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Eυ16g απ6 τo Δfμαρ11o Moατoρo11ωρ[ωv Kooμ6 Σδoιiκo

Kιiριε Πρ6εδρε,

Ev 6ι|.lει τωv εoρτιbv τωv Xριαroυγdwωv Kαι τoU v6oυ 6τoυ9,
Θ6λω μ6oα απ6 τo περιoδικ6 oαg vα απευΘ0vω τιg Θερμ6τερε9
ευx6g μoU πρog εo6vα πρoσωπικd, α}'λd Kαι πρoq τα μ6λη τoυ
Διoικητικo0 Συμβoυλfoυ τoυ Συλλ6γoυ σαq.

Nα oαg oυγxαριb dλλη μια φoρd για τη δρdαη σαq Kαι τιg δρα-
αrηρι6τητ69 oαg και ειixoμαι vα oυvε{oετε με τov (διo ζηλo, τηv
(δια αγdπη, τηv (δια δημιoυργικ6τητα Kαι τov τ6πo σαq Kαι τov
τ6πo μαg.

Nα επαvαλdβω 6τι o Δημog μαq, στo μ6τρo τoυ δυvατo0, Θα ε(vαι
σUμπαραατdηq σαq σε 6λε9 τιq πρoσπdΘει6g σαq.

M6αω επ(αηg τoU περιoδικoι] oαg Θ6λω vα cιπεUΘιjvω για τιq
dγιεg αυτ69 μ6ρεq τωv Xριαroυγ6wωv Kαι τoυ v6oυ 6τoυ9, τιg
Θερμ6τερε9 ευx6g μoU πρog 6λoυ9 τouq Kαιπoιιirτεg, α)ιλd και
πρoq 6λoυ9 τouq δημ6τε9 τoυ Δημoυ Mαατoρo1ωρ(ωv.

Mε ιδια(τερη εκr[μηαr1
Kooμdg Σδo0κog

Δημαρ1og Mααroρo1ωρ(ωv

To Δ.Σ. ηg Aδελφ6ητα9 Kαι η πρoσωριη oυιπακrικη oμdδα τoυ περιoδιKoι.j "τα

Kαιπoιιiτικα|', απoφdoιαε, αρxηg γεvoμ6ηg απ6 τo 3o τε01og πoυ κρατdτε στα

x6ρια σαq, vα α}ιλ6ξει qflμα κdvorπ6g τo 6τoι πιo λειτoυργικ6 και oικε[o με ηv
πρooδoκ(α vα αυξηoouμε τιq oελ(δεg τoU με Θ6ματα π6ρα απ6 τηv τρ6xoυoo

ειδηoιoγραφ[α, κυρ[ωq πoλιτιαrικo0, λαoγραφικo0 και ιαroρικoι1 εvδιαφ6ρoιπog,

με η oυvδρoμη 6λωv oαg.

Δ.Σ.



N6α γIα Ttξ δραατηρ16τηTεξ
Tηs Aδελφ6τητ69 μαq

Eκδρoμli γ!o τoυξ N6oυg μαg
Tηv Π6μτπη, 12 Aυγo0αroυ 2004 με πoOλμαv πoυ δι6-
Θεoε o Δημoq K6vιτoαg, Kαι με τηv σUμμετoγη22 σUvo-
λικd κoριτoιιitv και αγoριωv τoU Xωριoιi, πdvω απ6 18

11oovιirv, πραγματoπoιηΘηκε εκδρoμη - επ(oκει!η γvωρι-
μ(αq cπηv Πυρo6γιαιnη, 6δρα τoυ Δημoυ Mααroρo1ω-
ρ(ωv, αro Πdπιγκo Kαι στov BoΙδoμdη.

Mε αvα1ωρηαι1 απ6 ηv Δρoooπηγη, 8.00 η ιilρα τo
πρω[, τoυg vεoλα(oυg υπoδ61Θηκε στo Δημαρ1εio o
Δημαρ1og Kooμdg Σδo0κog. =εvαγηΘηκαv στouq
1ι.Ι.lρouq τoυ Δημoρ1ε(oυ Kαι o Δημαρ1oq εημ6ρωoε
τouq vεoλαioυg για τηV δρααrηρι6τητα Kαι τιq
πρωτoβoυλ(εg πoυ πα(ρvει o Δημoq, και ειδικd, crrηv
πρooπdΘεια υλoπo(ησηq πρoγραμμdτωv πρoαταα(αg
και αv6δειξηg τou μημειακo0 πλo0τoυ ηg περιoxηg.
Στ61o9, τ6vιoε o Δημαρ1og με dμφααη, ε(vαι 6vα
Uψηλoιi βαΘμo0 πoιoτικ6 6ργo, με oεβαoμ6 αrηv
παρdδooη Kαι στouq Θεαμo0g, oτηV ιατoρ(α τωv
καταoκευιirv, στηV αιoΘητικη Kαι μημειακη αξ(α αrη
λειτouργικη τouq αvαγKαι6ητα.

Ση oυvd1εια 6γιvε ξεvdγηαη ατo tα(ριo τoυ "MoUσε(oυ
Mαoτ6ρωv" Kαι τα παιδιd με Θαuμαoμ6 qxoλ[αoαv Θετικd

ηv πρooπdΘεια Kαι ηV πoιoτικη δoυΜιd πou 6γιvε.

o Δημαρ1oq πρoo6φερε καφ6δεq Kαι αvαψυlαικd αrov
ξεvιilvα τoυ 1ωριo0. EvΘoυoιαoμ6vα τα παιδιd
ευ1αρ(cπησcιv τo Δημαρ1o Kαι τoV Πdρεδρo τηg

Πυρα6γιαwηg, Bατoκαλη Mιχdλη, Kαι τo πoΟλμαv
ovα1ωρηoε για τo Πdπιγκo. Eκε( 6γιvε ξevdγηor1 αro
K6ιπρo Περιβαλλovrικηg Eημ6ρωαηq καΘιi:g Kcιι στcι
αξιoΘ6ατα τoυ 1ωριo0.

To φαγητd αrηv ταβ6ρvα δ(πλα oro Bo[δoμdη, 6δωoε
ηv εUKαιρ(α για πo}ιλ69 oυζηηoειg και α}'ληλoψωριμ(α
τωv παιδιιiv.

Mε πo}ιλιiq, καλ6q αvαμvηoειq κcιι με τραγo0δια η
εκδρoμη τελε(ωoε με ηv επιαrρoφη αro 1ωρι6 ατιg
8.00 τo βρdδυ.

Alμoδooiα ατη Δρoooπηγli
Tηv Πoραoκευ{ 13 Aυγoιiαroυ 2oo4, Kιηη μovdδα
απ6 τo Παvεπιαrημιακ6 Noooκoμε(o lωαw[vωv, 6πoυ η
Aδελφ6τητα διαηρε( μ(α oπ6 τιq δ0o Tρdπεζεg A(ματog
πoU 61ει δημιoυργηoει, ηρΘε ατo 1ωρι6 μαq Kαι
πραγματoπoiηoε και φ6τo9 ηv ετηoια αιμoληι.|.l(α, αε
α(Θoυoα αro πρωηv Nηπιαγωγε(o.

Συvoλικd πρooφ6ρΘηκαv 17 φιdλεg α(ματoq.

ol Alμoδ6τεξ μos: Mακρηg Bαo(Μιog τou Γεωργ[oυ,
Zιιilγαg Πα0λog, Tζ(μog Γεωργιog, Koτoλo0ληg Γεωρ-
γιog, Mouκoιiληq AΘαvdoιog, Kαπλdηg Xρηαrog, Mou-
κoOληq Kηρuκog, Σπ6λλα9 Kωvαrαιπ(voq τoU Γεωργioυ,
Σιo0ηg Δημητριoq, Zιιirγαg Bαoλειog τoυ Θωμd, Tζι
μoιiληg Nικ6λαog, Σπ6λλα9 Kωvαταvrivoq τoU Hλ(α,
Σ(μog Kωvαrαιπ(voq τoU Πα0λoυ, Zιιiγα Aγη oυζ.
Θωμd, Zιωγαg Θεoδ6oιo9, Koτoλo0ληg Xρηατog τoυ
Γεωργ(oυ, Bαoλo0ληg Γρηγ6ριo9.

Yπηρξαv 6μωq και 8 oυγ1ωριαv6g - vo( μαq πou εvιir
πρoαηλΘαv αrηv αιμoδoo(α κρiΘηκε 6τι δεv πρ6πει vα
δωooυv α(μα για κdπoιoυg λ6γoυq:
Σπd}'λαg Xρηαrog τoυ Kωvαrαyr(voυ, Zιιilγα - KαΘdριoυ
Aλεξdvδρα, Kαπλdvη Σεβααrη, KαΘdριoυ Nτ[vα,
Koτoλoιiληq Aιπιilvιoq, To6γκα Aφρoδiη, TζιμoΟληg
Kωvαrαyr[vog, Λ6κκαq Aλ6ξαvδρoq.

To Δ.Σ. ηg Aδελφ6ητdg μαq σUγXα(ρει και ευxαριατε(
Θερμd τouq σUγXωριαvo0g μαq, γιcι αιrrη τηv Uψηληq
ευαιoΘηo(αq και αvΘρωπι6g εκδηλωoτl, Kαι ε01εται αυτη
η πρωτoβoυλ(α τoυg vα γ[vει παρdδειγμα πρooφoρ6g
και α}ιληλεYγιjηs oε 6λoυ9 μαg.



EΘελoιπloμ69
Παραμov6q δεκoπειπα0γoυαroυ γυvα(κεq και dvδρεq,
πρ6Θυμα και μαζικd, 6πω9 κdΘε 1ρ6vo, πρoo6τρεξαv
για Vα ετoιμdoouv τo εξωκλησι ηq Παvαγ(αg για τov
εoρταoμ6 τoυ. Φαvερη η xαρd αrα πρ6oωπα 6λωv για
ηv παρdμβααη και διαμ6ρφωαη - με 6ξoδα τoυ Δημoυ
Mααroρo1ωρ[ωv - τoυ πρoαUλ(oυ xωρoυ τηg εκκληo[αg,
πoυ τ6vιαε ηv αρχιτεrcrovικη φUσιoγvωμ(α τoυ μημει
oυ αuτo0 και d}ιλαξε τηv αιoΘητικη τoυ 1ιilρoυ.

H Σuv6λεUση τηξ Aδελφ6τηταξ
To Σ6ββoτo, 14 Aυγoιiατoυ 2004' πραγματoπoιηΘηκε η
Γεvικη Συv6λευαη τηq Aδελφ6τητα9 αro Koιvoτικ6
Kατdοπη μα. Απoλoγιoμ6q δρdαηg τo u Δ.Σ., τoπoΘ6ηo11

μελιbv, πρoτdoειg και κριτικ69 oιπdμωoαv αε 6vo γ6vιμo
διdλoγo. Kcπαγρdφεται, [oωq γιo πρι.bτη φoρ6 μετd απ6
πoλλd xρ6vια, μια εvεργητικη παρoυα(α τωv μελιilv,
6vα πραγματικ6 εvδιαφ6ρov γιcι τα δριbμεvα τηq
Aδελφ6τηταq Kαι τoυ xωριoO γεvικ6τερα Kcιι μια Θ6ληα11

για σUμμετoxη και πρooφoρd. Συμμετoxη 75 dτoμα
περ(πoυ και η 6}'λειψη χ6ρoU εμπ6διζε ηv παρoυo(α
τωv αργoπoρημ6vωv. Π6ιπω9, dατω και 6ρΘιoι πoλλo(
6ξω oπ6 ηv α(Θoυoα, πεισματικ6 ηΘελαv vα δηλιiooυv
τηv παρouo(α τoυg.

ΠoλlτlσΠ κ6q Eκδηλιboεlg
σTη Δρoooπηγ]i
A0γoυcπoξ 2004

Aγιilvεg αv6μoλoυ δρ6μoυ πα!δ!6v
δημoτlκoιi καl γυμvασioυ
Mε απ6λιrη επιτufα πραγματoπoιηΘηκαv για 2η 1ρovιd
oι αγιilvεq αvωμdλoυ δρ6μoυ, πoυ ε[Xαv εκκfηαη και
τερματιoμ6 ηv Kεvτρικη πλατε(α τoυ 1ωριo0.

Σε 6λα τα πoιδιd πoU σUμμετε[1αv δ6ΘηKαv αvαμηαrικdq
μπλo0ζεg με τo Φμo ηq Aδελφ6ητα9 καΘωg και
διπλιilματα ou μμετoxη g.

Στoug τρειq πριilτoυg vικητ6q κoι vικητριεg απovεμηΘηκαv
κ0πελλα και μετdλλια.

Στoυg αγιδvεq πηραv μ6ρo9:

Koρiτolo Δημoτlκoιi: AΘαvαo(oυ Bαoιλικη (1993),
Γκαρτζ6vικα Δημητρα ('1994), Toιγκo0λη Hλιdwα
(1997), Zιιilγα Kωvoταιπ(vα (1993)' Mακρη lω6wo
(1996), Σαλoμiδη Αwα (1998), Pdππα lωdwα (1998),

KαΘdριoυ Γεωργ(α (1996), Koυτρoυμπ(vα Xριαr(vα
(1997), KαΘdριoυ Aριdδvη (2000), Πoτλdκα Mαρ(α
(1999), Mouκo0λη Bαoλικη (2000)

Aγ6ρlo Δημoτlκoιi: Mακρηq Γειilργιoq (1993), Zιωγαg
Γεωργιoq (1993), Koυτρoυμπ(vαq Xαρλαoq (1993),

Bαζo0κηg Aιμλιoq (1994), Koτoλo0ληg Nικ6λαoq (1993),

Koτoλo0ληg Eυdγγελog (1996), Λ6κκα9 Kωvαταιπ(vog
(1995), Bαζo0κηq Aπ6cπoλog ('1996), Zωτog Kωvorαιπ[vog
(1994), Zιiτoq Nικ6λαog (1994)' Σιoι.rrηq Σπ0ρoq (1992),

Bαζo0κηg Θωμdg (1997), Σπ6λλα9 Bαo[}ειog (1996),

Toιγκo0ξq Νικ6λαo9 (1993)' Σιoι,rrηq Σπυρδωv ('1997),

Kαrλdηg oρ6αηs ('1995), Koτo(vαg P6μπερτ (1997),

Koτo[vαq AΜξηs (1992), Kιoυo6γλoυ lωdvηq (1998),

Kιoυo6γλoυ Παvoγιιilηg (1998), BαoΛo0ξq N(κoq (1994),

Σ(μoq Nιηταq (1996), ΣαλoμΦq lωdvηq (1994).

Koρiτolα Γυμvooioυ: Toιγκoιiλη ]ωdwα (1990).

Aγ6ρlo Γυμvoαioυ: Kαπλ6ηg Aπocπ6ληg (1991).



Aγιilvαg Mπ6oκετ
Δρoαoπηγ{ - Kεφαλo1ιδρl

Στιq 7.30 τo απ6γευμα, στo γηπεδo μπdoκετ, αrov
πρoα0λιo Xωρo τoυ ΔημoτικoJ Σ1oλε(oυ τoυ 1ωριoιj
μαq, πραγματoπoιηΘηκε αγωvαq μπdoκετ μεταξU τωv
oμαδωv τηg Δρoooπηγηq Kαι τoU Kεφαλo1ωρ(oυ.

o αγωvαg ηταv oυvαρπααrικ6g, αλλd η oμdδα τηg
Δρoαoπηγηq πιo oργαvωμιivη Kαι πιo επιΘετικη,
κυριdρ1ηoε στo παι1v(δι και κ6ρδιαε τελικd με σKoρ
70 - 44,1αρ[ζovrαq μια λαμπρη v[κη αλλd και μεγdλη
oυγκ[vηoη στoUq oυγ1ωριαvoιjg μαq, πoU ε(1αv
κατακλ0oει με τηV παρouo[α τouq τo γηπεδo.

oι oυvΘ6oειq τωV oμdδωv ε(xαv ωg εξηq:

Δρoooπηγ{: Toλιμιγκαq Eυdγγελog, Mo0ταηg lω6wηg,
Σ(μog lωdvvηg, Σπιiλλoq Kωvαrαvτ(voq, Kατo6φτηq
lωdιnηg, Mπαρκoιiζog Hλ(αq, Zιωγα Aρτεμιg, Λdκκoq
Αγγελoq, Toιγκoιiληg A1λλ6α9, Kαπλdηg Aπ6ατoλoq,
με πρoπoητη τov Kαραvικo0λη AΘαvdoιo.

Kεφoλo1ιilρl: Noιiτooq, No0τoog K., Σδo0κoq,
Φαoo0ληg, Γιd1og, Noιjταog Σ., Kαραv(καg.

ιt ιι



Συvαuλiα αrη Δρoαoπηγ{
Tετ6ρτη, 11 Aυγoιiατoυ 2004: Mε oυμμετoxη 6λωv τωv
ouγ1ωριαvιiv, πραγματoπoιηΘηκε σΓηv κεvτρικη
πλατε[α τoυ 1ωριo0, κ6τω απ6 τov αιωv6βιo πλdταvo,
μoυoικη βραδιd με 6ιπε1vα λαtκd Kαι ρεμπ6τικα
τραγo0δια. To oυγκρ6τημα τηq Mαριdvvαq Tζiμα
oκ6ρπιoε κ6φι Kαι ικαvoπo(ηoε απ6λυτα τoUq
παρεUρισK6μεvoυg, πoυ 16ρευαv μd1ρι τιg πρωιv6g
6ρεq. Στηv εκδηλωστ| παρεUρ(oκoιrrαv Bouλευτ6q τoυ
Noμo0, o Δημαρ1og Mαατoρoxωρiωv, Δημoτικo(
Σιiμβouλoι και πoλλof oυvδημ6τεg.

H εκδηλωoη αυτη 1ρηματoδoτηΘηκε απ6 τo Δημo
Mαατoρo1ωρ(ωv Kαι oυvδιoργαvιilΘηκε με τηv
Aδελφ6τητα'

'Evαρξη Tρlf μερoυ παvηγUρloιi
15 Aιiγouστou
To παvηγ0ρι στo 1ωρι6 μαg ε(vαι τριημερo, γivεται δε
oμαδικd στηv Kεvτρικη πλατε[α, κdτω απ6 τov πλdταvo
τωv 118 ετωv, με τov (διo παραδooιακ6 τρ6πo 1ρ6vια
τriρα. Φ6τo9 η παρouo(α και τηq ι116πια9 παραδooιακηq
oρ1ηατραg τoυ Παvoυodκoυ - Xριαr6πouλoυ, 6δωoε
6vα επιπλ6ov 1ριilμα, ζωιπdvει|.lε voαrαλγικd μvημεg και
παλι69 καλ69 σΓιγμ6q.

To παηγ0ρι ξεκfηoε με τo χoρευτικ6 oυγκρ6τημα τωv
αvδρωv. M(α ιδ6α πoυ ξεπηδηoε βλ6πoιπα9 παλι69

φωτoγραφ(εg, τιg παλι6q παρdεq Kαι τoV τρ6πo πoυ

γλειπoιioαv.

Erπd dvδρεg, ιrruμ6voι με παραδoαιακ6q αroλ6q, με
oυvoδε[α τηg oρxηαrραg, μπα[vouv απ6 τov πρoα0λιo
X6ρo τηg εκκληo[αg , αrηv πλατε[α.

Πωγωv(αιo (βαρ0), κovro0λα βλd1α, ζερμoτv6,
λαμπαδo0λεq, τασιd, δερβ6vαγαq Kαι vαoιλ(τoα,

16ρει|.lαv με η oειρd oι:

Koυτρouμπ(vαq Γιdvιηq, Δημ6κα9 A1λ6αq, Kατoιωταg

Γιdιnηg, Σιo0τηg Πα0λog, Tζ(μoq Γιιilργog, Σπ6λλα9
Δημητρηq, Σιo0τηq 8αγγ6λη9 Kαι τo κ6φι δεv dργηoε vα
αvdψει. Mικρo(, Mεγdλoι, Γuvα[κεq και Avδρεq μπα(vouv
ατo 1oρ6 Kαι τo παηγ0ρι ξεκlηoε και τρdβηξε (αα με
τo πρω(, 7 η rilρα ξημεριiματα.

Kuρloκli, 15 Aυγoιiατoυ 2004:
To παηγ0ρι oυvε1(ζεται...

To0τη τη μdρα, τo oυηΘ[ζoυμε 1ρ6vια τιiρα με τη
βoηΘεια τηg Σταυρoιiλαq Koι,rrρoυμπfvα.

Δ0o 1oρευτικd oυγκρoτηματα, τo παιδικ6 Kαι τo
εφηβικ6, δivoυv τo γιoρταστικ6 1ριi:μα, ζωvrαvε0oυv
τηv παρdδoση Kαι τα 6Θιμα, oυγκιvoιlv τouq παππoιiδεg
Kαι τouq γovεig, δ(voυv ελπιδoφ6ρo μηvυμα για τo
μ6λλov.

X6ρει.pαv παραδooιακd τραγo0διo, ζ6αταvαv τηv
ατμ6oφαιρα, Kcιι 6δωoαv τηv oειρd τoυ 1oρo0, απ6
oεβαoμ6 και oOμφωvα με τηv vr6πια παρdδocrr1, στouq
"Mεγαλ0τερoUq" τιμιbιπαg τoug κ6πouq τouq Kcιι τηv
πρooφoρd τouq στov τ6πo.

oι πιo ηλικιωμ6voι λoιπ6v ξεκ(vηoαv τov 1oρ6 και dλλoι
vε6τερoι αv6λαβαv cπηv ouv61εια vα τov φΘdooυv [oα

με τηv αvατoλη τoυ ηλιoυ.

Στo παιδικ6 oυγκρ6τημα σUμμετεixαv 16 κoρfuoια και
αγ6ρια: Toιγκoιiλη lωdwα, Mακρηg Γιιiργog, Zcilτoυ
Kατερ(vα, Mακρη lωdvvα, KαΘdριoυ Γεωργ(α,
Σωτηρ[ou Θdvoq, Σιo0τηg Ακηq, Kαπλdvηg 0ρ6αrη9,
Ko υτρo u μπ[vα Kατερ (vα, Zιιiγog Γιdl ργo g, Γκαρτζ6vικα
Δημητρα, Σαλωμ(δoυ Avvα, Σιo0τηg Σπ0ρog,
KαΘdριoυ Aριdδvη, Koυτρoυμπ[vα Xριαr(vα, Σιo0τηg
Mι1dληq.

Στo εφηβικ6 oυγκρ6τημα oυμμετε[1αv 9 κoρ[τoια:
Zιωγα Αρτεμιq, Σωτηρ(oυ Σoφ(α, ZιιΙιγα Σoφ[α, Zιιilγα
Kωvαταιπ(vα, Γκαρτζ6vικα Παvαγιωτα, Koτo(vα Bιργιv[α,
Σ[μoυ Θεoδιiρα, Zιωγα EευΘερ(α, Δημητρo0λη
Aλεξdvδρα.
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Δευτ6ρo, 16 Aυγoιiατoυ 2oo4:
Kαι τo παηγ0ρι oλoκληριivετoι.

Mετd ηv περoιvη επιτυxημ6η παρoυo(α τηq 1oρωδiαg
μαq, Kαι φ6τo9, πλαιoιωμ6η Kαι με v6α πρ6oωπα, με
τηv καΘoδηγηoη τηq Θωμαηg Ko0τoυλα μαq
τραγo0δηoαv παλιd τραγo0δια.

οKατω ατo δαoι6 πλcπdvια ο Πoλ0 μικρ69 oρφdvειψα ο

Tρ(α καλd ε(vαι αrov ιπoυvιd o Mαvoυodκια o KoyroΟλα
λεμovι6 ο Σεβιπdq o 8αoΛικ6 πλατ0φu}ιλε.

Eftαv ξεκιηoει 6μω9 τραγoυδιiιπαq τρoγo0δια τoυ γ6μoυ
Kαι με ηv oυvoδεiα ηq μouoικηg oρμ1αrραg πα(ρvoιπαq
τo vερ6, με τo ατoλoμ6vo "Kακdβμ,, απ6 η βρ0αη ηs
.Xι.ilραξ".

Aπρ6oμεvη Φrλd και ευ1dριαrη 6κπληξη για τouq
πo}λo0g, η εικ6vα αιrπ1 oκ6ρπιαε εvΘouoιαoμ6 και
φoιiιπωoε τo κ6φι'

Kαι oι Kαιπoιιilτεg εξαιπλc(lιπαgτη αιπo16qτouq o}ιλd κoι
τιq αιπo169 τηq μoυoικηg oρ1ηατραg 6φΘαoαv

"πoραδoσιακd" τo 1oρ6 μ6xρι αργd τo πρω(. 'HΘελαv

φα[vεται 6τoι vα απoΘηκειioouv κ6φι και κouρdγιo (oα με
τoυ 11c6vou, ατo επ6μεvo αιπdμωμα, ατo επ6μεvo
παηγ0ρι.

Στη 1oρωδ(α αυμμετεηαv 6 γυvα(κεg και 6 dvδρεg:

Koτo(vα Γιαwoι]λα, Kαθdριoυ Γεωργ[α, Ζlιbγα Ayγ6λα,
Koι.rrρoυμπ(vα Mαρ(o, Kαπλdη Σεβααrη, Πατoιιδτoυ
Nτ(vα, Kαθdριoq Xαρλαog, Zιιilγαg Γι6vηq, Σιofηg
8αγγ6λη9, Tζιμo0ληq N[κoq, Zιιilγαg Bαoληq, Koτo(vαq
N(κog.

Kαι τoυ )φ6voυ...
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Συψ1ωρlαvoi μαq παρouol6ζoυv
σUγxωρlαvoιiξ μαξ
Γlα τov Σωκρ6τη Koυτoυλo0λη
τoυ Γιdιnη Kαwαβo0

Πατo Σωκρcrrη Koιπoυλo0\, τo Kdιπακo, 6λoι μαg, πρ6πει
vα αιoΘαv6μαστε περηφdvια και τιμη. Διdπυρog λατρηq ηq
oμoρφιαg τou 1ωριo0 μαq, διcπηρησε με αγv6τητα και
πdΘoq ηv crydrη τoU για 6λoυq, για τα ηΘη κoι 6Θιμ6 μαq,
για τξ παραδ6oει9 και τιq ρΦq μαq. <Dτιαγμ6vog απ6 ξε1ω-
ριorη o16φα 6ιπιμoυ xαραlτηρα, σrτdvιωv 1αριoμ6τωv, απ6
αρε169 και ευαιcrΘηoiεg κ6ρδιoε ηv γεvικ6τερη εκr[μηor1 και
σYdrη, ηv αvoyvιliριor1 καrαξ(ωoηqτoυ απ6 6ooυ9 εixεηv
6πoια δoυ}ειαg, oυvεργαoiαq, ψωριμ(αgη φλ(αq μαζ(τoυ.

ΓεwηΘηκε τo 1934 και γoλoυμ1ΘηKε στη μεγαλη oικoγ6vεια
τoυ μπdρμπα-Tdκη με αρ16q δικαι6τeρηg κoιvωv(αq πoυ
6καvε απαρdβcrτη oτdoη ζωηqτoυ και αγωv(crτr1κε φ oΘ6vog

γιαηv επικρdηcrη Kαιηv δικα(ωαι1τouq, Vα μηv με(voυv
αrr1v oφα(ρα τωV oραμαrωv Kcιι τωv κoιiφιωv διακηριlξεωv.

Ση δ(η ηq σUμφoρ6g τoυ εμφυλ(ou πoλιiμou τo 1948,

με 180 παιδιdτoυ 1ωριo0 μαg 6φΘαoε orr1φλ6ξεη Pou-

μαv(α. Συvεlαιμd τo καιvo0ργιo Kαι ωφεΜ(ται τωv δυvα-
τoτητωv vα εvoαρκιiloει 6vειρα και πρooδoκ[εq. Kαι 6λα
τα α}'λdζει Kαι τα αvατρ6πει oε αvαγ6ιnηση και πρ6oδo,
δ(voιrrαq παρdδειγμα μ(μησηq και dμ0ιλαg, περιε16μεvo
και v6ημα σε μιcι ζωη αvoιlαιilv oριζ6vrωv με xυμo0g και
γε0oειg μ6Θηq και μαγε(αg.

Συvαρπdζετoι απ6 πρoκfu1σεξ Kαι δoκιμααεg και πρooγειω-
vεtαι στo εφιrα6. Aξιoπoε(τo πρooφoρoτερo πoU Θατov αrd-
ψει με εππuχo. 'l-trαv πρoικιo1-tεvog και τoλαιπoυxoq με
φ6vrα και πρoo6vrα, με rιΜovεtαημcπα, ικαvατηεq και

Xdρεq αvεκr(μηoυ Θηoαυρo0. Mελεro0oε, ερευvoOoε και
αro1αζαrαv ααrαμαπφα, αoiγαοπα. Eπιβραβε0εται στιq απo-

φdoεξ τoU Kαι μoιαζει αoυvαγιirvιoτoq σΓιq επλoγdg τou.
=επερvdει τα παιδκd τoυ 1ρ6vια φ ι.ιπo1ρειiloεη dριcrrr1g
αιπαπ6κριcηg αro ρ6λo δαα<dλoυ, ηΘoπoιo0 και κoΜ116μη'

Aπoφoιτd απ6 τo παvεπιαrημιo τoU Boυκoυρεαι(oυ και
διαπρdπει oαv δημooιoγρdφoq. Γ(vεται βαoικ6 αr6λε1oq

"Ψυχη" ηq 6κδoαι1q ηq "N6αξ ζωηq" εφημερ(δαq ηs
πoλιτικηg πρooφυγιdq CΓπlv Poυμαv(α, oε 6λε9 τιq εκδ6-
σειq ηq "N6α Eλλdδα" Φξ o σημαvτιK6τερog oυvεργd-
ηq ηs'Eλληq Aλεξioυ.

Mεταφρdζει δεκdδεg βιβλ(α επιφαvιilv Poυμdvωv oυγ-
γραφ6ωv πou εκδ(δovται με ηv επιμ6Μιd τoυ orηv ελλη-
vικη γλιilooα, πoU oυv6μαε και στrlv Eλλdδα ωq επιμελη-
ηs ση "Σ0γXρoη επoxη" τou K.K.E.

Για πoλλd 1c6vια ηταv εκφωηηs τoυ ραδιoαrαΘμo0
Boυκoυρεor(oυ και 6κδωoε τo εΜηvoρoυμαvικ6 Kαι ρoU-
μαvoελληvικ6 λεξικ6 ωq Kαι ovr(αroι1oυg διαλ6γoυq πoU
απoτ6λεααv πoλυτιμα βoηΘηματα στouq'Ε}ιληvεg φoιη-
τ6q αηv Poυμαv(α.

Σuvετ6λεoε καθoριαrικd crτηv oυγγραφη και 6κδooη τou
βιβλ(oυ "Πoλιτικη πρooφυγι6 orηv Pouμov[α".

Σε διακρατικ6q oυvαvηoειg Pouμαv(αq και E}λdδog ηταv
o επ(αημoq μεταφραατηq' Exε τερdorιεq πvεuμαrικdg
δυvατ6ητεg και ικαv6ητεq πoU dλλoι Θα Θηoαυρζαvε
cΓΓη θ6ση τoυ, αλλd αιπ69 τιg αφιιiρωσε ωq πρoαφoρd oε
μηxαvιoμo0q πoU εμπoρε(rηκcΙv τιq αξ(εg τoυ.

Σκ6ρπια Θα βρει καvε(q πo}'λd γραrπd τou. Δυατυ1ωq
δεv πρ6λoβε qxεδιαoμo0g και α161oυ9 τoυ. Στιq 12
Δεκεμβρ(ou 2004 κλε(vouv 7 xρ6vια απ6 τov πρ6ωρo
1αμ6 τoυ. Ag ε(vαι η δημoo(ευσrιτoU πoιηματ69 τoU, στα-
γ6vα λαδιoιi, σro καιrηλι ηg αιιilvιαg μημηq τoυ.

o Kωαrαg Kατoιαμdηq μαq 6αrελε και δημooιειioυμε
6vα πofiμα τoυ Σωκρdη Kouτoυλo0λη πoυ βρ(oκεται
αro βιβλio τoυ Θαvdαη Mητo6πouλoυ "AvαYvωατικ6 για
ηv Tετdρη τdξη" oελ. 66-67, απ6 τιg εκδ6oει9 Πoλιτικ69
και Λoγoτεxyικ6g τoυ 1967 (αηv πρooφυγιd)'

ΠAlΔlKH KATAΣKHNΩΣH
(τoυ Σωκρdη KoυτoυλoΟλη)

Mεq απ'τα α1y6 τo oOwεφo
γελdει η Avατoλη!
Kαι ατα μoυιπd μεooOραvα
Πετoιiv κoρυδαλλoi!
Koιμdται η καταoκηvωcrr1
Avdμεoα αrα πειiκα.

Kαι oι τρυφερo( αγ6ρηδε9
Γλυκoφλo0v ηv Μ0κα!

T' αα16ρια φ61rγoυv μακριd!
Koιμdται 6λη η γη!
Tα κΟματα τηg Θdλαooαq
Σαλε0oυv αrη oιγη!
Σιγη! M6vo μια odλπιγγα
Xαρμ6oυvα ηχdει.
Bou(ζ'η καταακηvωαr1
KαΘιilq γλυκoξυπvα6ι!

Παιδdκια ovειρ6Θρευτα
MαζεOoυv ατo βoυv6
Euωδιαατd αγριoΘ0μαρα!
Kαι αργd τo δελιv6
Tα vαvouρiζει η Θdλαooα,
Tα 1α(ρεται τo κ0μα.
Bdρκα τα πηρε γρηγoρη
Kαι πdει πdιπα "πρ(μα"
Kι η v0μα π6λι απλωvεται!
Tριγ0ρω αrη φωτιd
Σαv ζωιπαv6 ιoκιιirματα
Φαιπ6ζoυv τα κoρμιd.
Kιo0πvog,oγλυκ6υπvog
Kλεivει τα βλ6φαρd τoυq
Mπα(vει και βγα(vει απ'τιq oκηv6g
Kαι πλdΘει τα 6vειρd τoυg!

Kαι μεγαλιbvouv με Xαρd.
Mε μια KρUφη ελπ(δα!
Tα περιμ6vει η ζωη
Tα καρτερε( η πατρ(δα



Γlιilργoq BεM6q

o oυγ1ωριαv6g μαg Γιι,ilργog Bελλdg, KαΘηγηηg lαro-
ρικιilv Eπιαημιbv αro Παvεπιαημιo τoυ Boρov6ζ ηg
Tαoκ6vδηg 6ω9 τo 1990, μαg 6αrελε και δημooιειioυμε
δ0o απ6 τα πoηματd τoυ:

τo ΠATPlKo MoY

Aπ'τoυq πoππo0δεg μoυ μιoμ6vo
παραημ6vo ατ]μερα βoυβ6,
αι6κεται μdvα1o, ρημαγμ6vo
τo απ(τι μoυ τo πoτρικ6.

Toυg δρ6μoυq πriραv τα παιδιd τoυ
κι' dδειαo'η μητρικη φωλι6,
μo1α(ρι τρυπdει τηv καρδι6 τoυ

μα0ρη κoι 6πoη η ξεvιτειd.

Στo XΩPlo MoY

Nτυμ6vα τα βoυvd μαg τo πoυρv6,
orηg 1αραυγηg μoλdματo και λoιjoo
Σημερα 6oκυι|.lαv με τo βρd1o
Ση ρεματιd ηv αηδovoλαλo0αα'..

H αvατoλη τωv 6αrρωv
κi η δ0αη τoυg η διαμαvrdvια,
o6ρvει 1oρ6 πρωτ6κoυαιo'
με ηv δρooιd τηv αoημ6vια...

A1 θεd μoυ'.. σε τofηv τηv oμoρφιd,
εδιil, αroυ βoυvoO τα' αιpηλoυ
Kαι γω πρooε01oμαι ατjμερα,
αrov πατρικ6 μαq ηλιo...

Δρoooπηγtj, 1977

ANAMNHΣE!Σ AΠo To ΠAPEΛΘoN

'Evo'Eργo _ μtα lσToρiσ
Θυμdται και γρdφeι o Θωμ6q B. Zιιlγαq

Mε ηv ευκαιρ[α πoυ η Δημoτιη Aρμi τωv Mααroρo1ωρ(ωv
dρ1ιoε vo oυζrμ6 και vα πρoβξμαrζεroι για ηv κoλα(-

oΘrμη διαμ6ρφωσrl κoι τov εξωραΙαμ6 ηg κεvτριηq rλα-
τε(αg τoυ 1ωριoιi μαq, oκdφηκα oτι Θα ηαv κoλd, για ηv
ιατoρκη καrαγραφη τoυλd1ιατov, vα γρ6ψω μια μκρη ιαro-

ρ(α για τo διo dργo, δηλ. ηv πρωη τoιμεvr6αrρωoη ηq
κειπριηg rλαrεiαg' πoυ 6γιvε πριv απ6 40 περhoυ xρ6νια.
'Hταv Aιiγoυαroq τoU 1963.

H ιcηματικη επιτρoπιi εftε μιoΘιboει αrov κηvoτρ6φo
Nfuoα Aιrrιilη τoυ Φωτ[oυ ηv τoπoΘεo(α "oιjoαλη" και
τιq γιiρω τoπoΘεoiεq γιo βooκη τωv κoπαδι6v τoυ. To
oυvoλικ6 τ(μημα ηταv 5500 δρ1 πoυ 6πρεπε vα τα μoι-
ρdαει αroυg δικαιo01oυq αvdλoγα με ηv 6κrααη τωv
κrημdτωv τoυ κoΘ' εv6g'

o βλd1oq βρdΘηκε απ6 ηv ιilρα ηq oυμφωv(og αε απd-
λυτo αδι6ξoδo. Πιig Θα μoιρ6oει τα xρηματα αφo0 δεv

wιδριζε τo πoooαr6 πoU αvoλoγo0oε oε κdθε ιδιoκΦ-
τη; KdΘε 6vαg τoυ ζητoιjoε 6,τι ηΘελε. Kαι αv κoλoπρo-
α(ρετα 6διvε 6vα πoαd oε κ6πoιov, dλλoι εμφαv(ζovrαv
Kαι τoU ζητoιjoαv μεγoλ0τερo πoooα16, με τo επι1ε(ρη-

μα 6τι d1oυv περιoo6τερα 1ωρ6φιo. Aιπ6 o (διoq δεv

μπoρo0oε vα τo εξακριβιilσει Koι τoU ηταv αδOvαιov vα
τo ελ6γξει. Πελdγωoε. Aπελπ(αηκε. Kαι περ(μεvε vα

βρεΘεi λ0oη, 1ωρ[q vα δivει xρηματα oε κov6vαv.

E(παμε ηταv A0γoυαιog τoυ 1963. T6τε ημoυv δειπερoε-
ηs φoιηηs και ευριoκ6μoυv αro 1ωριd, 6πoυ δι6βαζα
τα 1ρωαro0μεvα μoΘημαrα για ηv περ(oδo oκrωβρ(oυ
πoυ Θα ακoλoυΘoιjoε. Tιilρα πoυ τo ξαvασκ6φτoμαι: γιαιi

δεv εfxα π6ει, 6ραγε, για διακoπdg αrη Σαvιoρ(η; Αιπ6
Θα επιζητoιioαv Φμερα, καιτo απαιτoOv μdλιαια, αρκετo(

φoιτrμ69 πoυ τo ΘεωρoOv και αιrrovdητo. T6τε δεv ηταv
6μωq 6ται τo πρdγματα. Yπηρ1ε αv61εια και φτιil1εια. To

μερoκdματo lμαv δυoε0ρετo. Δεv ηταv και μεγdλo. oι 40
δρ1 Θεωρo0vrαv γερ6 μερoκ6μαro και ηταv τυ1ερ69
6πoιo9 τo ειJριoκε. Τα 16ρια rμαv πoλλd και oι δoυΜι6q
ελdμαrεg' To 1ωρι6 rμαv γεμcπo απd v6oυg. oι περιoo6-
τερoι απ6 αιπoιiq πρdαφαrα εftαv παλιwoαηoει oπ6 τη
πριiηv αvαroλικ6q oooιαλιαrικ6g δημoκραriεg. H Γερμo_
v(α δεv εftε ovo(ξει ακ6μη τιq Θ0ρεg ηg μεταvdαrευoηg.
Δ0oκoλα τo 6φερvαv γ0ρω 6λα τα voικoκυριd. Kαι dτoι τα
λfuα xρτjμαrα πoυ o βλ61o9 Θα μo(ραζε αιoυq δικαιo0-

1oυg 1ωριαvoιig ηαv μdwα εξ oυραvoιi. Λfuo-πoλιi dλoι
τo ηΘελαv.'Eλα, 6μω9, πoυ η μoιραoιd κ6λληoε!

T6τε τ6λμηαo vα πdρω μια πρωτoβoυλ(α γιo vα λυΘε(τo
Θ6μα πρoq κoιv6 6φελoq 6λωv τωv 1ωριαvιbν. Σκ6φΘηκα:

φoιηηq ε[μαι, γραμματιζo0μεvog 6vΘρωπoq Θεωρo0-

μαι, Θα με εμπιστεUτε( o βλ61o9' Tov αυvdvηoo, λoιπ6v,
και τoU ζηηαα vα μoυ διi-loει εμ6vα 6λo τo xρημcπα, τα
oπo(α Θα δια1ειριζ6μoυv εγdr απ6 εκε( και π6ρα και Θα

καΘ6ριζα με 6λoυ9 τoυq δικαιoOxoυg. 'loωg γιαr( ημoυv
πoλ0 v6og τdτε, (oωq και λ6γω ηq 6μφυηq καxυπoι|,l(αg

τωv ι<ηvoτρ6φωv, o Nftoαg ε(1ε πo}λ6q αvααroΜg vα
τo κdvει. Για vα τov πε(oω, oλλ6 κoι για vα vιιiαει αoφα-
ληq, ζηηoα ηv επικoυρlo τoυ TηΜμαxoυ Σ(μoυ. Aκ6μη

ζηηoα ηv oυvδρoμη και μαρτυρ(α τoυ τ6τε πρo6δρoυ

ηq Koιv6ηταg lωdιnη Σ(μoυ (Φoιiρλα). o Nftooq τελικd
δ6Xηκε Kαι μoU κα16'βoλε τιq 5500 δρ1. Toυ διioαμε και
απ6δειξη γραμμdη αro πvε0μα ηg μ(αΘωαηq κoι Θεω-

ρημ6η με oφραγ(δα απ6 ηv Koιv6ητo.
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Ωq εδω τα Kcιταφ6ραμε. To πρ6βλημα τωρα ηλΘε πdvω
μoυ. 'Eπρεπε vα διαXειριστιδ τα 1ρηματα. H δυoκoλ(α πou
εiχε o βλd1og στη μoιρασιd μεταφ6ρΘηκε τιiρα σε μ6Vα.
Πρ6τειvα, λoιπ6v, ιiαrερα απ6 σUvεW6ηoη με πo}λoOq
χωριαvooq Kcιι ηv Koιv6ητα, vα δαπcιηΘo0v 6λα τα
1ρηματα για ηv τσιμεvτ6στρωσrl ηq πλcιτε(αq στo μεσo-
1ιilρι. H αvαγκcιι6ητατoU 6ργoυ ε[xε ωριμdoει στη σUvε(-
δηαη 6λωv. To xd:μα, τα σ6πια φ0λλα, o KoUρvιαXt6q και
η 6λη ειK6vα ηq πλατε(αq απαξ(ωvαv τo Xωρι6 μαg. Στα
παηγ0ρια τωv πρoηγo0μεvωv ετωv η σK6η πηγαιvε
o0wεφo. oι δεκdδεg vdoι τo ζητo0oαv επ(μovα Kαι μ6λι-
στo πρoσφ6ρoιπαv vα εργcιστo0v εΘελovτιKd. oλoι,
dMωσrε, ηξεραv Vα Kdvouv τιq q(ετιK6q εργασ(εq, αφoιj
με ηv oιKoδoμιKη αq(oλo0vΓαv oι περισσ6τερoι.

Tα xρηματα, 6μωq, αvηκαv στouq δικαιoιi1oυq Kαι 6πρε-
πε vcι αvαλωΘo0v για τo σUγKεKριμ6Vo 6ργo με τηv
σUvα(vεΦ τouq. Aυτ6 δεv ηταv και πoλ0 ειjκoλo λ6γω
τηq Kcιταραμ6ηq φτωXειαq πoU επιKρατo0oε τ6τε. Πdλι
v6α πρoσrιdΘεια. Συvdταξα 6vα uπ6μημα για τo πωq Kαι
πoU Θα δαπαηΘoιiv τα Xρηματcι Kαι μια ovoμαστιKη
κcιτdσταoT|τωV διKαιoιiχωV. Mε αUτd στo X6ρι Kαι με τov
καλ6 πειαrικ6 λ6γo φ6ρvω γιjρω τo χωρι6, μαζ( Kαι με
dλλoυg v6ouq, Kαι μαζειjouμε Uπoγραφ6q' Bρηκαμε
αvταπ6Kριστl. Kαι 6ooι δεv υπdγραψαv δεv απcι(ησαv
vα τouq δoΘoOv τα Xρηματα πoU τouq cιvαλoγo0σαV.
'Yαrερα απ' αυτ6 Kαι πdλι η δια1ε(ριoη ηq Uλoπoiηαηs
τoU 6ργoU 6πεoε πdvω μoU. 'HμoUv τ6τε v6og 21 xρo-
vιilv και dπειρog περ(τα τε)Ο/ιKd. Aργ6τερα 6γιvα πoλιτι-
κ69 μη1αvικ6g. 'Eκαvα μια εμβαδoμ6τρηαη τηq πλcιτε(αq
Kαι 6vαV υπoλoγισμ6 τωv απαιτo0μεvωv UλιKd)v (1αλ(κι,

τσιμ6\ro). MαΘηματικιbq oι Uπoλoγισμo( ηoαv σωστo(,
αλλ6 αργ6τερα Kατd ηV ε}α6λεcΣη απoδειXrηKαv αvε-
παρKεaq' H απειρ(α, βλ6πετε, 6καvε η δoυλειd ηq.

'o nenρiιeq
λιv'. |ν,ιε{

n'ι ?e!

ΠoλΜq καΜq σUγκUρ(εq βoηΘηoαv αrηv υλoπoηcη τoυ
dργoυ. Πρωη και καλι-rrερη η oμ6ΘUμη Kαι εΘελo\rrικη πρo-
σφoρd 6λωv τωv v6ωv, και ηoαv δεκdδεq, vα δouΜιpoυv
χωρ(q rληρωμη. oπωg Kαι 6γιVε. 'Yorερα η πρ6σφσπl,
6ατω και πρ6Xειρη, διdvoιξη τoU cιμαξιτoO δρ6μoυ απ6 τo

τ Δfl*ι; ; 17'8-&'

:E2-εΞP-b-
Γrο' u' 11ριι ε *rglι1i

'o kJ.tιn k-.3τ.1ξ
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πoτdμι μ61ρι τo μεoo1ιδρι δευκ6λuvε τov Λ6μπρo Bαγεvd
vα 6ρ1εται με τo φoρηγ6 τoυ μ61ρι ηv πλcπε(α. Συμφω-
ηoαμε μαζ( τoυ τιg τιμ69 Kαι ηv πoo6ητα τωv υλικιilv.

Παραγγελαμε στov Bαγεvd πρωτα τα 105 oακκιd τoμ
μ6ιπo πoU χcειαζ6μααταv. Tα 6φερε ηv παραμovη
15α0γoυαro και ξεφoρτιilΘηκαv απ6 τα παιδιd τoU χωρι-
oιi μπρoατd αro αημεριv6 "Aμπηλιακ6". Tηv dλλη μdρα,
αημερα ηg Παvαγ(og, δεv δouλ6ι.Llαμε, o0τε Kαι παη-
γ0ρι dγιvε. oργαvιi:oαμε, 6μω9, καλd τιg εργαo(εg τηg
επ6μεη9 μdραq, δηλ. πoιo( Θα πdvε ατo πoτdμι vcι φoρ-
τιbvoυv 1αλ(κι με τo φτυ6ρι τo αυτoκ(ητo τoU Bαγεvd,

πoιo( Θα φτιd1yoυv 1αρμdvια, πoιo( Θα μεταφ6ρoυv με
τα καρ6τoια τo μπετ6v, πoιoι Θα αλφαδι6ζoυv και Θα
τραβoιiv πηXu, πoιo( Θα βρoυv και Θα oυμμαζdι}ouv τα
απαρα[ητα εργαλε(α, κλπ.

H επ6μεη μ6ρα 16 Auγo0αroυ ηταv καταπληr<τικη. o
Λdμπρoq Bαγεvdg Kαι τo φoρηγ6 τoυ ηταv πρω(-πρω(
αrov "Πλdτωvcι))' Δεκdδεg v6oι με τα εργαλε(α τouq στo
16ρι περ(μεvαv γιcι 6vαρξη ηg δoυλειdg. To oOvΘημα
για τo ξεκiημα δ(vεται. Πρ6πει μ6Xρι τo βρdδu Vα πρo-
λdβoυμε vα τελειι.boouμε. To φoρηγ6 με τηv oμdδα
φ6ρτωα119 6φυγε για τo πoτdμι. E(xαμε αυμφωηoει Kαι
6πρεπε vα φoρτιilooυv 7 φoρηγd. oι dλλoι αrηv πλα-
τε(α, περιμιivoιπαq τo 1αλ(κι, κdvoυv τιq απαιτoOμεvεg
πρoεργαo(εg, δηλ. καρ6τoια, καΘαριoμoOq, αλφαδι6q,
ρdμματo. Σε λιγo τo πρωτo δρoμoλ6γιo με xαλ(κι φτdvει
Kclι τo φoρηγ6 κdvει αvατρoπη μπρoατd αrη "X6βoξ".
Tα φτυdρια dρ1ιoαv vα δoυλειjouv πUρετωδιilq. To 6vα
1αρμdvι μετd τo dλλo dρ1ιoαV vα διαατριivovται στηv
πλατε(α. oι πη1αδ6ρoι ιαιdζoυv ouvε1ωq Kαι Xωρiq
αvdoα τo μπετ6v. 'loα πoυ πρoλαβαfvouv τouq μεταφo-
ρε(g. Φωv6g και oδηγ(εg απ6 παιπo0, κuρiωg απ6 τoυg
παλιoιig μαα16ρoυ9 πoυ καΘoδηγo0v τoυg dπειρoυg
v6oυg πωg vα κdvouv καλ0τερα τη δoυλειd. To 6ργo
πρo1ωρεi καvovικd. Τo δε0τερo φoρτ(o με 1oλiκι ηλΘε
ατηv ιδρα τoυ. Kαι πdλι oι v6oι επ[ τω dργω. 'oλo τo
1ωρι6 61ει oυγκειrrρωΘε( αrα γιjρω πεζo0λια ηg πλα-

ΔP
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τε(αq. Bλ6πoυv, κoυβειπιdζouv και καμαριilvoυv. Kαι
μετd τo τρ(τo δρoμoλ6γιo, Kαι σε λιγo τo τ6ταρτo, και
o0τω καΘεξηq μ6xρι τo 6βδoμo. Tα τo(πoυρα και τα λoυ-
κo0μια, πρooφoρ6 τωv χωριαvιiv, 6καvαv ηv εμφdvιoη
τouq. o παππoιig o Γιιilργog Δημητρo0ληg 6ατελε απ6
τo μαγαζi τoυ μ(α ακ6ραη κoιiτα με λoυκo0μια.

KαΘιilg, 6μωq, πρo1ωρoιioε ιKαvoπoιητικd η δoυ}ειd
εμ6vα dρμoαv vα με ζιivoυv αηoυ{εq και oκ6ι.pειg. Θα
φΘdooυv, dραγε, τα υλικd, η Θα με[vει ημιτεληq η πλo-
τε(α; Δ[vω oδηγiεg vα περιoρ(ooυμε λ[γo ηv αvoλoγiα
τoυ ταιμ6ιπoU, για vα σιγouρει-rτo0με τoυλdμorov απ'

l2oΛorι Στ,kΦι Π /Γv4+
-E Σo 

^A
Ε ΞoΔA

'55oo (nφJ' 
"^- 

ζ.-''δ)
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4ειo 1i.tr"gJ +ι',^)

- n.8o' (. Ξγ'ηeιlΔιιιo )7 ιLza)νιl1 Ξγ2υιJaιu
5 699 ( z'lurd"ν)

YΠ-?ag!3ol
9 3 Σen,

'Λndμano" u-' 72 6e

"ι@'' naρeΣo'9o7o ι'v 6 τ4

{nrψonλ

{6 oo ( ΣJyoe'ν)

zιaιρ/ 6rμrιor- , eξι"b
u €ι.u77ι.d'6E' a.il4,
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'tn<<α?η,!μρ$o τo,l" μ-ρruρ,'zu .,.': ι/ Γelρ1ιη Jγι '"'r(|^γ'gln'l ιf Lancsι'ι1γ/o kurν/a-υo τ"δ Γιzρ7,

αιπ6. Στo τ6λo9 μαq περισσε0ouv Kαι 12 σαKKιd τσιμ6vτo
τα oπo(cι διiloαμε στr|v εKκληαιαorικη επιτρoπη. Mε αιrτd
6γιvε λιγo αργ6τερα o τσιμεvτ6vιoq δι6δρoμo9 πoυ εvιil-
vει ηv ε(ooδo ηq εκκληo[αg με ηv πλαrε[α. Kαι εvιi 6τoι
εξoικovoμoOμε τo τoιμ6ιπo διαπιατιilvouμε 6τι τα 7 φoρ-
τ(α 1αλ(κι πoU ειXαμε σUμφωvησει με τov Bαγεvd δεv
ε(vαι αρκετ6 για ηv oλoκληρωcrη τoυ 6ργoυ. o Bαγεv6g
αρvεfuαι με τo [διo τ(μημα Vα μαq φ6ρει πρ6oΘετα φoρτ(α
και Μφτd δεv υπdρ1ouv KαΘ6λoU. Kαιτιirρατιγ[vετoι; Av
με(vει μεριμ6τι Θαγ(voυμε ρεζλι, oκ6φηκα. Aπoφαo[ζoυ-
με, με ηv επιKoUρ(α τoυ Γιιbργou Zιιilγo (Γεωργαλd) και
τou Kιiατα Παπαγεωργ[oυ (Pdτoκα), vα βγdλoυμε δ(oκo
στα Kαφεvε(α τou χωριo0 Kcιι στouq παραKαΘημεvouq
θεατ69 Xωριαvoιjq. Mαζε0ouμε απ6 τo δ(oκo 199 δρ1,
πoσ6 αρκετ6 vα απoπληρωσouμε τov BαYεvd για τα πρ6-
σΘετα φoρτ[α 1αλικιo0. 'Eτoι τo 6ργo oλoκληριilvεται, 6λη
η 6κrαoη ηg πλατειαg τσιμεvτoστρ6vεται και δεv 6μειvε
τ(πoτε ημιτεΜq. Mαg περ(ooειpαv μdλιαrα και 99 δρx.
Aoφoλιbg δεv πηγα με αιrτ6q διακoπ6q αη Σαιπoρiη.
Kdπoυ τιq διαΘ6σαμε τ6τε, χωρξ vα μπoρω vα θυμηΘril
τιbρα πoυ ακριβιils τιq δd)σαμε.

'Hταv αργd τo απ6YεUμα 6ταv 6γιvε η oλoκληρωαr1.
T6λo9 καλ6, 6λα καλd. 'Hρεμog πλ6ov πηγα orιfuι μoU vα
φdω κdτι, γιατ[ oλημερ(g με εftε Θερ[oει η πε[vα και η
6woια για τo 6ργo. Evδ6μυ1α καμdρωvα κι6λαq, γιατ(
oαv εκκoλαrπ6μεvog μη1αvικ6g ε[Xα καταφ6ρει vα
φ6ρω ειg π6ρα9 τo πριilτo μoU 6ργo. Γι' αυτ6 dλλωαrε
τo Θυμdμαι καλ6, Μg και ε(vαι η πριiτη μoυ αγ6πη.

Γαμηλια ηταv τα εγκα(vια ηq τσιμεvτoαrρωμ6ηg πλα-
τε[αg. Δυo μ6ρε9 μετd ε(1αμε χαρd ατo xωρι6 μαg. Nι6-
γαμπρα ηoαv o Θωμ6q Σπ6}'λα9 τou Σταιiρoυ (Zoιiραg)
και η Σπυριδo0λα Kouτoυλo0λη τou Nικoλdoυ (Kαρα-

μπ6ρηq). 'Hταv oι πριirτoι vε6vυμφoι πoυ πdηoαV ηv
τσιμεvτoστρωμ6η πλατε[α.

Δεv αvoφ6ρω εδιb τα ov6ματcι τωv v6ωv πoυ κ6πιαoov
για τo 6ργo. Φoβo0μαι 6τι κdπoιov Θα ξε1doω και Θα τov
κακoκαρδ[oω. oι περιoo6τερoι ακ6μη ε(μαατε εv ζωη και
Θυμ6μααrε o 6vαg τov d}ιλov. Eγιil, 6ατω και μετd απ6
σαρ6\rα 1o6vιo, τoυq εUχαριατιil 6λoυ9 για ηv πρoσφo-
ρd τoυg Kαι τouq ε01oμαι vα ε(vαι Uγιε(q Kαι vα Θυμo0ιπαι
υπερηφαvα 6τι τ6τε 6πραξαv τo "κoλ6v και αγαΘ6v".

Πρ6oφατα αvακα[vιoα τo σ-ι(τι μoU στo 1ωρι6. Tαι<τo-

πoιιilιπαg και ξεoκαλfζoιπαg τo διdφoρα πρdγματα
βρηκα και 6λα τα qxετικd 6γγραφα για τo 6ργo. Noμiζω
6τι ε(vαι καλ6 vα δημooιει-rro0v μαζi με μιcι φωτoγραφ(α
πoυ 6xω, 6ται απλd vα uπdρ1ouv, γιcι τηv ιαroρ[α.

hcer,'il

AΘHNA, Δεκ6μβριo9 2004
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Eπ6vω: Φλιiριvα - Aρx6q δεκαετ(αg 1960. o αρ1ιμdαroραg Γιιilργog Zιιilγαg (Δ6oιαq) Kαι σUγXωριαvo( μαα16ρoι επ(
τω 6ργω.

Πioω αελiδα: Δ0o φωτoγραφ[εq απ6 τo site: www.geocities.com/mouzakion.

Mαρτuρ(α τηg κατεδdφισηq Kcιι επαvαKαταoκεuηq, τo 6τo9 1925, τηg κειπρικηg "εκκληo(αg τηq Παvαγ(αq'' αro Moυ-
ζdκι Θεooαλiαg, απ6 Kαιπoιωτεq μααr6ρouq (διακρ(voιπαι oτrl σΓ6γη Kcιι oτη oκαλωoι6 αιπ(αroι1α).

o εφημ6ριoq τoU vαoιj "παπd Kαφ6g" μoυ ε[1ε πει 6τι ατo 6ργo αυτ6 εργdαηκε τ6τε η παρ6α τoυ Nικ6λαoυ Mακρη
(Γεωργo0λη), Bαoλη Koυτoυλo0λη (Γκιιπ6ρη), Kιilαrα Kαρd, Avδρdα Moυκo0λη, Γιιiργoυ Kαπλdη και dλλωv
Kαyroιωτιilv μααr6ρωv.

Θωμdq B. Zιri:γαg
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Eπ6vω: Aπoι!η τou 1ωριo0 μαq απ6 τα voτιoδuτικd (απ'τq Moυκdδιq) με τιg επιβλητικ6q Aρ6vεq σΓo βdΘos.
Αorιρ6μαυρη φωτoγραφ(α ηq δεκαετ(og τou '70.
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