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H Aδελφ6ητα Kαι η Συιπακτικη oμdδα

τoU περιoδικo0 "τα Kα\πolιilτlκα" ε01εται σε 6λoυ9
τouq αvαγvιbσΓεq σUγχωριαvo0g και φλoυg
Kαλη και ΔημιoUργιKη Xρovιd,
κdθε Πρooωπικη και oικoγεvειακη Eυτυfα,
και πdvω απ' 6λα Yγε(α, Xαρd, Πρoκoπη...

Kαλη Xρovια

ΠPoΣKΛHΣH
Για Φ'λη μια 11covιd, oι Δρoooπηγιιilτεg Kαι oι φλoι τoυ 1ωριo0
πoυ ζoυv αrηv Aτrικη, Θα 61oυv τηv εUKcιιρ(α vα αιπαμιilooυv
ατov ετliolo 1oρ6 τηg Aδελφ6τητα9 αrr1v AΘηvα,
o oπo(og Θα πραγματoπoιηΘε[ τηv Παραoκευη 22-02-2008 τo βρdδυ,
oε α(Θoυoα τoU =εvoδo1ε(oυ STANLEY
(0δυoo6ω9 1, Πλατε(α KαραToκdκη, AΘηvα).
'oπωg πdιπα, ατo καΘιερωμιivo γλ6vrι τηg βραδιdg τov πρωτo λ6γo
Θα 61oυv τα αυΘεvrικd καιπoιιilτικα τραγo0δια
απ6 ηv oρxηαrρα τoυ N(κoυ & Kιilαrα Φλιππ(δη.
Eπιτρoπη Aθηvαg

L Χαριoι6δη τo φΘιv6πωρo τoυ
επoyη τoυ eμφυλ[oυ. Στo κ6vτρo διακρ[veται γκρεμιoμ6vo τo oπ[τι τoυ Γι6vη Κoιιτρoυμπ[vα (Λawζ6ρη)' πoυ βoμβαρδlaτηκε
aπ6 αερoπλdva τoυ Tακτικoa Στρaτo0 ("EΘvικo0"), oτιq 7 τoυ Φλεβ6ρη τηg ιδιαq yρovι6q.
Eικ6vo εξωφi/./.oυ: Aπoι!η τoυ yωριo0 μαg μπα[vovrαg απ6 τov παλαιo δρoμo' Φωτoγραφ[α τoυ
1948,

ηv

(Σ.Σ. ευ14αριoτo0με τov oυμπατριιΙlτη μαq Δι1μητριo Φαooaλη τoυ Θωμ6 απ6

ηv Λυκ6ρραxη, πoυ

μαq'

τηv

παρα ιΙlρηoe

eυγεvικα).

Eκδoτlκ6

Δραατηρ16TηTεξ
Tηξ Aδελφ6τητ69 μαξ

Φλε AvαψιΔarη!
Πρ6,πει vα ξ6ρειq 6τι τo 6μoρφo τεfyoq τoυ
περιoδικo0 *KαwoιιΔτιΚα> πoU κρατ6q στα
y6ρια σoU, Υια vα γ(vει 6πωq τo βλ6πει9, απαιτε(
πoMη φρow(δα, κ6πo και γ1c6vo. H Συwακτικη
oμαδα (Σ.o.) τα διαΘ6τει 6λα αυτα αφειδιΔq και
αδιαμαρτ0ρητα, γιατ( Θεωρε[ τηv 6κδooη τoU

περιoδικo0 0ιtlιoτo πoλιτιcrικ6 αγαΘ6 Υια τo
μικρ6 yωριo μαq, μ6,oα απ6 τo oπo[o Θα ψωρ(
σoUμε τα παλιd, Θα πρoβdΜoυμε τα τωριvd και
Θα oραματιaro0με Υια τo μ6'Μov τoυ. Πρoαπαιτo1μεvo Υια τα παραπdvω ε[vαι η 0παρξη 0ληq
και κειμ6vωV πρo9 δημoo[ευoη. Kαι τ6τoια 0λη

Movoliμερη εκδρoμli γlα .ToUξ μ6vIμoυξ κατolκoυξ τoυ χωρlou μαq.
Mε τηv oυμμετoxη 50 oυγ1ωριαvωv μαq, πραYματoπoιηΘηKε στιq 30 loυλ(oυ 2007, με πρωτoβoυλ(α τηg Aδελφ6τητα9, μovoημερη εκδρoμη

αrηv Σαμαρ(vα. To κ6αroq τηq μετακ[vηαηg
(πo0λμαv) αv6λαβε η Aδελφ6τητα. Tηv ευΘ0vη

oργdvωαηq τηq εκδρoμηg απ6 τo xωρι6 και
τηv ευΘιiη τηq oυvoδε(αg τωv εκδρoμ6ωv,
ε(χε o αιπιπρ6oωπoq τηq Aδελφ6τηταq στo
1ωρι6 κ. Λ6κκα9 Mιxdληg.

δεv μαg 6,oτελαv dΜoι γωριαvoζ εκτ6q απ6
τouq ταΚτικo0q, πλ6ov, γραφε(q τoU περιoδικo0.

H Σ'o. εκφραζει τη δυoφoρ[α τηq γι' αυτ6 τo
γεγov6q. Kαι

6μ dδικα,

γιατ[ ξ6'ρει 6τι πoΜo[,

και μαλιarα μερικo( εξ αυτιilv

εγγραμματoι,
κατ6yoυv αξι6λoγo υλικ6 και ψωρ(ζoυv πραγματα και Θαματα Υια τo γωρι6 μαq. 'Εκκληoη

πρoq αυτo1q, Kαι Πρog 6ooυq μπoρo1v και

ξ6ρoυv, καvoυμe και πdλι vα πdρoυv τo κow0λι
και Vα γραιtloυv 6,τι ψωρ[ζoυv. E(vαι αδικo vα

τα oκεπαoει, λ6γω απραξ[αq η αδιαφoρfug, η
αμvημoo0vη τoU γc6voυ. Χdvεται 6τoι η τoπικη
παραδooη και η μικρo[oτoρ[α τoυ γωριo0 μαq.
Kαι καvε[q δεy τo Θ6λει αυτ6. Γι' αυτ6 η Σ.o.,
ελπ[ζowαg περιαo6τερ0 σrov πατριωτισμ6 και
τo φλ6τιμ6 oαq, περιμ6vει τη σUvερΥαo[α oαq.
M6γcι, 6μωq, Vα αWαπoκριΘε[τε Θα πρ6πει vα
αvεyΘε(τε τηv γκρ[vια τηq ,(αι τ(q πρoτρoπ6q
τηq.

Για vα καλ1ιtloυμε αυτ6 τo 6Μειμμα 0ληq, αΜd
Και Υια dMouq λ6γoυ9, oτo παρ6v τεfγoq δημι-

oυργηoαμε ειδικ6 κεφdλαιo, επιΥραφ6μεvo

*loτoρικd γεγov6ταu' πoιJ αvαφ6ρεται σε ιστoρικα oυμβdwα πoυ 6λαβαv Χ6ρα aro Kdwoικo
Kαι στηv Υ0ρω περιoyη. Σ' αυτo ΚαταΧωρolwαι
διαφoρα γeγov6τα απ6 δημooιε0oειq Και μαρτυρ(εq,. Στηv ειoαΥωΥη αυτo0 τoυ κεφαλα[oυ η
Σ'o. αιτιoλoγε( τη Θ6oη τηq Υ( αυτ6q τιq δημooιεioειq, περιμ6vowα9, β6βαια, Και τιq δικig
σαq σxετικ6g και τεΚμηριωμ6vε9 μαρτυρ(εq.
H Συwακτικη 0μ6δα

Alμoδooiα αrη Δρoooπηγli
Tηv Kυριακη 12 AυγoΟαroυ 2007, κιvητη μovdδα απ6 τo Παvεπιαrημιακ6 Noooκoμε[o lωαw(vωv, 6πoυ η Aδελφ6τητα διατηρε( μ(α απ6 τιg
δ0o τρdπεζεg α(ματoq πoU dxει δημιoυργηoει
απ6 τo 2003, ηρΘε ατo xωρι6 μαq Kαι πραγματoπo(ηoε, για 5η oυvε1η x1covιd, τηv καΘιερωμ6vη πλ6ov ετηoια εΘελoιπικη αιμoληι.|.l(α, αrηv
α(Θoυoα τoU Koιvoτικo0 κατααrηματoq.
H πρoodλευαη ηταv μικρ6τερη απ6 τηv πρoη-

γo0μεvη 1ρovιd. 21 σUγXωριαv6g/o( μαq Kαι
φλoι dδωoαv α(μα και τηv υπ6qxεση για μεγαλ0τερη oυμμετo1η τoυ 1c6voυ. Aυτη η εκδηλωαη αλληλεγγ0ηg και αvΘρωπιdq δεv ε(vαι

xρηoιμη μ6vo στouq oυvαvΘρωπouq μαg, αλλd
Kαι στouq (διoυg τouq σUγχωριαvo0g μαq.
M6xρι Φμερα, 6λα αυτd τα 1c6vια, εξυπηρετηΘηκαv 6λoι oι σUγχωριαvo[ μαg πoυ ε[xαv
αvdγκη α(ματog, Xωρ(q απoλιiτωg καμ(α εξα(ρεση.

oι

αιμoδ6τεq μαq: Zιωγα

Aγη,

Δημητρo0ληg

Γεωργιog, Σπ6Mαg Γεωργιog τoυ Kωv/voυ,

Koτo(vαg Πα0λog, Mακρηg Kωv/vogτoυ Nικoλdoυ, Nτακoυβdvoυ Xριαr(vα, Koτo(vα Eυηγελ(α
oυζ. lωdwoυ Koτo(vα, Kαπλdη Σεβααrη, Zιιilγαg Πα0λog, Σπ6λλα9 ΣταOρoq τoU Θωμd, Moυκo0ληg AΘαvdαιog, Mακρηg Bαoλειog τoυ
Γεωργ(oυ, Koυτoυλo0ληg Αvrωvιog, Σιo0τηg
Eυdγγελog, Zιωγα Aγγελικη, Moυκo0ληq K0ρηκog, Aδαμdκη Kικη oυζ. EυΘυμ[oυ Λ6κκα, Zωτog
Mxαληq τoυ Σωκρdη, Σ(μog Aργιiριog, Σπdλλαq Kωv/vog τoυ Γεωργ(oυ Kαι Koτoλo0ληg
Γεωργιog.Yπηρξαv 6μωq και 2 σUγXωριαv6g/o(
μαq πoU, εvω πρooηλΘαv oτrlv αιμoδoo(α, κρ[-

Θηκε 6τι δεv πρ6πει vα δωooυv α[μα για κdπoι
oυg λ6γoυ9. Aυτo( ε[vαι η Koυτρoυμπfvα Pεvdτε
Kαι o Toλoγιdιnηg lωdvηg τoυ Πα0λoυ.

Συγxα(ρoυμε Kαι ευ1αριαro0με Θερμd τouq
αιμoδ6τεq, γι' αυτηv τηv υι.|.lηληg ευαιαΘηo[αg
και αvθρωπιdg πρooφoρdτouq, και ευ16μαστε
αυτη η πρdξη τouq vα γ(vει παρdδειγμα αλληλεγγ0ηg oε 6λoυ9 τoUξ 1ωριαvoιig.

H Γεuκli Συv6λευαη τηξ Aδελφ6τηTσξ...
Στιg 14 Aυγo0αroυ 2007, ημ6ρα Tρkη και ωρα
10:30, μετd απ6 6wραφη πρ6oκληαη τoυ Δ.Σ,
πραγματoπoιηΘηκε Γεvικη Συv6λευoη τηq
Aδελφ6τηταq στo κτ(ριo τoυ πρωηv Δημoτικo0
Σ1oλε[oυ τoU Xωριo0 μαq.

H Γεvικη Συvdλευcrr1, μετd τιq παραιτηoειg 4

μελωv (απ6 τα 7 μ6λη) τoυ Δ.Σ Kαι τηV dλλειι|.ιη
αvαπληρωματικιδv για τηv καλυιpη τωv κεvωv
Θ6oεωv, βdoει τoU Kατααrατικo0, π6ραv τωv
dλλωv Θεμdτωv, ε(1ε και τηv ευΘ0vη τηq εκλoγηq v6oυ Δ.Σ.
Διd βoηq εκλd1Θηκε 3μελ69 Πρoεδρε[o διεξα-

γωYηq τηq oυζητησηq Kαι τηq ι{.lηφoφoρ(αq,
απoτελoιjμεvη απ6 τov Σ(μo Niκo (Πρ6εδρo),
Kαπλdvη Σεβααrη (Γραμματ6α) Kαι Koτo(vα
Γιdwη (M6λoq).

Tov λ6γo 6λαβε o Πρ6εδρoq τoU απερ16μεvoυ
Δ.Σ κ .Koτoλo0ληq Γιιiργog o oπo(og 6καvε τov
διoικητικ6 Kαι oιKovoμικ6 απoλoγιoμ6 τoυ Δ.Σ,
πoυ ηδη ε(1ε μoιραoΘε( και γραrπιig o' 6λoυ9

τouq παρεUρισκ6μεvoυq.

ΑvαφdρΘηκε λεrπoμερωq στηV εv γ6vει δρααrηρι6τητα τoU Δ.Σ για τo 1ρ6vo πoιi π6ραoε
αλλd Kαι σUvoπrικd αrηv 5ετη oυvε1η Θητε(α
τoU απερ16μεvoυ Δ.Σ.

Περιoδικ6 "Kαιπoιιiτικα", Hμερoλ6γιo, Aιμoδoo(α, Eκδηλωoειg Xειμιbvα (1oρo[), lαrooελ(δα lιπερvετ, Aρxε[o φωτoγραφιιilv και εYγρdφωV, επιKoιvωv(α με τouq αvd τov κ6oμo απ6δημoυg "Kαιπoιωτsξ", Δημooιειiαειq και Kατα1ωρηoειq αrov τ0πo, πoρε(α υλoπo(ηcrr1q τoU
6ργoυ τoυ ξεvωvα, εημ6ρωση για τo κατdαrημα (Aμπηλιακ6" (διαvεμηΘηKε Kαι γραrπ6 εvη-

μερωτικ6 κεfμεvo xωριαrd για τo 6λo Θ6μα),
καλoκαιριv6g εκδηλωoειq, τηλεorπικ6 γ0ριoμα

(ιπoκιμαιπ6ρ) γιατo 1ωρι6 μαq Kαι κυκλoφoρ(α
τoU αιπ(αroιxoυ DVD, oικovoμικ6g απoλoγι-

σμ6q τηg Kτηματικηg επιτρoπηg (διαvεμηΘηκε
Kαι γρατTΓd), κ.λ.π.

Avαφ6ρΘηκε επ(αηg oτηv μη υλoπo[ηcrη τωv
δεoμε0oεωv τoU Δημoυ πρoq τηv Aδελφ6τητα
για τηv διαμ6ρφωση τoU πdρκιιnyκ, oε oικ6πεδo πo0 παραXωρηΘηκε -για XρηcΓη- oτηv Aδελφ6τητα απ6 τηv oικoγ6vεια Δημ6κα, καΘιi:q και
σrηv μη παρα1ιiρηση χωρoυ απ6 τo επdvω
μ6ρoq τoυ Koιvoτικo0 καταατηματoq πoυ ζητηΘηκε για γραφε[α τηg Aδελφ6τητα9. Avr[

αυτoιj παραXωρηΘηκε χωρoξ στo πρωηv

Nηπιαγωγε(o τov oπo(o τo Δ.Σ αξιoλ6γηoε 6τι
εξυπηρετε( μ6vo απoΘηκευτικ69 αvdγκεg και
6xι xωρo γραφε[ωv' Eπicr1g σΓηv μη αιπαπ6Kριση τoυ ΔημoU σε α(τημα τoυ Δ.Σ για ηv
oιKovoμιKη εv(qηυαη τoU περιoδικo0 μαq.

Eυ1αρ[αrηoε πρooωπικd 6αoυ9 βoηΘηoαv
αrηv 6κδooτl τoU περιoδικo0 μ61ρι Φμερα,
τouq σUγχωριαvo0g για τηV oυμπαρdαrαcrr1

τouq, τιq επιτρoπ69 π6λεωv καΘωq και τα μι1λη
τoυ Δ.Σ για τηv dΨoγη σUvεργασ(α τoυg.

Στη oυvιi1εια, εK μ6ρoυ9 τηg εξελεγrcτικηq επι
τρoπηg, τov λ6γo 6λαβε o Zιιbγαg Bαoληg, o
oπo(og αφo0 6καvε τov απoλoγιoμ6 , ζητηoε
τηv απαλλαγη τoυ Δ.Σ απ6 κdΘε ευΘιjvη' τηv
oπo[α 6δωoε oμ6φωvα Kαι τo oωμα τηg Γεvικηg ΣυvdλεUσηq.

Στη oυv61εια τdΘηκε απ6 τov κ. Παπαδημητρι
oυ Kωαrα (Πρ6εδρo τηq Eκκληoιααrικηg Eπιτρoπηg) τo Θ6μα τηg φ0λαξηg εv6g Eυαγγελ(oU τηq Eκκληo(αg μαg, απ6 δ6ρμα, κειμηλιo
πoU χcovoλoγε(ται γ0ρω αro 1380- 1400 μ.X.
Στo Θ6μα υπηρξαv δ0o απ6ι|.lει9: H μ(α πoυ υπεαrηριξε 6τι πρ6πει Vα τo φυλdξoυμε oι (διoι αro
1ωρι6 Kαι η δε0τερη dπoι.|.lη vα δoΘε( για φ0λαξη και μελ6τη oε Moυoεfo, 1ωρ[g vα xdooυμε τo
δικα(ωμα τηg κυρι6τηταq. Tελικd επικρdτηoεπλειoι.|.lηφικd- η dπoι'ι.lη vα φυλα1Θε( αro 1ωρι6
με ευΘιivη τηg επιτρoπηq, αλλd o Zιωγαg
Θωμdg vα oυvrdξει μ(α μελ6η για σUγKεκριμ6vo xωρo φ0λαξηg μιioα αrηv Eκκληo[α, με τα
αvαγκα(α oυαrηματα φ0λαξηg.

To Θ6μα κατdαrημα "Aμπηλιακ6" απαqx6ληoε
ατη oυv61εια τηv Συv6λευoη. 'ooov αφoρd τo
εvo(κιo απoφαo(oΘηκε vα oυvεμoΘε( η voμικη
διαδικαo(α πρooδιoριoμo0 τoU εVoιK[oυ τoυ

κατααrηματoq, αφo0 δεv υπηρξε διdΘεαη πρoo6γγιcrηq απ6 τov K. Kαραvικo0λη Kωαrα. Για
τo Θ6μα εξαγoρdg τoυ εξoπλιoμoιi απ6 τov κ.
Kαραvικo0λη, o oπo[oq αvηκει αrηv Aδελφ6τητα, 6γιvε απoδεrcrη η πρ6ταoη τoυ Δ.Σ, δηλαδη, πoo6 εξαγoρdq 3000€, μεfov oφελη (κατd
πρoo6γγιcrr1) 600€ τηq Aδελφ6τητα9 πρoq τo
κατdαrημα, τo υπ6λoιπo τωv 2400€ αε 2-3 εξα-

μηvια[εq δ6oει9. ZητηΘηκε η oριαrικη απdvrηαπ6 τov K. Kαραvικo0λη τo αργ6τερo μ6oα
oε 7 ημ6ρεq αv δηλαδη απoδ61εται τηv πρ6τααη αυτη η 6Xι, αλλιωg Vα αφαιρεΘε( o εξoπλισμ6q απ6 τo κατdαrημα dμεoα.
or1

Στη oυv61εια dγιvαv τoπoΘετησειq Kαι παρεμβdoειg μελωv για τηv oυγκρ6τηαη ι}ηφoδελτ(-

oU, αφo0 τα μ6λη τoU πρoηγo0μεvou Δ.Σ
δηλωoαv, για διdφoρouq λ6γoυq o καΘ6vαg,
6τι δεv Θ6τoυv v6α υπoι{.lηφι6τητα.

Mετd απ6 αρκεη ιriρα, 6yrovo πρoβληματι
σμ6, παρεμβdoειg με 6vrααη, περιoo6τερo
λ6γω ηq αγωv(αq 6λωv Yια τo μ6λλov τηg

Aδελφ6τητα9, υπηρξε αδι6ξoδo και απρoΘυμ(α
για υπoβoλη υπoι}ηφιoτητωv.

'Eτoι τελικd με δηλωαr1 τoU Γιdvη Ζtcitγα,
μdλog ηg Eπιτρoπηq AΘηvαg, η 3μεληg Eπιτρoπη AΘηvαg (Zιωγαg Γιdwηg, Τζιμo0ληg
Kιbαrαg, και Zιωγαg Bαoληg) αvαλαμβdvoυv
πρoσωριvd ηv δια1ε(ριαt1 ηg Aδελφ6ητα9,
με κΟριo μ6λημα ηv δημιoυργ(α τωv πρoυπo-

Θ6oεωv για εκλoγη v6oυ Δ.Σ crrr1v επ6μεη Γεvικη Συv6λεUoτ|τoV A0γoυαro 2008 αro 1ωρι6.

To ραvτεβo0 αvαvεωΘηκε για τoυ 1cdvou, για
τov A0γoυστo τoU 2008.

Aγιitvαg Mπ6oκετ
Φλικ69 αγιilvαg μπdoκετ διεξη1Θη τo απ6γευμα στιq 13 AυγoOστoU 2007, μεταξ0 τηg oμdδαg τoυ 1ωριo0 μαq Kαι τηg oμdδαg Kεραo6βoυ' ατo xωρι6 Aγ(α Παραoκευη (Kερdooβo).
Σκoπ69 τηg αΘλητικηq αυτηq oυvdιπηαηg, η
ευγεηg dμιλλα Kαι η αλληλoγvωριμ(α τωv παιδιιilv.

Tov αγωvα παραKoλoιiΘηoαv πoλιiq κ6oμoq _
v6oι και ηλικιωμ6voι- Kαι απ6 τα 2 1ωριd. Τo
oκ6ρ με διαφoρd uπ6ρ τωv Kεραooβιτιilv.

Tρlf μερo παραδoolακ6 παvηγιiρl
Eπ( 1ρ6vια τιiρα, κ0ριo μ6λημd μαq ε(vαι vα

κρατηooυμε, με κdΘε τρ6πo, τov παραδooιακ6
1αρακrηρα τoU 3ημερoυ παvηγUριoιi μαg. To
παηγ0ρι γ(vεται oμαδικd στηv KεVτρικη πλατε[α, κdτω απ6 τov πλdταvo τωv 120 1ρ6vωv.
Σε xωριαr6g oειρ69, στo εoωτερικ6 μ6ρoq τoυ

1oρoιi oι dvδρεg Kαι στo εξωτερικ6 μ6ρo9 oι
γυvα[κεg, με τηv oυvoδε(α τηq παραδooιακηg

Eκδηλιiloεl g (( Kαλoκα

σTη Δρoooπηγli,,

iρl 2oo7

Συvε{oΘηKαv Kαι φιiτog oι πoλιτιαrικdq και
Φλεg εκδηλωoειq στo 1ωρι6 πoU πραγματoπoιηΘηκαv απ6 12 6ω9 και 16 Aυγoιiαroυ 2007 .

Aγιitvεg αvωμ6λou δρ6μou παlδlιirv
Δημoτlκoιi καl Γυμvαoioυ
Mε απ6λυτη εΠιτUX(α πραγματoπoιηθηκαV στιq
13 Aυγo0στoU, για 5η oυvε1η 11covιd, oι αγωvεq αVωμdλoυ δρ6μoυ, πoυ ε(Xαv εκκ(vηαη και
τερματισμ6 τηv κειπρικη πλατε(α τoυ 1ωριo0.
Συvoλικd 39 αγ6ρια και κoρ(ταια τoU Δημoτικo0 , 6τρεξαv ατα αrεvd δρoμdκια τoυ xωριoO.

Δ6Θηκαv κ0πεMα και μετdλλια στouq τρειq

πρωτoυg vικητ6g και vικητριεg, αvd κατηγoρ(α,
Kαι διπλωματα oυμμετo1ηg σε 6λoυ9 τouq
oυμμετ61o\rεq, καΘιiq και απ6 μ(α αvαμvησΓικη μπλo0ζα με τo Φμα τηg Aδελφ6τητα9. Για
vα ε(vαι oι αγωvεg πιo αVτιπρoσωπεUτικo( τα
παιδιd ε(Xαv 1ωριoΘε( oε 4 κατηγoρ(εg.

oρ1ηαrραq τoU K. Xαλκιd, oι Kαyroιιbτιooεg
Kαι oι Kαιπoιωτεg 16ρει|.lαv Kαι oιγoτραγoιiδησαv τα τραγoιiδια ηq αγdπηg Kαι τηq ξεvιτιdg.
Tραγoι1δια με τα oπo(α μεγαλωoαμε 6λoι. To
κ6φι μεγdλo, τα oυvαιoΘηματα αvdμικτα.
14 Aυγoιlστou:

To παηγ0ρι ξεκ(vησε με τo χoρεUτικ6 τωv
μικρωv παιδιωv. Mε τηv καΘoδηγηση τηq Aρτε-

μιg Zιωγα, τo παιδικ6 1oρευτικ6 oυγκρ6τημα

δ(vει τo γιoρταστικ6 xριilμα τηg ημ6ρα9, ζωιπα-

vε0ει τα 6Θιμα Kαι τηv παρdδooη, κdvει τouq
παππo0δεq Kαι τouq γovε(g vα δακρ0ooυv. Tα
μικρd παιδιd 1oρε0oυv με κι1φι. To voιωθoυv,
ζoυv τo γεγov6g και δ(voυv ελπιδoφ6ρo μηvυμα για τηv διdoωση τηq παρdδoαηq μαq.
15 Aυγo0στoU:

Γιoρτdζει τo εξωκλησι τηq Παvαγ(αg. K6oμog
πoλιig, μ6oα και 6ξω απ6 τηv εκκληo(α, παρα-

με ευλdβεια τηv Θε(α Λειτoυργ(α.
KdΘε 1ρ6vo Kαι μεγαλ0τερη πρoo6λευoη

κoλoυΘε(

πιαrιδv.

To βρdδι η γιoρτη oυvε1(ζεται. To 1oρευτικ6
τωv εφηβωv πα(ρvει τη oειρd. Kαι μετd, 6πω9

1ρ6vια τιiρα oυηΘ[ζεται, απ6 oεβαoμ6 Kαι

τιμη για τouq μ61Θoυ9 Kαι τηV πρoσφoρd τoυg

στov τ6πo, 6ρ1εται η oειρd τωv (μεγαλ0τερωv"
για χoρ6. AκoλoυΘo0v, β6βαια, Kαι oι πιo vε6τερoι. E(vαι τo πιo crr1μαιπικ6 γεγov6g, ε(vαι η
εικ6vα πoυ δεv απoτυπιirvεται με λdξειg.

Eκδρoμli σTo (Koσκoιiρl))
τoυ N(κoυ Γ. Δημητρo0λη

K6oμog πoλ0g, καΘιcπo(, 6ρΘιoι. Kαvroιιiτεg,
oυvδημ6τεg, Φιλd και απ6 πιo μαKριvd μ6ρη.
To παηγ0ρι μαg ε(vαι πλ6ov ξακoυα16, ευρ0-

Eλdμcrrr1 ε(vαι η χαρd πoυ πα(ρvει καvε(g απ6
κdτι τo αvαμεv6μεvo εv oυγκρ(oει με τη μεγ(στη εU1αρ(cπηcrr1 πoυ λαβα(vει απ6 κdτι τo
απρooδ6κητo.

τερα. Π6oα, αληΘεια, τdτoια παραδooιακd
παηγ0ρια απ6μειvαv;

H αvατoλη τoυ ηλιoυ "επ6βαλε> Kαιτηv πα0αη

τωv μouσικιbv oργ6vωv, για vα ξαπoαrdooυv,
6ρxεται Kαι η 3η μdρα τoU παηγυριoιi.

16 Aυγo0σToυ:
Tελευτα(α μ6ρα τoU παηγυριo0.To παvηγ0ρι
ξεκιvd με τηv παρoυo(α τηq χoρωδ(αg τoυ
xωριo0 μαg. Aκoιiμε με τov μovαδικ6 παραδo-

oιακ6 τρ6πo τραγo0δια τηq ξεvιτιdg,

τoU

γdμoυ Kαι τηq αγdπηg. Συvεx(ζoυv με 1oρ6 και

dρ1oιπαι vα εvωΘoOv μαζ( τouq dvδρεg, γυvα(κεg, v6εq και v6oι.Tραγoιiδια τoπικd, o xoρ6g
"αrρωτ6ξ", o PUΘJ-ι6q εvια[og oε απ6λυτo σUγxρovιoμ6 Kαι με oυv6πεια-παραδooιακη.
H ληξη και αυτηg τηq χoρεUτικηq βραδιdg φΘd-

vει (oα με τηv αvατoλη τoυ ηλιoυ, δ(voιπαg
υπ6qxεoη 6τι και τoυ 1o6vou, στo επ6μεvo
αιπdμωμα, στo επ6μεvo παηγιiρι, με τo (διo
κ6φι, Θα ε(vαι και πdλι 6λoι παρ6vrεq.

Eυ1αρlατiεg
To Δ.Σ. Kαι η σUvταKτιKη oμdδα ευ1αριαrε(
Θερμd τouq:

ο Tov σUγXωριαv6 μαq N(κo Δημητρo0λη, απ6

τov Kαvαδd, για τηv oιKovoμικη εv(qxυαη τoυ
περιoδικo0 μαq, με τo πoo6 τωv 150 $ Kαvαδd.

ο Tov σUγχωριαv6 μαg Θωμd MoυκoUλη παι
δαγωγ6, για τηv oικovoμικη εv(cηxυoη τoU
περιoδικo0 μαq με τo πoo6 τωv 150€ στη
μvημη τoU γαμπρo0 τoυ Γεωργ(oυ N. Mακρη.

Aπρ6oμεη, λoιπ6v, ηταv και η v0ξη φλωv

αρYd τo βρdδι για μια β6λτα αrηv περλdλητη
βρι]αη "Kαoκo0ριΣ Kαι πριv ακ6μη vα oυvειδητoπoιηoω καλd τηv πρ6ταo11 πdρΘηκε με τηv
κoυβdιπα η απ6φαcrr1 αro dι|.lε-oβηoε.
Πρdγματι, απ6 βραδ0g o καΘ6vαq (τρoβdδιασε> τα απαρα(ητα πρ61ειρα φαγriσιμα Kαι

λ(αv πρω( με τo πρrilτo λdλημα τoυ κ6κoρα
βρεΘηκαμε κατd τιg 7 αro "Koυρ(,,, κoιπd αrη

δεξαμεη

,

πoU ε(1ε oριαrικoπoιηΘε( ωg τ6πo9

oυvαιπηoεωg.

oι πριiτoι πoU φΘdoαvε εκε( 6δωoαv τo

o0vΘημα τηq παρouo(αg τωV με φωvαμd 1oυγιd-

σματα Kαι τσoπαvαρα(ικα oφυρiγματα.

To 6λo τoo0ρμo ξεκ[ηαε "σιαπdv'>. Π6ραoε
τo "Σταυρ6" και oυv6μαε τov oριζ6ιπιo δρ6μo
πoυ oδηγε(, με ελαφρ69 αvωφιlρειεq, πρoq τη
βρι1oη "Γκoλoμπ(vα". KαΘιbg αvηφoρ(ζαμε
μ6oα αrη βαΘε1ξ "1αραη,, To oξυγ6vo 6διvε
κoυρdγιo αrα π6δια Kαι στηv αvαπvoη μαg.
H πρωιη ηoυx(α Kαι η dvετη πρ6oβαα11 ερ6Θισαv τηv 6ρεξη τωv γUvαικωv και κoριταιιbv για

σιγαvoτραγo0δημα, πoυ 6λo και γιv6ταv πιo
6ιπovo, με απooπdoματα απ6 παvελληvια και
ι116πια τραγo0δια.

Περdααμεηv ξακoυαrη "Γκoλoβπ(vα" και σUvε{oαμε ηv πoρε(α μαg περvιilvταq αvoιXtd απ6

τo "Kρυoπηγαδo". 'Hταv 6vα πειπακdΘαρo πρωιv6 και μια μ6ρα απαλλαγμ6η απ6 τα δικταroρι
κd καιρικd καπρftoια, τo δε ελαφρ6 φιicrr1ματoυ
αγ6ρα απ6τρεπε ηv dvoδo τoυ υδραργιiρoυ.

'Eπειτα απ6 λιγo, καΘωg κoιτdζαμε (σιαπ6ρα,,
τα βoυvd, o ηλιog φωτιαε τιg κoρφ6q Kαι dλλαξε τηv εικ6vα πoU παρoυo(αζαv τα γ0ρω δααω-

μιivα και απoφαλακρωμ6vα γηιvα εξoγκιilματα.
Περπατιil\rαq καvε(g oτιq δαoιiδειg αυτ69
περιo16q απoλαμβdvει τιq μελωδ(εg Kαι τιq
παραφωv(εg τoυ αγ6ρα, πoU στo π6ραoμd τoυ
δημιoυργε[ παvδαιμ6vιo αvdμεσα στo βελovωτ6 φ0}'λωμα τωV πε0κωv. Eδιi Θα δαvειαrι0 τov
τριγραμμo αr(xo: "Aγαπημ6vε μoU τ6πε / 6ταv
oε βλdπω 1α(ρoμαι / κι' 6ταv oε 1dvω λιιbvω".

To τoπ(o 6ξoxo και εvτUπωoιακ6. Yιpηλ6κoρμα
6λατα και γ6ρικα πειjκα αr6λιζαv τιg απ6μερε9
rπυ169 τoυ δdooυg, ιπυμ6vo στη βαΘυπρdoιvη

καλoκαιριvη τoυ φoρεoιd. Παρατηρε( καvε(g

6τι, απ' 6λα τα 1ρωματα τηq (ριδog, τo πρdoιvo αφΘovε( διdαrιαρτo στη δαoωμ6vη περιoxη.
oι κρυαrdιλ6vιεg βρ0oεg με τα γdργαρα vερd
oυvυπdρ1oυv μ6oα στηV oργιωδη βλdoτηστl,
πoU γoητειjει και τov πιo απαιτητιK6 φυoιoλdτρη.

Kατd τo βdδιoμα επικρdτησαv σΓιγμ6q αvεπ(γvωστωv διαλoγιoμιilv πoυ δ0oκoλα εκφρdζovται με λ6ξει9. Σηv περιηγηαη αυτη στιq αvε-

μoδαρμ6vεg ρd1εq dvα κ0μα αvαμvηoεωv
dρ1ιoε Vα μαq περλo0ζει. Tα κdπoτε γ6vιμα
1ωρdφια με τιq "γκρημdδ8ξ" και τα πεζo0λια

μ6λι9 διακρ(voιrrcιι τα o0voρd τouq, πoυ κdλυι|.lαv τα αειΘαλη ελατ6πευκα , τ6αo πUKVoφUτεμ6vα πoυ βρ(oκoυv doυλo ακ6μη Kαι τα Θηρ(α
τoU δρυμo0. Kαλλιεργηoιμεg τoπoΘεo(εg,

6πoυ 6vα ζευγdρι β6δια 6ργωvε o6ρvoιπαg

π[oω τoU τo βαρι1 αλdτρι. Στo Θιiριoμα τα δρε-

πdvια εκoβαv τη βεργoλυγερη καλαμιd τoυ
oιταριoιi με τα ι.|.lωμωμ6vα ατd1ια. Περvωιπαg
Φμερα απ6 αυτdg τιg τoπoΘεo(εg βλ6πει9

ακ6μη Kαι τα πoλ0 λιγoαrd φρo0τα μιαq αγριoμηλιdg πoU πρoσελκ0oυv 6ρααη και ooμη. "H
ωρα(α φωη ε[vαι τo dvΘog τηq oμoρφιdg,
6λεγε o Zηvωv, αλλd η βoη Kαι τo Θρ6ιoμα τoυ
δdooυg εξ (ooυ ερεΘ(ζει, πρoκαλιilιrrαg ευ1dρι-

αro oυvα(oΘημα.

Aρμκd o τ6πo9 τελικoιj πρooρισμo0 ηταv τo
"Kαoκo0ρι". Eπειδη, 6μωq, η αvoμβρ(α και η
λειι].lυδρ(α α16ρει|.lε τηv ξακoυαrη βρ0αη, πoU

βρ6Θηκε Xωρ(q κ6μπo vερ6, dλλαξε τη ρ6τα
μαq και ΘoρΟβηoε τηV απoστoλη μαg..

Eκε[ ακριβωq αrη σrρoφη, λιγα μ6τρα πριv τη
βριiαη, τo εξ61ov αυτ6 αημε(o απoτελε( φUσικ6 παρατηρητηριo, κoιτωιπαg απ6 εκε( τo
γ0ρω oκηvικ6 πoU σε κdvει vα "Θιαμα[vεoε".

η παρ61Θια ζωvη,
κo(τηg τoυ Σαραvrdπoρoυ,

Kdτω 1αμηλd απλωvεται

παραπλε0ρωq

ηq

με τηV υπερβoλικd αvαrπυγμεvη βλdαrηαη.
Aπ6 εκε( ψηλd επ(αηq αγvαιrr6ψαμε σε κdτoιpη
τη Λυκ6ρρα1η, δ(πλα στηv πcιραπoτdμια περιo1η dπoυ o Σαραιπdπoρog κυλdει με απαλo0g
ελιγμoOq oυμπληρωVovταq ηv oμoρφιd ηq
περιo1ηg.
H oμdδα μαg τωρα d}ιλαξε πρ6γραμμα, αKoλoυΘωιπαq κατoικ6δρoμoυg Kαι ατραπoιig πoυ
oδηγo0oαv v6τια, πρoq τo "Kρυoπηγαδo".
Aλλd και πdλι, με v6α απ6φααη, κατευΘυvΘη-

Kαμε δυτικd πρoq τη βρι1αη "'Eλατoξ", απoαrαμ6voι, ιδρωμιivoι Kαι (Vτιπ)) κoυρdγιo για
βdδιoμα. Στo πιiραoμd μαg oυvαιrΦoαμε (μη
απ6 παλι6 μαιπρ[ Kcιι αrρo0γκα, 6πoυ oι
βooκo( dρμεγαv, αrdλιζαv και αrdβλιζαv τα
ζωιπαvd τouq.
'Eπειτα απ6 επ(πovo αηφoριK6 περπdτημα
αιπικρ(oαμε εK τoU μαKρ6Θεv τα γεμdτα vερ6

καvdλια, Kαι 6oo πληoιdζαμε ακoιioαμε τo
XαρclKτηριατικ6 μoυρμoυρητ6 τoU vερoO,

καΘιbg κυλo0oε απ6 τηv πηγη τoυ π6φτovταq
στιq τσιμειπ6vιεg δεξαμεvdg (καvdλια), λεq και

μαg 6λεγε "Kαλωσoρ[oατε !". Δ(πλα, λoιπ6v,
αrη βρυoo0λα καΘ(oαμε καταγηg vα πdρoυμε

τηv αvdoα μαq, vα πιo0με δρooερ6 vερdκι και
vα 1dι|.loυμε καμιd 1αι|.lιd απ6 τηv πρ6xειρη

ετoιμαo(α μαq, κdτω στo 1oρτdριvo 1αλ(.
Φdγαμε τo υπα(Θριo κoλατoι6 μαg ακoλoυΘω-

\rrαq τη γvωαrη oυιπαγη "To πρω[ τρωq βαoι-

λικd, τo μεα11μ6ρι αρxoιπικd, τo βρdδι σα
ζητιdvog".

Tηv ωρα αυτη oυvoμληoαμε πoλλd

Θ6ματα,

μ6oα oτη ρoη τηg κoυβ6\[αq, με αμε(ωτo κ6φι.
Tηv δε λιη τρoφη μαq απoλαμβdvαμε 6λoι oι
oμoτρdπεζoι και τo εξoμκ6 αυτ6 μικρ6 φαγoπ6τι vικoOαε ακ6μη Kαι τα περιβ6ητα "λoυκo0λλεια" γειiματα, καΘωg o πειπακdΘαρog α6ρα9
γιγdιπωvε η γασrρovoμικη μαg επιΘυμ[α. Στo
γειiμα αι-116 απoρρ(ι.pαμε κdΘε ε(δoυq μαXαιρoπηρoυvα, πα(ρvovrαg αδραμd τεμd1ια αrιααro0 ι.|.lωμιo0, τυριo0, αβγωv, vroμdταg, μηλωv,
καταβρoxΘζoιπdg τα με απερι6ριαrη βoυλιμ(α.
Aυτ6 μαq Θ0μιoε παλι6τερε9 επo16q, 6πoυ
στoV <ζρoβd" ε(xαμε τo κλειδoπ(vακo με τo
τυρ(, λιγα πρdoα Kαι τo μιooκdρβελo.
Mετd τo π6ραq τoU φαγητo0 oι πεφoρτωμ6vεg
τρoφηq γαα16ρε9 μαg αvdγκασαv vα αrρ6ψoυμε τηv πρoαo1η μαq πρoq τη βoυv(oια βρ0αr1,
για v' απoλα0oouμε τo τρεxoOμεvo vdμα τηg
ζωoδ6τραq πηγηq με κ0πε}'λo, με τη 1oιjφτα
Kαι με τo "oμo0ρo".
Mετd απ6 6λα αυτd, ξεκo0ρααroι Kαι oρεξdτoι,
τo κ6ι{.lαμε "oιακdτ'", πα(ρvovταq τo δρ6μo τηq
επιστρoφηs. H Kατηφoρικη αrρdτα oυvr6μευε
τα βηματd μαq, γυρ(ζoιπαg γρηγoρα στo
1ωρι6 ευXαριστημιivoι για τη βoυv(oια περιoδε[α oε γvωριμα τoπωvOμιcι, πριv o καιρ69
πατηoει τo oκαλoπdτι τoυ φΘιvoπωρoυ, 6πoυ
oι μ6ρε9 αρxiζoυv vα μoυιπωvouv, δ(voιπαg τα
πριilτα αημdδια τηq μovαξιdg πoυ Θα oυvoδ6ι.|.loυv

τo 1ωρι6 τouq επ6μεvoυq μηvεq. E(vαι

καλ6 vα ζει καvε(g αrα πo}λd Kαι στα λιγα, αrα

d1oιπα Kcιι στηv αv61εια, αrα απλd και ατα o0vΘετα. Aυτ6 πλoυτα(vει τouq τρ6πoυ9, τη
oκ6ψη, τα αιoΘηματα, αv0παρKτα στo oTlμεριv6 λειι|.16 κ6oμo.

H μαγευτικη εικ6vα τoυ

μαγεUτιKo0 τoπ(oυ
ε(vαι αδ0vατov vα περιγραφε(. Πρ6πει καvε[g
απ6 μικρη ηλικ(α vα βιωoει τov τ6πo, Vα KαρU-

κε0ει τo λ6γo Kαι Vα xειρ(ζεται καλιig τov
"κdλαμov"' Aυτ6 επιτυγ1dvεται απ6 vεαρ6g

υπdρξειg, παιδιd πoU πηγα(voυv qxoλε(o ηcΓrικd για μdΘηαη και 6μ ηαrικd απ6 φαγητ6. Mε
τov τρ6πo αυτ6 απoκτoι]v υιpηλ6 επ(πεδo ψωσεωq και παιδε(αq, πoU τα αvεβdζει oε αvωτερεg εκπoλιτιαrικ69 oφα(ρεg.
H εκδρoμη μαq ηταv μια "6αcrrl" μ6αα cπηv
κoπιωδη ρoυτ(vα τηg καΘημεριv6τηταg, αvdστησε τη xαρd μαq Kαι ειπαφ(αoε τιq λιiπεg. H

παραπdvω αvαφερΘε(oα εκδρoμη ηταv 6vα
μικρ6 δεfuμα απ6λαυoη9 τoU oημερα. Ag
1αρo0με, λoιπ6v, τo αημερα, 6oo τo δυvατ6v
περιoo6τερo, δι6τι oυδε(g γvωρ(ζει "τι τ6ξεται
η επιo0oα".

Kαvαδdg, oκτωβρηg 2007

'Eπαρoη καt ταπεivωoη
τoυ Bαoλη Θ. Zιωγα
Πoλιτικo0 Mη1αvικo0

Kυριακη 12 Aυγo0στoU, απ6γευμα. Tα πρωτα
αrι[τια τηg Δρoooπηγηξ ξεπρoβdλλoυv π(oω
απ6 τιg τελευτα[εg αrρoφ69, καΘd:g o αrεv6g,

φιδ(oιog δρ6μo9 oιγd-oιγd με oδηγε( στo

1ωρι6, 0αrερα απ6 6vα oαββατoκ0ριακo γεμdτo 6yrovεq εμπειρ(εq σrιq πλαγι69 τoυ Σμ6λικα.
'Evα διημερo, πoU ξεκ(vηoε με μια oυvdιrηcrr1
με δ0o 1αριτωμ6VoUq λαγo0g αro δρ6μo για τo
Kερdooβo και oυvε{στηKε με μια απoλαυαrικη

αvdβαoη αvdμεoα σε Θαυμdoια δdαη απ6
παv0ψηλα πε0κα Kαι υπερηφovα ρ6μπoλα,
πoU περιελdμβαvε αvdπαυλεg oε αλπικd, oαv
κdρτ-πoαrdλ, λιβdδια, δ(πλα σε κελαριαrd

ρυdκια και βρυoo0λεg και διαvυκτ6ρεUση στo
βoυv6, με Θ6α τα dαrρα, vαvoιiριoμα τα KoUδo0vια τωv ζωωv Kαι τo Θρ6ιoμα τoυ α6ρα,
ζεαrη φωτιd και καλη παρ6α (και αρκετ6 κρ0o
oμoλoγω). Eπ6αrρεφα απ6 τo δε0τερo υι{.lηλ6τερo βoυv6 τηg θ'λdδαg, τov Σμ6λικα, αρκετd

κoυραoμ6voq, αλλd πoλ0 υπερηφαvog απd τηv
d)λη, μιαq Kαι ε(1α καταφ6ρει vα καταrΦoω
6vα τ6oo ακρα(o αημε(o τηg 1ιilραq μαq, μιαq
και εixατηv εUKαιρIα vα δω απ6 κoιπdηv Δρα-

κ6λιμη Kαι vα απoλα0αω τηv

Θι1α

απ6 τo

βoυv6. T6τoιε9 εικ6vεg oι περισσ6τερoι μ6vo
αrηv τηλε6ρααη η oε φωτoγραφ(εg μπoρo0v

Vα αVτιKρOooυv.

Mετd απ6 6vα αvαζωoγovητικ6 μπdvιo βγηκα
μια β6λτα αro μεoo1ιriρι για vα πετ01ω φλoυg
Kαι σUγγεvε(g, πoυ εi1α πoλ0 καιρ6 vα δω και
με τouq oπo(oυg δ[voυμε κdΘε 1ρ6vo αταΘερ6

ραιπεβoιi στo παvηγ0ρι τoυ 1ωριoιi τov δεκαπειπαOγouστo. Avυπoμovo0oα vα τouq σUVαιπηoω, 61ι μ6vo για vα μdΘω τα v6α τouq,
αλλd, εvδ6μυ1α, Kαι για vα Uπερηφαvευτιir
λιγdκι για τo μεγdλo μoυ κατ6ρΘωμα. E(χα

d)'λωατε τηv πεπo(Θηαη 6τι Θα ημoυv, αv 6xι o
μovαδικ6g, oιγoυρα απ6 τoυg μετρημ6voυg
αrα δdμυλα Kαvrαιιbτεq πoU μπ6ρεoαv vα
αvrικριioouv τηV Δρακ6λιμvη απ6 κoιπd.
Φoυoκωμ6vog, λoιπ6v, oαv κoκ6ρι απ6 6παραη
κdΘoμαι στo τραπ6ζι τoυ καφεvε(oυ Kαι πριv
καv μληoω, τρωω τηv πρωη "oφαλιdρα". Aπ6

τηV κoυβ6ιπα, γρηγoρα απoκαλ0φΘηκε 6τι,

πριv ε[κooι 1c6vια, μια oμdδα 1ωριαvιiv, αρKετo( εκ τωv oπo[ωV σU\γεvε(g μoυ, oργdvωoαv
εκδρoμη αrηv Δρακ6λιμη. Ξεκιvωιπαg απ6 τη

Δρoooπηγη, αv6βηκαv στoV πρoφητη Hλ(α,
κιvηΘηκαv πρoq Σαμαρ(vα και απ6 κει, αφo0

1dΘηκαv, 0αrερα απ6 τιg oδηγ(εg κdπoιoυ βλd1oυ βooκo0, βρ6ΘηKαv στηv Δρακ6λιμvη. Δια-

vυκτ6ρευoαv εκε(, καΘωg 6φταoαv αργd τo

απ6γευμα και μdλιαrα πoλ0 XαραKτηριαrικd

μoυ αvιiφεραv 6τι oι βελ6ιπζε9 και oι υπv6oαKoι τo βρdδι 6γιvαv μoιioκεμα απ6 τηv υγραo(α
(κdτι μoυ Θ0μιoε αυτ6!).

Δεv μληoα καΘ6λoυ. Λo0φαξα. T( vα πω και τ(
vα πρooΘ6oω; T( dλλo vα τouq περιγρdψω απ6
τo βoυv6 αφo0 τα ει1αv δει μ6voι τoυg; Tα
μdζει|.lα λoιπ6v ταπειVωμ6vog και 6φυγα. Toυλdμαrov, dλεγα, Θα μπoρ6σω vα τo παξω 6ξυπvoq αrη γιαγιd μoU, γvωρiζovrαg 6τι oι παλι6q
γυvα(κεg orιαv(ωg dφευγαv απ6 τα αrεvd 6ρια

τoU χωριo0. KdΘιoα μαζ(ηq ατηv αυλη και εvω
dρμoα vα τιq εξιαroριb τιq εμπειρ(εg μoυ εκε(πετdμηKε: (Λε, λε α'κωτια μ'τ( μ'Θ0μoειg!".
η
'Eμειvα dφωvog. Δεv ε(vαι δυvατ6v vα
ηV πdΘω
και απ6 η γιαγιd μoυ, 6λεγα απ6 μ6oα μoυ!

Αρ1ιoε τ6τε η μιKρoKαμωμ6vη γιαγιd vα μoυ
αφηγε(ται μια απ(αrευτη ιαroρ(α, κατd τηv
oπo(α, ατα μα0ρα 1c6vια τoU εμφUλ(oυ, τo
φΘιv6πωρo τoυ 1947, εικooιδ0o επιαrρατευμ6-

vεq Kαyroιιi.lτισσεq, με τη oυvoδε(α

εv6g

αιπdρτη oδηγo0, ξεκivηoαv απ6 τιg απoΘηκεg
τoU ΔΣE (Δημoκρατικo0 Στρατoιi Dιλdδαq)
αrη 26ρμα, ζαλικωμιivεg με 30 oκdδεg καλα-

μπ6Kι Kαι τo πρoσωπιK6 τoυg αdγιoμα oτηv
πλdτη, με τελικ6 πρooρισμ6 τo Παλιoo6λι. To
πρωτo βρdδι διαvυκτιiρεUσαv αro KdιπoιKo Kαι
με τo ξημdρωμα, δια μ6ooυ Kεραα6βoυ, αηφ6ριoαv, υπ6 διαπερααrικ6 κρ0o και ααταμdτητo ι|.lλ6βρo1o, πoυ αργ6τερα 6γιvε xιov6vερo, στov Σμ6λικα. Περvιi:ιπαq τη Δρακ6λιμη
κατηφ6ρισαv τo αo0ρoυπo πρoq τιg Πdδεg,
6πoυ και διαπ(αrωσαV 6τι μια γυvα(κα 1dΘηκε
μ6oα αη βρoxη. Eυτυxιig, o αιπdρτηq oδηγ69, πoυ βγηκε πρoq αvαζητηαη τηg, γρηγoρα
ηv ειπ6πισε Kαι o0ιπoμα oι δ0o τouq, παYωμ6voι, εvωΘηκαv με ηv υπ6λoιπη oμdδα. Στιg
Πdδεg oι Kαιπoιωτιooεg διαvυκrιlρευoαv αvd
oμdδεg σε επιταγμ6vα αrι(τια. H γιαγιd μoυ
μαζ( με μια dλλη γυvα(κα κoιμηΘηκαv στov αXU-

ρωvα εv6q αrιιτιo0, αγκαλιααμ6vεg μεταξιi
τoUξ μηπωq και ζεαταΘo0v, καΘιilg η φωτιd
απ6 τα πευκ(oια ξ0λα πoU τouq παρε(xε η \16πια voιKoKυρd δεv κρdτηoε για πoλ0. Tηv dλλη
μ6ρα, κιvηΘηκαv τελικd πρoq τo Παλιoo6λι,

6πoυ και παρ6δωoαv τo φoρτ[o τouq σΓηv

εκκληo(α τoυ xωριo0.
T( vα πω

πια εγω; Πωq Vα σUγKριΘεI η δικη μoυ

β6λτα αvαι}υ1ηg αrov Σμ6λικα με τηv περιπd-

τεια τηq ηρωικηg γιαγιdg. Aπoγoητευμdvog και

διπλd ταΠειvωμ6vog εγκατ6λειψα oριαrικd

κdΘε πρoorιdΘεια vα τo πα(ξω καμπ6ooq στouq
σUγXωριαvo0g μoυ. Στoυg αΘηvα(oυg φλoυg

μoU μπoρε( vα 6πιαvε, στo Χωρι6 6μω9 6μ.
Eυτυ1ωg η κoιiραcrr1 τηq ημ6ραq γρηγoρα με
oδηγηoε αro κρεβdτι, 6πoυ o γλυκ69 0πvog
απdλυvε τηv πικρ(α
ρηφdvειαg.

ηg

πληγωμ6vηq μoU Uπε-

Aξ(ζει, τ6λo9, vα αvαφ6ρouμε εδω πωq o παππoιig τηq γιαγιdq μoυ (o μ6vιμog τυρoκ6μo9

τoU xωριo0 Kαι αιωv6βιog

Στ6ργιo9
Σπ6λλα9,πoυ 6ζηoε 103 6τη) εξηγo0oε αrα
απoρημ6vα εγγ6vια τoU τo γιατ( λ(μη στα
μ6ρη τouq 61oυv μ6vo oι Kεραooβiτεg και 61ι
oι Kαyroιωτεg. "Παλιd", 6λεγε, "η λ(μvη ηταv
κατd τo δικ6 μαq τo μ6ρoξ, τo Kαιπoιιiτικo.
Mια 1ρovιd 6μω9 6πεoαv μ6oα xλια πρ6βατα

και αυτη βo0λωoε, oπ6τε τρdβηξε κατd τo
Kεραooβ(τικo".

AΘηvα, Σεrπ6μβριo9 2007
Y.Γ.:Θερμ6g ευ1αριαι(εg αrηv Aδελφ6ητα Aγ. Παραακευηg,
αroυq εξαιρετικoιig oδηγoOq μαq, στoυq ιδιoκητεg τωv Uπoμo-

vετικωv μoυλαριωv και 6πoιov dλλov βoηθησε στηv διoργdvωαη
εκδρoμηq γιo τιq αξ61ααrε9 αrψμdq πoU μαq 1dριoαv. Nα
ε(αrε πdvrα καλα κoι vα oργαvωvετε αvι[αιoι1α ωρα(α πρdγματα, πoU τιμoιiv τo 1ωρι6 σcιq Kαι τηv ευρ0τερη περιoxη.

ηq

Δ'iμoq <Tαμ6olou" Kαρδiτoαg
o Ξ6vlog Δ'iμoq
τoυ Θωμd B. Zιιbγα
Πoλιτικo0 Mη1αvικoιl

E0λoγα Θα διερωηΘε( κdπoιoq Φμερα: πoια

o;κ6αη μπoρε( vα dxει o μακριv6q Δημoq Tαμαo[oυ Kαρδ(τσαq με
Δρoooπηγη; Kαι με τo δ[κιo

η

τoυ. Av, 6μωq, λιγo παραπdvω ε[1ε εvrρυφηoει
oτηv ιστoρ(α τωv μααr6ρωv τoU Χωριo0, δεv Θα

εηε τ6τoιε9 απoρ(εg. Kαι vα oι απoδε(ξειg.

Xειμιilvαg και Xριατo0γεwα τoυ 2006 πρoq

2007. H παραξεvιd τηg φ0αηs 6καvε τov καιρ6
καλoκαιρdκι. Λιακdδα Kαι αvoμβρ(α παyro0. Tα
φυτd ξεγελdαrηKαv και dρ1ιoαv vα βλααrα(voUV εκτ69 επo1ηg. To (διo Kαι oι dvΘρωπoι.
Mπερδε0τηKαv και v6μιζαv 6τι ε(vαι dvoιξη και

γι6ρταζαv τo Πdqxα. M6vo τo "Xριστ6g Av6στrl" 6λειπε. Kαι 6μωq, ηταv Xριαro0γεwα. oι
πιτoιρικdδεq πoU γ0ριζαv με τα .ζβιYωvα,) στo
x6ρι τραγoυδωvrαg <.. . εv τω orιηλα(ω τ[t<τεται
εv φdτvη τωv αλ6γωv.. '.,, επαv6φεραv τα πρdγ.

.

ματα στηv χρovoλoγικη τdξη.

E(vαι, απ6 παλιd παρdδoαη, ιδια(τερα oιKoγεvειακη γιoρη τα Xριατo0γεwα. ΣυηΘiζεται vα
oμιγoυv αυτ69 τιg dγιεg μ6ρεq oι oικoγ6vειεg,
για vα περdooυv μαζ( τιq γιoρτ69 Kαι vα αιπαλλdξoυv ευ1dg για τov v6o 1c6vo πoυ 6ρ1εται.
oι κdτoικoι τωv π6λεωv μετακιvo0vται πρoq τα
1ωριd τouq, 6ooι β6βαια 61oυv ακ6μη κovdκι
και φ0τρα εκε[. Γιατ( oυκ oλιγoι απ6ταξαv τηv
καταγωγη τouq και απ6 η μημη ακ6μη. Nεoααro( και βoλεμ6voι καΘιi:g ε(vαι, Θ6λoυv vα
ξεκ6ψoυv απ6 τιg 1ωρkικεg ρiζεq τouq, για vα
δει1Θo0v στo v6o αατικ6 περιβdλλov 6πou
ζoυv. Περιoo6τερo σUηΘ(ζεται τηv περ(oδo
τωv Xριαroυγ6wωv, λ6γω Kαι τωv κατd καv6vα
δυoμεvωv καιρικωv oυvΘηκωv αrηv 0παιΘρo
χωρα, vα 6ρ1oιπαι στιq π6λει9 oι υπερηλικoι
γovε[g, πoυ δεv εγκαταλε(πoυv με τ(πoτε τα
xωριd, για vα δoυv τα παιδιd τouq Kαι vα περdσoUV μαζ[ τoυg τιg x1covιdρεg μ6ρε9.

Mεταξιl τωv ταξιδιωτιδv, vdτog Kαι o κ0ριog
Hλ(αg (Λ6ζoq τo επ(Θετ6 τoυ). Mαζ( με ηv
σεμη oυμβiα τoυ ξεκ(ηoαv απ6 τα μ6ρη τηq
Kαρδfuoαq για ηv AΘηvα. Eηαv vα δoυv πoλ0

καιρ6 τo γι6 τouq Kαι τηv oικoγ6vειd τoυ. Eκe(vα τα μικρoιiλικα Kαι παv6ξυπvα ε1γovdκια τα
εηαv αυv61εια στo vou τouq και ηΘελαv vα τα
δo0v, vιιbΘovrαg βαΘιd oτηv Ψυxη τouq τo
π6oo αληΘdg ε(vαι πωg ,τoυ παιδιoιi μoυ τo
παιδ[, δυo φoρ6q παιδ(,,.

Eixαv, 6μωq, Kαι μια dλλη περιεργεια πoU

6πρεπε vα ιKαvoπoιηooυv. Nα δoOv τo v6o διαμ6ριoμα τηq oιKoγ6vειαg τoυ παιδιo0 τoυg. Kαι
vdτoυg, τooιiπ, αro 0λυμπιακ6 Xωρι6. oι δικo(
τouq κατoικo0v πλdov αrηv oδ6 2' κτ(ριo 88,
διαμ6ριoμα 541. 'Eτυ1ε vα εivαι τo διπλαv6 διαμ6ριoμα απ6 τo υπ'αρ. 540, αro oπo(o πρoσωριvd αrεγdζovrαι τα γραφε(α τηg καταoκευdστριαq κoιvoπραξ(αg, ηv oπoiα 6λαxε vα διευΘ0vω. 'Eτoι μπ6ρεoα vα d1ω επαφη μαζ( τoυg.

o γιog τouq εixε

αrαΘε( τυ1ερ6q σrηV κληρω-

ση τωV κατoικιιbv τoυ oλυμπιακo0 Xωριo0, πoυ

εfxε γ(vει απ6 τov

oEK (oργαvιoμ6 Eργατικηg

Kατoικ(αg), και α' αυτηv τηv 1ωρ(g 6voμα εvdριΘμη διε0Θυvαr1 α16γαoε τη φαμελιd τoυ. oι
επιoκ6rπε9 ηλικιωμ6voι γovεig ηΘελαv vα δo0v
αυτ6 τo vdo orιιτικ6 Kαι vα μdΘoυv περιoo6τερα Yια τo 0λυμπιακ6 Xωρι6. Πo}λd καλd εixαv

ακo0oει γι' αυτ6, 6ταv γ(vovταv oι oλυμπιακo(
αγιbvεg τo καλoκα(ρι τoυ 2004, αλλd τιiρα

ε(χαv τηv εUKαιρ(α, αφoιi τouq ευv6ηαε η Kαλη
T(χη, Vα τo δo0v με τα μdτια τouq.

E(δαv Kαι τι δεv ε(δαv τα μdτια τoυg! M(α oλd-

Kερη πoλιτε(α δεκαπειrrε και πλdov 1λιdδωv
κατo(κωv. 'ooo τo Nαι]πλιo περ(πoυ. Kαι 6γιvε
αυτη, λ6vε, μ6oα oε 21/z 11c6vια, απ6 δικo0g

μαg αvΘριilπo Uq. Σ16δια, μη1αvικo(, εργoλdβo ι,
τε1μικo( και εργαζ6μεvoι, 6λoι δικd μαg παιδιd.

Mαζ( 6αrησαv μια απ6ραιπη και αvΘριilπιη
π6λη, πoυ φλoξ6ηoε με πoλυτ6λεια τouq

oλυμπιακo0g αΘλητ69. oλoι εixαv vα λ6vε για
τιg dριατεg oυvΘηκεg αr6γασηq Kαι εξυπηρ6τηΦq τoUξ, εvιil τα ξιivα και ι116πια MME επαι-

vετικd αvαφ6ρoιπαv σ' αυτ6. Kαι ει1αv δ(κιo, με
6oα 6βλεπε o κ0ριog Hλ(αq.

dκαιρα μεγdλωααv Kαι πηραv τov αvηφoρo. To
1ειμωvι6τικo μικρ6 καλoκαιρdKι τα ξ0πηoε
πριv ηv ιilρα τoυg απ6 τη vdρκη' o0τε Aπρ(λιog μηvαg vα ηταv. Tα 6βλεπε, καΘιδg τ0λιγαv

τouq Θdμvoυg Kαι τα δ6vδρα, και εvo1λoι]ιπαv.
Ξ0πvηoε μ6αα τoU o αγρ6τηq, o dvΘρωπog
πoυ ξ6ρει, δo0λει|.lε Kαι 6ζηoε απ6 τη γη. Δεv

τo βdαταξε για πoλ0. Mαζ( με τηv μελiμα

o0ιπρoφ6 τoU, με ι1vα κλαδευηρι και 6vα oκαλιcπι1ρι ατo 16ρι, βγηκαv αro κoιv6χρηoτo πρoκηπιo και dρxιoαv vα τo περιπoιo0ιπαι. Σε δυo
μ6ρεq τo ε(xαv κdvει αγvιi:ριατo, 6vα παv6μoρφo τoπ(o. Tov dβλεπα πoU φρ6ιπιζε με ζηλo τα
φυτd και μπηκα στov πειραoμ6 vα τoU μληoω.
_

"Eιjγε! Πoλιj ωρα(o τo 6φτιαξε9. Φα(vεται o
dvΘρωπog πoυ ξ6ρει απ6 φυτd".
_
"Δεv μπoρo0oα 6}'λo vα βλ6πω τα αγρι6xoρ-

τα vα πvιγoυv τα φυτd", μoυ λ6ει και oυvεxζει
_
"8λ6πει9 εμε(q, αrα μ6ρη μαq, με τη γη Kαι τα

φυτd ζηoαμε. 'Yαrερα, vα oκoτιilσouμε Kαι

λιγdκι

ηv

ωρα με κdτι χpηoιμo".

- "Kαι απ6 πo0 κρατdει η oκo0φια

σαq;", τoυq
ρωτdω με περι6ργεια.
_
"Aπ6 Kαρδ(ταα μεριd ε(μααrε. Kdπωg oρειvd.

Δραv(αrα τo Μγαv παλιd τo 1ωρι6 μαq Kαι
τιiρα Kημdη, κoιπd αrα λoυτρd KαiToαg".
Moυ φdηκαv πoλ0 γvωαrd αυτd τα τoπωvιiμια,
απ6 τιg δηγηoειq τωv παλιιilv μαατ6ρωv τoU
xωριo0 μαq, γι' αυτ6 και oυv6μσα τov διdλoγo.
_
"Aoφαλιbg, αro 1ωρι6 σαq τα αrι(τια δεv ε[vαι

oαv τo0τα δω. Θα ε(vαι π6τριvα".
"'oλα. Aκ6μη Kαι oι καλ0βεg.'Eρ1oιπαv, πρoπoλεμικd, κdτι Hπειρωτεg πετρdδεg μαα16ρoι
Kαι τα εκτιoαv. Aπ6 ιivα xωρι6, Kdιπoκo τo 6λε-

_

Eκατoιrrdδεg μικρ69, 6μoρφε9 Kαι 1αμηλ69

YOv".

Kαι με ατ6γεq απ6 κεραμ(δια. Σωcπd τoπoΘετη-

μ6vεg αro 1ιbρo, με qx6διo, ελε0Θερεg απ6

απ6κριαη τoU, η oπo[α, μαζ( με τηv ιKαvoπo(ηση πoU 6vιωoα για τηv αυγκυρ(α, με 6καvε vα
xαμoγελdoω ελαφρωg. To πρ6oεξε o κ0ριog

ρετo τ6πo διαμovηg, πoυ 6μoι6 τoυ δεv 61ει η

_

πoλυ κατoικ(εg, 6λε9 διαφoρετικ69 μεταξι1 τouq

6λε9 τιg πλευρ69 Kαι σε μεγdλη απ6αrαcrr1
μεταξι1 τouq. oλεg μαζ[ oυvΘ6τoυv 6vαv εξα(Eλλdδα.

oι

ελε0Θερoι xιilρoι χρηαηq, δηλ.

περ(πατoι, δεvδρoατoι1[εg, αλdvεg, πεζoδρ6μια, πεζ6δρoμoι, γηπεδα, ε(vαι απdραVτoι, Kαι
oι δεvδρoαroι1[εg κdΘε ε(δoυg φυτιiv ατελε0τητεq. H xαρd τoU (εU κατoικε(v".
o καιρ6q περvo0oε ευxdριαrα για τov κ0ριo
Hλ(α, πoυ καΘημεριvd καΘιoμ6vog ατov εξιilαrη απoλdμβαvε τηv oιKoγεvειακη χcιστouγεvvιdτικη Θαλπωρη Kαι τo εξα(oιo περιβdλλov.
Στo πρoκηπιo τηq κατoικ(αg τoU τα αγρι6xoρτα

Kdπoια δ6αη 6παρcrr1q ηταv εμφαvηg σrηv

Hλ(αg Kαι απoρημ6vog με ρωτdει:

"Γιατ( 1αμoγελdτε; Mηπωq ε(πα κdτι πoυ
ξ6ρετε;".
_
"Kαι β6βαια ξ6ρω", τoU απαvτdω. "Eγω απ6
τo Kdιπαικo κατdγoμαι".
M6λιg dκoυoε αυτ6 o κ0ριog Hλ(αg 6γιvε πιo
oικε(og. Aλdφρυvε o λ6γo9 τoυ. Mε πληo(αoε
Kαι μoU ε(πε τα ακ6λoυΘα:

- "Πρoπoλεμικd και μιix1cι τov αvταρτoπ6λεμo,
για πo}λd xρ6vια, 6ρ1oιπαv πo}λ69 παρ6ε9

μααr6ρωv απ6 τo 1ωρι6 σoU σε μαq σrη Δρα-

v(αrα. oλα τα πετρ6tcτιαrα αrιfuια αυτo( τα
6φτιαoαv. 'Eρ1oιπαv μαζi με τα ζωα τoUξ για

vα κoυβαλo0v τιg π6τρε9. Γερo[ dvrρεg, καλo(
τεxy(τεg, τ[μιoι dvΘρωπoι. Tα αrι(τια μαq ηταv
πdyrα αvoιμd γι' αυτoιjg. Kαι τα κλειδιd τouq
δ[vαμε. Aλλd δεv ακo0αrηκε πoτ6 τ(πoτε κακ6.

Θυμdμαι 6vαv μααrρo-Γιdwη, δεv μoιiρ1εται
τιbρα αro μυαλ6 τo επ(Θετ6 τoυ, πoυ ε[xε και
6vαv γι6 μdαroρα, Π6τρo τov 6λεγαv. Aυτo[,
για πo}λd 1c6vια, ηταv ταtcτικo(. E(xαv γ[vει
qxεδ6v 1ωριαvo( και 6μιoαv πoλλd αrι(τια.
Mετd τov π6λεμo Kαι τα γεγov6τα δεv ξαvαηρΘαv, xdΘηκαv. Θα ζει καvε(g τouq, dραγε!".
Δεv μπoρo0oα vα τoU απαιπηoω, πρoq μεγdλη
λιiπη τoυ. Δεv ηξερα, oιiτε και μπoρoιioα vα
φ6ρω στo vou μoυ κdπoιov μαστρo-Γιdιnη πoυ
εηε 6vα γιo Π6τρo. Παλιd κ6καλα αυτo(, πo0
vα τouq ξ6ρω! 'Eτσι, 1ωρ(oαμε με τov κ0ριo
Hλ(α, με τηv υπ6qxεαη vα τα ξαvαπoOμε. Δεv
τα ξαvαε(παμε 6μω9, γιατ( αro μεταξ0 6φυγε
για τη Δραv[αrα, τη ρ(ζα τoU Kαι τo κovdκι τoυ.
Eκε[ πoυ ξdρει vα oρ[ζει σrι[τια, φυτd και μημεq. Aq ε(vαι πdyrα καλd Kαι αq oεμvOvεται για
τo π6τριvo σrτ(τι, πoU τoU τo 6μιoαv Kαyroιωτεq μαα16ρoι. Eμε[g τov εUXαριαro0με για 6oα
καλd Θυμdται Kαι μαq ε(πε για τouq xωριαvo0g
μαq μαστ6ρoυ9.

Mε τηv ευκαιρ(α τoU παραπdvω oυμβdιπog Θα
κdvω μια αvαφoρd αrηv γ0ρω περιoxη τoυ
1ωριo0 Δραv[αrα, πoU τωρα υπdγεται στov

Δημo TAMAΣIOY μαζ( με πoλλd dλλα 1ωριd,
6λα τoυg λιγo-πoλ0 γvωαrd στouq παλιo0g

μαα16ρoυ9. Bρ(oκoιrrαι Δ η BΔ τoυ Δoμoκo0
και τιilρα αvηκoυv τα περισσ6τερα αro voμ6
Kαρδfuoαg. E(vαι τα πcιραKdτω: Δραv(αrα η
Δραvfuoα (Kημ6vη) / Πdππα (Mεoo1ωρQ l
Mπαλαμπαvλη (Aαημo1ωβ0 / Aoλαvdρ (Λεoιπdρ0 / T(o)αμdoι η Τoαμπdoι (Avdβρα) l
Aμαρλdρ (A1λαδ6α) / Xαλαμπρ6ζ (K6δρos) /
Σμ6κoβo _ Λoυτρd Σμoκ6βoυ (Λoυτρoπηγη) /
Xατζη(ε)μ(ρ (δεv υπdρ1ει τωρα, oυγ1ωvε0τηκε
με τo Aoλαvdρ).

Eξ (ooυ φλ6ξεvα και καταδεκτικd ηoαv και
αρκετd xωριd τηξ γειτovικηg ΦΘιωτιδαg, 6πω9
π.1.: Γιαwrooιi (Γιαwιτoo0) / Kαtτoα - Λoυτρd
KαIτoαg (Mακρυρρdxη) / Bελεoιωτεq / Tooι]κα

(Too0κα) / B(τωλη (B(τoλη) l
oμβριακη / Πλατι]αroμo _ Λoυτρd Πλατυα16-

η Too0κκα

μoυ / Γραμμdvη / Aρ1dvι / Tooπαvλdδεg η Tζμ

oυμπαvλdδεg (Λυγαριd).

Σε 6λα τα παραπdvω 1ωριd, και oε dλλα πληoι61ωρα πoυ δεv τα γvωρ(ζω, oι παππo0δεg
Kαι oι πατερdδεq μαq τιg δεκαετ(εg 1920, 30,
40, και oε μερικ69 περιrπιbσειq Kαι μετd τo
1950, βρηκαv δoυλειd και dβγαλαV τo Ψωμ(
τouq. oι εργoδ6τεq τouq ηααv απλo( αγρ6τε9
δoυλευτ69. M6λιg πηραv κληρo, μετd τιg απαλ-

λoτριιr1oειg τωv τσιφλικιωv, τωv δημ6oιωv
γαιωv Kαι τov γεv6μεvo αvαδαoμ6 (αγρoτικ6
l\OF
2t

,

κiclν0c ^wuvlωl
Λγ.

Bε)
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3ν.

rαinιoc
κoλoμdκ"

MovfΙ Avtιdτσoξ

^---,:

Χαρτη9 τη9 περιoyηq τωv yωριιΔv τηq Kαρδ[τoαq - Σoφciδεq - Δoμoκo0 - Φαρo6λωv, oπoυ ταξ[δευav για δoυλειd KαwoιιΔτεg μαoτ6ρoι,
πρoπoλεμικα αΜa και μ6xρι τη δεκαeτ[a τoυ '50.
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Aiγoυcrog 1954' ΚαwoιcΔτεq' μαoτoρoι φωτoΥραφ[ζowαι μπρooτa oτo vε6κτιoτo oπo τoυq i.διoυg Δημoτικo oγoλε[o τoυ γωριo0
Π1ρyoq, oτo Δημo lΘιΔμηq Καρδ[τoα9. Mε αρiΘμηoη απo αριoτερα πρoq τα δεξιa, αvαψωρiζoυμε: (1) τov ΚιΔoτα ZιιΔγa τoυ Θωμα,
(3) τov ΚιΔoτα Πoπαδημητρ[oυ τoυ Ευαγy6'λoυ, (4) τov Π6τρo Λ6κκα τoυ tωdwη, (5) τov Bαoλη Zιωyo τoυ Θωμa, (6) τov ΚιΔoτα Maκρη
(Γιωργo0λη) τoυ Νικoλdoυ, (7) τov Χρηoτo Λeκκa τoυ lωawη. Ta λoιπa πρ6oωπα ε[vαι woπιoι πoλι'τεg'

ζητημα), επιδ6ΘηκαV με ζηλo αrιg Kαλλι6ργειεq
Kαι αΠ6κτησαv κdπoια oιKoVoμιKη ευ16ρεια. Γι'
αUτ6 Kαι βdλΘηκαv vα KτIσoUV KαιVo0ρYια
π6τριvα qxoλε(α, αrι[τια, εKKλησι6q, καλ0βεg,
απoΘηKεq Kαι KdΘε ε(δoυg XρησrιKd δoμηματα,
αvτιKαΘιστωιrrαg τιq παλι6g πλιvΘ6κτισΓεq
KατασKεUdg. To oσμ(σΓηKαV αUτ6 oι Kα\ΓΓσιωτεq μαστ6ρoι Kαι βρ6Θηκαv εKε( τηV κατdλληλη
ωρα. Συμφωvηoαv δouλει6g και 6μιoαv αxεδ6v oλ6κληρα Xωριd. oι oυγγεVιK6q παρ6εq
μoιρdστηKαV σε dλoυg τouq γUρω oιKισμoιjq,
ΠoU φιλ6ξεvα τouq δ6μηκαv.

'Eτoι λoιπ6v oι .Kαραγκoιivηδεg"
μ(ζαvε αrη

Δραv(αrα, oι ,,Σιμα(oι,, στo Aoλαvdρ / Toαμπdoι / Πdπα / Mπαλαμπαvλη, oι "Zωγηδtξ" ατo

Σμ6κoβo / Tζιoυμπαvλdδεg / Πλατ0αroμo l
Too0κα, oι "KαπλαVr1δεg" Kαι oι "Bελλdδεq"
στo Aσλαvdρ, oι "Σπελλα(oι)) στo Xαλαμπρ6ζ /
Aμαρλdρ,

oμβριακη

oι .ΣιoOτηδεq" στη Γιαvvιτoo0 l
/ Pειπ(vα, oι "Koυαrαβα(oι" στo

Xαλαμπρ6ζ / Toαμπdoι / Πλατιiαroμo / Aρ1dvι,
oι .Kρoιjλ!δεg,, αrη B(τωλη / Λoυτρd Σμoκdβoυ / Xαλαμπρ6ζ, oι "Moυκo0ληδεg" σΓη Δρα-

/ B[τωλη, oι .,Kαραvικo0ληδεg,, σΓηv
oμβριακη / Δραv(αrα Kαι παει λ6γovrαq.

v(αrα

πoυ 6φτιαξαv με τη βo0λα τηq μασΓ6ριKηq
τ6μη9 Kαι τηq αvυπ6κριτηg τιμι6τητdg τoυg.

Γι' αυτ6 και oημερα βρ(oκoιπαι dvΘρωπoι πoU

τouq Θυμo0ιπαι με voσταλγ(α και εκr(μηoη,
6πω9 o παραπdvω μVημovεU6μεvog κ0ριog
Hλ(αg, γεγov6g πoU δεV μπoρε( παρd Vα μαq
κdvει 6λoυ9 τouq Kαιπoιωτεq UπερηφαVoUq.

Kαι για vα μηV ε(μααrε αXdρισroι, αg πo0με
6vα μεγdλo EYXAP|ΣTΩ αroυg απλo0g αvΘρωπouq αυτωv τωv Χωριωv, 6αrω Kαι στo 6voμα
τωV πρoγ6vωv μαg, γιατ( επ( δεκαετ(εg oλ6κληρεq τouq καλoδ6μηKαv, τouq εμπιαrε0τηKαV
τα αrι(τια τouq, τouq 6δωoαv δoυλειd και φαt,
ωαrε με τη oειρα τouq Vα μπoρ6σoUV Kαι αυτo(
vα Θρ6ιJ.louv τιq oικoγ6vει6q τouq αro Kαιπoικo,
δηλ. 6λoυq εμdq τouq επιγ6voυg. Tι1λog, με
βdoη 6λα τα αvωτ6ρω, voμ(ζω 6τι oωαrd Xαρακτηριoα στηv επιKεφαλ(δα αυτo0 τoυ dρΘρoυ
ωg .ξ6vιo", δηλ. φιλ6ξεvo, τov Δημo *Tαμαo(-

oU) Kαρδ(τoαg, 6πoυ τωρα υπdγoιπαι τα
περιoo6τερα 1ωριd πoU αVαφ6ρovrαι παραπd-

Vω. Kαι στo 6voμα τoυ Δημoυ "Tαμαo(oυ"
τιμo0με και 6λε9 τιg γ0ρω περιox6g πoυ δ6μηKαv Kαι πρoodφεραv δoυλειd αroυg μαα16ρouq τoU Xωριoιj μαq, στouq πρoγ6voυq μαq.

oλεg oι Kαιπoιωτικεg μασΓ6ριKεq παρ6ε9

ε(Χαv oυμμετo1η Kαι μερτιK6. Δo0λει.|,lαv oκλη-

ρα και τ(μια, και oφρdγισαV τιq Kατασκευ6g

AΘηvα, loιiλιog 2007
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o εoρτoσμ6ξ τou

<oX!υ

καl 6vo τρoγlκ6 περtστσTlκ6 τoυ '40

τoυ Στα0ρoυ Zηκo0λη

η 28η oκrωβρ(oυ 6πεoε Kυριακη. Eξ
αιτ(αg κdπoιωv μvημoo0vωv ε(1ε μαζευτε(
αρκετ69, για ηv επo1η, κ6oμo9. Mε αφoρμη
λoιπ6v τov KUριακdτικo εκκληoιαoμ6 μπ6ρεσαv oι 1ωριαvo( vα τιμηoouv ηv επ6τειo τoυ
Φ6τo9

oXl και τouq vεκρoιig τoυ πoλ6μoυ.
Mε τo qx6λαoμα ηg εκκληo(αq, 6λoι oυγκε-

ιπριilΘηκαv στo πρoα0λι6 τηg Kαι σε ατμ6oφαιρα κατdvυξηg 6γιvε η επιμημ6αυvη δ6ηo11 για
τouq vεκρo0g τoυ πoλ6μoυ. Mε oυγκ(ηαη διdχUτη στα πρ6oωπα τωv αvΘριilπωv ακoλoιiΘηoε η κατdΘεαη αrεφdvωv αro ηρωo και κρατηΘηκε εv6g λεrπo0 σιγη σrη μvημη τωv πεo6Vτωv. Tη oυγκ(ηcrr1 διαδdXΓηKε o εvΘoυoιασμ6q, 6ταv 6λoι μαζ( oι 1ωριαvo( 6ψαλλαv τov

εΘvικ6 0μvo. H 6λη ατμ6αφαιρα 6φερε αrη
μημη oκηv6g τηg επoxηq τoU πoλ6μoυ, πoυ
αρκετo(, λ6γω ηλικ[αq, τιg εηαv ζηoει. Moυ διηγηΘηκαv, 6τoι, 6vα τραγικ6 περιστατικ6 πoυ τo

Tη μ6ρα

ηq

επιστρdτευαηg

ηv

28η oκrωβρ(-

oU τoU 1940 και εvιil oι ατρατε0oιμoι ετoιμdζo-

vτcιv vα φ0γoυv για τηv K6vιτoα vα παρoUσια-

ατo0v, o Γιdιnηg Koυτρoυμπ(vαg (Λαιπζιdρηg)
ε(xε μπρoαrd τoυ vεκρη τη γυvα(κα τoυ, τ6σσερα παιδιd vα κλα(vε γ0ρω απ6 τo φ6ρετρo
και dvαv αvημπoρo πατ6ρα. Kαι η φωη τηq
πατρ(δαg τov καλo0oε αro μιiτωπo. 'oλo τo
1ωρι6 ηταv αυγκλovιoμ6vo με τo δρdμα τηg
oικoγ6vειαq τoU Γιdwη, H αυγκ(ηαr1 κoρυφωΘηκε 6ταv xαιρ6τηoε τα παιδιd τoU Kαι αr1κωoε

απ6 τo φιiρετρo και αγκdλιασε, δ(voιπαg τov
τελευτα(o αorιαoμ6, τη vεκρη γυvα[κα τoυ.
Mετd ξεκ[ηoε για τηv K6vιταα vα κατατα1Θε(.

Eυτυ1ιig oτηv K6vιτoα 6δειξαv καταv6ηαη,

6ταv εξ6Θεσε τηv κατdαrαoη τoU, και καΘιilg
εηε και αδελφ6 vεκρ6 ατηv Mικρd Ao(α, τoυ
επ6τρειpαv vα γυρ(oει oε 6 μ6ρεq αrηv oικoγιivειd τoυ. oταv oαρdvrιoε η vεκρη γυvα(κα τoυ
παvrρε0τηKε τη δε0τερη γυvα(κα τoυ Aγγελικη
(Ko0λη), η oπo(α Kαι μoU δηγηΘηκε τo περιατατικ6.

Δρoαoπηγη, No6μβριog 2007

παραΘ6τω.

ANAMNHΣEIΣ AΠo To ΠAPEΛΘoN
Tα πριilτα παlδlκ6 μαξ παtxviδ!α
καl Tα ερωπκd μαξ σκ!ρτliματα
τoυ Θωμd AΘαvαo(oυ Moυκo0λη
Eπ(τιμoυ Παρ6δρoυ τoυ Π.l.

E(vαι καμιd φoρd vcι απoρεig πωg κρατdμε
ακ6μα. Tι ε(vαι αυτ6 πoυ, 1c6vια τιΙlρα, δε μαg
βdζει κdτω. To ι|.ld1yειq Kαι ξαφvικd τo αvακα-

λ0rπειg. Kαι ε(oαι β6βαιo9 πωg αυτ6 ε(vαι.
E(vαι τα πριilτα μαq παι}y(δια και τα πριiτα

ερωτικd μαq σKιρτηματα. E(vαι αυτd, πoυ δεv
τα 61oυμε ξεxdαει ακ6μα. E(vαι τo παιδικ6 ξεκ(αro δρ6μo. Nα π6φτει9 Kαι vα
ημα. Mια ζωη'Yατερα
vα crr1κωvεoαι Kαι vα
πληγωvεoαι.
πρoxωρdg. Kι o δρ6μo9 vα σε φoρτωvει oκ6η
και πληγ69. Kι εα0 vα τιvdζειg απ6 πdvω σoU τo
φoρτ(o Kαι Vα oυvεfζειg. Nα μεταvιιivειg, μα
vα oυvεx(ζειg. Πε(oμα παιδικ6 oε ωρα παιxyιδιo0. Bdζειg odλιo cΓrηv πληγη vα σταματηoει τo
α[μα, διιi1yειg τη oκ6vη απ6 τo κoιπ6 μπαλωμ6vo (μπdλωμα στo μπdλωμα...) παvrελovdκι

σoU Kαι βdζειg dvα 1αρτ6vι στo λιωμdvo τααρo0χι, για vα κρατηoει κλειαrη τηv τρ0πα, πoU
dvoιξε τo καλιrrερ(μι και o 1ωματ6δρoμo9 τoυ
1ωριo0, για vα πρoφυλdξειg τηv πατoι]oα ooυ.
Φωτιd και πdθog oυv6δει{.lαv τα πρι(lτα ερωτικd
μαq σKιρτηματα Kαι μια εUXη vα διαρκ6σouvε

πoλ0. H αληΘεια μαξ, κρυμμ6η πdvrα π(oω

απ6 μια μιKρη oκιd ιπρoπηq, π(oω απ6 τo ρ6δι
σμα στα μdγouλα, π[oω απ6 τιq αυλ6πoρτε9
τηq γειτovιdg, KρUφoKoιτdζει τo φo0ακωμα
τωv π6Θωv. 'Hταv μια ζωη γεμdτη μεΘ0oια
αvoιξιdτικηs βλdσηαr1g. Mια διαρκηg απελευΘ6ρωcrr1 κρατoυμ6vωv ovε(ρωv.

To παρ6v δεv ε(vαι πoτ6 αυτdρκεg. 'E1ει τηv

αvdγκη εv6g ovε(ρou πραγματικo0, εv6g παιδικo0 qxεδ(oυ. 'Exει αvdγκη απ6 τo μιi}λov τoυ
παιδιo0' τoυ παιδιo0 πoυ, μ6oα μαq, δεv μεγdλωoε πoτ6. Xρειdζεται vα 6xει πdιπα κoιπd τoυ
τo μ6}'λov πoU φτιdxyεται απ6 τα 6vειρα τωv
παιδιιiv. H παιδικη ζωη ooυ, ζωηρη, μελωδικη,
πoλιi1ρωμη, σUvαισΘηματικη, αφηvει η ληΘη
doπλη.
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E(vαι αμαρτωλd τα παιδικd ooυ qη6δια, 6ταv
oυvε1ιbg τα κoυβαλdg αro 1αρτoφ0λακα. Mη
τα δε(1vειg. Kdμε τα, καλ0τερα, ατι1dκι, πo(ημα, τραYoOδι. Bdλε τα τfuλoυg αrα κεφdλαια
τηq ζωηg ooυ.

Eκε( αφησαμε τιg παιδικdg μαq φωv6g, τιg

Θιjμηoεg, τo γ6λιo Kαι τo κλdμα, τα πρωτα ερωτικd oκιρτηματα τηg vι6τηg μαg. T6τε, πoυ 6λα
ηταv 6μoρφα, ηταv τα 1ρ6vια τηg αΘω6τηταq.
E(vαι τα πρωτα ερωτικd oκιρτηματα, 6ταv
ξυπvd μ6oα τouq η φ0ση. T6τε, πoυ κι εγω
πιτoιρικdg αro 1ωρι6, στα 13, περ(πoυ, 1ρ6vια

μoυ, dvoιωσα Vα διαπερvα τo oωμα Kαι τηV
Ψυxη μoυ 6vα "πρωτ6γvωρo (αVατo(ριαoμα"
(αvατρψαoμα, ριγog) μπρoαrd αrηv αυλ6πoρ-

τα τoU Γιωργoυ -τωρα Xρηαroυ-Koτoλo0λη:

'Hταv απ6γευμα. H κoπ6λα, πoU φ0λαγε oκo-

π6q στo δρ6μo μπρoαrd σrηv αυλ6πoρτα,

6κoβε μικρ69 β6λτε9 στηv τριγωvικη εμπαoι6

τηg ειodδou Kαι μυπo0oε τα π6δια τηq στo
1ι6vι πρoφαvωg, για vα τα ζεαrdvει. Σωα169

dγγελog. Ψηλη, λιYvη, με πλoΟoια ξαvΘα μαλλιd, πoυ μdταια πdqxιζε vα τα τιΘαoε0oει μdoα
τoU τo δ[κo1o, με ξαvαμμ6vo (απ6 τo κριio;) τo
αrαρ6vιo γλυκ6 τηg πρ6oωπo, με μdγoυλα
ρoδoκ6κκιvα Kαι 1ελη σαv πετρoκ6ραoo.
'Hταv ιπυμ6vη αro
1ακ(. To πειrrακdΘαρo σrρα-

τιωτικ6 μπoυφαv αγκdλιαζε τρυφερd τo λυγερ6 κoρμ( τηq' H στρατιωτικη ζωvη, τ6vιζε η
λεrπη τηg μ6oη Kαι η περιoκελ(δα (τo παιπελ6-

vυ τηq, 1ακ( και αυτη, oιδερωμ6Vη στηV τρxα,
κατ6ληγε μ6oα αrιg καΘαρεig και φρεoκoβαμμdvεg μπ6τεq με τιq γυαλιαrερ69, αoημ(ζoυoεq, π6ρπεq τηq. Στo λαιμ6 τηq- αV Θυμdμαι
καλd- φoρo0oε 6vα πρdoιvo(;) μαvrλι η γραβdτα. Παιπωg, oιγoυρα, ε[1ε κ6μπo γραβdταg.
Στo δεξι6 τηg ωμo ε(xε κρεμαoμ6vo ιivα κoyr6καvo αυτ6ματo 6πλo Sten και τα κριvoδdμυλα
τoυ δεξιoΟ 1εριoιi τηg βρ(oκovταv αrη Θ6αη
τηq oκαvδαληg.

H αμo0ατακη τ6τε αφεvrιd μoU, πoU ερ16ταv
απ6 τoυq Moυκdδεg και πηγαιvε πρoq τo μαγα-

ζ( τoυ Koτoλo0λη, 6πρεπε vα περdoει απ6

'Hταv, αv
η μvημη μoU δεv με απατd, Φλεβdρηg
μηvαq τoυ 1948 (επo1η τoυ Eμφυλ(oυ) Kαι τo
1ι6vι _6vα γ6vατo-βδoμdδεg τωρα oκdπαζε τα
βoυvα-απ6 τo πoταμι ωq τηv Aριlvα, τo Mπo16τσι, τo Koιiτooυρo, τoV Αηλιd Kαι τηV Tριαιπα-

φυλλιd- με dλλα λ6για 6λη τη γ0ρω φ0oη. To

1ωρι6 μαq βριoκ6ταv αrη oφα(ρα επιρρoηg
τωV αVταρτωv τoυ ΔΣE (Δημoκρατικo0 Στρατo0 Eλλdδαq) και o αρ1ηγ6q τouq- o Mdρκoq
Bαφειαδηq- εixε μεταφdρει για λιγo τo Eπιτελε(o τoυ αrη Δρoooπηγη (Kαιπoικo). Στρατηγε(o τoυ, τo αrι[τι τoυ Γ. Koτoλo0λη. Πρooωπι-

κη φρoυρd τoυ, κoπ6λε9 δρooερdg σαV τα

κριiα vερα και 6μoρφεq σαV vεραιδεg. Tριπλη
oκoπιd τoV... πρoαrατευε: M(α φρoυρ6q 6ξω
απ6 τo υπvoδωματι6 τoυ, μiα αrηv αυλη Kαι η
τρ[τη "oκoπdg" 6ξω αro δρ6μo, μπρoαrα ατηv
εξωπoρτα.

μπρoαrd τηg. Πληo(αoα αro μdρoq πoυ ηταv η
κoπ6λα. Ξαφvικd, Xωρ(q λ6γo, αrαματηoα σε
μιKρη απ6αrαoη απ6 αυτηv. Tα π6δια μoU KαρφωΘηκαv στo Xιovιoμ6vo καλιrrερ(μι και δεv
μπoρo0oα vα κoυvηΘω. H κoπ6λα, πoυ εκε(vη
τη σrιγμη oλoκληρωvε τo μικρd επιτdπιo κιjκλo
τηg, αrραφηKε πρoq τo μ6ρo9 μoυ. Σταμdτηoε
κι αυτη τo βηματιoμ6 τηg. Τα βλ6μματd μαg
oυvαvrηΘηKαv. Tα π6δια μoυ, 6πωq ε(πα, καρφωμ6vα αro 1ι6vι, εvω η καρδιd μoυ dρ1ιoε vα

μυπd δυvατd. 'Evαg κ6μπoq αvιlβηκε

στo

λαιμ6 μoU Kαι μoυ 6κoβε τηv αvdoα. Eκε(vη με
κo(ταζε xαμoγελααrη και λιγo αμη1αvα. Tηg
αιπαπ6δωoα -λιγo ηλ(Θια ε(v' αληΘεια- τo Xαμ6γελo, εvω μ6oα μoU περVo0oα σΓιγμ6q αγωviαg. Δεv ηξερα τι vα κdvω. o0τε vα με(vω

ηΘελα αλλd o0τε και vα φ0γω μπoρo0oα, γιατ[

τα π6δια μoυ εξακoλoυΘo0oαV vα ε(vαι καρφωμ6vα αro 1ι6vι. Π6ραoαV, 6τσι, κdμπooεq
σΓιγμ6q, πoU μoU φdvηκαv αιωvεg. H κoπ6λα
εξακoλoυΘo0αε Vα με κoιτdζει με καπoια
περι6ργεια Kαι μoU 1αμoγελo0oε oυv61εια.
Eγω, πηρα Θdρρog Kαι για μια στιγμη 6καvα
κ(vηoη vα πdω κoιπd τηq, Vα τηg μιληoω, vα
τηv αγγ(ξω, μα η μα0ρη κdvη τoυ Sten, πoυ

κρεμ6ταv απd τov ωμo τηg, αrρdφηκε τυ1α(α
πρoq τo μ6ρo9 μoU Kαι μoυ 6κoι|.ιε απ6τoμα τη
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φ6ρα και κdΘε τ6τoια επιθυμ(α. Σdαrιoα, μα
ακ6μα περιαo6τερo φoβηΘηκα. Tηv αγωv(α
μoυ τωρα τη διαδ6μηKε o τρ6μo9 Kαι o παVικ6q. Tα π6δια μoυ ξεκ6λληoαv απ6τoμα απd
τo μ6vι και , qxεδ6v, τρ61ovταq απoμακρ0vΘη_
κα, 1ωρ(g vα κoιτdξω π(oω μoU, KατευΘυv6με-

Voq πρoq τo μαγαζ(...

Aπ6 τ6τε η oκηvη αυτη ζωvrαvειiει κdΘε φoρd,
πoU τUχα(vει vα περvω, μπρoαrd αrηv αυλ6-

πoρτα τoυ Koτoλo0λη και κdΘε φoρd vιιi:Θω

στo Koρμ( μoυ εκε(vo τo πρωτ6γVωρo "αvατo(ριασμα και, 1ωρ(g vα μπoρω vα δωoω απdιπηαη, κdΘε φoρd αvαρωτι6μαι:

Tι ηταv dραγε αυτ6 πoU μoU oυv6βη; Γιατ(
μ6oα σrηv παγωvιd εκε(voυ τoU Φλεβdρη

μπρoαrd ατηv κoπ6λα τo κoρμ( μoυ dvαι|.lε Kαι
κ6ρωαε, τo μυαλ6 μoυ Θ6λωσε, τo πρ6αωπo
Kαι τα μdγoυλd μoυ φo0vrωσαv Kαι η καρδιd
μoU φτερo0γιαε τ6αo παρdξεvα; Aραγε vα
ηταv τα πριbτα πρoεφηβικd μηv0ματα τoU φτερωτoιi Θεoι1 με τη φαρ6τρα Kαι τα β6λη τoυ;

Αραγε dτσι v' αρ1ζει o 6ρωτα9; Kαι, αv NAl,
πιilq τελειωvει;;;
"o Xρ6voq μαq τoακ(ζει, 1αρdζει αr1μdδια απ6KρUφα Θαvdτoυ αro πρ6αωπo, η κ6πωcrr1 τoυ
ερωτικo0 κoρμιo0 oκoυριdζει τη odρκα, στo-

μωvει τη φαvταo(α, η oυvηΘεια oε πεΘα(vει.
Aπoμακρ0vεσαι, πλ6ει9 μovd1og, ωαrιoυ τo
μιiπημα τo αKαρια(o εξ oυραvoιi, vα oε βoυλιdξευ,.

Kαι η κoπιiλα; Tι v' απ6γιvε αυτ69 o ξαvΘ6g
dγγελog; Td1α, vα ευτιi1ισε vα γυρ(αει κovrd
στouq αγαπημ6vouq τηq, vα dκαvε δικη τηg
oικoγ6vεια, vα ζει ευτυμoμ6η Kαι vα διηγε(ται
αrα εγγ6vια τηq και αvαμvησειq τoU καιρo0
εκε[voυ η 6vα φαρμαKερ6, "αδελφ1x$", β6λι

τηV 6καvε vερdιδα, vα φυλdει τηv τoξωτη
γ6φυρd μαq στo Σαραιπdπoρo η vα τριγυρvdει σε κdπoια απ6 τιg τ6oε9 ρεματι69 τηg Π(vδoυ'..;;;!!!

AΘηvα, Δεκ6μβριoq 2007'

lΣToPlKA ΓEΓoNoTA
Eιoαγωγικ6 αημε(ωμα τηq Συιπαlcτικηg
oμdδαg
ΔρoooπηΥη Κcιι σΓηv ευρ0τερη Υ0ρω περιoyη oυv6,βηoαv κατdτηv εμφυλιoπoλeμικη πeρbδo (1945-49) δι6φoρα πoλεμικ6 γεγov6τα. Πq
Στη

oλ6,Θριεq oυv6πειεq αυτωv τωv γεγovoτωv oδυvηρ6 τιq 6ζηoαv oι xωριcιvo( και εlyowαι πoτ6,
vα μη ξαvαoυμβo0v oτov τ6πo μαq. Σημερα
καΘ6vαq Θυμαται και oμoλoγε[ μ6vo 6oα διακεκριμ6vα επειo6δια περι6πεoαv σΓηv αvrληι]lη
τoU η dκoυoε απ6 τouq σUΥΧωριcιvo0q. Tα
πoλεμικα, 6μωq, γεγov6τα δεy oυv6,βηoαv
τυγα(α Kαι απoσπαoματικα. Καπoιoι τα oyεδ[α-

σαv, τα απoφ6oιoαv Και τα εκτ6λεoαv. oι
yωριαvo[ 6,ζηoαv και Θυμo0wαι μεμovωμ6vα
επειo6διατη9 εφαρμoΥη9 αυτιΙlv τωv απoφαoεωv. Καλ6 ε[vαι για τηv ισΓoρικη ταξη, αΜ6' και
Υια τηv πληρ6oτερη ερμηvεfu 6oωv oυv6βηoαv,
vα εvrαyΘo1v αυτ6,q oι πρoσωπικ6q μvημεq σro
γεvικ6 πλα[oιo δρdoηq αυτιΔv πoυ oyεδ[αoαv

Και εκτ6,λεoαv 6oα διαδραματbτηκαv τ6τε.

'Ετoι επιτdσσει
η ιoτoρικη 6,ρευvα.

Πρoq Θεo0, δεv Θ6,λoυμε vα ξ0oouμε παλιiq
rληγ6q και πdΘη. o oκoπ69 μαq ε(vαι η Κατα-

Υραφη γεγov6τωv Και μ6vo. Γ( αυτ6 πρoσπαΘo0με vα διαλ6,ξoUμε απooπdoματα απo διd-

φoρεq δημooιε1oειq πoU vα 6γoυv ελ6γoτα
ιδεoλoγικd η πoλιτικd oγ6λια και κρbειq. Avαπ6φευκτα, oι ειδικ6q oρoλoγbq ,(αι xαρακτηρr
oμo[τωv αρμκιΔv αρΘoγραφωv δεv μπoρo1vvα
απαλειφΘo0v, γιατ[ Θα αΜo[ωvαv τo κε[μεvo και
κατι τ6τoιo δεv επιτρ6πεται. Aπαιτε[ται, λoιπ6v,

μεγdλη αvειcτικ6τητα απ' 6λoυq μαq' 6ταv Θα
διαβdζoυμε τα παρακατω dρΘρα, Και αq πρo-

oπαΘηooυμε vα καταvoηooυμε πωq αυv6βησαv
τcι ισΓoριKd γεγov6τα, παρακdμπτovταq η αγvoιΙνrαq τα ιδεoλoγηματα τωv αρΘoγρdφωv. To τι
Kαι τo πωq 6γιvε ε(vαι αυτ6 πoυ Θ6,λoUμε vα
γvωρ[ooυμε εδιΙl, και 6μ τo γιατ[. Aυτ6 τo γιατ[
τo αφηvoυμe σΓηv κρbη τoυ καΘεv6q, αMd και
τηq ιστoρικη9 6'ρευvαq με τηv oπo[αv αMoι ειδικ6τερoι απ6 εμαq αoγoλo0wαι.

Γ( αυτ6 παρακατω, ''αvtιγρdφoιJμε'' δ0o κεfuεvα πoU ε(δαv τo φωs τη9 δημoαι6τητα9 Και πoυ

oyετ(ζowαι με τo [διo ακριβιΔ9 πoλεμικ6 επειo6διo, γραμμ6vα απ6 δ0o αwιπαλoυq - αυτ6-

rπεq μdρτUρεq - αΜα και πρωταγωvιar6q oτo
oυμβdv. Σημειιilvoυμε 6τι oι 6πoιε9 κρ[oειq και
eιδικo( Χαρακτη ριo μo[ εvυπdρyouv αvαΥ κασtι-
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Κd στα κε[μεvα ε(vαι απoκλειoτικα απ6ψειq

αυτιΔv πoU τcι 6yoυv γρdιtlει, xωρiq oε αυτ6 vα

αvαμειγv0εται η Σ0wαξη τoU περιoδικo0, η
oπo[α επιδιιΔκει τηv αv6δειξη τoυ ιaroρικo0
γεγov6τog και μ6vov.

Στη oυv6yεια παραΘ6τoUμε δ0o ακ6μα κε(μεvα
σUΥΧωριαvιΔv μα9 πoυ oyετ[ζowαι με τα [δια
ιaroρικ6 γεγov6τα η με πρ6oωπα πoU εμπλ6,κowαι σ' αυτd.
To πριΔτo ε[vαι τoυ Θωμ6 ZιιΔγα πoυ καταγρ6φει μαρτυρ(α τoυ πατ6,ρα τoυ Bαoλη και τo
δε0τερo τoυ Γιαwη Kαvαβo0 πoU αvcιφ6,ρεται
σε παρdπλευρo oyετικ6 oυμβdv, Θυμdται,
ερευvα και γραφει με τov λoγoτεγvικ6 ιδια[τερo
τρ6πo τoυ. Aυτ6 τo κe(μεvo λ6γo τr|9 μεγαληq
6,κταoη9 τoυ, Θα δημooιευΘε( oe oυv6γειeq arα
επ6μεvα τε0yη μα9.

Γεγov6τα τoU 1946
(1o δημooiευμα)

1S.Bρυodκηg Σιdτραg απ6 τη Zfuoα
16.Mdτcrr1g Γιιbργog απ6 τιg Nεγρdδεg
17.Evαg vεoλα(og απ6 τo Kεφαλ6βρUσo, πoU
ηρΘε σε μαq, μια δυo μ6ρeq πριvτραUμαrιαrε(
και δε Θυμdμαι τo 6voμd τoυ.
Διo(κηcrr1τηg oμdδαg ηταv o Nεμ6ρτoιKαq Kαι o

Aw[βαg, oι δε Φωκdg και Σκ6βη9 ηταv oμα-

δdρxεg. Λιγo αργ6τερα, σtηv περιo1η τηq
Hπε(ρoυ, εμφαv(αrηKαv oι oμdδεg τoυ Πετρ(-

τη, τoU Παλιoιiρα Kαι τoU K(ρλα.

Στιg 15 Σεrπ6μβρη 1946 6vα απ6αrιασμα Χωρoφυλdκωv και Mdυδωv (MAY = Movdδεg Aoφαλε(αg Yπα(Θρoυ) επ6δραμαv στo xωρι6 Aετoμηλfuoα (Nτ6ιπoικo) Kαι dρπαξαv αρκετoΟg
κατo(κoυg τoυ 1ωριoιi (Bλd1oυg) και τouq

πηγαv oτηv Πυρo6γιαvvη, 6πoυ Kαι τouq

φυλdκιoαv. Σ' εμdg, πoU ημααrαv κdπoυ αrηv
Aρ6vα, ηρΘε o0vδεoμoq απ6 τo 1ωρι6 Kαι μαq
εvημ6ρωoε. Γρηγoρα απoφασ(oαμε vα μυπησoUμε τηv Πυρo6γιαvη, για vα απελευΘερωσoUμε τouq φυλακιoμdvoυq, πριv τouq πdvε
αrηv K6vιτoα. Παρdλληλα, ηρΘαμε αε επαφη
με τov Γιαwo0λη, πoU εηε 6vα τμημα μεγαλιi-

To κτιiπημα τoυ Koιiρκoυλα σTηv Πυρo6γlαwη

τερo απ6 τo δικ6 μαg. ΠdρΘηκε απ6φαcrr1 o

[Aπ6αrιαoμα απ6 επιατoλη-μαρτυρ(α τoυ Niκoυ
26γκαλη, απ6 τιg Δρυμdδεg Πωγωv(oυ, πoU
oυμμετεηε crrηv oμdδα πoU r<τ0πηoε τov Ko0ρκoυλα crrr1v Πυρo6γιαvη, 6πω9 κατα1ωρηΘηκε
αrov διαδικτυακ6 τ6πo τoυ P|ZOΣΠAΣTH, για
ηv επ6τειo τωv 60 xρ6vωv τoU ΔΣE]

κdvαμε γρηγoρα πoρε(α πρoq ηv Πυρo6γιαvη.
Tα 1αρdματα βρεΘηκαμε στo 0ι!ωματoυ Aη Λιd,

Γιαwo0ληξ, vα πιdoει πλαγιoφυλακ69 κι εμε(g
vα κdvoυμε επ(Θεαr1 αro αrαΘμ6.

oλη

η vιiμα,

15 πρog 16 Σεrπ6μβρη 1946,

κoιπd αro xωρι6. oμωq, γ(vαμε αιπληrπo( απ6

1. Pdφτηq Kωαrαg (Nεμ6ρτoικαg) απ6 τηv

τo αrαΘμ6 1ωρoφυλακηg και dρμoαV vα μαq
βdλλoυv με αι-116ματα Kαι oπλoπoλυβ6λα. Για
μαg ηταv η πρωη μdXη, μετd τιg μdxεq oτov

2. Koιπoπdvog Φιilηq

τoυ EMΣ. 'Eτσι, με μαστoριd ριμηκαμε oτrlv

H oμdδα απoτελo0yrαv απ6 τouq παρακdτω:

Kdτω Mερ6πη Πωγωv(oυ
Πωγωv[oυ

(Aw(βαq) απ6τα Δoλιαvd

3. Παπαδ6πoυλo9 8αγγ6λη9
Γιdwιvα

(Φωκdg) απ6 τα

4. Σκ6βη9 Σπ0ρog απ6 τo Λιd Φλιατιbv
5. Λεπεvιωτηg Παvαγιιilτηg απ6 τη Bιiooαvη

Πωγωv(oυ

6. Π6τρoυ Tdκηg απ6 τα Δoλιαvd Πωγωv[oυ
7. Kαραιπdvηg Mητoog απ6 τα Δoλιαvd

Πωγωv(oυ

8. ΛαTvdq Σπ0ρog απ6 τηv Kαρδ[τoα
9. Zdγκαληg N[κoq απ6τιg Δρυμdδεg Πωγωv[oυ

η Xρυo6ρραxη
11.Ndcπog Bαoληg απ6 τo Kεφαλ6βρυoo
1O.Kερλεγκfuoηg Γιιilργoq απ6
Πωγωv(oυ

12.Eυαγγ6λoυ Bαoληg απ6 τηv K6vιτoα
13.Λι6ιπo9 Στρdτog απ6 τη Zftoα
14.Σταβρ(δηg Bαoληg απ6 τηv Kdτω Mερ6πη
Πωγωv(oυ

E/\AΣ, 6μωq τα3l4

ηg

oμdδαg ηταv αξιωματικo(

επ(Θεαr1 17 cπoμα εvdιπια oε 50 περ(πoυ oχUρω-

μ6voυg. Mε dλματα φτdoαμε μ6Xριηv εκκληo(α
Πυρo6γιαιnηg και καλυμμ6voι απ6τov αυλ6γUρo μυπo0oαμε τo αrαΘμ6, πoυ ηταv κdτω
απ6 ηv εκκληo(α Kαι μαξ 1ωριζε 6vαg 1ωριdτικog δρ6μoq. Ση διdρκεια ηq μdnq oκoτωΘηκε
απ6 oφα(ρα στo μ6τωπo o KερΜγκ(ταηq ΓιωρYoq Kαι 0αrερα απ6 λιγo τραυματ(crrr1Kε στov
ωμo o vεoλαfog απ6 τo Kεφαλ6βρυαo.

ηg

oι

απιilλειεg αυτ69 μαg 6καvαV πιo απoφασιαrικo0g και ρ(xyoιπαq μια oειρd 1ειρoβoμβ(δεg
oρμηααμε πdvω αro αrαΘμ6. oι xωρoφ0λαKεq
δεv dιπεξαv τηv επ(Θεoη μαq Kαι εγκατ6λειι{.lαv
τo αrαΘμ6, τρd1ovrαq τov κατηφoρo πρoq τov
Σαραvrdπoρo. Eκε(, 6μωq, τouq περ(μεvε πλαγιoφυλακη τoυ ΓιαwoOλη, oπ6τε εμε(g απ6
πdvω Kαι τoU Γιαwoιiλη τo τμημα απ6 κdτω,
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τouq απoδεKατ(ααμε. Δε Θυμdμαι ακριβιilg τι
απιbλειεg εixαv. =6ρω, 6μωq, 6τι εκε( ακoτωΘηκε o διoικητηg τoυg Ko0ρκoυλαg.

Avo(ξαμε

τo υπ6γειo Kαι

απελευΘεριilααμε

τouq Nτειπoικιιirτεq. H Xαρd τouq δεv περιγρdφεται. Toυg ξεπρoβoδ(oαμε Yια τo 1ωρι6 τouq

Kαι τouq δωoαμε Kαι τov τραυματ(α μαq.
'Yατερα, θαι|.lαμε με oμoβρovr(εg τov σKoτω-

μ6vo o0ιπρoφ6 μαg, Kαρλαγκfuαr1 Γιιilργo.
'Eτσι, ξεκ1ηoε ηv πoλεμιKη ηq δραcrrηρι6τητα η πρωη oμdδα τoυ ΔΣE αrηv 'Hπειρo, πoU
μετ6πειτα αvαrπ01ΘηKε σε Aρ1ηγε(o Hπε(ρoυ
και τελικd oε Vlll Mεραρ1(α τoυ ΔΣE.

o
(2o δημooiευμα)

[Aπ6αrιαoμα απ6 τo βιβλ(o "Σιjμμειιαα τηq
επαρχαg Kovfuαηq- Hγoυμεv[ταα 1992" τoυ
πUρσoγιαw(η Γl6wη Moυρoμμ6τη, o oπo[og
ωq oμαδdρnq τωv εΘελoyrιiv (ΣΣ: Mdυδωv)
oυμμετεfuε μαζ( με τov Koιiρκoυλα αrηv επι1ε(ρηση τηg Aετoμιηλfuoαg]

o Ko0ρκoυλαg

με π6ιπε 1ωρoφ0λακεg μπηκαv
αro 1ωρι6 Nτ6ιπoικo (Aετoμηλ[ταα) και oε λιγη
ωρα dρxισε vα μoυ αr6λvει πρoq φ0λαξη oρι
αμ6vα dτoμα πoυ oυvελdμβαvε ωq 0πorπα
μ6λη τηg αυτodμυvαg.

Ev τω μεταξ0 o φερ6μεvoq αρXηγ6g τωv αUτoαμυvιτωv Mαλιoιlφαq πoU 6λη τη vιiμα διαvυκτ6ρευoε με τouq αvrdρτεg Γιαwo0λη, Aw(βα,
Πετρ(τη, 6ρ1ovrαv πρω( αro 1ωρι6 αvιiπorπog,
καβdλα αro dλoγ6 τoυ. Στo αλτ! τoυ oκoπo0
1ωρoφιiλακα, πηδηξε απ6 τo dλoγo και τ6βαλε
αrα π6δια, εvιb o 1ωρoφιiλακαg τov πυρoβ6ληαε Kατ' επαVαληψη αvεπιτυxιilq.

o Mαλιoιlφαq, εv oυvε1ε(α μετd τη διαφυγη
τoυ απ6 τη oι1}'ληι|.lη, γ0ριoε στouq αιπdρτεg
πoυ εixαv ηδη ακo0σει τouq πυρoβoλιoμo0g
Kαι τouq αv6φερε 6τι ηρΘαv Mπoυραvrdδεq

αro 1ωρι6 και κdvoυv oυMηιpειg. Aξ(ωoε, μdλιαrα, 6πω9 μdΘαμε αργ6τερα, Vα μαq επιτε-

Θoιjv αμdoωq oι αιπdρτεg, βoηΘo0μεvoι Kαι
απ6 τoυg 1ωριαvo0q Kαι vα μαq εκδιωξoυv,
αφoιj ελευΘερωσouv τouq τυ16v oυ}ιληφΘ6\rαq. Δεv 6γιvε γvωαr6 γιατ( δεv πραγματoπoιηΘηκε αυτ6 τo qx6διo.

o

Ko0ρκoυλαg oυv6μoε τιg oυλληι|.lειg μ6xρι
εγι.b αvηoυ1o0σα για τηv
καΘυα16ρηαη αυτη και αv6μεvα απ6 αrιγμη oε

τo μεαημ6ρι, εvω

oτιYμη αιφvιδιαoμ6 απ6 τouq αιπdρτεq.
Tελικd φdηκε o Koιlρκoυλαg, oυvoδειjω τouq
τελευτα(oυg αυ}ληφΘ6vrαg, μεταξιi τωv oπo(ωv Kαι μια γυvα(Kα μ' 6vα μωρ6 αγκαλιd. Σε
παρατηρηαι1 μoυ: τι διdβoλo ηv κoυβαλdει τη
γυvα(κα, μoυ ε(πε:
_ E(vαι αιiζυγog τoU αρXηγo0 Mαλιoιiφα και
τηv πηρα vα τov υπox1cειboω vα παρoυoιααrε[
αrηv Yπoδιo(κηαη.
Mαζ( με τov Ko0ρκoυλα ηταv Kαι o πρ6εδρo9
τoU χωριoι] πoυ ε(1ε ετoιμdoει ι{ητd και π(τεg
vα φdμε και επ6μειvαv Vα καΘ(ooυμε κdπoυ
εκε( κoιπd, αλλd εγιil επ6μειvα Vα φ0γoυμε
κdvovrαg διαvoμη καΘ' oδ6v εv πoρε(α, 6πω9
και 6γιvε. '

H φdλαγγα με τouq κρατoυμ6vouq πoυ αvηρXovτo oε ε(κooι τρειq dvδρεg Kαι μια γυvα(κα,
τoυ Mαλιo0φα, μ6αω ηq oξυdg φΘdoαμε αργd

ηv v0μα

Koπoι απ6

κατd τιg 11 αrηv Πυρo6γιαιnη κατd-

ηv

ειKoσιτετρdωρη oυvεxη πoρε(α

και πηγαμε αμ6oω9 αrα αrι(τια μαq για ιjπvo.

o

Ko0ρκoυλαq δεv 6λαβε υπ6ψη τoυ τηv πληρoφoρ[α απ6 τov ΣταΘμ6 Kαιπo(κoυ πρoq τov
αvΘυπαorιιoτη Avδριαv6πoυλo, κατd τηv oπo(α
δι1o oμdδεq αvταρτωv, κιvo0μεvεg παρdλληλα
με τηV δικη μαg φdλαγγα, βαδ(ζoυv πρoq Πυρo6γιαιnη. Aπεκdλεoε μdλιατα τov Avδριαv6πoυλo δελ6, γιατ( 6αrιευoε vα ειδoπoιηoει τηv
Avωτ6ρα Διo(κηcrη, η oπo(α ετo(μαζε vα αrελει
εvιqxιioειg. Kαι, τo xειρ6τερo, πηρε τηλ6φωvo
τηv Avωτ6ρo και τη διαβεβα[ωoε 6τι δεv oυμβα(vει τ(πoτε και 6τι επικρατε( απ6λυη ηoυ1[α.
oπωq ηταv επ6μεvo αι εvιqx0αειqηq Avωτ6ταg

Διoικηoεωg Χωρoφυλακηg αvεαrdλησαv, εvω
με εvroλη τoυ Koιiρκoυλα αUη η v0μα καμ(α
περ[πoλog η εv6δρα γιjρω απ6 τo 1ωρι6 δεv
6γιvε. oλoι πηγαμε αrα orιkια μαq για ιjπvo.
Tηv επoμ6vη 16 Σεrπεμβρ(oυ (ΣΣ: 1946) τα
1αρdματα dvαg 1ωρoφ0λακαg πoυ ε(1ε xdoει
τη v0μα τo xιτιirvι6 τoυ κατd τηV επιστρoφη
μαq απo τηv Aετoμηλ(τoα, καΘωg πηγαιvε
πρoq τo "Δραγατ(κι" πoU υπ6Θετε 6τι εf1ε
π6αει, δ6μηκε ατη "Nτ6μιστα> πυρd αυτoμdτωv 6πλωv απ6 τouq αvrdρτεg.

oι

πυρoβoλιoμof μαq αιφVιδ(αoαv και dvαg-

6vαg πoυ τρ61αμε vα καταλdβoμε τιq πρoKαΘoριoμ6vεq Θ6oει9 αμfηq YUρω απ6 τo xωρι6
δε16μεΘα πυρd απ6 τoυg αιπdρτεg πoυ βρ(σKovταV εκε( απ6 τη vιiμα. E(μεΘα κυκλωμ6voι
μ6oα αro 1ωρι6 απ6 παιπo0.
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M6oα o' αυτη τη o0γ1υcΓη oι πoλιoρκημ6voι
1ωρoφ0λαKεξ Kαι πoλiτεg εΘελoιπα( 6δωoαv
επ( δ(ωρov 6vαq-6vαq σKληρη μdxη διαoιiloεωg

τoU εαUτo0 τoυg.

oι αιπdρτεq, με επικεφαληq τouq Mπoυλκιωτεg (ΣΣ: απ6 τo "Mπo0λκεq" τηq τ6τε Γιoυγκooλαβ(αg) ΓιαwoOλη, Aw(βα και Πετρ(τη, αVερ-

16μεvoι ειg 100-120, εvιqxυμdvoι Kαι με d}ιλoυg
τ6ooυ9 Bλd1oυg απ6 ηv Aετoμηλ(τoα, κατ6λαβov τo 1ωρι6 Kαι τηV Yπoδιo(κηαr1 πoυ ε(1ε
εγκαταλειφΘε(, απελευΘ6ρωσcιv τouq KρατoUμ6voυg και πρo6βησαV ειg λεηλαo(αv τηq Yπoδιoικηoεωξ, τα λdφυρα τηg oπo(αq Kαι τouq
απελευτερωΘ6vrαg κρατoυμ6vouq παρ6λαβov
μαζ[ τoυg φε0γoιπεg. Eπ(crηg πηραv μαζ( τoυg

τov πρ6εδρo τηg Λυκ6ρρα1η9 Σδo0κo, πoU
βρηκαv τυ1α[ωg αrηv Πυρo6γιαvιη, τov oπo(o

και

εt<τ6λεoαv καΘ' oδ6v. Aπωλειαι

απ6 τη

μdχη αυτη ηταv τρε(g vεκρo( εΘελoιπαi πoλ(τεq, o Διoικητηg ηg Yπoδ/oεωg και τ6ooερε9
1ωρoφιiλαKεq' Tραυματ[αι 6vαg εΘελoιπηg και
6ξι 1ωρoφ0λακεq. Eκ τωv αιrrαρτιiv dvαg
vεκρ69.

Για τηv ιαroρ(α αvαφιiρω ovoμαστικιilg τα

Θιiματα:

EΘελoιπα( vεκρo(: Nικ6λαo9 Kovroζηoηg,

Δημητριoq Kι61og, Avααrdoιog Koυλιdoηg.

Tραυματ(αι: Σπ0ρog Mαζιωτηg. Xωρoφιjλακεg
vεκρo(: Kωv/vog Koιiρκoυλαg αvΘυπoμo(ραρxoq Δ/τηq Yπoδ/oεωq, oι Xωρoφιjλακεg Hλ(αg

Zdγκληg, Bαoλειog Todμπεραg, Xαρdλαμπoξ
Παππdg, Σπυρ(δωv Πoυλημ6vog. Tραυματ(εg:
Aιπαivιog oικov6μoυ, lωdιnηg Toικαvδλdκηq,
Kωv/vog Kαριiδαg, Nικ6λαog Nικoλdκηg, Bαo(λειog Λdoκαρηq και Σπυρ(δωv Γιαλιι.|.169.
a

'Evα συvoφ6ξ oυμβ6v
τoυ Θωμd Zιιbγα
[Συvαφ6g γεγov6g με "To Kτ0πημα τoυ Ko0ρκoυλα, oOμφωvα με τιq διηγηoειg τoυ παΘ6-

Woq, Kαι μαKcιρ(τη πλ6ov, πατ6ρα μoυ]

Tηv παραμoη τηg γιoρηq τoU Σταυρo0 τo
1946 (13-09-1946) oι αδελφo( Bαoληg και
Δημητρηq (τdκηq) Zιωγαq ηλΘαv αro 1ωρι6.
Περ(πoυ dvα 1ρ6vo ηααv ξεvιτεμιivoι, μαζ( με

τov αδελφ6 τoυg Γιιilργo, αrα xωριd απ6 Λαμ(α
μ6χρι Kαρδfuoα, δoυλειjovτcιq για τo μερoκdματo. Kαι απ' αυτ6 τo ιφψ6 μερoκdματo Kαρ-

τερoιioαv oι δεκαεφτd voματα[oι τηg oικoγ6vειdg τouq αro KdιπσιKo vα επιβιωooυv. Στα
ξ6vα, μ6Xρι τ6τε, δεv εfxαv ιδια(τερα πρoβληματcι με τιq τoπικ69 κoιvωv(εg Kαι με τηv Kρατo0oα κατdαrααη. To 1946, 6μωq, τo κλ(μα
dλλαξε dρδηv και dτακτεg oμdδεg (Boυρλdκηδεg, ΣoOρληδεq Kαι λoιπo( μαυρooκo0φη-

δεq) βιαιoπραγo0oαv Xωρ(q αιδιi Kαι o(κτo
κατd 6oωv ηoαv στηv εαμικη αιπ(αrαoτl, πoU
ηoαv Kαι oι περιoo6τερoι. Για vα απoφOγoυv
τυ16v δυodρεαrεg oυvdπειεg απ6 τα εκε(
τει<ταιv6μεvα, Kcιι χωρ(q vα 61oυv καμ(α πληρo-

φ6ρηαη απ6 τo Kdιπoικo, oι δ0o αδελφo( ξεκ(vησαv και ηλΘαv αro xωρι6, voμ(ζoιπαg 6τι εκε(
τα πρdγματα Θα ηoαv πιo ηρεμα. EπλαηΘηoαv, 6μω9, πλdηv μεγdληv.

Tηv επ6μεη μ6ρα, αvημερα τoυ Σταυρo0,
πηγαv αrηv εκκληo(α, oπωg κdvoυv oυvηΘωg

6λoι oι 1ωριαvo( μαα16ρoι, 6ταv γυρ(ζoυv απ6

τα ξ6vα, για vα Yvωστoπoιηαoυv τηv επιστρo-

φη τoυg. Eπιαrdφovταq στo orι(τι τouq, με τo
αιπ[δωρo τoυ παπd ακ6μη αro 16ρι, 6ρ1εται

ιivαg 1ωρoφ0λαKαq Kαι τouq ειδoπoιε( vα
παρouσιααroιjv αμ6oω9 αrov ΣταΘμ6 Xωρoφυλακηg Kαιπo(κoυ. Xωρig vα τo πoλυoκεφΘo0v,
και voμ(ζovταg 6τι γι' αυτo0g δεv υπdρxει τ(πoτε τo μεμrπ6, πηγα[voυv αro ΣταΘμ6. o ααrυv6μog, oOμφωvα με τιq oδηγ(εg πoυ εηε απ6

τηv Yπoδ/oη Πυρα6γιαWηq, 6πω9

o

[διog

6λεγε, δι6ταξε τηv oιiλληι{η τoυg. 'Eτoι, αιπ( τη
μεγdλη μ6ρα τoυ Σταυρoιj vα γιoρτdζoυv γεUματ(ζovroq με τιq oικoγ6vει6q τouq, βρ6Θηκαv
δεμ6voι αro κρατητηριo. 'HλΘαv αro 1ωρι6
τouq για καλ6 και βρ6ΘηKαv στo δεoμωτηριo.
Tηv επ6μεvη μ6ρα 15-09-1946 Θα oδηγoOιπαv
oυvoδε(α 1ωρoφυλdκωv αrηv Πυρo6γιαwη για
αvdκριαr1 απ6 τov Ko0ρκoυλα.

'Eπρεπε vα δωooυv εξηγηoειq για τo πoιi ηoαv
τωρα και 6vα xρ6vo oι (διoι, αλλd και vα απoκαλ0ι.|.loυv πoυ βρ(oκoιπαv o αδελφ69 τoυg

Γιωργog, πρoκειμ6vou vα αυλληφΘε[, γιατ(εηε
παλι6τερα εvεργ6 δρdoη στov εφεδρικ6
E.Λ.A.Σ. H oμoλoγ[α τoυg 6τι ηταv μαζ( τoυg
αrα ξ6vα και 6τι εκε( τov dφηoαv δεv κρ(Θηκε
ικαvoπoιητικη. KαλoΘελητ6g 1ωριαvo( ε(Xαv
πληρoφoρηoει τηv ααrυvoμ(α 6τι βρ(oκovταv
αro Mπoι]λκεg (ΣΣ: αrηv πριilηv Γιoυγκooλαβ(α), εvιil αυτ69 εργdζoιπαv μαζi τouq σrηv
ξεvιτιd, αrα παλιd και γvωαrd λημ6ρια τωv

Kαvroιωτιilv μαατ6ρωv. 'oταv ξεκ(vηoαv για τo
Kdvroικo τov dφηoαv εκε(, μ6vo και dγvωαro,
για λ6γoυq αUτoπρoαrαo(αg.
Eπειδη, 6μωq, τηv 15-09-1946 o Ko0ρκoυλαg
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δεv ηταv οπηv Πυρα6γιαιnη, γιατ( επ6δραμε

oτηv Aετoμηλfuoα (Nτ6ιπoικo),

η

μεταγωγη
τωv Kρατoυμ6vωv απoφαo(αrηKε Vα γ(vει τηv

επ6μεvη μ6ρα 16-09-1946. 'Eτoι Kαι 6γιvε.
Πρω(-πρω( oι δι]o κρατo0μεvoι, με δεμ6vα τα
1dρια Kαι με τη oυvoδε(α δι]o oπλoφ6ρωv
1ωρoφυλdκωv, oδηγoOvrαι πρoq τηv Πυρo6γιαWη. To δρoμoλ6γιo πoυ ακoλoυΘo0v ε(vαι

Kdιπoικo - Λαγκdδα - Πυρo6για\Λη. Σαv 6φΘασαv στη Λαγκdδα, 6πoυ αrdΘμευoαv λιγo για
vα ξαπoαrdσoυv, dκoυγαv απ6 τηv μεριd τηg
Πυρα6γιαvVηq πo}ιλoιig πυρoβoλιoμoιig.
Kαvε(g δεv ηξερε τι oυv6βαιvε, o0τε και oι δ0o
oυvoδo( 1ωρoφ0λαKεq, oι oπo(oι, παρ' 6λo πoυ
τα πυρd ακoOγoιπαv oλo6vα Kαι εvτov6τερα'
απoφdoιoαv vα πρo1ωρησouv πρoq τηv Πυρ-

o6γιαwη. Πρdγματι, oδoιπoρωvrαg oε λιγo
πληo(αζαv τo πoτdμι (Σαραιπdπoρo) αrη Θ6crr1
"Tρ0πιo", περ(πoυ εκε( 6πoυ Φμερα ε(vαι η
γ6φυρα πρoαrι6λασηq τoU αμαξιτo0 δρ6μoυ
πρoq τηv Λαγκdδα, για vα περdoouv στηv αvτιπ6ρα 6xΘη. T6τε βλdπouv μια oμdδα χωρoφUλdκωv τηg Yπoδ/αηq, oι oπo(oι παvικ6βλητoι
Kαι αλαφιαoμ6voι 6τρε1αv αιπ[Θετα. Aυτo(
τouq ε(παv 6τι μυπηΘηκε η Yπoδ/αη, oκoτιi:Θηκαv πoMo[ και αυτ69 o (διog o Ko0ρκoυλαg,
και 6τι 6ooι ocitΘηKαv dφυγαv για vα γλυτωσouv, δηλ. "o oωζωv εαυτ6v oωΘητω". Mπρog
αε αυτηv τηv κατdαrαoTl, oι δ0o oυvoδo( 1ωρoφιiλακεg, πρoκειμ6voυ Vα διαoιiooυV τouq
εαυτo0g τouq, απελευΘdρωσαv τouq δ0o αδελφofq κρατoυμιivouq και 6φυγαv μαζi με τouq
dλλoυg 1ωρoφ0λαKεq.

'Eτoι o Bαoληg Kαι o Tdκηg
γλιiτωoαv απ6 τηv

αvdκριoη τoυ Ko0ρκoυλα, η oπo(α κατd καv6vα
oυvoδε0ovrαv Kαι απ6 oδυvηρ6τατo ξ0λo,
αφoιi αυτ69 6δερvε για ααημαrrη αφoρμη,
π6oo μdλλov τωρα πoU τo διακ0βευμα τηq μαρτυρ(αg για τo Mπo0λκεg ηταv αr1μαvrικ6τατo.
Aυτ6 Kαι oιτ6τε oυvεργdτεgτoυ Ko0ρκoυλατo
Kαταμcιρτυρo0v, 6πω9 o πρoαVαφερoμεvog
αro δε0τερo δημoo(ευμα πUρσoγιαwfuηg Mαυρoμμdτηg, o oπo(og oε dλλo crr1με(o τoυ (διoυ
βιβλ(oυ γρdφει: "'......αvεΘdρρηoε Kαι o Ko0ρκoυλαg, dvΘρωπog εK Xαρακrηρos εγω1αrηg,

dρμoε Vα εφαρμ6ζει oε πoλλ69 περιrπωoειg

β(αια αστUvoμιKd μ6τρα, πoλλ69 φoρ6q αδικαμ
oλ6γητα, πρoκειμ6vou Vα πετιi1ει τov αφoπλιoμ6 τωv εαμιτωv πoυ ε[1αv απoκρ0ψει 6πλα.
E(1ε επιβdMει στηv περιoxη τηq Yπoδ/σεωq μια
αδικαιoλ6γηη τρoμoκρατ(α και α}λoiμovo σε
6πoιov 6πεφτε αrα 1dρια τoυ 1ωρoφιiλακα
Kαρδακdρη. ..'.." Kαι παραKdτω αημειωvει "Eπ(αι1g καλo0σε oτηv ααrυvoμfα πo},λd dτoμα απ6

τα 1ωριd ωg 0πorπα Kαι, 6πω9 ελ6γετo, τα
κακoπoιo0oε πoλ0 η oλιγ6τερov. Αυτ6 6μωξ
δεv τo επιβεβαιωvω o0τε τo διαι|;ε0δω εξ ιδ(αg
αvrληιrtlεωg. Πdιπωg αrα γ0ρω xωριd αUη η
αvrληι|.lη επικρατo0σε στov κ6oμo,. 'Eκτoτε
Kαι γι' αυτ6v ακριβωg τo λ6γo rl Ψβdoη .aov
κdλεoαv στ' Πρoυo6γιαw' " ηταv για τov
κooμdκη τωv πdριξ 1ωριιilv oυvωvυμη με τo
αvηκoυαro ξ0λo πoU τov περ(μεvε εκε(.

oι δ0o αδελφo(, μετd τηv περιπ6τειd τoυg και

τηv απρooδ6κητη απελευΘ6ρωΦ τoυg, επ6-

ατρει}lαv αro KdvrσιKo Kαι ηv επ6μεvη μιiρα
πηραv τωv oμματιιilv τoυg και ιiφυγαv πdλι για
τα ξ6vα, για vα 6xoυv ηoυxo τo κεφ6λι τouq,
μ6χριq 6τoυ τα πdΘη και oι αυΘαιρεo(εg vα
καταλαγιdσouv κdπωg στov τ6πo μαg.

o
Δραπ6τεuoη απ'τηv κ6λαoη τoU Ko0ρκoυλα
τoυ Γιdvιη Kαvαβo0
'Hταv τ6τε πoυ
ηλπιζεg πωg τdλειωvαv τα δ(oε-

rcrα 1c6vια. 'Hταv τ6τε, πoυ δεv φαvrαζ6ooυv
πωg dρxιζαv τα πιo ματoβαμμ6vα, αδελφor<τ6vα, (τα π6τριvα ΧP6vια" τoυ 1ειρ6τερoυ εΘvικo0 δι1αoμo0 και τηg μιoαλλoδoξ(αg. 'Hταv
τ6τε, πoU oι ιqxυρo( τηq γηq και vικητ6q τoU
πoλ6μoυ, μofραoαv τov κ6oμo oε βdρoq τωv
μικρ6τερωv κι' αδυvdτωv 1ωρωv και λαωv, oαv
τιμdρια oυμφερ6vrωV τouq, χωρ(q δικα(ωμα
oυμμετo1ηq σrιq απoφdoειg, φτιdxyovταq τoV
καιvo0ργιo xdρτη τηg Eυριilπηg. 'Hταv τ6τε,

πoU αιπ( vα δημιoυργηΘεi κρdτog δικα(oυ,

δημιoυργηΘηκαv oυμμoρ(εg αvωμαλ(αg κι' επι-

βoληg τoυ παρακρdτoυg, με πρωτoατdτεg

τouq oυvεργdτεq τωV καταlcτητωv και πρoαrdτεq τoU Αγγλoυg *σUμμdXoUq!,,, Kαι dρ1ιζε dvα
αvελιiητo πoγκρ6μ εvαιπ(ov 6oωv εixαv αYωVιατε( v' απελευΘερωΘε( η χιδρα μαq απ'τov lτα-

λoγερμαvoβoυλγαρικ6 φαoιoμ6, αrη διdρκεια

τηg EΘvικηg Aιπ(αrασηq 1941-1944'

Aπ'τo 1ωρι6 μαg, π6ρα απ' αυτo0q πoU μετε(Χαv oτιξ πoλιτικdq oργαvιi:oειq τoU E.A.ME.Π.o.N EΘvικηg Aλληλεγγιiηg Kαι τouq

λfγoυg τoυ EΔEΣ, ε(1αv καταταγε( αrov E.Λ.A.Σ
και 29 αιπαρτ6πoυλα, πoυ ξε1ωριζαv για τηV

παλληκαριd τoυg. Mεταξ0 αυτωv κι o Nακo0ληq Bαγγ6ληq. oλoι, μετd τηv oυμφωvfα τηg
Bdρκιζαg, τo Φλεβdρη 1945, ε(Xαv παραδιioει

τov oπλιoμ6 τoυg κι επ6αrρεψαV oαv πρoδoμ6voι στo 1ωρι6, vα ξεκιvησoUV τηv KαιVo0ργια
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τouq ζωη, φoρτωμ6voι 6vειρα για 1αρ69, απoλα0oειg αγαΘιiv και διαρκη ειρηvη.

H τρoμoκρατ(α, 6μωq, oργ(αζε αrηv περιoxη
μαg απ6 αo0δoτεg oμdδεg (μπouραvτdδωv"
Kαι μπoυλoιiκια τραμπo0κωv. Tov Δημητρη
Σπd}λα (Tdκη Nτεvεκ6) τov oακdτει.|.lαv με
φdλαγγα αro qxoλε(o και oιilθηκε με τα για-

τρoo6φια τoμαριιilv Kαι Kρεμμυδιιilv. Σε Φλη
φdoη ε(Xαv σUγKεvτριbαει τoυg xωριαvo0g
στov πλdταvo Kαι μπρoστd o' 6λoυ9 μ0πηoαv
αλιiπητα κι 6καvαv αγvωριαro τov πατ6ρα μoυ.

KαΘιig κλαiγαμε Kαι τov φρovr(ζαμε αrι(τι,
πριilτη φoρd 6βλεπα πωq τo μdτι πoυ τoυ
6}'λειπε φε0γαvε περιoo6τερα δdκρυα, παρd
απ6 τo καλ6 τoU πoU πεισματιKd 6oφι1ryε και
σUγKρατoOoε. Xτ0πησαv κι dλλoυg στo q(oλε(o κι 6xι δημ6oια 6πω9 τov πατ6ρα μoυ. Mαg

ε(1ε κακoφαvε( και πov6oει πoλι]. Mαg αr1μdδευε η αδικ(α. Zητoιloαv Vα μαρτUρηoει πoυ
ε(Xαv κρ0ψει 6πλα και δεv τouq πηραv κoυβ6vτα, Kι αυτ6 αημαιvε πo}λd, ηταv υπoΘηκη και
για μ6vα. Kdπoιog δεv dιπεξε, απoκdλυι|.lε τov
κρυι}ιilvα τωV KρUμμ6vωv 6πλωv Xωρ(q Vα επιτευ1Θε( Kαι η ηoυx(α τoU, η μη δ(ωξη τoυ. o
πατ6ρα9 μoυ δαvε(αΘηκε κdπoια xρηματα κι
6φυγε πoδαρ6δρoμo για τηv AΘηvα, πρovoιilvταq τo τι Θα επακoλoυΘo0oε.
Aπ6 τov M6ρτιo τoυ 1946 πoυ γ[vαvε βoυλευτι-

κ69 εκλoγ69 κι' απειxαv τηq ψηφoφoρ(αg oι
αvηκoιrrεq αro E.A.M Kαι στo K.K.E, καvε(g δεv
εγγυ6ταv τηv αoφdλεια ζωηg γι' αυτo0g. 'Hταv

πρoγεγραμμ6voι για τoU "βo0ρδoυλα τηv K6ψη
Kαιτouq oφικrηρεg τηg φdλαγγoξ". Στo 1ωρι6
ξαvαηρΘε η 1ωρoφυλακη κι 6vα κα1εκτικ6,
κιτριvdμαUρo γUφτ6oωoμα, κoμπλεξικ69 απ6
κoιivια και μιodvΘρωπog, o Kωτoιov(κog, πoυ
6δερvε αvα(τια τouq v6oυg ωg αvεξ6λεγκτog
\rαηq. 'oλα τα Θεωρo0oε 0πorπα, διφoρoιiμεvα, εxΘρικd και Koμμouvιστικd, 6ω9 τα αυγd και
τα πετειVdρια πoυ "ιπερλ(κωvε" απ6 εκβιαoμoιiq. Θυμdμαι ηταv τηg μ6δα9 τo τραγoιiδι
"φτωx6 κoμπoλoγdκι μoυ, εo0 ε(oαι τo μερdκι
βoU", πoU τραγoυδo0oε μια παρ6α απ6 πα)ληκαρ6πoυλα 6ξω απ6 τoυ Koτoλo0λη τo μαγαζ(
κι' 6ρμηoε αφηvιασμ6vog vα μυπdει βdvαυoα
τov Θωμd KατoιαμdVη, πoU αργ6τερα oκoτιbΘηκε αro αιπdρτικo. PftΘηκαv πdvω τoυ dλλoι

vεαρo[ κι απ6αrιασαv τo Θωμ6 απ' τη μαv(α

τoU.

"'oλα τα 6oκιαζε η φoβ6ρα Kαι τα πλdκωvε η

ακλαβιd". Zo0oεq με λαμdρα Kαι αγωv(α αv Θα
ξημ6ρωvεq Kαι βεβαι6τητα για τo α0ριo δεv
ε(xεs. Eξoυoιααr6ξ τηq ζωηs σoU o κdΘε χωρo-

φ0λακαg και κυρ(ωg o διαβ6ητoq κrηvdvΘριr>
o αvΘυπoμo(ραρ1og Ko0ρκoυλαg, πoυ
ε(χαv ατελει τov oκτιiβριo 1945 αrηv υπoδ/αr1
τηg Πυρo6γιαιnηg και εixε μετατρ6ψει τα κρα_
τητηρια oε dvrρo βαααvιαrηρ(ωv και κ6λαoη9.
Πoλλo( απ6 τo 1ωρι6 μαq ε(1αv oυ}ληφΘε(,
κρατηΘε( και βαoαvιoΘε( απ' τoV Koιiρκoυλα.
Σε παραμ6ρφωvε Kαι σ' 6αrελvε με odπιεg τιg
odρκεg ooυ, oε κoυβ6ρτα, αrι(τι ooυ. 'Eτoι
εixαv φ6ρει και ε(xαv καταιπηαει Kαι τo Θε(o
Σπ0ρo Zιbτo, πoU oι δικo[ τoU τov τ0λιξαv oε
τoμdρια oφαμιbv Kαι σε κρεμμ0δια για vα τov
επαvαφ6ρoυv στη ζωη. 'Hταv ιivα dμoρφo
πλ6ov πλdoμα με φωq αrα μdτια κι' αvdσα

Πoq,

Ψυχηq, τUμπαvισμ6vo, γεμdτo πληγ69 Kαι εKχU-

μωoειg oκo0ρoυ μπλε και μα0ρoυ 1ριΔματog.

Στoυg επιζιilvrεg πoυ βαoαv(oΘηκαv απdvΘρωπα ε(vαι κι o Kιiαrαg Toλoγιdιnηg (Γo0λαg),
πoU σUμπωματικd ε(1ε 6ρΘει απ6 AΘηvα vα δει
τηv μdvα Kαι τιq αδελφ69 τoυ.

Tov loιlvιo ε(1αv oυ}ιλdβει και oδηγηoει εvιilπιoV τoU Koιlρκoυλα Kαι τov 8α1γ6λη NακoOλη, πoυ παρ' oλ(γo vα ακoλoυΘo0oε τov Aρη
Bελoυ1ιαiτη τo 1945, 6ταv εftε 6ρΘει αro 1ωρι6
μαq, πριv τo τραγιK6 τoυ τ6λo9. Kdπoιoι Kατα-

δ6τε9, πoυ δυαruχ6q υπηρ1αv Kαι στo xωρι6
μαq Kι ακ6μη δεv βρ(oκω εξηγηση γιατ( και τ(

κ6ρδιζαv απ' τιq αvηκoυαrεg ταλαιπωρ(εg

κdπoιωv, ε(Xαv καταΘ6oει πωq 6κρυβε 6πλo και
ηταv αvrιμ6τωπog με τηV κτηvωδ(α τoυ Koιiρκoυλα.

o 8αγγ6λη9 Nακo0ληg 6πω9 κι o Bαγγ6ληq
τoυ Tdκη Koτoλo0λη, 6ταv γ0ριoαv doπλoι απ'
τov E.Λ.A.Σ φoρoιloαV γερμαvικ6g μπ6τε9 και

στα μdτια τωv πιτoιρικdδωv φdιπαζαv πιo
ι.Uηλo(, πιo επιβλητικo( και σα vα καμdρωvαv
περιoo6τερo. 'Hταv 6λoι τouq αro αvΘ6 και

"yroυζ6vια" τηq vι6τηg, περιζητητoι γαμπρo(,
πoU oι αρραβιilvεξ για πo}λo0g δεv dργηoαv,
μαζ( με τα ωρα(α παρεi'αrικα γλ6ιπια τoυg. o
Bηry6ληq εftε αρραβωvιααΘε( πρ6oφατα τη
Mαρ(α Σo0φλα (τoυ Tζιi:ρ'), αιπdρτιooα αργ6τερα Kαι στηv Tαακ6vδη πρ6oφυγαq, πoU τηv
1doαμε πριv 1c6vια Yια πdιπα.
ΦΘdvoιπαq oτηv Πυρo6γιαvη δεμ6vog 6voιωoε φρ(κη Kαι τov d1ryιξε o Θdvατog. Φ(oκα τα
κρατητηρια απ' 6λα τα γ0ρω 1ωριd. Αvδρεg και

γυvα(κεg, κoπ6λε9 Kαι v6oι, ατoιβαγμ6voι
αoφυr<τικd. Πvιγεται η αvdoα τoU Kι η καρδιd

τoU ταμπo0ρλo, vα αrιdoει τo ατ6ρvo τoυ. Tov
τρ6μαζαv oι απελπιoμ6vεg φωv6g, τα βoγκητd

απ' τιq oιμωγ6q π6voυ τωv βαoαvιoμ6vωv.
'Eδερvαv και βαodvιζαv ειδικd και αro oωρ6,
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vα βΜπouv και vα αKo0v 6λoι. Yπηρ1ε μεθ6-

δευαι'1, vα υφiατoται ι|.lυxoλoγικη επ(δραστl για

τo π τouq περιμ6vει. 'Eκλειvε τα αυτιd τoU Kαι
δεv τov κo}λo0oε 0πvog. 'Hταv 1αΙδεμ6vo
μovαχoπcι(δι και περηφαvoq σαv v6og. Mητε
μπαroo δεv εftε φdει και τιδρα oαv πεταμ6vog
αrα τdρταρα. Avυπεραorιιατoq Kαι μ6voq ατo
α16μα τoυ λ0κoυ. Kι o λιiκog με τιq πιo dγριεg
διαΘ6oει9: "Θα μαρτυρηαειq τηq μdvαg σoU τo
γdλα, oαv 6ρΘει η oειρd σoU> τoυ ε(πε o Koιlρκoυλαg, κι αυτ6 τdραξε τo ε(vαι τoυ, απoγε(ωσε τη φαιrrαo(α Kαι ηv αγωv[α τoυ. Σdλευε o
vouq κι' αμdζεUτεq oι oκ6ψει9 τoυ. Σημαιvε
πειπακdΘαρα: ,,φε0γειq Kαι δε φε0γειg" ζωιπαv6ξ.

Στo1dζoιπαv Kαι oκαρφ(ζoιrrαv δι6ξoδo Kαι

λ0αη δεv 6βλεπε, κι αυτ6 επ6τειvε τηv απ6γvωoτl Kαι τηv απελπιo(α τoυ. Πιilg vα γλυτωoει, vα
ξεφι1γει απ'τη μ6Yγεη τηq φdλαγγαg, απ' τo
λιωoιμo τoU Koρμιo0 τoυ; Bαααv(ζowαv μηπωg
υπηρ1ε τρ6πo9 Vα τouq ξεγελdoει, v' απoφ0γει
τηv <παπαλdμπραιγq", 6πω9 εwoo0ααv κdΘε

oκληρ6 ξυλoδαρμ6. 'Hταv αλεπo0 και αrιιΘoβoλoιioε τo μυαλ6 τoυ. Παvoιiργog απ' τη

φι]αη τoU, με ετoιμoλoγ(α και πειΘω oo(oυ μdρ-

τUρα, πoU δεv θα δικαιoλoγo0ιπαv Vα

ηv

"πατησει κoρoiδ[αrιKα,, Kαι vα φdει τηg αρκo0δαg τo ξ0λo.
'Hταv στov χειρ6τερo κλoι6 πoυ o0τε Θε69 τov
6βλεπε, μητε εftε ελπ(δα βoηΘειαg απ6 κdπoμ
ov. 'oλoι dγvωαroι γ0ρω τoU Kι' εμπιαroo0η
vα αvo(ξει τηv καρδιd τoυ oε καv6vαv δεv εηε.
Mλo0oαv odμπωg vα αvτιμετιilπιζαv βαρβdρouq, απdvΘρωπoυq. Σκυλιd λυooαoμ6vα, πoυ
μυπo0oαv Kαι oκ6τωvαv αo0δoτoι, ατιμιbρητoι, 1ωρ(g μ6τρo και o(κτo, 6μoιoι με καv(βα-

λoυg πoυ β(αζαv γυvα(κεg και κoπ6λε9 Kαι
x6ρευαv με τιq αρβ0λεg στα γυμvd τouq
oτηΘη. Aπ6 εκε(, εκτ69 τoUξ τooυβαλιααro0g

για τα τραγ[oια τoμdρια Kαι τα ι|.lημdvα Kρεμμ0δια, τouq περιoo6τερouq τouq 6αrελvε αrιq
φυλακ69 τoυ ΦlΞ αrα Γιdwεvα.

H ooφ(α τηq παVoυργ(αg πoυ φωλιαζε μ6oα
τoU σα vα εixε εξαvεμιαΘε( η αδραvoπoιηΘε(
Kαι σε τ(πoτα δεv τov oυvηγειρε εvΘαρρυιπικd.
-Πω πω μαvo0λα βoυ!", ι|.lιΘ0ριζε μdoα τoU Kι'
επιΘυμo0oε vα εftε τo γερμαvικ6 αυτ6ματo
(αrεv) πoU ε(1ε παραδιi:oει, vα πατηoει τη

oκαvδdλη, vα σKoτωoει τoυg δημιoυg Kαι vα
oκoτωΘε[. A1, vα ε(xε 6πλo, 6λα Θα ηταv διαφoρετικd. Δεv Θα 6vιωΘε oα πρ6βατo σε σφα-

διαoκdδαζε. Θα τouq Θ6ριζεt Δεv Θα
dφηvε 6ρΘιo "κoλυμπηΘρ6ξυλo", κι αq τov

γε(o, Θα τo

γdζωvαv, Kι αq τov κoμμdτιαζαV, Kι αg τov oo0βλιζαv σαv τov Διdκo μετd. Θα 6βγαζε τo dμι,
τo dμι ηg αδικ(αq, ηq αγαvdrcησηq Kαι τηq
εκδ(κηαr1g τoυ Θαvdτoυ.

Γ0ρω τoυ oι τoi1oι πιταλιαμ6voι απ6 α(μα,
κdτω βoιiλεg, πoτ(αματα απ6 α(μα Kαι στιq
γωvι6g δαρμ6voι πoU "σPKoUδo0v" για vα
κατoυρηoouv, vα κdvoυv σε vτεvεK6 τηv αvdYKη τouq, κι o 1ιbρog απoπvιXtικ6g. Bρ(oKovταv

σrηv κ6λαoη πoυ μητε τη φαιπαζ6ταv xειρ6τε-

ρη, μητε πρoετoιμαoμ6vog ηταv vα τηv απoδε-

1Θε( για vα κατι1βει στov Αδη. "'n61Ko vα πεΘd-

vειg 6τoι,, τo0λεγε η oυvε(δησrl τoU Kαι φωq
ελπ(δαg, oωτηρ(αg δεv φα(vovταv.

Σα ξημ6ρωσε Kαι πηγε στo απoχωρητηριo τo

μυαλ6 τoυ πηρε διαβoλικ69 αrρoφ6q Kcιι μ6oα

τoU Θ6ριει!ε παρdξεvα. ΠεριεργdoΘηκε τo
απoχωρητηριo λεrπoμεριi:g Kαι φτερo0γιoε

μια oκ6ψη πoU τoV αvααrdτωσε Kαι τov γιγdvτωσε. AvαrπερωΘηκε τo ηΘικ6 τoU Kαι φo0σKωσε πεπo(Θηαη κι' αιoιoδoξ[α, oαv αdραg oε
παvιd καλoτdξιδoυ καραβιo0. Eηε πλ6ov λ0αη
και ελπ(δα vα φ0γει, 6ατω σαV στερv6 ταξ(δι
και "6,τι βρ6ξει αg κατεβdoευ,. Movαδικη τoυ

oωτηρ[α τo απoχωρηηριo. Toυ γ(vεται 6μμovη
ιδ6α και απ6φαα11 η δραπ6τεUση. Ercτιμdει 6τι

υπdρ1oυv δυvατ6τητεg Kαι πρoυπoΘ6oει9,
d\λd xρειdζεται μεΘ6δευαη Kαι vα κερδ(oει

1ρ6vo.

Σε εvdργεια πλdov o qxεδιαoμ6q, η παvoυργ(α
oε ελιγμoιiq και διπλωματικ6τητα. "Mαvo0λα"
ΘεωρoOvrαv σ' αυτd Kαι η "ελικρ(vεια τoU>, vα
μηv αμφισβητε(ται oιiτε απ'τouq πιo δ0αrρoπouq και διjαrιιστouq. Δυαrυ1ιig στouq q(εδιαoμoιig δεv ηταv μ6vog. Yπηρxε κι o Ko0ρκoυλαg, πoυ Θα καΘ6ριζε τιg δικ69 τoυ απoφd-

σειq, τη δικη τoυ τακτικη. Kι 6λα τoυ ηταv ακα-

Θ6ριαrα κι dγvωαrα. T( dραγε Θα μεooλαβo0oε
για vα μηv αvατρ6πoιπαv τα qxdδια δραπ6τευoηq τoυ; Σκ6ι|.lει9 τov τριivε αo01ααrα, τov
τριβελζoυv βαoαvιαrικd oε απoλoγιoμoιig και
κ6vrρα υπoλoγιαμoιjq για vα μηv υπdρξoυv
γκdφεq και λdΘη, για vα μηV απoτ01ει Aπoτυ-

{α

Θα αημαιvε Kαι τo τ6λo9 τoυ, Θα τov 6γδερvαv ζωιπαv6 oκ6φτoVταV, 6πω9 oι To0ρκoι τov
Σκυλ6αoφo, πoU Θυμ6ταv απ'ηV ιαroρ(α και
πdγωvε απ'τηv τρoμdρα πoυ αιαΘdvovταv.

Kdπoιo βρdδυ τov παρoυo(αoαv αrov Ko0ρκoυλα και ξαφvιdαrηκε. o Ko0ρκoυλαq τoU

6ριξε μια πατ6κoρφη ματιd φιδ(oιαg oκληρoτη-

ταq Kι 6παιξε περfuεxyα κι απελητικd τo βoι]ρδoυλα αrov α6ρα, vα βγdζει oφυριγματα τρ6-
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μoU Kαι παvιKo0. To γυρ6φερε εξετααrικd και

o0ρλιαoε ααδιαrικd: "Mαξ ε(παv πωg 6xειg
6πλo. Av δεv μαq τo διboειg, δεv Θα βYειq
ζωιπαv6g απ6 εδιi. Θα oε πετdξoυμε vα σε
φdvε τα 6ρvια Kαι τα oκυλιd. T' ακo0g;". Tα
dκoυγε και δεv τα dκoυγε o 8αγγ6λη9, πoυ
εηε τoυg δικoιig τoυ oυ}λoγιoμoιig και ιiφoq

6ιπρoμoυ Kαι Uπoτακτικ6τηταq, πoU κι o καλ0τερoq Θεατρ(vog δεv Θα ιiπαιζε oε ρ6λo τoυ.
"Eιπdξει καπετdvιo, ε(πε, αλλd Kαι τι vα κdvω;
Aλλd μη Θαρρε(τε πωg ε[vαι και τ(πoτιg τηg
πρoκoπηg. A1ρηαro ηταv και τωρα με τα μ6vια
Kαι τιq βρox6q αro πεζoιiλι πoυ τo 6βαλα Θα
1dλαoε πdρα για π6ρα. Παλι6πραμα καπετdvιo
ε(vαι. E(μαι καλ6 παιδ( εγιil και Θ6λω vα πdω
αrα ξ6vα vα βγdλω κdvα φρdγκo Vα παvτρεUτιb καπετdvιo!".
'Hταv τ6oo πειατικ69 o Bαγγ6ληq πoU αφ6πλισε τov Koιiρκoυλα Kαι δεv επ6μεvε για τ(πoτε
dMo. "Ωρα(α!", τoυ ε(πε. "MεΘα0ριo Θα πdμε
αro xωρι6 vα μαq δri:oειg τo 6πλo κι αg ε(vαι

d1ρηατo,,. "Eιπdξει καπετdvιo" πρ6φερε o
8αγγ6λη9 χωρ(q oυδεμ[α ταρα1η και με 6crr1
πρoσπoιητη ηρεμ(α μπoρo0oε. "Eιπdξει Kαπετdvιo" επαv6λαβε Kαι ξεΘαρρεμ6vog πρ6oΘεσε: "E(μαι καλ6 παιδ( εγιi: και oε παρακαλιΙ:
καπετdvιo, βγdλε με α0ριo απ'τo κρατητηριo,
γιατ( Kαι η κoλιd μoU με πovdει και vrρ6πoμαι
vα πηγα[vω oυv61εια στo ιπεvεκ6 αιπ( ατo απo1ωρητη ριo. Σε παρακαλιil καπετdvιo ", ξαvατ6vισε με τ6oo παρακλητικ6 τρ6πo, πoU καv6vαg
!

δεv θα τoυ ιiφερvε αιπιρρηoειg. "Evrdξει!
Eιπdξει!" μoυρμo0ριoε o Ko0ρκoυλαg με

6κφραα11 ικαvoπo(ηστlξ. "Aφoιi oυμφωησαμε
για τo 6πλo, oυμφωvdμε Kαι αrα υπ6λoιπα.
A0ριo Θα oε βγαλω απ6 τo κρατητηριo". Mε
6κδηλη Xαρd o 8αγγ6ληξ τoU ε(πε δυo-τρειg
φoρdq <εUXαριστιil πoλ0 καπετdvιo> Kαι τoV

γιiριoαv π[oω στα Kραητηρια.

o

Ko0ρκoυλαg, oιγoυρog πωg τ6λειωvε με τoV

8ηγ6λη, κρ6μαoε τo βo0ρδoυλα πdvω απ'τo

γραφε(o τoU, σαv πρoσωπιK6 6μβλημα ιqx0oq

τoU, Kι εUΧαριστημ6vog αvαπα0τηκε σrηV
καρ6κλα τoυ. o βoι1ρδoυλαg 6ιπω9 ηταv o
Θυρε69 εξoυo[αg τoU, τo o0μβoλo τηg δ0vα-

μηq τoυ. Δεv τov απoxωρζovταv 6πoυ Kαι αv
πηγαιvε. 'Hταv απ6 πλεκτd βoTδ6vεUρα, πoU
dvoιγε κεφdλια, 6αrιαζε πλευρd Kαι σε ιiαrελvε
Kαι στov τdφo με βγαλμ6vα μdτια και κoμμ6vα
αυτιd. ooo ηταv μπρoαrd τoU, o 8ηγ6λη9
διατηρoιioε μια αμ(μητη, UπoKριτιKη ψυ1ραιμ(α
Kι αq 6βραζε μ6oα τoU σαv ηφα(αrειo vα εKρα-

γε(.

Στo κρατητηριo 6πιαoε τo κεφdλι τoU πoU

απ6 υπερdιπαστl Kαι odλευε o vouq τouγε
'Eιπovα τov
"6ζωvαV τα Ψ(δια" πoυ εηε εκΘρ6_

ι|.lει και o (διog και 1dvovrαv η διdΘεαr1 κdτι vα
φdει απ'τoV (ζρouβd" τoυ. Πrilg Θα ξεπερvo0σε τo παραμ0Θι πωg τd1α ε(1ε 6πλo, εvιir δεv
ε(Χε; Πovηρd επικαλdστηKε πωg ε(vαι d1cηαro,
voμ(ζoιπαq πωq Θα τov π(αrευε o Ko0ρκoυλαg
και Θα παραιτo0wαv απ'τη ζητηση και παρdδoΦ τoυ. Aλλd τιbρα τ( γ(vεται και τ( κdvoυμε;
Ξαvαoκ6φτovταv τα διαδραματιoΘ6ιπα στo
γραφε(o, με τα απαvωτd "καπετdvιo, καπετd-

o Ko0ρκoυλαg, Kαι
oυμπ6ραvε πωq 6λα δεv εηαv πdει και dqfi_
μα. E(Χε κερδ(oει πρoσωριvd vα με(vει oι6o9
και αβλαβηg, 6ρΘιo9, κι' αυτ6 μετρo0αε καΘo-

vιo,, πoU κoλακε0oιπαv

ριατικd.

Αιiριo, αv θα ε(vαι εκr6q Kρατητηρ(oυ. Θα ε(vαι
μεγdλη υπ6Θεcrr1, η πιo κρ[oιμη Kαι απoφασιαrικη. Av ιiκριvε πωg ηταv απραYματoπoητη η
δραπ6τευoτl, τo μιjΘευμα πoυ oκdρωvε Yια τo
xωρι6 ηταv πωg Θα τoυg πηγαιvε αro 1ωρdφι
τouq, αro "ΠρoΦλιo", κι εκε( πoυ ε(1ε π6oει τo
πεζo0λι Θα ιqxυρfζoιπαv πωg εftε κρυμμ6vo τo
6πλo και κdπoιog Φιλog τo ε(xε πdρει, Xαλωvταq τo πεζo0λι. Av τov π(αrευαv Kαι τι Θα επα-

κoλoυΘo0oε, δεv απoτελo0oε πλ6ov πρωταρxικη τoυ απαqx6ληαr1.

Eκτιμo0oε πωg ηταv μια λ0αr1 και εvδε16μεvo
αληΘoφαv6g, πειαrικ6, αv δεv πρo6κυrπε κdτι
Φ'λo και καλ0τερo. YπoΘετικd Kαι με διαβoλικd

oκαρφ[oματα 6λα πρoλαβα(vovταv, εκτ69 τηg
ακ6ψη9 vα σε δ6ooυv αrη φdλαγγα Kαι vα σε
λιιbooυv π6ιπo-π6ιπo με τα παλo0κια Kαι τouq
υπoκ6παvo0g τoυg. Aυτ6 τo ι1τρεμε Kαι τo
φoβ6ταv σαv o πιo δελ69 κι αv(qxυρoq αvτo-

Xιilv. Διαπ(ατωvε πωq τoU ε(1αvε oκαρωoει
dqxr1μo μπλ6ξιμo με τραγιK6g oυv6πειεq Kαι

τov ιiκoβε κρ0og ιδριiταg. 'Hταv παγιδευμιivog
και κατ6αrρωvε τιg δικ69 τoυ παγ(δεg. Kατιiβαζε η κo0τρα τoU ι|.lεiρεg κι ηξερε πωg εηε vα
κdvει με oατρdπηδεg, αrυγvo0g εγκληματ[εg
και 6μ με αφελε(q και κoρ6ιδα. Eυτυ1ιbq, τo
κ6λπo τηq παραπλdvηoηg τoυ Ko0ρκoυλα,
6πιαoε. Πoλ0 Θετικ6 και πoλ0τιμo, αv κερδιΘε(

o

αυριαv6g xρ6vog εr<τ69 κρατητηρ(oυ. Θα

ε[vαι τo πιo αvεKτ(μητo και orιoυδα(o απ6κτημα

τηg τιi1ηg τoυ.
H

v0μα ηταv αυπv[αg και αUτoσUγK6ιπρωαr1g.

Πλαvιilιπαι, αλωv(ζouv oι oκιiι{.lειg τoU Kαι σε
τdξη δεv μπα[voυv. Στα βoυβd μλdει με τov
εαυτ6 τoU Kαι αφoυγκραζεται τov αιrrλαλo τηq
καρδιdg τoU: "Aπoφdoιoεq 6vα δ0oκoλo,
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παρdτoλμo εγXε(ρημα, 6vα dλμα ριιpoκ(vδυvo
πoU μπoρε[ vα oε oδηγησει oτηv ελευΘερ(α η
vα σoU ατoιx(oει η ζωη αoυ. Eπ6λεξεg τo
"ελευΘερ(α η Θdvατog" και δεv 1ωρo0v δλημματα. Γ0ρω σoU απελπιo(α Kι απ6γvωoη.

Boγκoιiv, αrεvdζoυv, πεΘα(voυv' Σε περιμ6vει η
μo(ρα τouq. Aπ6vαvr( ooυ oαδιαr6q, 6ξαλλoι κι
αδ(αrακτoι λυκdvΘρωπoι κι εo0 γυμv6g αvdμεod τoυg. Θα oε Kατασπαρdξoυv oαv πειvαoμ6vα γερdκια Kαι κoρdκια. Θα λεηλατηooυv ηv
Ψυxη σoU για vα 1αμηλιilooυv τo μπ6ι ooυ. Θα
oε τoακ(ooυv αμελικτα Kι αvελ6ητα κι ιi1ειg
τιμη και περηφdvια. Eπαvααrατε( τo ε(vαι ooυ
και o αvδριoμ6g σoU UπαγoρεOειτη φυγη. T6λμησε και Θα πετ01ειg! φωvdζει η Ψυxη τηq
ψUXηq τoυ. o τoλμιilv vικd. Kι εoιi vε6τερog
τ6λμηoε9, πηYεq αιπdρτηg, πoλ6μηαε9, δειvoπdΘηoεq και κιvδ0vεψεq Kαι σKoτωΘε(g. 'Eζησεq και επιζητoOv τo Θdvατ6 ooυ. Πεg 6μ!
Xλιεg φoρdq 61ι. Φε0γα! κρdζει η καρδιd ooυ.
Av ζηoειg, 6ζηoε9, αMιιig τo κρ[μα κι η κατdρα
πdvω τouq. Φε0γα! Δραπ6τευoε! Nα π6oει9
κdτω ηρωικωg. Nα μη oε αrελouv για φdακιω-

μα σε τραγoτ6μαρα. Φειiγα! α0ριo πριv ε(vαι
αργd..." Mλdει o κ6αμo9 τoυ. o κ6oμo9 τηg
Ψυxηs Kαι τηq oυvε[δηαηq τoU.

H φωη τηg καρδιdq, τηq τιμηq κι αξιoπρ6πειdg
τoU, τηξ αμ6λυιπη9 περηφdvιαq τoU. Movoλo-

γε[, διαλoγ(ζεται και παλε0ει τo ξεκαΘdριoμα,

vα καταληξει, vα απoφαo(oει. Tα

αroι1ε(α

oυvηγoρ(αq σε εvΘdρρυvcrη oυμπλ6κoιπαι και
oυγκρo0ovται στη Θoλo0ρα τωv ερωτημdτωv

πoυ αvαδOoιπαv και ξεπηδo0oαv ααrαμdτητα
στηv τριKυμ(α τωv αvαπdιπητωv ,,εdv". Α1,
αυτd τα "εdv" vα μηv υπηρxαv πoυ 6λo αvααroλ69, διαrαγμo0q, απoγoητε0oειg φ6ρvoυv
πoU σε κιoτειioυv Kαι σε oδηγo0v αrη φdλαγγα. Av...αv...αv... με πdρει xαμπdρι κdπoιo μdτι
απ6 orι(τι, μπαλκ6vι, κoτ6τoι, 1ωρdφι η κηπo
Kαι φωvdξει.... τ6τε "6Xε γεια καημ6vε
κ6σμε...", κατευΘε[αv σε "τ6πo 1λoερ6".
Mετρo0oε και ζ0γιζε ' Z0γιζε Kαι μετρo0oε με
ακριβε[g oυvυπoλoγιαμo0g. Aκρoβατε(, παλαιπζdρει Kαι ισoρρoπε( ατoυq oυMoγιoμoUq
τoυ. Δεv 1ωρo0v απεριoκει.l.liεg, βιαo0vεq και
λdΘη, α)\λd υπoμovη, Θdρρog κι απ6λυτη ακρ(βεια, 6πω9 6ταv oκoπε0ειg α161o, και α161o
61ει9 vα φ0γειg "πdoη Θυo(α". "Πρoαηλωαoυ

oε αι-rr6v, Θα vικηoειg! To αξ(ζoυv τα vιdτα και
η ζωη ooυ. ΠρoXωρα με αUτoπεπo(Θηαη!". Toυ
μλo0oε η δ0vαμη τoυ εoωψUχoU κ6oμoυ τoυ.
H δ0vαμη τηq ζωηq πoU σαV orπαo(α vεραΙδoγ6wηη τov καλo0σε vα μηV τηV απo1ωριoΘε(
Kαι Vα απoλα0oει τηV oμoρφιd Kαι τα κdλλη
I

i

τηq. ovειρε0oταV Kι ηΘελε vα σUvεX(oει vα
ovειρε0εται.

=ημdρωoε Kαι η αγωv(α τoU KoρUφιilvεται. Δεv

εμφαvζεται καvε(g vα τoV βγdλει απ6 τα κρα-

τηηρια. oι ωρεg περvo0v κι η αrεvα1ιbρια τov
φαρμακαivει. Tρωει απ' τov "τβoβd" τoU, Kαι
για απoΘ6ματα στo στoμdμ και για vα καλμdρει τιq oκoτo0ρεq τωv αvηoυμιilv, τηq αγωv(αg

τoU. Παριαrdvει τoV ηρεμo και γαληvιo Kι αq
δ6ρvεται απ6 φoυρτo0vα κακωv πρoαιαΘημd-

τωv Kαι oκιiι|.lεωv. Yπoιpιdζεται πωq

<<τoU τηv
6φερε" o Ko0ρκoυλαg Kαι στηv επαVεπαφη τoυ
με τouq 1ωρoφΟλαKεq, πoU μπαιvoβγα(vαvε

στα κρατητηρια κι dρπαζαv κdπoιoυg Kαι
κdπoιεg "Yια oυγ0ριoμα", υπεvθυμ(ζει τηv

παρdκληαr1τoU για 6ξoδo και κoλ6πovo. Kατd
τo μεστ|μερdκι, μαζ( με 6vαv dλλo, τov βγdλαvε με επιηρηcΣrl 1ωρoφ0λαKα Kι 6τρεξε αro
απo1ωρηηριo για vα επιβεβαιιilαει τo πρoq(ηματικ6 και αv0παρκτo πρ6βλημd τoυ ωq πραγματικ6 Kι ασUγKρdητo. E0αroxη και oαταvικη

η πρ6φαα11 ευκoλι6τηταq, ευκoλ6πιαrη Kι αVU-

πoι{.l(ααrη, vα επιoκ6rπεται oυ1yd-oυxyd τo
απoΧωρητηριo.

Kαι αρ1(ζει η εξdταoτl, η 6ρευvα για τιq λεrπoμ6ρειε9, η πρoεργαo(α φUγηq. KdΘε φoρd
παρdτειvε τηv καΘυα16ρηαη, γιατ( τo ξηλωμα
τωv σαvιδιιbv ιiπρεπε Vα γ(vεται πρooεκτικd,
αΘ6ρυβα, vα μ6voυv αrη Θ6αη τouq Kαι Vα μoιdζoυv καρφωμ6vα, για vcl μηv αιπιληφΘε( τ(πoτα o επ6μεvog 1ρηαrηq τηq αvdγκηg τoυ. Kαι

κdΘε φoρd πoU εvvoε(ται πωq "τελε[ωvε"
6βγαιvε κρατωιrrαq oφιμd με τα 16ρια τηv Koιλιd τoυ, vα φα(vεται πωq υπoφ6ρει και πovdει.
Yπηρxε orπικ6 πεδ(o πρoq τo απo1ωρητηριo,
τoU Xωρoφ0λακα πoυ κdΘovταV στηv πεζo0λα,
oε αρκετη απ6αrααη, και κoυβ6ιrrιαζαv παρ6α
και πoτd δεv τov oυv6δευε ωg φ0λακαg.

o Bαγγ6ληq εξ' αρXηg επεδ(ωξε vα εξoικειωΘε(
μαζ( τoυ, ι].lωv(ζovrαg τoιγdρα Kαι μπισKoτdκια
Kαι γι' αυτ6v κι αvoiγoιrrαg oυζητηoειg για 6λα
και 1ωρ(q τdλog. o 1ωρoφιiλακαg αrdκovrαv
με αvoιμ6 τo α16μα και κυρ[ωg dταv τov παραμ0Θιαζε με κατακrηoειg γυvαικωv κdπoιωv

φλωv τoU, πoU ξεφo0ρvιζε η oργιιilδηg φαιπαo(α τoυ, ωq σε διατεταγμ6vη υπαγ6ρευαη και
τακτικη απ6κrηoτ1q τηq oυμπdΘειαq Kαι εμπιαrooι1ηg τoυ. Φαιv6ταv παιδαρ6λι μπρoαrd
τoU Kι 6λo τov ρωτoιioε vα μdΘει για τηV oιKoγ6vεια, τηv Kαταγωγη τoυ Kαι τov oρμηvευε,
τoV παρ6τρυvε v' αρραβωvιααrε(, γιατ( oι
αρραβωvιαoμ6voι περvoιiv καλd, τριilvε λαwη-
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τεq, π(ττεq Kαι "σαραγλ(,, Kαι Xoρτα(voυv ηγαητd αUγd Kαι Kαλ6 τUρ(. Toυ ι1λεγε, Kαι βασιKd
6μ τυ1α(ωq, πωq 61ει Θε(o αrρατηγ6 πoυ Θα
dρΘει με τo επιτελε(o 6λo cπo γdμo τoU Kαι πωq
μετd Θα πηγαιvε κoιπd τoU vα τov κληρovoμησει, vα ζηoει πααdδικα oε π6λη, γιατ( στα KoUτoo1ωρια δεv κdvειq πρoKoπη κι 6,τι αv xρειdζεται κdτι, για εξυπηρ6ηcrrl(!)' vα γρdιpει αμ6σωq στo θε(o τo0 vα τo βoηΘηαει!!! Toυ 6λεγε
6,τι τoυ ερ16ταv, ιαroρ(εg για αγρ(ouq, πρoKειμ6voυ vα παρατε(vεται η dξoδ6q τoU, vα ρoKα-

v(ζoιπαι oι ωρεg, vα πηγα(vει στo απoxωρητηριo για vα oλoκληριiloει τιq εργασ(εg τηg δραπ6τευoη9 τoυ. oλα στρατηγιKd καταατρωμ6vα
κι εξελ(ooovται oμαλd για επιτυxη 6κβααη τoυ
αr6xoυ τoυ. Kαταπληκτικ6g στηv πρoαrιoiηαη
απdΘειαg κι αδιαφoρ(αq για τηv κρdτηoη τoυ,
σα vα μηv τov απαqxoλo0oε, vα μη τov voιαζ6ταv, vα μηv απoτελo0oε τo μ6γα πρ6βλημd
τoυ. Aυτoδ(δακτα κι αUτoq(εδιdζoιπαg 6παιζε
Θ6ατρo Kαι τo 6παιζε καλd, dριατα. Aυτ6 Kι αv
δεv ηταv Θ6ατρo τoυ παραλ6γoυ! o 1ωρoφ0λακαq τov dκoυγε απoχαUvωμ6vog Kι εvτUπωoιdζovrαv. 'Eφταoε vα τoU ζηηoει και xdρη
απ'τo Θε(o τoυ, τo στραηγ6, για μετdΘεαη τoυ
6αrω αrα Γιdwεvα. "Aυτ6 δεv ε(vαι τ(πoτα για
τo Θε(o μoυ. Θα τoυ γρdι}ω γρηγoρα και Θα
γ(vει. Θα γ(vει oiγoυρα, ooυ λ6ω!" Tα πdιπα
μπoρoιioε vα Uπoq(εΘε[ o Bαγγ6ληq για τη
δ0vαμη τoU στρατηγo0 Θε[oυ τoυ ωαrε vα επιρoo6γγιoτl o](6oηq, εμπιστooιiη g και
γvωριμ(αg με τov 1ωρoφ0λακα.

τευxΘε(

π

Tιg κoυβdvτεq τoU δι6κorπε μovo rl "αvdγκη"
τoU Vα πdει αro απoχωρητηριo πoυ βρ(oκovταv oτηV dκρη ρ6ματo9 με πoλ0 βdΘog και
πυκvη βλdαrηcrr1. Aπ6μερo απ' τα αrι(τια για τιq
ooμ69 τoυ Kαι KαKoφτιαγμ6vo, ξ0λιvη Kαταακευη με oαv(δια και π6ταυρα αραιoKαρφωμ6vα. Tα κ6πραvα απ6 μια τριγωη τρ0πα πoυ
υπηρ1ε αro κ6ιπρo τoU πατωματog φτdvαvε
αrηv κo(τη τoU ρ6ματo9 κι αυτd τα oαv(δια
ξηλωvε πρoσεKτιKd o 8αψ6λη9, vα μεγαλωoει
η τρ0πα για vα 1ωρ6oει τo oωμα τoυ, vα βγει
6ξω. Σκεπdρvι και ταvdλια τα x6ρια τoU, τα στι-

βαρd τoυ μπρdτσα, πoU oε τ6τoιo ζ6ριoμα για

τηv ελευΘερ(α τoυ Θα 6cπιαζε και o(δερα Kαι

αλυo(δεg. H καΘυα16ρηΦ τoU σε απoξηλιbματα δεv τoυ επ6φερε καμ(α παρατηρηcΣrl Kι αυτ6
τo τoεκdρισε στouq καλo0g oιωvoOg τoυ. Θα
ε(1ε (oωg δικd τoυ παΘηματα και εμπειρ(εg o
1ωρoφιiλαKαξ απ6 ευκoλι6τητε9 και ιiδει1yε
vα τoV καταvoε[, vα τov oυμμερ(ζεται.

"Πdμε καλd",6λεγε απ6 μ6oατoU o 8αγγ6λη9

και εμι|.lυ1ιilvovταv κι dλλo. Yπoμovετικ6g,

καρ

τερικ69, 6αo πoτd dMoτε, αιαθαv6ταv vα μηv
τρ61ει o ηλιog με τη βιαo0η πoU o [διog επιΘυμo0oε. Σαv vα εftαv αrαματηoει ρoλ6για και
1ρov6μετρα με τo ααηκωτo βdρog τηq αγωv(αg. Kι 6λα τα τραβdει και διακιvδυvειiει απ'
τηv πρoστυμd αιqxρo0 ρoυφιdvou πoU τov
κατηγ6ρησε Yια κατo1η 6πλoυ, Χωρ(q vα 61ει.
Av ε(1ε, δεv Θα ε(xε καv6vα πρ6βλημα vα τo
παραδιilαει Kαι vα ηoυ1doει, 1ωρ(g vα d1ει
τo0τη τηv περιπ6τεια, τιq αυv6πειεq Kαι τoιig
κιvδOvoυg τηq ζωηq τoυ. T6αoι dλλoι τo εf1αv
κdvει για τcι εvΘ0μια πoυ φ0λαγαv απ' τov
E.Λ.A.Σ., αλλd αυτ69 δεv ε(1ε, κι dδικα τov
πηραv αro λαιμ6 τouq. 'Aλλωαrε δεv ηταv και
καv6vαg ιδεoλ6γoq, με dλλη πρoorπικη αξιoπoηΦs τoυ. o πατριωτισμ69 για τη Μυτεριd
τηg πατρ(δαg τov oδηγηoε ατov E.Λ.A.Σ., 6πoυ
oυvdμα dκoυoε κι 6μαΘε πoλλd Yια ηv εKμετd)λευcrr1 τoυ αvΘριiπoυ απ6 dvΘρωπo Kαι για
τov Mαρξ, τov Koμμouvισμ6 και τov καπιταλμ
oμ6, 1ωρ(g vα τov σUγKιvo0v ιδια(τερα Kαι vα
τα αorιdζεται Kι αq τα 6βριoκε ωρα(α. To Θ6μα
τωρα ηταv vα oιΙ:oει τo τoμdρι τoU, Vα μηv τov
κρεμdoει στα τσιγK6λια τoυ o Koιiρκoυλαg.
Aυτ6 πρo61ει και επιτdoσεται. Tα dMα Kι αv
6ρΘoυv Kι αV δεv 6ρΘouv "δεv μoυ καιγεται
καρφ(", πια. Ag παλ6ιpoυv Kι αq αγωvιαro0v
dλλoι πoυ (oωg δεv πρoδoΘoιjv. Tηv πρoδoα[α
τηq ηγεσ(αg πληρωvε τωρα ωg απ(αrεUτo Koι
αvαπdvτεxo. Tov απdτρειpαV Vα αKoλoυΘηoει

Kαι τov Aρη, χωρ(g vα τoU εγγUηΘo0vε τ(πoτα.
Xτυπdει τo κεφdλι τoU, μα ε(vαι αργd' Θυμdται
τo <στερvη μoυ γv6cΣrι vα σε εi1α πρωτα> Kαι
υπoφ6ρει διπλd. 'Evα 6πλo 6xει μεγdλη αξ(α
και δΟvαμη. Σε κdvει πα}'ληκdρι, ακ6μη κι 6ταv
τρ6μει η καρδιd Kαι σoU κ6βovrαι τα 0πατα. Nα
εηε κdπoυ, 6ατω 6vα κoιπdκι orιαoμ6vo, μια
κdμη σKoUριασμ6η vα τouq παρ6διδε, (oωg
6λα vα oMdζαvε, vα μεταβdλλoιπαv. Nα γιv6ταv κdπoιo θα0μα Kαι vα βρ(oκovrαv 6vαg απ6
τouq εΘvικ6φρovεq τoU xωριo0, vα 6λεγε μια
Kαλη κoυβ6ιπα, vα μεσoλαβoιioε για τηV αΘω6τητd τoυ, vα τov βoηΘo0oε 6ατω oα xωριαv6
και dvΘρωπo, α}ιλd τ(πoτα. T(πoτα, απoλ0τωg!
T(πoτα για 6πλo, απ6 απoμειvdρι κι εξdρτημ6
τoυ. T(πoτα κι απ6 oυγγεvε(g vα εvδιαφερΘoOv,
vα τρ6ξoυv σε σUμπαρdαrαcrr1.

AΘηvα, Σεrπ6μβριo9 2005
(η oυv61ει6 τoυ κειμdvoυ

αro επ6μεvo τειixoq μαq)
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ΠAPAΔoΣH & EΘIMA
'EΘlμα Xρlατouγ6wωv
καl Πρωτo1ρovldξ oτη Δρoooπηγli
τoυ Στα0ρoυ Zηκo0λη

ριilματα 25η Θα κoιvωvoOoαv. KαΘdριζαv τηv
ηq γdσrραq Kαι τηv 6βαζαv πdvω oε
αvαμ6vα κdρβoυvα (ζιdρα). 'Eφτια1yαv KoUρ-

επιφdvεια

κoιiτι απ6 αλε0ρι 1ωρ(g αλdτι, τo 6ρι1μαv πdvω

στη πUρωμιivη γdατρα Kαι τo dπλωvαV με τo

η γιoρη

τoυ αγ(oυ Φλ(ππoυ (14 Noεμβρ(oυ) dρxζε η ηαrε(α για τα Xριαro0γεWcι.
Tηv τελει,rrα[α μ6ρα 14 Noεμβρ(oυ 6τρωγαv
τυρ6πιττε9, κoτ6πoυλo Kαι d}ιλα αρτ0αιμα
φαγητd, γιατ( 6λη ηv περ(oδo τηg ηαrε(αg
Aπ6

δεv dτρωγαv καΘ6λoυ τυρ(, γdλα και dλλα

αρτ0αιμα φαγητd. Kρατoιioαv τη vηστε(α 6λε9
τιg μdρεg μ6χρι τα Xριαro0γεwα.

Tιg μ6ρε9 τηq ηστε(αg dτρωγαv 6αrιρια, λd1α-

vα η πρdσα μαγειρεμ6vα η oε π(ττα, λd1αvo
τoυρo( (αρμιd), πoυ π[vαvε Kαιτo ζωμ6 (αρμ6ζμoq). Mε τo λd1αvo αρμιd 6φτιαxyαv και λαxαvovroλμdδεg (γιαπρdκια), πoυ αyr( για ρ0ζι τα
γ6μιζαv με μπλιγoιiρι. 'Hταv πoλ0 λιτoδ(αιτoι

και πoλλ6q φoρ6q γευμdτιζαv με πρdσo Kαι
(πιπερ(τσα>. H πιπερ(τoα ηταv μειγμα απ6

αλdτι, κ6κκιvo πιπ6ρι και τριμμ6vo δ0ooμo. Σ'
αυτ6 βoυτo0oαv τo πρdoo Kαι δdγκωvαv τηv
dκρη τoυ. Aκ6μη ιlτριβαv μπoυκι69 ξερ6 Ψωμ(
πoU τo μoOλιαζαv με vερωμ6vo κρααi (κραo6Ψωμo) Kαιτo 6τρωγαv.

23η Δεκεμβρ(oυ dψηvαv κoυλo0ρια στη
"μπ6ιπζα,,. H μπ6ιπζα ηταv 6vαται!( φτιαγμdvo

Tηv

απ6 πηλ6 και γιδ6μαλλo, αro oπo[o 6ψηvαv

κoυλoιiρια και π(ττεg Xωρiq vα 1ρειdζεται λdδι
και dτoι 6καvαv oικovoμ(α, γιατ( τo λdδι τo
αγ6ραζαv και ηταv πoλ0τιμo. Στη φωτιd πoυ
6καιγαv τηv μπ6ιπζα και τη γdαrρα 6βαζαv 6vα
ξι1λo απ6 αYριoKεραoιd, πoυ τo dφηvαv vα

oιγoκα(ει σrηV dκρη τηq φωτιdg 6λo τo
12ημερo για vα διω1μει τouq καλικdιπζαρouq.

To dλεγαv "μoυζιπρdβα".
To πρω( τηv 24η Δεκεμβρ(oU τα παιδιd, αφo0

πηγαιvαv στηV εκκληo(α Kαι κoιvωvo0ααv
(μεταλdβαιvαv), μετd με 6vα ταγdρι γιjριζαv
6λα τα αrι(τια τoυ 1ωριo0 τραγoυδωvταq:
"K6λιιπα μ6λιιπα / τρειg 1λιdδεg πρ6βατα /
στo μ6γα τo xωρdφι. l Kι εμ6vα μπdμπω
κ(oυ)λo0ρα / μη σoU κoυτooυλ(oω / Θιiρα
παραΘιiρα". oι voικoκυρ6g 6διvαv ατα παιδιd
απ6 μια κoυλoιiρα Kαι τo 6λεγαv "Koλ6ytισμα".

To βρdδι τηv (δια μ6ρα 6φτιqyαv λαγγ(τεg

(τηγαvfuεg) αrη γdαrρα, Xωρ(q λdδι, γιατ( ξημε-

αδρdμι vα γ[vει μια λεrrη σrρdcrrl Kαι

vα

ι}ηΘε(. Aυτ69 τιq ηγαvfuεq τιg 6λεγαv "orιdρYαVατoυ Xριαro0". Σε μια Kατσαρ6λα με ζεα16
vερ6 6ρι1μαv τριμμ6vα καρ0δια και oκ6ρδo Kαι

εκε( βoυτo0oαv τιg ι|.lημ6vεg ηγαvfuεg. Aφoιi
μo0λιαζαv τιg 6βαζαv με πηρoOvι oε 6vα ται{(
Kαι τιq 6τρωγαv για Vα αvr6ξoυv ωq τo πρω(
πoυ θα κoιvωvoOoαv. Στιg 4 τα ξημερωματα
μυπo0oε η καμπdvα Kαι πηγαιvαv ατη εκκληα(α. Eκε( μεταλdβαιvαv Kαι με τo qx6λαoμα
γιiριζαv oπ(τι, 6πoυ ιiτρωγαv μαγειρ(τoα,
αuκωτdκια τηγαVιτd, λoυκdvιKα Kαι d}λα αρτιiσιμα πoU εixε τo orι(τι.

'oλη η πρωη μ6ρα τωv Xριαroυγ6wωv ηταv
αφιερωμ6η στo αrι[τι Kαι τηv oικoγ6vεια. Toυg

Xρηαroυg τouq γι6ρταζαv ηv επ6μεη μ6ρα,
26 Δεκεμβρ(oυ. Γ0ριζαv παρ6ε9 απ6 αrιfuι oε
orι(τι πoυ ε(1ε Xρηαro, dλεγαv ευ169, τoυq κερvoιjoαv μεζ6δεq Kαι Kρασ( και, αv υπηρ1αv
μoυoικd 6ργαvα, 16ρευαv κι6λα9.
Tηv παραμoη

ηg

Πρωτo1ρovιdg oι VoικoKU-

ρ69 dvoιγαv "π6τoUρα" (φιi}λα) για vα φτιdξoυv τη βααλ6πιττα. oι dvrρεq 6oφαζαv τo
γoυρoιlvι, πoU πo}'λ69 oικoγ6vειεg εκrρ6φαvε
απ6 ηv Avoιξη. H καλη βαoλ6πιττα oυηΘωg
ε(1ε γ6μιαl'1 απ6 τυρ( και αυγd, αλλd oυxyd
γ(vovrαv Kαι με λ(πog 1oιριv6 και κoμμdτια
κρ6α9 (τoιγαρ(δεg), oπ6τε τηv 6λεγαv (γoUρoυv6πιττα". Ακ6μα 6καvαv λαγγ(τεg (ηγαv(τεg) με λdδι αro ηγdvι για vα φdvε τηV παραμovη. Mε τo vερ6 πoυ ξ6πλεvαv τηv κατoαρ6λα με τo ζυμdρι ρdιπιζαv τouq τoftoυg τoU oπιτιo0 για γo0ρι.
Eπ(αr1g πηγαιvαv αro κατιilYι Kαι μ6oα απ6 τo
πα1y( 6πoυ 6τρωγαv τα β6δια τo d1υρo μdζευαv orι6ρouq σιταριoιi. Aυτo0q τouq cπι6ρoυg

τouq ovoμdτιζαV με τo 6voμα κdΘε μdλouq τηq
oικoγ6vειαq Kαι τouq dρι1yαv dvαv-6vαv αrη
ζεαrη "βdτρα" (δdπεδo τoυ τζακιo0). o αrι6ρog απ6 η μεγdλη ζ6oτη 6oκαγε (πρoυτoo0oε) και ει<τιvdooovταv σε διdφoρεg κατευΘ0v-

oειg. Av πετdγoιπαV πρoq τηv Avατoλη Θεωρo0ιπαv καλ6 αημdδι, εvιil πρog τη Δ0or1 61ι
καλ6. Toυg αrι6ρoυ9 τouq μdζευαv και τouq
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6βαζαv σε <γKιoιlμυ, (1dλκιη γαvωμ6η Kαvd-

τα) Kαι τo πρω( με αυτ6 πηγαιvαv για vερ6 αrη
βρ0αη. Mε τo vερ6 αυτ6 6βρε1αv τα φ0λλα τηg

βαoλ6πιτταq.

To πρω( τηg Πρωτoxρovιdg πηγαιvαv

oτηV

εκκληα(α και 6ταv αυτη qx6λαγε και 6βγαιvαv

αrηv πλατε(α ε0ριoκαv εκε( τα καρvαβdλια
(τoυg μπαμπαλιoι1ρδεg) vα 1oρε0oυv.

Στιg 5 lαvoυαρ(oυ, παραμovη τωv Φιilτωv,
vηαrευαv πdλι για vα πιoιjv τo (μεγdισμα>
(αγιαoμ6). T6τε 6φτια1yαv πdλι λαγγ(τεg ατη
γdατρα. Aπ6 τo πρoζιiμι αυτ6 πηγαιvαv και
6φτια1yαv απ6 6vα αταυρ6 αro αμπdρι, στo
oκαφ(δι, ατα βαρ6λια, κλπ, Yια vα 61oυv Kαλη
αoδειd τov επ6μεvo 1ρ6vo.

Tα Θεoφdvεια πηγαιVαv στηv εκκληα(α Kαι στo

τ6λo9 τηg 6παιρvαv σε (μαστραπ(" (καvdτα)
αγιαoμ6 και 6πιvε 6λη η oικoγ6vεια. Mε τov
αγιαoμ6 6βρε1αv 6vα δεμdτι xειρ6βoλo (καλαμιd απ6 βρζα) και πηγαιvαv στα αμπ6λια και
αrα περιβ6λια. Eκε( 6δεvαv με λiγo xειρ6βoλo
6λα τα oπωρικ6 δ6vδρα και κdπoια κληματα,
για vα 61oυv, με τoV αγιαoμ6 τouq, πo}λo0g
και καλo0g καρπoιig.

o παπdg τoU Xωριoιi μετd ηv εκκληoiα γ0ριζε
6λα τα orιfuια τoU χωριoιj και με 6vα κακκdβι,

πoυ μ6oα εixε αγιαoμ6 και dvα ματodκι βαoΛιK6, ρdιπιζε Kαι αγ(αζε τα αrτ(τια Kαι τouq
αvΘριiπoυg.

Δρoooπηγη, No6μβριog 2007
[YΓ : oι πληρoφoρ(εg δ6Θηκαv απ6 ηv Aγγελικη (Koιiλη) Koυτρoυμπ(vα (Λαvrζιdρω), η oπo(α γεvηΘηκε τo 1919]

o Α.i Tριiφωvαg
τoυ Θωμd Moυκoιiλη
o

dγιog Tρ0φωvαg ε(vαι o

αρoυρα(ωv, για vα μη μπoρoOv vα καταατρ6_
ι|.loυv

τα oπαρτd τoυg. H παγαvιατικη αι,rη

πρdξη γιv6ταv ωg εξηg:

H voικoκυρd τoυ orιιτιo0 - μαζi με κdπoιo d}ιλo
μ6λo9 τηq oιKoγ6vειαg - κρατ6ιπα9 αro 6vα
x6ρι τρ(α αrdμα με dγαvα (ε(1ε μεριμvηαει vα
τα κρατηoει απ6 τo πρoηYo0μεvo καλoκα(ρι)
Kαι στo Φλo dvα τoεκo0ρι η oκεπdρvι, πηγα[-

vει στηv εξωπoρτα τoU oπιτιo0, ακoυμπd τα
αrdμα επdvω αro κατriφλι και αrηv εριΙ:τηση:
Kdvειq εκε(;" ( μdvα, μαv(ταα Κtλ.), απαιπd:
"κ6βω τα μouστdκια τoυ πoyrικoιj,,, KdvoyΓαq
(<τι

oυγ1c6vωq Kαι τηv αvr(αroιxη κfηcrr1. Aυτ6

επαvαλαμβdvεται τρειq φoρ6q. Mε τov τρ6πo
αυτ6 π(ατευαv πωq με τη βoηΘεια τoU αγ(oυ
Tρ0φωvα 6κoβαv πραγματικd τα μoυατdκια,

τιg ευα(oΘητεg αυτ69 κερα(eg τoU πovτικo0, κι
6τoι,1ωρ(g μoυαrdκια, δε Θα μπoρ6αει o αρoU_
ρα(og v' αvo(ξει τρ0πεg αro xιbμα Kαι Vα Kατααrρ6ψει τη ooδειd τouq.
Πρoληι|.lειg: Tηv ημ6ρα αυτη

oι γυvα(κεg δε

"στP(βoυv" vημα - δηλαδη δε γv6Θoυv (ατρ(-

βoυv) μαλλ( - oι]τε "στPιφιbvouv>, δηλαδη μπα-

λιirvoυv, ρo01α, γιατ( φoβo0ιπαv 6τι κιvδιjvευαv vα πdΘoυv Kαι oι (διεg "οηρ(φωμα". o φ6βo9

τouq πρoερ16ταv απ6 παρετυμoλoγ(α

Kαι

παραφΘoρd τoυ ov6ματog τoυ αγ(oυ, δηλαδη

TρOφωvαq: Στρ(φωvαq.

To 6Θιμo αυτ6 τo 61ει oυμπερλ6βει Kαι

η

Eκκληo(α ατo τελετoυργικ6 ηq Kαι 61ει καΘιερωoει ειδικdg ευ169 και ξoρκιαμoOq, oι oπo[oι
διαβdζoιπαι σΓ' αμπ6λια Kαι στα Xωρdφιcι, στo
6voμα τoυ αγ(oυ. o dγιoq φ6ρεται vα διιilxyει

τα βλαβερd ζω0φια απ6 τιq

καλλι6ργειε9

(oκoυληκια, κdμπιεg, oκαΘdρια, ακρ(δεg, oαλιγκdρια, αρoυρα(oυg κτλ.) με τov ξoρκιoμ6: Στo
6voμα τoυ αγ(oυ Tρ0φωvα "oρκζω Uμdq μη
αδικηoετε τηv dμπελov, μητε τov κηπov τωv
δ6ιπρωv τε Kαι λαxdvωv (τoυ τdδε...), αλλd

απ6λΘετε ειq

τα dγρια 6ρη, ειq τα dκαρπα

ξΟλα, ειq d ε1αρ(oατo υμiv o Θε69 τηv καΘημεριvηv τρoφηv"

αγ

ημ6vog

dγιog

τωv γεωργιilv. Tov Θεωρo0v πρoαrdτη τηg βλd-

AΘηvα, Mdιog 2oo7

σrησηq Kαι τηq καλλι6ργειαq, ιδια(τερα τωv

κηπωv Kαι τωV αμπελιιirv, τα πo(α κατd τo
μηvα αυτ6 η και λιγo αργ6τερα αrι6ρvovται Kαι
κλαδε0ovrαι.

Aημερα ηq γιoρτηg τoυ αγ(oυ Tριiφωvα (1η
Φεβρoυαρ(oυ) παλι6τερα oι voικoκυρ6q φρ6-

ιπιζαv vα κ6ψoυv oυμβoλικd τα μoυατdκια τωv

"Mικρ6ευ1oλ6γιo, σe7\.271.Δ.Σ.Mαρκdτog,Συμπληρωματικdτoυ
Xειμωvα, AΘηvα 1985, oελ. 107-108".
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Aπ6 τα 6Θlμo τou μlivα M6ρτη

τoυ Θωμd MoυκoΟλη

Σαv παραμιiΘl

o Mdρηg

ηv

Avoιξη απ6 τo 16ρι και
oιγd-αιγd η φ6ρvει αrη Δρoooπηγη (Kdvroικo)
φoυoκιivovταq τα δ6vrρα και γεμ[ζovταq τouq
πα(ρvει

κoρμo0g τouq με xυμoιig, λoυλo0δια Kαι μUρωMdρη Kαλoκα@ι κι
απ6 A0γoυαro Xειμωvαg". Kαι 6μ dδικα, αφo0
αrιg 21 τoυ Mdρη d1oυμε ηV (εαριη ιαημερ(α", δηλαδη ηv αρXη ηg Avoιξηg.
δι69. Γι' αι,116 και λ6με: "σΠ6

Ωαrιoυ vα φτdαει αυτη η ιilρα 6μωq, μαq τρελα[vει με τα καμιilματα Kcιι τα καπρ(τoια τoυ.
"Π6τε κλα(ει και π6τε γελdει" και 6ταv κακιωvει
και κλα(ει, μαq φoυακωvει βρo169, κρ0o και
μ6vια, εvω, 6ταv γελdει, αφηvει τov ηλιo vα
λdμι{ει Kαι Vα ζεαrdvει 6λη τη γη.
Kαι γιατ( τα κdvει 6λα αυτd;

oι παλι6τερoι dvΘρωπoι, πoυ δεv μπoρoOoαv
vα καταλdβoυv γιατ( o καιρ69 τo Mdρτη ηταv

τ6oo dαrατog, εi1αv πλdoει

ι1vα

oωρ6 μ0Θoυg,

με τouq oπo(oυg πρoαrιαΘoιioαv vα εξηγηooυv
τιg απ6τoμε9 αMαγ6q. oι πιo γVωστo( και χαριτωμ6voι ε(vαι oι παρακdτω:

o

Mdρτηg, λdει, 61ει δυo γυvα[κεg, μια v6α κι
6μoρφη, πoU τηv παιπρε0τηκε απ6 αγdπη και
μια γριd κι dqηημη, πoU τoU τηv dδωoαv με τo
ζ6ρι. oπoτε βγα(vει περ(πατo με τηV πρωτη
1α(ρεται και γελdει και μαζ( τoυ 1α(ρεται Kαι η
φ0αη Kαι o ηλιog λdμπει. Aλλd 6πoτε ε(vαι αvαγκαoμ6vog vα βγει με τηV dMη τ6τε Θυμωvει,
στεvo1ωρι6ται και κλα(ει και μαζ( τoυ Θυμιivει

Kαι o καιρ69 Kαι μαq φoρτιδvει με δυvατoOg

αv6μoυg, βρoχ6q, καταιγ(δεg, κρ0α και απρ6σμεvα 1ι6vια.

Σε μια τdτoια περ(rπωαη αvαφ6ρεται Kαι τo

παραμ0Θι με τη μπdμπω Kαι τα γιδdκια τηg.

"Mια μπdμπω εηε λiγα κατoικdκια και 6λo τo
xειμωvα τα τdγιζε μdoα αro κατωι. E(1ε qxεδ6v
βγει o 1ειμωvαg Kαι oι ζα[ρ6δε9 τηg μπdμπωg
ε(χαv τελειωoει. To Mdρτη, πoU ηταv καλ69 o
καιρ69, τα 6βγαζε Kαι 6ξω, για vα φdvε λiγη
1λωραoιd. Tov φoβ6ταv, 6μωq, τo Mdρτη και
για vα τov καλoπιdoει τoU dταζε διdφoρα.
oταv 6φταoε η τελευτα(α μ6ρα τoυ 6μω9, v6μι
σε πωq τη γλ0τωσε Kαι ε(πε γελιilvταq περιφρovητικd "Πριτg Mdρη μ', ξε1ειμωvιαoαv τα
γιδdκια μ' Kαι δεv o' 1ρoυαrω τ(πoυτα!".

'Eξω φρεvωv o Mdρηq, πoU
μ6Xρι τ6τε εixε 28
μ6ρεq, δαvε(αιηκε 3 μ6ρε9 απ6 τo Φλεβdρη,
πoυ ε(xε τριdvrα μ(α, 61ωoε μ6oα αro 1ι6vι 6λη
τη Φ0αr1 και 6καvε τ6τoιo τσoUXrερ6 κρ0o, πoυ
πdγωoε Kαι η μπdμπω Kαι τα κατoικdκια τηq.
Tιg μιiρεg αυτ69 δεv τιg 6δωoε 6μωq π(σω, γι'

αυτ6 μ6χρι Φμερα

o

(διog ιixει 31 Kαι o

Φεβρoυdριog 6μειvε βε 28".

Πρωτoμoρτ16 - πρωτoμηvl6

_

πρωτo1ρovl6.

Aπ6 τη ρωμα[κη επo1η ακ6μη και μ6xρι τov 7o
αιωvα (Bυζdιπιo) o Mdρτηg ηταv o πρωτog
μηvαq τoυ 1o6voυ. Mια Kατεργαριd, 6μω9, πoυ
6καμε oε βdρog τωv αδερφωv τoυ, τωv 6λλωv
μηvιbv, αrdΘηκε αιτ(α vα τoU πdρει τηv πρωτιd
o Γεvdρηg. Mαq λ6ει, λoιπ6v, η παρdδoαη:

"oι δωδεκα

μηvεg ηταv κdπoτε αδdλφια Kαι
ζo0oαv μια 1αρd αγoπημ6voι μεταξ0 τoυg. o
Mdρτηg μdλιαrα ηταv o πρωτog μηvαg τoυ
1o6voυ, ηταv πoλΟ πovηρdg, ωλd εηε και
μεγdλη δ0vαμη. Kdπoτε απoφdoιoαV vα πρoμηΘευτoιiv μo0αro vα τo βdλoυv oε 6vα βαγ6για vα γ(vει κραo( Kαι vα τo π(voυv, 6ταv ηΘελαv. o Mdρηq or1κιilΘηκε και ε(πε αroυg υπ6λoιπoυg:
Vι,

-Eγ6 Θα ρ(ξω πρωτα μoιiαro αro βαγdVι Kαι
ιiαrερα ρ(1yετε Kαι σειq.
-Kαλd, ρ(ξε εoιi, εiπαv oι d}'λoι, κι dτoι 6γιvε.

oταv λoιπ6v "ι!ηΘηκε" τo κραo( ε(πε πdλι o

Mdρτηg:

-Eγω 6ριξα πριi'lτog, γι' αυτ6 και Θα πιω πρω-

τoq.

-Eιπdξει, τoυ ε(παv oι dλλoι.
'Eτσι, λoιπ6v, o Mdρτηg πηγε αro κατωι, τριiπησε τo βαγι1vι ατo κdτω μ6ρoq και dρμoε Kαι
dπιvε, ωorιoυ τo ηπιε 6λo και δεv dφηoε o0τε
αrdλα. Kατ6πιv ηρΘε η oειρd τoυ Aπρλη vα
πdει αro βαγ6vι vα πιdoει κραo(. Πηγα(vει, τo
βρ(oκει dδειo. Θυμωvει, τo λ6ει στouq dλλoυg.
T' ακo0vε εκε[voι, Θυμωvoυv και oκ6φτovται τι
vα κdvoυv. T6λo9 μ6voυv oιiμφωvoι μεταξ0
τouq vα τoV τιμωρηoει o Γεvdρηq, πoU ηταv o

πιo γερ69, για τηV Kατεργαριd πoυ τouq 6καvε.
Τov πιdvει λoιπ6v o Γεvdρηq τoU τραβdει 6vα
βρωμ6ξυλo, πoU ε(πε αμdv, αλλd τoυ πηρε και
τηv πρωτιd, 6γιvε δηλαδη o (διoq o πριiτog
μηvαq τoυ 1o6voυ. 'Eτσι, λoιπ6v, o Mdρτηg
6ταv Θυμαται τo κραo( πoυ ηπιε γελdει Kαι o
καιρ69 ξααrεριilvει. 'oταv Θυμdται, 6μω9, τo
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ξιiλo πoυ 6φαγε, κλα(ει Kαι o καιρ69 γ(vεται
βρo1ερ6q και κρ0og".

H πρωτη Mαρτ[oυ ηταv, λoιπ6v, Πρωτoxρovιd

Kαι

γι' αυτ6 γιoρτdζoιπαv με πoλλd

6Θιμα.

Mερικd απ6 αυτd 6xoυv διατηρηΘε[ μdχρι
Φμερα oε πo}λd μ6ρη ηg Eλλdδαg, και αro
1ωρι6 μαg. Θα αvαφdρω τρ(α, πoU τηρo0ιπαι
ακ6μα και αημερα σrη Δρoooπηγη, και 61ι
μ6vo. Aυτd ε(vαι: 9 "μdρτηξ", ξ "κραvιd,> Kαι τα
"KoUδoUv(oματα".

x6ρι η αro μεγdλo δdμυλo τoυ πoδιo0 (για vα
μη oκoιπdφτoυv!).
To 6Θιμo αυτ6 ε(vαι ακ6μη ζωιπαv6 Kαι τo πρω[

τηq πρωτηg Mαρτ(oυ βλ6πoυμε πoλλo0g,

κυρ(ωg γυvα(κεg και παιδιd, vα βγα(voυv απ6
τo αrι(τι τouq φoρωιrrαg "μdρη".

To βραμ6λι αυτ6 τo φoρdvε στη Δρoooπηγη

εw6α ημ6ρεq Kαι τη δ6κατη τo βγdζoυV Kαι τo
αφηvoυv επdvω σε μια κραvιd, για vα τov
πdρoυv τα 1ελιδ6vια Kαι vα μfooυv τη φωλιd

τoUq.
1.

o

o

<μ6ρτηξ)).

oι dvΘρωπoι πdιπα π(ατευαv 6τι αυτ6 τo μηvα
o ηλιog ηταv επικ(vδυvog, ιδια(τερα Yια τιq
γυvα[κεg Kαι τα παιδιd. 01ι τ6oo γιατ( ηταv
βλαrπικ69 για τηv υγε(α, αλλd γιατ( Θα τoυg

μα0ριζε τo πρ6oωπo Kαι Θα τo αoκημαιvε. (H
oμoρφιd, βλ6πετε, παλι6τερα μετρι6ταv με τηv

ααrιρdδα Kαι τηV αφρατoo0Vl, κι 6μ με τη
μαυρλα τηg ηλιoΘεραπε(αg Kαι τηv αrεγvαμd-

ρα τηq δ(αιταg!). Γι' αυτ6 Kαι 6πρεπε vcι
πdρoυv πρoφυλdξειg. M(α απ6 αυτ69 ηταv και
ε(vαι και o "μdρτηg".
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"μdρτηq" ε[vαι 6vα παμπdλαιo 6Θιμo, τo

oπo[o, 6πωq πιαrεOoυv oι ειδικo(, 61ει τιg ρ(ζεq

τoU oτηv αρ1αiα EMdδα, Kαι μdλιαrα στα
"ελευo(vια μυαrηρια,,.

oι

μι]αrεq τωv "ελευo(-

vιωV μυαrηρ(ωv" 6δεvαv μια κλωαrη, τηv
"κρ6κΠ", αro δεξ( τoυq xεlρι και αro αριατερ6

τouq πdδι. 'Eτσι, [oωg, εξηγε(ται Kαι τo γεγov6g
6τι τo 6Θιμo δεv ε(vαι μ6vo ελληvικ6, αφoιj τo
oυvαιπoιjμε σε 6λε9, qxεδ6v, τιg Bαλκαvικ6g
Xωρεq.

2. H "κρovl6>
Eκτ6g απ6 τo "μdρτη", oι μητ6ρεq σrη Δρoooπηγη τηv πρωτη Mαρτ(oυ 6βαζαv αrηv τo6πη
τoυ παιδιoιi τoυg και 6vα κoμμdτι απ6 κραvιd
oε qxημα αrαυρoιi, για Vα ε(vαι "Ysβ6 oαv τηv
κραvιd".

'Eπειτα 6κoβαv κλαδιd απ6
μια κραvιd Kαι τα
6βαζαv αrιg τ6αoερειq γωv[εg ατo αvωφλι και
αro κατιiφλι τηg εξωτερικηg π6ρτα9 τoU oπιτιo0. Π(αrευαv 6τι η κραvιd εηε "απωΘητικ69"
ιδι6τητε9 αrα μdγια. Π(αrευαv, δηλαδη, 6τι η
πρωτη Mαρτ(oυ ηταv η πιo κατdλληλη μ6ρα για
vα δ6ooυv κdπoιov η κdπoια με μdγια. Mdλιαrα

διηγoιivrαι, Kαι Φμερα ακ6μα, dvα qxετικ6

19 "μdρτr|> τov ετoιμdζoυv τηv τελευτα(α μ6ρα

τoυ Φλεβdρη και τoV φoρo0oαv τηv πρωτη
μ6ρα τoυ Mdρτη τo πρω(, πριv βγoυv απ6 τo

orι(τι. Πα(ρvoυv δυo vηματα - 6vα κ6κκιvo και
ιlvα dαrιρo - τα βdζoυv μαζ(, τα αrρ(βoυv oε
6vα και με αυτ6 κdvoυv 6vα βρα1ιoλdκι, πoU τo
ovoμdζoυv "μdρτη". To αcrrιρoκoκκιvo αυτ6
βραμoλdκι, δηλαδη τo "μdρη", τo 6δεvαv
oυvηΘωg γιjρω απ6 τov καρπ6 τoU Xεριo0 η τo
φoρoιioαV σαv περιδ6ραιo στo λαιμ6, αλλd και
κdπoιoι τo φoρoιiσαv Kαι oα δαμυλ(δι, η ατo

περιστατικ6, με σUγKεKριμdvo xωριαv6 μαg, o
oπo(og δημιo0ργηoε oλ6κληρo Θ6μα, 6ταv
βγα(vovrαq τo πρω( απ6 τo αrιfuι ε(δε στo
κατωφλι τoυ κdτι τριXεq.

H κραvιd oαv δdιπρo ηταv πoλ0 παιvεμ6η.

T6oo για τηv αιπo1η τoU Koρμo0 και τωv κλαδιωv τηg, 6oo και για τιq βfuoεg πoυ 6βγαζε,

τιq oπoiεg Xρησιμoπoιo0oε κατdλληλα o
δdoκαλ6g μαq τηV επo1η πoυ ημααrαv μαΘητdq. Γεvικd η oυμβoλη τoυ oυμπαΘητικoιi
αυτo0 φυτoιi σrη μ6ρφωoTl Kαι στo σωφρoVιoμ6 μαg υπηρξε καΘoριαrικη.

T6λo9,

oι

oλoκ6κκιvoι καρπo( τηg κραvιdg
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π6ρασαv Kαι oτrl σUVΘηματικη γλωoσα τωV
μααr6ρωv μαq, τα "κoυδαρ[τικα". "Kρdvια"
ovdμαζαv - Kαι ovoμdζoυv ακ6μα αro 1ωρι6
oooι ψωρ(ζoυv

η

γλωooα αυτη - τα 1ρηματα.

"Kαλoρ(ζικo Kαι καλoτdξιδo τo αυτoκ(vητ6
σoU)), μoυ ευxηΘηκε πρo καιρo0 κdπoιog ατo

1ωρι6 και πρ6oΘεσε: *'Eτσι ε(vαι dμα oε πovdει η μ6oη απ6..' Kpdvια", δηλαδη, 6τoι γ(vεται,
αv δεv 61ει9 αvdγκη απd pηματα!!!

τι πoU

μπoρε( vα πρoκαλ6oει εκκωφαιπικ6
Θoρυβo, γιiριζαv τρ61oιπαq στouq δρ6μoυ9
τoU χωριoιi, αroυg κηπoυg αr' αλιivια, στouq
λdκκoυg, τα λιβdδια και κoυδoιjvιζαv η μυπo0σctv τouq τεvεκ6δεq Kαι τιq κατoαρ6λε9 δαιμovιoμ6vα, τραγoυδιi:ιrrαg 6λoι μαζ(: "Φευγdτι
φ(δια Kαι γKouστερ(τoιg, 6ρ1ετ' o αγγελιoμ69,
vα σαq κdψει τo κεφdλι, vα σαq ρ(ξει αro πoτdβt...".

3. Tα (κouδouvioματα"

Avημερα τoυ Eυαγγελιoμo0

ε[δη τωv κoυδoυvιι.ιiv, κυπριωv, τσoKαVιωv κτλ,
ακ6μα Kαι με τεvεκ6δεg, κατoαρ6λε9 και κdΘε

τα παιδιd

τoυ
1ωριo0 πρω(-πρωi μαζε0ovrαV στηv αυλη τoυ
qηoλε(oυ, xωρ(ζoιπαv oε oμdδεq Kαι με 6λα τα

ΑΘηvα, Mdηg 2007

Φωτoγρoφiα τoυ 1938: Nεαρdq Zιωγαρoιiλεg, Θυγατdρεq και vι6παvιρεq oυwυφdδεg, με τηv καλη τoυq αρματωoιd,
καμαρωvoυv μπρoαrd αro φακ6. Aπ6 oριαrερd πρoq τα δεξιd ε(vαι: η ΓιαwoUλα Zιωγα αυζ. BαoΛε(oυ (τo γ6vog
Σπdλλα lωdwη)/η τ6τε oλγα Zιωγα τoυ Θωμd, και κατoπιv oυζ. Σ[μoυ Δημητρ(oυ/η Avδρoμd1η Zιωγα oυζ. Γεωργ(oυ
(τo γ6vog Moυκo0λη Χρηαιoυ) / η Kυραταω Zιωγα oυζ. Δημητρ(oυ (τo γdvog Toιγκoιiλη η P6βα Δημητρ(oυ).
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Φωτoγρoφio τoυ 1922: Tα πρ6oωπα oτrl φωτoγραφ(α απd αριαrερ6 πρoq τα δεξιd ε(vαι:
o AΘαvdoιoq X. Moυκo0ληg (1s96 - 1961), με "φρdγκικη φoρεαιd. Ση μdαη, καΘιαr6q,
o Moυκo0ληs
ηq' 1874 - 1949), πατ6ρα9τoυ Θαvdαη,
με 1oΜβια κα
AΘαv. Moυκo0λη τo γdvog Γ. Σπdλλα
(1e00 - 1e81),
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Φωτoγρoφ1o τoU 1931: Aπo αριαιεραToιγκoυληq Bαoλειoq (Σαμαραq)' Zηκoυλη λ/ατoυλα (oυζ Αλdξη)
Zηκoυληq Αλεξιog (λ/παρμπαλεξηs) H KαΘισrη γιαγια ε[vαι η Toιγκoυλη Bαια oυζ Θεoδωρoυ, μητερα
τoυ Bαo[λη Kαι τηq tι/ατoυλαq Τo μικρo KoριτσαKι ε[ναι η Eυμoρφ(α (Moρφω) τoU MΠαρμΠαλεξη

ηq Aδελφ6ητα9 παρoτριivει τouq
v6oυg τoU χωριo0 μαg vα σUμμετdqηoυv στrlv
πρoαrτ6Θεια oυγκ6rπρωσrlq και καταγραφηg
ιατoρικoιi, λαoγραφικoιj Kαι εv γ6vει πoλιτιαrμ
κo0 υλικoιi μ6αα απ6 τιg αφηγηoειq Kαι μημεq
τωv παλαιoτ6ρωv συYxωριαvιilv μαg, ιilατε vα
δημιoυργηΘε[ μια παραKαταΘηκη μημηg και
To Δ.Σ.

αUτoγvωσ(αg για τιg vε6τερεq Kαι μεMo0μεvεg

γεvε6g.

AΔEΛΦoτHτA ΔPoΣoΠHΓΙΩτΩN
ΔHMoY MAΣτoPoXΩPlΩN

M6voυ Kατρdκη 28,56533 Πoλ(;yη, Θεoooλov(κη

Tηλ.: 231 0587972, 231 0668055, Fax: 2310587972
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