Aλληλογραφία
80 ×ρόνια του ΕΟΣ Δράμας
Αγαπητοίφίλοι
Πñιíογäüíτα÷ñüíια,τηí24ηΑπñιλίοõτοõ1932,
ìίαοìÜäαÄñαìιíþíóõìπολιτþíìαòτηíοποίααποτåλοýóαí οι: ÄηìÞτñιοò ×ñõóαíèüποõλοò, Íιêüλαοò
Ãñαììåíίäηò,ÍιêüλαοòÓιοõìÜíηò,ÍιêüλαοòÔóοýêαò,
ÍιêüλαοòÖίíογλοõ,ÅñíÝóτοòÔοõλ,Ãåþñγιοò×ατæηαíτùíίοõ,Ãñηγüñιοò×ατæüποõλοò,ÈåüäùñοòÓαñâÜíηò,ÄηìοóèÝíηòÖÝóóαò,ΠαýλοòΠαúóίäηòêαιÉùÜííηò Ôóιñüποõλοò ίäñõóαí τοí Åλληíιêü Ïñåιâατιêü
Óýíäåóìο ÔìÞìα ÄñÜìαò, óùìατåίο το οποίο αíÞêå
óτοí Åλληíιêü Ïñåιâατιêü Óýíäåóìο, Êåíτñιêü ÓõìâοýλιοìåÝäñατηíΑèÞíα.
ΑπüτüτåπÝñαóαíπολλÜ÷ñüíιαγåìÜταäñÜóη.
Ç πñþτη πåñίοäοò ìÝ÷ñι τοí πüλåìο τοõ 1940,
üπùòαíαφÝñοíταιóτααñ÷åίατοõÓõλλüγοõìαòαλλÜêαιαπüφùτογñαφιêüαñ÷åίο,åί÷åìåγÜληοñåιâατιêÞäñαóτηñιüτηταìåαíÜâαóητο1936óτιòêοñõφÝò
τοõÏλýìποõêαιóåìåγÜλαåλληíιêÜâοõíÜüπùòóτο
ÃñÜììο, óτο Óìüλιêα, óτοí ¢èù, óτα Âαñäοýóια, óτη
Ãêιþíα,óτοíΠαñíαóóü,óτοÌπÝλλåòêαιφõóιêÜóå
üλåò τιò êοñõφÝò τοõ Öαλαêñοý, τοõ Παγγαίοõ, τοõ
ËαúλιÜτοõÌåíοίêιοõ.
¼λåòοιåîοñìÞóåιòåêåίíηòτηòåπο÷Þòγίíοíταí
ìå τåñÜóτιåò πñοóπÜèåιåò, αí óêåφèåί êαíåίò τοí
τñüποìåταêίíηóηòêαιτο÷ñüíο.
Ôοπåñιοäιêü«ÂÏÕÍÏ»τοοποίοåîÝäιäåγια÷ñüíιατοêåíτñιêüÓõìâοýλιο,åίíαιγåìÜτοαπüτιòäñÜóåιòτοõÄñαìιíοýÏñåιâατιêοýÓõλλüγοõ.
ÇπåñίοäοòτοõπολÝìοõêαιτοõåìφõλίοõ19401949 αíÝóτåιλå τιò οñåιâατιêÝò äñαóτηñιüτητåò, ü÷ι
üìùò êαι τιò åπαφÝò ìåταîý τùí ìåλþí τοõ. Åίíαι
αîιοóηìåίùτοüτι,êατÜτηäιÜñêåιατοõÅλληíοúταλιêοýΠολÝìοõ,οπüτåêαιäηìιοõñγÞèηêåτοτÜγìα÷ιοíοäñüìùí õπü τοí ÔαγìατÜñ÷η ÉùÜííη Παπαñüäοõ,
ταìÝλητοõóõλλüγοõ,ταοποίαåί÷αíαγοñÜóåιóêι
απüτοåîùτåñιêü,ταπñοóÝφåñαíóτοÔÜγìα.
Óτηäåêαåτία1950-1960ταìÝληπολλαπλαóιÜæοíται
êαι äιøαóìÝíα για äñÜóη åîοñìοýí óτηí ýπαιèñο êαι
αíåâαίíοõíóτιòêοñõφÝòäίíοíταòτηäõíατüτηταóτοõò
óõìπολίτåòìαòíαγíùñίóοõíτηíåλληíιêÞφýóη.
ÓηìαíτιêÜìÝλητηòÄñαìιíÞòÊοιíùíίαòåíτÜóóοíται óτιò τÜîåιò τοõ οñåιâατιêοý êαι äηìιοõñγοýí
τιòâÜóåιòγιατηìåτÝπåιταåîÝλιîÞτοõ.
Ôο1958ιäñýåταιóýìφùíαìåτοêαταóτατιêüοüìιλοò÷ιοíοäñüìùíóταπλαίóιατùíäñαóτηñιοτÞτùíτοõ
Óõλλüγοõ,οπüτåαñ÷ίæåιìιαÜλληìοñφÞοñåιíÞòäñαóτηñιüτηταò,παñÜλληληìåτηíοñåιâαóία,η÷ιοíοäñοìία.ÔαìαèÞìαταóêι,οιóõììåτο÷Ýòóåαγþíåòêαèþò
êαιηοñγÜíùóηαγþíùí,παñÝ÷οõíτåñÜóτιαåìπåιñία
óτοí¼ìιλοêαιäηìιοõñγοýíτηâÜóη, ηοποίαοäηγåί
óτηäηìιοõñγίαêαιýπαñîητοõ÷ιοíοäñοìιêοýêÝíτñοõ
τοõÖαλαêñοý.ÓõíÝπåιατηòýπαñîηòêαιλåιτοõñγίαò
τοõêÝíτñοõêαιτηòαíÜπτõîηòτηò÷ιοíοäñοìίαòóå
παíåλλÞíιοåπίπåäοåίíαιοιóõììåτο÷Ýòαπüτο1988
êαιìÝ÷ñιóÞìåñατùíπñùταèλητþíτοõÓõλλüγοõóå
ολõìπιαêοýòαγþíåò, óåπαíåõñùπαúêοýòαγþíåòêαι
παγêüóìιαπñùταèλÞìατα, óõììåτο÷ÝòποõοäÞγηóαí
êαιóåâαλêαíιêÝòíίêåò.ÌιαäñαóτηñιüτητατùíαèλητþíτοõÓõλλüγοõìαò,ηοποίααíαäåιêíýåιπñùταèλητÝòóåüλåòτιòêατηγοñίåòαíäñþí, åφÞâùí, παίäùí,
γõíαιêþí, íåαíίäùí êαι êοñαóίäùí êαι οι οποίοι êõñιαñ÷οýíóταåλληíιêÜπñùταèλÞìατα.
Ôο1960οÓýλλογοòαποêτÜτοπñþτοτοõοñåιâατιêüêαταφýγιο,üíåιñοäåêαåτιþíτùíìåλþíτοõ.Ôο

6 ÊÏÑÖÅÓ

êαταφýγιο«Ìπαñτίóåâα»óτηâοñåιοαíατολιêÞπλåõ- ÷åιìåñιíüπαñÜäåιóο,ìοíαäιêüóτηíÅλλÜäα,ìåγÜλη
ñÜτοõÂþλαêα,τοοποίοÞταíêαιηαφåτηñίαåîοñìÞ- πñοóφοñÜóτοíτüποìαò,αíåîÜñτητααπüταüποια
πñοâλÞìαταλåιτοõñγίαòτοõ,γιαταοποίαοοñåιâατιóåùíγιατοÖαλαêñüìαæίìåτοõòΠýñγοõò.
ÓτηóõíÝ÷åιαοñåιâαóίαêαι÷ιοíοäñοìίαλåιτοõñ- êüòäåíÝ÷åιêαìίαåõèýíη.Ìåτηäηìιοõñγίατοõ×ιογοýí παñÜλληλα, τñοφοäοτοýí ìå ìåγÜλο êýñοò το íοäñοìιêοýÊÝíτñοõ,οÓýλλογοòαποêτÜêαιτοτÝταñÓùìατåίοêαιτοõπαñÝ÷οõíπαíåλλÞíιαπολýóηìα- το÷ιοíοäñοìιêüêαταφýγιο.
Πολλοίóõìπολίτåòó’αõτÜτα80÷ñüíιαπñοóπÜíτιêÞèÝóηìÝóαóτηíοñåιâατιêÞοιêογÝíåια.
Óτα÷ñüíιαποõπÝñαóαíοÓýλλογοòαλλÜæåιüíο- èηóαí αíιäιοτåλþò, ìå τåñÜóτιο πñοóùπιêü êüóτοò
ìα γίíåται Åλληíιêüò Ïñåιâατιêüò Óýλλογοò ÄñÜìαò êαιìåατåλåίùτηπñοóπÜèåια,τοÓùìατåίοíαæÞóåι
êαι ìÝλοò τηò ÅλληíιêÞò Ïìοóποíäίαò ×ιοíοäñοìίαò ÷ùñίòíαγåñÜóåιêαιαêüìαêαιóÞìåñαíαóõíå÷ίóåι
(ÅÏ×)êαιτηòÅλληíιêÞòÏìοóποíäίαò
ÏñåιâαóίαòΑíαññί÷ηóηò(ÅÏÏΑ).
Ï Óýλλογοò αποêτÜ Üλλα äýο
οñåιâατιêÜ êαταφýγια óτο Öαλαêñü,
óτιò èÝóåιò «×ÏÑÏÓ» êαι «ÊÏÕÑÉ»,
÷ÜñιòóτοìåñÜêιêαιτηíπñοóùπιêÞ
åñγαóίατùíìåλþíτοõ.
Αíαπτýóóåι åπίóηò åêäñοìιêÞ
äñαóτηñιüτηταóå÷ñüíοõòποõοýτå
τα ιäιùτιêÜ αõτοêίíητα Þταí πολλÜ,
αλλÜêαιοýτåταγñαφåίατοõñιóìοý
åί÷αíαíÜλογηäñαóτηñιüτητα.Ìåτη
Άθως, 1933.
äñÜóητοõαõτÞπαñÝ÷åιτηíåõêαιñία
τηò óýóφιîηò τùí ó÷Ýóåùí τùí ìåλþíêαιäίíåιÝτóιτηíåõêαιñίαóτοõò
óõììåτÝ÷οíτåòíαγíùñίóοõíüλητηí
ÅλλÜäα, íηóιùτιêÞ êαι ìåóογåιαêÞ,
απüτηíÊñÞτηÝùòτιòΠñÝóπåòêαι
οõóιαóτιêÜ πñùταγùíιóτåί óτηí êοιíùíιêÞæùÞτηòπüληò.
ÓηìαíτιêüåπαêüλοõèοåίíαιηοιêοíοìιêÞ Üíèιóη τοõ Óõλλüγοõ, η
οποίαäίíåιτηíåõêαιñίαóταåêÜóτοτå ÄιοιêητιêÜ Óõìâοýλια, ìå ÷ñηóτÞ
äιοίêηóη, íα αîιοποιÞóοõí τηí πåñιοõóίατοõ.ÇαíταλλαγÞτοõêληñο- Φαλακρό, 1932.
äοτÞìατοò τοõ ÍιêολÜοõ ÄοõìπÝóα,
åõåñγÝτη τοõ Óõλλüγοõ, ìå αíÜλογο
οιêüπåäοτοõÄÞìοõÄñÜìαò,ηαπüêτηóη ιäιüêτητηò óτÝγηò, äηλ. γñαφåίùí τοõ Óõλλüγοõ, η απüêτηóη
ιäιüêτητοõ λåùφοñåίοõ, για τη ìåταφοñÜτùíαèλητþíτοõÓõλλüγοõåίíαι åíäåιêτιêÜ τηò óποõäαίαò åîÝλιîηòποõåί÷åοÓýλλογοò.
ÔåñÜóτιο åπίτåõγìα τοõ Óõλλüγοõηäηìιοõñγίατοõ÷ιοíοäñοìιêοý
êÝíτñοõτοõÖαλαêñοýηοποίαîåêίíηóåτο1965êαιåäñαιþèηêååπίÍοΌλυμπος, 1936.
ìαñ÷ίαòΑíÝóτηÍιêολαÀäη1974-1981,
ο οποίοò για τη óõìâολÞ τοõ αõτÞ
αíαêηñý÷èηêå åπίτιìο ìÝλοò τοõ
Παγγαίο, 1935.
Óõλλüγοõ.
Çäηìιοõñγίαåíüò÷ιοíοäñοìιêοý
êÝíτñοõ óτο οñοπÝäιο ¢γιο Πíåýìα
τοõÖαλαêñοýõπÞñîåüíåιñοαπüτο
1936,αíαφåñüìåíοóåäηìοóιåýìατα
τηòåπο÷Þò,óåäåλτίατýποõêαιπñαêτιêÜτùíÓõìâοõλίùíτοõÓõλλüγοõ.
¼πùò οñιóìÝíα üíåιñα γίíοíται
πñαγìατιêüτητα,Ýτóι35÷ñüíιαìåτÜ
ìπαίíοõí οι âÜóåιò για íα äþóοõí
óÞìåñατηäõíατüτηταóåüλοõòìαò
íα απολαìâÜíοõìå Ýíα τοõñιóτιêü

íαäιαγñÜφåιτηìοíαäιêÞαíοäιêÞτοõποñåία.Απüτο1932ìÝ÷ñιóÞìåñαπåñιóóüτåñααπü2.000
ìÝληÝ÷οõíåγγñαφåίóταìητñþατοõÓõλλüγοõ,πåñιóóüτåñοιαπü400αèλητÝòÝ÷οõíåêäþóåιäåλτίααπüτο1980,÷ñοíιÜποõλåιτοýñγηóåτο÷ιοíοäñοìιêüêÝíτñο.
ÓτοäιÜâατùí80÷ñüíùíτοõÓõλλüγοõäιοίêηóαíαπüτηèÝóητοõΠñοÝäñοõοιÅñíÝóτοòÔοõλ
πñþτοò πñüåäñοò 1932-1940, Âαóίλåιοò ΠολõæùÀäηò, ΠÝτñοò Ãñαììåíίäηò, Αíτþíιοò Êαóτñιíüò,
ÉùÜííηòÊαπÜτóοò,ÃåþñγιοòÊαñαêατóÜíηò,ÍιêüλαοòÓοφοýληò,ΑíαóτÜóιοòΠÝτñοõ,ÓταýñοòÊåâüñê,ÃåþñγιοòÉùÜííοõ,ÈÝìηòÊαíαñÜò,ÊùíóταíτίíοòÊαóÜπηò.
ΑõτÞτηγåíÝèλια÷ñοíιÜ τοõóùìατåίοõ,24-04-2012αιóèÜíèηêατηíαíÜγêητηòπåñιληπτιêÞò
êαταγñαφÞòτηòιóτοñιêÞòτοõäιαäñοìÞòêαιτηòõπåíèýìιóηòτùíäñÜóåùíτοõοñåιâατιêοýóõλλüγοõÄñÜìαò.ΑποτåλåίåλÜ÷ιóτητιìÞóåüóοõòóõììåτåί÷αí,πñοóπÜèηóαí,ìü÷èηóαí,ίäñùóαíìå
οποιοíäÞποτåτñüποÞèÝóη,γñÜφοíταòìιαπñαγìατιêÞιóτοñία,τηíιóτοñίατοõÅÏÓÄñÜìαò,ποõ
åίíαιοõóιαóτιêÜêαιτìÞìατηòιóτοñίαòτηòπüληòìαòêαιτùíαíèñþπùíτηò.
ÈÅÌÇÓÊÁÍÁÑÁÓ(τέως πρόεδροςÅÏÓÄÑÁÌÁÓ)
Σμόλικας, 1939.

Ρόδος
ÊαληóπÝñαóαò.
ÓτοπåñιοäιêüÊοñφÝò,óτοτåý÷οò216,äιÜâαóαìå
åíäιαφÝñοí το τåτñαóÝλιäο αφιÝñùìα για τα âοõíÜ
τηòÑüäοõ.ÅίíαιγåγοíüòüτιοιÑοäίτåòäåíäίíοõíìåγÜληóηìαóίαóτοíοñåιíüτοõñιóìüποõèαìποñοýóå
íαÝ÷åιτοíηóί,αíêαιταοφÝληποõèαåί÷αíèαÞταí
αñêåτÜ.
Ùóτüóοóτηóåλίäα26üποõîåêιíÜτοÜñèñο“Πåæοποñίαêαιαíαññί÷ηóηóτοíηóίτοõÞλιοõ”οαñèñογñÜφοòαíαφÝñåιüτιóταâοõíÜτηòÑüäοõ“ÏοñåιâÜτηòäåíèαπατÞóåιποτÝ ÷ιüíιαåäþ”.ΠñÜγìατι,óτη
ÑüäοóπαíίæοõíοιηìÝñåòìå÷ιüíιóταοñåιíÜ,αλλÜ
äåíαποõóιÜæοõíåíτåλþò.
ÌιαìατιÜóταπαñαêÜτù4âίíτåοποõÝ÷οõíαíαñτηèåίóτοyoutube.comåίíαιåíäåιêτιêÜ.
http://www.youtube.com/watch?v=CkD4HwBfKwQ
http://www.youtube.com/watch?v=yjlJIhQLEZM
http://www.youtube.com/watch?v=UTG4XPdA6Yo
http://www.youtube.com/watch?v=gkFEP0RzgmI
ÖÝτοòìÜλιóτατο÷åιìþíα2012íιφÜäåòêατÜφåñαí íα êÜíοõí τηí åìφÜíιóÞ τοõò αêüìα êαι óτηí
ηìιοñåιíÞØίíèο(ìαñτõñίαìüíιìοõêατοίêοõ).
ÊαλÞ óõíÝ÷åια óτηí πñοóπÜèåιÜ óαò! Åõ÷Ýò για
ìιαêαλÞοñåιâατιêÞ÷ñοíιÜ2012-2013!
Ìååêτίìηóη,
ÊαíτÜòÊùíóταíτίíοò
(ìüíιìοòêÜτοιêοòΑèηíþí-
ιäιαίτåñηπατñίäαÑüäοò)

