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Κα ΪΝεαδλκτμΝκΝ ΰεΫζα κμΝΫεαθ Ναδ γβ άΝ
βθΝπαλκυ έαΝ κυΝ βθΝπσζβΝηαμ… 

  
ΟΝεαγβΰβ άμΝΓ πζκΰέαμΝ κυΝ ΠΘΝπτλκμΝ
Παυζέ βμΝ ε δηΪΝσ δ,ΝκδΝ πδεέθ υθ μΝ
ΰ πζκΰδεΫμΝ κηΫμ,ΝσππμΝ έθαδΝ αΝλάΰηα αΝ
εαδΝ αΝξαζαλΪΝ Ϊφβ,Ν θΝαπκ ζκτθΝ
απκ λ π δεκτμΝπαλΪΰκθ μΝ σηβ βμέΝ
Πλπ αλξδεάΝ βηα έαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ βμΝ
πδγαθάμΝ δ ηδεάμΝ δΪλε δαμΝ ΝηδαΝ
π λδκξάΝΫξ δΝβΝπλσίζ οβΝ βμΝ πδλλκάμΝ βμΝ

αφδεάμΝαπσελδ βμΝ βθΝΫθ α βΝεαδΝ κΝ
φα ηα δεσΝπ λδ ξση θκΝ κυΝ δ ηδεκτΝ
ελα α ηκτέΝ 
 
τηφπθαΝη Ν κδξ έαΝπκυΝπλκετπ κυθΝ
απσΝ βΝη ζΫ βΝ δ ηδεσ β αμΝ βμΝπ λδκξάμΝ
βμΝΘ αζκθέεβμ,ΝκδΝδ ξυλκέΝ δ ηκέΝ

ΫξκυθΝηΫ βΝπ λέκ κΝ παθΪζβοβμΝ1θγΝ
ξλσθδαΝ(ΰδαΝη ΰΫγβΝθ,βΝΡέξ λ)ΝεαδΝγ1θΝ
ξλσθδαΝΰδαΝ δ ηκτμΝη ΰΫγκυμΝιΝίαγηυθΝ
βμΝεζέηαεαμΝΡέξ λέΝ 

 



ΗΝπ λδκξάΝ βμΝΘ αζκθέεβμ,ΝαθΝ
εαδΝΫξ δΝξαηβζάΝ δ ηδεσ β α,ΝκΝ

δ ηδεσμΝεέθ υθκμΝπαλαηΫθ δΝ
η ΰΪζκμέΝΣκΝ δαεσΝίΪγκμΝ πθΝ

δ ηυθΝ βμΝπ λδκξάμΝ έθαδΝ
πδφαθ δαεσΝεαδΝαυ σΝεΪθ δΝ κυμΝ

δ ξυλκτμΝ πδφαθ δαεκτμΝ
δ ηκτμΝπδκΝεα α λκφδεκτμΝ

Ν κπδεσΝ πέπ κέ 
υ σΝκφ έζ αδΝ αΝπκζζΪΝ

θ λΰΪΝλάΰηα αΝπκυΝυπΪλξκυθΝ
δμΝΰτλπΝπ λδκξΫμΝ βμΝ

Θ αζκθέεβμέΝ 
  

ΗΝ λίκηαε κθδεάΝαυθβ,Ν
τηφπθαΝη Ν πδ άηκθ μ,Ν

ηφαθέα αδΝπμΝβΝπ λδ σ λκΝ
θ λΰάΝαυθβΝ κυΝ

ίκλ δκ ζζα δεκτΝξυλκυέ 
 



•ΡάΰηαΝΑθγ ηκτθ α  

λέ ε αδΝθσ δαΝεαδΝθκ δκαθα κζδεΪΝ βμΝπσζβμΝ βμΝ
Θ αζκθέεβμΝ 
 

•Μδελκλάΰηα αΝΠυζαέαμΝ- Παθκλάηα κμ  

λέ εκθ αδΝαθα κζδεΪΝ βμΝπσζβμΝ βμΝΘ αζκθέεβμΝ 
 

•Ρβιδΰ θ έμΝαυθ μΝΜυΰ κθέαμ  

ΗΝζ εΪθβΝ βμΝΜυΰ κθέαμΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝετλδαΝλάΰηα αΝ πθΝ
ζδηθυθΝΛαΰεα ΪΝεαδΝ σζίβμΝ( πσΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝπ λδκχάΝ
πλκάζγ ΝκΝη ΰΪζκμΝ δ ησμΝ κυΝ1λικέ) 

ΣαΝ θ λΰΪΝλάΰηα αΝ βμΝΘ αζκθδεβμ 

•ΡάΰηαΝΑΰξδάζκυΝ- Ν.ΝΜ βηίλέαμ  

λέ ε αδΝίσλ δαΝεαδΝίκλ δκ υ δεΪΝ βμΝπσζβμΝ
βμΝΘ αζκθέεβμΝ 

 

•ΡάΰηαΝΣ λα πθέκυΝ- ΚσζπκυΝΙ λδ κτ  

λέ ε αδΝαθα κζδεΪΝ βμΝπσζβμΝ βμΝ
Θ αζκθέεβμΝ 



Μ ΰάζκδΝ δ ηκέΝ βμΝπ λδκξάμΝεαδΝβΝπ λέκ κμΝ παθάζβοάμΝ κυμ   

         ΟδΝ δ ηκέΝπκυΝπλκιΫθβ αθΝίζΪί μΝ βθΝπσζβΝ βμΝΘ αζκθέεβμΝ
εα ΪΝ κθΝβίσΝαδυθαΝ έθαδΝβΝ δ ηδεάΝαεκζκυγέαΝ κυΝ1λίβΝη ΝετλδκΝ δ ησΝ
η ΰΫγκυμΝθ,θΝΡέχ λΝ βθ Ά βλκ.  

         ΗΝ δ ηδεάΝ λΪ βΝπκυΝ υθ χέ βε Ν βΝΝσ δαΝ κυζΰαλέα κΝ1904 

η ΝΫθαθΝετλδκΝ δ ησΝ βθΝΚλΫ θα η ΰΫγκυμΝ7,3 Ρέχ λΝεαδΝΫθαθΝδ χυλσΝ
η α δ ησΝη ΰΫγκυμΝ6,8 Ρέχ λΝ πβλΫα Ν βΝΘ αζκθέεβέ 

         Μ Ν βΝ δ ηδεάΝαεκζκυγέαΝ βμΝξ λ κθά κυΝ κυΝΆγπ η Ν κθΝετλδκΝ
δ ησΝη ΰΫγκυμΝ7,5 κΝ1905 κζκεζβλυγβε ΝβΝ δ ηδεάΝΫιαλ βΝ πθΝαλχυθΝ

κυΝβίκτΝαδυθαΝ βΝ λίκηαε κθδεάΝ δ ηδεάΝαυθβ. 



ΗΝ τ λβΝπ λέκ κμ 

δ ηδευθΝαεκζκυγδυθΝ
Ϊλχδ ΝαπσΝ βΝΝσ δαΝ
Γδκυΰεκ ζαίέα η Ν
η ΰαζτ λκΝ κΝ δ ησΝ κΝ

αζΪθ κίκ κΝ1931 εαδΝ
ηΫΰ γκμΝ6,6 Ρέχ λΝεαδΝ

υθ χέ βε Νη ΝΫθαθΝετλδκΝ
δ ησΝη ΰΫγκυμΝ7 Ρέχ λΝ
βθΝΙ λδ σ κΝ1932 

ΪζζκυμΝηδελσ λκυμΝ
δ ηκτμΝ βθΝπ λδκχά πθ 

ζδηθυθΝΛαΰεα ΪΝεαδ 
σζίβμέ  
 

ΗΝ λέ βΝξλκθδεάΝ
π λέκ κμ δ ηυθΝ

ά αθΝ θ κπδ ηΫθβΝ βθΝ
π λδκχάΝ πθ ζδηθυθ 

Λαΰεα Ϊ εαδΝ σζίβμ 

η ΝΫθαθΝετλδκΝ δ ησΝ
η ΰΫγκυμΝ6,5 Ρέχ λΝ
κθΝ έίκ κθΝΙκτθδκΝ

κυΝ1978.  

 



ΟΝΜ ΰΪζκμΝ δ ησμΝ βμΝΘ αζκθέεβμ 

  
 δμΝβίΝΙκυθέκυΝ1λικ,Ν δμΝ11Νπ λέπκυΝ κΝίλΪ υ,Νδ χυλσμΝ
δ ησμΝη ΰΫγκυμΝθ,ηΝΡέχ λ,Ν αλαεκτθβ Ν βθΝπσζβΝ πέΝ1ίΝ

υ λσζ π αέΝΣκΝ πση θκΝπλπέΝκδΝαπυζ δ μΝΫφ αθαθΝ κυμΝζλΝ
θ ελκτμΝεαδΝ κυμΝββίΝ λαυηα έ μέ 

πέ βμΝπ λέπκυΝκίίέίίίΝΪθγλππκδΝΫη δθαθΝ 
Ϊ ΰκδΝ ΝσζκΝ κθΝθκησΝΘ αζκθέεβμέ 

 



ΜδαΝαπσΝ δμΝη ΰαζτ λ μΝ
εα α λκφΫμΝ βμΝπσζβμΝά αθΝ

βΝεα Ϊλλ υ βΝ βμΝ
πκζυεα κδεέαμΝ βμΝπζα έαμΝ

Ιππκ λκηέκυΝ βθΝκπκέαΝ
υπάλιαθΝβλΝθ ελκέέ 



ΟδΝυζδεΫμΝαβηδΫμΝΫφ α αθΝ αΝ1,βΝ
δ εα κηητλδαΝ υλυ,Ν Ν βη λδθΫμΝ
δηΫμέ 

 

υθκζδεΪΝ θ κπέ βεαθΝγέ1ιίΝε έλδαΝη Ν
κίαλΫμΝεαδΝ πδεέθ υθ μΝίζΪί μ,Ν1γέλ1κ 

ε έλδαΝη ΝηΫ βμΝάΝεαδΝηδελάμΝεζέηαεαμΝ
ίζΪί μΝεαδΝζλέίι1Νε έλδαΝχπλέμΝίζΪί μ. 

θ κπέ βεαθΝ ε αηΫθ μΝίζΪί μΝ αΝ
ηθβη έαΝ βμΝπσζβμΝ(Ρκ σθ α,Ν

χ δλκπκέβ κΝεέ έζέ)ΝπκυΝκφ έζκθ αθΝπδκΝ
πκζτΝ βθΝ πδ έθπ βΝυφδ αηΫθπθΝ
ίζαίυθΝαπσΝ εα έ μΝάΝεαδΝαδυθ μέΝ 
 

ΣκΝηΫΰ γκμΝ πθΝ
εα α λκφυθΝπκυΝ

πλκεΪζ ,Ν ε δηάγβε Ν κΝ
πέπ κΝκΝ βΝ1βίΪγηδαΝ 
εζέηαεαΝΜ λεΪζδ,Νά αθΝ

βζα άΝ«εα α λκφδεσμ»έ 



ΠΟΠ Μ Ν ΠΌΝΣΗΝΝ ΚΠΟΜΠΗΝ« Κ ΣΟΓΡ ΦΙ »ΝΣΗΝ ΡΣ 

ΓΙ ΝΣΟΝΝ ΙΜΟΝΣΟΤΝ‘ικ 



πκεσηηα αΝ φβη λέ πθΝ βμΝ πκξάμΝηδζΪθΝΰδαΝ κθΝ
«εα α λκφδεσ»Ν δ ησ 





Πλσ φα κδΝ δ ηκέΝ βθΝΘ αζκθέεβ 
 

•λΝΙαθκυαλέκυΝβί1β 
γ θάμΝ δ ηδεάΝ σθβ βΝη ΰΫγκυμΝγ,1ΝίαγηυθΝ βμΝεζέηαεαμΝΡέχ λΝ

αθα Ϊ π Ν βθΝπσζβΝ βμΝΘ αζκθέεβμΝ δμΝίημββΝ αΝιβη λυηα αΝ βμΝ
υ ΫλαμΝίλήί1έ 

ΟΝ δ ησμΝΫΰδθ Ναδ γβ σμΝεαγυμΝ βη δυγβε Ν βΝΘ αζκθέεβΝη Ν κΝ
πέε θ λκΝθαΝ θ κπέα αδΝβΝχζηέΝθκ δαθα κζδεΪΝ βμΝ ικξάμ εαδΝιΝχζηέΝ

ίκλ δαθα κζδεΪΝ κυΝΠαθκλΪηα κμ. 
 

•1ζΝΦ ίλκυαλέκυΝβί1β 
  Ι χυλάΝ δ ηδεάΝ σθβ βΝη ΰΫγκυμΝηέζΝίαγηυθΝ βμΝεζέηαεαμΝΡέχ λΝ

βη δυγβε Ν δμΝίγέγκΝ αΝιβη λυηα α,Νθκ δκαθα κζδεΪΝ βμΝ
Θ αζκθέεβμ,Νη Ν κΝ πέε θ λκΝ κυΝ δ ηκτΝθαΝ θ κπέα αδΝ11λΝχζηέΝ

θκ δκαθα κζδεΪΝ βμΝΘ αζκθέεβμ,ΝλγΝχζηέΝθσ δαΝ βμΝΚαίΪζαμ,Ν θυΝ κΝ
δαεσΝίΪγκμΝ έθαδΝ κΝ1Νχζηέ 

θΝυπΪλχκυθΝαθαφκλΫμΝΰδαΝαβηδΫμΝάΝγτηα αέ 
 

• 1γΝΜα κυΝβί1β  
Κκυθάγβε ΝβΝΘ αζκθέεβΝΫθαΝ Ϋ αλ κΝπλδθΝ δμΝ τκΝ αΝιβη λυηα αΝ βμΝ
ΚυλδαεάμέΝΗΝ δ ηδεάΝ σθβ β,Ν τηφπθαΝη Ν κΝ υλππαρεσΝΜ κΰ δαεσΝ

 δ ηκζκΰδεσΝΚΫθ λκ,Νά αθ η ΰΫγκυμΝζ,1Ν βμΝεζέηαεαμΝΡέχ λΝεαδΝ
βη δυγβε ΝβΝχζηέΝίκλ δκ υ δεΪΝ βμΝΚαζαηαλδΪμ,ΝθΝχζηΝθσ δαΝ βμΝ

Θ αζκθέεβμέ ΣκΝ δαεσΝίΪγκμΝ κυΝ δ ηκτΝυπκζκΰέα αδΝ αΝ1ίΝχζηέΝ
θΝυπΪλχκυθΝαθαφκλΫμΝΰδαΝαβηδΫμΝάΝγτηα αέΝ 

 

http://2.bp.blogspot.com/-W4qekMc0M0Y/U8anRGa0cvI/AAAAAAABxL0/1OwrpmyNXjQ/s1600/Untitled-2.jpg


•16 Ικυζέκυ 2014 
 δ ηδεά σθβ β Ϋΰδθ  αδ γβ ά β Θ αζκθέεβ δμ 19:15, η ΰΫγκυμ 

3,2 λέχ λ τηφπθα η  βθ πλυ β ε έηβ β, η  πέε θ λκ βθ 
ΚαζαηαλδΪ εαδΝ βθ ΘΫληβ εαδ δαεσ ίΪγκμ ησζδμ 5 χζη.. 

Ο δ ησμ Ϋΰδθ  αδ γβ σμ δ δαέ λα βθ θα κζδεά Θ αζκθέεβ, πμ 
Ϋθαμ απσ κηκμ ελσ κμ, εαγυμ ά αθ δ δαέ λα ηδελάμ δΪλε δαμ, αζζΪ 
αλε Ϊ αθβ υχβ δεσμ, ζσΰπ κυ λσπκυ πκυ Ϋΰδθ  αδ γβ σμ, αθ ηδα 

απσ κηβ ίτγδ β. 
 
 

•ββΝ υΰκτ κυΝβί1ζ 
 δ ησμΝη ΰΫγκυμΝζ,λΝλέχ λΝ βη δυγβε Ν δμΝιμβι,Ν βΝγαζΪ δαΝ

π λδκχάΝεΪ πΝαπσΝ βΝΝΫαΝεδυθβ,Ν κΝ1κΝπσ δΝ βμΝΧαζεδ δεάμΝεδΝΫΰδθ Ν
αδ γβ σμΝεαδΝ βΝΘ αζκθέεβ 

 
•ιΝ ε ηίλέκυΝβί1ζ 

 δ ηδεάΝ σθβ βΝη ΰΫγκυμΝγΝΡέχ λΝ βη δυγβε Ν δμΝββμβκΝ βΝ
Θ αζκθέεβέΝΣκΝΝ πέε θ λκΝ θ κπέ βε Ν αΝ1βΝχδζδση λαΝθσ δαΝ βμΝ
πσζβμ,Ν βθΝπ λδκξά κυΝα λκ λκηέκυ,Ν θυΝ κΝ δαεσΝ κυΝίΪγκμΝ 

υπκζκΰέα αδΝ αΝ1κΝχδζδση λαέΝ 
 



δίζδκΰλαφέα 
 
www.taxalia.blogspot.gr 
www.boraeinai.blogspot.gr 
www.youtube.com/watch?v=13IyO62pnsk 

δεσθ μΝ βμΝgoogle 


