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Eκλoγf N6ou Δlolκητlκoιi Συμβoυλioυ & Eπlτρoπιirv Π6λεωv ατηv Aδελφ6τητo
Στιg '13 Aυγoιiαroυ 2 κε αro 1ωρι6 η Γεvικτj ΣυvdΜυαη τηq Aδελφ6ητα9. Mεταξ0 dλλωv διε-

vεργηΘηκε μυαιικι] εκλoγη v6ωv μeλΦv τoυ Δ.Σ. καΘιbq κoι τωv μελιirv επιτρoπιiv πdΜωv,
Aθηvαg q, Δρoooπηγηg και Eπιτρoπηg Nεoλα[oq, μετριεη Θητε(o.

To Δ.Σ., μετd ηv oυvεδρ(αoη τoυ, στιq 31/08/2006, oυγκρoτι]Θηκε oε oιilμα ωg εξl]q:

Koτoλo0ληg Γειllρμoq

M6voυ Kαrρdκη 28, 56533 Π:f(i.\fr%xισoλov(κη, Tηλ: 23'to 668055
Mouκo0ληg K0ρηκog

Avrιπρ6εδρog
Π. Kαρoλ(δoυ 38 - 40, 54453 Θεαooλov[κη, Tηλ: 23'l0 903026

Koταfvog Πoιiλog
Γρoμματ6oq

oρμυλ(αq 3, 54646 Θεoooλov[κη, Tηλ. 23'10416528

Σπ6Mog Kωvατotπivoq
YπειiΘυvog Διo1ε(ριαηg oικoνoμικιilv π6ρωv, Kηματικηg Eπιτρoπηq και Ξεvιivα

Αvδρ6oυ Δημητρioυ 53,56727 Nεdπoλη Θεooαλov[κη, Tηλ: 2310 5'16146

Tζiμoυ lω6wo
Ταμ(oq

Στεφ'Γρηγoρ(ou 3, 54552 To0μπα Θεoooλov[κη, Tηλ: 23'l0 934006
KoΘ6ρlog Eυ6ψελog
Yπε0Θυvoq Πoλιτιoμoιj

Δελφιilv 166' 54248 Θεooαλov(κη, Tηλ: 23'|0 848075
Γκoμπρ6vη Elρ{vη
YπειiΘυη Eπικoιvωv(αq

Φρ. Poιioβελτ 20'567 28 Nεdπoλη Θεαooλov(κη, τηλ:2310 611509

EΠlτPoΠEΣ ΠoΛEΩN

AΘHNA
TζlμoΦληq Kιilαrog

Kαλoαγoιiρoυ 8, 11141 Αvω ΠαΦoια, τηλ: 210 2015400
Zlιilγog lω6wηg

Λυo(oυ '11-13, 16346 AΘηvα, Tηλ: 210 9706002
Zlιilγog Booiλεlog

Mελ(oαoυ 16, 11635 Παγκρdτι AΘr]vα, Tηλ: 2107011014
oι παραπdvω oπoτελo0v και η εξεΜγκrικη επιτρoπη ηg

Aδελφ6τηα9 και ε(vαι εκπρ6oωπoι επiαηq αηv
ΠANHΠE|PΩτιKH ΣYN. EΛΛAΔoΣ καιηv oMoΣΠoNΔlA

MEΛΦoτHτΩN EΠAPX|AΣ KoNlτΣΑΣ

tΩANNlNA
Tolγκoιiλη Δ{μητρo

X.Koτodρη 35' 45221 lωdwινα, τηλ: 26510 76055
Λ6κκo9 lω6wηg

Θεoδ. Στρoτη 12' 45221 lωdwιvo, Tηλ: 26510 27733
Koτo(vog lω6wηq

Eμμ. ΞdvΘoυ 38, 45445 lωdwιvo, τηλ: 26510 78937
KAΣτoPlA

Λ6κκo9 Aλ6κoξ
Mαvιdκι Kααroριdg 52'100, τηλ: 24670 80645

Koρριiq AΘov6oloq
Π6vroυ 't2 Λε0κη Koαroριdq 52'l00, Tηλ: 24670 81307

Σiμoυ Moτoιiλo
Λε0κη Kαoroριdξ 52100, Tηλ:24670 71606

ΔPoΣoπHΓH
Zlι,iγog Kιilαroξ, τηλ: 26550 81249
Λ6κκo9 Ml16ληg, Tηλ: 26550 81442
Tζiμog Γειilργloq, Tηλ: 26550 8134'1

EΠlτPoΠH NEoMlAΣ

Koρρ6g AΘov6αroq
Π6vroυ '12 Λειiκη Kαoroριdq 52100, Tηλ: 24670 8'1307

Σ(μoυ Δ6απolvα
Aργυρoκdατρoυ 43, 17342 Aγ. Δημτ]τριog, AΘηvα,

Tηλ: 210 9963'196
Σiμoυ Moτo0λo

Λε0κη Kαoroριdg 52'l00' τηλ:24670 71606

Για τιq παρακdτω πdΜιq oρioΘηκαv 
^απ6 

τo Δ.Σ. ωq
ovιιπρ6oωπoι oι oκoλoυΘoι:

BoΛoΣ
Zηκoιiληg ΣτoOρoq

Σαρdφη 81 ' 38222 86λo9, Tηλ: 24210 39597
Mακρ{q EλευΘ6ρlog

Aγριd Bdλoq' Tηl\24280 91477
nAτPA

Koυτρoυμπivog Στdλloq
ιΦo'F,dλβq 47, 26223 Παrρq Tr|c 2610 a36106

N.MAPMAΡAΣ
Koυτρoυμπivog Γειiργlog

63081 N.Mαρμαρdg, Tηλ: 2375071028
P6διoυ Aφρoδ[τη

63081 N.Mαρμαρdg, Tηλ:23750 71038
Tζiμog Niκog

6308'l N'Mαρμαρdq, Tηλ: 23750 7 1 145
ΛAPlΣA

Koπλ6vη Σεβoαπi
oκαομoυ Eξ oκαομoυ 82, 4'1223 ΛΦoq τΦ 2410 284856

τYPNABoΣ
Πoπoλ6ξηq Γειilργlog

EλευΘερ[oq 17 - 40'100 - Tιiρvαβoq, τηλ: 24920 25670
Koυταivog Δημfτρlog

Δημoκραr(og 'l, 40100 Tιiρvοβog' Tηlι:' 24920 24717
ΠEMΣΓ|A

Σπ6Mog Στoιlρoq
35013 Πελασγ(α, τηλ: 22380 51781

HΓoYMENlτΣA
Koτoivog Γε6ργloq

Γρdμμoυ 42,46100 Hγoυμεv(τoα, Tηλ: 26650 28022



Eκδoτlκ6
Στo πρoηγoιiμεvo τε0xog τoυ περιoδικoιi ε(1αμε
κ6vει 6κληαη πρoq τouq 1ωριαvoιig και φλoυg vα
μαg αr6λvoυν για δημooiευαr1 υλικd πoυ αxετ(ζεται
με τηv ιαroρ[α, τηv κoιvωv(α Kαι ηv παρdδoαη τou
xωριo0 μαg. Δυαrυ1ιbg δεv εfuαμε ηv πρdπoυoα
αvrαπdκριoη. Eλdμαrα τα κε[μεvα και τo υλικ6 πoυ
μαg δ6Θηκε. Γι'αυτ6 πdλι επαvαλαμβdvoυμε επιτα-
κrικ6τερα τηv 6κκληαη μαg. 'oooι ξ6ρoυv κdπoιo
ιαroρικ6 επειo6διo τ] oυμβdv αg πdρoυv 1αρτ( και
μoλ0βι και αg τo γρ6ψoυv για vα διαoωΘε( μ6αα απ6
τo περιoδικ6 μαg. Eπ(αηg, 6ooι κατ61oυv αρ1ειακ6
υλικ6 (ιiγγραφα, φωτoγραφ(εg, κ'λ'π.) αq μαq τo
αrελoυv κατd)ληλα α1oλιαoμ6vo, ιilαrε vα ε(vαι
καταvoητ6 τα αroι1ε[α πoυ περιιi1oυv.

To κεv6 πoυ dφηoαv oι φλ(αroρεg 1ωριαvo( μαg με
ηv παραπdvω αδρ6vεια η αμ6Μιd τoυg καλιiφηκε
αro παρ6v τειi1og απ6 τηv πλoι1αια και πoλυπo(κλη
δρααrηρι6ητα ηg Aδελφ6ηταq, με τιq π6μπoλλεq
εκδηλιiloειg τoυ καλoκαιριo0 επι η ευκαιρ(α ηq
30ετ(αq τηg Aδελφ6ηταq. 'Eτoι, τo παρ6v τε01oq
61ει, κατ' αvdγκη, 6φΘovo υλικ6 oπ6 ηv τρ61oυoα
επικαιρ6ητα, 6πω9 δεν επιΘυμo0ααμε. Θ6ληΦ μαq
ε(vαι vα υπdρ1oυv π6vrα περιoo6τερα Θ6ματα απ6
τηv παρdδoαr1 και ηv ιαroρ(o. Eυελπιαroιjμε 6τι αιo
επ6μεvo τε01og Θα 61oυμε αvrαπoκριoη και Θα μαg
αrαλoιjv αρκετd oυvαφη με ηv Δρoooπηγf ιαιoρικd
Θ6ματα ιi:αrε vα καλυφΘe( τo 6λλειμμα πoυ υπdρ1ει
τιbρα.

H Συvrακrικη 0μ6δα

N6α γlα Ttξ δραστηρ16τητεξ
Tηξ Aδελφ6τητ6q μαq
Movoliμερη εκδρoμli γlσ τouq μιivlμoug
κατoiκouq τoU xωρtoιi μσξ.
Mε ηv αυμμετoxη 48 oυγ1ωριαvιiv μαg, κυρ(ωg
μov[μωv κατo(κωv τoυ 1ωριoιi μαq, τo Σ6ββoτo 8
loυλiou 2006 πραγματoπoηΘηκε, με ευΘιiη και
πρωτoβoυλ(α τoυ Δ.Σ ηg Aδελφ6ητα9, μovoτ]μερη
εκδρoμη αηv'Eδεooα, Ndoυoα και Παvαγ(α Σoυμελ6.
Mετd τov πρωιv6 καφ6 αrηv'Eδεooα, ακoλo0θηoε
ξεv6γηoη στouq καταρρ6κιε9 και αrηv γ0ρω περιo_
xη' H πληΘιiρα τωv vεριbv πoυ 6τρε1αv απ6 παvroιj,
6καvε πoλλoι]q "Kαvrσιωτεq" γq "ζηλε0oυVD και τα
λQα vερ6 πoυ 6τρε1αv μovoμκd oε πλαIvd oημε(α'
λdγovrαg 6τι 6αιω και μ(α τdτoια πoα6τητα Θα κdλυ-
rπε τιg κoλoκαιριvιiq αv6γκεg μαg oε veρ6.
Ση oυv61εια oι εκδρoμε(g κατευΘιjvΘηκαv αιov Αγιo
Nικ6λαo, αηv Ndoυoα. Eκε(, κdτω απ6 τα πλατdvια
και τα τρε1oιiμεvα vερd, oε ταβ6ρvα, γε0τηκαv τoυg
v6αrιμoυg μεζ6δεq και φαγητd.
AκoλoιiΘηoε περ(πατog αrη γ0ρω περιo1η, πoυ 6xει

αξιoπoηΘε( κατd τov καλιiτερo τρ6πo, και μερικo(
βρηκαv τηv ευκαιρ(α για αγoρ69 αvαμvηαrικιirv
ειδιriv, κoυβερτιilv κ.d.
Παρdτo πρo1ωρημdvo τηg ηλικ(αq πoλλι0v απ6 τoυg
εκδρoμε(g, με ζηΜιπ6 κoυρ6γιo και Θdληαη, oυv6μ-
oαv με επ(oκεψη σrηv Παvαγ(α Σoυμελd. Πρoακ0η-
σαv στηv oμιδvυμη εκκληα(α, πrjραv και απ6 εκε( τα
αvαμηαrικd τoυg διiρα, "ξαπ6αrαoαv,,, και με 6λε9
αυτεig τιg ευxdριαrεq εικdvεg και αvαμvηoειq, αργd
τo απ6γευμα, πηραν τo δρ6μo τoυ γυριoμoιi για τoV
αγαπημ6vo τoυq πρooρισμ6, τo 1ωρι6 μαg.
To κ6αro9 τηg μετακ(ηαηq (πo0λμαv) αvιiλαβε η
Aδελφ6ητα'
Eκ μιiρoυq τoυ Δ.Σ τoιig εκδρoμε(g oυv6δευαv, oε
6λη τηv 1ρovικη διdρκεια τηg εκδρoμηg, o πρ6εδρo9
και o αvrπρ6εδρoq τoυ Δ.Σ., κ' Koτoλoιiληg Γιιi:ργog
κoι P6βαg Δημητριog, αvr(αroι1α'
Tηv ευΘ0η oργdvωαηg τηg εκδρoμηg απ6 τo 1ωρι6
και ηv ευΘ0η τηg αυvoδε(αg τωv εκδρoμ6ωv,
ε[1ε o αvrιπρ6σωπoq ηq Aδελφ6τηταq αro 1ωρι6 κ.
Παπαδημητρ[oυ Kdlαrαg, τov oπoio τo Δ.Σ. αιoΘ6vε-
ται τηv ovdγκη, μ6αα και απ6 ηv αηλη αυη, vα τov
ευ1αριαrηoει ιδια(τερα.



Avoκoivωoη δloργ6vωoηq εκδρoμlig
Aπ6 dτoμα πoυ 6ζηoαv στιq (αvατoλK6g 1ιirρεq", τq
παιδικd κoι εφηβικd τoυg 1ρ6vιo, εκφρ6oΘηκε η επι
Θυμ(α vα επιoκεφΘoOv τιg π6Μιq πoυ μεγdλωoαv.
Eπεδη η Poυμαv(α ε(vαι η 1ιbρα 6πoυ βρ6Θηκαv τα
περιαα6τερo παιδια, γ(vεται πρooπdΘεια vo oργαvω-
θεi μ(α εκδρoμη εκε(, τov lo0λιo τoυ 2007.
'ooεg και 6ooι επιΘυμoOv vα oυμμετdσχouv vα τo
δηλιiooυv αια παρακdτω ηΜφωvα:

κ' Λdκκα Mι16λη 2310924957
κ. Zηκo0λη Στα0ρo 4221039597

Σηv εκδρoμιj μπoρo0v vα 6ρΘoυv και dλλoι πoυ δεv
6ζηoαv eκε(, φλoι oαq απ6 6λλα 1ωριd και π6λειq.
Παρdκληoη vα γ(voυv δηλιiloειg 6oo τo δυvατdv
vωρiq ι0αιε, γvωρ(ζoιrrαq τov αριΘμ6 oυμμετoxηq, vα
π6ρoυμε πρooφoρ6g απ6 πρακroρε(α ταξιδιιilv, γιo
vo πρooδιoριoΘε( τo κ6αro9' 

Δ.Σ.

Eκδηλιiloεlξ (Kαλoκα iρ! 2006
σTη Δρoσoπηγ]i,,
Eoρταoμ6g τωv 30 1ρ6vωv απ6 ηv (δρυαη ηg Aδελ-
φ6ητα9
Πρωτ6τυπε9 και πρωτ6ψωρεq για τo 1ωρι6 μαg,
oλλd και για ηv ευρ0τερη περιoxη τoυ Noμoιi lωαν-
v(vωv, πoλιτιαrικdg εκδηλιioειg και 61ι μdvo, πραγ-
ματoπoηΘηκαv απ6 10 6ωq και 16 Aυγo0αroυ 2006
αηv κειπρικιi πλατε(α ηq Δρoooπηγηq, αrα πλα(oια
τoU εoρτασμo0 τωv 30 xρ6vωv απ6 ηv (δρυαη τηg
Aδελφ6τητ6q μαg'

Π6μτπη 10 Aυγo0ατoυ
Tιμητικη βραδι6 για τoυq μoυoικoOq N(κo & Kιilαrα
Φλιrτπ(δη, με παραδooιακ6 τραγoιiδια και μoυoικ6q
τoυ τdπoυ μαg.

Πoρooκευf 1 1 Aυγoιioτoυ
1.Aγιilvαg μπdoκετ αro γfπεδo τoυ Δημoτικo0 Σxo-
λε(oυ.
2.Παρoυα[αor1 - εημ6ρωαη αrα παδιd τoυ Δημoτι
κo0 και Γυμvαo(oυ με Θ6μα:

"Tριbω 6ξυπvα _voιιbΘω καλ6", απ6 ηv καΘηγητρια
και διαιτoλ6γo κα Avααταoι6δoυ.

Σ6ββατo 12 Aυγo0ατoυ
1.Tιμητικη βραδιd για τouq υπηρεττjoαvrεq δαακ6-
λoυq αιo 1ωριd μoq.
2. Moυoικf βραδιd (6vrε1yα, λαiκd και ρεμπ6τικα) με
ηv μoυoικη παρ6α ηg Mαριdwαg Tζημα.

Kυρloκli 13 AuγoΦατoυ
1. Θε(α Λειτoυργ(α 1oρoαrατo0vrωq τoU Σεβαoμι6-
τατoυ Mητρoπoλfuoυ μαq, στov l. Nα6 Aγ. Παρα-
oκευηq τoυ 1ωριo0 μαg.
2. EΘελovrικτ] αιμoδoo(α, αε κιητη μov6δα, στo Koι-
voτικ6 γρoφε(o.

3. Aγιilvεq αvωμ6λoυ δρ6μoυ για αγ6ρια και κoρ(τoια
τoυ δημoτικo0 και γυμvαα(oυ.
4. Γεvικη Συv6λευαη τηg Aδελφ6ητα9 αro κoιvoτικ6
κατdαrημα.

Δευτ6ρo 14 AUγoιiσroU
1. Παραδooιακo( 1oρo( απ6 ηλκιωμ6vouq τoυ xωρι-
o0 μαg.
2. Παραδooιακ6 Παηγ0ρι με ην μoυαικη oρ1ιηαrρα
Xoλκι6.

Tρiτη 15 Aυγo0oroυ
1 . Παραδoαιακo( 1oρo( απ6 oμdδα εφfβωv τoU χωρι_
o0 μαg.
2. Παραδooιακ6 Παηγ0ρι με ηv μoυoικtj oρxr1ατρα
Xoλκιd.

Tετ6ρτη 16 Aυγo6αroυ
1. Παλιd τραγo0δια τoυ τ6πoυ μαq, με ηv 1oρωδ(α
τoυ 1ωριo0 μαg.
2. Παραδooιακ6 Παηγ0ρι με ηv μoυαικη oρxr1αrρα
Xαλκιd.

Π6μrπη 10Aυγo6oroυ

Tlμητlκ:i βρoδ16 Y!ο τηv μoυσlκη
olκoγ6vεtσ τωv Φillππtδσiωv
oμλiα τoυ Πρo6δρoυ τoυ Δ.Σ τηg Aδελφ6τητo9
κ. Γlιδργoυ Koτoλoιiλη

Aξι6τιμoι,
K0ριε Boυλευτd, K0ριε Noμdρ1α, K0ριε Δημαρ1ε'
KOριoι Δημoτικo( Σ0μβoυλoι, Aγαπητoi μαq φλoι,
N(κo και Kιilαrα Φλιrrπ(δη, EκΜκro( πρoακεκλημ6voι,
Συγ1ωριαvo(, KαvιoιιΔτεg ηg διααπoρ69, κoλιilg
ηλΘατε oε τo0τo τo τραν6 αvr6μωμα.

E(vαι ιδια(τερη τιμη'
oλλ6 και χαρd oυvdμα,
πoU με ηv πoρoυo(α
oαg εδιli τιμdτε τηv
εκδηλωαη μαg, μ(ατιμη-
τικη βραδιd για ηv μoυ_
oικη oικoγ6vεια τωv
Φλιππιδα(ωv, η αρχη
μ(αg oειρdg 7ημερωv
εoρτααrικιilv εκδηλιioε-
ωv, αφιερωμdvεg αια 30
1ρdvια απ6 ηv δρυαη
ηg Aδελφ6τrμdq μαq.

To Koλoκα(ρι τoυ 1976,

μ(α εvθoυoιιbδη oμdδα, 23 ατ6μωv, απ6 εργαζ6μεvoυg
και απoυδαα169, με αγ6πη για τov τ6πo, με Θ6ληαη για
πρooφoρ6, με 6ραμα για ηv αvαγ6vηαη και ηv αvd-
rπυξη τoυ 1ωριoιi, δρOoυv ηv Aδελφ6τrμα.

o εvΘoυαιαoμ6g αυτ69 oφυρηλdηoε τηv αvιox(,
εξαφ6vιoε τηv κoιiρααη και τιq απoγoητε0σειq, σι0-
λωoε αια π6δια ηv Aδελφ6ητ6 μαg, γρdφoιπαq
6τoι μια λαμπρη ιoroρ(α μ61ρι αημερα.



1976,20C)6

Mια πoρε[α γεμdτη αγιivεq και αυμμετo1η αrιg αvd-
γκεq και τα πρoβληματα τoυ 1ωριoιi μαg.Xωρ(g ηv
Aδελφ6τητα, δεv ε(voι υπερβoλη, Θα ημααrαv φτω-
16τερoι oε πρωτoβoυλ(εq για 6ργα, και σε πρoolτrι-
κη για πoλιτιαιικη επιβ(ωoη.
Πρd'πει επ(αηq vα αvαγvωρ(oouμε πωq 1ωρ(g τηv
Aδελφ6τητα oι μεταξ0 μog δεoμo( και oι αvΘριilπιvεg
α16αει9 δεv Θα ηταv αυτ69 πoυ ε(vαι. AνΘρι,ilπιvεq και
αλληλdψυεq εμπρ6q αιo τdλμα γιiρω μαg, rπιi.toεωv
και εκrπιilαεωv αε αρ1dg και αξ(εg.

oφελoυμε λoιπ6v αια ιδρυτικd μ6λη, αλλd και oε
6λoυ9 αυτo0g πoυ 6λα αυτd τo 1ρ6vια δoOλε{.ιαv,
πρ6oφεραv και κρdηoαv τηv Aδελφ6τητα ζωιrrαvη,
6vα μεγdλo ευ1αριαιιil,καιτηv υπ6oxεoη, 6τι με oυλ-
λoγικη oυvε(δηαη, με αγdπη και 6ραμαγιατovτ6πo,
Θα αυvε{ooυμε vα πoλε0oυμε για τηV αvdrΓΓUξη τoU,

με αιoθητικη και μ6τρo, με oeβαoμ6 αξιιbv, πoυ υπα-
γoρε0ει η φUση και τo παρελΘ6v.

Σαg ευ1αριαrιb.

Στη oυv61εια η Φλ6λo-
γog κα Mαρoιjλα Παπα-
ευαιαΘ(oυ- Todγκα, Θα

μαg παρoυoιdoει και Θα

μαg αvαλιjoει τo Θ6μα

"H oικoγ6vεια Φλιππi
δη και η oυμβoλη τηg
αη διατηρηαη και αv6-
rπυξη τηg τoπικηq μoυ-
oικηg μαg παρdδoαηg"

Moρoaλα To6γκo - ΠoπoευoταΘ[oυ. KσΘηΥητριo φλ6λoΥoq, MSc
oτιq Επιoτfiμεq, τηq' Aγωγη9

H oικoγ6vεlo ΦlΛlΠΠlΔH
κol η oυμβoλi τηq oτη διoτliρηoη κol ov6τπυξη
τηg τoπlκlig μoυolκ{q μog πoρ6δoαη9

Evrιμ6τατε κ. Boυλευτd, αξι6τιμε κ. Noμdρ1α, αξι6τι
με κ. Δημαρ1ε Mααιoρo1ωρ(ωv, κι-iριoι πρoεδρoι και
μ6λη τoπικιilv oυμβoυλ(ωv αγαπητo( oυvδημdτεg,
εκλεκro( πρooκεκλημ6voι, κυρ(εq και κιiριoι τ6κvα
ηg Δρoooπηγηq, αγαπητd μαq παιδι6.

E(vαι πoλ0 μεγdλη η χαρα μαg κdΘε φoρd πoυ
oυγκεvrρωv6μαστε για vo γιoρτ6αoυμε 6vα γεγo-
v6q, vα παηγυρ(ooυμε σηv ημ6ρα μvημηg εv6q
Aγ(oυ η vα εκφρdooυμε τα αιoθηματo ευγvωμoαιi-
ηξ και ευαρ6ακειαq για κdπoια πρ6oωπα πoU voη-

ματoδoτoOv τη ζωη μαq. Kαι ε(vαι ακdμη μεγoλ0τε-
ρη, dταV o λdγog αυτηg τηq oυvdξeωg, η κoιvη oυvι
αrαμ6η ε(vαι η Παρdδoαη.

Xαιρ6μααιε λoιπ6v πoυ αvιαπoκριΘηκατε αrηv πρ6-

σKληση vα παρευρεΘoιiμε 6λoι αrηv τιμητικη βρoδι6
αφιερωμ6η oε μια μoυoικη oικoγdvεια πoυ 61ει αυv-
δ6oει τo 6voμα τηg, και oλ6κληρη η ζωη τηg, με τηv
Παρdδoαη. Toυq Φλιππιδα(oυg !

Kαι τα πιo γvωαrd πρ6oωπα τωv καιριδv μoq απ'
αυτli τη μεγdλη φdρα, πoυ η δρdση τηq ξεκιv6 δια-
κ6oια με τριακ6oια 1ρ6vια πριv απd μαg, e(vαι αvαμ-
φιoβηητα o N(κog Φλιππ(δηq και o αδελφ6q τoυ
Kιilαιαg Φλιππ(δηg μαζ( με τov αεiμηαιo πια πατ6-
ρα τouq Φλιππα Φλιππ(δη.
'E1oυμε ηv ξε1ωριαιη xαρd vα παραβρ(oκovται
απ6ψε αvdμεod μαg oι κ. N(κoq και Kιlαrαg Φλιππi
δηg, τoυg oπo(oυg oυvδ6oυv ιδιαlτeρoι δeoμo( με τo
1ωρι6 μαq.

Aπ6 πoλ0 v6oι o N[κoq και o Kιiαιαg, 6πω9 Θα δo0με
oε απ6απαoμα απd τo video πoυ ακoλoυΘε(, πoυ
κdπoιoq oυγ1ωριαv6g μαg εραoιτd1rηg eixε τηv ιδι1α
vα καταγρ6ι}ει αrην επoxη ηq πριiτηq κυκλoφoρiαg
τouq, σUμμετεftαv αια παηγ0ρια τoυ Δεκαπεvια0-
γoUστoU.

Για τo KdyroιKo Kαι τη γιjρω περιoμη παηγιiρι
αημαιvε 1oρ6q μ6vo με κλαρ(vo, βιoλ[, vrdφι και
λαo0τo και ακoριrrε6v. Kαι κoλ6 κλαρ(vo Φμαιvε
Φλιππ(δηq. o πριilτog τη τ6ξει. T6τε, αιηv περιo1η
τηg K6vιτoαq. Tιbρα, αro παvελλlivιo με εμβ6λεια
διεΘvη.

Tιμητικli βραδι6, λoιπ6v, απ6ψε αφιερωμ6vη αη
μoυoικη oικoγ6vεια πoυ κατ6γετoι απ6 τα Mααιoρo-
xωρια, και ιδια(τερα απ6 τo Kερdooβo, και δρα αηv
περιo1η τηg K6vιτoαg. E(vαι γvωαιo[ ωq Xoλκι6δεq,
Mπεvrζα[oι και τελευτα(α ωq Φλιππιδα[oι.

o παππoιjq τoυ N(κoυ και K<iαrα Φλιππiδη, Kιilαrαg,
6ρ1εται απd τη M6λιαrα και εγκαΘ(αιαται με τηv
oικoγιlvειd τoυ αro Kερdαoβo για vα καλ0ι|.lει τo κεvo
τoυ αιδερ6 (τoυ απαρα(ητoU για τα εργαλε(o αrιq
γεωργικ6q εργαα(εq και στouq μααι6ρoυq). Kαλo
βιoλ(, oυvε1(ζει τηv παρdδoση τoU πρoπdππou
N(κoυ Φλιππ(δη, κoι κλαριvrζηs. To δε0τερo απ6 τα
πoιδιd τou, o Φλιrιπαg, ε(vαι o πατ6ρα9 τoυ N(κoυ
καιτoυ Kιilαrα. ΓεwηΘηκετo 1912' ΑvΘρωπog με ιδι
α(τερα 1αρ(oματα, ετoιμ6λoγoq, κoιvωvικ6q και
ηπιoq, εftε διακριΘe( για τouq oκoπo0g Kαι τιq τε}yι-
κ69 αιo κλαρ[vo. Γλυκ6 και αυΘεyιικd κλαρ(vo με
εκπληκιικη λιτ6τητα αηv τe1vικη τoυ. 'Hξερε και
βιoλ( και vr6φι . Aηoυ1o πvε0μα και με π6Θo9 για τη
μoυoικη κυηγo0αε και τιg δ0o δoυλειdq. E(vαι περ(-
φημεs oι χειρoπo(ητεq κλειδαρι69 τoυ, πoυ ωg κoλ6q
oιδερ69 δημιo0ργηoε, κυρ(ωq 6μω9 τo μoυαικ6
6ργαvo βot]Θηoε vα μηv πειv6ει η oικoγ6vεια αιηv
Kατoxη.

Mετd τov π6λεμo 6μειvε η oικoγdvεια τoυ Φλιππα
αια Γιdwιvα, αιη Mαvωλι6αα για λiγo, αιηv K6vιταα,
αro Kερdooβo αλλα τελικd μεταvααιειjeι ατηv
AΘι]vα. Aπ6 τo 1958 αλλdζει τo 6voμo απ6 "Mπ6-



τζog" cΙg -Φλιππιδηξ". 'Eτoι γιo κdπoια 1ρ6vια παρo-
τηρε[ται τo παρdδoξo τρ[α αδ6λφιo vα d1oυv τρ(α
διαφoρετικd επιilvυμα Φλιππ(δηg o Φλιππαg' Mπd-
τζog o Γιιilργog και Xαλκιαg o Aνδρ6α9.

1960 o Φλιππoq' Φιλιππiδηs oτo κλαρ[vo με τηv κoμπoν[o τoυ. o
μικρ69 N[κoq στo Nτ6φι, oε γoρ6 των ΠυρooγιowιτιΔv oτηv AΘηνo

To '1952 τo μεγoλ0τερo απ6 τα τ6ooερα παιδιd τoυ
Φλιππα, o N[κog σε ηλιK(α oκιιil 1ρdvωv, d1ει ηδη
αρχ(σει vα βγαiveι Kαι oτrl δoυλει6 τoU μouσιKoιj. o
πατ6ρα9 τoιj φτιdχvει 6vα oαvιo0ρι με ξ0λo απo
καφdσιo φρoOτωv 6τoι dπωq τoυ dδειξε κdπoιog
oαιrroυρι6'ρη9 απ6 τo Πdπιγκo. Mε αUτ6 τo 6ργαvo
πα(ζει για πριilτη φoρ6 oε γdμo ΛQo αργ6τερα, αvd-
λoγα με τιg αvdγκεg τηq μoυoικηg πα(ζει λQo βιoλ('
μαvιoλlvo (με 1ειριoμ6 λαo0τoυ) ιrιdφι η κλαρ[vo.

{

1957 o Niκoq ΦΙλιππ1δηq oε ηλικΙo 1 3 ετιΔv

To 1958-60 oε ηλικ(α δεκα6ξι ετιilv, o N(κog κατeβo[-
vει πριδτoq αrηv AΘηvα. Θα τov ακoλoυΘησει μετd
απ6 λfuo o πατ6ραq τoU Kαι 6vαg 6vαq η υπdλoιπη
oικoγdvεια

(M6λιg παρακoλouΘησαμε τηv εξoιρετιKη μoυoικη
oυvOπαρξη τoυ πoτdρα Φλιππo μe τα διjo παιδιd
N(κo κoι Kιiατα oε παλιoτερη εκδηλωoη αιηv
AΘηvα.)

Xαριαματικη μoυoικη φυoιoγvωμ(α o N(κoq, μαΘα(vει
ε0κoλα και εξελ(ooεται γρηγoρα oε 6vαν Θαυμdαιo
ερμηvευτη τηq παραδooιακηg μoυoικηq. Σ' αυτη τηv
πρωτη περ(oδo στηv AΘηvα 6γιvε τo απαρo(τητo
πρdoωπo αro γλιiιrrια τωv AΘηναiωv oυγ1ωριαvιi-lv
τoυ. Mετd τo αrρατ6, τo κλαρivo γiνεται η απoκλεμ
ατικη τoυ απαα16ληαη. Eκε(η τηv περ(oδo oα1oλε(-
ται Kαι με τηv 6ρευvα τηg παραδooιακηq μoυoικηq

To 1970 πηγα[vει αrη P6δo, ωg μoυoικ69 στo ΧoρεU_
τικo oυγκρ6τημo ηq Δημ6γλoυ, 6πoυ τελικd εγκαΘG
σταται Kαι εργ6ζεται για 6vτεκα 1ρ6vια. H εμπeιρ(α
τoυ απ6 τιq παρααrooειg με μoυoικη και 1oρo0g απ6
6λη ηv Eλλ6δα, η μελdτη Kαι oι ερεUvητικ6g απo-
αιoλdq oε διdφoρα μdρη γ(vovrαι α1oλε(o για τo
φλoμoΘη N(κo και εξελ(ooεται oε 6vo απ6 τα κoλιj-
τερα κλαρ[vα πoυ d1oυμε Φμερα, εvιδ παρdλληλα
πα(ζει καλη φλoγdρα και μαΘα(vει μoυαικη γραφη'
Mπoρε( vo κoλ0ι.|.lει με Θαυμααrη επdρκεια τα περιo-
o6τeρα μoυoικd ιδιιilματα ηq ελληνικηq παραδoαιo-
κηg μoυoικηq. E(vαι κdτo1oq τηg διioκoληq τε1vικηq
τηg κυκλικηq αvαπνoηg και πειραματ(ζεται διαρκιilg
πdvω αro ηx61ρωμα τoυ κλαρ(νoυ. H oργαvoλoγ[α
τoυ κλαρ[voυ KαιτωV oυγγεv6v πvευαr6v απααxoλεl
τo N(κo Φλιππiδη επ(oηg oε βαΘμo πoυ o (διog κατα-
oκευdζει τo κλαρ(vo τoυ.

o N(κog απoτeλε( τov καλιiτερo, τov πιo γvωαr6 μoυ-
oικ6, αλλd ταυτ6xρovα και τov τελευτα(o αυτηg τηg
oειρdg. o N(κog Φλιππ(δηg 61ει μια μακρ61ρovη
Θητε(α αro χ6ρo ηq Eλληvικηg μαq μoυαικηg' πoυ
oπoρρdει απ6 ηv βαΘει6 γvιilαη κoι αιαΘαιrrικ6τητα
τηg τ6pηg τoυ. To ιiφog και τo ηΘog τωv αδελφωv
ΦΛιππ(δη ελκ0oυv τo oεβαoμ6 6λωv αvεξoρτητωg
τωV σUvεργατιiv και τoυ κoιvoιi τoυg και 1α(ρoυv
εκτιμηoεωg.

Απ6 τη P6δo Θα περdooυv για κdπoια διααηματα
και τα dλλα αδdλφια τoυ N(κoυ' o Kωαιαg και λιγ6-
τερo o 8αγγ6λη9 o Kιilαrαg εξελ(1Θηκε oε εξαιρετι
κo λαoυτιdρη, εvιil παρdλληλα πα[ζει ακoρvrε6v,
κιΘdρα και oιiτι.

Γυρ(ζovrαq απ6 ηv P6δo τo 1981 o N(κoq με τov
Kιiαrα και π6ιrrα oε αιεvη oυvεργαo(α μεταξ0 τoυq,
μdoα oε λfuα 1ρdvιo γlvovrαι περιζητητoι σε μoUσι-
κo1oρευτικdg παρααrdoειg. Mdvoυv κατd κovdνα
dξω απ6 το vυμεριvd κdvιρα, παρoυαι6ζovιαι επιλε-
κτικα ατη διoκoγραφ(α, αλλd 61oυv μια πυκv6τατη
παρoυo[α με εμφαv(oειq, αυvαυλ(εq και Θεατρικdg
παρααιdoειg αrηv Eλλαδα και τo εξωτερικ6 (Eπi
δαυρog, Hριbδειo, M6γαρo Moυoικηq), τηλεorπικ69
και ραδιoφωvικdg εκπoμπ6q. Tα καλoκα[ρια 6μω9
μαζi με τoυg υπdλoιπoυg μoυoικoιjg τηq oικoγdvειαg
αρκeτ6g φoρdq παζoυv αια γλdιrrια και πoηγιiρια
τoυ 1ωριo0.

o N(κoq 61ει πλo0oια και γ6vιμη διoκoγραφ(α με
τoυq καλ8τερoυq 'Eλληvεq ερμηvευτdq, η oπo(α πρo-
κι]rπει απ6 τη βαΘειd dρευvα και γvιbαη τηq μoUσι-



κiq μαq παρdδoαηg. H μελωδικ6ητα, τ6τoια πoυ
oυvoyr6ται αη μoυoικη μαq παρdδoαη ε(vαι μεγdλo
απ6κrημα. 'Eργo αιιilvωv, πoMιi.lv xλιετηρ(δωv, (oωg

μεατωμ6vo αργ6, 6πoυ γεvι6g πoλλ6q 61oυv πρo-
oφ6ρει τo καλιπερo ηg ι|.lυ1ηq τoυg'

o καταλυτικ69 τoυ ρdλoq πoυ επιτ6λεoε και eπιτελε[
στα (πρdγματo,,ηq Eλληvικηg μoυoικηg 61ει 61ι
μdvo καλλιτε1vικη, αλλd και ιαroρικη, κυρiωq,
dπoι|.lη. Γιατ( 6xeι ωg dξovα πρωτov τo oιiαrημα τωv
ιδειi.lv τoυ για τηv τ6xη τoυ κλαρ(voυ ,6πω9 βγα(vει
απ6 τov (διo κoι η αημειoλoγ(α τωv oυvεργαoιιilv
τoU κoι δειiτερov τιg διαδρoμdg πoυ αvo(γovιαι η
αλλ6ζoυv κατε0Θυvαη μετd η δικη τoυ καταλυτικη
παρεμβoλη αιo μoυoικ6 γ(γvεoΘαι.

Στηv κoμπαv(α η, καλΟτερα, αιηv παρ6α τωv Φλιππι-
δα(ωv, με 6πoια αιivΘεαη Kαι cιv παρouσιdζεται' πρo-
τιμιilvroι και υπoαηρ(ζovrαι 6τoμα τoυ αrεv6τερoυ
η τoυ ευριiτερou oικoγεvειακo0 κ0κλoυ. Aυτ6 απo-
τελε( κατ6 κ6πoιo τρ6πo dγραφo v6μo, πoυ ια10ει
και για 6λε9 τιq dλλεg μoυαικ69 παρ6ε9 τηq περιo-
χηq, τα μ6λη τωv oπo(ωv τα oυvδ6ει μoυoικη, oικo-
voμικτ] και oυηΘωg oικoγεveιακι] o16oη.

Aπ' 6oo τoυλdμαrov μαg δε(1γoυv oι πρoφoρικ69
μαρτυρ(εg αrηv περιo1η ηq K6vιτoαg, (oωg και αrηv
ευρι-iτερη περιoxη, δεv αvαφ6ρετoι 0παρξη σημαvτι-
κoιi μoυoικo0 πoU Vα μηv oυvδ6eται ε(τε με δεoμoιJq
καταγωγηq ε(τε αγματε(αg με αυη τΠ "oειρd". Eπμ
πλ6ov παρατηριbvrαq τo γεvεαλoγικ6 διdγραμμα
τωv Φλιππιδα(ωv oυμπερα(vouμε πωq τo κλαρivo
πρ6πει vα εμφαv(αηκε αrηv περιo1η τιq τελευτα(εg
δεκαετ(εg τoυ 19oυ αιιilvα.

H γεωγραφικι] περιo1η δρdoηq ηg oυγκεκριμ6ηq
παρdαg κdλυτπε απoαι6oει9 πoυ ηταv ειiκoλo vα τιq
διαv0αει καvε(q με τα π6διo. Στηv περιo1η λoιπ6v
πoυ κdλυτπαv' oι μoυαικo(γvdlριζαvτov κ6oμo, τoυg
1oρευτdg και τιg πρoτιμησειq τoU καΘεv6g. Mε τηv
πdρoδo τoυ xρ6voυ διευριiveται η ακr(vα δρααιη-
ρι6ητα9 π6ρα απ6 τηv Kααr6vιαη, τη M6λιαια, τo
Kdvιαικo, η Φo0ρκα, η Σαμαρ(vα, και dλλα βλα1o-
xιriρια πoυ oυηΘωg 6παιζαv. Aυτη η διε0ρυvαη ε(vαι
dρρηκrα oυvδεδεμ6vη με τov εμπλoυτιoμ6 τoυ
ρεπeρτoρ(oυ τηq κdΘε μoυoικηg παρ6α9 εvd), (πριv
τov π6λεμo λ6γαμε π6vτε τρoγo0δια μετρημ6vα:
τodμικo, πωγωv(oιo, oυρτ6 και αρβαv(τικo", Θα πε( o
Avδρ6α9.

Mε βdαη τιg παραπdvω επιαημ6voειg μπoρo0με vα
διατυπιilooυμε ηv υπ6Θεαη 6τι αrη διoμ6ρφωση τoυ
τoπικo0 κεραooβ(τικoυ και καyroιωτικoυ, Θα λ6γαμε,
μoυoικo0 xριilματog 61ει oυvτeλ6oει καΘoριαrικd η
μoυαικt'1 oικoγ6vεια τωv Φλιππιδα(ωv με τηv αδιdλει
rrη και απoκλειαιικι] παρoυo(α τoυg τoυλdμστov γιo
oγδ6ιrια 1ρdvια'

Eπιπλ6ov επειδη τιq τεΜυτα[εg δεκαετ(εg oι vrdπιoι
6παι.l.lαv vα 1oρε0oυv τραγoυδιilvιαg 1ωρ(g 6ργαvα,

oι μoυoικoi λeιτoυργoιjv ωq βααικ6q πυρτjvαq τoυ
γλειrιιo0 αro 1oρ6 μετd τηv εκκληo(α, αro πoλι6
τυπικ6 τoυ γdμoυ κλπ. 'Eτoι 6μω9 εvια10εται o
ρ6λoq και η oυμβoλη τouq στη διαμ6ρφωαη τoυ
τoπικoιj μoυoικo0 0φoυg.

H μoυoικη μαg παρdδoαη, απ6 τoυg πιo ΘαλερoOq
τoμε(g ηg ελληvικηq παρ6δoαηq, διακρ(vεται για
6λα τα αιoι1ε(α τηg vι6τηg, ηq ρωμoλε6τηταq, ηq
ιδιαιτερ6ητα9 τoυ τρ6πoυ ζωηq μαq, τoυ ηΘoυq και
τoυ ιjφoυg τωv Eλληvωv. o ελληvικ6g λα69 ηv 6vιω-
Θε πdvroτε oαv τo πλατ0φυλλo δ6vrρo 6πoυ κ6Θεται
αrη ακιd τoυ. To Θρ6ιoμ6 τoυ ηταv π6vroτε τo Θρ6ι
σμα τηq φυλλωoιdg ηq λαΙκtjg ιpυfig. Γιατ( η μoυoι
κη μαq δεv ε(vαι τdμη ατoμικη, 6πωq η σημεριη
ευρωπαΙκη πoυ ειodγεται 1ovδρικ6 ξεριζιbvovrαq
απ6τoμα τηv παραδooιακf μoυoικη μαq και βιdζo-
vταq τηV ψυχη μαq ( και 6λωv μαg η oκ6ιpη dΘελd τηg
π6ει αroυg... εκπoρΘητ69 τηg φετιηq Γιoυρoβζιov),
oλλ6 oμαδικη. Kαι o 6ρoq oμαδικ69 oημα(vει πoM6:
αιoΘητικd, ιαroρικd και εΘvoλoγικd. Στηρ(ζεται α' 6vα
α(oΘημα κoιv6, α(oθημα πoU τo 'χoUμε 6λoι μ6oα μαg
dμoιo, dγρυπvo και oπαιητιK6. oooι β6βαια απd μαg
κατ6ρΘωoαv vα πeριoιilooυv τηv ι,Uυxη τoυg απ6 τηv
πλημμ0ρα ηg ξεvoμαviαg'
H λα1κη ι|.lυxη vιιilΘει τηv αξ(α τηg παραδooιακτ]q μoυ-
αικηq απ6 6vαιικro. Kαι για vα vιιiloει πωq η μoυoικη
μαg ε(vαι φαιv6μεvo ζωvrαv6, oργαvιoμ6q αυΘιiπαρ-
κτoq Koι αυτ6voμog, πρ6πει vα 61ει ι|.lυ1η και αυτι6,
oυvrovιoμdvα με τη μoυoικη μαg. T6τε αvαγvωρ(ζει
πoιi βρ(oκεται η χdρη ηq: αrιq λεrπ6τατεq και oυvd-
μα τ6oo φυoικ69 μελωδικ69 ηg ικαv6τητεg καμωμ6-
vεq για τηv αvΘριilπιη φωη, επoμ6vωq Kαι τηv
αvΘριilπιvη ιpυxη.

Παρ6τι ακoιiγεται oυ1μd 6τι η μoυoικη γλιilααα ε(vαι
διεΘηg e(vαι εξ(ooυ oληΘεια 6τι κdΘε φυλη και ειδι
κ6τερα και κdθε τ6πo9 αηv (δια πατρ(δα 61ει και τo
δικ6 τoυ μoυoικ6 ιiφog. Στo βdΘog κdΘε μoυoικηq
παρdδooηq υπdρ1ει κdτι πoυ ε(vαι αδιjvατo vα εξη-
γηΘε( και vα μετoδoθεi.
Ag oκεφτo0με πdαo 6τoιμoq, αιoΘαvrικ6g και γαλoυ-
1ημ6vog με η oυv61εια μιαg τ6τoια9 παρdδoαηg Θα
πρ6πει vα ε(vαι dvαg κoλλιτ6μη9 για vα αvrαπoκριΘεl
πληρωg αrιg απαιτηoειq ηq κoιv6τηταq, για vα vιιb-
ooυv 6λoι (στo πετσ(τoug". Πρ6πει vα μη ξεv(oει και
vα γ(vει 6vα με τηv ψUχη τoυ αυv6λoυ, αυτ6 πoυ ε(vαι
τo ζητoOμεvo. Nα πι6vει τιq μυατικ69 γλωooεg πoυ
oυμπirπoυv με τo μoυoικ6 αιoΘητηριo κdΘε τ6πoυ.
Yπ' αιrrη τηv 6woια εξe πε( πoλι6τερα o (διoq o
N(κoq Φλιππ(δηg - ταπειvη και ooφη αvαγv6ριαη -

πωg Θεωρε( τov πατdρα τoU <πιo γvηoιo και καλ0τε-
ρo μoυoικ6, τoυλdμαιov doov αφoρd τo τoπικ6
ρεπερτ6ριo τηq K6vιτoαg,,. Aκριβιilg γιατ( η μoυoικη
ιδιoφυ[α τoυ (διoυ τoυ N(κoυ eftε απoρρoφηoει και
ερμηvε0oει δ(κηv πακrωλoιi, μελωδ(εg απ' 6λη η
ελληvικη μoυoικη μαg παρdδoαη. Avαγvωρζει 6τι η



παρdδoση τ6σo πιo oUΘεVrιKη φUλdσσεται 6oo πιo
πoλ0 eπιμdvει αrη διαττjρηαη και ηq παραμικρηg
λεrπoμ6ρεια9 αrov τρ6πo, τo η161ρωμα κλπ.

Στηv'Hπειρo και ιδια(τερα αrα xωριd μαg η παρdδo_
αη φα(vεται vα ε(vαι δdvδρo αειΘoλdg κι αυτ6 γιατ[
ε(vαι κdτι πoυ περvd απ6 γεvι6 oε γεvι6, απ6 1dρι oe
16ρι ααv κdτι αrπ6, πoυ εξαoφαλ[ζει μια αvαμφιoβη-
ητη κυρι6ητα αε κεivoυg πoU τo παρoλαβα[vouv.
E(vαι μια κληρovoμιd. Aυτ6 6μω9 Θα πρ6πει vα σUvε-

μαrε(. Aπd τoυg πατ6ρεq μαq σε μαq και oπd μαg
αrα παιδιd μαq και αrα παιδιd τωv παιδιιbv μαq. Nα
μηv πdoει κdτω η oκυτdλη, vα μη πεταXτε[ o αδαπd-
vητog Θηoαυρdg.
lδια(τερα Θα πρ6πει vα φυλdξoυμε η μovαδικτ] ικα-
v6ητα πoυ d1ει η μoυoικη μαq vα αγκαλιdζει ηv
πo(ηαη και vα τη γεw6 μ6oα αια αrτλd1yα ηg.
Παρdδoαη δε oημα(vει oπιoΘoδρ6μηαη και ε(vαι
κακ6πιαro vα απooυvδdεται απ6 τηv πρ6oδo. E[vαι

μεγoλ0τερη κoιiρααr1. Πιiq δεv eftαv dγ1og, αυτri τη
Μξη -φovιd τηg επo1ηq ηg τε1γoλoγiαg, ηg ευμ6_
ρειαq Kαι ηq απληαι(αg; H Παρ6δoαη μαg δ(vει ηv
απdιrηαη. oι παλι6τερoι dνθρωπoι δεv καταv6λω-
vαv τα πρo16vrα τou β(oυ, o0τε αvdλωvαv doκoπα τη
ζωη. Tη ζoιioαv. Γvιiριζov 6τι η λ6ξη κλειδ( για ηv
επιτυχα ση ζωη ε(vαι η υ π o μ o v η. Δε μπoρε(q vα
υπερβε(g τo μ6τρα ooυ, o0τε τo 1ρ6vo. H φλoγ6ρα
τoυ τooπdvoυ και τo τραγoιiδι τoυ αργαΜιo0 αιιq
ατdλειωτεg ιi:ρεq μπρoαrd ατo κoπdδι r] αro υφαvr6
αιoΘητoπoιo0oε ηv επιδιωκ6μεη oυμφλ(ωoη με τo
1ρ6vo, o oπo[og _δυαrυχ6q- 

"ε(ναι πdvτα με τo μdρog
τoU". H γιoρη l1ταv o16λη, α1oλαoμ69 και αvαv6ω-
ση τωv δυv6μεωv. 'Hταv 6πω9 τo πovδo1εio α' dvα
ατdΜιωτo δρ6μo, 6πω9 τo 61oυv παρoμoιdoeι πoλ0
ωρα(α και oι αρxα(oι μog πρ6γovoι αro ρητ6 : "β[og
αvε6ρτααrog μακρd oδ69 απαvδ6κευτog,'. zωη
1ωρig γιoρη ε(vαι oαv 6vα μακριi δρ6μo 1ωρig 6vα
κατdλυμα για ξεκoιiρααη. Σημερα εμε(q β6βαια

απ6 τη φ0αη ηq μια dwoια δυvαμικη. E[vαι τo φλ-
τρo ηq καΘημεριv6ηταg' E(vαι λαdg πoυ ζει ηv
κdΘε μ6ρα τoυ μ' 6vα 0φog. Tραγoυδdει, κλα(ει,

ζωγραφ(ζει, πΜκει, Θρηακε0εται, μo1Θε(, δημιoυρ-
yεL Zeι To ρoδ6αταμo 6λωv αυτιtiv τωv δρααηριo-
τητωv, αηv εξ6λιξη τoυq μ6oα αηv καΘημεριv6η-
τα, διαoιilζει η παρ6δoαη.

Kαι εμε(q αg ε(μααrε πιαrol ΘεματoφOλακeg αυτηg
τηg παρdδoαηq για Vα 61oυv και oι επ6μεvεq γεvι6g
η δυvατ6ητo vα ακOψoυv και vα πιoOv δρooερ6
vερd απ6 η μovαδικη βρυαoμdνα 6ταv o φρυγμ6vog
τ6πo9 γ0ρω τoυg Θα τoυg απωΘε(. Aυη μαg δεQγει
πωq αvrλoOoαv κoυρdγιo γιo vα αυvε1(ooυvτη σκλη-
ρη βιoπαλη oι dvΘρωπoι ηq πρoβιoμη1ανικηg επo-
1ηg. T( 6καvov για vα ξαvαodvoυv απ' αιπη και για vα
τηv ξαvαρ{ooυv, ξαvαvιωμ6voι, Kαι αξ ακoλoυΘoιjαε

o πρ6εδρoq τoυ Δ'Σ' απov6μeι oτoν Νko & ΚιΔστo ΦιλιππΙδη
τ ιμ ητ ικ6q' αvoμηατικ6q πλaκ6τεq.



61oυμε εκφυλ(oει τo v6ημα ηq γιoρηq μεταφ6ρo-
ιrr6q η αxεδov καΘημεριvd αro vυμεριvd κ6vrρα.
ΣQoυρα δε Θα βρo0με η voαrιμια πoυ ι|d1yoυμε oε
καμιd γιoρη. Γι' αυτ6 Koι η Παρdδooη μαg 6ζηoε
αιΦvεq και oι oυyreλεαιdg τηg απoλαμβdvoυv τoυ
μεγ6λoυ Θαυμαoμo0 Kαι τηq ευγvωμooOηg μαg.
Γιατ( φ0λαξε .τo μdτρo", πoU ε(vαι o ρυΘμ69 ηg
ζωηq,η oπo(α ζωη "ε(vαι τo μ6γα κoλ6 και πριi-lτo"!

Kαι τιbρα παρακαλoιiμε τα τιμιilμεvα πρ6σωπα κ.
N(κo και κ. Kιi:αrα Φλιππ(δη vα πρoα6λΘoυv αro
βημα για ηv απovoμt] τωv αvαμηστικιilv' πoυ η
Aδελφ6τητα eτo(μαoε για εκe(voυg. Aφoιi τα παρα-
λ6βoυv τoυg παρακαλoιiμε vα μαq πouv δυo λ6για
Kαι στη oυvd1εια vα μαq 1αρ(ooυv τη μoυoικη τoυq
τ6'1η oε dvα γvηoιo, παραδooιακ6 καvrσιιilτικo
ξεφ6vrωμα.

Eυxαριαrιi. Mαρoιjλα Todγκα _ ΠαπαευαrαΘ(oυ

o Ν[κoq Φλιππ[δηq κoι η κoμπαv[o τoυ ovτaπoκρ[Θηκov Koι μoq πρ6oφερov μιo απaραμλiη μoυoιΚη βραδιa με Χc.ρ6 κaι κ6φι 6'ωq τιq,

πρω[v6q ιΔρεq.

Aγιδvog Mπ6oκετ

Φλικ69 αγιbvαg μπdακετ διεξη1Θη τo απ6γευμα orιq
11 Aυγo0αrou 2006, μεταξ0 oμdδωv πoυ oυγκρoτη-
Θηκαv απ6 παιδιd τoυ 1ωριoιi μαg. ot "Mεγ6λoι''
oπ6voιπt σroυξ "Mlκρoιiq".

Σκoπdq ηq αΘλητικηq αυτηg αυvdvηαηg, η ευγεηg
dμλλo και η oλληλoγvωριμ(o τωv παιδιιilv.
'oλη η veoλα(α τoυ 1ωριo0, oι γovε[g και πoλλoi oυγ-
1ωριαvo( παρακoλo0Θηoαv τov αγιilvα.

Συμμετε[1αv oι:
0μ6δo A': Tαλιμιγκαg 8αγγ6λη9, Kαραvικo0ληg
Γιιilργog, Σιo0τηg Aκηg, Moυκo0ληg Πoλιiβιoq,
Kαπλdηg Aπ6αroλo9.
0μ6δo B': Λ6κκα9 Αγγελoq, Σωτηρ(oυ Θ6vog, Koτo-
λoιiληg Θωμdg, Koτoλo0ληg Xρ(αιog, Πoλυ1ρov(oυ
βαoληq,Mακρηq Γιιiργoq.

<Tριilω 6ξυττvα _ vol6Θω κoλ6,,.

Aπ6 ηv KαΘηγητρια- Διαιτoλ6γo Kα Avασrασιdδou
'Eμμυ,

τηv Πoρoσκευf 11 Aυγo0αrou στιq 20:30, με τηv
oυμμετo1η πoλλιΔv παιδιιi-lv τoυ Δημoτικo0 &
Γυμvαα(oυ, πραγματoπoιηΘηκε, αηv α(Θoυoα τoυ
κoιvoτικo0 κατααηματog, πρoβoλτj video και αrηv
oυv61eια oυζητηαη με Θ6μα τηv υγιειvη διατρoφη και
με oιivΘημα "Tριilω 6ξυπvα- voι6Θω καλd".

oι απoρ(εg και oι ερωτηoειg τωv παιδιιilv πoλλ69, τo
εvδιαφ6ρov και τωv oυvoδιirv γov6ωv μεγ6λo.

Στo τ6λoq τα αυμπερdαμαrα /μαv μ6vo Θετικd για τα
παιδιd και o πρoβ\μαrιoμ6q τωv γov6ων για ηv xρη-
αμ6τrμα μ(αc σωσΦq και uγειηg διαrρoφηq, 6vrovoq.



Σ6ββoτo 12 Aυγo0ατoυ

Tlμητlκli βραδ16 γ!α τouq δ6oκαλoυ9
πou uπηρ6τησαv στo xωρt6 μαq.

Δ6oκoλol, κoτ6 1ρovoλoγio uπηρ6τηαηg,
αro Δημoτtκ6 Σ1oλεio τoυ 1ωρtoιi μoq.

1. Koυλoιiραq Πα0λoq

2. Γoυvdπoυλog Xριαr6δoυλog
3. 2ωγρ6φo9 Eυριπ(δηq
4. Avαγvωαιdπoυλoq Avδρ6og
5. Mπoυκoυβdλα Mαρiα
6. Σπυρ(δωvog Boα[λειog
7. Σταoιv6q Δημητριoq

8. Γκι6κα9 Nικ6λαog
9. Nτdρα EλευΘερiα

10' Tdτrηg Δημητριoq

1955-1956

1956-1957

1957-1958

19s9-1963
1959-1963

1963-1964

1964-1965

1966-1975

1966-1974

1974-1984

oμλio - κoλoo6ριαμo τoυ Πρo6δρoυ τoυ Δ.Σ τηg
Aδελφι5τητoq κ. Γlιilργoυ Koτoλoιiλη
Σεβααro( μαg δdoκαλoι, Kαvroιωτεq τoυ Tυρvdβoυ,
Eκλεκro( πρoακεκλημ6voι, αγαπητo( αυγ1ωριαvo[,
Kαvrαιιiτεq ηq διαoπoρdg, καλιilq ηλΘoτε oτrlv απo-
ψΦ μαc τιμητικη εκδηλωoη για τouq δdoκαλoυg
πoυ δ(δαξαv αro 1ωρι6 μαg, oυvd1εια τωv εoρταστι-
κιilv εκδηλιioεωV, πoυ ξεκ(ηoαv πρo1Θ69 , για τα 30
1ρ6vια απ6 τηv (δρυoη ηg Aδελφ6τητdq μαg.

Σημερα ε(vαι μ6ρα τραηq 1αρdg και τραηg oυγκ(-
ηαηq. Πdλλovrαι μ6αα μαg oυvαιoΘηματα αγdπηg,
εκriμηαηg, oεβαoμo0 Kαι εUYvωμoσιjηq, για 6ooυ9
oυyr6λεoαv καΘoριαrικd αrη oυγκρ6τηση τoU Xαρα-
κrηρα μαg, αηv αvdδειξη κoι καταξ(ωoη τηq πρo-
oωπικ6τητdq μαq.

Για 6ooυ9 ηλ6κrριoαν με περιoo6τερo φωq τo vou
και τηv ακ6ψη μαs, γι' αυτo0g πoυ κ6ιrηoαv αvεξ(η-
λα αro υφ6διτηc ψUXηc μαg με υπoμoη, αρ169 και
αρετ69 ηg oμoρφιdg τηq ζωηs.
Γι' αυτo0g πoU μαq δiδαξαv, πωg τ[πoτα δεv 1αρ(ζε-
ται, κι' 6λα καταμιιilvιαι με κ6πoυ9 και Θυα(εg.

Γι' αυτoιiq πoυ βdλαvε τηv δικη τoυg oφρoγ(δα αrηv
πoρε(α και εξ6λιξlj μαg.

Γι' oυτo0q πoυ αrαΘηκαμε τυ1ερo( vα 61oυμε δdακα-
λoυg, vα μαg καλωαoρ(σouv σαV πρωτdκια στo σXo-
λεio και να μαg ευμ1Θo0v τελειιilvovrdq τo, dτι καλ0-
τερo για τηv ειπυ1[α μαg.

Aυτo0q τιμo0με Φμερα, τoυg τιμημ6voυg δdoκα-
λoυq μαg.

Moιdζει vα ξexρειrivoυμε oυvειδηoιακ6 μαg 1ρ6o9
απdvαvr( τouq και vα μ6voυμε αξεxρ6ωτoι αro δικ6
τoυg μεγαλε(o, τoU επ' ωφελε(α μαg, 6ργoυ τoυg. Kι'

6ταv τo 6ργo δεv 61ει τiμημα απoτ(μηαηg, γ(vεται
αioΘημα ευγvωμooOηq vα oε πρoαι6ζει αro διdβα
σoU, vα μηv ξε1y6g και vα Θυμdoαι.

H ταπειvdητα μoυ δυoκoλeιiεται Vα εvαρμov(oει
λ6για απ6δoαηq τηq πρoσφoρ69 και τoυ 6ργoυ
τoυg. Πvιγμ6voq σrη oυγκ(ηαη πoU με διακατ61ει
αιoΘdvoμαι απ6vαιrr( τoυg τo (διo δ6o9 oαv τ6τε πoυ
ημoυv μαΘηηq τouq, και αυτ6 τo δ6o9 φτω1α(νει τα
dπoια εγκιilμια Θα μπoρoιjoα vα τouq εκφρ6oω.

Πoιog δεv Θυμdται τηv πριilτη μdρα πoυ π6ραoε τo
κατωφλι ηq μεγoληq π6ρταq τoυ α1oλειo0 μαg,
πoιog δεv 61ει ωρα(εq αvαμvιjαeιg απ'τα ωρα(o μαg
1ρdvια αrα μαΘητικd Θραv(α' 6oo dαxημα κι' αv ι]ταv
για κdπoιεg επo169. ΠoιαvoU καρδιd δεv βαραivει,
κoι τ(vog τα μ6τια δεv βoυρκιilvoυv Φμερα αrη βoυ-
βαμ6ρα, αηv ερημωαη, σηv κλειδαριd τoυ oxoλε(-
oU μαq'

oταv η ιδ6α ηg Δημητραg Toιγκoιiλη για ηv σημε-
ριη τιμητικη εκδηλωoη 6φΘαoε αro Δ.Σ, μαq evΘoυ-
o(αoε 6λoυ9. ΣκeφΘηκαμε 6μωq 6τι δεv πρ6πει vα
ε(vαι απλd dνα τυπικ6 γεγov6g, ολλd 6vα γεγov6g
oυo(αg και πρ6πoυoα9 τιμηg.

Σtjμερα ε(μααrε πεπειoμdvoι για μια oρΘt] απ6φαoη
πoυ δικαιιilvει 6λoυ9.

Toυg φλ6ξεvoυg 1ωριαvo0g μαq πoU πdvrα ηξεραv
vα euYvωμovo0v 6ooυ9 τoυg πρ6oφεραv τιq Uπηρε_
o(εq τoυg.

Toυg δdoκαλoυg , δαoκdλεq και ηπιαγωγoιiq, πoυ
6αrω και με τ6oη καΘυα16ρηαη, ξ6ρoυv πλ6ov, και
Θα Θυμo0vιαι, πωg μητε τoυg ξε1dooμε, μητε Θα
τoυg ξe1dooυμε.
Aπ6 καρδιdg τouq εUχαριστo0με 6λoυ9 πoυ αvταπo-
κρiΘηκαv αιηv πρdoκληoη τo0ηg τηq αvr6μωαηg.

Aγαπητo( μαg δ6oκoλoι.

oι μαΘητdq oαg, 6λoι oι Kαvτoιωτεg, ααg τιμdμε
Φμερα, oαv ελ6μαιη αvαψιilριoη τoυ 6ργoυ oαg,
για 6τι κdvoτε και διi:oατε απ6 τov πλoιjτo τωv γvιil-
σεωv σ'dλoυq μαq.

E(μαατε περηφαvoι για σαq πoυ ζι]αατε μαζ[ μαg και
μoιρααr{καμε π(κρεg και 1αρ69, καημo0g και
δdκρυα.

Tιμdμε εo6q, τoυg δdoκαλoυg vειilτερωv γενειbv, και
αυτ6 oα γεγov6g, αg απoτελ6oει φ6ρo τιμηq o'
dooυg δdoκαλoυg και δαoκ6λεq αrdΘηκαv αrιg
6δρεq τoυ α1oλε(oυ μαq Kαι π6ραoαv αηv αΘαvo-
αiα, 6πωq o Tαμπo0ρηq, o Mητρηg & Γeωργι6δηg
απ'τov Γoργoπdταμo, o Mηταηq απ'τη 26ρμα και
dλλoι.

Kλe(vovιαg, oαg διαβεβαιιilvouμε πωq ωg dνΘρωπoι
και δdoκαλoι oπε(ρατε γ6vιμoυg καρπoιig, και oι
μαΘητ6q oαq αιdΘηκαv dξιoι τωv διδα1ιilv oαq, δεv



περιφρ6Vησαv τftoτα Kαι 6τoι μπoρo0v vα ovειρειio-
vται, vα αγωv(ζowαι για oρdματα και ιδovικd δικαι6-
τερηq κoιvωv(αg.

To Δ.Σ , απεφdσισε oμ6φωvα, vα πρoτεivει αrη Γ.Σ ,

6πω9 τo κoτααιατικd μαg oρζει, τηv αvακηρυξη τωv
τιμωμεvωv δαακ6λωv, oε επ(τιμα μdλη τηg Aδελφ6-
τητdg μαg.

Θεωρηoαμε xρ6oq μαg, μαζ( με τoυg δαoκαλoυq μαg,
vα τιμηooυμε Φμερα και 6vαv δικ6 μαg dvΘρωπo,
πoυ oυyrιiλεoε ωg γραμματ6αq' vα βdλει ηv δικη τoυ
oφραγ(δα αια δεφτ6ρια τoυ 1ωριoιj μαg,τov dξιo,
φλ6τιμo και αειΘαλη γραμματ6α μαg, Γιdvιη Tζiμo.

Av6μικrα oυvαιoΘηματα 1αρdg και oυγκ(ηαηq oυvd-
μα μαg διακατ61oυv 6λoυ9 μαg, γιατ( απ6ψe βρ(ακo_
yrαι κoyιd μαg απ6 τηv παρoικ(α τoυ Tυρvdβoυ, oι
oικoγ6vειεg τoυ Παπαλ6ξη Γιιilργoυ και τoυ Koυτo(vα
Δημητρη' Kαvιαιιiτεq 3ηg γεvιdq. Kαvroιωτεg με
ελικριvη αγ6πη και voαroλγ[α για τov τ6πo πoυ 6ζη-
oαv oι παππoιjδεq τoυg.

Eκ μ6ρoυ9 τoυ oμ6ι}υ1oυ Διoικητικoιi μαq Συμβoυλi
oυ, εκ μdρoυg 6λωv τωv Kαyιoιωτc0v, φλoι, δ6ακα_
λo( μαg, Kαιrroιιbτεg τoυ Tυρvdβoυ, και πρooκεκλη-
μ6voι κoλcilg ηλΘoτε.

Kαι τιilρα, η γvωαη μαq πιd, Mαρoιiλα Todγκα _

ΠαπαευαrαΘ(oυ Θα μαg παρoυoι6oει τoυq τιμιilμε-
voυg διδ6oκαλo0q μαq.

Xoiρετε. Koλιilg fλΘoτε αrη Δρoαoπηγli,
ατηv oπoι[lvli μoq εκδfλωoη.
Ωg γdvog δαoκdλωv 61ω τη 1αρd και ηv τιμη vo
πoρoυoιdζω εvιiπι6v oαg oυvαδdλφoυg τωv γovιιilν
μoU πoU υπηρ6τηoαv αrηv Δρoooπηγη oε διdαημo
παρdλληλo με τηv Uπηρεσ[α τωv γovιωv μoυ.
MεΜτωιrrαg τα βιoγραφικd oαq αημειιbματα και τcι
αxoλια πoυ τα oυvoδει]oυv, ΘυμηΘηκα τo δικ6 μoυ
παιδικ6 παρdδειγμα αroυq Mιjλoυg Xρυooβfuoαg,
6πoυ 6βγαλα τo δημoτικ6 αxoλε(o.

Σαg καλωαoρ(ζoυμε και πdλι, τιbρα εμεig μλωιrιαg
για σαq πoυ διiloατε τηv ψυ1η σαq για μαq.
Eκε(vα τα xρdvια δdoκoλ6q δεv αημαιvε απλd διδd-
oκωv. 'Hταv τiτλoq τιμηg.

Kαι αρ1(ζoυμε...

Bιoγραφικd σημε(ωμα δdoκαλoυ
Koυλoιiρo Πoιiλoυ

ΓewηΘηκετo 1933 αιηvΣμηvεταη Aγiωv Σαρdvrα B.
Hπεiρoυ.
Διoρ(ζεται αrηv A/βdΘμια εκπα(δευαη περιφ6ρεια9
Kovlταηq αrιg 2911 1l1954.
Avαλαμβdvει Uπηρεσ(o ατo μovoΘ6oιo ΔημoτιK6
Σxoλε(o Πυξαριdg την 13/12l1954 με εγγραφ6vrεg
μαΘητ69 49.
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Aπooπdτoι για τι α1oλικ6 dτoq 1955-1956 αro
5/Θ6αιo Δημoτικ6 Σ1oλe(o Δρoooπηγιjq (απ6 1-9-
1955 dωq 30-6-1956), με σιjvoλo μαΘητιiν 128'
Ση oυv6xεια υπηρετεi oε α1oλε(α τωv lωαw(νωv,
Πρ6βεζαq, Φλιπιαδαg Kαι παραιτε(ται απ6 ηv υπη-
ρεo(α τoυ τo 1986 με τo βαΘμ6 τoυ Δ/wη A''
E(vαι 6γγαμo9 με τ6ooαρα παιδιd.

Avαμηoειg απ6 η Δρoαoπηγ{ (Kdvrαικo)
τoυ δ6oκαλoυ Πα0λoυ Koυλoιiρα.

A. oι κ6τoικoιτηg Δρoooπηγηg'

1. Λo6q oρειv6q δυvατdq. 'EξUπVoξ δρααrηριoq.
Aγαπητ69. Γεμdτoq πατρ(δα και Ελλdδα. Φλ6ξεvog
και πρ6θυμo9. 'Hταv πdyroτε κovrd αro Σ1oλε[o και
τα πρoβληματd τoυ. Eftε πdyιoτε τη Θ6ληoη vo

3;1.tπαoiαrαται 
αηv καvovικη λειτoυργ(α τoυ Σxoλε(-

Mαζ( αrιg 1αρdq, αrιq εΘvικ6g και αxoλικ6g γιoρτ6q.
2. Στα EΘvικd oυλλαλητηρια για τηv 'Evωoη τηg
Kιiπρoυ με τηv Eλλdδα Kαι τα βαααvιαηρια τωv
Kυπρ[ωv απd τoυq Αγγλoυg τoυ Xdρτιγκ με τη σUμ-
μετo1η και τωv γιjρω Σ1oλε(ωv και κατo[κωv 26ρμα9-

Λυκdρα1ηg και Φoιiρκαg. 'oπoυ dλη η Δρoooπηγη
κυμ6τιζε απ6 γαλdζιεq oημαiεg και 6αrελvαv μηνιi-
ματα ελευΘερ(αg και Evιioεωq στouq'Eλληvεq τηg
Kιjπρoυ.

3' Δεv υπηρ1αv φτω1o( και πλo0αιoι. Yπηρ1αv μ6vov
dvΘρωπoι με καλoo0η και αγdπη, πoυ 6τρε1αv αrηv
δoυλειd τouq, στηv Eλλdδα, τo α1oλe(o, τα παvηγ0-
ρια, τouq ωρα(oυq γdμoυg και τιq γιoρτ6ξ τouq με
oμαδικη oυμμετoxη και oμoι.|.ιυx(α.

4' H γεwαι6τητατωv κατo(κωv τjταv παραδειγματικη'
'oταv τo μdvι 6φθαve τα 2-3 μ6τρα αιo 1ωρι6, αυτo(
πρ6Θυμα 6τρε1αv αrιq 1αρdδρεg, τιg πλαγι69 και
τoυg ελειiΘερoυg 1ιδρoυg vα περιμαζdι.|.louv τouq
odκoυq με τρ6φιμα για τouq (διoυq και 16ρτo για τα
ζωα, πoυ 6ριxyαv τακιικd τα' αερoπλdvα τoυ Στρα-
τo0 απ' τη Λdριoα, με μεγdλo κ(vδυvo ηg ζωηg τoυg.

B. oι μαΘητ69 τoυ Σ1oλε(oυ.

Πρω( - πρω( με τιg τoαιrroιiλεq - τα βιβλ(α και τα πλα-
κoκ6rrηλα αrη odκα, 6τρε1αv σrη ζεση αγκαλιd τoυ
Σ1oλε(oυ vα πdρoυv τo πρωιv6 τoυg oυoo(τιo, πoυ
ετo(μαζε η o1oλικη Eφoρε(α, (με τov αe(μvηαιo
Mπdρμπα- Γιdιnη τov Σιo0τη και τov Kιiαrα Kαραvι
κo0λη), vα κdvoυv τηv πρooευ1η τouq και αιη oυv6-
χεια τα μαΘηματ6 τoυg πρω[ και απ6γευμα μ61ρι τo
Σdββατo, (εvι0 ηv Kυριακη εftε oμαδικ6 εκκληoια-
oμ6 γov6ωv και μαΘητιi:v), αυμβdλλovιαq αιηv πρ6-
oδ6 τoυq αvdλoγα με τo τ6λαvro τoυ καΘεvdg.
oλoι 6μωq πρoαπαΘoιiv vα πdρoυv περιoα6τερα
εφ6δια αrη μ6ρφωαη για τη ζωη τoυq. 'Hταv dvα
μελισσoλdι ασταμdτητo, πoU oι μιKρ6q φωvoιjλεq
τoυ δovoOoαv τη γη απd 1αρd, τραγo0δι και παιγv(-
δια τηq παιδικηq ηλικ(αg τoυg, καμαρωτo( και ωρα(oι
αrιq α1oλικ69 γιoρτdg και τιg εκδρoμ69, με πoλ0
παλμ6 και διivαμη.
'Hταv μικρoιjλια. Θαυμααrd και αγγελικd πλdαματo
τoυ ΘεoΟ Kαι τηq φΟαηg αυτηg, πoυ εivαι γeμdτη
κρ6κoυρα τηg ηρωικηg Π(vδoυ τoυ '40 πoυ γεwdει
6ξυπvεg, αγv6q ι,Llυ16g.

Συμπ6ρααμα.
Eυ1η μog ε(vαι, και Θα ε(vαι μiα, μακdρι και αημερα
vα υπηρ1αv τ6τoια Σ1oλε(α με πoλλo0g μαΘητ6q vα
ξαvαζωιrrαvdψoυv τα κιjτταρα τoυ μιiλλoιrroq τouq,
αυτd πoυ 1ρειdζεται και ιi1ει αv6γκη η κoινωv(α,
αυτd πoυ eιVαι τo καλ0τερo διi:ρo ηg ζωηg.

8ιoγραφικ6 σημε[ωμα Δdoκαλoυ
Γoυvιiπoυλou Xριαr6δoυλoυ

ΓεwηΘηκετo 1931 αια Γιdwεvα.
Tα παιδικα τoυ 1ρdvια τα π6ραoe αrα Γιdwεvα και
τηv ΠαραμυΘι6.
Aπ6 τo 1938 6ζηoε με τηv oικoγ6vειd τoυ αrη Σπερ-
1ειdδα ΦΘιιilτιδαg, 6πoυ φo(τησε αro Δημoτικ6 Σ1o-
λεio και τo Γυμvdoιo.
To 1950, μετα απ6 επιτυ1ε[g ειααγωγικ69 εξετdσειq,
ειαηxΘη αrηv Zωoιμα(α Παιδαγωγικη Aκαδημ[α lωαv-
v(vωv, απ' dπoυ απoφo(τηoε τo 1952.
Kατ6πιv υπηρ6τηoε τηV στρατιωτικη τoυ Θητε(α και
απoλ(Θηκε τo 1 954.
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Aρ16q 1955 6λαβε τov διoριoμ6 τoU για ην εκπαι-
δευτικη περιφ6ρεια K6vιτoαg, 6πoυ παρ6μειvε για 7
περ(πoυ xρ6vια.
To αxoλικ6 dτoξ 1956-1957 υπηρdηαε αη Δρooo-
πηγη, πoυ τ6τε λεγ6ταv Kαι με ηv πoλιd ηg ovoμα-
o(α Kdyrαικo.
Aπ6 η Δρoooπηγη πηγε αηv oργαvικη Θ6oη τoυ ,

αro Δημoτικ6 Σ1oλε(o Bo0ρμπιoηg.
Ση oυvd1εια υπηρ6τηoε oε o1oλε(α τηq περιφ6ρει
αq lωαw(vωv.
To 1980-1981 φokηoε αη o1oλη Eπιμ6ρφωoηg Λει-
τoυργιi.lv Δημoτικηg Eκπα[δευαηg.
To 6τoq 1987 παραιηΘηκε oπ6 ηv υπηρεoiα με 33

xρ6vια υπηρεo(αq.

"Eδω αro 6μoρφo 1ωρι6 η Δρoooπηγη, λ6ει, π6ρo-
σα τηv πιo ωρα(α xρovι6 αηv αρ1η τηg διδαoκαλι
κηg μoυ ζωηg.
Mε εvrυπωo(oαε απ6 τιq πριilτεg ημ6ρεq η αγv6τητα,
η αvΘρωπιd και η εργατικdητα τωv κατo(κωv, oΜd
π6vω απ' 6λα o ζηλog για πρ6oδo.
Δεv ηταv 6κπληξη για μ6vα vα βλ6πω τoυg κατoiκoυg
ηg Δρoooπηγηq vα διαπρ6πoυv o' 6λoυq τoυg
τoμε[q τηg βιoπdληq αλλ6 και τoυ πvειiματog."

8ιoγραφικ6 αημε(ωμα δdακoλoυ
Zωγρ6φou Eυριπiδη

ΓεwηΘηκε τo 1932 αrιg Xιovιdδεq K6vιτoαq.
'Eβγαλε τo Δημoτικ6 Σ1oΜ(o τoυ 1ωριo0 τoυ και απ6
τo 1945-1947 φo(τηαε αro Γυμv6αιo K6vιτoαq.
τo 1947, με εξεταoειg, ειo(1Θη αro lερoδιδαoκαλε(o
8ελλ69' απ' 6πoυ τo 1954 πηρε τo rπυ1ioυ τoυ
δαoκαλoυ.
To 1954 αιρατε0Θηκε και υπηρ6ηoε ωg'Eφεδρog
AvΘυπoλo1αγ6q, ωq τo 1957.

Διoρ(oΘηκε τo Mdιo τoυ 1957.
Yπηρ6τηαε, αro αxoλικd 6τoq 1957-1958 αιη Δρooo-
πηγη. Aπ6 εδιb, λdει' διατηριb τιg πιo ωρα(εg ανα-
μηαειq, φλ6ξεvoι κdτoικoι, αγαπo0oαv τo dργo τoυ
δ6oκoλoυ.
Aπd τov Σεrπdμβριo τoυ 1958 ωg τov oκrιbβρη τoυ

1964 υπηριiτηoε αη Φo0ρκα.
Tov oκrιilβριo τoυ 1964 μετατ(Θεται ατην AΘηvα και
υπηρετε[ αε α1oλε(α αrov Koρυδαλλ6, Kερατo(vι,
Bo0λα, Γλυφdδα και απ6 τo 1975 ωq τo 1986 αro 6o
Δημoτικ6 Σ1oλε(o Aργυρo0πoληc' Δ/vΦc 12 Θεoιoυ.
To 1986 oυvrαξιoδoτηΘηκε.
'E1ει επ(αηg αvαrπιjξει 6vroη κoιvωvικιj δρdαη. Eπi
oειρd ετιilv ε[vαι Πρ6εδρoq τηg Aδελφdηταq τoU

1ωριoιi τoυ, Avrιπρdεδρog Παηπειρωτικηq, Avrι
πρ6εδρog τηq Παvκovιτoιιi-lτικηq oμoαπovδ[αg,
αυvoικιακ6q o0μβoυλog αηv Aργυρo0πoλη.
E(voι παvιρεμιivoq και 61ει 2 αγ6ρια.
ovειρ6 τoυ η δημιoυργ(α τoυ Moυoε(oυ Aγιoγρd-
φωv. H αγdπη τoυ για τo 1ωρι6 τov dκαvε vct ασXo-
ληΘε( μe τα κoιv6. To 1994 πρ6εδρo9 τoυ 1ωριo0, και
απ6 τo '1994 6ωq ατ1μερα Πdρeδρog.

"Eλπiζω, λdει, o Θε69 vα με αξιιiroει vα δω τηv λει
τoυργ(α τoυ Moυoεioυ και ηv πρdoδo ηg περιoxι]g,
η oπo(α πoλλ6 υπ6φερε αια περαoμ6vα 1ρ6vια. To0-
τog o τ6πo9, γεμdτoq ιαroρ(α, ελπ(ζω vα βρε( τo
δρ6μo τoυ."

Bιoγραφικ6 αημε(ωμα δdακoλoυ
Avoγvωαr<iπoυλoυ Avδρ6o

ΓεwιjΘηκε αηv Kααια-
v6α (Kααι6νιαη) Kdvι
τααg' Aπoφo[τηoε με
Aριαrα απ6 τη Zωoι
μα(α Παιδαγωγικη Aκα-
δημ(α lωαw(vωv.
Mετεκπαιδε(rηκε για 2

1ρ6vια αro ΠαvεπιαΦ-
μιo AΘηvιbv, απoφo(η-
oe απ6 τo Aμερικdvικo
Koλ6γιo ΑΘηvιilv (με
υπoτρoφ(α) καιπηρε και
τo rπυfo τoυ Πdvrειoυ
Παvεπιαrτjμιoυ AΘηvιilv.
Ωg Δdoκαλog, υπηρ6τη-

oe αια Δημoτικd Σ1oλε(α Δρoαoπηγηq, Kααrαvdαg,
K6vιτoαg, Kαι για μια δεκαετ(α αια Πρ6τυπα Δημoτι
κd Σ1oΜiα ηg Zωoιμα(αq Aκαδημ(αq lωαw(vωv.
Mε διαγωvιoμ6 πρoη1Θη αιo βαΘμ6τoυ Eπιθεωρητη
Δημoτικιi-lv Σ1oλε(ων και υπηρ6ηoε αrη Θεoπρωτ(α.
'Eπειτα 6γιvε Eιδικ6g Πdρεδρog τoυ Πoιδαγωγικo0
lvαrιτo0τoυ AΘηvιilv και απooπ6αrηκε ωg KαΘηγητηg
αro Π'E.K lωαw(vων.
Aπ6 τo ιiτoq 1990 μ61ρι τo 2002 εκλd1Θηκε Δημoτι
κ6q Σ0μβoυλog ηq π6λη9 τωv lωαw(vωv.
Mε βαΘιd oυγκ(ιηαη Θυμo0μαι τα 1ρ6vιo υπηρεo(αq
μoU ωq δ6ακoλoυ (1959-1963)' αro Δημoτικ6 Σ1o-
λε(o Δρoooπηγτjq.
oι μαθητ69 τoυ ηταv παv6ξυπvoι, με εκπληκrικη επ(-
δooη αια μαΘηματd τoυq. Σε o0γκριαη με τouq
μαΘητ6q dλλωv Σ1oλε(ωv, ovoμααrιiv, πoυ γvιilριαα
και απ6 διαφoρετικdg Θ6oeιg πoυ e[1α κdΘε φoρ6' η
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Uπερoχη τωv μαΘητ6v εKε(vωv 11ταν μεγdλη.
'Hταv η καλ0τερη περ(oδog ηq υπηρεσιακηg μoυ
καρι6ραq.
Σ' 6vα περιβ6Mov αγv6, oωα16, με γovε(g φτω1o0g
μεv, αλλd dρ1ovrεg αrηv καρδι6, πoυ εκιιμo0oαv και
odβoιrrαv τo dργo τωv δαoκdλωv.
Kαι oι μαΘητ69 απλo(, αεμvo(, με υπακoη και oεβα-
αμ6 αroυg δ6oκoλoυ9, περ(μεvαv μ6vo απ' αυτo0g
τηv κατdρτιαη και τα εφdδια για τη ζωη τoυq, γvωρ(_
ζovrαg 6τι oι γovε(g τoυq δεv ηταv oε Θ6α11 vα αυμ-
β6λλoυv αro αxoλικ6 6ργo.

Bιoγραφικ6 αημεiωμα δαoκ6λα9
Mπouκoυβ6λo9 Moρ(oq

ΓεwηΘηκe αηv Mικρη
Γdτιαrα lωαw(vωv. Aπo-
φo(ηoε απ6 η Zωoι
μα(α Παιδαγωγικη Aκα_
δημ(α lωαwlvωv'
Mετεκπαιδε0τηκε στη
Σ.E.Λ.Δ.E lωαw(vωv.
Yπηρ6ηoε ωg Δαoκd-
λα αrα Δημoτικd Σ1o-
λε(α Γραμμ6voυ, Δρo-
ooπηγηg' Kααrαvdαg,
K6vιτoαg, 12o και 'l0o
lωαw(vωv.
Στo 2 Θεoιo Δημoτικ6
Σxoλε(o Δρoooπηγηg

υπηρdηoε απd τo dτog 1959 μ61ρι τo 1963.
'Hταv η πριilη γυvα(κα δαακdλα πoυ υπηρ6ηoε αro
Σ1oΜ(o αυτ6.
Tη xρovικη εκεiη περ(oδo oι μαΘητ6q τoυ Δημoτικo0
Σ1oλε[oυ ξεπερvoOoαv τoυq 1 00.
To Δημoτικ6 Σ1oλε(o λειτoυργo0αε 6λε9 τιg ημ6ρεq
ηg εβδoμdδαg, πρω( και απdγευμα ,και ηv Kυριακη
γιv6ταv υπo1ρεωτικ69 oμαδικ69 εκκληoιαoμ69.
KαΘημεριvd oι μαΘηdg 6πιvαv αro Σ1oλε(o γdλo και
6τρωγαν τo μεαημiρι φαγητ6.
KdΘε Kυριακη, μετd ηv εκκληo(α oι vdεg κoπ6λε9
τoυ 1ωριo0 oυγκειπριilvovrαν oro Σ1oΜ(o και μ6Θαι_
vαv διdφoρα oικoκυρικ6 Θ6ματα (κ6vημα, ραrπικr],
ζα1αρoπλααrικη κ.λ.π).
oι oυvΘl1κεg Μιτoυργ[αg τoυ Σ1oλε(oυ ηταv αρκετd
καλ6q για τηv επoμ] εκε(η. H Θ6ρμαvαη γιv6ταv με
καυodξυλα, πoυ 6φερvαv καΘημεριvd oι μαΘητ69 και
η καΘαρι6ητα απ6 τoυg (διoυg τoυg μαΘητ69.
H αυμπαρdαrαση τωv τoπικιirv παραγ6ιrrων αrιg
αvdγκεg τoυ Σ1oλε(oυ (Koιv6τηταg και Σ1oλικηg
Eφoρ(αg), t]ταv αξιdλoγη.
H α1oλικη μ6Θηση και πρ6oδo9 τωv μαΘητιδv ηταv
oε εξαιρετικ6 επ(πεδo για τo o0voλo αxεδ6v τωv
μαΘητιbv. Παιδιd παv6ξυπvo, πλoαμ6vα με τη σφρα-
γiδα ηq πvευματικηq δωρεdg, διι!o0ααv για μdΘη-
ση, παρ' 6λα τα λιγoαrd μ6oα ηq επoxηq.
'Eτoι τo βdρog 6πεφτε o1εδ6v εξ oλoκληρoυ αιoυq

ωμoυg τωv δαoκ6λωv, αφo0 oι γovε(g τoυg ηταv απoρ_
ρoφημdvoι απ6 τo δ0oκoλo αγιΔvα ηg επιβ(ωαηg.
oι 6vδρεg ταξδεμ6voι και oι γυvα(κεg vo δoυΜ0oυv
αrα 1ωρ6φια.
Aληoμ6ητeq μ6voυv oι EΘvικ6q και Θρηακευτικdg
α1oλικ6q γιoρτdg, oι γυμvααrικ6g επιδε(ξειg, o α1oλι-
κ6q κηπog, η γιoρη αη λτiξη τoυ oxoλικoO 6τoυ9
κ'λ.π'
AληΘεια, η Δρoooπηγιj ε(vαι 6vα κoμμ6τι τηq ζωηq
μoU, πoU με oυγκ(ηαη πdyrα Θo Θυμo0μoι.

8ιoγραφικ6 αημε(ωμα δdoκαλoυ
Σπuρiδωvog Boαjλεloυ

Γεwι]Θηκε τo 1934 αηv Mικρτj Γdτιαrα lωαw(vωv
και ε(vαι o 7oq κατd oειρ6 απ6 τα 9 αδdλφια τoυ.
Tελε(ωαε τo Δημoτικ6 Σ1oλε(o τoυ 1ωριoιj τoU Kαι
τo dτoq '1950, 6δωoε επιτυ1ε(q εξετdoειg αro Γυμvd_
αιo Aρρ6vωv lωαw(vωv, απdτo oπo(o απoφo(ηoετo
'1956.

Tov (διo 1ρ6vo 6δωoε εξετ6oει9 και ειoη1Θη αrη
Zωoιμα(α Παιδαγωγικη Aκαδημ(α.
To 1958 απoφo(ηoε απ6 η Ζωoιμα(α Παιδαγωγικη
Aκαδημ(α
Διoρ[oΘηκε τo 1960 και τoπoΘετηΘηKε στo μovoΘ6-
oιo Δημoτικ6 Σ1oΜ(o 8αθυπ6δoυ lωαw(vωv.
To αxoλικ6 dτoq 1963-64 τoπoθεηΘηκε oργαvικd oro
2θ6oιo Δημoτικo Σ1oλε(o Δρoooπηγιjg Kovftαηg,
6πoυ υπηρdηoε επ( τριετ(α, d1ovrαq oυγxρ6vωq και
η Δι/vση τoυ K6vrρoυ Eπιμ6ρφωαηq Eηλ(κωv.
Ση oυvd1εια υπηρdτηoε σε δι6φoρα qxoΜ(α ηg
Περιφ6ρεια9 Kov(ταηg, AΘηvιiv, lωαw(vωv και τo
1991 oυvrαξιoδoηΘηκε. 'E1ει δ0o γιoυg, τov Δημιj-
τρη Kαιτov Θαvdαη.
Ση Δρoooπηγη ηρΘε τo 1963 και υπηριiηoε 31ρ6-
vια στo 2Θ6oιo Δημoτικ6 Σ1oλε(o.
Συvυπηρ6ηoε και oυvεργdoΘηκε αρμovικd με τouq
εξα(ρετoυq αυvαδιiλφoυg τoυ, Δημητρη Σταoιv6 και
Aλεξdνδρα Kαραγι6wη, καΘιδq επ(oηq και με τηv
Δ/ιrrρια τoυ Nηπιαγωγε(oυ MαριdvΘη Koλη.
"oι κdτoικoι ηg Δρoooπηγfg tjταv (και ε(vαι) φλ6_
ξεvoι, φλ6τιμoι' απλo( και κoλoκdγαθoι' Θυμdμαι
6ταv μdζευαv τα πρdoα απ6 τoυq κηπoυg η τρυγo0_
oαv τα αμπdλα, 6φηvαv 6ξω απ6 ηv π6ρτα τoυ oπι-
τιo0 μoυ πρdoα και σταφιjλια".
"Avαφ6ρω μερικoιig κατo(κoυg πoυ αυτη η σrιγμη
6ρ1ovrαι ατo μυoλ6 μoυ: l. Kαραvικo0ληq, l. Σ(μoq,
H. Σπ6λλα9, Γ. Koτoλo0ληq, Γ. Δημητρo0ληq, Γρ.
Bαoλo0ληq, κ.d. oλoι τoυg liταv απλo(, αψo( και
καλoκdγαΘoι.
Θα ηταv παρ6λειι|.lη μoU αv δεν αv6φερα Kαι τouq
Kαwαβd και Ταλoγι6wη.
'Evαq εξα(ρετog τUπoq, δ(καιoq και ευγεvηg και
πdιrrα γελαα169, ηταv o Στ6ργιoq Mακρηg, o επovo-
μαζ6μεvoq "Tριχαξ".oταv dρ1oιrrαv απ6 ηv "παβ6-
γκαD στo 1ωρι6, dρι}yε κ6τι 1oρoιiq αιo μαγαζ( τoυ
Koτoλo0λη, με τιg γαλ6τoeg".
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"Περιoρ(ζoμαι o' αυτ6 και ε01oμαι κoλη επιτυ{α orιg
εκδηλιioειg oαg. Σαg φλιi 6λoυq και ειi1oμαι oλ6-
ι|.lυ1α κ6Θε επιτυfα".

Bιoγρoφικd oημε(ωμα δdoκαλoυ
Στooιvo6 B. Δημ{τρloυ

ΓεvηΘηκε αιo Movoλ(Θι |ωαw(vωv (πριilηv Bρoδ6)
τo 1938.
Tελe(ωoε τo Δημoτικ6 Σ1oλε(o τoυ 1ωριo0 τoU τo
1953( καΘυαrερημ6vo, λ6γω 6λλειι}η9 δαακdλωv
αrηv κoτoxη και τo 1948_49).
Aπoφotηoε απ'τo ΓUμv6σιo Aγvdιrrωv τo 1959 κι'
απ'η Zωoιμα(α Παιδαγωγικτj Aκαδημ(α lωαw(vωv τo
1961.
Yπηρdτηoε η στρατιωτιKη Θητε(α αrηv πoλεμικη
Aερoπoρ(α, ωg'Eφεδρoq Aξιωμoτικ69 (AvΘυπooμη-
vαγ6g).
Efuoι o μεγαλιrτερoq απ6 6λλα τρ(α αδdλφια τoυ
Eκπαιδευτικo0g.
Tov oκrιiβρη τoU 1964 διoρ(oΘηκε δdoκoλog αrηv
Eκπαιδευτικη Περιφ6ρεια ηq K6vιτααg Kαι στιq 3
Noεμβρ(oυ 1964 τoπoΘετηΘηκε πρooωριv6 αro
3Θ6oιo Δημoτικ6 Σ1oΜ(o Δρoooπηγηg (Kdvroικo),
6πoυ λειτoυργo0σε κoι Νηπιαγωγεio.
To κoλoκα(ρι τoU 1965 τoπoθετε(ται oργαvικ6 αro
Θεριv6 (απ6 lo0vιo 6ω9 και oκrιilβριo, η λειτoυργ(α
τoυ κoτ' ιiτog) 1Θιioιo Δημoτικ6 Σ1oλε(o Aετoμηλi
τoαg (Nτd'vroικo) Kαι τov oκrιilβρη τoυ 1965 απo-
σπdται στo Δημoτικd Σ1oλεio Δρoooπηγηg 6ω9 τov
lo0νιo τoυ 1966, αυvυπηρετωvταq με τo δ6oκαλo
Δ,/vrη τoυ Σ1oλεioυ κ. Bαoλειo Σπυρ[δωvog και
Nηπιαγωγ6 εκε( ηv MαριdvΘη Koλη, oπ6τε επov6ρ_
χεται σηv Aετoμηλ(τoα τov loOvιo τoυ 1966.
Yrηρετε( αη oυv61εια αrα Δημ. Σ1oΜ(α Φo0ρκαg,
Πυρodγιαιnηg, Aρμαrωv' KoMιΘιiog (Γoρtτoαg)' loει
δωvιαg, Hλι6ραxηg (Kαιoo0φλιαηq), ατo 3o γραφε(o
ΠρωτoβdΘμιαg εκπαiδευoηq αηv K6vιτoα επi 3,5 xρ6-
vιo, απ' 6πoυ τov Mdρτιo τoυ1994 oυvrαξιoδoτε(ται.
Παρ6λληλo πρoq τα κ0ρια καΘηκowd τoυ διετdλεoε
Δια1/ααjq MαΘητικι6v καταoκηvιilαεωv K6vιτoαg,
Γραμματιlαq- Ληξ(αρ1og- Aιrr/τηg oΓA- Στατ/κ69
Avrhηs κoιv6ηταq Aρμ6τωv δι' απoφdoεωv oρμo-
δ(ωv, Πρ6εδρoq Koιv6ηταg KαλλιΘ6αg (1974-75),
0αrερα απ6 σXετικη απ6φααη ηg Noμαρ{αg lωαv-
v(vωv, Δ/ιrηg Eπιμ/κo0 Kdwρou KoλλιΘdαg, (με ακri
vα δρdoηg Kαι στα 1ωρι6: Kλειδωvιd, Aρ(αrη, Π6πι
γκo. Γερoπλdταvog), απoγραφιiαg πληΘυoμo0 -

κατoικιιilv κ'λ.π. αrηv κoιv6τητα Aρμdτωv (1971) και
KαλλιΘ6αq (1981)' Πρ6εδρo9 Δ.Σ ΠlKΠA K6vιτoαq
τo γ' 4μηvo τoυ 1 990, Γραμματ6α9 Συλλ6γoυ Γov6ωv
και Kηδεμ6vων B'4lΘ Δημ. ΣxoΜ(oυ K6vιτoαq τo
1982-83, EρυΘρoαrαυρΦq με τoυg μαΘητιig τωv
Δημ. Σ1oλε(ωv τoU στo Aρματα_ KαλλιΘ6α(με 10
επα(voυξ απ6 E.E.Σ.N).lερoQ6λτηg oε πoλλoιiq
l'Nαo0g κατd διααηματα K.o.K.
Π6ραv τωv αvωτ6ρω τov A0γoυαιo τoυ 1992 επελd-

γη απ' τo Περιφερειακ6 Yπηρεoιακ6 Συμβoιiλιo
Πρωτoβ6Θμια9 EKπ/σηq (ΠYΣΔE) Νoμo0 lωαw(vωv
ΔιευΘυιrηg δι' dvα τωv A', B' Γ', Δημ. Σ1oλε(ων K6vι
τoαg(κατd πρoτ(μηαη τoυ Γ' S/Θdoιoυ, πoυ ηταv Σ1o-
λε(o δoκιμααιικιiv εφαρμoγιδv vιiωv πρoγραμμ6τωv-
ΣΔENΠ) αλλd oυδiπoτε απeδd1Θη η Θ6αη αυη
λ6γω τηg αvιbτερηg πoυ κατε(1ε (Πρ/vog 3oυ Γρα-
φε(oυ ΠE voμoιi lωαw(vωv 1990-1994).
Ωq oυvrαξιo01og αoxoλε(τoι με μικρoκoλλιiργειεq
και πιαιε0ει 6τι η Πατρ(δα ευψωμovε( εκε(vov, πoυ
oπλαivει τo (πovετικ6> 1dρι τoυ μd1ρι ην τελεUτα(α
καλιjβα τoυ αγρ6τη.

8ιoγραφικ6 αημε(ωμo δdoκαλoυ
Γκlιiκo Nlκoλ6oυ

ΓεwηΘηκε τo 1937 αηv
Aρτoπoιiλα lωαw(vωv.
Φo(ηoε σro Δημoτικ6
Σ1oλε(o τoυ 1ωριo0 τoυ
μd1ρι τo 1948, ηv Δ'
τdξη' Tελε(ωoε τo δημo-
τικ6 oε o1oλε(o τωv
lωαwfuωv.
Τo 1956 oπoφo(τηoε
απ6 τo Γυμvdoιo Aρρι1-
vωv lωαw(vωv.
To 1956 ειodγεται αηv
Zωoιμα(α Παιδαγωγικη
Aκαδημ(α, απ6 ηv oπo(α
απoφoiηoε τo 1958.

Διoρ(ζεται τo 'l962 αro voμ6 Γρεβεvιilv.
To 1966 μετατ(Θεται στo voμ6 lωow(vωv και τoπoΘe-
τεiται αro Δημoτικ6 Σ1oλε(o Δρoooπηγfg'
Eκε( ψωρζeι ηv EλευΘερiα Nτdρo και παvrρειio-
yιαι. Απoκro0v τιq δ0o κ6ρε9 τoυg, oι oπo(εg μεγα-
λιi.lvoυv αη Δρoooπηγι].
'E1oυv δεΘε[ τ6oo πoλ0 μe τo 1ωρι6, πoυ τoυλd1ι
αrov μ(α φoρd τo 1ρ6vo τo eπιακιlrπovιαι.
H EλευΘερiα, η γυvα(κα τoυ, π6ρα απd τo διδακrικ6
ηs 6ργo, πρ6oφερε και κoιvωvικd dργo. Δ(δαξε αrα
κoρ[τoια τoυ 1ωριoιi μαγειρικη, ζα1αρoπλααrικη,
κιiιrημα κ.d.
Ση Δρoooπηγη παραμ6νeι μ61ρι τo 1975. Yπηρετε(
αη oυvιi1εια για 2 χc6vια αrov Παρακdλαμo. To
1977 μeτατ(Θεται στηv AΘηvα και υπηρετε( σε σXo-
λε(α τηg Γλυφdδog και τηq Aργυρo0πoληg.
Συιrιαξιoδoτε(ται τo 1 982.

8ιoγραφικ6 αημε(ωμα δαακ6λα9
EλευΘερioq Nτ6ρo

ΓεwηΘηκε τo 1945 σro Mαvιε(o Δωδιi.lηg lωαw[vωv.
TεΜboε τo Δημoτικ6 Σ1oλε(o τoυ 1ωριo0 ηq Kαι τo
1963 απoφo(τηoe απ6 τo Γυμvdoιo Θηλ6ωv lωαw[-
vωV.
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To '1963 εισdγεται ση
Zωoιμα(α Παιδαγωγικιj
Aκoδημ(α lωαw(vωv,
απ6 τηv oπo(α απoφoι-
τdτo 1965.
To 1966 διoρζεται αro
Δημoτικ6 Σ1oλεio Δρo_
ooπηγτ]g K6vιταoq.
Yπηρετε( εκe( μ61ρι τo
1974.
Ση oυvd1εια υπηρετε(
oε αxoλε(o τηg K6vι
τσαq Kαι τoυ Πoρακd-
λαμoυ.

Aπ6 τo '1977 Uπηρετε( oε q1oλε(α τηq AΘfvαq (Γλυ-

φdδα, Aργυρo0πoλη) απ' 6πoυ και oυιπoξιoδoτεftαι'
Ξε1ωριαι6 αrαθμd αηv επαγγελμαrικη μoυ καριdρα
απoτελε( η Δρoooπηγη, δι6τι εκε( 6καvα τα πριilτα
εκπαιδευτικ6 μoυ βηματα, oλλd και γιατ( εκε( ψιilρι-
σα και παvτρειrrηκα τov oυvdδελφ6 μoU N[Ko Γκι6-
κα, με τov oπo(o απ6κηoα διio κ6ρε9.

8ιoγραφικ6 αημε(ωμα δdακαλoυ
Tdττη Δημfτρloυ

ΓεwηΘηκε σto ΠληKdτι K6vιτααq τo 1943.
o εμφ0λιoq π6λεμo9 τov βρ(ακει αrηv oυγγαρ(α
(8oυδoπ6ατη), 6πoυ 6μαθε τα πριilτα τoυ γρdμματα
(Δημoτικ6 Σ1oλε(o).
Aπoφo(ηoε απ6τo Γυμv6oιo τηg Zωoιμαiαg Σ1oλτ]q.
τo 1968 απoφokησε απd η Zωoιμα(α Παιδαγωγικη
Aκαδημiα.
E(vαι παvτρεμ6vog απ6 τo 1969, με ηv Xαρ(κλεια,
και 61ει τρ(α παιδι6 (δ0o αγ6ρια και μ(α κ6ρη).
Διoρ(oΘηκε σrηV Kασrαv6α K6vιτααg. To 1ωρι6 τηg
K6vιτoαq, κυρ(ωq η Δρoooπηγf, τoυ κ6vrριζαv τo
εvδιαφdρov για δρ6αη και δημιoυργ[α.
τo 1974 rηρε oργαvικη Θ6αη αη Δρooorηγη. Θ6αη
ηv oπolα κρ&τr1oε μ61ριτo 1984 (αuvoλικ6 10 xρ6vια).
Aπ6 ηv παραμoη τoU στη Δρoooπηγη, με ηv oιKo-

γ6vειd τoυ, κovιd αroυg απλo0g αvΘριtiπoυq τoυ
1ωριo0, oι ειπυπιδoειg τoυ ε(vαι dριαrεq.
AvΘρωπoι απλo(, εργατικo( και φλ6ξεvoι. Διακρ[vo-
vταv για τηv απλo1εριd τouq, για ηv ευγεvικη ψυxη
τoUq.
Π6τe με τo κλdμα, ηv λ0πη και π6τε με τo γ6λιo και
τη 1αρd τoυq.
Toυq αγdπηoε τoυg αvΘριilπoυg τoυ Kαvιo(κoυ και
πιαrειjει 6τι τov αγdπησαv Kαι εκε(voι' Aπ6δειξη 6τι
πdyrα αro παηγ0ρι ηg Παvαγ(αg τov κoλoιjoαv
κovι6 αrov πλdταvo τoυ 1ωριoιj για 1oρ6 και για
ξεδ(ι.|.lαoμα αηv κειrrρικri βρ0oη, μe τηv καμαρωτl1
πρ6ooιpη και τιg δ0o π6τριvεg γoOρvεq.
1974' Πριiη 1ρovι6 αro Kdyιoικo με 32 μαΘητ69.
MovoΘ6oιo Σ1oΜ(o. Διjoκoλo τo 6ργoτoυ. Δεv απελ-
π(oΘηκε. 'Hταv vdoq. Tα μ6τια τωv παιδιιilv, τ' αγdπη-

αε πραγματικ6 oαv παιδιd τoU, τoU 6διvαv κoυρdγιo
κι'ελπ(δα'
Στo 6vα 1dρι τη "σdKα" με τα εργoλε(o τoυg (βιβλ(α'
τετρ6δια...) Kαι στo dMo απd 6vα ξ0λo για vα ζεαrα-
ΘoOv αια κρ0α τoυ 1ειμιΔvα.
Mυoλ6 ξυρdφι, πo0 Μει o λα69 μαg, γιατ( ζo0oαv
αro 1ωρι6, αrov καΘαρ6 α6ρα.
Σηv π6λη 6λα αλλoτριιbvovrαι, εκφυλ(ζovrαι. "Aκ6μη
και oι ρdτoεg 1dvovrαι,,, κατd τov παιδαγωγ6 Poυoιb.
ΣυγκιηΘηκε 6ταv τo 1984 6μειvαv μ6vo δ0o μαΘη-
τdg. Tα' αδ6λφια Γιdvηg και Xρηαιog. To Σ1oλε(o
6κλειoε.
Kατεβα(vει αrα d1αρα καμπo1ιilρια. oμωq oι μαΘη-
τ6q ηs Δρoαoπηγηq τoυ μπηκαv βαΘι6 αηv καρδιd
τoυ. Θo Θυμdται τo κλdμα τouq, τo γ6λιo τoυg, τo
παι1y(δι τoυg, τιq παιδικdg ζαβoλιdq τoυq.
M(α παρακαταΘηκη μ6νo:
Nα αγαπηooυvτo Kdyrαικo. No επιαrρ6φoυv πoU Kαι
πoU στo 1ωρι6 τoυq' Nα κρoτηooυv ζωvταvdτα τiΘη
και 6Θιμα, τιg παραδ6oειq, τovτρ6πo ζωτjgτoυ 1ωριo0.
Aπ6 τη μεριd τoυ 61ει αφτ]oει ιivα αυγγραφικd dργo.

"o KαyιoιιΔτικog Γ6μoq", με 60 τρoγo0δια. EUχαρι-
αrε( τoυg Γερ6vroυg και τιq καλoκdγαΘεg Γριo0λεg
πoU τoV βoηΘηoαv γιcι τηv oυγκ6vιρωαη και τo γρ6-
ψιμo τωv τραγouδιιi:v'
Σημερα ε(vαι αυιrrαξιoOxoq με 34 1ρ6νια oυvoλικd
uπηρεα(αq και μoιρdζεται τo 1ρ6vo τoυ αvdμεαα αro
Πληκαιι και στα Γιdwεvα.
o τελευτα(og δ6oκαλoq τoυ 1ωριoιi. Θα ξαvαγεμ(αει
dραγε με παιδικ69 φωv6g η αυλη τoυ Σχoλε(oυ;

8ιoγραφικ6 αημε(ωμα τoυ
1ωριo0 μαg
Tζiμoυ lω6wη

πριbηv Γραμμα16α τoυ

ΓεwηΘηκε τo No6μβριo
τoυ 1917 αro χωριo μαξ.'Eβγαλε τo Δημoτικ6
Σ1oλε(o τoυ 1ωριo0 μαg.
Διετ6λεoε Γραμματ6α9
αro 1ωρι6 μαq για 31
oυvε1η 1ρ6vια απ6 τo
1950 6ωq τo 1981.

ΠoΜμηoε αrov Eλλη-
voΙταλικ6 π6λεμo.

To αξιoαr1με(ωτo ε(vαι
6τι ε[vαι o πριilτog

Γραμματ6α9, μεταξ0 308 Koιvoτητωv, πoυ χρησιμo_
πofioε γραφoμηχαη.
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Avoκf ρuξη τωv δαoκ6λωv,
oε Eπiτlμα M6λη τηq Aδελφ6τητ6q μαq.
To Διoικητικ6 Συμβoιiλιo ηg Aδελφ6ητα9 Δρooo-
πηγιωτιilv, με oμ6φωη απ6φoαη τoυ, πρ6τειvε αη
Γεvικη Συv6λεuαη, dπωg τo Kαταστατικ6 μαq oρζει,
ηv αvακτ]ρυξτ] τωv δαακdλωv πoυ υπηρdτηoαv αro
1ωρι6 μαg αε επ(τιμα μdλη αιrηs.
H Γεvικη Συv6λευoη με oμ6φωη απdφαoη ηq, σrιq
13/s/2006, τoυq αvακηρυξε oε επ(τιμα μ6λη αυηg
και τoιjg εv6ταξε αrηv μεγ6λη oικoγ6vεια τωv

"Kαιπoιωτιilv".
Θeωρo0με 6τι ε(vαι η eλdμαη τιμη o' αιrro0g πoυ
oυyι6λεoαv καΘoριαrικd αη oυγκρ6τηση τoU χαρα-
κΦρα μαq, αrηv αvdδειξη και καταξ(ωαη τηq πρo-
oωπικ6ητdg μαq, σ' αιrroιig πoυ βdλαvε ηv δικτ]
τoυg oφραγ(δα αrηv πoρε(α και εξ6λιξη μαg.

Eivαι η ελdμαη αvαψιiριαη τoυ dργoυ τoυg, γιo 6τι
κdvαvε και διboαvε απ6 τov πλoι]τo τωv γvωoειilv
τouq σ' 6λoυq μoq. Kαι dταv τo 6ργo δεv 61ει τ(μημα
oπoτiμηαηg, γ(vεται α(αΘημα ευγvωμooιiηq vα μαq
πρoατdζει αro διdβα μαq, vα μηv ξε;γdμε και vα
Θυμ6μααrε.

MoυoIκli Λoiκli Bρoδ16
Στlg 12 Aυγoιiατoυ, μετd η ληξη ηs εκδηλωoηg
βρdβευαηs τωv δαoκdλωv, τo oυγκρ6ημα τηq σUv-
δημ6τιoαα9 μαg,φληq τoυ 1ωριoιi μαg και ηg Aδελ-
φ6ητα9, καg Mαρι6wαc τζημα' με 6vrε1ιμα λαΙκα
και ρεμπ6τικα τραγo0δια, κραrr1oε oυvτρoφιd, μd1ρι
τιq πρωιv6q ιiρεq, αιoυg παρευριoκ6μεvouq χωρια-
vo0g και φλoυg.
o κ6oμo9 πoλ0q, τo κ6φι μεγdλo. Eυ16ριαrεg αvα-
μw1oειq και αvαv6ωαη αro μoυoικ6 ραvrεβoO μαq
για τoU 1ρdvoυ.

Θεio ΛεlτouρYiα xoρoστστoιivτωξ τoυ
Σεβαoμιoτ6τou Mητρoπoλiτη μσξ.
Tηv Kυρloκli αrrq 13 Aυγoιiαroυ, αrα πλα(oια τoυ
εoρταoμo0 τωv 30 1ρ6vωv απ6 τηv δρυαη τηq Aδελ-
φ6ητo9, τελ6oΘηκε ατov lερ6 Nα6 ηg Aγ(αq Παρα-
ακευτjg τoυ 1ωριo0 μαq Θe(α Λειτoυργ(α χoρoστα-
τoιivτωq τoυ Σεβααμι6τατoυ Mητρoπoλ(τoυ μαg
κ.Avδρdoυ.

o Σεβαoμι6τατoq αVταπoKρ(Θηκε πρ6Θυμα στηv
πρ6oκληαη τoυ Δ'Σ ηg Aδελφ6ηταq και τ(μηαε με
ηv παρoυo(α τoU τιq eκδηλιitoειq μαq.

H εκκληo(α ηταv γεμdτη απ6 κdoμo, τo oπo(o α1o-
λιdαΘηκε Θετικd απ6 τoυg lερωμ6voυq, και με κατd-
vυξη και ευλdβεια παρακoλoιiΘησαv ηv Θ. Λειτoυρ-
γaα.

Alμoδooiα σTη ΔρoσoπηYli
Tηv (δια μ6ρα Kuρloκli 13 Aυγo0oroυ 2006, κιητη
μovdδα απ6 τo Παvεπιαημιακ6 Noooκoμε(o lωαwi-
vωv, 6πoυ η Aδελφ6ητα διαηρε( μ(α απ6 τιq δ0o
Tρdπεζεq A(ματog πoυ 61ει δημιoυργτ]αει απ6 τo
2003' ηρΘε αro 1ωρι6 μαq και πραγματoπo(ηoε, για
4η 1ρovιd, ηv καΘιερωμ6η πια εηαια αιμoληιp(α,
αηv α(Θoυαα τoυ κoιvoτικo0 κoτααημαrog.

H πρoα6λευαη ηταv oυγκιητικη. 32 αυγ1ωριαv6g -o(

μαq και φλoι 6δωoαv α[μα και ηv υπdα1εαη για
μεγoλ0τερη αυμμετoxη τoυ xρdvoυ.

AιrΦ η εκδηλωαη αλληΜγγ0ηq και αvΘρωπι6g δεv
ε[vαι 1ρrjoιμη μ6vo αroug oυvovΘριiπoυg μαg αλλ6
Kαι στouq (διoυq τoυg oυγ1ωριαvoιiq μαg'

Mdxρι oημερα, 6λα αυτdτα 1ρ6vια, εξυπηρεηΘηκαv
6λoι oι αυγ1ωριαvo( μαq πoυ ε(1αv αv6γκη α(ματog,

1ωρ(q απoλ0τωq κoμ(α εξαiρεoη.

oι αιμoδ6τε9 μαq: Kαρρdq Παιlλog, Koτo(vαq Δητj-
τριoq, Moυκo0ληg Kιiρηκoq, Σiμog Π. Kωv/vog, Koυ-
τoυλoιiληq Avrιbvιog, Zιιbγαq Θ. Bαo(Μιoq, Λdκκαq
EυΘιiμιog, Koιrrρoυμπ(ναq l. Kωv/νog, Zιιiγα Aγη,
Kαπλdηg Xρηαιog, Λ6κκα Eυτυχα, Δημητρo0ληg
Γειilργιoq, Koτα(vα Kυριακtj, Koτα(vαg Παιiλog, Moυ-
κo0ληg Πoλ0βιog, Kαπλdη K. Eλ6η, Γκαμπρ6ηq
Nικ6λαoq, Σπ6λλαq Kωv/voq, Koιπρoυμπ(vα Xαiδω,
Λ6κκα9 M. lω6vιηg, Mακρηg Γ. Bαoλειog, Zιιi-lγα
Aγγελικη, Moυκo0ληg AΘαv6oιog, Kαπλ6η Σεβα-
αrη, Σιγηv6q Φιiτηg, Aδαμdκη Kυριακη, Koτoλo0ληg
Γειδργιoq, Σιofηg Eυdγγελog, Koτoλo0ληg Γ. Xρη-
αrog, Koυτρoυμπ(vαq Δημητριog, Σιo0ηg Δημη-
τριog, ΔημητρoOληq AΘαvdoιog.

Yπηρξαv 6μω9 και 7 oυγ1ωριαv6q_ o( μαg πoυ, εvιi
πρoαηλΘαv αηv αιμoδoo(α, κρ(Θηκε 6τι δεv πρ6πει
να διilooυv α(μα για καπoιoυg λ6γoυq:

Πατoιωτo0 Kωv/vα, KαΘ6ριoυ Aλεξdvδρα, Zιιliγαg
Παιiλog, Σπdλλαg Δημτ]τριog, Τoιγκo0λη Δημητρα,
Bαoλo0λη Aλ(κη, Koτo(vα EΜη.
To Δ.Σ ηg Αδελφ6ηταq oυψ1α(ρει και ευ1αριαrε(
Θερμd τoυg αιμoδ6τε9, γι' αιrη ηv υι!ηλτ]q ευαι
oΘηo(αg και αvΘρωπιdq εκδηλωαη, και ειi1εται αυτιi
η πρωτoβoυλ(α τouq vα γivει παρ6δειγμα πρoσφo-
ρdq και αλληΜwOηq αε 6λoυq μαq.
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ol τρ6πεζεq αiματoq τηg Aδελφ6τητoξ

To Διoικητικd Συμβo0λιo εημερrilvει τα μ6λη τoυ και
τouq σuγχωριαvo0q 6τι για τιq Tρdπεζεg A(μoτog,
απ6 ηv δρυo( τoυg, υπ6ρ1ει o παρακ6τω καvovι-

oμ69 λειτoυργ(αg, πoυ καΘoρiζει τo πλα[oιo τωv
δικαιωμdτωv Kαι τωv υπo1ρειiloεωv τωv μελωv τωv
Tραπεζιiv A(ματoq.

KΑNoNlΣMoΣ ΛElToYPΓlAΣ

ΑρΘρo 1. To Δ. Σ. ηq Aδελφ6ητo9 Δρoooπηγιω-
τιbv Δημoυ Mααroρo1ωρ[ωv αιιg 31/07/2003, μετd
oπ6 oμ6φωη απdφαατ] τoυ, ιδριieι δ0o Tρdπεζeq
A(μoτoq και ouγκεκρlμdvα σro ΠANEΠlΣτHMlAKo
NoΣoKoMElo lΩAΝNlNΩN & αro NoΣoKoMElo
AΧEΠA ΘEΣNIKHΣ με oκoπ6 ηv οvdτπυξη τoυ
εΘελovrιoμoιi αηv oιμoδoα(o.

ΑρΘρo 2. H ovoμαo(α ηq Tρdπεζαq A(μoτoq ε[vαι

"Tρdπεζα A(ματoq Aδελφ6ηταq Δρoooπηγιωτιilv
Δι]μoυ Mααroρo1ωρ(ωv - o AΓloΣ AΘΑNΑΣιoΣ".

ΑρΘρo 3. Σκoπ69 ηq Tρdπεζαg A(ματoq ε[voι η
ovdrπυξη τoυ εΘελovrιoμoιi για ηv αιμoδoo(α και
η αλληλεψιjη μεταξ0 τωv μελ6v ηξ Aδελφ6ηταq
Koι τωv συYXωριαvιδv για ηv κdλυι.pη τωv αvαγκιilν
τoυq oε α(μα.

ΑρΘρo 4. Tακrικd μdλη τηq Tρdπεζαq A(ματoq
ε(νoι 6λα τα μdλη ηg Aδελφ6τητoq, καΘιΔq και oι
απovrα1o0 καταγ6μεvoι oπ6 ηv Δρoooπηγτ] τoυ
Δrjμoυ Mααroρo1ωρ(ωv.

ΑρΘρo 5. Δlκolιilμoτo μελιilv.
1. Tα τακτικα μ6λη ηξ Tρ6πεζα9 πoυ αιμoδoτoιiv
61oυv δικα[ωμα vα λoμβdvoυv μd1ρι 5 φιdλεg o(μα

με oμoφωη απ6φαη ηq 3μελoιig Eπιτρoπι]g
oιμoδoo(αq τoυ Δ. Σ. ηg Aδελφdητog, και μd1ρι 2

φιdλεq με απ6φαoη ηg πλειoιpηφ(αq ηg 3μελoιiq
Eπιτρoπιjg αιμoδoo(αq τoυ Δ.Σ.ηq Aδελφdηταg.

2. oι σUγγεve[q μ6xρι τoυ πριilτoυ βαΘμo0 τoυ
τακrικo0 μ6λouq, d1oυν [δια δικαιιilματα παρo1ιilv
απd ην Tρdπεζα.

3. Eπισηq d1oυv 6λεq τιq παρo1dg πoυ πρoβλ6πo-
ιπαι απ6 τov εκ6αroτε ια1ιiovro v6μo.

4. Για oπoιoδηπoτε ov6ληιpη απo ηv Tρ6πεζo
A[μαroq απαιτo0vroι τo παρακ6ιω δικαιoλoγητικd.

A) Bεβo(ωoη τoυ Noooκoμεioυ fl ηg Kλιvικηq,
6πoυ voαηλειiεται o/η ααΘεηg κoι Θα αvαγρdφε-
ται η ovoγκη τoυ oε α[μo (πoodητo κoι oμdδα).

B) 'Eψραφη oυγκoτdΘεαη τηq 3μελo0q Eπιτρoπτ]q
Aιμoδoo(αq τoυ Δ.Σ τηg Αδελφ6ηταg.

Yπo1ρειioεlg μελιδv
1. Tα μ6λη τηq Tρdπεζαq A(ματoq ε(vαι υπo1ρεω-

THΣ TPAΠEZAΣ AlMAτoΣ

μ6vα vα πειΘαρ1oιiv αrιg διoτ6ξειq τoυ καvovιoμoιi
λειτouργ[αq κoι vα βoηΘo0v αιιq πρoαπdΘειεq γιo
oυvεμ] πoρακαταΘτ]κη oε α[μo.

2. KdΘε τοκrικ6 μdλoq πρdπει vα αιμoδoτε( τoυλd-
μαrov μ(o φoρ6 τov 1ρ6vo. Aιπ6 μπoρε( vα γivει
πρooερ16μεvoq oε oπoιαδηπoτε κ6vιρo αιμoδo-
o[αq, δηλιbvovrαq UπoΧρεωτικd 6τι' η oιμoδoo(α
γ(vεται υπdρ τηq Tρdπεζαq A(ματoq ηq Aδελφ6τη-
ταq Δρoooπηγιωτιbv .o AΓloΣ AΘΑNAΣloΣ", πoιj
βρ(oκεται ατα voooκoμε(α:
ΠANEΠlΣτHMlAKo NoΣoKoMElo lΩΑNNlNΩN
& ΑΧEnA ΘEΣΣAΛoN|KHΣ.

3. Σε περ[rπωαη πoιj 6vα μdλoq, για λ6γoυq υγεi-
αq, δεv μπoρε( vα οιμoδoτjoει, μπoρεi με δtjλωoη
τoυ, vα εψρdιpει ωg αιμoδoτη dvα oυψενικ6 τoυ
πρ6αωπo απ6 αιπd πo0 d1oυv τα (δια με oιπ6v
δικαιιilματα ( AρΘρo 4, υπoxρειiloειq μeλι(lv ). Av
αιπ6 δεv ε(vαι εφικ16 και πρ6κειται για ειδικrj περ(-
rπωη 6μεαη9 αv6γκηg, εξακoλoυΘε[ vα διαηρε(
τo δικoiωμα vo λoμβ6vει τιq πoρo16q ηq Τρ6πε_
ζαq
ΑρΘρo 6. Tηv ευΘιiη Μιτoυργ(αg ηg Tρ6πεζαq
Αiμoτog 61ει 3μεληq Eπιτρoπτj Aιμoδoo(αg, η oπoiα
εκλdγεται απd τo εκdαroτε Δ.Σ ηq Aδελφ6ηταq'
και ε[vαι υπειiΘυvo για:
o Tηv παρακoλoιiΘηαη καταΘdoεωv
. τηv 6γKριση ovαληιpεωv
o τιs σUvεWoησειq με τα κdιπρα αιμoδooiαg
. Tηv oργdvωση oμαδικιilv αιμoδoαιιilv
o Tηvηρηoη αxετικo0 αρ1εioυ καταΘ6oεωv, αvo-
ληι|.lεωv, ηv διεκπερα(ωαη τηg oλληλoγραφ[og και
6τι dλλo απoιτε(τoι για ηv ε0ρυΘμη λειτoυργ(α τηg
Tρdπεζαq A[μαroq
ΑρΘρo 7 Mε oμ6φωη oπ6φααη ηg Eπιτρoπl]q
Aιμoδoo(αg μπoρε( vα πoρα1ωρηΘεi με μoρφη
δαvε(oυ πoo6τητo α(ματog oπ6 ηv παρακαταΘτjκη

ηq Aδελφ6ητoq για KoιvωvιKo0q oκoπo0q.

ΑρΘρo 8. 'σrι δεv πρoβλdπεται απd τov καvovιoμ6
ηq Μιτoυργ(αg ηq Τρ6πεζo9 A(μαroq, επλι]εται
με oπ6φαoη τηq πΜιoι!ηφ[oq τoυ Δ.Σ. τηq Aδελφd-

ητoξ.
τo Δ.Σ.
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Aγιitvεg ovωμ6λou δρι5μoυ πolδlιilv
Δημoτlκoιi καl Γυμvααioυ

Mε απ6λυτη επιτυ1(α τηv [δια μdρα επ(αηq Kuρloκli
13 Aυγo0αroυ, πρctγματoπoιηΘηκαv για 4η oυvε1η
1ρovιd oι αγ6veg αvωμdλoυ δρ6μoυ, πoυ ei1αv εκκi
ηση Kαι τερματιoμ6 τηv κειrrρικη πλατε(α τoU χωρι-
oιj.

Συvoλικd 51 αγ6ρια και κoρ(τoια τoυ Δημoτικoιj και
τoυ Γυμvαα[oυ, 6τρεξαv αια αrεvα δρoμdκια τoυ
1ωριoιj.

Δ6Θηκαv κ0πελλα και μετdλλια στouq τρειq πριδτoυq
vικητ6q και vικητριεg, αvd κατηγoρ(α' και διπλωματα
αυμμετo1ηg oε 6λoυq τoυg oυμμετ61oιrrεq, καΘιilq
και απ6 μ(α αvαμηαιικη μπλoιiζα με τo αημα τηq
Aδελφ6τητα9 Συvoλικd τα παιδιd εlxαv 1ωριαΘε[ oε
6 κατηγoρ[εg.

To ραvrεβoιj ovαvειbΘηκε για τoU 1ρ6voυ, για τo
eπ6μεvo Αιiγoυαro.

Στoυg αγωvεg πηραv μdρog:

Zιωγαg Γεωργιog (1993), Toιγκoιiλη Awα (1993),
Γκαρτα6vικα Δημητρα (1994), Toιγκoιiληg Θεoδ6-
σηq (1994)' Zιiτoq N(κog (1994)' Λ6κκαq Xρηαroq
(1994), AΘαvαo(oυ Bαoιλικη (1995)' Tαιγκo0λη
Mυρτω (1995), Kαπλdηg oρdαιηg (1995), Λ6κκα9
Γρηγ6ριo9 (1995)' Λdκκαq Kωvαrαιrr(voq (1995)'
Δημητρo0ληg Δημητριog (1995), Σπ6λλα Bdαω
(1996)' Mακρη lωdwα (1996), KαΘ6ριoυ Γeωργ(α
(1996), ΣπdΜαg Kηρυλog (1996), KαΘdριoq Χαρλα-
og (1996), Σπ6λλo9 Bαoλειog (1996), Σoμog Nικηταq
(1996)' Pdππα lωdwα (1997), KαΘdριoυ Koρ[vα
(1 997), Koυτρoυμπ[vα Kατερ(vα (1 997), Koυτρoυμπ(-
vα Xριαr(vα (1997), ΣιoOτηq Σπ0ρog (1997), Πoυκd-
yrε N(κo (1997), Σπ6λλα9 Θωμdg (1997), Σαλωμδoυ
Awα (1998), Πατλακα Mdρω (1998)' Koυτoυλoιiλη
N(κη (199B), Kιo0ooγλoυ lωowηq (1998), Σπ6λλα9
Γειδργιog (1998), Kιoιiooγλoυ Παvoγιωτηg (199B)'
Σιγιvoιi Φλιιb (1999)' Σπ6Mα Nικoλ6τα (1999), Σιoιi-
τηg Mι1dληg (1999)' Zιιilγαg Σπιiρoq (1999), Koυ-

τρoυμπ(vαq Πdτρoq (1999), KαΘdριoυ Aριdδvη
(2000), Moυκo0λη Bααλικη (2000), Λ6κκα Avααιαα(α
(2000)' Σo0λιoυ Mυρτω (2000), P6ππαq Δημητριoq
(2ο00), AγαΘ6s Aλdξηs (2000), Λdκκα Aρετη (2001),
Koυτρoυμπ(vαg Π6τρog (2001), Koυτρoυμπ(vαq
Σταιiρog (2001), Σoιiλιoq Bαoλειog (2001), Zιbτoυ
Aλ(κα (2002), Moυκoιiληg Παvιεληg (2002), Σιo0τηg
Λευτdρηg (2003), Kouτρoυμπ(vαq Bαoλeιoq (2003).
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Tρlf μερo πoραδoolακ6 παvηγιiρl

Eπ( 1ρ6vια τιi.lρα, κ0ριo μ6λημα τωv Δ.Σ τηg Aδελφ6-
τηταg e(vαι vα κρατηαει, με κdΘε τρ6πo, τov παρα-
δooιακ6 1αρακrηρα τoυ 3ημερoυ Παηγυριo0 μαg.
Τo παvηγιiρι γ(vεται oμαδικd αrηv κεvιρικη πλατe(α,
κ6τω απ6 τov πλdτovo τωv 120 1ρ6vωv.
Σε 1ωριαr6q oειρ69, αιo εoωτερικ6 μdρoq τoυ 1oρoιi
oι dvδρεg και στo εξωτερικd μ6ρo9 oι γυvα[κεq, μe
τηv αυvoδε(α τηq παραδooιακηg oρ1ηαrραg τoυ
K. Xαλκιd, oι Kαyrαιιi.tτιαεq Kcιι oι Kαvrαιι.δτεg 16ρε-
ψαv και oιγoτραγo0δηoαv τα τραγoιiδια τηg αγdπηg
και τηq ξεvιτιdg.
Tραγo0δια με τα oπo(α μεγαλιΙ:oαμε 6λoι. To κ6φι
μεγdλo, τα oυvαιoΘι]ματα αvdμικrα.

14 Aυγo0ατoυ:

To παvηγιiρι ξεκ(ηoε με τo χoρεUτικ6 τωv μeγdλωv.
M(α ιδdα πoυ ξεκ(ηoε πριv 21ρ6vια και εftε μεγ6λη
απoδoμi.
'Eξι ζευγdρια vιυμ6vα με παραδoαιακ6q ατoλ69, με
τηv oυvoδε(α ηg παραδooιακηg oρxηαrραg, μπα(-
voυv απ6 τov πρoαιiλιo χ6ρo ηq εκκληo(αq, αrηv
πλατε(α. Πωγωv(oιo, τo6μικo καιτo κ6φι δεv dργηoε
vα αvdψει.
Mικρo[, Mεγdλoι, Avδρεq και Γυvα[κεq, 6λoι αro
1oρ6, πoυ oυvε/oΘηκe μ6xρι τo πρω[.

15 Aυγoιiαroυ:

Γιoρτdζει τo εξωκλjαι τηq Παvαγ(αq. K6oμog πoλιig,
μdαα και 6ξω απ6 την εκκληo(α, παρακoλoυΘε[ με
ευλ6βεια τηv Θε(α Λειτoυργ(α.
Kdθe 1ρ6vo και μεγoλ0τερη πρoo6λευαη πιαιcilv.
Mετd τo πdραq τηg Θε(αg Λειτoυργ(αg o κ6oμoq
αvroM6αoει ευ1dq και γε0oιrrαι τo (ρouφτεivιoΣ, τιq
π(τεg, τo λoυκo0μι, τo αvαι|.lυκιικα κ.λ'π πoυ πρ6-
σφερε η Aδελφ6τητα στouq παρεUριoκdμεvoυq.
To Δ.Σ ευ1αριαrε( Θερμd τιq γυvα(κεg πoυ πρ6αφε-
ραV τα παραπdvω εδ6oματα'

To βρdδυ η YιoρΦ oυvε1[ζεται. Tα 1oρευτικ6 τωv
παιδιιi-lv, η oυv61εια τoυ παηγυριoιj.
Mε τηv καΘoδηγηαη ηq Αρτεμιq Zιιilγα, τo παιδικ6
και εφηβικ6 1oρευτικ6 oυγκρ6τημα δ(voυv τo γιoρ-
τααιικ6 1ριilμα τηq ημdραq, ζωιrιαvειjoυv τα 6Θιμα
και ηv παρ6δoαη, κdvoυv τoυq παππo0δεq και τouq
γovε(g vα δακρ0αoυv.
Tα παιδι6, απ6 τα πoλ0 μικρd 6ω9 και τα μεγαλ0τε-
ρα, 1oρε0oυv με κ6φι. To voιιilΘoυv, ζoυv τo γεγov6q
και δ(voυv ελπιδoφ6ρo μηvυμα για τηv διdoωαη ηq
πoρdδooηg μαg.

Kαι μετd, dπωq xρ6vιατιilρα oυηΘ(ζεται, απ6 oεβαoμ6
και τιμη για τoυg μ61Θoυq Kcιι ην πρoσφoρd τoυq αιov
τ6πo, 6ρ1εται η oειρd τωv "Mεγoλιrrερωv" για 1oρ6.
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AκoλoυΘo0v και πιo vειilτερoι. E(vαι τo πιo αημαvrικ6
γεγovdg, ε(vαι η εικ6vα πoυ δεv oπoτυπιilvεται με
Μξειq.
K6αμog πoλ0g, καΘιαιo[, 6ρΘιoι, Kαvroιιilτεg, αυvδη-
μ6τε9, αλλd και απ6 πιo μακριd. To παηγ0ρι μαg
ε(vαι πΜov ξακoυα16, ευρ0τερo. Π6αα, oληΘεια
τ6τoια παραδoαιακd παηγιiρια, απdμειvαv;
H αvατoλη τoυ ηλ(oυ "επ6βαλε. και ηV παιioη τωv
μoυoικιi-lν oργ6vωv, για vα "ξαπoαrdooυv", 6ρ1εται
και η 3η μ6ρα τoυ παηγυριoιi'

16 Aυγo0ατoυ:

Tελευτα(α μdρα τoυ παηγυριo0, τελευταiα τωv
7ιj μερωv εoρτααrικιirv εκδηλιiroεωv, πo υ διoργdvω-
oε η Aδελφ6ητα. To παηγ0ρι ξεκιv6 με ηV παρoU-
oiα τηg 1oρωδiαg τoυ 1ωριotJ μαg.
Για 3η xρovι6, με τηv καΘoδηγηση τηq Θωμαηg Koιi-
τoυλα, η 15μεληg Χoρωδiα, τραγoυδdει με μovαδικ6
παραδooιακ6 τρ6πo τραγo0δια τηq ξεvιτιdq' τoυ
γdμoυ και ηg αγdπηg.

H 14oρωδlo μαq τo βραδU ηq τψητικriq βραδιoq τωv δαoκ6λων,
ερμηvεaει τo "φλoι μ' κoλιΔq oρioατε''.

H 1oρωδ(α μαg, λ6μπρυvε με τηv παρoUσ(α ηg και
η oυμμετoμ] τηq τιq πoλιτιαιικdg εκδηλιboειq μαg
"Koλoκo(ρl 2006 σTη Δρoooπηγli", μoγe0oιπαg
τouq παρεUριoκ6μεvoυq, αφηvovrαg 6μoρφε9 αvα-
μΦoειq και ηv υπ6αxεαη για μια v6α παρoυo[α τo
επ6μεvo καλoκα(ρι.

Ση 1oρωδ(α oυμμετεξαv 4 dvδρεq και 1 1 γυvα[κεq:

KαΘ6ριog Xαρλαog, Zιιilγαg Γιdvιηg, Σιoι1τηg Eυdγ-
γελog, Zιιδγαg Bαoλειog, Koτoλo0λη Eυμoρφ(α,
KαΘdριoυ Γεωργ(α, Moυκoιiλη Bαoλικη' Koυτρoυ-
μπ(vα Δημητρα, Tζ(μα Σπυριδoιiλα, P6βα Bdoω'
Zιιilγα Aγγ6λα, Kατoαμdη Δ6oπω, Koυτρoυμπ(vα
Mαρ(α, Kαπλdη Σεβααrη' Πατoιωτo0- KαΘdριoυ
Nτivα.

Συvε{ζoυv με 1oρd και 6ρ1ovrαι vα εvωΘo0v μαζ(,
dvδρεg, γυvα(κεq, vdεg και v6oι.

Tελικd oι Kαvιoιoiτεg πειoματικd επιμ6voυv, με ηv

αυμμετoxη τouq, στηv διατηρηαη και ηq 3ηq ημd_
ραq παηγUριoι], πoυ αε πoλλo0q φαvr6ζει υπερβo-
λη. iΔWιωαrε φα(vεται, 61ει απoκλειαrικd και μ6vo τo
τoπικ6 1ριiμα, ε[vαι μια 1oρευτικη μ6ρα μ6vo γι'
αυτo0g.
Kαι με oυv6πεια-παραδooιακιi- η λτiξη και αιrηq ηg
xoρευτικηq βραδιdq φΘdvει (oα με ηv αvατoλlj τoυ
ηλoυ, δ(vovrαg υπ6α1εαη 6τι και τoυ 1ρ6voυ, αro
επ6μεvo αvrdμωμα, ατo επ6μεvo πoηγιiρι, με τo
(διo κ6φι, Θα εivαι και π6λι 6λoι παρ6vrεq.

Eυ1αρlατiεq

To Διoικητικ6 Συμβo0λιo ηq Αδελφ6ηταq εUχαρμ
αrε( Θερμd τoυg:

ο N(κo & Kιirαια Φλιππ(δη, Mαρoιjλα ΠαπαευαιαΘ(-
oυ-Todγκα, Mαρι6wo Tζημα, Θωμαη Ko0τoυλα,
Toιγκoιiλη AΘαvdoιo, KαΘ6ριo Χρτ]αro' Toλoγιdιnη
Γιιilργo, για ηv oυμμετo1η τouq και ηv oυμβoλη
τouq στηv πραγμdτωoη και τηv επιτυ{α τωv κoλo-
καιριvιirv εκδηλιiloεωv ατo 1ωρι6, αrα πλα(oια τoυ
εoρτααμ6 τωv 30 1ρdvωv απ6 τηv (δρυoη ηg Aδελ_
φ6τητα9.
ο Tov Kιilαrα Tζ6Mo, για τηv πρooφoρ6 ev6g ovα-
λ6γιoυ για τιg αvdγκεg τωv κoλoκαιριvιilv εκδηλιioε-
ωv αro 1ωριd.
. Kατσιd)τα Γιdwη, Moυκo0λη Kυρdτoω, Zιιilγα
Awα. Για ηv πρooφoρd αρ1ειακo0 υλικo0 (φωτo-

γραφιιiv & παλιιilv εψρdφωv) αrηv Aδελφ6τητα.

. Tov σUγχωριαv6 μαg Kατoαμdη Kιiαrα, για τηv
oικoνoμικτ'1 εv(α1υαη με τo πoα6 τωv 100 €, για ηv
αν6γερoη τoυ ξεvιivα.
. τov σUYχωριov6 μαq N(κo Δημητρoιiλη, oπ6 τov
Kαvαδd, για ηv oικovoμικη εv(αxυαη τoυ περιoδικo0
μαq, με τo πood τωv 200 $ Kαvαδd.

. τov Στασιv6 Δημητριo, oυvrαξιo01o δ6oκαλo και
επiτιμo μ6λo9 τηq Aδελφ6τητo9, για τηv oικovoμικη
ev(α1υαη πρoξ τηv Aδελφ6τητα, με τo πoo6v τωv
50 €.
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Σιivoι}η τωv δρ6αεωv τηξ Aδελφ6τητα9
Δρoooπηγlωτιbv "o Αγlog AΘαvdolog,
(τα πριilτα 30 xρ6vια απ6 ηv o0αrαoη ηg)

Mε ηv eυκαιρ(α ηg 30ετiαq απ6 τηv iδρυαη τηg
Αδελφ6τηταq, ε(1αμε δη μooιε0αει αro πρoηγo0μεvo
τειi1oq τo ιατoρικ6 ηq καταστατικηg ιδρυτικηg πρd-
ξηq. Συvε1ζoνταq τηv παρouo(ααη τωv εvεργειιilv
ηq Aδeλφdηταg καταxωρo0με παρακ6τω σUvolτrι-
κd, γιo eξoικov6μηαη 1ιilρoυ κυρ(ωg, τιq κυριdτερεq
δρ6oειq αυτι]g αv6 δεκαετ(α.

Δεκoετfo 1970

. 'lδρUση ηq Aδελφ6ητo9 και δικααrικti καταστατι-
κη voμιμoπoηΦ τηq. Περιαo6τερα γι' αυτ6 τo Θ6μα
γρ6φηκαv cπo πρoηγo0μεvo τε01oq τoυ περιoδικo0

"Kαyιoιιilτικα".ο Eκδ6Θηκε τo πριilτo επ(τoι1o ημερoλ6γιo (1977) με
εικ6vεg απd τo 1ωρι6. Σε 6λη αυτη τη δεκαετ(α τo
ημερoλ6γιo εκδ[δεται τακτικd, με πoικλα Θ6ματα
απ6 τo 1ωριd μαg.
ο ΔιoργαvιbΘηκε o πριilτog Xoρ6q ηq Aδελφ6τηταq
(12-02-1977) orην Aθηvα. Tηv (δια xρovιd διoργdvω-
oε 1oρ6 και τo παρdρτημα ηq Θεooαλov(κηq.
ο Πρ6η εκδρoμη τωv μελιiv τηq Aδελφ6ητα9 αrηv
Eπiδαυρo (24-05-1977) με oυμμeτoxη 48 ατ6μωv.
ο o εΦoιoq χoρ6q ηq Aδελφ6ηταq αηv AΘηvα
6γιvε τηv 04-03-1978 και πeρλdμβαvε απoκΜιαrικd
ηΘη, 6Θιμα και παραδ6αειq τoυ 1ωριo0 μαg. Θ6ληαη
6λωv αυτ6 vα συvεχιστe( και αιoυq επ6μεvoυg
1oρo0q. oι ετηoιoι 1oρo( ηg Aδελφdηταg και τωv
Παραρημdτωv ηg γ(vovrαι Θεoμo( και τελoι]vrαι
o1εδ6v κdΘε 6τo9.
ο ToπoΘετoι]vιαι κιγκλιδιilματα αιo μεγdλo πεζo0λι
ηg πλατε(αg αro μεoo1ιilρι για ηv πρoαroα(α τωv
πεζιiv και κυρ(ωg τωv μικριilv πoιδιιilv.
ο Πα(ρvεται oπ6φαoη vα δημιoυργηΘε( APXElo με
φωτoγραφικ6 υλικ6 για 6λα τα αξιoΘ6ατα ηq Δρo_
ooπηγηg.
ο Yπoβdλλεταιγρατπη 6vroη διαμαρτυρ(α oε αρμ6-
διeq αρ169 για ηv φημoλoγoιiμεη κατdργηαη τoυ
αγρoτικo0 ιoτρε(oυ τoυ 1ωριoιj μαg.ο Δ6Θηκαv τα 1ρηματα για τηV απαλλoτρ(ωoη
κτ]πωv, ιilαrε μελλoιrrικd vα διαμoρφωΘε( πλατε[α και
ατ6oη λεωφoρε(oυ (μπρoα16 αro κατ6αrημα
Παταιωτo0).

Δεκαετio 1980

ο Σε 6λη η διdρκεια ηg δεκαετ(og eκδ(δεται αvελ-
λιπιilg τo εηoιo ημερoλ6γιo ηq Aδελφ6τηταq. Kαι oι
καΘιερωμ6voι ετηoιoι 1oρo( γ(vovrαι καvovικd.
ο Eκδ6Θηκε εημeρωτικη ατζ6vrα με τιg διεuΘιivoειg
τωv μελιriv και με 6vΘετo τo KATAΣTAT|KO ηg Αδελ-
φ6ηταq'
ο Στ6λvoyrαι 3.000,00 δρ1. ατoυq oειoμoπλτjκτoυq
τoυ voμo0 Θεoπρωτ(αg'

. Xρηματoδoτε(ται με τo πoo6 τωv 145.000,00 δρ1.
και eκιελeiται η πλoκdαrρωαη τηg κεvιρικηq πλατε(-
oq (πλdτωvαg) τoυ 1ωριo0.. Aπoφασ(ζεται η Xρηματoδ6τηαη τωv παρακdτω
dργωv oe δρ6μoυq τoυ 1ωριo0, με oκoπ6 ηv διευ-
κ6λυvoη ηq ζωfg τωv oικιαιιilv και ηg κυκλoφoρ(αg
τωv oxημdτωv:
Πεζoιiλι κovτd αrov Xρ. Koτoλoιiλη.
Toi1oq αvιιαηριξηg κ6τω oπ6 τo απ(τι τoυ Kαρα-
μπ6ρη.
Avαλημματικ6q τo(χoq ατo δρ6μo πληo(ov Koυτoιo0-
κη-Bραζιιilη.
o1ετ6q oμβρ(ωv ατo λ6κκo τωv Σιμα(ωv.
Yπ6voμog 6μπρooΘεv ειo6δoυ oικ(αg Θεo16ρη
Zηκoι1λη.
ToπoΘ6ηαη αvαμεταδ6τη ηΜ6ρααη9.
Συyηρηoη Nηπιαγωγε(oυ Kαι τoU εκεi εγκατeαπ1μ6-
voυ ιατρε(oυ.
Kαταoκευη απoxετευτικo0 αγωγo0 απ6 "Xιilραq"
μ61ρι τo μαγαζ( Xρ. Koτoλo0λη.
ο Συγκoλe(ται η πρι6τη γεvικη oυv6λευαη 6λωv τωv
κατo(κων τoυ 1ωριo0. Πραγματoπoιε(ται τιq ημ6ρε9
τoυ 15α0γoυατoυ και λαμβdvovrαι απoφdoειξ για τα
διdφoρα Θ6ματo και 6ργα.
ο MιoΘιbνεται Μωφoρε(o για ηv δωρε6v μετακiη-
ση τωv 1ωριαvιilv κoτ6 τηv γεvικτj απoγραφτ] τoυ
1981.
ο Me δαπ6vεq ηq Aδελφ6τηταq (30.000,00 δρx.)
επιoκευ6ζετoι η περιτεiμαη τoυ vεκρoταφε(oυ.
. Xρηματoδoτε[ται με 120.000,00 δρx. και τoπoΘε-
τε(ται κερα(α ηλε6ρααηq για ληι}η αηματog ηg
τ6τε YENEΔ.
ο Aγoρd μeγαφιilvωv πoυ τoπoΘεπjΘηκαv αη α16γη
τoυ αxoλε(oυ και εvια1υτη πoU εγKαταστdΘηκε ατo
μαγαζ( τoυ Δ6oια, για τηv διευκ6λυvαη τoυ 6ργoυ
τou ηΜφωητη και ηv επικoιvωvιακτj εξυπηρ6τηαη
τωv κατo(κωv.
ο oργαvιbΘηκε με μεγ6λη επιτυ{α η πριirτη εκδρo-
μη v6ωv τηq Δρoooπηγriq αrα Γιdwεvα (ηoi, Θdα-
τρo, κ6ριvα, απι]λαιo).
. Aγoρ6 ιατρικιilv oργdvωv για τo αγρoτικ6 ιατρε(o
τoυ 1ωριo0 μαq.. Aπoφασ(ζετoι vα περιoριστε( η Aδελφ6ητα στov
κατααrατικ6 ηg ρ6λo (πoλιτιατικ69 και κoιvωvικ6g
δρ6oει9). Tα πρoγραμματιoμ6vα dργα Θα εκrελoιj-
vιαι απ6 τηv Koιv6τητα, εvιil η Aδελφ6ητα Θα oυμ-
βdλλει oικovoμικ6 αro μ6τρo τoυ δυvατoιj.
. 'EVroη 6Yγραφη διαμαρτυρ[α και δημoo(ευoη
αιov τι1πo (EλευΘερoτυπ[α) για τηv κακτj πoι6τητα
τηq σUγκoιvωv(αg τωv KTEΛ και τηv oκoπo0μεη δια_
κoπι] ηq.
ο Γ(vεται δεκ16 απ6 6λoυ9 oι ΓΣ ηg Aδελφdηταg
vα oυv6ρ1ovrαι αro εξηg π6vτα αη Δρoooπηγη
κατd τιq ημ6ρεs τoU παηγUριo0 τoυ 1Sαιjγoυαroυ.
ο Mερικη 1ρηματoδ6τηoη γιαηv oυv6vωαη τωv διjo
δικr0ωv 0δρευαηq, ιilαιε vα αμβλυvΘε(τo πρ6βλημα
ηq λειι!υδρ(αq Kαι τα α1ετικd μoλιiματα.
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ο ΔιoργαvιiΘηκε γιoρη με xoρ6 για τα παιδιd τoυ
1ωριo0 αro Δημoτικd Σ1oλε(o. Aδια1ιilρητo απ6
πιτoιρ(κια. Moιρdαηκαv βιβλ(α, 6iλα διbρα και αvα-
ι|.lυκrικd.
. KατασκεUdσΓηκαv και τoπoΘεττiθηκαv αωληvωτ6
μετoλλικd κιγκλιδιδματα αε υι!ηλoιig τo(1oυg και eπι
κ(vδυvα (ημε(α τηv δρ6μωv τoυ 1ωριoι1 για τηv
ooφoλη κυκλoφoρ(α τωv oικιαrιiv.
. 'Eγιvε ατηv α(Θoυoα τoυ Δημoτικoιi Σ1oλε(oυ η
πριitη ΓΣ ηg Aδελφ6ηταξ στo 1ωριd με η σUμμε-
τoxη και πoλλιilv 1ωριαvιilv.. H Aδελφ6ητα εγγρ6φεται μ6λo9 απlv oμoαπov-
δ(α Αδελφoητωv K6vιτααg'
ο Συγκαλε(ται ειδικη ΓΣ τωv κατoiκωv ηg Δρoooπη-
γηξ για εημdρωoη α1ετικ6 με τηv επικε(μεη oυv6-
Vωση τωV Koιvoτητωv (ox6διo Kαπoδiαrριαq).
ο Aγoρ6 και τoπoΘdηoη πρoβoΜωv αιo 1ιilρo τηg
κεvrρικr]g πλατε(αg αro μεoo1ιilρι' για τov κoλ0τερo
φωτιoμ6 κατd τιg μdρεg τoυ παηγυριo0.
. 'EYYραφη παρ6μβααη αηv Aρ1αιoλoγικη Yπηρε-
o[α lωαw(vωv για ηv εγκατdλειt|η αrηv τ0μ1 ηg
τoξωηq πdτριηg γ6φυραq αrov Σαραvr6πoρo.
. ΣUvrdxrηKαv για Χρηση τηg Koιv6ηταg Δρoooπη-
γt]g oι εξηq μελ6τε9 6ργωv, oι oπo(εq UλoπoιηΘηκαv
oε υαιερdτερα 1ρ6vιo:
Στdαη Μωφoρε(ωv αηv πλατε(α πρo τoυ κατααrη-
ματoq Παιαιωτo0.
Avακα[vιoη κoινoτικo0 γραφε(oυ-.Aμπελιακo0" Lιε
πρ6βλεΨη ιo6γειoυ μoγαζιo0.
Koιvoτικ6 απo1ωρηηρια (κdτω απ6 ηv κεvτρικ]
εκκληo(α)'

Δεκoετ(o 1990

ο Tελo0vται καvovικ6 oι eπiαιoι 1oρo( αηv AΘηvα
Kαι στα επi μ6ρoυ9 παραρτηματo. Eπioηq εκδ(δεται
τακrικd τo eηoιo ημερoλ6γιo.
ο Kαταoκευη π6γκωv και τραπεζιιilv για ηv κoλ0τε-
ρη εξυπηρ6τηαη τωv αvαγκιiv τoυ 1 Soυγoυαrιdτικoυ
παηγυριoιi αιo μεαo1ιilρι.. M(σΘω(η λεωφoρε(oυ γιαηv μεταφoρd 1ωριαvιδv
αη Δρoooπηγιj, λdγω ηg γεvoμ6ηq απoγραφηq
(1eel).
ο ΓραπΦ διαμαρτυρiα πρog τo Δαoαρ1ε(o K6vιτoαg
για ηv αυΘα[ρεη περ(φραξη καvrαιιilτικηq 6κrαoη9
απd Φoυρκιι(lτεq ση Θdαη τωv μημε(ωv τoU "A1
Λιd".
. ΣUγχρηματoδ6τηαη τωv 6ργωv υδρoμ6αrευoηq
και ιiδρευαηq αη Θ6αη Γκoυλoυμπ(vα - Δ6oη - Tρ(α
Πηγdδια - Koλdμι.
ο Bιβλιoδ6ηoτl τoυ αρ1ε(oυ τηg Koιv6ηταc. AUτη
ιiγιve αηv AΘηvα, oε ειδικ6 βιβλιoδετε(o, και η δαπ6-
η ηg κoλιiφηκe εξ oλoκληρoυ απ6 ηv Aδελφ6η-
τα.
ο Mερικη χρημoτoδ6τηαη ηg αγoρdg v6oυ φωτoτυ-
πικoιi μη1αvrjματoq για τιg αvdγκεq τoυ κoιvoτικoιj
γραφε(oυ.
ο Kαταoκευη και τoπoΘ6ηαη εημερωτικιiv πιvακ(-

δωv oε Xαρακrηριστικd αημε(α τoυ 1ωριoιi (γ6φυρα,
εκκληo(εg, πλdτovoq, κλπ).
ο Mετ6 απ6 πo}λd 1ρ6vια 6γιvε απ6 v6oυq τoυ 1ωρι
o0 μαg αvαβ(ωαη τωv εoρτιilv ηg Aπoκριdg (φωτιdg,
πρooωπιδoφ6ρoι, 1oρoi, κλπ).
. ΦωτoγραφηΘηκαv και καταγρ6φηκαv πoλλ6q
παλι69 εικ6vεg τωv εκκληoιιilv τoυ 1ωριo0' κυρ(ωg
τηq πoλιo01oυ Aγ(αq Παραoκευηg.
ο TυπιbΘηκε και κυκλoφ6ρηoε (1993) τo αυλλoγικd
π6ημα-βιβλ(o "K6vroικo_ΔρoooπηYη, Συγγραφη για
dvα Mααroρo1ι6ρι ηg Hπε(ρoυ" σε 500 αvrftυπα. H
τυπoγραφικη δαπdη κoλιiφτηκε εξ oλoκληρoυ απ6
ηv Aδελφdτητα. 'oλα τα αvr(τυπα διατdΘηκαv και
ηδη τo βιβλio εivαι εξαvrλημ6vo.

Δεκoετio 2000 (oε εξ6λξη)
ο Συorηματικd εκδ(δεται τo ημερoλ6γιo και τελoιj-
vrαι oι ετηoιoι 1oρoi.
ο fto ΛΣ ηg Aδελφ6ητα9 εκλ6γoιrroι μ6λη ηq
παρoικ(αg Θεoαoλov(κηg, oπdτε γ(vεται δεκ16 vα
μεταφερΘε( και η 6δρα εκε(, για καλ0τερη doκηαr1
τηg διo(κηoηg.
ο Tρoπoπoιε(ται, πρoσαρμoζ6μεvo αrα τωριv6
δεδoμ6vα, τo ιδρυτικ6 κατααrατικd ηg Aδελφ6η-
ταq'
ο Eκδ(δεται τo μικρ6 εξαμηvια(o περιoδικ6
"Kαyroιιilτικα" με Θdμαrα πoυ αvαφdρovται αη Δρo-
ooπηγτ] και ηv Koιvωv(α ηq. Διαv6μεται δωρεdv και
γ(vεται αvdρπααιo.
. ΔημιoUργε(ται τρdπεζα α(ματoq (Γι6wεvα, Θεoαα-
λov(κη) αro 6voμα ηq Aδελφ6τητα9 Δρoooπηγιω-
τιilv.
. Aγoρdζεται εξ oλoκληρoυ με 1ρτ]ματα ηq Aδελ-
φ6ητα9 τo oικ6πεδo "Koιπoιo0κη" αro κ6vιρo τoυ
1ωριo0, για ηv μeλλovrικη αv6γεραη ξεvιjrvα.
ο Συyr6oαεται αρ1ιτεκrovικη μελ6η γιατov ξεvιivα.
Σε εξ6λιξη ε[vαι oι λoιπ6q μεΜτεg, καΘιig και o φdκε-
λoq oικovoμικτ]q πρ6τoαη9 για τηv υλoπo(ηαη τoυ
6ργoυ.
ο Hλεκτρovικη μη1αvoργdvωαη ηg Aδελφ6ηταq.
Aγoρdζετoι H/Y με 6λα τα 6λλα απαραkητα μηχαη-
ματo.
ο H ιαroαελ(δα www.drosopigi.com εivαι πΜov τo
6xημα επικoιvωv(αg 6λωv μαg μ6oω τoυ διαδικr0oυ
(internet).
ο Eμπλoυτ(ζovιαι oι εκδηλιiloειs τoU Aυγoιiαrou με
v6εg δρ6oει9. AΘλητικo( αγιilvεq πα(δωv, 1oρευτικη
oμdδα πα(δωv και κoραo(δωv με παραδooιακdq αιo-
Μg, 1oρευτικ6q 6μλo9 ηλικιωμdvωv oμo(ωg με στo-
Μg, oυγκρoηματα α0γ1coηg μoυoικηq, Θεατρικ69
παρααrdoειq, τιμητικdg εκδηλιioειq, κλπ, ε(vαι τα
καιvo0ργια τελoOμεvα πou αvoζωoγ6ηoαv τo παη-
γ0ρι.
Kαι η ζωη oυvε1(ζεται'..

To Δ.Σ. και η Συιrrακrικη oμdδα
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H Δρoαoπηγli
κot τo γεlτovlκ6 1ωρ16 αro δlαδiκτυo
τoυ Bααλη Θ' ZιιΔγα
Πoλιτικo0 Mη1αvικoιi

To διαδ(κrυo (lnternet), με τηv ραγδαiα εξ6πλωoη
τoυ τα τελευτα[α 1ρdvια, απoτελε( 6vαv παγκ6oμιo
ια16 ε0ρεαηg και αvrαλλαγηg πληρoφoριιiv. Στoυg
κ6μβoυ9 καιτιq αελ(δεgτoυ μπoρε( καvε[q vα βρειτα
π6yrα, απ6 επιαrημovικd δεδoμ6vα μ6xρι τηv τρ6-

1oυoα ειδηoεoγραφ(α και απ6 καΘημεριv6q χρησrι-
κ6'q πληρoφoρ(εq μ61ρι μoυoικιj, και ι|υ1αγωγικo
υλικ6. Aq δo0με 6μω9 τι μπoρε( vα εvιoπ(oει κ6vειq

"σερφ6ρovrαqΣ κctι για τηv Δρoαoπηγη, καΘιilq και
τα 6λλα γειτovικ6 1ωριd.

www.drosopigi.com
Πρ6κειται για ηv oελ(δα τoυ 1ωριo0 μαg. H Aδελ-
φdητα Δρoooπηγηq πρωτoπoριilvrαq τe1γoλoγικd,
δημιo0ργηoε και αυvrηρε( εδιir και 3 1ρdvια τηv εξαι
ρετικη αυτη oελ(δα. Eδιil μπoρεi κανε[q vα βρει ιαro-
ρικd αroι1ε(α για τo 1ωρι6, φωτoγραφ(εg, τραγoιiδια
και v6α απ6 τιg δρααηρι6τητε9 τηg Aδελφ6τηταq.

Google Earth
Mε ηv υπηρεα(α αυτη ηg Google, ηq πιo γvωαηq
μηXαηs αvαζηηαηq τoυ διαδικr0oυ, μπoρε( καvε(g
vα δει τηv εικ6vα τoυ 1ωριo0 απ6 ψηλ6, σε αερoφω-
τoγραφ(α.

H Δρoooπηγfi απ6 ι!lηλ6' με τo φoκ6 τoυ Google.

νvνvνv.mastorohoria.gr
Aυτη ε(vαι η επ(oημη ιαroαελ(δα τoυ Δημoυ Mααιo-
ρo1ωρ(ωv, με πληρoφoρ(εq για ηv ιoιoρ(α τωv
1ωριrriv, τηv φιioη και τα αξιoΘ6ατα. Avαφoρ6q γ(vo-
vται Kcιι αη Δρoαoπηγη' τo παρελΘ6v ηg, τoυq
μαα16ρoυ9 και τo παηγ0ρι τηg' Σημα κατατεΘdv

τηq ιαrooελ(δαg απoτελε(τo γεφ0ριτoυ 1ωριoιi μαg.

ι,vι,lrw.ecotou r-epi rus,9 r
Πoλιi εvδιoφ6ρoυoα αελ(δα γιo τov oικoτoυριoμ6
αrηv'Hπειρo. Περι61ει ανoλυτικ69 πληρoφoρ(εg για
κdΘε ε(δoug δρααηρι6ητα εvαλλακrικo0 τoυρι
oμoιi. Στo λημμα τωv "EΘvικιilv Movoπατιιi.lv" μαΘαi
voυμε 6τι τo 1ωρι6 μαg βρ(oκεται πdvω αro EΘvικ6
Moνoπdτι 03 τo oπo(o μ6oω Λυκ6ραxηg, Δρoooπη-
γηg κoι Kεραo6βoυ καηφoρ(ζει v6τια απ6 Γρdμμo
πρog Σμ6λικα.

νn n v.epcon.grlinterreg
Eδιi φλoξεvε(ται η ηλεκrρovικη Πoλιτιαrικη Bιβλιo-
Θηκη τηq Hπε(ρoυ και N. Aλβαv(αq, τoU ιδριiματog
Eγvατ(α Hπε(ρoυ. Aπ6 εδιi μπoρε( καvε(q vα αvιλη-
oει πληρoφoρ(εg για τα μημε(α τηg Hπε(ρoυ, μετα-
ξ0 τωv oπo(ωv Kαι για τo γεφ0ρι μog.

'Aλλεξ εvδιoφ6ρoυoεg oελiδεg τoυ διoδικrιioυ

w\rvνv.cv9peep.gr
Σελ(δα τηg oργ6vωαηg "Πρoγρ6μματα EΘελovrικηg
Eργαoiαg για τo Περιβdλλov", η oπo(α κdΘε xρ6vo
oργαvιivει πρoγρdμματα εΘελovrικηq εργαo(αg για
v6oυg αrα Mααroρo1ιilρια - αυμπερλαμβαvoμ6ηg
τηg Δρoooπηγηg.

www.araf ura.net.au/greeksnt/pyrsogianni.html
Πρooωπικη ιαrooeλ(δα τoυ Πυρooγιαwfuη K'
Bατoκολη, o oπo(oq μαΘα(voυμε 6τι υπηρξε βoυΜυ-
πjg και Yπoυργ6q Δημoolωv'Eργωv oε κdπoια περι
φ6ρεια ηg μαKριηξ Aυαrραλ(oq.

www.in.grlagro
Eδιri, αιov τoμ6α τoυ αγρoτoυριαμo0, τηq πιo διdαη-
μηq ελληvικηg ηλεκrρovικηg π0ληg (in.gQ, μπoρε(
καvεig vα βρει πληρoφoρ(εg για η διαμoη αrηv
Kdvιτoα και τα Mααroρo1ιilρια. Eπiαηq υπ6ρ1oυv
φωτoγραφ(εg και ηλεκιρovικd π6Q με εικ6vεg απ6
τα 1ωρι6 μαq' (Δρoαoπηγτ], Πληκdτι, Γαvαδι6,
26ρμo)

www.kastaniani.gr Πρ6κειται για ηv ιαrooελ(δα ηq
γειτovικηq μαg Kααrdvιαηq. Eκι6g απ6 ηv ελληvικη
6κδoαη ηq μπoρo0με vατηv βρoιiμε μeταφραoμ6vη
Kαι στα Aγγλικd'

www.fourka.gr Στη διε0Θυvαη αυτη Θα βρo0με τηv
αελiδα τηg Koιv6ηταg Φo0ρκαg με πoλ0 πλoιjoιo
υλικ6 για τηv ιαroρ(α και ηv λαoγραφ(α τoυ γeιτoνι-
κoιi βλα1o1ωρ(oυ.

www.konpades.gr lσroσελ[δα τoυ 1ωριo0 Πdδεg
Kovftoηq απ6 τηv κoλdδα τoυ Aιioυ.

wllv\ir.distrato.gr (Koιv6τηταq Διαrρdτoυ)
Eδιil διαβ6ζoυμε 6τι πρo τoυ 1923 δdoκoλoq αro
Δiαrραro υπηρξε o lωdιnηq Koτo(vαg απ6τo K6vroικo.

νvliv\ilr.geocities.com/Athens/Thebes/29 1 2 (Π υρoo-
γιαιlη-lδιωτικτ] αελ(δα)
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Παρ6δooη
τoυ N(κoυ Δημητρo0λη

Παρ' 6λo πoυ η τα10ητα τoυ φωτ69 πρo61ει, εv τoιi-
τoιq 6μωq πoτ6 δεv μπ6ρεαε vα υπερβε( ηv απρo-
απ6λααη oβελτdδα τoU vou'

Mε τ6τoια ακριβιi:g γρηγoρdδα ταξιδε0ει η oκ6ι|.ιι9

μαg με τελικ6 πρooριoμ6 τov τ6πo πoυ μeγαλιδoαμε
και βιι.lioαμε τα ηΘη και 6θιμ6 μαg πoυ πηγ6ζoυv απ6
ηV πατρoπαρ6δoη παρdδoαη.

Παραμdvoυμe voαrαλγικd δεμdvoι με τo αγαπημdvo
μαq 1ωρι6 πoυ μαg γαλo0Xησε σηv αγκαλιd τoυ, και
μαq λ(κvιαε ατην Kαιπoιιilτικη oαρμdvrζα'

Mαζ( με τιq απooκευ69 τoυ o 6vδημoq κoι απ6δημo9
ταξιδιιilτηg κoυβαλdει μdoα τoυ τιg τoπικ69 oυvηΘει
εq πoU διαηρε( αξεΘιi-lριαατεg αrηv μημη τoυ
καΘιilq πoραoιjρεται απ6 τo τooυvdμι τoυ ξεvιτεμoιi.
T6τε πoυ αo0vιακrα πλτ]Θη oρεo(βιoυ επαρμωτ6κo-
oμoυ κατ6φυγαv αro dαrυ πρog dγραv εργαα(αq και
τελικd κoιiρvιooαv εκε( ατov υπ6ρμετρo σUγKεVτρω-
τιαμ6.

Toυg 6απρωξε η αvdγκη τωv περιαrdαεωv πoυ βαo(-
λευε η αv61ειo Koι η φτω1εια, αιτ(o δε 6λωv αυτιilv
ηταv η κατααrρoφικt] καταιγ(δα τoυ oλλ6φυλoυ και
εμφυλ(oυ πoΜμou γvωαη α' αυτo0g πoυ γε0ηκαv
τη φρiκη ηg.
Tov πρoπoΜμικd αrηv AΘηvα ιδρυdμεvo Σ0λλoγo
δι6λυoε η 6κρηξι9 τoυ πoλ6μoυ και μ6vo η ηq Aμε-
ρικιjg Aδελφdητα δεv πoρ6μειvε απρακro0αα.

H επαv[δρυoιq ηg τo 1976 στo (πατdρι,, oφελ6μεvη
oε δρααηρια ηγετικd αrελ61η ηταv μ(o 6oα11 αrηv
επoμj εκε(η καΘιbg o 6vεμoq ηg oλλαγt]g dρμoε
vα πvdει. oι ιδρυτ69 ηq Aδελφ6τητα9 με γραvιτ6vια
Θ6ληαη 6τρεψαv τα πριilτα δελd βηματ6 τηq σε
6λματα πρo6δoυ. Στoυg αεικ[ητoυq αυτoιiq στρατo-
κdπoυg πoυ oυv6βoλαv τα μ6γιαια αηv δημιoυργ(α
ηq ovηκει 6vα μεγ6λo ε0γε για τιg 6oκvεg πρooπd-
Θειεg και ρηξικ6ΜυΘε9 απoφ6σειq τωv.

o διακαηq π6Θo9 για τα vr6πια 6Θιμα oδηγηoε τoυg
ιδριπdg vα ατραφoιjv πρoq ηv τoπικη μαg παρdδooη.

Παρdδooη δεv oημα[vει oπιoΘoδρ6μηoη, ε[vαι
Θηoαυρ6q γvci.lαεωv και εμπeιριιδv πoυ μεταδ(δovrαι
απ6 α16μα oε α16μα, απ6 γεvιd oε γεvιd.

Στov τoμ6α αυτ6 εvrε(vovται oι δρααηρι6ητε9 ηg
vυv ηγεα(αg πoυ βρ(oκεται εv oργαoμιil εvεργειιiv
και με σUvτoνιoμdvεq κιvηoειq μαq παρoυαιdζει
απρooδ6κητε9 εκπληξειg πoυ πρodγoυv πoλιτιoμι
κd, oικovoμικd και εξωραiαrικd ηv 6ι|'η τoυ 1ωριoιi
μαq, μ(α δε απ6 αυτ6q ε(vαι και η επικε(μεVη Kατα-
ακευη ξεvιirvα' η απoπερdτωσιq τoU oπo(oυ Θα εivαι
6ργo πvoηg γιo τov τ6πo μαg.

Γεvικιilg dδωoε v6α ιilΘηαη αηv παραδooιακη μαg

κληρovoμιd, περ(oωoε τα εvαπoμε(vαvτα παρoδooια-
κd λε(ιpαvα πριv φ0γoυv αvεπιατρετπ(, διαιωv[ζει τρα-
γoιiδια και 1oρoιig πoυ διιir1γoυv π6vΘιμoυg αιoxα_
oμoιiq κoι ελαμαroπo(ηoε τoν κ(vδυvo αφαvιoμoιi τωv
παηγυρικιilv εκδηλιδoεωv πoυ αφηvoυv αro παρεUρι-
oκ6μενo πληΘoq αδρα αημ6δια ευ1αρ(αηαηg.

To πυρακrωμ6vo αι.116 εvδιαφ6ρov ηq ηγεo(αg ηv
τιμd ιδια(τερα.'Evα μπρdβo Θo ηταv λιγo αrα ακo0ρα-
αrα εvεργ6 αrεΜxη, γvrjαια τ6κvα ηg καvroιιilτικηq
γηq για ηV αγdπη τoυg πρos τα παrριilα 1ιiμαrα.
Πρ6πει εδιi vα oημειιiroω 6τι:
H πρooωπικf παρoυo(α τωv Θεατιilv αrιg oυγoυαrιd-
τικεq εκδηλιΔαειg 61ει ηv δικη τηg δuvαμικη, απoρ-
ρ(rπει κdΘε ε(δoq περιγραφηq και αφoπλζειτo λ6γo,
γι' αυτ6 o καΘ6vαq πρoαπαΘε( π6αη Θυoiα vα βρεΘε(
oυτoπρooιbπωq για vα απoλαιjoει τo ε0Θυμo
καyιαιιi-lτικo γλεvroκ6πι.
Δυαrυ1ιitg για μαq, λ6γoι αvεξ6ρητoι ηg Θεληoει0q
μαg δεv επ6τρεt|.lαv τov ερ1oμ6 μog, ελπ(ζoυμε
αργ6τερα oυv Θειir. oι ξεv6φερτεg τωριν6q διαoκε-
δdoειg αrα μπoυιπρoιiμια τωv vυμeρινιiv κdvrρωv
δεv ατdΘηκαv ικαv6g vα αyrικατααηooυv η 16ρη
τoυ παραδooιακo0 μog 1oρoιi.
To πεταμ6 κoλαματιαv6' To λεβ6vιικo τo6μικo. Kαι
τo β6ρo καyrαιιi:τικo αrα τρiα "Kdτω αrα dξι μdρμα_
ρα". Euφρα(voυv ηxητικ6 Kαι εUxαριστoιiv oρατd
1oρευτdq και Θαμιδvεq.

H μετατρoπη τoυ Δημoτικo0 μαg Σ1oλε(oυ σε σUvε-
δριακ6 κdvτρo ε(vαι επ(τευγμα υι!(αιηg απoυδαιdη-
ταq.

To αρ1ιτεκrovικ6 αxeδιαoμdvo και αριστoτε1rικd κrι
oμ6vo απd δικo0g μαq λιΘoδ6μoυ9 π6τριvo αυτ6
διδαt<ηριo πoυ γofτευε τηv αιαΘητικη, στ6γασε και
φιbτιoε για πoλλ6 1ρ6vια τov παιδ6κooμo τoU χωρι-
o0 μe εv 1ριil κεκαρμdvα μαλλιd και δdoκαλoυg με
κoφτερd μυoλd'
To περftεtrμo αυτ6 κ6oμημα απ6 ην περ(βΜπη
Θ6oη τoυ δεoπdζει oε oλ6κληρo τo xωρι6, η δε αvα_
κα(vιατ] τoυ δεv Θo επιτρ6ψει να παραδoΘε( αιo
dλεog τηg φΘoρ6q τoυ 1ρ6voυ, και Θα κατααrε(
π6λo9 6λξιq επιoκεrπιriv απotαι,ilvιαg 6τoι και π6λι
ηv πριilη τoυ α(γλη.

M6oα απ6 τo φυτι.liριo αυτ6 αvαδιiΘηκαv και εξελi
1Θηκαv αργ6τερα πλo0oια πρoικιoμ6voι επιαημovεg
με αvιilτερη μ6ρφωoη και επαγγελματικη κατ6ρτια11

με 1αρ(oματα λ6γoυ και γραφ(δαg, 6ξo1oι γιατρo( _

αρ1ιτ6κrovεg - μη1αvικo( - ζωγρdφoι - διovooOμεvoι -

καΘηγητ69 _ καλλιτ61yεg και καλλικ6λαδoι αoιδo( πoυ
Θα διαπρ6ι,Uoυv αιo π6λκo, καΘιδg και υι!ηλ6βαΘμoι
oξιωματo01oι'

Aκ6μη κoι Φμερα εκ τoυ μακρ6θεv Θειilμεvo αι6κε-
ται στrl Θdαη τoυ αodΜυτo ωodv ηλαυγr]q πvεUμα-
τικ69 φdρog. Kιiριo μ6λημα τηg Aδελφ6ητα9 ε(vαι η
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μεταλαμπdδεUση τωv εΘ(μωv αrη vεoλα(α μαg η
oπo(α μdλλει vα απoτελ6oει ηv αυριαvτj κoιvωv(α
τoυ 1ωριo0, διαoκεδdζovταg αvdμελα αro ετηoιo
παηγιjρι, πoυ αoκε( τερdαrια ευεργετικη επiδρααη
αrιg ι|.lυ169 τωv v6ωv.

Παρ6Mηλα με αυτ6 απoτρ6πει τιq νεαρ6q υπ6ρξειq
vα παγιδευτo0v αιov ερεβιilδη κ6oμo τωv VαρKωτι-
κωv oδηγιrivrαq τεq στη oωαιη ρ6τα πριv πdρoυv τo
λαvΘαoμ6vo μovoπdτι, δι6τι μιαg αrιγμηg ηδoη μπo-
ρe( vα επιφ6ρει μακρoβ6ρα oδ0vη.

To περιoδικ6 βαξ ,τα Kαyroιdrτικα" απoα16λλει ειδr]-
σειq με απαρdμΛλo ζηλo με θ6μoτα καυτd Δρooo-
πηγιιirτικoυ εvδιαφ6ρovrog πoυ καταβρo1Θ(ζovrαι με
ακατdα1eη βoυλιμiα απ6 τoυg 6πoυ γηg Kαvoιιilτεg.

Ag διαηρηooυμε παvr( τρ6πω τηv dκδoαη τoυ.

Σεrπ6μβριo9 2006
Kαvαδde

H πiτα
Toυ Xρηαιoυ Toιγκo0λη

H κoυβ6vrα με τov καρδιoλ6γo μoυ α1ετικα με τη
διατρoφη για ηv υγe(α τηg καρδι69 oυμπερι6λαβε
κdπoια αrιγμτ] και " ι.pηγματα " υπαρξιακoφλoooφι
κd, καΘιbg και oλ(γη διdΘεαη αμφιoβηηoηq ωq πρoq
τα μ61ρι τιbρα επιαrημovικ6 δεδoμdvα γ0ρω απ6 τιg
δ(oιτεg- εφ6ooν αηv επιαrι]μη ακλdητeg βεβαι6τη-
τεq δεv υπdρ1oυv.

Aιτ(α ηταv η π(τα και γεvικιirg oι π(τεg κoι oι βλαβερ69
oυvdπειεq τouq ση λειτoυργ(α ηg καρδιdg. Σ0μφω-
vα με ηv dπoψη τoU γιατρo0 " μετ6 απ6 μ(α oριoμd-
η ηλικ(o τα ζυμαρικd και ιδια(τερα o' εo6q τoυq Hπει
ριilτεg oι π(τεg πρ6πeι vα απoφειiγovrαι αυαιηρd".

''Mα η π(τα γιατρ6 μoυ" απdrrηαα, για εμ6q τoυg
γηγεvεiq Hπειριiτεq και ιδια(τερα τouq εK Kαvrα(κoυ
καταγdμεvoυq ε(vαι αvαπdαπααro κoμμdτι ηq ιστo-

ρ(αg μαq. E(vαι η επ(πεδη, ευωδιααη δημιoυργ(α με
ηv oπo(α αvrιμετωπ(ζαμε τηv πε(vα και 61ει, π6ραv
τωv dMωv ωφελημ6τωv, ιδι6τητε9 λατρευτικ6q,
Θεραπeιrιικ6g. E(vαι τo μovαδικ6 dδεoμα πoυ αvd
τoυq αιιilvεg ικαvoπoιoιjoε και τιg π6vrε αιoΘιioειg και
πλoιiτιζε η αυvαιαΘηματικη μαg ιooρρoπ(α". Efto
πdρει φ6ρα και πρ6oΘεoα: "H π(τα 6oo καv6vα 6λλo
φαγητ6 κατε(1ε ηv πιo επΦμη Θ6αη αro τραπdζι
μαξ Kαι η παρoυo[α τηg ζωvιαvε0ει μιlxρι o(μερα
εικ6vεq και μημεg αvΘριi:πιvωv καταστdσεωV σηv
πιo 1αρo0μεη, ooβαρη και αιoι6δoξη μoρφη τoυg".

Συvε{ζovrαg κ6πoια αrιγμτ] 6Θεoα τo εριbτημα αro
γιατρ6 " Mηπωg 6vα διαζιiγιo με τηv π(τα, oλλd και με
κdΘε dMo φαγητ6 πoυ 61ει σχ6oη με τηv παρdδoαη
και τηv ιαιoρικr] oυv6xεια τωv αvΘριi-lπωv, πρoκαλε(
μεγαλ0τeρη ζημι6 παρd dφελog αrηv υγεiα μαq ; Kαι

μηπωg τα v6α τηg επιαrημηq δεδoμ6vα απoδε[ξoυv
6τι ε(1ατε λdΘog αrιg υπoδε(ξειg oαq ;".

o γιατρ69 κdτι dγραφε και dκouγe 1αμoγελαα169'
Moυ ε[πε: ''oυv6μoε" και διαιoΘαvdμεvog 6τι η ατμ6-
σφαιρα αro ιατρε(o εκr6q απ6 φλικη εftε κUριαρXη-
Θε( απ6 voερ6q ευωδι69 και γειioειg 6ρxιoα vα
τoυ.. γvωρ(ζω τη Δρoooπηγιιilτικη κoυζ(vα και τo
ρ6λo ηq πfuog αrιg δειπvoooφιαr(εq τωv κoλoφαγ6-
δωv κατo(κωv τoυ 1ωριoιj μoυ.

Xωρ(g καμ(α δι6Θεαη vα μειιi-lαω ηv υπ6λoιπη Hπει
ριilτικη γααrρovoμ(α και ιδια(τερα ηv Mααroρo1ωρ(-
τικη παρ6δooη, Uπ6KUψα αrov πειραoμo τoυ " EΘvμ
κoτoπικιoΦ" περιγρdφovrdg τoυ 6vα Koyroιιi:τικo
γιoρτιvd τραπdζι ηg oρμητικηg voαroλγ(αg. Av6μεoα
αrα αψd και v6αrιμα πρoΙ6vrα αρ6διααα, oιiμφωvα
με τo μερdκι τωv κατo[κωv και ιδια(τερα τωv γυvαικιilv
τα μαγειρευτd λd1αvα, τα vιελικdτα πρdααα, τoυg
κεφτ6δεq και τo 1oιριvd, τoUξ μαστραπdδεg με τo
κ6κκιvo κρoo(, oφoιi δεv παρ6λειι|.lα vα αvαφερΘιΔ
αrηv ιερoτελεαr(α τηq καλλι6ργειαq τωv κηπωv,
αμπελιιilv και στrl φρovr[δα κατoικ(διωv ζιiωv.
Ξερoκατdπιε o γιατρ69 6ταv μληoα για τα πικdvτικα
λoυκdvικα, τo τυρ( '' μπ6τζιo", τα μαvιτdρια και τιq
τoιγαρ(δεg, τιg μεΘυαrικ69 ooμ6q τoυ ηγαvιoμ6voυ
xoιριvo0 στouq παγωμ6voυq 1ειμιlivεq τoυ Kαvιo(-
κoυ. 'Eπειτα αρdδιαoα τιq π(τεq, oαv vα παρoυo[αζα
μ(α μiα τιq Kαρυdτιδεq - πρααo6πιτα - λα1αv6πιτα-
κoλoκυΘdπιτα - τooυκvιδ6πιτα - τρα1αv6πιτα - π(τα
με oλ6δρooα λ6πατα.

Παvrα1oιi παρoιiαα η Θεd τηq πiταg, η ''μιg φαγιi-loι-
μo" oλλd και πdvω απ' 6λα η υλoπoημ6η φαιrrαo(α
και τo μερdκι τηg Kαvrαιιilτικηq γυvα(καg. Aυτ69 o
δυΙoμ69 τηg δημιoυργo0 με τo 6ργo ηq γεUσιγvω-
α(αq oυvδ6Θηκε ovεξ(ηλα με κιiκλoυg ηq ζωηc μαq,
σαv μια αλυo(δα απ6 τα βαφτ[oια, τα μαΘητικd 1ρd-
vια, τα αρραβωvιdoματα, τoυg γdμoυg, τα ξεπρoβo-
δ(oματα τωv μααr6ρωv και τoU γυριoμoιi τoυg απ6
τα μακριvd ταξ(δια. Kεvτρικ6 oημε(o αvαφoρdq και
πoΘo0μεvo αvrικε(μενo η .π(τα. Στo dκoυoμd τηq η
επιαrρoφη απ6 τo Σxoλε(o εftε φτερ6, ι]ταv η αιτ(α
πoυ dvθιζε τo 1αμ6γελo στouq Kouρασμdvoυq απ6
τα 1ωρdφια, αroυq ερημiτεg τoυ βoυvo0 -τσoπαvα-
ρα(oυg, τoυq μυλωvdδεq κ.λ.π. Λιγ6αrευε ακ6μα,
6ται πιαrει-iαμε, και τov πυρετ6 (τη Θερμαoιd ).

Aλλ6 η π(τα δεv ηταv τo τιμιi-lμεvo δημιo0ργημα
μovd1α o' dτι εQε σχ6ση με τoυq ζωvrαvoιjg' αλλd
Kαι πρoq τιμη τωv vεκριi:v, 6πω9 γιv6ταv αrη γιoρτη
τoυ Aγ(oυ πvειiματog αrα δικd μαg '' Aρo6λια" τιμo0-
σαv τιq Ψυχ6q τωv oγαπημ6vωv vεκριilv με π(τεg πoυ
μo(ραζαv αro πρoα0λιo τηq Eκκληoiαg. To (διo γιv6-
ταv παλαι6τερα Kαι στo veκρoταφe(o αrιq εw6α τoυ
Σεrπ6μβρη, 6ταv ξεπρoβ6διζov τηv Περoeφ6η για
τo oκoτειv6 βαoλειo τoυ Aδη. H π(τα εfte τηv διivα-
μη vα καλoπι6σeι τouq Θεoιiq και vα γλυκdvει ηv
αρα1μlιαoμ6η ζωη αιov κdτω κdαμo.
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'ooo γιo τov ιαxυριoμ6 μoυ 6τι η π(τα ικovoπoιe( ιoo-
μεριilg και τιq πdvrε αιαΘηoειg, περι6γραιpα ηv ακ6-
λoυΘη εικ6vα ( υπ6 τηv πρo0π6Θεoη 6τι ε(μααrε πει
vαoμdvoQ:

M(α γυvαικε(α μoρφη αvooκoυμπωμ6η στo μαγει-
ρι6. Aαιραφτερη μ6oα oπ6 τιg φωτooκιdαειg πoυ
αr6λvει η αvoμμdη β6τρα. o η1og απ6 τα αγκιd'
πλααrfρια, oιvιd, κακκ6βια. H ooμη απ6 τo κooκιvμ
oμ6vo αλε0ρι, oι καπvo( πoυ ταξιδειioυv απ6 τo τζ6κι
και ιiαιερατo ευωδιααι6 ιpηoιμo ηg πiταg κdτω απ6
η ρoυ1ωμ6η γ6ατρα. 'Eπειτα η αφη, τo 6γγιγμo

αro φλ(, τα 16ρια εv δρdαει αη ρoδoλt] επιφdνεια.
T6λo9 η γε0ση, πoλUπ6Θητo ηδovικ6 δρoμoλ6γιo
αrov oιooφdγo και απ6 εκε( αηv ψUXη μαc...

o γιατρ69 με xαιριiηαε δ(vovrdg μoυ η oυvroγη. Δεv
ξ6ρω εdv τov 6πειoα με 6oα τoυ ε(πα, oλλd 6ταv αιo
απ(τι διαβαoα τo διαιτoλ6γιo η π(τα ιjταv πριbη αrα
επιτρεπ6μεvα, καλι-rrερη και ωφελιμdτερη. H παρdδo-
αη oε αρκετdg αξ(εg ακ6μα ovτ61ει, ε(vαι αv(κηη!

Περιαo6q, AΘηvα - loOvηq 2006

ANAMNHΣE!Σ AΠo To ΠAPEΛΘoN

Πρlv 6vo αt6vα
τoυ Θωμ6 Zιιiγα
Πoλιτικoι] Mη1αvικoιi

Aκριβιbg πριv απ6 εκατ6 1ρ6vια αυv6βη αro 1ωρι6
dvα γεγovdg. Αυτ6 τo γεγov6g ε(vαι (oι μo(ρασεq τoU
ooπιτ(oυ Zωγραφo0λη- 1906", δηλ. η μoιραoιd ηg
πατρικηg περιoυo(og πoυ 6κovαv μεταξ0 τouq oι κλη-
ρov6μoι τoυ Zωγραφo0λη' με ταυτ61ρoη διdλυαη
τoυ κoιvoβ[oυ τoυq.
Aφoρμη για ηv παρo0oα γραφη αιdΘηκε η αvακd-
λUψη σε παλι6 τετρdδιo πoυ κατε(1ε o μακαρ(τηg
πατεiραg μoυ (Bαoλειog Zιιbγαg τoυ Θωμ6 1910-
1993) τριιilv dvΘετωv 1ειρ6γραφωv oελ(δωv εκεfηg
ηg επoμ1g πoυ αvαφ6ρovrαι στo παραπdvω oυμ-
βdv.
H πρωτη σελιδα, η oπo(α απoτελε( τρ6πov τιvd τo
εξιilφυλλo, ε(vαι η επικεφαλ(δα και αvαφ6ρεται αro
περιε16μεvo τωv επ6μεvωv διjo oελ(δωv. AιrΦ η
πριilη oελδα oε πια16 φωτoαvιfuραφo d1ει ωq
εξηq:

^'i Pu.+ 2^"'7"ζ'

/ii'i'. /q'ι |τr'i (q1

Πoυ oε αvαγμιiloιμη απ6δooη γρ6φει:

oι μηραoε9 τoυ ooπητ[oυ
Zωγρaφo0ληq 1906 loυνbυ (21)

Ση δειiτερη oελ(δα γ[vεται o καΘoριαμ69 τωv τριιδv
μεριδ(ωv (κλιjρωv) πoυ Θα πdρoυv oι δικαιoΟ1oι κλη-

ρov6μoι. H oελ(δα αυτη oε ακριβ69 φωτooιrr(γραφo
e(vαι η εξηq:

7, ,i ι9!"ι; 4ι ιa.'λi^:Q'-
ι*'' e''/2 ^,ζ?'r_

Πoυ oε αvαγvιiloιμη γραφη λ6ει τα ακdλoυΘα:

oι μηραoεg τoυ ooπητ[oυ μαg
1η εv μερf1διov τo κaτo μ6ρo9. KaΘιΙlq, ε(voι η γovb
τoυ ooτητbυ μπdλα κaι ηoια va eυγη ειq τov δρ6μov.

1η εv μερf1διov τo μeo6ov πρaoτιo κoι νoυwdg! και
6πω9 ε(vαι o ηxog απ6 τo κατ6γιov vα ευγη κaι αυτ6
rjoιa ειq τoν δρoμov.

1η εv μερηδιov τo απavo κaι ηoιa κaι αυτ6 περαoιa
va ευγη ειq τov δρ6μov.

Tα δto κ6τo μερfiδια Θa δ6ooυv ει9 τo dvo μeρfiδιov
αvα μb λ[ρo αρΘ. 1 o καΘη9! κaι Θα φι6ooυν κaι τov
μεo6τιγo ει9 τα 6vo τa δio μερf1δια. ΚαΘιbq κaι τo
μεo6τιγov τα κdτoΘεv μερηδιa Θα τo φιdooυv oι διo
μαζf1. Tα αμπαρια και αυτα Θa μερaoΘo1v ειq τρ[α.
Iηq δε δb λ[ρεq καΘιbq κaι τα μεo6τηyα Θa τα
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δ6ooυν και Θa γ[νoυv εωq τov Χηv6πoυρov. δηλαδη
ε.q τηq δ6κo π6wε aρΘ' (15) τoυ εργoμ6voυ μηv6q
Aυγo0oτoυ'

H τρiη oελ(δα περι61ει τηv διαvoμη τωv μεριδ(ωv
αroυg δικαιoιiχoυq, η oπo[α, μdλλov, 6γιvε με κoιvη
oυμφωviα τωv μελιrlv κoι 61ι με λα1μ6' Σε φωτoτυπ(α
η oελ(δα αυτη ε[vαι η εξηq:

Πoυ oε αvαγvιiloιμη μoρφη γρdφει:

oι υπoφεν6μεvoι oημερoν eυγaρηoτωg μηραζoμεv
ηv πατρηκ[ν μaq περιoυobv ooπητιov και λιπ6. κaι
6λαβεv εv μερηδιov o Γρηγoριoq τo ooπητιov τo μeo6-
ov πρaoτιa κaι νoντdv κατd oi1νoρa 6πoυ βαλaμav
ειq τηy αυληv' o δε Γιαηq 6λaβεv ev μερηδιoν τo
κατoΘεv ooπητιoν τα δb vowaδιa με τa oηvoρd τoυ.

η δε Κooμo1λιva 6λαβεv τo απavo μερi1διov πατ6oτov
vowαv και φo0ρvoν. τα δε κατo μερηδιa δηλαδf1 o
Γι6ηq και o Γρηγ6ριo9 Θα δ6ooυv τηq Kooμo0λιvαq
δfo λ(ρεq αρΘ' (2) ανa μb o καΘε[q' κaΘιilq και τo
μεo6τιyov Θα τo φι6ooυv oι δι6 αυτo( iωg τηg δiκα
π6vτε τoυ ερyoμ6νoυ μηv69 Aυγo0oτoυ αρθ. (1 5) τoυ
τρ6yowoq 6τoυq' Μγoμev δε και τo yρ6ωq 6πoυ yρε-
ωoτohμev γρ6oια τετρακ6oια εξηντα δio αρΘ. (462)
και τoυ Baoηλ[oυ Κυραooβrjτη και Πaπαoτεργbυ
oπo υ efu εΘ a αλoγ d ρ ιαoτη.

Aυτd εivαι τα 6γγραφα αroι1ε(α ηg επo1ηg' Kαι 6oo
ακ6μη υπdρ1ει μημη, αg κdvoυμε μια αvαφoρ6 αrα
πρdoωπα Kαι στα γεγov6τα πoυ αυτd περι61oυv'

To "oσπητιov", δηλ. τo απfuι πoυ μo(ραααv oι κληρo-
v6μoι τoυ Zωγραφo0λη, ιjoαv dλα τα oικηματα τα
oπo(α υπηρxαv τdτε μ6oα αιo πατρικ6 oικ6πεδo.
Aυτ6 τo oικ6πεδo, πoυ ε(vαι η κoιτiδα τωv Zιιiγηδωv,
ε(vαι τo μ6ρoq 6πoυ Φμερα βρ(oκεται τo oπfuι τoυ
Aργ0ρη Σ(μoυ (αιrrιαroι1ε( αrα 2l3 τoυ oικoπ6δoυ),
καΘιilg και τo ερειπωμ6vo Φμερα "παλιdσπιτo" τωv
Zιιiγηδωv (αvrιαroι1ε( αro υπ6λoιπo 1/3 τoυ oικoπ6-
δoυ)' Πdvω απ6 τo oικ6πεδo υπ6ρ1ει δρ6μo9 και
oυvε16μεvα η γειτovιd τωv Σιμα(ωv. Ση μ(α πλdγια
πΜυρ6 αυvoρeOει με τoυq Zωτα(oυg (Σιωμ6δεq) και
αrηv απ6vατι πλευρd με δρ6μo και τoυg 6vαvrι Koκo-
τα(oυq (Παπααr6ργιoq, κλπ).

Πdvrα εftα τηv απoρ(α γιατ( oι πoλιoi 1ωριovo( απo-
καλoι]oαv "Zωγραφα[oυq" η "Zoυγραφα(oυg" η

"Zγoυραφα(oυqΣ τouq πρ6γovoυg τωv αημεριvιilv

"Zιιiγηδωv". Δεv εftα αroι1ε(α, γΓoυτ6 6καvα διdφo-
ρεq oκ6ι,Uειq και λoγικ6q oυvΘ6αειg, πoυ απoδε(xη-
Kαv εK τωv υαr6ρωv λαΘεμ6vεq, π1 6τι (oωq ε(1αv

"αγoυρd" μαλλιd. Tιiρα βρηκα κdπoια αroι1ε(α και
λιiΘηκε μερικιilq 6vαg γρiφog' Kαι Μγω μερικιilq,
γιατ( αυτ6 τo επαγγελματικd επιilvυμo Zωγρdφog η
Zωγραφoιiληq, πoυ δηλιi-tvει τov εvαα1oλoOμεvo με
ηv ζωγραφικη (ioωq αγιoγραφ(α), κριiβει πoλλd
μυαrικd' τα oπo[α πρoq τo παρ6v μdvoυv αvεξι1μ(α-
στα.

Λoιπ6v, o Zωγραφoιiληg πoυ αvαφ6ρεται αιιq "μoi-
ρασεqD ε(vαι o παππ6παππ69 μoU, δηλ. o παππo0g
τoυ παππoιi μoυ. Λdγowαv Zωγραφo0ληg (η Zωγρd-
φog) Γιωργoq και, αv λoγαριdoει καvε(g τα 6η με
βdαη τιg γεvε6g πoυ ακoλoιiΘηoαv, πρ6πει vα εftε
γειnηΘε( αηv δeκαετ(ατoυ 1810. τo 6voμα Γιιi-lργoq'
κατd oυvf Θεια τηg επo1ηg εκε(ιηg 61ι oυ1rη και απd
βλdμκη επιρρoη, τo ιiλεγαv και Zιιiγαg1, κατd παρα-
φΘoρ6 απ6 τo Γιιilργoq > Γιιilργαg > Zιιilγαq (lτoλ.
Tζι6ρτζιo' Γαλλ. Zιι0ρζ, Aγγλ. TζιilρτQ.

Φαivεται πωg αυτ6 τo απdvιo, ε0η1o και oιivroμo
αηv eκφoρd παρdvoμα Zιιbγαq (= Γιιilργoq) επικρd-
ησε, μeτov καιρ6 και μετηv oυvεfi Χρηαη τoυ απ6
τoυg λoιπo0g 1ωριανo0q, ωg πρooδιoριαrικ6 ηg
επ6μεηq γεvεdg κoι υπoκατ6αrηoε τo αρμκ6 επιb-
vυμo Zωγραφoιiληq, τo oπo(o α1yd και μ6vo σε oμo-
λoγηματα γερdvrωv (π1. EλευΘερ(α Tζιμoιjλη) κdvει
ηv εμφdvιoη τoυ' Λ6γovrαq oυvε1ιi-lg oι 1ωριαvo(
..τα παιδι6 τoU Zιωγα" η ,τα 1ωρdφια τoυ Zιιi-lγα" και
dλλεq παρ6μoιε9 εκφρdoειg oυv6ργηoαv στo Vcι

καΘιερωΘε( με τov καιρ6 ωg επιi-lvυμo τo Zιιilγαq και
vα ατov(σει η vα ξε1ααιε(τo Zωγραφo0ληg. Πdιrrωq,
6ταv τo 1912 τjλΘε τo "Eλληvικ6" κρdτoq και 6γιvε η
πριilτη απoγραφη τωv κατo(κωv τoυ 1ωριoιj, 6λoι oι
Zωγραφα(oι απoγρdφovrαι με τo επιilvυμo Zιιbγαq,
εκr6q απ6 τov Σπ0ρo ZωγραφoΟλη (η 2ωγρ6φo) τoυ
lωdιnη, o oπo(og e(vαι αδελφ69 τoυ παππoιi μoυ
Θωμ6 Zιιiγα τoυ lωdvη. Aυτd δεfiyει 6τι μ6xρι τ6τε
η θ0μηση και o απ6η1oq τoU αρχKoO επιilvυμoυ
Zωγραφoιiληq υπηρ1ε και, μdλιαrα, κdπoιoι επ6μει
vcιv vα τo επικαλo0vrαι.

1. o περ(πoυ αυvoμι]λικoq τoU Zωγραφoιλη πυραoγιαwkηg
πρωτoμdατoραq Φρ6vrζoq Γι6ργoq (περ[πoU 1815-1892), o
oπo(oq 6κτιαε τo τoξωτ6 γεφ0ρι τηq K6vιτααg κατα τo 6τoq 1870,
απoκoλoιjwαv Zιιiγαq, πoυ ε(vαι παρ6voμα και πoραφΘoρd τoυ
Γι6ργoq. Kατd αiμτπωoη η δειiτερη γuvα(κα τoυ, ovoματι Kuρα-
ταω, τjταv απ6 τo K6vroικo, απ6 τo γdvog Zιωγα. ('lδε "EπαρX(α
K6vιτααq αro xιilρo κoι τo 1c6vo" - K6vιταo 1 996 - σελ 222' πσρ.
5) Λoγικd, αιrη η Kυρατoω πρ6πει vα ι]τov μικρ6τερη oδελφtd
τoU Zωγραφo0λη Zι<bγα, αφo0, 6πω9 πρoεiπαμε, o Zωγραφoιj-
ληq ηταV oμηλικog τoυ Φρ6vτζoυ.
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Toυg πoλιoιig Zιιiγηδεq, πιΘαvιilg και τouq πρ6γo-
vouq τoU Zωγραφo0λη Zιιbγα (= Γιιilργoυ), oι χωρια-
vof τo0g απoκoλo0oαv Γoλιιδτεq τ] Γoυλιιilτεg. Tηv
επoxη εκε(vη Γ6λoq λdγoιrrαv o στlμεριvdg 86λo9
(πρωτε0oυoα τoυ νoμo0 Mαγηo(αg) και Γoλιιilτεg oι
κ6τoικoι t'1 oι καταγdμεvoι απ6 τov Γ6λo (= 86λo)'
Aυτd γεwdει πo}ιλ69 oκdψειg και υπoΘ6oει9 για τηv
καrαγωγη αιπιilv τωv μακριvιriv γεvητ6ρωv, πoυ
γ(vovrαι περιoodτερεq απd τo γεγov6q 6τι αro 1ωρι6
μαq' εκ169 απd τoυg γvωαroιig z Zιιbγηδeg, δεv
υπdρ1ει d}λog κλ6δo9 τoυ γdvoυg Zωγραφoιjλη.
Πdvrωg, σηV σUγKεKριμ6η περ(rπωση και σUγκU-

ρiα, φα(vεται πωg o Zωγραφo0ληg Zιιiγαg (= Γιιi'ρ-
γog) ηταv τo μovαδικ61 dρρεv τ6κvo τoυ γ6voυq τωv
Γoλιωτιi:v' Συμπερα(vεται, λoιπ6v, 6τι μdMov ιjoαv
φυγdδεg εκ Γ6λoυ (= 86λoυ) και μ6τoικoι αro
Kdvroικo, για λ6γoυq πoυ δεv γvωρiζoυμε Φμερα.
Evδεxoμdvωq' πdλι, vα ovoμ6αηκαv Γoλιιliτεg απ6
τηv παλιd oυvηΘεια τωv μααι6ρωv Zωγραφα(ωv vo
ταξιδεOoυv oυ1yd πυκvd αη Mαγηoiα, 6πoυ, κατα
αφηγηoη τoυ πατ6ρα μoυ (Booλη Ζιιirγα τoυ Θωμd)'
π6vrρει[.rαv και κdπoιo κoρ(ται. oι δ0o εκδo16q q1ε-
τ(ζovrαι μεταξιi τoυq και η μ(α δεv απoκλε(ει ηv
dλλη. To Θdμα, λoιπ6v, δεv εξαvrλε(ται εδιil και Θ6λeι
πeριoodτερη 6ρευvα.

Aρρεvα τdκvα τoυ Zωγραφo0λη Zιωγα (= Γιιiργoυ)
ηoαv με oειρ6 ηλικ[αg o Koαμdq, o Kιilorαg και o
Γι6vιηg. Eπειδη αro μεταξ0 και μ61ρι τo 1906 ε(1αv
πεΘdvει o Kooμ6g και o Kιiαrαg, Cπιξ "μo(ρασεq"
αυμμeτd1ει απ6 τη μεριd τoυ Kooμd η γυvα(κα τoυ,
πoυ αvαφdρεται με τo αvδριi.lvυμo Kooμo0λαιvα, και
απ6 ηv πλευρ6 τoυ Kιiorα o μovα1oγι6q τoυ Γρη-
γoρηc.
o Kooμ6q, πoυ ηταv o πρεoβorερog και π6Θαvε γρη-
γoρα, δεv dφηαε dρρεvατ6κvα. Γι'αυτd δεv υπ6ρxει
κλ6δo9 με τo επιlivυμo Zιιilγαg απ6 αυτ6v. Aφηαε
τηv 1ηρα Kooμo0λαιvα με διjo Θυγατ6ρε9.

Σιbγαμπρo τo γειτov6πoυλo Γι6vη Σ(μo πl1ρε η }nρα
Kooμo0λαιvα σro oπ(τι πoU κληρov6μηoε με τιg "μo(-
ρασεqD, Yια τηv μεγ6λη κ6ρη ηq Kατερ(vα. H κ6ρη
αιrrη ε(vαι η μητ6ρατoυ Aργ0ρη, N(κoυ (K6ταoυ) κoι
Kooμd Σ(μoυ. 'Eται eξηγε(ται τo πωg αιo oπ(τι τoυ
Zωγραφoιiλη eγκαΘiαrαvrαι Σιμα(oι και γιατ( τo
6voμα Kooμdq υπdρ1ει και oυvεfζεται πλ6ov o'αυ-
τo0g.

o Kιjlαrαg, o επoνoμαζ6μεvoq Kαι Kωτoιjλαq' ηταv o
μεααlog γιoq τoU Zωγραφo0λη Zιιi'γα (= Γιιilργoυ)
και π6Θαvε και αυτ69 αxετικd γρηγoρα. Αφηoε 6vα
dρρεv τ6κvo, τov Γρηγ6ρη.

2. Me τo επωvυμo Zιωγαq απoγρdφηκε τo 19'12 και τo γdvog τoυ
oυγ1ωριovoO μαξ Θεoδ6ση (Δ6oια) Zιαμπo, αMdζovrαq eπ[ τo
κoαμι6τερo τo επωvυμ6 τoυ. Δεv υπ6ρxει καμ(α oυψεvικι] α1iαη
αvdμεoα αro γiη zωγραφoιjληq (Zιιilγαg) και Zιdμπαg (Zιωγαq).

E(voι αυτ6q πoυ αvαφ6ρεται σrιq "μo[ρασεq".o Γρηγdρηg ε(1ε 6vα μovα1oγι6, αrov oπo(o dδωoε
τo 6voμα τoυ παππo0 τoU και τov ov6μαoε Γιιiργo.
Πρ6κειται γιo τov υιpηλ6oωμo και ευγεv6αrατo Γιιi-lρ-

γo Zιιilγα, πoυ oυvηΘωq oι συYXωριαvo[ τov 6Μγαv
Γιωργαλd. o Γιωργαλdg 6φηoε με η αειρ6 τoυ 6'vα
μovα1oπα(δι, τηv Θuγατ6ρα τoυ Αwα' Eτoι διακ6πη-
κε η oυvi1εια τoυ επιilvυμoυ Zιιiγαg και απd ηv
πΜυρd αυτη, δηλ. τηv πλευρ6 τoυ Kιiαια.
Στη δεκαετ(o τoU 1930, o Γρηγ6ρηq πo0ληoε αroυg
κληρov6μoυg τoυ Kooμd τo μερδι6 τoU πoU αvαφ6-
ρεται στιq (μo(ρασεqΣ και εγκατααι6Θηκε αε vε6κrι
αro oπ(τι (π(oω απ6 τo oπ(τι τoυ Koυτo0λα).

o Γιdvηg ηταv τo μικρ6τερo αρoεvικ6 παιδi τoυ
Zωγρoφo0λη Zιιiγα (= Γιιbργoυ) και αvoφ6ρεται 6τι
παρ(αrαται αυτoπρooιirπωq σrιq "μo(ρασεξ".'Eζηoε
αρκετd και απεβ(ωoε τo 1932. E(1ε τρ(α dρρεvα
τ6κvα, τov Θωμd, τov Σπ0ρo και τov Γιιilργo. o
μικρ6τερoq Γιιδργog π6Θαvε πoλ0 μικρ69. o μεoo(og
Σπ0ρog δεv παvrρειiτηKε και oυveπωq δεv 6φηoε
απoγ6voυg. E(vαι o μ6vog πoυ απoγρdφηκε ωg
Zωγραφo0ληq η Zωγρdφog αrηv πριilη απoγραφη
μετd τηv απελευΘ6ρωαη απ6 τoυg To0ρκoυg. o
μεγαλιπερog Θωμdg και η γυvα(κα τoυ Θεoδιilρα, τo
γdvog Xαρdλαμπoυ Koτo(vα (Δαoκαλdκη), ηoαv ιδι
α(τερα καρπoφ6ρoι. 'Eξι απd τα δdκα παιδιd τoυq
ηααv αγ6ρια. o Bαoληg, o Δημητρηg, o Γιιilργog, o
Hλ(αg, o Σπ0ρoq και o Kιilαrαg. 'oλoι τoυg iκαvαv
oικoγ6vειεq, εκ169 απ6 τov Hλ(α πoυ π6Θανε τov
καιρ6 τηq γρ(ππηq τo 1919. 'Eτoι τo γdvoq τoU πρo-
π6τoρα Zωγραφo0λη Zιιi:γα (= Γιιilργoυ) ιiγιvε
πoλυπληΘ69 και oυvε1(ζει πΜov τηv υπαρξιακη τoυ
πoρε(α μ6vo2 απ6 τov κλdδo τoυ Γιdvη.
Γεw6ται τo εριilημα: Tι τouq 6πιαoε τoυg Zωγρα-
φoιiληδεg και 1cbριoαv τo κoιv6βι6 τoυq κατd τo
oυγκεκριμdvo 6τoq 1906; Δεv ΘdΜι και πoλιi ιp6ξιμo
τo Θ6μα. Kdπoια γυvα(κα, 6πωq πdvτα' ιjταv η αιτ(α,
επειδη .ωg 6ρα διa γυvaικ6q ερρ0η τα φa0λα, aMα
και δια γυvaικ69 πηγ6ζει τα κρeftτova", 6πω9 τo επει
α6διo ηq βυζαιπΦq Kαoαιαvηg διδ6oκει. Kαι αυτη
η γυvαiκα tjταv η παραπdvω αvαφερ6μεη, ειKoσι-
δυd1ρoη τ6τε, Θεoδιiρα. o γdμoq τηq με τov εικo-
oιoκr61ρovo Θωμd Zιιilγα τoυ lωι6νη 6γιvε τo [διo
dτog, δηλ. τo 1906. Φα(vετoι πωq oι vεαρo( vε6vυμ-
φoι, ακoλoυΘι.ilvταq τo κoιvωνικ6 ρε0μα ηg επo1ηg
πoυ απαιτoι]oε μικρη πρooωπικτ] oικoγ6vεια και 61ι
oικoγ6vεια γdνoυg, π(εααv ηv κατdαιααη και π6τυ-
1αv vα γ(vει 6μεoα η μoιραoιd. Aργ6τερα, τo 1915,
6ταv o πρoαvαφερ6μεvoq Θωμdg επ6αrρeι|.lε απ6
ηv Aμερικη με αρκετd 1ρτ]ματα, 6κιιoαv v6o μεγ6λo
και υι,Uηλ6 απ(τι, (αυτ6 πoυ αημερα κατd1ει o Σπιiρoq
Zιιilγαg τoυ Θωμ6), oε αγoραoμ6vo oικdπεδo, 6ξω
oλλ6 αxετικd κoyrd αro παrρoγovικ6 "oσπ(τιov" τoU
Zωγραφoιiλη.

AΘηvα, Nodμβριoq 2006
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o "Πdππog'' _ Mπ6ρμπα Γlιbργoq
Θυμ6ται και γρdφει o Θαv6αηq Δ. Zιιilγαg

M6oα απ6 τιq αηΜg τoυ περιoδικo0 ηg Aδελφ6ητα9
μαg Θα παρoυoιdoω 6vα περιαταιικ6 πoυ πdvrα 6ρ1ε_
ται αro μυoλ6 μoυ γιoηv αvΘριilπιη πΜυρ6τoυ, oλλ6
κoιγιαηvπΜUρdηq με oπoιαδηπoτετρdπo και μ6oo
πρooφoρdg υπηρεoiαq, 6ταv κdπoιoq τι yρειdζεται'

H oδovιιατρικη πριv απ6 πoλλd xρdvια αoκoι]vιαv
απ6 δι6φoρoυ9 επαγγελματ(εg πλαv6διo, με UπoτU_
πωδη μ6oα-εργαΜ(o και ελdματεg γvιboeιg. Δεv
πρ6πει 6μωq vα μηv ovαγvωρ(ζoυμε μ6oα αrιq oυv_
Θηκεg ηg επo1ηq εκε(ηg ηv πρoαφoρd αιrτιδv τωv
αvΘριilπωv ατo κoιvωvικd o0voλo.
'Hταv κoλoκα(ρι τoυ 1972. 'Hμoυv eπ( rπυχω φoιηηq
ηg oδovrιαrρικηg Σ1oληg τoυ Παvεπιαημ[oυ AΘηvιitν
και περvoOoα τov καιρd μoU στo 1ωριo. Mεαηβρι,
6vαg vεαρdg τoυ xωριoιi-δεv Θυμ6μαι πΜov τo 6voμ6
τoυ_dρ1εται oπfuι μoυ αVαψoκoKκιVισμd'voq απ6 ηv
τρε16λα και μoU λipι' "πiΥaιvε ΥρηΥoρα oτoυ μπaρ-
μπα-ΓιιΔργoυ τo μαγαζ oε Θ6λει o πarτπog". Πdrιπoq
εwoefuαι 6τι ε(vαι o μπdρμπα Γιωργoq Koτoλo0ξg, o
ψωα169 oε 6λoυ9 μαq ιδιor<ηηg τoυ μαγαζιoιi "To
Tαμπo0ρι,,, πoυ εκrdg τωv εμπoρικιi-lv τoυ δραoηριo-
τητωv, 6τov oι π6voι απ6 τα δ6ιπια βαoαvιζαv τoυq
1ωριαvo0g μαg, δεv δ(αroζε με τιq oδovrdγρεg (εργα_
Μ(α εξαγωηg δovrιι:(lv), πoυ δι6Θεre, vα βγdζει τα
δ6vrια και vα τoυq αvoκoυφ[ζει.

Θα πρ6πει εδιil vα αvαφdρω dτι η oδovιιαrρικη πρdξη
γιv6τov 1ωρ[g ovαιαΘητικη oγωγη, 1ωρ(g ειδικd εργα_
Μ(α και μ6oα, με dγvoια κιvδ0voυ απ6 oυμβ6ματα,
ε(τε μετεξακrικd, εfuε λdγω τoυ ιατρικo0 ιαιoρικoιi
τoυ παΘ6vrog και τo σrlμαvτικ6τερo 1ωρ(q αroι1ειιri-
δη αvrιαηι|,l(α, oε μια απλη καρ6κλα, με απoτ6Μαμα,
παρ6 ηv ιιilβεια αvιoxτj και υπoμovη, oι φωv6g και τα
oυρλιαμ6 vα ε(vαι oυvoδd αroι1ε(α κdΘε επ6μβααη9.

Avrαπoκρ(Θηκα αηv πρ6ακληση τoU και rηγα αro
μαγαζ(. Mε περι6ργεια αvrικρ(ζω ην μπdμπω AγαΘη
Λ6κκα καΘιoμ6η σε μια καρ6κλα vα πιdvει με τη δ0o
πoλdμεg ηg τα oαγ6vια ηg, vα κλo[ει και vα μoυ ζητd-
ει vα κdvω κ6rι γιo vα η oιiloω. Zηηoα απd τov πdrτπo
τo ιαroρικ6 ηq πeρftπωαηg. o καημ6vog o μπdρμπα
Γιιiργog, με μια oδovιdγρα αro 1dρι, ιδρωμ6vog, κoυ-
ραoμ6voq, αγ1ωμdνog γιαι( καrι δεv rηγαιvε κoλd, μoυ
Μει: *Pε, παιδ[ μoυ! Tραβ6ω τo avαΘeμaτιoμ6vo τo
δ6wιηq μπ6μπω9πdvω aπ6 μια ιΔρa,τηv 6yωξεκαvει'
δεy λiει vα βγει μe τ[πoτα και η μπ6μπω δev αντ6yει
dλλo τoν π6vo. Κdvε κατι!,'. H μπdμπω vα φωvdζει: .M
6φaγeq' π6rτιoυ, μ 6φαγε9!.' *Σκ6oe, γριd, oκ6oε! Θo
oτo βγdλoυμε τιΔρα", ηταν η απdιrηαη τoυ.

Aφo0 ηρ6μηoαη γρι6 6καvα μια εξdτααη' o π6ππoq
ηΘελε vα βγ6λει τov 1ov γoμφio ηg κfrrω ψdΘoυ αρι
ατερ6' Eftε μdΘει 6τι αφo0 πιαoεητo δ6vrι μεηv oδo_
vrdγρα τo τραβdg με διivαμη πρog τα 6ξω (πoρειακd)

και πdνω. Για κακη τoυ τ0111 oμωg τo δ6vrι εηε μεγdλη
γλωαoικη απ6κλιoη και δεv υπηρ1ε κoμ(α περ(rπωαη
vα βγει με τov τρdπo πoυ τo τρ6βαγε o πdrτπog, εκι69
αv γιv6ταv κdταγμo τoυ 6ξω πετdλoυ ηg φατvιακηg
απ6φυαη9 ηq κdτω ψdθoυ' Για τov πdrπo dμωq αιπd
ηταv dvευ αημαo(αg. Aφo0 δεv τα κατdφερε αvαγκd-
αrηκε vα ζηηoει βoηΘειo. Toυ Μω: "Πdππo! Eγιi δεv
Θα βγdλωτo δ6vιι, oλλd Θα ooυ πωτι Θα κdvειg. Θατo
τραβηξειg πρog ηv ovr[Θεη πΜυρd απd αιπη πoυ τo
τραβ6q και Θα βγε( ε0κoλα μετ6 απ6 τηv τ6αη ταλαι
πωρ(α". Mε απoρριrπικ6 0φoq για τo εoφoλμ6vo ηg
oυμβoυληg, μoυ λ6ει: "Kαλa λ6ω εγιΔ 6τι εoε[9 oι γιo-
τρo[ δεv ξ6ρετε τ[πoτα,' Mε oυγκατdβααη τoυ απαvrιi:
"Av Θ6λειq vα τελειιilvειg και vα μηv πdΘει η γριd τ(πoτα
απ6 ηv τoλαιπωρ(α κdvε 6τι ooυ λ6ω".

Mηv ιi1ovιαg 6λλη επλoγη και με 6vroη ηv αμφι_
βoλ(α τoυ, τo τρ6βηξε πρoq τη φoρd πoυ τoυ υπ6-
δειξα και τo δdvrι βγηκε αμ6oω9. lκovoπoημ6voq
απd τo απoτ6)εoμα μoυ λ6ει: .ξ ε[πaμε' αMd κdτι
ξ6'ρετε κaι oειq oιγιατρo[. Πoλ0 με κo1ρaoε, ρε παιδ[
μoυ, aυτf1 η Υρια''. KαΘηααμε, με ευ1αρ(αrηαε για η
βoηΘεια, με κ6ραoε ταiπoυρo και 1ωρ(oαμε.
Πdρo απ6 ηv αρμκη μoυ 6κπληξη για τα oυμβdvrα,
ηΘελα vα τov(oω την πρoαφoρ6 αυτoιj τoυ dvδρα
oroυg αvΘριilπouq πoU εftαv αv6γκη τιg υπηρεoiεq
τoυ, γιατ( δεv μπoρoιioαv vα μετακιηΘoιiv, ε(τε
λ6γω απ6αrααηq, ε(τε λdγω 6λλειι{.lη9 μ6oωv, εiτε
για oικovoμιKo0g λ6γoυ9. Eμdvα πρooωπικd μoυ
6δωoε 6vα μdΘημα αvιδιoτελoιig πρooφoρ6g ιατρι
κιilν υπηρεαιιilv oε αvΘριδπouq πoU τιg 1ρειdζovrαv
και τov ευ1oριαrιri.

AΘτjvα No6μβριoq 2006

o μπαρμπα - Γι6ρΥ0ζ Κoτoλo,}ι!q με η γwoka τoυ Δi,oπoιvo κoι
ηv εγovητoυ Poiδoaλo, σε φωτoΥρoφιστou 1956, πριv aκ6μητoυ
απoδoΘε[ τo πρoooviμιo "Π6ττπoq''.
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To MoΘητlκ6 Σuαoiτlo
Toυ Θωμd AΘαvαα(oυ Moυκo0λη

Primum vivere deinde philosophare. Πριbτα ζηoe και
6πειτα φλoα6φηoε' Xωρig να εξαoφαλ(oeι καvε(g τα
πρoq τo ζηv, πoτ6 δεv Θα καταπιααrε( με πVεUματι_
κ69 αo1oλiεg. Kαι oι πvευματικ6q αo1oλ(εq πρoυπo-
Θ6τoυv αωαΦ αvdrπυξη τoυ oιbματog και τoU vou.

"Noυq υγιηq εv oιiματι Uγη", 6πωq πoλιj oωα16 τo
διατιjπωoαv oι αρ1o(oι πρ6γovo( μαq. H εξ6λιξη τηg
αvΘριilπιηq oκdψηg ε(vαι επoμ6vωg dρρηκrα oυvδε-
δεμdη με τo επ[πεδo ζωηg oε κ6Θε 1ρovικη περ[oδo'
Kαι 6ταv μλdμε για βιoτικ6 επ(πεδo, τo πριr1τo πρdγ-
μα πoυ 6ρ1εται στo vou μαg ε(vαι η διατρoφη μαq και
ακoλoυΘε( η αωαrη διατρoφη μog.

Πoλαι6τερα, η αωαη διcπρoφη δεv ηταv επαρκηq και
τα περιoodτερα παιδιd ηg o1oλικηg, κυρ(ωg, ηλκ(αq
αηv Eλλdδα (και 6μ μ6vo) και δια(τερα orα 1ωριd μαg
υπooιτζovrαv. o υπooπιαμ6q αιπ6q, πoυ εftε 6φoε9
oυv6πειεg oτηV πVεUματικt] αvdrπυξη τωv μαΘητιδv,
oδηγηoε αrιg αρ16q τoυ 19oυ αιιilvα τιg εκπoιδειπικ69
και o1oλιαrρικ6q Aρ16q αηv iδρυαη κα λειτoυργ(α
oυαoιτ(ων αrα α1oΜ(α, τα ψωαrd MαΘηκd Συooftια.

To MαΘητικd Συoαfuια (M.Σ.) αroυq vε6τερoυq δεv
Μvε τ(πoτα. Για μαq τoυq μεγαλ0τερoυg dμωg ηταv
τ6τε η "πιπι6" για ηv αvdrπυξη τoυ παιδικo0 κoρμι
oιi μαg και "μdvα εξ oυραvoιi" για τηv επιβ(ωoη μαg.
Kι αυτ6 γιατ(, 6πωq και παραπ6vω ε[πα, τo oικovoμι-
κ6 και βιoτικ6 επ(πεδo τωv περιoo6τερωv oικoγεVει-
ιilv τωv oρειvιδv 1ωριιilv μog ηταv πoλ0 1αμηλ6 και
ε(χε ωq απoτ6λεoμα η διατρoφη τωv παιδιιiv vα μηv
ε(vαι καvovικt]. Tηv εικdvα αυηg τηq oικovoμικηg
κα1εξ(αg μαq περιγρ6φει με γλαφυρ6ητα και με
ιδι6τυπη 6κφραα11 μια 6κΘεση1 τoυ EπιΘεωρητη
Δημoτικιiv Σ1oλε(ωv περιφdρειog K6vιτoαg κατd τo
α1oλικ6 6τo9 1939_1940' με ηv oπo(α 6κΘεoη δικαι
oλoγε( και ηv αvdγκη (δρυαηg των M.Σ. ΠαραΘ6τω
6vα 1αραιcηριαrικ6 απ6απασμd ηq, με τη α0vrαξη
και ηv oρΘoγραφ(α dπωg ε(vαι αιo πρωτ6τυπo:

"E q ταq Boρειoδιπικdq εoγατι69 η9 Ελληvικηq' μag
Πατρ[δoq, eι9 τα ΕMηνoaβαvικ6 o0voρa, ει9 τa
B6ρειa μ6ρη τηq Hπε[ρoυ μαq εκτε[vεται ειq 6κταoιv 35
τ.γ. η πeριφ6ρειo ηq Κovftoηg. oπω9 oλ6κληρoν τo
B6ρeιov τμημα ηq Hπεiρoυ μαg ε(vαι oρειv6v πλαιoυ
o0μεvoν υπ6 oπoτ6μωv oρ6ωv, oLπω και η παριφ6ρειa
ηq Koνftoηg μαq περικλe[εται μετaξa τωv oρ6'ωv Γρdμ-
μoυ, Σμ6Nκα, T0μφηg και Νεμ6ρτoικαq, τωy oπo(ωv
πaραφυaδε1 απoτελo0v ηv 6λl1v περιφ6ρειav. EπEτωv
oρ6ωv τoυτωv κaι τωv πaρaφυ6δωv τωv ευρ[oκovται
κατεoπaρμ6va τa 52 yωρ(α τηq περιφερe[α9 μα9.
Σημειoaμεv εvταaΘa 6τι η oυγκoιvωv[a μετaξ0 τωv
yωρfuv τoιlτωv ευρ[oκeται ειq κaταoταoιν oυγ(. ευydρι-
oτoν. oδo[ ημιovικo[ βa[voυoαι παρα τα yε[λr1 κρημvιilv
και διεργ6μevαι avd μ6oov oρμητικιilν yεψ6ρρωv κaι
πoταμιilv, avoβa(voυoaι ειg aπoτ6μoυq κλιτ0g βoυvιΔv,

διερy6μεvαι avd μ6'oov φαρaγyωv κoιγαραδριΔv κoΘι-
oτoav πρoβλτ1μaτικηv ηv oυγκoινωv[αv κaι πρ6πeι vα
ε[vaι κανε(q orλιoμ4voq με oωματικf1ν κaι ιtlυγικηv
αλκηv διa vα πρo11ωρηoη επ[ τωv oδιΔv αυτιΔv...

,,Eπi ηg μ6ηg αμa4ηg oδo0 eφ' ηq κιvo(ιvται τρoγo-
φ6ρa' ηq oδo0 Kov[τoηg lωαw[vωv, δ0o μ6vov yωρ(α
e0ρηwαι. o AιΔoq' o Σaραwdπoρoq, o Βoυρκoπ6τa-
μog, o Boυρμπιαvtηq oρμητικo( πoταμo[ καΘιoτo0ν
πρoβλημaτιηv και επικ(vδυvov ηv διaβaoιv. oι κdτoe
κoι τη9 περιφερε[αq' aoyoλoawaι ει9 ηv κaλιιι6ργεια
τωv rπωyιΙlv εδαφιΔv ... κaι ει9 μικραv ιrηvoτρoφ[αv... H
rπωyε[a τoυ εδ6φoυq δεy eiιlαι-δoιrατ6v vα oπoδιΔoη
πρot6vτα αρκετd δια ηv διaτρoφηv πληΘυoμoa %'000
ψυΧ6v. H παρaγωγη περιoρ[ζeται ει9 avεπaρκfγ πoo6-
τητa αρaβoo[τoυ, o[τoυ' φaoι6λων, γεωμηλωv. H
τρoφη των κατokωv ε[vαι κατα 9σ/" αρoβ6oιτoq (μπo-
μπ6τα), 6oπρια και y6ρτa. To κρ6,αq κaι dΜαι λευκω-
μaτιΔδει9 oυolαι δεv εmoκ6rπowaι oυμ6 τov oτ6μa-
yovτωv aγρoτιΔv Hπειρωτιbv μaq. (H υπoγρ6μμση διη
μoυ). To 6λaιov, η ζdγαριq' τa ωd, τo γdλα aπoτελoυν
πoλυπ6λειaν, δavoτa[ τι9 να ε[πη, διa τo διαιτoλ6γιov
τoυ aγρ6τoυ ηg Hπε[ρoυ. Aπoτελ6oμaτα ηq, τoια(tηζ
διατρoφf19 ε(vaι η ιoyν6η9 τωv oωμdτωv και η eυκoλΙo
μe ηv oπobv διaφoρoι v6ooι ευρ[oκoυv πεδbv δρdoε-
ωq''. Iα τ6κvα τωv κaτo[κωv τωv oρeιvιΙlv περιφερeιιΔv
υπooιτΦvται ειq πoλ0 μeγa}ιe[τερov βαΘμ6ν.

Tηq κατo[κagτo γdλα καιηg 6ρνιΘo9τo αυγ6 πωλo0-
wαι απ6 κακη 6woιαv oικovoμ[aq,. Ta eκ τoaτωv
κ6'ρδη γρηoιμoπoιo0ντaι διa τηv πληρωμf1v τωv
ιατριΔv' Κaι oημειo0μeν 6τι μαΘητa( υπooιτιζ6μεvoι
δεv ε(vαι δυvaτ6v va ε[vaι καλoi μαΘητα[. Λ6γoυv πoλ-
λoi 6τιyρειdζεται Θdρρoq διa vα owικρ[oη καvε[q τηv
yQaφav. Χρειdζeται 6μωq Θaρρog oγκoυ lμaλαtωv
δια vα αwικρ[oη ηv πραΥματι,Κ6ητa. Tηv πρaΥμaτι-
κ6ητα aυηv με τo oτυψ6v πρ6oωπoν...

Avdγκη να Θρ6,ιpωμev τa πoιδιd μαq διa vα δυηΘιilμεv
vα δημιoυργηoωμev αvΘριilπoυ; με εγκεφ6λoυq με oκ6,-
ιJ.ιιv διαυγη, με βo0ληoιv εvεργητικfγv.'. Exoιrrαg δε
υπ6ιlη τag oυvΘηκαq αι.παq, η Eπιτρoπη MαΘητικωv Συo-
oιτ[ωv Kovftoηg απeφαoιoεv τηv (δρυoιv 19 μαΘητικιΔv
oυooιτ[ωv ει9 ιodριΘμa oγoλε[α τηq περιφερεiα...".2

H λειτoυργ(α τωv M.Σ. δεv ηταv Θεoμ69 και πρov6μιo
μ6νo ηg περφ6ρεια9 Kovfuαηg, oλλd dvα γεvικdτερo
κ(ημα oε oλ6κληρη ηv Eυριilπη. H oημαo(α για η
α1oλικη υγε(α και η παιδoγωγικη αξ(α αιπoιi τoυ κιvη-

1. Τηv 6κΘεαη αι,rη η βρι]κα 0ατερα απ6 πoλιiωρη, κoυρoαιικ]
κoι πoλιj σχoλασrικη dρευvo ατo αρ1ε[α ηq Διε0Θυvoηg Δημoτι
κτ]q Eκπo[δευαηq lωαwivωv 'oπωg ε[vαι αroυq περιoodτερoq
γvωαι6 τo αρxεio τoυ Δημoτικoι Σ1oλε(ou Δρoαoπηγτ]q (πρωηv
Kαvrσ(κoυ) πριv απ6 τo 1949, λεηλoηΘηκε κoι τελικ6 κατoαrρ6-
φηκε απ6 αvεγκιiφoλoυq .πρooδειπικo0q" καrd η διdρκειo τoυ
EμφUλ(oU πoΜμoυ. Aλλ6 και αργ6τερα τo αρxε[o τoυ αxoΜ(oυ
δεv εβ, δυαrυ1ιΔq' καλιiτερη τιjxη

2 Av6μεσα σrα σXoλε(α αιπd, φα(vεται, 6τι ητov και τo Δημoτικ6
Σ1oλε[o Kαvτo[κou.
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ματoq ε(vαι πoλιi μεγoλη. H Μrπoμeρηg 6μωq αv6λυ-
oη ηq εδιi: ξεφε0γει απ6 τo oκoπ6 αιrιoιj τoυ dρΘρoυ
και γι αυτd Θα περιoριαrω vα πω δυo λdγια για 6,τι
oxετικ6 διαδραματζ6ταv στoV ελλαδικ6 1ιiρo:
Ση 1ιiρα μαg oι πριiτεq διαrακτικ69 πρoαπdΘειεg
για ηv iδρυoη M.Σ. 6ρμoαv απ6 τo 1915 απ6 διdφo-
ρα ιδιωτικd Σωματε(α και η διε0Θυvαη o1oλικr]q υγι
ειηg oλλ6 δεv κατ6αη δυvαη η καΘι6'ρωαη τoυg. To
1927 απoτεΜ( αιαΘμ6 αηv ιαroρ(α τωv M.Σ., δι6τι
απ6 τo 6τoq αυτ6 αρ{ζει για πριitη φoρd η αυαη-
ματικη Μιτoυργ(ατoυg αηv Eλλdδα με αριΘμd μαΘη-
τιiv 525. o αριΘμ69 αυτ69 oυξdvει απd xρ6vo αε
1ρ6vo καιτo 6τoq 1932-1933 αηλΘε σε 36.000.

To Kρ6τog 6ρμoε vα εκδηλιilvει 6μπρακrα τo εvδια-
φ6ρov τoυ απ6 τo 1931, 6ταv δι6Θεαε για πριilτη
φoρd κρατικι] π[αrωαη εκ δραx1.tιδv 2.000.000 και
ι|ηφιαε v6μo (N.5341/1932), πoυ πρo6βλεπε η δι6-
Θεαη oριoμ6voυ πoooιj για τα M.Σ' απ6 τη φoρoλo-
γ(o καπvoιi (την επoxη αUη η καλλι6ργεια τoυ
καπvoO μαζ( με αυττ]v τoυ βαμβακιo0 απoτελε( τo
80% τηg γεωργικηg μαg παραγωγηq αιηv Eλλdδα).

Aπd τo αxoλικ6 6τoq 1937-1938 αρ1ζει η δε0τερη
περ(oδog τωv M'Σ. H oργ6vωoη τoυq τιiρα ε(ναι πιo
oυαrηματικη, o Θεoμ6q 6λαβε voμικr] υπ6αrααη και
μovιμoπoηΘηκε. H περioδoq αUη διηρκεoε μ6vo
τρ(α α1oλικ6 6τη, δι6τι διακ6πηκε απ6 τηv κηρUξη
τoυ πoλ6μoυ τoU 1940. Aπ6 τo 1946 αρ1ζει vιio,
τρ(τη περioδog τωv M.Σ., η oπo(α διt]ρκεαε μ61ρι τα
τελευτα(α 1ρ6vια τoυ εικoαro0 αιιilvα.

Tα oυooiτια παρ61ovrαι 6vαvτι μικρoι! τιμηματoq για
τoUξ eι]πoρouq μαΘη6q και δωρεdv γιo 6ooυ9 δε μπo-
ρo0v vα καταβdλλoυv αιπ6 τo τ(μημα. H επλoγη τωv
μαΘητιilv για vα λdβoυv δωρεdv μ6ρo9 αrα M.Σ. γ(ve-
ται απ6 ηv Eφoρε(α MαΘητικι.liv Συooιτ(ωv Kαι τouq
εκrιαιδειπικoUq, oι oπo(oι εξετdζoυv τoυg κoιvωvικo0g
λ6γoυ9 (απoρ(α, 6λλειψη γov6ωv, υπoαιτιoμ69 κrλ.).
Aπαγoρε0ετoι η ψωαroπo(ηση τωV ovoμ6rωv τωv
μαΘητιbv πoυ oιτιζ6ταv δωρεdv και η 1ρηoιμoπoηαη
τρoφ(μωv απ6 τo απ(τι κατ6 ηv ιiρα τoυ φoγητoιi'

Στo δημoτικ6 μαg α1oΜ(o -ηq Δρoαoπηγηg (Kαvrα(-
κoυ)- M'Σ. Μιτoυργoιiααv κα16 η δειrτερη περ(oδo,
δηλαδη' 1 937-1 940. Περιoα6τeρεg λεrπoμ6ρειε9 δεv
61oμε. Eκε(vo πoU γvωρ[Φυμε ε(vαι dτι oι γove(q
μαΘητιi.lv (μερικo( η 6λoQ κατ6βoλαv 6vα πoo6 για ηv
αvrιμετιilπιoη τωv Μιτoυργικιi:v εξdδωv τωv M'Σ.,
6πω9 φα(vεται και απ6 μια αxετικη απ6δειξη ηq διευ-
Θ0vτριαq τoυ αxoλe(oυ. H απ6δειξη αιrη γρ6φει:

"H κdτωΘι UπoΥeΥροl ιl ι6η ΔιευΘawρια τoυ Δημoτικo0
Σγoλε[oυ Κawo[κoυ Mαρb Bραδf1 6λαβov παρa τoυ
Moυκo1λη Avδρ6α κατo[κoυ Kαvτokoυ τ69 dvω δρaγ'
μ6q (25) ειΚoσι π6wε ω9 κατaβoληv τoυ δια τo μαΘητι-
κ6v oυoo[τιov και ηv oyoλικηv υγιειvf1v δια τov υι6v τoυ.

"Εv Καwo[κω 2-10-1939
*H ΔιευΘaντριaτoυ Σyoλebυ l Mαρiα Bραδη..

Mετd τηv KιiρUξη τoυ πoλ6μoυ τoυ 1940 και κατd η
διdρκεια ηq Kατo1ηg τo oυαo(τιo μαγειρευ6ταv μεv
αrov Aμπελιακ6 αλλ6 μoιραζ6ταv και καταvαλωv6ταv
(6πω9 καιτo μoυρoυv6λαδo) 6μ αro o1oΜ(o oλλd αrα
απ(τια. Θυμ6μαι 6vα 1αρoκηριαrικ6 περιαrαrικ6: Πτjγα
αrov Aμπελιακ6 και πτjραη μερ[δα μoυ τoυ φαγητo0
(παταrεg για1νQ μ6oα oε μια πoλια καραβdvα. Tηv ιilρα
εκε[vη μ0πηoε η καμπdvα orov AηΘαv6αη και o καμπα-
voκρoιiατηg-τελdληq φιilvαζε με αιεvrdρεια φωvη :

"6ρXovιαι oι Γερμαvo(..., 6ρ1ovrαι oι Γερμαvo(oιoιoι.'. ".
T6τε 6λoι oκoρπ(oαμε φoβιoμ6voι. Eγω, τρ61ovrog
πρoq τo oπ(τι, δεv παρ6λειπα vα... "1dφτω" και καμιd
ζεματιαη πατdτα απ6 ηv καραβ6vα... 'Eφταoα λα1α-
vιαoμ6voq'.. ΧωΘr]καμε εγιi: και η μdvα μoυ αιo κατιirι
και αrρωΘηκαμε στo φαγητ6 με τ' αυτι6 τεvrωμ6vα
πρog τo δρ6μo. Φdγαψ γρηγoρα-γρηγoρα τιg λγoα169
πατ6τε9 απ6 ηv καραβ6vα και περιμ6vαμε. oι ιilρεg
περvoιjoαν και Γερμαvo( δεv φαιv6ταv' Aργd τo απ6-
γευμα βγηκαμε απ6 τov κρυι|ιilvα μαq και μ6Θαμε
πωg oι Γερμovo( π6ραoov oπ6 τo πoτ6μι ψ καrεOΘυvoη
πρoq τo Erπα1ιilρι αλλd δεv αv6βηκαv αro 1ωρι6 μαq.

Koτ6 η διdρκεια τoυ Eμφυλ(oυ τα oυoα(τια διακ6-
πηκαv, γιατ( η περιopj t]ταv αvrαρτoκρατo0μεη και
δεv ηταv εφικ16 vα φΘdooυv αro 1ωρι6 τα τρ6φιμα.

Tα MαΘητικd Συoo(τια λειτotργηααv ξαvd μετd τη
ληξη καιτoυ Eμφυλ(oυ τo 1949.

Ση δeκαετ(α τoυ '50 πρoαφερdταv μ6vo πρωιv6
ρ6φημα και "κ(τριvo" τυρ(. (H αvoλoγoιioα αε κdΘε
μαΘητη πoo6ητα ημερηo(ωg απ6 κdΘε ε(δog ηταv:
Γdλα 10 δρdμια. Tυρ( 10 δρdμια. Zd1αρη 3 δρ6μια) ο'

εvιil απ6 τη δεκαετ[α τoυ '60 και αro εξηq διv6ταv και
μεαημβριv6 φαγητ6.
To ι|.lωμi, πoυ μoιραζ6ταv αrα συoα(τιo, τo ζιiμωvαv
εκ περιτρoπηq - αro απ[τι ηq η καΘεμι6 -oι μητ6ρεq
τωv μαΘητιilv, εvιi.l τo μαγε(ρεμα τωv φαγητιiv γιv6-
ταV στov Aμπελιακ6 απ6 αμειβ6μεvεq μαγε(ριooεg'

Tα μαγειρε(α για τηv παραoκευη και διαvoμη τoυ
ρoφηματog αρμκd (πριv απ6 τo 1950) λειτoυργo0-
oαv αrα 1αγι6τια τoυ παλαιoιj αxoλε(oυ' πoυ βρ(oκo-
vταv στηv κεvτρικη πλoτεiα τoυ 1ωριo0 a, evιil μετ6
τov π6λεμo ωq κoυζ[vα και εαrιατ6ριo χρησιμoπoι-
oιjyrαv 6vα μικρ6 o(κημα δ(πλα αrov "Aμπελιακ6".

3. Mdxρι ηv eπo1η αυη ωq μdτρo β6ρoυ9 αηv αγoρd xρηαιμo-
πoιoOvτov η "6x(", πoυ υπoδιαιρo0vrαv σε 400 δρ6μια Kαι ovΓF
ατoι1oιioε σε '1280 γραμμ6ρια Aπ6 εκε( βγτiκε και η φρdoη: ,τα
dxει τετρακ6αια", 6ταv λ6γεται για κ6πoιov πoυ 6x.ει "αιilαq ταq
Ψρ6voq. μg a, *αΘι6ρωαη τoυ κΛo0 ωg μ6τρoυ βαρoυq, παρα-
ηρηΘηκε μια αιjξηoη τωv τιμιilv τωv αγαθιbv, γιoτ[ oι 6μπoρoι και
τ6τε (6πωq τιilρα με ηv κατ6ργηαη ηs δρoruηq Kαι ηV εφαρ-
μoγι] τoυ ευριir), βρι]καv ηv eυκαιρ[α vα αια11coκερδfooυv αε
βαρoq τou φτω1oιi λαoιi Kαι ξ6ρετε πιirq; Mε τo vα πωλo0v τo
πρo(6v εv6q κλoιj κλoιj (1000 γρoμμdρια), dαo πωλoOoαv πρoη-
γouμ6vωg μiα oκd (1280 γραμμdρια).

4 τα χoγι6τια αυτ6 τα xρηoιμoπoξααv ωg μoγειρε(α Kαι oι lτo-
λo( κατ6 τov π6λεμo τoU 1940.
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Tη o1oλικη 1ρovιd 1966 αro Δημoτικ6 αxoλε(o Δρo-
αoπηγηg oιτ(ζovιαv εκατ6 (100) dτoμα (96 μαΘητdg
και 4 μ6λη τoυ πρooωπικo0) και καταvdλωαov (dπωg
αvαγρdφovrαι αro βιβλ(o απoΘηκηq τρoφiμωv M.Σ.'
τα εξηg ε(δη φαγητιbv και τιg αvr(αroιxεq πoα6ητε9.
(M6oo oε παρ6νΘεαη η πoα6τητα κdΘε μερ(δαg oε
κλ6 και γραμμdρια):

Φαo6λια: 189,00 κλd (100). Πατ6τε9: 540,00 κλd
(300). Bακαλdoq: 226,8 κλ6 ιj 226 τεμdμα (120).
261αρη: κλd 110,50 (10)' Kακdo: 16'605 κλ6 (1,5).
Γdλα: 298,890 κλd (27). Σπoρ6λαιo: 274'466 κλα
(90). Toματoπoλτ6q: 55,350 κλd (5). 2υμαρικ6:
288,00 κλd (80)' Πλιγo0ρι: 145,200 κλ6 (80)' Kρεμ-
μ0δια: 125,010 (9 η 40)5 iAλαg: 27,540 κλd (3). i\λευ-
ρov-Aρτog: 2068 αλειiρι η2729'7 κλ6 ι|.'ωμ( (240).

oι πρooωπικdg Θ0μιoeg για τα M.Σ' ατo Δημoτικ6 αxo-
Μ(o Δρoooπηγηg ε(vαι απooπαoμαrικ6g γιατ( ημoυvα
πoλ0 μικρ6q και με κεvd, (oωg, αε κdπoιeq λεrπoμ6-
ρει6q τoυg. Zηιit oυγγvιilμη γι αι116 και eπιε(κεια αηv
κρ(αη τωv αvαψωαιιilv μαg. Περιoo6τερε9 πληρoφo-
ρ[εg και περιαrαrικd α1ετικ6 με η λειτoυργ(α τωv
M.Σ. αro αxoλε(o ηg Δρoooπηγηg (Kαvιo(κoυ), Θα
61oυv vα μαg δωooυv, πιαιe0ω, oι oυvdδελφoι πoυ
υπηρ6τηoαv ατo α1oΜ(o μαq Kαι παραβρ6Θηκαv τo

καλoκα(ρι αιιg εκδηλιiαειq για τα τρι6vrα 1ρ6vια απd
ηv (δρυαη ηg Aδελφ6ητα9 Δρoooπηγιωτιilv.

Tα μαΘητικ6 oυαo(τια, 6ταv τjταv oυvδεδεμdvα με
ηv 6λη αxoλικη ζωη, απoτελo0σαv σUv τoιq dλλoιq
εκπαιδευτικ6 Θeoμ6 μεγ6λη9 αημαα(αg και 61ι
φλαvΘρωπ(α. H ωφιiΜια πoυ παρε16ταv απ6 αυτ6
ατoυq μαΘητ69 δεv ηταv μ6vo υλικη, ηταν και πvευ-
ματικη και ηθικη' Δι6τι με ηv εξαoφ6λιση τηq σωμα-
τικηq ευεξ(αq ζωoγovo0vrαι Kαι oι πvεUματικ6g Μι
τoυργ(εg' EξdMoυ η κoιη oυvεαι(ααη, επιδρd αro
ηΘog τoυg και κoλλιεργε( τιq αρετ69 ηg τ6ξη9' τηg
καΘαριdηταg, ηg αλληλoβoηΘειαg, ηg πειΘαρ{αg,
τoU σeβασμo0, ηq φλ(αg, ηg αγdπηg, ηξ σUVερ-
γαo(αg, Kαι ηq κoιvωvικ6ηταq 0. Eπ( πλ6ov διv6ταv
Kαι στouq εκπαιδευτικoιjq η ευκαιρ(α vα γνωρ(ooυν
κoλιiτερα τoυg μαΘητdq τoυq.

Θωμdg A. Moυκo0ληq 2006

5. Ewio (9) γραμμ6ρια αv6 μερ(δα υπoλoγ[ζovrαι αro φαγητ6 ωq
κoρ0κεuμo εvιil τα ooρdvια (40) 6ταv μαγειρειiεται o βoκoλdoq
"πλακi,,.
6 βλ. Mεγoλη Παιδoγωγικη Eγκυκλoπo[δεια, Eκδ6σειξ Eλληvικα
Γραμματα, Aθηvα 1962, τoμ. E', σ. 143)

Γει6ργlo9 Δημητρo0ληg (1888 - 1974)
o βαΘυα161ααro9 αιπ6q dvΘρωπoq oε μικρη
ηλκ(α ξεvιτεfηκε αro Αγιo oρog και αργ6τερα
ταξ(δει!e τρειq φoρdg αηv Aμερικη. Eπιαιρdφo-
vrαg παvrρε(rηκε ηv Mαρ(α Mακρη και απ6κη-
oαv 8 παιδιd. Ao1oληΘηκε μe τo εμπ6ριo και
υπηρξε κdτo1og τoυ παvιoπωλεioυ "H Eλικρ(-
vεια". Πρoικιoμ6vog με γvιiloειg και ιδια(τερα
αrov τoμ6α ηs βαφηξ 6πoυ oι voικoκυρ6g
6oπευδαv vα αγoρdαoυv μπoγι69 με απ6λιrη
εμπιαroo0η. "o Mπdρμπα - Γιιiργog'' 6πω9 τov
απoκoλoιjααv διετdΜoε κατ6 καιρo0q πρ6ε-
δρog τoυ 1ωριo0 και ατιq ζoφερ69 εκε(vεg μdρεg
τoU σπαραγμoΟ δι6oωoε τηv ζωη oυκ oλfuωv.

Moρio Δημητρoιiλη (1896 - 1965)
H καλooυvdη "Kdκω-Mαρ(α" ψωαη για τιg
ευεργεo(εg ηq Kαι ηv καλoκ6γαΘη δι6Θεαη,
αγαπηΘηκε απ6ηv Kαvιoιιδτιη κoιvωv(α' Yrηρ-
ξε κλαoικ6 παρdδειγμα oυζ0γoυ και μητ6ρα9.

To oγ6fuo καιτη φωτoγρoφ[o, μogπoραyιΔρηoε o σιΙΥxω-

ριαv6q μαq Niκoq ξμητρoaληg' 6vα απ6 τo 8 τ6κvα τoυ
ζe0νoυq Δημητρo0λη



32

φ 8$!.xΞ

E €θiΞEξ ΞEΞ!g
€ Ξ9ΞEΞ9 9-χ€ Ξg. σ Ξ > Χ<i }a-eΞΞ
'Y Ξ: _.ΞωΞ aP'Ξ.E g
E *υ$9€Ρ ) o->9o9 o Q:]<Φ
Ξn gΞεes

€Ξ εΞΞgξ Ξ

Ξi θ θξΞ9' F

iE 3;Ξ Ξgθ Es€ Ρ.i gΞ aΥ fr

Ξs 5E€ ΞΞΞ Ξ
*x Ξ$E""=$s δ

Ξs BΞ gΞ Eβ Η

a$ ΞΞΞΞΞξ Ξ

E$BEEΞΞei

;fl ΞΞiEΞE $
: Ξ EFΞ Ξ E'' Ξ

i3 F:€ gΞΞ 
Ξ

EμEΞΞigEi

ι1 .'{,

ns

a-l

ιι'
1,

ΞlΙτs,.'ιr'
A

{

.{

F.

I

]ι



Eπiκαlρα v6α
γlα τoUξ συγxωρtαvoιig μoq τηg AΘfvog

καt τoU λεκovoπεδioυ Aττlκ:|g

l H Eπιτρoπf AΘι]ναq ευ1αρ(ατωg γvωαroπoιε( αrα μ6λη και στouq φλoυq τηq Aδελ-
φ6ητα9 6τι o ετηoιog 1oρ6q τωv AΘηvιilv Θα πραγματoπoηΘε( τo Σ6ββoτo
24.o2'2oo7 τo βρ6δυ, αε α(θoυoα τoυ ξεvoδo1ε(oυ STRATOS VASslLlKoS HOTEL,
Mι1αλακoπo0λoυ 114 lλ(oια. (πληo(ov Mεγdρoυ Moυαικηg). Tηv εκδηλωαη Θα πλαι
oιιδvει, 6πωq πdvια, η oρ1ηατρα τoυ Niκoυ & Kιilαrα Φλιrrπ(δη.

l Mε β6α11 και πυρηvα τo 1oρειπικ6 αυγκρ6ημα ηq Aδελφ6ητo9 Kεραo6βoυ, ξεκιvd
μ(o πρoαπdΘεια δημιoυργ(αg μιαg ελπιδoφ6ραq 1oρευτικηg oμdδαg απ6 vdoυq 6λωv
τωv Mαατoρo1ωρ(ωv. Σκoπ6q τηg, η διdoωoη και 6oo τo δυvατ6v oρΘ6τερη παρoU-
o[ααη τωv εΘ(μωv, 1oριitv και τραγoυδιιilv τηg περιop]g μαg. 6ooι v6oι ηg Δρoooπη-
γηg' απ6 17 6ω9 35 περ(πoυ ετιiv, μ6voυv αηv AΘηvα και εvδιαφ6ρovται vα σUμμε-
τdo1oυv και vα αηρ(ξoυv αυτη ηv πρωτoβoυλ(α καλoOvιαι vα επικoιvωvι]oouv με τo
αυγxωριαv6 μαq Bαoλη Zι<bγα (210 7011014' 6974 923213' bill76@otenet.gr).

t Mετd ηv μεγdλη επιτυfα τoυ oεμιvαρ(oυ τoπικιδv παραδooιακιilv 1oριilv πoυ 6λαβε
xιδρα τo καλoκα[ρι αια 1ωριd μαg, μ6ρo9 τoυ oπo(oυ πρ6oφoτα πρoβλτjΘηκε αrηv
ηλε6ρααη ηq ET3, 6vα ακ6μη oεμιv6ριo αφιερωμ6vo oτrlv μouσικoχoρειrrικη παρd-
δoση ηq περιoxτ1q ηg K6vιτoαq πραγματoπoιε(τε αrιg 10 & 11 Φεβρoυoρiou 2007
ατηv AΘfvo. To oeμιvdριo oργαvιirvαrαι απ6 τo |ΔPYMA ZYΣH και απευθ0vεται oε
1oρoδιδαoκdλoυq, α}λd και απλoιig λdτρειg ηg παρdδoαηq, πoU εVδιαφ6ρovrαι vα
γvωρ(ooυv τouq χoρoOq και τα τραγoιiδια τωv μααroρo1ωρ(ωv. Πd'ραv τωv μαΘημd-
τωv 1oρo0, Θα πραγμαroπoηθε( και παραδooιακ6 γλ6Vrι με τoπικdq oρμjαrρεg απ6
τα μ6ρη μαg.
Πληρoφoρ(εq: Περικλιiq Kιiταηq 6977 259916, 2'10 6815685.



To Δ.Σ. ηq Aδελφ6ηταq .παρoτριivει τouq
v6oυg τoυ 1ωριo0 μαq vα αυμμετdqxouv oτηv
πρocπιdΘεια ouγκ6ιπρωcrηq και Kαταγραφηξ
ιατoρικo0, λαoγραφικo0 και εv γ6vει πoλιτιατι
κo0 υλκo0 μ6oα απ6 τιg αφηγηoειg και μημεq
τωv πoλαιoτ6ρωv oυγxωριαvιilv μαg, ιδατε vα
δημιoυργηΘε( μια παρακαταΘηκη μημηq και
αυτoψωα(αq για τιq vε6τερεq και με}'λoιiμεvεq
γεvεεq.

AΔE/\ΦoτHτA ΔPoΣoΠHΓlΩTΩN
ΔHMoY MAΣτoPo(oPloN

M6voυ Kατρ6κη 2θ, 56533 ΠoλQμη, Θεoooλov(κη
Tηλ. : 23'l 0587972, 23 1 066θ055' F ax: 231058797 2
ιrvl,vtv.drosopigi.com - email: info@drosopigi.com
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