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ΠPoΣKΛHΣH
ΓIA τHN TAKτIKH ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH τHΣ AΔEΛΦoτHτAΣ

To Διoικητικ6 Συμβoιiλιo ηg Aδελφ6ηταq καλε(τα μ6λη, και τoυq αυγxωριαvoιig να πρoαdλΘoυv αηv Toκrικτ] Γεvι
κιj Συv6Μυαη, η oπo(α Θo γ(vει αrιq '13 Aυγo0αroυ 2006, ημdρα Kυριακη και ιiρo 'l8.30, σηV α(Θoυoα τoυ κoιvoτι-
κo0 κατoαημoτoq τoυ 1ωριoιi μoq, πρoq εξdταoη τωv παρoκdτω Θεμdτωv ηg ημερηoιαg δι6ταξη9.

ΘEMAτA HMEPHΣ|AΣ Δ|AτAΞHΣ αρ1αιρεoιιilv γιo εκλoγη vdoυ Δ.Σ και τωv 6λλωv oργd-
'l. Aπoλoγιoμ6g πεπρoγμdvωvτoυ απερ16μεvoυ Διoικη- vωvτηq Aδελφ6ητoq.
τικoιi Συμβoυλ(oυ και απoλoγιoμ6q ηg ταμειακιjq δια- oι αρ1αιρεo(εq Θα γ(voυv ηv [δια ημ6ρo' αμ6oω9 μετd
1ε(ριoηg. ηv εκλoγη ηq Eφoρειπικηq Eπιτρoπηg, oιiμφωvα με
2. 'EκΘεαη ηg Eξελεγκrικηg Eπιτρoπηq γιo ηv oικovo_ ηv απ6φααη τoυ Δ.Σ και τo dρΘρo 20 τoυ κσrαστσtι-

μικη και διoικητικτj διαxε(ριoη τoυ Δ.Σ κoιj.
3. 'Eγκριoη τωv πεπραγμdvωv Kαι ηq λoγoδoo[αg τoυ Σηv ψηφoφoρ(o, δικα[ωμα ψι]φoυ 6xoυv μ6vo τα ταμει
απερx6μεvoυ Διoικητικoιi Συμβoυλ(oυ. ακιilq εvrdξει μ6λη.
4.ΣUζiτηση και ληι}η απoφdoεωv επ[ 6λλωv Θεματωv, Mε oπ6φαoη τoυ Δ.Σ oρ(oΘηκε 6τι η τoμειoκη τoκroπo[-
πoυ τυ16v Θα πρoτε(vει η Γεvικτ] Συv6Μυoη. ηαη μπoρε( vα γ(vει μdxρι κoι πριv oπ6 ηv dvoρξη ηg
5. Eκλoγτj Eφoρειπικηq Eπιτρoπrjq για η διεvdργεια ι}ηφoφoρiog.

Γlo τo Δ.Σ.
o Πρoεδρoq o Γραμματ6α9

Γ. Koτoλoι]ληq Γ. Tζ(μog

τo ΔtolKHτlKo ΣYMBoYΛlo THΣ AΔEΛΦOTHTAΣ:

Koτoλo0ληg Γειilργιog
Πρ6εδρo9

M6νoυ Kαrρ6κη 28 - 56533 - Πoλffi - Θεαooλov(η - Tηλ: 23'10668055

Pdβαq Δημητριog
Avιπρ6εδρoq

Φλ[ππoυ 12 - 55535 - Πυλα[α - Θεooαλov(κη -Tηλ: 2310308679

Tζ(μoq Γειlργιoq
Γραμματ6αq

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

Σπ6λλαq Kωvoταvι(vog
Tαμ(αg

Avδρdoυ Δημητρ(oυ 53 - 56727 - Nεdπoλη - Θεoooλoviκη - Tηλ: 2310516146

Kαθdριog Eυdγγελoq
M6λo9

Δελφιilv 166 - 54248 - Θεooαλovlκη - Tηλ: 2310848075

Koτo(vαq Παιiλog
Mdλoq

oρμυλ(αg 3 - 54646 - Θεooαλov(κη - Tηλ: 231 041 6528

Moυκo0ληg Kηρυκoq
Mdλoq

Π.Koρoλ(δoυ 38-40 - 54453 - Θεoooλov(κη Tηλ: 2310903026
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Eκδoτlκ6 πρooiμlo
To 6μoρφo κoι μικρ6 περιoδικ6 μαg "τo Kowolιilτικo"
πdει καλd, τoυλdμαιov μ6xρι τιi.lρo. Kαι πηγα(vει κoλd

1dρη αηv αφαη κoι αρμovικη oυvεργαo(α 6λων 6oωv
εμπλdκovιαι αηv dκδooη τoυ (oρΘρoγρ6φoι' Συvrακrικη
0μ6δo, Δ.Σ. Aδελφ6τηαq). H αγdπη κoι τo εvδιαφ6ρov
πoυ dδειξαv oι oυγ1ωριαvo( και λoιπo( αvoμιilαrεξ γιoτo
περιoδικo, μαζ( με τα κoλd τoυq λ6για, ε[vαι τα κ0ρια
ερε(oματd μαq γιcι vα πρoχωρr]αoυμe πρoq τo καλιiιερo.
Χρειαζ6μααrε' 6μω9, κoιηv αρωγη 6λωv 6oωv μπoρoιiv
κoι ξ6ρoυv. Aι.rro( πoυ μπoρoιiv ε(vαι πoλλo(. Δ6ξα τω
Θειb, d1oυμε αρκετoOq γραμμαιιoμdvoυq πoυ oυvε1ι6g
πληΘα[voυv. Aι.rτo( 6μω9 πoυ ξ6ρoυv Kαι ΘUμoιjvrαι, δηλ.
oι γdρovrεq, δυαrυ1ιi.lg λιγoαrειioυv με τo πdραoμα τoυ

1ρdvoυ. Kαι επειδη "oι καιρoi oυ μεveτo(" πρdπει vα κατα-

γρoφoιjv oι μημεq, oι δηγηoειg, τo ηΘη, τα dΘιμα και
κdΘε dλλη πoλιτιoμικτ], καλλιτεxvικη και κoιvωvικη
δρdαη, πoυ Θυμoιivrαι oκ6μη oι γdρovrεg' διαφoρετικd
Θα 1αΘo0v 6λα. Eivoι oδυηρ6 vα βρεΘo0με 6ρημoι,

1ωρ(q πoλιτιαιικdg καrαβoΜq. Πρθπει vo πρoλdβoυμe'
Γι' αιπd πρoτρ6πoυμε 6ooυ9 oρΘρoγραφoιiv vα γρd-
φoυv κατd πρoτ(μηη πdvω oε Θdματα "καταγρoφικ6'',
διαηριδvιαg, βdβαια, τo πρooωπικ6 φλoλoγικ6 τoυg
ι]φoq.
M61ρι τriρo πρoτερoι6ητα για δημoo(ευαη εηε η "επ(-

καιρη'' ιiλη. Tα 6ρΘρα πoυ 61oυv "διoxρovικ6'' περιε16-

μεvo iπovιαι κoι εφ6oov δεv 1ωρoιiv αro εκδιδ6μεvo
τειj1og δημoαιειjoιπαι αια επ6μεvo τε0xη. Πρooδoκo0-

με, μελλovrικd, αηv ελdτrωαη τωv 6ρΘρωv με "εφτ]με-

ρo" κoι "επiκoιρo" περιε16μεvo και σηv αιiξηoη αυτιi:v

με "διαxρoνικτ]'' Kαι "Kcπoγραφικι]'' ιiλη.

τo Δ.Σ. ηq Aδελφ6ητo9 / H Συvτακτικη oμdδα

Tα v6α τηq Aδελφ6τητ6ξ μαξ
Eκδηλιioεl g <Χεl μιilvog 2006Σ

ΠραγματoπoηΘηκcιv και φετoq, με απ6λιrη επιτυ{α, oι
καΘιερωμdvεg πιo εκδηλιioειg 1ειμιirvα ηq Aδελφ6η-
τ6q μαg.
To ξεκiημα dγιvε με τo 1oρ6 πoυ διoργdvωoαv oι
Kαvroιιiτεg ηq παρoικ(αg ηq Koαroριαq στιq 28 lαvou-
oρ(oυ 2006, αe ταβdρvα αro Aργoq 0ρεαrικ6.
Tηv oκυτdλη πτ]ραv oι oπ6δημoι Kαvroιιilτεq τηq Θεo-
oαλoviκηg, τoυ Tυρvdβoυ και τωv γ0ρω περιo1ιilv πoυ
διoργdvωoαv τo δικ6 τoυg 1oρ6, αrηv Θεoooλov[κη' ηv
5 ΦεβρoUαρ(oU 2006.
Kαι ατιq 17 Φεβρoυαρ[oυ 2006, oι Kαvroιιbτεg πoυ δια-

μ6voυv αηv AΘιivα, oυvdμααv με ηv δικτ] τoυg 1oρευ-
τικη βραδιd.
Σε 6Μ9 τιq εκδηλιiloειg η oυμμετoxrj τωv oυγ1ωριαvιilv

μoq τiταv oυγκιητικη και τo κdφι μεγ6λo.
Mεγdλη κoι η oικovoμικlj oυμβoλη τωv παραπαvω εκδη-
λιioεωv αro ταμε(o ηq Aδελφ6ηταq, με τo oυvoλικ6
πoα6 τωv 3.704 ευριil.

Συvεπε(q αro εττ]oιo ραvrεβoιi τoυq, oργdvωoαv,
dι|.loγα, και τιg εκδηλιi:oειg ηq Aπoκρι69 αro 1ωρι6 oι
vdoι απ6 τα Γιdwιvα και ηv Kααιoριd. Mε ηv σUμμεro-
μ] πoλλιi.tv oυγ1ωριαvιilv μαg απ6 πoλλ69 π6λει9 ηg
EΜdδα, 6πoυ διαμ6voυv μ6vιμo, ovαβ(ωoαv τo 6Θιμo,
.τo κ6ψιμo τωv κ6δρωv και τoυ 16oκαρou". oι χoρo( κoι
τo κdφι dδωαov ζωvrdvιo oro 1ωριd, διdξoδo διαoκdδα-
αηq και εκr6vωαηg oπd τov βαρ0 xειμιivα, αroυg μ6vιμα
διαμdνovrεg ηλικιωμdvoυg oυγ1ωριαvoOq μαq.'Evo
μεγdλo ειiγε αroυq v6oυg μαq πoU πειoμαrικ6 αvrιαrd-
κovrαι, αvαβιιilvoυv τα 6Θιμ6 μαg και κρατoOv ηv παρd-
δoΦ μαq ζωvrαvη.

Aπ6 τo 11oρ6 τη9 Θεσσαλovικηq

Mη1ovoργ6vωoη
H πληρη μη1αvoργ6vωαη ηq Aδελφ6ηταq ε[vαι γεγo-
v6q. Mετd απ6 επ(πoη πρoαπdΘεια πoΜιilv μηvιirv
61oυν κατα1ωρηΘε( 6λα τo αroι1ε(α τωv μελιilv και

φλωv, τo oικovoμικd τoυg αroι1ε(α (oυvδρoμdg' ημερo-
λ6για κλπ) καΘιilg και 6τι α1eτ(ζεται με ηv αιμoδoα(α κoι
τιq Tραπεζεg A(ματoq.
To Δ'Σ ευ1αριαrε( για μ(α ακ6μη φoρd τov lωow[δη
Aλ6κo για ηv κoΘoριαrικη oυμβoλη τoU σηv πραγμ6-
τωαη αιrηq ηq πρooπdΘειαq.
'Evα ακ6μη βημα μπρoαιd για ηv πoιoτικιj αvαβdΘμιαη
ηq εικ6vαq ηq Aδελφ6ηταq και ηv ειiρυΘμη λειτoυρ-
γiαq ηq.

Aπ6 τo yoρ6 τη9 Κoαoρι6q



Eπlκolvωv1α μ6oω δloδlκτ0oυ (Internet)

Συarη ε[voι η επικoιvωviα μdoω ηq ιατoαελ(δαq μoq' 6Xι
μ6vo τωv αυγ1ωριαvιiv μoq' αλλd και πoλλιilv Hπειρω-
τιilv και αvΘρωπωv γεvικ6 πoυ ιldtrμoυv τιg ρ(ζεg τoυq.
Γρdφoυv αxετικd κdπoιoι απ6 τoυq πoλλoιjg επιoκdrπεq
τηg ιαrooελ(δαq μαg:

1." Επιoκ6φΘηκα τηv oελ[δα oαq,ιlldyνowαq τo γενεαλo-
γικ6 μoυ δ6ντρo, κaι Θα rjΘελα νa ξ6ρω εdv Θa μπoρo0-
σατε va με βoηΘf1oετε, oτ6λvoντα9 μoυ κdπoια oτoιyε[α
γaρω απ6 τo επ[Θετo Tζανri av6μεoα στη 15ετ[α 1900-
1915 η oτιδηπoτε 6Mo υπdρ14ει. Θα ημoυv ευψιΔμων aν
με εξυπηρετo1oaτε, επIoηq Θa ηΘελa πoλ0 va επιoκεφΘιΔ
τo 6μoρφo yωρι6 oαg. Ευ14oριoτιΙl. Tζαηq Χρfioτog."

2.- AΥaπητo[ ΣυμπaτριιΔτeg Υειa σCιq. ΠαρακoλιΔ πoλ0'
Θa ιjΘελα vα μoυ πe[τε πoυ Θa μπoρo0oα va πρoμηΘευτιΔ
τo βιβλio πoυ avaφ6ρετε στην ιoτooελ[δa oαq:
KANTΣIKσ- ΔPoΣoΠHΓH' κατaγρaφη yια 6vα Mαoτoρo-
yιΔρι τηq Hπε[ρoυ, AΘηvα 1993' Mε eκτlμηoη Γκρdoooq
Γειbρyιoq, εκπαιδεuτικcig με κaταγωγη απ6 Πdδεq K6vυ
tσαq.Σ

Hμερoλ6γlo
Mε μεγdλη επιτυ{α διακιηΘηκε και φdτog τo ημερoλo-
γιo ηq Aδελφ6ητα9 για τo 2006. TυπιilΘηκε oε 650
αvτiτυπα. Mαζ( με τo ημερoλ6γιo διακιvηΘηκε δωρεαv
και τo 5o τειi1oq τoυ περιoδικoιj μαξ "τo Koιπolιiτlκo".
To ημερoλ6γιo α16λΘηκε o' 6λα τo δημ6oια πρ6oωπα
πoυ κατdγovrαι απo ηv 'Hπειρo. o Πρ6εδρoq τηq
EMηvικfq Δημoκρατ(αg Koq Kdρoλoq Παπoιiλιαq ευ1o-
ρ(αηoε ιδιαiτερα με επιαroλη τoU τo Δ.Σ τηg Αδελφ6-

ηταq.

Aγoρ6 μlκρoφωv'κηq
To Δ.Σ ηg Aδελφ6τηταq, απεφααιoε κoι αγ6ραoε
oιiαημα μικρoφωvικηg πρoκειμ6voυ vα κoλιiτπει τιg
αvdγκεq πoυ πρoκιirπoυv απ6 ηv διoργαvωαη τωv πoλι
τιαιικωv κoι 6λλωv εκδηλωoειilv τηg κυρ(ωg κoτd τηv
διdρκεια τoυ καλoκαιριo0.

To πριilηv Δημoτlκι5 Σ1oλεio μoq
uK6tπρo ΠερlβαMoιπικtig Evημ6ρωσηξ"
Πρo1ωρoιjv oι εργoo(εg oπoκατdαrααηg αro εαωτερικ6
τoυ κrιρ[oυ τoυ πρωηv Δημoτικoιi Σ1oΜ[oυ τoυ 1ωριoιi
μαq. Eivαι γvωαr6 6τι τo κr[ριo θα xρηoιμoπoιηΘε( ωg
κdvrρo περιβoλλovrικηq εημdρωσηξ κoι oυvεδριακ6
κdvιρo τoυ Δljμoυ Mααroρoxωρ(ωv. Eπ[αηg αro κr[ριo
αυτd Θα πρoγματoπoιoιjvιαι εκΘ6oει9 φωτoγραφιιδv. o
Kιilαrαq Tζιμo0ληg ε(vαι dτoιμoq ηδη για τηv παρoυo(α-
αη τηg πριilηg dκΘεαηq φωτoγραφ[og.
KαΘ(αrαται λoιπ6v επiκαιρη και επιτακrικτ] η αvαγκη dλoι
oι Kαvroιωτεq vα εvια1ιiαoυv πιo εvεργd ηv αημαvrικr]
πρoαπdΘεια πoυ ξεκ(ηoε εδιδ και 3 xρovιo τo Δ.Σ ηg
Aδελφdηταg για ηv δημιoυργiα Aρ1ε(oυ φωτoγρo-
φιιilν, εψρdφωv και 6λλoυ ιαroρικoιi υλικoιj, πoυ Θα
αvιovακλα κoι Θα δε(1γει ηv πoρε(o μαg ωg dτoμo και
ωq 1ωρι6 αro πιiρooμα τoυ xρ6voυ. H καταγραφτ] ηg
πoρdδoαηg τoυ 1ωριoιi μαg ε(voι η παρακαταΘιjκη πoυ
Θα αφηooυμε αrα ποιδια μαq Kcιι στα εγγ6vια μαg E(vαι

μ(α "επdvδυαη μdλλovrog" πoυ δεv πρdπει με καvdvα
τρoπo vα παραμελτ]ooυμε.

Alμoδoofo
Στq, 1212106 πραγματoπoιι]Θηκε αιμoδoo(α ηq παρoι_
κ(αq Θεαooλov(κηq αιo Noooκoμεio ΑxEΠA.
Aiμo dδωoov oι:
Σπdλλαg Kωαroq, Moυκo0ληq Kηρυκαq' lωowiδηg Aλd-
κog, Γκαμπρdηg N(κog, Koτoλoιiληg Γειilργιoq και Koι]-

ραq AΘανdoιoq
ΠρoαηλΘε oλλd κρ(Θηκε 6τι δεv πρ6πει vo δι6oει α[μα
και o Συγεv6q Φιiτηq.
A(μo dδωoε επ[αηq, αro Noooκoμε(o N(καιαq Πειραιd,
για λoγαριαoμd τηg Tρdπεζαq A(ματoq ηg Aδελφoη-
ταξ, η σUYχωριαη μαξ Mαρ(vα Kαρρd.
Mdoω τωv δι]o Tραπεζωv α(ματog ηq Aδελφ6ητα9 εξυ-
πηρεηΘηκαv 6λεq oι αvdγκεq τωv oυγxωριαvιilv μαq για
α(μα πoυ πρodκυι}αv μdxρι α]μερo.

To Δ. Σ. τoUξ εUXαριστεi Θερμd



Συrrτ{ρηαη εξωτερlκ:iq τol1oγρoφioq ατo
εξωκλ{α τηξ (Παvoγiog" τoυ 11ωρloιi μog
Mετd απd εvdργειεg τoυ Δ.Σ ηq Aδελφdηταg, τo Δημoτι
κd Συμβoιiλo τoυ Δημoυ Mααroρo1ωρ(ωv εv6κριvε τo
πoo6v τωv 3.000 εUρ6 για ηv oυιrηρηαη ηq εξωτερικηq
τoι1oγραφ(η αro εξωκληα ηq Koiμησιq ηg Θεoτ6κoυ,
.Παvαγ(α", τoυ 1ωριoιi μoq.
H τoι1oγρoφ(α αι,rη τoυ Aρ16ψελoυ Mι1αηλ αro αvα-
τoλικ6 αdτωμα τηq εκκληo(αq, καΘιbq και 6λεq oι εoωτε-

ρικdq τoι1oγραφ(εg πoυ φλoτε1yηΘηκαV τo 1905, ε(Vαι
oπoυδo(α οvtιπρoσωπεUτικd δε(γματα μεταβυζαvrιηg
τ6μη9, Χιovιαδιτιilν μαατ6ρωv με παvελληvια φτ]μη κoι
αvαγvιilριαη. Yπo1ρdωαη dλωv μog ε(vοι o oεβαoμ69
αrηv παρdδoαη και η διαφιiλαξη τηq πoλιτιoμικηg μαg
κληρovoμιdg και η αvdδειξη τηg ιαroρ(αq μαg..

Eυ1oρlατiεq
To Δ.Σ τηq Aδελφ6ητα9 ευ1oριαrεi Θερμd:

1. Tov κ. Γιowακ6πoυλo Bαoλειo, ιδιoκrηη τoυ ooιiπερ
μdρκετ "MEPIMNAυ }ια τξv πρooφoρd εvdg πoδηλdτoυ
και διjo ηλεκrρικωv μπαρμπεκιoιj αιηv λα1ειoφ6ρo
αγoρd αro χoρ6 τηq AΘηvαg.
2. Τov oυγ1ωριαv6 μαq κ. Δημητρoιiλη Nικ6λαo απd τov
Kαvαδα, Yια τηv oιKovoμικη εv[αxυαη τηq 6κδoαη9 τoυ
περιoδικoιi μog με τo πooo τωv 150 καναδικιilv δoλαρ(ωv.
3. Toυq oυvrαξιoιi1oυg δαoκ6λoυ9, Σταoιv6 Δημιjτριo,
και Koυλoυρd Πoιiλo για τηv εviαxυαη ηq Aδελφ6τηταq

με 100 € dκαατog.
4. τov Δiμoρχo τoυ Δημoυ μαq κ. Kooμd Σδoιiκo για ηv
oικovoμικη εv(o1υαη με τo πoα6 τωv 200 ευρd: για ηv
αvdγεραη τoυ ξεvιilνα
5. τηv Δημoτικη Σιiμβoυλo τoυ Δημoυ μαq κα Mαρ[o
Σdλτo-Mo0oιoυ Yια τηv oικovoμικτi ηq εv(α1υαη με τo
πoo6 τωv 200 ευριil για τηv αv6γερoη τoυ ξεvιilvα.
6. Toυq υπαλληλoυg ηq εταιρ[αg E.B.E AE, πoU σUμμε-

τe(μν oε 2ημερη εκδρoμj ατα Moαroρo1ωρια, γιo ηv
oικovoμικη τoυg εv[αxυαη πρoξ ηv Aδελφ6ητo με τo
πoodτωv 150 ευρ6.
7. To τυπoγρoφεiα Kαραμαvλη Avαorαo(α (Θεoooλovi
κη) και Tυπ6γρoμμα AE για τιq δωρεdv εκrυπωoειq εvrιi-
πωv ηq Aδελφ6ητo9.
8. Tov αυyxωριαv6 μαq KαΘdριo Xρηαro, κdτoικo Σφεv-
δdμηq ηξ Kατεριηξ, για ηv αφλoKερδη Eπιμdλεια και
πoραγωγη τoυ DVD για ηV τιμητικη βραδιd N(κoυ
Φλιππ[δη αrιξ 1 0/8/2006.
9. Tov Σδo0κo Δημt]τριo, Αvrιδfμαρxo τoυ Δτ]μoυ
Mααroρo1ωρ(ωv και Πdρεδρo Δ.Δ. Kεφαλoχωρ(oυ, και
τov Bατακoλ( Mιxαλη, Πρ6εδρo Δημoτικo0 Συμβoυλ(oυ
Δημoυ Moαroρo1ωρ[ωv και Πdρεδρo Δ.Δ. Πυρodγιαv-
ηξ για τηv oικovoμικη εv[αxυαη τoυ περιoδικo0 μαq με
τo oυvoλικ6 πood τωv € 1.000.

Πoρ6δεlγμo Y'o μΙμηση
o oυγ1ωριovdq μαq Δημdκαq Δημητριog, αλλd και dλη
η oικoγdvεια Δημ6κo, αυτ6βoυλo εξ6φρooαv τηv επιΘυ-

μ(α vα παρα1ωρηooυv, για Xρηση αrηv Aδελφdτητα,
oικ6πεδ6 τouq πoU βρ(oκεται μdαα ατo 1ωριd αrη θdαη
.Tζ(κα".
To oικdπεδo αυτd ε(vαι 6κrααη9 π6vω απ6 2 αrρ6μμoτα.
Τo Δ Σ ηg Αδελφ6ητα9 ευ1oρlατεi ιδlοiτερo ηv oικo-

γdvεια Δημ6κo και ειj1εται αιrαj η εv6ργειd τoυg vα βρει
γρηγoρα πoλλoUg μιμητdg.
To Δ.Σ απεφ6oιoε vα αξιoπoιτ]oει τov παρoπdvω 1ιilρo
για ηv κολυι.Uη τωv αvαγκωv π6ρκιηκ τωv αυτoκιvητωv
τωV σUYXωριαvιilv μαg, και ειδικd για τouq κoλoκαιρι-
voιiq μτjvεq πoυ τo πρdβλημα γ(vεται oξιi.
'Eτoι με επιαroλη τoU πρoq τo Δημo Mααroρo1ωρ[ωv
ζητηoε τηv κoτdλληλη διoμ6ρφωαη τoυ 1ωρoυ για τo
oκoπ6 αιπ6, πρ6τααη η oπo(α 6γιvε oπoδεκη.

To Διoικητικ6 Συμβo0λιo



o μεγ6λo9 μog ατ61o9...
H κoτooκευf ξεvιilvo ατo 11ωρ16 μαg
Toυ Γιιiργoυ Koτoλoιiλη
Πρo6δρoυ Δ.Σ Aδελφ6ηταq Δρoooπηγιωτιilv

H ιδ6α και η απ6φαoη για αγoρd oικoπ6δoυ, για μελλovrι
κι'1 καrαoκευη ξεvιivα, 1ρovoλoγεfuαι αρ1dq τoυ 2003. H
Γεvικη ΣυvdΜυoη αrιq 16/8/2003, εξoυoιoδ6ηoε τo Δ.Σ,

για ηv εξειjρεαη και αγoρd τoυ κατdλληλoυ oικoπdδoυ

για τo oκoπ6 αιπ6. Mετd απ6 πoλλ6q πρooπdΘειεg και με
δι6Θεoη πρoαφoρdq αηv Aδελφ6ητo Koι στo 1ωρι6, o
Kιilαrαq Λdμπρoυ, στlc,2l5l2004 oυμφιiηoε αηv πιliληη
oικoπ6δoυ τoυ oυvoλικoι] εμβαδoιi 681,67 τ.μ.
To Δ.Σ αrιg 61612004 oπευΘιivΘηκε αro Δημo Mααroρo-
1ωρ(ων για ηv oιivroξη τoπoγραφικoιj διαγρdμματoq
τoυ 1ιilρoυ, 6πω9 και dγιvε. To τoπoγραφικ6 διdγραμμα
παρεδ6Θη αro Δ'Σ την 21l1012004.Tα oριαrικd oυμβ6-
λoια μεταβ(βoαηg υπεγρdφηoαv αrιq 26/5/2005. Toιπ6-
χcovcι o Aρ1ιτdκτovog κ. Xovδρoγιdvηg Σταμdτηq,

φλog τoυ 1ωριo0 μoq, αv6λαβε vα oυvr6ξει αφλoκερ-
διiq- ηv αρ1ιτεκrovικt] μεΜη τoυ υπ6 αvdγεραη ξεvιδ-
vo. Πρoα1dδια ηq μελdηg υπεβλτ'1Θηoαv- 6τυπα - αroν
E'o'T lωαwlvωv τov Aιiγoυαro 2005 για πρo6γκριαη.
Mετd και ηv τρoπoπo(ηση τωv α1εδ(ωv, β6oει τωv
παραηρηoεωv τoυ E.o.T' o κ. Xovδρoγιdιnηq ατιg
'15/3/06 παρ6δωσε στo Δ.Σ τηv τελικη αρ1ιτεκrovικη

μελdτη, η oπo[α πρoβΜπει:
Δ0o κr(ρια, με δdκα μdτρα απ6αιααη μεταξιi τoυq.

Στo 'lo κτ(ρlo: A. Yπ6γειoq xιilρoq: γκαραζ 5 Θdoεωv,
απoδυτt]ρια, απoΘηκευτικo( 1ιbρoι, w.ο B. lodγειoq
1ιilρoq: 1ιiρog υπoδox{q με γρoφε(o, κoυζ[vα,
oαλdvι και τραπεζoρ(α για εξUπη-

ρ6τηoη 130-150 ατ6μωv, w.ο.
Γ. 1oξ 6ρoφoq: 5 δωμdτια (2τρi
κλιvα και 3 δ(κλιvα) με τζdκι,
λoυτρoκαμπιvd.

Στo 2o κτiρro: A. lo6γeιo: 1 τρL
κλιvo δωμdτιo Koι 65 τ.μ κλεια169

1ιiρoq για ελειiΘερη pt]αη.
B. 1oq 6ρoφoq: 3 δωμ6τια (2 τρiκλιvα
και 'l δ(κλιvo). Στo τdλoq τoυ 2oυ κτιρ(oυ
πρoβΜπovrαι 6λλεq 7 υπα(Θριεq
Θdoειq πdρκιηκ, και
αvdλoγog οπoΘηκευτι
κ69 xιilρoq.
H αρ1ιτεκrovικη μεΜη
εατdλη αμ6oωq στo
Δημo Mααroρo1ωρ[ων,
o oπoioq και αv6λαβε
τηv oιivrαξη ηξ σroτι-
κηg μελdηg.
Συγ1ρ6vωg ξεκ[vηoαv
και oι εv6ργειεq για τηv
drrrαξη τoU παραπdvω

750.000 ευριi, oe κ6πoιo 1ρηματoδoτικ6 πρ6γραμμα
(αvorπυξιoκ6q v6μoq, leadeQ.
Στηv πρoαrτdΘειd μαg αυτr] 61oυμε ηv αrηριξη, π6ραv
τωv dλλωv, KαιτoU σUYχωριovoιj μαg απ6 τov Tιiρvαβo'
ΠαπαΜξη Δημητρη.
Στα εv λ6γω xρηματoδoτικd πρoγρdμμoτα απαιτε(ται
και oυμμετoxη μe δικd μαg κεφ6λαια σε πoσoστ6 25%
επ( τoυ ζητoιiμεvoυ κεφoλα(oυ.
Tα πριiτα xρτ'1ματα φλωv ηg Aδελφ6ητα9 Kαι τoU

1ωριoιi μαq κατoτdΘηκαv αrov ειδικ6 λoγαριαoμd πoυ
υπdρ1ει για τo ακoπ6 αιπ6
H oικovoμικη oυμβoλη 6λωv μαq' για τov παραπdvω
oκoπ6, κρ(vεται απoραiτηη και επιτακrικη. o αrd1oq
ε(vαι ρεαλιαrικ69 και επιτε0ξιμoq.
H πρooωπικη oυμβoλη και η πρoσωπικt] εργαo(α τωv
oυγxωριαvιilv μαq μη1αvικriv, oικoδ6μωv, 6λωv μαq,
εivαιτo oroιxε(o πoυ δεν πρ6πει vα αγvoηooυμε και vα
παραβΜιpoυμε. i\λλωαrε 6λo τo Θαυμoαrd δημ6oια κr(-

ρια τoU xωριoιi μog, ε(voι 6ργα πoυ καταoκευdoΘηκαv
με πρoαωπικη εργαo(α' με τα εμβdoματα τωv ξεvιτεμ6-
vων μαq, με τo μερdκι τωv vr6πιωv "oλoι αυτo( oι πρo-
γovo( μαq, oι ευeργdτεq μαξ, αq ε(voι τo λαμπρ6 πoρα-
δειγμα για 6λoυq μαq.
Πρ6ταoη:'lδρυoη πoλυμετoxικηg αvιilvυμηg εταιρε(αg
πoυ θo διoικε[ται απ6 5μελη ειδικη επιτρoπι] πoυ Θα
εκλ6γεται απ6 ηv Γεvικrj ΣυvdΜυoη. H oικovoμικ( αυv-
δρoμr'1 τoυ καΘεv6q Θα αvrιαιoι1ε( oε αvdλoγo αριθμ6
μετo1ιilv αηv αvιivυμη εταιρε(α. 'Eτoι Θα γ(voυμε 6λoι
μαq κoιvωvo( oε αυτr] ηv μεγdλη πρoαπdΘεια, oυμμ6-
τoχoι στo μeγ6λo 6ρoμα και τov μεγdλo αι61o.

Θεooαλov(κη loιiηg 2006

dργoυ, πρoιiπoλoγιoμoιi περ(πoυ



Kovτolιilτεg oπ6 τov T0ρvoβo
Toυ Koιπo(να Δημητρη

(oμλΙa oτo xoρ6 ηq Θεooαλovkηq oτιq 5 Φεβρoυaρloυ
2006, εmρooωπιΔwaq ηv πaρoικ[a μαq, απ6 τov Tιjρvaβo)

Aγαπητo( Συμπατριιiτεg Kαwoιd;τεq,
Eμε(g, oι δειiτερηg καιτρ(τηg γεvιdg Kαvroιιiτεq oπd ηv
ευριrτερη περιoμ1 τoυ Tυρvdβoυ πoυ oημερα ε[μααrε
εδιil, d1oυμε vα πo0με απ6 καρδιdg dvα μεγdλo "ευ1α-
ρισ16) σrov Πρ6εδρo ηq Αδελφ6ητα9 Δρoooπηγιω-
τωv κoι oε dλoυq εκε(voυg πoυ oκdφθηκαv, απεφdoιαov
και oργαvωoαv η oημεριη oυvαvηαη μαg.

oι παττπoιiδεg μcιξ και oι πατερdδεg μαg δεv ει-rrιiμ1oαv
vα πραγμoτoπoιτiooυv μια τdτoια oυγκdvrρωαη τ6oωv
πoλλιδv ξεvιτεμdvωv παιδιιilv τoυ
Kdvroικoυ κoι 6λoι μαg καrαλoβo(-
voυμε τo γιατ(.
oι oυvΘr]κεq κdτω oπ6 τιg oπo[εg dζη-
oαv εκε(voι δεv τoυq επ6τρεπαv oιiτε
καv vα oκεφΘoιiv τdτoιεg πoλιπdΜι
εg. Mε oεβααμ6 6μωq ση μημη
6λωv αυτιilν τωv πρoγ6vωv μαg,
κdvovrαq κατd1ρηαη ηq υπoμovη
oαq' Θα ηΘελα vα πω δ0o λ6για.

Aπ' 6τι εμε(g oι vε6τερoι ψωρ(ζoυμε
η μεγoλη κdΘoδog τωv Kοvrαιωτιilv
πρoξ τov Θεoooλικ6 κdμπo και ιδιo(-
τερα σηv περιoxη Tυρvαβoυ- Aμπε-
λιδvα (oικoγεvειακιiq πλ6ov) dγιvε
γ0ρω αιo '1890-1900. oμdδεg 6μω9
μοαι6ρωv (τα μπoυλoιiκια dπωg τo dΜγαν) dρ1ovrαv
απ6 πoλι] vωρ[τερo ατov Λαριoιv6 κdμπo και γεvικ6 oε
6λη τηv Θεoooλ(α.
Koτα καv6vα 6λoι τoυg ηταv μααrdρια και oαxoλoιivιαv
με τo κι(αιμo αρχovrικιbv απιτιιi.tv, εκκληoιιiv, α1oΜΙωv,
δημoo(ωv 6ργωv (γεφυριιilv κ.λ.π). 'oλoι τoυq, μηδεv6g
εξoιρoυμ6voυ τ]ταv dvΘρωπoι oεμvo(, υπoδε[γματα
τιμι6ητα9, 6ριαιoι oικoγεvειαρ1εg και πρoπαvrog ακo0-
ρααroι δoυλευταρdδeq.
'σταv oι πρoγovo[ μαg αυτo( εγKαταστ6Θηκαv oριαrικd
πΜov με τιq φαμλιεg τoυg αη περιoμ] τoυ Tυρvdβoυ o
τ6πoq εftε ακ6μα τo αημdδια ηg Toιiρκικηg κατoxηg.
M6λιq πρ6oφατα, ατo τdλog τoU 1881 εi1ε γ[vει η πρo-
o6ρηαη τηg Θεooαλ[αg αηvτ6τε Eλληνικη επικρ6τεια,
oι κρατικ6q υπoδoμdq [δρ6μoι κ.λ.π] αvιiπαρκιεq, και
ατηv περιoxη τov πριilτo λ6γo ε[1αv oι τoιφλικdδεq και oι
τoελιγκαδεg.o λoιπdg πληΘυαμ69 αιηv πΜιov6τητd τoυ
εργdτεg γηg και τooπαvαρα(oι.

Σε dvα τdτoιo περιβ6λλov με τdτoιεq κoιvωvικdg oυvι
ατιioεq oι πρoγovo[ μαg dπρεπε vα αιαΘoιjv 6ρΘιoι, vo
κρoτηooυv 6ρΘιε9 τιq φαμλιεg τouq Kαι vα δημιoυργη-
σoUv.

Koι πρdγματι 6λα αιπd, oι τoπειvo[ oλιγoμλητoι μα κoι,

με περιooη πeρηφ6νια εκε(voι Kαvroιιilτεg, τα κα16ρΘω-
σαv Koι o1εδ6v oε 6λα τα κoιvωvικd επiπεδα dφΘαoαv
και ξεπdραoαv τov vrdπιo πληΘυoμd.
'oπλo τoυg η εργατικ6ητα, o oεβααμ69 αηv γυvα(κo
και σηv oικoγdvεια, η τιμιdητα orιg oυvολλαγ6q τoυg
με τov ιπ6πιo πληΘυoμ6. Mε λιγα λ6για η πρoαηλωαη
τouq σε αρ169 και παρoδ6oει9 πoυ ε[xαv κoυβοληαει
απ6 τo μoκριvo (για ηv επop] εκε(η) Kdιπoικo.

Aπ6 τιq φαμλιεq τωv πριilτωv αιπιiν Kαvroιωτιiv πoυ
εγκατoαrdΘηκαv εκεivα τα xρ6vια αηv περιo1η τoυ
Tυρvdβoυ δεν ξεφOτρωoαv μ6vov oι vdoι dριαroι κr(-
στεξ, μCιραγκo(, φoυρvαρα[oι, βαρελdδεq, βγfκαv και
επιτυμ1μdvoι ιiμπoρoιεπι1ειρηματ[εq-Στρατιωτικo( και
λoιπo( Kρατικo[ Λειτoυργo(.
Αλλd και αro τdτε EΜηvικ6 Koιvoβo0λιo- σια xρ6vια

τωv δεκαετιιilv 1920-'1930 dφΘαoαv
τα Kαvroιωτdπoυλα απ6 ηv ευριrτε_

ρη περιoxη τoυ Tυρvdβoυ.
o αε(μηαrog Kαvroιιbτηq lππoκρ6-
ηq Koυτα(vαg για xρ6vια εKπρoσω-
πo0oε τo Θεoooλικ6 λα6 αηv τ6τε
EΜηνικτ] Boυλη.
Aλλ6 και αrov τoμdα τωv ευεργετιiv
δεv dμειvov π[oω oι Kαvroιιilτεg ηg
περιoxr1g Tυρvdβoυ.
To πριiτo oιiγx1covo Δημ6oιo Eκπαι
δευτικ6'lδρυμo- τo γvωαrd Γυμv6oιo
Aρρdvωv- αrηv τ6τε λααπoκρατoιiμε-
η Λdριoα -γιiρω αrα 1930- κr(αηκε
και εξoπλ(oΘηκε με δαπdvεg τηq
oικoγdvειαg Koιπo(vo. Aπ6 τo αxo-
λε(o oυτ6 π6ρααε 6λη η διαv6ηαη

τoυ Θεooαλικoιi κdμπoυ, oλλd και μ6xρι oι]μερα oυvεf
ζεται η λειτoυργ(α τoυ. Πρoq τιμη δε ηq oικoγdveιαq
τoυ Koυτo(vα υπtjρξε αro πλdov εμπoρικ6 κ6vrρo ηg
τ6τε Λαριoαq κoι oμωvυμη αrod.

'Hταv αρκετdq oι φαμλιεq πoU πριv τo '1900 ε(χαv Kατd-

βει απ6 τo Kdvroικo αην περιoxli τoυ Tυρvdβoυ.
Zητιδvrαq oυγ1ιi:ρηαr1 για 6oε9 oπ6 αυτ6q τυ16v ξε1d-
oω, Θα αvoφερΘιi oε μερικdq.
o Γερo-Πα1ηq, τo γ6vog Δημητρoιiλη, απ6 τα πριilτα
μαα16ρια (κr(σηq) τoυ Tυρv6βoυ. Aπ' 6τι dλεγαv oι
γovε(g μαq_ 6vΘρωπog πoυ δεv δ61ovrαv μ0γo αro
απoΘ( τoυ. To απ(τι τoυ τo αxεδ(αoε κoι εiκrιoε o (διoq με
τo μπoυλoιiκι τoυ. Koτd κoλη μαg τιip1 παραμdvει μd1ρι
Φμερα oκριβιliq τo (διo.

H oικoγdvεια τωv Koκoτα[ωv [Koκoτo0ληg] 6δωoε dρι-
αroυq μααr6ρoυq κr(αrεg κoι μoραγκoιig -τov Boγγdλη
και τov N(κo.
H oικoγdvεια τωv Πατoιωτα[ωv με πρωτoμααroρα τov
Θovαoη Πατoιωτ6, oλιγdλoγo και καλλιτ6xvη αrηv
πdτρα.
Tα Σιiμ' (η oικoγdvεια Σιιδμoυ), αv Kαι oι πατrπoιjδεg
πdΘαvαv vωρlg - τoυq dφαγαv oι πvευμov(εq κrζovrαq
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Kαμπctvαριd εKκλησι6v- δεv UπηρXε βλ6πετe τ6τε η πevι-
κλiη- αvdδειξαv τov Tdκη Σιιi:μo πρωτoμ6αιoρα αro
κdρo και τιq ooιiαrεg. Πελdτεq τoυ oγρ6τε9 απd ηv
Toαρ(τoαη μ61ρι τo Mακρo1ιδρι.
Στα Mιδκ (oικoγ6vεια Moυκoιiλη) για δεκoετ(εq Aρlηγ6q
Ι "XαΙδω", τo γdvoq Σιι6μoυ. o μoιει-rτι]ραq - η μαμli
6ληq τηq περιoxιjq. Για δεκoετ(εg ξεγ6wηoε 1λι6δεq
γυvα(κεg αιov Tιjρvαβo και αη γιiρω περιoxτi. Bλ6πετε

για τα xρ6νια εκε(vα dμωαro τα μαιευτι]ρια κoι oι για-
τρo( μoιευτι]ρεq.
Aπ6 τoυg Toιγκo0ληδεq - o μπ6ρμπα 8αγγ6λη9 αυαη-
ρ6q και μετρημdvog αιo dπακρov- για μιo6 αιι6vα φo0ρ-
vαρηg αrov Τιiρvαβo. Συv6μoε ηv παρ6δoαη o αvιι}ι6g
τoυ Γιι6ργo9 Σιιilμoq για dλλεg τdooαρεq δεκαετ(εg αrov
(διo ακριβιig τ6πo και πdει . .Μγovrαq.
H oικoγ6vειo τoυ K6κκιvoυ με Aρxηγd τηv Kυρdτoω απ6
τo γ6voq Σιιilμoυ και αυη' dβγoλε τov Θ6δωρo, για
πεvηvrα 1ρ6vια o πρι,iτog και μovαδικ6g βαρελdg αrov
Tιjρvαβo, Περιζηητoq για ην τ6μη τoυ.
oι Πoπoλεξo(oι oικoγ6vεια ΠαπoΜξη, με πρωτoπoλ[κα-
ρo τov Xρηαro, πριδτo μη1οvικd αro μιiλo τoυ BαoλεL
oυ για μιo6 οιιδvα. Movιμog,δ(πλα τoυ αro μιiλo, o
Θωμdg με τo 1α[δειrrικ6 6voμα Xαρ(αηg- παιδ( κoι αυτ6q
τηg oικoγdvειαq Moυκoιiλη, dvΘρωπog πoυ πoτd δεv τoυ
6λειπε τo γ6λιo και πoυ πdvro ηταv oλευρωμdvoq- για
μιo6 αιιilvα αro μιjλo εftε γ(vει 6να με τo αΜιiρι.
oι Σιμoιjληδεq επιτυμ1μ6voι dμπoρoι κατ' αρxηv αrov
Tιiρvoβo και 0αrερα αrη Λdριoα.
Aπ6 ηv oικoγdvεια τoυ Σπ6λλα o γdρo- Φλιrτπog, αδελ-

φds ηq Mαρ(αq ηg Σιιilμιvαq fλΘε και αυτ6q μικρ6
παιδ[ oπ6 τo Kdvτoικo αrov Tιiρvoβo, dριαroq oικoγε-
vειdρXηq πdvrα πρωτoμdαιoραg και εργoδηγ6q αro
vrαμdρι πoυ τ6τε 6βγαζε πdτρα, δ(πλα αrov Πρoφηη
Hλ(α. Xειρ(ζovιαv ηv πdτρα oαv vo ηταv πηλ69. 'oλo τα
πdτριvα vroυμπ6κια ηq περιoxηq dφερvαv ηv Uπoγρo-

φη τoυ. Tov oκ6τωoαv oι Γερμαvoi αφoιi τov ε(1αv oυλ-
λ6βει ωg dμηρo.
Aπ6 τηv oικoγ6vεια Kατζωvo, o Θοvdαηg, περιζητητoq
και αυτ69 κr(αrηg. H αδελφη τoυ η Koιiλα αrov Aμπελιli-
vα γιo δεκαετ(εc μoμτi' πρακrικη αλλ6 και με επιμ6λεια
πoυ Θo ηv ζηλευαv και oι σημεριvo[ ακ6μα μαιευτηρεg.
o dλλog Θαvdαηq Kατζιilvoq o r]ρεμoq και υπoμovετικ6q
oδηγ6q κoι μετ6πειτα ιδιoκηηg Μωφoρε(ωv αro Yπε-

ρααrικd K.T.E.Λ για oαρdvrα xρ6vια.
Aπ6 ηv oικoγdvεια Γαταoρoιiλη πριilη κ' καλιjτερη η

"Mατoιjλoυ" ηρΘε μικρη και oρφαvr] oπ6 τo Kdvroικo
πρ[v τo 1 900. Τηv dφερε η 1ηρo μdvα τηq πoυ μετdπειτo
παvrρεfηκε τov μdαroρα Γιιilργo Σιιbμo. H Mατoιjλoυ,
υπ6δειγμo αεμv6ηταg, τηv πdvrρει|.lαv με τo vεoρ6 τ6τε
Kαvroιωτoπoυλo πoυ κoτdβηκε αrov Τιiρvαβo για vct

μdΘει φoιiρvαρηq, τov παofψωαro μετdπειτα Mπdρμπα
Bαγγdλη.
Kαι τdλog 6λoι εμε(q oι παλι6τερoι θυμoιiμααrε τo αδ6λ-

φια N(κo και lωdwη Koυτo(vα (γvωαr6g αrηv περιo1η ωg
Mπdρμπα Γιdvηg) τoυg αvΘριilπoυg πoυ ι]ξεραv dΜq
τιg απoΘηκεg και τα υπ6γειo τoυ Tυρvdβoυ.
'Hταv κατ' εξoxηv καπvoμεo(τεg ηg περιop]q και εργd-

oΘηκαv αρκετdg δεκαετ(εg για λoγαριοoμ6 τωv μεγαλιj-
τερωv τ6τε κoπvoβιoμη1αvιι:5v.
Aλλd και ατov Aμπελιivα (πριiηv κoζακλ6ρ) πρ6κoι{.lαv
και διακρ(Θηκαv oι Kαwoιωτεq.
H oικoγdvεια AρxovΦ με μεγdλη rcημoτικη περιoυo[α
αλλd και πλoιjoια πoλιτικ] δρdαη. Γdvoι ηg, για xρ6vια
διo(κηoov ηv τ6τε κoιvdητo Aμπελωvα.
Eπioηg oι oικoγιivειεq Mooooγι6wη, Kαπo0κη, Γερoκιil-
αro, Koυoι6ρα, Moυαroιiλη και dλλεq πoλλ69 με
Kαvroιιriτικεq ρ(ζεg dβoλαv η oφραγ[δα τoυg αrα πρdγ-
ματα τoU Aμπελιbvα για xρ6vια'

Aγαπητo( Συμπoτριιiτεq, τελειιirvovιαg 61ω vα πω 6τι
ε(vαι πoλλdg oκdμα oικoγ6vειεq τωv Kovroιωτιiv αrα
1ιiματd μαg.
Kαι κdτι πoυ (oωg δεv ε(voι γvωαr6 αroυg vε6τερoυg.
'Evα Kαvroιωτ6πoυλo απ6 τov Tιiρvαβo για 1ρdvια
υπrjρξε Διoικητηg τηg Στρατιωτικηg Moυαικτjq αro Χαvιd
ηc Kρηηc. 'Hταv o Booληq, γιoq ηq Mαρ[αq Σιιiμoυ
και πραγματικ69 αδελφ69 τoυ Tdκη Σιιilμoυ, αλλd oπd
λdΘog τoυ Παππd, 6ταv βαrπ(oΘηκε ατov Tιiρvαβo γιiρω
σrα 1902, γρdφΘηκε αrα Mητρωα ηq τ6τε Koιvdητog
Tυρvdβoυ ovr[ για Σιιitμog, 6πωq πρ6γματι ηταv, ωq
Kαvroιι:lτηg. 'Eκτoτε με αυτd τo 6voμα oυvdμoε τη ζωη
τoυ oιrr6g και η oικoγdvει6τoυ.

Aλλd και εμε(g oι δειrrερηg κoι τρkηq γεvιdq Kαvroιιiτεq
τηq ευριπερηq περιoμ]g Tυρvdβoυ, πα(ρvovrog η oκυ-
τdλη απ6 τoυg πoππoιiδεg μαq Kαι τoUξ παrερdδεq μαq
oυvε1iζoυμε, κρoτιδvrαg ηv Kαvroιιilτικη παρoδoαη και
εvoωματωμ6voι πλτ]ρωg αrηv τoπικη κoιvωv(α' διακριv6-
μαστε σ' 6λoυ9 τoυg τoμεiq ηq κoιvωvικfg ζωιis ηc
περιoxr]q μαg.

oι oικoγivειdg μαξ, δ6ξα τω Θειi, 6xoυv vα δεξoυv βλα_
αrdρια τoυq στov επιXειρημαιικ6 και τov τε;γικd κooμo
ηq περιoμ]q.
Aκ6μo Kαvroιωτdπoυλα ηq περιoxηq Tυρvdβoυ ατελε-
1ιilvoυv επ6ξιo κρ(oιμoυq τoμε(q αrov ευριiτερo Δημ6-
oιo Τoμdo ηg παrρ(δαg μαq και διακρ(vovroι ωg καλo(

γιατρo(, επιτυxημιivoι δικηγdρoι, αvιiτoτα αrελ6xη ηg
Eλληvικτ]g Aαrυvoμ(αq, Παvεπιαrημιoκo(.

Kλε(vovrαq, Θo ηΘελα για oκ6μη μια φoρα, vα σαq εUXo-

ριαηoω για ην ζεαη φλoξεv(o και τov πoλιjτιμo 1ρ6-
voq σαq, vα oαq πoιiμε τα λ6για αυτ6 απ6 κoρδιdg.
E[vαι τo ελdμαro πoυ μπoρo0με vα κdvoυμε για 6λoυq
αυτoιjg, τιμωvrαq τιg ρiζεg και τιg πoραδ6αειq μαq.
To xρωαιdμε, oε 6λoυq εκε[voυg πoυ δεv γvωρiooμε,
αroυg γoνε(g μoξ, στα παιδιd μαg, μo πdvω απ6 6λoυ9
και oπ6 6λo, τo 1ρωαrdμε oε εμdq τoυq (διoυg.

Σαg ευxαριαrω πoλιj.



Mικρ6 η μεγdλa, καΘημεριv6 rj περιoδικd oφoυγκρdζo-
WCrη ερευνoιJv, aνaλaoυv κaι oυvΘ6τoυv Θ6ματα ΚαL πρo-
βλημaτa' 'Εδειξαv κaι δε[yνoυv με τη oταoη τoυq' 6τL δι6-
πowαι aπ6 επαγελμaτικ6τητα κaι υι!ηλo a[oΘημα ευΘa-
vηq' Aγωνιo0v για τηv τayη τηq περιoΧηq μcιq κaι τωv

avΘριbπωv τηq. Πρoβ6Moυν κoιvωvικd,
oικovoμικ6, πoλιτισμικ6 και τoυριoτικ6 τoν
τ6πo. ΠρoωΘoav την oυvα(vεoη, τov δι6-
λoγo βγα(νoντα9 απ6 τηv εvδooτρ6φεια.
Ε[vαι αυτd πoυ oυμβdΜoυv στηV rτvεU-

ματικη και πoλLτLσμLκη avaβαΘμιoη κaι
λειτoυργoav oaν oυνδετικ6s,(ρΙ,(oq
περvιΔwαq ηv πληρoφ6ρηση ΚaL τηv
εvημ6ρωoη oτoυq κaτo[κouq τηq
περLoΧriξ μaq' Me dΜa λ6για ε[vaι
πdvτa oτηv πριΔτη γραμμfi. Tα [διo
6yoυv αvαδειyθε[ oε φoρε[q' πoλιτι-
σμo0 αλλd κaι oνdτπυξηg' AvΘ[-
σταντaL καL αγωνιoav 6πωq aκρι-
βιOq avΘloταται και αγωνιa η
'Hπειρoq. Mε μ6yΘo και μερ6κι
αγωv[ζowαι για vα εκπληριΔ-
σoυV τo ρ6λo τoυ9.....

'EκΘεoη φωτoYρoφioξ με τiτλo (EMIΓKPEΔEΣ> τoυ Χρυoιiατoμou Koτσivσ
κol τoU Bαoiλη Θεoδιilρoυ
Toυ Γιιilργoυ Koτoλoιiλη

Tηv Tετdρτη, 3 MοΙoυ 2006, 6ρα 20:00 αro Moυoε[o
Φωτoγραφ[og τηq Θεooαλov(κηq εγκαιvιdoΘηκε
απ6 τov Πρdoβη ηq Σoυηδ(αg αηv
EΜdδα, 6κΘεαη φωτoγραφ[αq,
με τ(τλo "EμlYκρ6δεξ" τoU σUγ-

1ωριαvof μαg Xρυα6αιoμoυ
Koτo(vα και τoυ Bοoλη Θεoδιiρoυ.
To dργoτoυ oυγ1ωριovoιj μαg
Xρυo6αιoμoυ Koτo[vα παρoυoιdζει
oκηvdq και αrιγμιdτυπα απd τηv
περ(oδo 1965-75 πoυ η Σoυηδ[o
απoτελoιjoε πρooριoμ6 Eλληvωv
μετovααrιbv αλλd και πoλιτικιδv πρo-
oφιiγωv λ6γω δικrατoρ(αq.
'Evα αημαvrικd dργo απd 6vαv δικ6 μαq
dvΘρωπo' dvαv Kovιoιιilη, πoυ dτυ1ε

ηq αvoγvιilριαηg τωv oμλoUvιωv και
τωV πcιρεUρισK6μεvωv. Δικαιoλoγημdvα
πρdπει vα καμαριilvoυμε.
Σηv εκδτ]λωαη παρεUρ6ΘηKε o υπoγρdφωv.

'Aλλα N6α & Δραατηρt6τητεq Σψ1ωρlαvιbv μαg
'EκΘεoη oμoγεvεloκoιj Tιiπoυ _ Blβλiou
καl HπεIρωτlκιilv Evrιiπωv
Toυ Γιιiργoυ Koτoλoιjλη

ΠραγματoπoηΘηKε στιq 11 & 12 MαΙoU 2006, υπd τηv
αιγ[δα τoυ Yπouργε(oυ Eξωτερικιilv, αro Zdππειo
M6γoρo AΘηvιilv, dκΘεoη oμoγεvειακoιj
Tιiπoυ-Bιβλ(oυ και Hπειρωτικι:lv
εyιιjπωv.
Στηv dκΘεαη αυτtj εκr[Θετo,
oε περ(orπη Θdoη, και τo
περιoδικ6 βαξ "Tα Kαvroιιirτι
KαD.

Tηv 1αρd τouq για τo γεγoνdq
μαq μετ6φεραv φλoι τηg Aδελ-
φ6τητdq μαq.
Tηv 6κΘεη διoργdvωααv η Παη-
πειρωτικτ] Συvoμooπovδ(α Eλλ6δαq
και τo ΑριαroτdΜιo'lδρυμα Kιiπρoυ.
Σηv oμλ(α τoυ, μεταξιj τωv αλλωv,
o Πρ6εδρo9 τηq Παvηπειρωτικηg
Συvoμoαπovδ[oq Eλλdδoq ε[πε:

"Tα HπειριΙlτικa 6vτυπα' πα[ζoυν 6vav
πoλa oημowικ6 ρ6λo orjμερa' Θa 6λεγa
6va ρ6λo ευερyετικ6. Ε[vαι η φωνfi τηq
περιφ6ρει6q μαq' Ενιoyaoυv με τo δικ6
τoυg τρ6πo τov τ6πo μoq.

-/-'Ξ''

H πρoσrληση τηq 6κΘεoηq



Σfμερo 61oυμε 1oρ6
Toυ Booλη Θ. Zιιδγα

Xoρo(, τραγoιiδια & dΘιμα τoυ 1ωριo0 oε εκδτ]λωoη τoυ
E.M Πoλυτεxyε(oυ

Mε αφoρμη τo κλε(oιμo τηq φετιηq oκαδημoΙκτ]q xρo-
vιdq, 2005-06, o Xoρευτικdq Toμdαq τoυ Moυoικoιj Tμη-

ματoq τoU E.M Πoλυτεxyε(oυ διoργdvωoε αrιg 6 & 7 loυ_

v(oυ αrηv AΘηvα, αro Θdατρo lλiolο - Nτεvioη, dvα "ΔΦ-
μερo Xoρευτικιilv Eκδηλιi.loεωv,,, 6πoυ και πορoυoιααη-
κε, oε διjo εvrελωq ξε1ωριαιdq παρααιdoειg, τo απoτ6-

λεσμα τηq ετηoιαq δoυλειdg τωv διαφ6ρωv τμημdτωv
τoυ. Kατdη διdρκειατoυ δημ6ρoυ oι θεατdq ε(1ovτηv
δυvατ6τητα vα παρακoλoυΘτ]ooυv μια μεγdλη γκdμα
oπoλαυαιικιδv xoρωv, oιjγ1ρovωv Kcιι παραδooιακωv.
Eftαv oμωg, μεταξ0 dMων, κoι τηv απ6vια για τα αθη-
vαΙκd δεδoμdvα ευκαιρ[α vα γvωρ[ooυv κdπoιoυg
xoρoιiq και 6Θιμα απ6 τα μdρη μαg, τα Mααιoρo1ιiρια

τρiτη €i roιrrzioιr

E.M.Π Θ€ατρo

H παρoυα(ααη τηq εvoτηταg τωv μcrστo_

ρoxωρ(ων πραγματoπoιτ]Θηκε κατd τηv
πριi.lτη ημdρα τoυ δημ6ρoυ, αrιg 6
loυv(oυ, oε μ[α παρdατoαη υπ6
τov γενικd τ(τλo nΣfμερo 61oυμε
Xoρ6", αφιερωμdvη αια dΘιμα
τoυ γdμoυ. Kατd τηv διdρκειo
τηq πρoβληΘηκαν γαμηλια
δριilμεvα και τελετoυργ[εq
απ6 τdooεριq περιo169 τηq
EΜdδοq, μ[α εκ τωv oπo(ων

ηταv και τα 1ωρια τηq K6vι
τoαq Αξιooημε[ωτo ε(vαι
dτι τα α1ετικα dθιμα, αv κoι
πρoερ16μεvα oπo διαφo-

ρετικdq περιo1dq, ηταv oυvδε-
δεμ6vα μεταξιi τouq με o1dαη 1ρovι
κηq oλληλoυ1[og, και oδτ]γηoαv αroδια-
κd τov θεατη απ6 το κoλ6oματα' στη
αrdψη τoυ ζευγαριoJ και τo γαμηλιo
γλdvrι.

Mdoo oε αυτη τη λoγικι] τηq παρdαιααηq, τo τμr]μα
Πρo1ωρημdvωv τoυ Xoρευτικoιi Toμdα' αvdλαβε να
παρoυoιdoει' oε δ0o ξεxωριαrdg φαoειq τηg εκδηλω-
σηq' σηv 6voρξη, αλλd καιτηv ληξη τoυ A μ6ρoυ9, δ0o
αrιγμι6τυπα τoυ καvroιιi-lτικoυ γdμoυ' τo πρoζιiμια και
τηv πoμπτ] πρoq τη βριiαη.
H dvαρξη, βρηκε dvα κoτdμεαro Θdατρo' με 400 Kαι
πλdov dτoμα vα παρακoλoυΘε( τιq κoπdλεq τηg oμdδαg
vα παραακευdζoυν τo πρoζιiμι τραγoυδωvιαg:

"Ψλ6 λιΥv6 ειν' τ' αλεaρι κι aφρ6τo τo πρoζaμι''."

και οκoλoUΘωg vα πιαvovrαι αrov 1oρo
με τo:
.ΚυρΥι6μ'r(ι πoιoq τov κdvει . '

'Yαιερo, και υπo η oυvoδε(α τηg υπdρo-
pq ζυγιαg τoυ N. Φλιππ[δη, αγdρια και
κoπdλεg αrf1voυv τov 1oρ6. Σε διπλoκdγκε-
λo, oπωq αrα πoραδooιακo γλ6vrια' με
τoυq αvιρεq απo μdoα, πιdvoυv τov
Γαμπριoτικo και τov Kωατοvrdκη και μετα
τo ιδια(τερo Tσdμικo τoυ 1ωριoιi και τo
Zερμoτv6 Yιo vα KoρUφωΘε[ τo κdφι και
vα κλε(oει o 1oρog, με τo vrdφι vα μυπd

γρηγoρoυq oκoπoιig αια
τρ(α. Kαι εvιil τo 1ειρoκρ6-
τημα τoU κooμoυ δεν 61ει

καλα - καλd τελειιδoει η
παρdα τωv 1oρευτιilv
πιdvεται για vα φUγει,
oλoκληριilνovrαg τηv
αρμκη τηg εμφαvι
ση' d1ovrαq αrα
1ελη τov oκoπo:
.Π[vετε va πlvoυμε
μωρ6 παιδι6.. "

H δειiτερη εμφdvι
ση τηq oμαδαg
6γιvε μιση ιδρα
αργ6τερo και εvιil
ε[1αv μεooλαβηoει

x
o
P
E

τ
I

K
o
Σ

τ
o

Δ

1r\ gκ.



dΘιμα α1ετικd με τα πρoικιd και τα τραπεζιilματo τoU
Σαββdτoυ απ6 η Λευκdδα και τov 'Eβρo. Mε τα oργαvα
μπρoαrα vα πα[ζoυv, τo αroλιoμ6vo καρδdρι και τo μπα-
ριdκι vα πρoπoρειiovrαι, η oμ6δο μπηκε απ6 τιg Θdoειq
τoυ κoιvoιj αro Θdατρo, ωαdv πραγματικτ] γαμτ]λια
πoμπη τραγoυδιilvrαq δυvατd:

"Mπρoζ πoυ κlηoo τoν δρ6μo, τo oτεv6 τo μovoπ6τι.' "

Avεβα(vovrαq αrη oκηη, o μπρdτμog γov6τιoε γιo vo
πdρει τo vερ6 ηq βριjαηs εvιδ oι υπ6λoιπoι τραγoυδoιi_
σαv:
.Av6βaιvα, κατ6βαιvα, vα πελεκηoω μdρμαρo
Nα πελεκrioω μdρμoρo, vo βy6λει η βρ0ση Χλι6 vερ6.'..

Τ6λo9, η πoμπη απo1ιiρησε, με τov [διo τρ6πo με τov
oπo(o μπηκε, υπ6 τov ηxo ηg πατιvdδαg τoυ voι]voυ.
Av η αρμκτj εμφαvιoη ηq oμdδαq εvrυπωo[αoε, αιrη η
δειjτερη fταv oμoλoγoυμdvωq υπoβλητικη. oι Θεατdg
6μειvαv εκαιoτικoi. Θεq τα γεμ6τα oμoρφια oλλα και
εαωτερικιi διjvαμη τραγo0δια μαq, Θεg oι φoρεoιdq, τo
αιoλιoμdvo καρδdρι κoι τo μπαριdκι, θεg τo γλυκ6 πo(-

ξιμo τoυ κλαρινoU. oλo αυτd μοζ( oυvεπηραv τoυg Θεα-
τ6q και oυvετdΜoov ιiαιε αυτη vα ε(voι η κoρυφα(α, η
πιo 6vroη, σrιγμri ηξ εκδηλωαηq.
Eυκαιρ[αg δoΘεiαηq απ6 ηv περιγραφη ηξ εκδηλωoηg

Θα fΘελα vα επιαημ6vω και κdτι ακ6μα. Εαx6τωg, αιo
μεγ6λα αΘηvαΙκd xoρει.rrικd oυγκρoττjματo αvαrπιjooε-
ται 6vo διαρκι:ig αυξov6μεvo εvδιαφdρoν για ηV μoUσι-

κo1oρευτικη παρ6δoαη τωv 1ωριιδv μαg. Mε ηv π6ρoδo
τoυ xρ6voυ, κoι κoΘιbq 61oυv εκrε}εαιε( πλειαrdκιq αε
πoρααrdoειg, oι γvωαro[ παραδooιακo( 1oρo[ d1oυv

1doει oε μεγdλo βαΘμ6 τo εvδιαφdρov τoυq. Για τo λ6γo
oιrι6' oι 1oρoδιδooκoλoι τoυ κιivιρoυ, αηv πρoαπdθεια
τoυq να πρωτoτυπηooυv, αrρ6φoυv τελeιrro(o oλodvα
και περιoo6τερo τo βΜμμo τouq και ηv 6ρευv6 τoυg
πρoq απoμαKρυoμdvεg περιo1dg με oγvωαroυq και ιδιd-
τυπoυq 1oρoιig και τραγo0διo.
Χαραι<ηριαιικ6 παρdδειγμα ε(vαι και η δικτj μαq περιo_

μ], τo Mααroρo1ιliρια. H παρdδoαη τωv xωριιilv μog
ε(voι 6vrωg ξryωριαrι], καΘωq γεφυριbνει ηv Hπειριδτι
κη μoυαικτ] με eκε(η ηq Διπ. Moκεδov(αg. Δεv ε(vαι
oιrτε αμιγιilg γιαwιιδτικη, αλλ6 oιjτε και γρεβεvιιilτικη.
Kαπoυ εvδιdμεoα βρ(oκεται.
Efuoι επioηq πovrελιilg dψωαη 6ξω απ6 τα 6ριo τωv
xωριιi.lv μαg και ακ6μη περιoooτερo αro κ6vrρo. 0υδ6-
πoτε υπηρξαv αξιdλoγoι τoπικo( 1oρευτικo( oιi},λoγoι vα
πρoβ6λoυv αυηv τηv πoρdδoαη oιπε και 1oρoδιδαακα_
λoι καταγ6μεvoι απ6 τα μdρη μαq. oι δε ηxoγραφηoειg
τωv τραγoυδιιilν μαq σηv διoκoγραφ(α ε[vαι παvrελιδg
αvιjπαρκrεq
Πρ6κειται λoιπdv για μια περιoxη η oπo(α αε 6ρoυq λαo_

γρoφικηg 6ρευvαg Θo 1αρoιcηρiζoyrαv "παρΘdvα" και
ηv oπo(α πoλλd 1oρευτικd Θo ηΘελov, (oωg κoι διακα-
ιilg, να πρooεψ(ooυv. Γι' αυτd πατριι6τε9 γρηγoρεfτε.
Eivαι (oωq μovαδικr] ευκαιρ(α vα βγει η παρdδoαη αι-rη
oπ6 ηv oφ6vεια κoι vα γivει ψωαrι] πdρα oπ6 η μικρη
κoιvωv[α τωv xωριιiv μαq.

Θερμdq Eυ1αριαr(εg αηv Aδελφ6ητα Aγ(αq Πoρα-
oκευflq (Kεραooβoυ) και τo 1oρειπικ6 τηq oυγκρ6ημα
πoυ παρo1ιi.lρηoov τdooεριg απoOvεq για τιg ovdγκεg
τιq εκδιjλωoηq.

Nεovlκ6 ξ6φvlαoμo ..

Σιiλλoγoq u6r, Mo-o1rρ,rdry
no Σoρovτ6πoρoqυ

Toυ Γιιilργoυ Koτoλoιiλη

Πρ6oφατα ιδρ0Θηκε αrηv Aθfvα oπ6 vdoυq πoυ κατd-

γotrroι απ6 τα Mααroρo1ιbρια o "Σιjλλoγog N6ωv
Mααroρo1ωρ(ωv o Σαρovr6πoρog".
M(α αξιdπαιη πρoαπdΘεια πραγματικα πoυ δ(vει ελπ[-
δεg oε 6λoυ9 εμ69 πoυ xρ6vια τωρα παλε0oυμε, μ6oα
oπd τιq Aδελφ6ητε9 και τouq ΣυΜ6γoυq, γιo vα δια-
αιitooυμε ηv πoλιτιαrικη μαg κληρovoμιd, vα αυμβdλ-
λoυμε αrηv αvdδειξη Kαι τηv, με μdτρo, αvdrπυξη τoυ
τ6πoυ μαq.
'Hδη o Σ0λλoγog d1ει εκδιi.toει τo πριδτo τoυ ημερoλ6γιo
για τo 2006. M(α καλα(oΘητη και πoλιi πρooεγμdη dκδo-
ση, πoU αvrαπoκρ[vεται απ6λυτo oε oυτ6 πoυ Θdλει vα
εκφρdoει, ηv εvdητα τωv xωριιiv, τoυg κoιvo0g αι6-
Χouq κoι τα κoιv6 oραμoτα.

6
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Διoργdvωoε επ(αηg, με μεγdλη επιτυ{ο, σrιq 5-2-2006
oυvεαι(ααη oε κdvrρo αrov Aγιo Δημτ]τριo Aτrικι]q, 6πoυ

ηv μoυoικι] κdλυι|η ηg εκδτ]λωαηg εfiε η oυvδημ6τιo-
αd μαq Mαριdwα Tζ(μo απ6 ηv Kααrdvιαη, παρoιioα
και πρ6Θυμη, 6πωq π6vrα, αrα δριilμενα τoυ τoπoυ μαg.
Σηv εκδηλωαη oυμμετεftε και oμ6δα παιδιι.ilv και oπ6
τo 1ωριo μαq, ηv Δρoooπηγf.
Πρ6πει, 6λoι μαq, μαζ( και o Δημog Mααroρo1ωρiωv, vα

γ(voυμε αυμπαρoατ6τε9 o' αυτηv ηv πρooπdΘεια τωv
Νdωv μαq Kαι VCt τouq πoρoτρOvoυμε vα αro1ειioυv
πdvrα και πιo ψηλd. Γιατ[ oι παλιo( πρdπει vα κoΘoδη-

γoOv κoι oι vdoι vα τoλμo0v.
ΠαραΘdτω παρακ6τω τov πρ6λoγo τoυ ημερoλoγ(oυ
τoυ ΣυΜ6γoυ N6ωv τωv Mααroρo1ωρ[ωv 6πoυ αvrικα-

τorπρ[ζετoι κoΘαρd η
αγdπη για τov τ6πo μαg, η
π(αη κoι η Θdληoη vα
σUvεισφdρouv, vα δημι
oυργηooυv:

''M6oa oτηv aδιdκorη
διαδoxli τωv ετιΔv και
oην φυoικη εvaλλαyη
τωv γεvειΔv [oωq vα
ιndργει μfu oκιπdλη
πoυ δ[vεται κdΘε

φoρa aπo τo
πaλαι6 oτo κoι-
voaργιo, πρoκει-
μ6voυ τo πaιμ[-
δι τηξ φaoηq
κaι η αvΘριΔπι-

η περιπ6τειo
vα oυνey[ζε-
ται oεvdωg.
'loω9 λoιπ6v
aυητη oκυ
τdλη va

Θελrioαμε κaι
μelq vα κρoττjooυμε διa-

πoτιoμ6voι aπ' τo μερdκι τωv yovιιΔν

μo9 ΚL απ' τηv πρooωπικfy επαφη με τo πaρaμυ-
Θ6vιo .τoπ[o" τωv Maoτoρoyωρlωv.
o xρ6voq λoιπov πoυ π6ραoε πriρε μaζl τoυ κaι μla oυλ-
λoyικη δ6oμευoη oπo v6oυq oνΘριΔπoυ9 πoυ Θ6λι1oαv vo
λιιΔooυv τoν πaγo κoι νa επικoLvωvηooυν αιπ6 πoυ τoυ9
εvιbνει 6τoι κι α,λλοig: Tηv aγoπη γιa τo yωριo τoυ9! MΙa
oydπη πΜμμυριoμ6η aπ6 εικ6vεq μayικ6g, μdρτυρεqτηq
κoιηq εμπειρ[ag': M[a μαργaρtτa πoυ ξεπηδa μ6oa απ6 τo

μ6vι' μEa π6τριη βρ0oη, 6νa κaντrjλι η μΙa καμπdvα πoυ
aψoντε0eι oλo τo yωρι6 aπ6 ιtlηλd' oι γιoνιoμ6vεq π6τρe
vεq αιiyεg, τa μoγειlτικ6 yριbματo τoυ oκτιΔβρη, ε[vαι

μερικ6q oπ' αιlτ69 πoυ oυvαvτaει o κdΘε MαoτoρoΧωρiηg
oτo yωρι6 τoυ. Εικ6νε9 πoυ αvaδεικv1oυv τη μovαδικ6τη-
τa ηq φaoηq' τωv Mooτoρoyωρlωv, κaΘωq ιζaL τηv aρμo-
vικi oiμπραξfι τηs με'ηv αvΘριbπιη μαoτoριd. MΙa
oaμπραξη πoυ κατaφ6ρvει va ξeπερv6 τo yρ6vo κaι μ6oα

απ' ηv μoνaξdηg va αvαδεικvaετaι ωq διαy1lovικι] aξia..

Mε ηv υπ6α1εη 6τι Θα ε[μααιε δ(πλα ααq' αρωγo( αrιq
πρoαrτdΘει6g oαq, ειj1oμαι κoλι] oυvi1εια και κ6Θε επμ
τυx(α αrov ωρo(o oαg oγιilvα, τov μεγ6λo.

Θεooαλov[κη lo0ηq 2006

Avoμvlioεlg
'Hτov πριv 20 και για Φλoυg 25 xρ6vια 6ταv πρωτoε(δα-
με τo xωρι6 μoξ και τo μdρη απo το oπo(α καταγ6μααιε,
τo πετρ6μιατo απ[τια πoυ γεvηθηκαv oι γovε(g μαq
Aπ6 τ6τε ι1ωg κoι Φμερo δεv αrαμoτηoαμε vα λαμα-
ραμε γιo τo π6τε Θα πdμε για vo αvrαμιilooυμε τα σUγ-

γεvικ6 μαg πρ6oωπα, αλλd και τoυq αδελφικoιjg μαg
φλoυg. Toυg φλouq τouq oπo(oυq φτιdξαμε, 6ταv μαq
dφερvε η γιαγιd και o παππoιiq αrηvπλατε(o, κdτω απo
τov γερoπλdτovo και πα(ζαμε oμπdριζα, κρυφτ6, μηλo'
κdτι πoυ δεν μπoρoιiααμε vα απoλα0oouμε στιs τσιμε-
vr6vιεq π6Μι9 πoυ μ6voμε 6λo τo 1ρdvo
'Eτoι περιμdvoμε πωq Kαι πωg vo dρΘει τo κoλoκo[ρι για
vα αηφoρ(ooυμε πρoq τo 1ωριo και vo ξαvoβρoιiμε
τoυq φλoυg πoυ τ6oo λoμαρoιjooμε, για vα πα(ξoυμε,
vα ξεφαvrωoouμε, vα πdμε αroν "παππoιj Δdoιo" vα
oγoρdooυμε γαριδoκιo και τoftλεg με τo 1αρτζλ(κι πoυ
πα(ρvαμε απ6 ηv γιογιd.
Mε τov καιρd και τo 1ρ6vια η παρdo αιrπj μεγdλωoε,
αλλ6 τo μυαλ6 πoτd δεv αrαμ6ηoε vα oκdφτεται τoυq

φλoυg ηg παρdαq. Aκoμη και Φμερo παμε με τov [διo

ζl]λo και og ξdρoυμε 6τι δεv d1oυμε τo πoυ Θo π6με vo
καΘ[ooυμε oαv vεoλα(α 6λoι μoζi για vα oυζηηooυμε,
vα διαoκεδoooυμε, oε dvαv 1ιbρo πoυ vα ε(vαι oπoκλει-
αrικ6 για εμαg. Σ' αιπ6 τo oημε[o Θo μαq επιτραπε( vα
πo0με, πωq αι-rι6 ε[vαι dvα μεγ6λo πρdβλημo,ειδικd για
τo Π6αxα και ηv περ[oδo τoυ xειμιilvα 6ταv πdμε.

Kαι dμωg oυvε{ζoυμε vα πηγo(voυμε και vα κoΘ6μααrε
oτdλειωτεg ιiρεq αηv πλατε(α, αro α1oλε(o, ακ6μη και
σro "λoφdκι,,, ovαπoλιilvrαq τιq (αλητε(εq> πoυ κ6vαμε
ωq πιτoιρ[κια - αvεβα(vovrαg αroν γdιδαρo τoυ Mπαρ-
μπαβαoλη η κΜβovταg καλoμπ6κια απd ηv "Σκiπq" τα
oπo(α αη oυvd1εια τα μιooι}(vαμε αro αxoλε(o και

μoλιivαμε πoιog Θα πρωτoφdει. Tι v6αrιμα πoιi ηταve!
'oλα αιrrd, και 6λλα πoλλd πoυ κdvoμε, ε(vαι η oιτ(α πoυ
d1oυμε τ6αη αγ6πη για τo 1ωρι6, με τo oπo(o τ6oo πoλ0
61oυμε δεΘε(. Θα μπoρoιioα vα τo oυγκρ(vω με dvαv
τυφλd κoι τo μπααroιivι τoυ πoυ 1ωρ(q αι116 δεv Θα μπo-
ρε( vα ζηoει.
Aυτη η λoμdρα και η επιΘυμ(α μαq πιαrειiω vo κρατηoει
ωq ηv τελειπαiα μdρo ηg ζωηq μαq. Γιατ( λiγoι ε(vαι oι
dvΘρωπoι πoυ d1oυv ηv τ0p1 vα κατdγovroι oπ6 τ6τoια
dμoρφα μdρη, dπωg ε(vαι τo δικ6 μαq αγαπημ6νo 1ωρι6.

,1.'ιγ

H Nεoλα(α τηq Δρoooπηγηq
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To q1oλεl6 μou αvoβoΘμiζετol...
Toυ Θωμd AΘαvoo[oυ Moυκoιiλη

Mdρα τ' Aπρλη ηταvε 6τοv μιiπηoε τo ηλdφωv6 μoυ
και, αηκωvovιαq τo crκouστικd, dκoυoα η φωvη τoυ
πρo6δρoυ ηg Aδελφ6ηταq Δρoooπηγιωτιilv vα μoυ
Μει: "Σημερα εγκατoαrαΘηκe o εργoλdβog αro 1ωριo
μog και dρμoαv oι εργαo[εg αvαβdΘμιαηq τoυ α1oλε(oυ
μαq".
'Evα αvατo[ριαoμα (ρ(γoq) διαπ6ραoε τo κoρμ( μoU Kαι
oυτ6ματα ηρΘε στo vou μoU τo (πρ6τo,, σχoλει6 μoU, τo
επιβλητικ6 αrα μαιιo μoυ τoτε, πoραδooιoκ6 κr(ριo. To
Δημoτικ6 Σχoλε(o Kαvro(κoυ!

Στιq ι.Uηλoτdβαveg φωτειvdg και ηλι6λoυαrε9 α(Θoυα69
τoυ 6μoθα τα πρωτα μoυ γραμματα με αγαπημdvoυq,
ooφoιig κι αυαrηρoΟq δαακdλoυg Tov 1αμoγελααιd
Aδαμ6vτιo Tαμπo0ρη κoι τov εξα(ρετo, μελ(μo και πρdo
Bαoλειo(;) Miτρη... Eκε(, μ6αα orιg τdξειg τoυ η δεκα-
ετio τoυ 40...π6vω αrα πoλιiεδρα Θραvio τoυ ( 3 Θdoεωv
τo καΘ6vα με κoιv6 κdΘιoμo (πdγκo) και αvεξdρητo απ6
τo Θραv(o, πoυ 6τov dvαq 6καvε απ6τoμη κfuηαη πρoq τα
πioω, αvαπoδoγιiριζε και δεv ηταv λiγεg oι φoρdg πoυ . .

αvαoκελωΘηκoμε 6λoι...). Eκε( γκoυρτζdvrζα (γραταoιi-
vιoo) επdvω σηv "πλdKαΣ με τo 1ειρoπo[ητo oπ6 πdτρα
τηq Nτoλ(πl "κovrιjλυ, ηv πριbη μoυ oλφαβητα. Eκεi
dγραψα τιq πριilτεg μoυ εκΘ6oειq (για ηv 6κΘεoη "ρ
τα1υδρdμoq" επαιv6Θηκα απ6 τo δdoκαλ6 μoυ) αφηvo-
vταξ τη φαvrαo(o vα πρoδιαγρdι!ει τo oβdβoιo μ6λλov
μoU. Ση xωματ6vιατoυ αυλη, αro διαλε(μματα, κdvαμε
τo παι1v[δια μαg, (κυvηγητ6, oκλoβdκια, πρωτελιd,

μακριd γαιδoιjρo...) και μερικdg φoρdg εκε( γυμvαζ6μα-
αrαv... δηΘεv' Πιαrειiαμε, τ6τε, πωg o κ6oμoq /μαv μια
δραακελιd, φτιαγμ6vog αro μπ6ι μαq. Eκε( μdoo αvα-
rπ01Θηκαv τα λιπ6oαρκo παιδικd μαq κoρμ6κια, εvια1υ-
μ6vα με κoιπολι69 η 1απdκια απ6 μoυρoυv6λαδo, πoυ

μαg 6διvov αrα MαΘητικd Συoo(τια... Eκε( μdoα dvoιωoα
και τα πριirτα .. ευα(oΘητα ακιρτηματα - vεαvικd μηvιjμα-
τα, αι-1169 τιg τρUφερdq κι ovειρoπ6Μq εoωτερικdq αη-
oυ1[εg... Πoιog δεv τα Θυμdται... 'oμoρφα και νoαrαλγι-
κd τα xρ6vια τηg αΘω6ηταq, ατo Δημoτικ6 Σ1oλε(o τoυ
Kαvro(κoυ...

Tο τ6τε παιδια τoυ αxoΜioυ μαg ε[μααrε αημερα πoλιi
περιoo6τερo π6vω απ6 μεoιjλικεg με γκρiζα η dαrτρα ιj
καΘ6λoυ μoλλι6 αro κεφdλι κι αvεξ(ηλα αημdδια oι
αυλακιdg τωv ριrr(δωv ατo μdτωπo και αro πρ6oωπ6 μαq.
Koμμdτια ενdg παρελΘ6woq πoU πια 6xει φιiγει. Ψηφi
δεg oυvαιoΘημdτωv πoυ βιιiΘηκov με dvτααη κcιι στo
διdβo τoυ xρ6voυ ατdvηoαv η 1dΘηκαv για πdvrα.
'Hρωεg καΘημεριvo[, ταoλακωμdvoι, dβoυλoι, ovειρoπ6-
λoι, 6ooι oπoμε[vαμε, oκ6ρπιoι εδιb κι εκε[, oυλλdγovrαq
η γιjρη τωv ελπ(δωv μoq στιξ κUψdλεq ηg καΘημεριv6-

ηταg. 'loωq vα 6xoυμε ξε1doει, κι6λo9, εκε(vo τα 6vειρα.
'loωq vα 6xoυμε oυμβιβασreι με 6,τι 6ριoε η μo(ρo μαg...

To α1oλει6 μoυ oλλdζει dιpη, αvαβoΘμ(ζεται!.. Γιoτ(;

Γιατ( oλλdζoυv oι καιρo(. H ζωη πρo1ωρεi με δραoκελdq
μεγ6Μ9' παρ6ξεη και ωρα[α κι αιπdτα φ0λλατoυ ημε-
ρoλoγ(oυ δεv 61oυv αrαμoημd, φειiγoυv, oκoρπoιiv
αrov 6vεμo. Kι εγιil (ατα εβδoμηvιo 6vo μoυ και κdτι
Φμeρα) επιμdvω vα δω τι απ6μειvε απ' αιrη την oμdδα-
παρ6α τωv oυμμαΘητιilv και oυμμαΘητριωv μoυ, πoυ
ρdγιoε και oκ6ρπιoe... αov τα φιjλλα. ΠρooπαΘιi vα
τoυg φαvrααrιb αηv πoρε[α τoυ 1ρ6voυ γovε(q, επιατιj-
μovεq, voικoκU ρ69, επι1ειρη μoτ(εq, κoλλιτd1yεq, μεταvd-
αιεg, υπαλλτ]λoυg, oυvrαξιoιi1oυq, παrτπo0δεq, γιoγιd-
δεg και 6,τι dλλo πρodκυι.!ε αro μακριi ταξ(δι ηq ζωτ]g.
Συvdμα αvoQω και τo τετρ6διo ηg πρooωπικι]q μoυ
διαδρoμηg και τoξιδειiω αιo ξdφωτo ηq μημηc. τo
βλdμμα μoυ α16κεται, επ(μovα, αro ι,Uηλ6λιγvo και oδιj-
vατo σαv τodκvo2 oυvεαrαλμdvo, παιδdκι με τo κoυρε-
μ6vo με ην "ψλη" κεφαλ6κι και τo μπαλωμ6vo κovro
παvrελovdκι, (πoυ, τηv πριilτη μdρα, πoυ πηγε στo σXo-
λε(o, κριiβovrαg τo πρ6oωπ6 τoυ με ηv dκρη ηq oπo0-
vαξ3 ηξ μdναq τoυ, κo[ταζε με Θoυμαoμ6 με τo αριστε_

ρ6 μ6τι ηv κoλλιγραφικf επιγραφη πdvω απ6 ηv ε[oo-
δo τoυ διδorcηρ(oυ -κι αg μηv ηξερε τι dγραφε- και με τo
δεξ( παρακoλoυΘoιjαε τo 16ρι τoυ δαακ6λoυ, πoυ αραιd
και πoιj, καΘι69 κoυβ6vrιαζε μετη μdvατoυ, dβγαζε απ6
ηv τodπη τoυ λ[γεg μαιiρεg αrαφ(δεξ και τoU τιq dδιvε,

1ωρ(g vα τo κoιτdζει...), αιdκεται επ(μovα αιιg ξεΘωρια_
αμdvεg εικ6vεg τoυ εαυτo0 μoU, στov καΘρ6φτη τωv
αvoμvι]oεωv κι αvdμεoα αrα ooκdκιo και τιg φυλλωoιdg
τoυ xρ6voυ.

Kαι, τελικd, τι μ6vει απ'6λ'αυτd; Mdvει αιrη η γλυκ6πι
κρη γε0αη μιαg μoκριηg επoxηg πρoτo0 oι πρooδoκ(εg
και τα 6vειρ6 μαg oκovrdψoυv oε τoιiη ηv dλλη πραγ-
ματικ6ητα (πoυ δεv πα(ρvει oιrτε αvoβdΘμιαη, oιiτε επι
oκευη, 6πωq τo αxoλει6 μoυ...). Kι αq πιdvω, πoΜdg
φoρ6q, τηv καρδιd μoυ vo μυπdει αroυg τ6τε ρυΘμoιig.
Moυ κdvει εvrιiπωαη π6αo dλλαξαv oι επo1dq' π6oα
πρdγματα, μαq διdφυγαv απ6 'κε[vα τα ελπδoφ6ρα xρ6-
vια, για vα κοταιrηooυμε Φμερα 6ρμαια ηq ρoυτ[vαq.
H ζωι] με τιg αvdγκεg ηq ε(vαι καμιd φoρ6 πιo δυvατη
απ6 τιq ι!υμκ6q μog αναγκεq κι 6Θελd μαg βoυλιdζoυμε
μdoo αιιg απαιτι]αειg τηq. o 1ιilρog σrdvεψε, μ(κρυvε,
ηρΘε αrα μdτρα τωv oυμφερ6vrωv μαq.

Tι ooυ ε[νoι, μερικdq φoρdg o dvΘρωπog!!! E[vαι, ακρι-
βιilq, αυτf η χαμdη παιδικ6τητα κι αΘω6ητα πoU σoU
6ρ1ovrαι ξoφvικ6 oov ελπιδoφ6ρo αερ6κι, γιατ(, 6,τι και
vα δει καve(g μεγdλoq, τo ξε1νd. oι μημεg πoU κατoι-
κoιiv αrην ψυXιi μαξ ε(vαι 6τoι κι αλλιιilg. . oι παιδικ69.

AΘηvα, loOvιoq 2006

1 τolων0μιo xovτ6 oτo 14ωρι6.

2 τσ6Κvo= λετπ6, ξερ6 rλσρι' yφησιμoπoιε[τoι oυντjΘωg γιa τo 6voμμα
φωτι69' ll MεταφoριΚd η 

^εξll 
σημαιvει τov πoλι αδιvατo, τo λιπ6σaρ-

κo, aα6v πoυ εfuαι oav "τodκνo" Ιl Στo ΕUow6λιo (voμiζω) υπ6ρxει η
ρηoη: "πριv βydλειq τo μικρ6 τo6wo oπ6 τo μ6τι τoυ 6λλoυ, βγ6Μ
πριΔτo τo παλo0κι oπ6 τo 6ικ6 ooυ μ6τι!. llΓλωσσo66ηq: ,ιo6κva,
κoρoκoξoτooτo6τoακvα, τodκνo τηg κoρaκdξαg η φω^ιd.

3 MoΚρι oμ6vιι1'o 0π6 oιγκoιjνι φτιoγμ6νo γυvαικεlo πoλτ6
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lΣToPlKo |ΔPYΣHΣ THΣ AΔEΛΦoTHTAΣ

Aπιi πριilτo 16ρl
Toυ Xρτ]αroυ Toιγκoιiλη

H vε6τερη Θεoμικη και vdμιμη dκφρααη τωv απαvrα1oιi
ξεvιτεμdvωv τoυ 1ωριo0 μαg, μετ6 τιq δ0o η τρειg πρoη-
γo0μεvεg, με Συλλ6γoυ9 και δρααηρι6τητεq oλληλεγ-
γιiηg και εξωραΙoμoιi γιo τo κoλ6 και τηv πρoκoπη τωv
κατo(κωv ηq ιαroρικηg κoιv6τητoq τoυ Kαvro(κoυ, αρ{-
ζει oυαιααrικd τo 1970 και τUπικα αrην AΘt]vo τo 1976.
Tρειg ε(vαι καrd ηv dπoψη μoυ oι γεvεoιoυργ6g αιτ(εq

ηq αvdγκηq για η vdα oμoδικη oυαπε[ρωαη και dκφρα-
oη τωv ξεvιτεμdvωv εκε[vη τηv επoxτ]:

1. H oυooωρευμdη, 1ρ6vo με τo 1ρ6vo, voαιαλγ(o για
ηv πατρ(δα
2. H α0ξηαη τoυ oριΘμoιi τωv εργαζ6μεvωv συμπατριω-
τιilv μαq orα τdoαερα αημε(α τoυ oρ(ζovrα και
3. o φ6βo9 ηq διdλυαηg και εvoωμdτωoηq μαq στιξ
.v6εξ πατρ[δεξ" κoι ειδιKd γιo ηv AΘt]vα, oπ6 dπoυ ξεκ[-
ηαε η ιδ6α κoι πρακrικη ηξ (δρυoηξ ηq Aδελφoηταg.

Για 6ooυ9 βρεΦ]κoμε vα βιιilvoυμε oε μ(α π6λη πoυ
μεγdλωvε με γεωμετρικr] τα10τητα και μετoτρεπ6ταv o'
dvα αδηφdγo και oπρ6oωπo 1ωvειπηρι, ιooπεδωτικo
αηv κdΘε εΘvικoτoπικι] διαφoρετικdητα, τo dvαιικro
τηq πρooωπικιjq και oμαδικ]q αιπooυvηρηαηq, και ηξ
κ6vrρog με η (vdo και απρooδι6ριστη" τdξη πρoγμd-
τωv, 6γιvε o0vroμo απoιητικ6.

Πρdπει eδω vα τov(oω 6τι εκε(vεg τιq πριbτεq δεκαετ[εg
μετd τov π6λεμo γιo 6λoυ9 αvεξoιρ6τωg τoυg ξεριζωμd-
νouq, για διoφoρεq oιτ(εq απo τα πdτριo εδdφη, Kεvrρι-
κ6 αημε[o αvoφoρdq 6λωv ητov τo 1ωρι6, o τ6πo9 πρo-
dλευαηq και o ιδιofuερog πoλιτιoμ6q τoυ. Mια δdoμη
oξιιilv oμoδικηg dκφρααηg και ψUχoλoγ(oq'((Θη, 6Θιμα,
α16oειq, λoγικη, oκ6ι|η, ηΘικη, voαroλγ(o κλπ.) πoυ λει
τoυργoιjoov oov παvoπλ(α κoι αμυvrικη αoπ(δα αro και-
voιjργιo αvΘρωπoγεωγραφικ6 περιβ6λλov.
'loωg τωρo πιo ιiατερα απo τdoo 1ρ6vιo και oυμβιβα-
oμdvoι με πoλλd Θετικ6 και oρvητικ6 ηg ξεvιτιdg, αvε-
κιικo( αη διαφoρd και η α1ετικ6ητα τηq (μovoδιKτiζ>

αληΘειαq- εκε(vog o δoγματικ69 τoπικιoμ69 vo μoιdζει
υπερβoλικ6q και αρητικ6q-.
'oμωq 1ωρig εκε(ιη η oφιμoδεμ6η oμαδικ6τητα και
oλληλεγγιjη olγoυρα 6λα Θα ι]ταv πιo διioκoλα και η
ερημιd τηq μoνα1ικ6τηταq Θo 6καvε τo βio oβ[ωτo.
H παρoικ(α τωv εκ Δρoooπηγτjq κοταγ6μεvωv t]ταv oαv
μ(α ηo[δα αro πληΘυoμιακ6 αρ1ιπ6λαγo9 και τη 1αιρ6-
μασταv σαV τo κρυφ6 α1oλει6.

Στα πριilτo 1ρ6vια ε(1αμε τo oυxyd αvιoμιi.lματα σε γιoρ-
τιvdg μdρεg και κoιvωvικ6g εκδηλιilαειg. Eftαμε oμαδικ69
επιoκ6ψειq αrα oπ(τια τωv oυγ1ωριαvιilv, oε γdμoυg, αε
βαrπ(oια, oε αoΘενε(g αια voooκoμεlo, oε Θαv6τoυg.
oμαδικdg υπoδo16q και ξεπρoβoδ(oματα περααrικιilv
απ6 ηv Aθηvo. Eπ(κεvrρo εργαoιoκιilv αxdoεωv κoι
αvrαλλαγr]g ειδηoεωv για 6λα ooα εftαv o16αη με τouq

PO N tA
Mdρrμvo γιo τo Χωρ16

Kol τous Avδρcbπoυg τoυ

AΔEΛΦoTHTA ΔPoΣoΠ H ΓΙ ΩTΩN
ΔHMoY MAΣτoPoXΩPIΩN

To Δ.Σ. και η ΣUvται<rικη oμdδα orα πλα(αια τoυ εoρτo-
oμoιi ηg επετε(oυ τωv 30 1ρ6vωv απ6 ηv δρυoη ηq
Aδελφdηταq Δρoαoπηγιωτιδv, ζι]ηoε απ6 τoυg κατd
καιρo0g διoτεΜααvrεq πρodδρoυg ηg Aδελφ6ηταq,
αλλd και τov vuv πρ6εδρo Γιιilργo Koτoλoιiλη vo κατα-

γρdι|oυv τo ιαιoρικ6 τηq iδρυoηq τηq Aδελφ6τητα9, τιq
δρoαηρι6ητεq και τo dργo πoυ 61ει oυvrελεαrε[ 6λo
αι'rrd τα 30 xρdvια αλλd και τoυg μεΜovrικoOg αr61oυq
και oρdματα ηq Aδελφ6ηταq, ιboιε vo δημoαιευΘo0v
αrα επετειακd τε0xη τoυ περιoδικoιi μαq "τo Koιπolι6π-
κo" τoU ετoυq 2006.
Avαμdvoυμε vα αvταπoκριΘoOv αro αkημd μοg και vα
κoταγρdι|.loυv με xρovoλoγικτi oειρd τo oυyτελεατdv
dργo, πoυ κoτd ηv ταπειvη μoq γvιi.tμη ε(vαι πλoιjoιo και
αημαvιικ6. Aιπdv τov "απoΜ6γιoμ6" 6ργoυ Θα τov oπo-
δελτιιilooυμε και Θα τov δημooιειiooυμε αro επ6μεvo
τε01oq τoυ Δεκεμβρ(oυ με ηv ευμ] κoι ελπ[δα νo γιoρ-
τdαoυμε πoM6g δεκαετ(εg ακ6μη' δημιoυργικd και επι-
κoδoμητικd, μe μdριμvo για τov τoπo μαq. Στo παρov
τειi1og καταxωρε(ται μ6vo τo κε(μεvo τoυ Χρηαroυ Toι
γκo0λη πoυ περιγρdφει τo ιαroρικ6 τηq (δρυαηg τηg
Aδελφ6τητdq μαg.

H Συvrακιικf oμdδα



1976 - 2006

σUμπατρι6τεs (εvr6q και εκrdq Eλλdδoξ" dγιvε τo
καφεvε(o "Πoτ6ρυ, σηv oμ6voια.

Aπ6 εκε[ ξεκ(ηoε o πριilτog xoρ6q πoU 6γιvε αrιq oρ16q
τoυ 'l97'l . Aπ6 τιq oυvαvησειq στo Παιdρι και ιδια(τερα
στιq γιoρτoστικ69 βραδιdg τωv ετηoιωv xoριilv, μ6xρι τo
1 975, κ6τω απo ηv μεΘUσrιKη oτμ6oφαιρα τωv eδεoμd-
τωv, η ρετσ(vo και τouq παρcιπovιdριKoυg η1oυq τωv
τραγoυδιιiv και τη μouσικli πρoσεUχli απ' τo κλαρ(vo και
ηv oρxιiσrρα τoU αε(μηστoυ Φλλιπο Φιλλιπ(δη ζυμ6-
θηκε η απ6φooη για τηv [δρυαη τηq Aδελφ6τηταq τωv
απαvια1oιi Δρoαoπηγιωτιilv.

Σ' εμdvα, dvα oπ6 τouq δUo_τρειq πoυ πρωτoβoυλιακ6
ε(μααταv oι διoργανωτdq τωv εκδηλιiloεωv αvαr6Θηκε o
ρ6λo9 τoυ oυvrovιαΦ γιo ηv πρoετoιμαo(α και υλoπo(-

ηση ηξ oυλλoγικηq μαq επιΘυμ(αq' Θα 6πρεπε vo ε(μα-
αrε αε 6λo dτoιμoι, oι.rτωg ιΙtαrε μ6λι9 "ξααιεριbσει,, και
φ0γει η πoλιτικoαrρoτιωτικη oυwεφι6 ηg δικrατoρ(αq
vo ξεκιηooυμε.
H πριilη oυvdvηαη-oπ6φoση γιo τov τ(τλo ηq Aδελ_

φ6ητα9 dγιvε αro κoφεve(o Πoτ6ρι τηv 16/6/1975.

Πoρ6vrεq oι: Kωvαrαvr(voq Toλoγιdwηq, Mηoληg Zιbτoq,
Γειilργιoq Kαρovικoιiληq, Hλαg Moυκoιjληg, lω6vηg Moυ-
κoιjξq, Παιiλoq Koτoλoιiληq, lω6ιnηg Λιπραg, Kωvαrαvrl
voq Σιo(rηq, Nικ6λαog Toιγκo0\g, Δημooθiηq Σ(μog,
Xρηαrog Koτoivαq, AΘovdαoq Toλμiγκαq' Xρηαrog Toι_

γκo0ξq, Θovdoηq Kαρovικoιi\g, Θαvdαηg Λιπραq.

Kυριακτ] πρω( και oε μ(α αrμ6oφαιρα 1αρdg και εvΘoυ-
oιooμoιi για τo ξεκΙημα τωv εργooιιilv, oυζηηΘηκαv
εκι6q απ6 τov τkλo, ζηηματα 6πω9 1ρovικη Θητε(α διoι
κητικoΟ oυμβoυλ(oυ, γεvικ6q oυvελειiαειq τωv μελιδv,
δικo(ωμo εYγραφηq μελιbv -δεκτo( oαv μdλη 6λoι oι κατα-

γdμεvoι απ'τo Kdvroικo -κoι 6λλo Θdμoτα.

H πριilη ιαroρικη oυvdΜυαη dκΜιoε με ηv επλoγη ηg
επωvuμ(αq, αφo0 ακoιjαrηκαv oι πρoτdoειq για ovoμα_
o[α 6πωq.To Kdvroικo", "H Aγ(α Παρooκευη", "H Xωρα
ξ'". 'Yσrερα oπ6 πρ6ταoη τωv Γιdιrη Moυκoιiλη και
Θovdoη Λιπρo επικρ6ηαε η ovoμαo[α "o Aγιoq AΘαvd-
σιoq, Kαι dγιvε πoμι!ηφεi δεκr6q o τfuλoq:

..AΔEΛΦoτHτA ΔPoΣoΠHΓlΩτΩN KoNlτΣHΣ
o AΓloΣ AΘANAΣloΣ".

Ση βdoη εκε(vωv τωv oπoφαoεωv oυvrd1Θηκε τo κατα_

αrατικ6, o πivoκog Meλιδv Πρooωριηg Διoικoιioαg Eπι
τρoπηg και τo Πρακrικ6v lδριioεωq Σωματεioυ και εκλo-
γτ]q Πρooωριηq Διoικo0αηq Eπιτρoπι]g. Noμικ6q μαg
Σιiμβoυλog και υπειiΘυvog oυvεργdηg γιo 6λα τα εκ
τoυ v6μoυ απαιτoιiμεvα ηταv o γvωαr6q και φλoq δικη-
γ6ρo9 Mιxdληg Xριαroγιι6ργog, με τo δικηγoρικ6 τoυ
γρoφε(o αηv oδ6 Γεwαδ(oυ 4-6.
AυΘ6ρμητα dπεoαv oι υπoγραφ69 για τα μ6λη ηξ πρo-
σωριηq διoικo0oαq επιτρoπηq:
lωdrnηg Kαwαβ6q, Bαo(Μιoq Koυτρoυμπ(vαg τoυ Nικo-
λdoυ (Σπdτo), Mιx6ληg Zιilτog τoυ Nικoλdoυ' Θωμdg
Zιιiγoq τoυ Bααλε(oυ, ΔημooΘdηg Σiμog.

To [διo oβdλτα κoι oυγκιvητικd oυγκεvrριi:Θηκαv oι Uπo-

γραφdq τωv eiκooι iξι (26) ιδριπικιiv μελιilv με ηv ακ6-
λoυΘη αειρd:

Mηατ]λ Zιδτog τoυ Nικoλdoυ, Γειilργιog Zιirτoq τoυ Bααι
Μ(oυ, Γειilργιoq Kαραvικoι3ληq τou Aπoαι6λoυ, Πo0λog
Koιπoλoιjληg τoυ Bαoλεioυ, Θωμ6q Koιπoλo0ληq τoυ
Bαoλε[oυ, Kωvαrαvr(vog Toλoγιαvηg τoυ Δημηρ[oυ,
lωdvηξ Λι.rrραq τoυ Xρηαroυ, lωdrnηg Kovαβ6q τoυ
Hλ(α' Bαo[Μιog Koιπρoμπ(vαg τoυ Nικoλdoυ, Kωvαrα-
vτ(voq Koιπρoμπ(vαg τoυ Στεργ(oυ, Παιiλog Toιγκoιiληg
τoυ Δημητρ(oυ, Θωμdg Zιι6γαq τoυ Bααλε[oυ, lω6vηg
Zιιi.tγαq τoυ Γεωργioυ, Θεdδωρog Tαιγκo0ληg τoυ Booι
Μ(oυ, Nικdλαoq Tαιγκoιiληg τoυ Bαoλε(oυ, AΘαvdαιoq
ZιιΙtγαg τoυ Δημητρ(oυ, ΔημooΘdηq Σ(μog τoυ Kωvσrα-
ιπ(voυ, Kωvαrovr(vog Tζιμo0ληg τoυ Γεωργ(oυ, Θωμdg
Σ(μoq τoυ Xαρoλdμπoυg, Χρηαroq Koτo(vαg τoυ Γεωργi
oυ, Χρ(αroq Toιγκoιiληg τoυ Bααλε[oυ, Mqαι]λ Kρoιi-
ληq τoυ lωdwoυ, Xρfαroq Koρdg τoυ Γεωργ[oυ' Aλκι
βιdδηq Σ(μog τoυ lω6woυ, AΘαvdoιog Toλιμfγκαg τoυ
Γεωργ[oυ, Kωvαrαvr(vog Koι-rrρoμπ(voq τoυ lωdwoυ.

H oιjvroξη τoU KoταστατιKoιi dγιvε ταυτ6xρovα με η
oυΜoγι] τωv υπoγραφιilv.

Στo πριiτo oρΘρo αvαφdρεται η (δρυoη Σωματε(oυ υπ6
ηv επωνυμ(α .Αδελφ6ηq τωv απoιπα1oιi Δρoooπηγιω_
τιilv Kovftαηg o Aγιog AΘαv6oιog" με dδρo ηv AΘηvα.
Στo δειπερo dρΘρo αvαφdρεται 6τι:

"Σκoπ69 τoυ oωματε[oυ εlvαι η oaoφιγξr'1 τωv καλιbv o116-

σεωv τωv απavταyoa Δρoooπηγιωτιλv, η αλλl1λoβoηΘειa
κaι η διατηρηoη τωv ηΘιbv κoι εΘlμωv τoυ yωριoi, η πρo-
βoλη τωv πρoβλημdτωv τoυ yωριof Δρoooπηγfi Κov[τσηq
κaι η oυvδρoμf1 δια ηv επλυo[v τωv' H βorjΘειa κaι
oυμπaρdoταoη ειq τo 6ργov τoυ Κoιvoτικoa Συμβoυλ[oυ
κaι παw69 ετ6ρoυ oργαvιoμoa εvδιαφερoμ6voυ δια τa
Q1τfiματα τoυ yωριo0. H διoργ6νωoι9 emoλιτιoτικιΔv και
επιμoρφωτικιbν εκδηλιΙloεωv εvτcig και εκrcig τoυ yωριoa
Δρoooπηyη ι<aι η εv y6vει oυμπaρdστασιζ κaι πaρoΧi
BofΘειαq ειg oιovδηπoτε 6yowa αvdγκη τatηg κaι κaτα-
γ6μεvoυ εκτoυ γωρ[oυ Δρooorηyη Koviτoηq lωαw[vωv".

'oλα τα παρoπdvω ετoιμdoΘηκαv μixρι τιg τ6ooερι9
Mαρτioυ τoυ 1976 και ακoλoιiΘηαε η κατdΘεαη και
dγκριαη oπ6 τo Πρωτoδικε(o AΘηvιl3v με αριΘμo
111411976. Παρoφρdζovroq τov αριΘμ6 6γκριαηq τoυ
Πρωτoδικε(oυ, αφαιριilvrαq τo πριilτo ι}ηφ(o μdvει τo
114 πoυ και ση δικη μαq περ(rπωoη oημo(vει πωg η
τηρηση τωv αρ1ιirv τηg Aδελφ6ητα9 επαφ(εται ατov
πατριωτιoμ6 τωv Δρoooπηγιωτωv.

H πριiτη Γεvικt] Συν6λεUση τωv μελιbv dγιvε αιιg
261711976 κoι με μεγ6λη oυμμετo1η, αro κr(ριo ηg
Παηπειρωτικτ]q ΣUvoμoσΠovδiαg αrηv oδd KΜιoΘd-
voυg αηv AΘηvα κoι η oι.ivΘεαη τoυ πρd:τoυ Διoικrμικoιi
Συμβoυλ[oυ ηταv η εξηg:

Toιγκoιiληg Xρηαrog - Πρ6εδρo9
Σ(μog ΔημooΘ6η9 - Avrιπρ6εδρoq
Zιιilγαg AΘovdoιog - Γραμματdog
Zιiτog Γειirργιoq _ Tαμ(αq
Kαwoβ6g lωdrnηg - Σιiμβoυλoq
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Eξελεγκιικτ] Eπιτρoπτ] :

Toλoγιdwηq Kωναrovr(voq
Moυκo0ληq Hλ(αq
Tζιμoιjληg Nικ6λαoq

Πρoεδρε[o Γεvικηg Συvdλευαηg:
Moυκoιiληq Θωμdg Πρ6εδρo9
Tζ(μoq Bαoλειoq Γραμματ6α9
Tαιγκoιiληg Nικdλooq Mdλog

H δρdαη και τo dργo τηg Aδελφoηταg απd τ6τε κατα-

γρdφετoι αrα dvrυπα πoυ Θα oκoλoυΘηooυv. Aπd τdτε

μ61ρι αl1μερα, αv και dxoυv περαoει τρι6vια oλ6κληρα

1ρ6vια, oι μ6ρε9 εκε(vεg απoτελoι]v ξεxωριαΦ αημαoiα
για dλoυq εκε(voυg τouq πρωτεργdτεg, περ(πoυ
τρι6vτo τριωv ατov αριθμd, πoυ 6Θεoαv

,1μlννrtG

H μημη μαg κιvεkοι oε διjo oυvαιoΘηματα. To πριδτo
τηq 1αρdq πoυ o Σιiλλoγog πρo1ιbρηoε, μεγdλωoε και oι
τριdvια dγιvαv τριακdoιoι, Koι τo δειiτερo ηq λιiπηg για
τo κoμμdτι ηc ζωηc πoυ dφυγε, τo oπoio μαq Θυμ(ζει o
καΘρ6rrη9 και oι περ(πoυ εwιd - δ6κα πoυ dφυγαv γιo
πdvια απd κovrα μαq.
Koλη υγε(α και αγαπη αrα μdλη Kοι τouq 6λλoυ9 oυvεμ_
αι69 εκε(vηq τηq πρoαπdΘειαg τoυ '1976.

ΑκoλoυΘε( κoτααrαoη ovoμoτωv κoι υπoγραφωv τωv
ιδριπικιδv μελιiv.

AΘfvα, loιjvιoq 2000

τα Θεμdλιατoυ Συλλ6γoυ μαg' 
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Σuψωρlαvoi μαq
παρouσl6ζouv
συYχωρlαvouξ μσξ
Σuvoτπlκli περlγρoφli μlog oημαvτlκf q

φυoloψωμiog
Toυ N(κoυ Δημητρoιiλη

Avαoιiρovrαq απ6 τιg διαδρoμdq τoυ xρ6voυ μvημεq και
εικ6vεg, αg πρoαπoΘηoouμε v' oπoτυπιbooυμε μικρd
αrιγμιdτυπα τηs ζωηs ηλικιωμ6vωv oυvroπιτιilv μog, o
αριΘμ69 τωv oπo(ωv πα(ρvει oυvε1ιig ηv κατιoιioα
καΘιilg και αιrrιilv πoυ απεδι]μηoαv ειq Kιiριov, πoυ βρi
σKovται απoΘηκευμdvα αrα oυρτdρια τoυ Noυ σUvUφcι-
oμdvα με βιιbματα, τoπικdq oυηΘειεq και πoλιτιoμικo
απ6Θεμα απ6 τo παρελΘ6v.
o Θε(oq μoυ Γιιilργog Toιγκoιjληg (o παρατooυκλικd
λεγ6μεvoq ΣlΩΠΣ), ηταv 6vαg ιδι6ρρυΘμo9 τιiπog, γoυ-
αr6ζικoq και ευxdριαιog πoυ 6τρεφε για μdvα ιδια[τερη
oυμπdΘειo, δ[vovrdq μoU τηv ευκαιρ(α vα oπεικoν(αω
π6μπoλλε9 ακηvιig τηq καΘημεριηg τoυ ζωτjq.

Moυ δηγηΘηκε oρκετd γιjρω oπ6 τη vι6τη τoυ πoυ πoτd
δεv dπαυoε vo oφιiζει απ6 ζωt] ειiρωαroq, ρωμoλ6o9, με
υπερβoλικη μυΙκη διjvαμη, λεβdvrηq και xειρoδ0ναμog.

H oωματικη τoυ ρωμη τov κατdατηoε ικαv6 και απαρα[-
τητo oυvoδ6 αrα μααroρικd γκρoUπ για την αoφoλη
τoυg μετdβααη πρoξ κcιι απ6 τηv ξεvιτιd κoι αε τυ16v
αγρoζημ(εq dφηvαv τov Mπdρμπα-Γιιi:ργo πoυ doπεuδε
ωg αvηαroκrog φρoυρ69 v' αvrιμετωπ(oει ηv κατdαια-
αη εkε ειρηvικd εkε με καυγd, ov η περ(αrαoιq τo
κoλoιjαε με τoυq τdτε Θρααε(q Δραγατoρα[oυq, διdτι
πoτd δεv κι6τευε, fτov dvΘρωπogηc ρησηc: "6πoυ δεv
π(rπει λ6γoq, π[rπει ρdβδog" και 6ταv εκε(voι επ(μovα
αvrιδρoOoαv πωλιi:vrαg τoυ ζoρλ[κι, dαπρω1με τov εαυ-
τdv τoυ ατα dα1ατα 6ρια τηg αvroμ]q τoυ, πλl]τrovrαq
τouq κατ'αρxηv με η1ηρd ρoπ(oμoτα Kαι στη oυvd1εια
τoυg κατατρdπωvε ΠUξ -Λαξ.
Για 16μπι τoυ αro 1ωρι6 e(1ε μετoξιi dλλωv και μovdριo
πoυ τdιζε με "κλdτσιoΣ κoυβαλιivrαq τov με τo μικρ6oω-
μo γαiδoυρdκι τoυ τo oπo(o πραγματικd 6τρεφε υπερ-
βoλικd. To καβαλoΟoε και τα π6διo τoυ odρvovrαv αιo
dδαφog. Eκ τoυ μακρ6Θεv ητov φαvερη η δυoαvαλoγ(α
oNoY και ANABAτH. 'oταv dμωq τo φ6ρτωvε και δεv
υπακoυε αrιq πρoαrαγdg τoυ τo ρdβδιζε με ηv κραv[oια
φoρτωττ]ρα εvιb εκε(vo αrραβoκιi:λιαζε με κ(vδυvo vα
τoυμπαρει τo φoρτ[o τoυ, dριxye κoι δειiτερo μιjπημα
απd τηv αvr(Θεη πλευρd vα ιooρρoπηoει.

H ελευΘερoαroμ(α τoυ με καυαrικι] odτιρα ε(xε αro α16-
χοσrρo ηξ διακωμιilδηoηq γυνo(κεq πoυ oρdoκovrαv vα
αατειoλoγoιjν μαζ[ τoU και ιδ[ωg αυτ6q πoυ τιi1αιvε vα

εξιτdρoυv τιg oρdξειq τoυ, πρooφ6ρovrαg τoυ ι.l.lυμκιi
τdρι,Uη. Δεv dπouoε vα ε(vαι λdτρηg τoυ ωρα[oυ φιiλoυ
και 6ταv καμιd φoρd 1dριv ααrει6ηταq τoλμoιioε vα τov
πειρdξει καμιd, εκε(vog εκαιoμoιioε τo γvωαr6:

"K6τoι καλd vο μη σL βdλoυ κaταf1q κι oι κdμoυ vα τoυ
ηλιdtζ μιo βδoυμ6δα.
και ακoλoυΘoιjoε απ' 6λoυ9 μαg ααιαμdητo γdλιo.

ΠαιδιdΘεv και ιδ(ωg στηV πρoχωρημdη ηλικ(α αvεδεfxΘη
βdγαg "11gkq1vαδ6ρog" κoι παρ' 6λo πoυ oι απ'6ξω
παρατηρητdg πρ6διδαv τα 1oρτιd αro oυμπα(tcη τoυ
εκμετoλλευdμεvoι η βαρηκotα τoυ, πdλι εκε(vog κ6ρδι-
ζε τo παιμl(δι αvακατειiovrαq τo κερδιoμdνo φιiλλα πoυ
1αραζ6ταv αvεξ(ηλα αη μημη τoυ.
'σrαν φoρoιioe τηv τραγιdoκo τoU ηv dπιαvε απ6 τηv
κoρυφη και τηv dφηvε vα π6oει αro κεφdλι αδιαφoριil-
Vταq γιατη Θdη τoυ γε(ooυ. To ταιγdρo κα(τoι επιβλα-
βdg, ι]ταv o α1ιilριαrog oιivrρoφoq, τo κ6πvιζε αρειμ(Ι_
v[ωg και τo απoλdμβαvε αρ{ζovrαq διdφoρα "oιακd-
61q"'1 για vα περdoει ευ1dριαrα η ιδρα μαg.

Kυριευμdvog απ6 τo αλκooλικ6 π6Θo9 τoυ καπv(oματog
τo μdγoυλd τoυ α1r1μdτιζαv dvα εμφαvdg βαΘoιiλωμo,
μ(o κoλη εooxι] κατd τηv απoρρdφηoη και εξ6γκωμα
κoτ6 ηv εξαγωγτj τoυ καπvo0, με απoτdλεoμo τo τoιγ6-
ρo vα φΘdvει σrη μdση και oι πριiτεq λα(μαργεq ρoυφη-
ξιdg επιτd1υvαv τov τελειωμd τoυ'

o 1oμ6q τηg Θε(αq επιilμιoε τov Mπdρμπα-Γιιitργo 6vα
τερdαrιo μερ(διo oικoγεvειακrjq ευΘιjηg γιo τα 4 παιδιo.
H α(oΘηoιg ηq ακoηg τoU στo διdατημα ηg τρ(τηg ηλι
κ(αq αμβλυμμdη, η δε dροo(g τoυ oξυτdτη. Tηv διατη-
ρoιioe 6πω9 μoυ εξηγηoε πλdvovrαg τo μdτιo με κdτoυ-
ρo μικρoιi παιδιoιj,ιivα πoλιi πρακrικ6 γιατρικ6.

H κoρμoαrαoιd τoυ dμειvε αvεπηρdααrη απ6 τo πdρα-
σμα τoU 1ρ6voυ, τo τoιπoυρ(αιo παρoυoιααιικ6 κoι oι
κιηoειg τoυ μαρτυρoιiocrv τcr εvαπoμε(vαvrα δε[γματα
τoυ αΘλητικoιj πoρααrfματoq και η αιλdτη γoητε(α
τηq vι6ηg τoυ ακ6μα και αιo αvΘog τωv γηροτιιiv.
oι διoτρoφικ6q τoυ oυvηΘειεq r]ταv απλdq, τov διdκριvε
συvτoξ dλλoιq η λιτoδ[αιτα πoυ τov διαηρoιjαε ευαrαλτj,
oπ6τε /μαv π6vrα
Γe'ρog μεv - Γερ6q' δε.

o Mπdρμπo-Γιιbργoq εV τη πρoαπdΘειd τoυ vα 1α[δευτι
κoπoιηoει τo Avεψι6 με πρooφωvoιioε Aμoιoιiκα. To επ(-
πεδo γvιi:αεωv κoι παιδε[αq τoυ α1εδ6v αvιjπαρκro' η
πληΘιilρα dμωq τωv 1αριoμdτωv τoυ επεoκ[αζε τιq τυ1dv
κακdg 6ξειq πoυ oι κακoυ{εg αro διdβα τηg ζωηg τoυ
oυooιilρευoαv. Φεγγoβoλoιiααv μdαα τoυ dμφυτo
εκπληκrικd πρoτερηματo καΘιαιιivrαq τov αγαπητ6.

Διατηρoιioε σrη μημη τoυ και απηγγελε drπαιαrα αvd

1 Σιακdδεξ η oιακdδια = oπεio, 1ωρoτd
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πdσo σrιγμη ψoλμo0ξ τoU Δαυ(δ, πρdγμα πoU πρ6διδε
τo oξιj Θυμητικ6 τoυ. Στo ηλιoβαoiΜμα 6μω9 ηg ζωηq
τoU, τα γερovτικd π6δια δεv μπoρoιjoαv vα φΘ6ooυv ηv
επιΘυμ(α ηg καρδιdq πoυ λαμαρoιioε vα γυρ(ooυv τo
vιαια π1oω. Mε δυακoλ(α επιαrρdτeυoε τιg εvαπoμε(vo-
vrεg δυvdμειq vo δραακελioει' και με ηv παλdμη τoυ
oκo0πιζε τo Uγρ6 μdτωπo πoυ αυλdκωoε αραδωτd με η
oμλη τoυ τo π6ραoμα τoυ καιρo0 6πω9 o' 6λoυq
αυτo0q πoυ αvfκoυv αηv αvr(ατρoφη μ6τρηση.

Συ1yd dρ1ovιαι στo vou oι ατdρμoveq oυζητηαειg και τo
αrερvd λdγια τoυ Mπ6ρμπα-Γιιilργoυ πoυ oυvιαroιjoε
6ξω αrεvoxι6ριo. To δε απ6 τα ταραγμdvo vερd ηg επo-
1ηq μαq μ6Θημα πoυ αvrΜ( καvειq τov oδηγε( αro
oυμπ6ραoμα 6τι:

Σηv τωριη ζωf πoυ περπατdει πoλιj δ0oκoλα κoι ovr(
vα βα[vει καλιi:q, [oωg vα βo(vει κoτd κρημvιiv και πoU
τ6oo βαρ0vει αrιq μ6ρε9 μαq, dπoυ τα πdvroτεfuoυv vα
ε[vαι απληo(ααrα για η τo6πη τoιl μdooυ εργαζ6μevoυ,
αg ηv πdρoυμε λ(γo αro ελαφρd αvrιμετωπ[βvrαg ηv

κατdαrααr1 Στωικd oπoφειiγovτcιq τo voηρ6 καρκ(vωμα
πoυ Μγεται Aγxoq.

Aq μη απoκoπoιiμε επioηg oπ6 τιq πoλιτιoμικ6q Kαvroιι6-
τικεg oυvηΘειεq πoU ηq Παvαγιdq η μdρo πλημμυρ(-
ζoυv αηv περιρρdoυoα αιμ6oφαιρα xαρd, vr6πια μoυ-
oικt] και κεφdτα τρoγo0διo πoυ δημιoυργoιiv oυvαιoΘιj_

ματo πρωτ6ψωρα ερωτιoμoιj αrιq κoρδι6q τωv vdωv με
oπoκoριiφωμο τo ζeυγdρωμα. oι ολλαγdg τωv καταατd-
oεωv δικoιιirvoυv τov Mπdρμπα μoυ 6πoυ με τo "dξω
vr6ρτια" αvrιμετιilπιζε απαΘdατoτα τιq αvτ[ξoεq περιαrd-
σειq.

Σ' oιrΦ η διioκoλη και κρ(oιμη καμπι] ηq ζτ]oηq με τo
oικovoμικd ταρoκoιiημα, αg τo ρξoυμε λiγo 6ξω και
voμ(ζω dτι τo γdλιo Θα fταv 6τι πρdπει ωg τo κoλιiτερo
αvr(δoτo αια τ6oα δειvd και αoΘ6vειεg πoυ καραδoκo0v
επ(μovο vα μoq σUλλdβoUV.

Kαvoδdg M6ioq 2006

ANAMNHΣE!Σ AΠo To ΠAPEΛΘoN

Aπo1ωρloμoi αrη Yη τωv Moατ6ρωv
Toυ Xρτ]ατoυ Toιγκoιiλη

Ko(ταζα τηv τελευταiα πρdξη εv6g απo1ωριoμoιi,
6ρΘιoq λfuo πιo πdρα απ6 τo αrαμαημ6vo Μωφoρε(o
ηξ dγovηq γρoμμηq. Δiπλα μoυ επα τo 6λoγo vα φoρ-
τιiroω κdπoια δdμoτα για τo "Διτdξιov Δημoτικdv Σ1oλε(-
ov Kαvro[κoυ". Πυρo6γιovιη τoυ πεvηvια εrπd, μηvαg
Mdρτιog.

Av και τρειq ιiρεg πoδαρ6δρoμo απ6 τo 1ωρι6 μoυ ε(1α
τηv πικρtj γειiαη μιαq oφλ6ξεηq ξεvιτιdq. Λιγoαro(
dvΘρωπoι, επιβ6τε9 oι περιoo6τερoι, τo κριio oκ6μη

ηταv απαγoρειπικd αη vε6φερτη κρυμμ6η αvoιξη,
εκ169 απ6 κdπoιεq τoλμηρdq κoρoμηλιdq και μια απε(-
Θαρp1 κραvια πoυ ε(1αv αvθ(oει κoι Θαιiμoζα ηv oμoρ-

φιd και ηv τ6λμη τoUξ.

Aw(κρυ ατo oκovιαμdvo λεωφoρε(o, oυμμoζεμ6vεg
κovrd ατov π6τριvo τo(1o πdvrε γυvα(κεg απ6 κdπoιo

xωρι6 ηq περιo1ηg. ΔΟo vdα κoρ(ταιo, με doπρo μovτη-
λια, κoι τρειq ηλικιωμdvεq με εvδυμoo(εq ηq διoκριτικηq

φτιil1ειαq, ηg αvεπιτηδειπηg oμoρφιdg και αεμv6ηταq'
ζoιioov τov πρ6λoγo τoυ xωριoμo0 με η Θλ(ι}η vo ρUτι-
διivει και vα ω1ρα(vει τα πρ6oωπo. Aπ6 τιg διααrαυρω-
μdvεq φρooειg κατdλαβα πωg oι διio κoπ6Μ9 dφευγov

για μoκριd' για μια κoλιπερη μo(ρα oε ξdη 1ιilρα.'Hταv
η επo1η πoυ oι oρiζovrεg ηq μετοv6αrευoηq odρωvαv
τηv Eλλdδα. Aπoδημητικ6 κoπdδια oι dvΘρωπoι γιo πρo-
oριoμoιig με (παραδε(σιεq" πρoo!τΓιK6q.

Π6vιε γυvo[κεg o' dvα δρ6μα βoυβ6, 1αμηλωμdvεg
Μξειq, oρμfvιεξ wα yρdφειq,... δdκρυα παvroιi, 1dρια

αφιγμ6vα oαv αλυo(δα, λoξdq ματιdq αro λεωφoρεio
πoυ Θα 6παιρvε τα διjo κoρ(ταια ηg αμoιαq, με τov
ειαπρακroρα oκoρφoλωμdvo απ1v oρoφτ] τoυ λεωφo-
ρε[oυ vα φωvdζει,, "6λλoq πρdγματα για K6vιτoα και oι
επιβdτεg vα ετoιμdζovrαι.

'oταv otjμαvε η ιilρα αvα1ιilρηηq τoU λεωφoρε(oυ για
K6vιτoα oι πdvrε γυvα(κεq dγιvαv dvα αιivoλo γκρ(ζo με
oιiγκoρμα αvαφλητd, πvιγμ6vo αvαΘdματα για τηv
πικριj ζωt], π6vog υπ6γειoq oρμητικ69 κoι ευ169 για ιδρα
κoλη. Kι 6ταv o υπoμovετικ6q ειoπρdκroραq ε(πε "ελ6τε
κυρ(εg, κoρ(τoιo oργηooμε", τ6τε oι αγκoλιdq 6γιvov
αυρματ6πΜγμα, φλd ατdλειωτo, φρdoeιg ξov6 πvιγμ6_
vεq oα παραπovo (.Αχ τι μo0καμεq, τι π6Θaμav.''δεv Θα

ζω ιΔoπoυ va ξανaoυvαvηΘoaμε".'oταv 1ιilριoαv και
ξεκ(ηαε τo λεωφoρε(o oι ηλικιωμdvεg ακoλoιiΘηoαv
λiγα βημαrα τo φευγdτo 6μ1μα κoυvιbvrαg τα 16ρια α'
6vα αvι(o πoιj dμoιoζε με δdηoη oπελπιo(αq πρoq τo Θε6
πoυ εκε(η ηv ιilρo 6δει1γε παγερd oδιdφoρoq.
Eκr6g απ6 εμ6vα "Θεατdq" τoU δρ6ματoq fταv διio
oργαvoπαftτεg π6vω oε κdτι 1oλ6oματα πoυ 1αιρdτη-
oαv τo φευγdτo λεωφoρε(o κι dvαg xωρoφ0λoκαg αv6κ-

φρoσroq, αημα κατατεΘdv ηg πειΘαρ1ημdηq μαg δια-
β(ωαηq αro (σκoτειv6 Bαoλειo τηq επιτηρo0μεvηq
ζι6ηs.. 'oταv oι τρειg γυvα[κεg π6ραoαv δ(πλα μoυ, επι
αrρ6φovrαg για τo 1ωριo τoυq, γιiριoα τo βλ6μμα αro
αδιdφoρo oλoγo- (αωq vα ε('xo δακρ0oει κιdλαq, δεv
Θυμdμαι. Mov61o ε(πα η Ψβdαη "dια πdμε τιilρα" κι
dαυρα τo dλoγo oπ6 τo καπ(αιρι.

Ef1α δει 1ωριoμo0q πoΜoOq, o κdoμoq σrα Mασtoρo-
1ιilρια τoυg εftε oαv "μικρdq γιoρτ69 ηξ Θλ(ψηq". M(o
πoμπτ] oε ιερoτελεαr[α βoυβη- αro ξeπρoβ6διoμα- μ61ρι
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τo σταUρoδρ6μι. Σιωπηλoι στηv επιστρoφτ] με τo κλω-
vdριo ηg κρovιdq στo χ6ρι oαv ευxιj για Uγε[α κoι γρli-
γoρo αvrdμωμα, δι6τι τα ξ6vα ητov για τιg γυvα(κεg κoι
για εμ6q τα παιδιd κdπoυ "εδ6 σια Kατ' εκε( oια πdρo"-
εδ6 παρακ6τω εKε( πιo πiρα. Evιil η Μξη "μεταv6αrευ-
gη" ηταv dγvωαη η ακoυγ6τov oαv επ(φoβog πρooρι-
oμ69 για τ6πoυξ "π[oω απ' τov 'Hλιo".

Eπ6αrρεφα αro αγαπημ6vo μoυ K6vrαικo oυλλoγιoμd_
voq, vo Θυμιl)vω με ηv dγvωστη και σKληρη Θεd ηq
αvdγκηg και τιq ταπειvωτικdg παρεv6ργειεg ηq φτιil1ει
αξ. 'Eτσι επηρεαoμ6vog π6ραoo απ6vαVrι σrα Tιlρvια και
αrov δικ6 μoU τ6πo. 'Evoιωαα πιo σιγouρoq και δυvoτ6g,
oε αvr(Θεoη μ' εκε(νouq πoU πηρε τo Μωφoρεio για τα
μακριvd τoυ κ6σμoυ. Tι κρ(μα.

Eδιil και μερικd 1ρ6vια τ6ρα, μελετ6vrαξ απ6 dλλη
Θdαη εκε(η τηv επoxη τoυ ξεριζωμoιj, 6xovrαq υπoαιε(
και o [διog τη μετdλλαξη τηq ξεvιτιdg πρooπαΘιil vα
φαvrooΘιil η oκηvι] αιo αvr6μωμα ηg επιατρoφfq τωv
γυvoικιilv ι1αrερo απ6τηv μακρ6xρoη απoυo(o. H εκδ(-
κηαη ηq 1αμ6η9 oΘω6ηταq ε[voι φαvερι]. Xαμηλωoαv

τα oυvαιαΘηματα γεvικd και π(oω οπ6 τα 6πoιo αιoΘητι
κη βιτρ[vα και η λoγικη τoU Kouμφoρμιoμoιi αrα διεΘvη
πρ6τυπα, ι|iu1oρραγε( τo αυΘdρμητo.
Δεv αvααιo[vεται τo oμαδικ6 oφιμαγκdλιαoμo και τo
πηγα(o και.116 δdκρυ ολλoτιvιilv καιρι6v, 6λα εκε[vα πoυ
τ]ταv ζυμωμ6vα με τo oυαrατικd ηξ γKρ(Φξ π6τρα9 τωv
Mααroρo1ωρ[ωv και τωv βoυvιilv ηv πoλιoρκ(α.

Toλμιb vα ιαxυριoΘιil ακ6μα 6τι η σ16ρηoη Kαι oι περιo-
ριoμo[, 6πωq τ6τε 6τoι και τιiρα, oυμβdλλoυv και στov
αvΘρωπιoμd, Θρdφoυv η δρooιd ηc ψU}rlξ Koι ηv
oμαδικτ] αvoζηηoη. Kι 6oo αιπ6 ελατrιilvovrαι εμε(g, oι
βαφτιoμ6voι o' εκε(η ηv ηφαιαrειιδδη λdβα τoυ καη-
μoιi, Θα εξιαroρoιjμε τo πoρελΘ6v ααv μovdλoγo oε r]1o
πλdγιo δειπερo κoι για τouq vε6τερoυg 6λα αιπd 6vαq
ι]1og μυΘικ6q...!

Φλεβdρηq 2006

To Aλιitvlαμo
Toυ Σταιjρoυ Zηκoιiλη

"Θdρoq, τρ0γoq,π6Μμoq" λdει η λαtκη παρoιμ(o. Γιo τo
δικd μαg τ6πo πρdπει vα πρooΘdooυμε αrα δ0o πριi.tτo
oυαιαατικd κoι τo αλιiνιoμα. Kι oυτ6 γιατ(, λdγω τoυ
υι.Uoμ6τρoυ πou βρ(oκovrαι τo περιoo6τερα xωρdφια,
oργo0oε η ωρ(μovση των oιηριiv και αρκετd oλωv(-
oματα γ(vovrαv μετd τo ΔεκαπεvrαOγoυαro, επoxli πoυ
ε[xαμε πoλλdq ξαφvικ6q κoλoκαιριdτικεg μπ6ρε9. 'Hταv

απαρα(τηη λoιπ6v μια σXεδ6v "πo)€μικη" 61o,u6*o,
για vα εξαoφoλιαrε( η ooδιd και vα μηv πdvε 1αμdvoι oι
κdπoι και oι τoλαιπωρ(εq αro κριio κoι τιq βρo1dq κατd
τo 6ργωμα και τη oπoρd τo φΘιv6πωρo, τo κoιJ:oμdoια-
σμo τoU βoταv(oματog ηv dvoιξη, τo λιβdκωμα τoυ
Θεριoμoιi

Πρoετolμooio τoυ oλωvlo6 - To "βo0λτo"
Δεv r]ταv μdvo oι καιρικdq oυvΘηκeq πoυ δυακ6λευαv τo
oλαivιoμo. oι δυoκoλ(εg dρμζαv oπ6 τo ξεκ[ημα,ηv
πρoετoιμαo(α τoυ oλωνιoιj. Λfuα fτov τα πλoκoαrρωμd-
vα αλιi:vια. Tα περιoo6τερα 1ρηo(μευαv καιi oαv λιβdδιo
γιCr ηv παραγωγη ζωoτρoφηq, αφoιi dδιναv 8 ωq '|0

δεμdτιo 16ρτo μπρoαrα μdλιαrα αηv πoρτα τoU αXU-

ριivα. 'Eτoι τoν lo0vιo κ6βovrαv πριi.lτo τo 16ρτo κι αφo0
τo αrdμωvαv τo 6βαζαv αtov o1υριbvα oε δεμ6τιo. Eπd-
μεvη εv6ργεια fταv vα κoπε( τo υπ6λoιπo τoυ
xdρτoυ(ρ(ζεq) πoυ dμεvε αro αλιbvι,εργαo[α πoυ γιvdταv
με κoφτερ6q ταdπεq-oκαλιαrηρια κoι oκεπdρvια,για vα
ξυαrε( καλd η επιφαvεια τoυ oλωvιoι],ιiαrε vα ακoυπ(ζε-
ται και vα μη 1αvεται καΘ6λoυ καρπ69 αvdμεoα αιo
X6ρτα. Aιπ6 γιvdταv λfuεg μ6ρε9 πριv τo oλι6vιoμα. Ση

oυv61εια 6πρεπε vα αλειφΘε( η καΘαρη επιφdvεια με
αγελαδιη κoπριd για vα oκoυπ(ζεται καλd.

Aιrη η αυγκ6vrρωoη ικoηq πoo6ηταq κoπριdg (βoιiλ-
τα,αro λεξλ6γιo τoυ 1ωριoιi)ηταv τo dκρov dωτov ηg
γελoι6ητo9 και ηq αγωv[αg. KαΘιiq 6λoι α1εδ6v τηv
[δια 1ρovικτ] περ[oδo dφτιoxμαv τα αλιilvια,ε(1αν καΘoρι-
αrε( 6λoι oι xι6ρoι πoυ διαvυκιdρεUov τα β6δια oπ6
πρoηγoιjμεvoυg αvαζηητ6g βoιiλτωv. 'Eτoι dαoι δεv
ε(1αv φτιdξει ακ6μα τo oλιilvι, dπρεπε vα αvrαγωνιατo0v
πoιog Θα πρoλdβει vo oυγκεvrριiloει ηv πoα6ητα πoυ
xρειoζ6ταv. ΞεκιvoUoαμε λoιπ6v oπoβρoδ(q φoρτιivo-
vιαg δυo κdαεg αro γαtδoυρdκι και 6vα odιoμα και
πηγo(voμε vα διαvυκrερειiooυμε αro 0παιΘρo κovιo αιo
xιilρo πoυ Θα κoιμoOvrαvτα βdδια. Eπειδη μαζευ6μααιε
πoλλo[ "πελdτεq" υπηρχε εvδε1dμεvo vα μη γεμ[ooυμε
τιg κdoεg Ef1ε διαπιαrωθε[ απ6 εμπειρiα 6τι, 6ταv αηκιi_
vovταv απ6 η Θdoη πoυ κoιμ6ταv 6vα β6δι,oμ6oωq αxε-
δ6v κ6πριζε. 'Eτoι κdπoιoι αγωvιoιivιεq αγxωμdvoι και
πoηρo( αηκιivovrαv η vιiμα και κdvτριζαv dvo 6vα τα
ζωvrαvd vα oηκωΘo0v. Mε τιq φoOxrεq απλωμdvεg αro
πιoιvd τoυ ακoλoυΘoι]oαν για vα πιdooυv τα βoιiλτα, μηv
π6ooυv κoι γεμ(ooυv 1oλ(κια,1ιiμα τ] 16ρτα. 'Hταv η πιo
αατε(α εικ6vα,dμωg δεv γελoιioαμε κoΘ6λoυ γιατ( κι
εμε[q τo πρωi τo (διo κdvαμε. Tιbρα αρκoιiμαστε στo
ξεμπρ6orιααμα τoU "πovηρoιj" πoυ πoρ6βη ηv εvroλη
τoυ γελαδdρη vα μηv εvo1λoιiμε τo βρdδυ τo κoπdδι.

Mε τo ξημdρωμα,πoυ dφευγε τo κoπ6δι,τρd1αμε vα
μαζdψouμε τo βoιiλτα, πoιog Θα πρoλdβει vo γεμ(oει τιg
κdoεg. 'oooι δεv τιq γdμιζαv,ακoλoυΘoι]oαv τo κoπdδι
αrη βooκr] και, μdλιq βλ6παvε κdπoιo ζωo vα oηκιilvει
ηv oυρd, τρ6xαvε π(oω τoυ vα πρoλoβoυv μη oκoρπ[-
σouv τα βo0λτo ατα 16ρτα. Kdπoτε κατoφdρvαvε vα
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1976 - 2006

σUγκεvτρdσouv τηv πoσ6τητα πoU Xρειdζovrαv Kαι
αφoιj κouβαλoιjσov Kαι vερd(δεv Uπηρχε δ(κruo 0δρεU-
σηξ. oι πιo τυχερo( εααv Kovrd κ6πoιo πηγdδ$ διdλυαv
τα βo0λτα oε 6vα καζ6vι ιΔαrε vα γ(vει dvα vερoυλ6
μ(γμα και επdΜιφov ην επιφdvεια τoυ oλωvιo0,απλιb-
vovταq τo υλικ6 με ακo0πα π6 dλατo(φoυκαλεg). Aφoιi
αr6ψωvε ηταv 6τoιμo για oλιilvιoμα.

To oλιilvloμo
'σιαv αrov α1υριδvα oυγκεvrριilvovrov 70-80 δεματια
oιτ6ρι,6πρεπε vo αλωvιαrε[. Av o voικoκιjρηq δεv εf1ε
δικd τoυ ζωα,6κλειvε με κ6πoιo βλd1o oυηΘωg η 1ωρια-
vd πoυ διdΘετε dλoγo κoι oρ(ζαvε ηv ημ6ρα. o voικoκι]-

ρηg ειδoπoιo0oε oυψεvεξ και γεfuovεg vα τov βoηΘτ]-
ooυv εκε(η ηv ημ6ρo. Bγdζαvε και oπλιδvovε τα δεμ6-
τιo στo oλιiνι λιivovιdg τα και βdζovε τα dλoγα vα τα
πατηooυv. Tα dλoγα δ6vovrαv τo dvo πλ6ι αro dλλo απ6
τo λαιμ6 και με τρψd απo dvα πdooλo αro κ6vrρo τoυ
αλωvιo0. Xoυγιdζovιαg τα r] και μυπωvrαq τα τρd1αvε

γιiρω-γιiρω ιilαπoυ τυλfuovrov τo αxoιv( στov
π6ooλo(oτρWλo).T6τε τo γυρ(ζαvε ιΙrαrε vα dρΘει τo
dλλo ζιbo oπ6 μdoα και vα γυρ(ooυv αvr(αrρoφα. Για ηv
ευκoλ(o τηg αλλαγηs αιJΦs, αηv dκρη ηq τρψdg εηαv
δεμdvo dvα ξιiλo oε αxημα vι (κλoιjτoog) πoυ απλωq τov
περvoιjoαv μ6oα απd η λαιμαριd τωv oλ6γωv'
To πρooωπικ6 με ξιiλινα δικρdvια (Θκoιiλια) ξαvdρι;yε
πρoq τo μdoα τα αι61υo πoυ ξdφευγαv oπ6 ηv περ[με-
τρo τoU αλωvιo0. Eπειδη τα πdvω αrd1υo πατι6vrαv πιo
γριiγoρo κdπoια αrιγμτ] ατoματo0oαvε τα ζι6α καιi αvo-
πoδoγυρ(ζαvε τα αrd1υα ιiαrε vα 6ρΘει oπ6 π6vω τo
oπdτητo. Mε τo τ(vαγμα αυτ6 πετυ1o(vovε vα λυΘo0v oι
xεριdq και γεvικd vα διευκoλυvΘε( τo αλι6vιoμα τωv στα-

1υι6v.

Aμdoωg ξovdρμζαv τo γ0ριoμα τωv αλ6γωv και μeτ6
απ6 κdπoιo ιilρo κdvαvε τo 1ιiριoμα. Bγ6ζovε dξω τα
6λoγα για vα ξεκoυρoαroιjv,vo τα πoτ(ooυv και vα μηv
εμπoδ(ζoυv τo xιiριoμo. Mε τo δικρdvια(Θκo0λα)μετo-

φ6ραvε τo dxυρo αro μιo6 oλιδvι και o καρπ6q dμεvε αro
υπ6λoιπo μιo6. Eπειδη με τo oιτdρι μdvαvε και αrd1υα
oπααμ6vα oλλ6 απdητα, μe oκoιjπεq oπ6 dλoτo μετo-
xειριoμdvεq, πoυ ε(xαv α1εδ6v 1doει τo φ0λλωμα oπo-

μdκρυvαv dxυρα και αιd1uα πρoq τo dλλo μιo6 ολιilνι. H
εργoα(α oυτη ovoμdζoιπov ξα16λιoμo. Ση oυvd1εια με
η oβdρvα και κoλ6q oκo0πεg απ6 6λατo oυγκεvrριivo-
vε τov καρπ6 oε μια 6κρη τoυ αλωvιoιj,πoυ τo 6πιαvε o
o6ρα9 πιo καλd(oε πρoεξop1 τoυ oλωvιoιj πoU η αχU-

ριi:vα vα μηv εμπoδ(ζει)Tηv (δια εργαo(α επαvαλdμβαvαν
Kαι γιo τo dλλo μιo6 oλιi.lvι. Pξyαvε δηλ. τo d1υρo αro
καΘαρ6 κoμμ6τι κoι μαζειjαvε τov καρπ6 αrov (διo

oωρd. Mετ6 -απλιilvαvε τo α1υρo oε oλo τo αλιΙrvι για vα
πdoει o υπdλoιπog καρπ6q και vα κoπε( τo d1υρo ιilαrε
vα τo τρd:vε τα ζιilo.
'ooo γιvdτovε αιrrη η εργαα(α ατo oλι6vι,διjo παιδιd
πα[ρvαvε τα 6λoγα και τα πηγα(vαvε γιo π6τιoμo. Tα παμ
δι6 τoακιivovrov πoια Θα πρoτιμηΘo0v vo oδηγτjooυv τα
dλoγo αη βριjαη. Kι αι-rτ6 γιατ[ oι 1ωριαvo( 1ρησιμoπoι-

o0oαv κυρ(ωg μoυλdρια και γαiδoυρdκια για τιq δoUλει-
dg τoυg και μ6vo 6vα δυo απfuιo ε(1αv dλoγα. 'Hταv,λoι-
π6v, μια απdvια εμπειρ(o μια 6φιrτπη διαδρoμ(-κoλπα-
oμoq και ην επιδιιiκαμε. E(vαι απ6 τιg dvrovεg παιδικ69
ovαμvηαειg μoυ αιrη η επoφη με τα ιδρωμdvo dλoγo,
ηv oαμη πoυ αvdδιvαv, τo καμdρωμα πoυ κ6vαμε
κoΘιbq η αxαλ(vωτη παιδικt] φαvrαα(o μαg μdq μετ6τρε-
πe oε καoυμπdηδεg η και MεγoΜξαvδρoυg'
'σrαv γ0ριζαv τα dλoγα απ6 τo π6τιoμα τα ξovαβdζαvε
αro oλι6vι για vα π6oει o υπ6λoιπo9 καρπ6q κoι vα κoπε(
τo d1υρo γιo vα τo τριilvε τα ζιiα. 'Evαg φdρvει γ0ρω τo
6λoγα κoι oι υπ6λoιπoι κdΘovrαι vα γευματ(ooυv. Kιiριo
και απαρα[τητo φαγητ6 η π(τo αη γdατρα. KoλoκυΘ6πι
τα η γκιζ6πιτα (μυζiΘρoπιτα) αv τo αλιilvι γιv6ταv πριv

ηv πριilη Aυγoιiαιoυ και πραo6πιτα αv ι]ταv τo πριilτo
δεκαπεvΘημερo λ6γω ηg ηαrε(αq. Συμπληρωναv με
πιπερι6q ζεματιoμ6vεq αro ξ0δι, ελιdq, πραα6φυλλα και
oκoρδdρι1 ακ6μα για vα δρooιατoιjv.

Tελε[ωvε τo oλιilvιαμα, βγdζαvε 6ξω τα 6λoγα και με τα
δικρdvιo τ(vαζαv τo d1υρo και τo 6απρωμrαν στov cιχU-

ριδvα vα τo απoΘηκειjooυv για τo xειμιivα. Για vα μη πιd-
vει πoλι] 1ιilρo τα παιδιd ανdβαιvαv αro oωρ6 τoυ dxυ-
ρoU καιτo πατoιjoovε κdvovrαg τoιiμπεg και πα(ζovταq.
Mε τιq μαδημdvεq ακoιiπεg μdζευαv τα d1υρα πoυ εftαv
με(vει αro oλιilvι(ξqdλιoμα) και μετd με κoΜq oκoιiπεg
μoζεOαvε τov καρπ6 αro oωρ6 βoηΘιilvrαg κdπoιoι με τo
ξιjλιvα φτιdρια και με η αβdρvα2. Eκε( δ0o dτoμα με τo
φτυ6ρια dρμζαv τo λfiyιoμα.

To λiptαμo

To λftνιoμα ε(voι o καΘαριoμ69 τoυ αιταριo0 απ6 τo
μικρod1υρα (1yoιiμη)πoυ δεv φ0γαvε με τo ξoχ6λι-
oμα.Aιπ6 γ(vovrαv με η βoτjΘεια τoυ αvdμoυ ωq εξηq.
Mε τα ξ0λιvα φτυdριo ρi13lovε τov καρπ6 ι|ηλd και
κ6vτρα αιov dvεμo αιo μπρoαιιv6 μ6ρo9τoυ oωρoιj. o
dvεμoq dπoιρvε πρoq ηv κατε0θυvαη τoυ η ;γoιiμη κoι
dπεφτε αro εμπρ69 μ6ρoq τoυ oωρoιi καΘαρ6 oιτ6ρι.

Συvε1iζovrαg 6τoι o oωρdg πρo1ωρo0oe και καΘdριζε,
αv δεv dλλαζε κατειiΘυvαη o dvεμog. oι λι;yιαrdδεg
(6vog απ6 κ6Θε πλευρd τoυ oωρoιi) κoιμ6ταvε δ[πλα αro
oωρd και μ6λι9 αvrλαμβdνovrαv 6τι φ0ααγε αηκωvo-
vταv και λι;μ(ζovε και η v0μα. 'Eπρεπε vα μπει στα
oακιd η αoδι6 για vα εξαoφoλιαrε(. Mετd τo λi;yιoμα
ακoλoυΘoιjαε τo vrριμ6νιoμα, πoυ ηταv dvα κooκ[vιoμα

με μεγ6λo κ6oκιvo (vιριμ6vι) για vα κρατηθoιiv 1ωματα
και πετρoδ6κια,πoυ καΘιilq εivαι βαριd δεv τα πo(ρvει o
dvεμoq με τo λf1νιoμα. 'oταv καΘαρ(ζovrαv τελικd o καρ-
π69 dμπαιvε orα oακι6.

B6λo9 15 Mαρτ(oU 2006

1 Σκoρδdρι Σκελιδεq σκ6ρ6o αoυμπιoμ6νεq με αλ6τι. PιΧνaνε μ6σα
σe βaΘι τσαvdκι νερ6, λ[Υo λdδι, ξιiδι, δυ6oμo κoι τo τριbγovε με τo
Κoαdfu δαΥ Κ6voντ σS ψ ωμι.

2 Σβ6ρvo' Σovι6o μηΚouq 80-90 εκατoαd καιτλdτoq 20-25 εκστ0α6
αερεωμ6η oε μoκρι6 ξ0λrη λoβη 6τσι ιbαε vo o6ρvετoι κ6Θαη αo
iδoφog μα νo μoζειJει τo oιτdρι oε oωρ6
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'Evoq φ(λog oπ6 τo παλα16

Toυ Δημr]τρη Σταoιvoιj

Kιiριε Πρ6εδρε'

Mε ιδια(τερη xαρd πηρo τo Hμερoλ6γιo και τo 5o τε01oq
(Δεκ6μβριo9 2oo5) τoU Περιoδικo0 τηq Αδελφ6τητ6q
σoq "τσ Kolπotιδτlκo, πoυ τα1υδρoμηΘηκε τελευτo(α.
Στα 1dρια μoυ dφΘαoε πρo μηνωv και τo 4o Tειi1oq

μdoω τηq κ6ρηq μoυ Αρετηg, πoυ βρηκε αrηv Kovιτoα
6πoυ oυ1vd πηγo[vει για ρεπoρταζ κ.λπ. λdγω εργοo(αg
τηq σro Γιαwιilτικo Kαvdλι W1.

Eπαvελημμ6vα διαβαoα και τα διjo τειi1η, τo περιε16-

μεvo τoυq ε[vαι πρdγματι (6πωq αvαYρdφει τo εξιilφυλ-
λo τoυ 5oυ τευ1.) Evημερωτlκιi - Πoλlτlαrtκ6 και oυγ-

1αiρω Θερμd "μιioω υμιilv" τo Διoικητικ6 Συμβoιiλιo με
τη Συvιακrικη oμdδα.

oι Σιiλλoγoι γενικd με τιg Aδελφ6ητεq, 6πoυ υπdρ1oυv'
πρooφdρoυv αρκετd αrιg τoπικ69 κoιvωv(εq, δι6τι κdτω
απ6 αvrlξoεq εv[oτε oυvΘηκεq αvαγκdζovιαι Θα dλεγο-

νo διbαoυv "μd1εg" με αρμdδιoυg παραγovrεg πρoκa-
μ6voυ vα επλυΘoι]v τα διdφoρα πρoβλτ]ματα
AπoλυΘε(q τov loιjλιo τoU 1964 απ' ηv Πoλεμικτi Aερα.
πoρ[α, 6πoυ υπηρdτηoo ωq'Eφεδρoq Aξιωματικdq, διo-
ρ[oθηκα τo Nodμβρη τoυ '64 ΔdσKαλoq αrη Δρoooπηγη
και παρ6μειvα o' αυτf ωq τov lo0vιo τoU 1966. 'E1ω Δε
τιg καλλ(τερεq αvαμvτ]oειq απ' εκε(.

BρdΘηκo o'dvα 1ωρι6 με ζωvrdvια, 1ωριo φλ6ξεvo, εξυ-
πηρετικo, πoλ0 εργατικ6 Kαι VoιKoκUρεμ6vo Yπηρ1ov
πoMo[ μoθητ6q αλλα oυvυπηρετoιioα,Θυμdμαι, με dλλo
δαoκαλo κcrι vηπιαγωγo (Bαo[λειoq Σπυρ(δωvog,
MαριdvΘη Koλη).

H Δρoooπηγη βdβαια ηταv τ6τε κdπωg απoμovωμ6vη,
δι6τι δεv ε[xε oιπε φoρτηγ6 αυτoκ(ητo τo 1ειμιilvα. o
κ6oμoq πηγoιvε μdoω Σαραvrαπdρoυ με μoυλdριατ6αo
αro Eτπα1ωρι ooo πρoπovr6q αηv Πυρo6γιαwη, αηv
oπolα 6φθαvε μετo 4ωρo περ(πoυ για vα ταξιδειjoει με
λεωφoρε(o για Kdvιτoα- Γιαwιvα oμωq απ6 μdoα Aπρι
λ(oυ μd1ρι αργd τo ΦΘιvoπωρo η φ0ση oλ6γυρα ηταv
εξα(αια κι η oυγκoιvωv[o αιoι1ειωδωq oπoκoΘlατατo.

-t

o δασκoλoq ΔημΙiτριoq Στooιv6q μετατdΘηκε πηv Aετoμηλiτoα Tηv μεταφoρd αvdλαβε o Χρηroq Koτoλoυληq με 50 δρK "τo μoυλαρι' (lo0vιoq

igoo) >.o io qωo 
"φ'φoρ.rΘεi η oικooκευη και τo 2o ζωo ητov διαΘιioιμo γιo η μετακιηση ηq δασκoλαq Διαρκεια διoδρoμfq -μιoq κoτει]-

Θυvαηq_ 2,5 ωρεq Eκovιqb*αι: δjηιd lωdwηg Koρανικoυληq εκπρooωπog ηξ ΣΧoλιKηq Eπιτρoπηq, Στdργιog Mακρηq, Xρηαoq KoτoλoιJληq'
(αριαιερd) τo ζεrjγoq τωv δoσκαλωv κoι π(oω τoυq o Hλιαq KoWαβ6q

ΣX6λια φωτoγραφιωv Γ Koτoλouληq

N
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Φωτoγραφ(o με τα πoιδιd τoU ΔημoτιKoιi Σ1oλε(oυ κoι τov δ6σκoλ6 τous Δημτiτρη Στασιv6 (αριαερ6 επdvω)
ηv περ(oδo ηs Θητeiαg τoυ αιo 1ωρι6 μoq 1964 - 1966

Γιoρτdg, γoμoι, παηγυρια K.λ.π dvωvαv τouq (Kαvrσιd)-
τεqΣ. τα 3 KοφεπαVroπωλεiα τoυ Xωριo0 ( Xρ. Koτoλoιj-
λη' Γρηγdρη Koυτρoυμπ[vα-Bαoλoιjλη και Δημητρoιi_
λη) ηταv π6vrα (δ(ωg τcι Xειμωvιdτικα xovισμdvα βρd-
δια) η "ζεαη" φωλιd.

Aρ1ζovrαg απ6 ηV Δρoooπηγτ] ηv επαγγελματικη μoυ
αιαδιoδρoμ(α τoπoΘεηΘηKα Kατ6πιv δdoκαλog αrηv
Aετoμηλ[ταo (κoλoκαιριv6q) και αιη oυvιi1εια σrη Φoιjρ-
κα, ΠUρσ6γιαvη, Aρματα, KαλλιΘdα, Kλειδωvι6, Hλι6ρ-
ραχη Kαι Πρoiαrdμεvoq μετ6 τoυ 3oυ Γραφε[oυ Πρωτo-
βdΘμιαg Eκπα(δευαηq Noμoιi lωαw(vωv με 6δρα τηv
K6vιτoα.

Π[oω εi1α dλλα 3 αδ6λφια (μικρ6τερd μoυ) εκπαιδειrιι
κo0g. Διαvιioυμε ιjδη τη M, Tεoααρακoαrη για τo Πdα1α
και oδειioυμε γoργ6 πρoq τηv επ(γειo lερoυooλημ. Tα
π6Θη τoυ KYPloY Θα μαq oυγκιηαoυv oλλd η Aνdαrα-
oη Toυ αη oυvd1εια θα μαq xαρoπoηoει,
Eιi1oμαι αηv Aδελφ6ητdq oαg vα περdoει με Uγεια,
xαρd και ειπυx[o τιq Aγιεg Mdρεq τωv πααxoλιvιbv γιoρ-
τιilv με τηv πρoσΘηKη μακριiτερα vα πηγα[vει και ιrυηλ6-

τερα πdvrα vα αvεβα(vει.

Απρλιoq 2006
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ol μπoκ6ληδεq
καl τo μπoκ6λlκo τoυ;1ωρloιi μoυ
Τoυ Kιi:αrα Παπαδημητρ(oυ

Θα τα περιγρdι!ω 6πωq τα Θυμdμαι απd τα παιδικd μou
1ρ6vια dωg τηv εφηβε(α

Tα μπακdλικα (μαγoζιd) ηταv τo εμπoρικo κdvrρo τoυ
1ωριoιj. ΔιdΘεταv τα πdvrα για εκε(η ηv επoxη. Aπ6
ε[δη τρoφ(μωv dωq και ε(δη εvδ0oεωg, υπoδηoεωg,
βιβλιoπωλε(oυ, υγριilv καυo[μωv, γεωργικιilv εργαλε[ωv,
ε(δη μαvαβικt]g dωq κοι φαρμακε(oυ, και πoλλα dMα.

Παyroπωλε(o (τo Ki\rrρo> dγραφε η πιvακ(δo τoυ μπ6ρ-
μπα Θανooη BαoλoJλη.
'Evαg γdρog αoπρoμαλληq και πoλιj καΘαρ69. 'oπωq

dκoυγα απ6 τoυq μεγαλιiτερoυg o μπoρμπo Θovdαηq
πρdπει vα ε(1ε εργooΘε[ ωq γκαρo6vι αrηv Π6λη (Kωv-
αιαvτινoιiπoλη). Ei1ε μεγαλη πε(ρα αro εμπoριo και
oυγκεκριμdvα θυμαμαι πoυ dλεγε: "ΠiΥαιvo τακτικd oτo
μaγaζ[ γιoτ[ ημoυv oυvoμf1λικo; μe τov εγov6 τoυ Γιαv-
voaλη-. KαΘ6λoυ μηv πoυληoειq εμπ6ρευμα απo τo μoγo-
ζ[ ooυ, oρκε[ va μπaιvoβγa[voυv oι πελιiτεq. Ta oκoυπ[δια
πoυ Θα ooυ aφηooυv (κoπρι6q), Θα τa ρ[ξω oτov κηπo vα

γ[voυν τα πρdoα κaι τa λayava.
'Hτov δε και αριαrερog Ψoλτηs. To πoλυ1ρovιo τoυ
βαoλιd δεv επdτρεπε oε 6λλov vo τo ι|.lαλλει. 'oταv oερ-
βiριζε τo λoυκoιiμι με τo δioκo, πρoτo0 γεμ(oει τo πoτη-
ρι με vερ6 τo 6πλυvε τ6oo κoλα πoυ τo αηκωvε πρoq τo
φωq vα δει ov ε(vαι κoΘαρo κoι μετo τo γdμιζε.

Παvroπωλε(o "τo τoμπo0ρl" ητov η επιγραφι] τoυ δε0-
τερoυ μπακdλιKoU Koι τo dvoμα Γεωργ(oυ Koτoλoιiλη.

o μπ6ρμπo Γιωργoq' ψηλ6q με τρoγιooκo και μoυαrακι
σαv τov Kαραioκoκη
'Eμπoιvεq μdoα αιo μαγoζ( κoι 6λo τo εμπ6ρευμα τ]ταv

με ταξη κoι επιμdλεια αrα ραφια Στα κεvrρικα ραφια
ητov τα .τoπιo. με τα πoλιjxρωμα υφdoματα. Δ[πλo κρε_

KαφεπαWoπωΜιov "τo κ6rρo" τoU AΘovασιoU Boσλoυλη,
πoυ αργoτερα τo δo0Μψε για παρo πoΜ6 1covια o γoμπρ6q
τoυ Γρηγoριoq Kouτρoυμπιvoq, oπωq ηταv πριv '!0 περιΠoU χcovια
AΠo τα γραφιKoτερo καφεvε[α τoυ 1ωριoι! πoυ σroλιζε ηv πλατειo
μaq, αλλα δUαUXωq κoτεδoφισηκε και μετατραπηκε oε κατoικ(o

KoφεnαWorωλε(ov "τo Toμπoιiρl"
τoU ΓεωργιoU Koτoλoιjλη oπωq εivoι αημερo

κoι πoυ τo δoυλε0ει κoι τo διoηρεi αηv
πoλoιo τoυ μoρφl'1 o γιoq τoυ Xρηαoq
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KαφεΠαWoπωλειov 'to κ6wρo''. Πoρdo vεαρωv ση δεκoετio τoυ '70 μoζι με τov μπdρμπα Γ6λη (ΓρηY6ρη KorρouμΠ(vα) πιvouv τιq μπ0ρεq τoυq
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μoσμdvoq o εμπoρικ6q πηXηq μαζ( με τo ψαλ(δι. Λfγo πιo
δ(πλα ητov τo μπαρoκι ( o πdγκog με τα μπoυκdλια και
πoτηρια). Tα μπoυκdλιο με τη oειρd γεμdτα με κovιdκ,
oιjζo, και μdvrα πρdoιη.

Στo κdvτρo τoU δαπdδou σrdKoιrrαv αγdρωxη η σ6μπcι
με τo καυo6ξυλα και 6καvε παρdα αρκετoιjg μηvεg τo
1ειμιbvα 6λoυ9 τoυq πελατεg

Πιo δ[πλα ηταv τα διio τραπ6ζια με τouq ιpηλoιig καΘρd_
rπεg. Χιδρog πoυ 1ρηo[μευε ωq κouρε[o, και oι κoυρε(g
ι]ταv o Kιiαιog KαΘdριog και o Γιowηg Σlμoq τoυ Kιdδη.

Στo τoβdvι κρdμovrov περηφαVo τo λoUξ (φωτιαrικη

μεγdλη λdμπo) και 6λαμπε 6λo9 o 1ιilρoq τoυ μαγαζιoιi.
Eκε(η ηv επoχΙi δεv υπηρ1ε ηλεκrρικ6 ρειiμα.

Kαηφoρ[ζoυμε και πηγα(voυμε στo τρ(τo Παvτoπωλεio
με επιγραφli τo (σo N6ovD και τo 6voμo Xαρdλαμπog
Πατoιωτ69.

Kαι εδω σUvcιvτoιjμε τo (διo oκηvικd. KαΘαριdητα' τdξη
αιo εμπ6ρευμα, Kαι στo βdΘoq τo βιζαμdρι, vα αrdκεται
o παππoιig μoU με τα 6απρα μαλλιd, dαπρo μoυαrdκι
κoι γυαλι6 στα μdτια και vα ετoιμdζει τιq (πoσιoι]λεqΣ

για vα τιq τoπoΘετησει αro κdΘε εμπ6ρεUμo.

Στov ξε1ωριαrd 1ωρo -απoΘriκη ηταv κρεμooμ6vo τα
καπ(αιριo, oι tψλεg' Kαι τo σαμαρooκoιjτι. Πoιo πιiρα
αrηv oειρd ητov τα μπετ6vια με τo πετρdλαιo (φωτισrι-
κo) και αε oλλo 1ιδρo υπηρxαv τα βoρdλια με τo κovιακ,
τo oιiζo, τo λικdρ, (τα oπo(α πρoμηΘε0ovrαv απ6 τov
Σdρρo dμπoρo lωαw[vωv), τo vr6πιo κροoi και τo τo[-
Πoυρo.
'Hμoυv μικρdg, και 6τov oερβ[ριζε κovιακ αroυg πελdτεq
dρι1vε και μ(α Kαραμdλα αιo κdΘε πoττ]ρι. Eγιil ζτ]λευα.

Χαρ6λoμπoq Πατoιωτoq (1θ84 - 1963) ιδιorηηq τoυ πowoπωΜioυ
"τo N6ov" oε φωτoγραφ(α πιΘαvoτατα μεταξ0 1925 -30 περ(πoU 6τov
ηταv μεταvααηq αην Aμερικr]

'HΘελα κι εγ6 vα δoκιμαoω, vα πιω λfγo κovιdκ. Mια
μ6ρα ΠoU dφυγε για λ[γo o πorιπoιig για μια dλλη δoυ_
λει6 με dφηoε εμdvα αιo μoγαζ[.

Eγω oμ6oω9 dτρεξα αηv απoΘηκη κoι πr]γα ατo βαρ6λι
με τo κovιακ. 'Eβολα τo λoαrι1o μι1oo αro βoρdλι ( dβλε-
πα dλλεq φoρdg τov παππoιj) και oρ1ιoα vα ρoυφdω. Mε
τo ρoιjφηγμα β6βαιo κατdπιo κdvα δυo γoυλιdg, δεv μoυ
dρεoε, dβγολα τo λdαrι1o oπ6 τo βoρdλι, τo dβoλα αηv
Θdαη τoυ και dλα κoλ6 και καμωμdvα. 'Eλo oμωg πoυ oι
δυo γoυλιdg πoυ ρoιiφηξα, σε ληo με ζdλιoαv και με
βρηκε o παππoιig vo κoιμdμαι αηv καριiκλα Kατdλαβε
και 1αμoγdλαoε.

Aηφoρiζoυμε και φτdvoυμε σro τdταρτo Πovroπωλε[o
(η ElλικρivεloD Γεωργ(oυ Δημητρoιjλη.

"Eξω αηv αυλη αιιiκovrαv αγdρω1η και με τo πλαrι6
ηg φ0Μα η μoυριd. Ση μdαη τoυ μoγoζιo0 η μεγdλη
o6μπα κoι γιiρω _γιiρω τα τραπdζια dπoυ ιiπαιζαv oι παπ-
πo0δεg ηv κoλτo[vα

o μπαρμπo ΓιωρYoq Δημητρouληg αo πoαo τoυ με τo τεφτdριa τoU

Kαι εδιil 6λα τα ε[δη ηταν με τdξη κρεμαoμdvo. 'Eβλεπεq

τα δρεπ6vια' τιq τρψdg για τo φ6ρτωμα ατα oαμdρια
τωv ζιilωv. Tα πdταλα και τα κoλιγoκdρφια αrα κoυτι6,
6λo με τηv σειρd, διπλα σro βιζαXrdρι ηταv τo γραμμd-
φωvo κoι oι πλdκεq (δ(oκoQ με τα δημoτικα τραγoιjδια.

Eκεlη παρdα μoU, ωq ιiφηβoι πια, καvoμε πoλλd γλιlvrιo
Θυμdμαι 6ταv Θα dφευγαv για ηv Aυαrραλ(α o Hλ(og
Σ[μoq και o τ6Kηs Δημ6κα9' καvαμε 6λoι η πορdα γλdvrι
και τo πιoτd μαq ζoλισε και αρ{ααμε να φωvoζoυμε, vo
σπdμε και o Mπ6ρμπα Γιωργoq μαq κoιτoUoε και 6λεγε:

.Π6ραoαv aπ6 εδω Γερμαvo[, π6ρooov lταλoL αΜα
τ6τoιo κaκ6 δεyμαξ 6καvav'.

E[xε Θυμdμαι dvα oακ( πoπoι-rroια λdαrιxα "Aλυo(δα" και
εμε(q τo αδειdoαμε αro πατωμα E(xε δ(κιo o dvθρωΠoq,
μαq κoιτoιioε 6φωvoq, ξιivovιαq τo μαγoυλ6 τoυ.
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'Eτoι κdπωg τα dζηoα και τα Θυμομαι 6λα αιπd τα γεγo-
v6τα.

Nα αυμπληρωαω δε oτι 6λo τα εμπoρε0μoτα τo μετ6-
φερvαv με ζιilo απ6 τo Kεραooβo η τηv Πυρα6γιouη. H

μεταφoρd δε γ(vovrαv πoλλdg φoρdq κ6τω απ6 dσXημεq
κcιιρικdξ oυvΘηκεg. Tα δε απ(τια τωv μπακ6ληδωv ι]ταv
πdvro φιλ6ξεvα γιo τoυq ξ6voυq περααrικoιjg. Eκεi oε
dvα oπ6 τα μπακdλικo o ξdvoq Θα dβριoκε κατdλυμα,
φαγητ6 και ι-jπνo.

Απ' αιπα τα μπoκdλικα λειτoυργoιiv ακ6μη τo dvα ωq
Γεvικ6 Eμπ6ριo, oπ6 τov γιo τoU μπ6ρμπα Γιωργoυ
Koτoλoιiλη, τov Xρι]αro κoι τo dλλo τoυ Xoρ6λαμπoυ
Πoτoιωτo0, ωq Koφεvε(o - ψησroριd, απd τov εγγov6
τoU, τov Στ6ργιo.

Δρoooπηγη, Mdιoq 2006

\

Φoρτωμivo με εμπoρε0μπα
τo μouλdριo διoσχ(ζoUv τov
Σαραwoπoρo και αηφoρ(ζoυν
γιo τo 1ωρι6 μoq
Φωτoγραφ(εg περ( τo τdλη
ηq δεκοετιoξ τoU '60.

τιμoλ6γιo τoυ '1965 τωv "Yιωv Αρ Σdρρo"
oπ6 τo lω6wιvo'βασικ6 πρoμηΘεuΦ 6λωv
τωv πowoπoλωv μαq αε πρoΙ6wo πoτoπoιioq

Y.Γ. 'oλα τα σχoλιo τωv
φωτoγραφιιilv πoυ αυvoδε0oυv
τo κε(μεvo τoυ Kωαα
Παπoδημητρ(oU καΘωg κoι
ηg φωτoΘηκηq πoU ακoλoUΘει
ε(vαι ηq Συwαπικηq oμαδαg.

J

Lι

ωη'S"
o\0,

e, ιoj
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Φωτoγραφ(α τoυ 1921 τoυ Δημητρ(oυ Γoλαvoιj απ6 τo μ6τωπo τηq Mικρdq Ao(αq. Στo πioω μ6ρoq ηg
φωτoγραφ(αq (οARτE POSτAL) πoυ εαιdλλει τoυτo1ρovo "ειq διπλoιiv'' υπdρxoυν επιαroλdq με ημε-
ρoμηv(α 211711921' και παρoλτ]rπεq τov πεΘερ6 τoυ AΘαvdoιo Koυτρoυμπ[vα (Λαvrζιdρη) και τov Θε(o
τoυ Kιδαrα Koυτρoυμπ(vo (Γoιρdπα) αvτ[αroι1α, πoυ τoUξ εκφρdζει ηv πικρ(α τoυ 6τι δεv dλαβε απd-
vrηoιj τoυg αrιq επιατoλdq τoυ...
Στη διπλαη oελ(δα παραΘdτouμε τιq διio επιαιoλdq απoδελτιωμdvεq (χωριc oρΘoγραφικη δι6ρΘωαη
δι6ρΘωαη), καΘωq και ηv μ[α απ6 τιg διjo πρωτ6τUπεq σε φωτoαvαπαραγωγt].
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CARτE PoSτALE
Ev Mπλαvrdv η 21-07-21

ΠεΘερ6 μoυ AΘανdoιεl 1α[ρε
Tην δεξιdv ooυ 1ε(ρα αorιdζoμαι, υγια(vω υγεiov δι'
υμαg πoΘιil κoι ειq ηv πεΘερd2 μoυ και τ6κvα3 σoυ κατ'
dvoμo πvξ τoυg 1αιρειιil, κoι ειq ηv Σιiζυγ6a μoU τoυq

1αιρετιoμo0q Kαι ειξ ηv κ6ρηv5 μoυ ηc φιλ6 τα μdτιo.
Λoιπ6v nεΘερd μoυ απ6 Bαoλη6 δεv dλοβov κoμ(αv επι
αroληv, τoυ dαrελα π6vrε επιαroλdq απdvrηoιv δεν
6λoβov, oιrrε κα6vo 6λλo (α)πoodvα, λoιπ6v εoκdφΘηv
vo τoυ ατελω dvα (υ)πηρεoιακ6 ηλεγρdφημα περ[
υγεiαg. Λoιπ6v ooq 6αrελα τ6oαq επιαroλdg και απd-
vηo[v oαg δεv dλαβov, oαq ευxoριαrιδ π6ρα πoλιi δια

ηv εvΘ0μηo(v ooυ, oλλd δεv πειρdζει, Θ6λoυμε και εμε(q

γρdμμαια, αηoυ1ιb παρo πoλιi περi υγε(αg, δεv μαq
κoλλdει ιiπvog, δι6τι 6λoι λαβα(voυv μ6vov εγιΙ: (6xQ.

Λdβε ηv φωτoγραφ(αν πρog εvΘ0μηo[v μoυ, εγω γoμ-
βρ69 αoυ Δ. Γoλαvoq (υπoγραφιi) γραφω.
H o0αrooιq ε(vαι:
Στρατ. Γoλαv6q Δημ'
Στρατιωτικ6v Tηλεγραφε(ov Mπoυλαvr6v
Στρατιd Mικρdq Ao(αq τ. τ. 902-α

1 AΘov1σιoq τoυ Γεωργbυ Κoαρoυμπ[vog (Λowζιoρηq σδελφds τωv
τσιρσπo[ωv Κ6αα, N[κo κoι Φι}ιππo Κoαρouμπ[vo.

2 Περια6ρω τo Υ6ν0ξ Γroτζoιjρo.
3 Boσ(η, AνΘio' AΥ6Pω i Γoασou (Moι<ρηq NιΚ )' Boσλω (Κoτσfuoq'

τσιoκoτo0ρo), Γι6ηζ

X Po Ν lA

CARτE PoSτALΕ
Ev Πλoυλαvrdv τη 21-07-21

Σεβααrd μoυ Θε(ε Kιiαro1 1o[ρε
Tηv δεξιdv ooυ αoπdζoμαι και υγια(νω και υγε(αv δ(
υμdq πoΘιil κoι ειq ην oιiζυγ6 ooυ Kιilαιιvα2 και vιiφη3
σoU τoUξ 1αιρετιit, και ειq ηv EλευΘερ(αΦ ηq φλιil τα
ματια. Λoιπov Θε(ε oαg ευ1oριαrω πdρα πoλιi διo ηv
εvΘιiμηoη oαg, 6πoυ δεv αξιιbΘειq vo μoυ αrε(λειg oιiτε
μ(αv επιαroλιiv, oλλd δεv πειρdζει ooυ dαrελα επιαro-
λ69 απdιrηo[v oαq δεv dλαβov, oλλd ευ1oριαrιil πdρo
πoλ0 διo ηv εvΘιiμηo(v oog. Λoιπ6v λoβε ηv φωτoγρo-
φ(αv μoυ πρog εvΘιiμηo(v μoU και ειξ oλoυg τoυg oυγγε-
vε(g και φλoυg τoυg 1oιρετιil. Mηv dxω dτερov διατελιil,
εdv Θdλετε μαg εvΘυμηαrε, εγιil γαμβρoq oαg Δ. Γoλα-
v6g (υπoγρoφιj) γρdφω και oαq 1αιρετιil.

H o0orααηg εivoι:
Στρoτιιiηq Γoλαv6q Δημ.
Στρατιωτικ6v Tηλεγραφε(ov Mπoυλαvτ6v
Στρατιd Mικρdq Ao(αq τ. τ. 902_o

1 Κd)αog Κoαρouμπiνα| σσιρ6π09)
2 AΥΥεfuκo,λo τo Υ6voq Tζμo0λη Κιboτo (τσιελιoq).
3 Ε(vaι η aμq6γ6oo σUζ. NιΚ. Κorρoυμπfivo (τσιρ6πoq) τo Υ6voq

Κoτσ ινa xoρ6λoμπou (Δaσ κaλ6 κη)'
4 H EλευΘΦιo κ6ρη τηg Aλεξ6vδρog

(τσιρ6πo9).

f;|r'Υξ7

Πa0λou Κ6λτσσ roι η 6λλη ειvoι η Θεo6a;ηo) τo 1921 εixε μ6vo
ηv noλυξ6η \ ;

ηgγυvoiκogτoυ πoυ ^ 
-7' \ q-

v'i6ιεμo ηξ u. ιoιoq , r C- \ ,' ,τi)avaoloυ (--) ( \., ' '.ι U-r
- € \- V '-ln, 

ΥΙιl8

lι (-()w Aπ6 τo αρyεlo τηq oικoΥ6νειaq ΕλευΘερioq τζιμoυλη
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Φωτoγροφfo τoυ 19'12. Απ6 αριαrερd πρoq τcι δεξιd dvoπλoι Kαι με στoλdq εUζovωV, o Γειi-lργιog
Koτoλoιiληg (Nτελ]q), σrη μdση o Γειbργιoq Koτoλoιiληg (o αργoτερα κατααrηματdρμq) και
δεξιd o Bαo(Μιoq Σπdλλαq (Zoιiραq) ΠιΘαv6τoτα εΘελovrdg τoυ Eλληvικoιi Στρατoιj κατd τη
διαρκεια τoυ Bαλκαvικoιj Πoλdμoυ (1912-1914),



Evημ6ρωoη

To Δ.Σ. και η Συιrrακrικ] oμdδα τoυ περιoδικoιi μαq σηv πρoαrτdΘειd τoυq vα oρ(ooυv
τo Θεμαroλoγικ6 πλα(oιo και τouq 6ρoυq κoλoπρoα(ρεηg oυvεργαo(αg εημεριilvει
τouq σUYXωριαvo0g μαq αιπαπoκριτ69 πoU μαq αr6λvoυv κε(μεvα πρog δημoo(ευαη για
τα εξτ]g:

1. To περιoδικd μαg ε(vαι κατ' εξoμjv "εvημερωτlκli κot πoλιτlατικ{ 6κδooη" πoU γvω-
ατoπoιε( αv6 εξ6μηvo τη δραατηρι6ητεq ηq Aδελφ6ηταq αrα μ6λη τηs και πρoβoλ-
λει Θ6ματα γιiρω απ6 ηv παρ6δoαη και τov πoλιτιoμ6 τoυ τ6πoυ μαg 6πω9: καταγρα-

φdg, μεΜτεg, α16λια, μoρτυρ(εq, 6ργo και ημιiρεg τωv πρoγ6vωv μαq μααr6ρωv, μovo-
γραφ(εg και παρoυoιdoειq πρoσ6πωv, oυvrε1yιιilv, διηγιjoειg και αv6κδoτα απ6 ηv ζωtj
ατα ξdvα, ατo αrτ(τι, στo χωρ6φι, κλπ.

2. Θερμη παρ6κληαη, τα κε(μεvα vα ε(vαι κατ6 τo δυvατ6v περιειαικd, λιτd και αoφα-
λιδg μικρ6 (λ6γω τoυ περιoριαrικo0 τωv oελ(δωv) 6πωq και απ6λιπα τεκμηριωμdvα και
διααrαυρωμ6vα 6ταv αvαφ6ρovται σε ημερoμηv(εg και ιαroρικ69 περι6δoυ9.

3. Eπ(oηg ζητoιiμεvo εivαι τα γραrπd κε(μεvα vo ε(vαι με καΘαρ6 γραφικ6 1αρακηρα
και ι] δυvατ6v vα μαq απoστd}ιλoιπαι oε ηλεκrρovικη μoρφη (διoκdτα, CD, e-mail) και
π6vrα dγκαιρα (3 μηvεq πριv τov A0γoυαιo και τov Δεκ6μβριo).

4. E(vαι ατηv κρ(αη τoυ Δ.Σ. και ηq Συvrακrικηq oμdδog vα δημooιειioει η 6μ τα κε(-

μενα πoυ μαq στ6λvετε, κρ(voιπαq καλoπρoα(ρετα π6ιrrα με β6ση τo Θεματικ6 περιε16-

μεvd τoυq πoυ πρoαvαφdρεται στιq παραγρdφoυg 1 & 2.

5. Tα εvυπ6γραφα κε(μεvα δεv αημαivει 6τι εκφρ6ζoυv και τιg απ6ι{ει9 τoυ Δ.Σ. και ηq
Συvταιαικiq oμdδαq.

6. Avιivυμεg επιαroΜq και κε(μεvα δεv ψωαroπoιoιjtπαι oιiτε δημooιειiovται.

7. Tα γραrπ6 πoυ μαq oπoσrdλoyΓαι αρ1ειoΘετoOvrαι και δεv επιατρ6φovται αvεξ6ρη-
τo αv δημooιευΘo0v η 61ι.

Tdλog oι απovια1o0 Kαvrαιιbτεg πρdπει vαγ(vouν αvταπoκριτ6g ατo περιoδικ6 μαq και
ιδια(τερα περιμ6voυμε ηv oυvεργαα(α τωv v6ωv, καΘιδg και ηv βoτ]Θeια τωv μεγαλυτ6-
ρωv με πληρoφoρ(εg, διηγηoειq απ6 ηv ιαroρ(α και τιg παραδ6σειq μαq.

To Διoικητικ6 Συμβoιiλιo / H Συιπαιcrικη oμdδα
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AΔE^ΘoτHτA ΔPoΣotlHΓloτΩN

ΔHMoY MAΣτorcpaΩN

PEΠoPτΑZ NEΩN

Oι παλιoi Θυμo6vrαι...
και oι vειiτερoι μαΘαivoυv
και καταγριfιφoυv.

20ημερo ρεπoρτdζ v6ωv,

oπ6 1η 6ωq 20 AUγoι]σroU,
6πoυ μαΘητ6q Γυμvαofoυ κoι Λυκε(oυ
Θα oυΜdγouv πoλαι6 φωτoγραφικ6 uλικ6,
Θα καταγρdφoυv ιατoρ[εg, πoραμιjΘια
και καΘε μαρτυρ[α για τη ζωτ] τou 1ωριo0
και τωv ovΘριbπωv τoυ ατo πdρααμα
τoυ 1ρ6voυ.

Eιδικη επιτρoπη Θα βραβε0αει
τα 3 κoλιπερo ρεπoρταζ.

τoΔΣ
τHΣ AΔE^ΦoτHτAΣ

To Δ.Σ. ηξ Aδελφ6ηταq παρoτρOvει
τouq v6oυξ τoU χωριoιj μαq
vα σUμμετ6q(ouv σηv πρoσrιdΘεια
σUγK6ντρωσηq και KαταYραφηq ιπoριKo0,
λαoγραφικoιi και εv γ6vει πoλιτισrιKoι]
υλικoιj μdσα απ6 τιq αφηγησειq Kαι μημεq
τωv παλαιoτ6ρωv αυγ1ωριαv6v μαq, ωσrε
vα δημιoυρYηΘε( μια παρακαταΘηKη μημηc
Kαι αUτoYvωσ(αg για τιq vε6τερεq Kαι
μελλoιjμεvεq γεvε6q.

AΔEΛΦoτHTA ΔPoΣoΠHΓlΩτΩN
ΔHMoY MAΣτoPoxΩPlΩN

M6voυ Kατρdκη 28,56533 Πoλfuη, Θεooαλov(κη
Tηλ.: 231 0587972, 231 0668055 ' Fωl 2310587972
www.drosoρigi.com - email: info@drosopigi.com


