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ΠPoΣκΛHΣH
γ!o τηv Eπiolo To:<τlκli Γεvlκli Συv6λευoη

To Διoικητικ6 Συμβo0λιo κoΜ( τα μ6λη τou, και τouq ouγ;1ωριovoOg,
απ|v ετliαιαταlαικt] Γεvικη Συv6λευαη ηg Aδελφ6τrμαq πoU απoφα-
o(αrηκε vα γ(vει αrιg 14 Aυγo0ατoυ 2005, ημ6ρα Kυριακr] και ιirρα
17.00 , ατηv α(Θoυαα τoU κoιvoτικoι] κατααrηματoq τou xωριoιl μαq.

Θ6μoτo Hμερlioloq λ6τoξηq:

1. Λoγoδoo(α Δ.Σ. για τα πεπραγμ6vα τoU πρoηγoOμεvou 6τoυ9 και
απoλoγιαμ69 διαxε(ριαι1g ταμε(oυ.

2. 'EκΘεor1 εξεΜγκτικιig επιτρoπι]q για ηv oικovoμικη και διoικηιη
δια)(ε(ριαr1 και απα}ιλαψj Δ.Σ.

3. Συζι]ηαr1 και ληιpη απoφ6oεωv επ( 6}'λωv Θεμdτωv, πoυ τυ16v Θα
πρoτε(vει η Γεvικη Σuv6}ευαι1.

Σε περ(rπωαr1 oπoιαoδηπoτε ψηφoφoρ(αg, δικα(ωμα ψηφoU 61oυv
μ6vo τα ταμειακιilg ειπ6ξει μ6λη, γι' oι.rτ6 και παρακΦε(oΘε vα
ταlαoπoηoετε τιg τu16v oικovoμικ6g σαq εκκρεμ6ητε9 με ηv Aδελ-
φ6ητα.

πPoΣκΛHΣH

To Δ.Σ. ηg Aδελφ6τrμα9 Δρoαoπηγιωτι6v πρooκαΜ( τo Δημαρ1o
και τouq Δημoτικo0g αυμβoιjλoug τoυ Δημoυ Mαατoρo1ωρ(ωv orιq
εκδηλιilαειg "Koλoκα(ρι 2005 αττl ΔρoooπηγηD πoυ Θα γ(voυv απ6 11
Aυγo0orou 6ω9 και 16 Aυγoιiατou στo xωρι6 μαg.
Σαq επιoυvdrπouμε τo πρ6γραμμα τωv εκδηλιiloεωv.

Για τo Δ.Σ.

o Πρ6εδρo9

Γ.Koτoλo0ληq
o Γραμματdαg

Γ.Tζ(μoq

Eικ6vo εξωφιiλλoυ: "To 1ωρ16 μoq στo 6απρo". lδια(τερo βαριiq και παρατετομdvog uπfρ-
ξε o φετειv6q 1ειμιδvαg πoυ δημιoιlρy1oε πρoβξματo και αρκετ69 ζημιcs. H oμoρφι6 6μωξ ηq
εικ6vαq μαq απoζημιιilvει.



N6α απ6 τlg δρααrηρ16τητε9
τηg Aδελφ6τητ6q μαξ

Hμερoλ6μo 2005
Mε επιτυχα διακιvτjΘηκε και φiτog τo ημερoλ6γιo ηq
Aδελφ6ηταξ. Tυπι6Θηκε oε 600 αιπ(τυπo. Mαζ( με τo

ημερoλ6γιo μoιρ6απ1κε και τo κατασταrικ6 ηg Aδελ-

φ6τrμα9, τo oπo(o τυπιilΘηκε oε βιβλαρ6κι. Σκoπ69 τoυ
Δ.Σ. ηαv τo κ6Θε βλog vα γνωρ(Φι τα δικαιιΔμαrα και
τιg υπoxρειiloειg τoυ, καΘι6q και τov τρ6πo λειτoυργ(oq

ηg Aδελφ6τηα9.

Mαζ( με τo ημερoλ6Yιo επbηq διαvεμηΘηκε δωρε6v και
τo 3o τει}1og "Tα Kαιπoιιδτικα", τo oπo(o Φιλαξε o;rφ(μo

κoι 6γιvε 6τoι πιo Μιτoυργικ6.

Φ6τo9 ατdλΘηκαv ημερoλ6για στo σημεριv6 Πρ6εδρo

ηg Eλληvικηξ Δημo-
κρcπ(αq κιiριo K6ρoλo
Παπo0λιo, τov Yφυ-
πoυργ6 Y.ΠE.XΩ.ΔE
κ0ριo Koλoγι6vη Στα0-

ρo, στouq βoυΜυτig
τoυ Noμo0 μαg 6λωv
τωv κoμμ6τωv, στo
Noμ6ρ1η lωαw(vωv,
στov Περιφερει6ρ1η'
στov Δtiμαρxo και
αroυq δημoτικoι]ξ αυμ_

βo0λoυg τoυ Δημou
Mααroρo1ωρ(ωv, στouq
Aημdρ1oυg lωαw(vωv
και K6vιτoαq, κ.d.

Aιμoδoαiα σTη Δρoσoπηγη
Aπ6 τov A0γoυατo 2004 6ω9 αημερo 31 oιrγ;1ωριαvo( μαg
δωααv ofuα αrιg τρdπeζεg α(μcπog ηs Aδελφ6τrrr6q

μαq (ΑJ{EΠA και Πov. Noα. lωαwivωv). Eπioηg τo [διo

1ρovκ6 δι6αημα 9 oιrγ1ωριαvo( εξurηρεηΘηκαv μ
αfuα πoυ τo ε()gv αvΦη, φ 23 φι6λε9 α:voλκ6.

To τμτiμα αιμoδoα(αg τoυ Παν. Noo. lωαwivων μαs βρd-
βεuoε oε παηγυριη εκδηλωoη τov loοvιo τoυ 2005,

μαζi μ 6λλoυ9 oυ}ν\6γoυq, για ηv δρααηριoτrμd μαg
και για ηv oυμμετoμj oιrγ1ωριαvιilv μαq στιq αιμoδo-
oiεg.

To Δ.Σ. αι.lvε1ζει τιg πρoorτ6Θειig τoυ και επιβvει πρo-
κειμivoυ vo ευoιoΘηoπoηoει ακ6μη πιo πoλλoιig αuγ-

1ωριαvoιlg κoι vα αυξηoει τoυg αιμoδ6τε9.

Για τo ακoπ6 αιπ6 εξ6δωoε ειδικ6 τρ(τπυ1o, τo oπo[o Θα

διoveμηΘε( τo κoλoκα(ρι, για vα γvωρiζει o καΘ6vog τα
oφ6λη, o}λ6 και τηv διoδικαo(α πou απαιτεirαι oε μ(α
oιμoδoα(α.

oπωg κ6Θε xρ6vo 6ται και φ6τo9' αrιg 13 Aυγoιiαιoυ
2005, απ6 ιbρα 10.00 iωq 14.00, αrηv αiΘoυoατoυ Koμ
voτικoιj καrααημαrog τoυ 1ωριo0 μαs, με κιητη μovd-
δα τoυ Παv. Noα. lωαw(vωv, Θα πραγματoπoηΘe( αιμo-
ληι}(o.

H παρoυα(α, 6oωv 61oυv ηv δυvατ6ητα, κρ(vεται απα_

ραiηη και επιται<rικιi.

Τo Δ.Σ., μdoα και απ6 αιπη η σηλη, ευxαριαrεi Θερμd
και oυγ1α[ρει 6λoυ9 τoυg oυγxωριαvo0g μαg αιμoδ6τεq
και ε01εται η πρooφoρd τouq vo γ(vει παρ6δειγμα oε
6λoυ9.

0lκ6πεδo - Ξεvιδvog
Tov loOvιo 2005 oλoκληριiΘηκε η εξαγoρd τoυ oικoπ6-
δoυ' To πoα6 ηg εξαγoρ69 εξoφληΘηκε oλoqxερι6g'

Συγ1c6vωq, o αρ1ιτ6r<rovαq Χovδρoγιdvηq Σταμdηg
απ6 ηv Θεαooλov(κη, φλog τoυ 1ωριoιj μαq, πoU αq(o-
λε[ται κυρ(ωg με παραδooιακoιiq ξεvιilvεg, σUvηρηση
μoνααπ1ριιilv και γεvικ6 με παραδoσιακ6 κr(oματα, ξεκi
ηoε - αφλoκερδιilq - ηv αρχιτεκrovικη μeΜτη τoυ
ξεvιδvα.

H αρ1ιτεκrovικη μελεrη βρ(oκεrαι αro τελικ6 α16διo ηq
oλoκληρωαr1g ηg. 'E1oυv γ(vει oι o1ετικ69 εv6ργειεξ Kαι
πρoq τov E.o.T lωαw(vωv και oιivroμα τα αx6δια Θα
υπoβληΘoιiv για 6γκριoη και για 6κδoαη oικoδoμικτig
oδε(αg.

H με}.εη πρoβΜπει - αρμκd - 13 δ[κλιvo δωμ6τια (τα 5
δωμ&rια με τζ6κι) καΘιδg κoι μ(α α(Θoυαα 130 dωq 150
αr6μωv, φ επιπλ6ov 6λoυ9 τoυg βoηΘητικoOq 1ιδρoυq
πoυ απαιτoιivrαι' Στo μdλλov Θα υπdρξει δυvατ6ητo
για πρooΘηκη 6λλωv 5 δ(κλιvωv δωμαr[ωv.

Πρo0πoλoγιoμ69 6ργoυ 750.000 € περ[πoυ.

To 1ωρ16 μαq στo lnternet
(www.drosopigi.com)

Mεγ6λη επιoκει}ιμ6ητα dχει μdxρι τιbρα η ιαrooελ(δα
τoυ 1ωριo0 μoq. Aπ6 τov No6μβριo 2003 6ωξ Φμερα
61ει δε1Θε( περ(πoυ 4.800 επισκ6ψειq. Tα α16λια φλωv
κoι σιrγχωριαvι6v εfuαι πoλι] Θεrικd, τ6oo για ηv πλη-

ρ6ητα ηg πληρoφ6ρηαr1q, 6oo και για ηv oυ;ψιj εη-
μ6ρωση και αvαv6ωoη ηs ι]ληs ηq. H αvαvdωση ιjληξ
γ(vετoι oυvηΘωg δ0o φoρ69 τo ;φ6vo'

oι v6oιτoυ 1ωριo0 μαq και oι απ6δημoι 61oυvηv ευκoι
ρ(o να εημεριilvolπαι oπ6 τιq oελδεg ηq για τα δριil-
μεvα στo 1ωρι6 μαq, για ηv δρααπ1ρι6ητα ηg Aδελ-
φ6τrμα9, για τιg εκδηλιiσειq πoU πραγμαroπoιo0vroι.
'oαoη ξεκo0ρoσηs και voαroλγ(αg oηv καΘημεριv6η-
τα. Aιdξoδog για 6αoυ9 δεv μπoρoιiv vα επιoκ6rπovrαι
αψψdτo 1ωρι6.



Kτiρlo πριilηv δημoτlκoιi α1oλεioυ -
εv6ργεlεg oξloπoiηoηg
oπωq ε(vαι γνωαι6 o Δημoq Mααroρo1ωρ(ωv σε σUveρ-

γoo(α με ηv Aδελφ6ητα υπ6βαΜ τo Γεv6ρη τoυ 2003

μεΜη oξιoπofiσηq τoU πριiηv Δημoτικoιi Σ1oΜ(oυ τoυ

1ωριo0 μog. Tηv μεΜη εftε oυvrdξει o oυγxωριov6q
μoq μη1αvικog Koπλdηq Xρηαιog - αφλoκερδιilq -.

H μελ6η εγκρ(Θηκε, μovαδικη oε 6λη ηv'Hπειρo, απ6
τo Y.ΠE.XΩ.ΔE κoι εvrd1Θηκε αro πρ6γραμμα "Περι
βoλλovιικη oξιoπo[ηoη παλαιιilv κrιαμαrωv" με τo πoo6
τωv 80.000 €.

H 1ρηματoδdτηση 6μωq αιrη κoθυαrερε[ και γι'oι-116 η
Aδελφ6τψo ζηηoε τ6αo απ6 τov Noμ6ρ}trl lωαw(vωv,
6oo κoι απ6 τoν Δημo Mααroρo1ωρ(ωv, ηv dwαξη τoυ
6ργoυ και αιo EAΠEκ (β' φdαη) με τo πoo6 τωv 1 50.000 €.

To 6ργo εvιd1Θηκε και αvαμ6vετoι η 6γκριoη xρημαroδ6-
ηαηq απ6 τo Yπoυργε(o oικovoμικιilv. oι εvδε(ξειg για
ηv 1ρηματoδ6ηαη ε(vαι Θετικdq και 6τoι πιαrειioυμε 6τι
τo κr(ριo τoυ πριiηv Δημoτικoιi Σ1oλε(oυ, αroλiδι πραγ-
μαrικo τoυ 1ωριoιi μαq, πoλιτιαrικ6 μημε(o oρχιτεκrovι-
κηg και ιαroρικηc μημηs, oιjwoμo Θα αvακoιvιαrε[.

H xρηoη τoυ Θo ε[vαι "K6vτρo Περιβoλλovrικηs Eημ6-
ρωσηq" με μoυαειακ6 1ιiρo και 1ιiρo μ6vιμηq dκΘεαηg

φωτoγραφ(αg.

Evdργειεg για ηv χρημcrroδ6ηαη τoυ ιτιρ(oυ 6γιvov επ[-

oηg απ6 ην Aδελφ6τηα κoι πρoξ τov Πρ6εδρo ηq Eλ\-
vιηq Δημoκραr(αg κ0ριo Kdρoλo Παπoιjλα, πρoξ τov
Yφuπoυργ6 Y.ΠE.)C).ΔE κιiριo Koλoγιαvη καιπρog 6λoυq
τoυq βoυλειπ69 Noμoιj lωαwivωv 6λωv τωv κoμμαrωv.

Kτlρloκ6 πρ6βλημo εκκλησiαξ
Aγiog Παρoακευ:iξ τoυ xωρto0 μoξ
Mετd oπo εημdρωαη πoυ ε[1ε τo Δ.Σ. απ6 τov σUYΧω-

ριov6 μαg μη1αvικo Kαπλdη Χρηαro, 6τι υπdρ1ει
ρηγμo ατo μπρoατιv6 τoιx(o τoυ κrιρ[oυ ηg εκκληα(αq

ηg Aγiαq Παραoκευηg, πηρε ηv πρωτoβoυλ(α και

6αrελε επιαιoλη - κ6λεoμα oε 6λoυ9 τoυg φoρε(g και
τoυq ειδικoιig επιαημovεg τoυ 1ωριoιi μαq, Kαι τouq
κdλεoε αε κoιvη oυvdvηαη ηv 14 Aυγo0αroυ, ημdρo
Kυριακη και ιilρo 10.00 π.μ, αιo Koιvoτικ6 Kατ6αημα,
για vα oυζηησouv και vα αvαζητηooυv λιioειq για τo
πρ6βλημα, και ηv δι6oωαη τoυ μημε(oυ.
To Δ.Σ ηg Aδελφ6ηταq πιαrε0ει 6τι αιrΦ η αυvdvηoη
πρ6πει vα ε(vαι η oρxη μ(αq oυλλoγικηg πρooπdθειαg
6λωv τωv φoρ6ωv τoυ xωριoιi γιcι ηv απ6 κoιvoO oyrμ
μετιilπιαη τωv πρoβλημdτωv τoυ τ6πoυ μαg.

Πoρ6μβooη στηv 8η εφoρio
Bυζoιπlvιilv Aρ1oloτfτωv στo lω6wlvα
To Δ.Σ. τηq Aδελφ6τηταξ με επιατoλη τoU στιq
231512005 πρoq ηv 8η Eφoρiα Bυζαvrιvιilv Aρ1αιoτη-
τωv στα Γι6wεvα, ζηηαε αιπoψ(α, oπ6 ειδικo0q oυvη-
ρητiξ ηq υπηρεo[αg, αηv εκκληo(o ηg Ko(μηαηq τΠξ
Θεoτ6κoυ "Πovαγ(α" πρoκειμ6voυ να απoφαvΘo0v γιo
ηv αvαγκαι6ητα ηq oυιrηρησηξ των τoι1oγραφιι6v
ατo εoωτερικ6 καιτo εξωτερικ6τoυ Nαoι].

Πρdγμαrι' κλιμ6κιo διio α16μων επιoκ6φηκε αro μ6αo
loυν(oυ τ6αo ηv εκκληα(α ηq Πovαγ(αg, 6oo και ηv
κεvrρικη εκκληo(α τoυ 1ωριoιi μoq "Aγ[α Παραoκευη".

Για ηv εκκληo(α ηg Παvαγ(αq: Θεωρoιiv 6μεαη αv6γκη
ηv ouvηρηαη ηq τoιχoγρoφ[αg τoυ αετιδμαroξ με ηv
παρ6αrαoη τoυ Aρ1αγγ6λoυ Mι1αηλ αro εξωτερικ6
μ6ρoq , Koι ηv ovrικαrdαrαoη τoυ μoυoαμ6 πoU επι-
κoλληΘηκε πρ6oφαιo αιo τριγωvικ6 αdτωμo πdvω απ6
ηv εiαoδo ηg εκκληo(αg κoι ηv απoκατdαrαoη ηq
τoιxoγραφ(αq αηv αρμκιj τηξ μoρφi. Πα τo oκoπ6
αι.116 η Aδελφ6ητα 61ει ζηηoει ηδη με επιαroλη ηq
oπ6 τιq 20l12l20o4 απ6 τov Διiμo Mαατoρo1ωρ(ωv ηv
xρημαroδ6ηαη oυvηρηαr1g τωv εξωτερικιilv τoιχoγρα_
φιιitv τoυ vαoιj με τo πoo6 τωv 3.000 €.

Πα ηv εκΑηo[α ηg Aγ(αq Πoραoκευηg: με β6oη ηv
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UπdρXoUσo κσrdσrαση, Θεωρoιiv αvαγκo(o vα oλλ6-

ξoυv oι εξιirπoρτεq τoυ vαoΦ και vα αvτιKατααταΘoιiv με
κoλα(oΘητεg ξ0λvεq, 6πω9 επ(oηg και αMαγη τωv
παραΘιjρωv oκoλoυΘιiιπαg τηv πoλι6 τεxμoτρoπ[α
καrαακευηg και με πρoσεγμ6η πoι6τrμα UλιK6v.

Aπ6 τo Σετπ6μβριo Θα υπ6ρ1ει δυvαr6ητα απ6 μ6ρoυ9
τoUξ vα oυvηρηooυvτιg πoλι69 εικ6vεq πoυ βρ[oκoιπoι
αηv εκκληo(α ηq Aγ(αg Παραoκευlig, xωρ(g oικovoμι
κi επιβ6ρυvαη, oι oπo(εg πρdπει επ[αηg vo κ(παγρo-

φoOv κoι vα φωτoγραφηΘo0v.

To Δ.Σ. ηg Aδελφ6τrμog πιατειiει 6ιι δev πρ6πει vα γ(vo-
vται απρoγραμμ6τιαrε9 επεμβ6αειq αε μηφ(ατoυ 1ωρι
oιi μαg κoι oπoιαδt]πoτε παρ6μβααη πρ6πει vα γ(vεroι με
ηv αiμφωη ψιilμη ειδικιilv επιαπ1μ6vωv και π6wα με
ψιilμovo η διαφιiλαξη ηg αιoΘrμηg, καΜιτε;ψικηq και
ιαroριηg τoυg αξiη.

Παρ_α1ιδρη9lη δlκolωμ6τωv
μ,σΘωσηq βooκoτ6πωv τoU xωρlo0 μoξ
στηv Aδελφ6τητo
Yλoπoιιilvroq απ6φααη ηg Γεvιηq ΣυviΜυαηg πoυ
πdρΘηκε ηv 16 Aυγoιiαrou 2003 και oιπαπoκριv6μεη
ατηv αυvεpj π(εαη και επιΘυμ(α πoλλιiv oυγ1ωριαvιilv,
αυvεx(ζoυμε vα αυλλ6γoυμε υπειiΘυvεg δηλιilσειs παρα-

x6ρηoηc δικαιωμ6τωv μ(oΘωαηg και εκμετ6λλευαr1q
τωv αγριilv τoυ 1ωριo0 μαg.

To Δ.Σ. ηq Aδελφ6τηα9 61ει εκδιδoει και α1εrικη
αvακo(vωoη - επιατoλιj με διευκριvιioειq για ηv
διαδικαoια, oλλ6 καιτo δικα(ωματoυ καΘεv6g vα

μπoρε( vα αvακoλε( oπoτεδηπoτε ηv παρo1ι6-
ρηση.

M6xρι α1μερα αρκετo( oυγ1ωριαvo( d1oυv υπo-

γρ6ι}eι τιg υπειiΘυvεg δηλι6oeιg'

Πρ6Θεη τoU Δ.Σ. ε(voι vα oυμβdλΜι, ωg v6μιμoq

φoρ6α9, απ1v αδιαμφιαβηηη ειπρoαιilrηoη τωv αuγ-
1ωριαvι6v ιδιorcrrμιilv εκr6αεωv απ6vαyrι στoUξ εvoικια-

ατ6q και oπoιooδτ]πoτε αρxτiξ, αξιoπoιιilvταq τα xρl]μα-
τα απoκΜιατικd γιo 6ργα αro xωρι6, oε oυvεργαo(α με
τo Toπικ6 Συμβoιiλo, με 6μεμτrrε9 διαδικoo(εg διαxε[-

AoΘητlκ:| π!ρiωv
To Δ.Σ' ηg Aδελφ6ητα9' μ6oα απ6 dvo τρ(rπυ1o 6wυ-
πo πoU τιjπωαε και διαv6μει, απευΘι]νει 6κκληoη κoι
πoρdκληαη αυvdμα, γιαηv πρoooμ1 πoυ πρ6πει vα επι
δεικvOoυμε 6λoι μoq ατην xρ'jαη τωv υλικι6v κoι τηq
τε1μoτρoπ(αg πoυ πρ6πει vα ακoλoυΘε[ται στιξ κατα-
oκευ69 αro 1ωρι6 μαg.

oι καrαoκευ69 πρ6πει vo δ6voυv με τo ευριrrερo φυoι
κ6 περιβdλλov, με ηv αρ1ιτεκrovικη κληρovoμι6 και ηv
ιατoρ(α τωv κcπαoκευιiιv τoυ 1ωριo0 μoq'

oι πρoτειv6μεvεq κcπoσκεUcιαrικ6g λιJoειg πoU περμ
γρ6φovιαι αro 6vrυπo δεv επιβαριjvoυv επιπλdov
κoαroλoγικ6 τov ιδιoκηη, oM6 βoηΘoιiv oε μ(α oμoιo-
μoρφ(α τωv καrooκευιiv.

H παρ6μβααη αιrη τoυ Δ'Σ. πρ6πει vα Θεωρηθε( απλ6
ωq μ(o πρωτoβoυλ(α κoλιi:v πρoΘ6oεωv και αυμβoλη oε
μ(α πoιoτικη εvια(α εικ6vα τωv καταακευιbv μαg.

Avoμvηαrlκ6 εiδη Aδελφ6τητo9
To Δ.Σ' πρoκειμ6voυ vα αυξηoει τo 6ooδα ηg Aδελφ6-
τrμαq απoφ6oιoε και κυκλoφ6ρηoε αvαμηαrικd ε(δη

με τo αημo ηg Aδελφ6τηαq Kαι με τo π6τριvo γεφιiρι
μαq.

'Eτoι, o καΘ6vαg μαg μπoρεi vo αγoρ6αει αro 1ωρι6 6vo

φλιτζdvι τoυ καφ6, 6vα αrα16roδo1ε(o, μ(α κoιiπα τoαγι
o0, μπλoυζ6κια, καπ6λo η τo πι6τo τoftoυ με τo πoλι6
π6τριvo γεφιjρι μαg.



Elδ{oεlg
7o Πoγκ6oμlo Πovηπεlρωτlκ6 Σuv6δρlo
Στιg 19 - 20 και 21 Aυγoιiαroυ 2005 πραγμστoπoιε(ται
αrα lω6wιvα τo 7o Παγκ6oμιo Παηπειρωτικ6 Συv6-
δριo.

To Συv6δριo διoργαvιirvεrαι oπ6 ηv Παηπειρωτικη
Συvoμoαπovδ(α Dιλdδαg, απlν oπo(o η Aδελφ6ητ69
μoq ε(vαι μ6λoq, και τεΜ( υπ6 ηv αιγ(δo τoυ Πρo6δρou
ηq Eλληvικjg Δημoκραrξ.

H Aδελφ6ητ6q μαq δηλωαε αυμμετoμ1 , και με απ6φα-
ση τoυ Δ.Σ. Θα εκπρoαωrηΘε( απ6 τριμελtj eπιτρorπj.

ο Toν Πρ6εδρo τoυ Δ.Σ. κιiριo Koτoλo0λη ΓιιΔργo.

o Tov σUYχωριαv6 μαg παδαγωγ6 και Eπfuιμo Π6ρεδρo
τoυ Παιδαγωγικo0 lvαrιτoιπoυ κ0ριo Moυκo0λη Θωμ6,
o oπo(og Θα κ6vει και ηv 15λεrπη ειΦγηση - oμλ(α με
Θ6μα:

''o ρ6λoq κaι η μ611ρι oημερα oυμβoλι7 ηg Aδλφ6ητag
oτηv ιoτoρfu, η αvdrπυξ1 κcιι, τηv πρ6oδo τoυ γωριoa
μa9 κoι oτηv δι6oωoη τηg πoλιτιoτικη9 κN1ρovoμι69''

. τov σUYXωριαv6 μαg πριΔηv Avrδημαρχo και vuv
δημoτικ6 α0μβoυλo τoυ Aτjμoυ Mααroρoxωρ(ωv κ0ριo
Σ(μo Xoρ6λαμπo.

Aπorπητlκli επ!στoλη σε δημoσiεUμα
τηξ εφημερiδog "ΠρωiV6g Λ6γo9"
lωowivωv
Θεo/v(κη 30 loυv(oυ 2005
ΠPoΣ : EΦHMEP|ΔA " ΠPΩlΝoΣ ΛoΓoΣ'IΩANN|NA

K0ριε ΔιευΘυtπ6,

Στo φ0}λo σoq ηq 18 loυv(oυ 2005 και oυγκεκριμ6vo
ση σηλη 'EKΔHΛΩΣEIΣ. ΓEΓoNoTA..." υπιiρξε κατα-

Χd)ρηΦ oαg με τ(τλo - "'Evα αξ61ααro μικρ6 oδoιπoρικ6
- Aπ6 μ(α eπ(σκεψη αrα Mααroρo1ιδρια ηξ K6vιτoαg".

Tθroιεq αvαφoρ6q για τov τ6πo μoq μαq χαρoπoιoOv ιδι
α(τερα, πoλ0 δε περιαo6τeρo 6ταv αι.1169 oπoτυπιirvoυv
με τov καλorερo τρ6πo ηv ιαιoρ(o τoU στo π6ραoμα
τoυ 1ρ6voυ, ην oμoρφιd κoι η γoληη τoυ τoπ(oυ, ηv
καΘημεριv6ητα.

Θα μαq επιτρ6ι}ετε 6μω9 vα κ6voυμε μ(α δι6ρΘωoη. H

φωτoγραφ(o με τ(τλo "Xτ(αrεq απ6 ηv Πυρo6γιαvιπ1"
oπεικov[ζει πρ6oωπα _ r<τ(ατεg απ6 τo 1ωρι6 μαq, απ6
6vα 6λλo Mααιoρo1ιilρι, ηv Δρoαoτηγη (K6ιπoικo) και
oυγκεκριμ6vα ε(ναι oι: AΜξιog Zηκoι1ξg' Παvαγιιδηq
Σ(μoq και Kιδαrαq Zηκo0ληq.

Mαg λυπε( oηγ6 τo γεγoν69 6τι oπoιαδιiπoτε oναφoρd
αrα Mααroβo1ιΔρια επικειπριirvεται oε oριoμ6vα 1ωρι6,
πρ6γμα πoυ αδικεi κoι την ιατoρ[o τoυ ευριirερoυ

1ιδρoυ και ηv oυμβoλι! τωv υπoλo(πωv 1ωριιiv αro
ιατoρικ6 γfuvεoΘαι ηq περιo;g1q.

Eπ' ευκαιρ(α oιrΦc ηc επικoιvωv(η μαq σoq oπooτ6λ-
λoυφ uλικ6 _ αε ηΜι<rρovικ! μoρφη -τo oπo(o 6)ιλιυαrε
ε(vαι κατφ1ωρημ6νo και απlv ιαrooελ(δα μαg ατo διαδ!
ιαυo (www.drosopigi.com) q1ετικ6 με ηv ιατoρ(α τoυ
1ωριo0 μαξ, τouq μααr6ρoυq μαq, η ζωη τoυq, τα 6ργα
τoUq.

Θα μαq 1oρoπoιo0αε ιδια(τερo, αv η εφημερ(δα ooq,
κcπo1ωρo0oε τo υλκ6 αι-116 oε κ6πoιo oπ6 τα επ6μεvα
φ0)'λo oαq.

Eυ1αριαrιl για η φλoξεν(α.

o Πρ6εδρoq Δ.Σ.
Γειiργιog Koτoλoιiληq

Δημooiευμo _ αφi6ρωμo γlo τo xωρ'6 μoξ
H εφημερδo "N6oι Aγιivεq,, lωow(vωv αro φιi}λo ηq
29 Mαρτ[oυ 2005 δημoα(ευαε διo6λδo αφι6ρωμα αro
1ωρι6 μαq με φωτoγραφ(εg. To υλκ6 πoυ 1φηoιμoπoιιi-
Θηκε αιπληΘηκε απ6 ηv ιαroαελiδα μαq στo lnternΘt.

Yπηρξε ηδη επαφη τoυ πρo6δρoυ τoυ Δ.Σ. με τov δημo-
oιoγρ6φo ηg εφημερ(δαq και oυμφωvηΘηκε vα γ(voυv
και 6)ιλεq κcπo1ωριioειq, με υλκ6 πoυ Θα ατdε( απ6
ην Aδελφ6τηo αιo 6μεoo μ6λλov.

Eυ1αριατo0με ηv εφημερ(δα για ηv πρωτoβoυλ(α ηq
αιrη.

Aπ6κριεq στo Tιiρvσβo
o Πρ6εδρo9 τoυ Δ.Σ., μετ6 απ6 επoφ69 πoυ εQ1αν

πρoηγηΘe( με συYχωριαvoιjg μαq oπ6 τov Tιjρvαβo και
αυγκεκριμ6vo με τov κ. Toαριτoαvιιirη Γκ6ργo , επιoκ6-

φηκε τιs Aπ6κρε9 τov T0ρναβo. Eκε( πρ6γματι εftε
γ(vει κιvιμoπo(ηαη αvΘρι6πωv πoυ 61oυv τη ρ(ζεq τoυq
απ6 τo 1ωρι6 μαq. '}trov πρωτ6ψωρη εμπειρ(α και εξε
κoι μ(α oυγκιηoιακη φ6ρτια11. Mαq κoλoδ6Χηκαv oι
Toαριτoαvιιilηg Πιiργog και Σκδμog Γκδργog και μoq
'φλει|'ot''.

Στov Tιiρvαβo και τα γ0ρω 1ωριo ζoυv περ(πoυ Θ0 oικo-
γ6vειεq πoυ 61oυv τιq ρ(Φq τoυq απ6 τo 1ωρι6 μαq.
Παρ6τι ε(vαι δειrrερη και τρ(τη γεvι6 voιι6Θειg αε κ6Θε
ατιγμη ηv voατoλγ(α τoυg γιo τov τ6πo τωv πoτιπo0δωv
τoυg. Yπ6ρ1ει oικoγ6νειo πoU για επ(Θετ6 ηq επ6}ιεξε
τo 6voμα "Kαlπαιιilηg". Mdvει oε εμ6q 6λoυ9 vα oυvε1l
σoυμε ηv πρoαrι6Θεια επικoιvωv(αg και καrαγρoφιlq
6λωv αιπιilv πoυ 61oυv ηv κcπαγωγι! τoυq oπ6 τo
χωριo μαq.

ΣυΜoγd lστoρtκo0 oρxεloκof υλtκof
Συvεχζεrαι η πρoαrι6Θεια αυ}λoγιig φωτoγραφικo0 f
dJιλoυ ιαroρικoι] υλκo0 για ηv δημιoυργ(α αρ1ε(oυ γιo
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ηv πoρ6δoστl τoυ Xωριoιj μαq. To Uλικ6 επιστρ6φεται
εφ6σov τo επιΘυμε( o κ&τoχoξ. 'Hδη αρκετo( σUYχωρια-
vo( c1oυv απoατε(Μι αηv Aδελφ6ητα φωτoγραφικ6
υλκ6 καΘιΔq κoι βιιπεoκαoθrεg και dλλα 6γραφα τα
oπo(o αιπιγρ6φovται και ταξιvoμoιiιπαι. To Δ.Σ. παρα-
κdιε( τoυq xωριανo0q vα ατηρξoυv πιo εvεργ6 ηv
αημαvrικη αι'rni πρooπ6Θεια πoυ Θα καrαγρ6ψeι ηv
παρdδoαη τoυ 1ωριo0 μαq και Θα ηv αφηoει πoρακα-
ταΘriκη αrα παιδι6 μoq και τα εγγ6vια μαg. Πρ6κειται
για μια "επ6vδυoη μ6}λovτoq" πoυ δεv πρ6πει με κov6-
vα τρ6πo vα παραμεληαoυμε.

/J,^ot

Eπιατoλιi ηg 10ηq Mαioυ τoυ 1925, τoU AΘαvoσioυ x. MoUκo0λη.

μεtαvdαrη ατo Mπoυdvoq Aιρεq ηq Aργεvrιviq, πρoq τov Θε(o

τoυ Nικ6λαo Γ' κoιrrρouμπ(vα, επ(αηq μετovdαη σηv Φλαδ6λ-
φεια τωv Hν. Πoλτει6v Aμερικηξ.

'Evα δε(γμα αρ1eιακo0 υλκo0 πoυ μαq δ(vει π\ρoφoρ(εq 1ριiαι
μeq για ηv ιαroρκli μoq oιπoψωαiα. H επιατoλιj αιrΦ ε(vαι oπ6
τo αρ1ε(o ηg oικoγdvειαq EλευΘερ(αξ τζιμoιjλη, πoU μαζt με dλλo
τ&oια αroι1ε(α και φωτoγραφικ6 υfuκ6 Θα δισrεΘε( για τo lσroρι-
κ6 βxε(o ηq Aδελφdτηoq.

Στ61ol τoυ Δ.Σ. Ytσ τηv επ6μεvη φ0ρ6
. Περ6τωση αρxιτεrαovικηg κoι αroτικηq μεΜηq αvd-

γερσηξ τoU ξεvι6vα και Θεμελ(ωαη τoυ τo κoλoκα(ρι τoυ
2006.

. Mηχαvoργdvωoη ηq Aδελφ6ητα9

. Eoρτoσμ6q τωv 30 1ρ6vωv ηq Aδελφ6ητα9 τo κoλo-
κα(ρι τoU 2006

. 'Eκδoση τoU εΘιμικo0 "Kαvτoιιilτικoυ Γ6μou" oε βιβλ(o,
μoζ( με DVD και cD με τα τρoγo0δια τoU γdμou απ6
1oρωδ(o.
. 'Eκδoστl λευκι0ματog με ηv ιαroρ(α ηg εκκληo(og

ηg Πovαγ(αg αro xωρι6 μαs, σε δUvδUασμ6 μετα 6Θιμo
τoυ δεκαπειπαιiγoυαroυ και τιq τoιχoγραφ(εq τoU vooιj.

ο Συγκρ6ηoτl μ6vιμηq oυvrακrικηg oμdδαg τoU περιo-
δικo0 "Tα Kαιπoιιilτικα''.

ο Eπαν6κδoαη τoυ βιβλ(oυ "Kdvrαικo _ Δρoooπηγη" πoυ
εκδ6Θηκε τo 1993 απ6 ηv Aδελφ6ητo.

Θερμ6q ευxσρtστiεq
Τo Δ.Σ. ηg Aδελφ6ητ69 μoq εUχαριστε( Θερμ6:

. τov αρXιτ6κτovα Xovδρoγιdvη Στoμαη, απ6 ηv
Θεoooλov(κη, φλo τoυ 1ωριo0 μαg, πoυ πρ6Θυμα αvια-
πoκρiΘηκε _ κoι μ6λιατα αφλoκερδιδg _ vα oυvτdξει ηv
αρ1ιτεκτoνικη μεΜη τoU ξεvιilvα τoυ 1ωριo0 μαg.

o τouq σUΥχωριovoιjg μαg: Mι16λη Zιirτo, Awα Zιιδγα,
Kιδατα Σιofη, Eυ6γγελo KoΘdριo, Π6τρo Koυτρoυμπ(-
vα, Eυdγγελo Koυτρoυμπ(vo, Πα0λo Zιιδγα, Λ(τoα
Λdρoυ, Nικ6λαo Kαθdριo, Δημτ]τριo P6βα, για ηv απo_
ατoλη φωτoγραφιιilv και βιιπεoκαoετιδv απ6 ηv καΘη-

μεριη ζωη τoυ xωριoιi, τωv μoαr6ρωv, oπ6 τoυg
γ6μoυ9 κoι τα παηγιiρια. Συv6βαλαv 6τoι αro ξεκ(ημα
δημιoυργ(αg εν69 ιαroρικoιi αρχε[oU πoυ εδ6 κoι καιρ6
η Aδελφ6ητα απoφdoιoε vα δημιoυργηoει.

.τov σUYXωριαν6 μαg, παιδαγωγ6 και Eπ(τιμo Πdρεδρo
τoυ Πoιδαγωγικo0 lvαrιτoιiιoυ, Moυκoιiλη Θωμ6, για
ηv καrαγρoφτi τoυ εΘιμικoιi γ6μoυ, κoι για ην εv γdvει
αμ6ριαrη αιπαπ6κριoη και βoηΘει6 τoU στo dργo τoυ
Δ.Σ.ηq Aδελφ6ηταq.

.την συYχωριαvη μαg Παρλαμdvrα(P6βα) Αwo απ6 ηv
Aυαιραλ(α γιo ηv oικovoμικη εv[α1υαη ηq Aδελφ6η-
τ6q μαg με 100 $.
.Tηv Aρτεμη Zιιilγα πoυ πρ6Θυμα αvrαπoκρ[Θηκε αro
κdλεoμα τoυ Δ.Σ. ηq Aδελφ6ηταq και αv6λαβε ηv
oργ6vωση τoU εφηβικo0 κoι παιδικo( χoρεUτικoιi τμη-

ματoq.
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Eκδηλιboεlg
"Χεlμιilvαg 2005"

ΠραγματoπoηΘηκαv κoι φ6τoq oι καΘιερωμ6vεg πια
εκδηλιboει τηg Aδελφ6ηταq "XEIMΩNAΣ 2005", τ6αo
αro 1ωρι6, 6oo και αrιq π6λειq ηg Eλλdδαg, 6πoυ

μ6voυv μ6vιμα αυγ1ωριαvo( μαq.

Σε πε(oμα τωv καιριilv, oι εκδηλιiloειg αιπ69 ε(vαι μ(α

μoρφη αvr(αrασηq σΓo dYχoq ηq καΘημεριv6ηταg,
αη φΘoρd τωv αξιιδν και τωv παραδ6oεωv, εv6vιια
αηv απoξ6vωoη Kcrι τov απoμovωτιαμ6, oυμβoλη αηv
εvδυvdμωαη τωv αx6αεωv μεταξιi τωv oυγxωριαvιirv
μoξ.

Xoρ6g Θεαoαλoviκηg
H αρxη 6γιvε με ηv oυvεαr(ααη - xoρ6 πoιi oργ6vωoε
τo Δ.Σ ηg Aδελφ6ηταq αη Θεoooλov(κη. Φετog
απoφαo(oΘηκε o 1oρ69 vα γ(vει μεαημ6ρι Kυριακηq ηq
'|3 Φεβρoυαρ(oυ 2005 , αηv ταβ6ρvα "To Σoιjλ(', αro
ErπαπOργιo. 'Hταv μ(α ιδ6α για vα "αγκoλιdooυμε" 6λη

ηv "Kαvιoιιilτικη" oικoγ6vεια. 'Eτoι, oε μ(α μικρη oxετι
κα ταβ6ρvα oι Kαvroιιbτεq ηq Θεoαoλov(κηq, αλλd και
απ6 dλλα γΟρω μ6ρη, αλλ6 και oυvδημ6τεq και φλoι
τoυ Συλλ6γoυ και τoυ xωριoιi μαq, σαv μ(α πoρ6α, γΜ-
ιrηααv μdxρι αργd τo απ6γεuμα με ηv μoυoικη oρxt]-
στρα τoU Hλ(o Σιδ6ρη, γευματ[ζoιπαg και απoλαμβdvo-
vταg ωρα[oυq μεζ6δε9.

H oυμμετoμi ηταv μεγoλιjτερη απ6 ηv αvαμεv6μεη
και κ6πηκαv 1 22 κdρτεq. Παρ6vrεg και πdλι αρκετo( v6oι
τoυ xωριoιi μαs, oι oπo(oι δ(voυv ηv ελπ(δα, με ηv
παρoυo(α τoυq, για ηv oυv6xεια τωv παραδ6oειilv μαs.

Σε oμλ(α τoυ o Πρ6εδρoq τoυ Δ.Σ. εημ6ρωoε τoυg
παρευριoκ6μεvouq για τιq δρααηρι6ητεq Kαι τouq
αr61oυq ηg Aδελφoηταg για τo 2005.

Xoριig tωαwivωv
Tηv oκιπ6λη πηρε η Eπιτρoπη ηg Aδελφ6ηταq στα
Γι6wεvα (l-oιγκoιiλη Δiμητρα, Koιrroυλo0ληq Niκog,
Toιγκoιjληq Θαv6αηq) και διoργdvωoε τo 1oρ6 ηg
π6λη9 τoυg' K6vrρo ""ΛlΘAPlTΣlA", Σdββατo 19 Φεβρoυ_
αρ(oυ orιg 20:00, με ηv παραδoαιακ] oρxηαrρα τoυ
Mι1dλη Παvoυodκoυ. Aι}oγη oργαvωτικd εκδηλωoη, με
μικρ6τερη απ6 ηv αvαμεv6μεη αυμμετoμ1 σUYXωρια-
vd:v μαq.

Tα 100 6μωq 6τoμα πoυ παρoβρ6Θηκαv ε(1αv μεγdλo
κ6φι και o 1oρ69 τρdβηξε ωξ τιξ 4 τo πρω(. EvΘoυoια-
αμ6voq o κ6oμoq, ικαvoπoιημ6η απ6λιrrα και η oρxιj-
σrρα.

Aπ6 τo Δ.Σ. παραβρ6Θηκε o Πρ6εδρo9 ηg Aδελφ6η-
ταq 

' 
πoU αηv oμλ(α τoυ αvαφ6ρΘηκε ατα δριbμεvα και

αroυg α161oυ9 ηq Aδελφ6ηταq , καΘιΔq και τα μ6λη
τoυ Δ.Σ. KαΘdριoq Eυ6ψελog κoι Moυκo0ληq Kηρυκog.

T(μηoαv τo xoρ6 επ(αηg με ηv πoρoυα(α τoυg o Boυ-
λειrηg κιjριog Παvιo0λog Mι16ληq, o Δημαρ1oq τoυ
Δημoυ Mααroρoxωρ(ωv, Δημoτικo( Σ0μβoυλoι, κ.6.

Kατ6 ηv δι6ρκεια ηq εκδηλωαηq 6γιvε κληρωαη με
β6oη τo κoυπ6vι ηq κ6ρτα9, και τo διilρo, 6vα 6πιπλo
αξ(αg 300 € περ(πoυ, κιiρδιoε η παρdα τoυ Kαπλdη
Γιιilργoυ.

Χoρ69 AΘfvoq
Στιg 4 Mαρτ(oυ, Παραoκευη βρdδι, αro ξεvoδo1ε(o
'ΣTANΛEY' η επιτρoπη AΘηvαg ηq Aδελφ6ηταq με τouq
Zιωγα AΘαvdoιo, Tζιμoιiλη Kιilαro και Zιιilγα Γιdvη , υπo-
δ6xovrαι τouq σUYχωριαvoιig μαq πoυ ζoυv αηv AΘηvα,
τoυg oυvδημ6τεg και πoλλo0q φλoυg τoυ 1ωριo0 μαg.

Στov 6vετo και 6μoρφo 1ιilρo, μπ6ρεααv 6λoι με κ6φι vα
απoλαιjooυv ηv oρμ(αrρα τoυ N(κoυ Φλιrrπ(δη και vα
1oρ6ψoυv τoυg παραδoαιακoιjg μαg 1oρoιiq dωg τιg
τρειg τo πρω(.



AΨoγη διoρ-
γdvωαη' μεγ6-
λη oυμμετoxη -

155 dτoμα - και
uπ6o1εoη oπ6 6λoυ9
τoυq παρευριoκ6με_
voυg 6τι Θα διilooυv τo
παρ6v αηv επ6μεη εκδτiλωαη ηq Aδελφ6ητα9.

To 1oρ6 τ(μηoε με ηv παρoυo[α τoU και o BoυΜυτηg
κ0ριog Παvro0λαg Mι16ληg.

Aπ6κρlε9 σrη Δρoσoπηγη
Avαβ(ωcη εΘiμωv
Eυτυxιilg υπdρxoυv v6oι πoυ πειoματικd ovιιαr6κoyrαι,
γoλoυ1ημ6voι με ηv παρdδoαη, τα ηΘη και τα 6Θιμα τoυ
xωριoιi μαq, και κ6Θε 1ρ6vo με τo (διo κ6φι και Θ6ληoη
διoργαvιilvoυv και αvαβιιilvoυv τo 6Θιμo ηg Aπoκριdg αro
χωρι6 μαξ.

To καΘιερωμ6vo καρvαβ6λι καιτo κdιpιμo τωv κ6δρωv.

Kυριακη 13 Mαρτ(oυ, Aπoκρι69, και η μεγ6λη φωτιd αηv
πλατε(α "Πατoιωτoιj" 6ναι|ε. To κ6φι, o 1oρ69 γιiρω απ6

η φωτι6 με τα απoκριdτικα τραγoιiδια, 6δωoαv ζωvι6-
vια στo xωρι6 και διdξoδo διαoκdδαoηg κoι εκr6vωoηg,
απ6 τov βoριi xειμιilvα, αroυg μ6vιμα διαμ6voιrrεg ηλι
κιωμ6voυg oυγ1ωριαvoιig μαg.

Mε ηv oυvoδε(α ηg oρxr1αrραg τoυ Δημητρη Xoλκια o
1oρ69 oυvε{αηκε ωg αργd τo πρω[.

Ση διdρκεια ηg vιiμαq dγιvε και τo 6Θιμo τoυ "Xdoκα-
βη". Aυγ6 βραoμ6vo, δεμivo με κλωαrη επ6vω oe μ(α
(ρ6κα) πηγCΙιvo6ρ1εται εμπρ69 απ6 τo αι6μα, με η
oειρd oε κ6Θε παρευριoκ6μεvo. Aυτ69, μ6oα απ6 τρειq
πρooπdΘειεq, πρ6πει vα τo πιdαει με τo o16μα. Δεv ε(vαι

λ(γoι αυτo( πoυ τo επιτυγ1dvouv Kctι dvα v6o αυγ6 ε(vαι
dτoιμo δεμ6vo για τov επ6μεvo "πα(κη". 

'oλεg αυτdg oι
πρooπdΘειεg δ[voυv 6vα ιδια(τερo 1ρωμα και oκoρπoιiv
dφΘovo γdλιo.

To Δ.Σ. αιoΘ6vεται ηv ανdγκη vo ευ1αριαηoει 6λoυ9
6ooυ9 αυvιiβαλαv αηv dι,Lloγη διoργdvωαη και φ6τo9
τωv εκδηλιiloεωv "Xειμιivαq 2005", oυμπαρααιdτεg μιαg
κoιvηg πoρε(αg και oυλλoγικηq πρoαπdΘειαq για ηv
διdoωαη ηq πoλιτιαrικηq μαs κληρovoμιdg, για αvα-
rπυξη και αvdδειξη τoυ τ6πoυ μαq.

To Δ.Σ. τηq Aδελφ6τηταq



Σuγ11ωρlαvoi μαξ παρouol6ζoυv
σUYχωρ!αvoUξ μαξ
Στo φiλo πoυ 6φuγε
τoυ Θαvdαη Δ' Zιιilγα

Yπ6ρ1oυv αη ζωη τoυ κoΘεv6q μαg dvΘρωπoι και γεγo-
v6τα πoυ μαg αημoδειiouv μ6vιμα και αrαΘερ6. AvΘρω-
πoι πoU μioα απ6 κoιv6q καταβoΜg, πoρε(εg και γεγo-
v6τα 6ρ1ovrαι ση μημη μαq με πoλλιi voαroλγ(α αλλ6
oυvdμα και μεγdλη λιiπη.

E(vαι xρ6og για μ6vα vo αvαφερΘιΔ αro φλo πoυ 6φηε,
αrov dvΘρωπo πoU για πoλ0 κoιρ6 πoρειrηκαμε μαζ( oε
vεαvικ6g ξ6voιααrεg κoι 6μoρφεq oτιγμ6q και o 6vαg αηv
καρδιd τoυ Φιλoυ ει1ε ξε1ωριαη και ιδια(τερη Θ6oη.

Πdραoov απ6 η μoιρα(α εκε(η μ6ρα ηv 18ηv Mα(oυ
τoυ 1986, τ6oα xρ6vια, oλλd αroυq ανθριδπoυq πoυ η
απoυo(α τoU μαq 61ει τραυματ(αει, μ6vει ζωvrov6q,
κυκλoφoρε( μαζ( μαg και μ6oα μαq, τov voιιδΘoυμε vα
ε(voι δ(πλα μog oε δ0ακoΜq oτιγμ6q.

o Παιiλog Kαραvικoιiληg τoυ Nικoλ6oυ γεwηΘηκe τo
1946. TεΜ(ωoε τo Δημoτικ6 qxoΜ(o τou 1ωριo0 μαq κoι
με ειooγωγικ69 εξετ6oει9 ειατ11Θη αro Γυμv6oιo ηg
K6vιτoαg, απ6 τo oπo(o κoι απoφo(ηoε. To 1964 με
παvελληvιεg εξετ6oει9 ειodγεται αηv Παιδαγωγικη
Aκαδημiα lωαw(vωv, απ6 ηv oπo(α μετ6 απ6 τριετε(g
απoυδdg απoι<τd τo rπυfo τoυ δαoκdλoυ.

Πρωτoδιoρ(αηκε, ωg δ6oκoλoξ, στo 1ωρι6 Δημητρα
Γoρτυv(αq τo 1974, 6πoυ και υπηρ6ηoε 6ω9 τo 1981.
Aπ6 τo 1982 dωq τov Θdvατo τoυ υπηρdτηoε στo σΧo-
Μ[o τoυ Σβ6ταιγκεv αρμκ6 και τoυ Mαvx6ιμ μετ6, ηξ
Αvω Pηvov(αg-Bεαrφαλ(αg ηq Γερμαv(αg.

AvΘρωπoq κoιvωvικ6q, ειJΘυμog, πρ6αxαρog' απλ6q, με
μεγ6λη δι6Θεαη vα βoηΘτjoει και vα αυvδρ6μει τouq
π6wεq, dvΘρωπog ηg πoρ6o9 και τoυ κεφιoιi, Πριbτog
και ακoιiρααrog,ηv περ(oδo τωv καλoκαιριvιilv διακo-
πιiv, βoηΘdει αταπρoβληματατoυ 1ωριo0 και εvδιαφ6_

ρεται για τα κoιv6 Πριilτoq ατo 1oρ6 αro παηγιjρι τoυ
'1Sαιjγoυαroυ, δειv6g 1oρειrηq, παρdoυρe Kαι τouq
6λλoυ9 vo oυμμετ61oυv, με oπoτ6Μoμo vα γ(vετoι
φoρ6αq κεφιoιi κoι δι6Θεoηq, και επ6ξια vα κερδ(ζει ηv
αvαψιδριαr1 και τo Θαυμαoμ6 απ6 6λoυq τoυg vr6πιoυg.
Δικα(ωg o μπdρμπo N(κoq καμdρωvε γι' αι-rτ6v και με
1αρd πιjγαιvε και κ6ρvαγε τα κλαρ(να κdΘε φoρd πoυ
16ρευε τo αγαπημ6vo τoυ "βλo1o0λα ερoβ6λαγε απ6
ιpλη ρqoιjλα" και τo "α0ρε γκιζ6ρα Aριατε(δη μoυ"

Eκε(vo πoυ 1αρακηριζε τov Παι]λo τ]ταv η oγdπη τoυ
για τo 1ωρι6 και τouq αvΘριΔπoυg τoυ, η λατρε(α τoυ για

Ωρεq ξεψoιaoι6q στηv αUΜ τoυ oπιτιo0 μoυ: Nkoq Tζψoa}ι1q,
Θαvdoηζ ZιιΔγoq' Πα(rλoq Κoρσvικoaηg (Πaσxσ 1970).

τα ηΘη, τα 6Θιμα, τιq ρiΦq και τιg παραδ6oειq μαg.
ΑvΘρωπoq με ευαιoΘηo[α κoι oπ6vια 1oρ[oμαrα εfuε
κερδ(oειηv εr<τ(μηαη και αvαψιilριαr1 τωv κcπo(κωvτoυ
1ωριoιi, dιλ6 και 6oωv frυ1ε vα ψωρ(oει η vα oυvερ-
γαατε(. Δεv τov ενδι6φερov, π6ραν τoυ απαραiπ1τoυ, τα
υλικ6 αγαΘd και ζo0oε απoλαμβ6voιπαg τo αt]μερα κoι
τιg μικρ6q τoυ 1αρ6q.

Στo πριilτo 1ωρι6 πoυ διoρ(αηκe, η Δημητρα Γoρτυ_
v(αg, ψιΙtριoε ηv μεrc'πειτα γυvα(κα τoυ Bdoω, ηv
oπo(o πoιπρεfηκε τo 1976. Kαρπ6g ηg 6vωαηg τoυg
ε(vαι τα δ0o τoυg παιδι6, o N(κog κoι o Avδρ6αg, πoυ
Φμερα ε(vαι 6νδρεq κoι o (διog Θα τoυq xo(ρεrε απ6
εκε( ψηλ6. Στoργικ69 παr6ρoq και o0ζηoq 6κovε τo
αvΘρωπ(vωg δυvατ6v για ηv oικoγ6vεια τoυ.
'Evα πρ6γμo πoυ ακ6μα με πρoβξμαr(ζει ε(vαι μτjπωg
oι 6vΘρωπoι. 61oυv μηv0μαιo και πρoαιoΘηαειg. Στα
1ρ6vια τoυ Γυμvαo(oυ, αrηv K6vπoo, αro πρακτoρε(o
)εωφoρε(ωv πoυ πηγα(vαμε κ6Θε μεαημ6ρι μετ6 τo
μ6Θημo μηπωg κov6vαq 1ωριαv6q 61ει φ6ρει καμ(α τo6_
ιπα με π(τα { αυγ6 απ6 η μ6wα μoq, στo τζoυκ μπoξ
τoυ κoφεvε(oυ πoυ 6παιζε αη διαπαoιδv, τo τραγoιiδι
επλoγηg τoυ fταv μov(μωq τo "γιo πεq μoξ 16ρe vα
1αρε(q εoιi πoU 'σαι orov Aδη oι μερακληδεg πωq περ_
vo0v αro μαιiρo αoυ oκoτ6δι'' και eγι6 γκρ(vιoζo και τoυ
ζητo0oα vα β6λoυμe κoι καvdvo 6λλo πιo 1αρo0μεvo.
Πoι6q ξ6ρει!

Aγαπητ6 φ[λε, τo τεΜι-rrα(o μoq ηΜφωvo ατιg αρ16q
τoυ Mdη τoυ 1 986, και τo ραιπεβoιi γιo τov κoφ6 πoυ Θα
oε κ6ρvαγα μ6λ9 γυρνoιjoεg oπ6 η Γερμαν(α, με τo
τ6λoq ηg qxoλικjq 1ρovι6q, μ6vει αvoιμ6 και Θα μαg
περιμ6vει για π6ιπo.

AΘtivα 20106/2005
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ANAMNHΣEIΣ AΠo To ΠAPEΛΘoN

Avoμvlioεlg oπ6 τη ζω{ ατo 1ωρ16
τoυ Στα0ρoυ Zηκo0λη

M(α απ6 τιq πιo ζωηρ6q και ευ16ριαrε9 παιδικ69 αvo-

μησειq ε(vαι oι υπα(Θριεq διαvυιαερεOoειq μαq στo

βoυv6 για vα βooκιtooυv τα μεγ6λα ζιδα (μoυλdρια' γαΙ-
δoιjρια).

Αρμζαv τo M6ιo, 6ταv και oι καιρικ6q ouvΘηκεg τo επ6_
τρεπαv (6voδog Θερμoκραo(αq). To πρω( ηq επ6μεηq
μ6ρoq 6πρεπε vo τα φdρoυμε π(oω ατo 1ωρι6 για vα
1ρηoιμoπoηΘo0v για τιg αγρoτικdg εργαo(εg κ6Θε oικo-

γ6vειoq.
'σrαv τεΜ(ωvε η μ6ρo τα αγ6ριo, αφoιi δειττvoιioαv φ
κ6rι πρ61ειρo τ! πo(ρvαμε μαζi μαg αυvιiΘωg ι}ωμoτιjρι,

φoρτι6vαμε ατo ζι6o τo "o6ioμα" $1oιπρ6 oκ6παoμα
υφαιπ6 ατov oργo}ιει6 με γιδ6μo,\λo) και ξeκιvoοαoμε
για τo βoυv6. Στo ξεκiημα, με γειτov6πoυλα και απιv
πoρε(α και με Φιλα oυvoμηλκα παιδι6, αp1ματ(ζoμε
παρ6εq και oυμφωvoιlαoμε ηv τoπoΘεo(α διαvυκr6ρευ_
σηq. Av o καιρ69 απελoιjoε με βρoXη, διαΜγαμε vα
ε(vαι κorπ6 αε κdπoια κoλι1βα.

KαΘι6g αηφoρ(βμe καβdλα' πιdvαφ και καvdvα τρα_

γoυδ6κι απ6 τα πιo γvωαr6 (Διαμαιπoσλα, Xoλoαιd μoυ
κ.6) με τιg παρ6φωvεg παιδικdg φωv6q μαg. Kdπoιoι
τoλμηρ6τερoι Μγαvε και κov6vα "ακσ16r'ληλo" (ηv ταi
μπηoo) πoυ κ6βorπαv απ6τoμα απ6 vτρorπi, ov εμφαv[-

ζolπαv κ6πoιoq μεγ6λo9.
ιDτ6vorπαq ατo 1ιilρo oφt]vαμε τα ζιiα vα βooκt]ooυν
ε}.ειiΘερo και κ6πoια, πoυ φειiγαvε μακρι6, με δεμ6vα
τo μπρoαrιv6 π6δια (πεδ(κλωμα). Mε τo oκ6παoμα αιov
ι6μo ιpξγαμε γιατo ((γιστ6κι,,' αv δεv ε$1αμε ξαvαδιαvυ-
t<τερειioει εκε(. Aφo0 βρ(oκαμε κcπd}ληλo μ6ρoq (επ(-
πεδo , 1ωρ(g υγραo(α) ατριilvαμε κ&τω φτ6ρε9 { κλαδι6
ελ6roυ.

Av υπηρ1ε δι6Θεαη και 1φ6vog, αυγκεtπριilvoμε ξερ6
ξι1λo και ov6βoμε φωτι6. Γιiρω ηq 6ρxιζε η διαακ6δα-
αr1. o 6voq πε(ραζετov 6)λov, 6πoιoq δεv εi1ε πρoλ6βει
θτρωγε, 6}λoι oφ0ριζαv και φιivαζαν ηv 6λλη πoρ6α
πoυ fταv απlv απ6vαιπι ρ6p1. K6πoιoι μεγoλιπερoι oε
ηλκ(α πληo(αζαv κρυμμdvoι και μιμoιilπov δι6φoρα ζιδα
Θ6λovιαg vα τρoμ6ξoυv τα μικρ6τερα παιδι6.

Mε τo π6ραoμα ηq ιbρog αrαμαro0oαv τα πειρ6γμαrα
καΘιilq ερ16ταv η κoιiραoη, oλλ6 κoι ιi 6γvoια vα ξυπη_
ooυμε πρω( vα γυρ(ooυμε αro 1ωρι6. Ξαπλιδvαμε o 6vαg
δiπλα ατov 6)ιλo και ηoυ16ζαμε.

Mπρoατ6 μog' καΘιδq ε(μαατε αv6ακελα , o απ6ραrπoq
oυραv6g vα διoα1ζεrαι απ6 τo φωτειv6 vεφ6λωμα τoυ
γoλoξ(α. Aξ61ααπ1 μoυ 6μειvε η εικ6vα τoυ καΘαρo0

6vααrρoυ ouραvoO. Δεv ξαvoε(δαvτo μ6rια μou τfιoιo
πλjΘog αατeριι6v. Mcoo απ6 τo απ6ραιπo πλt]Θoq τoυq
πρoαrταΘoιioαμε vα ovαγvωρ[ooυμε τoυg αατεριαμoιiq,
πoυ εηαμε μ6Θει αrη γεωγραφ(α. Kdπoιoq πρoαrταΘoιi-
oε φωv6ζoιπαq να μoq δε(ξει κ6πoιo δι&rroιπα αατ6ρα
πoυ ε(1ε δει.'|-trαv μια μαγε(α εκε(vog o oυραv6g.

H εικ6vα dλλαζε αv εftε φeγγ6ρι κoιπ6 ατηvπovα6ληvo.
Διαγρ6φolπαv καΘαρ6 oι 6γκoιτωv βoυvιilv και oι κoρU-
φoγραμΦs γ0ρω. oι ακι6q πo}ιλαrλαoι6ζovταv και 6δι
vαv πoρ6ξevα o4]ματα α' 6λα γ0ρω. Mdoα απ1v ηoυχα
ακoιiγolπαv τα κoυδoι]vια και τα κυπρι6 τωv ζι6ωv,
κdπoιo γκ6ριoμα tj 1λιμ(ιπριoμα, πoυ 6παιρvε απ6vηαr1
oπ6 ηv απ6vαrπι πλαγι6, κρωγμ69 κ6πoιoυ rrηvo0 ιj
τou γκκ0η. Av φυαo0oε, πρoαθθroιπαv και τo βoυητ6
τoυ oγ6ρα, καΘι6q μεvζovτov στα κλαδι6 τωv πε0κωv
και τωv ελ&τωv. Πιo π6ρα αυμμετεfuε τo Θρ6ιoμα ηq
oξι6q. Σ' oι.116 τo μαγικ6 πeριβ6)λov κ6πoια στιγμi μαξ
6παιρvε o 0rτνoq.

Ξυrτvo0ooμε με τo πριδτo φωq. ΣυvιiΘωq μεγoλιπερα
παιδι6 β6ζαvε τιg φωvdg.

Tιδρα η αrμ6oφαιρo τtτov διoφoρεrικri. o oρiζoνταg
απ1v ovαroλ] 6}ιλαζε ;φιilματα. To μoυvr6 μπ}ε ξεΘιb_
ριαζε αταδιακd για vα π6ρει κ(τριvo φωτειv6 1ρι6μα. Av
περvoιioε κ6πoιo oι]wεφo αμ6oω9 πυρπoλofrπαv.
Mdoα oτo δ6αo9 6ρμζαv τα (κouτσoμπoλ6" τωv πoυ_
λιilv και μαζ(, αρoι6 και αoβαρlj, η φωvη τoυ κoιjκoυ. T'
αηδ6vια αrη ρεματι69 δ(vαvε αuvαυλ(α. Mαζ( 6ρμζε και
η πρωιvη ι|01φα. Δεv μαg 6καvε καρδι6 vα ξεκoυκoυλω_
Θoιjμε απ6 η ζεαrαoι6 τωv oκεπαoμ6rωv. Θυμ6μαι με
π6α11 6vrooη ευ16μoυv vα μπoρoιiαo vα oυvε{oω τov
ιirwo, επειδιi δεv ε$1α 1oρτ6oει. M(α απ6ραvη ηδυπ6_
Θεια με πλημμιjριζε, καΘιΔg μ6oα απ1 ζεαrαoι6 ερ16ταv
o κρ0og αγ6ρα9 ατo πρ6oωπo μoζ( με η μυρωδι6 τoυ
ελ6τoυ, πoυ ε(1o για ατριilμα.
'oμωg 6πρεπε vα αr1κωΘιδ. Kαι τ6τε dρμζε τo 6γ1oq.
Πoυ τiτov τo γo'iδoυρ6κι μoυ;
'Eβooκε κ6πoυ oκ6μη; 'H 6κoυoε τo κdλεoμo κ6πoιoq
Θηλυκι69 και κατ11φ6ριoε για τo 1ωρι6; Nα τρ61ω απ6
ρdp1 oε ρ6111 μιjπωg τo αγvαιπ6ψω, vα ρωτ6ω τoυq
d)ιλoυq, πoU ψ6)ααvε τα δικ6 τouq, και vo μe τριilει τo
δλημμo: Nα αυvε{oω vα ιp61γω lj vα κατ6βω αιo
xωρι6; Kαι αv δεv t'μαv εκε(; Tι ιπρoτη πoυ δεv τα εf1α
κcπαφ6ρει, 6πωq τo d)ιλα παιδι6.

Tελκ6 κ6πoυ τo 6βριoκα και καπ1φ6ριζα για τo 1ωρι6,
για vα αρ;(oει 6}ιλη μιo μ6ρα αrov αγιδvo ηq επιβ(ω-
σηq, πoυ απ6 μικρti ηλικ(α συμμετεftαμε και εψ(g.

lo0vιog 2005
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Xρovlκ6 τηq ζω!iξ
Aπ6 τo δρ6μα τoU αvαγKαστικo0 εκπαrριoμo0 και ηq
μεrαv6αrευαr1g.

τoυ Rιirργoυ Bελλd

"o ζωιπαv6q Xωρισμ6q παρηγoριd δεv 61ει"

"Κovre0oυv 20 yρ6vια aπ6 τ6τε πoυ κaνe[g oγεδ6v δεv
αvofuειηv π6ρτaτoυ oπιτιo0 μα9. Meivaμe, παιδ[ μoυ, oι
δυ6 μαg, μe η γρι6, oav δυ6 κo0κoι oη μovαξι6 καιη
φτιΔyεια τoυ γωριo0 μαq. oλoι oα9 πiρaτe τιq oτρ6τεq

ηq ξεvιτιιig κ( oι,πε μαq 6μειvε πιa κaμι6 ελιτ[δa".

Διoβ6ζovrαq εδιδ και δ0o τρ(α 1ρ6vια τo γρ6μμα αιπ6
τoυ μπ6ρμπα - Zηαr1, oπ6 μπρoατ6 μoU σα σε Kιηματo-
γραφικ! ταιv(α π6ραoαv εικ6vεg ηs ζωιis τoυ 1ωριo0
μoυ: ΘυμηΘηκα' μαζ( κoι με 6}λoUξ 1ωριαvo0g, η ζωιi
τoU τoλαιπωρημ6νoυ γ6ρoυ, πoU "η καταραμ6η κcπ6-
σrαση", 6πωq 6Μγε oε 6}λo αημε[oτoυ γρ6μμcπog, δεv
τov 6φηoε vα 1αρε( τα κ6πια τoυ, vα καμαριδoει τα παι
δι6 και εγγ6νια τoυ.

Σκληρη η ζωη τoυ μπαρμπα - Zιjoη απ6 τα μικρ6 τoυ

1ρ6vια. H φoιiμεg τoυ "6φαγαv" oρκετη λ6αrτη κι oι
ιilμoι τoυ ρ6ζιαoαv απ'ηv "κoπ6vα" πoυ κoυβoλoιiαε μ'
αιrη λ6orτη ατoυq μαα16ρoυ9. Παvrρε(rηκε, 6ρμoε vα
δημιoυργε( oικoγ6vεια κι απoφ6oιαε vα μηv ξεvιτειrιε(
dλλo παρ6 vα ζl]oει με ηv oικoγ6vειd τoυ, καλλιεργιi-
vταq τα 1oλικo1ι6ρoφα, πoυ ε(1ε κληρovoμηoει απ6 τov
πα16ρα τoυ.

Av6θρει}ε, λoιπ6v, καλ6 o1αμv6, τα εφτ6 παιδιd τoυ -

π6vrε αγ6ρια και δυ6 Θυγα16ρε9 - και τov παιvε0αvε oι

1ωριαvo(, πoU τα 6βγovε π6ρα δfxωq vα ξevιτε0εται.
'HρΘε 6μω9 o π6Μμoq, η κατop1 κι o μπdρμπo - Zηoηs,
6πω9 6λoι oι 'E}ιλr1vεg, π6ραoε δΦoκoλα 1ρ6vια. H
καμπdvα ηg εκκληo(αq τoυ ;1ωριoιi 1rυπo0oε π6vΘιμα
καΘημeριv6, αγγdΜovrαg v6oυg Θαv6τoυq απ6 ηv
πε(vα. Kι 6ταv απ' 6κρη o' 6κρη αηv πατρ(δα αvηxη-
oαv oι Θoιiριoι τoυ εΘvικoαπελευΘερωτικot αγιilvα, o

μπdρμπα _ Zηoηq, αv και ε(1ε μεγ6λη φαμελια' βoηΘηoε,
με τo κcπd δ0vαμη, ηv αvτιστασιακη oργdvωoη τoυ
E.A.M τoυ 1ωριoιi και τo '1e καμ6ρι, γιατ( , 6πωq τoυ
6ρεoε vα εκφρdζεται, 'ττρ6πει vo υπεραoπιζ6μαστε ηv
γη τηv πατρικη".

o εμφOλιoq π6λεμoq dvoιξε μια αγι&τρειrη πληγη αηv
κoρδιd τoυ μπdρμπα - Ζηαη. o μεγoλιπερog γιoq τoυ,
τo καμdρι και τo αηριγμα ηq oικoγ6vειαg, oκoτι6Θηκε
πoλεμιilvroq απ'τιq γραμμ6ξ τoU ΔΣE. Πoλ0 τoυ ατoiμ-
oε η απι6λεια τoυ πριirτoυ τoυ πoιδιo0. Mα 6καvε κoυ-

ρ6γιo. Tι vα 'καvε; T6αα παιδι6 1dΘηκαv απ6 τo 1ωρι6!
H κατ6αιαo11 1ειρoτ6ρει!ε για τov μπdρμπα 'z1oη'
6ταv αργ6τερα' dvα απ' τα παιδι6 τoυ εκπcπρ(oηκε
αναγκαατικ6, εvιil τα 6λλα'tτliραv τιq ατρcπεq ηq ξεvι
τιdg", 6πω9 Μει ατo γρdμμα τoυ, κι oι Θυγαr6ρεq
πovrρεfηκαv σ' αλαργιvd 1ωρι6. Γ(αιπ6 κoι τα γρdμ-

μα16 τoυ, γεμαrα π6vo και πλιiξη απ6 ηv μovαξιd,
oυγκιvoιioαv 6πoιov τα διdβoζε. Πατ[ απεικov[ζoνταv σ'
αι116 τo δρ6μα τoυ λαoιi μαg, πoυ μετd η λτjξη τoυ
εμφυΝoυ πoΜμoυ αυvε{αηκε με τo κ0μα ηg μεταv6-
στεUσηq, πoυ ρημαξε ηv ηπειρωτικη δια(τερα ιiπαιΘρo,

η oπo[o μoι6ζει τιδρα με 6vα απ6ραιπo γηρoκoμε(o.
TεΜιrrα(α ηρΘε 6vα γρ6μμα απ6 η γριd τoυ, πoυ πλη-

ρoφoρoιjoε τo Θdvαro τoυ γ6ρoυ ηq, τoU oκ6μαroυ
oιrro0 αγωvιαη ηg Aρoαorηγηg.

'ly'εv dvcεξe 6iio η πoλυβαoαvιoμ6η καρδι6 τoυ γ6ρoυ
μoυ. bv μπ6ρεoe va υπoφ6ρeι 6}λo τo ζωwav6 ξεxωρι-
oμ6 πoυ πoρηγoριd δεv 6γει. Tιilρα 6μειvα μovaμ1 oαv
ηv κaλαμιd oτov κ6μπo. Πηγαtvω τακτικ6 aτo μημα
τoυ, τ' αv6βω απ6 καvα κeρ[, κλα[ω απaρηγ6ρητo κoι
βλαoτημιΔ ηv κaτaρaμ6η κoτ6acαoη. Tι 6λλo μπoριΔ
va κ6vω; Π6τε Θα τeΜιιΔooυv 6ραγε τα β6oav6 μagi'.

Aιπ6 6λεγε ατo τεΜιrτα(o γρ6μμo ηq η γρι6 τoυ κoλo0
oικoγεvει6ρ1η μπ6ρμπα - zηoη' πoυ δεv ε(δov και oι
δυ6 αη ζωf τoυq "6αrτρη μερα".

τo κειμεvo oιπ6 γρ6φηκε τo 1959 και πρωτoδη-

μooιεfηκε αηv εφημερ(δα τωv πoλιτικιilv
πρoαφoγωv "N6oq Δρ6μo9" ηq τασκcvδηξ.

N6ατlμov liμoρ
τoυ Xρfαroυ Toιγκoιiλη

Kαι αφoιi αvdμεαα αrα αμ6τρητα ενδε16μεvα τou κακoι1
πoρευ6μαorε, πρ6πει - dΜγα - vα ε(μααιε αvεtαικo( oε
6τι μαq βρει, γιαι(τo κακ6 δεv ξε)α6ει καv6vαv.

K6πωq 6τoι ξεκ(ηoε η oκ6ψη μoU ηv κυριακ6rικη
μεαημεριαη τηξ oριζ6vrια αv6παυoη, 6ταv - 6γvωατo
πωg - 6γιvα πρωτoγωvιατηc, Θιrηc απρ6oεκroq oε 6vα
Θαvαηφ6ρo τρo1α(o κ6πoυ αηv εΘvικη oδ6, 6ταv τo
6oπρo ημιφoρηγ6 πoυ oδηγoιjoα 6πεoε π6vω αε μια
εξακoo6ρα μηχαη.
o v6oq πoυ ηv oδηγoιioe κε(τovrαv vεκρ6g π6vω αηv
αιματoβαμμdη doφαλτo, και εγιil 6vrρoμog τo dβαλα
αrα π6δια, vα κρυφτιil πριv με πι6αει η τρo1α(α, oι δικo-
α169 και oι oυγγεvε(g τoυ vεκρoιi παλικoριoιi.

H πριbη Kρυψ6vα πoU ακ6φηκα, ι]ταv η α1υρι6vα μαq,
εκε( αηv "Aλαιo6". 

'σταv ττληo(αoα ε(δα κ6oμo παvro0.
Στo oλιilvι oι δικo( μoυ, απ6 κ6rω oι KAPMEΣ, απdvαιπι
oι I(APAMΠEPHΔEΣ, πιo κ6rω oι MOYKAΔEΣ' Kαι στo

β6Θo9 o N(κog o KαΘdριog με τov γdιδαρo τoυ τoν Λ6ιo,
vα oλωviζει τα ειooδliματ6 τoυ.

'oλoι κιvoOιπαι σαv vα ε(1ανε γιoρτt] επ6vω cπα 1ρυo6
ατ61υα. Σκυφτ6q, ov6μεoα απ6 τιg "βαroιvι6q" και τα
πε0κα, τρ6βηξα ηv αηφoριd πρoq ηv καλιiβα τoυ
Πατoιωτo0, ακoιiγoιπαg απ6 π(oω μoυ κ6πoιoυ9 vα
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φωv6ζoυv "oχι εκε(! E(vαι oι Γ6λλoι ατ' Mαvrζαρ6. Θα
αι' βρoυv' Θα oι πι6ooυv. Koλυτερα vα παq στoU
Kαoκo0ρ', κoι πιo π6ρα αrα Mιooυρ6δκα".

'Eσrριψα πρoq ηv "Kραvιd" λα1αvιααμ6vog. Tα τoιρ6-
πια μoυ ε(1αv γεμ(αει "κoλτo(δεg" απ6 τα Θεριoμ6vα
oιτ6ρια.

Στoυ P6βαηv κoλ0βα, ηταv 6vαg μ0λog με (μαvrdvια,,

"vτριστ6λα" με πoλλ6 vερ6, και 6vα πρι6vι μεγ6λo πoυ
6qxιζε .γριvrι6q". ΦoβηΘηκα μη με δoυv, και μ6oα απ6
τo λ6κκo αr' Xαoιιδτ' 6φυγα για Xoλκι6 - εκε( ακdφηκα
- oε τ6oo πυκv6 δdooq καvε(g δεv Θα μe βρει.

Aπ6 ηv μερι6 ηq "Γκoυλoυμπ(vαs" ακo0γo\παv πUρo-

βoλιoμo( και φωv6g "Σια δω πιiγε, τραβ6ει κατ' τoU
Kρυoπτjγoδoυ". Eιπυ1ι6g με d1αoαv ε(πα. Στ' Xoλκιd
ατoυ 1ωρdφ' τ' Tζ6λα, ε(δα 6vα μαvrρ( και πoMo(
6vrρεg με 6απρα ρo01α και κ6κκιvα oκoυφι6, κoιjρευαv
τα πρ6βατα _ vα παρ' o δι6oλo9, ε(πo - απ6 πo0 ηρΘαv
τoα' Mακρα(oι - (Mακρτiδεq). Θυμωμ6voq τρdβηξα για
ηv καλ0βα τωv Mπζικdδωv (Kαπλ6ηδεg). Eιrrυ1ιδg η
κoλ0βα ηαv 6δεια, ατρωμ6η με 6αrτρε9 και καφ6 φλo-
κιαα169 βεΜιπζεg και δι]o κ6φεq με κρoo( oε μια καμ6-

ρα'
'Hπια τo κρoo( κoι ξ6πλωoα. 'Eξω εftε πιdoει δυvατη

βρolrt με ααrραπ6q απ6 τo "M6voχo τo σt6λoΣ και

μπoυμπoυvητ6 π(oω απ6 τηv (Mπdρα" και τov

"Kαvroιιilη".
KoιμηΘηκα διio μlivεq - 6τoι 6γραφε 6vα ρoλ6ι' δ(πλα
αro 6δειo ααμ6ρι με τα κ6κκιvα λoυριd - 6ταv απ' 6ξω
6κoυoα βαρι6 βiματα και ε(δα μια καφ6 αρκo0δα πoυ

μoυρμoιjριζε "ΠoU αφ' κα τα κλειδιd η ξια161ααr'; Πιilq
vα αvo(Φ τι6ρα;".

Δεv κα16λαβα πωq Koι απ6 πoιj βγηκα 6ξω απ6 ηv
κoλ0βα! Kαι καΘιilg 6τρε1α μη με πιdαει τo Θeρι6 6vαg

μπoιjφog με oυμβo0λεψε "Πρoq τoυ K6vrζμα vα παq,
εκε( αη αrρoιjγκα. To κλειδ(τo 6xoυv αφηoει oι Zoυρ-
δειq (Σπ6λλαq) αv6μεαα αε δ0o κ6δρα δ[πλα αro πηγd-
δυ,.

'Eφτααα αμ6oω9. H κoλιiβα ηταv oκεπααμ6η με κ(τρι-
vα φ0λλα, κoι πιo π6ρα αro vερ6 τρio ακυλιd ξαπλωμ6-
vα. To πιo μικρ6 απ6 6λα, 6vα παρδoλ6 κoιrrdβι, μoυ
ε(πε: "Φε0γα vo γλιτιδoειg, 6ρ1ovrαι τo τo0ρκικα απo-
απ6αματα, τρdβα κατ'τo Movαατtjρι,,. "Aμ6v!" φιbvoξα.
Π6τε 6φΘαoαv κι6λαq και 6φυγα τρ61ovrαs πρoξ ηv
o0oαλ'. Eκε( ηταv 6vαg απdραιπog κdμπoq 6πoυ τρα-

γoυδoιioαv oκoλ(ζoιπαg καλαμπ6κια γυvα(κεq και κoρi
τσια με κ6κκιvα και dαrτρα μαvηλια.

"Tιilρo MαΙ6, τιiρα δρoαιd κι αει πoυλ6κι μoυ".

KoιπoαrdΘηκα vα απoλαιioω ηv oμoρφιd oκεrπ6μεvog

με λιirη πoυ Θα oαπ(αω απ1 φυλαη και Θα 61αvα ηv
oμoρφιdτoυ κ6oμoυ.

Mε πρoφιiλαξη καηφ6ριoα για τo Movααηρι. Ξαφvικ6

σκ6vrαψα επ6vω αro 6απρo μoυ τ' αuroκ(ητo πoυ εηα
oκoτι1oει τo πoλικ6ρι. M6oα κoιμ6ταv o Zηoηc Bραζιιb-
ηq. "Mωρ6!" ε(πα "ακ6μα και εδι6 6βαλε τo 16ρι τoυ o
Γκoιioγκoυvoq;". Π6vω αιo καπ6 μια εφημερ(δα με τα
αρμκ6 ZB dγραφε για τov δραπειη πoυ κριiβεται αrα
Kαιπoιriτικα δ6α11 κoι τov 61oυv περικυκλιδoει:
ElNAl ΘEMA xPoNoY H ΣYΛ^HψH τoY KAl H
KAτM|KH τoY ΣE lΣoBlA ΠoY ΘA TA ΠEPAΣE| ΣτlΣ
ΦYΛAKEΣ τHΣ MEΓMHΣ PAΧHΣ EKE| ΔlΠΛA ΣτoY
KΛEΦTH τo MNHMA -

M' 6πιαoε κρ0og ιδριδταg. 'Eτρεξo αro Movααηρι, ε(δα
6vα γ6ρovτα πoυ 6φτιo1μe βαρ6λια για κραα(. "K6τoε
εδ6Σ μoU ε(πε "Θα oε ιπ0oω παπαδι&rικα δεv Θα oε
ψωρ(ooυv oι 1ωριαvo( αoυ 6ταv Θα 'ρΘouv vα αγoρ6-
σouv τα βα6vια".

Σε λfuo t]ρΘαv μπoυλo0κια 1ωριαvo(. Zωvrαvo( και
πεΘαμ6voι απ6 1ρ6vια 6λoι μαζ(. o γ6ρo - βαρελ6q
φιilvαξε "Mωρ6 vιo6φ' εoε(q oι Kαιπαιι6τεq, πωg Θα
αvr6ξετε 1ωρ(g κραo(, λd1αvα και πρdoα τι6ρα πoυ Θα
oαg τα π6ρoυv oι lτoλo(;". 'Yαrερα 6oκυι.!ε ατ' αφτ( και
oιγαvd μoυ ε(πε "6ρχovrαι oι ovτ6ρτεq, o αγρov6μoq και
oι Φoυρκιιδτεq και Θα oε ψωρ(ooυv. Φε0γα".
'Eφυγα πρoq τo "Koυooρτoκ6Σ καιηv d}rλη μ6ρα 6φτα-
oα αr' αμπ6λια στo "ΠρoΦλιo". K6σμoq και eδιil πoλιiq,
6λoι ψωατo(. "Aμ6v δεv αvι61ω" ε(πα και γρηγoρα
μεταμφι6αηκo oε ζητι6vo ξεvo1ωρ(η. K6Θιαα ατo τρi
στρατo "ΠρoΦλo - Kααrαv6δικα - Πdβιτα" κoι 6λoι μoυ
6φηvαv διδρα. "E(μααιε πeρfφαvog κ6oμoq εμε(g oι
Kowoιι6τεq" ε(πα ευ1αριαπ1μ6vog. Kαι μηv μπoριδvrαg
vα αηκιiloω τα γεμ6τα κoφ(vια 6φυγα ξαv6 τρ6χovταξ vo
κρυφτι6 γιατ( απ6vαvrι απ6 η "Λι6oκα" oκo0γoιπαv oι
<pωv6q ,.n1ξ6aρ τoν - πιdαrε τov".

Aπ6 τιg "Λoιhoεξ" ατη "Σκαματ(v,, βρ6Θηκα σε μια κρU-
ι!ιbvα 6πoυ ε(δo κι 6λλoυ9 πoλλoιig vα κριiβoιπαι εκε[

μη τouq βρoυv oι Σκoπιαvo( και oι Aγγλoι.

Aπ6 τo Erπα1ιilρι πρ6βoλλαv τρ(α βoμβαρδιαιικd.
"EPΧONTA|" ε(πε κ6πoιoq. Kι 6ταv εκε(vo 6ρμoαv vα
βoμβαρδiζoυv εκε(vog oυvdμoε "dσ'τouq vα ρ$ψoυv, η
Δρooorηγτ] δεv 6πεαε πoτ6, τιbρα Θα πεq;".

'Eτρεξα 6τov κατdλoβα 6τι εμ6vα ζητoOααv.

"oλα τ6}ειωoαv" σκ6φηKα "Θα με φ6ει η φυλακη απl
Mεγ6λη P6xr1. Kρ(μo!". Eκe( ξ0πηαα.
'σrαv καλ6 oυηλΘα, Θoλωμ6vog απ'η χαρμoλ6η ακε-

φτ6μoυv τι vα tjταv πρoτιμ6τερo 6ραγε - δραπετηg και
εξ6ριατo9 ατov τ6πo μoυ, πoυλi κυηγηβvo - 

'i βoλε-
μ6vog αrov καvαπ6 vα ακoιiω η γυvα(κα vα μe καΜi vα
αηκωΘιjl γιατ( 6πoυ να'vαι 6ρ1oιπαι oι επιoκ6rπεq!

lo0vιog 2005
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Στoυg vεκρoιiq τoυ 1ωρloιi
Toυ Γι6vιrη Kαwαβo0

Θcλω vo μπoρoιioα
Πιvελ6g vα τραβo0αα
Kαι 6vα π(vακα vα φτιαoω
Mε τov φ6βo αv _ πρoφΘ6oω.

No γivω ζωγρ6φoq ξαφvικ6
Aπ6 Θo0μα εfue μαγικ6
Moρφ6g ωρα(εg μηv ξε1ααroιiv
Mημεq vα μηv ειπαφιααro0v.

Kε(vo τo καλoκα(ρι, ηv Παvαγ(α
Σηv oμπρdλα τoυ πλ&ιαvoυ oκι6
Πoυ γ)υιπo0αε, 1αιρ6τov τo 1ωρι6
Πριv 6ρΘει π6λεμoq και φovικ6.

'|-trαv τα vι6rα και η oμoρφι6
oι γ6ρoι μαq και τα παιδι6
Σ 'oλυα(δεq 1oρ69 δεoμ6
Kι' αvoφτερoιioε η κoρδιd.

'oλoι φoρoιioαv γιoρτιv6
Kι' oι κoπc)εq ατoλoβvεg
Σα λoυλoι]δια αvΘιoμ6vεg
Nα δεμo0ve πρoξεvιd.

Tα 6ργαvα μαγικ6 λoλoOoαv
Συvεπo(ρvαv και μεΘoιioαv
Kαι 1αιρ6αouvα η vι6η
Tηv αγ6τη τoυg ηv πρι6η.

M&τια κλε(vαv πoηρ6
X6ρια oφiψαv δuvατ6
Xελη πoυ 1αμoγελoιioαv
'Eρωτα, φλd πoΘoOoαv.

Kαμ6ρωveg vι6rα ατo 1oρ6
Kαι πρooευ16ooυv αro Θε6
Π6voυq π(κρεq vα μηv vιι6ooυv
Tα 6vειρα vα ειατληριilαoυv.

'l-tταv τo παηγιiρι τo αrερv6
Γιo ηv vι6η, τo 6μoιρα 1ωρι6
Aφo0 'ρΘε π6Μμoq με16
Mε αrαυρoιig τoυ ΓoλγoΘιi.

Πατερdδεq και αμo0αrακo παδι6
Aφλrμα κoρfuoια oαv κρι1α vερ6
Aπ' αδελφικ6 β6λ ακoτωΘιiκαν
Kαι ατo π6vΘoq τo 1ωρι6 ειπ0oαv.

l(λ6ι}αv μ6vεq κι' αδερφ6q
Xηρεq κ( αρραβωvιααrικ6g
1(λ6ιpαv γερ6ιπια και παδιd
Πoυ ε(1αv με(vει oρφαv6.

A1! Nα μπoρo0oα
Πιveλι6g vα μυπoιioα
Xρ6η vα κ6vω ιερ6
Στoυg oκoτωμ6vouq ατo 1ωρι6.

oι-rιε φωτoγραφ(eg ε$1ανe v' απoΘαvατιαroUvε
Nα τoυq Θuμo0ιπαι oι vι6τερoι vα μην ξoμoηΘo0vε
oι.rτε oι τ6φoι βρdΘηκαv v' αv6ψoυvε κερ(
Να μ6vει oιιδvια η μημη τoυg, μoζ( μαq ση ζωti.

Πωg με πληY6vει
Mε φαρμακι6vει
o voυq πoυ τρ61ει
και δεv αιπ61ει
η αιωτπ]

μεσ'σrrl ζωη
για 6ooυq φ0γαv παιπoπv6
για δ(κιo, ι|ωμ( και λειrrερι6.

H oκ6ψη φε0γeι και αταματ6
Στo παηγ0ρι, ηv Παvαγιd
Πριv π6}εμo9 αρ1(αει
Συμφoρ69, δειv6 ακoρπiαει.

A1! Πωq βαρoivει η καρδι6
Στo παηγ0ριηv Παvαγι6
Σα Θυμ6μαι τα παιδι6
τoυ 1ωριo0 η Μβεrπι6 -

πou ι]τov 6λα διoλεμ6
και τα πιiρε η ΜuΘερι6.

A1l Να μπoρo0oα
Nα απoΘαvατoιjoα
To πoηγ0ρι αrηv πλcπε(α
Σα ζωγραφιd, φωτoγρoφ(α
Να μ6voυv 6λoι ζωwαvo(
Ση ζωτi μαg oδηγo(.

A1! Nα Mπoρoιioα
Πιvελdq vα μυπoιiαα
To πoρτραfuo τoυg vα κ6vω
Kι' αναπαuβvoq vα πεΘ6vιυ.

Eξoρ(α απ1 Λdρo, Auγoυατog 1969
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To δlδoκτliρto τou Δημoτlκoιi Σ1oλεloυ
Korrτoiκoυ (Δρoooπηγf q)

MEPoΣ A',

Διδαιαιiρια Μγovrαι τα tcτt]ριo, μ6oα αrα oπo(α διεξ6-
γεrαι η διδαoκoλ(α των μαΘηι6v. 'o,τι ε(voι τo λΙκvo (η

κoιivια_ooρμαvftoα) για τo βρ6φos ε(vαι και τo διδoκrιj_
ριo για τo μαΘηη. M6oα oε oι.116 o μαΘffiq διdρ1εrαι
ηv πιo κρ(oιμη και κoπιααrικt περ(oδo ηq παιδικτiq και
ηq vεαvικτjg τoυ ηλκ(αq περ(oδo υπερκιητικ6ηταq
τoυ oργovισμoιi τoυ, κα16 η δι6ρκεια ηq oπo(αq ovα-
rπ0ααεrαι αιωτηρ6 και uφ(αrαrαι μια oειρ6 απ6 oημα-
rπικ69 oωματικ6q κoι πvεUματικ6q μεrαβoΜq, oι oπo(εg
oμΛειioυν τo 1αρα<rdρα τoU και αr1μαδε0oυv ηv 6λη
μετ6πειτα ζω{ τoυ. Aπ6 τo λ6γo αιrτ6 καrαφα(vεται η
αr1μαα(o τoυ κoλo( διδαlcηρ(oυ και η φρoιπδα πoυ
πρ6πει vα λoμβ6vεται γιo ηv αv6γερoη τoυ, o0μφωvα
με τα 6αα oρ(ζει η η1oλκ{ ηιειη' για ηv πρoαroo(o
τωv μαΘηιδv πoυ φoιτo0v μ6αα oε αι116.

Π6ρα απ6 oι-116, απ6 τη αρ169 τoυ 19oυ ακilvα, τo N6o
Σ1o}ιε(o, ψ η διδoακoλ(α πoυ γ(vεrαι μ6oα αro διδα-
κπiριo, φλoδoξε( vo τo μεταrρdι!ει απ6 o1oλε(o ψι6αε_
ωv (αυααι6ρευα11 πoα6τrμαq γvι6oεωv με απoαrιjΘιoη),
oε q1oΜ[o σγωΨ'ls και μ6ρφωαr1q.

Πα ηv επfuευξη αιπo0 τoυ oκoπo0, πρωταρ1ιη Θεω-

ρηΘηκε και η ριζικi o}λαγη αρ1ιτεr<τovικιjg τωv εκπαι_
δει-rrικιirv ιδρυμ6rωv. H απoμ6κρυvαι! τoυq απ6 πυκvo-
καroικηβvoυg 1ιilρoug και η oικoδ6μηoτi τoυg κow6
αη φι1αη' η ευρυ1ωρ(o και η uγειη δι&rαξη, Θεωρτi-
Θηκε 6τι 6πρεπε vo ouμτληρωΘo0v ψ η oυvεργαα(o
τωv παιδαγωγιδv, oε τρ6πo, ιilαrε η 6λη διαρριiΘμιαr1
τωv ν6ωv Παιδαγωγε(ωv, 6πω9 ovoμ6απ1κov τo Διδα-
rαηριo, vα αιπoπoκρ(vεται ατo v6o ρ6λo ηg. Aoφoλ6g
κριπiριo 6μιαq αv6γεραηq aαιαιδειrηρ(oυ oπoτεΜ( η
ευ16ριαπ1 πoραμou! τωv παδιιirv oε αι.116. H oυvεργα-
α(α oρ1ιτdr<rovo, υγιειvoλ6γoυ και πoιδαγωγoιi κα16 ηv
κα16oτρωαη τωv Φ(εδ(ωv κ6Θε v6αq διδoι<ηριακηg
μov6δog, Θεωρe(ται Φμερo απαραirηη.

l. To ιατoρικ6 τoU διδακηρ[ou τoU κα\rτσ[-
κoU (Δρoσoπηγηq)

o}εq oι παρoπ6νω παιδαγωγικ69 oρ1dg ελiφΘηoαv
ooβαρ6 υπ6ψη τ6oo κα16 τo q1εδιαoμ6, 6oo κoι κα16

ηv oκoδ6μηαη και τoU v6oυ διδακηρ(oυ τou Δημoτι-
κo0 μoq Σ1oΜ(oυ, 6vα πραγματκ6 κo},λtτ61vημα τou
Kαrπoιιilτlxoυ γΦατoυ, πoυ αv και βαρι6 λαβωβvo αrτ6
τo ;φ6vo και ηv εγκcπ6}ιειι!η, αroΝζει και αιiψρo τo
1ωρι6 μαg.

A}λ6 αq π6ρoυμε τo πρ6γμ<πα απ6 ηv αρp], για vo
δo0με πoια κcπ6ατααr1 επικρcπo0oe τoυg πρoηγo0ψ-
voυg αιιilvεq, Φ)φι ηv αvξεραr1 τoυ αημριvoO μog
διδαtcηρ(oυ.

AvαoκoΜιjowαs τo (εκπαιδειπικ6" παρελΘ6ν μαq, ovα-
κoλ0rπoυμε πρι6τov 6τι αro K6woικo λειτoυργo0oε
o1o}ε(o πριv απ6 τo 1874, 6πω9 μαq π\ρoφoρε( μια
ξdη τηψl:

"''.Kdwoικov. Kατoικε(ται υπ6 125 oικoγεvειιΔv. 'Eγει
o11o}εbv κoιv6v ειg 6 φoιτιΔoι μoΘητa{' 28. o δδdoκαλoq
λoμβ6vει μιoΘ6v γρ6oιo 14oo eΚ ηq eκκληoiαg κaι εκ
τωv μaΘrγιbv". (Γι6urr1 Moυρoμfτη, lατoρ(α και Παρ6_
δooη ηq Πυρo6γιαvηg, Hγoυμv(τoα 1989, σ.22) και
δειlrερov 6τι ωg πρι6τo Διδoκττiριo ;φηoιμoπoιιiΘηκε η
εκκληα(o τoυ Aγ(oυ AΘαvαo(oυ.

To τεΜιπα(o δεv ε(voι εικαo(α α}λ6, φα(vεται, πωq ovτα-
πoκρ(vετoι στr|v πραγμctτικ6ητα και ε(vαι oλtiΘεια
γιαr(:

α) Aπ6 6λα τα ιlπ6ρ1orπα αroι1ε(α, και κυρ(ωq oπ6 ηv
πρoφoρικιi παρ6δoα11, γ(vεrαι φαvερ6 6π o πρι6τo9
oικιoμ6q, Q "κoιτ(δα" τoυ 1ωριoιi, υtπiρξε η περιoμj
γ0ρω απ6 ηv εκκληo(o τoυ Aγ(oυ AΘovαo(oυ, πρ6γμo
πoυ oδηγε( oβ(ααια απ1v παρoδoμj 6τι εκε( Θα fτov κoι
τo η1oλε(o.

β) Av υrπiρ1ε πeρfuπωαη vα λειτoυργoιiσε "KρUφ6 Σχo-
}€ι6" κπ6 τα xρ6vια ηq Toυρκoκρατ(αq (Μω αv... γιαr(
δεv ε(voι ofuoυρo 6τι 6δρευε μ6vιμα τoυρκικη φρoυρ6
αro 1ωρι6, oπ6τε δεv frov, [oωq, απαραfurpεq τ6oεq
πρoφυλ6ξειq...) δεv υτηρ1ε πιo κπ6)ιληλoq τ6πo9 αrτ6
τo (σrΙiτι τoυ Π6ττπoυ AηΘαv6αr1", 6πωq απoκoλo0με
oκ6μα κoι oliμερα τov Aγιo AΘov6oιo.

γ) Tρfto αroι1ε(o -και τo πιo o11μαlπικ6 woκoυβwo_
ε(vαι 6νo πξρεξo0oιo τoυ Συ}λ6γoυ Koιπoιωτιiv AΘη-
vιδv, με τo oπo(o διoρ[βιπαι ελεγια69, για vα ελdγξoυv
τα 6αoδα (ειαrιρ6ξει9 κoι 6μβαoμαrα, αrα oπo(α μΦ'λov
ε(1ov γ(vει... "λαΘρoχειρ(εq"...) των ετιiv 1892-1894 και
β1ρι τo 1908 τoυ "Σxo)ε(oυ τoυ αγ(oυ AΘαvooioυ":

"''.ΣυμφιΔvω9 με τo aπ6 1ηg Mαρτioυ 19o8 6γρaφ6v
αoq, διo τoυ oπo[oυ μaq διoρiζeτε πλι1ρεξoυoioυq 6πωq
εvεργηoωμεv εξcλεγξv δια ταg ειoπρdξειg κaι εμβ6oμα-
τα τoυ o11o}ιεioυ τoυ Aγbυ AΘovoo[oυ, oι oπo(oι eγ6vo-
wo κατ6τo δι6αrημα 1892-1894 κoι μξ1ιιΦμερov..."'
Eπ(αηg τo (διo πληρεξo0oιo αε d)ιλo αηψ(o oημειιilvει

"..'1893, M6ρτιog, 6μβooμa aπ6 κλι1ρoδ6ημa Mπaτζo-
δriμoυ' αg αρxaρ6n δια dδειov ιδρ0oεωg oγoΜiou
Aγtoυ AΦvaobυ ... δρoγ1ιa( 1 94,7o... ".

δ) T6λoq, κα16η διdρκειoτoυ Eμφυλ(oυ πoΜμoυ, 6ταv
τo διδoκτttριo τoυ φ1oΜ(oυ 1ρηoιμoπoιo0ιπαv σαv

"Ακαδημ(α εt<rταiδευαr1g δαoκ6λωv" (μαμυρ(α Δημηρi
oυ Γρ. Bαα}.o0Μ), η εrc<ληo(α τoυ Aγ(oυ AΘαvoα(ou
1ρηoιμoπoιtiΘηκε και π6λι ωg διδαι<τ{ριo ( Δ6oκoλoι:
lω6vηq Kωαro0λog κoι Kιδαrαq KαΘ6ριog).

Aργ6τερα - και oπωoδt!πoτε μετ6 τo 1890_, 6ταv η
περιofi γ0ρω απ6 η βρ0αη ηq "Xι6ρoq" 6γιvε τo oικo-
voμικ6 και πoλτιαnκ6 κ6tπρo τoυ 1ωριo0, 6ρμoαv και
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oι αvαζηττiσειq oικovoμιK6v π6ρωv για η αv6γερση
διδαιcηρ(oυ.

Γιo τo oκoπ6 αιπ6: "oι εv AΘlivαιq παρεπιδημo0ιπεg εκ
τoυ 1ωρ(oυ K6ιπoικoυ ηg επαρ{αg Kov(ταηg oυv6ατη-
oαv κα16 τov M6ιo τoU '1892 Σιi}λoγov Φιλειaταιδει.rτι-
κ6v, oιirιvoq oκoπ69 ε(vαι νo tαiαη α1oλε(ov ειg K6vrαι-
κov vo διαηρη αιπ6 και μιoΘoδoτη διδ6oκαλov και
διδαακdλιααov. Eπιτρoπli απoτελo0μεη εκ τωv κ. κ.

N(κoλ. Koτα(vo, Στ6ργ. K. Koτρoμπ(vα, AΘαv' l. Σoτoιiλη,
Kωv. Kωτoιvoιjλη και Γ. Kωτoιvo0λη εξ6δωκαv επ(κληoιv
πρoq τoUξ φλoμαΘε(g Hπειριδταg και αυv6λεξεv {δη
ικαv6v 1ρημαrικ6v πoα6ν". (Bλ.: K6ιπαικo-Δρoαoπηγη'
oυγγραφη για 6vα μαατoρo1ιilρι ηq Hπε(ρoυ, 'Eκδoση

Aδελφ6ητα9 Δρoooτηγωτι6v K6vιτoαq "o Aγιoq AΘo-
v6oιoq", AΘτivα 1993, o.40).

Mε τα 1ρriμαrα πoυ oυγκerπρι6Θηκαv μ(αηκε τo πρι6τo
διδακηριo τoυ Δημoτικo0 Σ1oΜ(oυ κovr6 αη βρ0αr1
ηq Xιilραg' αv6μεoα αην πλαrε(α και ηv Eκκληo(o ηg
Aγ(αg Παραακευηq. To διδαt<ττjριo αι.116 lμαv διιilρoφo.
Στov επ6vω 6ρoφo ατεγαζ6ταv τo δημoτικ6 q1oΜ(o.
Yπηρ1ov δ0o α(Θoυαεg διδαoκoλ(αq και 6vα Γραφε(o. oι
μαΘητ69 ατα διoλεiμματo αυλ(ζovrαv αro 1ι6ρo ηg πλo-
τε(αq κoι ηg Eκκληo(αg. o κατω 6ρoφoq, δηλαδιj τo
ιo6γειo, l'μαv 1ωριoμ6vo oε διαμερ(oματα και απoΘf-
κεg, τα oπo(α 1ρηoiμευov ωg ξεvιδvog, 6πoυ ξεπ6ζευαv
κoι 6απlvαv τo τραπ6ζια με τα εμπoρειlματd τoυg oι δια-
φoρoι ξdvoι πρoμαrει116δε9.

XρηoιμoπoηΘηκαv oι 1ιδρoι αιπo( κoι ωq εργααηρια
απ6 1ωριαvoΟq τε;ψ(τεq (oαμαρ6δεq η τααγκ6ρηδε9,
dπωg π.1. o Παrjλog Tαιγκo0ληq-P6βαg).

Δ(πλα ατα δωματια oι.rτ6 υπηρ1ε α16βλo9 για τα ζιiα
τωv εμπ6ρωv (κ6πoτε και για vo κλε(voυv εκε( κoι τα
ζιδα, πoυ 6πιαvαν oι "vrρCπαρo(oι,, vo β6σκouv πoρdvo-
μo oε ξ6vα χωρ6φια...) και α1υριilvεg με τov απαρα(η-
τo "ζoiρ6" (κυρ(ωg 61υρo) για τo ζι6α τoυg. Στo πλ6ι και
κ&τω ακριβιδg απ6 τo τ6τε μαγαζ( τoυ Booλoιiλη πρog
τo μ6ρoq ηg Xιδραg, υrηρ1αv 1αγι6rια. To 1αγι&ιια
αι-116 τα 1ρηαιμoπo(ηoαv ωq μαγειρε(o oι koλo( κcπd η
δι6ρκεια τoυ πoΜμoυ τoυ '|940, 6πoυ, Θυμ6μαι, ετo(μα-

ζov τo τα6ι τouq και μαγε(ρευαv η μoκαρov6δα τouq.
(Ewιiπωαη μoυ ε$1ε πρoκαλdoει o τρ6πo9 πoU πoρα-
oκεOαζαv τo "ευρωπαΙκ6" τσ6ι τouq: Σε 6vα μεγ6λo
καζ6vι 6βραζαv τo vερ6 και αι116 τo vερ6, καιπ6 6πω9
ηταv, τo 6ρι1ψαv με μια μεγ6\ κoιπ6λα βαα oε 6vα
ooυρωτηρι γεμ6ro τα6ι, απ6 τo oπoio ετρe1ε κατ6μαυ-
ρo τo ρ6φημ6 τoυg πoυ 6vαg-dvαg αη αεφd περvoιioε
και γiμιζε ηv καραβ6vα τoυ. Eμε(g, τα παιδια, τoυg
1αζειioμε απ6 τo πεζo0λ π6vω oπd τo δΦμo...).

Mετd τov π6Μμo τo κr(ριo αι-rτ6 1φηαιμoπoηΘηκε ωq
διδαιcττjριo, παρdλληλα με τo καιvoιlργιo (τo oημεριv6),
και αργ6τερα κατεδαφ(ατηκε. Ση Θiαη τoυ μ(αrηκε
6vα 1αμηλ6 πεζoιiλ, πoυ 1ιδριζε ηv πλcπε(o απ6 τo
χιbρo ηs εκκληα(αq. Στo επ6vω μ6ρo9 τoυ πεζoυλo0-
αv6μεoα αηv πλαrε(α και oτηv εκκληoiα- αvεγ6ρΘηκε

για πριliη φoρd Mημε(o τωv πεα6vτωv. Aργ6τερα,
6ταv τoπoΘετηΘηκε η πρoτoμη τou ευεργdη lωdvη
Λιrrρα αro κcπω μ6ρo9 ηq rλαrε(oq κovrd αro παλι6
κoμπαvαρι6 ηg εκκληα(αg, τo πεζoιiλ μαζ( με τo Mη-
με(o καrεδαφ(ατηκαv, για vα μεγoλιδoει η πλcπε(α.
Tελκ6 η πλcπε(α επειαdΘηκε, διoμoρφιbΘηκε και πηρε
η σημεριη ηs μoρφ'i σrα 1978-1979, με ηv δωρε6ν
παρo1ιδρηαη εv6g τμημcπoq τoυ κηπoυ τoυ Boαλη
Nικoλ6oυ Koιπρoυμπiη και ηv πλoκ6αrρωoη ηg μe
6ξoδα ηg Aδελφ6ητα9 o "Aγιoξ AΘαv6αιoq".

Kαr6 η δεκoετ(α τoυ 1 920 η ov6rπυξη τoυ xωριoO ε(vαι

ραγδα(α. o πληΘυoμ69 τoυ αυξdνει κoι παρ6λξλα
αυξ6νει και o αριΘμ69 τωv μαΘrpιΙlν. oι δδotcηριoκdg
εγκαrααr6oειg δεv επoρκoOv κoι αρ1ζει η ovαζηηαr1
v6oυ 1ιilρoυ για ηv αvdγεραη καιvoOργιoυ, μεγαλιrrε-
ρoU και αιiγ1covoυ δδot<ηρ(oυ. 'Yστερα απ6 πoλΜg
αυζrμηoειg και ovαζffioειg τoυ Koιvαrικo0 Συμβoυλ(oυ
και τωv καro(κωv βρioκoυν 6τι, τo πιo καrΦληλo μ6ρo9
γιατo oκoπ6 αιπ6, ε[vαι αιπ6τoυ πoλo0 vεκρoταφε(oυ,
δηλαδ'j εκε( 6πoυ μ(απ1κε τελικ6 τo αημεριv6 διδακΦ-
ριo.
'Eται τo Koιvoτικ6 Συμβoιiλιo πo(ρvει ηv απ6φααη vα
μεrαφ6ρειτo vεκρoταφε(o ση oημεριη τoυ τoπoΘεα(α,
σπlv (Παvαioπoιjλα" και αη Θ6oη τoυ vα αvαγερΘε( τo
vdo Δδαt<ττ1ριo.

oι εργαoiεg μεrαφoρ69 τoU vεκρσταφε(oυ αρ1iζoυv,
εvιb παρ6λληλα δρααηριoπoιoι]vται 6λoι oι φoρε(g για
η oυγκ6ιπρωoτl τωv απoρoffiωv για ηv αvηερoη
τoυ διδαtcηρ[oυ κovδυΝων.

AιrΦ η φoρ6 δραατηριoπoιεfuαι η Aδελφ6ητα ηg
Aμερικηg και oυγκεvrριilvει oρκε16 xρημσrα. Mε β6oη
τα 11ρημαrα αι.rrd ξεκιvoιiv oι εργooiεg αv6γεραr1g τoυ
διδακηρ(oυ.

To oωτηριo θrog 1930 Θεμελιivεται τo v6o διδαrο1ριo
τoυ Δημoτικoιi Σ1oλε(oυ τoυ 1ωριo0. Σηv πρooπ6Θeιo
αιrη oυμμεr61oυv 6λoι, αvεξαιρεrωg, oι κdroικoι. oι
τημ(τεg-μ(αrεg εργdζoιπαι 1ωρ(g αμoιβη. oι ειδικo(
δωρε6v "βγ6ζoυv" απ6 τα λακκιilμcπo τα κα16λληλα
υλικd. oι γυvα(κεg ακ6μo και τα πoιδι6 κoυβoλo0v με τα
ζιbα τoυg πετρεg απ6 τα λoκκιδμcπα και 6μμo απ6 τo
πoτ6μι ατo 1ιliρo 6πoυ τo εργoτ6ξιo για τo κι(oιμo τoυ
q1oΜ(oυ 61ει "φoυλαριop6vεq" 19 μη1αv6g τou.

Tελκ6, με ηv αρωγη τoυ βcπoυg και τιg πρooπ6Θεε9
τωv κcπo(κωv oι εργαo(εg oλot<ληριilvovroι τo '1934 και
oι επικεφoξg μoαι6ρoι τoυ 1ωριo0 ("K6σταq Bdλ6g'
Γu6ργoq Koτoivog, Γιι1ργog, Bαoiληg και Γι6vηg Kρoιi-
Μs, Δημtiτρηs Παπαδημηρioυ, Π6τρo9 Kαραγκo0ηg,
Θωμ69 τζ(μoq, Δ. Tζoφoλo0ληs), μαζ( με 6λoυ9 τoυg
6λλoυ9 πoυ εργ6αrηκαv εΘελovrικ6 -μαα16ρoι, εργ6-
τεg, γυvα(κεg και πoιδι6", πoρoδ(δoυv αιπ6 τo κoμι}o-
τ67φιrημo, τo v6o διδακΦριo, στous uπειiΘυvoυg φoρε(g'
αroυg δαoκ6λoυ9 δηλαδι], oι oπo(oι μ6σα σε αιπ6 τo
6μoρφo διδακηριo κoλoOwαι να μεταλαμπαδεΦooυv
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στα (Kovτσιωτ6πoυλα" μαΘητdg τouq η Yv6oη, η
ooφiα και τo ιδανιK6 ηq παrρ(δαg και ηq Θρηoκε(oq

μαg (Bλ.: K6vroικo-Δρoooπηγη, oυγγραφτ] γιo 6vα

μααroρo1ιδρι ηq Hπε(ρoυ, 'Eκδoαη Aδελφ6ηταξ Δρo-
oorηγωτι,ilv K6νιτoαg "o Aγιoq AΘov6αιoq", AΘηvα
1993, σ.42).

86βαιo oι εργαo[εq δεvτε}ειιδvoυv εδιil. Συvε{ζoιπαι με
η διαμ6ρφωαη τoυ πρoαυλ(oυ και η δημιoυργ(α qxo-
λικoιi κηπoυ. oι μαΘητ6q τωv μεγ6λωv τdξεωv ατα δια-
Μ(μμαrα κoι 6μ μ6νo oκ6βoυv (ανdμεoα αrα 1ιilμcπα
βρ(ακoυv και υπoΜ[μμαιo oαrιbv απ6 τo πoλι6 vεκρo-
ταφε(o), βγ6ζouv τιg πετρεq, διαμoρφι6voυv τo 1ι1ρo,
δημιoυργoOv q1oλικ6 κηπo ιαλ.

Tε1ψικ6 1αραrcηριατικ6:

To v6o δδoκηριo, oιiμφωvα μ τo Mrμριilo διδαtcη-

ρ(ωv Δ.E. Kovftαηg 61ει τo ακ6λoυΘα 1oραrcηριαrικd:

"EπιΘειΔρηση τηq 25ηq Maioυ 1951.

MητριΔo διδaκrηρ[ωv Δ" Ε. Κov[τoηg :

Κoτηγoρfu: Δι7μ6oιo με oy6διo τωv aρμ6διωv Aρ11ιΔv.

Tiπoq: Tριτ6ξo
Εtδoq: Movιilρoφo
Χρovoλoγ ta ΘεμελΙωoηg : 1 9 30
Χρoνoλoγ[α απoπερ6τωoηq: 1 933

Tρ6πo9 ov6γερoηg: Avαγ6ρΘηκε δια κρaτικηq xoρηw-
σηq' 70.000 δρx' P0.000 τo 1932 κaι 50.000 τo 1934) και
απ6 oυvδρoμ6q τωy εy Aμερικη KowoιωτιΔv avερ116με-

ηq σΓo πoo6 τωv 135.000 δρaγlιΔv.

AiΘoυoeq: ΔιoΘ6τa τρεlι9 β) a[Θoυoεg διδαoκaλtag, 6vo
(1) ΓρaφεΙo' μiα (1) oπoΘηκη κoι δι6δρoμo'

Επιφ6vεια oιΘoυoιΙlv:

α) ΔιδooκoλΙαg: avaτoMxηq ιM τ.μ (8X5'5μ), μeoaΙog
38,5 τ.μ.QΧ5'5μ.) και διπικl19 44 τ.μ (8x5,5μ).

oι δυo πριΔτεg a[Θoυoεg yωρΙζowaι μεταξa τoυq με
rπυoo6μevo διoyωριoτικ6 μe τρ6πo τ6τoιo ιΔoτe, 6ταv
παρioταται ε[vαι αv6γκη, vo εvιΔvovται σε μιc' κσι vσ ιr<α-

voπoιoav τιq απαιτf1oειg τωv oxoλικιΔv eκδηλιΔoεωv.

β) Γρaφεio: 1 2,5 τ.μ. (4'5x2'70μ')

γ) απoΘriηq 12'5 τ'μ.(4'5x2'70μ.)

δ) δι6δρoμo9 37,5 τ.μ. (1α2'5μ.)

Πoρ6Θυρo: AριΘμ69 πaραΘ0ρωv 16: 11 oιΘoυoιΔv διδα-
oκoλΙag (5+3+3), Γρaφε[oυ 2, AπoΘf1κηg 1, διαδρ6μoυ
2. Aπαwα 611ow Oψoq 2'70μ x 1'3ψ.

Π ρ o o αv aτ o λιo μ 6 g : Av oτ o λικ6 9 - M εoη μ β ρ ιv 6 9.

'Eκτaoη διδακτηρtoυ: 250 τ.μ' (25x10)

Yπ6arεyo: crερεlτoι

AυΜ:'EΧeι oiμα πoλυγιilvoυ. H 6ι<ταoη τηg ε(vαι 500

τ.μ. πeρ[πoυ. Aπεριτε[γιoτη' Aκaτ6λλι1λη για παιδαγω-
γικoiq oκoπoag.

Γυμvooτηριo: Σγ1μα oρΘoγωvioυ 500μ2 .

Aπoγωρητηριa: 'Evα τριΦv Θ6'oeωv, λιΘ6κτιoτo, oe κoλη
κατ6oτooη'

Γηπεδo: Σγ1μa τετρ6πλευρo. Διacraoειg 50'25 x 50'25
μ"Ει<ταoη 2525 μ2

Zημ[ε9: 0940-1950). Κoτa η διαρκεια τoυ Eμφυλ[oυ
πoλ6μoυ (1944-1949) κατεacρ6φη η εκ τo[γκωv oτ6γ1
τoυ διδακηρbυ, τo αoβεcroκov[aμα κaι oι υaλoπ[vaκεg.
Kaτa τηv τoρo14ιΙlδη αυτ/1 περtoδo καταoτρ6φηκe και
τo πafu6 Aργε[o τoυ o1oλεtoυ κoι τo διδακrικ6 υNκ6.
ΔιαoιbΘηκav μ6vo 42 δbδρα Θρavia, 6vog μoυρoπ(vα-
Κcιg, μισ τρdπεζa γρaφεioυ κoι μια woυλdπa.

Κoτ6oτaoη διδακrη ρ[oυ : AN E KΓH..

H λειτoυργ(α τoυ α1oΜ(oυ oυvε/αηκε λ(γεg δεκαετ(εq

μετ6 τo 1950, με φΘ(vovrα τo μαΘητικ6 δυvαμικ6,
ιiroπoυ τo t<ηριo αιπ6 6παιpε vα λειτoυργε( ωg διδoκη-
ριo εδιil και εικooιπ6ιπε (25), περfuoυ 1ρ6vια, δι6τι:

"..'γαμαt π6oε δoΙδαλoq aυλ6. o/ικ6τι Φoβog 6γει κaλa-

βαv'

oυ μ6vτιδα δ6φηv' oυ πaγav λoλ6oυoav. Aπ6oβετo και
λ6λov 0δωρ...!'

Δηλαδτi τo α1oΜ(o 6κΜιoε "ελλε[Ψει" μαΘητι6v και
τιilρα τo Διδαι<τliριo, τo καμdρι αιπ6 τoυ 1ωριoιi, α16κε-
ται εκε(.γκρζo, βoυβ6 και μαραμ6vo", εγκαroλεΜιμ-
μ6vo αηv τιip1 τoυ και αη φΘoρ6 τoυ 1ρ6voυ''!

Γιαvα oπoλ0vωη βαρι6 αrμ6oφαιρα καιη μελαγxoλ(α
πoυ μαq πρoξ6ηoε αιrη η τεΜιrτα(α παρdγραφog, Θα
παραΘ6αω κ&rι πιo ευ16ριαro και...δoξααrικ6. Mια
dκΘεαη για τov τρ6πo πoυ τεΜαηκε η q1oλκιi εoρη
κcπ6 τo ετoξ 1953, 6πω9 περιγρ6φεται στα πραtαικ6
τoυ Σ1oλε(oυ, αv και αι-116 ε(vαι αwικε(μεvo τoυ δειlτε-
ρoυ μ6ρoυ9 αι.rτo0 τoυ 6ρΘρoυ' τo oπo(o Θα διαπρoγ-
μcπε0εται η q(oλκη ζωη και τιg η1oλκ69 δρααrηριo-
τrμεg oπ6 ηg ιδρ0oει69 τoυ μ61ρι ην ημ6ρα ηq
κα16ργηαη τoυ.

-K6woικov 29-09-1953: "'Eι<Θεσι9 περ[ eoρτaoμoa τη9
28η9 oκτωβρbυ.

-Aπ6 τωv πρoηγoυμ6νωv ημeριΔv μετ6 τoυ Πρo6'δρoυ τη9
Κoιv6τητog κoι τoU Διoικrγo0 τoυ oτaΘμo0 Χωρoφυλo-
κηq'τηq εκ περιτρoπηq' oυveλΘ6ντεq απeφao[oαμεv 6πωq
η εΘvικη εoρτη εoρταoΘεt μεγαλoπρεπιbq' aνoλ6γωq τωv

μ6oωv dιvo διoΘ6τoμev.

* E[vαι χαρακηριατκ69 o xρησμ6ξ (oπ6 τoυq τελειrro(oυg πou
εξ6δωσε τo καtoρρ6ov Morπε(o τωv Δελφιilv) ατoυq απeατoλμ6-
voυξ τoυ loυλαvo0, oηv πρoαπ6Θει6 τoυ vα διααιδαει ηv πoρ6-
δoαη "E(πατε τω Bαoιλεi, 1oμα( π6oαι Δo(δoλoq αυλ6, oυκ6τι Φo(-

βoq 6χει κoλιjβηv, oυ M6vrιδo δ6φηv, oυ παγdv λαλ6oυoα. Aπ6-
αβετo κoι λ6λov 0δωρ..
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oυτω, κaτ6mv διαταγηq' τoυ ΣτaΘμ6ρxoυ, aι oικ(aι' και τα
κατaocηματα τoυ γωρ[oυ εoημaιoacoλΙoΘηoov oπ6 τηq
πρoηγoυμ6η9 τηg εoρτη9' Ετoψ6oΘη ιm6 τη9 εκκληoια-
orικf1g επιτρoπf19 η εoρτη ηq Αyiαq Σκ6ιη9 κaτ6 τηv

ημ6ρα'ηq eoρηg. Δι αvακoιvιΔoεων τoυ ΣyoΜioυ και
ηg εκκληoiαg 6λαβov γιΔoιv 6πavτε9 oι κ6τoιxoι 6τι Θα
εγ[vετo }ειτoυργiα ηv ημ6ραv εκε[ηv κoΘιΔ9 και o11oλι-

κη εoρτη eιg τo o11o}ε[ov. o πρ6εδρo9 τηq Κoιv6ητog
av6λαβεv vα πρooφ6ρα avaιpυιαικ6 κατ6 τo τελoq η9
σ/oλιη9 eoρτηg.

Aιτ6 ηg πρωiαg η9 ημ6ρo9 eκεiηg τα παιδιιi τoυ σ)(o-
lε{oυ περξλΘov δι6φoρo oημε[α τoυ'11ωρtoυ fiδovcaq
τρaγoaδια με περιε116μεvov ηq Mεy6ληg Hμ6ρa9. H
κoμπ6vα τη9 eκκλι1oioq eoημoιve γαρμ6oυvo' oλoι αι
oικ[αι ηoαv oημαιooτoλιoμ6vαι. Κ6τι τo ao0ηΘε9 πσρoυ-
oι6ζeτo eιq oΜκληρov τo μωρ[ov. oι 6vΘρωπoι wυμ6voι
τa γιoρτιva τωv κaτ6βaιvov πρoξ ην εκκΜσiov και eιs τo
πρ6oωπ6 τωv εφaΙvετo ζωγραφιoβη η ιmφηφ6vaa.
'Hoaν εκε[voι oι [διoι πoυ πρo 13 ετιδv ειg τo tδια αιlτ6
μ6ρη εiδov μe τα μ6τιo τωv vo δημιoυργε[τaι κaι vo γρ6-
φετaι η N6α ιoτoρiα ηg πarρ(δog μαq. 'Hoav eκe[voι πoυ
δι6Φoαv τa π6vτo, διo va ovεp[ η πατρtg μαg υιlιηλ6τε-

ρa. Κaτ6βαιvov τιΔρα aεηv εκκΜo[α va ευγaριoτηoow
η Θεoτ6κo, η oπo[a εβoηΘηoεv διo vα επιτιlyει η πaτρ(
δα μαq τo Yπ6ρo11o αυτ6 κoτ6ρΘωμα.

oλα τa παιδι6 oηκεvτριΔΘηoav a9 τo oyoλεiov, o1ι7μαr[-

ζovταg τριdδag eιq' ηv aυhjv τoυ o14oΜΙoυ Και με εrιΙr<ε-

φaλι79τηv oημαiαv μα9, μεc6βημev agηv εκκλι1obv. Mετ6
τo τελoq ηq ΘεΙαg λειτoυργ[ag ειηκoλoaΘηoεv δoξoλo-
γ[a' Eι9 τo τελog Φ ωμ(fu1oe o oτaΘμ6ρxrιs, 6arι9 eξ7ρε τo
γεγov6g ηq επoπoιiαg τoυ 194σ41.Io τελoq τoυ λ6γoυ
τoυ εκdλυιlav Q1τωκρoυγo( κoι γeφoφoτηματa'

Εv oυvεγεiα aι AργαΙ' κaι, oι κaτoικoι τoυ yωρioυ, πρoη-
γoυμ6vωv τωv μαΘητιΔv τoυ oγoλetoυ, oι oπo[oι τρaΥoυ-
δo0oav τρaγo0δια η9 N(κηq, κaηυΘ0vΘημεv ει9 τo
o'11oΜiov.'oτe δe oυvεκεvτριΔΘηoav 6πoyτεq ειs τηv δια-
κooμημ6ηv μe τo εΘvικ6 1φιΔματo a(Θoυoav, ηρ14ιoev η
oρλκri εoρττj oυμφιilvωs πρoq τo πρ6γρaμμα.

o ΔιeυΘυvηg τoυ oιtroΜbυ eξεφιΙlvιoεv λ6γov, τovloog
κaι εξdραq τo ηρωικ6v κατ6ρΘωμα ηs ΦUΜq μα9 κaτ6
τo cτoq 1940-1941' τo oπo[ov δεv aιllωoεv μ6vov ηv
Πoτρtδa μoq ει9 τo απ6γειov ηξ δdΦs ηs α}λ6 6oωoεv
και oλoκλιηρov τηv avΘρωπ6τητo, oπ6 τηv φoβeρ6v δoκι-
μαoiαv, ηv αι11ιτλερικai δw6μaq', εδoκ[μooov vo υπoβ6-
λoυv ηv αvΘρωπ6τητα.

Γo τελoq ηq oμλΙα9 κ6λUψσv Χeιρoκρoημoτo και Q1τω-
κρoυγaL Eoυvey{oΘη τo πρ6γραμμα επt oηηq κaι εΓε-
}ε[ωoεv η eoρη μe τoν'EΘvικ6v'Yμvov.

Ειq τoυ9 τιμηoavιag ηv εoρτηv πρooε<1#ρΘηoav υπ6 τηg
Koιv6τητog γλυκ6 και πoτa εvιil απ6 τo ραδι6φωvoν
πaρηκoλo0Θηoαv τηv παρ6λαoιv ειq τog ΑΘlivαq.

Aπoγωρofwεg oι κ6τoικoι oυvε116ρηoαv τov διδαoκoλov
και τα παιδι6 διa ηv πρooπdΘει6v τωv".

βoa κaι' τo oγετικ6 πρ6γρoμμα ηg σ1ρλιl<ηξ yιoρηg:

"ΠPOΓPAMMA Εoρτaoμo0 ηq 28ηg oκcωβρ[oυ:

1) Πρooeυγ1.2) oμλΙα.3) 28η oιαωβρioυ 19ιι0, απaΥΥε-
λΙo. ι) 'σγι bt Θα πeρ6oετε, oκεrg, 5) Mε τo 14oμ6γελo αco
11εΙλ11' τραγo0δι. 6) AΘ6vαco'σyι' αrιαγ1ελΙα,7) H Meγa-
λ6yαρη' αrιαY/ελEo. 8) Πovελλfμo'oμ oκετ9 @x6vα A).
9) Eι'Χη τη9 μσvoq' oπαYΥελΙa. 10) 2Φ oιαωβρioυ,
aπαγγελΙa. 1 1 ) . H viη eivαι δΦ μo9' αιτaι7γa\[a. 1 2) Πavελ-
N1vιo'oγι, oκεca (aκ6να B). 13) H παrρiΦ, aπσΥ|/ελια. 14)
H Koριlτo6, oπαγγo\Ια. 15) Παoq'ειΦ' αιαγελiα. 16) Πtv-

δoq, oκετq. 17) Π6vω εxεi oτηg Π[vδoυ...., τραγo0δι. 18)
Eιq ηv Eλλciδo, αιταγγελEo. 19) Etιuξ'Y1lltog- τF:\oΣ".

ll. To διδακτηριo τoU Nηπιαγωγε(oυ
Mετ6 τo 1955 στo 1ιδρo αv6ψoα απ1v εκκληoiα ηg
Aγ(αq Παραoκευ{g και τoυ α1oλε(oυ αvεγε(ρεroι με
κρατιη επι1oρηγηoη και α(Θoυoα Nηπιαγωγε(oυ. To
Νηπιαγωγε(o λειτoυργε( για λ(γα μ6vo 1φ6vια, 6πω9 Θα
δo0με ατo Δειπερo Φρoq ηq εργαo(αg αι-rηq, η oπo(α
Θα ovαφ6ρεται απ1 o1oλικη δρααηρι6τφα και Zωη τoυ
o1oλε(oυ καrd η μακρα(ωη πoρε(α και ιατoρ(α τoυ.

AΘηvα 28 loυv(oυ 2005
Θωμdg AΘαvoo(oυ Moυκo0ληq
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Eπlκorvωvio με τo μ6λη, τoυq συγxωρlαvoιiq
κol φiλoυq τηq Aδελφ6τητoq
To Δ.Σ. 6δωαε μεγ6λη πρoooμ] απ1v eπικoιvωv(α φ
6λoυ9 αv6 τov κ6αμo απ6δημoυq oιrφ1ωριαvoιiq μαg.
A'ιπαπoκριΘιiκαμ ηλεφωvικ6 f μ6αω επιαroλιδv oε 6}εq
τιg περιτπι6αειq πou 1φει6αηκε vα 6ρΘoυφ oε επαφιj
μαζ( τoυq'

AΔEΛDσTHτA ΔPoεonHΠΩτΩN
ΔΗMσY tιiιΝΣToPcxoΞ|oΝ

M6vou Kcπρ6η 28, 56533 Πoλ$ρη, Θεoooλov(κη
τηλ. 231 0587972' 2310668055

www.drosoρigi.com - email: info@drosopigi.com


