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ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH
Kαλoι]ιπαι τα μ6λη ηg Aδελφ6ηταq
vα παρευρεΘo0v τo Σdββατo 1 6 Aυγo0αroυ 2008
και ιirρα 10:30 π.μ.
αrr1 Γεvικt] Συv6Μuoη ηg Aδελφ6ηταq
η oπo(α Θα πραγματoπoηΘε(

αro Δημoτικ6 ΣxoΜ(o Δρoooπηγηg,

με βαoικ6 Θ6μα

ηv εκλoγf

v6oυ Δ.Σ.

H oυμμετoxη 6λωv κρ(vεται απαραfuητr1.

Eπιτρoπ{ AΘηvαq

Εικ6vo εξωφalλoυ: Παιδικ6 τoφ6rια φ 6vτovo διdκooμo πoυ 6rιλεξε η ΕλευΘερio Γ. τqμoωη κaτ6 παρoγeλΙo κoι τo φωτoγρoφiooμε
ωξ "δ.Δρes" με τo oyετικ6 oτoλloμ6 με βaσιλυ(d Κoι κστιφcδεq dπωq τov πaλαι6 κoλ6 κoφ6 κoτ6 τo τελiπoυργικ6 τoυ γaφετιoμo1 τηq
vιJφηg' πριv τo μυoηριo- (BΜπε oyeτικ6 αφι6ρωμo σλ-17-20)-

Δρααrηρl6τητεq
τηg Aδελφ6τητdξ μαξ

Alμoδooiο

Mε γλ6vrι και 1oρ6 μdxρι αργ6 τo βρdδυ, υπ6
τη oυvoδε(α τηq oρxηαrραq τoU N. Φλιππ[δη,

κιiληoε o ετηαιog χoρ6q τηq Aδελφ6τηταq
αrηv Aθηvα πoU πραγματoπoηΘηκε τηv Παρα-

oκευη 22-2-08 αιo Ξεvoδoxεfo STANLEY.
Eυ1dριαrη 6κπληξη ηταv η παρoυo(α τoU πρo6δρoυ τηq Aδελφ6τηταq AΘηvωv τηq γειτovιKηq μαq Αγ. Παραoκευηg (Kερdooβo), oμdδαq
v6ωv απ6 τo ΣιiMoγo N6ωv εκ Mααroρo1ωρ(ωv "o Σαραvrdπoρoq", Kαθωq και εκπρoαιil-

πωv τoU 1oρευτικoιi oυλλ6γoυ EΛ.KE.ΛA.M
Παλ. Φαληρoυ, o oπo(og τα τελευτα(α xρ6vια

Mε oκoπ6 τηv εv[α1υαη τηq τρdπεζαg α(ματog
τηg Aδελφ6τηταq κιητη μovdδα τoυ Παvεπμ
αrημιακoιi Noooκoμε(oυ lωαw[vωv πρ6κειται
vα επισKεφτε( τo 1ωρι6 τηv Τετ6ρτη 13 Αυγoιiατoυ 2008'

Kαλoιjvrαι 6λoι oι Kαvιoιωτεq vα αrηρ(ξoυv
τηv ευγεvη αυτη πρoαrτdΘεια τoυ 1ωριo0 πρoαερx6μεvoι μαζικd αrηv αιμoδoo(α.

Πoλlτlαrt κ6ξ δροαrη ρ16τητε9

Mααroρoxωρiωv

ααxoλε(ται ιδια(τερα με τηv λαoγραφικη παρ6δoαη τηg περιo1ηq μαg. Kατd τη διdρκεια τηg
βραδιdq πραγματoπoιηΘηκε και λα1ειoφ6ρoq
αγoρα με αvιικε(μεvo βιβλ(α, τα oπo[α πρoo6-

H μoυoικo1oρευτικη μ6δα πoυ ξεκ(ηoε πριv
6vα-δυo 1ρ6vια και λ6γεται "Mααroρo1ωρια
K6vιτoαg" oυvε1[ζεται και μεγεvΘιivεται. 0λo6-

KAΣTAΝIΩTH. Συvoλικd αιov xoρ6 παρεβρ6Θηκαv 131 dτoμα.

απε(lδoυv vα αvαβιωooυv 1oρoιiq, 6Θιμα και
τραγo0δια απ6 τα μακριvd 1ωριd μαq, αrιg

φεραv oι εκδoτικo( o(κoι ΔΩΔΩNH

Kαι

vα Kαι περιoo6τερoι χoρεUτιKo( o0λλoγoι
εκdαroτε εκδηλιiloειq

τoυ g.

Kαι για τoυ λ6γoυ τo αληΘ6q:

οH

ετηoια εκδηλωoη τηg Παvηπειρωτικηg

oμoαπovδ(αξ, 1 "Πfurα τoυ Hπειριilτη", σΓιq
31212008 περιελdμβαvε, για πρωτη φoρd αια
xρovικ6, μ(α oλ6κληρη 1oρευτικη εv6τητα με
1oρo0q απoκλειαrικd τηq περιoxηg μαg, τη δε
εκδηλωαη dvoιξε η 1oρωδ(α τηg ΠαηπειρωτιKηq με τo oλoδικ6 βCtξ "Φλoι μ' καλωq oρ(oα-

τεr>

ο o Xoρευτικ6g Toμ6αq τoυ E.M.Πoλυτε)μlε(Φεαrι
β6λ Παραδooιακωv Xoρωv Παvεπιαrημιακωv
Xoρευτικωv, πoυ 6λαβε 1ιilρα αrηv Mυτληvη,
oU, στιq 131412008' αrα πλα[oια τoυ 3oυ

παρoυo(α αρκετωv τoπικωv Kαι παvεπιoτημια-

κωv oυγκρoτημdτωv καΘωg και

πληΘoυg
κ6oμoυ, παρoυo(αoε και αυτ6q τραγo0δια και
1oρo0q απ6 τα μ6ρη μαq.

ο Eαχdτωq πληρoφoρoι1μααrε 6τι και dλλεq
αξι6λoγεq 1oρευτικιig oμdδεg χ6ρεψαv σrιq
παρααrdαειq τoυg 1oρo0g τωv Mααroρo1ω-

ρ[ωv. Για παρ6δειγμα τo 1oρευτικ6 τoυ Kαπoδιαrρ ιακo ιi Π αvεπιαrη μ(oυ AΘηvιilv αιηv τελικη
τoυ παρααrαoη σrιq αρ16q loυλ(ou, τo χoρεU-

τικ6 τoυ Δημoυ KαλλιΘ6αq Aττικηq καΘιilq και
αυτ6 τηg Λo0τoαg lωαw[vωv. E(vαι εξdλλoυ
oιγoυρo 6τι και dλλεq πoλλdq oμdδεq, πoυ δεv
61oυv π6oει αιηv αvrληψη μαq 6πραξαv η

πρ6κειται vα πρdξouv τo (διo σro αμdσωq επ6μεvo 1ρovικ6 διdαrημα.
Tα ξε1αoμ6vα 1ωρια μαg εκδικo(ιrιαι

ο

!!!

Kυκλoφ6ρηαε

πριv λ(γo καιρ6,

Eπ(αηg, για τouq χρηoτεq τoυ διαδικrιjoυ vα
πρoτε(voυμε Kαι τov πoλιi εvδιαφ6ρovrα ια16τoπo Ww\Λ/.e-konitsa.gr απ6 τov oπofo μπoρε(
καvε(g vα αvrληoει κdΘε ε[δoυg πληρoφoρ(εq
για τα 1ωρια τηg K6vιτααq, μεταξU dλλωv και
Yια ηv Δρoooπηγη μαq, για τηv oπo(α διατ[Θε-

ται dφΘovo υλικ6.

απ6 τov Σιiλλoγo
N6ωv εκ Mααroρo1ωρ(ωv

"o

ΣA

PΑNΤΑΠoPoΣ" τo

πρωτo τειi1og τoυ

περιoδικoιj

"AΓK|ΔA". Πρ6κει
ται για 6vα καλα(oΘητo 6vrυπo, πoU

κdvει τo ξεκ[ημα

τoυ ελπζovrαq 6τι
Θα καΘιερωΘε( ωg

6vα βημα 6κφρασηq τωv απ6δημωv

Eυ1oρlατiεg

v6ωv τωv 1ωριωv
μαg αλλd Kαι ωq 6vα μ6oo oυαπε(ρωαηq τouq
γ0ρω απ6 ηv πατρ(δα τωv πρoγ6vωv τouq, τα
Mααroρo1ιilρια. Στoυg πρooε1ε(g α161oυ9 τoυ
oυλλ6γoυ μαΘα[voυμε 6τι ε(vαι η δημιoυργ(α
επιτρoπ6ζιoυ παιxyιδιoιi γvιiloεωv με βdση τov
1dρτη τωv Mααroρo1ωρ(ωv, η διεv6ργεια διαγωvιαμoιi φωτoγραφ(αg με oκoπ6 ηv 6κδoαη
τoυ ημερoλoγ(oυ ηg επ6μεηq 1ρovιdg και η
πραYμCtτoπoiηoη εκδρoμηq σrιq λ(μvεq τωv
Aρρ6vωv τoυ Γρdμμoυ τov A0γoυαro. Συγ1αρητηρια αrα παιδιd για τηv εξαιρετικη δoυλειd
τouq Kαι τoυg ευ16μααrε oλ6ι{.lυ1α, oε αυτo0g
Kαι στo περιoδικ6 τoυg, κoλη επιτυχα. Kαλoιjμε επ(oηg τoυg vdoυg τηg Δρoooπηγηq vα εvι
αxOooυv εvεργd τo dργo τou Συλλ6γoU Kαι vα
λdβoυv μ6ρoq αrιq δρααrηρι6τητε9 τoυ. oαoι

"KAΣTANlΩTH" για τα βιβλiα πoυ πρoo6φεραv
ατηv Aδελφ6τητα για τιg αvdγκεg ηg λα1ειoφ6ρoυ αγoρdg, η oπo(α 6λαβε 1ωρα κατd τη
δι6ρκεια τoυ 1oρo0 τωv AΘηvωv. Συγxαρηηρια επ(oηg αξ(ζoυv Kαι στηv ouγ1ωριαw] μαg
Koτα[vα Αwα η oπo(α μεooλdβηoε για vα
πραYματoπoιηΘε( αυτη η πρoαφoρd.

www.neolaiamast.blogspot.com η vα απευΘυvΘoιjv αro e-mail: neolaiamast@gmail.com

για τηv πρooφoρd τωv 50 € αrηv Aδελφ6τητα
ειq μvημη τηg Kυρdτooq Moυκoιiλη.

εvδιαφ6ρovrαι μπoρoOv για περιoα6τερεq
πληρoφoρ(εq vα επιoκεφτo0v τo blog

ο Mια ακ6μα ιαrooελ(δα α1ετικη με τα Mααroρo1ωρια ε(vαι πΜov επιoκ6ι|.lιμη απ6 τoυg 1ρτ]στεq τoυ διαδιια0oυ. Πρ6κειται για τηv oελ(δα
Wι/v\,γ.oxya.gr ηg γειτovικτ]q μαq oξυdq, ηv
oπo(α αξ[ζει καvε(q vα επιoκεφΘε[ καΘωq περι-

λαμβ6vει πλo0oιo ιαroρικ6 και λαoγραφικ6

uλικo απ6 τo σUγKεKριμdvo 1ωρι6 και ευριiτε-

ρα απ6 ηv περιo1ηq μαq. Eιiγε αrov τoπικ6
o0λλoγo ηq 0ξυ69 για ηv orιoυδα(α δoυλειd

τoU.

H Eπιτρoπη AΘηvιilv τηg Aδελφ6τητα9 επιΘυμε( vα εκφρ6αει τιg Θερμdg τηg ευ1oριαr[εg
στouq εκδoτικo0g o(κoυg "ΔΩΔΩNH" και

H Συvrακrικη oμdδα ευ1αριαrε( Θερμd τo
oυγ1ωριαv6 μαq N[κo Δημητρoιiλη απ6 τov
Kαvαδd για τηv oικovoμικη εv(o1υoη τoυ

περιoδικoιi μαq με τo πoα6 τωv 150$ Kαvαδd.
Eπ(or1g

τo σUγXωριαv6 μαg Θωμd Moυκoιiλη

Eπiκαlρα

τo 1ωρι6 αε αv0πorπη επoμi ζωιπdvεψε ξαvd,
η πλατε(α γ6μιoε αoφυκrικ6 και oι 1ωριαvo(

ξαvdαμιξαv και διαoκdδαααv μετ6 απ6 καιρ6

Στα πλα(oια τoυ 3oυ Σεμιvoρ(oυ Παραδooια-

κιiv Xoρωv K6vιτoαg, τo oπo(o και φ6τo9 διoρ-

γαvιiΘηκε απ6 τov 1oρευτικ6 o0λλoγo

EΛ.KE.M.M Φαλr]ρoυ, πραγματoπoιf Θηκε τo
Σdββατo 5/7/08 αrηv κειπρικη πλατε(α τoυ
1ωριoιi μ(α 6μoρφη παραδooιακη βραδιd με
μoυαικη και τραγo0δια τηq περιoμ]q μαq Kαι
6μ μ6vo. Tηv πρωτoβoυλ(α και τηv ευΘ0η τηg
διoργdvωαr1g αv6λαβε o Δημog Mααroρoxωρ[ωv, επωμιζ6μεvog τα qxετικd 6ξoδα φλoξεv(αg καΘιig Kαι τιq αμoιβ6q

μαζ(.

oι εργαo(εg τoυ Σεμιvαρ(oυ, oυμπερλαμβαvoμ6ηξ τηq βραδιdq αrη Δρoooπηγη, καλιiφΘη-

καv απ6 τo λαoγραφικoιi περιε1oμ6voυ περιoδικ6 "XoPEYΩυ Kal αvαμιivεται vα εvσωματωΘoιjv αro μεΘεπ6μεvo τε01og πoυ Θα κυκλoφoρηoει oε περ(πoυ 3 μljvεq.
Για τηv Eπιτρoπη AΘηvαg

Bααληq Θ. Zιιi:γαq

ηq

oρXησΓραξ, σε
αro Σεμιvdριo vα 6ρΘoυv στov αΠoμαKρUσμ6vo τ6πo μαq,
vα γvωρ(ooυv τιq oμoρφι69 τoυ 1ωριoιi και vα
δoυv ζωvrαvdτoυg ωρα(oυg και μovαδικoιiq oε
ιiφoq 1oρoιiq τηg Δρoooπηγηq. oι επιoκ6rπεq,
περ(τα 50 dτoμα, 6φταoαv με πoιiλμαvτo ooιjρouπo αιo 1ωρι6, περιπλαηΘηKαv στα Yραφικd δρoμdκια τoυ, Θαιiμαoαv η φιiαη και γειiτηKαv τo τoπικ6 τofπoυρo αrα καφεvε(α τoυ,
εvω τo βρdδυ γΜιπηααv μαζ( με τouq χωριαvoιiq και oυμπατριcδτεg απ6 τα γειτovικd xωριd
αrηv κεvrρικη πλατε[α κdτω απ6 τov πλ6ταvo.
μ(α πρooπdΘεια oι σUμμετd1ovrεg

H Aδελφιiτητ6 μαq' στo σημερα

κα! στo oι1ρlo

τoυ Γιιbργoυ Koτoλoιiλη
Π6ραoε 6vαg xρ6voq κι6λα9 απ6

ηv τελευτα[α
Γεvικη Συv6λευoη τηg Aδελφ6τηταq στo
xωρι6, αrηv oπofα δεv κατ6αrη δυvατ6 vα
εκλεγε( v6o Διoικητικ6 Συμβoιiλιo.

ηq

H ευΘ0vη
voμικηg εκπρooωπηoηq τηq
Aδελφ6τητα9, βdoειτoυ v6μoυ, παρ6μειvε αro
πρoηγo0μεvo Διoικητικ6 Συμβo0λιo, η δε Eπι
τρoπη AΘτ]vαq , με απ6φαση τηq Γεvικηg Συv6λευαηq, αv6λαβε τηv υπo1ρdωαη vα διερευvfσει Kαι vα διευκoλι]vει τιg διαδικααiεq ηq επ6μεvηg Γεvικηg Συv6λευαηg, ιilατε vα εκλεγε(,
μ6oα απ6 τιq, καΘιερωμ6vεg πια τα τελευτα(α
1ρ6vια, δημoκρατικ69 διαδικαα(εg, τo v6o Διoμ
κητικ6 Συμβoιiλιo.
Στα πλα[oια ευΘ0vηq μαq, ωq πρoηγoιlμεvo

Διoικητικ6 Συμβoιiλιo, διεκπεραιωααμε:

To γλ6vιι ξεκ(ηoε, πoρoυαfα τoυ Δημdρ1oυ,
με τραγo0δι απ6 1oρωδ(α Kαyroιωτιilv για vα

ακoλoυΘηoει χoρ6q - 6πω9 παλιd, 1ωρ(q μικρ6φωvα - μ61ρι αργd τo βρdδυ υπ6 τη αυvoδε[α
τωv oρXηστρωv τoυ N. Φλιππ(δη και M. Παvoυodκoυ. Θdλoυμε vα πιαrειioυμε και αυτ6 dλλωαrε λ6vε oι πρωτεg πληρoφoρ(εq, 6τι oι σUμμετd1ovrεg 6φυγαv με τιq καλ0τερεq εvrυπιiloειq
απ6 τo xωρι6 μαg, απoτελωιπαg ηv καλιiτερη

διαφημιoη τηq Δρoooπηγηq αroυq τ6πoυ9
πρo6Μυαηq τoυq. To ofuoυρo πdιπωq ε(vαι 6τι

ο Τηv εκrιjπωoτl Kαι τηv διαvoμη oε 6λoυ9
τouq Xωριαvoιiq, φoρεfq και φλoυq, τoU ημερoλoγ(oυ 2008 και τoυ 9oυ τε01oυg τoU περιoδικoι] "Tα Kαιπoιωτικα".
Tηv dψoγη λειτoυργ[α τηg Tρdπεζαg Α(ματoq' ιKαvoπoιιilvroq 6λε9 τιg αvdγκεg τωv σUY1ωριαvιilv μαq σε α[μα πoυ πρo6κυι.|.lαv. Θ6λω
vα επιαr1μdvω εδιil 6τι τηv Tρ6πεζα A(ματog
ηg Aδελφ6τηταq τηv δια1ειρ(ζεται, με απ6φα-

.

ση τωv Δ.Σ., 3μελ]q επιτρoπη απoτελoΟμεη
απ6 τoυg KoτoλoΟλη Γιωργo, P6βα Δημητριo
και Tζ(μo Γειilργιo.

Avαφ6ρω, απoλoγιατικd, 6τι τηv xρovιd πoιi
π6ραoε 'l5 oυγ1ωριαvo( μαq εξυπηρετηΘηκαv
με oιivoλo 36 φι6λεq. Δυαrυ1ωg 6μω9, για

ηq

πρωτη χρovιd, η πρoσφoρd α(ματoq ηταv
μικρ6τερη (22 φιαλεq), απ'αυτηvπoυ 1oρηγη-

λαβα τηv υπo1ρ6ωαη
επιτυχα ηg ταιv(αg.

Aηoυ1ητικ6 τo μτjvυμα, αλλd και απoκαρδιω-

ο Kατdαrημα
"Aμπηλιακ6". Mετ6 καιτηv απ6φαση τηξ Γεvικτ]g Συv6λευoηq για πρooδιoρι

Θηκε.

τικ6 αυvdμα 6ταv καv6vαq απ6 τo περιβdλλov
αυτωv αroυg oπo(oυg 1oρηγηΘηκε τo α[μα δεv
πρoα6φερε εK τωv υαrdρωv α(μα γιo αvαπληρωση.

Δυαrυ1ωq αv oυvεμoΘε( αυτη η 6ρηαη oυμμετoxηg δεv Θα υπdρ1ει αro μ6λλov διαΘ6αιμo
α(μα απ6 τιg Tρdπεζεg A(ματog ηg Aδελφ6ηταq Kαι Θα γ[voυv αvεvεργε(g.

o Kαταχωρrlααμε 6λε9 τιq ταμειακ6q εYγραφ6q, -ειoπρdξειg και πληρωμ69-, dτoι ωαrε
Φμερα τo βιβλ(o ταμε[oυ vα ε(vαι απ6λυτα

εημερo.
Δυαrυ1ιilg καταγρdφηκε απρoΘυμ(α σrηv
τακroπo(ηαr1 τωv oικovoμικιilv υπo1ρειioεωv
απ6 τα μdλη και 6τoι υπηρξε υα16ρηαη αrιg
ειαπρdξειg.

ο Kαταχωρτiααμε 6λα τα v6α oικovoμικd αroι
1ε(α αrov υπoλoγιατη και εημερωσαμε τα
αρ1ε[α, μηXαvoγραφικd, με τιg 6πoιεg αMα-

γ6q.
ο Yπoβdλoμε και φ6τo9 τηv φoρoλoγικη δηλωση.

ο

αυvδρoμηq για τη

oμ6 τoυ ετηαιoυ εvoικ(oυ μdαω δικααrικηg
oδoιj, λ6γω τωv cιπεργι(Ικωv κιητoπoιηαεωv
τωv Δικηγ6ρωv, δΟo φoρdq αvαβληΘηκε τo
δικααrηριo και η v6α ημερoμηv(α εκδ(καoηg
ε(vαι αrιg 18/9/2008.

ηv εξαγoρd τoυ εξoπλιoμoιj δεv
υπηρξε, με oυv6πεια o εξoπλιoμ6ξ vα χρησιμoπoιε(ται απ6 τov εvoικιααrη 1ωρ(g ηv καταβoλη καvεv6q τιμτjματoq, κcιι vα υπoβdλλεται
αε oυvε1η φΘoρd' παρdηv απ6φααη ηq περαιηq Γεvικηq Συv6λευoηg για παρdδooτl τoU
εξoπλιoμoιi oε 7 ημ6ρε9, αv δεv εξαγoρααrε[.
To ετηoιo εvo(κιo δεv 61ει καταβληΘε( για 2
xρ6vια. Aπ' 6oo γvωρ(ζoυμε πoo6 412€ dxει
κατατεΘε( αro Tαμε(o ΠαρακαταΘηκιΔv K6vμ
τααg μ6vo τov Φεβρoυdριo τoυ 2006.
Συμφωv(α για

ο Kτηματικη Eπιτρoπη. Δεv ε(1αμε καμ(α πληρoφ6ρηση η αυμμετo1η αrηv λειτoυργiα τηg

Kτηματικηq Eπιτρoπηq, Θ6λω vα αημειωαω 6τι
61oυv παρα1ωρηΘε( με απ6φααη ηg Γεvικηq
Συv6λευαr1g 1 μπλ6κ Aπoδε[ξεωv Eιoπρ6ξεων
και 1 μπλ6κ Evrαλμ6τωv πληρωμηg ηq Aδελ-

φ6τηταq, με τα oπo(α Πραγματoπoιoιjvrαι oι

ΣυvεX(oαμε ηv oυ},λoγη και ταξιv6μηαη
oρ1ειακoιi υλικo0, κυρ(ωq φωτoγραφιωv. ΞεKιvηααμετηv dρευvα, τηv μελdτη Kαιηvτεκμη-

To γεγov6g αυτ6 ε(vαι απ6λυτα επικ(vδυvo,

ο Συvεχ(oαμε ηv

μεvo Δ.Σ, γιo 6τι voμικ6 η oικovoμικ6 ζητημα
πρoκιiψει.

ρ(ωαη τoυ.

επιKoιvωv(α τηλεφωvικd η

μdoω επιαroλιilv με τoυq Xωριαvo0q, φoρε(g
και φλoυq τηq Αδελφ6τητα9 αvd τov κ6oμo.
o ΣυvεργααΦκαμε με τηv δημoαιoγραφικη
oμdδα τηξ εκπoμπηq "Eλληvωv δρωμεvα",
παρα1ωρfloαμε φωτoγραφικ6 υλικ6, διioαμε
πληρoφoρ(εq, και dτoι αrηv ET3 oτιc' 21312008
πρoβληΘηκε αιπ6 τo υλικ6 μαg μdoα απ6 ηv
εκπoμπη με τfuλo "To Tαξ(δι τωv Moαr6ρωv,.

ο Στιξ 4l112008 μεταδ6Θηκε ραδιoφωvικη
oυv6vrευξη δικιd μoυ, ωg πριilηv Πρo6δρoυ

τηq Aδελφ6τητα9, στo ραδι6φωvo

τoU

ANTENNA με Θdμα: " H γιoρτη τωv Φιiτωv αro
1ωρι6 μαg".

ο Yπdρχει

oυvεργαo(α με τov oκηvoΘ6τη

Παvrελη Bo0λγαρη Kαι τov lαroρικ6 ερευηη
και Aρ1ιτ6tαovα Πoλυβ(oυ Mλτo αro oεvdριo
ταιv(αq πoυ πρ6κειται vα γUριστε( -και αrα
1ωρι6 μαg -με Θ6μα τov Eμφ0λιo Π6Μμo. Mαζ(
με τov Σδoι]κo Tdκη απ6 τo Kεφαλo1ωρι αv6-

δoαoληι!(εq τηg Kτηματικηg Eπιτρoπηq.

6ταv καvε(q απ6 ηv Aδελφ6τητα δεv ε(vαι εvημερoξ , φ6ρει 6μω9 τηv ευΘ0η τo πρoηγo0E(vαι Θ6μo απ6λυτη9 πρoτεραι6τητα9 πoυ πρ6-

πει vα τo λ0oει dμεoα η επ6μεη Γεvικl] Συv6λευαη.

o Mε πρoσωπικη επιαroλη μoU στιξ 81412008
πρoq τov Δημαρ1o και τo Δημoτικ6 Συμβoιiλιo
τoυ Δημoυ Mααroρoxωρ(ωv, μεταξιi τωv dλλωv,
υπεvΘιiμιαα τιq δεαμειiαειg τoυξ Πρoq ηv Aδελφ6ητα πoυ δεv τιg υλoπofiααv μ61ρι Φμερo,
6πωq ε(vαι η διαμ6ρφωαη τoυ oικoπ6δoυ Δημ6κα αε 1ωρo π6ρκιvγκ, ηv παρα1ιilρηoη 1ιbρoυ
για γραφε(α ηg Aδελφ6ηταq στo 1ωρι6, ηv
oικovoμικη αΦριξη τoυ περιoδικoιi μαg.
Aυτ6 πoυ Φμερα πρooδιoρlζει τo παρ6v ηg
Aδελφ6ηταq, oiγoυρα πιo φτω16 απ6 τo 1Θεg
oε oρdματα και δρdαειg, δεv Θα ε[vαι ofγoυρα
oρκετ6 για τo μ6λλov πoυ πρoδιαγρdφεται

μ6oα απ6 τιg διαδικαo(εq τηq v6αg διoικητικηg
αvαδιoργdvωσηξ τηc χ6ραq και τo μdλλov τωv
Mααroρo1ωρ(ωv ειδικ6τερα.

To ξεκ(vημα τoυ Δημoυ Mααroρoxωρ(ωv, ωg

αυτ6voμη διoικητικη ovr6τητα ηταv απoτι1λεσμα πρooπαΘειιilv, εvεργειωv και αξιoπo(ηoη
γvωριμιωv, δημιoυργικωv αυvδημoτιilv μαq, oι
oπo(oι π(αrειpαv ατo μ6λλov τoυ τ6πoυ μαg.
'EΘεααv Uψηλoιjξ α161oυ9, πρoγραμμdτιoαv
δρααrηρι6ητεξ πoU 61oυv vα κdvoυv με τηv

Πρ6πει vα αvαδειxΘoιjv αυτo( πoυ γvωρ[ζoυv

και μπoρoιiv.

o ρ6λo9 τωv Συλλ6γωv Kαι τωv Aδελφoτητωv
αηv vιlα πραγματικ6τητα πρ6'πει vα αvαβαΘμι
oΘε( και vα απoκrηoει v6α δυvαμικη.

oι Σ0λλoγoι πρdπει vα αηκιilooυv τo βdρog τηq

πoι6τητα, ηv αιoΘητικη και τηv 6μπvευoη.
KατdΘεoαv με διαιiγεια και ααφηvεια τo γεvvα(o 6vειρo vα ξαvαζωιπαv6ψoυv Kαι vα oμoρφιivoυv τov τ6πo μαq, με κoιv6 oημε(o αvαφoρdg και πηγη 6μπvευσηq, τηv αξιoπo(ηαη τoυ

αvdδειξηg τωv πρoβλημdτωv τωv 1ωριιδv, vα
παλ6ι.,Uoυv Kαι vα διεκδικηooυv τηv επλυoη
τouq, vα oριoΘετηαoυv v6oυg ρεαλιαrικoιig
α161oυ9 για ηv αvαβdΘμιoη και αvdδειξη τoυ

τωv Mααιoρoxωρfωv.

Γιατ( τ(πoτε δεv 1αρ(ζεται. H διεκδ(κηαη μ6oα
απ6 τηv αυoπε(ρωαη 6λωv τωv Συλλ6γωv τωv
1ωριιδv μαg ε(vαι μovoδρoμoq.

πλo0oιoυ αλλd παραμελημ6voυ πoλιτιαμoιi

Ξεκ(ηoαv, πdλει,Lrαv, διεκδ(κηoαv και κιlρδιααv
επιxoρηγfoειg απ6 αvαrπυξιακd πρoγρdμματα
φoρ6ωv τηg Πoλιτε(αq Kαι τηq EυρωπαΙκηq

'Evωoηg.

Ξεκ(ηoε τo Moυoε(o Mααr6ρωv, τo Moυoε(o

Xιovιαδιτωv Αγιoγρdφωv, η αξιoπo[ηση τωv
Σ1oλε(ωv ωg κ6vrρα πoMαπλωv εκδηλιiαεωvεκΘ6oει9 φωτoγραφ[αg και ζωγραφικηq, μικρd
oυv6δρια, Θεατρικ69 παρoαι6oει9, μoυoικ69
εκδηλωoειg, διαλ6ξει9 Kαι Kιvηματoγραφικ6g

πρoβoλ6q-, αvαπλdoειg 1ωρωv κ.λ.π.

H αrdoη τouq εvεργoπo(ηoε περιoo6τερoυg

Mααroρo1ωρiτεg, 6γιvε ιδdα, παρηγαγε πoλιτμ
oμ6 και αξ(εg.

Σημερα 6μω9 αvακ0rπει τo Θ6μα ηq ιiπαρξηg
τoυ Δημoυ Mαατoρo1ωρ(ωv.
ΠρoαπdΘεια και ευ1η 6λωv μαq ε(vαι η αυv61ι
ση ηq 0παρξηq τoυ.
H απ6φαoη 6μωq

ηq

Kειπρικηq Eξoυα(αg και

τωv φoρ6ωv τηq Toπικηq Aυτoδιo(κηoηq
(KEΔKE) μαq oδηγo0v- κατd τα φαιv6μεvααηv εvoωμ6τωση μαq αro Δημo K6vιτoαg.

Σιγoυρα σε μια τ6τoια πραγματικ6ητα τ(πoτε
δεv Θα ε(vαι 6πω9 1Θεg για τα Mααroρoxαiρια.

Σε 6vo Δημo με 42 Δημoτικd Διαμερ(oματα η
παρoυo(α τωv Mααroρo1ωρ(ωv 1ρειdζεται μια
dλλη δυvαμικη, απαιτε(ται ευρε[α oυoπε(ρωoη
6λωv,μ6αα απ6 τoυg Συλλ6γoυ9 και τιq Aδελφ6ητεq, ovαδειξη τωv δημιoυργικωv, υγιωv
αvΘρωπιvωv αroιxε(ωv ηq.
Xρειdζεται αvΘριilπoυg oραματια169, με oυλλoγικη oυvε(δηαη, μακριd απ6 εvαγκαλιoμoιig
και επιρρo69 Πoλιτικcbv Koμμdτωv, αvιδιoτελε(g και 61ι 6μμιαΘoυ9, επαγγελματ(εg, παρdγovτεq.
Xρει6ζεται αvΘριiπoυg 1ωρ(q πρoαωπικ69 επι
διιΔξειq και oφdλη, δρααrτ]ριoυq και 61ι
απλoιig διαxειριαr6g.

τ6πoυ τoυg.

Tα Toπικd Συμβoι!λια, εξ αvτικειμ6voυ, 6xouv
περιoριoμιivεg δυvατ6τητεg. oι Σιiλλoγoι 6μωq
61oυv τηv δυvατ6τητα vα oυαπειριiooυv, δημι
oυργικd, 6λoυ9 τoιig ικαvo(g και δημιoυργι
κoιiq oυμπoλ[τεg μαg

ηq

διααrιoρdg.

oφελoυμε λoιπ6v vα κιητoπoησouμε σUvει-

δηαειq, vα εvεργoΠoιfooυμε 6λε9 τιg oραματικ69 δυvdμειg τoυ τ6πoυ μαg.

Kα(ριεq ιilρεq ευΘιivηg 6λωv μαq, επιβεβλημdεvεργη oυμμετo1η 6λωv, εvdvrια στηv
ερημωση τωv xωριωv μαq Kαι τηq απoξdvωαr1g
μαg γεvικ6τερα.

η η

Θεooαλov(κη, loιjλιog 2008

Eπlτ6λoug τ6λoq!!!
τoυ Kιbαrα Παπαδημητρ(oυ
H Δρoooπηγη, απ6 τα τd,λη τoυ μηvα loυv(oυ

2008, 6xει dφΘovo vερ6 απ6 τηv dvrληαη αrη
Θdαη "Piζα Π6τρα". Φα(vεται 6τι 6vα xρ6vιo

πρ6βλημα πoυ ταλαιπωρoιjαε τoug κατo(κoυg
τoυ 1ωριoιi μαg, δηλ. η 6λλειιpη vερoιi, Θ6λω
vα πιαrε0ω 6τι λιiΘηκε.

Aπ6 αυαιdαεωq τωv Kαπoδιαrριακιbv Δημωv,

6λατα Δημoτικ6 ΣυμβoΟλια, δια1ρovικd, ααxoληΘηκov αoβαρd με τo πρ6βλημα τoU vερoΟ.
Tελικd, τo τελευτα(o Δημoτικ6 Συμβoιiλιo κατ6ληξε αrη μ6Θoδo τωv γεωτρηoεωv. 'Yαrερα
απ6 τρειg δoκιμααrικιig ερευvητικιig γεωτρησειq πoU 6γιvαv oε διdφoρα oημε(α τoυ βoυ-

voιj, απ6δωoε αρκετ6 vερ6 η γειbτρηoη αrη
θ6αη "Piζα Π6τρα". Aφo0 τα απoτελ6oματα
ηταv Θετικd, τ6τε dρμoαv oι oυvrovιαμ6vεg

εv6ργειεq τoU Δημoτικoιi Συμβoυλioυ. lδια(τερα Θα αrαΘιil ατo εvδιαφ6ρov τoU δικoι1 μαg

ΔημoτικoΟ Συμβoιiλoυ Xαρdλαμπoυ Σ(μoυ,

γιατ( με δικ69 τoυ, πλ6ov, εv6ργειεg ηλΘαv oι
εργoλdβoι, 6γιvε η dvrληor1, 6γιvε και καιvoιiργιo δ(t<τυo απ6 τηv πηγη 6ωq τηv δεξαμεη αrη

Θ6αη "3519η". Aμ6oωq μετd τηv Yρηγoρη
περdτωoη τωv εργαoιωv, τιiρα τρ61ει, 6ταv
61oυμε αv6γκη, dφΘovo vερ6 αη δεξαμεvη.

Πιαrε0ω 6τι θα βoηΘηαει πoλ0 τo v6o vερ6 και
η καιvoιiργια δεξαμεη πoυ Θα καταακευαατε(
μελλovrικ6 στov (Αγιo AΘαvdoιo", oιiτωg ωαrε
καrd ηv Θεριη περ(oδo vα μηv υπdρ1ει d}ιλει
ιpη vερo0. 'Eτoι δεv Θα ακoιiγoιπαι εκε(vεg oι
ιivrovεq αυζητηαειg αrα καφεvε(α, γιατo πoι69
61ει vερ6 και πoι6q δεv d1ει.
Στo oημε(o αυτ6, Θα ηταv παρd'λειψη vα μηv
αvαφdρω Kαι ηv βoηΘεια-διευκ6λυvαη πoυ
πρoo6φερε αroυg εργoλdβoυq o πρ6εδρo9
τoυ τoπικoΟ Συμβoυλ(oυ N[κog Koτo(vαq, για
τηv τα1ε(α απoπερdτωαr1 τωv εργαoιιilv.
T6λo9, πιαrε0ω και ειixoμαι η πηYη vα με(vει

ααrεiρευη.

Δρoooπηγη 02-07-2008

"Eiμol απ6 τo K6ιrrolκo

εγd,!..,>

τoυ Θωμd B. Zιωγα
Πoλιτικo0 Mηxαvικoιi

αro dvΘρωπo vα μoU λ6ει oΘεvαρ6 και

με
καμdρι " ε[μαι απ6 τo Κ6woκo εyιι)/....". Kαι τo
π(αrευε, μdλιαια, βαΘιd αυτ6 πoυ 6λεγε.
Λoιπ6v, oι κατoικ(εg αro 0λυμπιακ6 Xωρι6
d1oυv 6λε9 αυτ6voμo κλιματιoμ6, με 1ωρια16
ι.}Οιcrη αιo διilμα για κdΘε διαμ6ριoμα. 'Hταv
αvαγκα(oq για τηv ευ1dριαrη διαμovη τωv
αΘλητιiv κατd τηv διdρκεια τωv oλυμπιακωv
αγιilvωv (Aιiγoυαroq τoυ 2004). Παρ6μειvε η
πoλιπ6Μια αυτη και ηv απoλαμβdvoυv τωρα
oι εργαζ6μεvoι κdτoικoι τoυ oλυμπιακoιi Xωριo0 πoυ πηραv τα διαμερ(oματα μ6αω τoυ
oργαvιoμoιi Eργατικηq Kατoικ[αg (oEη.
T6τε, τov A0γoυαro τoυ 2004, τη λειτoυργ(α
και τη oυvrηρηση τωv κλιματιαrικωv αυαrημ6τωv εftαv oι καταoκευdστριεq κoιvoπραξ(εq.
M(α απ6 αυτ69 6τυ1ε vα ε(vαι υπ6 τηv διειjΘυv-

μoυ. oι τεμ(τεg ι.pυrcτικo( ε(1αv βρει τηv
καλη τoυq. Mεταξ( αι.rrωv και o μααrρo-Γιωργoq (Koυλoιiιπζog τo επιilvυμ6 τoυ), o oπo(og
αvdλαβε 6vα μ6ρoq τωv ιpυκrιilv και μαq 6βγαΜ κυριoλεtcτικ6 ααπρoπρ6αωπoυ9. 'Hταv εξα(ρετoq και oυvεπηg τεxμικ6q, γvωαηq τoU ovτικειμdvoυ. BoηΘηαε και αυτ6q, αro μ6τρo τoυ,
vα τα Kαταφ6ρoυμε με eπιτυ1(α, 6πω9 και

Φ

τ6ooι dλλoι πoυ διακoτd1oyιαv τ6τε απ6 dvα
α(oΘημα Kαι μια Θ6ληo11 vα δεξoυv πρog 6λoυ9

τωg τυπικη και καΘαρd επαγγελματικη. Δεv

κ6q o τ[τλog τoυ 6ρΘρoυ, και περι61ει μια δ6αη

αλαζovε(αg και υπoτ(μηαηg τωv 6λλωv, 6τov
ακoιjει καvε(g η φρdση αυτη vα λ6γεται με
κdπoιov κoμπαoμ6 και 6παραη απ6 μ6vιμoυq
oικια169 τoυ 1ωριo0 μαq Kαι vα απευθ0vεται
πρoq τouq κατo(κoυg μικρ6τερωv γειτovικωv
1ωριωv. ΛQη αυτoγvωo(α και ταπειv6τητα δεv
Θα dβλαrπε. Bεβαiωq και δεv ιαxιiει τo (διo
6ταv ακoιiγεται η φρdoη αυτη απ6 τo α16μα
αvΘρωπωv oι oπo(oι o0τε πoιj π6φτει τo
Kdvroικo ψωρ(ζoυv. Γιατ( αυτo(, απλωg, ωg
Kαιπoιιilτεg τρ(τηg η τ6ταρηq γεvε6g, κρατoιiv doβεαη τη Θ0μηαη ηq Kαταγωγηq τoυq,
Uψηλ6φρovα αvαφ6ρolπαι o' αυτηv και με παι-

αη

φαιπαo(o τouq μια

ωρoιoπoιημdη εικ6vα για τo 1ωρι6 τωv πρo-

γ6vωv τoυg. Kαι καλd κdvoυv, γιατ( κdπωg 6τoι

διαηρε(ται η ιαroρικη μημη και εξελ(ooεται
αrαδιακd oε παρdδoαη.

κυκειbvα αvΘριbπωv και πραγμdτωv ηq ΑΘηvαg, 6τυ1ε vα ακoι]αω απoρημ6vog 6vαv 6ψω-

6τι η Eλλdδα μπoρε( και ε(vαι ικαvη. H α16o11
μoU με τov μαστρo-Γιωργo ηταv τ6τε απoλιj-

Φαvr6ζει κ6πω9 εγωΙαrικ69 και πατριδoλατρι

δικη αγv6τητα πλdΘoυv

Θα ααg διηγηΘω παρακdτω πωg, μ6oα ατov

κdvαμε κoυβ6ιπα για τ(πoτε παραπdvω. Mε τη

ληξη τωv oλυμπιακωv αγιilvωv 6φυγε. Tov

61αoα και δεv εtxα επαφτ] μαζ( τoυ.
'Eλα, 6μω9, πoυ
ηλΘαv καιρo( δ0ακoλoι και τov
ξαvα1ρειααrηκαμε. To κoλoκα[ρι τoυ 2007
tjταv ιδια(τερα Θερμ6.'Yαrερα oπ6 6vαv dβρo1o 1ειμιilvα, oι καιiαωvεq ηλΘαv απαvωτo(, o
6vαg μετd τov dλλo. Τo τελευτα(o δεκαημερo
τoυ loυv(oυ oι Θερμoκραo(εg κυμα(voιrιαv απ6
38 6ω9 Kαι 44" C. Τα κλιματιαrικd εξαvrλoι]ααv
ηv απ6δoαη τouq Kαι πoλλd τ6Θηκαv εκ169
λειτoυργ(αg. M6oα oε αυτ6 τo διαρκdg καμ[vι
τo πιo δυαειjρετo πρdγμα ηταv 6vαg ιpυκrικ6g
τημικ69. oλoι πιαoμ6voι, καv6vαg δεv ευκαμ
ρoιiαε. T6τε και πdvω αrηv αvdγκη ξαvαΘυμηΘηκαμε τoυg παλιoιig oυvεργdτεq ψυΚrιKoιjq,
6πω9 τov μααrρo-Γιιilργo, και τoυg καλ6ααμε.
N6τog, λoιπ6v, o μααrρo-Γιιilργog αrα γραφε(α
τηq Koιvoπραξ(αq vα oυvδιαλ6γεται με πoλλoιig εvδιαφερ6μεvoυg για τα ι|.lυιcrικd. Kαι

επειδη 6λoι ηΘελαv, εδcδ και τωρα, vα φτιdξει
τo δικ6 τoυg κλιματιαrικ6, κdπoια αrιγμη, μdoα
αη oιiγ1υoη Kαι τηv ταραμj, τov ακoιjω vα

λ6ει με Θυμ6 oε κdπoιov: "E[μαι απ6 τo
Kdyιoκo εγιi! Eκε( dxει δρooιd,,, Θιlλoιπαq με
αυτ6 vα υπoδεξει στouq oιKιστdg oτι καιρ6q

ηταv, μεαo0vτoq τoU καιjoωvog, vα π6vε για
λQo αrα 1ωριd τoυg, 6πoυ Θα ειiριoκαv φυoι
κ6 κλιματιoμ6, τη δρooιd ηq φιiσηq.

Σdαrιoα και ιiμειvα για λiγo dvαυδog αιo

dκoυαμα τoυ ov6ματog Kdιπoικo. Λεg vα αvαφ6ρεται αro δικ6 μoυ xωριd; διερωτηΘηκα
απoρημ6voq. 'E1ει γoιiαro, oκ6φτηκα, vα βρεΘoιiμε oυγ1ωριαvo( μι1oα αro dγvωαro Kαι στo
τ(πoτα. Δεv κρατηΘηKα, τov κdλεoα στo πρooωπικ6 μoυ γραφε(o Yια vα τov εξετ6oω και vα
λιioω τιq απoρ(εg μoυ. Kαι ηταv πρdγματι oυγ1ωριαv6g' Kαιπoιωτηg, φαvατικ6g μdλιαrα διαλαλητηg τηg καvιoιωτιKηq Kαταγωγηq τoυ. Τo
μαρτυρε( αυτ6 η π(αιη τoυ και 6oα μoυ εξιατ6-

ρησε σχετιKd με τηv καταγωγη τoU, πoU τα

μεταφdρω εδω, 6πω9 τα Θυμdμαι τωρα πoυ τα
ξαvαoκ6φτoμαι.
"H καταΥωΥi μoυ απ6 τη μητ6'ρα μoυ ε[vaι aπ6
τo γ6voq τωv Mακρα[ωv, aπ6 τo Kawoκo, και
διαμ6,voυμe απ6 τov καιρ6 τηq τoυρκoκρατ[αg
oτo γωρι6 Πoυρvdρι Λ6ριoαq', πoυ παλιd τo
6λεγαv lλεwoελoa' Τηv επoyη τηq επικε[μεvηq
απελευΘ6'ρωoηq τηq Θeooaλ[αg (ΣΣ: απ6 τηv
παραγιΙlρηoη τo 1878 6ωq τηv πρoo6ρτηoη τo
1881), oιΤoaρκoι εfγαv π6ρειτ6τoιo φ6βo πoυ
6διvav 6oo-6oo τιq περιoυobq τouq και 6'φευγαv. Εκε[vη τηv περbδo και απ6 καλη oυγκυρ[α,
o παππ6παππ69 μoυ Bαoληq Mακρηq, μdoτoραq πετρdq' βρ6Θηκε oτηv lλεvτoελof, 6πoυ
6κτιζε τo oπ[τι εv6q τoιφλικd To0ρκoυ. o τoιφλικ6q βιdζowαv vo φ0γει, γιατ[ e(yε διαδoΘεi
o ελληvικ6q oτρατ6q τoυq' καΘ6ριζε τoug
To0ρκoυq πoυ παρ6'μεvαv.'Εδωoε oτov παππ6παππ6 μoυ, τoν μαoτρo-Bαoλη' 6λα τcι κτητo-

6τι

ρικα 6γγραφα τηq περιoυo[αq τoυ

6'vαwι
κ6πoιωy γρημdτωv πoυ πηρε, αΜα καιγια εξ6'Ετoι,
φληση τηq ΚατασΚευηq τoυ oπιτιo0 τoυ'

6ταv ηλΘε τo nΕΜηvιΚ6u,

o

παππ6παππoq

αυτ6q βρ6Θηκε vα 6yει oτηv κaτoyη τoυ τερdoτιε9 εκτ6oει9, πoMig εκατowdδεq oτρ6μματα. Για yειμεριvd βooκoτ6πια τα γCηoιμoπoιo1oαv κυρ[ωq, γιατ( oawoμα 6φτιαξαv μεγdλα
κoπ6δια απ6 γιδoπρ6βατα Και 6γιvαv τραvo[
ταελιyκdδεg. Aυτ6q' o πdππog τoυ παππo0 μoυ,

δηλ. o Bαoληq Mακρηq, 6γrιoε με δικ6'q τoυ
δαπdvεg την κεvτρικη εκκληo[α oτo Πoυρvdρι'
τov Aγιo Bαoλειo, πoυ φ6'ρειτo 6voμdτoυ. Ε[yε

Aπρλιog 2008: ΦωτoΥρaφ[εq τoυ ovακaιvιoμ6voυ ναoa τoυ Ay[oυ
Bασλε[oU oτo yωρι6 Πoυρν6ρι Λ6ρισoq. oπω9 μoρτυρε[ται oτo
επ[γρaφo υπ6'ρΘυρo o vo6g αvεγ6'ρΘη 1882 - AπρλioU 20 oμoλoγε[τoι 6τι aυτ6 6γιve τ6τε με μ6ριμva κoι δaπdη τoυ oυγyωριavoa
μαq Booλη Maκρri.

6vαv γι6, τov KιΔoτa Mακρη'

o oπobq αoyoλη-

Θηκε απoκλειoτικd με τo κτημα και αυγ6τιoε
πoλ0 τηv ooδει6', τo βι6q τoυg ηταv αμ6τρητα
κeφdλια ζιΔa. H γιαγι6 μoυ 6λεγε 6τι τo καλoκα[ρι αv6βaιvαv oτo Kdwoκo με xιλιciδεg μδoπρ6βατα κaι με 43 φoρτωμ6vεq μoiλεq.'Hταv
oαv πavηγOρι 6ταv 6'φΘαvαv oτo yωρι6, τ6oo

πoλ0 βι6q e[yαv δημιoυργηoει. Εw6α φoaρvoυq
oτη oειρd ε[Χαv κτ[oει oτo κτημα, oι oπo[oι 6,ψηvαv ιtlωμ[ καΘημεριvd. o 6vaqγιατηv oικoγ6vειa
και oι αΜoι oκτcil για τoUζ πιστιΚoaq και τoυq
dΜoυq απaoyoλoaμεvouq στo κημα. Φαvrdooυ, τιΔρa, π6ooι πoMo( πoυ ηoαv! 'Εγτιoαv
μεγ6λo oπ[τι για τηv φαμελιd τoυq. Mε πoρσελdvη 6γιvαv τα επιyρ[oματα με εξαιρετικig διακooμηoeιq, πoυ 6λα 6γιvαv απ6 τoυ9 ειδικo09
ξ6voυq τεγv[τεq oι oπo[oι διακ6oμηoαv Κaι τα
αρyoντικd arα Aμπελ6κια. Φρ6wιoav vα τouq
φ6ρoυv oτo Πoυρvαρι, oπoυ δoiλει]lαv oτo
oπ[τι τoυq για πoλ0 καιρ6. Bλ6,πειq, η μαoτ6ρικη φλ6βα και τo μερ6κι κυλo0oε μ6oα τoυq''
Aρκετd oιΔζowαv μ6yρι τηv κατoyη. Τoτε, oι

Γερμαvo[ 6'καιtlαv τo yωρι6 και καταoτρ6φηΚαv
6λα. T[πoτε δεv 6μειvε 6ρΘιo, μ6vo Θ0μιoεq' κaι
μvημεq πoυ διηγιΙlwαg τεg vα κλαig.
o πρoπ6ππoq μoυ Kιboταq Mακρη9 6φηoe δ0o
παιδιd, τov ΓιιΔργo Και τov Φλιππo. o ΓιιΔργoq,

πoυ ε[vαι κcιι o παππoaq μoυ απo τηv rλευρα
τηq μαvαq μoυ,6,μειvε ατo Πoυρvαρι Και ασxoληΘηκε oυoτηματικα μe τo κτημα. ΕΙyε π6Θoq
με αυτ6 και 6καvε πρoκoπη μεγdλη. Aπ6 αυτ6v
κληρovoμηoαμe 6,τι ακ[ητα 6yoυμε oημερα.
Δ0o κ6ρεq ε[yε o παππoiq μoυ o ΓιιΔργog, τηv
Bαoλικη πoυ π6,Θαvε ΥρηΥoρa και τηv Δ6oπoιvα, η μητ6ρα μoυ. Mε τη oειρ6 τηq' η μ6vα μoυ
6,κavε δ0o παιδιd, τηv Bαoλικη (τo 6voμa τηg
Χaμ6ηq αδελφfg τηq) και eμ6vα τov ΓιιΔργo.
Kαι 6'πεται oυv6yεια'
o αδελφ<5g τoυ παππoa μoυ, δηλ. o Φλιππoq
Mακρηq, δεv αoyoληΘηΚε με τo κτημα. Aυτ6q
oπohδaoε γιατρ6q oτη ΓαM[α και doκηoe τo
επαγγελμα τoυ Υια πoMα γρovια oτη Λ6ριoα.
Aφηαε απoγovoυq τov Κωvoταw[vo, τov Nικ6λαo, τηv Aγλa'iα και τηv Ελ6vη' Σημερα o( τρειq
πριilτoι 6yoυv πεΘαvει, εvιΔ η Ελ6νη ζει ακoμη'
Kαι η γεvεoλoγικη oειρd oυvεγ[ζεται με vε6τε-

ρoυq aπoγ6voυq.,.

Σταματηαε για λιγo oυγκιημdvoq τη διηγηαη
τoU o μαστρo-Γιωργoq γιcι vα πιε( λιγo vερ6,
oπ6τε βρηκα

_

ηv

ευκαιρ(α και τov ρωτdω:

nKαι ματi λεg με oτoμφo ''ε(μaι απo τo
Kdwoκo εΥd)....'', αφoa γεwηΘηκεq, aτo Πoυρvdρι τηq Λdριoαg;"

_ .Γιατ( 6τoι vιιΔΘω και 6τoι μoυ βγα[vει απ6

μ6oa μoυ. Και αυτ6 τo γcωoτιΔ ατη γιαγια μoυ
η Γιcilργαιvα, η oπo[α, αv και καταγoντav απ6
τα Τ6μπη, παwα και απ6 μικρo μoυ 6'λεγε oτι
ε[μαoτε απ6 τo Κdwoκo. Mικρ6 παιδ(, oyεδ6v
μωρ6, με πηγε και oτo Kdvτoκo, αΜd δεv Θυμdμαι απoλaτωg τiπoτε. Aυτ6 ρ[ζωoε στo vou Και

ηv

ψυxli μoυ Κaι δεv μoυ ταιριdζει rλ6ov vα
λ6ω ''ε(μαι απo τo Πoυρvαρι...''. Καλ6 η κaκ6,
παρ'τo ιiπωg Θiλειq. ΕγtΔ, πavτωq,, 6τoι vιιΔΘω
και Μω πdvτα ''ε[μαι απ6 τo Καwσκo...'', 6ταv
με ρωτo1v απo πo0 κρaτdει η oκo0φια μoυ."

Kdπωg 6τoι τελε(ωoε τη γεvεoλoγικη εξoμoλ6γηoη τoυ o συγXωριαv6q μαq πΜov Γιωργog
Kαλoιivrζoq, 6ιπovα oυγκιημdvoq πoυ βρηκε,
επ[ τ6λoυ9, 6vαv αημεριv6 oυγ1ωριαv6 τoυ
απ6 τo Kdyrαικo τωv παιδικωv ovε(ρωv τoυ. Kαι
η δικη μoυ oυvαιoΘηματικη φ6ρτιoη δεv ηταv
μικρ6τερη. KdΘε dλλo. Avrαλλdξαμε τηλ6φωvα
και διευΘ0voειξ Kαι 1ωρ(oαμε με ηv υπ6α1εαη
vα τα ξαvαπoιiμε. oι βιoτικ69 αvdγκεg και τo

dπειρo τηg AΘfvαq δεv τo 6καμαv κατoρΘωτ6.
TηλεφωηΘηKαμε Kαι 6μαΘα πωg 1dρηκε πoλιj,
6ταv παρ6λαβε τo τελευτα(o τε01og τoU περιoδικo0 μαg ,.τα KαvrσιωτιKα>, πoυ o πdvrα ευα[oΘητog oε τdτoια Θdματα πρ6εδρo9 τηq Aδελφ6ηταq Γιωργoq Koυτoυλoιiληg φρ6vrιαε vα
τoυ αrελει, Οαrερα απ6 δικη μoυ υπ6δειξη.
Eπ[ τ6λoυ9 βρηκε μια επαφη με τιq αρx6γovεg
ρ(ζεq τoυ. Γιατ( η Ψυxκη Kαι πvεUματικη πληρ6τητα κdΘε αvΘρωπoυ κdπωg 6ται oλoκληριil-

vεται, με τηv ιKαvoπofηoη τωv επ[ μ6ρoυ9
υπαρξιακιilv αηoυμωv τoυ.
AΘηvα, 15-07-2007

Kαtπol ωτιilv Mαατ6ρωv'Eργα
Nlκ6λαo9 B. Kρoιiληg
τoυ Θωμα Aθαvαo(oυ Moυκo0λη
Eπ(τιμog Πdρεδρoq τoυ Π.l.

Σαv τoυg 1ρυαoΘηρεq εμε(q oι vε6τερoι -6μ,
απαραtητα Kαι oτηv ηλκ[α- Kαvrαιιilτεg κoακιv(-

ζoμε 1ιilμα και dμμo μ6oα αro πoτdμι ηq λαiκηg
Παρ6δoαη τoυ xωριo0 μαq ψd)γovrαq για στoιxε(α, ι|.lηγματα xρυoo0 Θα 6λεγα, τωv 6ργωv,

ηc

ζωηc Kαι τoU πoλιτιoμoι.i τωv πρoγ6vωv
xωριαvιilv μαg. Kι 6ταv μιiαα α' αιπ6 τo κooκ(vιoμα βρoιiμε καrι, κdπoιo Ψηγμα _οημαvrικ6 η
6μ- τ6τε μ6αα απ6 τα παλ6rια ηq μημηq μαq

ξεπηδo0v εικ6vεg και βιιbμαrα δικd μαg, τα
oπo(α o vouq πρoσπαΘε( vα τα oυvαιρdoει, vα τα
oυvrαιριdαει Kαι vα τα πρooΘdoει ατηv oλυoδα
τωv ιαroρικωv γεγov6τωv, πoυ ηδη ψωρiζoυμε.
oι παραπdvω oκ6ι|.lει9 πρoκληΘηκαv απ6 6vα
6γγραφo- μια λ[αrα 6ργωv Θα ηταv πιo αωα16
vα πω- πoυ τυ1α(α ηρΘε τελευταiα αrα 16ρια
μoυ. E(vαι 6vα κατdαrι1o με 6ργα, τηq εικoσαετ(αg 1950-1970, πoυ πραγματoπo[ηoε, ωg
εργoλαβoq, o Nικ6λαog Bαoιλε(oυ Kρoιiληg,
εγγov6g τoυ Γεωργ(oυ Kρoιiλη, εv6g απ6 τoυq
μεγdλoυq αρ1ηγo0q μπoυλoυκιωv τωv
Kαvroιωτιilv μααr6ρωv.

To Γεωργιo Kρoιiλη τov βρ(ακoυμε vα πρωτoαιατε( στηv μαστoρικη τ6xyη oε μεγdλα dργα,
τooo αro 1ωρι6 μαq, 6oo και αrηv υπ6λoιπη
Eλλαδα Kαιτηv Aφρικη: (Στα 1900 καταoκευdζει τo καμπαvαρι6 ηq Aγ(αg Παραoκευηg. Στα
1903 πρωτoαrατε( αro μ[oιμo τηq λιΘoδoμηq
τηq Tρ6πεζα9 τηg Eλλdδoq, σηv oδ6 Αι6λoυ

αrηv AΘfvα. Στα 1906 ε(vαι επικεφαληq σΓιq

εργαo(εg, πoυ γ[vovrαι αrηv εκκληo(α τoυ π6π_
πoU μαq τoυ AηΘαvdαη. Στα 1911 βρ(ακεται

αιo

Σouδdv τηq Aφρικτjq και καταoκευdζει

γ6φυρεq. Στo 1924 μζει εκκληα(α αro Moυζdκη ΦΘιιbτιδαg. Στα 1926 μ[ζει oρφαvoτρoφε(o
αιo 86λo. Στα 1927-1930 oυμμετ61ει εvεργd
αrηv αvιiγεραη Δημoτικo0 μαq oxoλε(oυ tαλ.)'.

Σε 6λεq αυτ6q τιg εργoλαβ(εg o Γεωργιoq

ηq oικoγdvειdg τoυ. Kαι αrov αγωvα αι-rr6v
βγηκε vικηηq. 'EμαΘε καλd ηv τ6μη τoυ κr(ση Kαι Yρηγoρα εξελ(μηκε oε αρμμdαroρα
Kαι

Kαι

ση

oυv61εια

αε μεγαλoεργoλdβo.

E(vαι

6vαg απ6 τoυg λιγoυg και, (oωg, o τελευτα(oq

απ6 τηv παλιd γεvιd τωv Kαvroιωτιilv μαα16ρωv, πoU εργdαηκε ωq "αρχιμdσroραξ>, με
ηv 6woια τoυ αρxr1γo0 (μπoUλoUKιo0>.

Kρo0ληg εftε π6vrα μαζ( τoυ(61ι κdτι αoυvηΘι
στo για τηv επoxη εκεiη) Kαι τα δυo παιδιd
τoU: τo Bαoλη και τo Γιdwη. oι τελευτα[oι 6γιvαv 6ριαroι μdαroρεq αιo μ(oιμo τηg π6τρα9,
αλλd δεv oυγκρoτoιioαv δικd τoυg μπoυλo0Kια η "nqρjgq", 6πωq τιq 6λεγαv oι Kαvroιιilτεg. To vα ouγκρoτησειq Kαι αrη oυv6xεια vα
κoυμαvr6ρειq σrηv εργoo(α 6vα "μπoυλoιjκp,
δεv ηταv ε0κoλη υπ6Θεαη. Efiε μεγdλεq ευΘ0vεg, πoλλ6q oκoτoιiρεg και υπo1ρεcbσειq Kαι
απαιτo(oε αυξημ6η διoικητικη ικαv6τητα. Tα
πρoo6vrα αυτd κληρov6μηoε απ6 τov παππo0
τoυ μ6vo o εγγov6g τoυ Nικ6λαog Bααλε(oυ
Kρoιiληq και τα αξιoπo(ηαε αργ6τερα, 6μ ααv
αρχηγ6q μπoυλoυκιoιi, γιατ( oι oυvΘfκεq ηg

ζωηq dλλαξαv μετd τov εμφιiλιo, αλλd ωq
εργoλdβoq, 6πω9 Θα δo0με παρακdτω.

Nικ6λoog Bαoλε(oυ Kρoιiληq fρΘε αrov κ6oμo
τov loι]vιo τoυ 1926. Στα δd'κα τoυ xρ6vια d'vιωσε ηv oρφdvια απ6 πατdρα με τov πιo oκληρ6
και επωδυvoτρ6πo: Στα '1936 αη Θεαoαλov(κη
ιivαg αδ(αrαπog μπλιζιαv(ηξ λησηc πληo(αoε
0πoυλα, αrjκωαε τo αφυρ( και, dvαvδρα, XΓιjπηoε πιαιbπλατα τov dμoιρo Bααλη Kρoιiλη, τoυ
6κoι|.lε τo ημα ηq ζωηq και αη oυvιi1εια τov
ληαιεψε. Aιπ6 τo γεγov6g αημdδεψε για πdvrα
η ζωη τoυ μικρo0 N(κoυ.

Mετ6 τov τραγικ6 Θdvατo τoυ πατdρα τoU τα
oικoγεvειακd β6ρη π6φτoυv στoUξ τρυφερoιig
ιilμoυq τoυ N(κoυ. 'Eτoι, oε ηλικ(α μ6λι9 διiδεκα (12) 1ρovωv τov βρ(oκoμε τo 1938 <μαστoρoιiλι,, αη Χαλκιδικη κovrd αrov αρμμdαroρα
Θωμ6 Kαπλdη.
H oκληρη ζωη, πoυ περvoιiααv τ6τε oι μαα16-

ρoι Kαι περιoα6τερo τα <μαστoρoι]λια",

o

Π6Μμoq τoυ 1940 και o εμφOλιoq, πoU αKoλo0Θηoε, "dΨηoαv" τo 1αραtcηρα τoυ N[κoυ.
Tov αvdγκαααv v' αρπ6ξει απ6 τα κ6ρατα η
ζωη και vα παλ6ψει για

ηv

επιβ[ωαη τη δικη τoυ

1 Γιo περισσ6τερeq λεrπoμdρειεq βλdπε σηV ισΓoσελ(δα τoU
xωριoΟ μoq (/: www.drosopigi.com) "6ργα Kαvroιωτιilv μαατ6-

βωv".

Ση φωτoγρaφ[o o

Nικ6λαoq Kρo0Μq με

η

oaζυγ6 τoυ AvΘ[o.

Για μια oλ6κληρη εικoααετ[α αvελdμβαvε και
dφερε αε π6ρα9 μεγdλεq εργoλαβ(εg κυρ(ωg
αrη Mακεδov(α και ατη Θρdκη. Mερικd απ6 τα
αrτoυδαι6τερα 6ργα τoυ περλαμβdvovrαι αrη
λ(αro πoυ αv6φερα στηv αρμ] και 61ω αrα
1dρια μoυ Kαι τα oπo(α παραθ6τω αrη αυv6Xεια, για vα πρoαrεΘo0v αro μακρ0 καταλoγo

τωv 6ργωv τωv Kαyrαιωτωv μααr6ρωv:
1. 1953, ΛιΘ6τoπo Σερριilv_ 6t<τιoε Eκκληo(α.

2. 1953, Bερριivεια Σερριilv, 6κιιoε εκκληα(α

με μααr6ρoυq τouq: Σ(μo lωdwη τoυ Aργυρ(oυ
και τoιγκoιiλη Apxλ6α μαζ( με ε(κoαι (20) τε1μ[τεq απ6 τoυg Xoυλιαρ6δεg lωαw(vωv (αγvωαrωv λoιπιilv αroι1ε[ωv).

3. 1954, Nιγρ(τα Σερρωv, καταoκευη τριιilv

(3)

απoΘηκιbv Kαι μιαq oτ6γηq τηg 'Evωαηq Συvεταιριαμιi:v Nιγρ(ταq, αrιg oπo(εg εργdαηκαv
και oι Kαvrαιωτεg μdαroρεg:Nικ6λαog Λι1κκαg,
Π6τρoq Λ6κκα9, Δημητριog Σιoιiτηq, Στ6ργιoq
Λdκκαq, Kωvαrαyι[vog Kαραvικo0ληg τoυ
Xαραλ6μπoυg, Δημτ]τριoq Kαπλdvηg, lωdwηg
Τoιγκoιiληq τoυ A1λλdα.

4. 1958, Eυκαρπ[α Σερριilv, τρειq

(3)

γ6φυρεq,

αrιq oπo(εg εργdαrηκαv Kαι oι Kαvroιιilτεe

μdαιoρεql ιι,^διooq λεκκαq, Π6τρos nεnnosl
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Στ6ργιoq Λ6κκα9, Α10ιλ6αq Tαιγκoι1ληg, Παιiλoq Toλoγιdιnηg, και αλλoι.
5. 1959-1965, Koμoτηvη. Στo διdαrημα αυτ6 o

N(κoq Kρo0ληq αv6λαβε απ6 T.Y.Δ.K. και

κdvovrαg μακριvoOg περιπdτoυg κdτω απ6 τo
ηg Πιiργo, εvιb τα Kαλoκα[ρια απoλαμβdvει τιg 1dρεg και τιq 1αρ6q τoυ 1ωριoιi μαg,
ηg Δρoooπηγfq.
Λeυκ6

6φερε oε π6ρα9 πoΜd μεγdλα και μικρd 6ργα,

oπoυδαι6τερα τωv oπo[ωv (6πω9 Θυμdτα$

AΘηvα 15 Mαibυ 2008

oι

δεκαπ6vrε (15) δεξαμεv6g με τα αw(στoιXα υδραγωγε(α ιiδρευαηq τηg Noμαρ/αg
Poδ6πηq. Γεφιiρια, Eπιoκευ6g qηoλε[ωv, επιoκευη 1ριαrιαvικωv εκκληoιιilv, και Moυαoυλμαvικιbv τζαμιιirv. Σε 6λεq αυτ69 τιg KατασKεU69, εrα6q τωv 6λλωv μαα16ρων, εργdαrηκαv

o Koλλπ61vηq ΛlΘoξ6oq
Δημ. Tolλoγldwηξ (Γo0λog)

Nικ6λαog Λ6κκα9, Στdργιoq Λ6κκα9, Mι1αηλ
Koι.rrρoμπ(vαg, Γεωργιog Koι-rrρoμπ(ναq, Bαo(λειog Koιπρoμπfvαq, Aιπωvιog Koι.rrρoμπ(vαq,

AΘηvα, loιivιoq 2008)

ληq Xρηαroq τoυ K0ρκα, Koτα(vαg Γειilργιoq

o Δημητρηq Toλoγιαυηg τ] Γo0λαq γεwηΘηκε
αro Kαιπoικo τo 6τo9 1882 και ακoλo0Θηoε

ε(vαι

και oι ακ6λoυΘoι Kαyroιιδτεq μdαroρεg:

Γειbργιoq Koιπρoμπ(vαq τoυ Avrωv(oυ, Moυκo0-

(Koυαrdραg), Koτα(vαg Xρηατog τoυ Γεωργ(oυ,
Σ(μoq lωdιnηg τoυ Aργυρ(oυ, Σιofηq lωdυηq
(Kαζdκηq;), Kαραvικoιiληg Γειbργιog, Παπαγεωργ(oυ Kωvαrαvr(voq, Kαπλdηg Σταιiρog, Σιvd-

ηq

Γειδργιog, Moυκo0ληq Xαρdλαμπoq τoU

Kωvαrαvr(voυ' Παπαδημητρ(oυ Kωvαrαvrfuog.

6η 963 και
ηv αv6γεραη

964 αv6λoβε και 6φερε
τoυ EμπoρικoΟ και Bιoμη1αvικoιi Eπιμεληηρ(oυ ΞdvΘηg (E.B.E.Ξ.)'
ιjιloυq τριωv εκατoμμυρ(ωv (3.000.000) δραxμιilv. Στo dργo αυτ6 δεv εργdαηκαv Kαvrαιωτεg μdαroρεg.
o N(κoq B. Kρoιiληg, ωg αυιπαξιo01og πλ6ov,
6. Kαrd τα

αε π6ραq

1

1

αvακατε0ηκε αrα κoιvd τoυ 1ωριoιi μαq Kαι
διετ6λεoε Πρ6εδρoq τηg Koιv6τητog Δρoαo-

πηγηc. Kατ6 τηv otααετη Θητε(α τoυ - και παρ6

τιg oυηΘιoμ6vεg oε αυτdg τιg περιrπιilαειg
,γκρ(vιεg" τωv αυμπoλιτιilv 1ωριαvωv μαq πρ6oφερε απoυδα(εg υπηρεo(εg στouq σUvτoπfuεg τoυ. Tα αημαvrικ6τερα απ6 τα dργα τoυ
αro 1ωρι6 ε(vαι: Πλακ6σrρωση τoυ κεvrρικoιi
δρ6μoυ τoυ 1ωριof απ6 τo μαγαζ(τoυ Πατoιωτoιi μ61ρι τηv π6ρτα τoυ Kαζdκη. To δ(κrυo
διαvoμηq τoυ vερoιi αrα αrτ(τια, τov αγωγ6
απo16τευαη9 λυμdτωv και 6μβριωv υδ6τωv
τoυ 1ωριoιi, καλvrερ(μια Kαι τσιμεvτoστριilαειq
τωv δρ6μωv, διαπλατιjvoειq τωv αrεvιilv περαoμdτωv και πoλλd αλλα.

Tιiρα, η ζωη τoυ N(κoυ Kρoιiλη κυλdει ηρεμα

Kαι εUτUχσμ6vα αvdμεoα ση με χρυΦ καρδια
αγαπημdη τoυ αιiζυγo AvΘ(α lωdwoυ Moυ-

κoι!λη, τα παιδι6, τα εγγ6vια τoU Kαι τoUξ σUYγεvε(g τoυ. To 1ειμιilvα 1α(ρεται τη oμoρφιd
τηq vOφηq τoυ Boρρd -ηq Θεαoαλov(κηq μαq-

(Αφηγηoη: Kιilαrαq Δημ. Toλoγιdιnηg (Γo0λαq)

(Aπ6δooη: Γιdιnηg Hλ. Kαwαβ6q

απ6 μικρ69 τα μπoυλoΟκια τωv μααr6ρωv πoυ
6ρ1ovιαv, τ6τε, και δo0λευαv αrηv AΘηvα, με
αρμεργoλdβouq τov Δliμo και Kιbαrα Koτα(vα.
"'Eκoβε τo μdτι τoUΣ Kαι "πα(ρvαvε τα 1dρια
τoυ", Yt' αυτ6 γρηγoρα αvαδε(μηκε αε καλ6
κr(αη και dριαro πεΜκdvo, δηλ. λαξευτη ηq
πdτραg. Tov βoηΘηαε α' αυτ6 η αvεξdιπληη
υπoμovη τoU και o υπιiρμετρos ζηλos για τηv
τ6μη τηg oμλευoηg τηg π6τρα9. 'oταv oε ηλι
κ(α 15 xρovιilv ηλΘε orηv AΘηvα o γυι69 τoυ
Kιbαrαq τov βρηκε vα μ(ζει τα π6τριvα πεζo0λια γιiρω απ6 τo voαoκoμε(o "EυαYγελιαμ6q",
τα oπo(α 6μιααv Kαvιoιωτεg μαα16ρoι. Διαμ6vαvε κdπoυ αro "Mεταξoυργε(o" - θυμdται o
γυι69 τoυ Kωαrαq _ απ' 6πoυ περvoOoε τo
τραμ πoU dφταvε μ61ρι τoυg "Aμπελ6κηπoυξ",
κι αυτ6 6παιρvε o πατdραg τoU για vα κατ6βει
αrov .Eυαγγελιαμ6" πρog εργαα(o.
Kατ6 καιρo0g και περιoδικd, 6πω9 6λoι oι ταξι
διωτεq κr(αrεg, γιiριζε αro 1ωρι6, αrηv oικoγ6vειdτoυ. H πιo μακρo1ρ6vια παραμovη τoυ αιo
xωρι6 ηταv τo 1932, 6ταv dρμoε τo μ(oιμo ηg
v6αg εκκληα(αq ηq "Aγ(oq Παραακευηq", αιrΦ
πoυ υπ6ρ1ει Φμερα αro μεoo1ιilρι, πoU απoτεΜ( κ6αμημα μιαrικηg τ6μη9 ηg π6τρα9. Toυ
ε(1αv αvαΘ6oει τo πελ6κημα αγκωvαριωv για τιq
γωv[εg, τoξoλ(Θωv Yια τιq καμdρεq και κρηπιδoλ(Θωv για τα γειoωματα τηg αι6γηq, μαζ(,
β6βαια, με dλλoυq oμ6τε1yoυq oυγxωριαvoιig
μαα16ρoυ9. Eκε[ μετ6φερε τιg γvιilαειg Kαι ηv
εμπειρ[α τoυ απ6 ηv AΘηvα, και απoδ6xτηκαv
τιq oυμβoυλ6q τoU vα 1ρηαιμoπoησouv Kαι τσιμ6vro αrηv τoι1oδ6μηo11, τo oπo(o μετdφεραv

με μoυλdρια απ6

ηv

K6vιταα.

1'1

To 6τo9 '1928 dμιoε με καΘαρoπελdκι τo εικo-

voσrdσι αrηv "Παvαγιd", τo oπo(o, Uπ6σΓη
κατd καιρoιig βαvδαλιoμo0g, παραβιdζoιπαq
τo ιπoυλαπ6Kι τoU Kερματoδ6ιαη και τo απdoι
μo τoU αταυρo0. oαrαυρ6q απoκατααrdΘηκε
πριv λfuα 1ρ6vια απ6 τov oυγ1ωριαv6 μαg
Θωμd Σ(μo.

Θυμdται, o πιτoιρικdg τ6τε γυι69 τoυ Kωαrαq,

πωq εixαv 6vα μεγdλo (Ψηλ6) 6απρo γoμdρι και
πηγαιvαv αrιq "Ααπρ6πετρεq>, dαπαζε τμηματα
απ'τouq doπρoυg oγκ6λιΘoυq, τιg φ6ρτωvε αro
γoμdρι Kαι τιq μετd'φερε αηv "ΠαvαYιd". Mετd

dρxζε τo πεΜκημα με ακρ[βεια και αη oυvι1χειατo περftε1yo εvrυπωoιακ6 ι<τ(αιμo με εφαρμoατoιig αρμoιig. Av απ6 κdπoιov πληρωΘηκε
ωg τdμα f ηταv πρooωπικη πρωτoβoυλ(α και
αφι6ρωμα αrη δ6ξα ηq Παvαγ(αg δεv τo ψωρ(ζει o γυι69 τoυ Kιbαrαg, αv Kαι oι πληρoφoρ(εq
oυγκλ(voυv πωq rjταv δικr] τoυ πρooφoρdδωρεd απ6 αγdπη και π(ατη πρoq

ηv

Παvαγιd.

o γυι69 τoυ Kιi:αrαg Θυμ6ται, επ(αηg, πωq Kαι
τo αφιερωμιlvo στov Aγιo AΘαv6αιo εικovoαrdσι στov δρ6μo πρog "Aλαταιd", στΙv dκρη τηq
γειτovιdg "Moυκdδεq", o (διoq τo ε(xε φτιdξει.
Δεv εrcτ(μηoε, 6μωq, τo βαρικ6 6δαφo9 Θεμελ(ωαηq, πoυ 6βγαζε vερd και πdγωvε τo αυλdκι. Δεv εixε τιq (διεg αvro16q oτιq παγωvιιlg,
6πωq αυτ6 τξξ "Παvαγ[αξ", και 6παΘε ζημιdg
Kαι κoταστρoφ6q. oι πεΜκητ69 πιiτρεq και τα
αγκωvdρια τoU, πoU περιoιbΘηκαv και υπdρΧouv για τηv αvαoιiαrααη τoυ, απoτελoιjv
αδιdψευαια δειγματα και μαρτυρ[α αvεπαvd-

ληrπoυ τεxv[τη, φαvrααrικoιi oκαλιατη και
πλdαιη τηg π6τραq, πoυ κdvει τηv αδραvη 0λη

vα μλ6ει και δημιoυργε[ Θαυμαoμo με τα εξα(σια τε}youργηματα.

o Δημητρηg Toλoγιdwηg π6Θαvε τov καιρ6
ηq κατo1ηq (942) oε ηλικ(α 60 1ρovωv oε
κdπoιo 1ωρι6 τηg Mακεδov(αq, 6πoυ εηε πdει
vα δoυΜψει, για 6vα κoμμdτι Qωμ(, μαζ( με
dλλoυ g oυγ1ωριαvo ιiq, πρoκειμ6vo υ vα θρdι.|.lει

ηv

oικoγιlvειd τoυ απ'

ηv

πε(vα πoυ ει1ε πλα-

κωoειηv Eλλdδα, μαζ( με τoυq φαo(αrεq Kατακrητdq. Στo φλoξεvo μακεδovικ6 1ωρι6, 6πoυ

τov dΘαιpαv ιπ6πιoι Kαι σUγχωριαvo(, η Θαυμ6-

σια Kαι καλoαυvdη γυvα(κα τoυ πηγε πoλιi

αργ6τερα κι dvαιpε κερdκι αrov τdφo τoυ. T6τε,
μτ]vυμα τoυ Θαvατoυ 6φταvε
αργ6 αroυg oικε(oυg Kαι oι μεταKιvηoειq, αε

τo 1942, και τo

6πoιε9 απoαιdoειg, τ]ταv διioκoΜg και επικ(vδυvεg. 'Eτoι αργηoε vα μυπηoει η καμπ6vα απ'

τo

KαμπαVαρι6 τηg "Aγ(αq Παραακευηq",

12

αK6μη Kαι Yι' αUτ6v πoU ειxε διΙroει και ηv ψυμ1
μιαrε( τ6αo περfuημα. H πε(vα Θ6ρι-

τoU Yια vα

ζε αvελ6ητα και dvαβε τo γλωαo[δι τηg καμπd-

vαg, αvαγγ6λλovταq τα oυxyd-πυκvd μυπηματα Θαvdτoυ, πoυ διi1ovrαv τo 1ωρι6 μαq, η
Eλλdδα και 6λη η Eυρωπη, αΠ'τηv επdλααη τηq

λαλαπαg τoυ ιταλo1ιτλερικoιi φαoιoμoιi.
Aλλd oι καιρo[περvoιjv και 6λα καταλαγιdζoυv.
oι μημεq, 6μωq, δεv πρ6πει vα ξεΘωριdζoυv

τελε[ωg, γιατ( με 6,τι αυτ69 αvεξfuηλα σUYKρατηooυv Θα πoρευτoΟμε στo μ6λλov, απoφειi-

γo\rΓαq τιq KαKoUργ(εg και επιδιωκoιπαg τηv
πρoαωπικη και κoιvη ευτυ{α, 1ωρ(q vα παραλε(πoυμε vα απoδ(δoυμε ηv τιμl] πoυ τoυq
πρ6πει (και η μvημη ε(vαι τιμη) αε dvδρεq

απoυδα[oυq αrov τoμι1α τoυg, 6πω9 o πρoαvαφερ6μεvog πελεκdvoq μdαιoραg τηq π6τρα9
Δημητρηq Toιλoγιαwηg η Γoιiλαq.
Τo κε[μevo αυτ6 oυμπληριΔvεται με η oyεδιαoτικη απoτaπωση τoU εικovooταobυ τηq, Παvaγiaq με τιq aκριβηq διαoταoειq τoυ, πoυ 6καvε
o Κ. Tζμo0ληg. Στo oυγκεκριμ6vo 6ργo μπoρε(
καvε[q vα πει με βεβαι6τητa 6τι o Mαoτρo
Δrlμiτρηs Γoiλαq, εφ6ρμooε τιq ψιΔoειq, τoυ
πoυ aπoκ6μιoε απ6 τηv αιoΘητικη ηq, τ6τε vεoκλαooικηq' AΘηvαq 6πoυ και εργdarηκe για
αρκετ6 γe6vια.
H Σ0wαξ7

52 εκ. '---..''-'- ''
4i}

19,5 eκ.

εκ-

'

l

oπli
κερμαroλiπη

)

22'8εΚ.

Eαop|

λαrρειrrικι]g
εικ6vαq &

καvηλιo0

<

Πoρτακι
με

τζ6μι

XιΔρoq

κερμαroδ6ιcη

120 εκ

αoιjφτα)

Πλ6για 6ψη _ τoμη.
Aπoτιiπωαη oε τoμι] τoυ 1ιilρou ηg λατρειrιικfq
εικ6voq κoι τoυ καvηλo0 ολλ6 και τo εαωτeρικ6 λdξεμα
τoυ κeρματoλιirrη - κερμαιoδ6rcη.

Πiαω 6ι!η
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'Evαg αuμπoΘ6αrατoξ σuvτoπiτηg
μαq
τoυ N[κoυ Δημητρo0λη

Πdλιv και πoλλ6κι9, oλ6κληρα dρΘρα πoλιi

oωαrd περι6γραψαv τα oλ6Θρια απoτελ6αματα
τηq Kαταστρoφικηq καταιγ[δαg πoυ πρoκdλεoε
o "εμφ0λιoξ", γι' αυτ6 1ρειdατηκαv δεκαετ(εq
vα επαvακrησει τηv υγε(α τηg και vα oυv6λΘει
6πειτα απ6 τ6αα αλλεπdλληλα πληγματα πoυ
υπ6αrη η βαρ0τατα voooιjoα ιjπαιΘρog. Aq
ευxηΘoιiμε vα μηv ξαvαoυμβε( τ6τoιo ,.τooυvd-

κηq 61oυμε τov Θdvατo τoυ λεovr6καρδoυ
ANΔPOYTΣOY αrηv Aκρ6πoλη, εκε[ πoυ διαδραματ(αrηκαv αrταραξικdρδιεg ακηvιig, πoυ
κειπρ(ζoυv

dπεoε κdτω απ6 αδελφικ6 λεπ(δι. Aυτd και
dλλα παρ6μoια, αγvoαivrαg τιg ε0ατoxεξ σrρoφ69 τoυ εΘvικo0 μαg ιiμvoυ, πoU επιγραμματικd τov[ζoυv:

"H διx6voια πoυ βαoτdει

5vα oκηπτρo η δoλερη

μυ, αλληλoσπαραγμoιi, αφαv(ζoιπαq κoρμιd
πdσηq ηλικ(αg, τραυματ(ζovrαg Θαvdαιμα τηv
πατρ(δα μαq, πoU Θρηvηoε γoερd αμ6τρητα
Θιiματα, 6ταv μ6oα τηg αεργιdvιζε παρdφoρo

καθεv6q yαμoγελdει

πdρ'τo λiyoιπαg

πωq τo y6ρι oαq κτυπαει
τoυ aδελφo0 τηv κεφαλη.

Mετd απ6 τov α16 Kαι τηV αvrdρα τηg διx6voι
αg, 6πoυ βρ6Θηκαv "λ[Θoι τε και κ6ραμoι ατdιαωq εριμμ6γ9p,, ξ6oπαoε και vdog διωγμ69
Eλληvωv απ6'Eλληvεg, τov oπo(ov εv6απειραv

"6vrα", αvdλγητα αrov αvΘριilπιvo π6vo,

oργ(αζαv α1αλ(vωτoι, εκδηλιilvovrαq αλαζovικd

Kαι αvερυΘρ[ααrα τηv εγκληματικη τoυq
αυμπεριφoρd, ταλdvιoαv αΘωα αvυπερααπιαrα Θ0ματα, πoU πρoμηΘευαv αδιdιπρoπoι
oυκoφdvτεg ειαoξειiovrαg oκ6πιμε9 Kατηγoρ(εq, dγovιαg και φdρovrαg αυτd oε δυαπρ6-

Και σU.

Aπ6 oτ6μα πoυ φΘovdει
πaλικdριa αq μη πωΘε(

"MENoΣ".

τε1μηdιπωg και oυvr6vιoαv με μαστoριd oι
ξ6voι dαrτovδoι φλoι μαq Kαι oι αvεγκ6φαλoι
ταγo( μαq, πoυ διjoκoλα μπoρoιioε vcι τouq
ovoμdαει καvε(g πρoαrdτεg η τιμωρo0q.
Kυριαρ1oιiαε τ6τε τo μ(oog, πoυ παραμ6ριζε
τη λoγικη, τ6τε πoυ βλooυρd, αιμoβ6ρα

τα φυλλoκdρδια. Γλιjτωαε o
η μαv(α τoυ oμdρ Bρυιi:vη και

dvΘρωπog απ6

Mηv ειπoav στo στoxασμ6 τoυq
τα ξ6vα 6'Θvη αληΘιvd:
Εdv μιoιoawαι αvdμεo6. τoυq
δεv τoug πρ6πει ελευΘερι6.".

Θ6λω vα πιατειjω 6τι η πvευματικd αvεrπυγμ6v6α γεvιd, με Uψηληξ αrdΘμηg παιδε[α, ι11ει

η

πρo1ωρηoει

oε αvoδικd επ(πεδα

κdvovrαg

βηματα απαλλαγηg απ6 τ6τoιoυ εδoυg 6ριδεq,
γκρεμζovrαg τov τo(Xo πoυ διαιρε( τηv αvΘριΔπιvη μdζα τoυ τ6πoυ μαg.
Eδιi Θα γυρ(αω για λιγo π(αω τo ρoλ6ι, πou

αιτα ξερovησια, <αvαμoρφωτηρια" για τouq
μεv, "KoλασΦριαΣ YιCΙ τoυg δε, 6πoυ πoλλo(

dφηoαv εκε[τηvτελευτα(ατoυg πvoη. Ωg φαivεται τo "ΘPΦιv" ε(vαι διov τoυ Pωμιo0, 6μφυτo ελ6ττωμα εξ αιτ(αg τoυ oπo(oυ dxει υπoαιε(

κατd καιρoιiq η Xωρα μαq δειvd με απα(oιεg
oυv6πειεg απ6 τηv επdραη αυη μdαιιγα τηg
φαγωμdραg. Kαλε[ται o Γκρεκ6q v' απoβdλλει
παvr( oΘιlvει τo voαηρ6 αUτ6 "Koυσo0ρι,,.
'Eλα Δαμωvα Kαι σU Φιιπ(α vα καμαριiloειg τη
φλ(α μαg! Συ1yd διdαημη αoιδ69 μαq στεvτo-

ρε(ωq διαλαλo0oε: "Ξιjπvα απ' τov τdφo
Θoδωρη Koλoκoτριiη κι αδdλφια κdvε 6λoυq
τoυg 'Eλληvεξ ξαv6". To (διo Θυμ(ζoυv και oι
δημoφλε(g τρoβαδo0ρoι τηg αγdπηq Kαι τωv
παΘιiv ηq φUληq, πoυ επαvαλ6μβαvαv oκoιiζoιπαg:.Toυq'Eλληvεg, Θε6 μoU, vατoυq 6δεvεq - πoτ6 vα μηv τoυq 6λυvεq τoυg 'Eλληvεg".
Kλαoικ6 παρdδειγμα αδελφoκι6voυ oυμπλo-

τηg xρovιdg μετd βiαq εξαoφdλιζε τov (επιoιjσιov". H αvιi1εια τoυ καιρoιi εκε(voυ πηρε αvεξ6λεγκrεq διααιdoειq, dφΘαoε oε αvηoυ1ητικ6
βαΘμ6, αrραγγdλιζε η δυvατ6τητα τωv Xωριαvωv vα παραμε(voυv αrov τ6πo τoυg κυριευμ6voι απ6 δΟo αvr(Θετα oυvαιoΘηματα: τo ιivα, η
αγdπη τouq Yιατo xωρι6, vατoυq 6λκει, καιτo
dλλo, η μη dvετη διαβ(ωαη, τoυq απωΘoιjoε
εξαvαγκdζovrαq τouq vα ξεvιτευτoιiv, 6πoυ με
βoυρκωμ6vα μ6τια κoιiησαv τo μαvηλι τoυ
απoχαιρετισμoι] "καΨ6λιoαvD πρoq Mακεδov(α
και dλλoι (K6σιεψαvΣ πρoq Θεooαλ(α και αλλα-

1oιi πρog dγραv εργαo(αg. 'Evαq oεβααι69
αριΘμ6q, κρατιilvιαg ατo 1dρι τoU τo διαβατηριo, πικρ6 oα δηλητηριo κατd τo dαμα, oδηγη-

Θηκαv αrηv κεvrρικη Eυριiπη για καλιiτερη
ζωη και dλλoι μπdρκαραv σε πλεoιiμεvα πoυ
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6ργωvαv τouq ωKεαvoιig φειiγovιαg μακριd
για vα πιoιiv ξ61ελo τo πικρ6 πoτηρι τηg ξεvιτιdg.
'Hταv

η επo1η τηg rΓrωχηq τηλεπικoιvωv[αg, τo
"κιvητ6 τηλ6φωvo" δεv υπηρ1ε, oι dvΘρωπoι
περ(μεvαv κdπoια επιαroλη για vα πdρoυv λiγη
xαρd απ6 τo 6ι!υ1o αυτ6 1αρτ(. oι κακηg βατ6τηταg δρ6μoι καΘιαroι]oαv τη μεταφoρd εμπoρευμdτωv και τη μετακfvηoη αvΘριbπωv δυαxερη. oι 1ωριαvo( αrιg κ0ριεg αρτηρ(εq πoυ oδηγoιioαv αro 1ωρι6 oυvαyro0oαv εκτ6q τη
λdαπη Kαι τιq αrεv6q διαβdαειq, ηταv και τα αγεφιiρωτα oρμητικd πoτdμια, oι
δε vερoπovr6q μετdτρεπαv
τα ρdματα oε xειμ6ρρoυg,
ιδ(ωg τηv dvoιξη 6πoυ oι
καταρρακτιbδειg βρox6q
τα καΘιαroιjoαv αδιαπιiραστα Kαι απεΛoιioαv τρoμα-

δωαω dμφααη τωv oυvθηκωv πoυ επικρατoιiσcιv στo xωρι6, πoυ ιioφυζε απ6 κ6oμo, 6ταv
βρ(oκovrαv εκε[ o αε(μvηαιog αυγ1ωριαv6g
μαg HΛlAΣ KANNABOΣ, o oπo(og πρov6ηoε
τηv επερ16μεvη ταραγμ6vη κατdαrαoη, πoU
πρoμηvoιioε καταιγ(δα, επιδρωvrαq βλαrπικd
επdvω τoυ, ζωvrαg τov εφιdλτη τηg επικε[μεvηg

τρoμdραg

δι6τι
περαιτ6ρω παραμovη Θα επ6τειvε τηv αγωv(α

E;.J€;φ.t*

rαικd αγωγιdτεq και oδoι

π6ρoυg.

απωΘημιivα ε(1ε vα διηγηΘε(.
Kατατρεγμ6voq, με Kctταπovημdη υγε(α και oικovoμικ6 oφ[ξιμo, κατηφ6ρισε πρoq AΘ{vα,
εκε( αrη μεγdλη αvΘρωπooιivαξη, ρ(μηκε αιη βιoπdλη, με
αrdκι τo επ( τηg oδo0 AΘηvdg

καφεvε(o "MOYPOYZH", τo
oπo(o oυv τω 1ρ6vω ε(1ε

σωπo τoU KANNABOY, πoυ
πρooεiφερε ευ1αρ(αrωq τιg

παv ιlvrε1vα oι γυvα(κεg oε

τoαρo0μα, πoυ κdλυrπαv

τo π6λμα τoU

υπηρεo(εg τoυ, αγ6γγυαrα, με

πoδιoι]
oυγκρατoιiμεvα απ6 πdvω

με τoαρoυ1oo1oιvα. H
τραγ6μαλλη κdππα με
κoυκo0λα ηταv o απαρα(τητoq oιiιrrρoφog τωv
βooκωv πoU εκτελo0oε
xρdη παλτoιi _ αδιdβρoχoU Kαι κλιvooκεπdoματoq. Δεv βρ(oκovrαv

τ6τε oυτoκ(vητα l.X., πoυ oημερα δημιoι1ργησαv τo αδια1ιδρητo. o ηλεκrριαμ6q δεv ει1ε

εμφdvιoη τoυ, oπ6τε αvαγKα-

αrικ6 η λdμπα ηταv μ6vιμα κρεμαoμ6vη oε

περ(βλεrπη Θ6oη και τιg περιαα6τερεq φoρ6q,
ελλε(ιpει πετρελα(oυ, γ(vovιαv Χρηση δαδιoιj
αro φεγγ[τη δ(vovrαq φεγγoβoλη και Θ6ρμαvση. To καλoριφdρ αvιjπαρκro Kαι στo τζdκι η
φωτιd, με τη (μΠαρμπατoιiρα" Kαι τη "ζιdρα"
τηv oπo(α oυvδαιiλιζε o παππoιig, ζ6αιαιvε τη
oικoγdvεια.

oι παλαι6τερoι διαπ(αrωoαv

τρoμo. Av o dvΘρωπog

Kαvroιωτωv, με κλειδ( τo πρ6-

βoδιvd τoμdρια μετ6τρε-

ηv

Kcιι τov

αυτ69 ζoιioε αημερα πoλλd

κατααιε( κ6vrρo διερ1oμdvωv

Tατεμαμoμ6vα oε φαoκεg

κdvει ακ6μα

dρov, πρo-

dρov εv 6ψειτ
λαβα(vovrαg τ

ιδ(oιg

6μμαoι τα

τ6τε δρdματα. Ag πρoodξoυv oι v6'oι πou 61oυv
αγvoια τωv παραπdvω για vα αφUπvιαro0v απo
τo ληΘαργo τηg καλoπ6ραoη9, δι6τι oι καιρo(
αλλdζoυv.
ΠαρααιiρΘηκα απ6 τov ειρμ6 τωv ακ6ψεωv και
απoμακριivΘηKα πρoq σΓιγμηv απ6 τηv επικεφαλ(δα τoυ κειμ6voυ, εv τη πρooπαΘε(α μoυ vα

πατριωτικ6 εvδιαφdρov, υπ6
εξαιρετικd αvrξoεq oυvΘηκεg
αroυg πdvιαg. Απoδε(μηκε

dvΘρωπoq αξι6πιαrog, γι'
αυτ6 πληΘιiρα περααrικιbv

εξιlΘεταv τα πρoβληματα τoυg

σ' αυτ6v Kι

εκε(vog μετd

Χαρdq dαπευδε vcι τouq oδηγηoει αια διdφoρα
γραφε(α-voooκoμε(α-κατααrηματα κ.λ.π. μιλιivταq στouq αρμoδ(oυg υπαλληλoυg με τηv
πρ6πoυoα ευγεvη γλωoαα, υπoμovετικd και
επ(μovα, 1ωρ(g vα εγκαταλε(πει καv6vαv αv δεv
επερα[ωvε τηv υπ6θεoη τoυ. 'Hταv πρ6oωπo
με πoM6g dλλεg ιδιαιτερ6τητε9, 6Θετε τo καλ6
τωv 6λλωv πdvω απ6 τo ατoμικ6 oυμφ6ρov. Tα
επιτε0γμoτα τoU στov τoμι1α τηg εξυπηρ6τηαηg εμπvdoυv ευγvωμoo0vη και θαυμαoμ6.
o κιiριog HΛlΑΣ ηταv γvιbαrηq 6μ μ6vo τωv
κρατικωv υπηρεoιωv Kcιι Kαταστημdτωv αλλd
Kαι τωv δρ6μωv τηq πιo δαιδαλιilδoυg αΘηvαΙκηg oυvoικ(αc. EιXε κερδ(αει τηv εμπιαrooιjvη
τoυ κ6oμoυ μετηv αφλoκερδη διdΘεoη καιτo
απιvΘηρoβ6λo πvειiμα πoU τov διακατε(1ε.
E0ριoκαv 6λoι "doυλo,, κovrd oε 6vα μικρ6oωμo dvΘρωπo με μεγdλη καρδιd. Πρoικιoμdvog

με πλατιd εγκυκλoπαιδικη μ6ρφωoη, ευ16ρι

αrog oυζητητηg και με παρoUσιαστικ6 πoυ εξd-
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πεμΠε μια ασUηθισΓη Kαλoσιjη, η δε εξωτεριKη τoU μoρφη αvτιKατ6πΓριζε τo κdλλog τηg
Ψυμκηq τoυ ρoπηg.
oι ατoμικdq τoυ oφυριdg δε αrdΘηκαv ικαv6g
vα μειωooυv τo εvδιαφ6ρov τoU γα τη γεv6τει
ρα, ε(χε ηv ικαv6τητα vα αγκαλιdζει τoυg
πατριιilτεg πρoαφdρoιπαg ηθικη και υλικη βoηΘεια, 6μ απ6 τo περ[ooευμα αλλ6 απ6 τo υατ6ρημα εv6g βιoπαλαιαroιi, πρdγμα πoυ δεv
πρdτroυv ειjκoλα ακ6μα και oι 6xovrεξ πcιKτωλ6 1ρημdτωv. Avευ υπερβoλτ]g επ6δειξε αvωτερ6τητα και oυμπ6vια αoυμβ(βαατη πρoq τηv
ηλικ(α Kαι τη xρηματικη τoυ δυvατ6τητα.

'Hξερε v' απαλιjvει τov π6vo τωv dMωv γι'
αυτ6 και η φημη τoυ 6παιρvε oλo6vα Kαι πιo
6vιoη 1ρoια. To oXl fταv dγvωατo αrov HΛlΑ,
ηταv πdvrα πρ6Θυμo9, πηγαζε απ6 μ6αα τoυ
μια αvεξdιπληη διivαμη καλoπρoα(ρεηq διdΘεαηq, πoU τo βdρoq τηq ηλικiαq δεv κατ6φε-

ρε vα εξαλε(ι!ει.

oπλιoμ6vog πdιπα με dπειρη αγdπη Yια τo

αηv AΘηvα dωg 6τoυ εκπvει]αει
η τρoμoKρατ(α.'Eτoι δεv dργηoαv vα η1ηαoυv
oι καμπdvεg ηg αλλαγηq και τo βαΘιi oκoτdδι

1ωρι6, 6μειvε

διαδ6Xηκε dπλετo φωq. Tωρα πληρωΘηκε τo
ρηΘ6v υπ6 Hρακλε(τoυ "Tα παvrα

ρει>>,

τα

πdιπα υπ6κειvται σε αλλαγη.
'oταv, 6πω9 ε(πα, oι μπ6ρεq oπ6 τα επιilδυvα

εκε(vα 1ρ6vια κ6παααv και κατdκατoε o KoUρvιαμ6g, αv6τελε o λαμπρ6q ηλιoq ηq ηρεμ(αg
ατov αv6φελo oυραv6, γιjριoε ηλικιωμ6vog αιo

κovdκι πoυ ε[δε τo φωq

ηq

ημ6ραq, oωog,

φoρτωμ6vog με oωρε[α αvαμvηαεωv.

Zηoαμε αvεπαvdληπτεg αιιγμ69 dταv τov
αυvαvroι]oα, ερx6μεvoq απ6 τo εξωτερικ6,

τoυg καλoκαιριvoιiq μηvεq, κdτω απ6 τo γ6ρoπλdταvo, πoυ ε(vαι ζωvrαv6q μ6ρτυραq τηq
ιαroρ(αg τoυ τ6πoυ μαq, ρ(1yει τη ακιd τoυ αro
πλακ6αrρωτo τηq πλατε(αg εκε( πoU oι χωριαvo[ αvαΘερμα[voυv τιg α16oει9 τouq σ' αυτ6 τo
πλατιiφυλλo φυoικ6 κ6αμημα, πoυ μdζωξε και
φλoξ6ηoε γεvι6g και γεvι6g. Π6oα ε(δε, π6oα
ξ6ρει μα πoτ6 δεv ξεαroμ(ζει καν6vα απ6 τα
μυαιικd τoυ o βoυβ69 αυτ69 γtγαvrαq.
Εκε[ λoιπ6v τα λdγαμε, εv αrεvω, ξετυλιγovrαq
τo vημα τηg ζωηg τoυ oυoαωρευμdvo απ6 αvηKoUστεq εμπειρ(εg, πoυ αημdδει!αv πdvω τoυ
τραυματικd iμη. oι αιπαριαoμ6vεq μ6ρεq
π6ραoαv, τα ιπoυφdκια oiγηoαv, αλλd oι αvαμηoειg τoυ HΛlA παρ6μειvαv ζωιπαvdg. 'Hταv
κoι αυτ6 μια ι|.lυμκη δι6ξoδoq.
Avdφερα oυvorπικd τηv Koιvωφελη δρdoη τoυ

oυγ1ωριαvoιi μαg KANNABOY ωq ελdμαro
φ6ρo τιμηq, πρog αvαγvωριση

ηq πρooφoρdg

τoυ, δι6τι πληΘoq Φιλoι βoηΘηΘηκαv, καΘιiq
και εγιi: πρooωπικd ευεργεηΘηκo αro διdαrη-

μα τηq orιoυδηq μoU στov Πειραιd και Θεωρω
υπo1ρ6ωαη μoU vα πω 6τι o αγαπητ69 HΛlAΣ,
καfuoι απεδημησε ειq Kιlριov, η μoρφη τoυ Θα
με[vειγια π6vrα καρφωμ6vη αrη ακ6ι}η μoU Kαι
σrη μvημη πoλλιilv.
Kαvαδ6g, Mdρηg 2008

Ξε1oαμ6vα επoψ6λμoτα
τou xωρtoti μαξ
τoυ Kωvαrαιπ[voυ Παπαδημητρ(oυ
To κυρ(ωg επdγγελμα τωv 1ωριαvωv μαg ηταv
εκε(vo τoυ tcι(αrη πετρd μdαroρα. oριoμ6voι
6μω9 1ωριαvo[ ααxoλoιiιπαv Koι με dλλα επαγ-

γdλματα, πoU τo ειo6δημd τoυg ηταv ικαv6 για
τηv αυvηρηση τωv oικoγεvειιbv τoυq. Aυτd τα
επαγγ6λματα ηταv: τoυ ρdφη, τoυ oαμαρd,
τoυ oιδηρoυργo0 (γιiφτoυ), τoυ ταoπdvoυ και

τoυ μυλωvd.
Mπoρε( τα ι1ooδα τωv μααr6ρωv vα ηταv κdτι
παραπdvω, αλλd τo παρdπov6 τoυq ηταv

μεγdλo, δι6τι ζo0oαv πdvια μακριd απ6 τιg
oικoγdvειdq τoUξ, τα αrτfuια τoυg, μακριd απ6
τo 1ωρι6.
Σημερα Θα αq1oληθω με τo επdγγελμα τoυ

ρ6φτη. Στα xρ6vια τηq μdvαq μoυ, 6ταv ηταv
v6α και oε ηλικ(α παιπρειdq, ραφτdδεq dρ1oιπαv απ6 τo γειτovικ6 μαg βλα1o1ιilρι τη Φoιiρκα. 'Hoαv ειδικo( αro ρdι{.lιμo τωv υφαvιωv και
μdλλιvωv ρoOxωv πoυ φoρo0oαv εκε(vα τα
1ρ6vια. Eιδικo( αro κ6ιrημα ηg φλoκdταg και

ηg

αrτo(vαg με ειδικ6 oειρητια. Στo 1ωρι6 μαg
φα(vεται 6τι τ6τε δεv υπτjρ1αv ραφτdδεg ειδι
κo( και ικαvo( για τo ρdι|.lιμo τωv oιγκoυvιιiv.

Στα ve6τερα 6μω9 xρ6vια παρoυoιdαrηKαv Kαι
δικo( μαg 1ωριαvo( ραφτdδεg. Aυτo( ηταv oι:
KιΔαrαq Koτo[vαg (Koτo0λαq), Kωαrαg Παπαγεωργ(oυ (Παπαδoι1λι - Pdταικαg) και o Γιιiργoq Koτo(vαg (Γιωργoρdφτηg).

o καΘ6vαg απ' αυτo0q χρησιμoπoιoιioε ωg
επαγγελματικ6 τoυ 1ιi.lρo μ6ρoq τoU oπιτιo0
τoυ. o καΘ6vαg, φυoικd, εftε και τoυq δικoιiq
τoυ πελdτεg. M6vov 6ταv oι γovε(g τηq vιiφηq

16

ηΘελαv vα ρdψoυv τo πρoικιd τηq καλoιiααv

6λoυ9 και γ(vovιαv 6vα oυvεργε(o, ιiωq 6τoυ
τελειωooυv τηv πρo(κα. Tα πρoικιd, β6βαια,
ρdβovrαv αro απ(τι τηg μ6λλoυoα9 vιiφηq. Tα
1ρ6vια εκε(vα αrηv αγoρd δεv υπηρxαv 6τoιμα
ρoιi1o, γι' αυτ6 και 6λoι τoυq ε(1αv δoυλειd.

'Eραβαv απ6 γαμπριdτικo κoυαro0μι, μdxρι
παvrελ6vια, oακdκια, πoυκdμιoα, ακ6μη και
εoωρoυ1α'

Σημερα Θα αrαΘω αrov ρdφτη Koτoιiλα. Στη
δεκαετ[α τoυ πεvηvια (1950) υπηρ1ε πoλλη
δoυλειd και ηταv o μ6vog πoυ ε(1ε περιoo6τερη εργαo(α. 'Eραβε 6λη τη μ6ρα και τη vιiμα
με τo φωq τηg λdμπαq πετρελα[ou' Kαι τηv
dλλη μdρα τo [διo επαvαλαμβdvoyrαv πdλι.
=εκιvoιjαε με τo φωq τηq λdμπαg μ61ρι τo φωg

τηg ημdραq. 'Hταv αωαr6q επαγγελματ[αq
αoφαλιoμ6voq σΓo TEBE και μdλιαrα ηταv
γραμμ6vog ατov σUvεταιρισμ6 ραφτdδωv
lωαw(vωv (ΣEPK|). To γvωρ[ζω αυτ6, γιατ('
6ταv πηγαιvα αια Γιdwιvα, πdvια μoυ 6διvε
κdπoια παραγγελ(α vα τoU φ6ρω. o σUvεταιρι-

oμ69 αυτ6q εftε κατααrημα στηV oυμβoλη τωv
oδωv Aβ6ρωφ και Mητρoπ6λεωg και διιiΘεται
ε(δη ραrπικηq.

Tov Koτoιjλα τov Θυμαμαι πdvrα oκυμμ6vo
αιov πdγκo, ε(τε vα 1ωρ(ζει (κ6βεQ η vα oιδερωvει με τo βαριi o[δερo με τα κdρβoυvα,
πdιrια με τηv κoρδdλα (μdτρo) περαoμ6η αro
λαιμ6, ε(τε vα κdΘεται ατηv καρ6κλα Kαι vα
δoυλει]ει βελ6vι. 'Hταv ι1ξυπvoq dvΘρωπoq,
καλ6q τε1vfuηg και oωαr6q επαγγελματ(αg. Kαι
αυτ6 τo απ6δειξε με τηv απ6φαoη τoU vα αvα-

λdβει vα ρdβει και τιg αroλιig τωv αvδρωv
xωρoφυλακηg τoυ αιαΘμoιi Δρoooπηγηg και

τηg υπoδιo(κηoηq Πυρooγιdwηq. Aυτ6 τo αvαφ6ρω γιατ[ oι αιoλ69 αυτ69 ε[1αv ειδικ6 α1dδιo
και ρdιpιμo. Mdλιαια, λ6γω τηq αvαγvωριoμιi-

vηq τoU τεxvικηg, μαθητευoαv

o' αυτ6v

oι:

Σωτηρηg απ6 τo B(oαvroκo, Παιπεληg και Xρηαrog απ6 τηv Zdρμα και o Xαρdλαμπog Kαραvικo0ληq απ6 τo 1ωρι6 μαg.

'Eται κυλoι]oαv εκε(vα τα 6μoρφα
1ρ6vια, πoυ
6ταv γ0ριζαv oι μαα16ρoι απ6 τα ξ6vα 6φερvαv
μαζ( τoυg και υφdoματα για 6λη τηv oικoγ6vεια. Eιδικd παραμovιlg Xριαroυγιlvvωv τo
εργααrηρι τoυ Koτoιjλα γ6μιζε απ6 υφdoματα
και πdvrα πρoαπαθoιioε τιq παραγγελ[εg πoυ
dπερvε Vα τιq παραδωoει αιo oωα16 1ρ6vo.
'Hταv και αυτd dvα πρoτ6ρημα τηq επαγγελμα-

τικηg τoυ ευαιoΘηo(αg.

Σιγd-oιγd παρoυoιdαrηKε στηv αγoρd τo 6τoμ
μo 6vδυμα και η δoυλειd τoυ ρdφτη ελατrωθη-

κε πoλιj,

ι1ωg πoυ εξαφαv(αrηκε εvrελωq'
Bdβαια, o Koτoιiλαg γιiραoε, dαπριoαv τα μoλλιd τoυ, αv Kαι τα εi1ε 6απρα απ6 πoλΟ vdoq.

ΣυvιαξιoδoτηΘηκε και xdρηκε τηv oιivrαξη

τoυ, 6oo τoυ επιiτρει.|.lε o μεγdλog K0ριog πoυ
ρυΘμiζει τα πdyrα για 6λoυq μαq.
'Hταv πoλ0 6μoρφα εκε(vα τα
1ρ6vια!

Δρoαoπηγη, 03-03-2008

17

ΠAPAΔoΣH & EΘIMA
αro μαιjρo, η dαrω oκoυρ61ρωμo μπλε δεv

Tα "τσtρdπlo"

ε(vαι τυ1α(α.

τoυ Kωαrα Tζιμoιiλη
Τα "τoιρ6πια'' η oι "πατoιivεg" η κoιvωg oι πλεκ169 κdλτoεg ηταv αvαπ6απααιo κoμμdτι τηg
Kαvroιωτικηg (και 61ι μ6vo) γιoρτιvηq αλλd και
τηg καΘημεριvηq παραδooιακηq φoρεoιdg.
Θα μπoρo0oε ωg εκroιjτoυ vα απoτελ6σει αVτικε(μεvo μελ6η9 Kαι KαταYραφηq, αρxηg γεvoμ6vηg απ6 τη διαδικαα(α τηq επεξεργαα(αg τoυ
μαλλιoιi, τoυ γvεo(ματoq, τηq βαφηs και τdλog
τoυ πλεξ(ματoq με τιq κλdτoκεg (βελ6vεg).

Σ'

6λoυq τouq εUρωπαiκoιig, αλλd κυρ(ωq
αroυq βαλκαvικo0g λαo0g, αυτη η μoρφη

παραδooιακηq χειρωvαι<rικηq λαiκηq τ6)γηq

ηταv πoλιj διαδεδoμ6vη, 61ι μdvo γιατ( απoτελo0oε 6vα αvαγκα(o τμημα τηg dvδυαηg (πρoαrαo(α τωv πoδιιirv απ6 τo κριio και τov ιδρι.δτα) αλλd και γιατ( τα "τoιρdπια'' με τov πλoιioιo
πλoυμια16 διdκooμo, αvαδε(κvυαv και oυμπληρωvαv τη γιoρτιvη κυρ(ωg φoρεoιd τωv γUvαικωv και κoριτoιωv.

Aπoτελoι]oαv δε αιoιxε[o επ(δειξηq, αvταYωvιoμo0, αMd και καμιd φoρd, dπωq Θα δoιiμε
παρακ6τω, πρoβoληq διακριτωv μoτ[βωv αvoγvωριαιμ6τηταq τoU κ6θε ooγιoιi.
Πρ6πει, β6βαια, vα τovιαrε( ιδιoftερα 6τι και
αυτη η δρααrηρι6τητα ε(vαι 6ργo τωv γυvαι
κωv μαg, 6πω9 και oι πλεκr6q "ζωvεq απ6 μ(αrιρια" πoU πρoβdλαμε αro 8'τειi1og τoυ Aυγo0αrou τoυ 2007.

Αv πρoodξouμε τιq πoλι69

πρoπoλεμικdq

φωτoγραφ(εg πoυ κατd καιρoιiq δημooιειioυμε

αro περιoδικ6 και αrα ημερoλ6για μαq, oι
γυvαfκεg Kαι τα κoρ(τoια φoρdvε, κυρ(ωg,
πλoυμιαιd πoλιi1ρωμα doπρα κατd βdαη "τoι
ραπια". Aυτ6 dλλαξε μεταπoλεμικd με μαιiρα η

"γερdvια" δηλ. oκoιiρα μπλε "τoιρ6πια'' Kαι
διακριτικ6 ελαφριi υπoτυπωδη 1ρωματια16
διdκooμo αιo επdvω μ6ρoq'
Αρα, vα oυμπεραvoυμε 6τι τα δειvd τoυ πoλ6'μoυ dφηoαv τα oημ6δια τouq στηv παρdδoαr1
Kαι στηV ι!υ1oλoγ(α τωv γυvαικωv; Eγιil Θα
απαvroιjoα vαι ...η Θd 'λεγα τoυλd1ιαrov 6τι
dπαιξαv τo ρ6λo τoυq. E(vαι oλoφdvερo 6τι η
μετdβαoη απ6 τo 6απρo Kαι τo πoλιixρωμo

Tα "ταιρdπια" απoτελo0oαv μ6ρo9 Kαι

τoU

τελετoυργικoιi τoυ γdμoυ. H vιiφη και oι γυvαi
Kεq τoU αoγιoιi τηq φρ6vrιζαv vα πλ6ξoυv "τoι
ρdπια" και "πατoιjvεg" για 6λo oxεδ6v τo o6ι
τoυ γαμπρoιi. Kι αλo[μovo αv αυτ6 ηταv πoλυπληΘ69... 6πρεπε vα γvdθoυv Kαι vα πλdκoυv
μηvεg πριv. Αρα, dπρεπε vα γ(vει καλ69 υπoλoγιoμ6q αro π6oα ζευγdρια "τoιρdπια'' dπρεπε
vα πλd'ξoυv, π6oα απ6 αυτd Θα ε(vαι αvδρικd,
π6oα γυvαικε(α Kαι π6αα παιδικd. Aυτd τα "τoμ
ρdπια" πρooριoμ6vα για τη γαμηλια διαδικαo(α
τα απoκαλoιjoαv "δωρεg'' η "δωρdg".
'Eτoι,

τηv ημ6ρα τoυ γdμoυ Kαι πριv ηv τdλεoη
τoU μUστηρ[oυ, ατηv κεvrρικη πλατε(α τoυ
1ωριoιi κdτω απ6 τov πλdταvo, τo o6ι τoυ
γαμπρoιi υπoδε16ταv και 1αιρετo0oε τη vιjφη

και εκε(vη δωριζε αrov καθιivα 1ωριαrd απ6 6'vα

ζευγdρι "τoιρdπια" περvωvrαg τo αrov δεξη

τoυg ωμo. H αρxη γιv6ταv με τo πιo μικρ6 παιδ(
απ6 τo o6ι τoυ γαμπρoιi, πoU στα "τoιραπdκια''
τoυ αιoλιoμιivα με βααλικoιiq κατιφιiδεg η λoυλo0δια επo1ηg, dβαζαv μιioα ιivα μηλo με φυτεμdvα o'αυτ6 voμ(oματα ωg "κιiραoμα".

Στη oυvd1εια δωριζε αrα πεΘερικd τηg και
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Τo o6ι τoυ γaμπρoa μετo τo τελετoυργικ6, φωτoγραφiζeται με τιg 'δωρεq" τouq περaoμ6vεq oτo δεξri τoυq ιλμo.

στouq KovτιVoιjq σUYγεvε(g "τoιρdπια" επ(σηq
σroλισμιivα με βασιλιKo0q Kαι Kατιφ6δεq. AKoλoυθo0αε 6λo τo Uπ6λoιπo o6ι δε0τερηg και
τρ(τηq βαΘμ(δαq.

Tηv διαδικαo[α αυτoιi τoU τελετouργιKoιj τηv
πρ6λαβα, και μdλιαια απ6 πρωτo χ6ρι, σrouq
γ6μoυ9 τωv αδερφdδωv μoυ Kατερ(vαg και
Αγoρfuoαq τηv δεκαετ(α τoυ '60-70.
Ωg πιo κovrιvη πηγη πληρoφ6ρησηq' κυρ(ωg
για τα πρoπoλεμικd "τoιρdπια'' Kαι τov πλεκ16
δι6κooμ6 τoυq, αι6Θηκε για μια ακ6μη φoρd η
Eλευτερ(α Τζιμoιiλη, η μdvα μoυ.
H 6λη διαδικαo(α, κατd τη κυρd Λευτερ(α Tζι
μoιiλη, μετd τηv επεξεργαo[α τoυ μαλλιoιi

ξεκι

voιioε με τo γv6oιμo. To "γv6μα'' (vημα) για τo
πλdξιμo τωv "τσιραπιωv", ειδικd, 6πρεπε vα
ε(vαι αφιμ6 και λεrπ6. Kατ6πιv τιg πoo6τητε9
πoυ πρooρ(ζovταv Yια βdι{.lιμo τιg τι.iλιγαv oε
"κdvoυρεg".

Tα xρωματα (oι βαφ6q) πρoπoλεμικd φτι6;yo-

vταv Kαι απoδ(δoιrrαv κυρ[ωq απ6 φυτικ6q

ηq καραμπoγιdg Kαι τoU λoυλακιo0 πoυ τjταv τoυ εμπoρ(oυ) η απ6 oυvδυαoμoιiq και τωv διjo.
'Eτoι τo λεμov( (κ(τριvo), πdιπα
με τη διαδικαo[α τoυ βρααμoι1 oε κoζdvια, γιv6ταv απ6 τo
βρdoιμo τωv φ0λλωv τoυ φρdξoυ. To κ6κκιvo
oυo(εq, (πληv

απ6 τη ρ(ζα φυτoιi πoU τo απoκαλoOoαv "ριζd-

ρι", πoU και αυτη τη πρoμηθειioyrαv απ6 τo
εμπ6ριo. Τo γαλdζιo απoδ(δovιαv με τo λoυλdκι και αvαλ6γωg τη διdρκεια βραoμoι! εηαμε αvoιμ6 η πιo oκoιiρo τ6vo τoυ γαλdζιoυ.

To καφ6' (καφετ(oιo) γιv6ταv απ6 τα φρ6oκα
εξωφλoυδα τoυ καρπoιj τηg καρυδιdg. To
καvελ( (αvoιμ6 καφ6) απ6 τα ξερd κρεμυδ6φλoυδα, εvιil τo αvoιμ6 υπoκ(τριvo (μπεζ) απ6

τo τo6ι τoυ βoυvoιi.
o oυvδυααμ6g τoυ φρdξoυ Kαι τoU λoυλακιoιj
απ6διδε τo πρdoιvo χρ6μα εvω τo μα0ρo γιv6-

ταv απ6 τo oυvδυαoμ6 τηq καραμπoγι6q,
φιjλλα φρ6ξoυ και ρ(ζεq απ6 μπρoιiαrερα.

'oλα τα 1ρωματα αrαθερoπoιo0vιαv κατd τη
βρdαη με τηv πρooΘηκη ξυδιoιi και αr0ι!ηq,
εvω αro μαιiρo 6βαζαv επιπλ6ov και "oιdβρα"

(απ6vερα απ6 τo πρωτo πλιioιμo τωv μαλλιωv).
Evoε(ται 6τι η διαδικαo(α ηg βαφηs τωv ημdτωv δεv γιv6ταv απoκλειαιικd για τα ηματα τωv
"τoιραπ(ωv". Bdφαvε μαζικd για 6λα τα πλεκιd
μdλλιvα, αλλ6 και τα vηματα πoυ πρooρ(ζovrαv
για τα dργα τoυ αργoλειoιi, 6πωq κλiμια, βεΜvrζεg, φλoκdτεq Kαι τo δ(μιτo (oλ6μαλλo ιjφα_
oμα) πoυ πρooρζoιπαv για

η

ραφη εvδυμdτωv.

Mετd τo αrιlγvωμα oι "κ6voυρεq" κoυβαριdζovrαv αvd χρ6μα και η διαδικαo(α τoυ πλεξ(ματog ξεκιvoιioε.

To κε(μεvo αυτ6 εικovoγραφε(ται απ6 "τoιρd-

πια" πoU φωτoγρdφηαα και 61ω αιηv κατo1η
μoU σαv μια μικρη oυλλoγη. Mερικd απ6 αυτd
ε[vαι παλιd και dλλα vε6τερα πoυ παρdγγελα
vcι μoU πλ6ξει πριv μερικd 1ρ6vια η μdvα μoυ.

Πdvω αrιg φωτoγραφ(εq, μoU υπdδειξε τηv
ερμηvε(α τoυ κdΘε μoτ(βoυ Kαι πωq τo απoKαλo0oαv.
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Τoιραπια
για vιiεg γυvαiκεg
& κoρftoια

Toιρdπια
για ηλικιωμιivεg
γυvα(κεq

πλεγμtivα απ6
ηv EλευΘερiα

πλεγμεvα απ6
τηv Aλεξαvδρα

Tζιμofλη.

Koυτρoυμπ(vα
(Toιραπω).
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Σειρiτωμα φτερvαq
με λoυλακi γoιτovι
& φo0vτεq
Πλατoρια
Σdρκoq
Mα0ρη κιjκλα
Mατια
Στραβd νJ1ια
Koυμπoυλια
Aρ1(ημα κ6κκινo
με μovf κUκλo

Πλατoριo
Σdρκoq
Σ6ρκoq ααrιρoq
Koμματιααrη κιjκλo
Δi1ρωμη κυκλα
Δi1ρωμη κλdρα
K0κλα
N0xιo & ματια
Aρ1ivημo κ6κκιvo
με μovη κυκλα
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I
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E(vαι vα απoρε( καvε(q απ6 τov πλo0τo τωv
λdξεωv και παρoμoιdσεωv πoU αvαφ6ρovrαι oε
6'vα μ6vo ζευγdρι τoιρdπια'
Λdξειg 6πω9: κoυμπo0λια, μdτια, vιjxια, αιραβd vιi1ια, δ(1ρωμη κ0κλα, κoμματιααιη κιjκλα,
o6ρκo9, αβδ6λλεq με μdτια, αρ1(vημα με μovη
κιjκλα, πλατdρια με κoυμπoιiλια κ.α.
Tα πλατdρια ηταv τα αυτ6voμα πλαivd μoτ(βα,
δεξια και αριαrερd τoυ πoδιo0, αro ιiι].loq τoυ

ααrραγαλoυ.

Αυτα τα μoτβα (πλατdρια) παλαι6τερα διdφεραv κατα καv6vα απ6 oικoγ6vεια oε oικoγdvεια
και απoτελoιjoαv ε(δoq oικ6oημoυ, διακριτικ6
αvαγvωρισιμ6τηταg τoυ ooγιoιi.
'Eτoι, απ' 6τι θυμdται και
μoλoγdει η μdvα μoυ
Λευτερ(α, oι Koυτoυλα(oι, oι Moυκdδεg, oι Koυτρoυμπιvα[oι, ε[1αv τα δικα τoυg "πλατdρια".

To δικ6 τηg "πλαταρι'' επιv6ηoε και πρωτ6-

φτιαξε αrα vιατα τηq Kαι η oυραv(α (τoυ Mπατod) Nτακoυβαvoυ, πoυ κατd γεvικη oμoλoγ(α
ηταv απoυδα[α πλ6μρα.

Mιαg και μιλαμε για o6για, τo παρατoorjκλι

"τoιραπαioι'' τo κληρovoμηoαμε απ6 τηv πλευρd τηq μdvαg μoυ Kαι σUγKεKριμ6vα oπ6 τη
γιαγιd τηg και μdvα τoυ πατd'ρα τηg N(κoυ Koυτρoυμπ[vα, δηλαδη τη Δεiαπω Koυτρoυμπ(vα.

Aυτη, η Δ6απω, επ6.μεvε αια "τoιρdπια" πoU
6πλεκε, πdραv τωv καΘιερωμdvωv πλoυμιoμdτωv Kαι διακριτικωv τoυ ooγιoΟ τηq, vα πλ6κει
6vα επιπλdov "διπλd γρdμμα'' περιφερειακd αro
μεioov τηg γdμπαq, ωg κατα δικη τηq παραξεvιd'

oι παραξεvιιiq, 6μωq, δεv περvoOv απαραηρηηg πρoodψαvε τo παρατooιjκλι
"Toιρdπω", τo oπofo π6ραoε αrov dvδρα τηg

τεq Kαι tiτoι

(Toιρdπαg) αroυg γιoιig τηq Φλιππα, Kωαια, &

N(κo Koυτρoυμπ(vα, και αργ6τερα

αη

vιiφη

ηq

Aλεξdvδρα Koυτρoυμπ(vα, δηλαδη σηv Περιβ6ηη γιαγια μoU, η μαvfτoo ηv τραvη, περιoodτερo γvωαrη ωg "μπdμπω Τoιραπω", διααημη
ηV ευφυ[α ηg και για τα πoλλα γιατρoo6φια

για

και πρακrικd πoυ ηξερε απ6 τov πατ6ρα

ηg

(Δαoκαλdκη) Kαι πoU μεταξιi dλλωv γιατρευε τov
π6vo ηg oπληvαq και η "xρυαη" (κιτριvdδα)

'Eτoι κλε(vovrαg αυτ6 τo μικρ6 π6vημα επι

τρdψτε μoU, ωq κατd τo ημιoυ "ToιρdΠαq'' Kαι
εγω, vα oμιλω και vα γρdφω για τα "τoιρdπια''.
ΑΘηvα, Ιoιiλιog 2008
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To πolδiα ποiζεlv
τoυ Θωμd AΘαvαo(oυ Moυκoιiλη
Eπfuιμog Πdρεδρoq τoυ Π.l.
Παραoκευη απ6γευμα 16 Mα[oυ 2008. M6λιc

ε1ω τJιειωδει η'φoρoιoγ,^η μou δηλωoη (6vJ

αvιαρ6, κoυρααrικ6, αδιdφoρo και μ(ζερo oλι
oβερ(oι με τo Kρdτoq, πoυ γ(vεται κdΘε 1ρ6vo
τ6τoια επoxη: τ6αα αoυ 6δωoα, τ6oα Θα ooυ
πdρω π(oω, κofuα μηv κdvειq λdΘog, γιατ(Θα oε
τιμωρηoω με πρ6αrιμo, και τoιjτo vα τo βdλειg
ατovτdδε κωδικ6 καιτo 6λλo vατo πρooΘ6oειq
εκε(, τo τρfuo vα τo αφαιρdαειg απ6 εκε( και...
και... και..'). 'E1ω αvdγκη απ6 κ6τι, πoυ Θα με
αvακoυφ(oει κoι Θα μoυ λαγαρ(oει τo μυαλ6.
Για vα 1αλαριiloω, λoιπ6v, αr1κιδvoμαι, αvofγω
τo μικρ6 μπαρdκι, πoυ 61ω ατη βιβλιoΘηκη μoU'
πα(ρvω 6vα πoτηρι και τo γεμ(ζω με Kαvroιωτι
κo ρακ(. Tραβιi: ιiαrερα τηv πoλυΘρ6vα κovrd

αrη μπαλκov6πoρτα, τη ατρ6φω πρoq

τo

δρ6μo, κdΘoμαι και αφηvω τo κoρμ( μoU vα
"λυΘε(,,, μιαoκλε(vω τα μdτια μoU και αμoλdω

α1αλ(vωη τη φαvιαo(α μoU vα oργιdαει.
o δρ6μoq απ6 κdτω ε[vαι ηoυ1og αυη ηv
ωρα. Λfγα τα αυτoκ(vητα, πoU περvoιiv. KαΘ6λoυ κ6oμo9. KαΘιilg, ρεμβdζovrαq, απoλαμβdvω με μικρ6q ρoυφηξι6q τo ρακ( μoυ, η ματιd

μoυ σταμoτdει αro oπ6vαvrι μπαλκovι τoυ
πριδτoυ oρ6φoυ τoυ απιτιoιj ηq κυρ(αg Mα(ρηq. Mdαα απ6 τα oιδερ6vια κ6γκελα (oαv

φυλακηξ, εvdμιαη περ(πoυ μ6τρo ιiψog, Yια vα
μη μπoρoΟv vα ακαρφαλωσouv τα εγγ6vια ηq)

ξεπρoβdλλoυv μερικd oλoκ6κκιvα και ρoζ

γερdvια, λεg και Θ6λoυv vα μoU Θυμ(αoυv 6τι o
Mdηq με τα λoυλoΟδια, τα μdγια Kαι τιq oμoρφι6q τoυ, ε(vαι o Mηvαq ηq Αvoιξηq. Xαμoγελω αφηρημdvα. "Αραγε vα ε[vαι αληΘιvd τα

λoυλoιjδια αυτd;", αvαρωτιdμαι με κdπoια

μελαγ1oλ(α Kαι o vouq μoυ πηγα(vει αrα ι|.lειiτι
κα, κιv6ζικα πλαατικd λoυλoι]δια, πoυ τα τελευτα(α 1ρ6vια 6xoυv κατακλ0oει τηv αγoρd. Tα
κoιτ6ζω καλ0τερα: Nαι ε(vαι αληΘιvd! ...

Toυg ρεμβααμoιjq μoυ διακ6rπoυv κdπoια
ρυΘμικd μυπηματα. Γυρ(ζω τo κεφdλι μoυ

πρoq τηv κατειiΘυvαη απ6 τηv oπo(α 6ρxoιπαι
και βλ6πω 6vo παιδ( δ6κα, περiπoυ, 1ρovιilv vα

πα(ζει μπdακετ στo διπλαv6 απ6 ηg κυρ(αg
Mα(ρηq μπαλκ6vι με τιq τρειξ μπαλκov6πoρτ6g
τoυ (6μ μεγαλιiτερo απ6 τo "6vα επ( oμιil",
περ(πoυ, μ6τρα κι αυτo oιδερ6φραιαo, oλλd

με 1αμηλ6τερα oπ6 τo πρoηγoιiμεvo κdγκελα
και με πλααrικ6 πλ6γμα...). Mικρd γκελ6κια τηg

μπdλαg, σrρoφη επ( τ6πoυ, ooυτ επdvω ατη
μεαιαvτ] μπαλκov6πoρτα, 6πoυ υπoτ(Θεται 6τι
βρ(oκεται τo καλdΘι, και η μπdλα π6φτει αro
πdτωμα. M6αα απ6 τo δωμdτιo ακo0γεται μια
φωvη, κdτι oov παρατηρηση. o πιτoιρικdg
αrπ6ητoq δεv ακιiβει vα αηκωoει η μπdλα,

αλλ6 τo γυρ(ζει αro πoδ6αφαιρo. Mικρ6g,
κoφτdg πρoωΘηαειg τηq μπdλαq απ6 τo δεξ(
στo αριστερ6 π6δι, vιρ(πλεq α}ιλd Pιβdλτo'
απ6τoμo αrαμdτημα και dvα δυvατ6 σoUτ τραvr6ζει τo παvιζo0ρι ηq αριαrερηg μπαλκov6Πoρταq. Π6λι φωvdg, δυvατ6τερεg τιilρα, απ6

μ6oα, εvω αυγ1ρ6vωg εμφαv(ζετoι και 6vαg

μπ6μπιρα9 (μΦιλov αδελφ69 τoυ) τεoαdρωv
πdιπε 1ρovιilv και ζητdει επ(μovα vα πα(ξει και
αυτ6q μπdλα. o μεγdλog αρvε(ται και παιδικ6q
καβγdq ηταv αvαπ6φεUκroq. AκoλouΘε( "o0ρραξηΣ με επακ6λoυΘo τα κλdματα τoυ μικρoιi.
Σ1εδ6v αμ6oω9, βγα[vει απ6 τo δωμdτιo 6vαg
γερoδεμdvog dιrrραq γιiρω αrα τριαιπαπdvrε,

φoρωvrαq κoιπoμdvικo μα0ρo φαvελ6κι, κ6κκιvo αΘλητικ6 αoρταdκι και oαγιovdρεξ στα
π6δια τoυ, αρπdζει τo μεγdλo απ6 τo γιακd,
τov odρvει στo εσωτερικ6 τoυ αrτιτιoιj και, απ6
τα λiγα ακαταλαβ(αrικα λ6για, πoυ 6φταoαv
αr' αυτι6 μoυ, 6βγαλα τo oυμπ6ρααμα 6τι o
μικρ69 δεν '.. καλoπ6ραoε. Mετ6 απ6 λιγo, o
dvrραq ξαvαβγηκε, πηρε με λιγ6τερη β(α τo

μπ6μπιρα μ6αα και 6κλειαε με πdταγo τη
μπαλκov6πoρτα.

H ακηvη αυτη με oυγκλ6vιoε. Mπfκα αrη Θ6αη
τoU πιτσιριKd. Λ1γεq μπαλι6q 6λεq κι 6Μq η
1αρdτoυ παιxμlιδιoO κι ιiαrερα... αιωπη! Aυτ69
o 1ιilρog -τρειg δραoκελι69 τoιμεvrdvιog
τ6πo9- και αυτ69 o 1ρ6voq- λiγα μdλιg λεrπd
ηq ωραq- Yια τo παι13r(δι τoυ παιδιo0 ..'

Tov λυπηΘηκα τo μικρ6. Ξ0πηαε μ6oα μoυ o
"δdoκcλoq". Στo μυαλ6 μoυ ηρΘαv τα λ6για
τoυ Γdλλoυ παιδαγωγoι! Maurice Debesse: "H
ηλικ(α αιrη", 6λεγε, "ε(vαι ηλικ(α τoυ "Chevre
pied", τoυ "καταικoπ6δαρoUD, δηλαδη, ηλικ(α

τηg 6ιπovηg κιvητικ6τηταq. ΣηV ηλικ(α αυτη η
κυριαρ1oιioα λειτoυργ(α ε(vαι τo παιxy[δι, η

6κφρααη ηq συγκρητικηg (κιiριε διoρΘωτη,
πρooo1η, μη μoU πειρdξειg τo "η,,)', ηq oλικηg τoυ oκ6ψηq"'z. oταv αιερo0με τηv κ(vηαr1
απ6 τo παιδ( αυηg

ηq

ηλικ(αq, εκε(vo Θα διo-

1 ΣUγκρητισμ6q = oημα(vει τε1vητf ouv6vωαη ιδεωv ov6μoιαq
πρodλευαηq κoι περιε1oμ6νoυ Δηλαδη, μιo κoτααrooη αηv

oπoiα δεv διακρ(voυμε ακ6μα τα επ( μ6ρoυq ατoι1ε(α εν6q πoλ0πλoκou συv6λou
2Maurice Debesse, oι σrαΘμoιηq Aγωγf1q, ΑΘι]vo 1957, σ. 18 K.ε.
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Xετειjσει ηv Kιητικ6τητd τoυ αε dλλεq κoτευΘιivαειg: Θα γ(vει επιΘετικ6, αυΘ6δικo, πεισμα-

τ6ρικo, πειραμηρι, oκαιπαλιdρικo, η Θα κλει
αrε( αrov εαυτ6 τoυ με αoβαρ6q αυv6πειεg
πoυ μπoρεi vα oδηγηooυv ακ6μα ακ6μα και
αrη vε0ρωαη.
ΘυμfΘηκα ακ6μα και αυτd πoυ dλεγα κdπoτε
στouq μιKρoΟg μαΘητ69 μoυ: "Eαε[g, παιδιd
μoυ, απ6 τη μια μεριd ε(αrε ευτυμαμ6vα, γιατ(

δεv oαg λε(πει oι]τε τo πoλΟ και κολ6 φαt, o0τε
τα καιvoιiρια ρoιi1α, oιjτε τα (φιρμdταD παπoι]ταια. Aπ6 ηv dλλη μεριd, 6μωq, ε(αre δυαrυμαμ6vα, γιατ( ζε(τε και μεγαλιbvετε σαv τo πoUλdκι μ6αα oε 1ρυα6 κλoυβ(...". Eμε[q αηv ηλι
κ[α oαq δεv ει1αμε τα καλo0δια oαg..' Σ1εδ6v,
δεv 1oρτα(vαμε τo ι|.lωμ(. Kαι τα γυμvd μαg
π6δια πληγωvovταv βαριd απ6 τιq μυτερ6q
π6τρε9 και τ' αγκ6Θια... κι απ6 γλυκd, λiγη
ζdxαρη και αραι6 και πoι] καμιd καραμ6λα
,,τσdρλεσrov" ... oμωq, ε(χαμε πλoι]oια παιδικη ζωη και βιιilματα: Πα(ξαμε oμαδικd παι1y(δια, τρ6ξαμε oε λιβdδια, κατεβηκαμε σε ρεματι69, oκαρφαλωoαμε oε βρd1oυq, αvεβηκαμε
αε δ6ιπρα, πετdξαμε π6τρeg, κυλιατηκαμε αrα
xoρτdρια, φτιdξαμε μπ6ιπζεq (πηλιvα ται|lιd)

με 1ωμα, παξoμε "α\rtρ6γUvα" και .μ6wεg",
πληγωΘηκαμε αro 1dρια Kαι στα γ6vατα, ματιilσαμε Kcιι β6λαμε φΟ)ιλα απ6 βατoιvιd επdvω
αηv πληγη, Yιo vα στoματηoει τo αiμα. Xαρτjκαμε τη φ0oη, δρooιαrfκαμε με γdργαρo τρε-

1oιiμεvo vερ6 απ6 τηv πηγη, αvαπvειioαμε

καΘαρ6 α6ρα και απoλαιioαμε τηv ελευΘερ(α

τηg αλdvαg Kαι τηq εξoxηq. Mε dMα λ6για
xαρηκαμετηv παιδικη μαq ηλικ[α- μεγαλιi:ααμε
oαv παιδι6 ...".

'Eτoι,

η μημη

ξεoτρdτιαε και πdλι απ6 τo
μικρ6 γειτov6πoυλo και γ0ριαε π[oω αro
1ωρι6, αrα παιδικd μαq παι1μ(δια. Στα 1ρ6vια
τα παλι6 oι γειτovι6q τoυ 1ωριoιi μαq αιrη1oιi-

ααv απ6 φωv6q παιδιιi.lv, πoυ 6παιζαv. 'oλη
μ6ρα 6τρε1αv, 1α[ρoιπαv και γελo0oαv. Tηv

6ρεξη για παι1y(δι αταματoιioε μov61α τo oκoτdδι, 6ταv πια γιv6ταv πoλι] πυκv6 και δεv μπoρoιiααv vα ειδωΘoOv μεταξιi τoυg. T6τε μαζε0ovrαv π(oω αrα oπ(τια τouq KoUρασμ6vα και
εξoυΘεvωμ6vα απ6 τηv αuvεxη Kιηση τηq
μ6ραq. T6τε και η μdvα παραπovι6ταv ξαvd για
τιg δoυΜι69 τηq μ6ραq, πoυ δεv τιq πρoλαβα[vει Kαι Yια τo διdβαoμα Kαι τo γρ6ι.pιμo τωv
μαΘημdτωv μαq, πoυ τα εfiαμε αφηαει μισoτελειωμιivα...

Σημερα τα παιδιd λιγεq ευκαιρ(εq d1oυv vα
αxηματ(ooυv, αuΘ6ρμητα, oμαδεq. Noμ(ζειq

πωg δεv 61oυv φωv6g oμαδικdg. 'Evα-6vα τ'
ακoιiq vα μλdvε αιγαvd και ε(vαι oυvε1ιbq με

τo κιητ6 τηλdφωvo αro 16ρι' Θα πα(ξoυv επι
τραπ6ζια και παι1y(δια εικovικd αroυg υπoλoγι

α169 τoυg. Θα τα α}ιλ6ζoυv μεταξιi τoυg και Θα

μλ6vε για τouq π6ιπoυ9, πoυ πηραvε Kαι τιq
π(αrεg, πoυ καταφ6ρovε vαπερdooυv. Avτ01ει
και βρoιivε καμιd μικρτ] αλdvα, δεv ξ6ρoυv πια
ηv κdvoυv !..

τ( vα

oμωq, τα παλιd παι1y(δια υπdρ1oυv ακ6μη
αrιg αvαμvηoειq εμdq τωv μεγdλωγ; 1q "μπd-

καλα", η ,.τσιoUλ6γκαΣ, τα "σκλαβdκια", η
(γouρoι]vα: γκrζoιivα", rl
"σμdδα", τo "μπιζ",
η "μακριd γαiδo0ρα", η "Πρωτελιd,, η ..τρι6ταD, ε(vαι μερικd απ6 τα πιo γvωαrd Kαι σUηΘιoμιivα τ6τoια παιxμ[δια. Zωηρε0ει τo μdτι μαq

και μυπdει γρηγoρ6τερα και δυvoτ6τερα, η

καρδιd μαg, 6ταvτα Θυμ6μααrε. Kαι μελαγ1oλo0με, ouxyd, γιατ( xρ6vo με τo 1ρ6vo oι αvαμvηαειq 1λωμιdζoυv και αιγd-oιγd oβηvoυv.
Xρ6og μαq vα διααωooυμε 6,τι και 6oα μπoρoιiμε απ6 ηv πρoγovικτ] μαg κληρovoμιd...
Kαλ6g oι πρoτρoπ69, oι ευ1dg και oι voυΘεα(εg,
o}ιλd για τη διdoωoη τoυg 1ρειdζεται αvαζητη-

oη, αυλλoγη Kαι καταγραφη τoυq. Mε 6λλα
λ6για πoλλη δoυΜιd. Kαι για vα μη μoυ πε(τε
"δdακαΜ πoυ δ(δαακεq και λ6γo δεv εκrρdτειq", Θα oαg περιγρdψω, σαv πρωη δ6αη,
δυo τdτoια παι1y(δια: Tη "Γr<rζo0vα": γoυρoιi-

vα, παι13r(δι δυvατ6 και oκληρ6, πoU τo dπαιζαv

κυρ(ωg τα αγ6ρια, Kαι (<τα Mπdκαλα" : πεvτ6βoλα, παιxμ(δι τα1ιiτηταg, αιπληψηg και δεξιoτε1y(αg, πoU τo 6παιζαv περιoo6τερo τα κoρ(-

τσια.

*,Θα πιo0με καφιi;", ακo0ω μια φωη π(oω
μoυ. E(vαι η γυvα(κα μoU πoU με καλε(
_.Nαι...", απαvrω αιφvιδιαoμ6voq.

oι ρεμβαoμof και oι ovειρoπoληoειξ

μoU σταματoιiv εδω. Σηκιilvoμαι, τραβω π(αω τηv καρ6κλα, τη βdζω αη θdαηg τηq και πdω αro καΘμ
αιικ6 για τov αυvηΘιoμιivo απoγευματιvo μαq
καφ6
!

Δdφη

18.5.2008

H oOvrαξη επιφυλαααeται 6τι τα δ0o oκ6μη κε(μεvα πoU μαq
dαrειλε o Θ. Moυκoιiληq o1ειικd με τα δ0o παιδικd παι1yiδια 'Tη
Γκζoιjvα'' και .τα Mπdκαλα" Θo δημoσιεUΘo0v ατo eπ6μεvo τε01oq τou περιoδικoιi μαq.
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'ρΘεig vιiφη τo M6η
"Nα
vα δεlg λouλoιiδlo!!!,
τηg Awαg Θ. Zιωγα
E(vαι μια κoυβdvrα

ηv

oπo(α dκoυγα μικρr]

αυ1γ6, απ6 τov oυγ1ωρεμ6vo τov παππoιi μoυ,
τov Bαoλη τo Zιωγα. o αδερφ6q μoυ κι εγω,
απ6 πιτoιρ[κια πoU ημααrε, πdvrα πηγα(vαμε
αro 1ωρι6 μiα φoρd τo 1ρ6vo, κdΘε καλoκo(ρι,
τo δεκαπεyrαιiγoυαro, Yια τo πcιvηY0ρι, φυαικd. T6τε, μαζειiovrαv αro 1ωρι6 6λoι oι σUYYεvε[g και φλoι, oπ6τε και εμε(g τα παιδιd επαμε
παρdα, αλλ6 και η μdvα μαξ ειχε μαζεμdvo τo
voυ ηq, πωq 6,τι καιρ6 και vα 6καvε Θα ξαvdφτιαn/ε, τι αro καλ6, καλoκα(ρι τjταvε. Avrε, τo

πoλιj πoλιj, vα β6ζαμε κdvα μπoυφαvακι τo
βρdδυ, καvd κλεια16 παπoι.jτoι και κdλτoεq και

6ξω π6λι, για παιxy(δι και β6λτεq αro 1ωρι6.
Kαι 6ταv 6φταvε πια o καιρ69 vα φιiγoυμε γιo
AΘτivα, πdvrα η (δια oκdι|.lη μαq ερ16ταv αro

μυαλ6: "Tι ωρα(α πoU ε(vαι ατo 1ωρι6!"
o καημ69 τoυ παππo0 και τηq γιαγιdg, φυoικd,
ηταv πoυ μαg βλ6παvε μια φoρd τo 1ρ6vo,
κ6Θε καλoκα(ρι. Mdταια πρoαrιαΘoιioε o παππo0q o Bαoληg vα πε[oει τoυg δικoιiq μoU vα
αvεβoιiμε αro 1ωρι6 και καvd Πdqxα εvδιdμεσα, Kαι τo μ6vιμo επι1ε(ρημd τoυ, Θυμdμαι, για
vα μαξ δε(ξει π6oo 6μoρφα ε(vαι αro 1ωρι6 τηv
Παqxαλιd, πoυ 61ει dρΘει πια η Avoιξη, ηταv τo
"Nα 'ρΘε(q v0φη τo Mdη vα δειq λoυλo0δια!!!".
To 1ωρι6 μαg, δυαrυ1ωg, εfuαι πoλλ6q ωρεq
μακριd απ6 τηv AΘηvα, ε(vαι και ακαρφαλωμdvo πdvω αrα ι}ηλd βoυvd και 6oo vα' vαι oι
δικo( μoυ φoβ6ταv, καΘωq ημααrαv μικρ6 τ6τε,
μηΠωq αρπdξoυμε καvd γερ6 κριiωμα. BΜπετε, τo Πdαxα d1ει κρΟo ακ6μη αro 1ωρι6 και
εμε(g τ6τε δεv ε[1αμε βdλει ακ6μη καλoριφ6ρ,
6τoι η μ6vη πηγη Θ6ρμαvσηq σro απ(τι ηταv τo
τζdκι και η γvωαπj oε 6λoυ9 (μασ(vα> πoU
ε(χαμε αro δωμdτιo και η oπo(α 6καιγε vυ1Θημερ6v.
'Evα Πdαxα, 6μωq, 6γιvε τo ΘαιJμα. Xρovoλoγ[α

δε Θυμdμαι ακριβιig, Θυμdμαι 6μω9 6τι τo

Πdαxα dπεφτε κovιd αrιq 30 Aπρλioυ, oπ6τε
ε(πov και oι δικo( μoU vα κdvoυv τo 1ατ(ρι τωv

παππoΟδωv, α,}ιλd και τωv μικρωv, γιατ( κdvαμε
ααv τρελd Yιcι vα πdμε αro 1ωρι6, και vα αvεβoΟμε για Πdαxα αro 1ωρι6! Nα δει επιτ6λoυ9
κι αυτη η vιjφη -η μdvα μoυ δηλαδη- τo 1ωρι6
αvΘιoμdvo, πoU τo 'λεγε και τo ξαvdλεγε τ6oα
1ρ6vιo o παππoΟg o Bαoληq.

Mια και δυo, φτdααμε αro 1ωριo. Xαρd εμε(q,
1αρd oι παππoιiδεq, τo κρ0o, κριio 6μω9! Koυκoυλωv6μααrε καλ6 καλdτo βραδυ με διπλ6q
και τριπλ69 κoυβ6ρτεq, μπoυμπoυv[ζouμε Kαι
τηv μαo[vα και π6φτoυμε για ιiπvo vα ξεκoυρααroιiμε κι απ6 τo ταξ[δι. Kαι ξυπvdμε τηv dλλη
μιiρα κoι τι vα δoιiμε... 6λo τo 1ωρι6 dαπρo!
E(1ε ρξει μ6vι τo βρdδυ κoι ε(1ε vrυΘε( 6λo τo
1ωρι6 αrα λευκ6. To Θ6αμα υπιiρo1o! Ewoε[ται, β6βαια, 6τι εμε(g oι μικρo[ αλωv[ααμε 6λη
τηv αυλτj και 61ι μ6vo, πα(ξαμε με τηv ιpυμj
μαξ Kαι τo εUχαριστηΘηκαμε 6oo δεv φαιπdζεαrε. Noμζω ηταv τo κoτoπληιαικ6τερo Πdoxα
τηs ζωηc μαg. To μεγoλι-rrερo γdλιo 6μω9 τo
ε(1ε αφεv6g μεv η μdvα μoU, η oπo(α πρoετoι
μαoμ6η καΘιbq ηταv vα δeι αvθιoμ6vα λoυλo0δια παvroi, αrη Θ6α τoυ μovιo0 dπαΘε dvα
σoK και φυoικd o παππoιig μoU πoU, o KαKoμo(ρηq, τ6αα xρ6vια τηq dταζε λoυλoι]δια και
καταπρ6αιvα λιβdδια και αιπ( για Avoιξη αυvα_
vηoαμε τo κατα1ε(μωvo. Aπ6 τ6τε, αηv oικoγ6vει6 μoυ 61ει με(vει, και πoλΜq φoρ69 γελιilvταq Kαι Θ6λoιrια9 vα πo0με 6τι κdπoιog ,τηv
πdτηoε" αrα λεγ6μεvd τoυ, oυμd αvαφdρoυμε περιπαιXrικd αυτη ηv κoυβ6vrα τoU παππo0 Bααλη, o oπo(og εt1ε μεv πoλ0 καλ69 πρoΘ6oει9, τελικd 6μω9 δεv πηγαv τα πρdγματα

6πω9 τα υπoλ6γιζε και βρ6Θηκε εtαεΘειμ6voq
ατηv vιiφη τoυ.

Θα αvαρωτι6αrε ααφoλωq, γιατ( τα Μω 6λα

αιπd. Γιcπ(.μεγ6λη μπoυκιd φ6ε, μεγdλι7 κoυβ6,Wα μη πειg>, πoU Μει και o Θυμ6ooφog λα6q
μαq. T6oo 1ρ6vια γελdγαμε με τo παππoιi μαq

και τo παΘημd τoυ και vα πoυ ηρΘε η ιbρo vα τo
πληριboω κι εγω και μ6λιαrα μe τo (διo v6μιoμα!

E(κooι 1ρ6vια μετd, και αφoιi d1ω κdvειηv απ(στειΓη διαφημιoη αrov αρραβωvιoαrικ6 μoυ

για τo περιβ6ητo 1ωρι6, τov πε(Θω εππ6λoυ9 vα
τo επισKεφτo0με, vα γvωρ(oει κι αυτη η 6ρμη η
γιαγιd μoυ 19γ "γαμπρ6"! 25η Mαρτ(oυ 2008,
ε(χαμε καvov(oει και τιg dδειdq μαq και απoφα-

oζoυμε vα αvεβoιiμε, λoιπov, αro 1ωρι6. o
γαμπρ6q, ωq πιo ovrικειμεvικ6g παραηρηηg,
ε(χε εξ' oρxηq μιαv αvααφ6λεια 6oov αφoρd

αrov καιρ6, δεv μαg τα ε(1ε πει Kαι η EMY πoλ0
καλd, αλλα εγω εηα εvΘouoιααrε(, δεv dκoυγα
τ(πoτα. Ση oκdι.Uη και μ6vo 6τι θα πηγαιvα αro
1ωρι6, πετo0oα...! Kαι εtxα και επι1ειρηματα

-τρoμdρα μoυ! .KρΟo και υπερβoΜq... 25η
Mαρτ(oυ ε(vαι Avoιξη πια, oιγ6, π6oo κακ6
καιρ6 vα κdvει; Αvrε, τo πoλιj πoλιi vo ρ(ξει

καμιd βρoxoιjλα... Eξ6λλoυ oι δικo( μoυ τ6oεq
φoρdq αv6βηκαv αro xωρι6 μdαα αrηv xρovιd,
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πoτd δεv αvτιμετωπισαv πρ6βλημα με τov
Kαιρ6. Kαι επιπλ6ov, αv δεv πdμε Kαι τιδρα σro
χωρι6 πoU Kαταφdραμε vα ξεKλdψoUμε μεριK6q
μερoιjλαq dδειαg μαζεμdvεq, π6τε Θα πdμε;
Aυτd τα πρdγματα δεv ε[vαι vα τα αvαβdMει
καvε[g, ειδικd 6ταv η γιαγι6 61ει ξεπερdoει πια
τα εvεvηκoιπα 6τη." Tov 6πειoα!!! E, με 6βλεπε
κι6λα9 πoυ ημoυv αrην τρελη xαρ6 και δεv
ηΘελε vα μoυ 1αλdoει Kαι τo 1ατ(ρι...
<}rdoαμε αιo 1ωρι6 αrιg 23 Mαρτ[oυ, Σdββατo,
με καλ6 καιρ6. H Kυριακη μαg βρηκε με 6vαv

ηλιo...! Στηv AΘηvα dβρεxε και ατo 1ωρι6

καλoκα(ρι! To τoπ(o, β6βαια, ηταv ακ6μη vrυμιivo αrα καφετιd, μ6vo κdπoια πoλιi μικρ6
λoυλoυδdκια 6καvαv δελd δελd αrηv εμφdvιαη τoυq και μ6vo τα αειΘαλη 6λατα και πε0κα
dδιvαv ιivαv πρdoιvo χρ6μα αrηv εικ6vα γιiρω.
Ωα16oo ηταv πoλιi 6μoρφα. Eκμεταλλευτηκαμε κι εμε(g τηv ωρα(α μ6ρα και κdvαμε β6λτα
αro 1ωρι6 για ξεv6γηαη αro μεoo1ιilρι, ε(δαμε
τη "Xωραg", τηv εκκληoιd, τo αxoλε[o, φτdoαμε μ6xρι τηv .Αλατσd" Kαι ξαvd π[oω, με πoλ-

λ69 αrdoειq για κoυβιivrα' ξεκoιiρααη και

φωτoγραφ(εq. H ημdρα μαq πdρααε μετo(πoυρα και ιαroρ(εq απ6 τα παλιd, αrα γvωαrd α16Kια τoU 1ωριoιi!!! Tηv dλλη μ6ρα o καιρ69 μαg
τα 16λαoε λιγo. E(xε dvα ιpλ6βρoxo, τo oπo(o
δεv μαg rπ6ηαε 6μω9, κι 6τoι, με τιg oμπρ6λεq
μαq, κατεβηκαμε περπατιi-lvταq ωq τηv Παvαγιd και πdλι π(oω αro xωρι6. 'loα πoυ πρoλdβαμε. To μεoημ6ρι 6ριξε 6vα 1αλdζι...(!) και

βρoxη, βρoxη' βρoxη!!! "To γρoυooιiζεψα",

ε(πα απ6 μ6oα μoυ, αλλd αg ε(vαι, τηv επoμ6vη
Θα φειiγαμε oιiτωq η dλλωg, oπ6τε δεv πε(ρα-

ζε πoυ 1dλααε o καιρ69, γιατ( αro μεταξιi και
τo 1ωρι6 εftαμε καταφ6ρει vα δoιiμε Kαι τη
γιαγιd φυoικd, και επιπλ6ov μια 1αρd τα ε(χαμε

περdoει με τα τσfπouρd μαq και τo τζdκι vα
κα(ει αro απ[τι.

Mαζ6ιpαμε τα πρdγματ6 μαq απoβραδ(q και
ετoιμααηκαμε Yια τo ταξ(δι ηg επιαrρoφηg

πoU μαξ περ(μεvετηv dλλη μ6ρα.
Aημερα 25η Mαρτ(oυ αvoιγω τα μdτια τo πρω(
και ακo0ω τo τ(πoτα. 'Eξω, απ6λυτη ηoυfα.
"ΩΧ, δεv ακoιiγεται και πoλιj καλ6 αυτ6", oκ6φτηKo. "oιjτε πoυλιd vα κελαηδoιiv oιjτε τ(πoτα;D Kdvω 6τoι τo παρdΘυρo και τι vα δω...

1ι6vι παvroιi! H αυλη κdτααπρη, τo ελατdκι
αrηv αυλη μαq, τα πεζoιiλια, τo απfuι..'. 6λα
λευκd. Πρ6πει vα oμoλoγiαω 6τι τo πριilτo
πρdγμα πoυ oκdφτηκα ηταv πωg ε(vαι παvdμoρφα 6ξω και κατ6 β6Θoq μoυ dρεoε π6ρα
πoλι] πoυ εi1ε ααπρ(oει o τ6πo9 και ηταv 6λα

oαv Xριαroιiγεwα! "AX, τι ωρα(α, απoκλειαrηκαμε στo 1ωρι6!" H δειiτερη oκdψη 6μωq ηταv
"Xριαr6 μoU, τι 61ω v' ακoιjoω!!!"... Παραδ6ξωq 6μω9 δεv τα dκoυoα πoλιi, μ6vo 6vα "αια
'λεγα εγω'.. και τo ε(xε πρoβλdι!ει η EMY για
1ι6vια αrα oρειvd, αλλ6 εκε( εoιi, dμα σoU μπει
κdτι αro μυαλ6... Tιiρα vα δoιiμε πωg Θα
φιiγoυμε." Ev τιiλει, ε(δαμε κι απoε(δαμε 6τι
δεv μπoρoιiμε vα πdμε πoυθεvd αv δεv 6ρΘει
τo γκρ6ιιπερ vα αvo(ξει τo δρ6μo, καΘιδg τo
μ6vι ει1ε φτdoει μ61ρι κdτω αro πoτdμι και
απoφαo(oαμε, απλωq, vα κdvoυμε μια εUεργε-

τικ6τατη β6λτα μ6oo αro κατdλευKo XωριoUδdκι μαq. Πα[ξαμε και λιγo μovoπ6λεμo και τo
διαoκεδdoαμε και τιiλog αρdξαμε αro τζdκι
μαg πα(ζovιαg τdβλι vα περdαει η ιilρα. E(vαι
αυτ6 πoυ λ6vε: "Av δεv μπoρε(g vα τo oπoφιi-

γειq, τoυλdxιαιov απ6λαυod τo". Eυτυxωq,
μετd απ6 καμιd ωρfuαα o δρ6μoq αvo(βηκε
(oυγ1αρητηρια στov Δημo Mααιoρoxωρ[ωv

Yια τηv ετoιμ6τητα Kαι τηv απoτελεαματικ6τητα πoU επ6δειξε!) και oιγd oιγd καταφd'ραμε vα

πdρoυμε κι εμε(g τov μακριi δρ6μo τηq επι-

oτρoφηq.'Hταv μια καταπληκτικη, περιπετειωδηg μdρα, αro τ6λoq τηg oπo(αg ακ6μη και o
γαμπρ69 παραδ6μηκε 6τι "μια 1αρd ημααrαv
αro 1ωριo, απλd, τηv επ6μεvη φoρd πoυ Θα
απoφαα[ooυμε vα αvd'βoυμε, Θα φρovι(ooυμε
vα ε(vαι καλoκαβι, πρoq απoφUγηv παρ6μoιωv
εκπληξεωv", παρ6λo πoU τoU dρεoε πoλιi τo
μ6vι, 6πω9 oμoλ6γηoε τελικd.
Kαι αoφαλωg, τo κεραodκι αrη τoιiρτα ηταv, o
πατηρ Zιιilγαq (Θωμdg), o oπo(og oιγd μηv
61αvε τηv ευκαιρ(α vα μαq πειρdξει, Θυμ(ζovrdg μoυ, αε παραλλαγη β6βαια, τo γvωατ6:
"Nα 'ρΘε[q γαμπρ6 τo Mdρτη vα δειg λoυλo0δια!"

AΘηvα, loOvιoq 2008

25

lΣToPlKA ΓEΓoNoTA
vε. Λιιilvαvε σαv τα κεριd πoυ αvdβαvε αrιg
εκκληoιdg, oε 6λoυ9 τoυg αγ(oυg και τιg αγ(εg

Δραπ6τευαη απ' τηv κιiλααη
τou Ko0ρκouλα
τoυ Γιdvιη Kαvαβo0
(αυv61εια τoυ κειμdvoυ απ6 τo πρoηγouμεvo 9" τε01oq μαg)

Movα16q εδω, μovα1oq Kαι

σε ξ6vo

1ωρι6,

1ωρ(q ooγια και αυ1γεvε(g, μητε απ'τov πατ6ρα, μητε απ'τη μdvατoU πoU ε(vαι απ'τη Στρdτσιαη. Σαv πoυλ( τoυ κoιjκoυ oε ξ6η φωλιd,
πoU τα αδερφdκια τoυ' dλλoυq γovε[q d1oυv

και dλλo κελdηδημα. Movdxog εδω, μov6xoq

αro 1ωρι6, μovdκριβoq Kαι για τoυg γovε(g τoυ,
oα πλ6oμα ακληρηq μoiραg κι ειiκoληg εξ6ιπωαr1q. Στo 1ωρι6 μ6vo αrτ(τι και 1ωρ6φια 61ει και
τoυ αvηκoυv και τη Mαρ(α πoυ απ6tcηoε τελευτα(α πoυ και αυτη απ'τη μdvαηq, πoυ ε(vαι απ'
ηv Kααrdvιαη, δεv d1ει καvιlvα αυγγεη. oρι
oμdvoι απ'τιq ρ(ζεg τoυ πατdρα ηg, μητε "απ'
τηv πρcbη φαoκιd απ'τα λαγαρd", τoυg dμε-

σouq Kαι αrεvoOg ηταv, μητε φα(vovrαv vατouq
"περvdει η μπoγιd", vα ε(vαι αroυg ιαxυρoιjq, κι
η π(κρα τoυ γ(vovrαv oγκ6λιΘo9, καταπλ6κωμα
τηq ψUΧηq τoυ. Tfvoq εΘvικ6φρovα π6ρτα vα
μυπηoει η δ6λα μdvα τoυ κι o dμoιρog πατ6ραq τoU για vα voιααrεi γιo η ζωη τoυ μovdκριβoυ αrτλd1γoυ, τoυ αrηρ[γματoq τηq απα-

vroχηq τoυg; Σε πoι6v vα κλdι|.loυv, vα εκλιπαρηooυv, vα γovατ(ooυv Kαι vα πρooκυvηooυv
αrα π6δια τoU, σα Θεd κoι oωηρα, vα τouq
λυπηθε(, vα λυπηΘε( τα vιdτα τoU YιoU τouq, vα
τoυg βoηθηoει vα μηv π6Θει κακo; Δεv τoυg
1ωρd τo αrτ(τι, τo 1ωρι6. Πα(ρvoυv τoυg λoγYoUq Kαι oκoιiζoυv τo 6voμd τoυ. Σκo0ζoυv και
αro oυραv6, oκoιiζoυv Kαι στoV Aδη. "Nα πdρει
o α6ρα9 η φωη - μυαrικd vα τoU μληoει - vα
μηv παραιηΘε( απ' η ζωη - κoυρdγιo vα μηv
τoυ Μ(ι.|.lει. Toυ πoταμoιi vα oμ(ξει η βoη _ vα
γ(vει περιαrdρι _ τιq τρειξ ευ1dg τoυg vα φτdoει
αro κεM( - φλdκια vo τoU φ6ρει. Kι αv ζωvrαv6
δεv τo ευρε( _ π(αω vα μη γυρ(αει - o0wεφo

μαιiρo

vα γεvε( _ τouq

η 1dρη τoυg επικαλoιjyrαv vα μη xdooυv τo
8αγγ6λη. T(πoτα αλλo δεv εixαvε αrov κ6oμo.
Av 1dαoυv τo 8αγγ6λη, Θα 1αΘo0v κι αιπo(. Δυo
κoιirooυρα Θα με(voυv πoυ γρηγoρα Θα καoιjv
απ' η φωτιd ηg oρφdvιαq Kαι τoU π6voυ. Kι
αtΙΦ η φωτι6, τoυ 16ρoυ η φωτιd, σε αΠoσαρκιilvει πριv τo τdφo. Σβηvεται με τo oβηoιμo ηq
ζωηq αoυ. Σαv καιrΦλι πoυ μdvει απ6 λdδι.
Πovdvετα μfrrιατoυg απ'τo παρατεταμιivo, επ[μovo ψαξιμo ηg πoταμιdg, απ' τα καιπd τoυg
και

τ0ραwoυq vα πv(ξεl'.

'Eτρεxαv αλαφιαoμ6voι αrιg Παvαγι6g τα
ξdψαvτo vα ηρoΟv τιg πoταμ(oιεq αrρ6rε9 και v'

αγvαvrειioυv τα μovoπ6τια μη κdπoιoq φαvε(

και περπατε( κι αηφoρηoει διilθε vα τρ6ξoυvε v'
αγκαλιααro0v, vα φληΘoιiv, vα κλ6ι!oυv. K6Θovrαv ωρεq πoλλdg αodλειπoι, oα μαρμαρωμ6voι. Mητε ιpωμ( xρειdζovιαv, μljτε vερ6 vα πιo0-

δdκρυα, αια καραoιiλια αηvoιπαι και Kαρτερoιiv τo γιo τouq. Kι 6αo δεv τov dβλεπαv και
δεv αvrdμωvαv ψυxr1, μdτωvε η δικη τouq Kαι

ξεριζωv6ταv vα βγει. Πdvε μ6ρεq πoυ τov πηραv
και καv6vα 1αμπ6ρι τoυ δεv ιi1oυv. Πoι6v vα
ρωτηαoυv vα μdΘoυv κdτι; Kι αv τo (Kdτι>, ε(vαι
τo μoιρα(o, τo απoτρ6παιo dγκλημα, τo ακληρ6-

τερ6 τoυq μιiπημα, πoι69 Θα τoλμηoει vα τo
ξεαιoμ[αει, vα τouq τo πει; Kαvε[g δεv εftε τη
διivαμη Kαι τov τρ6πo vα τoυq καΘηαυ1doει.
oλoι εfxαv τoυg φ6βoυ9 υπoι!(αg τo κoκoι],
αλλd oε "Kdτι,, Kαι απρooδι6ριαrα ηλπιζαv και
π(αrευαv πωg Θα γιiριζε καλd και αιδερdvιog.
Σαv vα ε(1ε κΜ(oει τo oπ(τι τouq Kι o ηλιoq
μdαα vα μηv 6μπαιvε. KdΘovrαv "κo0κoυρoυ",
κoυβαριdζovrαv δ(πλα αrη "βdτρα" τoυ τζακι
o0 τoυg πoυ dvαβαv μαζ( με τo καιrηλι τoυg κι
dται ξημεριilvαvε. Toυg ζωvαvε τo φ(δια κι
αγρυπvoιioαv oε απ6λυτo oκoτdδι ειδηαεωv.
Aγρυπvoιiααv ακo[μητoι. Σα oε αυπv(εq πρoαευ1ηg ηταv, με εvατιivιαη αrov oυραv6 vα
τoυg πιdoει τo βλdμμα τoυ Θεo0, vα τouq
ευαrτλα1vιαrε( Kαι vα τoυq βoηΘηoει vα oωΘε(
o Bαγγ6ληq. T(πoτα 6λλo δεv ηΘελαv. Nα βdλει
τo 1ερdκι Τoυ, vα μηv κιvδυv6ι|ει o 8αγγ6λη9.
Aq 6παιρvε αυτo0g o 1dρog η o Θε69, αv Θ6λαvε Θιiματα και vα γλ[τωvε o γιoq τouq, πoυ f1ταv

καρδιd τηg καρδιdg τoυg. Σταυρoκoπιoιjιπαv

και μoιρoλoγoιiαα. Aπ' τo απαραγμ6

τoυg

oυγκλovζovrαv η γειτovιd μαg κι 6λoι κρατoιi-

σαμε τηv αvdoα, vα μη πvιγε[ με τη βoυβη αγω-

v(α πoυ καvε(g δεv 6κρυβε. 'Eκδηλα Kαι τα
αιαθηματα oυμπdΘειαg κι αγdπηg απ6vαιrι(
τouq, τωv περιoαoτιlρωv 1ωριαvωv πoυ με ελι
κρ(vεια και π6vo πρoαειixovrαv και 6καvαv τo

αrαυρ6 τouq vα γυρ[oει γερ6q, vα γυρ(oει
ζωvrαv6g. Θρηvoq και κoπετ6q απ(τι τoυg.

Δdκριζε και η Παvαγιd, κι o AΙ-Θαvdαηq κι

απd_
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vαVτ( τouq η Aγ(α Παραoκευη. H μdvα μoU, oι

Θειdδεg Γιιilργαιvα Toι6λιoυ, oι Bλα1oγιdwιoσεq, η To0λα η Τρfuαιvα, η Λατζdραιvα, η
Λdψω, η Σπαv6oιω, η Πιiλαιvα Koυτρoυμπ(vα, η

Δ6oαιvα, η Koτo(vω και η oυμπεθ6ρατoυq Tζωραιvα κdΘε λιγo και λιγdκι oπfuι τoυg, κovrd
τouq, με γλυκ6λoγα κouρ6γιoυ, παρηγoριdg, vα
τoυq αηρξouv, vα τouq XαΙδ6Ψoυv, vα oκoυπ[σouv τα δdκρυd τouq, vα τoυg αvαγκdσouv vα
καταπιoι]v κdπoιεg μπoυκι69 ι|lωμ[ και γoυλι69
vερ6, vα φρovι(ooυv τα oικ6oιτα ζωvrαvd τoυg,
vατouq oυμπαρααr6κovται ωq oυμπdqxovrεg κι
αδερφικd. Eξελ(oooιπαv 6vα δρ6μα πoυ καvε(g
δεv ηΘελε ηv επιβεβα(ωαη τoυ, εκ169 (oωg
6oωv εixαv oυvεργηoει αη o0λληι|.lη τoυ Bαγγ6λη και γvιilριζαv ηv t<ηvωδ(α τoυ Ko0ρκoυλα, για vα αvαρωτιιloαι αvαπdιrητα : πιbq e(1αv
καταιrΦoει 6τoι και 1ιilριoαv oι 6vΘρωπoι και
εfxαv xdoει ηv αvΘρωπιd τoυg, πωg ε(1αv δηληηριααιε( 6ται και τ6oo απdvΘρωπα; Πoι6v και
π6τε εηαv πειρdξει, ε(1αv βλdι!ει αιπo( κι o
Bαγγdληg τoυq Kαι τoυg εκδικoιiιπαι;

oι

1ωρoφιiλακεq ooυλαταdρoυv αroυq δρ6μoυg ι{.lυ1ρo(, απ6κooμoι. Koρδωvovrαι, φιγoUρdρoυv oα oαρκααr6q κι απoπv6oυv απ61θεια
και περιφρ6ηαη. Aπoφειiγεται Kαι απαvζει και
τo καλημ6ριoμd τoυg. oλoι κoυμπωμ6voι και
με σφραγισμ6vα α16ματα, διακε(μεvoι με αvτι-

πdΘεια, εxΘρικd μαζ( τoυq. Aκ6μη Kαι στα
καφεvε(α πoυ εvαλλdoσouv, vα αφoυγκρdζo-

vται, vα κλ6βoυv κoυβ6vrεq, αε απληo(ααrα
τραπ6ζια π(voυv και πληριbvoυv τιg ρακ6q

τoυg. Δεv τoυg κερvdει καvε(g μητε και oι <UπoτιΘ6μεvoυ, η ξεκdΘαρoι "δικo( τoυq", πoυ 6λoι

αvrλαμβdvovται τoUξ λ6γoυ9. oι τ6oo ωρα(oι
dvΘρωπoι τoυ xωριoιi μαq Kαι με τηv παρdδoαη βαΘι6, με απ6ραvrα αιαθηματα φλoξεv(αg,
αr6κovrαι αλdργα, oα μεταMαγμ6voι αγεvε(g
και τoιγκoιivηδεg. Mητε τoυg κoιτoιiσαvε vα
μηv παρεξηγoιjvrαι και τα βλ6μματd τoυq. Σε
μ6vιμη απ6αrαoη σαv τouq Xrικιdρηδεq. "Boι]ζιog, ζωov!" φωvαζε o Γιωργαλdq, αv κdπoιog

ξαvoιγ6ταv αε κoυβιlvrεq αγv6ηαηq τouq Kαι
ωq φερμoυdρ ρdβovrαv τα α16ματα. Στηv απo-

μ6vωoη τoυg ειαovιbvovταv π(vovrαg περιoo6τερo, τραιiλιζαv, τρ(κλιζαv κι αγρ(ευαv Περισo6τερo. 16 "βoιJζιog,, τoυ Γιωργαλd απoτελo0oε oΟvΘημα oιωπηq, κ6ι.[.lιμo ηg κoυβ6'vrαq, τo
"βrl βιλdξ" τηq μαστoρικηq γλωoααq, πoU τηv
ξ6ραvε 6λoι τωv καφεvε(ωv, μαα16ρoι και
μααroρ6πoυλα πετρdδεg. Aργ6τερα με δεκdδεq dλλoυg, κι αυτ6 τo ιπερ6κι κdΘε αvααrημcιτoq τov ευφυη, 1αριoματικ6 λoγoπλ6κo και
μoυμoρfαrα Γιωργαλ6, θα τov oυλλ6βoυv γιo

τιq δημoκρατικι1g τoυ ιδ6ε9 και Θα με(vει 1ρ6vια
oε φυλακιiq Kαι στη Mακρ6vηoo.

Avαγκα(α και πoλ0τιμη η 6πoια oυμπαρααrαoη
τωv καλιδv γειτovιooιilv αroυg γovε(g τoυ Bαγγdλη, αλλd καμιd δεv μπoρoιioε vα αιαματηoει
τo μαρτ0ρι6 τouq, vα τoυg διαβεβαιωoει για η
ζωη τoυ κι αg επαvαλαμβdvαvε 1λιεq φoρ6q
"Mη αrεvαχωρι6αrε! E(vαι καλd! Θα γυρ(oει!".
Σκoρπo0oαv ελπ(δεg, φλτρα απdλυvαηg τoυ
π6voυ τoυg. E(1αv αταφιδι6oει, μαραζιboει τα
πρ6oωπd τouq Kαι ει1αv oκεβριioει τα κ6κκαλd τoυg. H καρδιd τoυg μητε τρoφoδoτoιivrαv,
μητε τoυg ρυΘμoιjg τηq ε(χε. "Poυπoυτo0oε"
oα τρυπημ6vog vrεvεκ6g. Zαριilvαvε αφυδατωμιlvoι με oριακη εξdιπληαη. Θαρρoιioεg πωg
vερoιiλιαoε τo α[μα τouq Kι dvα περ(εργo τρdμoυλo κρυdδαg αvηoυ1oιioε 6λoυq. Eφιαλτικd
και τα 6vειρd τoυg, 6ταv τoυg 6κλεβε o ιiπvoq.
o voυg τoυg odλευε και γιiριζε π(oω και ξεκoυβdριαζε τα βdoαvα, 6,τι εfiαvε περdoει για vα
τov Θρ6ψoυv απ' τo "μdτoιαλo" μ61ρι vα γ(vει

παλληκdρι, καμdρι τouq Kαι τoυ xωριoιi. Σ1ε-

δ6v μ6vη τov ε[xε μεγαλιboει η καημdη η μdvα
μετd oπ6 πoλιixρovo ταξ(δι κι dργηταg
γυριoμo0 τoυ πατ6ρα τoυ. Yπ6φερε κoι αrερηΘηκε τα πdvrα και τov ε(xε τ6αo καλoμαΘημdvo, σα λfγεg μ6vεq τα παιδιd τoυg. Yπdκoυε κι

τoυ,

εκrελoι]oε τιg επιΘυμ(εq τoU με περ(ooεια
σroργη. Yπoταγμιivoι κι αφooιωμ6voι oε 6,τι

ηΘελε, oε 6,τι πρ6αrαζε o καvακdρηg τoυg.
Δεv τoυ xαλoιioαvε 1ατ(ρι, μητε τoυ εvαyιιωvovταv oε κdτι. oι κ6τε9 γι' αυτ6v γεwoιiααv
αυγ6 και τα λιγoα16 τoυg γιδoπρ6βατα γι'
αυτ6v φιlρvαvε γdλα και φτιd1γoιπαv τυρ(. Γι'
αυτ6v και τo κραo( απ' τo αμπι1λι και τα φρoιjτα απ'τα δ6vrρατoυg. Kι αv oφdζαvε κ6κoρα'
γι'αυτ6vτα μπo0τια Kαιτo (στ6μυ, κι αυτo(τιg
φτερoιiγεq Kαι τo <γKιργκλιdγκo". Παodg και
βαoιλιdg τoυg! Nα μηv τoυ Μ(ι|lει τ(πoτα απ'
6,τι ε(1αv και μπoρoιioαv. Γι' αυτoιig αρκετ6
και 6vα ξερoκ6μματo ι.|.lωμ( με ακoρδdρι η πιπερ(τoα. Στα xωρdφια τouq Kαι αrιg δoυλει69, oι
δ0ακoλεq γι' αυτoιig κι oι ειiκoλεg γι' αυτ6v, vα
μηv κoυρdζεται. Πλoυoιoπdρo1oι στo γιo τouq,
oλιγαρκε(q εκε(voι. Δυvατd oκαριd και oκληραγωγημ6voι αrιg αv61ειεg, κακoυ1(εg και ατερηoειg. Λ6γαvε πωq τα φλιilρα, κατoαρd μαλλιd
τoυ ηταv απ6 τα πoλλd αυγd, τo πoλιi γαλα και
τυρ( πoυ ε(xεg φdει! Tα 16ρια τoυg μ6vo για
1dδι τov ε(1αv αγγ(ξει και Θα τα κ6βαvε αv για
κdτι τov δ6ρvαvε. Λατρε[α αγιoαιivηg τoυ ει1αvε Kαι πρoσταo(α αvdγγιμoυ. Kαιτιilρα...; Στα
παvηγιiρια αrov πλdταvo, ξε1ιiριζε με τιq
παρ6ε9 τωv oυvoμηλ(κωv τoυ, oα δειv6g γλε-
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ιπζ69 και 1oρευταρdg κι αυτo( αΠ'τov "πλακ6"

τoυ κηπoυ τoυg 1α(ρoιπαv Kαι δεv 16ρταιvαv
vα τov καμαριirvoυv Kαι vα περηφαvειioιπαι.
Πωq dλλαξαv 6λα και τ6oo dαxημα! Γιατ(;

Γιατ(, Θε6 μαg, κακ6 και oυμφoρd oε εμdg, αro
παιδ( μαg; Γιατ(; Θ6λωvε τo μυαλ6 τouq Kι απoκαμωμ6voι 1dvovrαv αrα oκoτdδια τηq ερημιdg και τoυ 1doυg τoυg.
'Evα πρωιv6, πoλ0 πρω(, πηγε
με κρυφη xαρd,
ωg αvαλαμπη ελπ(δαg, η oυμπεθdρα τoυg Tζωραιvα Kαι τoυg εξoμoλoγηΘηκε 6vειρo πoυ εftε
δει η κ6ρη τηq Kαι vιiφηq τoυq Mαρ(α και τo
Θεωρoιiααv καλ6, πoλι] καλ6. "Π'λ6τε αυμπεΘ6ρ', εκε( π' κdΘotπαv oυ 8αγγ6λ'9 πηγαιvε vα
τov τoιμπηo' 6vα μαιiρo, oαv κατρdμι, φ[δι κι
αυτ6q 6καvε π(oω-π(oω και απ' 6vα φρdμη τρd-

βηξε dνα παλo0κι και τo παπdρωoε. 'Yαιερα
πετ6Xηκαv dλλα φ(δια κι 6λα μαιiρα μ' αvΘρωπιvα κεφ6λια και πηδηoε απ' τo φρdxη 6ξω κι
6τρε1ε. Tα φ(δια δεv μπ6ρεoαv vα "γκριμπατζωΘoιiv", vo βγoυv απ6 τo φρdΧη και γ(vαvε
μαιiρoι 6vΘρωπoι, αραπdδεg, καβαλα oε μαΟρα
dλoγα και με μα0ρα oκυλι6 dρμoαv vα τov

κυηγoιiv. Παραλiγo vα τov τodκωvαv, αλλα

6αrριι|.lε μια αrρoφη κι εκε( τov περ(μεvε dvαg

ξερακιαv6q Y6ρoq μ' dαπρα γιlvια και μαλλιd,
oαv αρv(oιo πλυμ6vo πoυκdρι, με 6vα dλoγo
ι|.lηλ6τερo απ' αυτ6v, πoυ μ6vo τα μεγdλα τoυ
μ6τια δεv ηταv dαπρα. Mεγdλo dλoγo oαvτoυ
Ai-Γιαiργη κι AΙ-Δημητρη, με ααημdvια πι1ταλα
και xρυαη odλλα. Στoλιoμ6vo σαv τα βλd1ικα
πoυ κoυβαλoOv τιg vιiφεg. Πdρ' τo! Πηδα και
φ0γε! Τρ6xα oαv dvεμog! τoιj 'πε o καλ6q
γ6ρo9 και τoυ 'δωoε τα γκιiμια. Σ' ευxαριαιω
μπ6ρμπα! τoιj 'πε o Bαγγ6λ'q κι 6oκυι'Llε vcι τov
φληoει, αλλd o παππoιig δεv τov αφηoε και...
1dΘηκε. oι μαιiρoι τov πληo(αζαv, πυρoβoλo0oαv, γυdλιζαv τα απαΘιd τouq Kαι τα ακυλιd
κ6vιευαv τo αλoγ6 τoυ. "ΑΙI" φωvαξε αro
dλoγo και τρ6βηξε τα γκ6μια κι dγιvε oφα(ρα
αυτ6. Πηδηoε πdvω απ6 'vα τραv6 πoτdμι και
oαv αρxdγγελog μπηκε o' 6vα dαπρo o0wεφo
και κατιiβηκε μακριd oε δdooq. oι μαιiρoι τov
16oαvε και μαλωvαvτα ακυλι6τoυg. "Φ0γε, μη
αrαματdg! 'τoυ φωvαξε η Mαρ(α αrov ιjπvo ηg

και ξιiπvηoε κι Oπvoq δεv

ηv

ματακ6λληoε.

M6λιg τζιτζ(ριoε η μ6ρα 6φυγε vα πdει αrov Ai-

Θαvdoη vα αvdψει κερ(, αφo0 π(αιευε πωg

αυτ69 ηταv o γ6ρo9 πoU τoU 6δωoε τo dλoγo
vα φιiγει, vα μη τov φ6vε oι μαιiρoι Kαι τα σKUλιd τoυ" ε(πε η oυμπεΘ6ρα τελειιδvovrαg τo
6vειρo ηq K6ρηq τηq Kαι oωπαoε με εικ6vα
πρooιiπoυ αλλαγμ6η, αιαιoδoξ(αq. Av6λυoαv
με τov ovειρoκρfuη πoυ γvιbριζαv κι αυτo( τo

6vειρo τηv vιiφηg τouq Kαι oυμφωηααv, κατd
βdΘog, με ηv εξηγηαη ηg oυμπεΘ6ραq τouq,
πωq ηταv καλ6 και oι μιiπoι ηg καρδιdg τoυq
απ6μηoαv oιγd-oιγd 6vrααη και ρυΘμ6. Γεwιoι]yιαv η ελπ(δα, η ελπ[δα ζωfq τoυg κι αλ(μovo αv ηταv ιpευδα(oΘηoη. 'Εκor.pαv δυo κεριd
απ' τα φτιαγμιlvα, τo φιτλι τouq v' αv6ψoυv
αrηv Παvαγι6 Kαι στov AΙ-Nικ6λα πoυ Θα πηγαι
vαv, για αγvdιπεμα αrηv πoταμι6 και καρτ6ρεμα, vα βρεΘo0vε oιμ6τερα για βoηΘειd τoU, αv
τov αφηvαvε vo γυρ(oει αrτ[τι τoυ και κατηφ6ρι
oαv βιααrικd oαv καΘυαrερημ6voι. 'Eκλαιγαv
oαv φλo0oαv τιg εικ6vεg ηg Παvαγιdq Kαι τα'
AμNικ6λα, αvdβovrαgτo κερ(τouq Kαι κdθιoαv
αrηv αηφ6ρα τηq πλαγιdg και αηv τραvη
πdτρα τoυ 1ωραφιoιi ηq Γι6wωg τηg Σιμo0λαg, αv6μεoα στcι δυo λακκωματα αrov Αμ
Nικ6λα, vα καρτερdvε τov 8αγγ6λη με ελπ(δα
αιo καλ6 6vειρ6 ηq vOφηq τoυq.
Eκε( αrηv π6τρα, ακoιivητoι, oαv απoλιΘωματα
κι oι (διoι, με κoλλημ6vα μdτια αroυg π6ρoυq
ηq πoταμιdg, αro φραγμ6vo φdρδog τηq, σrιq
ξεxoρταριαoμ6vεg γιδ6αrρατεq Kαι στα μovoπdτια. Kι 6oo oι ωρεq περvo0oαv, 16vovrαv η
ελπ[δα, μαιiριζε η δ6λια τoυg καρδιd, μoιρoλoγoOααv και κλαfuαvε oε κατdαrααη τραγικη κι

αλλoφρoα0ηg και 6,τι Θυμoιiιπαι με καημ6 και
απαραγμ6 τo λ6vε: "Π6ρε πoτdμι τouq Kαη_
_

και φdρε
μo0g τα δdκρυα τouq στεvαYμoι]q
μαg 1αμπ6ρι - απ'τo Yιo μαq τo 8αψ6λη _ κι

εoε(g πoυλιd γoργ6φτερα _ πoυλιd τηq πoταμιdg μαg - εvιbαrε τιg φωvoιiλεq σαq - στov
π6vo τηg καρδιdq μαq. - Kdvrε vα oκfooυv τα
βoυv6 _ oι βρ61oι vα ραγ(ooυv _ v' αvo(ξoυv
ρoιiγεq και αrεvd - κι ελπ(δα vα γεwηooυv. _
Σαv αiτ6g vα τα διαβε( - κovrd μαq Yια vα φτdσει _ η vι6η τou 6λη vα 1αρε[ _ v' ααrτρ(oει, vα
γερ6oει. _ Πdρε πoτdμι ηv καρδι6 - πdρε και
ηv ψUn μαq _ πdρε και τα κoυφdρια μαq - αv
oκoτιilooυv τo παιδ( βαξ". Γαρ(δα τo μdτι τoυg,
αετoιi και γερακιoιi μαζ( vα διαπερvoιiv τιg φυλλωαι6q Kαι vα καρφι.0vovrαι ευΘυτεvωq αrα
περdoματα τηg πoταμι69. Στρατι69 vα περvo0oαv, θα τov ξε1ιbριζαv και Θo τov φιi:vαζαv. Mα
δεv κoυvι6ταv τ(πoτα κι oι φαγdvεq ηq αφωv(αg τρωγαvε τα αωΘικd τouq, τouq αφυδdτωvαv, αrαφ(διαζαv τα πρ6αωπd τoυg. τo ooιiρouπo μιiπηoε vωρfuερα τιg καρδι69 τouq απ'
τo φωq τηg ημ6ραq και αλληλoατηριζ6μεvoι
αηφ6ρηoαv για τo xωρι6. 8oυβ6 τo περπdημα, βoυβo( κι αυτo( και oε 6ooυq τouq σταματoιjoαv και ρωτoιioαv, τouq ξ6φευγε 6vα δdκρυ
πoU τα 6λεγε 6λα, καυτd κι απαρηγ6ρητα. Τoυg
περ(μεvε dλλη μια vιiμα ατελε(ωτη, βαoαvιαιι
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v0μα Mεγdληg Παραoκευηq και Γoλ-

γoΘdq τoυg.

o

8αγγ6λη9 6ξω απ' τo κραηηριo oε ι|.lλη
κoυβ6ιπα με τov 1ωρoφιiλακα Kαι τov σUγKρα-

τo(μεv6 τoυ, oα vα κdΘoιπαv oε αναμμ6vα κdρβoυvα. AMoιj o vouq Kι αλλoιj τo αιilμα τoυ. o
ηλιog πoυ τoυ φα(vovrαv φωq πρo1ωρdει κι
αvεβα(vει με ρα1ατλ(κι, oε λiγo θα απooιiρovrαv π[oω απ' τιq κoρφ6q τrlξ "Γιjφτιoooξ" σε
xρυo6q και κ6κκιvεg αιπαιiγειεg μαγικt]g εικ6vαg δελιvo0 Kι η Kατα)Ο/ι6 απ' τo ooιjρoυπo
πληo(αζε oαv τραβηγμdη κoυρτfuα αrα απ6KρUφα ηq vιiμαg πoυ ερx6ταv. 'Hταv η 6ρα
τoυ! H πιo κατdλληλη ωρα τηg μεγdληq τoυ

απ6φααη9. oλα καΘoρiζoιπαv πλdov απ' τo

απo1ωρηηριo. Eκε(τo dρωμα ζωηg καιτo 6vει
ρo τηq ελπ[δαg. .Πω, πω' πω! Tιilρα Θα βγ6λω
τ' dvrερd μoυ!" ε(πε αro 1ωρoφ0λακα και oφιγYovrαq με τo 16ρι ηv κoλιd τoυ, τd1α πωg
πovdει πoλιj, τoυ ζητηoε vα πdει στo απoχωρητηριo vα ξαλαφριδoει. Kαμιd αvι(ρρηση απ'τo
xωρoφιiλακα πoυ oυv6μoε vα κoυβειπιdζει με
τov dλλo κρατoιiμεvo με ηv δια oικει6τητα,
λ6γovrαg τα δικd τoυ vτ6ρτια και καημoιjq, τα
δικd τoυ oικoγεvειακd βdρη πoυ αηκωvε κι
απoλλαγη δεv εftε. Bιααrικd 6voιξε κι 6κλειoε
ηv π6ρτα. M6τρηαε τιg αιπo16q Kαι τιq αVτιατdαειg τoυ. oι εικ6vεg φρiKηq, με βραoμdvα
κρεμμιiδια Kαι τα φασKιωμ6vα αε τραγoτ6μαρα
τoυ Tdκη Σπ6Mα (Nτεvεκd) και Σπ0ρoυ Ζιbτoυ,
v' αvααηΘoOv Kαι vα επαvdλΘoυv αη ζωη, τov
τρ6μαζαv εφιαλτικd Kαι τoU dδιvαv κoυρ6γιo
φUγηc. Δεv τoυ μιlvαvε περιΘιiρια μητε vα τo
ξαvαoκεφτε(. Στo μυολ6 τoυ τριβ6λιζε η φoβ6ρα τoU Koιiρκoυλα: "Θα αε πατdξoυμε μιooζωvταvo vo oε φdvε τα 6ρvια και τα oκυλιd...". Kαι
ηξερε πωg τριδvε τα 6ρvια και τα oκυλιd, πωg
τραβoιiααv και κ6βαvε τιq odρκεg απ'τα ι|.16φια
γoμdρια πoυ πετoιjααv xωριαvo( αrα λακκωματα, αφo0 τα γδ6ρvαvε και κρατoιioαv τo δ6ρμα
τouq Yια τoαρo0μα και αvατρ(μαζε.

Tελε(ωvε με τηv αυτooυγκ6vιρωση και τηv
περιoυλλoγη τoυ. Διαπ(αrωVε πωq τo 6λεγε η
"περδιKo0λα> τoU κι 6καvε τov αrαυρ6 τoU σαv
επ(κληαη βoηΘειαg τηg Παvαγιdg, vα εvια1υθε(

κι dλλo, αα αημε(o εφαρμoγηg μπρoα16 oε

εξ6ρμηση oε πεδ(o μd1ηq.Avαoηκωoε 6oo πιo
αΘ6ρυβα τα oαv(δια πoυ περι6ριoαv τo dvoιγμα τηq τριiπαg ακαΘαρoιωv, αrηρι1Θηκε με τα
16ρια ατo υπ6λoιπo δdπεδo, κρ6μαoε τo αωμα
τoU Kαι τα π6δια τoυ ακoιiμπησcιv με πηδημα
τo 1ωμα τηg πλαγιdg. 'Eoκυι{.lε πρooεlαικd και
μ6oα απ' τιg φυλλωoι6q τωv διivrρωv "dγιvε

λαγ69". Φιερd απ6tcτηoαv τα π6δια τoU Kαι τα
παπoιjτoια πετoιjααv φωτι69, κ6βovrαv τα

βdρδoυλα. 'Eτρε1ε τo ρ6μα_ρdμα τα καγκdλια
τoU Kαι 1dvovrαv με oβελτdδα αγριμιωv και
πετoιiμεvωv αετιiv. 'Eφτααε Σαραvroπoρo και
πηρε τηv ακρoπoταμιd τoU πρoq 1ωρι6, oπ6τε
dκoυoε Kαι τouq πριilτoυq πυρoβoλιoμo0g πoυ
πdφταvε απ' τηv Πυρo6γιαιnη. Γvωριζε πωg
ηταv "εια6q φovικηq βoληg" και μ6oα τoυ ε(πε
με αvακoιiφιαη: "Ao'τouq vα ρ[yoυv ατo γdμo
τoυ Kαραγκι6ζη...". Mετd κρoτ6λιoαv τα πoλυβ6λα, αMd oι 61Θεq τoυ πoταμo0 απoτελo0oαv 1αρακιbματα απυρ6βλητoυ. "Zoυλdπυ, και
ατo τρ6ξιμo. Πηδoιioε Θdμvoυg,
"Λoιjηξ"
,<τσoUγK6ρια" και
"oκ6μιαD Kι 6ταv βρηκε π6ρo
και πι1ραoε αvr(περα αro Mπλιζιαv(τικo και τov

dλoυζε o ιδριilταg, αrdζoιπαq vερ6 τo ρoιixα

τoυ, περιoo6τερo απ'τo πoτoμ(oιo τoU παvτε-

λovιoιj τoυ, 6vιωoε vα ε(voι oε απ6αιααη
αoφαλε(αg αΠ' τιq oφα(ρεq, πηρε μια αvdoα

ξεκoΟρααηq και oυv6μoε με πρoφυλdξειq μηv
π6oει oε τooπdvoυg και oκυλι6.

Tα qx6διd τoυ εfxαv επιτευxΘε( αro ακ6ραιo,
κερδζoιπαg βαoικd ηv εμπιατooιiη τoU χωρo-

φιiλακα φ0λαξηs τoU, τov oπo(o ε(1ε απoχαUvωoει κι απoκoιμ(oει με ιαroρ[εq αγρ(ωv και o
oπo(oq αφυπv[αηκε αργd. Tov περ(μεvε vα βγει
απ'τo απoχωρηηριo ωg τ6αε9 6λλε9 φoρ69 και
δεv αηαυ1oιjoε πoυ για μια φoρd ακ6μη καΘυαrερo0oε, β6βαιo9 πωq εftε πρ6βλημα "vα βYdΜι τ' dιπερd τoU". Yπd,θεσε πωq τo oφiξιμo ηq
κoλιdg τoυ δικαιoλoγoιioε μεγαλιπερη καΘυσΓ6ρηση και αvιlμεvε ηoυ1oq. Kαvιivαg "ψιiλλog

σr' αιπι6" τoυ υπ6voιαg, 6αrω δραπdτευαηg.
Σxεδ6v μετ6 απ6 oαρdιπα Μrπα πηγε vα εΜγξει τι αυv6βαιvε Kαι μηπωq 1ρειαζ6ταv κdπoια

ηv π6ρτα Kcιι KoKκdλωoε. E[δε dδειo τo απoxωρητηριo Kαι αvαoηκωμ6vα τα oαv(δια. 'Eτριι|.lε τα μdτια απ' τo
ξdφvιαoμα, η αααrιμdρατoU Kαι βγηκε vα κoι
τ6ξει γ0ρω τoυ. Τα εηε xαμ6vα! Ψυxη δε φαι
v6ταv και φιiΜo δεv κoυvι6ταv. 'Evoιωαε vα
παγιilvει απ' τo φ6βo τωv oυvεπειιirv, v' αvotγει
βoηΘεια. Tρdβηξε απ6τoμα

η γηq vα τov καταπιε[ κι 6βoλε τιg φωv6g αυvα-

γερμoιi. Πετd1rηκαv 6vrρoμoι 6ξω Koιiρκouλαg
και 1ωρoφιiλακεq πυρoβoλιδ\rαq oμαδιKd "σro
βρ6vro" Kαι πρoq κdΘε κατειjΘυvoη, παvικ6βληKcιι για εκφoβιoμ6. 'Hταv πΜov αργd, πoλιi
αργd και η τιixη τoυ 8αγγ6λη βoυv6 Θε6πεμrπo.

τoι

η Πυρo6γιαvη Kαι η ε(δηαη
μεταδ6Θηκε ααrραπια(α, πoυ dλλoυg xαρoπoiηoε κι dλλoυg τρ6μαξε oαv αφoρμη vα oκληριiAvααrατιilΘηκε

vouv η σrdση, τα μ6τρα τoυ Koιiρκoυλα oε
βdρoq τoυq και oε dλλoυq. Aιπ6 τo r<rl1vog, o
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KoΟρκoυλαg, δε16ταv τo μεγαλ0τερo 1ααroιiκι
στo Kαπεταv&ro τoυ και η μεγαλι.rrερη ταπε[vωση στo φ6βητρo τoυ ov6μαr6q τoυ. Σκιiλιαζε
και oι φωv6g τoυ dβγαζαv αφρo0g λιiαoαq κι ωg
oκυλ( λυoααoμ6vo Θα ξdαπαoε η v0μα oε
αΘιilεq ι|.lυ16q πoυ κρατoιioε φυλακιoμ6vεg.
Σε λιγo Θα ooυρo0πωvε Kαι τo τ6λoq

ηg

o oυγ1ωριαv6q μαq Kωαταg Kατoιαμ6ηg, μαg
ζητdει vα δημoαιειlooυμε τηv παρακdτω επι
αroλη πoυ 6αrελε αrov Γιωργo Koτoλoιiλη.
H Σιjιπαξη

μ6ρα9

Θα διαδε1oταv τo oκoτdδι, oπ6τε μ6ταιε9 oι
6πoιε9 εv6ργειεg και κιvηαειg τoυq vα βρoυv τo

Bαγγdλη. T6αo μdταιεq σα vα ψΦΟ/αve "ψιjλλoυq ατ' d1υρα". o Bαγγ6ληq ει1ε μπει σε Yvωα16 κατατ6πια και λημ6ρια. E[xαv oκιαrε( τα
ρoιi1α τoυ και εηε ματιilαει γρcπζoυvιαμdvog,
αλλd η διjvαμη φUYηc, τρεξ(ματoq, αδdμααrωv

ζoυλαπιωv. 'Eτρε1ε, oαv απ6 παρdκρoυαη
βημαrωv, διπλ6. Π(oω και αvαπvoη τoυ τo

αμα vυμωv τoυ xdρoυ. Σε 6'vα

Mio δlιiρΘωαη

dγγι

((τσιoUγKdρυ,

λoιiφαξε και τα μdτια τoυ, oα φακo( κιαλιωv, αvG
)yεUσαv και διερε0ηααv ρα1oιiλεg και ξ6φωτα.
Avααrιivαξε απ6 ικαvoπo(ηαη, ευxαρ(σrrlση Kι
αvακoιiφιαr1 και τo βoυητ6 τoυ Σαραvrdπoρoυ
dπvιξε τov α16 τoυ και φoOακωvαv τα vερd τoυ.
Aπρoαrι6λααrα τα βoυvd και oι βαΘι69 1αρdδρεq 1ε(μαρρoι τωv φιδωτιδv πoταμιιilv πoU σε
πα(ρvαvε αrα ξ61ελα vερd τoυg για ξdβραoμα
αrov A16ρovrα. Aγριo σα στoιχειωμ6η η φι1αη
γιjρω τoυ. H ξεραλα τoυ εδdφoυg βoηΘo0αε vα
μηv αφηvει (μη και ,.τoρoιjq", αv επι1ειρoιioαv
αvακ6λυι{.lη τoυ. H Πυρo6γιαιnη μακριd πΜov
και αΘdαη. 'Evαg απdραιπoq λoψog απ6 Πυρα6γιαιnη ωg Kdvroικo Kαι πιo πdρα, δ0oβατoq,
πυκv6φι.rrog κι αγκαΘιααμ6voq oαv ααφαΜαrερo καrαφ0γιo κι αvεΟρεη Kρυψ6vα. Xωρdφια
αΘιiριαrα κι ατρUγητα αμπ6λια και τα αριbματα
απ'τo αvΘoβ6λημα μαγειπικα. Tα πoυλιd κoυ-

Aγαπητ6' Γιιilργo,
ΠριΔτα - πριΙlτα vα σoυ πω 6vα μεγdλo "εUXaριoτιb'' για τo Hμερoλ6γιo Kαιτo Περιoδικ6.

Πoλ0 ωρα(α και τα δυo. Θαυμdoιo τo κε(μevo
τoυ θε[oυ σoU κcιι αγαπητo0 μoυ φλoυ Γιdwη
Καvαβo0. 'Εγeι 6μωq μια αvακρ(βεια (oελ. 18,
τoυ 8oυ τεayoυq τoυ περιoδικo0) πoυ Θ6λω vα
διoρΘωΘε[. Γρdφει πωq o πριΔτog μou εξιiδελφoq Θωμ6q Κατoιαμαvηq ''oκoτιΔΘηκε oτo

awdρτικo''. Δεv ε[ναι aληΘεια. Πv[γηκε oε

κoλυμβητηριo τηq Ταoκ6'vδηq.'Εxω δao φωτo_απoδεΙξειqγραφ('εq
η μ[α arηv κηδε/ο τoυ και
πoυ
ooυ ar6'λvω αw[γραφo, με μερικo09
μ[α,
oιιγγωριαvo0q μαq, η oπo[α, arηv π[oω μερια

γρdφει 14l2l1952.

Σε παρακαλιΙs oτo επoμεvo τεfγoq τoυ περιoδικo0 vα διoρΘωθε[ τo λιiθog κι αv ε[vαι δυvατ6v
vα μπει η φωτoYραφ[α ω9 ooβαρη απ6δειξη
τηq αλiΘειαg.
Mε aγdπη

Κατoιαμdηq ΚιΔoτaq

ραoμ6vo απ' τα φτερoυγ(αματd τoυg εηαv
κoυρvιdαει αrιg φωλι69 τouq Kαι μυατηριακη

βoυβαμdρα απλωv6ταv γιiρω τoυ. M6vo αιπ69
κιvoΟιπαv 6ρΘιoq, ακυφτ69, 6ρπoιπα9 κι αvcιρριβμεvoq. Γdvιζoι oρειβαα(αg τα δdμυλd τoυ,
τα γδαρμdvα απ'τιq πετρεg. Avoα(α κι αvαιαΘηoiα απ6 π6voυg και κoι1ρααη. Eικooιπεvrd1ρovo
πoλληκαρ6πoυλo, γεμ&ro σφριγoq και 1υμoιig
vι6ηg. 'Hξερε πωg 6λα περvdvε, 6oo κι αv
πovdvε, 6ταv η ζωη oυvry(ζεται. Kι αι.rr6q εftε
κερδ[αει η ζωη κι αιπ6 τoυ αρκo0oε και ε(1ε
αvεξ6ιπλητεg δυvdμειg vα ξεπερdoει o,τιδηπoτε d}ιλo απ6 δειvd και π6voυg.
Aθηvα' Σεrπdμβριoq 2005
To τρ[τo και τελειrrαιo μdρoq τoU κειμ6voυ Θα δημoσιεUΘει σro
επ6μεvo τε01oq τoυ nεριoδικo0 μαq

Ση

φωτoγρoφ[o ε(voι, oπ6 aριoτερα rφoq δεξιi. oρΘoι: 1. /bυκ6g
Mrλατotνaq,2 Πα,λoq fuoq, 3 Θωμαg Κατoιαμaηq, 4. dψωoτoq.
- μεoα[oι: 5. Περικληq Koιπooιjηq, 6- Στα0ρog Moκρrig
(Ξιvoq)' 7. Maρio Σιouρλα (Τζι;lρη) 8. ΕυΘoλεio Zηκoa}ιη (Θεoyoρη)-

ΚαΘιoτoi
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Aριατερα: Φωτoγρoφio τoU 1918 επικoλλημ6vη αε

'ΦYΛΛoN ΠoPΕlAΣ" τoυ Σ[μoυ Αλκιβιαδη (Kιαδη) τoU ΔημητριoU ΠαVrρεUτηκετη Δdαπω Mακρη και oπ6κΓησαV 10 παιδιo Tη Mατoυλα, τov Kιilαια και Γιωργo (δ(δυμoQ, Γιαvvη,
Avδρoμα1η, ΔημooΘεvη, EλευΘερ[o, Booλη, Στdργιo και
Παιiλo ΓεwηΘηKε τo 1884 Koι πdΘαVε απd τov καημd τoυ 60
ημdρεq μετα τo Θdvατo τηq γυvα(καq τoU τo 1943 Yπηρξε
απλo1dρηq δειvoq 1oρευτηg Kαι γλετζdq

Δεξιd oελ(δo: Φωτoγρoφio τoU 1953. Τζιμo0ληg KωvαταvιiVoq τoU Στdργιoυ, γvωαι6q με τo παριijvuμo "Tσdλιoq" ΓεVvηΘηκε τo '1883 Kαι π6θαvε αε ηλιK[α 72 ετωv απ6 φUμoτ(ωση Ε\.ruπωσιαKdq γdρovιαg λ6γω αvααιημoτog' απ6 τoυq
τελεUταιoUq 1αρακιηριατικo0q τιJπoυq τηq παλαι6q γεvεαg
Kαyιoιωτωv μασr6ρωV, πoU η Χαρη τouq 6φτασε μdχρι ηv
Aφρικη, αιo XαρτoUμ τoυ Σoυδ6v, 6πoυ ιiμιζαv γ6φυρεq
κoτα μηκοq τωV σιδηρoδρoμικιilv γραμμωv Στo εvεργητικo
τoυ ε(1ε πoλλdg εuτραπελεg ιαroρ(εg για ηv πoηρι6 τoυ
(σΓouq λoγαριoσμo0q και αη μoιραoια τoυ φαγητoυ υπdρ
τoυ), τηv καπoτoooιlvη, oλλo καιτov oκληρo xαρακιηρατoυ

,t

:r
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rι rft gwΦιξ lω(ι)ιU=λ!
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ΔεUτερoπα\rΓρεμdvoq με ηv Aγ6ρω Σ(μoυ, δεv απoκτηoαv
δικd τoυg παιδ[ και υιoΘdτηoαv τov Γεωργιo Σfμo oε ηλικ(o
11 ετωv, αvηψιd απo αδερφ6 (Αλκιβιdδη Σiμo) ηg Αγdρωg
'Ετoι o πατ6ρo9
μoυ Γεωργιoq Σ[μoq απeκrηoε και δειjτερo
επωvυμo τo Τζιμoιjληq και κovια o' αυτd και τo "Toελιog"
ΠληρoφoρηΘηκoμε τo Θαvoτo τoυ 'θετo0'' πoππo0 μαg
(πoππo Todλιou) αιo Movdτoιoυ oυψoυρdvι τηg Poυμαv(αq
τηv ωρo τoυ φαγητo0 Θυμαμαι τov πoτερα νo τoυ πεφτει τo
γραμμα τηq ε(δηαηq απ6 τo 1ερι κoι oφηoε τη μπoυκιci τoυ
αrη μ6oη κoι δακρυoε H αvoγκααιικη πρooφυγια δεv τou
επdτρεψε vα ε(vαι κovια τoυ τηv υαιατη ωρα

!Eζ iιKα'rdfrE αρaτcι ΦιΙn
τ'ω Ν
'TdΦ.

Εγω παλι oov παιδ( (ημoυv τ6τε 1 3 ετωv) αιεvoxωρηΘηκα πoλιi
γιατ( ε(xα επεvδυσει στoV "παrrπo μoυ" oτι με τov επoVαπατριoμd πoυ πρooμdvαμε 6λoι, Θα μoυ dφτιαxvε κατo πoρoγγελiα
μια κoλιJβo γιo τo κoυvdλια και απo παvω dvαv μεγdλo κλoυβi
για τα περιαιdρια μoυ πoυ τ6τε ηταv τo μεγ6λo παΘoq μoυ

i

ια+η
nτ, ''o

εξ τδ Φιοηηιι.ηtm-:'
{ιi εη ιlηtμ-_ πrδοτ;

3 ,i7φ fφοdgi";

οορtπ*

Αq αιαΘo0με,6μωq' αιηv φωτoγραφ[α αUτη Kαθ'αυτη' γιo
vα απoδελτιωoouμε τηv πιo Xαρoκτηριστικη, καΘημεριvη
ovδρικη φoρεoια των παππoOδωv μαq τηq επo1ηq εκε(vηq

'Εται, d1oυμε ωg παvωφ6ρι τηv αvδρικη "απo0vo'' oπd

μαυρo δ(μιτo, oειρητωμdvη o' oλα τα περιφερειακα ακρα με

γαλαζιo 0φαoμα.

M6oo απd τηv απoιjvα ιl1oυμε τηv μoκρια "πoυκαμ(oα" ωg τo

γ6vατo, και αιov Θωρακα τo "τoιαμαvrdv'' (διπλoΘηλικωτo
γιλ6κo) oπ6 ριγωτo βαμβακερd 0φαoμα, φoδρoρισμεvo
εoωτερικα

Τo κατω ακρα καλUrπovrαv με υφαoματιvη βρoκα και oι
γαμπεg με τα περιβ6ητα "1oλdβιo", επ[αηq απ6 δ(μιτo Στη
μ6αη και πdvω απ' 6λα oφιμoζωvαvε τo ζωvoρι, 6vα αιεν6μακρo 0φαoμo 2,50 μ6τρωv περ[πoυ

T6λoq' τα δερματιvo 1ovιρα παπoιrιoιo πoυ τo dλεγαv "π61εq"
και για κολυμμα ηq κεφoληq
μααιoρικη "τραγιooκα"

η

Kωαrαg Tζιμo0ληq
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Φωτoγρoφio τoU 1925: oταv ηταv κληρωτo(. Aριαrερα: Θεoxαρηg Zηκoιiληg
Δεξια: Aπ6αιoλoq Koτo[vαg, παππo0q τoυ Kωαια Koτo[vα (Kωαιαραg)

\

Φωτoγρoφ(o τoU 1948: o oιμoδιι!ηg αρ1αioq Θε6q τoυ πoλε1μoυ APHΣ Θεριεψε τov εκδικητικ6 Θυμo
και dφερε κατααιρoφη αιov τdπo μαq κατα τov εμφυλιo π6λεμo 1946-49 Στη φωτoγραφiα φo(vεται
τo κoμ6vo απ[τι τoυ Xαρoλαμπoυ Πατoιωτo0, oπωq φωτoγραφηΘηκe τov oκτωβριo τoυ 1948 απ6 τoV

Δημ Xoριoι6δη

(H φωτoγραφ(o μαq παρα1ωρηΘηκε ευγεvωg απd τov φλo και oυμπατριιilτη Δημ Φαoo0λη τoυ Θωμo,
εκ Λυκoρρo1ηg)

To Δ.Σ.

ηq

Aδελφ6ηταq παρoτρ0vει τoυg

v6oυq τoυ 1ωριo0 μαq vα oυμμετdqxoυv oτ1v
πρoαrτdΘεια oυγκ6vrρωor1q Kαι καταγραφηq
ιαroρικo0, λαoγραφικo6 και εv γ6vει πoλιτιαrι
κo0 υλκo0 μ6oα απ6 τιq αφηγηoειg και μημεg

τωv πoλαιoτ6ρωv oυγ1ωριαvιilv μαq, ιilατε vα
δημιoυργηΘε( μια παρακαταΘηκη μημηg και
αuτoγvωo(αq για τιq vε6τερεg και μελλoιiμεvεq
γεvεdq'

AΔN
Mdvoυ Kατρdκη 28, 56533 Πoλ(μη, Θεoooλov(η

0668055' Fω<: 231 058797 2
- email: info@drosopigi.com

Tηλ. : 231 0587972' 23'l

www.drosopigi.οom

