ENHMEPΩTlKo
ΔEΛTlo

THΣ AΔEΛΦoTHTAΣ

ΔPoΣoΠHΓlΩTΩN
Tειi1og 20
A0γoυατog 2004

N6α γtα Πq δραατηρt6TηTεξ
Tηs Aδελφ6τητdq μαξ
Aγαπητo( φλoι - Συγxωριαvo(,
'oπωg σαq ε(Xαμe υπoα1εΘε(, σUVεχζoUμε μe
oυv6πεια ηv πρoαrτdΘειd μαg Kαι με ιδια(τερη

xαρd oαq παρoυoιdζouμε τo δε0τερo τε0xoq
τoυ περιoδικo0 μαg πou τιbρα κυκλoφoρε(, και
τo καλoκα(ρι.
Aυτη η φoρ6 μdλιαrα κdvoυμε ακ6μα 6vα
βημα μπρoατd. KαΘιεριΔvoυμε δ0o καιvoιiργιεg
εv6ητεg.
Tηv εv6ητα "Παρoυσιdoειg" 6πoυ Συγ1ωριαvo( μαq Θα παρoυoιdαouv σUYXωριαvoOq μαq,
αvαδεικvOoιπαg 6τoι τα ταλ6ιπα, τιg επιδ6oει9
Kαι τηv πρooφoρd τωv αvΘρωπωv μαq στo
1ωρι6 μαq Kαι ηv παρ6δooη τou.
Tηv "ΦωτoΘηκη" μαq με υπ6τιτλo Avαμvηoει;
απ6 τo ΠαρελΘ6v 6πoυ Θα δημooιε0oιπαι
παλαι69 φωτoγραφ(εq τωv πρoγ6vωv μαq και
oυγ1ωριαvιilv μαq σε oιKoγεvειακdg σrιγμ6q,
ouλλoγικ6g εκδηλιioειg (γ6μoι' παvηγ0ρια,
ξεητιd, dργα τωv μαατ6ρωv μαg κ.α.)με τα
απαρα(τητα qx6λια και λεζ6ιπε9 (ov6ματα,
1covoλoγ(εg, και 6λλε9 πληρoφoρ(εg). Γι' αuτη

ζητo0με η oυμβoλη σαq με ηv
πρooφoρd παρ6μoιou φωτoγραφικo0 υλικo0
πoU με τηv δημoo(ευαη τoυg πρoβdλλoυμε ηv
πoλιτιαrικη μαg κληρovoμιd και εvιqxιioυμε τηv
αυτoγvωo(α μαq. H αιπαπ6κριoη oαq Θα
εμπλoυτ(oει η oυλλoγη τoυ lαroρικo0 αρ1ειακo0 υλικo0 ηg Aδελφ6ηταq πoU ακ6μα βρi
σKεται αrηv αρxr|.

ηv εv6ητα

Ψdξτε αro oevro0κι
Θα βρε(τε!...

ηq

Mαv(τoαg 6λo και κdτι

η

Θ6λoυμε Θερμd vcι σαq ευ1αριαrηoouμε για
Θερμη υπoδoxη τoυ πριiτoυ μαg τε01oυq. Nα
ξdρετε 6τι αιrrη η αιπαπ6κριση μαq δ(vει δ0vαμη vα oυvεfζoυμε και vα βελτιcδvoυμε διαρκωg
τo περιoδικ6 μαq, με α161o vα τo κdvoυμε 6vα

πραγματικd ζωιπαv6 μ6oo επικoιvωv(αg, γ6vιμo
και 1ρηoιμo oε 6λoυq μαg.
Σαq ευ1αριαro0με για ηV υπoαrηριξη σαq Kαι
oαg ευ16μααrε Koλιi Kαλoκαiρl!

Λεπoυργεi τ' "Aμπηλtακ6''
Στo καλεoμα τηg Aδελφ6τηταq Yια τηv εvoικ[ααr1 και λει
τoυργ(α τoU ovαψUΚΓηριoυ "Aμπηλιακ6" αvrαπoκρ(Θηκαv
τρειq σUμπoλfuεg μαg oι: Kωαrαg Mηαηλ Kαραvικoιiληg,
P6βαg Eυdγγελog και Λεκκα Kατερ(vα - Aθαvαα(oυ Σdκηq.
Στιq 25 lαvoυαρ(oυ 2004 η Eπιτρoπη Δημoπρoo(αg τηg
Aδελφ6τητα9 (πoυ δημιoυργηΘηκε ειδικd Yια τo oκoπ6

αυτ6 και απoτελoιjyιαv απ6 τoυg: Koτoλoιiλη Γειilργιo,
Tζ(μo Γειδργιo, Koτo(vα Παι]λo, KαΘdριo Eυ6γγελo, Παπαδημητρ(oυ Kωvαιαyr(vo, Λdρo lωdvη και Kαρρd Aθαvdoιo,
oξιoλ6γηoε τιq τρειq αιτηαει9-oυμμετo169 και εκι(μηoε 6τι
η α(ηση τoυ Kιiαrα Mι1oηλ Kαραvικoιjλη ηταv αυτη πoυ
oυγκιivrρωvε τιg περιoo6τερε9 πρoυπoθdoειg, β6oει τωv
dρωv τηq πρoκηρυξηq.
H Επιτρorη, ιiαrερα απ6 oυζηηor1 και αvrαλλαγη απ6ψεωv,
oμ6φωvα, καrακ0ρωoε ηv παραxωρηoη - εvoικfαor1 τoU Kατcι_
αημαrog στov K. Kωαrα Mι1αηλ Kαραvικoιiλη' Στιg 6 Φεβρoυ-

αρ(oυ 2004 υπoγρdφηκε τo o1εrικ6 μιoΘωηριo oυμβ6λoιo
Kαι τo Kctτcισημα

"Αμπηλιακ6"

Aδελφ6ηταq

Πξ
Μι

τoυργε( καvovικ6

απ6 τιq

αρχdq

Mαibυ 2004.

Eυ16μααrε αrov

Kιbαrα

κo0\

Kαραvι-

"KoΜq δoυ_

λει69 με κd.φι και
φαvrαo[α".

Aγoρ6 olκoπ6δoυ γlo τov Ξεvιilvo μαg
Παλι6 6vειρo τηq Aδελφ6τητα9, ηταv και ε(vαι η αvdγεραη
εv6g "=gγωγαD στo xωρι6 μαq. H 6λλειι!η, 6μω9, oικovoμι
κωv π6ρωv δεv μαg επ6τρεπε vα τo πραγματoπoιηooυμε'
Σημερα, βριoκ6μoαrε αrηv ευ1dριαrη Θ6oη vα σαq αvoγ-

γελoυμε 6τι η Aδελφ6τητα, 61ovrαg εξαoφαλ(oει τoυq αvdλoγoυg π6ρoυ9' βρηκε τηv κατdλληλη Θ6α11 μdoα αro

1ωρι6 και πρoxωρηoε αrη αγoρα oικoπιiδoυ. To oικ6πεδo,
πoυ βρ(ακεται πιo πdvω απ6 τo "Aμπηλιακd", αvdμεoα αrα
αrτ(τια τηg Σπ6λλα9 Mαγδαληvηg, τηq KαΘdριoυ Aλεξdvδραg καιτoυ Bραζιωτη αvηκε κdπoτε στov K..KoUτσιoιjKη".
Σ' αυτ6 τo 1ωρo πιαrειioυμε 6τι, με η oυvδρoμη 6λωv και
με τηv απoφασιστιK6τητα πoυ διακρ(vει 6λoυq τoυq
"Kαιπoιωτεq", Θα Xr(ooυμε τov πoλυπ6Θητo "=εvωvα" βoξ.
H αvdγερoη τoU "Ξεvωvα" - Π6ρα απ6 6λα τα dλλα oφ6λη Θα δωoει τηv δυvατ6τητα Kαι στouq περαστικoιig φλoυg-

επιoκ6'rπε9 τoυ 1ωριoιi μαq, vα διαvυκιερειioυv εδιil και
vα 1α(ρovrαι τιg oμoρφι69 τoυ τoπoυ μαg.

Alμoδooio ατη Δρoooπηγli

υλικoιj,

Aπ6 τov Aπρλιo τoυ 2003 6ω9 τov loιjλιo τoυ 2004 τριdvrα
6ξι (36) oυμπατριιδτεg μαg, αvdμεod τoυg και πoλλo( φλoι
τoυ 1ωριoιi μαg πρ6αφεραv εΘελoιπικd α[μα oε διio μovd-

δεg αιμoδoo(αg τoυ παvεπιαημ(oυ lωαw(vωv Kαι τoU
AXEΠA Θεooαλov(κηg πoυ τjλΘαv αro 1ωρι6 μαq. oι αυγ-

1ωριαvo( μαq πρ6oφεραv oυvoλικ6 46 φι6λεq α(ματog εvιil
αro διo δι6αημα 10 6λλoι oυγ1ωριαvo( μαξ πoU τo ε(1αv
αvdγκη εξυπηρεηΘηKαv με 17 φιdλεg

ο

ηv

6κδoαη ημερoλoγ(oυ Kαι τoU περιoδικo6 μαg.

Toυq αυγxωριαvoOq μαq AΘαvdαιo και Avδρoμdxη

(Λ6κκα) Moυτoιoιiλη απ6 ηv Aμερικη, για ηv oικovoμικη
εv[qxυoη ατηv Aδελφ6ητdq μαq με 100 $ απl μημη τoυ
παππoιj και γιαγιdq τoυg lω6vη και AγαΘηq Λ6κκα.

ο

Toυg φoιητ69 μαg Xριατι6vα Zιιiγα, Γιιilτα Ταλμ(γκα
και Πoλιiβιo Moυκoιiλη Yια ηv αιiιπαξη αρ1ιτεκrovικηg
μεΜτrlq "Διαμ6ρφωαΙ9 τoυ υπα(Θριoυ xιilρoυ ηg εκκλη-

α(ματoq.

o(αg τoυ Aγ.AΘαvαo(oυ".

To Δ.Σ. ηg Aδελφ6ητdq μαq
oυγ1α(ρει και ευ1αριαrε(
Θερμd τoυg oιrγ1ωριαvo0g μαg,

ΣυMoγti lατoρlκoιi Aρ1εloκoιi Yλlκoιi

γι' αυηv

ηv

Uψηληq

Ξεκiιηαε η πρoαπ6Θεια αυλλoγηg φωτoYραφικoιi η 6λλoυ

ευαιαΘηα(oq και αvΘρωπιdq
εκδηλωoη, κoι ειi1εται αιrπ1
η πρωτoβoυλ(α τoυg vα γ[vει
παρdδειγμα πρooφoρ6q και
αλληΜγγιiηq αε 6λoυ9 μαg.

ω,f/9

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

Mε ηv βoτjΘεια τoU σUYXωριαvoιj μαg Niκoυ Σ(μoυ απ6 ηv
Aμερικη, τo site τoυ xωριoιi μαg αυvδ6ΘηKε με ηv ιστoσελ[δα τoυ Παvεπιαημ(oυ Princeton Kirk McDonald ηg Aμερικηq. Σιjιπoμα Θα γ(vει μετdφραor1 τoυ απ6 τov (διo αrα
Aγγλικd και dταιτo SiteτoU 1ωριo0 μαq Θα υπdρ1ει Kαι oτrlv
αγγλικη 6κδooη.

ηv

ευκαιρ(α Θεωρoιiμε 1ρ6o9 μαq vα ευ1αριαrησoυμε

Θερμd τo σUYXωριαv6 μαg Θωμd Moυκo0λη πoυ υπηρξε o

πριδτoq oxεδιααηq τoU Site αrα ε}ιληvικd και
υπειiΘυvog για

ηv πληρ6ητα

και

η

o κιiριog

Μιτoυργικ6ητd τoυ.

To Δ.Σ. τηg Aδελφ6ητdq μαq ευ1αριαrε[ Θερμd:

a τov oυγxωριαv6 μαq πoλιτικ6 μη1αvικ6 Xρηαro Kαπλdη Yια ηv αφλoκερδτj εκπ6ηα11 μελετιiv για ηv αξιoπo(η-

oτl τoU Δημoτικoιj Σ1oλε(oυ ωg Συvεδριακo0 K6ιπρoυ, για

ηv

κατασKευη 1ιilρωv υγιειηg αro κcπdαημα "Aμπηλιακ6" και για η oυvoλικτj πρooφoρ6 τoυ αro 6ργo ηq Aδελ-

φ6ητα9.

Tov Δημo Mααroρo1ωρ(ωv για

δημιoυργ(α αρ1ε[oυ

ται με απ6δειξη και επιαrρ6φεται, εφ6oov τo επιΘυμε( o
κ6τoxog. 'Hδη oυγ1ωριαvo( μαg ιixoυv απoαrεiλει απlv
Aδελφ6ητα φωτoγραφιK6 υλικ6 τo oπo(o και ταξιvoμεfuαι.
To Δ.Σ. παρακαλε( τouq σUYXωριαvoOg μαq vα αηρ(ξoυv
πιo εvεργd η or1μαvrικη αι.rrη πρoαrτ6Θεια πoυ Θα καrα-

ηv παρdδoαη τoυ 1ωριoιi μαq Kαι Θα ηv αφηαει
παρακαταΘηKη στα παιδιd μαξ καιτα εγγ6vια μαg. Πρ6κει
ται Yια μια "επ6vδυαη μ6λλoιπo9" πoυ δεv πρ6πει μ καv6vα τρ6πo vα παραμελησoUμε.
Hμερoλ6γ.o 2oo4
To ημερoλ6γιo τoυ 2004 εixε μεγαλη επιτυ{o. TιrπιlΘηκαv

600 αvτiτυπα και αvdλoγα εημερωτικ6 δελτiα (εφημερ(-

δεg) και πoυληΘηκαv 564. Kdvαμε πρoαrτ6Θεια vα φτdαoυv
και στov τελειπα(o αυγxωριαv6 μαq σΓrlv Eλλdδo και τo
εξωτερικ6. Av κdπoιoι δεv τo πηραv τoug παρακαλoιiμε vα
επικoιvωvηαouv με τα γραφε(α ηg Aδελφ6τrμdq μαq.

Πρoτ6oεlg τoU Δ.Σ. πρoq τo Toπtκ6 Συμβoιiλlo
κol τo Δ'iμo Moατoρo11ωρiωv

o

Mε επισroλη τoυ την 111112004, ζηηoε vα γ[voυv oι
απαιτo0μεvεg εv6ργειεq για vα χαραl(ηριαrε( o 1ιiρog τωv
ηπωv'Πξ .Σκιπq" ωξ ζ6η απαγ6ρευoη9 κdΘε oικoδ6μησηc.

.

Θερμ69 Eυ1αρlατiεg

o

ηv

γρdιpει

Mεγdλη επιτυfα 61ει η μ61ρι τιilρα πoρε(α ηg ιαroαελ(δαg
'l8 Noεμβρ(oυ 2003
μαq στo lnternet. Aπ6 τιq
μ61ρι oημερα
61ει δε1Θε[ 1800 επιoκ6ιpειg. Av κρivoυμε απ6 τα e-mails
πoυ λαμβdvouμε, η ιαrooελ(δα μαq τιrγx6vει διεΘvo0g
εvδιαφ6ρoιπog oπ6 τoυg απ6δημoυq σu\η(ωριαvoιiq μαq
Kαιηv vεoλα(α μαq. Διio φoρ6ξ μ61ρι αημερα πρoαΘ6oαμε
- αvαvειiloαμε ηv 0λη ηg (N6α - Δρααηρι6ητε9 και Tρoγo0δια).

Mε

ιαroρικo0 υλικoιj με τελικ6 α161o

γιcl τηv παρ6δooη τoυ xωριoιi μαg. To υλικ6 παρoλαμβdvε-

Mε επισroλτ] τoυ την 22l3l04

ζηηoε vα παραχωρηΘε(για

/.ρηση χ6ρoq απ6 τo Koιvoτικ6 Kατdαημα, για ηv κσταoκευη WC πoυ Θα εξυπηρετε(τιg αv6γκεg τoυ καrαατηματog "AμrηλιαK6" Kαι τoU κoιvoτικoι1 γραφε(oυ.

.

ηv 3/5/04 ζηηoε ηv παρα1ιilρηαη
1ωρoυ ατov κηπo Kαι στo πραvdg τoυ Δημoτικoιi Σ1oΜ(oυ,
dξω απ6τα 6ριατoυ μπdoκετ, πρoκειμιivou vα KατασKεUααrε( μελλovrικd α(Θoυoα ιpu1αγωγ(αg για τηv vεoλα(α.
Mε επισroλη τoυ

o

ηv

απoδoμ1

ηq μεΜηq

Eσr6λη ην 12l5l04 η αρχιτεκrovικη μελετη για ηv διαμ6ρφωoτl τoυ πρoαυλ(oυ 1ιilρoυ τoυ Aγ. AΘαvαo(oυ πρoκειμ6voυ vα ειπα1Θε( μεMoιπικd oε πρ6γραμμα Χρηματo-

αξιoπoηαηg τoυ Δημoτικoιi Σ1oλε(oυ ωg Συvεδριακo0
K6vrρoυ Kclι Yια τιg εv6ργειdq τoU Yια ηv xρηματoδ6ηoη

δ6ηoηs.

a

Mααroρo1ωρ(ωv

τoυ 6ργoυ απ6 τo YΠEXΩΔE.

τov Kιδαrα Tζιμoιiλη Yια ηv αυμπαρdαrαoη τoυ αro
6ργo ηq Aδελφ6ηταξ Kαι η oυμβoλη τoU oτη αυλλoγη

o

Mε επιαroλf τoυ ηv 17l5l04 ζιiτηαε απ6 τo Δl]μo
ηv διoργdvωαη μoυoικηg λαΙκηg βραδιdg

αro 1ωρι6 τo δει.rrερo δεκαημερo Aυγoιiατoυ.

3

'Eργo ατo 1ωρ16 μog

N6α απ6 To xωρt6 μαξ

Στo 1ωρι6 μαg απ6 τo Δημo Mαατoρoxωρ(ωv εt<τελoOιπαι
αιrη η σrιγμη τo εξηg 6ργα:

Movoliμερη Eκδρoμli ατη Π6ργα

η

oυμμετoxη 'ι6 αιrγxωριαvιilv μαg 6γιvε αrιq 3 loυλ(oυ
2004 μovoημερη εκδρoμη αrηv Πdργα και τιg πηγ6q τoυ A16ρovτα πoU 6φηoε oε 6λoυ9 αξdxααrεq αvoμvηoειg. Mε επιαroλη τoυg oι AιπιπρooωΠoι ηq Αδελφ6ητα9 αro 1ωρι6,
Kωvαrαvr(vog Παπαδημηρ(oυ και lωdvηq Λdρoq eυxαρ[oτησαvτo Δ.Σ. γιαηv επιnrxηβη oι-rη πρωτoβoυλ(α.
Mε

H Aδελφ6ητα υπ6qxετoι vo κ6vει Θεαμ6 αιrη
βoυλ(α.

η

πρωτo-

O Avrικατdαrαση ηq σrdγηξ τoυ Koιvoτικo0 Kαταατηματog "Aμπηλιακ6". H κdλυΨη Θo εfvoι με qxιαr6πλακα.

o ΣUvΦρηση, επιoκευη ηg εκκληo(αg Koιμηoεωg Θεoτ6κoυ (Παvαγ(αq) και αvdπλαoτl τoU περιβ6λλoιπoq 1ιilρoυ.

a

Διavoιξη - διαμ6ρφωαη - τoιμεvr6αrρωαr1 oδoιi απ6
oικ(α Δ. Kατoαμdη dωg αλιilvι Σιμα(ωv.

XρημoτoδoτηΘηκov κσ! βρiσκovτo! στo ατ6δlo
τηξ δημoπρασiαξ τα πoρακ6τω 6ργα:

o Eπιoκευη τoυ Δημoτικoιi α1oΜioυ Kαι μετατρoπη τoυ oε
Συvεδριoκ6 Kdιπρo - K6vrρo Περιβαλλoιπικηq Eημ6ρωor1q
και EυoιαΘητoπofηoηq.

a ΣUvΦρηση - επιoκευη και αvdδειξη τoυ π6τριvoυ γεφυριo0 αro πoτdμι και αvdπλααη τoυ περιβdλλovroq 1ιilρoυ
(κι6oκια, αrdαη κλπ.).

a Γεωτρηση ατη Θ6αη "P(ζα π6τρα> Yια
vερoιi για τιg αvdγκεg τoυ 1ωριoιi.

ol Eκδηλιboεlg

ηv

αvειiρεαη

τoU xεtμιilvα 2oo4

Mε απ6λιrη επιτυ{α oλoκληρωΘηκαv oι εκδηλιiloειq 1ειμωvα 2004 για τouq oυγxωριαvoOq μαq πoU εfuε μ6voυv μ6vι
μα στo 1ωρι6 εfuε oε 6}ιλε9 π6Μι9 ηg Eλλdδαg.
...ατη Kαατoρl6

To ξεκiημα dγιvε με ηv κoπη π(ταξ ηq παρoικ(oq ηg
Kααroριdq. Bρdδυ τηq7l2l04 ημ6ρα Σdββατo, αε μoυoικη
ταβ6ρvα αrηv KoλoκυvΘoιj Kααroριdq. ΠαραβρdΘηκαv
περ(πoυ 40 oυγ1ωριαvo( μαg, καΘιilg και oι Koτoλo0ληg

λovrικd qx6δια και δρααrηρι6τητε9 τηg Aδελφ6ητα9.

Παραβρ6Θηκαv επ[αηq o Δημαρ1oq και δημoτικo( o0μβoυ_

λoι τoυ Δημoυ Mααroρo1ωρ(ωv. To 1oρ6 oργdvωσαv oι
εκλεγμ6voι αvrιπρ6αωπoι ηg Aδελφ6ηταq στα Γιdwεvo,
Παπαδημητρ(oυ Δημητρα, N(κoq Koι,rroυλo0ληg και Θαvd_
αηg Toιγκoιiληq.

Tηv εκδηλωoη πλαια(ωvε η δημoτικη oρxηαrρα τoU γvωαroιi μαg Mι1.ΠαvoυodKoυ Kαι Χρια16πoυλoυ Θαvdαr1. o
χoρ6q ξεκ(ηoε αrιg 10 τo βρdδυ με ηv παρ6α τoυ Στ6ργι
oυ Koτo(vα και τεΜ(ωoε αrιg 5 τo πρω( με ηv πoρdα τoυ
Toιγκo0λη Γιdwη. To κ6φι ηταv πoλ0 μεγdλo Kαι oι παρεUριακ6μεvoι διαακ6δαααv με τηv ψυxη τoυg.
Kατd ηv δι6ρκεια ηg εκδηλωαηg 6γιvε κληρωαη με β6η
τo κoυπ6vι ηq κdρταg, και τo δωρo, dvα 6πιπλo βιτρ(vα,
αξ(αq 300

€ περ(πoυ κ6ρδιoε η πoρ6α τoυ

Tαιγκo0λη Θαv6η.

Γειilργιog και Tζ(μoq Γεωργιog, Πρ6εδρo9 και Γρoμματdαq
αvr(αιoι1α τηg Aδελφ6ητα9. Tηv εκδηλωαη oργdvωoαv oι
εκλεγμ6voι αvrιπρdoωπoι ηg Aδελφ6ηταq γιCl ηv Kααro-

ριd, Koυτρoυμπ(vα Σταυρoιiλα, Mακρηg Bαoλειog και
Kαραvικoιiληq lππoκρdτηg' Eηαv φρoιπ(αει vα 61oυv βαoι

λ6πιτα με τo αημα τηq Aδελφ6τηταq και τηv κoπη τηq 6καvε
o Πρ6εδρoq ηg Aδελφ6ηταq.

To φλoυρ(, τo oπo(o oυvoδει]ovrαv απ6 μ(α ααημdvια εικ6vα, κ6ρδιoε η σUγXωριαvη μαq Νερατζo0λα Zηκoιiλη. Στηv
oμλ(α τoυ o Πρ6εδρo9 ηq Aδελφ6τητα9 ευ1αρ(αrησε τηv

επιτρoπη για τηv dρτια και πoλιi επιτυ1ημ6η oργdvωαη
τηq εκδηλωoηg, ευμΘηκε εκ μ6ρouq τoU Δ.Σ. ατoυg
παρευριακ6μεvouq για ηv v6α 1ρovιd κoι αvαφ6ρΘηKε στιq
δρααιηρι6τητεq Kαι τouq v6oυg αι61ouq τηq Aδελφ6ηταq.
H ατμ6oφαιρα ηταv ευ1dριαrη και ικαvoπo(ηoε απ6λυτα

τoUq παρεUριoκ6μεvoυg.
... ατo

Γl6wεvα

Aκoλo0Θηoε o 1oρ6q τωv σUγχωριαvωv μαg αrα Γιdwεvα.
14 Φεβρoυαρ(oυ, Σdββατo βρdδυ, oε α(θoυoα τoυ ξεvoδo1εioυ "Πoλλdδιo" τωv lωαw(vωv. Παραβρ6Θηκαv oυvoλικd

105 ατoμα καΘωq και o Πρ6εδρo9 τηq Aδελφ6τητo9
Γ.Koτoλo0ληg ωq εκπρ6oωπoq τoU Δ.Σ.. Σηv oμλ(α τoυ
ευ1αρ[αιηoε τoυg διoργαvωτιiq και αvαφdρθηκε αrα μελ-

5

... σrη

Δρoσoπηγη

Φ

Τoαρ τoaρ τα κ6δρqπdvω μαxα-

λιcitτεg κ6τω τζρτζι/v'ιΔτεq, π6'Θαvε

μια καλ6γρια και

ηv

πdv oηv

εκκληoιd, μe λαμπ6δεq με κεριd
με τα γιυooΘυμιατd.

Tρaγoaδι πoυ Μγov τo μαρd nαιδιd τo
βρ6δυ τηq μεγdληq απoκρι6q oτo κ6ι]lιμo
τωv κ6δρωv-

(μαρτυρb

ηq

EλευΘεριoq τζψo0Μ)

Για μια ακ6μη xρovιd 6vα παν6ρ1αιo 6Θιμo τoU Χωριo0 μαq αvαβ[ωoε τιg απ6κριε9 αrη Δρoooπη-

γη. Mια παρdα v6ωv αvθριilπωv,
oυγ1ωριαvιilv μαξ Πoυ ζoυv ατα

Γι6wεvα α)ιλd και σε dλλεq
π6λει9 πρoετo(μαoαv και πdλι ηv αvαβ(ωαη
τoυ γvωαroιi dθιμoυ ηg απoκρι69 με
τo καρvαβdλ και τo καψιμo τωv K6δρωv.
Tα "K6δρα" κ6πηκov ηv παραμovη,
oυγκειπρωΘηκαv Kαι κdηκαv αηv
πλαrε(α "Παrαιωτoιj". Σ αrμ6oφoιρα
Xoρdq και γΜιπιoιi η vιiμα ηq
Kυριακηq ηg Aπoκριαg dvαι.Uαv
μεγdλη φωτιd και 6λoι oι v6oι
vrυμ6voι καρvαβdλια x6ρευαv
και τραγoυδoOααv γιiρω - γιjρω.
To γλ6ιπι oυvεfαηκε αηv
ταβ6ρvα Πατoιωτo0 με τo 6Θιμo
τoυ "Xdoκαρou" Kαι με η
oυvoδε(α ηg λαΙκηg oρxηαrραg
τoυ Δημrμρ(oυ Xoλκιd και κμ
με αvεξdvrλητo κ6φι, μ6xρι
τo πρω(. Kαι τoυ 1ρ6voυ!

...στη Θεσσσλoviκη

Σ6ββατo βρ6δυ, 28 Φεβρoυαρ(oυ, oυvεχζovται oι εκδηλιiσειq τωv απαιπo1oιi Δρoooπηγιωτωv, τωv αυγ1ωριαvιilv
πoυ ζoυv αrηv Θεoααλov(κη και τιg γιiρω περιo169.

.!D,

o 1oρ69 ιiγιvε αro κ6vrρo "Aρχ6tπιoααΣ

Koι σUμμετε(χαv

oυvoλικd 165 dτoμα. Avdμεoα στouq παρεUριακ6μεvoυg
υπηρ1αv και πo},λo( oυvδημ6τεg μαq καΘιi:g και φλoι τoυ
oυλλ6γoυ. H παρoυo(α

ηg

vεoλα(αg τoυ 1ωριoιi μαg ηταv

αιoΘητη. 'oπωg και αrα Γιdwεvα 6τoι κoι εδιδ , η oρxηατρα
τoυ Mι1dλη Παvoυαdκoυ με ηv γvωαη δεξιoτεxμ(α τoυ και

τα παραδooιακ6 μαg δημoτικd τραγoιiδιo διαoκ6δαααv
τouq παρεUριoκ6μεvoυg μ6xρι τιg 4 τo πρω(.

Kαι oι εκδηλωσειq τoυ 1ειμωvα oλoκληρωvovrαι...

)

...oτηv AΘ{vo
Παραακευη 12. Mαρτ(oυ τo βρdδυ, αrηv AΘηvα αro ξεvoδo1ε(o "ΣΤANΛEY", oι oυγxωριαvo( μαq πoU ζoυv μ6vιμα αηv
AΘηvα διoργdvωoαv τo δικ6 τoυg 1oρ6. Σ'6vα 6μoρφo περι-

ηv oρxηαιρα τoU αYαπητo0 N(κoυ Φλιrπδη,
ξεφαvrωoαv μ61ριτιg 3 η ωρατoυ πρω(. Zωvιdvεψαv μημεq
κoι Θιiμιoεg, o'6vα αvrdμωμα πoU τ6oo πoλι] τo ε(1αv αv6γκη.
βdMov, με

H απoυo(α αvr[αroι1ηg εκδηλωoηq ηv τελευτα(α 3ετ(α και η
dρτια oργ6vωαη, ηταv η αφoρμη για 6vαv υπdρμετρo εvΘoυoιαoμo και αvεξdvrλητo κdφι. Συμμετεftαv 134 dτoμα.

Πoλιi καλη δoυλειd απ6 τoυg εκλεγμ6voυg εκπρooωπoυg
τηg Aδελφ6τητα9, Zιιbγα Θαvdαη,Tζιμoι!λη Kωαrα και
Zιωγα Γιdιnη. Στo 1oρ6 παραβρdΘηκε και o αvrιδημαρ1oq,
αυγxωριαv6g μαg Σiμoq Xαρdλαμπog, o oπo[oq αrηv oμλ(α
τoυ αvαφ6ρΘηKε στα dργα πoυ 61oυv πρoγραμματιαrε( vα
εκrελεαroOv ηv φετιη 1ρovιd αro xωρι6 μαg.

Συγ11ωρlαvo( μαξ παρoυol6ζoυv

σUYxωρlαvoUξ μαξ

H zΩH

Πvευμoτlκli δραατηρlιiτητo σUYxωρtαvιiv μαg
τoυ Γιιilργoυ Koτoλoιi\

o oυγ1ωριαv6ξ

μαq Moυκoιiληq Θωμdg, Δ6ακαλo9, Eπfuιμoq Πdρεδρog τoυ Παιδαγωγικo0 lvαrιτoιiroυ, oυvεργdηg

Kαι σUμπαρ(Ισrdηq αrιg πρoorτdΘειεq και τιg πρωτoβoυ-

λ(εg τoυ Δ.Σ.

170 oελ(δωv

ηq Aδελφ6ητα9, μαq 6αrελε τo βιβλ(o τoυ - "Tηλ6μαΧoq - Kαταγραφη μιαq βιωμ6ηq

εμπειρ[αq", μ6ρoq εv6q αξι6λoγoυ oυγγραφικoιi 6ργoυ τoυ.
Δημoαιε0oυμε δ0o μικρd απoorι6oματα απ6 τov "Eπλoγo"
τoυ βιβλ(oυ τoυ:

"o κ6oμog

εξελ[ooεται με μια εξαιρετικη ταyaτητα και oι
6vΘρωπoι 6πaψαv vα εκπΜooowαι, δ[γωq καΘ6λoυ vα
φαvτdζowaι τι9 oυv6πειεq για τo δικ6 τouq πεπρωμ6vo' H
ιaroρ[a επιταyivεται, oι απocr1oειq εκμηδεviζowαι. Avr6
πoυ ofiμερα βρ[oκεται μ6'oα aro orπικ6 μαq' πεδb o0ριo Θα
τεΘe[ oτo μoυoε[o και o καΘ6vαq Θeωρε[ φυoικ6 αιlτ6 πoυ
6ρyεrαι και αδιαφoρε[. Mπoρε[ va πει καvε[9 6τι oι 6vΘρωπoι
ofiμερα εμφav[ζoυv μ[α αξιoπρ6oεγrη δ0vαμη πρoσαρμo-

γlc. H δavαμη τηq τεγνικηg oκ6τωoε τo Θα0μα. oι 6ρoι ηq
ζωriq μαg μα τouq παραπdvω λ6γoυq βρ[oκowαι ΥρηΥoρα
και oριcrικ6 o}λαγμ6voι και o κaΘ6vαq πρooαρμ6ζεται o'
αυro0g 6πω9 μπoρε[."
"MαΘα[vω vα αλλ6ζω, vα μεrαβ6hoμαι, va πρooαρμ6ζo-

μαιu, nμαΘα[vω vo oυvεργaζoμαιΣ, αUτ6q ε[vαι oι δ0o κυρ[αρ7φq πρooπdΘειεq ηq oημεριηq αΥωΥη9' τιq oπofεq τo σ/(oλε[o με αιγlη τoυ δ6ρατo9 τov ηΜιαρovικ6 ιιπoλoγιoτη κaι
τα εκπαιδεvrικ6 δ[ι<τυα κoλε[ται va αvαλ6βει εν μ6ρει αro

εξjq oε arεv6 δεoμ6

με'ηv

μ6ρφωoη τωv εηλkωv."

Eδω Θα αvαφ6ρoυμε μ6vo μερικd απoαrτdαματα απ6 τα
πoηματα:

δια β[oυ μ6ρφωoη και σUτoΓ'K.

Aιπιitvηg Σ(μog (Aιπωv6κηg) _'Evoq Koιπolιbτηg λoiκ6q
λuρlκ69 πolητlig
τoυ Θωμd Moυκo0λη
Θα d1ετε παραηρτ]oει, Μει o Γd}ιλog παιδαγωγ69 Φερριd,
πωg 6ταv 6vαq oπ6ρo9 φυτoιi βρεΘε( κdτω απ6 μια πλdκα,
η oπo[α τov εμπoδ(ζει vα αvαrπυxΘε[, δεv παραιτε(ται απ6
ηv πρoαrτdΘεια' τo φιΙrρo τoυ μεγαλιilvει πρoξ μια
μεριd, γυρ(ζει πρoq ηv 6}ιλη, κλωΘεται γιiρω απ6 τo βλαα16 τoυ, πι6ζει πρog κdΘε καrε0Θυvor1, ιilorτoυ αro τ6λo9
βρiακει μια 1αραμ6δα αro 6δαφo9 και πρoβd}ιλει τo κfuριvo
κεφoλdκι τoυ αrov ηλιo.
Kdπωg ιiται Θα περιγρdφαμε και τιq πρoorτdΘειεg τoυ
1ωριαvo0 μαq λαΙκoιi πoιηη Aιπιilη Σ(μoυ, για "vα βγ6Μι
στo φωqD τo πoητικ6 τoυ ταλ6vro.

η

Λ(γα τα αxoλικ6 τoυ γρdμματα, μα oγκιilδηg εγκυκλoπα(δεια η πε(ρα τoU Kαι τo τoλ6ιπo τoυ.

Tα πoημαrd τoυ κριiβoυv βαα oroυg αvεππηδειπoυg αrL
χouq τouq, πoλιi λυριoμ6, τρoμερη ευαιoΘηαα, Μrπd oυvαμ
Φημcπα και αγ6rη γιατovτ6πoτoU Kαιτoug αv€ριiπoυgτoυ.

o 1ι6ρoq και o oκoπ69 αιrro0 τoυ αημειιilματog δεv μαg επι
τρ6πει μεγαλι,rrερη παρoυo(ααη τoυ 6ργoυ τoυ. Θα τo πρdξoυμε, πoλιi αιiιπoμα, σηv ιαrooελ(δα τoυ 1ωριo0 μαg.

Στo BoYΝo

Nα περπατf1oω τα βoυvd l ρdxεq, κowoραγoiλεq
Nα βρω κoπ6δια πρ6βατα l vα βρω και βλα14oπo0λeg'.
Nα κdτoω εκε( va τιq μλιΔ l να γλυκoκoυβαvrιdoω
Πoυ γ6'ρaoα Kaι μεσ'τa βoυvdτooμπdvog l καιτιΔρα αvαarεvdζω.

o ΠMTANoΣ ΓloPTAzEι
Γιoρτ6ζω Μει o πλ6ταvoq'
"Στριbarετραπ6ζα απ6 κ6τω βoυ l φdτε, πιε[τε, παηγυρ[arε
Kαι ara τραπ6ζα τo[πoυρα' μπiρεq, γλυκ6 κραoιd vα πιεfte.
Nα πιε[τε αMd vα μη μεΘ0oετε l μ6vo vα ζαλιarε[τε,
To παηγ0ρι vα τλeιιΙloετε l και τoυ γe6voυ με xαρd και Υεια
vα ξαvαρΘε[τε.'' .''.'.'....'.'..'.

TιΔρα, 15 A0γoυoτo o πλ6ταvog γιoρτ6ζει
Kαι ξ6voυ9 γωριdτεq πρooκαλε[ l crov loκιo vcι τoυq β6λλει.

ΣΤoΥΣ ΞΕNιTEMENoYΣ

o

πλ6ταvoq ξει μια μυρωδι6 lτoυ9yωριαvoaq μαγε0ει
Kaι 6ooι ζoυv ατηv ξεvιτι6 κow6 τoυ τoυq γυρε0ει
Nα τouq μετρηoει, vcι τoυq δει, μη Μ[ιpει καv6vα9 απ6 ηv
ξevιτι6 l vα τov παρηγoρηoει.
.Tov AιjΥoυoτo περψ6voυμε l vα' ρΘεi τo παηγaρι l vα
6ρΘoυν και π6fu απ6 ηv ξεvιτι6 Υια vcι πσηΥυρ[ooυv.
Nα πιoυv vερ6 απ'τov πλ6ταvol δr.λα απ'τηv κρ0α βρaoη

Kαιτα καυoα6ρια aηv π6λη vατα αφrjoa"...

Kατd η διdρκεια τoυ εμφυλ(oυ πoΜμoυ η αερoπoρ(α βoμβ6ρδιαε τo 11ωρι6. Mια απ6 τιq oβ(δεg ηg 6πεoε επdvω
αrov πλ6ταvo και d'αrταoε 6vα μεγdλo Αωvdρi τoυ'
Για τo γεγov6g αι.116 o πoηηq μαg Μει:
nTov πλdταvo βoμβαρδioαvε l κ6ιtlαv 6vα κλωvdρι l κι o πλ6ταvoq, εβ6γιξε κι 6βγαλε φωη μεγdλη lκαι τoυq yωριdτεg
κ6λεoε εδιΔ κ6τω vα 6'ρΘoυvεl Vα τoU δ6ooυv τα τραaματα
μαζ[ και τηv πληγη τoυ.

Mηv τ0yει, (λ6'ει o πλdταvoq), και ξεραΘo0v τα φ0Μα
areρηΘoav oιyωριαvo(η δρooερη oκι6 μoυu.

l

και

Στα πoιηματ6 τoυ oι ζωηρdq εικ6vεq πoU μαq δ(vει μαq
κdvoυv vα αvατρψ6ζoμε.

ΠαρακoλoυΘε( o πλ6rαvoξ (μαq λ6ει o πoηηg μαq) 6λε9 τιg
εκδηλιilαειg ηξ ζωηc τoυ 1ωριoιi' Xα(ρεrαι με η 1αρd τoυg
και κλα(ει, 6ταv κdπoιov τov πdvε ατηv τεΜι'rτα(α τoυ κατoμ
κiα. Δεv 61ει 6μωq d}λo τρ6πo vα εκδηλιi:αει τη λιirη και αrπ(
για δ6κρυα αro π6ρααμα τoυ vεκρoιi ρfiyει τα φιiΜα τoυ:

.ΕδιΔ απ6 κ6τω π6'ραoαv δυo (2)
και oυvεfζει:

γevι6,q

ζωvrαvo( και vεκρo['':

"Nτ6η λ(πη μoυ,Υια δdκρυαταφ0Μα μoυτιvdζω καιτo κoρμt
μoυ τρεμa l εκεi βoυζω κα πovιΔ πoυ φευγow oι γωρι&τεq μoυ
και π[oω δw γυρiζow' για vα γaρow τov [oκιo μoυo.
Θ.M.

I

"Avαμv:ioεlg απ6 τo παρελΘιiv"

o

ευεργ6τη9 τoυ γωριoa μαq lω6wη9 Λιiτρog (κ6τω αριoτερd μe τo μπαoτo0vι) δ(πλα arcv αδελφ6 τoυ Χρηoτo Λιπρα πλaιoιωμ6voq, απ6
τoυg σUΥxωριavo0q μαg Θωμ6 Zιιbγα (με τo μoυoτdκι), τo αδ6ρφιa ΓιιΔργoq κaι Δι7μητρη9 Σoiφλαq ffoaκog) και o ΓιιΔργoq, Koτoλoaλι1g oε
vεoρη ηλικtα, 6λoι τoυg μετavaoτεq oτηv Aμeρικrj oε φωτoγραφ[α τoυ 1910 με 1911 περ[πoυ. H Κoιν6τητα Kawo[κoυ μετα τov Θαvατo τoυ
τo 1930 τov avακaρηξε "eυeργ6η'' Κσι Υιa vα τιμηoει η μημη τoυ αv6γεφε μαρμdριη πρoτoμη oτηv πλατε[a τoυ γωριo0.

Iω6wηq Λιiτρog (1867 - 1930)

Σηv πιo Ψηλη

Θdoη τωv ξε1ωριατιilv αvΘρωπωv τoυ 1ωριoιi
μαg τoπoΘετε[ται Kαι βρ(ακεται o lωdvηq Λι,rrραg.

o

lωdιnηq Λι,rrραg μεταv6αrεuαε σηv Aμερικτj και dφηoε
ηv περιoUσ(α ηv oπo(α ε(1ε δημιoυρψ]oει επ[τριdvrα
1ρ6vια oκληρηq δoυλe(αg, κληρoδ6τημα αrηv Koιv6τητα
τoυ 1ωριoιi. Mε τα xρηματd τoυ, 6πω9 αvαφ6ρει αrη διαΘτjκη τoυ, επιΘυμε( vα πρoικ(ζovrαι τα φτω1d κoρ(τoια τoυ
6λη

1ωριo0.
H πρdξη αυη ξαφvιdζει με τov αvΘρωπιoμ6 ηg αημερα και
απoτελε( λαμπρη αυv61εια τωv μεγdλωv ευεργετιδv Hπειρωτιilv, πoU με τα κληρoδoτr]ματd τoυg αr6λιoαv τηv AΘηvα
με λoμπρd 6ργα: Στdδιo, Zdππειo κλπ.

o lωdvηg Λι-rτραq 6φυγε απ6 τo K6ιπoικo αε ηλικ(α 231ρovιδv (τo 1891). Πηγε ατηvAΘηvα και απ6 κει 6φυγε μεταvdστrlq σrιq H'Π.A. (ηταv o πρωτog Kαvroιιilηg μεταvdαrηg
αrηv Aμερικη).

H αvαπηρ(α τoυ lωdwη ΛΟτρα α16Θηκε η αιτ(α vα φιiγει

απ6 τo 1ωριo, πα(ρvovrαg μαζ( τoυ π(κρα dιλd και πλoιjαιo
κρυμμ6vα αιoΘηματα για τov κ6oμo τoυ Kαιπα(κoυ κι ιδια[τερα γιo τιg oρφαv6g κoπdλεg.

Σαv ιiφτααε αrηv AΘηvα εργdατηκε αroυq Koιπαιvα(oυg
oαv βoηΘ69 μoαr6ρωv, αλλd ητov δ(ακoλo επdγγελμo για

ηv

αvαπηρ(cι τoU, Kι 6ταv 6voιξε o δρ6μoq για τιq H.Π.A.,
6φυγε oαv μεταvdαrηq μαζ(με 1λιdδεq dMoυg'Eλληvεg.
Στιq H.Π.A. εργdαrηκε ααv ζα1αρoπλdαηq και πoλι] o0vroμα dvoιξε δικd τoυ κατααrτ]ματα με μεγdλη επιτυx(α.
o Γιdιnηg Λftρoq 6γιvε dvαg απ6 τoυg πλoΟαιoυg'Eλληvεg
τηq Aμερικηg. Στα κατααrηματd τoυ εργdαrηκαv α1εδ6v
6λoι oι Kαιπoιωτεg μεταvdαrεg και ε(Xαv vα Μvε λ6για Θαυμααμoιi για ηv αvΘρωπιd τoυ.

Aπ6oπαoμa κεψ6voυ τoυ Υφηoτoυ Toιγκo0λι1 aπ6 τo βιβλio
τηg Aδελφ6τητo9' ΚAΝTΣlΚo - ΔPoΣoΠHΓH (Συwρaφi yιa 6να
μaoτoρoγιΔρι η9 Hπεiρoυ)' 6κδooη τoυ 1993.

