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oι εφnμερiδεg και τα περιoδικd
τng επαρxiαg παραμ€voυv, παρd
τov κατακλυoμ6 τωv nλεκτρovι-
κιbv μdoωv τnv τελειπαiα δεκαε-
τiα, o εγκυρoτερog παλμoγρdφog
τnq Kαι τo αυΘειτικ6τερo oιiαιn-
μα πρ6oβασnq αo παρελΘ6v. Η
ταxιrιατn εξαπλωon τoυg τov 2Oo

αιιilvα dxει τιg ρiζεg τng σtnv αYω-

viα για τn διαδoon, τnv καλλιiρ-

Yεια Kαι τnv αvdδειξn τoU τoπι-
κoυ πvευματoq' τnv πρoβoλn τng

τoπικng ιαιoρiαg, τnv πολιτιαιι-
κn αvαβαθμισn Kαι τnv καταξiωon
τng καΘnμεριvng ζωng. 'Exει τιg

ρiζεg τng αιnv αγωviα τωv καθn-

μεριvιilv αvθριilπωv vα oηκρατn-
σoιΙv σtnv dκρn τng πdvαg τoυg

τov καιρo πoυ τρ€xει, τιg μικρ€g
και μεγαλεg ιαιoρiεg πoυ oιrvd-
xouv τιq πρoοωπικdg τoυg ιαιoρi-
εq με τnv ιαιoρiα τoυ τ6πoυ τoυg.

Η κNιαoυαια), με τo διπλ6 τευ-
xoq ΠoU κρατατε oτα x€ρια οαg,

oυμπλnριilvει εκατov πεvnvια
τευxn διαρκoυg κυκλoφoρiαg.
Παρ' oλ' αυτα εivαι ivα oxετι-
κα vio περιoδικ6. 'Evα περιo-
δικo 38 ετιilv. '0μωg πιoτευoυ-

με πωq n oιrvεxrig €κδoon τoυ
περιoδικoυ εδιil και 3B xρ6vια
και n απoδoxΙi τoU, 6xι μ6vο απ6
τnv τoπικn κoιvωviα, δικαιιbvει
τoυq εμΠvευαι€g τoυ, δικαιιilvει
τn oυλλnψn Kαι τnV ιδdα πoυ εi-
xαv dταv ξεκivnoαv τo εγxεiρn-

ματo 1977 και n oπoiα ιδdα oυ-
voψiζovιαv oτn φραon κ6,τι κι
αυ μεiνει yραφτ6 ε{υαι κtρδoφ.
H φιλoδoξiα τng πριilτnq σιΙ\.ια-
κτικng oμαδαg nταv vα μπει dvα

λιΘαρακι αια πoλιτιαιικα πραγ-

ματα τnq περιoxng μαg μdoα απo
τnv KαταYραφn τng καθnμεριvng
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κivnonq και ζωng, μ€oα απ6 τnv
καταγραφn oλωv εκεivωv πoU
ouγκρoτoιrv, εΠιKo1vωvouv και
oιrvθ€τoιrv τnv Πρα\ματικoτnτα
τng π6λng μαg.

Αξiζει vα θυμdμααιε πωg n κNια-

oυστα) oφεiλει τnv υπαρξιi τnq

Kαι τn oιrv€xεια τnq στo Συ7ιλoγo

Απoφοiτωv Γυμvαoioυ Nαoυong
<Αvααιαoιog Mιxαnλ o Λ6γιo9>,

πoυ ιδρυΘnκε τo 195B και αργo-
τερα μετovoμαoτnκε oε Πoλιτι-
oτικri Eταιρεiα Nαoυoαg, αξiζει
vα θυμoμαoτε Kαι vα μvnμovευ-

}Ι ΦΙΛΟΔoΞΙA ΤF{Σ
Ι}ΡΩTt{Σ ΣyNΤAKΤΙ-

KΗΣ Ο}\,ΙΑΔΑΣ ΗΤΑN NA
1\{ΙΙEΙ ΕNΑ ΛΙΘΑΡΑKΙ

ΣΤA 1lΟΛlΤΙΣTΙKΑ Ι1ΡΑΙ-
λ{AΓΑ TΗΣ ΠEPΙoΧΗΣ

oUμε τnv πριilτn oιrvιακτικn επι-
τρoπn τoυ περιoδικoυ, τov 0δυo-
oiα Nτιvdπoυλo, τnv Eλdvn Mn-
τoαλα Kαι τov Ιωαwn Kαρατoιilλn
και αξiζει vα επιonμαvoυμε Πωq

τdooεριg απo τoυg πριi_lτoυg αρ-
θρoγραφoυg τoυ πριilτoυ τευxoυg
τoυ περιoδικoυ, Niκog Σπαριong,
Mαvιbλng Bαλoαμiδnq, Στdργι-
oq Απoαιoλou Kαι Tακnq Mπα-
ιτong-ακoυρασtoι εργdτεg τoυ
λογoυ Kαι τnq π€vαg- εξακoλoυ-
θouv και onμερα vα μαq τιμoιrv
Kαι vα καταθdτouv τo ααιεiρευ-
το τoυg πvευμα αιιq oελiδεg τng

Nιαoυαιαg, αιnv ιαιoρiα τng πo-
λng και τng περιoxng.

Αξiζει επiong vα μvnμovευoυμε
6λε9 τιq oιrιτακτικdg oμαδεg πoυ
αw€xιoαv τo περιoδικο oλ' αιπα

τα xρovια, oxι τ6oο n και καΘo-
λoυ, για τov κ6πo πoυ κατdβαλ-
λαv και καταβαλλoιrv, dιλα για-
τi xρ6vo με τo xρdvo τo Περιo-
δικ6 μdoα απ6 τnv αρΘρoγραφiα
τoυ, αλλα και μdoα απ6 τιg εκδo-
oειg βιβλiωv, τιq εκδnλιi.loειg τι-

μng oε πρ6oωπα Kαι τnv αvαδει-

ξn κoμβικιilv αιo xρ6vo onμεiωv
πoλιτιoμoυ, παραδoong και κλn-

ρovoμιαg, εξελixθnκε oε πολυτι*

μo εργαλεio διατnρnong και εvi-
σxuσnq τng αυλλoγικng μvnμnq
και onμεio αvαφoραg και αvαδει-

ξng τnq ταυτdτnταg τng π6λng και
τωv κατoiκωv τnq.

Εivαι λoιπov φαvερo Πωq n συ-
ιτακιικn oμαδα καθε φoρα αvαβει
το φιπiλι. 0 πυρoτεxvουργdg εi-
vαι α7rλog. Eivαι αιπ6q πou ξεδια_
λdγει τα υλικd. Εivαι oι αρθρoγρα-

φoι, oι τoπικoi ιαιορικoi, oι τo-
πικot λαoγραφοι, oλοι αιrιoi πoυ
oιrv€xor,ται απ6 τo παθog τnq Kα-
ταγραφnq, απo τnv αγαπn Yια τoV

τdπo και τnv ιαιoρiα τoυ, dλoι αυ-
τoi πoυ ψαxvoιταg τn δικn τoυg

ταιrι6τnτα oκovιαφτοιlv αιq μι-
φεg και μεγdλεg ιαιoρiεg τoυ
καθ' εvog εξ nμιilv Kαι τιq απαθα-
vατiζoιrv. Διoτι αιπo που λdvε oι
ειδικoi, 6τι δnλαδn n μικρoTαιoρiα
εivαι τo πριilτo oκολoπατι Yια τnv
καταv6non τng γεvικng ιαιoρiαg,
oυxvα επιβεβαιιilvεται μdoα απ6
τιq KαταYραφ€g και τα πovnματα
τωv δικιi-lv μαq ερειrvnτιilv και τo-
πικιilv ιαιoρικιilv, dτoι 6πω9 απo-
oπαoματικα, ωg αρθρα και dτακτα

-πωg α7rλιιi-lg-, κατατiθεvtαι σtιq
oελiδεg τng <Nιαoυαιαgυ.

Δoυλεια τoU αvαyvιboτn, πdρα
απo τnv ευxαρiαιnon πoυ δivει
n oμoλογiα, n υπoδoxn, n επιβε-



βαiωon του nδn εγvωoμ€voυ, vα

εκμεταλλεuτεi τn διrvατoτnτα και
vα ταKτoΠolnoει τnv ψnφiδα πoυ

ioωq τoυ λεiπει απo τn γεvικn ει-
κ6vα τng ιαιoρiαg τng πoλng μαg
Kαι τnq περιoxng και εvιdλει απo

τnv εικ6vα τnξ ΠρoσωΠικng τoυ

ιoτoρtαg και διαδρoμng.

Σ' αιrι6 τo επετειακo, τo διπλo

1506 και 151ο τευxoq, o Αλ€ξαv-

δρog Oικovoμoυ με τiτλo κNαoυ-

oαioι Bιoμnxαvoι τng Θεooαλovi-

Knq αιq αρxdg του 20oυ αιιilvα,

επιδαψιλευει αιoιxεiα Yια τouq

ααιoυg τng Nαoυoαg και τn oxd-

σn τouq με τnv πoλn τng Θεooα-

λoviκrιg και ξαφvιαζεl φωτiζovιαq
αιιyμιαiα και €μμεoα, oε dvαv και

μovαδικo κατdλoγo ovoματωv,

τnv πιo μαυρn oελiδα τng ouγ-

xρovnq ιαιoρiαg τng ουμπρωτευ-

ouσαq: To oλoκαιrιωμα τωv ελλn-

voεβραiωv τng Θεooαλoviκng, τo

πλιατoκο αια μαγαζα τoυg, τn δn-

μεUσn τωv Περιouolιbv τoυg απ6

τnv κατoxικn κυβ€ρvnon, τnv Kα-

ταxρnon τωv Περιouoιιilv αιo κd-

πρo τnq πoλng απ6 τoυg δωoi-

λoγουg Kαι τouq ouvεργατεg τωv

γερμαvιilv - μια ιαιoρiα απλnαιi-
αg, αυθαιρεoiαg και απατng γιiρω
απ6 τιg εβραTκ€g ιδιoκτnoiεg, 6ταv

τo 25olo τng π6λng τng Θεoοαλovi-

κnq, ΠoU nταv oι ελλnvoεβραioι,

oδnγoιrvιαv αια αιρατoπεδα ou-

γκdvιρωong τoυ Αουoβιτg.

Η Eιrγεviα Zαλroυ και ο Στdργι-

og Σαρdτong με τiτλo <H oικo-
voμικn ζωn τnq π6λng μαq στα

τ€λn τng δεκαετiαg του 30υ φυ-
oαvε τn oκovn απ6 τnv εικ6vα

μιαg επoxng και τρiβouv τα xαλ-
κουVια, 6πωq θα iλεγε o EYYο-

voπoυλoq, vα φωτιoτoιrv oι ξεxα-

oμivεg λdξειg, Vα YιατρoΠoρεU-
τouv με αγιαoμoλαδo τα oωθικα,

vα ξελαμπioει o κdoμοg τωv απd-

ριττωv vα ouvδεθεi o nxog τoυ

ρoλoγιου τng π6λng με τo παρελ-

θov τng.

o Mαvιbλng Bαλoαμiδnq αvα-

τρdxει τnv ιαιoρiα τoυ μovασtn-

ριoυ τng Υπαπαvιnq ξεδιαλ€γo-
r,ταq 6πω9 τo oιrvnθiζει δαιδα_

λoυg εγyραφωv Kαι onμεiωv και
ακ6μα με €vα απλ6 αφnγnμα' σε

απταιαιo τoπικ6 ιδiωμα, n Eλ€-

vn Δρooiδoυ επαvαφdρει οxdoειq

o ΑλiΑr}{Ω ΣΤF{Σ fuΙΙ1ΟΡEΙ

NΑ ΤΑKTΟΙIΟΙF{ΣE{ ΤΗΙ'{
1Ιit{ΦΙΔΑ ΓΙΟY ΙΣΩΣ ΤΟY
ΛξΙiIEΙ ΑΙ1Ο ΤFΙ ΓENΙKFΙ
ΕΙKΟNΑ ΤΗΣ {ΣΤΟpΙAΣ
Τf{Σ Ι{EΡΙΟXΗΣ fuιAΣ

και πρooδoκiεg oτo oιKoYεvεια-
κ6 περιβd7ιλov μιαq επoxng 6xι
και ιooo μακριvng.

Στnv €ρεuvα τoυ Γιιbργoυ Mαiλι-
oυ, dρειrvα oτnv oπoiα εμπλdκo-

vtαι Kαι oι μαθnτiq τnq Γ'Tαξnq
τoυ 1oυ Γυμvαoioυ, oιrvoψiζεται
καΘε γραπτog λoγoq Yια τov (φι-

λoγεv€αιατo Δnμnτριo'Ιπατρo>,
τo μ€λog τnq Φιλικng Eταιρiαg

πoυ πdραoε απ6 τnv π6λn μαg
τo 1820 με απoαιoλn τnv πρo-

ετoιμαoiα τng ελλnvικnq επαvα-

αασnq oε Mακεδοviα και'Ηπειρo
και o οπoiog δoλoφovnΘnκε αμ€-

oωg μετα πoυ εγκατ€λειψε τnv

πολn τng Ndουoαg με πρooριoμ6

τα Γιαwεvα.

o Στdργιoq Aπooτ6λoυ, ωg αλ-

λog μεταξοoπoρoπoι6q, καταθd-

τει dvα μικρo δεi1μα για το πωq

αυτo πoυ θdλειg vα Πειq n και
vα δειg, μπoρεi vα τεvιιiloει τnv

ιοτoρiα αια μ€τρα ooυ, εvιi o Tα-

κng Mπαιτonq επi τoυ παρovιog,

αιnv ιilρα τnq πτιbong, επαvαφd-

ρει σto πρoοκnvιo Ιιq o1Kovομι-

κ€g ταξειg oτα xρ6vια τng βιo-

μnxαvικng αvθιong Kαι τnq σUμ-

μετoxng τouq σTo λαTκ6 πoλιτι-

oμ6, για vα ακoλoυΘnoει μιivυ-
μα αιoιoδοξiαg απo τn Θεoδιbρα

Mαυρiδoυ, n oπoiα αvαμoxλευ-

ει, μ€oα απ6 τn δnμιoυργiα τoυ

Πor,τιακoυ Συλλoγoυ αAκρiταgυ

ιo \92B, τnv ακαταβλnτn θ€λn-

σn τoυ ποvιιακou ελλnvιoμoυ vα

βρει τn θ€on τoυ, τn v€α τoU Πα-

τρiδα, αιo oιilμα τng π6λng μαg.

E και επειδn o αθλnτιoμog εivαι

αρρnκτα αuvυφαoμivoq με τov

πoλιτιoμo dxεl εvδιαφ€ρov vα
δoυμε τo dρθρo τoυ K. Λαπαβi-
τoα, αθλnτng τoυ μπαοKετ Kαι o
iδιog, πωg, δnλαδn, και π6τε ειτα-
xθnκε αιnv καθnμεριvn αθλnπ-
κn ζωn τoυ τ6πoυ τo Mπαoκετ,
τo αθλnμα πoυ dφθαοε αια τdλει

τng δεκαετiαq τoU 'B0 vα εξαψεt

ng καρδι€g μικριilv και μεγαλωv.

Αλλα εivαι Mdng Kαι στo βouv6

μαg τρdxει τo πρdoιvo oε 6λε9

τoU τιq απoxριiloειq:

Λυoε τα ttρια.

αυoιξε τα παρdlυρα

υα δειE το ουμπαυ αυlιoμtνo

μ' 6λε9 τι9 παπαρoiνεg τoυ αi-

ματ69 μαg

_ να μdflειg υα tαμοyελdg.

(Γιανυng P{τoog, Εαρινi Συμφω-

νiα, ΧΧVΠ.)

Kαλn αvαyvωon!

υlloY:τn 
] 
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ΓΕΓoΓ{oTAToY |925
ΣTH NAOYΣA

yρdφει o Στtρ1ιιgE Σπυ ρ. Aπ ο oτd'oιl. Ιoτο ρικog ερ ευν ιιτng-Συ\'yραφtαg

Mε αφoρμn τnv δnμοοiευσn στo εγκριτο περloδιK6 NIAOYΣTA (τει]xos UΠ'αριθ. l49 oκτω-

βρioυ - Δεκεμβρioυ 20|4,oελ. 36) τns αξιδλo}T1S μελετnS τnS κ. Avιωviαs Χαρiοn με τiτλo <<Η

ΔΗMΙOYPΓΙA ToY ΑΣTΙKoΥ ΠPoΣΦΥΓΙKoY ΣYNOΙKIΣMOY ΣTH NΑOYΣA> θ€τω υ Π' 0ψιv

σαS ιnv κατωτ€ρω μελ€τn μoυ, σxεΙικn με τo διαΠραγματευομεvo αΠo τnV K. Χαρiοn Θ€μα, n

oΠoiα oτo παρελθov εixε δnμοoιευΘεi oτnv τoπικfl εφnμερiδα <(NΙΕoΙ KΑΙPoΙ>>.

Η εv λoγω μελdτn, n oπoiα αΠoτε-

λεi καρπo dρευvαg μου oτα φυλ_

λα τng nμερnorαg εφnμερiδαq ιng

Θεooαλoviκng <MΑKΕΔ0}jΙKΑ

NEAυ (περioδog dκδoonq i924 _

lLιογlτq 6

1934), αvαφdρεται oε διdφoρα γε_

γοvoτα τα oπoiα εixαv λαβεl xι,)ρα

oτtrv Nαουoα κατα το dτoc 192Ξ.

μεlο€υ .ιl.']\'oΓΟlι::\ rε,l i c*_',l .'' _

\'τQ'ι i\aι l-ε',_o',_ΟΙa li :}:'-'.-- -]'"':]_

φερΟ\'τt11 oε ooβαρdq πρooτριβεg

ιαl διει'εξειg μεταξυ τωv γnγεvιilv
\;,l';oQiι,'lv Kαι τωV εYKαταστα_
: ε'.' _"-,,_ rεριοδικωg oτnv Nαoυoα
j. _] .]--'' l'.Ι κραoιατικn καταoτρo-



φn τoυ 1922 πρooφυγωv.'0ταv
τo dτog 2003 εξdδωοα το βιβλio

μου <Η KοMMATΙKΗ OPΓΑNΩ_

ΣΗ NΑOYΣΑΣ KAΙ T0 ΠANΕΛ-
ΛΗNΙ0 ΑPΙΣTEPO KΙNHMAυ
(|91B_t937), δεv εixα αvακαλυ_

ψει ακdμn τα oτoιxεiα τα oπoiα

περιλαμβαvovται στnv παρoυοα

μελ€τn μoU Ylα vα τα σUμΠερι-

λαβω οτnv υλn τoυ, εφooov κι'
αυτd αvαφdρoVται oε γεγοv6τα τα

oπoiα dλαβαv xιilρα oτn Nαouoα

τo dτoq 1925, δnλαδn κατα τov
Mεοoπ6λεμo. Προτiθεμαι, 6μωg,

oε τux6v επαv€κδoon τoυ αvωτd-

ρω βιβλioυ μoU, vα τα oυμπεριλα_

βω o'αuτ6, γιατi, κατα τnv αποψn

μoυ, εμφαviζoυv oυοιιilδεg εvδι-

αφdρov. Eπoμdvωg, n παρoυoα

μελ€τn μπoρεi vα θεωρnθεi οαv

oυμπλnρωμα τng υλng τoυ.

ΓEΓoNoTAΤoΥ Ι925
ΣTH NΑoΥΣΑ

Πρ6oφατα, αvαδιφιilvταg τοv τυπo

τng Θεooαλοviκng ιου Mεooπo-

λ€μoυ oτα αρxεiα τng Δnμoτικng

Bιβλιoθnκng αυτr1g τng π6λng,

τuxαiα υπdπεoαv οτnv αvτiλnψi1

μοU αvταπoκρiοειg απd τn Nαoυ-

oα δnμooιευμdvεq οτnv nμερnoια

εφnμερiδα τng Θεooαλoviκng MΑ-
KEΔONΙKΑ NEΑ, n oπoiα τo πριil-

τov κυκλoφ6ρnoε το €τοg 7924 κατ

διdκoψε τnv €κδοon τng τo 1934.

0ι αvταπoκρioειg αυτ€g αvαφiρo_

vται σε δυo διαφορετικα γεγovdτα
τα oποiα oυvdβnοαv κατα τo €τog

\925 oιn Nαoυoα και αφoρoυv

τo μεv €vα oε διαμαxn μεταξυ
τωv Πρoσφιiγωv τng Nαoυoαg

Kαl τωv γnγεvιilv Nαουoαiωv για
τουρκικoυg αγρoυg παραxωρnθ€_

vτεg απd τnv Δ.Α.Π. (Διαxεiριoιg

Avταλλαξiμoυ Περιουoiαq) οτoυg

πριbτoυg και το αλλo οε μαxnτικn
δραon τωv μελιbv τng κoμματικng

οργαvωong Nαoυoαg τoυ K.K.E,

τoυ τμnματog τng τoπικnq 0.K.N.E

(0ργαvωon Kομμoυvιοτικng Nε_

ολαiαq Eλλαδαg) Kαι τoU ελεγx6-

μεvou απ6 τo K.K.E. Συλλoγoυ
Παλαιιilv Πoλεμιοτιbv Nαoυοαg,

κατα τn διdρκεια φιλoπ6λεμoυ
oυλλαλnτnρiου πoυ dλαβε xιilρα

oτn Ndouoα με πρωτoβoυλiα του

Δnμoυ Nαoυoαg, τoυ Πρooφυγι-

κου Συλλ6γoU Kαι εθvικιoτικιi-lv

κuκλωι με αφορμn τnv απdλα-

on απo τoυg Tουρκoυg τoυ Πα-

τριαρxn Kωvoταvτιvoυπ6λεωg

Kωvoταvτivου ΣT' (Aραπoγλου).

oι Nαoυoαiοι αvταπoκριτ€g τng

αvωτερω εφnμερiδαg εivαι τρειg,

...{ιφ{rρΟl-yv τn διαμαxn

μεΙειξυ {&}1/ π$X) $φυγωv
{nq NilΟυα'αq Kαι Ι{,}v

\.11Υεv{i}i/ &}ααυο αi ωv

Y}{r τ8UpKΙ.K{rUξ αY$iΦιrq

Kαl KΟμμirdlKdq διαμαxεq
Τnq ΙΟnxK{lq {rργαvii}σnq

{ΟιΙ KKE ΙιJαουοειg με τΟ1/

Συiιλογο γταλαιιλrr Ι{sλεμι_
στd}v Nαι:ιlιlαg"."

απoφευγουv vα αvαφdρoυv τα

ov6ματα τoυq Kαι xρnoιμoπoιoυv
τα ψεuδιbvυμα <Eιg πρooφυξ>,

uEιq'Eλλnv) Kαι (Koμnτng>. Tα

γεγov6τα τoν 1925 οτn Nαουoα

τα oπoiα απoτελoυv αvτικεiμεvo
τng παρoυoαg μελiτng dxoυv ωg

ακολouθωg:

A) ΓEΓoNoTA AΦOPΩNTΑ ΣE

ΔΙAMAXΗ ΓHΓENΩN NAOY-

ΣAΙΩN KAΙ ΠPOΣΦYΓΩN ΣxE-
TΙKA ME TOYPKΙKOYΣ AΓPOYΣ
ΠAPAXΩΡHΘENTEΣ ΑΠo TΗ

Δ.A.Π ΣToYΣ ΠPOΣΦYΓEΣ

Δnμooιευω τo πλnρεg κεiμεvo

τng απ6 24ng Ιαvoυαρioυ 1925

αvταπoκριοng απ6 τn Nαoυoα

ιoU αvταΠoκριτου τng nμερnoιαg

εφnμερiδαg τnq Θεooαλoviκng
MAKEΔONΙKΑ ΝEΑ με Ιo ψεU-
διbvυμo nEιg πρ6oφυξυ:

ΑΙ ENEΡΓEΙAΙ TΩN
ΠAΛAΙΩN ΠOΛEMΙΣTΩN

Nαoυoα. Tnυ παρελroioαυ εβδο_

μαδα, Π!μπτnυ και Παραoκευiν,
!λαβoυ rrbραυ ευταυrα μικραi μεν
αλλα oταrεραt κινioειq Κομμoυ-

υιoτω1ι, τωυ υπo τnυ onμα{αυ τnq

Ευeboεωg Π' ΠολεμιoτrΔν κρυπτo_

μ!υωυ' oι κiριoι oυτoι υομ{ζοντεg

6τι oι πρ6oφυyεE τουg αδικoυoι

διd τnq ειg Ελλαδα πρooφυyng

και μn υπ6 τo φε{yανoυ τoυ Κε-

μαλ oφαyig τωυ, επεπεσαν αδρ6-

οι δια 25 αρoτρωυ επ{ τωυ υπo

τωυ πρooφ[yωυ καλλιερyουμiνων
τoυρκικcilν αyροκτnματωυ των'

oριoτικnυ απ6φαoιν iloυτεg να

oικειoπoιnflωoιν ταυτα, εoτω και

ευoπλωg και yα επαναλαβωoιυ

ταE υπ6 του Κιοiπκιoi τραyωδ[α9.

Και frα επετiyrανoυ ioωg τα Tto-

loυμευα τωυ oι oπαδοi o6τoι τnq

ερυ0ραg onμαiαg και rα επ6τιζoυ

τουg αyρo[E τnq Nαoiong δι' αfrrbου

μευ, εφrnυoυ δε καταoταυτog, δυ-

oτυrωg, πρoσφυyιKo[ αiματοg, αν

δεv πρoελαμβαυε παoαυ αιμorαρi
ταoιυ αυτιily o ρ!κτng αoτυυομog

Nαolong Aoπραδακng δια τng επi
τ6πoυ μεταβαoεωg αυτoυ και δια

τng επιβoλig τωυ υπ6 τoυ υομoυ

ευ δ εικυυ oμ !ν ωυ μ!τ ρ ων.

ΩE επακoλουflnμα, φαiυεται, των

αυωτ{ρω, oυυ!βn κaι τo εξiζ: Tnυ

υιjκτα του Σαββατoυ πρog τnυ Κυ-

ριακiυ, περi tilραν 11l/z μ'μ., nρ-

xιoεu ξαφυικα υα καiεται εκ τωυ

{ξωrι και εK τnζ πρoS τoυ δρoμoυ

ακραg τng oτ{yng n oικiα τoυ εIc

τωυ μελrbυ του ευταιjlα 1τρoσφυ-

yικoi Συλλ6yoυ κ. Κoυτoπoδ)'ου,

μεταξοoπoρoπoιoιj, xωρ[g toωlεy

,.ιιηoγιτι 7



oυτε [lυoq τυxα{αg πυρκα|α9 να

υπαρln. Και ιlαι μευ κατεoβto0n

τo πυρ εyκαiρωg υπ6 τωυ προoδρα_

μ6ντοsυ yειτ6υωυ, n αυαδυoμευn

6μωE ooμh του πετρελα{oυ απεδει-

ξευ oτι επρ6κειτο περi oκοπiμου

εμπρnoμoi. H Aoτυυoμiα ειδoπoι-

n0εioα εyκαiρωq ετiln επi τα Erυn

τoυ yεyoυoτog, δια τωυ δραoτnρΙωυ

δε ευερyειrbν τng αυεκαλυιllευ, ωq

επλnρoφoρn0nυ, τoν δρdoτnν και

κακoιjρyoν εμπρnoτiυ, 6υ και πα'

ρiπεμι!ε ειζ τnν δικαιοo{υnυ δια

τα περαιτερω.

Ειg πρooφυξ

(Hμερnοια εφnμερiδα τng Θεο-

oαλoviκng MAKEΔONΙKA NΕΑ,
αριθ. φυλλoυ 286 τng 24ng Ια-

vουαρioυ 1925, nμ€ρα Σαββατo,

oελiδα 2).

Εxω τn γvιbμn 6τι o πρoαvαφερ6-

μεvoq αvταπoκριτng, ωg διαπvε6-

μεVoζ απ6 ακραiα αVτιKoμμoυvι-
oτικd αιοθnματα, φθαvει μdxρι του

onμεioυ vα διατυπιi-lvει γελοι6τn_
τεg ιoxυριζoμεvοq 6τι n κoμματικn

oργdιvωon Nαουoαg τoυ K.K.Ε. και

ο Συλλoγog Παλαιιilv Πολεμιoτιilv

τng π6λng ταxτnκαv με τo μdροg

τωv YnYεvι.bv Nαoυoαiωv οτnv

αvωτdρω διαμαxn, 6τι διdθεταv

'..25 αρoτρα (δiκnv αρματωv μα-
xng!) με τα αvτioτotxα υπoζυγια,
6τr τα μ€λn τoυq nταv οπλιoμεvα
καt oτι θα xρnοιμoποιoυoαv τα

6πλα τoυg κατα τωv πρooφυγωv,

αv δεv επεv€βαlvε n Αoτυvoμiα.

Για τn ουγκεκριμ€vn περiπτω-

on θεωριb αvαγκαio vα παραoxω

oριoμ€vεq διευκριviοειg επi τng

δrαμαxng μεταξυ τωv γnγεvιbv
Nαουoαiωv Kαι τωV πρooφυγωv.

Πριv αvαxωρnoουv απο τn Nα_

oUσα Yια τnv Τoυρκiα οι Τoυρ-

κoι κατoικoι τnq Niιoυoαq με τl-ιv

υπoxρεωτικn αvταλλαγri Ιιυ\-

πλnθυoμιλv βαoει τrrg Συι'θfl-

πι.qoγ:ιt 8

Knq τnq Λωζαvnq, κλnθnκαv vα

δnλιbooυv μdοω τng Δ.A.Π oτnv

Τραπεζα τng Eλλαδog τα παong

φυoεωq ΠεριoUσιαKα τουg oτοι_

xεiα τα oπoiα κατεixαv. Mεταξυ

αυτιilv, βεβαiωq Kαι τouq αγρουg

τωv.'oμωg, πoλλoi Toυρκoι τnq

Nαoυoαq ψευδιbg δnλωoαv 6τι

εξακoλoυθoυoαv vα κατ€xoυv

και αγρουg τουg oπoiouq Πρon-

γouμdvωg, κατα διiιφoρα xροvι_

κα διαoτnματα, εixαv πουλnοει
σε Nαoυoαioυg αγρ6τεg, Πριv

dλθoυv oι πρooφυγεg. Η Δ.A.Π.

δεv ερευvnσε, ωq 6φειλε, για
vα διαπιoτιbσει αv 6vτωg 6λoι οι

δnλωθ€vτεg απ6 τουg Tοuρκoυq

αγρoi εξακoλουθoυoαv vα αΠo-

τελoυv ιδιoκτnoiα τoυg και 6ταv

αργ6τερα παραxιbρnoε αυτoυg

στouq πρ6oφυγεg, μεταξυ αυτιbv

υπnρxαv Kαι o1 αγρoi πoυ εixαv
προπωλnθεi απd τoυg Toυρκoυg

oτουg Nαουoαiουq.

'τt-ιι' πρoκειμει'n περiπτιυσ]'ι ot_

καιo εixαv Kαι oι πρooφι,', ε: t'a1

οι Nαουoαioι πoυ εixαv tιl, i- .;σε1

απ6 τουq Τoυρκουg αUτo:'a _DUq

αγρoυq. Η ολn εuθυvrr βci-l:_'ι'ει

ιn Δ.Α.Π. Kαl ιoUζ αρμoδ:ο -- _oΤε

υπαλ.λ.riλoυq τnq, ΠoU παο' ε7 ι1'ο

vα προκαλdοoυv εμφυλtο ποi εμo

οιn Ναoυoο με ιιg αδικαιo/o\'l]ιεq

παραi εiψειq ιoυg. Σnμειι|J\ ιjJ. oU_

μπ}nρωματικα, 6τι oι Δiαοl_lοαioι

εixαr-ζnτnoεl απd τo κρατοc ι'α μn
θεωρrlθεi n περιoυoiα τωι, \αoU-
οαiι,'lι- Τουρκωv ωg αvταλi αξιμn

j

,tr

o Πατριαρ'rιιg Κοlυoταυτιυουπ6λεωq Κωtloταyτiυoζ ΣΤ' (κατα κ6oμoι' Αραπo\'i'oυ)

δι6τι τoυg αvnKε, καθ6oov αυτn

πρodρxovταv απo καταoxεμdvα
ΠεριoUσ1αKα oτoιxεiα Nαoυοαiωv
πoυ oφαxτnκαv n οκoτιbθnκαv
κατα τnv εξ€γερon τng Nαoυoαg

τo 1822 Kαι Παραxωρnθnκαv οτn

ουvdxεια απ6 το τoυρκικd δnμ6-

σιo στlq εγκαταοταθεiοεg οτnv

π6λn αυτn τoυρκικdg οικoγdvειεg'

H καταoxεoΙ1 ιωv περtoυoιακιi-lv

σΙo1Χεiι,-l\. ιωv Nαoυoαiωv απo

τουc Τουρκουq μετα τnv καταλn-



Ψn Kαι Kαταστρoφn τnq Naoυσαq

αΠ6 αυτoυq τo dτoq iB22 επιβεβαι-

ιilvεται και απo υπαρxovτα ειδικο

πivακα καταγραφnq και δnμευ-

ong υπd ΙoU τoUρKιKου δnμοοi-

oU τωV ΠεριouσιαKιi.tv oτoιxεiωv

τωv Nαoυοαiωv επαvαoτατι.bv o

oπoiog φερεl nμερoμnviα oυvτα-

ξng τnv 7n 0κτωβρioυ 1B22 (Bλ.

ΙΣT0PΙKA APXΕΙΑ MΑKEΔ0NΙ-
AΣ, APXEΙON ΘΕΣΣAΛONΙKΗΣ
(1695-1912), oελ. 466. To πλnρεq

κεiμεvo τoυ αvωτdρω πivακα δn_

ΛoΓΩ TΗΣ AΠEΛAΣHΣ AΠo
ToYΣ TOYPKOYΣ TOY ΠΑTPΙ-
ΑΡXΗ KΩNΣTANTΙNOYΠOΛEΩΣ
KΩNΣTΑNTΙNOY ΣT',

Kρivω oκ6πιμo vα παραθdoω oρι-

oμdvα πλnρoφoριακα oιoιxεiα
οxετικα με τov πατριαρxn Kωv_

σταVτιvouΠoλεω g Kωvoταvτivo
Στ' (Aρdπoγλου). 0 εv λ6γω πα-

τριαρxnq κατdλαβε τov Πατριαρ-

xικd θροvo Kωvoταvτιvoυπdλεωg

ωg διαδoxog τoυ απoθαv6vτog τo

1924 Γρnγoρioν Ζ', 6μω9, κατα τnv

λειοq Γ' (Γεωργlαδnq). ο οπoiοg,

ωq Kωvοταvτιvoπoλiτtlq. flταv

αvεκτ6g απo τουq Τoυρκoυg. Kατα

τn διαρκεια τng ολιγoμnvnq θn-

τεiαq του Kωvoταvτivου ΣΤ' oτov

ΠατριαρxlK6 θρ6vo, oτnv Ελλii-
δα oυγκροτnθnκαv πoλλd oυλ_

λαλnτnρια κατα τωv Toυρκωv oε

αρκετdg π6λει9, τα οποiα UΠoΚι-

vnθnκαv απ6 εκκλnοιαoτικουg
κυκλουg, ακραioυg εθviκιoτdq και

oωβιvιoτdg. Παρα τnv πρonγnθεi-

oα Mικραοιατικn καταοτροφn, τα

oυvθnματα πoU εΠιKρατoυoαv

oτα oυλλαλnτnρια αυτα εixαv

φιλοπoλεμo xαρακτnρα καt τiιo_

σovΙαv υπdρ μιαq v€αg πολεμικng

αvαμετρnonq με τoUq Τoυρκουq'

To K.K.E., εξ αρxng, ταxτnκε κατα

τωv φιλoπολεμωv αυτιilv ουλλα-

λnτnρiωv και υπdρ τng ειρnvng. 0t

κατα τoπoυg υφιoταμεvεq Koμμα11-

κ€q οργαvιilοειq τοU εφαρμ6ζοvταg

τn γραμμn τoU αvτ1Παραταxτnκαv

o' αυτα τα φιλοπ6λεμα oυλλα-

λnτnρια δυvαμικα. H κoμματtκn

oργdvωon Nαoυoαg του K.K.E

αvτεδραoε oτn oυγκρ6τnσn φι-
λοπoλεμου oυλλαλnτnρiου oτnv

π6λn αυτn και υπoβonθoυμεvn

και απο τοv Συλλoγο Παλαιιilv πο-

λεμιoτιilv Nαoυοαg Kα1 τnv τoπικn

O.K.N.E. εκδnλωoε τnv αvτiθεon

τng κατα τn διαρκεια τoυ αvωτd-

ρω ουλλαλnτnρioυ με oυvθnματα

αvτιπoλεμικα και φιλειρnvικiι.

Aπoτdλεoμα αυτng τng δραong

nταv vα ουλλnφθoυv πdvτε μdλn
τnq με τnv KαΙnγoρiα τng οιαong

κατα τng Aρxng Kαι vα ΠαραΠεμ-

φθoυv oτo Διαρκ€g Στρατoδικεiο

Θεooαλoviκng. Παραθdτω στn

oυvdxεια ειδnοεoγραφiα απ6

τnV εφnμερiδα τng Θεοoαλoviκng

MAKEΔONΙKA NΕΑ, καθιbg και

αvταπ6κριon απ6 τn Nαουoα τoυ

αvταΠoKριτoυ τng με τo ψευδιb-
vυμo <Eιg'Eλλnvυ:

μεUσnq περιλαμβdivεται oτo εκδο-

θdv dργo τoυ Ι. K. Bαοδραβdλλn

oΙ MΑKΕΔONEΣ ΣToYΣ YΠEΡ
TΗΣ ANEΞAPΤΗΣΙAΣ AΓΩNΑΣ
(77 g 6 -1832, o ε}ι. 2B3 -297).

To αiτnμα τωv Nαoυoαiωv για τnv

αvαγvιilριon ωq μn αvταλλαξιμng

τnq Περιouσiαg τωv Toυρκωv τng

Nαουoαg δεv dγιvε δεκτo απ6 τo

κρατoq.

B) ΓEΓoNoTA ΣTΗ NAOYΣΑ

.!Φ,31*a€.

y1tι τι9 αyρoτικtg εκταoειq

απoψn τωv Tουρκωv θεωρnθnκε

αvταλλαξrμog. Kατoπιv τoυτου,

πι€ζovταv oυvεxιilg vα Παραι-

τnθεi απ6 τo θρovo τoυ, αλλωg

απειλoυvταv με απdλαon. Mετα

απo ολιγ6μnvn Πατριαρx iα (1924 -

1925), με τnv εφαρμογn τoυ περi

αvταλλαξiμωv v6μoυ τng Συvθn_

Knq τnq Λωζdιvng, αvαγκαoτnκε

vα Παραιτnθεi τoυ αξιιilματ6g τoυ

και κατdφuγε στnv Eλλαδα.

Tov διαδdxτnKε το 1925 o Bαoi-
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o XPΙΣTΙANΙΣMOΣ EN ΔΙΩΓMΩ
o APxΗΓoΣ TΗΣ oPΘoΔoΞoY

EKKΛΗΣΙΑΣ EΞEΔΙΩXΘH xΘEΣ
EK KΩNΣTΑNTΙNOYΠOΛEΩΣ

AΠo ToYΣ TOYPKOYΣ
(Kυρlog τiτλοg τng nμερnoιαq εφn-

μερiδαg τng Θεooαλοviκng MΑ-
KΕΔONΙKA NΕΑ, αριθ. φυλλoυ
293 τnq 31ng Ιαvoυαρioυ 1925,

nμ€ρα Σαββατo, oελiδα Ι).

ΘΕΣΣAΛ0NΙKEΙΣ!
0Λ0Ι ΣT0 ΣΥΛΛAΛHTΗPΙON

TOY Λ. ΠYPΓOY
(ΑΠ0 TΗN EΘNΙKHN TPAΓΩΔΙ-
ΑN): Η ΔΙEΛΕYΣΙΣ T0Υ ΑΠΕΛA_
ΘENTOΣ ΠΑTΡΙAΡXOΥ ΔΙΑ TOY
ΕΛΛΗNΙKOY ΕΔΑΦ 0YΣ ΠΡ0KΑ-
ΛEΙ ΦΡENΙTΙΔΑ ΕNΘOYΣΙAΣ_
MΟY. TΑ ΠΛΗΘΗ XΑΙPETΙZOYN
TON EΘNOMAPTYPA KΑΙ 0ΡKΙ-
ZONTAΙ ΕKΔΙKΗΣΙN. ΣOBAPAΙ
ΔΗΛΩΣEΙΣ ToY ΠΑTPΙΑPΧOY:
H EKKΛΗΣΙA EKHPYXΘΗ EN
ΔΙΩΓMΩ' ΣHMΕPΟN ΘΑ ΕYPΙΣ_
KΗTAΙ ΕΙΣ TΗN Π0ΛΙN MΑΣ.
(Kυριog τiτλog τng nμερnοιαg
εφnμερiδαq τng Θεοοαλoviκng
MΑKΕΔONΙKΑ NEΑ, αρlθ. φυλ_
λoυ 294 τng ing Φεβρoυαρioυ
1925, nμερα Kυριακn).

Ακoλουθεi αvταπ6κριοn απ6 ιn
Nαoυoα τoU Πρoαvαφερ6μεvoυ
αvταπoκριτn:

AΙ ΑΣxΗMΙAΙ
TΩN KOMMOYNΙΣTΩN

Nαoυoα. H Nαoυoα μn fi{λoυoα υα

υoτερion ειζ τnυ εκδnλωoιν τng

αyαυακτioεωg δι(ι τnυ βαυδαλικnu
εκδiωξιν τoυ Σεπτοi Πατριαρloυ,

τn πρωτoβoυλiα του κ. Δnμαρloυ
κa1 τoυ εyταirα πρoσφυyικo{ Συλ_

λ6yoυ oυνnλrειl r0εg, εoρτnυ τng

Υπαπcιυτιiq, 2 μ'μ', ειq π(ινδnμoν

oυλλαλlιτιiριoν ει) τn πλατεiα τoυ

Κιooκioυ. PιiτορεE τnq nμfραE oρ[-

o0nοαυ εκ μ!ρoυg με1) τoυ Δtiμοt, ο

κ. Σωτiρι ο 9 Σ ακ d'i'α ρ io υ, δ ικ ιι1' ο -

ρoζ, εκ μ{ρoυ9 δε τωι, πρooφt\1'tιι'

ιtqoγιτr l0

H ytφυρα oτα ιMπατdυιαl

o πρ6oφυξ δnμoδιδιioκαλοg'ol οlν

Παπαδ6πoυλo9. Mεταξυ oμωg τωυ

υπ ε ρ διo lιλiωυ διαδnλωτ rilυ πα ρ ε ι_

oiφρυoαv και ευαριlμoι Κομμoυ_

υιoτα[ oiτιυεg απ6 μευ τnq ευαρ-

ξεωg του Συλλαλnτnρioυ iρlιoαυ
fiορυβoυυτεq', διαρκουorbυ δε τωυ

αyoρε[oεων πλειoτακιq διεκoι!αυ

τoυζ αyoρnταg δια φωυαοκιωυ,
αποδοκιμαοιrΔν και αι,τε0νικrllυ

εκδnλωoεω'ιl.

Δεν nρκio0noαυ 6μω9 μoνoυ ειq

τα{τα oι αρνnoιπατριδε9 o[τoι λd_

τρειζ τng Κoμμoιiυαg, αλλα απο-

0ραουυθ{υτεg oυνifrρoιoαυ περi
αυτoδg υπερεκατ6ν αφελεig υtoυg

και παιδαρια yιουtα{ζoυτεζ Kαι

αποδοκιμαζoυτεζ και εξυβρiζo-

uτε9, παρnκολoiflnoαν δε μ{lρι
τoυ καφευεioυ oMoNoΙA τoυζ εκ
τωυ μελt1lυ τng oρyαυωτικnq' του

Συλλαλnτnρioυ Επιτ ρ οπiq A ρ ι oτ.

και'oE ωυα Παπαδoπoυλoν, αμφο_

τ!ρουq πρ6oφυyαq, ειoελfrοντεE δε

δια φcιι'οlτ' ειζ τo πρoα0.ιoι' τοι'

καφει'εiοt' ιiρ.ι^ιoαt' t'α παραβtr'ι_

ζoι'ι' ταc i l:ρ,ιc. i'.; ':'J.;. ι,.': ..;(

υαλoι'ζ τοlν παραBIρωυ τoυ Κα-

φει''εioυ, υα τρoμoκρCΙτoιjν δε τoυq'

ει.'τοg τoυ καφευε[oυ. Προg τoυτoιg

δε απnτoυυ μετα rραoυτnτos ya

εξ!λ0oυυ τoυ καφευεioυ oι πρoει-

ριιμ!νoι, οκoπ6ν ixoυτεg φαiυεται
ι,α ξεfrυμciυoυν ειζ αυτoig' Ευτυ-

:τΙlg oμωg !φ0αoεν εyκαiρωq ευo_

πi,οq αoτυυομικi δiυαμιg με επi
κεφαλliE τoυ δραoτiριου Διoικn-
τtiι' τoυ τμliματοg και προελiφEn-
oαυ !κτρoπoι oκnυαi εyκυμουoυoαι

πολλd απευκταiα.

Ειg'Ελλnυ

(Ημερnoια εφnμερiδα τng Θεo_

oαλοviκng MAKΕΔONΙKΑ NEΑ,
αριθ. φυλλoυ 299 τng 6ng Φε-

βρoυαρiου 1925, nμdρα Kυριακn,
oελiδα 3).

0ι αvταπoκρioειq απo τn Ndουoα

τoυ τρiτου αvταΠoKριτn τng εφn_

μερiδαq με ιο ψευδιυ\-Uμo oKομn-

τnCυ dxουι_ ιυc εξtic:

_\ΦΙΞΙΣ ΕΙΣ TH\ \ΑOYΣΑN ToY
\Ε0\ \ΙΗΤΡoΠo_\ΙΤOY BEPOΙ-
\Σ K \Ι \Α0\-:ΗΣ ΣΩΦPONΙOY



Nαoυoα. Παυδnμog και πρωτo-

rρανig nτo n πρo9 τoι' onμερoυ

πρωτoαφιr0{υτα ε,s Nαουoαυ

Mnτροπολ{τnυ ΒεροiαE και Nα-

o[onE Σεβαoμιcbτατoυ κ. Σωφρo_

llιον ...υπoδoxn. Θεωρω περιττoν

υα oxολιdoω τnυ 6υτωE αξιonμε|-

ωτo1) παρoυoΙαυ κατα τny ανω0ι

τελετiν ευ αρirμωυ ΚoμμoυυιoτrΔν,

μnδ' αυτoi του Διoικ' Συμβουλloυ

των εξαιρoυμ!υου!

Κoμiτng

(Ημερnoια εφnμερiδα τng Θεο-

οαλoviκng MAKEΔONΙKΑ NEΑ,
αριθ. φυλλoυ 372 ιng 19nq Φε_

βρoυαρioυ 1925, nμdρα Πdμπτn)

oΙ ΠAΛΑΙoΙ ΠOΛEMΙΣTΑΙ
NAoΥΣΗΣ. ΕN AΠoTYΧoN

ΣYΛΛΑΛΗTHΡΙoN
Ndoυoα' 15. Ειg πρonyoυμ!υaζ μoυ

αυταπoκρloειζ σαζ εirου yραι!ει

ταq αornμiαg αiτιυεE εixoυ λαβει

rωραυ κατα τo δια τnν απ!λαoιν

του Σ(επτoi) Πατριαρtου συyκρo_

τnfi!υ ευταυrα τn 2α Φεβρoυαρ[-

oυ oυλλαλλnτnριoυ. H AoτυυoμΙα

τ6τε εirε πρoβε[ ειE ευρε[αg αuα-

κρioειg απoτtλεoμα των oποiων

nτo n ειg τo A' Διαρκtg Στρατoδι-

κεioυ κλioιqπtυτε εκτων ενταlfrα

Π. Πoλεμιoτ{bυ, ωυ δ{ο εκ τoυ Δ'

Συμβoυλiου τnq Ευriloεrbg των' Ωg

εκ τo[του, Boρυβnl!υτεq oυτοι on-

μερoν Κυριακiυ ετoιloκ1λλnoαυ

δtο αυακoιυω0iυτα διαμαρτυρΙαg

απευfrυυ6μευα πρo9 τα μελn τωυ

κaι πρoζ του λαoυ ωg εffiE:

Nαουoα, 15 Mαρτiου 1925
ΕNΩΣΙΣ ΠAΛAΙΩN

Π)ΛEMΙΣTΩN-ΘΥMATΩN
ΣTPATUΥNA)ΥΣΣHΣ 1923

Πiυτε 0αρραλioι oυναδελφoi oαg

οι: 1) Aμoυυτζαg Γρnyoριog, Γε_

νικ69 Γραμματεαg τng Ευtboεωq,

2) Παλακαg ΔnμnτριoE, 3) Δρα-

yoυμαυog Κωυoταυτiyοg, 4) M6ραg

Γεcilρyιog και 5) Γκoyκαg Γεcbρyιog,

π!υτε oυυειδnτα μiλn τng oρyα-

νrΔoεrλg μαg

Παραπtμπoυται

oτο Στρατοδικεioυ με τnυ yελoiαυ

Kaτnl)oριclι] (επ1 στaσε|'" )'εi'0με-
υnν διi0ευ κατα ιo φtl οιυl'εLlοι

oυλλαλnτιiριου.'0l'οι oα 'c '[ερετε τι

{yιυευ.'oλοι oαg 1'τ'οlρ[kτε οτl ιl
αποδοκιμαo[α του oυ)')'α)'lιτιl ρi οι'

δευ εiyαι lρyoυ τωυ cιυωτ!ροl πεl'τε'

αλλα 6λωy τοlν εφ!δρωυ κrιι yεrtκα

τωυ λoyικcbυ αυlρωπων. Ερωτdlμει'

6μο19 πoυ εiυαι αυτιi αl'ι oτdoιgυ με
τo yα αποδoκιμαoiloυυ οι cιoτρα-

τευτo1 oρyαυωταi του; Aλλα ο-rι. Tα

αiτια ε[υαι αλλα' To κρατog βλt-
πoυταζ τny'Εyωoiυ μtΙζ με oτραβο

ματι frελει υα τnυ διαλυoll με ι!ευ-

τoκατnyoρiαυ στoυζ αyωυιoτlg τng.

HμεΙg 0α τo αφioωμεν; AoφαλcbE

οxι, διοτι τοτε flα υπoyραιflωμευ τnυ

αυτοκαταδ[κnυ μαζ.

Π' ΠoλεμιoταΙ! Θιiματα του

Στρατοi!

0 αyωυαg τωυ iρyωυ ciρlcιoε.'0λoι

ylρω απ6 τlιυ oρyανωσιν yια υα

δεiξωμε τιι Biλnoi μαg υα ayωyι_

oEo{με. Βροντοφωυioτε ολoι 6τι n

κατnyoρiα δευ βαρυυει τουg πiυτε

και αυ υπαρxει βαρiυει oλoυg μαq.

To Συμβο[λιoυ. Nαoυoα 15/3/1925

ΕNΩΣΙΣ Π. ΠOΛEMΙΣTΩN-
ΘYMATΩN

ΣTPΑTOY NAOYΣΣΗΣ 1922
(Διαμαρτυρiα Ιtρoζ τoy

ερyαζ6μευον λα6υ Nαο{oonE)

Ερyαζ6μευε λαi,

To ξυπνnμα σoυ Kαι τnυ 1iλnoiυ

σoυ να αyωυιoliE yια τα δiκαια

σoυ με oτραβο ματ'ι τα ε[δαυ και

αυαλoyiofrnσαx) τoυS κιυδtυoυE o'

αυτ6 τo κρατog και oι εκμεταλ-

λευταi ooυ. Και ιδoi 6τι iρxιoαυ
καταoτρrbνoυτεg oxεδια δια τnυ

καταoτρoφiy σoυ.

Eρyαζoμενε λαε,

Tnυ lilεoιυn ooυ εκδnλωσιυ Και

fr!λnoιν υα παρng το δiκαι6 ooυ

iliλoυυ υα τn1) πνiξουν διαφo-

ρoτρoπωq. Θα μεταφ!ρουυ εδrb

Aερocρωτoyραφlα του πρooφυyικoυ οικιoμo[ oτιι Nαοιloα
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στρατ6υ, Bα φυλακiooυυ τoυζ πρω-

ταιτiουg' Aλλd εμεig τoυg λεμε:
Πρωταiτιοι δευ υπαρtoυυ. Πρωταi-

τιοι ε[υαι 6λo9 ο λα69. Και iδn τo

πρ6yραμμα τoυg dρxιoε εφαρμoζo-

μευoν δια τng παραπομπiq ενrΔπι-

oυ τoυ Στρατoδικεioυ τωυ παιδιωυ

ooυ, iτoι: Γρ' Aμoδυτζιαυ, Δ. Πα_

λακαν, Γ. M6ραν και Γ' Γκ6yκαν,

δilευ yια κoτcιoιlly κατα τng Aρrig
yενoμ!υnυ κατα τo φιλοπ6λεμoυ
oυλλαλnτiριoυ και n oποiα μ6υoυ
yελοiα δ[υαται 1)α Ιαρακτnριoθi'
Πραyματι 6μω9 διoτι τoυg βλ{πoυυ
ωg επικiυδυυoυζ στα oliδια τουg,

υα πνiξoυυ τnυ φωυn τoυg.

Ερyαζ6μενε λαi,

Διαμαρτυρ6μεν0ι σε oiνα καταyy!_

λομεu τα ol{δια τoυg. Ερyαζoμευε

λα! βρoντοφrilυnoε τoυE, αφioτε τα

παιδια μαg' oυδεμ{α κατnyoρiα τα

καταβαρ{υει Και αυ υπαρlει βoρi-
υει 6λου τoυ ΛA0.

H ΕNΩΣΙΣ Π.Π. ΚAΙ Θ.Σ.

Κατα τny 2αυ μ.μ. nρrιoαυ vα

κρoiωoι oυυεlcilq οι κcbδωυεE των

εκκΙnoιrΔy. Eπρ6κειτo περ{ oυλ-

λαλnτnρioυ τωυ Π' Πoλεμιoτrbv

δια τoυ εκ τωυ αvακoιυω0iυτωυ

των ευυooυμενoν oκοπ6υ. To oυλ-

Lαλnτnριoυ 6μω9 δευ iφερευ τo

παρ' αυτrbv πρooδoκcilμευoν απo-

τiλεoμα, κα0' 6τι μn ευρεEtuτog

oυδεν69 ρnτορog εκ τωυ ευαρi0-

μωu διαδnλωτcΙlν υα ομιλion και
υα αναπτiξn τoυ oκοπ6υ τoυ oυλ-

λαλnτnρiου, παρεκλiflnoαυ επi
μ6υαq 6πωq βyαλωoι λ6yov oι
τυxαiωg εκεllευ διερ16μευoι κ.

Δnμαρlog Nαoioong και o πλnρε-

ξoioιog κ. Σαμαραg' Δι6 o κ. Δi-
μαρΙo9 αvελ0tily ειg τoυ εξrioτnυ

τoυ ευ Κιοoκiω καφευεioυ εtα-

ρακτiριoεν τnυ oυυdfrρoιoiυ τωl.'

τα{τnυ ωg λiαυ εκνoμoν και 6τι διιi
τoιoiτωυ πραξεωυ δυoxεραivουu

tτι περιoo6τερ0υ τny Eloιv τωυ
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ειg τo Στρατoδικεioυ καλoυμενωυ,

o[τιυεg και οφεiλουoι παραυτα να

παρoυoιαo8riloι. Toυg oυυloτnoε
δε αμioωg υα διαλυloυυ 6περ και
εy6υετo αllευ ουδευ6q επειooδioυ.

Κατα πλnροφoρiαg μαg μελετdται
n ευτεi0ευ μεταfrεoιE τoυ Aoτυ_

υ6μoυ Nαoioong κ' Aoπραδακn.

Θα εiυαι λ{αν λυπnρ6υ δια τnυ Nα-

oυσαυ n μεταEεoιg τoυ ειρnμ{υoυ,

καl' 6τι oιjτog διιi τng λiαν ευyε-

υoig και λεπτig συμlτεριφoριig και
δραoτnρι6τnτ6g τoυ ilει εφελκυoει

τnυ oυμπα0ειαυ κaι εκτiμnoιν 6λων

αυεξαιρiτωq τωυ κατoiκωυ τng Nα-
oυoong. Θα nυr6μεrα 6πω9 n A.
Διoiκnoιg Χωρoφυλακiq δια τo κα-

λ6y τoυ τ6πoυ αφion ευ Nαοioon
τoν ικανωτατου Aoτυυ6μ0υ μαζ.

Kομ ri ι ng

(Hμερnoια εφnμερiδα τng Θεo_

οαλoviκng MAKEΔONΙKA NEA,
αριθ. φυλλoυ 340 τng 21nq Mαρτi_

oυ 7925, nμdρα ΣαββατoH oελ.2).

Σnμειιilvω 6τι κατα τnv περiοδo

κατα τnv oπoiα oυvdβnoαv τα Yε-

γov6τα αυτα Δnμαρxog Nαoυoαg

nταv o Θωμαq Αρvng. Kατα τιg

επικεiμεvεg δnμoτικdg εκλoγ€g oι

οπoiεg επρ6κειτo vα διεξαxΘouv
ιnν 24n 0κτωβρioυ 1925, εμφαvi-

ζεται vα διεκδικεi τov δnμαρxιακd

θιiκο o Γειbργιog Περδικαρnq, o

εποvoμαζdμεvog Tζωv.

Kατdπιv τωv €vτovωv διαμαρτυρι-

ιilv τωv Nαoυoαiωv κoμμoυvιoτιilv

...ο Περδικ&ρnq, xαρ' ολο
ΙIΟU αvΙιKε στοv εUρUτε_

ρΟ σιΙ\ΓtnρnΤιKδ πολιτικο
xιilρο, εκδnλωvε ΙτραY-

μα{lKΟ εvδιαφdρΟv Ylα
Ια ΠρΟβλnμαrα ολωv τωv
Nαουοαiωv αvεξαρτnια
απo τα φρΟvnματα τoυg...

Ιτρoq τov υπoψnφιo Δnμαρxo
Γειilργιo Περδικdρn για τo ρ6λο
πoυ διεδραματιoε o αvτiπαλ6g τoυ

Θωμαg Αρvng στn σUYKρdτnon
του φιλoπdλεμoυ oυλλαλnτnρiου
οτn Nαouoα Kαι τnV απαραδεκτn

μεταxεiριon απd τov ευvooυμε-
v6 τoυ Aοτυv6μo Aoπραδακn
τωv oυλλnφθdvτωv oτα γεγov6τα
αuτα Nαouoαiωv κoμμoυvιoτιilι
o Περδικαρnq με τα ιoxυρα μ€oα
πoυ διdθετε στov KρατιK6 μnxαvι-
oμd, πρoκαλεοε τn μεταθεon τoυ

Αoπραδακn.

Eivαι γεγov6g 6τι o Περδικαρng,

παρ' 6λo πoυ αvnκε oτοv ευρυ-

τερο σUvτnρnτικ6 πoλιτικd xιilρo,

εκδnλωvε πραγματικo εvδιαφd-

ρov Yια τα πρoβλnματα 6λωv τωv

Nαoυoαiωv, αvεξdρτnτα απd τα

πoλιτικα φρovnματα απ6 τα οπoiα

εμφoρoυvταv αυτoi.

'Ετoι, με τnv καθοριoτικn υπo-
οτnρικτικn ψnφo τωv Nαoυοαi-
ωv Koμμouvιoτιilv o Περδικαρnq

υπερioxυoε τoυ αvτιΠαλoυ τoυ

Θωμα Aρvn και εξελdγn Δnμαρ-
xoq τnq Nαουoαg κατα τnv εκλo-

γικn αvαμdτρnσn τnq 24nq 0κτω-

βρioυ 1925.

0φεiλω ακ6μα vα onμειιbοω 6τι

με τnv υπ' αριθ. |7911925 απo-

φαon τoυ τo Πρωτοδικεio Bερoiαg

πρodβn oτn διdλυοn τoυ Συλλ6-

γoυ ΑΛΛΗΛ0B0ΗΘΗTΙKΗ ΕNΩ-
ΣΙΣ ΠΑΛAΙΩN ΠOΛEMΙΣTΩN
NAOYΣΗΣ KΑΙ ΠEΡΙΦEΡEΙAΣ
λ6γω τou φιλoκομμoυvιoτικoυ
ρ6λoυ τov oπoiο διεδραμ&τιoε oτα

γεγov6τα αυτα.

T€λog, ωq Προq τoυq Παραπεφθd-

vτεq vα δικαoτουv οτo A Διαρ-
Kεq Στρατoδικεio Nαουoαioυg
Koμμouvιστdg με τnv κατnγoρiα
τng oτiιong κατα τng Αρxng δεv
κατoρθωοα vα βρω oτοιxεiα oxε-
τικd με τιg επιβλnθεioεg o' αυτουg

πoιvdg. N



ΣE ΙΔΙΩMA ToΙΙΙΚo.'

Κυ υY6 ωχ! αtΙα Κυ υoυ λiλε!
ΙΙιiγιν rι Αφρoυδiτn τoυ μικρι1 τng 9υγcιτ!qαζ τnE

oτα νfiπια κι γdριot να πιε[ 6νcιν καφ! oτn φιλι-
νdδα τιιg τnν Ιλενn πoυ ε{7αν μ{ριg να ιδoυ$οdν.

Tρανi lτ ciκαλα, Tnν τoιoιiκνιξι κι τoυ γ6να, αμd'ν

6ooυ ν' ανtβει! Βρnκt τnν Ιλlνn otκλιτιαμ6wι.

-Tι !y'ειg μαριi κι ε[oι !τoι; Π6μι, τι !πα8ιg;

-Tι να πα8oυ; Ια, oι τ{τoιoυ τραν6 oπ[τι απ6μει-
νcι ντLxt μοιlναxtd.
-Aμαν μαQΙ'L, 8ιdμα να αι y!νεt, ου dντραg ooυ

o' dφnκι μι 6λα τα καλα, τα πιδια σoυ Ll.L καλig
δoυλι!g, n oυνταξrt ooυ μoυyyι για τ' π!να, να
παg 6πoυ 8!λειg .'.τι γoυμ6'ρια γυρει-iειg;

-Ια oυλλoυytουμι, εριξαμι ντoυβαρtα να τραν!-

ψεt n oαλα, ν' ανotξεt n κoυζtνα, εκλεπ(ιμι τnν

ταρατoουδα ΥLα να φκtαoουμι κι αλλn κdμαρn,
να !7ει κd8ι πιδi μoναx6 τnν καμαρn τoυ κι αυτα

τ6να oτιιν Aλfiνα, τ' αλλoυ ακ6μα μακρdτtρα''.
oτn yαon ΚL στn φ!ξn lq6oυντL στn Nιdoυoτα.
Μπtζ6ριoα να τlτgc6 vτoυβαρια.

Aπ' τιg xαραig κλωBoυμι κι μι fi'ρfiι στoυ νoυ

n κaυξtνα μαζ στa1J oπtτι τoυ πατtρα μου... Η
oo μπ α ντ oυ μ dν ι, τ α τ οιj μπ α lτιi ρ ων αν, π αν oυ 8ι6
oιoυ ντιβανL μI τoυ κλαδoυτ6 τoυ νττβανoυoκ!-

πασμα ΚL τnν βιλιντξoυδα, nνανα μoυ n Λ6γκου

μL τnν φιλινd,δα τnζ τnν Καλλι6πn μι τα wτ6'
ττLtΙ', αΙ<aυμπιoμtνιg oτα υφαντd τα κoγιdρκα
τα πρooκι!φαλα, iπλιγαν μι τιg κλoιiτoιζ σκoυ-

φotνια ψα 6λoυ9 μαE.

oυ πατiραζ μaυ μL τoυg γκ6φaυζ σ-τoυ τραπiζι
dκoυγι ειδioεtg αΙτ'τoυ ραδιoυ που εt7αμι mnν
αραφn oτoυ waυβαρι. Η μανα μoυ μL τnν yεπ6-
vLσα τnν Mαριyoιiλoυ, καBtoμενιg oτtg καρ{κλιg

μπρooτα στoυ Ιτoυσταβι, iπλιγαν μι καλo μαλλα-
ΚL απ' τo'ιlν Moλυβδd, μπλoυξιg μι eiκiδια κ6oι9

για τ' ιμαg κι oυμιλοdoαν τα δικd τουE. Ιγrb μι
τoυν αδαρφ6 μoυ oτα παραθiρια πανoυθι6 oτου

δtπλοντoι3βαροιl, διαβαζdμΙ yLα τoυ oκoυλει6. Mι6.

xαρα. oλoι μαζ[ πλακoυτo{ρα oτnν κoυζuα!

:oλoι iτoι ε[μαoτoυν. ζtoτα μoiγγι oι μια κci-

μα8n.oτ- αλλoυ τoυ oπ[τι ψoφoυE!

-Εi7ι qιορd'oει n μfrνα μoυ αττ' τoυν Δανδriινn μιαν
αλoυ μινlwα φ68 ιΙα ΥLα Ι<εΙ< Ιτoυ τo'ψnνε στoυ μι-

κρι5 τoυ ματι τng πετρoψαζ. Moντiρνα πρdγματει

κL n τtεtQoΥκ(ιξ κι n φoQμα, τoυ εt7αμι γιcι lταiνιoυ.

πρωτονπρι1lτoι τα πiιραμL στoυ μαy'αλτl! Aυγα
ε{xαμι δικα μαg,γαλα απ'τnν αγιλdδα' αλειiρι απ'
του wεγκι oτnν απoυfinκrι, λtγδα μπ6λικn απ τoυ

γoυρoιwι, oυγvα-πυmlα anωδtαζt π κoυζ[να κεκ,

liταν κt τng μ6δαE τoυ κεκ!

-Τι μι 9ιitrιιoιg τωρα... Εtxαμι 6ρ8ει μι τnν oλυ_

μπtτoα να oι παρoυμL γLα τn β6λτα κι n μ(l'να
ooυ μ6λτE τoυ ε[xι ψnoει, τoυ γιiριoι απiικoυ-
TΓcι στnν πιαταντξα, !βγαλt {να τραν6 κoμματt

ΥLCr τoν πcιτiρα σoυ πoυ iιταν 6ξου κι τ' αλλoυ

7ρατg-7ρoυτζ τaυ xωρtοι oτα oxτtil' Π!ντε ιoεig
oι t;ιτtτtκa[, tγω μι τnν oλυμπtταα κι oυ αξd'δαρ-

φ69 ooυ oυ Δnμnτρακng απoυ δtπλα., oφoιjγγου

τoφκιαoαμι αxνιoτ6, oι δυ6 λεφτd δεν απ6μεινι
odτι ψ{xα oτnν πιατdντξα!
:oλα ν6ατιμα rtταν γιατ{ nταν μι παρ6α κL σoυ_

oτd φκιαoμ!να. Tcδqα μoυναηιd 6λο yρζουφα-

για φκιdνoυ. Mt nρBι 6qεξn yια τoυρλιoιi, αμd
y!νnτι τoυρλιot μL μLα πιπtρκα, μιαti μιλτfu(ινα
κι {να κρoμμι3δι; n να τoυ φκtdaoυ αουoτ6 κι
να τρcbγου μια βδoυμαδα; Aμπαμπα!ναταν τα

παιδιd oιμd'..

-Moυλoυξι φtλινdδα, ρrbτα κι ιμ6να πoυ τdxoυ

αιμ(ι. Εκατ6ν τooουE oαρμαδιg βdνου στaυν
w6ντζtρι κι γ{νoυντι αφανoι oτn oτιγμfi'. Γτα να

φκιαooυ κρ!'αg μι o!λινoυ τnν Κυριακfi' μι βo'ιj-

QLCtσI|ν τα x{ρια, μια rlρα oρ&iι oτoυ πoυoτdβι
ξπλυνα μια κ6πα otλινα' Tραν69 ταtφαg! Αποιj
καλ6 fuαρρεdg μt γινnκι ντoιjμπανoυ του γ6να;

-Αμdν μαρfi' Aφρoυδtτn μου, δlκιoυ {7ειg! Mαυ-

ρdδα μαg κι ιγω ω7! αμd κι ιoυ λ€λε!

:At μαQrt xαfiΛ μo{'ιλoυξι. αδαρτιg κλα[μι' qει oυ

κooμoυE βdowα..' Καλα να εtνι τα παιδια κt τα
εγγ6νιιι tΙαζ.' μΙlL7κιατ qoυμι καλεg νιiφιg πoυ

μαg τιμαιiν. H 6gμn n Aναcrταoι|α εxει μια μoιiτoκoυ
wiφn, για παταριεg' oι ολα κoυooιigια τn βρioκει.

Κι οooυ 1/ια τoυ τoυρλιoi καν μn oκανιαζειg φιλι-
νdδα, δα τoυ φκιαooυ κι δα αι φoυνd'ξoυ ναq&ε[E

να νaστψιευτεlg να oι φiγει n oρεξn. να ψαρεig
κι καμπ6on λαβατoυρα απoυ τρανo ταtφd που

E.Δ.τoυν αpα86μιoιg τιiooυ!
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oΙ KOΙNΩNΙKEΣTAΞEIΣ
THΣ I\AOYΣAΣ

ΣTΑ XPOΝΙΑ THΣ Bl0MΗXΑNlKHΣ ΑΝΘlΣHΣ
KΑl H ΣYMMEΤOXH TOYΣ ΣΤ0N ΛΑlK0 ΠOΛlΤlΣMO

H Nαoυoα, ψωoτft για τn βιoμnxαviα τns τoυs δf o τελευταioυs αιιilvεs καθιεριilθnκε διεΘvιils

με Ια πρoToιτα τns. Απo τov πρoπεραoμεvo αιιilvα μ€xρι Kαι tov B'Παμooμιo πoλεμο, απoτ€-

λεoε €vα πoλυ μεγαλo κεφαλαιo, τ6oo oε εΘvικ6 6oo και oε διεθv€s επiπεδo. Mε τnv oυμμετoxn

Nαoυoαiωv, αλλa και αvθριilπωv αΠ'6λn τnv Eλλαδα, n βιoμnxαviα τns πoλns δnμιoυργnΘnκε,

μεγαλo0 ρYnσε, μεooυ ραιmσ ε Kαι xdθnκε αvεπιoτ ρ επτi.

yρdφει o Tdκng Mπαιτοng,
Λαoyριiφoq _ Συ1'yραφtαg

Aυτn τnv βιoμnxαviα τnv €oτnoαv

αvθρωποι πλουoιοι, που διdθεoαv

κεφαr αtα. μoρφωon. οραμοτα.

οz z ο ιο' αι'θρο-lποι φιιrlrοi του

καιεθεoαι τι]\'- εα'-ιΟ IorjC σιΟ:-.C

xιil ρoυg τng δ ουλειαg, αψnφιi-lvταg

παvτελωg τουq κιvδυvουg, ακ6μn

Kα1 Υιtl τnv iδια τouq τnv ζωn. Ψα-

Χ\-o\-τα( τo παρελθοv τng π6λnq

iα δουμε. oτt πρι.,, απo τnv iδρυon



ιoυ ελλnvιKoυ κρατoυg, oτnv αxαvn τoτε

Oθωμαvικn αUτoKρατoρiα 6πoυ δεv ιoxυ-

oυv oιKovoμικdg επιβαρυvoειg, πριbτn n

Nαoυoα αv€πτuξε τo εμπdριo, αλλd και

τιg τixvεg (oε oργαvωμdvn μoρφn βιoτε-

xvιιbv) 6πω9 n υφαvιικn, n oπλοποιiα, n

ξυλoγλυπτικn, n ζωγραφικn κ.α.

Eivαι αvαμφιoβnτnτo γεγov6g 6τι πoλυ

Πριv τnv επαvαoταon τoν 1822 oτn Nα_

oUσα, 6πω9 και οε 6λoυ9 τoυg τoπoυg

υπnρxε ταξικog διαxωριομ69 με βαon
τnv oιKovoμικn επιφαvεια του καθεv6q.

Διακρivoυμε τoυq κτnματiεg τοιφλικα-
δεg, πoυ nταv ευvonμ€vοι απ6 τo παλι6

κατεoτnμdvο τωv Tουρκωv (Mαμαvτng,

Περδικαρng, X"Δnμnτρnq, κ.α.) Kαι τoυq

βιoτdxvεq και μεγαλdμΠoρouq, που λ6γω

τnq προσωΠικng επικoιvωviαg τοUq με
τnv Ευριbπn, μυnθnκαv oτα ιδειbδn τng

Γαλλικng επαviιoταonq (X''Xειμιilvαg, Σι-

ιbμοq, Zαφειρακng Θεoδooiου, κ.α.). Td-

λog, και ΠρoεΠαvαστατικα, εμφαviζovται

και αλλεq δυο ταξειq: εκεivn τωv μεoαiωv
(voικoκυραiωv) και n ταξn τωv φτωxιbv.

Στnv μεταεΠαvαστατιKn Nαoυoα, 6ταv

πλiov n πdλn αρxiζει vα γivεται βιομnxα_

vικn μnτρ6πoλn τωv Bαλκαviωι διακρi-

voυμε και παλι τιq τρειq ταξειq: αυτn τωv

τοορμπατζnδωv (πλουoiωv με διεθvεig oι-

κοvoμικdg oυvαλλαγdg), τnv μεoαiα ταξn

που περιελαμβαvε τεxviτεg, αγρ6τε9 κτn-

ματiεg Kαι τnv ταξn τωv φτωxιbv.

Η πριilτn ταξn τωv τοορμπατζnδωv oυvι-
οτουoε μια μικρn κλειoτn κoιvωviα. Σε

6λε9 τιg εκδnλιiloειg τoυg, τdοo στιq Koι_

vωvικ€g, 6oο και oτnv ιδιωτικn τoυg ζωt1,

παρατnρoυμε τn οuoφιξn τωv oxioεωv με

oυγγεvικoυg δεoμoυq. Kαθε δυο τρειq Yε-

vι€g παvτρευovταv μεταξυ τouq Kαι σUY-

γ€vευαv. Tα oπiτια τoυg ξεxωρiζoυv oαv

τα μεγαλυτερα αρxovτικα τng π6λng. o

λα69 τoυg odβεται και iοωg τoυq φoβαται.

Tα παιδια τoυg dxουv τnv oιKovoμικn δυ-

vατ6τnτα vα oπoυδαoouv στo εξωτερικ6.

Η ταξn αυτn, εκτ69 τnq oιKovoμικng δι-

αxεiριong τng π6λng, καθoρiζεl Kαι τnv

πoλιτικn ζωn τoυ τ6πoυ ωg τo 1906-190B.

Eπιβαλει δια τoυ τρ6πoυ τnq τov πoλιτι_

κ6 αρxοvτα τng π6λng, τov oπoio ουvn-

θωg με τnv ψnφo τoυ ακoλoυθεi o λα69.

(Eκλoγdg Y1α τnv αvαδειξn τωv τoπικιilv

αρx6vτωv γιv6ταv οτn Nαoυοα ΠρoεΠα-

vαοτατικα και μετα τnv επαvαoταon απ6

το 1B60). 0 αρxovταg αυτ69 oτnριζε και

επdβαλε ουoιαοτικα και απρoκαλυπτα τα

oυμφdρovτα τng ταξng τoU' Kαι για τnv

εφαρμoγn τoug δι€θετε €μμιoθουg καβα-

ζnδεq (φυλακεg) και τoιρακια (δωρoδo-

κουμεvoυg λακεδεq).

Αργ6τερα, n ταξn τωv πλoυoiωv Περιoρι-

ζ6μεvn στα olKovoμικα τng oυμφdρovτα,

αρxιοε vα μnv εvδιαφερεται Yια τnV Πα-

ραταξιακn πoλιτικn τng Nαoυοαg αμεοα,

αλλα μovo επιβλdπovταq τouq αvαμει_

γvυ6μεvoυg oε αυτn και επιβαλλovταq τιq

απoψειq τng. 0ι τooρμπατζnδεg κατdφεραv

oε καποιεg xρovικ€g περι6δoυ9 vα δnμι-

ουργoυv ιδιωτικ€g τραπεζεg Kαι εvεxuρo_

δαvειoιnρια, xρnσιμoΠοlιilvταg τα xρnματα

τng μεoαiαg ταξnq και τωv μεταVαστιbv και

με αυτd τοv τρ6πο vα πλουτiζοUV Περ1σ-

o6τερo, xωρig τιg περtoο6τερεg φoρig vα

εivαι φερdγYUoι στιζ oυvαλλαγ€g τoυg.

Αυτn n ταξn, που εκφραζ6ταv στnv τo_

πικn κοιvωviα με τo κ6μμα uKoρδ6vι',

oταματα vα uπαρxει οτov τ6πo μετd τnv

απελευθ€ρωσn τoU 1912 και γεvικd με_

τακιvεiται oτn Θεooαλoviκn, 6που εixαv

μεταφdρει τnv τελευταiα 10ετiα τoυ 19ου

αιιi-tvα Kαι τιq €δρεq τωv επιxειρnoειilv

τoυg. Aργdτερα, τnv περiοδο τoU μεσo-
πολdμoυ μετακιvoυvται στnv Αθnvα για
vα βρiοκovται Πιο κοvτα oτo κdvτρo τωv

οικovoμικιi.lv τouq oυμφερ6vτωv.

Η τiιξn τωv βαΘυπλοUtωv εivαι αυτn που

πριbιn θα ξεφυγει απ6 τιg ρiζεg τng πα-

ραδoong. Oι αvδρεg λ6γω τωv τακτικιbv

ιαξιδιιilv Yια εΠ1xειρnματικoυg λ6γου9

n oπoυδ€g oτιg xιilρεg τng Eυριbπng, θα

αvτικαταoτnσouv τιq τoπικ€g φoρεοιdg,

ΠoU αΠαρΙiζovταv απ6 φουοταvdλεq,
αvτιρια n oιαλιβαρια, με Ιιq πιo ouγxρο-

vεg μovτ€ρvεg ευρωπαTκ€g.

Θα τoυg ακoλoυθnooυv oε αυτnv τnv αλ_

λαγr1 και oι γυvαiκεg τoυg, περiπoυ μετα

απ6 δυο δεκαετiεq. Πρoiκεg με οτoιxεiα

"..οι τσΟρ*

μnατζnδεq
Kαταφερilv σε
καποιεq Xρ,Οvι-
κ€q περιοδουq
vα δnμιΟUρ-

YΟu\Ι ιδιωτικdq
τρ&πεζεg και
ε\rεκJρ0δα*
vεισ{nρια για
vα πλΟ1Π{ζουv
}1ερι{ΙσΟΤερΟ...
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.".n εσωΤεριKn

μεταv&σΤεUσn
Τnξ αρXΟUσαq

ταξng αφnαε
τnv πολn ntοω

για αρκετα
xρδvια, ιiloπου
vα μπορdσει vα
αvασιrYφoΙn-
θεi μετα απο
καποιεg δεκαε-
τiεq...
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Χcbρog ερyαoiαg oτo μεταξoυρyεio τo 1924

vτ6πιαg φoρεoιαg που πρoορiζovταv για
τιg κ6ρε9 τοUζ, αvτιKαθιoτoυvται με εU-

ρωπαTκoυ τuπoυ ρουxα. Tιg παvακριβεq

φορεoι€g τouq, KατασKεuαoμ€vεg απ6 τoυg

καλυτερoυg vτ6πιoυg τεxviτεg, τιg πωλoυv

αvτi ευτελιi-lv τιμnματωv ri τιg xαρiζoυv oε

φτωx€g κoπdλεg Πoυ τιζ εixαv ψυxoκoρεg
(υπnρdτριεq) οτα αρxovτικd τoυg.

Πdραv dμωg τng dvδυong, αρxiζoυv vα

αλλαζoυv τιg oυvnθει€g τoυg, ωq Πρoq

τnV σUμΠεριφoρα, τnv κατoικiα Kαι τnv

επiπλωon τng. Αρxιτ€Kτovεq πλiov oxε-

διαζoυv τα vεοαvαYειρdμεvα oπiτια τoυq,

τ6οo oτnv εξωτερικn 6ψn, oοο Kαι στouq

εoωτερικoυg xιilρoυg (π.x. αρxοvτικα
Mατθαioυ, Xατζnπαραoxn, Mπoυταρn).

Aυτ6 oυμβαivει και με 6oου9 μεταKo-

μiζοuv oτn Θεoοαλοviκn, π.x. το oπiτι

Kdκκιvoυ, Xατζnδnμoυλα, onμερα Tαμεio

Παρακαταθnκιilv και Δαvεiωι το oπiτι του

Λoγγoυ €vαvτι Αγiαg Σoφiαg Bικτωριαvng

τεxvoτρoπiαg και τ6oα αλλα. Απoδεικτικ6

oτoιxεiο τnq μετακ6μισnq τouq σ{nv Πρω-

τευoυoα τωv Bαλκαviωv εivαι dτι ακομn

και onμερα πoλλoi απ' αυτnv τnv ταξn

€xoυv oιKοYεVε1αKουq ταφoυg στo vεKρo-

ιαφεio τng Ευαγγελioτριαq.

H εoωτερικn αυτn μεταvαστεUσ]l τng αρ_

xoυσαq ιαξng αφnoε τnv π6λn πioω για
αρκετd xρovια, γιατi ιilοπoυ vα μπoρ€oει
vα αVασUYKρoτnθεi στov εΠιxειρnοιακ6
Kαl εΠ1στnμovικ6 τομdα πiραoαv καποιεg

δεκαετiεg. Eλαxιoτoι γuριoαv oτov τ6πo

τouq Kαι πρ6οφεραv τιg υπnρεoiεq τoUζ

oε διαφoρoυg τoμεig, 6πωg oι γιατρoi Xρ.

Περδικdιρng και Θ. Xατζnδnμnτρiου, ο λd_

γιog Στ. Xωv6g, o αγloγραφog Xρ. Mατ-

θαioυ, o δnμαρxog Φιλιilταg K6κκιvog.

Ωg πρog τιg ουvnθειεq, σταματoυv vα

μετεxoυv οε λαiκα δριilμεvα, αφnvoυv
τnv παραδooιακn μoυoικn και ειοαγoυv
ΕυρωπαTκn. Ακoμn και oτ' αvτdτια τoυ

γαμoυ εKσUYxρoviζovται με τnv Eυριilπn.

Τυπιilvοuv πρooκλnτnρια αvτi vα xρnσι-

μoπoιoυv τov τoπικ6 τροπo καλdοματog

με τnV μoυoικn Kαι τouq κκαβαλαρoιjg.>

H μεoαiα τdξn κατ'oυoiα δεv εixε κα-

μiα oxdon με τnv βιoμnxαviα. Mαλιoτα
τo εργατικ6 δυvαμικo πoυ δoυλευε oτα

εργooταolα τo θεωρouoε κατωτερου επι-
π€δoυ. Xαρακτnριoτικn εivαι n φραon

με τnV οποiα απειλoυoαv τα παιδια τoυg

αv δεv πρoκoβαv ιNα ..'ιι φαμπρικαr.
Ελαxιoτεg και εξαιρεoεtg εivαι ο1 περι-
πτωoεtq πoυ αυιn n ιαξn oυvεργαζεται

με Ια ερ\'oστcισ1α. καr-ovταg τα παιδιd



τnq διoιKnτιKα n τεxVιKα στελ€xn τωv

εΠιXε1ρnσεωv, Kαθ6ζ εixαv τnv oιKo-

VoμιKn δυvατ6τnτα vα τoυq παρεxoυv
περιoο6τερα απ6 τnv oτoιxειιbδn εκπαi-

δευon. Αυτα τα oτελdxn πολλ€q φoρεq

nταv πoλυ επικivδυvα oτιg οxdoειζ τouq

με τoUζ εργiιτεg. Πρooλnψειq, απoλυoειg,

τιμωρiεg, πρooβολ€q, παρεvoxλnσειq Kαι

τ6oα αλλα που γιv6ταv με τnv αvoxn n

Kαι τnv αγvoια τωv αφεvτικι-ilv.

Γεvικα επιδiωξn τng μεοαiαg τdξng nταv

vα σUYYεvευει με τnv αρxουoα και φρ6-
vτιζε vα τnv μιμεiται. Παρα τoυτα, δια-

τnρnοε τnv ox€on τnq με τnv παραδoon

στn σUμΠεριφορα, στιq φoρεσιdg, oτιg

ουvriθειεg Και στn oυμμετoxn τng (αφ'

υψnλoυ, βdβαια) οτα λαΤκα δριi-lμεvα'

Eixαv 6λοι δικα τoυg μεγαλα oπiτια, με

μεταξoυργεiα και βonθnτικoυq xιilρoυg.

0ι επαγγελματiεg - τεxviτεg, oι εργoλαβoι

oικoδoμιbv, oι oιδεραδεg, oι ραφταδεg, oι

υπoδnματoπoιοi, oι oπλoυργoi και τ6oα

αλλα επαγγdλματα που €xoυv xαθεi, εivαι

o κορμ6g τng λαTκnq τdxvng ΠoU τα μUστι-

κα και n τεxvoYvωοiα τng, μεταφdρovται

απ6 γεvια oε γεvια. Ξεxωρiζoυv oι καλoi

τεxviτεg, oι KατασKεUαoι€g, oι μαoτ6ρoι.

Αυτoi εivαι περιζnτnτoι Kαι πoλλdg φoρ€q

επιλdγoυv τoυg πελατεq τouq. H μεoαiα

αυτn ταξn γεvικα εivαι αυτn πoυ δnμιoυρ_

γεi και καταoκευαζει' Τα παραγωYα τnq

φθαvουv ωq τιζ μdρεg μαg ωg εκθ€ματα

τωv μoUσειακιilv λαoγρ αφικιilv oυλλoγιbv

και oτdκovται αδιαoειoτα oτoιxεiα τoυ λα-

iκου μαq πoλιτιoμoυ.

Η ταξn τωv φτωxιilv εivαι n πλdοv αδικn-

μ€vn και καταπιεoμ€vn 6λωv.'Eoτελvε τα

παιδια τng απ6 πoλυ μικρn nλικiα, μ6λι9
10-12 xροvιbη vα βγαλouv τo μεριατικo
πoU στnv oυoiα nταv €vα κομματι Ψωμi.

Στnv μεγαλn πλειoψnφiα τoυg nταv

αvαλφαβnτoι.'0λοι αvεξαρτnτα φoρoυ_

σαv στoυq xιilρoυq εργαoiαg τιg γκαλ€τζεg
(τo6καρα) και πoδι€g απ6 λιvατοεg.

Kαι τα μεv κoρiτοια dκαvαv υπoμovn μ€-

Xρι vα παvτρευτoυH καθιbg καμiα πα-

vτρεμdvn Nαουοαiα δεv δουλευε - λ€-

Yovταq ιιπ6τε 0α παυτρευτri, υα noυΙαoωl,

εvιil τα παλικαρια nταv υπoxρεωμ€vα vα

xωvdψoυv μ€oα oτουg βιομnxαvικoυq
xιilρουg, υπoμ€vovταg τιg βαρυτατεq σU-

vdπειεg τnq φυματiωσnq _ΙoU φoβερoli
xτικιoυ- τnq αoθ€vειαq ΠοU τnv περioδο

αυτn οτn Ndουοα εixε €ξαρon λ6γω τnq

υγραoiαg, τng αvixειαζ Kαι τωv oτερnoε-

ωv τoU πλnθυoμoυ.

επιδtωξn τng

μεσαiαζ ταξnq
nταv vrι σUY_

Yεvευει με τΠr
dρxουoα και
φροvιιζε vα
τnv μ1μεiτ{11'
διατnρnoε ΙΙιv
σX€σn τnξ με
Ιnv Παραδοon
K{ιι τα λαικd
δριilμεvα...

Ερyαζ6μευoι iξω απ6 τo ερyoοταoιο oΚ6κκιyoυ τo l939

πilοv:τe l l 7



ιΣτιq αu!μεEl' Ιτtι|δΚi ερyαoEα τn δεκαετ{α τoυ 1920

...Οι nρΟσφυ-

YεE KαΤΟi_

KΙLσαv μdαα
στn\r π6λn και
δnμιουργnσα\r

φilικdg και
εΠαγγελμα_
ΙιKεq σxεσεlq
Kαι oιKoYεvει-
α](ouq δεoμουg

με τouq ynΥε-
vεiq...

ιt-c.oγ:τ.{ l8

Η ταξn αυτn εivαι πoυ φροvτiζει vα κρα_

τnoεt τnv παραδοon ωg κ6ρn oφθαλμoυ.

Eivαι τo μ6vο αποκouμπι πoυ τnv καvει
vα voιιbΘει αvθριilπιvα. Συμμετdxει oε

6λα τα δριi-lμεvα τoυ xρ6voυ Kαl Πρωτo-

oτατεi Yια τn διατnρnοn τoug. Mυεi απd

πoλυ μικρα τα παιδια τnq στo λαΤκd πo-

λιτιoμd, οxι ωg θεατ€g n μελετnτdg, αλλα

ωg μετdxovτεq σ' αυτ6v oε 6λoυ9 τουg

τoμεig. Xαiρεται με τouq γαμουg, τιg βα-

φτioειg, τα παvnγuρια.'0λα αυτα εivαι μια
6αon oτοv καματο τng καθnμεριv6τnταg.

Σnμαvτικd εivαι 6τι παiρvει μdροg oτo

oυγκλovιoτικ6 δριilμεvo τoν oΓιαυ[τoα-

ρoυ Kαι τnE Mπoυλα7Σ Ιn περioδo τng

Aπoκριαg.'Evα dθιμo καθαρα αvδρoκρα-

τoυμεvo. Mdoα απ6 αυτ6 φρovτiζoυv
oι vdoι vα τouq πρooiξouv oι κoπελιdg

Kαι vα επιδειxτoυv στα πεθερικα. Nα

κερδiooυv dτoι αvαγvιi-lριon και καλn

μαρτυρiα στnv Koιvωviα τng Nαouoαg. H

αρxoυoα ταξn, dπωg πρoαvαφdραμε, δεv

μετ€xει oτo δριilμεvo. Eivαι καθιερωμd-

Vn με τ' 6voμα τnq Kαι δεv dxει αvαγκn
επiδειξng. Kdvει 6μω9 τα μικρα παιδια
τng Γιαvιτoαροποuλα.
'Ετoι και αυτn μετεxει o' 6λο το ξεonκω-

μα, δωρiζovταg_ φιλoδωριbvταg Ιouq oρ-

γαvoπαiκτεg καt δαι,εiζοvταc εξαρτnματα

απ6 φoρεoιεg τωv προγ6vωv τoυg, καθιilg

€xοuv τα καλυτερα λoγω τng oικovoμικng
τoυg ευμαρειαg.'0λoι μετdxoυH ο καθ€-

vαg απd τo δικ6 τou μετερi(. Γtα τnv ταξn

oμωg τωv φτωxιilv αυτ6 εivαι τρ6πο9 ζωnq.

Η ταξn τωv φτωxιi-lv και dvα μdρog τnζ με-
οαiαg εκφραζovται oτnv τoπικn κοιvωviα

με τo κoμμα ιΠouπουλο> τo 1908'

Mε τnv Mικραοιατικn καταoτρoφn, n Nα-

oυoα oταθnκε δευτερn πατρiδα τωv Ku-

vnγnμ€vωv αvθριbπωv. 0ι Mικραoιατεg
Kαι oι Θρακιιilτεg εvταxθnκαv αμdοωg

oτn μικρn κοιvωviα και αφoμoιιilθnκαv
απ6 αυτnv. Αλλωoτε Kαι στιζ xαμ€vεg
πατρiδεq εixαv τιg iδιεg oxεδ6v αoxoλiεg

με τouq vτ6πιουg Nαoυoαiουg (αμπdλια,

μεταξια, κτnvoτρoφiα, κ.α.). Kατoiκnoαv

μdοα oτnv π6λn με τnv iιφιξn τoυq Kαι

δnμιουργnοαv φιλικdg και επαγγελμα-
τικdg oxtoειq καθιbq Kαι oιKoYεvειακουg
δεoμουg με τouq γnγεvεig.
0ι καταγ6μεvοι απ6 τοv Eυξειvo Π6vτo,

dρρnκτα δεμdvoι με τιq Παραδ6oει9 τoυg

Kαι τnv ιδιαιτερ6τnτα τnq ΠovΙιακng δι-
αλdκτου, πρoτiμnoαv vα εYKατασταθoυv

oτoυg δυo σUVoιKισμoυq για δυo περiπoυ

δεκαετiεg. Η oxdon τoUζ με τα dλλα φυ-
),ετικα oτοιxεiα tiταv απoμακρυoμ€vn και

μn αφoμοιο'loιμn. Αυιn ioωg oτdθnκε και
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Aφεuτικi και ερyατε9 τoυ μεταξoυρyεioυ τn δεκαετΙα τoυ 1920

n αιτiα Πou Kρατnσαv αvεΠαφο τov Πo-

λιτιoμ6 τouq ωq τα σnμερα.'oλoι oι πρd-

σφUYεq στα δUσKoλα Xρdvια τnq dφιξnq

τouq Πρ6σφεραv τov αVθ6 τnq Vεολαiαq

τouq σΙιq φαμπρικεg Yια δoUλεια.

Eπιonμαivoυμε 6τι oι αvθρωπoι αUτoi εi-

xαv τnv δικn τoυg oτ€γn και καπoιo μικρ6
xωραφακι πoυ τouq δ6θnκε ωg κλnρog.

Tnv περioδο τοU μεσoΠoλdμoυ dρxovται

στn NαoUσα εργατεg και απd αλλεg φτω-

xdg περιoxdg τng xιilραg Yια vα παρoυv τo

μερoκαματo, τo οπoio απο τιg μιoθoλoγικdg

καταοταoειg τoυ καιρou εκεivoυ, προκυπτει

6τι για τov αvδρα εργαιn nταv 20 δραxμdq

τnv nμiρα Kαι Yια τnv γυvαiκα εργατρια

15 δραxμdg (192s). Πρ6κειται για διαφορα

αμoιβng τωv δυo φυλωv που διατnρnθnκε

μdxρι τn δεκαετiα του 1980 περiπoυ.

'0λoι αυτοi oι εργατεg oυvετ€λεoαv στnv

αvθιon τoυ oυvδικαλιoμoυ πoυ κατ6ρ-

θωoε vα τoυg κρατnoει εvωμivoυζ Kαι vα

δnμιoυργnoει ivα onμαvτικ6 πυρnvα για
τα xροvtα τng εΘvικng αvτioταong oτn

Nαoυoα.'Eγιvαv εργατικ€g απεργiεg με
πριbτn -οε παvελλnvιo επiπεδo- αυτnv

του 192O, γεγov6q πoυ κατdoτnoε τn Nα-

oυοα ιιερn π6λnυ τωv oυvδικαλιoτιi-lv.

Απεργiεg γivovται και κατα τn διαρκεια

τnζ Yερμαvικng κατoxng, πετυxαivovταg

τn ματαiωon απooτoλng αvδρικoυ δυvαμι_

κoυ oτα oτραι6πεδα εργαoiαg τoυ εxθρoυ.

Απ6 τo 1950 n βιoμnxαviα ιng Nαoυοαg

αvαδιοργαvιbvεται, διακιvεi τnv Παραγω-

γn τng εγxιbρια Kαl ΠαYKοσμiωg. Η δoμn

τnq Koιvωviαg αλλαζει, n πoι6τnτα ζωιig

βελτιιilvεται, οι λαiκ€g μvnμεg dμωg δεv

οβnvουv πoτd απ6 τoυg Nαουοαiουg.

Η αγαπn Yια Ιov τ6πo τoυg αvταvακλαται

oυvdxεια oτιg oυvnθειεg οε 6λα τα επiπε-

δα τωv κoιvωvικιilv ταξεωv. Αvαδεικvυo-

vται ευεργ€τεζ Kαι επιοιnμovεg, αvιilvυ-

μoι Kαι επιbvυμoι, και o καθ€vαg απ6 τn

δικn τoυ θ€on καταφiρvouv και oτολiζoυv

τov τ6πo με 6τι καλυτερo μπoρουv.'0λα τα

οxoλεiα, oι εκκλnoiεq, τα voσoKoμεiα, τo

oτdδιo και τ6oα αλλα ακdμn, εivαι καρπ6q

τnq Πετυxnμdvng oικοvoμικng και βιo-

μnxαvικng αvαπτυξng. Auτd το dμψυxο

υλικ6 δnμιoυργnoε σΙov τoπo μαg 6τι

onμαvτικ6τερo υπnρxε: τn βιoμnxαvικn
oυvεiδnοn Kαι τn λαΤκn παραδoon πoυ

μεταφdροvται απ6 γεvια oε γεvια.
'Eτoι n π6λn τραβα περnφαvα, ελπιδo-

φ6ρα τn oτρατα τnq oτnριζ6μεvn oε dvα

παρελθ6v, καθαριo σαv τov αdρα τng και

σαv τα περnφαvα ψnλd βoυvα τnq. N

.".Ο σxΙvδιKα-
λιομοg κα_
τορθωαε vα
Kρατnσεl εvω-
μfvουg TOUq

εpγ&τεq Kαι Yα
δnμιουργnοει
€vα οnμαwιLκο
Πυρnvα Ylα
τα Xρovια τnζ
εθvικng α\'τt*

οΤασnq...

ΝtAoΥΣΤΑ l l 9
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ToMONΑΣTHPΙTΗΣ
YΜTHΣΣTΗλtAoYΣA(HEΞΩYΜTH)

γρdφε1 o MαnrΔλnq Βαλoαμ|δnE, τ. Λυκειαρ-rng-Συyyραφ!αg

H'Εξω Yπαπαυτi' Knσμ{υn πιo ι/lnλα α1τ6 τnυ Moυi τωυ Aσωματωυ (Moυαoτiρι τω1)

Tαξιαρrrbυ), oε υιlloμετρo 1068 μ. (ytα μετρnon), oε περioπτn lion, πdvω απo τo α/o_

nτευτικ6y φαραyyι πoυ Kατnφoρiζει 1τρog τoν Ayιo Ι'{ικολαo, απoδεδειyμ6uα iταu μo-

υαoτiρι (Στoυyιαυυακng Eυoτ., Ιoτoρiα Nαoιjong, 1924, oελ. 26. Xιouiδnζ Γ., Σ[uτoμn

ιoτoρicι τoυ Χριoτιαυιoμo[ στnυ περIoxi τng Βερoιαg, 1961, oελ. 63-64. Τζαφειρ6πoυ-

λog Aπ., TουριoτικoE οδn1'οq HμαEiαq, 1969, oεi'' ]02, Στo,ι'ιo1')'οι'Γ', ΙΙ Εκκλnoiακαι
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0 EυαrοΘloq Στoυγιονvoκnq σTo Kεφ.

Ν, κΕυκτηριοι o(κoι εντoq και εκτoq τηq

Ναouoηql oνoφ6ρεl : To μovoαrn ρt τnq

Yποnovτnq εivoι xτιoμεvo σTnV μεσnμ_

βρlνn nλευρο του Bερμioυ .iπi' απo-

τoμωτdτoυ βρd'ηoυ κα$oρGlντog

πρδg τhν ΠαλnoνιαoUσTCLV,,' Ιo

κεiμεvo oυvεxlζετοl με τn φροon .7ω-

ριζoμ!νoυ απδ τflg Δo'ιjρλια δια

y onτ ευτ ικΓιE φ αρ αγγ o E ".

Εδιil εxεr γivει κοnoυ κοnoto λoθoq.

O βρoxoq ToU μovoσTnρloυ κεiτoι εni

τoυ oγκου τnq Nτουρλrοq. Το φoρoγγι

xωρieεl τo μovοoτiρl οno τnν οnεvo-

ντl ΠολrovlοouσTo ToU Στoυγlovvoκn,

υQομετρo '1250.

To μovοαrnρl κοτοoτρoφnκε δυo φo-

ρεq. Nοoq, κελlο κol ooτεoφυλoκιo,

κεiτovτov oε oωρoυq' oτov αrο xρoνlο

μετο τnv ο nελευθερωon Εεδlολεγovτοv

ol nετρεq τoυ νooυ γlο TnV εΠοVolKo_

δoμnon του, φovnκον αroυq ooβοδεq

onο ρoγμοτo oυνθεoεωv τοιxoγροφlιi:ν'

0 vοoq nτov κοτoγρoφoq, οnωq το κο'

θoλrκo oε oλo τo poνοoτnρlο.

H M6oo Ynonοvτti

Eδιil πρεnεl vo ονοφερθε[ oτl κοι μεoο

oτn Νοoυoo υnoρxει vooq τnq Yπο_

nοvτllq τoυ Kυρioυ. Δεv γvωρiCoυμε

ov nτον μεγoλoq vοοq nρlv TnV Ko-

τοαrρoφn τoυ 1822. Δεv γvωρΙΖoυμε

οv εΙvοl o εVTUΠωσlοκoq vοoq, oτov

δρopo oπo Νoουoο nροq τlq nnγεq

τoυ Αγloυ Nlκoλοoυ, noυ ovoφερετol

κοl nερlγροφεTol σTnV εn[oκει,bn τoυ

Cousinery αrnv noλn n o vooq του Αγi-

oυ Nlκoλooυ nορο τιq nnγεq (Bολoομ i_

δnq, H noλn τnq Νοoυooq με τoν Αλιi

nοod, oελ.15Ο/151). Στnv noλn oιiμερο

υnoρxει voioκoq αιo ovoμo τnq Yπο_

nοντΛq, noυ οvεγερθn oτo xολooμοτο

τoυ noλoιo0 οno τov Δ. Λoγγo (Γoβρl-

nλiδnq Θωpoq, o Nοoq τnq Ynοnοvτnq

τnq Noουooq, 1 894- 1 995, Ν lοoυαrο τ.

7 21 1995, oελ' 1 1 8-122).

'Hτοv τo κεντρo δροonq τnq Φlλonτιil-

XoU TωV KυρΙων, onμερo εivol noρεκ-

κλnor τnq Mετομoρφωonq. Πotο oxεon

μπoρεi vο εixε ουτοq o Nooq pε τo Mo-

vοoτiρl εivοl oγvωαlo. lVε δεδoμεvn

τn oxεon ιlΕω κol μεoο Πρoδρoμoυ,

εξω κοl μεoο Αγlo ΣωτΛρn, εΕω κol

μ€oο Αγiου Toδrορxn (ΠοnoCnq, To με-

τoxl τnq povnq Tοlloρxιiν αrn Nοoυ_

σο Kol n nρooφoρo ToU σTnV Ποlδεio,

2OO9, oελ, 223-280), κoτ' οvoλoγiο,

κοnolο oxεon πρεnεl νο εxεt κol n εΕω

Ynonovτn με τn μεoo Yπonoντn.

To βεβοlo εiνοl oτl κοτoγρoφol voO[, n

μεoo κol n εEω Ynοnοντn, xροvoλoγlκo

nοvε noλυ - noλυ nto nioω οπo τov

lH' orιbvο. Αυτo μoρτυρoυv το ono_

ρογμοτo TωV TolXoYροφιιilv τουq, oυτo

δεΙxvει κοl τo βοθoq του δonεδoυ τoυ

vοoυ τnq μεoο YnοποvτΛq oε oxεon

με τnv εnlφοVε]ο ToU οΟλεIoυ xιiρoυ.

H [δρυοn τoU Movοστnρroιi

Πο τnν iδρυon κοl τn ζωn TOU μovo_

αrnρloυ σTο ΠρoεΠoVοαιoτικο xρovlο,

λiγεq εxoυμε nλnρoφoρiεq. To μονο_

oτΛρl τnq Ynοnοντllq κοτοαlροφnκε,

εivοl β€βοlo, oτlq oρxdq τoυ lΘ' otιiνο

δυo φoρ6q. H nριilτn δnωon Kοl KOTo-

αrρoφn τoυ εγlvε οno τιq ορδdq τoυ

Αλn nοoο τo 1806, onωq κol ToU μo_

voαnριo0 των TοΕlο ρxιi:v.

ΠρonγoΟι.ιοl ol KοΤOσΓρoφεq τoυ Aγioυ

Nlκoλοoυ Kol Tnq εΕω Mετομoρφωσnq,

noυ εγlvοv αrnv nρωτn noλloρκio τnq

Nooυoοq οno το αιρoτευpοτo τoυ Αλn.

Mε τn φυγn τoυ ορxοvτο τnq noλnq

...τo μovαστnρι Tnq Yπα-
Παπnq Πριv τιq δυΟ αΠα_

vωIdq KαΙασ{ρoφdg του,

μiα το 1806 απο τοv Αλn
Παοα Kαι Ιn δειrιερn oτο

ολοκαιrιωμα τnq πολng το

|822, nταv dvα λαμπρο

μΟvαστnρι, φdροq τng

Ορθοδοξtαq...

Zoφεlροκn, οvθρωnοq'ο- 5εo-οζεl

αrnv noλn εΙνοl o οιτinοl'οq -ο" ]'v1ο-

μοVΤnq, ΠOU KOl Πρo Tnq nορoδοonq

τnq noλnq εixε κoλεq oxεoεtq 1..]ε TOV

Αλn. Στο xρovlo τnq Αρβοvlτoκροτiοq ο

Mομοvτnq εivοl noρoγωv. Επi των npε-

ριi:ν τoυ εnlxεIρεΙτοl οno τnv noλn n

εnoυλωon των πλnγιilv τoυ nολεμoυ,

ορxnq γενoμεvnq οno το μovοαrnρlο.

Kεlμ6λlo

Mdxρl nρoτιvoq λiγo γvωρΙCομε γlo

τo μoνοαrι1ρl, οπωq nδn λεxτnκε. 0ι

μvιiμεq οpωq τωv κoτoΙκωv τnq Nοoυ_

σnq Kol τnq nερloxfrq μllλoυv γlο oρ_

γονωpεvo κοl oνoμοoτo μoνοαιnρl. 0r

μνnμεq εnoλnθευovτot ono τnv ερευ-

νο. Πρωτoq o Πoυλoq Πυρlvoq, oε oρ-

θρo τoυ oνoφερετοl oε €vο πoλΟτlμo

κεlμnλlo oτουρoΟ KΟl στnV εγxοροκτn

εn lγροφn του.

Ακoλoυθεi o n. Αθ. BoυδoΟρnq, noυ

δnμooιευεl nωλnτnριο onlτloυ lδtoκτn-

oioq τoυ μovoαιnρto0 αrn Bερotο κoι

οκoλoυθωq o n. Πoρφ0ρroq, nγoυ1-lενoq

ΤoU μoVοσTnριo0 τoυ Tlμiου Πρoδρo-

μου, δnμoolonolεi nωλnτnρlo εΠlΤo-

φioυ τoυ μovοαrnρloυ τnq Ynonοι'ιΛq

αιov Bελβειrιo.

Or ποροnοvω ονoφoρεq δεixvoυv oτl

τo μoνοαrnρl τnq Ynοnovτnq nρtv τlq

δυo οnοvωτεq KoTοσΓρoφ6q τoυ, μlo

τo 1806 ono τoυq Aλβοvoυq τoυ Αλn

nooο κοl pετο τnν οvοκoivtot4 τoυ nερi

To 1B12/13, δευτερn κoτοαrροφlr, αro

oλoκο0τωμο τnq πoλnq τo 1 822, nτoν

ενο λoμnρo μoνoαιΛρr, φορoq τnq 0ρ-

θoδοlioq'

H nριilτn γρonτri μορTUρio

Ylο τo Movοατιiρι

Πριiτn xρovoλoγlκo γρonτΛ ovoφo-

ρo γlο τo μovοoτΛρl τnq Ynοnοvτnq

εxoυ με ono εn lγροφfl αronoλυτl μ oτo_

τo ευρnμo αιo Noo τoυ Aγ. ΑvτωvΙoυ,

noυ nερrγροφεl oτo βlβλio Bερolιi:τl-

κo κol Nοoυoοilκο (2014) o Πoυλoq

Πυρlvoq. Η nριilτn δnμooiευon €γlvε

μtloγ:τa 2l
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Αno το δnpoolευoμεvo φοΙvετοl oτl τo

μoνοoτliρt τng Ynοnοντriq, Θο nρεnεl

vo εivοl τnq Νοoυonq κοl 6τt εivοl oε

oκμn τo 1784.Ιo κεlμΛλlo iρθε oτnv

εnlφοvεlο μετο ono εvτoλn ToU μο-
κορloτoυ Mnτρonoλiτn Bερoiοq κοl

Nooυonq Πο0λoυ, vο κοτογροφoυv το

κεlμr'rλlo τωv voιilv. lδοιl nωq nερlγρο_

φεl o Πουλoq Πυρlvoq τo κεlμnλto:

κ0 oτaυροq (11X8 cm) βρ[oκεται μioα
oε αoημενια θηκη (βαρoυq 3BB gr) και

oκεπαeεται απo xρυooκεντητo πiπλo
(βαρoυq 20,80 9r) oτo oπob εικoν[ζε-

ται η oτa1ρωση ToU Kυρbυ. Τo υλικo

καταoκευηq τoυ ε[ναι καθαρο xρυoαφι

(20 καρaτiων), και φiρει oκολιοτεq διο-

κοoμηoειq, ενtil oτo μtoo εxειΤιμιo€υλo

oε oxημα oτου ρo0.

Στη μιαπλευρα εxει 35 μικρa oμαρa_

γδιa και ρoυμπ(νια ορυκτα (l z πρa-

σινa Και 23 κoκκινa)' Φα(νεται oτι απo

την πλευρa aυτη xαθηκε tνa πραoινo

oμαρaγδι' Στην ολλη πλευρa εxει 34

πoλ(lτιμoυq λiθουq (1B πραoινoυq και

16 κοκκtνoυq)'

Aπo την πλευρα aυτη φα[νεται oτι xα-

θηκaν 2 κοκκινα ρoυμπ[νια. Συνoλικα

o οτaυρoq εlxε 72 ρoυμπ(νια Και σμa-

ρaγδια απo τα oπo[a xaθηκαν μoνοxα
τρiα (3) Η α€hτoυ ε[ναι ανυπολoγιoτη'

Στην ε€ωτερικη κaτω βαoη τηq θηκηq

του αταυρο0 υπαρxει η εεηζ εγxαρα-

κτη επιγροφη:

κ0YΓ0Σ 0 ΠAΝΣΕBAΣΜΙ0Σ ΣΤΑYP)Σ

0 Τ0Y ΣΩTΗP)Σ KTHMA YΠAPXil ΕK

M0ΝΗΣYΠAΠAΝΤΗΣ KYPΙ0Y ΕΝ ΕΤΕΣl

KΕK)ΣMHTΕ ΕΠΕΙ APX\ΕPΕΩΣ KYP\)Y

KYP\)Y ΔAΝlΗΛ AΞΙ)Y Τ0Y ΕK Χl)Y 
I

ΔΙA KAΛΗΣ ΔΕ ΣYΝΔP)MHΣ Τ0Y ΤA_

ΠΗΝ0Y MΕΛΕT\)Y ΕΙΝΕ K0ΠΩ ΤΕ KAΙ

ΕΞ0ΔΩ ΔΕ ΕK Τ0Y M)ΝAΣΤΗPl)Y ΕΠΙ

ΤΕΧΝΗΤ0Y ΔΕ ΚAΛ)Y KYPΙ)Y AΝAΣTA-

ΣΙ0Y: 1784 ΠAΝlΩT)YΤΕYΙ)Y MAΙ)Y:

2 | ΕK Π0ΛΕΩΣ ΝA)YΣΗΣι'

H εntγροφti εΙvοl πnγn nλnρoφoριωv:

Mnτρonoλiτnq BεροΙοq κο Νοουonq

εivοl o Δοvlnλ εκ Xιoυ. Hγουμενοq

xlq.ογ:τ.q 22

ToU ιJoVOσTnρlo0 εivοl o Mελετloq.

Kοτοoκευoαrιiq εivοl o κολoq Nοoυ_

ooioq τεxviτnq κιiρtoq Αvοoτοolοq, γloq

τoυ Ποvoγlιbτn. Συvδρoμnτεq εivοl

.iνκ6πφ τε καi iξoδω. o Mελε-

Tloq KOl τo pονοoτnρl τnq Ynοnovτiq.

Tnv iδlο nερioδo αro μovooτnρl τoυ

Πρoδρopoυ, noυ οvnκεl αrnν'Eδεooο,

υnnρετεi μοvοxoq με τo ovoμο Ν4ελε_

TlOq, o οnοioq εΙvοt μoυolκολoγoq κοl

δοoκολoq τnq βυZοvτlνnq μoυolκnq,

τoυ εnionq μoυotκoυ κοl nγoυμεvου

τnq μovriq τoυ Προδρoμoυ KυρΙλλoυ

To εξωκλnoι τnq Yπaπαυτng οτo Βtρμιo

(Ξυvoδοq Ν/ovoλnq, Νοoυoοiol με-

λoυργoi τoυ β' plooυ του lΗ 'οlιivo,

ΙVελετriμoτο Hpοθiοq τεΟxοq 1 (2009)

oελ.31 1-349).

Τo ερωτnμο εivοl οv μ noρεi o [Mελι1τloq

τnq Ynοnοwnq vο εivοl τo iδlo nρooωno

με ΤoV ιJoUσlKoλoγo povοxο τoυ Πρo_

δρoρoυ. Θεωριil nωq οxl.

Kο τo δευτερo ερωτnpο, το μονοαιnρt

'ηc Ylοnοvτnq, nου οvοφερε.O σ-nν

εl,γροο;, εivο, -nq Νοο-oοc;

Πο nolο Ynοποvτιi μlλ6με;

ΙVnoρεi vο εivοl n Ynοnoντι'l τnq Bε_

ρOlOq, ΠOU κοnοτε, oτoυq βυ(οvτlνoυq
xρovουq, iτοv μοvοoτnρl;'Ητoν κo_

πoτε. Oxl τo 1784' 0 Πουλoq Πυρlvοq

γρoφεl 
'' ι0 oτaυροq μ(λλoν θαπροiρ-

xεται απo τo μονaoτηρtτηq Ναoυoαq'

Την απoι!η αυτη ενιoxυει τo γεγoνοq
6τι oτη Νaoυoaτην εποxη αυτη Κa|'TΤ|'o

πολια αoκε[ται η xρυooxo'lα κατα την

μaρτυρ[α τoυ Cοusinerγ. 0 δε Leαke

(Τr' ειq Ν'G.ΙΙl 2B7, εκδ' 1835) λiγει, oτι

o λαοq τηq Ναo1oηq ηταν aπo πολιa

xρον ια.περιιbνυμog διd τliν ΚατεQ-

γαo{αν τoo yρυooσ καi τoο αργιj_

80υ > Κa: oτι o τεxνiηq του oταυ ρo0, ο

Aν οoτ αo ιo q γ ιo ζ T o U Π aν αγ ιtilτ ο υ, ητaν
απoτη Ναoυoαll.

Το vεο δεδopεvο δεv οφnvoυv nερl-

θιiρlο ομφlβoλiοq. Το povοαιnρl τnq

Ynοnοντnq εivοt τnq Νοουonq.0 nγoυ-

!εVoq ΤoU Μελετ οq pvnμovευετol κοl

σTnV εI ','οοοn του επ τοφioυ τnq Ynο_

-Ο',-;C. :_ ;q θο οvοφερθεi nοροκoτω.



Στο εριi:τnμo, πιilq βρεθnκε τo onοvlo

oυτo κεlμllλιo αrοv Αγlo Αvτιivto αrn

Bερolo, δεv υnoρxεl οπoιrιnon' Δloτυ_

nιilΘnκoν δloφoρεq οnoι!εlq, onωq:

1. To κειμnλlo nlθονωq εiνοr δωρο γlo

τov Mnτροnολ[τn Δovlnλ, o onoΙoq

το xοριoε oτnv ΕκκλnoEo τoυ Αγioυ

Αvτωvioυ n μ noρεi vο noυλnθnκε, oτον

κοτooτρdφnκε n Νooυoο τo 1B22 (Π.

Π υ ρrvoq).

2. O oτουρoq noυλnθnκε οno olκovo-

μlκn ονογκn τoυ Moνooτnρroυ (n. Αθ.

Bουδου ρnq).

3. Εivor nlθovo vο nουλiθnκε οπo ονο_

γκn lrκoπotoq on6 τo μoνοoτnρl, vo

nnρε μοCi τoυ φυλοxτo τοvτΙplo oτου_

ρo, κοl τov οvεθεoε ευγvιi.l1.lωv μετo τn

oωτnρio ToU σTo voo τoυ ΑγΙoυ Avτω-

νioυ. Αν γvωρieομε τoν xρoνo οnoκτn-

onqτoυ, θo μnορoυοομεvο βγολουμε

ooφολεoτερo oυpπεροoμoτο (E. Bολ-

oομiδnq). Πο τlq noρonονω υnoΘεoεlg

υnoρxουv nορoλλnλo γεγovoτo, δεv

υnoρxεl trlορτυρio.

t ενδπιoν εμoδ Nirι ,. .-μυτατιJν xληοιxδν lαι ]xρηoiμων αρxδντων τη! πoλιτεiα! τιδτηe' παραoτα; ο

δω | ρδθεοg ηγoυμενoq τη.c υπαταντηg τo, ,iuζ'ι 
'ηq 'ooδ'o1! 

oυν ] τη λοιιοi oυνoδiι' ιδioιq αυτδν aγaΧδ^γτ'aαν

,.ιμr, ω, 
1 

'.rλlηrr, 
.u ooni.,o, .ηq ,noπαντηq ειq :ον αιδεoιμδτατων ] ταπi lυρ υ'πooτδ)l.ν sφιμθριov τηe

δεξιαg, zαι εle την πqε | 
οβητdρo, o,.oj δ""'η', πqioει τελεiα διi γρ: 90Ο: ητoι ] aνεακδoια' lιι dλαβεν αυτi

oiγojμruoa,oΔoxαιανε|λειπη, τooπoioιxεiτεειqτηνενορiαντηlαυτη!δεξιdq ] d1ωνεναυ:δανι-|γeoνlαι

,oriγ-u, ,o, .u μn, τo ανδ 
] 1eoν θyει oντ&δεg δδω, ιαι εν φεββdτι' ειq δε τo lατδγεoν | 61ει oντιiν εν zαι

*"r"i' ,-, oλiγην αυλην μ. n,γ&δ', 'o' | γrαιαζηται απ6 μεν τoυ ενδ-c μθqoυe με τo ooιiτιoν του μαl_α ] 
gητoυ

νιπoλιiου, απδ δe τoυ &λoυ μaρoq μ' ooni''" 
'oυ μoυμoυ | Χ" αντωνiou' ιαι απδ τo τ9iτον pε τoυ μαxαρητoυ

μαrδλη, πoλiτoυ { παι ιτδ τo τεταpτoν μερoc υτdφ1ει ο xινδg δqδμog αυτδ ] τiνυν τo ηρειμiνον οoπiτιoν

ετδληοεν ο ρειθεiq δoqδθεοq ηγo, ] μu,oq '|c "o'u"η!, 
ειg τoν παπd αποoτoλην Ιχι ειξ την πρεoβι ] 

τδpαν

δουl.νη, τgiοε, τελriα διιΙ τα ηρειμθνα "*'δo'* | γoδoια ωq ανωτiρω εiρηται' xαι Lλxβε αυια oι|'ια y'α'ι

ανε 
| 
λειπη μd1ρι lαι oβoλoδ' ιn, ui'o 

'ξηq 
exo"'' μθ"' 'δρ''' ] xαι εξoυoιαoταi o ειρημδνoq παπα απooτδλη{

,-, η "ρ..'ρr?*lρ, 
τo, δoδr,ru ] 6θεν αg την περi τoυτου δηλωoιν ε'1θνετo xαι τo παρδν oυνωδιx6ν l γQ'iμμo

τη εμη ειιβεβαιδοeι χαι ταιζ μαρτυρiαιq "' 'u 
] "μo'&"' 

xληgιlδν xαι 1ρηοiμων αρ1δντoν τηg ] πολιτεiαq

τα'jτηg, xαι εδoθη ειg 1εiραg τo, noλ onoo.rλη ] rαι τηe τρεοβητd,ιg αυτο'j δoυlθνη! { αωιγ : αυγoδoτου ζ'

o τoυ αγtου βερροiαg αρxιερατιNoq επiτροπoq Γqηγδριoq βεβαιoi

o θωμ&g μανoυξλ μ&ρτυq

o θωμ&g rωνoταντiνoυ μdιρτυq

μανoυηλ δημητqioυ μ&gτυq

αντδνιog μοδμoυ μiρτυq
αντδνιoq μαρτiνoυ μ&gτυq

γιri'.νoq λ.iαoi μαρτ',c
α.,τιb'lιoc Ιr l' ν.'' ;'

To lyyραφo πιilλnong τoυ ακιyiτoυ τoυ μoυaστnριoυ

To μoνοoτnρl μεXρl Tnv ΠερioδO Τωv

εxθρonροΕrιbv ιJε τoV Aλn nοoo εivol

σε μεγολn οKμrl. EiVoι, μοζi με TnV

μεοο Ynonovτn, λoτρευτtκOi ΠρoσKU-

Vn μοTlKoi xωρol, on pεio οVοφoρoq Kοl

KoTοφιγlο ΠiσTnq, lδiωq των ΧρlσΓlο-

νιiv γυνοlκωv. Η pnτερο ToU XρlσToι

εivol nρooτοτnq TωV γUVolKωV, oKoιεl

Τo ΠρOβλnμοTo Τouq Kοl δεXεΤOl Tομο-

Τo Kol oφlερωμOTο, oTοV εKΠλnρωVo-

VTOl ol ΠρoσδoKiεq TωV. To μoνοαιriρt

εivol OVoιJOστo κοl εiνoι γVωσTo Kοι

εKTOq Νooισnq.

N6ο nερ[oδog eωriq

γlo To Movοoτιiρl

Τo μovοαrnρl pεTo ΤnV KοTοσΓρoφn

ToU (1 8O6) Εovοxτlζετοι, ToUΤoXρoVo

σXεδOV με To μovοσΙiρr τωv TοΕιορ-

ΧωV, τOU OΠoiou Το εγKoivlO γiVoVTοl ωq

γνωσΓoV TnV 25n Moρτioυ ToU '1B1 1. H

ΠερΙoδoq 1806 pε ']822 εivοl ΠερioδOq

οVοrωoγovnσnq TOU ιJovοσΓnρloU. To

μOVοσΓnρl σUμμoζειεt Tο Xολdσμο-

TO ToU, OVοKoIVirεTOl Kol εΠOVερXεTol

σΓoUq Πρonγoυμ εvoυq KοVoVlKoιq ρUθ_

μoυq eωnq TOU. Kοl εiνοl οloρiοq οΕlo,

nιilq ε[vοl δυνοτo pεσO σε τοoo μlκρο

XρOViKo δldαιnpο VΟ KTiaεTO] εK βCIθρωV

εvο μovoαlnρl.

Δεν nρεnεl Vο oγVooιμε τn δυνομrκn

ToU KolVoU Tnq Πoλnq. Η noλn κοτο

TnV KolvnΠoροδoon κοι σUVrrθεIO σΓ q

ΠερlΠTωσεlq KolVωφελωV εργωv, oκ0-

λoυθεi μiο YVωσTn, ΠεΠοΤnι]εVn Kοl

ΟΠOTελεσμoΤlκn oδo. 0τοv onοφοoiCε-

TΟl εVο εργo, τo Kolνο oυμβολλεl oτnν

TοXε1O οΠoΠερoτωon ToU με TOUq εεnq

Tεσσερεq TρOΠoUq. ο) με δωρεεq xρn-

μΟTωV, β) με δωρεεq oKlVnTωV, γ) με

Πρoσφoρo ΠρoσωΠlKiq εργoσ[Oq Kol

δ) με δοvεlo, οτoκο n εvτοκο μlKρriq

οΠoδoσnq, Tο oΠoio εγγUοTοl n Kοrνo-

TnTo (EKKλnσiο _ ουτoδtoiκnσn). ΣTnV

TελεUΤoΙο Περ[ΠΤωσn δovεtoτεq εivοl

ol εXoνΤεq, ΠρoKρlTol KOl ορXoVTεq,

ol oΠo[ol εΠιθUιJOιV Vο σUVδεσoUV To

ovoμo τoυq με εργO.

Kοl αιnv ΠερiΠTωσn Tnq YΠοΠo\ΓΓnq λεl-

Toι ργnσε To σισΓn μ ο. Yn ιi ρΕοv δωρεεq

Xρnι]οTωV Kοl οKlVr]TωV, UΠnρεε Πρo-

σφoρo ΠρoσωΠlKnq ερYοσioq, UΠnρεε

Koι δovεlσμoq. To μovοαrnρl Tnq YΠο_

Πo\ΓΓnq KTiaεTοl εK VεoU σε δloσΓnμO

6-7 ετιilv οΠo To 1806 κοr εTOlμoaετOl

γ1ο μεγολoΠρεΠΟ εγKΟiVIο στo 1812113,

pε oλο κοlvoΟριο Kοl με ενον εnιτoφlo

noλυτελεαlοτo, Πoρογγελio ToU μo-

VοσΓnρloι σ]_nV KωVσTοVT|VO0Πoλn. 0

nγoUιJεVoq Mελετloq OVολωVεTol KοTo

το βlβλlκo Ιo ξfi'λoE τoυ orΙ<oυ σoυ

καταφα1/ετα) ρε. (lωοwOU B', 17).

[\/llο nλoκο με TnV εΠlγροφn TωV εγKol-

v[ων ntθoνov Vο βρεΘεi με Tο ovoμοTo

TωV KTnToρωV.'lσωq.

Πιilλnon oKlvliτoU

To 1B13, To μOνοσΓnρ1 ΠoUλοεl εvο οκΙ_

VnTO TOU, {σo oTΓo[o ΚaTε[Χε στην ενoρb

Tηζ Πaνaγhζ ΔεΕιaq στη Bερoιa., τTρoζ

τoν εφημεριo Tηζ iδιaζ ενoρ[aζ TTaπa-

Aπooτoλη KaιTη σιauΥoToυ ΔouΚενa,

ενawι του τΤoσo0 Tων g00 Υρoσbν' (ι.

Aθ. BoυδoΟρnq, ΑρXεloKεq πλnροφo-
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ρ[εq YlO Τo μovοσΓnρl Tnq YΠOΠovTrlq

Νooυooq, oελ. 29_32). 0 nοτnρ Αθ.

Boυδoιiρnq εixε τnv κολooΟvn Vο ιJoU

δι.ilοε τo κλεlδivο μΠω σΓo δlοδlκτυoκo

xιiρo onου δnμroolε0εl τlq εργοolεq τoυ.

Στnv αιooελΙδo τoυ nερldxετol €γγρο-

φo ΠoU δlοκρivετοl oε oxετlκn εlKoVo_

γροφnon σTnV ΠρOnγoυμεvn oελΙδο.

Πρooωnoγροφlκ6

Αnο τo εγγρoφo nρoκΟπτεl:

'1. Hγoυμεvοq εivοl o Δωρoθεοq. 0 ΙVlε_

λετloq εxεl nεθοvεl ri λογω γfιρoτog
εxεl οnooυρΘεi. Εniτρonoq τoυ Mn-

τρonoλiτn εivοl o Γρnγoρlοq.

2. Το nωλnτnριo oυμβoλοrο oυιποooετοl

κo l υ n oγρd φεΤal τ nν qωLy : αυγo'ιjoτoυ

ξ, Λτoι τnv 7l1l1813. Mnτροnoλiτnq Bε_

ρoiοq κol Nοουonq δεv εivοt o Xρυoov-

Θοq, o ono τo Γρομμοτlκο τoυ BερμΙoυ.
'Εxεl riδn μετοτεθεΙ oτlq Σερρεq αllq 13

loυλioυ τoυ 1B1 1, δυo μnνεq κol nλεov

μετo τo εγκοivlο τnq μovnq Τοδloρxωv

noυ εγtvοv αrrq 25 Moρτioυ, npερο του

ΕυογγελloμoΟ' Στn oυvεxεlο o Xρυoοv_

θoq εκλιiγετοl Ποτρlο ρxnq (Boλoομ iδnq,

ψΗΦlΔEΣ τ. 3oq, lΣΤ0PlKΑ, oελ. B2_B5).

Δlοδoxoq του ΧρυoovΘoυ αrnv Ν4nτρo-

noλn εivοt ο Zοxορioq.

3. Δεv οvοφερετοl τonoq oυvτοΕnq τoυ

nωλnτnρioυ. 0l μορτυρεq, oμωq, onωq

φoivετοl, εΙvol μολλov Bερotεiq.

4' Αλλο nρooωnο, εivol κonolol εvτl-

μoτοτοt lερεiq κοl κonolol ιxρnolμolυ

ορxovτεq, ntΘοvοτοτο το μελn τnq Δn-

μoγεροvτiοq, nου oυμφωνο με ToUq

κοvοvιoμoυqτων Ελλnvlκιiv Kolvoτn_

τωv, εxoυv τnv ευθυvn των oυpβoλoi-

ωV Kοl TωV δlοΘnκιiv. Εnionqn λotnn

oυνoδε[o, κοl oλλol δnλ. povοxοi, noυ

oυνoδευοv τov nγoυpεvo Δωρoθεo.

5. To μovooτΛρl εxεl οκivnτο οno δω_

ρεεq κοl εκτοq NooΟonq' Αno ολλo

εγγροφo γvωρiCoυμε oτl το oκivnτo

τnq YnolοvτΛq riτov nολλο.

Τo oκivnτo

Ano το κεiμεvο τoυ oυμβολοioυ nρo_

γnoγ:τ,η 24

κinτεl oτl ογoρoαrriq εivol o lερεoqτου

vooυ τnq Ποvογioq δεδrοq τnq Bερoloq

Ποno-Αnoαroλnq κοl n oυCυγoq τoυ,

nρεoβυτερο, με τo 6voμο Δo0κεvo, με

o,τl μnoρεlvο onμοivεt ουτ6. Πoιτωq ol

ογoρoα-€q εiνol δυo.

Αvoφερowοl εnΙong ol γεiτovεq noυ

εivοl: ο pοκ. Νlκολοοg, on6 τnν ολλn

nλευρo τoυ oκlviτoυ o MoΟpoq Χ"Α-

ντωvioυ κοt οno τnv τρΙτn o λ/οvoλnq

τoυ noλlτn. Το τετορτo oρlο τoυ εivοl ο

κolνoq δρoμoq. To oniτl εivοr δlωρoφo

με δΟo δωμoτlο εnοvω κοl ivο κoτω με

pογοei, εxεr plκρn ουλi κοl εvo nnγοδl.

...τΟ μΟvαστnρι εXει 01-

KovoμιK}iq αvα1,'Kεg λdγω
ΙωV ερYασιd}v α\rdYεp-
ong του, dμrξ στnρiζεΙαι
σε εvισXUσειξ ΠΟU βXει,
Πρ&yμα ΙτΟU αΙΙoδεικγU-
ετ{1ι αΤΙ6 τo γεYΟvdq οτι
ΙΙαραyydλvει Ιnv Kατα-
σKεUn εvοg πλουσxΟυ
εΙΙιΤαφtΟu...

Εnlpεvω σΓnV Περlγρoφn γlο vο εκτlpΛ-

σoUιJε To τΙpnμo' Ν/lκρo ri μεγoλo το

τiμ nμο εΕυnnρετεi τoν Πonο-Αποαro-

λn κοt δlευκoλυvεl το μoνoαιnρl αrlq

oνογκεq τnq οvolκoδoμnonq τoυ. Αλλο

nροoωnο εivοt ol pορτυρεq, εnτο τov

ορlΘpo, ot onoiol ωq εniθετο εxoυν το

nοτρωvυμtκο TOUq Kοl δεv εxεt lδlοiτερo

εvδlοφ€ρov n ovoγροφn τωv. Ynορxoυv

αlo δnμοolευμεvο εγγρoφo κοι εivol

το οvoμoτο κοl τo noτρι.ilνυμο ευκρlvn.

Σκ6ιpεrq γlo τo οiτlο
τnq δυonρoγioq

H xoμnλn τlμn του onlτloυ βοCεl oε

oκειpεlq κοr γρoφτnκε οτl τo μ-lοvο_

αrιiρ Εεnουλοεl το κεlp riλlο του κοl

τnν οκiνnτn lερ ουoiο τoυ. Α:-6 τnν

περ oδο -O EO/Oσ-'J ε.ε c .!,l_ rιi

ovoγκεq λογω τωv εργοolιiv ον€γερoΛq

τoυ, oμωq oτnρ[Cετοl oε εvloxΟoεIq

πoυ εxεl, nρογpο noυ onοδεlκv0ετol

οno τo γεγοvoq oτr nορογγελVεl TnV

κοτοoκευn εvoq πλoΟoroυ εnlτοφioυ

oτnv Kωvoτovτlvoυnoλn, nροφovιi:q

γlo το εγκο[νlo ToU μOVοστnρloυ. Tο

xριiμοτο nρο6ρxoντoι οno εροvo.

Tο δυoκoλο Θο ερθoυv οργoτερο, μετo

τnv οnοφοon τoυ Σoυλτoνoυ nερi εnο-

νοδoυ τoυ Zοφεlροκn αln Νοoυoο κοl

τnv nερlθωρtoloΙnon τoυ λ/ομοι.ιn. 0

Moμοu-nq εixε oυμμετοxn ωq πρoυxo_

VTΟq σTnV οvοδε Εn εκ vεoυ ToU μoVΟ-

αlnρloυ.'Ητoν δονε oδoτnq ToU μovo_

αιnρloυ pε μεγολo nooo.'Ητοvτo nooo

oυτo δrκo τoυ; 'Ητοv τωv nρoκρiτωv ll

ολλnq lροελευonq; Τo δοvεlο γlο το ευ-

ογn lδρυμοτo εixοv τnv εγγυnon τnq

δlοiκnonq τnq πoλnq Kol Tnq Mnτρo-

noλεωq. 'Hτov οoφολn. Τo μovοαrΛρl,

αrnv lρoκεlμενn περinτωon, εixε xροvo

pnρoαιo ToU γlΟ τnv εδoφλnon.

Πoρ6}ιλnλο γεγov6τo
Εivol xρriolμn n γvωon τωv ooωv oυμ_

βο[voυv αlnν noλn τnv nερioδo oυτΛ.

0 Zοφεlρoκnq, ωq φυγοq, γvωρiCoυpε

oτl pε τnν oφlΕri τoυ αln Θεooολoviκn

κολΟnτετοl οno τo oγγλlκo nρoδεvεΙo.

oτov onεαολμεvol δoλοφovol τoυ AλΛ

τοv nυρoβολοΟv αιo oκoλοnοτlο τoυ

πρoδεvεioυ, φευγεl κοl κρυβετοl γlo
κοrρo αιo Αγto Oρoq.

'Εnεtτο οno xροvo lκovo, pετο τo 1 B09,

με TnV μεooλoβnon poνοxιilν φθονεt

oτnv Kωv/nολn κοl με ovοφoρο του,

nου υnoβολλεΤΟl σToV Σoυλτοvo μ€oω

τnq Bολlvτε Xοvoυμ, κot pετο ετιiv

oγιivεq ovoτρεnεt τnv κoτοoτοon. 0

Αλi υπoxρεωvετol vo oτεiλεl nioω

τnv olκoγεvεlο του Zοφεlρoκn κol vο

onooυρεl τo oτροτευμοτd τoυ οno τn

Nοoυoo, n οnoio nλεov (εl oε κοτo-

σΤοσn OVοι.]oνnq τnq εnloτρoφlrq τoυ

Zοφεl ρο κn Inερloooτερο : Bολoομ iδnq,

Η lολη τnq Νοουoοq με τov Αλn nooο

<ι ο Σε,ει δ-vομεlq, oελ'1B3-193 κοl



209_210)' Στo τελοq τnq nερloδoυ ου_

τnq oτn Nοoυoο εκλεγετοl ορxovτοq

o Δrομοvτnq tVlnερooq, ενοq οno τoυq

pυολωμενoυq κοl ευυnoλnnTOUq Πo_

λΙτεq τnq Νοoυoοq.

Boεβoδoq εnlλεγετol o 0μ€ρ Αγοg,

οδlωμοτoυxοq σTnV Kωvoτοvτlvoυ-

noλn, pε κοτογωγn οno τo μdρn τnq

Αvδρlονoιiπoλnq (o.n. oελ. 213)' 0

Zοφειρoκnq oργεi vo εnοvελΘεl κoτο

δυo τουλοxroτov ετn oτn Νooυoο, εωq

oτου οnoκοτooτoθεi nλnρωq n τoΕn

oτnν nολn κοl n εκεi δloμovΛ τoυ θο

εivοt nλεov οoφoλiq. Τo 1 81 8, εκε[νοq

nου vlιilθεl οvooφολnq, εΙvοl o Ν/o-

μovTnq, o oπoioq κot κοτοφε0γεloτn

Θεooολoviκn.

Αvορωτfrθnκο oτlq ΨΗΦlΔΕΣ τl oυμ-

βοivεl με τον Mdpοvτn.'Εγγρoφn

μορτυρΙο τoυ 1 B1 B nερlγροφεl TnV Kο-

τοoτοon ΤoU μOVοσTnρloυ pε το pελο-

voτερo xριilpοτο. Πο τo onoυδoio ουτo

εγγρoφo μlλo!pε oτnoυνεxεlo, onωq

Kοl γlο To τl oυμβοivεl oτn Νοoυoο.

'Eψροφo-oυoτοτl κιi εΠ lσToλri

'Εγγροφεq 
μορτυρΙεq γlο τo 1.lovοαlnρl

τnq Ynonοιτiq εixομε μdxρl αιlγμ iq τnv

εγxοροκτn εnlγροφn αlov αroυρο τoυ

Αγioυ Αι.ιωνioυ (l zε+), τnv oυμ βoλol-

oγρoφlκn nροΕn nιδλnonq lδloκτnτnq

ol κΙοq τoυ μovοαrnρloυ τnq Ynοnovτnq

αιn Bερolο (lεl:) κοl τnv εnlγροφn τoυ

Εnrτοφiου ToU ιJovoσΓnρlου, noυ τελtκο

nερlnλθε αlnv κυρloτnτο τnq εκκλnoΙοq

τnq Πovογiοq τoυ BελβειrroΟ 1 8 1 B.

Στo onμεio ουτo θο κοτοnlοαroυμε με

εvo εγγρoφo, ΠoU μοq δiνεr λεπτoμερεl-

εq γιο TO οiτlο τnq nιiλnonq, ιJε nμερo_

μ nν[ο 1 1 Αυγoιiαιoυ 1B 1 B'

To dγγροφo-oυαroτl κi εn lαioλri n ροq

τoυq Xριαrtovουq τoυ Bελβεvδoυ τoυ

πρωτooυγκελλου τoυ Mnτρonoλiτn

Bερoiοq κοl Noo0onq, nου εnlδiδετot

oτov μovοxo Αγοnlo, γlο vo noυλnoεl

τov εnlτoφιo τnq YnοπovτΛq αrov Bελ-

βεντo εxεr ωq εΕnq:

.f aLλαβloτατoι iερσEg' τ[μιoι πρo-

εστζaτεE καi λoιπot ει1λoγnμtνoι

xριατιανo[ τoσ βελβενδoo γνωm6ν
iατω 'jρν, 6τι τ6 μoναoτlιριoν τiiE

δπαπαντfrg τ6 εig ναoυoαν ευρι-

oκ6μενoν μ! τ6ν αι\πiπεoεν εig

χQ6os βαρ'ιiτατoν καt δυooικo'
ν6μnτoν iπωλnoε πoλλd oπ[τια
τoυ καi αξιoλoyα τεφαρ[κια πρ69

ανακoυφιoμ6ν τoυ, dλλ' 6ντo9 τoo

xρ6oυg βαρυτατoυ βιαζεταινα πω_

λioει κα[ τ6ν αξιoλoγoν tπιταφι6ν

τoυ, 6oτι9 iiγινεν εig Κωνoταντι_

νotπoλιν μ! βαqtτατα !ξoδα δπtρ
ταg 6κτrb yιλιdδαg γρooια, καt δια

...τΟ μΟ1rα.στnρι βρtoκεται
οε fvδεια και αβι,*ζεΙαι}

εξ αvαyκnξ vα' Ι{ΟUλΙισει
Τl1v Kι1/Ι}τn και ακtι'nτlι
{ΟU ΙτερlοιJσiα (απtτια-

πολυnμα Kει}nnλlα) \rια
vα KαλUΨει {α Xρεn τoι].

hιαρxει Xρεοq τΟU μΟ-
vασΙlιριΟυ βαρυτατΟ Kαι
κδυαοικοvομnτοn"..

κoινnE γνωμns 6λωντζον πατ!ρων,

δi fιμετ6ραg αδεlαg {ρxεται πρ69

δμdg δ τ6 παq6ν μαg θπιφ6qων

παπd αγαπιog, καi φiρνει τ6ν iπι-
ταφιoν δg πρoλαβ6ντo9 {yινε μετ'
αυτoo 6μιλiα. πQoτQεπoμεvo{'ν

ι3 μdg εtψετικωg, Lν α dπ o βλtπoντ εg

εiE τliν {νδειαν τoυ μoναoτnρtoυ:
λαβετε αυτ6ν με τnν iδ[αν τιμnν

δπoo Ξγινε, tνα Ξ7nτε καt τodg μι-
ofuodg dπειρoπλnilεig κα[ παρd
τoD μιoBαπoδoτoυ 0εoυ. ol n xα-

ριE, καi τ6 dπειρoν iλεog ε[ n με8'
δμCον. dμrtν. qωιn': αl3γotστoυ: Lα'

[α-o nερlθιilριo] δ εiqnμtνog παπα
dγαπιog fr'ναι πλnρεξotoιoE νd τoν

πωλiιon εig 6oα oυμβιβαoflεiτε.

f δ τoo d.γioυ ΒεQ\olαg πρωτood-

γκελλog κα[ iπiτρoπog Γρrη'oριog "

Σnμ. To ευρnμο εivοl εργο τo" -ο-οoq

ΑΘονοoΙoυ Bουδoυρn.'Eκoνc κοnolεq

μlκροδloρθιi:oεlq, μoq δiδεl lοοο r:oλ_

λεq nλnρoφορiεq, onωq nοροκοτω:

Πλn ρoφoρΙεq - nοροτnρnoεlq:

'l. To εγγροφo μοq nλnρoφoρεi oτl

nρωτooυγκελoq Kοι εniτρonog του

Bερoiοq TnV nμερoιJnνiο υπογροφnq

τoυ, 11 Αυγoυαroυ 1B1B, εivοlτo iδLo

nρooωno, o Γρnγοριoq. Δivετοl ετol

οnοιτnon oε noλοloτερο εριiτnμο μoυ.

2. To povοoτriρl βρΙoκετοl oε εvδεlo

κaι κβιαCετaυlεΕ ονογκnq νο noυλnoεl

τnv κlvnτΛ κοl oκivnτn τoυ nερlουoiο

(ιπo)λα oτ[τια τουll''' κκaι a€ιoλoγο

τεφαρ [κιατour), [τεφο ρ [κl ο:noλΟτl μ ο

κεrμnλιο], γlο νο κολυQεl το xρεn του.

Ynoρxεl xρεoq τoυ μovooτnρloυ βo-

ρυτoτo κaι κδυooικoνoμητoll. Π' ουτo

ονογκoCετοl νo noυλnoεl κol τov οΕl-

oλoγo εnrτοφlo τoυ.

3. 0 εnlτοφloq εγrvε oτnv Kωναιovτl_

voυnoλn. Kooτloε nοvοκριβo, nλdov

τωv 8.000 γρoo[ωv. Πωλεiτol pε τn

o0μφωvn γvωμn oλωv τov μ-lovοxιiv

KΟl Tnq λ/lnτρonoλnq.

4. Ynε0Θυvoq ono τo μovοoτnρl, o

onoioq εiνοl εEoυoloδoτnμενoq vo

δlοnρογμοτευτεi τnν nιbλnon ToU εΠl-

τoφΙoυ, εivol o nolo Αγοnloq, povοxoq

τnq Ynοnοvτnq.

5. Αoφολωq, nορο τnν nλογlo nροoθri-

κn αιο εγγροφo..δ εiqnμενog παπα
dγαπιog frναι πλnqεξoιjoιog να τoν

πωλnon εig 6oα oυμβιβαo8ε[τε",

o Aγοnloq εxεt κonoloν nερloριoμo.Aν

δεv nορεl oλo τo τlpnμo, δεv μnoρεl vο

τov διboεl ooo_ooo, γl'ουτo κol οnωq

Θo δo0με noρoκοτω o εnlτοφtoq δεv

nοροδΙδετol αrov Bελβεvδo. 0 μoνοxoq

Αγonloq τov φdρvεl nioω αrn Nοουoo.

0 Enlτ6φloq 6ργo ovoμooτoιl
εργοoτnρ[oυ τnq Π6λnq

0 Enlτοφloq noυ noCορε0εTοl VΟ ΠoU-

λnθεΙ αrov Bελβεvδo KoCοvnq, Πoρογ-
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γελθnκε αlo εργοαιnρl τnq Kωvαlοwl-

voι1nολnq τnq Koκιiνοq τoυ Ωρoλoγd

κοl εΙvοt εΕolρετrκriq τεxvnq. 0 nοτnρ

Πoρφυρloq, noυ nρωτοq οvoφ€ρΘnκε

αιο ευρnμο, γροφεl : .'o'ΕπιταφιoE,
τo μoναoτnριακ6 δnλαδli κειμriλιo

πoυ Εκπoιiiται, dναι καi iπrilνυμoE

d'λλd κα[ xρoνoλoγnμ{νoE. Στnν

xρυooκ!ντnτn iπιγραφri, πoιi ocb'

ζεται oτ6 κατω μ!ρog τoo iπιταφ{-
oυ, αναφ6ρεται: Π6νnμα ΚoκcδναE

τoσ'Ωρoλoγd' "Ε,κ τiig $εαρioτoυ
oυνδρoμiig δια τGlν iμ6ν κ6πων
τoo ταπεινoo Κυρ[λλoυ iερoμoνα-

7oυ τoo Χρυod'φoυ, Nαoυoαloυ,
'Ηγoυμ6νoυδi Mελετ{oυ, αφιερω_

8n δ θπιταφιog oδτog τΙig iερdg

nμσlν μoνiig, τiig'YπαπαντiiE, iν
Ξτει qωιν (). Mνlio$nτι, Κtριε, τCον

δoiλων ooυ: Δεolτo{νng, Χαρ[τoυ,

Zωiig, Δnμnτρ[oυ, Δεoπo{νng,

Λoυκσ., Aiκατερtνrιg, Φωτεινfig,

Z αφ ειρ[ oυ, τ ΓιE Mnq dqγoυ (),' Ε λt-
vng" (ΨHΦlΔΕΣ, τ. 4oq, σελ. 213).

Στn oυvεxεlο εγlνov nρoonοθεlεq vο

εnολnθευθoΟv το ooo iτov γvωαlo
οno πρoδnμoorευμεvεq nερlγροφεq τoυ

εnlτοφioυ. 'Εγtνοv κοl oκεQεtq, onωq,

ιδικoq μαq ε[ναι, ναπaμε νaτον παρoυ_

μεl. Γεγοvoq εivol oτl o εnlτοφloq φυ-
λοooετοl κολο. ΙVετο οno οΙτnon κol

oδεlο τnq olκεioq ΙV1nτροnoλεωq μελε-
τnθnκε εκ ν€oυ κοl ετol εxoυμε οκρl-

βεαrερεq εκτtμ noεtq. Φωτογροφiο τoυ

Bελβει.rου δiδεl ετoq κοτοoκευnq 1B12.

Πλnρoφoρ[εq

Hγουμεvoq οvοφερετοl oτl εΙvοl o

Ν/ελετloq. ΕnIonq lερoμovoxoq, nου

κoniooε γlο TnV εΕ oλoκλnρoU oΠo_

nλnρωpΔ του Εntτοφioυ δl'ερdvων κο

oυvδροpωv οvoφερετοt ο Νοoυoο[οq

μovοxoq Xρυooφnq με oυvδρομnτεq

Toι-q OVoγρOφουεvoυg σ-nν εΠ γOO_

Ψn, ,ε δ οιroοε- <εc ο'.,οι'','ωοε c O-a

OVoμοΤO τωι' δωc"-ω,.

Α. ΔloρθωvετO1 Τo δ,,'c-C -'c l,'"::-:,_

xoυ [εδ ορxnq εixε βο)'λε εοω-'- ο- ' :
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o n. Πoρφυρloq), oε ΙVnλoxρου. Tl θο

nεl μnλoxρoυq. Koκκlvn oov τo μnλo
liοv τo αμ nυ εivοl αμευ, μελοxρoυq, δn-

λοδΛ μελoxρolvn. 0 nρωτooυγκελoq

n. Αθnνογοροq δrοβοoε κoΘoρο μελo_

xροlνnq κοl εivοl τo nlθονοτερo.

B. Ωq nρoq τουq δωρnτεq εxoυpε δΟο

ονοψωoεlq. Τn ι;iο οnωq nοροnονω

;-ο '' -\εoπo[ι'lι9. Χcιρ|τoιl. Zcοng.

Δllulιτο[oι l. Δεr;'lτo[ι'lιg. -\ουκci'

'λiκcιτεoιι'rlg. Φrυτε:ι'rι9. Zcιοε'.oι-

oυ.1Ιε,ιtι7.no:ι'::9.'Ε,iε.":9 -: -: . -:

oυνδρoμnτιiv εvδεκo (l l) κor τn δευ_

Tερn ΠoU θελεl τo οvδρlκο ovoμοτo vo

εΙvοl nοτριivυμo n εnΙθετο TωV γUVol_

κιilv. 'Eτol εxoυpε: Δεoπofνng Χαρ{_

τoυ, ZωrιE Δnμnτρ[oυ /εoπo{νnE
Λoυκd., Aiκατερtνng, ΦωτεινΓιg

Z αφ ειρ{ oυ, M ελαxρ oινiιg,' Ε λ!ν ng.

ΣUVoΛo εΠTΟ ι/].

Πρεnεl νο nοροτnρnθεΙ οτl αιnv Eκκλn-

σ Ο ιrVn!οVεUοpοαιε με το βοnτlαrtκο

-:Q o',Ο-OTO. 11 επlγροφn €xεl nρo-

3" -:-:. -c -ooβλnμοτο τnq δεΟτερnq

(Ttlrrog μεγdλrξ ατqo1γlλ.l6 oφqαγiδα,g τιs Mιl'ιηξ τng Υπαrrαιaξ)
'Ιlgγog Τoδ Αβυ Bφoια,g και Nαoιiοng icιiτqoπoE Γqnγ6gιο9 iτπβεβαωi

+ Διd τoo παρ(ιντog |μψcη2τdρaιl. καi &πoδεικτικo8 yqdμματοg

δnλοπaιo0μεv iμεig o[ ι''lπoκατωΙ}εν γεγραμμivoι πατtρεE τοo

Mοι,αoτιι?tοιl τiiE ''ΥπαlταντΙig τclo Σωτflρog, 6τι iΥoντεg tνα iπιταφιoν
κεvτnτδν κτiiμα {διaν τoυ Mrlιlαoτιιρtoι'ι μαg' τiν αliμερclιι τ6ν επωλiααμεν
πραoει τελεiα ξκουoiοlg, καi dβιαoτrlg διri xρεicιv' κα[ iιναγκnν τoo αt'roι
Moνrιoτnρiου μαE εl9 τiv κατα τ6 Bελβενδ6v'Εκκλnoi'αν τiig Παναyicιg 6ια

γριloια 4000, iiτoι: γρ6oια yιλιiιδrιE τiooαραg, iiτινα κcιt iλ(ιβομεν εig

6εtgαE παρα τΦν iπιτρoπι,sν τiig qn&ε{ong'Εκκλno{cιg, τοo !νr[μoυ. κα{

αiδεotμaυ πdπα Ayoρcιοτοfr, καt τoυ iντιμωτ(ιτoιl Χ'Piγcι' καi. τoa κι1ρ

Γειbgγn παππoι;τζii, καi δtν tyομεν εiq 16 tξi'g ν(ι ζnτωμεν τtποτε πcιpα

τfiE εiρπμ{vnE'Εκκλnotαg πq(lg τoιiτclιl, cbciτε δπaιi τ6ν tπωλiααμει,
oiκειο$ελdlg, καi iλαβoμεv παqα τdlν iπιτρ6πων τnζ, δζ πρaειρt8n, oιilαν

τnν τιμιiν τtlι'ι, καt αvελλιπii."Ειiταl λοιτ6v dπ6 τflg oι\μεqav, καt εiζ τo

iξΓιg iι iινωτiρω'Εκι<λnotα τiig ΠαναγtcιE εiζ τ6ν εiρnμtνov κεντnτ6ν

iπιταφιaν τελεiα, ι<cιt πλιιρεξoι)oιog κυρtcι, xοlρig να tνoxλεiται τ6

πcιρdπαν τ6ooι, πα{ ιiμCον, 6ooν κcιi iιιτ6 τ6v κaτd καιγ1οιig tν τ$
Σεβαoψk1 μαg Μoνfi ηριιματιooντωv πατlqων. "oflενεig τiv τoι3τoυ

!νδειξιν lytνετo καt τo παρ6ν tμψdqτυgoν καt απoδεικτικιiν Γραμμα κατ'

t μπ ρ o o 8 ει, τ οlν ιj π 6, καt tπ ι φ αιν ο μ tν ω{ x ο l { : l 7q'o n' oτ ων δ π aτ ε8 ε ιμ εv ωv,

καt αoφαλιaλ!ντιi oφραγ[δι τo8'Ιερoo ψαg Moνcιoτnρtaυ, tγηειρtoλn π969

τ oιig εiρ nψ!ν oυ g iπ ιτρ6π οιιg τtιg τ oo Β ελβεv δοfi διαλnφ$εio n'g'Ε ι<κλnoiαg,

tνα {xry τiν ioγι|π, καi τo κιiqoE iν ιταντt κριτιρtω δικαιooιiνnE.

αωιn [1818]: ΑtγoιjoτουΙtlτ' [16Ι: ενNαο{otι

'' διαμαvτig cινcιc;τααioυ [Eiναι o ιιιιiιιαrετη]

o ny oυ μεν og και'tν ε1J [ι ατ ικ6 g π απ ακ oυ rι μdg β ε β ε oν ου

παπα .αγαπιaζ . τrιζ nπαtταvτig . βεβε6voυ

;xc*α*r*:Q!qqqxaa*qqιea-*

*rβ{fr@ 
a*Φ@ lι*ιqr'"-"

To fyyραφo πcilλnong τoυ Επιταφloυ oτoυ Βελβενδ6



u*,.Φ*w"q**.,** \
To πλifroq τωυ υπoyραφtilν τωυ ττρoκρiτωυ τng Nαoυoαg yια odναιln δαyεΙoυ

σαζ σκλαβOL τα'τεLνoL

π αντ oτLν ot Ν αoυoo αioι:

{tαvoυζι<aστα

χQnσαφnEδLμnτQioυ
Υno?ΥLζνnιdoλαoυ
yLαι'oζαυξεντn
κomαι'τnαvαστC'σιo1)
ι<αxτnτnζδLι'nr1Loυ
>'Ι< ων σ τ αντ iν o E δ L μnτ QI oυ
>τασLyvαζξLδι
τασιoζστnνo
ι<oσταντrLνoζ8oμα

ΥLανoυEαηyελαΙ<n
αντδvLogLωαννo1)
>χαrζLμα?ι<ωE
...γ69πεnκου
τrα,<nEyεω8Υnoυ

ζαφtριEφtλιπoυ
Er Lxτ αζ {t αΙt αyΥ sλαΙ<L

μαν8ogξαφιρn
8ωμαgζαφnρn
ΚoσταντtνoζΥεω8Υioυ
yεοργακngτιμo8ioυ
y ε ιδ gγ ι o g π απ ακ ων oτ αν τ iν oυ
δnμnτριgπαttαΥ6"νfr
otμaυgφιλiπου

', 
Χ'νικoλαg νd.νoυ

Δnμiτρng κiτου
τ{ισιoναζαυγ{ρoυ
διμnτqngκooτα

Xομε TOU oτουρoΟ, δεv Δxoυμε, ολλo

nεροv τoυ oτt n κεντnτtκi τoυ εnlτo_

φ[oυ εivol οριoτoυ ργn μο, δlοκooμεiτοt

o εnlτοφloq, κοτo τlq nλnρoφορiεq noυ

δiδοvτοl, με 1.lοργοριτορlο Ko1 noλυτι_

μoυq λΙθoυq.

H nιilλnon τoυ Enlτοφioυ

στoV Bελβεvr6 KoZdvnq

O Εnlτoφrοq τελtκο noυλnΘnκε. 'Hρ_

Θοv ol Bελβεvrlvoi αln Nοoυoο κot

oγoροoov ToV εΠ]T0ο c . : _:, εΟo

vοo τnq Πoνογioq τoυ Bεl;ι,-c' c,-i

4.OOO γρooiωv. lVl'oo- - l_.c. :'] '-'_ Ο-O

κοτεβλnθnoov υnο τωv επ τρo_ω'; _nq

Eκκλnoioq τnq Πovογiοq Bε,ιβενδoυ

oτotι iντlμoυ' καt αΙ'δεo[μoυ πiιπα
Aγoραoτoσ, καt τoo iντιμωτ(ιτoυ

X'Pnγα,κα[ τotl κdρ Γεrbργn παπ-

πoυτζΓιo. Ano τn Νοoυoο υnογροφεl

nριbτοq o ΙVlopοu-nq κοI εnεtτο o HγoΟ_

μεVoq Kοl nνευμοτlκoq Πonοκooμοq, κol

o μoνοxoq nonο Αγοπloq. Εnlβεβοlεi o

εn[τρonοq του Bερoiοq Γρnγoρlοq.

Στo nωλnτfrρlo, τo oπo[o oωζετοl αln

βlβλloθΛκn τnq Kοeοvnq, οvοφερo-

ντοl nρooωno, oπωq o nonοKοoμοg,

nγoΟμεvoq Kοl ΠVεUμοTlKoq κol ο no_

nοΑγο n loq τnq Ynonοvτiq (nρoφονιiq

nρoκεlτot nερi poνοxoυ).

Tl oυνεβn pεoο oε λiγο xρovto κοl

ολλoδον τooo nρoγμοTO, Πolο οvογκn

υnoxρειilνεl τo vεo nγoυμενεiο vο noυ_

λnoεl τoν μvnμεlοκo ουτo εnrτοφto;

Εvδloφερoυoο εivοl n οnoι|n τoυ n.

ΑΘnvογoρο Ν/niρδo, πρωτooυγκελoυ

τnq l' Mnτρonoλεωq Bερoiοq κol Nο-

oυonq. 0 Εnrτοφroq εivol κotvoυρloq.

Πρoφονιilq noυλnθnκε oτo Bελβεvτo

λογω οδυνoμ [οq ononλn ρωp nq xρεoυq

ToU μoVοσΤnρlου τnq YnοnοvτΛq oε

τρiτουq, λoγω τnq κοκnq olκovoplκnq

κοτoαrοonqτoU μ oVΟσΤn ρloυ. AvτΙγρο_

φo ToU nωλnτnρioυ, nοροxωρnθnκε

κοt οvορτΛθnKε σTo povooτnρl, δlο-

κρiνετot oε oxετlκfl εlκovoγροφnon.

Σnμεiωμo noυ δnμooιειjθnκε
σTo blog κΛAOΣ_EΠΕAI

Πoλλεq φoρεq τo nρoγpoτο μοq Εε_

nερvoJv' Το ooο εκθεoομε Πρonγou-

μεvωq, γlο Tnν Ynοποvτn, oυvoδoυν

Πρoq Tο εtωθοτο. Συμ βοrvoυv ομωq κοl

τo εκτοκτο κοl το οoυvnθloτo. Οτοv

ερευvo0oo τo δnpoolευμεvο ορxεio

τoυ Αλn nοod τnq Γεvvοδεioυ βtβλιο-

θriκnq τnq ΑμερrκοvlκΛq oxoλnq Αθn_

vιilv, noυ εκδoθnκοv οnο τo lνoτlτo0το

νεoελλnvtκιilv ερευvιbv τoυ εΘvlκoι]l

'TnE υψnλ6τnτ6

και yαtρvrodτξnδεg

αvCΙΥνωστLζανγγελακn
, Χ'κooταντtνog
X'8εa7αρng
ξαφiρng8εολ6γn:
κωνoταντtνogδιαμαντf,
Χ'ανκnλακngδιαμαvτι
τζαφtEδnμιτρioυ
κωνoταντiνοζαυξι*lτn
γεoργακngξαφrign
KoσrαντLvoζδιμιτqιου
λογαg διμιτρι
αναoταoιδtψιτρi
7ατζnγικoυELQΥcrQn
ζαφfiρngγεoργiου
κοoταντiνog Χ' αργdρn
λoυoιζ κoτξiνα
δnμnτριgφιλιπoυ
7q ιoτ oδ oιlλaυ g ιt oy ιατ ζι
Χ'διμιτρακoE
ντ6τζιζΥιανιb
διψιτριgπαναyoτoυ
γnoρyακngζoτα
ξαφnρngαγγελακnE
fiεaδ6oιοgyεωqγiου
τξυοτξiogφιιλnπου
μnxαλιEπαπαγιανn
μιooυ8αναong
γεogγιogδιμnτ8naυ

οvoγνωonq εiνο l nερlooοτερο.

Γ O n. Boυδo!ρnq οvευρioκεl μετοΕΟ

τωv oυvδρoμnτρlιilv, τn γυvoiκο τoυ

Zοφεlρoκn. Τnv nερΙοδo ουτΛ n Zoφεl-

ρoκεvο εivοt οlxμολωToq σΤο Πovvεvo.

Περοv ουτoυ, ωq ε[xον το nρoγμoτο pε

τlq κoμμοτlκig οvτlnολoτnτεq αιn Nο-

oυoο, δεv lrτοv δυvοτo vο γΙvεl τετolo

υπερβοon. Η εnlγροφn δεν nροoφε-

ρεTol γlο τ€τolo ερμ nvεΙο.

Δ. Περιγροφn τoυ εnlτοφioυ, onωq εi_

πιιoτ:τ.ι |27



lδρ0μOTOq ερεUVωV με TnV εΠlμελεlo

τoυ κοθnγnτoυ B. ΠοvoγlωτonoΟλου,

oρκετο εγγροφο ilτoν γtο μενο γρiφot,

oκoμο κοt ουτo nου ονοφερovτοv ατn

Nοoυoο. To [δtο ntoτευω oυνoloθnpοτο

κol οnορiεq εZnoε κot o φiλoq l' Xlo_

νiδnq, oτoν nρωτoq ono oλoυq ερε0-

Vnσε το ορxεiο σTnV ΠρωToγενn τoυg

μoρφn. Εivot οnioτευτo ολλo oλnθlvo'

Αno τnν ερευνο τnq Ynοnovτtiq φωτi-

(oντοl κοt γενlκoτερo nρoβλΛpοτο τnq

Cωriq τnq noλnq γrο τnv oγνωoτn oε

noλλο nερioδo τnq Aρβονlτοκρoτ[οq,

τωv 1O κοl nλεov ετιilv oloυoiοq τoυ

Zoφεlροκn. Η κρion των otκοvoμlκιilv

τnq Yποπoντnq ε[νοl εvο oυμnτωμo'

Συμβοiνoυv oλλο noλυ πIο γεvlκο, το

onοiο εδnγoι1v τnv κρion τnq Yποnο-

ντnq κοl οnοκολυnτovτοl οno ουτΛv'

Eυxορloτ6ρro

Στo onμεio oυτo θο riθελo νο εUXoρl_

αιΛoω θερμlο τoν nοτερο Πoρφυρlo γtο

τnν ευxn τOυ: o'l{ {ρευνα 8iι ξεκλει-

δcilory τδ μυoτικ6. Στδν αρ1oντα κ'

" Ε' μμ. Β αλo αμ[δrι ε0y6 μαoτ ε γflq αg

μακρoβιoν καi πioν iπ' CιyαθC'l

τfi'g γεtτoνog κoινωνtαg καi τr7ν

γραμματων". (Σnμεrωνω oτr o τiτλoq

ορxων εivol εκκλnoιοαιlκoq. Δεv εivot

nολrτl κoq). Αnοντnoo τoτε αιov nοτiρo

Πορφυρro: ι0 πατηρ Πορφ0ριοq μου

ευxεται παραγωγικη μακρo β ιοτητα' Τoν

ε υ xαρ ιoτ ιil oτ' ολη θ ε ια. Τ ο υ αντ εi xo μαι

νa αργηoειναγεραoει. H ερευνα ε[νοι

φ aρ μακο π ολυ κaλo κατα τη q γη ρ αν oηqι

(ψHΦlΔEΣ τ.4οq, oελ. 277Ι7B).

XρεlοZopooτε τrq ευxεq. Kοl nlοvoυν,

oτον εxoυν υnoβoθρo τnν ογοnn κοl

τnv κολi nρoοiρεon. Ano τοv n' Πορ-

φυρlο, τoν nγουμενο τnq λ/οvnq Πρo_

δροpoυ τnq Bερoiοq Περ1μενω κοl κοτt

ολλo Τo Εερω oτt εivοι βεβορnpθvoq

O-O - -O':εωoε c, Oι ι']C Ο lο-οε' κο

ουτοc ηοi - -η'. Y-ο-ο'';-i <c, θο -o

κονε. Ε,t Ο'CιC'--ε. :'': -:_-::

onο oλοrq, , ο λε -ο 'ιi"' ]ε '_: :

τnq Θεooολoν[κnq'
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H οndvτnon ToU Π. Πoρφυρioυ

O n. Πoρφυρloq onoντnoε oτnν noρο_

κλnori i.loυ γlο τlq nλnρoφoρiεq nου

τoυ (Λτnoo. Eμnερlεxovτο1 σε εμΠε-

ρlαιοτωμεvo δnμoo[ευpo, ευxορtoτn

εκnλnΕn γIο μεvo, τoυ φiλoυ Nοoυ_

oοioυ κ. Ποννn Kορoτoιιilλn, με τiτλο'

Λεlι!ovoθfrκn τoυ 1B12 οno τn Nooυ-

σο, ΠoU βρΙoκετοr oτo Aoβεoτοxιilρl

Θεoooλoνiκnq (εφ. ιBEPOlAυ, 25/3/9B)'

H ΛεlQoνoθΛκn δεv ε[vοl τnq Ynοnο_

vτΛq, εiνοl οno τn Nοoυoo κοt οvt1κε

...n διαδοXn ΙΙΟλιtιiζn
nYεσtα Yια vα ΤΙαρου-

σι{Ι.σει εργο και δτι ο

κivδυvοg αΠΟ τov Zαφει_

ραlfiL Kαι Τnv μερtδα τoU

τελε{ωοε, UΠερxρεωσε
τn Ναουοα, σlΙvαΓtτovtαq

δαvεια αΙ-tΟ τΟUq σαραφn-

δεq τιιq Θεοααλοvtκng με
UΙτερο1-1ζΟ ιοκο.""

oτnν εκκλnoΙο τnq Πoνογiοq' Ωαιooo,

n επιγροφri τnq ε[νol noλυ εvδlοφθ-

ρoUσo, γlοτi εnrβεβοlιbνεt οτt oτn Νο_

oUσO Kοl oτo xροvlo τnq εntκρdτnonq

τoυ Αλri nooο, πορο τlq ουθοlρεolεq

των Αλβοvιilν, υnnρxοv εργοαιriρlο ορ-

γυρoxoioq. H εnlγροφΛ εxει ωq εΕnq:

1812: Κατα μιiνα No6μβψo 27:

Δ[α oυνδρoμiig τGlν 6ρ8oδ6ξων'

κα'L iπιoταo[αg τoσ αiδεαιμoτατoυ

[ ε ρεωg Κ ων oταντ |νoυ π ρωτoπαπ α

τoo μ: πατζιrilρn κτnμα τflg κατd

Nαoυoαν Πcιναy[αE, iπ[τευγμα

Γεωρyioυ υ[οo τoo cιiτοo ττQωτo_

πcιπ(ι. (ιρ7ιερcιτευoι'τoc τoι7 πι'ι-

\,ιεDωτ(i.τoL| (η'[ου Βερροicιg Κτlρι-

Ztι7.tιoιoι' κ(ι: επ!τooπ7l 'O1'7ρg 
'ΓgΓι

TLt1 llDT ( lToL) Κυot oυ λ-Ι'r\'(Γa'tyTl ι'o]'

Δ ι α μ αν τ Γι :' Ε ν Ι'{ αoιi o ηι.

O κ. Kορoτoιιi:λnq, oΟμφωVo με Tιq

nλnρoφoρiεq noυ €xει noρεr οno τoν

n. Πoρφυρlo, ονοφερoμενoq σTnV εΠl-

γρoφli κοl τn λεIι!ονoθnκn γρoφει:

ιΗ επιγραφη ε[ναι xaραγμενη σε αση-

μtνια πλακα τoυ ε(ναι βιδωμiνη oτo

καπακ ι τη q λε ιζl ανoθη κη q εoωτε ρ ικα,

τα δε αγιαλε[ι!ανα ανηκoυν oτoυq αγ[-

oUζ, IΤoU οι μoρφεq τoυq, (με Tην Tε-

xνικη τoυ φoυoκωτoi), υπαρxoυν oτo

εμπρooθιo μερoq τoυ μικρου κιβωτ[-

oυ. Oι aγιoι αυτo[ εfuaι aπο αριoτερα

πρoq τα δεΕιa κoιταζονταq: 0 αγιoq

μεγαλoμαρτυq Παντελεημων, o ooιoq

Θεoδooιoq ο Koινoβιαρxηq κaι o aγιοq

μεγολo μa ρτ υ q Π ρ o κoπ ιo φ'

Aρβovrτoκροτ[o

Τo 1B'l2 βρroκopοoTοV σTO pdoο τnq

ορβovlτoκρoτioq' Η κοτοoτοon oτn

Nοoυoο δεv nτov κοΘoλoυ κoλn' Λε-

nλοoΙεq, βlοroτnτεq κοl φovol δlοnροτ_

τoντοt οno τoυq oτρoτlιilτεq του Aλn γtο

λoγoυq εκδiκnonq ri γlο xρnμοτlομo'

Ol dρxοντεq τoυ τ6noυ oπoδεixτnκοv

oνεnlτiδεlot δtorκnτεq τnq noλnq oτnν

εΕυnnρετnon τωv κotvιilν oυμφερο-

vτωv. AvοφερoVToI oι : Kωvoτοvτlνoq

Ψωμoq (Nτiνnq) κοl ο Kωvoτovτlvoq

Mooκoβoq κοl βεβοiωq Εεxωρi(ει o

Aνooτοoloq Δlομovτnq n Mομοντnq'

Στnv t αrορ[ο Πλοτο ρiδn -Στουγl οvvo κn

οnμεtιbvετοl: .oijτε τd' μ{τρα τiiE δι_

oικlioεωg, oΙjτε n μ!ριμνα περi τΓιg

δnμoo[αE ααφαλεIαE κα'ι ταξεωg'

o'aτε n των κoινων αυμφερ6ντων

πρoαταα[α καL 8εραπε{α7ιααν d'ξι_

6λoγα iν πρonγoυμiνoιg 7ρ6νoι9o'

Ol oρloμενor oπo τn oυvΘΛκn Αλβoνoi'

2OO τoν oρlθpo (lαιoρiο τnq noλεωq

Νοουonq, EυoτοΘroq Στoυγιoνvο κnq

- Δnμnτρlοq Πλοτoρiδnq, oελ' 103)'

oε λiγo xρovo nεροoοV ToUq xiλloυq'

εKτρεΠOμεVOt, oτl μιbρnτol, oε λnoτευ_

oε c <οθ' οδoν, oε νυκτoκλοπεq, σε OU-

iο οεo,εq κοl βtoIοnρογiεq αιnv oγo-

J. <ο σε nοντoεlδn nλnμμελnμοτο'



οKoμn Kol εγKλnιJoTo KOl KoKOUργn-

pOΤο. ."E1 dκμαζoυoα βιoτεxνtα καi,

τδ iμπ6ριoν {παo7oν τα μ6γιoτα
Εκ τiig &πραξi'αE, μh τολμcbντων

τCον iμπ6ρων καi βιoτε1ν6ν νd με-

ταβCοoιν εig τd Καταστnματα των

δι' iλλειψιν αoφαλεiαE ζωii'g καL

περιoυo{αgo. (o.n. oελ. 105).

Kοτω οnο οUΤεq Tlq oυvθnκεq n λεlι!ο-

VoΘnKn εivol μορτυροq oτt n Nοoυoo

ογωviΖετοl vο εnlβlιiloεl κοr vο βγεl

οπo τo τελμο αro onoiο τnv εφεροv

ol nερloτοoεrq. Ano τnv εnlγροφn

nλnρoφoρoυpooτε oτl εn[τροnoq τnq

εκκλnoiοq τnq Πovoγlοq εivol o Tlμl-

ιilτoτoq Kωvoτοvτivoq Δlομοντn, εκ

τωv ορxovτωv τnq noλnq κol nlθονιilq

oδελφoq τoυ ΑνooτοoΙoυ Δloμοvτn ri

Ι\/loμοvτn. 0τl δεonoτnq εivol o Zοxο-

ρiοq κοl οonμoυργoq o Γειi:ργloq, γloq

τoυ nροi'oτομενoυ τnq εvoρiοq τnq Πο-

voγlοq nοno Kωvoτοvτivου Πoτelωρn.

Ευxορloτiεq oφεiλω oτoν nοτερο Πoρ-

φυρlο, onωq κοl oτov oυpnoτριωτn

Ποvvn Kοροτolωλn, πoυ nοντo €xoυv

κoτt vο ΠoUV γlo τnν loτoρio KOι TnV

nορoδοon τnq noλnq.

Ποτi τo Movοoτriρl Eεnoυλ6εl

To εριilτnμο γlοτΙ τo μovοαrllρl πoυ-

λoεl τnν nερtoυoio ToU Kol τo ολλo,

ΠOloq o ρoλοq τoυ Ν4ομοντn σΤn σU-

vολλογn, κol oκομn, nιbq n Mnτρ6-

πoλn εΙvοl oυμφωvn oτlq εκnolnoεlq

τωv κεlμnλiωV ToU μOVOσΤnρloυ, dμενε

οvοnovτnτo, μεxρIq οτoυ n ερευvo μοq

φιbτloε γεvlκoτερο τo oυμβοivovτο oτn

Nooυoο τnv nερioδο ουτn.

Στnv πρoonοθεlo τnq n δloδoxn τoυ

Zoφεrρoκn πoλlτlκn nγεoio Vο ΠOρoU-

olοoεr εργο κol οκομn αrn βεβoloτnτο

τnq oτl ο κivδυvoq ono τov Zοφεlροκn

Koι TnV μερiδο τoυ τελεiωoε, υnερxρ6_

ωσε Tn Nοoυoo, oυvοnτowoq δοvεlο

οno τoυg oορoφnδεq τnq Θεoooλovi_

κnq pε υndρoγκo τoκo, με τnv εγγυnon

τoυ Kolvo0. Στnν κρion pε τo κoτoxlκo

κοl οvoμo κoθεαrιilq τnq Αρβovtτοκρo-

τioq, ol τογoi τnq Nοoυooq δnμloυρ-

γnσov Πρωτoφovn olκovoμrκn κρion

oτnν noλn με oυvfnειο vο εivοl n nολn

εκτεθειμεvn αloυq δovεloτεq τnq'

Τnν κοτooτοon εnlδεlvιi:νεl Kοl To ΠO-

λοτl, noυ σΓnV οVοφoρo τoυ Zοφεlρο-

κn, onοvτo, oτnν ορxn, lκοvonolωvτoq

oε βορoq τnq noλnq τo olτnμοτo κοl

εnοvoφερovτοq το nρογpoτο οno τnv

oτοEio oε τοΕn, μovoμεριbq, κοτοδl-

κοCovτoq τn Νοoυoο oε φoβερo μο-

ρooμo. Φoβερn κρΙon. Εκπoloυvτοl τo

nοvτο oε κοτοoτοon nοvlκoΟ.

...Ο Αλn ΙΙαodq ζnταει τιg
αποδεiξειg εξoφλnσnq τΟU

δαvεioυ. oι Nαουoαiοι
αΠOKαλUΠτΟιΙV 6τι δεv
fxοιrv Τιq αΙΙΟδεiξειq, τιg

πnρε εKεivΟE ΠΟU dφU_

Yε! Ο Mαμαvιnq Yια τn
Θεooαλοviκn δεv dφrγε

μ6vοq. Tα πnρε ολα και
€φυγε...

Η oγωvio κοl o nονικoq oφεiλovlol αιoν

δοvεloμo, αroυq nρooθετoυq φoρoυq,

oλλο κοl αrο μnvOpοτο nου φτοvoυv

οno τnν Kωvαrοvιtνoυπoλn με φlρμο-

Vlo ΠoU πρootωviCoυv οvοτρonΛ, κοl

εvδεxoμεvωq onoκοτοαroon ToU Πρo-

υφlαιopεvoυ νoμlκoΟ, noλlτικoυ κοl

noλlτlαll κoυ κοθεαrιbτoq. Πρoiοwoq

τoυ xρoνoυ, o Aλri ποooq κoτoκρivετοl

ωq σφεΤερlσΓnq nερroxιilv Ε€vnq δtol-

κnτlκiq nερlφερεlοq, Kol σTn oυvεxεlο

xο ρoκτn ρiCετοr εn iβoυλoq κο l εn iδoδoq

oφετεριαιnq τoυ θρovoυ. H oθωpοvrκri

ουτoκρoτoρio βοδiCεl οργο.

ΣτoδIoκo o Αλn xοvεr εδοφoq. Yno_

xρειilvετοl vo δεxτεi oυγκοτoiκnon oτn

Nooυoο με τov nooo τnq Θεooολoν[_

Knq Kol τov εκnροoωΠo Τnq Bολlvτε

Xοvουμ'Στn oυ'''i;,lε : -_',::*,:-: ,c

εllαrρειpεl μεοoφc'ε --- . -' :.:,ε Ο

τoυ Zoφεlροκn ο-ο _C 
- ' ' a, - Γη

Nooυoο κοl τελοq κολεiτο ,'ο ι-:οι-
ρεl Το σΓρoTευμοτo του οiiο _' ltοo;-

oο. Αvoμεvετοl nλι1ον n εΠlσΓρoο; TOU

Zoφεlροκn. 0 Ανοαlοo οq ΔlομοντΛ n

Mdμovτnq nρεnεt vο το μοCευεl κol

νo φυγεl oε oλλo μερoq. Στn Nοoυoo

vlιilθεl ο nελn lαιl κο ονooφολnq.

ΣυvdφΘnκε τ6τolo δdvεlo ;

Η οπovτnon εivol vοι. Αλiευoο onο

τo oρxεlo τoυ Aλn nοoο εγγροφo,

το οnoiο μορτυρoυν oτl ol Σορoφn-

δεq τnq Θεooολoviκnq εxoυv εγεiρεl

oγωγn κοτo τnq noλnq κol (nτoυv το

oφεlλοpεvο. Οl Nooυoοioι δtοτεiνorrrοl

οτl εxoυv εΕoφλnoεr τo δovεlo κοl oε

κοθε nερiπτωon oρvoυντol vo δlκo_

αloυv αrn Θεoοoλoviκn.

'Εxoυv τo nρoνoμlo ol ΝooυooΙol vo

δlκoζoυv τιq εκτoq τnq Nooυonq δt_

οφορεq ToUq O'Tn Nooυoο. 0l Θεooο-

λovlκεiq δοvεlαrdq oνοφερovτοl oτov

Aλn κol ζnτoυν τnv noρ6μβooΛ τoυ.

0 Αλri nοooq εvεργεi ολλnλoγροφio μlε

τn Nοoυoo. 0l Nοoυooiol οvοφερουv

το iδlο, nρooθετovτoq, oτl δεxovτol νο

ιικρlooλoγnθοΟvυ (vo δlκooτoυv) oτο

Πoνvεvo.

0 Αλn ζnτoεr τlq οnoδεiδεlq εΕοφλn_

σnq ToU δoνεioυ. 0l Νooυoοiol οΠoKo-

λυnτουv oτt δεν εxoυν τlq onoδεiΕεlq,

τlq nriρε εκεivoq noυ εφυγε! 0 λ/topο-

VΤnq γlο τn Θεoooλoviκn δεv εφυγε

μoνoq. Tο nnρε oλο κol εφυγε.

Εiδομε τnv εκκλnoto τnq Πovoγioq

vo noυλoεt, ol ολλοl voo[ οoφoλιilq

πoυλovε, n Ynonovτn noυλoεl, ολo

noυλiθnκον μloοτlμnq γlo Vο σUγKε-

vτρωθoυv xρnμoτo. 0l μovοxoi κol οl

εniτρonol πoυλoυoov κτnμoτο, κει_

μriλlο, κοr o,τι oλλo, κοl με τnv οδεlο

τnq Mnτρ6noλnq, κol τo xρnμoτo noυ

εnotρvοv οnλιiq oλλoCoν xερlo. Av ooo

μoCευτnκον nnγοv oτo xρεoq τnq πo_

λnq εivοl oγvωαιo.
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Γενικi iiπodn τng Nαoυoαg oτ'ιq αριtE τoυ 20o{ αιrbνα

Ιo xρεoq εivοr βορΟ. Το xρεoq δεv εEo-

φλΛΘnκε, ουτo εivοl βεβοlο. Π'oυτo

ot οnotτnoεlq κol n τοροxfi oτnv loλn

εivοl μεγολεq. Τo μορτυρεΙ το nλnΘoq

TωV UΠOYρOφων τoυ τελευτοioυ εγ_

γρο φoυ.

Δloφωτloτlκ6 6ψροφο

τoU Aρxεioυ τoυ Aλ6 nοod

Σxετtκο fγγροφο τoυ ορxεloυ του Αλn

nooο, δnμοolευpεvo (Bολoομiδnq, H

nολn τnq Nooυooq με TOV Αλn πooο

κοl ol Εενεq δυvoμεlq) ε[vοt τ€ooερο:

1. Tο υn'ορlΘμ.270/1 1-0B-1B05, o.n.

oελ. 243. Αvοφερετοl oτnv nρoonοθεlo

τoυ Aλιi Kοι τωV οvθριinωv ΤoU σTnV

Yι|nλn Πυλn vο δrωxθεiο Zοφε ροκnq

οnο τn Nοουoο. ..'κcιi δ Zαφiqng

κoτoιdμπcιolιE cιiτoE dg π(ιει oτδν

βcιλli τoυ [ο-. Θεooολo '''i φl γ6i1 6611ι

μπιτtiοει iτξlι τoτε9 \'ι\'ε-τ(ιι K(Lτ(ι

τδ oιtιι'ι σoυ '' ιο '' ' = -' ''
Αlο το εγγρoοο Ο--O σ'-
oτ .ο 'l B05 ο Zoφε οoκ'c

xιloγ:τι 30

-ε:a .Ξ_3

c',la a. Λ-

μn ορxovτoq oτn Nooυoο. H τρiτn εκ_

oτροτεiο του Αλri κοτο τnq Νοουonq

θο εκδnλωθεi με τnv ενoρΕn τoυ 1 806'

H πoλroρκiο εivοl οoφυκτlκfr. Τελrκιbq

n nολn nοροδΙδετοl κοτonlv σUμφω_

viοq. 0 Ζοφεlροκnq κoτοφευγεt oτn

ΘεooολovΙκn.

2. Tο υn' ορlθμ. 707/06_06_1B14, o.n.

oελ.273' To εγγροφo oτ€λvετοl οπo

τον Xoυoεiv, ovΘρωno τoυ ποoο οιlo

τnv Kωvαιovτlνουnολn κot ε[vοl εVnμε_

ρωτlκil ovοφoρο γrο τlq ενεργεlεq ToU

Zοφεlρoκn oτnv Kωvoτovτlvoυnoλn.

oΣrtμερα μb καλεoε δ Tαψhρ αyαg.

...τδν κoυβεντlαoα γιd τh Nιαoυ_

oτα' Too ανiφερα, αφtντn μoυ'
νd κανει ωoτε δ dν8ρrιπ6g ooυ

νiι βρ[oκεται iκ€| μb τδν αν8ρω-

π6 τoυ, νd oυνερyαζoνται καL δ

Mπεκδρ πcιoα -q 
τiig Θεooαλoνiκng

ι'tι πcιiQι'ει μoνο τiE πρoo6δoυ 'c τoυ

κcu ι'tι ui1ι, iιι'cικcιτc|lι'ετcιι'','ιcιτi ιi

ε']τ','l ι-' ιι ι- c ι τ ο 0 Κ o τ t ci μ π c ι σ r'ι Σ c''lτ i'ι -

ηrι<''. .'Zrιυε-ι)ι|.'K' \(ι: :ι')''' κ(|':nι'

κιυ\'τΓζ -\':,'l.,'6,,a εll'ιr. 'ι'rι -:. 'iη,-

σΚεταL c1ν8ρωπog τoo παoα μ6oα

καi' νd πd,ρoυν α0τoi' oτδ ηtqι τδ

yωριδ [τn Nιαoυoτα]..

H 6δικn γlo τnv n6λn λιjon

H λ0on πoυ δiνετοl τo 1 B 1 4 γlο τn Ν ο -

oυoο εiνol nροoφlλnq oτουq Τoυρκoυq.

Θo οvοφερθιi oε ποροδεlγpo οno nρο-

oωnlκn μου εμnεrρlo. ΙVlε τοv πρυτοvn

του Α.Π.Θ. Bοoiλεro lωονviδn Kοl ΤoUq

κοθnγnτεq μοq Bοo[λεro 'EΕορxo κοι

τοv Αvδρεo Ξυγγoπoυλo βρεθΛκoμε ol

τρtτoετεiq κοt ot τελεroφοlτoL φοlτnτεq

τnq θεoλoγlκΛq oxoλnq oτnv Kωv/no-

λnγlο i 5 μερεq. Πλoυorο το nρoγρομ_

μο, μεγολn εooδε[ο γvιioεωv, ει-JΠεlρl_

ωv, noλλο Kοl To ΠορOTρoγoυδο'

Στnv εnioκει}ri μοq oτnv Αγlο Σοφlο,

αrnv onοiτnon τωv φυλοκωv vο βγο-

λουμε το πonουτolo μοq, οnοντnoομε

ορvnτlκο. ΑlεLλΛθnκε δlnλωμoτlκo

ε.ε oοδ ο. Τελlκο δoθnκε οδεlo vο

- 
_: 

- -ε οοριbvτoq το nοno0τolο poq,

:": <] ο-o lοvω novτoφλεq.



Πο τn Νooυoo, τoτε, onoφοolσε TO Πο-

λoτl vo οnoκοτοoτοθεi n φoρoλoγlκn

oxεon τnq Nοoυooq pε τov nοοo τnq

Θεooολoviκnq κol οκoμn, nοvωγoμl, vο

εnονελθεt oτn Νοουoο ο εκnρooωnoq

Kοl Tnq Boλlvτε Xovoυμ, ολλο κοl vo

μεiνει o Aλn nοoοq oτnv noλn.

H Νooυoο μnοΙvεl oε κoθεoτωq με

τρειq oφεvτdδεq. Τov Aλn πooo, τoν

nοoο τnq Θεooολοviκnq Mnεκυρ nooο

KOl ToV Mnoλτοτei τnq Bολlvτε Xο_

νoυp, noυ φτοvεl oτn Nοoυoο, οφoυ

opωq, onωq γροφετο αιnv εnlαιολn

τov oρμnνευσοV Vo nερooεt vο δεl

πρωτο τov Αλri ποoο αιo Ποvνεvο.

Αυτo onμοiνεt τρlnλoolοopo τnq υφι-

oτομενnq φoρoλoγiοq. Τo oυolωδεq

οiτnpο τoυ Zοφεlροκn vο οnoλλογεl

n nολn οno τov ΑλΛ, nορoβλ€nετοl. H

εnlαrολn Πρoq TOlq ολλolq εivol ono-

κολυnτlκn τnq δlοφθoροg τoυ nολο-

τtoυ τoυ Σoυλτοvoυ. Φορτiο το γρoolo'

Στnv ερωτnon τoυ οvθριilnου τoυ Αλn,

τl νο κονεI με το οonρο, o nολοτlονoq

οΕlωμoτουxοq οποντο: oΣτεiλτα μoυ

μi τδν Tαψhρ iιγα. Χiλια, μb ριbτn-

oε. ii δεκα xιλιαδεg: Bενετικα εiναι

ii γq6oια; Γ!λαoα δ oκλdβog ooυ

καL τotι fi'πα γρ6oια'.

Τo 6λλo δ0o 6ψροφo

1. Τo υn'οριθp. s23/1B-1 1-1B15, o.n.

oελ.29O' 0 Σoυλτοvoq κοvεl nοoο τov

YlO ΤoU ΑλΛ Tοxnρ. Kol o Αλn αrελvεt

nεoκεolο 9 φoρτtο voμΙoμoτο KοlεΠ]Tο_

γεq λnδεωq 31 nμερων. Τoυ nορογγελ-

λετοl, ορμoδiωq, τnv ολλn φoρο vο εivοl

οl εnLτoγεq oι!εωq, γlοτi ol μεTOXρOVο-

λoγn p εvεq n ρooβoλλουv τοv Σoυλτοvo'

2. Το υn'oρlθμ. 10B5/19_01 _191 B, o.n.

oελ. 302. Αvoφορo γlο TnV εδoφλnon

των xρειiv Πρoq TOUq ιΣελεvrκiδεq oο-

ροφnδεqυ. "'Εφtντnμ, nμiΙg αl3τd" τtι

doπρα, τd lxoμεν 6πλnρωμεν καE

εtxαμε καL τα β{λια [απoδεικτικd'
{γγραφα]... δ πρoεoτδg μb τδ να

{φυγεν iμειναν εΙg αiτoν'"Επovτοl

υ noγροφεq.

Το εγγροφo αrο onoiο ovοφερΘnκομε,

oυvoλlκο 4 (τεooερο) οvοlρoυv Tlq Πo-

λοrοτερεq xρovoλoγΛoεrq, βοCoυv αrn

oεlρο τουq, τοviζoυv κοt δlοφωτiCoυv

το γεγovoτo.'Εxουν κοl ol εnlαroλεq

το nρoβλnμοτο τoυq, oνοφερoντοl oε

μrο nορο nολυ δ-:<:'' ''- :' --a "'
εnoxn γlοΤnV σΓoρ'c -'ι',::''-: -',
ΑρβοvlτoκροτΙο, n οloiο ο-ι.",ι -- : , ι-ο

nτον μεγολΟτερnq δlορκε OQ c_c.'TηV

noυ πρooδroρlζοvοt nολο ο-εοο εοε..;-

νnτεq _ lαloρlκoΙ oυψροφεiq. Αi_ο τnν

τελευτoiο εnlαroλn βγοΙνεr ΤO σUpΠε_

ροoμο oτl n Nοoυoο βρioκετοl oε βοθrο

otκovoplκΛ κρion, εΙνοl κoτοxρεωpενn

γlo μlo nερioδο nεwε κοl nλεov ετωv,

oτov noooq τnq ΘεooολovΙκnq nτοv

o Mnεκυρ nοoοq κοt ο δlοδοxοq του,

onωq εμφοviCεTOl σΤo εγγροφο, Χoυρ-

oiτ, o ποoοq τnq Pουμελnq.

Π ροoεxovτοq nερloooτερo το γρο nτο,

nρεnεl vο δεxτoυμε oτl μετo TnV εΠl_

oτoλn o Ι\/lopοvτnq υnoxρειilθnκε vo

ερθεl oτn Νοoυoο κot νο nlεoεl nρog

κοθε κοτευθυVσn γ1O τnν οvτιμετο1nl_

σn ΤoU xρεoυq.'Hδn oνοφερθnκε oτl

το nλnθoq ΤωV UΠoYροφωv τωv nρo-

κρiτωv τnq Νοoυoοq oτο τελευτoio

εγγροφo, φονεριbvεl το μεγεθoq τnq

orκoνoμlκnq κρlonq KOl Tnq KOlVωVl_

κllq οvoτοροxnq. ΠοροθετoVΤOl Ol UΠO-

γροφεq oε oxετtκn εlκovoγροφnon oε

nρonγο0μεvn oελiδo. N

lt-ηoγ:ll 3Ι



NAoYΣΑIoΙ BΙOMHXAΓ{OI
ΣTH ΘΕΣΣA/\OΓ{ΙKH

ΣTIΣ APΧEΣ ToY 20n', AΙΩ}JA

y ρ αφ ει o Aλ! ξαν δ ρ o g o ικoν o μoυ, Aρtιτ tκτ αl υ M nx αυ ικ6 g - Π oΙε o δ 6 μo g

oι oικoytνειε7 τωυ Nαoυσα[ωυ βιoμnrdυων KατtΙoυy σnμaντικi flεon στo συυoλo τnζ

βιoμnmυ{αg oτn Mακεδoυiα, αλλα lcαι στny Eλλdδα oλ6κλnρn. Εκτ69 απ6 Toν Γρ. Toi-

τσn κaι τoυE λoι1τoυg Nαoυoαioυg, πoυ ιδρυoυν στa τtλn τoυ 19oυ αιωllα τru) TΓρdTn

βιομιιlανικli μουαδ(] σTny 'Εδεooα, τo ] 907 oι Nαlυσα[oι Hρακλig Χατζnδnμουλαg και

Aδελφοi Λdππα, με αλλoυE Εδεooαloυ9 ετΤιΙειρlιματiεg, ιδρυoυυ oτny 'Εδεooα uio βαμ_

βακoκλοloτliριo' πoL1 αρ)'oΤερα. μαζi με αi'i-εE ε,ι'καταoτασειζ π0L1 διιμιουρyifrnκαlt oτo
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μεταξυ, μtτεξilloσεΤ(ιι σΤιιι' )'ι'ωστιi κΕΣΤΙA AΕυ.



O Ηρακλnq Χατζnδnμoυλαg παλι,

αvαλαμβαvει τo 1912 τnv oργα-

vωσn τnq επιxεiρnοng του Kαv-

vαβoυργεiou' ΠoU εixε tδρυθεi

vωρiτερα (190B-09) oτnv iδια

π6λn, απ6 αλλoυg επιxειρnματi-

εζ' μετovoμαζovταg τnv αρxικn
εταιρεiα oε <Ηρ. Xατζnδnμoυλα

και Σiα ΑE>. Avαλoγεg κιvnοειg

Nαoυoαiωv βιoμnxαvωv dxoυμε

Kαι Πρoq τn Θεooαλoviκn, αλλα

Kαι Πρoq τnv ΑΘnvα αργdτερα.

Σε αλλn πρoγεv€οτερn δnμooi-

ευσn αvαφερθnκαμε riδn oτnv

<Zυθoπoιiα Nαoυoα, Btoμnxαviα
Παγoυ, Ψυγεiωv Γεωργιdδng tt

Σιαυ (ιιBrasserie Naoussa, Fabrique

de GΙaceset Ηalles Frigοrifiques

Georgiadis & Cie> πoυ ιδρυθnκε

τo 7912 oτn Θεοoαλoviκn μετα απ6

πρωτoβουλiα τoυ Ιoρδαvn Γεωρ-

γιαδn απ6 τnv Nεdπoλn (Ndβoε-

xιρ) Kαππαδoκiαg και oυvεργατεg

- ουμμετ6xouq τouq Nαoυoαioυg

Γρ. Γ. Λ6γγo, Aδελφoυq Nικ. Πλα-

τοιoυκα, Γρ. Toiτon, Kυρτon κλπ,

Kαι ιnv κατoπιvn τng oυγxιilvευon

με τnv ι<Zυθoπoιiα'0λυμπog A.E.>

Kαι τnv δnμroυργiα τng <Ηvωμ€vα

Zυθoπoιεiα'0λυμπog-Ndoυoα Α.E'υ

Στo οnμεiωμα αυτ6 αvαφερdμα-

στε στlq υπ6λoιπε9 <μεiζovεg>

δραοτnρι6τnτεζ τωv Nαoυoαiωv

βrομnxαvωv στn Θεooαλoviκn
ιboτε vα oλoκλnρωθεi, κατα τo

δυvατ6ι n εικ6vα τng Nαoυoαiι-

κng βιoμnxαvικng εΠιxε1ρnματι-

κ6τnταg οτιg αρxdg του περαoμd-

voυ αιιi-lvα.

Kλωoτoiiφαvτoυργiα

Στnv περιoxn τoυ Bερμioυ, oι

uδατoπτιiloειζ Kαι τo λoιπ6 υδρo-

δυvαμικ6 εixαv αξιoπoιnθεi, απ6

τα τdλn τoυ 19oυ αιιbvα, πρog

6φελog ιδιαiτερα τng κλωoτoiiφα-

vτoυργiαg, oτn Bdρoια, Nαoυoα

και'Eδεooα. Η βαμβακoκλωοτοιi-

φαvτoυργiα οτnv ευρυτερn περι-

oxn τng Θεoοαλοviκng αvαπτυ-

xθnκε μετd τα ευvoTκα Yια τnv

αvαπτυξn τng βιoμnxαviαg μdτρα

τoυ oθωμαvικoυ καθεoτιilτog, oτo

τελευταio τdταρτo τoυ 19oυ αιιilvα,

και διiθετε 10 εργooταoια, απ6 τα

oπoiα oτn Θεoοαλoviκn βρioκo-
vταv 3, oτn Nαoυoα 3, στn B€ρoια

2 και oτnv'Εδεooα 2. To παλαι6-

τερo nταv τo κλωoτnριo Λ6γγoυ,

Kυρτon €t Toυρπαλn oτn Nαουoα,

πoυ τiθnκε oε λειτoυργiα τo 1B76'

με 1.5OO αδραxτια και B0 εργdτεg.

To 1B79 ακoλoυθnoετoκλωoτnριo

Chatom Saias ft Mipοte oτn Θεο-

οαλoviκn (τo κατoπιv6 J. Sides

Εt Cie) καιτo 1886 n επtxεiρnon
Tοrres, Misrachi & Cie (nκατoπι-

vn Societe Αnonyme ottomane

Nouvelle Filature de SaΙonique).

Tα εργooτασια τnq Θεooαλovi-

κnq nταv σε με1oVεKτικn θdon

απ6 τnv πλευρα τoυ κ6oτoυ9 τng

κιvnτnριαq δυvαμng (ατμ6g) oε

oxdon με εκεivα τng περιoxng τoυ

Bερμiου, ΠoU xρnσιμoπoιoυoαv

Yια τnv κivnon τιg υδατoπτιiloειg,

nταv 6μω9 oε πλεovεκτικn θdon

αvαφoρικα με τnv πρoμnθεια τωv

πριilτωv υλιbv και τnv ΠραYματo-

πoinon τωv πωλnoεωv.

Συvoλlκα στnv ΠεριοXn λειτoυρ-

γoυoαv 7O'OOO αδρdxτια, απ6

...n αvdΠΤυξn τnq βιο_

μnxαviαq στnv Kεv[ριKn
Mακεδοviα και ιδιαiτερα
σIΟ αvατΟλικ6 Biρμιo δεv
εivαι τιΙXαiα. Yπnρxε στΟv

xιilρο αUΙ6 τnq MαKεδοvt-
αE μαKpα ΠαραδΟσn, τοoο

στnv Uφα\TιKn Kαι Kλω*

στιKn' οoο και σε αλλα
εiδn xειρoτεXvtαq...

αυτα 23.000 oτn Θεooαλοviκn,
i0.000 oτn Bερolα, 15.000 oτn

Nαoυoα και 6.600 οτnv'Εδεooα.

Η αvαπτυξn τng βιoμnxαviαq oτιg

περιoxdg τnζ KεvτριKng Mακεδo-

viαg και ιδιαiτερα oτo αvατoλικ6

B€ρμιo δεv εivαι τυxαiα. Υπnρxε

oτov xιilρo αυτ6 τng Mακεδovi-
αg μακρα παραδoon, τooο oτnv

υφαvτικn και κλωoτικn, 6oo και

oε αλλα εiδn xειρoτεxviαg. Στιg

π6λει9 τng περιoxng αυτng, απ6

vωρig γivεται εκμεταλλευσn τoU

αφθovoυ εvεργειακoυ δυvαμικου

τωv υδατoπτιiloεωv με τnv λει-

τουργiα, απ6 τnv αρxn ακdμα τoυ

19oυ αι. μικριilv εργαοτnρiωv με-
ταξoυργiαq, υφαvτoυργiαq Kαι vn-

ματωv.'Ετοι' με τnv δωρεαv κιvn-
τnρια δυvαμn Kαι τα xαμnλdτατα

nμερoμioΘια, oε ουvδuαομ6 με τιg

ευεργετικdg διατdξειg τoυ Tαv(ματ
(1s39) Kαι τoU Xατι-Xoυμαγιoυv
τoυ 1856, πoυ θεωρnτικα τoπo-

θειoυoαv τoυq ραγιαδεg oτο iδιo

επiπεδo με τouq μoυοoυλμαvoυg,
καθιbg Kαι τnq παραδoonq τoυ τ6_

πoυ, δnμιoυργουvταt oυvθnκεg

ευvoTκ€g Yια τnv αvαπτυξn τωv

βιoμnxαvlκιbv δραoτnριoτnτωv.

Παvτωg, 6πω9 επιonμαivει ο Γ.N.

Koφιvαg, τo 1914, κ...n αρtεyουog

εκεiνn βιoμnlαυΙα υπiρξε n αφετn-

ρiα πρog αναπτυξιυ τoυ βιoμnrαυι-
κoιj πυεiματοg παρα τω ακραιφυrbg

ελλnυικrilιl oτoιr εiωτ' τng Nαoυ ong,

εξ oυ προtρΙoyτaι πoλλοi τωυ σn-

μερινriυ βιoμnmuωυ τng Θεooα-

λουknq, και ειζ τnν βαfrμnδ6υ και

κατ' ολiyoν, υπo τnυ επ{δραoιυ τoυ

βιoμnlαυικoυ πυευματog αυτcily

ιδiα, διαμ6ρφωσιν τωυ oiμερoυ

λειτoυρyoυorbυ εv Θεooαλoυiκn,

Βεροiα, Nαoιjon και Βoδενοi7 βαμ-

βακoκλωoτnρ[ωυ, υφαυτoυρy εiωυ

και αλλωv τινων ερyooταoiωυ.y

Oι κεφαλαιoυxoι, Nαoυoαioι τng

διαoπoραq oι περιoo6τερoι, πoU

πI'ιov:τ.ι |33



εixαv εμΠoριKouq oiKoυq στo

εξωτερtκο, oυvειδnτοπoinοαv
τιq oιKovoμικdg δυvατ6τnτεq ΠoU

δnμιουργουσε n εKμεταλλευon
τoυ βαμβακog κυρiωg, Kα1 αΠo-

φdοιοαv vα ΠραYματoπoιnοoυv
αυτdg τιg επεvδυοειq ιioτε vα
εκμεταλλευτouv τιg δuvατ6τnτεg

μεγdλoυ κ€ρδoυg λογω τou xαμn_

λου κ6oτoυ9 παραγωγnζ' Kαl τnq

γεvlκoτερng ευvoiκng oυγκυρiαg.

Xρnοιμoποιιilvταg λoιπ6v τελει-

oπoιnμ€vα ευρωπαTκα μnxαvn-
ματα, €οτω και απ6 δευτερο x€ρι

αρxικiι, οxετικα φθnvn και καλn
πριbτn υλn (παραγωγn καλnq πoι_

6τnταg βαμβακοg oτnv περtοxn

ιδιαiτερα τωv Σερριi_lv), παραγουv

πρoi6vτα oυvαγωvioιμα με τα

αγγλικα. Γivοvται με τov τρ6πo

αυτ6 oι κυριοι προμnθευτdg τng

κεvτρικnq Bαλκαvικng, Αλβα_

viαg, Ηπεiρoυ, Booviαg, Kρoατi_

αg, οπoυ οι οxdoειg παραγωγng

εξακoλουθoυv vα βρioκοvται οε

παραδooιακ6 οικoγεvειακ6 πλαi-

σιo Kαι vα υπαρxει dτοι ζnτnοn
vnματωv ωg πριbτng υλng για xει_

ρoτεxvικn παραγωγn.

Mε κivnτρο τnv αvαγκn vα αΠo-

φυγoυv τov αVταYωvιoμ6 μεταξυ
τoυg κατα τnv πρoμnθεια πριiiτωv

υλωι vα οργαvιi-rooυv τιg πωλn-

σεΙζ σε oρθολογικ6τερn βαon, vα

βελτιιδοoυv τnv αvταYωvιoτικo-
τnτα, μ€oω τng μεiωοng τωv τιμιilv

διαθεonq τωv πρoΙovτωv Kαι vα

επιτυxουv dvαv καταμεριoμd ερ-

γαoiαg μεταξυ τωv ερYoσταoiωη

oυτωg ιboτε τo καθε κλωoτnριo

vα KtιτασKευαζει μ6vov εκεivα τα

vουμερα κλο-loτιi'lv ΠoU αvταΠo_

κρ ivoι.ται. κα}'υιερα στ1q εYKατiι-

oταoειC τouq. o1 6 απo ιtC 7 επl_

xειρtiοεtc του Bερμιοιτ oυr'επtrξcir'

ιl'ι .lερlοδο ]9'._1!.] _l ο ει. _

σεlq. με εδοο ο τ t' Θεοοιl r ' . 'i:' .

H μlο α Πo Ιlq δυο ει ι lοι ιc δllμ _
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θnκαv οτn φiρμα <Γρ. Toiτοng tt

Σiα, Λoγγog & Toυρπdλngυ. Τo κε-

vτρικο 1.ραφεio στn Θεσσαλoviκn

οιt.,ρixθilκε Ktιι σε iιλλεq εμΠoρι-

Ιεa εΠι\ειρrioειg μεμovωμεvωv
'..; ':,i:ι-)'.'. ιιερικοi απo τουg oπoi-

oι πιo ιotυρoi επιxει'ρnματiεE τng Θεooαλoν[κιι9 oτι9 αρrεq τoυ 20oυ αιοlνα, αuαμε-

oα τoυE και πoλλo! Nαoυoαiοι επιlειρnματ[εg, και1ωq και Eβρcιioι, oι περιoο6τερoι

απ6 τoυq oπoioυg εξoλo0ρtφτlικαv oτα υαζιoτικd οτρατ6πεδα!

Α}ιλoτivn 500,000

Moδrιivo lοκιjlB ΤρonεΖiτnq 400,οο0

λ,4oδldvo Λεβri Τροnεζiτnq 300,0ο0

Kovωivo YloΙ Τοοnεζiτnc 85,ο0ο

Kοnowζιi Axμ6vτ ToοπεZiτnc 60.000

KonοwΖιi lVlεxυ6w 'Fllοοriοc fllοι:nxοvικrilv εtδδv 6ο'000

Mnεvooυοdv loodκ 60,000

Mολλ6x Ν.A. 'Fι|ΠοΔοc Bloυnxοvl κιilv εlδωv 60,0ο0

Σiδεc ft Σlo 'Eυnoool δnυnτolοκιilν 60,ο00

Kriοτοnc Γειλovιoε €t Yloi 'Fιlnoοοι κol υ6τoxol vnυoτouovεiωv 50'ο00

Λ6vνoc. Kιjoτonc& Τoυonολnq Rlοlrriynvnl 50,000

Mnεvooυυnti lωοfio 'Fιlnooοc δnυnτoιοKd}γ 4ο,000

Eoo6oo Yloi Γκεvτoλld 40,0ο0

Xοτtnλ6Ζοοoc lωdvnt& Yroi Κτnιoτiεc κοl τooπεΖiτεc 35,0Οa

Awελriκnc Δnυoοθ6vnc ΤοonεΖiτnq 30,000

Tnrιοnriλn Αδελrnοi Rrnrlιiynvοl 30,ο00

Γl6κoυ Aδελωoi Bloμ r1xοvo l 30,000

ΦεoναwdεZ Blτdλ ΤooπεΖiτnc 30,0οο

ΦλιlοεwΙv loκιil3 ft ΣΙο 'Eμnoρol βtoμnxοvlκιilv εlδιilv 30,000

Σολnl6λ 8lτ6λ & Σio 'EUΠοοoI 30,ο0ο

Σloλ6υ loκιiB ft YloΙ 30.000

Σloλ6μ Μωυοiq loodκ 30,οο0

Τ6οοεc λ,4loooxri ft Σio Bloμ rixovo l 30.000

Αλlιοvαivo Γο8οltiλ 'Eμnoooc ovθριiκωv 25,00ο

Σoλ6υ lωorio €t Xο'i'μ Toonε(iτεc 25,000

Ρετζ6n Eμiv & PooΙμ 20,Ο0ο

Σωooiδnc Aθovdoloq 'Eυπoooc, βloμtixοvoc 20,000

Aμιiρ Aβρodμ Τρonεζiτnq 20.ο00

Xοooiδ Σoλoμδv Γρonεζiτnq 20,000

Bouδολ{κoc Γειiοvtoc Bloυlιxοvοc '15.000

Kiκκnq lωovvnq 'Fιlnοοοr 15,000

Σερdφoq Δnμιiτριοξ Eμnoρog 15,0ο0

Toυρndλn Yloi 1 5,000

Aελl6v lωoriφ Εμπoρoq κoυκouλιιilv 15,ο00

Mnεvooυodv Σουoυιiλ 'Ειlπoοoc οnolκlοκωv 1 5,000

Μnεvζαυiv Μωυoriq 'FιΙπnnne δnllnτοlοκril 15,00ο

Mπoτ6v l\4οlo ft ΣΙο 'Eιlnoool xοοτικιilv 5,000

Φροvo6c Φεοoυd 15.ο00

Γκoτdvlo Δovlιiλ 'Ευnoοoc onolκlοκωv 5,000

Xoooiδ Εt Αoxiλ Βloμrixοvοl 5,000

Nειooυoi Δοβiδ 5,000

MnεvoυeΙλro & Σio Τoonεζiτεζ 5,00ο

Knllγ6 Mοιlοτοιοιi 0,00ο

Επiυ ΝτεοΒΙc 0,ο0ο

ToΙτonc ft Σio 0,000

M Υloi 'Eμnoρoι βtoμnxoγιxιiiv εrδιiν 0,οο0

Φλωoεwiv, l\4nεροxd, Σonoρτο 0,000

Xοοοiδ. A.M. Εt Σio Πoοοwελtoδ6xol 1ο'00ο

loρor1λ ft Σoλμovlo 'Fιlnοοοl Βιoιlnxovlκιirv εlδrilν 0,000

Τrdvo looιiκ M. 0.ο00

Aμdρ λ/]ωυoιlq €t ΣΙo Tροπεζiτεq 9,00ο

Mniλn-Κιjρτon ft Σiο Blouixοvot 8,00ο

Γεωοvldδnc Δ. 8,000

Χoooiδ Xo'ii 'Eυnoοοc βlolnxovlκιilv εlδιilv 7 οοο

Tolοτolοnιic Ao. 'Εμ Πoρoξ 6,000

Πloνlκiδnq Δ. 'Ευnoρoc 6,ο0ο

Pιilυnοnoc Δnυ. 'Εpnoρoq 5,000

Εζρoτi Xοoδdl 5,0ο0
(n6λλnc Νlκ6λοοc 4,000

Zλoτdvoξ 'EμnooοC 3,οο0

Aυdo lV]ωυorl YloI 3,000



Tο ερyooταoιo τoυ Κανναβoυρyεioυ (εξωτερικi 6ι|ln) oτnlι'Εδεooα

Kαταvoμn τωv Kερδωv.

H λεtτουργiα τωv κλωοτnρiωv

τng περιoxnq τoU BερμιoU ΠραY-

ματoΠoιoυvταvσε μεγαλο βαθμ6,

6πω9 εiπαμε, αΠo τιg υδατoπτιδ-

σειζ -με τn μεταδοon κivnοng oε

τρoxoυg_, γεγοv6g που ευθυvo-

ταv Yια τnvκαθυoτdρnσn εισαYω-

γnq μnxαvιilv v€αq τεxvoλογiαg

απ6 τo εξωτερικd. Στn Θεooαλo-

viκn τα δυo μεγαλα κλωoτnρια,

το Nouvelle Filature και το Sides,

λειτouργουοαv με παλι€q ατμoμn-

xαv€g. Αξiζει Vα εΠισnμαvθεi oτι

αvαvdωon τoυ παλαιoυ μnxαvικoυ
εξοπλιoμoυ δεv iγtvε πoτd, παρα

μ6vov πρooθεοn v€ωv μnxαvιilv
οτιg κατα καιρoυq επεκταoειg τωv

εργooταoiωv. Aυτn n επεvδυτικn

πολιτικn απoκαλυπτει τιg διαμoρ-

φωμdvεq τ6τε vooτρoπiεg.

0ι κατοxoι τωv μ€oωv ΠαραYω-

γng απ€βλεΠαv στn μεγιοτoπoi-
nσn τωv κερδιbv βαoιζoμεvoι 6xι

στnV τεxvoλoγικn εξdλιξn, αλλα

oτo εξαιρετικdι xαμnλd κοoτοq τnq

μιoθωτnq εργαοiαq, με τn xρnσι-

μoποinon γυvαικιi-lv και παιδιιilv

στnv ΠαραYωγn.'Evα oυvnθιoμd-

vo nμερoμioθιo δεv ξεπερvοuoε
ια 3_7 γρ6oια Yια τιζ γυvαiκεg και

τα 6-9 Yια τouq αvδρεg.

Στοv τoμεα τnq υφαvτouργiαq, το

πριbτo μεγαλο εργoοταοιo nταv

ιng ελλnvικng εταιρεiαg Xατζn-

λαζαρου Εt Σiα oτn Ndoυoα, που

ιδρυθnκε τo 1907 και πρωτoλει-

τoυργnoε τo 190B. To εργooταoιo

εξελixθnκε oε μετoxικn εταιρεiα,

τn Sοciete Αnοnyme Ottοmane de

Draps de Naoussa <Εriaυ, με με-
τoxικ6 κεφαλαιo 40.000 τoUρKι_

κiq λiρεq. Avαμεοα στouq v€oυg

μετ6xoυg nταv dvαq απ6 τoυg

μεγαλυτερoυg επεvδυτdg oτnv

υφαvτoυργiα, o Aθ. Mακρnq, Θεo-

oαλovικι6g τnv καταγωγn.

Εκι6q απ6 αυτ6 τo εργooταoιo

oυg nταv oι ιδρυτ€g τng δεuτερng

ζυθoποιiαg τng Θεooαλοviκng.

Στn δευτερn dvωon, τα κEvωμ€vα

Bαμβακοκλωοτnρια (Filatures de

fil de coton Unies)r, περιλαμβα-

vovταv τα εργooταoια Λαππαg,

Xαιζnδnμoυλαq tt Σiα (Eδεooα),

Α. και K. Γκoυτα Yιoi tt Kαρατζαg

(Nαoυoα), Mπiλng_Toiτonq tt Σiα

(Nαoυoα) καt Σωoοiδng Εt Φαtκ

(Bdροια), με δυvαμικoτnτα 19.500

αδρdxτια και μελλovτικn πρ6βλε-

Ψn Yια 21.5OO αδραxτtα. Στnv

dδρα τng dvωοng αυτng ρυθμiζο-
vταv n αγoρα τωv πριilτωv υλιilι
n πιbλnon ιnζ ΠαραYωγnq και n

ιιloγιι.q 35



UφαvτοUρYiαg, υπnρxαV Kαι μι-
κρ6τερεg μοvαδεq, με xειρoκivn-
τoυg αργαλειoυg, πoυ καταoκευ-

αζαv μικρdg πoοoτnτεg το6xιvωv

υφαoματωv. Στo κλωοτnριo Γρ.

Toiτοnq Εt Σiα υπnρxε επionq

πρooαρτnμdvo €vα υφαvτnριo

βαμβακοg, με 51 μικρoυg αργα-

λειoυq αγγλικnq πρodλευong,

Πoυ Xρnσιμoπoιoυoε τα vnματα

τng επιxεiρnong, αλλα oταδιακα

τdθnκε εκτ6g λειτoυρYiαζ.

'0λεg μαζi oι βιoμnxαviεg vnματοg

και υφαvonq ΠραYματoπoιoυοαv

κυκλo εργαoιιbv περi τιg 50,000

λiρεq. Σε καθε μiα απ6 αυτdg εixε

πρonγnθεi επ€vδυοn απd 10,000

λiρεg (τωv Αδελφιilv Xατζnvικο-
λακn οτn Bdρoια) ωg 4,000 λiρεq

(EPΙΑ oτnv Nαoυοα). 0 μ€oog

βιoμrixαvog εixε καθαρα ετn-

οια κ€ρδn 1,000-4,00ολiρεg, αv

και μερικoi oταθnκαv dτυxοt και

υπ€oτnoαv ζnμiεg. Aπo τnv πλευ-

ρα αυτn n YαιoKτnσiα nταv πιo

επικερδng απo τnv βιoμnxαviα.
'Ιοωg γι' αυτ6 o Kυρog Kυρτong

απooυρθnκε απd τnv vnματouρ-

γiα τnq Nαουoαq και επ€vδυoε oε

εμπoρικdι ακivnτα oιο κdvτρο τng

Θεooαλoviκnq' στnv προvoμιακn

oδο τωv Xριoτιαvιbv, oτοv αξovα

τωv oδιbv Eδ€oonq-Aγioυ Mnvα.

Evdργεια
'Evαq αλλοg τoμεαq με τov oπoio

αoxoλnθnκαv οι Nαoυοαioι βιο-

μnxαvoι nταv αυτ69 τng εvdργειαg.

Mε τn λnξn τng οθωμαvικng κυ-

ριαρxiαg Kαι τo πdραομα τng Θεο-

oαλοviκng oτo ελλnvικ6κρατog,

oι αvαγκεg τoυ πoλεoδομικου oυ-

γκρoτnματοg oε nλεκτρικ6 ρευμα
_Yια τnv κivnon Kαl τo φωτιoμd-
και n υδρoδoτnοn oυvdxιoαv vα

καλυπτοvται απo τιq επιxειρnoειg

ξdvωvoυμφερovτωv τng επoxtig

τnq τoUρKoKρατiαg. Mεταπoλεμικα'
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To ιμtyαρo Xατζnδnμo[λαιl oτn yωυiα τωv oδrbυ Ερμo[ και Καρ6λoυ Nτnλ oτo κt_

ντρo τnζ Θεooαλoυiκnq

αλλαγdg oτo καθεoτιbg τωvπαλαι-

ιi-lv εταιρειιbv πρonλθαv μετd απ6

oυvεvvdnon τnq κυβdρvnσnζ με

τoυg ιδιoκτnτεg.

Στο πλαioιo τnq επιδiωξnq ισoρρo-

πiαg oτnv oικovoμικn Kαι Koιvω-

vικr1 ζωn, n κυβερvnon oτραφnκε

oτn διερευvnσnvαxρnσιμoΠoιn-
θουv oι αφθovεg υδραυλικ€q δυ-

vαμειg τng περιoxnq Yια τnv Πα-

ραγωγn εvdργειαq. H αξιoποinοn

τωv υδdτωv τωv εγγυg επαρxιιbv

Yια ΠαραYωγn nλεκτρικoυ ρευμα-
τοq, ιδιαiτερα τng λiμvnq 0oτρ6βoυ

(Bεγoρiτιδα), που εixε δυvατ6τnτα

παραγωγng ιoxυog 34.000 iππωv,

nταv μiα πρooπτικnπoυ επiτρεπε

οxετικn αιοιoδoξiα' To παραδειγ-

μα εδιδε n περιοxn τoυ Bερμioυ,

6πoυ n παμφθnvnεvdργεια κivn-

σnq' με τnv εκμεταλλευοn τωv

υδατoπτιiloεωv, δnμιουργoυoε

πλεovεκτικoυq 6ρoυ9 oε oxdon

με τα dλλα εργooταoια τng xιbραq

Kαι με το εξωτερικo.

Δlαφoρεq εταιρεiεq. απo το εξιυιερι_

κo κυρiωg. εδειξαι' ει'διαφdρoι' \-ια

τnv αξιoπoinon αυτoυ τoυ δυvα-

μικoυ. Στo παιxviδι αvαμεixθnκαv

Kαι oι κλωoτoιiφαvτoυργiεg τoυ

Bερμioυ, oι oπoiεg δεv ευvooυoαv

τnv εκμεταλλευon τωv υδατoπτιil-

oεωv απo €vαv ξdvo επεvδυτn,

εκτ69 τoυ δικoυ τoυg κυκλιilματog,

αφου πιΘαv6τατα, με μiα τdτoια εξd-

λιξn, θα εμπλiκοvταv oτο μdλλov
τα ουμφdρovτα τωv δυo μεριilv και

ειδικ6τερα αυτα που αφoρoυoαv

oτn xρnon τωv υδατωv.

Kατα τn oτιγμn τnq υπoβoλng

τωv πρoταoεωv τωv ξdvωv (Bdλ-

γωv κυρiωg), μiα δευτερn πρoταon

υπoβαλλ6ταv σΙnv κuβdρvnon εκ

μdρouq τωv βιομnxαvωv τng περι-

oxng Θεοoαλoviκng, με το αiτnμα

τng παραxιilρnσnq τng εκμετdλ-

λευong oτnv oμdδα τoυg. Η Πρoτει-

v6μεvn λυon nταv o oxnματιoμdg

μiαg εταιρεiαζ, με τn oυμμετοxn

25 περiπoυ επιxειρnoεωv, μεταξu
τouq oι: Γρ. Toiτonq tt Σiα, ΖνΘo-

πoιiα'Ολυμπog-Nαoυoα A.E., Λdγ-

\'oq & Τουρπαλnq, Πλατοουκαg,

Kοκκιr'og. Σεφερτζng Εt Toiτong,



To αμtyαρo Λ6yyoυ, xτιoμtυo oτn oυμβoλn τωy oδωυ Ayiαg Σoφiαq και Eρμo[, απi_
υαyτι απ6 τoυ Nα6 Ayiαg Σoφiαg, κτiριo κ6ομnμα τnq Θεooαλoυiκng

Αφoi Kυρτon.'Eτoι σUστnΘnKε, o

'0μιλoq Mεταλλευoεωg Yδραυλι_

κιbv Δυvαμεωv Mακεδoviαq. To

υψοg τng απαιτoυμεvng επεvδu-
οng υπολoγιζdταv σε 2,5 εKατoμ-

μuρια δoλαρια και μiα πρdοκλnοn
απευθυvθnKε Πρoq τουg Αμερικα-
voυg για τnv υπoβολn πρoταoεωv

xρnματoδ6τnσnζ τoU dργoυ.

Kαμiα απ6 τιg δυο πρoταoειg δεv
υλoποιnθnκε τελικα. H οταοn τωv

κεφαλαιoυxωv dδειξε, εv παοn
περιπτιi-loει, dτι n οικovομικn εξ€-

λιξn τnq Θεooαλoviκnq Kαι τoυ

ευρυτερου xιilρoυ nταv δυοxερng,

αφoυ αvτικεiμεvo τωv xειριoμιilv
nταv n επiτευξn ιoορρoπιιbv με-
ταξυ oικovομικιilv oυμφε ρ6vτωv
n n πρooδοκiα τng βραxυπρ6θε-
oμng απ6δoσnq τωv επεvδuoεωv
και 6xι o μακρoπρ6θεoμog oτοxog

τnq oιKovoμικng και κoιvωvικng
αvαπτυξng τng περιoxng.

H αoτικn ταξn
τnq Θεσσαλoviκng

0ι πιo ιoxυρoi επιxειρnματiεg

τng Θεoοαλoviκng oτιg αρx€g τoυ

20oυ αι. περιλαμβαvovται στov

πivακα τnq ΠρonYoυμεvng oε-
λiδαg, οtiμφωvα με τo υψog τωv

κεφαλαiωv τoυg (τα πooα oε τoυρ_

κικ€q λiρεg). Πρdπει vα οnμειωθεi
6τι o πivακαg €xει καταρτιoτεi με
τρoπo πoU UΠoτιμα τα περιoυoια-
κα τoυg oτoιxεiα μ€xρι και 1000/o.

Αvαμεoα τουg ξεxωρiζουv πoλλα
ov6ματα Nαoυoαiωv, γvωoτιilv
κuρiωg Υια τιq βιoμnxαvικ€g τoυg

επιxειρnoειg.

Απ6 τov oxετικo πivακα αυτ6v
πρoκυπτει, με oxετικn αοφαλεια,

6τι n κυρiαρxn οlKovoμικn δυ-

vαμn τnq π6λnq nταv oτα xdρια

τωv Εβραiωv, ακoλουθoυoαv oι
'Eλλnvεg και τ€λog oι Toυρκoι
'oλoι αυτoi, μαζi με αρκετoυg

αλλoυg πoυ δεv oυμπεριλαμβα-
vοvται στοv ΠαραΠαvω πivακα,
απoτελουv τnv αoτικn ταξn τng

π6λng, ουμμετdxoυv oυxvd oτn

διoiκnon τωv Koιvoτnτωv τoυg,

oυxvdζoυv oε πoλυτελεig λioxεg
Kαι KατoιKoυη κατα πρoτiμnon,

oε εξoxικdg επαυλειg τnq σUvoι_

κiαg τωv Eξοxιilη κατα μnκoq τng

oδoυ Bαοιλioong'0λγαg.

o Συvδεoμoq
Bιομnxdvωv Mακεδοviαq

Mετα τo π€ραομα τng Mακεδovi-
αq στnv ελλnvικn επικρατεια, τα

oυμφερovτα τωvβιομnxαvωv τωv

αoxoλoυμεvωv oε διαφoρετικoυg

κλiιδoυg τoυ δευτερoγεvoυq το-

μdαεκφραoθnκαv μ€oα απ6 μiα
εvιαiα oργαvωon, τov Συvδεoμo
Bιoμnxαvωv Mακεδοviαg, oωμα-

τεio πoυ ιδρυθnκε οτιg 15-1-1914

με oκoπo τnv ΠρoαYωγn τωv oυμ_

φερdvτωv τωv μελιi-lv τou.

Tα ιδρυτικα μ€λn nταv 9, oι: Π.

Xατζnλαζαρoυ, Αθαvαoιog Mα_

κρng, M. Moρπουργκο, Hρακλng
Xατζnδnμoυλαg, Nτivo Φερvαv-
δεq, Θεdδωροg Δdvog, Toυρπαλnq,

Ζoζεφ Mιζραxn, N. Noυoια.

To 1915, oτo 9μελdg διoικnτικ6
oυμβoυλιo oυμμετεixαv: πρ6ε-
δρog Xατζnδnμoυλαg, αvτιπρ6ε_

δρog Φερvdvδεg, γραμματiαg Λ6γ-

γo g, μ€λnΧατζnλαζdρoυ, Mιζραxn,
Moρπoυργκo, Ικμπαλ Eφ€vτng,

Δαvog, Kωvoταvτivoq Kυρτonq.

To Ι924, o αριθμ69 τωv μελιi-lv του

Συvδ€oμoυ εixε αvdλθει oτα 60,

απ6 τα οποiα εκπρooωπouvταv oι

εταιρεiεg Πιερρακog-0ικovομ6-
πoυλo g, Λαππαq-Xατζnδnμoυλαg,

Γκoυταg_Kαρατζαg, Λ6γγο g-Τoυρ -

παλnq, Λαvαραg-Γκoυταg, Σμ€ρ_

voυ{oυρπαλn-Πετρiδn, Bιομnxα-
vικn Eoτiα Χατζnδnμoυλαg και Σiα,
'Ερια, Αφoi Tιαvo, Nτivo Φερvαv-

δεg, Σαλ6vικα Σiγκαρετ Kdμπαvυ,

Α.E. Kαvvαβoυργεiov'Eδεooα,
Θωμdq Πoυτoυ, Koυoκoυραg Εt

M6καg, Χατζnγιαvvng tt B€ρρog,

Toιιbμng & Χατζnvιilταg, Αφoi Για-
κo, B€ρμιov, Mπiλn & Toiτοn, Αφoi
X. Παπατoα, Γρnγ6ριoq Toiτong,

Kυτιoπoιεiov Kαι Λιθoγραφεiov
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Αδ. Koγκα,'oλυμπoq-Nαoυoα,
Eλλnvικn Εταιρεiα Bιoμnxαviαg
Kαπvoυ N. Παvαg, Γρ. Toiτοng Εt

E. Σεφερτζng, Αφοi Α. Γεωργioυ,

Nουoια*Διilδου-Γκιακα, Παvαg &

Σαρdτοng, Λαvαραg ft Kυρτong,

Yιoi Λαζαρoυ B6γα, Σαπωvoπoιεi-
ov Kωvoταvτivoυ Λαμviδoυ.

Aπ6 τnv παραθεon και μ6vov τωv

ovoματωv τωv επιxειρnματιιilv
oυvαγεται n δεοπ6ζoυοα θ€on

τωv Nαouoαiωv βιoμnxαvωv oτo

oικοvομικ6 γiγvεοθαι τng εποxng

oτnv Kεvτρικn Mακεδoviα και τn

Θεooαλoviκn.

Tο μ€γαρo Hρακλn
Xατζnδnμουλα

'Evα xαρακτnριοτικ6 δεiγμα τoυ

πλoυτoυ πou oυγκdvτρωσαv σΙα

x€ρια τoυg oι Nαoυoαioι βιομn_
xαvoι απoτελεiτo μεγαρo Xατζn-
δnμoυλα, oτn γωviα τωv οδιi'lv

Eρμoυ και Kαρ6λoυ Nτnλ, xαρα-
κτnριοτικo δεiγμα εκλεκτικιoιι-
κng αρxιτεκτovικng τng μετα τnv
πυρκαγια τoυ 1917 αvοικoδ6μn-
σnq τnq πυρiκαυoτng ζιbvng τng

Θεooαλοviκng.

Xτiοτnκε τo 1924 απ6 τov μnxα-
vικ6 Δ. Φυλλiζn Yια τov βιομn-
xαvo Hρακλn Xατζnδnμoυλα, τov

μεγαλυτερo αδελφ6 τng γvωoτng

βιομnxαvικng oικoγ€vειαg τng Nd-

ouσαq Kαι τnq Θεoοαλoviκnq oε

oικ6πεδo 425 τ.μ., απ6 τα oπoiα

τo κτiριo καταλαμβαvει τα 400 τ.μ.

Απoτελεiται απ6 υπ6γειο, ιo6γειo
και δυo ορ6φoυ9 και αρxικα κατd-

λnγε oτo διilμα με γωvιακ6 πυργi-
oκo. Στo ιo6γειo oτεγαζοvταv dκ_

θεοn με τα πρoT6vτα τnq εταιρεiαg

τoυ ιδιoκτnτn Kαι καταoτnματα.

Στov καθε oρoφo υπnρxαv απ6

δυo διαμερiσματα' εvιb oτo δωμα

βρioκovταv ol βοnθnτικoi xιilρoι.

Mετα τoυg oειoμoυq τnq Θεooα_

λoviκnq τo 197B κατεδαφioτnκαv
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ο πυργioκοq Kαι ο1 βοnθnτικoi
xιi.tρoι τoυ διiματog, καθιbg Kαι oι

περιμετρικ€g καπvoδ6xoι, επειδn

nταv ετoιμoρρoΠα. Σnμερα τo κτi-

ριο αvnκει oτo Tαμεio Παρακατα-

θnκιilv και Δαvεiωv και απoτελεi

τnv dδρα τoυ απ6 τo 1997, dxει
δε xαρακτnριoτεi με απ6φαon τoυ

Yπουργεioυ Πoλιτιoμoυ ωg €ργo

τdxvng πoυ απαιτεi ειδικn Kρατι_

κn πρoοταoiα.

Τo κτiριo εivαι απoκατεoτnμdvo

αρxιτεKτovικα ουμφωvα με τnv

αρxικn τoυ μoρφn, xαρn καl oτnv

Αδεια καταοκευng τoυ πoυ dxει

διαoωθεi oτo αρxεio τnq Πoλε-

oδoμiαq τng Θεooαλoviκng, εvιil

εivαι εvτυπωoιακ6 τo γεγov6g 6τι

υπnρxε oxεδ6v πλnρng ταυτιon

τωv οxεδiωv Kαι τnq εφαρμoγng

τouq στnv καταoκευn.

Απ6 τιg οnμαvτικ6τερεq αρxιτε-

κτovικdg λεπτoμdρειεg τoυ κτιρioυ

εivαι n υπαρξn oτnv απoτμnσn τnq

γωviαg τoυ κτιρioυ τnq διιi-lρoφng

oτοαg πoυ καταλnγει oε nμικυκλι-
κα τoξα (προφαviq αvαφoρα oτα

βυζαvτιvα μvnμεiα τng π6λng), oι

διακοoμnoειq τωv oρoφιilv Kαι τωv

περιμειρικιi-lv φρlζιilv τωv δωματi_

ωv τoU εοωτερικoυ με ζωγραφικα
οτoιxεiα art nouveau και τωv ξυλι-
vωv δαπεδωv απο βιεvvdζκo ξυλo
oξιdq με vεoκλαoικ€g παραoτdoειg,

καθιi-lg Kαι τωv ξυλιvωv εσωτερι-

κιbv κoυφωμdτωv ποu βρiθnκαv
οε πoλυ καλn καταoτασn Kαι Πα-

ρoυoιαζoυv μεγαλo εvδιαφdρov.

To Mdγαρο Λ6γγου
'Evα ακ6μn xαραKτnριστικ6 δεiγ-

μα τοU πλouτoυ τωv Nαoυοαiωv

βιoμnxαvωv τng Θεooαλoviκng
απoτελεi Kαι τo λεγdμεvo <Md-

γαρo Λ6γγoU>, dvα εμβλnματικ6
κτiριo oτnv καρδια τng Θεooαλo_

viκng του μεooπoλ€μoυ. Xτιoμdvo

oτn oυμβoλn τωv oδιbv Aγiαg Σo-

φiαg και Eρμου, απ€vαvτι απd τov

Nαo Αγiαg Σοφiαg, απ6 τα uδιαμα-

v1ΙαD τnq πoλng. ιo Miγαρo Λoγ-

γoυ (τo κκoκκtυo oπiτιy πoυ εivαι
δεμdvo με θρυλoυg και ιοτορiεg)

δεoποζει oτnv καρδια τng Θεooα_

To ικ6κκιυo oπiιιl δεμtυo με 1ρ[λoυq και ιoτoρ[εg' 6ξυυε τnu περιtρyεια τοlυ κατoi_

L0Jy τng Θεooαλoν[κnq oδnyιbντοg τoυζ σε ιτρoμακτικdl oυμπερdoματα



λoviκng, απoτελιivταg μovαδικ6
δεiγμα αρxιτεKτovικng. Η Πρoσω_

vυμiα ιoν ακ6κκιυo oπiτιy oφεiλε-

ται στnV dψn πoυ τoυ δivoυv τα

κ6κκιvα τoυβλα Kαι τα κεραμικα

διακooμnτικα oε oλ6κλnρn τnv

εξωτερικn τou επιφαvεια.

Αρxιoε vα KατασKεUαζεται ιo |926

και oλoκλnριbθnκε τo 1928 απd

τnv αvιilvuμn Oικoδoμικn Eται-

ρiα N€ωv Χωριilη oε οx€δια του

διαonμoυ αρxιτdκτοvα τng επoxng

Λ. Tζεvαρι, για λογαριαoμ6 τoυ

πλουoιoυ βιoμnxαvoυ Γρnγ6ρn

Λ6γγoυ, απ6 τα ιoτορικα κτζdκια>

oτn Nαoυoα και ιδιoκτnτnq μιαq
τεραoτιαg κλωοτoiiφαvτoυργικng
επιxεiρnonq Πoυ εUnμερoυoε.

Αργ6τερα παραxιbρnoε τo Mdγαρo

oτοv αδερφ6 του Ιωαvvn γι' αυτ6

και εivαι πιo γvωoτ6 ωq Miγαρo
τoυ Ιωαvvn Λ6γγoυ. _o Ιωdvvng

Λ6γγo9 dζnoε με τnv oικoγdvεια

τoU στo μ€γαρo, λειτουργιilvταg

μαλιoτα'Εκθεon Υφαoματωv Nα-

oυonq oτo ιo6γειo.

To αρxικ6 oxdδιο τoυ μεγαρoυ,
Πoυ αποτελεi onμα κατατεθdv

τng Θεoοαλoviκng, πρo€βλεπε

ιo6γειo και δυο oρdφoυg, αλλα

κατα τn διαρκεια τng καταoκευng

o Γρnγ6ρng Λ6γγo9 απoφαοιoε

τnv πρooθnKn Kαι τρiτoυ oρ6φoυ

Kαι τα ox€δια τρoπoπoιnθnκαv.

Kαπoυ εδιb αρxiζoυv Kαι τα Yε-

γovdτα πoυ dδωoαv oτo Mdγαρo

Λ6γγoυ τnv... στoιxειωμ€vn τoυ

φnμn. Η Αvιi-lvυμog Oικoδoμικri

Eταιρiα Ndωv Xωριilv ΠoU Kα-

ταoκευαοε τo κτiριo xρεoκ6πn_

oε -παραδdξωg- λiγo μετα τnv
oλoκλnρωοn τnq καταoκευng

τoυ κτιρioυ Kαι σUYKεKριμ€vα τo

1931, εvιb λiγα xρdvια αφ6τoυ

ολoκλnριbθnKε τo μdγαρo, n βι-
oμnxαvικn μovαδα τoυ Λ6γγoυ
oτn Nαoυoα καταoτραφnκε απ6

πυρκαγια (193B)!

'0λα αuτα oε ουvδυαoμ6 με δια_

φορα oεvαρια ΠoU ακoυoτnκαv
κατα καιρoug για αυτoκτoviεg

και βρικ6λακε9 6ξυvαv τnv Πε-

ριdργεια τωv κατoiκωv τng Θεo-

oαλoviκng Kαι τouq oδnγnoαv
σε (τρoμαKτικαυ oυμπεραoματα.

Τo βdβαιo παvτωg εivαι πωg πρ6_

Kειται για dvα φαvταoτικ6 κτiριo

με εξαιρετικdq λεπτoμ€ρειεg και

oiγουρα απoτελεi €vα μovαδικ6
δεiγμα αρxlτεKτovικng oε oλo-

κλnρn τnv π6λn.

Ωq επiλoγoq

Yπoλoγiζovταζ τιq επιγαμiεg αvα-

μεσα σΙouq Nαoυοαioυg εΠιXειρn-

ματiεg, n μακεδovικn βιoμnxαviα
orlg αρxig τoυ 20ou αlιbvα. εμφαvi-

ζεται ωg dvα oλιγoπιbλιo, τou oπoi-

οu n oταθερ6τnτα αvτικατoπτρiζει

oτo επiπεδo τnq βιoμnxαviαg τιg

oταθερdg δoμdg μιαq Πατρ1αρxικng

κoιvωviαg. 0ι δoμdq αuτεg απετ€-

λεoαv ioωg και τn λυδiα λiθo για
τnv oιKovομικn καταoτρoφn τωv

iδιωv τωv εΠιxειρnματιιbv αυτιbv

τωv εΠιxειρnoεωv, κατα τnv πα-

γκ6ομια κρion τoυ 1930, που εδιi.l,

6πω9 onμειιi-lvει o X. X''Ιωοnφ,

εμφαvioτnκε λiγo vωρiτερα (1929).

Πραγματι, oι επιxειρnσειq τnq

Nαoυoαg, oυγκρoτnμdvεg κυρiωg

ωq oιKoYεvειακdg επιxειρnoειg και

πρooωπικdg εταιρεiεg, δεμ€vεg με-
ταξυ τουg με εγγυnoειg τραπεQ-

κιbv δαvεiωv n μια Yια τnv αλλn,

oυμπαραoυρθnκαv oτnv πλειοψn-

φiα τουg απ6 τo oικovoμικ6 Kραx,

και oι παλιoi μdτoxoi τoυg dxαoαv

τιg περιoυoiεq τouq, πoυ δεv nταv

καθoλoυ ευκαταφρovnτεg, oι δε

εγκαταoταoειq περιnλθαv oτα xd_

ρια τωv πιοτωτριιilv τραπεζιbv n

αλλωv εΠιXειρnματιιbv (π.x. oτov

dμιλο Ηρακλn X'Δnμoυλα).

Mdvοv οι Λαvαραδεg, oι επιxειρn_

σειq τωV oπoiωv εixαv τn μoρφn
αvωvυμωv εταιρειιi.lv, γλυτωoαv
απ6 τnv πρooωπικn καταoτρoφn

και μπdρεοαv vα σUVεxiooυv τιg

ΠαραYωYιKig τoυg δραοτnρι6τn-

ιεg' διατnριilvταζ τov dλεγxo τωv

εργooταoiωv ιoυg. N
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oΙKoNoMΙKΗΖΩH
THΣ ΠoΛHΣ ΣTATΕΛH

THΣ ΔΕIGETΙAΣTOY'3O
Γραφoυu n Ευyευiα Zdλιoυ €t o Στ!ρyιog Σαρdτong

Παιτα €vιωθα rδιαiτερα oμoρφα vα αKotjω αφnYrισειS αΠ6 παλιoOs NαουoαioυS για γεYovoΙα

Kαι Kατασταoειs πoυ δrαδραματiστnKαv στnv Π0λn μαS τιs περαoμεvεs δεκαετiεs. Movαδικ6s

Kαι αvεΠαvdλnπτοs, με ακριβεis αvαφoρ€s και ιδrαiτερο xιoOμορ, flταv o Αλ€κos Χωvos, ψιil-
oτns 6λωv τωv γεγovoτωv απ6 τιs αρx€s τoυ 1900 μ€xρι τα βαΘια τoυ γεραματα Ιo 2006.Aξιοs

oυvεργατns ΙoU κατd τn δnμαρxιακft τoυ Θnτεiα, αλλα και πιoτ6s του φilos μια ζωn, frταv ο

κOριos Στ€ργιοs Σαρατons. o αγαπnτos μoυ κOριos Στ€ργιos, Πoυ Πιστει]ω 6τι εivαι €vαs απ0

τoυs ελdxιστoυS εv ζωn ΝαουoαiουS τnS nλικiαs τoυ, o oπoios €xει τεκμnριωμοrn απoψn για
πoλλα Θ€ματα, κoιvωvtκd καr πoλrτικd πoυ oxειiζoιπαι με τnν vεδτερn ιoτoρiα τoυ τ6πoυ μαs.
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Γεvvnθnκε oτn Νοουoo τo 1 929. Αnoφolτoq τoυ

B/τοΕloυ Γυμvοoiου, δrοτnρoυoε κοτοoτnpο

γεωργικων φορpo κωv. Πορολλnλο oυμ μετε[xε

εvεργο αlο κolνο τnq Νοoυoοq ωq Δnμoτlκoq

Συμβoυλοq, Πρoεδρoq Δnμoτlκoυ oυμβoυλΙ_

ου εni δnμορxiοq Φlλιilτo Koκκtvoυ (nορ'oτι

nροερxομεvoq οno τnv οντlnoλiτευon!), nρο_

εδρoq τoυ Αγελοδoτρoφlκoυ Συvετο ρtopoυ,

γρομpοτεοq τoυ 0ρεlβοτlκoυ ΣυλλογoU Kol

εκκλnotooτlκoq εniτρonοq τoυ Αγioυ Mnvο

KOl ΤOU'ΕΕω Πρoδρoμlου.

Ποντρεμενoq με τn Bοiτoo, κoρn τoυ γλεvτe€

κοl φnμloμεvου μdγεlρο Τελn Ι\4nlλloυρn, οnε-

KTnσoV δυο γloυq. 0 noτ€ροq του nτοv nετο_

λωτnq κοl εixε xονl αrο oτενo τoυ λ/oιjγγρn,

oτnv Πλoτε[ο ιKoμεvου. 0 nοnnoυq τoυ, Nl-

κoλoq Xρnoτoυ, οoxολοΟvTOV με τo εμπορto

δερpoτωv κοlεixε φουρνo onoυ ει!nvov τo

κoυκoJλlο γιo μετoΕl.

Mε το ευωδlοoτο εκοτoφυλλο τρlοvτoφυλλο

οno τo μnοδ€ τoυq εφτlοxνε με τo ιλομnΙκοl

(o λομniκοq Λτοv εvoq μlκροq οnooτoκτnροq,

μlO μ1KρoγρOφΙο τoυ ροκοκοCοvoυ) ρoδoαιομo

ΠoU ToV nρooφερε oτtq εκκλnoiεq, κοθωq κοl

ογiοoμoλοδo (οnooτογpo δυoopoυ (oγlοoμο)

oτo λομnΙκo), τo onοΙο δlεθετε oφlλoκερδιilq

oε oooυq υniφερov οno κolλonoνo.

0r nλnρoφoρ[εq noυ μloυ εδωoε o κυρlοq

Στεργloq YlΟ Tn σUYγροφn του βlβλiου μoυ

ιιΓυvοiκεq κοl φoρεolεq τnq Νοoυoοq-τo τελog

μlοq επoxnqυ ιiτοv noλυ onμοvτlκεq. Πρooφοτο

δεφυλλieovτοq ενο vτoolε με τlq onpεlωoεtq

μoυ, βρnκο plο noλυ οΕlολoγn κοτoγροφn, τnv

onοiο εΙxε κοvεl με nρoτροnn μoυ το 2005

κοl ονοφερετΟl σΤΟ εμΠOρlκο κοτοoτΛμoτο τnq

Νοoυoοq οno τo 1937 εωq τo 1940.

Mlο πoλυ ενδrοφερουoο κοlεniκοlρn ονοφoρο,

onoυ κoτοδεlκνυετοl n οικoνoμtκn ονolτυΕn

τnq noλnq τωv 12.000 κοτoiκωv, oε οντiΘεon

μετnvooxnpn otκοvομlκi κοτooτοon noυ δl_

ονυουμε τωρο κοl το λουκετο nου μnοivουv

oτο κοτοoτnμοτo.

λ/ε φωτoγροφlκn μνripn οnοτυnωoε τoυq δρo-

μoUq Kοl το ooκoκlο, onoυ υniρxον κoτοαrΛ_

μoΤΟ KOl εnoγγελμοτlκoi xιilρol, κοτεγροι!ε τo

oνoμoτο τωv εnογγελμοτlωv, oε noλλεg nερl-

nτιiloεlq Kοl TωV δloκτnτιilv τωv κοτοoτnμοτωv,

κoΘωq εnionq κοlτlq δnμoolεq υnnρεoiεq.

Η οφfiγnon τoυ

Στ6ργloυ Σορ6τon

uΕnloτροτευoVToq ΤnV μvnpn μoυ Θελnoο vo

κονω μlο οnογροφn TωV KοTοσTnμοτωv noυ

υnnρxov oτnv κεντρtκn oγoρo κοl στlq σUVol-

κiεq τnq Νοoυoοq. 0r μvnμεq μου ovοφθρovτοl

οno τo 1937 μεxρl τo 1940, noυ μnoρουoο vο

€xω εlκovο τnq oγoροq, ολλο κol vο onoκτω

oυνεiδnon κο nοtων nρoγμοτωv.

0 oρlθpoq TωV KοToσTnμοτωv, oλεq οl δρo_

oτnρloτnτεq οvερxοντov oε 263. Πο τnv εnoxn

εκεΙvn oλο τo κοτοoτiμοτo εixοv κ[νnon. Αno

τοv εvεργο nλnθυoμlo τnq noλnq ΠOU ΟΠoTε-

λουντοv κυρΙωq onο οντρεq, εvο μεγολo nooo-

oτo nτοv εργοτεq βlομnxοviοq'

Αnο ουτoυq εvο μερoq εixε onoκλεloτlκo

εlooδnμο οno το εργooτdolο, εvιi ενo dλλo

μεγολo μερoq oυμnλnρωνε τo βloμnxοvtκο

εlooδnμo oπo τnv κολλlεργεlο τωv κτnμοτωv.

Στn βrοpnxovΙo τo nooοoτo τωv εργοCoμεvων

γυvolκι.δν δεv nτov πoλυ μεγολο. Nοουoοiεq

εργoCοτov μovo κonελεq οnο φτωxεq olκoγε-

vεlεq μεxρl Vo ΠοVTρεUToυv, εvιit οvτiθετο ol

πρooφυγεq ΙVlκροolοτlooεq κοl Πovτ εq onο

οvoγκn δoΟλευον κοl nοvτρεμενεg, γlοτi δεv

εixov ολλo oυpnλnρωμοτlκo εlooδnμο εκτοq

onο τo nμερoμioθlo.

'Εvο ολλο onμovτlκo κoμμοτl τoυ ενεργoυ

nλnθυoμoυ οoxoλoυvτοv onoκλε oτlκο με τn

γεωργiο, n onοiο τoυ οnεφερε onμοvτlκο εoo-

δο τov Ioυvlo οno τnv nωλnon τωvκουκoυλtιiv

κοl τo Φθlνonωρo, μετο τoν τρΟγo, οno τnν

.::
o Στiρyιog Σαρατοnq
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ομnελoκολλlεργεlο. Λoγω τoυ oτl ο γεωργlκοg
κλnροq nτοv nερloρloμεvοq, or Νοουoοiot nτοv

υnoxρεωμενοl vο βρουv τροnoυq oυγκολλlερ_

γεΙoq, Π.Χ. κoλοpnoκl oυγxρovωq με φοooλlο
κοl κoλοκυθεq. Π'ουτo εκονov τοoεq κοl νo_

oτlμεg κολοκυΘonlτεq.

Στn Mnλdvο, εβοeοv κoκκορl oτο φριjδlο οπo

τtq ουρογlεqκοl εnοvω μορoυλlo n pονεq οπο

κρεpμυδlο γlο κoκκορoσΠoρo.'Εκovοv oυ-

oτnμοτlκn εκμετολλευon, οπωq n.x. φυτευοv
ποτοτεq μεoο oτoυq τροφουq κοl κοτο δtοoτn_

μoτο φοooλlο βεργoq ιι'Ενα oυτ(ακι εδril, iνα
παρaπερaι' Πρoνoproυxο κτnpοτο τnq εnoxΛq

εκεiνnq nτον: o Bovτoq, n Πονογlωnoυλο, ol

Τρoxοi κοl ο Γολoτorοvoq, γlοτi λoυvΙ(oντοv.

(Λοiνιoμa: Γ0ρω γ0ρω απo το κτημα oηκωναν

ενa φρiδι' Τa νερο εμπaιvε oτo xτημa απo iνa
oημε[ο μιε φυotκη οοη λ[μναeε περ[που εικοoι_

πiντε εκατοoτQκai -a o-εοεο ατοΒ).ητο εμεvοv

oτo xcbμο' Απο tναο)}'ο oriμε!ο εoε-\|'ε (Οι c(O_

Καταλoyοq τωυ
κατcιoτnμdτωυ με τα

olεδιαyραμματα των
δρ6μων 6πωq τoυ
oυνiταξε απ6 μυi_
μn9 o κ. Σαρατonq
κaι πρooιiρμooε oτo
tdρτn o Aλtαξαν_
δρog oικoυ6μoυ:
απ6 oδo Zαφειρακιl
(onμεριυi Κωυ/
νiδn) μtlρι τnυ
πλατε[α oΚαμtyα,
(oιιμεριυιi Διoικn-
τιιρ[oυ)

λoυθoυoετη φυoικη τoυ ρoηγιaτo αυλακιτoυ

π ρoo ρ ιoμο 0 το υ. Π ρoνo μιo lxa ητaν τa πρrbτa

xτηματαπoυ ητaν πρriTa σTo ΚενTρικo αυλaκι).

0 Αγlοθοvοonq KΟ] n Bολlο δεv λoυviζovτοv.
'Ενo ολλo nooooτo κοτoiκωv iτοv Ευλoκoηol

n κορογωγεiq.

ΕlΙonq, τnv olκονoμiο τnq πoλnq εvΙoxυοv το

xωρlο τnq περlφερεlοq (Αρκoυδoxιilρl, Kου_

τooυφλtοvn, ΝτροCiλoβo, ΙVεγο Pευμο, Ποvvo-

κoxωρt, λ/ορΙvο, Εn loκon n, Στροvτeο, Λευ κο δlο,

Konοvοq, Kοτω Konοvoq, Moνοonlτο, Xωρο-

nοvl). H Nοoυoο nτοv το nλnotεoτερo οoτlκo

κεντρo, ερxovτον κοl εφευγοv oυΘnpεροv, ενω

n Bερolο nτον μοκρlο, xρεlοCoτοv μrο μερο vο

nοvε κοl μlο μερο vο γυρioουv. Η μετοκiνnon

γlvoτοv με τo Cιbο (oλoγo, γοlδoυρiο) κοl τo

oυτοκiνnτo nτοv onοvlο εiδoq. Πο vο nοvε oτn

Bερolο τo θεωρoυoοv τοδiδl, ιrAει, ναπατε oτη

Β i ργια νa φ iρτε και πo υ ρ κa'.'ll

!1τοv pεγολoq ο oρlθμoq τωv εργοτιδv noυ
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Κατdλοyog τοlυ

καταoτnμiiτωυ με τα
olεδιαyρdμματα τωυ

δρ6μων: aπ6 τoυ

Ayιo Γεtilρyιo' τnlι
oδo Χατζnμαλo[-
on μttρι τoυ Ayιo
Mnνα και τnν oδ6

Σoλωμoυ

δoυλευov. 0 Λοvοροq εixε δυo xlλloδεg n κot

ΠερισσoTερo.'Hτov KOl n ΕσTiο ToU ΓKoUVΤο,

To KoKKIVO (Γρnγορioυ Τoiτon), n Bετλοvq oτnν

Αγ{ο Tρlοδο (τoυ Γoλn Λovορο), ΤOU ΙVlΠiλn-

To[τon, ΤO KεροpOΠolεio ToU Πετρiδn, Τo ΣXO1_

VoΠolεio τωv En. Koκκlvoυ_Πλlοτooυ κο-Τoυ ρ-

nολn, oΟvoλo Tρεlq εωq τρεlonμlor xlλlοδεq

εργoTεq. 'Hτov plο oλλn εnoxi. Tοτε κοθlεριil-

θnκε τo oκτοωρo, εγlνε τo lKΑ κοl το ογρoτlκο

ΠρOlOνTO εΙxοv nορεl nολυ μεγoλυτερn οδiο,

οno oτl nρonγoυμεvο.

ΠoροδεΙγμοτοq xορn μiο oκο olτoρl κοoτlCε

ΠερiΠou ooο κol μlο οκο ι!ωμi. Αno τοτε οl

OYρOΤεq εiδοv pio οvoκoυφlon, εnοlρvοv κολο

xρn p οτο.

Ynορxουv oΠoTUΠωμεVεq εlκoνεq oτο pυολo

poυ nιiq κtvουvτoν n ογορο oτοv γlvoτοv n

nλnρωμn. ΕΙxε Cωnρri κivnon. KoΘε δεκonεvτε

μερεq o Λovoροq nλnρωvε με τoεκl. Συνriθωq

το nοvτoπωλεΙο δoυλευοv με τεφτερl. Kοθε δε-

κοnεvτε 1.lερεq, φoυρvορnq_ μnοκολnq εκovον

τnv εδoφλnon των λoγορlοoμιilv. ΕΕοργυρωνε

τo τoεκl o KοToσTnμOτορxnq Kοt TnV εnoμεvn

μερο τo εδoφλo0oε oτnν ΤροnεCο.

Στoυq δρoμoυq οπo τoυq onoiουq nερvουoε

τo εργoτlκo nρooωπlκo, εκεi δnμloυργoυvτov

το μoγοClο.'Hτον oτρωμεvοl με κολvτερΙpl (ol-

δερonετρεq) οno τo 1927, ειi δnpορxiοq ΤCωv

Περδlκoρn, κol οno τnv noλΟ κΙvnon γυολl(οv.

Η onpερrvn οδoq Λοvoρο δεv υπiρxε. Kεvτρl_

κoq μοκρυq δρoμoq με το nερrooοτερο μογοelo

iτον n noλto Zοφεlροκn, oτρωμεvn pε κοκκtvο

oυμnογn τoυβλο κοl κολντερi1_lt oτo nλογlο.

Tnv εnoxn εκεivn εnεlδι1 δεv iτοv olκoνoμlκo

ευκoλo κoθε olκoγεvεlο vο εxεl ρoλol, noυ θε_

ωρουvτοv εiδοq noλυτελεΙοq, o Kυρτonq, oυvε-

Tοlρoq τoυ Λovορo, εκοvε τo ρoλol τnq πoλnq

γlο vο nλnρoφoρεΙτοl o κooμoq τnv ωρο κοl o

xτυnoq τoυ nτον noλΟ δυvoτoq.

ooεq βlopnxοviεq εixov οτμoκοCοvο (n.x. Λoνo_
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ροq_'Ερlο) nρονonoοv vο nρoεlδonoloΟν τoυq

εργοτεq κοvovτoq xρnon τnq oφυρiδoq, μlo

ιilρο nρlv ono τnv εvoρΕn τnq βορδlοq (n.x. nε-

vτε τo nρω[ γtο vo nlοooυv δoυλεlο oτlq εδl)

κol oτοv θo γlνoτον λriδn τnq βορδtοq, τoτε n

oφυρiδο oφ8ρlCε οκρlβωq τnv ιilρο. 0 rixοq τnq

n τo xτΟnnpο τoυ ρoλoγloυ δlοxεovτov oε oλn

τnv noλn, γlοτi το oniτlο nτov xομnλo, μovo_

ροφο ri δlιilρoφο, πετρoxτlαrο με μnoυλμεδεq,

oοxνlolο κοr κερoμΙδlο εvτonlο.

Εμεiq εixομε κτnμο oτn Ν4nλονο κοl κoθε με-

onpερl εnρεnε vο nομε αιoυq εργοτεq φoγnτο.

0τον εnεαιρεφο, noλλεq φoρεq oυvεnlΠTε Vο

γivετοl n ολλoγn βορδlοq αro εργoαrοolο κοl

τnv εlκovο loυ ovτΙκρtCo τnv nορopotοζω oον

το μελΙool noυ pnorvοβγοlvεl oτnν κυQελn.
'Η;Ο-V ε'rrεκoxροvο nο δi κοl n εlκovο ουτn

ε.ε ,'ε c,.εδ'-.}'n 6r -,.,iι.]η ι.]oU,

ιΤιζ στ|lμ€ζ.,CL' εa'σc τa χaCι'ιc ειε1yο, θα

'θελa νa τιq €avaeηoω'..u

Κοταλoyoq τωυ

καταοτnματωυ με τα

olεδιαyραμματα των
δρ6μωυ: απ6 τnν
oδ6 Χ''Γρnyoριdδn,
τo Tριιbδι μtrρι τnυ

oδoιig Πα[λoυ Mελα
και Σμiρυng οτnυ
περιoli ιTζαμil

Ακoλoυθεi o κoτoλoγoq τωv κοτοoτnμοτων

noυ υπnρxοv oτn Ndoυoο oτο τελn τnq δε_

κοετiοq τoυ '30, μοei με το oxεδtoγρομμoτο

τωv δρoμων οπωq τov ουvdτοδε οno μvriμnq

o κ. Σοροτonq.
'l. ΠλοτεΙο Kομεvο, onμερo Δlolκnτnρ[oυ (Tρo-

μnοκο)

2. Ποvτonωλεio Eυογ. Koπετοvonoυλoq (lδlo-

κτnoΙo Δ. ΓκοΟντο)

3. Mολοκlο nλεκτtκnq, Δ. Γκoυvτοq (rδloκτnoio

Δ. Γκoυvτo)

4. Προκτoρεio Εφnμερiδωv_βlβλιonωλεΙo B.

Moρvερnq (lδloκτnoio ΤoΙτon)

5. KορβoυvοnoθΛκn, lδloκτnοiο Σωτ. Σερpnoυ

6. Kοφεvεio_p n υ ρορiο Αφoi ΓρεZroυ, (lδlοκτn_

oΙο Αvδρεoυ (Νlovlo))

7. Koτοαrnμο ι|lλrκιiv Στoυρoυ Boλoομiδn

8' Χρυooxοεio Γκεγκo

9, Αρτοnolεiο Δ. ΙVlnoυμnoυλιο

10. Πετoλουργεiο Δ. MΛτoloλο

] l . Φο ου ο κεΙo K. Μ1nερooυ
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Κατdλoyog τοlυ

καταoτnμdτωυ με τα
oxεδιαyραμματα τωυ

δρ6μωυ: απ6 τnυ

πλατεiα κΚαμtυαι'
τnυ εκκλnoiαq τng

Mεταμ6ρφωong

μtrρι τnυ Υπαπαυτi
και τα ιMπατdυιαy

12. Koυρεio Αν. Τolκlτiκoυ (lδloκτnoiο N/lniλn)

13. Προτriρlo ορτoυ Mοτθοioι_oτοv ο ' OρOφO

Εφoρiο KoΠVoU

14. Toβερvo lVrοτoκn (lδlοκτnoiο ΓMnοζελo)

15' Kρεonωλεio Αφoi Προnο (rδlοκτnoiο lVnο_

(ελo)

16. Ξυλεpnορlκo Αφοi Kοτolομnοon (lδlοκτn-

oΙο Γρnγ. Περδrκορn)

17. Ποvτoπωλεio Γ Σloυγγορn (lδlοκτno[o Γρnγ.

Περδl κο ρn)

1B. ΠετολoυργεΙο_Xοvl Χρloτ. Σορdτon (lδlo-

κτnoio Γρnγ. Περδl κο ρn)

19. Pοφεio N. Σομoρο (lδloκτnoiο Γρnγ. Περ_

δlκdρn)

20. Zοxορonλοoτεio ι0 κρivoqυ, ΙVοκρnq (lδl-

oκτnoio Γρnγ. Περδr κο ρn)

21. Τoογκορlκo I Kεvτρoq ri Γουμεvnq

22. Ποvτoπωλεiο lωοv. Σlουγγορnq

23' Kρεonωλεiο Σnυρ. Σιο0γγορnq

24' ΖοxoρoεLδn Hλiοg Toι!iδnq (lδloκτnoio

Mnερooυ)

25. Mοvoβ κo Ν/lnoΕεβoνoq-o'οροφoq Pοφεio

Τ' Σερμnoq

26. Πoντonωλεiο BoγιοτCn ri ΙV]nεn (rδroκτnoiο

X"Νωτo)

27 . Χaνι M n iτζloυ (lδtοκτnoiο Kο ροτClο)

28. Yoλonωλε[o-oρωμοτo ΑφoΙ N/loυτCn (lδlo_

κτnoiο Γρ. Koλτorοκn)

29. Ποvτonωλεio K. Σlμoμιilκlου (tδloκτnoiο Γρ.

Koλτol o κn)

30. Toογκoρlκο Δ. Ν/nlλloυρnq_Θ. Πoγκολiδnq

(rδroκτ. I Koλτolοκn)

31. Πρoτriρlo τolγορωv Πoποoτροτoq (lδloκτ.

I Koλτolοκn)

32. Koυρεiο Mlτοκoq

33. Ψrλlκο-εiδn nρorκοq Π. Mορoq_Δοφvoq

(lδlοκτnoio ΙVl. Πoζn)

34. Tooγκoρlκo Axλloq-tM. Ποnooτolκoq (rδιο-

κτnoiο N/l. Πo(n)

35. Ποvτoπωλεio Αvοoτ. TΙμn (lδloκτnoiο [

Τoυρμnoλn) (Δnμ. BlβλloΘιiκn)

36. Koυρεio lωov. Τolκlτiκoq (lδloκτnoiο [
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Τoυρμπdλn) (Δnμ. Bιβλloθnκn)

37. Σωτnρ. Vlιilτοq

38. Koυρεio Δ. Mnουeoυκiδnq

39. Kρεοnωλεio Kομniτn

40. Koυρεro ΑφoiX"Boorλεlοδn (rδroκτno[ο ΙV.

Kο ρo βλοxoυ)

41. Ξενoδoxεlo_Kοφεvεio uM. ΑλεΕovδρoqυ

Γρ€Cl oq

42' Tυnoγροφεio Δρυ μoυon

43. Ποvτonωλεio ΑφoΙ Λοvoρο

44' Περiπτερο Γρnγ. ΑρκoxωρΙτn n Ν4oυτq

45. Ξεvoδoxεio-Kοφενεio-Εoτlοτoρlo Αφoi

Πο nοφlλ[n noυ

46' :εvoδοxεio-Kοφεvεio-Εoτlοτoρlο Αφoi

Bοiνοviδn

47' Kοτοαrnμο υολ κι,]v Ι\4. Φεtvlοντonq

43 Kοεο-ω},ε'ο Ξ-ο'/ Δ,ομοvτοκου (Ν/Inερoοq)

'l3 Το:.<:ο <: 'οδc-ι i Πολ οιοτoκο

ο'-. lJ:ο'C,c: .: '_ -' C' ''
5 ]. Σlδεοοδ <o Α. \i_c- _:_:'

Καταλoyοg τοlυ

καταoτnμdτοlν με
τα olεδιαyραμματα
των δρ6μωυ: απ6
τoυ Ayιo Δnμiτριo,

μllρι τα ερyoοτdoια
Λαυαρd κα'ι Τρι-
κoλαυ και τny oδ6

Ayiου Nικoλαoυ

52. Τoογκoρlκο Α. Δεtv6noυλοq (rδloκτnoiο Eπ.

KoκκΙvου)

53. Ποvτοnωλεio Θωμοiδn (rδlοκτnoiο Εn. Kοκ-

κiνoυ)

54. Ψlλlκo ΑΘον. 0lκovoμoυ (lδtοκτnoio Σεφερ-

τ(n)

55. Φορμοκεio Δnμ. Χ"Δnμnτρioυ (lδloκτno[ο

Σεφερτeri)

56. Ξυλεiο olκoδoμων [ Τolιbτnq

57. Mογεrρεio Aρtoτ. Mnrλroυρnq

58. KρεοπωλεΙo K. Mεoκoq-[ λ/lnτoκoλοβοq

59. Mονdβrκο Δ. Ν4ορlvonουλοq

6Ο' Kρεonωλεiο K. Zολrου

61. -υλεiο olκoδopιilv Χ"Ποροoxn

62. Kρεoπωλεio Σ. Ν/lοvτotου

ΙV noκολl κo Αφoi X"lωovνoυ

63. lοτρεio X'Γρnγoρlοδn

64 Ψlλlκο X. N/loυμτCΛ

65. Koυρεio Αφoi KoΟλn

i\/ ο<ολ κο K. Koλτolοκn
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ΚατdλoyoE τοlυ

καταοτnμdτοlυ με τα
olεδιαyρdμματα τωυ

δρoμωυ: απ6 τnυ
Πλατεiα Δnμαρliαg
και τo Poλoι μilρι
τι9 οδolg Κ6κκαρn
κal 17nζ oκτωβρioυ

66. Εμπoρlκo Λυolμοxου

67. Xρυooxoεio Anδονonουλoq

68. Mοvo βl κo Τoορνoυxοq

69. Kρεonωλεio Γ N4εoκου

70. Tοογκoρlκο Αφοi Τoολrγonoυλol

71. Kρεonωλεio Εμ. Mεoκoq

72. Εμnoρlκο Πεxλrβovoυ

73. lovrκri ΤροnεCo

74' N/lnoκoλlκo MnοΕεβονoυ

75. Δrκnγoρrκo γροφεio K. Ποnoδonουλoυ

76. ΦορμοκεΙο Φ Αρνn

77. Tενεκετζiδl κo Αvooτοolοδn

7B. Ψlλlκο Anδoνoλουλoq

79. Xρυooxoεio Αφoi Mnlτερλri

B0- Περinτερo ΓoΟνορn

B1. Ξενοδoxεlo κH Σμυρvnυ Boλτoδιiρoυ

82. Koφενεio Boλτοδιbρoυ

s3. Kοφdδεq 0lκovoμoυ, μετo Ποvτonωλεio

Σoμoρo

84. Γολοκτonωλεio Tρυφων (Σ€ρβoq σΤnV KO_

',:::::

, ..,'

τογωγri)

85. ΙVnoκολlκo [pnoγrεq βοφnq) Bοντon-Mυ_

λωvo

86. Koτοoτnpο Λovoρο

B7' Zοxoρonλooτε[o o Θεoδωρoq

BB. Ψlλlκo Γρnγ. Mnερooυ

89. Γροφεiο Hλεκτρlκnq Ετοrρε[οq Nοουooq

90. ΑρτonoιεΙo Ποποδ6noυλoq

91. Poφεio Koζοvτζri

92. Kρεoπωλεio K. Mοvτoloυ

93. Σlδn ρl κo_εiδn ol κoδομιilv Α. Ποnοδonουλoυ

94. Yφooμοτο K. Πεxλlβονoυ

95. Kορεκλοδlκo Αφoi Boρβερn

96. Πovτοnωλεio ΙVπ[λο

97. Ψορoδlκo A. Ψoρο

98. KrvnμoτoγρOφoq ιιΟμovotου Z. Γoυργoυ_

λιοτoυ

99. Kοφεvεio Z. Γουργουλroτoυ

100. Tρonε(o Αθnvωv

1O1. Koυρεio ΑΘov. Koροτolωλnq
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102. Γoλοκτonωλεio Φ Λολοq

1 03. λ/Iονoβl κo Π l nερonουλοq

104. Ν/nοκdλlκo K. Δοvδοvn

105. N/nοκολlκo Αφoi Kελεμoυρiδn

106. Τoογκoρrκo Αφoi Kελεpουρiδn

107' ΙVnοκολlκo I Mniλn

10B. Συμβoλοloγροφεio Δnμnτρloδn_ αιov

ορoφo Eφορiο

1 09. Σoυoομoμ υλoq X''Πovνο κn

110. Δrκnγoρlκo γροφεio K. Χ"Δnpnτρioυ

1 1 
']. Σxoλlκο εiδn Πορooxnq-lοτρεio Θ. X"Δn_

μ nτρioυ

1 12. Pοφεio Zοx. λ/lnoυροq

1 1 3. Zοxοροnλοoτεio [ Φοoουλoq

1 1 4. Φoυρvοq Ε. Bλoxoυ

1 1 5. Tεvεκετeiδlκo Koζοvτζn

1 1 6. Τοβεοvο-οερtουxo noτο K. Tεvεδlo0
. . 7. -ε-C],,Ο- Ο',,t'g l\. Γlg:6οΤοοτonoυλοq

- 1)^ - ^a - -' /F '\

") _'-.-| |. ^< ι''," 
^

! ι - 
\.

] 20. Σ δεροδlκo Γ K-ο<ο

Κατdλοyog τωυ

καταoτnμιiτοlυ με τα
olεδιαyρdμματα τωυ

δρ6μων: απ6 τny
πλατεiα Παναyiαg,

μ!ιρι τnυ Πλατεiα
Aλωviωy, τny oδ6

Ay{oυ Θoεφiiνoυq
και τα κΓολιiκειαι

1 21 . Σlδεροδlκο Π' Toιι.bτn

1 22. M nοκολlκo Avoαr. Mιiκtου

1 23. Φoυ ρvoq Σlιiνn

1 24' Mυλoq Koυτooυφλlοvoυ

125. ΠοvτonωλεΙo Δ. Kορομnελκoυ

1 26. Ποvτonωλεio AρμoEοvου

127. Σlδερoδtκο Ντivn Xολκrο

1 28. Kορβoυvοnoθnκn (γυφτlκο κορβoυνο) Α.

Τolωτn _ Αoβεαιοnωλεio
'] 29. Tενoκετζiδl κo Αφoi Τolο μ nοvn

130. λ/loκoλlκo K. Mnoκολn

131. Εiδn nρolκoq Λομνiδn

]32. Ποvτonωλεio E. Σοροφn

IJJ. -

134. Eiδn nρolκoq lVlloυρλn (Νοoτοq)

135. Φoυρvoq l' Ποnn

1 36. Ποντonωλεio Koρoμ ι'rτoloυ
'1 37. Toογκορlκο KoρoτClο
'13B. Ν4ποκολlκο Α- ΛΙτn
'39. Φoυρvoρ κo λ/l. λ/lΙolο

1,iΟ Pοφεiο [ τοpπορn
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ΚατdλoyoE τοlυ

καταoτnμdτων με τα

olεδταyρdμματα τωυ

δρ6μωυ: απ6 τnυ

περιoxi ιMπατdυιαl

μi.τρι τnυ π)'ατεiα
Ayiαg Tριdδαg και
τo πρcbnv ερyooτιi-
oιo κΒαρβαρ6ooυl

141. λ/nοκoλ1Ko Σ. MΠομiXO

142. N/nοκολlKo Σ' N4ερTζOVn

143. Mnοκoλlκo Δ. λ/lουρ6ΠoUλOU

144. N/lnοκολlKO ΑφoI Tolωτolου

1 45. ZοxορonλοoρεΙο Ε. Τλεpοq

146. Koυρεiο K. λ/lονoq

147. Φoυρvoq (κoυλoυρlο) l. Τζεnoυ

1 48' Pοφεlo ΠροΟoολn
'1 49. Ι\4nοκολlκο Σεiζn

1 50. Nερομυλoq ΑφOi Σoββο

1 51. Πρlονoκορδελο Λoγγoυ

152. KολοliζiδlKo (γΟVωμOTo) Αφoi KoλοiieΛ

1 53. BορελοδlKo Bορελοq

1 54. ΠοvτoπωλεΙo Γ Kουρτonoυλου
'1 55. Φου ρvοδl κoKεμολiδnq

156. Pοφεio Πετρiδn

1 57. Tενεκετζiδl κo Γρnγoρrοδn

1 5B. Koτοoτnμo Γρiβο

159. PοφεΙo Φονnq

1 6Ο. Mnοκoλtκo Mnοvovll

1 61 ' Pοφεio Τoλoυδn

162. Τoογκορ κo l. Kωvoτοvτlviδn

1 63. Kεντρo δlooκεδοonq Σερiφn

1 64. Eργooτοoιο Λovορo

1 65. Εργooτοolο Λονορo

1 66' KερoponolεΙo Πετρiδn

167. N/lnοκολlκo Σ. ΙVdνου

1 68. Mnοκολlκo ΙVoτooκΙδn

169. λ/noκολtκo Αν. Kωvoτοvτlviδn
']70. N/lnoκολlκo Αv. ΦελοxΙδn

1 7'] . Γολoκτonωλεio ΛoΟκο

172. lοτρεio K' Toiτon

1 73. Σoμοροδlκο

1 74. ΟδorrlοτρεΙo Δ. Kορογlοwonoυλoq

1 75' Kορβoυvοnoθnκn (εμn6ρro δοorκιiv nρo-

lοντων) Σερμnoυ

176' ΙVnοκdλlκo Δ. Vlοκn

177. Αλευρο E. Γκορvετοq

1 78. Φουρνoq Bοντon

1 79. Mnoκολtκo Kυρ. ΞovΘoπoυλoυ
'tBO. Kυλlνδρομ υλoq Ν/oτθοioυ

1B'1. Λοvορlο ΙVυλωνο
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182. Nερoμυλoq Pογγο

1B3. Mολoκrο nλεκτlκnq l. N/lυλωνοq

184. Mnοκολlκο Ξoνθiδn

1B5' Σrδεροδlκo I Boγloτen
'186. Nερoμυλoq K. Mnοvορλn _

Φoυρvoq Mολοκn
'1B7. lοτρεio Αvοoτ. Toiτon

1 BB' lοτρεio Nlκ. Vlnερooυ

189. -
190. Αλευρο_ δnμnτρrοκο ΤClμΙτonq

1 9 1. Φoυρvoq Αnooτολiδn

192. ΣΙδερo οlκoδoμιilv [ Δοvδovnq

1 93. Νnpοτο_υφοoμlοτο Χ. Πλlοτolo0κοq

194. Tooγκορlκo Xρ. Kορoτρo0nκoq

195. Δnpoolo τομεio

196 Toογκορlκο Αφoi Ποnοαιοtκο

197. Αοτινοι.l κo Τυnμο (19+Ο)

193 '',i-c<οl <o [ Αλδοκου

1!! |,''-3.." <._-_3, εc 3οc"c l Kο:<οιλο
').:Ι' fcΟε0 '_-::,a
201. Koφεvεiο [ Μοο 

''ο

Καταλoyog τωυ

καταoτnμdτωυ με
τα olεδιαyραμματα
των δρ6μων: απ6
τ'ιιν oδo Βαo. Κωιt/
υoυ (onμερινi Aλ'
Χωυoi) μtlρι τnν
oδ6 Περδικliρn και

: T11| περιoli τoυ

,-.,:,' Noooκoμεioυ

2O2' τ'Ι .Ι' (Τοx υ δ ρo p ε io -Τn λεφωvε io_Tn λεγρο -

φεio)
203. 0Ικnpo Αγρoφυλοκnq

204. Δnμορxεiο

205. ΓκoρoC Πυρooβεoτlκnq

206. Nερoμυλοq ΓM. Γουρλουμοτn

207. Pοφεio AφωvTομ noρn

20B. Αλευρο M. Σlορενoυ

2O9' Λοxovtκο Koντοτoελloq (λ/nοΕεβοντΖnq)

21 0. Ξυλεμ nορlκo K. lV]n lκεvτon

Ατελrε Cωγροφlκnq Δ. Xooloυρο

211. Εργοoτriρlo ΠορOσKεUnq γlοoυρτlωv Φr-

λωτο Λολο

212. Mnoκολlκo Γκογκo

213. N/lnοκολlκo Θωμo Kορoτolιiλn

214. ΓVlnoκολlκo N. Θεoφiλoυ n Koυτoιoυκn

21 5. Τοβερvo Tολloνoυ n Αvδρdoυ

216. Ν4noκολlκο K. MολoΟvo

21 7' Μ]ποκολlκo Δ. Νεoτoρο

21B. Φουρvoq Δ. vεαιορo

2 ] 9. \εοο," -λοc Λroλlου
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oι τoτε εμπoρικoi
δρομoι τnq Nαoυ-
oαq: n oδ6q Zα-

φειρακn μt.rρι τnν
πλατεiα ιΚαμ[να>

220. N/nοκολlKo Αθ. lVoκολloυ

221 . Φoυ ρνoq Aμ oυτClο

222. Kλωαιεq οno ζωlκo 1.lετοΕl Αφoi Koλλn

223. Mnoκoλl Ko lV] ΠOUζivoU

224' Εργοoτhρlo οερloυxωv noτιilν αXρloτivου

225. Φoυρvοq Bλοxοq

226. Yφοopοτo_εΙδn nρolκoq, ΓκογκoλΙvοq

227 . ΠρaτΛριo KOUσΙpωV Αvτlφοκoq

22B. ΦωτoγροφεΙo KoU ργlωTnq

229. Kοφεvεiο Δορnq

230- Πolδlκoq ΣτoΘμοq

231. ΦωτoγροφεΙo

232' Xoρoδlδooκολεio Δοδn

233. Kοφεvεio Αφoi Kορκοτo

234. Eργooτοolo ΕPlΑ

235. NooοκopεΙo

236. Kεvτρo δrοoκεδοonq [Vlnττο

237. λ/nοκολrκo Γρnγ. Mοττο
aroLJυ' -

239. λilnxovoυ ργεiο KovτορτCn

240. Σομορoδικo Γ Σομoρο

241. ΠlλonolεΙo (κοnελοδ κo) Kορογloβovοq -

ΙV nxοvoυ ργε[o Δ. Xρυooxοoυ

242. Mnοκoλικo K. Γολovoυ

243. Δοooρxεiο NοoΟonq

244. Mυλoq Πεxλlβοvoυ (κοτonlv βloτεxviο

Λοvο ρo_ Πεxλr βονου)

24b. lvlΠOTOVl KoιJTσlKO

246. Ξυλου ργεiο Xρlo. Αργυ ρonoυλoυ

247. N/ nοτovl _Δρloτελλο Ν/ ιilρο

24B. Σoυoομoμυλoq Δ. λ/lοκn

249. N/ Jλoq Τoυ nορλoκoυ

250. Φουρvoq Γ Φεiδoρn

251 . λ/ υλoq N/lολlοoο

252. N/lΟλοq Θ. Poloυ

253. λ/ nοκολl κο Kρoυoτολiτon

254. Ν/ nο κoλl κo Δρoτolιl)τn

255. λ/l0λoq_μετ6nεlτo λovορlο Αφo[ Νοτolo-

noυλol

256. Mυλoq Χορoτoroρn

257. Εργooτοοlo Γρ. Τoiτon (Koκκιvoυ)

25B. Σομoρoδlκo Πooxολnq N

""i - ',
r**
._ηft-lΠ
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<o ΦHOΓEΓ{EΣTATOΣ KYPΙOΣ
ΔHMΗTPΙOΣ ΙΠATPOΣ...
ΕIKoΣΙ ΧPOΓ{IA META>

Στο τεοxo s66 /|994 τns Nιdουoταs o Tdκns Mπdrτons δnμooiευoε €vα αρΘρo oxετικd με τnv

τραγικn καταλnξn τnS Παρouoiαs τoυ Φilrκoι] Δnμnτρioυ1πατρoυ oτnv Ndoυσα Kαι τnv oυvd-

ιτnoft τoU με τov nγ€τn τns πoλns Zαφειρακn Θεoδooioυ Λoγoθ€τnl. Στo αρΘρo τoυ αυτ6, π€ρα

απ6 τα λnμματα Qκυρωv ηκυκλoπαιδειιilv τns εποxfls, αξιoποinoε κυρiωS τιs Πρoφορικ€s

πλnρoφoρiεs πoυ εixε oυμειτριiloει o Δ. ΙΙλαταρiδns oτα τ€λn του Ι9oυ αι. Kαt δnμοoiευoε o

Ε. Στoυγιαwdκns aτα 1924.

yραφει o Γιtbρy'οg Ι''Ιαi')'ιog'
Καlny nτig Φ ιλil'ογ' o g- Aρ.ται d'ο1' o'c

}Ι oυζnτnon ΠoU προκαλεoε τo

oυγκεκριμ€vo αρθρo εixε ωq

απoτt} εoμα τnv αvαδnμοoiευοn

oτnv Νtαoυoτα (τευxοq 67l\994)

μdρoυg τou αρθρου για τov'Ιπα-

τρo, τo oπoio εixε oυγγραψει ο

καθnγnτng τoυ Α.Π.Θ. Στdφαvog

Παπαδoπoυλog και εκδ6θnκε oτo

ιlleoγ:r'ι 52



ΠεριoδιK6 Ελλnvικα (τ6μo9 16)2.

Τo αρθρo τoυ Παπαδdπoυλoυ απo-

τiλεoε τnv βαoικn ωg onμερα επι_

οτnμοvικn dρεuvα για τov'Ιπατρo

Kαι xρnσιμοπoιnθnκε ωg μελ€τn
αvαφoραg Ylα τnv oυvταξn τoυ

λnμματog κΔnμnτριog'Ιπατροq,

oτnv nλεκτρovικn εγκυκλoπαi-
δεια Bικtπαiδεια. Στιg αρx€g dμωg

τoυ 2015 n σUvταKτικn επιτρoπn
τng Bικιπαiδειαg, oε ουvεργαoiα

με τo EΘvικ6 Ιoτoρικo Moυoεiο
Αθnvιbv Kαι το Yπoυργεio Παι-
δεiαg πρoκtiρυξαv dvαv παvελ-
λnvιo oxoλικ6 διαγωvιoμd για
τov εμπλouτιoμ6 τωv λnμματωv
τng εγκυκλoπαiδειαg oxετικα με
τnv Επαvαoταon τoυ 1B21.

Στov διαγωvιoμ6 αυτ6v, στoV

οπoiov ουμμετεixαv 25 oxoλεiα
απd dλn τnv Eλλαδα, dλαβε μdρog
Και μια oμαδα μαθnτιbv και μαΘn-
τριιbv τng Γ' ταξng τou Λαππεioυ
1oυ Γυμvαoioυ Ndoυoαg. Tο λnμμα

που αv€λαβαv vα εμπλoυτioουv
nταv αυτ6 του Δnμnτριου Ιπατρou.

Για τοv εμπλoυτιoμ6 τoυ λnμμα-

τog €λαβαv υπ' 6ψιv τoυg τ6οο

τnv παλι6τερn βιβλιογραφiα doo

και oριoμ€vεg μελ€τεg που δnμo-

oιευτnκαv μετα απo τo αρθρo τoυ

Παπαδ6πoυλoυ. Eπionq αξιoπoin-
oαv oτoιxεiα πoυ πρo€κυψαv απ6

ερευvεg Nαoυoαiωv ερευvnτιδv,

οπωg ο Στdλιog Απooτ6λoυ και o

Τακng Mπαιτonq, πρooφατωg δε

και o Mαvιbλng Bαλοαμiδng (oxε-

τικα με τnv ιοτορiα τng Nαoυoαg

κατα τα πριilτα xρ6vια τoυ 19oυ

αι.). Τα οτοιxεiα αυτα δnμοoιεu-
τnKαv oτov ιoτdτoΠo τnq Bικιπαi-
δειαg οτo λtiμμα <Δnμnτριog'Ιπα-

τρoqD' τo oπoio κdρδιoε τo πριilτo

βραβεio oτov oxoλικd διαγωvloμo.

Eδιb παρoυoιαζovται πιo αvαλυτι-

κα και εμπεριoτατωμ€vα.

Tο 6vομα Kαι n δραon
τoU ΙπατρoU Πριv

τn Φιλικn Eταιρεiα

o Δnμnτριog'Ιπατρog γεvvnθn-
Kε στo M€τooβo τng Hπεiρoυ οτα

1788 περiπoυ. To επiθετ6 τoυ θε-

ωρεiται απ6 τov Bαoiλειo Σκαφiδα

ωg ψευδιi.lvυμo πρoερx6μεvo απ6

το επαγγελματικo nΥπ(i)ατροgυ,

ιbοτε vα δικαιoλογεiται Kαι n Yρα-

φn με -Υ-.3 Σε μια ιδι6xειρn 6μω9

απ6δειξn τoυ ΙπατρoU Πρoq τov

Παvαγιιbτn Σdκερn, n oπoiα πα-

ρατiθεται μεταγραμμεvn απd τov

Α. Γoυδα, n γραφn τoυ επιθdτoυ

γivεται με _Ι-.4

To iδιο oυμβαivει Kαι σε μια εΠι-

oτολn τou Ιπατρoυ προg τov Γε-

ιbργιο Tζnβivn που oταλθnκε απ6

τnv Kuπρο οτιg 2 Ιoυvioυ 1B205.

Παvτωg, απ6 vε6τερn iρευvα oτo

Mdτοoβo πρoκυπτει 6τι τo oι-
κoγεvειακ6 6voμα του Ιπdτρου

μΠoρoUσε vα αvαYραφετα1 Kα1 με
αρxικo -Η-. Συγκεκριμdvα, ο Mε-
τooβiτng ερευvnτnq Γ. Πλαταρng -
Tζnμαq διαβαoε oτnv εικοvαg τoυ

Aγioυ Δnμnτρiου τoυ oμιilvυμoυ
vαou τoυ xωριoυ τnv εξng αvαθn-

ματικn επιγραφn:

ΔHMHTPΙΕ AΓΙΕ ToY ΘΕoΥ
ΥΠEP ToΥ ΔoΥΛoΥ ΣoΥ
ANANΙA HΠATP0Υ 1740'

o Αvαviαg αuτdg εivαι πρ6γοvog

τoυ Δnμnτρioυ Ιπdτρou και dδρα_

σε ωq μovαx6g και ιερdαg oτnv
'Ηπειρo αλλα και τnv Bλαxiα κατα

τα μdoα τoυ 18oυ αι.6

'0πωg Kι αv γραφεται τo dvoμα
τoU, o Δnμnτριog 'Ιπατρoq φ€-

ρεται vα €xει μια πoλυκυμαvτn
οταδιoδρoμiα. Για καποιo xρο-
vικd διαoτnμα UΠnρετoυοε oτοv

Αγγλικ6 οτραιd oτα Ι6vια Nnoιd.
'Ιoωg 6μωg θnτευoε και oτnv αυλn

τoυ Αλn Παoα, εργαζdμεvoq στnv

ταxυδρoμικn υπnρεoiα τoυ αρxo-

vΙα τωv Ιωαvvivωv. Απ6 καπoιεg

πnγ€g τoυ απoδiδεται ακdμn n ιδι-
dτnτα τoυ κλnρικου Kαι τoU (Πρα_

κτικoυυ γιατρoυ. Αvεξαρτnτα απ6

το αV εUσταθoυv 6λεg oι oxετικ€g

πλnρoφoρiεg, n μετdπειτα γρnγo-
ρn αvοδdg τoU στnv ιεραρxiα τng

Φιλικng Kαι oι απooτoλ€g πoυ
αvαλαμβαvε iοωg vα απαιτouoαv

ιδιαiτερεg ικαvdτnτεq πoυ oiγoυρα

δεv τoυ €λειπαv.7

Η μυnon Kαι n δραon τoυ
Ιπdτρoυ oτn Φιλικn Eταιρεiα

Στα μ€oα του 1B1B o Δnμnτριοg

Tπατρog βριoκoταv oτnv Kωv-
oταvτιvoυπoλn. Tnv iδια περiο-
δo φταvoυv εκεi οι Αvαγvιioτng
Παπαγεω ργioυ n Avαγvω oταραg,

μαζi με αλλoυq Φιλικουg, 6λoι
oι Σφραyiδεq Καραταooυ και Γdτooυ

lMε τnv oυvεργooΙo ιωv ρoΘnτιbv κol poθnτρlιilv τnq Γ' τoΕnq τoυ Λοnnεioυ 1 oυ ΓυpνooΙου Νdoυooq: EλΙCoq Αvoαroo dδου, Kλεoρdτnq Bελn, ΖωΛq Kooonn,

Δnμ6τρn Kελdoμnτoυ, Kλεoρετnq Koυρτonουλoυ, lωoriφ KoυλlovΙδn, ΣoφΙοq Λ oλlου,'Eλεvoq lVlr'rτιo, Νloρioq Φoλlο, Φωτεlv6q Φορpoκn, Eρμlοvnq Φιilτn.
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Πρ6nv αξιωματικoi τωv oτρατι-

ωτικιbv οωματωv που εixαv oρ-

γαvιiloεl oι Pιbοοι oτα Eπτdvnοα.

Πρonγouμdvωg εixαv παει oτnv

ΓΙετρoυπoλn, πρoκειμ€voυ vα
αμειφθoυv Yια τιq oτρατιωτtκdg

τοUq UΠnρεoiεg απ6 τov Toαρo,

καt περvιilvταg απ6 τnv Oδnooo

εixαv μυnθεi oτn Φιλικn Eταιρεiα.

O Avαγvωoταραg nταv, πιθαvιilq,

παλι6g γvιilριμog τoυ'Ιπατρoυ απ6

τnv περioδο πoυ o δευτερoq UΠn_

ρετoυoε oτα Eπταvnoα. Tov Ιoυλιο

τoυ 1818 o Αvαγvωoταραg μυn-
oε τοv'Ιπατρo στnv Φιλικn Eται-

ρεiα, o oπoiog με τnv οειρα τoυ

πρoo€φερε Yια τοUq oκοπoυg τng

Eταιρεiαg 30 γρ6oια. Η μυnon τoυ

Ιπατρoυ καταγραφεται στo αρxεiο

του Σdκερn και δnμooιευεται απ6

τov B. MdξαB:

Δnμnτ ρ ι o g'Υπ ατ ρ ο q. Π[υ δι o g.

Π ρ rilnν καπ εταυ o g τακτικcilυ
ειζ τoυζ AyyλoυE. Xρ6υωυ 30.

Δι α Aν αyu ω oτn Παπαy εω ρy ioυ.

Γρ(ooια) 30' 6 Ιod'[oυ 1B1B.

Κωυoταuτιυo[πoλιg.
Πρog Ιωαυυnυ Παπαζoyλoυ,

ειg oδtooαυ.

'Eτot ξεκιvα n oταδιoδρoμiα του

Ιπατρoυ ωg Φιλικoυ, n μdρφωon
Kαι τα γεvικ6τερα πρoo6vτα του

oπoioυ εκτιμnθnκαv γρnγoρα απd

τoυg nγ€τεg τnq Eταιρεiαg, γεγovdg
πoυ oδnγnοε στnv ταxεiα αvdλιξn

τoυ.9 Η πλουoια δρdοn τoυ10 αρ-

xiζει απ6 vωρig κιdλαg oτnv Kωv-

oταvτιvοrjπoλn 6πoυ κατnxεi διd-

o Aρxιεπioκoτog
Κiπρoυ Κυπριαυ69

φoρα πρ6οωπα, 6πω9 τov Λαριoαio

iμπoρo Γειilργιο Σεoκλιιbτn n Σε-

κελιιbτn Kαι τov καταγ6μεvο απ6

τα Αμπελακια oπουδαοτn Δρ6oo

Δρoοιvoυ. Επlπλ€ov εκλdγεται

1Oοg απ6oτoλοg τng Eταιρεiαg για
τnv περιοxn τng Aιγυπτoυ. Aπo-
οτoλn τoυ εivαι vα oυγκεvτριil-
οει xρnματα απ6 τoυg πλoυoιoυg

oμoγεvεig εκεi. 'Evαg απ6 τουg

λdγουg εκλoγrig τoU Yια αυτ6 τo

dργo κnταv n καταγωγn τoυ, γιατi
ωg Mετοoβiτng θα μπoρoυoε ευ-

κoλdτερα vα dλθει oε επαφn με
τouq σUμΠατριιbτεg του αδελφotg

Tοoiτοα, τoυg πλουoιdτερoυg'Eλ-

λnvεg τng Αλεξαvδρειαg, oι oποioι

εfxαv oτεvdg oxiοειg με τov Mεx-

μ€τ Αλn τng Aιγυπτoυr.11

Στιg 16 Aπριλiοu 1819 οTπατρog

θα κατnxnoει τov Θεooαλd €μπο-

ρo Kυριακo Tαoonκα. Αυτdg θα

μυnoει με τn oειρα τoυ αλλουg
'Eλλnvεg εμπ6ρoυ9 μεταξυ τωv

oπoiωv Kαι τov Θε6δωρo Tooiτoα.

Αμ€oωg μετα τnv Aiγυπτο o'Ιπα-

τρog πnγαivει πιθαv6τατα στnv

Kυπρo.'Eξι μnvεg αργdτερα, τov

Φεβρoυαριo τoυ 1820 θα ξεκιvn-

* 
Πo τnv dδεo xρΛonq oδnμooiευτoυ ωq onμερo υλlκo0 oλλd Kol γto τnV

κoτo onolovδnnoτε τρonο oυμβoλn τouq σΓnV oλoκλlrρωon ουτΛq τnq

ερευvoq θο θ6λopε vο ευxoρlαrnoουμε τoυq κυρiουq Στdργlo Anoαιoλου,

Eμpovουnλ BoλοoμΙδn, Tdκn ΙVnolτon κol TiμoΦλdooo, κoΘιiq κοl τoυq

εnlμελnτεq τoυ EΘvtκoυ lαroρlκo0 lVloυoεioυ.

To Cnτnμo τnq δολoφovioq τoυ lnoτρουpoq οnooxολnoε γlo nριbτn φoρo

κoτo τo οxoλlκο ετoq 201 2-201 3, οτov γlo τrq ονoγκεq εvoq oλλoυ δlογω-

vroμου (τolvιι-,iv τεκμnρiωonq oυτιiv τnv φoρo), δnμloυργnθnκε εvo μlκρο,

1Oλεnτo lαroρlκo ι.ιoκlμlοwερ με τiτλo αΠolοq δολoφovnoε τov Φrλlκδ

Δnμnrρ o'Ynoτρο;υ, oπoτελεoμo τnq oυvεργooΙοq μLοq μεγoλnq oμοδoq

xreov:τa 
l 
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μοθnτοiν τnq τoτε Γ' τοΕnq τoυ Λοnnεioυ 1 ου Γυμvoo[ου Νooυooq κol τnq

ευρnμοτlκoτnτοq τoυ υnευθ0voυ μoιτdζ μοθnτn onμερo τoυ Λυκεiου,

lVoργoρiτn Boδoλo. Tο ιτoκ μοι.rερ oυτo εivol nροοβoolμo αrnv ιαrooελΙδo

τoυ oxολεioυ http/i1gym-naOus.ima.sch.gr .

1. lVnolτοnq('l99 4) 20-22.

2. Πonoδonoυλoq (195s-1959) 149-1 65.

3. Σκoφiδoq (1953) 231

4. Γoυδoq (1872) 102



σε1 vεo ταξiδι ΠoU θα τov φdρει

ξαvα oτnv Αiγυπτo, oυvoδευ6-

μεvoq απ6 τοv Αvτιbvιo Πελoπi-

δα, προκεtμ€voυ vα παραλαβει τα

rρnματα πoυ εixαv πρooφdρει οι

πλoυoιoι Αιγυπτιιilτεg dμπo ροr.

Τo oυγκεvτρωμ€vo xρnματι-

κo πoo6 αγγiζει τo υψοg τωv

200.000 γροοiωv. Στn oυv€xεια

Θα αφnoει τnv Aiγυπτo, Yια vα

μεταβεi τοv Ιoυvn τoυ 1820 oτnv

Kυπρo, 6πoυ θα μυnoει οτnv Φι-

λικn Εταιρεiα τov Αρxιεπioκοπo
Kυπριαvo. Στnv επιoτολn πoυ

H πρoτoμi τoυ

Ayyελli Γατοoυ

oτdλvει απo τnv Σκαλα Kυπρou
Πρoζ τov Γειilργιo Tζnβivn oτnv

Aλεξαvδρεια, γραφει xαραKτn-

ριoτικα: κA{ριoν (δnλ. 3 Ιουyiου

1820) πnyαiνω ειq πρoοκlυnoιυ
πρoζ τoν MακαριrΔτατoyυ.12 Aπo
τov Kυπριαvo θα απooπitοει
υποox€oειg oικovoμικnq oτn_

ριξnq τoυ Αγιilvα, οπωg διαφαi-

Vεται στnv επιoτoλn (8-10_1s20)

τoυ Aλdξαvδρoυ Yψnλiιvτn πρog

τov Πo1μεvαρxn τng Mεγαλοvn-
σoυ.13 Στnv αρxn τng επtoτoλng

o Υψnλαvτng γραφει τα εξng: ι0
{ρ ι λo1l 2y g 6'Γ'τo E κ[ ρ ι ο E ΔnμnτριoE

'Yπατρog με εβεβαiοloε περ[ τlιE
yενυαiαg oυυειoφοραE, τιιt' oποiαy

n υμετ!ρα Mακcιριoτιιq υπεo.τβElι

πρog αυτ6υ δια το Σsil'εiοtl τlιζ
Πελoπουυiooυ.'ofrευ ωg Γευικοg
'Εφoρog τoυ Σxoλε{oυ το[τoυ κρ[υω

η{oq μoυ απαραiτnτoυ υα ευ-rαρι-

oτioω τnυ υμετlραν Mακαριoτιιτα

κaι yα τnν ειδoπoιioω oτι ll tυαρ_

ξιq του Σxoλεiου εyyiζει...r.

Αg onμειιilοουμε 6τι το κΣxoλεio>

δεv εivαι αλλo οτnv γλιiοοα τωv

Φιλικιbv απo τnv Επαvαοταon
oτnv Πελoπ6vvnoo. Tελευταiοg

oταθμ6g στnv αΙΙoστολn τoυ Ιπα-

τρoυ θα εivαι ο Λiβαvog. Εδιb επι_

διιi-lκει vα αξιοποιnοεl τo γεγovdg
oτι oτn xιbρα ζει dvαg αρκετiι oυ_

μπαγng πλnθυoμ6q Xριοτιαvι-bv
(Kαθoλικιilv καr oρθoδ6ξωv), oι

oπoioι θα μπορoυoαv καταλλn_

λωg υποκιvnμdvoι vα λειτoυργn-
σouv ωq αvτιΠερισΠαομ6g απε-
vαvτι στoUζ Aιγuπτιoυg n ακ6μα

πρooβλ€πει σε σUvερYαoiα με τov

τοπικd Eμiρn, Mπαoiρ Σιxαμπ.
Δεv γvωρiζoυμε 6μω9 περιooo_

τερεg λεπτoμερειεg.1a

Η μοιραiα αΠoστoλn

Tov 0κτιbβριo τoU 1B20 θα ΠραY-

ματoποιnΘεi ουvαvτnon στo

Ιoμαnλι τng Bεοoαραβiαg υπd τοv

Αλiξαvδρo Yψnλαvτn με τn σUμ-

μετoxn Kαι τωv αλλωv εταiρωv.15 0
'Ιπατρog εixε μ6λι9 επιoτρ€ψει απ6

Aiγυπτο και Kυπρο.16 Στnv oυvα-
vΙnσn αποφαoiζεται n επiοπευon
τnq dvαρξnq τng Eπαvαoτασnq Kαι

5. Πρωτoιpdλτnq (1964J 1B5 Kο 265 oρ.35.

δ Πλοτdρnq _ TCipoq (2ΟΟ4) 2s3-2B4 ιορ 29)

7' Ποπoδοnoυλoq (1 95B-1959) 1 5Ο-1 51.

a. tvlεεοq(1937) 9 oρ.55.

3. Πonoδδnoυλοq (195B-1959) 151.

1Ο. Πonoδonoυλoq, 1 52-1 55.

1 1. Πonoδonoυλοq, o.π., 152'

1 2.'Olωq nρoκυnτει onο lδ oxε ρn εnlαrολn noυ δnμoolευει o ΠρωτoQoλτng

ι 1 964) 1 85 κo 265 oρ 35.

13' Πρωτοι!oλτnq, o.n., 189 κor 266 oρ.4Ο. Πο τov oρxlεnΙoκοnο τnq Kι!_

nρoυ βλ. τιi:ρο Hλ dδnq (2Ο1 1) κor ειδlκo γlo τnv μdnon τoυ αrnν Φ λ κΛ

EτolρεΙο 12-13. Πo τov Kυnρlovο κol τo γεγοvοτο του 1821 αιnv K0nρoυ

βλ. γεvlκoτερo Knnlοδnq(l BBg).

14. Πonoδοπoυλoq (lgsg-lgsg) 1 54_155.

1 5. Π ρωτoι|oλτn \ (1964) 7 2_7 7.

1 6. Ξovθoq (1845) 21. ΦlλΛμωv ι1 B59) 82.

1 7. Γεvlκoτερo γlο τlq onoφοoεlq τoυ loμonλioυ βλ. 1αrορio τoυ Ελλnvlκoυ

'Eθvoυqτ.lB''17_19.

ιlrrll:τ,l 55



n Kαθoδoq του YΨnλαvτn στnv

Πελοπovvnοo.17 Eπionq καθoρi-

ζovται oι απooτoλεq καθεv6q μd-

λoυg. Για τov'Ιπατρo 6λε9 oι πn-

γεq oυμφωvoυv18: εvτ€λλεται vα

παει οτnv Θεooαλiα, δnλαδn oτn

onμεριvn v6τια και κεvτρικn Mα-

κεδoviα. Koμiζει επιoτoλεg προq

τoυq oπλαρxnγουg Aγγελn Γατoo'

Avαoταoιo Kαραταoο, Αθαvαotο

Συρ6πoυλo και αλλoυg'

Περvιilvταq 6μωq απ6 τnv Kωvoτα-

vτιvoυπoλn, oι dφoρoι τng Φιλικnq

θα τoυ αvαθdooυv μια επιπλ€οv

απooτoλn: τnv εξαoφαλιon τng

ουμμετoxng oτnv Eταιρεiα τωv Πo-

λεμιoτιilv τnq Ηπεiρoυ, αλλoι απ6

τoυg oπoioυg nταv oτo oτρατ6πεδο

τoυ Αλn Παoα και αλλoι nταv με

το μdρoq τωv αvτιπαλωv του' του

ooυλταvικου οτρατoυ' Mε τo dργo

αυτ6 εixαv εΠιφoρτlστεi vωρiτερα

oι Περραιβoq και Φαρμακnq' αυτοi

oμωq xρovoτριβoυοαv'19

Στnv Kωvοταvτιvoυπολn o'Ιπα-

τρoq βρdθnκε oτα τdλn τoυ No€μ-

βρn 1B2O, oπωg τεκμαiρεται απ6

εvα onμαvτrκ6 €γγραφo πoυ εθε-

σε στnv δrαθεon μαq o κ' Tiμog

Φλ€οοαq. Πρoκειται μια απ6δει-

ξn παραλαβnq εvoq onμαvτικου

xρnματικoυ πoooil πoυ κατdθεoε

o'Ιπατρoq oτοv Γρnγ6ριο Δικαiο n

Παπαφλdooα, dvα απ6 τα πιo δρα-

oτnρια oτελdxn τng Eταrρεiαg' Η

απ6δειξn αυτn υπnρxε κατα τov

19ο αι. oτo αρxεio τoυ Παπαφλεo-

σα Kαι παρατiθεται μεταγραμμ€vn

απ6 τov απoγov6 τoυ Kωvoιαvτivo
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Ιδι6lειρnεπιoτoλιιτoυΙπdτρoυπρogτo1)Καloαρoρροloικ6'ΥπατoΓεtilρyιoTζnβiυn
oτιιν Aλεξανδρεια

1B. Πo τnν οnοαroλn τoυ lnoτρoυ onωq κoθoρΙαrnκε αrο loμοnλl βλ' Πo-

noδonουλoq (1958-1959) 1 56-1 58'

19. Αυτο υnoαrnρΙCοιrrot onο τov Πonoδ6nουλο' 6'n' 0 Πoυκεβiλ oμωq'

ouτonτnq μoρτυροq noMΦν γεγovοτωv τnq εnoxnq' xωρiq vo κοτovομοCεr τtq

n nγεq rou θεωρεi oτl onο τnv oρ'ιn n onoαrολn τOU ! Π:lρ:.U nερlελo μ βovε

τo oxθδlo τnq υlοαιΛρtLnq τoυ Αλn Πoοo: Pouqueville {l89Ο) 152-']53'

Η oλnθεro εivol οτr onμoivoιτεq'Eλλnνεq onλoρxnγoi εvεnλοκnooν αrnν

δloμoxn τoυ Σουλτovου κοl τoυ Aλn Πooo με οnοτελεΦo o'lnoτρoq ν0

;ρ;;a.r. νo μετοβεi αιo lωοwlvo γlO Vo τoUq oυvoιτnοεl' ]VετoΕυ oυτιilν

των οnλoρxnγιilv nτoν κot οt κonετov οι τoυ Bερpioυ Τooοq Koροτοοoq κοι

xι'rογιτc 56

Φλεooα2o: λαvo, onμαvτικ6 πρoυxovτα Kαι

Φιλικo oτnv Θεooαλoviκn'21 Αλλα

'Ελαβον παρα τοl Κυρiω Γρnyoρ{ω dγγραφα φαivεται Πωq τov ΠαρoU-

Δικαiω Φλtooα yρ6oια 1956' oiαζαv oτoυq πολιορκnτdq τoυ Aλn

και toτω το παρ6υ μoυ ειζ rεiραE Παoα ωg γιατρo' Θα διαβεβαiωvε

τoυ δι' βyδειξιυ τng βεβαιoτnταE' τoυg oουλταvικουq αξιωματουxουq

Εy Κωνoταιlτlυοπ6λει πoυ πoλιoρκoυoαv τα Ιωαvvιvα

24 Noεμβρioυ 1820' πωg πnγαιvε vα δnλnτnριαoει τοv

ΔnμrtτριoE'Υπατρog Aλn Παoα. Mε τo πρ6οxnμα αυτo

βdβαια επεδtωκε vα προοεγγioει

Λiγo αργοτερα o'Ιπατρoq ξεκιvα τov Aλn Παoα' πρoκειμεvoυ vα

απο τnvKωvoταvτιvoυπoλn' €xo- τοv πεioει vα δεxτεi τnv συvερ-

vταq εφoδιαoτεi με τιq απαραiτnτεg γαoiα με τουq Σoυλιιbτεq'22

oυoτατικiq επιoτoλ€g και τα καταλ- Στo δρ6μo Ylα τα Ιωαvvtvα' και

λnλα για τnV αΠoστoλn εγγραφα' Πριv περαoει απ6 τnv Nαουoα'

Oριoμεvα απ6 αυτiι πoυ δdθnκαv 6πoυ θα oυvαvτoυοε τoυq oπλαρ-

απ6 τov Eμμαvoυnλ Παπdι τοv oυ- xnγoυg τoυ Bερμioυ, παραμdvει

v€oτnvαv oιοv Xριoτdδoυλο Mπα- για λiγεq μ€ρεg οτnv Θεooαλovi-

ΑψελΛq Γdτooq: βλ. Αnoαrολου (1994) 43-45'

2Ο. Φλεoοoq (1 B9B) 69.

21. PouquevllIe (1B9ΟJ153 
εixεoΦιλnμωv

22. Φlλn p ωv (1 B34) 3 1 6-3 1 7' Δεv γvωρiCoυ με τIq Πnγεq Π0U

(oτov εγρoφε τo βιβλΙo τoυ, οt κρlolμοt μορτυρεq των γεγov6τωv εixov nδn

oorooφoγ,o-.i ono τουq Tουρκoυq), oλλο τo oxiδtο' onωq noρoυoro(ετol'

μnoρ.i uo xoρoκτnρtαrεi τoυλoxlατov ωq οφελεq'

23. Πο τoν Φlλlκο 1ωoooφ βλ' Αρxοντiδnq (1973) 1B7-216'

24. Aoxοντiδnc ο'ι' 2aa'2a2'
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Aπ6oπαoμα απ6 τo lειρ6yρt1φo τι19 αυτοβιoyραφiαq τoυ Φιλικol Ιωαoαφ, αναφερ6μευo oτoυ'Ιπατρo

κn, dπoυ εxει επαφ€g με τov τoΠι-

κ6 πρdκριτo Xριoτoδoυλo Mπαλd-

vo Kαι αλλoυg πρoεοτουg. Mε τnv

δrαμεοoλαβnσn τoU Mπαλαvoυ
Θα γvωριoιεi με τοv ιερoμovαxd

Ιωαoαφ, μiλοg κι αυτ69 τng Φιλι-

κng Εταιρεiαζ.'3 Kι εvιi-l o Ιωαοαφ

λαμβαvει oδnγiεg vα μεταβεi οτo

Bελrγραδι απ6 τov'Ιπατρo, o τελευ-

ταioq μεταβαivει, τελn Δεκ€μβρn

Π1α, Πρoq τn Niιoυoα.2a

Συμφωvα με τov E. Στoυγιαvvα-
κn o'Ιπατρog διεμεvε oτo oπiτl
του δαoκαλoυ Δnμnτρn Mπαρλα-

ουτα oτnv εvoρiα τoυ Aγioυ Γε-

ωργioυ.25 0 Στdργιoq Απooτoλoυ

απ6 τnv αλλn, οτnριζ6μεvοg oε

αξι6πtoιεg πρoφoρικ€g μαρτU-

ρiεg, υπooτnρiζει 6τι o Φιλικ69
κατdλuoε oτo oπiτι τoυ Λoυon
Παπαφιλiππou, τoU παλιoυ πρo-

κρiτoυ τng Nαoυoαq πoυ εixε πριv

καπoιο καιρ6 δoλοφοvnθεi κατ'

ει,τoλn τoυ Zαφειρακn.26

.:. Σ-oυγοvvοκ"q (lgg:] lzl.

_:. Αnοαroλoυ (1994) 46.

__. Φλεooοq (1B9B) 69, οnου δnλιbvετοl nωq ο Zoφε ροκnq, xoλωpdvoq γlο
_', ουvoντnon lποτρoυ-Koντoγlοwn, oρvnθnκε vο oυvοιrιnoεl τοv Φlλlκo.

_ :. Στoυγrοwoκnq(1 993) 121'123'

-:. Αnoαιολoυ (1994) 141-143.

: - Pouqueville (1 890) 1 53

: 
- 

Στουγ owdκnq(l993) 123_128'Ποnοδonουλoq (195B-1959) 159-164.

__-lοτoλoυ (1994) 45-56 Ko 14Ο_143.

Στn Nαoυoα ο'Ιπατρog μεvει ou-

voλικα περi τιg τdooεριg nμ€ρεg

Kαι σUVαVαoτρdφεται τov ιοπικ6
λdγιo Σπυρiδωvα Πιπdρn, o oπoiοg

ιov oυvoδευει οτlg περιnγnoειg

τoU στnv πdλn και τα περixωρα.

Kατα τnv διdιρκεια αυτιi-lv τωV Πε_

ριnγnoεωv o'Ιπατρog καταρτiζει

oxεδιαγραμματα τωv oxυριilv τo_

πoθεoιιi.lv. Πdρα απ6 αυτα 6μω9,

δεv παραλεiπει vα oυvαvτnoει
ΙoUq oτρατιωτικoυg ιθυvovτεg

Γιαvvακn Kαραταoο, γιo του Tα-

σoU, Kαι Aγγελn Γατoo, πρoκρiτουq

τnq πoλng, αλλα και τov Mετooβiτn

εμπoρo Kοvτoγιαvvn που διdμεvε

οτnv π6λn και εixε εxθρικ€g oxd-

σειq με τov Zαφειρακn.

Tnv πλnρoφoρiα Yια τnrr ουvd_

vτnσn με τov Kovτoγιαvvn τnv

αvιλoυμε απd τοv K. Φλiooα.27

Παρ6λo ΠoU o1 εv γ€vει σUvα_

vαoτρoφdg τoυ Ιπdτρoυ φαivεται
πωg δυoαρdoτnοαv καπωg τov

Zαφειρdκn, oι περιoo6τερεq Πn-

γεg τωv γεγοvoτωv υπooτnρiζουv
πωg o πoλιτικdq dρxovταg τng πd-

λng τελικα δ€xτnκε τοv'Ιπατρo oε

ακρ6αon, ioωg και περιοοoτερεg

απd μiα φoρεq. Για τlg oυvαvτn-
οειg αυτdq Kαι Ιnv εv γdvει δρα-

oτnρι6τnτα τoυ'Ιπατρoυ oτnv Nα-

oυoα uπαρxουv αvεπιβεβα1ωτεg,

πρoφορικdg μαρτυρiεg που διαoιb-

θnκαv απ6 τouq Δnμnτρn Πλατα_

ρiδn και Kωv/vo Xατζnμαλouon
και δnμοoιευθnκαv αvτioτoιxα
απd τov Στouγιαvvdκn28 και τοv

Απooτ6λou.29

Συμφωvα με αυτ€g τιg μαρτυρiεg,
o'Ιπατρog επ€δειξε oτo Zαφειρακn

€γγραφα που κ6μιζε απ6 τnv Θεo-

oαλoviκn Kαι τnV Kωvoταvτιvoυ-
πoλn. Kαι ο Pouqueville αvαφiρει
6τι o'Ιπατρog ουvαvτnθnKε με Ιo

Zαφειρiiκn, μαλιoτα onμειιi-lvει 6τι

πdραoε τnv τελευταiα του vυxτα
oτnv oικiα του Nαουoαioυ πρoκρi_

32. Ξοvθοq (1845) 24

33 Αρxοντiδnq (1973) 202

34. Φlλnpων (1B59) λε'.

35. 0nωq υnoαrnρ eε ο Πonoρρnγoπουλoq: βλ' oxετlκd Πoποδoπoυλoq

(1958-1959) 160 κοl onμ.1.

36. ΣτουγLοwoκnq (1993) 123_128'

37. Pouqueville (189Ο) 154.

3B Στουγlovνoκnq ι1993) 123

39. ΦlλLππiδnq (1 Bs1) 33-34

πIroγ:τe 57



τoυ.30 Tι πραγματικα δrnμεiφθn

μεταξυ τoυg εivαι βεβαiωq αγvω-

oτo.'O,τι κι αv dγιvε πdvτωg κατα

τnv διαρκεια τnq Παραμovng τoυ

oτnv Nαoυοα, τo οiγoυρo εivαι 6τι

o'Ιπατρog λiγo μετα τnv αvαxιbρn-

σn τoU Yια τα Γιαvvεvα, μ€oω τωv

oρειvιbv διαβαoεωv τoυ Bερμioυ,

θα δoλoφovnθεi.

H δολοφοviα τoυ Ιπατρoυ:
Συvθnκεg Kαι Ktvnτρα

oι oυvθnκεq τoU θαvατoυ

0ι ακριβεig oυvΘnκεg κατω απ6

τιg oποiεg o1πατρog βρnκε βiαto
τdλοg εivαι αμφιλεγ6μεvεq. To

iδιο 6μω9 εivαι και τα ΠραYματι-

κα κivnτρα τng προδοoiαg και του

φdvoυ τoυ. 0ι oxετικdg πλnρoφο-

ρiεq πoυ διαθ€τουμε εμφαviζοvται

αλλnλooυγκρoυ6μεvεq Kαι συ-

voψiζovται oλoκλnρωμdvα απo

τοv Eυoτdθιo Στoυγιαvvακn, τov

Στ€φαvο Παπαδ6πoυλo, και πιο

πρ6οφατα απo τov Στdργιo Aπo-
oτdλoυ.31 0ι απdψειg κυμαivοvται
απ6 α6ριoτε9 εκδox€g μixρι oυ-

γκεκριμivεg κατnγoρiεq Yια Ιnv
εμπλoκn, αμεon n dμμεon, τoυ

πρoκρiτoυ τng Nαouoαg Zαφειρα-

Kn στnv δολoφoviα. Συγκεκριμ€-
vα €xει UΠoστnριxτεi 6τι:

α) ο1πατροg πρoδ6Θnκε, αδιεU-

κρivιoτo απ6 πotov. Αυτ6 αvαφd-

ρoυv τ6οo o Ξαvθog32 οoο και o

μovαx6g Ιωαoαφ, ο oπoiog βρt-
οκ6ταv τov καιρ6 εκεivo (Γεviιρng

1821) ακdμn oτn Θεooαλoviκn. 0

Ιωiιoαφ μαλιοτα δεv μιλα για δo-

λoφοviα τoυ Ιπdιτρου αλλα μ6vo

για πρoδoοiα και oυλλnΨn.33
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Ιδι6xειρn επιoτoλi τoυ A. Υι!'lnλαyτn πρo9 τoυ Aρrιεπioκoπo Κ[πρου Κυπριαυ6

β) Eταiρoι τng Φιλικng τov εκτε-

λεoαv, αφoυ oυvελnφθn απ6

τουq Toυρκouq, ΠρoKειμdvoυ vα

μn πρoδιi.loει τnv αποoτoλn του

βαoαvιζ6μεvoζ.34

γ) Σκoτιilθnκε απd τιq Toυρκικdq

αρx€g oτα πλαiοια λnψng αστυ_

vομικιi-lv μ€τρωv μdτα απ6 τιq Kα-

ταγγελiεq τωv πρoδoτιilv Αonμακn

Θεoδιbρου και Nικ6λαoυ Γαλατn.35

δ) Δoλoφovnθnκε απ6 πoλιτικoυg

αvτιπαλoυq τou Zαφειρακn.36

ε) Mαxαιριilθnκε απ6 τov Zαφει-

ρακn και δυο ivoπλουg αvδρεg

τoυ μdoα oτo iδιo τo οπiτι τoυ

Zαφειρακn, απoκεφαλiοτnKε Kαι

oτn oυvdxεια τo πτιilμα τoU με-
ταφdρθnκε oε ερnμικn περιοxn,

εvιil το κεφαλι τoυ μεταφdρθnκε
απο τov Zαφειρiικn oτov παoα τnq

Λαριoαg μ€oα oε εvαv vτoυρβα.37

oτ) ΦovευθnKε Kατ' εvτoλn τoυ

Zαφειρdκn απο dμπιoτουg αvθριb-

Πouq τoU καθ' oδ6v Yια τα Ιωdv-

40.Tρ κoυnnq (1BBB) 104-1Ο5'

41. Απoαrολoυ (1994) 141-143

42. Φlλnμωv (1 s34) 3 1 B. Tov Φlλnμovο οκoλoυθεi αιο βoοll o onμεΙο ιo

ο Φλεoοoq (1B9B) 69.

43. Φlλnμωv (1 s59) λε'

44' Φlλnμωv (1s34) 31B

ιleoγrτι 58

45. Bλ. oxετlκo Πonoδoπoυλoq (195s-1959) 162 σnιr.4-5 με βlβλloγρoφΙo.

46. Αnoαroλου (1994) 45-56 κοl 14Ο-143.

4/. Φ λnpωv (1 s34) 1 7'

-tB. -ρ.- οι _l ι t'agg] '0Δ''1Ο5.

,i9. Φ λ rnΙδnq {1BB1) 33-34

5Ο. Σ_o,',,ο!γο('( 1 1993] 1 27.
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vιvα. ΣUYKεKριμεVα' στov ΣτoU-

YιαvvαKn Yivεται o UΠαιvιYμ6q

Πωq τov δoλoφ6vnoαv oι σωματo-

φυλακεg και οδnγoi τoυ, Moυoλng

και Nουxοg' ΠoU τoU εixαv δoθεi

απd τov Zαφειρακn, κατd τnv δι-

αδρομn τoυ Ιπατρoυ προg τo Σελι.

0ι iδιoι β€βαια ιoxυρiζovταv 6τι oι

δoλoφ6vοι τoυ Ιπατρoυ τoυq εixαv
οτnoει εvdδρα oτo δρ6μο.

Η ταφn τoυ Ιπατρoυ €γιvε επi
τοπου, οε ivα οnμε(o ΠoU σιnv
επoxn ακdμα τou Πλαταρiδn (βα-

oικng πnγnq του Στoυγιαvvdκn)
τοv 19o αι. ovoμαζ6ταv <μvnμα

ιoυ Φρdιγκoυr.38 Tnv εμπλοκn τoυ

Zαφειρακn ωq nΘικoυ αUτoUρ-

γου τng δoλoφoviαg τou Ιπirτρου,

υποoτnρiζouv με τnv oειρd τoυg

και oι Nικ6λαog Φιλιππiδng39 και

Σπυρiδωv Tρικoυπng.aO Tο iδιo

φροvουoε και o παλι6g δnμαρxog

τng Nαoυoαg Kωvoταvτivoq Χα-
τζnμαλoυοng. Στιg xειρ6γραφεg

μαρτυρiεg τοU ΠoU δnμοoιευει ο

Στ€ργιοg Απooτ6λoυ41, Kατovo-

μαζεται για πριbτn φoρα ωg φυ-
oικ6g αuτoυργ6g τng δoλoφoviαg,

εκτελιbv οδnγiεg τoυ Zαφειρακn,

ο oπλαρxnγ6g τng'Eδεοoαq Αγ-

γελng Γατoog.

Τdλog, μια εvτελιbg διαφoρετικn
εκδοxn τoυ φ6voυ του Ιπατρoυ

αvαφερει o Ι. Φιλnμων: o Ζα-

φειρακng φdρεται vα πρoδωoε

τοv'Ιπατρo με αποτ€λεσμα o τε-
λευταiog vα oυλλnφθεi και vα

παραδoθεi στouq Toυρκoυg. Στn

oυvεxεια 6μωg o Zαφειρακng με-
τdvιωoε Yια τnv πραξn τou, μετα
Kαι τnV κατακραυγn τωv Φιλικιilv

τng Θεooαλoviκng, και γι' αυτ6

oυvεvvonθnKε με τoυζ Bλαxαβαi-
ouq, αρματoλoυg τωv Xαοiωv vα

oργαvιilooυv μiα απooτoλn διdoω-

σnq τoU Υπατρou αλλα και τωv εY_

γρdιφωv πoυ dφερε μαζi τoυ. Κατα

τnv εvdδρα oμωg που oτnθnκε, οι

Bλαxαβαioι τελικα οκoτωoαv τοv
'Ιπατρo, οxι τoυq Toυρκoυg Πoυ τoV

oυv6δευαv, xωρig Kαv vα παρουv
πioω τα πoλuτιμα €γγραφα.a2

'Ιoωg πdλι o oτοxog τωv Bλαxαβαi-
ωv δεv nταv vα oιiloουv τov'Ιπα-

τρo, αλλα vα διαοφαλioουv 6τι τα

μυoτικα πoυ nξερε θα dμεvαv για
παvτα κρuφα..'a3

H εκδoxn παvτωg, dτι ο Zαφει-

ρακng εμπλεκεται αμεoα n dμμε-

σα στnv δoλoφoviα του Ιπατρου,

εvιoxuεται απ6 το 6τι ελαβε ευ-

xαριoτnριo Φιρμαvι δι6τι ι<επρd-

σφερε δoυλευοιH τnv oπoiαv δεv

€καμεv ouδ€ Toυρκoq Πρoq τo Δo-

βλiτι>aa, αφoυ μdλιoτα doτειλε τα

dγγραφα πoυ dφερε μαζi τoυ o δo-

λoφovnθεig στιζ ΙoUρKιKdg αρxiq.

Τα κivnτρα
Για τα πιθαvα κivnτρα τng πραξnq

τoυ Zαφειρακn κι εδιb oι εκδοxεg

δεv oυγκλivoυv. Στlg διαφορεq

πnγ€g πoυ αvαφ€ρoVται στo YεYo-
vog αλλα Kαι στn μεταγεvεoτερn
€ρευvα onμειιilvovται ωg πιθαv6-
τερα αiτια:

α) o oυvτnρnτιoμdg μεγαλnq με-

ρiδαg τωv κoτζαμπαonδωv, μεταξυ
τωv oπoiωv και ο Zαφειρdκng, και

n επιθυμiα διατnρnοng τωv Kε_

κτnμdvωv θ€oεωv και πρovoμiωv

πoυ θα απειλουvταv απ6 εvδεx6_

μεvn εξ€γερon. Τnv απoψn αυτn

πρoκρivουv κυρiωg o Kαοoμoυ-
λng, o PouquevilΙe αλλiι και o Α.
Γoυδαg.a5 Aπ6 τoυg oυγxρovoυg
ιοτoρικoυg ιnv απoδdxεται ο Aπο_

oτ6λoυ.a6

β) n αγvoια τoυ Zαφειρακn για
τoυq ΠραYματικoυg oκoπoυg τng

Φιλικnq Eταιρεiαg και τo μioοg τoυ

Πρoζ ΙoV Αλn Παoα, oε βonθεια
τoυ oπoioυ doπευδε oTπατρog.

Tnv απoψn αυτn πρεoβευoυv o

Φιλnμωva7 και o Tρικoυπnqa8 και
ακoλoυθιbvταg αυτoυg o Nικολαog

Φιλιππiδng49 και ο Ε. Στouγιαv-
vακng.50

Σuμφωvα παλι με τov καθnγnτn
Στ€φαvo Παπαδ6πoυλo, n πιo πι-
θαvn εκδoxn εivαι n εξng: o Zα-

φειρακng δεv πλnρoφoρnθnκε
απd τov'Ιπατρo ολεg τιg λεπτoμd-

ρειεq σXετικα με τnv δραοn τng

Φιλικng Eιαιρεiαq Kαι τnv πρoσε-

xn επαvαοταοn, ioωg επειδn και

o iδιog o'Ιπατρog δεv τov εμπι_

oτευ6ται αλλα πωg θα πnγαιvε
oτα Ιωαvvιvα Yια vα πεioει τoυg

οπλαρxnγoυg vα υπooτnρiξoυv
τov Αλn Παoα, πρoκειμdvoυ αυ-

τ6q vα τoυg βonθnοει στnv επικεi-

μεvn ελλnvικn εξ€γερon.

0 Zαφειρdκng, επειδn nταv αoποv-

δoq εxθρ6q τoυ Aλn Παοα, καθιbq

oτo παρελθ6v οι δυo τουq εixαv
σUYKρoUστεi oφoδρα51, nταv κα-
xυπoπτog σε μια ουμμαxiα Eλλn-
vωv Kαι Tεπελεvλn, πoυ θα οτo-

xoπoιoυoε Kαι τov iδιo. Η αγvoια
επομ€vωg Kαι n αVασφαλεια oδn_

Ynσαv τov ZαφειραKn στn δολo-

φoviα τoυ'Ιπατρoυ.52

51. Πο τnv εnoxn τnq oυγκρoυonq Αλn Πooο κοl Zoφεlρoκn βλ. τιbρο Boλ-

oομΙδnq (2013).

52. ΠοnoδοπoυλOq (195s_1959) 1 63-164.

53. lVnolτonq ι2ΟΟ3) 59 κol τρογ.4 αιo ι!nφloκο δioκo nου oυvoδει]εl

τnv εκδoon. Tov κ. Ι\4nolτon ευxαρ αro0με θερμd πoυ εθεoε υn' 6ιplv

μoq TOUq αrixουq τoυ τρογoυδιo0 κol εn6τρειpε τnv δnμoo[ευon τoυ. H

μουotκn του τρoγoυδlο0, noυ εivol n iδlο μlε τo τρoγoυδl ιΣτριiloε κoρn

το oεvτdvlol, εxεl μετoγροφεΙ oε voτεq κol δnμoo ειjετol αιo Bολoομiδng

(zοο+) g: κol Zdλloq t2009\ 207. To μετρο του τρoγoυδloυ ε[vο μoλλov

nρoβλnμoτlκο. 0 μovοΙ novτωq oτΙxοi εivol δεκoτρloυλλoβo κο ol (υγoΙ

δεκoο0λλo βo . To τρογoι1δ θυ μ [eεl κο nωq τnv vοoυooil'κn no ρολλογΛ ι'Εvo

plκρo κορoβlυ, τnv onoiο nρoγμοτε0ετor ono lαιoρlκnq oπoιpnq o Θωμoq

Γoβρlrλiδnq |2007) 128_132'
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Η μορφn του Δnμnτριου
'Ιπατρου oτn λαΙκn παραδοon

To πdραoμα του Ιπατρoυ απ6 τnv

ΠρoεΠαvαστατικn Nαoυoα και n

τραγrκn τoυ μοiρα oτα περixωρα

τng π6λnq παρdμειvαv oτnv μvnμn
τωv Nαoυoαiωv καθ' ολn τnv δι-

αρκειατoυ 19ου αι. To αποδεικvυ-

ouv οι αvαφoρdq oτo βιβλio τoυ

Σιoυγιαvvακn αλλd Kαl ol Προ_

φoρικ€g μαρτυρiεq πoυ δrαoιbζει

τo xειρ6γραφo τoU Xατζnμαλουon,

δnμooιευμdvo απ6 τov Aπooτ6-

λoυ. Η αvαμvnon του φλογερoυ

Απooτ6λoυ τnq Φιλrκng Eταrρεi-

αg απoτυπιilθnκε, τdλoq' Kα1 σΙo

δnμoτικo τραγoυδr τng Nαoυoαg

(του Ιπατρoυ), που xoρευεται oτo

δριbμεvo οτnv διαδρομn πρoq τov

Aγιο Γειilργlo πρoq τα Aλιbvια, και

απ6 τo oπoio dxoυv καταγραφεi ot

παρακατω οτixoι:

Aπ' τn Σιβnρ'iα υioυg iρlιν
oτoυυ τ6που μαq'

Και κoυυευει μεE
τουg αρrοντoυE μα9

Pοilα φραyκικα φουραει
κι {lει rρυo6 oταυρo

Θελει υ' αυταμcΔoει τoυυ αρxny6
'Εlει μια yραφi oτου κιμiρι

π' τoυS τραvoiq
Nα τnυ δrλoει r!λει
oι Nιαoυoτιανo[g

Και μαg φiρυει το lαμπ{ρι

μεζ απ' τoυ M6oκoυβoυ

Πoυ δα κινioει απ' τoυυ τοπου τoυ

oμιλαει yιa τo τι καλ6

δα φταoει ιδcil
'Εrει και oιμα του παoια τραυ6

Και ζnταει τoυ Σιjυταyμα
να y!νει ylα τoy Pαyια

Aπ6 μ!o' απ' τo Nτoυβλ!τι τ' Ayα
(Eκτdλεon: P. Piζοq 1968'

K. Aραμπατζnq 1969

και N. Kαλιδακnq 1972)

To τραγoυδr κατ€γραψε o Tακnq

Mπαιτong Kα1 Παρoυσιαζεταt με

τnv αδεια τoυ εδιb για πριbτn

φoρα.Kαπoιοι oτixol dxουv nδn

δnμoοιευτεi απ6 τοv Mπαlτσn,

εvιil μια εκδoxn τoυ τραγουδιoυ

ακoυγεται oτo CD πoυ oυvοδευει

τnv τελευταiα dκδoon με τiτλo <0

κυκλoq τnq ζωnq Kαι τo δnμoτικ6

τραγoυδι τng Nαουoαg'.53

Av εξαιρ€oει καvεig τnv YεωYρα-

φικn αvαφoρα του πριλτου oτixoυ'

6που πioω απ6 τnv Σrβnρiα λαv_

θαvει τo oωoτ6 Bεooαραβiα, τo

ιραγoυδι εivαι παρα πoλυ ακρtβ€q

oε oxdon με τα ιστoρικd γεγov6-

τα Πoυ διnγεiται. Eπιonμαivovται

n διαμοvn του Ιπατρoυ oε oπiτια

επιφαvιilv Nαoυoαiωv, n εξωτερι-

κn τoυ εμφαvιοn, oι ουvαvτnoειg

τoU με τoυg πoλιτικουg και oτρα-

τιωτικoυq αρxovτεg τng πoλng, τo

εΠαvαστατιK6 του μnvυμα'

To μ6vo πoυ δεv λdει τo τραγουδι,

και γι' αυτd παραμdvει βdβαια τo

πιo κρioιμo εριbτnμα, εivαι αυτ6:

Ιτoιoq τελικα δολoφ6vnoε τov

Φιλικ6 Δnμnτριο'ΙΠατρo; N
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ΠoΙHΣHTOYΓPHΓOPHffi
Σωτnρio oδ6q
Kοτεβοivω τo δρoμo

τnq KοTοσTροφΛq μoυ.

opolο ovτο με nερlβολλoυv

oυαιnμοτlκo με υπovopευουv

ετol vοpi(oυv θο εntβlιilooυv

δεν εxω δlοθεon

vο το εpnoδioω

nρoq τo nορov

μο τnν κοτoλλnλn αιγpΛ

θo το oυvτρiQω

δεv ovεxoμol nοροolτο

vο με οnομυeoJv,

τov ερωτο ερωτευτnκο

τinoτo dλλo δεν με volοCεl

μεoo αιoυq δρoμουq τoυ περnoτω

pεoο αro κonnλεlo τoυ nivω κοt Εοvο-

ι:ivω

τinoτο ολλo δεv με volοeεl

δεv θο κοτοαrρoφω

ο ερωτοq αro τελoq θο με oωoεl.

Πoρεio Πρoq τnv nλ6ρωon

Προxωροq τo δρoμo

τnq OUToγVωσiοq κol τoυ novoυ.

Kοτl xωpοτtvο οvθρωnοκlο

λlλlnoυτεlο οvτο

lρoonοθoιlv vο oε δεooυv

;ε κλωαlεg

vο oε nερloρiooυv

ολλο μoτοtο.

Xροvlο nυρoβοτnq

3οδiCε q το δρoμo

-nq γvιbonq Kοl Tnq ορετnq.

Λlγοαrεq ol onoλουoεlq

-ολλεq οl αrερΛoεlq

-ο μnροβo κοt το (nτω

c' oφnvoυν οδlοφoρo.

lοτε δεν λοτρεQεq

<υμβολο ολoλoζoντο

.l xορο ooυ εivol

n φωTlο

noυ nυρωνεl

oλo oου τo εΙνοl.

Mlo Enoxfi Στov Πορdδεloo
Νoαιολγnoο τlq μερεq

nου εΙxο εvο δωμοτlo

μ'εvo κρεβoτl

δυo κορεκλεq κοl ενο τροnεCl.

'Hμoυv ευτυxnq

xωρiq vο τo Εερω.

Noαrολγnoο τov κοlρo

nου εixο εvο κoρiτol Cωnρo

αιομοτογε τo xρovo

μ' οvοαιοlvε με το φlλlο τnq

κορiτol οlxμ nρο.

Νoαιολγnoο τnv εποxι't

noυ δΟο μnλουτClv κρεμoι.rοv αloν τoixο

nεvτε βlβλiο οvθlCοv αιo ροφl

κl n εnοvοαrοon φοlvoτοv

οvο nοφευ κτn.

Eυτυxloμ6vn ζωιi
Σ' εvο onΙτl_φυλοκn

εγκlβωτ oε το oνεlρο τnq

plκρi, loλυ μlκρΔ

αιnν nριiτn νlοτn

nτον τoυ ΠοΤερΟ n δrοτoγn

κ ουτoq vο nορε ο δ dολoq

nτοv κολο ποlδi

Qnλoq κol oμoρφoq

αnορτovυ τnq εΙnοv

ol δtκo[τnq

(VO VolKoKUρεUΤε]q)

ουτil τουq oκoυoε

κol votκοκυρευτnκε

εκοvε τρiο nolδlo

κl εxεl ροvτεβoυ

κοθε δυo μΛvεq οvελλlnιilq

με τov ιpυxiοτρο

ΠoU TnV πoροκολoυΘε[

noυ ρυθμΙCεl τnv ογωγn τnq

κol τn oυμβoυλευεl

Πωq VO εivοt oωαln

o'ολoυq τoυq ρoλoυq τnq

pονο, oυCυγοq, ερωμεvn

pο τtq vυxτεq

ερxοvlοl αlov υnvo τnq

το nolδlκο τnq Θελω

κοt γivovτοl εφlολτεq.

Mερ6vυxτο
N υxτεq

γεpοτεq θλiι!n

oυvογωviCoντο ι.

Τo φεγγορl

κοΘωq xοvετοl

nΙoω οno το oυwεφο

μοg αιελνεl

τελευτο Ιo οπoxοl ρετtop o.

To κεvo τnq μεροq

n μlκρoτnτo τnq

ερnμιilvoυv τnv ι!υxn

κt ερxετοl n vυxτο

νo κοvεl τo nοlxviδt τnq

oε γovlpo εδοφoq.

Σε Qoxvω

vο oποooυμε μοΖi

τrq nετρεq

τlq ολυoiδεq τnq oκλοβιdq

μο δεv oε βρiοκω noυθενo-

N υxτεq

γεpοτεq θλiι!n

oυvωαriζovτοt.



ΓYMNAΣTΙKOΣ ΣYΛJ\oΓoΣ
ΠoNTΙΩΓ{ Γ{AoYΣΗΣ <AKPΙTAΣ>

ΑΔPΗ KΑTΑΓPΑΦH THΣ Δ|ΑΔPOMΗΣ
Ι0Y ΑΘΛHTιKOY KΑl Π0ΛlTlΣTιKOY ΣΩMΑTΕl0Y1

H απoτυxiα τoυ ελλnvικoυ oτρατoil στnv Mrκραoιατrκft εκoτρατεiα Kαι n UΠoγραφiι τns

Συvθnκns τnS Λωζαιηms (30.l.l923) μεταξ0 Eλλαδos καt Toυρκiαs εixαv ωs επακδλoυ-

θo τn μαζrκn αφrξn πρooφoγωv στnv ελλnvικn επrκρdτεια.2 H oυvΘflκn πρo€βλεπε τnν

αμoιβαiα UΠoxρεωτικfl απoxιilρnοn oρθoδ6ξωvΧριστιαvιilv απo τα τoUρKrκα εδσφn καr

μoυooυλμdvωv απ6 τα ελλnvικα εδαφn.3

Γραφει n Θεoδcbρο Mαυρiδoυ,
Καfrnyiτρια Φυ oικiq A1'ω1'lig

oτo Λαππειo Γυμναoιο Nαoυoαg

Συμφωvο με ToV toτoρlκo Φωτlοδn,

ol XρlσΤ οvoi, οvογκοoΤnKOV VΟ εγKO-

16}giι!ουν το pερn lου εenoοv δnμ-; -

o-p, ιO ' C -Oε c ,'οδεc 'Οo' C 'O

onοδεκοτtopεvοl νο εγ <O-ΟσΟθΟ - '

oτnv Eλλοδο.a Ol μετοκlνnoεtq τωv

nροoφι-iγων onο τnv Tουρκio Πρoq Tnν

Eλλοδο εγlvον κοτω οnο δρoμοτlκdq

ο.;vθnκεq, εvω ο ορlθpοq τωv nρooφυ_

.ι.j' -O- εxοoοv τn ζωΛ τoυq κοτο τn
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δlο ρκεlo τωv μετοκlvnoεωv noρομεvεl

dγνωoτoq.5

Στnv βlομnxονlκi Νοουoο τnq ΙV1οκε-

δοvioq, n εγκοτοoτοon των nρooφυ_

γωv oυvδεετοl ο1.lεoo ιJε TnV εΠOY-

γελpoτlκn ToUq OΠoKοTοoτοon oτο

οnoδoτl κο εργooτοolο υφovτουργiοq,

vnμοτoυργiοq, oxolvonolioq, ερlOUρ-

γiοq, κερομonolioq κot εnεδεργοoiοq

μετοΕnq. Tο 1923 o nλnθυoμoq τnq

loλnq ι1φτονε τουq 10.349 κοτοiκoυq.

Tnv iδlο xρovlο oπoγρoφnκοv 5B0

-OoσφUγεq. To 192B ο nρooφυγlκοq

lλnθυoμoq ουΕnθnκε onμοvτlκo φτο-

voVTOq oτο 1863 οτopο.6

Η xρovoλoγiο τnq oφtδnq oυvογετοi κοl

οnο τo μοΘnτoλoγlo τoυ Hμlγυpvοoi_

ου τnq noλnq, oυμφωvο με το onoΙο τn

oxoλl κn περioδο 1921 -22 εμφοvi(ετol

;ο φolτd μoλlq €νοq nροoφυγοq (nρo-

:φυΕ) μoθnτnq οno τn ΣτρovτCο, εvω το

i923-24 φοtτoυvγlο nρωτn φoρο, δυo

ilοντrοl nρooφυγεq pοθnτεq οnο τnv

Αργυρoυnoλn.7 Πρoκεlτοt γlO TCI oρφO_

,ο οδερφlo Θεοδωρo κοl Πορυoοτlδο

Ξλευθερlοδn. To iδlo nοροτnρoυpε κοι

:τ q κοτoαrοoεlq ΤωV μοθnτωv αlo Γο-

lΟKεlo. Εvω ol nριiτοl nρooφυγεq το

:xολl κο tτoq 1922-23 n ρoερxoιτοr οno

-ερn Tnq ΙV. Αoiοg Kο1Tnq Θροκnq, οlo
-o 1923 κοl κυρiωqoπoτo 1924εμφo-

,'ζoν-ιol ol Πouιtol. 0l nερloooτερo οno
_nv Αργυ ρoυ noλn-B

Σlμφωvο με τo oτolxεiο τoυ Λοnnεiου
-υpνooioυ, πρoκυnτει οτl, oτo τελoq
_nq δεκοετiοq 1920_30 τo πooooτo

οοiτnonq των προoφυγωv poθnτων
_λnoΙοCε τo 300/o τoυ oυνoλlκου

ορlΘμoυ εvιil τo πooooτo φo[τnonq

τωv Ποvτiωv iτοv 170lo. Γενlκoτερο, ol

nερtoooτερol Ποvτlol n ρooφυγεq τnq

Νοoυoοq nρoερx6τοv οno τnν ευρυ-

τερn nερloxn τnq oρεlvΛq Αργυρoυnο_

λnq (Kloυμoυq Xονε) κol κoτο δει1τερo

λoγo οno τnν Tροnε(ουvτο, τnv Kριil-

μVn, TnV Λrβερο, τnv'lμερο κ.ο.9

Αρxικο, οl nρooφυγεq oτεγooτnκοv

oε εnlτογμεvο oxoλεiο Kοl Πρoσωρl-

voυq κοτουλloμoυq εvι.b ono τo 1925

oτοδlοκο ol κoδομ nθnκοv n ρooφυγl κo

onΙτlο ενlοioυ τΟnoυ oτo βoρεlo τμιi_

ι]ο Τnq noλnq. Συμφωvο pε oμoλoγi_

εq κοt δnμoolευpοτο oτoν τυno τng

εnoxnq, δlοnloτωvετοl oτl n κolνωvl-

κri oφoμoΙωon TωV ΠρOσφΟγων onο

τoυq γnγεvεΙq δεv nτοv ευκoλn, ετot,

το εniθετο ιιnρooφυγοqυ εixε ορνnτlκn

Kοl UΠoT μnτlκi onpοoiο. Τnν οvτiθεon

τουq εμ βοθυvε κοl o lδlοiτερoq xωρoq

εγκοτοoτοonq ToUq, noυ οnοκολoυ_

VTOV (σUVOlKloμοqυ κοl κοτω οno τlq

oυvθnκεq ουτεq εvloxΟθnκε n οvο_

YKn γ O τnv δloτnρnon τnq tδtoiτερnq

τoυτoτnτοq τoυq lδριJovτοq oω p οτεio,

oυλλογoυq κοl εvιiloεlq.

0l βοolκoi oκonoi iδρυonq TωV σω_

μοτεiων τουq, oπωq πoρoυolo(ovτοl

oτο lδρυτlκο κoτοoτοτlκο, nτον κol-

...oι βασιKot οκοποt iδρυ-
σnq τωv σωματεiωv τωv
ΠρOσφUYωV στn Nαoυoα,
oπωg Παρoυσιαζovιαι oτα
ιδριπικα KαταστατιKα,
nταv KoιvωvιKοt, πολιτι-
στιKoi Kαι αθλnτιKΟi...

νωvlκoi, πoλ τlαr κoi κo οθλnτl κo[.

Απεβλεnοv κυρiωq αlnv oλλnλoβon_

θεrο μετοΕΟ τωv μελιiv, τnν nροαιοoiο

τωv oυμφερoVTωV TOUq, αrnν δiοoωon

κοl δlοτnρnon τnq nοροδoσnq, σTnV

nvευμοτtκn, oωμοτlκil κοl nθtκn κoλ-

λlεργεlo. Αno τo 1924 μεxρl το 192B

lδρυθnκοv κοτo oεlρο αιnν nολn pοq

To ΠρoσφUγlκο oωpoτεio. ιΗ 'Ενω'

σιφ)' o Φlλεκπoιδευτlκoq Συλλoγοq

τnq ΑργυρoΟnoλnq rrο Kυριaκ[δηqll1a,

Πoμnρooφυγlκoq Συλλoγoq αΗ Aπο_

κaταoτaoιφ' ο Kεντρlκoq Συνδεopοg

Πρooφυγων Νooυonq κοl ΠερlφερεΙοq

ιι'Ενωoιqι κοl ο Γυμvooτlκoq Συλλoγοq

Πovτtωv NooΟonq oAκρiταql1.

0 nρωτoq o0λλoγoq τnq Νοoυoοq με

οθλnτlκ6 nρooοvoτoλloμο κοl ovoμο-

oiο lδρυθnκε ono Πovτtουq nρooφυγεq

υQnλου poρφωτlκoυ κοl κοlvωvlκoυ

εn l nεδoυ μ ε ΤnV εΠωVU γl[o'' tι Γυ μναoτι_

κoq ΣiΜoγoq Ποντ(ων Ναo0oηq Aκρ[-

7αq, Koi με oρlθμo εγκρioεωq οno τo

ol κεio n ρωτoδl κεio 1 zglzz_s_ ιgzg'12

To loτoρlκο τnq lδρυoεωq Eεκlvο οno

To αΠρακτικον Γενικηq Συνελεioε-

ωqr]3 των Πovτiωv κοτoiκωv Νοoυonq

nρδτnq γενloq, oτlq 12 loυvioυ 1927.

Προεδρoq τnq lδρυτlκnq oυvελευoε_

ωq εΕελεγn o Νικολαoq MουμτCδηq'

nριbnv δriμορXoq Tnq Αργυρoυnoλnq

κol εμnoρoq. Αρxlκο, ιAνεψtiloθη το

π ρ ακτ ι κον Tη ζ TΓ ρo Κaτaρ κτ ικη q o υ νε-

δριαoεωq των ιδρυτrbν του Σ0λoγoυ
εγκριθεbηq Tηζ εTΓωνUμ[aq κAκρL

TaζΙ Κa'ι κατoπιν, η κγενικη oυνiλευ-

oιq προεβει ειq εκλoγην oκταμελo0q

Διoικητικoυ Συ μβoυλbυ l. lVlελn τoυ

lρωτoυ Δ.Σ. εκλεxθnκoν ol Πρ6εδρoq:

'. Η κοτογροφΛ Τnζ lστoρ κnq δ οδρομriq τoι fupvoαr κοΟ ΣυΜoγoυ Πο-

.-iωv Noo0onq tAκρΙτοql κol n oυμβoλn τoU στnV oθλnτrκn KO KOlVωV -

.' Cωn τnq Νοoυooq oπorελεoε γ o μdvo noλ0μnvo οντ κεiμεvο dρευvoq

.ο nρoκειτo vo εκδoθε[ ωq ι1vο noλυodλlδο ουτoτελεq oυγγροφtιo εργo.

''/ερoq τnq πoρoJοοq dρευvog noρoυoloαrnκε αrο 1 7o ΔrεΘvεq Συvεδρ ο

jlo κriq Aγωγnq κοl ΑΘλnτloμoυ αrn Θεooολoviκn τov ΑnρΙλlo 2014 κοl

:npoo ευτnκε σtO εΠ στnμovlKo nερlοδlκo ιΦυolκn Αγωγlr ftΑΘλnτloμoql
_.q 

Ε l.B.E. (τ6μoq 34, τε0xoq 1). Ακ6μn, αιnv EπrαrnμovlκΛ Δlnμερiδo τnq

Ξ ιv l Π H. p ε τiτλo αl\4 lλo με γιο τnv Νdoυoo του 2Οoυ olιilvol noυ dγlvε αιnv

Nooυoo τοv lVo o 2Ο14.

2. Brοwn (lgzz), Hirschon (20ΟB) &Jensen (lgz9).

3 Koλl6noυλoq ft lVlxonλiδnq (2Ο09) 3Ο.

4 .Φωτ οδnζ (200s) 1 7 εt Streuber (1 B55).

5. Koλlonoυλοq Εt Mlxonλiδnq (2Ο09) 39.

6. Φωτroδnq €t lVΙrxonλiδnq (1999) 192 κoi ΙV]oκεδoviο (192B) 5.

7. Αρxεio Λonnεioυ ΓυμvooΙoυ Γεvlκoq'Eλεγxoq Αnoτελdoμοτoq Evloυoiωv

Eδετooεωv Σx. Eτoq 1921 -22'1922'23.
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Aντ tΔν ιo q Τε ρ Coπο υ λoq Aντ ιπ ρο εδ ρ oq :

Ν ικολαoq M o υ μτe(δη q Τ αμbq : Aν δ ρ i_

αq Θ ω μo(δη q Γρ αμματεαq: Θ εo δ ω ρ o q

Φ υτ ιανοq' Εφ o ρoq Γυ μν aoτη ρ [ο υ : Aγα-

θ αψελoq Φω οτη ρoπο υ λoq Σ0 μβo υ λo ι:

Aδαμ Aμoιρiδηq, Στυλιανοq Απooτo-

λiδηq, Π aλομαq Ι ωaννηq Επ ιλοxoντεq:

Π απaδ oπο υ λοq A ρ ιoτ., Τ ε ρ eοπo υ λo q

Στα0ροq, Φωoτηρoπουλοq Kων.1a και

Aπooτολiδηq Aλ.

lδρυτlκο μελn, υnriρδον nολλοi Πoντl-

ol ToU (σUVoLK oμoυυ noυ υnοαrnρl(ov

τnν tδεο γlο δnμroυργiο εvoq nυρn_

vo οθλnτloμoυ κοl noλlτtoμoυ γto το

nοlδlο τουq. Στo nριilτo κεφολοtο τoυ

κοτοαιοτl κου δlο βοCου μ ε, κΙ δ ρ0 εται εν

Ν οο υ oη Γυ μν aoτ ικo q Σ 0λoγo q Π oντ [ων

Ναοioηq...του oπο[oυ oκoπoq εfuαι η

oωματικη και ηθικη αγωγη των μελrΙlν

aυτo1ll. Πρoτεiνοviol οκοpn ot τρonοl

επiτευΕnq του nορoπονω oκonoυ noυ

εivol n iδρυon κοl n oυι.lnρnon Γυμ-lvο-

αιnρiου κol xιilρων oθλnonq, n oυγκρο-

B. [Mnlλloυρnq ι2Ο14] 33 (ο 9B.

9. Φωτoδnq ft ['llxοnλiδnq (lggg] lg:
'1O. lωonφiδnq (19B7) 143 κor Boλoο"'δ'c|2-:! :':
1 1. Περroοροτn (1999) 258 κo λ/πετoο \2Ο'lil 27'

1 2. 'Eγγρoφο τoυ Πρωτoδtκεioυ Bερo oc AcJ29i23- ':_

NΙ]ΙoΥΣΤΑ 64

τnon δlοφoρων ομοδωv n δloργονω-

on δlολεδεωv, δlδοoκολlιiv κοt n ,rδιa

πaντoq ολλου μεoου πρooφoρoυ δια

την oωμaτικην, ηθικην και πνευματικην

αναπτυ€ιν των μελιΛν τoυ ΣυMογoυι'

Στo δευτερo κεφoλοro κπερ[των με_

λιΙlν τoυ ΣυΜoγoυtι γivετοl γvωoτi n

βοolκn nρoυnοΘεon εγγρoφnq, pε

βοon τnv κοτογωγn τoυq oMiλη του

Συλλoγου δiνaντaι να ε[vαι oιπαντεq oι

εν Ν αo i οη Καl 1Τε ρ ιφ ε ρ ε 
(α δ ιaμiν οντεq

Πoντιoι''.ll οvω των δεκοoκτω ετιilv. H

ετnolο oυvδρopn oρioτnκε οτιq nεvn_

vτo δροxμεq κοt n δtορκεlο τnq Θnτεiοq

του ΔΣ nτοv poνοετnq. 0l nοροl του

oωpοτεiου nρoερxoτοv οno τlq τοκτl-

κεq oυvδρopεq τωv μελιiv, τo εooδο

οnο τnv δloργονωon ογωνωv, εορτιilv,

λοxεΙωv, θεοτρl κιilv nοροαιοoεωv, τlq

εκτοκτεq oυvδρoμεq, τlq δlοφoρεq δω_

ρεεq, το κλnρoδoτnpοτο κοl δloφoρεq

εnrxορnγnoεlg' Σxετlκο με Tn σφρO-

γiδο τoυ oυλλoγου τo lδρυτlκo κοτο-

Aκρiταg 1932-
33. ΔιακρEυo-
ιται: Ιωonφiδng
Ιωoiφ (διoEκlι_

oιι), Anδου6-
πoυλο9 Γεtllρyι_
og, ΙωonψΙδnq
Χαραλαμτog,
Tρυφταιiδng
Θε6δrlρoE,
Παπαδ6πoυλoq
Σιiββαg, Κελε-

μουρΙδng Πε_

ρικλιig (αρxεio

Hλ' Παπαδ6_
πoυλoυ)

oτοτlκo oνοφερεl'. κ0 Σλλογoq εxει

oφραγiδa φερoυoaν εν μεν τω μεοω

aπ ε ικoν ιoην A κ ρ tο υ, π i ρ ι€ τ οq λt€ε ιq

Aκρ [ταq, τo ετoq ιδ ρ0 oεωq 1 927, γi ρω-

θι δε ταq λt€ειq Γυμναoτικoq Συλλογοq

Π οντ [ων, Ν αo υ oa M ακεδ ον (αq''' tl'

0 φρoυροq τωv βυeοντlvωv oυνoρωv

noυ oυvδεετο] με ΤOV πovτlοκo ελλn_

νloμo κοl τoυq ογιbvεq τoυ ενεπνευoε

τουq nρooφυγεqToU Ευδεivου Πovτoυ

oτnv εnlλογn του οvοpοτoq. 0 τont-

κoq τυnοq, oε μovοαlnλn κοτοxι.bρnon,

oxoλΙοoε θετlκο τnv ονογγελΙo lδρυoε_

ωq TOU oυλλoγου βοCοvτοq τον ευοτo_

xο τiτλo κΠPAΓλ/ΑΤlKH ΠPOOΔΟΣυl5.

ιΠoλ0 aθορυβα ιδρυθη πρo μηνtΙlν κaι

ηρxιoε την δραoιν τoυ o Γυμναoτικοq

ΣυΜoγoq των εκ Ποντου κατaγoμiνων

oυμπoλιτιλν μαq κAκρ[ταqll. 0ι Πoντιoι

iδωκαν ειζ Toν Γυμναoτικoν των Σ0λ_

λογον τo ηρωΙκον oνoμα ιιAκρ[τοql

πoυ ενθυμ[eει τoυq εκπaλaι εθνικo0q

αγ6ναq τ ων κατα των εxθ ρ rΙlν τη q φ υ λη q



ειζ Ta. aνaToλιKα aKρaTων εθνιΚi)ν μaζ

Χ ω ρ (bν. Yπ ε ρ το τεooαρακoντα γU μνa-

Ξομενα μiλη κaι πολλα αρωγa ενεγρa-

roησαν ειζ Toν αvω Συλλογον. ['..] Ειq τoν

'i εαρ ον Aκ ρ iαν ε υ xo μεθ α ν α αν δ ρη ω θη

<αι ναπρooδit!η επ ' αγαθιΙl των μελιilν
ToU Κaιτηq κoινων[aqι.

0 lροβλnpοτroμoq των μελων τoυ

oυλλoγου oxετlκο με τnv τρononoinon

lολοlιilv KOlΤnV nρooθΛκn νεωv κεφo-

λοΙωv oτo KοΤοσTOT κo onωq n ovo_

μοoiο, ο ορlθμοq τωv μελιiv του Δ.Σ.

κοl oλλωv τροnonotnoεωv, l ρoεκυ ι|ε

oε noλυ oυντoμo xρovlκο δrοoτnpο.
'Eτol, 

μεoο oτο εnopεvο xρovlο oτn

Γεvlκn ΣυvελεUσn ΤoU 1 935 οnoφοoi-

σTnKε n pετovopοoiο τoυ oωμoτεioυ

oε ιΦιλοπρoοδo Σ0λλογo Πρooφ0γων

Ακρtaql εvω oτn ΓεvlκΛ Συνελευon

του 1936 εnlκροτnoε o γεvtκoτερoq

τΙτλoq: ιΦιλοπρoοδoq Συλλογoq Να-

οioηq Aκρtaqr' 0 oκonoq τoυ vεoυ

κοτooτoτlκoιj κοl ot lρoθεoεlq τoυ Δl_

olκnτlκoυ Συpβoυλioυ Λτaν ιιη ηθικη,

oω μaτ ικη, πν ε υ μaτ ικη και φ ιλανθ ρωπ ι-

κη αvaπτυΕιqτων μελιilν αυτoιjl. l\Ιελn,

δυνοντol νο εivol nλεoν rrοπαvτεqoι εv

Ναoioη Kaι περιφερε[α διαμενoντεq

γηγενεiq η πρooφυγεq.'. oι κaταβaλ-

λoντεq ετη o [ω q δ ρaxμεq ε€i κοντω. Ι a

εnionμο xριj:μοτο τoυ oυλλογoυ, nτοv

τo μουρo κοl τo κiτρlvo, τooo oτlq ομ-

φlεoεlq κοl το λοβορο οoo κοl ιδιαταq

δ ιαφ o ρ αq oτολιoτ ικaq π ε ρ ιπτtb oειφ. Η

εnlρρon τωv xρω1.lοτων τnq βυ(οvτ vnq

ουτοκρoτορiοq επnρ€οCε Θετlκο τοv

Qυxloμo των lρooφΟγωv, εvo ωΘoν

υnεροxn ολλο κοl δυvομloμο οnο τo

βοροq τnq tδεοq lου εκπροoωloυoον.

0l Πρ6εδρot τoυ Aκρ[τo

Πριiτοq Πρoεδροq του Ακρiτο εΕε_

λεγr ο Aιrrιi:vloq TερC6noυλoq 6.

Γεvvnθnκε σΤO Χωρlo lVουρκoντωv

των Σουρμενων λiγo nρ v τελε ιiloεl

ο nρonγοιpεvoq ('lοοq) οlωνοq. ΙVε

''rΙ.]. '' 
_,'i 

.. ι--lj_

Ι:i._i;a r_ : i: ] a; ε;_

17C O.,,r . l. . JLllal

ποδοοο.-,:; '

μετi τc'ι ε.-
φι\i.tο π,l'''εiο.
Εικοt'[ '(οt' .riι:
Ιωonφ[δnc.
Κυριακ[διt 'c. )[ε-
υει!ιdδnq' '\ο '(ο-

ρiδng, Κεραμi-
δng, Πετρiδnc.
ΔnμnτριdδnE,
Μικρ6πoυλog,
Σερδαρiδng,
Παπαδ6πουλog,
ΠαυαyιωτiδιιE,
Aοιατiδng.
(αρ'rε[o Εμμ.
Πετρiδn)

τnν οvτολλογn τωv nλnθυoμιilv nρθε

oτnv Ελλοδο KOl εγKOTOσTοθnκε oτn

Θεooολoviκn. Moei pε τoν Θεoφlλa_

κτο Θεoφυλακτοu iδρυoε τnν ιιΕ0€εινo

Λioxη Θεooολoνkηql Kοτο n tv, μ οCΙ μ ε

τov οδελφο του Στουρo, εγκοτοoτο-

θnκε oτnv Νοουoο, oπoυ δoι1λει!οv

oτο εργoαιοolο Λοvορo κοl αlnv Ηλε-

κτρlκn Ετοlρεiο Nοουonq ωq λoγloτεq.

Στn δloρκεlο τnq κοτoxr'rq εργο(oτοv

υπολλnλοq oτo Ynoυργεio Εμπoρi_

oU σΤnV ΑθΛvο. Τo 1946 iδρυoε τnv

Αδελφοτnτο Πovτiωv κοl δlετελεoε

nροεδρoq τnq εni oεlρο ετωv.'Hτοv

εnΙonq nρoεδρoq τoυ KoλλlτεxνlκοΟ

0ργοvloμoυ κοl ovτtnρoεδρoq oτnv

Πομπoντtοκn'Evωon Kοl ΤnV Εnlτρonll

Πovτlοκωv Mελετιilv.

0 Θε6δωρog Πογκoλiδnq δlετελεoε

nρoεδρoq του Ακρiτο τo 1936. Γεv-

viθnκε σro Xωρ o Λtβερο εnορxiοq

ΤροnεCoΟvτοq κοt εγκoτοoτοθnκε

σToV ΠρoσφUγlκo oυνoiκtopο με τnν

13. Αnoαroλoυ(2ΟΟ4) 5 κol τo lδρυτ κo εψοοφο loυ βρioκoντol αrο ΓΑK Hμoθioq, Bdρolo.

14. Πο τnv δροon τoυ Φωαrnρoπoυλoυ γεν κοτερο βλ. lVoυρiδου (2Ο14) 36 κol lVloλλ οq ΙMoυρiδου Xoτenαυλλnq (2014) 20lVoυρΙδου (zΟl3) υπo εκδοon

αrο πρoκτlκο τnq Ε.IV.l.Π.Η, ψοθoq (1994) 394 κol Φωαιnρonουλoq (zοl z).

15. Εφnμερiδo <Νοουoο, αιιq 11 lVορτioυ 192B oελ.3

1 6. E π rτρο n n Π oιτto κιilv lM ελετιilv h ttp //www.eρ m.g r/ep m. htm
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olKOYεVεlO TOU. ΕΙVOl ΠOTερΟq Tnq Σo-

φioq Kοl ΤoU οεΙι]VnσToU NlK6λooU

Πογκoλiδn, εvoq εκ των lδρυτοiv τoυ

Συλλoγoυ Zoφεtροκnq.

0 Xoρ[λooq Πonoδ6noυλoq nτοv

Πρoεδροq τoυ Ακρiτο τov Αnρiλlο

1939. Kοτογoτov οno τnv Oδnooo

κοl οoκoυoε τo εnογγελμο τoυ 0δο-

vτοτεxviτn. 0 Σωκρdτnq Θωμο'i'δng

γεvνnθnκε oτnv 'lμερο του Ποvτoυ

oτn oυvotκΙο Θωμοvτωv. Στoν Ακρiτο

nτοv Π ρoεδροq τοv Αυγουαιo 1 939. 0

Mιx6λnq Moυμτe[δnq κoτογοτοv οnο

τnv Αργυρoυnoλn. Δlετελεoε Προε-

δροq τo 1945 pε δωδεκοpελεq oυμ_

βoυλlo. Tελoq, o Xορdλoμnoq Xρυoo-

x6oυ n (Kοκoq) εκλεxθnκε nρoεδρoq

τoυ Ακρiτο ono το 1 950 εωq τo 1 956.

0ρioθnκε διiμορxoq Νοoυooq οno το

1967_1972 κοι δlετελεoε Πρoεδρoq

τnq ΕυΕεivoυ λεoxnq NοoΟonq επi

oεtρο ετωv. Eli τov nμερων TOU εΠl-

τευxθnκε n oυνεvωon τωv οθλnτlκων

17. Εφnμερiqτoυ Λoου Νooυοnc,29 Α:ο iiου l92B

1 B. Πρoκτ κov 2nq oυvεδρiOσηC Ο- c 22 λ' .: ' ' : ' - 
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19. ΕφnpερΙq τoυ Λοο0 Νοoυoηq σ a 2' -:- 122.

2Ο. H nλnροφορio οvογρoφετοl στo Π'σω -εc'.ι -.' ::--

21. Εφnμερiδο Πρooδοq, 1931

σωμοTεlωV KOl n σUσTOσn ToU VεoU με

τov τΙτλo ιΠ ανναoυ oaΙκoqι'

Aγωvιoτl κri δρooτn ρl6τnτo

H nρωτn ογωvtoτtκΛ nορoυoiο τoυ

νεooυαloτoυ αΑκρiτου Π ρογpοToΠol_

nθnκε τον ΑnρΙλlo του 192B oτουq A'

ΠowοoυoοTκoιig Aγιilvεq Kλοool-

κo0 AΘλnτloμo017. 0 τοnlκoq τυnoq

oxoλiοοε θετlκο τnv δioργοvωon τωv

ογιilvωv με λεnτομερn οvοφορο oτo

nρογρομμο τnq τελετnq εvορδnq κol

λn€nq, oτo ογωνioμοΤΟ, σTlq εnlδοoεrq

τωv οθλnτωv, ολλο κol τn oυpβολn των

μελιiv τnq ελλονoδΙκoυ εnlτροniq.

Kοτο τnv ιΕφημερiδατoυ Λaο0 Ναοi-

σηq) σΓoUq ογωvεq ελοβοv μερoq rrrivω

των τριaντο aθλητιΔν αμφοτiρων oυλ-

λoγων εν τωγυμνaoτηρ[ω τηq ιιAθηναql

oε ογωvioμοτο ρΙι|εωv, δρoμωv KΟl σTo

ολpοτο. Kοτο τnv οnoQn μoU, με TnV

ενορΕn τωv A' Πονvοoυoοl'κιilv Αγιilvων

Kλοoolκoυ Αθλnτloμoυ το 192B, δο_

o friαooE τng παρd_
στασιιζ κTαρτουφogl τo

1954. ΕικoυΙζoυται:
Mιμιλiδng Ηλiαg'
Δnμnτριαδoυ Σoιiλα'
Π α ρ α o τ ατiδ ιι 9 Π αιi λo E,

Tαραoiδoυ MαρI_
κα, Anδoυ6πoυλo9
Χαραλαμπoq, Παπα-
δoποιiλoυ Ευαyyελiα,
Mατoακ[δng Κοlιfυoζ,
ΙωonφiδlιE Ευαy1lε-
λog, Kαραφoυλiδoυ
Σωτnρiα, Σαi'νiδng
Xαραλαμπog, Κεραμi-
δnq Παυαyιcilτιιq και
Κoυταλακiδoυ Ωραι-
oζiλn. Σκllυofr!τng:
Χρυo6oτoμog Σαβ-

βατ6πoυλog (αρxεio

Ευαy. ΙιloιιφΙδn)

Θnκε nορολλnλο κοt n εκκΙvnon του

οωμoτεlοκoυ κλοoolκoυ οθλnτloμoυ

oτnv nολn μοq. 0 Φωoτnρonoυλοq,

υnnρδε ο oυvδετlκoq κρiκoq μετοΕυ

τωv δυo oωμοτεiων, τnq ιΑθnνοqυ κοl

του κΑκρiτoυ, κοθιiq οl γnγενεiq μο_

θnτεq του οvτογωvΙoτnκοV με ToUq

n ρooφυγεq του oυνol κloμου.

Στουq B' Πονvοoυoοlκoυq Aγωνεq1B

τnq 4nq Αυγoυoτoυ 1939 n ομoδο

τoυ Ακρiτο ιε€ηλθε η πολυν[κηq των

αγtilνωνι, μοθoivoυpε οπo oxετlκο

nρoκτl κο, ιωq κερδιoαντων επ[ δεκα

αγωνιoματων τa εννεα κaι βρaβευθε-
νTων Tων αθλητtilν διa xρυokν Κal εTrΙ_

x ρ i oων μετολλ[ων, μετα των oxετ ικtilν

διπλωματων, ειq δε την oμaδα εδoθη τo

κiπdλον ωq πολυν[κηνl' lViε τnν φοvε-

λο τoυ Aκρiτο ογωvioθnκοv μετεnεlτο

noλλοΙ νεol τnq noλnq μοq. Αρκετoi

μoλlαrο δlοκρiθnκοv γtο τlq εnlδooεlq

τουq οκομn κοr oε pεγολυτερεq δloρ-

γoνωoεlq τnq nερlφερε oq.

:: 1.
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Ωq lρωτn ΠoδOσφO|ρlKn ονομετρnon

KOTOYρΟψoμε ToV Oγ6VO μεTOει ToU

ιΑκρΙτου Kοl Tnq OμOδOq κΑθnvου, oτo

K οoκl τo 192919. Αργoτερο, TO 1931

oυvοvτnθnκε με TnV οvεnionμn τοτε,

oμοδο του ιι0λυpnlοκου Nooυoοqr2Ο

κερδi(οvτοq TnV με oκορ 2-1 Kοl TnV

oμοδο ιTροlοvυ Bερoiοq. Λoγω του

εvδlοφερovτoq μολroτο, τoυ ογωvoq

Jε TnV ομοδο ιΤροlοΥν, κqγ6 των δυο

x ιλιαδ ων θ ε ατ tilν π αρ aκo λo 0 θ η o αν τ ον

αγd)νω. Σταq 5.1 5 μετα oφ0ριγμα του

διαιτητoi κατερxονται oτo γηπεδο αι

oμaδεq υπo τa πaρατετaμενa Xειρo-

κρoτημaτα. Kατοπιν των oxετικkν φι-
λοφρoνηoεων αρxεται, o αγrilν' Τo παι-

xν(δι eωηρoν ε€ αμφοτtρων των μερtilν
κaι με ωρα[αq φαoειq πoυ προκολεi

αδιαπτωτoν τo ενδιοφερoν των φιλα_

θλων..' oxολlοζεl ο τοntκoq τυnoq21.

Αno το αrolxεio noυ δlοθετoυμε, σU-

..;nεροivετol oτl, κoτο τnv nερiοδo τoυ

lιlεoonoλεμoU, n oγωVlσTlκn δrοδρo-

22. Προκτlκοv 3nq oυvεδρioonq αr q 1Ο Σεnτεpβρiου 1939

23. Eφnμερiδo Φωvn Νοoυonq 27 oυviου 'l954

24. Πρoκτlκov 1Οnq oυvεδρΙoonq 2B-Ο5-1953

25. Bολτoδωρoq (1 996) 9

26. Eφnpερiδo Φωvn Νοoυonq 12 Φεβρoυορiου 1956

μn κol ol εn δοoεrq τnq noδooφοlρl_

κriq ομοδοq του ιιΑκρiτου δεv tiτοv τοoo

οδtoλογεq οnωq ουτεq τnq ομοδοq τoυ

αιiβoυ, oφou o Oρ θμδq τωv τερμοτωv

loυ δεxτnκε oυvoλtκο nτοv κοτo πoλυ

μεγολυτερoq ono ooο εnετυxε. Αvτiθε-

το, δlοκρlvoυμετnv oυvoxn, Tn δUVομl-

κn τnq oμοδoq αlo πρωτο αιοδlo τnq

εΕελtΕng Tnq, oλλο κοt τn oυonε[ρωon

των οlοδωv Tnq σTnV εμι!υxωon τωv

n ο l κτωv.

Tnv δεκοετiο 1940_195Ο οδροvnoε

κοθε οθλnτtκn δροαιnρ oτnτο λογω

Tnq YερμοVlKnq κοτoxnq κο τnq oνω_

μολnq noλtτlκnq κοτοαlοonq ΠoU OKO-

λoυθnoε. Εloνοδροαln ρlοlol Λθn κε τo

1950 με noλυ lκοvo οθλnτ κο δυvομl_

κο, κολιJτερο οποτελεopoτο KΟ Περ σ_

ooτερο δυvο1.l opο. Αno nροφορlκεq

μορτυρiεq pοθοiνoιμε oτl, ο γεωlονοq
Π aνaγ ιιΔτη q Απο oτολ[δ η q ε κτελο υ oε

εθελovτtκο xρεn nροnοvnτn το 1946

εvω n προoλnι!n εnογγελpοτ[ο nρo-

H πρooφυ1'ικli
κατοlκiα τrιE
Δ[oπoινα9 κcιι
τoυ Xρυo6oτο_

μoυ Δl'ιμ6πoυ-
λoυ απ6 τnυ
Λιβεριi' επαρliα
Tραπεζoιiυταg,
οτoυ oυνoικιoμ6
Ndoυoαq, 1995.
(α'ρrεi'o Θεoδ'
Mαυρiδoυ)

lονnτΛ εγlvε το πριilτο xρονlο τnq δε_

κοετiοq του 1 950.

Αρxlκo nρooλnφθnκε o Πρoδρoμoq

Aδαμτe[eογλoυ, nοiκτnq ΑΘnvο'lκnq

ομοδοg, εvω τo 1952 οnoφοoiαlnκε n

nρooλnιpn ToU ΠρoΠOVnTΛ Zιllγa' Ι1 aνa_

γκoloτnτο oμωq, γlο βελτiωon τnq TεXVI-

κnq κοτορτlonq τωv loδooφοtρtαlωv oε

ουνδυοopο pε τnv κολiτερn olκοvομlκn

κοτοαlοon του τομεΙoυ λiγο οργοτερο,

ωθnoε τον Προεδρo Xορ' Χρυoοxοoυ

αιnv nροoλnQn του oρtαιoυ τεxvtκoι]

Κλεaνθη Bικελ(δη. Θο λ€γομε oτt nτον

ιrο κολυτερoq ολωvυ γlο τnν εnoxn ωq

κορυφoioq loiκτnq τoυ Αρn Θεooολo-

viκnqτnv nροnολεplκi nερioδο κοl εvοq

οnο τουq μεγολυτερoυq noυ οvεδεlξε τo

ελλnνrκo ποδooφοrρο'

Τo οθλnμo τnq κολοθοoφοΙρlonq (μnο-

oκετ) κολλlεργΛΘnκε oτοv ΑκρΙτο οno

Τo 1952. Tnv τετροετiο 1952-1956 n

κολοθοoφοl ρl κri oμοδo τoυ oυλλoγoυ

oργovωθnκε, ovοδεixθnκε Kol σUμpε-

iir:::r
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TεΙXε σε δlοφoρο τoυρvουο n φlλlκo
nοlxviδlο μετοl0 ολλωv τontκιilv κol

γεlτoνlκωv oωμοτεiων. lδlοiτερο διo-

κρiθnκε n oμοδo τnq nετooφoiρlonq

(βoλε1). 'Hδn οnο τo 1939 nοiκτεq τoυ

Ακρiτο εixοv oυμμετdoxεt ιroε αγtilνεq

βo)λευ-μπωλr22. Στoυq ογωvεq τoυ

τontκoυ nρωτοΘλriμοτoq τov loυvlo

του 1954 ο Ακρlτοq εnlβλriθnκε αrnv

ομoδo τoυ Γυμvοoτnρioυ κοt οnεδεlΕε

τnv υnερoxn ToU σTn δloργονωon23.

Θεoτρlκ6q nοροoτ6oεtg

0r θεoτρlκεq nοροoτοoεlq nτοv κοτt

τo oυvnθloμεVo YiO TnV πολn τnq Νο-

oUσοq σTlq δεκοετΙεq τoυ 'l930, 1940

κοl ]950. 0 εροolτεxvlκoq θiοooq του

ιιΑκρiτου ωq ενοq φoρ€οq noλlτloμoυ

τnq Nοουoοq, nοριiγογε κoτο κοlρoυq

οlloλoγεq θεοτρl κεq nο ροoτοoεl q.

Σε xρovολoγtκn oεrρd, n πριbτn θεοτρl_

κi ποροαιoon τoυ ιιΑκρiτου οvεβnκε

oτnv pετοnoλεμ l κn Νοoυoο (Ι\4ο ρτloq
1 946) με εvο εργo τoυ NoρβnγoΟ Ερ-

ρiκoυ'lι!εv, ι0 εxθρoq τoυ λαoυlι. Στιq

30 Ν4οΓoυ 1 953 οv€βnκε τo δρομο τoυ

ΔnμΛτρn [Vlπογρn nου ΘΙγεlτο θεμοτο

τnq ελλnvlκnq υnοΙθρoυ, τoυ οvεκnλll_

ρωτoυ ερωτο, ολλο κοl τnq μoiροq nου

nοi(εl ooxnμο nοlxviδlο oτoυq ονθριi_

nουq, rrΙα aρ ρaβων ιaoμaTat?4'

Σκnvoθετnq Λτoν o Χρ υ oοoτoμoq Σαβ-

βaτoπoυλoq, ΠρωTOγωVlσΤnq o Hλιαq

Κεραμiδηq' H nοροαlοon δoθnκε oτo

κlvnμοτoΘεοτρo ι0povolου με τlμn

εtolτnρioυ αδια μεν την A' θεoιν 5000

δρx διa δε την Β'θεoιν 2000 δρxι. H

κωpωδiο τoυ Γολλoυ oυγγροφεο Mo-

λlερoυ ι0 Taρτo0φoq, ΠοiΧTnKε Τo

1954 αιnv οiθoυoο Τnζ rιOμ$γg1qqn25

pε ΠρωTοYωVlαln τov Ηλiα Mιμιλiδη'

To 1956 οvεβnκε n κωμωδiο-μnολετο

τoυ [Voλlερoυ ι0 aρxοντοxωριατηqlι γlε

Π ρωTOγωVlσΓ Λ τoν Ι ωαννη M aτoaκ[δη'

To κolvωνlκo δροpο του Ορεαιn Λο-

σKoU rrH αψωoτoφ ον€βnκε τo 1959_

60 με nρωτογωviαrρlο τnν Ευμoρφλη

Παπoxρυoοoτoμδoυ'
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Τo ovτl ροτoloτl κο εργo ιBaθιεq εfuaι oι

ρ(eεφ, ιaixτnκε τo 1962 oτnv οiθου_

σο ToU KlVnμοτoγροφoυ ιιAγγελικαl γlε

Π ρωToYωVlσTΛ τoν Πa0λo Πaραoτaτ[-

δη. H nρooφορο τoυ εροolτεxvn oκn-

voθετn Xρ υ oooτo μo υ Σaβ βατoπo υ λο υ

oτo Θεοτρlκo τμΛμo τoυ ΑκρΙτo nτov

ονεκτiμ nτn. Yπn ρετnoε τov πoλlτtopο

πολλο xρovlο κl οnεoπooε τlq κολυ_

τερεq κρlτlκεq οκoμn κr οno pεγολεq

εφn μ ερiδεq τωv Αθnvιiv.

Εκδρoμ6q Kοl xoρoI

0l εκδρopεq τoυ oυλλoγoυ, oτov Αγto

Nlκoλοο κοl τo εδωκλiolο τnq nερl-

oxlrq, nτον nογlo δροαrnρtοτnτο τoυ

oυλλoγου κol oπεβλεnov κυρiωq oτnv

(-tυxογωγiο, τnv oυonεΙρωσn Kοl TnV

loxυρonoinon τωv oxεoεωv μετoΕυ

τωv μελιilv' H εκδρoμn τoυ 1950 λεl_

"..Οx XΟρΟi γιvοταv KlJpi{t}E

{{i XpΙ.στΟυγεv-vα Ktιt {rι1/

Αποκρια Kαι εξυΠnρετΟU-
σαv τΟ βαο'ικο KΟιvωvlKΟ
ιδρυτικο σKoΙxΟ ΤτΟU ruαv
tιn nθικn αvdιπτυξιq τωv
pελιilv...x

T0Uργnσε σTnV μVnμ n TωV Πρ0σφUYωV

ωq oρoonpo αrnv εnoφn με τον τono

κοτογωγriq τoυq, κοθιilq lrτοv n nριilτn

οργοvωμενn oυvοντnon τnq ΕυΕεivoυ

Λεoxnq Θεooολoviκnq κοl NοoΟonq.

Συvδυοαrnκε οκopn με τnν λεtτoυρ-

γiο τnq Kυρlοκnq κοt oλoκλnριbθnκε

με nοροδοotοκo υnο[θρlο γλεντl. rrlVo

κoινoπoιηθε( oπωq o Συλλoγoq Aκρ|
τaq txει εκδρoμην ειq τoν Aγιoν Νικo-

λαov και oooι εκ των μελιbν θελoυν νο

o υ μ μετaoxο υ ν.'Ω ρ ο o υγ κεντ ρ riloεωq

6η πρωινη κaι tbρα avaxωρηoεωq 7η

πρωιvη. Επbηq aπεφαο[oθη οπωq ανα-

τεθ ε [ την πε ρ ιo υ Μογη την κο υ β ε ρτ ιbν

ειζ Toν κ. lωoηφiδην διa τα οργaνa ειq

κ' Aηδoνoπoυλoν, ειq τον κ. Moυμ-

τeiδη δια διαφoρα ζLrΙlνιa και διa την

προoφtΔνηoην ειq τα μελη τηq Λεoxηq

o Πρoεδρoq Xρυooxοoυ. Επ[oηq απε-

φaobθη oπωq ενoικιαoθη tνa aυτo-

κfuητoν πρoζ μεTaφoραv του ιερ!ωq

Κaι Tων aπooκευcbνl. H εκδρopn εixε

κπληρη επιτυx[α απo αποιtlεωq ι!υxα-

γωγiαq μoλoνoτι oυ μμετε[xαν ειq αυτην

oxετικtbq oλ[γa πρooωπα περ[ τα Bσ'

0l xoρoi τoυ oυλλoγoυ γlvoτοv κυρi-

ωq TnV nερioδo τnq Αnoκρlοq KOl TωV

Xρloτoυγεwωv. ΕδυnnρετoΟoοv το

βοolκo κolvωνlκ6 lδρυτlκo oκono noυ

iτoν rrη ηθικη αναπτυΣιq των μελtilν...ι
κοl οnoτελoυoον piο οno τlq βoolκεq
εκδnλωoεlq τoυ oυλλoγoυ. Σε εlδlκn

oυvεδρioon ρυθμlCοv δtοφoρο Θεμο_

το onωq n εγκοlρn εδοoφολlon οδεlοq

nοροτοonq ToU VUXTερlvoJ ωρορiου

κοno τnν εθvoφυλοκnvυ, n ΟnOoToλn

nρooκλnoεωv (εlq ΤOq Δnμoτlκοq κοl

λolποq ορxοq τnq noλεωq μοq), TO

nρoγροpμο, τnv τlpn τoυ εlolτnρ[oυ

KOl ΠρoΧωρOυoοv oτov κοτομερlopo

εργοolων' ιιMετατην λη€ιν τηq ιiδειοq

διaνυκτερε0oεωq, πρεπει aμtoωq να

τoιxoκo}ληθolν ρεκλaμεq του xoρo0

ειq διaφορa oφθaλμοφανη oημε(ατηq

αγoραq...ll δlοβοeου με oτo n ροκτl κo

oυvεδρlωv. 0l nρωτοτυnεq lδεεq nρo-

ο€δlδοv pεγολΟτερο εvδloφερov αro

κotvο, οnωq ουτi noυ nροτοΘnκε γlo

τo μοoκε naρτι ι''.oπωq ο Σλλoγoq
εκλε€η τα δio κaλ0τερο καρνaβaλια

εντoq τoυ xoρol και oπωq δωριθε( ειq

aυτa ενa aντ ικε[μενoν... ll.

Αvολογο, oε Xρlαιoυγεwlοτlκο xoρo

n ρoτοθn κε ιινa oτολιoθε[ η α(θoυoα με
oυνθηματα και με xρrilματατoυ Συλλo-

youl. Ποροτηρoυμε οκοpn, τnv noρoλ-

λnλn εμφοvron τonlκnq μoυolκnq κοl

xoρωv pε nοροδoolοκoυq novτlοκoυq

κοt nονελλnvloυq xoρoυq ιτoυq εκλε-

κτο 0 q π ρoo κε κλη μενo υ q η υ xaρ bτη oε

δι'oλQων o Προεδρoq τoυ ΣυΜoγoυ

Xaρ. Xρυαoxοoυ ο οπobq ευθυq aμi-
oωq aνοι€ε τo xoρo με Koλαμοτιανo



Κaι εTΓaΚoλouθηoε η Mακρυνtoα με
τη δiδα Δ. Δεινoπo0λουl.

Koτοκλεiδο

ΙVετo το nοροnονω, γivετοl oοφεq oτi

n πρωτoβοuλΙο iδρυonq τoυ oυλλογου

κAκρΙτοqυ ovnκεl oε loxυρεq Πρoσω_

ntκoτnτεq Πovτiωv nου εnlθυμoΟoον

τnv υnορΕn εvoq μnxονloμoυ noυ θο

oυvτελoΟoε oτnν υnερβοon τnq κρi_

σnq ΠOU βiωvοv. H μετovoμοoiο του

με τov γεvtκoτερo τ[τλo Φlλonροoδοq

Συλλoγoq Νοoυonq ιιΑκρiτοqυ υnoδn-

λιbvεl oτl ωq τo 1937 εixε εn lτεuxθεΙ oε

μεγολo βοθμo n οφομoiωon TOUq σΓnV

oυvεiδnon τnq vεoq nοτρiδοq. Πoρολ-

λnλο εδωoε τnν ευκοlρiο Vο ΠρoσXω-

ρnooυv oτo oωμoτεΙo γnγεvεiq κοl

πρooφυγεq μn novτlοκng κοτογωγιiq.

H oυμβολn ToU, σTnV κolvωvlκοnoinon

τωv πρooφυγωV Kοl TnV εvoωpοτωon

TOUq σTnV νεo nοτρiδο εΙvol ονο1'lφl_
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ουonq ιr0 Kυ ριακ[δηφ. Kοτολnγοντοq,

o noλlτ σΓlKoq Kοl οΘλnτlκoq oυλλoγοq
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To TMHMΑ MIΙAΣKET ToY <ΦAΣ
NAOYΣA> TΗ ΔEKAETΙA',7 0 -',80

To τμnμα μπdoκετ τoυ ΦΑ.Σ. Ndoυoα δnμιoυργnθnκε επionμα τo €τos |970 κατ6πrv

εvεργεrιilvτoU oμιilvυμoυ πoδoοφαιρικo0 oωματεioυ, τo oπoio rδρOθnKε τo |962.Toτε

δoθnκαv oε oλoυs τoUS αΘλnτ€s τoυ τμflματos, αθλnτικ€s φ0ρμεs, κdλτoεs, ΠαπoOτσtα,

φαv€λεs με μπλε και doπρεs ρiγεs, αθλnτrκd παvιελovdκια, τα oπoiα ΧρnσrμoΠoιoOoαv

στιS ΠρoΠovfloειS, oε επionμoυs ft φilικoιis αγιilvεs.

Γριiφει ο Κrboτα9 Λαπαβiτοαg,
Εκπ αι δ ευτικ6 9 - oυ yy ρ αφ 6 αg

τtaη α'0λnτiιg μπαoκετ

Ακομο εixον εκδοθεi ιΔελτio Aθλnτriυ

γrο ολoυq τoυq οθλnτεq oτiβoυ κol

οθλοnοlδlωv (μnοoκετ, βoλεi'), το oπoiο

XρnσlpoΠoloυvτον οn' ουτοιiq γlο TnV

ελευθερn εiooδο αιο γnnεδο KO TnV

nοροκoλουθnσn TωV nοδooφοlρlκωv

ογωvων τnq ομοδοq του ΦA'Σ. Νοουoο

noυ δlεΕογοvTοV σTn Νooυoο' -εxωρl-
oτο εixοv φτloxτεi rιΔελτio ΑΘλnτlκnq

Tουτoτnτοqυ γlo ToUq oθλnτεq τoυ

μnοoκετ με Τn φωToγροφiο τoυ κοθε

οθλnτn KOl To οΤoμlKο τoυ oτolxεiο,

το οlο[ο εixov θεωρnΘεΙ οno τnv Ελ-

λnv κn 0μooπονδiο Koλοθooφοiρtonq

l
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(E.0.K.)KolτoVYrOTρΟ-a' :::_-t: :'_ ::_:,:σnμεlωθεΙομωqοτlεixοvκοt
τoυq. Αυτο ελεγxοvτοv ο_: -- _: - - - _- ::-:ε ο κοnοlωvεμnεlρωv nolκτωv

τnτεq nρlν τnv εvορδn _ι-, :_ --_* _..:]--ερnq nλiκiοq.'Ετol oxnμοτi-

OγωVωV μΠoσKεT ToU Γc[_-:'_ - -_ ' _. . _ ; ,lοvioxυρn oμoδο pε noλλεq

τnqΑ'KoτnγoρiοqKεντοc-'_,': "-_ : -,:
κεδoviοqnου oυμpετεixε' :--:- _-' ]'' _:, :':, :_'c ol οvτilολol. Ι\/lερrκο οno

κol Mορτlo το 1970 δε, __-.:,. - ''-''' '-', ,'-
Eλλnvlκn Opοonονδiο Kοiο:: -'-- : - _-'-.''- -.
onq (Ε.0.K.) οφου ουτn δο-:-.. . : ._:.-: ',':.:1.
λεrτoυργεi οnο τοv pnνο :_''
1970. Το πρωτοθλΛpοτO Γ] :- :

βε μεροq " oμοδο το- Φ-._ '

rn δεκοετiο 1970_19BΟ δ οο '; '

τontκn επlτροnn Kεvτρoδυτ κnq λiο_

κεδονiοq, n οποiο nρωτολεlτoυργnoε

οno τnv ογωvlαrlκi nερΙoδο 1967_68

κοt εixε εδρο τn Bερolο.

οvδρωv. Αργoτερο σΧn!]C_ - -,
oμοδεq nοiδωv κοl εφn3ι: .

Εnioρq κονoυμε γVωo-o, c- ---.

0l nρonovrioεlq

0r nριiτεq προnοvioεrg Εεκivnooν

oτo κλεloτο γnπεδo μnooκετ τoυ

Γυpvοoτnρiου με nριilτo nροnoνnτn

τov γvωoτn τoυ οΘλnpοτoq ΔnμΛτρn

Kovτo(n, o onoΙoq τo ετoq 1968 riτοv

nρoπovnτnq oτnv ομοδο τoυ ιΑρiωvου.

Αυτεq riτοv oυoτnμοτlκεq με ορroτo

onoτελεoμοτο κοl oτnρieovτοv κυρi_

ωq σTo oωαrο τρono ονοnτυlnq τoυ

nοlxvlδloυ, oτo ρoλo noυ εixε o κoθε

nοiκτnq, oτnv τεxvlκι'l κοτορτlon, oτnv

οpοδlκn oυvεργοoiο, ευoτoxiο οnο κo-

vτd κοt μοκρlο αlo κολoθl, τοx0τnτο,

δυvοpn, οlφvlδlοopo τρonο oκεQnq

lοlΕipοτoq, εκτipnon τnq δυvοplκo-

ΤnTOq Tnq οvτlnολoυ oμοδοq, κολn

ι|υxoλoγiο κοi φυotκn κoτοoτοon.

Αυτn τnv εnoxn n oμοδο αιnρieοvτον

nερloooτερo oε μοΘnτεq Γυμvοoioυ, ol

oπoiol ον κol εlxοv τo φoρτo τωv μοθn-
τlκωv κoθnκ6ντωV ToUq δlεκρtvε μεγολn

ορεΕn γlo nρoπovΛoεlq κοl τo μεροκt

τnq δloκρlonq oε oλoυq τoυq ογιbνεq.

: : --' -' -. δ ο nτοv μεγολο τολεvτο
_: . ,-.-: : _ 

_εοβoλn 
μnορojoοv οvε-ο

_ - _ -: ::;:.noouv KO] vο δtοκρlθουν

ΟΟΟUεlVoUV σΤoV ToΠo

: -'' ε€ελlxθoυv oπωq Θo

ο ονlδloτελnq nτοv

:_:ν οθλnτ opo τnq

pεγολn δroρο_ . ._'_-' . '' ''- 
- : ': -

αrtκοτnτο oγων i:,_- -:,: _'-::-
oτo oτiβo Tnq 1o| rι, ''. - -'.

0l μετοκlvnoε q σΟ 1. 
_:::

nολων opοδωV γVοVτO. _: : _.-

oυτoκivnτο TωV ΠρOloνη-L-.' :- :-

ρωV Tnq ομοδοq, με λεωφοοε : .:
τοδi. Δεv nρεnεl vο Εεxvομε ο- -:'_
λεq φoρεq, lδiωq τo xεtμωvο, n ο-c5ο

1,ετοκlvoυvτοv με ooxnpεξ <OlplseC

oυνθιiκεq, βροxεq, οvεμoυq, xlov ο, xο_

μnλεq θερpoκροoiεq. Mερrκο nοlxνΙδ ο

oτο οvotκτο γnnεδο εγlvov με βρoxn. 0

oκonoq ομωq ογlοCεlτο μ€oο...

Πρonοvnτεq oτnv oμοδο τωv οvδρωv

δlετελεoοv ol: Δnpnτρnq Kovτo(nq,

Θεoφlλοq Δlοφοq, Νiκoq Πογκολiδnq,

Φiλilnoq Ν/lορκοβiτonq, Πιiργοq Τoi_

TσKΟρnq, Αγγελoq ΙVελονiδnq.'Eφoρol

υπriρδov ol. Kιioτοq Διiροq, Δnμnτρnq

Πεxλtβοvoq, Φiλl n noq Mορκoβiτonq,

Xρnoτoq Ποnοφrλilnoυ, Ν lκoq Xρlαιo-

φoρoυ, [Vlοvωλnq Poυoooq'

Τo γnnεδο μnοoκετ ΠoU XρnσlμoΠol_

ιiθnκov γ o τn δrεΕογωγΛ των ογωνωv

αrnv lολn μοq riτov το εEnq: To κλεl-

αιo τoυ ΓυμνοαιnρΙoυ, τo ovolκτo τoυ

Στοδioυ, του Λοnlεioυ Γυμvooiου κοl

-r.C Τεxvlκnq Σxoλnq.

Τo κλεloτ6 γrinεδo
μndσKετ τoU ΓUμvοστnρΙoU

Tο κλεlαιo γriπεδo μnοoκετ τoυ Γυ-

pvοαlnρioυ τοτε nτοv oε noλυ κοκn

κοτοoτοon κοl oκοτoλλnλο γlο τnv

τελεon ογωvωv pnooκετ, οφoυ κlvδυ-

VεUε Kοl n oωμοτlκi oκεροlοτnτo τωv

nοlκτι.bv μοq. Συγκεκρlμεvo υnnρxοv

oρκετο onοoμενo oοvΙδlο oτo δοπεδo,

οnωq ετol iτοv κol nολλο τCoμlo oτnv

κλεloτn οiθoυoο. To xεtμιilvο €μnοtvε

μεoο o κρΟoq οεροq κοt o εoωτερlκoq

xωρoq pετοτρεnοvτoν oε ιpυγεΙo, oφoυ

δεv υniρxε Θερμoνon'

To δοnεδo εixε μlκρεq δlοoτοoεlq,

εvω οl φiλοθλol κoτo τn δlορκεlο των

oγωvωv εμnοlvοv κοl μεoο σToV Oγω-

νloτlκo xιi:ρo κυρiωq oτlq οκρεq τoυ

_ - -- ,_:: - -ioκετ oε μεγdλεq oμοδεqVnσoVOlπρωτεqnροnοvioε:. : a',' - --,_-: -

τo nρωτo φlλlκo ποlxviδ c _': 
' - - _ _-: ---1 : Εθv κnq KoτnγορΙοq

τωv οvδριiv τουq pnvεq Φε]- - - -: : _ - --: .. : ,::. a , ] -Ο κδυoκoλο ΧρoV ο) ToUq

(

.'-- _ '''_ - :: ' a:: ]-ε',/Ο oμωq nTOV Tο

'-εδο' Δ ο του

:,:''- ---- _--:.a_ j:-00φωσOV

f,'--_:,-::._-:1: .'] :,'ε-,τυδον
Λ " --_,- : Ξ- _- __ _ ^-.-cn i\l_

δοxτnκο,, .:,- ]- "Ο <οl με

Κriloταg Λοπαβiτoαg (Tρ6υτζog), 1 97 3.
Εilε oυμμετoli oε περιoo6τερoυg απ6
εκοτ6 (100) επionμoυg αyιbυεg μπα-
σκετ σαy βαoικ69 παiκτnq oτnν oμdδα
τoυ Φ.A.Σ. Nιioυοα, iταν o πρωτoq
oκ6ρερ τnζ Κα1 lπαιξε πρωταyωuιoτικ6

ρ6λo oτα πρωταlλiματα τng A' κατn-
yoρiαE Κευτρoδυτικig Mακεδoυiαg, πoυ
διεξifinoαυ τn δεκαετiα 1970_19B0
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γnΠεδoU' Πολλoi κρεμovτοv σTO ΠO-

λΟeυγο. Η oκεni oε oρloμεvο onμεΙo

nθελε εnlδloρθωon, δloτl oτον εβρεxε

noλλεq φορεq τo δοnεδo γεprCε vερo.

Λουτρo δεv υnnρxε γlο μnοvrο. Πορο

το ooβορο nρoβλΛμοτo noυ οvτlμετω-

nl(ov ol nοiκτεq δεv τo εβοeov κοτω,

ολλο μοCi με ToV ΠρoΠovnτn τουq κοt

εφoρo nεiopωvοv nερtoooτερο, ενιil

ορκετο nοlxviδlο εiτε φrλlκο, εiτε nρω_

τοθλriμοτog εγlvοv o'ουτο τo γnnεδo

μεxρl τo ετoq 1 973, nου φυλοκοq του

iτοv o Ανοαιοoloq lVnτolκοq (Γκοφοq)

Tελiκο oφου κρiθnκε οκοτολλnλο γlο
τn δlεΕογωγn oγωνωv ογωνlCopοαιον

σΤο nρoβλnμοτlκο κοt εnlκΙνδυvο
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τolμεvτ€νlο γnnεδo σοV VO pnν εixε

δlκn τnq oτoθερΛ εδρο n oμoδο μοq.

Προγμοτl εοv δεv υniρxοv ουτο το

ooβορο nρoβλnμοτο μnορoυooμε vο

iμοoτov ΠρωToγωVlσTεq κοθε xρονο

oτο nρωτoΘλnμoτo noυ δlεΕoγovτον

τοτε, δlοτt εixoμε μεγoλεq δυvoτoτn-

Tεq Kοl 1.lεγολn oρεδn γrο δoυλεlο, εvιi
ol nρonovnoεtq γivοvτοv εvτοτlκο κoτο

εnογγελμoτlκo τρono.

Αρκετο nοlxviδlο εiτε φlλrκο, εiτε nρω-

τοθλnpοτοq pε τlq οpοδεq τnq Bερor-

οq Ι.Α.Σ. κοl Φiλlnnο nτοv εnεloοδlοκο

λογω τnq μερολnnτlκriq δlοlτnoiοq εlq

βοοοc - οc.'Ε-o' δ"; O-Oι O- ΓO/ ε-ε]_

oοδlο μ-lετοΕυ εvθερμrων o-οδωv των

επιiνω: H oμdδα μπtioκετ
τoυ Φ.A'Σ. Ndoυoα oτoν

Πρωιo o)'ωvα ιoυ Πρωrα_

0λiματo9 A'κατnyoρiαq
Κευτρ o διlτικιiq Μ ακεδ o -
υ[α9 oτo Γυμuαoτιiριo τoυ

Σ ιαδioυ Γ0 Ι 97l . Διn κρi-
υoυrαι ορ0ιοι αno αριoιε_

ριi : Aυuo ιioιoq Γ ιου ιotιq.
Θωμog Poι'toooq, Ayyελog
Mελαυ[διιE' Κcboταq

Λαπαβiτoοq, Δnμiτρn9
ΚoντoζliE fuρ'rny1ξ.
Κα0ιoτοi απ6 αριοτε_

ρα: Aυτrbυι'ιq Χcιτζdρα9'
ΔnμnτρnE Mαντζαριι9,
Βαoiλnq Δ|ντoιιg.

κιiτol: Η oμαδα τoυ

Φ.A.Σ. Nioυoα oτo

αyoικτ6 )|nπεδo μπαoκετ
τng Tε.rνικlig Σroλilg τo

1975. Στιι φωτoyραφiα
διακρiuoνται 6ρ0ιoι απ6
αριo ιερο : Φ|λt n nog Mορ_
κoβiτonq (πρoπounτiq_
tφoρoQ' Ayyελog Λακn_
υdυog, Δlιμi'ιτρn; PiζoE,
Δnμiιτρng Βoyιατζng,
Σιiββαg Mιμιλiδnq' Ay_
yελog Mελαυiδng' Χρn-
oτog Ιτοκαραg. Καfr ιoτοi
απ6 αριoτερα: Mnνdg
Κα ρ αυ ιiτoιo g, Γ ι cil ρy o g

Zαxαριαδnq, Γρny6ρnq
Γι6καλαq, Aντωνnq Χα-
τζdρα9' Aντrbvng Πλiκα9
Aλ{κoE Παπακωυoταυτi-
νoυ, Διlμnτρnq Κoντoζnq
(αμny[ξ.

oμOδωV ολλο κοl KοTO ΤωV δlοtτnτων,

oμωq αιοpοτOUσOV με ΤnV ΠΟρεμβοσn

τωv QυxροlpοTερωV KOl ΤnV εΠεμβοσn

τnq oαιυνoμ iοq.

'Eνοq οno TOUq σnμOVTIκoτερoυq φl_

λlκoυq oγιbvεq τnq opοδoq του ΦΑ.Σ.

Nοουoο nτοv oυτoq noυ δlεδixθn oτo

κλεtoτo Γυμvοαrriρlo τo 1972 με TnV

oμoδο τoυ Ηροκλn Θεooολoviκnq' Ωq

γvωoτov n opοδο τoυ Hρoκλn τoτε

ογωvΙ(ovτοv oτο nρωτoΘλnμο τnq Α'

Εθvlκnq Kοτnγoρiοq κοl εixε αrn oυv_

θεon τnq τoυq δlεθvεΙq nοΙκτεq Σο-

κελλορiου, lV1πoγοτolιiτn, Πlλoφiδn,

Kοροτ(ουλiδn, TOUq οnοiουq εiδοv

ο-ο <οvτο ο φiλοθλοl τnq lολnq μοq.



Τo Γυμvοoτriρlo nτοv κοτομεoτο οno

φlλοΘλoυq, ol onoiol nοροκολοιJθnoον

εvo δυvoτo κοl θεoμοτlκo nοlxviδl noυ

γρoφτnκε oτnv toτορiο.

Τελoq, κλεivovτοq oΕiCεl νο οvoφερθεi

oτl nλΛΘoq φlλοθλωv ποροκoλoυθoυoε

το ιlοlxvΙδlο με μεγολο ενδlοφεροv oε

oλο το γΛnεδο pοg. Πρεnεl ομωq νο

τονiooυμε oτi το vτερμnt pετοΕυ του

Φ.A.Σ. κοl τωv oμοδων τnq nρωτευoυ_

σοq TOU vομoυ κεvτρleον n ο lολυ τo

εvδlοφερoν Kοl n ΠΟρOUσiο των φ λο_

θλων μοq Λτοv ρεγολυτερn.

Αυτο oλο εΙvοl loτορΙο n onoiο θο δl-

δοoκετol oτουq μελλοvτlκoυq οθλnτεq.

0 nριi:τoq εΠiσnμoq

ογιilvο q π ρωτoθλιi μoτoq

0 nρωτoq gni6nι.]oζ ογωvοq nρωτοθλn_

pοΤOq γ ο -ηι,ο!οδο 
μ.l 
lοοκετ του ΦΑ.Σ,

Νοουoο δlεδixθn TnV Γ!rερο Tετορτn 1 4

Αlρlλloυ 1971 ο-ο Ynι-εδο του Γιμvο_

αιnρ[ol, 1..lε τ"v οντiαlo xn οpοδο του

Αρiωνο Πτολεροiδoq, oιlου τn viκnoε με

oκορ B1_4Ο ΑΕiζειvο onμεlωθεΙoτ το

κλε αlo γυμvοαιnρlo ι'lτοv κoτoμlεαlo

οnο φ λοθλoUq Tnq ομοδοq ιJOq, ΠoU

αrο τελoq τoυ ογωνo κoτοxεlροκρoτn_

σοV Tlq nροonοΘεlεq τωv nοlκτων γlο

τnν lαιoρικn ν[κn τoυq. ΙVε τnν oμοδο

τnq Νοουoοq ογωvΙαlnκoν ol: Koιrro(nq,

επαl'οl: Η,-'-,; '': '

Φ.Α.Σ. Ιaοι o.; .. -

yliπεδo μπioi:ε' .l'

tfr" :,',i',1 ;;;'10' n',n',',,1
'υα' με τoυ Zαφεtρ'ii:lι .ιl
1976. 'oρfrloι απο α,li-
οrtρα : Γιιλρ1'oc Τοιιoι:'t-

ρnq (nρonoυlιilici. Jllμl;-
τρng Κoυτoζnq' Σ(ιββαc
M ι μ ιλ | δ ιιc. Γ ι ilργ'oc lτ Ι o ι' _

λιαg, Γιcbρyoq Σια7'γ6q,
Γιιλρyoq Zαrαριdδιιg.
Κα8ιoτo[ απ6 αριoτερd:
Δnμiτρnq PiζoE, Aλtκoq
Παπακωνoταυτiιloυ,
Βαyy{λnq Mπαξεβαυo9,
Γρny6ρι'ιq Γι6καλαg,
Γιιbρyog Κoυτiτoα9.

H oμιiδα τoυ Φ'A.Σ.
Ndoυoα oτo yιiπεδo

μπιioκετ τoυ Λαππε{oυ
Γυμuαoioυ λiyo πριυ τnυ

tυαρξn τoυ αycbυα με
τoυ Zαφειρακn τo 1976.
'oρ0ιoι απ6 αριoτερ(ι:
Γιrbρyog Tοiτoκαρng
(προπoνnτnq), Δnμi_
τρng Κoυτoζng' Σdββα9
Μ ι μ lλi δnc. Γ ι tilρyoc Moi_
λιαg, Γιc|l ρyog Σιαyκog,
Γιrbρyog Zαtαριdδlι7'
Καfrιoτoi οπ6 αριοτερd:
Διι μιiτ ρ ιι 9 P'i ζo g, Aλiκo q

Παπακωνoταυτiυου,
Βαyy!λng Mπαξεβιiνoq'
Γρny6ρnq Γι6καλο9,
Γιrbρyog Κoυτiτoαg.

Λο nο βΙτooq, Ποντonq, Pουoooq, Mελο_

viδnq, Xοτeοροq, Δlντonq, MοιτCορnq.

H opοδο μnοoκετ τoυ ΦΑ.Σ. Nοoυoο

αιn δεκοετiο 1970-1980 ελοβε μεροq

oε εκοτοv σoρowo εεl (146) ογιbvεq

nρωτοθλnμοτoq τnq A κοτnγoρiοq Kε-

WρoδUTl Kriq Mοκεδovioq.

Οl nοiκτεq οt onοiol εixον τlq nερlooo_

Tερεq σUμμετοxεq oτoυq ογωνεq κοl

δloκρiθn κοv nτοv οl ' Δn μ Λτρnq Kovτο_

eιiq, Kιioτοq ΛοnοβΙτoοq, Αvτιbvnq Xο_

τeο ροq, Ανοoτοoιoq Π dvτonq, Αγγελoq

Mελονiδnq, Αλεκοq Πoποκωvoτοvτi_

voυ, Πωργoq Σldγκοq, Xρnoτoq lτoκd_

ροq, Πωργoq N/loυλlοq, Γρnγoρnq Πo-

κολοq, Θωμοq PoΟooοq, Πετρoq Πεtoq,
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Δn μ nτρnq Pi(oq, Δnμ ιiτρnq BογloτCnq,

Σοββoq ΙVllμlλiδng, Πωργοq Ζοxορlo-

δnq' Σnμεiωon: 0 Kωoτοq Λοnοβiτoοq

κοl Δnμnτρnq KovτoCrlq oυpμετεixoν

oοv βοolκoi nοiκτεq αrnν ομοδo του

Φ.Α.Σ. Nοουoο oε περloooτερoυq οnο

εκοτo (100) επionμoυq ογωvεq ο κο-

θενοq oτo δεκο πρωτοθλnμοτο τnq Α'

Kοτnγoρiοq noυ δloργοvωoε n τonlκΛ

εnlτρonΛ Kεvτροδυτlκnq λ/οκεδoviοq

τn δεκοετiο 1970_19B0.

Oμdδεq τωv nρωτοΘλnμ6τωv

1 970-1 980

Η opοδο μnοοκετ τoυ ΦΑ.Σ. Νooυ_

σΟ σTo nρωτοθλnμo τlq Α' κοτnγoρiοq

Kεντρoδυτlκnq ΙVοκεδoviοq οno τo

1970-19B0 ovτlμετιδnloε oυvολlκο

oε δlοφoρεq xρov κεq nερloδουq τrq

nοροκοτω oμοδεq:

1. Φiλlnποq Bερolοq 2. Eδεoooiκoq 3.

Πlερrκοq 4. tΑ.Σ. Bερolο 5. Αρiωv Πτoλε-

μοiδοq 6. Εθvlκoq Koeοvnq 7. Αρxελοοq

Kοτερiνnq B. Zοφεrρoκnq 9. Bελβεvδοq

10.Φλιiρlνο 1 1. Αρrαιoτελnq Σκυδρoq

12. Πυρooq Γρεβενωv 13. Kοαroρlο 14.

ΓΑ'Σ.'Εδεooο 15- Αρlδοlο 16' Ποwtτoο

0μ6δεq τωv φlλrκιbv nolxvlδlιi:v

Σε φrλlκο lοlxviδlο n ομοδο τoυ ΦΑ.Σ

Νοουoο οno το 1970-1976 οντ pετω-

nloε oυvoλlκο oε δlοφορεq xρovrκεq

nερloδoυq τlq noροκοτω ομοδεq:
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1.'Εonερoq Θεoooλoνiκnq, 2. Πoλυτε_

xvrκri Σxολn ΘεoooλoνΙκnq, 3. Φiλtn_

noq Bεροrοq,4. Γεωnoviκn Σxολn Θεo_

οολoνiκnq, 5' Hροκλnq Θεoooλονiκnq,

6. Δnμoκρlτοq Θεooολoviκnq, 7. B.Α.0.

ΘεooολovΙκnq, B. Πrερlκοq, 9. Αρxελο_

oq KoτερΙvnq, 10. Φolτnτεq Νοoυoοq,

11. Zοφεrροκnq, 12. tΑ.Σ. Bερolο, 13'

Bελβεvδoq, 14. ΕΘνlκoq Koeοvnq, 15.

ΑρLoτoτελnq Σκυδροq, 1 6. Λοnnεlo Γυ-

μvοolο Νοoυoοq,17. Νεoτορoq Θεo_

oολoviκnq, 1B. Πυρooq Nοoυoοq, 19.

Π ρooκοno ΑλεΕοvδρεlοq, 20- Αρlδοiο,

21. ΑρΙωv Θεooολoviκng, 22. Φλωρlvo,

23. Εδεooοiκοq

Σnμεiωon. Πολλο φlλlκo nοlxviδlο

nτοv δlnλο, εvω δlεlrixθnoοv πoλλο

ολλo ono τo 1977 εωq 19B0.

Toυρvoυ6 μndoκετ
oτn N6oυoo τo 1971

Στο τoυρvoυο μnοoκετ noυ δrεΕnxθn

oτn Nοoυoοτoετοq 1971 γlοτnvεπε-
Tεlo Tnq εnοvooτοonq αrnν πoλn pοq

τo 1822 κοl δloργονωoε o Διiμoq oυμ-

μετεΙxον οt nοροκοτω oμdδεq: Φ.Α'Σ.

Nοoυoο, l.Α.Σ. Bερolο, Π ρooκonot
Αλεlονδρεlοq, ΦΙλlnnoq Bερoloq κοt

o Πυρoοq με vtκΔτρlο τnv oμοδο τoυ

ΦΑ Σ. Νοουoo, onoυ αιοv τελlκο ογιil-

vο νiκnoε τnv οvτ[αιοlxn τoυ Φlλinlου

Bεροlοq ιJε σKoρ 82_65 To κilελλο
αιnv lρωτοθλnτρlο otrlοδο του ΦΑ.Σ.

Ayt1ιαq μπαoκετ με
τι9 oμdδεg τoυ Φ.A.Σ.
Nαoυoα και Zαφειρακn
oτo αυoικτ6 yiπεδο τoυ

Στcιδloιl το 1976. Διcr
κρiνονται απ6 αριoτερ(ι
oι: Διlμiτρnq KoυτοQ|g,

Πtτρog Π!ιo9, Aλtκog
Παπακοlyoταyτiyoιl'
Σdββαq Mιμιλ[διιg και
Ayyελog Λακnuiιυog

οnεvεlμε o Δnμορxοq Nοoυoοq.

Η oΟνθεon τnq Νοoυoοq αιoυq ογιi_

Vεq ToU τουρνουο nτοv n εΕriq: Koντο-

CΛq, Λοnοβiτoοq, Ποντonq, Mελοviδnq,

ΔΙwong, Xοτeοροq, Ν/lnoδεβοvoq, Θ.

Poυoooq, Σlογκοq, ΙVoυλlοq, Vlοvτζο_

ρnq, λ/lποτoολοq' 0l lοiκτεq ΠOU oγω_

viαlnκov με TnV oμοδo pnοoκετ του

ΦΑ.Σ. Νοoυoo oε δlοφoρεq xρoνlκεq

nερlοδoυq οno τo 1970 εωq τo 198Ο

nτοv ol ποροκοτω: Δnμriτρnq Kovτo-

enq, Kιilαιοq Λonοβiτoοq, Αvοαlοolοq

Ποι.ιonq, Θωpοq Poυoooq, Αγγελoq

Mελοviδnq, Πωργοq Σlογκοq, Πιliργoq

Μloυλlοq, Αι.ιιiνnq Χoτeοροq, Bοoiλnq

Δiwonq, Δnμnτρnq BογlοτeΛq, Δnpn-

τρnq Bερoυλnq, Δnμ nτρnq Ν/οντCορnq,

Mnvοq Kοροvοτoroq, Αγγελoq Λοκn-

vονoq, Πιbργοq N/lnoρμnoκοq, Πωργoq

M nοτoολοq, Αλεκοq Ποποκωvαιοvri_

vου, Πετρoq Πεlοq, Γρnγoρnq Λοφoροq,

Σοββοq λ/ μlλlδnq, Xρnαιoq lτoκοροq,

Δnμnτρnq PiCoq, Γρnγoρnq Πoκολοq,

Bογγελnq MnοΕεβοvoq, Θωμοq Bοvnq,

Στελloq ToολμnoΟρnq, Ποwnq Αvθο_

noυλοq, Πιiργοq Zoxορlοδnq, Πωργoq

Τoiτoκορnq, Xρnαιoq Δloκου, ΖΛonq

lVοvτolοq, Ν iκοq Xρ αιoδoυλοτoq, Ποv_

νnq Τεooορoμ οτnq, Τoooq Xρlαιoδoυ_

λου, Πδργoq Kουτiτoοq, Αvτιilνnq Πλn-

κοq, Mlλτlοδnq Kορογlownq, Πιilργοq

Π ρoεαιοq, Θοvοonq Kloυ pου ρτCoγλoυ,

Πετρoq λ/lnολοq, Αρnq Ψοροq, Γρnγo-

οnq Πωτοnουλοq, Πωργοq Λ ομnoq. N
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Στο εριirτnμα nυπliρxε dλλn
διfξοδog, ; δnλιilι'ιο }iατnγoρnματικd
πιυg, riοτερα απ'6οα 6ζnοα προσ{Ι)-
πικιi και διδdxτnκα απ6 τιq εμπειρiεg
d λλιυv πρ α)ταΥ (Ι)\' ι αtιil ι_ κα l ι oιο ρ ικιirι;
vαι, υπfιρxε: ειρnvικfr, πολιτικ*, δnμο'
κρατικli, κοιr'oβoυλευτικfr .

Στnι' πολιτικiι μoυ προοφυγrd, μετιi
τnv frrια, (rε μια απ6 τιq πιο αvεΙττι}γ_

μ€vεq xιirρεg τoυ υΠαρ}iιo6 τ6τε σoσι-
αλιομοιi, iφτιαξα τn δκir μoψ :

ιrικιlγdr'εια και 6ζnοα αιn ουιτομn,
δυοτυxιirη, <<Avοιξπ τng Πρdγξigr, :ο
οοοιαλιομ6 που οvειρε6τnκα., }1ε
δnμοκρατiα και ελευΘερiα με αl'θριil-
πιvο πρ6οωπο! E6rομαι oι 9ε6τερε9
γεvι€q \.α μnv ξαr,αζiοουr. τα π€τρrι,α
xρ6vια που €ζnοα εγιil. ,
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