλοvqυ ono τnv Ποvελλιivlο 0pοonoν_

δiο Πoλlτlοτlκωv Συλλoγωv Bλοxωv, σε σUνεργoσΙo με τον

Λοoγροφlκo Συλλoγο Bλοxωv Νοουoοq κol υno τnv οlγiδο

τoυ Δripου Νοoιoοq KOl Τnq Περιφερεlοq K. [Vlοκεδoνiοq pε

θεpο ιιTΑ ΔlKTYΑ TΩN BΛΑXΩNυ. 150 οτoμο_μελn τnq Πο-

vελλnνlοq 0μοolovδiοq Πoλ τιoτlκωv Συλλoγωv Bλοxων κοl

τnq nογκooμlοq Bλοxlκnq Αμφlκτloviοq οno τnv Ελλοδο, τοv

Kοvοδo, το KρoΟooβο KOl ΤnV Αλβοviο φlλoΕεvnθnκOV σTnV

nολn μοq, nοροκολoυθnoοv oεμltvορlο βλoxlκωv xoριbv

τnq nερloxnq μοq οnο τnν xορoδlδooκολo τoυ oυλλoγoυ

Ευτερnn Πετκου κοl οκoυoοv τlq oμrλiεq των οΕlολoγωv

κοθnγnτωv κοl loτoρtκιilν του Α.Π.Θ., του Ποvεntoτnpiου

Πεlροlο Kοl ToU Ποvεnlαlnpiου τnq Brεννnq.

Τnv nριiτn nμερο τoυ oυpnooioυ μiλnoοv: H Nοoυoοiο

loτoρlκoq κο λ/lορΙο ΤoΙτon με Θεμο ιιNοoυoο:o τοnοq μοq
_ οno xθεq μεxρl onμερoυ, ονοφερoμεVn σΤnV nριbτn εγκο_

τοoτoon τωv βλοxωv αιn Νοoυoο το 1770 Kοl σTn oυμβολn

TOUq σTnV olκovομlκi κοl noλιτloτlκn οvοnτυln τoυ τoπoυ

μοq, o οpοτlμoq κοθnγnτnq ΑΠΘ κ. Αvτωvtοq lVlnoυoμnου_

Knq ιJε Θεμo: αΦολκορrο / Toελlγκοτο Bλoxων_Αρμοvωvυ,

o εκno l δευτl κoq/l oτo ρl oδ iφnq-oυγγροφεoq κ. Αoτερ lοq

KoυκοΟδnq με θεμo: αΑρβovlτoβλοXo] σTO Bερμto κοl τo

Bορρo: ενο oυμβoλοlo εvolκiοonq κολυβlκnq εγκoτοoτο_

onq, ορxεq 2Ooυ οlωνου, ο κοθnγnτnq Τμnpοτoq lαιoρiοq κοt

Αρxοlολογioq Α.Π.Θ κ. Mrλτrοδnq Ποnοvlκολooυ με θεpο: αH

τεxνn τωv Bλοxωνυ κοl o κoθnγnτnq Tμnμοτoq Ποlμοvτiκriq

κοl Kοlνωνlκnq ΘεoλογΙoq Α.Π.Θ. κ. ΙVlxοnλTρiτoq με θεpο:

αBλoxol Δlδοoκoλοl τoυ Γεvoυqυ.

Τn δευτερn nμερo μiλnooν: 0 κοθnγnτnq loτoρiοq ΑΠΘ

ερευvnτnq κ. Nlκ. Σnυρrδοnoυλoq Kοl o οvοnλnρωτΛq

κοθnγnτnq Tμnμοτοq loτoρiοq κοl Αρxοloλoγiοq Α.Π.Θ κ.

lοκωβοq N/llxοnλiδnq pε θεμo:αH oυvεloφoρο τωv Bλοxων

oτov lVl ο κεδovr κo Αγιilvο : H oυ μ βoλΛ των ο ρxε iων τn q ΔΕ_

ΠΑΘΑl, o οvonλnρωτιiq κοθnγnτnq, Tpnμoτoq loτορiοq κοl

Αρxοloλoγiοq ΑΠΘ κ' Σnυρiδων Σφ€τοq με θεμo:αΤo τελoq

τnq Bολκονlκriq Αvτοvτ κοl n δtοoτοon τoυ Kουτooβλοxlκου

αιlq ελλnvoρουμοvlκεq ox€oεtq 1939 _1941υ, n lσToρl-

κoq κο Kοτερivo Ποnοθοvοoiου με θεμο: α0l μετοκlνnoεlq



TωV BλοΧωV Tnq Ελλdδοq σTn POUμOViO, 1924'1940: εvοq

oxορτογροφnτoq ιoτoρrκoq μυθoq δlnλωμoτiοq, γnq KOl ΟV-

θρωπωvυ, o κοθnγnτnq Ποvεπloτnμioυ Πεlροlωq κ. Πονvnq

Θεoδωρiδnq με θεμο: ιιoλο εΙvοl δρομoq _ γεφυρωvοvτoq
τnv Εnloτiμn τnq ΓεωnλnρoφορlκΛq με τrq nοροδoolοκεq

μετοκlvnοεlgτωvΑolροnοτoμlτωv κοτο τov 20o οlιilvου κο

o loτoρlκοq, υnoQιiφ. Δlδοκτωρ τoυ lvoτlτoΟτoυ loτορΙoq

Πoνεnloτnμioυ Blεwnq κ. Στεργlοq ΛοΙτooq pε θεμο: ιΗ

κοτογωγn τωv Bλoxωv. Mεoοlωvlκεq κοl vεωτερεq Πρoσεγ_

γΙoεlq κοl το oυvoφΛ μεθoδολoγlκο enτΛμοτου.

0r oJνεδρol εn oκεφτnκον τo κτiρlο τoυ Λοoγροφlκoυ Συλ_

λoγoυ Bλoxων oπου Εεvογnθnκον oτo μουoεio κοl γευτnκοv
nοροδοolοκεq γευoεrq κol vοoυoοilκo τoinουρο KOl σUιJμε-

τεixοv oε βλοx κo γλεvτr μεxρr nρωiοq oε κεvτρo τnq noλng.

Bραβευοn τoU Θαvoυ Ζιoκα

0 ΣYVtΠOΛlΤHΣ ΙVlΑΣ ZΩΓPΑΦ0Σ Θοvοq Zloκοq, μελoq των

εlκοoτlκιilv εργοoτnρiωv Νοουoοq, βροβευτnκε oτn φετlvn
εκθεon κΠορολλnλor Δρoμol, του Συλλoγoυ Kολλlτεxvων

Boρεiου Ελλοδoq με τo Α' BροβεΙo τnq εκθεong γtο το

τρinτυxο εργo τoυ κΨορlo oε δixτυο. 1,2,3l. H βροβευon
τoυ ουτn, oυμφωvο KOl με ΤnV ονοκoivωon τnq ΣKΕΤΒΕ, του

δrvεl ουτοδΙκοlο τn δυvοτoτnτο vο εivοl pελοq τnq. Στnν

εκΘεon ελοβov μ€ρoq 40 κολλlτεxvεq onο oλn τnv Eλλοδo,

δoθnκοv βροβεiο oε 7 εvoτnτεq κοl εni nλεον εγlνε εliλογn

γlο τo Α' βρoβεio ono τουq nδn βρoβευθεvτεq τnq κοθε

εv6τnτοq. Το εργo του Θovoυ Zrοκο nτοv oτnν κοτnγορiο

xορoκτlκο (μlκτi τεxνlκn) κοl n lδlοlτεροτnτο του, n δυ_

oκoλiο ToU Kol n υQnλri τεxvtκn τoυ ορτtoτnτο τoυ εδωoε

τn δυvοτoτnτΟ Vο σUVογωVIoτεi κol vο κερδΙoεl εnοΕlo τo

πρωτο βροβεΙo τnq fκθεonq οvομεoο oτουq βρoβευθεvτεq
ολωv τωv κοτnγορlιilv.

Στο μετοΕυ, pε noλυ μεγολn πρooελευon κooμoυ, εγκοl-

vldoτnκε n ετnotο εκΘεon τωv τμnμοτωv εvnλiκωv τωv Εl_

κοαr κωv Εργοoτnρiων oτο xωρo Τεxvnq "Νοiοq". Η εκθεon

lερlλομβονεl εργο οno το τpnμοτο Zωγροφlκnq, Xοροκτl-

κΛq, Kερομlκnq, Brτριil Ψnφlδωτoυ κοl KοopΛμοτοq.0 κολ_

λlτεxv κοq δ ευθυvτnq κ. Ν κoλοq λ/nλlοτκοq οvοφερθnκε

αlnν nροorοθε ο τωv pοθ"τιb'l (Ο 19βnl,l'-1jι'; 9}9 6 -j
το xρονlο νο κροτnθεΙ εVO Lψnλo ε_'_εδ: δ δ,-':' :.:

KOl σTn δυvοτoτnτο nου δiνε-ο πc Ξ <:'

με τo vεo xωρo oτoν Πολυxωρo Πoλlτlopου "Bετiι. :

ονοnτυxθουv nεροlτερω pε ν€ο nρoγρομμοτο κοt δο: -.

To I lo Niff

0Λ0KΛΗPΩΘHKE ΣTΑ TEΛΗ ΣEΠTEMBP|OY το ]'lo Δlε-

θvεq Φεoτlβολ τolvlωv plκροιi μfrκoυq Νοουoοq nου φε_

Τoq ΠρΟγμOTonοlnθnκε oτoυq xωρoυq του nολ ου βοφεiου
του βloμnxοvlκoΟ oυγκρoτnμοτοq EPlΑ loυ nροκεlτοt νο

oτεγooεl τo Kεντρo B oμnxονlκnq Kλnρονοplοq το οπoio

θο xρnolpοnolεiτοl κοl γlο ολλoυq nολlτ αιlκου( oκonoιjq.

lVlε τn φετlνri δloργοvωon τo Φεαι βολ , l n κε αrn δευτερn

δεκοετΙο τnq Cωnq ΤoU KOl τo μελλοv -ο.l ;l ροοlωνiζετο λο-

μnρo, μloq κοl οnoτελεi κεvτρ κi αεΕωαlρεφnυ δροoτnρro_

ΤnΤO σTo noλlτtoτ κo γiγvεoθο τnq roλnq μοq. onωq τοvloε

n πρoεδροq ΤoU φεσΙ βολ Αvvο Γκορvετο κοτο τnv τελετll

εvορΕnq: α]Vtο vεο εnοxΔ Εεκ νο γ ο το Δlεθvεq Φεoτlβολ

Klvn p οτoγρο φου Ν οοl oοq. Το Φεαιr βολ μ εγολωoε.'Εκλεloε

τnv nρωτn του δεκοετiο κο oυvεxiζεl.. Συvεxieε VΟ σTn_

ρ[Cε τουq νεoυq δnploυργοιq vο εnεvδυεl oτn γvωon, vο

δnp ουργεi ovolτυδn. Ν/ε οφορpn τnv ορxn τnq δευτερnq

δεκοετΙοq τnq δroργονωonq, θετεl vεουq oτoxoυq, OρΟμΟ_

τΙζετo κοl εnlοτροτευεl oλεq τlq δυvοpεlq, γlO Vο pn σTο-

μοτnoεl nοτε ουτn n Εεxωρlαln γlορτn τoυ nολlτloμoυ...υ.

Πρoεδρoq τnq κρlτlκnq εllτροnnq nτοv γlo μlο οκoυn φορο
o oκnνoθετnq ΠovτελΛq Bουλγορnq, εvω o' ουτiν oυμμε_

τεixον κol οt Jan Broberg Carter (oυvθετnq, nορογωγoq),

Leνοn lVl i nasia n (oκnνoθ€τnq), Αλεδdvδρο Γεωργonουλoυ

(υnευθυvn δlεθvωv oxεoεωv τoυ lδρυμοτοq ΙVlxoλnq Kο-

κoγlοvvng) κοl Αniez Αtlas (nΘonοlοq).

Πορολλnλο με τnv nροβολn τωv τοlvlωv oτnv κυρiωq οiΘου_

σO KOl TωV nεlρομοτlκιbν τοlvlιbv κοl κlνουpεvωv oxεδiωv oε

ολλεq οΙΘoυoεq nορoυolooTnKε σTOV εΕωτερlκο κεvτρlκo

εκθεoloκo xωρο του Φεoτlβολ n εκθεon "Crisis ιs a greek
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HAIΙOΨH ΓΙATo ΓENoΣ THΣ
ΣTENHMΑXOY KAΙ MΕPIKA AΛΛA

Ε Π IΣTOΛH Τ0Y ΓlΑN Ν H KΑPΑTΣ lΩΛH

Αγοnnτn αΝlΑOYΣTΑυ,

Δlοβooo με nρooοxn τo εvδlοφ€ρov
Kοl ΠερiεKΤlKo nοvnμo του φrλoλo-
γoυ κ. Kωv/voυ Γκλοβ6voυ με τΙτλo

ιιΣτεvtiμοxoq Avοτoλl κriq Pωμυλioqυ
oτo oρlΘ. 147 τε0xoq (Αnρiλloq_lοιi_

νlοq, 201 4) τoυ nερrοδlκoυ pοq, με τnv

οnoι!n ΤoU σUγγροφεο, oτl τo ovομο

Στεvnpοxoq oτo θnλυκο γ€νoq εlvοl
λoθoq. Αφου τov ευxορloτnoω γlο TnV

β βλlογροφlκn οvοφορο του ovoμοτoq

μoυ oε πολοloτερo δnμooiεUμo μOU γlO
τnv tαloρio τoυ otδnρoδρoμoυ αιnv
Hμοθiο, θο nθελο νο υπεvθυμ[oω ολλo

dρθρο μoυ μετΙτλo αΗΘρακημioaaπo

τα αρxεh τo υ υπo υ ργε [o υ ε€ωτε ρ ικtbν _

Λiγα λoγιa Υια Tιζ τΤαTρoγoνικεq εoτ[εq

προoφυγικων οικιoμrΙlν τηq Hμaθbql
nου δnμοolευθnκε oε ουvεxεlεq αlnν
τonlκn εφnμερiδo τnq Νοoυooq αMο-

κεδovtκο Nεου, onου αιo φΟλλο ορlθ.

1007 | 17.2.2001 κοl',] 008/24'2.2001

ovοφερομοl Kol σTnV Στεvnμ..lοxο.

Αn6 τoτε εixο κοl εξοκoλoυθω νο εxω

τnv γvωμn, oτl n εntκρoτoυoο οnoι!n
θελεl τnv Στενnpοxo θnλυκoυ γενουq.
Ovτωq o Αn. Bοκολonουλoq oτnv loτo_

ρΙο τoυ Νεoυ Ελλnvroμoυ τnv γρoφεl
oτo ορoεvlκo γεvoq κοl με αll (oτnv

βυCovτlvn εκδοxn τnq οnωq nολυ oω_

oτο γρoφεl ο κ. K. Γκλοβεvοq) κοl nl_

Θοvωq oκoλoυθεΙ τoν φlλl n noυnoλiτn
loτoρl κo ΙV υ ρτiλo- Kooμο Αlοoτoλiδn,
noυ nρι.bτοq εγροQε τnv toτoρiο τnq
(βλ. M_K. Anooτoλiδn '' ι0 Στεν[μaxoq,

ητοι oυνoπτικη τηq π6λεωq Στενι1-ια-

xoυ ιoτoρh απo τoν πaλαιrilν μΕxριτων
κaθ'ημοq xρoyωyl, Αθivοl '1929) oτnv

β' εκδοon τnq onoioq (μετο τov θοvοτo

ToU σUγγροφ6ο) τo 1962 οvοφερετοl

ωq Στεvnμοxoq.

oμωq oλol or dλλol noυ εγροι|ον γrο
TnV ovoμOσTιi oυτιi noλn τnq Αv. Pω_

pυλioq, τnv οvoφερouv με To Θnλυκo

τnq γενoq. 
'Hτοl: Γεωργloq Λεμoviδnq:

κΗ Στενημaxoq μεoα oτoν θληνιoμo

τηq Avατoλικηq Pωμυλhq Aρxε[ον Θρa_

κηql, τoμοq 39oq, 1976. Αnooτoλoq

ΕυΘυμlοδnq: ιΗ oυμβoλη τηq Θρακηq

ειζ ToU ζ απελευθερωτικοi q αγtilναq

τoυ εθνoυq (απo του 1361 μtxρι του

1920)η ΑλεδovδρoΟnoλn, 2008. H

εγκυρn εγκυκλοnοiδεlο Ποnυρoq Λο-

ρoυq ΙV1nρlτονvlκο (τ.55 oελ. 206) κο_

θωq κοrn lvτερvετlκΛ WΙkiρedia εnionq,

oτo λnμμo ιιη Στενημοxoql. Tελoq δεν

p noριil vo nοροβλει}ω τov Στεvn μοxiτn
Anooτoλο ΔoΕlοδn oτo εργo τoυ (0ι

Moροληδεq τηq ΣτενημoxOU, σTo ΠO-

ρoρτnμο του Γ' τoμoυ oτa oΘρακικαlt

(oελ. 253), o onoiog γvωρiCεl κολ0τερo

επα'ι'ω: Βλαoιo9 Γ. Σκορδ!λnq εκ
Στευnμαloυ, φλoyερ6q παιδαyωy6q και
ακατ αμ αlnτ o g δnμ o o ι oy ρ iιφ o q

κατοl: Φiλιππog Niκoyλoυ εκ Στευnμd_
roυ Aυ. Pωμυλiαg, υπnρετrilν ωq Εφ'
Aυ/.rnq ΥΤ τoυ βoυλyαρικo[ oτρατoi,
oυυ{βαλε τα μtyιοτα oτnυ κατιiλnιlln
τnζ Θεofyiκnζ απ6 τoll ελλnvικ6 oτρα-
τo oτιg 26/s/1912

οnο oλoυq τo ovoμο τnq loλnq τoυ.

ΙV]ε τnv ευκοlρiο CIq μoU εnlτρonεi vο

nρooθεoω οvο1..lεoο αιoυg εnlφοvεlq
Στεvnμοxiτεq noυ οvoφερεl o oυvτο_

KTnq ΤOU oρθρου (Αnοαιoλοq Δoδlοδnq,

Xριioτoq Toloυντοq, Γειiργlοq Xρυoo-

βεργnq)τov Bλοolo l. Σκoρδελn (γεwri_

θnκε τo 1B35) πoυ ωq Δlευθυwnq τoυ

Eλλnvrκoυ Γυμνοoiου Φlλtnnoυnoλεωq

nορολλnλο με το δtδοoκολl κo του εργo

δlεκρiθn ωq δnμooroγροφoq γlo τουq

pεγiαιnq εθvlκnq onμοoiοg ογιilvεg

τoυ εvoντΙοv των nοvoλοβlαlων' En Ιonq

Kοl ToV γlοτρo Φiλlnπo Νiκoγλου (τnq

γvωoτrig ol κoγεvεlοq Στενn μ οxlτιδv nου

οvοφ€ρεl Kο] o K. Kων. Γκλοβενoq) nου

υπnρετωvτοq ωq εφεδρoq οVTlσUVΤογ-

μοτdρxnq υγεioνοpr lκου του βουλγορl_
κoΟ αlρoτου κοτο τον πρΦτο βολκοvlκο
noλεμo (l gl z) με τlq nλnρoφoρiεq τoυ

n ροq τοv'Ελλnvο Στροτlωτl κο Συvδεop ο

λoxογο Αθov. Σoυλlωτn- N l κoλο i'δn oυ-
vεβολε οnoφoolαιlκο αιnν κοτολnQn

οπο τοv ελλnνrκo αrροτο τnq Θεooολο_

νiκnq nρlν οno τoυq Boυλγορoυq αrlq

26 0κτωβρiου 1912. Mολlαιο οδοq
τnq Θεooολoviκnq φερεl το oνoμο τoυ,

onoυ κol οvδρlοι.ιοq τl;lo τov nοτρlιilτn

ουτo. (βλ. κοl Αγγελου Γερμiδn, Θροκl_

κο, τoμoq 5oq, oεlρο B', oελ. 1 69).

T6λoq οδloonμεiωτn εΙνοl n oυμpετοxti
τωv Στεvnμοxlτιilv αιnv εnοvοαlοon τoυ

] B21 noυ μοCi με ΦlλlnnoυnoλΙτεq (ορ_

κετοi oυνoδευoμεvol κοt οπo τlq γυvoi-
κεq τoυq) nnροv μερoq οε noλλεg μοxεq
αιn νoτlο Ελλoδο Kοl σΙnV €Εοδo τoυ

ΓVlεooλογγiου, noλεμ nooν με γεwοιo-
τnτο (κοl ol γυvοiκεq) κol μολlαιο, oτοv

ol εnlζnoοντεq επεαrρεQοv οργoτερο

αrnv οκo1.]ο κoτεxoμεvn ono τoυρκoυq

πoτρΙδο Τouq, ToUq εnlτροnnκε VO φo-
ρoυv φoυαιοvελεq (τonlκri εvδυpooΙο

ΙV1ωροiτιiv κοl Poυμελlωτιilv) κοl γr'
oυτo τoυq οnoκολουoοv ol σUμΠοTρl-

ωτεq τoυq ΙVωρολnδεq n ΓVloρολnδεq,

ωq nρoερxoμενoυq ono τοv lVωρnο.
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Η Γ{AoYΣAAΠo To I9t3
MEXPΙ To |929

ΑΠ0 TOYP|ΣT|K0 0ΔH Γ0 ΤHΣ MΑKΕΔΟN lΑΣ M ETA ΤH Ν ΑΠ ΕΛEYΘEPΩΣH

επι μtλε ι α : Στ 6 ρyι o g Σπυ ρ. Aπo oτ6λoυ, Ι o τo ρικ6 E ε ρ ε υ υ nτn g - o υ1'1,' ρ αφ ! αE

Aπooπαομα TτυρLσTιKτI oδnyου Mακεδoυiαζ περι6δ0υ 191 3- 1929 TΓoυ αφoρα oτn Nα-

oυσα. To αυακd'λυι!ε και μoυ τo !φερε o Nαoυoαfog Aλ{κog Toι6τooE πoυ διαμεllει oτnυ

ΚατερΙυn. Yπαρroυυ ευδιαφ6ρoyτα στoιΙε[α yια τnυ Ndoυσα τng επo.riζ εκεiυng, στoιΙεiα

yιtι τoυ αρι0μ6 τωυ κατoiκωu αλλα Kαι τoυg δnμoτικoδS τnζ αρxoυτεg, τoυE ιερε|g' Toυζ

δαoκdλoυ;, T0υζ oυλλoyoυζ Ktιι τa σωματεiα τng, καθrisg και τoυg επαyyελματiεq τn9.

Aoφαλcbg τα ot'oμcιτα κtιι oι ιδιοτιιτεζ T0υζ 6πω9 αυαφ!ρoυται στo κεiμευo αφoροiυ

\l\il})Τ1 l0
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NAoΥΣΑ ["Eδρα τotl δμιυνυ-

μoυ δliμoυ. Kιlτoικoι: δftμου
10.438 (d.qg. 5.034) π6λειυ9
10.250. &qg. a.915)1.

I{ NAOYΣA, κατd1oυoα τhν
8dοιν τIig αρxαiαs π6λεωs Kι-
τioυ, iiρξατο oυνoικιξ6μενn
dπδ τGlν dρ1δν τflE E' μ.X.,
θκατoνταετnρiδog. Tδ φυοει
γ6νιμoν τflg πdριξ xωραE τhν
d,νiγαγε τα1dωg εig μεγd.λoν
βα8μδν εinμερiαg λdγω δδ

τfiE 8doεωg τng, θπi αoφαλοδg
δροπεδioυ τoCr Bερμioυ δρoυg'
λτo δ1υρωτd.τn καi κατ6ρθω-
νε νδ d,ν8ioταται εlE τδE θπι-
δρoμδg τ6ν βαρβd.ρων.

Απδ τoo ΙE'α16νo9, δπωg
καi δλ6κλnρoE n Mακεδoνiα,
δπf1θn εiE τδν τoυρκικδν
ξυγδν χωQιS δμωg oΟδdπoτε νδ
d.πολdoψ τδν θ8νικδν αΟτflg 1α-

ρακτfi,ρα. Kατδ τhν'Eλλnνικhν
θπανd,oταoιν οl Nαoυoαioι δι-

εκρi8noαν πεqιoo6τερον τδν
iiλλων Mακεδ6νων, λαβ6ντε9
τδ δπλα τQ L822 δπδ τhν d,Qχn-

γiαν τδν Kαρατdoου, Ζαφεtρα-
κn καi Aγγελfr. Γιiτooυ.

ΣτερorJψενoι δμrs oυνδd-
oμoυ πqδg τoδg λοιποδg θπα-
ναoτdταg καi d.ποψεμoνω-

μdνoι, θπoλιορκli8noαν δπδ
τοCr Aβδoδλ-Aμπoδτ παoα δ

δπoiog γεν6μενoE κιiριog τΙig
π6λεωE παρdδωoεν αυτλν εiE
τδ πδρ καi τλν oφαγhν καi,
dπiγαγεν αi1μαλcδτουg πoλ-
λoδs θκ τ6ν κατoiκων τnE.

Kαi πd.λιν δμωg n Nιloυoα
τα1dωg &νdλαβεν θκ τflg κα-
ταoτρoφf1g καL εδρioκετo εig
πλriρn &νθnoιν δταν δ νιΚn-

φ6Qos'Eλλnνικδg oτρατδg τhν
απnλευ8dρωoεν iκ τii.g δoυλεi-
αg τhν 17nν'oκτωβρiου 1912.

'H onμερινλ π6λι9 κεΤται θπi
μικρotl δρoπεδiου τoΟ δρoυg
Tοrjρλα (κλιiδoυ τor Bερμiου)
iiνωθεν τftg μεγιiλng Mακεδo-
νικflE πεδιιiδog τfig δποiαE n

θdα θκεi8εν εiναι μαγευτικλ καi
πλnoioν αφ8dνων ρεdντων δδd-
των, βοnθodντων μεγαλωE τhν
ανεπτυγμdνων βιoμn1ανiαν τng.
'H βυμoτoμiα τl-ιg δπωE δλων
τδν Mακεδoνικδν π6λεων .δεν

παρoυoιι1ξει κανδν θνδιαφdρoν
61ει δμωg καλδg oiκoδομcig,
αi δπoiαι βon8οClοng καi τiig
γραφικfr.g 8doεωg τflg π6λεω9
δiδoυν εig αiτhν εtd,ρεoτoν
δψιv. Kυριωτεραι oδοi ε1vαι αi:

Ζαφειρακn, Tριανδρiαg καi Bα-
oιλdωg Γεωργioιl δπ<iρ1oυν δδ

καL τρεig πλατεiαι: τδν'Hρω-
ων τoΟ 1821 (κoιν. Kι6oκι) iοτo-

ρικλ διδ τδν θκεΙ απαγ1oνιoμδν
τδν Nαoυoαiων iπαναoτατδv
(1821), τflg 'Eλευ8ερiαg (κoιν.

Kαμdνα) καi τδν Αλωνiων.
Mεταξδ τδν λειψd,νων τflg

dρ1αiαE π6λεωE τΙi,s δπoiαE
τi'ιν θdoιν κατ,iχεL fι onμερινλ
Ncioυoα. oπoυδαιδτερov εivαι
τδ dπoκαλυφ8δν τQ 1929 δd-
πεδoν d,ρ1αiαg oiκiαg κεΚα-
λυμμdνoν διδ μωoαiκδν τoo
Δ λ E'π.X. αiriνog.

'H π6λι9 καi τδ περi αιiτiιν
δ1oυoι πλnθωραν φυoικι}ν
καλλoνδν αi δπoiαι συγΚε-
ντρoδoι πoλλoδg παρα8εqι-
oτd.g. Ai οπoυδαι6τεραι τδν
τoποBεoιδv τουτων εiναι: τδ

Σπnλαιo, δ Παπαρdδog, δ Aγ.
Θεoλ6yog, δ Aγ. Nικ6λαo9 μδ τδg

μαγευτικδg πnγdg τoυ απδ τδν
6πoiων δδρεriεται καL iιλεκτρo-

φωτiξεται δλ6κλnρog n Ι{doυ-
oα, δ A7."Hλ{αE, δ'Aγ. Σωτfiρng'
fι"Υπαπαντn, τδ δαoog Καν!λn
(Ιταλικα) δ"Εξω Πρ6δρoμo9, τα
'Ιoβ6ψα, oi Στoυμπανoι μδ τoδg
καταρρd,κταs των.

'o πλnθυoμδg τoδ δriμου Nα-
οriong κατδ τiιν d.πoγραφhν τo{t

1928 dνfρ1ετo εig 10.438 (5.Ο34)'

dξ δν 10.25Ο (ιiρρ. a.915) τftE π6-
λεωg μ6νng, oi δδ λoιπoi τ6ν
περ| αriτhν oυνoικιoμδν'Ανω
Bdρμιoν ii'Ανω Σdλι (κd.τ. 83)

καΙ Ndα Στρorjμτoα (κdτ. 105).

'H Nd,oυoα εiναι oπoυδαioν
βιoμn1ανικδν κdντρoν καi τoCrτo

χιiQιs εis τiιg περi αtτiιν αφ86-
νoυg ρoδg δδιiτων τδ δπoiα
χQnσιμoπoιoΟνται δg κινnτi-
ριog δdναμιS. 'H νnματoυργiα,
n iριoυργiα καi λ oxoινoπoι-
tα &ντιπρooωπεdoνται δπδ
10 θργoοταoiων (υφαντnρiων,
κλωoτnρiων, νnματoυργεiων
κλπ.), μδ 2.Ο00 θργdταg πε-
ρiπoυ. 'Eπiοng δπciρ1ει θν

KεQαμoπoιεiον καi πoλλδ βι-
oτε1νικδ δργαoτriρια (μετα-

ξουργεiα, dλευρ6μυλol, κλω-
oτιiρια, δδρoτριβαi, πλεκτiiρια,
onααμελαιoτqιβεiα κλπ.).

Tδ iμπ6ριoν τfl.E π6λεω9
περιoτρdφεται περi τδ βιoμn-
xανικδ πρoΤ6ντα τdlν θργooτα-
oiων. Elod.γoνται αi πρGlται δι'
αl]τδ δλαι καi. θξdγoνται νιi-
ματα, μd,λλινα καΙ βαμβακερδ
δφdoματα, ααγιiκια (μd.λλινα
θγ1ωρια xονδρd), εiδn κεραμο-
πoιtαg καi κλωoτα| μετιiξng.
"Eκτδg τδv βιoμιn1ανικδν πρo-
i6ντων fτ Nιioυoα tγει !'τtong
θξαγωγικδν θμπ6ριoν KτΙινo-
τρoφικδv καi γεωργικιitν πρo-
'i6ντων μεταξδ τ6ν δποiων δ
πεφnμιoψdνog Nαοtiong, βοri-
τυQα, τυqιci, c[νθqακεg, ξυλεiα,
ντoμdτεg, κoυκoυλια κλπ.

Απδ dπ6ψεωg κoινωνικflE
καi πνευματικfig κινtioεωg
fι Nd,ουoα λ6γω τoΟ 6ττ {,γεν

πλnθυoμδν κα8αρδg βιομn1α-
νικδν εiναι μiλλoν κα8υoτε-
ρnμdνn. 'Υπdρ1oυν θν τotrτoιg
πoλλδ οωματεiα κoινωνικδ
καi φιλαν8ρωπικδ dρκετflg
δρd,oεωg. Mεταξδ τδν &λλων
dξι6λoγog εiναι l'ι νυκτερινλ
o1oλh θργατδν μδ μαθnτικδν
ΚινnματoγQd,φoν, ραδι6φωνoν,
δργανα ΦυοικΙi,g 1nμεiαg, πiνα-
καg ξωoλoγiαg, φυτoλoγiαE καi
γεωγραφiαg, dργαoτliρια κλπ.

[ΠερL τCον συyκoLνωνLCον τΓιg π6-
λεωg βλ. dνωτ. Συγκoινωνtαι τoo
νoμoo Θεooαλoνtκng].

ιι.ιoγ:τc l Ι
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oαλd,ρng, E. Kουτδπoυλog, Π.
Xρnoτiναg, Γ. Toδπog. Γ Γιαν-
ν6πoυλo9, Σ. Kαραγιoβι1νog, X.
'Ιωαννiδng, X. Παπαδ6πoυλο9,
Γ Mπαiτd,ong, Α. Mπουρδd-
νoE, Δ. Σκοtiρταg, B. Γαλαν69,
Ι Mπdτoαλαg' Σ. Φετλflg. Θ.
Aρνflg, Α. Kαραμπατξ6g.

Δικαoτflqια καi Δικαoτικαi
Αq1αi.
Εiqnνoδnμd'oν' Εiρ/δ[κng: Σ.
Bdτoικαg.
' Υπ ofinκ ο φυfuακ itον.' Υπ o8/ φιj -

λαξ: Κων oτ. Σακελλαρioυ

Δnμ6oια Aoφιiλεια
Amιπo μικbν Tμftμα. ΔιoικnτnE:
Π. MπελεγρdτnE (υπομoiρ.)
Tα1υδq. - Tnλεγq. - Tnλεφ. -

Γqαφεioν TΙΙ. Πρoιmdμενog:
A. Παπαδουρdκng.
Δαoαq1εioν (B'). ΔαodρynE: .ι\
Kαλoγερ6πoυλοE.

Φυτcilqιoν NαoιionE. Δtειlθυ-
ντlig: Π. Bλα16πoυλo9.

EKΠAΙΔEYΣΙΣ
Γυμν<ioιον. Γυμναoιdρxng: A'
Παπαoικον6μου.
Kαilnγnτα{: Γ'Ιωαννiδng, B. Xα-
τξnανδρdoυ, Kων. Περιoορdτng
(φιλoλ.) Σ. Δnμ6πoυλog, (φυ-

oικ.). Δnμ. Todλng (ψαθnματ.)'
Δ. Παπαδ6πουλoE (9εολoγ.)' A.
Kαξαντξflg (Φδικ.). A. Φωoτnρ6-
πoυλoE Qυμναοτ').
Δnμoτικd. Σxoλεiα.
Aον ΔιευBυντng: F'. Παρdoxng.
Βoν ,, Ι. Παριlo1nE.
Γoν " N. Bαiνανiδng.
Δoν , N. Mπdρoοg.

NnπιαγιογεTον
Nυxτερινλ Σ1ολiι (μα8. 150).

Δ/ντiτg: E. Παρdοxng

ΦΙΛANΘΡΩΠΙΙ(Α
ΙΔPYMATA

Tμftμα'Eλλ.'Eρυ8ρoδ Σταυ-
ρofr. ΠρoιoτdμεvoE: ΙrΤ. Δoυλγε-

ρdκnE.
,.'ABnνσ,, [Σιiλλογog Ndων] (μdλn

200). Πρ6εδρo9: Φ. oiκoν6μoυ.
Γυμναoτικδg Σιiλλογog "Ακqi-
ταE" (μdλn 80). Πρ6εδρo9: Αντ.
Tερξ6πουλog.

"Miριμνα" [ΣrjλλoγoE Δεαποι-
νiδων ftl (μdλn 60). Πρ6εδqog:
Π. Kοκκiνοrl.

"ΠαilλoE Mελσ,E" [Σdλλoγog
Mακεδoνoμd.1ων] (μdλn t25)
Πρ6εδρo9:'Eπ. Γκαqνdταg.

"Πoλυτdκνων"[ΣljλλoγοE] (μdλn

75;)' Πρ6εδρo9 "Ι. Αδαμiδng'

"Φιλ6τττιο1oE Aδελφ6τnE
Kυqiων" (μdλn 400). Πρ6εδρo9:

Kων. oiκoν6μoυ.

"Φιλ6πταl1oE ΑδελφdτnE
Kυρiων" (μdλn |\5)' Πρ6εδρο9:
Mαρ. Bαiτανiδoυ.

ΣYΛΛoΓoΙ - ΣΩMΑTEΙA
'Eπαγγελματικot:
'Eμπ6ρων καi ΠαντoπιυλGrν
[Σdνδεoμog] (μdλn 112). Πρ6ε-
δρog: Γ. ΑλδrκoE. ΓραμματεfιE:
Στ. Ξανθiδng. Tαμi,αg:Γ. Kατf1g.

Σιiμβoυλot: Δnμ. Mπiλ7νng, Ζαφ'
Mπiλαg.
AΦτoκινnτιατdrν [Συντε1νiα]
(μdλn 30). Πa6εδaog. Δnμ Mπα_
τιlκng
Γειυργικδg Πιoτωτικδg Συνε-
ταιqιoμδg (μdλn 75). Πρ6εδρoE:
Περ. XαρorJλng.
'Ι1r9υoπωλGlν [Συντε1νiα] (μdλn

|5). Πρ6εδρoE: Ι. Mπd,τoαλαg.

KqεoπωλGlν [Συιlτεxιliα] (μdλn

30). Πρ6εδρo9j Γ Mπιlντoιog.
Kτιoτdlν καi MαραγκGlν [Συ-
ντε1νiα] (μdλn 120). Πρ6εδρo9:
Ι. Παπαγιιiννng.
Ραπτδν [Συιtτε1ι,iα] Φt\n \4).

Πρ6εδρo9:Z. MπoJραg.
'ΥπoδnματoπoιGrν [Συντε1νiα]
(μdλn 30i). Πρ6εδρo9: Δnμ. Σoυ-

ρολd,μταg.

Ι<AΤAΣTHMATA
Αλευρoποlλεiα: Kιoυλδ Σωκρ.,
Tξιμiτon Αλ.
Bιβλιο1αρτoπωλεiα: Παρι1o1n Γ
Γαν<οτliρια:'Ηλiα Mι1.

Γειοπ6νoι: Bλα16πουλoE Παν.

Δερματdμπορoι: Παπακωοταg
K., Xρnoτiδng Περ.

Δικnγ6qοι: Aντων6πoυλog Γ.,

33 ασ εl . t{ oρviρrιg, Ι'qd,ιιτωq' Εφη{,,Qi'δοιr
}.ντιcτq6σa'fiog MzΓΑΔ'frΣ ΕΛlLΕElΙΚfrΣ EΓΚYΚ.L'OΙΙAΙΔEEΑΣ
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Δnμnτqιdδng Αλ., 'Ιγγλdong

Γερ., Παπαδ6πoυλo9 K., Xα-
τξnδnμnτρioυ Kυρ.
"Eμπoqoι: Αγγελd.κng Αγγ.,
ΓκodταE Δnμ., Γρdξιοg Aλ.
'Eπιπλοπoιεiα: Πιiξng Θdνog
'Eριoυργεiα: "Eρια (Ndα Aν.
'Eλλ.'Yφαντoυργεiα Nαoυong)
Λαναρd, Kriρτon &Σiα, Λανα-
ρι1 Xq. Alφoi.
'Eφnμεqiδεg (πqακτ.): Mαρνdρn
Bαo.

Ζαγαρoτtlιαoτεtα: Aπooτ6-
λoυ Σπ., Παπα1ρioτoυ Θεοδ.,
Φαooriλαg Διoν., & olκoνdμου,
Φαoorjλα Kων.
'ΗλεκτqoπαQcl.γωγns @ργoοτ.)

Bdρμιoν (Αν.BιoμJEτ.),'Hλ.Σι-
δnρ.Nαorjons (α.δ.).

'Ιατqοi Mαιευτflqεg: Xατξnγε-
ωργιιiδnE K, Xατξnδnμnτρioυ Θ.

'Ιατρoi Πα8oλ6γoι: MπdρooE
Nικ., Πετρiδng Γρ., Toiτong Aν.

Kαπνoποrλεiα: Kατfl Γ.

Kαφενεiα: BαΙνανiδn Γ., Γορ_

γoλιdτoυ Ζαφ., Παιταφιλiππoυ
Alφoi'.

Kεραμoτcoιεiα: Σμdρνoυ-Πε-
τρiδn-Tουρμπιiλng.

Kλαloτliρια: Tοfτοng Γρ. & Σiα
Ι(oυρεiα: Aδαμαντιιlδn'Eψμ.,
Aκoβιτιωτn xQ., Koljλn Στ.,

ΛαμπρινoΟ Γρ., Πoτιooποriλoυ
Eiλ., Σιοdγγαρn Ι., Toλdρn
Σωτ., Toικιτiκου Ι.

Kυλινδρ6μυλoι: Mατθαioυ Xρ.
Λαναριοτιiρια: Mυλωνσ Θ.

Mεταξoυqγεiα: Kd,λλιoυ Α/
φoι, Κoντoπorjλου-Mατoακi-
δn-Tουλοdδn.

Nnματoυqγiαg (θργ.): Γκοrjτα-

Kαρd.τξια, Λ6γγoυ -ToυQμπdλn,
Mπiλn-Toiτon Α.E.

oiκoδoμ/ιo. δλαι (καταoτ.):

Δανδιiνn Γ., Mπiλα Ζαφ. &Σiα'
Φετλιi, Kαραμπατξδq - Σiα
oiνdμποqoι: oiκoν6μoυ Kων.

oiνοπνευματοπoιεiα: oiκονd-
μoυ Θωμ., Xριoτiναg Πdτρ'
'Oπιοqoπrολεiα: Xαρiτου Δnμ.

Παντoπcολεiα: Αλδclκoυ Γ.,

Αντιφ<1κoυ Γ., Aρνiι K., Bε-

ξεβd.νoυ Xq., Bαταντξfl Θωμ.,
BογιατξΠ. Πρoκ., Γαλανoδ Kων.,

Γεωργιdδoυ Aν., Γκ6τon TQriφ.,

Γoυοοπoιiλου NιΚ., Γρiβα Δnμ',
Δανδciνn Kων., Δρακοποriλου
Δρακ., Δραταωτn Δnμ., Zα1αρo-
πodλoυ Aντ., Θαναοοrjλn Δnμ.,

Θεoφiλoυ Nικ., Θωμαiδn Σωκq.,
Kαπετανoπoιiλoυ 1\8., Kαπε-
τανοπodλoυ Er3αγγ', Kαqα-
μπdλκα Ι., Kαqαμπdλκα Λdων.,
Kαρατoωλn Θωμ., Koκουλοo Ι.,

Koλτodκn Γρ., KολτodKn Kων.,
Koντoποrjλoυ Γ., Koταλανi-
δn Α., Koυλτξfi A., KoυλτξΙ1
K., Kρdλλn Π., Kωνoταντι-
νiδoυ A., Λiτn Xρ., Mαλιιioα
Γρ., Mιlντn Δ., Mαραντiδn Δ.,

Mαυρoπorjλου Λ., Mερτξdνn Σ.,

Mfτα Γρ., Miλn N., Mπαiτciοn
Γ., Mπακd.λn K.' Mπαμπιlτon
Δ., Mπαψπιiτon M. Mπd,τoαλα
Ι., Mπdρooυ Δ., Mπικιρdντξn
Γ., Mπiλα Ζ', Μττi7νn Γ., Mπiλn
Δ., Mπογιατξn Π., Mυλωνσ, Γ.,

Mυλωνα K., Noljon Λ., Ξαν8iδn
Σ., Πανανfl Σ., Παπαδnμnτρioυ
Xρ., Περooqιiτn Δ', Πε1λιβdνoυ
Γ., Πεβιβd,νου Ι., Pωψn Δ., Σα-

μαρσ, Γρ., Σαρciτon A., Σαρd,φn
E., Σεtξn Δ., Σιμoμωκιoυ Kων.,

Σιodγγαρn Γ., Σιωντn Π., Toικι-

τiκoυ Γ., Toωτooυ Γρ., Triμn A.,
Φελα1iδn A., XατξnΙωd"ννoυ N.,

Xατξnπαρdoxn Γ, Χατξfloτo-
γιι1ννoυ Σ.

Πλεκτliρια: B6λoυ Καντn,
Γκοdτα Δ., Λαξd,ρoυ - Mο-
λυβδσ, Moυμτξiδn Χαρ
Pαπτoμn1αναi (υποκ.): nΣiγ-

γεQ) MπδQν & Σiα
Σnoαμελαιoτqιβεiα: Kαoτα-
νιωτn Δ., Πλατoιoυκα Xρ., Xα-
τξnνωτα A.,

Σιδnρoπιολεiα: Xρυoo1οΟ Δ.

Σιδnqουqγεiα: Δα1ii Δ., Kαλ-
τoογιιiννn Α., Kανταρξii Ι.,

Kdρκα Γρ., Mπαμπdτon Λ.,
Παπαoλfr. K., Σιπnτdνoυ M.,
Toιωτn Π.

Συμβoλαιoγqιiφoι: Σακελλα-
ρioυ K.
Σ1oινoπoιεiα: Toυρμπd.λn

Tq<iπεξαι βπoκ.):'Ιονικ6
Tυρiμτroρoι: Aθαναoiου K.,
Σdρμπoυ Σ.
'Yδρoτqιβεiα: Δorjκα K., Kαψ-
τoικσ Φ., Toιγκoγιdννn Δ.

'Yφαντουργεiα: Λ6γγoυ -Toυρ_

μπdλn, N.Α.E.Y.E. "Eρια. Aν
Mετo1.'Eτ.
Yφιioματα (καταoτ.): Γκoυ-
γκουλiναE Δ., Λαμνiδng Kων.,
Λαναρig Δ., Mιoιqλflg Π.,

Mπoυρλσ,g Δ., Πλατoιoriκαg
X., Φετλfr.g Σ.

Φαqμακεiα: Aρνιi Φ., Xατξn-
δnμnτρiου Δ.

Ψιλικιi (καταoτ.): Αρνflg Θ.,

Mciραg Π., MπdροoE, Πατcα-

γιιlννng Ι.

'Ωqoλoγoπ<υλεiα: Λυoιμd1ου
Αλ. Λυο. N

*%ε8ρ,y" s{αρriα1ns,
' Αντιπq6o.no1 MΕΓ.e/1Ι{Σ ΕΑ/1ΙΙNΙEζΙΙΣ

Βιβλιoyα,8τaπ(bληζ
ΕrE{ΥE{ΛaΙΙ.aΙΔ&ΙAΣ

9QΙoυoα
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<<Γ{HMATOYPΓΕΙA BAPBAPEΣ o Σ A. E.)>

Η TΕΛErtΑΙA TΩN (MΕΓA/\ΩΓ{rr;

yραφεl o Hρακλng TlooαE, Διιμοοιo1'ραφog

Πευiυτα xρ6υια oυυεxoυE λειτoυρy{αg oυμπλiρωσε n εταιρεiα ΒAPΒAPΕ'Σ0Σ A.Ε'' Mιαg

πoρεiαg oυυδεδεμ{υng με τn βιομnrαι'ικi αυαπτυξn τnq NαoυoαE. Mιαg αυ(ιπτυξng πoυ oi-

μερα βρioKεται oε καμι!n, αφo'ιj απ6 τιE βιoμnrαυiεζ πoυ λdμπρυυαυ τnυ μακραiωun ιoτoρ[α

τng, oiμερα oυνεxiζει υα υπαρxει μoνo n εταιρεiα Βαρβαρ!ooυ' Kaι αυτn με μεyαλεg δυoκολiεg

λ6yω τnζ oιKoυoμικiE κρ[ong Kcιι τoυ oκλnρoδ αυταyωυισμoιi πoυ επικρατεi παyκooμiωE. Aυτ{-

:rει 6μω9. Δiυoυταg δoυλεια oε παυω απ6 200 oικoylvειεζ Κα1 oιKoυoμικ{g αυαoεE oτn xειμαζ6-

μενn πoλn μαg. Aζζε1 υα σnμειωooυμε 6τι 6ταυ πριυ !υτεκcι rρoυια n εταιρεiα απoφαoιoε υα

εKσυyχρoυ{oει τn δε[τερn μoυαδα τn9 στo Στευiμαro, lα μπορoυoε τny επtυδυon υa τnυ εκαυε

εκτog NαoυocιE, oε αλλlι, ακριτικli, περιorn με υιfllιΜ xρnματoδoτικiι κiυnτρcι. Tα αδtλφια Κril-

σταζ Kaι Aυcιoταo[α Βαρβαρεoot' πρoτiμιlσ(ιι' t'cι τιιι' και'oυι' στ11 Nαoυocι, ακoμι'ι κoι με κooτog

oικoυoμικo, δεi-rι,oι'ταE εμπρακτω9 Τ11t' α1'απlι Τ0L'ζ )'ια τlll' tδιαiτερll πατρ[δtι τ0υζ.
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Tο ξεκivnμα Kαι
n αvοδικn πoρεiα

Η εταιρεiα <Bαρβαρdoogυ ξεκivn-
oε vα λειτoυργεi με τn οnμεριvn

μορφn τnq τoV Απρiλιο τoυ 1964,

oτο πριbnv εργooιdoιο τoυ <Kdκ-

KιvoU), το oπoio εv τω μεταξυ εixε
κλεioει λoγω τωv οικovoμικιi-lv
προβλnματωv Πoυ αvτιμετιbπιζε.

Λεγ6ταv του Koκκιvoυ γιατi n πε-

ριoxn 6πoυ εixε καταοκευαοτεi

τo αρxικd κτiριo γυρω oτo 1890_

1900, nταv γεματn καρυδιdg, ιδι_

οκτnoiαq τωv Koκκιvαiωv. Στιg

αρxdg του 20oυ αι. εixαv oυμπρd-

ξει K6κκιvοg και Mπiλnq Y1α τnV

iδρυοn VnματoUρYεioυ, μιαg και
n αγορα ζnτoυοε oτnμovι και n
oικoτεxviα δεv επαρκoυoε. Kατtι

τnv μεταφoρα oμωg και εγκατα-

σΙασn τωv μnxαvnματωv οτο κτi-

ριo Πou εixε nδn καταoκευαοτεi
υπnρξε καταoτρoφn τnq πρ6xει-

ρng γ€φυραq στnv Αραπιτoα απo

τnv oπoiα περvουoαv τα φoρτiα

με τα μnxαvnματα, τα περιoο6τε-

ρα καταoτρdφnKαv κι αυτα και ot

oυvdταιροι μdλωoαv μεταξυ τoυg.

Στn oυvdxεια o Mπiλng €καvε
v€α εταιρεiα με Ιοv με τov Γρ. Toi_

τσn Kαι αλλoυg, τnv εταιρεiα Γρ.

Toiτοng και ΣΙΑ, με κdvτρο τng

εΠιxειρnματικnq τoυg δραοτnρι-

6τnταg τnv'Eδεοοα.

Η εταιρεiα αυτn απoφαοiζει τo

1920 τnv εκμεταλλεuσn τoU αKι_

vnτoυ τng Nαoυoαg, με τεxvικ6
τοv Kωvoταvτivo Bαρβαρdoo, πα_

τiρα τou Γρnγ6ρn. Tα vnματα τng

Nαoυοαg nταv καλng πoι6τnταg

και κυκλοφoρoυoαv oε 6λn τn

Bαλκαvικn.To Ι925 διnυθυvε τo

εργooταοιo ο Φιλιilταg K6κκιvog,
o μετdπειτα δnμαρxοg Nαουοαg, ο

oπoiog €φερε Kαι Klvnματoγραφo

Yια vα ψυxαγωγεi τουg εργαζ6με-

vουg. Tο 1949 κατd τοv εμφυλιο

6λo τo εργοoταοιο καταοτρ€φεται,

εκτοq απd τα γραφεiα. Γivοvται
πρooπαθειεg vα ξαvαλειτoυργn-
σει με μnxαvnματα πoυ επροκειτo

vα ερθoυv απd τιg ΗΠA με xρn-

ματα απ6 το ox€διo Mαρoαλ.

H εταιρεiα 6μω9 δεv μπoρεi vα

αvταπεξdλθει στo δαvεlo, πoυ εi-
Vαι σε δoλαρια και λoγω τoυ πλn-
θωριoμoυ Kαι τnq υπoτiμnοng του

Mαρκεζivn τα xρdn αυξαvovται
ουvεxιilg.'Eτoι τo 1962 διαλυθn-
Kε n εταιρεiα και πoλλoi μ€τοxoι
εxαoαv Kαι τιζ περιoυoiεg τoυg.

Mια oμαδα εργαζoμεvωv που εμει-

Vε στo δρ6μο απoφαoιoε vα δnμι_

oυργnοει εργατικ6 ουvεταιριoμo

με oκοπ6 vα (επαvα)λειτoυργnoει

τo εργoοταοιo. Tο εγxεiρnμα δεv
π€τυxε. Συoτnθnκε dμωg εταιρεiα

κπεριoριoμdvng ευθυvngυ, με
πρωτεργατn τov Γρnγ6ρn Bαρβα-

ρdoo μαζi με 70 ακ6μn μετ6xoug.
Η vdα εταtρεiα _ oυvεταιριομ6g
εργατιilv_ εvοικtdζει τo εργooτα-

σιo Kαι ξεκιvα τn λειτουργiα τoυ.

oι δυοκoλiεg δεv εivαι λiγεq. oι
περιoo6τεροι εργατεg - μdτοxoι

φεuγουv απ6 τnv εταιρεiα Yια vα
εργαoτουv oε iιλλα εργooταoια τng

περιοxng. Στο εταιρικ6 oxnμα μd-
vουv μ6vο 13 που oυvεxiζoυv τn

o ιδρυτiq τng εταιρεiαq Γρny6ρn9
Βαρβαρ!oog

λειτoυργiα τng επιxεiρnong.

Nα πωg διnγεiται o Γρnγορnq Bαρ-

βαρtoοg τo ξεκivnμα τng επιxεi_

ρnσnζ, oε oυv€vτευξn που εixε
παραxωρnoει το 1994 oτn Λευκn
Σαμαρα Υια τo περιoδικ6 (NΙA-

oYΣTΑ>: ιTo 1962 διαλυθnκε n

εταιρε{α (Γρ' Toiτon και ΣΙA).
Βρεriκαμε oτo δρ6μo, xωρ[g απo_

ζnμiωon, xωρ{g ταμεio αυερyiαg,

μ6υo με ελα:rιoτα επιδ6ματα, 200
ερyατεE απολυμ!υoι, με πρ6βλnμα

επιβ[ωonE. Ψiixνονταg λυoειg, κα-

L'aμε ερyατικo oυυεταιριoμ6 yια υα

κιυn0εi τo ερyooταoιo' Δευ εyιυε

τiπoτε. Καυεiq δεν διακιυδ[υευε
κεcραλαια πoυ αλλωoτε και δευ

υπnρlαν. To 1963 το υoiκιαoε
καπoιog Παπαδ6πουλo9 και μαg
καλεoε λΙyουq ερyατεg να δουλ{_

ιlloυμε μtrρι τo τ!λoq τoυ iτoυg.

Ψαlνoυτα9 λ[οειg, απoφαoioαμε

υα κανουμε εταιρεiα περιoριoμ!-
υng ευflυυng' - συνεταιρισμ6 ερyα-

τrbυ''Εyιυε το πρtllτο καταoτατικo

και ζnτioαμε τnν ενoιKiαon απo

τnυ παλαια εταιρεiα, n oπο[α μαg
το υο[κιαoε yια οκτt1l μnυεE με
1s.000 τo μiυα yoiκι και πλnρrll-

σαμε τα υo[κια yια iυα xρουο.''l'

Tα πριiτα xρ6vια τα πρoβλnμα-
τα εivαι τεραoτια. Δεv υπαρxoυv
xρnματα Kαι τα μnxαvnματα εivαι
παμπαλαια. Παρdλλnλα πoλλoi ερ_

γαζ6μεvoι φευγoυv γtα vα δoυ-

λ€ψoυv οτα Kλωoτnρια Nαoυong,

πoυ μ6λιq εixαv ξεκιvnoει vα λει_

τoυργουv Kαι στn <Bdτλαvgυ πoυ

βριoκ6ταv οτιg δdξεg τng. Tov Σε-
πτdμβριο τoυ 1964 το εργooταoιo,

μετdι απd δnμoπρατnon, περι€ρxε_

Ιαι στnV ETBA, oτnv oπoiα αρxi-

ζoυv vα αoκουvται πιdoειg ιilοτε

vα το vοικιdσε1 στov ουvεταιριoμ6.

Συvεxiζει τn διnγnon ο Γρ. Bαρβα-

ρdoog: αTo Ι964 αρxioαμε υα δoυ-

λευουμε με πολλlq δυoκολiεg. H
καταoταon τoυ ερyoστoσ[oυ και τωυ
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μnΙαυnματωy nταy σε Kακα lαλια.
Βydζαμε iυcι μ6υo υο[μερο υiμα.
Λiyα κεφdλαια, πcιλαιd μnxαυiμα_
τα, αo.rnμn αyoρα, iμαoταυ 6μω9

φερiyyυoι και δoυλευαμε. Toυ

oκτrΙlβρn τoυ '64 yiυεται δnμoπρα-

τnσn και lι τραπεζα τo βyαζει oτo

oφυρ{. ΦiμεE 6τι Bα αyοραoτεl yια

υα yiυει ξενoδoxεio, μαq' αυcιyκα-

ζoυυ υα ιllαξουμε υα βρo[με ayoρα-

oτlq και νa τoυg συμπαρoστcιfro[με

οοο μπoρo[με. Aπευlυυliκαμε
οτο ΙΚA, τραπεζεE, δnμ6oιo. To

υπoυρyεio oικoυομικtilυ !δε ιξε ευ-

διαφtρou και iδωoε ειιτoλi υα yi_

υει επιτρoπi εκτΙμnong και iyινε'
Σε δεκαπ!υτε μ!ρεE iρfrε τo πoo6

τnq εκτΙμnong, 6.000.000 δρr. και

το δnμ6oιο πnρε μ{ρoq.

Κεφαλα9 και Καλτoοyιαυυng, δrb-

oαυε 2.o00.000, αυtβnκε n τιμn

με τα !ξι πoυ fδωoε τo δnμοoιο

και κατoχυρrll9nκε oτnυ τραπεζα

με !ξι εκατομ. εκατ6υ πευiυτα rι_
λιαδεq δρl. H ETΒA ε[lcε oτioει
δικi τng εταιρεiα yια τn λειτουρ_

yiα τωυ ερyooτcιoΙων που !ρlcoυταu

oτnυ κατoxn τnζ Kαι δεν n0ελε yα

μαζ τo υοικιαoει.

Στο διdoτnμα που δουλ!ι'!αμε, xd-

σαμε τo 1f3 τoυ κεφαλα{oυ μαζ Kαι

τβfrnκε και τo 0tμα αyoραg μnxαυrbυ.

yΣτn ΔΕΘ oι Γιουyκooλαβoι πα_

ρουoiαoαυ μnlαυnματα κλωoτn_

ρ{ου. Tα εiδα, yυωριoτiκαμε και

μoυ ε[παυ πωζ μπoρo[υ υα μαq
δcilooυy μnlαυnματα iυαυτι υn_

ματωυ"Hταυ καλi πρoταon' Κα_

ναμε tυα συμφωυnτικ6 υα μαg
δrboουυ τcι μn.rαυnματα με βαon
τιg διεrνε[q τιμ!g. Mαg αυαπτi_

ρωσε τo nfrικo οτι nταυ δυιlατ6ν

υα βρεEoiυ μn'rανiματα yια τιζ
αυα1'κεg ευ6q o{μρουoυ κλωoτn_

ρ{ου. T{λιι Δεκεμβρioυ, πti1'α oτo

Βελιyραδι yα δω τα μrι-rcιrιiμrιτα
Kαι ι)α απoφασiooυμε, ε-ι'ουταq

yια διερμnυ!α τnυ Καλλιoπιι Κα_

ιlrιlrιtι l6

επdυοl: o Γρny6ρng Βαρβαρtooq oτnυ τoιlρμπiνα του ερ1'οoταo|οιl
κιiτω: Mε ερy(ιτεg τoυ ερyooταo[ου και φ6ι,το τlι Nαoυoα

,*

ρατζα. Υπoyραφτnκε n oυμφοlνiα

και yiριoα ευBoυoιαoμiυog rωρig
υα ξiρω oτι μαq βydζoυυ απ6 το ερ-

yooταoιo... oε 11 μ{ρεE. o αε[μυn-

oτοE βουλευτig Φιλoκτiμωυ Πα-
παδ6πουλoq εilε πρ6oβασn στo1)

Mπακατo6λο και αρxiζoυμε dλλoυ

αyrilυα, υα μnυ μαq βyaλουυ' υα τo

νoικιαooυμε κCιι υα μαq δανειoδο_

τlioουυ' Υπιiρxε αντiδραon απ6 τo

διοικnτn τnq ΕTΒA Πορφυρo1l{-

ι'lι. Τ0 frεμα πli1'ε oτo Δ.Σ. Πli1,αμε

μαζi με τοl' Φιi.ο'lτα και ζιιτtioαμε
ι'α το παροι'με εμε{c' 0ι oι' 'Οιτli_

oειg κρdτnoαυ πολi καιρ6 και μαg
το yοiκιαoαυ μετd {υα lρ6υο. oι
επαφig με τoυζ Γιoυyκooλαβoυ;
oυνεxiζoνταυ, αλλα τα μnmυnμα-
τα δευ iρxoυταν. H 6λn υπ60εon

εixε κoλλioει στn συμφωυiα yια το

νrtμα. Πiραoε !τoι 6λο το '65 και
oτο μεταξιj φαyrΔEnκε και το αλλο

1/3 του κεφαλαiου. Ψαlυουμε και
yια dλλoυq oυυετα|ρουg, αλλιi 0!-
λoυμε και μnxαυιiμ cιτcι.

υΠαοl oτn Γερμαtliα ι'α βρω Kαι 1)α

φ!ροl μtι.ι^αι'ιiματα. iοτοl και με_
τrι.ι'ειρtoμει'α. Βρtiκα κατt πoυ με



επiιυω: o Γρny6ρnE Βαρβαρlooq
κ(ιτω: Γιορτιi oτα ερ1looτιioιo

με αλλcι oτελlxn τng επιtεΙρnong

μπαiυoυμε στo Tαμεio tιυερyicιζ

και ε0ελoντικtι με oooυg προ_

σφ!ρ8nκαυ, κα1)oυμε επισκευ{ζ
στn1) υτoυρμπiυα. Tα μnΙανiματα
δευ nρlαυ τoν Mdn αλλα τoυ Ιoυ_

λιo και δεy iταυ τα παρ(Ιyωyικα

πoυ liλαμε. Ei:rαμε δriloει και 5ο/ο

π ρ o καταβ ολn.' Επ ρ επ ε υ α δnμιo υ ρ -

ynlεi και .rcbροg yια τ(Ι καινoυρια'
'Ετoι {λυυα τα παλαια μnxαυiμα-
τ(ι, τα πiyαIya σε μια αποθiκn και

εκεl τα ξαυαoυυαρμoλoyoioα'

Milρι τo Σεπτεμβρn μnrαυiματα
δευ ε{lαμε ακ6μn Kαι τtι υο[κια

oτnυ ETΒA {τρεlαυ. Παω oτny Ιτα_

λΙcι. Στnιι εταιρεiα που frα μα9 τa

πρoμil ευε, παρoυoιdoτnκαυ Ptb-

σoι πoυ ζnτoυoαυ εκcιτo κομματια.

Επιτ!λoυg τ!λoq '66 του Δεκiμ-

βρn, βαλαμε τnυ πρtllτn μn.rαυi'
Mετα iiλλn μια τo Mιiρτn. Aπρi_

λn αλλεg τρειg"Ετoι βρε8iκαμε
1)α Ιoυμε καιυουρlεq μnxαυiE και

παλαιlq μαζi.'Hταυ δioκoλo υα τιg

αλλαξoυμε oλεg, αλλιi δουλειiαμε

πια xωρ[g Φμiα.
,Κρ[on oτnυ αyορα, παρcιyyελi_

εq πoλλ{ζ δευ υπfiρrαυ, !πρεπε
υ' αyoραζoυμε τo βαμβακι, τελog

παιlτωυ τα καταφ!ραμε μtrρι τo

1968. Φερiyyυoι στl1y ΕTΒA, ζn_

τnoαμε υ' αyορdooυμε τo ερyooτα-

οιo. Mtxρι τ6τε βαζαμε μnrαυlg
oε ξ{υo ακiυnτο. Γ{υαμε oκλnρο{

δlαπραyματευτεg, yιατi iμαoταν
καλo{ oτιg υπoxρεωoειg μαg.'Εξι
εκατομμ[ρια n αρlικi τιμi, y{ρω

oτι9 300'000 xιλ. n αξiα τοlυ πα-

λιrbυ μnxαυnματωυ, πdρ0lικε oτnν

τιμi τωυ ευυιdμιoυ εκατ. με εξ6-

φλnon oε δiκα tρouια. Πoυλαμε

τα παλια μnlαυiματα yια 300'000

rιλ. και l!λoυμε καιυoiρyια. Σιyα

oιylι αρliζει n αllοδικi πoρε[α. Mε
καλ6 ουoμα, αλλd με δυoκoλiα πd-

υτα στo κεφdλαιo και λ[yο κtρδog.

Mεταφtρω τnν τoυρμπiυα oτny

Aραπιτoα και αυξαυεται n ιo.rυg.

λ[yο λαδωμα frα ylυ6ταυ καιυoiρια.

Γυρiζω αποκριtg του '66. oι oυν_

3iκεE δυoμευioτατεg. Mαq y[υεται

μια πρoταon απo !υαυ ιταλικo oiκo

πoυ n0ελε yα μπε1 oτnν ελλnυικi
αyoρd, μεoω αυτιπρooωπoυ του,

οτι μαg δtνoυυ καπoιcι μnlαυi_
μaτα με μια μικρi πρoκαταβολi

κα1 με πευταετn oυυαλλαyματικi.

oι oρoι nταν πραyματικα ευyoi'_

κοi και αυτα τα μnlαυiματα τα

πiραμε επιτiλoυE. Πiραμε dδεια

oκοπιμ6τnτog δnμιoυρy iαg κλω_

oτnρioυ 20o0 αδραxτιrbυ απ6 τo

υπoυρyεlo Boρεioυ ΕλλαδoE παρ6-

λn τnν αυτiδραon πoυ υπnρlε yια

τn δnμιoυρyiα υ!ωυ κλωoτnρiων

και ο Κατoαμπαq εirε yραι!εl και

oxετικο αρfiρο, oαυ πρ6εδρο9 τωυ

κλω oτοδ φ αυ του ρ 1ι 6i1y. Δαυ ει α liτ αυ

αδiυατο υα παρουμε με τι9' oυυEli_

Kε9 τnζ αyoραg. oι Ιταλo{ iρ0αυ
και τoυζ !0εoα 6ρo υα παραδofro[υ

τα μnxαυiματα ooo το δυυατ6υ oυ-

υτ ομ6τ ε ρ α.' Hτ αυ Σ επτεμβ ρn9. Zn-

τnoα δυo μnrανig τουλαlιoτoι.' uα

{xoυμε παρει μilρι τo Mαn'

υAπoζnμιrllυουμε τoυ9 ερyατεg,

\tΑo)ΣlA ι7



Παω oτnν'Eδεooα και παiρυω ευαυ

παλι6 υδροoτρ6βιλo, παiρνω και

τnν yευυnτρια, παλιlg oωλiυεg
απ6 τnν EΣTΙA' τα τoπο0ετril και

βyαζoυμε διπλi ευ{ρyεια. 'Ετoι

πλnρrbυoυμε λιyοτερo oτn ΔΕH.

yTο 1974 παραyyiλνoυμε επi τt-
λoυg καιυο[ρyια yενυiτρια. Κα_

υoυμε κτιριακn επ!κταon και

αyoραζoυμε 776 ατρακτoυζ' και
txουμε 150o0 μαζ και 6λα τα

oυυαφn μwαυnματα και yiυαμε

μια μεoαiα κλοloτoδφαυτoυρyικi

μoυαδα και αρxiζουμε υα πουλα-

με κα1' oτo εξωτερικ6. H κiυnon

τoυ προ[6υτ09 στo εξωτερικ6 iταν
δυoκολn, αλλα με επιμoνi και

ερyατικ6τnτα κατορlcllυoυμε uα

διαltτουμε τnυ παραyωyi μαq
πιo πoλ{ {ξω. Υπαρxουν β{βαια
Kα1 oι διακυμαυoειg, αλλα εμεiq

κανουμε oυytrcια κ(ιι εΚσυyΙρoνι_

oμ6. Παραyy!λυoυμε αλλεg 14000

ατρακτoυg, καυουμε κτιριακ!q
επεκταoειg καλ{πτουτα9 Ι2.oo0
τετρ. μ{τρcι και iδn yιυ6μαoτε μια
ικανoIoιnτικi μoυαδα,

H δεκαετiα τoυ 'BΟ

αφετnρiα τnq αvdΠΙUξnq

Η δεκαετiα τoυ 'B0 xαρακτnρioτn-

Kε ωq αφετnρiα τng αvαπτυξng,

τoU εKσUYxρovιoμου, τng πλn-

ρoφορικng. Aπ6 τo 1978 ο Γρnγο-

ρng Bαρβαρdoog γivεταl ο κυριog

μdτoxog τng επιxεiρnong. Η καλn

πoρεiα τng εταιρεiαg πρoκαλεi τo

εvδιαφ€ροv καπoιωv επεvδυτιbv οι

oπoioι επιδιιi.lκουv v' απoκτnooυv

τιg μετoxdg εκεivωv πoυ δεv €xoυv

εργαoιακn ox€on με τnv επιxεiρn_

on. Παρεμβαivει 6μωq o Γρnγ6ρng

Bαρβαρdoοg και αγοραζεl ο iδιog

τιg μετoxdg ιi-loτε vα μnv περdiοει

oε ξivα x€ρtα n επιxεiρnon.

Η κBαρβαρdoοq Α.Ε.υ μπαivεl oτn

δεκαετiα με τn δυvαμικn τωv vdωv

μnxαvιilv τng, εφαρμ6ζει 5vθnμε_

ιtlιlγl:τr l8

ρn εργαoiα, εργαζεται ακομn και

Σαββατo με υπερωρiεg λ6γω τωv

πoλλιbv παραγγελιιilv. Eπιπλdοv
πρωτoπoρεi εφαρμ6ζοvταζ εYKε-

κριμdvo εoωτερικd καvovιoμ6
εργαοiαg' μnxαvoγραφnσn στnv

μιοθoδooiα Ιnq Kαι υλoπoιεi εvdρ-

Yειεq Yια τo ΠρoσωΠικ6 τng 6πω9

εκδρoμig oτnv Kρnτn, oτn Xαλ-
κιδικn, oτnv P6δo, oτnv K€ρκυρα.

Στα μ€οα τng δεκαετiαg τoυ 'B0

€xει nδn καταφdρει τα ακατορ-

θωτα: €xει πλnριiloει τnv αγoρd

τoU ερYoσταοioυ, dxει εξοφλnoεl

τo δiιvειo τng αγoραg τoυ και €xει

μnδεvικo βραxυπρ6θεoμo δαvει-

oμo. Η δυvαμtκn πoυ €xεl απo-

κτnoει πtα n εταιρiα dδωoε xιilρo

για 6vειρα, για vdα μεγαλυτερα
ox€δtα: Αγoρiιoτnκε οικdπεδo oτn

Στεvnμαxo και μεoα oε λιγoτερo

απo 2 xρ6vια, τo Nοdμβριo τoU

19B9 ξεκιvα n λειτoυργiα τoυ vdoυ

εργoοταοioυ' τnq BAΡBAPΕΣOΣ
ΤΕΧTΙL, με 16.000 vdα αδρiιxτια.

Mtα ι,dα επoxti ξεκιvα, με ραγδα1α

αυξrrorl Ι11ξ Πa p α\-ιι)i'r κ riq δυι'ατo _

τnταq ΠoU oυvoδευτnKε με Παρα-

γωγn vdωv πρoΤ6vτωv και αυξn-

σn τωv εξαγωγιilv. Η πρoοnλωοn
οτnv καλn και οταθερn ποιoτnια,
dφερε ωg φυοιoλoγικ6 απoτελε-

σμα τnV καθιdρωon τng εταιρiαg

οτιg αγoρdg τoυ εξωτερικoυ. Aλλii
6xι μ6vo αυτ6. Aρxiζει dvαg xo_

ρdg πιοτoπoιnοεωv με αποκορυ-

φωμα τo Bραβεio Ποι6τnταg που

απovεμnθnKε στnv <Bαρβαρdoog

A.E.l τo 199B απd το Bιoμnxαvlκο
Επιμελnτnριo Αθnvιilv.
'Ηδn απd τo 1995 υλοπoιεiταt 5ετdg

Επιxειρnματικo Σxdδιo, με τo

οποio εκoυγxρoviζεται o μnxα-
vολoγlκοg εξοπλlομοg, εκπαιδευε_

ται τo Πρoσωπικ6 και εγκαθiοταται

τo Πιo oυγxρovo μnxαvογραφικ6
ουoτnμα. Λiγο πριv τo τdλog τng

δεκαετiαg του'90, τοv Δεκ€μβριo

τoυ 1999, n εταιρiα εloαγεται οτο

Χρnματιoτnριο Αθnvιilv αvτλιb-

vταg κεφαλαια ΠoU xρειαζεται γlα
τα επ6μεvα βnματα τng.

To 20Ο0 απoτελεi παγκ6oμιο oρo_

οllμο. Ndα εποxn, τng ταxυτnταg,

BρIιβειlon τoυ ΕΒΕA. Διακρiνoυται καfrιiμευoι, n Aycιoταo[cι και o Κcboταq Βαρβαρtoοq
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τnq Πλnρoφoρiαq, τoU internet,

τnq ΠαYKoσμloΠoinσnq. Η <Bαρ-

βαρdoog A.E.υ οτnv αλλαγn τng

xιλιετiαg εivαι δυvατn, ικαvn vα

αvτιμετωπiσει τιq πρoκλnοειg _

dxει ουγxρovο εξοπλιoμd, πλnρn

μnxαvoργαvωσn' αξια v€α οτε-

λtxn, αλλα και κατι ακoμn: 'Exει

6vειρα, μεγαλ6πvοα oxdδια πoυ

τo 2003 γivοvται πραγματικoτn_

τα με Ιnv λειτoυργiα εv6g τρiτoυ

vdoυ κλωoιnρioυ. Τα xρ6vια που

ακολουθnoαv 6μω9 nταv και εξα-

προidvτωv τnq. Στιg 25 Noεμβρioυ

2013, κατα τnv τελετn απovoμng

τωv βραβεiωv oMade Ιn Greeceυ

πoυ διoργαvιbθnκε απd τnv Eλ-

λnvικn Aκαδnμiα Mαρκετιvγκ, n

εταιρiα nBαρβαρdoοζ Α.E.υ dλαβε

τιμnτικn διακριοn απ6 τov UΠoUρ-

γ6 Αγρoτικnq Avαπτυξng κ. Toαυ-

ταρn για τnv εξαγωγικn τng δρα-

οτnρt6τnτα Kαι τov πoιοτικ6 και

καιvoιoμo xαρακτnρα ιωv πρoΤ_

6vτωv ιng. Στo πρ6γραμμα αυτ6,

τo rrMade Ιn Greeceυ oυμμετεixαv

επιxειρnοειg πoυ παραγoUV στnv

Ελλαδα επι.bvυμα προT6vτα Kαι με
εξωoτρdφεια, ποι6τnτα Kαι Kαιvo-

τoμiα, oυvδρdμουv oτnv αvαπτυ-

ξn και τnV αvταγωvιοτικoτnτα τnq

xιilραg και δnμιoυργoυv onμαvτι-

κn προoτlθtμεvn αξiα γlα τnv ελ-

λnvικn οικovoμiα.

Η <Bαρβαρdooq A.Ε., μετραει
onμερα 45 xρ6vια εξαγωγικng
δραoτnρι6τnταg. Η μακρoxρovια
εμπειρiα τnq στnv παραγωγn vn-

ματωv Kαι n σUvεxng παρoυoiα

τnq στιq αγoρdg υψnλιbv πρoδια-

γραφιi-lv υφαoμiιτωv τng πρoοδi_

δει αξιoπιοτiα και εμπιoτooυvn.
'Exει εδραιωθεi πλdov στlq εUρω_

παTκ€g αγoρεg Kαι αvαYvωρiζεται

Yια τo υψnλο επiπεδo ποι6τnταg

τoυ πρoTdvτoq Kαι τng εξυπnρd-

τnσnq πoυ πρooφ€ρει.

Σnμερα εξαγει τα πρoΤ6vτα τnq σε

19 xιbρεq τng Eυριbπng και επιπλd-

ov στnv Αiγυπτo Kαι στnv Toυρ-

κiα. Mε τo μεγαλυτερo πooooτ6

τωv πωλnoεωv στιq xιbρεg τnq Kε-

vτρικng Eυριiπng dxει εδραιωθεi

oτn μεγαλn αγορα πλεκτιilv υφα-

oματωv οτn voτια Γερμαviα και
Aυoτρiα. Eιδικd σΙouq κυκλουg

τωV αΠαιτnτικιbv Εuρωπαiωv κα-

ταοκευαoτιilv n κBαρβαρdoog A.E.υ

πρoτιμαται Y1α τn oταθερα καλn
πoι6τnτα τωv πρoTovτωv τng. To

πριilτo τρiμnvο τoυ 2014 o κυκλοg

εργαoιιbv τng εταιρεiαg κBαρβαρd_

οog Α.E.υ διαμoρφιbθnκε οτα 4,95

εκατ. ευριi-l. oι εξαγωγdg, κατα το

iδιo διαoτnμα, αvnλθαv oια 3,26

εκαι. εuριil, πoooοτ6 65,920io τωv

oυvoλικιilv πωλnoεωv.

Kοιvωvικo €ργο

Aξiζει vα onμειωθεi 6τι 6λo αυτ6

το διαoτnμα τng λειτoυργiαg τng,

n επιxεiρnοn Bαρβαρdοoυ δεv
περιoρiζεται μ6vo στov εΠιxει_

ρnματικ6 αλλα επεκτεivεται oτov

ευρυτερo κoιvωvικ6 και πoλιτι-

oτικ6 τομ€α τng π6λng, με xoρn-

γiεq και xρnματικ€g εvιoxυoειg
οε oωματεiα και οργαvιilσεlq Kα-

θιi-lg και φιλαvθρωπικα ιδρυμαια,

επιτελιbvταq dτoι dvα onμαvτικ6

κοιvωvικ6 dργo, που αvαγvωρi-

ζεται οnμερα απ6 τo οuvoλο τng

τoπικng μαq Koιvωviαg. Γι αυτ6

ευxn 6λωv εivαι vα oυvεxioει
n επιxεiρnσn τnv απρ6oκoπτn

λειτoυργiα τng ξεπερvιilvταg τα

oπoια πρoβλnματα ρευoτ6τnταg
αvτιμετωπiζει. N

κoλoυθoυv vα εivαι xρ6vια κρi-

οng. 0 αγιilvαg για αvdιπτυξn dγιvε

αγιbvαg για επιβiωοn. Kαθnμερι-

v6g και αιματnρog. Xρειαoτnκε n

υλοπoinon oxεδiου διαoωοng τo

2013, για vα μπoρ€oει vα κρατnθεi

n εταιρiα εv ζωn Kαι vα oυμπλn-

ριiloεt αιoiωq τα 50 τng xρ6vια!

Tιμnτικig διακρioειg

Στn μακρ6xρovn πoρεiα Ιnq, n

επιxεiρnonq βραβευτnKε αρKε_

τdq φoρdg Yια τnv πoιoτnτα τωv

τnζ επιΙειρnσl1ζ

NI,qor:τ.c l9



ΓEΩΓPAΦIKH ΠPOEΛEYΣH TΩN
MAΘHTΩN TOYΛAΠΠEIOY
ΓYMNAΣΙOYNAOYΣAΣ KATA

TH ΔEΙGETΙA |920-30
επιμβλεια: Γεcbρyιog Mdλλιοg, κα1ιιynτng φιλoλoyoE oτo ] o Λαππειo Γυμυdoιo

Στo πλαioιo τoυ μαliματog τn9 Toπικig Ιoτoρiαg πoυ διδdoKεται στo σJCoλε{ο μαE oυμ_

φωy(Ι με τα Ntα Πρoyρdμματα Σπoυδrilv, oι μα0nτεS TnS Γ' τdξng διερευunoa) τnυ Ιρo-

υια πoυ μαg περασε (2013-2014) τnν ιστoρiα τoυ ΛαTΓT[εioυ Γυμυαoioυ α1τo KoιυωυιKiζ,

oικoυoμιKng, διoικnτικnE και παιδαyωyικiE oκοπιdg. To αρtειακ6 υλικ6 TΓoυ ερευυifrn-

κε iταυ τα βιβλiα εTliσιωυ αποτελεoμdτωυ, τα μα8nτ0λoyια Kαι τ(Ι βιβλ{α πραξεων τoυ

xτ'tογrτ r 20

Γυμυαoioυ απο Tιζ δεκtιετ[εg τoυ 1910-1920.



H θεματικn τωv εργαolιilv αφoρoυ_

σε τnv γεωγραφικn, κoιvωVικn και

οικovoμικn προdλευon τωv μαθn-
τιi.lv τoυ oxoλεioυ κατα τnv πριi:τn

περioδo τnq λειτoυργiαg του, τα

μαθnμαια πoυ διδiιoκovταv' τov

oυλλoγo τωv καθnγnτιilv και τιg

αποφαoειg πoυ iλαβε για διoικn-
τικα και παιδαγωγικd Θdματα.

Επiοng oριομ€vol μαθnτdg ασXo-

λnθnκαv με τnv φωτoγρdφιοn και

τnv ψnφιoΠoinon του αρxειακου
υλικοu τoυ oxoλεioυ αυτng τng

περι6δoυ.'oλεg oι oμαδικdg ερ_

γαoiεg πoυ παραδdθnκαv oτo τd-

λοg nταv απoτdλεομα οnμαvτικng
ερευvnτικng πρoοπαθειαq, συ-
oτnματικng μελ€τng Kαι σUvερYα_

oiαg τωv μαθnτιilv. 0μoλογoυμ€-
vωg dμωq n εργαoiα πoυ ξεxιilριoε

Ylα τnv ακρiβεια τng αvαλυong
Kαl τnv xρnon βιβλιoγραφικιbv
τεκμnρiωv nταv αυτn τng oμαδαg

πoυ oυvτ6vιζε ο Kωvοταvτivοg
Boυλγαρiδng οτo Γ2.

Aφoρα τnv Πoσoτικn και πoιο-
τικn αvαλυσn τnq γεωγραφικnq
προdλευonq τωv μαθnτιilv του

Γυμvαoioυ κατα τnv κρiοιμn απ6

πολλiq απ6ψειq πριbτn δεκαετiα
τoυ Mεooπoλ€μoυ (1920_1930),

dταv τo oxoλεio oταδιακα γivεται
πλnρεq Γυμvαoιo, ιδρυεται τo v€o

διδακτnριο (Λαππειo), μεταφiρo-
vται oι μαθnτdg o' αUτ6, εvιil μετα
τnv μιKρασιατικn καταoτρoφn και

τnv αvταλλαγn τωv πλnθυομιbv
εγγραφovται παιδιdι απ6 τοv πρo-

oφυγικ6 oυvoικιoμ6.

oι μαΘnτdg τng oμαδαg, Kωv_

oταvτivοq Boυλγαρiδng, Δnμn-
τριog Mπ€καg, Zιαραg Χρnoτog,

Mπλιατκαq Αvαoταoιog Kαι

Mπλιατκαg Pαφαnλ, καταμ€ριoαv

αποτελεοματικd τo πρog μελdτn
υλικd και oυvεργαoτnκαv εξαιρε-

τικα μεταξυ τoυg, τ6oο μ€oα οτnv

ιαξn doo και εκτ69 αυτng. Tα πo-

ρiοματα τng dρευvαζ τoυζ _ πα-

ρ6τι πρodρxοvται απ6 15xρovoυg

μαθnτdg _ εivαt ιδιαiτερα xρnoιμα

Yια τοV ερευvnτn τng κoιvωvικng

ιoτoρiαg Kαι Ιnζ αvθρωπoγεωγρα-

φiαg τng π6λng μαg. Γι' αυτd θεω_

ρnθnκε oκοπιμo vα δnμooιευτουv

oτnv Nιαoυoτα.

Γεωγραφικn προiλευon
τωv μαθnτιilv του Λαππεiου
Γυμvαoiου Nαoυoαq κατα

τn δεκαετiα 1920-30

Γtα τnv dρευvα πoυ ακολoυθεi

XρnσιμoΠoιnθnκε τo βιβλio ετnoι-

ωv απoτελεoμiιτωv τoυ εv Nαoυon

(Ημι_)Γυμvαoioυ Kαι σUYKεKρι_

μ€vα τα απoτελdoματα τωv ετιi-lv

1920_1'930. Η γεωγραφικri πρod_

λευon τωv μαθnτιilv του oxoλεioυ
καταγρiιφnκε ξεxωριοτα για καθε

xρovια οε dvα λoγιoτικ6 φυλλο
(ExceΙ). Απ6 τnv καταγραφn αυτn

πρo€κυψαv τα αvτioτοιxα γραφn-

ματα. Tα αποτελ€oματα μελετnθn_
KαV στnv oυv€xεια πoιoτικα, δn_

λαδn διερευvnθnκε n onμεριvn

ovoμαοiα τωv παλιιilv οικιoμιbη

...Kειτα {Ο σXολιKο ετοq

tr 92x _ 1 922, εYYραφΟvιε}ι
σlr\Ι{iλlKα 9Ο μαErlτ*q, το

μεγαλυτεpΟ ΙΙΟσ{Xrτο τωv

μαθnτιλv Kα{αγεΤαt αΙ{Ο

τn Ι{*οιlιlα, ομωq αpX{-

ζοιτv v{l εμφαviζοvιαι και
{iι Ιτ$}d}{Οl μαθnιdq αnδ

γ*ρω Ιτε$]ιΟXfq τnξ }ν{e*

κεδοv{αq σε }τ{rλL, μ1Kρ{r
,xΟ{rΟσtδ. Οι μαΘnτdg αnο
{nv MnλΟβ{ατα τnq Γ{ελα*

YΟvi{ιq K{ll τnv Σι;:&ιτζα
{nq Α1rατολικnq Θg:ακnq

εivαι Ο{ Xpd}τΟι Ιiρ*σφlr*

Yεξ ι{,U σXΟλεiΟU"..

ταξιvoμnθnKαv oι oικιoμοi αvα

μεγαλεg περιφ€ρειεg (Π6vτog,

M. Αοiα, βλαx6φωvα xωρια τnq

Πελαγoviαg, oικιoμoi στnv Περι-

φdρεια τng Nαoυoαζ K.α.) Kαι στo

τdλοg dγιvε πρoοπαθεια Yια μ1α

oυvoλικn θειilρnon με βαon τnv
uφιoταμεvn βιβλιoγραφiα.

Aρxiζovταg απ6 τo oxoλικ6 iτοg
Ι92o-27 καταγραφovται 72 μαθn-
τ€g απd τn Nαoυοα, 1 μαθnτflg απd

τn Στρiιvτζα (κovτα oτnv Kωvoια-
vτιvoυπολn) και 10 μαθnτ€g xωρig

πρooδιoριoμ6 καταγωγng.

To επdμεvo οxoλικ6 dτοg (lozr-
22) εγγραφovται ουvoλικα 90 μα-
θnτ€g, απd τoυq oπoioυg 76 απd τn

Nαoυoα, 7 xωρig €vδειξn KαταYω_

Ynq, 2 απd τo Mεodλoγγο Boibυ και

αvα 1 απo τn Mnλ6βιoτα (ΠΓΔM),

τo Λoυτρ6, τn Bετιoια (Αγγελoxιil-

ρι-Πoλυπλαταvog), τo Toυρvoβo

Koviτong Kαι τn Στραvτζα.

Παρατnρoυμε Πωq ακ6μn τo με-
γαλυτερo ποoooτ6 τωv μαθnτιilv
κατdγεται απ6 τn Ndoυοα, 6μω9

αρxiζουv vα εμφαviζovται Kαι oι

πριilτοι μαΘnτ€g απ6 γυρω περιo-

xdq τng Mακεδoviαg oε πoλυ μικρο
πoooοτ6. 0ι μαθnτ€g απ6 τnv Mn-
λoβiοτα τng Πελαγoviαg και τnv
Στρdιvτζα τnq Α. Θρακng εivαι oι

πριilτοι πρ6oφυγεg τoυ οxoλεiου'

Kατα τo oxoλικ6 tτoc, 1922-23,
οτo ουvολo τωv 126 μαθnτιbv που

γραφτnκαv οτιg ταξειg του Hμιγυ-

μvαoioυNαουoαg, oι 109 πρo€ρxο_

vταv απ6 τn Nαoυοα, αvα 2 απd τα

Moυδαvια (M. Αoiα), τn Στραvτζα

Kαι τo Mεο6λoγγo Bοioυ και αvα

1 απ6 τo Γυμvοxιilριo (Λευκdδια),

τo Kατω Γραμματικ6, το Mεγαρο-

βο (ΠΓΔM), τn Bdρoια, τnv Πρoυοα
(M. Aοiα), τnvAδριαvoυπoλn (Αv.

Θρακn), τoυg Γαργαλιαvoυg (Mεo-

onviαg), τn Bdτoιoτα (Πoλuπλατα-

vog-Aγγελoxιbρι), τnv Kαρδiτοα

Koι ιov Kαοομπα Σμ0ρvng.



Kατα τo oxoλικ6 €τog αυτo oι Πε_

ριοo6τερoι μαθnτdq καταγοvται
απ6 τn Ndουoα (πooοοτ6 860/o πε-

ρiπoυ) 6μωg αρxiζouv vα εμφαvi_

ζovται κι αλλοι πρdoφυγεg απd τn

M. Αoiα (πooooτ6 5,5olo περiπoυ)

λ6γω τng Mικραoιατικng κατα-

oτρoφng (Aυγoυoτog τoν 1922)

Kαι τnq αvταλλαγng πλnθυoμιilv
πoυ ακoλoυθnoε (xρloτιαvιilv -
μouooυλμαvωv).'oπωg αvαφdρει

o M. Παπαδ6πουλοq oε αρθρo

τoυ στo περιοδικd nNιiιoυoτα> με
τiτλo: oι δυo γεvιdg προoφυγωv
που εφυγαν: αToυ Aυyoυoτo τoυ

1922 o Κεμαλ Aτατουρκ νiκnoε

τoυ ελλnνικ6 oτρατ6 oτα βαδn
τnq Καππαδoκicιg' Aκoλοiflnoε n'

επ!λαon τoυ τoυρκικοi oτρατου

!ωg τα μιKρασIατικα παραλια και
n εξ6υτωon rιλιαδωυ Ελλiνωυ' H
μ6υn oωτnρΙα iταν n φυyi oτnυ

Ελλαδα, με 6ποιoυ τρ6πo μπορoυ-
oε ο καltναq''. ΚαταoτραφnKαy συ-

υoικiεq και oλ6κλnρα xοlριd, δια_

oκορπioτnκαν οικoyluειεg και ooοι

κατiιφεραυ να επιβιωooυυ _παυω

απo iυα εκατομμ[ριo ι!υlεg- liρ_

rαυ oτnυ Ελλdδα. (Παπαδ6πoυλοq

M., oι δυo γεvι€g πρoοφυγωv
που dφυγαv' στo περιοδικ6 Nια-
oUστα' 2ΟοO, τευx.92, o.9).

Mdλιoτα παρατnριilvταq τα εΠαY-

γdλματα τωv γovdωv βλdπουμε
Πωq αρxιKα εγγραφovται στο

oxoλεiο παιδιd απ6 μορφωμdvεg
oικογ€vειεg (γιατριbv, oδovτiα-
τρωv) n απ6 πλoυοιεg (εμπ6ρωv).

Eπiong εxουv nδn αρxioει vα Kα-

ταφθαvoυv Bλαx6φωvοι'Eλλnvεg
απ6 xωρια τng BΔ Mακεδοviαg
voτιoδυτικα τnq Π.Γ.Δ.M. (περιoxn

τnq Πελαγοviαg) καθιbq διιbxτnκαv

απ6 τoυg Σ€ρβουg n επ€λεξαv τnv

εγκαταoταοn στnv ελευθερn πα-

τρiδα.'0πωg αvαφdρει o Αoτερnq

Koυκουδng oτο αρθρο τoυ Bλα_

xιKεq αστιKdg εγκαταoταoειg oτn

Δυτικn Mακεδoviα τ€λn 19oυ-αρ-

ιIrιllιτ ι 22

x€g 2Oοu αιιilvα: κAυτi n, σΙεδoυ,

αyυωoτn i και αyυonμ!υn προoφυ-

yικi oμαδα πρoερ16ταν απ6 τlι yει-

τουικn περιo.ri τng Πελαyoυiαg, n

oποlα με τιg μαrεg τωι' Βαλκαυικrbν

Πoλ{μωυ Kαι τιζ oυμφωυiεE τnq

επorig πtραoε, τ6τε, στnν κυριαρ_

l[α τωυ Σ!ρβωυ. Παρα τιq αρlικlg
και, μαλλoυ, ατυπεq oυμφωυiεq',

oι υ!εg oερβικlg αρxiE πρoτ[μnoαυ

ν α π α ρ αyκωυ io oυυ τ ιq' ακμαι6τατεE,

μtrρι τoτε, τoπικεg και, κυρiωg,

αoτικoυ xα ρακτiρα ελλnνo ρfr 6δο-

ξεg κoιν6τnτεζ' oι oπο[εg, olεδ6υ,

oτο oiυολo τoυg αποτελo[yταν απo

Βλαroυg' Tα πoλυαριlμα μiλn τουE

βρεlnκαυ αντιμ6τωπα με τnυ επι_

λoyn αναμεσα στny πρooαρμοyn,

τlιν περι3ωριoπo[non Ku τny αφo-

μoiωon και απο τnν αλλn μεριd τnν

!μπρακτn υποoτiριξn των εfryικrllν

επιλoyrbυ τoυζ κaι τo oκλnρ6 και

αβεβαιο μiλλου τnζ πρoσφυyo-

ποinonE. H αρrικi ροi πρog τιιυ

ελλιινικli επικρατεια liταν μικρli,
(ιτoylι και αι'oρ7'iι'ωτlι και αφοροιi_

oε περιooοτερο τα olιμαil'οt'τα μli.ll

τng τoπικig ελiτ.

Στnυ πoρε[α, αυτα τα αρrnyικd
oτελlxn, ακολοilnoαυ ελαooονεg

εκπ ρoo ωποι των εκκλnoιαoτικrilυ

και KoιyoτlΚrbυ αρlcbυ, oι εKπαι-

δευτικοi' oι τραπεζhεζ Kαι oι κε-

φαλαιo{xoι, οι επιoτiμoυεg και oι

μεyαλιiτερoι απ6 τουq εμπ6ρoυ9.

Σταδιακα, oυμπαρioυραν τoυE μι_
κρ6τερoυq επαyyελματ[εg και τoυg

απλolq αυfrρrλπoυg τnE cιyοραg και

τoυE βιoπαλαιoτlg, oι oπο[oι μεlo-
δευoαy τn1.' τμnμaτικn αυα.rωρnoi

τoυE. Tnυ πρooφυyικn iξoδο επι-

τdrυιlαυ, δυo τρiα rρ6υια αρy6τε_

ρα, ol εξελ[ξειE του A' Πcιyκ6oμιoυ

Π6λεμoυ, oι μuεq τoυ Mακεδον'ι-

κo{ Mετtilπου και n καταλnιlln τng

περιornE απ6 τoυg Βουλyαρουq'
'oooι δευ εixαυ φρoυτ[oει υα αυα_

lωρnooυu εyκαιρα y1α τnν ελλnιlι-

κn επικρατε'ια βρ!ffnκαu αυτιμ!τω-

πo1 με τιq μαζκlg εκτoπioειg oτo

εoωτερικ6 τnq Βoυλyαρiαg και τnν

Kαταy(Ι)lκ(ιστικi ερyαo[α. H λrtξn

τοιl πoλεμoυ, oτα 1918, βρiκε τιq

il.i'οτε δραoτtiριεg ελλnυορEoδo-

η{Γ

oι μαfinτlg και oι εκπαιδευτικo[ τoυ Λαππε[ου Γυμι,αo[oιl τo !τog 191B-19Ι9 με τoυ

διευfrυυτn Πετρolυια oτo κ!ντρo



ξεg κοιυ6τnτε9 τn9 Πελαyoν{αE

διαλυμευεE, κυριoλεκτικα αποδε-

κατιoμευεg και 6ooυq επιβiοloαν

Kατεστραμμ!υου9 oικoυoμικα' H
Iρoσφυyoττoinon τουE επιτα.rυυ-

frnκε και oριστικoπoιιiElικε. H
Φλωρινα εilε yεμ[oει απo Βλαsουq

πρ6oφυyεE πρoερt6μευoυE απ6 το

Moναοτliρι, τo Kρo[oοβo, τo Mε_

yαρoβο, τo T[ρυoβo, τιι Nιζoπoλιι,

τn Mnλ6βιoτcι, τo Γκoπεoι, τn Pε_

συα' τny Axρiδα κ{Ιι Tt1υ Aι,οl και

Κατω Mπεαλα. Aπo τo 1912_]3 και

με μετρ1oπα0ε{q εκτιμnoειq, {oοlg

μεlρl κcιι 7.000 Βλαroι πρ6oφυyεE

απ6 τn onμεριυliι Π.Γ.Δ.M' κατ!-

φυyαυ κα1 εyΚaτcισταθnκαυ oτnν

Ελλαδ α. y (http ://www.vlachs. gr)

0ι λ6γoι μετακivnong oτnv πoλn

τng Nαoυoαq εivαt πρoφαvεig:

ευρεοn εργαoiαq σε μια περιoxn

αρκετα αvαπτυγμdvn οτοv τoμ€α

τng βιoτεxviαg, τng γεωργiαg, τoυ

εμπoρioυ, τnq Kτnvoτρoφiαg.'0πω g

διαβαζoυμε oε αρθρο τng Eλ6vng

Mnτοιαλα oτo περιoδικ6 κNιαου-

σταD με τiτλo <Εμπ6ριo oαγιακιilv

οτιg αρxεg τoυ 2Οoυ α1Φvαυ: ι...o1

κατoικοι τng Nαoυocιg αomλoυυταy

με τw οnρoτρoφ[α, τnυ oινoΙLoι_

[α, τn βιoτεxυlα oαyιακcbυ fuoυτρo

μαλλιυo υφαoμα πoυ μoιαζει με
τo6rα και Ιρnστμoπoιoυιlταυ yια

ροιircι κυρ{ωE .rωρικcλυ) κ.d' Επi'
ong οι διεlυεiE oυyκυρ[εg και τo να_

ουo α{ικο εΙtιΙε ιρnματικo δαιμου ιο

oδnyοiν oτα τελn του 19ου αι. στι1

δnμιoυρyiα τnq πρrbτng βιoμnxαυi-
αg κΛοy y o υ -Κ{ ρτ on-To υ ρπ αλn υ π o υ

κιυεiται με τo υερo τng Aρdπιτoαg.

Tcι επoμευα rρ6υια οι βιoμnxαυiεg

π oλλαπλ α o ι d ζo ν τ αι r α ρi ζo ν τ αg oτn

Nαουoα τοy τhλo του Mικρo{ Mti-
yτσεστερ)) (Mnτοιαλα E., Eμπ6ριο

οαγιακι.bv oτιg αρxεg τoυ 20oυ αι.

οτο περιοδικ6 Nιαουοτα, 2001,

τευx. 97, o.10).

Αλλωoτε οπωg αvαφdρει και n
Λευκn Σαμαρα οτo βιβλio τng

αΣαv τo παλι6 καλ6 κραoi> τα

UφαvτοUρYεiα τnq π6λng λειτoυρ-

γουoαv απ6 τo 1874 και ιo |922 ol'

Λαvαραδεg αvdoτnοαv τnv π6λn

Kαι τnv dκαvαv παοiγvωoτn με

τα υφαvτα, τα vnματα τοUζ Kαι τιq

κoυβ€ρτεg τoυg. Eixαv τlg τελει6-
τερεq εYKαταoταoεlg Kαι αΠoτε_

λoυoαv τn μovαδlκn μoviιδα πoυ

μπορουoε vα σUVαYωVιoτεi τα ευ-

ρωπαiκd UφαVτoUρYικα εργοoτiι_

oια. Αυτα λoιπ6v dδιvαv εργαoiα

Kαι στov ΠρoσφUYιKo κ6oμo πoυ

κατ€κλυoε τnv π6λn μετiι τn Ml-
κραoιατικn καταoτρoφn. (Σαμαρα

Λ., Σαv το παλι6 καλ6 κραoi, Nα-

ουoα, 2OO4).

Υπαρxουv oμωg και μαθnτ€g απ6

γυρω xωρια, αφου εκεi δεv υπnρ-

xε γυμviιoιo.'Exoυμε Kαi εYYρα-

φdg απo dλλεg μεγαλεg πdλειg τnq

Ελλαδαg πιθαv6τατα για λογoυq

εργαoiαq τωv γovιιbv τoυg (π.x.

Δnμ6οιoι υπαλλnλoι).

To επdμεvo οxολικ6 tτoc,|923-24

εγγραφοvται ουvoλικα 134 μαθn_
τdg, απd τoυg oπoioυq 119 εixαv
καταγωγn απo τn Niιoυoα, 2 απo

τnv Aμιο6 τoυ Π6vτoυ και αvα 1

απd τnv Kαλλικρdτεια (M. Αoiα),

τnv Aθnvα, τn B€ρoια, τnv Περi-

στασn (M. Αοiα), το Διδυμ6τειxo,

τo Αiδivιo (M. Aoiα), τo Γυμvο-
xιilρι (Λευκαδια), τo Mεγdρoβo
(Π.Γ'Δ.M.), τo Kdτω Γραμματικ6, το

Mεo6λoγγο Bοibυ, τα Mουδαvια
(M. Αοiα), τn Mnλοβιοτα (Π.Γ.Δ.M.)

Καl ιov Kαoαμπο Σμrjρvng.

Συvεxiζει n πρooελευσn Πρo_

oφυγωv απ6 περιoxdg τnq M.

Αoiαg oπωg τo προnγoυμεvo ετog

7922-23 (πooooτ6 6οlo περiποu)

αλλα παραμdvει μεγαλυτερo τo

πooooτo τωv Nαoυoαiωv μαθnτιbv
(ποοooτ6 B9o/o περiπoυ).

Kατα τo oxoλικ6 {τoc, 1924_25

εγγραφovται oυvολικα 154 μα_

θnτdg απ6 τουg oποioυg 123 με
καταγωγn απ6 τn Nαoυoα, 6 απ6

τnv Tραπεζoυvτα τoυ Π6vτoυ,

αvα 2 απ6 τo Σερμορivοβo (Tοαρ_

μορivoβο=Mαρivα), το Σ6ρoβιτg

(Aμυvταro), τn Σεβαoτουπολn

* -',;*ir::,lr;i tS:l l.._-.Φ::]r*.:9.]]!
r:r3:*r.,::4,:ll:, :{, . :.J::::l

A'Tαξn τoυ Ημιyυμυαοioυ Ναoυonq τoυ 1920-192Ι με τoν πρrbτo πρ6oφιlyα μα0n-
τli Κoυoαξiδn oτo κtυτρo (τtτcιρτog απ6 αριoτερα)
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(Π6vτιol πρ6oφυγε9) και τnv Kα-
τραvιτoα και αvd 1 απd τo Mεγdι_

ρoβo (Π.Γ.Δ.M.), τnv Περiοταοn
(Av. Θρακn), τo ΑTδivιo (M. Αoiα),
τo Pdθυμvο, το Eoκi-Σεxiρ (Tουρ_

κiα), τοv Kαoαμπd Σμυρvng, τo Kα-
ταφυγιo, τo Kατω Γραμματικo, τα

Σ€ρβια, τn Στραvτζα, τn Mnλοβιoτα
(Π.Γ.Δ.M.), τοv Αvω Koπαv6, τnv
Ιμ€ρα (Π6vτοg), τnv Aπoλλωvιdδα
(M. Aoiα), τnv Πρoυoα (M. Αoiα),
τnv Pετodvn (Mεταξoxιilρι_ Αγιαg
Λαρiong) Kαι τn Ζαγoρα Πnλioυ.

0 oυvoλικ6g αριθμ6g τωv εYYρα-

φdvτωv μαθnτιilv κατti τo oxολικd
αυτo ετog αυξnθnκε καθιbg €xoυ-

με Kαι v€εg εγγραφig πρoοφυγωv
απd τn M. Αoiα Kαι τov Πdvτο (πo_

oooτ6 πρooφυγωv 11ο/o περiπου),
κυρiωg λ6γω τng αvταλλαγng τωv

πλnθυoμιilv πoυ ολoκλnριilvεται
τιbρα. Συvεxiζoυv 6μω9 vα γivο_
vται Και εoωτερικdq μετακιvnοειg
εvτog Ελλdδαg πιθαv6τατα για
λ6γoυ9 ΠοU Πρoαvαφερθnκαv. 0ι
Nαoυoαioι μαθnι€g oυvεxiζoυv
vα UΠερτερουv αριθμnτικα (πο-

oooτo B00/ο).

Απd τo oxoλικ6 €τοg 1925-26 o

τiτλοg ιoυ οxoλεiου αλλαζεl oε
Γυμvαoιοv Nαoυοαq καθιilg και
oι ταξειg πoυ γivovται dξι. Aπ6
τοug 171 μαθnτdg οι Nαουoαioι
αv€ρxovται oε 137, B καταγovται
απ6 τnv Tραπεζουvτα τoυ Π6_

vτου, αviι 2 πρoiρxovται απ6 τo
Mεγαρoβo (Π'Γ.Δ.M.), τnv Αργυ-

ρoυπoλn (Π6vτoq), τn Στρdvτζα,

τnv Αικατερivn (Kατερivn;) και
τnv Ειρμαρivoτα (μαλλοv Δια-

β6ρvιτoα:Tρiλoφoq) και αvα 1

απ6 τn Γιαλτα (Pωoiα), τn Pαιδε-
oτd (Av. Θρακn), τnv Kωv/πoλn,
τα Mov6oπιτα, τo Toυρvοβo Kο_

viτοng, τo Τoαρμoρivoβοv (Mα_

ρivα), τn Σεβαoτoυπoλn (Ποvτιoι

πρooφυγεg), τnv Ιμερα (Πdvτog),

τnv Απoλλωvιαδα (M. Αoiα), τα

Mοoxovnoια (M. Αoiα), τnv Περi_
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στασn (Av. Θρiικn), το Αiδivιo (M.

Aoiα), τnv Kατραvιτoα, τοv Bελ-

βεvδ6, τnv Mnλdβιoτα (Π.Γ.Δ.M.)

Kαι τα Γεvιτoα (Γιαvιτoα).

0ι περιoo6τερoι nδn εγγραφd_

vτεg πρ6oφυγε9 μαθnτdq προn_

γouμεvωv ετιbv oυvεxiζouv τn

φoiτnοn τoυg dμωg εγγραφovται
και καιvουριoι απ6 περιox€g τoυ

Π6vτoυ, τng Avατoλικng Θρακng

Kαι τnζ Pωοiαg. To oυvoλικd πo-
oooτd τωv Πρoσφυγωv φτdvει
περiπoυ τo 130/o. 0t vτ6πιoι μα_
θnτdg oυvεxiζουv vα απoτελουv

Λεπτoμ!ρεια απ6 τnυ τελετn

μnτρoπoλ[τnE και o δοlριιτnq

'Eμεvαv oυxvα στnv αvερYiα και
σΙnv υΠoαΠαοx6λnon n αvαγκiι-

ζοvταv vα καvoυv τιq Πιo βαρι€g
XειρωvαKτικ€g και (ΠαραKατια_

vdg> εργαοiεg.'Εvα εκατoμμuριo
διακ6oιεg xιλιαδεg πρ6oφυγεg
απo τov Πdvτo, τnv Αv. Θρiικn
Kαι τn M. Aοiα προoπαθουv vα
επιβιιilοουη vα φτιdξουv oπιτικo,
vα γivoυv δεκτοi οτn φτωxn και
καθυoτερnμ€vn Eλλαδα τωv 5,5

εκατoμμυρiωv. Mε oκλnρn δoυ_

λεια, πεiομα και οξυδdρκεια Θα

φτιαξουv τα vοιKoKUρια τoυg και

τοlυ εyκαινΙοlυ τoυ Λαππε[oυ' Διακρiνoνται o τοτε
Γ. Λdππαq

το μεγαλυτερo Πoσoστo (B00/O).

Aυτο ερμnvευεται αv μελετnooυ-

με τιq ouvθnκεg διαβiωοng τωv

προοφυγωv dvαvτι τωv vτ6πιωv.

Πιo ουγκεκριμdvα: 0ι πρdoφυ-

γεg dρxovταv αρxικd οτn Θεo/

viκn με ελαxιoτα uπαρxovτα
εξαvτλnμ€voι Kαι πρoοβεβλn-

μdvoι απ6 διαφορεg αρριiloτιεg.
Στεγαζοvταv αρxικα oε οκnvdg
n παραπnγματα. Η θvnοιμdτnτα
nταv μεγαλn Kαι oι oυvθnκεg

ζωng τoυg oκλrrρεg καr αθλιεq.

θα αρxioουv vα εvσωματιi-lvovται.

oι γυvαiκεq Kαι τα παιδια θα παi-

ξoυv κυρiαρxo ρdλο με τn oκλnρn
δoυλειd τουg. (Παπαδ6πουλοq M.,
<oι δυo γεvιdg προoφυγωv πoυ
dφυγαvυ, οτο περιoδικ6 Nιαoυ_
οτα, 2o00, τεux.92, o.9).

Στn Nαoυoα oι πρ6οφυγε9 εixαv
καλυτερn τυxn xαριv οτουg Λα*
vαραδεg 6πω9 γραφει n Λευκn
Σαμαρα oτο βιβλio τnq Σαv το

παλιo καλ6 κραoΙ <'..Καμια yυ-

ι'αiκα δει' πιiyε 5o67o, oπωg oτιg



αλλεg π6λει9.'o)'ουg τουg πiραυ
oτα ερyooτdoια υα δoυλ!ι/loυυ, τoυ9

!βαλαυ oυοoiτια και τoυζ πtιρa-

κbρnoαυ μtρoq yια L'α κoιμoi-
υται. Tουg !δωoαυ κoυβ{ρτεg yια

oκεπαoμα και iφαoμα yιcι ρo[xα,

μirριg οτου τακτoπoιιιfroiυ oτα

(πρoσφυyιΚdy oπιτακια τoυ συ1:ιo1_

κιoμo[, εκεi 6που τoυg tlτιoαυ τo

5o δnμoτικ6 oloλεio yια τα παιδια

τoυg. Πiραυ και απo τoν καμπo,

πoυ iταll βαλτοE τ6τε, πoλλο[g ερ_

ydτεq προoφυyεζ Kα1 τoυq yλiτωoαυ

απo τιζ λαoπεq πoυ πρoσπαBo{oαν

Mαffnτ!ζ τιιg E' και Στ' ταξn9 τoυ !τoυq 1929-1930.
M. Aoiα KαI τny Κωyoταντιυουπολn, τnυ Κατρdνιτoα,

τnV oθωμαvικn αυτoκρατoρiα

απoτελoυoαv πρoοxnμα Yια τnv

περιφρoνnοn ιou vεoφεριoυ πλn-

θυομoυ, xωρig βdβαια vα λεiπουv
και εξαιρ€oειg φιλικnq υπoδoxng.

Kατω απ6 τdτoιεg oυvθnκεg κα-

ταvoouμε π6oo δυoκoλn nταv n

φoiτnon προoφυγωv μαθnτιilv
oτo Γυμvαoιο. Δεv μπορoυμε
6μω9 vα μnv εκτιμnσouμε τo Yε-

γovoq 6τι παρdι τιg δυoκoλiεq €vαq

καθολου ευκαταφρ6vnτog αριθ-

μ6g προoφυγωv μαθnτιilv επ€λεξε

vα oυvεxioει τιq YUμvαoιακ€g τoυ

Nαoυοαioι' απ6 τoυ Πoυτo' τnν

ακ6μα κaι α'πo τnν Kρiτn

Kατρiιvιτoα καl αvα 1 με καταγω-

γn απ6 τnv Aλεξiivδρεια_Nαουοα,

τnv Πρoυoα-Nαoυoα, τo Αυδnμιov

Αvατ. Θρακnq' τnv Kαoταvdα, τnv

Αικατερivn (Kατερivn), τn Γιαλτα

(Pωoiα), τnv Kωv/πoλn-Nαoυoα,

τo Tοoρvoβov (Φυτrα), τo Bατoυμ
_Niιoυoα, ιnv Απoλλωvιiιδα M.Α-
οiαg- Nαουoα' τnv Περioταon (Αv.

Θρακn), τα Mooxovnοια-Θεο/
viκn, τn Λεoιviτoα (B.'Hπειρoq),

τn Mnλ6βιoτα (Π.Γ.Δ.M.) και τo

Aικατεριvογρ αδ (Pωοiα) _π6vτιoq

πρooφυγαg.

Aπd τοv παραπαvω πivακα πα-

ρατnρoυμε πωg κατα τo oxoλικ6

tιoq |926-27 oι πρ6οφυγε9 αρxι_

σαv Vα μovιμoΠoιouvται γι'αυτ6
και οι μαθnτεg €xoυv δυο τ6πoυq

καταγωγng, τ6πο9 πρodλευοng

και δtαμovng.'Ετoι oι περιoοoτε-

ρoι αρxιoαv vα γivovται δnμ6τεq

Nαουoαg. To πoooοτ6 τωv Nαou_

oαiωv μαθnιιilv παραμdvει υψn-

λo 77olo, dxεl μειωθεi oυγκριτικit

με τα Πρonγoυμεvα dτn, εvιi-l το

πooooτo τωV Πρoσφυγωv dxει
αυξnθεi, φταvει περiπoυ τo 160/o.

Αρκετoi εivαι και οι μαθnτ€g τωv

γυρω xωριιilv.

Kατα τo oxολικ6 iτoc,7927-28
εγγραφοvται ουvoλικα 191 μα_

θnτdg απo τουg οπoiουq 134 με
καταγωγn απ6 τn Nαoυoα, 6 απ6

τnv Tραπεζoυvτα, αvα 4 απ6 τnv

Αργυρoυπολn και τo Bατoυμ τoυ

Π6vτoυ, αvα 3 απ6 τo Αγγελoxιil-

ρι Kαι τo Mεγαρoβo, αvα 2 απo

τo Kαρg (Kαυκαoοζ), τnv Kωv/

πoλn, τnv Σαμψουvτα (Πdvτoq),

το Τo6ρvοβov (Φυτια), τοv Π6vτo

(xωρig πρooδιoριoμ6), τnv Ιμ€ρα

(Π6vτοg), το ATδivιοv (M. Aoiα)

και αvα 1 απ6 τnv Πρoυoα, τn

Φιλαδdλφεια (M.Aoiα), τn Xnλn
(Αv. Θρdικn), τo Nεoxιi-lριov (Χnλn

Αv. Θρακnq), τov B6λo, τnv Θεo/

vιKn, τo Aυδnμιov Αvατ. Θρακng,

το ΓραμματiκoβoH τn Στραvτζα, το

€

I

i

να καλλιερyioουυ. M{lρι υ(Ι απo-

ξnραulεi o βαλτog Kaι να δofro{υ

κλnροι καλλιερyioιμοι, n κατα_

στασn τωυ προoφυyωυ iταν τρα_

yικn. Δουλευαν κoλ{yoι ota Ιoι_

φλiκια απo τα lαραματα μllρι τn

νιilτα yια μια ro'ιjφτα καλαμπ6κι.ll

(Σαμαρα Λ., Σαv το παλιο καλ6

κραot, Nαoυoα, 2oo4, o.4s).

Σε πoλλ€g περιπτιi-loειg n διαφο-

ρετικn γλιbooα, οι διαφoρετικ€g

oυvnθειεg τωv Προσφυγωv κα-

θιbq και n πρoελευοn τoυg απ6

oπoυδdq.

Kατdτo oxoλικ6 tτoc,|926-27 εy-

γραφοvται oυvoλικα 197 μαθnτdq

απo τoυg oπoioυq 151 με καταγωγn

απ6 τn Nαoυoα, B απ6 τnvΤραπε-

ζoυvτα-Mdγα Pευμα-Nαoυoα(;), 3

απ6 τnv Αργυρουπoλn (Π6vτoζ),

αvdι 2 απ6 τnv Ιμdρα (Π6vτoq), το

Mεγαρoβo, τo Αρκoυδοxιilριοv, το

ATδivιov (M. Αoiα), τn Σμυρvn, τo

Γραμματικ6v, τn Στραvτζα-Nαοu-

σα' τo Δεμiρ KοTvου-Nαoυoα, τn

Σεβαoτoυπoλn_Nαoυoα Kαι τnv

NΙΛoΥΣTx ] 25



Aικατεριvoγραδ (Pωοiα) - πovτιog

προoφυγαg, τn Γιαλτα (Pωoiα), τo

Δαoκιο (Πιdρια τoυ N. HμαΘiαq),το

Δεμiρ KoTvου, τo Δερβεvιov (Kο-

ριvΘiαg), τn Σμυρvn, τn Σεβα_

oτoυπoλn (Π6vτιοg πρ6οφυγαg),

τnv Απoλλωvιαδα (M. Αoiα), τnv
Περioταοn (Av. Θρακn), τn Bιζυn
(Αv. Θρακn), τα Moοxovnolα (M.

Αοiα), τnv Σεβαοτεια (Π6vτοζ),

τnv Mnλdβloτα (Π.Γ.Δ'M.) και τnv

Αικατερivn.

Kατα το oxoλtκd dτog αuτ6 συvε_

xiζoυv vα εγγραφοvται πρdoφυ_

Yεq Kα1 τo πoooοτo τoυg αυξtivεται

oτo 24olo περiπου, εvιi'l οι Nαoυ-

οαioι μαθnτdg πdφτoυv oιo 77olo.

Kατd τo oxoλικ6 dτog 192B-29
εγγραφοvται oυvoλικα 164 μα-
Θnτdg απ6 τουg oπoioυg 120 με
καταγωγn απd τn Nαoυoα, 5 απo

τnv Τραπεζoυvτα, 4 απo τnv Αρ-

γυρουπoλn και 3 απ6 το Bατoυμ

του Πdvτου, ανα 2 απο τnv Σεβα-

oτεια (Π6vτog), ιo Γραμματiκoβο,

τn Σεβαοτoυπoλn (Π6vτιoι πρ6*

oφυγεg), τo Mεγdρoβo (Π.Γ.Δ.M.)'

τnv Kωv/πoλn, τo To6ρvοβo (Φυ_

τια), τnv Ιμdρα (Ποvτog) και αvα 1

απο τnv'Εδεσσα' τo Mdγα Ρεuμα
- ποvτlog πρdoφυγαg, τo Aγγελο_
xιilριοv, τn Χnλn (M. Αοiα), τnv
Προυοα (M. Aoiα), τnv Kαλλiπoλn
(Αv. Θρdκn), τnv Θεο/vικn, τnv
Koρυτod (B.'Ηπειρog), τnv Ξιφω-

viα (Ξιφιαvn Π€λλαg), τn Λαριoα,
τo Aικατεριvoγραδ (Π6vτιοg πρo-

oφuγαg), τo Δεμiρ KoΙvoυ, τo Δερ-

βεvtov Koριvθiαg, τα Γιαvvιτoα,
τnv Kυπαριοοiα, τnv Kατρiιvιτοα,
τnv Περioταοn (Αv. Θρdiκn) Kαι τα

Moοxovnoια (M.Aoiα).

Kατ' αυτο τo oxoλικo €τog o αριθ-

μ69 τωv πρoοφυγωv παραμfvει
oxετtκα oταθερog, φταvει περi-
ΙτoU τo 200/ο και τo πooooτ6 τωv

Nαoυoαiωv μαθnτωv 74olο. Δεν

παρατnρoυμε αξloλoγεq διαφορo-
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Βιβλ|ο με τoν yεvικ6 !λεy.ro
Hμιyιl μυαo |oυ τoυ otoλικοιi

&ΠΟΤrΛε-

απoτελε oμ ιiτοlυ ε ιl ιcιιi oιωy ε ξεταo εωυ τοt υ μα a ιιτω'ν τoυ
tτoυE 1920-1921

Ποlnσειq' εKτoq αΠo τnV αρKετα

μεγαλn μεiωon του ουvολικoυ
αριθμoυ τωv μαθnτιilv πoυ εγγρα-

φοVται oτo γυμvαoιo oε oxdon με
τnv ΠρonYουμεvn xροvια.

Kατii το oxολικο dτοg 1929-30 εγ_

γρdφovται oυvoλικα 164 μαθnτiq
απ6 τoυg oποiουq 100 με κατα-

γωγn απd τn Nαoυοα, 11 απd τnv

Tραπεζoυvτα, B απd τnvΑργυρoυ_

πoλn, αvα 3 απo τo Bατouμ, τnv

Ιμdρα του Π6vτoυ και τoυg Πυρ-

γoυg Πτoλεμαfδαg, αvα 2 απo τοv

Kαυκαoο (xωρig προοδιοριoμd), τn

Θεo/viκn, τn Σεβαοτεια (Πovτoq),

τn Boυλιoμdvn Kρnτng, τn Σεβα_

oτουπoλn (Π6vτιοι προoφυγεg),

τnv Kωv/πoλn, τα Γιαvvlτoα και
αvα 1 με καταγωγn απ6 τo Kρoυ-
ooβov (Π'Γ.Δ.M.)' τnv Tαoκdvδn

0υζμπεκιoταη τo Δoρυλαιov (Eoκi

Σεxiρ), τnv Kυδωviα (μαλλοv Kυ-
δωviεg:Αiβαλi), τo 0υτιg Kιλιoi
Kαυκαooυ-πovτιοq πρdοφυγαg, o

Kiιτω Kοπαvοg (Χαρiεooα), n Αλε_

ξαvδρεια, n Nτoλιαvn (Koυμαρια),

o Boλog' or Σdρρεq, το Mεγαρoβοv'

τo Γραμματiκο βοv. το Aγγελoxιi-lρι_

οv, n Xnλn (M. Αοια). n Προυoα.

n Koρυτoα (Αλβαviα), n Φυτια, τo

Αικατερlvογραδ (Pωοiα)-π6vτιog

πρ6oφυγα9, n Kατραvιτσα, n KU_

παριooiα, τo Δεμiρ KοΤvoυ και n

Αvω Pαβivn.

Παρατnρoυμε πωq κατα τo οxο-
λικ6 €τog 1929_30 μειιiθnκαv oι

μαθnτεg πoυ κατdγovταv απ6 τn
Nαουoα oε ox€on με τα πρonγoυ_

μεvα xρ6vια' Kαι αποτελουv τo

610/o τoυ μαθnτικoυ δυvαμικoυ,
εvιb αυξnθnKαv oι πρ6οφυγεq, oι

οποioι αποτελoυv ιo 27olo περiπoυ
τοu oυvoλoυ τωv μαθnτιi-lv. Mε τnv
παρoδo τoυ xροvoυ το αiοθnμα
αvτιπαλdτnταq μεταξυ προoφυγωv
και vτ6πιωv μειιilvεται και αρxiζει
oταδιακα n πρoodγγιon. Αλλω-
στε μn λnομovουμε 6τι n παιδεiα

Yια τouq πρdοφυγεg οτnv πατρiδα

τoυg nταv oρog εθvικng υπαρξng'
Η Mεγdλn τoυ Γ€voυg Σxoλn oτnv

Πoλn, το Φρovτιoτnριo τng Tρα-

πεζouvταg, n Ευαγγελικn Σxoλn
τng Σμυρvnq δivoυv το μ€τρo τng

πvευματικnq τoυq αvαπτυξng.

Αρκετoi εivαι και oι μαθnτdg πoυ
καταγοvται απ6 γυρω xωριd n αλ_

}εq πoλειg τnq Ελλαδαg. Για πα_



ραδειγμα απ6 Kυπαριooiα, Boυλι-

oμdvn (Kρnτnq), B6λο, Θεo/viκn

κ.α. Kαπoιoι εivαι παιδια δnμooiωv

υπαλλnλωv (δαoκdλωv καθnγnτιilγ

δαoov6μωv) και αρα αvαγκαζovται

vα μεταKιvoυvται. Kαπotoι εivαl

παιδια μnxαvικιilv, εργoλnπτιilv

ΠoU Πρoφαvιilg μετακιvnθnκαv για
ιnv εκπ6vnon κdπoιωv dργωv. Aρ-

κετoi γovεiq εivαι €μπoρoι, καποιοι

γεωργoi και μερικoi κτnvoτρ6φoι.

Eπoμdvωg μαλλov μετακιvnθnκαv

Yια τn δoυλεια τουg. Αλλωoτε n

Nαoυoα nταv dvα αoτικ6 κivτρο

εκεivn τnv επoxn κι επομ€vωg oι

αvθρωπoι απ6 τα γυρω ορειvα xω-

ρια μεταvαοτεUαv oτnv π6λn για

μια καλuτερn ζωn. N

Σnμειιiloειg

Σnμερlν6 τonωvιiμlo τωv τ6nων κοτoγωγriq εvr6q ΕΜ6δoq των μoΘnτι'ilv

τoυ Λαnnεioυ Γυμvooiou κoτ6 τn δεκoετiο 1920-1930:

Νooυoο = Nooυoο / N. Hpοθioq

λ,4loλoγoοτl : l\4εoολoγγoq Boioυ / Ν. Koeovnq

Λουτρoq: Λoυτρoq / Ν. ΗpoθiΟq

Bdτolαrο = Αγγελoxιilρl n Πoλυnλoτοvoq / Ν. Ηpoθiοq

Τουρvoβov Koviτonq = Γbργoπoτoμoq Kοvlτοoq / Ν' lωοvνΙvωv

ΣτρovτCο Αvοτ. θροκnq = Στροι'reο / Νοoυoο Hμοθioq

Γυpvoxιilρlov (Γκoλ olov ) : Λευκoδιο / Νooυoο Hpoθiοq

Kοτω Γρομμοτlκoν = Kοτω Γρop pοτrκo / Συvoρo voμιi.lv Hμοθiοq_Πελλοq-KoCοvnq

Bdροlo = Bερolo / N. Hμoθiοq

Γoργολldvor = Γοργολrονol / Ν. λlεοonviοq

Αθnvοr = ΑΘnvo / Ν. Αττ κnq

Δlδυμoτειxov : Δlδυμoτεlxo / Ν.'Eβρoυ

Αvω Konοvoq = Konοvoq / Νοoυοo Ημοθiοq

ΣερpορΙvoβov (μολλoν Ιoορμoρivoβov) = ΙMορΙvο / Νοoυoo Hpοθ[οq

Σoρoβ τq = Αμυvτorο / Ν. Φλιbρtvοq

Kοτρovlτoo = Πυργol Eoρδoioq / Ν. Koeοvnq

Pετoovn = Nlετoδoxιilρι-Αγlοq Λορ[οnq / Ν. Λορ oοq

Ζογορο : Ζογoρο ΠnλΙoυ / Ν. λ/ογνnoiοq

Pιlθυpvο = Pεθυμvo / Kρnτn

Kοτοφυγrov = Koτοφι!γlo / Ν. Koeοvnq

Σερβlo = Σερβlo / N. KoCοvnq

l\4ovοon το : l\,4ovοοnlτο / Νοoυοο Hμοθioq

Α l οlερ v' = Ko-ερ vn / \. Π,ερ.οq

Ε ρpορiνoτo (ioωq Δrοβoρv τoo] : ΤρΙλoφoq / Ν. Hμοθiοq

Bελβεvδoq = Bελβενδoq / Ν. Koeοvnq

Γεvlτoo = Πονvtτοο / N. Πελλoq

AλεδοvδρεLo = Αλεδovδρεlo / Ν. Hμοθiοq

Αρκoυδoxο5ρlov = Αρκoυδoxιbρl n Αρκoxιilρ / Νοoυoo Ηpoθiοq

Koοτονεo: Kοαrοvο / N. Hμoθiοq

Tooρvoβoν n Τoloρvoβov = Φυτ ο ιi Φυτε o / Ν. HμoθΙοq

Αγγελoxιilρlov : Αγγελoxιilρl / Νοoυoo HμοθΙoq

Boλoq : Boλoq / N. lVογvnοiοq

Γρομpοτiκoβov = Koτω Γρoμpοτ κo / Συvoρο νoμιbv Hpοθiοq-Πελλοq-KoCοvnq

Δερβεv ov = Δερβεvι / Ν. Koρ vΘiοq

[bεooo - 'Eδεοοo 
/ Ν. Πελλoc

Ν,4εγο Pευμo = Poδoxιbρ / Νοoυoο Hμοθiοq

Ξrφωviο (Ξlφιbvlo) : Ξlφlovn / Ν. Πελλoq

Λoρ,oο - Λoοloο / N. Λoοloοc

Kυnoρloo[ο = Kυποριοoiο / Ν. lVεoonv[οq

Πυργo Πτoλεpoiδοq n Εoρδoiοq = Π0ργo / N. Ko(οvnq

Koτω Konοvοq = Xoρlεooο / Νοoυoο Hμοθiοq

Ντολtονn = Koυμορ o / Bερμlo

Σερροι = Σερρεq / N. Σερριilν

Boυλ ομεvn : Boυλ oμεvn Αγ. Ν κολooυ / Kρnτn

Φυτld = Φυτlο n Φυτεrο / Ν. ΗpoθΙοq

Αvω Pοβiνn = Αvω Poβεvlο / Ν. lωοvνΙvωv

Δoοκlov = Δooκlο / Πrερ ο v. Ηpοθiοq

T6noI κοτoγωγ69 nρooφ0γωv αrn N6ouoo κoτd τn δεκαετio 192ο_1930

lVnλoβιτoο n lVnλoβ αιο = βλοxoφωvo xωριo αιn BΔ Ν4oκεδοv[o, οnpερο αιnν

ΠΓΔlν{

Ι\4ουδοvlο : l\l. Αoio (Ιoυρκio)

l\4εγορoβov: βλoxoφωvo xωριo αrn BΔ Moκεδovio, onpερο αrnv ΠΓΔN/

ΠρoιJoο : lV. Αoiο (Τoυρκio)

Αδρrοvουnoλn = Αv. Θρoκn (Toυρκiο)

Kολλ κροτεlο = lV. Αοiο (Τoυρκiο]

Περ[αιοon = Αv. Θροκn (Τουρκiο]

Αl'δiv ov = lV. Aoiο (Τoυρκio)

Koοομnοq Σμιρνnq = ΙV. Αoio (Toυρκiο)

Tροnεeoιiq = Πovτoq (ΤoυρκΙο)

lμdρο : Ποντoq [Toυρκio)

Αnολλωvroq = Ν4. Αoio (Toυρκio)

Σεβoαroυπoλn = Ουκρoνio (Kρlpοio)

EoκΙ Σεxiρ = Toυρκiο

Πολτο = Kρlpοiο

Po δεοτoq = Αν. Θροκn (Τoυρκiο)

Αργυρoυloλn = Πovτoq (Τoυρκiο)

Kων/πολn = Τoυρκio (ToυρκΙo)

Μlooxovno ο = lV. Αο[o (Toυρκio)

Aυδnplοv = Αv. Θροκn (Toυρκiο)

Αlκoτερ voγροδ = Pωoio

Σμυρvn = Τoυρκiο

Boτουp = Πovτοq

Ντεμiρ Koi'voυ : ΙV. Αoiο (Toυρκiο)

Kορq = KοιJκοooq

Φlλοδελφεlο : lV. Αoiο (ΤoυρκΙο)

Xnλn = !V. Αoio (Τoυρκiο)

Νεoxιilρ ov: ΝεoxιbρL Χnλnq ΙVl. Αoiοq (Τoυρκio)

ΣομQουq = ΠovΤoq (Toυρκiο)

Kυδωvio n Kυδωviεq = Α βολi N/. Αoioq (Τoυρκio)

Koλλinoλn = Αvoτoλ. Θροκn (onpερlvll Πελλoq) (Toυρκiο)'

Ble0n = Αv. Θροκn (Toυρκio)

Σεβοoτειο : Πovτoq (Toυρκiο)

Koρυτοο : Αλβονiο

Kρουooβov : βλοxοφωνo xωρlo BΔ lVοκεδoνiο, onμερo αιnv ΠΓΔl\4

Tοoκεvδn = 0υCμnεκ οτov

Δoριiλolov = Εoκi Σεxiρ, ]V. Αoio [ΤoυρκΙο)

Koυκoοοq : oρoq Koυκooοq

Αμlooq = Πoντοq (Toυρκiο)

Λεolviτοo = B. 'HΠεrρoq [Αλβοvio]

Bιβλιoγραφtα
o Αρxεiο των oποτελεoμοτωv τωv εvtουolωv εδετooεωv τnq '1Οετloq 192Ο 1930 τoυ Λοnnεioυ Γυpvooioυ Νοoυoοq'

o l\4nτoroλο Ε., Epnoρ o οογloκιiv oτlq oρxεg τoU 2ΟoU o . αro nεριoδlκo Nlooυαιo, 20Ο1, τευx.97, o.1Ο)

. Ποloδoπoυλoq t\l., Οr δυo γεv 6q lρoοφ0γωv noυ εφυγοv, oτo περloδ κo Ν οoυoτo, 2ΟΟΟ, τευx.92, o'9

. Σοpoρο Λ., Σoν τo nολlο κολo κρooi, Νooυoο, 2Ο04

. httρ://www.v]achs.gr/ Aoτερnq Koυκoυδnq oτo ορθρo τoυ Bλoxlκεq οoτ κεq εγκοτoοτοoεlq oτn Δυτ κn iMοκεδoviο τdλn 19oυ - ορxεq 20oυ οlιbvo
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To ΓYNAΙKΕΙO NEOΛAΙΙΣTΙKO
KΙNHMAΣTHNAOYΣA

ΣYNΔΕΣMOΣ ΕΛΛHΝlΔΩN ΔΕΣΠ0lNlΔΩN NAOYΣΗΣ "MΕPlMΝΑ" (ιgzι _

lg:ε) ft κΣYNΔΕΣMOΣ ryNΑlKΩN ΝΑ0YΣΗΣ KΑl ΠEP|ΦEPE|ΑΣυ (lg+s)

Γραφει o Στ6ρyιog Σπυρ. Aπooτoλoυ, Ι oτo ρικ6E ερ ευυnτng_ oυ1l1'ραφtαg

Πριv πρoβιil στnv παραθεοn KαΙ περαrτ€ρω αvdπτυξn τoυ Θ€ματos αυτns τns μελ€τns,
αroθαvoμαι τnv υπoxρ€ωσn vα απευθ0vω τιs θερμ€S μoU εUXαριστiεs πρos τnv δrαμεvoυ-

oα oτnvAΘRvα 1\αoυoαiα oυιταξto0xo δnμoδιδαoκdλrooα κ. EυΘυμiα Γιουλ€κα - Kιdoυ,

δαoκαλα μoυ πdλαr πoτ€ oτo Α Δnμoτrκo Σxoλεio Nαo0ons, γlα τnv ευγεvn καλooOw

πoυ εixε vα μoU απooτε-lλεl δ0o παλια βrβλiα πρακτικιirv oυvεδρrdoεωv τωv μελιilv τωv

Δroικnτικιilv Συμβoυλiωv καr Γεvrκιilv ΣυvελεΟoεωv τoυ ΣYΙ\ΔEΣMOY EΛΛΗNΙΔΩΙ\
ΔEΣΠOΙNΙΔΩNΙ ιJAOYΣHΣ <MEPΙMNΑ>>, τα οπoiα καλOπτoυv τnv περioδo απ0 14

Ιoυvioυ |92| μ€xρι 20 Φεβρoυαρioυ l938.
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Xωρig τα αξldλoγα πλnροφoριακα

oτoιxεiα τα oποiα περιλαμβαvo-
Vται στα πρακτικα αυτii, δεv θα

εixα τn δυvατoτnτα vα oλoκλnριb_

oω αυτn τn μελ€τn. Σnμειωτdov

dτι n κ. Euθυμiα Γιoυλdκα _ Kιαoυ

υπnρξε Γραμματ€αg τωv Διοικn-
τικιilv Συμβoυλiωv τoυ αvωτiρω

Συvδiομoυ απ6 ιov Nοtμβριo
τoυ 1935 μ€xρι τov Φεβρουαριo

τoυ 193B, oπωg πρoκυπτει απ6

τα κεiμεvα τωv ΠραKτιKιilv.'0μωg

και μετα το 1938, μ€xρι Kαι τnv
εioοδο τωv Γερμαvωv oτn Ndoυoα

τov Απρiλιo τoυ 1941, εξακολoυ-
θoυoε vα εκτελεi τα καθnκοvτα

τng γραμματdωg.

ΑvαφερdμεVoq σιo κυριo Θdμα

αυτng τng μελdτng, κρivω αvα-

γκαio vα πρoβιb προnγουμdvωg

σε εΠιYραμματικn μvεiα μερικιilv
ιοτoρικιi-lv oτoιxεiωv τα oπoiα εi-
xαV αΠoφασιoτικn επiδραon oτnv

εvδuvαμωοn τoU YUvαικεiου κι_

vnματοg οτnv Ελλαδα.

Eιδικ6τερα: Η Oργαvωτικn Eπι-
τρoπn n oπoiα εixε εκλεγεi απ6

τnv B' Παvελλαδικn Σooιαλιoτι-
κn ΣυvδιασKεψn ΠoU ΠραYμα-

τoπoιnθnκε οτn Θεooαλoviκn,
αποτελoυμεvn απo τουg Aρiοτo
Aρβαviτn, Δnμooθdvn Λιγδ6πou-
λο, Nικ6λαo Δnμnτρiιτo, Aβρααμ
Mπεvαρoγια και Σταματn K6κκι_
vo, €λαβε τnv εvτoλn vα Πρoετoι-

μiιoεt το dδαφog Yια τn oυγκλnon
τou A Παvελλαδικoυ Σoοιαλιoτι_
κoυ Συvεδρioυ, oκoπ6g τoυ oπoi_

oυ θα nταv n iδρυon Σooιαλιοτι_
κou κ6μματoq στnv Eλλαδα.

To Συvdδριo αυτo €λαβε xιilρα
κατα τnv περioδo 17-23 Noεμβρi-

oυ 1918 (με τo παλι6 nμερoλ6γιo)

και κατ€λnξε στnv iδρυon του Σo_

oιαλιoτικoυ Eργατικoti K6μματo g

Ελλαδαg (Σ.E.K.E.), τoυ πριilιoυ
οτnv πoλιτικn ιoτορiα αυτng τng

xιilραg. Mετα τnv iδρυοn τoU, τo

Σ.Ε.K.Ε. αρxιoε vα δραoτnριoΠoι-

εiται oε 6λn τnv Eλλαδα με oρ-

γiivωon oυγκεvτριboεωη iδρυon
κoμματικιilv τμnματωv oτιg δια-

φoρεζ π6λει9, iδρυon εργατικιbv

Kαι εΠαYYελματικιilv oωματεiωη
καθιbg και iδρυοn γυvαικεiωv
οργαvιilοεωv Yια τnv πρoαoπιοn

τωv δικαιωματωv τng Ελλnviδαg

γυvαiκαg, ΠoU τnv επoxn εκεivn
nταv oxεδ6v αvυπαρκτα.

Eπειδn n μελdτn μoυ αυτn αφο-

ρα απoκλειoτικα oτο vεoλαιioτικο

γυvαικεio κivnμα οτn Nαoυoα τng

περιοδoυ 1921-1938, θα αvαφερθιil

οτο κεiμεvo τωv Αρxιilv Kαι τoU

Πρoγραμματoq τoU Σ.E.K.E. Kαι ε1_

δικ6τερα μ6vο oτα onμεiα τωv αρ-

θρωv εκεivωv τα oπoiα αvαφ€ρo_

Vται στα δικαιιi'lματα τng γυvαiκαg:

AρΘρo υπ' αριθ. 2 (πoλιτικιilv

απαιτnοεωv): Τo δικαiωμα τng

εκλοyiq ειg ανδραq και yυυα[καg

yια καlε ε{δoq εκλoyig.'.

ΑρΘρο υπ' αριΘ. 12 (πoλιτικιilv

απαιτnοεωv): Πλiρng αoτικi, πo_

λιτικi, oικoυομικi και κoιυωνικi
εξioωoιg των yυναικωυ πρo9 τoυg

dυδραg. Καταρynoιg 6λωυ τωυ'ι16-

μωυ πoυ περιoρ[ζoυυ τα διαιrΔματα

τnq' yυυαικog Κα1 τoυ ν60oυ παιδιοi

Aρθρο υπ' αριθ. 14 (πoλιτικιilv

απαιτnοεωv) :'Ιδ ρυ on lω ριoτrbν φυ -

λακtilυ δι' αυnλiκουg και yυναiκαg...

Aρθρo υπ' αριθ. 2 (απαιτnoεωv

υπdρ τωv εργατιilv): Tnυ δια υ6-

μoυ υπolρiωσ1υ τωυ Δiμωυ και

Κoιυοτiτωυ υα συντnρoυυ yυυαι-

κoλοyικα μαιευτiρια δια ταg yυ-

υαiκαq τωυ ερyατωυ με πλnρειg

αποδorαg oxτrb πριν τoυ τoκετου

και orτcb μετ' αυτ6υ εβδομαδαg'''

Aι υπnρ!τριαι να λoyiζωυται ερyα_

τριaI Kαι να απoλαμβανουυ 6λωι'

τωυ ευερyετnματωυ τωυ απορρε6'

υτωυ απ6 τoυ9 ερyaTικo{q νoμουg.'.

Eivαι n πριbτn φορα oτnv πολι_

τικn ιoτoρiα τoυ vεοελλnvικoυ
κρατoυg, που ελλnvικ6 πoλιτικ6

κ6μμα διακnρυoοει, μεταξυ τωv

αλλωι Kαι τnv απ6φαon ToU Vα

αγωvιoτεi Yια τα δικαιιbματα τng

Ελλnviδαg γυvαiκαg πoυ εixαv
αποτελματωθεi τnv επoxn εκεivn.
Εivαι ευv6nτo, βεβαiωg, dτι αυτn

n απoτελματωon oκ6πιμα διαιω-
viζovταv απ6 τnv αvτιδραoτικn
πολιτικn τωv τ6τε oυvτnρnτlκιilv
αoτικιi-lv κoμματωv και μερικιilv
κυκλωv τoυ ιερατεiου. 0ι προιi-
παρxoυoεg μdxρl τ6τε γυvαικεiεg
oργαvιboειg oτnv Eλλdδα ασxo-
λoυvταv απoκλειoτικα με τo φι-
λαvθρωπlκ6 dργο, ελαxιοτεg δε

με τo εKΠoλιτιοτικ6 και αυτ6 oε

περιoριoμdvoυg τoμεig δραοng'

xωρiq Kαv vα αoxoλoυvται με τn

θ€on τng γuvαiκαq oτnv κοιvωviα.
'0μωg απ6 τo dτog 1920 και εvτευ-
θεv, ο αγιilvαg για τnv πρoαoπιοn
τωv δικαιωματωv τng γυvαiκαg
απoκτα μεγαλεg διαoταoειg xαριg

oτιq πρooπαθειεg του Σ.E.KE.

Ιδιαiτερα, n iδρυοn του Συvδ€-
oμου Δικαιωματωv τng Γυvαι-
κοq απoτdλεσε ιστoριK6 γεγovdq
στo YUvαιKεiο κivnμα oτnv Eλ_

λiιδα.'0πωg θα απoδεtxτεi αργd_

τερα, o Συvδεoμog αυτ69, πdραv

τoυ αγιilvα τoυ Yια τα δικαιιilματα

τng γυvαiκαg, €λαβε παραλλnλα
εvεργd θdοn και κατα τωv φιλο-
φ αοιoτικιilv δικτατo ρικιi-lv κυκλωv
πoυ απεργαζovταv ουvταγματικn
εκτροπn oτn xιilρα, αγωvιζ6μεvog

πdvτοτε oτo πλεuρ6 τωv πρooδευ-

τικιi-lv πoλιτικιilv κoμματωv.

Παραλλnλα με τnv iδρυon του

αvωτdρω Συvδ€oμου, εixε ιδρυθεi

και δραoτnριoπoιnθεi και ο Πα-
vελλnvιοg Συvδεoμοg Eλλnvi-
δωv Δεοπoιviδωv (MEPΙMΝA>,

ο oπoiog δnμιoυργnoε δυvαμικα
τμnματd τoU στιq μεγαλυτερεg
π6λει9 τng Ελλαδαg, μεταξυ τωv

οπoiωv Kαι στn Θεooαλoviκn.
Eπρ6κειτo, oτnv ouoiα, Yια vεo-
λαιioτικo κivnμα, δεδoμdvου 6τι
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o 6ρoq <δεoπoιvigυ, Πoυ xρnσι-

μoπoιεiται ακ6μn απ6 μερικoυq
και οnμερα' τnv εΠoxn εκεivn
onμαιvε τnv ελευθερn, τnv dγα-

μn κoπελα. Στo Συvδεoμo αυτov

εvταxθnκαv κoπ€λεg απ6 dλεg

τ1q Koιvωvικdg τdξειq.'0λεg εixαv
καταλnξει οτnv αποψn 6τι nταv

καταφαvng n αvαγκn vα ΠραY-

ματoπoιnθεi καπoια μικρn <επα_

viισταonυ, τdoo oτo oικoγεvειακ6
τoυg περιβαλλοv, ooo και ευρυτε_

ρα στo κοιvωvικ6, με oκoπ6 τnv

οριoτικn εξαλειψn τωv αVαxρovι-

oτικιilv αvτιλnψεωv για τn θdon

τng γυvαiκαζ στnv κοιvωviα και

στo σπiτι, πoυ, αιιilvεg τιirρα, τnv

εixαv ρiξει οτo περιθιiριo.

Eιδικα Υια Ιn Nαουoα, θα πρ€πει

vα αvαφερθεi 6τι n iδρυon oτnv

π6λn αυτn τov Ιoυvιo του 1921

τou Συvδdομou τωv Eλλnviδωv
Δεoποιviδωv αMEPΙMNAυ, oφεi-

λεται αποκλειoτικα οτlg oυvτovεg

εvdργειεq του oμιbvυμου τμnματοg

τng Θεoοαλoviκng. 0 Συvδεoμoq

τng Nαoυoαq θεωρnθnκε παραρτn-

μα τoU Συvδdoμoυ τng Θεοoαλο-

viκnq Kαι σαv τ€τοtoq παρ€μειvε

και λειτoυργnοε μ€xρι τοv Ιουvιο

τoυ 1929, oπ6τε, με vειi-lτερn απ6-

φασn τnq γεvικnq ουv€λευong
τωv μελιbv τoυ, αΠεκτnoε αυθυ-

ΠαρKτn vομικn υπdoταon με τnv

uπ' αριθ' 232130-6_ι929 απdφαon

τoυ Πρωτoδικεiου Bdρoιαg, μετo-
voμαoθεig σε ΦΙΛoΠPooΔoN
KAΙ ΦΙΛANΘΡΩΠON ΣΩMΑTEΙ-
0N ΔEΣΠOΙNΙΔΩN NΑoYΣΗΣ αΗ

MEPΙMNAυ.

o ΣYNΔEΣMOΣ EΛΛΗNΙΔΩN
ΔEΣΠOΙNΙΔΩN (MEPΙMNAυ

Παραθdτω τo πλnρεg κεiμεvo τoυ

υπ' αριθ. A πρακτικoυ τnq 14ng

Ιoυviου 1921 τoυ πρooωρtvου Δι-

oικnτικoυ Σuμβoυλiου τoυ ΣΥN-
ΔEΣMOY EΛΛιΙNΙΔΩN ΔΕΣΠ0Ι-

NΙΔΩN NAOYΣHΣ <MΕPΙMNAυ,

ιtlor>:lr 30

ιο oπoiο €xει ωg ακoλoυθωg:

Πρ ακτικ6υ Ang Συ υ ε δ ρι ii o εοl g

αΣiμερoυ τlι 14n Ιoυυ[ου, nμερα

Δευτ!ρα και cbρα 6 μ'μ. του ]921

{τουq oυυελEουoαι α1 υπoyεyραμ-

μ!υαι δεoπoιυfδεg Nαoiong ευ

τn αι1οion τoυ ΠαρBευαyωyε[oυ

iδρυoαν κατ6πιν εκκλnoεωg τoυ

ευ ΘεofνΙκn Συυδtoμου Ελλnυiδωυ

Δεoπoιυ[δων κn Miριμυαυ, τμnμα

αυτo{ και εyταυBα. AμloωE δε

προ!βnoαυ ειg αρΙaιρεσ[αE, κατα_

βαλoυoαι oυυαμα Και τo δικαiωμα

τng εyyρcιφig τωυ. Εξελtynocιυ δε

διελιjfn n oυυεδρiαυ.

Ευ Nαoιiolι τn 14n Ιουυ|oυ 1921

H πρ6εδρo9 Tα μiλn
(επoυται υπoyραφig)

Tο αvωτdρω πρακτικ6 φdρει τε-

τραγωvn οφραγiδα με τιq εvδεi-

ξειq: ΣYNΔEΣMOΣ EΛΛΗNΙΔΩN
ΔEΣΠOΙNΙΔΩN NAOYΣΗΣ (ME-

PΙMNAυ 1921. Ev oυvεxεiα, οπωg

πρoκυπτει απ6 το κεiμεvo τoU UΠ'

αριθ. Γ' Πρακτικou τng 27ng Ιoυ-

vioυ 1921, τnv iδια nμερα oυvdρ-

xεΙαι n γεvικn oυvdλευon τωv

Γυι,αiκεζ oτιq HΠA πoυ αoκoιiυ yιο πρcilτn φoρα rο εκλoyικ6 τoυg δικα[ωμα

τα εξng πρ6oωπα: Πρ6εδρo9: Ευ_

yευΙα Καταραrια, αντιπρ6εδροE:

Aoπαoiα To αβδαρα, yραμματευg:

Afrnυα Mακρiδου, ταμiαg: Ελι-
oαβετ Ayyελdκn, ιματιoφυλαξ:

Mαρiα Γκ[κα, oιiμβoυλoι: Mαρiα

ΕυVυμioυ, Λεμoυ!α Γoυρyουλια-

τoυ, Mαρiα Γουρyoυλιατου, Aνlια

o'ικoν6μoυ, Πllυελ6πn ΧατQιδn_

μιιτρioυ' Ευφnμiα Πλιcιτoo{κα,

Ελ!ιlll Χατζnδnμnτρ|oυ, oλυμπι_

iιg Γιαννoπoiλοtl, απoτε)'toαοαι το

Διoικlιτικoy Συμβofi"ιor'. λ/εf ' ο

μελιbH εκλdγovται τα μdλn τoυ

τακτικου Διoικnτικoυ Συμβουλioυ

Kαι σUYKρoτεiται αυτ6 oε oιilμα με

τnv κατωτ€ρω αυvθεon: Πρ6εδρoq:

Eυy ευ [α Κcιταρ αl ια. Aν τιπ ρ 6 εδ ρ ο g :

Aoπαotα Toαβδαρα, Γραμματ{αg:

Afrnυα Mακρiδου, Ταμ[αg: Ελιoαβετ

Ay y ε λ ακn, Ιμ ατιo φ ιjλακαg : Θ ε oλo -

y[α oικoυoμoυ, Συμβoυλοι: Πnνε-

λ6πn Χατζnδnμnτρioυ, Aφροδ[τn

Tρoμπακα, Βαoιλικn Mο[yyρn,

Λεμοι'!α Γoυρyoυλιdτoυ, Ευφnμ[α

Ιt't α μ il'ιi, 0)'υ μπι iιE Γι αυlιοπoiλoυ



και Ελ{υn Toiτotl.

'Exω τnv εvτυπωon 6τι n πρoε-

δρog, n αvτιπρ6εδροq Kαι n Yραμ_

μαιdαg τoυ αvωτdρω Διoικnτικoυ
Συμβουλioυ δεv εivαι Nαoυoαi_

εg, επειδn τα επιilvυμα αυτiι δεv

υπnρxαv τ6τε oτn Nαουoα. To πι-
θαv6τερο εivαι vα πρoκειται για
δαοκαλεg oι oπoiεg υπnρετoυoαv
οτn Ndοuoα και εixαv οxεon με
τov Συvδεoμο Ελλnviδωv Δε-
oποιviδωv Θεooαλοviκng rιH

MEPΙMNAυ. Αυτdg εvδεxoμ€vωg

vα Πρωτoστατnoαv oιnv iδρυon

Ιoυ Παραρτnματοq τoυ αvωτερω

Συvδdoμου oτn Nαoυoα.

Στo παραρτnμα τnq MΕΡΙMNAΣ
oτn Nαoυoα, εκτog απ6 το προ-

αvαφερθ€v πριilτo πρoοωριv6
Δtoικnτικ6 Συμβoυλιo και πρωτο

τακτιK6, εξελdγnoαv oτn ουvd_

Χεια Kαι τα κατωτdρω Διoικnτtκα

Συμβoυλια απ6 τnv 25n Aυγoυ-
οτου 1921 μdxρι και τov Ιoυvιo

ιoν 7929, οπ6τε αυτo απdκτnoε

αuΘυπαρκτn vομικn υπooταon με
τρoΠoΠοιnμdvο τiτλo. Tα oτotxεiα

πoυ ακολoυΘουv περιλαμβdvo-
Vται στα κεiμεvα τωv πρακτικιbv

αυτng τng περι6δoυ:

Διοικnτικ6 Συμβουλιο (ουγκρ6-

τnσn σε οιbμα τnv 3on Ιαvου-
αρiου 1922): Πρ6εδρo9: Ευyεu[α

Καταραrια. Aυτιπρ6εδρo9: Aoπα-
o[α Toαβδαρα' Γραμματεαg: Mαρiα

Ευ0υμ[oυ. Tαμiαg: Ελιoαβετ Ayyε-

λακn. Σ[μβoυλoι: Ελ{υn Καμπ{_

Tfl, Πnνελoπn Χατζnδnμnτρioυ,

Aφρoδiτn Tρ6μπακα, Βαoλικi
Mo[y y ρn, oλυ μπιαg Γιαυ οπo[λoυ,

Ελενn Toiτon, Ευφnμiα Mαμαλi,

Λεμoυ iα Γου ρy ουλιατoυ'

Διοικnτικo Συμβoυλιο (oυγκρ6-

τnσn σε oιilμα τnv 4n Ιoυλioυ

7922): Πρ6εδρo9: Mαρiα Γκiκα'
Aυτιπρoεδρoq: ()' Γραμματiα9:

MαρIα Ευ0υμioυ. Tαμiαg: Ελι-
oαβετ Ayyελdκn. Aρyoτερα, τnυ

αyτικατloτnoε n Θαλεια Σαμαρα

- Περδικαρn. Σiμβουλoι: Ευφnμiα

Πλιατoουκα, Βαoιλικi Moυyyρn,

Λε μoν ! α Γoυ ρy ουλι ατoυ, Πnυ ε λ6 -

πn ΧατζnδnμnτρΙoυ, Ελβνn Χατζn-

δnμnτρ[oυ, ΘεολοyΙα oικου6μoυ,

Aυυα 0ικolιoμoυ. Η εv λ6γω, μετα
απd dvα μικρ6 διαοτnμα, παρd-

λαβε τo ταμεio απ6 τnv Θαλεια

Σαμαρα - Περδικαρn.

Διοικnτικ6 Συμβουλιο (ουγκρ6-

τnσn σε oιilμα τnv 20n Mαρτioυ

|927): Πρ6εδρo9: MαρIα Γκ[κα'

Aντιπρoεδροg: (;). Γραμματ!αg

Θ ε oπioτn Κoκκiν ου. Tαμi αg :'Ε λλn

Πε ρ δικα ρ n. Συ μβ oυλoι : Aιl αoτ αoi α

Mπiλn, Aφροδiτn Mπiλn, MαρIα

Δoiδoυ, Ελtυn Χατζnδnμnτρioυ,

Aννα oικoυoμoυ, Ευφnμiα Πλια-
τoοiκα' Ελiyn Γκουυτα'

Διοικnτικ6 Συμβουλιo (oυγκρ6-

τnσn σε oιbμα τnv 3n Αυγoυοτου
1928): Πρ 6 εδ ρ ο g:'Ελλn Π ερ δικd ρn.

Aυτιπρ o εδ ρ o g : Θ ε oπ[ oτn Κoκκ[y oυ.

Γ ρ αμμ ατ i α9 :'U'y α Z o υ μ ετiκoυ. Tnυ

αντικατloτnoε αρyoτερα n Mαρiα

Γκiκα και ευ oυυε:rεicι n Θεoπioτn

Κoκκiυου. TαμiαE: Aφρoδftn Mπi-
λn' Σ6μβoυλoι: Aυαoταoiα Χατζn-

δnμnτρioυ, Ευyευiα oικον6μoυ,

Aννα oικου6μoυ, MαρIα Γκiκα,

Mαρiα Δo[δoυ, Pωξdυn ΠαQι.

Kατα τo Πρoαvαφερ6μεvo xρovι-
κ6 διαoτnμα, τo παραρΙnμα τnζ

MEPΙMNAΣ οτn Nαoυοα εixε
αvαπτυξει ox€οειg με τov Πα-

τριωτικ6 Συvδεoμo τωv Eλλn-
viδωv Γυvαικιilv Θεooαλoviκng
Kα1 αvταΠoKρiθnκε oτnv €κκλnοn

τoU vα oυμβαλλει oτov iραvo για
τn Φαvdλα τoυ Στρατιιilτoυ, 6πωg

πρoκυπτει απd τo κεiμεvo τoυ απ6

29ng 0κτωβρioυ 1921 πρακτικou.

Σxdοειg αvdπτυξε' επiong Kαι με
τn διoiκnοn τoυ Συvδdομou Yια
ια δικαιιi'lματα τnq γυvαικdg oτnv

Aθnvα, 6πω9 πρoκυπτει απ6 τα

κεiμεvα τωv ΠραKτικιilv τng Ι5ng

Φεβρoυαρioυ 1929, 3ng Mαρτioυ

1929, 9ng Mαρτioυ 1929 και 27nq

Mαρτiου 1929. Kατα τnv περioδo

αυτn o Συvδεoμoq Yια τα δικαιιil_

ματα τnq γuvαικ6g εixε δραoτn-

ριoπoιnθεi dvτοvα Yια τnV αvα-

Πoρεiα διαμαρτυρiαq yια τnν ιο6τnτα τωυ yυναικων oτιg HΠA

πτqor:tr 3l



Yv6ρισn στlq Eλλnviδεg γυvαiκεg
τoυ δικαιιilματoq vα ψnφiζouv και

ζnτnoε τn συμΠαραoταon 6λωv

τωv YUvαιKεiωv oυλλ6Yωv τnq

xιbραg επi τou θiματog αυτoυ.

To παραρτnμα τnq MEPΙMNAΣ
στn Nαουoα, αvταποκρiθnκε
oτnv dκκλnon αυτn και απdoτει_

λε τnλεγραφnμα διαμαρτυρiαg

oτov πρωθυπoυργ6 Ελευθεριο
Bεvιζdλo Kαι στoV γvωoτ6 για
τα φιλοφαοιοτικα τoυ φρovnμα_
τα υπουργ6 τoυ Zαβιτoαvo, oτo

oπoio τ6vlζαv oτι oυμμετixουv
oτov αγιilvα Yια τn γυvαικεiα
ψnφo.Mαλιoτα, απ6 τo πρακτικ6
τng 27ng Mαρτioυ 1929 μαg πα_

ρ€xεται n πλnρoφορiα 6τι απεφα_

σισαv vα oυμμετασxouv με εK_

πρ6oωπo τouq στo oυλλαλnτnριο
τo οπoio επρ6κειτo vα οργαvιiloει
τnv 30n Mαρτioυ 1929 oτnv Αθn-
vα o Σuvδεσμoq Ylα τα δικαιιitμα-
τα τnq γυvαiκ69, με αμεoο αiτnμα

τnv παροxn του δικαιιbματoq ψn-
φoU στιq γυvαiκεg.
Η πρdεδρog'Eλλn Περδικαρn και n

αvτrπρdεδρog Θεoπioτn Kοκκivoυ
τou Διoικnτικoυ Συμβoυλioυ τοu

παραρτnματoq τnq MΕPΙMNAΣ oτn

Niιoυοα, υπnρξαv υπ€ρμαxoι τng

ιδ€αg vα ουμμεταoxει τo παραρτn-

μα στo oυλλαλnτnριο με εκπρooω_

π6 τoυ και €καμψαv καπoιεg αvτι-
δραoειg απ6 μdρoυg αλλωv μελιilv
τoU, τα oπoiα εξ€φραoαv τnv ιδiα
Vα μn ουμμεταoxει n MEPΙMNΑ
οτo ουλλαλnτnριo Ylα Vα μnv
πρoοκρoυοει n σUμμεΙoxn τng o'

αυτ6 oτιg αvτιλnψειg τωv γovdωv
τoυg. Σnμειιilvω, 6τι n Θεoπioτn
Kοκκivoυ, αδελφn του επi oειραv
ετιbv δnμdρxou τnq Nαoυoαg Φι-

λιbτα KoκκiVoU Kα1 απdφotτog τoυ

Αρoακεioυ, nταv τo πιo δυvαμικο
oτdλεxog τoυ Παραρτnματog τng

MΕPΙMNΑΣ oτn Ndουoα.

Πρoκαλεi εvτuπωon τo γεγov6g,
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6τι τ6oο n'Eλλn Περδικαρn, 6οo

και n Θεoπioτn Koκκivou, Πρo-

€ρxovταv απ6 πλoυoιεg μεγαλo-
αoτικdg oικoγεvειεq τng Nαoυoαg,

με βαθια ριζωμdvεg οτουg κ6λ-

Πouq τouq αvτιδραoτικ€g αvτιλn-

ψειq Yια τοv ρ6λo τng γυvαiκαg
oτο οπiτι Kαι στnv κοιvωviα.

oικοvομικα oτοιxεiα
Kρivω οκ6πιμo vα αvαφερθιb εv

oλfγoιq Kαι σε oικovoμικα οτοιxεiα

και ειδικoτερα στιq βαοικ€g πnγig
εo6δωv Kαι στn φυon τωv δαπα-

vιi'lv τoυ παραρτnματoq τnq MEPΙ-
MNΑΣ oτn Nαουoα, Yια τo xρovι_

κ6 διαoτnμα απ6 τnv iδρυοn τou

-..() 2.U\',οεσμΟζ γΙ(.Ι ι.ιΙ

δικαιιilμαΙα {nq Yιivξ{ιKΟξ
ειxt: δραο1 nρ lΟΠΟ1 nθι' i

*v-ιογα \Γ1{x {11v {iv&γv**

iJlΟn σΙΙζ ΓλλnviιΣεg γιl-
v&{Kεq τΟυ δlκαtιλματι:q
v[ι qJ11{siζΟυV K{i.ι βτnαε
τl-l σUμΙlαραιlταοn των
Iγ.lrξΙεξtKεi {r}v αυΜογ{i}v {nξ
,\r Uμι.l\...

μdxρι τοv Ιουvιo τoυ 1929, oπ6τε

απdκτnoε iδια vομικn υπdoταon:

EΣoΔA προερx6μεvα απ6:
ο Eγγραφdg καl oυvδρoμ€g μελιbv.
. Aπ6 κλnρωοn διαφ6ρωv λα_

xvιbv (λαxειoφdρεg αγoρ€q).

o Aπ6 διαφoρεg δωρε€q.

ο Απ6 επιοκdψειg οε οπiτια εoρ_

ταζ6vτωv.
ο Απo αvεβαoμα θεατρικιbv πα-

ραoταoεωv υπ6 τωv μελιbv τoυ.

ο Απd τnv πρoβoλn εvoικιαζoμ€-
vωv KιVnματoγρ αφικιilv ταιvιιi'lv.
ο Απ6 τ6κoυ9 καταθdoεωv οτo

εργooταoιο Λoγγου.
ο Απo διεvdρYε1tι αYρoιιKιbv εoρτωv.

ο Απ6 δωρε€g Nαουοαiωv μετα_

vαοτιi-lv οτιg Η.Π.A.
ο Απ6 διεvdργεια xoρoεoπερiδωv.
ο Απ6 διαθεon xρισΙouYεvvιατι-
κωv δ€vτρωv.
ο Απ6 επιxoρnγnoεiq τoU Δnμoυ
Nαoυoαg.
ο Απ6 επιxoρnγnοειq τng Ι0NΙ-
KHΣ TPΑΠΕΖAΣ (Υπoκαταoτnμα

Νdoυoαg)

Σnμειιbvω, 6τι κατα καιρουg, τo

Διoικnτικo Συμβoυλιο τoU Πα_

ραρτnματog τng MΕPΙMNΑΣ oτn

Nαoυοα, περιdρxovταv τα oπiτια
τnq πdλng και oυγκdvτρωvε εiδn
€vδυong και υπ6δnonq' ΠρoKει-

μ€vou vα διαvεμnθουv αυτα oε

dπoρεg oικoγdvειεg.

ΔΑΠΑNEΣ-EΞ0ΔA πρo oριζομεvα

Yια:
ο Evioxυοn τoυ εραvoυ Ylα τn
ΦANΕΛA TOY ΣTPATΙΩTOΙ
καθιbq Kαι απoστoλn διαφ6ρωv
ειδιiv dvδuong και υπdδnong oε

oτρατιωτικig μovαδεg.
ο Xoρnγnon xρnματικιi-lv βonΘn-

μiιτωv oτιg οικογdvειεq τωV Nαoυ-

oαiωv επιoτρiiτωv πoυ μαxovταv
oτο M€τωπo τng Mικραg Aoiαg και
oτιg οικογdvειεζ τωv θυματωv.

o Oικοvoμικn εvioxυon τng MA_
NΑΣ T0Υ ΣTPATΙΩΤOY (Αvvα Πα-

παδoπoυλoυ).

ο Διαθεon xρnματικιbv βonθnμd_
τωv πρoq τlg απoρεg οικογ€vειεg

τωv προoφuYωv τnq Mικρiιg Αoiαq

ΠoU εYKαταστdθnκαv oτn Nαουoα.

ο Απooτoλn δεματωv και λoιπιi-lv

ειδιi'lv oτoυg Nαoυoαioυg oτρατιιδ-

τεq στo M€τωπo τng Mικραg Αoiαg.

ο Διαθεon xρnματικιi.lv πooιilv oε

εραvουg τoυ Eλλnvικoυ Eρυθρου

Σταυρoυ (E.E.Σ).

ο 0ικovoμικn εvioxυon τng Eλ-
λnvικng Αvτιφθιoικng Eταιρεiαg

Yια τοV αγιilvα τng κατα τnq φU_

ματiωong.
o Διαθεon xρnματικιi-lv πooιilv για



τnv εviσxυσn τωv ΠλnμμUρoΠα-

θιbv τng xιbραg.

οΔιαθεon xρnματικιilv βonΘnμα-
τωv σε διαφoρεq iιπoρεq oικoγd-

vειεq τnq Nαoυoαq.

ο Evoiκlα Γραφεiωv.

. XoρnYnοn oικovομικιbv εvιoxυ_

οεωv, ειδιiv dvδυong και υπoδn_

οng, καθιbg και γραφικnq υλnq οε

μαθnτdq και μαθnτριεq τωv δnμoιι-

κιilv οxoλεiωV τnq Niιουoαq.

ο XoρnYnon oικovoμικωv εvιoxυ-
oεωv ειδιbv dvδυοng και υπ6δn_

οng, καθιbg και γραφικng υλng oε

μαθnτ€g και μαΘnτριεg του Λαπ-

πεiου Γυμvαoioυ Nαoυοαg.

ο Δαπαvεq για εκτυπωσn Πρo-

οκλnoεωH αvτιγραφωv Kαταστα_

τικoυ και γραφικn υλn. Π€ραv τωv

αvωτdρω, τοv Αυγoυoτo τoυ 1921,

ιo Διoικnτικ6 Συμβoυλιo τoU Πα-

ραρτnματοg τng MEPΙMNΑΣ oτn

Nαoυoα υπ€βαλε αiτnon Πρoq τnv

Emθειbρnon M€ong Eκπαiδευong

vα επιτρ€ψει στnv καθnγnτρια τε_

xvικιbv τoU nμιYuμvαoiου Nαου_

σαq vα διδαoκει xειρoτεxviα oτα

μ€λn του (πρακτικ6 25 l s l 1921)' ΕΙτi_

σnq' τοv Φεβρoυdριo τoυ 1929 €λα_

βε απdφαon Yια τnv iδρυon Ωδεioυ

oτn Ndoυοα (πρακτικ6 3l2l1929).

H (MEPΙMNA,, ΩΣ

ANEΞAΡTΗTO ΣΩMATΕΙo

M€oα oτo πριilτo εξαμnvo τoυ

dτoυg 1929, n MEΡΙMNA τng Niι_

oυσαq παuει vα απoτελεi παρdρ-

τnμα τnq αvτioτοιxng MΕPΙMNΑΣ
Θεooαλoviκng, oυvταoοεται v€o

καταοτατικd και αvατiθεται oε δι-

κnγ6ρo τng Nαoυoαg n ευΘυvn

vα προβεi oτιg δεoυoεg εv€ργειεg

oτo Πρωτοδικεio Bdρoιαq Yια τnv

αvαγvιilριoιi τnq με αλλo τiτλο.

Kατdπιv τoυτoυ, τo Πρωτoδικεio

Bdρoιαq με τnv υπ' αριθ. 232110-

6-1929 απ6φαοn τoυ πρoβαivει
οτnv επionμn αvαγvιilριon τng

ωq σωματεiου τng Nαoυoαg με
τov τiτλo: ΦΙΛoΠPooΔoN KAΙ
ΦΙΛΑNΘPΩΠON ΣΩMATΕΙON
ΔEΣΠοΙNΙΔΩN (Η MEPΙMNΑυ, ο

oκοπ6g τoU oΠoiou, 6πωg αvαφ€-

ρεται, εivαι κοιvωvικdg. To πριi-lτο

Διoικnτικ6 Συμβουλιο τoυ vdoυ

oωματεioυ τng MΕΡΙMNΑΣ τng

Nαουoαg, 6πωg πρoκυπτει απd τα

πρακτικα υπ' αριθ. 76l2-s-|929

μ€xρι 84/ 1 3 -1o'1929, απαρτioτn-

κε απ6 τιg κατωτ€ρω:

Διοικnτικ6 Συμβουλιο (oυγκρ6-

τnσn σε oιbμα απo 2lsll929 μβΧρ:.

|3l lol 1929): Πρ6εδροq: ΘεoπΙoτn

Κoκκ[yου. Aντιπρ6εδρo9: Mαρ{α

Δoυδoυ' Γραμματtαg: Ευyενiα oι-
κoνoμoυ. Tαμiαg: Aφρoδiτn Mπiλn'

.".tΟ 1929, n 1\{EΡΙ&{ΝΑ

τnq N&ουσαq nειlrει vα
αΙ1Ο{ελε{ Ι{αραp{nμα τnq

Φεαοαλοviκnq, σιΙv{&σ_

{r&]ιαι v*ο καιεισ{eIιKΟ K{ιl

ειvαΦ{i{ει σε διKnγοpο vα
ΙτρΟβεi σε εvfpγειεq σΙs
}Τρωτοδικεt* Bdροιαq lΙi&
{&1/ αI/{rΥvι ριαll {nq με
αλλο τ[τλο.."

(Tnν 7-10-1929 τnν αυτικατεστnσε

n Ευτtρπn Toιdρα). Σιjμβoυλoι: Aυ_

δ ρ oυ iκn Mπ i ρ o o υ. Καλυι|l cil Γκoιj τ α'

Ευ0υμiα ΚραλΙn, Ελtyn Χατζnδn-

μnτρ[oυ, Πολυξfνn Χωυου.

Exω τn γvιbμn 6τι n καταoτατι_

κn μεταβoλn αυτoυ τoυ οωματεi-

oυ dγιvε υoτερα απ6 υπoδεiξειg,

ioωg και €vτovεg πιdoειg, διαφ6_

ρωv σUvτnρnτικιi-lv πoλιτικιilv κυ-

κλωv τng Nαoυoαg προg τo Διοι-

κnτικ6 τoυ Συμβoυλιο, κυρiωg, εκ

τoυ λ6γoυ 6τι αυτd oυvεργαoτn-

κε oτεvα κατα περι6δoυζ με τov

Συvδεομo Yια τα δικαιιi-lματα τng

γυvαικ6g oτnv Aθnvα, ο oπoiog,

κατ' αυτoυg, βρioκοvταv παvτoτε

υπo τnv επιρρon ιng Aριoτεραq

και δρουoε κατ' εvτoλn τng. Toυ-

ιo, dμωg, δεv oυv€βαιvε, oUτε και

n MEΡΙMNA τnq Nαouοαg nταv

oωματεio πολιτικoποιnμdvo.

Mαλιoτα, n σUvτριΠτικn πλειoψn-

φiα τωv μελιbv τou προdρxovταv

απ6 τnv μεγαλoαoτικn και αoτικn

ταξn. Απλουoτατα, n oυvεργαoiα

με Ιov Συvδεoμo για τα δικαtιilματα

τng γυvαικ6g οφεiλovταH κυρiωg,

oτn Θεoπioτn Koκκivoυ, n oπoiα

nταv dvθερμoq UΠoστnρικτng τng

αλλαγng του θεoμικου πλαιoioυ

Yια τα δικαιι.i-lματα τng γυvαiκαg
oτnv Eλλαδα και, 6πωg ομoλoγεi-

ται' στov αγιilvα αυτ6v αvdπτυξε

εvτUΠωσιαKn δραoτnριoτnτα.

Eκτdg τoυτoυ, n Kαταστατικn με-
ταβoλn, κατα τnv απoψn μoυ,

oφεiλovταv Kαι στo γεγοvog dτι

εixε ψnφιoτεi και τεθεi oε ιοxυ o

υπ' αριθ. 4229 l 1929 δικτατoρικdg

v6μog τoυ Eλευθερioυ Bεvιζdλou
κπερi ιδιωvυμoυ αδικnματog>,

δnμιoυργnμα τoU φαoiζovτog
υπoυργoυ τoυ Zαβιτοιαvoυ. o
v6μoq αυτ69 απoτελoυoε καια-

φωρn σUvΙαγματικn εκτρoπn και

υπnρξε n κυρια αιτiα vα κnρυxθεi

oτnv Eλλαδα μiα oτυγvn δικτατο-

ρiα υπ6 κοιvoβoυλευτικ6 μαvδυα.

Εivαι ο iδιog vομog oτov οπoio θα

oτnριxθεi αργoτερα o Mεταξαg για
τnv κnρυξn τng δικτατoρiαq τng

4ng Aυγoυoτου.

Στοv iδιo, oμωg, v6μo θα oτnρι-

xτεi και n υπο κoιvoβoυλευτικ6

μαvδυα αιματnρn δικτατoρiα, πou

επιβλnθnκε κατα τnv περioδo του

Eμφυλioυ Πολ€μoυ. Στn oυvdxεια,

θα απoτελ€oει εκ vdoυ τo εφαλτn_

ριo Kαι Υtα τnV κnρυξn ιng δικια-
τoρiαg τωv Συvταγματαρxιbv τng

21ng Απριλioυ 1967, που κρατnoε

μixρι τn μεταπολiτευon τo 1974.

Διoικnτικ6 Συμβουλιο (oυγκρo-

τnσn σε oιilμα τnv 3n Αυγoυoτου
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1931): Πρ6εδρo9: Θεoπioτn Κοκ-

κiι'oυ. Tα καθiκουτα τng πρoεδρoυ

αυ{λαβε αρy6τερα n Mαρiα Δοιi-
δoυ' Aυτιπρ6εδρog: Mαρiα (Mαρι_

yo[λα) Δotδου. Aρy6τερα αυ{λαβε

κα0 iκοy τ α π ρ o 6 δ ρ o υ. Γρ αμματ !αg:

Ευyενiα oικου6μoυ. Aρyoτερα τnυ

αυτικατioτnoε n o. Γρnyoριαδου.

Tαμiαg: Aυυα oικoυoμου' Aρy6τε-

ρα τny αυτικατtoτnoε n Ευτiρπn

Toιαρα. Στα oxετικα πρακτικα δευ

lrουυ αναyραφεi τα oνοματα των

oυμβoιjλωυ'

Διοικnτικ6 Συμβουλιο (ουγκρ6-

τnσn σε oιilμα τοv Σεπτ€μβριο
Toυ 1931): Πρ6εδρog: Ευτυx[α

Χατζn δn μnτρ[oυ. Aυ τ ιπ ρ ο ε δ ρ o q :

Σ o φi α Χατζny ιαυ υ ακn. Γρ αμμ ατ i -

αg: oυραυiα Γρnyoριαδου. ΤαμiαE:

MαρΙα (Mαρiκα) oικoυ6μoυ. Σ[μ-

βoυλοι: Xρ. Πλιcιτooυκα, Aντιy6υn

Δαyδαyn' Ελ{νn Κoκκ[υoυ.

Διοικnτικ6 Συμβουλιo (oυγκρ6-

τnσn σε oιilμα απ6 Φεβρoυαριο

μdxρι Oκτιbβριo 1933): ΠροεδρoE:

Καλλι6πn Xατζnυ cilτα. Aυτ ιπρ o ε-

δρog: Φαυi (Φαυο[λα) Aρυi. Aρ-
y6τερα, τn'υ αυτικατ{oτnoε n Mα_

ρiα 0ικoνoμου. Γραμματ{α9: Ελlun
Θ. Mυλωυα' Tnν αντικατioτnoε n

oυραυ[α Γρnyoριαδoυ. TαμiαE:

Καλλι6πn Tουoιiiδoυ. Tnυ αυτι-

κατioτnoε n AEαυαo[α Δο[δoυ.
'Εφoρog Βιβλιoliκnq: Θωμα[g Δρα-

yoυμαυου.'B'φoρoq Aflλnτιoμoυ:

Θ εoλoy[α Βoυκ6λoυ (Mπoκουλου)'

Σ[ μβ oυλοι : Σ o φi α Χατζnπ α ρ αo l n,

MαρIα oικoυoμoυ, A0αυαoEα Δol-
δoυ. Aρy6τερα αυiλαβε καfriκουτα

ταμ['α n Κατiυcι Xωυοi'
'0πωg πρoκυπτει απd τα κεiμεvα

τωv ΠραKτlKιilv υπ' αριΘ' 159124-

9_1933 και 160/3-10-1933, n oρ-

γαvωon ANTΙKOMOYNΙΣTΙKΗ
ΠAPATAΞΙΣ NAOYΣΑΣ (Πα-

ραρτnμα τng oργαvωοng ΑNTΙ-
KOMOYNΙΣTΙKΗ ΠΑΡΑ ΤΑΞΙΣ
EΛΛAΔOΣ), απdoτειλε δυo €γ_
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Yραφα πρoq Ιo ωg dvω Διoικnτικo

Σuμβoυλιο τng MEPΙMNΑΣ, με τα

oπoiα πρ6τειvε τnv oυvεργαοiα
τωv δυο Συλλ6γωv.

Θα πρdπεl vα σnμειωθεi 6τι n
πρoαvαφερ6μεvn οργiιvωon nταv

φαoιoτικn και αvnκε oτnv ακρα

Δεξια. Στουg κ6λπouq τnq περιλiiμ-

βαvε και τμnματα vεoλαiαq, vdουg

και vdεg, τoυg oπoioυg εκπαiδευε
oτρατιωτικα, κατα το πρ6τυπo τng

φαoιοτικng και vαζιoτικng vεo-
λαiαg. Η αποοτολn τωv εγγραφωv

αυτιilv απ6 τnv αvωτ€ρω αVτιKo_

μoυvιoτικn oργαvωon oτ6xευε

στov πρoσεταιριομ6 και dvταξn

τωv μελιbv τng MEΡΙMNΑΣ oτoυg

κ6λπoυ9 τng. Mετα τn λnψn τωv

πρoμVnμovεu6μεvωv εYYρα-

φωv' τo Διoικnτικο Συμβoυλιο
τng MEPΙMNΑΣ πραγματoποinoε

δυo αλλεπαλλnλεg oυvεδριαοειg
(24l9l1933 και :/t0/tg:3) επi τoυ

θεματog τoυτoυ και απoφiιoισε vα

απαvτnoει αρvnτικα.

Οι λoγoι iιρvnong nταv dτt oιlδεμ[α

nBικti αυl'ερ)'αoiα δυι'αται ι'α 1'''t'εt

μ ε τ ou Συλλoy o Aυ τικ (o μου υ ι oτ ικig )
Παραταξεοlg, oυμφcbυωq τω dρrρω

2] του KαταστατιKo[ μαg (πρακτι_

κo υπ' αριE. 159) και 6τι olμφωυα

με τoυ πρooριoμ6υ τoυ Συλλ6yου

τωυ, (Σnμεiωon δlκn μoυ: δnλαδi,
τng Aυ τικo μoυυ ιoτικrtq Πα ρ ατ ti ξε-

οlg Nαoionq) αυτ6q δευ εlει κcιυi-

υα oκoπoυ φιλαυ0ρωπικ6υ, αλλα

αυτιKoμoυυιoτικ6υ (πρακτικ6 υπ'

αρι0' 160).

Kατα τnv απoψn μoU, n αρvnon
τnq MEPΙMNAΣ vα oυvεργαoτεi

με τnv Προαvαφερoμεvn ιoπικn

φαοιοτικn οργiιvωοn δεv oτn_

ρiζovταv μdvο oε τυπικoυg κα-

ταoτατικoυg λ6γουq, αλλα και oε

oυoιαoτικουg. Δεv αμφιοβnτεiται

τo γεγov6g 6τι τα μdλn τoυ Διοι-
κnτικoυ Συμβουλioυ τng MEPΙ-
MNΑΣ γvιbριζαv πoλυ καλα 6τι

τdτοιεg oργαvιiloειg και iιλλεg ου-

vαφουg xαρακτnρα, εivαι διαμε-

τρtκα αvτiθετεq με τn φιλοοοφiα
τωv YUvα1Kεiωv κιvnματωv και

γεvικα τιg επιδιιbξειg τoυg. (περi

τrrq ΑNΤΙK0M0YΝΙΣTΙKΗΣ ΠA_

Γυναiκεg oτιq ΗΠA τo 190B διεκδικo[υ ioα διακαιcilματα στnυ ερyαοiα



ΡΑTAΞEΩΣ NΑOYΣΗΣ βλ. περιo-

ο6τερε9 λεπτoμdρειεg oτo βιβλiο

μoυ <Η KOMMΑTΙKΗ ΟΡΓAΝΩ-

ΣΗ NAOΥΣΑΣ TOY K.K.Ε KAΙ
T0 ΠANEΛΛΗNΙO AΡΙΣΤEPO
KΙNΗMA (191s_1937), Σελ. 259_

262, Nαouοα 2003).

Διοικnτικ6 Συμβoυλιο (oυγκρo-

τnσn σε οιbμα τnv 2α oκτωβρi-
oυ 1934): Πρ6εδρoE: Φαι'li Aρl'ti.

Aυτιπρ6εδρoE: Mαριαι.'frtl Λαπα-

β[τoα. Γραμμcιτtαq: Κατ[ι'α Xω-

υoυ' Tαμiαq: oυρανiα Γρlι1'oρι1ι_

δoυ. Σ[μβoυλοι: Poδοπn Toιiιρα,

Καλλι6πn Χατζnυ rbτα, Aυ δ ρoυ [κn

(Niκn) Aδαμ[δoυ, Καλλιοπn Mι-
oυρλιi, Aυτιy6νn Δcιυδανn.

Διoικnτικ6 Συμβουλιo (ουγκρ6-

τnσn σε oιbμα τnv 21n Nοεμβρi-

ου 1935): Πρoεδροq Κατiυα Xωνo[.

Aντιπρoεδρoq: Aυτιy6υn Δανδα-

νn. Γραμματεαg: Ευ0υμ{α Γιουλi-
κα' TαμEαg: Προoωρινd n Ευrυμ[α

Γιουλεκα. Aρyoτερα, καliκoυτα
ταμiα αν!λαβε n Aικατερiνn Δαρn.
'Εφoροg Βιβλιoriκng: Aυδρoυiκn
(Niκn) Aδαμiδoυ. Συμβουλοι: Καλ_

λιoπιl Mιoυρλi, Mαρiα Χρnoτiδου,

Aικατερiυn Δαρn' T. Niκoυ, Ελ.

Σιoiy,yαριι'

Τo επoμεvο dτoq 1936 κnρυοοεται

n δικτατορiα τng 4ng Aυγoυoτoυ.

Το Διοικnτικ6 Συμβoυλιο τnq ME_

PΙMNΑΣ Ndoυoαg δ€xεται πι€oεlg

Vα σUvερYαοτεi n vα εvταξει τα

μελn του oτnv Εθvικn 0ργαvωon

Nεoλαiαq (Ε.0.N), πoυ iδρυοε n δι-

κτατoρiα. Πoλιτευdμεvo κατα δι-

πλωματικ6 τρ6πo και oxuρωμdvo

πioω απ6 τιq Kαταστατικ€g διατα-

ξειg τoυ Συλλ6γου, τo Διοικnτtκ6

Συμβoυλιο απαvιnoε oτι αδυvατεi

Vα συvερYαoτεi. Kατοπιv τουτoυ,

n δρdon τng MEPΙMNAΣ Ndoυ_

oαg ατovnoε onμαvτικiι λογω τωv

εμφαvιi.lv και παραοκnvιακιilv
πρoοκoμματωv τα oπoiα αvτιμε_

τιilπιoε απ6 τnv δικτατoρiα και
κυρiωg απο τnv E.O.N.

Πρdπει vα onμεlωθεi 6τι κατα τα

τελεuταiα dτn πριv απo τn Δικτα-

τορiα τng 4ng Αυγoυoτoυ, ο κU-

κλοg τωv μελιilv τng MEPΙMNAΣ
Nαoυoαg εixε διευρυvθεi onμα_

vτικd με τnv αθρoα ειoδoxn oτoυg

κdλπoυg τnq μελιi-lv και απ6 τιg

λαTκ€q τdξεlq. Πολλα απo αυτα

ια μελn nταv πoλιτικoπoιnμdvα,
αρκετα μαλιoτα με φιλoαριoτε_

ρ€g τiiοειg. Στα βιβλiα πρακτικιi-lv

υπdρxει €vα κεvo πoυ αφoρα οτn

xροvικn περioδo αΠo 1014111936

μdxρι 15l1r2l1936' δnλαδn οτnv

πριbτn περioδo τng δικτατορiαg

τng 4ng Aυγoυοτου.

Συμφωvα με τιq μαρτυρiεg τnq K.

Eυθυμiαg Γιoυλ€κα, n oποiα τ6τε

εκτελoυοε xρdn γραμματdα τng

MΕPΙMNΑΣ, τo Δ1oικnτικ6 Συμ_

βουλιo του Συλλ6γoU ΠραYμαΙο-

πoinοε πoλλdg oυvεδριαoειq στo

διαoτnμα αυτο, xωρig 6μωq vα

γραφουv oι λnφθεiοεg αποφαoειg

οτα oxετικα πρακτικα για λdγουg

ευvοnτoυg.

Kατα τnv περioδο απ6 τοv Ιoυλιo

τoυ 1929 μ€xρι και τov Φεβρoυα-

ρ1o τoU 193B, για τnv οπoiα υπdρ-

xoυv πλnροφορiεg απ6 τα υπαρ_

xovτα βιβλiα πρακτικιi.lH oι πnγdg

προdλευonq τωv εο6δωv Kα1 n

φυon τωv δαπαvιilv, με εξαiρεon

τιq Xρnματικdg εvιoxυoειg κλπ.

στouq οτρατιιbτεg τou Mικραoια-
τικου Mετιbπoυ, δεv μεταβλnθn-
καv oυoιωδιbq (βλ' πρonγnθεiοα

αvαλυοn περι6δoυ Ιouvιοg 1921

- Ιoυvιog 1929).

Θεωριil αvαγκαio vα αvαφερθιil

oυμπλnρωματικα και οτιg δρα_

oτnριdτnτεg τnq MEPΙMNAΣ Nα_

oυσαq απo τnv κnρυξn του Eλ-

λnvoTταλικoυ πολdμου τnv 2Bn

oκτωβρioυ 1940, μdxρι Κα1 τnv

εiooδo τωv Γερμαvιi-lv oτn Nαουoα

τov Απρiλιo τoυ 1941, oυμφωvα

παvτα με τιq μαρτυρiεg τnq κ. Eυ-

θυμiαg Γιoυλdκα. Kατα τιg πριil-

τεg nμdρεg τnq εΠιστρατευong,

αλλα και μετdπειτα, τα μ€λn ιoυ
Συλλoγoυ κιvnθnκαv δραoτnρια

και oυγκdvτρωσαv onμαvτικdq

'*
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Πoσoτnτεq μαλλιvωv ειδιi-lv και
αλλα xρειιilδn για τoυg φαvτα-

ρouq' αΠαραiτnτα Yια τov βαρυ-
τατο xειμιilvα ΠoU εixε εvoκnψει
oτο M€τωπo.

Ev τω μεταξυ, πoλλα μ€λn τng

MEPΙMNΑΣ Nαoυοαg εixαv πρo-

εκπαιδευτεi ωg εθελ6vτριεq vοσo-

κ6με9, και κατα τn διαρκεια τωv

ελλnvoTταλικιbv εxθρoπραξιιilv
προodφεραv τlq UΠnρεοiεg τoυq

στo voσoKομεio τng Nαoυoαg, oτο

oπoiο, μεταξυ τωv αλλωv αoθεvιilι
διαμετακoμiζovταv και τραυματiεg

τoυ Mετιilπoυ. Αξι6λoγn υπnρξε

n ουμβoλn τωv μελιbv τnq στnv

μεταφορα τωv τραUματιιi-lv απ6 τοv

Σιδnρoδρομικd Σταθμ6 στο voσo-

κoμεio τng Nαουoαg, καθιbg και n

παρoxn vo onλευτικιilv υπnρεoιιi-lv

πρog αυτoυg κατα τo διiιoτnμα τng

παραμovng τoυg o' αυτ6.

Mερικ€g nμdρεg πριv απ6 τnv
εiοoδο τωv Γερμαvιbv oτn Nαoυ-

σα, oι τραυματiεg μεταφdρθnκαv
απo τo vοοoκoμεiο αρxικα oτo

Λαππειo Γυμvαoιο τng π6λng και

ακoλoυΘωg οε δrαφoρα οπiτlα,

Yια vα μn oυλλnφθoυv απ6 τουg

Γερμαvoυg' Στn ουv€xεια' Πρo_

ωθnθnκαv με διαφoρα μdoα oτιg

ιδιαiτερεg πατρiδεg τουq. Σε 6λε9

αυτdg τιg δραoτnριoτnτεζ Πρωτα-

γωvιoτικo ρ6λo διαδραματιoαv τα

μdλn τng MEPΙMNΑΣ Nαoυoαg.

Απ6 τo oυvoλo τωv Nαoυoαiωv
δεoπoιviδωv oι oπoiεg υπnρξαv

μ€λn τnq MEPΙMNAΣ Nαoυoαg

(απ6 τnv iδρυοn τnq τov Ιουvιo

τou 1921 μεxρι και τov Φεβρoυ-

αριo τoυ 1938), τα οv6ματα και
o αριθμ69 τωv oπoiωv μαg εivαι
αγvωοτog λ6γω τou 6τι δεv βρd-

θnκε τo μnτριilo μελιbv, κατoρ-

θωoα και εvτ6πιοα μdοα απ6 τα

βιβλiα πρακτικιilv εκατ6 περiπου
ov6ματα μελιilη τα οπoiα, κατα τn

γvιbμn μoυ, αv€πτυξαv ιδlαiτερn
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δρdon. Ακολoυθεi n παραθεon

τωv ovoματεπωvυμωv τωv μελιbv
αυτιilv κατ' απ6λυτn αλφαβnτικn

oειρα. Παραπλευρωg onμειιbvεται

n nμερoμnviα κατα τnv oποiα για
πριbτn φoρα γivεται μvεiα αυτιilv

τωv οvoματωv στα πρακτικα:

Αγγελακn Eλιodιβετ 14l611921, AΥ-

γελακn'0λγα ο/η/tg22, Aδαμiδoυ

Avδρoviκn (Niκn) 2ol\l 1934, Aρνn

Eλ€vn 4l7l|922, Αρvn Πoυλxερiα

13l2l1933, Αρvn Φαvn Φεβρoυα-

ριog 1933, Aρvn Φιφn 14l2l1929'

Bαλαοιαδου Σ' 13l5l1927, Bαρβα-

γιαvvn Ζωn 2lsl1929, Boυκ6λoυ
Θεoλoγiα (Mπ6κoυλoυ) Φεβρoυα-

ριοg 1933, Γιαvvoπoυλoυ Oλυμπιdq

141611921, Γκiκα Mαρiα 14161192Ι,

...πΟλλ{ι μ$λn Τnζ 1\{E*

Ρl}\,Ι}.jΑΣ Ναουοαg εixαv
,ΙρΟεKΙ{αnδευτεi &X] εΦε_

λοv-rριεq vΟσΦK{;μεq K{ιl

K[I"Ι{i. τn διαg:κε1& Ι(i}v

ελλnvοiτrιλl κιbv εN8ρc *

rιραξιιλv Γ{$rιXr*φεραv Τ1q

Unnpεσ{εζ {sιrξ σ{ι]ιJq

τραιΙμα{{εq {r{Ο 1ΙΟσΟKΟ*

μεte Τnq Nαουααq"..

Γκiκα ΠoλυιΙμn zlsl1929, Γιoυ_

λ€κα Eυθυμiα 21l1ι17935, Γκoυ-

vτα Aρετn 1ol9l1923, Γκoυ-

vτα Eλdvn 2ol3lΙ927, Γκoυτα

Kαλυψιil |4l5l192\, Γκoυτα Φαvn

5 l 7 l 1929, Γoυργoυλιdτoυ Λεμov€α

14l 6l 192|, Γουργουλιατoυ Mαρiα

Ι4 l 6 l 192|' Γουooπoυλου Kλεαρd_

ιn 2Bl12l1929, Γρnγoριαδoυ oυ-

ραviα 12/11 l1930, Δαvδαvn Αvτι_

γ6vn Σεπτdμβριog 1932, Δαρn

Aικατερivn 5l7l1929, Δαρn Mαρiα
14 l 5 l 192s, Δnμnτριαδoυ Eυτdρπn

13l5l11927, Διαμαvτn Α. Φαvoυλα

4l7|1922, Δουδoυ Aθαvαoiα 22/1

O/193O, Δουδoυ Eλ€vn 2ol3lι927'
Δουδoυ Mαρiα 2ol3l1927, 

^ρα_

γoυμαvου Θωμαiq Φεβρoυαρlog

1933' Eυθυμioυ Mαρiα 141611921,

Zoυμετiκoυ' oλy α 20 l 3 l 1927, Κα_

ρατζια Αφρoδiτn 313l1929' Kατα-

ραxια Eυγεviα 14l6l1921, Kαμπi-
τn Ελdvn 3ol1l1922, Kοκκivoυ
Eλdvn 14l2l1929, Koκκivoυ Θεo-

πioτn 2ol3l1927, Kοκκivoυ Φαvn
Φεβρoυdριοq 1932, Kραλλn Δ.

Eυθυμiα 3l3l1929, Λαπαβiτoα
Mαριαvθn 2l Ιo l 1934' Λεκoπoυ-
λoυ Eλdvn 271611921, Λυοιμα_
xoυ Mαρiα 14l5|1928, Mαιδoυ
Δ. Αικατερivn 1'4l5l|92B, Μα_
κρiδoυ Αθnvα Ι4l611921, Mαμα_

λn Eυφnμiα 271611921, Mαρκoυ
Φιλομdvn 61411922, Mιoυρλn
Kαλλι6πn 20lBl 1934, Moυγγρn
Eλιoαβετ 2716l|921' Mπερoου
Αvδρoviκn 14l5l 192s, Mπ€ρooυ
Αvvα 2ol3l1927, Mπiλn Avα-
οταoiα 2ol3|1927' Mπiλn Aφρο-

δiτn z013/1927, Mυλωvα Eλ€vn
17l4l193|, Niκoυ T. 1ol4l1936,
Nτiκου Eιρnvn 2 l B l 1929, 0ικovo_

μiδoυ Φαvn 14l 21 1929, 0ικοvoμoυ
'Aννα 14l611921, 0ικovομoυ Eυγε_

ΥΙα 2ol3lΙ927, 0ικοv6μoυ Θεoλo-

Υiα 271611921, oικοvdμου Mαρiα
Ιoυλιog 1933, 0ικov6μoυ Παρα_

oκευoυλα 14l5l1928, Παζn Ρωξiivn
14 l 7 l 7928, Πακiδoυ A. 13 l ιo l 1929,

Παραoxn Αθnviι 2lBl1929, Περδl-

καρn'Eλλn 2013 l 1927, Περδικαρn

Θαλεια 2ol 12l 1922, Πλιατooυκα
Eυφnμiα 14161 192Ι, Πλιατooυκα
Mαρiα 13l2l1930' Πλιατooυκα
Mιμiκα 14l5l1928, Πλιατooυκα
Xρυoαvθn Σεπτdμβριoc, 7932'

Πουλιoυ Aικατερivn 14l5l1928,

Σεφερτζn Ελ€vn 2sl1211929, ΣΙ-

oυγγαρn Ε^. 15l 12l 1936, Σκoυλα-

ριιilτου Mαρiα 3l3l1929, Σπαρτon

Ευγεviα 26 l B l 1929, Tερζοπoυλoυ

Πnvελdπn 12l11l1931, Toυoια-
δoυ Kαλλι6Πn 517l|929, Tρ6μπα-

κα Αμαλiα 14l5l192s, Tρ6μπακα

Αφρoδiτn 27 1611921, Toαβδαρα

Αvαoταoiα 14l6l1921, Tοιαρα



Eυτdρπn 2l\l|929, Toιαρα Ρο-

δdπn Ιoυλιοg 1933, Τoiτon Αvvα
313l1929, Toiτon Ελ€vn 27l6lΙ921'

Τoiτοn Mαρiα (Mαρiκα) 13l5l1927.

Χαvoυμiδου Δdoποιvα 13 l 10l \929,

Xατζnγιαvvακn Σoφiα 26l B l 1929'

Xατζnδnμnτρioυ Ελdvn 14l 6l \921'

Xατζnδnμnτρioυ Ευτυxiα 3l3l

192B, Xατζnδnμnτρioυ Πnvελοπn

14l61 1921, Xατζnvιbτα Kαλλι6πn
Φεβρoυiιριoq 1933, Xατζnπαραoxn

Σoφiα Ιουλιog 1933, Χρnοτiδoυ

Γαλατεια 14l5l192s, Χρnoτiδoυ
Mαρiα 21l2l|935 Χρnoτiδου Σο-

φΙα, 14l5l1928, Χρnoτiδoυ Στ€λ_

)\α 2l7l192B, Xωvoυ Avδρoviκn
(Niκn) 517l\929, Xωvoυ Aικατερi_

vn (Kατivα) Ιουλιoq 1933, Χωvου

Πoλυξdvn 13l511927'

Αvακεφαλαιιbvovταg, θdλω vα επι-

onμdvω ιδιαiτερα τo γεγοvog 6τι n

Nαoυoα Θα πρiπει vα αιoθαvεται

υπερnφαvn, γιατi απ6 τo 1921 και

εvτευθεv υπnρξε πρωτοπoρα oτov

ελλαδικ6 xιilρο απο τnv υπαρξn

και δραon του Συλλoγoυ Δεoποι-

viδωv Nαoυong (Η MEΡΙMNA,,.

Eπαvαλαμβαvω 6τι ο vεoλαιiοτι-

κog αυτοg Συλλoγoq, 6πωg λεπτο-

μερειακα αvαφερεται oτo κεiμεvo

αυτng τng μελdτng, εκτog απ6 τo

καθαρα αλτρoυΤoιικ6 τoυ €ργo,

πnρε μ€ροg Kαι στov αγιilvα για
τnv αvαγvιbρlσn τωv δικαιωμα_

τωv τnq γυvαiκαg. Π€ραv τoυτoυ,

βεβαiωg, καθοριοτικn υπnρξε και

n oυμβoλn τoυ κατd τnv περiοδo

του EλλnvoΤταλικoυ πoλdμoυ.

0ι δραoτnρι6τnτεq αυτoυ τoυ Συλ_

λ6γoυ παυoυv oρloτικα κατα τnv

κατoxn. Kατα τnv περioδο αυτn,

n σUvτριπτικn πλεloψnφiα τωv

vdωv κoριτoιιi-lv τnq Nαoυοαg

εvταοoεται μαζικα oτnv Evιαiα
Παvελλαδικn Oργαvωon Ndωv
(E.Π.O.N) πoυ αvnκε oτo E.Α.M.

0ι Nαουoαiεg κοπdλεg θα δρα-

ooυv πoικιλοτρdπωg μdoα απ6 τιq

Yραμμεq αυτnq τng οργαvωong,

εiτε πολιτικα, εiτε με τo oπλo oτo

xdρι, εvταoodμεvεg oτιg dvoπλεg

Yπoδειγματικdq Διμoιρiεq τnq

Ε.Π.Ο.N. πoυ πολεμoυoαv οτο

πλαι τoυ Ε.Λ.A.Σ.

o ΣΥNΔΕΣMoΣ
ΓYNΑΙKΩN NAOYΣΗΣ

KAΙ ΠΕPΙΦEPEΙΑΣ (ιgηs)

Η iδρυon τoυ Eθvικοu Aπελευ-

θερωιικoυ Mετιilπoυ (E.Α.M.) τnv

27n Σεπτεμβρiου 1941, onματoδο-

τnσε τnV απαρxn τng δnμιουργiαg

ευvoiκιi-lv oυvθnκιbv Υια τnv Πε_

ραιτdρω αvαπτυξn και διευρυv-

σn τoU γυvαικεioυ πρoοδευτικου

κιvnματog oτn xιbρα μαg. Υπnρξε

...μεΙα Ιo 1945 μεριKεq
j}ιlαουααiεq τολμnoαv Kαι
nρΟX6ρnσαv στnv iδρυon
εvοq ΣυiιλοYoU YlΙvαιKωv
σ{i1v ΤΙΟλn μαE Yια Τnv
KαιitKtnσn τιι}\' διΚαιω-

ματωv {Οιrq Ιe οποiα δεv
τΟι}ζ τ(} ειvε}'\.ι;}ρ1ζε tο
vi'υ καtαΠ ιεστlΚυ μεταπo_
λεμικο iισt1κΟ καθεoτιilq.".

πρωτoφαvng n μαζικn σUμμετo-

xn τωv Ελλnviδωv οτrq διitφορεq

oργαvιilοεlg τoU' στρατιωτικdq και

πoλιτικtg.

Πλαi πλαT, xερι με xdρι, oτα βου-

vα και oτιg πoλειq, o ΕΑMiιng και

n EΑMiτlοα αγωviοτnκαv oκλnρα

κατd τωv κατακτnτωv Κα1 τωV αρ-

vnoιπαιριδωv EλλnvωV σUvερ-

γατιilv τoυg xυvοvταg αφθovo

τo αiμα τoυq Yια τn λευτερια τng

πατρiδαg Kαι Yια dvα καλυτερo

μdλλov, απαλλαγμ€vo απo τιg

κoιvωvικdg αδικiεg Kαl τnv αvεπi_

τρεπτn εκμεταλλεuοn αvθριilπoυ

απ6 αvθρωπο.

'0μωq, n παγiδευοn τoυ Ε.Α.M.

με τnv υπογραφn απo μdρoυg τoυ

τωv σUμφωvιιbv τoυ Λιβαvου,
Kαζ€ρταq και Bαρκιζαg, εixε oαv

απoτdλεoμα τn δnμιoυργiα κατα

τn μετα τn Bαρκιζα Kαι Πρo τnq

dvαρξng τoυ Eμφυλioυ Πoλdμoυ

περioδo, εv6g πρωτοφαvoυq κλi_

ματoq διιilξεωv κατα τng Eλλnvι-
κng Aριoτερdg, με αvιi'lτερo oκοπd

τnv πλnρn εξαφαvιon τng απ6 τo

πoλιτικ6 πρooκnvιo τng xιilραg.

Παρiι ταυτα, κατω απd τdτοιεq ουv_

θnκεg, μερικdg Nαoυoαiεg ετ6λμn-

σαv Kαι προxιbρnοαv στnv iδρυon

τo 1945 εv6q Συλλoγoυ γυvαικιilv
oτnv π6λn μαζ Yια τnv κατdκτn-

σn τωv δικαιωματωv τouq τα oπoiα

δεv τουg τα αvεγvιilριζε τo vio κα_

ταπιεoτικo μεταπoλεμικο αoτικ6

καθεοιιbg. Δραττoμαι, λοιπdv, τng

ευκαιρiαg vα παραθdoω αυτoυoιo

τo πρακτικ6 τnq iδρuong αυτoυ τoυ

Σuλλ6γoυ, τo κεiμεvο του οπoiου

dxει ωg ακολoυθωg:

Πρακτικ6v ιδρυοεωg

Ευ Nαο[oll oiμερoυ τnν 13nυ τoυ

μnυ6E Δεκε μβρ{oυ 1 94 5, oυυελlo[ -

oαι αι κατωfrι υπoyεyρ(Ιμμtναι κα_

τoικοι Nαoυσιlζ και oυοκεφ0εioαι

επ[ τnE απo παoιιg πλευρ(ιg κατα-

oταοεωE ειζ τι11'! οπoiαυ ευρloκo-

ντtιι αι 1,υναiκεE ερ1'αζ6μεναι ειq

εξωτερικαE υπnρεoiαq και μl1 και

διαπιoτdlοαoαι oτι μεyα)'ωζ ειζ T1ιι'

ιιlικfiq n1'g1'μcιτικιil'' ι'oμικιiι'. κoι_

ι' οl t' ι κιi ι' κ α ι 0 ι κo ι' o μ ι κιi ι' αι' t\ (' οl o ι ι'

τnq f,εoεωq αι'τcby' frα oι'ι'ετειι'ει' ιι

oυoοοlματωoiE τοlι' ει9 ει'α Συ)')'ο-

)1oι), πρd},μ(ι οπερ μεyαλωE frα ου-

υεβαλευ κaι ειζ τnν μεταξιj Tων συ_

υαδ6λφωοιν, αyαπnυ κeιι yυωριμiαυ

Aποφαotζομεv

τnυ [δρυοιυ oωματεiου υπ6 τnν

επωυυμiαυ αΣiυ δεoμοg Γυν αικrbυ

Nαοiong και Περιφερεiαgυ, εyκρ[_

νoμεL' παμιlnφεi τo εξ αρfrρων 23

απ6 13nE Δεκεμβρioυ 1945 κα-



τaστατικ6υ κα1 εκλεyoμευ τtρoσω-

ρινov πευταμελεζ Δ' Συμβoiλιoυ
αποτελουμευοu απo ταg: Ι) Mαρi_
llαυ Γ. Κοκκ[υoυ ωg πρ6εδρoυ 2)

Niκnυ Κ' Καραμπατζο6 ωE αυτι-
πρ6εδρoν 3) Κατ[υαυ Πραπα ωq

ταμiαυ 4) Aνναυ Ιωαυυoυ ωζ yευ.

yραμματεαν και 5) kκiυ Σπυρoυ
ωq' iφορoυ, 6περ Eiλει διoικnoει
προoωρινrbg τoυ Συυδεoμoυ και
fr{λει φροντioει δια τnυ υπoβoλiυ
τoυ κατ(ιστατικο[ μετd τωυ λοιπrbυ

δικαιoλoynτικr1lυ ειq τo αρμoδιου
Δlκαoτiριoυ πρog lyκριo[y του και
αναyυcllριoιν του Συνδ{oμoυ και
oπερ friλει παραμεiυει μixρι τnq

διενερyεiαE κατα τo καταoταoτικ6y

τωυ αρχαιρεoιrilυ πρog αυαδειξιυ
του μoυ{μoυ Διοικ. Συμβoυλioυ
του Συυδεoμoυ'

Aι ιδρυτριαι

Mαρiυα Γ' Κoκκiυoυ, Στ!λλα Κ' To[-

τon, Xαρotλα N. Mοiyyρn' Aυuα Π'
Ιωαυυoυ, Ευρυδiκn Γ. Γιαυυoπot-
λoυ' Niκn Κ. Καραμπατζoυ, Κατiυα

Πραπα,'Ελλn Tαδoπoυλoυ, Κατiyα
Xωυου, kκn Σπ[ρoυ.

Kρivω oκdπιμo, επiong, Vα Παρα-

θ€οω αυτoυσιo τo κεiμεvo μερι-
κιilv αρθρωv τoU Kαταστατικου τoυ

Πρ oμvnμovευ6μεvoυ Συvδdoμoυ
τα oπoiα €xoυv ωg ακολouθωg:

Αρθρov 1οv. Συoταoιg, dδρα,

επωvυμiα. κΙδρiεται εy Nαουon
oiμερoυ yυναικεiα oρyαυωoιg με
του τiτλoy κΣυυδεoμοg Γυyαικrbυ

Nαoiong και Περιφερε[αgυ, με
{δραυ τnυ Nαoυoαy Kαι με τnν δυ_

υ ατ6τnτ α i δ ρυ ong ε oτι rbυ -π α ρ α ρτn-
μdτωυ τoυ ειS τnν περιφiρειαυ τngυ.

Aρθροv 2οv. Σκoπ6q. κΣκoπ6q

τoυ Συυδβoμoυ εiυαι n μελiτn,
πρoαyωyi και προcblnoιg τωυ ζn-
rnμαιων ιnq yυναικοζ με Kαιευ-
rυυτnρlαυ yραμμnυ τnν επιδiωξιν
των διεκδικnoεων αυτig oιKoyo-

μικrilυ, κοιυωυικcbυ και πoλιτικcbυ

και τελικoy oκοπov τnυ επiτευξιυ
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oλoκλnρωτιniq εξιorboεωS τnS yυ-

υαικ69 με τoυ αυδρα ει9 τo o1Ko-

νoμικoυ, υoμικ6u, κoιυωυικ6υ καl
πoλιτικ6v επiπεδοιl. H ιδιαιτ!ρα
πρooταo[α τng ερyαζoμ{υnE yυυαι_

κ6 g rcι ρ ωυ ακτικc|l E i πυ ευματικcbg,

ειζ τnυ π6λιυ i τo lωρiου, με βα-
oικ6υ αiτnμα δι αυτiυ ερyαoiαυ,

ionυ αμοιβnu και τnu oυμφrbυωg

τωυ ικαυoτiτωυ τn9 ελευ0{ραυ και
αυεμπ6διoτoν ειq' 6λoυE τουg κλα-
δoυg πρoαyωynυ τng' H καταπολ{-

μnσLg τoυ αυαλφαβnτιoμoυ δια τng

o ρy αυ tb o ε ω g o loλεiωυ αy ρ αμμ 1lτωυ

yυναικcilυ, λειτoυρyoυντωυ συμ-

φrbυωg τοιg ν6μoι9 του Κρατoυg.

H αυαyυrbρισιζ ε'ιζ ταg yυυα{καg

τoυ δικαιrilματo7 υα εκλlyoυυ και
υα εκλεyωυται ειE ταg Δnμoτι_

κiig, Κoιυοτικαg και BoυλευτικαE

εκλοyιig και τnζ oυμμετoliq ειg
τnυ δnμoo|αυ ζοliυ με iooυg πρog

τoυ αυδρα 6ρoυ9ll.

Αρθρov 3ov. Mdοα. κToυq αυωτi_

ρω oκοπotg rcι επιτtxn ο Συyδε-

oμoq δια τn9 συyκευτρr1loεωg υπ'
αυτ6υ πdαng yυυαικ6g, iτιg απoδ!-

Ιεται τoυζ oκoποιjg του και ερyα-

ζεται διcι τnν πραyμdτωoiv τωυ, με
τnυ μoρφωτικiy και πυευματικiυ
αυυι!ωoιυ τnq' yυνα[καζ κ(Ιι τωυ α1-

τnμdτωυ τng, διαλiξεωυ, εκδοoεωυ

κλπ', με τnυ {δρυoιυ εντευκτnρ[ωυ

δια ταg yυυα[κcιg ειζ τnυ π6λιυ και
τα tωρiα (Γωυιd τng yυυαiκαg), τnυ

iδρυoιν ιατρεiωυ, παιδικtbυ oταl_

μrbυ, υυκτεριyc'ilυ δια τα9 αyραμμα_

τουg oloλrbυ, βιβλιolnκ6υ κλπ', με
τnν oiνδεoιy του Συυδtσμoυ μετ'
αλλωυ o ρy αυ rb o εωυ επιδιωκου o rbιl

τουq ιδiουg με αυτ6υ oκoπoυqυ'

Αρθρov 1ooν. <Δια ιllnφoδελτiωυ

καl μυoτικig ι|lnφoφoρ{αq' τoυ Δε_

κiμβριoυ εκαoτoυ ετoυg y[υουται

αρxαιρεo[αι δια τnυ εκλοyiυ τoυ

Δ.Σ' εξ ευυεα (0) μελr1υ και τng 5με_

λotE Εξελε1l κτ ικnζ Επ ιτρ ο πlig'.. r.

Αρθροv 17oν''0λα τα ιδρυματα τοι'

Συυδεoμoυ (ευτευκτnρια, λlotcαι
κλπ) δια τnυ καλυτεραυ επιτυr{αll
τng ερyαoiαE των Eα λειτoυρyoυυ

με βαoιυ τo Kαταστατικ6ιι και iyαυ
εoωτερικoυ καυουιoμ6υ εyKεKρι-

μtνον υπ6 του Δ.Σ'υ

Αρθρov 2|oν. κo Σ{υδεoμog tlει
το δικαiωμα κατ6πιυ απoφαoεωg

τnq Γευ. Συυελευoεωq των μελcbυ
τoυ υα oυμμετ{ln ειg'Ενωoιυ εκ_

πoλιτιoτικtilυ Συλλoyωυ, ωζ Kαι ειζ

μ[αυ'Ευωoιυ πoλλrΛy yυυαlκε{ωυ

oωματεiων διαφορων π6λεωι,, αλλd

τωl.' αυτrΔy με τoυζ ιδικoig τoυ σKo-

πrΔυ n ειg oμοoπoνδΙαy τοιo[τωυr'

ΑρΘρov 22oν. αH οφραy[E τoυ

Συυδioμoυ ε[υαι κυκλικi, φ!ρoυoα
πtριξ ταg λ!ξειg κΣιiυδεoμog Γυ-
υαικrΔυ Nαo[onq και Περιφ{ρειαgι
και ει9 το μtooν το !τog ιδρioεωg
τoυ Συνδ!oμουυ.

Θεωριil, επiong, αvαγκαio vα σn-

μειιbοω ουμπλnρωματικα 6τι oε

περiπτωon διαλυong τoυ Συv-
δdoμoυ απαoα n περιoυoiα τoU

oυμφωvα με τo αρθρο 18 <περιd-

xεται ειq γυvαικεiαv oργαvωoιv n

iδρυμα με παραπλnσιov σKoΠoVD.

Eivαι πρoφαv€g, dτι oι διαταξειg
τωV ωq αvω παρατεθ€vτωv αρ_

θρωv τoυ Kαταoτατικου και τα

εμπεριεx6μεvα ο' αυτ€g αιτnματα
τωv YUVαιKιilv πoυ iδρuoαv τov
Συvδεoμο, dxoυv oυμαvιοτικo,
κoιvωvικ6 Kαι εv πoλλoig ooοι-
αλιοτικd xαρακτnρα. Τα επτα (7)

εK τωv εvv€α (9) ιδρυτικιbv με-
λιbv αvnκαv στov ευρυτερo αρι-
oτερd xιilρο, xωρig vα αποφυγω
vα αvαφερθιΙ: και ειg τα αλλα δυo
(2) τα oπoiα υπriρξαv αξιολoγεg
προοωπικ6τnΙεq στnv π6λn μαg,
αvεξαρτnτα αv δεv αvnκαv ο' αU_

τοv τοv xιilρο.

Θα καvω μiα εξαiρεon και θα αvα-

φερθιb oτo πρ6oωΠo τnζ Πρod-
δρoυ τoυ Συvδ€ομou Mαρivαg
Koκκivoυ, oυζυγoυ του βιομnxα_



vou ΓεωρYioU KoKKiVoU. o oΠoi-

οg εixε εvταxθεi oτο Ε.Α.M. και

μαλιοτα, λoγω τωv αvεγvι'iριομi-
vωv lKαVoτnτωv τoυ, εixε εκλε_

γεi εθvooυμβoυλοg οτrrι' Π.Ε.E.Α.

(Πoλιτικn Eπιτρoπn Εθι'ικliq Απε_

λευθ€ρωonq). Αδελφoq τoU Q\lιl]-

τερω υπnρξε o επ1 οεlραι- ετιδι'

xρnματ1oαg ωq Δnμαρroq Nαoυ_

ong Φιλιbταg Koκκιvoq.

0 Συvδεoμog αvdθεoε στo\- \io_

μικo του oυμβoυλo Nαoυoαio δι_

κnγ6ρο Nικ6λαo Mαρκoβιιtl r-cι

πρoβεi οτιg δdουoεg ει'€ργειεq

πρoκειμdvoυ vα εγκριθεi το κα_

ιαoιαιlκo Kol clVt]γν{υρlοθεl καl

αυτog το Δικαοτtiρ1o τωv εv Bε_

ρoiα Πρωτοδικιbv.

Kατοπιv τoυτoυ, τnv 16tr Ιαvoυα_

ρfου l945' o ΠρoμVnμoιευομεvοq

δικnγoροq υπoβαλλει oιο Δlκα-

oτnριo αυτο oxετικn αiτl'ιon oυ_

voδευομεvn απo αvτiγραφo ιoU

πρακτικoυ ιδρυoεωg, KατασΙα_

τικoU, ovoμαοτlκng καταoταong

ιδρυτικιiv μελιbv, βεβαiωon τoυ

Συvδtoμoυ Yια Ιn ουvθεon του

Διοικnτικoυ Συμβουλiου, εvιb τnv

6n Φεβρoυαρioυ υποβαλλει τιg

oxετtκdq προταoειg πρog τo iδιo

δικαoτnριo αλλoq πλnρεξoυorοq

Nαoυoαiog o Σωτnριοg Γιαvvoυ-
λnq. Tnv iδια nμ€ρα οuvτiιooεται

lι €κθεοn ΙoU εισnYnτn δικαoιn
και αυvdρxεται τo Δικαoτnρlo για
vα ουζnτnοει τnv αiτnon. Tο Δι_

καoτnρto επιφυλαooετα1 vα αΠo_

φαoioεt με τnv υπ'αριθ. 39 απ6-

φαon του Kαι εΠαVερxdμεvo επi

ιου ιδioυ θ€ματog εγκρivει με τnv

ιαυταριθμο τng 1 2ng Φεβρoυαρioυ

αποφαοn το Kατtιστατικ6 και τn

voμιμn υπαρξn τoυ Συνδ€oμoυ.

Συμφωvα με τnv υπ' αριθ. 368 πι-

oτoπoinon τng 7ng Mαρτioυ 1946

ιoυ πρωτοδικεioυ Bερoiαg, ο Συv_

δεoμog κατεxωρnθn στo βιβλio
τωv Αvεγvωριoμ€vωv Σωματεiωv

τoυ Δικαoτnρioυ oτn oελiδα 75.

Για τιg δραoτnριoτnτεq Kαι τnv Πε_

ραιτdρω τυxn του αΣυvδ€oμoυ Γυ-

vαικιbv Nαοιiοnq καl Περιφdρεtαgυ

δεv dxω oτn διαθεοn μoυ αλλα

γραπτα oτoιxεiα. Yπoθετω, πιbq,

o,τt oυvdβn Kαι με τουg αλλουq

ουλλoγoυq ΕAMογεvoυg πρod_

λευong κατα τnv πρoεμφυλιακn

περioδο και αυτnv του Eμφυλiou

Πoλ€μου, δnλαδn n βiαιn διαλυon

τouq, τo αυτ6 oυv€βn Kαl με τov

ΠρoμVnμovευ6μεvο Συvδεoμο.

Θα nταv εξαιρετικιbq εvδιαφdρου_

oα n περiπ ιωοn 0παρξnq σΧεtι_

κιiν μαρτυριιilv απ6 τυx6v ευρι_

oκoμεvα εv ζωn ακ6μn ιδρυτικii

μdλn τoυ. Απαvτα τα αvαφερoμε_

vα στnV παρουoα μελ€τn γραπτα
vτοκoυμdvτα, nτoι, κΠρακτικον

ιδριjoεωg απo 13/l2/1945. Κατα-

oτατικ6υ απο l3/lz/1945, oυoμα_

oτικi καταoταoιE απο 16/1/1946

τωυ ιδρυτικcilυ μελc1lυ, βεβαiωoιq
απο 16/1/1946 τωυ μελωυ του

Δ.Σ., αiτιιoιq απ6 lο/l/1946 πρog

τo Πρωτοδικεiου ΒεροIαE, {κBεolE

ε ι o ιl1l ιιτοιj απo 6/2 / 1 gη 6, π ρ ακτlκα

oυζιτιioεοlg και λιiιflεωg αποφα_

σεωζ (Ιυα)1|ωρioεωg απ6 6/2/19a6

καιl z/z/ l 9η6 αyτιoτoirωg, καfrisE

και π1σToποinoιg απ6 z/s/lgs6
περ i καταxοl ρlio εοlE τo υ Συυ δεo μο tl

ειq το βιβλ{ο tΙyε)tυωρισμ{yωυ oω-

μcιτε|ωυ, υπαρxoυv oε φωτoτυπi-
εq στo αρxεio μou.

EYΓΕNΙΑΣ ZΑΛΙΟY - MΠΑΣΙΑKΟYΛ[{
<<ΓυναiκεS Kαι φoρεσι€S τns Ndουοαs,
ΙΟ Ι€λοs μιαs εΠοxRS>)

l\lIiα onμαvτικn €κδoon, εργo ζωng τnq συYYραφ€ωq-ερευvnτριαζ, ΠoU

€ρxειαl vα καλυψει τnv ελλιπn βιβλιογραφiα κclι ΙιE αvαφoρ€g στιζ yυ_

vαικεiεg φορεoι€g tng Nαoυoαg
Εivαι μια πολ*πλευρn προodγγton τωv τοπικιδv εvδυμαoιιbv {γυvαικεiι,lv
και αvδρtκι,ivi που uποoτnρiζεταl απd μtα εξαιρειικn επιλογi φω1oγρα_

φικου υλικoυ και περιλαμβαvει παρα πoλλdg πρoφορικ€q πλnροφoρiεq

που καταγραφουv Ιo ιoτορικ6 Kα1 KOιVωVικδ πλαioιο τnq Nαουoαq και

εlδlκoιερα τn θεorι ιng γυvαiκαg oιnν ιoπικn κolνωνfα'

Σιο βιβλio δnμooιευovται πλnΟοg αvdκδoτεg φωτoγραφiεg οικογεvειιilv'

καθιbq Ktιι εvΙUΙΙωσιακ€q φωτογραφiεq εξαρτirμdιωv τωv εvδυμαoιtilv'

κενιnμαlωv κοl κooμnμαιωv Πoυ ιιq ουνoδευαv'
,Εvα 

βιβλiο_Λευκωμα που δεv πρ€πει vα λεiπει οπ6 καvdvα vα-
ουoαiικο oπtτι, πραγμαιικn απροiκαυ Yια τιq επ6μεvεg γεvι€q'

T.ιμιi δι'd1εong 6o€' Tα {οoδα οπ6 τι',ιιl πrilλnoi τoυ πρooρ[ζoυτ(]ι ylα τnυ εyi'
oruon r'" δρdoεων και τn ουyβxLσn τn9 λειτουρyiα9 του Συχλ6}ιου Aτ6μωv

με Αυcιπnρiεg κΥΦAΔΙll. Aπooτtλλετcιι καl με αντικατιβολi'-Tnλ' ετικoι_
'vωνiαg: 

(F,υy. Zdλιου: 6936 431168, 23320 23913, ΥΦAΔΙ: 23320 2BB3B
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H KPIΣH ΣTΙΣ ΕΠIΣTHMEΣ
EΠAKoΛoYΘo THΣ KPIΣHΣ AΞIΩN;

Eivαι n κρion στtS εΠιστnμεs επακδλoυΘo τns KoΙvωvιKns κρions, τns κρions αξιιδv;-Εvα

πoλ0 δ0oκoλo ερΦτnμα για vα απαιτnθεi αv δεv κdvεrs αvαδρoμfl oτnv ιoτoρiα τωv εΠt-

oτnμιilv. oλοs o ΙΙvεUματrκ6s κ6oμos εiτε εivαιλoγoτεxviα εiτε τ€xvεs εκφραζει oυvflΘωs

τnv επoxfl μ€oα στnv oπoiα δnμιoυργεiται και εivαι αμεoα εΠnρεασμ€vos απ'αυτflv. Tι

γivεται oμωs με τlS επιoτflμεs; Εivαt o επroτnμovαS €vαs μovαxικ6s Παρατnρnτfls, €vαs

μovαxικ6s oδorπδρos ΠoU αvακαλOπτεr τα μυoτικd τns φιiοns αvεξαρτnτos απi τov

KoιvωvιK6 του περiγυρo; Εivαr n επιoτnμn αvεξαρτnτn απ6 τo xρ6vo Kαι τnv κorvωviα;

Bριoκoμαστε στΙS αρx€s μιαs v€αs xιλrετiαs και υπdρXouv ακ6μn απλoi dvΘρωπoι, αλλd

Kαι εΠιστftμovεs, Πoυ τo πιoτεOoυv αυτ6.

Γραφει o

Χαρiτωυ Toμπoυλiδng,
α oτ ρ oυ 6μο g- αοτ ρ o φυ ο ικ6 q

Πωq oμωq εiνοl δυvοτον vο oυμβοivεl oυτo,

οτοv oλοl γvωρleoυv oτl n εpφοvlσn ΤωV

εn αlnpωv αιο δυτ Ko KOσ|-]o nου εγtνε τov

7o n.X. ο ωvο oτn Ν/ κρο Αoiο, οnο το;q

λεγοp εvουq Π ρoσωKρΟΤl KoΟq φlλoooφουq,
αlομοτnoε οnο τοv Πλοτωvο Kοl ToUq pΟ_

θnτεq '9μ pερ κουq ο ωvεq οργοτερο; Πωq

:','c 5'',,ο_οl'vο ο,i,3οiι,ε ουτο οτοv, οπωq
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oλor γvωρ[Coυv, n οvθnon τωv εllαlnμωv ιlου

εγlνε αιnv ΑλεΕονδρεlo τnq Αlγυnτου KOl σtnv

Koτω lτολiο οno τοv 4ο n.Χ. οlιilvο pεxρt τov

5o μ.X. τερμοτloτnκε κοt κοτοδlιilxθnκε οno

ToV XρlσTlοVlopo κοl τlq ολλεq θρnoκεiεq κοt

οδnγnoε τnv ovθρωπoΤnTO σε εvο oκοτοδt-

oμo noυ εnρεnε vο nεροoουv ΠερlσσOTερo

οno x[λlo xρoνlο γlο vο δονοvθΙoεl nολ με τnv

Ανογεvνnon κοl τn lVετορρυθμ lon; Δε γvωρi-

ζoυv oλol, οτl οκoμn κοι τoτε, εn oτnpοvεq ri

κοnκοv oτnv nυρο (ΤCloριrιοvο Ν/nρουvo), n

κoτoδlκοαlnκOV γ]O T]q lδεεq τoυq κοI θμεlvοv

oε οnoμovωon (Γολ λεο Γολlλεl) n nερΙpεvον νο

nεΘοvoυν γlο νo τυnωoouv τO εργO ToUq γ]O Vo

μ nv κoτοδlωxθoΟv οno τnν κOlνωviο αlnν οπoiο

eoυoov (Mlκoλοr Konερviκ); Αλλο δε κowεQον

vο xοoουv τnν nioτn τoυq οvοκολυnτovτοq oτl

o Θεoq δεv εiνοl o pεγΟq γεωμετρnq του ου_

μΠοVToq (Πoxονεq Kεnλερ) n oυμβrβοαrnκον

με τnv ορxoυoο τdΕn γlο vο εnιCnooυv ol tδεεq

τoυq (loodκ Νtουτoν, Koρολoq Δορβivoq).0

τελευτοioq μολloτo xρεlooθnκε noλλουq ογω_

Vεq γlο vo εδροlωoεlτn βloλογ[ο ωq εnlαlriμn

κοl ot θεωρΙεq του οpφroβnτουvτοl οκoμn κοl

onμερο oπo τουq vεογεvετtoτεq.

Το ερωτΛpοτo γlO Tn oxεon τnq εnlαιnμng με

τnν κoιvωviο pεoo αlnv οποiο οvοπτυooετοl

ορxloov vo εiνol nολλo κοr δυoκολο κυρiωq με

τnν οvοτoλn τoυ 2Οoυ οlιilvo κοt αιlq nρωτεq

δεκoετiεq τoυ. Toτε ολλoΕοv ορδnv noλλο αιιq

κλοootκεq εnlαιnμεg. 0 xωροq κοt ο xροvοq

εγlνοv εννolεq oxετlκεq, τo oυμnον οno αιοτlκo

ορxloε vο δlοαιελλετΟl, n οlΤloKρoτiο αιn φΟon

pniκε oε ομφroβΛτnon κοr ο ρoλoq οκopn τωv

μoθnμοτtκωv oον οnoλυτnq εnlαlnμnq ορxtoε

vο oμφloβnτεiτοi. 'Ητοv oλο ουτο οπoτ€λεoμo

τnq κρionq τnq κolνωviοq noυ εφερε ενοv Πo_

γκooμro Πoλεμο Ko! TnV κρion αrn δnμοκροτiο

τnq Bοiμορnq μετο, n nτοv ovεδορτnτο οno τnv

κolvωνικi κρion; H θεωρio τnq κβοι'ιομnxονlκnq

nτοv προi'ov σTnV UΠnρεσiο τnq δnμoκροτiοq

τnq BοΓμoρnq n δnplουργΛΘnκε ονεΕορτnτο

onο τnv κοθεαlnκυio τοΕn; Tl ρολο €nοlΕοv οt

εnlπiμovεq κοl ol φlλοooφοι τnv nερΙοδo ουτn;

Eivοl ενο noλυ ενδrοφ€ρoV Kot βορυ εριilτnμο.

H Δnμoκρoτ[ο τnq Bo'rpορnq, εγκoΘlδρυθnκε

τo 19'] 9, εnεlτo οno τn Γερμονlκn Enοvοoτοon

τoυ 191B, κοl εnεoε 14 xρovro oργοτερο, με

τnv οvoδο τoυ Αδολφoυ XΙτλερ αnv εΕoυoiο,

iο 1933, KOlTnV εγκoΘΙδρυon τoυ Tρiτου Pοιx.

Τo noλlτtoμllκo κλiμo ΠoU KUρlορXoυoε oτn

Δnμoκροτiο τnq Bοi'μορnq nτοv n επtoτρoφΛ

σTlq ρoμοVTlKεq οΕiεq τoυ nορελθoντoq (νεo-

ρoμοvτloμoq) κοt εκδnλωθnκε ωq οioθnon no-

ροκμΛq κοl κρionq εvοvτtο oτov orτιplopο τnq

μοvτερvοq εnoxnq. Kυρloρxεi n οnεxθεlο nρoq

τn pοvτερvο εnoxn τωv μnxοvωv κοι n εμφοon

αlov ονθρωnιvo noρογοvτO, σΤnν εvδεxoμε-

vlκοτnτo Kοl σTn δlοioθnon, εvιit τουτoxρoνο

οπoρρinτοντοl n μnΧοVoKροτiο, n οtτlοκροτiο

κοl n λoγlκn, κοθιiq ο oρθoλoγlo1.loq θεωρεiτοl

o κυρloq nορoγovτοq noυ οδΛγnoε τn Γερμοviο

αrnv nττo του Α Πογκoopioυ Πoλεμoυ.

O γερμοvoi φυolκoi κοl μοθnμοτικo[ βλεποvτοq

vο xοvουv τo κυρoq τουq οvoδlομoρφωvoυv

τnv lδεoλoγiο ToUq σε μtο πρoοnοθεrο εvορμο_

Vlσnq pε τlq οΕiεq κοl το κλiμο τnq πvευμoτlκnq

οτμooφoιροq ΠOU TOUq nερ βoλλει. Εnlκροτεi o

κυβloμoq κοto εΕπρεoLovloμoq oτn Cωγροφrκri,

o οτοv oμoq αn μoυolκn, o nορολογloμoq κοl

o υnορΕloμoq oτn φlλοooφΙο, ο υnερρεολloμoq

KOl ο φoUΤoUρropoq oτnν noinon KOl TοV KI_

vnμoτογροφο κοl ol oxoλεq τnq Qυxoλογioq

οvΘουv στnV KεVTρIKn Ευριilnn. oλεq ουτεq ol

nνευμoτlκεq κlνnoεlq μnnωq τoυq εnnρεοCoυv

κot ουτoυq;

Αλλο(oυv oυγκεκρlμεvεq εvvolεq, ολλοζoυv τov

xοροκτiρο τoυ κλοδoυ ToUq KOl τελlκο ολλo_

(oυν κot το iδro τo nερlεxop εvo τnq εn tαιn μ nq

τoυq. Τo nρωτo κοl βoorκo nου nροττoυν εiνοl

vo oμφloβnτnoουv n οκoμn κοt vo οnολλογουv

οπo τnv οlτlοτnτο ωq KοVοVlσΤlKo oτolxεiο γlο

τn oυγκροτnon θεωρlωv oτn ΦυolκΛ, Kοl σU_

vεnωq, γlo TnV κοτοvonon τnq φΟonq. Η pn

οlτloκροτlκΛ ερμnνεiο τnq κβοvτoμnxovικnq,

nου θο μεivεl γνωαrn ωq αΕρμnvεiο τnq Ko_

nεγxογnqυ, δlομoρφωνετοt κοτω onο ουτεq τtq

κolvωνlκεq nlεoεlq.

Bλεnουμε λοlnov oτl oε ενο nερlβολλov οlκo_

νομlκnq οnοoυνθεonq κot κοlvωνlκilq oVΟΤορο_

xnq οnωq ουτo τnq Δnμoκροτiοq τnq Bοi'μορnq

εμφoνi(ετol μiο γενlκευμεvn lδεoλoγrκn κρion

n oπoiο δεv oφnvεl οvεnnρεοαln τnν εnloτnpn.

Oλoq o nvευμοτlκoq κooμoq τnq γερμονoφω-

vnq κεvτρlκn Ευριi:nnq κ νε[τοl nρoq μiο vεo-

ρoμοvτlκn κοτεΟθυvon, ενοντtο oτnv oρθολo_

γlκoτnτο, τov υλloμo Kοl TnV nρooδo nρογμο
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noυ πρoκoλεi piο poρφn εvτοvnq lδεολoγrκnq

niεonq γlο τlq ovτlλnιpεlq τoυg οκopn KOl σToUq

εnloτΛμοvεq. Στο εn[κεvτρo τiθετοl n ενvοlο

τnq οlτtοτnτοq ωq piο lδlοiτερο oρθολογloτlκn

Kοl μnXOVlσΤlκn εwοto.

ΙVεoο oε εvο τετolο lδεoλoγrκo nερlβολλοv

κορυφοioi εnloτnμοvεq τnq γερμοvoφωVnq

Ευρι.ilnnq onεΟδoυv Vο ΠρOσOρι]οoουv τlq

ovτlλnQεlq ToUq γlO τnv οlτlοτnτο oτnv Φυ_

olκri μεoo oτο γενlκοτερo δlονonτlκο nvευμο

τnq εποxnq (Zeitgeist) οnορρinτovτοq τnv n

ορloθετιilvτοq τnv xρnon τnq. H nροoορμoγn

δlοδρομοτioTnKε ΠρlV τo 1925, xρovtο κoτο

τnv onoiο ονοnτΟxθnκε n vεo εnονοoτοτlκn

κβοvτlκΛ μnxοvlκn, n ερμnvεiο τnq οnoiοq

δεv oτnρixθnKε σTnV olτlοκροτiο. Tl oυμβοivεl

oΛμερο, ενov οtωvο μετo τnv εμφοvlon τnq

κβovτoμ nxονl κnq; ΕnοvεμφονiCετο t, pετο οnο

2.3OO xρoνlο, n ΠειJΠToUσ[o γlο vο εΕnγnoεl

TnV εΠlTοXUVoμεvn δlοoτολn τoυ oυμnοντoq.

ΕμφοviCowοl θεωρiεq noυ nρεoβευουν oτl μοq

εivοt γvωαro μovo τo 4οlο του oυpnοντoq κοl το

υnολolnο εivοt oκoτεlvn δυvομn κοl oκoτεtvn

Ολn κοl ολol περlμεvouμε τnV ελευon τoυ κβο-

vτlκoυ υnoλoγlαιn γlο νO μοq λυoεl oλο μοq το

nροβλnμoτο. Tl μοq θυμiCουν oλο ουτο ; Mnnωq

τo Ze itgeist τnq εnοxriq μοq;

H κρion τnq Δnpoκροτiοq τnq Bο'lμορnq εφερε

τnv ελευon τoυ vοClομoυ κot τlq εκοτομβεq τoι

2oυ ΠογκooμΙoυ Πoλεμoυ. H κρlon των δlκωv

μοq οδlωv μοq εnrφυλοooεl; oλοr ουτοΙ nου

εμφορoυvτοl οπo θετl κlοτtκεq nρoκοτολnι!εlq

κοl οvογvωρiCOUV σΤnV εnloτnμονlκi δροoτn_

ρloτnτο μovo εvον υnερβοτlκo xoροκτnρο, οq

τo δονοoκεφτουv. H εloxi pοq εivοt plο εnοxn

γεvlκnq κρionq τωv οξtιilv κοl δε θο nρεnεl vο

μοq nροβλnpοτΙ(εl pονo ουτo ολλο, κοl o ρο-

λοq τωv θεoμωv KΟl TωV δρooτnρlοτΛTωV ΠOU

oυγκρoτο0ν ουτn τnv κolvωviο, onωq εivοl κol

n εnloτnμn.

Φυolκri 6 Mετοφυolκri;
Σκ6ι!εlq oτo κοτιilφλt τoυ 21oυ olιilvo

oτοv ερxοvτοl o γlορτεq των Χρlαrουγεvvωv n

του Ποoxο βλεnεrq οnο κovτο ογοnnτο nροoωιlο

noυ εivοL pοκρlo KOl σOU δiνετοl κl n ευκο ρiο

νo oυζnτnoεlq κοr δ οφορο nρoβλnpοτο n ο -

λοoοφ κεq ερωτιioεlq εκτοq οlο lολlτ κn' 'Εγο

βροδυ δ€xτnκο μlο ερωτnon οno εvοv φiλo κοl

nεροoομε δnμloυργlκο το υnολοlno τnq vυxτοq

oυCnτωντοq τnν. Η ερωτnon εixε δυo oκελn, εvο

nροoωπlκo κol ενo γεvlκo. Tο nρooωnlκο Λτοv:

Tt Λτοv ουτο που με οnοoxoλoJoε nερloooτερο

τοv τελευτοiο κοlρο ono τnν oΟγxροvn φυo κn

Λ οαιροφυoiκn ερευvο κol n ολλn ερωτnon γε_

vlκoυ nερlεxoμεvου: ΙVlnoρεi εvοq φυolκoq vο

μrλnoεl μετoφυorκο; Δυo ooβορεq ερωτnoεlq

nου onωq oοg εinο μοq εκovov vο ixoυpε μtο

nολυ δnμloυργlκn oυvοvτnon oοv ουτεq οno το

nολlο. Πρoonοθnoο vο το ουvδυooω τo εvο με

τo oλλo, γlοτi, oυνiθωq το ovοnοwnτο ερωτn-

μοτο δnμlουργουv μετoφυolκεq εδnγΔoεrq. Kοl

αιnν lαlορiο τnq ονΘρωnoτnτοq, ooo n ερευvο

κοl n τεxνoλoγΙο nρoxωρoυoOV, Kol KΟT'εnεκτo_

οn, n γνωon κοl n ερμnvεiο φοrνομενωv, τooo οl

ιJεTΟφUσ κεq εδnγnoειq nοροxωρουoοv τn θεon

TOUq σε φυolκ€q.

Εivοl μετoφυolκn εΕnγnon n υnορΕn κoκo-

τεrvfrq υλnqυ κοl ασκοτεlvnq εvεργεtοqυ oτnv

εΕnγnon τnq δlοoτελλoμεvnq εntτοxυVσnq ΤOU

Σ0 μ nοντοq; 0 Aivoτο lv εloΛγογε n ρtv εvοv oxε-

δον olωvο ptο rικooμολoγlκn oτοθερο) γlO Vο

κρoτnoεl το Συμnoν oτοτ κo κοl ο Αρtoτoτελnq

μ]O (ΠειJΠΤOUσΙου γ ο vο δlκοtολoγnoεl το ιrοiδl-

oV) τoU Συμnοντοq lρ ν 2.300 oxεδov xροvlο'

i-] -ε- _-ο-o'ο -ο- Aο αιo'ελn εδωoε τn θεon

-'ι r:, ::ε:: -ε-Ο Ο-O ]800 xροvLo εδε_

o μlyιoτog των Φιλ6oοφωυ, Aριoτoτtλng



λlΕnq τωv Θετlκιiv εniαrnμιiv. Kοt ο ιο θ€ροqυ

nοροxωρnoε τn θεon ΤoU σΤoV ιxωρoxρovoυ

μετο οno ολλο 400 xρονlο. Ο ιxωρoxροvoqυ

πooo θο κροτnoεl;

Στo μtκρoκooμο, n οφθορoΙο τnq υλng κοl τo

ιιοτoμου ωq n μrκροτερn δoμn τnq ι1λnq noυ

δlοτnρεi τlq lδloτnτεq τωv oωμοτων, ΕεκΙνnoε

οno τo Δnμοκρlτo oοv φlλoooφlκi ενvolο γtο

vo εnlκροτnoεl αrlg εnlαιnμεq γlo 2.5Ο0 oxε_

δον xρovlο. Στο τελoq το οτopο δlοonoαlnκε

αrο nλεκτρovlο, το nρωτoνtO KOl TO νετροvlο, το

oπoΙο με τn oεlρο τουq noρoxιilρnoοv τn θεon

ΤOUq σΓO κουορκq. Πooο Θο οντεloυv TΟ KoU-

ορκq; Kοl θο το βonθnoεl n υlορΕn ToU σωμOT]-

δΙου τoυ Xlγκq ri θο μετοτροnoιjv oλο oε xoρδεq;

Tl ε[vοl φυolκn KοlΤl μεΤοφUolκn;Πoυ ε[vοlτο

oρlο των δυo; Μlnορουv ol vευριivεq ΤoU εγKε-

φολου μοq vο κοτοvoΛoουv τl εΙνοl ολnθιvo κol

τl ι|ευτrκο; Δεv γελloυvτοl κt ουτοΙ; Oτov δεv

pnoρoυμε νο εlnγΛoουμε κοτl, κολo εivοl vο

εΙμοoτε δlολλoκτtκoi. Mnoρoυμε vο το λεμε

μoγlκo, θε'lκo, θουμo, ποροΙoθnon n oτlδnnοτε

ολλo οvoλoγο pε τnv εΕnγnσn ΠoU μοq φοiνε-
Tοl Πlo λoγlκΛ Λ pοq δivεl μεγoλυτερn γoλιivn

ri ελniδo, ολλο, nοτε Vο pnV τo θεωρoΟμε οnο_

λυτo κοt ovεΕnγnτo γlοτi κοnoτε θο ερΘεl κοl

n nρογμοτlκi τoυ εΕnγnon.

'Eτol, ol εvνοlεq τnq ιιoκoτεtvnq ενεργεlοqυ κοl

τnq αoκοτεlνnq Ολnqυ που onoτελoυv τo 96ο/o

τoυ Συμnovτoq δε μ'ορεooυv εμενο. ΙVovο τo

4olo εivοl τo γvωoτo Συμnοv loxυρiζovτοl oτl

loxιiεl onμερο οl εntoτnpovεq γlo vο εΕnγΛ_

σoUV TΟ ονεΕnγnτο. 0υτε ουτo μ' oρεoεl εμεvο.

Δε Θελω vο εiμot μεToφUσ κοq, ολλο KOl σοV

οoτροφυolκoq nρ€πεl vo εiμοl πρooεκτlκοq.

0 κnvευμoτloμoqυ εnovερxεTοl σToV εΠ σTn-

povlκο κοoμo. Εivοl μιinωq κl ουτo nρo'loν τnq

εlοxfrq μοq; Πoλλοi pεγολol επlαιnpoνεq δlκοl-

oλoγoυv τnν ονlκοvoτnτο εδriγnonq δlοφoρωv

φοtνομεvωv με TnV OVlKovoτnτο τoυ εγκεφολου

poq. H ιιnεμnτoυoiου εnονερxετοl με Τn μOρ_

φn αoκοτεlviq υλnqυ n ιoκoτεlνnq εvεργεloqυ

κοt n ικooμολογlκfr αιοΘερου τoυ ΑlVαιοlv oον

κοoμολoγικn μετοβλnτn. Δεv εiνol ουτo εnlκΙν_

δυvο γlο τtq θετlκεq εnlαrΛμεq;Θo εnlκρoτioεl n

vευροφυoloλογiο τoυ εγκεφoλου αιnv οδυvομiο

εδnγnonq τωv φυolκιiv φolvoμενωv; Θο εxoυpε

plο ovθnon του vεoπλοτωνloμoυ;

Η εnloτΛpn, n ι!υxολoγiο κοl n Θρnoκεiο εxουv

ολεq τoυq εγγενri οΕio κοl nρooωnlκo vonμο.

Kοθεμio τoυg δlεloδυεl oε βοθυτερο oτρωμο_

TO Τnq nρογμοτlκoτnTοq, Tο οnoiο εμεΙq noτε

δε θο μnoρεoouμε Vο κοτολοβουμε oπoλυτο,

ioωq εΕοlτΙοq τωv oρiωv πoυ Θετεl o εγκεφο_

λoq μoq. Θελεl oμωg μεγολn nρoooxi το τl

δlολoγlCoμοoΤε Kοl με τl εμμovn κl επlpοvn

το υnεροonl(oμooτε, γloτi oτo τ€λοq μnoρεi vο

κoτολnΕεl νo γΙvεl n nρooωπlκn μoq oλnΘεlο

κol oxl n rρογμοτrκιi ολnθεlο. Εiτε κolτοCουμε

nioω οno εvο τnλεoκοnlο, εΙτε nioω ono εvο

plκροoκoπlo, n oε plο oθovn εnεΕεργοoioq

oε εvο εργooτriρlο, θουμοCoυpε τnv oμoρφlo

κor τo μυoτr1ρlo τoυ ΣυμnoVTοq Kοl τnq δnμr_

oυργiοq. Eivοl oτn φυon του μυολoυ μοq Vο

ι!οxvoυμε γlο τlq βοθυτερεq ολriθειεq τoυq. Kοl

nορoλο noυ loτ€ δεv κοτοvooυμε τnν oλnθεlο

ToUq σTo oυvoλo Tnq, TO vο nροonοθoυμε εivοl

δlκoiωμο μοq Kοl βloλoγlκn μοq κλnροvομlo.

Πο vο μnv Πω Kol OσΤρlKri μοq κλnρovoμrο, μlοq

κοl n ζωn μοq oφεiλετοt oτn αrοxτn ΠρoγεVε-

oτερων οoτερων κol n ερευvο μoq ioωq μοq

oδnγεi oτo λiκvo μoq. ΠρoooxΛ oμωq γlο vο

μnν εnoλnθευθεi ουτο noυ εiπε o Δnμooθεvnq

nρlν nερinoυ 2.50Ο xρovlο: κTinoτo δεv εΙvοt

nto εΟκoλo ono τnv ουτoποτn. Δloτl oυτo nου

ευxετοl κoθε οvθρωnoq το θεωρεi oυγxρovωq

κοl ολnΘlvol. N

.."n ε}τlσ{nμn,
n qrυXΟλΟY{α

!{αι 11 θρτrακεiα
*xεlιlv εlλεq

Ι{}ιrq ε}-t'δ/*
αξtεa και n,]Ο_

σ{r}n}K* vοnμα
K{ιι Kαξ}εμlει

ΙΟι}q διεισδ{}ει
οε βα&ιrιερα
$ιp{λμ&Ι{ι Τnq

τ'ξρ{&1?αΙ1κοτn*

o Aλμπερr Ai'υoτciιυ



ΗAΓ{AMΙΞH
EΛAΙoΛAΔoY
MEΣΠOPEΛAIA

Γριiφει o Δnμi'ιτρng Κ' ΣτυλιαyΙδηζ,
Επ. Δ/ντng Ιyoτιτo'ιjτoυ Φυλλοβoλων Δluδροlυ

Η xιilρα μαS Πρoσ€φυγε στov ooΣA μα
vα tns ΠαρασxεΘοοv oδnγiεS - συμβoυλ€s,

τιS oΠoiεS εφαρμoζowαs Θα αvαKoοφιζε

oιKovoμιΚα τoυs_Eλλnvεs Πoλiτεs. Avαμε-

σα στιS Πoλλεs ουμβουλ€S, o oργαvισμos

υπ€δειξε vα ΠρoσΙiθειται στo ελαιoλαδo

σΠoρελαια για vα μειωθεi n τιμR ΙoU αvd-

μrKτoυ αυτoο πρoιovιοs, Yια vα oαrθoυv

οιKovoμιKα οι-EλλnvεS ΠoλiτεS Kαιvα αvα-

KoUφισΘεi ioωs n EΘvικn oιKovoμiα.

0 γροφωv δnλιilvεl oτl δεv εivοl ε δ κοq oε θεμοτο ελοi_

ωV, Τlq λiγεq γvωoεrq nου εxεl θο τlq εκθεoεl pε TnV

ελniδο οτl θο γiνoυv γvωoτoi μερlκοΙ οnο τoυq κlvδυvουq

nου Θο nρoκ!ιpoυv οno τnv εvεργεlο ουτn.

Θο ορxioω οno τo ελοlολοδo.'Εvο lVlεoογεloκο nρoiοv nου

οnoτουq 0pnρlκoΟq οκoμn xροvουq pεxρl oriμερο θρεφε

τουq λoουq ο υτnq τnq nερ oxnq κοl κυ ρiωq τουq'Ελλnvεq.

Tο ]960 ο Πογκοoρlοq 0ργοvloμοq Yγεiοq, ΠρOγιJOTo-

noinoε μΙο ερευvο oε 7 ΙVεooγεroκεq xωρεq, με κυρro

οvτlκεipεvο το κορδlογγεlοκo voonpοτο. Αnο τnv ερευ_

vο ουτn nρoεκυQε οτl ot κdτοlκοl τnq Νiooυ Kρriτnq,

noρoυoiοCον τo μlκρoτερο nooooτο κορδloογγεlοκωv

nοθnoεων. To γεγοvoq ουτο οnoδoθnκε oτn pεγολn xρn_

σn TOU ελοloλοδου. To ελοlολοδo, xυμoq εvoq νωnοΟ

κορnου (φρο0τoυ), εΕογομενo pε μnxοvlκn oυμnΙεon,

εΙvοr τελεiωq οnολλογμεvo οnο xnμlκεq nρooμiδεlq, oε

οvτiθεon με το oloρiλOlΟ γlO τnv ε€ογωγΛ τωv onoΙωv

Xρnσ ι]oΠo ουvτοl xnι-.l lκοi δ ολυτεq.

Περ εxε rλiβρq ο',- οδε δι:_ <ιjv (rολυφο νoλεq, τοκo_

οεοο}εc' σi: -a'ι, a ..a :''' ι -οi'iο )' -Ο OnΟiO OΠεVερ_



γoΠolωVTΟq KΟ εKKOθOρiaowoq TnV

Περlσσεlo TωV ελεUθaρωV ρlaωV, OΠΟλ-

λοoουv τουq οεροβrοιq οργοv oμουq

οnο τnν οΕεlδωτlκn κοτοlονnon KO] ΙnV

εnοκoλουθn οΕε δωτ κn Cnpiο 'Eτot κο_

θlεριbθnκε o ορoq ιlVεooγεlοκn δ οτρo_

φιiυ, n onοiο nροoφοτο οvοκnρυxθnκε

ono τnv Oυvεοκo, ιουλoq lολlτ αrlκn

κλn ρovoμ lο τnq οvθρωnoΓnΤOq)).

Tο ελοroλοδο ΠερlεXε oε nολυ lεγο_

λo noooαrο το αελο κο oΕυll, το οlοiο

εiνοl μovoοκoρεαlo λ nορο oΕι lολυ

oνθεκτlκo αιlq οΕειδιioε q κοl το οlοio

οnoτρεπεl τo τογγropο του ελοlολοδου.

To onορελοlο κο κυρiωq ουτο nου

κυκλοφoρoυV σTnV ογoρο (nλ ελοlο

κοl oροβoolτελο ο), xοροκτnρieoντοl

οno noλυ υιpnλn nερlεκτlκoτnτο αιlO_

λυοκoρεoτωvυ λlnοριilv οδεων κο nολυ

μ l κρΛ περlεκτl κoτnτο μοvoοκoρεαιωv.

Το noλυοκoρεoτο, oπωq το ω_3 κοl ω_6

εivοl λlnορo noλλοnλωq ωφελrpο αιον

ονθρωπlνo οργovloμο.

Tο ω-3 βεβorο δεv υπορxoυν oτο δυο

n ρoovοφερθεvτο onορελοl o. Ynο ρxουν

oτo λtνελοlo KOl σTo κορυδελοto. Το

τελευτοio δεv nορογετοl oΛμερο.

Τo οδυνοτo onμεio τωv noλυοκoρεαlωv

λlnορωv εivοl n τοon ΤOUq VO οΕε διivο_

ντοl oxετtκo γρnγoρο κοι vο τογγiCουν.

Tο oΕειδωμενο λlnορo εlvοl βλοβερo
α_nv υγεiο τωv οvθρωπωv, ο/ιλο κοl με

τn μυρωδrο τoυ τογγiopοτoq κοθiαlο-

VTol ΟΠoΤρεΠTlκο αlnν κoτοvολωon.

Πο vο γΙvεl οvτlλnπτil n επlκlvδυvοτn_

TO Tnq oδεΙδωοnq KΟl TOU τογγioμο-

TOq ΠoU οκολoυθεΙ, το loλυοκορεoτο

λlπορο, θο οvοφερουμε εvο nορο-

δεlγμlο nου o κoθενοq pnoρεi νο το

ΠροYμoToΠolΛoεl. Το κορ0δtο εxουv

ενo nooooτo nολυοκορεoτων γυρω
oτo 70οlo τωv oυvολlκων λtnορωv'

0nωq oλο Εερουν τo κορυδtο τογγi-

Coυv γρnγορο. Αvτiθετο το οp0γδo_

λο noυ nερlεxουν poνοοκoρεoτο αlο

Ιδtο nooοoτο (70olo), δrοτnροΟντοt γlο

ορκετο xρovlο xωρiq νο τoγγioουν. Αv

oτnν Ιδlo οεροαιεγn oυoκευooio οvο-

μ rxθεi ιpixo οlo op υγδoλο κοl κορυδlο,

μετο οnο nορ€λευon κοnοloυ xροvοι,

τo κορυδlο θo τογγioουν κοl θο μετο-

δoooυν τn μυρωδlο τoυ τογγioμοτoq

KOι σTO opυγδoλο. Τo iδro θο oυpβεi

KOl σΤnV οvομlΕn του ελοloλοδoι με

το onορελotο.

Πoλλoi οδΙoτοκτol, onωq ovοφερετοl

κοl oε δnμooiευμο τnq lοτρlκΛq Σxo-

λnq τoυ Harvard, γtο vο οπoφυγoυv

τnv oδεiδωon Kol TO τογγloμο, nρo_

βοiνoυν oε i.;ερlκn υδρογovωon των

loλυοκoρεoτωv λl nοριilν. H υδρογo-

vωon ουτn οnοτρεnεl τnv οΕεiδωon

κοt τo τογγloμο, δnprουργεl ομωq το

εn κivδυvο rιΤrans λlnoρdυ'

H υδρoγονωon ΧρnσlμoΠoliθnκε γlο

ΤnV σTερεOΠoinon φυτlκωv ελoiων κοl

ΤnV ΠΟρOσKεUn τωv γvωoτιilv μOργΟρ]_

vιilv ot οπo[εq nερlεixοv μεγολεq ποoο-

TnΤεq tranS λlnορων. Αvοφερετοr, oτl

κοt onpερο οκομn oτ q Η'Π.Α. γlo vο

n ροoτοτευooυv ορloμεvο onορελοlo

ΠoU Xρnσlμonοloυντοl γlο τnγοvloμο,

το υδρογovιilνoυv μερlκιbq γlο vο δto_

τnρoυvτοl φρεσKο.

Tο trans λlnoρο oΕεο εivοl oκοpn xεl_

ροτερο γlO ΤnV υγεΙο τωv οvθρωnων, oε

oυγκρlon pε To Koρεσμεvο λinn. Δεv

ουΕοvουv οπλωq το εninεδο τnq κοκnq

xoλnoτερoλnq, (LDL), ολλο τoυτοxροvο

μ εtιilvoυv Tl q εUεργεTl K€q λl non ρωτεi_

νεq υιpnλnq πυκvoτnτoq (ΗDLs).

H oμοδo εlδlκιilvτoυ lvαrlτουτoυ lοτρ -

κnq τωv H.Π.Α., οvοφερεl Πωq TO tranS

λlnoρο oδεο δεv nρooφερoυν κovεvο

γvωαro oφελoq αlnv υγεiο κol δεv

υnορxεl ooφολεq ορlο κοτοvoλωonq

τουq. Σriμερο oι λεΕεlq αυδρoγοvωμεvου

n αμερlκωq υδρoγovωμεvου, αrn λiαlο

oυαlοτlκωv εiνol oliμo κtvδιjvoυ.

.".ε{vαι δεδομθvο πωq
n σιr\"Σl1ρn σlμι}{nΙα {Ο1]

ελαιολ&δοU ε{v{ιι fieλι,

μεYαλ}1, εvιil ιεrlv t}]ΤΟ*

g:ελαiωv n{'}λli }rlκs${εpn
alrτnq {ΟιE ελα1ξ]λαδαιl.."

0l ερευvnτεq τnq Σxoλnq Δnμοoloq

υγεΙοq τoυ Harvard, εκτlpουv οτl το

υδρογοvωμ€vο λΙnn εiνοl υnευθυνο γlο

τoυλοxlαlov 30.000 nροωρoυq θοvο-

τoυq οlo κορδrοκn νooo ετnolωq oτlq

H.Π.Α. (ετoq 2005).

Αλλο οq εnονελθουμε oτο θεμο τnq

οvοp δnq' Σε κoθε nρoiov υnορxεl

γροpμενn n nμερoμnvΙο λnΕεωq. Στο

οvομlκτo λοδlο norο nμερoμnνΙο λn-

Εεωq θο οvογροφεi; Τoυ ελοloλοδου Λ

τωv onoρελοiων;

Η oυντnρnolμοτnτο τoυ ελοloλoδου,

οπωq nροovoφερομε, εΙνοl nολυ pε_

γολn' ΑvτiθετO n σUVTnρnσtμoτnτο τωv

onορελοΙων εivοl μlκρn. Πoλυ μlκρo_

τερn ουτΛq του ελοloλοδoυ. Yπoρxεl

ο κiνδυνοq τογγrCομεvo το oπορελolο

vο oxρnoτευσoUV Kοl τo ελοloλοδo.

Ynορxεl οpωq κοl το oλλo nου εivοl

xεlρoτερo' Τo εnεonpονοv oτIq H.Π.Α..

Εivοl n μερlκn υδρογovωon TωV σΠo_

ρελοiωv pε τnv onoio οnoφε0γετοl το

τογγloμο. Kol oτnv nερinτωon ουτll

οvoiγoυv ol οoκoi TωV tranS λιnοριiv.

Mε τnv οnoγoρευon τnq nοροoκευΛq

τωv oτερειilv λrnιiv με υδρoγovωon,

nroτfQομε oτl onολλoxΘnκομε οno

ουτov τo κiνδυvo. Mrinωq oμωq ο κΙv-

δυvοq ουτoq εloελΘεl ono ολλn nορτo;

ΙVlrinωq n οvομrΕn τoυ ελοloλoδoυ με

onoρελοlο οvοiΕεl ουτri τnv πoρτο, Δεv

φθοvoυv το τooο κοt τooo ΠOU εΠl-

βορυvουv τnv υγεio τωv ovΘρωnωv;

Xρεldeετοl vο nρooθεoουμε μovol μοq

oκομn εvο κοl μολloτο noλυ ooβoρο;

Xρεlοαιnκοv λolπov ol oυμβoυλδq _

oυαlooεlq τoυ 0ΟΣΑ γlο vο υποβοθ_

μioουμε ooβορo, εvο οno το κολΟτερο

διοτροφlκο nροioιrrο noυ nορdγεl n

xωρο pοq κol το onoio οnο τnv 0μnρl-

κn εnoxn μεxρl onpερo κοτοvoλωνοτον

κοθορο, γvnolο, οvoθευτο KOl oΠοTε-

λουoε εvοv onο τουq onουδοloτερoυq

φρoυρουq τnq υγεΙoq τωv Eλλnvωv;

'Hτoν οvογκn vο nρoοφ0γouμε σToV

00ΣΑ γlο vo μοq oυμβoυλει|εl vο οvo[-

Εoυμε τnv κερκonoρτo σΤnV Πlo εnlκiv_

δυvn voθεiο τoυ οψoυ ελοlολοδoυ; N

ιrlrτl 45 .
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I

ΓΙΩPΓoΣ ΑNAΓNΩΣTOY
0 Γrιi-lργog Avα1.vιiloτoυ γεwnθnκε oτnv Αμφιooα τo 1956. Εκεi τελεiωoε τo 6ταξιo Γυμvαoιo Kαι στnv oιrv€xεια

φoiτnoε αιo Παιδαγωγικ6 Tμnμα Αλεξαvδρουπoλng. Mετα τιq στρατιωτικdg τoυ υποxρειboειg υπnρ€τnoε ωg

δdoκαλoq oε διdφoρα xωρια και πολειg τnq Eλλαδαg. Yπnρiτnoε oε τμnμα τng Ειδικnq Aγωγng, oυvεργαoτnκε

με τnv KMψY oτn Φωκiδα εvιil εργdoιnKε Kαι σto Kdlτρo Περιβαλλoιτικng Εκπαiδευong Σιυλiδαg.
Αoxολnθnκε με τnv ειoαγωγn τng oκιαg αιnv εκπαιδευτικn διαδικαoiα με δριilμεvα, θdατρo oκιιbv κλπ.
'Exει εκδιiloεl τnV πoιητιKn αυλλoγn ιTdμπλo με δuo εικovεq, και ιΣκ6ρπtεg ψnφiδεgυ, εvιil για μεγdλο διdoιnμα
υπnρξε αρθρογραφoq oε τoπtκn εφnμερiδα oτnv Λαμiα.
Σnμερα ζει oτnv Λαμiα, εκπovεi πρoγραμματα για παιδιd με αφoρμn τnv επioκεψn oε Λαoγραφικd και Αρxαιo_
λoγικii Moυoεiα εvιil oυμμετdxε1 σΙηv oλοκλnρωon τou Moυoεiou Eθvrκιig Αιτiαιαong τnq Λαμiαg. Παρdλλnλα
αoxoλεiται με τnV πoinon, ιo παιδικo διnγnμα, αλλα και dργωv με περrβαλλovιικ6 και ιoτoρικ6 περιεxομεvo.

ΧΑMΕNΗ ΥΠoΘΕΣΗ
To τραπlQ τnq yιoρτig
δε oτρcb0nκε πoτt
yru τ0υE παυnyυριoτlg.
o AyyεΙιoφ6ρoE
Ιoωg και να 'φfrαoε

μετα τoυg βαρβdρoυE
κατoπιy εορτng.

NEKPOΦΙΛΙΑ
Πoλλd τα τραyoiδια

μεydλα τα λ6yια
oι μtρεg iδιεg.
Βoλευ6μαoτε
oτιg παλιtg δ6ξεE.

ΘYΣtA
H Ιφιy!νεια
frυoiα oτo oυμφtρoν

με τn βonlεια τωυ Bειiu!
H Aρτεμιι ωg απ6 μnrαυig
τo {ιllog τnE frε6τnταg
διατiρnoε'
Aπ τn μωρiα τωυ πιoτωy
τiπoτε δεv ocΔlnκε.
ΧdEnκαy στnν ετΓ1στρoφi απo τnu Tροiα.
'Εμειυε τo ταξΙδι
yια τoυ9 πολυμilανoυg
κι n Πnυελ6πn yιa τny κdrαρon.
Διbρα oτο πcιπyiδι τng yυιΔonE Και τι1g αντoxig.
T6oεg ΙφιytνειεE
κι n Aρτεμιg δευ φανnκε ακ6μα.
Ayνωμoι κι dκριτoι
υnoτειjoυυ τn ζωi μαg...

(Aτ6 τnv πoιnτικi oυλλoyi ιΣΚoPΠΙΕΣ ΨHΦΙΔΕΣl)

PHMAΓA
Toυ dρεoαν τα ρiματα
_rωρ!g αυτd_

μιλodoε φωυαrτd
_τιg oκiι!ειg oε πρoτdοειE

να ταιριdξειg πrbg μπoρεig;

'Ελεyε oυxυα.

Ayατcb, πρooπαff ω, αναyνωρiζω, λαEε{ω.

Δεν αydπlιoε, εξ6υ τn βoλειli τoυ.

Δεν πρooπd0nοε, εξ6υ τιυ επιβεβaiωoi τoυ.

Δεv αυαyνrbριoε, εξ6ν τιE ικαν6τnτtg τoυ'
Δευ λιifrειllε εξ6υ, τo θdνατ6 τoυ.

Toυ dρεoαν τα ρfiματα.
Mουdtα αιlτι1.

Γι αυτ6 και n τελετi
yιa τnυ κnδεiα του

iταυ λαμπρli κεiνn τnυ μtρα.

MAΘΗMA ΓEΩΓPΑΦIAΣ
Σε παyκiκι κα0ιoμtυog
ταξiδια ovειρειiεται.
διπλrbνoνταg λευκd rαρτιd'
Φτιαxyει βαρκdκια κι oν6ματα τoυg δiυει'
Ι8 ακn, Πnυελ6πn, Nαυoικd.
Κι υoτερο, oτo πρdoιυο yκαζoν τ' αφiυει,
oτng φανταoiαE τoπoυE, υ' απλrbooυυε παυιιi,
oqy τ6τε oτo μdfrnμα ΓεωyραφiαE'
Παιδιd πρooτρtroυν y{ρω του, φωνdζoυν
βiρα τι9 ιiyκυρεg
oρτoα πανιd
πορεiα αριoτερα'
Στoυg αoπρoυg τοirουg
yυριοε πloω' iδια διαδρoμi.
'oπωg και x9εg
6πωg προrfrtE'
κι oι oκtιllει; πtλαyoE
καρ dβια' y o ρy6υ εE φτε ρ ωτ tE.
Xειμtbνα τoν βρiκαυ oτo ταyκdκι.
To !υα x6ρι τoυ ι!nλd,
ιoτio δitωg πανιd
πoρεiα oτ' αoτiρια υα lαραζει.
Στο dλλo, τα βαρκακια κρατoυoε αyκαλια,
λευκd xαρτια τoαλακω μluα.

ν1οl rτr .16

(Aπo τl'tν υπo tκδooιι πoιnτικιi oυλλo1'li oΕNAΛΛAΞl)



EYΣTAΘl0Y
ΣT0YΓlANNAKH

lΣToPlA τΗΣ
ΠoΛEΩΣ NAoYΣHΣ

AΠ0 ΤHΣ ιΔPYΣEΩΣ
MEXPl THΣ
KATAΣΤPOΦHΣ ΤHΣ

τo !822

(KAΤA AΝEKΔ0Τ0Ν
ΣXΕΔιAΣMA
Δ. ΠΛATAPιΔH)

oελ.:270, τιμη: 10€

ΝA0YΣA,
19oq-20oξ αl6vαξ

Σ-' i,:i,rκο ερι/o ΠaU
_ ')'a:'J!αζεl πτυyεg τt1g

.' -:.- ]a ,,lc πο,\4( μtετα τt1v

(ιi:αJτ,]rOll τr'q το 1822
<Ο'ι L)Ξ),'ρ! το',, Β' ΠαΥκοoμtο
il j'r,8ιlO.

oελ': 41-4,

τιμη: 20€ (x'αρτ6δετo)

25€ (παν6δετo)

ΔΗMHΤPl0Y BΛAXOY

H ANAΦoPA MoY

Μn ιδιαιτiρωg ενδιαφ6-

ρουoα αφηγηση τοU Υtα

n iντε τετ ρ αετ| εq Δη μ αρxo υ

Νdουoαζ, noυ φωτiζει noλ-

λεg nru1εg Τηζ συΥχρOVt]ζ

toτορiαg τηg ποληg, αλλα καt

τl1g Ελλαδαg γ εν Lκοτερα.

oελ.: 318' τιμη: 10€

ii -,r:: ,::r!::r .-- ::: . r-

:r i:.l ir. i:l ::i.:'

EΠlM. KΩΣTA ΛAΠABlTΣA

lΣΧNoΣ
KAΠlτAΛlΣMoΣ

Συλλογ η εn ιoτημοv ικrhv

μελετrilν που αφoρο1v την

αναnτυξη του καn ιταλιoμου
oτηv )θωμαvtκη Aυτο-
κρατoρ[α. Επ[κεwρo τoυ

ενδιαφερoντοq η π6λη τηq

Ναουoαζ που διαδραμdτt

oε καθοριoτικο ρολο oτην

καn ιταλtoτικη αναnτυξη.

oελ.:260, τιμη: 15€
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ΙΞ1oPΙ1

,H, n'lΙ:;,].::l
'::'':'1 l": "*

*, 7_.*,.}f-Ι;s.;.. 
.
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ΔIAΘEΣH: Πoλlτloτlκn Eταlρεiα Ndoυoαg, Δnμ. Blβλloθriκn, τnλ.: 2332350025 |Aλι1ξαvδρoq 0lκov6μoυ, τnλ.:2332 400074



ΦΙΛΩTA ΑΔAMΙA}Ι

n&ptruA
ΑR{*F$s*Ιt{
rr *Μ ι$'fι'ι ι1 {ip'€i

ξΦ;lΙμΨWro1
ξa:Θ"Qdφαιl*Ι",ιξ'λξ*f, '('''ν

ΔΙΑΘtrΣΗ:
Πολtτιοτικfr Eταιρεiα Ndiουοαg
Aλfξαvδροg Οικοr.6μου, τnλ.: 2332 4aaa7ιι

'-*-;'$ffirΞ:"'
drt-{l''t'-\' 

ι'j'ιtllJΙι'

k| Zd'*ι Ι{AΙ Η ΔΡΑΣΗ
TΟΥ MΑxΗTrΙ
TEΣΣΑΡg}Ν rΙΟΛEluΩΝ
ΦΙ,\ΩTA ΑΑΑλΙΙΔΗ
(Ι{ΑΠETΑΝ ΙζATΣΩΓ{rΙ)

Στιr εριilτnμα nυπfiρxε ιiλλn
δlfξι lδοq "; δnλιilι'ιο ΧατΙιγoρnματlκd
πιοg, ιioτερα απ'6οα εζnοα πρ()σ(υ_
πικd και διδdxτnκα απ6 τιq εμπε'ιρiεq
6λλιο'ι, Ιτρ{rΙαΥ{ιrγιατιilv και ιοιοριxιirr.,
ι'αl, υπrtρrε: ειρnι'ικft, πολιτικli. δπμο_
κρατικfr , κοιι'oβουλευτικli.

,

Στnγ πολιτικi μου πρoαφυγι&, μετd
τnι'fιrεα, σε μΙα απ6 τιg πιΟ αvεΙΤtυΥ-

μdιεq rιilρεq toυ υΠαl)ι(rο6 τ6τε C}Ο(rι-

αλιομο6, fφτιαξα τlι δικir μου
οlκογfι'εια και fζnοα οιn oιir'τoμn,
δυοrιlxιirq, "Αι'οιξn τnq Ι Ιρdγαs))l τo
οοοιαλιομ6 που οvειρειiτnκα. }lε
δnμοxρατiα και ελευθερiα με αι'θριil-
πιι'o πριiοιυπο! Ειirομαι οι vεοτερεq'

γεvι€g vα μnY ξαr.αζiοουr, τα π€τριvα
xρ6vrα που €ζnaα η.ιil. 

':.
ΣΕ.\ΙtΕΣ 328, TΙ.\ΙH to€

ξΞ€


