
{A'Ξ;
lι, Ξ

e';'ιl
9ie

Ξ: -; ]
9: o -,

EΞ 
_:'a

ru€&ffiwKw&
ΤPΙ\1H\Ι\Ιo ΠΕPΙoΔΙKo ΠoΛΙΤΙΣΤΙKΗΣ EΤAΙPΕΙΑΣ NΑoΥΣΑΣ (ΑNΑΣΤAΣΙoΣ MΙΧAΗΛ o ΛoΓΙoΣ>

LΙΟ) _]()o.\Ρ. l'Ιl\\O\'Σ-l53.OKΤο]]]']o)-'\ι_KEλlBΡΙΟΣ2015.ΙSSNιl06-2l1ιζ

::l:.:::.ξΞ11Ξ.',1.:ε;Ξ.Ξ.i:Ξ,ι.g;g.i*..ffi:s*

' 1..';- " .] ;r'_,]ι,':1
-,,,: -'r9--. l'i.:--l-''l.

***ι:.Φ 
'.

r"
9€

*S

wfiwffΦ'Μ
ffiffiw&-γ#w



Kaθε μερa
ΣTΗΗ
σσοΗΗ*

ΣAΣ!
ολα τα ιldc καt οi δραατnρt6τnτεq του οuλλ6γου
καsnμερrvd ατrq οθ6vεg σαζ με dvα κλlκ!

παλαld τε*xn του nερlοδικου <ΝιdοUσ{α}

σε ψΓlφlαKιi μορφn Ylα tΟ αρxεia οαg

' ιοιοοr,1i6α διαθ*οιμn οε ολουι;;ουg Η/Υ,1abιeιφ & 5mδr-ιphΟ*es

θl}'ldΙl; nieσι.jstaΦqmeii.cοm



<Γ{ΙΑoYΣΤA>>
ΤPΙλ1ιt\ Η ΠιPΙo_\tKΙ]
ΕKΔoΣΗ ΤΗΣ ΙΙo \ΙΤΙΣl tKΗΣ
Ε Ι.\ΙΡΕΙ \Σ \.\o\ Σ.\Σ
(AΝΑΣΤ\ΣΙoΣ \ιΙΧ\Η.\
o toΓΙOΣ"

ΟKΙΩBPlΟΣ ΔΕKΕι/BP ΟΣ 2Ο1 5

Ετοc 39o Tε-roq 1 53

Αρ θμοq,SSI''J: ] ]06 2] ]8

lΔPYTΕΣ
Συλλογοq Arοοοiτων Noοιoοq

[f] Οδιcoεjζ Ι''Jτ ιοlcιλοq

lΔl0KTHΣlA
Πο} τ cτ κ,' Εtο ρεic Ndουοοq

uΑvοαιοo O( i''] χοn), O i\O!' Oq[

ΕKΔoTΗΣ
ΑλεEοιδοoι Ο lοιi-ο,' Προεδρoq Δ.Σ.

ΣYΝTAKtlKH EΠlIPOΠH

ΑλεΕο'iδριι Ο κciiμoι
Ειγενic Ζοi ι-
Πετροc Σ ο δnq

Δnpnlοrc iicicc
Ξλloοβε- Xc;erιολοιon Pοικcλn
Δnμn-ρο Τ[οκr λ,1rεολiκο

θεoδωρcq Ζ ι|'οq

ΣXΕΔlAΣl\4OΣ - ΑRT DlRECToR

Δnμiτρrq Ποtοq

ΓPΑΦElΑ ΠΕPloΔlK0Y-ΠΛH P0ΦoPlEΣ
ο Δnpοτlκi B βλ oθnκn Νοοιoοq

o' . ρo, '' ο, o "BΓ_ Δ\Σ'

Αφιlν Λοvορο ft Φ Πεxλ βονοι
τnλ:23323 5Ο025
. Αλaε1rvδρΟq 0 <ονopου, Koρονοτo ου 2

592ΟΟ ΝarOισO, τnλ.2332 4ΟΟΟ74,

6974 099',l4Ο

ANΤlΠP0ΣΩΠ0Σ BΕP0lΑΣ
Πονvnq Kοροτo ιiλnq Γεωιloνοq

τnλ.: 233 'l 
Ο 6Ο33 l

EKπΠΩΣΗ
HΛKOΣ Φ - PΑΛΛΗΣ K. εt Σ Α 0.E.

3o xλp. Nοοιoοq ' Σ.Σ. Νοoυοοq

Τnλ. Εt Fax: 233 20 4'l 3 1 9

Η oυντaκτικη επιτροτητoυ περιcδlκοιJ δεν

φco'' a-!ο( θ '^ ''ο'ο ' aιaaDo'ε'

,ε'' ο δn-οο'ε o\-0'Tη\ 'θ '' ο,ο'
o υπογρaφων το κε(μενο.

Δ ΑK ΝHΣH ΠΕP 0Δ KΩΝ'

Ε [/ BΑΣtvlΑTΑ, ΣYΝΔP0 ΙVl EΣ

Αλεδοvδροq 0 κοvομοu

Kορονdτo ου 2, Nοουoο, TK 59200,

τnλ.:2332 ,100074. 69l4 099T40

KΩΔlK0Σ ΕNπΠ0Y
104360 - lSSΝ T',1Ο6 2118

Περιoδtκα και βιβλia aΙτaστiλλoνTαι ταXυ-

δρoμικa με αντικoτaβολη' Ε[νοι διαθεοιγla

aλο τα ταΛιaτεi xη τaυ ΙτεριoδΙΚ0!i Υιaνα συ

μπληριboετε ενδεxομεyω( 7ιq ε.tr εaψειζ σοq.

ΦΩΤοΓPAΦlΑ ΕΞΩΦYΛΛoY
Ιo τρενdκt oτο αΓoιρvοooβol. Αρxεiο
Τοκn \,4ndlτon. Εnεδεργοoiο-εlκοvo

γροφnon : Δnμnτρnq Ποζοq

}'*:,ιgx*ξ },Jι:, } }3Περιεx6μεvα
oKTΩBPΙoΣ - ΔEKEMBPΙOΣ 2o|5

04 ιαitοrlal

05 ε" συvτoμiα-Πολιτιοτικα Kαι αλλα...

11 εlε,rι,q Δρooiδou
(Tα ατιμα τα xρ6vια φταiYoUvD

12 εuaγγ.λoυ Xεκiμoγλou, Ευφρoorivng Poυπα

EπιxειρnματιKdq oιKoYdvειεq Nαουoαiωv στn ΘεσσαλoviKn: oικoγdvεια
Kυρτon

1 6*,ηror.αoιοu Kαραμπαιζoυ

Bdρμιο, o ζωoδoτnq τnq NαoUσαq

26 τaonMπαtιon
To δαoog <Kαv€λλnυ στo B€ρμ1o

2B o.oεrρoυ Zιιi-lτα

o Tυπoq τnq εΠoxnq Yια τnv εΠiσKεΨn τoυ Bεvιζ€λoυ oτn Nαουoα

3 B r,a.rrrr", Mοox6πouλου
Πovτog-Poυμλουκr: Σnμεiα ιστoριKnq σUvαvτnσnq

40 alεξovδρου Oικovoμoυ, Avτιi-lvn Mπιτoιαvn
Xριoτivαg Pουoοου: Nτoυλμπ€ρα

45 r,arrn Λiτoυ, Παvoυ Παvoυ

Παρoυoiαοn Πoιnματωv

46 xoρι.rvα Toμπoυλiδn

Η ζωn στo συμΠαv

5Ο ιr-'μn.ρn K. Στυλιαviδn

Σακxαριbδng διαβnτnq τUπoU 2: Χριilμιο - Mπρoκολο

rlrollτ:3



.π la a τ

b,α'Ι tοrιal
IllllΙlllΙllΙlIlllllllllIllllllllllllllllIlll

To vα γραφειg βιβλiα εivαι μια
κοπιααιικn και πoλυdξοδn τρd-

λα λdει o Mπ6ρxεg. Ακoμα και
αvιo γραψιμo απ6 τdxvn γi_
vεται τdxvnμα' n ολοκλnρωon
εvοg βιβλioυ εivαι αΘλog, διoτι
πρoιiπoΘdτει εξαvιλnτικ€g ιilρεg
rnrευματικng, αλλd Kαι Xειρo-
vακτικng εργαoiαg, μovααιικιi
αφooiωon καt βαoαvιαιικn vo-
αιαλγiα Yια Ιn γλιbooα Kαι τιq
λ€ξειg. Kαι εivαι εκπλnκuκo vα

βλdπειg πωq στn μικρn μαg πoλn
Kαι σε καιρoυg αvnλιαγοuq, ooo
vα Πειq, ειoβαλλouv αιo oπiτι

μαq Kαι εviοτε αιιg καρδιdq μαq
dvαg oωρog βιβλiα πoυ €γραψαv
oιrντoπiτεg μαg, αλλd και dλλoι,
απ'αλλoυ, πoυ φαivεται vα μαq
υπολoγiζοιrv τoυλαxιαιov ωq εv
δuvαμει αvαγvιitαιεq τouq.

Tdooερεrg v€oι Nαoυoαioι oυγ-

γραφεiq. Η Xριoτivα Poυoοoυ,
τo βιβλiο τng oπoiαq <Nτoυλ-

μπdρα> κατdκλυoε oρμnτικα τo

εκδoτικο οτερ€ωμα Kαι ΠαρoU-
oιαζεται εκτεvιi-lg στo παρ6v
τευxog. 0 Γιιilργoq Δαμτoιoq με
τo μεταφUoικ6 Θρiλερ <Mdxρι
τnv τελευταiα αvdoα>. o Niκog
Mπαμπog με τo βιβλio τoυ uAυ-
τoφυn φυτα και βoταvα τoυ Bερ-

μiου>. Kαι n Eλ€vn Παvαγιιbτoυ

με το βtβλio τnq (φαYoυδια με
βιo-λoγικdq απoπλαvnοειg>. Θα

nταv παραβλεψn voμiζouμε, αv
δεv επιonμαivαμε τnv τιμn πoυ
dγιvε oτnv πoλn vα μαg ταξlδd-

ψouv oε κooμoυg μυΘoπλαoτι-
κoυg, αλλα Kαι σε εκεivoυq τουg

oτdρεoυg καθnμεριvoυg τ6πoυg
ΠoU αYαΠouv και Θ€λoιrv vα
μoιραoτοιrv μαζi μαq.

Εξαλλoυ εivαr βdβαιo πωg μdoα

μαq Kαι εwoιil τn ouιταξn τoυ
περιoδικou, κρυφooαλευεl n ελ-
πiδα πωg μdροg τoυ υλικoυ απo
τnv ιoτoρiα, τα πovnματα Kαι τα
παθnματα τωv Nαoυoαiωv oτo

xρ6vο, τo οπoio διαoιilζεται oτιg

oελiδεg τng <Nιαoυoταgυ' Θα

βρioκει κατα καιρουg ιοv μd-
oτoρd του. To xdρι εκεfvo πoυ
Θα τo αvαoυvιdξει ωg υπομvn-
σn Kα1 αvdΘnμα, κατd καπoιo
τρoπo, και Θα τo εvαποΘdoει

μdoα oτουg ελκυoτικoυg δρo-

μouq τnq λoγoτεxviαq, ωg πλαi-
oιo ζωng μελλovιικιilv nριilωv
Kαι ωq πεδio αvαζnτnong και
αvixvευonq τωv λεπτoμερειωv
εκεivωv πoυ αλnΘευoυv τιg λε-
πτdg απoxριi-loειg τng ζωng, τιg

xαρdgκαι τoυg π6voυq τnq, τιq
αλnθειεg Kαl τα παραδoξα τng.

Στo παροv τευxog λοιπdv oιrv-
δραμoιrv τιg ελπiδεq μCιq τo

αρθρo τng Eυφρooιrvng Pουπα
Kαι τoU Eυαγyελου Χεκiμoγλoυ

Yια τnv αvoδo τng oικoγdvειαg

Kυρτon, απο τιg πιo 1.vωoτdg
επιxειρnματικ€g oικογivειεg
Nαoυoαiωv τnq Θεooαλοviκnq.
0 Avαoταoιog Kαραμπατζ69 και
o Tακng Mπαιτonq με τ1q 1στo-

ρiεg περi τng εκμεταλλευong
του BερμioU τov 20o αιιilvα και
μdxρι τιq μdρεg μαq. 0 Θεoδω_

ρoq Zιιbταg ΠoU σιΙYKεvιριilvει
oλo τo υλικο τo oxετικo με τnV
επioκεψn τoυ Eλευθερioυ Bε-
vιζdλoυ oτn Nαoυoα τo 1914
(αρΘρα, oμιλiεg υπoδoxng, αι-
τliματα), μεoα απo τo oπoio δι-
αφαivεται Πωq τα πρoβλnματα
που ταλαvιζαv τοv τ6πo μαg
πριv 100 xρovια μαg ταλαvi_

ζουv καl onμερα ωg dvα βαΘμ6.
0 Γιαr,.vrrg Mooxdπουλoq με μια
μικρn, αλλα καΘoλα εvδιαφd-

ρoUσα αvαφoρd Yια τn oυvα-
\.ιΙ1σ11 Πoιτoυ και Pουμλoυκιoυ
αvατουg αtιivεq. Kαι v€oι πoι-
nι€g πoυ αρπαζoιται απo τov
καιρo δivoιταg υπoox€oεtg:

Πciλι ρωταg τ[ απ6μεινε; Κoυακι
κλειοτ6 oτnν π6ρτα αλυo[δα

(0α φι|yoυμε απ' τ6 oπiτι τελευ-
τα[oι) τα υπ6λoιπα βiματα
κliπου εδrb y{ρq ξεροq πnλ6g
oτcι x{ρια κ(ιπoιου καυcιτii _

ιllιl6ριoε λoιποι' κt εo[ 1'ιlοloτ6ν
και αyνωoτoy ε{δo 'q tι εi.π[δα.

(λ4αρκoq \Ιεoκog,
Χι.lρic Θεμα. 2011)
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Πολrτrοτικ0 και dλλα...
Με κυρiαρ-rεq, απ6 dπoιlln πoo6τnταg τaυλdxιoτον, τιg παρουoιαoειq καιιοiρyιων βιβλiων oυμπολιτωy μ[ιζ Kαι

μn' ιι6τρεξαvy κι αυτο το τελευταiο τρiμιlνο τng xρolιιαg οι πολιιιoτικ{g εκδnkλoειg στny μικρ'i μα1π6λn' Μια

οεtρα απ6 οιιμα'υτικ!g δραoτnρι6τnτεg πο);ιτιoμοιj, πoλ)εg απ6 τιg οποiεg εi-rαu {yτονο rαρακτnρα εξωoτρεφειαg,

που εiυcιι το κυρiαρrο ζnτοιiμεuο oτου9 κaιροig που ζοiμε, και αλλεg που αποδε'ικνiουυ yια μια ακομα φορα τιg

υι!lιi'!E κα/,λιτε-rvικεg ανnου.riεg τωυ oυμποΙιτrΔvμαg εiτε ωE δnμιουρycbι εiτε ωg απλrΙjy Eεατrbν iι ακροατrilιl.

ΔPΑΣTΗPΙOTHTEΣ ΣYΛΛoΓΩN
* & e € & * **a * Φ Φ * 9 * Φ s ξ&&Φ Φa 9 * *

Σε εvο κλiμο βοθlοq oυγl<ivnonq κοl oxυρΛq oυvοΙoΘnonq

τoυ ρoλου noυ κολεiτοl νo δlοδρομοτΙoεl oτo μελλον n

novτlοκn vεολοiο oτo noγκοoplο γiγvεoθοl, ΠρογμΟToΠO!_

iθnκε οτn ΘεooολονΙκn n 2n Πογκooμlο Συvδlοoκει|n

Ποvτlοκnq ΝεολοΙοq. Στn Συvδ οoκεQn oυppετεixοv 500

vεol Ποvτιο οnο 23 xωρεq, ΠOU εl(Πρoσωnουoοv 13 0μo_

onοvδΙεq. Αnο τnv noλn pοq oυμpετεixον n Ευδεlvοq Λεoxn

Ποvτiων Nοουoοq κο o Πολlτloτlκoq Συλλoγοq PοδoxωρΙου

α0l K0tVNΗN0lυ, κοvovτοq γlο ολλn μΙο φορο οloθnτn τnv

nορoυoiο ToUq σTOV lοντlοκο ελλnvloμo κο δΙvοvτοq το

oυνθnμο τnq ενoτnτοq TωV OΠοVTOΧου Πovτiων.

'Ενο 
μονοδ κο nολlτtαl κo υnερθεομ.lο οnoλοιoον nοvω οπ6

1 500 θεοτεq αlο Δnμοτtl<ο Στοδlo, αιο nλοΙo o τoυ 1ου Ποv_

vοουoοjκο Πολlτlαl κο0 Aντομιi:pοτοq. Συμ μετεΙxοv nολlτ αll-

κοi oυλλογο οnο κοθε γωv ο του δnμoυ pοq, ΠρOσφερoVΤOq

εvο nλουolo oε xορουq κο xρωpοτo θεομο, ενω τnv nορουoi_

οon εκovε n κο ΑvοαrοoΙο Πολο ο- Συμμετεixε n ΦlλορμονlκΛ

Ετο ρεiο Nοoυoοq κοl τρογουδnoε n Λεvο Σερδορiδoυ.

Aφr€ρωμα στov αρxαroλoγo Φιilτn Π€ιoα

ΤlμnτrκΛ εκδΛλωon_οφlερωpο oτo μεγολο ορxοrολoγo

Φωτn Πετoο οργοvωοε n Πoλlτloτtκn Ετοlρ[ο αΑρloτoτε_

λnqυ οε oυvεργοoΙο με τoν Δnpο Νoουoοq oτο Πολlτloτlκο

Kεvτρo τnq Σxoλnq τoυ Αρlοτοτελn, οvοδεlκvυovτοq τo

τερooτlο εργo τoυ noυ οφoρο oτnv οvοκολυι!n τnq Σxoλnq

τoυ Αρloτοτελn oτο loβoρlο KOl ToU Τοφου τng Kρioεωq.

Στn (ωΛ κοl τo εργο τoυ Φιbτn Πετoο οvοφερθnκον ο ορ-

xοlολογoq τnq Eφoρεiοq Αρxo oτιiτωv Πονvnq Γρο κoq κο n

κο Bοolλlκn Πετoο, lοτορtκοq Τεxνnq, κορn του τlμωμεvου.

0 κ. Γροrκoq οvεφερε pετοΕυ oλλωv oτL το oνoμο του Φωτn

Πετoο oιvδεθnκε με κοθε ορxοlολoγiκο xιiρο oτnv Kεvτρl_

κn κοt Δυτlκn lVοκεδοvΙο, onωq n ΣxολΔ Αριoτoτελουq, o

Tοφοq τnq Kρioεωq, o ορxοloλογlκοq xωροq τωv Αlγωv, ο

nρoioτορlκog olκtopoq τnq Νεοq Νlκoμnδεlοq, το tερo τnq

ΙVlnτεροq τωv Θεωv οτn Λευκonετρο κ.ο. ΙVεγολn εiνοl n

oυp βoλΛ ToU Kοl oτnv οvilδεlΕn τnq Pωμο'l'κnq Αγοροq oτn

ΠαγκOομια Συvδrαoκεψn Πoιτιακns Nεoλαiαs

ΠαwαoυoαΙκO Πoλιτιoτικο αvιd

\l\!l\ΣΓ\ 5



Θεo/viκn. H κ. BοolλlκΛ Π6τoο onμε[ωoε μετοδΟ ολλων

oτl o nοτεροq Tnq με To OVΟσKOφIKo του θργo εκοvε το

ουτοvonτo κοi n oυvεxlon τoυ εργoυ τoυ oiμερo εivοl n

κολυτερn οvτοnoδoon oτn μvnμn του. ιΕixε oυvεiδnon

τnq onμοoΙoq TωV εUρnμοτωv του κοl εvδloφεροτον νο

βρεθουv ooo τo δυvοτ6v nερloooτερο γlο vο nοροδoθουν

oτlq vεoτερεq γεvεεq...υ

Aρxroε vα λειτoυρYεi τo "ΓPANΑZΙ"

:εκivnoε nlλoτtκο vο λεlτoυργεi oτnv loλn μοq εvoq vεoq

xιilροq noλtτloμoυ. ΠρoκεlτΟl γlο TO "Γροvο(r", noυ ετolμο_

σTnKε με πoλλn ογοnn κοl γilvο υλlκο, οno τnv ομωνυμn

πριilτn KorvΣΕπ (Kο vωvlκn Συvετοlρloτlκri Enlxεiρnon) oτnv

HμoθΙο. ΙVlο nροonοθεlo ΠOU oτοxο εxεl vο οnoτελεoεl μlo
εnlλoγn κοl εvov εvολλοκτlκο xιilρo iκφροonq rροoωnωv

n oμοδωv κολλlτεxvωv κοθε λογnq, εvoq xωρoυ nου θο

φlλοΕεvnoεl τnv τεxvn oε κοθε δυvοτn μOρφn τnq, onoυ

θο εΕοoκουvτο δωρεov ολο το κολλ τεxvlκο oxriμοτο (poυ_

olκο, θεοτρrκο, xορευτrκο), τoπoq oυvοντnonq Cωγρoφωv,

φωτoγρoφωv, λoγoτεxνωv, nolnτιilv κοl ολλων. Ο iδloq xιi-

ρoq φlλοδoΕεΙ vο φlλoΕεvεi l<οl κολλlτεxνiκεq εκδnλωoεlq
(Cωντονεq βρoδlεq, Θεοτρlκο, xoρευτικο, εκθεoε q, ΠoρOU_

olοoεlq, oεμ lvορlο)' Οl εθελovτεq δlομoρφωoοv εvov xιbρo

φlλoΕεvο nου δlοΘετεl oκnvn, μnορ, κονoολo γtο μουolκll
κοθωq κo γωv εq με κοvοlεδεq κοl τροnεCoκlο γ ο το κotvo.

H Kοlν.Σ.Eπ δεv εivοl "μoγοCi" εδnγoΟv οl Φωτnq Nτοβo-

ρOq Kοl Νiκoq Bοροιjδnq, εμnνευοτdq τnq ιδεοq ουτnq. Tο

ΓPΑNΑZl δεv βλεnεl τo ρoλο ToU OVΤογωV oτlκο, ολλο ωq

xρnμοτoδoτnσn σToV nολlτlo1.lo oυτnq τnq noλnq.
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'Ενο οκoμo υπερoxo xoρωδtοκo φεoτlβολ, πoυ οργονωoε το

Ωδεio μοq, οnoλουoοv ol μoυotκοφlλol τnq noλnq pοq, τo

βροδυ τoυ nεροoμεvoυ Σoββοτoυ, oτo δnμοτtκo θεοτρo'

Εμφοvioτnκοv n Δnpoτlκn Xορωδiο Λlτοxωρoυ, n Xορωδiο

N' Αγxlολoυ Δ. Bολου, n Αvδρlκn Xoρωδiο Niκοloq κο n

Xoρωδiο κοl n |Vlοvτoλlvοτο τoυ ΩδεΙoυ μΟq ΠOU εκλεloε το

nρoγρομpο. H εκδfrλωon nτοv εvτoγμεVn σΙnV εnετεto γtο

ltroγlτr 6

τnν Αnελευθερωσn Τnq

Pεorταλ διεθvoυs πrαvιoτrκfrs Ι(λασns
'Εvo 

ρεolτολ οΕlωoεωv κοl υQnλoυ εnlπεδoυ οno τov δl_

εθvουg φnι.;nq ntονiαlο Ποvογlωτn Τρoxοnουλo εixοv τnv

ευκοlρΙο vο onoλοιjoουv οl φiλorτnq κλοolκiq μουolκiq αlο

lλο[olo τωv εκδnλωoεωV γlo τo αΕλευθερlου. 0 δεl oτεxvnq

Bεροιιiτnq κολλlτεxvnq ερμlrνευoε με οnοροprλλo nοθoq κο

oQoγn τεxvtκΛ κομμοτlο τωv Λlαl, Πρoκoφtεφ, Pοxμονlνοφ

κ.ο. onοonωντoq τo Θερμο xε ροκροτnpο τoυ κolvου.

ΙVε p lο oοροvτολεπτn oυvoυλiο-εκnλnδn οno τn φlλορμo-
vtκΛ τnq Νοουoοq εκλε oε n τελετn τnq εnionμnq εvορΕnq

του 12ου ΝΙFI oτo δnμoτlκo θ€οτρο.'Ητοv μlο εvτυnωoloκll

εμφοvlon τnq φlλορpοvlκnq, υπο τnv δlευθυvon τoυ Kωoτο

Φρογκoτolvου, δoυλεpεvn οnο τo κολοκοiρl. Στo nνευμο

τnq δrοργοvωσnq, TO oxnμο οnεδωoε με noλυ nεloτlκo τρο_

ΠO KlVnpΟToγροφlκo oκoυoμοτo (Τo Φοντοoμο τnq 0nεροq,

Ζoρo,Po(ΠοvΘnρ, Kil Bill, Enlκlvδυvn ΑnooτολΛ, ΕlCοdοr

Pasa κ.ο.), nου oυvοδευoντοv οno oκnv€q τnq κoθε τοlvioq.

Xριοτoυγεwrdτrκεs ...ζαβoλι€s

απo το Δnμoτικo Ωδεio
Τnv nολΟ oδloλoγn δoυλεlο των τμnμoτωv τoυ Δnμo_

τrκου Ωδεioυ, ΠoU ΠορoUσiοoοv ol Ευο |εροnoυλoυ κοl

Νiκn VlnροβοKn KΟTΟXεIρoKρoτnoε το κolνo τlq nορoμοvεq

των Xρtαroυγεvvων αιο Δnpοτlκο Θεοτρo. Συpμετεixοv n

nο δ κn xoρωδiο αCanto Α Te mοoυ nου τρογουδnσε Xρl-

αroυγενvlοτlκο τρογoυδlο υnο τn μoυolκn δ ευθυvon τnq

Νοoυoοq ono τοv τουρκlκo Cυγo

Συvαυλiα-€κπλnξn αΠ0 τn φilαρμovικn



Δnμnτροq lVnτρεντon KolΤnq Ν4ορΙοq Πετκου, το Τμnμoτο

lViουolκnq Αγωγriq κο το Συvoλο Πνειoτων κοl Klθορloτιilv,

o BυCοντlvοq Xoροq oπoυδοoτωv, οnοφoΙτωv κοl φΙλων

τoυ Δnμoτlκου Ωδεioυ υnο τn δ ευθυνon τoυ Kυρlοκου

Xοτenoτυλλr1, or 0μoδεq Σxoλnq Συγxρovoυ κοt Kλοolκο0

Xoρoυ σε XoρoγρOφ[εq Ξονθinnnq Ποlοδonoυλου, n 0ρ_

xnoτρο Nεωv υlο τn δlε0θυvon τnq N/ορiνοq Γκοργκοτoε,

pε τn Ν4ορiο Πετκου νο oυνoδευεt oτo nlοvο, n Xορωδio

Nεων υno τn pουolκn δlευθυvon τoυ Δnμnτρn Πορoλο κοl

τo Συvολο Vlοvτερνοq lVoυotκng KοτεΟΘυνonq.
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H nρωτn μουρn κωpωδiο τoυ novτtοκoυ θεοτρου α0 τε-

λευτoΙοq νο κλεioει τnν κοoου oε κεiμ.lεvο κοl oκnvoθεo[ο

του ΔnμΛτρn Πlnερiδn nορoυolοoτnκε oτo Δnpoτικο μοq

Θεοτροpε τουq ΑλεΕn Πορxορiδn, Σοββο ΙVουρoμοτΙδn,

M ελiνο XοτCn κο μ οvoυ, lφlγεvεΙο Klλοζiδου, Tονl ο ΙVl ο ρο nο,

Σοββo Τοnολiδn, Δnμriτρn Πlnερiδn κοl τn φtλ κΛ oυμε-

τoxn τnq BoUλοq ΠoτουλΙδου. ΠρoκειτοlγlO μlο oυγxρονn

αμoυρnυ κωpωδio με εντοvo τo oτοtxεΙo τnq noλrτtκnq od_

τlροq, γροpμεvn opωg oε μtο ελλnvlκn δlολεκτo noυ μετρο

nολλoυq οlωvεq eωnq, τnv lοντtοκn.

<<or HλiΘιot>> απ6 τoυS ΕΡΑΣ-TEΧNEΣ

lVllο οnoλουoτlκi nοροoτοσn με To εργo του Νnλ Σοlμov

α0l nλΙθtolυ oε oκnνoθεoΙο Πωργoυ ΙVlnεκο, nορoυoiοoε

n θεοτρlκn oμοδο rιΕροq_Tεxνεqυ oτo δnμοτlκo θεοτρo.

Πρωτογωνloτnq ο Δnμnτρnq Δροoουvnq, nλοlolωμεvοq οnο

τlq nολυ κολεq ερμnvε[εq κοlτων υnoλοiπωv oυvτελεoτιilν,

τoυ Στουρου Νiκου, Πωργου Ν4nεκο, ΜlορΙοq Toεxελiδου,

Xρυoοvθnq Pωοon, Ποvvn Xoρτolου, Πωργoυ Αοnpοκο_

nουλoυ, Kλεlωq Πετρo_ΙVnουoκo, NΙκου Γρnγoρlοδn κο

N κnφορου Σlοτρn. Σκnvlκο ΑλεΕοvδροq Τoοκωνοq, ενδυ-

pοτολογiο Kλεlω ΙVnουoκο.Τnν κοτοoκευi των oκnvlκωv

εnlμελnθnκε o Αγγελoq Σοκελλορnq, Τo ιJOKlY oe n ΣοφΙο

Στoμοτn Kol τn L]oUσll<n o Τρυφωv lVlnοlτonq.

Το εργo τoυ βρετοvoυ oυγγροφεο T(οv Πρioλεi "0 ΕΠlΘE_

ΩPHΤHΣ ΕPXΕTΑl" δlολεlε vο οvεβooεl φετοq n θεoτρlκn

oμοδο "ΑlPΕΣlΣ''''Evο εργο pυoτnρlοl<ο, οoτυvoμ κo, κol-

vωνlκοnoλlτlκo, που φερvεt oε nρωτo nλdvo τnv Ευθυvn

Kοl ΤnV Εvοxn.'Evο εργo δυoκoλo, ιnερο οnο το nρooωn κο

μοq oριου, onωq οvοφερoUV KO Ol iδlol ο oυvτελεoτεq oτo

onpεiωμο τoυ nρoγρομμοτoq. ΙVεοο oε εvο υnoβλnτlκo

oκnνlκο KOl με Πρoσεγμ€vο κooτοΟμlο επoxnq, οl Πιbρ_

γoq Kοoοniδnq, Πονογnq Kορυδοq, Kοτερiνο BογlοτCoυλn,

Αργυριil Δnμnolορn, Νiκoq KολοiτCΛg, Πωργoq Πεloq κο

TCωρτCΙvο Αθοvooioυ, oε oκnvoθεoiο [Vελloυ Αδοpiδn,

nροonοθnoοv vο οnοδωooυV ΤoUq XορΟKτnρεq τoυ εργoυ,

ΠOρoUσοCovτοq μlο οΕtοnρεnn nοροoτoοn ΠoU εVΤUΠω_

oiοoε κοl xεlρoκροτΛθnκε οno τoυq θεοτεq.

l 2ο Δrεθv€s Φεοτιβαλ Krvnματoγραφου

lVlε τn oυ μ p ετoxn 20Ο το lvlωv μ ιl<ρoυ μ n κoυq ο no 50 xωρεq

ολoκλnρωΘnκε τo ] 2ο Δlεθvεq Φεoτlβολ Klvnμοτογροφου.

Eκτοq οno τnν nροβoλfr τοιvlωv, τo nρoγρoμμο nερlλομβοvε

μουοtκεq εκδnλωoεlq, nρoβoλn nοlδlκοjv τοlv ωv, θεοτρ κεq

ποροoτdoεlq, Qυxογωγlκο nρoγρομμο γlο nοlδlo, δnμtoυρ-

γiο τοlvlιilν κol δlογωvlopo φωτογροφiοq. αTο Φεoτlβολ

<<o Επtθεωρnτns €ρxεται> αΠ0 τnv <Αiρεoιs>>
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δlοvυεt τn δευτερn δεκοετ[ο του! Αvεβοeεl τo εlilεδο...
Συvεxiζε νο oτnρi(ει τουq vεουq δnμlουργουq, vο εnεvδυεl

οτn γvωon, vο δnμιoυργεi ονοnτυδn. Πloτο oτουq oτoxουq

τoυ, οροpοτΙζετοl κο εnloτροτευεl ολεq του τ q δυνομεlq

Y O VO μn oτομοτΔoεl πoτε ουτn n ΕεxωρloτΛ γ ορτn του

noλlτloμου...,l δnλωoε n Προεδρoq ToU KO Γκορvετο. αΙVlε

οΕονεq τn δnμtουργlκοτnτο, τov noλlτlopo KOl ΤnV ονοπτυ_

Εn, κολεi ολουq οooυg ογοιlουν τo οlvεμο vο ουμpετεxoυv

oτnν εδελlδn ουτnq τnq μοvοδlκnq oργονωonq. Εφορpoeε

τεxvoλογiεq οlxpnq κοl υλonο εΙ vεεq <οlvοτομεq δροoεlq

pε εniκεvτρο τον οvθρωno...υ
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<Αφρrκns M€θεξn>

Ιο βrβλio τng Ελεvnq Π<iνoυ ιΑφρll<nq Vlεθεδnυ nορουo[_

οσΟV o κ' \,4οvιiλnq Bολoοpiδnq, φlλολoγοq_ θεολογοq-

oυγγροφεοq, n κο Bερο Αβρομiδου, εκnοlδευτlκoq KΟl n

oυγγροφεοq του β βλioυ. ΠροκεLτοl γlO εVΟ oυvθετο β βλiο
_ β ωμοτll<ο, oτoρ κo, εθvολoγlκo, φωToγρΟφl<ο 

_ γlο τnv

Αφρrκn, noυ οδnγεi τοv οvογvωoτn oε εvο ογvωoτο κοoμo

γlO ΤnV Ελλoδο, οlωq μυnoεrq εvnλlκiωonq, σKnVεq δουλε-

plορΙoυ, κoροβοvlο ελοτloυ, φυλεq pυοτΔρlο oε βοoiλεlo
κ.ο..25Ο φωτoγροφiεq ονθρωιlωv_τοliων κοl 45Ο φωτo_

γροφΙεq οvτll<ε pενωv oυνθετουv τn pεθεΕn τnq ΑφρtκΔq

oτoν nογκοop lο nολlτtομο.

<<Mn με λnομovει> τoυ Kιitoτα Kρομμυδα
Tο vεο β βλio τoυ Kωοτο Kρoμμlιδο αΝ4n με λnopovε υ lο_

ρoυo οoτnκε oτov Πολυxωρο Πολ τ opου Bετλοvq οlO τnv

rt.rιlγ:τ r 8

γλωooολoγο ΤCωρτCivο ΑθονοoΙου KΟ] ΤnV κolvωvtολoγο_

εκnοlδευτlκο lVlορου Kοροioορoγλου. Προλογ σε n εKΠΟ _

δευτlκοq Σoφlο Σοκλο κΟl oυvτοvtoε o δnpooογροφοq

ΝΙκοq Πlτοv οq.

Tο KKΕ στov ιιαλoελλnvικo Πoλεμo |940-4|
H εκδoon τoυ Τμnμοτoq loτορiοq τnq KΕ του KKE, ιΤo KKΕ

oτον lτολοελλnvlκο nολεμo 194a-41ll Πορoυo οoτnκε οnο

τov Kωoτο Σlδnροloυλο, μελουq τnq Εnlτροnnq Περlοxιiq

τnq KεvτρlκΛq Ν4οκεδονiοq του KKE o onοiοq οvοφερθnκε

σT q ](o]VωVlKonoλτrκεq oυνθιlκεq που lροnγnθnκοvτου B'

lογκooμioυ πoλεpου, τnv oτοon ΤωV Ko|-] μOUV oτ κιilv l<οp_

pοτων κοt το κοθn κοvτο των Ελλivο.lν κοp μoιvloτωV σΤnV

εvορΕn του nολεμ:οι, οlωq nροεκυlτον οno το γρOι]μο
τoυ Ν. Zοxορlοδn. Ο ομ, λnτeq εκοvε εκτεvn οvοφορο oτlq

onpερ νεq oυvθnκεC, -ουq κ νδυνουq οnο plO γεV κευμεvn

nολεμrκn ονοφλεΕnq KΟ ΤηV ΟVΟγKΟ οτnτο τnq lολnq γtο

τnv οvοτροln ουτnq -nq κοτοoτοonq.

<<Τo π€ραoμα ιoU Αρμ€vrου>> τoU NiKoυ Tακδλα

Ιo β βλiο τoι Νiκου Ιοκoλο αTο nεροopο τoυ Αρμεvloυυ

nορουοiοoε οτον ιΣεiρlοll ο ουγγροφεOq KOl ο ΔnμΛτρnq

Vlουροτ[δnq. 0 Νiκoq l Τοκολοq onoυδοoε Ηλεκτρολoγοq

Vlnxοv KΟq !ε i,εTΟΓτυx οκεq onουδεq σε ΤεXV κο nεδiο κοl

αιn Δtεθγr' Εvεργεlοκn 0 κovοpΙο. Γροφεl γlο lολλd xροvlο

κε[pενο εl oτnμ-;oνtκο, τεxv κο, oικολογlκο κοl λογοτεxv κο.

Στo πορελθoν οoxολΛθnκε με TnV K VnpOToγρoφlKn κρtτ _

κΔ κο τo lολτtκο δoκip o. H oυλλογn δ nγnμoτωv τOυ rιTo

Kρυppεvο Αρ αιουργnpο Tου ZοCεφ lvεμnροo, κερδloε το

Πρωτο βροβεiο του δlογωvlopου αloτoρiεq τnq noλnq μοqυ

κοlτo Δευτερο Ποvελλnvlo Λoγoτεxvll<ο Bροβεio αΔ. Blκελοqυ.

<Nτoυλμπ€ρα>> τns Xρrοτivαs Pο0οooυ

Tο rrρι.bτο μυθloτoρnμο τnq Xρloτivοq Pοιooου αNτoυλ_

pnερου nορoυolοoτnKε σTnV οΙθoυοο εκδnλιboεωv του Πο-

λυxωρoυ lιBΕTΛΑNΣυ. Πο τo βlβλiο p lλnoον ο εκδοτnq του

ιιl\,4ETΑlXλ/llΟYυ Νωντοq ΠοnογεωργΙoυ, o οΟxlτεκτoVΟq KΟl

loτορlκοq ερευvnτriq Αλεδοvδροq Ο κoγοlo-, ο λοογροφοq

KΟj σTΟρ κοqΤοκnq Vllilτonq, o δηuοo ογοοφοq Bολοvτnq

Λ ολ οq κο ο δnpοolοvροιοoc Ν'<ιι l -οl" Οζ Αloolοopο_
το ο_ο το β 3λiο δ ο3οοο'. c '\"-"-3'q ΠοCοζ κοt Zωn



Δοoκολοκn, εροolτεxvεq nθοlοlοi, μελnq τnq θεοτρlκΛq

oμoδοq ιEΠl ΣKΗΝHΣυ.

<<M€xρr τnv τελευταiα τoυ αvdσα>

τoυ Γιιilργoυ Δαμτοroυ

To lρδτο pυθlαιορnpο του oυplολ[τn μΟq σUγγρOφεο Πωρ_

γoυ Δομτοlου αlVεxρl τnv τελευτοiο του oνοoοll nορoυolο_

σTnKε σTo Sοcial Cafe Bar Free. Τnν εκδnλωon nρoλoγLoε n

Σoφiο Σοκλο, ενω γlο τo βlβλΙo KΟl TOV 37xροvο oυγγροφεο

piλnoον ο δnμoolογροφoq Bολoντnq Λlολ οq κοl ο κοθnγn-

τnq Πιiργοq [Vlολλlοq. Απoonοoμlοτo του β βλΙoυ δlοβοoε

ο Niκοq Bορβερnq. 0 Πιiργοq Δομτoloq, αnv nριbτn τoυ

λoγοτεxνlκn εpφovlon, εxτloε με τnv nεvο τoυ εvο οτpo_

οφοlρlκο, ιJετOφUσ κo θρiλερ. Τουτoxροvο, το βrβλΙo οnοτελεi

εvο δυvοτo Qυxoγροφnμο xοροκτnρων noυ oυγκρoυοvτοl

μετοδι τουq ονοCnτιilντοq οnοvτnoε]q γ]O Tn ζωn, τnv ογοln,

KOl TnV ελευθερiο n oxl τnq ονθρωnlνnq βoυλnonq.

<<Φαγou δια με Brο-λoμκ€s απoπλαvfl οειS>>

Στnv οiθουoο ιΝοlοqυ ΠρογμοToΠorΔθnκε n loρουolοon

τoυ βrβλiου τnq τεxνoλoγου γεωnονου Ελεvnq Ποvογ ιbτου

αΦoγoυδlο με Blo-λογll<εq οnonλονnoεlqυ. H oυγγροφεοq

Kο Ol OρKεToi op λnτεq τnq βροδlοq εoτiοoον σTO οΠoTε-

λεopοτο τnq r<ολnq KOl Tnq κοκnq δ οτρoφriq, βοnθoυpεvοl
οno βivτεo oxετtκο με το θεμο. Πορουoldoτρtο τng εκδΛ-

λωonq nτοv n οθλnτρ ο xlοvοδρομiοq Θωpοn Λεφoυon, εvω

τo βlβλiο nρολογ oε ο κτnviοτρoq κ. Αθονοolοq Αλτiνnq. H

Στελλο Αρο μ l οτCii _ 
μ r κρoβ roλoγoq_ βloποθoλoγοq p iλnoε

γlο τo φογoυδlO KΟl Tn oυμβoλn TOUq σTnV υγεiο, o xρυoοq

nρωτοθλnτnq Τοooq Δελnδιiμοq ονοφερθnκε oτoν ρολo

τnq δlοτροφΛq σToV οθλnτ oμο κοt το suρerfοοds, ο εκ_

ποlδευτlκoq γεωλoγΙοq Kυρου ΝΙκοq μiλnoε γlο το oρυl<το

φογουδlο Kοl γιo το βοτovο, n ΦοvΔ ΙVnoκολlου _ δlο _

τoλoγoq_δlοτρoφoλογοq piλnoε γtο τn δlοτρoφn κοl τnv

υγεiο κοl n oεφ ΣoφΙο Kωoτελiδoυ μογεiρει!ε oτo κλεΙolμo

τnq εκδnλωonq μlο οno τlq oυντογεq του βiβλiου, ενω n

Xρloτivο Mnροτon μoγειpε το κοlvo με Τn Xoρoγροφiο τnq'

<ιAυτoφυn φUτα Kαl βoιαvα τoυ BερμioU>

Το βlβλio του Niκου λ/lnομnoυ κΑυτoφυll φυτο κοl βοτοvο

του Bερμiουl) ΠΟρoUσlοσΙnKε σΤO xωρo εκδnλωσεωV Tnq

αBετλοvqυ. Στο noλυoελ δο κol κoλοioθnτo βlβλio τou ο NΙκοq

Mlοpnοq κοτογροφεl το βοτοvο κοl το φυτο του βουvου

μοq, ουτο το prκρο αθουpοτου τnq EλλnνlκΛq φυonq, τnv

onoio οφεiλoυμε νο oεβoμοoτε KO] VΟ nροαιοτευουμε. onωq

onμεtωνεl o Ιδlοq o oυγγροφεοq σΓoV nρoλoγο τnq εκδo-

onq: rrΗ οnε κοvlon κοl δlερευνnon τnq Eλλnvlκnq xλωρiδοq

onοτελεi θεpο εnlαrnμovlκΛq ερευvοq ΟΠo TnV OρXοloTnTο.

Τo β βλΙο ερxετοl νo κολυι}εl μlο οvογκn noλλωv οvθρωnωv

nου oγοnoυν τn φυon.

H φωτoγροφnon εγlvε σTO Περ βoλλov τωv φυτιilv με φυolκo

φωτlopο εκτoq ελοxiαrωv εΕοlρεoεων κοl εivοt οnoτελεoμo

nρooωnlκnq εvοοxολnonq κοt ερευvοq. ΙVlεoο οnο τlq εlκο_

νεg εμlλoυτΙCετοt n γvωon κο ονοΙγοvτοl νεol ορΙCοvτεq oε

oxεon με τn γνωρlpiο μοq με τov μογlκο κoopo τωv φυτωv.

Αloκτoυv μ ολlαιο rδlο Ιτερn βο ρυτnτο οτοv τεκμ n ρlωνoντol
pεoο οnο οvοφoρεq αlουq κωδtκεq τoυ €ργoυ του Δlooκoυ_

ρiδn αΠερi'Yλnq lοτρl κnqr'

.--*:Ι:si*αi:i:---
Σακxαριiδns δrαβnτns Kαt καρδιoπαΘεtεs

Mlο nολΟ εvδlοφερoυoO εΠlσTnμoVlκn εκδnλωon τnq B'

Kορδlολογlκnq ΠοvεntoτnμloκΛq Kλlνlκnq τoυ [N. αln_

nοκροτεlου oργοvωθnκε oτ q 4-5 Δεκεμβρioυ oτnv noλn

pOq με θεμο: ιΣοκxορωδnq Δlοβnτnq ft Kορδronoθεlεqυ.

αΨυxiυ τnq δlοργovωσnq o σUμΠoλiτnq pοq κοθnγnτnq

κoρδloλoγiοq κ. lωοvvnq Kοvoviδnq, o οnoioq, oτnv τελετn
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ενορΕnq, τovloε: αΕivοl lδlοiτερn xορο που βρlοκοpοoτε
oτn Nοoυoο, μ ο οno τlq ωροlοτερεq lολεrq τnq Ελλοδοq.

Πο pεvο εivοl δrnλΛ xορο γlοτi ε(noο το nρωτο xρovlο τnq

(ωnq pου oτn Nοουoο KOl n Πορouσiο μου εδιΔ Ευlνo

γλυκlεq ονοpvnoε qυ.

ΑκoλoυΘnoοv oμlλiεq οno δlοκεκρlμεvoυq εnloτnpoνεq,

noυ οvελυoοv τn oxεon τoυ ooκxορωδn δrοβnτn με TnV

κορδ ο. H εlloτnμοvtκn ουτΛ εκδΔλωon εντοooετο oτn

oεlρο τωv εκδnλιioεωv noυ εxεl κοθlερωoε Kοl ΠρΟγμOTO-

πolεi κοθε xρovo oτnν πoλn poq n B' Kορδlολoγlκn Ποvεll_

oτnμlοκn Kλlvtκn του [Ν' κlnlοκροτε oD, KOl σUγKεvτρωνεt

κοΘε φορο κoρυφοioυq εnloτΔpovεq δ oφoρωv lοτρlκωv

εlδlκoτnτωv οvολoγο pε τo θεpο κοθε φορο.

lVΙε εnlτυxΙο oλοκλnρωΘnκον ol εργooiεq τoυ αXεtpερlvου

Νoμlκoυ Σxoλεiουυ με ΘεμΟ α|Vlετοvοoτευτ κο Δiκοlo κοl

Εlδlκο Znτnpοτο ΠροoφυγωV), ΠoU ΠρΟγμoΤOΠO nθnκε oτlq

oρxεq Δεκεμβρioυ oτn Νοουoο. ΠΛροv μερoq nοvω οno

50 φolτnτεq οnο oλn τnν Ευρωnn, με oμlλnτεq κοθnγnτεq

τnq Νοplκnq Σxολnq τoυ Α.Π.Θ., του τμnμoτoq Ευρωnοiκωv

κοi ΔlεΘvων Σnουδων Kοl ToU τpnpοτoq Bολκοvlκωv Σnου-

δων τoυ ΠΑ.Ι\4ΑK-, n 'Ynoτn Αρpooτεiο του 0HΕ γl0 TOUq

nροoφυγεq, n Δlεθνnq Αμvnoτiο, o Δlεθvnq 0ργοvlομoq

lVετοvooτευonq κ.ο.

0l φοlτnτεq τnq Νομrκnq εixον τnν ευκοlρiο vο εl oκεφθουv

τlq ορxοloτnτεq Tnq Περ]oΧnq vο γευτo0v τonlκεq γευoεlq
κοl τo αΕlvopουρoυ κροoi ι-rOq KΟ φUσ κο vο δlοoκεδοoουv

με ΤOUq VεOUq Tnq Νοουoοql

Χεrμεριvo Noμικo Σxoλεiο>> στn NαoUσα

<<Ndoυoα, Π0λn τoU oivoυ 2Οl5)

[Vlε pεγολn εnlτυxΙο Kοl σUμι-]εΤoxn επtoκεnτωv οnο ολn

τnν Eλλοδο ολo<λnρωθnκον οl εκδnλωoεlq αNοουoο, Πoλn

του 0ivoυ 20] 5υ, noυ γ O Tρεlq npερεq ΠρογμOToΠo iθnκοv

αιov Πολυxιilρο Πολlτ oμοu αBετλοvq) με Tn oυpμετοxn ολωv

ΤωV olVoΠΟρOγωγων τnq lερlοxnq pοq, ο οnο[o εαlnoοv
το δ κο ΤoUq (σTOVT) nροoφεροvτοq γlo δοκlμοοiο ολn τnv

πλουolο γκομο τnq loρoγωγnq τουq. 0 εn oκεnτεq YlΟ Τρεlq

oλoκλnρεq μερεq εixοvτnv ευl<olρio vo δoκlpοoουν εvο ευρυ

φοoμο κροotωv, Εεκvωvτοq οnο τlq vεεq ετlκετεq _φρεoκο

κροo ο κοl φτοvοvτοq εωq τlq γvωαιεq ογοnnμεvεq εn λoγiq

- noλιεq oοδεlεq, ουνοδεΙο τοn κωv εδεoμοτωv. Τουτοxροvο

μnορουooν vο oυvομtλnοoUν ιJε τουq εκθετεq _ οlvοnoloυq

KΟl VO εVnμερωθoυν γlO ΤnV αlορiο του δlvομουρoU, μ]Ο

nοlκlλΙο nου nρooφερεl κροotο Qnλnq πoloτnτoq κοl εxεl

XορOKTnρlσΓεΙ ωq n αντiβοl του ελλnνlκου ομnελωvο. ΕnΙong,

εixοvτn δυvoτοτnτο vο nοροκολουθriooυv npερiδεq KOl σε-

μlvορlο οno κοτοΕlωpεvουq εlonγnτεq του οlvlκo0 κλοδoυ

κο ολλεq lορολλnλεq εκδnλωoε q.

Εvδlοφερoυoεq ομ: λiεq εγ vοv οnο τoυq Γρnγορn lMrxoriλo

(Wine Commanders), Xορουλο Σn vθnροnουλoυ, Αnοoτολο

Θυplonουλο, Mορκo Ν4ορκoβiτn γ O Trq nρoκλnoεlq κοl

nροοlτtκεq του vooυoοiκoU Kροσ ου, εvω ο Niκoq Ποvi_

δnq Δnpnτρnq lVοτoοq Klκn Πονογlωτου μiλnoον Y O TOV

loλυδlοoτοτο xοροκτΔρο του ΕrvομουρoU KΟ ol Γρnγορnq

Ν4lxοnλοq κοl Πονvnq Σομουκοq γlο το oυνδυoopο φογn_
τoυ κol Σlvοpουρoυ. Σnμοvτlκn υnnρΕε n oυ(nτnon nου

οργοvωθnκε, με oplλnτεq τουq Πονvn BογlοτCιi (lVπoυτορn

0lvonolnτ κn), Στελ ο [Vπoυτορn (Kτnμο [Vlloυτορn), Kωoτn

Δολομορο (0 vοnοlεiο Δολομορο), Ποvνn Ποροoκευoloυλo
(Γοiο Οlνοnolnτ κn), οr onοiοl μiλnoov γlΟ Τ|q nροonτlκεq

τoυ llvoμoυρου'

Τovioτnκε n δυνομlκΔ nου εxεl n nοlκ λΙο τnq Νοουoοq με
τrq κοτολλnλεg πρoυnoθεσεlq ΠOU nρεnεl vο δnploυργn-

θoυν, olευθυvομεvο οε εvο oυγκεκρlpενο, οlωq τοvioτnκε,

κοτονολωτlκo κο vο με υι|nλο βολdvτ ο, λογω του υQnλoυ

κοoτoυq nορογωγnq nου εxεl. Tοvioτnκε εlionq n οvογκn

δnμlουργiοq υlοζωvων oτον oμlελωνο τnq Νοoυoοq ονο_

λoγο με τnv lοloτnτo κο με δ OφOρεΤ κεq τlμεq γro κοθε

οvοοτεpοx ο κο oτοωιλ.
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ΣΕ ΙΔΙΩMA ToΠΙΚo'.

Tα ατυμα τc[' χQ6νι,α' φταtγουν!
Tωρα που τρiννιι'1lαν aυ Tdong κι n Βαγyιλιι,
τουg βγliκαν τα ζαβdλια. oυ tρμoυg oιl Tdonζ
oβαρνdει του πoδ(τρι, n Βαyγιλrt *ει κoντανα-
σα...τLνα κdμoυν { απαρατlισαν τα μπαξ{δru
κι δoυλεtd δεν tyoυν... αψtρnoαν να τρωyoυντt
αναμεταξι3 τoυζ yLα καν τtιτoυταg αιτ[α.

Βyiκιν oυ Tdong μια μtρα στaυ Ι<CLφενεtoυ κt

γυρνωνταg κoυβ(ινnoι, μ6o' τn χCι7Cι, !ναν αρ-

μυρ6 μπακαλιdρoυ πoυ τoυν ε[yι αρα?υμfioει'
Tt δεν dκoυoε o !ρμoυg αxτ'τn Βαγγιλn!

-Aλiνφρnνιζ α8d.; δα μαg αν!βει n πtεon μι
τnν αρμιiρα, τα τrLy/ανnτα δεν καμoυν \/Lα τn

4oυλtoτεg{νn,xωρια xτoυ π8ασΚαλναει oυ μΙtα-
καλιdqoE oτου τnγdνLσμα ΚL fitλεt'ιjoταρνα μLCt

μlqα να καflαqνcb τnν κoυξtνα' Βρωμoκoπαει
κL τoυ oπtτι μπ67α oκορδ{λα κι τιιyαν{λα.

- Ε! μαEi...{! τoυ oρε'5ι(ντικoυ μL τo'φΚLασLE
ντLπ yLα ντLEt γLα πoυλtμnμα' αμαρτtα απ'
τουν Θε6! Βμεig εtμαoτoυν τραν6E τα[φαg, ου
πατtραg μoυ τo[μα-ταtμα να μαE ταtoει,6ταν
oκoλνοιioαμε αΙτ' τoυ oκoλει'6 κι τι1xαtνε να
τnγανiξει n μανα μαg oαρδtλεg, μ{o τn yαρd
ε[μαoτoυν., Mμμμ! ευωδιdξεt τoυ oπtτι ψαρtα!
λtλε τι καλd' δα φd'με αliμεqα!" ιλιyαμε' Aρα-
0υμιoμiντg κι μετψιμ!νιg oι oαρδ!λεg, π6oε9
iπεφταν oτον καB6vα, αυτtg iιταν!Ttbρα δα μι
βγ(ιλειg αlτ' τn μιiτlι του μπακαλιαρoυ, ταyα

για 6λα φταtγει!

-Δεν τnρdg αρd τα 7ρ6νια σoυ; yLα τ{τoια

φαγια ει|oαι;

-Εμ γιατ{ τnρω τα 7ρ6νια μoυ ΚL γιατt τnρω
oτιg κoλcbνεζ Ιτoυ μαξclwoυν τnν κλαon μoυ'..

γLα τ' αυτ6! Δεν B6λoυ να lτdνoυ καμαδoυμ{-
νουE, ιτ(ιιμt vα μL QαΥανtζειg φαγoυρα.

Πdν' τnν 6ρα ρουπ6τLσLν n π6ρτα, ανtβnκιν
αψιoυμενn n αδαρφi τoυ Td,on κL τoυE Ιτα-

ρdμαoιν.

-Moυλebξτι αμπρ{, ωg 6ξaυ ακoiγιoτι, δα oαg
πτργtλdει oυ μαγαλdE πoυ φαyωνιoτt !τoι' Tι

επα8!τι; ιoεtg δεν εtoαoτουν {τoι παλιd!

-Εμ παλι(ν νοιαξoυμdoτoυν 1/Lα dλλα πραμα-
τα, 6xt για πtεon κι για xoλnoτερ[wι, τdxα 6λα
τα'μα8d,μι τrbρα!

-Δα μι oκdoετ αυτ6E oυ αδαρφ69 ooυ Φα-
νοιiλα μoυ, μ' {ρxετι να πλtoν{ooυ πoυ δεν
καταλαβα[νει τoυ καλ6 τoυ. Tραν69 dνflρωπog

γtνnτι να παλαγ[ξει παyιd φαγιd... αρμυρd

φαyια... τotyαρiδιE... να μαζ πιργιλoιjν στoυν
καod,πn oΧρiιoτoυ,να μαE δrioειg κρ6α9 απ6
πα7ιi yoυρoιjνι, 6yt κανd π!τoαβου'' φωνdζει
κι γυρνoιjν 6λoι κι μαg τnρoιjν. Aρα ου αξd-
δαρφ69 σoυ oυ Aναoτdong 6ξn yρ6νια, oι λtεη
txoυν να βdλoυν xοιριν6 στoυ σττ[τL.

-Κι τt Bαqqodν δα γλυτc6oουν; ιδιb δα τoυg

φυτ!ψoυν;

-Aκoυ τoυν! dκoυ τoυν! δα πd8ει τ[τtoτα κt..'

-Καν τ{πoτα δεν πα$αtvω, ryrb εiμι απoιj καλ6
νταμdρι. Κι n μ(ινα μoυ Ι<ι ου πατiραg μoυ Καν
δεν φυλ(νyoνταν 6λα τα 7ρ6νια, n πtτα κd.8ε

Σαββdτoυ μι λtγδα γ6νoυνταν, μι λ[γδα πoλλd

φαγι(ι, μι λ[γδα παρζιαλιoμ{νιg φιλtτoιE, ωζ Ι<L

τoυS Ι<oυqαμπιiδεg μt λtyδα τoυE !φκιανι n

μdνα μaυ. Καν τtπoτα δεν !πα8αν, κ6ντεψαν
τα ενενfiντα κι oι δυo.

-Mn μι orydg αρd βdρβαρε, !τα πoυ φκιανεtg
αxr' τoυ κεφd'λι ooυ δα τtαE' να του ξ!ρεtg.

-Aμα πdνoυ ιycδ, παλdγιoε toιi κι βρε tναν
d,λλoυν καλιjτερoυ, να τoυν ταιξεtg νερoζοιiμια
κι να xα{ρεταL κL αυτ69 κι ιciιi.

-Δε λουλα8nκανα πdρoυ αλλουν, τουν oταλd-

xιoα. Aλλn δουλει(ι δεν {xω να βdλoυ dλλoυν

μπιλιd, oτoυ κεφdλL μoυ, ιod.'. μι βρ68nκιg...

oιiδι {τclι αTτ6μεLνLν n !ρμn n Φανοιiλα να
τουg τnρd'ει μοιiτα κι oυλλoγιoμtνn. Δε φταt_

Υoυν αυτoLνot' oι λ6εt,6λα τα yρ6νια μια 7αρd,
liταν αγαπnμ!νoη τωρα τα ατtμα τα xρ6νια

Β.Δ.φτα[yoυν για 6λα!

ιliιllrlι Ιl



ΕΠ lxΕlPΗ MΑΤlKΕΣ 0lK0ΓΕN ΕlEΣ NΑOYΣΑ|ΩN ΣTH ΘΕΣΣΑΛ0Ν lKH

OΙKOΓENEΙA KYPTΣH
Γραφουl.' oι Ειlφρootiυιι Poιiπα και Ειlοyyε)'οg Χεκ[μoyλoυ

Σnμεiωμα ΣOιταξns: To περroδιK6 μαS, xαρn στov φilo Kαl συvεργaΙn μαS κ. Kιiloτα Mπλιατκα

εξαoφαλroε τnv δυvατδτnια αvαδnμoσiεUσnS αΠ0 τo μvnμεl6δεS ΠεvtαΙoμo €ρYo <<H ιoτoρiα

τns εΠιXειρnματιKδτnταS στn Θεooαλοviκn> και σUγKεKρlμ€vα απδ Ιov τoμ. Γ': H επιxειρnμα-

τικ6τnτα στnv Περioδo Ι9Ο0-l94Ο. -Mεγαλεs επιxεtρftσειS Kαι εΠιXεlρnματικ€s oιKoγενεlεs>,

που εξ€δωσε n Πoλlτιoτtκn Εταιρεiα Eπιxειρnματtιilv Bορεioυ Eλλdδos, Θεooαλoviκn 2004 τα

κεφαλαια Πoυ αφoρofv σε Nαoυoαious εΠlxειρnματiεs τns περιoδoυ Πoυ δραoτnρroπotnΘnκαν

και αv€πτυξαv τrs επιxεtρnoειS ιoUS οιnv Συμπρωτε0oυoα. Αρxiζoιταs λοιπoν απo τo παροv

Kαι στα επ6μεvα τεfxn τns <<NtdoυσΙαS)> θα παρακoλουΘnoouμε τιS εΠlxεlρnμαιικ€s δραoτn-

ρt6τnτεs τωv Nαoυoαiωv εΠlΧεtρnμαιιιirv τns Θεooαλoviκns, ελπiζοιταS ΠωS oυμβαλoυμε €τor

σΙnv σUvoλικn εrκδvα τn5 ναoυοαiικns εΠtΧεtρnματικοτnταs!
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OΙKOΓENEΙΑ KΥPTΣΗ

Η οικογdvεια Kυρτon καταγεται

απo τo Περιο6ρι Bερμiου. To 1822

nταv nδn εYKατεστnμ€vn οτn Nd-

ουoα. Η καταοτρoφn τng π6λng

απo τουg 0θωμαvουg εixε δυoμε-

vεig oικovoμικ€g επιπτιboειg και
στnV oιKoY€vεια.

0 πριbτοq πρdγοvog πoυ εvθυμεi-
ται n oικoγivεια' o Γειilργιog Αvτ.
Kυρτong (1s3s-1919), εixε xαoει
τov πατερα τoυ σε vεαρn nλικiα
και μεγαλωoε υπ6 τnv Πρoστα_

oiα του θεiou τoυ, απ6 τnv πλευ_

ρα τng μnτεραg τoυ, Γlαμαλn. o
Γιαμαλnq nταv γαιοκτnμovαg, εvιil

παραλλnλα αoxoλoυvταv Kαι με
τo εμπ6ριo oαγιακιιi'lv (εγxιbριωv

μαλλιvωv υφαοματωv).

0 Γειilργlog Kυρτong εργαoθnκε
αρxικα στιq εΠιxειρnοεlg τou Για_

μαλn, απ' dπou αποxιbρnoε, για
vα δnμιoυργnoει δικ€g τoυ. Σu-
vαλλαooovταv με τnv ελευθερn
Eλλαδα, ιδlαiτερα τnv Πατρα, και
απdκτnoε φnμn εvτιμou Kαι ερ-

γατικου εμπορoυ. Παρακoλoυθιb-

vταq τιq εξελiξεrg oτnv ελευθερn

Eλλαδα πλnρoφoρnθnκε dτι oτov

Πειραια πωλουvταv μnxαvnμα-
τα βαμβακoκλωoτnρioυ. Mε τα

μnxαvnματα αυτα ιo |B74-1B75,

σε σUvερYαoiα με τoυg Δnμnτριο

Λoγγo και Ιωαvvn Toυρπαλn,
iδρυoε oτn Nαoυoα το πριbτο vn_

ματουργεio τng Mακεδoviαq, τo

vnματoUρYε io <Λoγγoυ-Kυρτοn-

Toυρπdλnυ. 0 Γειilργιοg Kυρτong

oυμμειεixε oε αυτo μ€xρι ιο 1902.

Παραλλnλα, το 1895 ουμμετεixε

με πoοooτ6 210lο oτnv iδρυοn τng

κλω oτοιiφ αvτoυργικng επιxεiρn-
ong ιΓρnγ. Toiτong & Σια>.

Tα περιoυoιακd τoυ oτoιxεiα, 6πω9

δnλιilvovται oτn διαθnκn τoU ΠoU

oυvdταξε τo 1894 oτn Nαoυoα,

μαρτυρoυv 6τι n επιxειρnματικn
τoυ πoρεiα nταv ιδιαiτερα αξι6-
λoγn: Eκτog απ6 τo dvα τρiτo τng

ιδιoκτnoiαg τnq Πρoαvαφερθεioαg

εταιρεiαg (oτo εvεργnτικd τng οπoi-

αg περιλαμβiivovταv τo κλωoτnριo,

δικαιιilματα απ6 τnv υδατ6πτωon

καταρρακτn στnV Περιοxn nNεκρo-

ταφεiαυ n <Mvnματα> oτn Nαoυ_

oα, dvαg υδρ6μυλog και απoθnκεg

oτn Nαoυοα Kαι στn Θεooαλovi_

κn), nταv ιδloκτnτng αμπελιivωv
ουvoλικng €κταοng 30 oτρεμμα-

τωH εv6g μυλoυ oιnv'Eδεooα, δυο

oικlιilv oτn Nαoυoα, κnπωv oτnv
'Εδεοoα, καθιi'lg Kαι μιαq oικiαg και

δuo απoθnκιδv oτn Θεooαλoviκn.

Η οικiα βριoκ6ταv οτn oυvoικiα
τoυ Αγioυ Αθαvαoioυ Kαι οι αΠo-

θnκεg στnv Περιoxn τωv βυροoδε_

ψεiωv Kαι στnV παραλiα.

Στn διαθnκn του αφιερωvε xρn-

ματικα πooα για τρειζ KolVωφε-

λεig oκοπoυq: Yια τnv αv€γερon

εκκλnοiαg oτα κoιμnτnρrα τng Nα-

ouσαq, Yια τnv αγορα εv6g ακιvn-
τoU στn Θεooαλοviκn (οι πρdoοδoι

τoυ oπoiου θα xρnματοδοτουoαv

εκπαιδεuτικdg αvdγκεg τng ελλn_

vικng κoιv6τnταq στn Nαουοα) και
τnv εvioxυon τoU τoUρKικoυ οxo-
λεioυ τng γεvετειραg τoυ.Tιg iδιεg

επιθυμiεg ουμπερι€λαβε oτn δια-

θnκn που oυvdταξε τo 1906, παλι
oτn Nαoυoα, με μ6vn τn διαφoρα

6τι εixε απoκτnοει oτo μεταξυ μια
οικiα oτnv παραλιακn λεωφ6ρo

τng Θεooαλoviκng, τnv πρ6oοδo

τng oπoiαg αφιερωvε oτo ελλnvικo
oxoλεio τng Niιουoαg. Ev ζωn αvn_

γειρε υδραγωγεiο oτn Niioυoα, κα_

θιi-lg και τo Poλ6ι με τov πυργo τoυ

στnv Kεvτρικn πλατεiα τng π6λng.

'Ηταv vυμφευμ€vοg με τnv Eλι_

oαβετ Αv. Toiτοn, με τnv oπoiα
εixε απoκτnoει εvvdα παιδιdi. Το

1892 λ6γω επιδnμiαg, τα tξι απε_

βiωoαv. Eπdζnoαv μovo n Mαρiα,
ο Παvαγnq (1B76_|952) και o Kυ-

ρog (iεεz-t059). H Ελιoαβετ μvn_

μovευεται ωg ζιioα oτn διαθnκn
τoU τo 1896, εixε 6μω9 απoβιιi_l-

σε1 τov Δεκdμβριο τoυ 1906, 6ταv

oυvταxθnκε n δευτερn διαθnκn
του Γεωργiου Kυρτon. Eπiong, oτn

δευτερn διαθnκn δεv αvαφdρε-

ται n Mαρiα Kυρτon, n oποiα nταv

αγαμn οτα 1894.

H otκoγivεια τoU Γεωργioυ Kυρ-
τσn εYKατασταθnκε oτn Θεooαλo_

viκn τo 1B9s. Ο Γειbργιοq Kυρτong

oυμμετεixε τo 1904 στnV KoιVoτι_

κn αvτlπρoοωπεiα που oυvdoτnoε

ο μnτρoπoλiιng Αλdξαvδρog για
τn διoργαvωοn εραvou Kαι τnv
iδρυon τoυ βρεφoκoμεioυ κΑγιog

Στυλιαv6q>. Στα 1906 και 1908

oυμμετεixε στιq αρxαιρεoiεg τng

ελλnvικng κοιv6τnταg Θεooαλo_

viκng και κατατiιxθnκε επιλαxιbv.

Στα 1906, n Τραπεζα τng Avατo_

λnq oτn π6λn υπολ6γιζε τnv περι_

oυoiα τng oικογ€vειαg Kυρτon oε

60'000 τoυρκικεg λiρεg, γεγov6g
ΠoU τnV κατ€ταοoε oτιg ευπoρ6_

τερεq τnq Mακεδοviαg.

Στn Θεooαλoviκn o Γειilργιog
Kυρτοng Kαι oι Yιoι τoυ, Παvαγng
Γ. Kυρτong και Kυρog Γ. Kυρτong,

iδρυοαv τnv εταιρεiα κΓειilργιοg

Kυρτong και Yιoiυ. To 1910 οτov

Eμπoρικ6 0δnγ6 τoυ Γ. Xατζn-
κυριακoυ oι εΠιxειρnματiεg κα-
ταxωρioθnκαv ωq dμπoρoι ψεu_
δαργυρoυ, oιδnρικιilη τζαμιιilv και

καρφιιi-lv καθιbg και γεωργικιilν
μnxαvιi'lv. H €δρα τng επιxεiρn-0 ΓεilρyιoE Aυr. ΚiρτoιιE



Γεδργrog Av. Kιiρτοng (1 s3s-1 91 9)tEλlodβετ Αv. Tαiτοn [1 s4o-1 s94l1 906)

; ποvoγιiq (1s76_1952) + ΠoλυEivn Koλnοκτori [lεεo-lsεε)
: , rεrirργloq (l εgg-l gε+)

, i lωιiwnq (Πdwnq) (lgoo-lgzs) + Eλloιiβετ A. Ποτoonοιiλoυ
::a

: i : ΑλiΕovδρog-ΑvδρΔοq ['lgsl) + Αvro Φloριiκn

. , , Ποvογι{q + Σnuρlδoιiλο (Σiοου) Αv. Πovογoπoιlλoυ:.
: i ιl,lraδnq (lgοl-1993) + Mορiο Γεωργlιiδoυ

i . i 'Γlοvογrιilτng

i : , Αvooτοoiο {NιiτoJ + lωιiwnq Γoυλovδρrig

: i Δnμrlτρloq (l so:-l s71} + Erρrivn Aλεlonoι]λου

. l i κιiρoq + Mορio Ax. Γερoκωoτonoιjλoυ

, j i AλiΣovδρog + Mlρdλiο Γ. Ποπoolκovdμoυ

: : Eλrodρετ (lgοη-zoo2) + Αλd€οvδρog Τoομλεκτo6γλou

. . , Νικ6λοo9+EλivnΛlβlεριiτoυ

i ., Moρiκο +ΤZiρεμι Movrovιiρο

. i Mεvdlooq (l goο) + Mορiο-lωιiwo Πrydτon (r gl:)

l : : Xρlαrivο+ lωdwngZdnnog

I i i. Mορivο + Mlxιiλng Σκοιiλoq

. i κrε,ω (19os-1997) + Ποvoγιιilτng (Πdvoq) Nlκoλετιinouλoq

: : :Γliτρog+.'..

: : i Γlολυεirn (Λiλn) + Awιivnq Δ6Εo9

' Kιiρog (l εεz-l gsg) + 'Eλζο Olκov6μoυ (l εεs-l gοz)

, i Aiγλn-Eλιodβετ (19οs-1994) + Avοoτιiolog Aoτερldδng
t::

: : : Axlλλε0q

: . i 'Ελoο {lgss) + Νlκ6λoο9 Δ. Mπρoιioκoυ::
, Mαρio

Aριoτερiι: Tο Γευcιλq''ικo Δlυτρo τltg oικο1'εl'ειαq Κι,\ρτon. Δεξια: o Κιiρο9 και n'Ελζο Κ('ρτolι (επαυω) και o Ιοlαυυιlq Παν' Κιjρ-
τοnζ (κα.τω)

ong nταv oτnv oδo Λ€ovτog Σo_

φoυ7. Tο 1916 n Εθvικn Tραπε-

ζα εκιιμoυoε πoλυ oυvτnρnτικd
τnv Περιoυσiα τng oικoγ€vειαg oε

1.200.0Ο0 δραxμdg, δnλαδn περi

τιg 50.000 xρυodg λiρεg.

Περi το i914' o Γειi-lργιog Kυρτοng

αποxωρnοε απo τnv εταιρεiα, n

οπoiα αvαoxnματiοθnκε απ6 τουg

YloUζ τoU' Παναγn Γ. Kυρτon καt

Kυρo Γ. Kυρτοn, Kαι μετovoμαoθn-
κε οε <<Yιoi Γ. Kυρτonυ. 0 Παvαγng
και ο Kυροg Kυρτong κατoικουoαv
οτnv εvoρiα τoυ Αγioυ Αθαvαοioυ,

oπωg και ο πατεραg τουg, και nταv

μiλn τoυ Ερυθρου Σταυρoυ Kα1 τnq

N€αg Λdoxng.'Hταv ιδιοκτriιεq δυο

βαοικιi'lv εμπορικωv κτιρiιυv oτo

ιlrιlγl:lr l4

κdvτρo τng Θεooαλoviκng, oτον

αξοvα τng oδoυ Aγioυ Mnvii. Τo

πριilτo nταv n Στοα Kυρτοn, στn

γωviα τωv oδιbv Biκτoρog Oυγκιil
και Εδ€oong. Tο δευτερο βριoκo_
ταv περiπoυ oτn γωviα τωv σnμε-

ριvωv οδιbv Αγiου Mnvα και Bεvι_

ζdλoυ και oτεγαζε τα καταoτnματα

<Λουβρυ (ωq τo 1913) και τnv Εθvι*

κn Tραπεζα (1913-1917). To κτiρto

αυτ6 καnκε στnv ΠUρKαγιii τoυ

1917. Eπiong, ωg κλnρovομoι του

πατdρα του, nταv ιδιoκτnτεg εvοg

παραλιακoυ κτιρioυ, κovτα οτοv

Λευκo Πυργo και εvοg υδρdμυλου

oτnv'Εδεooα.

0 Γει.lργιog Kυρτoιrg απεβiι'loε
oτtlι. Αθtiι,α το l 9l9 και κt-ιδευ_

θnκε oτn γεvdτειρα τoU, στov Πε-

ρiβoλo τng εκκλnοiαζ τnζ Eυαγγε_

λioτρrαg τnv oπoiα εixε αvεγεiρει.

Πdρα απ6 τnν oιKoYεVεtακn επι-
xεiρnon, oι αδελφoi Kυρτon nταν

μ€τoxoι, ωg κλnρovομoι τoυ πα_

τερα τουg σΙnV εταιρεiα nΓρnγ.

Toiτοng €t Σιαυ. Τo |922 σUμμε-

τεixαv οτnv iδρυοn τoU ερlouρ_

γεiου <Λαvαρα_Kυρτon & Σιαυ και

κατdπιv, ιo 1932' oτnv ιEριoβιο_

μnxαviα Λαvαρα_Kυρτon & Σtα

A.Ε.,,. Παραλλnλα oυμμετεixαv
Kαι σε αλλεg αvιi-lvυμεg εταιρεiεg
Kcιl Kolνωφελεiq oργαvιoμoυg.
Παρακατω αvαφdρovται oι επt_

xειρtlμιιτικdζ Kα1 Ko1vωvrκdg τoυg

δ ρ αoτtl ριοτtrτεg.



0 Kυρog Γ. Kυρτong φoiτnoε αρ-

xικα oτn Mαραoλειo Εμπoρικn
Σxoλn τoU ιερoμovαxoυ Στd-

φαvou Nουκα. Kατdπιv ουvdxι-
σε τιq oπoυδdg τoυ στnV Ecoles

Superieures de Commerce τnq

Mαooαλiαg, απ6 6πoυ απoφoiτn-

oε τo 1901. Eκεi παρακoλouθnoε

μαθnματα αοτικoυ και διοικnτικoυ
δικαioυ και dμαθε αγγλικiι, Yερμα-
vικα και ιταλικα.'Hταv vυμφευμd-

voζ με ιnv'Eλζα 0ικovdμου. Συμ-

μετεixε oτιg εκλoγdg τoυ Ιουvioυ
1915 ωg υπoψnφιoq τoυ K6μματog

τωv Φιλελευθ€ρωv οτnv εκλoγικn
περιφdρεια Θεooαλoviκng.

Διετdλεoε μ€λog του δnμoτικου
oυμβoυλiου Θεοοαλoviκnζ στnV

περioδo (1915_1917). Eπiong διε_

τdλεoε πρoεδρog και ειοnγnτng
τoυ βιομnxαvικoυ τμnματog τoυ

Eμπoρικου Kαι Bιoμnxαvικoυ
Eπιμελnτnρiου Θεooαλoviκng
(lgzl), nταv μdλοq τoυ EρυΘρoυ

Σταυρoυ Kαι τnq N€αg Λdoxng
και ευεργdτnq τnq XΑNΘ. Tdλog,

nταv πρ6ξεvoζ τnq Aυοτρiαq.
Περα απ6 τιq Πρoαvαφερθεioεg
επιxειρnοειg, τo 1919 ουμμετεi-
xε στnv iδρυon τng <Γαλλoελλn_

vικng Eταιρεiαg Bloμnxαvικιbv
Επιxειρnoεωv Θεooαλοviκng>.

Συμμετεixε επiοng και oτnv κA.E.

Ηλεκτρlκoυ Σιδnρoδρ6μoυ Nαoυ-

ongυ. To 1949 oυμπεριλnφθnκε
oτοv φoρολoγικ6 καταλoγo <εu-

πoρωv πoλιτιbvυ, που αvακοivωoε
τo υΠoUρYεio 0ικovoμικιbv. Aπε-

βiωoε oτn Θεοοαλoviκn τo 1959.

0 Παvαγng Γ. Kυρτοng nταv vυμ-

φευμdvοg με τnv Πoλυξ€vn Ιω.

Kαλπακτon' με τnV oπoiα εixε
απoκτnoει επτα παιδια. To 1910

oυμμετεixε στιq αρxαιρεoiεg τng

ελλnvικnq κoιvdτnταg Θεοοαλo-

viκng και εξελdγn μελog τnq Koι_

voτικng αvτlΠρoσωΠεiαg' Mε τnv

οικoγdvεια τoυ μετoiκnσε στnv
Αθnvα, μετα τnv πυρκαγιd τng

Θεooαλoviκng τo 1917, 6που κατα

τn δεκαετiα τoυ1930 δnμιoυργnοε

επιxειρnoειg με dδρα oτnv πρωτευ-

ουoα. Διατnρnoε dμωg επαφn με τn

Θεοoαλoviκn. Eξελdγn βoυλευτng
Θεooαλοviκng τoυλαxιoΙov σΙnV

περioδο |928_1932 με τo K6μμα
τωv Φιλελευθ€ρωv. Επiong, nταv

μdλog του Eρυθρου Σταυρoυ, τng

N€αg Λdoxnq Kαι τnq ΧΑNΘ. Περi

τo 1946 €γιvε μελog τng <Mοvi-

μoυ Επιτρoπng εv Aθnvαιgυ (του

Eμπoρικοu και Bιομnxαvικoυ Eπι-

μελnτnρioυ Θεoοαλoviκng) για
τnv αvdγερσn τoU vooοκoμεioυ
AxΕΠA. Απεβiωoε τo Ι952'

Παρακατω αvαφdρεται n επαγγελ-

ματικn εξdλιξn τωv Yιωv τoυ Πα-

vαγn Kυρτon, τωv Ιωαvvn, Mιλ-
ιιαδn, Δnμnτρioυ καt Mεvελαoυ.
0 Ιωαvvnq Kυρτonq φoiτnoε oτn

Σxoλn Mαθnματικιbv τoυ Παvε_

πιoτnμioυ τng Zυρixng.'0μωg δι-
dκoψε τιg οπoυδdg τoυ 6ταη ωg

πρωτ6τοκο9 γrog, κλnθnKε vα
επιοτρεψει Kαι vα αοxoλnθεi με
τιζ Uφαvτoυργικdg επιxεlρnoειg
τng oικoγ€vειαg. Στnv Αθnvα δι-
ετ€λεoε πρ6εδρog τng Eπιτροπng

τnq Eπαρxιακr1g Bιoμnxαviαg
καθιilq Kαι τoU Ελλnvo-Ελβετι-
κoυ Συλλ6YoU (Ι. Γαβριnλ Ευ-
vαρδοgυ. 0ι αλλoι τρειg αδελφoi

ουvεταιρiοθnKαv σε vεεg επιxει-

ρnοειg. 0 Mιλτιαδng εixε οπoυδd-

σει μnxαvιKog oτo Παvεπιοτnμιo
του Bερoλivου. 0 Mεvdλαog εixε
oπoυδαoει UφαvτouρYdg oε Πα_

vεπιoτnμιo τoυ Bελγiου. o Δnμn-
τριog εixε oπoυδαoει oιKovoμι-
κα oτn Λι€γn. Συγκεκριμ€vα, oι

τρειg αδελφoi δnμιoυργnσαv τιq

εξng επιxειρnoειg:

Η <Eμπoρικn και Bιoμnxαvικn
Εταιρεiα Αδελφιilv Kυρτon Α.E.r,

ιδρυθnκε τo 1933 με €δρα oτnv

Aθnvα. Avτικεiμεvo τng επιxεi-

ρnσnq nταv τo εμπ6ριο αUτoKι-

vnτωv και αvταλλακτικιilv καθιi.l g

Kαι n επιoκεun αυτιilv. Εταiρoι

nταv o Mιλτιαδng Π. Kυρτonq

(oυμμετoxn 600.000), o Δnμn_

τριog Π. Kυρτong (600.000) Kαι

o Kωvoταvτivog Ι. Kαλπακτonq
(ouμμετoxn s00.000). 0 Kωvoτα_

vτivog Ι. Kαλπακτοng nταv αδελ-

φ6q τng Πoλυξ€vng Kαλπακτοn
και θεiog τωv αδελφιbv Kυρτon.

Kατα τnv iδρυοn τng επιxεiρn-
σnq τo εταιρικd κεφαλαιo nταv

2.000.000 δραxμdg. Τo 1934 τo

κεφαλαιο διπλαοιαοθnKε Kαι τo

1935 τρlπλαoιdoθnκε. Στο διοικn-

τικd oυμβουλιo oυμμετεixε και o

Mεv€λαog Π. Kυρτong. Kατα τnv

iδρυon τnq' n εταιρεiα εixε uπo-

καταοτnματα Kαι στn Θεooαλovi_

Kn' σΙnV oδ6 Λdovτog Σoφου 7.

Η <Bιομnxαviα Ελαioυ καl Biιμβα-

κοg κB.EΛ.BA. Α.E.υ ιδρυθnκε τo

1934 με dδρα τov Πειραliι. Εταiρoι

nταv o Kωvoταvτivog Ι. Kαλπα-
κτong, o Mιλτιαδng Π. Kυρτong, o

Δnμnτριog Π. Kυρτong και o Mε-

v€λαog Π. Kυρτong. 0 τελευταiοg

δnλωvε ακ6μn κdiτoικog Θεoοα-

λoviκnq, εixε ομωq εYKαταστα-

θεi και αυτ69 μ6vιμα οιnv Aθnvα

μ€xρι το 1937.

Eπιπλdov o Mιλτιαδnq Π. KUρ-

τσnq Kαι o Δnμnτριog Π. Kυρτοng

oυμμετεixαv στnv επιxεiρnοn
ιAvιilvυμοq Eμπoρικn Eταιρεiα

Αυτoκιvnτωvl με dδρα τnv Αθnvα
(1934). Η επιxεiρnon αυτn €καvε

ειoαγωγdg αυτoκιvnτωv απ6 τnv

Aμερικn. To 1951 o Δnμnτριog

απoxιbρnoε Kαι εYKαταoταθnκε

oτov Kαvαδα μtxρι τo 1968. N

Σημεiωoη: Στην ταρo|oa δημoo[ευoη παραλε[πoνται oλεq oι υτooημειriloειq τoυ αρxικoi κειμενoυ' τιg oπo[εq o ενδιαφερ6μενoq

μπoρε[ νa βρει oτην κανoνικη tκδooη τoυ oλoυ tργoυ'

ιtcιlγrτr l Ι5



BEPMΙo,o ΖΩoΔoTHΣ
THΣNAOYΣAΣ

t'ραφει o Aυαoταοιog Κωυ. Καραμπατζ6q, τfωq Διiμαρ'roq NiουoαE

Mια ζεoτi κoυββυτa με Kαλn παρ!α, tιπoτελoυμεyn απ6 ευα[σfrnτoυζ Kαι αεlKiynτoυE Nαoυ-

σαioυg Koι με τnυ cιυnσυχiα yια τo q[ριoΣ τoυ τoττoυ, oταBnκε n αφoρμn υo yρiiΦω αυT6 τo

Kεiμεyo yια τo βoυυ6 μαg' τo Β!ρμιo Troυ εiυαι αρρnκτα δεμtυo με τnυ ιστoρia, τnυ πoρεiα,

αλλα και τo μελλoυ τnζ ΙνCιoυσα7. Εivαι 6υτωE πoλ[ πρoνoμLαKn, n yεωyραφικi 1ton τng Nα-

oυσα9 περlαστιKα τng Θεooαλoyiκιιg κoυτd oτoυ Θερμαtκ6, rτιoμ{νn μloα στnυ αyKαλια τoυ

Βερμiου 6πoυ o Hρ6δaτog τoπoflετεi τoυE περiφnμoυζ κΚnπoυg του Miδαy.

Στnv καρδια τoυ βoυvoυ, n Αρα_

Πιτσα' n μαvα τng Niiουoαq ΠoU

o'αυτnv oφεiλει τοoο τnv iδρυοn
και υπαρξn τng, doo και τnv αvα-

ιtcιlγιtr l6

πτυξn τnq (υδροδoτnon, tiρδευon,

κivnon εργooταoiωv, vερoμυλωv
κλπ). Δεv εivαι τυxαiο λοιπ6v, οτι

ο'αυτα τα μdρn, τnv ευφoρn 1rt-1

με τnV μοvαδικti βλαoτnon Kαι τ(l

πεvτακαθαρα vερα τng, διiιλεξε o

βαoιλιαq Φiλιππog vα κdvει Σxo-
λti για ι.cι διδαxθεi ο γt6g του ο



Mεγαλεξαvδρog απ6 τov Παvεπι-
οτnμovα Φrλ6οoφo Αριoτοτ€λn.
'Oλα αυτα βdβαια εivαι γvωoτα
και πρooδiδοUv σnμαvτικdg ιδι-

αιτερ6τnτεg oτnv ταυτ6τnτα τnq

Nαουοαg. Σ'αυτ6 πoυ nθελα εγιil

vα oυμβαλλω με τo παρ6v κεiμε-

vo, εivαι n καταθεon τng δlκtig

μoυ γvιbonq Kαι εμΠειρiαg οε 6,τι

αφoρα τnv τελικn διαμoρφωοn

τng tδιoκτnoiαg τoυ Δnμoυ οτo

Bdρμιo Kαι n oπoiα αγγiζει τιq

72'ooo oτρdμματα και τov καθι-

oτiι τov μεγαλυτερo δαooκτnμo-

vα Δnμο oτnv Eλλαδα, αλλα και

με βαon αυτ6 τo uυπ6βαθρoυ, vα

oυvδραμω oτn διατυπωσn oρ1-

oμdvωv oκ€ψεωv Ylα τιζ Πρoo-

πτικ€g αvαπτυξng τoυ τ6πoυ μαg.

H μεγαλn δαoικn ιδιοκτnoiα
τoυ Δnμou Nαουoαg

Η oυζnτnon τnq oυvτρoφιαg,

εixε επiκεvτρo τnv αvαδειξn τoυ

παλιoυ εργοοταοioυ ξυλεiαq οτo

<Γκoυρvoooβoυ.'Eτoι, καταvεi-

μαμε τn δoυλεια μεταξu μαq Kαι

με βαon τα ακουoματα πoυ εixα
απ6 τov μακαρiτn πατdρα μoU' τnv

αγαπn ΠoU μoυ μετiδωoε Yια τo

βoυv6 μαζ Kαι τn μετ€πειτα εvερ-

γo εvαoxdλnon μoυ με τα θεμα-

τα αυτα ωg Δnμαρxog, αv€λαβα

vα αοxoλnθιbμετnv ιδιοκτnoiα
του Δnμoυ oτo Bdρμιo, πραγμα

πoυ θεωριil πoλυτιμo ιoτoρικo

vτoκoυμdvτo και αξiζει vα εivαι
KαταYεYραμμdvο oτo εξαιρετικ6

περιoδικd, τn κNιαoυoτα>. Aπ6 τα

οτoιxεiα πoυ oυγκdvτρωοα λoι_

π6η πρoκυπτει oτι τo Δnμοτικ6

μαg Δαoog αποτελεiται απ6 τdo-

oερα (+) oυvεxdμεvα τμnματα,

καθε dvα απ6 τα oπoiα περιnλθε

οτnv κυριoτnτα τoU Δnμoυ κατα

διαφoρετικ6 τρ6πo και xρovo. Τo

ιoτoρικd του καθεv6g:

A. Δαοοq Πρoφnτn Ηλiα:'Εxει

dκταon 3.146,5o oτρdμματα, πε-

ριnλθε αρxικα oτo Δnμ6oιo Kαι

αφου xαρακτnρioθnκε ωζ (Πρo-

oτατευτικ6 δαοοg τoυ τoπioυ και

τωv πnγιilv Aγioυ Nικολαoυυ, πα-

ραxωρnΘnκε κατd δικαiωμα vο-

μng oτov Δnμo Nαoυoαg' με βαon
τιg διαταξειg του αρθρoυ 12 του

N.Δ. 29_7-1927 καιμε τιg oxετικ€g

144166128-2-1929 και 937 316-2_

1930 διαταγdg τoυ Yπ. Γεωργiαg.

Σ' αuτd το τμnμα, τo Δnμ6oιo δι-

ατnρεi τnv ψιλn κυρι6τnτα.

B. Δαοοg Aγiου Nικoλαου:'Exει
dκταon 13.494,41 oτρdμματα και

εivαι γvωoτ6 ωg <παλι6 δnμοτικ6

δαoogr. Eπi Toυρκoκρατiαg απo-

τελoυoε μερoq του μεγαλoU σU-

γκροτnματοg δαοιbv και βooκo-
τ6πωv με τnv ovoμαoiα <Mεραg

Σελioυυ, o οπoioq με τnv απελευ-

θdρωon τng Mακεδoviαg βρ€θnκε
υπ6 τnv κυρι6τnτα τouρκωv Mπd-

nδωv. Απ6 αυτoυg αγoραoε τo Eλ-

λnvικd Δnμ6oιo Kαι τo ...διbριοε

oτov τ6τε βαoιλια Kωvoταvτivo
B'. Mετα τov θαvατo τoυ βαοιλια
Kωvοταvτivoυ, τo δdoog περιnλθε

oτουg κλnροv6μoυg του, δnλ. oτn

βαοιλoμnτoρα Σoφiα κατd 2/B και

στοUq: βαoιλια Γειilργιo B', διαδο-

xο Παυλο, πριγκiπιooα Eλ€vn, Eι-

ρnvn, Αικατερivn και Αλεξαvδρα

θυγατdραΑλεξαvδρoυ κατα 1/B εξ

αδιαιρdτoυ oτov καθdvα.

Τo 7925, με τnv απoμακρυvon
τng βαoιλικng oικoγdvειαq Kα1

βαoεt του απo sl4l1925 ψnφi-
σματoq τng Δ' Συvτακτικng Συ-

vdλευong oτnv Aθnvα, o,τι αΠd-

μειvε απ6 το Δαο6κτnμα μετiι τnv

πιbλnοn τoυ κMικρoυ Mεραυ και

τng δαooβοoκng <Αvω Bερμioυυ'

κnρυxθnκε απαλλoτριωτdo. Mε

τnv UΠ'αριΘ. 36732l\925 απo-

φασn τoU Yπ. Γεωργiαg, n απαλ-

λoτρiωοn περιορiοθnκε μ6vo oε

μdρog τoυ κτnματog, ακριβιbg τo

onμεριvo Δnμoτικ6 Δαοog τoυ

Aγioυ Nικoλαoυ, το oποio με τnv

1287 s2l |925 απ6φαοn Υπ.Γεωρ-

γiαq (ΦΕK B'105/13-11-1925) αγο-

ραoθnκε απd τov Δnμo Nαoυoαg

με τiμnμα 800.000 δρx. Σ' αυτn

τnv dκταοn, oυγκαταλdγεται και

τo Eκτρoφεiο θnραματωv Πoυ

διαxειρiζεται τo Δαoαρxεio και
καπoια οτιγμn θα πρdπει vα Πε-

ριdλθει και πdλι οτo Δnμο.

Γ. Δαοοg Σκοτivαg: Η oυvoλικn
τoυ €κταon εivαι 7.BB2,3 οτρεμ-

ματα. To δαοoq αυτ6 αvnκε στouq

τoυρκoυg Mπdnδεg και μετα oε

καποια ΛεΙλα Xαvoυμ. Mε τnv
απελεuθερωσn τnq Mακεδoviαg,

βρdθnκε υπ6 τnv κυρι6τnτα τωv

θυγατiρωv τng Λιμπακi και Χα-
τιτζd Xαvoυμ. Tο δαooκτnμα αυτo

περιnλθε oτnv αvταλλdιξιμn περι-

oυοiα με τnv απo 30_11-1923 oυμ_

βαοn αvταλλαγng πλnΘυoμιilv

μεταξυ Ελλαδαg και Toυρκiαg και

με τnv απ6 31_6-1924 απ6φαon

τng μικτng Eλλnvoτoυρκικng Eπι-
τροπng του N. 4793.

Στn oυv€xεια, με τα απ6 29-12'

1925 και 77'7-1930 πρωτoκολλα,

παραδ6θnκε στnv Eθvικn Tρdπε-

ζα τnq Eλλαδog ωg διαxειρioτρια

τoυ Eλλnvικoυ Δnμοοiου. Σαv
αvταλλαξιμo, τo δαoοκτnμα nΣκo-

τivαg, αγoραoθnκε απ6 τov Δnμο

Niιoυoαq με τiμnμα 2.41B.420 δρx'

πoυ καταβλnθnκε οε 20 ετnoιεg

τoκoxρεωλυτικdg δ6οειq, oυμφω-

vα με τo υπ'αριθ. 21s12l9_9-Ι937

ουμβ6λαιo τoυ αλλοτε oυμβ/φoυ

Bdρoιαg Γ. Mαvωλiδn, ΠoU με_
ταγραφnκε oτιq 29-9-1937 oια

βιβλiα μεταγραφιilv τoU Yπoθ/

κεiou Nαoυσαq στοV τ6μο 14 και

με αριθμ6 2B3. Eδ6, θα πρiπει vα

αvαφερθεi και n τεραoτια oυμβο-

λt1 τoυ τ6τε Δnμαρxoυ Nαoυoαg

Φιλιbτα K6κκιvoυ για αγoρα απο

τov Δnμo, τ6οo για τnv εξευρεon

N1ΑoYΣΙ,\ l7



τoU XρnματιKoU ΠοσoU' oσο Kαι

τov αv1αYωVισμ6 Yια τnv αYoρα,

ΠoU UΠnρxε με ιoV oμoρο oUvε_

ταlριoμ6 Σελioυ.

Δ. Δαoοq αKαv€λλn> (n Tρ6μπα-

κα): Η oυvoλικn του εκταοn εivαι
47.25o oτρdμματα.Πρ6κειται για τo

μεγαλυτερο τμnμα τoυ δnμoτικoυ

δαooυg. ΕπiΤoυρκoκρατiαg nταv

μερoq τoυ <τolφλικιoυ, του Toυρ_

κου PαToαρ Mωiion υtoυ τoυ Xα_

onπ Παoα. Aπd αυτοv τo αγ6ραoε

τo dτοg 1BB2 ο'Eλλnvαg Αvτιilvιog
Θ. Kαv€λλnq καταγoμεvοg απd τnv

Kωvοταvτιvουπoλn, απo τov oποiο

και πnρε τo οvoμdi του.

Αργ6τερα, περιnλθε ωg κλnρo_
voμιd οτov υιd τoυ Θεoδωρo Kα-
vdλλn, με τoV θdvατo τoυ oπoioυ

n κυριdτnτα περιnλθε oτn oυζυγ6

τoυ Bloλετα, Αγγλlκng καταγωγng

και κατdπtv oυζυγo τoυ Αγγλου
υπnκοoυ L.S. Kingston. To 6λo

Δαoog Kαvdλλn, δlαxωρioτnκε oε

διαφoρα τμnματα ΠoU με αποφα-

σε1q τoU Υπ. Γεωργiαg δ6θnκαv για
τnv απoκαταστασn ακτnμοvωv τng

Mεταμ6ρφωong, Aγioυ Παυλoυ,

Pοδoxωρioυ κλπ. και απ€μειvε
dκταon 46.687 οτρ. απ6 τα οποiα

το ετog 195B, με πρωτoβoυλiα τoυ

αεiμvnoτoυ Δnμαρxoυ Ndουοαg

Aλεκoυ Χωvoυ (oε πριiτn φαοn)
Kαι με βiion τo υπ'αριθ. BJoBl22_

12.11958 oυμβoλαιo τoυ τdτε συμβ/

φου Nαουoαq Nικ. Πεxλιβiivoυ
(μεταγραφnKε στo Υπoθ/κεiο oτov

τ6μο Η και αριθμo 43), o Δnμog

Ndoυοαg αγ6ραoε €κταon 46.250

oτρ.oπωg αuτn περιγραφεται με
λεπτομερεια και κατα ακριβn oυ-

voρα (ραxεg, ρdματα, KορUφοYραμ_

μdg κλπ) οτo αvωτερω oυμβ6λαιο.

Tα ιδιαiτερα oτοιxεiα
ΙoU σUμβoλαioυ αYoραq

Αξiζεt voμiζω vα αvαφdρω oριoμd_

vα xρnοιμα οτoιxεiα τoυ αvωτdρω

ιlroγrτι l8

Τo oυρματ1otoιυo πoυ μετεφερε '7711' ξtl),ε[tι (Aρ-rεio Τ. Mπdιτoιl)

\

t
i

oυμβoλαiou αγοραg τoυ δαoοκτn-

ματog <Kαv€λλnυ, που oυvεταξε ο

τ6τε oυμβ/φog Nικ6λαοq Γ. Πεxλr_

βαvog, με παρουoiα τ6τε και δυo

μαρτuρωv τoυ Γρnγoρiου Kολτodi_

Kn τoU Πτολεμαiου, εμπορoυ και

Δnμnτρioυ Xατζnδnμnτρiου τoυ

Ιωiιvvn, ιατρoυ. Ωg πωλnτnq, εμ_

φαvioθnκε o Xρnoτog Xρnoτiδnq

ιoυ Αvαοταoioυ, πλnρεξoυoloq

και εvτoλoδoxog τnq Bιoλ€ταg-

Mαρiαq_Ιωαvvαg oυζ. ΛdολιΣα_

μoυελ Kivγκοτov (LesΙy Samuel

Kingstοn) Θυγατροg Αλφρdδoυ

Πoττερ, κατoiκoυ Λοvδivου.

Αυτn nταv εκ διαθnκng κλnρο_

v6μog τoυ πρωnv oυζυγου τng

Θεoδιbρoυ Αvτωvioυ Kαv€λλn, o

oπoiog πεθαvε τo ετοg 1922 oτo

Π6 ρτλαvι_Kαρ Λovδivoυ Αγγλiαg
Kαι συYKεκριμdvα κατα πooοοτ6

4l5 εξ αδιαιρdτoυ (τo dλλο 1/5

αvnκε oτo Ελλnvικ6 Δnμ6οιo)

τoυ ιδιωτtκoυ δαooυg γvωoτoυ με
τo dvoμα <Δiιοοg |(nγf χχηυ, αpXι-

κng dκταong 90.000 oτρεμμdιτωv.

0 Θ. Kαvdλλng αφnoε τnv απo

12-5-1922 διαθnκn του, n oποiα

επικυριbθnκε στo Kεvτρικd πρω-

τdκoλλo επικυριiloεωg δlαθnκιi_tv

τoυ αvωτατoυ Δlκαoτnρioυ τng

Aυτoυ Mεγαλει6τnτοg τoυ Bαoι-
λεioυ τng Αγγλiαg ιnν 2o-7_1922.

Στo ovoμα τnq Bιoλdταg και oυμ-



H ξυλlυn )l{φυρ(ι τoυ τρlυoυ oτιιυ τoπorεοlα κΣτilικcιy (Aρlεiο T' Mπdιτoιt)

46.250 στρdμματα, δnλ. αφdθn-

κε dξω dκταon 350 οτρεμματωv

(n 1.000 οτρ.) n oπoiα βρioκεται
στnV Περioxn ιιΙταλικαr, (oπου

και n παλια ερειπωμdvn διιbρoφn

αγρoικiα ΠoU KατoιKoυoε n oικο-

γ€vεια <Kαvελλnυ, ovoμαζdμεvn

και <Αοπρo Σπiτιυ n <Eργοοτα_

σιoD' τo δε κdλυφdg τng oιbζεται

και onμερα), βριoκdμεvn επi τoυ

ρ€ματοq <Γκι6ργκεβα-Ρdκαυ, αλ-

λωg <Πρι6v1) Kαι τnv oπoiα αυτn

€κταon παρακρατnoε n πωλnτρια

Bιολ€τα Kαvdλλn, n οπoiα με τo

10615l20-2-1960 oυμβ6λαιο τoυ

N. Πεxλιβαvου, πουλnσε στov

Xρnoτο Αvαoτ. Xρnοτiδn'

To ουμφωvnθdv τiμnμα τo oπoio

και αvαφ€ρεται στo επionμo με
αριθμ6 s.1Οs/195s oυμβ6λαιo,

nταv 3.607.500 δρx. δnλ. αγo-

ραoτnκε με 70 δρx. περiπoυ τo

οτρdμμα. Απο τo πooo αυτo,

τμnμα απ6 i.200.000 δρx. nτoι

4O.OOO δoλαρια (προg 30 δραxμ€g

τo δολαρlο) κατεβλnθn απ6 τουg

δωρnτfg rιαι μεγαλουq ευεργd-

τεq τoU Δnμου Nαουοαq Γρnγ6-

ριο Δnμnτρiου Tρ6μπαKα Kαι τn

oυζυγ6 τoυ Δnμnτρα Γρnγoρtoυ

Tρομπακα, κατoiκωv Σαv Nτιdγκo

Kαλιφ6ρvιαg Ηvωμdvωv Πoλιτει_

ιilv Αμερικnζ, αΠ' ευθεiαg oτnv

πωλnτρια. Για τn μεγiiλn αυτn δω_

ρεα, ο Δnμοg με απoφαοn τoυ _και

πολυ ορθα- ovdμαοε τnv πλατεiα

μπροοτd oτο Δtοικnτnριo (αλλοτε

nKαμεvαυ), πλατεiα nΤρ6μπακαr.

Αλλο πood απo 912.500 δρx' που

αvτιoτοιxουοε oε 10.79B,B0 λiρεg

Aγγλiαq (πρoq B4,50 εκαoτn), κατd_

βαλε απ'ευθεiαg ο Δnμog Nαoυoαg

οτnv πωλnτρια στo Λovδivo, τo δε

υπολοιπo απο 1.495.000 δρx. oυμ_

φωvnθnκε vα καταβλnθεi ατoκα oε

oκτιb εξαμnvιαiεg δ6oειg απo 3i-3-

1959 μdxρι 31_72_1962. Στo οuμ-

β6λαιo καταγρtiφovταv επiοng, 6τl

φωvα με τnv 6211925 απoφαon

τoU Διoικnτlκoυ Δικαοτnρiου
Yπ. Γεωργiαζ' τo εv λ6γω δαοog

αvαγvωρiοθnκε ωg <Ιδιωτικο>,

κατα δε τo dτog 1927 τμnματα

τoυ απαλλoτρtιbθnκαv Πρoq αΠo-

καταoταοn πρooιρυγωv Kαι στn

ουvεxεια αγoραoθnκαv απo τo

Eλλnvικ6 Δnμoοιo, iιλλα δε τμn-

ματα πoυλnΘnκαv πρoπoλεμικιilg
απ6 τnιr ιδtoκτnτρια oτιg Kοιv6-
τnτεg Πλαταvng και Mεγαλoυ
Pdματοg και αλλα απαλλoτριιil-

θnκαv με τnv 4211956 απoφαon

τnq Eπιτροπnq Aπαλλοτριιboεωv

Προq αΠoKαταoταon ακτnμovωv

καλλιεργnτιi-lv και μικρ ιbv Kτnvo -

τρ6φωv Nαουoαq"Ετoι, απdμει-

vε τμnμα δαooυg εξαιρεθdv τng

απαλλοτρ1ωοnq, απo 46.600 oτρ.

του οποioυ ο Θε6δωρo9 Αvτ' Kα-

vdλλng nταv κiιτoxοq Kαι voμiαq

με βαοn τouq UΠ'αριθ. 13/1BB0,

32,33,34'35'62 ιoν 18B1, 63,64

τoυ 1BB3 και 68 tωc,124 τoυ 1BB1

τiτλoυg τoυ Oθωμαvικoυ Kτnμα_

τoλογiου'Eδεσσαq.

Eπoμdvωg, απ6 ιnv dκταon αυτn

τωv 46.600 τμ. n 6οng και αv εi-

vαι (6πωg αvαφdρει το ουμβoλαιo

αγορdiq), εμφαvιζομεvng oτo απ6

Δεκ€μβριo 1955 oυvnμμεvo oxε-

δrαγραμμα τοU μnxαvικoυ δαοο-

λdγoυ Aθαvαoioυ Παvδdκτn,πω_

λnθnκαv oτοv Δnμo Nαουoαg τα

*{alr?,,,
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Kαι τo ΠρoσωΠ1Kd ΙoU Πωλoυμεvou

δαoουg αποτελoυμεvo απd τov δα_

ooφυλακα Αβρααμ Σoυμελiδn και
τov επιoτατn Mαρκo 0ολιαviτn, θα

oυv€xιζε vα παρdxεt τιg υπnρεοiεg

τoU στoV Δnμο Nαουoαg ωg vdo

εργoδ6τn.

Πρ6κειται επoμεvωg για μια πολυ

οnμαvτικn αγορα τωv 46.250 oτρ.

Yια τo Δnμo μαg και αξiζoυv πoλ_

λα ιιμπραβo) στov τοτε Δnμαρxο
Αλdξαvδρo Χωvο, αλλα και oτoυg

τ6τε μεγαλoυg ευεργdτεgτng Nd_

oUσαq Γρnγ6ριο Kαι Δnμnτρα

Tρ6μπακα. Αξiζει vα οnμειιbοω
6τι οτnv υπ'αριθ. 12Bl7_Ιo-195B

απ6φαon του Δnμ. Συμβoυλioυ

με τnv oπoiα εξoυoιoδoτnθnκε o

Δnμαρxοg Yια τnv αγoρα, o Αλ.
Χωv6g εixε ειonγnθεi τoτε τα εξng:

α...πρ6τειυε oτο Συμβοtλιoυ 6πω9

λαβει απ6φαoιυ περ[ εξαyoραg του

δcιooκτiματog τoiτου και ...μn μ(ιζ
διcιφiyει n ευκαιρiα αυτn, διοτι...

n cιyoραπωλnoiα αυτn εiυcιι λiαυ
επωφελig ειζ τoυ Δiμoυ καl' 0α

τoυ καταoτlioει τotτου oικoυoμ'ι_

κrbg αυτdρκn lul. Αργdτερα ο Δnμog

μαg επi Δnμαρxoυ Δ. Bλiιxoυ και
oε δευτερn φαοn, με τo υπ'αριθ.

23.3s3 l 29 -4-1 9B7 oυμβdλαιο του

Ιω. Τζαμπαζn (που μεταγραφnκε
oτov τdμo MZ_5B3),αγ6ραoε απd

τov Χρ. Χρnoτiδn ια 4l5 oε ακoμn

1.000 oτρ. στnv Περιoxn <Ιταλικiiυ

(εivαι τα πρoαvαφερθivτα 350 oτρ.

πoυ εixαv παρακρατnθεi με τnv
πιbλnon τoυ 195B, πoυ μετα απ6

λεπιoμερn εμβαδoμdtρnσn αΠo-

δεixθnκαv τελικα 1.000 oτρ), οπο-

τε τo oυvoλo του δαoουg ιιKαvdλ_

λnυ απoτελεiταt απ6 47.250 oτp.

Απdμειvαv δε, γUρω στα |7

oτρdμματα 6πoυ μ€οα o'αυτα

βρioκεται οπωριilvαg, τo γvωoτd
<Αoπρo Σπiτι> Kαι τtι αλλα ερει_

πωμivα κτiριατα oπoiα αvnκουv-
oτov Xρ. Xρnoτiδn ΠoU Ktlι αυτog

rlrιlr'rτr 20

τα εixε αγoραoεt απ6 τnv Blολd_

τα Kivγκoτov με τo oυμβ6λαιo
10615/1960 τoυ N. Πεxλιβαvoυ.

Eπoμ€vωg, o Δnμog Niιoυοαg €xει
oτnv ιδιoκτnoiα τoυ τα 4 αvωτ€ρω

δαoικiι τμnματα, oυvολικng dκτα_

onq 7 1'.7 7 3,2 1 oτρεμματα.

o επιτuxng αγιilvαg μαq
Yια τnv καταργnon του

1/5 του Δnμooioυ
'Exει onμαοiα vα αvαφερθεi, oτl

οτο παραπilvω ουμβ6λαιo αYo-

ραq του -195B, 
o iδιog o Δnμog μαg

απoδdxovταv το Πoσoστ6 απo 1/5

εξ αδιαιρdτou ΠoU εixε τo Ελλn-
vικo Δnμοoιo στo δdοοg <Kαvdλ_

λnυ (κατα τo αρθρo 33 εδαφ. 9 τoυ

Αv.Noμου B42l194|)' Η δdoμευon

αυτn onμαιvε dτι απ6 τα δικαιιb-

ματα ΠoU εixε o Δnμog (κυρiωg

απ6 τnv ξυλευon Kαι τιq βοοκ€g)
κατα τo 1/5 αvnκε οτo Δnμdoιo.

Απ6 τ6τε λοιπov dγιvαv πoλλ€q

πρooπdθειεq Yια Vα φυγει αuτn

n δdομευon. Εvδεικτικα κρατn-
σtι στο αρxεio μοU τnv υπ'αριθ.

46111_3-Ι970 απoφαon τoυ Δ. Σ.

Nαουoαg, με τo οποio εξουoιοδo-

τoυvταv o τoιε Δnμαρxog Xαρ.
Χρυoοxooυ vα πρoβεi στΙq σXε-

τικdq εvdργειεq Πρoζ τo Yπ. Γεωρ-

yiαq oiνα κcιfroριo0εi τo τ[μnμα τoυ

1f5 του μεριδiου του Δnμoοfoυ επi
τoυ Δiιoουq Τρομπακα...ll.

Ακολουθnoαv αργ6τερα και αλλεg

προoπαθειεq απ6 τov τ6τε Δnμαρ_

xo Δnμnτρn Bλαxο (n 1246110_5_

2000 επιoτoλn τoυ), oτnv oπoiα n

Περιφ. K. Mακεδoviαg, πρoτειvε

τρειg λυοειg: α) παραxιi'lρnon μ6-
vov τnq xρnοng, β) παραxιbρnοn
τng κυριoτnTαq τoυ 1/5 με τiμnμα
και Y) τnν αυτoυoια διαvoμn, με
απoxωριομd του 1/5 τou Δnμooi_

oυ. 0υτε και αυτo oλoκλnριbθnκε.

To 2003 που αvdλαβα τn διoiκn_

σn τoU Δnμoυ, μια απ6 τig πριilτεg

φροvτiδεg μου nταv vα τελειιδοoυ_

με Kαι μ'αυτ6 τo θdμα. Πραγματt, ο

αγιilvαg nταv επiμovοq Kα1 σUvε-

xng, ξεκιvωvταg απo τnvυπoβoλn
αiτnοng μαg (αριθ. 4.2ool9 _7 -2oo3)

πρoq τoV Yπoυργd Γεωργiαg για
τnv <Δωρεαv Παραxιi.lρnσnD στov

Δnμo Nαoυσαq τoU 1/5 τou Δnμο-
oioυ. Τoviζω, oτι μεγαλn βonθεια
Kαι σUμΠαραoτiιτn oτnv προoπα-

H y{φυρα απ6 τnυ oπoiα περνoυoε τo τρενiικι oιiμερα (rρaπ6: Aυ. Καραμπατζ69)



Σιiραyyα τι1ζ πρ6ι1υ σιδ11ρoδρoμιKιi9 yραμμιiq oιiμερα (ιρωτo: Aν' Καραμπατζ69)

ρoυμε vα KαvoUμε Ylα τnv ιιVα-

δειξn τoυ παλιου εργoστασiou

-Πριστnρiou oτn θdon <Γκoυρv6-

σoβoυ (Γκoυρvοooβο n Γoυρoυ-

v6oοβo, εivαι ovoματοθεoiα πoυ

κατd μiα εκδoxn onμαivεl <τoποg

6πoυ εvδnμoυv αγριoγουρoυvαυ,

oτo δε τoΠoγραφιKο oxdδιο που

oυvοδευει τo oυμβ6λαιο αγoρirq,

αvαφερεται ωg <Kορvοoοβovυ) και

βρioκεται oτο 10 xιλ. τoυ δρ6μoυ

Nαουoα -Tρiα Πnγiιδια, oε υψ6-

μετρο 1.050 μ€τρα.

Οι πολu παλιοi oτnv nλικiα, θυ-

μoυvται 6τι τo εργooταoιo αυτ6

-ΠρωτoΠοριακο για τnv επoxn

του- λειτoυρYnσε οτιg αρxdg τoυ

προnγoυμεvoυ αlιi-lvα απo τnv εγ-

γλ€(κn εταιρiα αMiΙ}ars Timber &

tradin$ company Limitedυ. Αυτn

εκμεταλλευθnκε τnv πλoυoια ξυ-

λεiα τoυ βουvoυ (κυρiωq τo δαοοg

οξιdg), με τα ακατtρYαστα δαoικα

πρoiovτα αρxικd vα σUYKεvτριilvo-

vται με τα βαγοvακια Kαι τnv ατμo-

μnxαvn (τυπoυ vτεκοβiλ) ΠoU τα

doερvε,οτο κεvτρικ6 <εργοοταoιoυ

oτo Γκουρv6ooβo 6πoυ και τεμα_

xiζovταv oε μικρ6τερα (τραβdρoεq,

πdλεq κλπ) απd τα vερoπρiοvα που

nταv εκεi εγκατεoτnμ€vα.

To vερο τo dφερvαv με αυλiiκι απd

το πoταμι πou κατεβαivει απd τnv

πnγn τωv Tριιbv Πnγαδιιilv καt

κατω απ6 τn θ€οn <Γεφυρoυδιαυ,

τoυ oπoioυ onμαδια υπαρxoυv

μdxρι onμερα. Mετd τnV KατερYα-

oiα τnq ξυλεiαg, μεταφ€ροvταv με
εvαdριo τελεφερiκ (με oυρματ6_

οxoιvo) απo το πριoτnριο μixρι τo

<Γκoλιοlαvιυ (Λεuκiιδια) και απo

εκεi με τα μεγαλα πλdov τραi_

vα,κατευ θυvovταV και εξiiγovταv

οε ξivεq xιbρεq (Aραβ1α κλπ), για
vα απoτελdoοUv τnv ξυλιvn υπo_

βαon τωv εκεi oιδnρoδρoμικιbv

γραμμιbv ΠoU KατασKευαζovταv.

Oριομdvεg βαoεlq τωv πυλιbvων

θειii μου αυτn, εixα τοv oυμπoλiτn

μαc Αλdκo Tορoρn, διευθυvτικ6

oτελεxog τoυ Yπoυργεioυ Γειυρ-

γiαg, οπoυ oυvταξαμε απ6 κοlvου

τn oxετικn διαταξn Kαι τnv Πρo-

ωθnοαμε πρoq ψnφιon.
'Eτoι, με τo voμο 3.20s/20Ο3 (ΦΕK

^3o3 
l24-12-2003) παραμοvn Xρι-

οτoυγεvvωV, lΙαζ nρθε 6vα απi-
θαvο κxριoτουγεvvιατικo διbρo,

oτοv Δnμo, δnλ. αvτικαταοταθn-

κε τo iιρθρο 34 τoυ N.Δ. s6/1969

πoυ δnμιοuργoυoε τo πρ6βλnμα,

απαλεiφθnκε τo Πoσoστ6 τoυ 1/s

πoυ εixε τo Eλλnvικ6 Δnμ6οιo

oτo δαoοg κKαvdλλn> (€γγραφo

\o7ol21_4_2OO4 τnq Δ/vοnq Δα-

οιbv τng Περιφdρειαg K.Mακεδo-

viαg περi αυτοδiκαιng μεταβiβα-
σnq τoU 1/5) και dτoι o Δnμog μαq
_μαζi καr με τα αλλα τρiα δαoικα

τμnματα τoυ- εγιvε o μεγαλυτε-

ροg δαooκτnτnq oτnv Ελλαδα.

Mε λiγα λ6για, oλn n αvατoλικn

πλευρα του βουvoυ oπωg το βλε_

ΠoUμε απ6 τn Nαουοα, δnλ. απο τo

Σdλι (Tζιαvα) μεxρι και περα απo

τnv Koυτooυφλιαvn (προg Αvω

Γραμματικ6), εivαι Δnμoτικn μαq

περιoυoiα!!lΗ απoλυτn αυτn ιδιo-

κτnoiα μαq, πιoτευω oτι απoτελεi

τo ιoxυρ6τατo θεμdλιο Yια τnν Πε-

ραιτ€ρω αvαπτυξn καt αξιοπoinοn

τoυ βουvου με επiκεvτρο το δiπo-

λo και τn διαουvδεοn αAYιοq Nι-

κ6λα9υ - <Xιοvοδρομικ6 Kεvτρo

- Πnγαδια>, τοv αξovα Αρκοxιb_

ρι _ MπεΤκoυ _ Γραμμivn _ Σ€λι,

Kα1 τnv αvαδειξn 6λωv τωv πα-

λιιilv oρειvιi-lv oικιομιilv (Αvω Σdλι,

Αγιog Παυλog, Mεταμoρφωon, Πε_

ριoι6ρl κλπ), dλωv τωv βαοικιbv

μovοπατιιi'lv του βoυvου (E-+, Πρι-

dvια_Σ€τα, Αγιο Πvευμα-Kαραταoι

κλπ), τωv oμορφωv εξωκκλnοιιilH

τoυ Eκτροφεioυ θnραματωv, τωv

διαφ6 ρωv ιoιορικιilv τoποθεoιιi-lv

οπου διαδ ραματioθnκαv σnμαvτι_

κiι γεγov6τα κατd τn Γερμαvικn

κατoxn Kαι τov εμφυλιo, καΘιbg

καl πoλλιbv αλλωv περιοxιilv.

To εργοoταoιο (πριoτnριο)

oτο <Γκουρv6oοβο, Kαι οι

Yραμμiq τoυ κvτεκοβiλυ
'Eλεγα λοιπov oτnv αρxn, dτι μα_

ζευτnκαμε μια ωραiα ουvτροφιd

προκειμdvoυ vα δουμε τι μΠo_

ιIrιlιrτl 2Ι



ΠoU στnριζαv τov εvα€ριo, σωζo-
vται Kαι σnμερα σε διiιφoρα σn_

μεiα (oτo <Περιοιoρι>, oτn <Biγλα>,

κατω απo τn μοvn Πρoδρομoυ
κλπ). Θυμαμαι επiong τoV παΠ-
πoυ μoυ τov ΔnμnτρoKαραμπα-
τζd (γεvvnμdvο τo 1BB7),πoυ εixε
κρατnoει Kαι μια nκουλουρα, ουρ_

ματ6oxοιvo απο τov ιεvα€ριου και
ο οποiοg μου dλεγε xαραKτnρι-
oτtκdi oτι τo Δiιοοg Kαvελλn εixε
vα υλοτομnθεi απo <κτiοεωg κo-
σμoUD, θελοvταg vα πει 6τι τdτoια

εvτατικn υλοτ6μnοn μεoα oτnv
καρδιd τoυ βoυvου 6πoυ εixαv
διαvoιxτεi oι υπαρxoυoεg ακ6μn
και onμερα ιγραμμ€g> Yια Ιο τραι-
vακι μεταφoραg ξυλεiαg, δεv εixε
ξαvαγivει oτo παρελθ6v. Αρα, n

μιοθιi'lτρια εγγλd(κn εταιρiα και

για ooα xρdvια το εκμεταλλευθn_
κε,πρεπει vα dβγαλε εκατoμμυρια
τ6vουq ξυλo (κυρiωq οξιαg) και

φυoικα παρα πολλiι κdρδn.

Tα αρxεiα Tακn MπαTτon και
n επιoτoλn Kιboτα Πουρ€γκα
Για το πριοτnριo oτο <Γκoυρvd_

ooβου dμωg, αvτi αλλωv θα nθε_

λα vα παραπdμψω και oτo πoλυ
onμαvτικ6 βιβλiο τoυ οuμπoλiτn

μαg Tακn Mπα[τon αoι Bιομnxα-
viεg τoυ xθεg> 6που dxεt αρκετεg

φωτoγραφiεq και dλλα vτoκoυμd_
vτα τnq εποxng.'Ηθελα επiοng vα
παραθ€οω αΠ'τo αρxεio μoU σXε-
τικn επιοτoλn πoυ doτεlλε oτnv
<Φωvn Nαoυongυ (οιιq 27-7-|991)
ο αδελφog τng γιαγιαg μoυ Kιb-
οταg Πουρdγκαg (γεvv. τo i914),

πoυ nταv κτnvοτρdφog oτo B€ρμιo

dλn του τn ζωnκαι μαq dπαιρvε μι_
κρα παιδια μαζi oτα πρ6βατα και ο

oπoiog θυμdταv πoλλd πραγματα
απo τov πατdρα τoU ΠoU δoυλε-

Ψε στo πριoτnριoκαι dγραφε τα

εξng: <H Εy1'λ{ζικn Εταιρiα εi"τε

μιoEοloει τo δαoοg Και'!)J'lι 1'ια 20

lρoυια, απo τo 1904 μ!'rρι το 1921

ιl.rιlγ:'l ι 22

και πρooελαβε ωg διευflυyτli τοy

Παo:riιλn Ιωitυυoυ και ylρcιμμcιτtα

τοll Σταfrn Γο{λα. H πρcilτn δουλεια

τουq fiταυ να δnμιoυρyiooυυ εyα

τoυβλοποιε|o και κεραμoποιε{o
ylα yα κτtooυy μouoρorρα tαμnλα
oπιτiικια yια τo πρooωπικo (ερy(ι_

τεg, υλοτ6μ0υ9, μετoφoρεi9 κλπ.)

που ιiταy yiρω oτιq 5.000 ατομα!

Παραλλnλα oι εyyλ!ζοl μnΙαι)ι-
κo[ αρlloαυ υα KατCισκευdζoυυ τιg

yραμμiζ του υτεκoβiλ πoυ iζωυε
6λο τo δαoοg (Γoυρυοooβo, Mετcι-

μoρφωon, Γαλαρiα, Πnν,i 176roou,

MπdμπεE, Γεφυρotδια, Nτορυτ6_

πολlι)|εycb ffα προorfoa] και τιζ
yυοsoτlg Bto ειg κι!αλ|διcι υ, αTριod-

ΚoL'λnr, αΛαyαταριι, κTοιiι_Βρα_

toι Κορακοlυl, κΚαιloi ραυ, κπlιyιi

To ουτo ιo υλ{1lκrι, κλπ.].

Aπo τo Γoυρυoooβo ξεκιυo[oε τo

ει.'cι!ριo τραιυακι πoυ κατnφoριζε

προg Περιoι6ρι, Κουλα, Πλακεg,

Βηlγ1q κλπ. 1l1α υα καταλnξει oτo

xοlριo Λευκαδια' Κoυτα στoυζ ε)l-

yλ!ζου9 μιι.ι'αι,ικoυE, δoιfi'ε('αιl
ωq βolιBοi και {μαBαι' κα)'α τlι
δοt').εια Τ0L'ζ 01 E'{αοt'oα{οι Aφοi
Ταοιοι\κα' ο Κιlt'. Βαρβαρεoο 'c και

ο Θεμιoτοκλng Θαυαooιiλnq. Tnυ

καλli τlιυ ξυλεiα απo τlιυ oποiα

!β)'αιyαυ ocιυiδlα' πΕλλεg, πατ6-

ξυλα, υτερ!κl.α κλπ. nι δουλευαυ

ειδικoi τεlυiτεq μεταξ[ τωυ oπoi_

οll'' liταy ο Γρny. Toρορng με τα δυo

παιδια τoυ' o Π!τροE Φειδ(ιυτol'ιg

με τα τρ[α παιδια του, oι αδελ_

φoi Κατoιο[ρα' oI ΚcιραyιrΔρyog,

Πουρ{yγcΙg, μ. Tοιo1lκαg, Aφοi
Toιλιαλn, Γdκng κλπ. Tα βλiιlικα
καραβαυια με μoυλdρια κcιι αλo_

yα, κουβαλo'ιjoαυ τny ξυλεiα και τα

κιiρβoυυcι μ!:rρl τo Σ.Σ. Nαουocιg'

Tα μεyαλα κουτooυρα cιπo τn rlon
αAoβεoταριlqι τα φ6ρτωυαυ τα κdρα

του Mπακαλιoιi και του Σιοiλα.
Παρα τnυ ευτcιτικi εκμετ(ιλλευon

oτα 20 lρ6υια, τo δαooq δευ τελ'εi_

ωoε, αλλd τελε[ωoε n oυμφωυ[cι κcιι

αποπΔρnoαυ οl Εyyλ{ζoι και το 1f4

τoυ δdoουE !μειυε oτου Καytλλnι.

0 τoτε Δ/vτng τng <Φωvngυ αεi-

μvnστoq Πdτρog Δειv6πoυλog,
oυμπλnρωvε κατω απ6 τnv επι-
oτoλti τoυ K.Πoυρtyκα: κΣ'αυτα

ποtl διlι)'εiται o κ. Πουρtyκαg,
πρ!πει t'α προoEiooυμε 6τι οι

Ε1'7'l'εζοι πριι' φυ1'oυυ, επεδ{ωξαν

H αψn τιιq ευα{ριαg δlαδρoμiq και το ερyooτ(loιo oτο ιΓκουρι,οοοβοι (Aρlε[o T. Mπαιτon)



Ερε[ππι των ε1'καταοτασεω1) τoL) ερ)''0στασ[oυ oτο κΓκoιlρν6οoβol (φωτ6: Aι'' Καραμπατζ69)

ι)α παραΙωρioουy τo δiκτυο του

(yτεΚoβ{b) και τoυ ευα!ριoυ τραi_

υoυ' a\)τi μιΚρot τιμnμcιτoE, αλλd

δε βριiκαυ ανταπ6κριo11"'Ετσι, τα

ξl|ιλωoαυ oλcι και πιiραυ μαζ τoυζ

6oα μwαυnματα αξιζαυ. Σliμερα

μ6νο ιι Γαλαρ[α Kαι τ{Ι onμε[α

απ'6που περυο[oε τo τριιιυακι, 3υ-

μiζουυ τα ιπεραoμ!υcι μεyαλεiαυ.

<Περαoμ€vα μεYαλεiαD.
Πιilg τα αvαδεικvυοuμε

Δυoτυxιi'lg, τn δεκαετiα τoυ 1920

xαθnκε n ευκαιρiα vα παρει ο

Δnμog 6λn τnv εvαπoμεivαοα

καταoκευn (γραμμ€g τραivου, βα_

γovdτα, μnxαv€q, εργαλεiα, ξυ-
λoκαταoκευdg' vερoπρι6vια, μn_
xαvnματα κλπ). Για 6oουq €xoυv

περπατnοεt τιg γραμμ€g του vτε-

κoβiλ πoυ €οερvε τα βαγovακlα

με τoUq κορμoυg τωv δ€vτρωv απ6

τ1ζ Πιo απ6μακρε9 περιοxdg 6ποu

dφταvε n κγραμμnυ' δnλ. απo τnv

nKαψουρα, μεxρι το δαoοg <Toβα_

ρiτoι, (oρια N. Πdλλαq προg βoρρα),

αλλα και απo τιg αλλεg διαvοιγμ€-

Vεq (Yραμμdqυμdxρι ιιNτορvτ6πo_

λnυ και <Tρiα Πnγiιδιαr, αθελα τoυg

φαvταζοvται τoυg nxoυg μnxαvιi-lv
και δαoεργατιilv που διεκοπταv

τnv απεραvτn oιωπn τoυ Δitοουg.

'0λεg αυτ€q oι oτιβαρdg Kαι μo-
vαδικdg καταoκευεg, ΠoU αρKε-

τdg oιbζovται εδιi'l και 100 xροvια
(οπωg Π.x. Kαι τo πdτριvo τοιxio

oε απ6τoμn oτροφn τnq διαδρο-

μng κατω απd τα <Tρiα Πnγαδlαυ),

εivαι οι <ζωvταvοi μαρτυρεgυ μιαg

αλλnq εποxng, παρiιλλnλnq -ioωq

και <προδρoμnqD- τωv ερYoστα-

οiωv κλωοτoυφαvτouργiαg και

τωv vερoμυλωη πoυ τooα πoλλα

πρooφεραv oτn Nαoυoα Kαι στouq

Nαουoαiουg. Για oοoυg λoιπov
δlαβnκαv τα αρ1στoUργnματικα

φτιαγμivα τοξωτα πdτριvα YεφU-

ρουδια, γι' αυτoυg πoυ διdoxιoαv

τα κΨαλiδια> n τn <Γαλαρiα> με_

xρι τoV μεγαλo καταρρακτn oτo

κΑγiαoμαυ 6πoυ και τo εκκλnoiiκl
τng Mεταμορφωσnq τoυ Σωτnρα,

γvωρiζουv <απ6 πριilτo x€ριυ 6τl

πρoκειται Yια μlα διαδρoμn απi-

στεUτnq ομoρφldq και καλoυq. Λd_

γεταιδε και dvα ακομn ιοτορικo,

6τι εκεi μdoα βαθια oτo φαρdγγι
τoυ μεγαλου καταρρακτn, εixαv

καλα <κρυμμ€vα, oι αvταρτεg τα

ραφεiα τoυg.

Τo 2oo4' καvαμε μtα πρooπiιθεια

ωg Δnμoτικn Aρxn για τoποθdτnon

oτρατlωτικnq γ€φυραg oτn θfon
τoυ μεγαλoυ nKαταρρακτnr, 6μω9

δεv μπoρ€οαμε KατασKευαοτικα

Vα τnv πρooαρμdοουμε, λογω του

μεγdιλoυ (25 μ. περiπου) αvoiγμα-

τoq τoU ποταμου nMdγα P€μαl πou

κατεβαivει απ6 τnv πnγn ιKαρα-

μπoυvαρυ καt μdxρι εκεi oυγκε-
vτριbvει _ωg λεκαvn απορρong

-πολλα ακ6μn μικρoτερα ρdματα.

Αλλωoτε, μεγαλα μnxαvnματα
δεv μπορoυv vα διαοxiooυv τn

oτεvn Γαλαρiα, oπoτε, n πρdoβα-

σn αVαYKαστικα θα γivει απd τnv

πλευρα τng Mεταμdρφωong n με
διαvοιξn αλλoυ δαοικoυ δρομoυ.
'oμωq, n προοπαθεlα αvαδεlξng

τng διαδρoμng, τωv λιθoκτιoτωv

γεφυριιilv,τng Γαλαρiαg Kαι τωv

καταρρακτιilη πρdπει Vα συVεXl_

oΘεi ιboτε με Xρnματoδoτnon απ6

κοvδυλια τng E.E', vα μπoρdoει vα

γivει επιοκεψιμn αυτn n απαρα-

μιλλng ομoρφιαgπεριoxn και για-
τi oxι, με μ1α απoκαταοτασn Kαι

επαvαλειτoυργiα τoυ <vτεκοβiλ>,

doτω οε μlα μικρn αρxικd,αλλα

με φoβερn θεα καl καταπλnκτικn

διαδρομn (Γκoυρvdooβο -Γαλαρiα-

γεφυρια _ καταρρiικτng-Αγiαομα_

Mεταμ6ρφωon (Δραζiλοβo).

Eiμαι βdβαιog 6τι μπορεi vα γivει
κατι αvτioτoιXo με το τραιvακι του

Πnλiου n ακ6μn Kαι τoU Boυρα_

Τκου. To iδιo φυοικα, μπoρεi vα

γivει και Υια τnv αvαδειξn Ιoυ Πα-

λιoυ εργooταoioυ oτo nΓκoυρvdoo_

βoυ δiπλα ακριβιbg oτov κεvτρικ6

δρ6μo πρog Tρiα Πnγαδrα, 6που

6λε9 oι βαριdq τoιμεvτ€vιεq εYKα-

ταοταoειg, τα τoιxεiα κλπ. με τιg

βiδεq και τα xovτρα <μπουλ6vιαυ

με τα παoα τουg, οιbζovταl εδιi"l και

10O xροvια, λεq και μαq περιμi-
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voUV vα τα αξloΠoιnσouμε.

Kαl n αξιοπoinοn μπoρεf vα αφo-

ρα dxι μovo τnv αvαδεiξn τoυg

ωg ιoτoρικii μvnμεiα, αλλα και ωg

παρiιδειγμα εκμετiiλλεuσnζ τoU

δαotκοu ξυλαπoθdματog (nδn απo

2013 oτο Δnμο txουμε εYKεKρι-

μdvn τn Διαxειριοτικn Mελdτn

Yια τα επ6μεvα 10 xρdvια)' τoοο

με τnv ξυλευon γtα ατoμικdg αvα_

YKεζ τωv φτωxdτερωr, ουμπoλι-
τιi-lv μαg, 6οo και με τnv περloυλ_

λoγn τωv κατακεiμεvωv ξεριilv
κλαδlιi'lv, ξυλωv κλπ. για τnv Πα-

ραγωγn βιομαζαg με oυγxροvα
πλεοv μdoα, κατι που θα διi"loει

και θ€οειg εργαoiαg οε δnμ6τεg

μαg, παvτα oμωg με τov απαιτoυ-

μεvo oεβαoμo oτo περιβαλλov.

Σε πριbτn φαon μπoρεi vα κα-
θαριoθεi απ6 τα δdvτρα o xιbροg

τοU πριστnρiou, vα αvαδειxθουv
oι βiιoειg, τα καvαλdτα κλπ. και
vα γivει μια μικρn καλαioθnτn

ξυλοκαταoκευn με oριoμεvεg πα-

λιεg φωτoγραφiεg που υπαρxουv
και dvα πολυ ουvτομo ιοτορικ6
τoU ερYoσταoioυ και τωv λοιπιbv
εγκαταoτdioεωι ιiloτε vα μπoρεi
o κiiθε επιοκεπτng του Xtοvο_
δρoμικoυ Kdvτρoυ, vα καvει dvα

μικρ6 διαλλειμα αvαψυxng και
vα πλnρoφoρεiται Yια τnv ιστo-

ρiα του τοπoυ.

H μελdτn αξιοπoinong
X.K. <Tριιilv Πnγαδιιilv_

Nτο ρvτ6πολng_Mπαλκ6vιυ
Mε <οπλo> λoιπ6v ιnv απ6λυτn
και ιικαθαρn> ιδιοκτnoiα μαg, τo

200516 εγιvε απoδεκτοg απo τnv
Ελλnvικn Πολιιεiα και τnvτοτε

κuβdρvnon, o οxεδιαoμdq μαg για
τnv oλoκλnρωμ€vn αvαπτυξn και

του Xιοvοδρoμικoυ μαg K€vτρoυ,

αλλii και τng Nτoρvτoπολng και
τoυ Mπαλκovιoυ. Αξιολoγriθlrκε
n πρoταon μαq Και με κραιικn
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To κAoπρo Σπiτυ τnq oικoytυειαq Καυ!λλn oτn ι1εoιl ιιτα)ικαl (Aρxε'io Τ. Mπdιτoιι)

xρnματoδ6τnon 260.00Ο€, πρo-
xωρnoαμε oε 6λε9 τιg απαραiτnτεg

μελ€τεg, εγκρioειq και αδεtoδoτn-

οειg, φταvovταg τo 2013 oε Διεθvn
Δlαγωvlομo, πoυ λdγω τnζ oιKovo-

μικng κρionq δεv καρπoφ6ρnoε.

0ι διαγωvtοτtκoi φirκελoι οι6_
XεUαV στo vα υπαρξει Αvαδoxoq
εΠιxειρnματiαg, που θα μπoρεi
oε βαθοg 40 ετιilv vα καvει με-
γαλεg επεvδυοειg με αvαβαθμι_

σn Kαl επεκταon τωv πιοτιbv του

X.K. oτnv περιοxn <Mπαλκ6vιl
και <0ρματζiκυ, με vdoυg αΠoσU_

μπλεκoμεvουg ου γxρoVoUζ αvα_

βατnρεg _ τελεφερiκ, με γnπεδα
πoδοoφαiρoυ κλπ' Kαι με 100 πε-

ρiπoυ μικρα ξυλιvα oπιτακια για
αvαψυxn καθιbg και εμπoρικο
κεvτρo oτn Nτoρvτoπoλn, oπωg

γivεται οε 6λα τα oυγxρovα Χ.K.
τng Kεvτρικng Eυριbπnq.

Η κοιvn μαq ΠρoσΠαθεια αυτn,

και εvvoιb dλoυg τoυg ουvεργατεg

μoU' τα οτελdxn τoυ Δnμoυ, τoυ

Δαοαρxεioυ Nαoυoαg κλπ. αvακo_

Π1'ικε -Πρoσιυριvα πιoιευω_ λoγω

ιtlq υφεotrg Kαl ΙιD\Ι ιμιltrμoviο.lνυ

oιn xι)ρα μαg. 
'Ομιlq ολog αυτog

ο αYωvαq Πoυ εYιvε Ylα πρωτn

φορα τοoο oργαvωμdvα, καθιδg

Kαι τo onμαvτικdτατo υλικo πoυ

εivαι oυγκεvτρωμdvo (oγκιbδειg

φακελoι με oλoκλnρωμdvεg και
ιbρrμεg μελ€τεg, αδειεg, εγκρioειg,

αΠoXαραKτnριoμoi δαoουg κλπ),

παραμεvει εvα εξαιρετικo Kα1

ιoxυρ6 εργαλεiο οτn <φαρdτραυ

ιng κiiθε δnμoτικng αρxng, για
τnv μελλovιικn αξιoπoinon και
αvαπτυξn τoυ τοπoυ.

Tο oλoκλnρωμdvο
Πρoγραμμα <BEPMΙO>

Σαv παρακαταθnκn επiong οτov

Δnμo μαg, αφnoαμε Kαι τnv εΠι-

τυxn dκβαοn ιnq Πρωτoβουλiαg

μαq vα εvιboουμε για πριbτn φoρα
oλoυg τoυ Δnμουq γυρω απo ιo
Bdρμro, σε μια πρooπαθεια σUvτo_

vιομdvωv εvεργειιi'lv, ιδoτε vα μinv
καvει o καθdvαg o,τι vομiζει, αλλα

vα υπαρxει dvαv oλοκλnρωμεvog

oxεδιαομdg αvαπτuξng τoU ορει-

vου oγκoυ. Αυτο τo ξεκιvnοαμε τo

2Ο07, μαζευοvταq στn Nαoυoα τουg

τoτε Δriμιoυq 'Εδεoοαg, Bdρoιαg,

Kοζαι,rlg, Πτολεμαiδαg, Bερμioυ,



To τ!λog τng ευαtριcιq δmδρoμiq oτα oιlμεριυα Λευκdδια (Aρrεio T. Mπdιτon)

vεxnζ αYd]vαq μ€xρι τnv υλo_

ποinon. Tiποτε δεv xαρiζεταl Kαi

τiποτε δεv γivεται με εγωιoμoυg

Kαι (αΠοKλειoμουgυ. Παραδειγμα

αg €xoυμε τα διδαγματα τωv Πα-

λαιoτερωv πoυ πρ6κοψαv αξιo-

πoιιi-lvταg τouq (ΙoΠιKoυq πoρουg,

(δαoικ6 πλoυτο, υδατοπτιiloειg,

ευφoρo κdiμπo, αμπελιbvεg κλπ).

Tιq δυοκoλiεg πoυ ζoυμε, εiμαι

βdβαιog 6τι μπoρoυμε vα τιg ξε-

περiιooυμε με ιn βελlloιn οξto-

ποinon 6λωv αυτιi.lv τωv δυvατo-

τnτωv Kα1 vα μετατρdψουμε τnv
κρion oε ευκαιρiα' στο πλαioιo

μιαg v€αq oλοκλnρωμ€vng οτρα_

τnγlκng. Eivαι ευκαιρiα λoιπ6v vα

ξαvαπιαοoυμε το vnμα απ6 τnv

αρxn, vα αφoUYKραoτoυμε και

vα διδαxθoυμε απd τnv ιoτορiα

μαζ Kαl vα αγωvιoθoυμε για το

μ€λλov τωv παιδιιilv μαq. Δεv πρd_

Πει vα μ€vουμε με κoταυρωμdvα

τα xdρια> Kαι Vα περιμdvoυμε το

<μαvα εξ oυραvουr.

Tov πλoυτo τnq Ynq _Kαι τoU

βoυvoυ- τοv dxει n Nαoυoα καl

o vdoq διεuρυμdvοq Δnμοg μαg.

Σε oυvδυαoμ6 δε και με τιq πρo-

σφατεq θετικdg εξελiξειq Yια τn

ουvδεοn μαq με τnv oΕγvατiα

Oδο> πoυ για vα προκυψoυv αγω-

vιoθnκαμε οκλnρα 6λα τα Πρon-

γoυμεvα xρ6vια, εxουμε σnμα_

vτικ€g προοπτικεg αvαπτυξng oε

oλoυg τoυg ιoμεig (πρωτογεvng/

αγρoδιατρoφικdg, δευτερoγεvng/

μειαπoinοn, τριτoγεvnq/πoλιτι-
στ1Ko-τoUριoτικ6g). Mπoρoυμε
λoιπ6v, vα κπατnoouμευ oταθερα

oε 6λα αυτα τα βnματα πoυ δn_

μιουργnοαv oι πρoκατοxoi μαg,

vα αvτλnoouμε αΠ' αυτα γvιbon,
εμπειρiα και δυvαμn, και vα παμε

μπροoτα. Αλλωoτε, 6πω9 dλεγε

dvαq φιλoooφοg: αεvα ταξiδι μι-
λiωv, αρxiζει με τo πριilτo βnμα,.
Eμεig, oφεiλουμε vα καvουμε τo

...δευτερo. N

Eλλnoπdvτoυ κλπ. (τιilρα πια εγι-

vαv Kαλλικρατικoi oι Δnμor) και

βαλαμε ωq αξοvα τn oυvoxn και

τn σUvερYαoιμοτnτα μεταξυ μαq.

Γιατi το Bdρμιo εivαι τo μovαδι-
κ6 βouv6 oτn xιbρα με 2 xιovο-

δρoμικα, με τn λiμvn Bεγορiτιδα

δiπλα τoU' με τεραοτια φυoικn
ομορφιil, με αφθovα vερα, με
ατελεiωτεg βοoκ€g, τoυg λιγviτεg

πoυ τρoφoδοτεi τn xιilρα με ρευ-

μα Kαι πρ€πει Vα απoKαταoταθεi

n εκεi περιβαλλovτικn τoυ επιβiι_

ρUVσn Kαι με πoλλα iιλλα θετικα

oτoιxεiα αvαπτυξng' 'oλα αυτα

6μω9, xρειαζoταv πρωτioτωg μια
oυvεvv6non Kαι στn oυvdxεια

dvαv ooβαρο και Oλoκλnρωμdvo

Σxεδιαoμ6. Απ6τoκog αυτιi'lv τωv

πρooπαθειιbv μαq - και n Nαoυ-

oα μπορεi vα εivαl υπερtiφαvn

ωq Πρoζ τnv πρωτoβουλiα που

πnρε- nταv n θετικn αvταπdκρι-

σn τnq Πoλιτεiαg Kαι n UΠoYρα-

φn τnq oxετικngυπ'αριθ. 35403/

^Ε367 
| l 12_8-2010 Yπoυργικnq

Aπ6φαong (υφυπoυργ6q 0ικο-
voμiαg και Avταγωvιoτικ6τnταg o

κ. Σταυρog Aρvαουιακng), με τnv

oποiα εγκρiθnκε ιo ιι0Λ0KΛΗPΩ_

MΕNO ΠPOΓPAMMA BΙΩΣΙMΗΣ

ANΑΠTYΞΗΣ BΕPMΙOYD με 200

εκ. ευριil, πολυτoμεακ6 και ουγ_

xρnματoδoτoυμεvο για εργακαl

δραοειg, απο τα oπoiα _και λ6γω

τωv ιδιαiτερωv πρoβλnματωv τng

Nαouοαg_ ια5o'2 εκ. ευριil Πρoo-

ρiζovταv Yια τov Δnμο μαq.

Στουg αξovεg μελλοvτικnq αξιo-

ποinong τoυ φUσιKoυ πλoυτoυ,

oτoxευαμε μεταξυ αλλωv Kαι στnv

αξιoποinon τωv nπιωv και εvαλλα_

κτικιi_lv μoρφιiv εv€ργειαg (υδρο-

nλεκτρtκα, φωτoβoλταΤκα, αvεμo-

γεvvnτριεg, βιoμdζα κλπ). Αρα, dvα

ακ6μn εργαλεio υπαρxει οτo Δnμo

και εivαι δlαθdoιμο Yια τnv Περα1_

τ€ρω αξιoπoinon πρog 6φελoq τoυ

τ6πoυ Kαι τωv κατoiκωv.

Eπiλογog

Γlα μ1α ακ6μn φoρα, διαπι_

οτιbvoυμε 6τι για vα γivει κατι

oπoυδαio oτov τoπο, ΑΠΑΙTEΙ-
TAΙ πριilτα dραμα και oτoxog, και

μετα ουvεvv6nοn, ουvεργαoiα,

ουvαivεon, κιvnτoποinon oλωv

τωv τoπικιilv δυvαμεωv Kαl σU-
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To ΔΑΣoΣ (<KANEΛJ\[Ι>) ΣTo BEPMΙO
y ρ d φ ει o Τακlι E Mπ iι ιτ o u q, Λ α o 1l ρ ιi φ o g - Συ 

1, 1, ρ α φ ! α g

To Βtρμιo, το παυ6μ0ρφ0 αυτ6 βoυυ6 με τn rλωρiδα Kαι τnυ παvtδα τaυ, oτα0nKε yια τoυg

Nαoυoαioυζ Knι τoυE κατoiκoυζ τng περιoxig αρωy69 Kαι συμπαραoτατnE oε καlε πρoβλnμα

τoυE. o φτωx6κοoμoζ τnζ Nαουoα7 tβριoκε oτo δαoog τlιυ πnyιi yια τnu oιΚoυoμιKn τoυ επι-

β[ωon, αφo{ ξυλευε και αξιoποιoυoε τnυ πaραyωyi τoυ με πoικiλεg xρioειg.

Πoλλα απο τα δαoικii τεμdxια αvn_

Kαv σε ιδιιilτεg ιδιoκτnτεg n oε μo-
vαoτnρια. Τo μεγαλυτερο απ' αυτα,

πou αριθμoυοε περiπου 90000

oτρdμματα oτn βορεloδυτικn πλευ-

ρα τoυ βoυvoυ nταv ιδιoκτnoiα τoυ

Θεoδωρoυ Kαvελλn, o oποiog και

ιlcoΥΣΤΑ 26

εixε τnv oργαvωμdvn εκμεταλλευ-

on τoυ. Η καταoταon αυιn iοxυε
ωq τo 1913, xρovια κnρυξng τoυ

πρωτου παγκοoμiου πoλεμoυ.

Τn xρovια αυτn εκδnλωθnκε εv_

διαφ€ρov Yια τnv εκμεταλλευ-
σn τoU δαooυq απo τnv αγγλικn

εταιρiα MilΙars Τimber & Trading

Cοmpany Limited, n oπoiα μετα
απo ouμφωviα με τov Kαvdλλn

φρ6vτιoε Yια τn oυγxρovn πλd_

ov αξιοπoinσn τoU παρθdvoυ oxε_

δοv δαoικoυ πλoυτoυ. Για τo λογo

αυιο εγκατdστnσαv το εργooταoιd



τouq στnv Περιoxn Γκoυρουvdoo_

βo. Διdθετε μnxαvioμουg, καζαvl

για βραοιμo ξυλωv, ΠριovoKoρ_

δ€λεq, καταρρακτn κ.α.. Στnv iδlα

περιoxn dκτtoαv καταλυματα για
τo πρoσωΠικd (περiπoυ 100 iιτo_

μα) και dvα κτnρto Yiα Ιi1 διαμοvn

τωv διευθυvτικιi.lv oτελεxιbv, πoυ

οι Nαouoαiοι τo οvdμαοαv doπρο

οπiτι. Xαραξαv επiong οιδnρο-
δρομrκn γραμμn πλnρωq oρYα-

rrωμ€vn, με ιουvελ και γdφυρεg,

Yια Ιo τρεvακι τυπoυ Nιεκοβiλ,
που μετεφερε τnv ξυλεiα απο τα
απ6μαrιρα μερn τoυ βουvου oτov

τ6πo του εργοοταoioυ. Απ6 εκεi,
εvαερiωg με oυρματ6σKoιvα, n

επεξεργαoμdvn πλεov ξυλεiα με_
ταφερ6ταv oτο xωριd Γκoλιοιανn,
τα οnμερtvd Λευκαδια. 0ι διαδρo-

μεg αυτdg καλυπταv απoοταοn
τριαvτα περiπου xιλιομετρωv.

Απο τo 19i6 dωq ιo 1921 n εΠι-

xεiρnοn βριοκoταv οτο αποκoρυ_

φωμα τnq απ6δoong τng με 0ικο_
vομlκ6 διευθυvτn τov Ιπποκρdτn

Bαoματζiδn. Σnμειιilvουμε 6τι n

εγκαταοταon τng Nαoυοαq nταv

n μικρ6τερn απ6 τιg δdκα πoυ
διdθετε n εταιρiα Millars Timber
& Trading Cοmpany Limited oε

Ευριilπn και Mton Avατoλn.

Χαρακτnριoτικ6 τng εποxng εivαι
oτι εδιb εβρloκαv εργαoiα oλoι oι

αvυπ6τακτoι Nαoυoαioι στρατι-

ιilτεg με βαοιλικα φρovnματα.
Σαv παραδειγμα αvαφiρεται dτt,

oυμφωvα με μαρτυρiα του Nικd-
λα Mnτoιαvn, υπευθυvoq Yια τn
λειτoυργiα του τρdvoυ nταv o Δn-

μnτριog Mπαιτong. Εixε τεxvικεg

γvιiloειg τoU αvτlKειμεvoυ απ6

τnv Αμερικn, 6πoU εργαoτnκε για

H Λloλιl Καl,!λ)'tι με τ0υζ σι])r)'t'yε[ζ

(ο ρ.r ε i o Τri κn ΙτlΙπ 1ι t τo n )

rng μπρaoτi οτο ιAoπρo Σπiτιι

2Ο xρ6vrα στoUζ oιδnρoδρoμoυg.

Γvιbριζε απταιοτα τα αγγλικα και

oυvεvvoουvταv με τα oτελdxn
τng εταιρiαq. Ωg αvυπ6τακτοg βα-
οtλdφρωv, κατεφυγε οτo βoυv6.
Tα πριbτα xρ6vια απαγoρεuoταv
αυoτnρd Vα εμφαVιστεi oτn Ndoυ_

oα. Ακ6μα Kαι Yια vα παvτρευτεi

τo 1916 με τnV 0λυμπιiιδα Noυ-

on_Λdζoυ nρθε κρυφα μtα vυxτα.
Tnv iδια βραδια κατεβnκε Kαι Πα-

vτρευτnκε κι o φiλog τoυ Γιαv-

vng Mαvακαq με τn Mαριγουλoυ
Ζιανn' Ξαvαφυγαv τnv επομεvn

μdρα 6πω9 nρθαv, κυvnγnμdvoι.

Αργdτερα n ελλnvικn κυβdρvn-
σn' με {ιq σUμμαxικdg δυvαμεlg

τng Αvτiiτ voμιμoποinoε το διd-

σTnμα εργαoiαg τωv αvυπ6τα-
κτωv, εκλαμβαvοvτdg το ωg μ€ροq

τnζ στρατiωτtκng τoυg θnτεiαq. Ωg

αιτιoλoγiα πρoβλnθnκε 6τt n πα-

ραγωγn τoυ δαooυg xρnσιμoΠoι-

oυvταv απ6 τoυg ouμμαxoυg για

τnv εγκατiιστασn oιδnροδρoμων

oτn M€οn Αvατολn. oι τεραoτι-

εg πoοoτnτεg ξυλων πoυ εixαv
σUYKεvτρωθεi οε αποθnκεg τoυ

βουvου, τωv Λευκαδiωv και τng

Θεoοαλοviκng φoρτιbθnκαv μ€οα
oε μiα εβδoμαδα με πρooριoμ6 τn

Mdon Αvατολn.'Eτοt λυθnκε και
o πρoβλnματιoμ6g πoλλιbv Nα_

oυoαiωv oxετlκα με τo πιbg θα

αξloπoιoυvταv n ξυλεiα.

Τo 1921 oι Αγγλοι dκριvαv αουμ-

φoρn τn λειτουργiα τng επιxεiρn-
onq τουg Kαι τn οταματnoαv. Πρo-

τειVαv oτo δαoοκτnμovα Kαvdλλn
τnv αγορα Ιωv εYKαταoταoεωv

oτnv καιαoτασn ΠοU βρioκovταv
εκεivn τn οτιγμn. o Kαvdλλng
oμωg αρvnθnκε και οι Aγγλoι
πnραv 6,τι μπoρoυσε vα μεταφερ-
θεi απ6 τιq εYKατασταoειg τoUζ Kι

dφυγαv. Απ6 κει και πdρα n εKμε_

ταλλευon τoυ δαοoυg επαvnλθε
oτιg παλαι6τερεg ουvθnκεg. N

Bιβλιογραφtα

. Tο <nq [/lnο τonq, Νοουoo o Blopnxοviεq του XΘεq, Νοpορx oκn Αυτοδloiκnon Hμoθiοq 1997

. Kοβiτnq Θεοδωροq, ΙVολουvoq Θωμοq, iMnτoldvnq Νlκoλooq, Ποροxιδρnon ovεκδoτου υλt<ου
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oTYΠOΣTHΣEΠOXHΣ
ΓIATHN EΠIΣKEΨH ToY
BEΓ{!ΖFλOYΣTH NAOYΣA

))ραφει o Θεoδοlρog Zιcbταg

Τov Aπρiλn τoU l9Ι4 o τoτε ΠρωΘUΠoυργOS τnS Eλλαδαs, EλευΘ€ρros Bεvιζ€λos Περι-

δδευoε στn MαΚεδoviα Kαι εΠισK€φτnκε σxεδov 6λεs τιs μεγαλεs π6λειs τrs Mακεδo-

viαs. Eπrοκ€φτnKε τnv Θεοoαλoviκn, τnv Δραμα, τnv Kαβσλα, τrs Σ€ρρεS, τnv Φλιlρrvα,

τnv-Eδεoσα, τnv B€ρorα, Και τnv lιJdoυοα. Tov Eλευθ€ρro Bεvιζ€λo τov oυvδδευαv καt

or UΠoυργοi Eμμαvoυnλ P€πoυλnS, UΠoUργ6s Eoωτερικιilv, o Kωvoταιτivοs Pακτιβαv,

υπoυργοs Δικαιoοοvns, o Θεμιοτoκλns ΣoφoOλns πoυ ευθ0s αμ€oωs δroρioτnκεγεvικ6s

διoκnτns τns Mακεδοviαs, ο Mαρκαιτωvdκns καθΦs και αλλα οτελ€xn τns κυβ€ρvnσns.

Mαζi του εixε o Bεvrζ€λos KαΙ τov διευθυιτfl τωv otδnρoδρoμωv Χαφvερ.
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Η περιoδεiα του Bεvιζdλoυ nταv

dvα onμαvτικ6 γεγovoq Yια Ιnv
Mακεδoviα Kαι Yια τnv Eλλαδα

παρ6λα ταυτα αρκετdg εφnμερi-

δεg κυρiωg αθnvαiκdg, το αγv6n-

oαv n περιoρiοτnκαv oε ελαxιoτα

γεvικα ox6λια εvιi-l μερικdg δεv

αvαφdρουv τnv επioκεψn τoυ oτn

Nαoυoα. 0ι εφnμερiδεg αυτ€g, εκ

τωv oπoiωv κiiπoιεg εixαv μεγdλn
κυκλoφoρiα εκεivn τnv επoxn,

εivαι n ιrΑθnvαιυ, κΗ Ακρ6πoλι9>,

<0 Αoτnρ>, <Η Αοτραπnυ, κΔαvα-

nq>, κEoτiα>, <Eφnμερigυ, <Kρα-

τogυ, <Ndα Eλλαg>, κTα Πατρια>,

<Σnμαiα>, τo <Σκρiπl, τo ιiΕθvοg>'

Mαλλov θα πρ6κειται Yια αvτιπo-
λιτευ6μεvεg εφnμερiδεg. Eκτεvn

ρεπoρταζ Yια τnV περιoδεiα τoυ

Bεvlζελoυ dxoυv κdvεl oι εφn-

μερiδεg <Ndα Ημdρα Tεργ€oτngυ oι

<N€oι Kαιροiυ και ιδιαiτερα Yια τnv

Nαoυoα oι εφnμερiδεg κEμπρ6q>,

κNdα Αλnθεια>, ιrΠατρigυ, <Mα-

κεδοviα>. oι εφnμερiδεg αvαμ-

φιoβnτnτα αποτελoυv πnγn τng

toτoρiαg και ταυτ6xρovα ο καθρd_

πτnq τoU πολιτικου, oικovoμικoυ
Kαι Koιvωvικoυ γiγvεoθαι.
Kαταγραφouv συμΠεριφoρ€g και

vooτρoπiεg oι oπoiεg dxoυv εξα-

λειφθεi και δεixvoυv τov παλμ6

εκεivng τng εποxng. Mε αυτn τnv

λoγικn, πιοτεUω, 6τι o περιoρι-

oμ6q τωv πnγιilv μ6vo oτnv ει_

δnoιoγραφiα Kαι στov oxoλιαoμo
τωv εφnμερiδωv θα μαg διi-lοoυv

ζωvταvn τnv εικdvα τng Nαoυοαg

εκεivn ιnv επoxn πιilg oι vαou-
oαioι υπoδεxτnKαV τov Bεvιζ€λo.

Απ6 τα ox6λια Kαι τα ρεπορταζ
τωV εφnμερiδωv oυμπεραivoυμε
6τι εixε ιδιαiτερα μεγiιλn onμαοiα

n περιoδεiα τoυ Bεvιζdλou Yια τn

Mακεδoviα. Eivαι ο πριi-lτog πρω_

θυπoυργ6g πou επιoκ€πτετα1 τnv

Mακεδοviα υοτερα απo εvαμιοι
xρovo απ6 τnv απελευθdρωon

τnζ ΠoU oι κατoικoi τng αιοθαvo-

vται ακ6μn ξεκoμμ€voι απo τnv

υπ6λoιπn Eλλdδα, με παρα πολλiι

πρoβλnματα πoυ περιμ€vouv Kαι

ελπiζoυv οτnv dμεοn λυοn τoυg.

Tnv τακτικn που ακoλoυθoυoε

o Bεvιζiλoq oτnv περιoδεiα τou,

εκτdg πoυ dκoυγε τov καθ€vα,

€διvε και λυοειq oτα πρoβλnματα

πoυ μπoρoυoαv dμεoα vα λυθουv.

Tdτοιo παραδειγμα θα δoυμε και

οτn Nαoυoα.'Η ακ6μn μoiραζε
επιταγ€g Yια τnv αvdγεροn oxo-

λεiωv n εκκλnoιιbv που κατα-

οτραφnκαv oτov π6λεμo.'Eδιvε
τnv εικ6vα εv6g nγdτn ΠοU Περι-

oδευει oτn Mακεδoviα για vα δει

απ6 κοvτα vα καταγραψει Kαι vα

λυoει τα προβλnματα τng. Mε τnv

περιoδεiα αυτn θdλει vα δεiξει o

Bεvιζ€λog 6τι εδραιιi-lvεται απ6-

λυτα n Eλλnvικn κυριαρxiα και
απoκαθιoτd τιg ox€oειg τng Mακε-

δoviαg με τnv υπ6λoιπn Ελλiιδα.

Σε κiιθε π6λn πoυ επιοκdπτovταv
o Bεvιζdλog dκoυγε τα πρoβλnμα-

τα και τα αιτnματα τoυg dxι μ6vo
απ6 τoυg δnμαρxoυg αλλα και απd

διαφορoυg oυλλ6γoυ9 και παρα_

Yovτεq τωv π6λεωH ακ6μn ακoυ_

Yε Kαι τα παραπovα τωv απλιilv
αvθριilπωv. Επιδiωκε Vα σxnμα_

τioει μiα εικ6vα Yια τnv Mακεδο_

viα απ6 τov λα6 τnζ Kαι 6xι απ6

τoυg διοικoυvτεg. Ιδιαiτερα 6μωg

επιδiωκε vα σUvαvτnθεi με του

αρxnγoυg τωv μouσouλμαvικιilv
κoιvoτriτωv Υια vα διαπιοτιi'loει αv

oι ελλnvικdq αρx€g παραβιαζoυv

τoυg v6μoυζ Και τoUζ oυμπεριφε_

ροvτε βαvαυσα Kαι αοuδoτα 6πωg

καταγγdλλει n Πυλn. Σnμειωτ€-

ov o Γκαλn Mπ€ng, πρ6ξεvog

τng Toυρκiαg, περι6δευε τnv iδlα

xρovικn περioδo oτn Mακεδοviα

Yια vα διαπιoτιiloει αv oι'Eλλnvεg

βιαιoπραγoυv τouq Tουρκoυg. 0t

oυvαvτnοειq με τοUq εκπροoιil-

ΠοUq τωv μουοoυλμαvικιbv κοι-
voτnτωv 6πλιoε τov Bεvιζελo με
επιxειρnματα Yια v' αvτιμετωπi-
σει τιq oυκoφαvτiεg τng Πυλng.

Στnv περιoδεiα τoυ o Bεvιζελoq

dγιvε απoδdκτng πoλλιbv Παρα_

π6vωv και αιτnματωv και εiδε απ6

κovτd τnv κατdoτασn ΠoU εΠιKρα-

τεi οτn Mακεδoviα. Σε γεvικdg
Yραμμdq, αv Kαι πdραοε εvαμιot
xρ6vοg που απελευθεριbθnκε n

Mακεδοviα, εξακολουΘεi oικο-
voμικα πoλιτικα και κoιvωvικα
vα διαφ€ρει απ6 τnv υπ6λοιπn
Eλλαδα. Στo διoικnτικo τoμdα αv

και υπαρxει ελλnvικn διoiκnon
δεv εivαι επαρκnq. Παρατnρου-
vται παρα πολλdg αυθαιρεoiεg
πoυ κυρiωg προερxovται απo τα
κατιbτερα αoτυvoμικα dργαvα. Mε

τnv παραλλnλn κυκλoφoρiα τoυ

τουρκικoυ voμioματog επικρατεi

μiα vομιoματικn Bαβυλωviα 6πωg

γρdφει n ιMακεδoviαυ. Δεv υπdρ_

xει τnλεγραφικn και ταxυδρoμικn
ουvδεon με τnv υπ6λoιπn Eλλα-

δα, με απoτdλεoμα vα δnμιουρ-

γοuvται oοβαρα πρoβλnματα οτo

εμπdριo. Δεv υπαρxει ελλnvικo
ταxυδρoμεio, αλλα μ6vo ξivα.
Παρα τnv απελεuθ€ρωοn τnq

υπαρxouv ακομα κιvnματα τωv

Nε6τoυρκωv Πoυ oκoπευoυv
στnv αvατρoπn τng. Δρoυv ακ6-

μα ομαδεg κoμιτατζnδωv βoυλγα-

ρωι ΠoU μαζi με dιλλεg λnοτρικdq

oμαδεq λυμαivοvται τnv υπαιθρo

Kαι δnμιoυργoυv αvαoφαλεια
στoυζ xωρικουg.'Εxει δnμιoυρ-

γnθεi τεραoτιo πρoβλnμα με τnv
εγκαταoταon τωv πρooφυγωv
ΠoU τα τελευταiα xρ6vια λ6γω

τωv πολ€μωv dxουv καταφυγει

oτn Mακεδοviα. Yπαρxουv πdλειg

ΠοU Kαταστραφnκαv oλooxεριi'lg

απo τov πολεμo και επεiγει αμε_

σα n αvoιΚoδdμnon τoυg, 6πω9

επiong oι Kατεστραμμ€vεg YεφU-
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σε δnμoσiευμd τng 1lια τιιυ επioκειln Βενι'ζtλoυ oτlι Nιioιlocι τo ]9Ι4

ρεq δnμιouργουv πρoβλnμα στιq

σUYKo1Vωviεq.

Eκτ6g αΠo αUτα τα Πρoβλnματα,

Παρατnρεiται Kαι μiα διαφoρετl-
κn αvτιμετωπισn τnζ Mακεδovi_
αq απd 6τt oτnv παλαtα Eλλdδα.
Δlαφoρετικn αvτιμετιbπιon σε

επiπεδo διoικnτικo, voμoθετι-
κ6, δαoμoλoγlκ6 κλπ. Για αυτo

αiτnμα dλωv τωv πολεωv πoυ
επιoκdφτnκε nταv n πλnρng εv_

οωματωon τouq με τnv Ελλdδα.
Η αφoμoiωon, οπωg τnV αΠoKα-

λouoαv, nταv και τo πριbτο αi_

τnμα τωV βιoμnxαvωv Kαι τωV

εργαζoμdvωΙ φuoικα ο καθ€vαg

Y1α το δικ6 dφελοg. Το πρ6βλn-

μα τωv μακεδ6vωv βιoμnxαvωv
nταv oτι τα προiovτα πoυ παρα_

Yovταv oτnv Mακεδoviα iμπαιvε
φdρoq, dταv αυτii πoυλι6ταv οτn
Παλαια Ελλαδα, εvιb τng παλαιαg
Eλλαδαg δεv φoρoλογoυιαv 6ταv

αυτα πoυλι6ταv οτn Mακεδoviα.
Eπiοng τnv ατελεlα οτnv αγoρα

μnxαvnματωv πoυ απολαμβα-
vouv oι βιoμnxαvoι τng παλαιαg
Ελλiiδαg δεv τnv απoλtiμβαvαv oι

βιομnxαvoι τng Mακεδοviαg.

Mε τnv αφoμοiωon θα εixαv τnv
iδια αvτιμετωπιon. Aλλα αvτi vιι
λυθoυv οπoιεoδnποτε διαφoρdg,

n κυβερvnοn ψnφiζεl, λiγo πιo
vωρig απd τnv περιoδεiα τoυ Bε-
vιζ€λoυ, τo v6μο zoolsl+ll0l+πoυ
oξυvει ακdμn περιoo6τερo τtg δι-
αφoρ€g πoυ επnρεαζει αμεoα τιg

μακεδοvικig βιoμnxαviεg. Γι' αυτd

o Συvδεoμog Bιομnxdvωv Mακε-
δoviαg αποφαoιoε vα oρiοει μiα
επιτρoπn Yια Vα εκθεoει τo πρd_

βλnμα oτov Bεvιζdλo dταv αυτοg

θα επιoκdπτovταv τnv Mακεδoviα.
Tnv επιτρoπn αυτn τnv απoτελoυ-
oαv o Π. Xατζnλαζdρoυ, M. Mορ_

πoυργοg, K. Πλατoιoυκαq, Δ. Toυρ-

παλng και Ηρ. Χατζnδnμoυλαql.

Για τoug εργαζ6μεvouq n αφo-

μoiωon οnμαιvε εφαρμογn τnq

εργατικng voμoθεοiαg. Στn Mα-
κεδοviα δεv υπnρxε εργατικn vo_

μοθεoiα, o βιομnxαvοg απoφαoιζε
τo nμερoμioθιο, τιg ιilρεg εργαoiαq

κλπ.'0ταν o Pεπουλng εiπε oτουg

Εδεοoαioυg βιομnxαvουg dτl με
τnv αφoμoiωon θα εφαρμοοΘεi
Kαι n ερYατικn voμoθεοiα n απd_

Vτnσn nταv ...rig yiυιι cιφομο|ωoιg

και τcι δεmμεrα ολα2 .Tnν εφαρ-

μoγn τnq εργατtκng voμoθεoiαg

ζnτnoε απo ιov Bεvιζ€λο και n
επιτρoπn τωv KαΠvεργατιiv dταv
επιοκ€φτnκε τnv Kαβαλα και o

oπoiοg τοUq τo υποox€θnκε 6τι
θα εφαρμοoθεi].
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o Bεvrζ€λοs στn Nαoυσα
Tnv εiδnοn οτt ο πρωθυπουργ69
θα επιoκεφτεi τnv Nαoυoα τnv
€φερε o X"Kωvοταvτivοg Mα_
λουong, o oποioq επtoκεφτnκε
τοv πρωθυπoυργd oτn Θεooαλo_

viκn, γραφει n <Nεα Αλnθειαυ: o
κ. Xατζιi Κοlυoταυτiυog Mαλoυong
τυrrilυ ακρoαoεωg παρα τω κ. Πρω-
frυπουρyril και εyxειρ[ocιE ο[τω δυo

υπομυliματcι ελαβε oυytρ6υωg τnυ

oυyκατα3εo1υ τ11ζ A. Ε. 6τι ασφa_

λcbg lα επιoκεφfri Km τnν Nαoυ-
oαυ επιoτρ!φωυ εκ Φλωρ|υnga.

Απ6 τα δυo υπoμvnματα (τo ivα
τo δnμοoιευει n nMακεδοviαυ)

φαivεται 6τι τα πρoβλnματα τng

Ndoυoαg, εκεivn τnv επoxn, nταv
κυρiωg διoικnτικα. Αv και ακμα_

ζoυoα τng dλειπαv oι διotκnτtκdg
υπnρεοiεg. Το αiτnμα τωv Nαoυ-
οαiωv nταv vα oυμπεριλαβει στo

oxεδιαoμ6 τng v€αg γραμμng Ko-

ζαvng _ Bεροιαg Kαl τn Nαoυoα.

To υπdμvnμα πoυ παρ€δωoε ο Χ"
Kωvoταvτivog Mαλoυong ixει ωg

εξng: ιrEξo.rrbτατε, oι υπoφαιυoμε_

νoι, rrυrιπρ6σωπoι του δiμoυ Nα_

οtong, εκπλnρolυτεg oυυαμα oμ6-

θ υ μoυ επιfr υ μΙ αυ cιπ cιξiιπcιυτog τoυ

λαoυ τng κατ' εξοrnν yεοlρyικιig

'1. αlVoκεδoviοl 12l41191+'Ετoq l.- oρ. φυλ. 841

2. rιΠΑΤPlΣυ 25l411914 oρ. φυλ.73Ο6 nερioδοq B

3. αΕ['/ΠPOΣl 22l411914 ορ. φυλ.6287
4. ι λlοκεδovioυ 121411914 'Eτoq Γ ορ. φυλ. s41
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rιιυ επioκtΦtι Βtt'tζiλoυ oι1ι ΝαoυoΠ ιo l9Ι4

καL βιoμnΙαyιKnζ π6λεωζ τ(Ιυτt1g

εy Mακεδoυiα λαμβ(ινoμευ τnυ

τιμiυ 6πaJζ κ{ιι δια ζbonE παρα_

K0λ{σωμει) υμdg 3ερμrb7 υπ{ρ τnυ

ευμευoυζ απoδoχig τΙ1ζ yευlκiζ
τωυ KατoIKων Nαοιiong αυαφoρaζ,

τnS εξαιToυμβυι1S τnυ διελευσιυ
τnζ σfinρoδρoμιKιi| yραμμliζ Κo_

ζdνng - Βερροiαg διii τng πoλεrΔg

μαζ. H Nαoυoα στερoυμiυn των

αyαfrdJυ τ0Jυ διoικnτικcllυ και δι_

KaστιK6υ ιδρυμdτωυ, rllυ απολαμ_

βdυoυoιυ αι πλnσι!στερu πoλει9

Βερρο[αg και Εδ{oonζ, στερεiται

πρoζ To[Τoιζ και κυρ|0Jζ συyKoι_
yωυ[αζ. M' 6λoυ οτι υπερτερεi των

αυω yειτoυικrbυ π6λεωυ ΚCιι υπo

tπoιflιυ yεωρy1κιi9 παραyωyliζ και

υπ6 !π oιfl ιυ βι o μn r αυ ι κli q κιν lio ε -

ωζ. Κaι 11 μευ πρoκατoxog Κυβ!ρ-
υnσ19 σκoTtlμωg παραμ!λnoε τnυ

oυyκοιυωυiαy τnζ πατρ[δoζ μαζ' nu

δικαiωg εfrεrbρει ωE δυυαμ{υnυ uα

τιι παρllει πρayματα ωζ εΚ. τoυ αμ1-

yο[ζ ελλnυικoιi πλnlυoμoυi με ταζ

ε3υικαE τoυ παρaδ6σειg' oυδεμicιυ

ευ τoυτo1ζ τρtφoμεν αμφιβολiαν 6τι

n υπo τnυ πρoεδρεi.αιl τoυ λαoφι_

λoιig τng Ελλαδog Πρω0υπουρyo[

Σεβαoτli Κυβ{ρυnoιg' ε'rΓτJφελoυ-

μ!υn τng μoναδικrtg ευκαιρiαg τng

π α ρ oυ oια ζ6 μ ευ11 ζ π ρoq π ρ ο αy ωyιiυ

τnq' πoλεωg και περιφ{ρειαζ μαζ

5. n[Vlοκεδοviο, 23l41191+'Eτoq l oρ φυλ. B51

6. κΝEA ΑΛHΘΕl AD 24l411914 oρ. φυλ 2489

ltλει ικcιυoπoιion τnυ αiτlιoiυ μαg,

επ ιo{ρoυoα τ'|1y ευy υτJμootuny πα-

υτωy τωυ Nαoυoαiωιl.

Υποyραφαi Γρny. Περδικdρlιg Δi-
μαρ"rog Nαoιionq. Κ. Λαygfi$nE

πρ6εδρο9 Γεωρyικng Ευcboεωq, o.

To lτonq Εμπo ρ ο βι o μn tαυoq5 .

To δευτερo υπdμvnμα αvαφdρεται

ειδικd τoυg λoγoυg πoυ πρdπει vα

περαoει n oιδnροδρoμικn γραμμn
απo τn Nαoυoα. Aυτo μαg τo κiivει

γvωoτ6 n εφnμερiδα <Ndα Αλn-
θειαυ oε αρθρo τng <Η Nαoυoα δld

τov ΣιδnρdδpoJΙoυb, 6πoυ αvαφε_

ρει επιYραμματικiι τιg απ6ψει9 τωv

Nαouoαiωv Yια τov οιδnρoδρoμo.

Λiγεq μiρεg αργ6τερα, oτιg 15 Mα-
ibυ, n εφnμερiδα <Mακεδoviαυ το

δnμooιευει πρωτoο€λιδο τρioτnλo

με τiτλο (0 ΣΙΔ}ΙΡ0ΔP0M0Σ ΙΩ-

ΑNNΙNCJN - K0ZANΗΣ KAΙ BE-
P0ΙΑΣ ΔΙΑTΙ ΠPEΠEΙ NA ΔΙEΛ_

ΘΗ EK NA0YΣΗΣ,,7. Tο υπ6μvnμα
αυτο dxει μεγαλo εvδιαφdρov γιατi
παρεxει πoλλα oτoιxεiα Yια τnV

oικovoμικn Και KoιVωvικn ζωn
τnq π6λng τnv περioδo αυτn και
ακdμn δivει τιg πρoοπτικdg Yια τnv

αvdπτυξn τng.

Λαμβαυωμευ τnυ τιμiυ υα υπoβαλοl-

μεy τn' Υμετiρα Εξοx6τnτα τα εξig:

Εκ τωιl δnμοoιευομ!νωυ πρακτι-

κrΔυ τωυ oυυεδριdoεοlυ τng Βoυ_

λiE, ελdβoμευ yυcboιυ τωυ olεδι-
αζoμ{υωυ υ!ωυ oιδnρoδρομ'ικοlυ
yραμμrilυ τng N!αg Ελλαδαq ιbυ τny

καταoκευιiυ n Υ. Ε. εxαρακτιiρι_
σευ (JJζ επεiyoυoαυ, ζnτiocιoα και

Tαζ αυ(ιyκαiαg πιoτclloειq' δια ταE

otετικdE μελ{ταg. MεταξI τωυ

yραμμrilυ τoiτωυ φiρεται Και n

yραμμn Ιωcιυυiυοlυ _ Καλαμπciκαg

- Κοζαυng _ Βερρoiαg. H yραμμιi

αiτn τ6αoυ τtρoζ τo oυμφ!ρου τnq

Nαo{ong oooυ και πρoζ τo yενικου

oυμφ!ρoυ ενδεiκυυταl yα διiλθn
δια τng π6λεω9 Nαoiong. Προg

τoiτo δε οι κατοικoι τnq' π6λεωq

τnq Nαoυong παρακαλo[μευ τny Υ'

Ε' υα δcbon ευμευn πρoootiυ ειg

τnυ παρo{ocιν αiτnoιυ, ευ n εκτi-
Bευται τα υπiρ τnE yυ6μnE τα[τrιg

o υυny o ρ o tυτα 
"Ιu 

α δril o ωμ ευ YμIυ

ιδ{αυ τng μεydλng εμπoρικnq και

βιoμnlαυικng oπoυδαι6τnτοg nν

Bα ε[lευ n διελευoιg τlιg yραμμig
ταυτnE δια τng π6λεωE μaζ' ετtι_

τρε'ι!lατε μαζ τ(ι oα9 εκlεoωμεν ευ

oλiyoιg ταg oυυriκα; υφ' αg δια_

τελεi ο τ6πoE μαg.

H Nαουoα μετα τnυ τελεiαυ κατα-

aτρoφn nυ υπloτn κατα τω 1822

μ6λι9 κατα τo 1830 iρxιoε υa συ-

νoικ[ζnται αραιrbg υπo τωυ λειι!α_

υων τoυ Nαoυoαiου πλn1υoμoιi,

7. κl\4οκεδoviοl 15Ι511914'Ετoq Γoρ. φ0λ.87+
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ατιυα διtφυyoy τoy 0αυατoυ κατα

τnυ μαρτυρικnυ τng π6λεωE υπ!ρ
τnE εBνlκng ιδ{αg αυτοfrυo[αυ, oι

κtιποι τοly πατ!ρωυ μcιE κcιταυαλril_

1noαy επi δεκαετiαυ και πλtoυ ειg

το υα δnμιoυρyioωαι λiτρα προg

απ ελευ0 { ρω σ Lυ τ0Jν yυυ cιικrbν 6o cιι,

μn προλαβοloαι υ' αυτοκτουioω_
oι μετα τoυ πλε[oτου yυυαικεioυ

πλnfrυoμου κατα τnυ κατdλnι!υ
τlι9 π6λεωq υπ6 τωy Toυρκ'ικrbυ

o ρ δ cΔυ, oυ υ ελli φf no cιυ rι ιt μ αλωτ o ι

και απnxrnσcιυ ειζ Σκοπια, Κου_

μαυοβoν, Θεofυiκnυ και αλλαmi.

Παρακαλo{μευ τny Υ.Ε' υα μαg
oυylωριion τnυ lστoρ1Knυ ταiτny
παρ{κβαoιυ oκοπotl ltουoαυ tlcι

εξαριι τnυ αλματκnυ προοδoυ nυ

επετtλεoευ n πατρig μαq yoρyd)

τοl βiιματι xωρioαoα tκτoτε πρoq

τα πρ6σω, αριfrμουoα δε onμερoυ

20'o0o κατοiκωυ ευπoρουυτωυ

olεδ6υ παyτωυ. Εαυ n Nαoυoα ig
n συyKolyωνiα oκοπiμ0J9 παρα-

μελnfn υπ6 τng προκcιτ6xoυ κυ_

βερυioεωE λ6yω τng ζωτικoτlιταg
Kαι τoυ ακμαioυ φρoυnματog τωυ

κατο[κωυ cιπαyτωυ Ελλnυωυ, επε-
τtλεoε υπo τcιg δυoμευεoτiρα; τω1)

περιoτdoεωυ τoιαiταg πρo6δουg,

αυ cιλοy io ατ ε, ε ξo.r ωτατε, πo υ δ{ y α-

τ(ιι υ(ι φ3ααlι εαυ oυyδεiln δια τng

υ6α9 rαραxfrnoομlυnq yραμμig με
τα δυo ακρα τng Ελλαδαg'

Πρrbτοι oι Nαουocι[oι επελnφθnoαυ

τnE εκμεταλλε[oεω9 τωυ παρ' nμiυ

καταρρακτrilυ' αυτoi δε ανiyειραυ
o[ μουoυ ευ Nαο[on, αλλα και ειq

Βοδευα κcιι ειζ Β!ρρoιαυ Και ειζ
Θεooαλουiκιι καλλιπρεπn βlομn_
lαυικα ιδρ[μcιτα, oκoρπiοcιντεg

καl' ολl'ιυ τnυ περιφ{ρειαυ σχετι-
κiυ ευnμερicιυ.

H Nιioυoα onμερoυ lxει εμπaρικiυ
κEυnoιυ ε19 εισαyωyliy και εξαyω_

ynυ κατ' ακριβoυg υπολοyιoμoυg
τnυ εξng: Βι ο μn rcιυικrbυ ιδ ρυματω υ

δρl. 12.000.000. Κραolcllu Kαι ιcoυ_

ιtlι;γι't:32

κoυλιrbυ δρt. 1.000.000. Ξυλεiα και

καρβο{υωυ δρx' 600.000. Καoκα-

βαλiωυ Σελ|ου και λoιπcilιl τυριtllυ

δρl. 200.a00. Δερματωυ, oιτnρcllυ

και λαxαyικcilυ δρx. 200.00o' Ει-
oαyωμiυωυ τρoφ[μωυ και διαφ6ρωυ

δρl. 40o.o0o. Tο oλoυ Δραlμιi;
Ι 4'000'000' Παραλεiτο μευ εuτα{ -

0cι τny πcιραyωyιiν τοlυ ιδρυομ!υωι'

ξυλουρyεiωυ υπο Anlλικiq Εται_

ρεiα9 ω9 και τnν τοιl ιδρυoμ!υoυ

επiοng ερyooταoioυ παραoκευng

ταυiunE κ. Θ. Καυ{λλn.

Tnυ κiynoιy τα{τnν εξυπιιρετεi ο

oταθμ69 Nαotong απltωυ μiαν και

lιμ|oειαυ περiπoυ cbραυ απo τnq

π6λεωq, n δε oυyκοιυωυiα μεταξυ

oταfiμo[ και πoλεωg εΙyαι oυ μ6υoυ
ελλιπng, αλλα και cιπελπιoτικrilg

αυ επ α ρκiq, o υυ επ cil g π oλυ δ ιiπ αν ο g

και επιQiμιoS ειζ τα oυμφ!ρουτα

του εμπoρ{oυ Kal τnS βιομnmuiαg.

Υπ{ρ τnν Nαoυoαυ και oυυεx6μευn

μετ' αυτiυ οροoειριi του Βερμioυ

6ρου9, με βαlioκια και πλoυoιω-

τατα δαon τoυ ευ0α αφ36υω9 φ[o-
υται n oξυιi, n δρυg, n καoταυiα,o

πυξ69, και n πευκn πλαιoιεi τo

μαyευτικου παυoραμα τng lεoεωq
τnq. Tα δiion δε τα[τα υπ6 ταζ oyo-

μcιo[ αg: To 6 ρυοβoυ, Aρ κoυδ οlcΙl ρι,
Mαρoιjoια, Σκουτ[uα, Σ!λι, Tοαυα-

fui, Περιoιrbρι, εκτεινoμεyα αμφι_

frεατρικcbE π!ριξ τng πολεωq τng

Nαoi oιιq, αυτ ιπ ρoσ ωπ ευ ου o ι πε ρi
55o.0oo oτρεμματοlτ' τουρκικων
ιiτoι περ{ ταg 900.0a0 ελλnυικcbll

βαoιλικιbυ oτρεμμdτωυ. M6ι,ου τo

Σ{λι μεταξυ cιυτt|ly τρiφει 40'00a
πρoβατα, iιπειρα δι' αι1lοlγρ6βqτ61

τα λοιπιi. δαoιι διευκoλυυομ!υng δε

τ11ζ συyκolυωυiαg τoooυ n υλοτο_

μiα ooου fi Kτnυoτρoφiα δ{υατcιι νcι

λα β ω oι καταπλnκτικου q π ρ o o δ ου 9,

τα δdon δε ταiτcl εiιleιι κατcιλλn_

λ6τατα πρog υομιiυ {ππωy ευyευdlυ

δια τcιg cιυiιyκαg τoυ oτρcιτoιi και
λoιπcbυ μεy (ιλοlυ κτnυ cbυ.

Η yραμμli Κοζαυng _ Βεροiαq δι-
ερloμ!υn δια Σελioυ και Ncιοιiong

-..-..* Τn*fr HEX*g*:$* ".Ix*Jlαε:ia * *' t} κ" ΙΙpΩΘYΠOYΡΓΟt
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fuα yα καταλiξιι και παλιυ ειE
Β!ρροιαυ πcιρoυoιαζει τα εξig πλε_

oυεκτιiματα: 1oυ Εξυπnρετε{ τnι'
oυyκoιυωυicιυ τωυ μεταξυ Σελ[oυ

- Κoζdυng mlρiοlυ' 2oυ Εξυπnρετεi
τnυ συyκoιυωυiαυ τωυ καλυβιtilυ
Σελioυ και Tocιυcιξi αυερloμtυωυ
ειg Ι2a0 περiπoυ. 3oy Δ[δει ωfrlι_

oιυ oπουδα{αv ειg τnυ εκμεταλ-
λευoιιl τoυ φυoικo[ πλoιJτου τωy

δcιorilυ τωυ πρ0σκειμ{υωυ τω Σε-
λiω και τn Nαoion ωζ κ(ιι ειζ τnυ

yεοl ρy[αυ τng περιφερειαq' ταiτng.

4ου oυυτελεi εlg τlιυ αυiiπτυξιυ τng

κτlινoτρoφiαS κtιι τυροκoμiαg τωυ

εν λ6yω δαocΔυ παρoυoιcιζ6υτωυ
πρooφoρrΔτατoυ !δαφοg προq δι-

Aπ6κoμμα τoυ τ[πoυ τng επoxiιq ))ια τny επiοκειllιι του Ελ' Βευιζελoυ
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Aπ6κoμμα ιoι' rυπoυ rnq επo"riq yι0 ιnυ tnioκειtlιι ιoυ Ελ. Βεvι(iλoυ

ατρoφiυ Kτnυ6y εικoσαπλασ[ω1)

τ0Jυ σnμεριycbν. 5ου Λυει το ζi_
τnμα τnζ συyKoιl')ωυiαE Nαοiong,
nτιq' ειoερloμ!υn ωζ δ1(iμεσoζ

στcιfrμo; ειζ τny αρτnρiαυ Ιωαυυ[-

νων ταΙ!ωζ 0ελει ειo6λlει εη oτd-

διoυ ι,iα9 πρo6δου, εroμευ δε δι'

ελπiδog 6τι δεy 0!λει αρynon ευ
ταiτn περιπτrboει υα 0!on ειg βι_
ομnrαυικiu εκμεταλευoιυ και τnυ

αρyουoαυ υδατiυnυ δυυαμιυ τωυ

υπολειπoμtυων 2000 iππωυ. 6oll

Tοooυ τo Σiλι ωg εK Toυ iιfloυE τωυ

1400 μiτρω1/ τoυ' τoυ yλυκυτiiτου

κλiματοg τoυ και τοlυ μαyικtllυ
λ6φων τoυ των oκιαζoμ{υωυ υπ6

πυκυiq ελατnq, oooιl και n Nαουoα

οlτικrΔυ κινioεωυ n ταliτnζ, εαν n

yραμμi αυτn διελfrn δια Nαο[ong,

απεναυτIαE πρoζ τoυ oκοπου τοi-
τoν υoμiζoμευ 6τι r{λει εiυαι λυ-

oιτελεoτ!ρα δια ταE oτρατιωτικαg

oυγκευτρr1loειq, δι6τι oυντoμεiεται

n απooταoιg iτιg δloυ πρoπαυτ69

υα λαμβαυnται υπ' 6'ιtlιυ, n δε δl-

αμορφωoιg τoυ εδαφoυg τng οδοi
Σελiου εiιlαι τoιαυτn, ωoτε yα μn
απαιτion και υπερ6yκoυq δαπiiυαg,

λ6yω τng τεμυo[ong το ορoq oμαλig
xαρdδραg. Κατ' cιιlτιπαραβoλiυ, n

yραμμi διερxoμ!νιι τοlν Χαδ6βωυ

n Tριπoτiιμου, oυδ{υ εμπoρικ6υ

oυμφ{ρoυ lxει ιlα εξυπnρετion επ[

τnq κατα πλεEoτoυ ερiμoυ ταυτnq'

Eoioαυ π6λιν' n κατα τoν τελευταi-

ον Mακεδoυικoυ αyrΔυα απoτελtoα_

oα τo πρoπiρyιoν και oρμnτiριου

τoυ Ελλnιlιoμoi κατα τωυ Βαρβα_

ρων' n κατα τnυ καταλnιflιυ τng

Mακεδoυικng Χ6ρα9 υπo του Ελλ.
oτρατo{ μεταβλnlεioα ει9 απiρα-
υτoL, ερy(Ιστiριoυ, [να μnυ αφion
υioτειg τoυg' ελευfερωταg μαg, ixει
ελπiζoμευ αμ{ριoτoυ τnυ Υμετ. oυ-

μπdrειαυ, δευ αμφιβαλλομευ δε 6τι

τo παρ6υ μα9 0iλει τ[ln ευμευoυq

εκ μtρoυq τng Υ. Ε. εξεταoεωg και

0{λει λnφfli υπ' οιflιν εαυ ωg υπο-

δ{τομευ n ικαυoπο[oιζ τωυ ποlωιl

μαg δεν παραβλαπτει yευικrbτερα

τnE Πατρiδog oυμφ iρoυτα.

Tng Y. Ε. ευπειrε[g 0ερiiπoυτεg
(υπoyραφαi)

Nαουoα 31 Mαρτioυ Ι9Ι4

0 Bεvιζdλog ξεκivnoε τnv Περιo-

δεiα του οτnv δυτικnMακεδoviα

με τo τρdvο απo τnv Θεooαλοviκn.

To πρ6γραμμα τoυ nταv vα εΠισKε-

φθεi τnv'Εδεσσα τnV Φλιiριvα και
στnv εΠιστροφn τn Ndουοα και
τnv Bdρoια. Για τn Nαoυoα αυτn

n επiοκεψn τou ΠρωΘυπoυργoυ

nταv onμαvτικn. Eivαι n πριbτn

φoρα πoυ τnv επιoκdπτεται €λλn_

vαg πρωθυπoυργ69 και θα δoθεi
n ευκαιρiα στoUζ κατoiκουg τng

vα θ€oouv τα πρoβλnματα Kαι τα

αιτnματα που dxουv και αoφαλιbg

θα ελπiζoυv οε καπoιεq υπoοxd-
σειζ Yια τnv λυοn τoug, για αuτ6

n υπoδoxn dπρεπε vα εivαι 6oο

τo δυvατdv μεγαλoπρεπdoτερn.
0ι πριbτoι ΠοU Kιvnτoπoιnθnκαv
nταv oι βιoμnxαvor τng π6λng πoυ

διdμεvαv oτnv Θεooαλοviκn. Πωg

περιγραφει n <Mακεδoviα>:

(τiτλοg) oΙ NΑoYΣAΙoΙ ΔΙA
ToN BENΙZEΛON

(υποτ.) METEBHΣAN ΠPoΣ
YΠoΔoxH.

Πρoκειμ!υoυ onμερoν υα φBαon
ειg Nαoυoαυ o κ' πρω0υπoυρy6g

0' απoβcboι κtυτρα παραlεριoμo{
αξι6λοyα και ευαρεoτα. To δε Σ!λι
0εοlρεiται κα1 ωζ εξοxοg fr{oιg πρog

[δρυolυ oανατoρiοlυ.

Ευ τω lαρτlι τoυ επιτελε[ου ευ_

ρioκoμεν oτι n ευ0ε[α oδ6E απ6

Κoζαυng εlg Βεροιαυ δια Σελioυ
παρουoιιiζει oυυτoμ[αg ]5o/o ευ

ox{oει με τo μiκοE τng οδo[ Βερ-

ρo[αE _ Χαδ6βοlυ _ Κoζανnq, oι δε

τcιξιδευoυτεg ειE Κoζdυng δια ζdlων

και yυωρiζoυτεg τα9 δυo oδοig

βεβαιoiν 6τι τo μεταξi Κoζαυng

- Ncιoυong ταξεiδιου δι' Eππoυ ε[_

ναι τρε[g tllρεg oυυτομrbτερoυ.'Ωoτε

oυδεμ{αυ ζnμiαν 6rει υα υπooτi ευ

ox{oει πρoζ τo ζnτnμα τωυ στρατι_

oδοιj, λαμβανoμ!υoυ υπ' 6ιflιυ, 6τι

τα παρcικεiμευα ολiyα τουρκικiι xω-

ρiα, oυδεμiαν yεωρyικiυ i αλλnν

τιυα oπoυδαι'οτnτα κiκτnυται' H δε

π6λιq τng Βερροlαg ουδ{υ {rει υα

ζnμιω0i αφoδ παυτωg n yραμμn

εκεi Eελει καταλiξn.

Επi τ!λoυg, εξoxrΔτατε, αυεξαρτi-
τωζ των ευ τω παρ6υτι φερομtυωυ
επι.rειρnματωυ n Nαoυoα 1τρoμα-

rioαoα υπερ τωυ εlυικcby ιδεωδrbυ,

n κατα τoυ ιερ6υ αyrΔυα πρoσευε-

yκoιjoα εαυτnι' oλοκα[τωμα ειζ τ01)

ε0υικ6y βωμoυ' n &α τnq onμεριυig

ακμiq τnζ παρoυσιαζουoα oπdυιου

παραδειyμα ζοlτικ6τnταE oτnoαoα

επi τωυ ερειπiωυ τnζ τnυ υυy αυ_
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μετα τnζ συνoδεiαζ τoυ πυρετ6-
δειg προετοιμαoiα ylυoνται δια τnυ

6ooυ ευ{oτι μεyαλoπρεπεoτ!ραυ
υπoδorn αυτοi' Ειq' τnυ υποδoliυ
0α λαβoυν μ!ρog Kαι oι ευταιJ0α

εyKατ ε στnμ {y oι N αoυ o αi ο ι βι ομn _

χαυoL, oiτιυε7 ευoικΙαoαυ tκτατoυ

αμ cι ξο oτ o ι l t cιυ, αν α l ω ρiσ ασ αυ Tny

6 και 30 εoπεριυiν' oι αυcιrωρi_

σαL'τεζ βιομιilαυoι εiυαι oι κ' Κωy'

Πλατοουκαg, Δnμ. Toυρπαλng,

Γρny6ριo9 Λoyyog, AB' Mακρig'
Ιωαυυng Λ6yyoq, Παν. Κiρτonq,
Κiρog Κiρτong, Γ' Zουρπαιlng'

Δnμ. Xατζ6πoυλog, Θοlμ. oικoυ6-

μoυ. Δlα τnq ιδiαE αμαξοoτοιriαg

ανεxrllρnoευ ει9 Nαουoαυ και o εK

τωυ συνταKτrbν τnq κMακεδoυ[αgl

κ. Δilρog Pnyιυ6g yια υα π(ιραKo-

λουrion τα τn9 υπoδο:riqg.

Η υπoδoxn στο ΣταΘμo

0 Bεvιζiλog με τnV oυvoδεiα τoυ

€φθαoαv oτοv oταθμ6 τng Nαoυ_

σαq στιq 1o.3o. κ.''!υεκα τng Mε-
yαλng αποoταoεωq' τoυ οταBμου

απ6 τng πoλεωg αυαμ{υoυν ειg

του oταfrμoυ μoυo ο Δnμαρlog κ.

Περδικdρng, oι δnμοτικo[ oaμβoυ-

λoι ΛαμυiδnE και Xαoαυ Εφtυδng,

o Aρlιερcιτικ6g επiτρoπoζ και o

αoτυν6μo9 ο[τινεg υπεδεlBnoαυ
τουq επιoiμoυg, (Mακεδoviα)9. Η
<Ndα Αλnθειαr1Ο αvαφiρει oτι nταv

και o Mαλουong. ιr...o Βευιζ!λog
και o Ptπουλnq' κατερxoυται 1ζα1

ακοioυν τι9 πρoσφωυioειg του Δn-

μαρtoυ κ. Περικαρn και τoυ προi_

δρoυ τωυ εP),ατtilυ κ. Mαλoυon.'.r.

Στο oταθμ6 τουg περiμεvε και μiα
ευxαριοτn ουμπτωon πoυ dδωoε

εvθoυoιαoμο oτnv υπoδοxn. Στο

οταθμ6 περiμεvε και τo τρdvo πoυ

εixε δρομολdγιo για τo Movαoτn-

ρι. Σε αυτ6 επdβαιvαv και Σ€ρ_

B. ιlVloκεδoνiol 25l411914'Ετoc, Ι. oρ. φυλ. B54

9. αlV]oκεδoviol 261411914'Ετoc, Ι. oρ. φ0λ. BB5
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βoι που oταv εiδαv τοv Bεvιζdλo

iιρxloαv vα ψ€λvουv τov Εθvικ6
'Yμvo oτα ελλnvικα ι...και εκεi_

θευ ειg τoυ oταffμ6υ τng NαοιJonE

οπου oυυαυτciμεν Σερβικiυ μουoι_

κiυ τng απooτολig' κυρ[οlυ, κυριcilν

και δεoποιyiδωυ, oiτιυεg !ιllαλλoυ

τoυ ελλnυικ6υ υμυου ελλnynoτi
και ζnτωκραiyαoαυ. o κ. Πρωrυ-

πoυρy69 ε:rαιρiτnoευ του αρxnyoυ

τnq αποoτoλnE μεταβαινo{onq ειg

Moυ cι oτ iριοlll, γρiiφει n εφnμερi-

oαυ ζnτωκραυyα{ υπ!ρ τnE Σερβiαg

Kaι τnζ Ελλαδοq.

Η υπoδoxn στn Nαoυσα

oι Nαoυoαioι επιφυλαξαv oτοv
Bεvιζ€λo μiα πoλυ θερμn υπoδo-
xn αvταξια για εvαv πρωθυπoυρ-

γ6. Η εφnμερiδα <Niα Ημdρα τng
, 1) ,

Τεργf orngrΙΖ γραφει κ...ο κ. Πρω_

frυπουρy6g μετα τoυ κ. P!πoυλn
επιβ(ιυτεq αυτoκινiτoυ αν ερxουται

εLζ L''ιυ πoλlυ. oι κdτoικοι ευ συνα-

YXX*XXKWE

ΥXnx XtΥ&t.Xx}w X*{}ΥXXn

xxp*,X Y*x $*n xΙp*&Y$Ι&ΥpΓe.X

X&&r& sn &w*{d&*v &w&$Sry
x& x*rw$* SxSSxrryP r&r ,8&:}ξr*

Aπoκoμμα τoυ τιiπoυ τng επolng yια τ11ν επ[oκει!n του Ελ. Βενιζ!λoυ

δα ιΕMΠPOΣυ1i.

Η εφnμερiδα ιKαιρoiυ αvαφdρει

oτι nταv ο€ρβoι φoιτnτ€g. κΕιg Nα-

oυσαν αυ!μεvoυ o Mnτρoπολiτng,

ο διoικnτικoq επ[τρoπoE, n δnμo-

yερoυτiα Kaι oι Σερβoι φοιτnταi,

μεταβα[υουτεζ ειζ Moυαοτiριου,

μετα του μουoικo[ τμnματog του

Παυεπιoτnμiου !'ιllαλλoν ελλnν ιoτi

τoυ ΕEυικoν'Yμυoυ. Ευ0oυoιαoμog

ζωnρ6q επεκρατnoευ' o κ. Πρω0υ_

πoυρy69 εξεφραoε ταE ευxαριoτlαq

τoυ τtρoζ τουq Σ{ρβoυg φοιτnταg
δια τnυ oυyiιυτnoυ. Επcικολοιjffιι_

yερμω αυαμευoυυ ειζ τα πρ6frυρα

τng π6λεωE ευ μαyευτικn τoπo-

frεoiα αΚιooκιυ 6πaυ εxει oτnfrn

αιllig. oι μαfrnταi και αι μcιflliτριαι
π α ρ ατ ετ αy μ iυ cιι κ ρ ατ oιi υ αυr ιι και
onμαiαg, οι ιερεig και διδαoκαλοι

και πλnloE απειρoυ' Tα κατcιoτi-

ματα εiναι κλεrcτd. Al οικiαl εoτo_

λιoμtναι, τα ερyοoταoια οταματo{υ

και oυρiζουυ. Tnυ ] Ιny φl(lυει και
oτrsματα τo πρωlυπoυρyικoυ αυ-

τoκiυnτου. o λα69 ζnτοlκραυyαζει
και ραiυει Toυ K. ΠρωBυπουρy6υ

δι' αυ0{ωυ. H φιλαρμουικi παια-

]0. κΝΕΑ ΑΛHΘΕlΑυ 261411914 oρ. φ0λ 249Ο



υ[ζει. o κ. Πρω0υπoυρyοg lcιιρετα
τoυ9 πρoκρiτoυg' Aι κoραo[δεq τω

πρooφ6ρoυυ αυr οδ!ο μαq...υ'

H εφnμερiδα < Mακεδoviα> ουv
ιoιg αλλoιg γραφει κ...|Εlει oτιιfrn

ωρα[α αιllig με εικoυα τoυ ΒαoιλiωE
και τoυ Βευιζ!λου.'oλcι τα κατα_

oτnμcιτα εiυαι κλειoτα κtlι σ11μcιlo-

oτoλιoτα. Tα ερyooτdoια oταματουυ

ταg ερyαo[αg τωυ oι δε ερyiiτcιι και
εΡ|(ιτριαl εξ!ρmυτcιl ευ οrilματl

πρog υποδolliυ. H Niioυocι παρoυ-

Εξοlilτατε. H π6λιE Ndουocι ελευ-
B!ρα ελευfr!ρωg xα|ρει και πα-
υlιyυρ[ζει υπoδεroμευn τnυ Y. Ε.

του oφυρnλατfiocιυτα τoυ μorλoυ
τng απελευBερrisoεωE τlιg lcilραg

τα[τl'ιg Kαι τoυ πρωEυπoυρy6ιl

τng μεyαλυυfrε{onE ευyευoιig και

πρ ο ο δ ε υτ ικliq Ε λλi δ oq. Εκφ ρ ri ζε ι

αυεκφρdoτουζ ευΙαριστ[αg τnq δια

τlιυ τιμnυ τnE oπο{αq nξiοloευ αυ-

τnυ o πρcbτoE !λλlιι, πoλiτlιq.'Ετι
πλ!ου ευyυτJμoL'o'μευ διoτι ευ rιι

τo 1B22 υπ!ρ πioτεοlg και πcιτρiδοg

β α o αυιol iυ τωυ K0 ι κα ρ ατo μno 0 [_

ι',τωυ. Aλλα oυyxρ1υog βλεπετε
fμπροoflευ Σαg τoυg απo1loυgμq

εκε[υωυ εορτιiζουταg κα1 ευyyωμo_

υoυυτcιg επi τn cιπελευffερωoει' H
Nαoυoα oλωq αφooιωμ!υn υμill frcι

παρακολoυlεi πιoτrllg ταE βoυλαg
τoυ Υι![oτoυ ooφα πατριοlτικii δι_

αβliματα τnq Υμ. Εξol6τnτο9 υπ!ρ

τoυ μεγαλε[ου τng πα.τρiδoE, και

cιυαφωυεi oλo{i;ωE: H A' Εξοxο-
τng ο ΠρωBυπoυρ1tog Ελευ0ερωτng

Ελ ευfr ! ρι οE Β ε υιζε λοq Zιiτω !1 
3

'Eπειτα τov λ6γο τov πnρε o Toυρ-

παλnq εκ μdρoυg τωv βιoμnxαvωv:

Εξοlcllτατε κ[ριε Πρωfrυπoυρ1lt.

Πρ6 του αυαπεπτεμ{υου αυτoιi

λεκcιυ οπ εδ[ oυ τ 11ζ π αλα ιμα.roυ κΔ _

ραq, ενfrα διεoταυρoυυτo τρoπcιioυ

αι Mακεδoυικα[ o(lριooαι, κiiτω_

0ευ του με1lcιλoπρεπο[9 Βερμ[ου,

oπoυ εκρiμαυτo 0αυμαoτο[ κfiποι
του Miιδα με τα εκατoμφυλλα ροδα
αυτιig, αυακ6ιtlατε επ' oλ[yου τo τα-

ξειδιωτικoυ βnμα iυα δρooιo0nτε
υπ6 τι'ιg lαλαoolι9 αlρcιq του Θερ-

μcιi'κo[, ευδοκfonτε δε υα δεfinτε
ευyυομωυα tαιρετιoμ6υ εκ μ!ρουg
τωυ τ!κυοlν τnq επi τωυ lαλερcbυ

τoυτωυ κλυτiοlν υιllοιiμευng Mcι-

κεδου ικιig πoλ[lυng, τlιg ιoτoρικng

και πoλυπcιθοtg Nαoioιιg μαE μετα
τoυ ε1ικρi76υ υπoυρyo[.

Εξοxcilτατε. Mεταξυ τοlυ tiλλωυ φυ_

oικcllυ δcllροlυ πρ6 τωυ ποδrllυ oαq

βλ!π ετε π αφλd ζο υτ αg α ρyυ ρolρo oυ E

καταρρακτα9, καταρρακταq ol οποi-

oι oε xρoυουg βαρβdρου δουλεiαg

κατεβρ 6ll ι ζoυ αιl 0 ρ ωπiυ oυ g υπα ρ -

ξειE, ωg n πcιραδοoιg μαg μαρτυρεi,
αλλα τoυg oπoiουg τo φiλερyoν και

πρακτικ6υ πυεiμα τωυ φιλooτορyωυ
τiκuωy τnq Nαo[onE εδαμαoε και

εξnμεροloε δια υα 0!on ειq κ'iυι'ιoιυ
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ΞξξiryE

Aπ6κoμμα τoυ τιiπoυ nιq επoniE ylα τl1ι.' επiοκt:ιln τoυ Ελ. Βευιζελoυ

oιiiζεl oι!ιυ πoλεωq εορταζo[oιlg.'.

μικρ α μαfr iιτρι tι ου yοδευ ο μευ lι υτ16

Bετo[E ευζωυοιl N[κ. Mπεtλιβαυιι
π ροoφ!ρε ι αυ 0 οδ io μnυ' Aκoλο{fr ωq

οδnyoiν τον κ. Βενιζ!λoυ κcιι τιιυ

oυυοδεtαy του εig oυl[ μακρiiυ κει_

μ!υnυ πλcιτεiα τoυ '21, υπ6 oκιαy

δε τωι, πλατdι'οlυ προοrρωνε{ τoυ

Βευιζελου εκ μ{ρoυg του Δiμου o

κ. Θεολ. Toακμακnq.

or πρoοφωvnοεts

Eκ μ€ρoυg τoυ Δnμoυ τov καλιbg

dριoε o Θεoλ6γng Tοακμdκng:

12. ιΝΕΑ Hlν{EPΑ ΤΕPΓEΣΤΡ'Σb 261411914 ορ. φυλ. 648

13- ιΙVΙoκεδοviοl 261411914'ΕΙoc,l. ορ. φυλ. B85

εyυοloμευn πρoνo[α τlιq Υμ. Εξol.
περi τl'ιg ευ τlι ελευfrερiα ευnμερiα

τng sdlραq, υπεβλiEειτε ειE ιδιαl_

τtρουg κοπουq κcιι εταξατε ε1ζ τo

δρoμoλoyιου τoυ παρclτnρnτικοl
6μματoq υμrilυ και τlιυ Nαoυoαυ

μαζ τ11υ δια λοyoυq μευ ιoτoρlκo[g

ευoφlιυομ!υnυ ευτα{rα καl olεδ6ιl
ακοιυωυnτoν, περικλεioυoαυ ομωg

πλο[του και διiυαμιυ εEυικliυ, xαi_

ρoυσιυ oι ελευfrερωθiυτεq, xα[ρε

και Σ{ Εξoxcbτατε, Eερ{ζωυ καρ_

πoυE δικαiοlg' Πατεiτε τo {δαφοg το

οποiον κcιλiπτει τcι ooτα τωυ κατα
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xιλιdδαg αδρακτωυ ιoτr|lu τωυ π!ριξ
εδtb εyειρoμ!υωυ ερyooταoiωυ. H
βιo μnxαυiα τιιg Nαoυ onq, εξoκ1lτα-

τoι, δnμιoiρynμα αλnrιυ6υ τωυ μι-
κρrhυ κεφαλαiωυ και τωυ oτιβαρωυ

βραlι6υωυ τng πoλixνng ταiτng,

πολλαq ακαυ0rΔδειq κcιι δυoκ6_

λουg περι6δoυ9 διελBουoα μilριg
oυ επιτυπbζ Ιρnσιμoπoιnoει τny

cιυεξαυτλnτoy ταiτnυ δ'ιjυαμιν τοlυ

λευκrbυ αυlρακωυ τoυ ΒερμΙου, iδn
μετα πεπoιfrioεωq αoαλειjτoυ ατε-

υ{ζει πρ6q ευρ[ και ευiλπι μ!λλoυ
υπ6 τnυ 0αυμαoΙαυ πατρικnν κυ-

βερνnoιυ τoυ μεyiiλoυ Κυβερυiτoυ.

Πtiυτεg δε nμεiq oι αφοοιωμ!υoι
Bερtiπουτεg τng Βιoμuαυ{αq ταδ-

τnζ, oι βιομnmυoι και οι oυυερyd-

ται αυτcbυ ερyαται' oαg εκφραζωμευ

τnν μεydλnυ μαζ ευyyωμoo{υ'nυ κcιι

ταq EερμoταταS ευχαριστiαg διcι τnυ

υιlnλiν τιμiυ τng επιoκiιflεωE τng

αyαnnμiυng πατρ[δog.

Znτω o Κυβερυiτng μcιS Κ. Βευιζ!-
λog! Ziτω n μεydλn μα9 Πατρig!|a

Tο λογo πnρε κατοπιv o πρ6εδρo9

τoυ Λαiκου Συvδdoμoυ Χατζnδn-

μnτρioυ:

Εξoxrilτατε. o Λαi'κ69 Σ{υδεoμog

NαoionE τoυ oπoioυ εorω τny τι-

μnυ υα προtoτcιμαι, μετα βα0υτα-
τng oυyκιυnσεωS Km αυεκλαλiτoυ
αyαλιtio εωg υπoδlrετcιι τoυ υπερo-

xoυ πρ6εδρ0ν τnζ Κυβερυnoεωg,

τoυ πρ(Ιyμaτrlloαtlτα τουg π60oυ9

τoυ Γενoυg και ωilioαντα το lrυοE
ειζ τny αuαoταoιy αυτoi. Εiυαι δε

τoooυτοu μεyαλυτiρα n .rαρα nμrilυ

Εξοlcbτατε καfr' 6οοy oιiμπαg o

λαoE τoυ Παυελλnυiου μετ' ιδι-
αιτ!ρcιg εμπιoτooυunq περιβαλ-
λ6μευo9 τnυ υμετ{ραυ Εξοl6τnτα
παρεorε, παρ{lει και Bα παρixn
υμiν αμiριoτoυ τnυ ακαταβλl'ιτoυ

εκεiυnυ δtυαμιυ iy απαιτο[oιυ αι
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εκεiυoι oυδtυ tφερoν αποτ{λεoμα,

Kα0oτ1 τα o'ιjυoρα τng απελευ0ε-

ρωBεiong Ελλαδοq περιωρiornoαυ

κατα πoλιi, Kαι o{τω {μειυcιυ και n
Nαουoα μετα του μεyαλυτ!ρoυ Eλ_

λnυικoi τμnματog υπ6 το π!λμα τoυ

τυρdυuoυ' o yευυαiog oτρατοg 6μωq

υπ6 του !υδoξου Βαoιλ{cι, επ!τcι_

ξε κατα τoυ τελευτcι[ου αycilυα απo

υΙκn oε υ{Kn και απ6 1ριiiμβoυ oε

rρiαμβoυ και μετlrεoε τα olυoρα

τng ΕλλαδoE aπo τ0Jυ Θεooαλικtbυ

κdμπωυ ειζ τnν Pοδ6πnυ' Ε{μαι

βεβαιο9 6τι n Nαoυoα, n πdyτoτε

πρωτοoτατnσασα ειζ τα εBυικα ζn-
τnματα, n Nαουoα n απoτελo[σα
iδn τμiμα τnζ ελευr{ραq ΕλλtiδοE,

Bα πρooδεion και παλιυ ειζ τoυ ε1-

ρ1'ιyιK6υ CιydJυΤ κ(tl ερyασfli 6πωS

επιδεiξωμευ τα Ελλnυικ(ι προτερn_

μoτα iυα επικρατion n φυλi μαζ ευ

τn Βαλκαυικi _ Ziτω n Nαoυoα.16

Προτoυ τoυ γευματog o Bεvιζελog
δ€xτnκε oε ακρ6αon δtαφoρεg
επιτροπdg Yια vα τoυ εκφραooυv
τα αιτnματα τουg n τα προβλnμα_
τα Πoυ εixαv. Η Eφnμερiδα <Nεα

Αλnθειαυι7 γραφει 6τι και οι βιo_

μnxαvοι τng πdλng ουvαvτnθn-
Kαv με τov Bεvιζdλo:

Κατd τnυ ευ Nαο[οn διαμoυliν
του ΠρωEυπoυρyο[ κ. Βει'ιζ{λoυ
oι βιoμi:cιυoι τnζ πoλεωE πaρoυ-

oιαoB!υτεq ειg cιυτoυ αυ!φερoν 6τι

ευcb τα τελωυεiα α' Kaι β' ταξεωq

κα1 τα υπoτελωνε{(l a' τnζ Πcιλαι-

αg Ελλαδοq επιτρ!πoυu εκε[ τny

αoιiδοτou ειoαyωynυ τοlν βιομnlα-
υικrΔιl προ[6ντωυ τng Mακεδον[αg
και ιδιαιτ!ρωζ τωy ειδrbυ τnq πα-
υικig, τα μικρ6τερα υπoτελοlyε[α

π α ρ ε μβ αλλoυ oι π οικiλcι π ρ ο o κ6μ-

ματα μn αυαyυωρΙζouτα τα πρoio_
yτα τnζ MακεδονΙαg yια εyxrbρια.

o κ. Βευιζ!λoζ, ευ τω ευδιαφερουτι

Aπ(ικoμμα τoυ τljπoυ τιιq επo.rig yιcι

τnυ επ'[oκει!n τoυ Ελ. Βευιζtλoυ

!κτατcrι περιoταoειq πρog αποπλi_

ρωσιυ παυτωυ τωυ ιδανικrbν τng

Ελλnυικng ιtlυlig. Aι oκιαi τωυ

nρriωυ τnq' Nαo[οng παυnyυρ[_

ζουoαι με0' nμcllυ, ευλoyοιioιυ τnν

oτιyμnυ ταυτnυ τo υφ' υμcbυ oυ-

υτελεoliν μtyα iρyον xαριν του

oπoioυ επ6τιοαυ με το τiμιoυ α[μα

τωυ τo ιερου τo[τo εδαφog'|5

0 Bεvιζdλog απαvτωvταg εξiφρα_

σε τιq εUxαριoτiεg του για τnv λα_

μπρn υπoδoxn που του επιφυλα-

ξαv oι Nαoυoαiοl:

αΣυyκιυo[μαι δια τcι προg εμ! αι_

ofliματα τnE Ελλnυικiq Nαoυong,

τng οποEαq αι'Ελλnyικα{ οελiδεg

εyραφnoαυ ειζ τoy xtbρoυ, ε1ζ τoι)

oπoioy πατoiμευ και 6που εκατ6μ-

βαι μαρτ[ρωυ του ]B21 εlυoαy τo

τiμιου αiμα τωυ' oι αyrlυεg 6μωq

14. Στο Ιδro

1 5. κΜoκεδoviου 26|411914 'Ετοq [ ορ. φdλ. ss5

ιtrοr:ιr 36

16. κN4οκεδovΙου 2614|rc1a'Ετoq Ι oρ. φυλ. BB5

]7. αNΕΑΑΛHΘE Α,27l411914 oρ φυλ.2491



αυτo{ oπωg υπooτnριl0i n βιο-
μnrαυiα Mακεδoυiαg απεoτειλεν
αμεoωg πρoζ τoυ επi των oικονo-

μικrbυ υπoυρy6υ κ. Διoμnδnυ τn-

λεyραφnμα εy τω oποiοl αυαφ{ρει

6τι οι βιομixαιlοι Nαoiong ζnτο[ν
6πωq επιτρεπnται n ειoαyωyiι τωυ

βιoμnmυικωυ προi6υτωυ ειg oλα

τα τελωyε{α και υπoτελωνε[α τoυ

Κρdτoυg καfr' 6υ τρ6πoυ ειodyoνται

και 6λα τα πρoi6ντα τng Παλαιαg

Ελλαδοq.

Mετα τιg ακρoαoεlg επιoκεφτnκε
τo vnματouργεio ιΛoγγου Toυρ-

παλnυ. Tο μεonμdρι τov oδnγnοαv
παλι οτo <Kιdoκιυ, oτnv ακρn τng

πλατεiαg, κατω απd τov ioκιo εv6g

πλαταvoυ οι Nαoυοαioι dπoυ πα_

ρdθεoαv γευμα. Εκτ6g απd τnv σU_

voδεiα τou Bεvιζdλou, στo τραπ€ζ
καθιoαv περiπoυ 50 επiοnμoι. 0
Δnμαρxog τng Nαoυoαg Γρnγ. Περ_

δικαρng, o αρxιερατικ6g επiτρo-
Πoq, o1 εργoοταoιαρXεq πoU nρθαv

απ6 τnv Θεooαλοviκn και πoλλoi
επiλεκτoι Nαουoαiοι καθιbg και oι

δnμoοιογραφoι Πoυ oυvoδευαv
τοv Bεvιζελo στnV περιoδεiα τoυ.

Η εφnμερiδα αNdα Αλnθειαυ1B

γραφει: Διαρκoυυτoq τoυ yευμα-

To9 τoυ παρατεriυτοq πρog τιμiν
τoυ Πρωfiυπoυρyo{ κ. Βευιζiλου
ΚtΙι τoυ υπoυρyο[ των εoωτερικrΔυ

κ' Piπoυλn υπ6 τωυ Nαoυoαiωy

n μουoικi τoυ Λα[κot Συυδloμoυ

επαιαυιζε διαφορα εμβατliρια και
εκλεκτα κoμματια. To yε[μα iτo
πλουoιrΙlτατου κ(ι'ι πoικιλtbτα-
τοy. o{υoι εyxωριoυ παραyωyiq
εκτακτου πoι6τnτο9 και παλαιoi
προoερφfθnoαυ, αριoτog δε κα-

μπαυ{τng {ρρευoευ αφfr6υωg. o
κ. Βευιζ!λog εtρε του οiυoυ τng

Nαοιlong 0αυμιioιον και nρrΙlτn-

σευ ε1g π6ooιl αν6ρlεται n ετioια

1 B. tN ΕΑ ΑΛΗΘElΑΣ 261 41 191 4 oρ. φυλ. 249Ο

1 9 tN ΕΑ ΑΛHΘEιΑΣ 261 41 191 4 ορ. φJλ. 249Ο

o Ελε υ E ερ ι oq Βει, ιζελoq

εξαyωyn του. Ι1oNdα Αλnθεια19,
ουμπλnριilvει κo ειιBουoιαoμ6g

τωυ Nαουoα[ωu εillαι απερiyρα_

πτog. oι Nαουoαioι επαυny{ριζoν,

δι'αυτ6 πρooiφερου ε1ζ τo yεiμα
αυyα κoκκιυα παoxαλιyα... o εκ
των πρoκρiτωυ κ. Xατζn Mαλo[onq

iyειρε πρ6ποoιν...,

Kατα τnv διαρκεια του γευματog
δ6θnκε n ευκαιρiα στoυq Nαoυ-

oαiοug vα υπoβαλoυv τα αιτnματα

τουg. 0 πρ6εδρο9 τoυ Γεωργικoυ
oυλλoγoυ K. Λαμviδng επιδiδει
oτοv Bεvιζdλο uπ6μvnμα 6πoυ οι

αγρ6τε9 ζnτoυv τnv iδρυοn oι-
voλoγικoυ oταθμου oτn Nαoυoα.

Eπionq ζnτoυv vα καταργnθεi n

δεκατn επi τωv κουκoυλιιilv και
vα καθιερωθεi μdvο n φορολoγiα
επi τng εξαγωγng.

'Εvα αλλo αiτnμα τουg nταv vα
ιαφoμoιωθεi, n φορoλογiα τωv

oivωv 6πω9 οτnv Παλια Ελλαδα.

0 Bεvιζdλοg απαvτnοε 6τι τα δυo

πριbτα αιτnματα Θα τα ουvnγο-

ρnoει oτo υπoυργικ6 oυμβoυλιo
αλλα για το τελευταio τov βρioκει
αvτiθετo α...Πrilg fi{λετε υα αφo-

μoιrbοωμεν με εκεiυου τo lεiρι_
oτoυ o6oτnμα. Hμε{g πρooπαroi_

μευ L'α το μεταβιiλωμει, Kαι εκεiνo,

τo υπ6 μελ{τnυ δε υ{oυ oδoτnμα

τnq φορoλoyiαE 0α επιβλnfli και
εκε[ και εδclly.

Δεv παρdλειΨε o Bεvιζdλoq vα
αvαφερθεi Kαι στo υπ6μvnμα με
τo κυριo αiτnμα τng π6λng Vα συ_

μπεριλnφθεi και n Nαoυoα oτov

oxεδιαoμ6 τng vdαg oιδnρoδρομι_

κnq γραμμng Kαλαμπακα _ Kοζdvn
_ Mοvαoτnρι. Για το ζnτnμα αυτd

κ...o κ. προlfrυπoυρy6g εβεβαiωoε

τoυg κατοiκoυ7 τnζ Nαoιjoonq' 6τι

n διiλευoιg τng Σιδnρoδρoμικig
yραμμiζ Καλαμπακαg _ Κοζαυng
_ Moυαoτnρioυ εκ τng π6λεrbq' τωυ

εξαρταται εK τoυ επιτελε[ου τoυ

oτρατoi, το οπο[ου πρ!πει υα μελε-
τion αy απ6 oτρατιωτικiE απ6ιflεωg

oυμφερn τo6τo. Δευ yυωρiζομευ τι

frα αποφαoion το Eπιτελεioυ, πρo

πoong oμωg απoφαoεωg πρiπει να

λαβn υπ6ιllει τoυ κaι τα εμπoρικα

oυμφ{ρoυτα τnq' αυ0oionq τα[τng

π6λεωq, και να i.rn υπ6 onμεiω_

oιυ 6τι περιoooτεραι κωμοπ6λειE

0α εξυπlιρετnflοiυ εαυ n yραμμn

δι{λfin εκ Nαoυong παρα εαυ πρo-

τιμnli αλλo onμεioυ.2o

Περi δε τnν 3 μ.μ. κατiλfrευ ειg

του oταlμ6υ πρoπεμφEε[q υπ6

πoλλrλυ Nαoυoαiωυz1 '

o Bεvιζελoq ouvdxιoε τnv Περιo-

δεiα τoυ επιoκεπτdμεvοg μετ€πειτα
τn Bdρoια. N

20. κlVlοκεδovioυ 261411914'Ετoq Γ oρ. φυλ BB5

21. κNEA ΑΛHΘΕlΑυ 261411914 oρ. φυλ. 2490
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ΠoNToΣ - POYMΛOYKΙ: ΣΗMEIA
ΙΣTOPΙKHΣ ΣYNAΓ{THΣHΣ

oι Πovιιοr Kαt oI PoυμλoυκtΦτεs δεv oυvαvιnΘnκαv μ6vo μετα τnv μκραorατικfl Kατα-

οτρoφn τoυ l922.Στoιls αιιilvεs ΠoU Πρonγnθnκαv εivαι πoλλ€s oι xροvιK€s περiοδoι

πoυ αυτ€s oι δ0o ελλnvικ€s γωvr€s, παρα τnv γεωγραφικn τοUS απOoταon, €ζnοαv μαζi

σnμαπrκ€s ιoτoρ ικ€s οτιγμ€s.

)'ραφε| o

Γιαuυn'g MootoπoυλoE
Kοτο τnv Pωpοiκri lερiοδo, οτον ελoβε

xωρο ο [\4 θρ δοτlκoq πoλεpoq, οnο τnν

nεδlοδο ουτιi nεροoοv τov xε μωνο του

εziε n.x. loxυρεq δυvοpεlq του βοolλlο

τoυ Ποvτου οδnγουpεvεq οlo τοv γ ο

του Ν4lθρlδοτn, Αρrοροθο (Αρκοθiο),

εδrωΕov τουq Pωpοiουq κl οφου oτρο-

τoλογnoον νεουq, oυνεxlσoV Πρoq TOV

Νoτο. H ΙVlθρlδοτlκΛ κυρrορxiο κρο-

τnοε pεxρl τo 85 n.Χ. KO σTn δrορκεro

τnq τonοθετnθnκοv o'oλn τnν lVοκε_

δoνiο Ποντlοl oοτρο lεq_τοlο ρxεq

ιllor:lr 38



Kοτο τnv βυCοντ vfr nερΙoδο o OUTo_

κροτοροq Αλεδloq Kοpνnνoq lερi το

107B δlεΕnγoγε σTρOTlωTlKεq επlxεt-

ρnoε q κοτο ToU σTOσlOσTn Bοo λοκrου

oτnv πεδlοδο ουτn κο oτοv ΑΕ o no-

τομo, τnv onoiο περ γροφε γλοφυρο

n κoρn του Αvvο Koμνnvn.

Στο τελn του 1 1 ου οl. εxoυpε ΤnV TO_

n oθετnon τoυ KωvoτοvτΙvου Kopνnvου

(γtoυ τoυ loοοκlου Koμνnνου, οδελ_

φoυ του oυτoκροτoρο ΑλεΕ ου Α' Ko-

pνnvoυ) ωq δoυκο τnq Bερolοq, onοτε

nτοv oτροτlωτlκoq δlolκnτnq κοt τnq

δiκnq pοq nερloxnq.

Tο 1149 o ΙVονουnλA Kοpvnνοq (1143-

11B0) μετο οnο εllxεlρnoεlq ενοντioιl

αιo Δουνοβn KOl σΙnV Kερκυρο, οnο_

oυρθnκε με τo αlροτο ToU γlο vο δlο_

xεlμlοoεl oε xωρο nλnoΙοv τnq Bερoιoq.

H εκφροon ιογxoυ τnq Bερρoiοqυ, noυ

Xρnσlι]OΠo εiτοl οno τοv lαιoρtoγροφο

ουτιiv τωv γεγοvοτων, lωοwn Kivvομο,

μοq εnlτρεnεl vο θεωρnooυμε, οτl ο το_

nοq δtοxε[μοonq TωV σΓρΟΤευμοτων τoυ

Ν4οvoυnλ nlθονoν νο nτον μεoο αlnv

nερloxιi μοq, n onοiο nτοv γvωαlo xε _

μοδlo τnq nερlοxiq.

Ωq ακροτ σToV KO κolνωφελεoτοτονυ

εργo TOU Vlονουnλ Kομvnvoυ θεωρου_

VTOl ΤΟ αNεοκοoτρoll που ονοlκoδo-

!nσε γlO τnv ομυvτlκΛ θωροκton δro_

φορωv nερloxωv. Προoωntκο θεωρω

οlt υnορxεl nlΘονolnlΟ Τo OμωVUμo

xωρlo ΝεoκοσΤρo Tnq nερlοxnq μοq,

oτlq υnι-bρεlεq τωv ΠlερΙωv, nοvω οπo

τnv ΙVελiκn, vο οφεΙλεt τnv oνομοoiο

ΤoU σε κοnο ο δlκο τoυ εργo οxυρω_

pοτiκiq κοτοoκευiq vεoυ κοoτρoυ.

lVlελn τnq βυCοvτlvιiq olκογ6vεloq τωv

Σοροvτnvωv, noυ εixοv pεγολο ογρο_

κτnpοτο τnν nερloxn pοq μετd το 1 320,

εixοv oυνοι!εl γοpoυq με οtκoγεvεlεq

ευγεvωvτoυ Πovτoι.'Ετol o Θεοδωρoq

Σοροvτnvοq οno τo γομo του με TnV

Eυδoκ[ο ΑγγελΙvο Kοpνnvn οπεκτnoε

noλλο τεl<vο. Εnionq oτnv nεδlοδο τnq

nερtοxn oυτnq Λτον εγκοτοoτnμενο

μελn τnq μεγολnq nοvτlοκng o κογενεl-

Οq ΤωV Γοβροδωv, οφoυ αlnv δlοθnκn

τoυ ο Θ. Σοροvτnνοq γροφεl οτl, α[...]

αγοραoα απo τoν 'Ιxυτα Γαβρaν μoδιa

τ ρ [α α€[αq τεooaρων υπi ρπ υ ρ ων. |...]

Tο 1376 oυvοvτομε τnν υnορΕn εvoq

οκoμn Γοβρο oτnv nερlοxn, ο οποioq

Λτοv κροτtκoq υnολλnλoq. Πρoκεlτοl

γlO TOV lωοvvn Γοβρο, ο onοΙοq nτοv

γΟι]βρOq τnq xnρoq τoυ εnορxoυ Αρlo_

νiτn, o onoioq τnv oυvοδευoε KO| Πο_

ροoτoΘnκε μοCi τnq, oτο Δlκooτnρlο

nου εixε εvοvτioν των εvογοvτωV μOVΟ_

xωv τnq μοviq Bοτοnεδiου, oxετlκο με

τnv lδ oκτnoiο τωv μεγολων εκτdoεων

τnq nερlοxnq pοq.

Koτο τnv περiοδο τnq 0θωpονοκρο_

τiοq, τnν ovolΕn 1668 εγlvε n εlioκε_

ι|n τoυ Eβλ γlο ToελεμnΛ oτn Bεροtο

Kο μετοEυ ολλων εvτυnωolοoθnκε

οnο...το λευκο, λεlτο φτlογμεvο με

To tfrlμo αPoυyκατoιαιl oτo Nnotλι
βωρι6 τoυ Pουμλοιlκι'oυ)

τ€xvn xvoυδωτο nρoooι!lο του μnο_

νlου (hav]u), ol nετoετεq τoυ μnοvloυ,

τo μnoυρvου(lο του pnοvlου l<οl το

δlοφoρο μετοΕωτo oεvτovlo ... οonρο

υφοoμοτο γlο nουκομloο,[το onoio

oυγκρivεl κor λεεl oτr riτοv] nlo λεnτο

Kοl ΠΙo κοΘορο κl οπo τo υφooμοτο

τng KολομοτΟq KΟl Τnq Τροnεeουντοq.

lVετο τnν κοτοnvlΕn τnq εnοvοoτοon

του Koλlνδρου κοl των xωρlωv τnq Ell_

oκοnnq KΙτρουq του ] B7B, oτnv οnoio

nρωτοoτοτnoov Kοl TO ΙVελlκoxωρlο,

ορκετoi onο τoυq εnονοοτοτεq κοτε_

φUγοV OρΧ κο pεν oτnv Ελλοδο, ολλο

pετο οno εvο xροvo εnοvonοτρioθn_

KOV σTn ΙVοκεδονΙο, δloτt τυnlκο τoυq

εixε δοθεi ομvnoτiο. 0 0θωμονοΙ opωq

τoυq oυλλοpβοvοv κοl τoυq φυλοκl_
eοv. ΔnpoolεJθnκε μολtοτο ειl oτολn

τεooο ρωv φυλοκtoμενωv Ελλnvωv, nου

εκροτoυvτο τo 1 BB2 oτlq φυλοκεq τnq

Σlvιinnq του Ποvτου κοl lοροκολου_

σοV γlO ενεργεrεq τnq Ελλnvrκnq Kυ-

βερvnonq γ O ΤnV οπελευθερωori τoυq.

Εδοlρετlκnq onpοoiοq εivοt t<οl pΙο

nοροΕεvn loτoρtκn nλnρoφoρio, τnν

onoΙο nρεlεl vο ελεγΕω, οτl τo 1BB3

n ελλnνlκn κυβερνnon φερετοl οτl εν_

δrοφεροτον γlΟ ΤnV μετοlκεoΙο ομo_

εθvωv Ποντiων εκ TροnεCoυντoq, oτo

ε0φoρo κο ολlγονθρωno Poυpλoυκl,

voτloδυτlκο τnq Θεoooλoviκnq, oν κο

θεωρεiτo οδJvοτo il τoυλοxlοτον δυ_

oκολο vο oυvοlvεoεl n Πυλn oε τετο o

οxεδ l οoμ ο.

Δυoτυxωq ουτo εγlvε μοelκo με ToV

ΕερlCωμο τωv Πovτiωv 39 xροvtο ορ-

γoτερο, τo 1922'

Τελοq, nloτεΟω oτl υlορxoυν oδlο_

onμεiωτεq οpοtοτnτεq ονομεoο oτο

ρoυμλoυκiωτ κο αPoυγκοτolο) l(o σTο

novτlοκο αMωμωεργlου n κKoτCομο_

vloυ. oμοlο δρωpεvο τoυ Δωδεκοnpε-

ρoυ, οno φoυoτοvελoφoρoυq οvδρεq,

noυ οvoδεlκvι]ουv τnv ορρογn εvoτn-

το του ελλnνlκoυ xιilρoυ, n oυγκριτlκn

oνολυon τωv olοΙωv pολλov nρεnεt νο

μοq οnοoxoλnoεl oτo μελλov. N

ιlroγιl q 39



XPIΣTΙNAΣ PoYΣΣoY:
<NToYΛMΠEPA>

Aπ6 τnv πριilτn, γρnγoρn αvαμωon Πoυ €καvα, οτrs λiγεs αρxικα oελiδεs πoυ n Χρι-

oτivα εixε τnv καλoo0vn vα μoU oτεilει, διαπiοτωoα Oτι εixα μπρooτd μoU μια πoλ0

εvδrαφ€ρouσα roτoρiα μυθoπλαoiαS, υφαομεvns oμωs πdvω στov καμβα τns ιoτoρικfls

Πραγματικ6τnταs, σΙoUS xρ6voυs Kαι στoυS τ6πoυs Πoυ n δnμιoυργ0s τns εixε επrλ€ξεr!

Mtα, n μαλλov περιοo6τερε5 ιστoρiεs, πoυ μπλ€κοιταv περiτεxvα μεταξ0 τoυs, κρατιilvιαs

ζωιταv6 τo εvδtαφ€ρov τoυ αvα}γιiloτn απδ τnv πριilτn μ€xρr ιnv τελευταiα oελiδα. Tnv

εκτiμnοn μoυ αυτn πoλ0 γρnγoρα nρΘε vα επιβεβαrΦοεr n αvεΠrφOλακτn απoδoxn τoυ

€ργoυ απi τo <<Mεταixμιo>) Kαl n απ6φαon τoυs vα τo εκδιiοoυV τo σU\Toμστερo δυvατ6v.

Γραrρoυυ οι
Aλε ξα υ δ ρ o g o ικoυ6 μoυ, Aρlιτtκτcο υ

Aυτ il υlιg Mπιτo ι α υ lιE' Φ ιλ6λo1' o g

'Οoo 
γlο το κivnτρο Tnq σUγγρOφεωq

γ]O ΤnV εl λογΛ τnq θεpοτ κnq τnq κοr

γ cr ToUq τοnουq οlοι διοδρομοτiCο_

vτοl ολεq ουτεq ol loτορ[εq, Tο ΟVΟφε-

ρε n Ιδ ο oε κοnο ο οlο τlq oελiδεq

TOι] βlβλioυ, Xρnσ !oΠo ιbvτοq τlq



σKεψεlq KOl Το λoγlO Tnq XρUσιiq, μlοq oΠO Τlq

νεoτερεq nρωiδεq τnq oλnq δlnγnonq:

ι...oλo και πιο πoλ0 iρxοντaν σToν νoU Tηζ o|'

διηγηοειq τηq γιaγιαq. Aνεφερε τουq Βλαxoυq

ευεργετεq oυxνα, που πρooφερaν oτην ΕΜa_

δα τα μiγιoτα, oπωq ελεγε και με aγανaκτηoη

κατεκρινε oooυq αναφερoνTaν oτoυq Βλaxουq

υπoτιμητικο:'0xι, δεν το δixoμαι' Δεν €ερουν

ιoτoρh οoοι μιλaνε aoxημa! Λενε, αυτoq ε[ναι

βλaxoq' αυτη βλαxaρα και εννοo0ν α€εoτog,

xω ρ ιατη q, αμo ρ φ ωτο q 

"0ταν 
γ ρ οφ ο υ ν τη λt€η,

τη γραφoυν με μικρo τo βητa' Ε[ναι με μεγαλo!
Bητα κεφ ολa[ο ! κατ iληγε φ o υ ρ κ ιo μiνη'.' ll.

Αυτiv τnν nΘελnμ6vn Λ οθελnτn nοροvοnon,

εΕοlρετlκο εκτετομενn oτnv oOγxρονn ελλnvl_

κi κolvωvΙo, εnlxεtρεΙ vο oνοτρει|ε n ΠρωTo_

εpφοvleoμεvn oυγγροφεοq μοq. lVε κεvτρlκll

nρωΙδο τoυ μυΘlοτορnμοτoq Tnq plΟ αΝτουλ_

μnερου, δnωq ol Bλοxοl οvoμoCοv μlο γυvοiκο
εδυnvn, poρφωμεvn, opOρφn, δυvοplκn, ορxο_

ντ κri, μοq ΠορΟσερVε] o'€vο pεγολο τοΕiδl οnο

τn l\lοoxonoλn κοl τn Nεβεoκo, τo onμερlvo

Nυμφοiο, μεxρl τnv Kεvτρlκn Ευρωln κοt τn

Btεvνn, TnV KoσμoΠoλΙτlκn Αλεδοvδρεlο τnq

Αlγυnτoυ, τnv 0δnoo6 oτn λ/oυρn Θολοooο

Kοl TnV Θεooολoviκn TOU XTεq KΟl ΤoU onμερο.
'Ενο τοΕiδl lου φοivετοl nωq οκoλoυθnσε KOl

n iδlο n λεΕn κντoυλμnερου, πoυ oυμφωvο pε

τnv ερευvο noυ εκοvε o φΙλoq Θωμοq Λlολroq,

εxε nερorκn lρoελευon_del bera_ κοl onμοΙvεl

rroμ oρφnl, ιικoρδ οκλεφτρου, rrομ oρφn ογο n n pε_

vnυ. Στn Πολτο υnορxεl εvο nολοτt του ΠρΙγκnnο

Πετρoυ ΝrκoλoγlεβΤq ΠoU ovομοCετοl dulber

palace. 0 βλοxol ωq κoομonολiτεq τnv βρnκοv

τn λεδn KΟl τnV xρnolμonοinoοV γlO VO Περl_

γροιloυv τ q ομορφεq κοl δυνομtκεq γυvοΙκεq.

Σε κοθε nερΙlτωon εivοl noλυ ωροio εniθετo.

Αq δουpε oμωg nρωτο το loτoρtκo υπooτρωpο

nοvω oτο onoio n Χρloτivο Poυoooυ κεντοεl τlq

loτoρiεq Τnq σΟV μlO ΠρO κlopεvn KOl UΠoιJoVε_

τlκn τεxviτρο nου λεnτοδoυλευεl το εργoxεlρo

Τnq Kοl το nοροδΙδεl nρογμ.;οτlκo εργο τεxvnq!

Onωq μοq nλnροφορεΙ ο Σερβoq loτoρlκoq

ερευvnτriq Traian Stοianοvich αlnv εμβλnpο_

τlκn τou μελετn α0 κοτοκτnτnq ορθoδoδοq βολ_

κοvloq εμnορoq), ΠoU δnμοolευτnκε γlo nριilτn

φορο αιοJοurnalof Εconomlc Historyτo 1960,

n nρωτn εμφοvlon τnq τοδnq i των τoΕεωv τωv

Bολκοvlωv ΟρθoδoΕωv εμπoρωv μπoρεi vo το_

nοθετnθεΙ xρονlκο αrov 14o Kοl σToV 15o οl.

0l ελλnvεq εμnοροr αlnv Kωvoτovτlvoυπολn,

αrn Θεοoολiο KΟl σTn Σμυρvn, ot ελλnνεq κοl

ΑλβοvοΙ vουτ κοi εμπoροl αlο plκροτερο vnolο

τoυ Αlγοioυ, ol 'Eλλnvεq Bλοxοl ογωγlοτεq κοl

nροκτoρεq οloαroλωv αιnv'Hnεlρo, οτn Θεo_

oολiο κοl αιn lVοκεδοviο, ο Σερβol κοl ο Boυλ_

γορol oγωγlοτεq κο lροκτoρεq Tnq Δολμοτiοq

KOl Τnq Ανοτoλ κnq Pοδοnnq εixον κυρloτερn

εnlxεΙρnon TOUq To ε oογωγrκο κοl εδογωγlκo

εμπoρlο τnq Oθωpοv κnq Αυτoκροτορiοq. ΙVlε

τo εμπoρlκο δiκτυο noυ εixοv δnμlουργnoεl,

κοτοφεροv vο ελεγxoυv κοl xωρουq εlω οno το

oυνορο τnq ΑυτοκροτορΙοq, οιlο τn Nοτlο Pωoiο,

τn Λε Qio αιn ΓερpοvΙο τn Bl€vvn αlnv Αυαlρ[o

κοl τo Λlβoρvo KOi Tn Νοnoλn αrnν lτολiο.

'0nωq xοροκτnρloτlκο οvοφερεl o Σερβοq

loτoρlκοq, ol 'Ξλλnνεq κοl Bλοxοl κοτοlκol

TωV Πρovoμlουxων oρεlvωv κοlvoτnτων oτlq

περ οxεq τnq Θεooολiοq, τnq Hlεiρou Kol Tnq

Mοκεδoνiοq οnοτελουv ενο οκομο nοροδεlγμο

ελεΟθερων, oλλο φτωxιilν κοl οnοθλlωμενωv

οvθρωnωv nου κοvoυv περloυoΙεq loυλιilvτοq

το μολλlο, το δερμοτο, το xολlο Kol Tlq KoU_

βερτεq τoυq ορxrκο oε Εβροioυq κοl lτολoυq

εμnορoυq κοl οργοτερο, pετο n oυνθnκn του

Ποooορoβlτq, μετοφεροvτοq το ol iδtοl αnν
Αυoτρio, τnν 0υγγορiο κοl τn PωoΙο. lVlοτot,

Koζονn, Kλεrooυρο, ΙVελενlκo, Tεnελεvl, Αρ-

γυρoκοoτρο, Kεροooβo, [Vlετoοβo, Σoμoρivο,

Γρεβεvο, Τυρvoβo, Bογοτο κo, Νοουoο, Σερβ ο,

ooτρoβo, Τooρiτoοvn, Σl oτl oτo κο l Kοτροvlτoο,

εivο; pερlκεq οn' ουτεq τlq κolvοτnτεq, noυ βρi_

σKοVTOl μεoο oτn ζωvn εn ρροnq μεγολiτερωv
οvθnριilν ooτ κιilν κotvοτnτωv onωq το Ποvvεvο,

n Kοoτoρlο, n ΙVοoxoloλn, n Λορloο, τo Mο-

νοoτnρl, n'Εδεooο, n Bερο O Kοl ol Σερρεq.

Η φοvερn εnlτυxiο τωv βολκονtωv εμnορωv

οnoδiδετoι κοτο εvο μερoq oτlq κλεloτεq εvω_

σεlq ΠoU εixοv pετοδυ τουq. 0l εnlxεlρnoεlg

τoυq Λτοv οll<oγεvεlοκεq.'Εvο pελοq Τnq OlKo_

γενεiοq βρlol<οτοv oτο Bολκοv ο, εvο ολλo oτnv

Αυoτρiο, oτnν lτολiο n oτlq Kοτω Xωρεq κοl εvο

τρiτo oτn Pωoiο, oτnν Αiγυπτo n oτn ΓολλΙο.

Αυτoq o olκογεvεlοκoq xοροκτnροq TωV εΠ]_

xεtρnoεωv τoυq εnετρεnε vο εxουv μεγολυτε-

ρn olKOVoμ]Kn οnoδoon γ oτi οnoφευγοv ετol

πlqor:ιr 4]
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H oυyyρα'φiαg υπoyρdφει cιυτiτυπα του βιβλ[oιl τl1ζ στn Nαoυoα

τουq δοnοvnρoυg μεoοCovτεq Λ τoυq μεoΙτεq

ΠOU KΟT' ονογκn XρnσlμoΠo oυoοv o Eυρωnοi_

οl εpnορol. ΙVlo τετοlο oργοvωon ε[xον κοt οl

εΠlΧε ρnμοΤ κεq δροoτnριoτnτεq τnq olκoγε_

Vεlοq ΠOU nοροκολουθουμε oτo μυθtoτορnpο

τnq Xρloτivοq Pουooου.

Σ' ουτo λοlnov τo loτορlκo πλοΙorο, lου nορο

noλυ oυvοnτ κο ονοφερθnκε, n oυγγροφεοq

μοq Εεδrnλωvεl τnv πολυτοροxn loτoρio μlοq

βλοx κnq olκογενεlοq Kol TωV κλοδωv τnq οno

τov 1Bο ο ιbvο oκopο. ΙVεoο οno τnv εδloτο_

ρnσn TωV γεγοvοτων τnq Cωnq τωv nρωωv, οnο

τnν Αoρiκο Zrωnο_ Kωvoτοvτiνου, μθxρl τnv

Χρυon AonμοKn, Tnq ΕυγεvΙοq, τoυ Πετρoυ, τoυ

Aγγελn, τnq ΙVορlγουλοq κοl oλωv των ολλωv

noυ olγο orγο εμφοvieovTΟl σΤo nρooκnνlo,

Εεδlnλιbvετοl n εΕεxoυoο nορουoΙο τωv Bλο_

XωV σTnV olκοvοptκi, κοlvωvlκn, noλlτ oτlκn

(ωn oτnv κεvτρlκn Ευριilln, oτnν ΑΙγυπτο, οτnv

0θωpοvlκn Αυτοκροτoρiο κοl οργoτερO ΤnV

ελευΘερn Ελλοδο, κοl oxολlοCovτot το Bλοxlκο

nΘn κοi εθlpο, nου κοθoρiCoυv οloφooιoτlκο

τlq eωεq τωv nρωωv οιτδv-

lδ οiτερο τονiζετοl n δυvομ n του xοροκτnρο

τnq κεvτρtκnq nρωiδοq τnq Aoρiκοq Zlωnlο,

τnq lριbτnq ντουλμ ΠερΟq ΙOU 
μ-l 

υθ οτορnμοτοq

που κοτορθιbvε vcl νικnoε τnv τροxol-lεδn τωv

lολο ιilv, ΟVOΧρOVlσΤ]Kιbv ορxωv κοl νο εvτοδε

τoν εουτο τnq οvοpεoο o'οι:τoΟq nου εl βολ-

:]::]]:: :]::::::ili:]:]::,]].]:s'

λoυv με τn oυνεnεlο, τo θορροq KO TnV UΠεU-

θυνοτnτο ΤOUq TnV οnοδoxn νεωv, oΟγxροvωv

οvτlλΛQεωv KΟlσUι-]Περlφορωv. Ο ερωτοq, lο_

ρωv oε oλεq τlq εloxεq, δυvοτoq, κοθoρ oτlκοq,

noλλεq φορεq noροvομοq n οnογορευμεvοq,

κdnοtεq φoρεq κοτοoτροφlκοq. 0i οvοτρonεq

oτnv εΕελrln τnq loτορiοq κροτoυν pεxρl τo

τελοq ομεiωτο το ενδrοφερOV ΤoU ονογvωoτn.

H ιrΝτουλμ-;lεροl εxεl ολο το κλοoolκο γvωρi_

oμοτο ενoq κολου pυθloτορnpοτoq: Oλoκλn_

ρωpεvοr xοροκτnρεq ΠoU σKlογροφουντοt με

μ κρεq λεnτopερεlεq lου τoυq τoνiCουv pε lδl_

οiτερo τροlο, δrολογol ζωvτοvoi κοl xρnolμοt

γ O TnV oτoρiο, εvδ οφερoυoο nλοκn pε οlρο_

σ!εVεq οvοτροnεq, pερlκεq φορεq τρογ κεg.

Στnv ολnθoφοvεlο τnq loτορiοg, oυμβολλουv

οl τoπol noυ δrοδρομοτiζoντol το γεγovoτο

κοl ο,τl οnoφοoiZεl n Xρloτiνο Poυoooυ vο

φωτ[oεl οno ουτουq τoυq τonoυq: Nεβεoκο,

lVlooxoroλn, ΑλεΕovδρε ο, Blενvn, Oδnoooq,

Θεooολονiκn τoυ τοτε Kcll TOU onμερο. 0l τοnol

nερlγροφovτοl ο κοθενοq pε το lδiο[τερο noλε_

oδop l κο Kο l O ρXlΤεKTOvl κο xο ρο κτn ρloτl κο τoυ,

τnv ονθρωnoγεωγροφio TOU KO τnv κοιvωvtκΛ

Kοl o KoVoμlKn δlοδρομΛ ΤoU ωC τoπll<o υnο_

oυvολο oυvολο μlοq ευρυτερnq orκονoμiκnq

oυvnθωq Περ φερεlOq.

Η ιNτοιλι-;ηεροll εiνο lρογpοτrκο p ο οlοκο_

ιIlογrτr 42



H oυ1lyραrρtα'q με τoυE Aλiξοι'δρο oικοl'6μου και

λυQn. Tooo γlO TO Περ εxοpεvo TO ΠoU σiγoUρΟ

θο oυνορποoε TOUq οvογvιboτεq τnq οoο κοl

γlΟ ΤnV iδlο τn oυγγρOφεΟ Τnq, loυ nλεον pοq

υnooxετο κl ολλο τετolο τοδΙδlο oτo toτoρlκο

pοq nορελθoV KO σToUq τonoυq nου εδροoοv

οl ονθρωnοl noυ δlομoρφωσOV To onpεριvo

ιJΟq olKOVo|.]ικo l<οl κolvωvlκο nερlβολλoν!

. . . . .o1u:'"j':'.0Ι"lu'"'
Kοθε λογοτεxv κο εργo, <οθε pυθοnλooiο nρου-

nοθετε τn γνωon τnq υφονonq κοl τnν κοvoτnτο

vο δ οnλεκεl ο ουγγροφεoq nολυnλοκο ΤO εΠ]_

μερoυq αιotxεiο τnq οφnγnonq τoυ.'Εvο τετo o

oυγγροφlκο εvoτ κτο Εερε nιbq vο oυvδεεl pε

οθεοτουq κοl υnογεloυq δεoμoJq ονθριbnoυq,

nρογpοτο, κivnτρο, εlκovεq κοl μoτiβο, κοθωq

xεlρiCετol pε μοoτoρlο τo αιnpονl noυ δ€vει

ονθρωnουq pε γενlεq μετοτρεnovτοq T q σXεσε q

ΤoUq σε ρlelκo, poiρο, οφευκτo, nεnρωμlεvο.

Η εn τυx[ο του εγxεlρΛμοτοq φοivετοl οnο τo

γεγovοq nωq εvο τετo o εργo δεv εlνol οlλωq

p lο oΟμ βοon, ολλο p lλοε αιnv ι!υxΔ σoU l(Ol σε

τοδ δε0ει, ετol noυ φτοvεl αι' ουτlο oου ο ιpiθυ_

ρoq Tnq TUΠωι]εVnq λεΕnq κοl οnοδiδεl με τεxvn

KOιoμOρφ ο τn μυoτlκn γλιiooο τωv nρογ1.lοτωv

κοr τo nθοq των nριilων.

H ιΝτoυλμnερο), ωq οlκοvομlio κοl oυνθεon,

ολλο κοl ωq poρφn λoγου, ογγieεl ΤnV ΟVo-

Aιτcbνιι Mπιτoιdνιl oτnl' Κατερiνn

γvωoτlκn μοq οροon κο ευοloθnoiο. Πρoκεlτοl

γtο εvο εργο nυκvο, loλυlρooωno, nολυφω_

vlκo, noυ δlοθ€τεl TO XΟρΟKTnρloτlκο εvoq

οnολουoτlκου p υθroτoρnμοτoq: xoροκτnρεq,

οτpooφοrρο, δρομοτ κεq oυγκρουοε q κοl ενο

ευδ oκρlτo loτoρlκoφοvεg nλοΙolo onου εγκl_

βωτiCετοl n δροon τωv nρωων. Anο τnv ορxΛ

ωq το τελοq υnορxεl μ o εσωTερ κn δυvoμtκn,

ορθρωpεvn nοvω ο' ενον oυμnογn κοl oυνε_

κτt κο μ υθloτορn pοτl κo οΕονο.

Στn δlορκε ο τnq εΕελlΕnq του μυθου δε λεi_

ΠoUV ΤO δρoμοτlκο οnροοnτο κοl n οioΘnοn

ενoq εnlκε[pεvoυ κ vδυvου, οτοv oλο μolοeουν

VO lσoρρOΠoiv oτn vnνεμΙο τnq ευτυxiοq, κοl

n ελευon εvοq μοlροioυ κοκoυ, noυ οvοτρε_

Πεl TnV nλοκn κο τnv ονομεvο;.;ενn κοτoλnEn,

oυμφωvo με TnV oρloτoτελtκΛ ορxn τriq ιεlq

τo ενοvτiοv μετοβoλnq τωv nροττομενωνr. Το

γεγονoq ουτo, oπωq γΙνετοl οvτlλnnτο, κροτοεl

oυvεxιilq ομεiωτo το ενδtοφεροV μoq γlο ΤnV

εΕελlΕn τnq υnoθεonq.

0ρloμ6vεq εn ιon μ6vοεtg

1) H αNτoυλpπεροl ωq κεlμεvtκo l<οτoρθωμο

εivοt εvο τοΕΙδl οvοδυonq τnq μvΛμnq γlO TnV

οlοκoλυι!n τnq ελλnνtκoTnΤOq, Tnq ελλnνlκnq

δlορκεlοq KO] Tnq δροoτnρlοq nορoυoΙοq των

Bλοxωv pε τo οΕυ εΠlΧεlρnμΟT κο πvευμο κοl

r,! r.. r...ι l l l t γ ( L( /\l*

ln lε λεixτcυv
ι* δρ*μιιιικει
ftΙ{'}**}_ε{{t Kιiι }]

{1ξ{}ffn{rn εY*q
f'lΙτιKε:ιι.1εv{}ιi

,

t{ιvδtivi}ξi, ε};αv
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γι$ Ι{}v εpι,]*

Xj, }3αr}* Σtq
^x,,-,-"."i---"ιιUU vuμιt'ζ. ιu
r'ιεN{3n KiX {lq
{ιW{3Υ{-}&Τευοειq

{{*v nBdxι}v
Γ11q, ε{vαι μ1ε}

αvαβα*:ι, μιιι
δ*κιμαοiξι Kcιt

μaι1 αrraστο}.ri...

τnv οvolxτοκορδn δlοθεon nροοφοροq lροq

τnv πoτρiδo. Eπομεvωq, εxoυμε νο κοvoυμε

με τn λoγοτεxviο τnq ΠρOγμOΤoγVωροoυvng,

τnv ονοnοροσTοσn, τo 0φoq κοl το Δθoq μlοq

εποxnq, οnου o ελλnv opog μεγολoυργoυoε oε

oλo το μnκn κο το nλοτn Tnq γnq. Τo nορελ_

θoν ουτo οvοoυoτΛvετΟ] KOl OVOσUγκροτεiτοl

μεoο οlο τnv nολυτοροxn δlοδροpn δυο ol-

κoγεvεlιδν οno τtq ορxεq τoυ 19ου οi. μεxρt

τo Εnpερωμο τoυ 21oυ.'Eτol n oυγγροφεοg

μοq oυνδεεl pε τo βοΘυ xρονο κοl μοq κοvε

μετoxουq τnq toτορlκnq ε€ελlΕnq pε οφnγnoεlq

nου δlογροφοvτο oλoζιivτονο μnροοτο pοq,

σOV VΟ σUVΤελoυvτοt oτo noρον.

2) YnογρομμiCω τo θουμοolo oυγγροφlκο ευρn-

μο το τετροδlο _ npερoλoγlο τnq Αορiκοq Zlωn_

ΠO, ωq ΠρωΤoγεvn lnγn ΟφnYnι]οTlKoυ υλlκoυ

κοl τεροαllο lοροκοτοθnκn β ωpεvωv κοτοαιο_

σεωV KOl γεγovοτωv. Kοτl οντiαlοlxο βρioκουμε
αrov Στρoτn tVlυρlβnλn, o onοioq εixε οvοκoλυ-

ιpεl oε εvο οvολογο ρnοουλo το xεrρoγροφο του

λοxiο Αι.lωνn Kωαιoυλο, εvoq lεθοpεvoU ΠoU

γυρευενο μlλnoεl, onωq μοqλεεl o nεCογροφoq

αro εργo του κH ZΩH ΕΝ TΑΦΩυ.

3) Η κεντρlκn nρωΙδο, n Αορiκο Zlι-bnnο, εivοl n

εl<φροon εvοq οvθρωnoλογlκου τυnoυ nου εxεl

Εεnεροoεi oε οδlο(nλευτο βοθpο εoωτερlκοιq

κο εδωτερ κουq κοτοvογκοoμoυq, ΟVΟXρOVI_

oτlκεq ορxεq, δεopεΟοεlq κοl lερlορtoμουq

μlοq οvδροκροτουμενnq κοtνωνiοq. Θο ελεγο

nωq ενoορκωVεl με TnV τoλμnρn oτοοn τnq

ουτo ιloυ εxεl πεl γlο oλλn nερΙοτοon ο Kο*

ρυωτοκnq: αεζnoε οn'ολο ελευθερn vo nλεεt

oτo xoοq τoυ κooμoυll. Το ολλο nρooωnο του

εργου ουνθετουv ενοv κoοpο ολοκλnρO με KOl_

vωvll<ο, nθογροφiκο, κοl κυρiωq δρομlοτlκο l<οl

Qυxoγροφlκo nερtεxopεvο. Eivοl oυxvο τΟnοl

οnροβλεπτοl κοl nολυεninεδol pε περilλοκo

ιpυx oμο, εoωτερlκεg oυγκρoυoεiq KΟl σUVεl_

δnolοκο προβλriμοτο, pε ολλογεq oτlq δlοθε_

σε q Kοl Τlq σUι-]Περlφορεq τουg, pε δροon κοl

ovτiδροon, με nοθn κol εvοxεg οοv nρωεq τωv

τρογωδlωv του Ευρlniδn.

4)Στnν οφnγnon οδlοlο εiτο n οφnγnμoτlκn

ορxn τnq οντiθεonq, εοooοv οvτlnοροτiθεvτο

oX ι,oνo oιμβοvτο ολλο <ο λεlτεq οloθnoε q,

οvεlοiοθnτεq οlοxοιboε q, ιj Uσl κεq <lvioε q

κο δ οφορετ κεq ι-;ορoεc o q olοiεc lροβολ_

λοvτοl το ol<οτεlνο βοθn τnq ιJ.rυxnq τoυg. H

oυγγροφεοq μετnv nολυonμiο τnq γροφnq τnq

nροβολλεl τn δlορκi nολn τoυ οvθρωnoυ vο

Εεφυγεl οno τoν pετεωρlopο τnq οβεβοlοτn_

Tοq KΟ]τlg oυμβοτll<oTnTεq TωV nρογpοτωv, νο

onοoεl ToUq φρOγμOυq nου o [δloq θετεl oτοv

εουτo τoυ, vο olεγκλωβ oτεΙ οno τn μovωon
TOU KOl νο δομοoεl τlq δυνοpεlq ΠOU TOV Πε_

ρlορΙ(ουv KOl ΤoV oυvθλΙβoυv. KυρΙωq opωq

ονοδεlκvυεl τlq οενοεq ολλογεq τnq eωiq noυ

εΙνοl n κυρlο εκφροon τnq, οnου oυμnλεoυv n

ενολλοooovτοl το κολο με τo κοκo, τo nθ κo με
τo οvnθ κο, n ευτυxiο με τn δυoτυxiο.

5) Στo βlβλio εiνοl δ οxυτο το ερωτlκo oτο _

xεiο, οxεδoν δομlκο υλlκo, oτn ουvoλlκn

πλoκΔ κοt oll<ovoμ[ο του εργoυ. Ωοτοoo, δεv

nρoκεlτοl γlο κοτl nου Εεnεφτεl οτo γλυκερο
oυvoloθnpοτlopo, oτο φτnvo ρopοντ opο n

κοl τn xυδο οτnτο noυ υlnρετεi oυvnθωg τnv

εμnορlκoτnτο τoυ oτoxoυ μrοq oυγκεκρlpενnq

μOρφnq λoγοτεxviοq n, κολυτερο, lορολoγο_

τεxvΙοq. Αvτiθετο εδω o δρομoq γ O ToV ερωτο,

noρο τlq οδυvoμiεq, το nοθn KΟ T]q ΟΠoγo_

nτεJoεlq τωv nρωων τnq, εiνο 1-llο ovοβοon,

plο δoκlμοoΙο KOi ιJlO οnοoτολn, lου υnnρετεi

κοnοτε τnv notοτnτο τωv oxεoεωv, τo pοiροοpο

Kol TnV oλοκλnρωon τnq Cωnq. 0 οvογvωoτnq

oυpnοoxεl με Τ q Περ nετε εq τωv nρωωv κοl

νlωθεl oτο τελοq vο nερvο οno τn δlοδlκοoiο

τnq κοθορonq nου λεlτουργεi θεροlευτlκο γ ο

τnv ονθριinlvn ιpυxn, κοθωq εΕογviCετοl μεoο
οπoτn λυτρωτlκd δυvοpn τnq Ιδlοqτnqτεxνnq.

Π' ουτoυq lου Qοxvουv τnv ολnθεlο ωq οno_

VTnσn σ' ουτn τnv εnoxn τnq εlκoνlκiq οnο_

xoΟvωonq Kοl Τnq δ οδlκτυοκΛq οi<οτοoxετnq

φλυορΙοq, τo λογoτεxvlκο βlβλiο εδοκoλoυΘεΙ

vο εivο ενο εΕοlρετll<o μεoo δtονonτlκΛq οnο_

λουonq, οvτioτoonq κοl οφυnvlοnq.

ΠοροφρdeοvTοq ΤoV tοnοvο μ υθroτορrογροφο

Carlos Zafοn, θο ελεγο nωq ουτο το οΕεnερooτο

"ορωμο xορτrου κοl pογεΙοq" noυ, nερlεργωg,

"κον€vοq noτε δεv oκεφτnκε vο εμφtολιboεl"

εivοl μοvοδtκn εμnεlρiο, σTOXοσT κn nερlnετεlο

κο οtoθnτiκn oυγκΙvnon. Kοl εΙμοoτε nρογμοτι

τυxεροi οool με το βlβλΙο τnq Xρloτivοq εxουpε

TnV εUKO ρiο νο κοvoυpε ουτo TO Περ lετεlω_

δεq κοr μOγεUT]KO τοΕiδl τnq eωnq. N
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Γrdιηrns Λiτοs

AKOYΣMAMEΣA
ΣTΗN ιΙrYxΗ

Τηq λυη ρη q ηxo υ q τo aκο υ o μα ενθ υ μo i μαι'

Εoυ εioοι T'Γoυ στη θλfutLη τα δακρυα μου
oκoυπi(ειq.

M ιο eεοτη κο υ βiρτα oτη q παγων ιοq το κρ υ o.

' 0ταν oε π ρ ωτακo υ ο α μνη μεq €ετη δ o υ oαν,

xρωματο με iβαφαν aλλο και xρtlμaτa με
oκiπαζον.

Κανειq διπλη δaυλειa o' txω κατολaβει!

Μιατoπονο μoυ ρaντiCειq μιοτη πληγη μου
τη γtατρε0ειq'

Σrο οxoλεiο με δ[δαΕαν λεπ{δατι oημοiνει

ενtil oτo oτ[τι η γιογιaγιατoν θανατο κλοiει.

Κλαiει και τραγoυδοει για τιg γυνα[κεq πoυ

δε aεληoaν

ατ{μαoμανο μαθoυν τι oημα[νει'

Για η γιaγια τηq γιaγια Tηζ, TΤoU βaυτη€aν
oτοπoταμι.

Η εικaνα oυμπληρrilvει το τραγo0δι.

Παι€ τo μaυ λoιπoν πατπoυ, παι€ τo μoυ

βρεγiρoντο'
Θ!λω και γω νa κλαιllω oπωq η γιογια μoυ'
Θtλω κaι 'γω να aιoθανθιb aαν η γιaγια τηq

γιaγια μoυ.
Θξλω επιτiλουq να €εxaoω τιq λακκoiβεq
τoυ δρoμaυ που xαροCω'

Τα πρoβληματa mην ακρη τα αφηνω και τη

ιllυxη μoυ θαγεμ[oω μετη μελωδlαooυ.

- Πoαα θεq μoυoικε τη tlLυxξ μoυ νa μαγt-

Φειζ;
- Πaρ' τo xρημο απa δω αδελφi πορ' τo απo

δω κo υ μπαρ ε. M aζi θα κλαιtl ο υ με ετο aτη τη

oτιγμη' Εoυ, εγtil κaιηπaρtαooυ ολη Εγril θο

πα|Cω, εoυ θa ακο0q. Εγω θο oxεδιαCω, εoa

θα υλοπoιε{q.
_ '0πωq 

γεμ(Cειq αρxοvτα τιq τρ0πεq του

eoυρνaooυγtμιoε καιτιq δικtq μου τρaπεq.

Αυτiq που δεν φα[vοwαι κοι ε{ναι oτην ιfl υxξ

βοθια κρυμμivεq'

Και iτoι tγινε'..

Παvos Παvoυ

KAΘHMΕPΙΓ{OΣ ΠoΛΙTΙΣMoΣ

or ιριoαρνTιτ€S
Aπ τη γιορτη aq φiγoυνε νωρ[q,

οι εραoτlq τηq ε€ουo[αq'
'0τον 

βγειτo καλο κραo[

οι φ[λοι οι δικο[ μαq νατο πιo0νε,

ooοι κοινrΔνηoαν των πονων 1-ιαq'

Τωv τραγουδιcbν τ' αποoτaγμα,

αυτo[ να μετολαβoυν πρiπει'

Και oαν €υπνηoουvε To φωζ
οι πετεινο(,

δ[πλο κι αντα1-ια ναναι

oτη xαρα oυ μιμLiτοxoι,

oσoι LΙaζ αποδtxονται,

οxιοιτριoαρνητiq μαq

To λαγrαρvi
Στ ο κ οπ αδ ι φ ανταCε παρ ατ αι ρ ο'

Τα ολλατου πoιμν[oυ

παρα€ενεiτηκαν.
'Εκαναν κ0κλογiροτoυ,

απομoνωθηκε'

Τ ο υ πο ιμενα ηταν απο ρ [α ε κε [ πωq

βρεθηκε'
Ποιον οιωνo τoυ εδειxναν οι

μο(ρεq

Λογ ιo μo [ ποΜο [ γ ια τα με}λo i -

μενa'

0 υπνοq iφυγε απ'τη νυxτaτoυ,

η μερaτoυ oφολιCε τα ματια.
'Εφυγε παπανα βρει, o πoιμεναρ-

Χηζ.

Aκiφaλo το πο[μνιο.

Το λαγιαρνi οι ευxiq δεν ολλα€αν'

Παντα μεq τo κoπαδι με τ' ο}λα.

Πoλλα xαμπαριαCε oε κ0 κλο

απo μoνω οη q ω q β ρ iθη κε το

παραταιρo.

Λioη oριοτικη oτο διti€ιμο

βρηκε ο τoομπανηq.

Αραγλυτωοε, κατaρα μαe[ και

βαoκαμα'

AπoρρυθμiσειS
Σπουδα(ο αρθρo γιο την τoλμη τo

πρω[διαβαοα'

Μ ετa αθλητικα, i oτερα oτηλη

πoλιτικη.

Την δ ιαoαφην ιoη π ρooε€a.

Δεν φε0γoυν.'.

Στη eωη μαq μενουν, ναoλοκλη_

ρtilooυν το iργο τoυq.

Εργολαβoι αυτο[, τηq oωτηρ[αq'

ΤαΕη, μετ αρ ρ υ θ μioε ιq, επον ιδ ρ 0 -

oειq ευοψελιCoμενoι.

Ν[κηoαν'''
' Y oτ ε ρ α €lxαo αν. AΜαΕον'

Kaμενη γη πaρελαβαν oι TΤUρo_

oβioτεq aπo ToUζ εμπρηoτiq

M αei το λαφ υ ρ ο δ ιοφ εντε0 o υ ν.

P υ θ μ[o ε ιq, δ ιaρ ρ υ θ μ[oειζ, aττo ρ -

ρυθμ[oειq, π!τυxαν'

Zω iq δ ιοoολε iτη καν, παρ απλευ _

ρεq απω/ειεq λεη λοo [αq'

Επη ρ μiν ο ι, ολαCoνεq, καυ xη o ια_

ρηδεq, τo ρoλο του διαotboτη

επειoαν πωq πα[eoυν'

Θρiαμβoq.

KIνδυνοq οι ηττημiνoι'
Φρουδεq οι ελπ[δεq των απελπι-
oμtνων.

Mε xολατων πραγμοτων η δια'
oτρiβλωoη η oρατη κι απo τον

καναπε μου''.
Kαποιoq πρεπει κατι να κανει,

φrilνα€α'

Kαπoιoq πρεTrει ναηγηθεi, t!tθ0-

ρΙσa'

Δεν ει'μαιΥω η\/ε1ηζ' oκεφτηκα'

Σειρα ολλων, το φ[δι να βγcλoυν
απo την τρυπα... Mπορoiν κα_

λiτερα oι xωρ[q υποxρεrΔoειq και

καθηκoντα.

Το πρω[ ε[xα διαβαοει αρθρο για
την τoλμη..'
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H ΖΩHΣTo ΣYMΠAI\

Mrα απσ τιS Πro ουvnθιoμ€vεs ερωτfloειs πoυ δ€xoμαι εivαι αv υπdρxεr ζωn oτo Συμπαv

ft αv υπdρΧouv εξωγnrvoι. Η απαvιnσn μoU oυvnΘωs τoUS εκπλftooει,6ταv απαιτΦ 6τr

τo Σ0μπαv βρiθει απ6 εξωγftιvoυs. Θα flταv ακρωs εγωιoτικo vα πroτε0ω 6τι αvαμεοα oε

διοεκατoμμ0ρrα αoτ€ρια και διοεκατoμμ0ρια γαλαξiεS,με oυvθftκεs iδιεs με τrS δrκ€s

μαs, μδvo εδιil γεwnΘnκε ζωn, n Πιo σωστα, εξελixΘnκαv δrαφoρεs μoρφ€s ζωns.

yραφεL o

Χαρiτοlυ Toμπoυλiδng,
Aoτρoφυoικ6g

0 κοoμοq oυvnθωq μlερδευεl τnv εννοlο

τnq υπορδng eωnq pε τnv εδελlΕn κοl

τnv υπορΕn τεxvολoγ κο οvοnτυγpεvnq

ιJoρφnq (ωnq, οnωq εivol ο οvθρωnοq.

Kο βοolκn ο τΙο γt' ουτo εiνο n ελλε ι!n

nοlδεΙοq oτο xωρο τnq βlοxnpεiοq. Αλλο

οq τo nορουμε το nρογpοτο pε τn oε ρο.

AΝΘPΩΠ0l, TA ΠAιΔlA

Τ0Y ΣYMΠANΤ0Σ

H οvοκοiνωon τnq υnορΕnq τρεxoυpε_

vου vερου oτnv εnlφοvεtο του Αρn οno

τn ΝΑSΑ oτlq 2B ΣεnτεμβρΙoυ τoυ 201 5

poυ Θυploε plο oυenτnon oτρoγγυλnq
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TρΟΠεanq ΠoU εγlVε oτo Bo Πονελλnvto

Συvεδρlo Eροolτεxvl κiq Ααιροvομ iοq

oτn Θooo, τo Σoββοτo 1 2 0κτωβρΙου

2013 nου εixε oον Θtpa'. ι0 ρολoqτηq
επιoτημoνικηq γν6oηq oτη διαμoρ-

φ ω ση Tη q o υ λλoγ ικη q o κε ι]'t η q ll.' Εν a

οno το ερωτnμοτo πoυ αroixεlωoε το

κolνo ολλo Kοl ToUq κοθnγnτεq nτov n

μovοδlα' H μovοEtο του οvθριinου αlο

Συμnον. Εipοoτε povο αlo Συpnov n

τo Συμnov βρiθε οlo Cωιi; EκεΙ μnn_

KΟV Kol θεμοτο lioτnq lου κρυβoντοv

ενδoμυxο oτlq θεoεlq loλλιbv, οκομn

Ko1 TωV iδlωv των κοθnγnτωv. Kοnου

εκεΙ οvογκοoθnκο vο pnω κ εγω αrn

oυζnτnon KOl TOUq nω τo nορομυθ τnq

Yδρoγεioυ μΟq, ΠoU pε οlλο λoγiο εi-

vοl oυτο:

Kοnου μεoο oτo oxονεq Συpnοv nρlv

οno 13,B δloεκοτοppυρlο xρovlο γεv-
νnθnκε ενο μεγολο ορxrnελογοq γο-
λοΕlων noυ εpεiq onμερο οvoμοCoυμε

Τonlκο Σpιivoq ΓολοΕiωv, με γυρω oτο

60 vnolο-γολοδiεq. 'Εvο oπo το μ-lεγο_

λυτερο ουτo vnolο, ο ΓoλοΕioq μoq,

κοτoll<εiτol οnο 200-400 δloεκoτoμ_

p0ρlο λομπερουq κοτoiκουq, Λλιουq,

οoτ€ρIο, oλλουq μεγoλΟτερoυq κοl

ολλoυq μlκροτερoυq. onωq εμεiq ol

οvΘρωnol μοeευopοoτε σTlq Πρω_

τευoυoεq, ετol l<οl ουτoi, ol φωτεlvoi

nλlol, oυγκεvτριbθnκοv oτο κεντρo

τoυ vnoloυ_γολοΕio nρoκολωvτοq ενο

μεγολo υδροκεφολloμο oτo Γολοδiο

μοq' Kοnου opωq μοκρlο οno τo κε-

VTρo, σε οnοoτοon 26 000 ετων φωτoq

οnο ουτο, εvοq οno τουq μεγολoυq λο-

μnερoυq nλroυq, οφου εCnoε τn (ωΛ

του, εδερρογn ΠρlV οnο 4,6 δtoεκο_

τομp0ρrο xρovlο κοl οφnoε μlο βορlo

κλnρovoμlο oτoυq οnογοVoUq ToU.

Αυτοi γεvνιiθnκοv olο To ωσT κo κυμο

ToU εΠ θονοτ ου ρογxου του pεγολoυ

ουτoυ οoτερlου noυ εμεiq onμερο

ovoμοCουμε oουnερ voβο.'Εvοq οnο

τoυg οnoγοvoUq TOU εΙvοl κοt ο 'Hλloq

μοq, pοei με το nοlδlo τoυ, τουq nλο-

vnτεq, μlκρoυq κοr μεγολoυq. Αno το

πlο μlκρo nοlδto τoυ 'Ηλloυ εiνοl κol n

Yδρoγεloq μοq ΠoU κοκιilq τnν ονoμο_

Coυμε Γn, γlοτi ioωq αιnν ορxn Vο μnV

εixε vερο, τωρο οpωq 750/ο οn6 ουτnv

κολυlτετοl οlo vερο.

Eκεi εnοvω, μετο οnο μlο εΕελlΕn 4,6

δloεκοτoμ p υ ρiων xρδνωv, εvο ευφυεq

oV ΠoU oνoμοeετοl ονθρωnoq οnεκτn_

oε τεxνoλογΙο με τnv onoΙο ορxloε vο

ι!οxvεl γlο vο βρε τo δοδερφlο του,

ΠoU με τov iδ ο τροno δnp ουργnΘn_

κοv κοnoυ ολλου oε ουτo τo μεγολο
νnoi τoυ Συμnοvτoq noυ εμεiq oνομο-

eουpε ΓολοΕiο. Τo ι|οΕlμο εΙvol διjoκο-

λο, ολλο το Εοδερφ ο μοq εivοl εκεi κo

ioωq κl oυτο QοxνουV VΟ μοq βρoυv.

H μovoδlο Εερετε εivoι lολυ oκλnρn.

Εμεiq δερoυμε οτt oυτoi υnορxoυv κο_

ΠoU, VO pnv εΙμοoτε εγω oτεq. Ο εγωl-

oμoq οδnγεi oτnv δlωτiο, pε τn δlnλn

εvvο ο τnq λεΕnq' Π' ουτο €εκlvnoοpε

vο ερθουμε oε εnοφn μ:' ουτoυq εδω

κο oοροvτο xροvlο κο n οvο(Δτnon

μοq oυvεxiCετοt.

0l EΞΩHΛlAKol ΠΛANHTEΣ

Εφετoq, το 2Ο15 γroρτοeoυμε το 20

xρov ο οnο τoτε noυ μlο oμοδο 0σTρO_

νoμωv οvοκολυι|ε τουq nρωτoυq εΕω_

nλlοκoυq nλοvnτεq, onωq λεγovτοl. Ei-

νοl nλοvnτεq nου nερlφερovτοl γΟρω

onο εvo ολλο οoτερl, εκτοq onο τοv

nλlo μoq. Δυο οoτρovoμol τoυ Αoτε-

ροoκοnεioυ τnq ΓενεΟnq, o ΙVloελ

[Voγloρ κοl o Nτlvτlε Kελo(,, Xρnσl_

pοnο ιilvτοq ενο οno το τnλεoκonlο τoυ

Αoτεροoκοnεioυ τnq Αvω Πρoβnγκi_

οq το 1994_95, (noυ κl εγιi τo xρn-

olμοnoinoο οργoτερο, το 2003 pοCi

ρε φolτnτεq τoυ Πονεnloτnμiου τnq

[\4ooοολiοq), nρooεΕοv oτl ο οoτεροq

51 Πnγοooυ nορoυoiοCε piο nερlοδlκn

pετοβολn oτnv οκτlvtκn τoυ τοxυτnτο

loυ p nορoι!oε vο nρoκoλεΙτο οno τnv

nερlφoρo γυρω τoυ εvοq nλoνnτn μl_

κρoτερου oε δ οoτοoεlq οno τoν ΔΙο.

To nlο oδlοonμε[ωτo nτον oτl n nερi-

οδoq περlφοροq ουτοΟ τoυ nλοviτn

γυρω ono τoν 5'1 Πnγοooυ φοlvoτον vο

εivοl μoλlq 4,2 nμερεq, πoλυ μlκρn oε

oxεon με τoυq δlκουq μοq nλονnτεq. Πε_

ρolτερω opωq nοροτnρΛoεrq οnεδε Εοv

oτr, oιrιωq, εvοq nλοvnτnq nερlαlρεφετoι

γυρω οno τoν οαlερo 51 του Πnγοooυ.
'Hτov n πρωτn εn[onμn οvoκολυι|n τoυ

nριiτoυ εΕωnλlοκoυ nλovnτn ΠoU Περl_

φερoτον γυρω ono ενοv οαlερο δloφo_

ρετlκo οπo τov nλlο μoq'

ΙVε τo iδ o τnλεoκoπto ο Ν/ογloρ pετο

οvοκολυQε κοl noλλουq ολλουq nλο_

vriτεq vο nερlφερovτοl γυρω οnο oλλο

οαlερlo κοl ovο Εε ετol τo nεδΙo γlο τnν

εJρεon κol ολλωv εΕωnλlοκων nλοvn_

τωv. Ι\4εxρl onμερο εxoυv ονοκολυφθεi

nερlooοτερol οno 2 00Ο εδωnλlοκoi

nλοvnτεq κοl φυolκo oλol εμμεoο, γtο*

τi εiνο οδυvοToV VΟ φωτoγροφnθoυv
ol nλοvnτεq, noυ δεv λoμnουν, nερl_

φερo1.lεvol γυρω οn6 λομnερο οαlερlο.

Ynορxεl οpωq κοr εvο τnλεoκοnlo noυ

Qoxvεl γlο Γοiεq κοl nερlφερεΤOl σTO

δloαιnpo γυρω οno τn Γn μοq- Ovoμο-

Cετοl αKεnλερυ κοι ορxloε vο λεlτoυργεi

οπο τo 2009 ποροτnριivτοq xlλloδεq

oαl€ρlο. ΙVεxρl αιlγpfrq εxεt βρεl λiγo

nερlooοτερουq οno 10Ο0 εEωnλlο-

κoυg nλοvnτεq κοl τελευτοiο KΟl ορKε-

τεq ιvεεq Γοiεqυ, δnλoδΛ nλονι1τεq noυ

μloρεi vο εxουν vερo oε υγρΛ μoρφn.

Αυτo nτοv μεγολn εiδnon γlο το ΙVN/Ε

Kοi ToV nολυ κooμo, εvω γlο μεvo oΟτε

κοv εiδnon' Δloτ Γοiεq υnορxουv nο_

vτoυ κol μολlαιο με υγρεq εnlφοvε εg

κοt vερo oε υγρn μoρφn

H 0lKoΣΦAlPA. ΓlATl MΠoPΕl
ΝA YΠAPXE| ZΩH ΠANTOY

Στo nλtοκο μoq oυoτnμο υnορxεl μlο

oφoiρο, Oq ΤnV nουμε οll<ooφοlρο,

onoυ το vερo μnoρεΙ vο βρiol<ετοl oε

υγρri μορφn. ΕΙvοl n oφο[ρο nου Εεκt-

vο οno εκεΙ nου nερlαιρεφετοl o nλo_

vnτnq Αφρoδiτn μεxρr εκε[ nου lερl-
oτρεφετοl ο πλοvnτng Αρnq. Eκεi μεoo

υnορxουμε εμεiq κοl φtλοooφoυμε γlο

τo οv υnορxoυv dλλοl oοv εμοq oτo

δldoτnμο. Περο οπο τov Αρn υπdρxουv

οnεtρο oυροvlο oωμοτο, μlκρο κοl pε-

γoλo με nογo κοr κοτω οno oρloμενεq
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σUVθnKεq o Πoγoq λlιilvεl, ολλo vερo

τρεxουμενo δεv εxουμε. Εivοl ποροΕε-

vο ουτο; 0xl, βdβοrο. Enlκροτεi εκεΙ τo

φοrvoμεvo τnq εΕoxvωonq. Λoγω τnq

μετoβολnq τng θερμoκροoiοq ο nογoq

nερνο οno τnν oτερεο μOρφn ΤoU σΤnV

οερlο. Ynο ρxουν nφοΙoτεlo ιJδοτoq

nου μoλιq εκρnγνυντοl, τo υγρο vερo

noυ υnορxεl κοτω οnο τnν εntφοvεlο

τoυq, γiνετο υδροτμοq κοl φευγε oτnν

οτμooφοlρο Λ oτο pεoonλονnτlκ6

xωρο. Αυτο το νερo θο κυλioεl nονω

oτnv εnlφοvεlο TωV oωpοτων ουτωv

oτον o 'Hλlοq 
γΙνεl κοκl<lνoq γiγοντοq

κοl Θο εΕοφοvloτoJμε εμεig. H olκο_

σφοlρο θο pετοφερθεi τoτε ΠρOq TΟ

εΕω t<οl ετol ο τεxνoλoγlκο OVΟΠTUγ_

pεvεq μoρφεq Cωnq θο μετοτοπloθoυv
nto pοκρrο οnο τον'Ηλ ο.

Εiνοl οnωq oτov l<ονεt κρυο <οl οvο_

βoυpε φωτlο. Στnν ορxn εiμοoτε κο_

vτο oτnv φλoγο ολλο οτον δυvοpωvεl n

nυρd φευγoυμε Πlo μOKρ ο γlο vο μnv

κοoυμε. Ακρrβωq το Ιδ ο oυμβοivε κoι

με το οoτερ o. 0l οlκοoφοlρεq ολλεq

φoρεq ε[vοr l ο κοντο oτoν κεντρlκo

οoτερο, ον ουτoq εΙvοl οpυδρoq, κοl

ολλεq φορεq nlο poκρlο, ον ουτoq εiνo

l ο θερμoq. Kor οl θερμoκροoiεq τωv

ooτερlωv μnορουvvο nolκΙλoυv οπo 2

000 μεxρl κοl 40 0Ο0 βοθpουq Kελoi-

ου. 'Ετol pnορoυv νο nοlκΙλoυν κοl ol

ο-oαlοoεlq TωV εΠO κ oμεvων με πολl-

τlopουq nλoνnτωv. Εnoμ.lεvωq, Γοiεq με

υγρri μορφn υδοτοq υnορxoυν ποντoυ.

Δεν εiνοl εiδnon n οvοκoλυQn plοq

ανεοq Γnqυ, γlοτi, ελniCω νο κοτολοβο-

τε, oτl οL ΓοΙεq μnορoυv vo υnορxουv

oε δlοφoρετ κεq οlooτοoεlq οlo τον
'Hλlο τουq.0 δογpοτlopoq επoμεvωq

oτl ιδεν υnορxεt εΕωγnlvn vοnpooυvnυ

κοt ο oοβlvloμoq του υδoτοq nρεlεl vο

εκλεiQουν.

ΕΕ ολλου, τo ιKεnλερυ nου δυoτυxωq

λoγω βλοβnq εxεl oτοpοτΔoεt το ι|o_

Εrμο nροq το noροv γlο το δοδερφlο

pοq, oxεδov ολουq τoυq εδωnλlοκoυq

nλovnτεq τουq βρnκε oτn αγετοvlου

ιJOq, σε οnοoτοon 30Ο ετωv φωτοq οnο
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εpοq, εvιi oλoq ο Γολοδiοq μοq εiνol

1ΟΟ 0ΟΟ ετιilv φωτog.

0l ΠΛANHTEΣ AΦPoΔlTH, ΓH,

APHΣ KAι H ΠP00ΠTlKH ΤHΣ

ΖΩl1Σ ΣTH ΓH MAΣ
'Εxουμε 

βρεl εδιi αrn Γn μοq oτl ζωn

pπορεi νο υnορΕεl οκopο κοt σε Πlo

οκροiεg μoρφεq nερiβολλovτoq, onωq

αrn λοβο nφοtoτεΙωv, οε θερμοπiδοκεq

μεoο αloυq ωκεοvουq, oε oξvο Δ ολ_

κολrκο nερlβολλoν, ολλο κοl oε οκροΙεq

oυνΘnκεq θερpoκροoiοq. 0l Cωντονoi

οργovloμoi nροoορμoeoιrιοt κοτολλn_

λο αιlq oυνθnκεq nερlβολλoντοq' Εμεiq

εδω αrn Γn θεωρουμε οτl βοo κoi nορο_

YOWεq δopnonq κοι εΕελ δnq τnq Cωnq

εiνο τo vερο κοl ο οvθροκοq. Π'ουτo

κο το τελευτοiο xροvlο nροonοθουμε

νο βρoυμε εΕωγΔrvn νonpοoυvn oε

nλοvΛτεq nορoμoιουq με τn Γn. Εiνοl

λiγο ονθρωnοκεvτρlκο τo vο onoκλεi-

oυpε ολλουq nορογovτεq δομ: nonq τnq

Cωnq.'Ετo ooφωq κοl nρεnεl vο υnορ_

xoυν ζωντοvoi οργοvropoi βοoloμεvοl

oε v κελlο, nυρiτlo, υδρογονo, οΕυγοvο

κοl οnοloδn nοτε ολλο xn p l κο αlοlxεiο.

Εγω ομωq nου εiμο εvο προ οv του οv_

θροκο εiμοl llο φοvοτlκοq οnοδοq του

οvθροκο nορd του vερoυ.

Αq δoυμε τl γivετol σToV γεlToVlKo

μοq Αρn. Ynορxεl (ωn oτοv Αρn n οxl;

ΙVllο μεγολn ερωτnon nου ot δlοφoρol

ερευνnτεq τnv οnοντoυv δlοφoρετl κo,

ονολoγο με τlq ερευνεq nου κονoυν.

Αλλοl οιlοντουν θετ κο κο ολλol ορ-

vnτlκο. Πρlν οno €Ε xρονlο Εοvο οvο-

κολυQομε μεθονlο.'Eνο δεiγμο οτl o

nλοviτnq ουτoq ε[vοι ενεργoq κοt οxl

νεκροq. To μεθοvlο ε[νοl μΙο οργονlκn

εvωon nου μnορεi νο nοροxθεi n γε-

ωλογ κο n βloλoγrκο. Νo μnv Εεxνομε

οτl εvοq pεγολοq nορoγωγοq μεθονioυ

nοvω oτn Γn εivοl το φ!κ ο noυ υnορ_

ΧoUV σTn θολοοoο, κοθωq εnionq κοt

oτl τo nριδτο illκροβιο noυ εpφοvi_

σΤnKοV oτn Γn nορnγογοv pεθονlo οnο

υδρογovo κο δ οΕεiδlo τoυ οvθροκο.

Πoλυ nlθovov τ€το ol μlκροοργοvlopοi
vο nορΛγογον μεθονto σTnV ΠρωTO_

γενn οτμlοoφO ρo ToU Αρn. H εΠΟVεp-

φοvlon pεθοvioυ oτnv oτpooφοlρο

τoυ Αρn, υoτερο οnο nοροτnρΛoεlq

noλλων xρovωv onο ερευvnτεq τoυ

Ποvεnloτnpiου τnq Xοβοnq, δεixνoυv

oτl κοπolοl pnxονtοpoΙ βloλογlκοi n

γεωλογrκοi εiνο o γεvνnτορεq oυτo0

του οερ[ου.

0 Αρnq βρΙθε οno lογο κοτω οlο
τnv εltφοvε ο τoυ κο lολι n θοvοv
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OU μoq KOl βλεΠoUpε TO pελλOV pΟq.

Δεν μοq εVδlοφερεl τooo noλυ n κo-

ToiKnσn, O εΠοlKlσμoq του Αρn, ooo n

δldoωon Tnq Γnq ι]οq Kοl του οvθρω_

nlvoυ γενoυq γεVlKΟ. H ΑφρoδΙτn pοq

δεixνεr τl θο noΘουμε οv δε βολoυμε
pυολo κοl pεlιiloουμε τlq εκnοpnεq των

οερΙωv του θερμοκnniου. Ποτi, l<οl n

Αφροδiτn nτον oοv τn Γn pοq, με νερο

κοl ζωn Ιoωq, ολλο οτυxnoε νο εivοl

nlo κοντο oτοv nλlο κοl το φοlνομενo
τoυ θερμοκnnioυ τnv εκοvε κολοon.

Θo κoνoυμε κοl εμεiq τοv oμoρφo μοq

κooμo μlo δευτερn Αφρoδiτn;Xρεlo_

Cετοl oγωvoq γ]O Vo TO οnoφΟγoυpε'

Αγωvοq oε οτoμlκο ολλo κοl oυλλογlκο

εninεδo. EV1ε τn oεlρο του, ο Αρnq μοq

δεixvεl το oτοδlο loυ nεροoοpε μεxρl
νο φτοooυpε oτn μoρφn ουτn τnq εδε_

λlΕnq nου βρloκομοoτε onpερο.

0 Αρnq εxοoε το nλεκτρoμογvnτlκo τoυ

lεδΙo κοl tr.lετο τnν οτpooφοlρο TOU με

οnoτελεopο o εΕελlκτlκεq δlοδtκοo[εq

Vο μnV nροxωρnoοv. Ynορxoυv ομωq

υδοτlvol ογκol κοτω οlo τnν εnlφοvεlο

ΤoU ΠoU ioωq lορογουvτo pεθοvto lου

lοροτnρουpε. Πρεnεl VO ToUq μελετn_
σoUμε Kοl Ιoωq vο τουq βonθnoουμε,
οvτi vο ΤoUq KΟΤΟσΤρει!ουpε pε TnV

nορoυoiο μOq, σΓnV εΕελlΕn τoυq.

oμoρφoq, γεμοτoq Θουμοτο εivol o

κooμoq τnq ερευvοq, τnq εnloτnμnq.

Πρεnεl VO ToV oεβομοoτε Kοl VO ToV

οt<oι!pε. ΙVoνo ουτοq θo pοq oωoεl

οno oποlοδnnoTε KOTOσΤρoφn. Kοl το

κυρlοτερo. Αυτoq μοq τovωvεl το nΘt-

κo κol vo μoq lKOVoΠolεi υπoρΕloκο.

0 ονθρωnoq εxεl τnv lκονoτnτo τnq

oκει!nq KOl Tnq κοτογροφΛq Tnq Kοl μ'

ουτο lρoxωρο αlnν onεροvτooυvn τoυ

Συpποvτοq. Αq μnvτoυ τnν αιερnoουμε

με τnv lεCn κol ονευθυvn nορoυo[ο μοq

δεμεvn σTnV o]KOVOμlκri ελiτ noυ μοvo

ετol lορoμενεl ουτι1 noυ εΙvοl: lMε τnν

ογvolο κοl τnv nλυon εγκεφολου τoυ

oυνολoυ' Δωαιε βοon κol βonθεlο αlnv

εnlαιnμn γlo ενoν nlo ololoδoΕo τοvο

l(οl plO nρoonτlκn oτnν Jnορδιi μοq

nοvω αιnv Yδρoγεlo. N

(ωvτονoi οργοvlομοi UΠOγε Ο VΟ ΠO_

ρογουv μεθοvrο. Αυτο δεv εivο κοτl

l<οlvουργrο.'Ερευvεq οnο τnν δεκοετiο

τoυ 1 970 oτnv Αvτορκτlκn οlο τoν BΙ_

σVιΟK Kοl τnν οpοδο του, εδε Εοv oτ

κοτω οnο ΤnV εΠ φονεlο τnq Γnq, oε

oυvθΛκεq oοv ουτεq του Αρn, υπορ-

xoυv ζωντοvοΙ oργοvloμοi. Εloμεvωq,

δεν εivol κοθολoυ nερiεργo, oυτε κοl

μεγολn εiδnon, οτl βρεθnκε μεθοvlo
oτov Αρn. XρεlοCοvτοt ομωq xρnμοτο

γlο vο γiνoυv ερευvεq. Η ευρεon τoυ

οvοκolνωΘnκε τo Γεvορn τoυ 2009.

Τnv Ιδrο εβδopoδο noυ οvολομβονε

oτov Λευκο 0iκο o Μlnοροκ 0plομο.

Xριiμοτο xρεlοCovτοl, ovoκο vωvουpε

κοτt τo εvτυnωοlοκo. Δεν nρεnε νο Εε_

xνομε oτ το xρilpοτο γlο TnV ερευvο

oxεδoν noτε δεν μεlιilvovτol oε xωρεq

ΠoU TOUq εvδlοφερεl n πρooδoq. H lv_

δΙο n.x δΙvεl noλλο κοvδυλlο γ ο ΤnV

ερευvο lορο το οlκονoplκο nροβλri_

μΟTo ΠOU υnορxουv κοl οno nερol εxεl

κοl εvοv δορυφορο ΠoU σTρ φογυρieεl

γυρω oπo τov Αρn κο κονεl ερεUVεq.

Η lοnωνiο εxεl ολλoν εvο δoρυφoρo

lου γυρi(εi γυρω οnο τnv Aφροδiτn.

H εnloτiμn nορογεi nρooδο. Πρtν

ono €vο μ Λvο εixομε l(Ο ΤnV oνοκoi-

vωon oτl τρεxεl νερo oτnv εnlφονεlο

του Αρn. Εμοq oμωq poq εvδlοφερεl

κυρiωq τl γ[vετοl κοτω οπo ΤnV εΠl_

φοvεlo τoυ Αρn. Η ΑντορκτlκΔ βρiθεl

ο lo ζωντοvoυq οργονloμoΟq υ noγεlο,

οnωq nολυ nlθονov βρiθεl κοl οnο (ω-

vτοvουq οργοvloμoυq o Αρnq. Αq το

εnlβεβο ι-booυμε ουτο.

Πoλλο oτοlxεiο γlο τnv υnορΕn eωΛq

oτn riεlτοvlο pοq ολλo€οv με T1q ΠOρO-

τnρnoεlq τωv τελευτοiωv xροvων'

oτον nοροτnρουμε μεθov O KOl φoρ_

μολδεUδn vο εμφοvΙeετοl oτοv Αρn,

vο εΕοφοvΙCεTOl Kc]] VΟ εnοvεμlφονiCε_

TO], Πωq γivετο ουτo;oτοv βλεnoυpε
xλωρloυxεq poρφεq υδοτοq vο κυλουv

oτlq nλογlεq τωv βουνωv του Αρn, οno

noυ προερxοvτol ουτεg. Εivοl βloλoγl-
κoi, τεκτovtκoi, υλlκoΙ Λ φυoll<οt nο-

ρογovτεq ΠoU Tlq nρoκολoυv; 0l vεεg

nοροτnρnoεlq δεΙxvoυν nlo κοθορο

ουτo πoυ nδn Εεροpε' Nερo oε υγριi

pOρφn ετρεxε κοl κoλυnτε τεροoτlεq

εκτοοεlq Kοl σTnV Αφρoδiτn Kοl σΤn

Γn κοt oτοv Αρn πρlv τεooερo δloεκο_

τoμpΟρlο xρovlο. Πορεμεlvε σΤnV εΠl-

φοvε ο τnq Γnq, εΕοτμioτnκε ολoκλnρο

οno τnν Αφρoδiτn κοl ιlορεμεtvε oτο

υnεδοφoq τoυ Αρn.

Εδετοeovτοq τουq nλονnτεq ουτoυq,

εΕετoCουμε τnv loτoρio τnq Yδρoγεi-

ιιI,roγrτ: 49



ffiΩΔHΣΔIABHTHΣ
TYΠOY 2:ΧPΩMΙo - MΠPoKoΛo

o 1550 n.X. τo γvωαlo lοτρl-

κo Αlγυnτlοκο κεiμεvo Εbers

Papyrus, oυvloτoυoε γlο Tn

θεροnεiο τoυ ooκxοριilδoυq

δlοβnτn κoκκουq olτορloυ nλoΟoloυq

oε φυτlκεq ivεq. Αnο τoτε οt φυτlκεq
τρoφεq lορομενoυν n κοτολλnλοτερn

λυon γlο Τn σUγKεKρlι-]ενn οoθεvεlο.

Περlooοτερεq οnο 400 φυτlκεq τρoφεq

εxουv κoτο κοrρουq xορnγnθεi γlο τn

θεροnεiο του δlοβiτn. Στnv Ευρι.illn,

τnv AoΙο κοl τn ΙVlεon Αvοτoλn, τo ωμο

κρεμμυδt κοl τo oκoρδo θεωρoυντοv

γlο μεγολο δlοoτnpο ol nlo εvδεδεlγ-

μεvεq τροφεq γlΟ TnV οvτlμετωnlon τnq

nοΘnonq.

To τeΙvoεvγκ, n ρiCο τoυ εδωδlμoυ

noωδoυq φυτoΟ noυ εivοl lδlοiτερο

δnμoφiλεq αlnv Kivο, xρnotμοnοlεΙτοl

εUρεωq αlnv Ευριδnn γlo τn ρυθμlon
τoυ oοκxορoυ του οΙμοτoq. Τo κρlθο-

ρεvlο Qωμi xρnolμoπolεiτοl oυxvο γtο
τnν οvτlμετωnlσn TOU δlοβnτn αιο lροκ,

εvω το λοxονο, το μορo0λl, τo γoγγυλn,
το φοooλ o, o κορnοq του κεδρου κοt ol

κορπoi τoυ κoλlovδρoυ εxoυν οnoδεl_

xθεi εl ion g οποτελεoμ oτl κoi.

Στo δlεθvεq oυvεδρlo noυ εγlvε oτο

Αδοvο τnq ToυρκΙοq τov Αnρiλlo τoυ
'1 9B9 με θεμο ατο lxvooτolxεlo oτnν

υγεiο τωv οvθρδnωvυ o Πoκloτovoq

κοθnγnτnq lV. Αkhar, ovoκoivωoε oτt

oτnv ποτρiδο τoυ εivοt γvωoτo οrο nο_

λlο xρovrο, oτl ol δlοβnτlκoΙ τρωγovτοq

κoρnoυq του φυτoυ Ficus clome reta,

κοτoρθωvoυv vο κοτεβοoουV σn μΟVTl_

κο το oοκxορo oτo οiμο. ΙVlε ovολυoεlg

που εγlvοv δlοπioτωΘnκε oτl τo φυτo

Γρiiφει o Δ.Κ. Στυλιαυiδng
Επ. Δ/υτιιE Ιyoτιτoδτoυ Φυλλοβoλωυ

Δtυδρωυ

ουτo εivοl nλουolo oε ι|ευδοργυρο κοl

μ ογγονl o.

Koτl ονολoγο εiνοl γvωoτο Kοl σε μοq
ο,τl oυpβοivεl με Tn μοoτixο Xioυ.

Πoλλoi εivοi ουτoi nου nloτε[lουv οτl

n μοoτixο κοτεβοCεl τo oοκxορo.

0 Dr. Gera]d Berstein τnq Αpερlκοvlκnq

δrοβnτολογl κΛq Eτο l ρεiοq, οvοφερεl

oτl n οnoι|n Πωq Τo ουΕnpεvο ooκ-
xορo nρoκολεi δloβΛτn εivol λοvθo-

opεvn. H nρογμοτlκn οlτΙο εivοl nωq

n tνoουλivn _ n oρροvn noυ ελ€γxεl

τov τρono με τοv onoio o oργοvloμοq

μετοβoλiCεl το oοκxορo, εΙτε εivοl οvε_

πορκnq, ε[τε οvοnoτελεoμοτl κn.

Ο Leοnard lVerνyn oυνδεεl To σOKXO_

ριiδn δlοβnτn 2 με τo μlκρoθρεnτlκo
oτolxεio ιXριilμ lου, τo onoΙo λεlτoυργεi

ωq nορoγωv οvοxnq γλυκo(nq. Ξλεγxε

τn γλυκoen του οiμοτοg pε ΤO VO Πρo_

ωθεi τnv nροoλnι|n τnq οnο τoυg μυεq
κοl το oργοvο. Δlεγεiρεl τnν κουon τnq

γλυκo(nq γlο εvεργεlο.

0 ΙV]οvoυoοκnq ονοφερεl οτl, οnωq

εδεlEε ο Αnderson τo 19B7, το Xρω_

μlο oυντελεi oxl μovo oτnv ελοττω-

σn ToU υι!nλoυ oοκxορoυ oτo οiμο,

ολλo μετρlοeεl KοlΤo oυμnτιi:μοτο τnq

υnoγλυκοrp iοq. Tο ευεργετlκo οποτε_

λεoμοτο τoυ xρωμΙoυ εκδnλιδνοvτοt

oτοv βρioκετοl pε ορlopεvn μορφn,
ωq τρloΘεvεg xριiplo. Avτiθετο, oτοv

βρioκετοl ωq εδοoΘεv€q, €xεl βλοβερο

οnoτελεopοτο [Blομ nxοvl κn ρυ πovon).

Πnγ6q Xρωμioυ

Πολοloτερο nλoυoloτερεq τροφεq oε

xρωμlo εθεωρουιrlο: ΙVlογlο μn0ροq,

μουρo, nln€ρl, oυκωτl, μελοoο, onοροl,

κρεοq, βoυτυρο, pυδ ο, γορΙδεq, κρoκog

ουγoυ. Σ'ουτo το εiδn nροoετ€θn τo λο_

xοvοκoμ l κo αΙVlnρoκολου. Το p nρoκoλo

θεωρεiτοl ωq n κoρυφΔ τωv λοxοvlt<ων,

lλουoto oε xρωμlο' Xοροκτnρlαrlκιi εi_

VO] μlO σΧεΤll(n ονοφoρο o'ουτο: Kονεiq

μεxρl onμερο δεν εxεt εφευρεr, γ]Ο Πο_

ροδεtγpο εvο xοnl nου vο υnoκοθlαιο τo

μnροκoλο, δtοθετoντοg τn δ οτρoφiκn

τoυ οδiο κοl nlθονοτοτο κοτ τετo o δεv

θο oυμβεΙ noτε. Τo μlροi<oλο εΙvοl n nlo

nρooβοorμn τροφn. Kολλlεργεiτο αrn

x6ρo μοq κο υnορxεl oε ολο το λοxοvo-

οnωρoπωλεio.

Τo κρrθορr ΠoU XρnσlιJOnolεiτοl oτo

lροκ, εivοl κοt ουτο plο nλoυolο nnγn

xρωpioυ. Σε nεrρoμοτoeωo βρεθnκε
οτl τo κρlθορl κοτοoτελλεl τlq οnοτο-

μεq μετοβολεq τωv τrμιilv τnq ]VσoU-

λivnq. Το κρlθορl βεβolο δεv onοτελεi

τροφri των οvθρωnωv οτn xωρο μοq,
ολλο των ζωωv.

Στoυq 0μnρll<oιjq xροvουq, το κρlθορl

nτοv looτlμο pε το otτορl. Λεγετοl oτl

n μnτερο του 0μnρου εΙxε τo oνoμο

ιιKρlθniqυ. oλο το φυτlκο εΙδn, γlο vο

εΙνοl εφοδlοoμεvο με xρωplο, nρεnεl

κοl το εδοφoq noυ φυovτοl νο εivοl

εnορκωq εφoδrοoμενο με xριiμ lo. Στo

Νομo Ko(οvnq υnορxουv nερloxεq με
εδοφn nλουolο oε xριilμlo. Ynορxεl

μολloτο oτnv Ko(οvn κοl xωρlο με τo

ovoμο ιXρωμ lOυ. N
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