
Ή άπίσrευτη ίσrορία 
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[tu�(Σwl,osJKupις,dfiι>syιwnθnιιι<Mν 
/'\όφοσιb4ΜοΤοu1910.nδνωόnblν,;ιvοkί.Μ;ι 
n.tl. Φιω.οόnαιδο 1i«ιν ιιοl ιιόnοιο cnιyμll εu,ιvn

σι: ιόν όθι'Ιnuοι,ό σti\ν Λιμεοό. 
lοiί6ρι.οι:νάφtχοόnόnποφlιι1.Κοτόφιρι.μό

Λισια.Wlπ(ιρομtροsώsδρομtcn.μtrJw1Μn.,,..ι. 
tθνν<Ιιόμο6οcnού5όi!uμπιςιιιούs�ιο0193δ! 
Άνροιόncιο6ο,μt(ρω1οyιόιόνόθλntισμΩιιοl1οi1tν,.ο. 
άnό ώ 1934 ιό μοΙ'sύο κοΙ μnαιιομl/'ρ crιό ΧοΜνδρι. 
Έnιοοι: δουι\ο6 ςrιJ,ν ΔΕΗ (ώα.Ήι'αφιιd!"Εtοιρdο) col 
l'Wlyl)rVf. νό ι,ιnρ00 ώ ροι\άy,οcrιό cmιo tOU .ιιηιου 
v,όνόllγοi\ιιιό μφο,ι.όμοιο.Τόtμnuόnόιlι:μοs 
μ(ιό.Ύπtφερι-όιιόομοs."�ι,,.ιι,ούτόs,ftοιιιοllιοlcο
γtνεΙΟ ι οu. Τό 1940b.-. ώφtξιμο ιιοl ιιοΙφξ(μ6νο 
νσ&Ιαn.ηιtνοΙΈΙ!ί\εnε.ιοίιsοοi\οούsιοuοuwθί\nώ, 
tιwνn rJw μιγΜn όμό6ο ιο(ί 1930, vό /ΙιμοκιοwΟν r. 
\Ι'/ΙιΟ\ΙSο,ιο1ώΥιιόγερμ,ον,ιιόsιιοιοιc,ιιόsσφσιόs 

Πcr,ιιρεumct, ικο-,; ηοι&ιι, <tίkιωοι II Koco�l'I. 
6p,ιd"Ιι�ρα ΙΟΟΈμφtιi'ΙΙοu.Άδφφόsνόι;ι,ιο
ιω,,ιι όδφφό αυνο ιtι ι,χ,ί)ριι χρόνια. no.:,� ,ιι 
μοι;,tι(ηοnι\gyιόνόnόο νόφtξε,ΙΓΙο!ρvι,rλνμη'ό
ΜόnόΦοοηtό1946νόξανοφέξει.Ν'(ΙΙιιροnόνnι;ιn. 
tί\όιι,οσu:ιφοynιόόnόtουSγύωΥn.δuι;,ιισι\αφόνια 
"Ηθιvοι:νόnόοσιJwΆ,μφιdι..[tnνΒοσιώvη[ιόνφn
ι.σι.ιtνο�t�δοωlμοΥΟμt,Jιν 
nιιροuοlοιοuθόιn:ιρtσι,Υά��tοίιs 
�ιιόvοusyιόνόβοnθnc,οuνιόνλοόμοsΠΟUιό 
nφνοίισιδuοιι.οί\οδοοηοdόΜαιε.ΓΙQs.δμωs. νό 
όγορόcιοdσιU'ΙρΙ(ΙyιόdινΆμι,-ι\Μtόίkφtά. 

Μa{.ωοιιοinοvι'Ιόvιό\.-οόtnννkιιούαnιuοΟ. 
nιόνvnινιι6ραψb.οιόupι.tο06ΙνοιιvμlιόnοΜΙ:ι 
ιιαlcόμnοοο6ιιομοόnόdινδοuλ(J6cοuιιο1nόιιιιαl 
11'(0(.ιι�cόdοnfιριο.ΜΟΥόl 

Δt.νdχι:ιτφιόyιό•μ«'tnισφοφ/\s•.Μtι;,ι;ιόnόώ 
ωι'Ιόομοιa u'tl 1>.θnνοs,. βρΛ<[ ιό ιιοuρ(ΙyΙΟ νά rιαιιξ(ι 
yιό'Αμφιa.Ι\ρtΟΟΙΟ/)ΟVU1Sιόn<ΜΙJ. 

Mt μοΥΟδιιιό or.onό νό φtξΣιΙ Tlno•o δΜο! •Scl 
nιθrανοι-σιόrιρι.\11:ι.αιtq.,πpcιf• 

Όr-tιδι.ο;οι\ικ�ι;nοtnοw�cιόιιι> 
μo�-liιcrν o,iιtaιΛsBoou.wnS.Φαjloρlό 
�-Α�ΚενtθΜntJλιιιαlόιψφιιιΟVΟJ..,.. 

Μtήsάkπροnyοuμαι'tS,φcwιδs.1"(.ό,ι,Κ(λι_Κ,όnl) 
ιιονtό Μ!5 Κ�ινι;ιδόs όθί\nιορtι�. Πρlν ιόν όyώνο 
δλοιοlόθί\nι:tstι,ρmι:vόnιρόοοuνόnόy,ιιφό. 
nόιοιιοlόΙCuρισdδns,τόνtά'ιόζοwοΙΆμφιι,6νοι 

ιιοltοίίλίνr:-Δtνιn:ιράJ\'dφιQι15.ο.-Μd.Ι"Οιt 
Γιtιrιδtνμnορό,tνqίbιοwιιόαοιοθ6ι;-Οοσιnοrnι 
d6ιiνιψαs, νcopl"lιMιwo. θιlπd:Ιιινι.ι5016Υδρ4,ο 
dnd dtνt(i!νιmon. twι ιιοιιαΛιdρn:ι 6"ω,rι1οο,. 
6lνω<Ινιtφsοw:.,.tμιpιιιιΙ.οι1ιdμιτ,ρο. Πο/ρΥ[J 
οόοιοσuιιόύrvnρο,οωnιοu'Ιάιθuvπιιalί\ttι•φ{pιc 
μ,οι,,όχαρdνdrόιίnοrι,dtw6πωφιΕωιιιd>'Ο-
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ίkιμC\dκ.,�dν6cινούι"Ιφιοr,ιltι'W/ωι'ιμ,οι,. 
s.t φε(ω.rι ιιs nr6ι;twι,ι&»ntpι,• 

"Apdpό�20"Anρlί\lou1�l'lu;r,t.l.r.· 
�όρyόό[Ψ'ΙιοsΚνρ,ςι•Ιδm. όiWιόνtβοζι: 
cnρoφts. ΌiΙο ιιο\ ni\nolo(I ιous πρωιοι.κ, δι\ο ιιο\ 
nοιοuοε .aλuuρo_ ειtι 411" .'ΟΟΙόμαρο ι- ιόν 
ΙCtλι. ιόν ηρwιοnόρο. Nol. άρδιοεJ Μtrιοvαιρω
nοίcόραδρl 

Πορα1-11ί\οuοι: fι Άμφ,ιιfl. •"lrώ tφοιο r,ιΙ ιόν 
Ιοtιι6μ,οι,,όl(ιιριαι,:iδιιιr,ιllνανίlο6•. Όηρόf.· 
δροsW\ΙΗΠΑΤρούμονιιολιrιόνΚuριοιιlδηΟ'fόν 
Λα,ι;.b Οiιιο, μοΟ 1-1t ιόν δαηφο, ιόν 'Αμφιιιόνο 
1"(.ό,ι,Κtίl,.Κιδιοvί\tμι:Κtλιvόόvοφtροuμι:δυ 
IS φορb βvflιιι (Μν ιιοριtρο tou μtοο (Μν πρω
v, ηενtάδο ΙDΟ μοροθwνlοu ιΛι 8«nωνns. t'°9 ιό 
2000 Ιινοι:ηρwθπαόnόιό � Wood ό ιιο
ρuφοίοsδρομ(,ny,ό ιόν ηφοομιwοlώwι. Ρωιόο 
όΧόρ,Τροι.,μαvιόνΤ(ι>,,ΚιΛοΚσ,1ct,ιtρl-rσ6f 

μ,οι,.ΠωJbαι;rσdtι'ούrόνι6Υιιο.-ιιdιιφπ(ο.οtιοι 
ιόνιi\ιyονοl�Jιudδι.ίwψο"FΜ-11111.• 

1'nόvtnon ΚtίΙΙ: •Μόιιο ή,ώbCΙΟQ. Καvtνο:ι 6tν 
μ"ΙΙ!pιαι\'drόν.αρ6/οο.."f"rώltpισονι,tιόνtσιιιd 
ι,οvιuιιιίn\$r,ιΙtwΝόιιι.ίfnροιb,.r,ιlμια16fΟ. 
ιbνlο-• 

ΌΤρούμονιιομονυlόιιιιο1ννρvόιιnρόsιόν 
kuριοιιiόπ,,lfου,nο,διμ,οι,,ιblιclδιcι:ιοιιp-αρ,ι
mpιων.Ι),!πι,cμ,οι,.Πθt:sνdιιόΥωr,ιlαιtνο.θι!:s 
ραιl,ια,· fρόφμ, \'d 6υναμiιαο,, Χpι,μαrα. Ό,ιι 8ι3 
clnόμtνοο.'Αnόw>οnkιιρκι•l6n.ο!οisι(ιχαριςπ/i\, 
ιφόι6ρc..6lνθιιlωdnοιοr,ιltμt,,Q.. Γ6μό'ι'!Jnού 
(nrQ, ιιι,Ιρο[ fpούμc7ν, dνw rdσmίtrtt:pt;]UAo•fM φό
φιμσΟ'fιl76ιιπq,.ιμι.φιο 'ΈΜrινα nού&ι,οmΜιcϊν 
Αι>ιό&ιιοω.Νόδοnθι'Ιαnι-rόνιb,μ,οι,nούύr!ο
φlpcιο, Α.uτό nού tγιν, μι:τ/ι 1i,ov /ιmαιruιο. Άnό 
δ,,,,ρ(:tstων"Jtψεριιl:/ινw.ιμο(,ιι.ιuu:.οvι(Ινοι/ιnό 
φQφιμΟ, φaρμοιιa. ιιοu!Ιtρω. Δtν ι1ΙΙU'<' ru vό 
ιόμ,:ιοφ(ροuΥ .Μόmβρtβπιιοvιξ,ιιορΟ��οlυ"Ι οιιν6ραμίlti\sοιιιοytνοοsΛιβονού.Ιφιοοι:fι► 
ί"ιθε,αοtilν'tί\ί\όδοΤb.Π..tιοΚι.ιp,ιιιιι&t,.δπωs 
ιόόνό\.οοονtιιγιιενφώθn,.οv,υιι«ιs,2sοοσο 
6οΜριι;ι y,όνά 6οθοuνσ\ΟUS 1� 

·ιίlίlιΜsόnόιnνΚοιωίlιιalιοv"tμφιιdιοΙΠοοΟ 
ιιροσιιο yιiι τJ\νbιοχn."Όλεs οΙ ό1-1ιρικόνt•εs jφn. 
μφlδu ι/ιν wtoν nρωιοοtίtlόο, t"9 11 Ι6ιΜ lφw: 
/ιnόΠοι'Ιιιdο ot ΠοίΙιτιk> ιΛs"Ιψφικi\s γ,tινόφ(• 
ροιιιόίlί\ηβοήθ(ιο(Μ\Ιιοοιιιομ(νηtλλοόοΈwι 
b:oιι,wupιo•όoμos(M\li.noδoafll 

Ένο,:Λοbsnούntθc:ιινιQιΟΙ.ίιδρό\-,ιόπΟU"Ιν 
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ιΙοιβοΙΙι\ ιοΟ νuζιομο(Ι ιιο! ιόν 'tμφu/Ιιο, μnόριοι 
νόaυμονw(κιιιξονόόπ'υύιόΥ1/rιτιρόο:ιιο'Ελ ίlπ •  

να f/WμtροΠΟUι\ρΕkόπόύsΗΠΑσι/ΙνΑ.θι\νσ. 
O'fh.U Μοτοο.ι;:ι,,.ιιΘnκισωύsδρό\-,ι tνσ ι�ι:,, ιομμvριοκ�y,όνόιόνunοδαuΙ εΙ.\ον φιόαο /ln" δiln 1ι'w "[Μόδα όνθρωnοι 

σdινηρι,.,αι..ιοι.,οι:ιy,όνόιόνώχορκru\οοι.ιν.bιlνn 
ύ\ μtρο liιov ι, ηρώm φι:ιρό nού φωιαyωνήθπιιι &;ινό 
Ιi�όnόtόιι-nού6ρDΟΙ[όnΜιμοs..Κοlθι 
ωpl,θπuιDηρωtΟχορμόσιινονqονόsy,ότάνιtιnο 
ο)οιξροόnό ιόσ:>ιιcιtDΡ(ψΜψΜΟ 

'ΟΙ(upιtιιιiδr,s�•Ορtl,πφnφόνιο,άνοιι;οιιφt-
οπ σιούs ovvvνΘpώnous IOU 

ΠόοοyνnοιοsόtιtλιοsΚιιρ,οdδπs!Πόοοούθι.· 
ντιι<όs.Καldι,υatΙΙ Μιγαλώ.Όyιοsιοu,/ιnnοχιp:Ι 
cοl�vό(ι,ιnοοnού:•ομκ:ιόμο,ρ.i\.nροοιφφι 
•pόνιο 1-1αι:<όι'Ιαη!ικε,μnflιa,οί1[1tλιοuΚιιριοκlδπ 
Ο'f/ιΜοuο6οιοίJΜορρθωνiοι.ιδρόμοuοιόνΜορο, 
θωw (/ιξlw νό tό ιη-ιφβιία: κόnοιο φορό) 

Μtδιcιμόνι,ΙΜιοοffοtιιόnούfyινονδωρεόσιό 
ΜΟuοόοdναικοlιόμι:ιοΜιοιφόσοοsόQΟSόnό 
ιόνvικηυ"Ιpιοάyι;ΝΟ

αdrνβοοιωνπ.Έwιμι:ιάλλιο 
ΟΟU/Ιιοvι;ιιιίl/Ιαuκόό•όμοιιο1ιόιι.όφοι1ν,άtκ6 
νnιιοlμο,,ου"Ιφο,ιόιbιιtοnοθεvιθd"σιόκtνφο 
ιοulwιδιομονuΙΟΙτtι'ιιοsΚι,,ριοιιιδnsι'-ό•ομο 
.οι οtιμφο όyνωοιοs σwus nιριοοόιφοus tMM:s 
.,ι\οθι\ουs [d:sHΠA,όμωs,bowwιo.r,llιllι'Joyιό 
ιό κο<άρθωμο ιοιι. bow yuριοει Ι!ροβιιιμt,Ω Υ'ΙΟΙ<,. 
μgντtρ(ΝΒΟ.tνιjίtιοψό(pιινωlμlοιιιινlιιόnότήν 
Oisnry μt noρoywyoιn IOU) MMk C-,.,,;1, .ol Goιdon 
Gray."Ά-,&ρω,,οJWπρα,φορ&..μt,:,φπί\/ιlδιω/ίπ. 
γνωοιns tl\s βορι6s κ/Ιπραwιμlόs 0�1(1() ιοΟ ιόnοιι 
Ο'fόνόθilποομόκο!ιόνπολmομό.twιiμονοδ,κbs 
/ιθilπ\ΜΟΟUι\οφι.νιnιιι,(Μ\Ιfnο,ιt\ιοο,ι θόμnο, 
ροϋοι�οι'ψφονόόnοw'Ιιiφ(Ιροlμηνινοmyιό 
δ/Ιοusμαs.όλί\/ιμδΜονοtποilί\οίιs t/ι�ιοu 

,Α .,), !iιi. ,.., ., �· 
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δtvίlά:ι•Ο11.Κ1όsl.ιιονι,πtροόπ"δ/Ιο1/ιόίlλο,(1 
tνοvα:ρόοιιοόθι\οόnόιιοβιορό/ιθmuοΛs� 
όφοΟfιΙΙΙΜσιόνμaροθων,οιΛsβοσιωνnsθιωρι/Ιοι 
ιιοιιφομιρ(Ιιι..-ιιΛο 
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