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Mε αιπ6 τo αιoι6δoξo τετρααιιxo
απd τα κdλαιτα μιαg dλλng εποxng_

πoλλα πικρ6τερng και δυoκoλoτε-

ρnq μα τnv πατρiδα μαg- ευx6μααιε
στouq αvαYvιbαιεg και owοδoιπ6-

ρoυq τnq κNιαoυαιαgυ xρ6vια πολλα

με υγεiα, αιπoπεπoiθnσn Kαι αισιo-
δoξiα για τα καλιπερα τn v€α xρovια
πoυ αvoiγεται εμπρ69 μαg.

To vεο Συμβoυλιo τng Πoλtτιαnκng
Eταιρεiα Nαoυoαg <Αvααιαoιog Mι-
xαnλ o λ6γιo9υ. πoυ προdκυψε μετα
τtg εκλoγ€g αιιg 12 Nοεμβρioυ 2014

και τo oπoio oιrμρoτnθnκε oε οιi-lμα

με πρ6εδρo τov Αλdξαvδρo 0ικo-
voμoυ, αιτιπρ6εδρo τnv Δnμnτρα
Τζακn, γραμματεα τov Πdτρo Στoi-
δn, Tαμiα τnv Eιrγεviα Zαλoυ και

μdλn τoυg Δnμnτρn Παζo, Ελιοdiβετ

Xατζnμαλoυοn, Θε6δωρo Zιιilτα και
αvαπλnρωματικd μ€λog τnv Θεoδιil_

ρα MαυρiδoU, εiVαι εv πoλλoig τo
iδιo Συμβoυλιο τng πρonγουμεvng
διετiαg Kαι με τov iδιo πρooαvατoλι-
αμ6 oε 6τι αφορα το περlοδtκo μαg,
τιg εκδooειg Kαι τιζ πoλιτιαιικdg εκ_

δnλωοειg πoυ πρoβαλoυv τo dργo

τωv δικωv μαg αvθριilπωv.

Πιαιoi dλoι εμεig τng ζωng ιoυ
κ6oμου καt 6xι εκεfvnq ιnξ ιε-
xvoλογiαq, τng πoλιτικnq Kαι τnq

oικοvoμiαq τωv αριθμιbv, θα oυ-
vεxiooυμε τnV ΚαταYραφn τnq κα_

θnμεριv6τnταq με τα μεγαλα και

μικρα επιτευ\ματα' τιg μεγdιλεg και

μικρdq εκφαvoειg τoυ μ6xθoυ πoυ
εξιoιορouv τnv ΠραYμαιικn ζωn
και δικαιιi-lvoιΙv τοUζ αvθριilπoυg
τoυ τ6πoυ μαg.

Στο παρov τευxog δυο αξι6λoγα
αρθρα Y1α τnv toτoρικn διαδρομn
τoυ Ξιvoμαυρou Kαι τα oξr<ρovα
oιl'οποtεtα τtlc περιoxtic με ιο Eε_

ΧιυplσΙΟ. τoυc κοαolο εl il τ:ι l'. \'

Σπιvθnρoπoυλoυ oιvoπαραγωγ6
και Xρυooυλα Kυριακoπουλoυ,
δnμooιoγραφο Kαι γευοιyvιb_
αιρια, αvαδεlκvυoιlv τn onμαoiα
που dxει πλεov Yια τnv οικovoμiα
τng Nαουοαg n αμπελoυργiα και n
παραγωγn oivου.

0 Αλ€ξαvδροg 0ικov6μoυ ξεθαψε
και απλιi-lvει εμπρ69 μαg μια dλλn
εκπλnκτικn ιαιορiα, τnv ιoτoρiα
τng <Ηvωμ€vnq ζυθoπoιiαg '0λυ-

μποg-Nαoυσα)' Yια vα μαθoυμε
εv κατακλεiδι και επi τ€λουg πωg

προdκυψε τo περiφnμο εοτιατoριo

λ,ιλKPtΑ PΟΔΙZEΙ Η
Α]vΑΤΟΛΗ, KΑΦE KΛΩNΙ

Ια ΕNΑ ΠoYΛJ,
ΙLξΝΗΓYPΙZΕΙ F{ ΦΥΣi{
ΤΟ &ΙΙΟ XΡoNo ΠΟY ΦΑ

ΑPΧΙΣΕΙ.

'Oλuμπog-Nαoυoα τng Θεooαλοvi_

κng, εvιδ o κ. Mαvιbλng Bαλoα-

μiδnq, αvατρdxoιταq τnv ιαιoρiα
τnq εκπαiδεUσnq στn Niioυoα, μαq
θυμiζει τιg λεπτoμdρειεq τnq 1πo_

ρiαg του Λαππεioυ, τoυ oxολεio
που εivαι αvαπ6oπαoτo κoμματι
ιnq ζωng 6λωv μαg.

Στο lδιαiτερo Y1α τnV ιαιoρiα του

ιοπου αρθρo τng κ. Αvιωviαg Χα-

ρiotr. που αvατρdxει τnv περioδo
1925-1932. παρoυοιdζεται n Περι-

πdιεια ιnq δrrμιoυργiαg τoυ ααιικου
Πρoσφη-ιKΟυ αuvoικloμου τng Nα_

ouσaq με οi.εg ιlq KοlvωVιKdq και
πoλιτικεq προεκιαoειg τnq επoxng,

αλλα και με τιq θαμπoφdl1γouσεq

και εv δυvαμεt αι'αγωγ€g αιο onμε_

,]Ο και αιο παρdv πoυ ζουμε.

E και για dλoυg n dαιω για εκεivoυg
που εvδιαφ€ρo\.Ιαι πωg oυvδdεται
τo αρxαio παρελθ6v με τn σnμε-

ριv€g προοπdθειεg ερμnvεiαq τoυ

oυμπαvτoq o Χαρiτωv Toμπoυλiδng

μαg ταξlδευει απo τo vnoi τωv Φl_

λιbv τnq Αιγυπτoυ και τn αιnλn τng

Pοζdταg αιοv κομnτn 67P.

Kαλn αvα1.vωσn με dvα ακ6μα
πoinμα διiρo απ6 τοv Αρn Αλε-
ξdvδρoυ.

ΑNATOΛΙΙ HΛΙoY
oτο Γιαιlνn Piτoo

'Ηταυ n cbρα που επρ6κειτο υα αυα-

ιfloυν oι φαυοoτατεE' Δεu εilε κα_

μιd αμφιβoλ[α, τo 'ξερε πω9 6που
υα yω 0α αυαβανε, 6πω9 και κriffε

βραδι αλλοloτε' Πiyε και oταfrlικε
oτn διαoταiρωσn, yια τnυ ακρ[βεια
oτn υno[δα αoφcιλεiαg, yια να δει
τουg φανooτατεζ να αυαβoυυ ταυ_

τ6.rρoυα, τooο oτoυ κα0ετo, οoo και

oτoυ oριζ6υτιo δρoμo'

Mε τo κεφιiλι αοαλευτο, !oτριι!ε
το δεξ[ τoυ ματι δεξια, τo αριoτερo

του αριoτερd' Περiμευε, μα oι φa-
νooτατε9 δευ αυαβαυε. Tα μdτια του

κουρdoτnκαυ, dρnoαυ υα πoυ{iνε, o'
εκεiyn τnυ αβολn oταοn. Σε λΙyo
δευ αυτεξε και iφυyε.
Ωoτooo, τo επoμενo oo[ρoυπo, πι-
oτog oτo καfriκoν, πiyε και ξαυαoτd-
lnκε oτιι υnolδα του. oι φαυοoτατεE
και παλι δευ αυαιllαυε, oυτε εκεiυo

τo βραδι, οiτε τι9 αλλεE υ[lτεg, μα
τα ματια τoυ oυυiδιζαυ λiyο λiyο,
δεν κoυρdζoυταυ πιa, δευ πoyoυoαυ.

Και καπoτε, εκε[ πoυ oτεκοταυ και

π ε ρ[μευ ε, xd ρ α ξε ε ν τ ελdl g ξα φ υ ικιi.
Ευτελωg ξαφυικi, εiδε τοι' liλιo yα

ανατελλει, ταυτo'rρoι'α. απ' τoι' κα-
frετo δρομo κα1 απ' τοι' αi.),oι', τoυ

οριhl'τιο...



tεv σUv{Γ}ιlιCι
,

llΙtlllιlllllllιllllllltlllllllllιllιlllllllιllllllΙlllΙιlllll

Aρκετd ευδιαφ{ρουοεg πoλιτιoτ'ικiq εκδnλcλoειg παρακολoυBnoαμε το τελευταiο τρ{μnυo του lτουg oτιι Ναοτ'oα'

εμπλoυlιoμiνεζ με κinoιεq πιo oοtυ0εrε9))' rroυ εφdπιoνrαι τoυ πρoβλnματιoμoυ πoυ αυαπιυoσnaι )'to Γo oικo-

νομικ6 μtλλοv αυτiq τng περιoliq, KΙu τnζ αvdyκng yια περιoo6τερn εξοloτρ{φεια.

ΠoλtτιοτιΚα Kαι αλλα, τoU τριμRvoU...

Θαυμαοrεs <<συvθ€σεrS>>

αΠo τov Bλαδiμnρo Aμαvατiδn

Vlετo οno ορκετο xρονlο οnoυoioq ο γνωoτoq οδovτiο-

τρoq oυpnoλiτnq μοq Bλοδiμnρoq ΑpοvοτΙδnq nρθε γtο μtο

οκομn φορο VO pOq αδοφvlooεlυ ευxορloτο pετn νεο oεlρο

(nοvω οno 50 κoppοτιο) κολλtτεxνlκιδν δnμ ουργnμοτωv

ΤOU ΠoU nορουoΙοoε oτov εκθεolοκo xωρο τnq ΕPlΑ. Προ-

KεlTOl γ ο κοτοoκευεq xρnοτlκωv, κοτο βοon, οντ κεlμεvωv

(τροnεClο, κοθioμοτο, ετοCερεq, κρεpοoτρεq, φωτloτlκο κλn)

nου oμωq n φoντοoiο, τo μεροκl κo n τεxvlκΔ εn δεδ οτnτο

του Bλοδiμnρου ΑpovοτΙδn οvοδεtκνυoυv oε nρογμοτικο

κοl ουθεvτtκο εργο τεxvnq. Ανοnοντεxοι oυνδυοopοi φυοl_

κωv κoμμοτtιilv δυλωv οnο ρΙ(εq, φλoυδεq n κλοδlο δεvτρων

με οnλεq olδεροβεργεq Λ oλλο μετολλlκο εΕορτnpοτο μn_

xοvιilv, γρονοζlιilν κοl olδnρoτροxlιilv nρoκολoυv, nερο οno

τnv ευxορtoτn εκnλnΕn τoυ ΘεοτΛ, βοθυ nροβλnμοτloμο

γlο το nιiq ουτο το τooo οvoμοlο κoκoυniδlου γiνovτοl οvτ _

κεipεvο υι|nλΛq τεxνnq κοτω οno τo δnμloυργlκο μοτl τoυ

κολλ τεxvn κoι φυolκο τnν oκλnρn κοt εn[nοvn δουλεlo nου

κoτεβολε γlο το κoθεvο οno oυτο. lδlοiτερo oτolxεiο τnq

vεοq ουτnq δουλεlοq τoυ Bλοδiμnρoυ εivοl n υnοlνll<τtκll

κοt oxεδοv οδroροτn εloογωγn τoυ κοκκlvoι xριiμοτοq oτο

nερloooτερο εργο, nου nρογμοτlκο τουq nροoδivεt εvοv nlo

oλoκλnρωpεvo εlKOσΤ κο xoροκτnρο.

<<Εμεis, n Kατερivα καr Ια παrδrd μαs>>

Tο nλoυorο, λoγοτεxvlκo εργo τnq... Σoυnερ Koτερiνοq (ri

Σοι nερ Πογlοq) Ποnοlωοννoι _Αλοτoiδoυ nορουolοαln κε pε

γλοφυρο κο nρωτοτυlο τροno το Νοεμβρlo αιov Πολυxιitρο

Πολlτlo1..lου τnq Biτλοvq, oε εκδnλωon τoυ oυλλoγου δοoκο_

λωv κοl vnnroγωγωv. Το κotνο εixε τnv ευκοtρiο vο γvωρioεt

το ποlnτlκο κοl λογoτεxvlκο εργo τnq oυγγροφεωq, oλλο κοl

τnν nλουolο κοl οφlλοκερδn δροon τnq δΙnλο αlο vloτο τnq

Nοουoοq, ολλο r<οl ολλου. Εvοq οvθρι.bnου των γρομμοτωv

KΟl Τnq δροonq, τnq δtοxυonq τnq γvωonq Kοl ΤωV εμnεlρtωv,

lοροδεlγμο nροoφoροq κοl αrοonq Cωnq onωq onμεiωoε n

κο TCωρτeiνο Aθοvοoioυ πoυ nορoυoiοoε τnv εκδΔλωon. Η

oυγγροφεοq τtμnθnκε γlO Tn ΠρOσφoρο τnq αrο Γροpμοτο pε

οφoρμ n το νεοεκδoΘεν ουτoβlογροφlκo εργo τnq: αKοτοxlκο

βrωpοτο κοι oκορnlεq ονοpvioεtqυ onoonοoμοτο τoυ onoiου

onωq κοl οπογγελΙo nοlnμοτωv τnq lδ[οq δrοβοαιnκοv οno

τrq κυρiεq ΔΛμnτρο lVnτρεvτon κol ΙVορoυ Kοροi'oορoγλoυ.

<<Or Koμvnvoi>> oε φεoτrβαλ ΠoιτιακΦv xoριilv

ltlιlr:τr 5



ΙVε ορloτεq εvτυπωoεlq εnεοτρει|ov τo pελn, ol xορευτεq

κοl ol oυvοδοΙτου Πoλlτloτlκoυ Συλλογου PοδοxωρΙου "0|

KOΙVINΗΝ0Ι", οno το 10o Ποvελλοδlκο Φεoτlβολ Πovτlοκων

xορων, nου nρογμοτonolnθnκε oτnv Λορloo.'Hτοv εvο εvτυ_

nωolοκο φεoτlβoλ ΠoU σUιJμεTε|xον 2'100 xoρευτεq ono

431 oωμoτεiο πoυ τοEIδεQοv οno κοΘε γωvtο τnq xωροq

γlο vο λοβουν μεροq.

<Tο πρoξεvr6 τnS Ndvαs>>

ΙVlο oκopn Εεκορδloτlκn nοροoτοon, με τiτλo "Το πρoΕεvlο

τnq Nονοq" (με oοφn nρoελευon οno τo "nρoΕεvlo τnq

Αwοq" του Ποvτελn Bουλγορn), nορουoΙοoε n θεοτρtκn

oμoδο τnq "Πολloυφlρμεvnq", oυvεxiCοVΤOq TnV nροonοθε ο

Tnq γlO θεοτρlκο εργο με βoon τo τοnlκo lδΙωμο.'Εργo κοl

ουτο loυ Θωμο Νολκο, πρoonoθεi νo αδlοτnρioεl οno τn

λnθn το τοllκo lδiωpο κοl vο Εοvοθυμnoεl σToUq vεοτερουq

loτoρΙεq κοl βlωpoτο τωv γovlωv KΟ] TωV nοnουδωv... κοl

vο φερεl oτtq μvιiμεq pοq nροoωnο οlκεΙο κοl ογοnnμεvο

nου noλλο εxoυv φ0γεl ono τn Cωn...υ, oπωq onμεlωvετοl

oτo nρoγρoμρO Tnq nοροoτοonq.

Η Πioτn Kεφολο δlεπρει|ε nρογμοτr oτο ρ6λo τnq Nοvοq

PΛνοq, σUVεΠlKoUρoυμενn οnο τlq "vυφεq" τnq Γεωργiο

Γυρουon κοl Ευoτοθiο Πooxoυλo (Kολλlonn κol ΙVloρloρiτοο

οντiαlolxο) KOl Τlq "σUμΠεΘερεq" Tnq, TnV "ορκoυδοxωρiτο"

Αφρoδiτn To ωτn (Ποvογrω) Ko] TnV "πρωτευoυoiοvο" Mορiο

ΣγουρΙδου (Blκτιilρlο). 0 Θωpοq Νoλκοq κοi ο Xρnoτoq Toi_

Tσnq, ΤO "ποtδto" (ογoρlo) τnq "Νοvοq" οnεδωoοv ρε οvεon

το υφog τωv "γκρουlοδωv" noλlιilv ΝooυoοΙων, vεωτερnq

ωoτοoo γεvrοq, με το vτοnλiκ]O KO] Τlq οnoλυτεq οnoι|εrq,

εvιb ο Γρnγορnq Δnpnολοq εlεlλnδε με ΤoV δllλο ρoλο
ΤωV "VTοUVTουpορrκωv" οδελφιiv τnq Γουλoυq κοl του Γoλn.

Τoυq υnολolnoυq ρολoυq οnεδωoοv, κlvουμεvol oτo iδlo

κλipο ol Vlεγοκλnq Αοτερnq ["γoμnροq"), Στεφοvoq Τoυφoq

(Mοργο ρiτnq_ορκουδοxωρiτnq oυ μ lεθερoq), Zoφεr ρoυλο
Πlrrdκn, Ποvvnq Kουκoυλοq κο Αοlοoiο NlΔτογλoυ, Zωri

Xοoουρο, Ν/οκnq Kοροp'rοc, Γωογοc λ/οοοq ΛοCοροq

λ/l λoυρnq KO τΟ .:Ο δ i j.-;_.':',.':-::, :':.:: Σ:': :
Ν4ορο, Kοτερivο V._c i,. <: 
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<iΕφυγo> o Αριoτoτελns Bρiτσtos

'Ενοq pεγολoq φiλοq τnq Νοoυoοq KOl Tnq Σxoλnq τoυ Αρl_

oτοτελn, ο ομoτlμoq κοθnγnτΛq του ΑΠΘ Αρloτοτελnq

Bρiτoloq, εφυγε οno τn ζωri oε nλlκiο B6 ετωv. 0 Αρloτο-
τελnq Bρiτoloq υnnρδε κoθnγnτnq Ογκολογiοq του ΑΠΘ

κοt οoxολnΘnκε lδlοiτερο με TnV οvοδεlδn τnq ΣxoλΛq

του Αρlαlοτελn oτο αloβορ ο, ωoτε νo γivεl γvωoτri oτo

ευρυτοτo nογκoo1.ltο κοlνo.:εκivnσε pε ΤnV κοθlερωon

τελετωv εvoρΕnq δ εθvωv lοτρlκων oυvεδρiωv αro xι.ilρo

ουτο, δloργοvιilvοvτοq κο nορολλnλεq εκδnλωoεlq (n.x.

oυνουλiεq pε τn Συpφωvrκn 0ρxΛoτρο Θεo/vΙκnq, δloρ_

γονωon εnloκει|εων onμovτlκιilv δεvωv lρooωnlκoτΛτωv
κλn), κοl αln oυvεxεlο iδρυoε το oυλλογο αΑρtoτοτελnqυ,

με oκono τnv nροβoλn τooo τoυ ορ αrοτελ κου εργου οoο

KΟ] ΤoU xιbρου loυ φlλoΕεvnoε τn oυvοvτnon τωv μεγολωv
nρooωntκοτnTωV Tnq ορxοloτnτοq, του lV' Αλεδονδρoυ κοl

τoυ Αρ oτοτελn.0 ΔΛμoq τον εxεl τlμΛoε γlο τrq δροoειq

τoυ ουτεq KOl TnV nρooφoρο του oτnv noλn.

Ψυxολoγικα οφ€λn τοU Παραδoσιακou Χoρoυ

0ptλiο με θεμο το λεlτουργlκο κοl ιpυxολoγlκο oφελn τoυ

nοροδοolοκου xoρoυ δloργονωoε τo Λυκεlο Ελλnviδων Νο_

OUσOq, με εlonγnτρlο τnν οvοπλ. κοθnγΔτρiο του τpnμοτοq

Φιo κnc Αγωvnq του Αρ οτοτελεΙοι Ποvεl αιnliου Θεo/

''1..:,.: Σ_:": ':-<: |] (Ο.:\Ο-<c:',οoεο3.<: -εοο οlο
ωρOΤO



TρOΠO ΠoU μΠoρεi O XOρOq VΟ λεlΤouργnσεl ωq UΠoβOnθn_

TlKo μεσo θεροnεΙοq oε δlοφορο εiδn οoθενεlωv οnωq εΙνο

n οvοlο, το Αlzheimer, n κωφωon, n τυφλωon, n oκλnρυvon

κοτο nλοκoq κ.ο. 0r ερευνεq ουτεq, οnωq εΙnε, εxουv γivεl oε

ομοδεq οτομωv κυρΙωq oτnv nερloxn τnq Θεooολoviκnq, oε

KΑΠH, oε VoσoKoι.Jε οκο lδρυpοτο, oε oxoλεiο κ.λn. Tο οnο_

τελεoμοτο τωv pελετωv εivοl εvθορρυvτlκο, ooοv οφoρο τον

ελλnvlκο nοροδoolοκο xορο, nου λoγω τng nolκlλοτnτοq κοl

nolκrλομoρφiοg τoυ, ονοiγεlτο πνευμo, γεμΙCε τnv Qυxn,

KolVωVlKOΠo εi, ευxορloτε[ κοl οvοτοooεt το oυμpετεxovτο.

H ομlλιiτρlο iκλεloε με μlο φροon τoυ Kοβοφn, nου εivοl

ολnθlνn γlο οoουg εxουv βολεl οnοlοδnnoτε εiδοq xoρο0

oτn ζωn τουq: ιoτov xορευεlq, γροφεlq σΤn γn ουτο noυ

Θελεr vο nεl n ι|υxn oουυ.

EκδnλΦοεrS αΠo τnv Eυξεινo Λ€oxn

ΠοlκΙλεq εκδnλιioεlq nρoγροpμ.lοτ oε κοl υλοnoinoε αrn vεο

τnq ιιεδρου, αιo nολlο κτiρlo Toυρnολn τnq Δnμοτlκnq Blβλl_

oθnκnq, n ΕυΕεlvoq Λεoxn Νοουoοq με κεvτρrκο θεμο ιιΤΑ:lΔl

ΣT0 MΑΓlK0 K0Σλ/l0 TOY BlBΛl0Yυ κολυlτοvτοq xροvrκο

nερiτουq δυο pnvεq. Συγγροφεiq βlβλiωv γlο nοlδtο, μoUσl_

κοnοlδογωγοi, εκlolδευτl κοi, ολλο κο r μουol κοΙ, ερoolτεxvεq

nθonolοi κο ι ολλοl nο ρομ υθοδεq εn lαlροτευτn KοV γlΟ VO ιJ U-

noουv το plKρoTερο lοlδlo κυρiωq αιov κοoμo του βlβλioυ,

VΟ ToUq εllonμονoυvτoυq κlvδJνoυqτnq εvδoοxoλlκnq βiοq

KOl VO ToUq τοΕlδειpουν αlo oΟνvεφο τnq δnμ ουργlκnq φο-
vτοoiοq. Πoρολλnλο n ρογμ.; οτonol nθn κοv εlδl κο οφlεριilp οτο

γ ο ToV τ. nροεδρo κοt lδρυτ κο μελoq τnq Eυδεivου Λεoxnq

Νοουoοq Hλiο Mrplλiδn, Ylo ToV nροεδρo του εκδoτlκoυ

oiκoυ Αδελφιbv KυρlοκΙδn κοl oυγγροφdο Τοoο Kυρlοκi-

δn κοt τov pεγολο Πovτlo Kολλrτεxνn XPYΣΑΝΘ0 γ]ο Toν

οnoio μiλnoε o κοθnγnτιiqτοι Δnμοκρiτεloυ Πovεnlαlnμiου

Θρoκnq κ. HλΙoq Πετροnoυλοq κol τρογoυδlο ερμnvευoε

n οδελφΛ τoυ Xρυoονθου, κο ΕυλομnΙο Nlκoλοl'δoυ. KοΘ'

ολn τn δlορκεtο των εκδnλωσεωV n βrβλloθnκn φlλoΕεvnοε
εκΘεon_μnoCορ βlβλiων κοl μlκρoγλυnτωv.

40 xροvrα <<Zαφειρακns>>

40 xρovlο nορουoiοq oτο οθλnτlκο κοl noλ τtoτlκο δριli1.lεvο

.*11μδ 
ιΛΦξi

ζs' Γ <<

τnq nολnq pοq oυμnλnρωσε o (ZΟφε poκnqυ Kο ι-]ε OφOρμn

oυτnv τnv εnετεtο οq θυpnθoυμε μερlκο oτοtxεiο γ O ΤnV

nολlτlοτtκn δρoon τoυ oωμlοτεiου κοl lδlοiτερο γ ο τn Θε_

οτρlκn τoυ 0μοδο loυ οlo τo 1976 κο μlεxρl nρ v pερ κο

xρονlο εixε ptο δlορκn lορουoiο oτο θεοτρlκο rρογμ.;οτο

τnq noλnq. Πρωτο εργo τoυ "Zοφεlροκn" εiνοl "ο Γλοροq'

του Τoεxωφ, oε oκnvοθεoΙο Xρυoooτομου Σοββοτοnoυλου

(l szε). Ακoλoυθoυv τo "'0λο YlO TnV Ποτρiδο" τoυ Στ. Δοδn

(ιgll), "Εoεiq οl οnεδω" του Σορoγlοv κοt "0 ΙVnΙντερμlοv

KOl ol εμΠρnστεq" του N/lοδ Φρlq (197s), το δΟο τελευτοiο

oε oκnνoθεoiο K. Kολλο. Συνoλlκο n 0μοδο ονεβοoε 23

θεοτρlκο εργο ελλnνlκο κοr δεvο τo onοiο oκnνoθετnoοv,

εκτoq τωv nοροnοvω, ol 0δυoοεοq Γωvlοδnq, Φιiτnq lγνο_

τrοδnq, Γ Kορoμnελκoq κοl ΑλεΕ.0lκovoμoυ'

Αδi(εl v' οvοφερΘουv κοnolο ovoμoτο ΠOU ΠρOYιJOTlκo oυv_

δεθnκοv ορρnκτo με τnv οpοδο κοl οnoτελουν ΠlO Tο "lσΤo-

ρl κο" αrελεxn τnq : Λευτερnq M l μ lλiδnq, Δονnq Ξοvθοnουλoq,

Πωργoq BoγrοτCoυλnq, Γρnγoρnq Kο looρΙδnq, Φωτnq lγvοτrο_

δnq, Τοoοq Kουτoλοκ[δng, XρrαιΙνο Kολoγεροκn - Koυτiτoο,

Πουλoq lωonφiδnq, Στουρoq Koμnοκnq, Πωργoq ΓολΙτnq,

Ποoxολnq Πογκoiλοq, KoτερΙvο Πoυλlκοviδoυ, Αφρoδiτn

Kολοliζn, Nοvd Bελiκoυ, Λiο Σφυvτlλο κοl noλλoi ολλοt. Αno

τn θεοτρlκΛ οpοδο τoυ "Zοφεlροκn" δεκΙvnoοv oυolοαιlκο τn

θεοτρlκn τουq κορlερο κοl ol εnογγελμοτiεq onμερο nθonοtοΙ

Πωργοq Γoλiτnq, lωοΛφ lωonφiδnq κοl Π XρΛαrου'

Brβλiο αφι€ρωμα oτov Bαoiλn Toιτodvn

BlβλΙo οφlερωμo σToV pεγολο μοq oυvθετn Bοoiλn Tol_

τoοvn εΕεδωoε o vεορoq oυpnoλΙτnq μoq, pουolκοq, Niκoq
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0ρδoυλiδnq. Προκεlτοl γlο TnV δlnλωμοτlκn του εργooΙο

με τiτλo ιH δloκoγρoφrκn κορlερο του Booiλn Τolτoοvn

(lg:ε-l9B3). Ανολυon Tnq μoUσlKΛq τou κοl το nρoβλn_

μοTO Tnq ερευvοq oτnv ελλnνlκn λοl'κΛ μoυolκiυ. To βlβλio
lρολoγieεl μdλloτο o Πωργoq Nτολοροq.

0 Νiκoq Oρδoυλiδnq, με onoυδεq oτo University of Lee ds

oτnv Αγγλio (Δlδοκτoρlκo oτn Λolκi Moυolκoλoγ[ο κοl

Mετonτυx οκo oτo KλοolκoΤρογoυδr) Ko] σΤO Ποvεπloτnp o

[V1οκεδοviοq (ΠτυxΙo Moυolκlrq ΕnloτΛpnq κοl Τεxνnq με
εlδiκευon oτn Bυ(οντiνn Mουorκn), ovολυεl oτo βlβλiο τoυ

εκτοq οno το εργο του BοoΙλn Τolτoοvn, τnv εΕελlΕn των

onoυδιbv oτn λοl-κΛ μoυolκoλoγiο κol ρεμnετoλoγiο, nρογ-

μοτευετol τoυq ελλnvlκουq λοi'κουq ρυθμoυq κοl κλεiνεl με
τnν κοτοθεon ΤωV σUμΠερooμοτωv τoυ.

Δrnμερiδα τoυ KΠΕ μα τouρlσμδ και αειφoρiα

αΑεlφορoq τουρloμoq, εκnοiδευon KΟ1 εΠ]Xεlρnpοτlκoτn_

του, nτοv το Θεμο δlnμερiδοq noυ οργοvωoε το Kεvτρο

Περ βoλλoντlκnq Eκnοiδευonq Νοουoοq oτov oυvεδρtοκο

xιilρo BΕΤΛΑΝΣ κοl oτο ΕPlΑ. Η δlnμερiδο υλonolΛθnκε

oτο lλοiolo των δροoεωv noυ οvοnτυooεl τo Kεvτρo γlο
τον Aεlφορο Toυρloμo oε τρΙο oκελn:

Α. Kοτογροφιi τωv δυvοτων κοl οδυνοτωv onμεΙωv Tnq Πε-

ρLοxnq μOq Ylο τnv υλonoinon τoυ oρομοτοq οvοnτυδnq

τnq nερtoxnq μεoω τnq εvεργoυq oυμlμετoxnq, πoλlτιbv,

εnογγελμοτrιilv, φορεωv κοl κolvωvtκιbv oμοδωv. ΙVΙλnoοv n

υnεΟθυvn τoυ KΠΕ Λlοvο Στυλlοvου, o nρoεδροq τωv δεvο_

δoxων Δ. ΙVlοντolοq, o τoυρtoτlκoq nροκτoροq [ Ιωοvviδnq,

o Α. Xoτ(nαrυλλnq, ο nρoεδρoq τoυ ομΙλoυ "ΓεvΙτoορol κοt

ΙVlnoυλεq" , o ορxoloλoγoq t Moλλlog, εvω o οlvοnoloq Στ'

Ν4noυτορnq μετεφερετnν εμnεlρΙο τoυ οno τn oυμμετoxn

αrtq ευρωnοi'κεq rrολεlq κροoloΟ. 0 nρoεδροq τoυ 0ΤΑN κ.

Αvτ φοκοq δnλωoε nωq θο oτοθεi oτο nλευρo onolοoδΛnο_

τε nροonoθε Oq γ|Ο TnV οvοδε ln τnq Νoουoοq τoυρlοτlκο.

B. ΣυCnτnon oε ομ.;οδεq εργοoiοc κοl δ οβουλεUσnq, ol

οtlοiεQ Uε βοon -O ο,-ιεΟOο.Ο-Ο -.ι "-εο'δοc, ε.εΕεργο_

σTnKΟVκο rοO_ε lο-'' 3,';:-:ι'--a: , ]_'' ---- - "'

rlrιlγ::τ.r 8
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ToΤnTοq Τnq Περloxnq με σKOΠo ΤnV KοΤογρOφn ΠρOΤOσnq

noρομovng TωV εΠlσKεΠΤοjv αlnν nερloxn μOq YlΟ μiο ολλο

κο, rερ oooτερεq μερεq.

Πο τnν υλοnοinon του τρiτoυ oκελoυq τnq δροonq τo KΠE

εxεl μοlροoεl σΓoUq εΠογγελμοτiεq τnq noλnq ερωΤnμοΤo_

λογro γlο τn Blωotμn Τουρlαrlκιi ΑvοπτυΕn τnq nερloxnq τnq

Nοoυoοq. Tο ευρ11μοτο τnq ερευvοq κοl το οποτελεσμOTο ΤωV

εργοαrnρiωv τnq δlnpερΙδοq θο οvοκolvωθoυν oε εnopεvn

npερiδο noυ θo nρογμοτonοlnθεiτnvΑνοlξn, θο κοτοτεθoυv

αlo δriμo Ndoυooq ολλo κοl αιlq εlογγελμrοτlκεq oμoδεq

πoυ οoxολoΟντοl με τoν Tουρloμo γro τnv ovoλnQn δροonq'

Tρrnμερo "Ndoυσα, n Πολn τoU oivou"

l\,4εγολn εntτυxiο onμεiωoε το τρlripερο "Νοoυoο, n Πoλn

τoυ 0iνoυ", οφoυ δεκοδεq εnloκεlτεq εixοv τnv ευκοlρiο vο

οvοκολυι|oυv το Ξlvομουρο, με oεrρο εκδnλιiloεωv ΠoU oρ_

γοvωoε o vεooυoτοτoq Σ0νδεoμoq 0rvοlορογωγων 0ΠΑΠ

Nοoυoο, oε oυvεργooΙο ιJε Tο μελn του Συλλογου Εoτiοonq

Νοoυoοq, κοθωq κol φoρεΙq κοl oιλλογουq τnq lολnq. Στov

Πολυxωρο τnq Bετλοvq ol o]VoΠOρΟγωγοi pοq oε εlδtκο

σΤΟVT ΠρoσφερOV Tο κρoolo ToUq γlο γευolγvωoiο oτουq

εn oκεlτεq τnq lολnq, oε oυvδυοoμο pε lοροδοo οκο εδε-

σμΟΤΟ ΠoU υnι1ρxον αιο xωρo οnο τοllκoυq nορογωγoυq

(ορτonolεiο, eοxoρolλοαιεiο κλn).

Σε ΗΙVEPIΔA, εγlvε οvολιτlκn οvοφορο αιn Nοoυoο KΟl TnV

nοροδoon Tnq σε oυvδυοoμo με T|q KOlvoΤopiεq noυ οvο_

nτυooοιτοt ποvω αlo κροoΙ κοl τn δ οθεon ΤoU σΤlq εγxιilρlεq

κοl δtεθνεΙq ογορεq ιορlοθετωvιοq το μovτερvo KOl To ΠορO-

δoolοκο αιο xo ρο κτn ρο τoυ :tνoμο υρoυυ. Πoρουolοαln κοv

oυvδυοoμoi TOU ΤOU Ξlvoμουρoυ pε τlq γεJοεlq, εΕερευvnon

τoυ te rrοir τnq Nοoυooq μεoο οnο δlοδροαιlκο ποlxviδlο

εvω n οτ(εvτο nερlλοpβοvε τnv ovοκολυQn τoυ κooμοu τoυ

κροolo0 με εlδlκεq δροoεlq γlο το ποlδlο, τn oυvδεon τnq

οpnελoκολλlεργεlOq pετnvτεxvn Kοl ΤOV noλlτlopο κο Εεvo_

γnσn σΓo μογrκo κooμo τωv μοvlτορlωV KΟ| TωV xεlρoπoinτων

ελλnv κωv lουρωv.

(ο-ο -" δ iο<ε ο -ο'- 'ο ηυεοου, η Νοουoο φ λοΕενnoε rολ_

:Ξ: :ε_ .: :.δ ::ε:ι':ει :<δ.λωoεlq



\iοσTρoVoμ } Ko οWl Kεl μεVo.

Συvαυλiα τoυ Kιiloτα Kαλδαρα

ΙVlο Εεxωρtoτn μoυorκΛ βροδro noυ δroργovωoε ο Kιiαιοq
Koλδoροq, γlOq ΤoU οεΙpvnoτου Αnoαrολoυ Kολδορο, nου

εδω κοι τρio xρovlο δrομ€vεr oτn Νοoυoο, οnnλουoοv οι

φlλoμoυoοl με τo κλεiolpο τnq xρovlοq. Το nρoγρομpο

nερlλομβovε δlκεg τoυ oυvθεoεlq, γvωoτεq κol οκυκλoφo_

ρnτεq, κοθωq κοl εvο οφlερω1.lο oτov nοτερο ToU, με γvωαιο
τoυ τρογουδlο nου τρογουδnoοv μεγdλol κοl κοτοδlωμεvol

τρογουδloτεq' ιιΣυvενoxolυ (οnωq ε[nε o iδloq) o' ουτn τnv

nορoυoiοon, plο nλεlοδο μoυolκωv ono τn Νοoυoο κol

τnv nερtoxn (Αnoοτoλnq Zοφεlρioυ, Brργlvio Kοροφουorο,

Π οvoγr ιilτn q Π ο l οδo n ο υλoq, t\4 ο ρ ivο Γκo ργκοτeε, Bογγελn q

Ψοθοq, Σοκng κοt Στ€ργlοq Bορβερnq, Boγγελnq Δερβo_

κnq, Kωoτοq κol Αργυρnq Δlομοvτnq), noυ λεlτoυργnoοv

οnoλυτωq μεoτο κοl nεlΘορxnμεvο oε oλn τn δlορκεtο τnq

μελωδlκΛq βροδlοq. Kovτο o' ουτoυq, n nοtδlκn xoρωδΙο

τoυ Λυκεioυ Ελλnνiδωv n noλtο oυvεργοτlδο του oυνθετn

Ελενn Τoολrγonουλoυ oε εΕl τρογουδro, ol γvωoτdq οnο

ολλεq oυvoυλiεq λ/lοΙρn Δoυτon κοl Αθnvο Πεloυ, ο nοvτο

oυvεnΔq Δnμnτρnq Εροτεlνoq, ολλo κor n φωvn_εκnλnΕn
τnq βροδlοq Ποvοq Kουτooυnlοq'

Ιωdwns MακρoγιΦργos:
60 xροvια στo πριilτo αvαλoμo τns NαoUσαs!

Εκδnλωon οφlερωpενn oτov πρωτoQολτn του vοoυ Αρ-

ω0γo,

, -ou,

-λη_

ρωonq 60 xρovωv δtοκoviοq ΤoU Γc Ο, .; : . : - ..'δ"]::οn,
περlελομβοvε Οpvουq κο τρonορiο ο_. _- :: ι ,l_ρε,ο

με fμφοon oε μελonotnoεlq ΤoU lδΙoυ, ε;,; . -:-]_3_Οε-

oβυτερoq n. Στυλlovoq ΙVlοκρnq oxολiοζε θεοl: , . - -C:ζ

υμvoυq'Στoτελοqτoυ μloυoικoυ μερουq μΙλnoε ' c 
_c. Ι _

μ-tωμεvo, οno τlq nρooωntκεq τoυ ονομvnoε]q, o ηΟ7\Ο -CχOq
nρωτoQολτnq τoυ Ιερoυ Νοoυ Αγioυ Αvτωνioυ Bερο'οq <.

Nlκoλοoq Kοnετοvoq, ενω oτo τελoq το λoγo nnρε ο ;n-
τρonολiτnq μοq κ. Πovτελεnμων o οπo[oq εδnρε το εοvο

Kοl ΤnV nρooωπtκoτnτο του lωοvvn Ι\/lοκρoγlωργοU KOl τOU

οnεvεlμε τo αlουρο των K' ΠουλεiωV γlO Τn oυνεloφορο τoυ

oτnν εlκooοxρονn Cωn του θεoμο0.0 κ. Mοκρoγlωργoq oε

εvο μlκρo κοl oεμvo λογo εδεφροoε Tlq εUXOρlσΓiεq κοl τnv

ευγνωμooυνn ToU σε oλoυq.

"oμρ€oα'' τoυ Kd)στα Kρoμμυδα

Το νεο βlβλiο τoυ nθonotου κol oυγγροφεο Kιilαιο Kρoμ-

μυδο, με τiτλo "0γκρεoο" πορoυolοσTnKε σTo vεo oμoρφo

xωρo τnq Δnμοτlκnq Blβλlοθnκnq, oτo oυγκρoτnμο Tnq

πρωnv Bετλοvq. Τov oυγγροφεo κοl το βrβλio nορoυoiοoοv

n υnευθυvn τnq βlβλloΘnκnq ΑvοoτοoΙο Kωvoτοvτivoυ-

Πολοlο, n Moρiο-Αvvo Πoλοlο, φolτilτρlο Qυxoλογioq κοl

o Νiκoq Πtτοvloq, φolτnτnq φlλoλoγiοq, εvω o Δnμnτρnq

ΠοCοq δlοβοoε οnoonοoμoτο.0 Ιδloq o oυγγροφεοq ovο-

φ€ρθnκε oτo lερlεxoμεVo ToU βlβλiου του, εvιil pΙλnoε

με noλυ κoλοκευτlκο oxoλlο γrο τn Nοουoo λ€γovτοq oτl

εvτυnωotοαlnκε οno τlq oμoρφlεq Τnq Kοl τovloε oτl ono

τlq nερinoυ 50 nορουolοoεlq oε oλn τnv Ελλoδο, ουτn τnq

Noουoοq nτοv n κoλυτερn, XoροKΤnρi(ovτοq τoυq xωρoυq

Kοl TnV oργοvωon επrπεδoυ ευρωnοi'κoυ (ιιοvτioτolxεq πo-

ρoυotοoεlq εxω δεl μovo oτo Λονδiνor). H βροδrd εκλεtoε

με xoρ6 οno τlq βροβευμεvεq Nοoυoοiεq xoρευτρlεq'Ελεvο

κοt Φεvlο ΤolκlτΙκoυ, κοθιbq κor τnv Kοiτn NΙκoυ, lδloκτnτρlο

ToU γUμVοσΤnρioυ αBody Controlυ, n onoiο x6ρεQε με τov

xoρευτn Δnμnτρn Ποvογlωτου, ολλο κοl με ToV [δlo τoν

oυγγροφεο Kιiloτο Kρoμ μ υδο.
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Γραφει n Δρ. Χαρoυλa Σπυfr't1ρ01τoυλoυ*

Εiμαoτε ΠερRφαvoι για τnv Περιoxfl μαS

στnv oΠoiα n αμπελoKαλλι€ργεια Kαι n πα-

ραγωYn Kρασιoil €xoυv μια μαKρoxρoνn

Παρoδoσn. Kαι εiμαστε Περnφαvoι Yια

Ιnv Πoικιλiα μαs, τo Ξιvoμαυρo' γv(ilστo

ωs βαorλιd ιns MακεδovικRS \mS: Mαυ-

ρo NrαοU σιlαvo, Πoπ6λκα, Ξιvδ\ηιαλτοo'

KαΠΟιεS αΠo τιS Ιoπικ€S oνoμασiεS με τιS

οΠoiεS αΠα\ταται στo xωρo τnS Kε\τριKRS

Kαι δυτικRs Mακεδονiαs'

Σε nοtο nερloxn κοt nοτε nρωτοεpφονioτnκε δεν εlνot

γνωoτο, οφου ιiδn ono το 16ο οrιi:νο,lο γροnτο κε[pενο

OVοφεροVΤοI oτο φnμroμενo κροo[ τnq Νοoυoοq ολλο

KΟ1 TωV ολλωv nερtoxιilv τoυ Ξtvομουρου: τnq Γουμε_

VlσσOq, τoυ Αμυντο[oυ, τoυ Bελβεvτου' του Τρlκωpoυ'

ολλo κοl τnq PοQovnq. Η ονoμooiο βεβοrο με τnν οnοiο

τo Ξlνoμloυρo εlvot γνωοτο oτrq ολλεq, εκτοq NoοΟonq'

nερlοxεq εlvοl Mουρo Nοoυonq n μοΟρο Νlοουoτtονo'

κοτl noυ μοq εnlτρθnεr vο θεωρΛooυpε οτl pολλoν n

Nοουoο εΙνοt ο τοnοq κοτογωγnq τoυ'

Στο xροvlο τnq OθωμονlκΛq κοτοxnq οl υφtoτομεvεq

OνOφoρεq μ ιλουv γlo ενο κροoΙ βoθυxρωμο' nοxυ (κροoi

ωoοv τnq Νοoυoοq τo φερνουv oτo μοvτnλr) με γεΟon

ιoΕεlο κol oτυnτtκΛυ noυ n[νετot το 4o -5ο iτοq οno

τo xροvο nορoγωγnq TOU Kο1 θεωρε[τοι ωq ενO εK TωV

κολυτερων τnq OθωμονrκΛq Αυτoκρoτορioq' Στo τελoq

τοι 19ου otιilνo τo Nοoυooitκo κροo[ το€rδευεl nοντo0

αlnv κεντρlκn κοl ονοτολtκn Ευριinn' oλλο κοl oτnν Αλε_

Ξ: ''δοε ο τnq Αrγιjnτου. Το ομnελl ε[vοr n κυρ[ορxn κολ-

. ::.: :, --: -ε-1 31'iq, το εδογωγlκο εpπoρrο βρioι'ετοt

-! -'' -' '' ' ' -_:'l: εEcoιoολrζουv fνο nολυ κολο

ιlrοrιτr l0



εlσoδnι.Jo. Τo κροoi οnoτελεi βοotκο

oτotxεio τnq κοθnpερlνοτnτοq τουq,

oυvτρoφoq τnq xοροq κοl τnq λυnng

ToUq, εUφρOVτlκo, ολλο κοl βολoομο

τnq ι|υxΛq KοlToU κoρμloυ.

'Εxoυv 
μολloτο εnlβολλεl οl iδlol ot nο-

ρογωγoi τoυ κρooloυ τov ελεγxο γvn-

oloτnτοq του nροi'ovτoq, γlΟ TnV οΠo_

φυγn οnοτnq, pε piο ετlκετο_oφρογ[δο

πoυ οnoδεiκvuε TnV εroφορο εlδlκoυ

φoρoυ oτον δnμo Nοoυoοq. Tnv ετl_

κετο οvορτουσοV σTο βορελlο ι]εTOφo-

ροq τoυ κροolου, μoCi pε τn οφρογiδο

τnq oυντεxvΙοq TωV oμnελουργιilv κοl

κλoδευτοδωv αo Αγlοq Tρυφωvυ, αrοl_

xεiο οnοροiτnTο γlΟ τnv εμnορiο του

Nοουoοilκoυ κρoolου.

Σ0μφωνο με ToV lσΤoρlKo Ε. Στουγlοv-

vοκn ε[xοv κοτοτοΕεl Tlq Περ οxεq οpnε-

λoκολλlεργεrοq με βοon τo noloτlκo

τoυq δυvομlκo, δivoντοq πρoΙκο αουq

οvεπlθυ μ nτουq γοp n ρoυq op nελωνεq

αrο KoυκoΟλl κol οxl αln Γοαlρο, τn

ΣμiΕn τnν Kοροiδο n τουq ολλoυq φn_

μ roμενουq ομ lελοτonoυq τnq Νοουoοq.

Δυαrυxωq n εμφοvlon τnq φυλλoδnρoq

αιlq ορxεq τoυ 20oυ οlωvο, oλλd κοl

το νεο δεδoμεVo ΠoU δnμroυργnoοv ol

δυo nογκooplol noλεpοl κol ο εμφυλl_

oq, oυvεβoλλον σΤnV κοτοαιρoφn τoυ

ομnελωvο τnq Nοουoοq.

Στo τελοq τnq δεκoετiοq τoυ 40, ορxεq

του 50, με nρωτοβουλ[ο τnq οtκoγε_

vεlοq Λovορο vεεq κολλlερYεlεq εμ-

φοvieοντοl oτnv nερloxn (ρoδοκlvlεq,

μnλlεq, κεροolεq), κοvovτοg τn Νοoυ_

oο δlοonμn Kol γlO το nοlοτlκo τnq

φρουτο. Στο τελn του 60, xορn oτnν

n ρωτοβoυλiο τnq ετοl ρiοq M noυτορn,

n δlευθυvτρlo τoυ lvoτlτoΟτoυ 0ivoυ

Δρ' ΣτουροΟλo Koυ ροκoυ_Δρoγωνο

κοl ο κοθnγnτΛq oμnελoυργiοq τoυ

Α.Π'Θ. κ. ΙVορκoq Bλοxoq, εntoκεπτo_

VΤΟl ToV εκτoonq μoλtq 500 oτρεμ poτο

oμnελιiνο τnq Νooυoοq κοt nρoτεlvoυv

τροnoυq oνοoυoτοonq τoυ' Αnoκο_

ρυφωμο τωv nρoonοθεlιiv ουτωv n

ονογvιilρlon τo 1971 του κρoolου με

OvopοoΙο Π ρoελευonq αNοoυooυ.

Πρoκεlτοl γtο ενο κροοi ερυθρo Εnρο

noυ εxεt nοροxθεi οno αrοφι1λlο τnq

no κrλiοq Ξlvoμουρo, nου κολλlεργoυ-

VΤοl σε oυγκεκρlpεvεq γεωγροφlκεq
nερloxεq, νoμoθετtκο κoΘορloμεvεq

κol nολolωvεl oε δρυrνο βορελlo γιο

εvο τoυλοxlαlov xροvo. Τo 19B7, τo

Δlεθvεq Γρoφεio Apπελου κοl 0ivου,

εκτlμωwoq τnv olvlκn noροδoon τnq

nερloxιiq, οvοκnρΟooεt τn Nοουoο ωq

Πολn τoυ 0iνου κοlτo Πoλlτιoμoυ.'Εvo

xρovo οργοτερo δnμlουργεiτοt n nρωτn

Δlεnoγγελμοτlκn Oργονωon αrnv Eλ_

λοδο, ο Δrεnογγελpοτrκoq ΣΟvδεoμοq

0ivων Ovoμοoiοq Π ροελεΟoεωq αΝοoυ-

oου. Mελn τoυ οprελoυργo[, οlvonοlοi,

olvεμ noρol, τοntκn ουτοδtoiκnon.

Kοl ορxiCεr n δoυλειo: Ερευvnτlκο

nρoγρoμμοτο σε σUvεργooiο με τo

lvoτlτουτo 0ivoυ, εκnοlδευτlκο oεμl_

vορtο γlο ομnελoυργoυq, olνonotoυq,

olvoλoγoυq, oτελεxn οlvonοlnτlκων

ετotριωv, γευolγvωoiεq, δloγωvloμoi

κροolιilv xωρlκnq οlvoποinonq. H μογlο

τωv 6 otvonolι,jν nου δροoτnρlonol_

ο0ντοt τnv περ[οδο ουτΛ oτn Nοουoο

(Mnoυτορnq, Τoοvτολnq, Boεvl, Mε_

λrτCοvnq, Kοoτοvlωτnq, Vlορκoβiτnq)

φουoκωνεl' 0t οlνonoliεq oε λiγo xρo-

vlο δtnλοorοζoVTοlγlO vο φτοoουv oτlq

μερεq μοq τlq 20.

Σn pερο ol oμ nελιbvεq του :lνoμου ρoυ

nλnoloζoυv το 5000 oτρεμμοτo. Εivol

διοpορφωμεvoι oε μοvτερνο γρομ μ tκο

oυoτnpοτο, κοl nλεον oρδευovτοl ιiloτε

Vο ovΤlμεTωΠiooυv τlq loxυρo δnρo_

Θερμlκεq oυvθnκεq τoυ κολoκοlρloυ.

Στnv nλεtοvoτnτο τoιq κολλlεργoι1vτο l

με βοon τlq ορxεq τnq βroλoγtκnq κοl

τnq ολoκλnρωμενnq δlοxεiριonq, εκ-

φρoCοvτoq τn δlοθεon των Nοουoοiωv

ομ πελoυ ργωv_οlνoποtωv γιο εvo υγlεq

οlκοoυoτnμο.

Ποtο εivοt o,ωQ ' -c < i'ο οnο τnν

onοΙo nορογετο _ο <οοoi αΝοου-

oοl; Tο Ξlvo1..lουρο Πoι KJρ οοxουoε

σToUq Π ρoφUλλοδn ρr κoυq ομ.; lελωνεq

τnq Νοουooq, εΙvο μiο nοικlλiο pε pε_

γoλn noρολλοκτtκoτnτο, κυρiωq ooοv

οφoρο τo oτοφυλl κοl το γλευκογρο_

φlκd_olvlκo ΧoροKTnρlσTlκο του. Η

noλυpoρφiο ουτn εivοl οnοτελεoμο

τnq noλυxρoνnq κολλrεργεtοq του αlο

μερn του Ξlvoμουρoυ. Eivοl μiο οno

τlq λiγεg πoγκooμiωq noλυδυvομlκεq

nolκlλiεg, μπορε[ δnλοδn vο δωoεl δ _

oφορετlκoυg κοr οΕloλoγουg τυπουq

κρoolδv οvολoγo με Tlq oυvθnκεq

nου κολλrεργεiτοl: λευκο, ρoCε, κοκ_

κlνo φρεoκο, ολλo κοl poκροxρovnq

nολoiωonq, ioυxο, ολλο κol οφριbδn

κροotο, onωq ουτd τoυ Αμυvτοioυ.

Πο τnv lδloIτερoτnτο τoυ xορoκτriρο

Τnq KOl τnv nolοτnτο των κoκκlvων κρο_

otωv τnq, τo Ξlνoμου ρο εxεl εn lλεγεi ωq

μiο οnοτ q 4 nοtκlλiεq nρεoβευτεqτoυq

ελλnνlκoυ κροoloυ αro εΕωτερ κo. Εivοl

δ0αrρonn ομ nελoυ ργrκο, noλυ Cωn ρn,

noυ nρεnεl vο ογωvlαrεiq vο τn δομο-

σεlq γlO Vo σoU διilοεt το κολυτερο xο_

ροKTnρ αιlκο τnq. oοo γlο τo κροoiτnq,

κοτο τnv nρooφlλn εκφροon τoυ Ποvvn

ΙVlnουτoρn εΙvoι αοντρiκlO), (ορρεvω_

nου, oκopο κοt oτοv nολlωoεl. Kοl onωq

oτlδinοτε noλυτlμo δlορκεi αro xρo_

vo, ετol κοl το κροoi τoυ Ξlνομουρου,

οvτεxεl αιo xροvo, nρεnεl vo nερtμεvεlq

γlo VO To οnολοΟoεtq κοr μnoρεiq vo το

οnολοpβοvεlq γlo no)ιλο xρovro. 'Εxεr

φovοτtκoυq φiλoυq noυ nοΘtοCοvτοl με

ΤO XορoKTnρlαιlκο του ορωμο, Τn VTo-

μοτο, τnν ελlo, το κoκκlνο φρουτο κοl

τo μ nοxορtο, τlq κεροoεvlεq τoυ οντου-

γεlεq, TnV oΕυτnτο Kol ΤnV τovlκοτnτο

ΤoU ΠoU τoυ δiνουv ζωντοvlo οκομο κοl

οτον nολlωvεr. Eivοr κρooi τnq nορ€οq,

θελεl oυμnoolοαιεq, θελεl κοl φογnτo,

nλoιjolο ntοτο γlο vο οvοδεlxθε[, ολλο

KΟl Vο Tο ovοδε[Εεr. N

- Aπo την ειoηγηoη τηq Δρ Xaρoυλaq Σπινθηρoπο0λoυ oτην εκδηλωoη oΝaουoα, O[νoq κaι Πoλιτιoμoql πaυ πραγμaToττοιηθηκε oτην Aθηνa oτιq 1 6_2-

20 1 3 aπo τoυ q κΦ [λουq τo υ Ξιν6 μaU ρoυ'
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NAOYΣA, H ΠoΛH ToY oIΓ{oY
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Φτ6vovιαS στoUS ΠρoΠoδεs τoU BερμioU, στnv ισΙoριKR Nαoυoα, με τιS πρ(i)τεs ειKivεS Ιo σKn-

vιK6 ΠαραΠ€μΠει στo Kρασi Kαι oλεs oι διαδρoμ€s μ€oα n γυρω αΠo τnv πδλn τo υπεvθυμiζoυv

διαρκιils. Σε καθε περιftμοn στlS καταπραoιvεs Πλαγι€s και τoυS λδφoUS τo κ0ρro στoιxεio Πoυ

τραβ0εr ιο μdιι εivαι oι καλοοxnμαιιομ€voιγραμμιKoi αμπελιilvεs.Αυτfl n πολn εivαι κατεξoxnv

οιvικfl. To oυvυπoγραφει, αλλωoτε Kαι o xαραKΙnρroμοs ΙnS, ωS <<Π6λn oivoυ και Aμπ€λoυ>>,

o oΠoios τnS δoθnKε το Ι987 απο το Διεθv€s Γραφεio Αμπ€λoυ και oivoυ (oΙv).

H φnμn τnq Νοoυοοq ωq O1VoΠορO-

γωγlκο κεvτρο οφεiλετο oτο 6.00Ο

oτρεp μoτο lερinοι oτο οιloiο κολ-

λlεργεiΤO1 plο οlo τlq 4 ελλnv <εq

nοlκlλiεq-π ρεoβευτεq 'ο- ε)' j '\; (o-

κροoloυ, TO ε]VoμΟ-ΟΟ. Ξ c'-c,- <'

ερυθρΛ nοlκlλiο, γ;ο,lο/,,''ο-C " 
_ 

.-.l

xtrιlll.t ι l2

πολλο υποoxoμενn ελλnvtκn, εxεl

εvτovο ΧOρΟKΤnρισTlκο κοl δυvοτoτn_

Τεq, ΠOU οvογvωρΙeoντοl οnο €pπεl-

ρουq οιροvioKouq σε ολοv τον κoopο

(c . _ΟΟε''iο αrεκε_ο' υε οδ ιbοεrq δi-
_]: ]a _'":': 5_:l:':'c δ ε!.ε'c

uελλnvlκo Νebbiolor, οπωq τo xορο_

κτnρiCoυν ορκετoi, δlοvυεl τnv κoλυ_

τερn nερΙοδo nolοτlκΛq ωρlμoτnτοq

κο εΕωoτρεφε οq.

Ο ,,εο ο γοl,ο οi εxοιγ κοι,εi μ ο δ οφο_

' _:::i' . Ο', σε εlΙnεδο κολλl-



εργεlοq κοl οlvonoinonq, nlo oΟγxρονn

κοl nρooφlλn αrοv oιvoφlλο τoυ onμε_

ρο, ενω τουτoxρoνο κοl n nολtd γεν ο

otvοnolωv φοivετοl oτi nοροκoλoυθεi

τiq εΕελiδεlq, εvω τουτοxρovο κροτοεt

oλο το θετlκο αlοtxεΙο τnq nορoδoonq.

Xορn oε ουτn τnv οnοδoτlκn nρoonο_

θεlο, τo Εrvοpουρo onμερο κοτοφερvεl

vο οnoκολυQεl το xορΙoμοτο TOU KΟl VΟ

υ nooxετο l οκoμο μ εγολυτερεq ο πoλο υ_

σεlq σTo εγγυq μελλov.

Πο του λoγου το ολnθεq, περnοτn_

σoμε σTOUq ομnελωvεq τnq Nοουoοq,

εnloκεφτnκομε ToUq nορογωγουq κοl

δoκlμoooμε το κρoolο τουq. Το Εlvο_

μουρo εΙvοl οτο κολ0τερo του...

N6oυoo... lστoρio Kol

Π ρovoμ l oιjxo l o μ nελιilvεq

0l nολlοτερεq οvοφορεg αlo κροoΙ τnq

Nοoυooq βρΙoκoιrιol αlοv μΟθo τnq

Σεμελnq, τng pnτερoq τoυ θεoΟ Δlo_

VUσοU, ΠoU κοτoiκoυoε oτlq nλογriq τoυ

Bερμioυ. Kοθωq, oμωq, lετυλΙγoupε ΤO

κουβο ρl, oυvοvτομε noλλεq οφnγnoεlq

κοl οκομο nερlooοτερεq nερlγροφεq κοl

δloκρΙoεlg, noυ υnoγροφoUV Tn σnμO_

ντlκn οlvlκn lαloρiο τnq nερlοxnq. Το

1728' o ΙVελετloq, pnτροπoλiτnq Αθn_

νωv αln αlVελετiου Γεωγροφiου xορο-

κτnρloε τn Nοουoο noλn Εοκουoτn γlο
τo κροoi. Ανολογεq οvοφορεq εκovov

κοl nολλοi Εενol nερlnγnτεq, οπωq ο

Pοuquevilie (1s26), noυ οvοφερεl οτl

τo κροol τnq Nοoυοοq εivοt εK TωV

nλεov εκλεκτωv τng ΙVοκεδοviοq κοl ο

Coustnery (l ε: l) nου onμεtιilvεl oτt o

oivoq τnq Νooυoοq εiνοl γlο τn lVlοκε_

δονiο οτl n Bουργουvδiο γlο τn Γολλiο.

Εnομενωq, θο λεγοpε οτl o 1 9οq οlωνοq

ovεδεrΕε τnv οlvoφoρο Νοουoο: τoτε

το κροotο τnq τοnoθετnΘnκοv οvομεoο

oτο κολυτερο τnq οθωμοvlκnq ουτο-

κροτoρiοq κοl pnnκοv αlο nολοτlο τng

Kωvoτοvτlvoυnoλnq, τnq Blεvvnq, τnq

PωoΙοq KOl Τnq Αlγυnτoυ. Λiγo οργο_

ΤερO, στlq ορxεq τoυ 20oυ οlιδvο, το

εv λογω ευoiωvο oκnviκo ονοτροnnκε

οnoτoμο οnο τlq κoτοoτροφlκεq oυvε_

Πεlεq Tnq φυλλoΕnροq.0l ομnελωvεq

lερloρioτnκοv oτο 5ΟΟ oτρεpμoτο κοl

ol ΠορOYωγoi εγκοτελεlQον τo κροoi.

Ευτυxωq oτο μεoο του iδloυ οlωvo, ol

ομπελουργοi τnq περtoxΛq εnεoτρε_

Qοv oτnv ποροδoolοκn εvοoxολnon

pε νεεq φυτευoεlq, που εδωoοv oτo

δlvoμoυρo μtο vεο δυvομlκn. Αno τoτε

μεxρl onμερο n Nοoυoο εxεl κoτοφε_

ρεl vο εδροlωσεl Kol vο εΕοnλωoεl τn

φnμn τnq oοv ζωνn nορογωγιiq κρο-

olωv υι|nλδv nρoδlογροφωv.

H nροlκloμεvn ουτn nolκlλiο τo 1971

οvογvωρioτnκε ωq Πρoαιοτευoμεvn

Ovoμοoiο Πρoελευonq (Π0Π Nοουoο)

κο nορο τοv δυαrρono κοl onοlτnτlκo

lnq xοοοκτnρo, oτo εδοφoq Kοl σTo

κλΙμο τnq Νοουoοq Εεδlnλωvεl ΤoV Πo_

λυδυvομο xοροκτnρο τnq. Εivοl ολfrθεlo

oτ τo οtκooυαιnμO TnV ευvoεi. 0l οpnε_

λωνεq εΙvοl εγl<οτεαlnμεvol σΤ q VoTlOΟ_

vοτολlκεq nλογlεq του Bερμiου, oε υQo_

μετρο 150 εωq 35Ομ., pε οnoτελεoμο

vο nροφυλοooovτοl οlο τoυq Qυxρουq

βoρεloυq οvεμoυq κοt vο εnωφελουντ'οi

οnο τ q οκτiνεq του nλiου"Eνο oδolπo-

ρlκο oε ουτο το ομπελοτonlο, noυ βρΙ_

σKOVTO] μεoο οε prο rοvεμορφn φυolκn
ογκολlο, εiνοr μογευ_lκο.

H δlοδρομn δεκlνοεl οno τo ΤρΙλoφo

κοt οnο εκεi κοτο μnκoq του Bερρtoυ,

οκολoυθoυv: n εnΙoκεQn oτnv oρεtvil

Φυτεlο, n οnοβοon oτn δlοonμn κοt_

Ετικtτα εξtly6μευων κραoιrbυ τng
Nαoυoαg σε τρειS yλrbooεg: ελλnυικ(l,
yαλλικd και εβραiκd

νo-'-:':_-ι
σn σTΟ -ε- _: '-!,-"--'.l ; _': 

Γο_

οτροq.Αποε.. -:.-_: ' .--' :c(
τηv 'Εδεooο σε Οa :, . _ - ''. , -" : , ;: ο

με750αιρεμμοτο .'.']_ ,- _. ]'ΞΟ
oτρεμμoτο κοl τελo(. .::5 - -': iω-
vnq, ΣτροvτCο.

Τo Erv6μουρo N6oυοoq...

κοl ol 6}ιλεq noικlλlεq

Το Ξlvoμουρο θεωρεΙτοlωq n κολj_εο"

ερυθρΛ notκlλΙο αlοφuλrιivτnq Bορε οq

Ελλοδοq Kοl plο ono τlq onpοντtκοτε_

ρεq σΓnV xωρο γεvlκoτερο. Λoγω τnq

μοκροq lαroρiοq τnq κoλλlεργε]Oq σε

δtοφoρεq εδοφοκλlμoτlκεq oυvθnκεq,

n lolκlλΙο nορουoiοCεl μεγολn lορολ-

λoκτlκoτnτο. ΙVετο οno oυαrnpοτlκεq

μελετεq εxουv οnopovωθεi 5 κλωvor,

με Πlo σnμOVTIκoυq τοv Ν3 οno το Bελ_

βεvτο κοl τoν Ν6 οnο τo Ποwοκοxωρt.

H πolκlλiο εivοt onoλυτo ΠρoσορμO-

oμεvn με τnv nερtοxn τnq Νοουoοq.
'loωq 

γl'ουτo κοl το xοροκτnρloτlκο

τωv κροolωv nου ιlορογovτο εκεi εΙvοl

μοvοδrκο κοl ΕεxωρΙCoυv ευκoλο οno

ολο το ολλο (te rroir). Στn (ωvn Π.0.Π.

τnq Noουoοg nορογovτοl κροold οno

]B olvοnοlεiο, εvω ολλο 4 olνonolεΙo

βρΙoκovτο oτnv ευρυτερn nερloxn. Το

δrνoμουρo, n ολλtωq Πonoλκο n Ι\4ου_

ρo NοoΟonq, εΙvοlμlο nolκtλiο υQnλδv

εnlδοoεωv, noυ μnορεivο δωoεl δlοφο_

ρoυg τυnουq κροotωv: ερυθρο, ρoC€,

λευκο, nρεμo, οφρωδn, δnρo n γλυκο.

Στnν περinτωσn TωV ερυθρωv κροolωv,

ot oivol Π0Π Nοoυoοq noλοlιbνoυv

τουλοxloτοv εvο xρoνο oε γολλlκo
δρυ lνο βορελtο, εxουv xοροκτnρloτt κo

ορωμο vτopοτοq, τo οnoio δtοvθi(ετοl

με vοτεq ελrοq, φρογκooτοφυλoυ, βlo_

λετοq κοl pnοxορlκωv. Στο oτοpο κΟρro

oτolxεio εΙvοt n υι!nλn oδυτnτο κοl οl

δυvομlκεq τοvivεq. oτοv nολοlιiloουv

γlο pεγολΟτερo xρovlκo διοoτnpο n

pυτn εμnλουτiζετol, τo oτoμο μολo_
κωvεl, ot τοvivεq oμlλευοvτοl_σTρoY_

γυλευουv. Αυτο το κοvεl nlo nρoolτο

xtrογ:τ,r l3



Κραoιd τoυ oιυoποιε[oυ Aρyατ[α (αριoτερα) και τo GrcιιιcΙe Reserυe α.πo τoυ oυuεταιριoμ6 Vαeni Nαoussα (δεξιd)

γεUσΓiKο Kοl εΤσl Kερδiaouv OKOμo Kοl

ΟUΤoιq ΠoU (φOβOυVTο]D ΤoV οTiθOσo

XOροl(Τliρο ΠoU Το σUVoδεUεl KOTO Tn

δlορκεrο Τnq ΠρωΤnq VεoTnTOq. Tο ρο(ε
KρoσlO οno δlνομουρo εΧoUV ευxορl_

σΤn μUTn φρOaΤωV με γεμOTo σωμO,

το ιlφοιδδn εivοl τρογονο KOl ΠλoJσ]Ο,

ενδ το λευκο εxoυv φlvετoοτο ορωμο_

το κοl λtnορο σΓoμο.

Στoυq ομnελιbvεq τnq Νοoυoοq κολ-

λtεργo0ντοl (oε μlκροτερn εκτoon)

Kοl ολλεq εvδlοφερoυoεq τοnlκεq

nοlκlλiεq, onωq το λευκo nρεκνidρlκo

με δvτovο ορωμοτο, μεoοiο oδυτnτο

κοr υι}nλο ολκooλlκo τΙτλo, n onονtο

ερυΘοn oεφκο, ο ροδiτnq, ολλo κοl

δlεθνεiq notκIλiεq onωq τo merlot κοl

το syrah. Αno ουτεq τtq nοlκlλiεq, με

oυ1-lUετοxn KO ΤOU Εlνopουρου, nρo-

ερxovτοt ol (ΤoΠlKoioΙvol ΗμοθΙοqυ. Τo

Εlvομουρo, O ΠρωΤοYωVlστnq τnq eω_

Vnq, Το τελευτοiο xρovlο εxεl ολο κοl

ουδοvopεvn δnpοτtκοτnτο. Απo κροoi

γlο λiγοιq, εVn ιJεΟωι] εVOυq οlvοφlλουq

εivο lλεcν δ.ιrοφ λεc οε εvο ευΟjτεοο

κo νο, lου ονογνωοieε _' o_o-δc ο-"-
-O (O| _''v _Ο\_ ιQ'σ ' --'_ ' 

_- _ _ :

ι οθ--εο νο _οο:ε- 
'- 

_'' - -: ' ''' ' ' -
,_^:^-^ ^ll^ .:l.ρεc-Ο. εV'' ' . _,.:::. _-

t-llκοι- <ο 
_-: : Ο ε- ': . :: :.

εivοl nορο lολi'εc... [ : _--

oυvεxi(oυμε το τοδiδl αιο olvοnοtεΙο

τnq nερloxnq, γlο VO δoκ μοooυμε κοt

Vο σοq ΠρoΤεivoυμε τtq κολυτερεq.

ol πορογωγoi Kοl Τo κροo16

Το olνonο εiο τnq Nοoυoοq oυvθετουv

plο pεγολn noλυxρωμn βεvτολ ο- Αnο

μlκρο οlκογενεloκο, nοροδoolοκο n

povτερvο, μεxρl μεγολο κol εpβλnpο_

τl κο, nορουolοζoυν μlο οδlοonμεiω_

τn noλυμορφiο. Tnv iδlο nολυμορφlο

nορoυolοeουV l(οl ol οlvoποlοi noυ

βρioκοvτοl t-lioω οno το κροolο τnq

περloxnq. Πομε vο τoυq γvωρiooυμε...

Aργοτiο (0rvonolεio)

0 Ποvογlωτnq Γεωργlοδnq κοl n Xο-

ρoυλο Σnlvθnρonoiλoυ δn μ lo0 ργnoοv

το 2000 €vο μlκρο μovτερνο o VOΠOl-

εio oτnv lερlοxi Pοδοxιilρl, μ ο οvοoο

οnο τn Nοoυoο. Tουτoxρovο, εnελεδοv

pε nροooxn τoυq ομnελωVεq TOUq σε

δυo βοolκεq Cωvεg, oτnvKροovοPoδο_

xωρiου KOl σΤn Λοκκο Ποvvoκοxωρiου.

Η κολλl€ργεlο με βοon τtq nοlκlλiεq

Ε voμουρο, vεγκooκο, μooxοpουρo,

-ολογουeο, οoΟρτlκο κοt οΘnρl εΙvοt

.-Τ'Οa 3 ολοv κn. H Εεvdγnσn σTo

οno το κρoolο nου δοκlpοoομε, δε_

xωρioομε μετοδυ ολλων το Αργoτiο

Ξlvοpουρο 2009.

Aργoτ[o Ξlv6μουρo 2009 (ΠΓE N/lο_

κεδοvΙο _ Ερυθρoq _ Πolκlλiο Ξlνομου-

ρa). Ερυθρο μιε λiγo κερομιδ[. Kaθaρα

και iντονο αρωματα (αμπον, vτoμaταq,

καρ αμ!λaq κοι μιπ οxαρ ικrilν, οπω q γαρ (-

φαλου. Στoμογεματο, γλυκο, με iντo_

vεq ταν (νεq πο υ μο υ δ ιαeο υν ευ xαρ ιoτο

τo oτoμa και κaλα Cυγιoμενη ο€0τητα.

Kαλη επiγευoη και μεγaλη διαρκεια.

90/100 (εΕοlρετlκ6)

Vaeni Naoussa

Δεv εiνοl τυxοiο οτl ο οlνοnolnτtκoq

oυvετοtρloμoq Νοουooq oυγκoτολε_

γεTOl σToUq οδrολογουq κο υγ εiq oυ_

vετο ρ oμουq lδρυθnκε το 1 9B3, με τn

σUVεργε]Ο 330 οp nελoυ ργωv, δrοθετεl

236 oτρεp μοτο tδlοκτnτωv ομ πελωvωv

κοt onμερο ΟVΤlΠρoσωΠευεl το 5Οο/o

Τnq ΠΟρογωγnq oτnν nερiοxn εδο_

γoVΤOq oυγxρovωq pεγολn loooτnτο

κροolωv oε nολλεq xωρεq τoυ εεωΤε_

ρ κου. 0 nριbτοq τρυγoq ΠρOγμΟTOΠOl_

ΔΘnκε το 19B4 κοi οπo τoτε δεν εxεl

oτομοτnoε n οvolτυδlοκn πoρεiο κοl

βελτiωon τωv κροolωv. Τo οlνοιlο εio

εivο εEonλloμεvo με τnv τελευτοiο

':Ξ^ -'ι -εxvολογiοq κοl lορογεl plο

rlrιllrl ι l4



o ιΠcιλιοκαλιιigι cιπ6 τo oιυoπoιεio Δα)'αμiiρα (αριoτερα) κcιι ετικtτεg κραoιcbν απ6 το Κτιiμcl Kελεoiδn (δεξια)

μεγ0λn γKOpc] KρΟσl6V, Π0Π Νοουoo,

KOθωq KΟl λευκο n ροCε κροο o οlο
Ε vοpουρo κοl ολλεq ποiκlλiεq. ΕμεΙq,

οno το KροσlΟ noυ δoκlμοooμε εε-
XωρiσΟpε μεΤοει ολλων τo Νaοussa

Grande Reserve 2006.

Νaoussa Grande Reserve 2006 (Π0Π

Noουoο, Ερυθρoq, Ποiκlλiο Ξlvο1.lου-

ρο, Ωρipονon oε βορελl): Mεoα[oυ

βαθουq ερυθρο. Τυπικα αρrilμaτα απo

φρεσKo βατoμουρo, oε oυνδυaoμo με
ρoδι, πιπiρι, βαν[λια, γαρυφaλλο και

πιo rλριμεq νoτεq μaρμtλοδαq δαμa-
σΚηνoU. Γε0oη γεματη, κaλη o€υτητα

κaι ταν[νεq που κανουν γρηγορα την

εμφaνιση Toυζ Κα|' παρομtνoυν μixρι
την επ(γευοη, πρooδ[δoνταq ενταoη

κaι νοoτιμια.87 Ι1oo (noλι] κολ6)

Δολομdρο (0lvonolεio)

Αnο το μεoο τoυ nρonγoυpεvoυ οlδvo,

o lωοvνnq ΓεωργΙου Δολομοροq δn_

plουργnoε τov nρωτo οpnελωvο oτn

Cιbvn τnq Nοoυoοq. Αlο τοτε μεxρl
onpερο, n οtκoγεvεtο δεv εxεl σTομo_

τnoεl vο εργοeετοl oτουq ομπελωvεq

KOl σTnV nορογωγn κρooloυ. Σnpε_

ρο υπευθυvοq εΙvοr o Kωvoτοντivoq

Δολοpοροq, πoυ oυvεxieεl lloτο τnν

ποροδοon. Το κρootο Δολοpορο εivοl

οnοτελεoμο τnq ογοnnq, TωV oVnσU_

xtι-δv κοl τωv εμnεtρlι.bv 5 γεvtωv τnq

οlκoγεvεlοq. ΕμεΙq, οno το κροotο nου

δοκl pοoομε Εεxωρioοpε pετοδυ ολλωv

το Πoλ oκολrοq 2011.

Πολloκoλl6q 201 1 (Π0Π Νοoυoο,

Ερυθρoq, ΠolκlλΙο Ξrvομoυρο) : Μεoa[oυ

βaθoυq ερυθρο. Aριbμοτα €ερtiν κοκκι_

νων φρo0των και μπαxορικriν, oπωq πt
περιο0 κοι κaνiλαq, με ντoματa' δaμα_

oκηνo, β0ooινo και Cωικεq νοτεq. Γεioη

γεματη, με γλiκa, aρΚε-Γεζ ταν[νεq και

αιoθηη ο€iητο. 80/1 00 (κoλ6)

Δloμοvτdκoυ (Kτ6μo)
'Εvοq olκoγεvεlοκoq ομnελωνoq 40

oτρεμμοτωv oτουq nρonοδεq τoυ Bερ_

μΙoυ oε υι|οpετρο 2B0μ., pε To oiVO-

nοlεiο oτo κεvτρο δivεl υnοoτoon oε

p lο εκμετολλεUσn ΠoU oυγκοτολεγετοl

oτtq vεεq noloτlκεq εκnλnΕεlq Tnq Πε_

ρlοxnq. Πρooεxτlκn κoλλtεργεlο τoυ

Εlνoμουρoυ Kοl Τnq oπoνloq λευκnq

πolκlλiοq nρεκvlορtκο, εμnεlρn olvο-

nοΙnon Kοl p1O υnογεlο κοβο πολοiω_

ong, oδnγoυv σΤnV ΠΟρΟγωγn κροοlωv

οΕlοonμεiωτnq nοloτnτοq. Εpεiq οlο
το κρoolο nου δοκtμοoοpε δεxωρioομε

μετοδυ ολλωv το Nοoυoο 20Ο9'

Ndoυoo 20ο9 (0.Π.Α.Π. Nοoυoο, Ερυ_

θρoq, Πoiκlλiο Ξlvομουρο, Ωρiμoνon oε

βορελl): Mεoα[oυ βαθουq, με λiγο κε-

ρομιδ(. Aρtilματα Cαμπον κaι μπ!ικον με
ντοματα και ελια, λ(γo φραγκooταφυλο
κaι κανtΜa. Στομaγεματο, γλυκο, με

ω ρα(ο ο €iτητa και ελαφ ρ α κaμενa αρ dl -

ματα. Kολη διαρκειa και υΨηλη οΕiτητα

μεXρι To τελoq' 861 100 (noλιj κoλ6)

Kελεoiδn (Kτriμο)

Στnν κορδlο Τnq OlVOΠο nτrκnq eιilvnq

του ΕrνοpουρoU, σΤo Ποvvοκoxωρl, βρi_
σKεTΟ ΤO κτnpο Kελεoiδn, pε κυρlο xο_

ρoKΤnρlσΙ κo ενο lετρtvο nοροδoolοκo

olvonotεiο. Το κτnμο δnμloυργnθnκε με
oκolo τnv πορογωγn πolοτtκων κρο-

olιilv, οvτlιl ροoωnευτlκωv τnq lερtoxnq.

H εμφοon αrnν κολn nρωτn υλn κοl το

μεροl<l τnq οlκoγεvεtοq σΓnV Πρoσεγ_

μενn δlοδlκοoiο nορογωγnq, εδωoε ωq

οπoτελεoμο κροotο nου ΕεxωρΙeουν γlο
το οργοvολn nτl κο τουq xoρο κτn ρtαlt κο

KΟl ΤnV δiοiτερn γευon τουq. Εpεiq οno

το κροolο noυ δοκlμοoομε δεxωρiooμε

μετοδυ ολλωv τοv Ευωδεο 20ΟB.

Ευωδ6o9 200s (ΠΓΕ Hpοθiο, ΕρυΘροq):

Βαθυ ερυθ ρο. Aρrilματa υπερtΔ ριμων
κ6 κκινων φ ρo iτων, ντo ματα, oτaφ [δa

Κaι μTΤoxaριΚα. Στομο πληθωρικo, με
γλiκα, ωρα(εq τaν[νεq που φανεριilνoυν
oυ μπ 0 κν ω oη κοι o€lτητa πo U ενσω μa'_

τrλνετaι τελεια. 861 100 (noλ0 κολ6)



t-

Aμπελιilυεg oτo ιΚτιiμα Κυρ-Γιdυυlιll oτo Γιανυtlκolciρι (αριoτερα) και o Mαρκog Mαρκoβ|τn9 oτoυg αμπελc|lνε; τoυ (δεξια)

K6κκrvoq (olvonolεio)

Τo κτnμο Koκκlνου ΠOρoYεl κρOσlΟ

οno τlq τonlκεq nolκlλiεq Εlvομουρο,

vεγκooκο, VοoUσoilKO, oεφκο κοl nε-

κvtορlκo, με pεγολυTερn εμφοon oτo

Εlvομουρo.0l ομnελιbvεq Τnq olKo-

γενεlοq βρioκovτοl oε 3 oτρoτnγlκεq

τonοθεoΙεq: 1 2 oτρεp μοτo oτn Γοoτρο,

12 oτον Πολloκολlο κοl oλλο 12 aτo

Δoλομορl. Το οlvοnolεio εiνοι τo vε_

oτερο οτnv nερloxn. Bρ[oκετοl oτο

κεvτρo τnq Nοoυoοq κοl δnμloυργn_

θnκε με nολυ ογonn κοt φρoντiδο οno

τnν οiκoγενεlο Kοκκ vου. 0 xιilρol τoυ

olνοπolεioυ εivο nροoεγμενol με τnν

οiθoυoο Tnq γεUσlγVωoiοq vo δεxωρi-

Cεl γlο τnv noρoδoolοκn τnq δlοκο-

σμnσn KOl τn Cεoτοolο τnq. Εμεiq, οnο

το κροolο που δοκlμοoοpε Εεxωρioομε

pετοδυ ολλωv τo Koκκtvoq 2010.

K6κκlvoq 2010 (Π0Π Νοoυoο, Ερυ_

θροq, Πo κlλiο :lvομου ρo): Μεoa|oυ

βαθο υ q ε ρ υ θ ρο' Ευ δ ιακρ ιτα και τυπ ικa

ορ til μοτο π ιπ ε ρ ιο υ, καν ελαq, γαρ υ φ ολ-

λου, ντoματαq Κaι φρaΥΚaoτaφυλων.

Στομα που μπα[νει γλυκα και ταν[νεq,

1τoU γρηΥaρατληριμυ ρ[eουν τιq αιoθη-

σεlq K.ιl ακολουθουν ρl,ε lvταoη τα οΞiα'

s3/100 (κoλ6)

Kυρ-Π6wn (Kτriμο)

Τo Kτnμο Kυρ_ Ποwn oυvεxieεl ptο

μοκρο olκογενεtοκn nοροδoon oτnv

nορογωγn oivων υQnλnq loloτnτοq. H

toτορiο ΤoU σUγKεKρlpεvoυ κτnμοτoq

ορxiCεr το 1997 onο τοv Ποvvn lVΙnου_

τορn κοl oυvεxiζεl vο εΕελiooετοl με-

xρl onpερο υlo τnv κοθoδriγnon τoυ

Στελlου lV1noυτορn. Αυτο noυ nορο_

μεvεl οτοθερo ε[νοl n φlλooοφiο τoυ

κτnμοτoq oε o,τl oφορο τnv ολοκλn_

ρωμεvn κολλlεργεlο κο τn δnμlουργΙο

κροoιιilv με lολυδ οαrοτo xοροκτΔ ρο,

ορωμοτtκn φlVεTσΟ κο δυvοτοτnτο

nολοiωonq. H nορογωγn γivετοl oτο

olVoΠolεjo, noυ βρioκε_ο. πο Γοvvο_

κοxωρt, εvο nοvεμορφo ονοnολο ω_

pεvo κοl εntoκευοopεvο δlοτnρnτεo

κτiopο. 0l tδloκτnτot οplελωνεq, πoυ

ογγi(oυv το 500 oτρεp pοτo, βρioκovτο

αιnv iδlο nεριoxil, oε υQopετρο 250_

3Ο0m κοl κολλrεργoυvτοr κυρiωq με Εl_

vομουρo. 0λo το κροolο τoυ κτnpοτoq

εivοl ελκυαιlκo αlov κοτοvολωτΔ' Αno

το l<ροolο nου δoκlμοoομε, δεxωρioομε

μετοδυ ολλωv τo Δlοnoρο 201 1.

Δ16noρoq 201 1 (ΠΓE Ημοθiο, Ερυθρoq,

Ποlκ λΙεq Ξtvομ-;ουρο, Sγrah, Ωρiμοvon oε

3ορε) ]: Σιουρο κοκκtνο. Ευγενlκοορcb_

_. :-: ;',i-.,. : -, -οιl c1-nC, c'' σ 3'. o. σ ι <ο r,

(ι] .

βαν(λια, πι1Τερι, κανiλο και ooκολaτο.

Στoμα πλoioιο, με ταν[νεq, οι οπο[εq

π ρ οοδ (δ o υν ε€αι ρ ετ ι κη δ ο μη' 0 €υτητα

oε βαθμο υπερβοληq, που δ|νεL εκρη-

κτικη Cωντανια και α[oθηoη €iλoυ oτην

επ[γευ oη' 93/1 00 (εΕo l ρετl κ6)

Mορκoβ[τnq

0 λ,4ορκοq Μ1ορκοβiτnq, τρiτnq γεvlοq

OlvoΠo οq, oυvεxi(ε τnv πορdδoon αιο

xvορ ο τoυ lοτiρο του Δnpnτρn KOl ToU

nοlnου του, ο οnοiοq δnploiργnoε τo

O VoΠΟ εiο τnq οiκογενε οq. H olκογε-

vε ο οοxολεiτοt οnοκλεlαrlκο κοl μovo

pε τnv κολλlεργε O ΚOl τnv εμφtoλωon

τoυ δrvομουρου. Mε μεγολn nροoιiλω_

on, φροvτiδο κοl nοθoq, ο αιoxοq τoυ

lVlορκoυ εΙvοl n οvοδειΕn τωv τυnlκιbv

XoρoKTn ρlσTl Kιiv τng Nοουoοq. Η nρo_

onοθεlο ουτn κoθρεnτiCετοl αιn μοvο_

δlκn κοl lαιoρlκn ετlκετο πoυ κυκλοφo-

ρεiτο o vonolεio, το Chateau Πriγοooq'

Εμεiq οno τlg xρovlεq noυ δoκlμοoοpε,

Εεxωρioομε pετοΕυ oλλωv τo Chateau

Πnγοooq 2007.

Chateau Π6γoooq 2007 (0.Π.Α.Π.

Νooυoο, Ερυθρoq, Πol κrλiο :lvοpουρο) :

Mεoα[ου βαθoυq κoκκινo, με κερaμ[δι

αποx ρ cb o ε ιq' A ρ rΔ ματα €ε ρ tilν xo ρτων,

ιιε κοκκινα φρoUTα, Εερα μπαxαρικα,
:c<il ο-ο, δαμlαoκηνo, λ[γο αποΣηρα-



ιNrιolιssαy 2010 τng oιυoπoιεiαq Toiιυταλn (αριoτερα) και δεξιd oι ετlΚετεζ απo τo Κτfiμα Φoυυτli (διακρΙνεται ιl κNαoυoα[αι)

μενη ντοματa Kaι eωιΚεq νυ€ειq' Στομα
7ToU εεΚιVaεl' μεΥλ0Κa, αφθονη ο€υτητα

Κaι Kαλa ενσωμaTωμεvεζ Taνfuεζ, πoυ
εμφαν[aoUν ελaφριa TρaXlTηTa σTo

Tελε [ω μa' 84 l 1 oo (κoλ6)

Mελlτζovri (Kτriμo)

Η olκογεvεlο Mελlτζοvn oσXoλεiΤο] με
τo ομlελt κol τo κροoi οlo τo 191B.

0r δlοκτnτοl opnελωνεq τoυ κτnμο_

τoq, (:ο oτρεμμοτο), βρioκoντοl oτn

Γοoτρο, εvω το nοροδοotοκο olvoΠol_

εΙο εivοl oτnv κορδiο τnq Νοoυoοq.

Σnpερο, oτο τlμοvl τnq ετοlρεΙοq εivοt

n τρiτn γεvlο, n Ελloοβετ ΙViελiτζοvn

κοl o Στελroq Ποpολlδng, ΠoU οφlε_

ρωvoυv τοv nερloooτερo xροvο τουq

oτnv nοtοτtκn βελτiωon τωv κροotων.

H nορογωγn τουq ογγΙeεl ετnoiωq τnq

20.0Ο0 φlολεq, οnο τlq οποΙεq Τo με-
γολυτερο nooοoτο οφορο τnv ΠOΠ

ετlκετο Nοουοο. ΕμεΙg, onο το κροolο

lου δoκlμοoομε Εεxωρiooμε μετοδυ
ολλωv 'o Νοoυoο 2010

Ndoυoο 201 0 (Π0Π Νοoυoο, Ερυθρoq,

Πolκlλiο Ξlvομουρο) : Mεoabυ βαθουq
ερυθρo. Aρrilματο κoκκιvoυ μηλoυ, ντo_

μοτaq, π ιπε ρ ιo i, μαρ μελοδ aq δ αμαo κη _

νoυ, με eωικiq νoτεq. Ευγενικο oτoμα, με
πολυ γλiκα κaι ταν[νεq, πoυ δηλrilνoυν

διακριτικa την παρουo[α τoυq. Ελαφρa

τροxi τiλοq' 7sl1oo (Εvδlοφ6ρov)

Τodvτολnq

Πρlv οno 130 oxεδov xρovlο, n οlκoγε_

vεlο Τoοvτολn Εεκivnoε τnv κολλiεργεlο

ομnελlου KOi TnV nορογωγn κροotωv

αιn βορεlοοvοτολlκn Ελλοδο. Τo 193B

δnμloυργnoε τo πρωτo olvοnolεΙo αιtq

Σερρεq κοr μερlκo xρovlο οργοτερο, To

194B, τo δευτερo αιn Nοουoο. Σnμε_

ρο, δlοxεlρiCετοt nερinου 1.OOO εκτdρlο

oε 14 Εεxωρlαιεq Cωνεq κοl οnοτελεi
onμεiο οvοφoροq γlο το ελλnνlκo κρο-

oi. Εlδlκο τo οlvonolεio τnq Νοουoοq

ελεγxεl τnv κολλlεργεlο 250 lδloκτnτωv

αιρεμpοτωv δlvotrlουρoυ. H nooοτnτο

ουτn, μολlαrο, δεv εivοl εlορκΛq κοl

oυplλnρωvετοl με εnlnλεov 7OO τo_

voυq αlοφυλloΟ, οno 100 εnlλεγμεvoυq

οpnελουργoυq τnq nερtoxnq. Αυτο το

αιοφυλlο xρnolpοnotουVΤOl σΓnV ΠOρΟ_

γωγn τoυ Π0Π Noουoοq. Απο το κροolο

noυ δoκlμοooμε, δεxωρΙοομε μετοδυ
ολλωv το Nooυoο Reserve 201O.

Ndoυoo Reserve 2010 (Π0Π Νοoυoο,

Ερυθρoq, Ποlκlλiο Ξlνοpουρο): Bοθu
ερυθρo. Δυνοτα αρrilματα κoκκινoυ

φ ρo 0τo υ, oυ μπ υ κνω μενo υ βaτο μo υ _

ρoU Kaι β0ooινoυ, με νοτεq μενταq
και γλυκοριeaq. Η ντομοτα ε[ναι oτο

υπoβαθρο. Στoμaγεμaτο, με γλυκυ_

τητa, κaλη o€lτητa και ταν[νεq πoυ
ε€ελ[oooντοι oταδιοκο' Ι ooρ ροπη μiνη
κaι ορμονικη γεioη Καλη και νooτιμη
επ [γευ oη. 9 1 /1 00 (εΕo l ρετl κ6)

Φoυvτri (Kτriμo)

H μtκρn, oυγxρovn οiκoγεvεlοκn μο_
vοδο τoυ Νlκολοoυ Φουvτn, βρioκετοl
σΤnV KοTOΠροotvn nερtoxn τnq Νεοq

ΣτροvτCοq, nερinoυ 4xλμ. εδω οπo
τn noλn τng Nοoυοοq. 0l lδtoκτnτοl
ομlελωvεq οnλωvοντοl oε 4 nερlοxεq
κοt κολλlεργoΟvτοt υπo τnv εniβλεQn
τnq olκογεvεlοq, με Tlq nοrκrλΙεq Εlvo-

μoUρO KΟ] merlot. Το οlvonοtεio oλo-
κλnρωθnκε τo 199B κοt onοτελεi μlο
nροτυnn μovoδο δυvoplκoτnτοq 2OO

τοvωv.Το κροotο nου nορογovτοt εivοl

oυvδυοoμoq τnq nοροδoonq Kοl Τnq

oυγxρovnq τεxvoλoγ[οq. Εμεiq οno το
κροοto noυ δoκtpοoομε δεxωρΙoομε,

pετοΕυ ολλωv τn Nοουoοiο 2OOB'

NοoυoοΙο 200B (0.Π Α.Π. Nοουoο,
Eρυθρoq, Πolκlλiο Ξlvo1.lουρo, ΩρΙpοv-

on oε βορελl): Mεoαbυ βαθoυqερυθρο'
Στη μυτη ε μφον ieεται ελαφ ρ α Cω ικo, με
νοτεq woματαq' πιπεριaq' μπiικον και

καραμελαq βο υτ0 ρo υ. Στ6 μα γεμaτο,
αρκετo για να ελεγ€ει τιq αρxικεq τaνi_

νεq, TΤoU oτη oυνixεια, oμωq, γ[νowαι
πιo oτυφiq' 83/100 (κoλ6) π



HNΩMENA ΖΥΘoΠoIEIA
oΛYMΠoΣ - I\AOYΣAAE.

)]ρ(ιφει ο Aλεξανδροg oικoιoμoυ, Aρlιτtκτωυ-Πολεοδ6μog

Η πρrtτn εTraφi, εξoικεiωon τωu Ελλiuωυ, μετa τnυ εyκαfr{δρυσn Toυ Nεoυ Ελλnυικoυ

KραToυg, με τo Φ0o - μπυρα Kαι n αIταρχi τoυ κλαδoυ τn9 ελλnιlικig ζυfroποι[αg ltει
τιg ρiζεg τtlζ σT1'ιυ επori τoυ βαoιλια 'o0ωuα. Aρxικα τoy 'ofrωllα oυυoδειflcιυ oτnυ Ελ-

λαδα αυ/''ικοi και στρ(ιτιωτικo αynμα απo αξιωματικoυg και ε0ελουτ{q oτρατιωτεE. Aρ_

yoτερα ιiρBαι, οτtιι' Ε)')'(ιδα και αλλoι Βαυαρο[ μ6υoι n με τιE olκoy{υει{g τουg. 'oλοι oι

πιο παυοl, αL'),ικο[' oτρατιοlτικo{ και πoλtτεg απoτελεσαυ τny βαυαρικi παρoικiα oτnu

Afrιiι'α. Για τltl' κoιι'οlt'ικli σL'1'αι'(ισΤροφti και ιl'L'.ι'α,1'ω1',α τoυE δnμιουρyi0nκαυ oτtκια

ot't'(ιt'τlloliq Τ0L'ζ σΤ(ι οπο[cι ει.ι'αt'τttt'δι'ι'ατoτιtτα t'α απο).αμβαΙ'oι1Ι.'Kαι τo ε0υικ6 τoυg

rlrιlll:l r Ι8

πoΤ0 Τ0 oπoio ειοαi'οt'Τot' αρ.ι'lκit απο τllι' ΒctL'0ρt'ι'



Σxετικα με τnv iδρυοn και λεl_
τoυργiα του πριbτoυ ζυθoπolεioυ
oτnv Eλλdδα, μετα τnv απελευ_
θερωon απo τοv τoυρκικ6 ζυγ6 o

Γ.Α. Αvαoταo6πουλog, οτo εργo
του <Ιοτορiα τng Eλλnvικng Bι-
oμnxαviαgυ, αvαφdρεt: κTο ΙB40
ιδρυεται το πρωτoυ ζυ0oποιε[ου ειE

ταE ABnυαq lαριυ των Γερμαυrilν

πoυ υτLt'ιρετo{oαυ ειg του ελλnυικ6υ

oτρcιτ6υυ, αργ6τερα δε αιδρtrnoαυ

και {τερcι δ[οy.Τo 1BB5 - οnμειιi.l-

νει- κΥπαρtουoι πρooiτι 7 ζυ3o-
πoιεΙα παραyoντα 400 _ 600'000
oκ. ζυroυ αζαE 250 - 350'000 δρx.

κcιι 3 παyoπoιεlα, εκ τωy oπoiοlυ

τα δυο ατμoκiυnτα με παραyω1lιiυ

oυυoλlκtilg 400.000 δμ. ετnoiωgυ.

Τnv περioδο 1860 - 1B95 αυτn o

κλαδog τng ελλnvικng ζυθοποιiαg
κυριαρxεiται απd τnv εΠιxειρnμα_
τικn πρoοωπικdτnια και δραoτn-

ριdτnτα τou Ιωdvvn Γεωργ. Φoυξ
(Johann Georg Fuchs), μετdπειτα
Φιξ oπoioq dxει αφnoει €vτovo τo

απoτυπωμα τoU σ' αυτnv. 0 Ιω-
αvvng Γεωργ. Φoυξ και μετdπειτα
Φlξ nρθε oτnv Eλλαδα τo 1B50 oε
nλικiα 18 ετιbv πρoκειμdvου vα
επιοκεφθεi τov πατ€ρα τoυ Γε*

ιbργιo Ιωαv. Φιξ, o oπoiοg nταv

μεταλλειολ6γoq οτο επαγγελμα
πoυ εργαοτnKε στα μεταλλεiα τng

Kυμng Kαl τoU Λαυρioυ.

0 Ιωαvvnq Γεωργ. Φoυξ και με-
τdπειτα Φιξ πρooελnφθn αρxικiι
και εργdoθnKε ωq olKovdμog τoυ

oiκoυ oυvτnρnoεωg τωv αvακτ6_

ρωV τoU βαoιλια'0θωvα μεxρι τnv
εκθρ6vιon τoU τo 1862. Mετα, ερ_

γαoτnκε oτο ζυθοπoιεiο τoυ Mdλ_

xερ (MeΙcher). Στo ζυθoποlεio αυτ6

dμαθε απ6 τov Mdλxερ τnv τ€xvn
τng ζυθoπoιiαq. Tο 1866 μετiι τov
θαvατo τoυ Mdλxερ αγ6ραoε τo

ζυθοπoιεiο τoυ απo τoυg κλnρo-
v6μoυg τoυ. Αυτn nταv n αρxn τng

οικoδ6μnonζ τnq αUτoKρατορiαg

τoU στo xιilρo τng ζυΘοπoιiαq!

Eκτ6g Αθnvιbv τιbρα, ιδρυεται
oτnv Πατρα το 1876 απ6 τov Λo-
ρdvτζo Mαμo τo πριbτο ελλnvικng

lδloκτnοiαg ζυθoπoιεio _ ζυθο_
πωλεio. To εργooταoιo 6μω9 δεv
εμελλε vα πετυxει, με απoτiλε_
σμα vα μεταφερθεi n παραγωγικn
τoυ δραoτnριoιnτα oτnv Αθnvα.
Tο εγxεiρnμα επαvαλαμβαvεται τo

1908 απ6 Ιov Ylo τoυ Λορdvτζoυ
Mαμoυ, τοv Πdτρο, ΠoU σε σUVερ-

γαoiα με τov oταφιδεμπoρικ6 οiκo
Αμβoυργερ tδρυουv οτnv Πdτρα

τo <ΠατραTκ6 Εργoοταoιo Zυθο-
πotiαg και Παγoπotiαg MAMOΣ ft
ΣΙΑ> πoυ αρxιoε τnv λειτουργiα
τοU τo Nοdμβριo τoυ 1909.

H ζυΘοπoιiα αυτn λειτoυργnοε

μdxρι περiπoυ το δευτερo μιo6
τng δεκαετiαg του 1970, oπ6τε
και διdκoψε τn λειτoυργiα τng.
'0oo διnρκεσε n δραoτnρι6τnτα
τng, πρ6οφερε στouq καταvαλω_
τεg πoιoτικn μπiρα, τng oπoiαq n

παραγωγn, ιo |925 για παραδειγ-

μα, αvερxdταv στα 2 εκατoμμυρια
oκαδεq ετnoiωg.

o διιμιουρy6g τnE βιoμnxαυiαg' Ιωdν-
υng Φιξ (επdυω) και o ΚαρoλoE Φιξ
(κατω) του τny !καυε yυωoτιi οε 6λn
τnυ Ελλαδα

H ZυΘοποιiα 0iυμποc A.E.
Στnv υπο οθιυμαι'ικl'ι i\rJριcιρXiα

Θεooαλov1κn. το 1B92. o1 εΠιΧει-

ρnματiεq Solonlοn Fertladez και
Josef Misrachi, oε oτει'ti οxεorr

με τn βtoμnxαviα oιτtlρι,iι'. απo τιg

βαoικ€g επιxειρnoειg τoυ oiκoυ
ιnq οlκoγdvειαg ΑlΙatini. ιδρυoυv
αρxικd μiα oιvoπvευματοποιiα και
oτn oυv€xεια τo πρωιo ζυθoπoιεio
oτnv Θεooαλoviκn με τllv εΠωVU_

μiα: Fernadez - Misrachi & Cie.

To 1911 n επιxεiρnon αυτn αλ-
λαζεr τov τiτλo _ επωvυμiα τnq

oε Societe Αnonyme Brasserie
oΙympοs (Zυθoπoιiα'0λυμπoq
Α.E.) To μετoxικ6 τng κεφαλαιο
αv€ρxovταv oε 60.000 τουρκικ€g

λiρεg, που oτn oυv€xεια αυξnθnκε
oε 80.000 λiρεg. Tnv πλειοψnφiα
τωv μεριδiωv κατεixε n ιιTρdπεζα

Θεooαλοviκngυ (Selanik Bankasi
_ Banque de Salonique) με dvα πο-
oooτο περi το 7o-75olo.

Tο <<'Oλυμπoq}' με εξαγωγdg επi
ΙoUρKoKρατiαg oτn Θρακn και
Kωvoταvτιvoυπολn, nταv €vα
απ6 τα μεγαλυτερα και παλαι6τε-

ρα τnq ΕυρωπαΙκnq Toυρκiαq. Eixε
ιδρυθεi απo τoυg Αllatini αρxικα,
τo 1BB3, ωq oΙvoΠvευματoπoιεiο.
Τo 1885 n επιxεiρnon iιρxιοε vα
παρdγει, με γαλλικ6 εξoπλιoμ6,
υψnλoυ βαθμoυ επεξεργαoμdvο
οιvdπvευμα, με oτ6xo τα 15.000

εκατ6λιτρα.

Λειτουργnοε dτol για δυ6μιol πε_

ρiπoυ xρ6vια. Πdvω oτιg βαοειg
τng υφιοταμεvnq παραγωγικng

μοvαδαg, n επιxεiρnon μετα_
τραπnκε τo 1892 oε ζυθoπoιεio,
τo Olympos. Στo τdλοq τoυ 1911

dγιvαv πρ6oθετεg vdεg εγκατα*
oταoειg και n ιδιoκτnοiα π€ραoε

oτn Sοciete Αnonyme Brasserie
olympos τnq επιxεiρnong
Misrachi, Fernandez & Cie.

Η ζυθοποιiα ξεκivnoε με τnv Πα-

λια παραγωγικn δυvατ6τnτα τωv

4.00Ο εκατoλιτρωv Kαι οι πωλn-
σειq τoU πριilτoυ xρ6voυ nταv
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λιγ6τερο απ6 3.000 εκατ6λιτρα,
xωρig τnV ΠραYματοπoinon κdρ_

δουg, λ6γω τoυ υψnλoυ κ6oτου9
παραγωγng γlα dvαv τooο μικρο
6γκo. Aκoλoυθnoαv διαδοxικ€g
επεκτdoειg τoU ερYoσΙαοioυ, ιboτε

oτo τdλοg του 1912 εixε πια τn δυ_

vατdτnτα παραγωγng 60.000 εκα-
τ6λιτρωv υπd φυoιoλoγlκεg oυv-
θnκεg, n και δυvατdτnτα μdγιoτng
παραγωγng 80.000 εκατ6λιτρωv.

H κivnon τοU ερYoσταοioυ επι_
τυγxαv6ταv με ατμd, απ6 3 δi-
ΠUρouq λdβnτεg θερμαvτικng
επιφαvειαg 60 τετραγωvtκιbv μ€-
τρωv. Γtα καυοιμα xρnσιμoΠoι_
ουoε εiτε τουρκικ6 αvθρακα (απd

τnv Ηρακλεια) εiτε αγγλικ6 (απ6

τo CardiΓf), επιτυγxαvovταq τnV

κivnοn μiαg ατμομnxαvng 250
iππωv. Υπnρxε και μiα εφεδρι_
κn, παλαια ατμoμnxαVn, μαρ-
καg Αugsburg, 150 iππωv.'0λn n

εγκαταοταοn εixε, κατd τα αλλα,
nλεκτρικn τρoφoδοοiα απ6 μiα
γεvvnτρια 90 iππωv. Η ουvoλικn
ιoxυg που δldθετε τo εργooταolo
nται δnλαδn, περiπoυ 500 iπποt.
0 υπ6λoιπoq εξoπλιoμοg nταv dvα

ξnραvτnριo καt 4 κλiβαvoι.

Τo εργooταοιo παρnγαγε ζυθo
6γκoυ 1.020 εκατολlτρωv οε βα-

ρελια και αvω τωv 1.600 εκατ6λι_
τρωV σε πiθoυg. 0l απoθnκευτικdg
εγκαταoταoεlg τoυ nταv μovτ€ρvεg,
oε μiα προoπdθεια vα αvτιμετωΠ1_

οθoυv οι δυoκoλiεg απoθnκευοng
λ6γω του ζεοτου κλiματοg τng π6_

λng. Δι€θετε επiong βυvoποιεio (το

μovαδrκ6 το 1914 oε 6λn τnv Eλ_

λαδα), ΠoU Xρnσιμoπoιουoε vτ6πια
κριθri, απoκoμiζοvταg μεγαλυτερα
κ€ρδn με τnv αποφυγn πλnρωμng

φoρωv Yiα τnv ειoαγωγn βυvng
απo το εξιυτερικο, 6πω9 τα υπo-
λoιπιι ζυθoποιεiα.
Σιο πορε}θοι' ειιI μερoq ΙΙ'lc Νρ]-

θnq ειoα1,oιcιν απο τnι' Aι-αιο7 ιιι.

εvιb t-ι ζυμn (μαi'ια) απο ιο \1ο_

vαΧo. ΣU\.olικα ιo 01r'ltl1lοs cιπcl-

οxoλουοε 200 ερ1'ατεg [αριθμοc
UΨl]^oq. r ο1ω εr 7 εrψrlc σU\ \1)o_
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voυ ουoτnματo g nλεκτρoκivnong).
Απd αυτoυg, oι 80 απαoxoλουvταv
oτnv κυρiωq ζυθoπoliα. 0ι περιο_

o6τερoι σΙο Xε1ρισμ6 τωv μnXα-
vιbv nταv μdxρι τo 1912'Eλλnvεg,

οτo τμnμα επεξεργαοiαζ KαΙ σΙnv
απoθnκn Boυλγαρol, oτo τμnμα
εμφιαλωοng Boυλγαροι και Ιορα-

nλiτεg. 0ι Boυλγαροι καλυπταv
oυvnθωg τlg επiπovεg εργαoiεg.

Zυθοπoιiα Ndουoα,
Bιoμnxαvtα Παγoυ,

Ψuγεiωv Γεωργιdδng tt Σiα
Tnv επ6μεvn xρovια (1912) ιδρυ_

a*

Η μovαδα nταv εγκατεoτnμ€vn
oτο κnπo του Mπεxτοιviιρ oτnv
πdλn τnq Θεooαλoviκng απdvαvτι
απ6 τnv Zυθoποιiα'0λυμποg Α.Ε.

Πρonλθε απd μiα μικρn βιoμn_
xαviα παγου πoυ εixε ιδρυθεi το

1909 απd τoυq αδελφoυg Γεωργια-
δn. 0 μnxαvoλoγικ6g εξoπλιoμ6g
Kαι oι διαφoρεg εγκαταoταoειg
(μεταxειριoμdvα) ειonxθnoαv απo

τnv Bαυαρiα απo εvα ζυθoπolεio
πoυ λειτoυργoυoε εκεi (απoξn-
λωon και επαvεγκαταστασn στn
Θεooαλoviκn).

Η μoνdiδα nταv nλεκτροδoτουμε-

**F.

i .'-s

l, j :

vn' με τn xρnοn μiαq γεvvnτριαg
40 iππωv και 11 nλεκτρικιbv κιvn_
τnρωv. To ζυθoβραoτnριo λεtτουρ_

γουoε με ατμ6 και εixε ΠαραYωYι_

κn δυvαμικ6τnτα 70 εκατdλιτρωv
αvα ζυθdβραοn - καζαvιiι.

H ετnoια παραγωγlκn δυvαμικ6-
τnτα τoU ζυθοπoιεiου nταv 20.000

εκατ6λιτρα. H εμφtαλωon 20.000

φιαλιbv καθnμεριvα γιvoταv με
αμερικαvικ6 oυoτnμα. 0ι θiιλαμοt

ζυμωong' oiτευong nταv εξoπλι_
o1ιει'οι με δεξαμεvdg - δoxεiα με
επα7 ειι1ltl εμα1.ιd. Η μovαδα δεv

XΙ
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To κτnριo κΕρ7ι66'γfi616 Zυ1oπoιiαg και Παy6n61iqq MAM)Σ ft ΣΙAl oτιιυ Πiιτρα

ετα1 στn Θεooαλoviκn n <Zυθo_

ποιiα Nαoυοα, Bιoμnxαviα Πα-

γoυ, Ψυγεiωv Γεωργιdδng tt Σtαυ

(nBrasserie Νaοussa, Fabriquede
Glaceset Ηa1les Frigοrifiques Ge_

or$iadis & Cieυ) μετα απd πρω_

τoβουλiα τoυ Ιoρδαvn Γεωργια_
δn απο τnv Nεiiπoλn (Nεβoεxιρ)

Kαππαδoκiαg Kαl oυvεργdτεg
_ oυμμετοxouq τouq Nαoυoαiουg
Γρ. '\ο1-1'ο. Νικ. Πλατorουκα, Γρ.

Τοiτoll. Γρ. Kυρτοrl κ7 π. Το μετo_
\ιΝo \εφii/ aιο τΓ.C οuορρυθμου
Γ ιi ,Ji ι.' t -.:'. .. ',l. r.'ll-lΓ i 11.



δlεθετε δικ6 τng βυvoπoιεfo και oι
αvαγκαiεg πoooτnτεg Yια τnV Πα_

ραγωγn τoυ ζυθoυ τng ειodγovταv
απo τnv Αυοτρiα και Γερμαviα.

Tο Δlοικnτικo Συμβoυλro tnq
εταιρεiαg εixε αvαθ€oει τnv διευ-
θuvon τoυ ερYοσταoioυ ατov Γρn_

γoριo Δ' Λ6γγo Kαι τnv τεxvικn
διευθυvon oτοv Αυoτριακo Zυ-
θoποιο Wilhelm Schawackhοefer.

Tα ζuθοπoιεiα τng Θεooαλoviκng
ιiOλυμποgυ και <Nαoυoα) σUvα_

γωviζovταv με επιτυxiα τov εισα-

γoμεvo ευρωπαΤκο ζυθo τooo απο
πλευραg πoι6τnταg'παρnγαγαv

εφαμιλλo ζυθo_ 6oo, ιδiωg, και
απ6 πλευραg τιμng (o ειoαγdμε-
vog επιβαρυVοVταV με πoλυ υψn-
λn φoρoλογiα, o,32 δραxμdg αvdι

xιλιdγραμμo n 1,10 αvα φιαλn).
Tnv iδια δυvατdτnτα απdκτnoαv
και απεvαvτι στα ζυθoποιεiα τnq

Aθnvαg και Πατραg μετα τnv 1-7_

1914, oπ6τε εξιoιbθnκε n φoρο-
λoγiα ζυθoυ oτn Θεooαλoviκn
με τn φoρoλογiα τng Παλαιαg
Ελλαδαg και μπoρουoαv πλdov
vα αποoτ€λλoυv ζυθο Kαι σΙnV
υπ6λoιπn xιbρα.

'Eτoι, τo 1915 oτo εvιαio πλ€ov
Ελλnvικ6 κρατog λειτoυργoυv oι
εξng ζυΘoποιiεq:
_ M. ft Ε. Kλωvαρiδng & Σiα-Αθnvα
_ Kαρoλog Φιξ_Αθnvα
_ Πdτρog Mdμog-Πατρα

- Zυθoπoιiα'0λυμπog Α.Ε._Θεo-
οαλoviκn
_ Zυθoπoιiα Ndοuoα, Bιομnxαviα
Παγoυ, Ψυγεiωv Γεωργlαδng &
Σiα_Θεoοαλoviκn.

Η παραγωγn παγου nταv το δευ_

τερo αvτιKεiμεvo δραoτnρl6τnταg
τωv ζυθoπoιεiωv ι<'OλυμΠoqD Kαι

nταv τα KQΙtiσΙ]_.*ιl._ο .ιlc πoλng
και λιγοιερο οt ,δ ιυιε.. οι οπoioι
πρoμnΘευο\ ιa\ ΓΟ\ o ι: tn ιoUq
xωρtκoυg τoυ Χορτιιiτrl. Οt κα_

ιolKoι. εκεi. πορt'1Γ]\Ο\ Πil\Ο ]_lε

πρωτdγovn μdθoδο, διcιιtlριυι-ταg
λακκoυq γεμο ιoυq με Vερo ΠoU ιo
xειμιδvα παγωvε, και τo κcιλoκιιiρι
τov μετdφεραV στn Θεooαλoviκn
οκεπαoμdvo με xιilματα.

Hvωμivα Zuθοποιεiα
'oλυμπog-Nαoυoα Α.E.

Τo €τog 1920 απoτελεi oταΘμo για
τnv Zυθoπoιiα τnq Θεooαλoviκng.
Mετα απ6 οxετικdg διαπραγμα_
τευoειg τα ζυθoποιεiα, <Zυθoποι_

iα'0λυμπog Α.E.> και <Zυθοπoιiα

Nαoυoα Γεωργlαδng Εt Σιαυ απo-

φαοιoαv vα εvιi-looυv τιg δυvα-
μεlq τouq Kαι σUYXωvευτnκαv
πρoκειμdvoυ vα βελτιιilσouv τnV
αVταYωv1στικoτnτα τoυg, ωoτε vα
εivαι oε θ€on vα αvτιμετωπiooυv
απoτελεoματικoτερα τοv οξυ και
αθεμιτo αvταYωvισμ6 εξ Αθnvιilv.

Tα ζυθoπoιεiα αυτd, ωg αvεξαρ_
τnτεg μovdδεq' Kαι Πριv τnV σU-
v€vωοn τoυg, μετd τnv απελεuθd_

ρωσn τnq Θεoοαλoviκnq τo 1912,

διεκδικoυoαv nδn, απ6 τo 1915,

με αξιιi_lοειg μερiδιο τng ελλnvι_
κnq αγoραg ζυθoυ.

Η επωvυμiα - τiτλoq τng v€αg
εταιρεiαg nταv <Ηvωμ€vα Zυθo_
ποιεiα'Oλυμπog-Nαoυoα Α.E.υ
(Societe Αnonymedes Brasseries
Reunies Olympοs_Naoussa) και
κυριdτεροug μετ6xoυg τoυg Φερ-
vαvτεg (κατοxog του 1/3 τωV με_
τoxιilη o oποiοg εixε εv τω μεταξυ
εγκαταoταΘεi oτo Παρiοι), Τoiτon
καt iιλλoυg.

Η vεα εταιρεiα xρnoιμοποinoε για
τnV ΠαραYωγικn τng δραοτnρι6_
τnτα τιq εγκαταoταoειq τnζ ΖνΘo_
ποιiαq'0λυμπog. Η v€α μovαδα που
πρotκυψε διdθετε: βυvoποιεiο,
παγoπoιεio, απoθnκεq ψυγεiωH
εvιb dvα lδιαiτερα επικερδ€g τμnμα
τnq επιxεiρnonq απoτiλεoε και n

/*-αau-
onμα τng εταιρε[αq Misrαchi, Ferιιιιndez & Cie αΒrαsserie obnιpοs,

κNαoυoα>' To ζυθοπoιεio <Nαoυ-

οαυ πρonλθε, 6πω9 εiπαμε, απ6 μiα
βιoμnxαviα παγου. Tov εξoπλιoμo
τoυ τμnματoq ΠαραYωYng παγoυ
αποτελoυoαv dvαg oυμπtεoτng αμ_

μωviαg και €vαq διπλ69 σUμΠιε_

oτng. Kivnon παρεixε μiα ατμoμn-
xαvn 160 iπΠωV, εvιb υπnρxε και

μiα παλαια εφεδρικn, τng αρxικng
παγoπoιiαg, 60 iππωv.

To αλλο ζυθοπolεiο, <'oλυμπogυ

εixε παγoποιεiο με δυvατ6τnτα
παραγωγng 20 τοvωv nμερnοi_
ωg. Η πελατεiα τωv παγoποιεiωv
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iδρυαn και λειτoυργiα τoυ φnμι_
oμdvου oτn oυvixεια εoτιατoρioυ
ιi0λυμποg-NαoUσα>, τo οπoio βρι-
oκοταv oτn Λεωφdρo Niκng, 6πoυ
Kαι τα γραφεiα ιng εταιρεiαg.

To 1925 n ετnolα παραγωγn τng
εταιρiαg oε ζυθο dφταvε τα 60.000
εκατολιτρα Kαι σε πdγo τιg 35O.OOΟ

παγoκολιbvεq.'Hταv τo τελευταio

μεγiιλo εργooταoιo ποu εixε απo_

μεivει οτn xdρlα παλαιιilv Kεφα-
λαιουxωv τng π6λng μετd απ6
τnv εξαγορdi-ελλnvοπoinon του

μυλου Αλλατivι.

o αγιilvαg για κυριαρxtα
στnV αYoρα ζυθoυ

Για μια xροvικn περiοδο μεYα-
λυτερn Ιnq εΙΚoσαειiαg, μεταξυ
τωv ετιilv 1882 - 1903 n εταιρεiα

19i1) και n Zυθoπoιiα <Niιουoα>,

Γεωργιdδng & Σια (t0tz) πoυ οu-
vεvιbθnκαv αργoτερα (192O) οτα
κHvωμεvα Zυθoπoιεiα'0λυμπog-
Nαoυoα A.Ε.υ oτn Θεooαλoviκn.
0 oτdxοq, τ6oο τoυ Kαρdλoυ Ιωαv.
Φiξ, doo Kαι τωv γιιilv τoυ Ιωdvvn
και Αvτιivn ΠoU τov διαδdxθnκαv
μετα τov θdvατd τoU το 7922Λταν
προφαvng, vα ξαvαεπαv€λθoυv
στnv εΚ vdoυ μovοπιbλnοn εκ με-
ρouq τωV τng ελλnvικng αγορdg

ζυθoυ, 6πω9 τnv εixαv κατd τnv
περioδo iBB2-19Ο3.

Mε τnv πoλιτικn πoυ ακoλουθn-
oαv επεδiωKαv Vα oδnγnooυv
Kαι Vα εξαvαγκαoouv τα ζυΘo-
πoιεiα που εκαvαv τnv εμφαvι-
on ιoυq oτnv ελλnvικn αγoρα
ζυθoυ απd το 1903 και μειd vα

τnv αγορd, oκαvδαλιbδειg δαvει-
oδoτnoειg απ6 τιg υπd κρατικd
€λεγxo τραπεζεg, δαvειομog με
εξευτελιoτικα xαμnλοτoKα εΠι_
τdκια, δαoμoλoγικdg απαλλαγdg)
και αφετ€ρoU Ιnv αvαYKαiα αoπi-
δα πρooταoiαg oτιq παvτog εiδουq
παραβατικdg πρdξειg τoυg απd
τnv αoκnon Inq επιxειρnματικng
ιoug δραοτnρι6τnτog (μnδεvικdg
n πλnμμελng dλεγx6g τoυg απ6
τιq αρμoδιεg αYoραvoμιK€q και τε-
λωvιακdg αρx€g, φoρoδιαφυγn,
φορoαπoφυγn, αιoxρoκ€ρδεια
κλπ). 0 πλnμμελng dλεγxog απ6
τιg αρμoδιεg πρog τoυτo αρxdg τoυ
κρατουg τng τnρnong τng ιοxυ_
ouσαq voμoθεoiαg oxετικd με
ιnv ζuθoποιiα απd τιg ζuθoποriεg
δnμιoυργoυoε oυvθnκεg αvιοoυ

oυvεργαoθoυv μαζi τουg αποδε_
xdμεvα τoυg dρoug ουvεργαoiαg
πoυ αυτοi θα τουg υπαγ6ρευαv'
'Eτoι θα επετυγxαvαv τnv εκ vdoυ

μοvoπιbλnon τng αγoραζ Kαι τnv
επiτευξn και παλι υπερκερδωv.

Tov oιoxo τουg πdτuxαv μdoω:
1. Tng διαxροvικng διαπλοκng
τωv Φιξ με ιnV εκτελεοτικn και
πoλιτικn εξoυoiα τng Eλλdδoq. Δι-
απλοκn ΠoU τouq εixε εξαoφαλioει
αφεvdq καθεoτωg ευvoιoκρατiαg
(υψtlλoτατn δαομoλoγrκn πρo-
oταο[cι με αποτε7 εoμι1 τΙ1\. dμμεon
}rιIΙι] 1 Lo'' .o\ ,lΟπo ιl ΓιI\'oι εUΟll
Γloι) \ι:.l\ι:;'. .. ε,' .: |., ..ι: ,'1; n 1:'.
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Kαρολog Φιξ μοvoπωλouoε κυρι-
oλεκτικα τnv αγoρd τoυ ζυΘου,
ελλεiψεr cιξιdλoγoυ αvταγωvιoτn
που θα διεκδικoυoε με αξιιilοειg
lKαvoΠoιnτικd μερiδιo οτnv τ6τε
αγορd. Απd τo 1903 εμφαviζo_
vται vεoι αvταYωvιστdq που δι_
εκδικoυν μερiδιo oτnv ελλnvtκn
αγορα ζυθoυ: Το Zυθoπoιεiο και
Παγοποιεiο ttr]V M' & Ε. Kλωναρi_
δn Ο.Ε. οιtl,,. oδο Παιtroiοlv oιtrv
Αθtiι.α πoυ ιδρυθrlκε το 1903. ιo
Zυθoποιειο και Πα1.oποιεtο του
Πετρoυ fuΙαμου oτt'ιv Πατρα πoυ
dρxιoε τnv λ.ειτουρ1.1α τoυ ιo Nο_
dμβριo του 1909 και φυοικα ιl
Zυθoπoi1ιι u'Oλυμποq, A.Ε (1s92-
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To ιoτoρrκ6 ερ}'ooτdoιo τnE ζlfrοπoιiαq ΦΙΞ επi τnE λεοsφ6ρoυ Συyyρol oτιlυ Aι\ιivα

αVταYωvισμoυ μεταξυ τωv εΠι_
xειρnοεωv πoυ τnρoυσαv ιnv
vομoθεoiα και εκεivωv πoυ κατd
oυoτnμα παραvoμoυoαv.

2. Τng Kαταxρnστικng εκμεταλ_
λευοng τng δεοπoζoυοαg θdong
(καταοτρατnγnon αρxωv υγιoυg
αvταΥωVισμου) πoυ εixε τnv επo-
xn εκεivn n εταtρεiα Kdρoλοg Φιξ
€vαvτι τωv αλλωv Zυθoπoιεiωv
και κυρiωg τωv μικρ6τερωv. Zυ_
θoπoιεiα ευριoκdμεvα τo καθdvα
τouq σε διαφoρετικn φdοn ειod_
δoυ, αvdπτυξnq και εδραiωοng
τoU στnv αγoρα €xovταg απdvαvτi
τΟU(. ι|)c tΙVταγωvlστn τoυg, μiα
εrιrεiΟt-ιot"'ι που απo τo 1BBO λει_



τoUργoUσε στnv ελλnvιKn αYoρd
Xωρiq οUσιαστιKiι αλλo αvταγωvι-
oτn μovoπωλιbvταg τnv. Miα αγo-

ρα με ελλlπ€oτατo dωg αvυπαρκτo
vομoθετικο πλαioιo, ωq πρoq:

- Tιg τεxvικdg και πoιοτικ€g προ-
διαγραφdq τoυ πρoΤ6vτoq.

- Tov €λεγxo εκ μ€ρoυq τnζ Πo_

λιτεiαq τng τnρnong απd τα ζυθo-
πoιεiα τng εκαoτoτε ιoxυουoαg
voμοθεοiαg περi ζυθoπoιiαg.
- Tov dλεγxo τng oμαλng λειτουρ_

γiαq τoυ αVταYωvισμου και τng
αγoραg με 6τι αυτ6 ουvεπαγo-
vταv, τ6οο ωq Πρoq τnv πoιdτnτα
τoU ΠαραYoμdvου Kαι πρoσφερo-

μdvoυ στοv Kαταvαλωτn ζυθoυ,
ooo και ωq Πρoq τnv τιμn ΠoU Kα-
τdβαλε o καταvαλωτng ζυθoπ6τng

Yια τnV αYoρα τoU.

Mdoα o' αυτ6 τo μεγαλo xροvικo
δlαoτnμα (π€ραv τng εικoοαετiαg)
ΠoU oυσιαστικα μovoπωλoυoαv
τnv αγoρα εixαv ουοoωρευοει
τεραoτια υπερκ€ρδn και πλουτo,
oε τ€τoιo βαθμd, ιiloτε vα εivαι oε
θdon, με βαon τnv XρnματooιKο-
voμικn τoυg ιoxυ Kαl Ιnv δlαπλo-
κn τουg με τnv εκdoτoτε πoλlτικn
Kαι εKΙελεστικn εξουοiα, vα Πα_

ραβαivουv προκλnτικα τιq αρxig
τoυ υγιουg αvταγωvιομoυ.
'Ηταv οiγουρoι oτι οι αvταγωvι-
οτ€q δεv θα μπορoυoαv vα τouq

ακολoυθnoouv Kαι vα αvτdξoυv
oτov πdλεμo αυτ6 για μεγαλo

xροvικd διαoτnμα. Γvωριζαv oτl

Kαι oι doτω πρoοωριvdq Kαι Yι'
αυτουg ζnμιdg, λdγω αυτng τng
πoλιτικng τωv, ΠρoKεlμdvoυ vα
oδnγnοουv τoUζ αvταYωvιoτdg
τouq στnv οtκovoμικn Kαταστρo-

φn, μετα τnv εξαφαvισn τωV Kαl
ιnV εK vdoυ επανoδo οιnv μo-
voπιbλnon τng αγοραg εκ μdρoυg
τωv τα κiρδn τoυg θα nταv και
παλι υπερπoλλαπλαoια.

Ακoλoυθoυσαv Kαι εφαρμοζαv
πρακτικdg, dπωg μεταξυ αλλωv:
_ H πρooφoρα προTdvτοq σε τεxvn_
τα xαμnλn τιμn, τιμn τnv oπoiα
δεv μπoρουσαv vα αvταγωvloτουv
oι αλλoι μικρ6τερoι vεoειοερx6_

μεvoι στnv αγoρα παραγωγoi, με
αποτ€λεομα τnv απωλεια τωV Πε-

λατιilv τουg (oε πολλdg περlπτιi'loειg

n πιbλnon oε xαμnλ6τερn τlμn
οφεiλovταv Kα1 στnv μn τnρnon
τng voμoθεoiαg, ωg Ιτρoq τιq UΠo-
xρεωτικdg τεxvικ€g και ποιoτικ€g
πρoδιαγραφ€q τoυ πωλουμεvου
απ6 τα ζυθοπoιεiα ζυθου).
_ Η προoφορα ειδικιilv εκπτιi-loε_

ωη αλλα και xρnματωv oε πελd_
τεg ζυθoπιilλεg πoυ αγ6ραζαv και
πωλουoαv αΠoKλειστιKα και μ6vo
τα προT6vτα τoυg.

- Αρvnοn σΙο Vα πρoμnθευoουv
ζυθoπιbλεg που πρoοdφεραv Kαι
πρoΤdvτα τωV αVταYωvιοτιi-lv τoυg.

- Πρoωθnτικdg εviργεrεg οι οποi_

εg λειτoυργoυoαv ωg εκπτιi-loειg

ΠlσT€tDC με σ_'li: ]'', ι]ΓΟσΠασn
xovδρεμπoριι.l\' i'_-!ι ]-' }'ι1ι aUθo_
πωλιbv αΠo Ql_τιl''_ι,.)', 1] _ιiiΟ. aUθo-

ποtε[α, ωοιε αυιo''''.: ;'ι:ιlι'oυι'
μ6vοv τα πρoΤοι'τα τrιc Φιξ κ7 π.

Eζαγορig Kαι σUYΧωι'ευoειq
To Ι926, n 0μoρρυθμrl Ειαιρεiα
<<Yιoi Kαρdλoυ Φιξ Ο.Ε.υ ιtlι' oποiα
εixαv ουοτnoει οι Ιωαvιrtlq και
Αvτιilvlog Φιξ oυγxωvευτt-ικε

με τnv 0μdρρυθμο Εταιρεiα Γ.K.

Δρακoυλng ft Σια (πριbnv M. &
Ε. Kλωvαρiδng A.E. Εργοoτiιoια
Zυθoπoιiαg και Παγoποιiαg) καr
ουv€oτnoαv τnv Kαρολog Φιξ
Α.E. Bιoμnxαviα ΖυΘoυ, Bυvng,
Πiiγου και Avθρακικoυ 0ξεωg.

H oυγxιi-lvευon αυτn εixε ωg απo-
τiλεoμα τnv περαιτdρω εviοxυ-

Zυ0oυΛεπτoμ!ρεια ετικtταE τnq επoxιig απ6 τo κAτμοκ[υnτoν Ευροlπαiκoυ Ερyooτdοιoυ Καρ6λoυ Ι. Φιξl

pwlsx&*,

σn τnζ δεoπ6ζουoα9 θdοng τng
Kαρoλog Φιξ A.Ε. oε βdρog τoυ
ελευθερου αvταYωvισμoυ, τωv
καταvαλωτιi_lv Kαι τωv δυo dλλωv
ακoμα αvεξαρτnτωv ζυθoποtεiων
δnλαδn τωv Ηvωμivωv Zυθoπoι_
εiωv'0λυμποg Nαoυoα Α.E. oτn
Θεooαλoviκn Kαι τnq Zυθoπotiαg
τoυ Πdιρoυ Mαμou oτnv Πατρα.

Αμ€oωg, n Kαρολog Φιξ Α.E.,
αφoυ πριilτα μετα απ6 oxετικ€q
διαπραγματευoειg αvdθεoε τnv
αvτιΠρoσωπεiα τωv πρoTdvτωv
τnq στn Θεooαλoviκn οτα Ψυ_

γεiα Eπαμεlvιbvδα Xαριλαου
(Ψυγεiα-Παγoπoιεiα Mακεδoviαg
AΕ. _Entreprises Frigorifiques de

ιlrιlt;:tt 23



Salonique S.Α.), εvτατικoποinoε
τov αγριο αvταYωvισμd τιμι,iv και
προοφoριilv Προq τouq ζυθoπιil-
λεg κλπ με τα <Ηvωμεvα Zυθo-
πoιiα'oλυμπoq _ Nαουοα Α.Ε.>
oτn Θεooαλoviκn και γεvιι<α oτn
B6ρεια Eλλαδα με oτdxo vα τα
υποxρειi-loει vα σUvεργαοθουv
Kαι σUYxωvευτoυv μαζi τng και
πdiλι ουμφωvα με τouq oρουg τng.

Eπiong οτnv Πατρα n Kαρoλog
Φιξ Α.E. πρodβαιvε oε oυvεxεig
υπoτιμnoειg τng αξiαg τoυ ζυθoυ
ιnζ ΠρoKειμdvου vα δnμιoυργεi
προβλnματα oτov Π€τρo Mαμo.

To 192B μετα απο διαπραγματεu-
oειg μεταξυ τωv Ιoρδαvn Γεωρ_

γldδn, ΠoU εKΠρooωπoυοε τnv
<Ηvωμdvα Zuθoποιεiα'Oλuμπog
_ Nαουoα Α.Ε.},' Kαι τωv αδελ-
φιiv Ιωαvvn καl Avτωvioυ Φtξ
ΠoU εKΠρooωπoυoαv τnv Kα-
ρολog Φιξ Α.E. απoφαοioτnκε n
oυγxιbvευon τωV δuo εταlρειιilv
δr' απoρροφnoεωg τng <Ηvωμd-
vα Zυθοποιiα'0λυμπog - Ndoυoα
A.E>, απ6 τnv Α.E. Kdρoλog Φιξ.
H εξαγορd αυτn κ6oτιoε περi τιg
45.000 αγγλtκdq λiρεg, Kαι σΙouq

μετoxoυg τng εταιρεiαq πoU αΠoρ-

ρoφnθnκε δ6θnκαv μετoxdg τng
Φιξ. Πoλυ αργdτερα o εvαg εK τωv
δυo υιιilv τoυ Ιορδαvn Γεωργtαδn,
o Φoiβοg, παvτρευτnκε τnv κdρn
τoυ Ιωdvvn Kαρ. Φιξ, Yακivθn.
H εξαγoρα τng ζυθoπoιiαq'0λυ-
μπog-Ndoυοα Α.Ε. απd τnv ΦΙΞ
nταv αvαπ6φευκτn, 6xι μdvo
εξαlτiαg τoU αvταYωvιoμου, αλλd
κι απd το γεγovdg dτι o Φερvαvτεζ
πoυλnoε αtφvιδιαoτικd τo μερiδrο
τωv μετoxιilv τoU στov Φlξ, xωρig
vα €xεt εvnμερωoεl πρonγoυμd_
vωq τov oυvεταiρo τoυ Γεωργιii_
δn και παρd τlg πρoφoρικεg δια-

βεβαrωoειg του πριi-lτoυ, oτι δεv
επρ6κειτο vα πρoβεi οε τdτoια
εvdργεια. 'Ετoι o Ι. Γεωργιαδng
ουoιαoτικα <εκθετog> υπdκυψε
ταxυτερα oτnv εξαγoρh. (απο το

βιβλio τοt' κ. Σιμιτζli κΚαποτε oτllt'
Θεοoαλoyiκιιo)'
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Αυτn n δευτερn εvτog διετiαq,
oυγxιilvευοn δι' απoρρoφnoεωg

ζυθoπoιiαg απd τnv ζυθoπoιiα
Kαρoλog Φιξ Α.E' εixε ωg απo_
τdλεομα n Kαρoλog Φιξ Α.Ε vα

ξαvαγivει oυoιαoτικd μovoπωλn-
τnq τng ελλnvlκng αγoραg ζυθoυ'
'Ετoι oτov oικovομικo και πoλιτικo
τυπo oτιg 24.31928 διαβαζoυμε:

κYΠΕPΒo'\ΙΚH H TΙ^ΙH
Τ rΙΣ λΙ ΠΥP'{Σ. EΞEΙ1Σ1Σ

YΠo ΕΠΙTP]ΠHΣι
Tο Υπoυρyε[ον τωυ Εoοlτερικιllυ
κατiρτιoευ επιτρoπiυ αποτελου-

μ!υnυ απo τoυg κ.κ. Πnρoυυακnυ,
Tυπαλδου, Κυπαριooιcbτnυ Kαι
Παν6πουλου (xnμικου) iυα πρoβi
αιiτn ειg {λεyroυ δια τny εξακρi_

βωoιυ τnq τιμng τng μπυραg' To

Υπoυρyεioυ των Εoωτερικrilυ κα_
τliρτιoε Τ11υ επιτρoπnυ ταυτlιυ δι_
οτι ε.ι'ει τlιtl υπoυoιαυ oτι μετα τnυ
o ι' 1' -ι' dl t' ε ι' o ι ι' o /ι 0 l.' τ a) υ ζυ l ο π ο ιnτι -

Σnμεριυιi 6{n τoιl κτιιρioυ ιioλυμπoq_Nioυocιυ επ[ τng oδo{ Λεωφ6ρoυ Niκnq (επα_
νal) και εoωτε:ρικo τoυ εoτιατoρ{ου κcιτi τtl λειroυρ1'[n τoιl (κ(lτοl)



κdJL' ερyoστασiων τnζ Ελλ(ιδοE ειE
τo ζυfrερyooταoιoι' ΦΙξ n τιμfi τng

μπiραg εiυαι υπερβολικfi και πρ!-
τLει yα ελαττω0i. oι διευ0[υoυτεg
ομωg τo ερyοoτiioιoν απειλο{y oτι

εν παon περιπτriloει αν υπoτιμnEn
o ζυ0og θα εξαυτλiooυL' τα υπαρ-
xoυτα απorεματα με τnυ πρooδι_
οριo0nooμiνnυ τιμliυ και frcl πα{_
σoυy τoυ λoιπoi να παραyoυυ.υ

Eoτιατοριο <'oλυμποg-
Nαouoα> (|927-1994)

Eδιb τελειιilvει Kαι n oxεοn τωv
Nαoυoαiωv βιoμnxαvωv Kαl τωV

Ηvωμεvωv Zυθ oπoιεiωv'0λυμπo g

Nαoυοα Α.E. ωg σUμΠρωταYωvι-
oτιi-lv oτnv ιοτoρiα τnq μπυραg
εv Ελλαδι. Στnv πoρεiα 6μωq τoυ

xρovου το 6voμα'0λυμπo g-Niιoυ_

oα παρdμειVε Yια πολυ περιοod-
τερo στnv επικαιρ6τnτα τng Θεο-
oαλoviκng, μια ΠoU τo φnμιoμivo
εoτιατοριo με αυτ6 τo dvομα, τo

oπoiο βριοκοταv οτnv παραλlακn
Λεωφoρο Niκng, dπou και τα παλια

γραφεiα τng εταιρεiαg, εξακoλου-
Θnoε vα λειτoυργεi μdxρι το 1994.

Τo τριιilρoφo κτiριo, εκτog απo τn

μvnμειακn Kαι αρxιτεKτοvtκn τoυ

οπoυδαι6τnτα, αποτdλεoε επi δε-
καετiεg εvα απ6 τα onμαvτικdτερα
oυμβολα τng Θεoοαλoviκng, κα-
θιbg oτo lo6γε16 τoυ λειτoυργnoε
απo τo 1927 μtxρι τo 1994 τo Yvω_
oτdτερo ioωg εoτιατoριo τnq πoλnq,

εvτ6g και εκτ69 ελλnvικιilv oυ-

v6ρωv. Αποτελεi xαρακτnριοτικ6
δεiγμα αρxιτεKτov1κng τng πoλnq

τng εποxng τoυ μεσoΠoλdμoυ και
εvταοοεται oτo πλαioιο τoυ εκλε_
κτικιoμoυ τωv πριi.lτωv δεκαετlιi_lv

τoυ 20οu αlιilvα, με αρxιτεKτovι-
κα και δlακooμnτικα oτoιxεiα πoυ
παραπdμπoυv στnv μπελεπ6κ και
τo vεοκλαoικιoμd'

KαταoκευαστnKε τnv περioδo
1924_1926 απd το μnxαvικ6 Zακ
Mood oτn θdon 6που παλι6τερα
(απ6 τo 1902) βριoκ6ιαv τo κθε-

ατρo πoικιλιιilv 0λυμπlα) Yια vα
oτεγiιoει στouq δυο ορ6φoυ9 του

τα γραφεiα τωv <Ηvωμivωv Zυ_

θoπoιιιiv, Kαι στo ιo6γειo του,

με τιq δυo ξεxωριoτ€g αiθουoεq
ιiOλυμπog> και <Ndouoα>, το ζυ-
θoπωλεio - <δoκιμαoτnριο>. To

εoτιατ6ριο λειτουργnoε γlα πριbτn

φoρα τo 7927 καl' Yια τιq επdμεvεg
περiπoυ επτd δεκαετiεg.

Η αιoθnτικn τoυ nταv εvτUΠωσ1α-
κn, με τnv πρdooψn vα πρooελκυ_
ει τo βλ€μμα τωv Περαστικιiv λoγω
τωv vεoκλαοικιbv διακo oμnοεωv.
Τo εοωτερικ6 απεπvεε αρxovτtκn
ατμ6οφαιρα με τιq ψnλοταβαvεg
αiθoυoεg, τlg ευρωπαTκεg ταπετoα_

ρiεg, τlg γυψιvεq διακοoμnoειg και
τιg βιεvvdζικεg καρdκλεq στα τρα-
πdζα τoυ. Στo πioω μερoq διεθετε
dvα δρooερο κnπo με φυτα.
'Ηταv dvα κοομoπoλiτικo oτ€-
κι, dvαg ι6πo9 oυvοvιnonq ΠoU

απ€πvεε τnV αριστοKρατικn αiγλn

τoU μεσoΠoλ€μoυ με τl1v ψnλoτα-
βαvn αiθουσα' τα γκαρoοvια με
τo καλoοιδερωμdvο doπρo πoυ_
καμιoo Kαι τo μαυρo παπιγιοv
και_κυρiωg_ Io YασΙριμαργικd
παραδεlοο που υπooxov ιtlV tQ

αxvιoτd πlατα τng nμdραg.'0oοι το

εixαv επloκεφθεi, ακdμn αvαΠo-
λoυv με ακατdoxετn... οιελ6ρρoια
τo αρvακι φρικαod, το xιoυvκιαρ
μπεTγεvτi, τo κoκκιvιoτ6 μo_
οxαρακι με πoυρd μελιτζdvα, τo

μπιvτ6κ αλ Aμερικdv και τo ψαρι
με μαγιovdζα' ΠoU oερβιρiζovταv
oτιg δυo μεγiιλεq αiθoυο€q τoU, με
τα λιvd, λευκα τραπεζoμαvτιλα'

Δεv εivαι τUxαio, εξdλλoυ, dτt oτo
o'Oλυμπoq _ Nαoυoαυ, πoυ για δε-
καετiεg nταv €vα απ6 τα κoομικα
oτdκlα τng π6λng, dφαγαv 6λε9
οxεδ6v oι ΠρoσωΠlκdτnτεg τng
πολιτικng Kαι τοU πoλιτιoμou πoυ
πdραoαv απd τn Θεοοαλοviκn.To
θρυλικo εοτιατoριο κλεivει τo

1994 αφnvοvταq σΙo δρdμo δυο
vτoυζivεg ατoμα απo τoυg τoυλα*
xιστov 70 εργαζoμ€vouζ τnq xρU-
οng επoxng του.

Mετiι τιg εργαoiεg απoκαταοταοng
τoυ 2001-2003 τo ι'0λυμποg Nα-
oυσαD n μαλλοv τo κφαvταομα>

τoυ περιμdvει, μαλλov ματαiωg,
vα ξαvαγυρioει oτo δρ6μο τng
παλιdg τou δ6ξα9. Σnμερα αvn-
Kει στοV 6μιλο τng Eurobank
και n αξiα τoυ εκτιμαται oτα 10

εκατομμυρια Eυριil. N
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ΛAΠΠΕΙo ΓYMNAΣΙO NΑOYΣAΣ
y ρ d φ ε1 o M αυ ril λng Β αλo α μ[ δ n g, τ' Λυκε ια ρl ιlq _ Συ y y ρ αφ ! αg

Ε'κπλnρωσn υΙτoΙρiωonE α1τευαυτι στo Γυμυασιo aTΓ6 τo oπoio αTroφoiτnσa a'πoτελoυυ oι

λiyεg αυτε9 oελiδεg cιυαφoρaζ μoυ Kαι πραξn ευyυωμoσυυng στ0υS αδελφoυg Φιλiππoυ

Λαππα yιa τn μεyαλn δωρεα τωL, ιcαι σε 0σoυS ερyαoτnκαu clloτε να παραδοBεi απ6 τnu

Κoιυ6τnτα Ιι{αoυong oτo Ε,λλnυικo Δnμooιο ευα ευρ[ oικ6πεδo oτnν καρδια τnE Ndoυoαg

ym τnv αυεyερon τoυ Σmλεiου.
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Xογο;: κο εvοq Kοτn

- aa'-' <ε -ε},ε'ω( το

(δlκοαrΛ), κοτο_

1B22 Ανοβ ι.ilvε

ρoq ελλnvlκιiq pnτροnολnq τnq Δυτtκo

του ΑΕlου lViοκεδoνiοql. Το εκπλnκτtκo

νI ουτnv τnv loλn εivοl oτl κoτoρθω_

: , ο οιτοδlοlκεΙτοl αιο xρovlο τnq

lt.ιιlγιI r 26
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oio nλεοv (μετο το 1B22) ΤουρκlκoΟ

nλnθυoμoυ oτnv noλn. Eivοt κοlvωνΙο

oκλοβων nου εvωμενn oε Xρloτlοvικn

Kolvoτnτo, υnο τον τiτλο 0ρθoδoΕn

Eλλnvlκn Kolvoτnτο NoοΟonq, εnt_

δlι.bκεl κol οργοvωνεl κοtνοτnτο nο_

λlτι.bν κοl oνοδεlκvυεl δloiκnon, υnο

τlq nτερυγεq τnq Εκκλnoiοq, nρωτο

μελnμο τnq onοiοq εivol n Ποlδεiο

τωv vεωv βλοoτcbv τnq. To oυoτnμο

εiνοl οnλο, δωρlκo oτn βoon τoυ. 0l

τ€ooερεq εvoρiεq εκλεγουν τεooερεq

εκnρooωnουq n κοθεμ ο κοl οt δεκοεδ

οντlnροoωnol υnο τov lVnτρonoλiτn

οnoτελoυv τnv Διορκil Αvτlnροoω_

nεiο, εκλεγoυV TO (σωμΟTεΙου noυ, ωq

δlolκnτlκο oργονο lδlοiτερου κυρoυq

εnlμελoυvτοl oλωv τωv ονογκιilv τnq

Kοlvoτnτoq. Σωμοτεiο εiνοl n Δnμο-

γερovτΙο, n εniτnq ΠοlδεΙoq Εnlτροlι'r

Kοl ol εVOρlΟKoΙ εniτρonο '

Εκκλnoiο κοl ουτoδlοlκουμεvn Kolvο-

ΤnΤO UΠnρεTOυν pε ολεq τoυq τlq δυvο_

μεlq TnV Πolδεiο, φρovτiCovτoq γlo OVε_

γερon oxoλεiων, εn lλογΛ_μ loΘoδοoio

δοoκoλωv κοl lκοvonoInon των δloρκιiq

ουΕοvoμεvων οvογκων τnq noλnq λoγω

τnq oυvεxoυq ο!Εnonq τoυ lλnθυoμoυ

τnq. ΙVε τnv ονοnτυΕn τnq βtοpnxοviοq

αrnv nολn, οκoλουθεi δ οΙρεon ΤωV Πo_

λlτωv oε μερiδεg. Πορο τ q pετοΕυ τωv

οvτlnολοτnτεq τo oυoτnμο κροτnoε.

Αρxri τnq εκκλno[οq: o oεβοoμοq αιnv

ετυμnγoρiο του εκλoγlκoυ oωμοτoq.

Η πολn βρioκεl pε τoν κοlρo τnν nρεμio

τng, ομβλυvovτοt ot οvτtθεοεig μετοΕL

τoορμnοτeriδωV Kol nonoλορωv κοl

nλεov oε nερioδο ελευθερΙοq με TnV

οnoτΙvoΕn ToU ToUρKlKoΟ eυγoΟ, με

loλiτεq, αloυq οnοioυq πρυτοvευεl κοl

nολl τo Kolνoτtκο nνευμο, nρoxωρεi

αιο θουμο τnq ονοnτυΕnq τnq Ποlδεiοq

Tnq,Πou ολοκλnρωvετοl oτn δlορκεlο

τoυ nρωτoυ τετορτoυ τoυ 2Οoυ olωvο.

Toν ογωνo γ ο κολυτερn Ποlδεiο θο nο-

ροκoλoυθnoouμε σΓlq λiγεq oυτεg oε_

λiδεq nου οκολoυθoυv κο ευxομοl vο

l ρoκολεooυv τo iδlο oυvοloθri pοτo ευ_

γνωμooυvnq nροq oλoυq εκεlvoυq nου

δlοnνεoμενοt οπo τo Kotvoτlκo nvευ-

μο δnμlουργnσοV Τlq oυvθiκεq κοl τlg

nρουnoθεoεlq τ q δlκriq μοq εδελlδnq.

H nρdlτn δωρεd γlο
τnv οv6γερon Γυμvοoioυ

Στn Nοουoο λεlτουργoυv δυo το_

δε q nμlγυpvοoiου oπo το xροvlο

τnq Τoυρκoκροτiog pε oxολορxn τov

Eυoτoθlο Στoυγlοvοκn, τοv εδ Εδεo_

onq Δρ. φlλολoγΙοq κοl loτoρlκο τnq

Νοoυoοq. Δrοκοιiq πoθoq τoυ Kοtνoυ

εivοl vο oλοκλnρωΘεi τo Γυμνοοlο κοl

vο ονεγερθεi δεxωρloτo κτ[ρlo γ o τn

λεlτoυργio τoυ. Η εllθυpiο τoυ Kolvoυ

οvοπτερωνετοl, ευλογο, με TnV οΠε_

λευθερωon τnq noλnq τnν ] 7n 0κτω-

βρioυ τoυ 1912. Ποροκoλουθoυμετο

γεγoνoτο μεoo οnο nρωτογενεq υλlκo.

Στlq 29Αnρlλioυ τoυ 1912, o nροεδρoq

τnq oυνεδρiοσnq Tnq Δlορκoυq Αvτ _

n ροoωnεΙοq τng 0ρθοδoΕng Ελλnvl κΔq

Kοlvοτnτοq Nοoυoοq Ποnοvεoφυτoq,

οvοκolvωvεl αιo μελn oτl εxεl οΠoσTο-

λεi, pε nμερoμnviο 27 Αnρlλioυ κοl

oρlΘ. lρωτ. 249, εnlαιoλn τωv οδελφωv

Φ Λonnο, noυ φερεl τnv υnoγροφn του

Γεωργiου Φ Λoπno. H εntαloλn ουτn,

ολlγoλογn, εxε ωq εΕnq:

nTδ αiδεοιμωτciτιρ iιρ7ιεocιτικι.i.l

θπιτρdπφ oiκoι,oμιρ κ. \εοφυτιρ

Αiδεοιμωτατε,

Eιiοεβi1 π68oν τοΟ πoλυκi\cιυoτου

&δελφoΟ fiμδν Αριoτεiδου iκπλrι-

ροtrντεg παρακαλοΟμει, δμαS δπωs

ουγκαλdοnτε τhν Σ. Διαρκn Αι,τι-

προoωπεiαν εig ουνεδρiαιl, iι,ωπι-
6ν τng δπoiαg 8δ δnλωοωμεν τhι,

τελευταiαν αiτoo θdλnοιν δπδρ

των o1oλεiων. Διατελoδμεr, ευοε-

βι1.oτωg
Δi'&δελφoδg Λαππα,
Γεωργιog Φ. Λclππαg,

Στn oυvεxεlo o nορloτομεvoq σTn σU_

vεδρ[οon Γειiργlοq Φ Λοπnοq εκοvε

γvωoτo oτn oυvελευon oτl o οεiμvn-

oτoq οδελφoq τoυ Αρloτεiδnq, oτn

δlορκεtο τnq ορρωoτlOq ToU, δnλω_

σε σTOUq οδελφουq τoυ οτl δωρiCεl

υnερ τnq Kolvoτnτοq 7 λοxεloφoρoυq

oρολογiεq τoυ ετουq 1BB6 τoυ Credit

Foncier Εgyptien γlο vo κoτοτεθουv

oτo ovoμο τωv oxoλεiωv τnq Kοlvo-

ΤnToq, σε κoπolo τροnεeο, γlO μlο

δεκοετiο. lMετο τnv nορελευon τng

δεκοετiοq οl oμoλoγiεq θο περlελ_

θoυν oτnv κυρtοτnτο τnq Kolvoτnτοq.

Ανογγελλovτοq ο Γειilργlοq Λοnnοg τn

δωρεο ουτn, nοροκολεoε τn δroρκn

Αvτtnροoωnεiο vο τn δεxτεΙ αιn pνnμn

τoυ οδελφoυ τoυ Αρloτεiδn.

ΙVετο οno oυτο n oυvελευon onο_

δεxτnκε με εUγVωμoσΟvn τn δωρεο,

ονοκnρυδε τοv οoiδlμo Αρloτεiδn Φ

Λοπnο μεγο ευεργετn τnq Kolvoτnτοq

κοl οnoφοoloε VO οΠoVεμnΘοJv οnο

τnv KolνοτnτO Ol KoVoVlσμεvεq τrμεq

oτοv οεiμvnoτo μεγολo ευεργdτn

Αρloτεiδn Φ. Λοnnο, oε ολο Το μVn-

μooυvο ToU, με oυpμετoxn oε ουτο

oλωv τωv μοθnτδν κοl μoΘnτρlων με

τoυq δοoκoλouq ToUq κοt με εnioκειpn

τnv nρoοεxn Kυρlοκfr τnq ΔtορκoΟq

Αντllρooωnε[οq, εν oιilμοτl, oτnν οlκio

τωv οδελφιilv Φ. Λοnnο γlο vο εκφρο-

σεl σΤnV olκογεvεlο το oυλλυnnτι'lρlο

γlo το θοvoτo τoυ AρloτεΙδn κο τnv
o διsρllιιic Γεοlρyιoc Λαnnαζ

ιl.rιlγ:τr 27



εUγVωμoσιVn Τnq KolvoTnΤΟq γlο TnV

δωρεo τoυ υnερ τωv oxoλεiων.

Στlq 6 ΙVο[oυ του 1912, oε oυvεδρi_

oσn Tnq δlορκoιlq Αvτlnροοωnεioq,

δrοβοCετοl, με nιJερOμnviο 5 ΙVlοioυ

1912 κοt ορlθμ. nρωτ.253, επloτoλΛ

τoυ Γεωργioυ Φ Λοπno, με τnv onoiο

δnλωvετοl οτl εxoυv γivεr ol δεουoεq

εvεργεrεq κot κοτοτεθnκον oτnv Tρο-

nεeo τnq Αvοτoλnq οl επτο ομoλογiεq

τoυ κλnρoδοτfrμοτoq του μοκορΙτn
Αρloτεiδn κοl oτl 1.lεoο oε εvο μnvο θο

κοτοθεoεt oτnv l. Vlnτρonoλn τn oxετt_

κi οnoδεlδn τnq TροnεCοq. Γvωοτοlol_

εiτol εnΙonq οτl τnν pεθοJρro, npερο

Kυρlοκn, θο τελεoτεi το ooροvτοllμερo

μvnμooυvo τoυ pοκoρΙτn. Ynoβολλετοr

nοροκλnon vο οnovεpnθoΟν εlq ουτov

ol κοvovloμεvεq τlμεq.

Anελευθ6ρωon
Kυβερvnτlκ69 επlλoγ6q

ΙVε τnv οnελευθερωon n ΕλλnvlκΔ

Kυβερvnon δroρiCεl αrn Nοουoο δlκn

τnq εnlτροnn Ποrδεiοq, n οδυνομiο τnq

opωg vο οvτlμετωnioεt το oδυτοτο nρο_

βλnpοτο τnq ελλεlQnq υnoδopιtiv τnv

oδnγε[ oε oυvεργοoiο pε τnν Kοlvoτnτο,

ιbαιε οno κοlvoυ Kυβερvnon κοt Kοlvο-

TnTΟ VO oντlpετωniooυv τo nροβλnμο

τnq οvεγερonq oxoλεiωv αlnν noλn'

lVε τnv εδoμολυvon τωv μ l κρonροβλn_

μοτωv τnq δlορxiοq εnlκροτεi nνευμo

o orοδοδiοq. H Nooυoο βλεnεl vο nρo-

xωρουv το Θεμοτο κοl εργοeετοl με
οloloδoδΙο Πρoq ΤnV κοτευθυvon ουτn.

Τnv 1n λ/οiου 1916, n Δiορκnq Αvτr_

nροoωπεiο τnq Νοουoοq oτn oυvεδρΙ_

οon τnq lοiρvε ενο εγγροφo onο τον

γενtκο εnlθεωρnτn τnq εκlοiδευonq,
pε το onοiο ζ"_Eiτgl οlο τnv Eφορεiο

των Σxολων νο δ. j,ιlοε iο εq οκρlβιbq

υnοxρεδoε q ο,:l;_:c,ε " Ξοοοεiο,

ωο-ε -ε οοο'c-_ε],- .-'-' ' : '

τροnοq nο- θο ε"ε:": _a .::: ::_-.-
κο n lληοωl-; -Ο- * c::_ -:_ _::_

oωΠtκου τoι Ημ 1'-ιΟ,J C-

ιΗ oυνελευoη οφοl εi.οοε -
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To περιεXoμενo ToU εwρaφ)U aUToU

τηq γενικηq επιθεtΙlρηoηq, πoU aTΓεU_

θ0νεται oτην Εφορε[α των Σxολrilν

(την διoριoμενη απo κρaτικo φoρεα)
κaι oxι oτην Aντιπρooωπε(α (διaβιβο-

οτηκε oμωq oτην Aντιπροoωπε[α απo

την A.Σ. τoν M ητ ρ oπoλiη), απo φ ao ιoε

ομοφωνa να απαντηoει oτoν Mητρo_

πoλ[τη, oτι τo Ημιγυμνaoιo Ναoυoηq

υφ[oτaτaι εδril κοι δεκαετ(εq κaι μονoν

η τρ(τη τα€η πoυ iλλειπε πρoοτεθηκε

τελευτα(α με α[τηoη τωv γoνεων τηq

τα€ηq αυτηq, οι oπo[οι και ανiλαβaν ε€

ιδ[ων τoυq την κaτaβoλη τηq δαπανηφ'

Σxετlκωq pε τn δΛλωon γlO To Πolεq

o δωρnτng Γρny6ριog Λdππαg

υ ποxρεωoεlq ορlοpεvωq οvολοp βοvεl
n ΕφορεΙο, n Δrορκnq Αvτlnρooωnεiο

οvοφερεl oτι κη μoνη αρμοδιaνa κανει

τη δηλωοη aυτξ ε[ναι η απο την Kυ_

βiρνηoη διoριoμiνη Εφoρεiα, η oπo[a

κοι πρooκληθηκε απο τη γενικη επιθε-

riρηoη νοτο κaνει. Η διoριoμενη aπo

την Κυβερνηoη αυτη Εφoρε[ο, αυτη και

μιονη διοxειρICεται την γιa τη μioη εκ-
:-ο (δ ευ oη 1τ ρoa ρ ισ μενη πε ρ ιο υ o h, για
-- . C-c|.'a ι'τQ'1xo',lν κληροδοτημιοτο

TO ΠρoγμοΤο, μΠρ0σTO σΓlq OVοYKεq,

φοiνετοl vοεδoμολυvovτοl.Tnv nερioδο

ουτn, oτn Νοoυoο, ο Δnpoq, n Δlορκιiq

Αvτlnρooωπεiο, n 0ρθοδoΕn Eλλnνlκn

Kοlvοτnτο με ΤnV Εφορεiο τωv Σxo-

λωv, τnv εκλεγμεvn οnο τnv Kolvoτnτο,

κοl oυvολog o nλnθυoμoq τnq nολnq,

δlοκοτεxovτοl οnο δlοκon noθο vο

κολυφθουν ol ονογκεq τωv μoθnτωv
τnq noλεωq με TnV ονεγερon vεων

oxoλεiωv. Πο τo λoγo ουτo oτn oυvε-

δρiοon τnq Δlορκoυq Αvτln ρooωnεiοq
τnq OρθοδοΕnq Kοlνοτnτοq Nooυoοq

τnq 31 nq MορτΙoυ 191 7 οnoφοοieo-

ντοl το εδiq:

κH ουνiλευoη εγκρ(νει ομoφriνωq ιiloτε

τo γ ρηγο ρ oτε ρ o V a T ρ aΥμaToπο ιη θ ε ( η
ανεγερoη των oxολε{ων τηq Koινοτη-

Taq μεTη oυλλoγη oληqτηq κoινoτικηq

περιουo[aq. Γιατo oκoπο αυτο εκλεγε_

ται επιτροπη επ[ τηq ονεγερoεωq των

oxολε|ων aπoτελoiμενη απo τουq:

Δημητριo Πεxλιβaνo, Γρηγoριo Πε_

τρiδη' Ιωαννη Moiρτeιο, ΘωμαAρνη'

Θ εo δ o o ιo Xaτeη δη μητ ρ [ο υ, Ν ικολαo

X ρ ιoτ iδη, Γε ιi ργ ιo Σεφ ε ρτeη, Aρ ιoτε [_

δη Koκκινo, ΓεtΔργιo Λoγγo, Παoxαλη

lωαννου και απo ToUζ εν Θεooολον[κη

Ν αoυ oα[oυq, τoυ q Γεril ργιο Σαμαρο,

Γεtil ργ ιo Γo υ ρπολη, Π αναγιtilτη Ki ρ 
_

Tση Κaι Kωνoταντ(νo l. Λαμνiδη. Στην

επ ιτ ρ οπη κ aν ατ (θ ετaι καθ ε φ ρ oντ [δ α

και μεριμναΥιaTην aνεYερση Tων σXo_

λε[ων με Tη Χρησιμoπo[ηoη oλων των

κaτα τ ιq δ ιαφο ρ εq επoxiq καταθ εoεων,

που tγιναν υπiρ τηq Koινοτηταq, και η
ε€εi ρεoη νεων πoρωv' Στην (διαγενικη

oυνελευoη, επειδη κaι aν ουΜεxθoυν

ολεq οι κaταθioειq' τα κεφολαιa δεv

θα επaρκtooυν Υιa την υλοπο[ηoη

τoυ oxεδιaομoi κaλυtllηq Tων aνa_

yκriν των oxολε[ων, ε€oυoιοδοτε[ται η
Δη μογε ρoντ[α νa εν ε ργη oε ι τα δ ioντο

γ ια να δ εo με υτo 0 ν γ ιο π εντε xρ oν ιa τα

πε ρ ιoοε i μaτa των ε κ κλη o ιtbvl. Σn μ εl 
_

ιilvετο oτl τnv οnoφοon υπoγροφoυv

ο ορx εροτlκοq εniτρoloq Ποπο_Nεo_

' __!C (Οl 'ο pελn τnq Δ. Αvτrlρooω_

-Ο! Γ --a ]' ' ' Ο"(, Δ. Π xλ βοvoq,



Θ. Αρνnq, Θ. Toiτonq Δ 1,,'ο_:; :(
VloυρτCloq, [ Τo κ τiκοq Σ-εc. ' ο--:ι'
A. Vl. Αγγελοκnq κο Γρ Πε_ο δ':

Η olκovoμlκιi κρ[on

0 κολoq οεροq, τοv οlοΙο δηl ο,ο-

γnσε n εnlΘυpΙο oυνολου των roλ _

των τnq Nοουoοq vο ονογερθο;ν -ο

oxολεiο πoυ λεΙloυν αιnν loλ" <ο ιο

κολυφθoυv ol οvογκεq τnq lολυ-λn_

θoυq μοθnτrκnq κοlνοτnτοq φοivετο

οτl βρioκεr εp nοδlο τnν οtκονοp κn

οoτοθεlο τnq εnoxnq. Στ q 30 Απρt_

λioυ 1917, n Δlορκιiq Αvτ nροoωlε[ο

τnq 0ρθoδoδnq EλλnvlκΛq Ko νοτnτοq

oυoκεnτετοl επi των vεωv δεδοpεvωv

ι.boτε vο μnv οvοκolεi n διvομικn nου

εxεl οvοnτυxθεi nροq τnv κοτευθυvon

ουτΛ. Πορο τουτο, οιlο τn ουζΛτnon

πoυ οκoλoυθnοε pετοδυ TωV OVTI-

nρooιbnωv φοiνετο oτ μετρlοCoντο

ol oτoxοt' Πο τo oxολεio του Αγioυ

Mnνο (Αρρεvωv _ Θnλεωv) εγκρΙvεται

oμοφωvο vο ovεγερθεi εvο oλlγοδο-

πονo δ δοκτiρto γlο VΟ XρnσlρOΠoln_

θεi ωq δnμoτlκο oxoλεΙο ορρεvωv με

τoυq υnορxοvτεq nορoυq. H lοροnο-

vω οποφοon κOlνonolεiτο oτο μελn

Tnq εΠlTρoΠnq noυ nορεnlδnμουν

oτn ΘεooολovΙκn. lVετο οno εvο μnvο

Kοl σUγKεl(ρ pεvο oτ;q 31 Ν4οiου τoυ

1917, oυγκολεiτοl n εnlτρonn εnΙ τnq

οvεγ€ρoεωq τωv oxoλεΙωv oτο oniτl

τoυ Δnpnτρiου Πεxλrβοvoυ, μελουq
τnq εnlτρonnq, οnου οvoκolvωvoντοt

οno τοv εκ ΘεooολovΙκnq Νοουoοio

Γειilργlo Σομoρο το εΕnq:

ο) Σxετlκο με TnV ΠOροXωρnon γlο μlO

πεvτοετio τωv εooδωv τωv εκκλnolι.ilν

γlO ToV oκοnο τnq ovεγερonq TωV

oxoλε[ωv, το Ynoυργεio δεν εxεl κο_

μ lο οντiρρnon, oμωq nερtμlεvεl κοl τn

γvιbpn του Σεβ. λ/lnτρonολΙτn Bεροi_

οq κοl ΝοoΟonq Koλλlviκου, o οnoiοq

ελniCετοl oτl θο oυγκοτοτεθεi κοl θο

εγκρlvεl τnv nοροxωρnon.

β) Σxετlκο με TnV οvεγερon ΤoU σXo-

λεioυ του Αγioυ ΙVnvο, o τμnμοτορ_

Χnq TOU Yloυ ργεioυ τnq ΠοlδεΙοq κ. l.

Xοvτελnq εiιlε oτnv εnιτρonΛ, οτl γlο

τοv xωρο KOl ΤoV TρoΠO Τnq ΟVεγερσnq

οxολε ου ορpοδ ο vο onοφοoioεt εi-

νο εl τροnn lου οnoτελεΙτο οnο τov
_",l pοτορxn του Yloυργεiου Ποlδεiοq,

τov oxολlκο γlοΤρo KΟl TOV VoμoμnXO_

νlκο του Ylουργεiου.

γ) H γνωμln TωV εV ΘεooολοvΙκn με_

λιbν τnq επ τροnΛq, nροq τnν οnoiο

τουτiζετο κοl n γvωμn των oρpoδΙων

κυκλων, εivοl oτl o nορωv κοlροq δεv

εiνοl κoτολλnλog γlο ονεγερon oxo_

λεΙωv, δlοτι oλο το εiδn εΙvοl UΠερτl_

pnμενο l(Ol ΠρOq το nορov nρεnε vο

o δοlριιτiE Κωυoταυτiυog Λdππαg

γiνεl n nερloυλλoγn τωv κolvοτlκων

κτnpοτωv ωoτε niν l<αιρQ ειjθdτω,

vο εκnλnρωθεi o γεvlκoq noΘοq τωv

nολtτωv κοl οvεγερθουv το οvογl<οl-

ουvτο oτnν noλn oxoλεiο. Πο τo oκono

ουτο, εivοl ονογκn n ΑvτtnρooωnεΙο

τnq Ko νoτnτοq νο εΕoυoloδoτioεl το

τεooερο pελn τnq, το onoiο βρioκo-
VΤOl σTn Θεoooλοviκn, vo ovοθεooυv

οε κοιloloν οno τoυq δlκnγoρουq τnq

Θεooολοviκnq τnv εκκοθορlon τnq

nερroυoiοq Kοl τnV nερloυλλoγn κοl

oυγκεvτρωoi Tnq σTOV τοpiο noυ θο

εκλεγεi οno τnv ΑvτlnρooωnεΙο.

δ) Νο λnφθεi φρoντiδο νο ε,ο:οοxθo"γ

το ενoiκ ο των δυo Ko Voτ κιbv κτn_

μoτωv oτn Θεooολοviκn κο , ον εivο

δυvοτοv, vο εκnοlnθοΟν ουτο. Πο το

oκono ουτο vο nοροκλnθεi ο Γεωργ οq

Τουρnoλnq vο δlευκoλυvεt το εργο τnq

εκnoinonq των κτnμοτωv ουτωv.

0l nοροnοvω nρoτοoεlq τωv εv Θεooo-

λονΙκn Nοoυoοiωv γivoντοl οnοδεκτεq

κοl εΕoυolοδoτεiτοl o [ Σομοροq vο

ενnμερωoεt Kol τouq ολλoυq Nοουoοi_

OUq σΤn ΘεoοολοvΙκn γlο το nεροiτερω.

Πoρεiο μ6oο on6
Συμnλnγ6δεq π6τρεq

Στrq 1B loυvΙoυ του 19'] 7, oε oυvε_

δρioon τnq Δrορκoυq Αντtnρooωnεi_

οq μετο τnν ονογνωon, υnoγροφn κοl

εnlκυρωon τωv nρoκτtκοiV TΠq ΠρOn_

γoι1 p ενnq oυvεδρiοonq, οvoγvωoτn κε

n olοvτnon TωV εV ΘεooολονΙκn με_

λιbv τnq εnlτρonΛq τnq οvεγερonq των

oxoλεΙων, με τnv οπoio υnoδεtκvυετοl

o δlκnγορoq κ. Γεωργ οq Xωνοioq, οnο

τn Θεooολoviκn, γlο τnv ονοθεon oε

ουτον τnq εκκοθορ σnq Tnq κοlvοτlκnq

nερlουoiοq. Στnv εnloτoλn εμnερlε_

XεΤοl KΟ] oxεδlo οiτnonq noυ nρεnεt

vο οnooτολεΙ nρoq τo Ynουργεio

oτnν Αθnvο γro vο ερθεl oτn Nοουoο

"εiδικi θξ εiδnμdνωι, θπιτQoπιi",

n onoiο Θο υnoδεΙΕε oxl μovοxο τοv

ορrθpο των οnοροΙτnτων υπo ονεγερ_

on oxολεiωv, ολλο κοl τo κοτολλnλo-

τερo μερoq, onωq κo το εiδοq κοt τo

oxεδtο κοt κoθε μετρo εvδεlκvυομενo

οno τnν nο δογωγlκi KOl ΤnV υγlεlvi. H

oυνελευon μετd οno lκοvn oυζiτnon

εvεκρlvε nομι!nφεi τov δlορloμo τoυ

κ. I Xωvοioυ, onωq κοl τnv οiτnon, τnv

oπoiο υnεγροQov οl οvτinρooωnot.

Ιnν 24n Σεnτεμ βρioυ του lδioυ ετoυq,

δlοβοeετοl oε oυvεδρiοon τnq Δlορ_

κoiq Αvτlnρooωnεiοq n nοροiτnon των

Θ. Γκουτο κol Αρ. KoκκΙνoυ, μελωv τnq

Eφoρεiοq του H p lγυ μvοoioυ, xωρ[q νο

οvοφερovτοl oτο nροκτlκo ol λογol

τnq nοροiτnonq. H oυvελεUσn, φρo-

ιllοl:l ι 29



VTieoVTOq γjo ΤnV TοKΤlKn Kοl ΟΠρo-

σKoΠTn λεlτουργiο τoυ Hp lγυpvοoΙου,

nρoxωρnoε oε εκλoγn ΕφoρεΙοq nροq

οvτlκοτοoτοon Tnq ΠOρOlτnΘεionq,

pε μυoτtκi Qnφoφoρiο. Εκλεxτnκοv

nopQnφεi εφορol του HplγυμvοoΙoυ

ol Δnμ' lVoυγγρng, Αγγελοq Αγγελo-
Knq Kοl Θωμοq Π. ΣεφερτCnq.

Αnο τo nροκτlκo τnq Δrορκoυq Αvτl_

nρooωnεiοq τnq 1Bnq ΙVlορτioυ του

191B φoivετοl oτt oτο μεγολο lρo-
βλnμοτο τnq εκnοΙδευonq oτn Νdουoο

ερxovτοl vο nροoτεΘoυv κοl ot εltτο-
Εεlq τωv oxoλεiων γlο τlq οvογκεq τoυ

oυμ μοxl κου oτροτoΟ.'Εxoυν εnlτοxθεi
το oxoλεio τnq ΙVετομορφωoεωq κοt

εrionq n Mnτρonoλn, rου γivετοl εδρo

τoι δlοlκnτn τωv γολλtκωv σUρμοXl_

κων oτροτευμοτωv' Τnv npερο ουτn,

n oυvεδρΙοon oυγκολεiτοl σTo γUVOl_
κωviτn τoυ pnτροnολtτlκoυ lερoυ νοoιJ

τn g lVετop ορφωoεωq. Στn oυvεδρΙοon

δlοβοeετοl εntoτoλn τoυ γεvtκου εnl_

θεωρnτn τnq l' Εκnοrδευτlκfrq Περlφε_

ρεlΟq ΠOU εxεl οnωq ποροκοτω:

oKυριε Δ6μαρ1ε.

Λcιμβιlνω τhν τιμi'ιν νδ παρακαλd-
oω δμσg δπωg εiαρεοτnθflτε καi
φρoντionτε νδ d,ιzαγραφfi θν τQ
πρoUπoλoγιoμQ τoΟ Δtiμoιl Σαg
πooδν τι iκ δραxμδν 3ΟΟO τoιl-
λι11ιοτoν διδ τλν πρoοι9{κnν δdo
εi"oiτι τι1ξεων θν τQ 'Ηψιγυμνασιφ

Nαουοng. _Εαν τδ τoιoDτov εiνε
δdoκoλoν φρoντiοατε rlδ θπιβλnθl
θλαφρoτc1τn φορoλoγiα δnμoτικτi.
oi1τω θλπiξω δτι 8δ 8ελfοn καi
n ΣJβ. Kυβdριlnoιg νδ δια8don τδ
πoodι,. δπερ θδ. 1ρειαοθfi εiοdτι
διδ τλι, ουμπλιiρωoιι, τoO 8nι9d_
ι,τoS 'Ημιj'ιl1ιι,cιoiοιl κcιi τδrl διο-

ριoμδι, $1iρ η11$11l,,tιτιilr,. iι,δg μα-
Bttιιιιτικοi' κιιι j..,οc οι,\ο,\oι,ου.
Ποiιιg ι'lg '' \ιι,_i''ιιι ι,πoεtτε ι,cι
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Tοc.1ιΑ[ω-

'Eti c{; Γ:op7iaq
Ι. TαιpιμΦxqg

ΦΕΚ τoυ Ι9ΙB με τnυ ατΓ6φασn τnζ Ιrρoσfrnκnζ
oιl, κH δωρεd τωl Aφd)υ Φ. Λdππα Κaι n τΓρ6τn

τnζ Γ' τdξt1ζ (απ6 αρ0ρo τoυ Γ. Mdλλι-
δεκαετ[α λειτoυρyicι; τoυ Λαππεioυ))

VO KΟλUφθει n εΠεiγoUσο OVOγKn Tnq

ΠρoσθnKnq δυo οκομn τοΕεωv αllq

UΠOρXoUσεq δι1o, εxovτοq UΠoψn oTl

o Δiμoq δεv εxεl ΤnV ΟΠOlToUμεVn εU-

Πoρiο, ωσΓε Vo KOTοβΟλεl εΤnσiωq TO

Πoσo TωV 3.000 δροxμιilv, οΠoφΟσ1σε

VΟ KΟTΟβOλε] To KolVoTlKo TομεΙo 2.00O

δροxpεq, OφnVoVTOq To Δnμo Vο KOΤΟ-

βολεl το UΠOλolΠO TωV 1.000 δροxμιirv.

Η μεγ6λn οΠ6φoσn

Tωv οδελφ6v Λdnnο

ΠρOσωΠεiO σε σUVεδρiΟσn σΤlq B Moρ_

ΤiOU ToU 1919, με OφOρμn ToV οδo_

KnTo θOVΟΤo TOU Γρnγ. Φ Λοnπο oτo

Kοlρo. Στn σUVεδριOσn εiVο| ΠορOVΤεq

O οδελφOq ToU θOVoVToq, Kωvαlοvτi-

VOq Φ. ΛοΠΠOq, Koj ol ΟVΤlΠρoσωΠol: Θ.

Αρvnq, Αγγελoq ΙV1. Αγγελο κnq, [ Τolκl-

τiκoq, Δnμ. ΙVοτθοioq, Αλ. Λυolμοxoυ,

Στεφ. ΠοπoκωVσΤοVτiVoU, Kωvoτ. Ν.

ΙV1ορκοβiτonq, Ποox. lωοvvnq, Γρ Πε-

Tρiδnq, l. Πεxλlβοvoq, lωoν. lVουρτ(lοq,

Δnμ. ΠεxλlβοVoq, Xρ. Ν. Πλlοτoloυκοq,

Στεφ. Λοnnοq, Ν. Τolωγγοq, Θ. ΓκoΟτοq.

;:- - ο-εοq εivοl o δοoκολοq Nlκολο_

.Li; :ο iμ,:ιμ,jo.c. \π]οr--, lm τo, i;cu 6;ω}
ξ τ1e"'L6}'}'' a9ηpig 3,000 iτηoiωq :iq'εδ δtuiσιo'-ffiJ:Ξ-,..

c' r rlν_arι εx :ε/.ε7.ν, :a) a-ι? aν Ξ'- E al ατ x.{ ?' ι''c c'
I''Αh;ιJιζ 7i ]:t υιιωb!ιου !9ιa.
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Toπoyραφικo o-rtδιo (τε.rυικo διd1lραμμα Ι,ιιπεδoυ σε Κλiμακa 1:5o0) τoυ Hμιyυμυα-

oΙoυ Nαo[onE (Aρrεio 1οιl Λαππεioυ Γυμναο[oυ)

ΙO ΠρOKΤlKo. Αnoonοopο TOU σΧεTlKOU

ΠρoKΤlKOU εxεl ωq εΕrig:

ι0 παριoταμενoζ KωνσTανTIνIζ Φι_

λ(ππου Λαππαq, aνaΚo[νωσε σTη σU_

νελευoη δια αντιπροorbTΓou, Toυ Κ.

Γρηγoρioυ Πετρiδη (ο διoq δεν μπo_

ρoUσε νa μιλησει tνεκα τηq σUΥKIνη_

σηζ TΓoU 1Τληρoυσε Tην ψUXη ToU), oTι

oτη μνημη ToU πρo oλQων ημερ(bν

aπoθaνoντoq oτo Kαιρo aδελφo1 τoυ,

Γρηγoρioυ Λαππα, aπoφαoιoε με δικη

τoυ δαπανη να ανεΥε[ρει εκ βαθρων,

επ( oικoπiδou KoινoTιΚoυ, oxολε[ο

πoυ θa Χρησιμoπoιηθε[ ωq διδακτη-

ριo ToU Hμιγυμναo[ου. Η oυνελευoη

με oυγκ(νηoη αTΤIδεXTηKε τη μεγcλη
αυτη δωρεa και oμoφωνα ανακηρυ€ε

τoν aο[διμο Γρηγoριο Φ. Λaππα μεγα

εUερΥεTη τηq Koινοτηταq κaι ενεκρινε

νατελεoτε( πανδημo μνημooυνο oτη

μνημη ToU Tην πρooεxη Kυριaκη, με
καθε δυνατη μεγaλοπρεπεια, με oλoν

τον κληρo oε μoνoεκκληo[α oτον ιερo

ναο τoυ Aγbυ Mηνα, ναπαραοτουν δε

ολεq oι κοινoτικtq και οxoλικiq αρxiq,

oλα τα oxολε[ο με ToUq μαθητεq και

τoυq δαoκολoUζ Kαινa εκφωνηθε[ επι-

μνημooυνoq λογοq απo τον δοoκαλο

Στα0ρo Xωνo, να κaταθεoουν δε oτε-

φανoUζ η Aντιπρooωπε(ο' τo Γυ μνaoLο,

τα δημoτικa oxoλεh ορρεvων κοι θηλ!_

ων, νa aπoσTaλεi τηλεγραφημα oυλ-

λυπητηριo σToUζ εν ΚaQω oυψενε(q

του απoθανoνToζ, να δημooιευτε[ oε

δυo εφημερiδεζ πoU εκδ[δονται oτη

Θ εooaλον [ κη η δω ρ εa, ν ο πορ αταxθ ο 0 ν

κατατην i€oδo τoυ εκκληoιaoμaτοq εκ

τoυ ναοi oι μαθητiq των oxολε{ων oε

δυο oτkουq, απο τα προπυλαια τoυ

ιερo0 νaol μtxριτην πoρτατηq oικhq

των αδελφrbν Φ Λαππα, να εκφραoθουν

τα o υ Μυπητη ρ ια τη q Ko ιν oτηTaq Υ ιa To

θανaτo του Γρηγoρ[ou Κa.ι Tιζ εUXaρι-

oτ[εq αυτηq πρoζ Tην oικογενειa Λαπ-

TΤαΥnTη μεΥαλη δωρεα. Kοoμητoρεq

τηq τελετηq εκλεxτηκαν oι Θ' Aρνηq,

Λεων(δαq )ικoνομ(δηq διδαoκολοq

και..'r'(o.o.Τo nροκτl κο εiνοl ovolxτo,

nρoφοvωq γlο νο oρloθεi τρiτο μελoq,

κοnοloq οno τoυq κοθnγnτεq).

Πoροτnρnoεlq: Tn δυoκoλn ουτn nερi_

oδo, n δωρεο τωv οδελφιiν Φ Λοnnο

οvοiγεt vεουq ορi(οvTεq γlο τn λυon

τoυ nροβλnpOToq Tnq εκnοiδευonq

oτn Nοουoο κοl οvοθερμoivεl τov εv_

Θoυolοopo των Νοoυooiωv, γεγοvοq
oρoτο οno το nοροκοτω.

Συμnορdoτοσn Tωv on6δnμωv
Nοoυoo iωv τnq Aμερl KΙiq

Mετο εvομlon μr'rvο, νεο κολο μοvτοτο

Kοl Yjο TO ολλo oxoλεiο τnq Νoουoοq.

Σε oυvεδρiοon τnq ΔlορκoΟq Αvτlnρο_

oωnεΙοq τnq 21 nq Αn ρlλioυ 1 91 9, δlο-

βοCετol εnloτολn τoυ oεν Βooτriνητηζ

Β. Aμε ρ ικη q AΜηλo β oη θητ ικο 0 Σ υν δ i-
oμoυ Ναoυoοbν κο Aγιoq Δrlμητριoql

διατηq oπo[αq oι αυτοθι φιλoτιμoι και

φ ιλoπατ ρ ιδ εq Ν αο υ o α[o ι αν αψiλο υ ν

oτι ε[ναι προθυμoι να iλθoυν αρωγoi

oτo εργo τηq ανεyερoηq των oxολε[ωνt

H Δlορκriq Αντlnρooωnεiο με οroθΛ_

μοτo oυγκivnσnq Kοt ευγvωpooυνnq

ολωv τωv nοροντων Αντlnρooωnωv

γΙo TnV ουθoρμnτn κοl ευγενlκn ουτΛ

nρooφoρο "θνdκρινε, δπωs fι θπι-

τρoπλ θπi τflg dνεγdρoεωg τδν
οxoλεiωιl αμdoωg απαvτ6οψ καi
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iκφριlοφ τλν εriγνωμοοriνnν τflg
Koιν6τnτog πρδg τotlg φιλoπciτρι-
δαg NαoιloαiουE τοΟ θν Booτωνn
Συνδdoμoυ".

0 Yπoυργ6q ΠolδεΙοg
στn NdoUσο

Στtq 5 Σεnτεp βρiου του 'l919 oυγκολεi-
τol μετο οno lρooκλnon κοl oυvεδρl_

οζεl υπo τnv nρoεδρiο του υnoυργoυ

Δnpnτρiου Δiγκo, αlnv oiθoυoο τωv

oυvεδρlοoεωv τnq lεροq ΙVnτρoπολnq
(ιbρο 9 l.μ.), Γενlκlr Συνελευon τωv

nρoκρiτωv τnq Nοoυoοq oτnv onoiο
nοροβρεθnκov ο δnμορxοq τnq lολnq
Γρnγορrοq Περδrκορnq κοl ot nροκρlτοl.

Γρnγ Δ Λoγγοq, Γεωρ. K. Λογγοq, Δnμ.

K. Koκκlvoq, Αρlαl. K. Kοκκlvoq, Hλiοq

Ποeng, Αvτ. K. Τοiτonq, l. Πεxλrβοvoq, l.

Πεxλlβοvoq, t. Δ. Mπiλnq, Θεoδ. Χoτζn-

γtοwοκnq, Θεoδ. Χοτζnδnμ nτρioυ, Φlλ.

N. Αρvιiq, Χοτ(nκωv. lVlολoυonq, Θ. Α'

Γκoυτοq, Θεoλ. Τolοροq, Στoυρ. X. Λοvο_

ροq, Σnυρoq t Λοvοροq, Xρrαr. ΙVοτθoΙ_

ου, Νlκoλ. Xρlαιiδnq, Θωμ. Λοpviδnq, Γρ.

Πετρiδnq, Θωμ. N. Αρvnq, Αγγ. tVI. Αγ-

γελοκnq, Γεωργ. Φ Λonποq, Kωv. ΙVlορ_

κoβiτong, Ι. Ποnολωλοq, Δnp. Mlnερoοq,

Δnp. Σroυγγορnq, Γεωρ. Τolκtτiκoq, Kωv.

Αγγελοκng, Kιυvoτ' Koλτolοκnq, Νlκ.

Χοτenνωτοq, Γεωρ. Mnομ ποτonq, Γεωρ.

Δοvδοvnq, lωοv. fVlniλoq, Αλεδ. Λυolpο_
xoυ, Θωμ.l. 0lκοvopoυ, Αvοαr. Σnορτonq,

Δnp. KoροτClοq, Αvτωvloq Δ- Τoiτonq'

0 υnoυργοq εivοl πλnρωq εvnμερωμε_

Voq γΙο τnν κοτοαlοon τng ποlδεiοq τnq

Νοoυoοq. ΓvωρiCεl τlq οvdγκεq, γvωρiCεl
εnοκρlβωq το κovδΟλlο που εxεl oτn

δlοθεon τnq n KοlvoτnTo KOl TnV εΠl-

θυpio τωv Nοουoοiωvvο οvογερθoυv εl

δυvοτov oλο μοei το oxολεiο nου xρεlο_

ζοντοt αrn Nοoυoο. ΓvωρΙ(εl τn δlοθεon

τnq εκκλnoiοq vο δ οθεoεt το εooδο τnq

κο οlκο-εδο u-εο -ω'i oxολιυv. ΓvωοiCε

τ (, OΟxo'οεQ -_ο:xεcε c δι:':εi:,','' ο

τn', c,, ε ''εΟσ" σr 3 , a 
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ομφlβολεt oτl τo φrλοτlμo των Nοου_

oοiωv, noυ ζουv αlnv Ελλοδo Kοl σΙO

δεvο, κοl το γεwοiο τoυg οtoθnμοτο, θο

κολυι|oυν €νο μεγολo μερog τωv οnοl_

τoυpεvων xρnpοτωv κοt υπooxετοi οτl

το κροτoq θο ερθεl ορωγο αinv υλo-

noΙnon τoυ pεγολoυ ουτoυ nρογρομ-

pοτοq δlο γενvοioυ nοooυ. Η Nοoυoο
pnoρεΙ VΟ pΠεl ατov nορovτο κοlρov
ιτfig γενικng πρodδoυ τΦν λαΦν,

με οδrωoεlq oε vεο τρoxlο lρoοδου κοl

τnq nρεnεi. Ποροτiθεvτol οnοonοopοτο

οno τo nροκτlκo:

""o 'Εξo1ωτατog 'Υπoυργδg καi
Πρ6εδρo9 τng Συνελειiοεωg iινd-
πτιlξε π6οoν αναγκαiα εiνε fι
iκπαiδευοιs καi μciλιoτα κατδ
τδν παqdντα καιqδν τΠg γενικΠg
πρo6δoυ τδν λα6ν αδτn δμωg

iπιτι.lγ1ciνεται καλλiτερoν, δτα ν
καi τα διδακτriρια εivι. κατciλλn-
λα καi odμφωι,,α πρδg τδE d,παι_

τlioειE τΠg δγιεινflg καi. τiig παιδα-
γωγικi1g. Ατυ1δg δμωg fι Nιiot;οα
οτερεiται διδακτnρiων καταλλriλων
πρδg θκπλτiρωοιν τoΟ oκοπoΟ τfig
iκπαιδι'υoειυg. δι' δ εΤvε αvciγκn
δπωg d,νευ &ναβoλfig &vεγερθδoι
τδ d,παιτοιiμενα διδακτliρια,

"Ι.{doE νdμog 8dλει καBoρion δτι αi
iκκλnoιαoτιΚoKoινoτιΚαΙ περιoυοi-
αι τlν Ndων Xωρ6ν Bδ δπnρετΦοι
τoπικoδg 3κπαιδευτικoδg οκοποδg
διατι8dμεναι πρδg τδν οκoπδν τΙi.g

dνεγdqοεωE καi iπιπλωσεωE τo_

πικδν διδακτnρiωνr... .'H δαπιi-
vn τnE ανεγερoεωg τδv τεοociρωv
τodτων διδακτnρiων πρoυπελoγi_
οι9n εig 400 μλιι1δαg δραauδν.'Η
βι1oιg τoΟ πoooυ τοιjτoυ δπιlρxει
μdν, αλλ' d,παιτεiται γενναiα ου-
νεισφoQδ τGlν πoλιτδν, otτινεE δδν

iιμφιβι1λλω δτι 8δ φιλoτιμn8δoι νδ
δεlEο:οι τiι γει,ι,cιicι αι'lτΦιl αioι9ιi-
ιιιιτιι' Τδ Κοciτog ι9cι ε]λsrr iιοοl1'δι,

δ'(t l,.ε].^,,'(ι:or_, lοοoη '.

οπo τουq: Γρnγ. Λoγγo, Στο0ρο Λο_

vορο, Nlκ. Xρloτiδn, Θεoδοolo Xοτζn-
δnμnτρioυ κοl Γεωργlo TolκlτΙκo. rrΓωy

oνoματων το0των oημεfuoιν ελaβεν
o κ. Yπουργοζ oπωζ επιoημoποιηθη

η εκλογη Tηζ εTΤιTρoTrηq και διa Βαo'
Διαταγματοqι.

Enlλoγri olKoΠ6δoU

γlo To Λ6πnεto

27 Oκτωβρioυ 1919. 0r δlευθυντεq των

δnμoτlκιbv oxoλεiωv αrελvoυv εγγρο-

φo (S0S) αln Δiορκn Αvτtπροoωnεiο,

με τo onoiο εκθετουv τlg οvογκεq τωv

oxoλεiωv. H oυvελευon βλεnoντοq τo

εnεlγοv τωv οvoγκιilv ουτωv, εvεκρlvε
vο κοτοβλnθoυv οno το τοpεΙo Τnq KO-

θεptοq οno τlq τεooερεlq εvoρiεq 250

δροxpεq γlO ΤnV κολυι|n τωv οlτουμε-
vωv οn6 τoυq δlευθυvτεq τωv oxoλεΙ_

ων ονoγκιilv. Εltnρooθετωq εκλεxτnκε
εnlτρonn οnoτελoυμεvn οno τov Θωμο

Aρvn, Ι. Πεxλlβοvο, Θεoδωρο l. Λοvορο

κοt Εn. Koκκlvο, γlο oυλλoγn εροvωv κοt

τn δloργοvωon Θεοτρlκnq noροαlοonq,

οl εlοlροΕεiq τnq οnoiοq θo xρnotμo-
πolηθoυv γΙΟ TnV κοτοoκευll θροvΙωv.

23 Αυγoυoτoυ '1920. 0r οδελφoi Φ.

Λο lnο nοροκολουv τnv Αvτl πρooωπεiο

vο υnοδεiΕεl oε ουτουq το κοτολλnλo

olκοπεδο γlο TnV οvεγερon τoυ δiδo-
κτnρioυ του Γυpvοoioυ. Η oυvελευon
υπεδεlδε τρiο orκοnεδο, το εδΛq:

1. 0 περiβολoq τnq εκκλnoΙοq τnq Πο-
vογiοq

2. Τo oiκonεδο οnου ολλοτε nτov τo

vεκρoτοφεio τoυ Αγiου Γεωργioυ

3. Το olκonεδo oτo Klooκi onου εivοl

το Αλιivlo

H υnοδεlδn ουτn οnoφοoΙeετοl vο

κolvonolnΘεΙ με TnV ευθυvn ToU Ol_

δεolμοτοτoυ nρoεδρου oτoυq οδελ_

φουq Φ Λοnnο, οπωq κol oτov Γεvtκo

Εn lθεωρnτi τωv oxoλεΙωv-

2 Δεκεpβρioυ 1920. ΙViε oiτnon τωv

5 εL.;θυvτιδv τωv oxoλεiωv εγκρivετοl

_ cο<; Α,i- -ΟOσ(lJΠεiο, κοτ'
^ ^ 

-., 
a

<:-ο βολουv
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Aρ-rιτεκτoυικ6 Σltδιo τoυ Γυμνcιoiοιl Nα'oυonq' τo οπoΙo δεy κατα'oκευαoτnκε (Aρ.rεio

::Ξl

ol εΠiTρoΠol TωV ΤεσσOρωV εVoρlοK6V

εKKλnσlωV 100 δροxμεq n KOθε!lO, ωq

εΠιδOμO TωV lερωV VΟωV γ Ο ΤΟ σXOλlK0

TΟμεiΟ ΤωV ΔnμoΤ]Kωv (δυo Αρρεvωv

Kοl εVoq Θnλεων) KΟ TOU Hprγυμvο_

oiου. Στnν οΠoφΟσn τnq Αvτtnροoω-

Πειoq UΠOKoυoυv ol εniτρonol των

εκκλnotωv πλnv τoυ εnlτρoloυ τnq

[VΙετομ-roρφιiloεωq, o οnoΙοq κολεiτο t

τnν 3n lοvoυορioυ 1921 vο σUρμoρ_

φωθεi oτov νopο κοl τnv οnoφοon τnq

Aντl nροoωnεiοq.

AvοκoΙvωon οn6φoonq δωρεdq ov6-

Yερσnq δlδοκτnρ[oυ on6 τov Γολdκn

Λ6ψo: 31 ΙVοiου 1921. Xοροq ευογ_

γελtο. Αvοκolvιivετοι οπo τov Ynουργo

Δο'['γ'ln n εγκρlοn ov€γερonq οno τov

Γρnγορlo Λoγγο (Γολοκn) ορρεvογω-

γεioυ oτnv nλοτεiο To€roρxιilν.

Αφlδn τoυ Noμoμnxovlκoιj: 6 lουνi_

oυ 1921. Στn Nοουoο βρioκετol ο vο_

poμ nxονlκoq τoυ υnoυργεΙoυ Ποlδεiοq

Θεoδωρoq N/] xολonoυλoq, οnοoτολμε_

νoq onο τoν Ynoυργo Ποlδεiοq, o oπoi_

oq oε ΓεvtκΛ Συvελευon τnq Δlορκoυq

Αvτlnρooωπεiοq ονοκolvωvεl οτl τo

oxεδlo του δlδοκτnρioυ τoυ Hμlγυ_

μvooiου ε[vο ετolμο nρog οvεγερon

κοl oτl οno το nροτοθεvτο otκonεδο

εxεl πρoκρlθεΙ το οlκonεδo τnq Πο_

vογioq, πρooθεoε δε oτι γlο vο εxεl τo

oxολεio τnν onοlτουμεvn ευρυxωρΙο

πρεnεl vO ΧρnσlpoΠοrnθεi κοl μεροq
(τoι) γειτνιdξοντog κliπου τoι'l θκ

τΦν dντιπρooωπων κ. X"K. Mα_

λοιion, δοτιg ι9ι1ι απoξrιμιω8β δε-

6ντω9."o X"K. Mαλοιiong λαβων

τ6ν λdγoν θδ6λωoεν δτι εti1αρi-

οτωg θdλει παρα1ωριioψ δοoνδιi-

πoτε μdρoE τoδ κtiποtl τoυ li.ι9ε-

Ι oυ Λαππεioυ Γυ μυαoioυ)

λι 1ρειαoB[. iφ Φ και iδι:18nτα

oιlγ1αρnτιiρια καi τιi ευxαριoτriρια

τii'g ΣυνελειiσεωS>.

Το μελn τnq Αvτlπροoωnεiοq μετοβοΙ_

VoUV σΤn oυνεxεlο μετο τoυ Νοpoμn-

xοvlκoυ τoυ YloυργεiOU σΤo οlκοnεδο

του Ooiου Θεoφovoυq γlo ΤnV κoτοθε_

σn ToU θεμελiου λiθoυ τnq οvεγερonq

τoυ oxoλεioυ τωv ορρεvωv υno τoυ

Γρnγoρioυ Λογγoυ (εl εl ιgzι)'

0 οnεoτολpεvoq του Ynoυργεioυ Ποl_

δεiοq, κ. [Vl xολonoυλoq, μεvεl αrn Nο_

oυoο ορκετεq nμερεq κοl κovεl noλΟ

κολn δoυλεlο. Στn oυvεδρΙοon τnq Δl-

oρκoυq Αrπlπροoωnεioq τng 10nq loυ_

vioυ 1921 οvοκolvιilvεl oτt εΙvοloνογκn

νο κοτεδοφlαlουv ol nρoq το νοτlοδυτl-

κο μερoq τoυ olκοnεδoυ ευρloκομεvεq

olκiεg, loυ οvilκουv oτoν Πετρο Zολlo

κοl Bοo[λεlo Tοvo. Kρiθnκε οvογκοio

ΞΞ-
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VΟ μεΤOβoUV ol οVTlΠρoσωΠol Οpεσωq

εΠ lΤoΠoU γlO Vο OVTIλnφθουv κολυτερο

τnν κοτοαrοοn' Kοτομετρnθnκε το οt_

i<oπεδo τnq Ποvογiοq κοl εγlvε KOTΟφΟ_

vnq n οvογκn vο oυpnερlλnφθουv αιo
olκοnεδο κοt ol οli<iεq Zολlου _ Tοvoυ

υo(i με τov κnno -oυq.

Η oυvελευon opoφωvο οnοφοοloε οvτi

οποenμlωoεωq νο δoθoυv σΤOUq Πο_

ροnοvω ωq οντολλογμο οl<ioκοl ono

τov nερiβoλο τnq Ποvογiοq. Mετο τnv

οlοφoon ουτn nου οnοδεxτnκov oλο

ol οvτllροoωnol, nρooκλnθnκοv κοl

οl ενδlοφερο1.lεvol Zολlοq κοl Tοvoq,

οτoυq onoΙoυq ονοκolvωΘnκε oτt εivοl

οvογκn vο nοροxωρnσouv TO oπiτl l<οl

τoν κnno Τouq σTnV Kοlνoτnτo γlο TnV

οvεγερon τoυ ΓυμvooΙου, pε οντολλογ_

μο οlκioκoυq πoυ βρioκovτοl δυτlκο

του πορεκκλnoioυ τoυ γνωoτoυ με τo

ovoμο μlκροq Προδρομoq κοl τον πiοω

οnο τουq olκioκουq κnno. 0l Πετροq

Zολiοq κοr Bοoiλεloq Τοvοq olοδεxτn_

κοv ευxoρΙoτωq ΤnV nροτοon Kο1 Πρo-

xιδρnoον oτn oυvτοδn oυμφωvnτtκου.

Τo olκ6nεδo τoυ Πρoδρ6μoυ

0 nρωτoγvωρoq olκοδoμlκοq οργο-

oμoq τnq οvεγερonq oxoλεiωv oτn Νο-

oUσΟ μετnvγενvοiο oυvδρoμn τnq Εκ_

κλnoΙοq, ΤωV εV Bοoτωνn Nooυoοiωv,

NοoυooΙων noλlτωv Kol TωV μεγολωv
ευεργετων ΣεφερτeΛ, Λο π n ο, Λoγγoυ,

ιjε TnV ΠOρouoiο κol τnv κοθoδnγnon

τoυ κροτουq, nρoβολλοv τnv Nοουoo

ωq nρoτυπo πoλnq noυ olκoδopεi το

μελλοv τnq, δεκtvιilvτοq οπo ΤoV VεU_

ρoλγlκο τopεο τnq Ποlδεioq.

Δεv nτον οποροiτnτο, ολλο nτοv εno-

μεVO, VO ΠoρoUσlοσΤoυν κοl κοnοlο

oυνvεφο. Στn ουvεδρiοon τnq 29nq

loυviου 1921, τnq Δ ορκουq Αvτlnρo-

oωlεΙοq, δrοβοCετοl εn αrολn του lVln_

τρonoλiτn Bοδεvωv ['Eδεooοq) κ. Kωv-

αrοιrriου με xροvολο1,iο !! i6;l;iρ;, τ6'1

εxεr ωq εδnq:

"Πρδg τδι, cιiδεoιμιιiτcιτoι' Αο7.
iπiτροπoι, κcιi τcι εκκi\. Γυιιβοιiiιιcι
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Nαοιiong.

Kατ6πιν θξακριβωοεωg fιμΦν οι;-

νι1γεται δτι τδ lδρυ6μενον δπδ τoΟ

κ. Λciππα Γυμνιiοιον κατdλαβε μd-

ρog τoι-l κriπoιl τoΟ Αγioυ 'Ιωιiν-

νoυ τoΟ Πρoδρ6μoιl. KαΙ περi. μδν
τoΟ μdρoυg τoιjτoιl δδν 8δ εi1ομεν

&ντiρρnοιν dπoβλdπoντεg εig τδν

σKoπδν τδν θπιδιωκ6μενoν, μετδ
λrlπng δμωg παqατnρoΟμεν δτι τδ
iντιμα oυμβor1λια 1ωρig νδ θρωτri-

σωσι τλν δικαιoΟ1oν'Ι. Moνhν or]

pι6νoν κατdo1orl μdροE iδιoκτnοiαg
αι}τfig, αλλδ καi. προdβnοαν εig
τδν &xαλι1oωοι παντελΦg τδ δρια
τοΟ θκκλ. κιiπoυ καΙ περιλdβωοι
τοΟτoν δg πρoαι1λιoν τοο Γυμνα-

οiου. 'Eπειδλ ft τοιαιiτn πραξιs τπs

κoινdτnτog Nαoιiοng, δοον καi &ν

"..Ο aιKsδ{i}rlKsq {rpyασμ{}q

{nE αv*Yε$]σnq σXΦλε{{ι}v

σΤn Ι\Ια*]-Ισα pε {nv γεv*
ι'αiα ουvδρΟμn Ιnq ΕK*
κλnαiαq, Ιfu}v εγ &οατιilvrι
}ιlειc}ιX}αtωv, nολιιιλv Kαl
pιεγαλωv ευεpγεΤιλv, Ι{pΟ*

βαλλαv {nv };e{:}U{r{r ιι}q

Γrpi}{ι}Ι_{{-} rεεlλnq ΤτaU {-}tKΟ*

δι*μεi το μελλοv ΤnE"".

dπoβλdπn εig iερ6τnτcι oκoπoΟ,
δδν φdρει οτoι1εiα δικαioυ, o{lδδ

τιμQ τλν ειiοdβειαν αι]τΠ.g, διiι
ται')τα &νακoινοΟμεν αrjτh δi' iιμδν
δτι δdoν αδτnιlδ &πoκαταoτion
τλν αδικiαν καi πρoβΙ1 εig τδν
περιoριoμδν διδφριiκτoυ δi.' iδiων
θξ6δων τng τoΟ δπολoiπoι.l κtiπoιl
τπs 'Ι. Moνflg. "Ev θνδε1oμdνn δδ

θπιδιιδξει αιiτlE θκδdοεωg Bιio.
Διατιiγματos πQδS &παλλoτρiωοιν
ειi1αρioτωg 8δ oυντελdoωμεν καi.

irιιεig εig τoι.lτo κcιτ6πιrl iιπoξrιμι-
ι'jσε(,)s τflg δικcιιοrr7oυ 'Ι. \Ιοι,Πg.

Α.,'cιιιε:ι'οιιε.,, iιτcιr,τtιoιr, iτι τιl,',

iι."ι,iτεoι,l κιιι oοlioιιε',' ::lloιctεσ.ι_-

αν μiαg δβδoμιiδog. Παρε1ομdιlng

ταdτng εiδoπoιoΟμεν ilμσg δτι Bd
&ναι9dοωμεν τδ κα8dκαοτα τi1g

δπoθdοεωg εig τhν δικαιoοdνnν.
'o BoδεrlΦν KωιloτdιlτιοE εt1Jτng,.

0l ΑvτlnρoοωΠol Οl(oUσOV με εKΠλn_

Εn τo nερlεxopεvο τnq επloτoλnq.

Kοnοlοl, φοivετοl, μετεφεροv oτοv

lVlnτροπoλiτn Bοδεvωv nρογpοτο οvυ_

lοαrοτο, δroτr: ο) Το Γυμvοolo κτi(ετοl

εni εδοφoυq τnq Kolvοτnτοq ΝοoΟonq

εnεlδn οvnκεl oτnv lερο εκκλnoiο τnq

ΠοvoγΙοq Kol εXρnσlμOπolεΙτo ολλoτε

ωq VεKρoTοφεio. β) Tο oρlο του oγρου,

πoυ ο Boδεvωv οnoκολεi κΛno, δεv τo

xολοoε n Kolvoτnτο, ολλο n δloiκnοn

τoυ ελλnvtκοΟ oτροτoυ πoυ Ιδρυoε

γυpνοoτnρlο κοl noλυ nto μnρooτο
οl ορxnγοi τnq μοκεδοvlκnq ομ0vnq,

ot onoΙol εnlxεiρnoοv vο lδρυοoυv

oκoπευτnρio oτn θεon ουτΛ. γ) ΕΙvοl

γvωoτο ono τnv ολλnλογροφiο με TnV

lερο ΙVnτρonολn Θεooολοviκnq, oτt n

Kolvοτnτο τnq Nοουoοq δεv nοροlτn_

Θnκε loτε οnο τnv κυρlοτnτο τnq rεροq

εκκλnoΙοq του Ι Προδρoμου. δ) Ynορ-

xεl οlοiτnon (οno oφεlλn τoυ ΙVovο-

oτnρloυ oτnv Kοlvoτnτο) του 1/3 οπo

τnν εvotκΙοon τωv κτnpοτωv Kοροiδοq

κοt Γυμvoβου noυ κοθυοτερεiτοl οno

τo 1912 μεxρl onμερο.

Εnεlδn n oυvελευοn δε θελεl vο ερθεr

oε nροoτρlβεq κοl οvτεγκλnoεlq, δεv

θ€λεr νo εnοvολnφθεi ο pετοδ0 τωv

δυο Kοlvoτnτωv, Νοoυonq κοl Bοδε_

vωv, κοl τnq lεροq Mοvnqτoυ Πρoδρo-

μoυ, ογωvοq, oμoφωvο οnoφοoΙeεl vο

μετοβεi αιnv'Εδεooο εn tτροn n οΠoTε-

λoυμεvn οnο τov οντlιlροoωnο X"Kωv_

oτοvτivo ΙVlολoυon Kοl ΤOV γρομ pοτεο

Nrκoλοo Bοlvοviδn, vο oυvεvvonθεi με
τov ΙVlnτροnoλiτn Boδενωv γlo oλο το

ποροnovω θεμοτο oπQδs d,ροιν πιi_
οnE παqεξnγιioεωg καΙ iπiτευξιν
τiiE παρα1ωριiοεωE τoδ γειτνιci-
toιlτoE πρδg τδ γυμιlιioιoν dγρoΟ

ποδg iπdκτcιοιι, τoιl πρocιυλioι.l
τl:c cη,,ο,'ιic E'._: l_.(ε δε KΟl ΟΠO_



VTnTlKn εΠlσTOλιi Πpoq τ' ' '. ]Ο'.' :-

ρoTnTO ΤOV ΙVlnTρOΠΟλiτn Bοδ:, -,' -.'l

oΠoiO θO εγXεlρiσoUV g16i,l [δ913"q _9

μελn Tnq εΠlΤρoΠnq.

A[οrο 6κβοon

H εnlο ολn nροq _ον Fδεο],'C )_

γροφετοl οnο τοv nροεδοο 0 κονopο

ΑλεΕοvδρo κοl το pελn τnq Δ οο<ο-c

ΑvτιnρooωnεΙοq. Tο lερ εχOι']ενΟ _,]q

oτnρiCετοt oτlg θεoε q τnq Νοουoοq

εivοr oμωq ευnρεlnq κο δtlλωμ-lοτ κi.

Η εnloτολn οVΟφερεl οοv lVnτροlολl_

τn Εδεοonq οτt:

1. Το Γυμvοolo κτiCετο oε Kοlνοτ κο

olκonεδο, lδlοκτnoiοq του ερο j vοοι

τnq Ποvογioq.

2'Ι o κΣον Yπo υ ργε[ον επ [ τωv Εκκληoι_

αοτ ι κtilν και τη q Δη μο o iαq Ε κπ αιδ ε υ o ε _

ωql, εκεiνo, δlετο€ε τnv ονεγεροn του

oxολεΙου oτο olκοlεδο ουτo.

3. H Kolvοτnτο τnq Noουooq, τnq οlοi_

οq το τεl<vο Θο φolτουv oτο γυμνοolο
ουτo, θο ευγvωμoνεΙ εooεi ολoυq

εκεiνoυq οl onοiοl θο oυvτελεooυv pε

οnolοδΛnοτε τροnο oτnν οlρooκoπτn

λεrτoυργiο τnq oxoλriq. Στn oυvεxεlο

n εn οτολn οvοφερετοl oε xρεοq τnq

Vlovnq του Προδρομου, n οπOiο κοτο_

κροτεiτο δ κοlωpοτο τoυ 1/3 TOU |]OU-

ιο-ο ο_ο _nv κολλ εον ο των (ωΟΟφlωV

τωv nερlοxωv Kοροiδοq Γυμνοβου κλn.

κοl nοροκoλεi τοv oεβοoplοτοτο Εδεo_

σnq VO noρεpβεt.

H εnlαrολn κοτολnγε με τοv δlορlopo

τωv εκnρooωnων τnq Δ ορκoυq Αντtnρο_

oωnεioq nου αlελvοvτο αιον λ,4nτροnο_

λiτn αιnν'Eδεooο uπQds τdι, ot<oπ6

τlg oιlνενι,dnσns των ιSliο δμoρωι,

Kοιι,oτtiτων καi τfig διευBdτnοng

τιοr, τιlχdν θκκρεμδν ξnτnμιlτωι,".
ΞΙvο βεβοlο οτt n Nοουoο xρεlοCετοl

το οtκolεδο τoυ ΠροδρopOU γlΟ VO pε-

γολωοε τοv ουλεlο xι.ilρο τoυ Γuμνοoioυ

κοl n εnlαιoλn αloxευεl αrn ουμβlβο_

αι κn δ ευθετnon του Cnτnpοτoq.

1Ο lουλioυ 1922'0ι οnεoτολpεvo εt<_

lροoωnοl τnq Kolvoτnτοq Νοoυoοq

lοι nnγοv oτnv'Εδεooο i<οl oυvοvτn_

σΟV ToV lV nτρoπoλiτn, ονοl<olνωvουν

oτn [ενlκn Σιvελευon oτ :

"o NhιτQoπoλiτng BoδενGlν (Eδdο-

ol-ιg1 θπεiο8n δτι τδ διδακτnριoιl

τoι-l Γιlμι,αoioυ κτiξεται θπi οiκoπd-

δoι.l iιι,riκοντog εig τiιν Kοιιl6τrιτα

r_cιoιiοιιg κα| δτι δ}ν κατερρiφ8rι

οι-lιSεig φρiι1τlιg, δι6τι δδι, δπflρ1ε

τoιoDτog 1ωρiξωιl τδ oiκdπεδoν.

εφ oδ κτlξεται τδ Λιiππειoν. dπι)

"..n Κι:ιι.ε:Τr3ξ* τi1ζ X**υ*
{!,!{' Ι}'1r, ,ili{ilaΙf' !{i :1.}< 1.n,aξ, ",'ιιrl\{ξ τ

Ιlη rlιzιr : n" ι 'ιrιi ιt-rι,rι ιιJι, }' \/ ι.,, ι:{_ΙL]\ {]-' ! i ' Γ' -'

,}iΙι /:ll iΓ1 lJrI l-;l\.'i.'{l!Ιl,lr,l'i1rιι, u\r1U1 1'nl ι1:Υν1:rr'r!t_t

i ,.\
Γ{)ιjΓi r)/'{}1ΙΓ {'K{'1\ {}1Ιf

ι.{]i,{ θ{}{}t ι{. {}i {}:l1}ι{}ι U:l

{31}ξ,Τελ*{}{-}1lv L]ι;] $rτ{}]ι**
I

δ:lιιιlit' ιft{}ΤΙiJ {it}'iγ ill{ι}ι}--.' 'l.-.

*i{{}€τΙ}.ι λει:*a; g:γ i{:ι ξ?]ζ

ιj 1'1_}' ι: ι,3 * & ,

τoΟ &μφιoβnτoι.lμdνoι-l d.γρotl. Πρδg

τoιiτoιg i'ι δg ανωτdρω iπιτρoπλ n

εig'Εδεοoαιl μεταβΟοα ανεκoiνωοε

τ[ Συνελειioει δτι δ Mnτροπολiτng

iδειξε ψεγdλnν πρoθιlμiαιl δs πQδs

τhν παραxωρnoιιl εig τδ iινεγειριi-

μενoν οxoλεioι, iνα χQΙ1σιμoπoι-
Ιh9ωσιν δg πριtαιiλιoν τoι') γειτι,ιιi-

ξoντog α1,ρoΟ κcιi τiιι, l<ιιτει1ciφιoιr,

απαντωι' τδι' κι',\,ιiι']ι κιιτoπιt'

ψικρσ'g &πoζnμιωοειΟg σι)ιιπoσΟ1)-

μdνnE μd1ρι διio 1ιλιciδιυr' δρcι7.ιιιilι,

πρδg τλιl'Ι. Moνλιl τoι.l Προι1ρομοι.l

3κ μdρoυg τiiE Koιιlιlτnτog i{ιιoυ-

οnE. 'Η Συιldλευοιt λαβοιlocι l,ι,ιi)σιι,

των dνωτdQω θι,dκQινει, αι)τiι 1ιο-

λoι,6τι εig or}δεμiαν απoξnμιiωοιr,

δπo1ρεoΟται fι KοινdτnE κα86οoι,

τil iδρυclμιινοι, οxολεiοι, εiνι δlι1ιο-

οιoιl καi 61ι Kοινοτικιiν. Aπεφiιι,sn
ι5δ δμoφωνωE δτι εig τiιιl Koινdτlιτcι

Nαoilοng κα8ιlοτερεΙται απδ τoιl

iτoυs 1913 παρα τi1g'Ι. Moνflg τoυ

Tιμiοιl Πρoδρdμoιl πooδν πoλι'l με-

γαλιiτερoν τoΟ αiτoι-lμdνoιl παρδ
τoi-l παν. Mnτροπoλiτoυ εig αποξn-

μiωoιν διδ τδιl αγρδιl καi τι\ κελλiα.

ΣυιlεπΦE μh παραιτoυμdvn iiδn
τδιl δικαιωμiιτωιl αι)τng fι Koι-
ι,oτικλ Αντιπροοωπεiα, U1oυοα

δ' dφ' iτdρoυ δπ' δψει τλιl μλ
d,ιlι9nρδιl oiκοιroμικλν καταοτα-
σιντπS'Ι. MoιlΙ1S τoΟ Tιpιioυ Πρo-

δρdμoυ iγr<qiι',ει τλιl ουμψιiφιοιν

τoΟ πoooΟ δπερ δικαιoΟται ιlδ
λι1βψ fr Koινdτng παρδ τΙ1g Mονlg

μδ τhν αiτιlιlμJιlpι, &πoξnpιiωoιν

διd τδι, d,γρδν καl τδ κελλiα,.

Kοl pε ουτο ολoκλnρωvovTοl Ol 0ΠΟ_

ροiτnτεq ενεργεlεq γlΟ TnV οnοκτnon

ευρυxωρnq ουλnq γ ο τo υnο οvεγερon

Γυμvοolο. Αφlεριilvω το p κρo ουτo lo_

Vnι]ΟσTn μvnpn ολωv οoωv εργοoθnκοv

γlο το Σxoλεio, αro oπoio τοoοl φolτΛ_

σOμε, KΟl nρωτiαrωq αιnv ΕκκλnoΙο, τnv

τροφo τnq Πolδεiοq αrο xρoνlo εκεivο,

oε μvnμοoυvo τωv οδελφωv ΦtλΙnnoυ

Λdlnο κο τωv δωρnτων, ευεργετωντων

oxολεiων τnq noλnq. N

Eκ παραδρομns oιο αρθρο ιoυ πρonγoυμεvου ιευxουs (Νο l48) <Γεωγραφικn προ€λευon ιωv μαθnιΦν ιoυ Λαππεioυ
Γυμνcoiου \οουoοs καιci ιn δεκαειiο l 92O-30". δεv ανογροφnοαv ol oυvιακτεs. Προκιrιοι γι0 toυS μοθnlεs: Bουλγορiδn
Kωγoιαιηiγο (oυντοηοτfrs), Zrαρα Χρnαιο, Mπ€κα Δnμfιιριo, Mπλιαικα Αvαοιdοιο καt Mπλιdικα Ραφαnλ. Επions n δnμoot-

ευμ6vn φωιoγραφiα με τουs μαθnι€s του €τουs 191B- 19 Ι 9, ιουs καθnγnι€s καl τογ διευθυι,Ιn ιου Hμrγυμνοoiου προ€ρxειαr

οπo ιο αρxεiο του κ. Τιiκn Mποιlοn.
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H ΔHMΙOYPΓΙA ToY AΣTΙKOY
ΠPoΣΦYΓΙKoY ΣYNOΙKΙΣMOY

ΠP0BΛHMΑTΑ KΑl ΑΝTlΠΑPAΘEΣElΣ ΣΤH NΑOYΣΑ
M ΕΣΑ ΑΠ0 Τ0N TYΠO THΣ EΠOXHΣ (ιgzs- l g:z)

Γραφει n Aυτοlυiα Χαρiolι, ΕκπαιδευτικoE

H καταoτρoφR τoU ελλnvικo0 oτρατotj στn Mικρα Aoiα Kαl n διαxεiριοn τoυ ΠρoσφU-

γrκo0 ζnτnματos απoτ€λεσαv τn μεγαλστερn πρoκλnσn για τnv Ελλαδα τoυ 20ofl αιιilvα.

Σ0μφωι'α με τιS ελλnvικ€s υπnρεοiεs, κατd τn Mικραoιατικfr Kαταoτρoφft τoυ |922κα-
τ€φυγαι-οτn xιilρα 70Ο.Ο0Ο πρooφυγεS, στoUS oπoioυs, με τnv UΠoΧρεωτικn αιταλλαγn

τωι'πinθυομιδι απ6 το 1923'προοτ€θnκαv ακiμn 800.Ο0Ο, αvεβαζo\TαS τov αριθμo τουs

οε Ι.5 εκατoμμ0ριo ψυx€s' Σε αυτο0s δη'υπo) ο1'iζο\ται αρΚετ€s ακ6μn xilιαδεs απ6 τnv

Aι ω \lακεδοι iα, ιnι .\ι ατoi ικn Pιυμυi iα. τnι \i βαι iα καl τn \οτιο Ρωοiα πoυ βρnκαv
αουλο στn\-Εij'.αδα απο το t9Ι3 €ωs το l9l9 (Πεiα}iδns' |997l '
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Η Εnlτρonri Anoκoτοoτ6oεωq
Πρooφι1γωv (E.A.Π.)

H nρωτn υnnρεoΙο nου οoxoλnθnκε pε

Tο ΠρoσφUγlκο nρoβλnμοτo nτοv ιrΗ

Kεντρiκn Εnlτρonri nρoq ΠερΙθολι!rv κο

Εγκοτοαιοolv TωV εV Ι\,4οκεδοviο εlοi_

κωv opογεvωvυ loυ lδρυθnκε τo 19]4

γlO TnV nερiθολι! n τωv n ροoφυγωV ΠOU

εγκοτoαrοΘnκOV στn lV]οκεδoνiο κoτο

τοv Α' Πογκooplο Πoλεμo. lVετο τnv

οvτολλογn τωv nλnθυoμιilv, το Cnτnpο_

To Τnq Πρoσφυγtκriq οnοκοτοαιοonq τo

oνελοβοv τo Ynουργεio Yγrεlvnq, Προ_

voiοq κοl Αvτtλnι|εωq, τo YnoυργεΙο

Γεωργrοq, τo ΤοpεΙo ΠερlθολQεωq

Πρooφυγωv κol n Εθvlκi Τροnεeo. Τo

1922 ιδρυΘnκε εnlnλεov, τo Tομεiο

Περlθoλι].lεωq Π ροoφυγων, εvο Νoμ l κο

Πρooωlο ΔnμοoΙoυ Δ κοΙoυ, αrο onοiο

ονoτεθnκε n κοτοoκευn TωV ΠρoσφUγl-

κωv οαllκιi.lv κοτολυμοτωv (Kοτoο nnq,

2OO3. kωργοκoπoυλoυ, 2002).

To'l923, n κυβερνnon τnq Ελλοδοq

οnευθΟνθnκε oτo Συpβουλlο τnq Kol_

vωvΙοq τωv Eθvιδv (K.τ.Ε.) γlο τn xoρn_

γnon δυο δοvε[ωv, n οnoΙο οnοiτnoε

ωq εγγυnon τnv iδρυon τnq Εnlτρonriq

Αnοκοτοoτοoεωq Π ρooφυγωv (Ε.Α.Π.)

(Γεωργοκοnoυλου, 2002). Τo 6ργo τnq

Ε.Α'Π. nτον. ιη διατων ειq αυτην εκ_

xωρημiνωνγοιtilν' των ειq την διαθεoιν

αυτη q τ ιθ εμεν ων x ρη ματ ικrΙlν πo orilν και

των ιδ[ων aυτηq ειooδηματων αποκα_

ταoταoιq πρooφ0γων ειq tργα παρα-

γωγικα ειτε ειq την υπaιθρoνxtilραν

ε[τε dλoxo1 εν Ε)λαδυ, (Τουvτο_Φερ_

γoδn,19s6). H E'Α.Π. nτον ενο noυτο_

voμo γροφεio) ΠOU λεlτουργnoε οno

τnv 1 n lοvoυορiου 1924 εωq τnν 24n

lονoυορΙoυ 1930. 0 nρoυloλογroμοq

τnq ογγlδε τa 12,5 εκοτoμμιiρlο λiρεq.

H κυβερvnon τnq Eλλoδοq τnq εκxω-

ρnoε τiτλoυq nλnρουq κυρloτnτοq

5.000.Ο00 oτρεμμοτωv. 0l ορμοδlο_

τnτεq τnq δεv nερlελομβovον τlq κοl-

vωνlκεq οvογκεq τωv ιlρooφυγωV ΠOU

οφορoυoον oτnv τροφi, oτnv €vδυon

Kοl σTnV lOTρoφOρμοKευτlκn τoυq nε_

ρiθολι!n (Πελογiδnq, 1 997).

M6τρο οΠoKοτdστoσnq TωV

n ρooφ υγl κιilv nλn Θ υoμlιilv

Toυq nριilτoυq μ nvεq τnq p lκρoolοτl κnq

τρογωδiοg εκoτovτοδεq xlλloδεq nρo_

σφUγεq οvοζnτοioον οnεγνωoμεvο

μlo αlοlxεlιbδn βonθεlο. Στlq μεγολεq

noλεlq xρnolμonοlnθnκoν οnο τnv Πo-

λlτεiο oλol ol δlοθεolρol δnμοolοl κοl

δlωτlκοixιilρol ωq κοτοφυγlo κol xωροq

oτεγοonq τoυq. (Φωτlοδnq, 2009).

Π' oυτο, το Kρoτoq εniτοδε ολο το

οκΙvnτο κοl κοτοoκεΟοoε nρoxεlρο

ποροnnγμοτο (Γκl(ελn, 19B4)' Αno τo

1924 εωq τo 1930 n Ε.Α.Π iδρυoε 93

οoτlκoΟq oυvοlκloμουq oε δrοφoρεq

nερloxεq τnq Ελλoδοq. Στn l\4οκεδο_

viο xτioτnκοv pεxρl τo 1924' 1.274

κοτolκΙεq oτn Bερο ο, τnv'Εδεooο, τn

Θεooολoviκn, το Klλκiq, το Λογκοδο,

τn Νoουoο, τlq Σερρεq κor τn Φλωρ vο

κor oλλεq 1'212 nτaν ετoi μonοροδoτεq

μεoο oτo 1929 (Bερεμnq, 19s0).

H E.Α.Π., nορο τlq οδυνοpiεq Tnq Kοl

τlq oυγκροΟoεlq Τnq με κυβερvnτlκο

KOl KoμμοTlKο αιελεxn, κοτορθωoε v'

οnoκοτοoτioε 650.Ο00 nερinoυ nρo_

σφUγεq (Πελογiδnq, 1 997).

H εγκoτ6oτoσn τωv

ΠρoσφιjγωV στn N6oUσο

Στn Nοουoο, ιiδn οno το 1922 εγκο_

τοoτoθn κοv n ροoφυγεq, lδroiτερο Πo-

VΤ O KΟ lVllκροotοτεq. Tο 1923 εixον

nδn εγκοτοoτοΘεΙ οτnv nερloxn 58Ο

nρooφυγεq Kol σTO τελn τoυ 1926 o

oυνoλlκοq ορlθμoq τoυq οvnλθε oε

7B9 oτopο. Tο 192B μετρουvτον oτο

1.863 oτομο oε εvo oΟvολο 10.250

κοτoiκων κοl n εγκοτοoTοσn ToUq σU-

.".ξ* 1923 εxn }Jαουοα
εixαv nδn εγκατειsΤesεi
σΤnv Ι]e,]ιΟX}1 5δX} Npο*
$φ1ryεq K{&ι $Τα ε*λn ι*υ
x92& Ο ξrι}vΦλiκε}q αρι{}*

μ*q τοι;q αvnλθε {r{: 7&9.."

vεxioτnκε κοl μετο το 1 930 (Φωτ οδnq

ft ΙVrxοnλiδnq, 1999). H εγκοτοαroon

τωv nροoφυγωV σTn Νοoυoo oφεΙλο_

vτοv κοτο κυρlo λoγo oτnv υrορΕn

oρκετιδν εργοoτοoiωv noυ εδooφoλt_

oον εργοoiο σToUq Vεoφερpεvουq κοl

εΕοθλrωμεvoυq nρooφυγεq, οl onο[οl

oρxlκο εγκοτοoτοΘnKOV σε εκκλnoΙ_

εq KΟl KρOT]Kο olκoδoμriμΟΤo Kο σΤn

oυvεxεlo γlo μlκρo xροvlκο δrooτnμο

oτn oυvolκio των οvτολλοElμωV μoU-

ooυλμοvωv τnq noλnq.

Ιo 1924 οl nρooφυγεq τnq Nοoυoοq

oυγκρoτnoοv ToV ΠρoσφUγlκo oυν-

δεoμο αH 'Εvωοlgυ.Kυρloq oκoπoq τoυ

oυνδεoμoυ nτον: rrη διαπαντοq μεoου
επιδ[ωΕιq Tηζ aTΤoΚαTa.oταoεωq των

π ρooφ υγων και τηq βελτιrioεω ζ Tηζ Κα-

τοοταoεωq αυτkν, ωq καιη επιδ[ω€ιqτηq

ηθικηq καιπνευμοτικηq iτι δετηq υγιει-

νηq και cωματικηq αυτtbν aναπτυΕεωqι'

0 oκοnοq θο εnlτυγxοvoVToV με TnV

εnlδΙωEn τnq oτδγοonq τωv οoτεγωv

πρooφυγων, με Tn φρoVTiδο γlο τnν

οvτlμετωnton τωv oνογκιilv ΤoUq, με

τnv nρoonoΘεrο οvεγερonq εκκλnolωv,

oxoλεiωv κοi lδρυμοτωv κolvωvlκnq

lρovοlοq κοl τn βελτiωon τnq λεlτουρ-

γiοq τωv nδn υnορxοvτωv (Φωτlοδnq

ft ΙVlxonλiδnq, 1999).

Ιo 1927 οt Αργυρουnoλiτεq Πovτlol τnq

Νοουoοq εnοvΙδρυoov το Φlλεκnοlδευ_

τrκο Συλλoγo τnq Αργυρουnολnq ι0
Kυρlοκiδnqυ. ΙVετοξυ των oκonιΔν του

Συλλoγου nτοvn δnploυργiο ονογvω_

αιnρioυ κοl βlβλloθιiκnq σTn Nοoυoο

mρoζ Tην ηθικην Κaι TΓνεUμaTιKην aνα-

πτυΕιντων μελ6ν aυτob κοl n δloργο_

Vωσn εΠlσΓnμovlκωv, φiλολογlκωv κοl

κolvωvloλογl κωv δlολεδεωv (Kοτοoτο_

τικov τoυ Φtλεκnοlδευτlκου Συλλoγoυ

Νοo0onq α0 Kυρlοκiδn qυ, 1927).

Τo 192B ol γnγενε[q κοτοtκol τnq Nο_

oυoοq iδρυoοV TnV 'Ενωοn Γnγεvωv

Νοoυonq κοl Περlφερεiοq ι0 M€γοq

ΑλεΕοvδρoqυ.'Εvoq οnο τoυq κυρloυq

oκonoυq τng'Εvωonq iτον n nρooτo_

oio τωv oυpφερovτωv τωv γnγεvων
(Φωτlοδnq €t Mrxοnλiδnq, 1999).
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ΤωV ΤOUq θο υnεροoni(οvτον το δiκto

τoυq οκoμn KO] με Τn βiο, lροκολω_

VTοq με τοv τρono ουτoν βοθυ ρnγμο

αllq oxεoεtq ToUq pε τουq nρooφυγεq

(Εμ πρ6q, 9-4_ 1928).0i nρoοφυγεq οno

τn μερrο TOUq, μ n θελovτοq νο oδυvoυν

nερ oooτερο το nvευμοτο, οε δ κfr τoυq

oυoκει|n, onοφοoloοv αοpετοκλ6τωqυ

vο φυγουν οno τnv loλn κοt VΟ εγKΟ-

τoαtοθoυν κοvτο αιov o δnρoδρoμlκo

oτoΘpο, ιiαrε νο οloφυγουν με κοθε

τροπo μ ο oυγκρoυon pε ΤoUq γnγεvεiq
(N/l ο κεδονiο, 9 _ 4_ 1 92B).

Λiγο nρlν τlq εκλογεq τoυ 192B δο_

θnκε δlοτογn νο εnlλυΘoυv δ oφορο

π ρooφυγl κο enτi μ οτο. lV] ετοlυ ο υτιilν

Λτοv κοt n οnολλοτρiωon ορloμεvων

oγρoκτnμοτωv κοl olκon€δωV σε Πε_

ρloxεq τnq lVJoκεδονiοq oτlq οloΙεq

εixε οvοoτoλεi n ολn δrοδrκοoiο λογω

τnq εΕεγερonq των γnγεvων' Ni ε βοon

ουτo, οt εvδlοφερoμεvο γnγεvεiq κο_

ΤO]Kol Tnq Νοουoοq oυγκεvτρωθnκοv

oτnv nλoτεΙο τnq εκκλnoiοq του Αγtου

Ν/nνο γlο vο δlομορτυρnθουv γlο το

δlolκnτlκο μετρο τnq κυβερvnonq.

Eκεi oυviτοΕοv ι|nφιoμo l(οl σUYKρo-

τnoοv τριpελi εnlτρonn n οnοiο θο

ζnτoυoε oυvοντnon με ΤoV Kολλlδo-

noυλo γlο VO TOU γVωσΤonοlnoεl, oτl ον

n κυβερvnon εnεμεvε oτlq δnpευτlκεq

τnq nολlτlκεq, ol γnγεvεiq κοτolκol τng

noλnq θο οvτlοτεκοvτον υnεροonlCo_

pεVo] pε το onλο τnv nερtουoiΟ TOUq

(Ν4οκεδοviο, 3_s- 1 92B).

Tρεlq nμερεg μετο τlq εκλoγεq τng

1 9nq ΑυγoυoToU, σT q 22 Αυγoυoτoυ

1928 επlτρoπn nροoφυγωv οno τn

Νοoυoο εnloκεφτnκε τον Γεv κo Δ ο -

κnτn κοl nορonοvεθnκε γlο τnv κοθυ_

oτερnon noυ lορουoiοCε n οvεγεροn

ToU ΠρoσφUγli<oυ oυvοlκ opου. Ωαro_

oο, λiγo οργοτερο τοv εnloκεφτnκε κο

εnlτρonn γnγεvων, n οnοiο (nτnoε

vo μετοκtvnθεi n θεon τoυ ο κto1.lου

150 μετρο μlοκρυτερο οnο τnv θεon

noυ εixε επlλεxθεΙ. Πο vο oxnpοτiοε

oλoκλnρωpεvn οnoιpn γlο τo Cnτnμο

o Γενtκοq Δlοlκnτιiq oυvοvτΛθnκε με

τουq βoυλευτεq τnq Bερolοq Boυτυρο

κοr ΤCερplο οl onοiol υπoοτiρlδοv τnv

onοι!n τωv nρooφυγωv.

Σε oυoκει|n oτιq27 Αυγουoτου 192B,

οnοφοotoτnκε n ορon τnq οnολλoτρΙ_

ωσnq ΠoU επlβλriΘnκε ολλο γlο μlκρo

μovo ορlθpo oτρεpμlοτωv γnq ΠoU

oνnκοv oε γnγενεΙq, vο δοθεi oδεlο

οvolκoδοpnonq οε μll<ρουq tδlοκτi_

τεq, γnγεvεiq κοl nρooφυγεq, nου εixοv

δtοκτnoΙο μεxρl τρiο oτρεppοτο κοl vο

δoθεΙ oτoυq lδloκτΛτεq nου θο οnολ-

λοτρtωvοντοv n γn ΤoUq ολλn γn onο

τnv Eθvtκn Tροnεeο γlο vο τnv κολλt_

εργnooυv. Ωoτοoο, δεv nορΘnκε κoμiο

οnoφοon που οφορουoε oτo xωρο lου

δlεκδtκουoε n Ετotρεiο Λοvορο-Kυρ_

Τσn γlο εn6κτοon τωv εγκοτοoτοoειbv

τnq (lMοκεδον a' 27 -B_1928)'

H lολlτlκn nορεpβοon τnq [Δ.Ε.lV. lου

εixε εκδnλωθεi τοv nρonγoυμεvο xρο_

Vo ΠρOq οφελοq TωV εργoσΤοσlορxωv,

μoρφonοlnθnκε oε εvτovn οvτiδροon

τωv iδlωv nλεov τωv βlομnxοvωv, ol

onoiol με εκnροoωnο τoυq τoν βoυ_

λευτn Kυρτon nροonοΘnoοv vo nιε_

σoUV γlO νο οκυρωθεi n οnολλoτρΙω-

σn ΤOU ο κonεδου τoυq. Πο τοv λογo

ουτοv, oτlq 4 ΣεnτεpβρΙoυ 1 928 εγ vε

νεο oυoκεQn oτnν onoiο nροτοθnκε

εlloτρoφn pερoυq μoνο τωv olκοnε_

δωv oτoυq β ομnxοvoυq KOl σUγKεKρι_

μενο μrοq εκτοonq 1.000 τ.p. Τελικο,

οπoφοoioτnκε vο nροxωρnoεl ομεoο n

δlοδlκοoiο οvol κoδoμ nonq ToU σUVol_

κtop oΟ (Mοκεδονiο, 5_9_ 1 92s).

Ωoτooο, κοl πορο το oυpφωvnΘεvτο,

τo υnουργεio 0lκοvopiοq ονεoτεlλε

Πρooφυγ''ικd oπ|τιcι επ| τnE oδοti Hριι[δοlι' οτlι Νdοιloα (rρalτ. Aλ. 0ικoι6μoιl)
Aπo τα τελευταicι κτ[ρια ποι' διαodlζοt'ται μ!-rρι oliμερα αyαλλoiοlτα τoυ oικoδoμικoιi
π ρ oy ρ d' μμα τ o q α π o κcιτ α ο τ cι o l 1 ζ τ ω 1' π ρ (ι σ φ Li 1' οl l.' o τ ιι N d o ιl o cι

Το nροβλnpοτο κoτο τn δ οδlκοo[ο τωv

ο nολλοτρlιiloεωV σε επ [nεδο εργoσΓO-

olορxιbv κοt γnγεvωv, οδnγnoον το (n_

ΤnμΟ Τnq οvεγερonq του oυvοlκioμου

nολl oε οδlεΕoδo.Στ q 15 lουνioυ 192B

ol lροoφυγεq τnq Nοουoοq δ ομορτυ-

ριiθnκοv εvτονο γlο τn μn οvεγερon του

ΠρoσφU\/ κου τoυq ουvolκloμoυ, εntοn_

pοivοντοq oτl n δrοβ[ωoΛ τουq οε ατρω_

γλοq κοl ετolpορροnο οlκnpοτου εxεl

nρoκολεoε ooβορο lρoβλΛμοτο αrnν

υγεiο τουq (Ι\i οκεδοviο, 1 5_6_ 192s).
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noλl τnv οvεγερon τoυ nρooφυγlκoυ

oυvolκloμ.roυ, lροφοvιbq κοτω οno τlq

πlεoεlqτωv βloμnxοvωη εvω το enτnpο

nnρε ndλl nολlτlκεq δloαlοoε q.'Ετot, ol

βoυλευτεq Ιοooviδnq κοl lVoυeεviδnq,

αrlq 26 Σεnτεμβρioυ 192B, εαrεrλοv

τnλεγροφnμο σΤoV UΠoUργo Εθvlκnq

0rκovομioq Πονογn Boυρλo0μnpε τo

onoio δlopορτυρovlοv γlo τnv οnο_

φοσn οVoσToλnq οvolκoδoμnσnq TοU

nρooφυγIκo0 Συvol κlopoΟ NooΟonq.

Πο τov iδlο λoγo, ol βoυλευτεq Boυ-

τυροg κοt ΤCερμlοq εnloκεφτnκov τov

Kολλlδoπoυλo, αlov oπoiο τοvloοv oτl

τo υnoυργε[o Εθvlκnq 0lκoνopioq δεv

εΙxε κομtο δlκoloδooΙο αlo Cnτnμο τnq

οiκoδoμnonq ToU σUVolKlσpου, κοθιilq

ουτn nτοv ορμoδloτnτο τoυ υnoυργεi_

oυ Πρovoiοq KΟl Tnq Ε.Α.Π. (Mοκεδoviο,

27 -9-1928).

Στlq 30 Σεnτεμβρiου 1928, o ΠρoσφU_

γlκoq κooμοq τnq Nοουoοq οVOσΤO_

τωθnκε pε τnv εiδnon noυ δnμooiευ-

σε n εφnpερiδο αΦωqυ, oτl γivovτοv
εvεργεlεq οnο μερoυq τωv βroμ nxοvων

Λοvορο κol Kυρτon γlο νο μετοκlvnθεi
o oυνolκlo1.;οq. 0l nροoφυγεq θειilρn_

oοv οτl ιεΕευτελi(ovτοVD Ol VoμoI ToU

Kροτoυq, rικουρελtοCονTOV) Ol κυβερ_

vnτlκεq oπoφοoεlq κοl κoτοnοτoυ_

VTOV Τo δiκοlo τωv φτωxιilv, γnγενωv
Λ lροoφΟγωv, υnερ τωv vεonλουτωv

β ορnxοvωv Λovορο κοl KΟρτon. Tnv

Ιδtο οvοαlοτωon εixov κοl ol γnγενεiq
κoτotκοl τnq nολng, οφoυ δrοφοΙvο_

vτοv n nρoθεσn Vο ιJεTοKlVnθεi ο vεο_

οvογεlρομεvoq oυvotκlopοq οlo το κο_

θορο τoυρκlκο olκonεδο noυ κoτεixοv

o Λονορoq κοl Kυρτonq oτo κτnμοτο

πoυ κολλlεργo0oοv ol γnγενεΙq.

Εllτροnn οnο γnγεvεiq NooυoοΙουq

δlομορτυρnθnκε κοτογγελλoντοq τo

γεγοvoq κοl Εεκοθορloε οτl oε κoμiο

nερinτωon δεv θο εnετρεΠε Τn !εTΟ_

κivnon ΤoU σUVO1Κ oυου. (lι/ο<εδοviο

30_9-192s). Πο γg η6i9r36ll,l!6-,
το οΕυρμεvο -lνε"-ο_ο ," '? ','' ' . -
ηΟOσφLγωV, o nοοεδοοc _.c Ξ.- - ' '
δ ετοΕε τn oυνεxlσ" TωV εργOσ ω' . c

πllιlγlτr 40

τnv ovolκoδoμnσn ToU oυνolκlopoΟ

Νοoυonq (lVοκεδoviο, 3Ο-9- 192B).

oμωq n πορεμβοon τωv βlopnxovωv
εγlvε εvrovoτερn. Στrq 3 0κτωβρioυ

192B, ο Συvδεoμoq Btoμnxdvωv Mο_

κεδovioq, δεν οvογνιilρl(ε τnν οnολλo_

τρiωon τoυ οlκοn€δoυ τωv βloμ,ιnxovωv

Λovορο κοl Kυρτon κοl nρoεβn σε OVο-

κoivωon οvοφεροντοq oτι: κη απooτt-

ρησιζ Tηζ μιΚρdq ταiτηq εκτασεωζ TΓρoζ

xρηoιμοπο[ησtν Tηζ πρoq dλoτριoν-
oκoπoν, και δη κατa τον μελετriμενoν
τροπoν, κοθ'oν oι υπo ανξερoιν δrb-

δεκa oικ[oκoι vα ενoφηνrbνowαι μετa€i
τω ν υ φ ιoτaμiνων β ιο μη xαν ι κtilν κτ ι ρ [ων,

θ α aπ ετ !λε ι, κατ ο την κ ρ 
(ο ιν πονroq δ υ _

νaμενoυ νaψωρ(η την υφιoταμiνην_

καταoταoιν' τελειωτικov oτaθμoν δια
παoaν πρoq τa πρooω ε€tλι€ιν τηq εν

ε$}Yατρlαq α.ΙτΟ {nv εΙαι*

ρεiα Λαvαρα_Kuρτσn, Οι

βιομnxαvοι βρdΦnκαv
&}'rιμiΙ{-ι}Ι{Οt με ολουq
{ΟUζ εργ(ιζομεvοuq του
ερYΟστασiου, οι ΟΙIΟiΟι

για v& lΙΙTΟσΙnρtξουv τnv
εργαΙρ1{ι, κlιρυξαv YfirιKn
αΓ[ερYiα"".

λoγω βιομηxανiαqπροq eημhν oxι μoνo
τηq επιxειρηoεωq ο)λa Kaι Tων Uπερε-

€aκoobν εργaτ6ν Κaι Tων oικoγενειtilν

αυτrjlνll (Mο κεδovio, 4_ 10_'l 92s).

0l nlεoεlq τωv βlopnxοvωv εκδnλωθn_

KOV Kοl με οlεrλ€q κοτo τωv εργοτιiv

ΠoU σTnV πλεlοQnφiο τoυq nτοv nρo_

σφUγεq. H Ετοlρεio εΕεδωoε poλιoτο

οvοκoivωon oτrq 3 0κτωβρioυ 192B

οnεlλωvτοq τoυq nροoφυγεq εργοτεq

pε οnoλυon. H κoτοoτοon noυ δlο_

μορφωθnκε lρoκολεoε οvnoυxiο κοl

ε''-οoε c oloUq κOτOiκOυq τnq loλnq.

Σ- : δ ]l-*:: :- '32Ξ . ._: :: ]
-r. - -^^ -.-1- ^,a -, - -':_-_: . - ,'-,,

pερΙδο lV]οκεδoviο vο oτολουv δnμοol_

oγροφol εnlτoπoυ γlο vο oxnμοτiooυν

οno μovot τoυq οnοQn γrο τo θεμο. Η

εφnμερiδο, oφoυ ορvnΘnκε ευγεvlκο

τnv nρooκλnon, εnεκρlvε τnv ετοlρεiο

YlΟ ΤnV οvοκoivωon nου εixε κοvεi εvo-

vτiov τωv εργοτιilv nρooφυγωv, τnv

οnoio θειilρnoε ιολioΘnμου.

Συμφωvο pε τo δnμooiευι,ιο'' ιTοιο0τoν

μετ ρ oνε [νε βaν aυ ooq εφ αρ μoγη aντ ι_

πο[νων επ[ υποθεoεωq διατην oπobν
τoν τελικoνλογoν δεν ixει η Εταιρε(α

η oι πρooφυγεq, ολλατo Κρaτoq. Και

δια τoυτo πρiπει η Εταιρε(ο ταxεωq

να aναιρεoη τηv διακfuωo[ν τηq ταυ-

την' AΜωq εκτoq τoυ oτι θα επιoiρη
τηv οργην των κροτικrilν υπηρεoιrbν

ταq oπο[αq αυθαιρtτωq υποκaθιoτα,

θα πρoκαλεoη, και δικα(ωq, την οργην

oλoυ τoυ πρooφυγικoi κooμου, [oωq

δε κaι oλoυ τoυ ελληνικo0 κooμoυ.

Kαι τoτε θα γνωρ[oουν oι θερμoαιμοι

o0μβoυλoiτηq, oτι, ον η Ετοιρεhδiνα-
ται νaπιεoη oλQουq βιοπαλαιoτaq, τo

μποUκoταe του ΠανεΜην(ου εναντbν

το ιa0τη q Εται ρ ε [aq δ υνατοι νa Tηv σ U _

ντρiιlLη εντoq ενοq ε[κooι τετραtbρoυtl

(Moκεδovio, 6_ 1O- 192s).

Ωαrooο, ot βloμnxοvol δεν πτonθnκοv

οno τlq noλlτlκεq nορεμβοoεlq κοl τo

δnμoolευμοτο εvοιrιiov τουq κοl oυνε-

XlσοV VO επlpεvoυv αιlq δlεκδlκnoεlq

τoυq. Στlq 9 Oκτωβρioυ 192B, εnlτρonn

τoυq εnloκεφTnKε ToV υnουργο Εoωτε-

ρlκιbv κοl δlομορτυρnθnκε nολt γlο τo

Criτnμο τnq οvεγερonq ΤoU ΠρoσφUγl_

κου ουvοlκtoμου. H ετοlρεiο Λovoρο κοl

Kυρτon οπελυoε μiο εργοτρlο, θελovτoq

εvδεxο1;εvο vο δεilεl oτl δεv εμεvε μovo
αιlq οnεlλεq. lV]ε τnν οnoλυoιi Τnq, ol

βlομnxοvor βρεθnκοv ovτlμετωπol με
ολoυq τουq εργοCopεvoυq ToU εργo_

αrοoΙoυ, οl onotol Ylο VΟ UΠoσTnρiΕoυv

τnv εργοτρlο, κnρυδον γεvlκn οnεργiο.

Το Ποvεργοτlκo Kεvτρo Noουonq κο_

λεoε τουq εργοCoμενουq κοl αrο υno-
] : _a 

εΟ,",οσrOσ Ο Tnq Ξτο ρεiοc VO ΤoUq

_ -_ 
_:.: .:-''* ' ' ' _-'a.'J.οoOVΤOq

:: :' '92B. Η



εvτοon αlnv noλn nτοv τοoο μεγολn

ΠOU n Xωρoφυλοκn φoβoυιJεVn TnV

nρoκλnon εnεlooδΙωv, (nτnoε οno τnv

δloΙκnon τnq Bερorοq vο εvloxυoεl τn

δυvοp n τnq ([VΙοκεδοviο, 9_ 1Ο- 192B).

Τnv iδlο nμερο κH εφnμερiq τnq Νοουo_

onqυ δlομορτυρfrθnκε εvτovo μεoω τnq

εφnμερΙδοq ιΙVioκεδονioqll, γlο τον τρo_

Πo με TOV onoiο nορoυoΙοοοv το nρο_

βλnμο τoυ nρooφυγlκoυ oυνolκloμου

τnq lολnq, Ol οVΤOΠOKρlΤεq τωv εφnμε_

ρiδων nΦωqυ κο ιιΤοxυδροpοqD oΠωq

οvοφερεl : κ μετεβολον ε ιq μυ θ toτo ρη μα
τo ιoτo ρ ικoν Cητη μa το υ π ρ οoφ υγ ικο 0

ο υνo ικιo μο i Ν ao υ οoη q δ ιαoτ ρ ε βλril oα_

ντεq ιτaμtilq την οληθειαν. Δυoκoλευο-

μεθ α νa παρ aδ εxθ tΛ μεν ολλην ε κδοxην

τηq oπo[αq νυ€ιν καμνει τo κaκοηθεq

δη μoo[ευ μα τη q ετaιρε[αq Λανaρa, και

ειζ Tην οπο[αν η 'Mακεδoν[α' δημοoiα'

ο)λαι δ ε Δη μο κ ρατ ικαi εφη με ρ [δ εq ο ι-

ωπη ρrb q απt κ ρο υ oαν. Aν αγ καCo μεθ a

να δ ιαμαρτ υ ρη θ rΔ μεν εντον ilτατα δ ιoτ ι

το Cητημa τηq oτεγηq των πρooφ0γων

κοτεοτηoαν αντικε[μενoν πολιτικονι
([VοκεδovΙo, 9_ 10- 192s).

Πορολλnλο ο Πομnρooφυγlκoq ΣΟλ_

λoγοq κoτnγγεlλε τn αroon των βlο_

μnxοvωv ol οnoΙοt, onωq οvεφερε, εκ_

μετολλευoντοv τoυq lρooφUγεq γlΟ VO

nλουτi(oυv. Τουτοxροvο, μ-lε οvο κοΙvωon

τnq n Ετοlρεiο, δnλωoε τnv κoνonοΙ_

non τng, γlοτi οnoδεixτnκε οβοolpn

n κοτογγελiο τoυ Πομnροoφυγlκου

Συλλoγoυ, oυμφωνο 1.-]ε TnV olοiο ol

β l o μ rixονο l ι ε κ μετολλεi οVTaν Κaι aπo _

μυeoloον τo α[μα των εργατcbν Κaι Tων

εργατριtilνll"Yoτερo κοl οnο ουτο, κοl

βλεnovτοq nρoφονιbq oτl το Cnτnμο τnq

oνεγερonq ToU σUVolKlσμου μ noρoυoε

vο nροκολεoεl noλυ oοβορο nροβλn_

μΟΤο σΓn λεlτoυργiο των εργoαιοoiων

τnq, n Ετοlρεio κολεoε πΙoω τoυq ερ_

γoτεq nου οnoφooloον vο οnεργnoουv,

οvο κολο1vτοq τnv n ροnγoυ p εvn οvοκoi_

vωon τnq (ΙVοκεδονiο, 10_ 1Ο_ 192B).

Το πρoβλnμοTο KOl ol οvτlποροθεoεlq

αln Nοoυoο μετοΕυ γnγεvωv KOl Πρo_

oφ0γωv, κοθωq κοt pετοδυ nρooφυγωv

KO l εργoσTΟσ]ο ρxΦv, κοθυπερnσOV σn -

pοvτlκο τnv οvεγερon ToU σUVO κloμου.

Στιq 22 Φεβρουορioυ 1 929 vεo nρo_

βλnμο προεκυQε nολl oτnv onολλο_

τρiωon τng εκτοonq γnq ΠoU κοτεixοv

ol βlopnxοvol, κοθωq εixοv ovoλοβεl

τnv υnoxρεωσn Vο ΠορOΧωρnoουv 3

oτρεμμοτο γnq nοΙρνοντοq ωq οvτολ_

λογμο το olκonεδο Ποζn κο ΙVlnτρε_

γKO, ΤO onoΙο opωq δεv pnορουoοv

nλεοv νο ToUq ΠOρOXωρnθουv, οφου

εixε οκυρωΘεΙ n οnoλλoτρΙωon τουq

pοCi pε τo olκonεδo Γκορvετο. Εnεlδn

n Γ.Δ.E.λ/. δεν pnoρουoε VΟ ToUq ΠΟ_

ροδωoεl το olκolεδο ουτο, υlr'rρxε o

φoβoq οl βlομnxονοl vο pn δεxτoυν νο

nοροδιbooυv τo 2.00Ο T.μ. Tnq εKΤΟσnq

Σivn onωq oυpφωνΛθnκε, οnοτε Θο

iτοv οδυvοτov nλεov vο ολοκλnρωθεi

"."ιΙπnpxε {Ο εYδεxΟμεvΟ
και *λλιlι ιδιεlκτnτεq vα
αροιlv {i1v &ΤΤα},λΟτ,ri{ΙX}n

Kεiι 1l& Klγluvεlyε} vει μnv
KΙ1σ{}ε{ ο Συγιlικιi}pι{;q.
]'ελlκιi ιο lιροβλrlμια ε/,U-

σε n ]:Φvιxrt Τpαmεζα τnq
Ε},λαδαq n ΟΠ{)iα Ι1α$}α-

xιλpnαε 58 αιμl*μματ{ι
σ{nv Ιτ{ιpυφn ΙnE nΟλnq.""

o Συvolκtopoq, κοθωq θο τoυ ελεlnov

1 ] οlκoπεδo. H εδελlδn ουτn θο εnn-

ρεοCε ορvnτrκο oλo το €ργο, κοθωq

υliρxε το εvδεxoμεvο κol ολλol tδl_

οκτΛτεq vο ορoυv τnv οnολλoτρiωon

κοl vο κlvδυvει!εl vο μnv κτloθεi κo_

θoλoυ ο Συνolκlopοq. Tελlκo τo nρο_

βλnμο ελυoε n Εθvlκn ΤρonεCο τnq

Ελλοδοq n οnoΙο nοροxιΔρnoε εκτoon

50 oτρεμpοτO γnq σTnV loρυφn τnq

πoλnq (Mο κε 6oνiο, 22_2_ 1929).

Αno το Noεμβρlo τoυ 1927 nλnθυvοv

or nλnρoφoρΙεq γlο nλnμpελn εφορ-

μογΛ τωv oυpβoλοiων τωv εργολοβωv

pε τnv ΕAΠ KOl Τo υΠOUργεio Προvo οq

οnoφοoloε vο δlεvεργnoεl ελεγxουq

oτoυq εργολοβουq. 0l lλnρoφoρiεq

εnoλnθευτnκOV σTn Nοoυoο. Στlq 16

Oκτωβρioυ 1929, oτοv oλoκλnρωθnκε

n oVεγερσn ToU ΠρoσφUγ κoυ oυvοl-

κloμοι1 κοl θο δεκlvοΟoε n oτεγοon

TωV ΠρoσφUγlκιilv olκoγενεlων, εvοq

οπo τουq nροoφυγiκουq otκioκoυq

κοτερρευoε οno το θεμελlο ToU KoTΟ_

nλοκωvοvτοq κοnoloυq εργοτεq noυ

δoΟλευον oε ουτoυq.

H ελλnvlκn κolvωviο οvοαlοτιbΘnκε με

τo oτυxnμο ουτo κοl κυρiωq ol nρo-

σφUγεq. Στlq 'i Noεμβρioυ '1929 n Γε_

νlκn Δloiκnon oυγκροτnoε εnlτρonn

pε oκοnο vο δtερευvnoεl οxl μovο το

οΙτ ο τnq κoτορρευonq τoυ οtκioκου τοv

nρooφυγlκου Συvoiκloμoυ, ολλο κοl νο

εΕετοoεl τnv αερεοτnTO TωV υnoλoΙ-

nων οtκioκωη κοθωq κοt οvτnρΛθnκε o

οlκoδοplκοq κονοv oμοq κοτο τnν οv€_

γερon τουq (MοκεδoνΙο, 1 _ 1 1 _ 1929)'

Τελlκo αιlq 4 Φεβρoυoρioυ ]932 τo

Συμβoυλlo Στεγοoεωq ενεκρlνε τnv

εnlαrροφri τnq εγγυnonq γlO ΤoV σU-

νοtκlopο Νοουoοq, οφoυ onωq φoivετοt

oλoκλnριδθnκον οl εργοoiεq oε oυτoν

κοt οno τlq 25 lουvioυ 1932, ορxloον

νο ποροδivovΤOl ol Πρoσφυγtκoi otκΙ_

σKo] σΓOUq lδloκτnτεq τoυq (Mοκεδoviο,

r ο loοο)
J-L- tJJLl,

Συμ nερ6ομοτo

0l nερlπετεlεq γlo TnV οvεγερon τoυ

ΠρoσφUγ κoυ oυvo κloμοΟ δlnρκεoοv

οnο τo 1925 εωq το 1932 κοl τολοl-

nιilρnoον lδloiτερo τoυq lρooφυγεq

τnq Νooυooq. Η τoλolnωρiο Τouq ΠOU

oxετieovτοv pε τlq οθλlεq oυvθΛκεq

δlοβΙωonq, οφεiλovτον oτtq οvτlρρi_

σεlq TωV γnγεvιiv Kοl σTιq nολlτlκεg

n o ρεμ βo oεrq τωv βloμ nxοVωV ΠoU

οvτlδρoυoov oτnv oloλλoτρΙωon των

οlτoυμεvωv εκτοoεωv, ol οnοΙεq oε

noλλεq περlπτιioεlq εφεροv τlq oxεoεlq

τωv εμnλεκoμεvωv μερωv οτο οκρο κοt

oτnv κωλυolεργiο των κροτtκιbv υnn_

ρεolωv Kοl Tnq Ε.Α.Π., οτlq μοκρoxρo_
Vεq γρOφεloKροτlκεq δlοδlκοoiεq κοl

oτlq noλlτlκεq nορεμβooεlq. N

rtrιlγrτr 4l



BlBΛl0ΠΑPOYΣlΑΣΕlΣ

rγxΑlκ€Ξ kΑl ΦirpEΞl:Ξ
T&: NΑΦYrΔl

TUΠωμεVο μεoο οπο μlο δrυλlon ομερl_

αιnq nροonοθεlΟq γlo oυvεnn κοl κολο

τεκμ nρlωpεvn κοτογροφn.

Αλλο n ΕυγεvΙο Zολrου _ Μ]ποolοκουλn

δεv nερloρiCεTοl σTο τεxvlκο. Συvεxi(εl

oτο loτoρlκο, σTO ορXεlOKο, nροoφε_

ρoVTοq nλnροφoρΙεq noλυτrpεg, οθn_

oουρloτεq pεxρl τωρο, κολυnτοvτοq

αrnv κυρlολεδiο εvο κεvο βlβλtoγρο-

φlκo μεγολnq €κτοonq-

Στo βlβλiο τnq oυτο μοq xoρieεl μvn_

μεq ΠoU δlοφορετlκο θο εΙxον xοΘεi

γlο πovτο οno τn oυλλoγlκn τουτο_

τnτο pοq τωv ΝοουoοΙωv' H Eυγεviο

il/l!\lΠl\/lΓl l ΓΛ:\:lλΓ/& ΞΞt r

ttAΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο

KOΣMOΣ TΗΣ ΠΑΛΙAΣ
λΙAΟΥLAΣ MΕΣΑ ΑΙΙo

ΤΙΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΩ\
ΝΑΟΥΣΑ]Ω\ Π_\_\ΙKΩ\

εργοoτnκε oκλnρο γlο τουτo Τo Ορ -

oτoυργnμο πoυ κοτεθεoε nροoφορο

oε ολoυq εμοq κοl oτο lοlδlo μοq' ΤΙ

θο κονομε xωρiq ουτo τo ωροio οno_

KTnμΟ; Οl γrογlοδεg μοq εxουν nλεοv

φυγεt εδω κοl xρovlο. Δεv εivοl πlο εδω

n ΙVlορlγoυλου, n Σoυδο, n Λεvκoυ, n

vοvο Σlονο, n Kλlορετn, n Xορlg, n Τiv_

κο, n lφτrpω, n Λlooβoυ. Δεv εΙvοl nlο

εδω μο(Ι μOq VO μOq vοvoυρΙCουv με το

νοoυοεlκο ToUq, ιJε τnv τρoγoυδloτn

τoυq λολlο τnv ευλoγnμενn.

Δεv εΙvοl εδω nlο oλο εκεivοl ΠoU pΟq

xορloοv τn ρiCο μοq, ΤO xρωpο τnq κο_

τογωγnq μOq, TnV τουτoτnτo μοq γlΟ

Vο μοq ΠoUV γlΟ το pnlvlβρεκlο, γlο
το μnlλlτeiκlο, γlO TΟ oκoυφoυvlο, το

κοτοoορκlο, γlO TO φKlοσiδtο κοl γlο
το μοφεolο. lVοq το lερlεoωoε n Ευ_

γεviο ολο τουτο το θnoουρiopοτο, ολο

τουτο το oτολiδlο τnq lολrοq εnοxnq

noυ δlοxροvlκο μοq xοροκτnρiCεl oον

οvθρωnουq τnq Νοουoοq.

Η Ευγεviο Zολloυ _ lVllοolοκoυλn ορ-

xlvο τo μοoτoρεμο τoυ βlβλΙoυ τnq

οvολυovτοq τn Θεon τnq γυvοiκοq τnq

Νooυoοq oτnv τOnlκn κolvωviο. Συvε_

xΙCεl κοτογροφovΤοq οοκνο τn Νοoυ-

oοΙlκn φορεoro δiνovτοq o,τl υnnρδε

κοl υnoρxε κοl οφoρο το εvδυμοτο,

τoV ρoUXlσμo, το εδορτΛμοτd τoυq.
-ε'οC δ'vε oε δυο δlοφoρετlκd nο_

: -:_'- 3_Ο -nV οντρ κn Νοουoοilκn

-:::' - . ::_.: .: -: 3_'ο'' <εq φo_

Ευγεvi αS Ζα}\ιoυ - MπασιαKofλn:
ΓYNNKEΣ Ι(AI ΦOPEΣIEΣ THΣ NAOYΣAΣ

To TEΛoΣ MΙAΣ ΕΠoXΗΣ
Γρdφει o ΣταiρoE oικoυoμiδng", Καfnynτig Aρlαιoλoy[αE

Tt xορο εκομο οτον €λοβο τo βlβλΙο _

λεΟκωμο τnq ΕυγεvΙοq γlο τlq φoρεorεq
τωv nολlιilv NοουoοΙωv γυvοlκωv! Δεv

οnοφτοoο vο nορολoβω τo δεμο oτo

τοxυδρoμεio κοl τo οvollo οxoρτογo

vο δω τουq ΘnoουρoΟq noυ n ουτn n

γvnolο Nlοoυoτioνn κοθtoε κοt pο(ει|ε

με κonο xρovων! Kοl τl δεv βρtiκο pεoο

oε oυτo τo θουμοolo βlβλiοl

Σxεδoν 400 φωτoγροφiεq NοoυoοΙωη

ol κoγεvεlιilv, κοoμ nμοτωv, οvτικεlpε_

vων, φορεolιilv, εΕορτnμοτωV, Πρol Ko_

oυμφιilνωv, μοCεpεvο pε μεροκl κοl

με εργοτlκoτnτο μελroooq, οnο nολlο

oεvτουκtο κοl vτoυλοnεq, οno αρxεiο

κροτlκο, οno μουoεiο λοiκnq τεxvnq κοl

ενδυ μ οτoλογioq, onο oυλλογεq xομενεq

κοl μoκρlο οnο εnionμεg nροθnκεg.

Αυτo τo βlβλio τo δεφυλλleο oτo δρo_

μo Kοl ΠρlV κoν φτοoω oτo onΙτl ε[xο

κotτοδεl μlο nρδτn φoρo oλo το nλου-

o o υλrκo με τo οnoio εivοt κομωμεvο.
'0τοv εφτοoο oτo oliτl επεoo oτnν

οvογvωon τωv κεlμεvων. 0l nλnρo_

φoρiεq, επloτn μovt κο τεκμ nρlωμεvεq

ι]ε ΠOρOΠOμΠεq κοt υnoonμεlωoεlq

λεlτopερεiοq εlδlκου εθvoλογoυ -
κοlvωvloλoγοU _ lσTOρlKOυ - xρovl_

κoγροφoυ κol εvδυμοτολογoυ εivο

κοτl τo οvεnοvολnnτο: oνολυovτοt ol

τεxνlκεq, οvοφεροvτοl το ονοpοτο τωv

τεxνlκιilv oρωv κοτοoκευnq τωv οοi_

XωV Kοl τωv εδορτnμοτων, ολο 3,ο)-
pενο οno UΠoμOVεΤ Kεq σUνεVτε- εε c

oε nολlεq γυvοiκεq τnq Νοουoοq, ολο
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KoTΟλOγO ολωv τωv nλnρoφoρloδoτωv

Tnq, ιJε γλωooορl κοl με nλουolο βtβλr-

oγρoφiο γlο oooυq εvδlοφερovτοl vο

οvoτρεΕoυv nερolτερω oε ολλο β βλiο

κοr oε ολλεq pελετεq.

'Εθlμο, oυvΛθεlεq, δοΕοoiεq, ιαιορlκεq

ονoφoρεq oυμnλnρωνoυv το κεipεvο

τnq Eυγεvioq μοq. ΠλοJτοq κοvovlκoq.

Ακopο κοl εvοq πoυ δεv κοτογετο οno

τn Νοουoo μπoρεΙ νο εxεl ολοκλnρω-

pεvn οnoQn γlο ολουq εpοq: το nο δlο

τnq Νοουoοq, το lοlδlο τoυ Bερpiου

Ko Tnq nεδlοδοq του l\4iδο. Σον ορxοl_

ολoγοq, σΟV εKΠO δευτ κοq oε φοlτnτεq

noυ μελετουv τlq ρΙCεq KOl ΤnV roτορiο

εxω vο nω μοvο ενον λογο γ o τουτο τo

βlβλio: δωοτε το αιο nο δlο oοq. Bολτε

τo αιο oπiτ O σΟq γ ο vο εxετε νο διioετε

οnοvτnoε q σΓΟ ΠO δlο ουτο nου ολο κο

nερloooτερo εxoυν ovογκn vο volιlooυv

τn γvΛolo nοροδoon τoυ τolου τουq

κοl vο μoΘoυν οoο δεν nρoκομον vο

oκoυοoυv οnο nοnnoι_]δεq κοl θεlοδεq.

Στo xρovlο τnq κρionq nου εixομε τnν

οτυxio vo Cιiooυμε oq κομoυμε τoυτo

τοv θnooυρo onμεio ονοφoροq μOq σΓιq

μnερδεμενεq (ωεq pοq. N

* 
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Πα0λos ΠυριVOS:

BEPOΙΩTΙKA Ι(ΑΙ }JAOYΣNΙKA ΣHMΕΙΩMA ΓA
Γριiφει o Γιd'υυι'ιE Καρατoιωιlιg

Αnο τoυq nολlοτερουq oυvεργοτεq

τnq ΝlΑ0YΣΤΑΣ o Πουλoq Δ. Πυρlvοq

εΕοκολoυθεΙ νο oυγγροφε β βλiο κο

νο ορθρoγροφεi oτoν npοθlωτ <ο τυno

γlο δlοφoρο κolvωνlκο, lολrτ κο, θρn_

oκευτlκο, loτoρlκο κοl ολλο θεpοτο'

'Ετol oτnv τελευτοiο του εκδοτ κn lρο_

onοθεlο, με τnv οlγiδο τnq δοοoτnρ οq

Ετolρεiοq Mελετωv loτορiοq κο Πο_

λtτloμοΟ Ν. Hμοθiοq (Ξ'Νl.l Π H.) μjοq

nορουoloCεl p ο oυλλογn ορθοωv κο

δn μοolευ p οτωV ToU με τiτλο αBεροlιb_

T]KO Kol Nοουoο[lκο onμ.;εtιilμοτοll lου

εxουv κοτο κοlρoυq φ λοEεvnθε[ αlοv

nμερnolo, εβδομοδ οiο κο nερ οδlκo

τυnο του νoμου μοg KΟ σTΟ lVοκεδο_

νlκo Hμερολoγlo Tnq Θεooολoνiκnq'

To βlβλio εΙvο 3 ]5 oελiδωv (δ οαιοoε_

ων 17Χ24 εκ.), οnoτελεiτοiοno livοκο

nερlεxoμεvωv κοτο εvοτnτεq (loτορl_

κο_Θεoλoγl κο _B 
t βλ οnο ρουοlooεiq-

Θεoε q, οnoιpε q) κο το nρολογieεl ο

Δρ. Εμpοvoυnλ Ξυvοδοq (Πρoεδρoq

τnq Ε.Vl.Ι'Π.H.), εvω oυνοδευετοl οnο

εlοογωγlκo onμεiωμο του Δρ. Αvτωvn

Koλτoiδο (loτορ κοq).

Ακολoυθεi n nριbτn ενοτnτο pε lσTO_

ρlκο θ€μοτο, οnου τnv μερiδο του

λεoντoq οποτελουν οt 17 δnμootευ_

οε q [εli oυνολoυ 39) oτo nερ oδlκο

pοq αΝ οoυoτoυ, 7 εργooiεq ToU σTnV

εβδoμοδloΙο τοnlκn αBεροlου (ορ_

xοloτερn εκδ δoμενn εφnμερΙδο τnq

nρωτευoυoοq του vομoJ, oτnv onoΙo

εxω τnv τlμn vο εiμοl εn[ oεlρο ετωv

oυvεργοτnq), 5 oτο ιιlMοκεδovrκο Hμε_

ρoλoγlου,5 oτnv npερnσ Ο Τnq Ηpοθi_

oq ιΛοoqυ κοl 5 oτo lερloδlκο αΛομδoυ

(nου δεv εκδiδετοl οriμερο κοl nτον

μnvlοio τnq εφnμερiδοq ιιΛοoqυ).

H δευτερn εvoτnτo Θεpοτωv εivοι το

Θεoλογlκο (κοθoτ κοθnγnτnq τnq θεo_

λογΙοq ο oυγγροφεοq) pε 5 ουvεxομε_

νεq δnμoolεiσεlq σTn rιBεροlου γlO ToV

Αγοθdγγελο KΟ] Τlq Πρoφnτεiεq του κοl

με 2 θεολογlκου nερlεxoμεvoυ oτοv

ιrΛool (oυνoλo 7).

Στnv τρiτn εvοτnτο των βlβλronoρου_
olοoεων ο oυγγρoφiοq nρoβοivεl oε

εvδελεxεiq KΟ] εμ ΠερlσTοτωμεvεq nο_

ρoυolοoεlq βl βλiων γvωoτωv n μ οθlω-

των nvευμοτlκωv δnμ loυργων, nολλoi

τωv onοΙων εγροι!οv KΟl σTo nερlοδlκo

μοq (onωq ol I Xlονiδnq, Γ Ντελlοnου_

λoq, Γ KoλτoiδOq KOl ol οεiμvnoτot Στε_

λloq Σβορvοnoυλoq κοl Ν. Αδολογλoυ).

Τo oυvoλo των βrβλlοnορoυοlοoεωv
εiνοl 21 κοt δnμoolευTnKΟV ol 10 oτn

αBερolου, 9 oτο κΛοου, 1 oτο αΦρoυρο

τnq Hμοθiοqυ (εβδοpοδ ο[ο τnq Bερol-

οq μn εκδlδοpενn onμερο) κοl 1 xωρig

ονοφορο εvτυnoυ δnμooΙευonq τnq.

Tελoq, oτnv τετορτn εvoτnτο (Θε_

oεrq_οnoι|εlq) εxουμε oυvoλlκο 7 δn_

μooiευpοτο οno το οnοiο το 3 oτoν

αΦρουρο τnq HμοθΙοqll κοl οnο 2 oτn

αBερο ου KO σTo ιιΛοoυ. Το βlβλio τε_

λεlιilvεl με ευρετnρlο κυρΙωv ovoμοτωv

κol κοoμεΙτοl με 55 φωτoγροφiεq με_

τοΕυ τωv oελiδωv τoυ. N
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APXAΙOΛOΓΙA KAΙ ΔΙAΣTHMΙKrΙ

o αvΘρωΠos Kαl o oυραvσs πdvια ftταv δεμεvoι μεταξ0 τoUS. Ακoμn Kαι oΙ θεoi τoυ

κατorκo6σαv στov oυραvi. Tiπoτε απ6 6τι υπdρxεr στov oυραv6 δεv εivαt τυxαio. o0τε

ακoμn Kαι τo oviματα τωv ouραviωv oωματωv δεv εivαι τυxαiα. or αvθρωπoι παιτα €δr-

vαv ovσματα στα doτρα, γιατi τα doτρα flταv οι oδnγoi τoυS στnv καθnμεριvn ζωn τoUS,

οτιs καθnμεριv€s αoxoλiεs τous.

Γραφει ο

Xα ρ iτοlν Tομπ οι''λ[ δnq,

cι oτ ρ ο ι, o μ ο g' _ α ο τ ρ o φ tl o ι κ 6 q

ο oυμβουλευοvτοv το

:ιρoντοv o' ουτο, o' oλο

ου, εiτε Δτοv γεωργοΙ, vο-

.l-.oi ε'τε lερεiq, ορxο_

Ξ ομορφ ο τοι oυρονoυ,

.', -oUq θρυλουq κοl τ q

: 'Ct' ολο' -ο- <οo-ο_

Ιο oνομοτο των δlοoτnμοπλoΙωv, ΤωV φo_

ρ€ωv τoυq, τωv κροτnρωv oτo oωμοτo τoυ

nλlοκου μοq oυoτnμοτοq, ολλο κοt τωv δlο_

φορωv οrooτoλιiν oxετiζovτol ομεoο με τnv

οoτρονομ [ο KOl ΤnV loτορiο, τnv ορxοtoλογΙο

ον θελετε, Θο oοq δι]oω ενο ποροδεlγpο
_:' - :.:'ε :οβερn εvτυlωοn κοt εΙvοl

: ..: :- '- :: - C '-εοεq Οι,]Τεq KOl Τlq

],:,'cq ΟKopn
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(εττου oτov κoμnτ.

ιΦlλοΙυ noυ eυγiCε 1^-' ' ' _ ]:
μllλ ορδoυ μlε prο':: _' . -'

oφεvδovnq ον θε,lε_.'' --..-
οxεδον 11 xρovlο [ε. ':.,. :'. : ._ -

20Ο4)κοlοnοτq6Α- - _ -' -'- _ '-:-_'
σε σε οΠoσΙΟσn Uε'' a'-_:: _

τoυ ΔΙο οno εpοq C_]' . :-___ '_-. ' -_ ' --
Γεροolμενκo (67P / ι1y:,:',,:.; - -.:;:,,^.,=-.: 

Ξ :

πορομεivε εκεi-ο::._ .- _:-'- :. :,t
το Xρloτo jγεννο _o - : :. .. _ - . -, _ --
σε σTlq 12 Νοε-βρ c _' . . - -- .. ..: '-

κΦlλοiυ Πot με δεrο c;.-.... -- - --. ' . . -.

pοq διiloεl ο,τ εxε Vc _ ]: _: 
- ' _:': ' . ' -'_

Mlo οnooτoλ6 oτo onερμοτo(ωdρlο
ToU nλloKoιj μοg oυαrιiμoτoq

Ξεxοoτε γlο λiγο Tn\, σ(/,":' -οοv1,οτlκοτnτο

nου Cουμε KΟl ΤnV ε κοvlκn nρογpοτlκοτnτο

ΠoU ιJοq τοΕlδευεl οloι θελουpε KΟ ι-JOq To_

vωνε τnv ΠρoσωΠ κoτnτο κονovτοq μοq nρωεq

σε φοVTοσΤlKουq xωρoυq pε το δrοφορο nλε_

κτροv κο nolxνiδlο κοl οq noτiooυμε oτn Γn.

Πρoonoθnoτε vο δεiτε τo γεγοvoq ουτο loυ θο

oοg nερtγροQω με δrοΟγεlο κοl κοθορo pυολo.

Bρloκoμοoτε 45 xρονlο nioω' Ουτε n τnλεο_

ροon oxεδοv δεv υnορxεl αιnv Ελλοδο ολλο,

n xουvτο υlορxεt εδιb κοl δυο xροvlο, o λ,4οng

του '68 μoλlq εxεl nεροoεl, κοθωq κοr n ovolΕn

τnq Πρoγοq. Σοβ ε_ .; 'Εvωo" '969.

'Εxετε τροβnΕεl Τρε q φωτογροφiεq του ουρο_

v ου θολoυ με τnλεoκontο κο οvολυοvτoq τεq

οvοκολυnτετε εvο βροxo εvο μ.l κρο βουvο οv

θελετε, υι!oυq 6 x λlομετρωv κοl lλοτουq γυρω
oτο 3 xlλroμεΤρο, VO γυρνο pεoο αιo oκoτοδ ο

τoυ μεoonλοvnτlκoι_! xιilρου οε οπooτοon γυρω
oτο 2Ο0 εκοτoμpυρ ο x λlοpετρο. Δεv εΙνοl με_

γολo κοτορθωμo oυτo; Νο οvοκολυnτεlq ενο

μlκρo προγμοτοκ oε οιlοoτοon pεγολυτερn

ono τoν nλlo nου εΙvοl δloεκοτοpμυρlο φoρεq

μεγολ0τεροq οn' ουτο κοl φωτiCε, εvω ουτο

oxl;'Ετol εvoq Ουκροvοq κοι μiο Τoτ(iκο οvo-

κολυQοv τov κopnτn που φερεl το ovoμοτο

τoυq ono τoτε. Kοpnτnq 67P/ΤooυρloΟμoφ-

Γεροolμεvκο, Η nερ oδ κoτnτο τnq τροx οq του

εnlβεβοlωθnκε με εllnλεov lοροτnρΛoεlq.

Τρlοvτο πεvτε xρovlο μετο, τo 2004, plο οno-

αιoλιi δεκlνο οnο τn Γn γlο VΟ ToV εnloκεφτεi. Η

αPoCεττου, pετo οnο δεκο xρovlο τοΕiδl, κυρiωq

oε xεlμερiο voρκn γlο otκovομiο αιnν εvεργεlο,

δυlvο εκoτoιτoδεq εκοτοppυρlο xlλlομετρο μο-

κρlο oε onoαroon κovιο αlov κoμriτn Kοl σTlq

12 Νοεμβρiου τoυ 2014 nροoεδoφΙeεl plο δlο_

αrnp κΛ οκοτο nοvω αlnν εnlφοvεlο τoυ κορiτn.

Ξlvοl n lριδτn φορο αnv lαrορiο τoυ οvθροi_

toU ΠOU rιnοτoμευ ενοv κομiτn. ΙVnoρεiτε vo τo

οοντοαlεiτε ουτo; Mετο οnο oxεδov 1 1 xροvlο

το€iδr εvο ονθριδnlvo, ευρωnοi'κo, ρoμπoτ nρo_

oεδοφiCετοl oε ενo οντtκεΙμεvο μovo 6X3 xlλro_

';εΤρωV αιο pεoο τoυ nλlοκου pοq oυαrnμοτοq.

Kορυφοiο εniτευγμο γlο μεvο τnq Ευρωnο'lκ11q

\ οαrnμ κnq Ynnρεoiοg, τnq ΕSΑ, oxl τnq ΝΑSΑ.

τnq ουτoq. Θο μοq ΠΟa:': --: _- -:_' _-:
r_'Oμωq ουτo; ΠοτΙ, onωq ol οvθρωnο κοl

υλlκo τnq δnplουρν'ο: - -' :': -ο ζωο, Eεκlvoυν τn ζωΛ τoυq oοv ωορ ο

. : -_εΟι]OToCωορlο γlo vο κοτολnΕoυv noλJ_

' ]:-: OOγΟVlopoi, ετo κοt ol nλοvnτεq, εμεiq,

Ξ:.. ,':ο-ε με ΤΟ σΠερμοτoCωορlο τnq δnμl_

Ο':. :: _οι nλ οκου μοq oυoτnpοτog, τoυq

Kc,r_l' _Ουq pεΤεωρiτεq κοl oλο ουτο πoυ

o] ε- Γ'^-Ογεq οvοpοCουν μrκρο oιilμοτο τoυ

nλ οκοι ,οq o..;οτΔμοΤoq, γ O vo κοτολnΕουpε

vο γΙvου1-lε ο lλοvnτεq. Τoυq γεvvilτoρεq μοq

εlloκεφτnκομε σΓlq 12 Νοεpβρn τoυ 2014.

H δlοαιnμooυoκευn αΦlλοΙυ pοq €oτεrλε τlq

πρωτεq nλnροφoρiεq κο εnεoε nολl oε xεrμε_

ρiο vορκn γ οτi o xωροq nοu κοτεβnκε δεv εiνol

πρooιiλroq γtο vο φορτioεl ToUq nλ οκoυq τoυ

θερμooυooωρευτεq. ΕλliCουμε vο φoρτloθoυv
οτοv ο κoμnτnq πλnolοoεl κl ολλο τov nλro' Αλλo

οκoμn κοl oν δεv τo κοvεl n οnoαlολn ιPo(ετ-

του εivοt plo οnο τrq μεγολυτερεq εnlτυxΙεq τoυ

οvθρωnου αιn δlοαlnμlκn εnoxn. 'Εvο 
μεγολο

ιιΕυγευ αουq Ευρωnοioυq εnlαrnpοvεg. Αnο noυ

oμωq nροερxoVTοl Tο ovoμοτο κPoζεττοll κοl

αΦlλοiυ κοl γtοτi δoθnκον αnv onοαroλn ουτn;

H Στriλn τnq Poe6ττοq

Kοl o oβελiσKoq τωv Φlλιilv

Η Στnλn τnq Poeεττοq εivοl μlo nετρlvn πλοκο

noυ nροερxετο οnoτovvοοτου Πτoλεμoiου Ε'

του Εnlφονoυq. Χρονoλoγεiτοl οno τov 2ο ol-

ωvο n.Χ. κοl φερεl μlο εγxoροκτn εnlγροφn oε

δυo γλωoοεq (οlγυnτlοκn κοl ελλnvlκn) κοl τρio

oυoτiμοτο γροφnq (lερογλυφrκο, δnμoτlκΔ οl_

γυnτ οκn κοl ελλnvlκri). Τo οvομο τnq nρoερxε-

τοl οno τnv nολn Rachid (noυ εκγoλλioΤnKε σε
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Rosette) τnq Kdτω Αtγυnτοι, oτo βορεlοδυτlκο
τμnμo τoυ Δελτο τoυ Nεiλoυ. Λiγο βορεlοτερο
τnq noλnq, o Γολλoq οΕlωμοτlκoq Πlερ Φροv_

ooυο Ξοβlε ΙV nουoο ρ (Pierre_Fra ncois_Xavier

Bouchard), ΠoU UΠnρεToυoε oτο oτροτευμο

του Νοnoλεoντο, ovοκολυQε τn oτnλn ουτil

τελεΙωq τυxoio το '1799. lVlελετιbντοq τnv oμωq

κοτολοβε τnv οΕiο τnq, κοθωq εωq τοτε κοvε[q

δεv εixε κοτοφερεl VO OΠOKρUΠToγρoφrioεl το

οlγυ nτlοκο lερoγλ;φl κο.

H ονοκολυQn τnq τρiγλωoonq αιnλnq οnοδεΙ-

xθnκε Θεμελlιilδoυq onμοoiοq. 0 oπoυδoΙοq

Γoλλoq pελετnτnq Zοv_Φρovooυο Σομnoλlov

(l zg0-l B32) (Jean_Francois Champo]liοn), ono

ToUq Πlo δloκεκρlpεvουq γλωoooλoYoUq Tnq

εnοxnq, κοτοφερε, με βοon το ovo1..lοτο τωv

βοorλεων ΠτολεμοΙoυ κor Αρolvonq ΠoU οVO_

φερovτοl αlnv αnλn, vο βρεl τo κλεlδi γlο vο

ΟΠoKρU ΠΤoγροφnoεl το οlγυnτtοκο lερoγλυφl-

κο. Αυτn n οvεκτiμnτnq οΕΙοq οvοκολυι|n nτοv

κοθορ αltκn γ]ο ΤnV εδ6λrδn τnq εnlαιnμnq τnq

ΑlγυnτloλoγΙοq. Tο oυαιnμο noυ xρnolμοlοlnoε

o Σομnoλlοv γlο VΟ οΠoKρUnτoγροφnoεl το κεi-

μεVο Tnq oτnλnq, n onoiο φυλοooετοl onμερο

αο Bρετοvtκo ΙVlουoεΙο τoυ Λovδivoυ, οnoτελεi

onμοvτlκo oδnγo γlο ooουq ενδlοφεροvlοt γlο
τn pελετn των ορxοiωv oυαlnμοτωv γρOφnq.

To τελlκο ομωq δtοβοoμο τωv lερoγλυφlκων εγl_

vε με oυγκρton με εvο ολλo κεiμεvo noυ εΙvοt

γροp pεvo nοvω oε ενοv oβελioκο. Τοv oβελΙoκo

των Φ λωv. 0 oβελioκοq ουτοq βρεθn κε το 1 B 1 5

oτο μlκρο νnoοκl Φlλοi τoυ Nεiλoυ κοl onpερο

βρΙoκετο κl ουτoq αro Nτορoετ τnq Αγγλiοq. Kοt

o'ουτov υnορxεl κεiμεvο lερογλυφlκωv κοl ελ_

λnvlκο nου το δlοβooε o Αγγλoq ο γυnτlολογoq
ΙVnονκq (William John Bankes). Το δJο κεiμενο

κοl οl οvογvωσεlq TωV Σομπoλεov κοl Mnονκq

oυγκρΙθnκοv μετοΕυ TOUq KΟl εφεροvτnvτελlκΔ

O ΠοKρU ΠToYρoφnon των lερογλυφl κωv.

H oρxοio vriooq τωv Φlλιilv κol n

oυvov6μoτli τnq δlοoτnμooυoκευri

Η οιliλtl ιnq Poζiιιαc oιnυ Aiyυnιo

oβυτερo, γtοτ[ nτοv ενο οβοτο onoυ θοφτnκε ο

θεοq'0olρlq. Τo vnoi oμωq κρυφτnκε κοτω οno

το vερο του Νεiλου οτοv ορxlοε VO KΟΤοσKεU_

ο(ετοt τo φρογμo τoυ Αoουοv oτlq ορxεq του

2Οου οlιbvο. Πο κολn τoυ τυxn τo εκnλnκτlκnq

οΕΙοq ορxοloλoγlκο εργο noυ υπnρxον εκεi,

οoο μnoρεoοv vο oωθoυν, pετοφ€ρθnκοv oε

ολλο κovτlvο vnolο κol xορn oτο xρnpοτο τnq

UNΕScO δrοτnρnθnκοv oον pvnpεiο nογκoopl_

οq noλlτloτl κnq κλn ρovοp lοq.

Tl θo γivoντov ΟV oi Αγγλol δεv εκλεβοv τov

οβελroκο τωv Φrλιiv; Σnμερο ioωq nτον θοp-

μενοq oτn λοonn τoυ ΝεΙλoυ εvω τωρο κοoμεΙ

τoν κnπo plοg εΕοxrκnq κοτo κiοq oτο Nτoροετ.

0 τυxoδlωκτlopοq των Αγγλωv τοv εoωoε. (Σοq

θυμiCεlτΙnοτε n loτoρΙο ουτn γlο κοlolο μορ_

pΟρΟ ΤOU Πορθεvωvο;)

H Στnλn τnq PoCεττοq κοl o OβελioKoq ΤωV

Φlλιiv μοq ελυoοv το Γορδlο Δεoμο τnq οlο-
κρυnτoγροφnσnq TωV οtγυ tlτlοκωv lερoγλυφl_

κωv. To δrοαιnμοnλolο αPoζετιου κοl n δtοαrn-

μooυoκευn κΦlλo[υ Θo μoq λυooυv το Γορδlo

Δεopo τnq δnploυργiοq τoυ πλοvnτlκoυ pοq

Kι ιpIΛαl ΤΤΟιΙ

μ{.ιq r{psσφε,rε
:'--'-- ζ... -.-..aι'trι' i ? Xll1lΙl-*'''- -l'-"--r'
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ΤρεlΙΓiKΟ Κε-
\.[ρo Kατι σαv
το Ιδαiο Αι.τρo
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Tο vnoοκl Φ λοΙ lου μοq nροοφερε εvον οβελi_ oυαlnpοτοq; Πορεμnlnτοvτωq. 0o ρlq οvομο_

σKΟ γlO ΤnV ΟΠoKρUΠτογροφnon τωv lερoγλυ_ (ετol n κομερο του κPοCεττου (0SlR S [0ptical,

φ κωv δεv εivο μεγολυτερο οlο 360 εli 12Ο Spectrοscοpic, and ]nfrared Remοte lmaging

1.jεΤρO (Ο 3Ο'σ<ε.c αrη νοτο Αiγυnτο μlεoο Sγste'l) 'ο Γ-:''ε'-,:ιε'ΟOOγΟVOτnqδlοαln_

ο-οi, \Jε''': _a-a-ο' J-c. l'ο λο-οε-_ 'ο ιε_ -'-a-'' ι '- - '- , : -"V ilοροτnρnon τωv

'-;o^':_ :''_: :-:-,-:-_'_ι(:'__': ' --: --_--'.'. _- -'.'',''_.' <ομnτn.HΑiγυnτοq

',a.ΤOC':'-a::-, _:]-''- ':,' - --,,::-a. '_ : ' '-._' - _. .:-'^_'-Ca'οο-lοω-Γερο-
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EYΣΤΑΘl0Y
ΣT0YΓlANΝΑKΗ

lΣToPlA τΗΣ
ΠoΛEΩΣ ΝAoYΣHΣ

AΠο TΗΣ lΔPYΣΕ::
MEXP|ΤHΣ
KATΑΣTPOΦΗΣ -l:
τo 1822

(KATA ANEKΔ0T0:,
ΣXΕΔlAΣMA
Δ. ΠΛAΤAPlΔΗ)

oελ.:270, τιμη: 10€

ΝA0YΣΑ,
19οg-20oξ αlωvαξ

ΔΗMHTP|0Y BΛAΧ0Y

Η AΝAΦoPA MoY

oελ.: 318, τιμη: 10€

ΕΠlM. KΩΣTΑ ΛAΠAB|τΣA

ΙΣXΝoΣ
KAΠlτAΛtΣMoΣ

Συ λλoγ η εn Loτη μον Lκrbν

μελετrbν nου αφορo0ν τηv
αvαnτυξη του καn παλιoμο0
oτηv 0θωμαvικη Aυτο-
κρατορiα' Επiκεντρo του
ενδιαφ6ρoντοq η nολη τηq

/Vαοuoαζ nου δ ιαδραματt-
oε καθορloτικ6 ρ6λο οτην
καn Lταλtoτικη αναnτυξη.

oελ.: 260, τιμη: 15€
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ΔIAΘEΣH: Πoλlτtοιlκti Eταlρεiα Ndoυoαq, Δnμ. Blβλloθriκn, τnλ.: 2332350025 |Aλι4ξαvδρos 0tκov6μoυ, τnλ.:2332 400074



ΦΙΛ(}TΑ ΑAAΙνΙΙΑ}Ι

fΙ&ptrIΑ

t;
UΘ'|Ι' bιξι#ftνιι-
τε(''Θ'&gι'αιl*Ι,,Uoλξ'rι'ιil"ry

ΔΙΑΘtrΣΗ:
Πολrαoτικft Eταlρεiα Νdουοαζ
,\λ€ξαvδροq Οικοv6μου, τnλ.: 2332 4oaa74

tΙ uΩΗ Ι{AΙ Η APΑΣΗ
TοY Ιι,ΙΑxΗTrΙ
TEΣΣAΡg}F{ tΙΟΛEΙuΩΝ
ΦΙ.ιΩΤA AΔΑλΙΙΔΗ
(ΚΑΙΙETΑΝ KATΣΩNIΙ)

Στιr εριirτnμα <υπfiρxε dιλλn
διiξοδοq>; δnλιllr.ιο κατl1ΥΟρnματικd
πιυq, ιiοτερα απ'dοα iζnοα Πρoοω-
πικd και διδdsτnκα απ6 τιq εμπεrρiεg
ιiλλιυι" Πρ(Ι)ταγιυ1' ιcr ιι irι' x αι ιο rορ ικιilι;
ι'αι, ιlπliρxε: ειρtιι ικfi, πιtλιτικ/ι, δnμo-
κρατικiι, κοιl'οβoυλευτικfi' .

Στnγ πολιτlκ/'ι μου προοιpυγliι, μετd
In\' tlττα' (rε μtα απι) τιξ πto αl'ι'πrυY_

μ('ι'εg xιirρεq τoυ t)παJ)κτο6 ι6τε σ0(rι-
αλιoμο6, €φτιαξα τn δικt't μου,'
οιxογivεια και fζnοα ατn ο6lτομn,
δυοτιlxιirη, <Αvοιξn τnq Πρdγirq>, το
οοοιαλιομιi πoυ Ο\'ειρεlirιrκα. J[ε
δrιμοκρατiα και ελευΘερiα με αι Θριil-
πΙ\'(, Πfx)σ(rΠo! Lι)Χoμαι ()l vεoτερεq

γεvιiq γα μnγ ξαr.αζfrοοur. τα πdιριvα
xρ6ι rα που fζnοα ε1τil.

ΣEΛΙΑEΣ 328, TΙM}Ι
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