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Τειi1oq 8o Aιiγoυαιog 2007

AΔΕΛΦoτHTA ΔPoΣoΠH ΓlΩTΩN
ΔHMoY MAΣToPoXΩPιΩN

ΠPoΣKΛHΣH
γtσ τηv τσκtlκti γεv'κη συv6λεUση τηξ Aδελφ6τητo9
To Διoικητικ6 Συμβoιiλιo τηq Aδελφ6ητα9 καλε( τα μ6λη, Kαι τouq αυγ1ωριαvoιig
vα πρoodλΘouv στηv Tαιcτικτ] Γεvικτj ΣυvdλεUση, η oπo(α Θα γ(vει αιιg 14 Aυγo0αroυ 2007,
ημ6ρα Tρ(η και ιbρα 18.00, αrηv α(Θoυoα τoU Koιvoτικoιj κατααrηματoq τoU 1ωριo0 μαg,
πρoq εξdτααη τωv παρακdτω Θεμdτωv

ηq ημερηoιαq

διdταξηg.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ Δ|ATAΞHΣ
1. Aπoλoγιoμ6q πεπραγμ6vωv τoυ απερ16μεvoυ Διoικητικoιi
Συμβoυλ(oυ και απoλoγιoμ6c ηξ ταμειακηg δια1ε[ριoηg'
2. 'EκΘεαη ηq Eξελεγκrικηg Eπιτρoπηq για ηv oικovoμικj και
διoικητικη δια1ε(ριoη τoυ Δ.Σ
3. 'Eγκριoη τωv πεπραγμ6vωv κoι

μεvoυ Διoικητικoιi Συμβoυλ(oυ.

ηg

λoγoδoα[αg τoυ απερ16-

4. Eκλoγη Eφoρει-rrικηg Eπιτρoπηg για η διεv6ρYεια (Ιρχαιρεoιιilv για εκλoγη v6oυ Δ.Σ κoι τωv d}'λωv oργdvωv ηq Αδελ-

φ6ητα9.
5. Συζητηαη και ληι!η απoφ6oεωv επ( d)λωv Θεμdτωv, πoυ

τυ16v Θα πρoτεivει η Γεvικτ] Συv6λευαη.

oι

αρ1αιρεo(εq Θα γ(voυv

ηv δια

ημ6ρα, αμ6oω9 μετd τo

τdλog τωv εργαoιωv ηq Συv6}ευoηg, oιiμφωvα με
ση τoU Δ.Σ και τo dρΘρo 20 τoυ κατααrατικo0.

ηv

απ6φα-

Στηv ι|.lηφoφoρ(α, δικα(ωμα ψηφoU 61oυv μ6vo τα ταμειακιilg
εvrdξει μdλη.

Mε απ6φαoη τoυ Δ.Σ oρ(αΘηκε 6τι η ταμειακη τακroπo(ηαr1
μπoρε[ vα γ(vει μ61ρι και πριv απ6
ρ(αq.

ηv

6vαρξη

ηq

ψηφoφo-

Για τo Δ.Σ.

o Πρ6εδρoq
Γ. Koτoλo0ληg

o

Γραμματ6α9
Π. Koτo(vαg

Eκδoτlκ6
Eυ1αριαroιiμε 6λoυ9 εκε(voυq τoυg xωριαvoιiq
και αvαψωατεq τoU περιoδικo0 μαq oι oπo(oι
αvrαπoκρ(θηKαv σηv 6κκληαη μαg και 6αrει
λαv κε(μεvα πρog δημoo(ευαη. Aυτd Θα πdρoυv
oειρd τouq Kαι Θα δημooιευΘo0v αrαδιακd.
Θεωρo0με τηv σUYκoμιδη αι-rη τωv dρΘρωv
μικρη, γιcπ( ξ6ρoυμε 6τι και dλλoι πoλλo(ψω-

η

ρ(ζoυv ιαιoρικα επειo6δια, τα oπo(α μπoρo0v
vα διαoωΘo0v, ov βdβαια Yραφoι]v. Kαι δεv

xρειdζεται vα γραφoιjv με λ6γιo τρ6πo. Aq γραφoOv απλd, ακ6μη και αvoρΘ6γραφα η με αoυvrαξ(εq, γιαι( ζητo0μεvo ε(vαι vα καταγραφε(
και διαoωΘε( τo 6πoιo επειo6διo. Για τα dλλα,
oρΘoγραφ(α και oιivrαξη, υπdρ1ει η Συvιoκιικη
Eπιτρoπη, η oπo(α και Θα τα επιμεληΘε(, ηριilvταq τo ιiφog και τo ιδια(τερo Μκrικ6 ηq Yραφηc. Γι' αι-116 επιμ6vouμε Kαι παρoτρOvoυμε
πdλι 6λoυ9 εκε(voυg πoυ γvωρ(ζoυv oτιδηπoτε
αxετζεται με τo KdιπoιKo vα τo καταγρdψoυv,
6πωq αι.rro( ξdρoυv και μπoρo0v, Kαι vα μαq τo
αrελoυv. i\)rλωαrε, η ιαroρ(α εv6g τ6πoυ 6τoι
δημιoυργε(ται, απ6 μικρd-μικρd και διdαrταρτα
γεγov6τα πoυ κdπoτε καταγρdφovrαι και κdπoυ
κατα1ωρo0vιαι, 6πωq π.X. στo περιoδικ6 μαq.
Eμε(g, παvrωg,61oυμε υπoμoη και καρτερo0με
τιq γραφdq oog. Koλ6 ε(voι, 6μω9, vα γρηγoρε(τε κoι λιγακι, γιαι(, ατo διdβατou 1ρ6voυ, πo)ιλd
ληoμovιo0vrαι και 1dvovrαι.
H Συvrακrικη oμdδα

>

ΠραγματoπoιηΘηκαv και φ6τoq, με απ6λυη

επιτυ1[α' oι καΘιερωμdvεq πια εκδηλωoειg
μωvα τηg Aδελφ6ητdg μαq.

Συvεπε(g αro ετηoιo πια ραιπεβo0 τoυg, oργ6vωσαv dψoγα και τιg εκδηλιilσειq τηξ Aπoκριdg
ατo 1ωρι6 oι vdoι απ6 τα Γιdwεvα Kαι τηv
Kααroριd. Mε ηv αυμμετo1η πoλλιilv σUYχω-

ριαvωv μαg απ6 πoλλ6q πoλειg τηg θιλdδα,
6πoυ διαμιivoυv μ6vιμα, αvαβ(ωoαv τα 6Θιμα
,,τo K6ψιμo τωv κ6δρωv Kαι τoU 1doκαρoυ".

'Evα μεγαλo EYΓE! ατoυq vdoυq μαg πoU πειoματικd αvιιαr6κovrαι, αvαβιωvoυv τα 6Θιμd
μαq Kαι κρατoOv τηv παραδoαη μαq ζωvrαvη.

To ημερoλι5Y!6 μαq
Mε επιτυ{α διακιvηΘηκε
και φdτog τo ημερoλ6-

γιo τηq Αδελφ6τηταq

N6α καl δραorηρl6τητεg
EκδηλιδoεIq <Xεlμιδvαg 2oo7

Tααρ - Tααρ τα κ6δρo

1ει

To ξεκ(ημα ιiγιvε με τo 1oρ6 πoυ διoργdvωoαv
oι Kαιπoιωτεq ηq παρoικ(αq ηq Kααroριdg.
Τηv ακιπdλη πηραv oι Kαvrαιωτεg τωv lωαw[vωv, πoU διoργdvωoαv ηv επ6μεη μ6ρα τo
δικ6 τoυg 1oρ6, αrα Γιdwεvα. Kαι τdλog, oι
Kαvroιωτεq πoυ διαμdvoυV στηv ΑΘηvα, oυv6μσαv με ηv δικη τoυg 1oρειπικη βραδι6. Σε 6λεq
τιg εκδηλωoειq η σUμμετoxη τωv oυγ1ωριαvιilv
μαq fταv oυγκιητικη και τo κ6φι μεγdλo. Mεγdλη και η oικovoμικη oυμβoλη τωv παραπdvω
εκδηλιioεωv αro ταμε[o ηg Aδελφ6ηταq.

για τo 2007. TυπωΘηκε
αε 650 αvrfuυπα. Mαζ(
με τo ημερoλ6γιo διακιηΘηκε δωρεαv και
τo 7o τειj1og τoυ

περιoδικo0 μαq "Tα

Kαvrαιιδτικα". To ημερoλ6γιo και τo περιoδικ6
αrdλΘηκε α' 6λα τα δημ6oια πρ6oωπα πoυ
κατ6γovrαι απ6 ηv'Hπειρo. ΣτdλΘηκε επ(oηg

για πρωτη φoρd αrηv Aκαδημ(α AΘηvιilv
(K6ιπρo dρευvαg ηq Eλληvικηq λαoγραφ(αq),
αιo Moυoε(o Mπεvdκη, αro 'lδρυμα Γoυλαvδρη, αro Moυoε(o Eλληvικηg Λαiκηq T6xvηq
και στo Eλληvικ6 Λoγoτεxμικ6 και lαroρικ6

Aρ1ε(o.

o

Πρ6εδρo9 τηg Eλληvικηg Δημoκρα-

τ(αq κog Kαρoλoq Παπoιiλιαg ευ1αρ(ατηoε ιδια(τερα με επιαιoλη τoU τo Δ.Σ ηq Aδελφ6τηταq.

Alμoδoαio

H κτηματlκli επlτρoπli oε δρdoη
Mε

κoιη

απ6φααη τηq Kτηματικηg επιτρoπfg

Kαι τoU Toπικo0 Συμβoυλ(oυ, απoφαα(oΘηκαv,

φ6τo9, vα ειαελεαro0v τα παρακdτω dργα,
απ6 τα dooδα απ6 ηv εvoικ(ααη τoυ βoυvoιi.
1. Eπιδι6ρΘωση τωv πλακ6αrρωτωv oε 6λo τo
μηκog τωv κεvrρικιbv δρ6μωv.

2' Tαιμειπ6αrρωση τωv δρ6μωv: α) απ6 τo

ΠραγματoπoηΘηκε και φ6τo9, ηv 11 - 03 - 07,
η αιμoδoo[α ηg παρoικ(αg ΘεαααλovfKηq στo
Noαoκoμε(o AXEΠA. A[μα ιiδωoαv oι:

Σπdλλαq Kωαrαq

/

Moυκoιiληq Kηρυκαg

/

lωαw(δηq Aλ6κo9 / Γκαμπρdηg N(κog / KoτoλoOληq Γειilργιog / Koτα(vαq Παιiλoq / P6βαq

lωdvηg.

τoυ Λ6κκα Mι1dλη μ61ρι και τo αrτ(τι τoυ
Tζ(μoυ Γιιilργoυ, β) πρos τo oπ(τι τoυ Λ6κκα
Xρηαroυ.
3. Toπoθdτηoη μεταλλικιΔv κιγκλιδωμdτωv
(κdγκελα) αro δρ6μo πρoq τo αrτ(τι τoυ Σπ6λλα

ΠρoαηλΘαv, αλλd κρ(Θηκε 6τι δεv πρ6πει vα
διbooυv α(μα, oι Συγγεv6q Φωτηg και o Koιiραg
AΘαvdoιog'

4. Kαταoκευη πoτ(αrραg αro βoυv6 Yια τηv

φ6τηταq, oι παρακdτω xωριαvo(:

αrτ[τι

Στo0ρoυ.

εξυπηρ6τηαη τωv εvoιKιαστωv βooκιilv.

H Aδελφ6τητd μαq, 6πω9 ε(vαι γvωαr6, δεv

διαΘ6τει αro xωρι6 γραφε(o, oιjτε κdπoιo dλλo
1ιitρo πoυ Θα εξυπηρετε( τιg αvdγκεg λειτoυργιαq ηq. Για τo oκoπ6 αιπ6, με επιαroλη ηq
πρoq τo Δημo Mααroρo1ωρ[ωv, ζητd vα τηg
παρα1ωρηΘε( "πPoξ Xρτioη" τμημo τoυ επdvω
1ιbρoυ τoυ Koιvoτικo0 Kατααrηματoq.

Σηv

επιατoλη πoυ αrελαμε crιq 301412007
πρoq τov Δημo αvαφdρouμε: "H Aδελφ6ητα

o

μovαδι-

κ69 ΣOΜoγoq απ6 τα 1ωριd τoυ Δl]μoυ Mααro-

ρo1ωρ(ωv πoυ δεv διαΘ6τει 1ωρo γραφε(ωv
αro 1ωρι6. oι δρααπ1ρι6τητεq ηq Aδελφ6τηταq στo 1ωρι6, ειδικd τo καλoκα(ρι, o μεγ6λoq
αριΘμ69 τωv εvεργιi:v μελωv ( 295 εvεργd μdλη
Φμερα), απαιτoιjv 6vα 1ωρo -αημε(o αVcιφoρdq- για τα μ6λη Koι τoUξ xωριαvoιlg. Eπ(oηq η

Αδελφ6τητα 61ει υπ6 τηv ιδιotcτηα[α τηg αro
1ωρι6 διdφoρα ε(δη αξ(αq π.1 μικρoφωvικη

κ.λ.π, πoυ δυαrυ1ιilg Φμερα ε(vαι απoΘηκεμ6vα αε διdoπαρτoυg dλλoυq 1ωρoυq Kαι σε μη
oωαrdq oυvΘηκεg φ0λαξηq. Για 6λα τα παραπdvω λoιπ6v oαg παρακαλo0με vα εγκρ[vετε
ηv αλλαγη Χρησηc μ6ρoυ9 τoυ επdvω 1ωρoυ

τoυ Koιvoτικo0 Kαταατηματoξ, σε γραφε(α ηq
Aδελφ6τηταq, oυμβdλλovrαq 6τoι και εoε(g με
τηv απ6φαατ1 σαq, στηv απoδoτικ6τερη Kαι πιo
ε0ρυΘμη λειτoυργ(α τηq Aδελφ6τητdg μαg."
Avαμdvouμε τηv απ6φααη τoυ Δημoτικo0 Συμβoυλ(oυ.

λoγαριαoμ6 τηq Tρdπεζαq Αfμoτoq τηq Aδελ-

Σπ6λλα9 Kων/vog τoυ Hλ(α / Kαρρ6q AΘαvdσιoξ τoU Πdτρoυ / Σπ6λλαq Σταιiρog τoυ

H Aδελφ6τητα ψdxvε' oτ6γη cπo 1ωρlιi

Δρoαoπηγωτωv, εvδε16μεvα, ε(voι

A(μα 6δωoαv επ(αηq, αε dλλα Noooκoμε(α, γιo

Θωμd.

M6oω τωv δ0o Tραπεζιiv α(ματog ηg Aδελφ6τηταg εξυπηρετηθηκαv 6λεq oι αvdγκεg τωv
oυγ1ωριαvωv μαq Yια α[μα πoυ πρodκυι,Uαv

μ6xρι oημερα.

N6α καl δρoαrηρl6τητεg oπιi τηv AΘ{vo

1. Mε επιτυx(α, πραγματoπoηΘηκε αrιg

24

Φεβρoυαρ(oυ o ετηoιog χoρ6q ηq Aδελφ6ηταξ σηv AΘηvα. Τo παρ6v ιiδωoαv oυvoλικd
140 xωριαvo(, φλoι και σUμπατριωτεg απ6 τα
γειτovικd μααroρo1ωρια, πoU γλ6vrηoαv μ61ρι
τιg πρωτεg πρωιvι1g ωρεg υπ6 τoυg η1oυq τηg
oρxηαrραg τoυ N. Φλιππ(δη. lδια(τερα αυγκι

ητικη υπηρξε η παρoυo[α

αιπιπρoαωπε(αg
απ6 τηv καιπαιιilτικη παρoικ[α τoυ Tυρvdβou,
τα μdλη τηq oπo(αq dvoιξαv πριbτoι τo 1oρ6

2' Στιg 2 Aπρλ(oυ πρoγματoπoιηΘηκαv αrηv
AΘηvα εκλoγdg γιo αvdδειξη v6oυ ΔΣ τηg
Πovηπειρωτικηg Συvoμoαrτovδ(αg Eλλdδog.
Mεταξιi τωv Uπoψηφ(ωv υπηρξε o σUYXωρια-

v6q μαq - Kαι εK τωv αvτιπρoαιilπωv τηg

Aδελφ6τηταq σrηv Πovηπειρωτικ{ - Zιωγαg
Bαoληq, 1ωρ(g ωα16σo vα καταφ6ρει vα
εκλεγε(. Aπ6 τα γειτovικd 1ωριd εξελ6γη
μ6vo o κ. K. Xαριoιdδηq απ6 τo Kερdooβo.
(βλ. www. panepirotiki.com).

3. Διio oεμιvαρια διδαoκαλ[αg 1oριi:v απ6 τηv
περιoμj τωv Mααroρo1ωρ[ωv πραγματoπoηΘηκαv, με ευρε[α αvrαπ6κριαη τoυ κoιvo0,

σrηv AΘηvα Kατd τηv διdρκεια τoυ xειμεριvo0
εξαμηvoυ. ΔιoργαvωΘηκαv απ6 πρoβεβλημ6vouq ΧoρεUτικoιig oυλλ6γouq τηq πρωτειjoυσαq και απευΘOvovrαv oε κdΘε εvδιαφερ6μεvo, κυρ(ωg 6μω9 oε 1oρoδιδαακdλouq, XoρεUτ69 και ερευvητ6q τηg παρdδoσηq. H αρχη
6γιvε απ6 τo EΘvικoμoυoικoλoγικ6 'lδρυμα
"Π6τρoυ Ζηoη" oτo Xαλdvδρι, oτtc, 11l2l07,
6πoυ η διδαακαλ(α τωv 1oρωv 6κλειoε με 6vα
πoλΟωρo γλ6vrι υπ6 η oυvoδε[α τoυ N. Φλιππ(δη και τoυ M. Παvoυαdκoυ, για vα πdρει τη
oκυτ6λη τo Θ6ατρo EλληvικιΔv Xoρωv "Δ6ρα
Στρdτoυ", αrιg 6/5/07 αrov λ6φo τoυ Φλoπdππoυ. Avr(ατoιxo oεμιv6ριo, διoργαvωvεται στo
μ6ρη μαq oπ6 5 6ω9 8 loυλ(oυ, απ6 τo Eλληvικ6 K6vrρo Λαoγραφικιilv Mελετιiv Π. Φαfu]ρoυ,
oε oυv61εια τoυ πoλ0 επιτυxημ6voυ περUσιvoιj, πoυ 6λαβε 1ωρα αro Mπoυραζdvι, τηv

Bo0ρμπιαη και στouq Πdδεg Kαι τo oΠo(o
6τυxε πρoβoληg απ6 τηv τηλε6ραση τηq
ET3.

Πληρoφoρ(εg - δηλωoειq oυμμετoxηq: 2109916088, 210-9403439, 6977-417230 (Kαoιjρηq Σπιiρoq), elkelam2000@yahoo.gr

ΛoΓoΣ για τo ημερoλ6γιo 2007 και τo 7o τειjXoq τoU περιoδικoιi βαξ "Kαvroιιilτικα" αvr(στoιXα. Eυ1αριαroιiμε τηv εφημερ(δα για τηv
πρωτoβoυλ(α ηq αUη Kαι για τα καλd ηg

λ6για.

O

Eφημερ(δα lωαw(vωv,.NEol AΓΩNEΣ"

oλoo6λιδo αφι6ρωμα αro φιiλλo ηg 3ηg Aπρι
λ(oυ 2007 εlxε και η ημερηoια εφημερ(δα lωαvv(vωv NEol AΓΩNEΣ με τfuλo "Kυρ(α...κυρ[α.''
To ημερoλ6γιo 2007 τηg Aδελφ6τητα9 Δρooo-

πηγιωτωv". To εκrεvιiq 6ρΘρo τo υπoγρ6φει η

δημoαιoγρdφog Awα Δερ6κα. To Δ.Σ ευ1αρ(στησε με επιαrofu] τoυ τ6oo τηv δημooιoγρdφo, 6αo Kαιηv εφημερ(δαγιαηv κατα1ιi-lριαr1
και τα καλd τoυg qη6λια.

Eπlατoλ6q πoυ λ6βoμε
Aπ6 τo Πρ6εδρo τηg E}ιληvικ]g Δημoκρατ(αg
αε απ6vrηαη τωv ευ1ιilv μαξ με τηv απoαroλη

τoυ ημερoλoγ(oυ και τoυ περιoδικoιi

Eπi τ6λoυ9... κoI ET 3
'Hταv αδιαv6ητo. To μovαδικ6 κρατικ6 καvdλι
με 6δρα ηv περιφ6ρεια, Kαι μdλιαrα η B.
Eλλdδα, με πρ6γραμμα πoU Kατ' εξo1ηv απευΘ0vεται στoυq Kατo(κoυg τηq ευα(αΘητηg
αυτηg περιoxηq ηq χωραq μαq, vα μη μπoρε(
vα εκπ6μι!ει αrα "Mαατoρoxωρια". Eπ[τ6λoυq,

πρoαπdΘειεg ετωv, 1dριq αrηv καταλυτικη
παρdμβαoη ηq vdαg δημoτικηq oυμβo0λoυ
τoυ Δημoυ Mαατoρo1ωρ(ωv καg Aικατερ(vηg
Λ. Δημdρατoυ, Kαρπoφ6ρηoαv. H EPT, ωq
ωφελε, εγκατdαηαε τov απαρα(τητo εξoπλι
αμ6, με απoτ6Μoμα τα 1ωριd μαq vα απoλαμβdvoυv τo ηλεorπικ6 πρ6γραμμα τηq ET3.

Θερμα oυγxαρηηρια και πdιπα τ6τoια.

Δημoolειiματo - Aφlεριitoεlg
Eφημερ(δo lωow(vωv "ΠPΩlNoΣ ΛoΓoΣ"

Avαφoρd με επoιvετικd αx6λια Yια τη δρdαη
Kαι την γεvικ6τερη παρoυo(α τηq

"'Aλλη μια 1ρovιd πλoιioιαg δρdoηq απ6 τηv
Aδελφ6τητα Δρoooπηγηq", 6καvε η τoπικη
καΘημεριvrj εφημερ(δα lωαw(vωv ΠPΩiNoΣ

Aδελφ6ητdq

μαq, στo φιiλλo ηq 11ηq & 13ηq lαvoυαρ(oυ
2007, με τ(τλouq "H μαΘητικη ζωη τ6τε..." και

λdβαμε τηv ακ6λoυΘη κdρτα:

μαg,

"Eυχαριατω Yια τιq ευ16q ααg και αιπε01oμαυ,.

Kdρoλoq Παπoιiλαg
Πρ6εδρoq τηq Eλληvικηq Δημoκρατ(αq

EηΨ6 f@ τξ q'ζ q
rudwηΨ

Ι(Ω'"λ'η

Aπ6 τo "MoYΣElo MΠENAKH" λdβαμε τηv

Aπ6 τo "Eλληvικ6 Λoγoτεxyικ6 και lαιoρικ6

"AYαπητo( KOριoι,
Δεμε(τε τιq Θερμ69 μαq εUχαριστ(εg για τo

"Aξι6τιμoι Kιiριoι,

παρακdτω επιαroλη:

εξαιρετικ6 oαg εvδιαφ6ρov Kαι τηv καλooιiη
πoυ ε(xατε vα μαq πρoαφ6ρετε π6ιπε τειixη
απ6 τηv εvημερωτικη, και πoλιτιαrικη ααg

6κδoαη "Tα KαyroιιilτιKα> για τov εμπλoυτιαμ6
τηq BιβλιoΘfKηq μαq. Xαιρ6μααrε για ηv δρααrηρι6τητα τoυ oωματε(ou σαq και Θα Θ6λαμε
vα γvωρ[ζετε 6τι ε(μααrε αrηv διdθεαη σαq Yια
κdΘε δυvαη εξυπηρdτηoη απ6 τιg oυ}ιλoγ69
μαq."
Mε κdΘε τιμlj

Aρxε[o" (EΛlA) λdβαμε

"

EλληvικoΟ Λoγoτε}γικoιi και αroρικo ιi Aρ1ε(l

9ψ" (Ε.Λ.l.A) σαq εUXαριστιi Θερμd Yια τηv

πρooφoρ6 τωv τευ1ιilv (3o, 4o, 5o, 6o και 7o)

τoυ εξαμηvια(oυ περιoδικoιi με τ(τλo "Tα

Kαιπoιιi:τικα,,, καΘωξ και Yια τo ετηoιo ημερoλ6γιo 2007. To E.Λ.l.A ατηρ(ζεται αroυg Φλoυg
τoU για τov εμπλoυτιoμ6 τωv oυλλoγιilv τoU Kαι
η oυv6μoη τωv δρααrηριoτητωv τoυ."
Mε φλικoιig xαιρετιoμoιig
M6vog Xαριτdτog
Πρ6εδρoq Δ.Σ.

Π(τoα Tαdκωvα

Aπ6 τo "Kιiιπρo Eρειiηq τηq Eλληvικηg Λαoγραφ(αq ηq AKAΔHM|AΣ AΘHNΩN" λdβαμε
τηv ακ6λoυΘη επιαroλη:

Τo "K6\ΓΓρov Eρε0ηg τηq Eλληvικηg Λαoγραφiαq τηg Aκαδημ(αq AΘηvωv" αro πλα[oιo τωv
γεvικ6τερωv εvδιαφερ6ιπωv τoU Yια τouq
φoρε(q τoυ λαΙκoιj πoλιτιoμoιi, 6xει qxεδιdoει
vα δημιoυργηoει μια βdαη δεδoμdvωv αxετικd
με τα πατριδoτoπικd - λαoγραφικd oωματε[α

(oυλλ6γoυg, εταιρε(εq, oμooπovδ(εq κλπ)
αυιπoπιτιilv πoυ 61oυv εγκατααrαΘε[ μ6vιμα
και δρααrηριoπoιoιjvιαι αε μεγdλα ααrικd
κ6ιπρα (AΘηvα, Θεooαλov(κη, Πdτρα, 86λo,

lωdwιvα κ.d). H βdαη Θα ε(vαι πρooβ6σιμη στo
ευρι1τερo κoιv6 μ6αω τηg ιαrooελ(δαg τoυ
K6vrρoυ, αro πλα(oιo τoυ Πρoγρdμματoξ τηq
Koιvωv(αq τηq Πληρoφoρ(αg. Δεδoμ6voυ 6τι τo
K6ιπρo Λαoγραφ(αg υπηρετε(, απ6 τηv iδρυαη
τoυ μd1ρι Φμερα, τηv 6ρευvα, μελdτη, δι6αωση και αξιoπoηoη τηg vε6τερηg πoλιτιαrικfg
μαg κληρovoμιdq, oαq παρακαλoιiμε Θερμd vα
μαg διευκoλιivετε στηV πρoαrτdΘειd μαq για τη
oυγκιlvrρωαη και αξιoλ6γηoτl τωv δρααrηριoτητωv τωv Συλλ6γωv, πoλλo( απ'τoUξ oπo(oυq

6xoυv μακρo1ρ6vια και oημαvrικη πρooφoρd
αrη διατηρηoη τηg παρ6δoor1q Kαι τoU λαΙκoιj
μαg πoλιτιαμoιi γεvικ6τερα.
Mε εκr(μηoη
H ΔιευΘιiιrιρια

Aικατερ(η Πoλυμ6'ρoυ - Kαμηλdκη

ακ6λoυΘη επιαroλη:

Eκ μ6ρoυq τoυ Διoικητικo0 Συμβoυλ(oυ τoυ

YπειjΘυη BιβλιoΘηκηg
o

ηv

o
i\λλεg επιαroλ69 φλωv:

"EυXαριατoι]με πoλιi για τηv τιμη πoυ μαq
καvατε vα μαq αvακηριiξετε επ[τιμα μdλη τηq
Αδελφ6τηταq τoU χωριoιi oαg, 6πoυ ζηoαμε
6vα μεγdλo κoμμdτι τηq ζωηq μαq Kαι τo αγαπηoαμε oαv δε0τερo 1ωρι6 μαg. Δεv υπdρ1ει
μεγαλιiτερη ικαvoπo(ηαr1 για 6vα δdoκαλo,
6ταv αvαγvωρfζoυv τηv πρoσφoρd τoυ και
πρoπdvrωv oι (διoι oι μαΘητ69 τoυ. E(vαι πρdγματι λειτoιiργημα τo επdγγελμα τoυ δαακdλoυ
και με(g oαv λειτoιiργημα τo ε(δαμε και 6τoι τo
επιτελd'ααμε. Eυxαριαro0με πoλιj."
N(κoq Γκι6κα9

EλευΘερ(α Nτdρα - Γκι6κα

a
"ΕuΧαριαrω απ6 τα βdΘη

Διoικητικ6 Συμβo0λιo

πηγιωτωv πoU με

ηv

ηs

καρδιdg μoU τo

ηq.

NιωΘω ελικριv6

ηg Aδελφ6ητα9

Δρoαoαπ6φαα1-πρ6τααη τoU με

αvακηρυξε επ(τιμo μdλoq

6τι αvηκω σΓηv μεγdλη oικoγ6vεια

τωv

"Kαιπαιωτιbv". H Δρoooπηψ] ε(vαι η δει-rrερη
πατρ(δα μoυ, αφoιi υπηρ6ηoα oα δdoκαλog

διiκα oυvαrπd 6η.'Eμειvα μετιq καλιπερεq αVαμηαειq και εvrυπιirαειg ηq αrαδιoδρoμ(αg μoυ.
Xα(ρoμαι πoυ Θα αvrαμιilvω με τov ερ1oμ6 μoυ

αro Kdιπαικo, με τouq απλoιig και φλ6ξεvoυg
αvΘριi:πoυg τoυ. Θα ε[μαι πdvια κovrd oαq.
E01oμαι ατo ΣJλλoγ6 μαg, η πoρε(α τoυ vα ε(vαι

δημιoυργικη o' 6λoυ9 τoυg τoμε(q ηq Koιvωvικηs ζωηs τoυ τ6πoυ μαq, με κoιvωvικτj eυαιoΘη-

o(α και αvΘριilπιvo πρoσαvατoλιαμ6. Διαβιβdαrε,
παρακoλιil, τoυg Θερμoιjξ χαιρεtισμoιig μoυ o'
6λα τα μ6λη τoυ Συλλ6γoυ. Σαg ευ1αριαrιil."

Tdτηq Δημfτριoq
o
"Aγαπητoi Δρoooπηγιιbτεg,
EvrελιΔg τυxα(α βρ6Θηκα αrov ετηoιo 1oρ6 oαg
αηv AΘηvα και Θ6λω vα σαq αυγxαριi: γιcl ηv
τ6oo dιpoγη διoργdvωαr1. M6λq 6πιαoα στα

ηv

πρ6ακληΦ ααξ και ε(δα ηv
6μoρφη φωτoγραφ(α πoU απειKov(ζει dvδρεg

16ρια μoυ

oμoι6μoρφα vrυμ6voυq- κατ6 ηv επιταγη ηq
μ6δα9 εκε(η ηv επoμ]- πoυ ε(vαι παραδoμ6voι
αroυg γvιbριμoυg, γλυκo0g η1oυg τoυ κλαρ(voυ,
και μπρoα16 τα παιδιd vα πρoαπαΘoιiv vα
μ6Θoυv τα βημcπα - πoιoq ξ6ρει πoιαvoιi 1oρo0!
- κατdλαβα 6τι διακατ61εαrε απ6 αγdπη, μερdκι και πoλιj φαιπαo[α. H α(Θoυoα ηταv 6μoρφη
και ζεαrη. To φαγητ6 πρooεγμ6vo και πλoιjoιo.
o τρ6πoq πoυ 1oρε0ετε ε(vαι πdρα πoλ0 ιδια(τερoq και 6μειvα 6κπληκη vα σαq κoιτdζω και
vα σαq καμαρωvω. H oρp1αrρα τoυ κ. N(κoυ

Φλιrτπ(δη, για ακ6μη μια φoρd, oκ6ρπιζε ρtγη
αυγκ(ηαηq. Σηv παρdo μoυ ηταv o κ. Γιιi:ργog
Kωτα(ηq, ψωατ6q δεξιoτdμηg τoυ κλαρ(voυ,
αλλd κι'oι κ0ριoι Λεβ6vηq και Kfuoιog, κλαριv[στεξ Kαι αιπo(, με λιγ6τερη εμπειρ(α. Mε(vαμε
6λoι εvΘoυαιαoμ6voι Kαι εUχαριoτημdvoι. H αληΘεια ε(vαι 6τι δεv ηξερα κdv πoυ βρ[ακεται τo
xωρι6 oog. To βρηκα 6μω9 αro 1dρη και ελπi

ζω τov Aιiγoυαro vα τo εΠισKεφτιil, 6ταv Θα
κdvω τιg καΘιερωμ6vεg πια διακoπ6q μoυ αro

1ωρι6τoυ oυζ0γoυ μoυ, τo μικρ6 "Ψηλ6κααrρo"
αηv κoιv6ητα "Λ6βδαη9". Δρoαoπηγιιilτεg,
oυvεχατε vα γΜvι&rε 6τoι 6μoρφα και vα διoργαvιi:vετε τι1τoιεg 6μoρφε9 εκδηλιilαειg."

.
'HΘελα μ6oα απ6 τιq

Mε εtα(μηαη
Kατερ(vα Λεβ6ιπη
AΘnvα

αηΜq τoυ περιoδικoιi

"KαvrαιιbτικαΣ vα εKφρdσω τιg ευ1αριαr(εq μoU
αroυg αιμoδ6τεq και τov Πρ6εδρo και τo Δ.Σ
ηq Aδελφ6ητ69 για ηv dμεoη αvroπ6κριαr1
και ηv χoρηγηoτl α(μoτoq κατd ηv επεfuoυoα
1ειρoυργικη επdμβααη ηg γυvα(καg μoυ.
Eυxαριαrιb πoλιi

Kιiαταq Παπαδημητρ(oυ

Eυ1αρlατiεq

To Διoικητικ6 Συμβo6λιo τηq
ευ1αριαrε( θερμd τoυg:

Aδελφ6τηταq

Tov αυγxωριαv6 μαq Moυκo0λη Θωμd, παι
δαγωγ6 και επ(τιμo π6ρεδρo τoυ Παιδαγωγικoιi
lvαrιτoιπoυ, για ηv oικovoμικη εv[αxυoη τoυ
περιoδικoιi βαξ "Τα Kαvroιωτικα,, μe τo πoα6
τωv 100 €, αrη μημη ηc Θε[αg τoυ Avδρoμdxηq Zιωγα (τo γ6vog Moυκo0λη Xρηατoυ).

-

_ Tov αυγ1ωριαv6 μαg Δημητρoιiλη Nικ6λαo,
απ6 τov Kαvαδd, για τηv oικovoμικη εv(qxυαη
τoυ περιoδικoι] "Tα Kαyrαιcilτικα,, με τo πoα6
τωv 180 $ Kαvoδd.

_ To διατεΜoαvrα Δdακαλo αro 1ωρι6 μαq κ.

Στααιv6 Δημητριo, γιατηv oικovoμικη εv(α1υoη

τoυ περιoδικoιi μαq "Tα KαvrαιωτιKα> με τo
πoo6 τωv 50 €.

Eπ(αηq τo Δ.Σ. ευ1αριαrε( ιδια(τερα 6λoυ9
τoυg αυιπελεα169 για τηv σUμμετoxτ1 τoυq κoι
ηv oυμβoλη τouq στηv πραγμdτωoη Kαι ηv
επιτυx(α τoυ τηλεorπικoιi γυρ(oματoq για τo

1ωρι6 μαξ απ6
"HΠElPoΣ

τo

τηλεorπικ6 καvdλι

TV'l " lωαwfuωv:

α) Tov Δημooιoγρdφo Γκαρτζovfκα Hλ[α, τoυg

oυvεργατεg τoU, K. Γκαρτζov(κα Δημητρη, κ.
Παπdζoγλoυ Θ6δωρo (κdμερα) και κ. Γεωργo0λα Γιωργo (μovrdζ), καΘιbq και τo τηΜorπικ6 καvdλι "HΠElPoΣ W1", γιαηv καταπληκrικτ] δoυλειd, για τo ιπoκιμαvrd,ρ πoυ επιμελr]Θηκαv για τo xωρι6 μαq, για ηv ιαroρ[α τoυ,
για τα μημε(α τoU, για τη ζωη τωv κατo(κωv
αro πdραoματoυ 1ρ6voυ. H πρoαrτdΘειdτoυg

Kαι τo αξιιiπαιvo απoτι1λεoμα πoυ παρoυo(ασαv απoτελε( τιμη 6μ μ6vo για τo 1ωρι6 μαg
oλλd για 6λα τo Mααroρo1ιilρια.

β) Toυq oυγ1ωριαvoOq μoq Zηκo0λη Στα0ρo

και Zωτo Mι1dλη για τo αρXειακ6 υλικ6 (video)
πoυ παραxωρησαv αrηv Aδελφ6ητα και αξιoπoηΘηκε αro ηΜorπικ6 γιiριoμα πoυ 6γιvε
για τo 1ωρι6 μαq. To υλικ6 αυτ6 oημ6δει|.lε με
ηv πρoβoλη τoU τηv πoιoτικη διαφoρd αυτoιi

τoU vτoKιμαvτ6ρ και ζωιπdvει.|.lε μημεq και
πρ6oωπα oγαπητd oε 6λoυ9 τoυg Kαιπoιωτεg.
oι παραπdvω συγXωριαvo( μαg, μ6λη τηg
Aδελφ6τηταq, ε(vαι τo παρdδειγμα για 6λoυ9
μαq, για 6ooυq oυγ1ωριαvoιjg dxoυv oπoιoδηπoτε αρχειακ6 υλικ6, (φωτoγραφ(εq, παλιd

dγγραφα, τραγoιiδια, video κλπ), vα τo εμπι-

σrευθo0v σrηv Aδελφ6ητα, για καταYραφη,
τεKμηριωσrl, ψηφιoπoηση Kαι αξιoπoηΦ τoU.
Toυq oυγ1ωριαvoιig μαg:
Koτo(vα N[κo, πdρεδρo τoυ Toπικoιj Συμβoυλ(oU τoU 1ωριoιi μαq / MoUκo0λη Θωμd, παιδαγωγ6 και επ(τιμo πdρεδρo τoυ Παιδαγωγικo0
lvατιτo0τoυ, l Παπαδημητρ(oυ Kιbαrα, μ6λoq
τoυ Toπικo0 Συμβoυλ(oυ τoυ 1ωριoιj. l Zηκo0λη
Στα0ρo, καΘηγηη φλ6λoγo. tΖιιisyo Kωαrα, l
Koιrrρoυμπ(vα Δημητριo τoυ Γρηγoρ(oυ / Avθ(α
Kαραvικoιiλη l Koτoλo0λη Xρηαro.
Tα μdλη τηg 1oρωδ(αg:

Kαwαβoιi Σταυρoιiλα l KαΘdριoυ Aλεξ6vδρα l
Koτoλoιiλη Eυμoρφ[α / Koτo(vα ΓιαwoOλα /
Koτo(vα EλευΘερ(α / Moυκoιiλη Bαoιλικη l

Nακoιiλη Σταυρo0λα l Σ(μoυ oλγα.
Toυg μoυoικoιig:
Xαλκιd Kωαrα - κλαρ(vo l Xoλκιd Δημητριo κλαρ(vo / M6ληg Aπoαι6λη9 - τραγo0δι - λαoιjτo / Xαλκιαg Xρηαιoq - ακoρvrε6v / XαλKιdq
Δημητριoq - vr6φι.

Kαι τdλoq τoυg Toαριτoαvιιiτη Γιωργo και
Παπαλdξη Γιωργo, oυγ1ωριαvoOq μαq 3ηq
γεvιdg απ6 τov Tιiρvαβo, για τηv πρooφoρd
κραoιωv με oφoρμη τo τηλεorπικ6 γιiριoμα για

τo 1ωρι6 μαq, στιq 19 Mαibυ 2007, απ6 τo
τηλεorπικ6 καvdλι "HΠElPoΣ TV1" lωαwfvωv.
Ειiγε oε oλoυg
τo Δ.Σ. τηq Aδελφ6τηταq

oι φωτoγραφlεq πoυ πλoιoιιΔνoυν

τo κε(μεvo εlνoι oκην6q oπo τo γυρ[oμoτo
τoυ woκιμαw6'ρ Δρoooπηγi1 - 66wσικo)
τoυ Hλ[a Γκoρτζov[κα

Mlα oυλλoγlκ{ πρooπ6Θεlα
με 6ρlαro απoτ6λεoμα
Στιg 19 Mαibυ 2007, ημ6ρα Σdββατo, μετd απ6

πρωτoβoυλ[α τoU Δ.Σ τηq Αδελφ6τητα9,
oυvεργε(o τηq τηλε6ραo1ξ "HΠElPoΣ ΤV1"
τωv lωαw(vωv, με επιKεφαληg τov δημooιoγρdφo κ. Γκαρτζov(κα Hλ(α, πραγματoπo(ηoε

ηλεorπικ6 γ0ριoμo για τo 1ωρι6 μαq.
Συγκεκριμ6vα 6γιvε αvαφoρ6 αro μvημε(α τoυ

1ωριoιi μαg (γεφιjρι, εκκληoiεg, Δημoτικ6 Σ1oλε(o κ.d), αιηv ιαιoρ(α τoυg, υπηρξαv αφηγησειq τωv μααr6ρωv μαq, για η ζωη Kαι τηv
δρdoη τoυg, 6γιvε παρoυo(ααη τωv τραγoUδιωv μαg απ6 1oρωδ(α γυvαικωv, 16ρεψαv
μικρo( και μεγαλoι αroυg γvωριμoυg ρυΘμoι1g,
Yια μαq, τoυ κλαρ[voυ με τηv τoπικη παραδooιακη μoυoικη oρ1ηαrρα τoυ Kωαrα Xαλκιd,
6γιvε αvαφoρd oε παλι69 αo1oλ(εg τoυ 1ωριoιi
μαg κ.λ.π.

Για τηv Πραγματoπo(ηαη και τηv επιτυ/α τoυ
παραπdvω γυρ(oματog υπηρξε oυμμετo1η και
βoηΘεια πoλλωv oυγ1ωριαvιilv μαg. M(α oυMo-

γικη πρoαrτdΘεια πoυ 6φερε, 6πω9 ειπωΘηκε,
και τo dριαιo απoτ6λεoμα. E(voι 6vα δ(δαγμα
πoυ πρ6πει vα d1ει και αυv61εια.

To vroκιμαvrdρ πρoβληΘηKε τηv Παραoκευη

1η loυv(oυ τo βραδι και oε επαvdληψη τo Σdββατo και τηv Kυριακη αrιg 2 & 3 loυv(oυ καΘωg
Kαι τηv Παραoκευη 8 loυv(oυ αrηv εκπoμπη
"Ev Xoρω" πoυ επιμελε(ται Kαι πoρouoιdζει o
φλog μαq δημooιoγρdφog Γκαρτζov[καg Hλ(αg.
oι κριτικ69 dριαrεg για ηV πληρ6ητd τoU Kαι
ηv ζωvιdvια τoυ. 'Hταv μια ευκαιρ(α για πρoβoλη τoυ 1ωριoιi μαq, Yια τηv αvdδειξη τηg πλoιioιαg παραδoΦq μαq.

Γιιiργoq Koτoλoιiληq
Πρ6εδρog Δ.Σ.
Y.Γ. Τo Δ.Σ. Θα κυκλoφoρηoει oε DVD τo vτoκιμαvrdρ Δρoooπηγη (Kdvroικo) Kov(τoηg τoυ
Hλ(α Γκαρτζov(κα, πρog πωληαη για τηv εv(σχUση τωv oιKovoμικιilv τηg και κυρ[ωg για τιq
δαπdvεg τoυ περιoδικoιi μαq, τηv καταγραφη
& ι,Uηφιoπoηση τoU ιαroρικo0 & φωτoγραφι
κoιj αρxε(oυ. Παρdκληαη μαq vα αvιαπoκριΘε(τε 6λoι αrηv αγoρd τoυ DVD.

"Ev 1oριi,
Mια ηλεorπικη εκπoμπη για
παρdδoαη Kαι τov πoλιτιoμ6.

ηv

'Hπειρo, τηv

Tηv 7η xρovιd τηg διαv0ει η τηλεorπικτ] εκπoβπΙ "Ev Xoριil" πoυ μεταδ(δεται απ6 τo 2000
αro Noμ6 lωαw[vωv, απ6 τov αrαΘμ6 "'Hπεμ
ρoq τV 1", σε επιβdλεια Kαι παρoυo[ααη τoυ κ.
Hλ(α Γκαρτζov(κα.

Πρ6κειται για εκπoμπη 6ρευvαq Kαι Kαταγραφηs, η oπo(α 61ει αvαφoρd αrov 1ωρo αυτoιi
πoυ γεvικ6τερα ovoμdζoυμε "λαΙκ6 πoλιτιoμ6

τωv Eλληvωv". Σκoπ6 d1ειτηv πρoo6γγιαη rπυ-

1ωv τoυ λαiκo0 πoλιτιoμoιi τωv Hπειρωτωv
ειδικ6τερα, αλλd και τωv Eλληvωv γεvικ6τερα.

Mε γvιilμovα τηv πoι6τητα, η εκπoμπη πραYμα-

τειjεται τα Θ6ματd τηξ με μια διαφoρετικη
ματιd απ6 αυτη πoυ πoλλof αvrιμετωπ(ζoυv
Φμερα Mια ματιd πoυ δεξyει τηv δια1ρovικη

αξ(α και δυvαμικη τoυ Χιiρoυ αυτoιj. Δεv τov
αvrιμετωπ(ζει ωg κdτι παρω1ημ6vo, αrατικ6 και
γραφικ6, αλλd ωq 6vα 1ιilρo πoυ γvωρζovrdg

τov καλ0τερα, μπoρε( vα βoηΘηoει vα φτιαμo0v καλ0τερoι dvΘρωπoι, αφoιj μ6oα τoυ

περικλε(εται η ooφ(α και δημιoυργ(α εv6g oλ6κληρoυ λαoιj. Γι' αυτ6 και τo τελικ6 απoτdλεoμα εκπ6μπει πdyrα 6vα μτ]vυμα αιoιoδoξ(αg.

H εκπoμπη παρ6λληλα με τηv απ6δoαη τoυ
xρ6oυq oε αυτoιig πoU μαq παρ6δωααv τov
τ6πo με τov πoλιτισμ6 τoυ, Kαι με μovαδικη
υπo1ρ6ωoη vα τov διoφυλdξoυμε Kαι vα τov
αξιoπoιliαoυμε, περιεργdζεται τov τρ6πo πoυ
αυτ6 γ[vεται ατηv αημεριη επoxη, αrηv oπo(α
61oυμε μεταβε(. Mε τov τρ6πo αυτ6 γvωρζει

τov 1ωρo αυτ6 oε αvΘριilπoυg πoυ δεv τov

dxoυv ωg τιδρα oυvαvrηαει και πρoβληματ(ζει
αυτoOq ΠoU τov γvωρ(ζoυv Kαι Kιvoιjvται μdσα
τoυ. T6λoq, πρoαπαΘε( vα καλιiι|lει 6vα αημα-

πρoβoληq 6ργoυ φoρ6ωv, παρoυo(ααηg εκδ6σεωv, παρouα(ααηq oμdδωv πληΘυoμo0 ατηv
'Hπειρo με ιδια(τερα χ(Ιρακrηριστικd, παρoυα(ααηq Θεμdτωv γεvικηg Θεματoλoγ(αg.

H εκπoμπη ε(vαι πρoi6v μακρo1ρ6vιαg 6ρευ-

vαq και καταγραφτjg. Aπαιτε(πoλιj καλ6 αρ1ε(o

απ6 τηv 'Hπειρo κoι dλλεg περιo169 τηq

χ6ραq, oυλλoγη αroι1ε(ωv απ6 επιτ6πια 6ρευvα, βιβλ(α και ηλεt<τρovικ6q oελ(δεg και τ6λo9
oυvoμλητdg με 6πoι!η Yια τo αvτιKε(μεvo τηq
κdθε εκπoμπηg. Στα oημαvrικd αroι1ε(α τηg
παρoυo(αoηg ε(vαι η πρoβoλη αυτo0 τoυ
αρxειακoιi υλικoι] με παρd}ιληλη παρdΘεαη
τωv αroι1ε(ωv αυτιbv αrη αημεριη, εξελιγμ6vη
τoυq μoρφη. To πλoιjoιo υλικ6 πoυ oυλλ6γεται
πρoγραμματ(ζεται vα απoτελ6oει αro μdλλov
μια σημαvτιKη βdoη για περαιτdρω επεξεργαo(α και αξιoπo(ηαη απ6 αvΘρωπouq πoU τo επιΘυμoιiv και πιαrειjoυv στηv αξ[α τoυ λαiκoO

πoλιτιoμoιi.

o υπε0θυvog παραγωγηq Kαι παρouoιααrηq
τηg εκπoμπηq κ. Hλ(αq Γκαρτζov(καg εvεργoπoιε(ται για περιoo6τερo απ6 20 xρ6vια αrov
ευριiτερo 1ωρo, με oυγγραφικ6 και εκδoτικ6
6ργo, αvακoιvιilαειq και παρoυoιdoειg oε oυv6δρια και oεμιvdρια, δημooιε0ματα αro τ0πo,
διδαoκαλ(α παραδooιακιilv 1oριilv Kαι σUμμετo1η αε διεΘη φεαrιβdλ, καΘιbq Kαι σUvεργαα[εg με τηλεorπικoιiq αιαΘμo0q ηg Eλλ6δαq
Kαι τoU εξωτερικoιi, oι oπo(oι πρoβdλoυv δoυλειdq τoυ απ6 τov ευρ0τερo 1ωρo τoυ λαΙκo0
πoλιτιoμoιi oε εΘvικ6 και δoρυφoρικ6 δ[t<τυo
(ET 1, NEτ, ET 3, ALPHΑ, MEGA, PlK, S|GMΑ
K0πρoυ κ.α.).

H εκπoμπη μεταδ(δεται κdΘε 2η Παραoκευη

αrιg 9.30 μμ, εvω επαvαλαμβdvεται

κdΘε
Kυριακη τo μεαημ6ρι αrιq 3.30 μμ. Στηv Kεvτρι-

κη oμdδα παραγωγτ]q αvηκoυv επ(oηq o

κ.

ιπικ6 κεv6, αφoιi ε(vαι γvωαrη η αημαιπικη

Γιωργoq Γεωργoιiλαq (κ6μερα, μovrdζ) Kαι o K.
Δημητρηq Γκαρτζov(καq (ειδικ69 αυvεργdτηg).

H Θεματoλoγ(α τωv π6vω απ6 100 εκπoμπιilv
ωq α1μερα καλ6rπει 6vα ευρ0 φdoμα τoυ

Πληρoφoρiεq : Tηλεorπικ6g ΣταΘμ6q "'HπειPoξ
TV 1" τηλ. (+30 26510 68541), Hλiαq Γκαρτζov(καq (τηλ. και fax: 2651075752)'

απoυo(α αvαλoγωv εκπoμπιbv αrηv Eλλdδα.

1ωρoυ Kαι παρouσιdζεται xωριαμ6vη σε

τoμε[g, 6πω9: τηg καταγραφηq τ6πωv τηg
Hπε(ρoυ, παρoυo(αoηq παρdδoαηq, παρoU-

o(αoη τηg παρdδooηg περιo1ιilv τηq Eλλdδαq
oε αxdoη με ηv Hπειριi:τικη, παρoυo[αoηg
πρooαiπωv, παρoυo(ααηq εΘ[μωv και γιoρτιilv,

o Γκlι1vηq καl

η Bριioη

γκιωη αvdμεoα σrα ψηλd κλωvdρια τoυ πλαταvιoιj. Kελdιδιoμα πovεμ6vo, αrταραt<τικ6.

τoυ Xρτ]αroυ B. Tαιγκoιiλη

AΘ6ρυβη πληo(αoε

εκε(η η

καλoκαιριdτικη

v0μα κι εμε(g καΘιoμ6voι αro π6τριvo πεζo0λι

ηq

γραφικηg πλατε[og ε(Xαμε ξoδ6ιpει dλλη
μια μ6ρα αroυq δoιδdλouq τηq κoυβ6vrαg και
αrη ραΘuμ(α πoυ πρoα6φερε η ζεαrη ατμ6-

ηg

σφoιρct

βιoπdληq.

'Hμααrαv τρειq, με κιiριo γvωριoμα τηv ηλικ(α,
λtγo πριv, λiγo μετd η αυιrιαξιoδ6τηα11. Bετε-

ρdvoι, απ6μαχoι στo αρμκ6 αrdδιo.

oι

δ(o

ημααrov πoλιo( oυμμαΘητ6q, γηγεvε(g Kαvroιιilτεq Kαι o τρ(τog ξ6voq, oυμπ6Θερo9 μιαg Δρoooπηγιωτικηg oικoγdvειαg.

Aφoιi ε(1αμε περιπλαvηoει η σK6ψη μαq σΓιq
oιivΘετεg πρooωπικ69 διαδρoμ69, αραδιdζoιπαg βdααvα, Xαρ6q, λ6Θη και ματαιωμdvα αxdδια, και αφo0 αvαφερΘηκαμε oε κατααroλαγμdvα oυμπερdoματα, 6πω9 τα ζ0μωoε η μ6Xρι
τ6τε εμπειρ(α, vιιiloαμε oφoδρr] τηv επιΘυμ(α
για oιωπη. H oιωπη ιbρeq-ωρeq ε[vαι βdλααμo.
'Eται τo ειαιμηooμε και απαλλαγμ6voι απ6 τα
εμπ6δια

ηg

κoυβ6ιπα9 αρ{oαμε vα κoιτdζoυ-

με τo σKηvιK6 τριγ0ρω.

To βΜμμα oαv διιlooμdη περικoκλdδα vα

περιεργdζεται, vα 1αiδειiει τα 6ργα τωv πρoγ6vωv, vα oφoυγκρdζεταιη δρooερη φλυαρ(α
ηc βρ0σηc ηq "Xωραξ'> και vα 1dvεται αrov
πλατ0φυ}λo Θ6λo τoυ αιωv6βιoυ πλαταvιo0,
(διoq πoλυdλαιoq, oλλd αrραμμ6vog πρoq τα
επ[γεια, δρooερ69 oυμπαρααrdτηq σε Yιoρ-

τ69, τελετ69 και καΘημεριv6τητεg.

'oλoq o δι6κooμog 6μoιαζε vα πα(ρvει αιγ6-

η μαγε(α Kαι τηv ελαφρdδα τoυ
ovε(ρoυ. Mαg εi1ε oυvεπdρει για τα καλd εκεi
η η μεταμ6ρφωση με ηv ταυτ61ρoη εμφdvι
oτl τoU φεγγαριoιi αvdμεαα αrα βoυv6. "H
oμoρφιd ε(vαι παιπα1o0 παρo0αα", ιpιΘιiριoε o
τρ[τog τηq σUvτρoφιdq, "xρ(μq, πoυ δεv μoq
αφηvει η αvdγκη και η μπερδεμ6η φιjoη μαq
oιγd κdτι απ6

vα

ηv

αvακαλιiιloυμε!".

Tηv ιilρα πoυ κdτι dρμoε vα πρoαΘ6τει 6vαg
απ6 τoυg διjo dλλoυg, πωq κι η φιjση 61ει ηv
ααxημια και τov oκληρ6 παρoλoγιαμ6 ηξ, ηV
κ6vrρα τoυ αvΘριilπou με τιq επιτυ1[εg Kαι τιq

απoτυfεq,

ηg

επιατημηq Kαι τωv ιδεoλoγιωv,

ακo0ατηκε τo παραπovεμ6vo κελdιδισμα τoU

"Γκιωv... Γκιω ... Γκιωv...", πoυ ιiφταvε α' εμdg
oαv 6vα "γιατ(;...γιoτ(i... γιατ(;".

Π6ραoαv λiγεg αrιγμ69 ακoιiγoιπαq τo μoιρoλ6ιτoυ ωαrιoυ διdκoψε τo μov6λoγo o ξ6voq, o
oυμπ6θερoq, ρωτιδιπαg "Tι vα λdει dραγε o
δ6λιo9, τι vα Θdλει;" Av μπoρoιiααv vα απαιrησouv η βριjoη και τo φεγγdρι, αv εftαv αvΘριbπιη λαλιd, Θα 6λεγαv 6τι o γκιιilηξ ,,τo 'Θελε
και τα 'παΘε". Γvωριζαv τηv ιαroρ[α τoU (6τσι
εγωιαrηg και επιπ6λαιo9 πoυ ηταv με τιg γυvα(κεq κoλd vα πdΘευ,.

Av απαvroιjααv oι γρι69 τoυ 1ωριoιi Θo αvαφ6ρovταv αro μιiΘo και Θα μdΘαιvε o ξ6vog 6τι o
γκιιilηq κdΘε βρ6δυ ιpdxμει τov αδερφ6 τoυ
τov Aιπιi:η - "1αλε0' τov αδηρφ6 τ', τouv
Avrιiv'" - Kαι στη αυv61εια ηg γερoιπικηq αφηγησηc Θα γιv6ταv γvωαι6 6τι κdπoτε, αιωvεg
πριv, o γκιιilηq ηταv dvΘρωπoq Kαι εi1ε 6vαv
αδερφ6. Ndoι και 6μoρφoι και oι δυo 6τυ1ε vα

αγαπηαoυv τo (διo κoρfuαι. Eκε(vη αvdμεoα
αroυg δ0o δυακoΜυ6τov vα απoφoo(oει, γι'
αυτ6 και μια μ6ρα ε(πε αrov Γκιωη .Θα σε
π6ρω αv oκoτωαειg τov αδερφ6 ooυ".

Tυφλωμ6vog απ6 τo πdΘog και τιq oρμ69 τoυ o
Γκιιilηg 6γιvε φovιdg τoυ αδερφoιi τoυ, oλλd τo
κoρ[τoι oααrιoμ6vo απ6 η Θηριωδ(α τoυ αρσεvικoιi εξαφαv(ατηκε τηv (δια vιiμα. XdΘηκε
μακριo και κλε(ατηκε oε μovααrηρι καλ6γρια.

'Yαrερα απ' αυτd o Γκιιiηq τρελdΘηκε και
6γιvε πoυλ(. Aπ6 τ6τε oλλoπαρμdvog oπαρ6ζει

κdΘε βρdδυ .Γκιωv... Γκιωv... Γκιωv..." - .Aχ!
Γιατi;.... Γιατ(;.... Γιατ(;....".

Aργ6τερα, 1ρ6vια μετ6, oι vr6πιoι κdτoικoι
μαθα(voιπαg τιg λεrπoμ6ρειεq τoU δρdματoq
απ6 dvαv πeρααrικ6 καλ6γερo πoυ εfiε Yvωρι
σει η γυvα[κα εκεfη, 6λεγαv πωg αι-rη δεv

ηταv 6πoια κι 6πoια. Ειxε dλλη Yvωμη και απαi
τηαη απ6 τoυq dvrρεg. Τoυg Θεωρoιioε βdρβαρoυg καταtcητdq ηg γυvα(καg με λιγ6τερη
ι,Uυxη και τυφλd 6vαrικrα. Θυμ6ταv τιq πρ6γovdq τηq λ6γoιπαq "6λεq εικov(αματα υπoμovηg.

oΜg με υπ6γεια oκ6ψη και κρυφd oυvαιoθηματα εκδ(κηαηq, 6πωq o δo0λog αrov αφ6ιrη,
o αδΟvαμog αrov ιqxυρ6. 'oπoιov κoι vα διdλεYα - ε(χε πει τoU καλ6γερoυ - πdλι oκλdβα Θα
ημoυv. Edv δεv α}'λdξει η διαφoρd αυτη, πoτ6
δεv Θα υπdρξει αληΘιη αγdπη αvdμεoα απ1
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γUvα(Kα Kαι τov dvrρα, απλd Θα oυμβιβdζoιπαι

για dλλoυq λ6γoυ9".'Eτoι αφιεριilΘηκε αro Θε6
πoυ 6πω9 ε(πε "δεv μoιdζει με 6λoυ9 αυτoιig.
Δεv ξ6ρω αv κdvω λdΘoq vα Θ6λω vα αλλdξω η
διoφoρd μαq, αλλd 6ται μoυ Μει η καρδι6".

Eftε απλωΘε( v0μα παvro0. Kdπoιog απ' τo
δρ6μo μαg φωvαξε "dvre για Οπvo, Θα πλευριτωΘε(τε, τι κ6Θεαrε;".
Πωq vα φΟγειg απ6 μια παρdαrααη Kαvrαιωτμ

κηg v(μαq πoυ ακ6μα δεv εi1ε τελειιi-loει; H
βρ0αη τηg "Xιbραg,, σUvdXιζε τη δρooερη κoυ-

β6vια. 'Hταv σαv vα 6λεγ: "εγω γειrηΘηκα

εδιi:, για vα σUvτρoφε0ω και vα παρηγoρω τιq

γυvα(κεg. Π6oα 6Θιμo, π6oεq ιερoτελεαr(εg
δεv 6γιναv γιiρω απ6 τιg πηγ6q μoυ. Nα λιγoαrειjει o φ6βo9 τoυq. Nα ξεπλ6vouv τα δ6κρυd
τoυg ιiαrερα απ'τα λεφo0σια τωv περααrικιilv
καταιαητιilv και τραγoυδιαrd oυv6μoε:

"Aγdq rjρΘε και κ6vειtle στη μεσ' απ' τ' ΧιΔρa
Kαι τηv τρυγ6vα γaρειtlε πεακ6oι vα τηv πdvε
K αυτη arη βρaoη 6τρεξε κρ0o vερ6 vα φ6'ρει
Kι oιπε vερ6 δεv ηφερε κι o0τε oτη ΧιΔρa Υ0ρ'oε"

E(πε κι dλλα παρdπovα

ωαπoυ vα πdρει

ηv

η κ6ρη ση

απ6φααη vα 1αΘε(.

βρ0ση,

Πvodg vυμεριvoιi αdρα τdραξαv τιq φυλλω-

oι6q. o Θε6ρατo9 αυvoμληηg ηc βριlσηq, o
πλdταvoq, κo0ηoε αργ6 και vωxελικd τα κλωvdρια τoυ. To φεγγdρι ε(1ε αrαΘε( πdvω αιo
"Kαραoιjλ", oεργιαv(ζovrαg oε αυΜq και κλειαrd παρdΘυρα η ματιd τoυ. Δ(αrαζε vα φιiγει.

Kαι πωg, αληθεια, vα απoXωριατε( τ6τoια
oυιπρoφιd και τ6αη μαγε(α πoυ 61ει η σεμη,
αμφιΘεατρικη και γκριζoπρdoιη Δρoooπηγη ! !
!

"Avrε, καληv0μα κι α0ριo εδιil πdλι...".
Αθηvα, loιivηq 2007

Eiμαl 6vα λoυλoιiδl,
ιi1l oαv τ' 6λλo λoυλoιiδlα
τoυ Kιilαrα Παπαδημητρ(oυ
"EYω δεv ε(μαι τo λoυλoι]δι ηg γλdαrραq, πoυ
κρ6μεται αηv βερdvrα τou απιτιo0 για τov στoλιαμ6, λoυλoιjδι τo oπo(o φιπειiει η κυρd, τo
περιπoιεfuαι, τo oκαλ(ζει, τo βoταv[ζει, τo πoτ(ζει
και oιγ6-αιγd μεγαλωvει με ηv φρovr[δα κdπoι
oυ. Bγdζει 6μoρφα 1ρωμcπιαrd dvΘη και ευω-

διdζει η βερdιπα. Eγω ε(μαι τo αγριoλoιiλoυδo
τoU χωραφιoιj, τoυ λιβαδιoιi, πoυ και αυτ6
φι.rrριδvει μ6αα απ61λιdδεq ζιζdvια, δixωq φιrrε_

μα' δixωq oκdλιoμα, βoτdvιαμα και π6τιoμα.
Aπρoαrαrειπo απ'6λατα καιρικd φαιv6μεvα. Kι'
6μω9 ε(μαι και εγιi 6vα μεγdλo λoυλo0δι με τα
6μoρφα dvΘη

καιηv

ωρα(α μυρωδιd".

Mε τηv παραπdvω αφηγηΦ μoυ Θdλω vcι πω,
vα διηγηΘω μια πρoσωπικη παιδικη μoυ αληΘι
vη ιαroρ(α, 61ι ευ1dριατη. Πdvrα μικρ6q ημoυv
αρρωαrι6ρηq, π6τε βηxαg και πoτε πυρετ69,
ηταv αxεδ6v oε μ6vιμη βdoη. H αγωv(α τηg
μdvαq μoυ μεγdλη και διαρκηg. Τι vα κdvει
6μωq; Tα ιατρικd μdoα εκε(ηq ηg επo1ηg τωv
πoλdμωv ηταv αvιiπαρκrα. oιjτε μια ααrτιρ(η
δεv υπηρ1ε, dιλd και αv υπηρ1ε δεv υπηρ1αv
τα λεφτd. H αrεvα1ωρια ηq μdvαq μoυ, 6πω9
και κdΘε μ6vαg, ηταv μεγαλη. Στηv απελπια(α
τηq 6vα βρdδυ, μαζ( και oι αδερφ69 μoU, μαq
λdει τα εξηq: "M6λιg ξημεριirαει, Θα πdτε αro
λdκκo τηg "Σκαματ[vηq,,, Θα βρε[τε λυγαρι6q
και με τα 1dρια π(oω Θα δdoει o Kωαrdκηg (o
γρdφωv) κ6μπo τιg λυγαρι6q, και μαζ( με τoV
κ6μπo Θα δεΘε( και η αρρωαrια".
Πρdγματι, dτoι και 6γιvε. Δ6Θηκαv oι λυγαριdg
με τα 16ρια π(oω, και ξεκιvηoαμε επιατρoφη
για τo απfuι. Στo εvδιdμεoo 6μωq εγω, απ6 παι

δικη περι6ργεια, κofuαξα π[oω. Mε ε(δαv oι
αδερφ69 μoU, Kι' αυτo τo μετ6φεραv αrηv μdvα
μαg. Mε μdλωoε λ6γovrαq μoυ: "Tιilρα τι Θα
κdvω εγιil; Πιilq vα αε γιoτρ6ιpωi". Δεv 6πρεπε
κατd τηv επιαrρoφη vα κoιτdξω π(αω, γιoτ( με
ακoλoιiΘηoε πdλι η αρριilαrια.

To παραπdvω περιστατιK6 τo γρ6φω για τouq
πoλ0 v6oυg oε ηλικ(α αvαγvωατεg τoυ περιoδι
κoιi μαg Kαι vατouq διiloω vα καταλdβoυv π6αo
δ0oκoλα 1ρ6vια π6ραoα εγω και πoλλo( oυvoμl]λικo( μoU, με oρφdvια και με πoλιi φτω1εια.

To αγριoλoιiλoυδo πoυ αvαφιiρω αrηv αρ1η

ημααrαv 6vαg απ6 εμαg, τo πoιδιd πoU μεγαλωoαμε μdoα αrα δειvd τωv πoλιlμωv. Kι' 6μωq
αvr6ξαμε ηv oρφdvια, η φτω1εια, τιq KαKoU-

{εg και μεγαλιiααμε, γερdoαμε, καμαριilvovταq τ' εγγ6vια μαq πoU απoλαμβdvoυv 6oα
εμε(g δεv 1αρηκαμε. Tα γιατρoo6φιo τωv
μαvαδωv ηταv η αvακoιiφιαη. To λoυλoιjδι

ε(vαι απλιilg σχημα λ6γoυ. Σαv παραμιiΘι, αλλα

πραγματι ε[vαι αληΘιv6.

Δρoooπηγη, loΟvιog 2007
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H <Περoτζ6vo)) στov uTρovιi τo Λ6κκo>
τoυ Θωμd B. Zιωγα
Πoλιτικoιj Mη1αvικo0

Σε dλλα γειτovικd μαcπoρo1ωρια λ6vε (περατζdvεq" τιg πρ6xειρεg γεφυριboειg πoυ φτιdxμoυv πdvω αe ρ6ματα για vα διαβα(voυv απιivovrι, 6ταv αυτ6 φdρvoυv κατεβαoιdq απ6
vερ6. Στov τ6πo μαg δεv ε(vαι μικρ6 αυτ6 τo
1ρovικ6 διdαημα κατd τo oπo(o τα vερd ε(vαι
φoυoκωμ6vα. Aρx(ζει qxεδ6v απ6 τov oκrωβριo και φΘdvει μ6xρι τo 6βγα τoυ Mdη. T6τε
τα μεγ6λα ρdματα κατεβdζoυv oo0δεq (διαδoμκα φoυακωμdvα και oρμητικd κιJματα vερoιi)
και ε[vαι πoλιj επικ(vδUvα vα τα διαβε[ καvε(g
μπα(vovrαg μ6oα ατo vερ6, γιατ[ κυλoOv oρμη-

τικd και oυμπαρooιlρoυv ξ0λα, κoτρ6vεg και

6λλα φερτ6 υλικd. H μεγdλη κλ(αη τωv ρεμ6τωv, oι απ6τoμε9 πλαγι6q τωv βoυvωv και oι
oυxydg βρoxdq με καταιγ(δεg αυξdvoυv τηv
πoα6ητα Kαι ηv τα10ητα τoυ vερoιi αrα
ρ6ματα. Mεγαλωvoυv, 6μωq, Kαι τov κ[vδυvo
vα τα περdoει κdπoιog. Συxy6q ε(vαι oι δηγησειξ τωv γερ6vrωv για πvιγμoιig αvΘριilπωv και
ζωωv πoυ τoλμoιioαv vα διαβoιiv τα φoυρτoυ-

vιααμ6vα ρ6ματα. Πoλλ69 φoρ6q η δι6βαα11
τωv ρεμdτωv ηταv αvαπ6τρεrπη πρdξη, γιατ[
ατηv απ6vαιπι πλευρd ηααv κoπ6δια, καλ0βεg,
xωρdφια και dλλα υπoατατικd τωv 1ωριαvιiv,
πoυ 6λα τoυg απαιτoιiσov τηv αvθρωπιη φρovr(δα. 'Eπρεπε, λoιπ6v, τo λdκκo (ρ6μα) vα τov
περdooυv με κdΘε Θυo(α, διακιvδυvειiovrαg
και τη ζωη τoυq ακ6μη.

Για vα καλιiι|.loυv αιrηv ηv ovdγκη καταακειjαζαv τιg περαrζdvεg. Kαι η ovoμαo(α τoυq αυτ6
ακριβιilg δηλιilvει, καΘιbq εξηγε(ται απ6 ηv
ελληvικη Μξη "περvιb". E[vαι μια ωρα(α Μξη,

ελληvικ6τατη, πoυ απoδ(δει επακριβιilg τo
αημαιv6μεvo αιπικε(μεvo. Σκdφτoμαι vα ηv UιoΘεηooυμε Kαι στo 1ωρι6 μαg και vα ovoμdζoυμε στo εξηq αι.rrd τα γεφυρdκια .περατζdvεξ",
μιαq Kαι δεv 61oυμε αιπ(αιoιxη ειδικη oρoλoγ(α.

Aυτ69 oι περατζdvεg φτιd1yoιπαv πoλιj ε0κoλα

και απλ6 απ6 δυo, τρειg η και τdooεριg γρε-

vιι6g (ξυλoδoκo( απ6 κoρμoιiq

δdvδρωv),

αρκετd 1ovδρ6q Kαι με τo αvdλoγo μdκρoq.
ToπoΘετo0yrαv η μια δ(πλα απd τηv 6λλη και
καρφιi:voιπαv με πυκv6g εγκαραιεq ξ0λιvεq
λoιlρεq (σαv "Kλdπεq") μικρ6τερη9 διαμ6τρoυ.
Aυτ69 ηταv o oριζ6vrιog φoρ6α9 (dτoι τov λdvε

τωρα oι μη1αvικo() τηq γ6φυραq. To φdρδoq
(πλdτoq) τηg καvovζoιπαv απ6 τη xρηoη. Av
πρooρ(ζoιπαv μ6vo για αvΘριilπoυq, τ6τε και
δΟo κoλλητdq μεταξιi τoυq γρειπι69 επαρκoιiσαv γιcl τηv περ[αrααr1. Av, 6μωq, Θα περvoιiσαv Kαι ζωα απ6 πdvω, και μdλιαrα φoρτωμ6vα, τ6τε απαιτoιjvrαv μεγdλo φ6ρδo9. Σ'αυηv

τηv περ(rπωαη καμιd δεκαριd γρεwι6q, (oωg
και περιoα6τερεq, τoπoΘετoOιπαv η μια δ(πλα
αrηv d}ιλη, εvιi.l και oι εγκ6ρoιεq λoOρεq τoυ
δαπ6δoυ κoρφιilvovrαv oε επαφη μεταξ0 τoυg,
Yια vα μπoρo0v vα πατo0v ατdρεo ηv oπλη
τouq τα ζωα. ΣτηΘα(α, 6αrω και υπoτυπωδη,
απαv(ωg τoπoΘετoιjoαv.

Για vα oλoκληρωΘε[ η περατζdvα 6πρεπε

αυτ69 o ξ6λιvoq oριζ6vrιog φoρ6αq vα oτrlρι1Θε( oε διio βdΘρα Kαι vα γ(vει 6ται αμφι6ρει
αιoq. ΣυvηΘωg διdλεγαv δ0o αvrικριαrdq υΨηλdg πdτρεg αrιg ιlvαvrι 61Θεq π6vω αrιg oπo(εq
πατoι]oε η περατζ6vα. oι π6τρε9 αι.1169 dπρεπε
vα ε(vαι ριζικ6q, γιατ( η oρμη τoυ vερoιi δεv
αστειειjovταv. Av, πdλι, αε κdπoιo απ6 τιg
61Θεq δεv υπηρ1ε ριζικη π6τρα, τ6τε 6μιζov
βdΘρo απ6 ξηρoλΘι6, με τιg π6τρε9 πoυ υπηρχαv στo ρ6μα. Aυτd τα βdΘρα oυ13rd καρ6ρρεαv, γιατ( ε0κoλα υπoακdrπovrαv απ6 ηv τUρβωδη και oρμητικη ρoη τoυ vερo0, 6ταv τα 1ει
μωvιdτικα δρoυλdπια (υδρoλαλαπεq) dφερvαv
τov κατακλυαμ6.

oι περατζdvεq 6πρεπε

κdΘε xρ6vo vα σUντηρoιiιπαι Kαι vα επιoκευdζovroι καλd, γιαr( τα
ξιiλα odπιζαv και oι ηλιiloειg 1αλdρωvαv, dται
καΘωg τιq βoλ6δερvαv oι xειμωvιdτικεq μπ6ρεq.

ΠoλΜq φoρ6q η α16Θμη τoυ vερoιi πoυ βoερ6
κατ6βαιvε αro ρ6μα ηταv τ6oo υιpηλη ιbαrε
παρ6αυρε ηv πeρcπζdvα, oπ6τε πρodκυrπε η
αδηριη αvdγκη για ηv αvαKατασKεUη ηq και
αι116

δεv τ]ταv καΘ6λoυ ειiκoλη δoυλειd.

Στo 1ωρι6 μαq, τo Kdιπoικo, μια τ6τoια περατζdvα υπηρ1ε αrov .Tραv6 τo λdκκo", ση Θ6ση
,,Tζιdμω". Mdoω αι.rηg επικoιvωvoι]oε τo 1ωρι6
με ηv ,,π6ρα μπdvrα", δηλ. ηv κoιvoτικη 6κrα-

ση πρoq .M6κα", "Λιαoιιi.lτικo", "K6vroμα"'
"oιjαcλη", κλπ. To πλαroq ηg περcπζdvαq ηταv
αρκετ6, γιατ[ πdvω ηg περvoιioαv και ζι6α φoρτωμdvα. E(xε ηv ατυfα vα μηv υπdρxoυv oε
Kεiη η Θ6oη παρ61Θιoι ριζικo( βρdxoι πoU vα

χρησιμoπoηΘoOv ωg β6Θρα ηg. 'Eτoι, αι.116
φτιdxyovrαv τj επιακευdζovrαv Kατ' αvdγκη απ6
ξηρoλιΘιd. Γι' αι116ν τov λ6γo πoλιi oυ1yd 6γερ-
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vαV η 6πεφταv, 6ταv UπoσKdlτΓovταv απ6 τα
βρ6μoιπα vερd τoυ λdκκoυ. oλoι μαg 61oυμε

ακo0αει τo πωq βρυ16ται o "Tραv6q o λdκκog",
6ταv πλημμυρ[ζει απ6 τα vερd τωv ραγδα(ωv
βρo1ωv. Σαv λαβωμ6voq δρdκovrαg ωρ0εται. o
α16q και τo βoυητ6 τoυ ακoιiγεται μd1ρι τo
xωρι6. Kαι ε(vαι, πρdγματι, τραv6q αυτ69 o λdκκog, γιατ( d1ει και μεYdλo μηκog και απ6τoμη
κλ(αη και τερdατια λεκdη απoρρoηq. Σ1εδ6v
6λα τα vερd απ6 ηv "πιiρα μπdιπα" o' αυτ6v
κατoληγoυv. Kαι πdαxιζε τo 1ωρι6 αυτ6 τo
γεφυρdκι πdvrα vα υπdρ1ει και vα Μιτoυργε(.
'Hταv Θ6μα επιβiωαηg για τoUξ xωριαvoΟg. Eftε
με πρooωπικιj εργαo(α, ε(τε με κoιvoτικ6g δαπdvεq, εiτε με δαπdvεg'Πξ "Eπιτρoπrlξ" πoυ voι
κιαζε τo ιδι6κητo βoυv6 αηv "πdρα μπdvrα",
τo γεφ0ρι KouτσoσU\rηρo0ιπαv.

Tηv πρωτoΘυμdμαι ηv περατζdvα εκε( γιiρω
ατo 1955-1960. Mια επoxη πoυ 6λα ηταv

διjoκoλα και λειι!d. Xρηματα, μερoκ6μoτo,
ευκoλ(εg, αυγκoιvωv(εq Kαι τα dλλα μιiρια

καλo0δια τoυ o0γxρovoυ τε1yικoιi πoλιτιoμo0
6λειπαv απ6 τo xωρι6 μαq. Kαι η περατζdvα τα
(δια 1dλια εtxε. Kατ6ρρεε απ6 παιπoι]. 'Evα
αωα16 ερε(πιo ηταv. Tα λιΘ6κrιαrα βdΘρα εixαv
γε(ρει και η ξηρoλιΘoδoμη τoυq ηταv απoδιoρ-

γαvωμ6η, 6τoιμη vα καταπ6oει. oι γρεvιι6g

ε(1αv oαπ(oει απ6 τηv πoλυκαιρ(α Kαι τo αvεμo-

βρ61ι.

H καμπιiλωoη τoυg

τjταv oρατη oε

τ6τoιo βαΘμ6, ιδαrε πoλλof φoβoιiιπαv vα περdσouv με τα ζωα τoυq απ6 πdvω. ΠoM6g εγκdρoιεg κλdπεq (απ6 "λo0ρεg") dλειπαv και o κ[vδυvoq vα oφηvιiloει η oπλη κdπoιoυ ζιi:oυ και
vα απdoειτo π6διτoυ καραδoκoιioε.'Eτoι ετoμ
μ6ρρoπo καΘιbg ηταv o1εδ6v ε(1ε εγκαταλει

'oμωq η κατdαrααη
φΘε( απ6 τoυg διαβdτεq.
αυτη δεv μπoρo0αε vα σUvεχιστε(, γιατ(τo μιo6
βι69 τoυ xωριoιi ηταv αrr1v αιπ(περα πλευρ6.
'Hταv Θ6μα επιβ(ωoηq Yια τouq 1ωριαvoιig.

'Hταv γιiρω σro 1960, Kαι πιστεJω 6τι Θυμdμαι
καλd, 6ταv oι κoιvoτικof πρoιixoιπεg τoU Xωριoιi, με πρ6εδρo τov Γιιilργo Zιωγα (Δ6oια) τoυ
Θεoδoo(oυ, απoφdoιoαv 6τι κdτι 6πρεπε vα
κ6voυv με τηv περατζdvα, για vα καλιiι{:oυv τηv
αvdγκη πoυ δημιoυργηΘηκε και δεv καρτερoιioε 6λλo. To τε1vικ6 αvrικεfμεvo πdvω-κdτω
ηξεραv vα τo αvτιμετωπ(ooυv. Mααr6ρoι απ6

κoιjvια ηααv 6λoι oι dvδρεg τoυ 1ωριoιi και,
μdλιαrα, απ6 καταβoληg κ6oμoυ αro επdγγελμα. Kατ6ληξαv, μετ6 απ6 διαβoυλε0oειg τωv
πρoεαrωv με τouq πλ6ov 6μπειρoυ9 xωριαvoιig

τε1yfuεg Kαι με αυvυπoλoγιoμ6 τωv oιKovoμικιirv δυvατoτl]τωv, 6τι τo 6ργo Θα ειαελoιjvrαv
oε δ0o φdoειg κoι περι6δoυ9. Στηv πρωτη
φdαη, και μ6oα ατo 1960, Θα γ(vovrαv τα διjo
β6Θρα, πoυ θα Θεμελιωvoιπαv βαΘιd και θα

καταoκευdζovrαv απ6 ακυρ6δεμα (μπετ6v).

Στη δειjτερη φdαη, και αrov επ6μεvo 1ρ6vo,
Θα γ(voιπαv o oριζ6vrιog φoρdαg, πoU θα τov
dφτιαxyαv με oιδηρoδoκoιig, oι oπo(εg Θα αvιι
καΘιαro0oαv τιg παλι69 ξιiλιvεg γρεvιι6q. H
επλoγη τωv oιδηρoδoκci:v 6γιvε Kαι Yια λ6γoυq
αιπoxηg αrηv φΘoρ6 τoυ xρ6voυ και λ6γω τoυ

μεγdλoυ πρog γεφ0ρωαη αvoιγματoq

ΠoU

ε[vαι 8,00 μ6τρα. Τo δdπεδo Θα γ(vovrαv απ6
1ovδρooαvδεg, αιπ( για τιq παλι6q εγκdρoιεg
λoιiρεg. 'Eτoι και 6γιvε.

H πριilτη φdoη δεv ε(xε πoλλdg δυακoλ[εg,
γιατ[ εt1ε δoυλει6q γvιi:ριμεg ατoυg μαατ6ρoυg. M6xΘo πoλιj απαιτoιjoε και oι φλ6πovoι
1ωριαvo(, 1ειριilvακrεg 6λoι τoυq, αγ6γγυαrα
τov πρoα6φεραv, ι1αrω Kαι αv oι περιαα6τερoι

εργdζovrαv 1ωρ(q αμoιβη, με διατεταγμdη
απ6

ηv

Koιv6τητα πρooωπικη εργαo[α.

To μεiζov Θ6μα ηταv τα αδραvη υλικd, δηλ. τo
αμμo16λικo για vα π6ooυv τo τoιμ6vrα τωv
βdΘρωv, τα oπo(α ηoαv πoλιj Uψηλd' αχeδ6v
4,50 μ6τρα. o "Τραv6ξ o λdκκog" δεv ε[xε, και

6πoυ υπηρ1ε ατηv κo(τη τoυ κdπoιog μιKρoσωρ6c 1αλικιoιi, αυτ6 ηταv ακατdλληλo, γιατ(
περιεi1ε πoλλη λo0μη (λ0q). Aπ6 τov Σαραvrdπoρo Θα μεταφd'ρoιπαv 6λo τo αμμoxdλικo.
o Γιωργo Δ6oιαq' o πρ6εδρo9, απ6κoι,|'lε τιμη
για τo 1αλ(κι. KdΘε δoxε(o (τεvεκdg) κατdλληλoυ xαλικιoιi απ6 τo πoτdμι, πoυ Θα παραδ(vovτCtv ση Θdαη τoυ 6ργoυ, Θα πληριi:vovrαv 5
δρ1. Σημερα, με τηv αvιιαroι{α 1 € = 340,75
δρ1. τo τ(μημα φαιπdζει μηδαμιv6. T6τε, 6μωq,
πoυ η φτω1εια Kαι η αv61εια περ(ooευαv oε
6λoυq, ηταv oωηρ[α.
KdΘε αργ(α και Kυριακη δεκdδεq 1ωριαvo( αvεβαιvoκατ6βαιvαv τιq "Nτρ(χρεξ" και τηv "Π6βι

τα" JΙθ τα μoυλ6ρια και τα γαΙδoυρdκια τoυg
για vα πdρoυv τo αγιilγι. Mεταξ0 αυτωv και
εγω, γυμvαoι6παιδo εκε(η τηv επo1η. Εixα
6vαv oυρμ6 απo τρ(α υπoμovετικd γαΙδoυρd-

κια. KdΘε Kυριακη κατ6βαιvα στη

Θ6αη

"Xατζrl",φ6ρτωvα oε κdΘε μεριdτoυ oαμαριo6
απ6 6vα oακκ( πoυ 1ωρo0oε 6vαv τεvεκ6 1αλ(-

Kι, και βoυρ! για τηv περατζdvα. To φoρτ(o
ηταv απ6 η φ0σrl τoυ βαριj και αoηκωτo. o
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και απ6τoμoq αvηφoρoq απ6
"Παλιdμπελα" Kαι "Π6βιταD τo 6Kαvε μoλιiβι.
Koιjτoα-κo0ταα τα γαiδoυρdκια τα κατdφερvαv Kcιι καιπαρ(κα (αε φdλαγγα) αηφ6ριζαν
ατ6λειωτoq

καταΙδρωμdvα. Στιg .Λo0τoεq" αrτριilxμoιπαv
μεταξ0 τouq για τo πoιo vα πρωτoπιε( vερ6 απ6
τov κdwαλo τηq βρι]oηξ. H κdvα (καιioωvαg)
τoυ κoλoκαιριoΟ και o ιδρωταg ηg αηφoριdg

τα ε[1ε εξαιπληoει.

δυoε0ρετo. ΓλυκdΘηκα, κι6λα9, Kαι εΠειδη ,,τo
αγιilγι ξυπvdει τov αγωγιdη" επιζητo0σα 6λεq
τιg Kυριακ6g vα κ6vω αι.116 τo δρoμoλ6γιo,
παραμελωιπαq τιq dλλεg αγρoτικ6q δoυΜι69
τoυ καλoκαιριo0. Φ0λακαg πρoαrdηg η μ6vα
μoU, η oημπoρη Φμερo κυρd Γιαwoιiλα,
6βαζε πdιπα τo oωα16 μ6τρo αrιg επιΘυμ[εg
μoυ. oμoλoγιi 6τι ηααvτα πριΙπα xρημoτα πoυ
6βγαλα

ση

ζωη μoU Kαι απ6 τ6τε κoτdλαβα με

π6αo κdματo αιrrd απoκτωιπαι, α]\λd Kαι τι με

αη Θ6αη τoυ 6ργoυ, o πρ6εδρoq, o Γιιilργog o Δ6oια9, ηταv εκε(, με 6vαv
μετρικ6 τεvεκ6 αro 16ρι, για vo μετρηoει o
[διog ηv πoα6ητα πoυ dφερvε o καΘ6vαg και
για vα πληρωoει τo αv6λoγo πoα6. Δεv 1αρζovταv σε καvdvαv και δεv πλτ]ρωvε μιoo0g τεvεκdδεg. 'H γεμdτog μd1ρι ηv κoρυφη o τεvεκ6g
η τ(πoτε. H πληρωμη γ(voιrrαv τoιq μερητo(q
και επ( τ6πoυ. oαoι oι μετρημ6voι τεvεκιiδeg,
τ6αα και τα τdληρα. Στo μ6τρημα fταv αυαηρ69 και αrηv πληρωμη δ(καιoq.

τouq απαq(oλo0μεvoυg ατo 6ργo κrιαrdδεg.

KdΘε, λoιπ6v, Kυριακτj και 6oo διαρκo0oε τo
6ργo dπαιρvα αγωγι 30 δρx, πoα6 αρκετ6 μεγdλo για 6vα παιδ(, αv oκεφΘε[ καvε(q 6τι τ6τε τo
μερoκdματo τ]ταv πdvω-κdτω 50 δρx και ηταv

δικαo(εg. Γιo τo πρ6βλημα, πoιd διατoμl] μoρ-

Σαv φΘdvαμε

Φωτoγρoφ[o: Awa Θ. Zιιbγo' Aπρλιoq,2007

περ(μevε αro υπ6λoιπo

ηq

ζωηg μoυ.

Kdπωq ι1ται, δoxε(o-δo1ε(o και φoρτ(o- φoρτ(o,
αυγκειπρωΘηKε τo απαρα(ητo αμμoxdλικo.
Aπ6 εκε[ και π6ρα η δoυλειd ηταv τρ61oυoα για

Kαι απ6 τoι1oδoμ(α και απ6 καλo0πια και απ6
oκυρoδετηoειg γvωριζαv 6λoι τoυg. Tελικd τα
κατdφεραv με επιτυχo.
H δειiτερη φ6oη, πoυ ιiγιvε τo επ6μεvo 6τo9,
ηταv πιo περ(πλoκη και εftε περιoo6τερε9 δια-

l (διπλ6 ταφ) επαρκo0αε
απ6 dπoψη αιπo1ηg πρoκειμ6voυ vα χρησιμoφooιδηρoυ τιjπoυ
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πoιηΘει, απεUΘι]vΘηKαv στoV τ6τε UπoμηχαvιKo
τηq TYΔK lωαw(vωv Kιiατα Φερoιiκα, o oπo(og
6δωoε και τη λιiαη. Διατoμη διπλoιj ταφ 0ι!oυg
20 εκ. ηταv επαρκηg.

oι μεταφoρdg τωv υλικιilv αrov τ6πo τoυ 6ργoυ
ηταv κoι πdλι η δυoκoλ6τερη και πλdov επ(πoη εργαα(α πoυ 6πρεπε vα αvτιμετωπ[ooυv.

Πρωτα oι oιδηρoδoκo(, πoυ εixαv μεγdλo

μηκog και ηααv ααηκωτεq απ6 τo βdρog τoυg.
πoυ
ξεκιvoιioε απ6 τηv K6vιταα, 6φΘαvε τ6τε μ61ρι
τηv τoξωτη γ6φυρα αrov Σαραvrdπoρo, αφoΟ

To φoρηγ6 αυτoκ(ητo (καρvdβαλoq),

δι6α1ιζε κατd μηκoq 6λη τηv 1αλικdvια κo[τη
τoU πoταμoιj. Aπ6 εκε( και πdvω, μd1ρι τo
xωρι6, ε(xε γ(vει μια πρωτη διdvoιξη τoυ δρ6μoU, τov oπo(o μ6vo oι Bαγεvdδεg απ6 τηv
K6vιτoα με τα φoρτηγ6 τoυg τoλμo0oαv vα
διαβoιjv. Mε αυτ69 τιg πρωτ6γovεq oυvΘηκεg
μεταφoρdq, oωα16 μεΘoδειiτηκε vα κoπoιjv oι
oιδηρoδoκo( oτη μ6ση. Aπ6 τov πρoμηΘευτη
oιδηρoυργ6 αxεδιdαιηκε η μdτιoη τoυg
(6vωαη για επιμηκυvαη), επ( τ6πoυ τoυ 6ργoυ,
με κo1λ(εg και κoμβoελdαματα, γι' αυτ6 αro
6vα τoυg dκρo εηαv τιg κατdλ\ηλεq oπ69.
Mε κdπoιo δρoμoλ6γιo τωv Bαγεv6δωv oι oιδηρoδoκo( 6φΘαoαv ατo 1ωρι6. Πιbq, 6μωq, μετα'Eαrω και αrη
φ6ρovrαι αrov.Tραv6 τo λdκκo";
μdαη κoμμdvεg ηααv πdρα πoλιi βαρι69. oι 1ει
ρoδιivαμoι oικoδ6μoι dvδρεq τoυ 1ωριoιi εftαv
απ6 κει και πdρα τo λ6γo. Tιg 6δεoαv με τριχιεq
(oxoιvι6) απ6 τιg oπ69 τωv ματ(oεωv Kαι τιq

6αυραv καταγηq και oβαρvιαrd oε 6λo τo
μτjκoq τηq αιρdταg μ6χρι η θ6α11 τoυ 6ργoυ.
'Hταv και ελαφρωg καηφoρικη η αrρατα και
αυτ6 διευκ6λυvε τo τρdβηγμα. To ζ6ρι ηταv

αrα διio-τρ(α λακκιiματα

(ρdματα), 6πoυ η

αrρdτα ε(1ε κλωoματα (αιρoφdg)με κατdβααη

και αvdβααr1. Eκε(, πoλλo[ dvδρεq μαζ(, oωαro(
Aτλαvrεg, oηκωvαv αroυg αrιβαρo0g τoυg
ωμoυq τη δoκ6 και τηv περvoιloαv αrηv dλλη
μεριd. K6πog και ιδρωταg πoλιiq, αλλα δεv

γfvoιπαv διαφoρετικd. 'Evα-6vα τα τ6ooερα
μιod κoμμdτια τωv δoκι6v τα κoυβdληoαv με
πρooωπικη εργαo(α oι 1ωριαvo(. Mε τov (διo
τρ6πo τα τoπoΘ6τησαv ση αωαrη τoυg Θdor1
για vα ματιαroιiv Kαι vα α1ηματιαrε( o oριζ6ιπιoq φoρ6α9 ηq περατζdvαg απ6 διio oιδηρoδoκoιjg αε απ6αrαα11 2,00 μ6τρωv μεταξιi τoυq.

Tιg 1ovδρooαv(δeg για τo δdπεδo τηq περα-

τζdvαg τιg 6φτιαξαv μ6voι τoυg. Ψηλd ατo

βoυv6, αrηv Θ6o11 "Kαρκατo6λη,, oι dvδρεq
dαxιζαv τρoυπιd (κoρμoιig) πει]κωv με oιdρεg
(μεγdλα πρι6vια) και πρoμηΘευσαv τα ξιiλα ηq
δαπεδ6αrρωσηξ. H μεταφoρ6 τoυq, τov κατηφoρo Kαι μ6xρι τo 6ργo, 6γιvε πρ6θυμα απ6
τouq Xωριαvo0q, με τα μoυλdρια τoυg, 6vαvrι
τηq oφελ6μεηq σΓηv Koιv6τητα πρooωπικηq
εργαo(αq. Για vα μειωΘε( o φ6βoq τωv διερ1oμ6vωv, λoγω τoυ μεγ6λoυ ιiι.Uoυq τωv βdΘρωv,
καταoκευdαrηKαv UπoτUπιirδη αrηΘα(α με μια
λoιiρα αrη Θ6αη τoυ 1ειρoλιαΘηρα.

To oικovoμικ6 μdρog τoυ 6ργoυ αvrιμετωπ(-

στηKε με τηv διdΘεαη τωv xρημdτωv απ6 τηv
μ(oΘωαη τωv βoακoτ6πωv, κoιvoτιKιδv και ιδιωτικωv, τηq "π6ρα μπdιπαξ". Mε αυτd πληριiΘηκε 6λo τo κ6αro9 τηq KατασKευηg oε μετρητd.
Δεv ηταv πoλλd, γι' αυτ6 με πρoσωπιKη εργαo(α, 6πoυ αυτ6 ηταv μπoρετ6, (πx αιιq εKσKαφ69 Θεμελ(ωv, στηv εξε0ρεαη Kαι στιq μεταφoρ69 vr6πιωv υλικιilv, αrιg oυvηΘειq τε1yικ6g

εργαo(εq, κλπ), καλ0φΘηκε τo μεγαλιiτερo
πoooαr6 τηg αξ(αg τoυ dργoυ. oι 1ωριαvo[
αvrαπoκρ[ΘηKαv στo κdλεoμα τoυ Πρo6δρoυ.
H κoιvη αvdγκη τoυg μ6voιαoε. Aπ6ταξαv τιg
μικρ6ι|.lυ1ε9 αvιιρρηoειg τouq Kαι πρoα6τρεξαv oμαδικd. KαΘdvαg πρoo6φερε και εργdστηKε σε 6,τι ηξερε και μπoρo0oε.

To απoτ6λεoμα 6λη9 αυτηq τηq πρoαrτdΘειαq
ηταv η περατζdvα vα ε(vαι 6τoιμη τo φΘιv6πωρo τoU 196'1. Aπ6 ηv ακ6λoυΘη 1ειμεριvη
περ[oδo Kαι στo εξηc η πρ6αβαoη στηv (πtiρα
βπdvrα" ηταv δυvατη και αoφαληg. Kαι τo
1ωρι6 αvdoαvε, αvακoυφ(αrηκε. Aυτη η αvεμo-

δαρμ6vη περατζ6vα, η μdλλov 6,τι απ6μειvε
απ6 αυτηv, α16κεται πειoματικ6 ακ6μη πdvω
απ6 τov "Tραv6 τo λdκκo", για vα μαq δεflyει

6τι μπoρε(, 6αrω και με ελdμαrα μ6oα, vα γ(vει

6vα 6ργo κoιvηg ωφ6λεια9. Αρκε( vα υπ6ρ1ει
καλη πρoα(ρεαη, oρΘ69 αxεδιαoμ6q Kαι κoUμdvro απ6 τoυg dρ1ovrεg και πρ6Θυμη oυλλo-

γικη δρdαι1 απ6 τoυq πoλ(τεg.
'Eαιω και τωρα, μετd α1εδ6v πεvηvrα xρ6vια,
oφελoυμε 6λoι oι 1ωριαvo( 6vα μεγdλo ευ1αριαrdl oε 6λoυ9 6ooυq τ6τε oυμμετεf1αv καΘ'
oιovδηπoτε τρ6πo στηv KατασKευη ηq. E0γε!
oε 6λoυ9. Eυ16μααrε vα βρεΘoιiv και oιiγ1ρovoι μιμητε1g τouq, Yια vα ε(vαι πdvrα καλoδιdβατεg oι κdΘε εδoυq περατζdvεg πoυ δημι
oυργικd εvωvoυv τoυq αvΘριilπoυg.
AΘηvα, Aπρλιoq 2007
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H 0ξ16 cπηv <Kααrρlμπoιiκo,
Θυμdται και γρdφει o Θαvdαr1g Δ. Zιωγαg

6τoι τo δικα(ωμα ηg απoκλειαrικηq χρησηc
τoυ. o Θριiλoq τηg oξιdg Kαι τωv 6oωv αυv6-

'oooι 61oυv περdoει τα παιδικd 1ρ6vια αro

βαιvαv εκε[ η vιiμα dκαvε κdΘε 6vαv απ6 τoυg
v6oυq vα Θ6λoυv vα ιi1oυv μια εμπειρ(α 0πvoυ
πdvω αε αι.rΦ. Kαι o γρdφωv, παιδ( τ6τε, ητov

τρoφικ69 δρααrηρι6ητεq.

o πατ6ρα9 μoυ δεv oυμφωvo0oε vα κoιμηΘιil
εκ169 αrτιτιoιi. Πρoτιμo(σε τov διπλ6 μoυ

1ωρι6 κoυβαλoιiv μ6oα τoυq πληΘoq απ6 αvαμvτjαειq πoυ 6xoυv vα κdvoυv με τηv καΘημερι
η τoυq απααx6ληαr1 oε αγρoτικ69 Kαι ι(ηvo-

Aπ6 τιq ευ1dριαιεq αq(oλ(εq τωv παιδιιi:v εκε(ηc ηc επo1τ1g ε(vαι κoι τo βραδιv6 oπ6λυμα
τωv ζωωv (μoυλαριιj:v) ατo βoυv6' πρoκειμ6vou η v0μα vα βoακηooυv ελε0Θερα Kαι vα

ξεκoυρααιoιiv για τη δoυλειd τηq επ6μεη9

μdρoξ. Mικρ6q παρdεg αγoριιbv και κoριτoιιδv
κdΘε βρdδυ πηγα[voυv vα απoλOooυv τα μoUλdρια ατα 1ωρdφια για βooκη και με τo ξημdρωμα τηξ μ6ραq vα τα βρoυv και vα τα φ6ρoυv
αιo απ(τι για vα oυvεμαrε( η καθημεριvη βιoπdλη. Aυη η δoυλειd ηταv παιδικη απoκλειαrικ6τητα, γιατ( αυτ69 τιq ωρεq oι γovε[g, και
ιδ(ωq oι μαvdδεg, αα1oλoιiιπαv με τo μoγε(ρεμα, με τα γ(διo Koι τα πρ6βατα πoυ ηΘελαv
dρμεγμα και με τηv φρoιπ(δα τoυ αrτιτιoιj.
Αρκετd παιδιd, και ιδ(ωg τα μεγαλιjτερα, Yια vα
απoφΟγoυv τo α0ρε και dλα ατo βoυv6 για τα
ζιi:α, πρoτιμo0oαv vα κoιμηΘoιiv τη v0μα dξω
αro βoυv6.'Eται, 6λoι μαζ(, μd1ρι αργd, απoλαμβdvoυv τα πειρdγματd τouq, ηv εΜυΘερ(α
τoυq, τηv παρ6α, τα αα16ρια, τo φεγγdρι, dιλd

απoφε0γoυv Kαι τov πρωιv6 πoδαρ6δρoμo,
βρ(oκoυv γρηγoρ6τερα τα ζωo και κερδζoυv

1ρ6vo. Σηv.Kααrριμπoιiκα" ηταv μια Θε6ρατη

oξιd αro 1ωρdφι τoυ Δημητρoιiλη. Πdvω oε
αιπη ηv oξιd, με τo πυκv6 φιiλλωμα Kαι τα
1oιπρd κλαδιd ηq, ε(1αv φτιdξει με κλdρεg
πΜμ69 και φτ6ρε9 γιiρω αrα 7 6ωq 8 κρεβdτια, 6πoυ και περvoιioαv ευ1dριαrεg vιiμεg

στα Kρεμαστd και αερdτα κρεβdτια ηg. H oξιd
αυη εfxε απoκΦoει Θρυλικη διααrααη αroυg
v6oυg τoυ xωριoO και πo)ιλη κoυβdvrα γ(vovrαv
για τo πιilg περvoιioαv oι v0μεg εκε[ πdvω. Σε
αυτd τα πλεγμ6vα με φτ6ρεq κρεβdτια 6αrρωvαv μιcι βελ6vrζα η dvα odγιαμα και περvoιiααv
6vα καταπληιαικ6 βρ6δυ, με ελαφριi Kαι αvα-

ζωoγovητικ6 ιjπvo. Tα 1ωρατd και oι φωvdg
κρατo0oαv μ61ρι αργd η v0μα 6ω9 6τoυ η
κoιiρααη τηg μdραq κλε(oει τα μdτια. 0ριoμ6voι απ6 τouq πιo δρααττ1ριoυq vdoυg εfxαv
μ6vιμo κρεβdτι πdvω ατηv oξιd, dφηvαv εκε(
κdΘε μ6ρα τo oκ6πααμd τoυg, διατηριi:vrαg

6vαq εξ αυτωv.

κ6πo, δηλ. vα πdω vα απoλ0αω τo βρdδυ τo
μoυλ6ρι 6ξω και τo πρω( vα ξυπvηoω γρηγoρα
vα πdω vα τo βρω Kαι vα τo φ6ρω π(oω αro
1ωρι6, για τιq δoυλειdg τηg μdραg πoυ ξεκιvd.
Eμ6vα 6μωq o Θρ0λog ηg oξιdg και τoυ Πoηγυριoιi με τηv παρdα τωv 6λλωv παιδιωv με
εfiε αυvεπdρει καιτov παρακdλεoα vα με αφησει vα πdω και εγιil vα κoιμηΘω εκε(. Moυ τo
επ6τρει{ε, με τov 6ρo vo ε(vαι μ6vo για 6vα
βρdδυ και τo πρω( vα φ6ρω π[oω μoζ( με τo
μoυλdρι και τη βελ6τζα. H 1αρd, για τηv πραγματoπo(ηαη τoυ παιδικo0 μoυ ovε(ρoυ, δε
λ6'γεται. To βρdδυ διdλεξα μια κ6κκιη βελ6τζα'
ηv 6αrρωoα αro ααμdρι τoU "M6ρKoU" - dτoι
6λεγαv τo μoυλdρι μoU - Kαι με τα dλλα παιδιd
καβαλαρ(α ξεκιηααμε για ηv "Kααιριμπoιjκα". σrdoαμε στηv oξιd, βγdλαμε τα oαμdρια
απ6 τα μoυλdρια, τα απoλιioαμε για βooκη και

αvεβηκαμε αηv oξι6 για vα Kαπαριilαoυμε 6vα
κρεβdτι και vα αrρωoouμε η βεΜτζα μαg. Δεv
μπoρoιioα vα φαιπααrιil 6τι αι.rrη η μ(α και
μovαδικη υπα(Θρια διαvυκrdρευoη Θα 6μεvε
αro μυoλ6 μoU γιo τιg αυvdπειdg ηq.

Aφoιi περ6oαμε 6vα βρ6δυ με πoλλd αατε(α,
αμoιβα[α πειρdγματα και 6vα καταπληκrικ6
0πvo, αηκωΘηκαμε 6λoι με τo πριilτo φωq τηq
μ6ραq vα βρoΟμε τα ζωα, vo τα σ(Ιμαριbooυμε
Kαι vα τα φ6ρoυμε αro xωρι6 Yια τιq δoυλει69
τηq μ6ραq. o "Mαρκoq", 6μωq, εfxε γ(vει dφαvrog. Δεv τov βρηκα 6oo και αv τov 6Ψαξα, αε
πιΘαvd και απ(Θαvα αημε(α. o ηλιoq αv6βηκε
Ψηλd, η ωρα πdραoε, η αγωv(α dρμoε vα με
'oλoι ε(1αv βρει τα δικd τoυq
ζωvει για τα καλ6.

ζιiα, ε(1ov φ0γει, 6μειvα μ6vog μoυ και 6αxr1μεq oκ6ψει9 dρμαov vα με κυριειioυv. Aφo0
περπdηαα 6λη ηv περιoxr1 1ωρ(g vα ακoι]αω
τo κoυδoιjvι τoU Kcιι 1ωρ[g καvεfg απ6 τoυg

dλλoυg vo τo d1ει δει, v6μιαα 6τι Θα ακoλo0Θηoε καv6vα dλλo μoυλ6ρι και Θα πfγε αro
1ωρι6. Aπoκαμωμ6voq, φoβιoμ6vog, πειvααμ6voq, αφoιi δεv ε(1α dλλη επλoγη, απoφ6oιoα
vα γυρ(αω αro 1ωρι6. 'Eπρεπε vα επλ6ξω τι Θα
κoυβoλo0αα ατηv πλdη μoU ωq τo 1ωρι6, τo
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σαμdρι

τ]

τη βεΜτζα, γιατ( και τα διjo μαζ( ηταv

αδOvατo vα

τα

κoυβαληαω. Eπ6λεξo, για

ευv6ητoυg λ6γoυ9, vα κoυβoληαω τo ααμ6ρι
Kαι vα παρατηoω τη βελ6τζα αηv oξιd.

Γιiρω αro μεoημ6ρι, με πoλ0 κ6πo κoι ιδρωτα,
φτdvω αro oπ(τι μoυ. o πατ6ρα9 6μιζε τηv
α1υρωvα ατηv πdvω πλευρd τoυ απιτιo( μαg.
M6λιg με αvr(κρυoε στηv YKoρτσιd (α1λαδιd)
τoυ Koυαrdρα 1ωρ[q μoυλdρι και 1ωρ(g βεΜτζα, με απ6τoμo τρ6πo με ρωτdει:
- Πoυ ε(vαι o
"Mdρκoq";

Δεv τov βρηκα. Θα ηρΘε μ6vog τoυ αro
1ωρι6, τoυ απαvrιi.
-

- Kαλd, τoV
"MdρKo,, δεv τov βρηκεq, τη βελ6τζα γιατ( δεv ηv dφερεq; Γιiρvα π(oω vα βρειg

αυαηρd ηv απελη τoυ:
- Mηv τoλμτjoειq και τov πdρειq απ6 τo κατιilγι
η τoυ παg φαγητ6, εαιj vα ξ6ρειq!

Φυoικd και dμειvα εκε( μ61ρι τo πρω[ με λιγo
κλdμα oλλd αρκετ6 Oπvo, ααv vα κoιμ6μoυv

τov .MdρKoΣ Kαι vα φ6ρει9 τη βελ6τζα!, με
πρoαrdζει με τρ6πo πoυ δεv επιδιi1ovrαv
αvr(ρρηαη.

Δεv εixα Φιλη επλoγη. Aφηαα κdτω τo oαμdρι
και πα(ρvω τηv αηφ6ρα. H διαδρoμη μoυ
φdηκε ατελε(ωτη, η δε κo0ραη απ6 τη ζdαη
Kαι ηv πε(vα μεγdλη.

AΘηvα, Aπρλιoq 2007

Mετd απ6 δ(ωρη πoρε(α 6φταoα αrηv oξιd και

6πεoα ξερ6q για Oπvo. Ξιiπvηoα μeτd απ6
αρκετη ωρα και 6ρμαα vα ι!d1yω για τov
'Hταv περααμ6η
η ιilρα, η ζdαη ειxε
"Mdρκo".
αv6βει αρκετd. o "Mdρκoq" ε(1ε βρει 6vα βαρι
κ6 [oωμα, με ofu()κα καιγαiδoυρdγκαΘα πoλ0

μεγ6λα, ε(1ε μπει μ6αα, δεv φα(voιπαv και,
αφo0 16ρτααε 1λωρ6 xoρτdρι, αrdλιζε αrov
τjλιo. oι μιiγεg και τα vrαβαvια (μεγdλεq αλoγ6μυγεq) πoυ τov τoιμπo0oαv τov 6κovαv vα
τιvdζει τo κεφdλι τoU για vα τα διιilξει και ιiτoι
dκoυαα τo τoιoκdvι τoυ (κoυδoιivι). ΠαρακoλoυΘωvrαg τov αργ6 και χαραι<rηριαrικ6 η1o
τoU τσιoκαvιoΟ, εvr6πιαα τη Θdoη τoυ, αλλd
δεv τov dβλεπα μdoα αro βαρικ6. Aρμoα vα
πετιi: πdτρεg πρoq ηv κατειiΘυναr1 τoυ η1oυ
και o "Mdρκoξ" oρεξdτog και ξεκo0ραστoq
βγηκε απ6 τo ατdλo τoU Kαι τρ61oιπα9 τηv
κατηφ6ρα 6φταoε αε λiγη ιbρα αro 1ωρι6,
εγκαταλε(πoιrιαq εμ6vα μ6vo μoU σrηv
"Kαατριμπoι]κα". ΓUρ(ζω ατηv oξιd vα πdρω τη

βελdτζα και vo φιiγω. Διαπιαrωvω 6τι η βεΜ-

τζα μoυ d'λειπε Kαι Yια vα μηv γυρ(oω αro

1ωρι6 dδειoq, πηρα μ(α dλλη πoυ ηταv εκε(

παραημdη. Kdπoιoq κατd λdΘog πηρε η δικη
μoU Kαι dφηαε τη δικη τoυ. oταv dφτααα αro
xωρι6 βρηκα τoυg δικoιig μoU vα τριilvε για

Mlα πov6μoρφη σvΘoδ6σμη
τo xoρεUτlκ6 μαq

τoυ Kωαrα Παπαδημητρ[oυ

'Hταv loιiλιog τoυ 6τoυ9 1992, και
ηταv o μηvαg
πo0 εηα βγει αηv oιivrαξη και εγκατααrdΘηκα
αro 1ωρι6. o Δεκαπεvrα0γoυαrog Kαι τo πcιηγιiρι πληoiαζαv. Tα πoλιτιαrικd κdπωg μoυ dρε-

oαv. 'ΕβΜπα τα πρoηγoιiμεvα 1ρ6vια 6τι τo
παηγιiρι 6λo και ατovoιjoe. ΣκdφΘηκα, για vα

πdρει τo παηγΟρι αιrηv ηv ζωvιdvια πoU τoU
αξ[ζει και vαγεμ(αει o πλdταvog κ6oμo κdτιπρ6πει vα πρoστεθε(, κατι τ6λo9 πdvrωv vα αλλdξει.

Σκ6φΘηκα, λoιπ6v, vα βρω μια oμdδα κoρι
ταιωv και με τoπικιig αroλdg τoυ 1ωριo0 μαq vα
oρ1(ooυv τo 1oρ6 ηv δε0τερη ημdρα τoυ

παvηγυριoιj. 'Eβαλα αμ6αω9

τo αx6διo

oε

eφαρμoγη, ξεκιvωιπαg απ6 τιg 1oρειiτριεg. Kαι

αυτ69 ηταv,

η Σταυρo0λα

Koιπρoυμπ(vα, η

εγγovη μoυ Kωvαrαιπ(vα, τoυ Xαρdλαμπoυ και

τηg Λειiκωg

τoυ KιΔαrα
Tαλιμ[γκα,

Kαρ
τoυ
δεv

Πdvrωq στov αρ

λεq, η εγγoη
τoυ Θαvdαr1
dλλεq ηταv.
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To δε0τερo α16διo

ηg

πρoαπdΘειdg μoυ ηταv

vα βρω vr6πιεq φoρεoι69. Αρμoα, λoιπ6v,vα
πηγα(vω απ6 απ(τι αε orτfuι, Kαι με

ηv

βoηΘεια

τηg γυvα(καq μoυ vα ζητdω αroλdq. A}λo0
6βριoκα αvrαπ6κριαη, αλλoι] dρvηoη. T6λoq

πdvrωv, με τηv υπ6αxεor1 6τι oι αroλ69 δεv Θα

πoΘoυv τ(πoτα, κατ6ρΘωoα και βρηκα εwι6
εvδυμαα(εg.

To παηγ0ρι πληo(αζε. Aπ6 τα μεγdφωvα o
Δ6αιαq, με τo δικ6 τoυ τρ6πo, γvωαroπoιo0oε
στouq χωριαvo0q 6τι τηv δειiτερη μdρα τoυ
παvηγυριoιi Θα 1oρ6ιpoυv παιδιd με τoπικ69

εvδυμαo(εg. Tov αυyrovιαμ6 κdπωq τoU χoρεUτικoιj τov ε(xε αvαλdβει η Σταυρoιiλα, η oπo(α
ητov κoι oε 1oρευτικ6 ηg Kααroριdg. Πρ6βεq
δεv γ(vovrαv, δι6τι δεv υπfρ1ov oι αv6λoγεg
καodτεg με τoπικα τραγo0δια.
'EφΘαoε
η ημ6ρα τoU παvηγUριoιi, πoυ oυvηΘωq αρ1(ζει απ6 τηv παραμovη. Tηv ημ6ρα τoυ
1Sαιiγoυαroυ και απ6 τo πρω( o Δ6oια9, πdvrα
με τo δικo τoυ τρ6πo, καλoιjoε τouq χωριαvoιig vα παραβρεΘoιiv στηv πλατε(α. Aργd τo
απ6γευμα, αφo0 πρωτα φ6ρεoαv τιg τoπικ69
αroΜq oι κoπιiλεg αro orτ[τι μoυ, ξεκΜηααv για
ηv πλατε[α. ΠρoηγηΘηκε μια πρ6βα στo Koιvoτικ6 κατdαrημα με τηv oρxηαrρα και μπα[vo-

vταq στηv πλατε(α πιαoμ6vεq x6ρι-x6ρι oι

1ωριαvo( τιq υπoδ61Θηκαv με ζωηρα χειρoKρoτηματα. X6ρεψαv ωρα[α και περηφαvα 6λα τα
κoρfuoια και αφoιj τdλειωoαv πdλι o κ6αμo9 τιg
1ειρoκρ6τηoε με ιKαvoπoiηαη. Kαι μετd dρμoε
o xoρ6g με 6λoυ9 τoυg 1ωριovoιig.

'Eτoι κdπωg dρμoε τo 1oρευτικ6 και εδραιω-

Θηκε αrη ouv61εια. Tα πρωτo 1ρ6vια η oυμβo-

λη τηq Σταυρo0λαg ηταv αξι6παιvη, αφoιj
κατ6ρΘωαε vo σUγKεvτρωoει περιoo6τερεq

κoπ6λε9 και oιγd-oιγd vα oυμμετ6xoυv και αγ6ρια. Στηv πoρε[α τωv 1ρ6vωv μεY6λη ηταv και
η πρooφoρ6 τηg Θωμαηq στo XoρεUτιK6, δ(vo-

vιαg μεγαλιiτερη ζωιπdvια, πρooΘ6τovrαq
πoλλd απ6 τα ηΘη και dΘιμα τoυ xωριoιi μαg,
κατd ηv ε(ooδo τoU XoρεUτιKoιi αrηv πλατε(α
κρατωιπαg απ6 dvα "γκιoιiμ'" η "μπoιiκλα"
κρεμαoμdvη αroυg ωμoug, παfρvovιαg vερ6
απ6 τηq "X6ραq τo πηγdδ'".

Σημερα oαv υπειjΘυη τoU xoρευτικoιi τηv
oκυτdλη τηv πηρε η εγγoη μoυ Aτρεμιg, και
με ηv μεγαλη oυμπαρdαrαστl τoU Δ.Σ.τηg
Aδελφ6τηταq, πηρε μεγdλη πρoβoλη, και
περιoα6τερη oυμμετo1η v6ωv αro xoρευτικ6.

Tελει-rrα(α πρoα16Θηκε Kαι μια παρ6α ηλικιωμd-

vωv, ιπυμ6voι με τoπικ6q αroλ69, δ(voιπαg
μεγαλιiτερη 1dρη και oμoρφιd' 1oρeιiovrαg

τoυg τoπικoιjg 1oρoιig.

Eδω πρ6πει vα ημειωoω 6τι η πρooφoρd τoυ
Δ.Σ.ηq Aδελφ6τητα9 ε(vαι μεγ6λη στιq πoλιτι-

αrικ69 εκδηλιiloειg πoυ γ(vovrαι αro 1ωρι6. Mε
τηv ευκαιρ(α αυτη και μ6oα απ6 τιg ατηλεg τoυ
περιoδικoιi vα ευ1αριαηoω τα μdλη τoυ Δ.Σ.
ηq Aδελφ6ηταq για τηv dψoγη διoργ6vωoη
τωv πoλυημερωv εκδηλιioεωv τoυ φετιvoιi
15α0γoυαroυ.

EπΦq vα ευ1αριαrησω

Kαι τoυg oυvrελεαr6g

6λoυ9 πoυ εργαζoιπαι για ηv 6κδoαη τoυ
περιoδικoιi τα "Kα\rσιωτιKαΣ. Δεv αvαφ6ρω
ov6ματα, γιατ( κdπoιoυq Θα ξε1doω και Θα
παρεξηγηΘιb. No ε[oΘε 6λoι καλ6 αrηv uγε[α
Kαι vα πρooφιiρετε 6τι ε(vαι δυvατ6v για τηv
διdoωαη και πρoβoλτj τηq παραδoαιακr]q μαg
κληρovoμιdg.

Δρoαoπηγη, 29-09-2006

To λoυατρiv παπoιiτσtα
τηg Δημητραg Παπαδημητρ(oυ - Toιγκoιiλη
'Hμoυv

μαΘητρια τoυ Δημoτικo0, 9-10 1ρovιbv.

Xειμιilvαq, τo μ6vι ωq τo γ6vα, oυvΘηκεg
διioκoλεg ατo Σ1oΜ(o, μια ξυλ6ooμπα, τι vα
ζεαrdvει.

Eγω ηΘελα vα φoρdαω τα καλd μoυ, τα λoυαrρ(v παπoιjτoια. E(1α βαρεΘε( τιg λααrι16vιεg
μπ6τε9 και ηΘελα vατα φoρι1oω, μια καιτα Xρι

αroιiγεwα δεv τα 1dρηκα, γιατ( ε(1ε πdρα

πoλιi xι6vι.

Toακωμ69 ατo αrτ[τι γιατ( δεv με dφηvαv vα τα
φoρ6oω' "Θo κρυωαειg, ε(vαι παγωvι6, Θα μπει
τo μ6vι μιioα αrα παπo0ταια, Θα γλιαrρfoειg".
T(πoτα, εγω εκε[, Θα φoρdαω τα καλd μoυ
παπoιjτoια. Tα φoρdω. A vα π6oω εδιi, α εκε(,
φθdvω Σxoλε(o. oλα τα παιδι6 με τιg μπ6τε9.
EγιΔ καμdρωvα τα παπo0τσια μoU αrα vrελικdτα πoδαρdκια. To δdμυλd μoυ 6xoυv παγωoει,
61oυv κoλληαει, ξιiλo πoυ λ6με, δεv μπoρoΟoα
vα περπατηoω.
Tελε(ωoε τo μdΘημα με τηv δαακdλα μoU, τηv
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EλευΘερ(α Nτdρα-Γκι6κα Kαι στ|κωv6μααrε vα
φ0γoυμε. M6λιq αvotγει η κεvrρικη π6ρτα τoυ

Σ1oλε(oυ, βλ6πω 6ξω τηv γιαγια μoυ Σoφ(α,
"Θε6q oxωρ6ατηv!", με τιg μπ6τεq αro 16ρι.
Bdλε
"'Eλα καμdP' μ', 6λα oκιΔτια μ', πdγωoεq.
τιq μπ6τεq vα ζεαταΘoιiv τα πoδαρdκια o' !".

H ιπρoπη μoυ μεγdλη, πoυ μoU dφερε η γιαγιd
τιq μπ6τε9 μπρoαrd αrα πoιδιd τoυ Σ1oλε[oυ.
Δεv μπoρoΟoα vα αvτισταΘω, φ6ρεαα τιg μπ6τεq μoU και πfγα αro απ(τι, αφoιi μoυ π6ραoε
και λfγo o oεβvrdg, με τα αγαπημ6vα λoυαrρ(v
παπo0ταια αro 16ρι.

lωdwιvα, loΟvιog 2007

ANAMNHΣE!Σ AΠo To ΠAPEΛΘoN
'Evα ευτρ6πελ0 περlσrσΠκ6
παλot6τερηξ επox'iξ

π6 τoυ 6γιvε πελιδv6 και αφΟoκoυ, γκαλιo0ρoει τα μdτια τoU πoU εξακ6ιπιζαv φλdγεg και
επιτιμητικd απ6πεμψε ακαι6τατα τov Avααrd-

τoυ N[κoυ Γεωργ. Δημητρoιiλη

αη, λ6γovrαq:

ΘρυΜ(ται 6τι κατd ηv περ(oδo τηg πρoεδρ(αq
τoυ αε(μvηαroυ Δημητρ(oυ Σ(μoυ (τoυ μπdρ-

μπα Mητρoυ Φoιiρλα), o σUYχωριαv6g Γιdυηq
Kαραγκoιiηq, 6ναq ακoιiραατoq ευφυoλ6γo9,
μiα ξε1ωριoη πρoαωπικ6ητατoU καιρoιi εκε(voυ, αιπ69 o ευ1dριαrog 1ωρcπατζl]g, δηγηΘηκε o (διoq 6vα απρooδ6κητo oυμβdv, πoU εv
αυvroμ(α περιγρ6φω αrιg παρακdτω αρ6δε9.

o

αυγ1ωρεμdvog μπdρμπα Γιdvηg, λoιπ6v,

l1

(Γι6w'q τ' Avααrdα'), 6πω9 τov dλεγαv, ηv
ημ6ρα ηg αvα1ωρηαειilg τoυ για τo μαα16ρι
Ko, πρoq Θεoααλ(α, ταξiδι, 1ρειdoΘηκε 6vα
πιστoπoιητιK6 για τo μoυλ6ρι τoU, τo oπo[ov

ειxε ηδη πρoπoρευΘε( μαζ( με τα dλλα ζωα τηg
παρ6α9. Για τo oκoπ6 αυτ6 6τρεξε κατευΘυv6μεvoξ πρoq τo orτ(τι τoυ Πρo6δρoυ, 6πoυ ηταv
Kαι τo Koιvoτικ6 γραφε(o, με τη βεβαι6ητα 6τι
Θα τo 6παιρvε dvευ xρovoτριβηq.
ΦΘdvovrαq εκε( 6orιρωξε τη λι6oα τηq αυληq
Kαι μια κoι δυo τραβηξε vroυγρoιi, dvoιξε τηv
π6ρτα τoυ απιτιoιj, πρoxωρε( και xωρ(g καμ(α
ειδoπolηαη μπα(vει αrov ovrd, oπoυ βριoκ6ταv
o Moυμdρ(η)g ξαπλωμ6voq στηv κ6xη πdvω

αro μειπ6ρ', αrρωμ6vo με od(γ)ιoμα, κovrd
αro τζdκι πoυ γdμιζε τηv κdμαρα με γλυκι6
Θαλπωρη, λ6γovιαq βιααrικd:

- Koλημ6ρα Mητρoυ. T( φτιdvα';

o Πρoεα169 τoυ 1ωριo0 ριτoιιilΘκι (εξαγριιitΘη-

κε) και αvααηκιi:Θηκε 6ξoλλoq για τη σUμπεριφoρd τoυ απρ6oμεvoυ επιoκ6rπη. To πρ6oω-

-'Eξω, αvαιδ6αrατε! 8ρ6 αvdγωγε, πωqτ6λμησεq vα ειo6λΘει9 αro Koιvoτικ6 Kατdαημα

1ωρ(g vα κρo0oειq τηv Θιiραv; Γρηγoρα 6ξω!

o μπdρμπα Γιdιnηg

διαμαρτυρηΘηκε και απo-

ρημ6vog ρωηoε:

- Γιατ[ μι 1oυΙdζ'q 6τo', ωρε Mητρoυ;

με λoυΙoιiv τoυ λoυΙo0
(λoγηq-λoγηg) δυαv6ητεq εκφρdoειg vα τov
ωΘε( πρog τα 6ξω. o Avααrdαηg oυvτετριμμ6voq Kαι ταπειvωμdvog αικλιτ(ακει (αrεvα1ωρ6Θηκε). Διαηρηoε 6μωq ηv ψUΧραιμ(α τoυ
καΘιilg oδηγηΘηκε 6ιπρoμoq πρog ηv π6ρτα, η
oπo(α 6κλειoε π(oω τoU παταγωδωq. Πρog
σΓιγμηv απoφdoιoε vα φ0γει dπρακιoq, dιλd
Eκε(vog oυv61ιoε

1ρειαζ6τov 6μωq επειγ6vτωq τo 1αρτ(. Eκε(

6μειvε για κλdoματo τoυ δευτερoλ6rπoυ ακerπικ69 και σUYXUσμ6νog, μη μπoρωvrαg vα
διilαει εξηγηoη σrηv απρooδι6ριαη σUμπεριφoρd τoυ Πρo6δρoυ. Ev τη αμη1αv(α τoυ κdτι

ι!6λλιoε απooβoλωμ6vog, αvημπoρog vα

αρΘριiloει λ6ξη. Συγκ6vrρωαε 6λε9 τιg δυvdμειq ηq υπoμovηq και αυvηλΘε d1ovrαq κατd
voυv 6τι πριv αγγ(ξει τo 1ερoιiλι ηg π6ρτα9 τo
πριiτo τoυ μ6λημα ε(vαι vα μυπηαει με αvεαιραμμ6vo τo δε(tαη τoυ xεριoιj τη Θιiρα τoυ

γραφε(oυ.

'Eτoι και 6γιvε. o μπ6ρμπα Γιdιnηg μ0πηαε
δελd-δελd και ελαφρd ηv π6ρτα, o oξι.rrαηq

ακoηq μπdρμπα Mητρoq απ6 τo εoωτερικ6 τηg

καμαραg αιπελ]φΘη τov επιφυλαt<τικ6 μιiπo,
ε(πε "εμπρ6q!" και με ζωηρd βηματα πρo1ω-
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ρησε πρoq τα εκε(. oι εoωτερικo( διαλoγιoμoi
τoυ Avααrdo' αvααrdτωoαv τo ε(vαι τoυ, voμ(ζoιπαg 6τι Θατov βιρβιρ(ξ' (τρoμoκραηoεQ για
δειπeρη φoρd o Πρoεo169. Avr( 6μωq vα σUμβε( αιπ6 επηλθε απ6τoμη o}ιλαγη Kcιι ηv τρικυμ(α διαδ61Θηκε η γαληη.

o μπdρμπo Mfτρoq oεβdαμιo πρ6oωπo, καλ6ψUXoq, εξυπηρετικ69 και καλoπρoα(ρετoq,
πdvω τoυ υπηρ1ε ακ6μα o α6ρα9 εv6g αρ1oιπdΘρωπoυ, πoυ o 1ρ6vog δεv εftε καταφdρει

vα oβηαει. Λdτρηq 6μω9 τoυ μεγαλε(oυ Kαι ηq
τυπικ6ητα9, vrυμιivog με (ρoμπ-vτε-σαμπρ>,

πoυ δεv ηταv dλλo απ6 dvα ευριi1ωρo φoυ-

αrdvιτηg καλooυvdτηg κdκωg Aγγελικηg. Πληo(αoε λoιπ6v φoυαιαvdτoq, με ΠαρoUσιααιικ6
βαρ6voυ, dvoιξε τηv π6ρτα και ατεv(ζovrαg τo
Γι6wη καταπρdυvε, γαληvεψε' α1yoγ6λαoε,

και με ιiφog μελiμo, με ηv α0ρα ηq φυαικjg
ευγdvειαg, υπoδ61Θηκε τov επιoκdrπη με 6λε9

τιg τυπικ6ητεq πoU αρμ6ζoυv oε δημ6oιoυ9
λειτoυργoιiq, ωodv vα τov dβΜπε για πρωτη
φoρd, λ6γovιαg επ( λ6ξει τα εξηg:
- Aα !!!

o

κιiριog Kαρoγκoιiηq; Kαλoαωρ(αα-

τε! T( κdvετε; Περdαrε μ6αα!

και, εvcb oυv6δευε τov επιακ6rπη στo εσωτερικ6 τoυ γραφε(oυ, παρdγγελε με ηXηρη Kαι επιβλητικη φωvη:

- Aγγελικη...! Ψfαε

μαg δ0o καφ6δεq! 'E1ω

μαζ( μoυ τov κ0ριo Kαραγκoιiη.

και ακιiβovrαg πρ6oφερe αrov Avααrdα' 6vα
ακαμv( με μια τριiπα αrα μιod (αrη μ6oη) και
πρ6αrαξε αro Γιdwη vα κdτo' (vα καΘ(αεQ. H
δε κdκω Aγγελικτ], εκ169 απ6 τα dλλα 1oυζμ6τια, ε(xε αvdι{.l'τo καζdv' για τηv κατααrdλα και
ετo(μαζε ηv κoυπdvα vα πλ0v'τα αrρ6vια.
Tov ριi:τηoε, λoιπ6v' o Πρ6εδρoq πoιoq o σκoπ6q ηq επιoκ6ψεω9 και o Avααrdor1g τoυ εξηγηαε 6τι πρdπει vα παρει εξdπαιπog τo xαρτ(
για τo μπλdρ' και μdλιαrα αrα πεταμd, δι6τι η
παρ6α τoυ εηε απoμακρυvΘε( πηγα(vovrαg με
τα ζιilα ρεβdv' (γρηγoρα).

- Mηv αηαυ1εfuε, κ0ριε KαραγκoOη, Θα επιαrιε0oω τo πιστoΠoιητικ6 τoυ ημι6voυ ααg.,

Γ0ριoε πρoq τηV κ61η κoιπd αro μαζγκdλ' (κoι
λ6τητα τoυ τo(xoυ), κdτι πηρε αro 16ρι τoU Kαι
κdΘιαε στηv τετριμμ6η απ6 τo 1ρ6vo ι|.'dΘιη
καρdκλα, ακoυμπιoμdvoq στo ααvιδdvιo ετoμ
μ6ρρoπo τραπ6ζι. Aπ6 καιρo0 ειg καιρov βιiΘι-

ζε τηv πιivα αro μελαvoδoxε(o και τηv YKoUρτζαvoιioει πdvω αrηv κ6λλα αvαφoρdg.
Kαι εvιi o Moυμdρ(η)q αυμπfu]ρωvε τo 1αρτ(,
η πρ6αxαρη Aγγελικf, 1ωρ(g Θ6ρυβo, περπατιilvrαg ακρoπoδητ(, 1ωρ(q vα διακ6ι|.lει τov
Πρ6εδρo, 6φερε μαζi με τouq καφ6δε9 και
ρακ(, ακoιiμπησε τo δ(oκo κovrd αrη βdτρα και

καλoαιiριoε τov Γιdwη. Eκε(voq τηv ιφκαρ(στ'σει, ρoιiφηξε πριilτα τo ταfπoυρo μovo-

ρoιiφ' και μετ6 6ρ1ιαε vα π(vει τov καφι1, εvω

τov dπvιγε τo 6γ1o9 Yια

ηv

παρ6α πoυ 6λo και

αλdργευε (ξεμdκρυvε). To επιβλητικ6 ιjφoq και
η ακαταλαβ(αrικη γλιilαoα τoυ Πρoεατoι] κατ6στησαv dvαυδo τov μπdρμπα Γιdwη, o oπo(og
6πειτα απ6 λιγo ηρ6μηoε, (oωg υπ6 ηv επτjρεια ηq ρακηg και τoυ ζεατoιi καφ6, και με
vωπ6 λ6ρυγγα dρμoε vα λ6eι αro Moυμdρ'τα
παρακdτω:

- Ωρ6 Mητρoυ, ιγω ηρΘα ιδιil vα μ' δωειg τoυ
1αρτ( αγρηγoUρα, για vα πρoκ6voυ τ'q
αMvoιig, πoU τo 'KoUψαv oιακdτ' μαζ( μι τoυ
μπλdρ' μ'. Aυτd πoυ μ'αραδιdΙζ' δεv voυγdoυ
ιτg καvr(πoι,rrα. Πρ6π'vα μ' κρ6v'g Kαvrαιιi:τκα,
6πω9 α' κριivoυ κι'εγιi.
Eδω oυγκρoιioΘηκαv δ0o γλωooικd ιδιιilματα,

πoυ εμπ6διζαν τηv αMηλooυvεw6ηαη τωv
διio oυvoμλιτωv.
-

'Ewoια ααg, κ0ριε Kαραγκo0vη,

Θα

τακroπoι

υπoΘεorj ααg. 'Hδη dρμαα
vα αημειιilvω τα χαραl(ηριαrικd τoυ ημι6voυ
σαq, o oπo(og, αv δεv απατωμαι, oυvεληφΘη
πρooφdτωg ειq τoV αγρ6v oυγ1ωριαvo0 μαg,
τριilγωv τov o(τov Kαι τηv κριΘηv.
τ]αω εγκα(ρωg

ηv

- Αα! Θ6λ'9 vα πε(q για τo μπλdρ' μ' πoU τo
'πιασι oU ιπραγdτ'q αroυ 1oυρdφ' πoυ 6τρoυγι
τoυ αιαρ'KαιτoU κριΘ6ρ'; T(vατoυ κdμoυτoυ
μπιγλ(κ'κoυ! lγιi τoυ '1α δεα' κι' αυτ6 λιjΘ'κι,
πt]γι κι ιrrιρλ(κoυoι τoυ κριΘdρ' κι πληρoυoα

ιγιi τζιριμ6διg.

Tελικd o Πρ6εδρoq αυμπλτjρωαε και δ[πλωoε
τo 1αρτ(. To 6δωoε αro Γιdιlη, τov καληvιilρισε KαιτoU ευ1ηΘηκε καλ6ταξ(δι. o KαραγκoOvηq τo 6βαλε αrov κ6ρφo τoU και καηφ6ριoε,
περπατωvιαg με τραv6g κατoιdρεg (διαακελιoμoιig), Yια vα oυvαιπηoει τoυg dλλoυg πoυ
αvηoυ1o0oαv για τηv αργoπoρ(α τoυ. H μ6ρα
ξdvoιγε και τo orπικ6 πεδ[o τoυ Avααrdo' 6λo
και πλdτυvε, o δε κατηφoρoq τov διευκ6λυvε
vα επιτα1ιivει τo βημα τoυ. To βιααrικo 6μωq
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περπdημα ερ6θιζε ηv 6ρεξη τωv σKιjλωv,
πoυ dρχισαv vα γκαφαλvoOv επfμovα καΘιilg
τov ακoλoυΘoΟααv, τα αvrιμετωπιζε 6μω9 με
τo κραv(αιo ραβδ(, αιηv dκρη τoυ oπo(oυ
υπηρ1ε oγκωδ6αrατoq ζι6γκoq. 'Eπειτα απ6
πoλιiωρo περπdτημα o μπ6ρμπα Γιdwηg
μπαtλτoει (εξαιπληΘηκε) και αoΘμα[vovrαg

Kαι για vα μηv πoλυλoγo0με και παλλoγoιiμε,
αg κιηΘoιiμε με αγαΘf πρ6Θεoη και με διαvΘι

oμdvα με ιδι6τυπo μo0μoρ κε(μεvα, πρooφ6ρovταq λiγo γ6λιo στouq ακριτικoιig αυτoιig
μ6vιμoυg φρoυρo0q τoυ 1ωριoιi, πoυ αμ0vo-

vται με αΘ6vog ατη λαλαπα

oυvdιrηαε τoυg μαατ6ρoυq πoU με αγωv(α τov
ρωτoιioαv τι oυv6βη.

ηq

ερημωoηq.

Kαvαδdg, Φλεβdρ'q 2007

- Πoυ γκιζιρvo0αιg τ6oε9 ωρεg;

- Ωρd, μη με απoUπ6ρτι ετα'! Kdτα'τι πριδτα
καταηg vα σαq μoυλoυ(ooυ τιταξιρdτ' μι βρηκι
oημηρα μι τoU Moυμdρ' πoU με'Kαμι vα
μoιjρΘ' dμπoυραg κι αιπρdλα αroυ κηφdλ' και
vα μ'βγειτoυ 1αρτ( αvdλμα.
'Eτoι o παππo0q πΜov Γιdw'g τ'Αvαατdo' δεv
dπαψε vα εξιαroρε( και πdλι παρ6μoια oυμβdvτα, πoU εftε αro εvεργητικ6 τoυ, μιi1ρι τo φΘι_
v6πωρo τηc ζωηq τoU, τα oπofα διαιωvfζovrαι
απ6 τα παλιd xρ6vια μ61ρι or]μερα. Παρ6μoια
περιαrατικd τωv πρoγ6vωv μαq, πoυ βρ(oκovται KαταXωvιααμdvα στα Xρovovτo0λαπα ηg
μημηξ' πρdπeι vα βλ6πoυv τo φωq ηξ δημo-

oι6ητα9 και vα μεταλαμπαδε0ovrαι πριv τo
τυλ(ξει τo π6πλo τηg oιωπηg. KαΘωq γρdφει

καvε(g, καταβυΘ(ζεται αro πoρελΘ6v και περι
λo0εται απ6 κιjματα αvαμvηoεωv πoυ 6ρ1ovrαι
αrηv dκρη τηg π6vαg, μεταφ6ρoιπαq τoυq παλμoΟg αλλoτιvωv επo1ιi:v, αιπλιilιπαg ιiτoι απ6

τα παΘηματα τωv πρoγεvεαrιiρωv πoλ0τιμα
διδdγματα. Στα διηγηματα αυτd ξεπηδo0v
εαωτερικo( κραδαoμo( τωv αρΘoγρdφωv πoυ

αηματoδoτoΟv τηv καΘημεριv6τητα τηg μικρηg
κoιvωv[αq τoυ 1ωριoιi μαg. lαroρ(εg Kαι γεYov6τα πoυ αvrικατorπρ(ζoυv ηv ιπ6πια Kαταγωγη τoυg και υπoδαυλ(ζoυv τo εvδιαφ6ρov,
κdvovrαg oυvαρπααrικη τηv πρ6oδo ηq αvdγvωσηq τωv κειμ6vωv. Aιπd oκριβιbq τα συμβ6vrα αυλλαμβdvει η ευα(oΘητη κερα[α τωv
1ειριαιωvτηg π6vαg, πoυ πιdvoυv κ6πoιε9 rπυ169 τoυ κoιvωvικoι] περfγυρoυ, τιg αvατ6μvoυv,
τιg πλdΘoυv μααroρικd, και πρooφιlρouv μια
αφηγηση ζωvrαη, γεμdη ελικρ(vεια.

Ag ταξιδdι'UoUμε για λιγo αrov καλoκdγαθo

εκε(vo κ6αμo τωv πρoγ6vωv μαξ, πα(ρvoιπαg
μιo γειiαη απ6 τηv απλη, λιη ζωη τoυq. Mε
τ6τoιε9 ακριβωq oκ6ι{.lει9 μπoρoιiμε v' αvαrπιjξoυμε τo 1ωρι6 6xι απλωq o' 6vα τ6πo vα
μ6voυμε, αλλd o' ιivα τ6πo vα ζo0με.

Euτρ6πελα κα! xωτατ6

τoυ Σταιiρoυ Zηκo0λη

Δωμ'εiκoo'δρα1μ69 vα o' κ6μoυ μ:ivuα'
To γoμdρι τoυ Γιdιnη Kαραγκoιiη μια φoρ6
πηγε και 6φαγε o' 6vα 1ωρdφι τoυ Avδρ6α
Moυκo0λη (Σκdρκα) τo κριΘdρι. T6τε πηγαιvαv
και διαμαρτιiρovταv αrov μoυμdρη (πρ6εδρo)

τoυ 1ωριoιi. Πρ6eδρog ηταv o Δημητριog
Σ(μog (Φoιiρλαq), o oπo(og ηξερε κdμπoαα
γρdμμoτα και μλoιiαε αvdλoγα, xωρ(q τη
1ωριdτικη πρoφoρd και με dλλo Μξλ6γιo. o
Moυκo0ληq πηγε και παραπov6Θηκε αrov πρo-

εδρo και αυτ6q κdλεoε τov Kαρoγκo0η και

τov μdλωoε:

- Διατ(, dΘλιε Kαραγκoιiη, dφηαεq τov ovov
και ι1φαγε τηv βριiμηv και ηv κριΘηv τoυ

Avδρ6α Moυκo0λη;

- Tι λεq, ωρ6 Mτ]τρoυ; Δεv καταλαβα(vω! απdvτησε o Kαραγκoιivηg μη καταλαβαfvovrog
γλιiαoα πoυ μλoιioε o πρ6εδρoq.

η

- Aι116

πoυ Μω κoι Θα αε καvov(oω.

- Kdμε 6,τι κατoλαβα(v'g, εγιΔ δεv ξdρω τι λεg.

'Eφυγε για τo αrτ(τι και εκε[ πηγε o Avδρ6αq
Moυκoιiληq Kαι τov βρηκε.
-

Ω Γιdw'.

-

Tι Θ6λ'q, ωρ6 Aιπρ6α; 'Eλα μ6oα!

Tι vα κdμoυ; Δεv ε[μαι για μ6oα' 'HρΘα vα μ'
δωκ'g 20 δραxμ6q vα α' κdμoυ μrjvυo'. Tι 1ρω-

αroιjoα, ωρ6 Γιαw', vα μ' φdειτoυ γoυμdρ'τoυ

κριΘdρ' κιτ'vταη κι vα βdλoυ κι
τ'τζ6π' μ'vα σ'κdμoυ μηvυα';

20 δρα1μ6q απ'
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Σoρ6ιπo 1ρ6vlo

δε μou 'δωκov τiπoτo ol Zlιilγ'δεg.

o

ματdειδαvτα μdτια μ'! 'Eπεoε και oε καλ6 voμ

κoκ0ρ'!

Tdκηg o Kατoαμdvηq ι]ταv τoιoμπdvog
(αργ6τερα 6γιvε αγρoφιiλακαg αrιg δεκαετ[εq
1970-2000) και πηγε αrov N[κo Koυτoυλo0λη
(Kαραμπ6ρη) vα πdρει τη ρ6γα (αμoιβη για τo

Σαv dφταoαv κovrd αro 1ωρι6, αr' "Mπoυρδ6μ'
τo λdκκo" πoυ ηταv η γ6φυρα, ε(πε o Bελλdg
αrov Kαραγκoιiη:

Mπdρμπα N(κo, 61oυμε δdκα κεφdλια ζωvrαvd.
Aπ6 δεκαπ6vrε δρoxμdq τo κεφ6λι μαg κdvoυv
εκατ6v πεvτjvrα δρα1μdg.

Kατ6βηκε o Kαραγκoιiηg. o Bε}ιλdg καβdληoε

β6oκημα τωv αιγoπρoβdτωv).

- Nα αrα δωκω, ωρ6 Τdκη.
-

A! 'E1oυμε κι dλλα, μπαρμπα N(κo.

-

Tι dλλo πdλι;

- 'E1oυμε και τα πρouτoιαλιdτ'κα (αμoιβη επιβητoρα για τo βdτεμα τωv αιγoΠρoβdτωv).

- Tι λεg, ωρ6 Tdκη; Eγω 61ω oαρdvrα 1ρ6vια
γαμπρ69 αroυg Zιιilγ'δεq, 6καμα και δdκα παμ
διd και δε μoυ 'δωκαv τ[πoτα!

'E1εl τo κoπoιiλo

σσv τoU δlφτ6ρ' τ' Avoψιδαr'

Γιiριζαv απ6 ταξ(δι απ6 τα Tρ(καλα πoλλo(

μαα16ρoι. 'Hταv o Δημτiτρηq Bελλdg και dλλoι,
καΘιiq και o Γιdvιηg Kαραγκoιiηq, πoU τov
φιilvαζαv "Τραv6", γιατ[ ηταv Ψηλ6s Kαι o πιo
ηλικιωμ6vog τηq παρ6α9.

o

Bε}ιλdq αγ6ραoε 6vα μoυλdρι απ6 τo παζdρι

αrα Tρ(καλα, 6πω9 και 6λoι oι μαα16ρoι αγ6ραζαv τα xρειαζoιiμεvα απ6 τα ξ6vα και 61ovrαg ζιiα μαζ( τoυq τα φιiρvαvε αro 1ωρι6. o
Kαραγκo0ηq εixε δικ6 τoυ ζιio, αλλd τo ε(1αv
φoρτιiloει με τα εργαλε(α. o BεMdg πηρε τov
Kαραγκo0η vα δει τo μoυλdρι και vα πει η

γvωμη τoυ. o 8ελλ69 τ]ταv πoλ0 εγωιαηq και
6ταv τov πα(vευεg oε εηε αη φoιiμα τoυ. o
KαραγκoΟηg oαv ε[δε τo μoυλdρι dρμoε vα τo

παιvειjει. T6τε o Bελλdg τov 6βαλε καβdλα κι
αι-1169 απ6 π(oω καμdρωvε τo πρdμα (ζιio) τoυ.
- Tι καλ6 μπλdρ'απ'πηρεq, Mητρoυ! Tι oυμπλη
d1ει! Tι περπατoιd! Τιoκ(vκoυ (αβ6λτo) πρdμα,

dξιo!

oλo τo δρ6μo τoυ εfxε πdρει τα αυτιd αrιg πα(-

vιεq.

-

Γ6ρααα, Mητρoυ μ', κι τι1τoιo πρdμα δεv

- Tιiρα,

Τραvd, Θα κατ6β'q. 'HρΘαμε o'μd.
'Eρxεααι oγdλια-αγdλια.

o

και πρo1ιi:ρηoε.
Kαραγκo0vηg α16Θηκε,
6βαλε τo 16ρι κεραμ(δα (αιrηλιd) και κoιτoιjoε.
o Beλλdg γιjριoε και σαv

vα τov κoιτdζeι ρωτdει:

ε(δε τov

Kαραγκo0η

-Tιτηρ6q, ωρdTραv6;
- Tι vα τηρfoω, ωρ6 Mητρoυ! Πoι] τov παq τoV
τζερeμ6; Θα τov περαoειg κι απ6 τov πλdτoυvα! Aι116, ωρd, 61ειτα καπo0λια σαvτo διφτdρ'

τ'Avαμιiαr'!

1

T6oo τoυ κακoφdvηκε τoυ Bελλd πoυ ιlκαvε 6ξι
1ρ6vια vα κρ(vει με τov KαραγκoOη.
διφτdρ'τ'Avoγvιilατ': (ΣΣ) o μπdρμπo Στdργιog Kotπρoυlμαv απ6 τα πoλιd xρ6vια oγρoφΟλακαg (δραγdηq) αro 1ωρι6, 6πωq και o παιιiραq τoυ πoυ ε[1ε
τo πoρωvιiμιo Πρiγκog (αιπ69 πoυ oυλλαμβdvεQ Λ6γω
επαψdλμαrog κατε[xαv τo παμπdλoιo διφτdρι με τα κηματo
1.

μπ(vαg (Αvαγvιδαηg)

τωv 1ωριαvιilv (dvα ε(δog ιcημoτoλ6γιo) για τov κατoλoγιoμ6
ηq δεκ6ηq, πoυ τo ov6μαζαv .μ6vo. η "πλoκα. Kαι καταατραφηκε ηv επo1ιj τoυ εμφυλ(ou, dτov καηκε τo oπ(τι τoυ

μπdρμπα Στdργιou. Mdλλov α' αιπ6 τo φΘαρμdvo απ6
πoλuκαιρio κoι η 1ρτ]oη διφτ6ρι αvαφ6ρετoι η ιαroρ(α.

ηv

Ωρd, ατoυ 6τ'μoυ, ξε1εlμαoμ6voq
Θo π6olvo'

'Evα καλoκα(ρι oλιilvιζε o
μπdρμπα N(κoq Σ(μog
(K6τoog) ατo Zηκdδικo τ' αλιδv'. 'Hταv πoλιj
αγαΘ6q και ξ6voιoαroq dvΘρωπog, αλλd και
μπ6αικo9. Δεv τo 'xε oε τ[πoτα, παρd η φoUρια ΠoU ε[xε τo αλοjvι, vα κoιμηΘε(. 'Eτoι, 6ταv

μεαημdριααε πηγε μεαα αrηv α1υριilvα Kαι
ξdπλωαε. 'oταv μετd απ6 ωρα τov αvrληφΘηκε η γυvα(κα τoυ, η MατoOλω, dρμoε τη γκρG
vια vα τov ξεoηκιilαει.
- Σoιiκ', ωρ6, vα φ6ρ'q τ' dλoγα γ0ρoυ!

Σηκωvεται μιooκoιμιoμιivog o μπdρμπα N(κoq
και μπα(vει αro αλωvι. 'oμωq πληo(ααε πoλι] τα
dλoγα και ξαφvικd τo 6vα τov κλωτodει αro

22

μdτωΠo Kαι τov πα(ρvouv τα α(ματα. Bλ6πoιπdq

τov oι γυvα(κεq βdζoυv τιg τoιρδεq, τov αρπdζoυv, τov βγdζoυv oπ6 τo αλωvι και τov ξαπλωvoυv κdτω απ6 ηv κoρoμηλιd. Eκε( με βαμβ6κι και oιv6πvευμα απ6 τo διπλαv6 απ(τι τoυ
μπdρμπα Aλ6ξη Zηκoιiλη τov καΘαρζoυv και

αrαματoιiv τηv αιμoρραY(α' 'oταv oυηλΘε o
μπdρμπα N(κog, πoυ αρμκd εftε τρoμdξει απ6

τιq φωv6g τωv γυvαικcbv, λ6ει:
- Ωρ6,

αroυ dτ'μoυ

πdαιvα, ξε1ειμαoμ6vog.2

Θα

2. ξεxε,μσσμo: H oυvηρηoη τωv ζιilωv καταη διdρκειoτoυ
1ειμιivα. Λ6γω καιρικωv oυvΘηκιiv τα τρ6φoυv με απoΘηκεuμ6veq τρoφ69, αφoιi δev μπoρoιjv vα βooκ(ooυv αιo
ι1παιΘρo. Θεωρo0oαv μεγdλo κακ6 vα τoUξ ψoφησeι dvα
ζιilo, αφoιi τo ε[1αv ξε1ειμdoει, γιoτ( πηγαιvε xαμ6η 6λη η

φρovr(δα και τα 6ξoδo,

ηv

ιilρα πoυ Θα απ6διδε τo ζιilo.

τdβλι o μπdρμπα Γιdιnηg Tαλoγιdwηg με τov
Σταιiρo Zηκoιiλη τoυ μπdρμπα Αλ6ξη. Aπ6 η
oυμμετoμη τoU στrlv Avr(ατααη και τov Eμφιiλιo, o μπdρμπα Γιdιnηq εftε 1doει αxεδ6v 6λα

τα δdμυλα τoυ δεξιo0 κυρ(ωq, αλλd και τoυ
αριατερoιi, xεριoιi. Kdπoια oτιγμη o μπdρμπα
Γιdwηq φ6ρvει εξdρεq. Aρx(ζει τ6τε vα μετακι-

vε( τα πo0λια με τα ClKρωηριααμ6vα

δdμυλα

και o μπdρμπα Λdμπρoq, πoU παραKoλoυΘoιjoε αxoλιdζει:

-

Tηρα τov πιilg καμ'! Σdμα vα ξα1αλvdει 3 τ'α-

λωv'!

3' ξo1oλv6ω: Στo τdλog τoυ oλωv[oμαrog, αφo0 αφoιρoιiααv
τo d1υρo μe τo δικρ6vια (Θκoιiλιo), oκoιiπιζαv ηv επφdvεια
τoυ oλωvιoι] με oκo0πεq απ6 κλωvoυq ελαroυ. Aιπdq, 6πωq
ε[vαι παλι6q, μετα1ειριoμ6vεq και dxoυv μεfuει αxεδ6v μ6vo τα
κλωvαρια, δεv oκouπ(ζouv τo oιτdρι, oλλd μ6vo τo μικρ6τερo
κoμμαrια d1υρoυ. Aι116 τo καΘdριoμα Μγεται ξα1dλιoμα.

Σ6μα vo ξo1oλv6εl τ'αλd)v'
To καλoκα(ρια, 6ταv ε(1ε καλ6 καιρ6, o Γιωργoq
o Δ6αια9, καφετζηq αηv πλατε(α, dβγαζε τραπεζdκια κ6rω oπ6 τov πλdτovo. Eκε( κdΘoιπαv
o κ6oμo9, 6πιvε καφ6 και 6παιζε 1αρτι6 τdβλι.
']

Mια φoρd, 6ταv ζoιioε ακ6μη o μπdρμπα

Λdμπρog Kαραvικoιiληq (Koυλιoιiρηq) και ε(1ε
αη γωvιd τηg πλoτε(αg, dπαιζε

τo περ(rπερo

Γloτρoo6φ!α (lλt6τσtσ) τoυ Xωρloιi
τoυ Σταιiρoυ Zηκo0λη

Στα παλιd τα 1ρ6vια, η απoμ6vωor1 απ6 τα
ααrικd κ6vrρα και η απoUσια γιατρoιi oδηγηoε

τoυg αvΘριilπouq στηv αvτιμετωπιση τωv ασΘεvειωv με τα υπdρ1oιrrα μ6oα Kαι τηv εμπειρ(α
τωv μεYαλ0τερωv. Kατ6φευγαv KUρ(ωq ση
φιioη, απ6 6πoυ πηραv 6αα β6ταvα γvωριζαv
απ6 παρdδoση, Kcιι σε dλλεq πρακrικ69 η και
μαγικdq εv6ργειεq πoυ π(ατευαv 6τι αvακoOφι
ζαv τov αoΘεη.
Για τov πυρετ6, dπλωvαv πdvω oε 1αρτ( ζεαrη
ξυvdδα και αrdμη και τo 6βαζαv αro μdτωπo
Kαι στo αroμd1ι. Aκ6μη, σro0μπιζαv κρεμμιiδια
και τα 6βαζαv πdvω αro αroμdμ και αυτ6 τραβoιioαv τov πυρετ6. 1\}λεq φoρ6q 6βραζαv κριΘ6ρι, τo αrρdγγιζαv, τo dπλωvαv, και ξdπλωvε

Πηγ6q: Tα δυo πρωτα περιατατικd μoυ τα αφηγηΘηκε η Aλεξdvδρα Toιγκoιiλη oυζ. Bααλε(oυ
(Σαμαρdαιoυ) τo γ6voq Kαραγκo0η, τo τρfuo o
Δημητρηq Kατααμdvηg Kαι τo τεταρτo Kαι
π6μrπo ε(vαι πρooωπικd βιωματα.

Δρoooπηγη, oκrωβριog 2007

η

ζ6ατη (δρωvε πoλ0
και 6φευγε τo κρ0ωμα. i\λλoq τρ6πoq αvτιμετιbπιαr1g τoυ κρυωματog ηταv vα απλωvoυv
6vα κoμμdτι ζυμdρι, vα ρ(μloυv πdvω καρπ6

π6vω o dρρωαroq. Aπ6

oιvαπιoι] Kαι vα τo βdζoυv ααv 6μπλααrρo
π6vω αro αιbμα. Aυτ6 6καιγε τ6oo πoλιj πoυ
δημιoυργoιiαε φoυλτdκια (φλ0κrαιvεq).
oταv κdπoιog ε(xε πvευμov(α, dπλωvαv π6vω
oε δ6ρματα ζιδωv κoπριd πoυ 1ωvευε και ε(xε
ζ6αη, ξdπλωvε o dρρωαrog πdvω καιτovτ0λμ

Yαv με τα δ6ρματα και dλλα ακεπdαματα. Αυτ6
πρoκαλoιiαε μεγdλη εφ(δρωαr1 και 6φευγε τo

κριiωμα. 'H ζdαrαιvαv oε αvαπoδoγυριoμdη
γdαrρα κoπρι6q απ6 μεγdλα ζωα, τα dπλωvαv

και ξdπλωvε o dρρωαroq. Tov τιiλιγαv καλd και
τov dλλαζαv μετd απ6 τo (δρωμα, τov ξαvdλλαζαv αρκετ69 φoρ6q και 6πρεπε vα φυλαμε(
μετd, vα μηv ξαvαρρωαrηαει, γιατ( ηταv αvoιγμ6νoι oι π6ρoι τoυ oωματoq.
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iAλλog τρ6πo9 αιπιμετιilπισηq τηq πvευμov(αg,
κυρ(ωg oε μικρd παιδιd, ηταv o εξηq: Σε καζdvι

μo16ρταρo (6vα βoτdvι πoυ 61ει φ0λλα σαv τoU
πειiκoυ). Για vα περdoει o βηxαq 6βραζαv ρ(ζα
μoλ61α9 και τo 6πιvαv για τodι τo 1ειμιilvα.

τo αvΘριiπιvo oωμα, 6βαζαv αro

Tα μικρα παιδιd πoλιi oυ1yd oυγκα[ovrαv, γιατ[
oι μητ6ρε9 τα κoυβαλoιiσαv στα 1ωρdφια και
αrιg dλλεg εργαo(εg, oπoυ δεv ε(1αv τα μ6oα
και τo 1ρ6vo vα φρoιπ(αouv ηv υγιειvη τoυq
καΘιiq δoι]Μυαv. i\λλη αιτ(α τoυ πρoβληματog
ηταv και oι πdvεq πoU Xρησιμoπoιoιjoαv vα

dβραζαv vερ6 και dρι;μov μdαα αroυμπιoμ6vo
oιvdπι. 'σrαv τo vερ6 6φταvε αε Θερμoκραofα
αvει<τη απ6

καζdvι τo μικρ6 παιδ(, τo 6βρεxαv με τo ζεαro
vερ6 και τo κρoτoιioαv κoυκoυλωμdvo με KoUβ6ρτα. Mετd τo ακoιiπιζαv απ6 τα vερd και τov

ιδρωτα και τo τ0λιγαv ση σαρμαvfuoα. Tη διαδικαo(α αυτη τηv επαvαλdμβαvαv τρειq φoρ6q
ηv ημ6ρα και περvo0oε η πvεUμov(α. H Θεια
Λdμπραιvα Σ(μoυ ιαxυρ(αrηκe 6τι τo εφdρμoαε
στo γιo ηq Θωμ6, 6ταv ηταv μικρ6q.

i\λλo oxετικ6 γεγov6q πoU η (δια αvαφ6ρει

ε(vαι 6τι τo 1945 πoυ ηταv λε1ιilvα - Θεq απ6 τo
γαλα η απ6 dλλη αιτ(α - ηv 6πιααε Θερμααιd,

δηλαδη ρfγoq και πυρετ69 εvαλλdξ. T6τε,
καΘωq 6βγαζαv τα καρβ6λια απ6 τo φoιiρvo

ζεαrd, τηg 6βαλαv δ0o ατηv πλdτη και απ6 dvα

αε κdΘε μααxdλη. Tηv
αα(γ)(oματα, (δρωαε και
oιd.

κoυκo0λωααv με

ηq

π6ρααe η Θερμα-

Στo κριiωμα εφdρμoζαv και εvrριβ6g με τo(πouρo και κ6κκιvo πιπdρι η με πετρdλαιo.
Aκ6μη 6ριμlαv βεvro0ζεq με φλιτζαvια η πoη-

ρια, Kαι πoλλdq φoρ6q dκoβαv μερικ6 αημεiα
τηg πλ6τη9 ελαφρd με ξυρdφι Kαι στα αημε[α

αυτd κoλλo0oαv τη βειπoιiζα. H βειπoιiζα

ρoφoιioε α[μα απd ηv πληγη και o dρρωαroq
γιv6ταv καλd, γιατ( dφευγε τo dρρωατo α[μα.

Στov πovoκ6φαλo dβρε1αv τo μ6τωπo με ξ(δι η
6βαζαv κoμπρ6oε9 με ξ(δι.

oταv κdπoιoq ε(1ε π6voυq αrα π6δια, μdζευαv
τov Mdιo λoυλo0δια απ6 6λα τα β6ταvα (βoιiζιo, τooυκv(δα, φλαμoιiρι κ.d.), τα 6βραζαv oε
καζdvι και 6βαζε μdαα τα πovεμ6vα π6δια. Tov
ακ6παζαv κoι με αd(γ)ισμα και τov dφηvαv vα
ιδριiloει πoλιj. Αλλoq τρ6πoq τ]ταv vα τov βρdξoυv με vερ6 απ6 τo "ΓλUKovdρι,, τηξ Λαγκdδαg. To vερ6 dπρεπε vα τo φ6ρει κ6πoιoq πoυ
δεv 6πρεπε vα μλf1αει oε 6λη η διαδρoμη,
πηγαιvε _6λα, και 6πρεπε vα τov λdvε Γιdvη,
Yια vα υγι6vει o dρρωατog (η1oπoητo, 6πωq
τo ριiζιριζιflvω). Eκε(, ατov τoπo πoυ 6παιρvε
τo vερ6, 6ρι1γε και 6vα "αημdδυ, τoυ αρρω-

αroυ (μια πατoιjvα, 6vα μαvrλι, o,τιδηπoτε).
Για τηv δυooυρ(α o dρρωαrog 6πιvε τodι απ6
ρiζα αγριdδαg. Γιo ηv ακρdτεια oOρωv, oε
vιioυg κυρ(ωq, 6διvαv τα6ι απ6 βραoμdvo ααη-

τυλξoυv τα μωρd, πoυ ηταv κoμμdτια απo

παλιd ρoιi1α. Στo o0γκαμα dβαζαv τρ(μμα απ6
σαραKoφαγωμ6vo ξιiλo (αvr( πo0δραg) πoυ

6παιρvε τηv υγραo(α και ξdραιvε τηv πληγη. Αv
ε(1αv, ιiρι1vαv και καφ6.

Στo μdτιααμα τωv παιδιιilv dπαιρvαv κoμμdτια

απ6 η oκo0πα τoυ oπιτιo0, 1ιiμα απ6 κατιδφλι
τηg π6ρτα9, λdδι απ6 τo καvιηλι και Θυμ(αμα.
'oλα αυτd τα 6βραζαv oε αvαμμ6vα κdρβoυvα
πdvω αro φτυdρι τoυ τζακιo0 και Θυμιdτιζov τo
παιδ(. 'EκΜιvαv ηv π6ρτα, πoυ δεv 6πρεπε vα
αvofξει ωg τα μεodvuΧrα, για Vα μηv 6ρΘει τo
κακ6. Kdπoιoι ιiπαιρvαv 1ωμα κι απ6 τιg γωvιdg
τoυ αrτιτιoι] η και τo κατιi:φλι τηq εκκληo(og,
γιατ( Θα ε(1ε περdαει απ6 εκε( o α(τιog τoυ
ματι6oματo9. Kdπoιoι απ6 αυτd τα αroι1ε[α
τoυ ξεματιαoματog dφτιαxyαv 1αΙμαλ(.

Πoλλεq φoρ6q στιq γεωργιK6g εργαofεq τραυ-

ματζovrov απ6 τo δρεπdvι η τo ταεκoιiρι. T6τε
αrηv πληγη 6βαζαv oκ6vη απ6 π6πoρδo, (6vαg

καρπ69 φυτo0 πoυ d1ει μ6αα oκ6η 6ταv ξερατα μαvιτdρια). Aκ6μη dβαζαv κoιpoβ6ταvo, πoυ φυτρωvει dφΘovo τoυg κηπoυg.
Για vα αrαματηoει η αιμoρραγ(α και vα κλε(oει
η πληγη, dβαζαv 1yoιiδι απ6 τo ξιioιμo δερμdτιvoυ ζωvαριoιi (απ6 τηv μιioα μερι6 πoυ δεv
ε(vαι λε[o). Eπioηq αηv πληγη dβαζαv πειπdΘε(, 6πωq

λευρo (φιiλλo απ6 dvα φι.116) η φιiλλo απ6
λd1αvo (κρdμβη). Aυτd τα εφdρμoζαv αrηv
εξo1η 6πoυ γιv6ταv o τραUμcιτισμ6q. 'oταv

γ0ριζαv απfuι, αvdλoγα με ηv κατ6αrααη τoυ
τραιiματog, χcησιμoπoιo0oαv και dλλα μ6oα.
Av ηταv βαΘU τo κ6ι}ιμo 6δεvαv τηv πληγη
βdζoιπαg πdvω κερdλειμμα. 'Eλιωvαv δηλαδη
αro τηγdvι λ(γδα και κερ(, βoυτoιiααv μdαα
παvdκια καΘαρd Koι τα 6βαζαv πdvω αrηv
πληγη.

'oταv κdπoιog ε(1ε κιτριvdδα (1ρυαη' (κrερo),

6κoβαv μια φΜβα αro α16μα κdτω απ6 τo dvω

1ελog. 'Eδεvαv η φΜβα με μια βελ6vα και
κλωαrη, τηv τραβoιioαv 6ξω Kαι τηv 6κoβαv.
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'Eτρε1ε κfuριvo υγρ6 και περvoιioε κιτριv6δα.
η
iολλoι dκoβαv κdπoια φλdβα π(oω απ6 τo αιrr( η
κdτω απ6 η γλιiooα, πρdξειq πoυ Θερ6πευαv

Kαι τouq oπληvιdρηδεg. Γvωαro( Θεραπευτ69

χρUΦs & αrιληvαg ηταv η μπdμπω Tαιρdπω
(Aλεξdvδρα Koυτρoυμπ(vα) και o μπdρμπαq
Hλ(αq o Tζιdλλαq.

Στov πov6κoλo oυηΘιζαv vα ρi1yoυv με ιlvα

μεγdλo

πoηρι βεvroιiζα αrov αφαλ6.

Auτ6

βdβαια ηταv και επικ(vδυvo αrηv περ(rπωαη
πoυ o π6vog πρodρxoιπαv απ6 φλεγμoη τηg

oκωληκoειδoιiq απ6φυoη9. Kαι 6ζηoα 6vα
τ6τoιo περιαrατικ6, 6ταv 6vα δωδεκd1ρovo
παιδ( γλ(τωoε τηv τελευτα(α αrιγμη, αφoιi
μεταφ6ρΘηκε εoπευoμ6vα με αγoρα(o αυτoκ!
vητo στα Γιdwιvα για vα εγ1ειριαrε(.

H ευκoλια αvrιμετωπ[ζovταv με ζεαrd επιΘ6ματα στηv κoλιακη 1ωρα. Eπ(αηg ζιiαιαιvαv κoμμ6τι απ6 μπ6ιπζα (ταιp( φτιαγμ6vo απ6 πηλ6
και γιδ6μαλλo), τo τ0λιγαv με ελαφρd βρεγμ6vo παv( και κdΘovrαv επαvω o dρρωαιog.

απ6 τα β6δια. Για vα ε(vαι 6μoρφα τα x6ρια τωv

oι vιiφεg),
για ιiρεg oφιμd αrιg παλ6με9

γυvαικιirv (τo εφdρμoζαv κυρ[ωg

κρατoιioαv

βρεγμ6vo μoιioκρα (πρdoιvα βριiα πoυ φυτρω-

voUV στouq κoρμoιjg τωv δ6vrρωv) και τα 16ρια

6παιρvαv ρoδαλ6 χρωμα.

Mε μ6αα παρμ6vα απ6 τη φιioη φρ6vιιζαv oι
γυvα(κεq Kαι ηv oμoρφιd τoυg. 'Eτoι Yια vα
καλ0ι|.loυv τα dαπρα μαλλιd f vα διilooυv
ζωηρ6 χρωμα 6παιρvαv τηv πρdαιvη φλo0δα
απ6 τα dγoυρα καρ0δια, τηv 6βραζαv, ηv
αroιiμπιζαv και τιlλoq τηv αrρ6γγιζαv, για vα

μηv λεριioeι τo δ6ρμα απ6 τo υγρ6. Tov πoλτ6
αυτ6v τov 6βαζαv αrα μαλλιd με dvα μαιrηλι
μια oλ6κληρη vιiμα. To επαvαλαμβαvαv δυoτρειg φoρ6q αvdλoγα ηv απ6xρωαη πoυ ηΘελαv vα πετιi1oυv (πιo κααrαv6 η πιo αvoιμo).

['oλεq

oι παραπdvω

πληρoφoρ(εg δ6Θηκαv

απ6 τηv Σ(μoυ AvΘ(α (ε.γ. 1917), o0ζυγo
Λdμπρoυ Σ(μoυ και Koυτρoυμπ(vα Aγγελικη
(Koιiλη) (ε.γ. 1919)].

Στo oκdoιμo τωv 1εριιi;v 1ρηoιμoπoιoιioαv
λftoq απ6 κ6τα και κερdλειμμα, η και κdτoυρo
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ΠAPAΔoΣH & EΘIMA
ol ζιilvεq oπ6 μiσrlρlα

τoυ Kωαrα Tζιμoιiλη

'Evα εδog λαΙκηq xειρoτεly(αq πoυ αvαβιωvει
μ61ρι και αrιg μ6ρεq μαq.

oι παραδoαιακ69 ζωvεg απ6 μ(αιιρια (ι|.lλ69
πoλιixρωμεg 1dvrρεg) ααv oυμπληρωμα τηq
γυvαικε(αg καvroιιi:τικηg φoρεαιdg φα(vεται

πωg υιoΘετηΘηκαv κατd τεκμηριo τdλη τηg
δεκαετ(αg τoυ 1910 και αρ169 ηg δεκαετ[αg
τoυ'20.
Tα κoρfuαια πoυ πρωτoφ6ρεoαv τ6τoιεq ζωvεg,

6πωq μoλoγαει η μdvα μoυ EλευΘερ(α Tζιμoιiλη, ηταv η Λ[vα τoυ Kωαro0λα (Kατερ(vo
Koτα(vα) αργ6τερα Kαπλdvη (Toιαμo0λα) και η
AvΘια Παπαγεωργ(oυ.

H κυρd

Λευτdρω μαq πληρoφoρε( μεταξιi

dλλωv 6τι 6ταv τα διjo αυτd κoρfuαια εμφαv[-

στηKαv ατηv Kυρακdτικη λειτoυργ(α φoρωvrαg
τα γιoρτιvd τouq Kαι ζωoμ6vεg με τιg πoλιi1ρωμεq ζιivεq απoτ6λεoαv αvrικε(μεvo Θαυμαoμoιi, αλλd και κρυφηq ζηΜιαq απ6 τα υπ6λoμ

πα κoρ(τoια τoυ 1ωριoιi.
H πρo6Μυαη αυτoιj τoυ ε(δoυg λαΙκηq τ6μηq,
αλλd και dλλωv 1ειρoτεμημdτωv απ6 μ(αrιρια,
6πω9 κoμπoλ6για, 1αΙμαλιd, γκιoρvrdvια Kαι
βραμ6λια, πoU μαξ ηρΘε αro τ6τε Kdvroικo ωq
"μ6δα", ε(vαι απ6 τα κovrιvd μαq 1ωριd ηq
Διπικηq Mακεδov(αq, Kαι πιo oυγκεκριμιivα απ6
τo Bιo6yrακo (Πευκ6φυτo) και τη Σλdτιvα
(XρυΦ) ε[τε μdoω πλαvωδιωv πωλητωv, εftε
απ6 vιiφεg πoυ μαg ηρΘαv απ6

ηv

(δια

περιoxη.

M(α απ6 τιg v0φεg πoU μαq ηρΘε απ6 τη Σλ6τι-

vα Kαι παvιρεΟτηκε αro Kdιπoικo ηταv

η

Aγ6ρω τoυ Γερdκoυ. Aυτη η ξεv6φερτη vιiφη
dδειξε αιηv Aλεξdvδρα Koυτρoυμπ(vα (Toιρ6πω) πωg vα πλι1κει κoμπoλ6για και 1αΙμαλιd με
τα πλιixρωμα μ(αιιρια. To πριbτo δειγμα 6μωq
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δεv πρ6λαβε vα oλoκληρωΘε( λ6γω αιφvιδ(oυ
Θαvατoυ τηg Aγ6ρωq απ6 τηv γρ[πη τo 1917. H
Aλεξαvδρα oλoκληρωoε με επιτυx[o μ6vη τηq
τo πρωτo αυτ6 κoμπoλ6i. Kατ6πιv πoλλd κoρ(τσια τoU 1ωριo0 μαζειiovrαv αro μπαλκ6vι τηg
αε μdρεq σχ6ληq για vo τouq μαΘει τov τρ6πo
πλεξ(ματ6q τoυq. Tα κoρ(τoια αυτα ηταv η
M6ρφω, ΑvΘ(α και Bαoλω τoυ Παπαγεωργ[oυ
και η Αγ6ρω Koυτρoυμπ[vα (Γoιiταιω).

oπωq παρατηρoιiμε oε πoλλdq αvαμvηαιικ6q
φωτoγραφ[εq τηq επo1ηg ακ6μα 6ω9 και αrιg
αρ16q τηg δεκαετ[αq τoυ '60, oι ζωvεg απ6
μ(αιιρια ε(vαι αvαπ6απααro κoμματι τηq γιoρτιvηg καvroιωτιKηq Kαι vυφιdτικηg φoρεoιαq.

Mιd dλλη vιiφη πoυ μαq ηρΘε και αυτη απ6 τη
Σλατιvα ηταv η Eυδoξ[α Δημ6κα (Moιiζω), τo
1933 περ[πoυ, αιoλιoμdvη με τηv πλoυμιαrη
ζιitvη απ6 μ(αrιρια.

H υιoΘdτηoη τηg ζωvηq oυτηg δεv αργηoε vα
διαδoθε(, δεδoμ6voυ dτι τα κoρfuoια και oι
γυvα(κεg τoυ 1ωριoιi 6μαΘαv απ6 τιg ξεvoτoπ(τισσεq vιiφεg πωq vα πλ6κoυv με τo βελovdκι
Kαι vα πλoυμ(ζoυv λoγιωv-λoγιωv λoυλo0δια'
πoυλιd Kαι γεωμεριKd μoτ(βα με τιg πoλιi1ρωμεg 1αvιρεq κoι vα φτιαxvoυv μdvεg τιg ζωvεg
τouq, αVτιKαΘιαιιilvιαg αιγα-oιγα τιg πρoγεv6στερεq υφαvι6g πoυ (αxυαv μ61ρι τ6τε, σε σUvδυαoμ6 πdvrα με τo ααημoζoιivαρα (π6ρπεq).

oι παvιoπωλεg τoυ 1ωριo0 (και κυρ(ωg o Γιωρ-

γog Koτoλoιiληg) αvrαπoκρiθηκαv αιη ζητηoη
και αρ1ιoαv vα εμπoρε0ovτcιι τιq ι'Uλdq πoλιiXρωμεq 1αιrrρεq, πoυ 6φερvαv κυρ(ωg απ6 τα
Γιαwεvα περαoμ6vεq oε κλωαrdq αvα 1ριbμα
και αε μαooιiρια.

oι καιρo( αMαξαv, μαζ( τoυg και oι παραδoαιακιig εvδυματoλoγικ6g oυvηΘειεq. H εξdλιξη
dφερε vdα πoλιτιoμικd δαvεικ6 αroι1ε(α και η
"Mπoυρμπoτoιωτικη" vυφιdτικη φoρεoια αvrικατααrdΘηκε με τo λευκ6 vυφικ6 φ6ρεμα τηg
π6λη9. H πρωτη απ6 τιq vεdτερεq vιiφεg τoυ
1ωριoιi πoυ φ6ρεoε λευκα ηταv η Σεβααιη τoυ
Mλτιdδη Ζιilτoυ τo 1956.
'Eκτoτε 6oεq
ζωvεg, ααημoζoOvαρα και αroλ69
γλfuωoαv απ6 τoυq γυρoλ6γoυq, πoU τιq

αιrrαλλαoαvε με καπoια κoυβdρτα καμηλω η
πλααιικα oκειiη, κλειδωΘηκαv αια oεyroιjκια

και κdvoυv τηv εμφαvιoη τoυg πλ6ov μ6vo αro
παvηγ0ρι τoυ ΔεκαπεvιαOγoυαroυ με τα κoρ(τσια τoU 1oρευτικoιi μαg.

Aξ(ζει 6μωq vα πo0με εδιil 6τι oι ζωvεg απ6
μ[αrιρια 6τυ1αv απd τηv αρ1η καληq απoδo1ηq

απ6 τιg γυvα(κεg τoυ 1ωριoιi, oι oπo(εq διδα1Θηκαv τηv τ61vη απ6 τιg ξεv6φερτεg v0φεg
Kαι τηv μεταλαμπdδεUσov σε vε6τερdg τoυq.

Εvδεικrικd αvαφ6ρoυμε 6τι απd τιg πρωτεq
γυvα(κεq πoυ αo1oληθηKαv με αυτ6 τo ε(δoq
λαΙκηg 1ειρoτε1v(αg ηταv η Eλευθερ(α Koτo(vα
(Kωαroιiλαιvα), η ΓιαwoOλα Zιωγα (Bαo[λαι
η oλγα Σo0φλα (Αγγελdκαιvα) και αργd-

vo),
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τερα η EλευΘερiα Tζιμo0λη (τoυ To6λιoυ), η
Bαoλικη Tζιμoιiλη (τoυ Bλα1oγιαwη), αMα και
vεdτερdg τoυg γυvα(κεg 6πω9 η M6ρφω Koυ-

τρoυμπ(vα, Σταυρoιiλα Nακoιiλη, M6ρφω
Koτoλoιiλη (τoυ Xρηαιoυ), oλγα Σ(μoυ (τoυ
AργUρη), Avδρoμα1η Koυτρoυμπ(vα - Bαoιλoιjλη (τoυ Τακη), αMα και dλλεg πoλλdg Kαvroιιilτιoεg υπoΘdτω, πoU δεv d1ω τηv πληρoφ6ρηoη
ι,bαrε vα τιg αvαφιiρω.
Mε δεδoμ6vη τηv dφεαη μoU για κdθε τι γvηoιo
και λ6γω εvαo1dληoηq μoU με τα τηq ,πd1vηg"
αγ6ραoα τo 1962 με τα τ6τε πεvι1ρd μoU oιKovoμικd διjo oπ6 αυτ69 τιg ζωvεq.

H μια ηταv τηg Θε(αg μoυ (κdκωg) oλγαg Σ(μoυ
και η dλλη τηq Eυδoξ(αq Δημ6κα (Moιiζωq.) Kαι

oι διjo 61oυv περ(πoυ τα [δια "πλoυμ(δια" oε

διαφoρετικoιiq ΧρωματιKoιiq oυvδυooμoιi g και
πισΓε0ω 6τι ε(vαι απ6 τα αvτιπρoσωπευτικ6τερα δε(γματα τoυ εiδoυg. (βλdπε φωτ. επdvω).

Aυτ69

oι διio ζωvεg αιdΘηκαv αφoρμη

vα

παρoτριivω τη μdvα μoυ EλευΘερ(α Τζιμoιiλη,

πρoμηΘειiovrdg τηv με μ(αrιρια απ6 τηv ΑΘηvα,

vα μαq πλdξει ζωvεg και κoμπoλ6για. 'Eκιoτε
και μ61ρι πρ6oφατα dπλεξε για dλεq τιg εγγ6Vεq τηq, τιg vιiφεg τηg (πoυ δεv ε(vαι και λ(γεq),

αMd και για πoλλtig φλεg

μαg τηg π6ληq δεκd-

δεq ζωvεq, κoμπoλ6για, βραχι6λια, τoαιrrdκια
& γκιoρvrdvια. To πραδειγμd τηq, και 6μ μ6vo

τηg (διαg, ακoλo0Θηoαv Kαι oι vε6τερεg γυvα(Kεq πoU πρoαv6φερα, 6τoι ωαrε μπoρoιiμε vα
πoιiμε 6τι 6λεq μαζ( oυvεiβαλαv και oυμβαλ_
λoυv αιηv αvαβ(ωαη αυτoιj τoυ ε(δoυg λαΙκηg
xειρoτε;y(αq.

Kαλ6 και 1ρηoιμo ε(vαι vα τιμoιiμε τo μερ6κι
τouq, vα καταγρdφoυμε Kαι vα πρoβdλλoυμε

αro περιoδικ6 μαq dχ μ6voτα 6ργατωv αvδρωv
μααr6ρωv μαg αMd και τα 6ργα τωv γυvαικωv
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H

vα επικρατησouv Kαι oι κατd}.ληλεg κoιρικ69

"πlρπlρoιivo"

oυvΘηκεg και κυρ(ωg vα (ρ(ξει,, o Θε6q vερ6κι,

τoυ Θωμd AΘαv. Moυκoιiλη

Tα 6Θιμα εv6g τ6πoυ δ(voυv τo ιδια[τερo
χρ6μα τoυ. Yφαivoυv τov τρ6πo ηq ζωηg τωv
κατo(κωv, δημιoυργωιπαg τo λαΙκ6 μαg πoλιτι
oμ6, και τoυg αυvδdoυv με η διαδρoμη 6λωv
εκε(vωv πoυ 6ζηoαv αrηv (δια περιo1η, εvιi λεμ

τoυργoιiv oυγ1c6vωg Kαι ωq dγραφoι v6μoι
αroυg αrαΘμo0ξ ηq αvΘριiπιηg ζωηs (γdvηαη-γdμog-Θdvατog).

AuΦ η γλυκιd oυvηΘεια, πoυ μ6oω
απoδoμ1g Kαι

ηg

ηq

ηq

Koιηq

επαvdληψηg γ(vεται κoμμdτι

καΘημεριv6ηταg τωv αvΘρι.liπωv, κριiβει
μια ιδια(τερη γoητε(α, καΘιig τo dρωμd ηq,
oυvτjθωq, 61ει διdρκεια, πoυ ξεκιvdει oπ6 τα

((τελετoUρβdΘη τoυ xρ6voυ. H oυμμετoxη στo
γιK6D τoU εΘ(μoυ μoιdζει vα ε(vαι μια dφΘαρτη

μ0ηoη αro 1ωρo τoυ dφΘαρτoυ και διαxρovι
κo0. E[vαι μια μιiηαη oε μια "αιωvια κ(ηαr1" Kq1
αυτ6q πoυ κdΘε φoρd μυε(ται γ(vεται κρ(κog
αηv τερdαrια αλυo(δα, πoυ φτιdxμει η επαvdληψη τoυ εΘ(μoυ xρ6vo με τo 1ρ6vo.
Παραμ6voυv ζωιπαvd μdoα αro 1ρ6vo, 6αo και

αv η ζωη 61ει αλλdξει. Θυμfζoυv στouq πιo
παλιo0g και διδdακouv τouq vε6τερoυq για
dλλεq επo16q περιoo6τερo διioκoλεg, αλλα

Kαι πιo αvΘρωπιvεg. T6τε πoυ τo φωq τηq γιoρτηg εvωvoταv με η φλ6γα τηq ψηηq και 6λαμπε ακ6μα πιo δυvατ6, κυρ(ωg απ6 τηv αvdγκη
τωv αvΘρωπωv vα ζηooυv κdτι τo ιδια(τερo, τo
ξε1ωρια16, τιg ημdρεg, πoυ αvαβ(ωvε τo dΘιμo.
Aκ6μα και αημερα, κ6ιπρα ατoυq καιρo0g,
κdπoιoι κρατo0v ζωvrαvdq τιg παραδ6oειq Kαι
τιq μεταφ6ρoυv απ6 γεvιd oε γεvιd.

Tα περιαo6τερα dθιμα ατην ελληvικη ιiπαιΘρo
61oυv dμεαη σX6ση με τη γεωργικη ζωf. Γιατ(

γεωργo[ και αγρ6τε9 ηταv παλαι6τερα oι

περιαα6τερoι κ6τoικoι, και κατd τov Aριαroτ6λη, "Παoιδv τωV επιστημιilv μljτηρ τε Kαι τρoφ69 Γεωργ(α εαr(,,. Α}ιλd, για vα διbαει η γη τα
πλoιjαια αγαΘd τηg, πρ6πει o γεωργ69, 6πω9
μαg Μει o =εvoφωvrαq, vα τη λατρειiει αα Θε6
Kαι vα τηv καλλιεργε( oυαrηματικd: "H γη Θε6q

oιiαα τoυq αριατα αυτηv Θεραπε0oιπαg πλε[αrα αγαΘd αyιιπoιε(,,1.

H πλoιjαια αoδει6, 6μωq, δεv εξαρτ6ται μ6vo
απ6 ηv πρoαrτdΘεια τoυ γεωργo0. Xρει6ζεται

τη βρo1o0λα. "Av ρξει o Aπρληq δυo vερd κι
o Mdηq 6λλo dvα 1αρd α' αυτ6v τov γεωργ6
πoU 'χει πoλλd απαρμdvα", λ6ει o λα6q μαg.

H βρoxη κατd τoυg διio αvoιξιdτικoυq μηvεg

Aπρλιo και Mdιo, αλλd και τo πριilτo δεκαπεvΘημερo τoυ loυv(oυ, αrηv ιiπαιΘρo ηταv και

ε(vαι Θε(α ευλoγ(α για τα oπαρτd, τα δ6vrρα και
τα 1oρτdρια. Aπ' αυτηv παλαι6τερα περ(μεvε o
γεωργ69 vα εξoαφαλ(σει Yια
φαμλια τoU τo

η

ι!ωμi τηq 1ρovιdg Kαι ηv τρoφη για τα ζωα
τoυ. Kι 6ταv τoυg μηvεq αιπoιiq ηq dvoιξηq
τιi1αιvε μεγdλη ξηρααiα o αγρ6τηq δεv 6κρυβε
τηv αγωv(α τoυ.

KdΘε μ6ρα 6βγαιvε αrηv αυλη, Oιpωvε τα μdτια
τoU πρoξ τov oυραv6, παραηρo0αε και σUμβoυλευ6ταv τ' dαrρα, τo φεγγdρι, τov ηλιo,

ακ6μη και τoυg γ6ρoυ9, τα πoυλιd, τα ζωα
t,dμα v[βιτι η γdτα κατd τo Mπoυρμπoυτo6, Θα
βρ6ξει,,, 6λεγαv αro 1ωρι6 μαq, για vα φ6ρω

6vα μ6vo παρdδειγμα) και η αrεvo1ωρια τoU
μεγ6λωvε, 6ταvτo μdιπεματoυ καιρo0 δεvτoυ
dδιvε ελπ(δα.

Σε τ6τoιε9 περιrπωαειg αvoμβρ(αq oι αρxα(oι

επικαλo0vrαv τov πcπ6ρα τωv Θειi:v, τov <vεφεληγερ6τη" Δ(α, πoυ κατoικoι]αε αrιq κoρυφ69
τoυ oλιiμπoυ, κρυμμ6voq μ6oα αια oιiwεφα,
και κρατoΟoε φυλακιoμ6vη τη βρoxr1. Mε τηv
επικρdηαη τoυ Xριαrιαvιoμo0 o κ6oμo9 κατ6φευγε πρωτα αrηv "Πιρπιρoιjvα" κι ιiαrερα αrη
Θρηoκευτικη "Λιταvε(α".
H <Πlρπlρoιivα) στo K6yτolκo

Ση

Δρoooπηγη (Kdvrαικo) ηc K6vιτoαg oε
επoμ1 πoλ0 παρcπεταμ6ηq ξηραα(αq, για vα
πρoκαλ6αoυv βρo16rπωαη, αvoβ(ωvαv τo dΘιμo

τηq "πιρπιρoιivαq". To dΘιμo τελoιivrαv ωq
εξηg: oι κoπdΜg κoι oι γυvα(κεq τoU 1ωριo0
πρ6τειvαv o' 6vα κoρ(τoι, κατd καv6vα φτω16

και oρφαv6 απ6 μdvα και πατ6ρα, vα γ(vει .πιρπιρoιivα". Aφoι1 δε16ταv, ηv dπαιρvαv και 6Μ9
μαζ( πflγαιvαv σε μια ρεμαιι6 αηv dκρη τoυ
xωριoιi, 6πoυ υπηρ1αv πλατιiφυλλα δdιπρα,
1. .H Υrl ε(vαι Θε69 και oε 6ooυq dριαrα ηv κoλλιεργo0v,
πoΜ6 και πλoιjoιo αγαΘo τoυq αvταπoδ[δeυ, (ελεΟΘερη δικη
μou απ6δooη). lΞεvoφωvτoq oικovoμικ6q, μετ. Eμμ. Γ.
Παvτελdκη, ΠAΠYPOΣ 1935, σ.5.]
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KUρ(ωξ KoUφoξUλιdξ (βoιiζια). Eκε( 6κoβαv
φιiλλα απ6 τα βoιiζια. Περvoιioαv dvα-6vα
φιiλλo αε γερτj κλωαΦ' oε αρμαΘι69, 6πω9

αρμαΘιdζoυv τov καπv6. KdΘε αρμαΘιd καvovμ
ζ6ταv [oια πoυ vα φdρει 6vαv κΟκλo τo oωματoυ
κoριτoιo0. Mετd 6γδυvαv ηv κoπ6λα τελε(ωg
Kαι ηv 6vrυvαv περfuε1yo με τιg αρμαΘι69 απ6
βoιiζια. oι αρμαΘι69 εφαρμ6ζoιπαv με τ6τoιov
τρ6πo επdvω αro oιilμα τoU Koριτσιoιi, (αvdλoγη τεxyικη εφαρμ6ζoιπαv Kαι στιq "κλαδαριdq"),
ιilαιε εμπ6διζαv τo vερ6 vα φταoει αro κoρμ(
τoU, σαv αωαΦ φoρεαιd δηλαδη. Aρμζαv τo
ιπιioιμo απ6 τo λαιμ6 κυκλικd και dφταvαv 6ω9
ηv dκρη τωv δακιιjλωv τωv πoδκi:v. Kαι αro
κεφdλι τoυ πdλι με τo (διo υλικ6 6καvαv 6vα
ε[δog μαvrλαg. 'σrαv oλoκληρωv6ταv τo vrιjoι
μo, τo κoρfuαι φdvιαζε ααv δ6vrρo.
Aφoιi τεΜ(ωvε τo Μγ6μεvo ιπιioιμo, ξεκιvoιioε
τo τεΜτoυργικ6: Mπρoαrd η "πιρπιρoι]vαD -πoU
ηv κρατo(oαv Kαι ηv oδηγo0ααv δυo κoπ6Μ9
γιατ( δεv dβΜπε τo δρ6μo αφoιi και τα μdτια
ηg tjταv oκεπαoμ6vα με φ0λλα - και π(αω 6λo9
o Θ(ααoq με τιq γυvα(κεq, πoU τραγoυδoι3oαv:
"Πιρπιρoιjvα περπατoιiαε, τo Θε6 παρακoλoιjαε, κιiργιε ρ(ξε μια βρo1oιiλα, για τα αrdρια, τα

κριΘdρια, τ' dμoρφα τα καλαμπoιjκια....",
ωoπoυ 6φταvαv αro πριilτo orτfuι. Eκε( σταματoιjoαv μπρoα16 αrηv π6ρτα. oι δυo κoπ6λε9

μ6η ηq και τραβιo0"πιρπιρoιivα,,
'oΜg μαζ(, τιilρα, oι γυvα(κεg 6λεYαv τo διo τραγo0δι απ6 ηv αρxη.
dφηvαv

ηv

vταv πιo π(oω.

Aφoιj τελε(ωvε τo τραγoΟδι, 6βγαιvε η voικoκUρd με 6vα γκιoιiμι και ιl1υvε πdvω ατo κεφdλι

τηq "πιρπιρo0vαg" vερ6 κι ευ16ταv: "Kαλη
βρo1η vα δι.lioει o Θε6q!".

Mετd κερvo0σε ηv .πιρπιρo0vα,, τρ6φιμα oυηΘωg αλειiρι, oιτdρι, καλαμπ6κι κrλ.- και,
απdvια, με καv6vα v6μιoμα μικρηq αξ(αg.

Ση oυv61εια, πdλι τραγoυδωιπαq τo "πιρπιρo0vα περπcπoΟσε...", πηYαιvαv στo επ6μεvo αrτ[τι,
6πoυ επαvαλαμβαv6ταv τo (διo τυπικ6.

Aι.116

γιv6ταv μ6xρι vα περdσouv Kαι απ6 τo τεΜιπα(o
απ(τιτoυ 1ωριoιi, 6πoυ τελε(ωvε και η περιφoρd.
'Yαιερα πηγαιvα αro απ(τι ηg κoπ6λα9 <<πιρπιpoιivαg" - ηq xdριζαv 6λα τα τρ6φιμα πoυ εixαv

μαζ6ι!ει,

ηv

ξεoκιlπαζαv απ6 τα βo0ζια,

ηv

6vrυvαv με τα KαvovιKd ηg φoρ6ματα και π6λι
6λε9 μαζ(, τραγoυδωvrαq πdιπα τo (διo τραγo0δι, πηγαιvαv ατηv πλατε(α τoυ 1ωριo0 Kαι τo
6αrρωvαv αro 1oρ6 κfrτω απ6 τov πλ6rαvo.

Λιlvε, 6τι με τo τι'λoq

ηq τελεηg

τΠξ ,,πιρπμ

po0vαg", η τo αργ6τερo ωq ηv επ6μεη μ6ρα,
6βρεxε! Av δεv dβρε1ε, Θεωρoιioαv 6τι αμdρησαv σε κdτι και o Θε6q τoυg τιμωρε( και γ( αι_rτ6
κατιiφευγαv τ6τε ατη Θρηακειrrικη "λιταvε(α",
για vα πdρoυv "dφεoTl αμαρτιιilv" και vα βρ6ξει.

To 6Θιμo τηq "πιρπιρoιivαg" αrαμdηαε

vα

τελε[ται αrη Δρoooπηγη τo 1940 η 1941. TεΜυ-

τα[α "πιρπιρoιjvα", 6πωξ Θυμoιiιπαι oι πιo ηλι
κιωμ6voι, ηταv η Φιjλλιω (l-ριαvrαφυλλιd), κ6ρη

τoυ Mπλατo(vα Γιιilργoυ, o επλεγ6μεvoq Kαι
"Δικηγ6ρoq", επειδη ηταv πoλυλoγdg.

Tελειι(lvoιπαg, Θα επι1ειρfoω 6vαv τεΜ(ωg
υπoκειμεvικ6 "απoσUμβoλισμ6D τoU εΘ(μoυ
(πιρπιρoιjvαqΣ.
Στηv "πιρπιρoOvα" πρ6κειται για

βoλικη εξαoφdλιαη Kαι

ηv

ηv

ηq

πρoKατα-

περιγραφη μιαq
γεωργικηg ευτυfαg, πoU τηv επιδιωκoυv με
μαγικ6 6θιμo και λατρευτικ6 τραγoιiδι. Π(αrευ-

αv, δηλαδη, 6τι, αv διiloειg Kαι αv πρ6Θυμα
καταβρ6ξει9 τηv <πιρπιρoOvα" l.ιε dφΘovo

vερ6, Θ'αρ1(oει vα πdφτει βρoxη και αrα ξερd
και διι|.lαoμιivα 1ωρdφια ooυ. Kαι αv θα ηg
διi:oειg λ(γo ψωμ( και λtγo λdδι και λ[γo κραodκι, τ6τε dφΘovα ι!ωμdκι και λdδια και κρααιd,
Θα 6ρΘoυv στo αρXovτιK6 αoυ2.
Δεv ε(vαιτυxα(o τ' 6τι επλ6γεται κoρfuαι oρφαv6
απ6 μητ6ρα και πα16ρo, πρdγμα πoυ oυμβoλ(ζει

ηv

υπ6ρ1oυαα φιjαη! H φι1αη δεv 61ει oιiτε

μητ6ρα oιiιε και πατ6ρα. E(vαι αυΘιiπαριcη!

Tα φυτd π6vω αro κoρ[τoι αυμβoλ(ζoυv τα
απαρτd και τη βλdαrηση, τ' αμπdλια και 6λη
την πλdαη απ'ηv oπo(ατριiφεται o dvΘρωπog.
To vερ6, πoυ ρflyoυv πdvω αηv "πιρπιρoOvα",
oυμβoλiζει η βρo)rl 'oπωg τo vερ6 π6φτει
επdvω σηv .,πιρπιρo0vα", 6τoι vα π6αει και τo
vερ6 ηg βρorηs επdvω σηv πραγματικη φιjoη.
To vερ6, πd'ραv απ6 τo oυμβoλιoμ6: 6πω9
π6φτει επdvω στηv <πιρΠιρoιivα", 6τoι vα γ(vει
Kαι στηv "MεYdλΠ Φιiαη", διωx3lει και τo κακα
πvειiματα πoυ κρατoιiv τη φ0oη αε μαραoμ6!

Eικdζεται η πιΘαv6τητα vα 61ει τιg ρ(ζεg τoυ

στα "ελεUσ(vια μυατηρια" και o Φωρι6λτo Θεωρε( παvdρ1αιo.

2. Γ. Mdγα, Kovrd αrιg ρ[ζεq, εαr(α, AΘηvα 1980,

σ339
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T'Aρα6λlo

λoυλo0δια αro 6vα 16ρι και τηv (Kαv6σrραD
αro dλλo πηγα(voυv στo vεKρoταφε(o, αφη-

τoυ Θωμd AΘαv. MoυκoΟλη

'Evα απ6 τα αrιoυδαι6τερα 6Θιμα πoυ υπdρχouv στη vεodιληvικη λατρε(α και τηρε(ται

μ6pι αημερα

Kαι στo xωρι6 μαq (με κdπoιεq
διαφoρ6q ε(vαι αληΘεια) ε(vαι και τo ι!υ1oodββατo πoυ γιoρτdζεται τηv παραμovη τηq
Πεvrηκoαrηg. E(vαι 6vα 6Θιμo αφιερωμ6vo
αrηv λατρε(α τωv vεκριi-lv. 'Exει καΘιερωΘε(
απ6 τηv λαiκη π(αrη και παρdδoαη, πoυ δ61oιπαι 6τι oι ιpυ16q τωv απoΘαμdvωv πoU βρ(ακovται στov "Kdτω K6oμo", ελευΘερωvovrαι,
6ταv o Xριαr6g μετd τη Σται!ρωoη τη Mεγdλη
Παραoκευτ] κατεβo(vει αrov Aδη Kαι με τηv
ειπoλη .dρατε π0λαg!" αvofuρι τιg π6ρτε9 τoυ
"K6τω K6oμoυ". T6τε αvofγoυv και 6λα τα μvηματα Kαι oι ψυX6q μαζ( μe τη Avdαrααη τoυ

Xριαro0 (Πdα1α) αvεβα(voυv αrov "Eπdvω
K6oμo", 6πoυ μdvoυv πεvηιrrα ημdρεq, δηλαδτ]
μd1ρι τo Σdββατo τηg Πειπηκoαrηg.

Στo δι6αrημα αυτ6 oι Ψυxdq' πoυ ελευΘερωvoιπαι, αφηvovrαι vα γυρζouv και vα πηγα[voυv
6πoυ και 6αo Θdλoυv. KdΘε ι|.'υ1η, πιαrειjoυv,
6τι πηγα(vει και ξαvαβλ6πει 6λα τα μ6ρη και
6λoυ9 τoυg αvΘρci:πoυg, 6πoυ oιj1yαζε τov
καιρ6 πoυ o vεκρ6q ζoιiαε. To ταξ(δι αυτ6, τo
τ6αo ευ1αριστo Kαι λυτρωτικ6 για τιq Ψυxdq'
διαρκε[, 6πω9 πρoε(παμε, πεvηιπα oλ6κληρε9
ημ6ρεξ. Tιilρα, τo Σdββατo τηq Πειπηκoαηq,
ετoιμdζoιrrαι, περλυπεg 6oo πoτ6, vα πdρoυv
και πdλι τov αvεπιΘιjμητo δρ6μo τoυ γυριoμo0
γιατov "Kdτω K6oμo". Mαζε0oιπαι στα vεKρoταφε(α και περιμdvoυv με λαμdρα τιq πρoαφoρ6q τωv ζωvrαvωv.

Για τo oκoπ6 αυτ6 τηv ημdρα τoυ Mεγdλoυ

Ψυ1oodββατoυ oι γυvα(κεg πα(ρvoυv τo πρ6σφoρo, τα κ6λλυβα, τιg π(τrεg και τo κραo(,
πoυ 61oυv ετoιμdoει απ6 τηv πρoηγoυμ6vη, τα
βdζoυv 6λα μ6oα oε 6vα κ6vιαrρo ι,καv6σrρα"
τo λdμε εμε(g) αrρωμ6vo με dαrιρo κειrημdvo
μαιπλι και τα πηγα[voυv αrηv εκκληα(α. Tα

αραδιdζoυv μπρoαrd

αηv

Ωρα(α Πιiλη και

δ(voυv αιov παπd 6vα 1αρτ( με τα ov6ματα τωv
"KεKoιμημdvωv" τoUξ. Mετd o παπdg κdvει επι

μvημ6oυvη δ6ηα11 και διαβdζει (μvημovειiει) τα

ov6ματα απ6 τα oυ1ωρo1dρτια, πoU τoU
δωoαvε.

Mετd τη λειτoυργ(α oι γυvα(κεg κρατωvrαg

vouv τα λoυλo0δια επdvω αrα μvηματα Kαι στη
oυvιi1εια μoιρdζoυv τιq π[ττεg στouq παρεUρι-

oκ6μεvoυg, κερvωvrαg τouq σUγχρ6vωg και
αυτoi με τη αειρd τoυq ειi1ovrαι

λ(.γo κραo(, κoι

"vα oυxωρεΘoιjv τα πεΘαμ6vα τouqΣ.
'oλo τo τελετoυργικ6 δε(1yει 6τι oι δεαμo[ τωv
ζωvrαvωv με τouq πεΘαμ6voυg ηταv - και ε(vαι
- αρρηιαoι. Aυτ6 oυμπερα[vεται απ6 ηv π[αrη,
πoυ ε(1αv - και dxoυv - oι dvΘρωπoι, 6τι oι
πεΘαμ6voι τρωvε αυτd πoU τouq πρooφι1ρoυv
oι ζωvrαvo(.

H π(αrη

αυη

d1ει πoλιj αrεvη qx6oη μ' αυτη

τωv αρ1α(ωv Eλλτjvωv, oι oπo(oι π(αrευαv 6τι oι

γιiριζαv σtov "Eπ6vω
K6oμo" Kαι για vα μη βλdrπoυv τouq ζωvrαvoιjg 6πρεπε vα εξλεωvovται με διdφoρεg
πρooφoρ69. Kαι oι αρ1α(oι 'EΜηvεq 6καvαv
μvημ6oυvα, γιατ( π(ατευαv πωq με δεηoειg,
ι|.lυ16q τωv πεΘαμ6vωv

Θυo(εg Kαι πρoσφoρ6q ηταv δυvατ6v vα πετι]_
Χouv η oυγγvωμη τωv Θειilv για τα αμαρτηματα τωv vεκρωv ( lλιdδα la97).

oι

πdλι αιo oκoτειv6
μ6ρα, δηλαδη τηg Avαληι|.lεωq, πoU λdγεται και Kυριακη τηg Γovατιαrηg.
Kαι λι1γεται ιiτoι γιατ( o ιερdαg και τo εκκληo(αoμα γovατ(ζoυv κατd τη διdρκεια ηg λειτoυρι|.lυ169 κατεβα(voυv και

Aδη

ηv επ6μεη

γ(αq.

To γovdτιαμα τoιjτo γ[vεται τρeιg φoρ69 oυv6χεια Kαι κdΘε φoρd κρατdει πoλλη ιi:ρα, αrη
δι6ρκεια τηq oπo(αq o παπdg διαβdζει Θερμη
παρdκληαη πρoq τov lηoo0 Xριαr6, vα ευδoκηoει και vα 1αρ[oει ευφoρ(α σΓη γη και εUτU/α ατoυg αvΘρωπoυg.

Mdoα o'6λη 6μω9 αυτη τηv τελετη, o ελληvι
κ6q λα6q δε ληoμovε( Kαι τouq vεκρo0g τoυ.
Noμζει, 6τι τηv (διαv ωρα πoυ o Xριαr6q, 6πει
τα απ6 παραμovη τ6oωv ημερωv παvω αrη γη,
(διαv ακρι"απ6ρXεται πρoq τov πατ6ρα", τηv
βωs σrιγμη τoυ γεvικoιi γovατfαματoξ .σUvαπ6ρ1ovrαι,, και oι ι|.lυ169 τωv vεκριilv, πoυ ξεκιvoιiv περλυπεq για τov Aδη. Kαι δικαιoλoγo0v
τo γovdτιαμα, πoυ γ(vεται τηv ιilρα εκε(η, επει
δη δε Θ6λoυvε vα τoUξ αvαγvωρ(ooυv oι ιpυ1dq
πoυ περvoιivε απ6 πdvω τoυg. Γιατ( oε τ6τoιεq

αrιγμ6q oι περλυπεq ψUX6q αvαγvωρ(ζoυv

τoυg δικoιiq τouq Kαι o καημ69 τoυg γ(vεται
ακ6μη πιo αβdαrαμoq.
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To Θ6μα τoυ vεκρorj, πoυ απoμd oυvε(δηoη

γεμ(ζoυv τιg ραγιoματιι1g
κι αvoιγoυv τoυg φεγγ[τεq.

Θ6μα τηq ελληvικηq λoγoτε1v(αg, απ6 τov
καιρ6 τηq καΘ6δoυ τoυ oδυoodo αrov Aδη,

Tη μdρα τηg Πεvιηκoαrηg,
τη vιiμα τηg yovατιααig
μη κ6ψετε ξερ6 κλαρ(
oιiτε 1λωρo βλαατdρι.
Mη μdoετε τ' αoπρ6ρoυ1α
και διιbξετε τo' αρdμεg
μηv π[vετε γλυκ6 κραo(
και φoβηΘoιiv και φ0γoυv.

Kαι αvαYvωρζει τoυg oικε(oυg και Θυμd-ται με
θλ(ι,Uη περιooη, υπηρξε πdιπα 6vα αγαπητ6

6πoυ μ6αα αrov λειμιilvα τωv ooφoδ6λωv,
αφoιi Θυo(ααε, τov γvωρισαv Kαι μληoov μαζ(

τoU oι Θλιμμ6vεq ι}υ169 τ6oωv και τ6oωv, 6ω9
τo γvωαι6 αovdτo τoυ Λoρ6vιζoυ Mαβλη, τηv
περ(φημη "ΛηΘη ", Kαι τouq αrηoυg "Tη μ6ρα
τηg Πειrηκoατηg", 19μ K.X. Mfρηl, 6πoυ ειδμ
κ6q γ(vεται λ6γoq για τιq ι!υ16q, πoυ ξαvαΘυμo0vrαι τoυg ζωιπαvoOg και κλα(vε απ6 λιiπη,
για vα αvαφ6ρoυμε δυo μ6vo παραδεfγματα2.
Λ'iΘη
(τoυ Λoρ6vιζoυ Mαβλη)

H oμαδικη επ(ακει{.lη τωv αvΘρωπωv τηv ημ6ρα
αυτη αroυg τ6φoυ9, μoιdζει με oμαδικd κατευ6διo πρoq ταξιδευτ69 και Θυμ(ζει λιγ6κι τo αιπ(στoιΧo κατευ6διo τηv ημ6ρα τηq αvα1ιi:ρηoηg
τωv μααr6ρωv (μπoυλoυκιωv) απ6 τo 1ωρι6

Yια τα "ξι1vα". To 6λo τελετoυργικ6 Θυμ(ζει
πραγματικd τα Pωμoιo-Bυζαιπιvd Rosalia, πoυ

Kαλ6τυxoι oι vεκρo( πoυ ληαμovdvε
τηv π(κρα τηq ζωηc. ovrαg βυΘ(αει
o ηλιoq και τo ooιiρoυπo ακoλoυΘηoει,
μηv τouq κλαιg, o καημ6q αoυ 6oo9 και vα' vαι.
Tιiτoιαv ωρα oι ιpυ16q διι}o0v και πdvε
αrηg ληoμovιdg τηv κρoυαrαM6vια βριioη
μα βoιiρκog τo vερdκι Θα μαυρ(oει,
Θα αrdξει γι' αυτ69 δdκρυ 6Θε αγαπdvε.
Kι αv πιoιjv Θoλ6 vερ6 ξαvαΘυμoιiιπαι,
διαβα(vovrαg λιβ6δια απ6 αoφoδηλι,
π6voυg παλιoιig, πoυ μdoα τoυg κoιμoιivrαι.
'A δε μπoρε(g παρd vα κλαιg τo δελι,
τoυg ζωιπαvo0g τα μdτια ooυ αg Θρηvηooυv
Θ6λoυv, μα δε βoΜ( vα ληoμovηooυv.

τελoιjvιαv επ(αηg γιCt τouq vεκρo0g, καΘωg και
τα αρ1α(α αΘηvαΙκd AvΘεαrηρια3.

Tη μ6ρα τηg Πεvτηκoατ{q

Πρoληι{.lειq: Tηv ημ6ρα αυτη τη Θεωρo0v απoφρdδα και δεv κdvoυv καμι6 δoυλειd, δε λoιjζovrαι ατo κεφ6λι, δε oφoυγγαρ(ζoυv, δε

(τoυ K.X Mιiρη)

Tη μ6ρα ηq Πεvrηκoαrηq,
τη vιiμα ηg γovατιααiq
πdv' oι ι|.lυ169 και κdΘoyrαι

H λ6ξη Rosalia (απ6 τα ρ6δα-τριαvrdφυλλα,

Λατ. rosa) π6ραoε αrη vεoεMηvικη γλιboαα, με
παραφΘoρdg, 6πω9 π.1.: To Σdββατo τoυ Poυoαλιoιi, τoυ Poυααλη, τ' Aρααλιoιi κ.d. Aπ6 τo

τελευτα(o, φα(vεται, πωg πρo6ρ1εται Koι τo
δικ6 μαg Aραdλια.

Tα Rosalia λoιπ6v τηq αρ1αiαq Pιδμηg ζoυv
ακ6μη αro αημεριv6 ελληvικo λα6 τ6oo ααv

6voμα γιoρτηq, 6oo και oα λατρευτικ6 6Θιμo
πoυ αxετ[ζεται με γιoρτη τωv ρ6δωv Kαι τωv
ι],tυxιilv.

καΘαρ(ζoυv και δε γv6Θoυv, γιατ(, διαφoρετικ6,
δεv Θ' αvαπαυΘoOv oι ιpυ16g τωv vεκριilv.

AΘηvα, Mdηg 2007

βoυβ6q αια περιβ6λια.
Τρυπωvoυv αιιq κρυφdq γωvι6q
μαζ( με τιg αρd1μεq
Kαι μαq κoιτoιjv αμλητεq
αΘιbρητεq και μ6vεg.

1. "Tη μ6ρα ηq Πειrηκoαηg" με
φωη τou N[κou Ξυλo0ρη. Aπ'τov δ(oκo "lΘoγdvεια" oε αr(χoυq τoυ K X Mιiρη κoι

Tη μ6ρα τηg Πειrηκoαrηg,
τη vιiμα τηg yovατιατlig
πdv' oι ι|.lυ169 και κρ6μoιπαι
αrα ρoιixα Kαι στo φρd1rη.
Φωλιdζoυv αro καλ6 κραo(
Kαι στo παλι6 πιΘdρι

2. K. Pωμα[oυ, Kovιd αrιg ρ(ζεg, EΣT|A 1980, σ.101.
3. rΣΣ): H τρfτη ημdρα τωv AvΘεσηρ(ωv Μγovrαv
"10τρoι,,,
απ6 τιq xιπρεg 6πoυ τoπoΘετoιjoαv τα κ6Μυβα για τouq
vεκρoιig. Tηv ημdρo αυτιj Θυo(αζαv και τελoιjoov ιερ6 και
ατov Θε6 Eρμtj τov Ψu1oπoμπ6, παρdλληλα, βdβoια, με τov
κυρ(ωg τιμιbμεvo αrα AvΘεαπiρια Θεo Διovυoo).

η

μoυoικη τoυ Γιαιnη Mαρκ6πoυλoυ (1972).
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Φωτoγραφ(ατou 1926. Στo κ6ιrrρo η Aλeξdvδρα Koυτρoυμπivα [Γoιρdπω),
ηv κ6ρη τηg EλευΘερ(α Koυτρoυμπ(vα oe ηλικ(α
12 ετιbv (Φμερα Tζιμo0λη 94 ετιiv) και δεξιd ηq η Aγ6ρω Koυτr] τ' Παππαv6αr'
η Toιαλακoυτη αραβωvιααrικιd (τ6τε) τoυ Φλιππα Koυτρoυμπ[vα κoυvιdδoυ
ηg AΜξdvδραg, μεταvdαrη αηv Aμερικη.

πλoιoιωμdη αριαrερd απ6
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Γ6φυρα Kαιrro(κoυ. ΦΘιv6πωρo 1948. Φωτoγραφ(α: Δ. Xαριoιdδηq.
H παρoυo(ατoυ Στρατo0 και o αιαυρ69 αro μvηματoυ 6γvωατoυ vεκρoΟ (αro κεwρικ6 βdΘρo)
θυμiζoυv τov καταραμ6vo εμφιiλιo, πoυ ευ16μααrε "πoτ6 vα μη ξαvdρΘει αrov τ6πo μαq!".
(ΣΣ: ευγαριoτoaμε τov ζηλωτη oυμπaτριιΔτη Δημητριo Φαooaλη τoυ Θωμd, oπ6
τη φωτoγραφia και μαq τηV παρayιΔρηoε)-

η

Λυκoρραγ1' πoυ βρηκε

To Δlolκητlκ6 Συμβoιjλlo τηg Aδελφ6τητα9
Koτoλoιiληq Γειilργloq
Πρ6εδρo9

Mdvou Kατρdκη 28, 56533 Πoλ(xη Θεooαλov(κη, Tηλ: 2310 668055

Moυκoιiληg Kιiρηκog
Aιπιπρ6εδρog

Π. Kαρoλ(δoυ 38 - 40,54453 Θεooαλov(κη, Tηλ:2310 903026

Koταivαg Πoιiλog
Γραμματ6αg

oρμυλ(αg 3, 54646 Θεαoαλov(κη, Tηλ. 2310416528

Σπ6Mαg Kωvoταrrτivog

YπειiΘυvog Διαxε(ριoηg oικovoμικωv π6ρωv, Kηματικτjg Eπιτρoπηq και Ξεvωvα

Avδρ6oυ Δημητρ(ou 53,56727 Nεdπoλη Θεooαλov(κη, Tηλ:2310 516146
Tζ(μou lω6wo
Tαμ(αg

Στεφ.Γρηγoρ(oυ 3, 54552 To0μπα Θεαoαλoviκη, Tηλ: 2310 934006
KoΘ6ρlog Eu6ψελog
Yπε0Θυvog Πoλιτιαμo0

Δελφιilv 166, 54248 Θεooαλov(κη, Tηλ: 2310 848075
Γκoμπρ6vη Elρ{vη

Yπε0Θυη Eπικoιvωv(αq
Φρ. Po0oβελτ 20, 567 28 Nεdπoλη Θεooαλov(κη, Tηλ:2310 611509

ηq Aδελφ6ηταq παρoτριivει τoυg
v6oυg τou 1ωριoιi μαq vα αυμμετ6qxoυv στrlv
πρoαrτdΘεια oυγκdιπρωor1q Kαι Kαταγραφηq
ιαroρικoιi, λαoγραφικoιj και εv γ6vει πoλιτιατι
κo0 υλικo0 μ6αα απ6 τιg αφηγηoειg και μημεg
To Δ.Σ.

τωv παλαιoτ6ρωv oυγxωριαvιilv μαg, ιilατε vα
δημιoυργηΘε( μια παρακαταΘηκη μημηq και
αι.rτoγvωo(αq για τιq vε6τερεq και μελλoOμεvεq
γεvεdg.

AΔEΛΦσrHτA ΔPoΣoΠHΓlΩτΩN
ΔHMoY MAjΣτoPoxΩPlΩN
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