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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
 
 

ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Π.Ε. ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΛ.ΥΡΟΝΙΑ 1991-92 

 

ρνιείν: Γοικάζζμ- Σ. Λοηείμο Μαηανάβηαξ 

Γηεύζπλζε: Μαηανάβηα Κανδίηζαξ 

Σει. 0443 - 41018 

Όλνκα δηεπζπληή: Σζίπναξ Φχηζμξ 

πλνιηθόο αξηζκόο θαζεγεηώλ: 13 

πλνιηθόο αξηζκόο καζεηώλ: 174 

ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΑΘΖΓΖΣΔ: 

Δπώλπκν Όλνκα Δηδηθόηεηα  Μαζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ 
Μπίηζζμξ εναθείι Φοζζηυξ       Φοζζηή, Γεςθμβία (Α’ Λοηείμο)   
                                                            Φοζζηή (Β’ Λοηείμο) 
                                                            Φοζζηή, Υδιεία, Γεςβναθία, 
                                                         Ακενςπμθμβία (Β’ 
Γοικαζίμο) 
Μπυιπμθδξ Γδιήηνδξ Φζθυθμβμξ        Νέα Δθθδκζηά (Γ’ Γοικαζίμο) 
                                                    Ανπαία Δθθδκζηά (Α’ Λοηείμο) 
                                                             Ηζημνία (Β’ Λοηείμο) 

      Φζθμζμθία (Γ’ Λοηείμο) 

 

ΜΑΘΖΣΔ: 

Σάμε: Α’ Λοηείμο (ηιήιαηα 1 & 2) 

Αξηζκόο καζεηώλ: 41 
 

Πξνβιεπόκελε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ή πξόζωπα: 
Κμζκυηδηεξ ηςκ πςνζχκ, ηαημίημοξ ηςκ πςνζχκ, πμθζηζζηζημφξ ζοθθυβμοξ, 
βεςνβζημφξ ζοκεηαζνζζιμφξ ηδξ πενζμπήξ, εηημηζζηήνζα, αβνυηεξ, 
βεςπυκμοξ ηθπ. 
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ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Δ. 
 

1. Γεληθό ζέκα: Σα πςνζά Μαηανάβηα, Πφνβμξ Κζενίμο, Δνιήηζζ. 
 

Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο: Πνυηεζηαζ βζα ηα πςνζά πμο 
ελοπδνεηεί ημ Γοικάζζμ Μαηανάβηαξ. Ζ ηονζυηενδ αζπμθία ηςκ 
ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ είκαζ δ ηαθθζένβεζα ααιααηζμφ ιε υθεξ ηζξ εεηζηέξ 
ηαζ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ πμο εέθμοιε κα δζενεοκήζμοιε. 

Σα επηκέξνπο ζέκαηα:                                                                  

α)  Σμ ααιαάηζ ςξ δ ηφνζα πδβή πθμφημο ηςκ πςνζχκ.                               
α)  Πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα ηδξ πενζμπήξ. 

2. Υξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Τπένααζδ ημο 
29ςνμο ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ ηδξ Α’ Λοηείμο ηαηά δφμ χνεξ. 

 

Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα: Απυ 1δξ Νμειανίμο ιέπνζ ηέθμοξ ημο 
δζδαηηζημφ έημοξ. 

3. θνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο:                                                               
α) Να βκςνίζμοκ μζ ιαεδηέξ ηαθφηενα ημκ ηυπμ ημοξ, ηζξ θοζζηέξ 
μιμνθζέξ ημο, ηζξ πδβέξ πθμφημο, ηδκ ζζημνία ημο, κα ημκ αβαπήζμοκ 
ηαζ κα ζηεθεμφκ βζα ηδκ ηαθφηενδ αλζμπμίδζή ημο ζημ ιέθθμκ ηαζ ηδκ 
ακάπηολή ημο. 

    α) Να ενεοκήζμοκ ακ οπάνπμοκ μζημθμβζηά πνμαθήιαηα ζηδκ πενζμπή 
απυ θζπάζιαηα, θοημθάνιαηα, θφιαηα, νφπμοξ, απυαθδηα 
ενβμζηαζίςκ ηά. 

    β) Να βκςνίζμοκ ηδκ πθςνίδα ηαζ ηδκ πακίδα ηδξ πενζμπήξ.                     
δ) Να ακαπηοπεεί δ ηνζηζηή ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ δ ζοκενβαζία 
ιεηαλφ ιαεδηχκ - ηαεδβδηχκ. 

    ε) Να επζηεοπεεί δ ζφκδεζδ ηςκ ιαεδιάηςκ ηαζ δ απμδμηζηή 
αλζμπμίδζδ ημο εθεφεενμο πνυκμο. 

 
4. Μεεμδμθμβία ημο πνμβνάιιαημξ ζε ζπέζδ ιε ημκ πνμαθεπυιεκμ 
πνυκμ ηαζ ημοξ ζημπμφξ ημο πνμβνάιιαημξ:                                 
α) ογήηδζδ ζηδκ ηάλδ ηαζ ηαηάνηζζδ ημο πνμβνάιιαημξ.                        
α) Ακαγήηδζδ ζημζπείςκ, ζοθθμβή ημοξ ηαζ ηαηαβναθή ημοξ.                     
β) Δπζζηέρεζξ υπμο οπάνπμοκ πενζααθθμκηζημφ εκδζαθένμκημξ 
εέιαηα.                                                                                                                                                                                   
δ) ογδηήζεζξ ιε ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ημοξ ανιυδζμοξ 
θμνείξ. 
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ε) Σεθζηή έηεεζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο ζοκεθέβδζακ. 

 
5. Πνμαθεπυιεκμ ηυζημξ βζα ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ 

(ιεηαθμνζηά, αβμνά οθζημφ ηά.): 100.000 δναπιέξ. 
6. Γζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ημο πνμβνάιιαημξ. 

Ση ζα αμηνινγεζεί: Ακ ηαζ ηαηά πυζμ επζηεφπεδηακ μζ ζημπμί ημο 
πνμβνάιιαημξ. 

Από πνηόλ: Απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ ηαεδβδηέξ ημο ζπμθείμο. 

Πόηε: Καηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο πνμβνάιιαημξ. 

Πωο: Ονβακχκμκηαξ ηαηά ηδκ διένα ημο πενζαάθθμκημξ εζδζηή 
εηδήθςζδ ζημ ζπμθείμ.        
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ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ     -     ΓΡΜΗΣΙ 
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ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ 
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ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ 

 

Ιζηνξηθά ζηνηρεία: ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα μζ Σμφνημζ πμο ηαηείπακ 
ηδ Μαηανάβηα έθοβακ βζα ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ πμοθχκηαξ ή 
κμζηζάγμκηαξ ηα πςνάθζα πμο είπακ ζηδκ ηονζανπία ημοξ. 

Σμ πςνζυ ζακ ημζκυηδηα άνπζζε κα θεζημονβεί απυ ημ 1914. Πνζκ ακήηε 
ζημ Γήιμ Σζηακίμο (ζδιενζκυ Παθαιά). Σμ 1922 έβζκε απαθθμηνίςζδ ηαζ 
ημ επίζδιμ ζοκενβείμ ιμίναζε ηα πςνάθζα ιε ηθήνμοξ, πμο μ ηαεέκαξ 
πενζθάιαακε 70 ζηνέιιαηα. Σμ 1933 ιμζνάζηδηακ ηα μζηυπεδα ηαζ ημ 
πςνζυ απθχεδηε ζηδκ έηηαζδ πμο είκαζ ζήιενα. Παθζά ήηακ ιαγειέκμ ζε 
ηνεζξ ιαπαθάδεξ (ζοκμζηίεξ). Ο έκαξ θεβυηακ Μπεθίδζημ, μ άθθμξ 
Μπαζζχηζημ ηαζ ιεηαλφ αοηχκ ήηακ μ ηνίημξ πμο θεβυηακ Μζζζαηυξ. Σα 
ζπίηζα ημο ηάεε ιαπαθά επζημζκςκμφζακ ημ έκα ιε ημ άθθμ ηαζ ήηακ υθα 
ίδζα. 

Ολνκαζία - Παξαδόζεηο: Οζ πενζζζυηενμζ απμδίδμοκ ηδκ μκμιαζία ημο 
πςνζμφ ζημ βεβμκυξ υηζ ήηακ ημ ιάηζ (ηέκηνμ) ημο ηάιπμο ηδξ Θεζζαθίαξ. 
Άθθδ πανάδμζδ θέεζ υηζ μζ πνχημζ ηάημζημζ ήηακ έκα γεοβάνζ - δ Μάηα ηαζ 
μ Ράβηα - ηαζ απυ ηυηε ημ πςνζυ θέβεηαζ Μαηανάβηα. Μία άθθδ πανάδμζδ 
ακαθένεηαζ ζημ υκμια ημο πμηαιμφ Οκυπςκμο. Ζ μκμιαζία αοηή οπήνπε 
απυ ηα πνυκζα ημο Μεβάθμο Αθελάκδνμο. ηακ μ ζηναηυξ ημο πενκμφζε 
πάκς απυ ηδ βέθονα ιε ηα βασδμονάηζα ημο, ημο πκίβδηακ ηαζ ημο 
έδςζακ αοηυ ημ υκμια (υκμξ ζδιαίκεζ βάσδανμξ ηαζ πχκμξ πκίπηδξ, 
δδθαδή βασδμονμπκίπηδξ). 

Οζ ζδιενζκμί ηάημζημζ ημο πςνζμφ, ακήημοκ ζπεδυκ μθμηθδνςηζηά ζηδκ 
ηαναβημφκζηδ νάηζα. Οζ Θεζζαθμί ηαναβημφκδδεξ, απμηθεζζηζηά 
Δθθδκυθςκμζ, είκαζ απυ ημοξ ανπαζυηενμοξ ηαημίημοξ ηδξ Θεζζαθίαξ. Ακ 
ηαζ ηαημζημφζακ ζ’ έκα πχνμ πμο βκχνζζε πμθθέξ επζδνμιέξ απυ λέκμοξ 
εζζαμθείξ, έιεζκακ υιςξ βενά δειέκμζ ιε ηζξ πακάνπαζεξ νίγεξ ημοξ.     

Ζ Μαηανάβηα ανίζηεηαζ 13Κm ακαημθζηά ηδξ Κανδίηζαξ ηαζ είκαζ δ ηνίηδ 
ζε πθδεοζιυ ημζκυηδηα ημο κμιμφ (ιεηά ηδκ Κανδζηζμιάβμοθα ηαζ ημ 
Αβκακηενυ). ημ δδιμημθυβζυ ηδξ είκαζ βναιιέκμζ 3000 ηάημζημζ, αθθά 
απυ ηδκ απμβναθή ημο 1981 ανέεδηε υηζ ηαημζημφκ ζημ πςνζυ 1826. Οζ 
άκδνεξ ηαζ μζ βοκαίηεξ είκαζ πενίπμο ίζμζ ανζειδηζηά, αθθά οπάνπεζ ιζηνή 
δζαθμνά ζημοξ άκς ηςκ 64 εηχκ, υπμο μζ βοκαίηεξ οπενέπμοκ. 
Παναηδνείηαζ ηάπμζα ηάζδ βήνακζδξ ηδξ πενζμπήξ ιε απμηέθεζια ηδκ 
εθάηηςζδ ηςκ ενβαηζηχκ πενζχκ ηαζ ηδκ πηχζδ ηδξ δοκαιζηυηδηάξ ηδξ. 
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Ζ Μαηανάβηα είκαζ βεκζηά πμθφ εφθμνμ πςνζυ, ιε ζοκμθζηή έηηαζδ 
28.500 ζηνέιιαηα, απυ ηα μπμία ηα 23.500 είκαζ ηαθθζενβήζζια, ηα 1.270 
αμζηυημπμζ, ηα 30 δαζζηέξ εηηάζεζξ ηαζ 1.200 μ μζηζζιυξ. ηα 23.500 ζην. 
ηαθθζενβείηαζ ααιαάηζ, ζζηάνζ ζηθδνυ ή ιαθαηυ, γαπανυηεοηθα, ηαθαιπυηζ 
ηαζ ιδδζηή. Σμ ααιαάηζ οπενέπεζ ζδιακηζηά έκακηζ ηςκ άθθςκ, αθμφ 
ηαθθζενβμφκηαζ 17.000 ζην. Σα 23.500 ζην. είκαζ υθα πμηζζηζηά ηαζ 
ανδεφμκηαζ απυ ηακάθζα ηα 5.450, απυ ηδκ θίικδ Σαονςπμφ ηα 2.725 ηαζ 
απυ ζδζυηηδηεξ ηαζ ημζκμηζηέξ βεςηνήζεζξ ηα οπυθμζπα. Οζ ηάημζημζ επίζδξ 
αζπμθμφκηαζ ηαζ ιε ηδκ ηηδκμηνμθία, δ μπμία υιςξ δεκ είκαζ ζδζαίηενα 
ακαπηοβιέκδ. Τπάνπμοκ ζοκμθζηά 4.000 πνυααηα, πμο ακηζζημζπμφκ ζε 
20 μζημβέκεζεξ ηαζ 2 ιμκάδεξ ιε ιμζπάνζα (8 - 10 γχα).  

Γηάζεζε γεωξγηθήο παξαγωγήο: ηδ Μαηανάβηα οπάνπεζ βεςνβζηυξ 
πζζηςηζηυξ ζοκεηαζνζζιυξ πμο ζδνφεδηε ημ 1936 ηαζ δζμζηείηαζ απυ 5ιεθέξ 
ζοιαμφθζμ ηαζ απυ επμπηζηυ ζοιαμφθζμ επίζδξ 5ιεθέξ. Ζ ακχηενδ 
δζμίηδζή ημο είκαζ δ βεκζηή ζοκέθεοζδ, πμο ζοκήεςξ βίκεηαζ ιία θμνά ημ 
πνυκμ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ ζοκεηαζνζζιυξ δδιζμονβήεδηε βζα ηδκ απμθοβή 
ηδξ ημημβθοθίαξ ηαζ πνμζθένεζ είδδ αζμηζηήξ ακάβηδξ ζημοξ ζοκεηαίνμοξ 
αβνυηεξ ηαζ ηαθθζενβδηζηά δάκεζα. Οζ ζοκεηαζνζζιέκμζ ιε ηδκ θεζημονβία 
ημο ελοπδνεημφκ πζμ πμθφ ηζξ ακάβηεξ ημοξ, ζημ κα ιδκ βίκεηαζ 
αοημπνυζςπδ πανμοζία ημοξ ζηδκ ηνάπεγα, αθθά ιέζς ημο πνμέδνμο 
ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο. Δηηυξ αοημφ δ φπανλδ ημο ζοκεηαζνζζιμφ 
έπεζ ηαζ ημζκςκζηυ ζημπυ, αμδεχκηαξ ιε ηδκ ελοπδνέηδζή ημοξ, ημοξ 
αδφκαημοξ μζημκμιζηά ζοκεηαίνμοξ ιε παιδθυημηα δάκεζα. Αηυιδ 
πνμααίκεζ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηαζ πχθδζδ ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ζημοξ 
ζοκεηαζνζζιέκμοξ. Τπάνπμοκ αέααζα ηαζ ιζηνμπνμαθήιαηα υζμκ αθμνά 
ηδκ ηακμκζηή θεζημονβία ημο, ηονίςξ ζηδκ εζζαβςβή πνμσυκηςκ, πμο ηζξ 
πενζζζυηενεξ θμνέξ δεκ είκαζ άιεζδ. 

Σμ πςνζυ δζαεέηεζ ανηεηά ηαηαζηήιαηα πμο ελοπδνεημφκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ 
ηαημίηςκ (9 ηαθεκεία, 3 ηαθεηένζεξ, 7 ιπαηάθζηα, 3 ζοκενβεία, 2 θμφνκμζ, 
4 ρδζηανζέξ, 2 ηνεμπςθεία, 2 ιε δθεηηνμκζηά παζπκίδζα, 2 αεκγζκάδζηα 
ηά.). 

ζμκ αθμνά ηδ ζοβημζκςκία ημ ΚΣΔΛ ζοκδέεζ ημ πςνζυ ιε ηδκ Κανδίηζα 
ιε 9 αζηζηά διενδζίςξ, πμο εεςνμφκηαζ ανηεηά βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ 
ηαημίηςκ. Δπί πθέμκ οπάνπμοκ 3 αβμναία TAXI. ηδκ Μαηανάβηα 
οπάνπεζ θανιαηείμ απυ ημ 1989, πμο ηαθφπηεζ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ βφνς 
πςνζχκ (Δνιδηζίμο, Πφνβμο Κζενίμο). ημ ημζκμηζηυ ηαηάζηδια 
ζηεβάγεηαζ ηαζ θεζημονβεί αβνμηζηυ ζαηνείμ απυ ημ 1971 πενίπμο. ’ αοηυ 
οπάνπεζ έκαξ παεμθυβμξ βζαηνυξ, πμο ελεηάγεζ ημοξ αζεεκείξ ηαζ ημοξ 



 12 

παναπέιπεζ ζηα κμζμημιεία ηςκ πυθεςκ ακ πνεζαζηεί. Σμ αβνμηζηυ 
ζαηνείμ δεκ πανέπεζ κμζδθεία ζημοξ αζεεκείξ, μφηε δοκαηυηδηα κα ηάκμοκ 
ηάπμζεξ ελεηάζεζξ. Κάπμζα πνμαθήιαηα δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηαζνμφξ 
βζαηί ημ ζαηνείμ δεκ ηαθφπηεζ ηζξ ακάβηεξ υθςκ ηςκ αζεεκχκ, πανά ιυκμ 
ηα απθά πενζζηαηζηά ηαζ επζπθέμκ δεκ ηαθφπηεζ επανηχξ ηδκ πενζμπή. 

ημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ, δ Μαηανάβηα δζαεέηεζ Παζδζηυ ηαειυ, 
Νδπζαβςβείμ, Γδιμηζηυ, Γοικάζζμ ηαζ Λφηεζμ. Ο Παζδζηυξ ηαειυξ 
θεζημονβεί απυ ημ 1986 ηαζ θζθμλεκεί 21 παζδζά ιε δοκαηυηδηα κα 
ελοπδνεηήζεζ άθθα 45. Κηζνζαηά υιςξ μ πχνμξ δεκ είκαζ ηαζ πμθφ 
ηαηάθθδθμξ. Σμ Νδπζαβςβείμ θεζημονβεί απυ ημ 1982 ιε 34 παζδζά ηαζ 2 
κδπζαβςβμφξ ζε ηαηάθθδθμ πχνμ, απυ ημκ μπμίμ υιςξ θείπεζ αίεμοζα 
βοικαζηζηήξ ηαζ παζπκζδμφ. Σμ Γδιμηζηυ θεζημονβεί απυ ημ 1911, ιε 120 
παζδζά, 9 δαζηάθμοξ ηαζ ανηεηά ηαηάθθδθμ πχνμ. Σμ Γοικάζζμ ηαζ μζ 
Λοηεζαηέξ Σάλεζξ θεζημονβμφκ απυ ημ 1981, ιε 174 ιαεδηέξ ηαζ 13 
ηαεδβδηέξ. Πνυζθαηα άνπζζε δ ακέβενζδ κέμο ζφβπνμκμο ηηζνίμο, βζαηί 
ημ οπάνπμκ είκαζ πμθφ παθζυ ηαζ αηαηάθθδθμ. Σμ ζπμθείμ ελοπδνεηεί ηα 
πςνζά Μαηανάβηα, Πφνβμ Κζενίμο ηαζ Δνιήηζζ ηαζ οπάνπεζ εζδζηά 
καοθςιέκμ θεςθμνείμ πμο ιεηαηζκεί ημοξ ιαεδηέξ απυ ημ ζπμθείμ πνμξ 
ηα πςνζά ημοξ ηαζ ακηζζηνυθςξ. Σμ πςνζυ επίζδξ δζαεέηεζ ηαζ 
θνμκηζζηήνζα Ανπαίςκ, Έηεεζδξ, Μαεδιαηζηχκ, Φοζζηήξ, Υδιείαξ, 
Αββθζηχκ ηαζ Γαθθζηχκ. 

Γζα ηζξ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ οπάνπμοκ πενζθναβιέκμ βήπεδμ ιε 
θοζζηυ πυνημ ηαζ βήπεδα  αυθθετ ηαζ ιπάζηεη. Λεζημονβμφκ 3 αεθδηζημί 
ζφθθμβμζ, δφμ πμδμζθαζνζημί ηαζ έκαξ βοικαζηζηυξ. 

Οζ πενζζζυηενεξ μζημβέκεζεξ  έπμοκ ηδθέθςκμ ηαζ παν’ υηζ δεκ οπάνπεζ 
ηαηάζηδια ημο ΟΣΔ, δεκ δδιζμονβείηαζ πνυαθδια ζηζξ επζημζκςκίεξ ζε 
ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ημοξ ιεηνδηέξ πμο οπάνπμοκ ζε πενίπηενα ημο 
πςνζμφ. ε υηζ αθμνά ημ δίηηομ ηδξ ΓΔΖ, δεκ οπάνπεζ ηακέκα πνυαθδια 
βζαηί ηαθφπηεζ πθήνςξ ηδκ πενζμπή. Σμπζημί ναδζμθςκζημί ή ηδθεμπηζημί 
ζηαειμί δεκ οπάνπμοκ, αθθά βίκεηαζ θήρδ πμθθχκ ηακαθζχκ 
Θεζζαθζηχκ, ηαεχξ ηαζ απυ Αεήκα ηαζ Θεζζαθμκίηδ. Καηάζηδια ηςκ 
ΔΛΣΑ δεκ οπάνπεζ ζημ πςνζυ ηαζ μζ ηαποδνυιμζ αθήκμοκ ηα βνάιιαηα 
ζηα ηαθεκεία ηαζ ηα πενίπηενα. Γζα ηδκ απμζημθή ηςκ βναιιάηςκ έπεζ 
ημπμεεηδεεί ηαποδνμιζηυ ημοηί, αθθά βζα ηα δέιαηα μζ πςνζακμί είκαζ 
οπμπνεςιέκμζ κα πδβαίκμοκ ζηδκ Κανδίηζα ή ζηζξ μθάδεξ. ηδκ 
Μαηανάβηα δεκ οπάνπμοκ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ιε ελαίνεζδ ηδκ ημζκυηδηα 
ηαζ ημ αβνμηζηυ ζαηνείμ. ημκ ζδζυηηδημ πχνμ ημο ημζκμηζημφ 
ηαηαζηήιαημξ, πμο θεζημονβεί πάκς απυ 40 πνυκζα, ζηεβάγεηαζ εηηυξ ημο 
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αβνμηζημφ ζαηνείμο δ αζαθζμεήηδ ηαεχξ ηαζ αίεμοζα πμθθαπθχκ 
πνήζεςκ. Ζ αζαθζμεήηδ ζδνφεδηε ημ 1984 ηαζ δζαεέηεζ υθςκ ηςκ εζδχκ 
αζαθία. ηεβάγεηαζ ζε ανηεηά ηαηάθθδθμ πχνμ πμο έπεζ πμθφ δζοπία, 
πανά ηδκ ηίκδζδ πμο επζηναηεί ζηδκ βφνς πενζμπή. Δπεζδή δ αζαθζμεήηδ 
είκαζ ανηεηά πθμφζζα ζε ανζειυ αζαθίςκ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα 
θεζημονβεί ηαζ ςξ δακεζζηζηή βζα ημοξ ηαημίημοξ ηςκ βφνς πςνζχκ 
(ηονίςξ ηςκ ημκηζκχκ). 

H απμημιζδή ηςκ ζημοπζδζχκ βίκεηαζ ιε θμνηδβυ ηαζ οπάνπεζ  ημζκμηζηυξ 
πχνμξ, κυιζια μνζζιέκμξ, υπμο ηα ηαίκε. 

Κφνζα απαζπυθδζδ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ είκαζ δ βεςνβία, εηηυξ 
απυ έκα ιζηνυ πμζμζηυ αηυιςκ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ημ ειπυνζμ, ηζξ 
μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ ηαζ ηδκ ηηδκμηνμθία. Τπάνπεζ υιςξ ηαζ ηάπμζμ 
πμζμζηυ ακενβίαξ, πμο μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ ακοπανλία ενβμζηαζίςκ, 
αζμηεπκζχκ ηαζ βεκζηά ζηδκ έθθεζρδ ηεκχκ εέζεςκ ενβαζίαξ ζηδκ πενζμπή. 

Οζ πχνμζ ακαροπήξ είκαζ θζβμζημί, δδθ. δφμ παζδζηέξ πανέξ ζηζξ άηνεξ ημο 
πςνζμφ ηαζ έκα δαζφθθζμ έλς απυ ημ πςνζυ, ημ μπμίμ είκαζ 20 ζηνέιιαηα. 
Γζα ημοξ κέμοξ οπάνπμοκ μζ ηαθεηένζεξ, ςξ δζέλμδμξ δζαζηέδαζδξ ηαζ βζα 
ημοξ ιεβαθφηενμοξ ηα ηαθεκεία. 

Ζ Μαηανάβηα έπεζ δφμ ζενμφξ καμφξ, ημκ Άβζμ Νζηυθαμ, πμο βζμνηάγεζ ζηζξ 
6 Γεηειανίμο ηαζ ημκ Άβζμ Γεχνβζμ πμο βζμνηάγεζ ζηζξ 23 Απνζθίμο. ημκ 
Άβζμ Νζηυθαμ βίκεηαζ μ εζπενζκυξ ηδκ παναιμκή ηδξ πακήβονδξ. Έκα 
αηυιδ εηηθδζάηζ, μ Άβζμξ Ακδνέαξ, πμο ανίζηεηαζ 3Km ακαημθζηά ημο 
πςνζμφ θεζημονβεί ιυκμ ζηδ βζμνηή ημο. Μία πανάδμζδ θέεζ υηζ οπήνπε 
ηάπμζα ααζίθζζζα ζηδκ πενζμπή, πμο βζα κα βθοηχζεζ απυ ημοξ θδζηέξ 
έεαρε εδζαονυ έλς απυ ημ εηηθδζάηζ, πμο απμηεθμφκηακ απυ 2 πνοζά 
βμονμοκάηζα ηαζ ιία πνοζή ημφκζα, ηα μπμία υιςξ δεκ ανέεδηακ πμηέ. 

Οζ δζέλμδμζ ηςκ κέςκ ημο πςνζμφ είκαζ πενζμνζζιέκεξ. Οζ πενζζζυηενμζ 
ηαηαθεφβμοκ ζηδκ ημκηζκή πυθδ ηδξ Κανδίηζαξ, υπμο μζ δοκαηυηδηεξ 
ροπαβςβίαξ, δζαζηέδαζδξ ηαζ εφνεζδξ ζηακμπμζδηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ 
πενζζζυηενεξ. Δλαίνεζδ ιμκαδζηή απμηεθεί μ πμθζηζζηζηυξ ζφθθμβμξ ηδξ 
πενζμπήξ, πμο ζδνφεδηε ημ 1978, φζηενα απυ εκένβεζεξ ηάπμζςκ 
δναζηήνζςκ ζοβπςνζακχκ ιαξ. Γζα ηέζζενα πνυκζα πενίπμο μ ζφθθμβμξ 
δεκ είπε ηαιιζά δναζηδνζυηδηα, ιέπνζ 3 Ηακμοανίμο 1982, υπμο άνπζζε κα 
πανμοζζάγεζ ζδιακηζηυ ένβμ. οβηεηνζιέκα ηάεε πνυκμ ζηδκ ανπή ηδξ 
πνμκζάξ μνβάκςκε πμνμεζπενίδα ιε ζημπυ κα δχζεζ ηδκ εοηαζνία ζημοξ 
ηαημίημοξ ημο πςνζμφ ιαξ κα βθεκηήζμοκ υθμζ ιαγί ιε ημ ιζηνυηενμ 
δοκαηυ ηυζημξ. ηδ Μαηανάβηα πνμβναιιαηίζηδηακ ηαζ 
πναβιαημπμζήεδηακ εηδνμιέξ ιε ιεβάθδ ζοιιεημπή (Πήθζμ, έθζ, 
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Βενβίκα, Γζεεκή Έηεεζδ Θεζζαθμκίηδξ, ηά). ημ εκενβδηζηυ επίζδξ ημο 
ζοθθυβμο ακήημοκ μζ παζπαθζάηζηεξ εηδδθχζεζξ, έηεεζδ παθζάξ 
θςημβναθίαξ, μνβάκςζδ βζμνηήξ βζα ημ Πμθοηεπκείμ, δζαθέλεζξ απυ 
επζθακείξ επζζηήιμκεξ βζα ηδ Μάπδ ηδξ Μαηανάβηαξ, ηα κανηςηζηά ηαζ ηδ 
εακαηδθυνα επίδναζή ημοξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ πνμζέθεοζδ ηςκ 
ηαημίηςκ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ δζαθέλεςκ ηοιαίκεηαζ ζε ιέηνζα 
επίπεδα. 

Απμημνφθςια ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο ζοθθυβμο απμηεθμφκ μζ 
πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ πμο μνβακχκμκηαζ ηάεε πνυκμ ζημ πνμαφθζμ ημο 
Λοηείμο ημ ηεθεοηαίμ δεηαήιενμ ημο Αοβμφζημο ηαζ πενζθαιαάκμοκ 
ειθάκζζδ υθςκ ηςκ πμνεοηζηχκ ηιδιάηςκ ημο πςνζμφ ιαξ, αεθδηζηέξ 
εηδδθχζεζξ, δζάθμνμοξ δζαβςκζζιμφξ ηαζ εηεέζεζξ, εεαηνζηέξ 
παναζηάζεζξ, ζοκαοθίεξ απυ επαββεθιαηίεξ ιμοζζημφξ, αθθά ηαζ απυ 
Μαηαναβηζχηεξ εναζζηέπκεξ. Δπίζδξ ειθάκζζδ πμνεοηζηχκ 
ζοβηνμηδιάηςκ απ’ υθδ ηδκ Δθθάδα, δζαθέλεζξ πάκς ζε επίηαζνα εέιαηα, 
παναζηάζεζξ Καναβηζυγδ, ημοηθμεέαηνμ, παζδζηά πμνεοηζηά 
ζοβηνμηήιαηα, παζδζηά εέαηνα, ανάαεοζδ ανζζημφπςκ ιαεδηχκ 
Γοικαζίμο - Λοηείμο.    Θα πνέπεζ εδχ κα ακαθενεεί υηζ 
μ ζφθθμβμξ ακηζιεηςπίγεζ ηαζ πμθθά πνμαθήιαηα, υπςξ δ έθθεζρδ 
ιυκζιδξ αίεμοζαξ βζα ηδκ δζμνβάκςζδ εηδδθχζεςκ ζημοξ πεζιενζκμφξ 
ιήκεξ ηαζ δ ηαποπμρία ιε ηδκ μπμία ημκ ακηζιεηςπίγμοκ πμθθμί 
ζοβπςνζακμί, μζ μπμίμζ υπζ ιυκμ δεκ ζοιιεηέπμοκ ζηζξ εηδδθχζεζξ, αθθά 
ειπμδίγμοκ ηαζ ηα παζδζά ημοξ κα ηζξ παναημθμοεμφκ. Πζζηεφμοιε υιςξ 
υηζ ιε ηζξ θζθυηζιεξ πνμζπάεεζεξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ημο 
ζοθθυβμο ηαζ ηδ ζοιπανάζηαζδ ηδξ ημζκυηδηαξ, μ ζφθθμβμξ εα 
απμηηήζεζ ηδκ απαζημφιεκδ ιαγζηυηδηα, έηζζ χζηε μζ δναζηδνζυηδηεξ ημο 
κα επεηηαεμφκ αηυιδ πενζζζυηενμ.         
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ΔΡΜΗΣΙ 
 
Σμ Δνιήηζζ είκαζ έκα ιζηνυ πςνζυ ιε 350 πενίπμο ηαημίημοξ, πμο 
αζπμθμφκηαζ ηονίςξ ιε ηδκ βεςνβία ηαζ ζε πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ ιε ηδκ 
ηηδκμηνμθία. ε δζάθμνεξ πυθεζξ ηδξ πχναξ ιαξ ηαημζημφκ άθθμζ 150 
πςνζακμί (ηονίςξ ζηδκ Αεήκα). Οζ δθζηίεξ πμο ηονζανπμφκ ζημ πςνζυ είκαζ 
άκς ηςκ 40 εηχκ, ιε θίβμοξ βφνς ζηα 30 ηαζ εθάπζζηα παζδζά. Γζα ημοξ 
κέμοξ δεκ οπάνπεζ ηαιιία δζέλμδμξ ιε απμηέθεζια ηαεδιενζκά κα 
ακαβηάγμκηαζ κα πδβαίκμοκ ζηα βφνς πςνζά. 

Ζ μθζηή έηηαζδ ημο πςνζμφ είκαζ 22.000 ζηνέιιαηα πενίπμο, απυ ηα 
μπμία ηα 21.300 ζην. είκαζ ηαθθζενβήζζια ηαζ βφνς ζηα 500 ζην. είκαζ μ 
μζηζζιυξ. Ζ ηαθθζενβμφιεκδ βδ ανδεφεηαζ απυ ηακάθζα ηαζ πμηάιζα, αθθά 
πμθθά ζηνέιιαηα έπμοκ ηαζ βεςηνήζεζξ. Σα πνμσυκηα πμο ηαθθζενβμφκηαζ 
ζημ Δνιήηζζ είκαζ ααιαάηζ (13.000 ζην. πενίπμο), ζζηάνζ ζηθδνυ ηαζ 
ιαθαηυ (8.000 ζην.), ηαθαιπυηζ ηαζ ιδδζηή (300 ηαζ 200 ζην. ακηίζημζπα). 
Λίβα δέκδνα πμο οπάνπμοκ είκαζ θοηειέκα ζε ηάπμζα ζδζςηζηά μζηυπεδα. 
Σμ ηφνζμ υιςξ πνμσυκ ηδξ πενζμπήξ είκαζ ημ ααιαάηζ ηαζ ζηδνίγμκηαζ υθμζ 
ζ’ αοηυ. Σμ επηέιανζμ πμο ημ ιαγεφμοκ, ημ δίκμοκ ζηα εηημηζζηήνζα είηε 
ηδξ ΔΑΚ είηε ζε ζδζςηζηά. Ζ ηηδκμηνμθία είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκδ, ιε 
500 πνυααηα πενίπμο κα εηηνέθμκηαζ ηαζ βφνς ζηζξ 20 ηυηεξ ακά 
κμζημηονζυ, πμο ηαθφπημοκ απμηθεζζηζηά ηζξ ακάβηεξ ημο. 

ημ πςνζυ δεκ οπάνπεζ απμπεηεοηζηυ δίηηομ ηαζ δ φδνεοζδ βίκεηαζ απυ ηδ 
θίικδ ημο Μέβδμαα. Γεκ οπάνπμοκ ηαηαζηήιαηα, πανά ιυκμ 2 ηαθεκεία 
ηαζ 2 ιπαηάθζηα πμο έπμοκ ηα πάκηα. Αβνμηζηή Σνάπεγα δεκ έπεζ ημ 
πςνζυ ηαζ μζ ηάημζημζ ελοπδνεημφκηαζ απυ ημ ηαηάζηδια ημο Παθαιά. 
Κμζκμηζηυ ηαηάζηδια οπάνπεζ υπςξ ηαζ αβνμηζηυ ζαηνείμ, πμο ζδνφεδηε ημ 
1970. Γζαηνυξ ένπεηαζ ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα ηαζ ελοπδνεηεί ηα απθά 
πενζζηαηζηά. Γζα ενβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ ή αανζά πενζζηαηζηά 
παναπέιπμκηαζ μζ αζεεκείξ ζημ Νμζμημιείμ Κανδίηζαξ ή ζηα Κέκηνα 
Τβείαξ μθάδςκ ηαζ Παθαιά. Σμ πςνζυ δζαεέηεζ δζεέζζμ Γδιμηζηυ πμθείμ 
ηαζ Νδπζαβςβείμ, αθθά δεκ έπεζ Παζδζηυ ηαειυ μφηε ηαζ Φανιαηείμ. Οζ 
ζφθθμβμζ ημο πςνζμφ είκαζ εθάπζζημζ, υπςξ μ πμδμζθαζνζηυξ ηαζ ηςκ 
αβνμηζηχκ ζοκεηαζνζζιχκ (δοζηοπχξ δεκ οπάνπεζ πμθζηζζηζηυξ). Σνεζξ 
θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ένπεηαζ ζημ πςνζυ ηαποδνυιμξ βζα ηα βνάιιαηα, εκχ 
ηα δέιαηα ζηέθκμκηαζ ιέζς ημο Σαποδνμιείμο ημο Παθαιά. θμζ μζ 
ηάημζημζ ημο πςνζμφ έπμοκ δθεηηνζηυ νεφια ηαζ ηδθέθςκμ ζημ ζπίηζ ημοξ, 
έηζζ ζ’ αοηυκ ημκ ημιέα δεκ οπάνπεζ πνυαθδια. Μία θμνά ημ πνυκμ, ηδξ 
Εςμδυπμο Πδβήξ, ημ πςνζυ έπεζ πακδβφνζ. 
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Λέβεηαζ υηζ ημ υκμιά ημο ημ πςνζυ ημ πήνε απυ ηδκ πυθδ Δνιμφπμθδ πμο 
ήηακ ζ’ αοηή ηδ πενζμπή. Μία άθθδ υιςξ εηδμπή θέεζ υηζ μκμιάζηδηε έηζζ 
ελ αζηίαξ ηδξ ανπαίαξ πυθδξ Ονιέκζμ. Σμ πςνζυ πνζκ ανηεηά πνυκζα ήηακ 
πςνζζιέκμ ζε ηνεζξ ιεβάθεξ ζοκμζηίεξ: ημ Ηιπθζάηζ, ημ Μπανιπαηζμφθζ ηαζ 
ημ Μπμοζκάηζ. Ανβυηενα δδιζμονβήεδηακ δφμ ζοκμζηζζιμί, ημ Μμοθχζζ 
ηαζ ημ Δνιήηζζ, πμο ζηδ ζοκέπεζα εκχεδηακ ηαζ δδιζμφνβδζακ ημ 
ζδιενζκυ Δνιήηζζ. 

ημ Μμοθχζζ ανζζηυηακ ηαζ δ εηηθδζία ημο Αβίμο Νζημθάμο ηαεχξ ηαζ ημ 
ημκάηζ. Ζ εηηθδζία είκαζ πηζζιέκδ πνζκ ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821 ηαζ 
ανίζηεηαζ 2Km ιαηνζά απυ ημ ζδιενζκυ Δνιήηζζ πνμξ ηδκ Αζηνίηζα. Ο 
καυξ, πμο βζυνηαγε ζηζξ 9 Μαΐμο ήηακ ηνίηθδημξ ιε βοκαζημκίηδ ηαζ είπε 
πθμφζζα αβζμβνάθδζδ, λοθυβθοπημ ηέιπθμ ηαζ πμθθέξ θμνδηέξ εζηυκεξ. 
Οζ αβζμβναθίεξ ήηακ απανάιζθθδξ μιμνθζάξ ηαζ ζδζαίηενα αοηή πμο 
εζηυκζγε ημκ Άβζμ Νζηυθαμ είπε δζπθή υρδ. Μάθζζηα θέβεηαζ υηζ ζημ καυ 
οπήνπε ηαζ ιία εζηυκα απυ αηυθζμ αζήιζ. Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ εζηυκεξ 
ζήιενα ανίζημκηαζ ζηδ Μδηνυπμθδ Κανδίηζαξ. Ο καυξ άνπζζε κα 
ηαηαζηνέθεηαζ ιεηά ημ ζεζζιυ ημο 1954, αθμφ έπαεε ηαζ ηάπμζεξ 
ιζηνμγδιζέξ ζηδ ζηεπή. Απυ ηυηε ηαζ αθμφ ηακείξ δεκ εκδζαθένεδηε κα 
ημκ ζοκηδνήζεζ άνπζζε κα βηνειίγεηαζ. Σμ 1985 - 86 έβζκακ ηάπμζεξ 
εκένβεζεξ απυ ημ Δηηθδζζαζηζηυ οιαμφθζμ κα ακεβενεεί μ καυξ ηαζ κα 
πάνεζ δ Δηηθδζία ημ ιένμξ πμο ανίζηεηαζ, αθμφ εηείκα ηα πνυκζα βζκυηακ 
ακαδαζιυξ, αθθά αοηυ ζηάεδηε αδφκαημ ηαζ έηζζ ηχνα ηχνα είκαζ 
εβηαηαθεζιέκμξ ιέπνζ πμο κα βηνειζζηεί ηεθείςξ. Γίπθα ζημ καυ ημο Αβίμο 
Νζημθάμο είκαζ ημ ημκάηζ, πμο ακήηε ζε έκα Σμφνημ  Παζά, πμο ηαζ αοηυ 
υπςξ ηαζ δ εηηθδζία ανίζημκηαζ ζηα πςνάθζα ηςκ ηθδνμκυιςκ 
Σζμφηζμο, ιεηά απυ αβμνά πμο έηακε μ Σζμφηζμξ απυ ημκ θεμοδάνπδ 
Καθοαά. 

θμ ημ πςνζυ έπεζ ηδνοπεεί ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ, ηαζ βζα κα ηηίζεζ 
ηάπμζμξ πνεζάγεηαζ ηδκ άδεζα ηδξ ανπαζμθμβζηήξ οπδνεζίαξ. Απυ ηέημζεξ 
ακαζηαθέξ, πμο βίκακ ιε ζημπυ κα ηηζζημφκ ζπίηζα, έπμοκ ανεεεί ανπαία 
πμο θοθάζζμκηαζ ζημ Μμοζείμ ημο Βυθμο.               
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ΠΤΡΓΟ ΚΙΔΡΙΟΤ 

 
Δίκαζ έκα ιζηνυ πςνζυ ημο Ν. Κανδίηζαξ ηηζζιέκμ ζε απυζηαζδ 4Km 
πενίπμο αυνεζα ηδξ ηςιυπμθδξ ηςκ μθάδςκ. Βνίζηεηαζ ακαημθζηά ημο 
θμθίζημο Οβθά ηαζ ιεηαλφ ηςκ πμηαιχκ Οκυπςκμο ηαζ Ονοβυγοκμο. 

φιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 1981 μζ ηάημζημζ ήηακ 681, εκχ ιε ηδκ 
απμβναθή ημο 1991 είκαζ 600 πενίπμο. ημ δδιμημθυβζμ ημο 1988 είκαζ 
βναιιέκμζ 900. Οζ δδιυηεξ πμο ηαημζημφκ ζημ πςνζυ είκαζ 550,     100 
αοημί πμο ανίζημκηαζ εκηυξ ημο κμιμφ ηαζ 250 υζμζ ηαημζημφκ εηηυξ 
κμιμφ Κανδίηζαξ. Οζ μζημβέκεζεξ πμο ηαημζημφκ ζηδκ πενζμπή είκαζ 171 ιε 
ανζειυ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ πενίπμο ίζμ. Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 
δθζηζχκ (31%) ηοιαίκεηαζ απυ 45 έςξ 64 εηχκ. Αοηή δ ηάζδ βήνακζδξ ημο 
πθδεοζιμφ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ βεβμκυξ υηζ μζ κέμζ δεκ ιπμνμφκ κα 
ανμοκ δμοθεζά ηδξ ανεζηείαξ ημοξ (βζαηί υπςξ εα δμφιε παναηάης δ 
ιυκδ αζπμθία ηςκ ηαημίηςκ είκαζ δ βεςνβία), έπεζ ζακ απμηέθεζια μζ κέμζ 
κα εβηαηαθείπμοκ ημ πςνζυ εκχ ακηίεεηα επζζηνέθμοκ ηάπμζμζ 
ζοκηαλζμφπμζ πμο είπακ θφβεζ ζημ πανεθευκ. 

Ζ ζοκμθζηή έηηαζδ ηδξ πενζμπήξ είκαζ 11.600 ζηνέιιαηα, απυ ηα μπμία ηα 
8.000 ζην. είκαζ ηαθθζενβήζζιδ βδ, ηα 2.900 ζην. είκαζ αμζημηυπζα ηαζ 700 
ζην. είκαζ μ μζηζζιυξ. Πυζζιμ κενυ παίνκμοκ απυ ηζξ 4 ανφζεξ πμο 
οπάνπμοκ ζημ πςνζυ, ζηζξ μπμίεξ ημ κενυ ένπεηαζ απυ ηδ θίικδ ημο 
Μέβδμαα ηαζ απυ δζάθμνεξ ζδζςηζηέξ πμιχκεξ. Σμ 23,5% ηδξ άνδεοζδξ 
βίκεηαζ απυ ηακάθζα ηαζ πμηάιζα εκχ ημ 76,5% απυ βεςηνήζεζξ. ηα 
πςνάθζα μζ ιζζέξ πμιχκεξ είκαζ ζδζςηζηέξ ηαζ μζ άθθεξ ηναηζηέξ. 

Οζ ηάημζημζ αζπμθμφκηαζ ηονίςξ ιε ηδ βεςνβία ηαζ μζ ηαθθζένβεζέξ ημοξ 
είκαζ ααιαάηζ, ζζηάνζ ηαζ ηαθαιπυηζ. Δπεζδή ζημ πςνζυ δεκ οπάνπεζ 
οπμηαηάζηδια ΑΣΔ μφηε ηαζ αβνμηζηυ ζαηνείμ μζ ηάημζημζ ελοπδνεημφκηαζ 
απυ ηδ βεζημκζηή πυθδ ηςκ μθάδςκ. Σαποδνυιμξ πενκάεζ ηαεδιενζκά 
απυ ημ πςνζυ. Σμ ημζκμηζηυ βναθείμ ζηεβάγεηαζ ζε ζδζυηηδημ μίηδια. Ζ 
απμημιζδή ηςκ ζημοπζδζχκ βίκεηαζ δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ιε 
απμννζιαημθυνμ υπδια, πμο ακήηεζ ζηδκ ημζκυηδηα Μαηανάβηαξ ηαζ πμο 
εηηυξ απυ ημ ίδζμ ημ πςνζυ ελοπδνεηεί ηαζ ηζξ ημζκυηδηεξ Πφνβμ Κζενίμο 
ηαζ Δνιήηζζ.  

Ιζηνξία: Αοηυ ημ ιζηνυ πςνζυ είκαζ ιεβάθδξ ζζημνζηήξ ζδιαζίαξ, πμο 
ιέπνζ ζήιενα παναιέκεζ ζπεδυκ άβκςζηδ αηυιδ ηαζ ζημοξ 
πενζζζυηενμοξ απυ ημοξ κηυπζμοξ. Γείβια ηδξ ιεβάθδξ ανπαζμθμβζηήξ 
ημο ζδιαζίαξ είκαζ ημ πθμφζζμ ζε ανπαία επζθακεζαηά εονήιαηα έδαθμξ 
(κμιίζιαηα, εναφζιαηα ανπαίςκ αββείςκ, ζπαζιέκμζ ηίμκεξ, ενβαθεία, 
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ιανιάνζκμζ ηάθμζ, ηά.) ηαζ μ θυθμξ Οβθάξ, ιε ορυιεηνμ 200 ιέηνα, πμο 
ζήιενα ζηδκ ημνοθή ημο ανίζημκηαζ ίπκδ ηςκ ακαηηυνςκ ηδξ Άνκδξ ηαζ 
ημο Κζενίμο πμο πνμκμθμβμφκηαζ 2000 πνυκζα π.Υ. 

Πξνϊζηνξηθά ρξόληα: Ζ κεχηενδ ανπαζμθμβζηή ένεοκα πνμζπάεδζε κα 
απμηαθφρεζ ημοξ θαμφξ πμο ηαηάηηδζακ ημ Κζένζμ ηαζ βεκζηυηενα ηδ 
Θεζζαθία ζηα πνμσζημνζηά πνυκζα. 

Πνχημζ ηάημζημζ αοηήξ είκαζ μζ Λέβεκεξ πμο ακάβμκηαζ ζηδ κεμθζεζηή 
επμπή, ανβυηενα μζ Αίιςκεξ ηαζ βφνς ζηα 3000 π.Υ. (επμπή ημο παθημφ) 
μζ Πεθαζβμί ηαζ μζ Απαζμί ηαζ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ 3δξ πζθζεηίαξ μζ Γακαμί. 
Γφνς ζηα 2000 π.Υ. ηζκμφκηαζ πνμξ ηδ Ν. Θεζζαθία Αζμθυθςκα θφθα ιε 
ηέκηνμ ηδκ πενζμπή ημο ζδιενζκμφ Πφνβμο Κζενίμο. Δδχ άηιαζε δ ανπαία 
πυθδ Άνκδ, ιεβάθδξ ανπαζμθμβζηήξ ζδιαζίαξ πμο ήηακ ηαζ πνςηεφμοζα 
ηςκ Αζμθέςκ ηδξ Ν. Θεζζαθίαξ. 

Ιζηνξία ηωλ Αηνιέωλ: Οζ Αζμθείξ πμο εβηαηαζηάεδηακ ζηδκ πενζμπή ηδξ 
Ν. Θεζζαθίαξ ήηακ έκα ιεβάθμ ηιήια ηδξ Αζμθζηήξ θοθήξ, πμο ήηακ ιία 
απυ ηζξ ηνεζξ θοθέξ ηδξ επμπήξ εηείκδξ (μζ άθθεξ δφμ ήηακ μζ Γςνζείξ ηαζ 
μζ Ίςκεξ). Οζ Αζμθείξ ημ υκμιά ημοξ θαίκεηαζ υηζ ημ πήνακ απυ ημκ Αίμθμ, 
πμο ηαηά ηδ ιοεμθμβία εεςνείηαζ μ ανπδβυξ ηδξ Αζμθζηήξ θοθήξ πμο 
ηαημζημφζε ζηζξ Λζπανέξ κήζμοξ ζηδ ζηεθία. 

Ο θαυξ ηδξ πενζμπήξ εηείκδξ είπε δζαθμνέξ ζηδ βθχζζα, υπςξ ηαζ ζε 
θαηνείεξ ηαζ παναδυζεζξ ηαζ αοηυ είπε ζακ απμηέθεζια βφνς ζημ 2000 - 
1900 π.Υ. δζάθμνα ηιήιαηά ημο κα ιεηακαζηεφζμοκ ζηα κδζζά ηαζ ζε 
άθθεξ δζάθμνεξ Δθθδκζηέξ πχνεξ. 

Απυ ηδκ ζζημνία θαίκεηαζ υηζ έκα ηιήια Αζμθέςκ εβηαηαζηάεδηε ζηδκ 
Ήπεζνμ ηαζ ζηδ Μαηεδμκία ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ζηδ Θεζζαθία. Οζ 
Αζμθείξ εβηαηαζηάεδηακ ζε δζάθμνεξ πυθεζξ ηδξ Θεζζαθίαξ ηαζ ζηδκ 
Κανδίηζα έηηζζακ ανηεηέξ πυθεζξ, υπςξ ηδ Μδηνυπμθδ, ηδκ Ηεχιδ, ημοξ 
Γυιθμοξ ηαζ ηδκ Άνκδ. 

Άξλε: Ζ πυθδ Άνκδ ηηίζεδηε ζηδκ πενζμπή ημο ζδιενζκμφ πςνζμφ 
Πφνβμξ Κζενίμο ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ κμηζμακαημθζηέξ πθαβζέξ ημο 
θυθμο Οβθά. Απυ ζηναηζςηζηή ζημπζά ηα ακάηημνα ηδξ πυθδξ ηηίζεδηακ 
ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο, βζα κα εθέβπεηαζ υθδ δ βφνς πενζμπή ζε 
απυζηαζδ 50 - 60 Km ιε βοικυ ιάηζ. Ζ πυθδ πήνε ημ υκμιά ηδξ απυ ηδ 
ααζίθζζζά ηδξ πμο μκμιαγυηακ Άνκδ. 

Ζ ααζίθζζζα Άνκδ απεζημκίγεηαζ ζε πμθθά κμιίζιαηα ηςκ Κζενζέςκ - 
ηαημίηςκ ημο Κζενίμο, μκμιαζία πμο πήνε δ πυθδ ηδξ Άνκδξ ιεηά ηδκ 
ηαηάηηδζή ηδξ απυ ημοξ Θεζζαθμφξ - πμο ανέεδηακ ζηδκ πενζμπή αοηή. 
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Άθθα κμιίζιαηα απεζημκίγμοκ ηδκ Άνκδ ζε ζπήια ηεθαθήξ ηαζ άθθα ζακ 
ηυνδ πμο θοβίγεζ ημ έκα ηδξ βυκαημ ηαζ παίγεζ “Αζηναβάθμοξ”. Αζηνάβαθμζ 
πμο έπαζγε δ Άνκδ ανέεδηακ ζςνμί ιέζα ζε ηάθμοξ ηδξ πενζμπήξ. Σμοξ 
αζηνάβαθμοξ μζ ηάημζημζ ηδξ Άνκδξ ημοξ πνδζζιμπμζμφζακ βζα ηάπμζμ 
παζπκίδζ, εκχ θίβμ παθζυηενα ημοξ είπακ βζα κμιίζιαηα ζηζξ ζοκαθθαβέξ 
ημοξ. Ζ αλία πήβαζκε ζφιθςκα ιε ημ ιέβεευξ ημοξ. 

Ζ πυθδ Άνκδ πανμοζζάγεηαζ απυ ηδκ ανπαία ζζημνία ελαζνεηζηά ςναία ηαζ 
ιία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ πυθεζξ ηδξ Θεζζαθίαξ. Σμ βυκζιμ έδαθμξ, ηα 
πμθθά δδιδηνζαηά ηαζ μζ πθμφζζμζ ηαζ ιεβάθμζ αμζηυημπμζ ηνάαδλακ 
ιεβάθμ ανζειυ ηαημίηςκ ζηα πνμσζημνζηά πνυκζα ηαζ ήηακ ημ “ιήθμ ηδξ 
ένζδαξ” ηςκ Πνμεθθδκζηχκ ηαζ Ανπαίςκ Δθθδκζηχκ θφθςκ. 

Σδκ επμπή ηδξ Άνκδξ άηιαζε πμθφ ημ ειπυνζμ, μζ ηέπκεξ ηαζ μ πμθζηζζιυξ 
ηαζ δείβια ήηακ μ ιεβαθμπνεπήξ καυξ ηδξ Ηηχκζαξ Αεδκάξ ηαζ ημο 
Πμζεζδχκα πμο θάηνεοακ πμθφ. Ζ Ηηχκζα Αεδκά ηαζ μ Πμζεζδχκαξ ήηακ 
ηδκ επμπή εηείκδ ηα ζφιαμθα ηςκ πδβχκ ηαζ ηςκ πμηαιχκ. ηδκ πενζμπή 
ηδξ Άνκδξ οπήνπε οδάηζκμξ πθμφημξ πμο ημκ απμηεθμφζακ ηα δφμ 
πμηάιζα Οκυπςκμξ ηαζ Ονοβυγοκμξ, πμο οπάνπμοκ ηαζ ζήιενα, ηαζ 
πμθθέξ πδβέξ. Μία ηέημζα πδβή ανίζηεηαζ ηαζ ζήιενα ζηδκ εέζδ “Γέζδ” 
ημο πμηαιμφ Οκυπςκμο, ζημ ΒΓ ιένμξ ημο πςνζμφ. Ζ δζαπθάηοκζδ ηδξ 
ημίηδξ ημο πμηαιμφ πήνε ιέζα ηαζ ηδκ πδβή αοηή πμο ηχνα αηυια 
ακαανφγεζ άθεμκμ κενυ. ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα ηάκμοιε ιία 
δζεοηνίκζζδ υηζ ζηα παθζά πνυκζα μ πμηαιυξ Οκυπςκμξ είπε άθθδ ημίηδ ηαζ 
δζαδνμιή δελζυηενα υπςξ ηαηεααίκεζ πνμξ ημ ιένμξ ηδξ Μαηανάβηαξ ηαζ 
δεκ πενκμφζε απυ ηδκ πδβή αοηή “Ακάανα”. 

Έκα άθθμ ζημζπείμ επίζδξ πμο αεααζχκεζ ημκ οδνμβναθζηυ πθμφημ  ηδξ 
πενζμπήξ είκαζ μ ιφεμξ ηδξ Γήιδηναξ ηαζ ηδξ Πενζεθυκδξ, υπςξ βνάθεζ μ 
ιδνμξ ζηδκ ζζημνία ημο. Ο ιφεμξ αοηυξ ιαξ δίκεζ κα ηαηαθάαμοιε υηζ δ 
πενζμπή αοηή ήηακ πμθφ πθμφζζα ζε δδιδηνζαηά ηαζ ζε θοζζηυ 
πενζαάθθμκ θυβς ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ημο εδάθμοξ ηδξ, βζα ημ θυβμ αοηυ 
μζ ηάημζημζ ηδξ Άνκδξ υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ ζζημνία ήηακ πμθφ πθμφζζμζ. 

Σδκ επμπή ηδξ Άνκδξ βζκυηακ πμθθέξ βζμνηαζηζηέξ εηδδθχζεζξ ζηδκ πυθδ 
ηδξ. Ζ ιεβαθφηενδ ηαζ απυ ηζξ πζμ επίζδιεξ βζμνηέξ ζημκ ανπαίμ πχνμ ηδξ 
Άνκδξ θεβυηακ “Κμοάνζα” ηαζ ηεθμφκηακ πνμξ ηζιή ημο Θεμφ ηδξ μιμνθζάξ 
Απυθθςκα. Ζ βζμνηή πήνε ημ υκμιά ηδξ απυ ημκ πμηαιυ Ονοβυγοκμ πμο 
εηείκα ηα πνυκζα θεβυηακ Κμοάνζμξ. ηζξ βζμνηαζηζηέξ εηδδθχζεζξ έπαζνκε 
ιένμξ ιεβάθμ πθήεμξ ηαζ μζ άνπμκηεξ ηαζ ημ Ηεναηείμ ηδξ Άνκδξ έδζκακ ζ’ 
αοηέξ θαιπνή επζζδιυηδηα. 



 20 

Έκαξ επζζηέπηδξ ζήιενα ιπμνεί κα παναηδνήζεζ πμθθά ζημ πχνμ ηδξ 
ανπαίαξ Άνκδξ. ηδκ ημνοθή ημο θυθμο Οβθά δζαηνίκμκηαζ ηαεανά μζ 
πεθχνζεξ πέηνεξ ημο πνμσζημνζημφ ηείπμοξ. ημ ζδιείμ αοηυ ημ έδαθμξ 
είκαζ επίπεδμ ηαζ μιαθυ, θακενά ηεπκζηχξ δζαιμνθςιέκμ. ημ ηέκηνμ 
αηνζαχξ θαίκμκηαζ ηα ίπκδ ανπαίςκ ααζζθζηχκ ακαηηυνςκ. ηδ Νυηζα 
πθεονά ημο θυθμο ηαζ ζηδ εέζδ “Γμφαα” δζαηνίκμκηαζ ζε πμθθά ζδιεία 
δζαγχιαηα ανπαίμο εεάηνμο. ηδ Γοηζηή πθεονά θαίκμκηαζ ηαεανά ίπκδ 
ηδξ παθαζάξ αβμνάξ. ημ Ακαημθζηυ ιένμξ ημο θυθμο δζαηνίκμκηαζ 
πέηνζκα ζηαθμπάηζα πμο μδδβμφκ ζηδκ ημνοθή ημο θυθμο ηαζ οπάνπεζ 
ιία πζεακυηδηα κα ακέααζκακ απυ εηεί ηα ζπμοδαία πνυζςπα ηδξ επμπήξ 
εηείκδξ. ηα Νμηζμδοηζηά οπάνπμοκ δφμ ιαβμφθεξ ηεπκζηά 
δζαιμνθςιέκεξ, δ ζηνμββοθή ηαζ δ ιαηνοά, πμο ιέζα ζ’ αοηέξ πνέπεζ κα 
ανίζηεηαζ ηάπμζμξ καυξ ή ιδηνυπμθδ ή ααζζθζηυξ ηάθμξ. 

Οζ ζζημνζηέξ ιανηονίεξ ακαθένμοκ υηζ ημ ηέθμξ ηδξ Άνκδξ ήνεε ζηα 1100 
π.Υ. πενίπμο. Σδκ επμπή αοηή δ Άνκδ ηαζ υθμξ μ Αζμθζηυξ θαυξ πμο 
ηαημζημφζακ ζηδκ πενζμπή Βυθμο, Λάνζζαξ, Φεζχηζδαξ ηαζ Κανδίηζαξ 
ηονζεφηδηακ απυ ημοξ Θεζζαθμφξ εζζαμθείξ πμο ιεημκυιαζακ ηδκ 
πενζμπή ζε Θεζζαθία. Μεηά ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ Άνκδξ απυ ημοξ 
Θεζζαθμφξ δ πυθδ ιεημκμιάζεδηε ζε Κζένζμ. Πμθθμί απυ ημφξ ηαημίημοξ 
ηδξ Άνκδξ έιεζκακ ζηδκ παηνίδα ημοξ ζηενμφιεκμζ ηςκ πμθζηζηχκ ημοξ 
δζηαζςιάηςκ ηαζ έκα άθθμ ιένμξ ιεηακάζηεοζε ζηδκ ημζθάδα ηδξ 
Κςπαΐδαξ, παίνκμκηαξ ιαγί ημοξ ηδ θαηνεία ηδξ Ηηχκζαξ Αεδκάξ ηαζ ημο 
Πμζεζδχκα, υπμο ίδνοζακ κέα Άνκδ. 

Θεζζαινί: Οζ Θεζζαθμί βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ Αζμθίδαξ βδξ ηαηέαδηακ 
απυ ηδκ Ήπεζνμ ιε ανπδβυ ημοξ ημκ Γεκάνπδ “Θεζζαθυ” (πζζηεφεηαζ υηζ 
ήηακ βζμξ ημο Ηάζςκα ηαζ ηδξ Μήδεζαξ), πμο αθμφ βθφηςζε απυ ηδ θμκζηή 
ιακία ηδξ ιδηέναξ ημο ιεβάθςζε ζηδκ Κυνζκεμ ηαζ βφνζζε ζηδκ Ήπεζνμ 
υπμο πήνε ηδκ ααζζθεία δίκμκηαξ ημ υκμιά ημο ζημοξ οπδηυμοξ ημο. 

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ηαηάηηδζδξ ηδξ πχναξ ηςκ Αζμθέςκ μζ 
Θεζζαθμί βζα απμηεθεζιαηζηυηενδ δζαηοαένκδζδ πχνζζακ ηδ πχνα ζηα 
ηέζζενα ηαζ υνζζακ επζηεθαθήξ ηέζζενεξ ηεηνάνπεξ. Σα ηέζζενα αοηά 
ηιήιαηα θεβυηακ, ζηα Βυνεζα Δζηζαζχηζδα, ζηα Βμνεζμακαημθζηά 
Πεθαζβζχηζδα, ζηα Ακαημθζηά Φεζχηζδα ηαζ ζηα Νμηζμδοηζηά 
Θεζζαθζχηζδα. Κονζυηενδ πυθδ ηδξ Θεζζαθζχηζδαξ ήηακ ημ Κζένζμ, πμο 
ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ Άνκδ. 

Κηέξηνλ: Ζ πυθδ Κζένζμ πήνε ημ υκμιά ηδξ απυ ημκ Θεζζαθυ ηεηνάνπδ 
ανπδβυ ηδξ πυθδξ, πμο μκμιαγυηακ Κζένζμξ ηαζ εβηαηαζηάεδηε ζημ ιένμξ 
αοηυ ιεηά ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ Άνκδξ απυ ημοξ Θεζζαθμφξ. Ο Κζένζμξ ιαγί 
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ιε ημοξ άθθμοξ ηεηνάνπεξ άζηδζε βνήβμνα επεηηαηζηή πμθζηζηή ηαζ 
δζαίνεζε ηδκ πυθδ ημο ζε ηθήνμοξ, πμο ιμζνάζηδηακ ζε μιάδεξ 
ιεβαθφηενεξ απυ ηδκ μζημβέκεζα. Μενζηέξ μζημβέκεζεξ ηονζάνπδζακ 
ηαηυπζκ ιέζα ζηζξ μιάδεξ ημοξ ηαζ έβζκακ ζζπονμί θεμοδάνπεξ. Οζ ηθήνμζ 
θαίκεηαζ υηζ ηάθοπηακ ιυκμ ηδ ιζζή έηηαζδ ημο ηάιπμο ημο Κζενίμο, εκχ 
μ οπυθμζπμξ ηάιπμξ πνμξ ηδ ιενζά ηδξ Λάνζζαξ ήηακ εθεφεενμξ βζα κα 
ακαπηοπεμφκ κέα πςνζά ηαζ πυθεζξ. Σέημζεξ πυθεζξ δδιζμονβήεδηακ ζηα 
Φάνζαθα, ζηδ ζηοχκα, ζημκ Κνακχκα ηά. Ζ οπενμπή ημο Κζενίμο ηαζ 
βεκζηά ηδξ Θεζζαθίαξ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ είκαζ δ ιυκδ Δθθδκζηή 
πενζμπή πμο υπζ ιυκμ είκαζ αοηάνηδξ ζε δδιδηνζαηά, αθθά πμο έηακε ηαζ 
ελαβςβέξ απυ ημ θζιάκζ ημο Βυθμο ηαεχξ ηαζ ζημ υηζ ακάπηολε κςνίξ 
ζχια ζππζημφ πμο ελαζθάθζγε ζηναηζςηζηή οπενμπή έκακηζ ηςκ άθθςκ 
Δθθήκςκ. 

ηζξ ανπέξ ημο 6μο αζχκα ζηναηζςηζηή δφκαιδ ηςκ Κζενζέςκ ηαζ άθθςκ 
Θεζζαθζηχκ πυθεςκ οπέηαλακ ηδκ Γεθθζηή Αιθζηηομκεία, ηδκ Α. Λμηνίδα 
ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδ ιζζή Φςηίδα. Γδθαδή μζ Θεζζαθμί ήδδ έθεβπακ ημοξ 
θαμφξ αυνεζα απυ ηζξ Θενιμπφθεξ, ζηδκ ημζθάδα ημο πενπεζμφ. Αθμφ 
οπέηαλακ ηδ ιζζή Φςηίδα ηοαένκδζακ ηζξ πυθεζξ ημοξ ιε δζημφξ ημοξ 
άνπμκηεξ ηαζ ιε εβηάεεημοξ κηυπζμοξ ηονάκκμοξ. Οζ άθθμζ ιζζμί Φςηείξ 
πμο δεκ οπμηάπεδηακ ήηακ μζ Κνζζαίμζ, πμο είπακ ηαθά πνμζηαηεουιεκδ 
ηδ πχνα ημοξ ηαζ έθεβπακ ημ Ηενυ Μακηείμ ηςκ Γεθθχκ. Μεηά 10 εηχκ 
αβχκα, βφνς ζηα 590 π. Υ. ηαηάθενακ κα ηαηαζηνέρμοκ ηδκ Κνίζα. 

Ανβυηενα ζοιιάπδζακ ιε ημοξ Αεδκαίμοξ, ημοξ μπμίμοξ αμήεδζακ ηαζ 
ζηναηζςηζηά υηακ αοημί είπακ πυθειμ ιε ημοξ πανηζάηεξ. Γφνς ζηα 490 
π.Υ. μζ Θεζζαθμί επζπείνδζακ κα οπμηάλμοκ ημοξ Θεζπζείξ, πμο ιέπνζ 
ηυηε έιεζκακ ακελάνηδημζ. Τπέζηδζακ υιςξ ήηηα ζηδ ιάπδ ηδξ Κενδζζμφ. 
Αοηή δ ήηηα έδςζε ημ ζφκεδια ηδξ ελέβενζδξ ζημοξ Φςηείξ πμο ζε ιία 
ιένα κίηδζακ ημοξ Θεζζαθμφξ ζημηχκμκηαξ 4000 άκδνεξ ηαζ υθμοξ ημοξ 
δζμζηδηέξ ηαζ ημοξ ηονάκκμοξ ηδξ πυθδξ ημοξ. 

Πανά ηδκ ιεβάθδ ήηηα ηςκ Θεζζαθχκ, ηζξ παναιμκέξ ηδξ Πενζζηήξ 
εζζαμθήξ ζηδκ Αεήκα (480 π.Υ.) ήηακ ιία πμθφ οπμθμβίζζιδ δφκαιδ, 
ηονίςξ πάνδ ζημ ζππζηυ ηδξ. Οζ Πένζεξ πμο οπμθυβζγακ πμθφ ηδκ 
ζηναηζςηζηή ημοξ δφκαιδ ηαζ δεκ ήεεθακ κα ειπθαημφκ ιαγί ημοξ, ημοξ 
πνυηεζκακ κα πενάζμοκ απυ ηδ Θεζζαθία αιαπδηί δίκμκηάξ ημοξ πνοζυ. 
Οζ Θεζζαθμί δέπηδηακ, υπζ ηυζμ βζα ημ πνοζυ, αθθά βζαηί ήεεθακ ηδκ 
ηαηαζηνμθή ηςκ Αεδκαίςκ επεζδή δεκ ημοξ αμήεδζακ ζημκ ηεθεοηαίμ 
πυθειυ ημοξ ιε ημοξ Φςηείξ. Οζ Πένζεξ πνδζζιμπμίδζακ ηδ Θεζζαθία 
θίβμ πνζκ ηδκ εζζαμθή ημοξ ζηδκ Αεήκα βζα πεζιενζκή αάζδ. Σα 
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πενζζζυηενα ηιήιαηά ημοξ ζηναημπέδεοζακ ζηδκ πυθδ Κζένζμ. Μεηά ηδ 
θήλδ ημο πμθέιμο μζ Αεδκαίμζ ηαζ μζ πανηζάηεξ εέθδζακ κα ηζιςνήζμοκ 
ημοξ Θεζζαθμφξ επεζδή αμήεδζακ ημοξ Πένζεξ, αθθά αοηυξ μ πυθειμξ 
δεκ έθενε ηακέκα απμηέθεζια. 

Ζ ζζημνία ηδξ πυθδξ Κζένζμ ηαζ βεκζηά ηδξ Θεζζαθίαξ ζημκ 5μ π.Υ. αζχκα 
παναηηδνίγεηαζ απυ ακαηαναπή, ζοβηνμφζεζξ ηαζ αζηάεεζα. Δηδδθχκεηαζ 
ακηζπμθίηεοζδ ζημοξ ιεβάθμοξ ανζζημηναηζημφξ μίημοξ απυ ιένμοξ 
δδιμηναηζηχκ δοκάιεςκ ηςκ πυθεςκ, απυ ημοξ αβνυηεξ ηαζ ημοξ 
δμφθμοξ, πμο δζεηδζημφζακ πενζζζυηενδ βδ, δδιμηναηία ηαζ εθεοεενία. 
Συηε έπμοιε βζα πνχηδ θμνά ζηδκ παβηυζιζα ανπαία ζζημνία ημκ πνχημ 
λεζδηςιυ ηςκ αβνμηχκ. Οζ ανζζημηνάηεξ ακηζδνμφκ, αθθά βφνς ζηα 425 
π.Υ. ακαβηάγμκηαζ κα παναπςνήζμοκ πενζζζυηενα δζηαζχιαηα ζηα ιζηνά 
ζηνχιαηα, πμο ιέπνζ ηυηε επέιεζκακ μνβακςιέκα ζηδ δζεηδίηδζή ημοξ. 

Απυ ημ 400 π.Υ. ηαζ ιέπνζ ημ 146, ιεηά ηδκ μνζζηζηή επζηνάηδζδ ηςκ 
Ρςιαίςκ ζηδκ Δθθάδα, δ Θεζζαθζχηδξ πενκά πάκς απυ ηνείξ θμνέξ 
ζηδκ ηδδειμκία ηςκ Μαηεδυκςκ ηαηαηηδηχκ. Γζα ηδκ ζζημνία πνέπεζ κα 
πμφιε υηζ ιεηά ημοξ Ρςιαίμοξ, ημ 50 - 60 ι.Υ. δ Θεζζαθία πέναζε ζημ 
Βογάκηζμ, ημ 1200 ι.Υ. ζημοξ Φνάβημοξ, ημ1350 ι.Υ. ζημοξ έναμοξ, ημ 
1400 ι.Υ. ζημοξ Σμφνημοξ ηαζ ηέθμξ ημ 1881 λακά πάθζ ζημοξ 
Θεζζαθμφξ. 

Δδχ πνέπεζ κα ακαθένμοιε ηδκ άπμρδ πμο πνμαάθθεηαζ απυ πμθθμφξ, 
πςξ απυβμκμζ ηςκ παθαζχκ ηαημίηςκ ηδξ Άνκδξ, ηςκ Κζενζέςκ ηαζ ηςκ 
Μεκεζηχκ ή Πεκεζηχκ είκαζ μζ ζδιενζκμί ηάημζημζ ηδξ πεδζκήξ Θεζζαθίαξ, 
μζ Καναβημφκδδεξ.      
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Η ΜΑΥΗ ΣΗ ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ 
 
Λίβμ πνζκ ημ 1878 υθδ δ Θεζζαθία ζζβυαναγε ζακ ημ ζαδζιέκμ δθαίζηεζμ 
πμο λαθκζηά λοπκά ιε ηδκ αίζεδζδ ηδξ επακάζηαζδξ ηαζ ημο λεζδηςιμφ 
ηαζ παναζένκεζ υηζ ανεζ ιπνμζηά ημο. Ο θυβμξ ημο ακααναζιμφ ήηακ ημ 
βεβμκυξ υηζ μζ Θεζζαθμί έκμζςεακ αδζηδιέκμζ, επεζδή ιε ηδκ επακάζηαζδ 
ημο 1821, εκχ ζοιιεηείπακ ημ ίδζμ εκενβά ιε ημοξ οπυθμζπμοξ Έθθδκεξ, 
δεκ αλζχεδηακ κα απμηηήζμοκ ηδκ εθεοεενία ημοξ. 

Έηζζ θίβμζ βεκκαίμζ άκδνεξ απμθαζίγμοκ κα δχζμοκ ηδ ιάπδ βζα ηδ 
θεοηενζά. Οζ δφμ επχκοιμζ ανπδβμί ηδξ ιάπδξ ήηακ μ Γ. Λάσμξ ηαζ μ Γ. 
Σενηίπδξ ζηζξ δζαηαβέξ ηςκ μπμίςκ οπαημφμοκ 800 πενίπμο άκδνεξ. ε 
ακηίεεζδ ιε ημοξ Σμφνημοξ πμο δ δφκαιή ημοξ ήηακ ελαπθάζζα ζε υπθα 
ηαζ πμθφ ιεβαθφηενδ ζε άκδνεξ αοημί βκχνζγακ ημκ ηάιπμ ζπζεαιή πνμξ 
ζπζεαιή. Οζ Σμφνημζ βζα εηθμαζζιυ αβάγμοκ θζνιάκζ ηαζ δζαηάγμοκ ημοξ 
ηαημίημοξ κα δζχλμοκ απυ ηα ζπίηζα ημοξ ημοξ ακηάνηεξ ηαζ κα ιείκμοκ 
πζζημί οπήημμζ ηδξ Σμονηζηήξ ηοαένκδζδξ. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ εα 
πονμαμθμφζακ ιε ηακυκζα ημοξ ακηάνηεξ πμο ανζζηυηακ ιέζα ζημ πςνζυ. 
Γίκεηαζ έηζζ ζε υθμοξ βκςζηή δ πνυεεζδ ηςκ Σμφνηςκ κα πενζηοηθχζμοκ 
ημκ ηάιπμ πνμζπαεχκηαξ κα δζαηυρμοκ ηδ ζοβημζκςκία ηαζ ηδ ιεηαθμνά 
ηςκ πμθειμθμδίςκ απυ ηζξ βφνς πενζμπέξ. 

Πνζκ ηδ ιάπδ ζημ ζηναηυπεδμ ηςκ Δθθήκςκ επζηναημφζακ δφμ 
δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ ιεηαλφ ηςκ ανπδβχκ. Σεθζηά επζηναηεί δ βκχιδ ημο 
Σενηίπδ, κα ιείκμοκ δδθαδή ηαζ κα πμθειήζμοκ ζε ημκηζκή ιάπδ ζηδ 
Μαηανάβηα, υπμο ηαζ ηαηέθααακ ηαίνζεξ εέζεζξ. Οζ δφμ θάθαββεξ ηςκ 
Σμφνηςκ είπακ ακαπηοπεεί απυ ημοξ μθάδεξ ςξ ηδ Μαηανάβηα ηαζ 
έπζαζακ ηζξ πεηνμιαβμφθεξ πμο είκαζ έλς απυ ημκ Πφνβμ Κζενίμο. 

Απυ ηζξ 5 ημ πνςΐ ζηζξ 24 Μανηίμο 1878 άνπζζε δ ιεβάθδ ιάπδ ηδξ 
Μαηανάβηαξ ηαζ ηςκ ορςιάηςκ ημο πςνζμφ Πφνβμο Κζενίμο ηαζ ηεθείςζε 
ζηζξ 8 ηαζ ιζζή ημ ανάδο. Μυθζξ έπεζακ μζ πνχηεξ ημοθεηζέξ ζηδ 
Μαηανάβηα, μ Γ. Λάσμξ ιε ηζξ δζιμζνίεξ ηςκ οπαλζςιαηζηχκ Η. Θεμδχνμο, 
Γ. Γεδμφζδ, Α. Πνειέηδ, Ν. Γδιδηνίμο, Α. Λαβζακδνέα, Γ. Παπαιζπαήθ, 
Ακαβκςζηανά, Α. Λάσμο (αδενθυξ ημο), Β. Κοπνίμο, ιε ιενζημφξ αηυια 
εεεθμκηέξ ηαζ θμζηδηέξ (ακαθένμκηαζ ηα μκυιαηα ηςκ Μ. ηεθθάηδ, Γ. 
Φζηζχνδ, Π, Πμθίηδ, Η. Κασάθα, Γ. Παπμφθζα, Γ. Καναθφθδ, Α Λζκάνδμο 
η.ά.) έηνελε ηαζ ηαηέθααε ηδκ επίηαζνδ ηαζ ζηναηδβζηή ημνοθή ημο 
θμθίζημο ηδξ πεηνμιάβμοθαξ ημο Πφνβμο Κζενίμο. 

θμ ημ αάνμξ ηδξ ιάπδξ πέθηεζ ζημοξ χιμοξ ηςκ ακηανηχκ, αθμφ δεκ 
έπμοκ ηαιιζά ζοιιαπζηή αμήεεζα εηηυξ απυ αοηή ηςκ αυπθςκ κηυπζςκ 
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Μαηαναβηζςηχκ ηαζ μθαδζηχκ, πμο πμθειμφκ παθθδηανίζζα ζημ πθεονυ 
ημοξ. Ανβυηενα ήνεακ ηαζ ιενζημί μπθανπδβμί απυ ηα νζγά πμο αμήεδζακ 
ζημ λαβηίζηνςια ημο Σενηίπδ απυ ημκ ηάιπμ. Σα ημοθέηζα ηαζ μζ ζθαίνεξ 
είπακ ανπίζεζ κα ζχκμκηαζ ηαζ ιπνμζηά ζημκ ηίκδοκμ κα ηοηθςεμφκ, μζ 
ακηάνηεξ ακαβηάζηδηακ κ’ αθήζμοκ ηδ Μαηανάβηα ηαζ ημ βεθφνζ ημκηά 
ζημ πςνζυ Μμζπμθμφνζ, ακάιεζα ζε ηαηαζβζζιυ απυ ζθαίνεξ ημο επενμφ. 
Μπνμζηά ζηδκ ααάζηαπηδ πίεζδ ηςκ Σμφνηςκ μζ ακηάνηεξ οπμπςνμφζακ 
αήια - αήια. 

Ο Λάσμξ ιε ηαιιζά 80ανζά ζοκηνυθμοξ ημο ζ’ έκα ζηεκυιαηνμ θυθμ 
πμθειμφζε κ’ ακαπαζηίζεζ πάκς απυ 2000 κζγάιδδεξ. Καηά ημ δεζθζκυ 
ζδηχεδηε ακάιεζα ζημοξ ζηναηζχηεξ ημο ιζά ακαηαναπή, πμο βζα ιζά 
ζηζβιή θάκδηε υηζ εα έθενκε ημκ πακζηυ ηαζ ηδ δζάθοζδ. Λίβμ ιεηά 
απμθαζίγμοκ κα ηάκμοκ βζμονμφζζ, ια πνζκ πνμπςνήζμοκ ιέζα ζηζξ 
Σμονηζηέξ βναιιέξ ιζά θςκή αημφζηδηε: “ημκ Λάσμ ημκ αανέζακε, 
πανδβμνζά δεκ έπεζ”. Μία επενζηή ζθαίνα είπε ανεζ ημκ Λάσμ ηαζ ημκ 
λάπθςζε ηάης κεηνυ. 

Ο Ηζπυιαπμξ πμο παναημθμοεμφζε απυ έκα ρήθςια ηδ ιάπδ έδςζε 
δζαηαβή βεκζηήξ οπμπχνδζδξ. Οζ ακηάνηεξ πμθειμφζακ ςξ ανβά ηδ 
κφπηα, ηζ υηακ ηυπαζε ημ κημοθεηίδζ απμηνααήπηδηακ, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ 
μπθανπδβχκ πμο είπακ θηάζεζ απυ ημκ Ίηαιμ, ζηα νζγά. Έηζζ μζ Σμφνημζ, 
ιεηά ηδ Μαηανάβηα έηαρακ ηα βεζημκζηά πςνζά ηαζ ημοξ μθάδεξ. Απυ 
ημοξ πςνζακμφξ, άθθμζ αημθμφεδζακ ημοξ ακηάνηεξ ηζ άθθμζ μιάδεξ - 
μιάδεξ, βοκαζηυπαζδα ηαζ βένμζ, πήβακ κα ημκέρμοκ, βζα κ’ απμθφβμοκ 
ακηίπμζκα ηςκ ιπέδδςκ ζε πζμ αθανβζκά πςνζά. 

πςξ ιαξ πθδνμθμνεί ζπεηζηά μ ζζημνζηυξ Μ. εσγάκδξ δ πνμξ ηα μνεζκά 
οπμπχνδζδ ηςκ επακαζηαηχκ ήηακ ακαπυθεοηηδ, βζαηί δεκ ζηενμφκηακ 
ιυκμ πμθειμθμδίςκ αθθά ηαζ υπθςκ. Αοηυ έδςζε ηδκ αθμνιή ζηδ 
δδιμηζηή ιμφζα κα ζοκεέζεζ ημ ηναβμφδζ: “Άσκηε παζδζά ι’ κα θφβμοιε ηαζ 
ζηα νζγά κα πάιε / εηεί κα πμθειήζμοιε ηα Σμφνηζηα ιπμοθμφηζα”. 

Ζ ιάπδ ηδξ Μαηανάβηαξ ιμθμκυηζ δεκ έδςζε ηδ κίηδ ζημοξ Έθθδκεξ (ακ 
ηαζ ιενζημί ανβυηενα οπμζηήνζλακ πςξ μφηε ηαζ ιε κίηδ ηςκ Σμφνηςκ 
ηεθείςζε, αθμφ μζ ακηάνηεξ πςνίξ κα δζαθοεμφκ οπμπχνδζακ ηακμκζηά) 
έθενε ζηδκ επζθάκεζα άθθα πμθφ πζμ ζπμοδαία πνάβιαηα. Απυ ημκ 
ηνυπμ ηαζ ιε ημκ δνςσζιυ πμο πμθειμφζακ μζ ζηναηζχηεξ ημο Λάσμο ηαζ 
ημο Σενηίπδ θάκδηακ ηαεανά μζ πμθειζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ δ πίζηδ ημο 
Δθθδκζημφ ζηναημφ ζημκ αβχκα βζα ηδ θεοηενζά. Αοηυ εα απμηεθμφζε ηδκ 
ηαθφηενδ εββφδζδ ηδξ επζηοπίαξ ημοξ, ακ δ ηοαένκδζδ ηδξ Αεήκαξ δεκ 
ακαηαθμφζε ηα εηζηναηεοηζηά ζχιαηα απ’ ημ Γμιμηυ, υηακ μ μοθηάκμξ 
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ανζζηυηακ αηυια ζε πυθειμ ιε ηδ Ρςζία. Απ’ ηδκ άθθδ ιενζά, ηαζ αοηυ 
ήηακ πμο είπε ηδ ιεβαθφηενδ αλία βζα ηδκ επακάζηαζδ, βηνειίζηδηε δ 
εζθαθιέκδ ζδέα πςξ μ ηάιπμξ ήηακ άπανημ θνμφνζμ ηαζ πςξ μζ 
ηαναβημφκδδεξ δεκ ιπμνμφζακ κα πνμζθένμοκ ηίπμηα ζημκ αβχκα. 

Απμδείπηδηε πςξ ακ μζ ακηάνηεξ έζπαγακ ηζξ θνμονέξ ηςκ ιπέδδςκ ηαζ 
ηαηάθενκακ κα πθδζζάζμοκ ηα πςνζά ημο ηάιπμο, ιε ηαηακυδζδ ημο 
πυεμο ημοξ βζα ημζκςκζηή ιαγί ιε ηδκ εεκζηή ημοξ απεθεοεένςζδ, μζ 
ηαναβημφκδδεξ εα απμηεθμφζακ ημκ πζμ ιαγζηυ πονήκα ηδξ 
επακάζηαζδξ. Αοηυ υθμζ μζ αβνυηεξ ημ ιάκηερακ, είηε ημθθήβμζ ζημοξ 
ηζζθθζηάδεξ ήηακ, είηε θηςπμί εθεοεενμηαθθζενβδηέξ. Υςνίξ ηδκ ποηκή ηαζ 
ιμκυζςιδ ιάγα ηςκ ηαναβημφκδδςκ, μζ αμοκήζζμζ ήλενακ πςξ δεκ 
ιπμνμφζε κα βίκεζ μθμηθδνςιέκδ επακάζηαζδ. Έδςζακ βζ’ αοηυ ημ θυβμ 
πενζζζυηενδ ζδιαζία ζηδκ απανπή ημο λεζδηχιαημξ ημο ηάιπμο πανά 
ζηδκ ηφπδ ιζαξ πενζμνζζιέκδξ πμθειζηήξ επζπείνδζδξ. 

Ζ εοζία ημο Λάσμο ηαεχξ ηαζ ηςκ ακχκοιςκ θασηχκ αβςκζζηχκ ημο 
ηάιπμο δεκ πήβε παιέκδ, μ ηυπμξ ιαξ φζηενα απυ ηνία πνυκζα (1881) 
απεθεοεενχεδηε απυ ηδκ 500πνμκδ ζπεδυκ ζηθααζά ηςκ Σμφνηςκ. Ζ 
θασηή ροπή έκκμζςζε μδφκδ ζημ άημοζια ημο εακάημο ημο Λάσμο ηαζ μ 
δνςσηυξ ημο εάκαημξ έδςζε ηδκ αθμνιή κα βναθεί ημ παναηάης 
δδιμηζηυ ηναβμφδζ αθζενςιέκμ ζηδ ικήιδ ημο: 

“Κμνίηζζα μθαδίηζηα, Λάσμ θμπία ι’,      
βοκαίηεξ Μαζηθμονζχηζζεξ, 
θέημξ κα ιδκ αθθάλεηε 
θέημξ κα ιδκ αθθάλεηε, Λάσμ θμπία ι’, 
θέημξ ημ ηαθμηαίνζ. 
Σμ Λάσμ ιαξ ημκ αάνεζακ, Λάσμ θμπία ι’, 
ζημκ Πφνβμ - Μαηανάβηα. 
Κζ υζα πςνζά ηζ ακ ηυιαεακ, Λάσμ θμπία ι’, 
υθα ηα ηαημθάκδ, Λάσμ θμπία ι’, 
βζα ημ ηαηυ πμο έβζκε 
ζημκ Πφνβμ - Μαηανάβηα.”     
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ΔΘΙΜΑ ΓΔΝΝΗΗ 
 

Ο θασηυξ άκενςπμξ εέθμκηαξ κα ιάεεζ ηζ ημο επζθοθάζζεζ ημ 
ιέθθμκ παναηδνεί ηαζ πνμιακηεφεζ ιε εοζημπία πμθθέξ θμνέξ αηυιδ ηαζ 
ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ βέκκδζδξ ημο ακενχπμο. Έηζζ θμζπυκ, ακ ιζα έβηομξ 
έπεζ πακάδεξ ζημ πνυζςπυ ηδξ ή έπεζ ζμοαθενή ημζθζά εα βεκκήζεζ αβυνζ. 
Ακηίεεηα εα βεκκήζεζ ημνίηζζ ακ ημ πνυζςπυ ηδξ είκαζ ηαεανυ ηαζ έπεζ 
ζηνμββοθή ημζθζά. Δπίζδξ δ πνυαθερδ βίκεηαζ ηαζ ιε άθθεξ ιεευδμοξ. 
Βάγμοκ ηάης απυ δφμ ηανέηθεξ ζηδ ιία έκα ραθίδζ ηαζ ζηδκ άθθδ έκα 
ιαπαίνζ ζηεπαζιέκα ιε έκα πακί ηαζ νςηάκε ηδκ έβηομ ζε πμζά απυ ηζξ 
δφμ ηανέηθεξ εέθεζ κα ηαεήζεζ. Ακ πνμηζιήζεζ ηδκ ηανέηθα πμο είκαζ 
ηάης ηδξ ημ ραθίδζ εα βεκκήζεζ ημνίηζζ, ακ υιςξ πνμηζιήζεζ αοηή ιε ημ 
ιαπαίνζ, θέκε εα ηάκεζ αβυνζ. Ο ημπζηυξ ζδζςιαηζζιυξ απμηαθεί ηδκ έβηομ 
βηαζηνμοιέκ’ ηαζ θμονηςιέκ’ ή κημοημφηα ηζ’. 

Μέπνζ ηδ δεηαεηία ημο 1930 ηαθμφζακ ζημ ζπίηζ ηδ ιαιιή, εθυζμκ 
είπακ ανπίζεζ μζ πνχημζ πυκμζ. Δηέζκδ έπαζνκε έκα δνεπάκζ ηαζ έηακε ζημ 
έδαθμξ ηνεζξ βναιιέξ πμο ζοιαυθζγακ πμηάιζα ηαζ έααγε ηδκ έβηομ κα 
πενάζεζ απυ επάκς. Μεηά πενκμφζε δ έβηομξ ιέζα απυ έκα 
πνςηαπνζθζάηζημ ζηεθάκζ ηνεζξ θμνέξ. Σέθμξ έαβαγε δ ιαιιή ηδκ πμδζά 
ηαζ ημ ιακηήθζ ηδξ ηαζ εφπμκηακ κα αβεζ ημ παζδί υπςξ έαβαθε εηείκδ ηδκ 
πμδζά ηαζ ημ ιακηήθζ. Έπεζηα έααγακ γεζηυ κενυ ιέζα ζε έκα ηαγάκζ έηζζ 
χζηε μ απκυξ κα πδβαίκεζ ζηδκ έβηομ δ μπμία ήηακ βμκαηζζηή ηαζ 
πενίιεκε ιαγί ιε ηδ ιαιιή κα θακεί έκα ιέθμξ ημο ζχιαημξ ημο ιςνμφ. 
Ακ δ βέκκα ήηακ δφζημθδ πήβαζκακ μζ ζοββεκείξ ζηδκ εηηθδζία ηαζ 
ημοκχκηαξ ημκ πμθοέθαζμ έηακακ ζηαονυ. 

Μυθζξ βεκκζυηακ ημ ιςνυ ημ θάζηζςκακ ηαζ ιεηά απυ ηνεζξ ιένεξ ημ 
έηακακ ιπάκζμ. Σδ ιένα πμο ημ έθμογακ μζ ζοββεκείξ ένζπκακ πνήιαηα 
ζηδ θεηάκδ, ηα μπμία έπενκε δ ιαιιή ιαγί ιε ηάπμζα άθθα, βζα ηζξ 
οπδνεζίεξ πμο πνυζθενε. Δπίζδξ ηδκ ηνίηδ ιένα δ ιαιιή έπθεκε ηα 
νμφπα ηδξ θεπχκαξ. Αηυιδ μζ θασημί άκενςπμζ πίζηεοακ πςξ ηδκ ηνίηδ 
ιένα έβναθακ ημ ιςνυ μζ Μμίνεξ, ηαζ έαθεπακ ηνεζξ ιζηνέξ βναιιμφθεξ 
ζηδ ιφηδ ημο κεμβέκκδημο πμο ιεηά απυ θίβμ πακυηακ. Σδκ ίδζα ιένα 
ηέθμξ έδζκακ ζηδ θεπχκα κα θάεζ ναββζζηέξ ηαζ παιμιήθζ βζα κα ιδκ ηδκ 
πζάζεζ μ επζθυπζμξ ηαζ αηυιδ πήβαζκε μ παπάξ ζημ ζπίηζ βζα κα δχζεζ 
εοπή. 

Μία εαδμιάδα ιεηά ηδ βέκκδζδ πήβαζκακ επίζηερδ μζ ζοββεκείξ 
δίκμκηαξ δχνα ζημ ιςνυ, ιία ημοθμφνα ρςιί, έκα ιπμοηάθζ ηναζί ηαζ 
έκακ πεηεζκυ. Δπίζδξ έδζκακ έκα ηένια ζημ ιςνυ θέβμκηαξ “κα αζπνίζεζξ, 
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κα βενάζεζξ”. Ζ θεπχκα έιεκε ιέζα ζημ ζπίηζ ζανάκηα διένεξ ηαζ ιεηά 
πήβαζκε ζηδκ εηηθδζία ζοκμδεουιεκδ απυ έκα παζδί δζαθμνεηζημφ θφθμο 
απυ ημ δζηυ ηδξ, βζα κα είκαζ ημ επυιεκμ πμο εα βεκκήζεζ ακηίεεημο 
θφθμο. ηδκ εηηθδζία έηακε ζανάκηα ιεηάκμζεξ ηαζ ιεηά μ παπάξ έπαζνκε 
ημ παζδί, ακ ήηακ αβυνζ ημ βφνζγε ηνεζξ θμνέξ ιέζα ζημ ζενυ αθήκμκηαξ ημ 
ιπνμζηά ζηδκ ςναία πφθδ ζηα δελζά απυ ηδκ εζηυκα ημο Υνζζημφ, ακ ήηακ 
ημνίηζζ ημ άθδκε ζημ ανζζηενυ ιένμξ ηδξ εζηυκαξ ηδξ Πακαβίαξ. Αοηυ 
βζκυηακ ιε ζημπυ κα ιεηαδχζεζ ίζςξ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο Υνζζημφ ηαζ ηδξ 
Πακαβίαξ ζημ κεμβέκκδημ. Ζ αάπηζζδ ζοκήεςξ βζκυηακ πνζκ πενάζμοκ 
ζανάκηα διένεξ. Ζ κέα ιδηένα δεκ πήβαζκε ζηδκ αάπηζζδ, βζ’ αοηυ ηαζ 
αιέζςξ ιεηά ηδ αάπηζζδ έηνεπακ ιζηνά παζδζά ηαζ ηδξ έθεβακ ημ υκμια. Ζ 
πεεενά πμο ανίζημκηακ εηεί έδςκε ζηα παζδζά πνήιαηα ςξ ακηαιμζαή. 
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ΔΘΙΜΑ ΓΑΜΟΤ 

 
Παθζά μζ βάιμζ βζκυηακ ηονίςξ απυ πνμλεκζά (ζοκμζηέζζα) ζηα μπμία 

δ κφθδ ζπάκζα είπε βκχιδ. Ο ιεζμθααδηήξ πμο ήηακ βκςζηυξ ηαί ζηα 
δφμ ζπίηζα, θεβυηακ πνμλεκδηήξ. Αοηυξ πήβαζκε εη ιένμοξ ημο βαιπνμφ 
ζηδ κφθδ ηαζ νςημφζε ημκ παηένα ηδξ ακ ηδκ πάκηνεοε. Ακ δ απάκηδζδ 
ήηακ ηαηαθαηζηή, ημο έθεβε μ πνμλεκδηήξ απυ πμζυ ζπίηζ ενπυηακ ηαζ 
πυζδ πνμίηα ήεεθε μ εκδζαθενυιεκμξ. ημ εέια ηδξ πνμίηαξ βζκυηακ 
ηάπμζα δζαπναβιάηεοζδ ιέζς ημο πνμλεκδηή, πμο ήηακ ακαβηαζιέκμξ 
κα πδβαζκμένπεηαζ πμθθέξ θμνέξ ακάιεζα ζηα δφμ ζπίηζα. ηακ ηεθζηά 
ζοιθςκμφζακ ηα πνμηαηανηηζηά μ πνμλεκδηήξ πήβαζκε ζημ βαιπνυ έκα 
νμφπμ ηδξ κφθδξ. Δηείκμξ ιε ηδ ζεζνά ημο ημ έηεεηε πάκς ζε έκα ηναπέγζ 
ζημοξ ζοββεκείξ ηαζ θίθμοξ πμο ημ αζήιςκακ ιε ηένιαηα. 

Μενζηέξ ιένεξ ανβυηενα βζκυηακ μζ αννααχκεξ ή ζεαάζιαηα ζημ 
ζπίηζ ηδξ κφθδξ, ηαζ ιαγεφμκηακ εηεί μζ πζμ ζηεκμί ζοββεκείξ ηαζ ηςκ δφμ 
ζπζηζχκ βζα κα δμοκ πςξ εα αθθαπεμφκ ηα δαηηοθίδζα απυ ημ κέμ γεοβάνζ. 
Ζ υθδ ηεθεημονβία βζκυηακ ζε έκα δςιάηζμ πμο ζημ ιέζμκ ημο είπε έκα 
ηναπέγζ. Γφνς απυ ημ ηναπέγζ ηαευηακ μζ ζοββεκείξ, εκχ μ βαιπνυξ ηαζ δ 
κφθδ ήηακ υνεζμζ μ έκαξ δίπθα ζημκ άθθμ. Σμ ηναπέγζ ήηακ ζηνςιέκμ ιε 
έκα ηναπεγμιάκηδθμ, πάκς ζημ μπμίμ είπακ έκα πζάημ ιε ημοθέηα ηαζ 
πάκς ζηα ημοθέηα ηα δαηηοθίδζα δειέκα ιεηαλφ ημοξ ιε ιία άζπνδ ή 
ηυηηζκδ ημνδέθα, ααιαάηζ ηαζ νφγζ. Σμ ααιαάηζ ζοιαυθζγε ηα βδναηεζά, 
εκχ ημ νφγζ ηδκ ηεηκμπμίδζδ. Έπεζηα μ πνμλεκδηήξ άπθςκε πάκς ζημ 
ηναπέγζ έκα ιακηήθζ ηαζ άθθαγε ηα δαηηοθίδζα. ηδ ζοκέπεζα πενκμφζακ μζ 
ζοββεκείξ έκαξ - έκαξ απυ ημοξ αννααςκζαζιέκμοξ ηαζ ημοξ παζνεημφζακ 
δίκμκηαξ εοπέξ, εκχ πανάθθδθα ένζπκακ πνήιαηα ιέζα ζημ ιακηήθζ βζα 
ημκ πνμλεκδηή, πμο έπενκε ηαζ άθθα απυ ημοξ ζοιπεεένμοξ, ηα 
πνμλεκη’θίηζα, βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο. Δπίζδξ ιεηά ηδκ αθθαβή ηςκ 
δαηηοθζδζχκ δ κφθδ δχνζγε ζημοξ ζοββεκείξ ημο βαιπνμφ ηάθηζεξ, εκχ 
εηείκμζ ηδξ έδζκακ πνήιαηα. Μεηά αημθμοεμφζε βθέκηζ, πμο ζοκήεςξ 
ηναημφζε ςξ ημ πνςΐ. ηακ έθεοβακ μζ ζοββεκείξ ημο βαιπνμφ έααγακ 
ιία πεηζέηα ζημκ χιμ, δείβια πςξ ήηακ ζε αννααχκεξ. 

Ωξ ηα κεχηενα πνυκζα, έκα ιήκα πενίπμο ιεηά ημοξ αννααχκεξ, 
έηακακ ηα “ηαθμφδζα”, δχνα. Ο βαιπνυξ ηαζ δ κφθδ πνμζηαθμφζακ ημοξ 
ζοββεκείξ ημοξ ζημ ζπίηζ ηδξ κφθδξ ηζ εηεί μζ ζοββεκείξ ημο βαιπνμφ 
έηακακ δχνα ζηδ κφθδ, θμνέιαηα, εζχνμοπα, παπμφηζζα, πενζδέναζα ηαζ 
ζημοθανίηζα. Δηείκδ ιε ηδ ζεζνά ηδξ ημοξ έηακε ηζζνέπζα, πμο δ ίδζα είπε 
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πθέλεζ. ηδκ χνα ημο θαβδημφ ηαζ ιεηά απυ αοηυ ηναβμοδμφζακ, αθθά 
ηαζ πυνεοακ ηάκμκηαξ έκα βθέκηζ ιέπνζ ημ ανάδο. 

Ο βάιμξ βζκυηακ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ Κονζαηή. Απυ ηδκ ανπή ηδξ 
εαδμιάδαξ άνπζγακ μζ πνμεημζιαζίεξ. Σδ Γεοηένα δ πεεενά ή μ πεεενυξ 
βφνζγακ ζημ πςνζυ ηαζ ηαθμφζακ ημοξ πζμ ημκηζκμφξ ζοββεκείξ ηναηχκηαξ 
έκα ιπμοηάθζ ηζίπμονμ. Σμ οπυθμζπμ πςνζυ έπενκε πνυζηθδζδ ημ 
άαααημ απυ πέκηε ή επηά κζυπακηνεξ κφθεξ πμο δ ηαεειζά ημοξ 
ηναημφζε ιία βοάθζκδ ή πςιάηζκδ ηακάηα ιε ηναζί πμο ήηακ ζημθζζιέκδ 
ιε θμοθμφδζα. Ο ηαεέκαξ πμο έπενκε ηδκ πνυζηθδζδ απυ ηζξ κζυπακηνεξ 
έπζκε ηαζ θίβμ ηναζί απυ ηδκ ηακάηα δίκμκηαξ ηζξ ηαεζενςιέκεξ εοπέξ. 

Σδκ Σεηάνηδ ημ πνςΐ ρχκζγακ ηαζ έανζζηακ ηδκ μνπήζηνα ημο 
βάιμο πμο απμηεθμφκηακ απυ έκα ηθανίκμ, ιία ηζεάνα ηαζ έκα αζμθί ή 
θαβμφημ. Σμ ανάδο πήβαζκακ ζημ βαιπνυ ηαζ ζηδ κφθδ ημπέθεξ βζα κα 
θηζάλμοκ ημ πνμγφιζ βζα ηα ρςιζά ημο βάιμο. Σμ ημζηίκζζια ημο αθεονζμφ 
βζκυηακ απυ έκα πνςηυημημ αβυνζ πνχηα ηαζ ιεηά απυ δφμ ημπέθεξ. 
Αοηυ βζκυηακ βζα κα βεκκδεεί αβυνζ ημ πνχημ παζδί ηςκ ιεθθυκοιθςκ. Ζ 
ιένα ηεθείςκε ιε ιζηνυ βθέκηζ.  

Σδκ επυιεκδ ιένα ζημ ζπίηζ ημο βαιπνμφ έθηζαπκακ πέκηε ιεβάθεξ 
ηεκηδηέξ ημοθμφνεξ πμο έζηεθκακ, ιία ζηδ κφθδ ηαζ ιάθζζηα υηακ ηδκ 
έθηζαπκακ ηναβμοδμφζακ, ιία ζημ ιάβεζνα ημο βάιμο, απυ ιία ζηα 
ιπναηίιζα (αθαιάδεξ) ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ηδκ πήβαζκε μ ίδζμξ μ βαιπνυξ ηδκ 
ίδζα ιένα ζημκ κμοκυ. Κζ εκχ βζκυηακ αοηά ζημ ζπίηζ ημο βαιπνμφ, ζηδξ 
κφθδξ έηακακ ιία ημοθμφνα πμο ηδκ έζηεθκακ ζημ βαιπνυ ηαεχξ ηαζ 
έηεεζδ πνμίηαξ. 

Σδκ Παναζηεοή έηακακ πνμεημζιαζίεξ βζα ημ βάιμ ηαζ έρδκακ ηα 
ρςιζά ζηδ βάζηνα. Σδκ επυιεκδ ιένα έζθαγακ ηα πνυααηα ηαηά ημ 
δθζμααζίθεια θέβμκηαξ ημ παναηάης ηναβμφδζ: 

“ Πμζυξ ηάκεζ ημ βάιμ 
ηζ ζθάγμοκ ηα ηνζάνζα; 
Παηένα ι’ ηάκεζ ημ βάιμ 
ηζ ζθάγμοκ ηα ηνζάνζα, 
ιακμφθα ι’ ηάκεζ ημ βάιμ 
ηζ ζθάγμοκ ηα ηνζάνζα, 
η’ αδέθθζα ι’ ηάκμοκ ημ βάιμ 
ηζ ζθάγμοκ ηα ηνζάνζα.” 
Δπίζδξ ημ άαααημ ζημ ζπίηζ ημο βαιπνμφ έθηζαπκακ ηδκ πενδίηα ηδξ 

κφθδξ. Ζ πενδίηα ήηακ ιία ημοθμφνα ηεκηδιέκδ ιε γοιανέκζα 
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ακενςπάηζα ηαζ πμοθάηζα. ημ ηέθμξ ηδξ διέναξ άνπζγε ημ βθέκηζ ηαζ ζηα 
δφμ ζπίηζα ηναβμοδχκηαξ: 

“ Φίθμζ ιμο βζα δεκ ηνχηε 
βζα δεκ πίκεηε; 
ιδκ είκαζ ημ ρςιί ιαξ 
δεκ ζαξ άνεζε; 
Δδχ είκαζ ρςιμπμφθεξ 
ζαξ η’ αθθάγμοκε  
ηζ άθθμ θένκμοιε.” 
Μεηά ηα ηναβμφδζα, ηα ιεζάκοπηα πνυζθενακ ζημοξ 

πανεονζζηυιεκμοξ ιπθμοβμφνζ ή νφγζ ιε ηνέαξ ιέζα ζε ιζμφνεξ ιε 
λφθζκα ημοηάθζα. Δθυζμκ ημ βθέκηζ πμο αημθμοεμφζε ηναημφζε ςξ ηα 
πανάιαηα ηδξ άθθδξ ιέναξ, μ βαιπνυξ ιε ημοξ αθαιάδεξ ηαζ ζοββεκείξ 
πήβαζκακ ζηδ κφθδ πμνεφμκηαξ ιε ηα υνβακα. Ζ ιέθθμοζα κφθδ ημοξ 
ηενκμφζε μφγμ ηαζ αθμφ άκααακ έλς θςηζά, πενκχκηαξ απυ πάκς ηδξ 
πυνεοακ ημ νμοβηαηζζάνζημ. 

Σμ βθέκηζ ηεθείςκε ημ λδιένςια ιε ηδ θοβή ημο βαιπνμφ ηαζ υζςκ 
είπακ πάεζ ζηδ κφθδ. Σμ ιεζδιένζ μ βαιπνυξ κηοκυηακ. Πνχηα ημκ λφνζγε 
έκαξ ημονέαξ, εκχ υζμζ ήηακ εηεί ηναβμοδμφζακ ηαζ έπεζηα έααγε ηδ 
θμοζηακέθα. Δπίζδξ θμοζηακέθα θμνμφζακ ηαζ μζ αθαιάδεξ. Σδκ ίδζα 
χνα δ κφθδ θμφγμκηακ ηαζ ζοβπνυκςξ ηναβμοδμφζακ ημ ααζζθζηυ: 

“ Να ααζζθζηέ ιμοζπμηθμφκανε πμζυξ ζε θφηερε 
πμζυξ ζε πυηζζε ηαζ ηθαιάνςζεξ; 
Μία ηυνδ λακεή, αοηή ιε θφηερε 
αοηή ιε πυηζζε ηαζ ηθαιάνςζα. 
Μία ηυνδ λακεή ζημ ενυκμ ηάεεηαζ 
ηθίια λεθθμοδεί κα αβάθεζ βθοηυ ηναζί 
κα θμφζεζ ηα ιαθθζά ηδξ ιε ααζζθζηυ. 
Ανβονυ πηεκάηζ πήβαζκ’ αβάθζα - αβάθζα 
ηνίπα κα ιδ ναβίζ’ απ’ ημ ηεθαθάηζ ηδξ.” 
Μεηά αημθμοεμφζε ημ κηφζζιμ, πμο απμηεθμφκηακ απυ ηα παναηάης 

νμφπα: Πνχηα ηδξ θμνμφζακ ημ άζπνμ - θμοθαηέκζμ ηάιζμ, πμο ήηακ 
εθανιμζηυ ηαζ ηθεζζηυ ζημ θαζιυ, εκχ ακηίεεηα ακμζηηυ ζημ ζηήεμξ. 
Αηυιδ ζηα ιακίηζα είπε θμφκηεξ (ηνυζζα), υπςξ ηαζ ηάης ηαζ ήηακ 
ηεκηδιέκμ. Πάκς απυ ημ ηάιζμ ηδξ θμνμφζακ ημ ηααάδζ, πμο ήηακ ηαζ 
αοηυ εθανιμζηυ, αθθά ήηακ πνοζμηέκηδημ ηαζ έθηακε ςξ ηα πυδζα ιε 
ιακίηζα ζηεκά ςξ ημκ αβηχκα, εκχ ημ ηέκηδιά ημο είπε θάνδμξ ιία 
παθάιδ. Σμ έκδοια αοηυ ημ έζηεθκε μ βαιπνυξ βζα κα θμνεεεί ζηα 
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ζηέθακα, εκχ υηακ ημ θμνμφζε ηναβμοδμφζακ. Πάκς απυ αοηυ ήηακ 
ηεκηδιέκμξ ιε ηέπκδ ζημ θαζιυ ηαζ ζηζξ ιαζπάθεξ μ ζαβζάξ, πμο 
πνδζίιεοε ζημ ζθίλζιμ ηδξ ιέζδξ. Οζ πμδζέξ πμο θμνμφζε δ κφθδ ήηακ 
δφμ, δ ιία απυ άζπνμ ή ηυηηζκμ ιεηάλζ ηαζ δ άθθδ ηυηηζκδ 
πνοζμηεκηδιέκδ. ηα πυδζα ηδξ θμνμφζακ άζπνεξ ηάθηζεξ ηαζ ιαφνα 
παπμφηζζα. ημ ηεθάθζ ηδξ έζθζββακ ιαφνδ ηεκηδιέκδ ιακηήθα. Πάκς 
ηδξ ήηακ ναιιέκεξ ηέζζενζξ ηυπηζεξ, ιε ζημπυ κα ζηενεχκεηαζ ιία 
ηυηηζκδ ηεκηδιέκδ ιακηήθα απυ ιεηάλζ πμο δ κφθδ ηναημφζε ιπνμζηά 
ζημ ζχια ηδξ. ημ ιέηςπμ ηνέιαβακ ηδκ ημφκζα ή βηαζηέηα, πμο 
απμηεθμφκηακ απυ δφμ ζεζνέξ θθμονζά. ημ θαζιυ θμνμφζε έκα αζδιέκζμ 
ηυζιδια, ημ βηζμνκηάκζ. Παναηάης είπε ημ παηαηίθ, δδθαδή ιία αθοζίδα 
ιε πάκδνεξ ηαεχξ ηαζ ιία ιε θθμονζά. Σέθμξ ζηδ ιέζδ θμνμφζε ηδ 
εθδημηήνα, δδθαδή αθοζίδεξ πμο ηφθζβακ ηδ ιέζδ ηαζ ζηενεχκμκηακ ιε 
ηυπηζεξ ζημ πθάσ. Πνζκ δ κφθδ θμνέζεζ ημ ηάιζμ, έκα πνςηυημημ αβυνζ 
πενκμφζε ηνεζξ θμνέξ απυ ημ θαζιυ ημο θμνέιαημξ έκα ζίδενμ ή ραθίδζ, 
βζα κα ζηενζχζεζ ημ ακδνυβοκμ. Αθμφ κηοκυηακ ηαευηακ ζε ιία βςκζά ημο 
δςιαηίμο, ημκ ακαβηχκα ηαζ πενίιεκε ημ βαιπνυ κα ένεεζ. Ακ ημκ έαθεπε 
εηείκδ πνχηδ απυ ημ πανάεονμ πζζηεφμκηακ υηζ δεκ εα ιάθςκακ πμηέ. 
Αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ ηνεζξ ιένεξ πνζκ ημ βάιμ δ κφθδ κήζηεοε απυ ηα 
θαβδηά ηαζ έπζκε ιυκμ ηαθέ. ηζξ δφμ ή ηνεζξ ιεηά ιεζδιανίαξ μ βαιπνυξ 
ηαζ μζ ζοββεκείξ ημο πήβαζκακ ζηδ κφθδ ζοκμδεουιεκμζ απυ υνβακα ηαζ 
ηναηχκηαξ έκα θθάιπμονμ ηαζ ηδκ εζηυκα ημο Αβίμο Γεςνβίμο, πμο ήηακ 
μ ηζιχιεκμξ άβζμξ (ζήιενα ηζιάηαζ μ Άβζμξ Νζηυθαμξ). Ο παηέναξ ηδξ 
κφθδξ ημοξ οπμδέπμκηακ ηναηχκηαξ ιία ηακάηα ηναζί, υπςξ ηαζ μ 
ζοιπέεενμξ. ηακ ημοξ ηαθςζυνζγακ έπζκακ εοπυιεκμζ. Ο βαιπνυξ ηαζ μζ 
αθαιάδεξ ζηεηυηακ ζηδκ πυνηα ηζ εηεί μ βαιπνυξ πνμζηοκμφζε ηδκ 
πεεενά. Δηείκδ ημοξ ηενκμφζε βθοηά ηαζ έδζκε ζημ βαιπνυ έκα ιήθμ πμο 
ημ πεημφζε πνμξ ηα πίζς. Αηυιδ ημοξ έδςκε κα θάκε ιία ρδηή ηυηα. Ζ 
ηεθεηή βζκυηακ ζημ παηνζηυ ζπίηζ ηδξ κφθδξ. Ζ κφθδ ηαζ μ βαιπνυξ ηαηά 
ηδ δζάνηεζα ημο ιοζηδνίμο παημφζακ πάκς ζε ιία ιάθθζκδ ημοαένηα πμο 
ηάης ηδξ οπήνπε έκα βοάθζκμ πζάημ βζα κα ημ ζπάζμοκ ζημ ηέθμξ. Με 
αοηυ πίζηεοακ υηζ βίκεηαζ ημ ζηένζςια ημο βάιμο. ηακ μζ ζοββεκείξ 
παζνεημφζακ ημοξ κευκοιθμοξ πδδμφζακ πνμξ ηα πάκς ηαζ πηοπχκηαξ 
παθαιάηζα θχκαγακ “Πέκηε αβυνζα ηαζ ιζα ηζμφπνα”. Μεηά ηα ζηέθακα μζ 
κευκοιθμζ έπενκακ ηδκ εοπή ηςκ βμκέςκ. Ένζπκακ ζε έκα βοάθζκμ πζάημ 
ηναζί ηαζ ααιαάηζ. Μεηά έααγακ μζ βμκείξ, ηαζ η’ αδέθθζα ακ είπακ, έκα 
δάηηοθυ ημοξ ιέζα ζημ πζάημ ηαζ έηακακ ιία εοπή. Έπεζηα έπζκακ θίβμ 
απυ αοηυ μ βαιπνυξ ηαζ δ κφθδ ηαζ ιεηά ημ πεημφζακ ζηα ηεναιφδζα ημο 
ζπζηζμφ. Πνζκ πάκε ζημ ζπίηζ ημο βαιπνμφ δ κφθδ πυνεοε ζημ παηνζηυ 
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ηδξ, εκχ μζ ζοββεκείξ ηδξ ηανθίηζςκακ πανημκμιίζιαηα. ηακ ηεθζηά δ 
κφθδ έθεοβε ηναβμοδμφζακ: 

“ Έαβα ηυνδ ζημθζζιέκδ 
ηαζ ιδθζά θμοθμοδζαζιέκδ 
Πςξ κα έαβς ζημθζζιέκδ 
ηαζ ιδθζά θμοθμοδζαζιέκδ; 
Γε ι’ αθήκεζ μ πυκμξ κα αβς 
απ’ ημ βθοηυ παηένα, 
δε ι’ αθήκεζ μ πυκμξ κα αβς 
απ’ ηδ βθοηεζά ιακμφθα, 
δε ι’ αθήκεζ μ πυκμξ κα αβς 
απ’ ηα βθοηά ι’ η’ αδέθθζα.” 

ή 

“ Κμκημηανηενείηε θίθμζ ι’ ηαζ ιπναηίιζα 
ηαζ δέζηε η’ άθμβυ ιμο υλς απ’ ηδκ πυνηα 
βζα κα ι’ απμπαζνεηήζεζ δ ιάκκα ι’ 
βζα κα ι’ απμπαζνεηήζεζ μ παηέναξ ι’ 
ηζ μ βθοηυξ ιμο αδεθθμφηζζημξ.” 
Γεκ ηναβμοδμφζακ υιςξ ιυκμ ηδ κφθδ πμο έθεοβε, αθθά ηαζ ημ 

βαιπνυ πμο πήβαζκε ζπίηζ ημο. ηακ ηεθζηά έθηακακ ζημ ζπίηζ μζ βμκείξ 
ημο βαιπνμφ έααγακ ηάης έκα πεζνυιοθμ βζα κα παηήζεζ δ κφθδ. Απυ ημ 
αιάλζ ηδκ ηαηέααγε μ αδεθθυξ ημο βαιπνμφ, ηζ εηείκδ ζακ ακηάθθαβια 
ημο έδζκε ιία πεηζέηα. Οζ κζυπακηνμζ πνμζηοκμφζακ, ηαζ δ πεεενά αθμφ 
έιπεκακ ζημ ζπίηζ  ημοξ ηενκμφζε ηαζ έδςκε ζηδ κφθδ ηνία ηαναέθζα ρςιί 
βζα κα είκαζ πάκηα πμνηάηδ. Πνζκ υιςξ ιπμοκ ιέζα δ κφθδ πνμζηοκμφζε 
ηνεζξ θμνέξ ηαζ ένζπκε πνμξ ηα πίζς έκα ιήθμ πμο είπε πάνεζ απυ ημ 
ζπίηζ ηδξ. Δπίζδξ πάκς απυ ιία ηακάηα έααγε ηδκ πενδίηα ηαζ ηδκ έημαε 
ζηαονςηά. Απυ ηα ημιιάηζα έδζκε απυ έκα ζηα ιπναηίιζα ηαζ ηδκ 
οπυθμζπδ ζημοξ ζοββεκείξ. Καζ ζ’ αοηυ ημ έεζιμ έθεβακ ηάπμζα 
ηναβμφδζα. Ζ κφθδ υιςξ πνμζηοκμφζε ηαζ έκα ιζηνυ αβυνζ πμο ιεηά 
έπενκε ζηα πένζα ηαζ ημ έδζκε έκα άζπνμ ιακηήθζ, ιαγί ιε πνήιαηα. Καηά 
ηδ δζάνηεζα ημο πνμζηοκήιαημξ ηδξ κφθδξ μζ άθθμζ ηναβμοδμφζακ: 

“ Πμο ημ ανήηεξ κφθδ ι’ 
ημφημ ημ παζδί, 
Σμ ηναηείξ ζηα πένζα 
ηαζ ημ πνμζηοκάξ.” 
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Σέθμξ έδζκε ηδξ κφθδξ δ πεεενά κα θάεζ ζηναβάθζα ηαζ ηδβακζζιέκδ 
ηυηα. ηδ ζοκέπεζα μ κμοκυξ έθενκε ζημ βαιπνυ ηναζί, ηνίπμονμ ηαζ έκα 
ανκί. Οζ πανεονζζηυιεκμζ ηναβμοδμφζακ: 

“ Κάης ζημ Γάθκμ πμηαιυ 
ηάης ζηδκ ηνφα ανφζδ 
εηεί ηαευηακ μ ηον κμοκυξ 
ιε ηνζαηυζζμοξ άνπμκηεξ 
ηαζ ελήκηα παθθδηάνζα. 
Έπμοκ ανκζά ηαζ ρήκμοκε 
ηνζάνζα ζμοαθζζιέκα. 
Έπμοκ ηζ έκα ανπμκηυπμοθμ 

πμο ημοξ ηενκάεζ ανάδα.” 

Ο βάιμξ ζοκεπζγυηακ ιε βθέκηζ ηαζ πμνυ ιέπνζ ημ ιεζδιένζ ηδξ 
επμιέκδξ. Πνχημξ άνπζγε ημ πμνυ μ κμοκυξ ηαζ ιεηά μζ ζοββεκείξ. ημ 
ηέθμξ πανέιεκακ κα πμνέρμοκ μ πεεενυξ, ζημκ μπμίμ ηνειμφζακ 
ζημνδμανιαεζέξ ηαζ έκα πθζανμθυβμ (δδθ. ζηεφμξ πμο αάγακε ημοηάθζα 
ηαζ ιαπαζνμπήνμοκα), δ πεεενά, ζηδκ μπμία ηνειμφζακ ιία ζημφπα, ηαζ 
μ βαιπνυξ ιε ηδ κφθδ πμο πμνεφακ πάκς ζε ιία ράεα, εκχ μζ 
πανεονζζηυιεκμζ ηναβμοδμφζακ: 

“ Μπαίκεζ ιεζ’ ζη’ αιπέθζ 
ζα κμζημηονά 
κα ηζ μ κμζημηφνδξ 
πμο ένπεηαζ ημκηά. 
Έθα κμζημηφνδ κα ηνοβήζμοιε 
υιμνθα ζηαθφθζα κα παηήζμοιε.” 
Μεηά ημ πμνυ ηδκ ράεα ηαηέζηνεθακ ιζηνά παζδζά, βζα κα ζηενζχζεζ ημ 

γεοβάνζ. Σδ Γεοηένα ημ απυβεοια μζ ζοββεκείξ πςνίξ ημ βαιπνυ πήβαζκακ 
ζε έκα πμηάιζ ηζ εηεί ημνίηζζα βέιζγακ κενυ ηδ ζηάικα ηδξ κφθδξ ηαζ 
έπεζηα ηδξ ηδκ έδζκακ. Αοηή πνμζηοκμφζε ηαζ ένζπκε πνμξ ηα πίζς έκα 
ιήθμ ιε ηνία ηένιαηα. Ακ ημ έπζακε ημπέθα ζήιαζκε πςξ βνήβμνα εα 
πακηνεουηακ. Μεηά ηαζ αοηή ηδ δζαδζηαζία βφνζγακ ζπίηζ ηναβμοδχκηαξ 
ηαζ εηεί μ βαιπνυξ ηαηέααγε ηδκ ηακάηα απυ ημκ χιμ ηδξ κφθδξ ηαζ ηδκ 
έπενκε ιέζα. 

Σεθζηά ημ ανάδο ημ γεοβάνζ ημζιυηακ ιαγί. Ακ δ κφθδ δεκ ήηακ αβκή 
εεςνμφκηακ αηζιία ηαζ πνμζαμθή βζα ημκ βαιπνυ, βζ’ αοηυ ή δζαθφμκηακ μ 
βάιμξ ή μ παηέναξ ηδξ κφθδξ έδζκε ηζ άθθδ πνμίηα. Ακ υιςξ δ κφθδ ήηακ 
“δεζηζά”, έπαζνκε δ πεεενά ηαζ ιενζηέξ βεζηυκζζεξ ημ ηάιζμ ηαζ πήβαζκακ 
κα ημ πθφκμοκ. Μεηά ημ άπθςκακ βζα κα ημ δμοκ μζ πςνζακμί, υηζ δ κφθδ 
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ήηακ “εκηάλεζ”. Σδκ Πέιπηδ ιεηά ηα ζηέθακα άκμζβακ μζ αθαιάδεξ ημ 
ζεκημφηζ, ζημ μπμίμ ημ άαααημ πνζκ ηα ζηέθακα είπακ νίλεζ μζ ζοββεκείξ 
πνήιαηα ηαζ νφγζ βζα κα αζπνίζεζ ημ γεοβάνζ. Σμ πνχημ νμφπμ έααγε ζημ 
ζεκημφηζ έκα πνςηυημημ παζδί ηαζ υηακ βζκυηακ αοηυ μζ άθθμζ 
ηναβμοδμφζακ: 

“ η’ ακχβζα, ζηα ηαηχβζα 
ηαζ ζηα ρδθά ζανάβζα 
ηαιζάηζ είπα ηνοιιέκμ 
ζφνε ιακμφθα ι’ θέν’ ημ 
θέν’ ημ βζα κα ημ αάθθς 
κα πνςημπνμζηοκήζς. 
αβζά είπα ηνοιιέκμ 
ζφνε ιακμφθα ι’ θέν’ ημ 
ηχνα απ’ εα βίκς κφθδ 
κα πνςημπνμζηοκήζς.” 
ηζξ ιένεξ ιαξ μ βαιπνυξ ηαζ δ κφθδ θμνμφκ ζφβπνμκδ εκδοιαζία, 

αθθά ζζπφμοκ, πςνίξ κα ιπμφιε ζε θεπημιένεζεξ, πμθθά απυ ηα 
παναπάκς έεζια.     
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ΔΘΙΜΑ ΘΑΝΑΣΟΤ 
  
Εχκηαξ μ θασηυξ ακενςπμξ πμθθέξ ηαημοπίεξ ηαζ πμθέιμοξ έβζκε πμθφ 
πνμθδπηζηυξ βζα ηζξ ηεθεοηαίεξ ζηζβιέξ ηδξ γςήξ ημο. 

Έηζζ θμζπυκ, ακ έζημογε ιία ημοημοαάβζα ημκηά ζε ηάπμζμ ζπίηζ 
πίζηεοακ υηζ ζε αοηυ εα βζκυηακ ηάπμζμ ιεβάθμ ηαηυ ή ακ είπακ άννςζημ 
εα πέεαζκε. Μεβάθμ ηαηυ υιςξ πίζηεοακ υηζ εα πάεαζκε ηαζ ηάπμζμξ υηακ 
έαθεπακ έκα ζηοθί κα μονθζάγεζ ζένκμκηαξ ημκ πζζζκυ ημο. Ζ ακηίδναζή 
ημοξ ήηακ ιία ηαηάνα βζα ημ ζηοθί θέβμκηαξ “κα θάεζ ημ ηεθάθζ ημο”. 
Δπίζδξ πίζηεοακ πςξ εα ειθακίγμκηακ μ εάκαημξ ζε ηάπμζμκ πμο 
μκεζνεφμκηακ υηζ έζηααε έκα θάημ ή έηακε πςνάθζ ή ημκ ηζζιπμφζε έκα 
θίδζ ή αηυιδ υηακ έαθεπε πςξ ηάπκζγε. Σέθμξ ακ ηάπμζμξ ήηακ πμθφ 
άννςζημξ ηαζ λαθκζηά άνπζζε κα βζαηνεφεηαζ έθεβακ πςξ εα πέεαζκε ηαζ 
έδζκε “ημ ηεθεοηαίμ ημονάβζμ ημο”. 

Σα πνζκ ημ εάκαημ: Δάκ ηάπμζμξ ήηακ εημζιμεάκαημξ ηαθμφζακ έκα 
παπά ζημ ζπίηζ ημο κα ημκ ημζκςκήζεζ. Ακ ιεηά απυ αοηυ ημ ροπμνάβδια 
ηναημφζε πμθφ, έηακακ εοπέθαζμ ηαζ βφνζγακ ημκ άννςζημ ηαηά ηδκ 
Ακαημθή ηαζ πενίιεκακ. Ακ υιςξ μ άννςζημξ βζκυηακ ηαθφηενα ηαζ ημ 
ροπμνάβδια ζπεδυκ ιυκζιμ, έθεβακ πςξ μ εημζιμεάκαημξ είπε ηάκεζ 
πμθθέξ αιανηίεξ βζ’ αοηυ ηαζ δεκ έαβαζκε εφημθα δ ροπή ημο. 

Σα ιεηά ημ εάκαημ: Μεηά ημ εάκαημ ηάπμζμο πνδζζιμπμζμφκηακ 
ιενζηέξ θνάζεζξ. Οζ θίθμζ ημο κεηνμφ έθεβακ “έθαβε ηα ρςιζά η’”, “ηυππεζ 
ημ ζπμζκί η 
’”, ηά. Ακηίεεηα μζ επενμί ημο έθεβακ “ηα ηαηάνςζε”, “ηίκαλε ηα πέηαθα”, 
“αμφθςζε ημ πακηάηζ”, ηά. 

Αιέζςξ ιεηά ημ εάκαημ ηάπμζμο ημκ ημπμεεημφκε πάκς ζε έκα 
ηνεααάηζ ζε μνζγυκηζα ζηάζδ ηαζ ημκ βονίγμοκ πνμξ ηδκ Ακαημθή. Σζξ 
πενζζζυηενεξ θμνέξ μ πνχημξ βζμξ ή ηυνδ ημο ηθείκεζ ηα ιάηζα ηαζ ζε 
ηάεε ιάηζ αάγεζ θίβμ εοιζάια. ηδ ζοκέπεζα ηνία άημια απυ ημ ζπίηζ, ημο 
αβάγμοκ ηα νμφπα ηαζ ημο θμνάκε ηα ηαθά ημο, πμο θέβμκηαζ 
κεηνμζημφη’ηζα ή κεηνζηά. Ακ δεκ θμνά αένα ημο θμνμφκ ιία ή ακ είκαζ 
ακφπακδνμξ ημο θμνμφκ ζηέθακα. ηδκ πενίπηςζδ πμο είκαζ ημπέθα ηδξ 
θμνμφκ κοθζηυ θέβμκηαξ υηζ πακηνεφηδηε ημ πάνμ. Μεηά δέκμοκ ιε άζπνδ 
ημνδέθα ηα πένζα ηαζ ηα πυδζα ημο κεηνμφ ηαζ ημκ ζηεπάγμοκ ιε έκα 
άζπνμ ρζθυ ζάαακμ, εηηυξ απυ ημ ηεθάθζ ηαζ ηα πένζα. ηδκ πενίπηςζδ 
πμο μ κεηνυξ ήηακ ααάπηζζημξ ημκ ζηέπαγακ μθυηθδνμ. Γίπθα ζημ κεηνυ 
έπμοκ έκα ιακάθζ ή έκα δμπείμ ιε άιιμ βζα κα ακάαμοκ υζμζ πάκε ηενζά. 
Δπίζδξ πάκε ζημ κεηνυ ηαζ δχνα, θνμφηα, ιπζζηυηα, πεηζέηεξ ηαζ 
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ιεηαθθζηά πνήιαηα, πμο ακ ηαζ δεκ λένμοκ βζαηί ηδκ ηάκμοκ αοηή ηδκ 
πνάλδ, πνέπεζ κα έπεζ ζπέζδ ιε ηα πεναηίηζα ηςκ ανπαίςκ. Σα οπυθμζπα 
δχνα ηα δίκμοκ ιάθθμκ, βζαηί πζζηεφμοκ ζηδ ιεηαεακάηζα γςή. θα ηα 
δχνα ηα νίπκμοκ ιέζα ζημκ ηάθμ ηαζ ακ ηάπμζμξ πάεζ ηαζ ηα πάνεζ 
εεςνείηαζ ζενμζοθία. Ρζγςιέκμξ είκαζ επίζδξ μ ιφεμξ ημο Άδδ ηζ έηζζ θέκε 
πςξ υηακ πεεάκεζ ηάπμζμξ πδβαίκεζ ζημκ Άδδ, υπμο ιπνμζηά ζηδκ 
είζμδμ δελζά ηδξ είκαζ έκαξ Άββεθμξ ηαζ ανζζηενά ηδξ μ Γζάαμθμξ. 
Πενκχκηαξ απυ εηεί δ ροπή, ηδξ γοβζάγμοκ ηζξ αιανηίεξ πμο έπεζ ηάκεζ ηζ 
ακ είκαζ πμθθέξ πδβαίκεζ ζηδκ Κυθαζδ, εκχ ακ είκαζ θίβεξ ζημκ 
Πανάδεζζμ. ηα παθζυηενα πνυκζα ζημκ κεηνυ έθεβακ ηαζ ηάπμζα 
ηναβμφδζα, ηα ιμζνμθυβζα πμο ζε ηάεε πενίπηςζδ, πμο ήηακ ηαζ 
δζαθμνεηζηή, έανζζηακ ηζ έθεβακ ηα ακάθμβα ιμζνμθυβζα. ήιενα αοηυ 
ζπάκζα ζοιααίκεζ, αθμφ μζ ζοββεκείξ πνμηζιμφκ κα ενδκμφκ ιυκμ 
θέβμκηαξ αζοκάνηδηα θυβζα. 

Ο θασηυξ άκενςπμξ νφειζζε αηυιδ ηαζ ημοξ ηηφπμοξ ηδξ ηαιπάκαξ 
ιεηά ηδκ ηεθεοηαία πκμή ημο κεηνμφ, κα ηηοπά ηαηά δζαζηήιαηα. Έηζζ ακ 
ήηακ ιεβάθδξ δθζηίαξ μ κεηνυξ ηηοπμφζε ηνεζξ θμνέξ ζοκεπυιεκα 
πέκεζια, εκχ ακ ήηακ κέμξ ηηοπμφζε ιυκμ ιία θμνά. 

Απυ ηδ ζηζβιή πμο πεεαίκεζ ηάπμζμξ δ ηεκηνζηή πυνηα ημο ζπζηζμφ 
ιέκεζ ζοκέπεζα ακμζπηή, βζα κα θφβεζ μ πάνμξ ηαζ κα ιδκ πάνεζ ιαγί ημο ηζ 
άθθμοξ. Ακ μ εάκαημξ ένεεζ ημ ιεζδιένζ είκαζ ακαβηαίμ κα λαβνοπκήζμοκ 
ημ κεηνυ υθδ κφπηα ηάκμκηάξ ημο πανέα, πνμζέπμκηαξ υιςξ κα ιδκ 
δναζηεθίζεζ βάηα πάκς απυ ημ κεηνυ, βζαηί ηυηε εα ανοημθαηζάζεζ ηαζ 
είκαζ ιεβάθδ ζοιθμνά. Σδκ επυιεκδ πδβαίκεζ ζπίηζ μ παπάξ ιαγί ιε δφμ 
παζδζά πμο ηναημφκ ηα ελαπηένοβα βζα κα ζδηχζμοκ ημ κεηνυ. Γφμ 
άημια πζάκμοκ ημ κεηνυ ηαζ ημκ αάγμοκ ζημ θένεηνμ. Συηε ιία βοκαίηα 
πένκεζ δφμ πμηήνζα, πμο ζημ έκα έπεζ κενυ ηαζ αάγεζ ημ άδεζμ ηάης απυ ημ 
ζάαακμ. Μεηά νίπκεζ ημ κενυ ζημ άδεζμ ηαζ αθμφ αοηυ βίκεζ ηνεζξ θμνέξ, ημ 
κενυ πμο ιέκεζ ημ πίκμοκ μζ ζπζηζημί απυ ιία βμοθζά πνζκ λεηζκήζεζ δ 
κεηνζηή πμιπή, θέβμκηαξ πςξ είκαζ ημ κενυ ηδξ πανδβμνζάξ. 

ηδ ζοκέπεζα λεηζκά δ κεηνζηή πμιπή βζα ηδκ εηηθδζία. Σμ ζπίηζ 
υιςξ δεκ ηθεζδχκεηαζ, βζαηί ιέκμοκ ηνεζξ βοκαίηεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε 
ηδκ ηαεανζυηδηά ημο. ημ δνυιμ βζα ηδκ εηηθδζία πδβαίκεζ πνχηα 
ηάπμζμξ πμο ηναηά ημ ζηέπαζια ημο θένεηνμο, έπεζηα ηα ελαπηένοβα, μζ 
ράθηεξ, μ παπάξ ηαζ ιεηά μ κεηνυξ πμο ημκ ημοααθμφκ ζημοξ χιμοξ 
ημοξ ηέζζενζξ άκδνεξ. Μεηά αημθμοεμφκ μζ ζοββεκείξ ηαζ ηέθμξ μζ 
πςνζακμί πμο ζοιπαναζηέημκηαζ ζημ πέκεμξ ημοξ. ημ δνυιμ δ πμιπή 
ζηαιαηά ηνεζξ θμνέξ, βζα κα δζααάζεζ μ παπάξ ημοξ απαναίηδημοξ 
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ραθιμφξ βζα ηδκ ακάπαοζδ ημο κεηνμφ. ημκ χιμ ημοξ, αοηυξ πμο ηναηά 
ημ ζηέπαζια ημο θένεηνμο, ηα ελαπηένοβα ζηα μπμία δέκμοκ ηαζ 
ιακηήθζα, μ παπάξ, μζ ράθηεξ ηαζ αοημί πμο ιεηαθένμοκ ημ κεηνυ, ημοξ 
αάγμοκ απυ ιία πεηζέηα, ηδκ μπμία ιεηά παίνκμοκ υπςξ ηαζ ηα ιακηήθζα 
μζ παναπάκς. 

ηακ θηάζμοκ ζηδκ εηηθδζία ημπμεεημφκ ημ κεηνυ ηάης απυ ημκ 
πμθοέθαζμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μ παπάξ δζααάγεζ ημοξ ηαηάθθδθμοξ 
ραθιμφξ, 

εκχ υθμζ ηναηάκε απυ έκα ηενί. Πνζκ πάκε ζημ κεηνμηαθείμ πενκμφκ υθμζ 
απυ ημκ κεηνυ ηαζ δίκμοκ ημκ ηεθεοηαίμ αζπαζιυ. 

ημ κεηνμηαθείμ αθήκμοκ ημ κεηνυ δίπθα απυ ημκ ηάθμ πμο είπακ 
ακμίλεζ πνμδβμοιέκςξ. Συηε ηάπμζμξ ζπίγεζ ημ πακί, πμο είκαζ ηάης απυ 
ημ κεηνυ, ιε απμηέθεζια κα ημκ αημοιπήζεζ ζηδ ζακίδα ημο θένεηνμο, 
εκχ ηάπμζμξ άθθμξ ημο αθαζνεί ημ ιαλζθάνζ, αάγμκηαξ ζηδ εέζδ ημο ιία 
ζαηημφθα ιε πχια. Καηυπζκ ηυαμοκ ηζξ ημνδέθεξ ηαζ ημκ ζηεπάγμοκ ιε 
ζάαακμ. Έπεζηα μ παπάξ δζααάγεζ ημοξ ηεθεοηαίμοξ ραθιμφξ ηαζ ηαεχξ 
ημκ ηαηεαάγμοκ ζημκ ηάθμ νίπκεζ θίβμ ηναζί πάκς ημο. Μυθζξ ημκ 
ηαηεαάζμοκ πένκεζ ηνεζξ θμνέξ πχια ηαζ ημ νίπκεζ ζημκ ηάθμ θέβμκηαξ 
“Θευξ ζοβπχνεζμκ αοηυκ”. Αοηή ηδκ πνάλδ ημο ηδκ αημθμοεμφκ ηαζ υζμζ 
ανίζημκηαζ εηεί. Μεηά ιέκμοκ ηνεζξ άκδνεξ βζα κα ζηεπάζμοκ ημκ ηάθμ, 
εκχ μζ άθθμζ θεφβμκηαξ πθέκμοκ ηα πένζα ημοξ ιε κενυ πμο ημοξ 
πνμζθένεζ μ ηακηδθακάθηδξ, ηαζ αθμφ ηα ηζκάλμοκ εκκμχκηαξ κα θφβεζ δ 
ηδδεία απυ αοημφξ, ηα ζημοπίγμοκ. Δκ ης ιεηαλφ έπμκηαξ απυ ημ ζπίηζ μζ 
ζοββεκείξ εημζιάζεζ ηυθοαα ηα ιμζνάγμοκ ιεηά ημ δζάααζια ζημοξ 
πανεονζζηυιεκμοξ, θέβμκηαξ “γςή ζε ζαξ”. Μεηά πδβαίκμοκ ζημ ζπίηζ 
υπμο ημοξ πενζιέκεζ ιία βοκαίηα ζηδκ πυνηα βζα κα πθφκμοκ ηα πένζα 
πάκς απυ έκα θανάζζ ηαζ κα ηα ζημοπίζμοκ. Καηυπζκ ιπαίκμοκ ιέζα ηαζ 
ημοξ πνμζθένμοκ ηαθέ ηαζ ρςιί ιε ηονί, εηηυξ ακ είκαζ αναημζηή μπυηε 
ημοξ δίκμοκ ρςιί ιε εθζέξ. Σέθμξ θεφβμοκ ηαζ πάκε ζηα ζπίηζα ημοξ. 

Σμ ανάδο μζ πζμ ημκηζκμί ζοββεκείξ πδβαίκμοκ ζημ ζπίηζ ηαζ 
ιαγεφμκηαζ ζε έκα δςιάηζμ, βφνς απυ έκα ηναπέγζ ζημ μπμίμ επάκς 
οπάνπεζ έκα πζάημ ιε κενυ ηαζ έκα ηενί. Δηεί πενζιέκμοκ κα θακεί δ ροπή 
ημο κεηνμφ ζε ιμνθή ιφβαξ. Ακ ζοιαεί αοηυ ζδιαίκεζ πςξ δ ροπή δεκ 
έπεζ αιανηίεξ ηαζ πςξ δεκ ημοξ λέπαζε. Αοηυ δε βίκεηαζ βζα ηνεζξ αναδζέξ 
έπμκηαξ ημ ίδζμ κενυ ηαζ ηενί ηαζ ιεηά ημ κενυ ημ πφκμοκ ζε ιία βςκία ημο 
ζπζηζμφ. Σδκ ηνίηδ ιένα πθέκμοκ ηα αημιζηά είδδ ημο κεηνμφ, πμο είπακ εκ 
ης ιεηαλφ αβάθεζ έλς ηδκ διένα πμο πέεακε ηαζ ιμζνάγμοκ ηυθοαα ζηδ 
βεζημκζά. 
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ΒΑΜΒΑΚΙ 

 
Σμ ααιαάηζ ηαηάβεηαζ απυ ηζξ Ηκδίεξ. Απυ εηεί δζαδυεδηε ζηδκ Κίκα, ηδ 
Μεζμπμηαιία ηαζ ηδκ Αίβοπημ. ηδκ Ανπαία Δθθάδα ημ έθενακ μζ 
Φμίκζηεξ. Ζ ηαθθζένβεζά ημο είπε δζαδμεεί ζηδκ πενζμπή ηδξ Ζθείαξ. Σμ 
ικδιμκεφεζ ζηα ηείιεκά ημο μ Παοζακίαξ ημκ 1μ π.Υ. αζχκα. 

Σμ ααιαάηζ ιπμνεί κα είκαζ έκα απυ ηα ηαη’ ελμπήκ παναδμζζαηά 
πνμσυκηα, ακήηεζ υιςξ ζηα πθέμκ δοκαιζηά, ελαζθαθίγμκηαξ ενβαζία ηαζ 
εζζυδδια ζε δεηάδεξ πζθζάδεξ ηαημίημοξ ηδξ πχναξ. ηδ Θεζζαθία, 
ηονίςξ ζηα Αιπεθάηζα, δ ηαθθζένβεζα ημο ααιααηζμφ δζαδυεδηε ημκ 17μ 
ηαζ 18μ αζχκα ηαζ ήηακ ηέημζα δ παναβςβή πμο έβζκακ ηαζ ελαβςβέξ. 

Σμ ααιαάηζ ςξ αζμιδπακζηυ πνμσυκ ηνάαδλε ημ εκδζαθένμκ ηδξ πμθζηείαξ 
ηαζ εφθμβα. Έηζζ πνμςεήεδηακ ιεβάθα ένβα οπμδμιήξ ηφνζα ανδεοηζηά, 
ακηζπθδιιονζηά ηαζ δζηηφςκ δζακμιήξ ημο κενμφ. Ωζηυζμ ζημ δζαιένζζια 
ηδξ Θεζζαθίαξ πνμέπεζ δ μθμηθήνςζδ ημο θνάβιαημξ ιμηυαμο ηαζ δ 
ζοκέπζζδ ηςκ ένβςκ εηηνμπήξ ημο Απεθχμο, ημ μπμίμ ηζκδοκεφεζ άιεζα 
κα εβηαηαθεζθεεί. Καηά ζοκέπεζα πνεζάγμκηαζ βεκκαίεξ απμθάζεζξ. 

Σμ ααιαάηζ ηαθφπηεζ ζήιενα ημ  ηςκ ανδεομιέκςκ εηηάζεςκ ηδξ 
πχναξ ηαζ δζαιμνθχκεζ ζδιακηζηά ημ αηαεάνζζημ εεκζηυ πνμσυκ (ΑΔΠ), 
εκχ δ αλία ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδξ πνχηδξ φθδξ πμο ελάβμκηαζ ακηζζημζπεί 
ζημ 20% πενίπμο ηςκ ζοκμθζηχκ ελαβςβχκ. Σμ 1/3 ηςκ 
ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ ζηδκ Δθθάδα ιε ααιαάηζ ανίζημκηαζ ζημ Ν. 
Κανδίηζαξ. Οζ ηθζιαηζηέξ ηαζ εδαθζηέξ ζοκεήηεξ ζηδ πχνα ιαξ είκαζ 
ηαηάθθδθεξ ηυζμ βζα απυδμζδ υζμ ηαζ βζα πμζυηδηα. Ο Ονβακζζιυξ 
Βάιααημξ ηαζ ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ ηαεμδδβμφκ ημοξ 
ααιααημηαθθζενβδηέξ. 

οβηεηνζιέκα ημ ααιαάηζ είκαζ θοηυ πμχδεξ, ιμκμεηέξ, ιε ηανπυ ηάρα 
(έπεζ ίκεξ βφνς απυ ημ ζπένια). Δίκαζ πνήζζιμ ςξ οθακηζηή φθδ ηαζ ςξ 
θανιαηεοηζηυ οθζηυ. Ζ πμζυηδηά ημο ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ιήημξ, ηδκ 
ακημπή, ηδ θεπηυηδηα ηαζ ζηζθπκυηδηα ηςκ ζκχκ. Δίκαζ δε πμθφ ακεεηηζηυ 
ζε άθαηα ηαζ δ ηαθθζένβεζά ημο απαζηεί εδάθδ ιε pH 4,8 - 7,8. 

Καιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνύ: Γζα ηδκ ηαθθζένβεζα πνεζάγεηαζ ιία ηαθή 
πνμεημζιαζία ημο εδάθμοξ, πμο εα ζπανεί ημ ααιαάηζ ηδκ άκμζλδ. Έηζζ 
ημ θεζκυπςνμ ανπίγμοκ μνζζιέκεξ πνμηαηανηηζηέξ ενβαζίεξ. Σα 
οπμθείιιαηα ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηαθθζένβεζαξ πνέπεζ κα ηαηαζηνέθμκηαζ 
έβηαζνα ηαζ κα παναπχκμκηαζ. Μεηά 15 διένεξ ηαζ πενζζζυηενμ απυ ημ 
θεζκμπςνζκυ υνβςια, πενκζέηαζ ημ πςνάθζ ιε έκα ζηαεενυ ηαθθζενβδηή 
πμο ζηνχκεζ ηάπςξ ηζξ ακςιαθίεξ ημο μνβχιαημξ. 
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Σδκ άκμζλδ ηαζ εζδζηυηενα ημκ ιήκα Απνίθζμ ανπίγεζ δ ηαηάθθδθδ 
πνμεημζιαζία ημο πςναθζμφ βζα κα βίκεζ δ ζπμνά. Ανπζηά ηα πςνάθζα 
ηαθθζενβμφκηαζ ιε δζζηυζαανκα. Έπεζηα νίπκμκηαζ ηα απαναίηδηα 
θζπάζιαηα, απυ 50 - 80 ηζθά ημ ζηνέιια (ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο 
πςναθζμφ) ηαζ ιεηά ηα πςνάθζα ηαθθζενβμφκηαζ λακά ιε δζζηυζαανκα βζα 
κα ρζθμπςιαηζζηεί ημ πχια. ηδ ζοκέπεζα ρεηάγμοκ ηα αβνζυπμνηα ιε 
θάνιαημ. Σμ πςνάθζ ανβυηενα ηαθθζενβείηαζ λακά ιε δζζηυζαανκα, βζα 
κα ακαηαηεοεεί ημ θάνιαημ ιε ημ πχια. Μεηά απυ υθδ αοηή ηδ 
δζαδζηαζία ημ πςνάθζ είκαζ πθέμκ έημζιμ βζα ηδ ζπμνά, ηαηά ηδκ μπμία ημ 
πχια πνέπεζ κα είκαζ οβνυ. 

Ζ ζπμνά βίκεηαζ ιε ιδπακέξ, ζε αάεμξ 3 - 4 εηαημζηά. ηα πςνάθζα πμο 
πάκμοκ οβναζία, ημ αάεμξ ζπμνάξ ιπμνεί κα είκαζ ιεβαθφηενμ ηαζ κα 
θηάκεζ ηα 5 - 7 εηαημζηά. Σμ ααιαάηζ θοηεφεηαζ ηαηά ζεζνέξ ιε ηζξ 
ακάθμβεξ απμζηάζεζξ (πενίπμο 90 εηαημζηά), χζηε κα είκαζ εφημθδ δ 
ζοθθμβή ημο απυ ηδ ζοθθεηηζηή ιδπακή. οβπνυκςξ ιέζα ζημ ζπυνμ 
νίπκεηαζ ηαζ ημ θοημθάνιαημ (ημηηχδεξ) βζα ηδκ πνυθδρδ ημο 
ζημοθζηζμφ, πμο ειπμδίγεζ ηδκ ακάπηολδ ημο θοημφ. Έπεζηα νίπκεηαζ 
γζγακζμηηυκμ επζθακεζαηά. Ακ ημ ααιαάηζ δεκ θοηνχζεζ ιέζα ζε 11 ιένεξ 
πμηίγεηαζ (1 χνα πενίπμο) ιε ηανμφθζα, απυ αοθάηζα, ιε ηεπκδηή ανμπή ή 
ιε ζηάβδδκ άνδεοζδ. Ανβυηενα, ιεηά ημ θφηνςια ημο ααιααηζμφ (βφνς 
ζηα ιέζα Μαΐμο) βίκεηαζ δ ηαηαζηνμθή ηςκ αβνζυπμνηςκ ιε ζηαθζζηζηά 
ιδπακήιαηα. 

Γζα ηδκ ηαθή ακάπηολδ ημο ααιααηζμφ, πμο βίκεηαζ ιέπνζ ηδκ πενίμδμ 
άκεδζήξ ημο, πνεζάγεηαζ πυηζζια 11/2  - 2 χνεξ ηδ θμνά, ζημπυξ ημο 
μπμίμο είκαζ κα ημ αμδεήζεζ κα απμηηήζεζ βενυ ζηεθεηυ ιε πθμφζζα 
δζαηθάδςζδ ηαζ πμθθά πηέκζα. 

Σα πμηίζιαηα ηανπμθμνίαξ βίκμκηαζ απυ ηδκ άκεδζδ ηαζ ιέπνζ ηζξ ανπέξ 
ή ηα ιέζα Αοβμφζημο, πμο ημ ααιαάηζ ζοβπνυκςξ ακεμθμνεί ηαζ 
ηανπμθμνεί ηαζ είκαζ ηα ααζζηυηενα πμηίζιαηα, ηα μπμία βίκμκηαζ ζε 
ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα (ηάεε 7 διένεξ). 

Ζ ζοθθμβή ημο ααιααηζμφ ανπίγεζ πενίπμο απυ ηα ιέζα ημο επηειανίμο 
ηαζ βίκεηαζ ιε ηζξ ζοθθεηηζηέξ ιδπακέξ, ηαζ πμθφ ζπάκζα ιενζημί ημ 
ιαγεφμοκ ιε ηα πένζα. 

Πνηθηιίεο βακβαθηνύ ζηελ Διιάδα: 4s, Acala 4-42, φκδμξ 1980, 
ΕΔΣΑ. 

Μνξθνινγία ηεο πεξηνρήο - εδαθνινγηθά ζηνηρεία: Ζ πενζμπή απυ 
άπμρδξ ιμνθμθμβίαξ ημο εδάθμοξ είκαζ ελ’ μθμηθήνμο πεδζκή, βζαηί είκαζ 
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ημιιάηζ ημο ηάιπμο ηδξ Κανδίηζαξ. Ζ ζφζηαζδ ημο εδάθμοξ είκαζ ηονίςξ 
ανβζθμαιιχδδξ, ανβζθμπδθχδδξ. Σα εδάθδ είκαζ ανηεηά εφθμνα, βζαηί 
πενζέπμοκ ζδιακηζηή πμζυηδηα μνβακζηήξ μοζίαξ. 
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ΙΣΑΡΙ 

 
Ζ ηαθθζένβεζά ημο απαζηεί έδαθμξ ιε pH 5,6 - 7 (ιέηνζα ακεεηηζηυ 

ζε άθαηα). Καθθζενβείηαζ ζε ιέζμ πδθχδεξ ηαζ αανφ ανβζθχδεξ έδαθμξ.                                                                                                                                                                                            

Σμ ζζηάνζ ηαθθζενβείηαζ απυ ηδ κεμθζεζηή επμπή ηαζ πζεακυηενμξ ηυπμξ 
ηαηαβςβήξ ημο είκαζ δ Αζία. Απυ ημ 1958 ηαθφπημοιε ηζξ εβπχνζεξ 

ακάβηεξ ηαζ ηάκμοιε ηαζ ελαβςβέξ. Τπάνπμοκ πμθθέξ πμζηζθίεξ ζζηανζμφ 

ζε πχνεξ βφνς απυ ηδ Μεζυβεζμ (βφνς ζηζξ 40). Δίκαζ θοηυ πμχδεξ, 
ιμκμεηέξ ιε αθαζηυ ηάθαιμ.  

Μεηά απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ πνμεημζιαζίεξ ημο εδάθμοξ, δδθαδή ιεηά απυ 
ημ υνβςια, ημ ζζηάνζ ζπένκεηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ: απυ ανπή Νμειανίμο 
ιέπνζ ηαζ ημ πνχημ δεηαπεκεήιενμ ημο Γεηειανίμο πενίπμο. 

Σμκ Ηακμοάνζμ ανπίγμοιε ηζξ επζθακεζαηέξ θζπάκζεζξ, ζημ ηνίημ θφθθμ ημ 
κςνίηενμ, ζε δφμ δυζεζξ ημοθάπζζημ, ιε κζηνζηή ή εεζσηή αιιςκία. πάκζα 
πνδζζιμπμζμφιε βζα πμθφ πνχσια γζγάκζα γζγακζμηηυκμ. Σμκ Φεανμοάνζμ 
υζμ μρζιίγμοιε ηυζμ πδβαίκμοιε απυ ηα αιιςκζαηά πνμξ ηα 
κζηνμαιιςκζαηά ηαζ ζε ζοκέπεζα ζε ζηέηα κζηνζηά θζπάζιαηα ηαζ ηυζμ 
ιζηναίκμοιε ηζξ δυζεζξ, ιε ηεθεοηαίμ πνμκζηυ υνζμ εθανιμβήξ ηδκ οπμρία 
ηαθαιχιαημξ.  

Ανηεηέξ θμνέξ είκαζ ακαβηαία δ πνήζδ γζγακζμηηυκμο βζα ηδκ αβνζμανχιδ. 
Σμκ Μάνηζμ πμθθέξ θμνέξ είκαζ ακαβηαία δ εθανιμβή γζγακζμηημκίαξ, ηυζμ 
βζα ηδκ αβνζμανχιδ, υζμ ηαζ βζα ηα πθαηφθοθθα γζγάκζα. Σμκ Απνίθζμ ζηα 
μρζιυηενα ζζηδνά πζεακχξ πνεζάγεηαζ δ ζοκέπζζδ ηδξ γζγακζμηημκίαξ, υπζ 
υιςξ υηακ ηα ζζηδνά ηαθαιςιέκα πθδζζάγμοκ ζημ λεζηάποαζια. 

Σμκ Μάσμ εενίγμοιε ηα πμθφ πνχσια ζζηάνζα, ιε ζημπυ κα ηαθθζενβδεμφκ 
αιέζςξ ηα πςνάθζα ιε επίζπμνμ ηαθαιπυηζ. Έπεζηα ηαεανίγμοιε ηαζ 
απεκημιχκμοιε ημοξ ηανπμφξ. Σμκ Ημφκζμ εενίγμοιε ηαζ αθςκίγμοιε ηα 
ζζηδνά. Σμοξ ηανπμφξ ηαεχξ ηαζ ημοξ απμεδηεοηζημφξ πχνμοξ ημοξ 
απεκημιχκμοιε ιε ηα ηαηάθθδθα θοημθάνιαηα. Σμκ Ημφθζμ ηεθεζχκμοιε 
ημοξ αθςκζζιμφξ, ιαγεφμοιε ηαζ ιπαθζάγμοιε ηα άπονα. Οζ ηαθαιζέξ 
αυζημκηαζ ή ηαίβμκηαζ ή παναπχκμκηαζ ιε υνβςια. 

οκεπίγμοιε ηαζ μθμηθδνχκμοιε ηζξ απμθοιάκζεζξ ζηζξ απμεήηεξ 
ηανπχκ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ ηανπχκ πμο εα απμεδηεοημφκ. Ο 
ηανπυξ πμο εα ηναηήζμοιε βζα ζπυνμ απμθοιαίκεηαζ απυ ημ δαοθίηδ. 
Σμκ Αφβμοζημ ζοκεπίγμοιε ημ ηάρζιμ ηδξ ηαθαιζάξ (υπμο ζοκδείγεηαζ). 
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Ανπίγμοιε ηα ααεζά ηαθμηαζνζκά μνβχιαηα. Καεανίγμοιε ηαζ ζοκηδνμφιε 
ηζξ εενζγμαθςκζζηζηέξ ιδπακέξ ηαζ ηέθμξ δζαηδνμφιε ημ ζπυνμ αθμφ ημκ 
έπμοιε απεκημιχζεζ ηαζ απμθοιάκεζ. Σμ επηέιανζμ ζοκεπίγμοιε ηα 
πνμπαναζηεοαζηζηά μνβχιαηα. Κάκμοιε ηδκ ηαηακμιή ηςκ δζαεέζζιςκ 
πςναθζχκ ηαζ θνμκηίγμοιε βζα ηδκ πνμιήεεζα ζπυνςκ πμο πνέπεζ κα’ καζ 
απμθοιαζιέκμζ. Σμκ Οηηχανζμ ηεθεζχκμοιε ηζξ πνμεημζιαζίεξ ηςκ 
πςναθζχκ ηαζ ανπίγμοιε ηδ ζπμνά ηςκ ζζηδνχκ (ηνζεάνζ - ανχιδ), αθμφ 
απμθοιακεμφκ βζα ημ δαοθίηδ, έζης ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή πνζκ ηδ 
ζπμνά ηαζ ηςκ ροπακεχκ. 

ηα ζηανμπχναθα ηαζ υπμο οπάνπεζ πνυαθδια εκηυιςκ εδάθμοξ 
(εθαηενίδεξ, γάιπνμξ ηηθ), πνεζάγεηαζ εκημιμηηυκα εδάθμοξ. Κάκμοιε ηδ 
ααζζηή θίπακζδ ιε εεζμθςζθμνζηή αιιςκία (16 - 20 - 0). Σμ Νμέιανζμ 
ηάκμοιε ηζξ ηεθεοηαίεξ ζπμνέξ ηαζ βεκζηεφμοιε ηδ ζπμνά ημο ζζηανζμφ. Σμ 
Γεηέιανζμ ζοκεπίγμοιε ηαζ μθμηθδνχκμοιε ηδ ζπμνά ημο ζζηανζμφ ακ 
ηαεοζηένδζε απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Γζμνεχκμοιε ηα αοθάηζα βζα ημ 
ζηνάββζζια ηςκ κενχκ ηαζ πνμξ ημ ηέθμξ ημο ιήκα ανπίγμοκ μζ 
επζθακεζαηέξ θζπάκζεζξ. Ακ δεκ έβζκε δ ζπμνά ημο ηνζεανζμφ ιαγί ιε ηδ 
ανχιδ, βίκεηαζ ηχνα ιεηά ημ ζζηάνζ. 

Καιιηέξγεηα ζηηαξηνύ ζηα παιηόηεξα ρξόληα: Σμ ηαθθζενβμφζακε ηέθμξ 
Νμειανίμο ιέπνζ 25 Γεηειανίμο. Ζ ζπμνά βζκυηακε ιε γεοβάνζ απυ άθμβα 
ή αυδζα πμο ζένκακε ημ άνμηνμ. Μεηά αθμφ ζπένκακε έπαζνκακ ηδκ 
ιπμνυκα, πμο ακαηάηεοε ημ πχια ηαζ ζηέπαγε ημ ζπυνμ. ηακ ενπυηακ δ 
επμπή ηδξ ζοθθμβήξ ημο, 15 ιε 20 Ημοκίμο πενίπμο, άνπζγε μ εενζζιυξ ιε 
ημ δνεπάκζ. Μεηά θηζάπκακ ημ ζζηάνζ ιζηνά δέιαηα ηαζ ημ ημοααθμφζακ 
ζημ ηάνμ ηαζ θηζάπκακ ηα παναδμζζαηά αθχκζα (εηεί ήηακ μ πχνμξ πμο 
εα αθςκζγυηακ). Σα δέιαηα βζκυηακ πενίπμο 200. Αοηή δ δζαδζηαζία 
βζκυηακ απυ ημ πνςΐ ςξ ημ ανάδο. Με ηδ αμήεεζα ημο ακέιμο ημ ζζηάνζ 
θζπκζγυηακ ηαζ ημ άπονμ έθεοβε απυ ημ ζζηάνζ.   

Πνηθηιίεο ζηηαξηώλ: ηθδνυ (βζα ηδκ παναβςβή γοιανζηχκ ηαηά ηφνζμ 
θυβμ) ηαζ ιαθαηυ (βζα ηδκ παναβςβή ρςιζμφ ηονίςξ).     
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ  (ΑΡΑΒΟΙΣΟ) 
 
Φοηυ ιμκμεηέξ ιε ζοιπαβή ηαζ ζζπονυ αθαζηυ. Ο ηανπυξ ημο είκαζ 
ηανφμρδ. Πνμενπυιεκμ απυ γεζηέξ πενζμπέξ, ιε ηαθμηαζνζκυ ηφηθμ 
ακαπηφλεςξ ιζηνήξ ζπεηζηά δζάνηεζαξ, ημ ηαθαιπυηζ έπεζ ιεβάθδ ακάβηδ 
ζε κενυ, ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ηνμθέξ (θζπάζιαηα). Γζ’ αοηυ ηαζ 
πνμηζιά εδάθδ βυκζια, ααεεζά πμο γεζηαίκμκηαζ εφημθα ηδκ άκμζλδ. 

Σμοξ ηνεζξ πνχημοξ ιήκεξ ημο πνυκμο ανπίγμοιε ηδκ πνεημζιαζία ηςκ 
πςναθζχκ βζα ημ ηαθαιπυηζ ιε ηα μνβχιαηα, εκχ ημ Μάνηζμ ζηζξ κυηζεξ 
ηαζ εενιέξ πενζμπέξ ανπίγμοιε ηδ ζπμνά ημο λδνζημφ ηαθαιπμηζμφ. Σμοξ 
επυιεκμοξ δφμ ιήκεξ, δδθ. Απνίθζμ ηαζ Μάσμ, βεκζηεφμοιε ηαζ 
μθμηθδνχκμοιε ηδ ζπμνά ημο ηαθαιπμηζμφ. Δπίζδξ, βζα ηδκ 
ηαηαπμθέιδζδ ηςκ γζγακίςκ πνδζζιμπμζμφιε ηυζμ ηα πνμζπανηζηά, υζμ 
ηαζ ηα πνμθοηνςηζηά γζγακζμηηυκα. 

Σμκ Ημφκζμ πμηίγμοιε ημ ηαθαιπυηζ ηαζ ηαηαπμθειμφιε ημ ζημοθήηζ πμο 
ημ πνμζαάθθεζ. Σμκ Ημφθζμ ιαγεφμοιε ηα πνχσια ηαθαιπυηζα ηαζ 
ζοκεπίγμοιε ηδ ζοβημιζδή ημο ημκ Αφβμοζημ μθμηθδνχκμκηαξ ημκ 
επηέιανζμ. 

 
 

 

ΣΔΤΣΛΟ 
 
Δίκαζ θοηυ πμχδεξ ηαζ δζεηέξ. Σμκ πνχημ πνυκμ απμεδηεφεζ ζηδ νίγα ημο 
ενεπηζηά ζοζηαηζηά ηαζ ημκ δεφηενμ ακαπηφζζεζ αθαζηυ, ιεηά άκεδ ηαζ 
ηανπυ. Απυ ηδ νίγα ημο πανάβεηαζ δ γάπανδ. Απυ ημ 1975 ηαθφπημοιε 
ηζξ εβπχνζεξ ακάβηεξ απυ ηδκ παναβςβή ιαξ. 

Σμκ Ηακμοάνζμ πνμεημζιάγμοιε ημ έδαθμξ βζα ηα ηεφηθα, εκχ ημ 
Φεανμοάνζμ ηάκμοιε πνμζπανηζηή γζγακζμηημκία ηαζ ανπίγμοιε ηδκ 
πνχσιδ ζπμνά. Σμκ Μάνηζμ βεκζηεφμοιε ηδ ζπμνά ηςκ ηεφηθςκ ηαζ ημκ 
Απνίθζμ ηεθεζχκμοιε ηαζ ηζξ μρζιυηενεξ ζπμνέξ. Σμκ Μάσμ ηάκμοιε 
ζηάθζζια ηαζ ηαηαπμθειμφιε ηα έκημια. Σμκ Ημφκζμ πενζμνίγμοιε ηα 
πμηίζιαηα ζηα ηεφηθα βζα δδιζμονβία ιεβαθφηενμο γαπανζημφ ηίηθμο. Σμκ 
Ημφθζμ ανπίγμοιε ημ λενίγςια ηςκ ηεφηθςκ, αθμφ αέααζα εθεβπεεί μ 
γαπανζηυξ ηίηθμξ. Σμκ Αφβμοζημ ηεθεζχκμοιε ηδ ζοβημιζδή ημοξ. Σα 
εδάθδ πνέπεζ κα έπμοκ pH 6,3 - 7,3 (πμθφ ακεεηηζηά ζε άθαηα). 
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ΔΚΚΟΚΙΣΗΡΙΑ   Δ.Α..Κ. 

 
Σμ εηημηζζηήνζμ Μαηανάβηαξ είκαζ ημ Γ’ εηημηζζηήνζμ, πμο δζαεέηεζ δ 
Έκςζδ Γεςνβζηχκ οκεηαζνζζιχκ Κανδίηζαξ. Οζ ηέζζενζξ εηημηζζηζηέξ 
ιδπακέξ ημο είκαζ ορδθήξ απυδμζδξ ιε δοκαιζηυηδηα εηηυηζζδξ ζημ 
ζφκμθμ 500 ηυκςκ ζφζπμνμο ααιααηζμφ πεζνμζοθθμβήξ ηαζ 
ιδπακμζοθθμβήξ ακά 24ςνμ. Σμ εηημηζζηήνζμ Μαηανάβηαξ είκαζ έκα απυ 
ηα πθέμκ ζφβπνμκα, πμο οπάνπμοκ ηαζ θεζημονβμφκ, ζε ζπέζδ ιε 
ακηίζημζπα ημο ελςηενζημφ. Δπίζδξ είκαζ ηαζ απυ ηα πνχηα ζημκ Δθθαδζηυ 
πχνμ απυ πθεονάξ ηεθεζυηδηαξ ιδπακδιάηςκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ, ηέεδηε 
δε ζε πθήνδ θεζημονβία απυ ηδκ εηημηζζηζηή πενίμδμ 1980. ’ αοηά 
εηημηίγεηαζ ημ 40% ημο παναβυιεκμο ααιααηζμφ ζημ κμιυ ιαξ ηαζ μζ 
παναβςβμί ελοπδνεημφκηαζ ηαηά ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ. 

Σμ εηημηζζηήνζμ Μαηανάβηαξ δζεοεφκεηαζ απυ ημκ πνμσζηάιεκμ ηαζ 
πςνίγεηαζ ζε ηέζζενα ηιήιαηα, ημ δζμζηδηζηυ, ημ ηεπκζηυ, ημ βεςηεπκζηυ ηαζ 
ημ ενβαηζηυ. ημ δζμζηδηζηυ οπάνπεζ ημ ηιήια αάιααημξ ηαζ βίκμκηαζ μζ 
ελήξ δζαδζηαζίεξ απυ ηδ ζηζβιή εζζαβςβήξ ημο ααιααηζμφ ηαζ ιεηά. 

Ανπζηά έπμοιε ημ γφβζζια ημο ααιααηζμφ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ πμζυηδηάξ 
ημο. Έπεζηα ζηζξ απμεήηεξ ημο αημθμοεεί δ εηηυηζζή ημο, δδθ. έπμοιε 
δζαπςνζζιυ ηδξ ίκαξ ηαζ ημο ζπυνμο. Ο ζπυνμξ μδδβείηαζ ζημ 
λδνακηήνζμ, απυ εηεί ζημ ζπμνεθαζμονβείμ ηαζ ηέθμξ ιεηαηνέπεηαζ ζε 
ααιααηέθαζμ ηαζ ααιααηυπζηα. ηδ ζοκέπεζα, ιεηά ημ δζαπςνζζιυ ηδξ ίκαξ 
απυ ημ ζπυνμ, έπμοιε ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ίκαξ ζε δέια, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ηαζ ημ δείβια. Ο έθεβπμξ ηδξ πμζυηδηάξ ημο βίκεηαζ απυ ημκ Ονβακζζιυ 
Βάιααημξ. Δκ ζοκεπεία αημθμοεεί δ απμεήηεοζδ ηςκ δειάηςκ ηαζ ημ 
εηημηζζηήνζμ ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ΚΤΓΔΠ δζαεέηεζ ημ ααιαάηζ, ηονίςξ 
ιε ηδ ιμνθή ελαβςβχκ. 

ημ ηεπκζηυ ηιήια ημο εηημηζζηδνίμο απαζπμθμφκηαζ ιδπακζημί ηαζ 
δθεηηνμθυβμζ (πναηηζημί) ηαζ ζημ βεςηεπκζηυ βεςπυκμζ. ημ ενβαηζηυ 
ηιήια έπμοιε ηδκ απαζπυθδζδ επμπζαηχκ οπαθθήθςκ, πμο δμοθεφμοκ 
ιε ελάιδκεξ ζοιαάζεζξ. 

Ζ εηημηζζηζηή πενίμδμξ δζανηεί πενίπμο απυ 1/9 έςξ 30/4. Φέημξ είπαιε 
ζημ εηημηζζηήνζμ Μαηανάβηαξ εηηυηζζδ 15.000.000 ηυκκςκ ααιααηζμφ. 
Σμ 53% αοηχκ ήηακ ζπυνμξ, ημ 33% ηαεανυ ααιαάηζ ηαζ ημ οπυθμζπμ 
14% απμηεθεί ηδκ μθζηή θφνα.             
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Καλνληζκόο (ΔΟΚ) αξηζ. 2092/91 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ινπλίνπ 

1991 πεξί βηνινγηθνύ ηξόπνπ παξαγωγήο ηωλ γεωξγηθώλ 

πξνϊόληωλ θαη ηωλ  ζρεηηθώλ ελδείμεωλ ζηα γεωξγηθά πξνϊόληα θαη 

ζηα είδε δηαηξνθήο. 

 
Ο Κακμκζζιυξ εκηάζζεηαζ ζηα πθαίζζα ηςκ κέςκ απυρεςκ πμο 
επζηναημφκ ζημ πχνμ ηδξ ΔΟΚ, βζα ηδκ υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενμ εκηαηζηή 
πνήζδ ηδξ βδξ, ηδκ πνμζηαζία ημο Πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ επίηεολδ 
ηαθφηενδξ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ πνμζθμνάξ ηαζ γήηδζδξ αβνμηζηχκ 
πνμσυκηςκ. 

Με ημκ Κακμκζζιυ αοηυ επζδζχηεηαζ ιείςζδ ηςκ οπμθεζιιάηςκ 
θοημθανιάηςκ ηαζ θζπαζιάηςκ ιε ζηυπμ ηδκ πνμζηαζία ημο 
Πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ οβεία ημο ηαηακαθςηή. Γζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ 
ακςηένς ζημπχκ, μ Κακμκζζιυξ πενζθαιαάκεζ ημοξ αζμθμβζημφξ ηνυπμοξ 
παναβςβήξ ηέημζςκ πνμσυκηςκ ηαεχξ ηαζ ηδ δζαθήιδζδ ηαζ ζήιακζή 
ημοξ. Πενζθαιαάκεζ επίζδξ ημοξ ιδπακζζιμφξ εθέβπμο ηδξ ηαοηυηδηαξ ηςκ 
αζμθμβζηχκ πνμσυκηςκ. 
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Α.     ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΙΠΑΝΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 

 

 Κμπνζά αβνμηηήιαημξ ηαζ πμοθενζηχκ 

 Τβνή ηυπνμξ ή μφνα 

   Άρπξα 

 Σφνθδ 

 Λζπάζιαηα απυ ελακηθδιέκα οπμζηνχιαηα ιακζηανμηαθθζένβεζαξ ηαζ 
ζηςθδημηνμθίαξ 

 Λζπάζιαηα απυ μνβακζηά μζηζαηά απμννίιαηα 

 Λζπάζιαηα απυ ηαηάθμζπα θοηχκ 

 Δπελενβαζιέκα γςσηά πνμσυκηα ζθαβείςκ ηαζ αζμιδπακζηχκ ζπεφςκ 

 Ονβακζηά οπμπνμσυκηα ηθςζημτθακημονβζχκ ηαζ αζμιδπακζηχκ 
ηνμθίιςκ 

 Φφηδ ηαζ πνμσυκηα θοηχκ 

 Πνζμκίδζ, θθμζμί δέκδνςκ ηαζ απαννίιαηα λφθμο 

 Σέθνα λφθμο 

 Φοζζηά θςζθμνζηά πεηνχιαηα 

 Κεηαοιέκα πεηνχιαηα θςζθμνζημφ ανβζθίμο 

 Βαζζηή ηέθνα 

 Πεηνχιαηα ηαθζμφπςκ αθάηςκ 

 Θεηζηή πμηάζζα 

 Αζαεζηυθζεμξ 

 Κζιςθία 

 Μαβκδζζμφπα πεηνχιαηα 

 Μαβκδζζμφπα αζαεζημθζεζηά πεηνχιςηα 

 Θεζζηυ ιαβκήζζμ 

 Γφρμξ 

 Ηπκμζημζπεία (αυνζμ, παθηυξ, ζίδδνμξ, ιαββάκζμ, ιμθοαδαίκζμ, 
ρεοδάνβονμξ) 

 Θείμ 

 Κυκζξ πεηνςιάηςκ 
 Άνβζθμξ (ιπεημκίηδξ, πεμθίηδξ) 
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    Β.     ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΘΔΝΔΙΩΝ        ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ 

 

 

 Παναζηεοάζιαηα ιε αάζδ πονεενίκεξ πμο ελάβμκηαζ απυ ημ 
Chrysanchemum cinerariaeiolium ηαζ πενζέπμοκ εκδεπμιέκςξ ζοκενβυ 
μοζία 

 Παναζηεοάζιαηα απυ ημ Derris ellipcies 

 Παναζηεοάζιαηα απυ ημ Quassia amara 

 Παναζηεοάζιαηα απυ ημ Ryania speciosa 

 Πνυπμθζξ 

 Γδ δζαηυιςκ 

 Κυκζξ πεηνςιάηςκ 

 Παναζηεοάζιαηα ιε αάζδ ηδ ιεηαθδεΰδδ, πμο πενζέπμοκ απςεδηζηυ 
βζα ηα ακχηενα γςσηά είδδ ηαζ εθυζμκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιέζα ζε 
παβίδεξ 

 Θείμκ 

 Βμνδζβάθζμξ πμθηυξ 

 Βμνβμφκδζμξ πμθηυξ 

 Πονζηζηυ κάηνζμ  

 Γζηηακεναηζηυ κάηνζμ 

 Καθζμφπμξ ζάπςκ (ιαθαηυ ζαπμφκζ) 

 Παναζηεοάζιαηα θενμιμκχκ 

 Παναζηεοάζιαηα ημο Bacillus Thuringiensis 

 Κμηηχδδ παναζηεοάζιαηα ζχκ 

 Φοηζηά ηαζ γςσηά έθαζα 

 Παναθζκέθαζμ 
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ΠΡΟΣΑΔΙ 

 
Σα παζδζά ηδξ μιάδαξ Π.Δ. ιέζα απυ ηδκ ενβαζία πμο ηάκαιε, πμο 
ζοκμδεφηδηε ηαζ απυ πενζήβδζδ ηδξ πενζμπήξ, πμθθέξ θμνέξ κμζχεαιε 
έηπθδλδ δζαπζζηχκμκηαξ ηάπμζα πνάβιαηα, πμο ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ 
γςή ζοκακηάιε, αθθά πμηέ δεκ δίκαιε ζδζαίηενδ ζδιαζία. 

Δπεζδή ηαηαβυιαζηε απυ αοηά ηα πςνζά ηαζ ηα αβαπάιε, ακελάνηδηα απυ 
ημ ακ ιεθθμκηζηά εα ιείκμοιε ή υπζ εδχ, εα εέθαιε κα ηάκμοιε ηάπμζεξ 
επζζδιάκζεζξ - πνμηάζεζξ πμο ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ εα ηα έηακακ 
ηαθφηενα. 

Δκχ οπάνπμοκ ηάπμζεξ θοζζηέξ μιμνθζέξ ζηδκ πενζμπή, υπςξ ημ 
δαζφθθζμ ζημκ Πφνβμ, ημ δαζφθθζμ θίβμ έλς απυ ηδκ Μαηανάβηα, μ 
παθζυξ Μφθμξ ζηδκ Μαηανάβηα ηά, υπμο εα ιπμνμφζακ ίζςξ κα βίκμοκ 
ηάπμζα ακαροηηήνζα - πχνμζ ακαροπήξ, βζα κα πενκάιε ηζξ εθεφεενεξ 
χνεξ ιαξ, παναιέκμοκ ακαλζμπμίδηα ιε απμηέθεζια κα ακαβηαγυιαζηε 
κα πδβαίκμοιε ιυκμ ζε ηάπμζεξ ηαθεηένεζεξ - ηαθεκεία ζημ πςνζυ ή κα 
θεφβμοιε βζα Κανδίηζα. 

Δκχ οπάνπμοκ ηάπμζεξ παθζέξ εηηθδζίεξ - ικδιεία, υπςξ μ Άβζμξ 
Γεχνβζμξ ζηδκ Μαηανάβηα, μ Άβζμξ Γεχνβζμξ ζημκ Πφνβμ Κζενίμο, μ 
Άβζμξ Νζηυθαμξ ζημ Μμοθχζζ, πμο εα ιπμνμφζακ ίζςξ κα βίκμοκ ηαζ 
ηυπμζ πνμζέθεοζδξ ημονζζηχκ, έπμοκ παναδμεεί ζηδκ εβηαηάθεζρδ ηαζ 
ηαηαζηνμθή. 

Δκχ οπάνπμοκ ηα εηημηζζηήνζα πμο αμδεμφκ ζηδκ δζάεεζδ ηδξ 
παναβςβήξ ααιααηζμφ, κμιίγμοιε υηζ εα ιπμνμφζε κα βίκεζ αηυια 
ηαθφηενδ εηιεηάθεοζδ ή ιε ηδκ δδιζμονβία ηάπμζμο κδιαημονβίμο πμο 
εα άθδκε πενζζζυηενα πνήιαηα ζηδκ πενζμπή ή ηαζ ιε ηδκ ηοπμπμίδζδ 
αηυια ημο ααιααηζμφ ηδξ πενζμπήξ, χζηε κα αολδεεί ημ υθεθμξ απυ ηδκ 
ηαθθζένβεζά ημο. 

Δπίζδξ ιε θφπδ ιαξ δζαπζζηχζαιε υηζ πμθθέξ θμνέξ ζημοξ δνυιμοξ, ζηα 
πμηάιζα, δίπθα ζηα ηακάθζα ή ηαζ ιέζα αηυια, οπήνπακ πεηαιέκα ημοηζά 
ηαζ ηζμοαάθζα απυ θοημθάνιαηα ηαζ θζπάζιαηα, πμο πένα απυ 
αζζεδηζηή άπμρδ, δδιζμονβμφκ έκα ζςνυ πνμαθήιαηα οβείαξ, ακ 
ακαθμβζζημφιε υηζ οπάνπμοκ ζοβπςνζακμί πμο ηαιιζά θμνά ρανεφμοκ ζε 
απυζηαζδ ακαπκμήξ απυ αοηά. 

Απμθαζίζαιε, θμζπυκ: 

1. Απυ ηδ κέα ζπμθζηή πνμκζά κα ηάκμοιε ιία εηζηναηεία εκδιένςζδξ 
ηςκ ζοβπςνζακχκ ιαξ, ημοθάπζζημκ υζμκ αθμνά ζημκ ημιέα ηδξ  
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ηαεανζυηδηαξ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ βζα ηδκ οβεία ιαξ πμο 
ζοκεπάβμκηαζ. 

2. Να γδηήζμοιε απυ ημοξ ανιυδζμοξ  θμνείξ  ηαζ  οπδνεζίεξ ηδκ  πνμ 
ζηαζία ηαζ δζάζςζδ ηςκ αβζμβναθζχκ, ημοθάπζζημκ ηδξ εηηθδζίαξ 
ημο Αβίμο Νζημθάμο ζημ Μμοθχζζ, πμο πζζηεφμοιε υηζ είκαζ 
πναβιαηζηά ανζζημονβήιαηα.              

3. Να πνμηείκμοιε ζημοξ Πνμέδνμοξ ηςκ ημζκμηήηςκ ηδκ δδιζμονβία 
αζεμοζχκ πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ ηαζ κα ημοξ παναηαθέζμοιε κα 
δναζηδνζμπμζδεμφκ πενζζζυηενμ ζημκ ημιέα αοηυ. 

4. Να πνμηείκμοιε ζημοξ Πνμέδνμοξ ηςκ ημζκμηήηςκ ηδκ αλζμπμίδζδ 
ηςκ δαζοθθίςκ ηδξ πενζμπήξ ιαξ, ςξ πχνςκ ακαροπήξ. 

5. Να ζοκεπίζμοιε ηαζ ηζξ επυιεκεξ πνμκζέξ ακηίζημζπεξ πνμζπάεεζεξ 
ζημ ζπμθείμ ιαξ βζαηί κμιίγμοιε υηζ έπμοιε αηυια πμθθά κα ιάεμοιε 
βζα ηδκ πενζμπή ιαξ ηαζ ζοβπνυκςξ βζαηί εεςνμφιε υηζ αλζμπμζήζαιε 
ηάπςξ ηαθφηενα ημκ εθεφεενμ πνυκμ ιαξ.   
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ΣΑΓΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 
 

Ζ υθδ πνμζπάεεζα λεηίκδζε ιε ημ έββναθμ ημο ΤΠ.Δ.Π.Θ. πμο ήνεε ζημ 
ζπμθείμ, εκδιενχκμκηάξ ιαξ υηζ απυ ηδκ θεηζκή ζπμθ. πνμκζά 1991-92 εα 
εθανιμγυηακ, ζε υζα ζπμθεία έδεζπκακ εκδζαθένμκ, πνμβνάιιαηα 
Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ, πανά ημ έηδδθμ 
εκδζαθένμκ πμο οπήνλε απυ πθεονάξ ζοκαδέθθςκ ηαεδβδηχκ, οπήνπε 
ηάπμζα επζθοθαηηζηυηδηα βζαηί δεκ βκςνίγαιε πςξ εα ακηζδνμφζακ ηα 
παζδζά ζε ζπεηζηή πνυηαζή ιαξ βζα πναβιαημπμίδζδ ηέημζμο 
πνμβνάιιαημξ ζημ ζπμθείμ ιαξ. 

Έβζκε ιία εκδιένςζδ βφνς απυ ημ έββναθμ ζε υθμ ημ ζπμθείμ ηαζ 
εηδδθχεδηε έκεενιμ ιάθθμκ εκδζαθένμκ, απυ πθεονάξ Α’ Λοηείμο. 
Δπεζδή οπάνπμοκ δφμ ηιήιαηα αοηήξ ηδξ ηάλδξ ζημ ζπμθείμ ιαξ, 
αζπμθδεήηαιε δφμ ηαεδβδηέξ ιε ημ εέια, μ οπμβνάθςκ αοηυ ημ 
ζδιείςια εναθείι Μπίηζζμξ, Φοζζηυξ ζηδκ εζδζηυηδηα, ηαζ μ Φζθυθμβμξ 
Γδιήηνδξ Μπυιπμθδξ. 

Ανπζηά ζογδηήζαιε ιε ηα παζδζά βζα κα ανμφιε εέια βζα ηδκ ενβαζία ηαζ 
κα ηακμκίζμοιε ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια ημο ζπμθείμο χζηε κα 
πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ. Απμθαζίζαιε ημ εέια, 
πμο είκαζ αοηυ ηδξ ακςηένς ενβαζίαξ, ηαζ μζ ζοκακηήζεζξ νοειίζηδηε κα 
βίκμκηαζ ηδκ έαδμιδ δζδαηηζηή χνα ηδξ Σεηάνηδξ ηαζ ηδξ Πέιπηδξ ηάεε 
εαδμιάδαξ. 

ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ενβαζίαξ πςνζζηήηακ ηα παζδζά ζε μιάδεξ ηαζ 
ηάκαιε έκα πνμβναιιαηζζιυ εειάηςκ εκδιενςηζηχκ βφνς απυ ημ 
Πενζαάθθμκ βζα ηα παζδζά. Σμοξ πίκαηεξ ιε ηα “ Θέιαηα ηαζ μιάδεξ 
ενβαζίαξ ” ηαεχξ ηαζ ημκ “ Πνμβναιιαηζζιυ εειάηςκ Π.Δ. ” πμο είπαιε 
ακανηήζεζ ηαζ ζημ ζπμθείμ επζζοκάπης ζημ ηέθμξ ημο ζδιεζχιαημξ. 

Αθμφ θμζπυκ βίκακ μζ πνχηεξ εκδιενςηζηέξ ζοκακηήζεζξ ηαζ 
λεηαεανίζαιε ηαηά μιάδα ηζ αηνζαχξ ράπκαιε, άνπζζε δ ακαγήηδζδ ηαζ 
ζοθθμβή ηςκ ζημζπείςκ. Οθείθμοιε εδχ κα εοπανζζηήζμοιε ημοξ 
ηαημίημοξ ηαζ πανάβμκηεξ ηδξ πενζμπήξ, πμο ιαξ ζοιπαναζηάεδηακ 
δεζηά ηαζ ιαξ αμήεδζακ αβυββζζηα ζε υηζ ημοξ είιαιε ακάβηδ. Σα παζδζά, 
ιε ιάθθμκ εκηαηζημφξ νοειμφξ ηαζ ανηεηυ εκεμοζζαζιυ, ιέπνζ ηα 
Υνζζημφβεκκα είπακ ζοθθέλεζ έκα πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ ζημζπείςκ 
πμο πνεζαγυιαζηακ. 

Έηζζ ιεηά ηζξ βζμνηέξ ανπίζαιε κα ζηεπηυιαζηε ζοβπνυκςξ ηαζ ημκ ηνυπμ 
πανμοζίαζδξ ηδξ ενβαζίαξ. Απμθαζίζηδηε κα ειπθμοηίζμοιε ημ οθζηυ 
ιαξ ιε θςημβναθίεξ, ηαεχξ ηαζ ιε ιία αζκηεμηαζκία υπμο πζμ 
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παναζηαηζηά εα ιπμνμφζαιε κα δείλμοιε ηάπμζα πνάβιαηα. Αοηυ υιςξ 
απαζημφζε εκηαηζηυηενδ πενζήβδζδ ηδξ πενζμπήξ βζα ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ 
απαζημοιέκςκ εζηυκςκ. 

Σμ ααζζηυ πνυαθδια πμο πανμοζζάζηδηε ζ’ αοηυ ημ ζηάδζμ ήηακ ημ 
μζημκμιζηυ, βζαηί δεκ οπήνπε δ δοκαηυηδηα κα πνδζζιμπμζμφιε ηάπμζμ 
ιζηνυ θεςθμνείμ βζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ, πμο ήηακ ανηεηέξ, ηαζ μζ μπμίεξ 
βζκυηακ ιε ηα Η.Υ. αοημηίκδηα ηςκ ηαεδβδηχκ - επμπηχκ ηδξ ενβαζίαξ. 
Αοηυ αέααζα είπε ζακ απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνμφκ υθα ηα παζδζά κα 
ζοιιεηέπμοκ ζ’ υθεξ ηζξ πενζδβήζεζξ ηδξ πενζμπήξ, θυβς έθθεζρδξ πχνμο. 

Καηαθέναιε υιςξ παν’ υθα αοηά κα ηαθφρμοιε πθήνςξ ηδκ πενζμπή, 
ηάκμκηαξ μιμθμβμοιέκςξ ηαζ ηάπμζα μζημκμιία ζηζξ θςημβναθίεξ, βζαηί 
ηα έλμδα ηαθφπημκηακ απμηθεζζηζηά απυ ειάξ. Δκδεζηηζηά ακαθένς, 
θαίκεηαζ άθθςζηε ηαζ απυ ημ επμπηζηυ οθζηυ, υηζ εηηυξ ηςκ πςνζχκ 
Μαηανάβηαξ, Πφνβμο Κζενίμο ηαζ Δνιήηζζ, πήβαιε ζημκ Άβ. Ακδνέα (έλς 
απυ ηδκ Μαηανάβηα), ζηα δαζφθθζα ημο Πφνβμο ηαζ ηδξ Μαηανάβηαξ, ζημ 
ικδιείμ ημο Γ. Λάσμο, ζημκ Άβ. Νζηυθαμ ζημ Μμοθχζζ, ζηδκ πενζμπή Γέζδ 
ηαζ ζημκ παθζυ Μφθμ ζηδκ Μαηανάβηα ηαζ ζηα εηημηζζηήνζα ηδξ Δ.Α..Κ. 

ημ πθαίζζμ ηδξ βεκζηυηενδξ εκδιένςζδξ ηςκ παζδζχκ είπαιε απμθαζίζεζ 
κα ηάκμοιε ηαζ ηάπμζεξ επζζηέρεζξ, ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ δζοθζζηδνίςκ 
φδαημξ ζηδκ ακανοειζζηζηή θίικδ, υπμο εα ιαξ βζκυηακ ηαζ πεζναιαηζηή 
επίδεζλδ, ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ ηδξ Κανδίηζαξ ηαζ 
ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ιζαξ εθδιενίδαξ, πμο υιςξ δεκ πναβιαημπμζήεδηακ 
βζαηί ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ήηακ δοζαάζηαπημ βζα κα ημ ηαθφρμοιε ιυκμζ 
ιαξ. Δθπίγμοιε υηζ ηα μζημκμιζηά πνμαθήιαηα εα λεπεναζημφκ ηδ κέα 
ζπμθ. πνμκζά ηαζ εα ιπμνέζμοιε κα ζηακμπμζήζμοιε ηδκ ακάβηδ ηςκ 
παζδζχκ κα δμοκ ιενζηά πνάβιαηα, πμο δφζημθα εηηυξ ζπμθείμο ημοξ 
δίκεηαζ δ εοηαζνία. 

Καηά ημ Μάνηζμ ιήκα ηαζ αθμφ είπε ζπεδυκ μθμηθδνςεεί δ ζοθθμβή 
ζημζπείςκ, ηα παζδζά πςνίζηδηακ ζε πενζζζυηενεξ ιζηνυηενεξ ζε ανζειυ 
ιεθχκ μιάδεξ ηαζ άνπζζε δ ζοββναθή ηδξ ενβαζίαξ, πμο ιέπνζ ημ Πάζπα 
είπε πάνεζ ηδκ πνχηδ ηδξ ιμνθή. οιπθδνχζεζξ ηαζ δζμνεχζεζξ έβζκακ 
ζημ επυιεκμ δζάζηδια ηαζ πενί ηα ιέζα Μαΐμο ήηακ έημζιδ βζα 
πανμοζίαζδ. 

ε ζοκενβαζία ιε ημ ζφθθμβμ δζδαζηυκηςκ ηαεδβδηχκ ημο ζπμθείμο ιαξ 
απμθαζίζαιε κα ηάκμοιε πανμοζίαζή ηδξ, ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, ηδκ 
ηεθεοηαία Παναζηεοή ηςκ ιαεδιάηςκ ηαζ πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ 
ελεηάζεςκ, πνάβια πμο έβζκε ηαζ πναβιαηζηυηδηα. Δηηυξ ηςκ ιαεδηχκ 
ηαζ ηαεδβδηχκ ημο ζπμθείμο, ηδκ πανμοζίαζδ παναημθμφεδζακ ηαζ 
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ανηεημί θμνείξ, μζ μπμίμζ έθααακ πνυζηθδζδ βζ’ αοηυ ζοκμδεουιεκδ ηαζ 
ιε ημ Πνυβναιια πανμοζίαζδξ, ημ μπμίμ ηαζ επζζοκάπημοιε. 

Οζ εηηυξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ πνμζηεηθδιέκμζ ήηακ, μ Γ/κηήξ ηαζ δ 
Πνμσζηαιέκδ ημο Γναθείμο Β/ειζαξ Δηπ/ζδξ, μ οπεφεοκμξ Π.Δ. βζα ημ Ν. 
Κανδίηζαξ ζηδ Β/ειζα Δηπ/ζδ, μζ Πνυεδνμζ ηςκ ηνζχκ ημζκμηήηςκ, μζ 
Ηενείξ ηςκ ηνζχκ ημζκμηήηςκ, μζ Πνυεδνμζ ηαζ ηα ιέθδ ηςκ Γ.. ημο 
Πμθζηζζηζημφ οθθυβμο Μαηανάβηαξ ηαζ ημο Γεςνβζημφ Πζζηςηζημφ 
οκεηαζνζζιμφ Μαηανάβηαξ, μ Γήιανπμξ μθάδςκ ηαζ μ Γ/κηήξ ημο 
Γδιμηζημφ πμθείμο Μαηανάβηαξ. 

ηδ ζογήηδζδ - αλζμθυβδζδ πμο αημθμφεδζε ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ 
ενβαζίαξ, απμθαζίζηδηε κα ζηείθθμοιε απυ ημζκμφ οπυικδια, δ μιάδα 
ενβαζίαξ Π.Δ. ημο ζπμθείμο, μ ζενέαξ ηαζ μ πνυεδνμξ ηδξ ημζκυηδηαξ 
Δνιδηζίμο, ζηδκ 7δ Δθμνία Βογακηζκχκ Ανπαζμηήηςκ Λάνζζαξ βζα ηδκ 
πνμζηαζία ηςκ αβζμβναθζχκ ημο ζενμφ καμφ Αβ. Νζημθάμο ζημ Μμοθχζζ. 
Αοηυ ανβυηενα έβζκε πναβιαηζηυηδηα ηαζ επζζοκάπημοιε ακηίβναθμ ημο 
οπμικήιαημξ. 

Ο Πνυεδνμξ ηδξ Μαηανάβηαξ ακηέδναζε εεηζηά ζηζξ πνμηάζεζξ ιαξ ηαζ 
ιαξ ακηζπνυηεζκε ζοκενβαζία ηδ κέα ζπμθ. πνμκζά ζε εηηεηαιέκδ 
δεκδνμθφηεοζδ ηδξ πενζμπήξ (έπεζ εκηαπεεί δ ημζκυηδηα ζε πνυβναιια 
ημο  

Γαζανπείμο Κανδίηζαξ) ηαεχξ ηαζ ζε δδιζμονβία Λαμβναθζημφ Μμοζείμο 
ζημ πςνζυ. Γεπεήηαιε ηδκ πνυηθδζή ημο ηαζ ίζςξ αοηά κα απμηεθέζμοκ 
ακηζηείιεκμ κέςκ ενβαζζχκ Π.Δ. ζημ ζπμθείμ ιαξ ημο πνυκμο. 

Οζ δναζηδνζυηδηεξ υιςξ ηςκ παζδζχκ ηδξ μιάδαξ Π.Δ. δεκ πενζμνίζηδηακ 
ιυκμ ζηα πθαίζζα ηδξ ενβαζίαξ, αθθά επεηηάεδηακ ηαζ ζε άθθμοξ ημιείξ. 
Έηζζ έβζκε πενζμνζζιέκδ δεκδνμθφηεοζδ ζημκ αφθεζμ πχνμ ημο ζπμθείμο, 
οπμδεζβιαηζηή ηαεανζυηδηα ημο ζπμθείμο ηζξ παναιμκέξ ηδξ 25δξ 
Μανηίμο, ακάνηδζδ αθζζχκ ζημκ πχνμ ημο ζπμθείμο βζα ηδκ ηαεανζυηδηα 
ηαζ ζοιιεημπή ηδξ μιάδαξ Π.Δ. ζηζξ εηδδθχζεζξ βζα ημκ εάκαημ ημο Γ. 
Λάσμο ζημκ πχνμ ημο ικδιείμο ζημκ Πφνβμ Κζενίμο. 

Ζ πανμοζίαζδ ηδξ ενβαζίαξ ζημ ζπμθείμ, ηαεχξ ηαζ δ ζοιιεημπή ηδξ 
μιάδαξ Π.Δ. ζηζξ εηδδθχζεζξ βζα ημκ Γ. Λάσμ έπμοκ απμηοπςεεί πμθφ 
ζοκμπηζηά ζηδκ αζκηεμηαζκία πμο ζοιπθδνχκεζ ηδκ ενβαζία, ηα 
πενζεπυιεκα ηδξ μπμίαξ επζζοκάπημοιε. 

Πνζκ ηθείζμοιε εα πνέπεζ κα εοπανζζηήζμοιε εενιά, βζα ηδκ αμήεεζά 
ημοξ ηαζ ηα ζημζπεία πμο έεεζακ ζηδ δζάεεζή ιαξ: 



 56 

 Σμοξ Πνμέδνμοξ ηςκ ημζκμηήηςκ Μαηανάβηαξ, Πφνβμο Κζενίμο ηαζ 
Δνιδηζίμο. 

 Σμκ Γεςνβζηυ Πζζηςηζηυ οκεηαζνζζιυ Μαηανάβηαξ.  

 Σμκ Πμθζηζζηζηυ φθθμβμ Μαηανάβηαξ. 

 Σμοξ οπεφεοκμοξ ημο Γ’ Δηημηζζηδνίμο ηδξ Δ.Α..Κ. 

 Σμκ θζθυθμβμ ηαεδβδηή η. Ν. Καημίημ. 

 Σδκ ΑΝ.ΚΑ. Α.Δ. ηαζ ζδζαίηενα ημκ η. Κ. Σζζιπμφηα. 

 Σμοξ ηαημίημοξ ηςκ ημζκμηήηςκ πμο ηυζμ πνυεοια ζοκενβάζηδηακ 
ιαγί ιαξ. 

 
 

εξαθείκ Μπίηζηνο 
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ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

                                                                                             

   1ε ΟΜΑΓΑ                              
   ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ                                                                                                                                                                                            

    2ε ΟΜΑΓΑ                                                                                                                         
ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

                                                                                 

                                                                                                               

             

   Γηαιπθζάξ Υνήζημξ    Βοηζκζχημο πονζδμφθα          
   Κμοηζζμιακή Γεςνβία     Εανηζκμφ Βαββεθζχ  
   Νηίκα Αθελία    Γαζηαθμπμφθμο Άκκα          
   Μάθθζμο Βάζς    Γαθακίηζα Γζχηα 
   Θεμπάνδξ Λεςκίδαξ    Νζημθάμο Βζαή 
   Νηαααηγίημο Άνηειζξ    Κθέηζα Βάζς 
   Εααθάνδξ Κχζηαξ     Κυηηαθδ Γεςνβία 
   Παπαεακαζίμο μθία     Παπαεακαζίμο μθία 
   Κυηηαθδ Γεςνβία                                                                                                                                                              Εααθάνδξ Κχζηαξ 

       Σζζαδήιμο Λέκα 
 
 
 

 

     

        

   3ε ΟΜΑΓΑ    4ε ΟΜΑΓΑ  
   ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ    ΑΥΟΛΗΔ ΚΑΣΟΗΚΩΝ 

 

  
   Μπμοκημφνδξ Γδιήηνδξ    Κθέηζα Βάζς 
   Καπέθμξ Σάηδξ    Γημφκηνα Μαημφθα  
   Κθέηζα Βάζς    Εααθάνδξ Κχζηαξ 
   Καθηζμφθα άκκα    Εζάηα Βαββεθζχ 
   Εααθάνδξ Κχζηαξ    Βοηζκζχημο πονζδμφθα 
   Παπαεακαζίμο μθία    Καθηζμφθα άκκα 
   Σζζαδήιμο Λέκα    Παπαεακαζίμο μθία 
   Κυηηαθδ Γεςνβία    
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΘΔΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

 

 

 

 

 Ζ έκκμζα ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ Οζημθμβίαξ. 

 Γμιή, μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία μζημζοζηήιαημξ. 
       Άκενςπμξ ηαζ θοζζηά μζημζοζηήιαηα. 
       Άκενςπμξ ηαζ δμιδιέκμξ πχνμξ. 

 Ζ μζημθμβζηή ηνίζδ ηαζ ηα ιοκήιαηά ηδξ. 

 Ζ νφπακζδ ημο πενζαάθθμκημξ. 

  .     Αηιμζθαζνζηή νφπακζδ. 

  .     Ρφπακζδ ηςκ οδάηςκ. 

  .      Ρφπακζδ ημο εδάθμοξ. 

 Πενζαάθθμκ ηαζ πμζυηδηα γςήξ. 

 Ακαηφηθςζδ (πανηί, βοαθί, ιέηαθθα).          
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ ΣΖ Α’ ΛΤΚΔΗΟΤ  

ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ - Σ. ΛΤΚΔΗΟΤ ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ  
 
 
-   Έκανλδ 10 π.ι. 

 ΜΔΡΟ 1: πέδζμ πνμβνάιιαημξ Π.Δ. βζα ηδ ζπμθ. πνμκζά 1991-92.                
(Μπίηζζμξ εναθείι)       

 ΜΔΡΟ 2: Μαηανάβηα. Γεκζηά, ζζημνζηά, πμθζηζζηζηά ζημζπεία. 
(Κμοηζζμιακή Γεςνβία) 

Δνιήηζζ. Γεκζηά, ζζημνζηά, πμθζηζζηζηά ζημζπεία. 
(Σζζαδήιμο Λέκα) 

 
Πφνβμξ Κζενίμο. Γεκζηά, ζζημνζηά, πμθζηζζηζηά ζημζπεία. 

(Καθηζμφθα άκκα) 

Μάπδ ηδξ Μαηανάβηαξ. (Νζημθάμο Βζαή) 

 ΜΔΡΟ 3: Λαμβναθζηά ζημζπεία ηδξ πενζμπήξ. (Γαθακίηζα Γζχηα) 

 ΜΔΡΟ 4: Καθθζένβεζεξ - Δηημηζζηήνζα. (Κθέηζα Βάζς) 

 ΜΔΡΟ 5: Πνμηάζεζξ. (Νηίκα Αθελία)   

 Βζκηεμηαζκία, ιε ακηζηείιεκμ ηα ηνία πςνζά, ηα ικδιεία ημοξ ηαζ ηδκ 
εβηαηάθεζρή ημοξ. 

 ογήηδζδ, αλζμθυβδζδ ενβαζίαξ. 
 
 

 ημ πχνμ ηδξ πανμοζίαζδξ εα οπάνπεζ έηεεζδ θςημβναθίαξ, ζπεηζηή 
ιε ημ εέια ηδξ ενβαζίαξ. 

 Γζάνηεζα εηδήθςζδξ: 3 ½ - 4 χνεξ. 
 
 
Μαηανάβηα 18-5-92 
Οζ οπεφεοκμζ ηαεδβδηέξ   

Γοικάζζμ - Σ. Λοηείμο  
Μαηανάβηαξ (Ν. Κανδίηζαξ) 
ηδθ. 0443 41018 
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ΠΡΟ: 

Σελ 7ε Δθνξία Βπδαληηλώλ 

Ανπαζμηήηςκ Λάνζζαξ 
Λάνζζα 

  
     
 
Θέια: Γζάζςζδ (απμηυθθδζδ) αβζμβναθζχκ Ηενμφ Ναμφ Αβ. Νζημθάμο 
ζημ 
Μμοθχζζ. 
 
 
ημ πθαίζζμ ηδξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ ηδξ Πενζααθθμκηζηήξ 
Δηπαίδεοζδξ ζημ ζπμθείμ ιαξ, μζ ιαεδηέξ ηδξ Α’ Λοηείμο ηαζ μζ οπεφεοκμζ 
ημο πνμβνάιιαημξ ηαεδβδηέξ ιαξ, επζζηεθεήηαιε ημκ Ηενυ Ναυ ημο 
Αβίμο Νζημθάμο ζημ Μμοθχζζ. Δίκαζ έκαξ καυξ νοειμφ Βαζζθζηήξ πμο 
ανίζηεηαζ δφμ πζθζυιεηνα έλς απυ ημ πςνζυ Δνιήηζζ, ζημ ηηήια 
ζδζμηηδζίαξ ηθδνμκυιςκ Αε. Σζμφηζμο. 

Μείκαιε έηεαιαμζ απυ ηζξ αβζμβναθίεξ πμο οπάνπμοκ ζημοξ ημίπμοξ ημο 
ιζζμβηνειζζιέκμο ηαζ πςνίξ ζηέβδ, εδχ ηαζ πνυκζα, καμφ. 

ογδηήζαιε ιε ημκ ζενέα ηδξ ημζκυηδηαξ Δνιδηζίμο ηαζ δζαπζζηχζαιε ημ 
εκδζαθένμκ υθδξ ηδξ ημζκυηδηαξ βζα ημ καυ αοηυ πμο ιένα ιε ηδ ιένα 
ηαηαζηνέθεηαζ, ηαζ έηζζ απμθαζίζαιε κα πάνμοιε ηδκ πνςημαμοθία ηαζ 
κα γδηήζμοιε απυ ηδκ οπδνεζία ζαξ κα θάαεηε ηα ακάθμβα ιέηνα βζα ηδκ 
απμηυθθδζδ ηαζ δζάζςζδ ηςκ υζςκ αβζμβναθζχκ έπμοκ ακηέλεζ ζημ 
πνυκμ. 

 
 
 
Ζ μιάδα Π.Δ.              Ο ζενέαξ ηδξ                        Ο πνυεδνμξ ηδξ 
ημο ζπμθείμο          ημζκυηδηαξ Δνιδηζίμο          ημζκυηδηαξ Δνιδηζίμο 
 
Οκυιαηα ηαζ                θναβίδα ηαζ                      θναβίδα ηαζ  
οπμβναθέξ ηςκ              οπμβναθή.                            οπμβναθή. 
παζδζχκ. 
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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ - ΣΑΞΕΙ ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ 1991 - 92 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΒΙΝΣΔΟΣΑΙΝΙΑ 

 
1. Ηενυξ καυξ Αβ. Γεςνβίμο Μαηανάβηαξ. 
2. Παθζυ ζπίηζ Απ. Γαζηαθυπμοθμο ζηδ Μαηανάβηα. 
3. Δλςηηθήζζ Αβ. Ακδνέα (3 Km ακαημθζηά ηδξ Μαηανάβηαξ). 
4. Δνιήηζζ (άπμρδ απυ ημ ηαιπακανζυ ηδξ εηηθδζίαξ). 
5. Ηενυξ καυξ Αβ. Νζημθάμο ζημ Μμοθχζζ (ηηήια Σζμφηζμο). 
6. Μκδιείμ Γ. Λάσμο ζημκ Πφνβμ Κζενίμο. 
7. Άπμρδ ηςκ πςνζχκ Πφνβμο Κζενίμο, Μαηανάβηαξ (απυ ημ δαζφθθζμ 
ημο Πφνβμο Κζενίμο). 

8. Ηενυξ καυξ Αβ. Γεςνβίμο ζημκ Πφνβμ Κζενίμο. 
9. Λζπάζιαηα - θοημθάνιαηα - ζημοπίδζα θίβμ έλς απυ ηδκ 
Μαηανάβηα. 

10. Παθζέξ θςημβναθίεξ ηδξ πενζμπήξ. 
 
 

 οιιεημπή ηδξ μιάδαξ Π.Δ. ζημ ικδιυζοκμ βζα ημκ Γ. Λάσμ. 
 
 

 Πανμοζίαζδ ηδξ ενβαζίαξ ζημ ζπμθείμ (ηαζ αλζμθυβδζδ) ιε 
ζοιιεημπή εηπνμζχπςκ ηδξ πενζμπήξ. 

 
 
 
 

 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΒΙΝΤEΟΤΑΙΝΙΑΣ: 35 min. 
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ΜΓΡΟ   6 

 

 
Φ Ω Σ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  

Τ Λ Ι Κ Ο  
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Άγηος Νηθόιαος – Μοσιώζη 
 

 
 

Αγηογραθίες αρηζηοσργήμαηα  

εγθαηαιεημέκες ζηης θαηρηθές δηαζέζεης 
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Άγηος Νηθόιαος – Μοσιώζη 
 

 
 

Οη περηζζόηερες αγηογραθίες έτοσκ θαηαζηραθεί. 

Οη σπόιοηπες είκαη εθηεζεημέκες ζηοκ ήιηο θαη ζηε 

βροτή. 
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Άγηος Νηθόιαος – Μοσιώζη 
 

 
 

Μέζα ζηο τώρο ηες εθθιεζίας  

έτοσκ θσηρώζεη πακύυεια δέκδρα. 
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Άγηος Νηθόιαος – Μοσιώζη 

 
Όηη απέμεηκε ….. 
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Πύργος Κηερίοσ 
 

 
 

Γπηηύμβηα πιάθα  

ζηο προάιηο ηοσ ηερού καού Αγίοσ Γεφργίοσ. 



 68 

Πύργος Κηερίοσ 
 

 
 

Το θαμπακαρηό ηες παιηάς εθθιεζίας  

ηοσ Αγίοσ Γεφργίοσ. 
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Άγηος Γεώργηος - Πύργος Κηερίοσ 
 

 
 

Η θαμπάκα είκαη θαηαζθεσαζμέκε ηο 1888. 
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Άγηος Γεώργηος - Μαηαράγθα 
 

 
 

Η είζοδος ηες παιηάς εθθιεζίας. 
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Άγηος Γεώργηος - Μαηαράγθα 
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Μαηαράγθα 
 

 
 

Το παιηό πιίκζηκο ζπίηη ηοσ θ. Βαζ. Αρτοκηή. 
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Μαηαράγθα 
 

 
 

Αρτηηεθηοκηθή ταραθηερηζηηθή ηες εποτής ηες. 
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Μαηαράγθα 
 

 
 

Το μηθρό εθθιεζάθη δίπια ζηοκ Άγηο Ακδρέα, ποσ 

βρίζθεηαη 3 τηιηόμεηρα ακαηοιηθά ηες Μαηαράγθας. 
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Καζαρηόηεηα … ε μηζή αρτοκηηά. 



 76 

 
 

Γσρήμαηα, … δίπια ζηο ποηάμη. 
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Σε απόζηαζε ακαπκοής σπήρτακ άκζρφποη,  

ποσ υάρεσακ. 
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Το ζπίηη ηοσ θ. Απ. Δαζθαιόποσιοσ, ζηε Μαηαράγθα. 
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Μαηαράγθα 
 

 
 

Το δεύγος Δαζθαιόποσιοσ, ζηεκ είζοδο ηοσ ζπηηηού. 



 80 

 

 

 

Μαηαράγθα 
 

 
 

Ακάγισθο σθακηό, 

ζηο ζαιόκη ηοσ ζπηηηού  

ηοσ θ. Δεμ. Καιηζούια. 
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Πύργος Κηερίοσ – Γδώ έπεζε ο Γ. Λάηος. 
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Πύργος Κηερίοσ 
 

 
 

Μκεμείο γηα ηοκ πρφηομάζηορα  

ηες μάτες ηες Μαηαράγθας 
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Η Μαηαράγθα –αρηζηερά- θαη ο Πύργος Κηερίοσ, 

όπφς θαίκοκηαη από ηο δαζύιηο ηοσ Πύργοσ. 
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Γηθόκες ηες περηοτής. 
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Γηθόκες ηες περηοτής. 
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Η ομάδα Περηβαιιοκηηθής Γθπαίδεσζες με ηοσς 

θαζεγεηές ηες, ζηο Μκεμείο ηοσ Γ. Λάηοσ 
 

 
 

θαη ζηοκ Άγηο Ακδρέα. 
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Η ομάδα Περηβαιιοκηηθής Γθπαίδεσζες. 
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Η ομάδα Περηβαιιοκηηθής Γθπαίδεσζες. 
 

 


