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Φλτατε Avαγvιiαrη!
Tηv ωρα πoυ αυτ6 εδti: τo τε01og ξεφυλλiζειq oι γιoρτιlq τωv Xριαroυγ6wωv τoυ
2008 και η Πρωτo1ρovιd τoυ 2009 ε(vαι ακ6μη κovrd. Kαι 6λoι διακατεx6μααrε απ6
μια Θεληματικτ] ευφoρ(α, πoυ γεwt]Θηκε απ6 η 1αλαρ6τητα τωv ημεριilv, τη γλιiκα
τωv εδεαμdτωv Kαι τηv εvδ6μυxη ελπ(δα vα πιdooυv τ6πo oι ευ169 πoυ δεμι]καμε.
'oλoι, 6μω9, αλλdξαμε oε κdτι απ6 π6ρυαι τηv (δια επo1η. oι μικρo(
μεγdλωoαv
κατd τι και καμιδvovrαι. oι τραvo( μ(κραιvαv τo κdτι τι και μαρα(voιπαι. 'Eτoι ε[vαι oι
βιoλoγικo[ κιiκλoι τηg ζωηq και δεv αvατρ6πoιπαι. Ag τo πdρει απ6φααη η μικρ6τητd μαg Kαι αq μη βαααvζει τo Θυμικ6 ηξ με φρoιiδεg ελπ[δεg και κεvd 6vειρα. Kαι
πρ6πει, αvαγκααrικd, vα τo δεxΘε( αυτ6 και ηρεμα vα αυμβιβαoΘε( μαζ( τoυ.

Παρ6λ αυτ6 τoυ αvΘρωπoυ η ψUχη ακιρτdει Kαι o vouq τoU φτερoUYiζει. Avαζητdει πdιπα τo ιδειi:δεg, κdτι καλ0τερo, πιo πvεUματικ6 και πιo πoΘητ6, ιiαrω και παραμυΘ6vιo, ιbαrε vα oμoρφα(vει τη μ(ζερη και πληκrικτj καΘημεριv6ητα. Kαι επιv6ηoε
πoλλd γι' αυπ] τoU τηv αv6γκη, 6πω9 τιg ΓloPTEΣ και τιq αιπ[αroι1εq EYXEΣ. Mdλμ
αrα, oωαιd πιαrε0ει 6τι o αvε6ρτααrog β(oq ε(vαι μια ατελε0τητη, βαααvιαrικη,
6φωτη oδ6q πoυ φΘε(ρει και εξαιπλε( τov dvΘρωπo. Aκ6μη Θ6λει vα πιαrε0ει και
δ6xεται 6τι κ6Θε ευμ] εvd1ει μια απ6κooμη και μαγικη διivαμη μ6αα ηg και ελπ(ζει

αηv ευdδωαη τηg, ελπ(ζει αrη )GPA.

Mε αυτιig τιg απλ69, αλλ6 oυγκυριακ69 για τηv περ[αrααη, ακ6ψει9 ααv πρoo(μιo, η
AΔEΛΦOTHTA και η Συιπαιαικη Eπιτρoπη, oυμβdλλovταq και μετd1ovrαg αrη
)GPA, ε01oιπαι αε 6λoυ9 "Kαλ6ξ γιoρτ6q", "Xρ6vια πoλλd" Kαι (Xαρoι]μεvo τo v6o
6τo9 2009".

Eκδoτlκ6
H Συιπαr<τικη oμdδα αιπαπoκριv6μεvη σηv απ6φααη ηq Γεvικηq Συv6λευαηg τηg
Aδελφ6τητα9, εγκαιvιdζει και φλoξεvε( ηδη απ6 τo παρ6v τειixog δ0o κε(μεvα
oυμπoλιτιilv μαg απ6 τov ευρ0τερo 1ιbρo τoυ Δημoυ Mααroρo1ωρ(ωv. Συμπoλιτιbv
πoυ 6xoυμε κoιv6g αγωv(εq για τη διdoωαη Kαι η KαταYραφη ηq πoλιτιατικfg μαq
κληρovoμιdg, κoιv6g καταβoλ69 αrα ηΘη και ι1Θιμα και κoιvo0g πρoβληματιoμo(q
για τo μ6λλov τoυ τ6πoυ μαq. Toυg καλωooρ[ζoυμε Kαι τouq ευ1αριαroιiμε για τηv
αιπαπ6κριαη τoυg.
Τo Δ.Σ. και η Συιπακrικη oμdδα

Εικ6vα εξωφiλλoυ: Φωτoγραφlα τoυ 1961 ' Δ0o κoριτodκιo κoτεβα[voυv oτηg .γωρog τo πηγαδ'"
γιo τo κoΘημεριv6 vερ6 τoυ oπιτιoa' τ6τε πoυ τα oπlτια δεv uδρεhovταν aκ6μα'

Δραorηρl6τητε9
τηg Aδελφ6τητ6q μαξ

r

H Γεvlκli Συv6λευoη.
Πρooπτlκ6q κol δρ6oη.

r

Στιq 16 AυγoΟαroυ 2008 πραγματoπoηΘηκε η
Γεvικη Συv6λεUση ηξ Αδελφ6ητα9, ατo κr(ριo τoU Δημoτικoιi Σ1oλε(oυ τoυ 1ωριo0 μαq.

o

Γιιbργoq Koτoλoιiληg 6καvε τov διoικητικ6
Kαι oιKovoμιK6 απoλoγιoμ6 τoυ Δ.Σ, πoυ fδη
εftε μoιραoΘε( και γραrπωg α' 6λoυ9 τoυg

παρευριoκ6μεvoUξ.

Nα μεταφερΘεi η 6δρα τoυ Δ.Σ. αro xωρι6.
Mε αυτ6 τov τρ6πo Θα δ(vεται η ευκαιρ(α vα
γ(vovrαι oι oυvαιrηαειq και εκδηλωoειq στo
1ωρι6 ακ6μα και oι oυvεδριdαειg Δ.Σ.
To παvηγιiρι vα μηv αφηvετε ατηv τ0xη τoυ
κdΘε κατααrηματdρ1η, αλλd vα γ(veται υπ6
τηv αιγ(δα ηq Aδελφ6τηταq (επλoγη oρxησrραq, τρ6πoυ λειτoυργ(αq).

o Θωμdq Zιωγog αvαφ6ρΘηκε αro κληρoδ6ημα Λ0τρα και ε(πε 6τι διαφωvε( με τo πιilg
καταvdμoιπαι τα xρτ]ματα και πρ6τειvε vα
αλλdξει o τρ6πoq χoρηγησηq τωv xρημdτωv

Kαι vα εvιαxιiovrαι oικovoμικd μ6vo oι γdμoι
πoυ γ(voιπαι αro 1ωρι6. Eπιτρoπtj Kληρoδoτη-

ματoq Kαι Δ.Σ. vα

Ση

oυv61εια εκΜ1Θηκε
3μεΜq Πρoεδρε(o δεξα-

γωγηq

Kαι

ηc

ηq

βρoιivε μ(α λιiαη. Eπε-

αημαvε τηv δυoκoλ(α
τηg Συιπακτικηg Eπι
τρoπτjg τoυ περιoδι

σUζτiηoηq

ι{.lηφoφoρ(αq,

απoτελoOμεvo απ6 τoυg

Moυκoιi\ Θωμα

δρo), Σ(μo

κo0 αrηv ε0ρεαr1 0ληg
και γι' αυτ6 απηιiΘυvε
παρdκληoη στouq

(Πρ6ε-

Nικ6λαo

1ωριαvo0g vα αrdλvoυv dαrω και 1ειρ6γραφα κε(μεvα τα
oπo(α και Θα επεξεργdζεται η Eπιτρoπη.
Στη oυv61εια επεoη-

(Γραμμα16α) και Zκiγα

Γι6vη

λ6γo

(M6λoq). Tov

ελαβ o

Moυκo0-

ληq Θωμdq' o oπo(og
εuxαρiαηoεγιαηvτμη

πoU τoU dγιvε vα πρoεδρειioει ηq Συv6λευαηg, επεαjμαvε δε, 6τι
με

A'

σUYK(ηη Θυμαrαι,

6τι rμαv Πρ6εδρo9 και απ1v
1976.

δριπιη oυv6Μυor1ηg Aδελφ6τrμαgτo

Ακoλo0Θωg 6γιvε oυζητηση για τo περιoδικ6

"Tα KαvroιωτιKo", 6γιvαv κdπoιεq παραηρη-

σειq για τηv ιiλη τou τελειπα(oυ τε01oυg, και
εκφρ6oΘηκε η dπoι|.lη και o πρoβληματιoμ69
αv πρ6πει η 6μ vα απoφεOγovrαι κε(μεvα πoυ
αvαφιlρoιπαι ατo εμφιiλιo.

Koιη

dπoιpη πo}ιλιbv oμλητιilv ηταv επ(oηg,
6τι κειπρικ69 α161o9 και μεγ6λo 6ραμα τηq
Aδελφ6τητα9 πρ6πει vα ε(vαι η αv6γεραη τoυ
Ξεvdlvα.

T6Θηκαv επ(oηg διdφoρα Θ6ματα απ6 διdφoρoυq oμλητ6q (K. Zιωγαg, Σ(μoq Xαρdλαμπog)
6πω9:

r

Nα γ(vεται κdΘε 1ρ6vo η εκδρoμη για τouq
ηλικιωμ6voυg τoυ 1ωριoιj.

r

Nα υπdρξει o0αφιξη τωv qxdαεωv με τouq
απ6δημoυ9, vα εvιqxυΘε[ η Θεμoτoλoγ(α τωv
εκδηλωoεωv αro 1ωρι6.

μαvε τηv κακη αιoΘητι
αrηv κrιριoδoμ(α τoυ 1ωριo0 και 6καvε πρ6ταστl vα τηρo0vrαι κdπoιoι καvovεg αro κr(αιμo αrτιτιωv κλπ. Τ6λoq κατdΘεoε 5 ov6ματα
,πρ6τααη, για τo vdo Δ.Σ. τηg Aδελφ6τητα9,
ητoι τoυg Koτoλoιiλη Γιιilργo, P6βα Δημητριo,
KαΘdριo Eυdγγελo, Σπ6λλα KιΙ:αια, Γκαμπρdvη
N(κo, και πρ6τειvε vα γ[vει dμεαα η ψηφoφoρ(α και μετ6 vα oυvεx(oει η oυζτ]τηαη. H πρ6κf1

τααη ιiγιvε δεκΦ, και oμ6φωvα, δια βoηq,
εκΜ1Θηκε τo vιio Δ.Σ.

To λ6γo πηρε o Koτoλoιiληg Γιιilργog εκ
μ6ρoυq τoυ Δ.Σ. και αvαφ6ρΘηKε σε ζητηματα

πoU oπασXoλo0v τηv Aδελφ6ητα και 6Θεoε
τoυq αr6xoυg τoυ vεoεκλεγ6ιπog Δ.Σ.
1. Avαφ6ρΘηKε Kcιτ' αρχdq αrηv 6κδooη τoυ
περιoδικoιi "Tα KαvιoιωτιKα>, στα πρoβληματα πoU αvακ(πτouv, αro κ6αroq, μεγ6λo
μ6ρoq τoυ oπo(oυ επωμ[ζεται o Tζιμo0ληg

Kωαrαq. Eπεαημαvε 6τι 1ρειdζεται μεγαλ0τε-

ρη oυμμετoμ1 τωv σUγXωριαvιilv αrηv αΠoστoλη κειμd'vωv και πρ6τειvε η ιiλη τoυ περιoδικoιj

vα εμπλoυτιoΘε( με κε(μεvα και απ6 dλλα

χωριd τoU Δημoυ μαq Kαι 61ι μ6vo, γιατ( ιi1ει

τηv δυvατ6τητα αυτη τη 1ρovικη σΓιγμη vα πα(-

ξει πρωταγωvιαrικ6 ρ6λo αrα Mααιoρo1ωρια.
2. Mετ6φερε αro oιilμα πρ6ταoη τoυ Γιdvη Toιγκoιiλη για αvαβαθμιση τoU ρ6λoυ τωv επιτρoπωv π6λεωv, o oπo(og vα ξεπερvd τηv διoργdvωoη εv6g ετηoιoυ 1oρo0 Kαι τηv διαvoμη τoυ
ετηoιoυ ημερoλoγ[oυ, αλλd μ6oα απ6 3-4 κoιv6g oυvεδριdoειg, Δ.Σ. και Eπιτρoπωv Π6λεωv
αro 1ωρι6 τo 1ρ6vo, oυoιααrικd με τιg απ6ψειq τouq' vα oυμβdλoυv επoικoδoμητικd αrηv
διo(κηoη τηq Aδελφdτηταq Kαι αrηv oριoΘ6τηoη ρεαλιαιικιilv αr61ωv'
3. Αvαφ6ρΘηKε στηv λειτoυργ[o τηq Tραπεζαg
Afuατog τηq Αδελφ6τηταq Kαι ε(πε oυγκεκριμdvα: H Aδελφ6τητα αvrαπoκρ(Θηκε dμεoα και
ικαvoπo(ηoε 6λα τα αιτηματα oυγ1ωριαvωv
μαq Yια Xoρηγηση αiματog. ΧoρηγηΘηκαv 35
φιdλεg α(ματog τηv 1ρovιd πoυ π6ραoε, εvω oι
αιμoδ6τεq ηταν 22. To φαιv6μεvo ε(vαι πdρα
πoλ0 αvηoυxητικ6 και αro τ6λoq δεv Θα υπdρ1ει διαθ6oιμo α[μα για αυτo0g πoυ πρdγματι
δικαιo0vrαι. Koταλαβα(vω, ε(πε, 6τι dταv d1ειg
τo πρ6βλημα ε(vαι διjoκoλo vα αvταπoKριΘε(q,

6ταv 6μω9 τo πρ6βλημα παρ6ρ1εται καvε(g

δεv ακdφΘηκε 6τι dxει τηv υπo1ρdωαη τηq αvα-

πληρωαηg 6αrω και μ6ρoυq τoυ α(ματog πoυ
τoυ xoρηγηΘηκε. oι αιμoδ6τε9, δυαrυ1ωg,
ε(vαι o1εδ6v παvrα τα (δια πρ6αωπα.
4. 0ριoΘ6τηoε και κατ6Θεσε στo oιilμα oυγκεκριμ6vη πρ6τooη για αυτ6 πoυ Θεωρε( 6τι πρd-

πει vα ε(vαι απ6 εδω και πιiρα o μεγdλog α16Xoq τoU 1ωριoιi Kαι τηq Αδελφ6τηταq' Tηv
αξιoπo(ηαη τoυ oικoπdδou τηq Αδελφ6τητα9
Kαι τηv αv6γερoη ξεvωvα. Συγκεκριμ6vα ε(πε:
"oι δυvατ6τητεq χρηματoδ6τηoη9 τoυ 6ργoυ
αv6γερoηg τoυ ξεvωvα εξαvιλoιivιαι, τελευτα(α ευκαιρ(α ε(vαι o αvαrπυξιακ6g v6μoq πoυ

ηδη ε(vαι εvεργ6q, με 1ρηματoδ6τηαη

60%,

(δια κεφdλαια 20% και δυvατ6τητα δαvειoμoιi
τo υπ6λoιπo 20Y", και γι' αυτ6 πρdπει vα Kιvηθo0με γρηγoρα κ6τω απ6 τo εξηg oκεrπικ6.

Nα ιδριiooυμε μ(α Αvωvυμη Eταιρ(α [A.Ε.]
αrηv oπo(α μ6λη τηq θα ε(vαι 1ωριαvoi και
φλoιτoυ 1ωριoιi, oι oπo[oι αvdλoγα με τo Χρη-

ματικ6 πoα6 πoυ Θα δ(voυv Θα πα(ρvoυv και τιg

αvdλoγεg μετo169. H Aδελφ6τητo, ωq μη κερδooκoπικ6g φoρ6αq, δεv μπoρε( vα oυμμετdσXει στηv αvωvυμη εταιρ(α, η oπo(α εκ φ0oεωg

ε(vαι κερδooκoπικ6g φoρdαq. Γι' αυτ6 Θα
παρα1ωρηoει τo oικdπεδo για αξιoπo(ηoη
αrηv A'E. για διdαrημα πoυ θα τo απoφαoi

σoUμε, 10, 15 1ρ6vια. Mετα τo 1ρovικ6 διdαrημα αυτ6 6λo τo κτ(ριo Θα 6ρΘει αrηv κυρι6τητα
τηq Aδελφ6τηταq' Noμiζω ε(vαι η μ6vη ρεαλι
αrικη πρ6τoση Kαι 6vαq α161o9 επιτειiξιμog,
αφoιi, βdoει πρoυπoλoγιoμoιi τoυ dργoυ, τα
150.000 € πoυ απαιτoUvrαι ωg [δια κεφdλαια
πιαιει]ω 6τι μπoρoιiv vα μαζευτoιiv".
Σ1ετικd με ηv oυvιiμση ηq εvαo16ληαηq με τα
διoικητικd ηq Aδελφ6ητα9, αv6φερε 6τι ηταv
απoτ6λεoμα ηq αγωv(αg πoυ διdκριvε orα μdτια
6λωv τωv 1ωριαvωv για τo μιlMov ηq Aδελφ6ηταq Kαι ηg γεvικ6τερηg απρoΘυμiαq vα αvαλdβoυv dλλoι ηv διo[κηαη ηg Αδελφ6ητα9.
Παρdγovιεq, πoU τov 6oπρωξαv vα πρoταξει τo

oυvα(oΘημα, ηv αγαπη Kαι ηv π(αη τoυ για
6vα καλιπερo αιiριo για τo 1ωρι6 μαg'

Στη oυvιl1εια 6γιvε αvαλυτικη oυζητηoη για τo
κατααrημα "Aμπηλιακ6", η oπoiα κατdληξε αro
εξηq: "To v6o Δ.Σ., τo Toπικ6 Συμβoιiλιo και
εκπρ6oωπoq τoυ Δημoυ μαζi με τov Kατααrηματαρxη vα καΘ(ooυv και vα βρoυv μ(α τελικη
λιjoη αε 6λα τα εκκρεμη Θdμoτα". 'Hδη 6λεq oι
εκκρεμ6τητεq μεταξ0 τηq Aδελφ6τηταq Kαι τoU
κατααrη ματdρ1η 61oυv διευθετηΘε(.

EΘελovrlκ{ αlμoδoαiα orη Δρoαoπηγli
Τηv Tετdρτη 13 Αυγoιiαroυ 2008, κιvητη μovdδα απ6 τo Παvεπιαrημιακ6 Noooκoμε[o lωαw(vωv, 6πoυ η Aδελφ6τητα διαηρε( μ(α απ6 τιg

δ0o ,τρdπεζεg α(ματog", ηρΘε αro 1ωρι6 μαg
Kαι πραγματoπoηoε, για 6η oυvε1η xρovιd,
ηv καΘιερωμ6vη πια ετηoια αιμoληιp[α, αrηv
α(Θoυoα τoU KoιvoτιKoιi κατααrη ματog.

ΠρoαηλΘαv 2'1 oυγ1ωριαv6g/o( μαg και φλoι,
6δωoαv α(μα και τηv υπ6αxεαη για μεγoλιiτερη αυμμετo1η τoυ xρ6voυ.

Aυη

og, Σ[μoυ Aργυρω, Bαoλoιiλη Aλ(κη, Moυκoιiληq ΑΘαvdoιog.
To Δ.Σ ηq Aδελφ6τητα9 oυγ1α(ρει και εUχcιριαrε( Θερμd τoυg αιμoδ6τε9, γι' αυτηv τηv Uψη-

ληg ευαιoΘηα(αg και αvΘρωπιdg πρooφoρd,

και ειi1εται αυτη η πρωτoβoυλ(α τoυg vα γ(vει

παρdδειγμα αvιδιoτελoιig φιλαMηλ(αg και
αλληλεγγιjηq oε 6λoυ9 μαg.

Aγιilvεg ovωμdλou δρ6μoυ πσiδωv
ΠραγματoπoιηΘηκαv,

oτιq 13 Aυγoιiαroυ

η εκδηλωαη αλληλεγγιiηq και αvΘρωπιdg
δεv ε(vαι Xρησιμη μ6vo αroυq oυvαvΘρωπoυg

2008, oι αγιilvεg αvωμ6λoυ δρ6μoυ, πoυ ε(1αv
εκκfuηoη Kαι τερματισμo τηv κεvrρικη πλατε(α
τoυ 1ωριoιi. Aγ6ρια και κoρ(τoια τoυ Δημoτι
κoιi 6τρεξαv αrα αιεvd δρoμακια τoυ xωριoιi.

M61ρι αημερα, 6λα τα πρoηγoιiμεvατα 1ρ6vια,
εξυπηρεηΘηκαv 6λoι oι σUγXωριαvo( μαg πoυ
ε(1αv αvdγκη α(ματog, χωρ(q απoλιjτωg καμ(α

Δ6Θηκαv κιjπελλα και μετdλλια στouq τρειq

μαq, αλλd Kαι στouq (διoυg τoυg σUYχωριαvoιiq μαq.

εξα(ρεoη.

πρωτoυg vικητιlg και vικητριεg, αvd κατηγoρ(α,
και διπλωματα oυμμετoxι]g oε 6λoυ9 τoυg
oυμμετdxovιεg. Συvoλικd τα παιδιd εftαv xωρι
oΘε[ αε 4 καηγoρ(εq.
Τηv πρωτoβoυλ(α και ευθ0η τηg εκδηλωαr1q
φ6τo9 ε(xε o Δljμog Mαατoρo1ωρ(ωv και τo
Toπικ6 Συμβo0λιo τoυ 1ωριoιi μαq Kαι υπειjΘυvoq τωv αγιivωv, 6πω9 π6vrα, o γυμvαατηg
oυγ1ωριαv6g μαq Toιγκoιiληq Θαv6oηq.

Τo ραιπεβo0 αvαvειbΘηκε γιcι τoU xρ6voυ, για
τov Aιiγoυαιo τoυ 2009.

Eυ1αρloτiεg
To Διoικητικo Συμβoιjλιo τηg Aδελφ6τηταξ Kαι
η Συvrαr<τικη Eπιτρoπη τoυ περιoδικoιi ευ1αριαrε( Θερμd τoυg:

oι

αιμoδ6τεq μαq: Σ(μog Π. Kωvαιαvιfvoq,
Koτoλoιiληg X. Γεωργιoq, Toιγκoιiληg N. AΘαvdαιog, Kαπλdηq E. Aλ6λαvδρog, Toλιμιγκαg
Γ. AΘαvdoιoq, Σπ6λλαq Θ. Στα0ρog, Σ(μoυ Π.
Δ6αrτoιvα, Zιιbγα Π. Aρτεμιg, Πoλυ1ρov(oυ Σ.
Bααλειog, Moυκoιiληg X. K0ρηκog, Koτo(vαg
Γ. Παιiλog, Kαπλdη A. Σεβααπ], Koτo(vα A.
Λfuoα, Σπ6λλαq Θ. Aθαvdoιog, Mακρηg Γ. Bαα(-

λειog, Zιdlγα Aγγ6λα, Kαπλdη K.

ηq Σ. Δημητριoq,

EΜη,

Σιo0-

Moυκoιiληg A. Πoλιiβιoq,

Koυτρoυμπ(vα Δ. Σταυρo0λα, Kαραvικo0ληq M.

Bαoλειog. Yπηρξαv και 4 oυγxωριαv6g/o( μαg
πoυ, εvω πρooφ6ρΘηκαv και πρoαηλΘαv αηv
αιμoδoo(α, κρ(Θηκε 6τι δεv πρ6πει vα διiαoυv
α(μα για κdπoιoυq λ6γoυ9: Zιωγαg Θ. Bααλει-

1.

Tov αυγxωριαv6 μαq Θωμd Moυκoιiλη,

Παι

δαγωγ6, Yια τηv oικovoμικη εv(qxυoη τoυ
περιoδικoιi με τo πoo6 τωv 100 €, ειg μημη

τoυ εξαδ6λφoU τoU Moυκo0λη Mι16λη.

2. Tov oυγ1ωριαv6 μαq N(κo Δημητρoιiλη, απ6
τov Kαvαδd, για τηv oικovoμικη εv(o1υoη τoυ
περιoδικo0 μαq, με τo πoo6 τωv 200 $ Kαvαδd.

διατεΜoαvια Δdoκαλo αro 1ωρι6 μαq κ.
Σταoιv6 Δημητριo, για ηv oικovoμικη εv(αxυoη
τoυ περιoδικo0 μαg, με τo πoo6 τωv 50 €.
3. Tov

4. Tηv oυγ1ωριαvη μαq Kαπλdη Σεβααrη, για
τηv oιKovoμικη εv(αxυoη τηq Aδελφ6τητdg

μαq, με τo πoo6 τωv 100 €.

5. Tηv oυγxωριαvι] μαg Koτoλoιiλη Bdαω, για

τηv oιKovoμικη εv(α1υαη τηg Aδελφ6τητdg
μαq, με τo πoo6 τωv 200 €.

6. Tov Eξdρ1oυ N(κo, απ6 τo Kερdooβo, για
τηv oιKovoμικη εvfqxυαη τoυ περιoδικoιi μαq,
με τo πoo6 τωv 20 €.
7. Tov T6Mη Δημητριo, Yια ηv oικovoμικη εv[σXυση τoU περιoδικoιi μαq, με τo πoα6 τωv 20 €.

Miα δ16ρΘωση

_

σUμπλliρωαη

Λ6γω ελλειπoιig εvημ6ρωσηq τoU αρθoγρd-

φoU ovαφoρικd με τηv παραδooιακη βραδιd, η
oπo(α 6λαβε 1ωρα αrιg 05-07-2008 αro 1ωρι6,
δεv αvαφdρΘηKε στη α1ετικη δημoo(ευαr1 αro
10" τειi1oq, 6τι, πληv τoυ Δημoυ Mααroρo1ωρ(ωv, η εκδτjλωαη αrηρffiηκε oικovoμικd και

απ6 τηv επι1ε[ρηαη τoυ Kωαια Kαραvικo0λη.
Πιo oυγκεκριμ6vo, τo κατdατημα
"ΑMΠHΛlAKo" κdλυΨε ιivα αημαιπικ6 μ6ρoq
τωv δαπαvιbv τηg oρμ]αrραq' πoU εκε(vo τo
βρdδι πλαιo(ωσε τo γΜιπι.

H δ16ρΘωoη τηq δ16ρΘωoη9
Eπ[oηg ατo 10" τειixog διoρΘωvoυμε: στη

λεζdιπα ηq φωτoγραφ(αg απ6 τη Tακ6vδη αrη
αελ. 29, 6γιvε λ6Θo9 αrα ov6ματα. Tα oωαrd
ε(vαι 6ρΘιoι: 1) Λoυκdg Mπλατα[vαg' 2) Παιiλog
Σ(μog, 3) Θωμdg Kατoιαμdvηq, 4) Σταιiρoq
Koτo(vαq. KαΘιαro(: 5) Παvιεληg Koυτooιiκηg,
6) Σταιjρoq Mακρηg (Ξιv6g), Mαρ(α Σιoιiφλα
(τζιωρη), 8) Eυμoρφiα Zηκoιiλη.

a
T6λo9 αro (διo τειi1og η φωτoYραφ(α αrη oελ(-

δα 18, για τιq "διilρεq" ε[vαι απ6 τo γdμo τoυ
Xρηαroυ Moυκoιiλη, πoυ απ6 παλdλειι!η τoυ
αρΘoγρdφoυ δεv μημovειiτηκε και αrη oελ.

10 αro dρΘρo "Kαyroιωτωv Mααr6ρωv 6ργα'' η

αvαφoρd 6τι o N[κog Kρoιiληg διετ6λεoε πρ6εδρoq ηg κoιv6ηταg ε(vαι αvακριβηg, εvιil τo
oωα16 ε(vαι 6τι διετ6λεαε τoπικ6q ΣΟμβoυλoq
Δρoαoπηγfq.

Eπiκαlρα Θ6ματα
Πρoγρ6μματα εΘελowlκlig εργooioq
σ]η Δρoσoπηγη
τoυ Bααλη Zιιilγα

oι περιoo6τερoι απ6 εμdg, εvδε1oμdvωq,
61oυμε δει η ακoιioει για κdπoια vεαρd dτoμα
απ6 ξ6vεg χ6ρεq, τα oπo[α 6ρ1ovrαι τα κoλoκα(ρια αrα 1ωριd μαq και δoυλειjoυv εΘελoιπμ
κd oε δι6φoρεq Koιvωφελε(g εργoo(εg. Επι

oκευdζoυv λιΘ6αrρωτα, καλιπερ(μια, καΘαρ(ζoυv πιiτριvεq τoι1oπoι(εg, αυιπηρoιiv παραδoαιακd ιcτηρια και εξωκκληoια, βdφoυv κdγκελα, ξε1oρταρι6ζoυv αυλ69 κ.o.κ. Kdπoιoι [oωg
τoυq κoιτoιiv με περι6ργεια, dλλoι μπoρε( vα
τoυg Θεωρoιiv κdπωg αλλ6κoτoυq Kαι γραφικoΟg και dλλoι απλωg υπερβoλικd ρoμαvτικoΟg.

Π6ooι 6μω9 απ6 μαq γvωρ(ζoυv 6τι τα oυγκεκριμ6vα αξιoμ(μητα παιδιd 6ρ1ovrαι απ6 τιq
μακριvdg πατρ(δεg τouq στη 1ιilρα μαq με
βααικ6 oκoπ6 vα πρooφ6ρoυv εΘελoιπικd τιg
υπηρεo(εg τouq στo κoιvωvικ6 oUvoλo; Koι δεv

επλ6γoυv κdπoιo πoλιiβoυo ηo( η παραλιακη
π6λη για vα περdooυv ωg τoυρ(αrεq ευ1dριστεq και 1λιδdτεq διακoπdg, αλλd τα μικρd,
απoμovωμιlvα 1ωρι6 μαq. Διαβιoιiv 1ωρ(g αv6oειg' κoιvoβιακd oε αxoλε(α, ξεvιilvεq και
dλλoυg 1ιilρoυg φλoξεv[αq, κoΘωg αυτ6 πoυ
τoυg εvδιαφιiρει δεv ε(vαι τ6oo η καλoπ6ρααη,
6oo τo vα dρΘoυv αε επαφη με dλλoυg εΘελo-

ιπ69 και vα μωρ(αoυv εκ τωV 6αω τov τ6πo,

τηv κoυλτoιiρα Kαι τouq αvΘρωπoυg ηq περιoxηq πoυ τoυg φλoξενε(. Kαι αvr( εμε(g vα τoυg
πληριilvoυμε γι' αυτ6 καταβ6λoυv oι (διoι απ6
ηv τα6πη τouq τα dξoδα τoυ τoξιδιoιi τoυg,
καΘωq Kαι τιq δαπdvεg oυμμετoxηq αro πρ6γραμμα εργαo(αq!

Aq δoιiμε 6μω9 κdπoια περιoα6τερα πληρo-

φoριακd αroι1ε(α για τo σUYKεκριμ6vo Θdμα:
1. Tι ε(vαι 6vα Πρ6γρoμμα EΘελoιπικηs Eργαo(αg;

E[vαι η πρoαφoρd εργαα(αg για 15 μdρεq απo
διεΘη oμdδα εΘελoιπιilv σε μια περιo1τ1 ηg
Eλλdδαq η dλληs χωραq, με oκoπ6 τηv πρoαταo(α τoυ περιβdλλovτoq και τηg πoλιτιατι
κηq κληρovoμιdq, ηv τoπικη αvdrπυξη Kαι τηv
εvεργoπo[ηαη τωv πoλιτωv. Σε κdΘε πρ6γραμ-

μα σUμμετdχouv 15 περiπou εΘελovr6q απ6

r

H πρoo6λκυαη εΘελovrιilv απ6 τo εξωτερικ6

δευμdvoυq oμαδdρ1εq. oι εΘελovrdq φλoξεvoOιπαι αε απλdg εγκατααrdαειξ (π.χ. α1oλε(α,
γυμvααrηρια, ξεvιi:veq), δoυλειjoυv 5-6 ιilρεq
κdΘε μ6ρα (εκr6q KυριαKηc) με ηv καΘoδηγηoη ειδικευμdvωv oμαδαρ1ωv - συvτovιστιirv και
αrov εΜιjΘερo xρ6vo τouq σUμμετ61oυv oε
γιoρτ6q, εκδηλιiloειg, εκδρoμ6q, κ.6., γvωρζovταq ηv ιατoρ(α, τov πoλιτιαμ6 και τoυg κατo(KoUq τoU τ6πoυ πoυ τoυq φλoξεvε(. oι oυμμετ61ovrεg πρ6πει vα ε[vαι απ6 18 ετωv και dvω
Kαι vα μπoρoιjv vα επικoιvωvoιjv αrα αγγλικd.

r

H απoαιoλη Eλληvωv εΘελovιωv oε αyri

6λo τov κ6αμo' πoυ καΘoδηγo0ιπαι απ6 εκπαμ

2. Γιατ[ dvαg vdoq vα oυμμετ61ει oε 6vα Πρ6γραμμα EΘελovιικηg Eργαα(αq;
'Evα πρ6γραμμα εΘελovrικηq εργαo(αg δ(vει
ηv εuκαιρiα oε 6vαv v6o dvΘρωπo vα επισKεφΘε( dvαv τ6πo 61ι ωq απλ6q τoυρ(αrαg, αλλd
ωg φλoξεvoιiμεvog τωv κατo(κωv. Toυ δ(vει τη
δυvατ6τητα vα πρooφ6ρει τo 1ρ6vo Kαι τo
κdφι τoυ για 2-3 βδoμdδεq' vα γvωρ[oει "απ6
μ6αα" ηv τoπικη κoιvωv(α, vα σUvερYααrε( και
vα κdvει φλoυg απ6 6λo τov κ6oμo, vα κερδ[oει αξ61ααrε9 εμπειρ[εg.

3. Πoιog φoρ6αq διoργαvωvειτα Πρoγρdμματα EΘελovrικηq Eργαoiαg αrα Mααroρo1ωρια;

Tα πρoγρdμματα πoυ εκιελoι]yrαι κατd και
ρoOq αrα Mααroρo1ιitρια διoργαvωvovrαι απ6
τηv oργdvωαη EΛlΞ, μ(α "Mη Kυβερητικη"
oργdvωoη, η oπo[α καΜιεργε(τηv εΘελoιπικη
αυvε(δηoη και πρoωΘε( τηv εΘελovrικη πρooφoρo απ6 τo 1987. H EΛlΞ ε(voι μ6λo9 τoυ
διεΘvoιjg δικrιjoυ Alliance of Voluntary
organizations, τoυ Παvε}ιληv(oυ Δικrιjoυ oικoλoγικιΙtv oργαvωoεωv και τoU Δικτ0oυ Eθελo-

ιπιαμ69 και Περιβdλλov Kαι πραγματoπoιε( διεΘvε(g δρ6oει9 εΘελoιπικηq oυμμετoχηq' με
αιπικε[μεvo τηv πρoστασ(α τoυ περιβdλλovτoq,
τη διαηρηαη τηq πoλιτιαrικηq κληρovoμιdq,
ηv πρoιilΘηoη τoU πoλιτισμoιi και ηv Koιvωvικτ'1 πρooφoρd, σε σUvεργαo(α με oργαvιαμoιig
Toπικηg Aυτoδιo(κηαr1g, Kρατικo0g Φoρε(q,

εταιρ(εq, lδρ0ματα, καΘιbq και με τoπικoιiq
περιβαλλovrικo0g και πoλιτιαrικoιjq oυλλ6γoυq. Στιg δρdαειg

r

ηq

EΛlΞ oυγκαταλ6γovrαι:

H διoργdvωση Kαι σUvτovιαμ6g διεΘvιilv πρo-

γραμμdτωv εργαo(αg αrηv Eλλdδα, διdρκειαg
2 εβδoμdδωv.
H διoργdvωση και σUvτovιαμ6g μovoημερωv
η δημερωv δρdoεωv εΘελovrιoμo0 oε εΘvικ6

r

επ(πεδo.

Kαι τηv Eλλdδα.

στoιχα πρoγρdμματα εΘελovrικηq εργαo(αg
ατo εξωτερικ6

r

Διoργdvωαη και oυμμετoxη oε εκπαιδειπικd

oεμιvdρια, με Θ6μα τov σUvτovισμ6

διεΘv<ilv

oμdδωv εΘελoιπωv, τηv διαπoλιτιαμικη εκπα(-

δευαη κ.α.
Διoργ6vωoη και oυμμετo1η oε διεΘvε(g και
διευρωπαiκιig δρdoειg (oυv6δρια, Φ6ρoυμ
κ.λ.π) με Θ6μα τov εΘελoιπιoμ6

r

4. Tα πρoγρdμματα τηq EΛl= oε πoιoυg Θεματικo0g τoμε(q επικειπριivoιπαι;

oι τoμε[g αroυg oπoioυg επικεvrριilvovται τα
πρoγρdμματα τηq oργdvωoηq ε(vαι:
r H πρoαrαo(α τoυ περιβdλλovroq (δεvδρoφ0τεUoτ|, πUρoπρoσταo(o, διdvoιξη, και oυvrτ]ρη-

oη μovoπατιιilv, ευαιoθητoπo(ηαη κoιvo0).
H διατηρηση τηξ πoλιτιαιικηq κληρovoμιdg
(oυvηρηαη και απoκατdαrααη παραδooιακωv
κrιρ(ωv και καλvrεριμιωv, διαμ6ρφωση αρχαι-

r

oλoγικωv xιilρωv).
H πρoιilΘηoη τoυ πoλιτιoμoιi (ταξιv6μηαη κoι
επιμ6λεια ιαroρικωv αρ1ε(ωv και βιβλιoΘηκιilv,

r

τe1yικη υπoαrηριξη εκδηλωoεωv και φεστι-

βdλ) και
η ευριiτερη κoιvωvικη πρooφoρ6 (oυvoδε[α
ατdμωv με ειδικdg αvdγκεg, αrηριξη και δημι
oυργικη απααx6ληoη ευπαΘωv oμdδωv, δημιoυργικη απαox6ληη παιδιωv)

r

δρααrηρι6ητε9 d1ει vα
επιδε(ξει η EΛlΞ αηv Eλλdδα και τo εξωτερικ6;
Aπ6 ηv (δρυoη τηq EΛlΞ τo 1987, διoργαvιil5. M6xρι αημερα πoι6q

Θηκαv 253 πρoγρdμματα εΘελovrικηq εργα-

oiαq oε διdφoρεq περιo169 τηg Eλλdδαq,

4.240 ν6'oι απ6 τηv Eλλdδα και τo εξωτερικ6
φλoξεvηΘηκαv και εργdαιηκαv εΘελovτικd, 99
Koιvoτητεq oε 6λε9 τιg περιo169 τηg EMdδαg,

απ6

ηv

Kρητη dωg

η

Θρdκη και απ6 τηv

'Hπειρo dωq τη Λ6oβo, αξιoπo(ηααv τηv πρoαφoρd τωv εΘελovrιilv για ηv αvdδειξη τoυ
φυoικoιi και πoλιτιατικoιi τoυg πλoι]τoυ, και
1.435 vdoι απ6

ηv

Eλλdδα εργdαηκαv εΘελo-

ιπικd αro εξωτερικ6 αrα πλα(αια τωv πρo-

γραμμdτωv αvιαλλαγωv. Eιδικd για τη 1ρovιd
πoU μαq π6ρααε, τo 2008, η oργdvωoη dφερε
αε πdραg 16 πρoγρdμματα σε oλ6κληρη τηv
Eλλdδα, απo τηv 'Hπειρo ωq τηv Aτιικη και
απ6 ηv Πελoπ6ηoo ωq τιξ Kυκλdδεg, και
παρdλληλα oυιπ6vιoε τηv απoαroλη ΕMηvωv

εΘελovrωv σε αVτ(στoιχα πρoYρdμματα πoU
διεvεργoιivιαι σε 57 χωρεq τoU εξωτεριKoι_j,

ευρωπαiκιlq Kαι μη (AΙτη, Aργεvrιvη,
K(vα, Mαρ6κo, Pωσ(α, T6γκo κ.α).

lvδ[α,

6. 'ooov αφoρd σrα MασΓoρoxωρια τ( 6xει

σUμβεi μ6xρι αrιγμηg;
oπωq φα(vεται Kαι στov ακ6λoυΘo π(vαKα, η
oργdvωαη EΛlΞ 61ει μια σημαvτικη δρdαη,
oυvε1η σXεδ6V αΠ6τo 1992, σΓα Mααιoρo1ωρια, με απoτ6λεoμα μ61ρι αημερα πdvω απ6
350 εΘελovιdg απ6 6λo τov κ6oμo vα ιi1oυv
πρooφ6ρει τηv εΘελovιικη εργαo(α τouq στov
τ6πo μαg, γvωρ(ζovrαg με τov τρ6πo αυτ6
τoυq φλ6ξεvoυq κατo(κouq Kαι τιg oμoρφι6q
τηq περιo1ηq.

Mdλιαια, oιiμφωvα με τouq υπευΘιivoυg, α16Xoq Kαι πρooδoκ(α τηq oργdvωαηg ε(vαι η

oυvεργαα(α με τov Δημo Mααιoρoxωρ(ωv vα
oυvεμαrε( με τov (διo και καλ0τερo τρ6πo και
αro μdλλov. Φ6τoq, κατd τα dλλα, πραγματo_
πoιηΘηκαv διio πρoγρdμματα στα μdρη μαq.
'Evα αroυq Xιovιdδεg (απ6 06/08 6ωs 21l0s)
και 6vα αro 1ωρι6 μαq' τηv Δρoooπηγη (απ6
21l07 6,ωc,04/08), κατd τo oπo(o oι εΘελovr6q
εργdαrηκαv αrov vα6 τoυ Aγ(oυ AΘαvαo(oυ,
6πoυ καΘα(ρεσαv τo ooβd απ6 τo εξωτερικ6
απoκαλιjrπovrαq, dτoι, τηv πd.τριvη τoι1oπoι(α.
7. Πωq μπoρε( καvε(g vα oυμμετ61ει στα πρoγρdμματα τηq EΛlΞ; Xρειdζεται vα πληρωoει
κdπoιo πoo6;

Aυτ6 πoυ 1ρειdζεται vα κdvει αρ1ικd ε(vαι vα
επικoιvωvηoει με τηv oργdvωαη αrα ακ6λoυΘα
αroι1ε(α:

Bεραvζ6ρoυ 15, 10677 AΘηvα,
τηλ.; 2103825506, φαξ: 2103814682
e-mail: elix@elix.org.gr - web: www.elix.org.gr
Aπ6 κει και π6'ρα oι υπειjΘυvoι τηg oργdvωαηg
Θα τov κατευΘιjvoυv αvαλ6γωg. ooo για πληρωμη, πρ6πει vα γvωρ[ζετε 6τι αrα εκdαroτε
πρoγρdμματα εργαo(αq τα 6ξoδα διαμovηg και

διατρoφηq καλ0πτoιrιαι πληρωq απ6 τov

oι εΘελoιrrig τηq oργ6vωoηq ΕΛιΞ σε
τdoταoη λιΘoδoμηq.

(Δρα ερyaolαq' - απoκa-

Επdvω: oτo Nαιi τηg Κolμηoηq τηq Θεoτ6κoυ (2001) κaι
Κdτω: oτo Νaoτoυ Aγbυ AΘavaoιoυ (2oo7).

φoρdα φιλoξεv(αq (Δημos' τoπικ69 oιiλλoγog
κ.λ.π). M6vo τα 6ξoδα ταξιδιoιi καλ0rπovrαι
απ6 τoυg (διoυg τoυg εΘελovr6g. Kαταβdλλεται, επ(αηg, με τηv αfuηαη και dvα πoo6 oυμμετo1ηq, πoU στα περιoo6τερα απ6 τα πρoγρdμματα ε(vαι 120_ και περλαμβdvει αoφdλιoη, εvω παρdλληλα καλ0rπει μ6ρo9 τωv λει
τoυργικωv και διoικητικωv εξ6δωv τηq oργdvωσηq.

Eμε(q απ6 τηv πλευρd μαg oφελoυμε vα
εκφρdooυμε τηv εUYvωμoαιivη μαq σrηv
oργdvωαη EΛlΞ, πoυ κdΘε 1ρ6vo επλ6γει τα
μdρη μαq Yιατα πρoγρdμματατηq, καΘιbg και
τα σUγχαρητηρια μαq αro Δτ]μo Mααroρo1ωρ[ωv για τηv συvεργαo(α τoυ με τη σUYKεKρι-

μ6η oργdvωoη.
Eυελπιαιoιiμε vα σUvεXιστε( επ( μακρ6v, επ'
ωφελε(α 6λωv. Eλπ(ζoυμε, επ(αηg, η τoπικη

κoιvωv(α _ κdτoικoι και Aδελφ6τητα - vα αγKαλιdoει με μεγαλιiτερη Θ6ρμη, 6πω9 πραγματικd τoυq αξ[ζει, τα oυγκεκριμ6vα πρoγρdμματα
και τα παιδιd πoU τα πλαιαιωvoυv (6vα τραπ6-

ζωμα και κdπoιo αυμβoλικ6 διilρo δε βλdrπει
αro κdτω-κdτω). Θα ηταv, μdλιαrα, ευ1ηg
6ργo _ και (αωg πρdπει vα τo απαιτησoUμε _
κdΘε xρ6vo αvελλιπιbg vα εκιελε[ται 6vα τdτoιo

πρ6γραμμα αιη Δρoooπηγη. Δεv εfuαι, dλλωαrε, λiγo πρ6γμα 15 vdoι απ' 6λo τov κ6oμo vα
επιoκ6rπoyιαι αε αvιjπorπo 1ρ6vo τo Kdιπoμ
Ko, vα δ(voυv ζωη αro 1ωρι6, vα δoυλειjoυv
εΘελoιπικd γι' αυτ6, vα 1α(ρovrαι τη φιioη και
τιq oμoρφι6q τoU Kαι vα oυγ1ρωτζoιπαι με
τoυq κατo(κouq Kαιτov ιπ6πιo λαtκ6 πoλιτιoμ6.
Av, μ6λιαrα, η παρoυofα τouq στov τ6πo oυvδυdζovrαv με κdπoια γιoρτη, εκδηλωαη η δρααrηρι6ητα τoυ 1ωριo0, τ6τε Θα ηταv εvδεxoμ6vωg.ακ6μη καλ0τερα, αφo0 Θα εixαv τηv
εUKαιρια vα σUμμεταq(oυv Kαι αUτoι εvεργα
και vα βιιilooυv απ6 πριilτo 16ρι τηv καιπoιci-lτμ
κη φλoξεv(α.

'ooo για τo εργασιαK6 αvrικε[μεvo, μη φoβdαrε. Yπdρ1ει dφθovo' Δ6ξα τω Θειil, απ6 τη

Δρoαoπηγη δεv λε[πoυv τα παραδooιακd ι<rηρια, τα γραφικd ξωκκληoια και τα λιΘ6αrρωτα
δρoμdκια πoυ 1ρτjζoυv oυιπηρηαηq. Kαι δεv
πρ6πει vα ληoμovo0με Kαι τα παραμελημdvα
oρειvd μovoπdτια μoq, τα oπo(α 61oυv πλ6ov
1αΘε( μ6oα αro δdoog. Kdπoια σΓιγμη Θα πρ6πει, επιτ6λoυq, vα αqxoληΘoιiμε ooβαρd και με
αυτd, και τα πρoγρdμματα εθελoιπικηg εργαo(αq ε(vαι πρdγματι μ(α πoλιi καλη ευκαιρ(α.

Tα παιδι6 τα oπo(α εργdαrηκαv φ6τo9 αrα
εΘελovrικ6 πρoγρdμματα σηv Δρoooπηγη και

τα dλλα Mααιoρoxιbρια ηταv:

ΔPoΣoΠHΓH 2008
Lohrer Hannah / ΓEPMANlA / 1990
Davidowitz Tamar / ΔΑNlA / 1985
Van Der Lery Miarieke / ΔAN|A / 1988
Ji Woon Kang / KOPEA I 1984

You-Chan Gim / KOPEA/ 1984
Leroy Pauline / ΓAM|A / 1990
MikhailOvska Mariia / OYKPANIA / 1990
Cotasson Benjamin / ΓAM|A i 1981
Bouloumbassis Giannis / EΛΛAΔA l 1977
orieux Valentine / ΓAΛΛlA l 1987
Bastien Claire / ΓAΛΛlA l 1987
Chen Hui-Chen / lAΠΩNlA / '1979
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XloNlAΔEΣ 2008
Min Yeongeun / KOPEA I 1987
Maidis Maios / ΕΛΛAΔA / 1980
Raimy Aude / KOPEA / 1990

Sanchez Torrent Fernando/lΣΠANlA/ 1988
Santana Garcia Ana / lΣΠANlA l 1978
Angonin Diane / ΓAM|A / 1990
Vasiliagkos George / EΛΛAΔA / 1981
Wooram Lee / KOPEA I 1984
Matonyte Gintare / ΛlΘoYANlA / 1988
Kevliciute Jurate Aureja/ΛlΘoYAN lΑ/ 1 990
Mustafa CANER Kale / TOYPKIA I 1982
Triantafullos loannis / EΛΛAΔA / 1988
Khairova Antonina / OYKPANIA / 1986
Priadka Olga / OYKPANIA / 1986
Triantafullos orestis / EΛΛΑΔA / 1991
Servais Roman / ΓAM|A / 1989

0μαδ6ρ1η9: Δημητρηq Koυβρoιiκηq

Tα ευ1αριαro0με oλ6ιpυχα Kαι ελπ(ζoυμε
κdπoια σrιYμη vα τα ξαvαδoιiμε αrov τ6πo
μαq.

Yπ6ρ βωμιitv

τoυ Bαoλη Zιωγα

Tετ6ρη 13 Aυγo0αroυ 2008, μεoημdρι. Mε μια
παρ6α φλωv απ6 γειτovικd 1ωρια κατευΘυv6μαστε πρoq τo Movααrηρι τηq Z6ρμαq. Aπ6 κει

Θα ξεκιvoιiαε η μιKρη μαg εκδρoμτ], καvovιoμd-

η

πoλιi καιρ6 πριv, απ6 τηv AΘηvα, με τελικ6
πρooριoμ6 τo παλι6, εγκαταλειμμ6vo 1ωρι6

τηq 26ρμα9. 'Hταv μια καλη αφoρμη vα αvrαμιilooυμε ξαvd αrov τ6πo καταγωγηq μαg, vα

1αρo(με τη φ0ση Kαι vα γvωρfooυμε απ6
κovrd ιαroρικ6q τoπoΘεofεq τηq ευρ0τερηg
περιo1ηq μαg. oμoλoγω κι εγcb 6τι oυδ6πoτε
ε(1α επιακεφτε(τα oυγκεκριμdvα μdρη κατdτo

παρελΘ6v και 6τρεφα μεYdλη περι6ργεια, ειδι
κd για τo Movααrηρι τηq Z6ρμαq, για τo oπo(o
ε(χα ακoιjoει τ6oα πoλλd. lατoρικ6, παλαι6τατo μovααrηρι, Θρηoκευτικ6 κ6vrρo τηg γιiρω
περιo1ηg, με πλo0oιo διdκooμo vωπoγραφιωv
και απdvιεq oκαλιαrι1g Θιiρεg, πoυ κατ6 τov
μιjΘo oυvδ6εται Kαι με τηv αvdγερoη τoυ
π6τριvoυ Kαyroιωτικoυ γεφυριoιi αrov Σαρα-

vrdπoρo.

Περιμ6vovrαg, λoιπ6v, vα δω κdτι πραγματικd
αξι6λoγo, πληα(αoα πρoq τov 1ωρo τoυ μovααrηριoιj, 6πoυ αvι(κριαα τα εξηq απoγoητεUτικd:

oι

oκητεg τηq μovηg, καθιig φα(vεται απ6
καιρ6 γκρεμιoμιivεq, oxηματιζαv oγκιiδειg

oωρoιiq απ6 πdτρεg περιμετρικd απ6 τo καΘo-

λικ6. Πυκv6 1oρταρι κdλυrπε τov εvδιdμεoo
1ιilρoυ, 6πoυ μερικd "αΘε6φoβα" πρ6βατα

6βoακαv vω1ελικd. Πoιj vα 1ωρ6oει τo μικρ6
ζωιbδεg μυαλoυδdκι τouq τηv ιερ6ητα τoυ
1ωρoυI Eυτυ1ωq, η περ[τε1yη, oκαλιαrη ε(ooδog τoυ περιβ6λoυ τηq μovηg dαrεκε ακ6μη
6ρΘια, 61ι για πoλ0, και με πoM6g φΘoρ6q.
KατευΘ0vΘηκα τ6τε πρoq τov vα6 τηq Παvα-

γ(αg, τo καΘoλικ6, τo μovαδικ6 κr(oμα πoυ δια-

τηρε(ται πληρεg, αv Kαι με πoλλdg βλdβεq.
Αvoιξα τηv πιαoμ6vη με o0ρμα π6ρτα, η oπo(α
μoυ Θιiμιoε τηv π6ρτα απ6 τo παλι6 κoτι1τoι
τηg γιαγιdq μoU, Kαι βρdΘηκα μπρoαrd oε μ(α
εικ6vα πoυ 6μoιαζε με oκηvικ6 1oλυγoυιπιαvo0 Θρλερ. o vα6q ακoτειv6g, dδειoq Kαι ερειπωμdvog, τα επηρ[oματα τoυ πεoμ6vα, oι τoι1oγραφ(εq αιo μεγαλιiτερo βαΘμ6 Kατεστραμμ6vεg και δεκdδεg vυμερfδεg vα κρdμovrαι
σαv τα τααμπιd απ6 τηv oρoφη. o μικρ69,
κατd τα dλλα 1αριτωμ6voq vα6g, παρdπαιε

Eπlατoλ6q σvσYvωστ6v
Aγαπηη Συιπαι<rικj Eπιτρoπ{ τoυ περιoδικo0

μεταξιj φΘoρdq Kαι αφΘαρσ(Cιξ, με τov Θ6λo vα
61ει ακιαrε( αrα δι]o, τoυq π6τριvoυg τoftoυg
vα 61oυv απoσUvαρμoλoγηΘε( και τα βαoικ6
δoμικd μdλη - κoλιivεq και πεαoof _ vα 61oυv

πdρει επικ(vδυη κλ(oη.

Σε διio-τρ(α 1ρ6vια Θα 61ει π6oει, oκdφηκα
απ6 μ6oα μoυ, καΘωg 6κΜιvo π(oω μoυ τηv

πoρτoπo0λα πρoβληματιαμ6vog. Πρoβληματι
oμ6vog για τo Kρdτoq μαq, τιq Δημoτικ69
Aρx6q' ηv τoπικη Mητρ6πoλη, ηv Eφoρ(α
Nεωτdρωv Mημε(ωv, τα τoπικd κληρoδoηματα, τιq Aδελφ6ητε9, τιg Eκκληαιααrικ6g Eπι
τρoπdg, εμdq τoυq διoυq, πoυ eπιτρdψαμε 6vα
αημαvrικ6 ιαroρικ6 και Θρηoκευτικ6 μημε(o,
πoυ βρ(oκεται μdλιαrα πdvω αrov αoφαλτoαrρωμ6vo δρ6μo, vα φτdαει αε αυττj

vτια.

ηv

κατd-

Πdιπoτε π(στευα, και μd}ιλov dτoι oυμβα(vει,
6τι η Eκκληo(α γεvικ6τερα Kαι oι Nαo( ειδικ6-

τερd απoτελoιjv αr1μαvrικoOg π6λoυ9 oυαrτε[ρωσηq Yια τov λα6 μαq. Avr( λoιπ6v vα τouq
αφηooυμε vα π6ooυv και αυτo( Θιiματα ηq
ερημωσηq τoυ τ6πoυ μαξ, αq τoυg μετατρ6ψoUμε oε αr1μα(εq αιπ(αrαoηg τωv 1ωριι6v, oε
αιiμβoλα αv6καμι}ηq και αvαγdrrησηc. Eξαλλoυ, δεv Θεωρε(τε πρoτιμ6τερo, αvr[ για ηv
Πdρo, ηv Πdτμo, ηv Λ6αβo K'α. vα απευΘιjvouμετιq δωρε6q Kαιτιq πρoσευx6g μαg αroυq
δικo0g μαξ Nαoιjξ; Για oκεφτε(τε!

AΘηvα 30.9.2008

"Kαvrαιιirτικα", oαg 1αιρετιδ.
Λαβαfuω τακrικd τo περιoδικ6 σαq Kαι τo διαβdζω με μεγ6λη ευ1αρ(απ1αη Kαι σαξ oυγxα[ρω για τα γραφ6μεvd ααg και τιg δραατηρι6τητεq τoU ωρα(oυ 1ωριoιi σαq, τηq γεv6Θλιαg
γηq σαq, απ'τα πoλιd μ61ρι otjμερα. Mε αυγκι
voιiv ιδια(τερα τα γεγov6τα Kαι o εκδικητικ69
Θυμ69' πoυ dφερε αrov τ6πo μαq o εμφ0λoq
π6Μμo9 τoυ 1946 _ 1949. Aκ6μη αυγ1α(ρω
τov κ. Γι6vιη Kαvαβ6, dγvωαr6 μoυ, Yια ηv
αrηλη τoυ "lατoρικd γεγov6τα", (τε0xog αριΘ.
10, Aιiγoυαιoq 2008, αελ. 25), "Δραπ6τευαrl
απ6 τηv κ6λαoη τoυ Koιiρκoυλα" και Θα' Θελα
oπωαδηπoτε vα διαβdoω τo τρfuo και τελευτα(o μ6ρoq τoυ κειμdvoυ, πoυ Θα δημoαιευΘε(
αro επ6μεvo τειi1oq τoυ περιoδικoιi ααq.

Σαv vεαρ6g δ6oκαλo9, εδcδ και 48 oλ6κληρα

1ρ6vια, 61ω υπηρετησει στα δικd oαg 1ωριd κι
61ω ακoιioει και βιωoει τo τι τρ6βηξε τ6τε o

κ6αμo9 o' αυτη ηv διioκoλη περioδo, oλλd
και oυγ1c6vωg 61ω ερευw]oει και μελετηoει

6λα τα τ6τε γεγov6τα.

Σε πρ6oφαη

επ(ακει|.lη μoU στηv 6δρα τoυ
Δημoυ σαq, στηv Πυρα6γιαιnη, dκoυσα σε μια

oυζητηoη, 6τι μια oμdδα Πυρooγιαvvιτιilv
Θ6λει v' αvαγε(ρει πρoτoμη τoυ Koιiρκoυλα,
μωαroιi για τα 6αα 6πραξε απ1v περιoμi oαg
εκε[η η φoβερη περioδo. Av ε(vαι δυvαr6v!
Γιατ( vα τoυ αrfooυμε πρoτoμl] για τα...
κατoρΘιi:ματd τoυ και τιg βιαι6ητ6q τoυ; Aιπ6
δεv πρdπει vα γ[vει πoτ6.

'Evαπρdπειvαγ(vει.'Evα μημε(o μημηc, πoU vα

τo πρoσKuvo0με 6λoι μαq και vα παfρvoυμε 6ρκo

βαρι1: Πoτ6 πια π6λεμo9! Πoτ6 εμφ0λιog και

αδελφoκr6voq orιαραγμ6q! Eιρ']η, αγdπη και
φλ(α α' 6λo τov κ6oμo!
Mε εξαιρετικt] εtαiμηαη

Kαι πατριωτικo0g 1αιρετιoμoιig

Σωκρdηq Mη. oικov6μoυ

Συvrαξιo01oq Δdoκαλoq

N. Παvoιioη 22' 453 33 lωdwιμα
ηλ. 26510 22893
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lΣToPlKA ΓEΓoNoτA
Δραπdτευαη απ' τηv κ6λooη
τoυ Koιiρκoυλα

πει vα φταoει αrov τ6πo τoU, στo 1ωρι6 μαq,

τoυ Γιdwη Kαvαβoιi

πoυ λυoodξαvε Kαι τα λυooακd τoυg τριbvε για
vα σε βρoυv. Aφoιi απ6βηoαv dκαρπεq oι
εv6ργειεg τoυ Koιiρκoυλα για εvroπιoμ6 και

(αυvd1ειo τoυ κειμ6voυ απ6 τo πρoηγoιiμεvo

1

0"

vωρfuερα και γρηγoρ6τερα, με 1λιεq δυo πρo-

φυλ6ξει9. Δεv ξdρειg τι αxεδιdζoυv oι dλλoι

τε0χoξ μαq)

'Eφταoε σrα
"T6ρvια,, Kαι δεv μπηκε oε καλιiβεq. Ξdπλωoε oε 6vα λoφ[oκo vα 61ει λειiτερα
τ' αφτια vα αφoυγκραζεται και vα ακoιjει. Nα
6xει επαφη με ιpιΘιiρoυg και Θoρ0βoυg. Nα
πdρει αvdoα, vα ξαπoαrdoει λιγo κι 6vα φ0αημα α6ρα vα τov αrεγvωoει. Nα λι]oει τα Koρ-

δ6vια τoυ για λiγo 1dιδεμα τωv πoδιωv τoU Kαι
vα τα ξαvαoφξει για τη oυv61εια τoυ δρ6μoυ

Kαι τηq αvηφ6ραq τoυ. o,τι ε(1ε μdΘει αro
αvrdρτικo τα αξιoπoιo0σε στηv εvr6λεια, γι'
αυτ6 πρoτ(μηoε τo λ6φo vα ξαπλωoει. TεvrιilΘηκε αvdoκελα v' αvo[ξouv Kαι oι κλειδωoειg,
v' αvαπαυτε( πιo dvετα, καλιiτερα. 'HΘελε vα
απoλαιioει τηv 6πλα τoυ oυραvoιi, τo φωq τoU
φεγγαριoιi πoυ ερ16ταv απ'τα Mπoυρμπoυτoιωτικα βoυvd και φdlτιζε τιg γιδ6αιρατε9 και
τα μovoπdτια, vα μετρηoει 6vα-6vα τα αα16ρια
πoU φωταγωγo0oαv τov καΘαρ6 oυραv6 πoυ
αvr(κριζε μov61ρωμo, βαΘυγ6λαζo και αoυw6φιαστo. 'HΘελε vα 61ει κoιπd τoυ Kαι τηv
Mαρ(α, τηv αρραβωvιααrικιd τoU, vcι μoιρdζovιαv κoυβdvrεg, vα τριiγαvε λαγγητεg με καλ6
τυρ(, oαv oε καλ69 τιq μ6ρε9, vα αyrdλλαooαv

απ6ψει9 για τo <τι μ6λλει γεvdoΘαυ, και vα επαvαφdρovrαv αrα 6vειρd τoυq. 'HΘελε ... Kαι τι
δεv ηΘελε! Nα 1oρτ6oει τη ζωη και vα τηv πιε[
σαV τo απoλαυαrικ6τερo v6κιαρ 1αρdg και
ελιξ[ριo π6vωv. T(πoτα δεv τov dφηvε αδιdφoρo κι 6λα πα(ρvαvε dλλεg διααrdσειq Kαι μεYεθι!voειg. ΣπρωxΘηκε αvαγκααrικd σε μια περιπ6τεια 1ειρ6τερη απ6 μπ6oιμo oε λαβ0ριvΘo
1ωρ(g oκoιv( εξ6δoυ κι 6πρεπε vα φ0γει, vα
τρ6ξει, vα κρυφτε[, vα πρoκdvει vα σιYoUρευτε(. Nα μηv τov βρoυv μητε oι 1ωρoφιiλακεg,
μητε o χdρoq. =6ρει πωq αv τov βρoυv αυτo(,
Θα τov βρει και o 1dρog πoU τov κoυβαλdvε
αrα 6πλα τoυg. Πρ6πει vα πdει εκε( πoυ τov
ξ6ρoυv oι π6τρεq και τα oκυλι6. Kαι τα oκυλιd

61oυv περιoα6τερη μπ6oα απ' τoUξ αvΘριil-

πouq Kαι 6ταv oε ξ6ρoυv 1αΙδειiovrαι αrα
π6δια ooυ και φλικd κoυvdvε τηv oυρd. Av δε
oε ξ6ρoυv, γαβγ(ζoυv και δαγκωvouv Kαι σε
κυκλωvoυv oαv o1Θρo( και xωρoφιiλακεg. Πρ6-

oιiλληιpη τoU στη λdκκα τηg Πυρo6γιαwηq,
ξdαπαoαv oε βαoαvιoμoιig αroυg dλλoυg κρατoιiμεvoυq. 'Yαιvα πoυ διι|.loιioε για α(μα κι
αvααr6vαξαv τα κρατητηρια. 'Eφριξε η Πυρo6Yια\Λη απ6 τιg oιμωγdg π6voυ τωv βαoαvιoμ6vωv. Eftε καταρρειiαει κι 6παιρvε εκδ(κηαη
αroυg φυλακιoμdvoυg τoU, στα αvυπερdαπιαrα Θ0ματd τoυ. 'Hταv κτηvoq κι αυτ6 τo απεδε(κvυε και π6λι.

o

Bαγγ6ληq διdλεξε oιγoυρα μovoπdτιo, 6γιvε
6vα με τα (σμdρια" πoυ κριiφτηκε κι 6ταv τo
oκoτdδι πιjκvωoε αηφ6ρηoε αroυ Bλα1oγιdvη τηv α1υρωvα, vα παρατηρε( και v' αφoυγκρdζεται. B6βαιoq ηταv πωg δεv εftαv αv6βει

1ωρoφιiλακεξ απ' τηv Πυρα6γιαvvη, μητε

υπηρxε ηλ6φωvo vα ειδoπoιηoouv Kαι περ(μεvε Uπoμovετικd και 6γρυπvog. To φεγγdρι απ6
ωρα πι1ραoε τη ρdΧη απ' τo "Koυρ(,, και α1μ6φεYγε. Περααμ6vα μεodvυμα κι απ6ραvrη
oιωπη. Στo xωρι6 o0τε δαδι6, oιiτε καvrηλια
αvαμμ6vα. oλoι κoιμ6ταv oαv ξαπ6αrαμα Yια
τιg δoυλει6q τηq επ6μεvηg μ6ραq. M6vo o γκιω-

ηg

ακoυγ6ταv μov6τovα αrov πλ6ταvo, oα
μυαrηριακ6 vαvoιiριoμα, oα αημαvιρo 0παρξηs ζωηs.'Hταv η κατdλληλη ωρα εφ6δoυ αrτfuι
τoυ. 'Eπιααε τo λdκκo απ' τo "Σελι6", 6φταoε

αrηv αυλη τoU Kαι, περvιi:vrαg απ'τo κατιbι και
τηvγκλαβαη, αv6βηκε oα oκιd oπ[τιτoυ. ΠετdXηKαv oι γovε(g τoU πoU λαγoκoιμ6ταv, π6oαvε π6vω τoU με φλιd και κλdματα. Toυq ε(πε τι
6γιvε και τι Θα κdvαvε αro εξηg, πηρε 6oo ψωμ(
κι
εftαv, μια "μπλdvα" τυρ( κι 6vα

"odγιoμα"
ακoλoυθ6yrαq τov (διo λdκκo, 1dΘηκε αιη

vιiαrα για vα 6xει αγvdvιιo τηv ημ6ρα.

Πρω( τηv dλλη μdρα ηρΘε κoυαrωδ(α 1ωρoφυ-

λdκωv απ'τηv Πυρo6γιαwη, πηραv κι 6ooυ9
ηταv αro τμημα τoυ xωριoO μαq Kαι παvικ6-

βλητoι 6τρεξαv vα κdvoυv dρευvα απ(τι τoυ. o
μπαρμπα-Γιωργoq Kι η θε(α Kαλλι6πη 6vrρoμoι
τoυq dvoιξαv κι εκε(voι με πια16λια πρoτεταμdvα, τα δdμυλα αrη oκαvδdλη τωv 6πλωv τoυq,
με φωv6g βριαι69 κι απελ69 τα κdvαvε 6λα
φιiλλo και φτερ6, ακ6μη και ατo oεyroιjκι και
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στo Kατωι. Mιl1ρι και τo αμπdρι πoυ ε[1αv λιγo
αrdρι τo τριiπηααv με τιg ξιφoλ6γ1ε9 τoυg
μηπωq και ηταv μ6oα καλυμμ6voq o 8αγγ6λη9.
Mετd πηγαv αrηq Mαρ(αg τo αrτfuι για 6ρευvα
κι αvdκριαη αιηv (δια, αrη μdvα και αrov αδελ_
φ6 τηq.

Aπ6 αι6μα oε α16μα διαδ6Θηκε η δραπ6τευαη
και γεvικτ] βoυβαμdρα κρατoιioε τηv αvdoα
μαq. Πoλλo( αιoΘdvovrαv και Θαυμαoμ6 και
περηφdvεια, xωρ(g vα τo μoλoγdvε oε μη dμπιαrα 6τoμα. 'Hταv ιlvα κατ6ρθωμα πoυ xρειdζoιπαv πoλι] Θdρρog και γεwαι6τητα. Πoλλo( και

oι δ0απιαroι, για τα περ( δραπ6τευαη9

τoυ.
τηq
ε(vαι
και
χωρoφUλακηq
μdλ"Kαμιilματα
λov τo φdγαvε τo παιδ(. To "γκαβιαoαv" Kαι
κdvoυv πωq τo ιpd1voυv..." dλεγαv. Σιiγxυαη κι
6λα μπερδειiovrαι αξεδιdλυτα. Τι vα πια16ψει9
και πoιd ε(vαι η αληΘεια; Avααr6τωoη Kι αγωv(α κι 6λε9 oι κoυβ6'ιπε9 Yια τηv τιixη τoυ Bαγ-

γ6λη. Tα ρηγματα δια(ρεαηg βdΘαιvαv, δηλητηρ(αζαv καταβoλ69 και α6για και η αλληλoεμπιαrooι.iη ακριβoζυγ(ζoιπαv. oλoι επιφυλακrικo( και κoυμπωμ6voι με ερωτηματα βαoαvι
αιικ6, για τo πoιj Θα oδηγηαει και πoιj Θα φτ6oει αυτη η ταραγμdvη κατdαrααη, τoυ τρ6μoυ
Kαι τηq φoβ6ρα9 και 6λoι oα vα φoβ6ταv τα
1ειρ6τερα. o δι1αoμ69 6κδηλo9, εξ6φΘαλμoq
κι αγεφΟρωτog, αλλd τα α16ματα 6λωv εrπαoφρdγιαrα κλειατd, σαv πρoσταγη ταρακoυvη ματo g oυvε(δηαη g, Θε(αg κρ (αr1 g. Πλαvιbvrαι

πoλλd! Πλαvωvrαι6λα! H αvαoφdλειαζωηq oε
6vωvε, oε oυαπε(ρωvε αλληλdγγυα πλιiov, με
oυvdφεια πoλιτικηg απ6κλιoη9 η αxdoηg και
6xι α(ματog και oυγγ6vειαg. H πoλιτικη κυρ(αρXη σrιq αvΘρrilπιvεg o1doeιg, αε δι1αoμ6 εξ6vΓωσηq, oε αvιbμαλεg εξελ(ξειq πρog αvι.,iμαλεg καταληξειq Kαι 6λoι oαv κovr6φΘαλμoι,
xωρ(g πρovoια πρωτoβoυλιι.bv για vα ζηooυμε

ειρηvικd και με 6πoιεq διαφoρ69 ατη φτω1ια
μαq Kαι στηv απεραvτoαιivη τoυ 1ωριoιi μαg.
Γεwι6ται μ(oog πoυ κoxλdζει επικ(vδυvα και Θα

πληρωΘε( και με αΘωoυq. Aθωo Θ0μα κι o Bαγ-

γ6λη9 πoυ ε(vαι dφαvrog και αερικd 6ooι τov

βoηΘoιivε. H λευτερι6 τoυ επιδρoιiσε Kαι σα
δαμ6κλειo9 αrιdΘη αvrεκδ(κηoηg και τιμωρ(αg
oε εv61oυg, κι αυτ6 oυvιiτιζε και φρoημdτιζε,
πdγωvε αvrαπoδoτικd κι ακρωτηρ(αζε. Eixε
κερδ(oει τηv εκr(μηoη Kcιι τη σUμπdΘεια τωv
oυγ1ωριαvcbv Kαι τo "μπρdβo!" τoυq ηταv
xωρ(q πρoαxηματα. Στη φαvrαo(α μαg ηταv
παλληκdρι με μυΘικη λεβεvrιd, o ατ(Θαoog κι
ατρ6μητo9 αvτdρτηq τoυ E.Λ.A.Σ., o αvυπ6ταt<τog

αετ69

ηq

ελευΘερ[αg.

oι xωρoφιiλαKεq τoU 1ωριoιi, μ6ρε9 και
vιiμεq, αυ1μld και δυo και τρειg φoρ69, κ0κλωvαv τo απkι τou κι εξερευvoιjααv μπαg απ6
λdΘoq γιiριζε vα αλλdξει η vα φdει κ6τι και
αvααιdτωvαv τouq γovε(q τoυ. E(1αv 1doει τov
ιiπvo και τηv ηoυ{α τouq Kι 6πρεπε vα πηγαιvo6ρ1ovrαι αrηv Πυρo6γιαWη vα δ(voυv αvαφoρd κι o πoδαρ6δρoμog ηταv η τιμωρ(α τoυg.
o 8αγγ6λη9 γdτα κι αλεπo0. Παvro0 Kαι πoUθεvd! Nα μηvτovπιdvει μdτι και δραγdτηg. Nα
μηv τov βλ6πει o ηλιoq Kαι τov oαμ(ζovrαι ακυλι6. Efxε αrηθei αrραηγικη και μη1αvιoμ6g

κdλυψηq και τρoφoδoo(αg τoυ με αυαrηρd

oυvωμoτικd μ6τρα, ωq και παραπλdvηαηg τηg
1ωρoφυλακηg. Kαι oι 1ωρoφιiλακεq δεv ξεμ(τιζαv απ'τo 1ωρι6 oε παγdvεg Kαι ψdξιμo σrα
βoυvd και αιιq καλιiβεq, 61ι γιατ( r]ταv λ(γoι,
αλλd φoβ6ταv πωq αφoιi τoυg ε(xε πει πωg
ε(1ε 6πλo, αυτ6 θα τo κρατoιioε και αrov 6πoμ

ov κ(vδυv6 τoυ, Θα τα χρησιμoπoιo0αε αα16χησrα. Aκ6μη κι αv κdπoιog 1ωριαv6g 6βλεπε

τo Mdρτιo μηvα αro Λιτ61ωρo, πoυ βoOλωvε
τα α16ματα αΘυρ6αroμωv η επ(δoξωv σUvεργατιiv τηq XωρoφUλακηg. Σκ0λιαζαv oι χωρo-

φιiλακεq πoυ μητε απ'τouq vrραγdτηδεq, μητε
απ'τouq τooπdvoυg, γελαδdρηδεg η μυλωv6δεq βγdζαvε κdπoια κoυβ6ιπα βoηΘειdq τoυg.
'oooι κoυβ6vrιαζαv
για τηv ηρωικη πρdξη τoυ
8αγγ6λη, απ6κλειαv τo γεγov6g vα ε(vαι και vα
περιφιiρεται ατα μ6ρη τoυ 1ωριoιj μαg. Δημιoυργoιioαv ηΘελημ6vα τηv εvrιiπωαr1 πωq η
εξαφdvιoτj τoυ oυvoδευ6ταv με φυγη μακριd,
αrη Θεoααλ(α, vα βρηκε Kαι vα 6oμιξε τoυq
αιπdρτεg, ατo ,,τρ6χα γ0ρευε" δηλαδη, για vα
παραιτoιivιαι Kι oι Xωρoφιiλακεg απ'τo ι{.ldξιμ6

τoU.

Θυμdμαι σcιv vα ηταv 1Θεq. Γιiριζα απ' τo
"ΠρoΦλιo" πoU με ει1ε αrελει η μdvα vα
βdλλω κdπoια oκιdμρα αro αμπ6'λι και κovrd
ατιg "Λoιiτoεq" αvrdμωσα τo Xρηαιo Koτoλo0λη, ιivα ξερακιαv6 παvιiψηλo παλληκαρ6-

πoυλo τ6τε, πoυ κoυβαλoιioε κλαδ( με τcι μoUλdρια και τo γoμdρι τηg αδελφηg τoυ Τo0λαg.
'Eκαvε ζ6αrη και ε[1αv ιδρωoει τα
ζωα και δεv
τα 6φηoε vα πιoιjv vερ6, μτ]τε και τα oυv6γκαζε αιo περπdτημα. 'Hπιαμε vερ6 και πιτoλ(oαμε τα πρ6oωπd μαg για περιoo6τερη δρooιd
Kαι με παρακdΜoε φτdvoιπαg αro 1ωρι6 vα

πdω vα ξεφoρτιiloω αroυg Λυκα(oυg ατo
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αλιi:vι, τo γ6ιδαρo τηg Toιiλαq και vα oυvoδ6-

ι|.lει αυτ69 τα μoυλdρια. 'Eται περπατoιioαμε
αvrdμα κι εκε( αro "Πηγdδι,, μαq πρ6λαβαv
διio xωρoφ6λακεg πoυ γιiριζαv απ'τηv Πυρo6γιαwη με κoιπd παyrελ6vια και κovroμdvικα
πoυκαμιαα, με μααr( τα αυτ6ματα 6πλα τoug,
πoυ 6oo vερ6 κι αv ηπιαvε δεv ξεδ(ι!αγαv απ'
ηv κdι.|lα τoυ ηλιoυ και τηv ιδρωτ(λα τηq αηφ6ραξ πoυ ε(xαv βγ6λει. o Kωαrαq, ξαvθoτρ[xηg 1ωρoφ0λακαg πoυ παρ(αrαvε και λιγo τov
μdγκα και πoηρo0λη και θεωριi:vrαg πιΘαv6v
τo Xρηαro φλα πρooκε(μεvo o' αυτ6v, 1ωρ(q
vα γvωρ[ζει ταυτo1ρ6vωg πωq ηταv και αrεv6g
oυγγεηq τηq Mαρ(αg, τηg αρραβωvιααrικιdg
τoυ Bαγγdλη, τov ρωτηoε: "Τι γ(vεται, μdΘατε
τ(πoτα για τov Nακoιiλη, vα ηoυ1doouμε Kι
εμε(g;" 'Eκαvα τεvrωμ6vεg κερα(εg τ' αυτιd
μoU, vα μη μoU ξεφιiγει λ6ξη. "ν'1ηq, π γ.
μdΘoυμε! Θα 61ει φτ6oει Θεooαλ(α αυτ6q,
μπoρε[ Kαι στoUξ αvrdρτεq. Eδω δεv ε(vαι και
δεv ε(vαι. K6τo'τε αr' αυγ6 oαg κι εαε(q!" Eπιi-

μεvε κατι vα βγdλει o 1ωρoφ0λακαq, μα o Xρηαrog αφoπλιαrικd τov απoαr6μωvε. "Δεv ε(vαι

κdvαg xαζ6q κι ερ16ταv εδω. Θεooαλ(α Θα
6πιαoε, πoυ ξ6ρει και 61ει δoυλ6ιpει. Nτιπ

καταvr(π μηv ψd}yετε

εδιi! Θεoααλ(α, για

αvrdρτικo Θα dφταoε!"'Hταv oαφηg Kα Kατηγoρηματικ6q κι 6vιωoα μ6oα μoυ ευ1αρ(αrηoη
και Θαυμαoμ6. Δεv ηξερα αv 6vrωq γvιilριζε
κdτι, αλλd μdΘαιvα πωq απ' αυτ6v oι Xωρoφ0λακεg δεv "6πιαoαv καμ(α επιΘυμητη μαρτυρ(α", δεv τoυ πηραv λdξη διευκ6λυvoηg τoυg.
T6φoυ oιωπη αro 1ωρι6 κι απ' 6λoυ9, Yια τo
8αγγ6λη, Kαι oι 1ωρoφιiλακεg 6κoυγαv για
αvιdρτικo κι απ' τo Xρηαro, πoυ (αωq και τo
π(ατευε κι dλλαζαv Xρωμα σrα αvαψoKoKKιvιoμ6vα πρ6oωπd τoυg, σαv τα 1ακ( ρoιi1α πoυ
φoρoιioαv, σαv vα εfxε απdαει η χoλη τouq Kαι
εηαv πdΘει (κrερo κι αvαιμ(α. Γυdλιζαv τα
μdτια τoug oαv μπλιεq γυ6λιvεg πdγoυq, oα
μdτια φιδιo0 πoU τo πατ69 και δεv μπoρε( vα
oε τoιμπηoει. ι}rdvovrαg αrτ(τι τα ε(πα 6λα αιη
μ6vα μoυ και αυτoλεξε(.

o,τι εtxα αKoιjσει πηγα και τα ε(πα Kαι στo
μπdρμπα-ΓιιΔργo Kαι αrη θε(α Kαλλι6πη' γιατ(
Θεωρoιiαα πωq τouq dλεγα απoυδα(α v6α και
βαoικd πωg πρdγματι τo (6σKασεΣ απ' τoV

Koιiρκoυλα, πωg ζει και τov ιpdxμoυv και 6τι Θα
βρ(oκεται αη Θεoααλ(α μερι6 f αroυg αvr6ρτεg. Mε ευ1αρ(αrηoαv xωρ(g vα αvrληφΘω και
τηv πρoσπoηαη τoυq, αφoιi αυτo( γvιilριζαv
περιαo6τερα και 6λη τηv αληΘεια. Περ(εργη
π6vια η παιδικη αφ6λεια η η παιδικη αΘω6ητα.

Τo (διo τ6τε και η δικη μoU Kαι αg διαι|.lε0δovrαv
η διdδoαη πωq μπoρε( vα τov εixαv "γκαβιdoευ,

πoυ Θεωρo0σα πωq κατε(1α και μετ6φερα

ευ1dριαrα μαvrdτα. Eκε(voιτov ει1αv δει μπρoαrd τoυq, τov ε(1αv αγκαλιdoει και φληoει και
ξ6ραvε πωg ζει, oπ6τε δεv τoυg πρoo6Θετα
τ(πoτα πιo αrτoυδα(o εγιil, πιiραv τωv 6oωv o
Xρηατog ειxε πει και με 6vα α(oΘημα υπo1ρ6ω-

σηq Kαι ευγvωμooιiηq o μπαρμπα-Γιωργog
πρ6φερε γι' αυτ6v 6vα "μπρdβo τoυ!".
Kι εδιi oφελω v' αvo(ξω μια μικρη παρ6vΘεoη.

Π6ραv απ' τη μαρτυρ(α μoU Yια τo Xρfαro
Koτoλoιiλη, πoυ 6πωq 6λoι oι v6oι τ6τε ηταv
ατηv EΠoN και μπoρoιioε vα ερμηvειJoει 6,τι

dκoυγε στιq σUYKεvτρωoειq τoυq 6πω9 και

,αηv πρoδoo[αv πoλλo( ηγdπηoαv, αMd τov
πρoδ6τη oυδε(g", dxω και μια δε0τερη πρoσωπικη μαρτυρ(α oαv πρdξη παλληκαρι69 πoυ
αφoρd τo Bαoλη Koυτρoυμπ[vα τηg KovιOλωq.

'Hταv τo 1947 αroυ
"Toι6λα τ' Aδdμ τ' αμπ6λυ,

πoυ βoακoιiσαμε τ' αρvιd και τα κατo(κια.
Eixαv περdoει αιπdρτεg και πιdvoιπαq τo
λdκκo τρdβηξαv πρoq "Αoπρ6πετρθξ" και
"Λιασιωτικo". Mετd απ6 λιγη ιilρα εμφαv(αιηκε
μια oμdδα απ6 αrρατιωτεq Kι o αξιωματικ6q

τραβωιπαq τo περ(αrρoφo ριilτηαε τo Bαoλη
αv ε(δε vα π6ραααv αvrdρτεq και πo0 πηγαι
vαv. o Bααληq με μια απdΘεια και αδιαφoρ(α
αvηξερoυ τoυg απdιrησε: "Δεv ξ6ρω και δεv
ε(δα τ(πoτα!". Toυ τρdβηξε τρ[α_τ6ooερα
1ααroιiκια δυvατd πoυ 1αρ6μηκαv oι δαμυλι6q αια μdγoυλd τoU, μα εκε(vog ατdρα1oq
αυvdμαε vα επιμ6vει: "Δεv ξ6ρω και δεv ε(δα
τ(πoτα". Συμrπωματικd αvdμεod τoυq ηταv κι
6vαq oυγγεvηq μoU απ'η Φoιiρκα, o Tdκηq o

oικov6μoυ, πoU με καλ6πιααε ρωτωιπαg κι

εμ6vα και αφo0 πηραv ηv δια απdvιηαη dφησαv Kαι τo Bαoλη 1ωρ(q dλλεg απελ69 και
βιαι6τητε9. Eκε[vη τηv περ(oδo oι αιπdρτεg
ε(1αv oυλλdβει τov πατdρα τoU Kι o Bαoληq με
κ(vδυvo κdλυι|.lε τη φUYη τωv αvrαρτιilv. 'Eκιoτε τoU ε(1α μια ιδια(τερη αγdπη κι εκriμηαη και
6πoυ βρεΘηκαμε μετ6, Aλβαv(α και Poυμαv(α,

διατηρτ]oαμε αδερφικη φλ(α. Σe αημαδε0ει

και αε παραδειγματ(ζει η εUψUχ(α, τo μεγαλε(o

καρδιdg κdπoιωv αvΘρωπωv κι oφελειq vα
κdvειg τηv KαταYραφη τoυg, ακ6μη κι αv oε
6λλε9 φdoειg oυγκρoυαιε(q η βρεΘε(g σε αvτι-

παλ6ητα. Aq μoυ oυγ1ωρεΘε( η παρdvΘεαη κι
αg καταvoηΘε[ τo 1ρ6oq μoυ αυτηg τηq αvαφoρdq Kαι στo Bααλη πoυ τ6τε ηταv περ(πoυ
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15 xρovιilv παιδ(, dγoυρo κι dβγαλτo απ' τo
1ωρι6, με υπdρτατη υπερηφdvεια κι ακαταv(κητo πε(oμα. Kαι oι δυo αυτ69 ιδι6τητεq σUvετ6λεoαv αργ6τερα vα γ(vει καταξιωμιlvog επισrημovαq απ6 απλ6, αγρdμματo ταoπαv6πoυλo πoυ ηταv. Πιig vα μηv 61ει9 xλιoυg λ6γoυq
vo τov καμαρωvειg Kαι vα Περηφαvειjεoαι πoυ
61ειq βιωματα μαζ(τoυ, πoU ε(vαι φλoq η oυγ-

xωριαv6g ooυ; Πωq vα ξε1doειq Kαι vα μη
Θυμdoαι πωg η dρvηoη για τo 6πoιo "1αμπ6ρυ,
στouq χωρoφιiλακεg η αro αrρατ6 xρειαζoταv

γεwαι6τητα και λεβεvrιd; Πωq vα ξε1doειq

πωq Kcιι απ6 ιlvα "1αμπ6ρυ, απεριoκειrU(αq, ιlvα
ατιi1ημα, dvα τυxα(o γεγov6q, oα oε κλωαrη
τOXηq, κρdμoιπαv και η ζωη τoυ 8αγγ6λη; Πωq

vα ξε1doειg πωq μια τυxα(α αρριilαrια μπoρo0oε v' απoβε[ μoιρα[α vα ξαvαπ6oει αrα
16ρια τoυ KoΟρκoυλα πoυ αiγoυρα πλ6ov Θα

τov πετoιjααv vα τov κατααrταρdξouv τcι σKUλιd; Πωg vα ξε1dαειg Kαι vα μηv εξdρειg πωq

6λoι, oαv απ6 εoωι{.lυ1η επικoιvωv(α, ε(1αv
μετατραπε[ oε αφ(ψεq 6αroμε9 και dγλωαoεg

για (Χαμπdρ1q"; oι oυvετoτερoι Θ0μιζαv ,πo

γιvoτι βγdζει μdτυ, και τo 6πoιo ζχαμπ6ρι>, 6χει
oκληρ6τερη πλευρd voμ(oματog πληρωμfq
και τιμωρ(αg απ6 αυτηv πoυ ειαπρdτιει κι 6τoι
o Bαγγdληq ηoιi1αζε αrηv ερημιd τωv δαoωv
και 1ωραφιωv αvrdμα με τα αγριoπoιjλια και

τα αγρ(μια 61oιπαq 6λε9 τιq καλιiβεg δικ69 τoυ
6ταv 6βρεxε κι αργoιiαε τo Θdρoq. oι "dYγελoι
φιiλακ6g τoUΣ, τov ε(xαv πρoμηθει]oει με κιdλια πoυ αrα καραo0λια τoυ 6πιαvε κdΘε κfvηoη
κι αvαλoγα ελιoo6ταv, 6παιρvε μ6τρα πρoαιαo(αg κι dλλαζε πλευρ69, τoπoΘεo(εg τoU Χωρι-

oιi, για v' απoφιiγει τα δ6καvα πovηριδv
ματιιilv, αoυγκρdτητωv ε1εμιiΘειαg.'Hξερε

πωg μ6vιμη η κρυι|.lωvα δεv ε[vαι η καλιiτερη, η
αoφαλ6αιερη Kαι oι τακrικιig εvαλλαγι1q επι
βdMovrαv. oι 6φoδoι 6ρευvαg τιq v0μεg oπfuι
τoυ ξυπvoOoαv τη Yειτovιd και κoριiφωvαv τηv
αγωv[α μαq. oι γovε(g τoυ 6μoιαζαv vα λιωvouv, vα ρυτιδιbvoυvτα πρ6oωπdτouq, σα vα
τα 6τρωγε 0πoυλα η λαμdρα πoυ περvoιioαv.
o μπαρμπα-Γιωργog μια ζωη δεv ε(1ε μπει σε
καφεvε(o και τιbρα τo απ6φευγε vα μηv ακoι.jει
τ(πoτα, vα μηV απαvr6ει τ[πoτα. Kdπvιζε αρει
μαv(ωg Kαι τoU 6διvα τα γραμμdvα τετρdδια vα
τα κdvει τoιγαρ61αρτα, πoU με τ61μlη dπλωvε
τov καπv6 πoυ επιδ6ξια dκoβε και φιjλαγε αrηv
καπvoαακκoι]λα τoυ και τα 6αrριβε oφιμ6 με
μπ6λικo od'λιo κdvoιπαg τα τoιγdρα επ(ζηλα
και δεv απoμακρυv6ταv απ6 μικρoαα1oλ(εg
αια διπλαvd κηπ6ρια τouq, στouq φρdμεq και

αro κατιiι.

H Θε(α Kαλλι6πη εηε dλλη τακιικη. Σαv περι
oπoιiδαατη (μπoUτζ6Kλαιγε" Θεατριv(σrιKα
ατo πηγdδι αε 6πoια η αrαματoιiσε Kαι τηq

dvoιγε κoυβ6vrα. Aκ6μη Kαι στo oπ(τι μαg, αv
υπηρ1ε ξ6vo 6τoμo, με ηv ιδιdζoυoα oμλ(α
ηq και κλαiγovrαg 6λεγε: "Mωρη Λ(ιvα, τι vα
κdvω η πικρη μoυ, πo0 vα βρ(ακεται o 8αγγ6ληg μoυ;" και κoρ6μηλo τo δdκρυ

ηq

και μετ6,

oε κdπoιo ξεμovdxιαoμα κατ6πιv oυvεw6ηαηg
τηq μdvαq μoυ, Θα 6φερvε η μπoυγdτoα ηg
και τυρ( vα τo πdμε αιov α1υριilvα μαq απ'
6πoυ vιiμα περvoιiαε o 8αγγ6λη9 Kαι τα
6παιρvε, αφoιi πρoηγoιjvταv πρooεκrικη αv(μ/εUση τoυ 1ιΔρoυ κι ιiκριvε κατdλληλη τηv
ωρα. Kι 6πρεπε 6λε9 oι κιvηoειg vα ε(vαι πoλ0
πρooει<τικ69, vα μη δημιoυργoιiv υπ6voιεg και
Uπoψ(εq. Πρooφ6ρovrαv τo πρoαπιi'ραoμα
απ6 τo ooκdκι τoυ απιτιoι] τoU Kαι απ6 τoυq
Λυκα(oυq για τo αλωvι, vα πdμε αrov α1υρωvα
Kαι vα γυρ(ooυμε φoρτωμ6voι "ζαiρ6" για τα
πα1yιd αrα ζωvrαvd μαg. oταv αφoρoιioε τρoφoδoo(α τoυ 8αγγ6λη, τηv απoστoλη εrαελoιioε η μdvα μoυ απoκλειαrικd, πoυ ιlπαιρvε αrη
μασXdλη τα oακιd για 61υρo και μ6oα τoυq
6βαζε και τιiλιγε 6,τι πρooριζ6ταv γι' αυτ6v.
Kαι ηv dλλη μ6ρα ξαvαπηγαιvε η (δια για vα
διαβεβαιωvει Kαι τouq γovε(q τoU αv π6ραoε κι
αv τα πηρε o 8αγγ6λη9, και ηταv γι' αυτoιiq
μηvυμα χαρdq και ζωηq τoυ. Mε dκρα μυαrικ6τητα δεv dργηαε vα oυvδεΘε( με τηv αρραβωvιααrικιd τoυ,

η

Mαρ(α, πoU με 6μπιαrε9 φλεg

τηq Kαι επιαrηΘιoυq φλoυq τoU απ'τo αvι6ρτιKo τoU εξαoφdλιζαv τρoφη, πλυμdvα ρoιi1α
v' αλλdζει Kαι τoU δ(vαvε κoυρdγιo και διivαμη.
Διiακoλη, πoλιi διioκoλη η απoμdκρυvαη τoυ
απ' τιq 1ωραφι6q και λαγκαδι69 τoυ 1ωριoιj
μαg, αφoιi Yια vα ταξιδ6ι.|lει καvε(q 1ρειαζ6ταv
ειδικη dδεια απ'τη χωρoφυλακη η τo αrρατ6,
μια πoU oε 6λα τα περdoματα Kαι στιq αrdoειg
γιv6ταv αυαrηρ69 6Μγ1o9 και κιvδιjvευεg vα
αυλληφΘε[q. Πd:q vα εμφαvιαrε(g oε dvα ξdvo
xωρι6 και μdλιαια vα με(vειq, vα κoιμηΘε(g η vα
ζητηoειg δoυλειd, 6ταv υπo1ρεωτικ6 πρι1πει
vα επιδε[ξειq αστUvoμιKη dδεια κ(ηαηg και
πρooριoμoιi ooυ; Γι'αυτ6 και βρ(oκεται καΘηλωμ6voq π6ριξ τoυ 1ωριoΟ και δειvoπαΘe[. Zει
μ6ρε9 oκληρ69, μαρτυρικdg. M6ρεq αvαμ6τρησηq με τo Θ6vατo, με τo μεγαλε(o τηg αvΘριilπιvηg ευψυ{αg και ευαπλα1y(αg oυμπαρdαrαoηq κι αλληλεYγ(ηξ.

Στo διdαrημα αυτ6 εftε επιαrρ6ψει απ' τo
Mπoιiλκεq τηg Γιoυγκooλαβ(αq, oπoυ εftε
καταφ0γει για τo διωγμ6 τoυ κι o καπετdvιog
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τoυ E.Λ.A.Σ. Γιωργog Γιαwo0ληg, απ'τo Yειτovικo Erπα1ωρι. Συγκ6vrρωσε τcι εμψυxωμ6vα
παλληκαρια τoU Kαι απ6 τo Nτdιπoικo (Aετoμηλfuoα) Kαι στιq 16 Σεrπεμβ(oυ 1946 μιiπηoε
τo αrαθμ6 1ωρoφυλακl]g τηg Πυρo6γιαwηg
και 6δωoε σκληρη μd1η για vα απελευθερωoει
τouq Kρατouμ6voυg πoυ υπηρ1αv Kαι oι περισ-

o6τερoι κατdγovιαv απ' τo Nτ6ιπαικo. Στη
μ6xη αυτη oκoτιbΘηκε o Koιiρκoυλαg, 4 dλλoι
xωρoφιiλακεg, 2 αξιωματιKo( τoU αιρατoιi και
Πυρooγιαvv(τεq αΘωoι πoυ βρ6Θηκαv στo
πεδ(o βoληq και πυριilv. o Ko0ρκoυλαg, ωg

Θραoιiδελog, και σε μια απ6λπιδα πρoαπαΘεια
ιπΟΘηκε γυvαικε(α για vα μεταμφιεστε[ και vα
εξαπατηoει τoυq αvιdρτεg, αλλd κdπoιo τoακdλι τoυ Γιαwoιjλη τov αvαγvωρισε στo φωq
τoU φεYγαριoO και τov αημdδεψε Θαvαoιμα,

απαλλdooovrαq 6λη τηv περιoμj Kαι τouq

ηq απ6 6vαv αrυγv6 Kαι στιγματιαμdvo δημιo. Δεv ε(xε μητε τo αvdαrημα vα
πoλεμηoει oαv dvrραg, 6πω9 6λα τα απoβρ6σματα τηg κ6λαoηq, και δεv dμαΘα αv τov
Θdιpαvε με τα γUvαιKε(α ρoιi1α η αv απoζημ(ωαvΘριi-lπoυg

σαv τηv Πυραoγιαw(τισσα πoU με εκβιααμ6 Θα
τηq τα ει1ε αρπdξει. Πdvrωg αυτη ηταv και τo

τελευτα(o τoυ Θ0μα. o ματoβαμμ6vog βo0ρδoυλdg τoυ (oωg vα μη ρkΓηKε αrov λdκκo τηg
ταφηq τoU vα τov oυvoδ6ι{:ει Kαι vα περιoιiΘηKε για vα Θυμ(ζει τα δειvd, τεκμηριo φρ(κηg. H
εμφdvιαη Γιαwoιjλη ηταv πρoπoμπ6q τoυ δειiτερoυ αvrdρτιKou, τoU oκληρ6τερoυ αδελφoκr6voυ ελληvoεMηvωv πoλ6μoυ, πoU αv απoφειiγovrαv oι εξελ(ξειg Θα ηταv καλιiτερεq και
πιΘαv6v 6ται vα κρ(vει και η ιαroρ(α.

Aργ6τερα, κι αφo0 ε(.1ε oκoτωΘε( o Koιiρκoυλαq κι η xωρoφυλακη ε(xε εvoωματωΘε( αro
αιρατ6 για vα μη γ(vεται ειiκoλoq αr61oq τωv
αvιαρτωv, o λo1αγ6q Πιdg αrρατoπdδευoε

σΓo "KoUρ(,,. 'EλεYαv πoλλd γι' αυτ6v τov

κoιπ6αωμo αξιωματικ6, xωρ(g vα ξεδιαλιivεται
η αληΘεια. Γεγov6q ηταv πωg αε καv6vαv απ'
τoυg ελαo(τεg τoυ xωριoιi μαg δεv ε(1ε αρvηΘε( vα δωoει dδεια vα φιiγoυv απ6 τo 1ωρι6
μαg. Kdπoιoι εlxαv μεooλαβηαει vα διboει
dδεια και αro 8αγγ6λη Kαι πωq θα βρ(ακαvε
τρ6πo vα τov ειδoπoηooυv. Toυg τo υπoαxdΘηκε και τo διεμηvυααv στo 8αγγ6λη. Δεv
61αoε καιρ6 o Bαγγ6ληq και τρdβηξε γιo τo
"Koυρ(,, vα εμφαvιστε[ εvωπι6v τoυ. Eftε μια

περ(εργη πυρ6ξαvΘη γεvειdδα, πλoιjoια,

πυκvd oγoυρd μαλλιd πoυ κυμdτιζαv ωq τouq
ιi:μoυq τoυ καλoμεvιoμ6vα, καΘαρ6 πoυκdμι
σo πoU μ0ριζε oαπoυvdδα, τη γερμαvικη κλo-

τιd και τιq γερμαvικ6g μπ6τε9, φρεoκoπλυμ6-

Vεq, πoU τoυ δfuαvε κι dλλo μπ6ι κι dλλη oμoρ-

φdδα. oι μπoυγdτoεg, oι λαγγητεq, o καΘαρ69
α6ρεq, τα κρυαrdλλιvα vερd κι η ξεκoιiρααη
τov ε(xαv Θρ6ιpει και παxιjvει κ' η γλυκιd τoυ
6ι'Uη δεv ε(1ε μεταβληΘε( απ'τηv 6γρια φιioη
τηq Kατατρεγμdvηq ζωηq τoυ. 'Evαg απ6 τoυg
oκoπo0g αvrικρ(ζoιπdq τov τoU φωvαξε παραξεvευμ6vog: qflχ1l {χ1!p. E(1ε τρoμdξει. Σαv vα

6βλεπε μπρoαrd τoυ 6vαv εγκαταλελειμμιlvo
γερμαv6 πoυ ιiρ1ovrαv απ'τov κ6oμo τωv
αγριμιωv. ΣτdΘηκε ακ(ητog o 8αγγ6λη9 και
μ6λι9 τov πληo(αoε o oκoπ69 τov ριδτηoε

πoι69 ε[vαι και τι θ6'λει. "Mε ζητηoε o κυρ λo1αγ69 και με περιμ6vει" ε(π8, λ6γoιrιαq Kαι τo
6voμd τoυ. Φωvαξε ιivαv λofα, τoυ 'καvε
oωματικη 6ρευvα Kαι τov oδηγηoε ατη oκηvη
τoυ Πιd. oλoι τov κoιτo0oαv παρdξεvα κι αv

εftε καΘρ6φτη Θα παραξεvειjoyιαv περιαo6τερo Kι o διoq. o λo1(αg τoυ ε(πε vα περιμ6vει
και μπηκε αrη oκηη v'αvαφdρει αxετικd αrov
λo1αγ6. o Πιdg πετdXηκε 6ξω vα τov υπoδεμε(. Bλ6πovrαq τ' αα16ρια τoU o Bαγγ6ληq
πηγε τo δεξ( 16ρι αro αυτ( τoυ, oε αrρατιωτικ6
1αιρετιoμ6. Στρατιωτικd τov 1αιρ6τηoε Kαι o
Πιdg κι ιiαrερα τoυ 6oφιξε τo x6ρι Kαι τov
κdλεαε vα περdoει μ6αα. Mληoαv πoλλd κι o
8αγγ6λη9, αvαφdρovrαv αιηv αδικ(ατoU Kατατρεγμoιi τoU Kαι στo vα φιjγει απ' τo 1ωρι6.
Αυτ6 πΜov τov 6voιαζε και 1ρειαζ6ταv αxετικη
dδεια. Kι αυτη τη διivαμη τηv ε(1ε μ6vo αυτ69,
o λo1αγ6q Πιdg. Kαι ε(1ε δεαμευτε( με τo
"λ6γo τηξ αrρατιωτικηg τoυ τιμηq". Kαι vα,
εvιbπι6v τoυ πια o 8αγγ6λη9, με τηv παρdξεvη
αμφ(εαη τoυ ξεαπιτωμ6voυ και κυvηγημ6voυ.
Mε τη αroλη γερμαvoιi αι1.tαλωτoυ, αφoιi δεv
πρ6λαβε vα ρdιpει 6λλη. Kι o Πιdq εfxε τoυg
δικo0g τoυ λ6γoυ9 και ε(vαι ελικριvηq μαζ(
τoυ. "Θα ooυ δωαω dδεια vα φιiγειq, vα παq

6πoυ Θ6λει9, μακρι6, αroυ δια6λoυ τη μdvα, vα

ηoυx6oειq και vα δoυλιiψειq Kαι μη γυρ(oειq αv
δεv ηoυ1dooυv τα πρdγματα. oι Aγγλoι dvαι|αv φωτιd vα oκoτωΘoιjμε μεταξιi μαg. Av δε
ooυ δωoω dδεια μπoρε( vα 6ρΘoυv oι αvrdρτεξ vα oε πdρoυv, 6πω9 και τoυq dMoυg πoυ
ηταv αrov E.Λ.A.Σ. Φιiγε! 'Eρxovrαι δ0oκoλεg
μ6ρεq για 6λoυ9 μαg". Φωvαξε τov υπαoπιαrη
τoU Kαι oυv6ταξε τηv "dδεια ελειiΘερηg μετακ(vηoηg καΘ' 6λη τηv επικρdτεια> Yια τov Bαγ-

γ6λη, τoυ doφιξε εγκ6ρδια τo 16ρι Kαι τoU
6δωoε dδεια κfvηαηg και ελευΘερ(αq τoυ. o
Bαγγdληg αυγκιημι1vog τov xλιoευ1αρ(αrηoε
και κατηφ6ρισε για τo 1ωρι6. Aγvωριαroq για
6λoυ9, 6καvε μια πραiτη αrdαη ατη Mαρ(α τηv
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ctρραβωvιαστιKιd τoU Kαι μoq(oμ0ρισε τo σπ(τι
βoΟτυρo απ' τα αυγd πoυ τηγαv(oαvε. Kατ6βηκε αrτ(τι τoυ κι dγιvε παηγιiρι χαρdq Kαι Uπoδo1ηq αγαπημ6voυ πoυ ε(xε 1αΘεi. Mαζειrrηκε
oλη η γειτovιd μαg κι ιiαrερα πηγε αro Στ6ργιo
Mακρη irριxo) vα τov κoυρ6ι|.lει και vα τov
'Eμειvε δυo-τρειg μ6ρε9 vα ετoιμααrε(
ξυρ(αει.

και dφυγε oε τoξ(δι μακριv6, γυρoφdρvoιπαq
vα βρeι δoυΜιd και vα ζηoει αξιoπρεπωq.

Kι 6ταv 6λα απ'τov π6λεμo διαλιiΘηκαv κι
fρΘαv τραv6τερεq oυμφoρdg και βρ6Θηκαv oι
γovε(g τoU στη Poυμαv(α κι η Mαρ(α αvrdρτιoσα σηv Tαoκ6vδη τoυ oυζμπεκιαrdv, 1ωρ[q
πρoorπικη Yρηγoρηq επιατρoφηq κι αιπdμωαηq, ηρΘαv γεvικ6τερεg αvατρoπ6g κι α}ιλoγdg

α1εδιαoμωv oτη ζωη' πoυ πdvrα τραβdει

μπρoα16 καιτo 1ρ6vo πoτ6 δεv αrαματ6ει. Mε

απ'ηv Mακρ6ηoo Kαιηq
Σταυρoιiλαg KαΘdριoυ, πoυ εftε 1dαει τov
αρραβωvιααrικ6 τηq, τov Γιωργo Bραζιωτη

τηv απεΜυΘ6ρωαη

στo αvrdρτικo, αρραβωvι6ατηκαv

Kαι

παvrρειiτηκαv δημιoυργωvταq μια ευτυxιoμ6vη oικoγιivεια.

Λεrπoμ6ρειε9 απ' αυτ6 πoυ γρdφω μoυ τιξ
ε(1ε διηγηΘε[ o (διog o Bαγγ6ληq και oι γovε(g
τoU με ταπειv6τητα Kαι μετριoφρooιivη.
"Πovdω και υπoφ6ρω και τωρα με ηv 6πoια
αvαφoρd για τ6τε και τo Koιiρκoυλα. Tυραvvι6ται η ψυxη μoυ απ'τo τdραγμα τoU μvημo-

vικoO μoυ. Σα vα με(vαvε oι κραυγdg π6voυ τωv
βαoαvιoμ6vωv στα ακoυστικd τωv αυτιιbv μoυ,
πoυ ακ6μη με ξυπvdvε εφιαλτικατιq vιiμεq. Av

μdΘαιvα πoι69 με κoτ6δωoε για 6πλo αrov
Ko0ρκoυλα κoι τιilρα Θα τov dφτυvα. Eixε πdει
η ψηrl μoU σηv Ko0λoυρη, πoυ Μvε, και ζω
απo κdπoιo Θα0μα". "Aξ βτ'l ξαvdρΘoυv τ6τoιεq
επo1ιig.. " ευxrjΘηκε κλε(voιπαq τηv κoυβ6vrα
μαq Kαι με τηv (δια ευxη τελειωvω κι εγιΔ, oα
'Eφυγε πρ61ρdog μoυ, αυτ6 εδω τo γραrπ6.
!

σφατα κι αvαπdιπε1α, oεμvd κι αΘ6ρυβα,

oπωg 6ζηαε. Ag αvαπαιiεται αιωvια! Kι εμε[g Θα
τov Θυμ6μααrε oαv 6vα απ'τα γεWα(α παλληκdρια τoυ 1ωριo0 μαq.
AΘηvα, Σεrπdμβριog 2005

Mαg 6βoλov στov ιjπvo ol Bλ61ol
κol μos πηρov τα'.. φoρτ6μoτα.
Mια αληΘιvη ιαιoρ(o καrα η διdρκεια τoυ εμφυλ(oυ

πoλdμoυ.

Toυ Nικoλdoυ Δ. KαΘdριoυt1t

'Hταv αρ169 τoυ Σεrπ6μβρη τoU 6τoυ9 xλια
εwιακ6oια oαρdιπα εrπd (1947), τ6τε πoυ o
Eμφ0λιoq ε(1ε πdρει διααrdoειq. 'Evα πρω(,
γ0ρω αrιg εwιd η ιilρα, o ιερ6α9 πατdραg μoυ
εt1ε φ0γει vωρfq για τηv εκκληo(o Kαι στη

oυvdxεια θα πτjγαιvε ατα κηπιilματα t:
κηπoυg1tz]. H Mαvfuoα 1: γιαγιd] μoυ πηγε
αrιq Θυγατ6ρεq ηq. Mε(vαμε αro απ(τι εγω και
η μdvα μoυ. Σε κdπoια σrιγμη ακoιiμε απ'dξω
απ6 ηv αυλη μια αιπρικη φωη:
-

"Ω παπαδιd.., παπαδιdαα...!"

- "oιjoυ...", απoλoγηΘηκε η μdvα μoU Kαι
βγηκε vα δει πoιog ηταv. Aπ6 κovrd τηq κι εγιil.
'Hταv o Παιπεληg o Koυτooι]κog, o oπo(og
ει<τελoιjoε xρ6η φρoυρdρxoυ τoυ Δημoκρατι

κoιi Στρατoιi αro 1ωρι6.
_
"Παπαδιd", Μει o Παιπεληq, .Θ6ιω τo παιδ(

vα πdει ωq τ' Φo0ρκα μαζi με κε(vo τ' Zηα'τoυv
Tdκη καιτoυ κoρfuo' τo' Kαραγκαi, τ' M6ρφω.

Θα φoρτιiαoυμε 6πλα αε π6ιπε γoμdρια. Nα
παv vα γυρ(ooυv τα γoμdρια. Θo ε(vαι, παπαδιd μ', κι ιlvαg oυvoγωvιαιfq παρ6α. Aυτ69 Θα
d1ει τηv ευθ0vη".t0l
[1] H καΘαρoγρ6φηαη τoυ κειμdvoυ και κdπoιεg διeυκριvι
ατικdq παραηρησειq, πoU βρ(oκovrαι μdoo oε oγκιiΜg, 6γι
vαv - με
oιiμφωη γvιδμη τoυ oυψραφ6α - απ6 τo Θωμα
ΑΘ. Moυκoιiλη (Θ.A.M)

η

[2]

Tα κe[μεvα μ6oα αrιg αγκ0Μg ε[voι πρooΘηκεg τoυ

(Θ.A.M), για vα γ[vει oαφdαrερη η πρ6τααη

[3] (Σημε(ωoη (Θ.A.M). τo αvrαρτικd oιilματα ηv περ(oδo
τoυ εμφυλ(ou πoλdμoυ δεv ε[1αv δικtj τoυq oργαvωμdη
επιμελητε(α. H διατρoφf τouq Kαι 6πoια 6λλη αv6γκη

πoρoυoιαζ6τov επιβαρυve τoυg κατo(κoυg τωv αγρoτικιilv
περιo1ιilv, oι oπo(εg βρ(oκovrαv κ6τω απ6 ηv κυριαρfα
τoυg. H δικη μαq περιo1η ητov αvrαρτoκρατoιjμεη. Γι'
αιπ6, 6ταv χρειdζovrαv μετoφoρικd μdoo, επ6τoooov φoρηγd ζιiα (μoυλdρια, 6λoγα, γαiδoιiρια κ.τ.6.) απ6 τo 1ωρι6,
πoυ t]τov υπ6 ηv κυριαρ1Ια τoυg, 6καvαv η μεταφoρα
(αvιικειμdvωv η τραuμoτιιilv κατd ηv περ(oδo τωv πoλeμι
κιiv επι1ειρηαεωv) και αη oυv6xεια τα eπ6αrρεφov αιoυq
ιδιoκητεq τoυq Για ηv επισrρoφf αuη dπρεπε καπoιog vα
τo oυvoδειjει και αυτ6 o "κdπoιoq", ηταv, oυηΘωg, μικρ6
παιδιd t] γ6ρovrεg. oι vdoι και τα μεγαλιiτερα παιδι6, πoυ
μπoρo0oov vα φdρouv 6πλα, βρ(oκovιαv αιo μ6τωπo και
πoΜμoιioαv. 'Evα τιiτoιo περιαroτικ6 μαq περιγρoφει με τov
τ6oo γλαφυρ6 τoυ λ6γo o κ. Nικ6λooq Δ. KαΘdριog.
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"Mωρ6 Παιπελη δεv βρηκεg dλλα πιo μεγ6λα
παιδιd; Aυτd ε(vαι μωρd ακ6μα" (Τ6τε εγω και
o Tακηg ημααrαv δ6κα xρovωv και η M6ρφω
διilδεκα).

-

"Δεv βρηκα, παπαδιd β'...", ε(πε o Παvιεληg.

"Kαλd", τoυ ε(πε η μdvα, "vα τo ετoιμ6σω Kαι
Θα τo αrελω". Kαι τι μπoρoιioε dλλo vα πει..!

'Eφυγε o Παvrεληq,
μπηκαμε μ6oα αro απ(τι,
βρηκε η μdvα 6vα oακoΟλι, μo0 6βαλε μ6oα
λιYo ψωμι και λfuo τυρ( και με πρoβ6διαε ωg
παρακdτω. H κ(vηαη [: τo ξεκ(ημα], μαg efuε
o Παvrεληq, Θα γιv6ταv απ6 ηv εκκληαiα [τηq
Aγ(αg Παραoκευηg δ(πλα αrηv πλατε(α τou
xωριo0].

η

φωvη τoU συvαγωvιαrη. Aκoιiγovταq τo
oυvαγωvιαrη vα 1oυγιdζει ι1τoι, 1αμoγελoιjoαμε κρυφd. Πριilτη φoρd ακoιiγαμε τ6τoιo 1oιi-

Yιασμα.

Avεβfκαμε αro "Mdρμαρo" - πηραμε τov αvηφoρo Yια τo "8υρ6" _ τα γoμdρια μdg κ6vαvε
και voιiμερα: M6λιg 6βλεπαv δρ6μo [μovoπ6τι]
vα γυρ(ζει δεξιd η αριαrερd γυρ(ζαvε πρoq τα
εκε(. Bγηκαμε στηv "Πdτρα τ' Δημητρoιiλ'".
Aπ6 δω και πdvω o δρ6μoq ηταv πιo oμαλ6q.
Φrdoαμε σΓα "KριΘdρια". Eδιi ε(δα για πριbτη
φoρ6 τηv καλιiβα ,,τσ' Σιμα(,,, τη βριiαη και τα
Kαvdλιo. Aηφoρηoαμε λιγo ακ6μα και φτdααμε στα λιβdδια ,,τ' Aηλιd". Πoλλtj πραoιvdδα,

πoλλη oμoρφιd! Eδω dλλoτε γ6μιζε o τ6πo9

τod", 6vα "τ' Δημητρoιjλ'", 6vα "τσ' Λdμπριvαq
τo' Σιμα('" [τoυ Σ(μoυ] κι 6vα "τσ' Γκoυvrρoυ-

απ6 βλd1ικα πρ6βατα. Tιilρα, λ6γω τηq κατdoτασηξ, δεv υπηρxε τ[πoτε απ6 ζιirα. Mπρoαrd
μαg ε(δαμε τo αερoπλ6vo, πoU ε(xαv μυπηoει
oι αvτdρτεg κdπoυ αro "K6μεvικ" η αrov
"Kλι1Ψτrl", πoυ γfvovrαv oι επι1ειρηoειg και ε(xε
π6αει εδιb. E(παμε vα ζυγωoαμε κovrd, vα τo

Tdκηg και διio ε(1ε o σUvαγωvιστηq. Eγ6 πηρα

xααoμερηooυμε.
"Θα τo δεfuε αro γυριoμ6", μαg ε[πε o σUvα-

'oταv 6φταoα στηv εκκληα(α
φoρτωvαvε τo
τελευτα(o γαiδoιiρι. Tα γαiδoιiρια ηταv: 'Evα
,,τ' ΠαΠατσιoλ'", 6vα ,τo' Mητoιvαg τ' Mπαμπιvα('" [τoυ Koυτρoυμπ(vα]. 'Evα πηρε η
M6ρφω, πoυ θα πηγαιvε και μπρoαιd, γιατ(
ηξερε καλιiτερα απ6 μαξ τιq αιρdτεg, 6vα o

δo0με. Δεv μαq dφηoε o επικεφαληg, για vα μη

,.τ' Δημητρoιiλ',,. 'Hταv καλoταtoμιlvo. o

γωvιαrηg-oυvoδ6q.

[εftε παvroπωλε[o αro 1ωρι6] τo ταιζε καλ6.

Συvεx(oαμε 6τoι τov αvηφoρo και φταoαμε
αrηv κoρυφτi ,,τ' Aηλιd". Aπ6 εκε( αγvαvrιiψαμε π6ρα, ωαrτoυ 6φταvε τo μdτι μαq, 6λεq τιg

Mπαρμπαγιωργoq λ6γω τoυ επαγγ6λματo9,

Ξεκιvηoαμε και κdvαμε τov αvfφoρo. Στo
μαγαζ( ((τσ' KoUτoUλα(oυ, ηταv η μdvα μoυ,

πoυ περ[μεvε vα δει απ6 κovrd τηv πoμπη.

- "Xτυπdτε, για vα γυρ(αrει γληγoρα, vα μη
vυμωαrει!", dκoυoα vα λ6ει η μdvα μoυ.
Bγηκαμε απ' τo 1ωρι6, περdoαμε τηv "Aλατσι6", τo "Λ6κκo τ' Zηo'" Kαι τov "Tραv6 τo
λdκκo". Nερ6 δεv ε(1αv τα λακκωματα, μια Kαι
εi1ε καιρ6 vα βρ6ξει. Πηραμε τov αvηφoρo

κατ6 τo "Mdρμαρo". Tα γoμ6ρια ωg εδω

πηγαιvαv καλd - περπατoιiααv. Aπ' εδιi-l και
πdvω 6κoιpαv τα10τητα. Aρx(oαμε κι εμε(g vα
αλλdζoυμε ταμικη. [Tιnρα] δεv dκoυγεg τ(πoτε εκι6q απ6 "ouσr"[a] Kαι "ouσr" και η β6ργα

vα π6φτει αδιdκoπα [αrα καπoιiλια

τoυq].

ΣυvηΘιoμ6vα τα γoμdρια απ6 τ6τoιε9 φoβ6ρεq
και ξυλoδαρμoιig, ιδ(ωg απ6 τα παιδιd [δεv

dλλαξαv περπατηoιd]. "Nτ6ε", ακoυγ6ταv και

[4] "oυαr", Μγαμε αrα γoΙδo0ρια, για vα περπατηooυv γρηγoρ6τερα. 'σιαv Θ6λoμε vα ατoματηooυv, Μγαμε: "o(ouγκξ,
oιioυγκξ...", εvιil, 6ταv Θ6λαμε vα τα φωvdξoυμε vα 6ρΘoυv
κovι6 μαq λ6γαμε: "K[τo', κiτo'"

βoυvoκoρφ6q Yι]ρω μαq. Ωρα(α μdρη, πoυ δεv

τα ξαvαε(xαμε δει _ βoυvd πρdoιvα, λιβdδια,

1ωριd... Koιτdγαμε α16ρταγα, αv και oυvε1ιilg
oκovr6φταμε επdvω αε π6τρε9. Mπρoαrd μαg
τo 1ωρι6, η Φo0ρκα, πoυ ηταv Kαι o πρooριoμ69 μαg. Mαg φdηκε πoλιi καλ6 1ωρι6.
Σdμπωg εiχαμε ξαvαδε[ και dλλo 1ωρι6, εκτ69
απ6 η Ζ6,ρμα, πoυ ηταv απ6vαvrι απ6 τo
1ωρι6 μαg και αυτη απ6 μακριd!... Σκεφτ6μασταv τα παρdξεvα πoU Θα βλ6παμε Kαι ΠoU δεv
τα ε(1ε τo 1ωρι6 μαg!

o

κατηφoρoq για τη Φoιiρκα ηταv πιo ξεκoιiραστoq. Aπ6 εδιb και κdτω τα γoμdρια μαq
dρ1ιoαv vα περπατoOv πιo oβd,λτα, oηκωvovταq με τα πιiταλα oιiwεφo η oκ6vη. o κoυρvιαμ6g μαq μυπo0oε αrα μoιiτρα.
M6λιq ζυγιioαμε στα πρωτα oπ[τια τoυ 1ωριoιj, ακoιjμε τo σUvαγωvιαrη vα μαq λ6ει 6τι θα
πdμε για τη Σαμαρ(vα' δηλαδη πιo μακριd, αιo
dλλo 1ωρι6... Τρoμdξαμε. Koιτdζαμε τo σUvαγωvιαrη αrα μdτια, μηπωq Kαι μαq λυπηΘε( και
ξεφoρτωooυμε τα 6πλα αη Φo0ρκα. 'Hταv
αv6vδoτog. Tη M6ρφω τηv dπιαoαv τα κλdμα-
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τα Kαι τoU λ6ει κλαι|.lιdρικα:
"Aφoιj μαg ε(πεq για τη Φo0ρκα..!"
Eκε(vog, για vα μαq δωoει Θαρρoq, μαg λ6ει:

-

- .Δεv ε(vαι μακριd, vα π(oω απ6 τo βoυv6
ε(vαι... ".

Πηραμε τo δρ6μo για τη Σαμαρ[vα. Περπατηoαμε κdμπooo και βρηκαμε μπρoατd μαq μια
βρ0αη με καvdλια. Eκε( αrαματηoαμε. Mαq

λ6ει o αυvαγωvιαrηg:

- "Αμα πειv6τε, vα φdτε...".

Τα γoμdρια oκιiψαvε κι αυτd vα πιoιivε vερ6
απ6 τα καvdλια, γιατ( και η ωρα εftε περdoει
Kαι απ' τo 1ωρι6 μαq ωq τη Φoιiρκα δεv βρηκαμε vερ6. Bγdλαμε τα σαKo0λια απ' τα oαμdρια τωv γoμαριωv και περπατωvrαg τρωγαμε.
Δωoαμε απ6 λιγo o καΘ6vαg Kαι στo σUvαγωvιαrη' Bγα[voιπαg απ6 τo xωρι6 βρηκαμε 6vα
λdκκo με vερ6. Ξαvαηπιαv τcι γoμdρια, ηπιαμε
κι εμε(g και πηρoμε τov αvηφoρo για τo βoυv6.

Γιiρω μαg oξι69, πε0κα, 6λατα και μπα1ρια

[=

ακαλλι6ργητεq εκτ6oει9] καταπρdαιvα. Mε
λιγo κ6πo απ'τov αvηφoρo φτdoαμε αrηv

κoρυφη τoυ βoυvoιi. Δεξιd μαg υιpωv6ταv o
"Σμ6λικαq". BρεΘηκαμε μπρoαrd oε μια βριiαη
κι αυτη με καvdλια. Ξακoυαιη [για τo πoλ0
κριio vερ6 τηq1tsl η βρι1ση _ στoU "Γκρ6κoυ" η
'Eται λεγ6ταV Kαι τo
"Pωμιoιj" τη λdγαvε.
0ψωμα αυτ6. Eδιb ηταv τα oιivoρα 'Hπειρog Γρεβεvd [Mακεδov(α]. Eδω παλιd υπηρ1ε
φυλακιo, πoυ 6καvε 6λεγxo αrov καΘ6vα πoυ
περvoιiαε απ6 εκε(. Aπ6 εδω περvo0oαv και τα
κoπdδια [απ6 πρ6βατα], πoυ πηγα(vαvε για τo
xειμαδι6 τo ΦΘιv6πωρo Kαι πoU τηv Avoιξη
γυρvoιioαv αrα βoυvd' [oι πιo γvωαro( μεγdλoι τoελιγκdδεq ηταv], o Τoιdκαλog Kαι oι
Mακρα(oι oι δικo( μαg. Στη βρUαη αιαματηoαμε η μdλλov μαq αrαμdτησαvτα γoμdρια, γιατ(
Θ6λαvε vα πιoιjvε [vερ6]. 'Hπιαμε κι εμε(q, 61ι
τ6oo γιατ( διψoιjσαμε, αλλd για vα δoκιμ6ooυμε τo π6oo κρ0o ηταv τo vερ6. Πρdγματι, ηταv
πoλ0 κρ0o. Σε απ6αrαoη ε[δαμε vα 6ρ1εται
κovrd μαg, μdλλov για vcι πdρει vερ6, dvαq
oυvαγωvιαrηg.

[5] Λdvε, πωq τo vερ6 αuτηq ηq πηγτ]q ε[vαι τ6oo κρ0o, πoυ
αμα βdλειq τo 1dρι ooυ μ6oo αιo vερ6 ηg, δεv μπoρε(g vα
τo κροτι]oειq περιoo6τερo απ6 dvα Μrπ6 ηq ιilρog. Aυτ6
πρoαπαΘoιiv vα επιβεβαιιi-loouv Kαι o lωαvηg Mouκo0ληq
και Δημητριoq Bαoλo0ληq, 6πωq φo(vovιoι αη o1ετικη
φωτoγραφ(α

Πρdγματι, εivoι πoλ0 κρao τo vερ6 τηq

- "Aπ6 πoιj ε(αrε ρε παιδιd;", μαq ρωτdει.
τo Kdvroικo,Σ, τoU λ6με.

"Aπ6

- "'Eχoυμε εδω κdπoιov Γρηγ6ρη Σ[μo", μαg

λdει. "Tov ξdρετε;".

"Tov ξ6ρoυμεD, τoU λιiμε, "φιivαξ6 τov vα τov
δo0με!".
-

"Eεε...", μαg λdει, "πoιj vα τov βρω εδιi μ6oα
αrιg oξιι1g!".

-

Πρdγμoτι, μ6,oα αrιg oξιdg κρυβ6ταv απ6 τo
φ6βo τoυ "γαλατd" [αvιμευτικ6 αερoπλdvo
τoυ τακrικo0 αιρατoιi] oλ6κληρη η ταξιαρ1(α
τoυ Παλαιoλ6γoυ τoυ Kωαrα, 6πoυ υπηρετoιiσε Kαι o Γρηγoρηs Σ(μog, πιαr6q και 6μπιαroq,
ηταv τo δεξ( 16ρι τoυ Παλαιoλ6γoυ.
Bαδ(oαμε ακ6μα λιγα μ6τρα αvηφoρo μ6oα
αro δdoog. Bγηκαμε αrηv κoρυφη Kαι αγvαvr6ι!αμε τη Σαμαρ(vα, πoυ ηταv και τελικ6q
μαq πρooρισμ6q. Aμ δεv ηταv π(αω απ6 τo

βoυv6... η μdλλov μπoρε( vα ηταv π(oω απ6 τo
βoυv6, 6πω9 μαg ε(πε o oυvαγωvιαιηq-σUvoδηγ69 μαq, αλλd απ'τo βoυv6, πoυ βριoκ6μασταv, η Σαμαρ(vα Θα ηταv περ(πoυ μιdμιαη
ωρα δρ6μo9 ακ6μα.

o ηλιog εηε πdρει τov κατηφoρo. To 6τι Θα
vυμωvαμε αro δρ6μo ηταv γεγov6g, αλλd καιτι
μπoρo0oαμε vα κdvoυμε; Tα γoμαρια δεv ηξεραV τo δρ6μo Kαι μαq φειiγαvε δεξιd και αρι
αιερα. H β6ργα και πdλι dπεφτε αrα καπoιjλια

τoυg oυvεxιi-lg. K6vαμε τov κατηφoρo και π6oα-

με [φτdoαμε] αιo πoτ6μι. Πηραμε δ(πλα ηv
πoταμιd και ιiαrερα oπ6 μια dlρα φτdααμε κdτω
απ6 τo xωρι6. Λfγη αηφ6ρα ακ6μα και φτdoα-
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με σ' 6vα μ6ρoq μ6oα αιo 1ωρι6. Tι μ6ρoq ηταv
δεv Θυμdμαι κoλ6 _ πλατε(α r]ταv, εκκληα(α
ηταv, φρoυραρ1ε(o ηταv, ψdμαrα να πω;.. δεv
Θυμdμαι. Eδιiτo λ6γoτωρατov εftε o συvαγω-

vιαrr1q. Mαζ( με κ6τι 1ωριαvo0g [Σαμαρvιιilτεg;], πoυ βρ6Θηκαv εκε(, ξεφ6ρτωααv τα γoμdρια [και μαg ε[πε vα φιiγoυμε]. Mαζ6ιpαμε τα
φoρτι0ματα [= τιg τρψ69] αια oαμdρια, Kαvταριdoαμε [= δdααμε μετα καπ[αrριατo dvαπ(oω
απ6 τo dλλo] τo γoμ6ρια και πηραμε τo δρ6μo

τηq επιστρoφηq. Mαs αυv6δευoε κdπoιoq

1ωριdηq ωq 6ξω απ6 τo 1ωρι6 [μαq 6δειξε τo
δρ6μo και 6φυγε]. Aπ6 δω και π6ρα τjταv για

μαq 6λα ειjκoλα μια και o δρ6μoq μdq ηταvγvωα169. Tη Σαμαρ(vα oιπε πoυ αr1κιi-lααμε μdτια,
vα η δo0με.. To μυαλ6 μαg fταv π6τε και πιig
Θα φτ6ooυμε αro 1ωρι6 μαq, μια και o ι]λιog Θα
ηταv για λtγo ακ6μα [αrov oρfζovrα] και μετd Θα
κρυβ6ταv π(αω απ6 τα βoυvd.

Mπρoαrd η M6ρφω με δυo γoμαρια, π(oω εγω
με dλλα δυo και π(oω o Tdκηq. Kαβαλικdι!αμε,
μια και o δρ6μo9 αrηv πoταμιd ηταv (αιog.

- "Xτυπdτε...!", 6λεγε και ξαvdλεγε η Moρφω

κdπωg vευριαoμ6vη. Kαι δικαιoλoγημ6vα, γιoτ(
v0μα ηταv κovrd.
'oπωg βαδ(ζαμε στηv πoταμιd, βλdπoμε απo τo
μ6ρoq τηq Φoιiρκαq vα 6ρ1εται πρog τo μdρog
μαq κdπoιog αγωγιdηq [6vα παιδ[ γιiρω αrα
δεκαπdvrε] με 6αrτρo dλoγo και καβαλdρηq
ηταv 6vαq αξιωματικ69 αvrdρτηg. Tov πτjγoιvε
αrη Σαμαρ(vα και Θα γυρvoιioε. Σαv μαg ζιiγωσε μαq ρωτdει τo παιδ(:
η

"Πoιj Θα πdτε;"
"Για τo Kdvroικo,, τoυ λdει η M6ρφω, πoυ
ηταv μπρoαrd.
- .Πηγα(vετε σιYdΣ, μαq λdει. "Θα πdω ωg τη
Σαμαρ(vα και Θα γυρ(oω [vα πdμε μαζ(], γιατ(
Θα vυμιδαετε αιo δdoog και Θα 1αΘε(τεΣ, ε(πε
και 6φυγε. Λdει η Moρφω:
-

"Xτυπdτε vα φιiγoυμε! Eμε(q dχoμε γoμdρια,
αυτ69 61ει dλoγo, Θα μαq φτ6oευ,.
-

Kαι πρdγματι, στηv αηφ6ρα για τo ιiι!ωμα

"Γκρ6κo" μαg dφτααε. Πα(ρvει τα δυo γoμdρια, 6vα πoυ ε(xε η M6ρφω καvιαριαoμ6vo και
6vα πoυ ε(1α εγω, τα καvrαρι6ζει [μεταξ0 τoυg
Kαι στη oυv61εια τα καvrαριdζει αro 6λoγ6
τoυ]. Mπρoαrd αυτ69 και π[oω εμε[q καβdλα,
πηραμε τov αvηφoρo. To δικ6 μoυ γoμdρι, μια
και ηταv κoλoταiαμ6vo, 6πω9 ε(πα [παραπd-

νω], απ6 τo μπdρμπα-Γιωργo τo Δημητρoιiλη,

με 6βγαζε παλληκαρ(αιo τov αvηφoρo. Toυ

Tdκη αγκoμα1o0oε...

E(1ε πdρει vα oκoτειvιdζει, 6ταv φτdoαμε

αιηv

κoρυφη τoυ βoυvoιi. Δεv ακoυγ6ταv τ(πoτo
γιiρω μαg παρα μ6vo τα κυπριd [: κoυδo0vια]
απ6 τα γoμdρια. σ16oαμε v0μα αιη Φo0ρκα.
Tι ωρα ηταvε δεv ξ6ραμε. To παιδ( μαg λ6ει:

- "Eπειδη εγιil δεv 61ω πo0 vα σαq βdλω [vα
κoιμηΘε(τε], θα πdμε o'6vαv πoυ 61ει μεγ6λo
απ(τι και 1ωρdει κι εodq και τα γoμαρια [oαq]".

Mαg oδηγηoε, πρdγματι, α'6vα μεγdλo απfuι
και με μεγdλη αυλη. Mαg dφηαε 6ξω, μαq
ρdτηoε και 6φυγε.

1αι

Πηγε η M6ρφω και μ0πηoε ηv π6ρτα. Kαμιd
απdvrηαr1, κα(τoι τo παρdΘυρo dφεγγε και

ε(δαμε κdπoια vo μαq κoιτdζει [απ6 μ6oα].
Ξovαμιiπηoε η M6ρφω. T6τε βγηκε μια γυvαL
κα 6ξω:

"Tι Θ6Μτε;,,, μαq Μει.
Tηq λdει η M6ρφω τo ιαιoρικ6, πωg ερ16μααrε
απ6 τη Σαμαρ(vα, πoυ εηαμε πdει oε υπηρεo(α
φoρτωμ6voι με 6πλα και 6τι μαg dφερε 6vα
παιδ( εδω και ιiφυγε.
-

- "Kαι γιατ( δεv ααq πηρε oπfuι τou;", λdει η
γυvα(κα κdπωg vευριαoμ6η και αυvεχζει.
- "Eγω πoιj vα ααq βdλω; Kι εγιb δεv 61ω..'."
[AκoλoιiΘηoε αιωπη και αμη1αv(α]. 'Yατερα
απ6 λιγo μαg λ6ει:
-

"Nα πdτε σro φρoυραρχε(o!".

- "Πo0

M6ρφω.

ε(vαι

τo φρoυραρ1ε(oi", τrlξ λ6ει

- "Θα σαξ τo δε(ξω.'.",

η

Μει η γυvα(κα.

Mπρoαrd αυτη, π(oω εμεiq φτdoαμε στo
φρoυραρ1ε(o. Eκε( βρηκαμε δυo βλα1oυg, πoυ
ε(xαv φωτιd και κdΘoιπαv ξαπλωμ6voι [oκεπα-

oμ6voι] μe τιq κdπεq τoυg. Xτυπηoαμε ην
π6ρτα. Σηκιi:Θηκαv. Toυg ε(παμε τo πωg και
γιατi βρεΘηκαμε τdτoια ωρα εκε(. Πρdγματι,
μαg πηραv τα γoμdρια και τα βdλαvε αε 6vα:
κατιi-lι' πoυ ηταv δ(πλα.
-

"Για εodq", μαg λ6vε, "δεv dχoυμε ρoιixα γα

σκεπασrε(τε".

'Hταv 6vα μ6ρo9 με δυo δωμdτια. To 6vα τo
ε(1αv αυτo(. To dλ\o ηταv απoΘηκη. ΣκεφΘηκαμε τι vα κdvoμε, πoιj vα ξαπλιiooυμε. 'Eξω
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αΠ6 τo φρouραρχε(o ηταv 6vαg αωρ69 απ6
d1υρα. Λ6ει η M6ρφω:
- "Θα ξαπλωσoμε στα d1υρα. H βραδιd ε(vαι
ηoυXη και δεv κdvει πoλιj κριio".
Ξαπλιiloαμε αrα dxυρα και
ρ(ξαμε κι απ6 π6vω
μαq [για oκ6'παoμα dλλα d1υρα]. Δεv dργηoε
vα μαq πdρει o ιiπvoq, μια Kαι fμααrαv και
τ6oo κoυραoμεlvoι. Kατd τα μεodvυμα vιωoαμε τo κρ0o vα μαq περovιdζει.

"'oχι", λιiει και o Tdκηg.
Mε λιγα λ6για oι βλd1oι [τη vιiμα, 6ταv κoιμ6μαατε,] μαq πηραv τα φoρτωματα [: τιq τρμ
μ69 πoυ 6δεvαv τα πρdγματα επdvω ατα
oαμ6ρια] απ6 6λα τα γoμdρια. Στεvo1ωρηΘηκαμε πoλ0. Ψ6ματα μαg ε(παv oι βλdxoι, 6τι
ζητdvε ζιliα για η Σαμαρ[vα, Yια vα φιiγoυμε
γρηYoρα Kαι vα μη διαμαρτυρηΘoιiμε. Αλλd
και σε πoι6v vα διαμαρτυρηΘoιiμε, αφoιi αrη

M6ρφω. "Kρυωααμε.
oηκωΘε[τε] vα πdμε μ6oα αrη

K6vαμε τov αvηφoρo Yια τov "Αηλιd". Tα
γoμdρια μαg ταλαιπωρoιioαv. Δεv περπατoιi-

- "Kρυωoαμε", λdει η
Σιoι]κrει
φωτι6".

1:

Σηκωv6μααrε, μυπdμε τηv π6ρτα. ΣηκιbΘηκε
dvαg βλ61o9 Kαι μαq dvoιξε.

-

"Kρυιbααμε>, τoU

Μμε. "Nα κdτooμε αrη

φωτιd, vα ζεαrαΘoι!με;".

[Mαg 6καvε v6ημα vα πληαιdooμε και vα καΘ(-

αoμε]. 'Eβαλε καvαδυ6 ξ0λα

o

βλd1og αrη
φωτι6 καιτ'oιiμπoει [= oυvδαιjλιoε]. H φωτιd
dvαι{.lε για καλd. ZεαταΘηκαμε Kαι σε λιγo μαq
πηρε o ιjπvog.
Πoλιi πρω( [τηv dλλη μ6ρα] μαq ξ0πηoαv oι

βλd1oι και μαq λι1vε:

- "Φ0Yετε γρηγoρα, γιατ( Θ6λoυvε ζιiα για τη
Σαμαρ(vα vα μη σαq πdρoυvε ξαvd....!"
Σηκωv6μααrε dρov-dρov, βdζoμε λιγo odλιo
αrα μdτια, Yια vα ξετoιμπλιdooυv, βγ6ζoμε τα
γoμ6ρια, τα μαζειjoμε μπρoαrd. o βλd1og μαg
6δειξε και τo δρ6μo. Ξεκoιiρααroι και 1αρoιiμεvoι φειiγαμε Kαι κoιτo0ααμε και π(αω μαg,
μηπωq Kαι μαq ακoλoυθε[ καv6vαq. Σε λiγo
ακoιjμε μια φωη απ'τo xωρι6. Παγωoαμε.
- "Bαρdτε, vα φ0γoυμε!", λ6ει η M6ρφω.

Δεv βΜπαμε καv6vαv π(oω μαg. Λ6με vα καβαλικ6ι|.loυμε και vα πdμε πλ6ov τραγoυδωιπαg.
Πα(ρvoμε o καΘ6vαq τo γoμ6ρι τoυ. KαΘιig
πdει η M6ρφω vα καβαλικdιpει, βΜπει 6τι 6λεμ
πε τo φ6ρτωβα [: l τριμd].

- "oιjι πικρη μ'!", λ6ει η M6ρφω. "Λε(πει τo
φ6ρτωμα.''."
*, Ω, Mκ6λα" [Nικ6λα], Μει oε μ6vα πoυ ακo-

λoυΘoιjoα, "δεv 6χει φoρτωμα τo γoμdρι μoυ !.."

Koιτdζω τo δικ6 μoυ, 6λειπε [τo φ6ρτωμα]...

- "Ω T6κη, τo δικ6 ooυ
λ6με αrov Tdκη.
Uαi",

γoμdρι 61ει φ6ρτω-

-

ΦoΟρκα δεv υπηρ1αv αιπdρτεq;

ααv, γιατ( τα εfuε κ6ι}ει η πε(vα και γιiριζαv τo
κεφdλι π6τ' εδιil και π6τε απ' eκε( v' αρπdξoυv

καv6vα 1oρτdρι η καv6vα κλαδi. Σε μια αιιγμη
τo γoμdρι τηq M6ρφωq γιiριoε τo κεφdλι τoυ
απ6τoμα vα διιbξει μια αλoγ6μυγα και λιγo
6λειψε vα τη γκρεμ(oει.

- "Θα με
M6ρφω

γκρεμ(oειg 1λι6ρμoυt6]", λ6ει η

αr' αυτιd με
τη βfuoα.
Φrdoαμε αrov "Αηλιd,,. Παvroιj ηoυ{α. oιiτε
dvθρωπoι, oιiτε ζιilα, oιjτε πoυλι6. K6vαμε τov
κατηφoρo, αφoιj κατεβηκαμε απ6 τα γoμdρια.
ιDτdoαμε αro [πεoμιlvo] αερoπλdvo. KαΘ[oαμε
Kαι τoU' κoι,|ε κdμπooεg

και βλ6παμε με περι6ργεια τα μηχαvηματα,
6oα ε(1αvε απoμε[vει, γιατ( o καθdvαg πoU περvoιjoε απ6 εκε( 6λo και κdτι xρειαζ6ταv [και τo
ιiπαιρvε].
Mεfuαμε περ(πoυ μιoη ωρα και βγdλαμε vα
φdμε 6,τι εfuε απoμε(vει αrα oακoιjλια και vα
βoακηooυv και τα γoμdρια, πoU ηταv vηαrικd

απ'τo 1ωρι6, πoυ πρωτoξεκιvηoαμε.
"Πdμε τωρα...!", Μει η M6ρφω.

τα καπ(αrρια αrα oαμdρια Kαι τα
μdααμε μπρoαιd. To δρ6μo τα γoμdρια τιδρα
Mαζ6ι{:αμε

τov ξdραvε καλd, μια Kαι τov ιl1oυv αvεβoκατεβε( πoλλ6q φoρ6ξ. Σαν φτ6ααμε ατo "8υρ6",
μαg ε[δαv απ6 τo 1ωρι6, πoU μαq περ(μεvαv με
μεYdλη αγωv(α [και ηαιi1αoαv].

[Tωρα] ε(Xαμε Kαιτo vou μαq στα φoρτωματα.
Tι Θα πoιiμε; [Θα μαg π(αrευαv;]. To λ6γo Θα
τov 6παιρvε η M6ρφω. Eγω και o Tdκηg oκεφτ6μααrαv τι φα1 Θα βρoιiμε, για vα φdμε.

Mπηκαμε αro 1ωρι6 μαq. Στo "ΠηYαδoιjλ'" η
[6] "Xfufρμoμ" 1= 1λιo6ρημo), με
Θεματιoμ6vo. (Θ.A M)

ηv 6woιo dxρηαιo,

αvα_
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M6ρφω πηρε τo oακoΟλι τηq Kαι dφuγε για τo
ηq ηταv εκε( κoιπd.
Πρo1ωρt]oαμε εμε(g. Στo μαγαζ( τoU .Koτo-

Γκoυρ με γκoUρ

απ[τι τηg, μια και τo αrτ(τι

(Αvιiκδoτα τωv παλιιilv μααrdρωv)

λo0λ'" μαg περ[μεvαv oι γυvα(Kεq, για vα
πdρoυv τα γoμdρια: H κdκω [= Θε(α] η

τoυ Avααιdoιoυ Eυθυμ(oυ, Boυρμπιαvfuη

"Λdμπραιvα τo' Σιμα(,,, η κdκω η "Kυρατoo6λα
τ' Δημητρoιiλ'" και η κdκω rl "Mηταιvα τ' Mπατoα", Θα 6παιρvαv 6λα τα γoμ6ρια μια και ηταv
απ6 τo μαxαλ6 τoυg.

Για μια oτιγμη ακoιjω τηv κdκω τη "Mηταιvα"

vα λdει:

- ,.Moι]ρη, πoιj ε(vαι τo φ6ρτωμα;. Ω Mκ6λα!
πoιj ε(vαι τo φ6ρτωμα, μdvα μ';". To (διo και η
κdκω η "Λdμπραιvα" και η κdκω l "Kυραταoιjλα".

Eo6vα, κdκω "Kυρατooιjλα", ε[πα με τo vou
μoυ, 61ει o πατ6ρα σoU Kι d)ιλα φoρτωματα

αιo μαγαζ(. Tιq dλλεq τι vα τιg κdvω, πoU Yια vα
κ6voυv [: απoκΦooυv] αλλo, και λ6γω τoυ
απoκλειαμoιi τoυ 1ωριo0 με

ηv

K6vιτoα, Θα

πρ6πει vα γvdooυv δ6μαλλo [= γιδ6μαλλo],

για vα κdvoυv dλλo φ6ρτωμα.
"Mαq τα κλ6ι|.lαvε oι βλd1oι, κdκω", τηg ε(πα.
"Πoιj τα ε(1ατε παρατημ6vα;D, μoU λ6ει.
- "'oχι, κdκω", ηg ε[πα, (σε Kατ(bι τα εfxαμε,
-

αλλd μαq τα κλ6ι,Uαvε...".
- "Δεv φτα(vε αυτd", dκoυoα Vα μαq δικαιoλoγε( η κ6κω η "ΛdμπραιvαD, (φταιvε αυτo( πoυ
τd' αrελαv, μια αιαλιd παιδια'..".

'Hταv κdπoτε 6vα
μπoυλoιiκι μααι6ρωv απ6 τo

Kdyrαικo (τιilρα Δρoooπηγη) πoυ ε[xε για

αρXηY6 τoυ πdπoιov πoυ ηταv πoλυλoγ69 και

φαφλατdq. Αooog στo vα παζαρειiει Kαι Vα

κdvει oυμφωv(εg με τ' αφεvrικd, αλλd η ειδικ6τητd τoυ ηταv λατ6μo9. Δo0λευε 6λo αrα vrαμdρια κι 6βγαζε καλη πdτρα, κι ετo(μαζε αγκωvdρια, πρdκια, φoυρoιioια και τα παρ6μoια Yια

τoυg πεΜκ6voυg. Aπ6 μ(oιμo δεv ακ6μπαζε
τηg πρoκoπηg' ηταv π6ρα για π6ρα ιπραγdτηg.
Mια φoρd δoιjλευαv o' dvαv μπ6η μ6oα αrηv
Aρβαvιτιd, πoυ εfiε πoλιi π6τρα απ6 6vα παλι6
oαραι και δε 1ρειαζ6ταv καΘ6λoυ vα βγdλoυv

απ6 τo ιπαμdρι. Avαγκdαrηκε λoιπ6v και o
αρ1ηγ69 τoυ μπoυλoυκιoιi vα μπει αro μ[oιμo.
Eπειδη 6μωq fταv ατζαμηq, 6πω9 ε[παμε, δεv
κατ6ρΘωvε vα βdζει με τo πριδτo τηv καΘε
π6τρα αrηv περαoιd τηξ' τεq 6βαvε dλλεg
μ6oα κι dλλεq 6ξω. Kατ6πι, oαv 6βλεπε τα
αφdλματd τoυ, 6παιρvε dλλo λιΘdρι Kαι τεq
μυπoιioε δυvατd (αυτ6 τo κdvoυv πoλλoQ
εκε[vεq πoυ πρoεξεi1αv Yια vα' ρXovται σηv
περααιd. Πoλλ69 φoρ6q και απ6 πdvω για vα
αrριilvoυv, αιπ( με τo τoιoκdvι, τεg μυπoιioε
με dλλη π6τρα.

To αφεvrικ6 o μπ6η9, πoυ ηταv περ(εργog,

παρατηρηαε αυτη τη λεrπoμιiρεια και κovroζι!γωoε ρωτιivrαg

_ Πω ωρ6

Aυτ69 εfuαvε τα βdoαvα Yια τα φoρταiματα,
εvιi: oι δικ6q μαq μdvεg ατεvo1ωρι6vrαv για τo
πoιj και πιbq ξημερωΘηκαμε. Δεv μπoρo0oαv
vα καταλdβoυv, γιατ( απ6 τηv αρxη δεv μαg
ε(παv 6τι Θα πdμε Yια τη Σαμαρ(vα. MdMov
δεv Θα τo ηξερε o0τε o Παvrεληq, o φρoιiραρ-

γKoUρ με

μαq;;;...

-

1og, αλλιωg δεv Θα εvημdρωvε τα απ[τια

Aπ6 6λη αυτη τηv περιπ6τεια εκε(vo πoυ Θα
μoυ με(vει αξ61ααro [(αωq επειδη ε(μαι και
παπαδoπα(δι], ηταv η σrιγμη πoU μαq 6αrελε

o Θε69 τo παιδ( με τo dαrτρo dλoγo. ΣκεφΘε(τε, αv τo παιδ( τo λ6γαvε και... Γιιbργo!'..

Kdιπαικo, 16 Aυγoιiαroυ 2008

:

μ6αroρα, πω γιατ( μυπdg 6λo
γKoUρ (πdτρα με π6τρα) και 6μ με τo

τoιoκdvι o';
- Για vα ατρωooυv και vα αφ(γγoυv κoλιiτερα

o πdvrα ετoιμ6λoγog
Kαvιoιωτηg.
Aυτ6 ηταv! Aπ6 κε(vη τη σΓιγμη o περ(εργog
μπ6η μoυ, απdrrηoε

και ιδι6τρoπoq μπ6ηq πρ6αrαξε 6λoυq vα
μιμηΘoιiv τov ... <πρωτoμdατoρα".
Γκoυρ με γκoUρ, τoυg 6λεγε, Yια vα γι6vεται

τo τoιXo Yερoτερo.
Σαv ηθελαv αg 6καvαv κι αλλιωτικα.
Bλααrημo0oαv κρυφd και φαvερd τov αρ1ηγ6
τoυg, γιατ( 6oo ηταv παρ6v τo αφειπικ6 μετα1ειρζoυιπαv πoλιi λ(γo τo τoιoκdvι. Aλλd 6ταv
6μω9 6φευγε δoOλευαv φυoικ6 6πωq πριiτα.
Αμα 6μω9 αγvdιπευαv τo μπ6η απ6 μακριd vα'
ρχεται, ακoυγ6ταv αμ6oω9 και μεταδιv6ταv
απ6 α16μα oε α16μα, oαv oιivΘημα Kαι παραoιivΘημα o' 6λη τηv oικoδoμη:
- Ξεoιiρvετ' o μπαρ69 (6ρ1εται τ' αφεvrικ6)'
γKoUρ με γKoUρ.
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To μπoυλoιjκlα τωv μαατιiρωv

τoυ Bαoλη Παπαγεωργ(oυ, Πυρooγιαw(η.

H μακριvη καταγωγη τωv μπoυλoυκιωv αvμ
1μειiεται αrιg υαrερoβυζαvrιv6q oυooωματωσειq τωv τεκr6vωv Kαι στιq oυvιε1v(εg τωv
oικoδ6μωv dπωg αυτιig διαμoρφιbΘηKαv τηv
πριilτη περ(oδo τηg Toυρκoκρατfog, με τιq
oπo(εq διατηρoιiv πoMd κoιvd αroι1ε(α, διαφ6ρoυv 6μω9 απ6 αυτ69 και ωq πρoq τηv πρo6λευαη αMd και ωq πρoq τη λειτoυργ(α τouq.
Σε αvr(Θεαη με τιq σUvτεχv(εg, ατα μπoυλoιiκια
η oυγκρ6τηoη, oι ειδικ6τητεq, η oυμμετo1η η
απoβoλη απ6 τo μπoυλoιiκι, oι υπo1ρεωoειg
και τα δικαιωματα ρυΘμ(ζovrαι απ6 τη o1doη
πρωτoμdαroρα-μαα16ρωv.

Av και ε[vαι δι]oκoλo vα πρooδιoριαιεf ακρι

βωq π6τε πρωτoεμφαv(ζovrαι τα μπoυλoιjκια
τωv μααr6ρωv, ωq oργαvωμ6vη μoρφη παρoxηg oικoδoμικωv εργαoιωv, ωαι6oo μια Xρovι-

κη αφετηρ(α μπoρε[ vα τoπoΘετηθε( αrιq
αρxdg τoυ 18oυ αιωvα. H ευρε[αg dκιααηg
doκηoη τoυ oικoδoμικo0 επαγγ6λματoq με τη
μoρφη μπoυλoυκιωv πρoυπoΘdτει αυξημdvη

o1ετικη ζητηoη oε ευριiτερεq γεωγραφικdg
περιo1dg, γεγov6g πoυ δεv μπoρε( vα υπdρξει

oε oυvΘηκεg γεvικηg φτωxειαg. "H εμφαvιoη,

επoμ6'vωq, τωv πλαvoδιωv oικoδoμικιΔv σUvεργε[ωv oυvαρτ6ται με τηv απαρyη τη9' oιΚovoμικηg αvαπτυξηq τηg Noτiou Bαλκαvικηg, πρdγμα
πoυ oημα(vει 6τι τα oυvεργε[α αυτ6 ε[vαι δημιo0ργημα τωv τριιΔν τελeυτα[ωv αι(Δvωνu.

Tα μπoυλo0κια αvαrπOooovται τov 18o αιωvα
και φτdvoυv αro απ6γει6 τouq τoV 19o. H
Kdμψη τoυ φαιvoμ6,voυ αρ{ζει αrα τι1λη τoυ
19oυ, ακoλoυΘωvrαg τηv κρ(oη πoυ επιφ6ρει

αrη Bαλκαvικη 1ερα6vησo η παραKμη τηc
oΘωμαvικηg Αυτoκρατoρ(αq Kαι η επακ6λoυΘη
δημιoυργ(α τωv εΘvικωv κρατωv.

H τελευτα(α δεκαετ(α τoυ 19oυ και oι αρ169
τou 20oυ αιωvα απoτελoιiv αrαΘμ6 στηv ιστo-

ρ(α τωv μπoυλoυκιωv. H διαμ6ρφωoη v6'ωv
εργαoιακωv o1doεωv αrov Eλλαδικ6 16ρo και
η αυξημdvη αvdγκη ειδικευμdvωv τε1vιτωv o'
oλ6κληρη τηv Avατoλικη Mεo6γειo, αλλd και
π6ραv αυτηg αε μεγdλα τεxμlικd 6ργα, oδηγεi
τouq μαστ
εργαo(αg.
ρε[ και μαζ
μπoυλoυκιωv. Τα μακρ61ρovα ταξ(δια αVτιKαΘιαroιjv τηv ετηoια περιoδικ6τητα τωv μ6xρι
τ6τε μετακιvηoεωv.

ι

\t

:f{.-f

1\ t
',/-'1969. ΚawoιιΔτεg μooτoρoι oτo Aργoq 0ρεoτικ6 Κaoτoριoq, γτ[ζoυv τηv εκκληob τoυ vεκρoτoφε[oυ.
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Aπ6 τη δεκαετ(α τoυ 1930 αρ1(ζει η αrαδιακη

μετdMαξη τωv μπoυλoυκιωv.

oι

ραγδα(εq

αλλαγ69 τωv KoιVωvιKooικovoμικωv αυvΘηκωv
oε oυvδυαoμ6 με τη χρηση v6ωv τεxvικωv και
υλικιilv στηv KατασKευη, επιφ6ρoυv τηv αλλαγη τηc φυoιoγvωμ(αq τoυ μπoυλoυκιo0. Πoλλo( μαα16ρoι εγκαΘ(αrαvrαι μ6vιμα αrιg π6λειq

πoυ πρooφ6ρoυv δυvατ6τητεq μεγαλιiτερηq
απααx6ληαηg.

H oργ6vωoη τωv μπoυλouκlιilv

To μπoυλoιjKι σUγKρoτεfuαι απ6 dτoμα πoυ

oυvδιioιπαι μεταξ0 τouq με o16oει9 oυγγ6vει
αg. E(vαι κατd β6oη oικoγεvειακη υπ6θεαη.
M6vo 6ταv υπdρxει αvdγκη oυμμετιi1oυv και
dλλα dτoμα, 6ξω απ6 τηv oικoγιivεια, oυηΘωg

παιδιd, μαΘητευ6μεvoι. 'Evα τυπικ6 μπoυλo0κι
απoτελε(ται απ6:

"Τo μπλo0κια τωv μαoτ6ρωv εκεfuα τα yρ6vια,
κow6 oτo '35, ε[yαv λιγooτ6ψει. Ε[γε oπαoει τo
παλι6, δεv 6βγαζαv λεφτd' Λιγ6oτειtlαv κι oι

α. 1-2 πελεκ6voυg, απ6 τoυg oπo(oυg o dvαg
ηταv oυvηΘωg o πρωτoμdστoραq

M6vo μπετ6 και καλo0πια ξ6ρoυv oι καιvolργιoι μαoτ6ρoι. Στα yaμ6vα, δεv ε(vαι τ6γvη τα τoυ
μ6wa' Τ6τε, πoυ λεq', Kαι με τo Mετaξd 0oτερα,

μ6oα μαoτ6ρoυq

καλo[ πελεκdvoι. Σα vα πo0με, oτ6ρεζlε η πηΥη.
Aπ6 κει κι 0arερα καv6'vαq δεv 6μαθε πελ6κημα.

6ξω μαα16ρoυ9

β'

1-2

Υ'

1-2

η και

περιoo6τερoυg κλειδoodδεg η

δ. 1-2 vrαμαρτζηδεq

yαλαoav τα μπλoaκιa, ydλaoε κι η τ6yvη και
o καΘ6'vαq va δoυλε0ειγια π6ρτη τoιJ..'>

ε. 3-4 η και περιoo6τερα παιδιd' τα μααroρ6πoυλα η λαoπoπα(δια η μπλαρoπα[δια

Aφηγηoη τoυ μdαιoρα
Tdκη Γκoυvrη (1900-1987)

Αvdλoγα 6μω9 με τo μdγεΘoq τoυ ιiργoυ o
αριθμ6q τωv μααr6ρωv πoικλλει και φτdvει
μερικ6q φoρdq τα 50 η και τα 100 dτoμα.

dρμoε

Πυρo6γιαwη'l975

Tα μπoυλoιiκια τωv μααι6ρωv, τωv "KoUδαραι

ωv" 6πωq αυτoαπoκαλoι]vrαι, 1αρακιηρ(ζovιαι απ6 τηv εσωτερικη ιεραρx(α, τov oαφη

καταμεριαμ6 τηg δoυλειdg, και 6vαv dγραφo

κιilδικα αυ μπεριφoρdq.
Eπικεφαληq τωv μπoυλoυκιωv ηταv o πρωτoμ6oτoραq'. Συvετα(ρog, εργoδ6τη9 η εργoλdβog, αvdλoγα με τηv ιατoρικη φdoη τηg εξ6λι
ξηq τωv μπoυλoυκιωv, d1ει τηv ευΘιiη τηg

αvαζητηoηg εργαo(αg, τη oυγκρ6τηση τoU

μπoυλoυκιoιi, τηv Uπoγραφη τωv oυμφωvιωv,
τov Kαταμεριoμ6 τηq δoυλειdg κατd ειδικ6τη-

τεq Kαι τηv επιστασ(α τηq εκτιiλεoηq τoυ

6ργoυ. 'E1ει τηv απ6λυτη εξoυo(α τηq oιKovoμικηq δια1ε(ρισηq τoU 6ργoυ καΘωq Kαι τωv
εξ6δωv τηg κoιvηg διαβ(ωoηg τωv μααr6ρωv.

Aυτ69 διαΘ6τει τo απαιτoιiμεvo 1ρηματικ6

κεφdλαιo για τo ταξ(δι, τα εργαλε(o και τα ζιi-lα,
6ταv πρ6κειται για μεγdλo 6ργo, αMd και τo
oυμβoλικ6 πoυ ε[vαι η φημη τoU Kαι ωq Yvωριμ(εgτoυ μετouq εργoδ6τε9. Πα[ρvειτηv dδεια
τηg oικoδoμηg και πληρωvει τo σXετιK6 αyrfuιμo στιq τoπικ69 αρX6q.
H πρooωπικ6τητα τoU πρωτoμdαιoρα απoτελε( καΘoριαιικ6 παρdγoιπα για τιq αx6oειg

1926 ΠυρσoΥιawlτεg μaoτ6ρoι oτηv Ξdvθη

πoυ διαμoρφωvoιπαι οτα (μπouλo0κια" μεταξ0 τωv μααr6ρωv. Av και κdπoτε παρoυαιdζεται (ωq πρωτoq μεταξιi (oωv" και στo εσωτερικ6 τoυ μπoυλoυκιo0 vα κυριαρxε( η σUvτρoφι-
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1929' zερματιVo[ μαoτ6ρoι oτoν Aγιo Aνδρ6'α (Mπoρλ6σιaη) Aιτωλooκaρ-vαv[aq
τo πηλoφ6ρι (κoυπdvα) oτo δεξ[ γ6'ρι.

K6τητα Kαι η διKαιoσιivη, ωαι6oo, η εξoUσιααιικη α16oη πdvω σrηv oπoια σUYKρoτε(τoι τ6
μπoUλoι]Kι ε(vαι αvαμφιoβητητη. H πικρ(α και η
δυoαριioκεια τωV μαστ6ρωv στo πρ6σωπo τoU
πρωτoμdατoρα Uπoxωρoιjv μπρoστd στo
φ6βo και τηv αvdγκη για δoυλειd.
Για τα παιδιd oι σUVΘηKεq δoυλειdg και διαβ(ωαηg oμoλoγoιivrαι ιδια(τερα σKληρdq.

Ξε1ωριαrη Θ6αη αιη oιivΘεoη τoU μπoUλoUKιoιi 61ει o Πελεκdvog. Av o πρωτoμ6αroραg

απoτελε( τηv κεφαλη τoU μπoUλoUKιoι], o πελεκdvog απoτελε( τηv ι!υxη τoυ, καΘιilg η τ6}yη

τoυ απαιτε[ πoλ01ρoη πε(ρα και εξειδ(κευoη.
o 1αρακrηριoμ69 πελεκdvog αvαφ6ρεται 6μ
μ6vov αιo μdαroρα πoυ αα1oλεfuαι με τo
πελdκημα τηg π6τρα9, δηλαδη τov πετρoπελεκητη (λιΘoξ6o), αλλ6 μαζ( και σ' αUτ6v πoU
μετd τηv πρωτη βαoικη επεξεργαo(α τηg διαμoρφωvει τηv επιφdvειd τηg, Kαι πdvω σ'
αυτηv oκαλ(ζει τα Θ6ματd τoυ (λιΘoγλυrπικη).
H τdlyη τoU απαιτoιjoε μεγoλιiτερo 1ρ6vo
δoυλειdg, αλλd και καλλιτε1vικη ευαιoΘηo(α.

"Πaλι6τερα oι δouλειig ηταv μετρημ6vεq Και o

κ6oμoq Κoιτoaσε τηv καλ0τερη δoυλεια. Τα
μπλoaκια ηταv αvαγκαoμ6'vα vα δoυλε1oυv

Koθιoτa διακρ[vowaι τo μaoτoρoπoυλa με

καΘαρd' γιατ[ δ0oκoλα 6'φτιαyvεq κaλ6 ovoμα.
Aλ[μovo oτo κακ6 6voμα, γιατ[ Θυμ6μαι μπλo0Κια πoυ γυρvo0oαv μηvεq yωρ(q δoυλει6"
Aφηγηoη τoυ μdαιoρα

Θιiμιoυ Bατoκαλη

(191 0-1 986)

Πυρo6γιαwη 1976

o πελεκdvog γvωρ(ζει καλd τιg ιδιαιτερ6τητε9
τηg π6τρα9 τηq καΘε περιoxηq. E(vαι τε;y(τηq
και καλλιτ6xμlηc μαζ(. Τo dργo τoυ ιooρρoπε(
αvdμεαα αrηv τε1yικη Kαι τηv τιi1yη, αvdμεαα
στηv πραKτιKη oκoπιμ6τητα Kαι τηv αιoθητικη
επιδ[ωξη.

oι Mαar6ρoι (μ(αrεg) διακρ(vovrαι αroυg μiαα
Kαιτouq 6ξω, o'αιπoιjg δηλαδη πoυ δoOλευαv
αιηv εξωτερικη πλευρd τωv τo(χωv, Kαι σ'

αιπoιjg πoυ αvαλdμβαvαv ηv εoωτερικη πλευρd ηq τoιxoπo(αq. ΔoιjΜυαv πdιπα αvd ζευγdρι και o καλι,rrερog πdvrα μdαroραq αvαλαμβdvει τα εμφαη αημε(α ηg oικoδoμηq, ηv
τoπoθ6τηoη τωv πελεκητωv μεριi.lv Kαι τη
oυvαρμoγη ηq πdτραg με αρμoλ6ι (μιiαrρι
oμα). oι μαα16ρoι ει1αv oυηΘωg απ6 6vα ζωo
(μoυλdρι η γαΙδoιiρι). Yπηρ1αv 6μω9 και μααι6ρoι πoU δεv διιiΘεταv και λ6γovrαv αρκατoι.
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Ioroρiεg Tηξ βρoxηξ
τoυ Xρηαroυ Toιγκoιiλη
Tηv πρoηγoιiμεvη μdρα ει1αv τη γιoρτη τoU "A[

M6δεαroυ", dγιoυ πρoαrdτη τωv βoδιωv, τωv
πιo ιεριtiv κι αγαπημ6vωv τετρdπoδωV για τoUq
κατo(κoυq τoυ 1ωριoιi. Mε ξoλαφρωμ6vη τηv
ι|.lυxη απ6 τo καθηκov ε(1αv π6oει για ιiπvo.
'Hταv Φλεβ6ρηq, dαιατog καιρ69
με βρo161ιovo και κρ0o. Εκε[vη η vιiμα 6μoιαζε με π6λεμo
απ6 τα ααιραπ6βρovια.

Mεoαvυμα, μdo' τηv καταιγ(δα ακo0αιηκε η
καμπdvα. Xτυπoιjoε βιααιικα, επ[μovα, παρακαλεαια, ωαπoυ ξιiπvηoαv αvηoυ1oι oι dvΘρωπoι _ ηταv πoλιi vωπdq oι μvημεg τoυ πoλ6'μoυ
_ κι dρ1ιoαv vα
ρωτoιjv

<<τι;>

Kαι

ηΘελε

"η91fg;"
vα τouq αvαγγε[λει. 'Hταv o Bαo[ληq o XωρoφΟλακαg, κι απ6 αιdμα oε α16μα 6μαΘαv 6τι
"ε(vαι διαταγη τoυ Διoικητη αrρατoιi και
1ωρoφυλακηq dvαg απ6 κdΘε oικoγdvεια vα
βρ(oκεται τo πρω( αrηv Πυρo6γιαvvη, για vα

1938 Κερσσoβ[τεq μooτoρoιoτηv Κoρυo Λoκρtδαq

oι Nταμαρτζfδεg ηταv μαα16ρoι, ειδικευμdvoι
αιη βαριd δoυλειd τηq εξ6ρυξη9 τηg π6τρα9
αιo vrαμdρι. Avdλoγα με τη 1ρηoη τηg κdΘε

π6τραq επεiλεγαv τo αvriαroηo τμημα τoυ vrαμαριoιi. Παρ6τι η δoυλειd τoυq ΘεωρoUvrαv

κατωτερη, ωαι6oo ηταv oημαvrικ6 vα ε(vαι
καλoi μαα16ρoι, γιατ( απ6 τov τρ6πo πoυ 6βγα-

ζαv τηv πdτρα εξαρτι6ταv αrη oυv6xεια η
δυoκoλ(α η η ευκoλ(α αιo πελ6κημd τηg.
Ια Mαoτoρ6πouλα oυμπληρωvoυv τη o0vΘεoη
τωv μπoυλoυκιωv. Aρ1(ζoUV σε ηλικ[α 12-15
1ρ6vωv ωg μαθητευ6μεvoι στηv τ61vη, και η
βαoικη τoυq απαα16ληoη ηταv η μεταφoρd
τωv υλικωv με τα ζωα, και τo κoυβαλημα τηg
λααπηq με τηV κoυπdvα (πηλoφ6ρQ. H μαΘητε[α τoυg διαρκε( 5-6 xρ6vια, ωαπoυ oιγd-oιγα

παρατηριi:vrαq Kαι με τηv εξυπvαδα τoυg "κλ6βoυv" τηv τ61vη τωv μααr6ρωv'

πdρoυv δdματα και διilρα απ6 τη Bαoλιooα
Kαι τηv Kυβ6ρvηoη".

oπωq αυv6βαιVε στo Kdvroικo απ6 παλιd,
πηραv oβ6λτα τηv απ6φαoη. Kdπoιεq γρι69
τoυg oυμβoιiλεψαv "Ααιε Yληγoρα μη σαq
πρoλdβoυv oι αλλoι...". Σε λiγη ωρα μια
φdλαγγα απo αvΘρωπouq Kαι φoρτηγd ζωα
αvηφ6ριζαv τo "Koυρ(,, με πρooρισμ6 τηv Πυρo6γιαwη, μ6oω Λαγκαδαg και Kααrαvιαvηg.
M6oα oε βρoxη, ααιρoπελεκια και βρovι6g,
πoυ dκαvαv πιo αγρια τη vιiμα, η πoρε(α oυv61ιζε με φωvdq και πειραγματα. Avrρεg και
γυvα(κεg 6δει1vαv oυvηΘιoμιivoι και oε xειρ6-

τερεq Kατασταoειq και μdλλov τouq εUXαρι-

αroιjoε η κovrρα με τα δΟoκoλα. Στo ιiμπα τηg
Λαγκdδαg ακo0αιηκαv φωvdq " E...ε.... Λαγγαδιωτεg, ξυπvηαrε μαg 6πιαoαv!..". Aπ6 μια
αυλη ακoιiαrηκε κdπoιog vα λ6ει "Αvιε βε
Kαvroιωτεg, δεv oαg ακ6λoε 0πvog'..".
Mε τη φαoαρ(α πoυ dκovαv τα πdταλα, τα KoU-

H φωτoγραφiα με τoυq Kαvτoιωτεg μααι6ρoυq πρodρ1εται
απ6 τo αρ1ε(o τηg AΔEΛΦOTHTΑΣ ΔPoΣoΠHΓlΩTΩN

oι υπ6λoιπεq ε[vαι απd τo αρ1ε(o τou περιoδικo0 APMoΛol
- MoYΣElo HΠE|PΩTΩN λ/AΣToPΩN - Πυρodγιαwη

Θεooαλov(κη,

1. 1

1.2008

δoιjvια κι oι φωv6g dvoιξαv τα παρdΘυρα,

ρωτoιioαv κι 6λεγαv: "Eμε(q αργηooμαv vα τo
μαΘoυμε, θα oαg πρoλαβoυμε... αyιε!..". Σε
λιγo dφταoαv σΓη "σKdλα", dvα φιδ(oιo μovoπdτι αvdμεoα σε Koφτερoιiq γκρεμoιig, ιδαvικog τ6πoq για .Kαιdδα". Avηφ6ριζαv dvΘρωΠoι Kαι ζωα. 'Hταv τdoo επιβλητικ6q d dγκog
τoυ γκρεμoιi πoυ πρoκαλoιioε δ6o9 ακdμα και
τηv ημ6ρα, και δεv ε(1αv καθ6λoυ αδικo oι
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KdτoιKoι ηq περιoχηξ πoU π[στεUαv 6τι εKε(
αrιg xαρ6δρεq ζoιiααv, απ6 τα αρ1α(α 1ρ6vια,
oι (oι ξωΘι6q" (= vερdιδεq), δ(πλα oε μiα πηγη
πoυ λoιiζoιπαv τιg vOμεg και εξαγv(ζovrαv απ'
τo vερ6, τo "Γλυκov6ρυ,. Aπ6 αυτ6 τo vερ6
6παιρvαv oι μdγoι και oι μαi'αrρεq τoU 1ωριo0
Koι τo ιiδιvαv για φdρμακo πoU διιil1μlει τα
β6oαvα, τιg αρρωαrιεg και τo κακ6.
Ξαφvικd ακoιiαrηκαv φωv6g απελπιo(αg, oυμβoυλ69 και παρακdλια για 6vα απ'τα μoυλdρια
πoυ εi1ε γλιαrρηoει, ξ6φυγε απ' τo μovoπdτι

και κατρακιjληoε αrη 1αρ6δρα, παραoιiρovrαq 1ovrρd 1αλ(κια πoυ 6φευγαv με κρ6τo
αro 1dog τoυ γκρεμo0. To διiαrυxo ζιi:o εixε
γovατ(oε μdoα αrα 1αλ(κια, αvαoαιvε δυvατ6,

για μια σrιγμη xλιμ(vrριαε απαρακrικd σαv μια
ατ6λειωη κραυγτ] βoηΘειαq, διαιoΘαv6μεvo

τov κ(vδυvo τoυ Θαvdτoυ.

Mαζειiηκαv πoMo(, 6ρμoαv vα oκ6φτovrαι
πωg vα oωΘε( τo ζιio, 6πoυ αvdμεoα αrιg

ααιραπ6q γυdλιζαv τα τρoμαγμ6vα τoυ μdτια
και oι γυvα(κεg dρ1ιoαv vα τoU μλoιiv: "'Eλα
1ρυo6 μ'.!.. 'Eλα καρδoιiλα μ'.!.. Avrε oιγ6oιγd αvdβα!,,. H βρoxη 6πεφτε ααrαμdτητα,
εixαv μoυoκ6ψει ωξ τo κ6κκαλo. Kαι εκε( πoυ
6λoι ε(xαv αρ{oει vα μλoιiv με απελπια[α για
τo oιγoυρo 1αμ6 τoυ μoυλαριoιi, εκε[vo μ' 6vα
δειiτερo 1λιμ[vrριoμα, δυvατ6τερo απ' τιq βρovr6q, dρμoε vα αvεβα(vει με τα γ6vατα τηv
πλαγιd Kαι σε λiγo βρ6Θηκε αro μovoπdτι,

περιo1ιilv, πoυ τ6αo oυv6βαλλαv ατη αυvιριβη
τωv εxΘριi:v τηg πατρ(δαq".

Bρεγμdvoι ωg τo κ6κκαλo oι "ηρωικo(,, κ6τoι
κoι αv6ρεμα dκoυγαv τoυg λ6γoυ9 και ειj1ovταv vα τελειιδαoυv Yρηγoρα και vα πdρoυv τα
δωρα. Mε ελαττωμ6η τη βρoχη Kαι τηv KαKoκαιρ(α γιiριoαv στo 1ωρι6 κατd τo απ6γευμα,

dvoιξαv τα δ6ματα και 6ταv ε(δαv τι τoυg ε(1αv
διΙ:oει dρμoαv τα eιρωvικd α1oλια Kαι τα πειρ6γματα Yια τηv κoρoΙδ(α. Tα διilρα ηταv 6λα
μετα1ειριoμ6vα' απ6 ερdvoυg αrιg π6λει9 και
τα περιoo6τερα ηταv dxρηατα και ακατdλληλα, 6πω9 τηγdvια μπρoιiτζιvα, γραβdτεq, φoυ-

ατdvια ευρωπαΙκd πoυ δεv φoρoιioε καμ(α
γυvα(κα, τρ0πια παyrελ6vια, πιτζdμεg ριγωτdg,
παπo0τoια με αvαKατεμι1vα voιiμερα.

"Tα χαμ6vα τα oκυλιd!", ε(παv oι γυvα(κεg.
"Mαq π6ραoαv για διακovιαρα(oυq;", πρ6oΘεσαv oι dιπρεq. "Xdoαμε Kαι τov fπvo μαq και
τ'g "μπαρ(vεq" για 6λη αυτη η oαβo0ρα;",
ε(παv δυo vι6παvrρoι. ,,Aμ ... τι καρτερdg",
ε(παv oι γερovr6τερo1, "γιivεται κρdτog τo
'oλo
ρωμα(ικo;

Tα περιoo6τερα δωρα βρ6Θηκαv πεταμ6vα αrα
λακιiματα και εηαv βρειτov κoλ] τoυg τα παιδι6
vαπα[ζoυv μ'αιπd. H μ6ηγλυκιdσΓιγμη απ6η
μικρη περιπ6τεια ηταv η oωηρ(α τoυ μoυλαριoιj, εκε( αια 6γρια βρdxα τ1ξ "σκdλαq".

Περιoαog, oκιιitβριoq 2008

ξεφυαωιrιαg ικαvoπoιημ6vo. Τιvdμηκε

o0γκoρμo. oooι ηταv εκε( dρμoαv vα τo 1αΙδε0oυv, vα τo φλoιiv και vα ξεφωv(ζoυv λ6για
και φρdoειg 1αρoιiμεvεg, μαζ( με ευ1αριαr(εq
αrηv Aγ[α Παραακειiη.
'Eφταααv στov πρooριoμ6
μαζ( με τoU dλλoυg
απ6 τα γ0ρω 1ωριd. Xαιρετιoιivrαι, ρωτo0v για

γvωαroιig και φλoυg. Σ1εδ6v γvωρ(ζovrαv

6λoι, εηαv oυvαvrηΘε( με διdφoρoυg τρ6πoυ9
6λα αυτd τα δ6κα 1ρ6vια τoυ πoλ6μoυ Kαι τoυq
6vωvαv πoλλd και διdφoρα oυvαιoΘηματα.
ΠαρατdxΘηκαv στηv πλατε(α, 6πω9 τoug δι6ταξαv oι 1ωρoφΟλακεq. 'Hταv η ιilρα oκιω, εixε
ξημερωoει για καλα, η βρo)rl oυvdμζε vα
πεφτει και τo κριio δυvdμωvε.
H τελετη δεv κρdτηoε πoλιi. Kριiωvαv oι διoικητ69, dβγαλαv 6vα o0vroμo λ6γo με τo διo
αxεδ6v περιεx6μεvo, τov(ζovrαq τo εvδιαφ6ρov <<τηq Aυτoιj Mεγαλει6τητog και τoυ ΠρωΘυπoυργoιi τηq EΘvικηg Kυβερηoεωξ πρoq
τouq ηρωιKoιig κατo(κoυg τωv παραμεΘ6ριωv

ψευτιd και κoρoΙδ(α".

ovεlρo ξεvlτεμ6vou

τoυ N(κoυ Δημητρoιiλη

KαΘιig τo καλoκα(ρι oδειjει πρoq τo τ6λo9 τoυ
και oι πριbτεg φΘιvoπωριvιiξ μ6ρεq αρ{ζoυv vα

αvατιiλλoυv αυwεφιαoμιivεg, γκρ(ζεq και βρoχερ6q, πρoαφ6ρoυv εικ6vα για αvαπoληoειg,

voαrαλγ[εg Kαι ovειρoπoληματα.

oι

γιiρω

δαoωμ6vεg περιo169 πηραv 1ρωματα παρdξεvηg oμoρφι6q , λεq και oι ζωγρdφoι 6ριξαv
1ρυodφι αrηv κ[τριη φoρεoιd τoυg. Tα ,γερdvιαΣ, τα υδρ6βια απoδημητικd πoυλιd, εγKατα-

λε(πoυv

τo Boρρd Kαι

v6τιεg 1ιδρεg κατd
πoρικ6 αxηματιoμ6.

μεταvαστειioυv αrιg

oμηη και oε τ6λειo αερo-

ooo o καιρ69 περvd, τo κριio αvδρειιilvεται

και, 6ταv φΘdoει αro oκαλoπdτι τoυ xειμωvα,
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αvoμ6vεται δριμι.rreρo. Γι' αυτ6 oι v6oι και v6εg

πρooπαΘoιlv τωρα vα ζευγαρωαoυv ακoλoυθιbvrαq πιαrd ηv παρoιμ(α τoυ ooφoΟ λαoιi
μαξ: (Kρ0o - κριio, καιρ6q για διio".

Ση

μoυvη τofη επo1η oυvαιoΘηματα απρ6σμεηq voαrαλγ(αg αv6βλυoαv αrη oκ6ι,Uη μoυ
καΘιiq η vιiμα 6ριμlε τo π6πλo τηg και, εvω

εκε(vα πoλλαπλααιdζovrαv, ειg μdτηv πρooπαΘoιjoα vα τα απωΘτ]oω. Avαγκααrικd λoιπ6v
πρooδdΘηκα εκωv - dκωv αro dρμα τoυ vou Kαι

με ηv απρooπ6λααrη τo1fητα τoυ, υπ6ρτερη
τoυ φωτ69, διdβηκα αrερι69 και Θdλαααεg και,
1ωρ(g καv vα αιπληφΘιΔ, βρ6Θηκα αrα 1ωματα

πoυ γεvηΘηκα, γαλoυp1Θηκα και μεγ6λωoα
μ61ρι τo αvΘoβ6λημα ηq vι6ηq μoυ. o γoρYoπ6δαρo9 voug κdλυιpε

αrαη

ηv

υπερατλαιπικη απ6-

1λιdδωv 1λιoμ6τρωv με μια απλη δρα-

oκελιd, αφτivoιπdq με στo π6τριvo Kαιπαιωτικo

γεφιiρι με τιg διio καμdρεq. Παρ' 6λo πoU τo
π6ραoμα τou 1ρ6voυ ξεφτ(ζει η μημη, εvιo0τoιq oι αvαμvηoειg τoυ τ6πoυ μαg παραμ6voυv

η
λoιπ6v, η φαvrαo(α

ζωvrαv6q και γιγαιπωvouv

Aιrroαrρdτευoα,

voαιολγ(α.

μoυ

ξεκι

vιilιπαg τo voερ6 μoυ ταξ(δι, κoιτιi:vrαg και

μετριilwαq τα κλειαrd σπ(τια και τov πληΘυoμ6
τoυ 1ωριoΟ, πoυ oυρρ(κvωoε o Θ6vατoq Kαι η
διαoπoρd. Aυτd κλωΘoγιiριζαv αrη oκ6ιpη μoυ
6vα πυκvo, oυwεφιαoμdvo βρ6δυ. o oρυμoγδ69 τoυ πoλdμoυ και η ερτjμωση τηq επαρ{αq καταπvfuει τη δυvατ6τητα τωv 1ωρικιilv vα
παραμε[voυv αrov τ6πo τoυg. Tα απ(τια και τα
πεζoιiλια, dλλα αvαvεωμ6vα και 6λλα αβλαβα
απ6 τιg αφυριdg τoυ 1ρ6voυ, dvΘεv και κακε[Θεv τoυ δρ6μoυ, γoητειioυv με τηv απλ6τητα
τωv φυαικιbv υλικωv με τα oπo(α ε(vαι μιoμ6vα
και αr6κoυv εκε( μdρτυρεq ηq απouσ(αq τωv
voικoκυρα[ωv.
P(xμoιπαq μια φευγαΜα ματιd απ6 ηv πoταμι6 αro γ0ρω γvιilριμo τoπfo πoυ απλιbvoιπαv
μπρoαrd μoυ, 6vιωαα αoφdλεια Kαι πρoστααiα. Aηφ6ρισα πρoq ηv δ6vιριvη ,,τoιiφα",
πoυ αxεδ6v καλιjrπει ηv εκκληo(α τoυ Aγ[oυ
Nικoλdoυ και oυvε1(ζoιπαg 6φΘαoα μd1ρι τη
ρdxη, 6πoυ κdΘιoα vα ξαπoαrdoω Kαι vα αγvα-

τov κdπo τωv πoδιωv μoυ
αιπdμειι{.lε γεwα(α η παvoραμικη θ6α, πoυ με
dφηoα dτεγκro.

ιπ6ι{.lω.

Aπ6 κει

ι{.lηλd

H αvoιμ61ρωμη

κo(τη τoυ Σαραwαπ6ρoυ
η γ0ρω παραπoτdμια
περιoxη, τα δε x6ρoα 1ωρdφια με τα λε(ι|.lαvα
τωv YKρεμισμ6vωv καλυβωv και τα απ6vαιπι
6ρ1εται αε oιπ(Θεαη με

πετρoβo0vια αυvΘιiτoυv μια απdvια ζωγραφικη
παρdαrαoη. o αμαξιτ69 δρ6μoq πoυ oδηγε(
αro 1ωρι6 διαγρdφει βoυαrρoβηδ6v μ(α γραμμη, πoυ oαv λευκη κoρδdλα διακoαμε( τηv
απ6τoμη αηφ6ρα' ικαvoπoιε( επ(αr1q Kαι τηv
ακoη, καΘιi:g o δρooερ6q αdραg περvd αvdμεσα στα κλωvdρια τωv πειjκωv oυvΘ6τovrαq
η1oυg oυvαυλ(αg.

Tα παραπdvω επιμηκυvαv

ηv

παραμovη μoυ

σrη ρdχη τoυ "Aη-K6λα" ιiσπoυ αro τ6λoq
απoφdαιoα vα αυvε/oω ηv πρoq τα πdvω

πoρε[α μoυ. Περvιilvrαg απ6 τo "Kι6σKυ,πρo1ιilρηαα κ6τω απ6 τα δ6ιπρα τoυ vαo0 ηg
Παvαγ(αg με τov αvακαιvιoμdvo αιiΜιo 1ωρo,
6ριξα μια κλεφη ματιd πρog τo αvατoλικ6 τρ(γωvo τηq σrdγηq, 6πoυ εικov(ζεται o Aρ1dγγελog, o oπo(og παλαι6τερα ε(1ε κατααrε( τo
φ6βητρo τωv πιτoιρικdδωv. Kαι πρo1ωρωvrαg
dφταoα αrη γvωαrη μαg βρ0oη "Λoιiτoεg", με
τo καλoφτιαγμdvo αι6γααrρo Kctι τo ανακαιvι-

oμ6vo πεζoιiλι, 6πoυ τo λιγoα16 vερ6

ηg

πdφτει αro καvdλι και επαvoλαμβdvει τo μov6τovo η1o τoU σαv vυμεριv6 τριζ6vι. Mε αργ6
βηματα 6φτααα αrα πρωτo αrτ(τια τoυ xωριoιi
Kαι, vα ooυ, πρ6βαλε μπρoαrd μoυ τo κατdατημα Παταιωτoιi, με τoUξ εvαπoμε(vαvrεg
Θαμιivεq. Eκε( πηρα ηv ovdαα μoυ, ηπια τov
καiμακλη καφι1 και oυv61ιoα η διαδρoμη μoυ
πρog πλατε(α, 6πoυ oρΘιbvεται περηφαvoq o
αμλητoq πλdταvog.
Ακριβωq απ6vαvrι αιπ(κρυoα τηv πρoτoμf τoυ

oυγ1ωριαvoιi μαq lωdvη Λιiτρα, πoυ αvαδε(XrηKε σε καταξιωμ6vo ευεργ6τη. Aπoτελε[
λαμπρ6 κ6αμημα τoυ 1ωριoιi τo κdπoτε dαημo
αυτ6 φτω1oπα(δι. Δ(πλα η ααrε(ρευη πηγη
"Xωραξ", πoυ βγα(vει απ6 τα απλd}μα τηg
Kαιπoιιilτικηg γηξ, με υπoδdμηκε αφηvovιdg
με vα κoριiαω η δiι!α μoU στo πdτριvα .σoUPvdρια"

ηg.

Γυρ(ζω δεξιd, πα(ρvω τo β6ρειo δρ6μo και
τραβω (oια πρog τo απιτικ6 μoU, τo πρωηv

παyroπωλε(o η "Eλικρ[vειαD τoU πατdρα μoυ
μπdρμπα-Γιωργoυ. Αvo(γω τηv αυλ6Θυρα και
καΘιiq o ελαφρ69 α6ρα9 αv6μιζε τα μεγdλα

ξερo16ρταρα τηq αυλτjg εκε(vα 6γερvαv τo 6vα

κoιπd αro dλλo, λεg και κoλωα6ριζαv τov
ερxoμ6 μoυ. Aπ6 η μoυριd, πoυ δεαπ6ζει
αηv αυλη Koι στrl γειτovιd, ακo0απlκε απ6 τα
κλωv6ρια τηg 6vα απαλ6 Θρ6ιαμα. Mε τo

dvoιγμα τηg π6ρτα9 τoυ oπιτιoιj, αιrη1ηoαv oι
o μικρ6q θ6ρυβoq τηq dαπααε τη
μακρ6xρoη ηoυfα ηg κdμαραq.

τo(χoι και
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Πηρα

ηv

καρ6κλα και κ6Θιαα για λiγo 6ξω αro

μ6vιo

ηq

παηγυριιilτικηg αvθρωπoπλημμ0-

ραg. Eκε( η γραφ(δα ακιητε(, τo oυvα[αΘημα

πλακ6αrρωτo κoιτdζoιπαg απoαβoλωμ6vog τo
6λo Θdαμα και η εικ6vα αιπη, επ6μεvo ηταv vα
ερεθ(oει τo ρε0μα τωv διαλoγιoμωv μoυ. M(α

γιγαιπιδvεται Kαι

6λεγε καvε(q 6τι πρoξεvε( αv(o, αλλd ε[vαι κατd

ξεδιilooυv.

παρdξεη ηαυx[α βαoλευε παyro0 και

Θα

πoλιi ευεργετικ6τερη απ6 τov αvυπ6φoρo

εκε(vo Θ6ρυβo τωv μεγαλoυπ6λεωv, 6πoυ τo
oυαoωρευμ6vo αvΘρωπιvo 1αρμdvι γ(vεται

απερι6ριατo Kαι

o

oιKιστικ6g λαβιiριvΘoq

μικρα(voυv ηv κλ(μακα τωv αvΘρωπ[vωv qx6oεωv. Toυg αvΘριilπoυq τηg παλαι6τερηq επoXηq, η oυμπεριφoρd Kαι τιq q16oειg μεταξιi
τωv, δι6κριvε η ζεαrαoιd Kαι επικoιvωv(α, πoυ
6μειvε αvεξfuηλα 1αραγμdη αη μημη μoU
και ηρΘε oλoζωιπαη μπρoαrd μoυ περιδιαβα(-

vovταξ voερd τo απdvεμα και πρoαηvεμα
ooκdκια τoυ 1ωριoιi.

H κo0ρααr1 ηq αηφ6ραq Kαι η dvεoη ηq
καρ6κλαq με παρ6δωoαv στηv αγκαλιd τoυ

Moρφ6α. Eκε(, λoιπ6v, στov καρεκλ6τo (πvo
μoυ "vειργι6oκσ" (- ovειρεΟηκα, για vα μλησoUμε Kαι λiγo ατη γλιilααα μαg) και ε(δα 6τι
ακo0αrηκε dvαg μακριv6g κρoυα169 γδoιiπog,
ρυΘμικ6q, 6vαg oρυμαγδ69 μoυoικωv oργdvωv. Xρειdαηκα 6μω9 λiγo 1ρ6vo 6ω9 6τoυ

αυvειδητoπoιηoω και εvroπ(oω ηv πρo6λευα11
τωv η1ωv πoυ ερ6Θιζαv ηv ακoτ] μoυ.

ΣηκιiΘηκα 6ρΘιo9 (αιov 0πvo μoυ βdβαια) και
βλ6πω απ6 τα απ6κειπρα δρoμ6κια vα ξε10vo-

ιπαι κoπdδια παηγυριαιιilv, κατευθυv6μεvoι
πρoξ τηv κεvrρικη πλατε(α. Koτηφ6ριoα, 6oμι

ξα με τo πληΘog και 6oo πρo1ωρoιioα o ηχoq
τωv oργdvωv γ[voιπαv πιo 6vrovog και μdλιαrα
ξε1ωριζε καvεig τoυg ηπειριilτικoυg oκoπo0g
πoυ εξ6πεμπαv. To δημoτικ6 τραγoιiδι βγαλμdvo μdoα απ6 η ζωη και ηv ακ6vωη πηγη

εμπvειiαεωv τoυ λαo0 μαq αvταπoκρ(vεται

πλτ]ρωq ατα oυvαιαΘηματα 6λωv και ιδια(τερα
τωv ξεvιτεμ6vωv.

ΦΘdvovrαg εκε( 6μειvα 6κΘαμβoq oπ6 τo

Θ6αμα και τη φρεvftιδα εvΘoυαιαoμoO. Λεβειπ6κoρμα παλληκdρια με oφριγoq και λυγερ6Koρμεq κoπ6λε9 με χdρη διαoκ6δαζαv με τo
1oρ6 τoυg τη "σαρδεληδ6v" oυoαωρευμdη
αvΘρωπoΘdλαoαα, πιαoμ6vα αλυoιδωτ6 αε
διπλη oειρd. Τη φoρτιoμdη αUη γιoρτααrικη
ατμ6oφαιρα αδυvατε( vα εκφωvηoει με ταλαvroιi1α αφηγημoτικη 1dρη ακ6μη Kαι o πιo
ε0γλωττog ρητoραq Kαι vα περιγρ6ιpει o δειv6τερoq oυγγραφ6α9. Δdκρυα χαρdq Θα κυλiσouv επιχειρωιπαg vα oκιτodρoυv τo παvδoμ

τα λ6για αrερεΟoυv.

Στo

αvrdμωμα αυτηg ηg εκδηλωαr1g 6δωoαv βρovrερ6 παρ6v απoξdπαιπεg oι 1ωριαvo[, για vα

Eδιb τεΜ(ωoε τo παηγυριιi-lτικo γΜιπι και

μαζi με αυτ6 τo α0vroμo 6vειρo μoυ, 6ταv 6vα

ηχηρ6 κoυδoιivιoμα τoυ ηΜφιilvoυ με αφιiπvισε.

To vυατdρι τηg

oκ6ι|.lη9 τηg Aδελφ6τητα9
6καvε μεγdλεq τoμ6q ατo ζωιπdvεμα τηq
παρdδoαηq. Ag ε(vαι καλd τα πoλυτdλαvrα
ιπ6πια παιδιd απ6 τα δικ6 μαq 1ιilματα, πoυ
dλαβαv εvεργ6 μdρoq.Avαρριγω απ6 oυγκ(ηoη αvoλoγιζ6μεvoq τιq γιoρταστικ69, αυιπovιoμ6vεg εκδηλωoειq, εκπληoαoμαι δε διαπμ
αrιirvoιπαg ηv ακμdζoυαα αγdπη τωv v6ωv

πoυ τρ6φoυv για τo 1ωρι6 και τε(voυv μελλovrικd vα τηv εμπλoυτ(ooυv.

'ooo για μαq τouq εξωτερικo0g' τo 1ωρι6 κρατε( "εv6χUρo" τιq ψUχ6q τωv ξεvιτεμι1vωv, γι'

αυτ6 6oo και αv τα Θ6λγητρα τηq "ξ6ηq"
ααγηvε0oυv, η oυvιαrαμ6η διlvαμη τηq επισrρoφηc τouq απoτρ6πει vα γ(voυv Θ0ματα
τωv Θελγητρωv τηq. Eπ6q, β6βαια, αv oιKoγεvειακdq αιτ(εq f και λ6γoι αvεξdρτητoι ηg
Θεληoεωq τωVτouq κρατo0v μακριd και, 6πω9
ε(vαι γvωαro, τo βdρoq τωv υΠoχcεωoεωv
Kovιoρτoπoιε( τov π6Θo

ηq

επιαrρoφηq.

Ev κατακλε(δι λ6γω: "Mπoρε(q vα διιilξειg τov
Kαvroιιδτη 6ξω oπ6 τo Kdιπαικo, αλλd πoτd τo
Kdvroικo dξω oπ6 τηv καρδιd τoυ Kαvroιιirτη".
oκrιi'βρηq 2008, Kαvαδ6q
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'Evo lδlωτlκ6 oυμφωvητlκ6.
τoυ Σταιiρoυ Zηκoιiλη

Avτ6λακτηκη Mf1ραoη9

oι

υπoφαιv6μεvoι Θε[oq και Avει]lιαvovηφη
o0ζγoq Bαoηληoυ Zηκo0λη oημερov τηv 26ηv loυλ[oυ τoυ
yλιooτo0 εwεακ6oια ε[κooη εrπd AριΘ 1927
6τoυq' εκdvαμαι αwαλαγη τo εξηq εικ6πεδω o
μεv Avτιbvιog Zηκo0ληq δfδη ειg τηv AvΘ[α

AvτιΔvιoq, Zηκoaληq και AvΘ[α

Kdvovrαq μια εκκαΘdριση στo oειπoιiκι ηg
μdvαg βρηκα dvα κιτριvιoμ6vo απλ6 xαρτ(
αMηλoγραφ[αg. 'oταv τo dvoιξα και διdβαoα

τα δυoαvdγvωαrα γρ6μματα τoυ, ε(δα 6τι ηταv
6vα oυμφωητικ6 για ηv αvrαλλαγη κdπoιωv
ι<ημdτωv τηg oικoγdvειdg μoυ. Aυτ6 με xαρoπo(ηoε, γιατ( μoυ 6διvε ακριβη εικ6vα για 6vα
κημα πoυ ηταv δftλα αro oπ[τι μαg. Στo xωρι6
μαg δεv υπdρ1oυv τfuλoι κυρι6τηταq τωv oπιτιιbv, oικoπιiδωv Kαι τωv dλλωv κημdτωv. KdΘε
oικoγ6vεια γvιbριζε τα ακ(ητd ηq απ6 υπ6δειξη τoυ παππoιj η τoυ πατ6ρα αroυg vε6τερoυg
και αυτ6 γιv6ταv απ6 γεvιd αε γεvιd. Τα oιjvo-

ρα ηταv oυvηΘωg κdπoιo πεζoιiλι, κdπoια

δεvrρoαroψα πoυ φ0τρωvε στα oιivoρα μεταξ0 διio xωραφιωv (πατωoιd) η κdπoια μεγ6λη
π6τρα η παλoι]κι πoυ μπηγovrαv στo αημε[o
εκεfvo.

H κατdαrααη αυτη oυvεx(αηκε και μετd τηv
απελευΘdρωoη απ6 τoυg Toιiρκoυq. 'loωg
λ6γω τηg απ6αrααη9 απ6 κovιιv6q π6Μι9 και η
απoυo(α μ6oωv μεταφoρdg, δεv oυvηΘιζαv vα
oυιπdoooυv διαΘηκεq. o πατ6ρα9 μo(ραζε
πρoφoρικ6 αrα παιδιd τηv κιητη (κυρ(ωg ζωα)
και ακiιητη περιoυα(α και η απ6φααη τoυ γιv6ταv αεβαατη απ6 τα μ6λη τηq oικoγιivειαg.
'oταv υπηρ1αv πoλλ6 παιδι6(κυρ(ωq αγ6ρια
,γιατ( τα κoρfuoια δεv 6παιρvαv τ(πoτε μετ6 τo
γdμo τoυg απ6 τηv πατρικη περιoυo(α) 1ωρζovταv η περιoυo(α oε αvι(αroι1α μερ(δια. Kυρι6τερo πρ6βλημα ηταv τo απfuι. Av δεv 1ωρoιiσαv στo υπdρ1ov και τo 6παιρvε 6vαq η διio,
αυτo[ ε(xαv υπoxρ6ωαη vα βoηΘηoouv τov
dλλov η τoυg dλλoυg vα φτιdξoυv δικ6 τoυg
απfuι. Kαι καΘιΙ:q ηταv μ[αrεg oι περιαo6τερoι,
εργdζovrαv αμιoΘ( για vα φτιαμε( τo απ(τι τoυ
αδερφoιi.
Σπdvια και κυρ(ωq oε αυvαλλαγη με τρfuoυg,
αφo0 6πω9 πρoαvdφερα μεταξ0 τoυg τα μ6λη
δεv εftαv πρ6βλημα, αv υπηρ1ε κdπoιog πoυ
γvωριζε Yραφη, oυyrdooovrαv κdπoιo συμφωητικ6, 6πω9 αυτ6 πoυ βρηκα. ΠαραΘι1τω τo
κε[μεvo ,διατηρωvιαg τηv oρΘoγραφ(α τoυ, απ'

6πoυ φα(vεται 6τι αυτ69 πoU τo dγραφε δεv
ηξερε και "πoMd γρdμματα":

Bαoηληoυ Zηκo0λη 6vα κoμdη oικoπεδov ειq
Θ6oη κdμπω τo oπobv oηv[oτατε εΚ τετραΥovικcΔv μ6τρωv dvω τωv (135) εκατ6v τριdκowα
π6wε τo oπobv μηκoq 6yη μ6τρα (22) και παλo
(πλdτog πρoφαvιΙlq) απo τo 6va μ6ρoq β) 6ξη

μ6τρα και απ6 τo αλov απ6 Κατoαμdηv (10)
'20 εκατooτ6 τoυ μ6τρoυ η δε AvΘiα o1ζγoq
Bαoηλε[oυ Zηκo0λη δfδη ειg τov AwιΔvιov

Zηκoaληv τo oικ6πεδov τo oπo[ov 6γει 6ξω ειq
τηv αyυριΔvα καιτo μερ[διov ηg avαλoγiαg τηq
αγυριΔvαq καιτo αv6'λoγov μερ[διov τoυ aλωvιoυ και απoφε0γω τoυ μεριδ[oυ μoυ τo0τoυ και
δεv 6yω τo δικα(ωμα vcι τov εvωγληoω απo
τιΔρα και ειg τo εξlig' Δι6 εy6vετaι δ0o παρ6μoια 6γραφα και υπoγρdφowαι παρ' αμφωτ6ρov τov δ0o και αξειoπυoτov Maρτ1ρωv

K1woικov 26 loυλ[oυ 1927
oι αwaλdξαvτεq

AvΘfu B Zικoaλη

AvtιΔvιoq Zικo1ληq
oι Mαρτυρεq
Δη μητ ριoq Π

απαδη μητρ[oυ

Γεω' Δημητρoaληq

ΒεβαιιΔ o υπov6μεvoq Πρ6εδρoq τaq avω υπoΥρaφdq τωv κατo[κov μoυ.

o Πρ6εδρoq

(υπoγραφη δυoαvdγvωoτη)

Δεv γvωρζouμε πoιoq ε[vαι o oυvrdι<ηg τoυ
κειμιlvoυ. Στηv φωτoτυπ(α φα[vovrαι παρdτovα

και αvoρΘ6γραφα πoλλ69 φoρ6q oι περιoπωμι1vεq, πoU δεv μπ6ρεoε vα απoδωoει o υπoλoγι
αrηg. Δε|yει πdιπωg η γλιbαoα τoυ 6τι 61ει

πdει κdπoιεq τdξειq ατo αxoλε(o. 'E1ει μια
καΘαρευoυoιdvικη απ61ρωα11, 6πω9 εκφρdζo-

vταv

λ6γo.

ηv

επoxη εκε(η αro γραrπ6 κυρ(ωg

H πρooφωηση "αvεψιovιiφη" φαvεριbvει

η

oυγγεvικη αx6oη τωv διio πρooιi:πωv. o Avrιbηq Zηκo0ληg εftε τo oιiζυγo ηg Avθ(αq Bαolλη αvει.pι6 απ6 τov αδερφ6 τoυ Kιbαrα. H πρo-
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σφ6ηση "vιjφη" χρησιμoπoιε[ται γεvιKd απ6
τoυg ηλικιωμ6voυg και Φμερα ακ6μη, 6αrω κι
αv η "vιiφη" ε(vαι oγδ6vrα 1ρovωv. Αλλd και oι
vιiφεg πρooφωvoιjoαv τoυg κoυvιdδoυg "αφ6vτη" Kι αg ηταv vε6τερog τoυg.
H αιπαλλαγη εδω διευκoλι]vεται απ6 τo 6τι και

oι δ0o 61oυv μερiδια στouq (διoυq
'Eται

1ιi:ρoυg
(αδερφoμoiρια).
o καΘdvαq μεγoλιi:vει τo
6vα απ6 τα μερ(δια παραιτo0μεvoq απ6 τμtiμα
τoυ dλλoυ. Στo oυμφωητικ6 πρooδιoρ(ζεται με ακρ(βεια η ι1κrαoη και τα
6ριατoυ oικoπdδoυ. H α1υρωvα ηταv ηδη 1ωριoμ6η (εoωτε- t
ρικ6q διαιρ6oειq) και δεv xρειd- i
αηκε ιδια[τερog πρoαδιoριoμ69.

cι

Στo τ6λo9 τoU σUμφωητικoιj φα(Vεται η ημερoμηv(α, ακoλoυθoι]v oι

υπoγραφdq τωv δι]o εvδιαφερoμ6-

vωv καΘιilq και δι]o, αξι6πιαrωv 6πω9

τoυg απoκαλε(, μαρτιiρωv. Στo τ6λoq
o πρ6εδρo9 ηq κoιv6ηταq βεβαιιilvει τo γvηαιo 6λωv τωv υπo-

γραφωv.-

.,

ημ|l

i'\
1t
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ΠAPAΔoΣH & EΘIMA

To uMπ6κoλo,

σιμoΣ Yιv6ταv ωg εξηq: To ιivα απ6 τα δυo
κoρ(τoια 6λεγε oυλλαβιαrd, ακoυμπωιπαg
αυγ1ρ6vωg τo 16ρι ηq μια αro δικ6 τηq oτη-

τoυ Θωμd AΘαvαo(oυ Moυκo0λη
Eπ(τιμog Πdρεδρoq τoυ Π.l.

"μdρoαια", "κ6κκιvα κερ6αια",
(μιτqqΣ,
"tΤξξ,,
"γαλαv6", "Kouρfuq". Eκε(η,

Παvdρ1αια ε(vαι η αvdγκη τoυ αvΘριi-lπou Yια

παι1y(δι.

AΠo τA ΞEXAΣMENA ΠAΛlΑ MΑΣ ΠAlXNlΔlΑ

Θoq Kαι μια σrηq oυμπα(κτριαq

παι1v(δι. Kαι 6μω9 Φμερα, 6λα γιiρω μαq τε[vouv vα κατααrρ6ψoυv τo αυΘ6ρμητo παι1y(δι,
πoυ κdπoτε εμε(g, oι γovε(g μαq Kαι oι παππoιiδεg μαg 6παιζαv αrιg αυλ69 τωv oπιτιιbv,

τωv αxoλε(ωv Kαι στιq γειτovι6g. Παιly(δια
φτιαγμdvα απ6 φΘηvd υλικd' 6πω9 με μια
μπdλα απ6 κoυρι1λια, μ' 6vα oxoιv6κι, με μπi
λιεg (γκαζι69 τιq λdγαμε αro xωρι6), με τα
πετραδdκια, με τo μαιrηλι. oι αλdvεq σrιq
πoλιτε(εg εξαφαv(αrηκαv εδιδ και 1ρ6vια και τη
Θ6oη τoυq πηραv oι πoλυωρoφεg πoλυκατoικ(εg. Tα μπαλκ6vια μικρd, oι δρ6μoι αιεvo(, η

ατμ6oφαιρα γεμdτη καυoαdρια,

τα

δ6vrρα

ελdμαια. Τα παι1μδια τωv παιδιιbv μαq τιi:ρα
ε[vαι μη1αvικd και ηλεκrρovικd. Avr[ vα ε(vαι

πρωταYωvιστ6g, 6γιvαv Θεατ69 τoυ παιxyιδιoιi
τouq Kι αυτη η αδρdvεια μ6vo αρvητικ6g oυvdπειεg μπoρε( vα ι11ει αιη ζωη τoυq.
'Evα απ6 τα πoλλd παιμ(δια, πoυ παλια πα(ζαμε στo xωρι6 μαq, ηταv και τα μπdκoλα. Tα

μπ6κoλα ε(vαι ατoμιK6 καΘιαrικ6, κυρ(ωg,

κoριτo(αrικo παι1y(δι (πα(ζεται και απ6 αγ6ρια)
και ηταv γvωαr6 oε 6λη τηv Eλλdδα με τηv

ovoμαo(α "πεyτιiβoλσ,, (τα παιxμ(δια Kαι τα
παραμιiΘια δεv 61oυv oιivoρα...). Πηρε τo

6voμd τoυ απ6 τα π6vrε, αrρoγγυλd κατd τo
δυvατ6v, πετραδdκια, (6πωq β6τoαλα απ6 τo
πoτdμι ι<rλ.), πoυ xρειdζovrαι Yια τo πα(ξιμ6
τoυ. Αυτd τα πετραδdκιo στo 1ωρι6 μαq, τo
Kdvιoικo, τα λ6γαμε μπ6καλα. To κdΘε παιδ(
ε(xε τα δικd τoυ μπdκαλα. Mπoρo0oαv, 6μω9,

vα Xρησιμoπoιηooυv 6λoι oι πα(μεq τα (δια
μπdκαλα.

ol ιiρol

τoυ παl1vlδloιi: Aφoιi επ6λεγαv τo
κατdλληλo μ6ρoq (δεv απαιτoι]αε πoλ0 xωρo,
αρκε( αυτ69 vα ηταv επ(πεδoq και καΘαρ69
απ6 πdτρεg και ξιiλα), απoφdoιζαv:

σ. "Nα τα βγdλoυvε", 6πωξ 6λεγαv, δηλαδη,

vα oρ(ooυv τo πoιcι Θα πα(ξει

τηq:

"[ρg6r1q"t1J,

πρ6η. 19 "βγdλ-

αrηv oπo[α Θα τελε(ωvε η τελευτα[α oυλλαβη,
"KoUρ(τq", ηταv η τυ1ερη και Θα ξεκιvoιiαε τo

'Eπειτα, απoφdαιζαv απ6 κoιvoιj, αv Θα
xρηoιμoπoιoιioαv κατdτo παξιμo καιτα δυo 16ρια
η μ6vo τo 6vα (πoυ γιv6ταv πιo διjoκoλo τo
παι1y[δ$ και
β.

γ. Σε π6ooυ9 γιiρoυg (παρτ(δεg) Θα βγει o
vικητηg. KdΘε oλoκληρωμ6voq γιjρoq (παρτ(δα) ovoμαζ6ταv (ρo0μπoqD.

H δlεξoγωγli τoυ πol1vlδloιi: Tα δι.io παιδιd,
πoυ Θα παρoυv μ6ρoq αιo παι1v(δι, κdΘoιπαι
"σταUρoπ6δι" αvrικριαrd. Φιιdμoυv 6vα μικρ6
κιjκλo αro πλdι τoυq και oε αημε(o πoU vα μηv

τoυg εμπoδζει αιo παι1μ(δι, Yια vα βdζoυv
τoυq "ρoιiμπoUq>. Στη oυv61εια ρfχvoυv
1dμω, μπρoαrd τoυg, τα τιiooερα μπ6καλd
τoυg, εvω τo πdμrπo, τo oπo(o ovoμdζoυv
"ποππ6" τo κρατdvε αrη 1o0φτα τoυg:

o πρωτoq πα(Χrηq πεταει ι}ηλd τov παππd και
με μια γρηγoρη κ(vηαη, εvω 6 παππdg ε[vαι
ακ6μα αιov αιiρα, πρoαrταΘε( vα πdρει απ6
xdμω 6vα μπ6καλo, 1ωρ(q vα αγγ(ξει τα υπ6-

λoιπα (αv αγγ(ξει 1αvει τη oειρd τoυ). Av πρoλdβει vα τo πdρει, 1oυφτωvει μαζ( και τov
παππd, πoυ κατεβα[vει απ6 ιpηλd. Aφηvει τo
μπdκαλo, πoυ πηρε, αrηv dκρη και oυvε1(ζει
τηv (δια διαδικαα(α μ61ρι vα τα πdρει dvα - dvα
και τα τ6ooερα.
Eδιδ τελειιilvει η πρωτη φdoη και ακoλoυθεf η
δε0τερη: Tα μπdκαλα ε(vαι κdτω. Τo παιδ(
ρ(1yει t{lηλd τov παππd και πρoαπαΘε( κdΘε
φoρd vα τα πιαoει με μιαq δυo-δυo. 'Yαrερα

τρ(α μεμιdq και dvα, και, τ6λo9, καιτατ6oαερα
μεμιdg.

Σε oπoιoδηπoτε oημε(o τoυ παιlyιδιoJ, αv δεv
τα καταφιiρει, τη oειρd τoU Kαι αρx(ζει η oυvε[1]

Σημε(ωη: Xρηoιμoπoιω εδιil τα δ0o -oo_ η -gq_ γιo vα δε[ξω
e[vαι, περ[πoυ, 6πωq τoυ Γoλλικoι] -ch-

ηv πρoφoρα' πoυ
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1iζει o d}λog παixηg.
To παιδ(, πoυ κατdφερε vα oλoκληριilαει 6λα
τα πρoηγoιiμεvα α16δια, περvαει αro δειjτερo
μ6ρoq τoυ παιxγιδιoιi, κdvoιπαg τα ακ6λoυΘα:
Σκoρπ(ζει μπρoα16 τoU τα μπdκαλα και κρατd-

ει στo

δεξ[ τoυ 16ρι τov παππd (6φ' 6oov
'Yαrερα ακoυμπ6ει
β6βαια ε(vαι δεξι6xειραg).
τov αιπγειρα τoU αριστερoιi 1εριoιi αro 6δαφoq Kαι τo δε(μη vα καβαλικε0ει επdvω αro

μεoα[o δ6μυλo, 6ται πoυ vα αxηματ(ζει καμ6ρα. Mετd ξαvαπετdει Ψηλd τov παππd πρoαrιαθιi-lιπαg, 61ι πια vα πιdoει ιlvα απ6 τα μπdκαλα, αλλd vα απρωξει και vα περdoει απ6 6vα

μπ6καλo κdΘε φoρd μ6oα αro (φouρvdKι,>,
δηλαδη κdτω απ6 τηv καμdρα. AφoΟ περdoει
με επιτυ1[α 6λα τα αrdδια και αυτηg ηg

φ6σηc τoυ παιμιδιo0, πρo1ωρε( αro επ6μεvo
και τελευτα(o αrdδιo τoυ παι1γιδιo0, κdvovrαg
τα εξηg:

Mε τo δεξ( 1dρι πα(ρvει 6λα τα μπdκαλo μαζ(
Kαι τov παππd Kαι τα πετdει αrov α6ρα (61ι
πoλιi ι.[.'ηλd, βdβαια, Yια Vα μη τoυ oκoρπ(ooυv)
και πρoαrταΘεf vα τα ξαvαπιdoει 6λα αια δυo
τoυ 1ιiρια, πoU τα εvcΙ:vει με τιg παλdμεq πρoq
τα κdτω. oι ρd1εg τωv παλαμιiv, εvωμιivεg

αroιiq δε(μεq (με τα μεγdλα δdμυλα απ6
κdτω) αxηματ(ζoυv 6vα εδog oκ6φη9. Eφ6oov
oυγκρατηαει τα μπdκαλα επdvω αrιq ρdxεg

τωv 1εριιΔv τoυ, τ6τε με μια απ6τoμη κ(vηαη τα
πετdει π6λι αιov α6ρα, γυρ(ζει τιg παλdμεg τoυ

αvdπoδα Kαι τιq κdvει "xoιiφτα", δηλαδη μια
oκdφη τωv 1εριωv με τιq παλdμεq πρoq τα
επdvω και πρooπαΘε( vα πιdoει 6λα τα μπdκαλα αιov α6ρα, πρoτoι] αυτd π6αoυv αιo dδαφog. Avτα καταφ6ρει βαζει 6vα πετραδακι, dvα
"poιiμπo", μ6oα αrov κιjκλo τoυ.
To παιδ[ πoυ ιi1αoε oε κ6πoια φααη τoυ παι
1yιδιoιi, 6ταv ξαvdρΘει η oειρd τoU vα πα(ξει,
δηλαδη 6ταv 1doει o αιπ(παλog τoυ, δεv
ξαvαρ1ζει τηv παρτ(δα απ6 τηv αρ1η' αλλd
oυvε1ζει απ6 τo αημε(o, 6πoυ βριoκ6ταv, 6ταv
6xαoετη oειρdτoυ.

oπoιo πoιδ( oυμπληριiloει πρωτo τov αριΘμ6

τωv (ρoιjμπωvD, πoU αυμφωηθηκε αιηv αρ1η,
ε(vαι o vικηηq.

Αvω Xαραυγη 21 Mαtoυ 2008

<H τζloιi1μo>
(Παλι6 oμαδικ6 παιp(δQ
Tα παδικd παψivδια, 6πω9 και η πλdκα, τo κoιπ0-

λι, τo oλφαβητdρι και τα παλ6 αvαψωαrικd,

αημαfuoυv πoλλd για τov καθιlvα μαg, γιαι( oυvδ6ovrαι με ηv ωραι6τερη, 6πω9 μαg φα(vεται
τιbρα, περfoδo ηq ζωηc μαq, αιrΦ ηq παιδιηq
'oλoι μαq πα(ξαμε τ6τε
ηλικ[ιαq.
με κdπoιo παι1yi
δι, 6αrω φτιαγβvo απ6 κoυρ6λα η 6vα κovoερβoκoιπι, γoητειrπ1καμε απ6 αιπd κι 61oυμε 6μoρφεg εικ6vεq, βκΔμcπα και rλoι]oια oυvαιoΘημcπα
απ6 τα αξ6xααrα αιπd 1ρ6vια, πoυ 6oo μεγoλαivoυμε τ6oo περιoo6τερo τα voαιαλγo0με.

Tα παι1yδια τηg επoxηq εκε(ηq ηταv δημι
oυργηματα τωv (διωv τωv παιδιωv, πoU με
αυτd ξε1yoιiσαv τηv αυαrηρ6τητα Kαι τηv πει-

θαρ1(α πoυ απαιτoιjσαv oι γovε(q τouq, τo
ξιjλo και τιg τιμωρ(εq απ6 τo δdακαλo, πoυ
πoτ6 δεv ηταv ευ1αριαrημ6vog απ6 τo διdβααμ6 μαq, τηv ξυπoλυoιd, τηv αv61εια και καμι6
φoρd και τηv πε(vα.
H αυλλoγη, η Kαταγραφrj και η περιγραφη
τ6τoιωv παιxμlιδιωv δ[vει 1αρd και ικαvoπoηoη

αro αυλλ6κrη τouq Kαι μια ελπ(δα, 6τι θα διαoωΘoιjv και Θα 1αρoιiv και dλλoι, μικρo( και

μεγ6λoι. i\λλωαrε 6λoι "αε( πα[δεg εoμdv".
<H τζloιi;1vo,)ι1] ηταv ιivα παλι6 oμαδικ6 παιδικ6
παιxμl(δι, αro oπo(o μπoρoιioαv vα αυμμετdqxoυv μ6xρι δdκα (10) dτoμα. Παιζ6ταv, κυρ(ωg,
ηv Avoιξη, 6πoυ και 6ταv τo επ6τρεπαv oι καιρικdg oυvθηκεg dλ6 Kαι oι εργασ(εq ηg κdΘε
oικoγιlvειαg. Παιζ6ταv μ6vo απ6 αγ6ρια ηλικ(αg
17-18 ετωv Kcιι σε αvoιχr6 1ιbρo, μακριd απ6 τα
oπ(τια. Tιiτoιoι 1ωρoι ηταv, oυηΘωq , τα αλιivια, τα λιβdδια και, κυρ(ωg, η Aλατoι6. 'Hταv
παι;y[δι δυvατ6 και καμιd φoρd oκληρ6. Απαμ

τoιioε τα10ητα, ευκιηo(α, oξε[α αvrληι,Uη,
ευαrρoφ(α και γρηγoρα αvrαvακλααrικd.

Απαρα(τητα μ6oα, για vα παιμε( τo παι1y(δι,
6πρεπε vα 61oυv μια γoυρoιivo (: ι1vα τ6πι
φτιαγμιivo απ6 κoυριiλια, η 6vα 1ovrρ6 σrρoγγυλ6 ξιiλo, η, και τo πιo πρ61ειρo Kαι πιo
oυηΘιoμιivo, 6vα κovαερβoκoιiτQ και o κdΘε
πα(xrηq ιivα δεκαv(κι (κραv(oιo (oιo xoιπρ6
ξ0λo, παλoΟκι απd φρ6μη κλπ.).
[1] Στo

ζαv

η

Kdvroικo (Δρoooπηγη) τζιoιj1γα
γoυρoιivα.

f γκτζιoιivα

ov6μα-
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Tα παιδιd- πα(μεg, 6πωq ε(παμε, επ6Μγαv τov
κατdλληλo τ6πo. 'oταv 6φταvαv εκε(, τov καθdριζαv απ6 π6τρε9 και ξιiλα.'Yαrερα, με 6vα αφ
μηρ6 αvιικε(μεvo (6vα μιπερ6 κoμμdτι ξιiλoυ,
μια μι-rrερη π6τρα η 6vα καρφ(...) 1dραζαv 6vαv
κ0κλo με διdμετρo 3-5 μ6τρα, περ[πoυ, και
1ωριζαv ηv περιφ6ρειd τoυ αε τ6oα τ6ξα, 6oα
καιτα παιδιd πoυ Θα παξoυv με(ov 6vα. Σε κdΘε
oυμβoλη διjo τ6ξωv dvoιγαv μια λακκoιiβα, ηv

oπo(α ov6μαζαv φωλ6. 'Eπειτα dvoιγαv αro

κιiιπρo τoυ κι]κλoυ Kαι μια μεγαλιiτερη λακκoιjβα, αηv oπo(α vα 1ωρdει με ευκoλ(α μ6oα η
γoυρoιivα. Tη λακκoιiβα αιrη ηv ov6μαζαv

γoυρvoκoιiμααo (κoυμdα ηq τζιo01μlαg).
AκoλoυΘoιjoε η επλoγη τoU YoUρouvd: oι πα(μεg 6μπαιvαv σε μιcι αειρd με τo μdτωπo πρog
τov αρxηγ6, πoυ αυvηΘωg ηταv τo μεγαλιiτερo
oε ηλικ(α αγ6ρι, κρατωvrαg o καΘ6vαg τo
δεκαv(κι τoυ. Eκε(vog dρ1ιζε vα λιiει oυλλαβι
αrd: "i\λλα-μπεvdλα_και πιτoιvdρα-και αrη
_

π6λη-τηv πoλλη-βγηκαv κλ6φτε9- και πoλλo[6κατoαv_vα φαv- ψoUμ(_τα καρo0λιαtzl - φιilvαζαv _τα vroυφ6κια-6ρριμ/αv_ μπαμ _ μπoUμ
-κoιiφκιoυg _κι 6βγα". Σε κdΘε αυλλαβτj ακoυμπoιioε τo 16ριτoυ αro αrηθog εν69 παffiη. o
πα(Xrηq, αrov oπo(o αvrιαroιxoιioε η oυλλαβη
"Kι 6βγα", 6φευγε απ6 η oειρd, πηγαιvε σε μια

φωλιd και ακoυμπo0oε τη μια dκρη απ6 τo
δεκαv(κι τoυ μ6oα. Mετd o αρΧηγ6q dρxζε

πdλι απ6 τηv αρ1η: " l\λλα-μπεvdλα _ Kαι πιτσι-

o δειiτερog πα(χrηq
πηγαιvε και αυτ6 και 6πιαvε μια φωλιd. Eπαvαλαμβαv6ταv, 6τoι, η [δια διαδικαo(α μd1ριg
6τoυ καταληφΘo0v 6λε9 oι φωλι6q. o τελευτα(oq, πoυ 6μεvε 1ωρ(q φωλιd, γιv6ταv o γoUρoυvdg και 6'παιρvε τη Θdαη αrov κεvrρικ6
κιjκλo, στo γouρvoKoιiμαoo, κρατιδιrrαg ατα
vdρα...". και 6βγαιvε

x6ρια τη τζιoιi1μα...

YπιiΘεoη τoυ πol1vlδloιl (Σεv6ρlo):
ε(vαι μ6αα

αιo κoυμ6oι

ηξ

Kαι

η

H

τζιoιj1yα

φυλdει o γoυ-

ρoυvdg. Σε κdπoια σΓιγμη o γoυρoυvdg αvofuει
π6ρτα τoU Kouμασιoιi, η TζιoQμα βγα(vει
6ξω και πηγα[vει πρoq τιq φωλιdq. o κdΘε πα(-

ηv

Xηq
απ6

Uπερασπ(ζεται τ6τε η φωλιd τoυ τ6oo
Tζιo0xyα, 6oo και απ6 τo γoυρoυvd.

η

Πιilg πolζ6τov: o γoυρoυvdq ι1παιρvε τη γoU-

ρoιivα oπ6 τo κoυμdoι ηq, τηv π6ταγε ιpηλd

αrov αιiρα, φωvdζovrαg: "Τ6μπλααα ''.) Kαιτιq
6διvε μια με τo δεκαv(κι τoU, πρooπαΘωvrαg vα
[2] Kαρo0λια= εδω η Μξη αημo(vει "καραoι]λια., 6πωq μoU
ε(πe o Πα0λog o Koτoλoιjληq, απ6 τα Σπατα.

τηv πdει 6oo γιv6ταv πιo μακριd.

oι

dλλoι

oηκωvαv τα δεκαv(κια τoυg απ6 τη φωλιd τoυg

και πρoαπαΘoιjoαv vα τηv απoκρoιiooυv και,
αv τηv πετιi1oυv, vα τη αrελoυv 6αo γιv6ταv
πιo μακριd. Γιiριζαv, 6μωq, αμ6αω9 π[oω κι
6βαζαv τo δεκαv(κι αrη φωλιd τoυq, γιατ[ o
γoυρoυvdg καιρoφυλακro0oε.
Aπ6 τηv dλλη μερια o γoυρoυvdg πηγαιvε αιη
γoυρoιivα, τη μdζευε με τo δεκαv(κι τoυ κoι
πρoαrταΘoιioε vα τη βdλει αro κoυμdoι ηg,
αλλ6 oι dλλoι με τα δεκαv(κια τouq πρooπαΘoιjoαv vα εμπoδ[oouv τηv επιαrρoφη αro
καoυμdoι τηq, εvιj: παρdλληλα πρ6αε1αv, o
καΘ6vαg vα ιi1ει τo δεκαv[κι αrη φωλιd τoυ,
γιατ( αλλιιilg o γoυρoυvdq, τηv ιδρα εκε(vη,
πρoαrταθoιioε vα καταλdβει κ6πoια, τυx6v,
dδεια φωλιd τωv dλλωv. Av τo κατ6ρΘωvε,
τ6τε o vικημ6vog γιvdταv γoυρoυv6q Kαι σUvεfζovrαv τo παιly[δι με τov (διo τρ6πo.
'oπωg μπoρε( vα
φαvrααrε( καvε(g, κατd τηv
ωρα τoυ παιμιδιo(, γιv6ταv παvζoυρλιoμ6q:
'Eξαψη' μυπηματα δυvατ6,
με τα δεκαv(κια
φωv6g, φαoαρ(α, γ6λια και Xαρ6q. Kαι μ6oα oε
αυτη τη φooαρ(α, δεv ηταv orτ6vιo τo φαιv6μεvo, αvr( για τη γoυρoOvα vα καπαvoι]αε o 6vαq
τov dλλo αrα καλ6μια η η τζιoιjxyα αιπ( για τo

κoυμdαι τηq vα καταληγει ατo κεφ6λι κdπoιoυ
πα(Xrη και vα τoυ κdvει ... 6vαv ξεγυριoμdvo
καρoιiμπαλo η vα τoυ αvofξει τριiπα Kαι τo
α(μα vα βαφει κ6κκιvη τη τζιoιj1μlα...

Τo παι1y[δι κρατoιiαε πoλλη οiρα, ιilαrτoυ oι
πα(μεq αrαματoιiααv Kαι απoKαμωμιlvoι απ6

τηv κoιiραoη επ6'αrρεφαv αro απ(τι τoυg.

Παραλλoγf τηq τζloιipoq.
To παι;y(δι παιζ6ταv Kαι με dλλov τρ6πo: oι
πα(μεg 1ωρ(ζovrαv (με τov τρ6πo, πoυ εδαμε
παραπ6vω) oε δυo (2) ιodριθμεg oμdδεg. Avι[
για κιiκλo τραβoOoαv μιo γραμμη αro 6δαφo9
Kαι στo μ6oo τηq γραμμηc αυτηg dvoιγαv τo
γoυρvoκoιiμαoo. oι παtμεq 6παιρvα Θ6αει9
αvrικριαrd. o γoυρoυvdq 6παιρvε τη τζιoιixμα
(6vα κovoερβoκoOτι, πoU τo oυvΘλ(βαvε με τo
π6δι καιτo 6καvαvπλακ6) Kcιιτηv 6βαζαv μ6αα
αro κoυμdoι.
'oταv 6λα
ηταv 6τoιμα o γoυρoυvdg, με τo oιiv-

Θημα: "T6μπλooo..." 6διvε μια κλωτoιd αrη
γoυρoιjvα και 6πoυ πηγαιvε... Αμ6αω9 oι παi
Xrεq τηq oμdδαq, πρoq τηV oπo(α πηγε η τζι
oιi1yα, μυπωvrαg τηv (με κιvιjαειq oαv αυτ69
πoυ γ(vovrαι αro 16κεΙ) πρoαπαΘoιioαv vα τo
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βdλoυv μ6oα αro κoυμdoι' εvω παρ6λληλα
εμπ6διζαv με τo ξιjλo, πoυ κρατoOoαv τouq
πα(μεg τηg dλληg oμdδαg vα κdvoυv τo (διo.
E(vαι voμ(ζω, διjoκoλo και περιτ16 vα περιγρd-

ψω τov παvζoυρλιoμ6 και τη φαoαρ(α πoυ

γιv6ταv.

H oμ6δo πoυ dβαζε τιg περιoo6τερεq φoρdq
τo τεvεκεδdκι μ6oα στo γouρvoKo0μαoo ηταv
η κερδιoμιivη. Kαι oαv 6παθλo oι xαμdvoι,

ι1πρεπε vα τouq π6ρoυv αrηv πλdτη (τoιoυgq)
Kαι vα τouq μεταφdρoυv σε μια απ6αιααη πoυ
ηταv εκ τωv πρoτ6ρωv oυμφωημ6η'

Στηv παραMαγη αυτη ε(χαμε oπωoδηπoτε

λιγ6τερα... "Θ0ματα" και ...καρo0μπαλα

Δdφvη 18-05-2008
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Φωτoγρoφio: 1964, σro Zηκdδικo αλωvι. Αλωv(ζει o Σlμoq Nικ6λαoq (Kdτooq) και η oικoγdvεια τoυ.
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Φωτoγρoφio: 1951 σrη ΣιV6iα ηq Poυμαvlαq
Π[αω απ6 αριαrερo: 1 Koτoλo0λη ΓιαWo0λα (Nτελη)' 2. Zηκo0λη Bιργιv[ατoυ Aλdξη,
3. Koτo(vα ΑγoΘτ] τoυ Θεoδωρoυ.
Eμπρ6q: 1 . Kαραvικo0λη Mαρ(α τoυ Γεωργ[oυ, 2 Zηκoιiληq Στα(lρoq τou Aλdξη, 3. Mπoτodq
Bαoλειoq τou Παvαγιωτη
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"Γlo vo 'μσσtε ovτ6μo''. Ατεxvo και ετερ61ρovo φωτoμovr6ζ δ0o φωτoγραφιιilv.
Aρισrερo η KωVσro\rΓιVια (Τoιvια) τoυ γdvoυg Koτoivα' μια απ6 τιq πιivτε κ6ρε9 τoυ
Xαρoλoμπoυ Koτo[vα (Δαoκoλdκη) με τov γι6 ηq Θαvααη πoυ απ6κrηoε με τov τρ(τo
oιiζuγ6 τηg (δεξιd) Xρηαιo Zιo0oκo oπ6 τηv Zιo0ζιoυλη Γρεβεvωv oε πρoγεvdαrερη
φωτoγραφ(ατoυ, τo 1934
o απoαιoλdαg Yρdφει αvoρθ6γραφα στo π[oω μdρog ηg φωτoγραφiαg: oε oτ6'λιvε
καιτηV φouτoυΥρaφιαv μoU vα τηv γλικoφλιoειq σoμa αψιΧov ψιΧι δεv εΧι
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To Δ.Σ' ΣυγκρoτdΘηκε αε oιilμo ωg εξ{q:
Koτoλoιiληg Γειilργlog _ Πρ6εδρo9

Mdvoυ Kατρdκη 28
565 33 Πoλ(1rη, Θεooαλov(κη
τηλ. 231 0587972' tωι: 231 0608957

To v6o Δlolκητlκ6 Συμβoιiλlo
& Eπlτρoπ6g Π6λεωv τηg Aδελφ6τηταq
Tηv 16 Aυγo0αroυ 2008 πραγματoπoηΘηκε
αro 1ωρι6 η Γεvικη Συv6Μυαr1ηg Aδελφ6τrμα9.
Mεταξιl dλλωv, διεvεργηΘηκε ψηφoφoρ(α και
6γιvε εκλoγη τωv μελιiv τoυ v6oυ Δ.Σ..
Tα μ6λη τωv επιτρoπιilv π6Μωv, με απ6φαα11
τηq Γ.Σ, oρ(oΘηκαv, μετd απ6 αυvεwoηoειg,
απ6 τo Δ.Σ.

P6βog Δημfτρlog _ Avrιπρ6εδρog
Φλiππoυ 12, 555 35 Πυλα(α, Θεooαλov[κη

τηλ. 2310308679

KαΘ6ρloq Eu6ψελoq - Γραμματ6αq
Δελφιilv 166, 542 48 Θεooαλov(κη

ηλ'

2310848075

Γκoμπρ6vηg Nlκ6λooq - Tαμ(αq

Aρ1. lατρo0 11,567 27 Nεdπoλη, Θεoooλov(κη
τηλ. 6972196564

Σπ6λλoq Kωvαroyτivoq

- Mdλog
Avδρ6oυ Δημητρ(oυ 53
56727 Nεdπoλη, Θεooαλov(κη
τηλ. 23'10516146
ol Eππρoπ6ξ

Π6λεωv:

AΘHNA
Zlιδγoq AΘovdolog
Δημητρακoπoι]λoυ 53, 117 41 AΘηvα
τηλ. 210 9236717

Tζlμoιiληg Kιilαταg
Kαλoαγoιiρoυ 8, 111 41 Αvω Πατηoια, AΘηvα

τηλ. 210 2015400

Koτoivo

Αwo

Παπαvικoλη 4, 142'32 Περιoo69, AΘηvα
τηλ.210 2527149

oι παραπ6vω απoτελoιjv Kαι τηv εξελεγιαικη
ηq Aδελφ6ηταq.

επιτρoπη

Aιπlπρ6oωπol στηv Πovηπεlρωτlκf Συv.
Eλλ6δαq & ατηv oμooπovδiα Aδελφoτliτωv
K6vlτoαg.

Zlιiγoq Booiλεloq

Mελ[oαoυ 16, 116.35 AΘt]vα
210 7011014

ηλ.

Zlιilγαq Iω6wηg

Λυo(oυ 11, 163 46 Hλιoιiπoλη, AΘηvα

τηλ.210 9706002

lΩANNlNA
Tαιγκoιiληq tω6wηg
X. Kατodρη 35,452 21 lω6wιvα

ΠΑτPA
Zιilτoq Kιiατog
Aρ1. Mακαρioυ 14,263 33 Πdτρα
τηλ.2610420269

Koτoivog lω6wηq

Eππρoπf Nεoλoiαq:

ηλ.

2651076055

Eμμ. ΞdvΘoυ 38,454 45 lωdwιvα
τηλ. 2651078937

KAΣToPlA
Mακρlig Booiλεlog

KoλoκυvΘoιj, Kααιoριdg, T.K. 520 50
τηΙι. 24467071840

Kαρρ6g AΘov6olog
Λειiκη, Kααroρι6g, T.K. 521 00

τηλ. 2467081307

Σiμoυ Moτo0λo
Λε0κη, Kααroριdg, T.K. 521 00
τηλ.2467071606

Kαρρ6q AΘov6αloq
Π6vroυ 12, Λε0κη, Kααroριdq T.K. 521 00

ηλ.2467081307

Tolλlμiγκα Γlιilτα
Aγ. lω6ιnηg, lωdwιvα T.K. 455 00

ηλ.2651063929
Koρovlκoιiλη Aρετli

Kanal str 17
67063 Ludwigshafen- Germany

Tel. 0049176600291 14

ΔPoΣoΠHΓH

Tζiμog Γειilργloq

BoΛoΣ
Zηκoιiληg Στoιiρoq
Σαρ6φη 81,382 22 B6λoq

ηλ.

2421039597

Moκρ{g EλευΘdρlog

Aγριd, 86λo9

τη}ι.2428091477
N. MAPMAPAΣ

P6δloυ Aφρoδfuη

630 81 N. Mαρμαρdg, Xαλκιδικη
τηλ. 2375071038

ΛAPlΣA
Kαπλ6vη Σεβoαr{
oικov6μoυ Eξ. oικov6μoυ 82,412 23 Λdριoα

ηλ.

2410284856

τYPNABoΣ
Koυτoivoq Δημfτρloq

Δημoκρατ(αq 1,410 00 Tιiρvαβog, Λdριoα
τη}ι.2492024717

ΠEΛAΣΓιA
Σπ6Μα9 Στoιiρog

350 13 Πελααγ(α, ΦΘιωτιδαg

ηλ.

2238051781

ΠPoΣKΛHΣH
o ετηαιog Xoρ6q τηq Aδελφ6τηταq
σΓηv AΘηvα, Θα πραγματoπoιηΘε(

- για πρωτη φoρd εφ6τoq μεcΣrιμεριαη
ιilρα _ τηv Kυριακη 15-02-2009
και ιilρα 13:00 oε α(Θoυoα
τoυ ξεvoδoxε(oυ STANLEY

(oδυoo6ωq 1 Πλατε(α KαραIoκdκη, AΘηvα).

oπωg πdyrα με τη σUvoδε(α
τηg εξαιρετικηg oε πoι6τητα oρXησΓραq
τoυ N(κoυ & Kιiαrα Φλιππ(δη.
H Eπιτρoπη AΘηvαg τηq Aδελφ6τηταq
περιμ6vει με xαρd τouq χωριαvoιiq
Kαι τouq φλoυg τηg Δρoooπηγηg
vα δ6σouv τo παρ6v, για vα αιπαμιi:ooυμε
Kαι vα διαoκεδdαouμε για ακ6μη
μ(α φoρd 6λoι μαζ(.

ηg Aδελφ6ηταq παρoτρ0vει τouq
v6oυg τoυ 1ωριo0 μαq vα oυμμετdqxouv στηv
πρoαrτdΘεια ouγκ6ιπρωαηq Kαι Kαταγραφηq
ιατoρικo0, λαoγραφικo0 και εv γ6vει πoλιτιorι
κoιj υλικoι] μ6oα απ6 τιg αφηγηoειg και μημεg
To Δ.Σ.

τωv παλαιoτ6ρωv oυγ1ωριαvιilv μαg, ιilαrε vα
δημιoυργηΘε( μια παρακαταΘηκη μημηg και
αuτoψωo(αξ για τιq vε6τερεg και με}ιλo0μεvεg
γεvε6q.

AΔEΛΦoTHTA apoΣoΠHΓlΩTΩΝ
ΔHMoY MAΣToPoxΩPΙΩN

Mdvoυ Kαrρ6κη 28,56533 Πoλσyη, Θεooαλov(κη
τηλ.: 2310 587972' Fax: 2310 608957
www.drosopigi.com - email: info@drosopigi.com

