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Ev 6ιpει τωv εoρτιbv τωv Xριαroυγ6wωv Kαι τoU N6oυ 6τoυ9
ειlxoμαι oλ6ιpυ1α, μdαω ηq Aδελφ6ητdq σαξ Kαι τoυ περιoδικoιi oαg,

αε 6λoυ9 τoυg δημ6τε9 τoυ Δημoυ Mααroρo1ωρ(ωv

XPoNlA ΠoΛΛA
EγTrXlΣMΕNoΣ o KAlNoYPΓloΣ XPoNoΣ

ME YΓE|A lGl KAΘE EγTrXlA

Σηv Aδελφ6ητα Δρoooπηγιωτιδv και αιo περιoδικ6 oαq ειi1oμαι επ(oηq

KAΘE EΠlTYXlA

o Δημαρxoq Mααroρo1ωρ(ωv

Kooμdq ΣδoOκoq

To ΔlolKHTlKo ΣYMBoYΛlo THΣ AΔEΛΦOTHTAΣ:

Koτoλo0ληg Γειilργιog
Πρ6εδρoq

Mdvoυ Kατρ6κη 28 - 56533 - Πoλ0μη - Θεoooλov(κη - Tηλ: 2310668055

P6βαq Δημηριoq
Avrιπρ6εδρoq

Φλ(ττπoυ 12 - 55535 - Πυλα[α - Θεoooλov(η -τηλ: 231030Θ679

Tζ(μoq Γειilργιog
Γραμμα16α9

Στεφ. Γρηγoρ(ou 3 - 54552 - Toιiμπα - Θεoooλov(κη - Tηλ: 2310934006

Σπ6λλα9 Kωvαταvτ(vog
Tαμ(αq

Avδρdoυ Δημητρ(oυ 53 - 56727 - Nεdπoλη - Θεooαλov[κη - Tηλ: 2310516146

KαΘdριoq Eυdψελoq
Mdλog

Δελφιilv 166 - 54248 - Θεoαoλov(η - Tηλ: 2310848075

Koτo(vαg Πα0λoq
M6λo9

oρμυλ(og 3 - 54646 - Θεoooλov(κη - τηλ: 231 0416528

Moυκoιiληq Kηρυκog
M6λoq

Π.Kαρoλ(δoυ 38-40 - 54453 - Θεoαoλov(κη Tηλ: 2310903026

Eικ6vα εξωφ0λλou: τo λιθαv6γλuφo uπdρΘυρo τoυ Aγ[oυ Παvιελεημovα αιη Λι6oκα
(βλdπε axετικ6 αX6λιo ατη σελ(δα 28).



Tελευτα[α v6α
τηg Aδελφ6τητdg μαg

Avαv6ωoη 0ληg αrηv ιαroαελ(δα μαq
Στα μdoα oκrωβρ(oυ, ovαvειirΘηκε η ιατooελ(δα μαq
αro |NTERNET με vdo φωτoγραφικ6 υλικ6, καΘιbg και με
τιg eκδηλιilαεη πoU πραγμπoπoηΘηκαv τov A0γoυατo
αro 1ωρι6 μαg, με πρωτoβoυλ[α ηg Aδελφ6ηταq.

M6oω ηq ιαιooeλ(δoq αρκετo( oυγxωριαvo( μαq oπ6-
δημoι επικoιvιlιησαv με τo Δ.Σ ηg Aδελφ6ηταq, με
dvrovo τo εvδιαφ6ρov γιo τα δριδμεvα αro 1ωρι6 μαg,
αλλ6 και με διdΘεαη γιo πρooφoρα και βoηΘειo αro
6ργo τoυ Δ'Σ'

Aρκετo( Πρoεδρoι και μdλη Δ.Σ dλλωv ΣυΜoγωv, 6πωq
o κ. Kαιo(φαq Γιιilργog απ6 τo Σμ6κoβo Kαρδfuoαg και
o κ. Mπdλλαg Hλ(αq απ6 ηv Δρoκ6τρυπα Kαρδ(τoαq,
επικoιvι6ηoαv μαζi μoq, ψ6}ιVovroq τιg ρ(ζεg τωv παπ-
πo0δωv τoυg'

Eπικoιvωv(α
Evδιαφdρov dδειξε επ(αηg γιo τo περιoδικ6 μαg "Tα
Kαvτoιι6τικα" o καΘηγηηg λαoγρoφ(αg τoυ τμηματog
ιατoρ(αq & αρ1oιoλoγ[αg τoU παvεπισημ(oυ lωαw(νωv
κ. Nιτoιdκoq Bαoληg, 6πω9 επ(αηg και o διευΘυvηq ηg
εφημερiδαq "H φωvη τoυ Γερoπλαrαvoυ".

Aγoρd ηλεKτρovικo0 υπoλoγιατtj
Τo Δ.Σ., υλoπoιιilvrαq τo αrd1o πoυ ε('xε Θdαει και ε[1ε
εγκρ(vει η Γεv. Συvdλευoηacιc,141812005 ,αγ6ρooε 6vα

φoρητ6 υπoλoγιαη, oυvoλικηg αξ[αq με ΦΠA 1187
ευριb.

Mε ηv βoτ]Θεια τoυ lωαw(δη Aλ6κoυ -γαμπρoιi τoυ

1ωριoιi μog- πρo1ωρoιiμε αηv πληρη μη1αvoργdvωαη
ηq Aδελφ6τψoq. 'Evα βiμα ακdμη μπρoαrd στηv πoι-
oτικf αvαβdΘμιoη ηq εικ6vαg ηg Aδελφ6ηταq και
oτrlv πιo oωαη Μιτoυργ(α ηg'
o φoρητ6q υπoλoγιαηg Θα 1ρηoιμoπoιε(ται επ[αηq για
πρoβoΜg, μdoω proiector, αro 1ωρι6 αην διdρκειατωv
εκδηλιiloεωv.

Στo κ6αro9 oγoρdq τoυ υπoλoγιαη, oυμμετεftε με
δωρε6 700 ευριi o αvιιπρ6εδρog τoυ Δ.Σ.ηs Aδελφ6-

ηταξ K. Pdβoq Δημrμριog.

Eπιoκευη Kτιρ(oU πρ6ηv Δημoτικoιi
Σ1oλε(oυ
ΠρoorτdΘειεq 3 ετι0v Aδελφ6ητα9 και Δημoυ Mασro-
ρoxωρ(ωv, για ηv αξιoπo(ηαη τoυ κrιρ(oυ τoυ Δημoτι
κoιi Σ1oλε[oυ, εi1αv α(oιo τdλog.

To 6ργo εvr61Θηκε και xρηματoδoηΘηκε' με 150'000
ευριil, απ6 τo EAΠEK (β' φdη)' δημoπραηΘηκε και o
ovdδo1oq εργoλdβoq α0ιπoμα Θα ξεκιηoει τιq εργαo(εq.

'Eτoι, o0vιoμα, 6λoι oι Kαvroιιδτεg, και 6μ μ6vo, Θα
καμαρι6voυv και πdλι τo αιoλ(δι τoυ 1ωριoιi μαq, μη_
με(o oρ1ιτεtαovικηg και ιαroρικηg μημηξ.

Avdπλαoη,κεvrριKηs πλατε(αg
τoυ χωριoU μαq
i\λλo 6vα oημαvrικ6 dργo πf ρε τo δρdμo ηq υλoπo(η-
oηc. o Διjμog Mαoroρo1ωρ(ωv 1ρηματoδdηoε με
65.000 εUρ6 (πρ6γραμμα Θηodαq) τov εξωραtoμ6 και
αvdπλααη ηq κειπριηg πλαrε(og τoυ 1ωριo0 μαq' H
πλατε(o Θα μεγoλιiloει πρoq τov πρoαιiλιo χ6ρo ηq
εκκληo(αq, Θα εvoπoηΘε( oτπικ6 6λoq αι-rr6q o 1ιilρog,
1ωρ(g ηv σημεριη π6ρτα, Θα εvιbvεται με μεγ6λo,
φαρδιd oκoλoπαrια, Θα γ[vει μεταφoρ6 τoυ αγdλμαrog
τωv πεodvrωv, και Θα τoπoΘεηΘoιjv κo0vιεg αrov κdτω
1ιilρo, π(αω απ6 τα αγdλματα.

Eπ(αηg Θα ανακατctσκεUασΘe( o τoftoq γιjρω απ6 τov
πλdτovo, και 6λη η πλατε(α Θα ευΘυγραμμιoΘε(.

oι "μερακληδεg τoυ xoρoιj" vα ετoιμdζovroι.



Avdπλαoη τoυ π6τριvoυ γεφυριo0 μαq
Δημoπρατι]Θηκε κoι αvατdΘηκε ηδη τo 6ργo αvdπλααηg
τoυ πdτριvoυ γεφυριo0 μαξ σto Σαραvrdπoρo και τoυ

γιiρω 1ιilρoυ απ6 τo Δημo Mααιoρo1ωρ(ωv. To dργo
εvrdxΘηκε και xρηματoδoτε[ται απ6 τo πρdγραμμο
"HABIτAT", με τo πoo6 τωv 140.000 ευριΔ. H μεΜτη
πρoβλdπει τηv oυvrηρηαη τoυ π6τριvoυ γεφυριoιi, τo

βdι!ιμo τηq oιδερdvιαg γdφυραq, τηv καταoκευη πdτρι
ηq σrασηq αιov εΘvικ6 δρ6μo κoι ηv κoταoκευt]
πdτριvoυ περιrπdρoυ (κι6oκ0 αrην πλευρd ηq γdφU-

ραg oπ6 ηv μερι6 τoυ 1ωριoιj μoq.

oι εργαα(εg, απ' 6τι πρoβΜπεται, Θα 61oυν τελειιδoει

μdxρι τo ερx6μεvo κoλoκα(ρι.

Σημαvrικη πoρdμβααη απd τo Δliμo.

Aπ6κτηαη FAX
Για ηv επικoιvωv(o oαq με ηv Αδελφ6τητα d1ετε πΜov
ηv δυvαr6ητo vo Χρησιμoπoηαετε και fax. Τo μdλog
τoυ Δ.Σ Koτo(vog Παιiλoq διiριoε μ(o oυoκευη FAX. To
vooμερo τoυ fax ε(νoι 2310 587972,τo oπoio λειτoυργε(
και ωq ηΜφωvo.

Ξεvωvαq

H πρoαπdΘεια πoυ γ(vεται απ6 τo Δ.Σ vα εvrα1Θε( η
κατooκευτ'1 τoυ ξεvιilvα oε πρ6γραμμα χρημoτoδ6ηαηq
(αvαrπυξιoκoq v6μog l'1 Leader) oκovrdφτει αηv dλλει
ι}η τoυ 25% τωv δικιδv μαq κεφαλαiωv πoιi απαιτo0vrαι.

'Eτoι, 6λoι μαξ πρdπει vo oυvδρdμoυμε oικovoμικα ηv
Aδελφ6ητα για τo oκoπ6 αιπ6

oι oικovoμικdg εvιαxιioειq τωv μελιiv κoι φλωv για ηv
καταoκευτj τoυ ξεvιδvα Θα καια1ωρoιjvrαι κoι Θα διαXει_

ρiζovroι 1ωριαrd απ6 τo υπ6λoιπo ταμε(o ηq Aδελφd-
τηταq και Θα απoδ(δεται 1ωριαι6q oικovoμικdq απoλoγι
σμ6q.

Δη μoαιειi ματα- αφ ιερ6σειq
Yια τo Xωριo μαq

Eφημερ(δα "EλειiΘερoq Tιiπoq"

Στo φιiλλo τηg 5ηq oκτωβρ(oυ η εφημερ(δα
EΛEYΘEPOΣ TYΠoΣ με τ(τλo "ΔPoΣoΠHΓH - Eκδηλιil-
σειq με πρωταγωvιαη ηv vεoλα(α" dκαvε αφιdρωμα γιo
τιg εκδηλιδoειg'KMoKΑιPl 2005 ση ΔPoΣoΠHΓH" με
κατoxιilριoη και τριιiv φωτoγρoφιιiv.

H (δια εφημερ(δα αro φιiλλo ηg σrιξ 12 Noεμβρ(oυ
2005 με τ(τλo "Δρoooπηγι] -'Evα φαvrααrικ6 ταξ(δι ατα
Mααιoρo1ιi:ρια" αφιdρωoε δ0o oλoodλδα, απoκλειαrι
κd για τo 1ωρι6 μαq, με αρκετdg φωτoγραφ(εg πoU τιq
eftε παρo1ωρηoει η Aδελφ6ητα. Eπ(oηq, dvα oλoodλι
δo αφι6ρωμα με τiτλo "H παραδooιακτ] παρoγωγ( τo(-
πoUρoU αrα Mααroρo1ιilρια|ι για ηv πoραγωγli τoυ τoL
Πoυρou πoU Kαι εκε( η πλειovdτητα τωv φωτoγραφιιilv
τiταv απd τo xωρι6 μαq.

To Δ Σ ευ1αριαιε[ Θερμd για μιo ακ6μη φoρd τιq δημo-
oιoγρdφoυq Σιιiμoυ Kοτερ[vα κoι Σdooυ Σoμ6λη, κoΘιbq
κoι τηv σUYχωριαη μαg Σ[μoυ Δdoπoινα πoιi εργdζεται
σro δημιoUργικ6 τμημα ηξ εφημερ(δαq, γι' oιrΦ τηv
πρωτoβoυλ(α.

Eφημερ(δα lωανν(vωv "ΠρωΙv6g Λ6γoq"

oλoodλιδη αvαφoρd, αro φιiλλo ηq 28 ηξ oκrωβρ(oυ
2005, με τiτλo "Aδελφ6ητα Δρoαorηγιωτι6v -'Eνα κoλo-
κα(ρι εκδηλιδoεωv και δρdαηq" 6καvε η τoπικtj καΘημερι
η εφημερδo lωαwivωv "nPΩlNoΣ ΛoΓoΣ" για τιg
κoλoκαιριvdq εκδηλιδoειq πo0 διoργdvωoε η Aδελφ6η-
τα τov Αιiγoυαro αro 1ωρι6. Eυ1αριαroιiμε τηv εφημε-

ρ(δo γιo ηv πρωτoβoυλ(α ηq αυτη.

Eφημερ(δα lωow(vωv "Ndoι Aγιilvεg"

0λoα6λιδo αφιdρωμα αro φιiλλo ηg ηv 9 Σεrπεμβρioυ
2005 ειXε και η ημερτ]oια εφημeρ(δo lωαw[vωv "NEol
AΓΩNEΣ" με τftλo "Aδελφ6τηα Δρoooτηγιωτιiv, παρd-
δειγμo πρoq μιμηση" με πλoιioια αvαφoρ6 Kαι φωτo-
γρoφικ6 υλικ6 απd τα κoλoκαιριvd δριbμεvα αro 1ωρι6
μαq. 'Eγραψε α1ετικd η εφημερ(δα "'σrαv μ(α Aδελφo-
τητα μπoρεi vα επιδε(ξει τ6τoια δρααrηριdητα, ε(voι

dξια oυγ1αρητηρiωv κoι παρdδειγμα πρoq μ(μηαη' dχι

μdvo για dλλεg Aδελφ6ητεq αλλd κoι για πoλλoιiq
Δημoυq..."

E(xε δημooιειioει επ[oηg η [δια εφημερiδo αιo φ0λλo
τηq 18 Aυγoιiαιoυ τηv αvoικτη επιαroλl] τηg Aδελφ6-
τηταq πρoq dλoυg τoυg oυγxωριovoιiq αxετικ6 με
τηv αιoΘητικι'1 τωv κτιρ[ωv τoυ 1ωριo6 μαq και τηv
τε1voτρoπ[o πoυ πρdπει vα oKoλouΘε[τcιι στιq κατα-
oκευ6q.

Eυ1αριαroιiμε ηv εφημερ[δα Kcιι τov ΔιευΘυvΦ ηξ
κ.AΘαvαα(oυ για ηv καταxιilριση Kαι τα κoλd τoυ λ6για.



i\λλεg κατα1ωρ(oειg

Eφημερiδo lωow(vωv "ΠPΩlNA NEΑ'.

Avαφoρ6 για τιg κoλoκαιριv6q εκδηλιδoειq μαg 6καvε
και η εφημερ[δo lωαw[νωv "ΠPΩINA NEA". Eυ1αριαroιj-
με ηv εφημερ(δα.

Περιoδικd "PASSPoRτ"

Mε τ(τλo "Στα Mααroρo1ιδρια τoυ Γρdμμoυ - o Π6τριvoq
Πλαηηq", To 4o τε01oq τoυ περιoδικoιj PASSPORτ,
Nodμβριog 2005, με δωδεκαodλιδo oφιdρωμα αια
Moαιoρo1ιilρια, 6κανε μ(α πληρη κoταγρoφη και αvα-

φoρd αro Φμερα και αro 1Θεg τωv 1ωριιilv τoυ Δημoυ
Mααroρoxωρ(ωv.

Mε δ0o μeγ6λεg φωτoγραφ(εq απ6ηv κεvrρικr] πλατε(α
και πρ6oωπα oυγ1ωριαvιiv μαq τo περιoδικ6 αvαφ6ρε-
ται αro xωρι6 μog "ΦΘdvoυμε βρoδdκι αη Δρoooτηψ],
dvα απ6 τα μεγoλιπερo μoαroρo1ιilρια και αιπ6 με
oπoυδαiα αρ1ιτεκroνικη. E(vαι πoλι] ι]oυ1o τo 1ωρι6
απ6ι|.lε''.".

To Δ.Σ ηq Aδελφ6ηταq ευ1αριαrε( Θερμd:

Tηv Mαριdwα Tζημα, απ6 ηv Kαατdvιαη, για ηv αφι-
λoκερδτj oυμμετoμj ηξ Kαι ηv oυμβoλt] ηξ σπlV

πραγμdτωαη και ηv επιτυ{α ηg μoυoικτ]g λαtκηq βρα-
διdq ηq 11l8l2005.

Tιg Mαυρ[δoυ M6ρΘα' Koλoγιow(δoυ Eλ6η και Ndατα
Eυαψελ[α, μdλη ηq Θεατρικηg oμdδαg "Eργααηριo
λ6γoυ και πoλιτιoμo0 -o XAPTAETOΣ- τoυ Πovεπιαημ(-
oυ Θεooαλ[αg", για ηv αυμμετoxη τoυg και ηv oυμβo-
λι] τoυg αηv επιτυχα τωv εκδηλιilαεωv για τα μικρd παι
διd τoυ 1ωριoιi μαq, ηv 131812005' με παι1γ(δια και Θ6α_

τρo με Black light (κoυκλoΘ6ατρo).

Tιq δημooιoγρdφoυg τηq εφημερ(δαq 'EΛEYΘEPOΣ
TYΠoΣ'Σιιilμoυ Kατερ(vo και Σdooυ Σαμ6λη, καΘιiq και
ηv oυγxωριoη μαg Σ(μoυ Δdoπoιvα, γιατιq κατα1ωρη-
σειq και τo αφι6ρωμo για τo 1ωρι6 μαξ σηv εφημερ(-
δα.

Tα τυπoγραφε(α Kαραμαvλη Avααrαo(o (Θεoooλoν(κη),
Tυπoγραμμα A.E (ΞdvΘη) και Φαooιiλη Θωμd (Θεooα-
λov(κη), για τιg δωρε6v εκrυπιioειq εvrι]πωv ηq Aδελ-
φ6ηταq.

Tov ιδιoκηη τoυ Super market MEP|MNA A.E. κo Γιαv-
νακ6πoυλo Bαoλειo για ηv oικovoμικη τoυ εv[αxυαη
πρoq ηv Aδeλφ6ητα με 70 εUρ6, καΘιilq κoι γιcι ηv
πρ6Θεαη για δωρεdv διdΘeαη εκ μdρoυq τoυ διαφ6ρωv
ειδιilv για κλiρωoη αε λα1ειoφ6ρo αγoρd.

Tov oυγ1ωριαv6 μαg απ6 τov Kαvαδd κo Koτo(vα Mιxd-
λη για ηv oικovoμικr] εv[oxυoη πρoq ηv Αδελφ6τητα
με τo πoo6 τωv 400 ευριil.

Τov N[κo Δημητρoιjλη, επ(αηq αυγ1ωριαv6 μαq απ6 τov
Kαvαδd, για ηv πρoσφoρd '100 δoλαρ(ωv Kαvαδd για
ηv εv(αxυαη ηq dκδoηq τoυ πeριoδικoιi μαq.

Tηv Πρ6εδρo τoυ Δημoτικoιi Συμβoυλ(oυ τoυ Δημoυ
Mααroρo1ωρ(ωv κα Moρ(α Σ6λτα-Mo0oιoυ γιαηv oιKo-
voμικη εv(αxυoη πρoq ηv Aδελφ6ητο με τo πoo6 τωv
200 ευρι6.

Tov Avιιπρ6εδρo τoU Δ.Σ ηg Aδελφdηταg κo P6βα
Δημητριo για ηv δωρεd τωv 700 ευριil αηv αγoρd τoυ
ηΜκτρovικoιi υπoλoγιαη απd ηv Aδελφ6ητα.

To μ6λo9 τoυ Δ,Σ κo Koτo(vα Παιiλo για ηv πρoαφoρd
αηv Aδελφdητα μιαq oυoκευr]g fax.

Tov κo lωαw(δη Aλdκo, πoυ πρ6Θυμα αvrαπoκρ(Θηκε
και αv6λαβε ηv μη1αvoγρdφηση τηq Aδελφdτηταξ.

To Δ.Σ ευ1αριαιε( επ(oηq τα παρακdτω μ6λη και φλoυq
για ηv oιKovoμικτ] εv[o1υαη πoυ πρ6oφεραv αrηv Aδελ-
φ6ητα.
Kαραvικoιiλη Kιilατα τoυ Mι1αι]λ πoo6
Pdβα Bdoω oυζ. Δημητρ(oυ πoo6
Bαζoιiκη Δημητριo (Nικdvωρ) πoo6
Σ(μo Γιdvη (Πdδεq) πoo6
Παπαμι1αηλ θωμd (K6vιτoo) πood
Mεoιdρη Πdτρo (N.Mαρμαρdq) πoo6
Kαvαβoιiρα Kατερ(να (Boιiρμπιoη) πoo6

'150 ευριi
50 ευριil
35 ευριil
25 ευριi
20 ευριil
20 ευριil
15 ευριil

πPΩiNoΣ ΛoΓoΣ



Π oλιτιατικ69 ε κδηλιil αειg
"Kαλoκα[ρι 2005"

Γιατρiη oυvεxr1 xρovιd η AΔEΛΦOτFΠ-A ΔPoΣoΠHΠΩTΩN
τoυ Δημoυ Mααιoρoxωρ(ωv διoργdvωoε με απ6λιrη επι
τυχα τιq εκδηλαioειg "Kαλoκαiρι 2005'' ση Δρoooπηγη.

'1 '1 Aυγoιjαroυ:

Aγωvαq μπdoκετ

Φλικ6q oγωvαq μπdoκετ διεξη1Θη τo απ6γευμα ηq 11

Aυγo0αιoυ 2005, μεταξιi oμ6δωv πoυ oυγκρoτηΘηκαv
απ6 παιδιd τoυ 1ωριoιi μαq oι "μεγdλoυ, απdvαvιι
ατoυg "μικρoιjg". 

'oλη η vεoλαiα τoυ 1ωριo0, oι γovε[g,
αλλd και dλλoι oυγ1ωριαvo(, παρακoλoιiΘηoαν τov
αγιilvα.

o αγιbvοq εfiε μεγ6λo εvδιαφdρov. o εvΘoυoιαoμ6q και
τo κdφι τωv πoικrιilv, η επιμoη τouq σε ωρα[εg πρo-
απ6Θειε9, τo πε[oμα γιo τo .KαλdΘι", κρ6τηoαv μdXρι
τdλoυg τo εvδιοφ6ρov τωv Θεατιi.lv, oι oπo(oι χειρoκρo-
τo6oαv κdΘε κoλη εvdργεια κoι πρooπdΘειo.

K6ρδιoov oι "μεγdλoι", 1ωρ(q β6βοια vα d1oυμε κατα-

γραι!ει και τo ακριβdq απoτdΜoμα. 1\λλωαrε dλλoq

ηταv o ακoπdq. Eυγεηq dμλλα και oλληλoγvωριμfατωv
παιδιι0v.

To βρdδυ τηq 11 Aυγoιiαrou 2005 ξεκlηoαv oι εκδη-
λι6oει9 με ηv μoυoικη βραδιd.

To oυγκρ6ημα ηq Mαριdwαq Tζημα, με dvιε1μα λαiκd
και ρεμπdτικo τραγoιiδια, κdτω απ6 τov αιωv6βιo πλ6-
ταvo, σηv κεvrρικli πλατε(α τoυ 1ωριoιi, oκ6ρπιoε κdφι
oε 6λoυ9 τoυg παρευριoκ6μεvoυg.

12 Aυγo0αroυ:

Πρω( - πρω(, αγ6ρια και κoρftoια ξεκlηoαv ηv εκδρo-

μη μωριμ(αq αrα γιiρω βoυvd τoυ 1ωριoιi. Tα παιδιd
εvημεριivovrαι για τιq τoπoΘεoiεg (Γκoυλoμπ[vo,

'Eλατo, τριαvrαφυλλια), καΘιilg και ιαroρικd γεγovdτα
πoυ διαδραματ(αηκαv εκε(. o βαΘιig (oκιog και τo ελα-
φρd αερdκι απ6 τo dλατα και τo πe0κα αιη Θdαη Tρια-
vrαφυ)λιd πρ6oφερov ξεκo0ραoη και ηρεμ[α αroυq
εκδρoμε(g. H επιαrρoφη dγιvε τo μεαημ6ρι, αφτjvovrαq
μ6vo κoλ69 εvrυπιiloειq κoι αvαμvfoειg.

13 Αυγoιjαroυ:

Σε κιvηη μovdδα αιμoληι|Ιαg τoυ Παv. Noo. lωow(vωv
πραγμαιoπoιηθηκε η καΘιερωμ6η πια εττ]oια αιμoδo-
o(α αηv oiθoυoατoυ κoιvoτικo0 κατααπjμoτoq. H πρo-
o6λευαη ι]ταv oυγκιvητικτ], ξεπερvιbvrαq κ6Θε πρ6βλε-
ψη. 32 σUYχωριαvo[ μαq και φλoι 6δωoαv α(μα και τηv
υπ6αxεαη για μεγoλιiτερη αυμμετoμ] τoυ 1ρ6voυ.

oι αιμoδdτεg μαq :

Moυκoιiληq AΘαvdoιoq, Zιιbγαq AΘαvdoιoq, Σιoιjτηg
Δημt]τριoq, Koτoλoιjληg Γειiργιog, Kαπλdvη Σεβααη,
Toιγκoιjληg AΘαvdoιog, Zιιbγα Aγγ6λα, Σπdλλαq Στα0-

ρog (τoυ Θωμd), Nτακoυβdvoυ Xριαr[vα, Toλιμ(γκαg
AΘαvdoιog, Mftα EΜη, Παπαxρηαroυ Γιdwα, Mακρηq
Bαo(Μιoq (τoυ Γεωργioυ), Nτακoυβdvog ΑΘovdoιog,
Koρρd Mαρ(vα' Σ(μog Θωμαq (τoυ Γεωργ(oυ), Zιιδγαq



Πoιiλog, Mακρr]g Kωvαrαvr(voq (τoυ Nικoλdoυ), Koτoi
vαg Πoι3λog, Avτωvdπoυλog Xρηαrog, Koυτoυλoιiληq
Avrιilvιoq, Σπdλλαg Kωv/voq (τoυ Hλ[α), Koυτρoυμπ[vαq
Δημτ]τριog, Moυκoιiλη g Eυdγγελog, Koτoλoιiληq Xρf -
αιoq (τoυ Γeωργ(oυ), Koρραq Παιiλog, Zηκoιjλη Γραμ-

μαrικη, Zηκoιjληq Aπoαιoλoq, Moυκoιiληq Kηρυκog,
Moυκoιiληg Πoλιjβιog, Mπoρκo0ζog Hλ(αg' Kαπλdηq
Xρτicπoξ.

Yπι]ρξαv 6μω9 κoι dξι oυγ1ωριαvdq - o[ μoq πoυ, εvιil
πρoαηλΘαv αηv αιμoδoo(α, κρ[Θηκε 6τι δεv πρdπει vα
διbooυv αiμα για κ6πoιoυ9 λ6γoυq:

Σ(μog Nικ6λαoq, Σωηρ(oυ Δημητριoq, Tζ(μog Γειbργιoq,
Kρo0ληq lωdιnηg' Pdβα Bαoλικη, Mακρτ]q Nικ6λoog.

To Δ.Σ. ηq Aδελφdητ6q μοg oυγ1α[ρει και ευ1αριαιε(
Θερμα τoυq αυγ1ωριαvoιig μαq, γι' oιrη ηv Uψηληs
ευαιoΘηo(αq και oνΘρωπι69 εκδηλωαη, και ε01εται αιrη
η πρωτoβoυλ[o τouq vα γ[vει παρdδειγμα πρooφoρdg
και oλληλεγγιiηg oε 6λoυ9 μαq.

Γιo ηv πoλιj καλτ] oργ6vωαη και ηv μεγ6λη πρoo6λευ-
αη τωv αιμoδoτιilv, η ΔιευΘOvrρια αιμoδoo(αq τoυ Παv.
Noo. lωow(vωv oυvεxdρη Kαι εUχαρ[σησε τo Δ.Σ. ηg
Aδελφ6ηταq.

Aγιi:vεq αvιiμαλoυ δρ6μoυ

To πρω( dγιvε κoι η clvαKo(vωση - πρdακληαη ηq Aδελ-

φ6ητα9 για δηλιboειg oυμμετoxηq τωv παιδιιirv τoυ
Δημoτικoιi γιατov oπoγεUμαrιv6 oγιbvα δρoμoυ. oυρd
α1ημoτ[αrηκε αrηv κεvιρικη πλατε(α. Yπoμovετικd,
κoρ[ταια και oγdρια, περ[μevαv η oειρd τouq για ηv
εYγραφη και τηv πoρoλαβιj τηg αvαμvηαrικτ]q μπλoιj-
ζαg. Kαι 6λα ι]ταv dτoιμα.

'Eτoι' τo oπdγευμα αιιg 17:00, δ6Θηκε η εκκfηoη ατoυq
καΘιερωμ6voυq πιo αγιilvεg δρ6μoυ. Συvoλικ6 47 oy6-

ρια κoι κoρ[τoια τoυ Δημoτικoιi dτρεξαv αrα αrεvd δρo-

μ6κιo τoυ xωριo0 και τερμ6τιoαv αηv πλoτε(α. Δ6Θη-
καν κιjπελλα και μετdλλια στouq τρειq πριilτoυq αvd
καηγoρ(α και 6πoιvoι ατoυg υπ6λoιπouξ κoι κλε[oιμo

ραvrεβo0 γιατoυq αγιivεg δρ6μoυ τo επ6μεvo κoλoκα[ρι.

Στoυq αγιivεg πliραv μdρoξ:

Koτηγoρ(α: Koρ(τoια Δημoτικoιi

AΘοvαo(oυ Bαoιλικη, Bαζoιjκη Eυδoκ(α, Toιγκoιiλη
Mυρτιil, Σ(μoυ Αwo, Moκρη lω6wo, Γκαρτζov(κα Διiμη-
τρα, KoΘdριoυ Aριdδη, Toιγκo0λη Hλdwα, Koιπoυ-
λoιiλη Niκη, KαΘdριoυ Γεωργ(α, Pdππα lωdwα, Koυ-
τρoυμπ(vα Χριαr(vα, Πατλdκα Mαρ(α, KαΘdριoυ Koρ(vo,
Λdκκα Aρετη, Σπ6λλo Booλικr], Σoιiλιoυ Mυρτιil, Moυ-
κo0λη Bααλκti, Σαλoμ(δoυ Awα.



Kατηγoρ(o: αγ6ρια Δημoτικoιi

Toιγκoιiληq Θε6δωρo9, Koιrrρoυμπ(vαg Χαρλαoq, Koυ-
τoυλoιiληg N(κog, Koιrroυλo0ληg Eυdγγελoq, Zιilτoq
Nικ6λαog, Λdκκog Kωvαrαvrivoq, Boζoιiκηg Aιμλιog,
Boζoιjκηg Aπdαroλog, Στoυρdηq Mιxdληg, Koυτoυλoιj-
ληg Λευτ6ρη9, Σιoιjηg Σπυρ(δωv' Σπdλλαg Γειiργιog,
Σπ6λλo9 Θωμdg, Zιilτoq Kωvαrαvr(voq, Kαπλdηξ oρd-
αηg, Δημητρoιiληg Δημfτριoq, KαΘαριog Χαρλαoq,
Λ6κκαq Χρ(αroq, Kιoυo6γλoυ lωdwηq, Kιoυo6γλoυ
Παvαγιιilηg' Mατζιιilρog Bαo[Μιog, Σιoι1ηg Mι1αηλ,
Pdrτπαq Δημητριog, Σoιiλιog Bαoλειoq' Mατζιιitρog Aπ6-
σroλoq, Koι-rrρoυμπ(vαq lωdvηg' Σπ6λλα9 Bαoλειog,
Zιι6γαq Γειilργιoq.

Θεατρικτj oμdδα "Xαρταετog"

Ση αυvd1εια η τριμεληq Θεατρικri oμdδα "Xαρταετdq"
oπ6 τo παvεπιαημιo Θεαooλ[αg, αrov πρoαιjλιo 1ωρo
ηq εκκληo(αg, με μoυoικη και παιxγ(δια, καΘιilg κoι κoυ-
κλoΘ6αrρo, λfuo αργ6τερα, ατηv α(θoυoατoυ κoιvoτικoιj
καταoηματog, oκ6ρπιoε γdλo, 1αρd κoι ικαvoπo(ηoη
αrα μικρd παιδιd τoυ 1ωριo0 μαq. Evθoυσιoσμdvoι και oι

γovε(q με ηv πρωτ6ψωρη γιo τo 1ωρι6 μαg εκδηλωoη.

'l4 AUγoιjσrou:

To πρω( πραγματoπoιl]Θηκε αυv6vηαη των φoρ6ωv και
τωv πoλιτικιbv μη1αvικιilv τoυ xωριoιi μCtξ για αroτικ6
πρdβλημα πoU αvtιμετωπ(ζει η κεvrρικη εκκληo(α τoυ

1ωριoιi .Aγ(o Πoραoκευη". KαrατdΘηκαv πρoτ6αειq,
απoφαo(αηκε και δρoμoλoγηΘηκε η λ0oη τoυ πρoβλt]-

ματog, μ6oα oe πvε0μα oυvεργαo(αq και Θdληαηq πρo-
oφoρdq για τo xωρι6.

Στιg '17:00 ηv (διo μdρα, πρoγμαroπoιηΘηκε η Γεvικt]
Συv6λευαηηq Aδελφ6ητα9. H πρoodλευoη μεγdλη, τo
εvδιαφ6ρov oυvε1dq. Aπoλoγιoμdq δρ6oηq Δ.Σ., τoπo-
Θdτηαη μελιilv, πρoτdαειq, κριτικι] και καΘoριoμ6q αrd-

χωv για ηv επ6μεvη xρovιd, αvrdμωoαv oε dvo δημι
oυργικ6 δι6λoγo μεταξ0 τωv παρευριoκoμdvωv.

Φαvερ6 τo εvδιαφdρov oλωv για τo δριδμεvα, φαvερt] και

η διdΘεoη τoυ καΘεv6g για oυμμετoxη κoι πρooφoρd.

Aργd τo βρdδυ ηq (διoq ημdραg ξεκ(ηoε τo τριημερo
παραδooιακ6 παηγιiρι μαg.

Aπ6 τα παλια xρ6vια μdxρι και αι]μερα τo παηγιiρι γ(vε-
ται oμαδικd αηv κεvτρικη πλατε(α, κdτω απd τo μεγ6λo
πλdταvo των 1'19 1ρ6vωv. Σε xωριαrdq oειρdq, γυvα(κεg
και dvδρεg, με ηv oυvoδε(α ηq πoραδooιακηg-vrdπιαq
μoυoικηg oρxηαrραq τoυ Mψ Παvoυodκoυ, 16ρειpov
και oιγoτραγoιiδηoαv τα τραγo0δια ηq αγdπηg και ηq
ξεvιτιdq. Τρoγoιjδια με τo oπo(o μεγoλιilooμε 6λoι. To
κdφι μεγ6λo, τo oυvαιoΘηματo ov6μεικrα. 'Eται oι

"μερακλτ]δεg" απoφdoιoαv γιiρω αrιq 7'00 vα "ξoπo-
αιdooυv", κρoτιivrαg κdφι και διjvαμη γιo 1oρ6 και για
τιg 2 6λλεq μdρεg τoυ παηγυριo0.

'l5 Aυγo0αιoυ:

Γιoρτdζει τo εξωκληoι ηq Παvαγ(og. K6oμog πoλιig
κατευΘ0vεται πρω[ - πρω( πρoq τo εξωκληoι. oι ψαλμω-
δ(εg (δη οκoιiγoιrrαι. To εκκληoiαoμα παρακoλoυΘεi με
καιdvυξη τηv Θε[α Λειτoυργ(α' Θαρρε(q πωg κdΘε

xρ6vo και κdτι κoλιiτερo oυvrελε(ται αιπr] ηv 1ρovικτ]



!!,t!

αrιγμτ]. Mετd τo π6ρoq τηq Θε[αq Λειτoυργ(αq ευ1dg
oκoιiγovιαι παvroιi. Σιγα - oιγd, oιγoκoυβεvιιαζovrαg, o
κooμog επιαιρdφει αro 1ωρι6

Τo βρdδυ εfuαι η dλλη γιoρη To παηγJρι, τα 1oρειrrικα.

Πρdγματι αrιq 9 τo βραδυ' με τηv καΘoδηγηαη φdτog
τηg Aρτεμιg Zιιilγα, τo παιδικ6 και εφηβικ6 xoρευτικd
oυγκρ6τημα δlvoυv τo γιoρτααrικd 1ριilμα τηq ημdραq,
ζωvιαvειioυv τηv παρdδoαη και τα dΘιμα. Δακριiζoυv oι
παππoιiδεg και oι γovε(g. Tα παιδιd xoρειjoυv τα παρα-
δooιακα μαq τρoγoιjδια' κdvoυv φιγoιiρεg, τα βλιiπειg
vα 1oρειioυv με κdφι και Θdληαη. To vιωΘoυv, τo ζoυv τo
γεγov6g και σε μαq τoυq μεγαλιiτερoυg δ(voυv ελπιδo-

φoρo μηvυμα γιo τηv διdoωαη τηq πoρdδoαιig μoq, τηq
κoυλτoJραq μαg

Kαι μετo - oιiμφωvα με ηv vr6πια παρdδoαη - απ6
oεβooμ6 και τιμη για τouq μ61Θoυ9 κoι ηv πρooφoρα
τouq στov τoπo, dρ1εται η oειρd τωv "MεγαλUτερωv"
για τo 1oρ6 o μπαρμπα - Mι16ληg Koυτρoυμπlvαq 83
ετιbv odρvει τov πρωτo 1oρ6 ΑκoλoυΘoιjv και dλλoι ηλι
κιωμdvoι, ολλd και vειiτερoι πιo π[oω. AληΘεια, πωg vα
απoτυπωoειg αυτηv τηv εικdvα με λ6ξειq; E(vαι, dλλω-
αrε, oυτι] η xρovικr] αrιγμf 6vα γεγov6q oπ6 μ6η τηq.
Συρρoτi κ6αμoυ, κoΘιαro( και 6ρΘιoι, δημιoUργηoαv τo

αδιο1ωρητo ακ6μη και αroυq γιiρω 1ιilρoυg ηq πλατεi
αq. Φαvερη και η παρoυo(α oυvδημoτωv, τιμιilvrαq και
αυτoi με τηv παρoυo[α τouq τo ιjφog και τo xρωμα τoυ
πανηγυριoU.
'Yαιερo oυvdμoαv oι vεoτερoι τo 1oρ6 Kαι με τηv ανα_
τoλη τoυ fλιoυ, εξαvrλημdvoι πλdov' oπoφooιoαν να

"διακdΨoυv" για τo επ6μεvo βρdδυ.



16 Αυγoιjαroυ:

Λdγεται, απ6 παλιd, 6τι η 3η μdρα τoυ παηγυριoιi ε[vαι
κυρ(ωg γιo τoυq xωριαvoιig. Aιπ6 επιβεβαιo3Θηκε κoι

φdτoq. Σιγoυρα λιγ6τερo9 κ6oμo9 απ6 ηv πρoηγoιiμε-
η μdρα αλλd oι πιo πoλλo[ Kαvrσι6τεξ.

o 1oρdg πιo (στρωτ6q). Tα τρoγoιjδιo τoπικα. o ρυΘ-
μdg εvια(oq. Hλικιωμdvoι - N6oι - Παιδιd oε απ6λυτo
oυγ11covιoμd. Eftε ofuoυρα οιπ69 o xoρ6q dλλo 1ριilμα,
dλλη διdαιαoη. Δημιoυργoιioε αvαμvfoειq, dφερvε
εικ6vεq αηv μvημη τωv περιoodτερωv. Πιαιειiαμε dτι η
3η μdρα παηγυριoιj ε(vαι Uπερβoλη. 01ι 6μω9. o
κ6oμo9 η Θ6λει. To απdδειξε dλλωαrε, αφo0 ακoΟρα-
αrα, εξαvrλιivrαg 6λεq τιg αvιo1dg τoυq και τιg ovro1dg

ηq μoυoικηq oρμjαrραg, "doυραv" τo 1oρ6 μd1ρι αργd
τo πρω(.

'Eτoι oλoκληρωΘηκε τo τριr]μερo παραδoσιαK6 παηγιi-
ρι μcrξ, με υπdo1εαη dλωv, 6τι τoυ 1ρ6voυ, αro επ6με-
vo αvr6μωμα, αro επ6μεvo παηγιiρι, με τo [διo κ6φι, Θα

ε(vαι και πdλι dλoι πoρ6vrεq, αrηρζovrαq dτoι αυτ6 τo
(μoVαδιK6, dΘιμo τoυ Xωριoιj μαq.

17 AUνoιjσroU:

EΘελovrιoμ6g:
Σε πρ6oκληαη τoυ Δ.Σ. ηg Aδελφ6τηταq, αγ6ρια και
κoρ(τoια, πρ6Θυμα αvrαπoκρ(Θηκαv κoι αv6λαβαv vα
καΘαρ(ooυv τoυg αιjλιoυq x6ρouξ τoυ Δημoτικo0 Σ1o-

λε(oυ και τηg εκκληo[αq. Mαζικτj η πρoo6λευαη με
τdλειo απoτdΜoμα.

Πρdγματι, αιrrd τα παιδιd dδωoαν 6vα πoλι] καλ6 μivυ-
μo. Mηvυμα εΘελovrιoμoιj και πρooφoρ6q. Mτjvυμα 6τι
η vεoλα(α μαg 61ει αξ(εq και φλ6τιμo.

'19-20-21 Aυγoιjαroυ:

7o ΠαγK6σμιo Παvηπειρωτικ6 Συvdδριo

H Aδελφ6ητα, με τριμελτj εκπρoαιi:πηαη, oυμμετεfxε
σro 7o Παγκ6σμιo Παηπειρωτικ6 Συv6δριo. H oυμμετo-

xη μαg ηταv εμφαηq κdΘε αrιγμη, τ6oo με ηv διαvoμη
τoυ περιoδικo0 μog (τειi1oq 4o), πoυ μ6λι9 ε[1ε κυκλo-

φoρηoει , 6oo και με ηv ειoηγηoη τoυ oυγxωριαvoιi μαq
παιδoγωγoιj, επ[τιμoυ παρdδρoυ τoυ Παιδαγωγικo0
lvαιιτoιiroυ κ. Moυκoιiλη Θωμd. H ειΦγηση με Θdμα "H
ΣYMBoΛH τHΣ AΔEΛΦoτHτAΣ ΣTHN ANAΠτYΞH ToY
ΧΩPloY KAl τH ΔlAΣΩΣH τHΣ ΠoΛlτιΣτlKHΣ MAΣ
KΛHPoNoMlAΣ" 6γιvε ηv Kυριακτj 2'1 Aυγo0αroυ.

Aψoγη παρoυα(α, πληρηg αvdλυαη τoυ Θ6ματo9, κρατη-
oε τo εvδιαφdρov τωv πορευριoκoμdvωv. Tηv oμλiα
παρακoλoιiΘηoαv αρκετo( oυγxωριαvo( μoq, o Δημαρ1oq
Δημoυ Mααroρo1ωρ(ωv κ. Koαμdq Σδoιiκoq, η Πρ6εδρo9
τoυ Δημoτικo0 Συμβoυλ(oυ τoυ Δτ]μoυ Mααroρoxωριιbv
κυρiα Mαρ(α Mo0oιoυ - Σdλτα και o πριiηv Avrιδημαρχoξ
κcιι vuv Δημoτικ69 Σιiμβoυλog, oυγ1ωριαvdg μαq κ.

Xαρdλαμπog Σ(μog.

H ειαηγηoη d1ει ωg εξηq:

Kιiριε πρ6εδρε, κ0ριoι oιivεδρoι, αγατητo( φλoι
To αυvdδριo τoιlro ηq "1-1qηnειρωτικηg", πdραv τωv oκo-
πιiv πoυ Θ6τει κoι τωv ατ61ωv πoυ επιδιιilκει, δ[vει και ηv
ευκαιρ[α αroυg oυλλ6γouq και τιq Aδελφ6ητεq-μ6λη ηq
vα πρoβoιjv oε dvov απoλoγιoμd τωv dργωv τoυg.

Eκε(vo τo πυΘαγ6ρειo .τι dκαvα, τι dπρεπε vα κdvω και τι
δεv dxω κdvευ,, πoU liταv o απoλoγιoμ6q μιαq ημdραξ,



γιvετoι για μoq o oπoλoγισμ6q μιαξ χρoνιdξ { και oλd-
κληρηq ηq ιαroρικηq διαδρoμι]g μιαq Aδελφ6ηταq,
oπωq Θα ε(vαι, με ηv dδειd oαq, o δικ6q μoυ λ6γo9 για
ηv Aδελφ6ητα τωv Δρooorηγιωτιiv ηq επαρ1ioq Kovi-
τσηζ.

Aπ6 τov οπoλoγιαμ6 πρooμdνoυv 6λoι vα ξεκιvηooυv μια
καιvo0ργια αρxη 6λo φρεoκdδα, μια ovαv6ωαη κι 6vα

ζωvrdvεμα, μια vε6ητα, ακoλoυΘωvrαq ηv ευxι] τoυ
ι!oλμωδoιi: "ανακαιvιoθηαεται ωq αετoιi η vε6ηq ooυ".

Aιrη ε[vαι μια καλη ευxη αλλ6' γιCt vα πραγματoπoηΘε[ -

και μ6λιατα αια πλα[oιo μιαg oμ6δαq 6πω9 εivαι Aδελ-

φ6ητo - ε[vαι αvdγκη τo μdλη ηg vα ψωρ[ζoυv τιq ρ(ζεg
τouq, η διαδρoμη κcιι τσ πεπραγμ6vα τωv πρoγ6vωv
τouq, τα ηΘη κoι dΘιμo τoυ τ6πoυ τoυq και γεvικ6 ηv
ιoroρ(α τoυq, γιoτ( μdvov dτoι Θα μπoρdooυν vα

ξεκλειδιδooυv ην παρ6δooη, vα πdρoυv
απ' αιπri τιg αταΘερdg ηΘικdg Aξiεg
τηq, και με εφdδια αιrrdg τιg
Aξ(εq vα επι1ειρfαoυv
ωq dτoμo και, πρoπα-
vr6g, ωg μ6λη τoυ Συλλ6-

γoU τoUq vα αvoκαιvιαΘo0v.

Tη διαδρoμη, λoιπ6v, και τα
πεπραγμdvα ηg Aδελφ6ητoq
Δρoαoτηγιωτιilv Θα πρoαπoΘη-
oω αη oυvd1εια vα σαξ παρoU-
oιαoω oε αδρ69 γραμμdq. Eπει
δτ]' 6μω9, o 1ρ6vog πoυ διαΘdτω,
ε(vαι ooφυκrικd περιoριoμdvoq, γι
αιπ6 ζητιi εκ τωv πρoτ6ρωv ην
καιov6ηαη και ην επιε(κειd oαg γιo
τυx6v αo6φειεq η ααιo1bq.

Ση oυvd1εια Θo oog μληoω για τo .Xtι-
σrιK6" περιβdλλov τoυ 1ωριoιj μoυ (για
τα oπ(τια μαq, δηλαδη)' γιατα dργα καιτιg
ημdρεq τωv μαατoρωv μαg, για ηv [δρυαη,

ηv πoρεiα, τιq δρααηρι6ητεξ κctι πρooπΓι-
κdq ηq Aδελφ6ητdq μαg και Θo τεΜιωoω με δυo λ6για
Yια τouq ευεργdτεg μαg

Eπιτρdι|rιε μoυ πριilτα vo oαq διiloω τo αr[γμo τoυ 1ωρι
oιi μoυ. H Δρoooπηγη ε[vαι dvα απ6 τo oμoρφ6τερα - ov
6χι oμoρφdτερo - 1ωριd ηg επαρχαq Koviτoηg.

Bρ(oκεται αro αvατoλικ6τερo μdρog ηq επαρ{oq, αη
δεξια 61Θη ηq κoλdδαg τoυ Σαραvrαπdρou Kαι συvo-

ρε0ει με τo 1ωρι6 Eτπα1tirρι (ηg Mακεδov[oq), ΦoιlρKo'
Aγiα Παρooκευη, Λαγκdδo και Πλαγιd.

H πoλαι6 ovoμαo(α τoυ 1ωριoιj fταvε Kdvroικo, ολλd τo
1955 η Πoλιτε[o απoφdoιαε η μετoνoμαo(α τoυ Kαι τo
βdφτιoε Δρoooπηγτ'1, εξαιτ(αg των dφΘovωv πηγιbv τoυ.
Ση oυvd1ειo Θα 1ρηoιμoπoιιil και το δυo ov6ματα
Kdvroικo - Δρoooπηγri Χωρ(q διdκριoη. 'oπωg 1ωρ(g διd-
κριαη Θα xρηoιμoπoιω και τα ov6μαrα Aδελφ6ητα - Σ0λ-
λoγoq.

To π6τε ακριβιilg ιδρ0Θηκε τo Kdvroικo, δεv τo ξ6ρoμε.
Aπo τα αroιxε(α, oμωg, πoυ διαΘdτoμε και τα τoπωvιiμιo
πoυ υπdρ1oυv αrα περfxωρd τoυ, φα(νεται πωq πoλαι6-
τερα η περιoμj ητov oργαvωμdη oε μικρoOq oικιoμoιiq.
oι ρζεg ηg oργdvωαηg αιrηq xdvovτoι αrα βdΘη τωv
oιιilvωv και αηv πρoΙαroρικη (MυκηvοΙκ( κrλ.) ακ6μα
επoμj.

oι oικιoμo( αυτoi, oε κdπoια φdoη τoυ ιαroρικoιi γ[ψε-
oΘαι ((oωg τo 14o oιωvo), υπo1ρει(lΘηκαv vo εvωΘoιjv oε
μεγoλιπερα 1ωριd.

Aπd μια τdτoια oυvdvωoη, εικdζετoι' πωq δημιoυργι]Θηκε
κoι τo Kdvroικo και "ρΦoε" αrov 6μoρφo τ6πo, dπoυ

βρ[oκεται μ6xρι ημερο.
Eδιi o κ6θε Kαvroιιilηg φρdvrιoε vo μ(oει τo
oπiτι τoυ, καθιbq τα πoυλιd xriζoυν η φωλιd
τoυg Kαι τo αrιftι αι116 dγιvε oλληλdvδετo με ηv
oικoγdvεια, φυαιoλoγικd αvdrπυγμο πρoq τov
dψυ1o, τov υλικ6 1ιilρo. 'Evα ovατπυγμα,
6μω9, πoυ oπ6rcηoε 0ψιαη oπoυδαιdητα
ωq "Kσroλυμα" τηg ιiπoρξηq, ωξ "doυλo"
τoυ αvΘριilπoυ, ωg κυι,Udλη ηg oικoγdvειαq.
'Eγιvε εκε(vo πoυ ι1λεγε o Θερβdvrεg: "o
κoΘdvαq αιo δικ6 τoυ απirι και o Θε69 oε
6λα". Γιo τoιrro και αvαrπιiooει τo β(o
τoU σε δυo περιo1dq: αηv περιoxf

oμoιig και να παρακoλoυΘηooμε ηv
εξdλιξl1 τoυg απ6 τo παρελΘ6ν αro παρ6v και

τoU .o[κou" τoU Kαι σηv περιoxη ηg
κoιvωv[αg.

Για vα καrαvoιjooμε, επoμdvωg, τιql ιu vu nuιuvυt|UUμυ, υlιUμυvωs! ιιS
\ιλo't'- αvΘρωπιvεq κoιvωvικ6g δρααrη-

ριdητεq πρdπει vα μελεηooμε
τoUξ 'oικouq" Kαι τouq oικι_
oμoιig oαv ζωvrαvoιig oργαvι

σro μdλλoν, δηλαδη αη διdαrααη τoυ xρovoυ.

Αg αρx[ooμε oπ6 τατoυ ,.o[κoυ" μαξ o dvΘρωπoq γεv-
vιdται και αναrπιjαoεται oωματικd και πνευματικd με
αoφoλεια και oιγoυρια μ6αα αro απ(τι κoι τρoφoδoτεiται
oυvd1εια, 6πωq τo δdvrρo, απ6 τιg ρ(ζεq τoυ πoρελΘ6-
vroq. oι δικdg μαg ρ(βq, τoυ Kαvrα(κoυ, ovdγovrαι αιιg
αρ1dq τoυ '16oυ οιιilvα, αv δεμoιiμε ωg αoφαλlj τεκμη-

ρια τρειq εvεπ[γραφεg πλdκεq -τρειg "σrιγμdξ πετρωμd-
voυ 1ρovoυ"- με 1ρovoλoγlεq 1607, 1643 και 1787. τα
λiγα αι-rrd ευρηματα μαq επιτρdπoυv vo υπoΘdooμε 6τι
απ6 τo 1607 και μετα o oικιoμdq -πoυ μdλλov υπτ]ρ1ε
εκε[- μεγαλωoε, επεκrdΘηκε Kαι, oτη oυvdxεια, περvιil-
wαq απ6 διdφoρεq φαoειq, 6φταoε orιq αημεριvdq τoυ
διααrdαειg.

oι φαoειg αιπ69 ε(vαι απoτυπωμdvεq επανω αrα oικoδo-

μηματα και φ6ρouv τo αημdδια τoυ αrαμαημdvoυ 1ρo-
voυ. To αroμαημdνo oιπ6 1ρoνo πρooπdΘησε vα Kατα-

γρdt{ει κoι vα εvεργoπoηoει μια μικρι] dρευvo πoυ dγιvε
oro 1ωρι6 πριv oπ6 εικooιπdvrε, περ[πoυ, 1ρ6vια. Mε
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αφεηρ(α τα εUρημστα εKεfηξ ηξ 6ρευvαg και με βoαη
τo εξωτερικdτoUq χαρoκηριστικd oι κατoικ(εq κατατdo-
oovται εξελικrικd oε πdvrε "φdoειg" η "γεvιdg". H πριilη
περλαμβdvει τιg καroικ(εg πoυ κr(αηκαv πριv απ6 τo
'1870. To απiτιo αιπ6, κdπωg μακριdτo 6vα απ6τo dMo,
μoιdζoυv περιoo6τερo με ευρ01ωρε5 oγρoικ[εg αvoιμdq
πρoξ τη φιjoη και τov oυραvo παρd με oυγκρoημdvo
oικιoμ6. oι υπdλoιπεg φ6oει9 περλαμβαvoυv τιq oικiεg
πoυ κr(αηκαv μετd τo '1870. oι oικ(εq τωv φdoεωv αιπιilv
βoθμια(α πυκvωvoυv, περιoρ[ζειαι η απλo1ωριd τoUξ κoι
απ6 μovoκατoικ(εg γ(vovrαι, δυαrυ1ωg και αιo 1ωριd,
αrεvd1ωρα "διαμερ(oματα".
oλεg oι κατoικ[εg τoυ 1ωριoιi μiαηκαv oπ6 Kαvroιιbτεq

μααιdρoυg

KdΘε γεvιd oπιτιιilv d1ει τα ιδια(τερα xαρoιcηριαιικd ηg,
τα oπo[α 6μ μdvo ovrovoκλoιiv ηv oικovoμικιj κατdαrα-
ση, η δoμη ηq oικoγdvειαg κoι η oιjvΘεαη ηg τoπικηq
κoιvωv(αg, αλλd δε|yoυv και ηv πρooδειπικτj βελτ(ωoη
ηq "μιαrικηg" ικαvdηταq τωv μααrdρωv μαq.

Στα oπ(τιαηq πριitηg περι6δoυ δεv βΜπoμε κdπoια ιδι
α(τερη μ6ριμvα για ηv κoλλιτεμlικη τoυq εμφdvιαη. Aπd
τη δειπερη γεvιd' 6μωq, κoι μετd η τε;yικη δεξι6ητατωv
μααr6ρωv μαg oιγd-oιγd βελτιιilvεται και oι απλdq πλιv-
Θ6κrιαrε9 oγρoικ(εg τ6ρα γ[vovrαι πετρ6μιαro oρ1o_
yr6oπιτo με καroπληκrικη εμφdvιαη τ6oo αro μ(oιμo
ηg πετραg 6oo και αηv εξωτερικη διoκ6oμηαη. 'Eτoι oι
Kαvroιωτεg εξελi1Θηκαv oιγd-oιγd αε 6ριαroυ9 επαγγελ_

ματ[εq, dγιvαv περιζηητoι τεxyiτεq ηg πdτραg και η
φr]μη τoυg ξεπdραoε τα αrεvd 6ρια τoυ xωριoιi.

Tαξ(δει.pαv oε dλη ηv Eλλdδα, τη Boλκαvικτ] και πιo πdρα
ακ6μα. 'Eφταoε η Xορη τouq μdxρι ηv Aφρικι] (Xαρ_

τoιjμ).

oι Kαvroιιδτεq αvελoμβαvαv ηv ανιiγεραη dμ μdvo απι
τιωv κdΘε ε[δoυq και μεγdΘoυg, α}λd και μεγdλων δημ6-
σιωv κoι ιδιωτικιΙlv dργωv dπωq: εκκληoιιilv, o1oΜ(ωv,
π6τριvωv τoξωτωv γεφυριιilν, νoooκoμεiωv' εργoστα-
o(ωv, κrλ... o oριΘμ69 τωv 6ργωv τoυg τωv δυo τελειπα[-
ωv αιιilvωv τ]ταv τ6oo μεγdλoq πoU και oι (διoι πoυ τα
6κrιoov δεv τα Θυμdvroυoαv 6λα. Ev πdoει περιrπιiloει
και πoρd τιq δυoκoλ(εq καroρτ(αηκε τελικd ιivαq μακρo-
oκεληg καrdλoγoq, τoυ oπo(oυ η ov6ψωoη κoι μ6vo Θo

απαιτo0αε oλ6κληρη ημερiδα. Aπ6 τov καrdλoγo αιπd
αvαφdρω μovo, dτoι για παρdδeιγμα' μερικ6 απ6 τα πιo
αημαvrικd dργo πoυ εκrdΜoov αηv AΘηvα oι Kαvroιω-
τεq:

'l. Kαιooκευη τoυ εργoαrαα(oυ ΦlΞ αrη λεωφoρo Συγ-

γρo0.

2. Kαιαoκευη ηq rπdρυγαg .Avδρ6αq Συγγρ6q" η6
Noooκoμε(o "Eυαγγελιoμ6q"
3. Aπoπεραιωoη τoυ ιερoιj vαoι] "Xρυoooπηλιιilτιoαα"
αηv oδ6 Αι6λoυ.

4. Avεγεραη τoυ Θεαrρoυ "Aλoμπρα".
5. Kτ(αιμo ηg λιΘoδoμτiq ηg EΘνικr]q Tρdπεζαq αηv oδ6
Aι6λoυ κrλ.

H ζωιj τωv μoαrdρωv αηv ξεvιτιd, dπωq γvωρiζoυμε,
ητov oκληρι], διioκoλη και πoλι] oυvηρητικη. Πoλλη δoυ-
λειd, λ\o φαt, και αυαιηρι] και oιμαηρη oικovoμ(α' πoυ
καμιd φoρd ιlφταvε και αηv υπερβoλη. 'σrαv, 6μω9,
επρ6κειτo vα αvo[ξoυv τo πoυγκ( τoυq για vα βoηΘτ]ooυν
τo 6ργo ηg Aδελφdηταq, τ6τε γιv6vιoυoov 1oυβαρvrd-
δεq και αvoιμoχ6ρηδεξ.

Σηv ξεvιτι6 oι Kαvιoιιilτεq, ιδριjoυv (6πω9 κoι oι 6λλoι
Hπειριbτεq), ΣυΜdγoυg τ] Aδελφ6ητεq, oι oπo[εq d1oυv
ωg oκoπd vα πρoαrατdψoυv τα μdλη τoυg (,η ιqιjq εv η
εvωoευ,) και vα βoηΘηooυv τov τ6πo τoυξ, με πρoτερcιι-
6ητα αηv Πoιδε(α και η Θρηoκε(α.

Mε αι116 τo ακεrπικ6 " . oι εv ΑΘηvαιg παρεπιδημo0vιεg
εκ τoυ χωρ(oυ Kαvro(κoυ ηg επαρx(αg Kovftηg oυvd-
αηoαv κατd Mdιo τoυ '1892 φλεκπαιδειrrικ6v oιiλλoγov,
oιrrιvoq oκoπ69 ε[vαι vo κr(oει αxoλε(ov ειg Kdvroικov,
vα διαηρε( oιπ6 και να μιoΘoδoτε[ διδdoκαλov και διδα_
oκdλιooαv. ".

Απo η xρovoλoγ[α, λoιπ6v, 1892 ξεκιvdει η ιαroρ[α, η
ζωη και η δρdαη ηq Aδελφoηταg.

Στo εξηg τo πριilτo εκε(vo καrααιατικ6, Θα τρoπoπoιε(ται
oυνε1ιilg κοι Θα πρooαρμ6ζεται αroυq εκααιoτε επιδιω-
K6μενoUq oκoπoιiq και αro1oυg ηg Aδελφ6ητα9.
'Eτoι, τo πριilτo εκε(vo κατααrατικ6 τoU (φλεκπoιδεUτι-
κoιi Συλλ6γoυ,, τρoπoπoιε(ται και τo '1898 ιδριiετoι η
πρωη Aδελφ6ητα τωv (εv AΘηvαιq Kαvτoιωτιδv" με
oκoπ6 αφεv6g ηv oικovoμικτj εv(α1υoη και 1ρημαroδ6-
ηαη dργωv αro 1ωρι6 και αφετdρoυ ην παρoxιj κdΘε
ειδouq βoηΘειαq στouq Kαvroιωτεq πoU dρXovrαv σην
AΘfvo, ε(τε για εργαo(α, ε(τε για vα μεταvααιεUooυv
αηv Aμερικη

τo '|907 ιδριiεrαι αηv Aμεριn] "Eκκληoιoαrικη Aδελφd-
ητα KαvrσιKoU". oι δUo Aδελφ6τητε9 oυvεργdζovιαι
αrεvd και αrα επ6μενo, μ6χριτo '1940, xρovια με Xρημα-
τd τoυq Θα εκrεΜαroιjv τα περιoo6τερo κoι μεγoλιrrερα
dργα αη γεv6τειρ6 τoυq, τα oπoiα 6λλαξoν τo "μιαrικ6
περιβdMov" τoυ 1ωριoιi και τoυ εiδωoov η Cημεριη τoU
oμoρφιd κoι 1dρη.

τo 1940 ξεαπd o δειπερog παγκooμιog π6Μμo9 και ακo-
λoυθε( o EμφOλιog. H Aδελφ6ητo αην AΘηνo.αδραVo-
πoιε(ταυ, και oυoιααrικd διoλιiεται εvιil η Aδελφ6ητα ηq
Aμερικτ]g, αυvεx(ζει γιo λiγα xρ6vιo ακ6μα η δρdαη ηs
κoι μετd τov EμφUλo, oλλd και αιrη oιγd-oιγd απoδUvα-
μιbvετoι κoι oιωπd oριστικd και αμετdκλητα.

Στo διdαημo 1950-1975 δεv υπdρ1ει Kαvroιιbτικo oργα-
vωμdvo Σωμαrε(o. τo '1976 γ(vεται επαvooιjαrooη τηξ
Aδελφ6τητα9 με ηv ovoμoσio "Αδελφ6ητα Δρoooπη_
γιωτιiv Kov(ταηg o 6γιo9 AΘoναoιoq".
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Πριbη μ6ριμvd ηg ε(vαι η διoπλ6ιυvoη τωv δρ6μωv τoυ

1ωριoιi για vα μπoρε( vα περv6ει αιπoκ[vψo. 'Yαrερα η
φρovr(δα για ηv (περcιιτ6ρω oιioφιξη" τωv δεoμιilv τωv
απαvroxo0 Δρoooπηγιωτιilv, καιτdλog τo ξεκfuημα μιαg
πρoαπdΘειαg για η oυγκ6vrρωση λαoγραφικo0 υλικoιj.
Kαρπdq αuηg ηq πρooπdΘειαg ηαv η dκδooη τoυ πριδ-
τoυ βιβλoυ ηg με τftλo "Kdvroικo-Δρoooτηγη, oυγγρα-

φι] για 6vα μααroρo1ιilρι ηq Hπε[ρoυ".

Eπειδη oι δρααηρι6τητε9 ηg Aδελφ6τrμog 1ρ6vo με τo
1ρ6vo αυξdvovrαι πoooτικd κoι πoιoτικd κcιι πoλλdq απ6
τιg δρααηρι6τrμε9 αιπ69 δεv καλ0τπovrαι απ6 τo καιo-
orαrικ6, γι αι-rτ6 τo 2004 γ(vετoι πdλι τρoπoπo(ηoη τoυ

με ακ6μα πιo διευρυμdvo τo oκoπ6. T(Θεvrαι v6oι σ16χoι
και η δρααηρι6τrμα αrρdφετoι τιilρα σε dλλoυq "πvευ-
ματικoτερoυq", Θo 6λεγα, πoλιτιαrικoιiq τoμε(q.

o πρι6τo9 τoμdαq -εvoρμovιαμdvog με τo oκoπ6 αιπoιi
τoυ ΣυvεδρΙoυ- ε[vαι η 6ξoδo9 τoυ xωριoιi μαq απ6 ηv
αφ6vεια' κfrrι πoυ oι Δρoooπηγιιiτεg μ61ρι πρ6oφαrα τo
παραμeλoιioov.

H πρooπdΘειo πρoξ ηv καrεOΘυvoη αuη γ(νεrαι:

1. Mε η δημιoυργ[α ιαrooελ[δαq αro ιvrερv6τ
(www.drosoρigi.com).

2. Mε ηv 6κδoη περιoδικoιj με αvdλoγo περιε16μεvo

3. Mε δημoαιε0μ(πα σε εφημερ(δεq και περιoδικd

4. Mε ηv 6κδoαη εηoιωv ημερoλoγ(ωv

5. Mε παρεμβdσειq, μελ6τεξ, υπoμvr]μαrα, αιτtjoειg δια-

μαμυρ(εq, υπoδεξειq κιλ. αιov τιjπo και τιg δημ6oιεq
Yrηφoiεq

6. Mε η διoργdνωαη, κ6Θε A0γoυαro αro 1ωρι6, πoλιτι
αrικιiv και αΘλrμικιilv εκδηλιioεωv κrλ.

o δειπερoq τoμ6α9 αvαφ6ρεrαι σηv κdΘε ε(δoυg βotj-
Θεια, πoυ Θα 1ρειααrε( vo πρoσφ6ρει αrα μ6λη κoιτoUξ

1ωριαvoιig ηq. Πα τo ακoπ6 αιπd, ovdμεoα αrιq dλλεq
δρααηριdτηdq ηg, [δρυoε κoι διαηρε( δ0o Tρdπεζεq
α(μαrog. Tη μ(α αro Noooκoμε(o τωv lωαw(vωv και ηv
6λλη αro Noooκoμ[o AXEΠA ηξ Θεoooλov(κηq.

o τρfuoq τoμ6αq 61ει σχdση με αrιg κrιριoκ6q παρεμβ6-
oειq dπωg:

H ovdγeραη παραδooιoκoιi "Ξεvιbvo, αro xωρι6 μαg.

H μεrαrρorη τoυ κτιρ(oυ τoυ Δημoτικoιi oxoλε(oυ(πoυ
δεv λειτoUργεQ oε "Kdvrρo Περιβoλλovrιηc EηΦρω-
gηq", μ6vιμηq 6κΘεoηq φωτoγραφ(αq και Moυoειακo

1ιi.lρo, κrλ'

Kαι o τ6ταρτoq τoμiog αιιg εv6ργειεq και πρooπrικdg για
η διdoωoη ηg πoλιτιαιικηq μαq κληρovoμι6g, 6πωq:

'l. Δημιoυργ(α αρ1ε[oυ φωτoγρoφιιilv, βιβλ(ωv, εγγρd-

φωv, κrλ.

2. Συλλoγη εvδυμ6τωv, εργoλε(ωv και oκeυι6v.

3. Kαrαγραφt] ηΘιilv και εΘ[μωv, με ηv 6κδooη βιβλ(ωv,
περιoδικι6v, δ[oκωv DVD κoι CD.

4. Avdδειξηηg ζωηg κoιηq ιαroρ(oqτωv μααr6ρωv μαq
(dργα κoι ημdρεq) κ.o.κ.

Πριv κΜ(oω ηv oμλ(α μoυ Θα μoυ επιτρ6ι|.lετε vα πω κoι
λ(γα για τoυg ευεργdτεq τoυ 1ωριo0 μαq: lωdvη Λιπρα
και ηv Aλεξdvδρα Mακρf .

o lωdvιηq Λιiτραg

o lωdvηg Λurραg ηρΘε αrov κ6oμo oδικημdvog oπ6 η
φ0αη (γεvηΘηκε κoιπα69). Λ6γω ηg αvαrηρ(αq τoυ δεv
ακoλoυΘoι]oe τoυg μαα16ρoυ9 αrα ταξ(διo τoυq. 'σrαv,

6μωq, dρμoε η μεταvdαrευoη, o Γιdνηg εγκαrdΜιι!ε
oριαrικd τo K6vroικo και ηv Eλλdδα και εγκαrαα16Θηκε
αηv Aμερικιj, xωρ(g vα εγκcπαλε(ι!eι oυvαιαΘημαrικd και
τo παιρικ6 τoυ αrτiτι, τo oπo(o - 6πωq λdει o πoηπjq - τo

"KoUβαλoιjσε μdoα τoυ".

Σηv Aμερικιj εργdαηκε πoλιi oκληρ6 και απ6ιcηoε
μεγdλη περιoυoiα' Παρ6 τov τλoιπo τoυ, παρ6μειvε 6vαg
απλ6g dvΘρωπog κoι γvι]oιog Kαvroιιiηg με doβεαηη
voαrαλγ(α για η γεvdτειρd τoυ

'σιov π6Θαvε, dφηoε, με διoΘfκη, ηv τερdαrια περιoU-
o(α τoυ αro 1ωρο με ηv εvroλη κι επιΘυμ(α vα σUγκρo-

ηΘε[ Eπιτρoτη: "...(vα διoιρε( ηv ειq αιrηv rιληρoΘηα6-

μεvov ωq ε[ρηται ειo6δημα ειg (oα μερ(διo, oιrrωq ιilαrε
διo τωv μεριδ[ωv αιπιi.lv νo πρoικ[ζovιαι ετηoiωg διio τi

τρ(α oρφov6 f rπω16 κoρfuoια υπovδρευoiμoυ ηλικ(αq
εκ τoυ xωρ(oυ Kαvroiκoυ καroγ6μεvα, κoι vα αγoρdζo-
vrαι δια τωv εv λ6γω μεριδ(ωv τo ovαγκαiα δια τov γdμov
τωv iπιπλα ι! κoιvιilq Μγ6μεvα "M6μλα" (πρoικιilα)".

o lωdvηg Λι-rrραg π6Θαvε αrr1v Aμερικι] τo '1930. H Koι
v6τrμα τov αvακηρυξε ευεργdτη και 6αηoε μημε(o με
ηv πρoτoμτ] τoU σηv πλαrε(o τoυ 1ωριo0 με ηv επι-

γραφιi:

H KotNoτHTA KANτΣ|KoY
EYΓNΩMoNE| τoN EYEPΓEτH |ΩANNH ΛYτPA

1867-1930

H Aλεξdvδρα Mακρf.

H Aλεξdvδρα Mακρη ηταv oιjζυγog τoυ Δημητρ(oυ
Moκρη και μovα1oκ6ρη τoU μεγoλoεργoλdβoυ ηg AΘ(-
vαg Δημrμρ(oυ Koτoivα, απ6 τov oπo(o κληρov6μηoε

μεγ6λη περιoυo(α.

Σeμη, ταπειη και πovετικιi γυvα(κα η Aλεξdvδρα αvd-
λωoε oλ6κληρη η ζωη ηc oε dργα αγoΘoεργ(η, πoυ
6μβλυvαv τoν ανΘριilπιvo π6vo.

'σrαv πdΘανε διiριoε με διαΘτjη ηv τερ6αrια περιoυo(α

ηs στov EρυΘρ6 Σταυρ6. o EρυΘρ6q Στoυρ69 με τα
Χρfμσrα αιπd δημιoιiργηαε oro Noooκoμειo τoυ Aσκλη-
πιε(oυ Boιiλαq (σro 2o 6ρoφo τoυ κεvrρικoιi κrιρ[oυ) μια
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XειρoUργιKη κλvικη. Eπ6vω oπd ηv ε(σoδo ηq κλιvικ]q
αιrηg υπdρ1ει μoρμdριη πλ6κα με ηv επιγρoφη:

AlΘoYΣA XElPoYPΓEloY A'
ΔΩPEA AΛEaNΔPAΣ ΔHM. MAKPH
ElΣ MNHMHN τΩN ΓoNEΩN AYTHΣ

ΔHMHτP|oY KAl A|KAτEPINHΣ KoτΣlNA
EK KANτzlKoY HΠElPoY

Mε η δωρεd αιrη η Aλεξ6vδρo Mακρη oυvdμoε ηv
παρdδoαη τωv μεγdλωv Hπειρωτιδv ευεργετιilv και
πoρdλληλα dδειξε με ηv αvoγραφη αηv πλdκα τoυ ov6-

μcrroq τoU Kovrα(κoυ 6τι κρdηoε ζωιπαη η Θ0μηoη ηq
καroγωγηg ηq και δεv dπoιpε πoτ6 vα αεμvιivεται γι
αι.rηv. 'oπωg κι εμε(q ε(μααrε υπερτjφovoι τ6σo για ηv
(δια και για τov lωdvιη Λι-rrρα 6oo και για τo 1ωρι6 μog,
πoυ δ[vει αηv κoιvωv[o τ6τoιoυ9 αvΘριilπoυq.

Kιiριε πρ6εδρε,

Mε ηv πoρdΘεoη ηq ιαroριηq διoδρoμηg τoυ Συλλ6γoυ

μαq και τωv Νγωv (λ6γω ε}λε(ιpεωq xρ6voυ) 6ργωv πoυ
αv6φερα και τωv πoλλΔv πoυ υπαιvfuΘηκo, dγιvε, voμζω,
φαvερ6 oτι rηγ] και ρiζα ηq αvdτπυξηq κoι ηq πρooπ6-
Θειog δι6oωoη9 ηg πoλπιαrιηg κληρovoμι6g ηq Δρoσo_
τηγηg (Kovroiκoυ) ηαv κα ε(voι η Aδελφ6rηd μαq.

Πηγt], γιαr( με δικτ] ηg oικovoμικη κoι 6μ μ6vo oυvει
αφoρd αvεγdρΘηKαv και oυvηρηΘηκαv τα αxoλικd μog
κτ[ρια, μ[αηκαv ι] ovακαιv(oΘηκαv 6Μ9 oι εκκληo(εg, τα
εξωκληoια κoι τα εικovoστ6oια τoυ xωριoιi, dγιvε η μετα_
φoρd τoυ πoλαιo0 vεκρoταφε[oυ και τo πιo αημαvrικ6
dγιvε η 1ρημαroδ6ηoη για ηv επιoκευη τoυ βoριvoιi τoL
χoU, η κ(πασκευli τωv ατηΘα(ωv και τo (αρμoλ6ι,, τoU

μovαδικoιj αηv κoλdδoτoυ Σαραvrαπ6ρoυ πετριvoυ με
τιg δυo oξυκ6ρυφεq κoμdρεq Kαvroιιilτικoυ γεφυριo0,
αι.116 τo αριαro6ργημα τ6μηq και τε1yικτ]q τωv μαo16-
ρωv μαq, τo oπo(o ε[vαι καμoρι και κo0xημα 6μ μdvo τoυ

1ωριo0 μαq, ηq Δρooorηγηg, oλλd και 6λωv τωv 1ωριιilv
ηg κoλ6δαq τoυ Σoραvrαπ6ρoυ.

Piζα, γιαι( αηv Aδελφ6τrμα oηρixΘηκαv oι Kαvroιιbτεq

γιo vct αvτιμετωπ[αoυv, τιg κdΘε ε(δoυq δυoκoλ(εg τoυg.

Για ηv πραγμαroπo(ηoη 6λωv αι-rrιilv τωv dργωv τα μdλη
ηq Aδελφ6ητα9 και 6λoι oι χωριαvo( σηρ(μηκαv μ6vo
αιη δικdq τoυq δυvdμειq. H κραrικ( oυvειαφoρ6 ηταv
πdvrα απ6 μικρη dωq αvιiπαριcη. Kαι γιv6ταv αι116 γιcπ(
περιμdvαμε τo κρdτog απ6 μ6vo τoυ vα εvδιoφερΘε(

1ωρ(g vo τo πιdζoυμε. 'HρΘε, 6μωq, o κoιρ69 - 6πω9 πoλ-
Μq φoρ69 ειπιiΘηκe αrιq α(Θoυoεq αιrro0 τoυ Συvεδρ[oυ
- 6λoι μαζ( vo διεκδικηooμε και vα oπαιτ]ooμε vα αg
δoΘε[ αιπ6 πoυ μαq αvηκει.

Aλλ6, κ0ριε πρdεδρε, διεκδ[ηαη ημα(vει αγιilvεg κoι oι
αγι6vεq Θdλoυv vιαια Θdλoυv αι-rτ6 πoυ, dπωg ε(πα και
αηv αρxr|, μoq ειjχεται o ψoλμωδ6q: vα αvακαιvιαrε[ ωg
αεroιj η vεdηg μoq. Aι.rη, επαvoλαμβdvω, ε[vαι μα Θoυ-

μdoια ευμ1. 'oλoι πρι1πει vα ε(μααrε 6φηβoι, γιατ( η εφη-

βiα ε(voι ταιπ6oημη με ηv oρμ( πρog δημιoυργ(α, με
ηv καιdφαoη πρoq η ζωη, oκ6μα και πρoq τo 6vειρo.
Aλλd πoι] πρ6πει vα ovαζffiooμε ηv εφηβε[α; oμ,
φυoικd, αηv εξωτερικη εμφdvιoη εv6g εφηβoυ oαv.
αι-rτoιj πoυ oαq oμλεi, oλλd με ηv doκηαη, στo vo Kρα-
τιdται, o voυq 6λωv μαq, ειiρυΘμoq αη λειτoυργ[α τoυ
και η ψUxti ζωvrαη και ακμo(α. AuΦ η φρεoκ6δα μdoα
αrα 6ρια τoυ Xρ6voυ, πρ6πει, αφo0 κdvoμ τov εηoιo
απoλoγιoμ6, να εux6μααrε, vo κραιoιiμε 6λoι μαq, για
vα βoηΘoιiμε με κdΘε μdoo και τρdπo τιq Διoικηαειq τωv
Aδελφoητωv μoq σηv ωρα(α πρooπdΘεια πoυ κατα-

βoλλoυv, γιo vα διαηρηooυv 1λωρdq τιg ρζεg ηc
παρdδoo1g μαg. Γιαr( η παρdδoαη δεv ε[vαι oπιoΘoδρ6-
μηoη ε(voι μητρα ιαroρ[og και rηγη τoυ μdΜovrog, ε(vαι
dvα αx6διo ζωηg, ε(voι μια oργαvικι] αvdrπυξη δυvαroτη-
τωv, oι oπoiεq oλodvα γ(vovrαι πραγμαrικ6τηε9. Πρ6κει
τoι για μια δημιoυργικιj αυvεργαo(o και τωv τριιbv δια-
αrdαεωv τou xρ6voυ, τoυ παρeλθ6vroq, τoυ παρ6vroq
και τoυ μ6}rλovroq.

Σαq ευxoριατιil.

Eπαφ6q με Συvdδρoυq

Σημαvιικdq ητov επ(αηg oι επαφ6q πoυ πραγμαιoπoη-
Θηκαv με Παρdγovrεg και μ6λη Δ'Σ. 6Mωv φoρ6ωv.

A(oΘηαη πρoκdλεoε oε πoΜoιiq, και ηv εκδηλωααv με
διdφoρoυq τρ6πoυq, η ευρι.rrερη δρααηρι6ητo ηg
Aδελφ6ητα9 και η εvααxdληΦ ηq με Θ6ματo 6μ μ6vo
πoλιτιαrικoιj περιε1oμ6voυ, oλλd και κoιvωvικo0, 6πωq
επ(oηq και με Θ6ματα καΘημεριv6τφαq ηg τoπικιjg κoι
vωv(og.

Στo oυv6δριo υπr]ρξε κoι μιo αvoπdvrεxr1 _ ευ1dριαη
6κπληξη για μoq.

H Mαρoιjλα ΠαπαευαrαΘioυ _ Todγκα, φλdλoγog, o0ζυ-
γoq τoU oυγxωριαvoιi μoq Todγκα Θε6δωρoυ, υπι]ρξε
ειαηγt/μρια με Θdμα "Ση μ6oη απ6 τo πdλoγo, μηλι6
ε(vαι φιπρωμ6η .." Σηv dκρη ηq Hπε(ρoυ η παρdδo-
Φ "oε( Θdλλευ,.

Σ6ββατo 20 Aυγoιiαroυ o'6vo πoλυπληΘdg ακρoαττ]ριo'
πρ6oΘεoe ηv δικη ηq oυμβoλη αηv αvdδειξη ηg
πoλιτιαrικηg κληρovoμιdq ηg Hπε(ρoυ. Mεαr6 κε(μεvo
με παρdλληλη πρoβoλη, εvΘoυo(ααε, 1ειρoκρoτ]Θηκε.

Kαι τoυ 1ρ6voυ .
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M(α ευ1dριατη 6κπληξη...
τoυ Γιιilργoυ KoτoλoΟλη

Παραακευη, 19 Aυγo!αroυ 2005. 'Evoρξη τoU 7oυ
Πoγκ6oμιoυ Πoηπειρωτικoιi Συvεδρ(oυ αrα Γιdwεvα,
και π6λι μετd απ6 21 1ρ6vια. H τριμελfq oμdδα μe ηv
oπo[α εκπρoαωπε(ται, γιo πριδη φoρ6 η Aδελφdητd
μαq, ε(voι παρoιioα.

o oυγxωριov6g μαq Eπfuιμoq Πdρεδρoq τoυ Παιδαγω-

γικo0 lναιιτoιiιoυ κ.Moυκoιiληq Θωμdg επικεφoλiq ηg
αvrιπρooωπe(αq μαq και ειoηγηηq με Θ6μα:

"H oυμβofui ηg Aδελφ6ητoq σηv αvdrπυξη τoU χωρι-
o0 και η διdoωoη ηq πoλιτιαrικηg μαg κληρovoμιdq", o
αυγ1ωριαv6g μαg Δημoτικ6q Σιjμβoυλog, πριilηv Avrιδη-

μαρ1og τoυ Δt]μou μαq, κ. Σ(μog Χαρ6λαμπoq και o γρd-
φωv , πρ6εδρoc Δ.Σ. ηq Aδελφ6ητoq.

Σιivεδρoι, πρooκεκλημdνoι, κ6oμo9 πoλιig. Συvoμλ[εq,
"πηγoδdκια", φooαρ(α πoλλι]. Kαι...

Δεv π6ρooε πoλλ] ιbρα κoι μαg περ(μεvε μ(o ευ1dριαη
6κπληξη.

H Moρoιiλα ΠαπαευαroΘ(oυ - Todγκα,φλdλoγoq, αιiζυ-
γoq τoU oυγ1ωριαvoιi μαq Todγκα Θ6δωρoυ, ηταv και
αιrη oιivεδρog ολλd και ειαηγτ]τρια. Aμ6oω9 αισΘ6vΘη_
κα 6τι oυμπληριilvει ηv εκπρooιilπηαη μαg, 6τι d1oυμε

μ(o δυvαη παρoυα(α. Kαι iτoι ηταv.

Kιiληαε η μ6ρα και ovαvειiloαμε τo ραvrεβoιi μαq για
ηv επ6μεη, ΣdββCπo 20 Aυγoιiαroυ σrιq 10.15 σηv
o(Θoυoo B' 6πoυ η Mαρoιiλα, αην εv6ητα "Πoλιτι-
oμ6q", ε(voι ειηγητρια με Θ6μα:

"Στη μ6oη απ6 τo πdλαγo, μηλ6 e(vαι φιπεμdη. "

Σηv dκρη ηq Hπε(ρoυ η πoρ6δoση "αε( Θdλλει".

Παρoυo(αoε, με φωτoγραφ(εg κoι video, τo 6Θιμo πoυ
αναβιιδvει κ6Θε xρ6vo αιιg 26 loυλ(oυ, αη γιoρη ηg
Aγ(oq Παραακευηq, αιη Bωβoιioα τoυ Avατoλικo0
Zαγoρ(oυ.

Στo λdφo ηq Aγ(αq Παρooκευτ]q, μεrd ηv Θε[α Λeι
τoυργ(α και τov Aγιαoμ6 αro γραφικ6 εξωκλι]oι, oι καroμ
κoιτoυ xωριoΟ και oι απ6δημoι Bωβoυoιιδτεq, πι6voυvτo
τρcιγoιjδι. Σ' oιπ6 αυμμετd1oυv 6λoι, μoιρooμ6voι oε διio
oμdδεq πoυ εκιελoιiv τoυg oργdoυρτoυg δυvαroιig ρυΘ-

μoOq τoυ αvrιφωvικd.

H πριilη παρdα κυρ(ωg μe dvδρεg, 6πoυ πρoεξdρ1oυv oι

γερovr6τερoι, ξεκιvd παραδooιακd δικd τoυg τραγoιiδιo
και η δειirερη παρ6α -κυρ(ωg γυvα[κεq- επovoλαμβ6vει η
απovιd αroυq αrftoυq, o' dvα eξα(oιo dκoυoμα πoυ
κ6vει τo γιiρω βoυvd v' ovrλoληooυv κoι τιq καρδι6q vα

γεμ(αoυv xαρd και δ6o9.

H εικoodλεπη αvdβααη τoυ λ6φoυ μετααxημαr(ζεται oε
μια αxεδ6v δ(ωρη παρdτααη χαρ6q σηv κα16βααη, πoυ

γ(vεται 1ωρig βιoαη, για vdxoυv απoΘdμαιo μ6xρι 'toυ
xρ6voυ τdτoια μ6ρα".

Πρ6κειται για απdvια τραγo0διo Uψηληc εικovoπλoo(αg
και voτ]ματoq και αψo0 oυvoιoΘτjματoq, πoυ τραγoυδι
oι]vrαι κoι αrα βλdμκα. To 6ργovo πρoπoρειlovιαι και
εκrελoι]v τo δικd τoυq oκoπ6.

Aιrη η xαρo0φη πoμπη φτ6vει αro 1ωριo κoι αΦvει τo
1oρd αro "oιdδι" με καΘoριoμ6vo τρ6πo και "oειρ6". H

γιoρη ε(vαι τρημερη. Συvε1ζεται με τραγo0δι κoι φλo-
ξεv(α ατα απfuιo τoυ 1ωριoιi, πoιj εivαι αvoικr6 με 6λωv
τωv ειδιiv τη πiιεg' τα ι!ψd και τα γλυκd κoιπoλιoι]'

E[voι τo dΘιμo πoυ αvταvακλ6 τo 0φoq και τo ηΘog τoυ

ηπειριilτικoυ 'tρ6πoυ" και πoυ πρ6πει πdoη Θυo(α oι vε6-
τερoι vα τo διαφυλdξoυv oαv κdρη oφΘoλμo0. E(ναι
6Θιμo αιι6vωv, τo oπo(o αv γ(vει β[ωμα αroυq vε6τερoυg
βλααroι1g ηq Bωβoιioog Θα ζηαει και αιo μdλλov.

Για η γειioη αιJηξ ηc παρdδooηg η αvdγκη μoιdζει
πιo επιτακrικη πoρd πoτd!

"Eτoι λoιπ6v oε dvα πoλυπληΘdg ακρoατι]ριo, πρ6oΘεoε
ηv δικη τηg oυμβoλτj απ1v αv6δειξη και διdoωαη ηq
πoλιτιαrικηg κληρovoμιdg τηg Hπε(ρoυ. EvΘoυo[αoε και

1ειρoκρoτηΘηκε.

Eιi1oμαι αηv Mαρoιiλα νo βρει τo κoυρdγιo vα oυvε1i
σει με ηv iδια Θ6ληαη vα πoλε0ει για ηv διdoωoη ηg
πoλιτιαιικι]q μαq κληρoνoμιdg, και περιμ6voυμε Kαι
εμεiq oι Kαvrαιιδτεq ηv βoηΘειd ηq, μ6oα απ6 ηv
Aδελφ6ητo, για vα πετ01oυμε α'oιπ6 πoυ αro1ε0oυμε.
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ANAMNHΣElΣ AΠo To ΠΑPEΛΘoN

o Koλoκoτρωvηq
τoυ N(κoυ Δημητρoιjλη

Στα αρ1α(α 1ρ6vια o γdιδαρog Θεωρe(τo xρτ]oιμo oN,
1αριoματικ6 κoι Θoυμααrd για τo λιτd "διαιτoλ6γι6", τoυ
oπo[oυ πα(vευαv τιg αρετ69 και τιg αvεκι(μητεq Uπηρε-
o(εq τoυ. 'Hταv, επ(αηg, τo εκΜκ16τερo ζιbo τ6oov τoυ
Xριαroιi 6ooν καιτoυ Mω6μεΘ.

Στιq μdρεq μαg απoκrd μια εvrελιilg διαφoρeτικη διd-
αrααη, d1ovrαg η φημη τoυ ξερoκ6φoλoυ. Avαψωρ(-
ζεται, 6μω9, ακ6μη η αvεξdvιληη υπoμovl'1 τoυ.

oι ζωoλ6γoι επιβεβoιιbvoυv 6τι d1ει περ(πλoKη σUμπερι-
φoρ6 και voημooιiη, 6μω9 εμε[g ηv εκλαμβdvoυμε ωg
πε(oμα πoυ δεv ε(vαι τ(πoτε 6λλo απ6 ηv αvr(δραoι] τoυ
σηv καKoμεταXειρηση.

H φλικ] μαq 6μω9 oυμπεριφoρ6 και πρoodγγιoη φdρvει
εκπλη κrικd απoτελdαματα.

Παv6ξυπvoq, 1αρdζει μovoπdτια και ψωρ[ζει τoUξ πιo
ooφoλε(q και o(γoυρoυg δρ6μoυq. Tελκd, o γdιδαρog
(αωg vo ε(vαι τo πιo παρεξηγημdvo ζιilo.
Eιiλoγα Θα ρωτt]oει καvε(g: μα τι α16αη dxει o γ6ιδαρo9
με τov στραηγd Koλoκoτριδη;

Στo oπιτκ6 μαg, 'tω καιριi εκε(vω" μεrαξιi dλλωv καroικ[-
διωv ζιilωv εixoμε κι 6vα γαΙδoρdκo τ6αo υπdκoυog και βofu-
κ69 πoυ ηαv, μαg 6καvε 6λoυq vατov υπεραγαrηooυψ.

oπoιαδηπoτε α1ρα κι αv τov oηκι,ilvαμε δεv dΜγε oXl.
Bdζαμε πdvω αro oαμ6ρι τoυ τα γεωργικd εργoλε(α τoα_
πιd, κααμdδεq, φτυdργια, τoεκoιjρια, κoλλoιiocιμε Kαι τo
δρεπdvια αro μπρoαrdρι, τo κακαβoιiλι μe τo φαγητ6,
τov τρoβd με τα τρ6φιμα ηq ημdραq αro κoιπodκι, τo
ooiσμαιo γιo τov βραδιv6 μαg ιiπvo, τo βριζ61υρo γιo
δεμαrκd κoιτo "κ6βαμε oιακdτ" με μπρoατdρη τo γoU-
μ6ρ' πoυ ψι6ριζε ακ6μη και η ρoιiγα oπ6 τo xωρdφι.
'Eτoι λoιπ6v τo ζωvιαv6 αι116 dγιvε α1ιiριαrog oιjvrρo-
φog dλωv μαg.

To μ6vo xoιiι πoυ ε[xε τo καημ6vo ηταv ηv ιilρα πoυ τov
αφτ]vαμε λιπ6, dτρεxε με 6ρεξη αro μo1ολ6 vo βρει
κdπoια γα1δoυρ(τoα η oπo(α με vdζια και καμιilμoτα
ηλκηoε τo εvδιαφ6ρov τoυ και dκroτε ε(xε κατααre[ eπ(-
oημη φλεvαδα τoυ.

Ξdρoμe λoιπ6v 6λoι 6τι 6ταv 6λειπε απ6 ηv αυλη μαq
Θα τov βρ[oκαμε ofγoυρα 6ξω απ6 τo αrdβλo ηg φληq
τoυ vα ξερoαroλι6ζει αr' αγιdζι περιμdvovrαq εκε( καρ-
δαμωμ6vog ηv ξεoαμdρωη ερωμ6η τoυ για τιξ περαι-
τdρω απoλαιioειq.

Mε τov καιρ6 oι δυvdμειg τoυ 6ρμoαv vα κoταrπooιjvrαι
και μ6λιαrα αro μπρoαrιv6 τoυ π6δι παρoυo[αζε 6vα
ε[δoq "καρακoιiτoι" (απ6αημα πdvω απ6 τηv oπλη
λdγω υπερφdρτωαηg κoιvι0q κoιπoαμdρα) και κατ6τιg
ιδρεg ovαπoιioεωg αηριζε τo βdρog τoυ αιiματoq αrα
τρ(α π6δια λυγ[ζovταg τo 6vα μπρoαιιvd, ωg φo(vεται
e0ριoκε o' αυτι] τη αrdαη ελαφρd αvακoιiφιαη.

'σrαv τov dβλεπε καvε(g αrηv πλαγ[α τoυ 6ι!η dμoιαζε με
τo καλπ6ζov dλoγo τoυ Koλoκoτριilη πoυ φdρvει αη
ρdxη τoυ τov dφιππo αrραηγd.
Aπ6 τη αrdoη τoυ αυτη o πατdραg μoU τov βdrπιoε με
τo 6voμα Koλoκoτριivηq.

Π6ραααv 1ρ6vιo απ6 τ6τε πoυ dφυγα για τo εξωτερικ6
ωξ πoυ μια μ6ρα dλαβα 6vα γρdμμo πoυ μεταξιi dλλων
o πdτrπog Δημητρoιiληg 6γραφε τα εξrjq:

Mdθε dτι πρo ημεριilv o Koλoκoτριi.lηq dπvεε τα λo[oΘιo
και δεv dργηoe vα μαq αφηoει γειd, τov 1doαμε και μαq
6Koψε τα 16ριo, ηταv τo κoλιirερo μετοφoρικ6 μιioov
πριiτov, και δειirερov εηαμε oυvδεθε( ψυ1oλoγικ6 με
τov εξυτηρετικ6 γolδαρdκo'
Tηv dλλη μ6ρo μερικd Μβεvι6κoρμα πα)ληκdρια doυ-
ραv τo κoυφ6ρι τoU στo πληαιdαreρo ρdμα "Mπoυρδ6μ
τoυ Λdκκoυ" dπoυ και η τελευτα[ατoυ κατoικ[α.

Eκεi oαμ(αηκαv τo τπιi.tμα τoU και τρdφηκαv απ6 τιq
odρκεg τoυ τα πετoιiμεvα 6ρvια πoυ περ(μεvαv τdτoιoυg
μεζdδεq.
Στo 6κoυoμα 6τι 1dΘηκε o Koλoκoτριi:ηg 6μειvα 6φω-
voq κoι o vouq μoU oφηvιi.tΘηκε αro 1αμ6 τoυ αγoπημd-
voυ μαq ζιi.loυ.

Aλλ6 6πωξ για κdΘε Θλ(ιpη η μ6η Θεραπε(α ε(vαι τo
πdραoμα τoυ κoιρo0 6τoι oκdπαoε και τo 1αμ6 τoυ
Koλoκoτριilη η ρoη τoυ xρ6voυ.
ΠλfΘoq παρ6μoιωv περιαrατικιi:v μπoρoιiv vα δouv τo
φωξ ηq δημooιdηταq.

Σηv Kαvrαιιilτικη διdλεκro τα παραγγιiλματα τoU oη-
λdη, αvrλητπd και καταvoητd εκ μdρoυq τoυ γαΙδd-
ρoυ, o1ετικ6 με τιg κιvηoειg τoυ εivαι:

o0αr = Ξεκiημo, o0γκg = Σταμdημα
Παvoιjψg = πρoq τo πdvω, Kατoιiγγg = Πρoq τα K6τω

Mε τα παραπ6vω αq ΘυμηΘoιiμε ηv πdλαι - πoτ6 ζωtj
τoυ 1ωριoιi, 6πω9 6λoι ηv γειπτjκαμε.

Winnipeg - Kαvαδdq - 2005
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Στo βι6τoπo τoυ ερημiτη
τoυ Xρr]oroυ Toιγκo0λη

Kι 6λα τα παρακαrω oε ακηvικ6 φΘιvoπωριv6'

Aφoρμη μιo διπλη υπ6αxεoη πρog ολληλoυq Kαι πρoq
ηv πειoματdρικη παιδιnj μημη και περιdργεια.

Πρ6η η oυΜoγt] μιαg xεριdg ξεραμ6vα oγκ6Θια πo0

φιπριbvoυv αη Θdαη "Πoλoxι6ρil και τιg π6ριξ τoυ
Aγ(oυ Nικoλdoυ τoπoΘεo(εg.

Παραψελ(α,"α1εδ6v ικεo(α" ευγεvικτ] απ6 ivα φλικ6
ζευγ6ρι κoΘιilg ε(δε αro βdζo τoυ μπoλκovιoιi μoU ηv
ιiπαρξη τoUξ με ηv κυρ(o vo Μει:

"A1τι 6μoρφα - τι 6μoρφα" και oυvdμoε με διακριτικ6
Θαυμαoμ6 και oλiγo παρdπovo 'tdτoια oμλoιiαα vεκρη

φιioη oε αxημαrα και απo1ριi-lαειq Θα Θελα vα αroλ[oω
τo αvΘoδo1ε(o μoυ' Θα τ]ταv oαv vα βΜπω ηv κρυφf
γoητε(α ηg Hπε(ρoυ απ6 μια xαραμdδα. Θo ηταν oαv
vα εftα dvα μικρ6 ειρηvικd ξdφωτo vα δρoπετειiω ιiρεq
απ6 ηv τρικυμιαμdη μαg καΘημεριv6τηo.

Koι vα πoιj τιilρα, αρx6q Nodμβρη, καηφoρ(ζω απ6 τo
μovoπdτι ηg Nτoλ[π για τo Πoλιo1ιδρι πρog εκπfujρωoη

ηg υπ6α1εoηq, σe σUvδUασμ6 με η δειπερη εκε[vη

ηg πειoματdρog παιδικηq μημηc, vα oυvovηαω μια
πoλιd εικ6vα τoυ Aγ(oυ Nικoλdoυ πo0 επ( πεvηvrα τ6o-
oαρα 1ρ6vια με βααdvιζε η περι6ργεια για ηv ιiπαρξι]
ηc'
"Hταv oρ1dq φΘιvoπιilρoυ τo 'l951, δ0o 1ρ6vια μετd τov
εμφιiλιo π6)εμo, - με vωπdg τιg ooμ6q και ηv αγρι6η-
τo τoυ πoΜμoυ - 6τov μ(α Kυριακτj μαζ( με τov παιδικ6
μoυ φλo TηΜμαxo "περιΘ6λιpαμε" ηv πoλιd εικ6vα
μαζε0ovτdq ηv απd oωρ6 μιooκαμιivωv κειμηλ(ωv oε
μια γωvι6 τoυ lερoιi. Tα κiητρo δεv τo Θυμdμαι - αvεξε-

ρειiητoq πdvroτε o xιilρog δρ6oηq ηg παιδικfq ηλι
κ(αg! 'loωq vα ε(xαv σχ6oη με ηv αιπoΘυo(α κoι ηv
αλληλεγγιjη,dπωq ακoιiγαμε vα λdvε και vα πραrroυv oι
μεγαλιπερoι, πρoπdvrωv oι γυvα(κεg, 1ωρ(g πρoκαrα-
ληι.|ειg και εξαιρdoειg. Aφoιj καΘαρ(ooμε "απ6 πdαηq
κηλ(δαq" ηv εικdvo, ηv πλ0vαμε κι6λαq με vερd απ6 τo
κoιπιv6 ρdμα (Μκκoq) εvιil εvrελιilq αυΘ6ρμητα ηg
πρooΘdoαμε oε κdπoιo αημε(α μeρικdq πιveλι6q - xριi-
ματα για φρεακ6ριoμα.

Me oιrΦv ηv dπoιpη oυμφιirηoαv μαζi μog και oι δ0o
γυvα(κεg πoυ dτυ1ε vα δoυv τα 6ργα μαg Μγovταq πωq
"o Aγιog πρ6πει vα φo[veται 6μoρφoq" και απoμακρOv-
Θηκov κdvovrαq τo αroυρ6 τoυg.

Kρεμdoαμε ηv εικ6vα αro δεξι6 μiρos ηs πιiληg τoυ
lερo0 Nooιi, αηv πριilη Θdαη τoυ ξιiλιvoυ μαυριαμ6voυ
τ6μπλoυ και oφo0 ηv κoιτdξαμε για κdμπoαη ιilρα με
δdog, ικαvoπofioη και περηφ6vειo σαv vα ε(1αμε περι
Θdλι}ει dvαv τρoυμαrιoμ6vo, 6vα γ6ρovrα αημπoρo η
6vαv ι]ρωo πρ6γovo, oεμv6 πρoαrdη τoυ εξoφαvιoμd-
voυ xωριo0 και 6λωv ημιδv τωv πιαrιbv, γυρ(ooμε oro

1ωρι6 ειπυμoμιivoι κoι oλfuov dvoxoι πoιi εvεργtjoαμε
ερtjμηv τωv μεγdλωv.

Aπd τ6τε εftα vα δω εκε(η ηv εικ6vα εvιir ε(xε oπoτυ-
πωΘε( αη φovrαo(α μoυ η πρ6ξη αιrη oαvτo "6πoq ηq
παιδικηq μαq αψ6ητα9" με μ6vιμη oυvoδε[α και τo
εριilτημα "γιατ( τα παιδιd και oι γυvα(κεg Θdλoυv τoυg
Aγ(oυg 6μoρφouq κoι αστραφτερo0q", oε αvι(Θεαη με
τιq Γραφdg κoι τoUξ B(oυq τωv (διωv πoυ Θeωρo0v η
odρκα φυλακη ηξ ψU1ηc και εμπ6διo αη μeτoφυoικη
τoυq διακov(α;.

Kαηφ6ριoα με αv6μεικrα oυναιoΘημαια. Θα (ταv dvα
αvrdμωμα με η Μυκη μoυ oελ[δα πoυ με τov καιρ6
γdμιoε με κε(μεvα και oυvαιαΘημoτα τoυ dγριoυ καθη_

μεριvoιi ρεαλιoμoιi'

Συwεφιd διακoτπ6μεη, τooυμερdg βoριdq πoυ με
oυμμαζειiει, dvαg ηλιog δελ6q, vrρoπoλ6g, oε ρ6λo
δειπερo, ητημdvoq πρωταγωvιαηg τoυ ξεκαπ(αrρω_
τoυ κoλoκαιριoιi πoυ εi1ε 1oΘε(.

'oλo τo γιγ6vrιo oκηvικ6 επιβλητικ6 και αδι6φoρo για ηv
oΦμαvη παρoυαiα μoU, με τoυq 6γκoυ9 τωv βoυvιilv
τριγ0ρω, τιq βαΘιdq 1αρdδρεg, τo Σαραvrdπoρo Θoλωμd-
vo vα φιδιi-tvεται στoUξ αμετακfιητoυq πρ6πoδeq oγκo-
μα1ιilvrog, με 6xoυv υπoβdλλει αε μ(α εoωαιρ6φειo.
'oλα κ6τω απ6 6vαv 1αμηλωμdvo oυρov6 oιωπηλd και
υπoταγμ6vα ατoυ dγριoυ καιρo0 τov ερ1oμ6. Πoιj και
πoιi vα ακo0γεται λυπητερ6 κελdηδιoμα oπ6 6αα πετεμ
νd τoυ oυρovo6 δεv 6φυγαv για dλλoυg βι6τoπoυ9. Moζ(
τoυq o η1og τoυ δdooυq, τα παιμ(διo με τoυq oκ[oυ-

ρoυg (vυφ[τoεg) πdvω αro πε0κo και o ψ(ΘUρoξ απ6 τα
16ρoo 1ωρdφια για ηv απoυo(α τωv κoλλιεργ1τι6v
oυv6Θεταv dvo 6vειρo.

Δελd dρμoov vo "ξεπαγιδvoυv" τα αroι1ε[α πoυ oυvΘ6-
τouvτo KovroιιΔτικo DNA μoυ. H Θλ(ι!η, η δια(αΘηαr1τoυ
ελdμαroυ, η λoγικη απoδoμ] τωv αreρηαεωv, η αvαζη-
ηoη ηq oμαδικηg ι|.lυxoλoγ(αq'

"E(vαι ααv ηv 16βoλη η καρδιd τωv Hπειρωτιilv" oυμπ6-
ραvα. Kαι oε oυvδυooμd με η oκληρdδα τoυ τoπioυ,
τoυg κovrιvo0g oρ(ζovrεg, τo υπoτoγμivα σUvαισΘημα-
τα σηv αδι6κριη oυvdφεια και ηΘικη τωv παραδ6oεωv
μog, η 16βoλη oιγd - oιγd γ(vεται λdβα, κιητι]ραg vα
oλλdξoυμε η μo(ρα μos, τov κdoμo oλ6κληρo με dργα
και φovrαoιακig τακroπoιτ]oειq... 'oλα τα υπ6λoιπα
πρooΘεrικ6 τωv v6ωv κoιριi:v και ηq 1oρτ6η9 εξω-
αrρdφειαq ε(vαιτoυριατικdq vερoμπoγιdq πoιi λεριδvoυv
τov καΘρdrrη ηq Kαvroιιbτικηg αλτ]Θειαq.

Mπερδεμ6vog αroυg oυλλoγιoμo0g μ6ζειpα τα ξερd
αγκ6Θια κoι βρdΘηκα μ6oα απ1 μικρη εκκληo(α τoυ
Aγ(oυ Nικoλdoυ και ι}61νovrog βρηκα ηv πoλι6 εικ6vα
dπωg και τ6τε πετoμdη oε μια γωvιd τoυ vαoO oυιπρo-
φιd με d1ρηαrα αvrικεiμεvα'και αrταoμ6vα καvΦfuα. "H
ιαroρ(α επαvoλαμβdvετoι..'" ε(πα't6τε o π6Μμoq τι6ρα
η απoυo(α μημηq και η 6γvoιo πoιj ακoτι6vειj'.
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KαΘdριoα τα odπιo φιiλλα, τιg oρdxyεg κoι η oκ6η
απ6 π6vω -oλλιιilg περ(μεvα η oυvdtrηoη με ηv αvd-
μηoη, διoφoρετικd ηρΘε-. Συμβα(vει πdvroτε αιπ6.
Aκoιiμπηoα τov Aγιo αro αvτικριv6 σrασ(δι, χαμηλd και
κoιτdζovrdq τov πρoσπdΘησα vα διαβdσω σrα βαΘoU-
λωμdvα μdτιo τoυ τov λ6γo πoυ υπovooιjoε η 6κφρααη
τoU, πoU ε(1ε κdτι απ6 π(Kρα, Θλ[ι,Uη κoι αUσηρ6ητα.
Kαταρμ]v t]ταv σαV vα μoU dΜγε "Πιδg r]μααrαv και πιig
κατ(Ιvησαμε". Kαι dπειτα δεi}γovrdg μoU με τρ6πo ηv
εoωτερικη διακ6oμηαη τoυ Nαoι] με vε6φερτoυg Αγi
oυq, ρoδoλoιig, 1αρoιiμεvoυg, σXεδ6v oαρκικoιiq με
διrrικ6φερη υπερoι!(α, γυoλιαrερoιig oαv vα ε(1αv

μ6λιq βγεi απ6 τo κoμμωτtjριo ε(πε: "E(μααrε ητημdvoι,
η π(αη oλλ6ζει πυξiδα, λιγoαrε0oυμε".

Θo απαvτoι]oα αrov Aγιo, αv ι]ταv δυvαr6v, κdπωg 6τoι:
"o xρ6voq φταιει Aγιε, o ιooπεδωτrlg και ooυγκ(ιητoq
xρ6voq πoυ φΘε(ρειταπdvrα, Θεoιiq, αvθριiπoυq, δdγ-
μoτo, πρdξειg κoι '6ργα. 'oλα για κε(vov d1oυv oφραγ(-
δo πρooωριv6ητog, ακ6μα και η γηg η (δια".

Διdκoψε τouq oυvειρμoιig μoυ dvα δυvατ6 μπouμπoυη-
τ6 απ6 ηv Γκoυλoυμπ(vα. Ξovαdβoλα ηv πoλιd εικ6vα
αη γωvιd, 6πω9 επιΘυμoιioε η oεμv6ηq τoυ, μακρι6
απd ηv φαvrαμερt] πραγματικdητα δι6τι, dλλoι καιρo(
dλλα t]Θη και 6,τι εfuαι πραγματικ6 ε(vαι τ] φα[vετoι λoγι
κd dταv τo Θ6λoυv oι dvΘρωπoι.

Avoιξα ηv πdρτo oκεrπικ6q, η βρoxη με αrαμ6ηoε
κdτω απ6 τo "αvιilφλιo" τoυ πιiτριvoυ τofxoυ' H υγρι]
ατμ6oφαιρα με επ6orρει|ε για λfγo αro 6vδoξo παρελ-
Θ6v τoυ 1ωριoιi. T6τε πoιj κoΘιoμ6vog κdτω απ6 τιq
"ααrρdμεg" τoυρτoυρ(ζovrαq απ6διδα σrη βρoχη
"oooιoλιαιικ69 ιδι6ητεq" με τo oκεrπικ6 6τι 6λoυ9 τoυg
βρ61ειτo [διo, dμ μ6vo τoυq φτωxoιig.
'σrαv πdραoε τo oιiwεφo αηφ6ριoα πρog τo xωρι6,
αvdλαφρoq oαv vo επ6αιρεφα απ6 oυρdvιo τoξ(δι, oπo-
τoξιvωμ6vog απ6 αρκετ69 μικρoααrικdq επιδρ6oει9. Mιo
ηvεμ[α Θρovι6αηκε αro κεφdλι μoυ πoιi εftε π6ψει vo
βoυ[ζει oov μελ(ooι απ6 τιg ευΘιivεg Kαι τoUξ oλoλoγ-
μoιjq ηq αγoρα(αq καΘημεριv6ηταg.

To 6φελo9 ηταv μεγdλo. Aπd ψηλd αγvdvrει!α τo 1ιilρo
ευΘιiηg τoυ φτω1oιj Aγ(oυ, μια παvoρoμικη εικ6vα εv6g
βι6τoπoυ με φΘιvoπωριη εvδυμαα(α, μικρ6 δεiγμα τoυ
oπoiou ηταv η ωxρη αvΘoδ6oμη πoυ κρατoιioα αια
xdριo μoυ.

Π6αη μoγe(α κριiβoυv ακ6μα oι γεv6Θλεg τoπoΘεα(εq!

AΘηvo, oκrιilβρηq 2005

EΘlMA τoY XΩPtoY

'Evαg παραδoαιακ69 Γ6μoq αrη
Δρoαoπηγη (Kdvroικo) Mααroρo1ωρ(ωv.
Toυ Θωμd AΘ. Moυκoιjλη

Στα xρ6vια τα πoλιd αη Δρoooπηγι] (Kdvιoικo) επικρα-
τoι]ααv πoλιi ακληρ69 oυνΘτ]κεq διαβiωoηq, φτιbμα κoι
κoταπ(εαη. H επιβ(ωαη τωv απλιi:v αvΘριδπωv τoυ 1ωρι
oιi ηταv μια πoλιi-πoλιi διjακoλη υπ6Θεoη, μια καΘημε-

ρΦ εκ τoυ oυαr6δηv μdxη, πoλλdg φoρdg μ6λιαrα
κdτω απo αvr(ξoeq και 6vιoεg oυvΘηκεq.

M6oα o' αιπ6 τo oκηvικd oι αvrληψειg πoυ ε(1αv oι
παλιo( για ηv κoιvωv[α, η ζωt] και μια oειρd απ6 dMα
μικρ6 η μεγdλα Θdματα, ΘεoμoΘετo0oαv ηv εv γ6vει
oυμπεριφoρd τoυg μ6oα αro κoιvωvικd oιjvoλo και
καΘ6ριζαv με ακρ(βειo τα "6ρι6" ηq.
Mια βooικη τπυ1η τoυ κoιvωvικoιj ιατoιj και ταυτ6xρovα
6vα απ6 τcι πιo σημovτικd γεγovdτα αrηv ζωιj τωv παπ-
πoι]δωv και γιαγιdδωv μαg ηταv η δημιoυργ(α oικoγ6vει
αq μ6oo απ6 ηv διoδικαα(α τoυ Mυαηρ(oυ τoυ γ6μoυ.
86βαια και αυτ6 τo γεγov6q πρdπει vα τo δo0με με τov
φακ6 ηg κoιvωvικfq αvιληψηg ηg πoλιdg επoμjg, τωv
αυαηριiv ηΘιilv πoυ επικρατoιjoαv, ηq dvτoηq Θρη-

oκει.rrικ6ηταq, τωv πρoκαταλt]ιpεωv' oλλd και ηg αδf-
ριηq αvdγκηg για επιβ(ωαη και διoιιδvιη ηq φdρoq.

H δημιoυργ(α oικoγ6vειαg για τoυg παλιoιjg Kαvιoιιilτεg
ηταv πρωταρμκηg αημoo(αq, περvoιioε δε απαρα(ητα
απ6 κdπoιεg φ6oειq και καv6vεq πoυ ητov oυαηρd
ΘεoμoΘεημdvoι και παvrελιilg αδιαv6ητo απ6 τov oπoι
oδι]πoτε, vcι τoUq παρoβιdoει.

Π6ραv απ6 τoυg Θρηoκειπικo0g καv6vεq, για ηv ειq
γdμo κoιvωv(α αηv oπo[α Θo ειo6ρxovrαv oι vθoι, oι
μελλdvυμφoι, υπηρ1ov κoι oι Koιvωvικo( καv6vεq oι
oπo(oι καΘ6ριζαv με ακρ(βεια κoι oτrlv πιo μικρη λεrπo-
μdρεια ηv διαδικααio πoυ Θα ιiπρεπε vα ακoλoυΘηΘε(.

Γιoη Δρoooπηγη Mααroρo1ωρ(ωv (τo dλλoτε Kdvroμ
κo Koviτoηg) 6vo 1ωρι6 oε μια ωραιdτατη τoπoΘεo(α
πoU τo περιτριγυρ[ζoυv τα καrαπρ6αιvα βoυvd ηq Π(v-

δoυ και τo δρoαζoυv κρυαr6λλιvα vερ6, o γ6μoc (η

Xoρd) ε(voι τo πιo 1αρμ6αυvo γεγov6g, dvα τoπικ6
παηγιiρι, ε[vαι dvοg ξεoηκωμ69 1αρoι!μενoq 6μ μ6vo
για τιq δυo oικoγdvειεq τωv αρρoβωvιαoμdvωv αλλd για
6λo τo xωρι6. Σηv 'Xαρd" βρ(oκoυv ηv ευκαιρ(α vα
τραγoυδηooυv, vα xoρdιpoυv, vo 1oρoιiv και vo ξεφιj-
γoυv oπ6 ηv μovdτoη ζωt] τoυq, ιδ[ωg oι πιo ηλικιωμ6-
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voι, πoU μdvouv μ6vιμα στo χωριd και σπ6vιατoUξ δivε-
τoι η εUκαιρια vα σUμμετdσXoUV σε Xαρo0μεvεq 6ρεq.

Tα γαμηλια dΘιμd μαg ε1vαι πoλλd και πoικλα. i\λλα
6xoυv o161o ηv επ(δειξη τoυ πλoιiroυ, ηq oμoρφι6q
και ηq νoιKoκυρoo0ηq ηξ vOφηq κι dλλα εκφρdζoυv

ηv περιdργεια rj και τηv αγωv(α τoυ ovΘριiπoυ vα πρo-
εικdoει η κoι vα καΘoρ(αει -ov μπoρε(- τα μεΜoιiμεvα
για η ζωιj τoυ v6oυ ζευγαριoιi, εκφρdζoυv ηv επιΘυμ(α
τoυ vα ξoρκ[oει τo κoκo και vα oυvrελ6oει αro vα ε(vαι

η ζωη τωv vι6παvτρωv ειrrυμoμdη, "γλUκι6", Kι 6λo
αγ6πη.

'oλα τoυg 6μω9, παρd ηv ιδιαιτερdητα τoυ α161oυ
τoυg, dxoυv καrι κoιv6: Ξε1ωρ(ζoυv για τo σεβoσμ6
αroυg μεγoλιπερouq Kαι αrηv τdξη ηv ιεραρμκη, για
ηv αρ1ovrιd ση σUμπεριφoρd, για τo μoιiμoρ, για τov
πλoιrro κoι ηv ευαιoΘηo(α τωv oυvαιoθημdτωv πoυ
απoκoλι]rπoυv' ηv [δια ευαιoΘηo(o πoυ εκφρ6ζoυv κoι
τα αυvoδειπικd αε κdΘε φdαη γαμηλια τρoγo0διo.

Τιiρα, τραβιrivrαq λ(γo ηv κoυρτ[vα τoυ xρ6voυ, Θα αog
περιγρdιloυμε μερικd απ6 τcι πιo Χαρoκηριαrικd αrιγ-
μι6τυπα εv6q παραδooιακo0 γ6μoυ πoυ τεΜαηκε τo
περooμ6vo Koλoκα(ρι αro 1ωριd μαq. o γoμog αι-rr6q _

ωg γεγov6q - d1ει ιδιofteρη αημαo[α γιατovτ6πo μαq,
επειδι] γdμoq και μdλιαrα παρoδoαιακ69 ε(1ε vα γfuει
αη Δρoooπηγη εδιil και oκ16, περ(πoU, xρ6vιo με 6,τι
αιπ6 oυvεπdγεται. Koι vα ακεφΘε( καvε(q πωg πριv απ6
εvεvηvrα (90) περ(πoυ xρ6vιατελoιivταv αη Δρoooπη-
γτ] εηo(ωg εrπd dωg δdκα τdτoιoι γdμoι.

Ag πdρoυμε, 6μω9, τα γεγovdτα με η oειρd και απ6 ηv
αρxi:

Στιξ 28 Aυγoιiαroυ 2005 o 1ωριαv6q μαg Γιdvηq
Kαroιαμdηq και η Xριαrivα Γεωργιdδη απ6 τo Γoργo-
π6ταμo Mααroρoxωρ[ωv απoφdoιoov vα σUμπoρεU-
τoιiv για τo υπ6λoιπo τoυ β(oυ τouq και με η βoηΘεια
ηq Eκκληo(αg vα "εvωΘoιjv" για παvrα "ειξ σ6ρKα

μ(αv".

oι πρoετoιμoσ(εq τoυ γ6μoυ ε(1ov αρ{oει πριv oπ6
πoλλdg ημdρεq (μι]vεg Θα dλeγα κoλιrιερα). Πρooκλη-

ηρια, λ[αrεq κoλεoμdνωv, πρ6βε9 αrα .γαμπριdτικα"'
oυγκdvιρωαη, 6πωq πoλιd, τωv τραπεζιιi:v τωv καΘιoμd-
τωv τoU γdμoυ, dαπριoμα ηq oυληξ και περισΦ φρo-
vr(δo γιo τη oωαη τoπoΘdτηαη τωv γλααιρι6v με τιq
μαvrζoυρdvεg, τoυq κoτιφ6δεq κoι τo βασλικd oε 6Μq
τιg dκρεg τηg αυληg'

To πλιγoιiρι 1ovιρooλ6αηκε αroυ Kρoιjλη τo xειρ6μυ-
λo. oι παr&ιεg dτoιμεg για καΘdριoμα. Για τo oφdγια και
τα υπ6λoιπα xρειαζo0μεvα τρ6φιμα και πoτd (τυριd,

ρακi, κραo(, μπιiρεg, μπ6λιKα πλασrικd μπoυκ6λια γεμd-
τα με vερ6 μdoo αro ι.!υγε(o, oπωoδηπoτε "μπιρμπλια",
αrαφ[δεq, πλααιικ6 πιαrα, κoιπdλια, πιρoιivια (πoτ6

μα1α(ριo αro γαμfλιo τραπ6ζQ' μd1ρι και ηv τελειrτα[o
λεrπoμdρεια, εftε μεριμηoει oπ6 καιρ6 o πατdραq τoυ

γoμπρoιi. Παρdλληλα (επιστρ(ΣτειrηκεD και o oρχιμd-
γειραq Mι16ληq Kαπλdηq, με τoυq βoηΘoιiq τov Eυdγ-
γελo KαΘ6ριo και KoιrroΟλα Hλ(α, πdvroτε 6vτρεq
μαγειρειioυv τα φαγητd τoυ γdμoυ, πoτ6 γυvα(κεq.
'Eφτασε dται η Tετdρη 24 Aυγo0αroυ 2005. τρειq τoU-

φεκιdq αrov αdρα ακoιiγovrαι πρω(-πρω( uσt' BoK τ'
oλιiv" 6rη Δρoooπηγη. Σημdδι πωg η επioημη τεΜη
τoυ γdμoυ αρ{ζει. Aπ6 τα α16μαrα 6λωv, doωv τιg
dκoυααv, βγα(voυv ευ1dq για τα vιdγαμπρα: "η ιilρo η
καfu]", "xq;η6 αrdφαvα", (vα ζησouvΣ, (vα πρoK6ψouv>
κrλ. To oπ6γευμo ηq (διαg μdραq φΘdvει γρτ]γoρα και
o κ6oμo9 μαζειjετoι αro απ[τι τoυ γαμπρoιi για τα ((πρo_

ζ0μια".

Tα ,,πρoζιiμια" ε(vαι μια -βυζαvιιvoO τιjπoυ- τeλεη αργη
και 1αρo0μεη διαδικαα(α κατ6 ηv oπo(α "πιdvoυv τα
πρoζ0μιo", παραoκευ6ζoυv, δηλαδη, τo ζυμdρι (ζ0μη),

με τo oπo[o Θα ζυμιiooυv ηv επoμdη τα ι!ωμιd τoυ
γdμoυ και τωv κoυλoυριιilv, τα oπo(α κoυλoιiρια oε
πoλαι6τερεq επo169 dπoιζov τo ρ6λo τωv oημεριvιiv
πρooκλι]oεωv.

H διαδικαo(α αρ{ζει με τo τρoγoι!δι: "Toυ vιdγαμπρoυ
η μdvα ι}ηλd 'vαoκoυμπωμ6η/ αvεβαivει καιεβα[vει τov
ιifuo παρoψ6λλει/ -Ψηoε t]λε μoυ ι|lηoε τofη ηv εμδo-
μdδα /xαρd Θdλω vα κdμω, vιiφη vo κoρτερdoω..." εvιil η
μπραr(μιooo _πριbη εξαδdλφη τoU γαμπρoιi' με "μdvα
και πα16ρα", δηλαδτ] vα ζoυv και oι δυo γovε(q ηq, -

κoρfuoι 6μoρφo και δρooερ6 oαvτα κριiα vερ6, κρατιil-
Vταξ τo αλε0ρι, η λεκdvη και τo πλασΦρι 6ρ1εται αη
μdση ηc αυλτ]g και τα τoπoΘετε( eπ6vω oro "ooΨPd,,
ftoμηλ6 ατρoγγυλ6 τραπ6ζQ γ0ρω ηq oι γυvo(κεq και
oι κoπdλεq (oι dvrρeq δev oυμμετd1oυv αη oυγκεκριμd-
η φdση) παρακoλoυΘoιiv με ζωηρ6 εvδιαφdρov. H

μπρoτ(μιooα ρ[xγει τo oλειiρι μdαo αη λεκdη. "ψλ6λ-
γo ε(v'τ' oλειiρι κι αφραro τo πρoζιiμV κoρdoιo τo ζυμι6-
vει με μdvo και παrιiρo" ακoιiγεται αμdoωg τo τραγo0_
δι. Mετ6 ρ[1yειτo vερo και αρχζειτo αvακdτεμα καιτo
ζιiμωμα εvι6 oι γυvα(κεq τραγoυδoOv: "ζιiμωvε μdικω
ζιiμωvε o' dvα 1ρυo6 λιdvι...". Σε λ(γo τo πρoζιiμι εfuαι
dτoιμo. oι γυvo[κεq' πι6vovιαι "αYκαζd", κdvoυv κιjκλo
γιiρω απ6 τo πρoζ0μι, xoρειioυv και τραγoυδoιiv: " κι
dρε γι6μ και πoιoq τov κ6vει τoυ vι6γαμπρoυ τo γ6μo/ H

μdvα τoυ τov κdvει με μ6oxo με αrαφιiλι /με μ6o1o με
αιαφιifu μe η δρooι6 αro 1ελη..." και η βρoδιd περv6_
ει μeγλ6vιιτραγoιiδι καιxoρ6, πoυ πoΜ69 φoρ6q, κρo-
ταει μd1ρι τα ξημεριiματα.

Tηv Πdμrrη ζυμιilvoυv κoι ι.!ηvoυv τo ι!ωμιd και τιq κoυ-
λoOρεq. τηv ΠαρασκεUιj γ(vεται με ηv "κ6φα" η πρ6-
oκληoη αro γdμo. Τo κdλεoμo ακoλoυΘε( η oειρd:
ΠρrΙ:τα, o παπdq, ιjαrερα o voιivog, μετd o μπρdτιμoq
και τdλog 6λoι oι υπ6λoιπoι oυγγεvε(q κoι φλoι.

To Σdββατo αρx(ζει o κυρ[ωg γdμoq. Aπ6 τo πρω( ετoι
μdζoυv τo .μπoργι6κ" (φλ6μπρoυρo), τo καρδdρι (αro-
λ(ζoυv 6vα xdλκιvo κακκdβι - πoU τo Μvε και κoρδdρι-
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με λouλoιjδια και βoσλικ6, τα oπo(α πρoσδivouv σ'
αUτ6 με κdκκιvη κλωαrιj). o μdγειραg με τouq βoηΘoιig
τoυ ετoιμ6ζoυv τα καζdvιo για vα βρdooυv τo κρdαq και
τovπατod. Bαoικo φαγητd oε κdθεγ6μo ε(vαιτo κρ6αq

με πλιγo0ρι. E(vαι τ6oo καΘιερωμdνo αι.116 τo φαγ1τ6
πoυ, 6ταv Θdλoυv vα ρωτι]ooυv κdπoιov π6τε Θα
παvιρει.rrε(, τoυ Μvε: "Πdτε Θα φdμε τo τλιγo0ρι ooυ;".

'Eτoι κυλdει η μdρα κoι 6τov o ηλιoq "π6ει vα oκαπεττi-
oει π(oω oπ'τ' Tραvroφλλιd", τα κλαρ(vo και .v(ριv(ρυ,
τα βιoλι6 (oυvτovιoμ6g τωv μoυoικιirv oργdvωv), πoυ
oκoιjγovιαι σro σπ(τι τoU γoμπρoιi καλoιiv τov κ6oμo vα
πρoo6λΘει γιατ( η Xαρd (o γdμog) και η μεγdλη ιilρα γιo
τα' oρραβωvιαoμdvα oε λfuo oρ1ζει ακoλoυΘιbvrαq τo
απ6 αιιilvεg πρoκαΘoριoμdvo τυπικ6.

Ξεκιvoιjv απ6 τo απfuι τoυ γαμπρoιj και πdvε vα φdρoυv
πριilτα τo voιivo. Mπρoαrd o γαμπρdq με ηv πoρ6o
τoυ, π(oω τα 6ργovo oυvoδει]oυv τo τραγo0δι: "Στριiloε
vo0vε τo κρεβαιι για να 'ρΘo0v τα πολικdρια...". 'σrov

φτdooυv, o voυv6g τoυg κeρvdει' ρακ( και γλυκd, εvιil
εκε(voι 1oρeιioυv λiγo και μετd επιαιρ6φoυv αro απkι
τoυ γαμπρo0. Aφηvoυv τo voιjvo κoι πηγoivoυv vα

φ6ρoυv και τo μπραιιμo τραγoυδιivroq: "Aπdvω αηv
τριovrαφυΜι6 φτιd1γει η πdρδικα φωλι6 /π6φτoυv τo
τριovrdφυMα και τα μoζ6voυv oι 6μoρφε9/oι ρo0oεq κoι
oι γoλαvd'q..."

Σα φdρoυv και τov μπρdτιμo αro απ[τι ξεκιvoιiv vα πdvε
vα φ6ρoυv vερ6 απ6 τo πηγ6δι ηq "Xιδραg" για vα

ζυμιilαoυv τo παξιμdδι τoυ γ6μoυ. Mπρoαrd o μπρ&rι
μoξ με τo κακκdβι αro κεφdλι, π(oω o γαμπρ69 και η
παρ6α τoυ και πιo π(oω τα 6ργαvα: "Mπρoq πoυ κiηoα
τo δρ6μo τo αιεv6 τo μovoπαrι./ βρ(oκω μιo μηλd, αro
δρ6μo με τα μt]λo φoρτωμdη'/ Mε τα μηλα φoρτωμdη
κoι με τo' 6vΘια αroλιoμ6η...'.

ιDr6voυv ση βρ0ση: "Avdβαιvo, καrdβαιvα vα πελεκjoω
μdρμαρo / vα πελεκηαω μ6ρμαρo vα βγoλ' η βριioη 1λ6
ftλιαρd) vερ6..." τραγoυδo0v oι γυvo(κεg και απαvro0v
oε ovrιφιδηαη oι dvrρεq. o μπραιιμog καrεβdζει τo
κoρδdρι απ6 τo κεφdλι κoι τo β6ζει καιω απ6 ηv πηγη

βdζει μ6oα λiγo vερ6 oπd τov 6vα κρoυv6, μετd λfuo απ6
τov dλλo και τo 1ιivει' H κ(ηoη αι-rη επαvoλαμβdvεται
τρειq φoρdq. T6λo9, γεμ(ζει τo καρδdρι με vερ6 Kαι τρα-

γoυδιδvrog "... vερα\rζo0λo φoυvrωμ6η πoιj ε(vαι τα
6vΘη ooυ/ πo0 εivαι τα κdλλη πoυ ε(1εq πριiτΦ πo0 ε(voι
oι oμoρφιιig;...,, επιστρ6φouv στo oπfuι κoιτo δ[voυv απl
μdvo τoυ γαμπρoι1.

Ev τω μεταξ0 αηv oυλτ] 61oυv oπλιioει μιo κoυβiρτα,
ην oπo(α κρατoιiv vdoι oπ6 τιg dκρεg ηg. Δ[voυv αro
γαμπρ6 dvα κ6oκιvo με oιτ6ρι κι εκε(vog τo πεrdει μ6oα
εvιit oι vdoι και oι v6εg τρoγoυδoιjv: "Nα πρωτoκoακιvl
σoUμε τoU vι6γαμπρoυ τo στdρι iμε μdvα και πα16ρα, μ'
αδdρφιo και ξoδ6ρφια /με τo πoλιj τo σ6ι.'.". oι vdoι αvε-

βoκαιεβ6ζoυv ηv κoυβiρτα δυo φoρ6q αrov αdρα και
ηv τρiη φoρd με μια απ6τoμη κivηαη ρftνoυv τo

κ6ακιvo επdvω αη α16γη τoυ oπιτιoιj, τo oπo(o Θα με(-
vει εκεi ooρdvro (a0) μiρεq.

Aφo0 τελειιioει και αι-116 o voOvoq και oι κoΜαμdvoι
κdΘovrαι αrα τραπ6ζια κoι, oε λiγo, "πdφτoυv με τo μo0-
τραD στo πλιγo0ρι, πoυ τouq oερβ(ρoυv oι vεαρo( oυγ-
γεvε(g τoυ γαμπρoιi. Mετ6 oι γυvo[κεq και τα κoρiτoια
πηγα(voυv vα ζυμιilooυv τo παξιμdδι εvιir τα dργαvα πα[-

ζoυv επιτρoπ6ζια "παΘητικd voυμπdτια" (καΘιαrικo(
oκoπo( πoυ πα(ζovroι αηv αρxι] και αro τdλog κdΘε γλε_
vrιoιj).

To ζ0μωμo τoυ παξιμoδιo0 ξεκιvdει με τρoγoιiδι. H

μπραr(μιαoα κ6Θεται δ(πλα αro ooφρ6 κoι αρx[ζει vα
αvακατε0ει τo oλειjρι εvιi η μdvo τoυ γoμπρoιi ηq
ρ(}yει vερ6 πoυ dφερov πρoηγoυμ6vωq oπ6 τη

"X6ρoq". Mετd η μπρατ(μιααo β6ζει λιγo ζυμ6ρι επdvω
αιo πλααηρι κoι με η oυvoδε(α ηq παρdog ηq τo
φdρvει μπρoαrd oro voιjvo: "κdρvα voιjvε, κ6ρvo/ κ6ρvα
τo πρoζ0μι....". o voιivog ρ(1μει xρημαro επdvω αro
πλoαηρι. Mετd πηγα(voυv orov πεΘερ6: "Kdρvo, oφ6-
vη, κdρvα, κdρvα τo πρoζ0μι..." κoι oυvε{ζoυv dτoι oε
dλα τα τραπiζιo oλλdζovrog κdΘε φoρd τo αr(1o αvd-
λoγα με τo oε πoι6v απευΘ0vovroι. Tα xρliμαrα πoυ
oυγκεvrριδvovrαι ε(vαι ηq μπρcπ(μιooog' Mετ6 γυρi-
ζoυv απ1v κoυζ(vα. H μπρατ(μιooα με τι κoπdλεg πα(ρ-
voυν ζυμdρι κoι τo πλdΘoυv σε (μπαστo0vια", τα oπo(α
τoπoΘeτoι]v αrαυρωτd τo ιivo δ(πλα αro dλλo (Ewιd τov
oριΘμ6 για τo γαμπρ6, εvιil για η v0φη πρ6πει vα e(voι
εrπ6 τ6τoια (μπαστo0vιΦr. Aφo0 τελειιδooυv τo πλ6oι
μo αrρoγγυλειioυv τιg 6κρε9 τoU κoι τo βdζoυν μdoα αε
ται}(. Στη oυvd1εια τo αroλ(ζoυv μe ζυμoρ6vιoυq
κ0κλoυq και μαιdvδρoυg, ιiαπoυ vo γεμ[oει 6λη η επ6vω
επιφ6vειo. Mετ6 ηv oλoκληρωoη και αιrηg ηq φ6αηq
τo παξιμdδι ε(vαι 6τoιμo. H μπραr(μιooα oηκιilvεται,
βdζει επdvω αro κεφdλι ηg τo ται!( με τo παξιμdδι και
αρx[ζει vo 1oρειiει γιiρω απ6 τo αoφρd: " κι dρε γιdμ και
πoιoq τov κ6vει τoυ vι6γαμπρoυ τo γdμo/ H μdvα τoυ τov
κdvει με μ6αxo με αrαφιiλι...". Mεr6 παiρvει oειρd η
μdvα τoυ γαμπρoιi κoι 1oρε0ει και αιrΦ με τo πoξιμdδι.
Tdλog, τo β6ζoυv αηv καrdλληλη Θdoει "vα γ(vευ, (vα

φoυoκιiloεQ και vo ε(vαι 6τoιμo τo πρω( για τo Ψηoιμo".

Aφoιi oλoκληρωΘε( και αtη η φ6ση, ατov ovrd, πoυ
εivαι o voιjvog και πεΘερικ6, oηκι6voυv τα τραπdζιo,
εγκoΘ(αrαrαι η oρp1αrρα κoι αρ1ζει o 1oρ69. H oειρ6,
με ηv oπo[o Θα 1oρdι|oυv εivαι αυαηρ6 πρoκoΘoρι
oμdη κoι η δια1ειρ(ζeται o vo0vog. ΣυvηΘωq xoρειioυv
καro o6για η παρ6ε9 oιrψεvιirv. To γΜvrι κoι o 1oρ6q
κρατdει μd1ρι τo ξημεριilματo oπ6τε τα κλαρ[vα αrαμα-
τoιjv και 6λoι απoα0ρovrαι, για vo ξεκoυρααro0v. M6vo
αro μoγειρει6 η Kiηη oυvε{ζετoι κoι o μdγειρoq
παρoκoλoυΘε( τα καζ6vια με τov πcrrσ6 πoU σιγoβρ6ζει
επ6vω αηv ovΘρακι6.

Kυριακη, ιilρo 'i0η' περ(πoυ, πρωιvη κoι "v(ριv(ρυ, π6λι
τα βιoλιd κoλoOv τov κ6oμo vα σUγκεvτρωΘε[. Kαιρ6g vo
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ετoιμdσouμε τo γCtμπρ6' Πριitτα με τo κλαρ(vo vα
πdρoυμε τo νoιjvo, vα φ6ρoυμε τo μπρdτιμo, vα ετoιμ6-
σoUμε τo "καρδ6ρι,, και (μπρoq πoU κlηoα τo δρdμo τo
ατεv6 τo μovoπαrι..." πdμε αη "Χιiρoq", vα πdρoυμε
veρ6, για vα ξυρ(ooυμε τo γoμπρ6. Eπαvαλαμμ6vεται,
δηλoδτ], η [δια διαδικαo(o πoυ oκoλoυΘηΘηκε γιo vα
φdρoυμε τo vερd για τo πoξιμdδι.

'σrαv γυρ(oει αro απkι η πoμπι] με τo vερ6 απ6 η
"Xιiρoq", η μdvα τoυ γαμπρoιi πo(ρvει τo καρδdρι με τo
vερ6 και τo πηγα(vει αιo μαγειριo, για vo τo ζεαrdvoυv.

To τρoγoιiδια κoι τα 6ργαvo αrαμαroιiv. 'oλoι oι καλε-
oμ6voι πo(ρvoυv Θdoειg γιiρω απo τα τραπdζια και περι
μ6voυv κoυβεvιιdζovταg και xoριτoλoγιilvταq. Σε λQo
αρ1ζει τo oερβ(ριoμα τoυ μoqxoμ0ριαroυ παrod. To
πιfrτo με τo oκoρδ6ξιδo περvdει oπ6 1dρι oε 1ιiρι oε 6λo
τo τρoπdζιo, εvιil τα κoιπdλια ...61oυv πdρει φωτι6.

To κoλαroι6 τελειιbvει γρηγoρo και o γαμπρ6q "αηvε-
τoι,, γιo τo λoιjσιμo και τo ξ0ριoμo. Bdζoυv μπρoαrd τoυ
dvα καζdvι. Eκε[vog ακιjβει κoι η μπραr(μιooα τoυ ρQyει
vερ6 αro κεφdλι.: "Λoιjζεrαι τα' αρ1ovr6Ιπoυλo odvα
1ρυα6 ληγdvι / H π6πια φ6ρvει τo vερo κι η μjvo τo
ooπoι]vι / κι η γι' αδερφι] η oγλτ]γoρη φdρvει 1ρυo6
μαvηλι. / o μπραrιμog τov 6λoυζε, μπραι(μιooo τoυ
ρ$1yει. -"Γαμπρd μ'τι μdvα σ' 6καvε πoU ειo' dαπρoq ααv
τo γ6λα;"i -H μdvα μ' ψαv π6ρδικo" κι αφdvηq περιαrd-
ρι, κι η κo0vιο πoυ με κoιivαγε xρυαj, μολαμαr6vια..."'

Aφo0 τεΜιιioει τo λo0oιμo, τoυ ρ(xμoυv λfγo κραα( αιo
κεφ6λι, τov oκoυπ[ζoυv με 6αrτρη πετo6τα, πoυ τoυ dxει
δωρ(oει o voιjvoq, τoυ τρ(βoυv τα 1dρια με βαoλικ6 κoι
τov καΘ(ζoυv oε μια καρdκλα (παλαι6τερα τov κdΘιζαv
πριilτα επdvω oε μιo κoλoκιiΘα) γιo τo ξιjριoμα.

Tηv αρxr1 τoυ ξυρ(oμαrog ηv κdvει o voιivog. Mε τo
ξυρ6φι κ6vει 6vα oxι1μα αrαυρoιi κ6βovrαg λfγα γdvια
oπ6 τo rηγoιivι, τιg παριdg και τo μ6τωπo, εvιi: τα κoρ(-
τoιo τραγoυδoι]v: "M6αα oε τofη ηv αυξ oε πθτρα
κ6Θεται o γαμπρ6q κ' η πετρo dβγoλε vερ6, vα μπαρμπε_
ρ(ooυv τo γαμπρ6"... "-Mπρε αργUρd μπαρμπdρη, μ'
αργυρ6 ξoυρdφι, μ'oργυρ6 ξoυρ6φι και μoλαμαrdvιo /

Tρdβo 'γdλιαγdλι, oε γαμπρoιi κεφ6λι, τρηα μηv αφη-
σειq και τov ααxημ[oειq /αrα πεΘερικd τoU και στα γovι-
κd τoυ"... "Συvdγγαoε μπαρμπ6ρ παood και τρ61α τo
ξυρdφι Γιαr' d1ω αrραrα vo διoβιi γιoφιiρι vα περdoω /

να πdω αηv π6λη και vαρΘιb, vα φdρω μiλo κ6κκιvo /vα
φ6ρω μτjλo κdκκιvo μηλo καΘαριoμivo / Nα φ6ρω κ6ρηv
6μoρφη κdρην αγατημ6η"' To ξι]ριoμα τo oλoκληρι6vει
o μπαρμπ6ρηq και μετd o γαμπρ69 μπα[vει μdoα αro
oπ(τι και vrιjvεται .τo γαμπρι6τικαD με τη βoι]Θεια αυγ-

γεvιbv τoυ.

Πριv βγει dξω πηγα(vει ατo εικovoαrdoι, κdvει τρειg
φoρ69 τo αrαυρ6 τoU κcrι υπoβααrαζ6μεvog oπ6 τov
πατ6ρα τoυ l(oι τoUξ oυγγεvε(g τoυ βγαivει - λiγo αγxω_

μ6vog' λfuo oααrιoμdvoq - αrov oβoρ6 ( αυλη). Mε τo
πρ6oωπo αrραμμdvo πρoξ ηv π6ρτα τoυ oπιτιoιj κdvει

τρειq φoρdg τo αrαυρ6 τoυ. Mετd γυρ[ζει και αriκεται
με τo πρ6oωπo πρoq ηv Avατoλη κdvει π6λι τρειg
φoρdg τo αrαυρ6 τoU και πα(ρvει Θ6oη για τo χαιρετι_
oμ6:' "'Eβγo μαvo0λα vα τov δειq τo πιi.lg τoυ πρdπoυv τ'
6ρμαrα, τo πιilg τoυ πρdπει o tρ(βoq τoυ..." ..."To πoυv'
αφ6vηq τoυ γoμπρoι1 vo βγει ψηλd αrα κdγκελα / vα δει
τo vιo π' oρμ&rωvε τo πι6q τoυ πρ6πoυv τ'6ρμαrα, lto
πι69 τoυ πρ6πει o γρ{βαξ τoU..'D. Δ[πλα η μ6vα τoυ κρα-
τdει μια καvdτα με κραα( μiαα αηv oπoio e(voι βoιrηγ-
μ6η αvdπoδα (η κoρυφιj με τα φιjλλα μ6oα αro κραo( -

6ξω oι ρζεq) μια ρ(ζα βαoλικoιj. o γαμπρ6q oκιjβει,
αvofγει η 1oιiφτα τoU και η μ6vα τoυ η γεμ(ζει με
κραo(. Eκε(vog πfuει τρειg γoυλι6q με ιodριΘμεg κιηoειq
και αη oυvιixεια περvdει τα βρεγμdvα 1dριo αro πρd_
oωπ6 τou. To υπdλoιπo κραo(, πoυ dμειvε αηv καv6rα
με τo βαoλικ6, Θα τo x0ooυv π(oω τoυ, 6ταv Θα ξεκιη_
αει για η v0φη.

M6λιq τελειιΔoει κι oιπ6 oι γovε(q και oι κoλεαμ6voι 1oι
ρετoιiv τo γαμπρ6 με dvo φλ( αταυρωτ6 αιo μ6γoυλα
και τoυ δ(voυv και τo αxετικ6 κdραoμα. H oειρd τoυ 1αι_
ρετιoμoιi ε(vαι πρoκαΘoριoμdη και γ(vετoι κατd βαΘμ6
oυψεvε(αq και ηλικ(αq: Πριilτα o παιdραg' πληoι6ζει τo
γιo τoυ δακρυoμ6voq. o γαμπρ6q oκιiβει, πα(ρvει τo
δεξ( x6ρι τoυ πατdρα, κdvει με ηv κfηαη τoυ κεφαλιoιi
τoυ τo αp]μα τoυ αroυρoιi και τo φλdει με oεβααμ6.
Mετd oηκι6vεται και πα16ρα9 και γιoq αγκoλι6ζovιαι
oφιμd. oι σrιγμdq ε(voι πoλ0 oυγκιητικdg. K6πoιoι
ξερoβη1oυv αμτ]1αvα και τdxα αδιdφoρα, γιcι vo μηv
πρoδoΘo0v απd τα δ6κρυα πoυ πλημμιiρισαv και τo
δικ6 τoυq μdτια. 'Yαrερα 1αιρετ6ει η μητdρo, μετd o
voιivoq και ακoλoυΘoιjv oι καΜαμdvoι.
'σrαv και o τελειπo(oq φλτ]oει τo γαμπρo, ξεκιvdμε γιo
τo απftι ηg vιiφηq. Mπρoαrd o μπραιιμoq με τo (μπαρ-

γιdκ", π(oω o γαμπρ69 vα κρατι6ται "αγκαζd" απ6 τov
κoυμπdρo απ6 η μιo μεριd, τov αδελφ6 τoυ oπ6 ηv
6λλη και πιo π(αω τo dργαvα: ( πoι] πoq βρε γιε μoυ
μovα16q..../ π6ω vα βρω ηv πdρδικα....-. H πdρδικα
6μω9 ε(voι oε oλλo 1ωρι6 και πριiπει vα βιααroιiμε.
Mπα(voυμε αro αι.rroκ(ητα. Mπρoατd τo ατoλoμdvo με
λoυλoιjδια αιπoκ(vητo τoυ γαμπρoιi, π(oω μια μεγoλη
πoμπη 35-40 αι-rroκιvητωv, ξεκιvdμε με κoρvoρ(oμcπo.
'Yαrερα απ6 μιαηg, περ(πoυ, ι1lρog διαδρoμτ] φτ6voυμε
oηv 6κρη τoυ 1ωριo0 ηq v0φηξ, τo Γoργoπ6ταμo. Mε
6vo oμαδικ6 δυvαr6 κoρvdρισμα πoU ξαφvιdζει τov
κ6oμo και η γιjρω φιjαη και κdvει τ' αγριoπoιiλιo vα
τρoμ6ξoυv και vα πετ6ξoυv μακριd, δ(voυμε ηv ε(δηαη
6τι φταoαμε. 'oμωg oι oυμπdΘερoι δεv αιφvιδιdζovrαι
κoι μαξ oπovroιjv με μπαrαρι6q (τoυφεκι69) οπ6 τo
μπαλκ6vι τoυ oπιτιo0 ηg vιiφηg (Γιαr( dραγε η δικτj μoυ
κoρδιd αro dκoυoμα oιπιiv τωv πυρoμoλιoμιilv αλλdζει
γιo μια ατιγμι] τo ρυΘμ6τωv μιiπωvηg και απ6τα oκo-
τειv6 πoλατια ηξ μημηs ovαδιjovrαι βιι6μαrα και εικ6-
vεq παλιdq απ6 μαrωμ6vεq εμπειρ[εg πoυ 6ζηoα o' αιπ6
τo 1ωρι6 καrd ηv περ(oδo τoυ Eμφυλ(oυ;).
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H πoμπιj τωv oυτoκιvητωv αrαματdει αη μικρη πλατε(α
τoυ γραφικoιi xωριo0. Kαιεβα[voυμε oπ6τα αιπoκfuητα
και (σUvτεταγμdvoι,, πoρευ6μααrε αργd και με βυζαvrι
η μeγoλoπρdπειcι πρoξ τo απfuιηg v0φηq. Mπρoαr6 o

μπραrιμoq κραιdει αro 1dριo dvαv ααημ6vιo δ(oκo

γεμdτo με κoυφ6τα και πdvω αrα κoυφ6τo τα παπo0-
τσια ηq v0φηg. AκoλoυΘε( o γαμπρ6q με η oυvoδε(α
τoU πoU τραγoυδdει: "...ΣυμπιiΘερoι μαq dρ1ovιαV κι
6ρxovrαι vα ηv πdρoυν /δεv μπoριil μ6vαμ' 1dνoμoι. .".

Φrdνoυμε μπρoαι6 αηv π6ρτα τoυ απιτιo0 ηg vιiφηg.
'Evα διι6ρoφo κηριo μιooκρυμμ6vo αvdμεoα αrιg κλη-

μαιαρι6q, τιg πdργoλεg και τιg γλdαrρεq μe τα λoU-
λoιjδια. H εξιδπoρτα, o διdδρoμoq, η εξωτερικη μαρμd-
ριvη oκdλα, πoU oδηγεi αη βερ6vια τoυ πριbτoυ oρ6-

φoυ καΘιΙrg και τα κdγκελα ηq βερdvιαq πoU στα
dαrτρα τoιiλια e(voι 6λα τoυg τυλγμdvα κoι o πoλιiq
κ6oμoq πoυ α16κεται αrη βερdvrα, oη oκ6λα, αηv
αυλf κoι παvroιj, μαρτυρo0v πωg εδιil ε(vαι η vιiφη. oι
μπαrαρι69, πoυ ρ(xμovrαι αιov ο6ρα μαq τo επιβeβαιιδ-
vouv.

o μπραrιμoq κρατιδvιαg τo δ(ακo με τα παπoι,rroια oδη-

γε(ται αro δωμ6τιo πoυ περιμdvει η vUφη. Aιrrη αv και
καΘιoμdη αro κρεβdιι δεfxνει ι|ηλt] και 6μoρφη oα
vερdιδα' o μπραιιμog 6ρ1εται κovr6 ηg, oκιiβει πιdvει
τo δεξ[ ηq π6δι και πρoαrταΘε( vo ηq φoρdoει τo
πoπoιlroι. Eκεfuη κdvει vdζια κoι oι παριαrdμενoι φωv6-
ζouv πωq τα παπoιiroια δεv ηq κdvoυv. "Tα πτiρατε

φαρδιd_τα πηραrε φαρδιd φωνdζoυν αro μπρ&rιμo.
86λε μdoα xρliματo, για vα στρ6σoυv, β6λε xρι]ματα. o
μπραrιμog β6ζει και ξαvαβdζει 1αρτovoμiαματα μ6oα,
ιiloπoυ, επιτ6λoυq, τo παπo0τoι "dρχεται,, αro π6δι ηq.
Eκεiη ..19γ δωρ(ζει,, πατo0vεg (μ6λλιvεg, πλεκrdq κ6λ-
τoεg ) και o μπρ6τιμog...αvακoυφιoμdvog βγα(vει απ6 τo
δωμ6τιo, με τιq dαπρεq (πctτoι-ivεqD αrov d:μo. Ση oυvd-

1εια η v0φη πα(ρνει τα παπoιiroια αro 1dρι και oρ/ζει
vα γρdφει αrιq o6λεq τoυq τα ov6ματα τωv αvιiπαvrρωv
κoριτoιιitv "πoU Θdλouv vα oκoλoυΘfooυv... τα βfμαr6
ηc".
Ev τω μεταξ0 o γoμπρ69 "o0ρεται,, γρηγoρα αro 6λλo
δωμdτιo, για vα μη δει η v0φη πριv oπ6 η α16ψη και
πdει γρoυooυζιd. Eκεi βρ[oκovroι oι αυψεvε(g ηg
vιiφηq και περιμdvoυv vα τov 1αιρεηooυv. o κoυvιdδog
τoυ, πρoτoι1 τov αoπαστε( τoυ δivει δυo 1αiδειπικoιig
μπ&rooυg (oφoλι6ρε9) και μετd τov φλdει αrα μdγoυ-
λα.

Aφoιj κερααroιjμε ρoκ( και γλυκ6 κoι τελειιboει o Xαιρε-
τιoμ6q τoυ γαμπρoιi, πα(ρνoμε τo δρ6μo ηξ επισrρo-

φiξ σrη Δρoαoπηγtj. Mπρoαrd η αUτoKιητoπoμπη τoυ

γαμπρo0, π(oω η αvr(αιoιxr1 ηq v0φηg. oι Kαvτoιιδτιo-
oεq τρoγoυδoOv: ".. 6λoι μ' 6διωx1tov/ κι o πατ6ραq μoυ
iκι αι-rτdq μoυ Μει φεηα./ Φειiγω κλα(γovταq...D.

Mετd απ6 μιorj, περ(πoυ, ιilρo φτdvoυμε oηv 6μoρφη
πλoτε(α ηq Δρoooπηγηg' H μdvo τoυ γαμπρoιi μoζ( με
dλλεq αυγγdvιoo6q ηg περιμdvovrαξ ση πλατε[α η

vιiφη, dxoυv κdνει κιiκλo γιiρω oπ6 τov τερdαrιo αιωv6-
βιo πλαrαvo και με αργd βημαrα xoρειjouv Kαι τρoγou-
δoι]v: "...Kαιω αrα 6ξι μ6ρμαρα, αrα dξι μαρμαρd-
τσια...,, η "Kαrω αro Δαφvoπdτoμo...." ιαλ' o γoμπρ6q
με η oυvoδεiα τoυ ατ6κεται ατo διπικ6 μdρoq ηq πλα-
τε(αq. Σε λ(γo ακoιiγoιπαι κoρvαρ[oματα, φωvdg γdλια.
'Evαg xαμ6q' 'EφΘααε η v0φη. Mπρoαr6 oι δικo( ηg
μoυoικo[ και πioω η vιjφη κoι 6λoι oι dλλoι. oι δυo
κoμπαv(εg (τα κλαρ(vα τoυ γαμπρoιi και ηq νιiφηq) oμ(-

γoυv και πo(ζoυv με γρt]γoρoυq ρυΘμo0g εvιil oι oυμπd-
Θερoι φωv6ζoυν, 1oρειioυv και τραγoυδoOv. Γ(vεται

1αμ69!.. H v0φη με η oυvoδε(α ηg μπαivει σηv πλα-
τε(α και α16κεται αηv ovαroλικη πΜυρ6. Aμdoωg ηg
πηγα(voυv 6vo μικρ6 αγ6ρι. Eκεfiη oκ0βει, τo φλdει και
τo φdρvει κιiκλo γιiρω ηξ. H K(ηoη αι.rη επovoλαμβd-
vετoι τρειq φoρdq και αro τdλog ,ao δωρ(ζευ, ρftνovrαg
αrov ιilμo τoυ 6απρεq κdλτoεg. AκoλoυΘε[ o χoιρετι-
σμ6q ηξ vιiφηq απ6 τoυq oυψεvε(q τoυ γαμπρo0.

Aφo0 τεΜιιiloει και o χαιρετισμ6ξ ηc vιiφηg κατευΘιj-
vovται πρoq ηv εκκληo(α για η αrdψη. Mπρoαrd πηγo(-
vει o γαμπρ6g και αrdκεται αηv π6ρτατoυ vdρΘηκαηg
εκκληo(αq. AκoλoυΘε( η νιiφη. ΦΘαvει λ(γα βημαrα απ6-
vαvrι απ6 τo γαμπρ6 και κovroor6κεται. o γαμπρ69 τηq
κ6vει v6ημα vα πληoιdoει oλλ6 εκεivη (αρvεfuαι,,. Δειj_
τερo v6ημα. Eκεivη κdvει μιo6 βημα και π6λι orαμαrdει.
Eπαvoλαμβdvεται τρειξ φoρdξ η [δια ακηη, ιiαrτoυ
(επεμβα(vει,, δυvαμικ6 ... o μπραrιμoq. Πηγα(vει κovrd
αη vιiφη, ηv πιdvει απ6 τo Μυκ6 μαvηλ πoυ 61ει
δεμ6vo απ1 μdση ηc' τΙ "αdρvευ, και... η ,.ρi}yευ, αην
αγκoλιd τoυ γoμπρoιi (κατ6λoιπo εΘ(μoυ ηq ρωμoiκηg
επoxr1g πoυ παραπdμπει αηv αρπαγτj ηg v0φηg). Eκεi-
voq ηv ... "αρπdζει,,, ηξ δivει πριiτα 6vα γλυκ6 φλ( αro
αι6μα και μετd μια αvΘoδ6oμη. 'oλoι γελo0v κoι χειρo-
κρoτoιiv εvι6 oι γυvo[κεq τραγoυδoιiv: "...αvo(ξτε
εκκληoo[τoεq μoυ vdμπoυv oι vdoι μ6oα...". Ση oυv61εια
καrευΘιjvovται πρoq ηv ε(ooδo ηq εκκλησ(αq. Σηv
π6ρτo ηg τoυq περιμ6vει o ιερ6o9' Toυq πιdvει oπ6 τo
1dρι και τoυq oδηγε( αη μdαη τoυ ναoι] dπoυ d1ει αη-
Θε( η oιovε( Aγ(α Tρdπεζα, επdvω ατtlv oπoio βρ(oκeται
o δ(oκoq με τα αrdφανα και τo πoτηρι με τo κραo[ κoι
τελε(ται, κατd τα ψωαrd, τo Mυαηριo. (Kαι καrι 1αρι
τωμ6νo: τηv ιδρα πoυ ακo0γεται η φρdη ηq ιερηξ
περικoπτiq: "... η δε γυη (vα φoβεfuαι τov dvδρα...", η
v0φη πoλιi διoκριτικd πρoαπoΘε[ vα . . πατlioει τo π6δι
τoυ γαμπρoιi. Eκε[vog 6μω9 εftε φρovr(oει dγκαιρα vo
πdρει μια απ6αrαoη...ooφoλε(o9 κι 6τoι η v0φη π6η-
σε .. τo πλoκ6κι τoυ δαπdδoυ τηq εκκληo(oq, εvιi.t o

γαμπρ6g e(voι κατoκ6κκιvoq απ6 ηv πρoαπ6Θεια πoυ
κdvει vα μηv ξεαπ6oει oε τραvrαμd γdλιo). Tηv ιbρα
πoυ τεΜiται η σrdψη dξω απ1v πλατε(α o μπρdτιμog
χoρε0ει τo "μπαργι6κ"
Mετ6 ηv oλoκληρωαη τoυ Mυατηρ(oυ βγα(voυv απd

ηv εκκληo(α και κατευΘι]vovται πρoq τo orτftι τoυ

γαμπρoιi, εvιil γυvα(κεg και dιπρεq oε αvrφιilηαη τρα-

γoυδoιiv: .... veραvιζo0λα φoυvιωμdη πoιi ε[voιτ'dvΘη
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σoU, πoι] ε(vαι τα Kdλλη πoU ειχεξ πρ6τα, πo0 εivαι oι
oμoρφι6q; ...". ΦΘdvoυv dτoι αro απ(τι τoυ γoμπρoιi:
" . 

'Eβγα πεΘερd αη oκdλα με τo μ6λι με τo γdλα ." H

πεΘερ6 α16κεται αηv εiooδo τoυ απιτιoιj, κρoτdει μια
(κovdστρα>, μ6σα σηv oπo(α υπdρ1ει dvα πι&τo με
oψ6 βoιπυρo, 6vα πιαro με αψ6 μdλι και μια "τλoιiπα"
dαπρo μoλλi. Σταυριilvει με ηv κovdαrρα τρειg φoρdq
τo κεφdλι ηq vιjφηq και μετd απλι6vει πρoq τo μdρoq
τηq τo πιαro με τo βoιπυρo. H ν0φη, με φαvερ6 τρακ,
πα(ρvει με τo δdμυλo τoυ δεξιoιi 1εριoιi ηg λfuo βoιi-
τUρo κcιι ολε[φει τo αvιilφλι και τoυg oρθoαrαrεq ηg
πdρταq. (Ση φoιiριαηg ρ[}vει καιλiγo βoιπυρo επdvω
αro κoυαιoιiμι τoυ γαμπρoιi). Mετd η πεΘερ6 δ(veι αη
v0φη μια κoιrταλιd μdλι, dλλη μιo αro γoμπρd και τριilει
κoι η [δια μιo κoιπoλιd, .για vo λ6vε πdvrα γλυκd λ6για
μεταξιi τoυq". 'Yαrερα περv6ει μιo λευκη πετodτα αrov
oυ1dvα ηg vOφηg, ηv τραβdει μ6oα και ηv oδηγε(
αrov ovr6 (πoλαι6τeρo τo vι6γαμπρo ζευγoρι τo dβαζαv
αro κατιbι, vα πα16ει 1ι6μα' γιo vα αrεριιboεQ, ενιi oι
oλλεq γυvα(κεq τραγoυδoιjv: "...ouδαφτoι] φωλιd vα μL
oειg/ κι oυδαφτoιi vα ξεφωλιdσειq,. Kαι αη αυv6xεια:

"oε πoρoκoλιil κυρ voιivε vα μαg βγdλεη τo αrεφdvιοι/ vo
τα διioειq τq' πεΘερdq μoυ/ vα β6Μι αro σεvro0κι,,. 'Eξω

αηv αυλti τα κλαρ[vα και τα βιoλι6 πo(ζoυv xαρoιiμε-
voυq γαμηλιoυq oκoπoιiq.

Aφoιj ξεκoυρoαιoιiv λfuo τα vι6παvrρα βγα(voυv 6ξω. H
vιjφη γυρ(ζει πρoq ηv ε(αoδo τoυ απιτιoι] και πετdει
π[oω τηq ηv αvΘoδdoμη. Χoμ69 απ6 τιg αv0παvrρεg
κoπdλεg αrηv πρoαπdΘειd τoυq πια vα ηv πιdoει.

Mετd κdvoυν κ0κλo και o πεΘερ6q κρατdειη vιiφη, για
vα α0ρει πριδη εκεfη τo 1oρ6.'Eπειτα oι ρ6λoι αvτι
αιρdφovται: H v0φη κρατ6ει vα 1oρdψoυv με η αειρd:
πριilτα o πεθερ69, μετd o voιivog και μετd oι πιo Kovτι-
voi αυψεvε(q.

Mετd τo xoρo τα vι6παvιρα απoo0ρovται και π6λι αro
εoωτeρικ6 τoυ απιτιo0 και με ηv κiηoη αιrη δεf1γoυv
6τι "oκ6λαoε o γ6μoq". oι υπ6λoιπε9 φdoειg πoυ ακo-
λoυΘoιjoαv καιd τηv πoλιd επoμ] δεv Θo αυvεμαroιjv o'
αι-116ν τov γdμo.

o κ6oμo9 αιγ6-αιγd φειiγει. Mαζ( τoυg κι εμε(g ευ16με-
voι στo vι6παvιρo ζευγdρι: vα ζηoει ει.rrυ1ιoμdvo, v'
αoπρ(oει, vα γερdoει και v' αφηoει πoΜoΟg και κoλoιiq
απoγ6voυq.

Aγρληq, 29 Noεμβρ(oυ 2005

oι Mπαμπαλιo0ρδεq
(Kαρvαβ6λια τη g Πρωτo1ρovιdg)
τoυ Zηκoιiλη Στo0ρoυ

H oπ6αrαoη απ6 μεγdλα ααιικ6 κdvιρα και τo δUoπρ6-
σιτo τoU εδdφoυg oπoμ6vωoαv τo xωρι6 μαq με απoτd-
λεoμα vo διαηρηΘoιiv μ61ρι τα vεdτερα xρ6vιo αvoλ-
λo(ωτo πoλλd ηΘη κoι dΘιμα. "Evα απ6 αιπd ε(vαι τα
καρvαβ6λιo ηg Πρωτo1ρovιdq, dΘιμo πoυ αυvαvιdμε
κoι oε d)ιλα 1ωριd (Kεφoλo1ι6ρι, Πληκαrι, Erπα1ιbρQ.

To καρvαβ6λι αιπ6 δεv d1ει τo oατιρικ6 1αρακηρα
οιπιriv πoυ βλ6πoυμε Φμερα, 6πoυ o καΘdvαξ μeταμ-
φιdζεται κα16 ηv 6μπvευoη τoυ. Στo 1ωριd ε(vαι καΘo-

ριoμ6voι oι τι]πoι πoυ Θo παρααroΘoιjv και oυγκεκριμ6-
vα γ(vεται αvαπαρdαrααη τωv πρooιilπωv τoυ γdμoυ.
'oλoυg τoυg τ0πoυq τoυq υπoδι]ovrαι 6vδρεq. "Eτoι
d1oυμε τα εξηg πρdoωπα: Tov παππoιj και η γιαγι6
(μπdμπω), τo γαμπρ6 και η νιiφη, τov μπρdτιμo και ηv
μπρατ[μιooα' τov γιατρ6-voooκdμo και τoυg αραπdδeq,
πoυ μπoρoιioαv vα εivoι περιoα6τερoι, ov υπt]ρ1ε επι
Θυμ(α απ6 περιoo6τερα dτoμα vα μεταμφιεαroιiv.
Yπdρ1oυv μαρτυρ(εq dτι κdπoιεg φoρdg υπηρ1ε κoι
παπdg και voυv6q - κoυμπdρoq και κoυμπdρo (μαρτυ-

ρiα: Kωvoιαvrivoq Mακρηg & EλευΘερ(o τζιμoιjλη).

oι αιoλ6q τoυg t]τοv πoλιd ρo01o απ6 τoπικdg εvδυμα-
o(εg. o παττπo0g φoρoιioε πoυκαμ(oα, xoΜβια*, ταα-
ρoιiμα, oκoιjφo μωραιτικo και e(1ε καμπo0ρo. H μπdμπω
φoρoιjoε φoυαrdvι πoλι6, oπoιjvα, τoιρdπια, μαιrηλι'
εfxε και αιrη καμπo0ρα. Kραroιioε ρ6κα κι αδρ6μι και
dκαvε πωg dψεΘε. Στov ιbμo eftε 6vα ταγdρι (τρoυβd)
πoυ μdoo εfxε αr6xη και 6ρι1με αrα παιδιd και oε 6ooυq
πεlρoζαv η κoρdιδευαv τα κoρvoβdλια. o γαμπρ6q
φoρo0αε η αroλη τoυ τooλιd. Φoυαrαv6λo, πoυκαμ(αα
φαρδoμ6vικη, κ6λτoεq ΨηΜq με κoλτooδdτα και φoιi-
vrα, γιλ6κo κoι τααρoιiμα. Τηv [δια αroλτ] εftε και o
μπρdτιμoq και o voιiνog' oι'!υvα[κεg " τoυ καρvαβαλιoιi
φoρoιioαv τα [δια τoπικd ρoιi1α πoυ εi1ε κoι η μπdμπω.
o γιατρdg - voαoκ6μoq φoρo0oε doπρη oλdoωμη
μπλoιiζα κoι εi1ε κ6κκιvo αrαυρ6 εiτε αro αηΘog εfuε oε
περιβραμ6vιo. oι αραπdδεq, πoυ παρdαrαιvαv 6vo-
πλoυg φρoυρoιig ηg oμdδαg, φoρoιiαov ααλβdρια ,

πoυκoμ(oo και τoλαγ6νι. Efxαν δεμ6vα αη μ6oη τoυg
κoυδo0vια και κυπριd και κραroιioαv τερdαrια xαrζdρια.

oι πρooωπ[δεg iμαv φτιαγμ6vεg απ6 τoυq [διoυg αv6λo-

γα με ηv dμrτvευoη και η φovrαo(α τoυ καθεv6g. 'Hταv

απ6 1αρτdvι, πoυ πdvω τoυ 1ρωμαr(ζαvε oroι1ε(α τoυ
πρooιbπoυ (φρ0διo, κdκκιvo μdγoυλα, ελιdg κ.o.). Kdπoι

* XoΜβια: Διjo qvεξdρητo πoδαv6ριo (μπατζ6κιo) φτιαγμdvα απ6 δ(μιτo
πou φoρι6πov απ6 τouq ιivδρεq Koι κdλUπαv oπ6 τo μηρ6 μd1cι τov
απρ6Yαλo τo n6δι Στo μερoq ηg κημηq εfiε dvoιγμo πoυ κoι.iμπωvε με
"ζαβεξ" (κ6πιτΦq Kρuφdq), γιπ( εκε( αdνεuov για vα ε[νoι oε επoφη μ τo
π6δι Για vα μην κrεβoivouv δ6vowαv απ6 η βρoκoζdtνo' κ6τω απ6 ηv
πoυκαμ(αα και για vα μηv ανεβαiνoυv περvoOoε dvα κoμμdτι πενo καιω
oπιi ηv πατoιioα πoυ κoυμπωvε απι5 ηv 6λλη μερια
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oι μoιπζo0ρωvαv τo πρ6σωπo με κoTτvιd κoι με ηv πρo-
σΘηκη ψειπιηq γεvειαδαq η μoυατακιo0 γ(vovrαv ογvιil-

ριαroι. Aκ6μη κ6πoιoι δ6vαvε ατo πρdoωπo μα0ρo
μαvηλι, oro oπo(o αvo(γovε τριiπεg αro ιiιpog τωv ματιιbv
για vα βΜπoυv. H 6λλειι|η dτoιμωv υλικιilv απ6ηv αγoρd
κιητoπoιoιiαε τηv εφευρεrικ6ητo και η φαvrαo(α vα
δημιoυργε( ψ τα μ6αα πoυ διdΘεrε τo 1ωρι6.

Για παρdδειγμα, η Mατoιjλω Zηκoιiλη μoυ αφηγι]Θηκε
6τι o Nικ6λooq Πoπoδημητρ(oυ (Στρατιωτικ6q), 6ταv
vrιiΘηκε αrα vιαrατoυ αρdπηq, εfxε φτιdξει μdoκα απ6
1αρτ6vι αηv oπo(α εftε κ6ψει μεγdλo αvoιγμα αιo
α16μα. Ση oυvd1ειo dραψε, αro επdvω "1ελoq" μιo
oειρd απ6 φαo6λια, πoυ φo(vovrαv oαv δdvτια, και,
κoΘιiq τα κoυvo0oε βγdζovrαg ην γλιiαoα, τiταv πoλιi
τρoμακrικ6g.

'σrαv α1oλvoιioε η εκκληo(α ηv πρωτoχρovιd, καΘιilg

6βγαιvε o κ6oμoq τα καρvoβdλια τoυg υπoδ61ovrαν
αηv πλαrε[α, τoυq εU1ovιαv xρdvια πoΜd και κoλη

xρovιd. Ση oυvd1εια χ6ρεUαv τρoγoυδιbwαq η με τη

μoυoικιi, αv υπηρxαv 6ργαvα. Eκεi η μπdμπω dκαvε πωq

λιπoΘυμo0oε κoι o γιαιρ69 dτρε1ε vα διiloει τιg πριiτεg
βofΘeιεq. Ση oυν61εια dρμζαv oι επιακdψειg αrα orτ|
τια. Πα(ρvovε με η oειρd τo 1ωρι6 Μγovrαq τα κoλα-
vτcι ηq πρωτoχρovιdg και ευ16q για τo vdo dτoq. oι voι
κoκυρα(oι τoυq κερvoιioov τo[πoυρo κoι τoυq δfuovε
δι6φoρo τρ6φιμα, 6,τι μπoρoιioe vo διoΘ6oει τo απ(τι.
Kovιd αια καρvαβ6λια ακoλoυΘoι]oαv πoιδιd με τρoυ-

βdδεq και αγγειd και μ6αα βαζαvε 6τι πρ6oφερε τo
oπ[τι. Toυg δ(vαvε αλειjρι η κoλαμπoκdλευρo, αυγd, 1oι-
ριv6 κρdαg, λ(πog (λ(γδα) η βoιπυρo, κραα(, λoυκdνικα.
Kρυμμdvoι π(αω απ6 τιg πρooωπ[δεξ δεv δισrdζαvε vα
oρπdξoυv 6τι τoυq dρεoε. Kυρ(ωq τo κdvovε oι αραπd-
δεg, πoυ, μe ηv 1oτζdρo τoυg κ6βovε Θηλιdq απ6 λoυ-
κdvικα η κρεμααμdvo κυδι6vια. Γvωρiζovr6q τo αυτ6 oι
voικoκυρα(oι κριiβαvε 6τι δεv r]Θελαv vα διilooυv για vo
μη τouq τo oρπ6ξoυv. Στιg επιoκ6ι!ει9 oιπdg η vιjφη
πρooκυvoιioε κoι φλo0oε τo x6ρι τωv voικoκUρo[ωv και
απαιτoι]oε κdραoμα. To (διo dκανε και oε dπoιov μεγ6λo
oυναvro0oε αιo δρdμo. H μπαμπω dκαvε πωq 6γvεΘε
και πετoιjoε αrdxη αrov κ6oμo πoυ ακoλoυΘoιjoε κoι

ηv πεiραζε. oι αρoπ6δεq κραδα(vovrαq τιg 1ovrζdρεg
τρoμoκρατoιioov τα μικρd παιδι6.

Aφoιi τελε(ωvαv τo απiτιo τoυ 1ωριoιi, πηγαιvαv oε
κdπoιo ακατoiκητo απ(τι η oε ευριi1ωρo oπ[τι με λiγα
αroμo πoυ τouq παρoχωρoOoαv τo 1ιδρo για τo γλdvrι'
Εκε( εfxαv κoυβαληoει και τα δι6φoρo τρ6φιμα τα πoι
διd. Mητdρεq και αδελφ69 τωv vdωv τoυ καρvαβoλιo0 f
dλλεq oυψ6vιoσεq Kαι γειτ6vιooεg oρμζov vα μαγει-
ρειioυv για τo γλdvrι. <}rιd;γαvε τηγαv(τεq, π[τεq, φαγη-
τd oε καζdvια με τo κρdog και 6τι dλλo ε(xαv oυγκε-
vιριi.lαει. Mε αιπd ατριivovrαv τραπdζι, 6πoυ oυμμετε(-

1αv 6πoιoι ηΘελo, dτρωγαv, ιiπιvαv, 16ρευov και γλε_
vroιjoαv ωg τα ξημεριilματα.

AΛHΘlNEΣ lΣToPlEΣ

o oκιlλoq τoU Mπαρμπαλ6ξη
τoυ Γιdwη Kαwαβoιi

Mαιiρα και βαριd τα α0wεφα κιjκλωvov τo 1ωρι6 και
καr6βαιvov vα ρξoυv τα dvrερd τoυg, καρεκλoπ6δαρα
καrακλυoμoιi κoι rτvιγμoιj. Π0κvωvε τo oκoτdδι αιo oo0-

ρouπo πoυ dρ1ovrαv vωρftερo κι η vιiμo πρoμηvOovταv

με 1oρoιig διoβdλωv. To τoιiμπαvα απ6 τα μπoυμπoυη-
τd dλo κoι πληo[αζαv κι oι γλιiαoεg απ'τιq ααrραπdg
πεr6γovrαν oα φovικdq εκρηξειq. o γκι6ηq με αυvdπεια

μιiτηαε τo μov6τovo αημαvrρ6 τoυ και φoβιoμdvoq βoυ-
βdΘηκε. Aπ'τιg oμπρελλι6δε9 φυλλωoιdg τoυ rλ6τovoυ
π6τoξε αrιg ξυλ6τρυπε9 ηq εκκληo(αg vo κoυρvιdoει και

vα vυμoξημεριilαει.

oι τεΜιπo(oι Θαμιivεg τωv καφεvε[ωv Nαμoιiμe, Booι
λoιiλη και Koτoλoιjλη, oπoαrρ6ψιααv τα πoπjρια oπ6 τo
αxdρταγo, ΘεΙκ6 τo(πoυρo, oβτ]ααv τα απoτofuoρα πoυ
αρειμov(ωq ρoιiφηξαv ηv απ6λαυαr] τoυq και dvαg - dvαg

ξεπoρτ(ζoυv για τo απ(τιo τoυg, εvια1ιiovιαg τα π6δια
τoUξ με τιξ κραv[oιεq, κεvητdg κλ(τoεg τoυq. Ση μαυρ(-
λα τoυ oυραvoιi dφαvro τo φεψdρι, και oβηoμ6vo τα
ααrdρια. Eιπυ1ιig oπ6 τoυq λαμπηρεg ηξ ΔEH σκoρ-
πιdτoι τo φωg και διευκoλιjvει τα βημcπd τoυq, vα μηv γλι-
αrρr]ooυν και oκovrdιloυv.

Kαπoιoι d1oυv τιg παρ6εq αrιg γειτovιdq τoUξ. A;υ\oι
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απoχωFiζovrαι σπq διασrαUρ6σειξ κoι oλλoι τραβdvε
μ6vα τoυq. M6voι, ωq μαγκo0φηδεq, μovoλoγιilvrog
oκατdληrπα, 1ωρ(q oπoφ6ρτιαη απ6 oκdι|,ιειq πικρdg και
1αρεq πoυ επιτε(voυv ηv πλτiξη και ηv ρoιπ(vα, πoυ

γivεrαι εvrov6τερη η μovαξιd αηv ερ(μωoη κι oπoμ6_
vωσtl τoU χωριoιj, τo ψUχoπλdκωμα ηg vιiμαg.

M6vog καηφ6ριζε και o Mπoρμπoλdξηq σαv απoρρo-
φημ6voq oε oυλλoγιoμo0g πoυ τov γιiριζαv π[oω και τoυ
dφηvov Θλiι|,lειg πoρdπovo και αvεκπληρωτoUq καημoιig
και 6μoιoζε vo μετρdει τα βηματ6 τoU σov vα κoυβo_
λoιjαov μoλ0βι τα π6δια τoυ, αγκυλιioειg δUσκαμψ(oq
και oorεoπ6ρωαηq 6πω9 oλωv τωv oυvoμηλκωv τoυ.
Φrdvovrοg ατov Πoτoιωτ6, τov μ0πηoαv oι πριbτεq
1ovrρ6g αιαγdvεg βρoxηq και dvιωoε κατι vα τυλ(γεται
ατα π6δια τoυ, vo τov περδικλιivει. Λoμdρηoε και τρ6-
μαξε Θoρριi:vrαg πωg dπεαε κdπoια βρoκoλ[δα.

Παραξεvεfηκε 6ταv κoιτιi:vrαg διoπ[αrωvε πωg τjταv
6vα κoιπoβ6κι πoυ τρ(βovιαv και 1αlδειiovrov αrα πdδια
τoυ. Δεv εi1ε δeι και αvrληφτε( τ(πoτεq τo πιbg βρ6Θηκε
και ξεφιπρωoε εκε(. Σαv vo ε(xε αηoει καρτ6ρι,vα
παραφ0λαγε vα περdoει και vα ovroμιiloει dvΘρωπo.
Σαv vα ε(1ε δραπετε0oει πειvαoμ6vo απ6 η μ6vα τoυ
και επιζητoιioε κoλιπερη μo(ρo. Xτιiπηαε τo π6δι vα τo
1oυγιdξει μo oιπ6 dβγoλε κλαι|.loυρ(σματα σαv vα τov
εκλιπαρoι1oε και oφ(xηκε τρdμoιπαq orα πoδια τoυ.

Ψυxoπ6vεoε και ρdγιoε η καρδιd τoυ. ιDrερo0γιoε o
vouξ σε μιiριoυq oυvειρμoιig και ατoxαoμoιiq, σε αvα-
oκαλ(oειq Θριjλωv και μι!Θωv, αε απ[αrευτεq ιαroρ[εg
και ooφd διδdγματα.

Σμ(γαvε διio oημπoρεq ιpυ1oιiΜq. H δικη τoυ λ6γω
γηρατειιilv και η 6λλη, και αg ε(vαι oκυλioια, εv6g
μωρoιi, πoυ μπoυooυλdει εvαrικrωδιilg oro oκoτ6δι για
τo κoλιrrερo ηq τιj}nq τoυ. Σπαρdζoυv τα αvαφλητd
τoU για λ(γη oυμπ6vια, oγdπη κoι φρovr[δα, για λiγη
αvΘρωπιd απ6 τα αvΘριilπιvα Θeριd. Για κ6πoιo ζωη,
dαrω και oκυλ(oια με τo λoυρ( αro λoιμ6, αρκε( vα ξεπε-
ταμε(, vα oρΘoπoδηoει και αλαvι6ρικα vα κυηγιjoει
ηv ζωιi, αv δεv βρει παvroτιvη τρυφερ6ητα ζεαrαoι6
και καλooιiη oπ6 τoυq αvΘριbπoυg πoυ υπdρ1oυv
γ0ρω τoυ.

Kαι vα, μπρoαrd τoυ o MπαρμπoΜξηg. Στ6κεται ααd-
λειπog. Γυρ6φερετηv ματι6τoυ vα αγκoλιdoειτov oρ(-

ζovrα oαv vα πρooμετρoιioε τo βdρog απ6 τo βo0ρκω-
μα τoU ouραvo0, τo βdρog απd τo γιiραq πoU "oU γαρ
dρ1εται μ6vo" και αvαλoγ(αηκε τα γυρ(oμoτα ηc ζωΙic,
τιg oλλαγdg πoυ oυvrεΜαηκαv, τιq αvαιρoπ6g πoυ
επηλΘαv και oυγκρoιjovrαv τα oυvoιoθτ]ματd τoυ. Στρo-

βλ(αηκαv αro μυoλ6 τoυ ιδdεg πoυ dλλoτε τoU 'ρxo-
vτcιv και φειiγovε και αvααro1dζovrαv. Aπ6 τ6τε πoυ
απoκατααrdΘηκαv μακριd τo παιδι6 τoυ και dμειvε
μovoq με ηv γυvα(κα τoυ, εκε[ αηv dκρη τoυ 1ωριoιi
6πoυ ι]ταv, dvo καλ6 oκυλ(, Θα τoυ πρ6oφερε πoλιjτιμεg
υπηρεo(εq. Θα μπoρoιioε, τo λιγ6τερo vα τoυ κραηoει

oυvrρoφιd αηv oβ6λευη μovαξι6, vα κoιμdται τjαυxog
και με dγρυπvo φρoυρ6, πρoαrdη τoυ.

Nα ηταv dραγε oιπ6 τo "καλ6" oκυλ( πoυ oκdφτovιαv
και δεv απoφ6oιζε; Aπ6 πoιj ηρΘε και πoιog ακ0λαg
μdvαg ε(vαι; Πoιαq ρ&roαg και πoιoq ταιπ6ητα9; Tov
oυγκλ6vιoαv oι φωvoιiλεg τoU σov παρoκdλια oπελπι_
o[αq και απ6ψωoηq, τα δdκρυα, (διαg διoιJγειαg και
oπoκρυαrdλλωσηq με τoU αvΘριilπιvoυ π6voυ και αιπ6q
o π6vog τov διαπ6ραoε, λιjγιαε κoι dαπαoε αvτιρρτ]αειq
και επιφυλdξειq τoυ. 'Hταv αvrιμdτωπoq με ηv ζωι] εv6q
ovυπερdαπιoroυ πλdoμαιog πoυ αμOvoιπαv και πρoτι-
μo0oε vα τo oκoτιiloειg παρd vα τo εγκαταλεiι|ειq 1ωρig
o(κro και αγdπη.
'Eoκυoε και γdμιoε η 1oιiφτα τoυ. Mια xo0φτo ηταν 6λo
κι 6λo.'Eτoι Θα ι]τovε και o Aργoq τoυ oδυoodα, oκd-

φηKε, πoU dμειvε o πιαr6τερoq φλoq τoU. Ag τo πdρω
vo μηv τo rrv(Φι η μπ6ρα πoυ μoυγκρ[ζει και dρ1εται κoι
βΜπoυμε μετd, ε[πε. To 1oυ1oιiλιoζε και τo 1αιδευε
πov6ι|υ1o αηv oγκαλd τoυ, 6voιξε περπαηαιd και
dφτααε απiτι τoυ. Στo πλαιι]oκoλo ηq π6ρτo9 τo ακo0_
μπησε σηv κoυρελo0 πoυ ακo0πιζαv τα παπoιiιαιo
τoυg' To λoμαριv6vιo γε(oωμα, τo πρoφ0λoγε απ6 η
βρoxη πoυ oε λ[γo λυoooμαvoιjαε.

Στo ooφρd, dxγιζε o τρoxαvdg, πoυ τoυ eftε ετoιμdoει η
γυvα(κα τoυ και μooxoμιjριζε πρoκληικd με τo μπ6λικo
τυρ( και βoιrrυρo. Πριv δoκιμdoει 6βoλε αε oλoυμιv6-
Xαρτo και βγι]κε vα τo ταtoει.

M6λιq ooμ[αηκε, παιμ[διoε xαρoιiμεvo κoυvιilvrαg διαρ-
κιiq ηv oυρd τoυ και με βoυλμ(α Θεovfαrικoυ dγλειφε
και καroβρ61Θιζε με αγολλ(ααη. "To καημ6vo!'', ε(πε o
MπαρμπαΜξηg, και τo λυπηΘηκε κoι oυγκιvηΘηκε περισ_
o6τερo. Ξ6τλυvε μιo μoo0ρo πoυ π(vαvε oι κdτεg κoι τoυ
dβοΜ vερ6 vo πιει και αιπo με ηv γλωoooιiλατoυ 6γλει
φε τα πoπoιrroια υπoδηλιbvovιαq ευ1αριαr(εg και εtΙYvω-

μooιiη, ηv υπoταγη τoυ ωq 6μηρo9 και δoιiλog αφo-
oιωμdνoq, ωg φλog oκυλ(oιαq π(αηg και αγdτηq.
'Eτoι 6ρμoε η αvr6μωoη και η γvωριμ(α τoU Mπαρμπα-
Μξη με τo oκιjλo τoυ πoυ dμελλε vα ζι]ooυv αξιαγdπη-
τα και vα πεΘdvoυv αvr6μo.

H επdμεη μdρα ηταv dλλη μ6ρα oλλαγι6v, μεταμ6ρφω_
σηq γιo τov Mπαρμπoλ6ξη. Toυ γ6μιζε ηv κεv6ητα
1ρ6voυ με ευ1dριατη απαα16ληoη, με πρ6oΘετo v6ημα
και περιε16μεvo. Tov απoαrιoιjoε απ6 τηv voαηρη ρoυ-
τivα πληξηg και μovαξιdq. Aπoκroι]oε oυvειδητd και με
φλ6τιμo ηv υπo1ρdωoη vα αvααηoει μια 0παρξη, oαv
Θεdπεμrπo διirρo τoυ, 6πω9 oμoλoγoιioε αργ6τερα. To
αυμπdΘηoε, τo αγdπηoε και απ6 τo Uσr6ρημ6 τoU εξoι-
κovoμo0oε περ(αoευμα vα τo 1oρτα(vει.

Toυ dφτιαξε απιτdκι, dvo κooovι κoι τoυ 6αrρωoε και
voιjργια κoυρελoιi. To φρ6vιιζε και τo περιπoι6ταv με
αroργη oαv dvα ακ6μη πoιδ( τoυ. Toυ 'καvε μπdvιo, τo
κoιiρευε και τo μdvιζε και τoU 'Xε φτιdξει 1αΙμαλιd και
γκιoρvrdvια πoυ τo αι6λζαv κoυκλ[αrικα. Toυ μλoιioε
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KoΘημεριvd και 6ρεξ πoλλdξ, Θαρριiwoq πωq τα πdvτo
κατoλαβα(vει και 6λα τα αφoμoιιrivει. Toυ μλoιjoε και
κoυβ6ιπιαζe μαζ(τoυ με υπoμovιj oαv δ6oκoλog ειδικιilv

μαΘημ6τωv και γυμvoαιικηg. Kαι oι116 περ[εργα, τ6vrω-
vε τα αιπιd και με oρΘ6voιΧrα μ6rιo πoρακoλoυΘo0oe
κ6Θε κiηoη και κoυβdvrα oov 6λα vα τα αvrλαμβ6vo-
vταv κoι με καμιiμαrα και μoρφασμoιjq αvroπ6διδε αrτ]v
oγ6πη τoυ, αvιαπoκρ(vovrov αrα αιoΘηματα, στιξ απcιι-
τηoειq τoυ. Δεv κoυρdζovrαv vo κoυv6ει ηv oυρd τoυ,
vα επι1ειρε( με ηv γλωσσ[τσα τoU vα τoU φλdει ευψιil-
μovα τα x6ρια, vα τρ(βει ηv μoυoo0δo αrα πdδιo τoυ,
vα κdΘεται αrαυρoπ6δι ι] ooιiζα 6ρΘιo, vα τov κoιτdει
αrα μ6τιo με γκριμdτoεq και επιφωvιjμαrα γλυκιilv
φωvιbv πoυ oε μπdρδευαv αηv ερμηvε(α τoυg' 'Eτρεxε

με λαμdρo vα τov υπoδεXrε( oαv επdαrρεφε oπ[τι,

1oρoπηδo0oε μoυρμoυρ(ζovrαg δικdg τoυ ευ169, αvα-
πηδoι1oε ξετρελαμ6vo απ6 1oρd αrα π6δια τoυ, clvαφω-
vιivrαg μυαηριιilδη γαβ - γαβ , dκαvε κιiκλoυq γ0ρω και
τov ακιητoπoιoιjαe, oκαρφ6λωvε στηv oγκαλιd τoυ και
κdΘovrαv δ(πλo τoυ vα πdρει τo χdδι Kαι ηv καραμ6λα
τoυ. To 16δευε με τρυφερ6ητo και ε(xαv γ(vει o1ι6ρι
αιoι φλoι. To dπαιρνε μoζ(τoυ, δ[πλατoυ, αro κρεβ&ιι
τoU, στo τραπiζι πoυ τριirγαvε, αro πεζo0λι πoυ ξoπ6-
στoιvε, στιq β6λτε9 πoυ dβγαιvε, αrα καφεvε(α πoυ
πt]γαιvε.

Σαν dvΘρωπoq πoU στερoιjvταv ηv λoλι6. Eκrελoι]oε
υπ6κoυα, με επιμdΜιo πρoαιαγ6q και oδηγ(εg. T6λειo η
εκπα(δευαη τoυ και dπoιρvε dριαrα. 'Eτρεxε oαv oφo[ρo
vα πιdαει καrι πoυ τoυ πετoιjoε και λαx6vιαζε αrηv βιo-
oι1η vo τoυ τo επιαrρdι!ει. 'Eκαvε τ6κα με τα π6δια τoυ,

φιγoιiρεg και ακρoβcπικ6 πoυ εκπληαα6αouv. Aσrραπι-
α(o ooμ(ζovrαv 6τι κυκλoφoρoιiαe eκr6q αυλιjq κoι

φoβ6ριζε γαβγ(ζovτcιs αv καrι δεv τoυ dρεoε και ε(1ε τιg
δικ6g τoυ κακι6q υπoι}(εg. T6τε και μ6vo αγρ(ευε κoι τα
δ6yrια τoυ oκ(ζovε κoφτερd' dιλιιδg, ητov τ6oo ι]oυxo
κoι ημερo πoυ απoρoιioεg πωq εftε oυμφλιωΘε( και με
τo γ&ro πoυ τριilγovε παρ6rλευρo. Kαι o γαroq ηταv
αoυμμdζειπoq και oλovιdρηg πoυ oυxyd 1dvovιαv μα
αι_rτdg πoτd δεv 6ψιζε τo πιαιo τoυ. E[1ε διδα1Θε( oρ1dq
και καvdvεg. Δεv dπαιρvε μητε μπ6ι μtjτε μακρoq κoι
π61oq, oov vα ηθεΜ' vα διαηρηoeι ηv κoυκλ(αrικη
oυμπ6Θεια ηg κoρμoorαoι6g τoυ.

Ξryιiριζε απ6 6oα 6λλα oκυfud υrηρχov ατo 1ωρι6 και
oλoι τo Θαιiμαζαv και τo επoινoι.ioαv. Mε τo δ[κιo τoυ
κoμdρωvε και περηφovειiovταv και o Mπαρμπoλ6ξηg
πoυ εξα(ρovιαq τo xαρ[oματα τoυ oκ0λoυ τoU, ouτoκo-
λακε0oιπαv Kαι o [διoq πoυ εftε ovαΘρ6ι}ει κoι εκπαι-
δει]oει 6ται τo oκ0λo τoυ. Aπoδε$1Θηκε πραγμαrικ6q
Θηoαυρ69, Θε(o δι6ρo, 6γγελoq φιiλακαq, και oκριβ6q

φλoq μπdoαg. Eπαγρυrwo0oε διαρκιig αov ακfuητoq

φρoυρ69 και τιv6ζovrαv 6ρΘιo ακ6μη και απ6 Θ6ρυβo
κoυvoυπιoιj. Χdρη αro oκιjλo τoυ κoιμ6ταv ηoυ1oq και
αιrrd τoυ αρκoιioε ωq υπdρταη υπηρεo(α τoυ.

Kαι 6ταv πdραoαv 1ρ6vια και τ]ρΘε η κακιd ι6ρo και
oρριiαrηoε o Mπαρμπαλdξηg και δεv τov 6βΜπε vo

βγα(vει dξω, αηαυxo βρovroιjoε με τα vιjμα και τα
πdδια τoυ ηv π6ρτα και 6κλαιγε με παρ6πovo και αγω-
v[o. 'σrov dvoιξαv ηv π6ρτα μπt]κε oαv o(φoυvαg και
dτρεξε αro κρεβαrι τoυ. 'Eπεαε πdvω τoυ γλ0φovrαg τo
πυρωμdvo oπ6 τov πυρeτ6 1dρι τoυ με 6vα μoυρμoυρη-
τ6 απoραγμoιi και π6voυ' Tρ6xαv δdκρυo oπd τα μ&rια
τoU και o Mπαρμπολdξηq σκoιjπιζε μια τα δικd τoU, μια
τoυ oκιjλoυ τoυ. Kαι 6ταv ιiρΘε o γιαrρ69, εκε( 6ρΘιo και
αι-116 με oλαvoιμo αιπι6 και μ6τια, με περλυπη dκφρα-
αη oαv κoιv6 μdλoq ηg oικoγdvειαq, vα αφoυγκρααrε(
κoι vα μαvι6ι.|ει.

Πoτ6 6λλoτε o γιατρ6q δεv εηε δει τ6oo παρακλητικ6
βΜμμα πdvω τoU, σov τα βΜμμα τoυ oκιjλoυ. Σαv vα
τov ικdτευε, vo τov εκλιπαρoιjoε vo κdvει κ6τι vα oιioει
τo oωτηρo, πρoαrfrη και ευεργdη τoυ. Π(oω στo για-
τρ6 και αιπ6, 6ταv 6ξω μλoιiαε με τα παιδι6 τoU και
αηv αυλ6πoρτα oηκι6Θηκε 6ρΘιo αro0ρωoε τcr μπρo-
αrιvd τoυ π6δια και υπoκλiΘηκε, oαv τρ6πo ευ1αρ[αη-
σηξ, πoU τoυ εftε μdΘει o Mπαρμπαλ6ξηg με κoυvηματα

ηq oυρdq και δικd τoU μouρμouρητd ωg ι!ιΘιiρoυq

ψUXiq τoU. "Tι κρ[μo vα μηv dxει αvΘρι6πιvα λoλ6'' ε(πε
o γιαrρ6q, και dφυγε αυγκιημdvog.

To πo[ρvαvε oηv αγκoλιd τα εψ6vιo τoυ Mπαρμπoλd-
ξη τo 1αiδειiαvε oλλ6 η μελαγ1oλ[α, o μαραoμ69 δεv
ξεπερvι6τov. T(πoτo πλiov δεv τo ευ1αριαroιiαε. Efiε
1doει κiφιo για παι1y(δια και dρεξη vα τριilει.

Aφλ6τιμoq o γdτoq πoτi τoυ δεv τoυ 6φηvε μητε γoυ-
λι6 μtjτε μπoυκι6. Πoτd τoυ δεv vιαoιiριαε ωξ "πρ6-
oκληαη oε tε0μα"' ΠΜovdκηg, μoνoφαγ6q και oδι6-

φoρoq απ6 τα αυμβ6vro, απ6 ηv καr6αrooη τoυ (διoυ

τoυ αφεvrικoιj τoυq. Aυπvo αιπ6 καρτερo0oε vo ξημε-
ριiloει vα αvo(ξoυv ηv π6ρτo και vα oρμηαει κovrd τoυ.
Σαν vα μεταμoρφιilvovταv με αvΘριilπιη υπ6αrooη και
αιoΘαv6ooυv π6oo Θλ(βovrαv αηv αημπ6ριo vα τoU
πρooφ6ρει καrι και π6oo χα(ρovrαv 6ταv με τα δ6vrια η
τα π6δια τoυ 6πιαvε ην πετo6τα και oκo0πιζε τov ιδριδ-
τα τoU. Av παραηρoιioε κ6rι πιo δυo6ρεατo, γdβγιζε
voημαrικ6 vα πρoαrρiξouv τo παιδιd τoυ. To εξoυo(αζε
απ6λιrτα o Mπαρμπoλdξηq και μεγdλη η oδυvoμiα τoυ
vα τo d1ει κovrd τoυ. Σov oε καrι να τov αvoκoιiφιζε, vα
απ6λυvε τov π6vo τou, dvα αμoιβo[o 1dδι τρυφερdηταq
και oγdπηq.

Efiε voημooιiη και ευoιoΘηo(εg πoυ oπov(ζoυv και σε
ovΘριbπoυg και o Mπορμπαλ6ξηq τιq ε(1ε κoλλιεργι'1oει
κoι αvoτπ0ξει κατoλληλωg και ευδoκ(μωg'

'σιαv, πoλι6τερα, τov ρωτoιioαv αv τo πoυλoιjαε και
πdoα Θo ζητo0oε εκε(vog oπoκρ(voιπαv: "Δεv dχoυv
τ(μημα τα διilρα Θεoιi μητε πoυλιoιivroι,,. Kαι η oτ6oη
τoυ oκ0λoυ τov δικα(ωvε. Δυvατ6τερoι oι στεvαγμo( τoU
και oε oυνdτριβε τo ακατdπαυαro αvαφλητ6 πoυ τo
6λιωvε και dτρωγε τιq, α6ρκε9 τoυ. Πoιεq σκ6ψειq vα
6καvε και πιilq vα μαιπiι!ειg για vα υπdρξει oυvεw6ηαη;
'σrαv o MπαρμποΜξηg ξει!0xηoε τo κατ6λαβε oαv vα
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κρατoυσε τo σφUYμo τoU Γdβγιζε παρ6ξεvα Kαι ταρα-
κoUνoUσε τηv πoρτα vα oπdσει. Toυ αvo[ξαvε και απ6
ιιjτηoη κoι vo μηv ξυπηoει τo 1ωρι6 Σωριdαιηκε κλo[-

γovroq πdvω αιo κρεβdτι τoU και ηΘελε κoι πιdoει τα
1ερια τoυ, vo oγγξει τo πρ6αωπ6 τoυ. 'Εκλαιγε για τov
Mπoρμπoλdξη πoυ πΜov δεv μλoιiαε, δεv κoυvι6ταv
δεv εftαv φωq τα μdτια τoυ, πoυ dφευγε για ηv δικη τoυ
oρφdvια πoυ δεv θα dvrεxε. 'EKλαιγε μυαrηριoκd 6λη η
v0μα αφoιj μυαηριo και dγvωαro ηταv για oυτ6 o

Θdvατoq.'ooεg φoρdg κdπoιoι επιδ(ωξαv κoλooυv6τα
vα τo απoμoκριjνoυv 6ταv μoζεtΙΓηKαv oι γυvo[κεg κoι
dρμoαv τα μoιρoλoγιo πoυ ματιilvoυv καρδιdq, υπo1ω-

ρoιioαv αηv επιμovfl, αrα ααrαμdτητα δdκρυdτoυ και
6φταvε vα ακoυμπdει αro φdρετρo, vα λdει τo δικd τoυ

μoιρoλ6γιo.
'σrαv τjρΘε o παπαg, και 6λoι καvov τo αroυρ6 τoυg,
ovααηκιilΘηκε κoι αυτ6 Kαι με τo μπρoαrιv6 δεξ[ τoυ
π6δι 6κovε τα αημε(α τoυ αιαυρoιi με αrρoμμdvα τα
μαrια τoυ αro γoληvιo πρ6oωπo τoυ Mπαρμπoλdξη.
'oλoι ξαvακdvαv τo αrαυρ6 τoυg για τo Θαιiμα πoυ ovri-
κριζαv, γιo τo αrαυρo τoυ oκ0λoυ, πoυ τ6oo κoλd τoυ
εixε μdΘει o Mπαρμπoλ6ξηg.

Σηv πoμπη ξεκiιηαε για ηv εκκληoio περλυπo και
oυvrετριμμdvo ακoλoυΘoιjoε και αιπ6. H παρoυo(ατoυ
φdρτιζε oυγκιηoιακd 6λoυ9 κoι απ6 6λoυ9 εfxε κερδi
oει τηv oυμπdΘεια τoυ oυμπενΘoιjvια. Kαι 6τov αηv

εκκληo[α δεv τoυ επετρεψαv vo μπει κdΘιoε αro κατιil-
φλι πoU 6λoι dκoυγαv τo δικ6 τoυ απαρoγμ6 πoρd τα
λoγια τoυ παπd. Tελειιilvovrαq η τελετη δεv dφυγε
μπρoαrd. AκoλoιjΘηoε με ηv oικoγdvεια τoυ Mπoρμπα-
λdξη. 'σrαv αιov τdφo πoρατηρηoε πωq 6λoι ρ[1νov
λiγo 1ιilμo ιiπιαoε με τα π6δια τoU και dριξε και αι116.
Πρdoε1ε και μιμoιivrαv κdΘε κ[ηoη. Kαι 6ταv αυγγεvε(g
και o κ6oμog εγκoτdλειψοv τo vεκρoταφε(o, ξdφυγε απ6
ηv αγκαλιd τωv εγγovωv τoυ Mπαρμπoλ6ξη και γιjριαε
π(oω, oαv vo πρooδoκoιioε ηv ovdoιααη τoυ' κoιτιil-
vrαq αιπoιjg πoυ φτιdριζαv τo 1ι,5μo και γ6μιζαv τo
μημo. Kαι 6oo τα Μrπd περvoιioαv κoι o τdφog καλιi-
lτΓovταv και o Mπαρμπoλdξηg δεv oηκιilvovrαν ooλτdρι
oε και βρ6Θηκε μdoα ατo λdκκo, αιφvιδιdζovrαq τoυq
oκαφτdδεq, τα παιδιd τoυ μπαρμπαλdξη. 'Eβγαλε κdτι
περ(εργα γαβγioμoτo και dρμoε vα oκdβeι τo μoλακd
1ιilματα με τα πoδια, oαv vα ι]Θελε vα τov ξεΘdι!ει.
Σdαrιoov γιo λQo 6λoι, τo πηρov με τo μoλoκ6, τo 1dι
δεψαv με oυμπ6vια και 6ταv πρoαπdΘηoαv vα τo βγ6-
λoυv 6ξω, αιριμ6xηκε αηv γωv(α, oαv vα επιΘυμoιioε
vα πεΘdvει, vα τo παρα1ιδαoUν με τov MπαρμπoΜξη. To
6oφιγγαv αrηv αγκαλιd μd1ρι πoυ δημιoυργr]Θηκε
6xΘog oπ6 τo 1ωμα ατov τdφo και φ0γαvε και επdαrρε-
ι.Uαv oπlτι τoυq

Δεv τo αφηoαv dξω αro γιαrdκι τoυ κι ε(1αv εvιoλl] πoτd
vo μηV τo δdooυv. To κρdτηoαv αιo δωμαrι6 τouq Kαι
τoυ μλoιioαv παρηγoρα και αγαπηoιdρικα μα, o vouq
τoυ ι]ταv φευγdτog. Πoτ6μι τα δdκρυ6 τoυ κοι καvε[q
δεv μπoρoιiαε vo τo oωπdoει. T6oo απ6Θeμα δακριiωv
πoυ τo dβριoκε και πoυ 1ωρoιioε αηv καρδιd τoυ;

Τηv dλλη μdρα αro dvoιγμα ηg π6ρτoq oφεvr6vα 6γιvε
και 6φταoε αrov τ6φo τoυ Mπαρμπoλdξη oιγoι|ιΘυρiζo-
vrαq 6τι εκe(vog τoυ εηε μdΘει Σαρdvrα μdρεg μdνιμoq
φιiλακαq αro μημα τoυ. Σ1εδ6v ηαrικ6, σαv vα απερ-
γo0oε, διεκδικιivroq ηv αvdαrαoη τoυ. Kαι 6αo αργoιj-
oε και δεv dρxovrov τ6oo καταβ6λλovτcιv Koι dμoιαζε
αγvιilριαro, φαρμακωμιivo Efiε ρdι,ιlει κoτoπovημdvo
λεq και τελε(ωνε τo vdημα ηq ζωτ]q τoυ με τo τdλog τoυ
αφεvrικoιi τoυ. Koι dταv dγιvε τo 40ημερo μημ6oυvo
τoυ Mπαρμπoλdξη και δεv ταρoκoυηΘηκε τo 1ωμo vα

βγε(, vα dρΘει κovrd τoυ, πdvω αro (διo μημα, πριv
διjoει o ι]λιoq, ξει|ιixηoε και αι116, o dφτααιoq αγdπηq
και oφoo(ωαηg, o κoλιπερog και πια16τερo9 φλoq τoυ
Mπαρμπoλdξη πoυ κατd λdΘog εf1ε γαnηΘε( oκιjλoq και
δεv π6ραoε σηV oιKoγεvειακη τoυ μερiδα πoυ τ6oo τo
λdτρεψε κoι αμoιβα[o λoτρεfηκε και o iδιog.

oλo τo 1ωρι6 λυπτ]Θηκε κoι π6vεoε και απ6 τ6τε, πoλλd
μoλoγ6ει και Θα μoλoγdει, oαv παραμ0Θι' γιoτo oπdvιo
oκυλi, τo αξdxααro τou Mπαρμπoλdξη.

Nodμβρηq 2005
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Φωτoγρoφ(α τoU 1920. Στo κ6vιρo KαΘισΓoξ δεαπoζει o AΘαvασιoq Σo0φλαq και αριαrερo oρΘιo η
αηι.Uι6 τoυ Bαoλικτ], απ6 τo o6ι ηq μdvoq τoυ, oιjζυγoq (τ6τε) τoυ Nικoλdoυ Toλoγι6vη. Στo κdvrρo
επdvω o vεαρ6g γιdg τoυ Aγγεληg Σoιiφλαq, δεξιd η κ6ρη τoυ AΜξdvδρα Σoιjφλo και αργ6τερα παπα-
διd αιiζυγog τoυ παπα_Δημr]τρη KoΘdριoυ. Στo κdvιρo κdτω η μικρη τ6τε AvΘ(α Koτoλoιiλη, κ6ρη τoυ
αηι!ιo0 τoυ Tdκη Koτoλoιiλη.
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Δ0o α16λια με αφoρμη
τη φωτoγραφ(α τηg "ΦωτoΘηκηq μαg"
τoυ Kιiαrα Tζιμo0λη

Σ16λιo πρι6τo:

K6Θε πρ6oωπo μιog παλαιdg φωτoγρoφ(αg Θα μπoρo0-
σε vα μoξ δι6oει και μια ιαιoρ[α ζωτ]q με τιq τραγικ69 τj

τιg ευ1dριατεg πΜυρdgηq, αρκε[vα 6xoυμε αξι6πιαrεq
πηγig πληρoφ6ρηαηq.

'Eτσι, για η Bαoλκι] ηg φωτoγραφ(αq μαq τoυ γ6voυg
Λι-rrρα, η ζωη επιφ0λoξε μια τραγικη μo(ρα.

Mεγdλωoε μdoα oε φτιil1ειo και oρφdvια, ιbαπoυ τo
1920 παvrρε0εται τov Nικ6λαo Toλoγιdwη, πoυ dvα

xρ6vo αργ6τερα oκoτιilvεται ατov π6Μμo ηg Mικρ6q
Ao(αq. Mετ6 απ6 εrπd 1ρ6vια xηρε(αq ξαvαπαvrρειiεται
τo 1928 τov και6 πoλ0 μεγoλιπερ6 ηg, επ(oηq xr1ρo,
Kιi:αrα Kouτρoυμπ(vα (Γoιρ6πα) και απoκroOv μαζ( 6vαv

γιo τo Tdκη.

'Evα 1ρ6vo αργ6τερo μ1ρε0eι για δειπερη φoρ6. H
κακη ηg τιjp1 6μωq δεv αrαμoτ6ει εδιδ.

Στα oκoτειv6 1ρ6vια τoυ Eμφυλ(oυ 16vει και τov μov6-
κριβo γι6 ηgTdκη αrιq τdξειg τωv αvroρτιilv' Tov Θdvα-
τ6 τoυ πληρoφoρεfuε αη μακριη Poυμαv(α, ξεητεμd-
η μαζ( με ηv oικoγivεια τoυ Γιιilργoυ κoι ηg EΜυΘε-

ρ(αg Tζιμoι1λη, γαμπρoιj τoυ orιrιιo0 και oηιpι6g απ6
τov αvδρdδελφ6 τηg.

Σκληρrj μo(ρo, αβdαιαxιr1. Θdνατog xωρ(g καv6vo κατε-

β6διo, xωρ(q ταφτi. M6vo π6voq.

To υπ6λoιπo ηq ζωliq ηq τo π6ραoε, μαζ( με ηv oικo-

γdvεια τoυ Γιιδργoυ Tζμo0λη ωq αvαπ6αrτααro μiλoq
ηc.
Eμε(g τo πoιδιd ηg oικoγ6vειαq orα xρ6vια τoυ ξεητε-
μo0 μαg, ε(μαατov η παρηγoριd ηq κCιι για μαq ηov, η
Mαv(τoα και μετd τov επαvoπατριoμ6 μαq "η Mαv[τoα η
μικρη"* πoυ μαq φρ6vrιζε κoι μαq αγαπoιioε "ατov
τ6πo" τoυ γιoιi ηg Tdκη.

Mαq υπεραorτ[ζoιπαv πdvrα αrιg παιδικ6q μαg διαμd1εg
ωq κα16δικ6 ηg παιδιd και μαq dφτιαxγε υπ6ρo1o
ααραγλ(, εκπληκrικdg λαμoριαrdg λαψ(τεg Kαι τραγα-
vd φραγγ6μπλα τoυρo(.

H Mαvfuoα μαg Bαoλικt] Koυτρoυμπ(vα, η "η μπ6μπω
Toλω" για τov υπdλoιπo κdoμo τoυ xωριoιi, 6φυγε για
πdvrα, 0αιερo απ6 επιilδιη αρριδατια τo 1975.

* Ωg διακριτικj επιφιitηoη ωπε vo ηv ξε1ωρ(ζoυμε απ6 ηv "Mαv[-
ταα ηv τρoη" ηv "μπ6μπω Tαιρ6πω" Aλεξdvδρo Koπρoυμπ(vo κoι
ωvuφ6δo ηq πoU ηλικιακ6 ηταv μεγoλι}τεριi ηq.

Σx6λιo δειiτερo:

Mια διαφoρετικι] αv6ψωαη ηg [διαg φωτoγραφ[αg με
πoλιτιαrικr] διdαrαoη μαg πληρoφoρεi πληρωg για ηv
πoραδooιακr] Kovroιιirτικη γυvαικε(α εvδυμαo(α.

oι δι!o γυvα(κεq ηξ φωτoγραφ(og BαoΛικ( και Aλεξdv-
δρα ε(vαι vrυμ6vεq με τα γιoρτιvd τoυg φoρ6ματα με
τoυg κατιφ6δε9 καιτα oειρτjτια αro μπoιiαro αιov πoδ6-
γUρo και αια ακρoμ6vικα, τιq πoδιdg με τo κεvηδια, τιg
απoιivεq με τα γαiτ6vια και λoγκι6λια, τιg ζι6vεq και τα
ααημoζo0vαρα, τα απαρα(ητα γκιoρvrdvια, καρφfuoεq,
ακoυλαρ(κια Kαι τα χαρol(ηριαrικ6 doπρo μdλλιvα τoι-

ρdπια, πλεγμdvα με πλoUμ(δια (πλαrdριo) διαφoρετικd
πdvrα απ6 oικoγ6vεια oε oικoγdvειo (ωg διακριτικd
αημdδια - oικ6αημo).

Mε λfuη ακ6μα πρooopj Θα παρcrπ1ρo0oαμε και τρ6-
πoυg μεv(oμαroq μe τιq πλεξoι]δεq τυλιγμ6vεq γιiρω
απ6 τo κεφ6λι αrεφαvωτ6, oε oυvδυαoμ6 με τo κεφα-
λoδdαιμo τoυ μαvηλoO (κooκdρQ'

Θα μπoρoιioε καvε(q vα "αvαβιιiloει'' μια oλ6κληρη
παρoδooιακη γυvαικε(o Kαvroιιirτικη αroλη μ6vo απd
αιrη η φωτoγρoφ(α. To μ6vo πoU ηq λε(πει ε(vαι τo
xρ6μα.

Eιrrυ1ιiq, 6μωq, oκdμα αια oεvroιjκιατωv μαvdδωv και
τωv γιαγιdδωv μαq υπdρ1oυv "δε(γμαro" πoυ μπoρo0v
6ριαια vα oυμπληριilooυv τo κεv6 αιπ6.

Nα μια, απ6 τιq πoMdg αvdλoγεq φωτoγραφ(εq, πηγη
πληρoφ6ρηoη9 πoυ Θα μπoρo(oε vα αυμβdλλει
oυμπληρωματικd ιiαre vα καταγρdι.!oυμε με κ6Θε
λετπoμ6ρεια, και γιαr( 6μ vα ρ6ψoυμε καιvoιjργιεξ στo-
Μq γιo η δημιoυργ(α μ6vιμηg ιματoΘfκηq (γκoρvroρ6-

μπαg) για τα κoρftαια τωv 1oρειrrικιilv μαq oυγκρoημd-
τωv, 6τoι ιδαrε oι ελ6μαrε9 εvoπoμε(vαoεg γvησιεξ στo-
Μg vo μη oυμπληριivovrαι αrιg εμφov[oειq τoU χoρεU-
τικo0 με ξ6vo εvδυμαroλoγικd oroι1ε(α πoυ καμιd
σχ6ση δεv 61oυv με ηv αιrroιjoια παραδooιακη γυvαι
κε(α φoρεoι6 τoυ 1ωριoΟ μαg.

T6λo9 επιβεβoιιδvεται τo ψωα16 απ6φΘεγμo:
"Mια φωτoγραφ(α, 1λιεg Μξειq", γιo ηv ακρiβεια
πεvrακ6oιεg πεvιjιπα τ6ooερι9 μετρημ6vεg.

(Mαρτυρ(α EλευΘερ(αg Tζιμoιiλη)
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ΛιΘαvdγλυφα αrτιτιωv αro Kdyτoικo
τoυ Kιilαrα Tζιμoιiλη

'Evα εvδιαφ6ρov Θdμα, πoλιτιαrικ6 κι αιπ6, ε[vαι η
φωτoγρoφικη καrαγρoφη, αλλd και η ακdλoυΘη μελ6η,
τωv λιΘαvdγλυφωv αrα πoλαι6 oπiτιo τoυ 1ωριoιi μαg.

Πριv απ6 πoλλ6 1ρ6vιo, αrα τdλη ηg δεκαετ(αq τoυ '60

και αρ1dg τoU '70, oε 6vα μεγ6λo oδoιπoρικ6 αε oλ6-
κληρo αxεδ6v τov ελλαδικ6 1ιδρo, μoζi με τo δdoκoλ6
μoυ ζωγρdφo Γιιδργo Bακιρτζη, καrαγρdψαμε φωτo-
γραφικd τιq πoλαι6q λαΙκdg επιγραφ6q (τoμπ6Μq) καιo-
αrημdτωv dπωq: "Koφεvε(ωv' Παvroπωλεiωv, oπoρo-
πωλε(ωv και dλλωv "...ε(ωv" πoυ oημερα δεv υφ(αrαιπαι
πιo.

Aπ6 αιrη ηv επ(πoη πρooπ6Θεια και dρευvα πρo6κυ-
ι}ε 6vαg 6γκoq αρ1εioυ 2500 Θεμdτωv και dvαg τ6μo9 -

λειiκωμo 400 oελ[δωv με τ[τλo "H λoΙκτ] επιγραφ( αηv
Eλλdδα", πoυ ε(δε τo φωξ ηξ δημooι6ηταq με η xρη-
μoτoδ6τηαη τηg εταιρ(αg Παπααrρdτog, ευτ01ηoε
μεγdληq απoδoxΙiq και πoιiληoε 10.000 αvr(τυπα oε δ0o
eκδ6oειg ελληvικη και oγγλικη.

Ση διdρκεια αιπo0 τoυ oδoιπoρικoιi πρodκυι}ε και μια
ακdμα Θεματικη εv6ητα πovελληvιog κατoγραφηg κoι

μεΜηg: 'tα dvΘετα λιΘαvdγλυφo" πoυ κooμoιjv απ(τια
και dλλα κr(oμαrα και αυγ1cdvωq μαq δ(voυv αroι1ε(o

ηg "τoιπ6ητ6q" τoυq.

AιrΦ η πρoσπdΘεια 6μειvε, δυαrυ1ιbg, ημιτεληq γιo
λdγoυg καΘαρ6 1oρηγικoιiq, παρ'6λo 6τι εftε δρoμoλo-

γηΘε( απd πΜυρdg oυγκ6vrρωαηq υλικoιi.

T6τε, εvrελι6g πρ61ειρα, εftα φωτoγραφ(oει μερικ6g
oπ6 τιg αvdγλυφεg πλdκeq πoλαιιiv απιτιιitν τoυ 1ωριoιi
μαξ.

Συγκριτικ6 με dλλoυq τ6πoυ9 διαΘ6τoυμε αxετικd λfuα
(και 1ωρ(g μeγ6λη πoικλ(α) oπ6 oυτd τo λιΘov6γλυφα'
oλλd Θα 6ξιζε τov κ6πo vα αα1oληΘoιiμε με αυτd.

Πρ6κειται πρ6γματι κυρ(ωg για "ταιπ6ητεq" oπιτιιilv
πoU μαξ πληρoφoρoιiv για ηv ημ6ρα τoυ μηvo και τov
xρ6vo απoπερ6rωσηξ τoU κr[oματoq.

Ωq κεvrρικ6 κoι κατ' εξoxηv εικααrικd αroι1ε(o - o0μβo-
λo d1oυv τo αιαυρ6, πλαιoιωμdvo απ6 τo αρ1ιγρdμμoτα
IΣ,XP,NI,KA η |Σ'XP,N,K, δηλαδη: lηαoιig Xριαr6q Nικ6,
πoU επιστρατε0ετoι κι' Aιπ6q, τρ6πov τιvd, γιo vα "6λα
τα κακd oκoρπd" απ6 τo απ(τι και τoUξ oικoδεαπ6τεq
τoυ. 'Eτoι μπoρoιiμε vα oυμπερdvoυμε 6τι αιπdq oι
dvΘετεq αro κι(oμα πλdκεq λειτoυργo0v και ωg "φυλα-

1rα'' απ6 τo κακ6 και (oωq απ6 τo φΘ6vo.

7ολλα αroλ(oματα πoυ πλαιoιιbvouv τov κυρ(αρxo αrαυ-

ρ6 ε(vαι o ιiλιoq, oι dγγελoι, τα dvΘη και oι ρ6δακε9, τα
πoυλιd' oι δικ6φαλoι oετo(, ακ6μη και Μovrεg.

H αvαφoρd μoυ αιrη αrα Kovroιιbτικo λιΘαv6γλυφo

γ(vεται γιατ[ πιαrειjω 6τι τo Θ6μα xρηζει ooβαρηg φωτo-
γραφικηq καταγραφηξ, μελεηξ, ι1γoγρoφικηg oπoδελ_
τ(ωoηg τωv μoτ(βωv (κdτι πoυ oι oυvτoπ(τεg μαq Πυρ-
ooγιαwfuεq κdvαvε πoλιj επιμελημdvα τo '|977 αro
"Aρμoλdι", τε01oq 3o) και ηv τελικη αρxειoΘdηαη τoυg
πρog dπoια αξιoπo(ηoη τoUξ στo μdΜov μαζ( με στoι_

xε[α και πληρoφoρ(εg πoυ πιΘαvdv vα μαq διiooυv oι
γερovr6τερoι γιo τα ov6ματα τωv λoiκιilv αυτd:v "μαα16-

ρωv - κoλλιτεμlι6v'' πoυ τα λ6ξεψαv.

Eκr6q απ6 ηv εικ6vα τoυ εξωφ0λλoυ μαq με τo λιΘαvd-

γλυφo αro υπ6ρΘυρo τoυ Aγ(oυ Παvιελετ]μovα ηq Λι6_
σκαq, πoU θεωριil oπoυδα[o, εξαιρετικr]g αιoΘητικιjg
λoΙκ6 6ργo, με τov ακrιvωτ6 ηλιo αριαrερd τoυ αrαυρo0
και δεξιd τov φτερoυγ[ζovrα Aγγελo κρατιilvrog δoξα-
αrικd μικρ6 αreφdvι, παραΘdτoυμε δ(πλα dλλα τρ[α
1αρoιcηριαrικd δefuμαrα λιΘαvdγλυφωv:

To πριilτo ε(voι oπ6 τo παrρικd orτfuι τoυ Avrωv(oυ και
Γεωργ(oυ Toλμfuκα, πorτπoι] και πατ6ρα τoυ AΘovαo[-
oυ Toλμ(γκα και ε(vαι λαξευμdvo (6πωq και αρκετd
6λλα) oε dvα απ6 τα αγκωvdρια τoυ oπιτιo0 με ημερo-
μηvια: 1892 loυλ[oυ 30.

To δειiτερo oπ6 τo τ6ξo ηg κ0ριαg πιiληq τoυ "Αι Nικ6_
λα" με ηv απλη αvdγλυφη αvoρΘ6γραφη ημερoμηv(α
(1908 H UΛlU 2l), δηλαδη loυλ(oυ 21, και εικdζω dτι τo
κεv6 υπ6ρΘυρo πoυ βρ(oκεται ακριβι69 απd πdvω Θα
πρdπει vα πρooριζ6τov για 6vΘεη λιΘανdγλυφη πλdκα
και6 τov τρdπo τoυ "Aγioυ ΠαvrεΜημovα" η ακ6μα vα
πρooριζ6ταv για αγιoγρ6φηση τoU Aγ[oυ καrd τov
τρdπo τoυ Aι Θαvdαη.

To τρfto δεiγμα "ται-rr6ηταq απιτιoιi'' ξε1ωρ(ζει oov ιδμ
αftερo (αφoιi δεv d1ει καv τo μoτ(βo τoυ αrαυρoιi), e(voι
αιπ6 πoυ βρ[oκεται εvroψoμdvo αro oπiτι τoυ Θ6δω_

ρoυ Koτo(vα (Δαoκoλdκη), μεημερoμηv(α: (1938 loυλ5)
και 61ει ωq εικααrικ6 τov Bυζαvrιv6 δικdφoλo αετ6 πλαι
oιωμdvo απd 2 ρ6δακε9 με (Xrη xρησηc 1ριilματog και
dvα κυπαρ(oι'

H υλoπofiαη μιαg τdτoιαq καταγραφηg Θα μπoρoιjoε vα
oυμπερλdβει και αλλα λαξευτ6 6ργα Kαvrαιωτιiv
μααr6ρωv, 6πω9 τα πολαιd τζdκια τoU χωριoιi μoq πoU
τα αv6γλυφo αιoλ[διo τoυq oκεπ6ζovroι oπ6 oλλεπ6λ-
ληλα αιρ6μαrα αoβdαη και κoπvι6g, πoU για vα μαq
απoκαλυφΘoιiv πρdπει πριδτα vα καΘαριαroOv πρoσε-
xrικd απ6 τα επ(tcητα υλικd.

'oλα μπoρo0v vo γ(voυv oρκε( vα διαΘ6ooυμε λfuo oπ6
τo 1ρovo μcιξ και κυρ(ωg τα v6α παιδιd κoι μdλη ηq
Aδελφdηταq oκιiψoυv με μερdκι oε μιo τdτoια πρo-
oπ6Θεια καταγραφηg αιrroιj τoυ ε[δoυq εικααrικηg
dκφρααηq πoυ απoτελε( πoλιτιαrικη κληρovoμιd' κoι Θα

1oριi: πoλιi vo τouq oυvδρ6μω με ηv 6πoια εμπειρ(α

μoU.

Aθηvα, Nodμβρηq 2005





Evημ6ρωαη

To Δ Σ. και η Συvιακrικη oμdδα τoυ περιoδικoιi μαq σηv πρoαπdΘειd τoυq vα oρ(ooυv
τo Θεμoτoλoγικ6 πλα(oιo και τouq dρoυg κoλoπρoα[ρεηg oυvεργoo[αg εημεριilvει
τouq σUγχωριovoιjg μαq ovιαπoκριτdq πoU μoq αr6λvoυv κε[μεvα πρoq δημoo[ευαη για
τα εξηg:

1. To περιoδικd μαg ε(vαι κατ' εξoxηv "εημερωτικη και πoλιτιαrικη dκδoαη" πoU γvω-
αroπoιεi ov6 εξαμηvo τιg δρoαrηρι6τητεq ηq Aδελφ6τηταq αrα μdλη τηg κoι πρoβdλ-
λει Θdματα γιiρω απd τηv παρdδoαη και τov πoλιτιoμ6 τoυ τ6πoυ μαq oπωq: κoταγρα-

φdg, μελdτεg, αx6λια, μαρτυρ(εg, 6ργα και ημdρεq τωv πρoγ6vωv μαq μααr6ρωv, μovo-
γραφiεg και παρoυoιdoειg πρoαιilπωv, oυvιεxμιιilv, δηγ(oειq κoι αv6κδoτα oπ6 ην ζωη
ατα ξdvo, ατo απ(τι, αro 1ωρdφι' κλπ.

2. Θερμη παρdκληαη, τα κε(μεvα vo ε(vαι κατd τo δυvατ6v περιεκrικd, λιτd και αoφo_

λιilg μικρd (λ6γω τoυ περιoριαrικoιi τωv oελ(δωv) dπωq και απ6λυτo τεκμηριωμ6vα και
διoαrαυρωμdvα 6ταv αvαφ6ρovrαι σε ημερoμηv(εg και ιαιoρικ6q περι6δoυq.

3. Eπ(αηg ζητoιiμεvo ε(vαι τα γρorπd κε(μεvo να ε[vαι με καΘαρ6 γραφικo 1αρακηρα
και η δυvατ6v vα μαg απoατdλλovrαι oε ηλεκrρovικη μoρφτj (διoκ6τα, CD, e-mail) και
πdvια dγκαιρα (3 μιjvεg πριv τov Aιjγoυαro και τov Δεκdμβριo).

4. E(vαι αηv κρ(αη τoυ Δ.Σ. και ηg oμdδog Σιivrαξηg vα δημooιειioει r] dμ τα κε(μεvα
πoU μαξ αrdλνετε, κρlvovιαg καλoπρoα(ρετo π6vro με βdαη τo Θεμαιικ6 περιε16μεv6
τoυq πoU πρoαvαφ6ρεται αrιg παραγρdφoυq 1 & 2.

5. Tα εvυπ6γραφα κε(μεvα δεv αημα(vει 6τι εκφρdζoυv και τιq απdψειg τoU Δ.Σ. και τηq
oμdδαq Σ0vτoξηq.

6. Avιilvυμεg επιαroΜq και κεiμεvα δεv κoιvoπoιo0vrαι oιrrε δημooιε0ovrαι.

7. Tα γρorπ6 πoυ μαg απoαιdλovrαι αρ1ειoΘετoUvrαι και δεv επιαιρdφovιαι αvεξ6ρη-
τo αv δημooιευΘoOv ιj 6μ.

Tdλoq oι απαvτα1o0 Kαvrαιιiτεq πρdπει vα γ(voυv αvταπoκριτdq αro περιoδικ6 μαq και
ιδια(τερα περιμdvoυμε ηv oυvεργαo(α τωv vdωv μαg, καΘιilq και ηv βot]Θειo τωv μεγo-
λιπdρωv με πληρoφoρ(εq, διηγηαειq απ6 ηv ιαroρ(α και τιq πoραδ6oειq μog.

To Διoικητικ6 Συμβoιiλιo H Συvrακrικf oμdδα

AΔN

Mdvoυ Kατρdκη 28, 56533 Πoλipη, Θεooαλovlκη
Tηλ. : 231 0587972, 231 0668055' F ω<| 2310587972
www.drosopigi com - email: info@drosopigi.com


