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Eικ6vo εξωφiΜoυ: Παvαγ[α με τo Θε[o βρ6φoq'.
AvΘiβoλo (o16'διo oε yαρτ[ διαoταoεωv 3ox40 εκ.)
kovαδιτιΔv ζωγρ6φωv oπ6 τo αρyεlo τoυ
Aoημoyωρ[τη Av6,oτη Γιowoaλη - Aγιoγρdφoυ.
Χaριoμ6vo απo τov [διo τov Av6oτη τo 1970,
μαζi μe d)J.a 30 μLΚρoσΧεδιo & aoκημaτα'
oτoν ΚιΔoτα Tζιμoaλη, oε 6vδειξη ευγvωμoo0νηq
γιo τηv φρowiδa τoυ vα πρoωΘηoει πρoq πΔληoη
μεγaλo μ6ρoq τoυ oρ11ε[oυ oε φλ6τεyvoυq'
& αuMiκrεg.

H επλoyη

τη9' εικovaq τoυ εξωφaΜoυ δεv εtvαι
τυyo[α λoγω oτι τov Aaγoυoτo 6yoυμε τη μεγoλη
γιoρτη τη9 δικlig μαg Παvoγlog

Avωvυμεg επιστoλ6q και κε(μεvα δεv
δημooιειiovιαι.

To εvυπ6γραφα dρΘρα δεv

αr1μα(vει

6τι εκφρdζoυv Kαι τιq απoψειq τoU Δ.Σ
ηξ Aδελφ6τηταq η ηq ΣU\rrακrικηq

oμdδαg.

...

Kαl μoιiρΘεq απ'τov ouραv6

ηq

Γεωργiαg Σ. Σκoπoιiλη

Aγγελlκ{ (Koυτρoυμπivα), 87 1ρovιilv.
Kdvroκo, K6vιτoα 5 lo0λη 2006

Kι 6λεγα: Δεv κdΘovrαι κι αυτd τα παιδιd μoυ
vα γρdι{.loυv τη ζωη μoυ! T6oεq φoρ69 τouq τo
61ω πει. Σε πoι6v vα πω τη ζωη μoυ vα τη γρ6ψει Yια vα ξ6ρoυv oι vε6τερoι πιδg ζo0oε o

Eκδoτlκ6
Πρoλ6γιoμα τηq Συvrακτικηq oμdδαg
Πριv δ0o 1a6vια περ[πoυ, η oυμπατριιΔτιooα
μαq, απ6 τηv Πεδιvη lωαw[vωv, δημooιoγρdφoq' Και oυγγραφ6'αq Γεωργ(α Σ. Σκoπo0λη
κυκλoφoρηoε 6vα Θαυμαoιo ββλio με τ[τλo
.αuτig πoυ y[vαv 6vα με τη Υη" [εκδ6oειq

N)ΔΩNH - AΘηvα 2007]' M6oα aro βιβλ[o αυτ6
68 HπειριΔτισσεq, ΥιαΥιιiδεq Ιi υπερηλικεq
τιbρα, μoλoγoav τη ζωη τoυq. Mια ζωη τaλαiπωρη, βαoαvιoμ6vη, γεμdτη τυρdwια και απo-

oταμ6ρα aπ6 τηv oλoημερη εvαoy6ληoη μe τη
γη &ωρdφια, κηπαρια) Κcιι με τa πρdματa
ζΔα), για τηv εξαoφ6λιση τoυ επιoaoιoυ τηq
oικoγ6'vειaq' Aυτ6q' oι γυvα[κεq δεv ε[vαι dΜεq
παρd oι oιωπηλ6'q' μαvdδεq' μαq Kαι ιiλεg oι
αφαve[q' πρoγ6vιoα

6'q'

μαq'.

Στo βιβλio αυτ6, αvdμεσα στιq' γυvα[κεq πoυ
μoλoγo0v τι τρdβηξαv τη ζωη τoυq, υπ6ρyoυv
και 4 KαwoιcΙlτιooεq. Ε[vaι η Aγελικη Koυτρoυμπ[vα (Λαwζ6ρaιvα), η oλγα Σ[μoυ oυζ.
lωdwη,

η oλγα

Σιo0τη (Aγελdκαιvα) και η

Παvdγιω KoυτoυλoLλη.

oι

διηγηoειg τouq εivαι

εvδιαφ6'ρoυoεq, με απλ6 απρooyημdτιoτo
λoγo, και αξ[ζει τov κ6πo vα γfuoυμε 6λoι oι
yωριαvo[ κoιvωvo[ τωv παθημ6τωv πoυ μoλoγoav για τη ζωη τouq oι παραπαvω σUΥΧωριαv6q μα9' Διευρlvoυv τηv αυτoΥvωo[α μag κaι
παγιcΔvoυv τιg εμπειρ[εg μαg.

Zητηoαμε απo τη oυγγραφ6'α, και αυτη με
μεγ6λη γαρα μαq επ6τρει]tε, vα αvαδημooιε0σoUμε στo nKαwoιιΙlτικa" τιq' διηΥησειq τωy

oυγyωριαvιΔv μαq γυvaικιΔv. Tηv ευyαριoτo0με
6λoι μαq, τηq ευy6μαoτε vα ε[vαι π6wα καλd
και vα μα9 ξαφvιdζει oυyνd με τ6τoιa ωρα[o
στη Υραφη και στo περιεy6μevo βιβλiα'
Σε τoaτo τo τειixoq αvαδημooιε0oυμε τη διηγηση τηq Aγγελικηq Koυτρoυμπ[vα (Λαwζdραιvaq) μετ[τλo
"...κoι μoaρΘεg oπ'τov oυραv6".
Στα επ6μεvα τε0yη Θα δημooιε0ooυμε και τιs
διηγηoει9 τωv τριιΔv dΜωv γυvαικcΙlv.

κ6oμoq τ6τε. Kαι μoυ 'ρΘεg απ'τov oυραv6!
Δεv μπoριil vα ζηoω dMo. Γιατ( 61ω ζdxαρo,

καρδιd, μ6oη. Φoρ6q-φoρ6q απελπ(ζoμαι. Λ6με
και vα πεΘdvoυμe, αλλd ε(vαι γλυκιd η ζωη. H
αληΘεια vα λι1γεται. Mετd Θα ε(μααιε oυvd1εια
αro xιi:μα. Tωρα βλ6πoUμε κcιι τo 6vα και τo

αλλo... 'Hταv πoλιj σκληρη

η δικη μoυ ζωη.
"Hμoυv αρραβωvιααμ6η για π6ιπε 1ρ6vια.

Aπ6 τα δεκαπ6yrε μoυ. Kαι μετd πηγε φαvιdρog. Στα δυo 1ρ6vια απoλιjΘηκε. 'HΘελε vα

κdvει τo απ[τι και μετd vα παvrρευτoιiμε.
'oμωg δεv πρ6λαβε
γιατ( πιlΘαvε. Kατdvrηoε
φΘιoικ69 απ6 τo κdπvιαμα. Δεv εftε καvovικd
τoιγdρα και κdπvιζε φo0vrεg απ6 καλαμπ6κια
και μoιioκρoυ απ6 oξιd. Mετα απ6 6vα xρ6vo
π6θαvε κι dλλo 6vα παιδ[ απ6 τηv [δια αιτ(α.
Συγγεvε(g δικo( μoυ και δικo( τoυ κdvαvε τo
πρoξεvι6. Kαι ε(παv Θα oε δωooυμε αrov Nικ6λα. Tov ηθελα κι εγω. 'o1ι με τo ζ6ρι. Δεv ε(xαμε αvrαμωoει καΘ6λoυ, τo εfxαvε ιπρoπη τ6τε.
o0τε αrηv κηδε[α δεv πηγα. oιiτε και αroυg
γovε(q τoυ πηγαιvα. 'Yαrερα πoυ π6Θαvε τηv
6λεγα μdvα τη μdvα τoυ. Kαι 6ταv παvrρειiτηκα, αυτη 1αιρ6ταv πoλιi με εftε oαv κ6ρη. Δεv
εftε dλλo παιδ(.
M6vo πηγαινα; Στα 1ωρdφια. Aπ6 τo 6vrεκα,
απ6 τo αxoλε(o. Πηγα ωq τηv π6μrπη τ6ξη.
Π6τε πηγαιvα πdτε 6X, μαq 6παιρvαv vα πρoo61oυμε τα παιδιd τηg v0φηq και vα δoυλε0-

oυμε. Mε τη ααρμαv(τoα αηv πλdτη και v 'αvεβαfvoυμε τιg αηφ6ρεq πρoq τα xωρdφια. Kαι
πωg vα τ' αλλdξειq τo μωρ6 μ6oα αro κριio;

Bdζαμε τo παv( μ6oα ατov κ6ρφo για vα τo

ζεαrdvoυμε...

ΠdΘαvε o αρραβωvιααrικ6g και πl|ρα 1ηρo.
T6τε δεv πρoτιμoιioαv τιg αρραβωvιαoμ6vεg.
Γιdwη τov λι1γαvε. T6τε εftε πεΘdvει και η
γυvα(κα τoυ'ηταv η επoxη πoυ Θερζαvε' κoιμηΘηκε αro 1ωραφι, κdτι τηv τofμπηoε Kαι σε
oμιi: μ6ρε9 πd'Θαvε. 'Hταv δεv ηταv ε(κooι
π6vrε. Kαι o dιπραg μoυ εfκooι oμιi. Kι εγω
τov βρηκα με τ6oαερα παιδιd. Τρ(α κoρfτoια κι

6vα αγ6ρι, απ6 δεκαoμω μηvωv μ6xρι εφτd
1ρovιilv, αvd δυo 1ρ6vια.'Hταv Xιv6πωρo. Δευτ6ρα πρω(. Kυριακj βρdδι εtxα κoιμηΘε( αιo
xωρdφι, βoακoιioα τα β6δια. 'HρΘαv oι δ0o
γυvα(κεqτωv αδερφιωv μoυ, 6φεραvτo απ6ρo
για vα oπε(ρoυμε, και φαγητ6. KαΘ(oαμε αιηv
dκρη αιo xωρdφι, αv6r{.lαμε φωτιd κι αρx(oαμε
vα τριi:με καβoυρμd, δηλαδη μαγειρfuoα. Σ'
αρραβωvιdoαμαv, ε(παv και oι δυo με μια KoUβ6ιπα. Eγιil απ6μειvα με τo α16μα αvoιμ6. Mε
πoι6v; ρωτdω. Mε τo Γιdwη τov Koυτρoυμπ(vα. 'Eμειvα κ6καλo. Mετd dβαλα τα κλdματα.
Γιατ( ηταv 1αμ6q για μ6vα vα π6ω o' αυτo τo
αrτ(τι και vα τo αvαλdβω. 'Evα oπfuι με τ6oαερα
παιδιd και πεθερ6. Aκ6μη 6vα ζευγdρι β6δια,
γιδoπρ6βατα, 6vα γαΙδoιiρι, Kαι 1ωρdφια. Kι
αυτ69 vα λε[πει ταξ[δι. 'Hταv μ(αrηq και πηγαι

vε Θεooαλ(α, Xαλκιδικη, κι αλλoιj! Xτεg τo

βρdδι 6γιvε τo πρoξεvι6, μoυ ε(παv. Πηγαv αrη
μdvα και αr'αδdρφια σoU, τov ξ6ρoυv. E(vαι
πoλιi καλ6q. Mηv κλαιq. Kαι o γ6μoq Θα γ(vει
τηv Kυριακη. Συμφωvηoαv KαιτoUξ ραφτdδεg,
vα σoU ρdι{.loυv τα ρoιi1α, 6vαq απ' εδω και
δυo απ6 τη ΦoUρκα. Tι παιπρειd; εγιδ oιiτε πoυ
τov ξ6ρω! τoυg ε(πα. 'E, τov ξdρoυv τ' αδ6ρφια
σoU, τι vα κdvoυμε, διiααμε λ6γo! ηταv η δικη
τoυg απdvrηoη.

Τ'αδ6ρφια μoυ ρcbτηoαvτη μdvα. Tιλεg μαvα,
vα τη δωooυμε τηv Aγγελικη; Λ6ει η μdvα: o
πoτ6ρα9 oαg dφυγε. Eαε(q κdvετε κoυμdvro.
'o,τι πε(τε. Αv τηv 61ετε εoε(g για τo πoτ6μι, κι
εγω για τo πoτdμι τηv 61ω. Aυτd ε[πε η μdvα
μoυ!

Δεv τov ηξερα. 'Eμεvε μακριd. Kι 6ταv πdρvαγα απ' εκε[, τ[, Θα κo[ταγα παvrρεμ6vo dvΘρωπo; Σαρdvια μ6ρεq 6μειvε χηρos. o0τε αrηv
κηδε(α τηg δεv μπ6ρεoε vα πdει. Eκε(vη ακρι
βωg τηv ημ6ρα dφυγε oε επιαrρdτευoη. Tov
πηραv dρov-dρov oι dλλoι v6oι τoυ 1ωριoιi. Για
vα μηv αvαγκααrε[, αrηv κατdαιααη πoυ βρι
ακ6ταv, vα πdει μ6vog τoυ αrηv Πυρo6γιαwη
6πoυ 6πρεπε vα παρouσιαατoιjv.

Mετd oαρdvrα μ6ρε9 γιiριoε ααv πoλιiτεκvog
και αδερφ69 oκoτωμ6voυ ατη Mικραo[α. Tα
αr6φαvα 6γιvαv αιηv εκκληo(α, με γΜvrι αro
αrτ(τι ηg v0φηq. Tα φαγητd πoυ εixαμε ηταv

μπλιγoιjρι, κρεμμιiδια και πατdτεg, βραoμ6vα
αrα καζdvια, με πρ6βειo και γ(διvo κρ6αq. Eγιb
φ6ραγα φoυαιdvι βελoιiδιvo, βυooιv[, πoδιd με
δαvr6λεg, Kαι στα μαλλιd κ6κκιvo μαιπλι και
κoρδ6λεq αrιg κoτo(δεg. Eγω δεv x6ρει|.lα γιατ(
ηρΘα αμ6oωq εδιb. Kαι αro απ[τι τoυ γαμπρoιi

δεv ιiγιvε γΜvrι γιατ( ηταv 1ηρog. KαΘ(oαμε

εδιΙ: με τιg κoυvιdδεq και τιq Θε(εq. Στα α16φαvα τov ε(δα τov γαμπρ6. o0τε τη μλιd τoυ,
oιjτε τov iδιov ηξερα. oταv ηρΘε καΘ6μoυv,
μαζεμ6η, σαv vτρoπιασμ6η. Mετ6 κoυβ6vτα
κoυβεvroΟλα μαg dφαγε o λιiκog τη βετo0λα...

'HρΘε

η Kυριακη, τα ατ6φαvα 6γιvαv Σαββdτo
βρ6δυ. To πρω( ηρΘε vα μoυ ευxηΘε( η αδερφη ηc πριi:τηq γυνα[καg τoυ dvrρα μoυ. Aυτη
δεv ε(1ε παιδιd. Kαι 6ταv π6Θαvε η αδερφη τηq
ηρΘε και πηρε τo μικρo τηq κoριτodκι για vα τo
κdvει δικ6 ηg. 'oλoι τηq εixαv πει: Παρτo και
vα σoU ζηoει. Τηv Kυριακη, με τιq ευ169, dφερε
Kαι τo Koριτσdκι ! To dφηoε 1ωρ[q vα πει τ(πoτε. Kι εγιb δεv ε(πα τ(πoτε, γιατ( δεv ηξερα τι
ε(1ε oυμφωvηΘε(. To απ6γευμα ιivα κoρ(τoι,
(oα με ιlvrεκα 1ρovιbv, ηρΘε φoρτωμ6vo με ηv
κoOvια Kαι τα ρoυxαλdκια τoυ μωρoιi. 'oταv
μια Θε(α ε(πε αrηv αδερφη τηq σUγχωρεμ6ηq:
καλd μωρη Γιdwo γιατ[ τo πηρεg και τo ξεxωριoεg απ6 τα αδ6ρφια τoU Kαι τιiρα δεv τo
κρατdg; Δεv τo ηΘεΜ o πεΘερ69, τηq απdιrηoε. Kαλd o πεΘερ6q πoυ ε[vαι εvεvηιπα xρovιilv Θα ζηoει μαζ( τoυ η εoιi; 'Eκαvα 6λλα
π6vrε δικ6 μoU και τρειg απoβoλdg. Απ6 τα

π6vrε τo ιivα πιiΘαvε μικρ6, και vα πιilq: 'Hταv
τριωv μηvιilv. Kι εγιi με 6vα δωδεκdxρovo αvι
ι{.ldκι, για vα 61ω παριiα, τo πηρα vα πdμε αηv
K6vιτoα vα πdρoυμε τηv oOvrαξη τoυ πεΘερo0
μoυ. Mε ε(xε κdvει πληρεξoιiαιo. oμιi: ωρεg

δρ6μo. Σηv Πυρo6γιαv\η αrαμdτηoα vα τo
Θηλdoω. 'Hταv μoιjακεμα στov ιδριiτα. Τo
εkα, κoπαv(τσα, στηv πλdτη μoυ, δεμ6vo με
τρψd και oκεπαoμ6'vo με φλoκ6η. Kριiωoε
εκε(vη ηv ωρα πoυ τo ξεoκdπαoα. Kι 6ταv
φΘdoαμε αrηv K6vιτoα, dρμoε vα βoγκdει τo
μωρ6 μoυ. Toυ βρdζει η γυvα(κα 6vα κρεμμιiδι
με λdδι Kαι KαKoKoιμηΘηκαμε εκε(, αro αrτfuι
τoυ ξεvoδ61oυ, δ6κα dτoμα oε 6vα κρεβdτι.
Δεv εixε xρηματα η τρdπεζα' κι 6ται δεv πηρα
τη oιJιπαξη, και δεv εηα πιilg vα πληρωoω τo
ξεvoδoxε(o. Mε λυπηΘηκε o ξεvoδ6χoq με

πfρε αro

oπ(τι τoυ Kαι μαξ περιπoηθηκε η
γυvα(κα τoυ. Στo δρ6μo, πoυ γυρ(ζαμε, 6Μγα
αrov αvει|.lι6 μoυ: Για κofuα ε(vαι ζωιπαv6;
Φυodει - φυodει, μoυ dλεγε.'HρΘαμε απ6γευμα τo βαφτ(oαμε, ηρθε η vovd. Αv πdει vα ε(vαι
λαδωμ6vo, εftα. Kαι πηγε.

Kαι μετd 6καvα τ' dλλα τ6oαερα κdτω αro
κατωι. H μια με τηv dλλη, δεv εixαμε μαμ6q
τ6τε. 'Hμααιαv vτιπ π(oωδρoμικo(. M6λιq γεvvoιiααμε δεv μαg dφηvαv vα πλυΘoιiμε oιjτε vα
αλλdξoυμε. Γιατ( δεv 6καvε,6λεγαv. Kαι κoιμ6-

κρ6αq βραα16 γυρ(ζει η κατoαρ6λα κoι π6φτει
αro π6δι μoυ. Pixvω κριjo vερ6 και βγα(vει και
τo δ6ρμα μετιg κ6λτoεq. Bdλαμε κoπρι6τ(πoτε, βdλαμε αoβεαr6vερo xειρ6τερα. Π6ρααε η
μdvα απ6 6vα γdρo τo και τo, τoU λ6ει. Φ6ρε,

τηg Μει, δdκα αυγd. Tα 6βραoε, π6τoξε τo
αcπρ6δι και τηγdvιαε τoυg κρ6κoυ9. Mετα
6βαλε λdδι Kαι τo dπλωoε πdvω ατo π6δι.
Kdπωg μαλdκωαε. Kατd τo απ6γευμα, υπ6φε-

ρα ακ6μη και ημoυv ξαπλωμ6η, dρμααv oι
βoμβαρδιoμo( με ρoυκ6τε9. Πdφτει μια Kαι
γκρεμ(ζεται η διπλαη κdμαρα 6πoυ κoιμ6ταv

τo παιδ(. Kακoαηκωvoμαι, με τo ζ6ρι. Π6φτει κι
6λλη μια ρoυκ6τα και κλε(voυv oι π6ρτε9. Δεv
μπoρω vα πdω αro παιδ(. Σερv6μεη πdω και
εγω αrov υπ6voμo 6πoυ ηταv και oι dλλoι, τo
ε(χαμε για καταφιiγιo. Αρμoα vα κλo(ω και vα
φωvdζω για τo παιδ(. 'Hμoυv oιγoυρη 6τι oκoτιi:Θηκε... H ααρμαvfuαα κoμμdτια και τo παιδ(
dΘιιαo! Eixε πdoει μια γρεvrιd και τo παιδ( ηταv
απ6 κdτω και δεv πλακιilΘηκε απ6 τov τofto!
To τu1ερ6 τoυ ηταv πoυ αvαπoδoγιiριαε η
ααρμαv[τoα κι αυτ6 βρ6Θηκε απ'6ξω!
H Aγελικη Κoιπρoυμπ[vα oε παλιoτερη φωτoγρoφ[o μe τov
avδρo τηq Γιawη και

η

μικρη

ηq κ6ρη

Στ6}λo

μασταv με τo α(ματα Kαι με 6λεq τιq βρ6μεq
επdvω μαq To παιδ( τo κoλUμπoι]σαμε μετd

τρειξ μηvεq σΓo vερ6! M6λιq 6βγαιvε τoU K6βαμε τov αφαλ6 Kαιτoυ βdζαμε λtγo αλdτι. Mετ6
τoU δdvαμε γιiρω-γιiρω τo Kεφdλι μ' 6vα μαιiρo
μαvΓλι Kαι τo σKεπ6ζαμε με μαιiρo παv(, για vα
μηv τo ματιdζouv. Δεv πdΘovε τiπoτα. Mια 1αρd
ηταv, και ε(voι. Nατα μεγdλωσαv. Tα

ση

oμιil ε(vαι

ζωη. Παvrρεμ6vα με παιδι6 κι εγγ6vια. Eγιb
d1ω δεκαoμω εγγ6vια και εφτd διαdγγovα!
Δεv τα ξε1ωριoα πoτd. 'Eκαvα τα πdvrα vα τα
ευ1αριαrηoω. Koι δεv ηΘελα vα διiloω δικα(ωμα στov κ6αμo vα Μει: vα η μητρια...
Tρ[α παιδιd τoυ dvrρα μoU Kαι 6vo δικ6 μoυ
πηγαv αrη Poυμαv(α. Mε τov αvrαρτoπ6λεμo
γιv6ταv εδιi xoλαoμ6g. Mε τov dιπρα μoυ, πoυ
ηταv ταξ(δι αrα Φdρoαλα 6vα 1ρ6vo δεv εixαμε καΘ6λoυ επιKoιvωv(α. Eδιb κdθε μ6ρα τ'
αερoπλ6vα βoμβdρδιζαv. 'Eρ1ovrαv oι αιπdρτεξ μαq αηκωvαv Kαι μαq πηγαιvαv αro δdoog,
μ6vαμε oε καλ0βεq απ6 κλαδιd μ61ρι vα περdαει τo κακ6. Kαι με τo φ6βo vα πηγα(voυμε για
Θ6ρo,

αro μ0λo για dλεoμα. Tα παιδιd vα τα

αr6λvω π6τε με τηv μdvα π6τε με τov πεΘερ6
για vα KρUφτoι]v αro βoυv6, κι εγιδ vα dρ1oμαι
εδω, vα ζυμωoω ι|.lωμ(, vα φτι6ξω φαγητ6, και
vα τouq τo πdω. Mια φoρd καΘωq μαγε(ρευα

Yπ6φερα πoλιi. T6αη oικoγ6vεια, τ6αα παιδιd
vα κoιτdg! Xωραφια, ζωα... Kαι vα d1oυμε και
τα φoρε(α αιov εμφ0λιo! Koυβαλdγαμε φoρε(α
με αvrdρτεg τραυματ(εq πdvω ατo Γρdμμo και
απ6 εκεi τoυg πηγαιvαv στηv Aλβαv(α. Eμε(q
πηγα(vαμε μ6xρι 6vα αημε[o μovo. Tα γαtδoιi-

ρια, πoU κoυβdλαγαv διdφoρα πρdγματα, τα
6παιρvαvπιo μ6αα και μετdτα dφηvαv καιγιiρι
ζαv π(oω μ6voτoυg. Ξdραvε κι αυτατo δρoμoλ6γιo! KαΘωq κρυβ6μααrαv για vα μηv μαq
δoυv τ' αερoπλdvo, πετdxηκε μια αrτ(Θα απ6
oβ(δα. Tραυματ[ατηκα λtγo απ1 μ6αη. αλλd
61ooo τo μdτι μoυ. Kαι τo παιδ( πoυ τo ε[1α
αηv αγκoλιd δεv 6παΘε τ[πoτα!
Πωq ζω; πωq ζω! Kι εγιδ απoρω. oμωg εixα

πoλΟ κoλ6v dvrρα. 'Hτov πoλιj αγαπητ69 και
με αγαπo0oε πoλι]...
Mπρog' μoυ κ[ηoα τo δρ6μo
τo oτεvo τo μovoπdτι
Bρtoκω μια μηλιd oτo δρ6μo
με τα μηλα φoρτωμ6vη
Κcιι με τ' dvΘη aroλιoμfvη
K 6rλωoα vα παρω 6vα
κι η μηλιd μo0 αwλoηΘ'κε
μηv τo π6ρeιq μηv τ' aφηoειq
κι αoγημalνει τo κλωvαρι.'.
(Γoμηλιo τρoγo0δι)

Mlo oξ61αατη uMεγ6λη Παραακευli,
τoυ Nικoλdoυ Δ. KαΘdριoυ

o πατ6ρα9 μoυ -μιiρo τo 1ωμα πoU τov oκεπd-

ζει- Δημητριog Eυαγγdλoυ Kαθdριoq YεWηΘηκε τo 1 901 . Tελειωvovrαq τo δημoτικ6 αxoΜ(o
τoυ xωριoO ακoλoιiΘηoε τov πατι1ρα τoU με τα

μπoυλo0κια τωv μααr6ρωv στα ταξ(δια τoυ.
Πηγαιvε σαv μαστoρoιiλι μαζ( τoU στηv ξεvιτιd
πρoκειμ6voυ vα μdΘει καλd τηv τ6μη τoυ μi
αrη, 6πω9 o (διog τηv ηξερε καλd, και με αυτliv
(τηv τdxη) 6βγαζε τα 1ρηματα πoυ xρειαζ6-

ταv, για vα αυvιηρηαει κdπωg dvετα τηv oικo-

γ6vειd τoυ, η oπofα απoτελoOvrαv απ6 τεiooερα αδ6λφια και τη μdvα τoυ' δηλαδη τη δικη
μoυ γιαγιd Kαι η (μαv(τσQ". o πατ6ρα9 μoυ
6γιvε πραγματικd καλ69 μdαroραg, γιατ( dκoυγε με πoMη πρooo1η τιg oυμβoυλdq τoυ πατ6ρα τoU και ιiδειxyε πoλιi εvδιαφ6ρov για τη
δoυλει6.
Σαv μεγdλωoε και ηρΘε αrα εικooι6vα τoU, επιαιρατειiτηκε και o π6λεμoξ τoU 1922 τoν
βρηκε vα υπηρετε( αro oιiιπαγμα τoU ταγματdρxη Toιπo0ρα με τo βαΘμ6 τoυ λo{α. H

Mικραoιατικη εκαrρατε(α τov βρηκε αrηv
πριilτη Yραμμη. 'Eζηoe 6λη τηv κ6λαoη ηg
dτυ1ηg εκεiηg εκαrρατε(αg Kαι μαq δηγoιivιαv 6λα τα τρoμερd γεγov6τα πoυ υπ6αrηoαv

απ6 τoυg τo0ρKouq. Kατd τηv oπιαΘoxωρηαη η

τιiμ1 τoυg βoηΘηoε vα πρoλdβoυv vα μπouv
αrα πλo(α και vα φτdαoυv, 6ooι γλ[τωααv, αrηv
Eλλdδα. Γιiριoε αro 1ωρι6 Kαι για λiγα 1ρ6vια

ακ6μα εργdαrηκε αrιq oικoδoμ6q. 'oμωg η
τ6μη αυη δεvτov ικαvoπoιoUαε πλ6ov, oιτραγικ69 μημεg ηg Mικραq Ao(αg ηταv vωπdg
ακ6μα και τo εvδε16μεvo μιαq v6αg επιαrρdτεUσηq τov τρ6μαζαv' γι αυτ6 πηρε μια orτoυδα(α αλλd και δ0ακoλη απ6φααη:

*,Θ6λω", ε(πε μ6oα τoU, (vα γ(vω παπdg, για vα

βρ(ακoμαι αro απ(τι μoU στo 1ωρι6 και vα
βoηΘιi, 6oo γ(vεται περιoo6τερo και καλιjτερα, ηv oικoγ6vειd μoU Kαι τoυq 1ωριαvo0g
μoU Kαι vα μηv ξαvαπιαoω 6πλo αrα x6ρια
μoU...".

Για vα γ(vειg παπdg 6πρεπε oιiμφωvα με τov

εκκληoιααrικ6 v6μo πριilτα vα ε(oαι παvrρεμ6vog' παvrρειiτηκε, λoιπ6v, τηv Aλεξdvδρα AΘαvαo(oυ Σoιiφλα με τηv oπo(α απ6κιηoε π6ιπε
παιδιd: Tρ(o κoρ(τoια και δ0o αγ6ρια. Tα κoρ[τσια Kcιι τα τρ(α δεv εixαv τηv τιj1η vα ζηαoυv'
πdΘαvαv oε μια Θαvατικη γρ(πη, πoυ ε[1ε π6oει

αro 1ωρι6. Aπ6 τη φoβερη εκε(vη αoΘdvεια
ζηoαμε εγd: και o αδελφ6q μoυ Xαρλαog. Για
τoυg δυo γovε(g αυτ6 fταv μεγdλo μftημα.
'Eτoι
εvιqx0Θηκε ακ6μα περιoo6τερo η oκ6ι,Uη

τoυ πατι1ρα μoU vα γ(vει

παπdg

' Ιo
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παρoυoιdαrηKε στo δεαπ6τη Kαι τoU ε(πε ηv
επιΘυμ(α τoυ. o δεαrτ6τηq τoυ ε[πε 6τι για vα
πdρει καvεfg μια τι1τoια μεγdλη απ6φααη για
dvα τ6oo διjoκoλo dργo 1ρειdζεται αφoo(ωαr1
αιη Θρηoκε(α, π(αrη, υπoμovη, εγκρdτεια και
απαλλαγη απ6 τιg κooμικι1g oυvηΘειεg. o
πατ6ρα9 μoU τov διαβεβα(ωαε 6τι ε(1ε τo KoUρdγιo και τη θ6ληoη vα ακoλoυΘηoει πιαrd
6λε9 τιg ειπoλ69 ηg Eκκληα(αg. o δεαrτ6η9
δ6μηκε τηv διαβεβα(ωoη τoυ Kαι τoU πρ6τειvε
vα παρακoλoυΘηoει μαΘηματα αro lερoδιδαoκαλε(o Bελλdq, τo oπo(o αωζεται μdxρι oημε-

ρα Kαι Μιτoυργε( κovrd αro θρυλικ6 Koλπdκι
lωαw(vωv. o πατ6ρα9 γιiριoε αro xωρι6, κoυβ6vrιαoε με τouq δικo(q τoU Kαι με η γυvα[κα
τoυ 6λα 6oα τoυ ε(πε o δεαπ6η9 και καvε(g
δεv εftε αvr(ρρηαη. 'Eτoι, ιiαrερα απ6 ωριμη
oκdι|.lη, πdρΘηκε τελικ6 η απ6φααη vα γ(vει
παπdg. Πηγε, λoιπ6v, ατη 8ελλ6 και, 6ταv 6λα
πηγαv καλd, 1ειρoτoηΘηκε παπdg καιτoπoθετηΘηκε αιo 1ωρι6. Στo 1ωρι6 ηταv και dλλog
παπdg, o Παπαγιιbργηg, κdτoικoq και αυτ69
τoυ 1ωριoιi, γι' αυτ6 o δεαrτ6τη9 τoυg 6αrελvε
vα λειτoυργηooυv Kαι σε dλλα γειτovικ6
1ωριd. AκoλoιiΘηoε o EλληvoΙταλικ6g π6λεμo9
τoυ 1940-41, η Γερμαvικη κατoxη, EΘvικη αιπ(σταση Koι o Eμφιiλιoq. Kατd τη διdρκεια τoυ
Eμφυλ(oυ o πατιiραq μoυ βρηκε dδικo, βdvαυ-

σo Kαι β(αιo Θdvατo. Aυτo τo τελευτα(o, 6μω9,
ε(vαι μια dλλη, πoλιi μεγαλη και τραγικη ιαroρ(α, η oπo(α δεv ε(vαι τoυ παρ6vroq.

Ωg παπαδoπα(δι παρακoλoυΘoιjoα 6λεq τιg
Λειτoυργ(εg, πoυ τελoι]oε o πατ6ραq μoυ. Aπ6
τιg AκoλoυΘ(εg αυτ69 απoκ6μιoα πoλλdg

εμπειρ(εg και dιπovα βιωματα, ιlvα απ6 τα
oπo(α ε[vαι πιo ζωηρ6 και ωρα(o γεγov6g, πoυ
Θα μoυ με(vει αξ6xααro' ε(vαι μια "Mεγdλη
Παραoκευη":

'Hταv Π6αxα τoυ 1λια εwιακ6αια ααραvrα
τ6ooερα (19aa) Mεγdλη Παραoκευη. Eκε(vη

τηv μ6ρα τα πdιπα ηταv κλειαrd. To 1ωρι6 βριoκ6ταv oε π6vΘog, 6πω9 ταιριdζει αιηv παρdδooη. Aκ6μα κι εμε(q τα παιδιd, πoυ dλλoτε

γεμ(ζαμε τoυq δρ6μouq Kαι 1αλdγαμε τov
κ6oμo με τιg φωv6g και τα παι1y(δια μαg, εκε(vη τηv ημ6ρα ημααrαv oε περιoριoμ6.
To πρω( η εκκληo(α ηταv αvoιμη και τo Σκε0_

ασμα τoU Επιταφ(oυ ηταv 6ξω αro vαρθηκα,
για vα αιoλιαrε( αργ6τερα απ6 τιg κoπ6λε9. H
διαδικαα(α τoυ αroλιoμo0 ηταv η ακ6λoυθη:
Tα κoρfuoια πρω(-πρω( παρ6εq-παρdεg βγα(vα-

vε στα λιβdδια και στ' αλωvια και μαζειiαvε
λoυλoιjδια για vα αroλ(oouv τov Eπιτdφιo. Tov
Aπρλιo τα λoυλo0δια αvdλoγα με τιg καιρικdq
oυvθηκεg, ηταv dλλoτε πoλλd και dλλoτε ι1r{αXvεq vα τα βρειg με τo κερ[, πoυ λιivε. Πdvιωq

τα πρωτα λoυλo0δια πoυ ξεπετdγovταv με τηv
πριliτη ζ6αrη αυτηv τηv επo1η ηταv: τα .[τσια",

oι "πιτσκαλoιiδεg" Kαι τα λoυλoιjδια

τηg

απ6 τo Θ6αμα πoυ αvr(κριαα μπρoαιd μoυ:
Δεξιd και αριαrερd τoυ Eπιταφ(oυ αι6κoιπαv

6ξι (6) φαvιdρoι φoρωvrαq η αrρατιωτικη
τoυg ατoλη, με τα κρdvη αro κεφdλι και τα
6πλα "παρ6 π6δα9", αr6κoιπαv ακ[vητoι oαv
αγdλματα oε αrdαη πρoαoxηg. oι 6ξι αυτo(
φαιπdρoι ηταv παιδιd (παλικdρια) τoυ xωριoιi
μαq, πoU αvηκαv αrov EMΣ. Mπρoαrd απ6
τoυg 6ξι αrρατιωτεg ηταv o Θωμdq Kαζdκηq κι αυτ69 στα στρατιωτικd ιπυμιivog- d1ovrαg
αrη μααxdλη τoU τη odλπιγγα αroλιoμιivη με
δυo κoρδ6λε9 ατα 1ριilματα τηg Σημα(αg.

πααxαλιdq (δηλαδη oι μαργαρ(τεq). Eκr6q απ6
τα λoυλoιjδια, πoυ μdζευαv αrα λιβdδια και σr'
αλιilvια, απdζαvε και κλωvdρια απ6 τιg αμυγδαλι6q Kαι τιq κραvι6q, πoU Kι αυτdg με λιγη
ζ6αrη oκdζαvε μπoUμΠoJκια κι dβγαζαv τα
πριliτα λoυλoιjδια τoυg. Mετ6 oι κoπιiλεg με τα
λoυλoιjδια αιηv αγκαλιd 6ρ1ovrαv 6λεq μαζi
αrηv εκκληoιd και αroλζαvε τo Σκε0αoμα τoυ

τo Θ6αμα. o πατ6ρα9 μoU με μdλωvε για τη

φειjγει o Eαrαυρωμ6vog απ6 τo κ6ιπρo

ηv

Eπιταφ(oυ. Στιg δ6κα η 6ρα τo πρω( γιv6ταv η
ακoλoυΘ(α τηg απoκαΘηλωoηg, κατd τηv oπo(α

τηg
εκκληα(αq Kαι στη Θ6αη τoυ μεταφ6ρεται και
τoπoΘετε[ται απ6 τιq κoπιiλεq τo κατααroλμ
oμιivo oκειjασμcι τoU Επιταφ(oυ. E[vαι πoλι]
oυγκιvητικη η σKηη, 6ταv o ιερ6α9 d1ovrαg
ακεπααμ6vo τo κεφdλι τoU με τo oεvr6vι τηg
ταφηq τoυ Kυρ(oυ περιφdρεται πρωτα ,aριg
τηg Aγiαg Tραπ6ζη9" και μετd βγα(vει απ6 τo
lερ6' πρoπoρε0εται τo παιδ(, πoυ κρατdει τo
μαvdλι (μαvoυdλι), ακoλoυΘε( o ψdλτηq Kρατωvrαq αrα 16ρια τoυ τo βιβλ(o με τα τρoπdρια
τoυ Π6α1o ψ6λλovΓαq αε αργ6 oκoπ6 τo (6τε
εK τoU ξιiλoυ καΘτ]λε.'.", αKoλoUΘε( d)λo παιδ(
με τo Θυμιατ6 και o ιερ6α9 με τo oειπ6vι τoυ
Eπιταφ(oυ. Τηv ωρα αυτη επικρατε( απ6λυτη
ηoυ1[α απ6 6λo τo εκκληo(ααμα.
Eκe(vo 6μωq πoυ, 6πωq αvαφ6ρω πιo πdvω,
μoυ dμειvε βαΘιd 1αραγμ6vo αη μvημη μoυ

_ιερ6 εvΘιiμιo- ηταv η βραδιη AκoλoυΘ(α: Σαv
πηρε vα vυμωvει o ιερdαq-πατdραq μoυ, 6πω9
πdyrα, 6φυγε πριilτog απ6 τo oπ(τι, πηγε ατηv
εκκληo[α και μι.iπηoε τηv καμπdvα. Eμε(g oι
dλλoι: -η μαvfuoα, η μdvα κι εμε(g τα παιδιdφιiγαμε απ6 τo oπfuι λιγo αργ6τερα. Nτυμ6voι

με τα Yιoρτιv6 μαg και με τιq κoυλoιiρεg τo

κερ( ατo 1dρι (τ6τε δεv υπηρ1αv 6τoιμε9

λαμπdδεq και τα κεριd ΠoU χρησιμoπoιoιioαμε
τα 6καvε η μαvfuoα μετo καΘαρ6 κερ[πoυ κρατoιioαμε απ6 τα μελ(ooια μαΦ. E(χε vυμωoει,

6ταv φτdoαμε στηV εκκληoιd. Σαv μπηκαμε

μ6oα εγω 6μειvα για λiγo ακ(ητog, μαγεμ6voq

Mετd απ6 λiγo εγω μπηκα αro lερ6, πηγα
κovrd αrηv Ωρα(α Πιiλη και απ6 εκε( μιooιl-

βγαζα τo κεφdλι μoυ, κoιτoιioα και 1dζευα με

oυμπεριφoρd μoυ αυτη Kαι μoU 6λεγε vα μηv
κoιτdω. Σαv ηρθε η ωρα vα γ(vει η περιφoρ6
τoυ Eπιταφ(oυ γ0ρω απ6 τo 1ωρι6, βλ6πω vα
oηκωvoυv τov Eπιταφιo τιiσσερα παλικdρια, vα
βγα[voυv oπ6 τηv εκκληo(α και vα ξεκιvoιJv για

περιφoρd τoυ γ0ρω απ6 τo 1ωρι6, 6πω9
πρoαv6φερα. Mπρoατd πηγαιvε o Θωμαq με
τη odλπιγγα παζovrαg πd'vΘιμα εμβατηρια'
π(αω τα παιδιd με τα μαvoυdλια, μετ6 oι ι,Udλτεq και μετd, vrυμιivoq με τα ιερd dμφια, o
παπdg-πατdραq μoU με τo Θυμιατ6 αro x6ρι.
Πηγαιvε μπρoαrd και ακoλoυΘoιjoαv τα παιδιd
με τov Eπιτdφιo αroυq ωμoυg τoυg. Δεξιd και
αριατερ6 τoυ Eπιταφ(oυ βdδιζαv oι 6ξι αrρατιωτεg dxovrαg αυη τη φoρd τα 6πλα "υπ6
μdληq" - 6πω9 ταιριdζει vα τιμliooυv ιlvα
vεκρ6- και π(oω 6λoι oι xωριαvo( (τ6τε τo
1ωρι6 Θα αριΘμoιioε γιiρω αrα εξακ6oια με
εφτακ6oια dτoμα) με αvαμμ6vα τα κεριd και
1ωρ[q vα ακoιiγεται o παραμικρ69 ι|l(Θυρog
ακoλoυθoι]ααv τov Eπιτdφιo. 'Eτoι με απ6λυτη
oιγη και ευλdβεια oλoκληριi:Θηκε η περιφoρ6
τoυ Eπιταφ(oU Kαι η τελετη oυvε/αrηκε καvovικd μι1oα αrηv εκκληo(α. Mετd τηv "Aπ6λυαη"
ξαvαγυρ[oαμε 6λoι αrα απ[τια μαg, αφoιi εixαμε αυμμετdαxει με 6λo μαq τo E(vαι αro Θε(o
ΠdΘoq. o κ6oμo9 τ6τε β(ωvε πραγματικd τιg
ιερdg αrιγμ6q τηg Θρηoκε(αq μαq' και μελαγ1oλω, 6ταv βλdπω τo πιbg γ(vεται ατ1μερα αrιg
εκκληα(εg η περιφoρd τoυ Eπιταφ(oυ!!!

oλo αυτ6 τo γεγov6g, επαvαλαμβdvω, Θα μoυ
με(vει αξ61αστo για 6oα xρ6vια μoυ μdvoυv
ακ6μα vα ζηoω...
Kααroριd 15 MαIbυ 2009
Eπιμ6λειo κειμ6voυ, Θωμd

A

Moυκo0λη.

'oλα τα υπ6λoιπα
μ6τωπα εργαo(αg - 6πω9 η
καλλιιiργεια τωv χωραφιωv, τα πετρ6μιαrα
6ργα, oι κηπoι, τα καρπoφ6ρα δ6vrρα, τα oικ6oιτα ζιbα, ηταv oε δειjτερη μo(ρα και πoτιi δεv
ε(1αv τηv επιαημ6τητα τoυ αμπελιoιj.

Kαρ6 τραπεζoμdvτηλo
τoυ Xρηαroυ Tαιγκoι!λη
Kυρ(αρxη αιτ(α για τη voαταλγ(α vα διαμoρφω-

oει 6vα θηoαυρoφυλdKειo Yια τη μvημη. M(α

απ6 τιg βααικ6τερεq επιΘυμ[εg τηq ψUXiq μoU
vα τρ6ξει αrηv'Hπειρo και τηv ιδια(τερη κoρv(ζα τηq πoυ d1ει τoπoΘεΦoει τo Kdvroικo, ηταv
και ε(vαι ακ6μη τα αμπ6λια και η Θ6ααη τoυg.
'Exει απoτυπωΘε( αvεξ(ηλα αη θιiμηoη μoυ

μια παρ6vΘεαη αρμov(αq, 6vα δημιoιiργημα
τελει6τηταq πoU μ' ιiκαvε υπερηφαvo για τη
ΔρoooπηγιιliτιKη KαταYωYη μoυ και παρdλληλα κdΘε φoρd πoυ τα αιπ(κρυζα απo κovr6 η
απ6 μακριd v6μιζα πωg oυιπα(ριαζε η 6ψη

τouq Kαι πειΘαρ1oιioε τo 6ξω φυoικ6 xdoq με
τη μdαα μoυ υπαρξιακη αvαρxiα και dγvoια.
Aυτ69 o X6ρoq o Θαυματoυργ6q τηξ τdξηg και
τηg αρμov(αg με επ(κεvrρo τιg τoπoΘεo(εg τηg
Π6βηταq Kαι τoU Πρooηλιoυ ηταv ααv π6πλo

ξεxωριαιd επιμελημ6vo. 'Εvαg γαλαξ(αq με
oκ6ρπιε9 μικρ6q απεραvrooιjvεg, 6vα καρ6
τραπεζoμdvrηλo αrιg απo1ριi:oειq τoυ πρdoιvou, τoU καφd καιτoυ γκρ(ζoυ.

Πoλλdg φoρ6q 6λη εκε(vη η εικ6vα τηq πρoκλητικηg εμφdvιoηq και φρovr(δαg oε αvr(θεση με τη γιiρω dvαρ1η βλ6αrηαη "ζηγρα"
μεταφρdζovιαv oτηv αioθηαη μoU σαv αvr[Θεαη πλoιiτoυ και φτωμαg, σαv μιαq dλληg μoρφηg ταξικη διαφoρd, eξαιτ(αg τoυ αvΘριbπιvoυ

γoιiαroυ.
Σε εκε(vεg τιg ζεα169 τoπoΘεo(εg αrα xαμηλd
τoυ xωριoιi, εκε( πoυ ακ6μα Kcιι o πιo βλooυρ69 1ειμωvιdτικoq fλιog αι6λvει 1αμ6γελα και
βιααrικ69 καλημ6ρεq, oι πρ6γovo[ μαq αιωvεg
πριv αvακdλUψαv τo 1ιbρo για vα ικαvoπoιησouv τo τερπv6v μετd τoυ ωφελ(μoυ, δηλαδη
vα παvrρ6ψouv τo Θρηoκευτικ6 v6ημα τηg
εργαo(αg με τιg κρυμdvεg αιoθητικdg τoυ αvαζητηoειg. To αμπdλι Yια τouq Kαιπαιωτεg ε(1ε
τη αημαo(α Kαι τηv ιερ6τητα εvdg ξε1ωριαroιi
πoλιτιαμoιi. 'Hταv μια oλ6xρovη δoξoλoγ[α για
τo απoτ6λεαματoU μ6xΘoυτoUξ, μια δημιoυργ(α πoυ oε καv6vα dλλo απoτ6λεoμα oκληρηg
δoυλει69 δεv ηταv τ6αo αφooιωμιlvoι 6oo με
τηv αμπελoυργ(α.

Σαv ιερoτελεαr(α dρμζε και τελε(ωvε η δημιoυργ(α τoυg. Aπ6 τo πρωτo oκdι|.lιμo 'To αrρεμdτιoμα" μ61ρι τo φ0τεμα, τo κλdδεμo απ6 τo
ρdιπιoμα μ61ρι τo κoρφoλ6γημα και τov τρ0γo
αλλd και αrηv φΘιvoπωριvη τoυq μεταμ6ρφωση με τα κιτριvιoμ6vα φ0λλα αro υγρ6 1ωμα,
μαζ( με τov 1ειμωvι6τικo αγιαoμ6, τα Θεoφd-

vια, 6λε9 oι επιακι1ι,l.lειg τωv αvΘρωπωv εκε(
oυvoδειjoιπαv απ6 φρdoειg και λ6για oεβαoμoιi. Mια πρωτ6γvωρη τρυφερ6τητα πoU
εμφαvιζ6ταv oαv κρυμμ6η 6κπληξη αrα πελεκημ6vα πρ6oωπα τωv καλλιεργητωv.
'loωg κ6πoιo9
ρoμαvrικ6g αυτη τη α16αη τωv

1ωριαvιilv μoU με τα αμπε1λια vα τηv περιdγρα-

φε <σαv πoιητικd ovrιφεγκ(oματα και 1λoερ6
κ6rrημα με απαλdg 1ειρovoμ(εg,,. Θα μπoρoιjoε vα πια16ι|.lει και vα ιqxυριαrε( 6τι τo αμπ6λι
αrηv παραδooτl τoU Kαιπo(κoυ (oωg vα εftε
τηv αρ16γovη oημαo(α εv6g λατρευτικoιj
TOTEM. 'Evα δημιo0ργημα βoηΘ6q πoυ μ6αα
απ6 ηv πρdξη και τηv επαφη με τα κληματα
6φερvε η λ0τρωαη απ6 κdΘε κακ6 και μετ6τρεπε σε αγαπη και καλoo0vη 6λεq τιg oκληρdδεg

ηq

ζωηg.

Δαoκαλoι αυτoδ(δακτoι, oκυφτo(, λιγ6λoγoι

dπλωvαv στα στoιχισμ6vα κλ|ματα ατo αφρdτo 1ιilμα γvωρfζovrαg τιg μυαrικ6q τoυg αvdγκεg απ6 ηv αρχη μd1ρι ηv καρπoφoρ(α.
'Eπειτα τρυγo0oαv τηv αμoιβη τoυg
μετατρ6πovrdg ηv σε 1ρυooπoρφυρo κραo[ πoU τouq
oυv6δευε για μηvεq σαv μια Διovυoιακη, μεΘυαrικη απελευΘ6ρωαη.

To περαoμ6vo φΘιv6πωρo Θ6ληoα vα επισKεφΘιil τo παλι6 Θαιiμα' τo μετ6πειτα καταφ(γιo
τηg φαvrαo(αq μoU πoU με τη oειρd τoυ Θα

γιv6ταv voαrαλγ(α ξεvιτεμ6vη. Eπ[oκεψη
βoυβη αε απ6λυη ερημι6 και εγκατdλειι!η,

6vα εoωτερικ6 μoιρoλ6ι για τouq δημιoυργoιiq
πoυ xdΘηκαv, για τα απoμειvdρια εv6g πoλιτι
oμoιi πoυ τα oκεπdζει η εκδ(κηoη τηq αρπακrικ]q βλdαrηαηg πoυ κdπoτε ηταv o φτω16q
θεατηg στηv αρΧovτιd και τωρα o εκδικητηg

τηq.

Kληματα απoμειvdρια, πεζoιiλια γκρεμιoμιivα,
κdπoια δdvrρα oπωρoφ6ρα oκεπτικd,ζωιlq
πoυ γ6'ραoαv Kαι πρooπαΘo0v vα επιβιιilαoυv

με λιYoUq Kαρπoιjq σαv τελεUτα(εg αvαπvo6q.
Movαδικo( επιακ6rπε9 πια, στov ιερ6 1ιilρo τωv
αμπελιωv, τα dγρια ζωα τιg v0μεg και τα αvη-

oυxα πoυλιd τηv ημ6ρα. Λιγεq μoυδdτεq

αγριoμdλιooεq ψdχ/ouv με ηχo μov6τovo ααv
(oo βυζαvrιv6 vα βρoυv για λdφυρα κdπoιεg
ρ6γεξ απ6 αιαφιiλι ξεxαoμ6vo, ιivαv καρπ6
oαv αvr(δωρo εUYvωμoσιivηg για τη σUvτρoφιd, 6vα δdκρυ oυμπυκvωμ6vo για 6oα 1dΘηKαv Kαι για τo μεγαλε(o πoυ δεv θα ξαvαγυρ(σει.

Περιoo69, AΘηvα

Πoλ16 καl v6o τouτ6τητα
τoυ Xρηαroυ Toιγκoιiλη
E(vαι η τ6ταρτη φoρd πoυ dλλαξα Δελτ(o Ταυτ6τηταq, αλλd ε(vαι η πρωτη φoρd πoυ μετριi:
τ6αo πρooεκrικ6τιg πρooΘαφαιρ6oειg oε εξωτερικd Kαι εσωτερικd πρooωπικd μoυ δεδoμ6vα.

Bγηκα απ6 τo ααrυvoμικ6 τμημα με τηv αioΘη-

ση μιαq μεYdληξ απιilλειαg αrηv καταγωγικη

μoυ γvηαι6τητα. Tα ααrικd και ευρωπαiκd
αroιxε(α πoυ dxoυv πρoαrεθε[ μαζ( με τα ηyη

τoυ 1ρ6voυ στη φωτoγραφ(α και τη oκ6ιpη μ'61oυv αρκετ6 μετατoπ(αει πρoq τηV αvιilvυμη
oυvoλoπofi αη. 8λ6πω μια ταυτ6τητα πoU αφU-

δατιδvει τo τoπικ6 και διαφoρετικ6 πoυ για
δεκαετ(εg απoτελoιjαε oιiμβoλo π(αrηq και
Ψυμκηq ιooρρoπ[αg απ6 τ6τε πoυ βρ6Θηκα
μακριd απ6 τα γεvdΘλια χωματα.

ΘυμηΘηκα π6oo μεγdλη απ6αrααη και π6oo
μικρη αx6αη 61ει ετoΟτη η ιiρα απ6 τηv επo1η
τηg πρωτηg μoυ ταυτ6τητα9... T6τε αrη φoβι
κη υπoδιo(κηαη 1ωρoφυλακηq Πυρo6YιαWηq
6πoυ η φωτoγραφ(α με τα τριμμ6vα ρo01α 6λα
τα υπoδε16ταv 1ωρ(g φλτρo μ6oα αιιg αvαταρdξειq τηg εφηβικηq μoU παρΘεvικ6τηταg.
Πρωτη Θεμελιακη απoτιiπωoη' κdτι oαv τfuλoq
τιμηq. 'Evα αημα κατατεΘ6v εκεfvo τo τετρdγωvo xαρτ( πoU με γ6μιζε δικα(ωαη Kαι περηφdvια. Kαι τιilρα ΠoU τo oκdφτoμαι, λ6γω τηg

oκληρηq καΘημεριv6τηταq τηq ζωηq αrα
xωριd μαg, Θα τα(ριαζε ααv 6μβλημα η μoρφη
εv6q φτω1oιi τιμωρημ6νoυ Σ[ααυφoυ σε αμε-

ταv6ητη κ6vrρα με τoU dγριoυ καιρoιi τηv
εξoυα(α.

Eπ6αιρεφα, Θυμ6μαι, μαζ( με dλλoυg τρειg

αυvoμηλικoυq σrηv πoταμιd, fταv dvoιξη.
Γελo0oαμε, πειραζ6μααrαν, μιλoιioαμε για
vιiφεq. E(xαμε απ6τoμα μεγαλιiαει, π(ατευα
πωg εixα απoκrηoει τo δικα(ωμα vα διαβdoω

τo μυθια16ρημα τηq ζωηg απ6 dλλη oκoπιd και

π6ρα απ' τα μαστoρo1ωρια, oε μακριvd

λαμπρoφoρεμdvα αιη φαvrαo(α μoυ αvΘρωπooιjvoλα, απληo(αατα α1εδ6v μαγικd αη δικη
μαq ταπειvη καταγωγη.
'Hταv η επoxη πoυ επ6αrρφαv oι Bλd1oι και τα
1ελιδ6vια, oι Mααr6ρoι 6φευγαv γιατηv ξεvιτιd
Kαι στα 1ωρ6φια αrιg πλαγ69 πoλ01ρωμεg
πεταλoιiδεg oι γυvα(κεg τραγoυδoιioαv τη ζωη
λυπητερd. Toλμω vα ιαxυριαrω πωq η εσωτερικη τηq ψUχηc μαq ταυτ6τητα εfiε τη σUστoλη τηq vrρoπαλ6τηταg. Λdτρευε κoιvoβιακ6q
αξ(εq και τηv oμαδικη λoγικη. Kαι παρ6τι διαβdζαμε τα oυvαξdρια τηg εκκληo(αg και λdγαμε τo (Πιστειjω" σrηv καΘημεριvη μαg oυλλoγικη πρooπdΘεια δεv 1ωρoιiααv μ(ζερεq μεταφυαικι1g αvαζητηoειg.

Πdvω απ' 6λα

η πρdξη Kαι η Xειρoπιααrf

επαφη με τηV ιiλη. Miα επαφη πoυ dδιvα ζωη
και αιoιoδoξ(α. oπωg ηταv η επαφη με τo
xιilμα και τηv oαμη τoυ oργωμdvoυ 1ωραφιo0,
η ζεσrη αvdαα και τo αΘωo βλ6μμα τωv ζιbωv,
τo ηδovικ6 dwιγμα με τα ατd1υα, τα κληματα,
τηv oμλoιjoα π6τρα Kαι τov κιoα6 (oξυ6) αια
αrα xιovιoμ6vα 6λατα. M' αυτ6q τιq επαφ69, τιq
αrερηαειg Kαι τιq διψαoμ6vεg μαg επιΘυμ(εg

η ωρ(μαvαη μαζ( με τη ρoμαvrικη
φυγη oε dλλoυg κ6oμoυq 1oρτdτoυq Kαι με
λιγ6τερεq ατ6λειεq.
ερ16ταv

Τωρα μ'αυτ6 τo v6'o γραφειoKρατικ6 εφ6διo
αrα 1ι1ρια η αιiγκριαη με τo πρωτo δελτ(o ταυ-

τ6ητα9

Θυμ(ζει τη γλυκιd τρικυμiα

ηq πρ6ηq

αγdπηg πoυ ξεΘωριαoε μαζ( με τιq ημερoμηv(εg. To Xωρ(ov Kdιπoικov βαrπ(αιηκε Δρooo-

πηγη πoυ λιγoαιειiει. H Eπαρμα Kov(ταηg
6γιvε Δημog Mααroρoxωρfωv πoυ φΘ6ιρεται.

To γdvoq δεv υπdρ1ει, o0τε τo Θρηoκευμα και
δ(πλα αια Eλληvικd γραμματικd αroι1ε(α πρoαr6Θηκαv τα Λατιvικd. H 'Hπειρog δεv αvαφ6-

ρεται Kαι μovd1α σrη μημη υπdρxει σαv τo
παλι6 κραo(, ξεxαoμ6vo oε ακoτειv6 κατιilι.

Γυρ(ζω απ[τι. 'E1ω τηv α(oΘηoη κoιτωvrαg
γιiρω μoυ, 6τι oυμπoρειioμαι με dvα oOvoλo
υπdρξεωv αvηoυxo και απ6μακρo απ'η φιjoη
Kαι τηv ελευΘερ[α τηg λιτ6τηταq, αι1'ιdλωτo
ηg καΘημεριv6τηταg, 1oρτdτo και αvικαvoπo(ητo. Συμπεριφoρdg "Διεθvωv Πρoδιαγραφιilv"

Kdτι παραπλησιo με τη v6α ταυτ6τητd μoυ.

NιωΘω dβoλα. Θυμ6μαι αrαΘερ6τερε9 αξiεq,
κι 6oo κι αv 61ω απoμακρυvΘε( απ6 τη μακριη
πoρε(α τηg Hπε(ρoυ, αιαΘdvoμαι απ6vαyrι και
αιρετικd αια αημεριvd. Πρo παvr6g, εdv ε(oαι
απ6 τα Mααroρo1ωρια, εκε( πoU σε μια γωv(α
τoυg φιλoooφε( καρτερικ6 τo KdvroιKo τηq
ιαroρ(αg αμ0vεoαι.

'Eαrω κι αv παιrro0 και πdyroτε βρ(oκειg

αvΘρωπoυg με καλooιivη και αvιαπ6δoση, με
ευγdvια και αλληλooεβαoμ6, εv τoιiτoιg oι
γηγεvε(q αx6oειg 61oυv dλλη oυγκ(vηαη. oαo
Kι αv μαq 61eι αραιωoει o Mααrρo1αλααιηg
καιρ6q πdvrα αvαζητo0με τo ξαφvικ6 αvr6μωμα με παιδικoιiq φλoυg, πdvrα vιωΘouμε ηv
αvdγκη τηq καλημdραq Kαι τηv ξαφvικη εvαλλαγη απ6 τηv oμαδικη 1αρd αrηv oμαδικη
Θλ(ι{.lη, βαoικ6 γvιilριoμα τηg βoυv(αιαq σUμβ(ωαηq.

E(vαι 1ειμωvιdτικη μ6ρα

Φμερα, 1αμηλωμdvoq

o oυραv6g. Kι 6μωq δεv κρ0βει καμμ(α 6κπληξη η oυv61εια τoυ 6πω9 oυvιiβαιvε αrα παιδικd
μoυ μdτια στηv πετρoστ6λιαrη Δρoooπηγη.
T6τε πoυ μ6αα απ6 τηv dγρια και oκoτειvη
καταιγ(δα πρ6βαλλε ξαφvικd o ηλιog και 6καvε
τα μoυoκεμ6vα αrτ(τια vα xαμoγελoOv.

Παλιd και v6α ταυτoτητα... oι διio 6ψει9 τoυ
διoυ voμ(oματog oε αιπαγωvιαμ6.
Σωκρdτoυg 12 Περιoα69 / AΘηvα

o π6ππo9 μoU o Σloιiτηg
τoυ 8αγγ6λη ΣιoΟτη
o πdππog μoυ lωdwηq ΣιoOηq τoυ Σπυρ(δωvα Kαι τηq Kυρdταωg γεwηΘηκε τo 1888 και
ηταv αδελφ69 τηg Aικατερivηq Σιoιiτη, μετ6-

πειτα oυζ. Θωμd Kαπλdvη, γvωαrηq ωg μπdμπω Λαγκαιπo0oιoυ. 'Hταv παvrρεμ6vog με
τηv Aγγελικη, τo γ6voq Σπ6λλα (Zoιiρα), η
oπo(α ηταv γειnημ6vη τoυ 1885. H Aγγελικη
ηταv αδελφη τoυ Σταιiρoυ Σπ6λλα και Bαo(\
Σπ6λλα. Aπιiκrηoαv μαζ( 3 παιδιd (= αγ6ρια)
και 6vα κoρ(τoι. Tov Δημητριo Σιoιjτη, τov
Bαoλειo Σιo0τη, τov Kωvαrαvι[vo Σιoιiτη και
τηv Kυρdτoω Σιo0τη, oυζ. τoυ Kωαrα Moυκoιjλη (Toιαμαλιdρη) αργ6τερα.

Πoλιi vεαρ6g o πdππog μoυ dρμoε vα δoυλειjει κoιπd αroυq μααr6ρoυq. Tαξ(δεUε με τα
μπoυλoιiκια και 6βγαζε πιiτρα αrα λατoμε(α
για vα δoυλ6ψouv oι μαα16ρoι, γιατ[ ηταv γερ6
παλληκdρι. To 1912 πηρε τo δρ6μo ηq ξεvιτειαg και βρ6Θηκε αrηv Aμερικη. Eκε( δo0λει|.lε
τααγκ6ρη9 oε εργoαrdoιo παπoυτoιιδv. Γιiρι
oε π(oω αηv Eλλdδα 81ρ6vια μετd και εξακoλoΟΘηoε vα ταξιδειiει με τα μπoυλoι]κια. 'Hταv
απ6 τoυg πιo δυvατoιjq dvιρεg τoυ 1ωριoιj

μαq. Λ6vε 6τι 6ταv 6πιαvε και μυπoιiαε με τη

βαριd, εκε(vou πoU κρατoιioε τηv παραμ(vα
6vαβαv τα 16ρια. 'Eκαιγε η παραμ(vα απ6 τα
πoλλd ouvε16μεvα μυπηματα και o πdππog
oυv6μζε ακo0ρααιog. Tα περιoo6τερα απ6 τα
ξιjλιvα καvdλια ατιg δαoικd'g βριioεg τoU Xωρι-

oιj, πoυ πoλλd oωζovιαι μ6xρι και Φμερα,

ε(voι 6ργα δικ6 τoυ.

'oταv 6μειvε μ6vιμo αro
1ωρι6 αqxoληΘηκε με

τα κoιvd. Γιo κ6πoιo xρovικ6 διdαrημα διετ6λεoε πρ6εδρoq τoυ Σ.A.K. (Συvεταιριoμ6g
Aκrημovωv Kαιπo(κoυ). 'oταv 6γιvε η αvαδια-

voμη τωv 1ωραφιιilv και δ6Θηκαv oι κληρoι, o

μπdρμπα Nικ6λαg Mακρηg (Mπαμπλ6κηg η
Poυμoιivog) κoι γεfuovdg τoU τoV Θεωρηoε
υπε0Θυvo γιατ( τoυ πηραv κdπoια καλd 1ωρd-

φια Kαι τoυ ι1δωααv 6λλα κατι(lτερα με τov
κληρo. Για εκδ(κηαη 6μιαε μια <tκpξμ6δα> (=

λιΘooωρ6, κρωμdκι) μπρoαιd ατηv αυλ6πoρτα
τoυ πdππoυ μoυ. Kι 6ταv τo πρω( πoυ oηκι(lΘηκε o πdππog vα πdει vα vιφτε( αro "Πηγαδoιjλυ,, 6πωq αυηΘιζε κdΘε πρω(, αvoιγovrαg τηv
αυλ6πoρτd τoυ 6πεoε η "γκρημdδcιΣ στα

π6δια τoυ.

κoιμdται. Moυ 6λεγε η μαvfuoα: nKdτoει va
κoιμ'Θε( oυ πdππoυq' κι Θα o' δω,(oU". M6λιq
αηκωvovrαv η μαv(τoα vα πdει vα ξεκλειδωαει
τo oεvro0κι και dκoυγε o πdππog τo Θ6ρυβo
τωv κλειδιιbv ξερ6βη1ε Kαι τoU 6λεγε η μαv[τoo: nΞηρoυγκo0γα κo0φαλoυ' ξηρoυγ κo0yα!
Aoημι γ: dφηo6 με) vα διΙlooυ τ'πιδιoa vα πdρ'
καραμ6'λιq". Στιg γιoρτdq oυηΘιζov oι παππo0δεg vα δ(voυv αrα παιδιd παρdδεg. o παππog
dι|lα1γε αrηv τoιiπη τoυ γλ6κoυ τoυ και

dβρι

σκε τo πιo μικρ6 v6μιoμα Kαι μoU τo dδιvε
κρυμμdvo μεσ' τα δαμυλ6 τoU, για vα τoU

φληoω τo 16ρι. o πdππoq μoυ 6διvε μια πεvrdρα, δηλ. 5 λεrπd τηg δρα1μηg' με τηv oπo(α
πεvrdρα μπoρoιioεq vα αγoρdoειq μ6vo μιαη
καραμ6λα. Πηγαιvα, λoιπ6v, κι εγιi αro παvτoπωλε(o τoυ πdππoυ Γιιilργoυ Koτoλoιiλη vα
πdρω καραμ6λα και αυτ69 dψαxvε σε 6vαv vrεvεκ6 πoυ efte τιg καραμdλεg και 6βριoκε καμιd
,.τσαKζμ6v'" (= τoακιαμ6vη) και μoυ τηv ιiδιvε.

Συμrd o πdππog μoU με 6παιρvε και εμ6vα για
παριiα και πηγα[vαμε στov "BαΘιiλoκκo", αro
1ωρdφι πoυ εftαμε και καλιiβα και φυλdγαμε

Xαραιrηριoτικη φωτoγρoφlo ,,τ' πdππoυ
κατικη φoρεoιo τoυ-

Σιoιπ. llε τηv κUριa-

Yπηρξε Kαι Kλητηραq τηq Koιv6ηταq Kαvrσι

KoU. EιXε τoαo δυvατη φωη πoU, 6ταv 6πρεπε
vα ειδoπoιησει τouq 1ωριαvoιjg για κdπoια

πρooωπικη εργαo(α η o,τιδηπoτε dλλo, αvr( vα

πηγα(vει π6ρτα-π6ρτα dβγαινε και φωvαζε απ6
,α' Bdκχ τ'cλιiv'" Kαι τov .Αi Θαvdα' Σ Kαι τov
dκoυγε 6λo τo 1ωρι6. E(1ε τελειωoει τo σXoλαρ1ε(o αιo Tαoτιjλι, πραγμα πoυ τov βoηΘoιioε vα ε(vαι πoλιj καλ6q oυvoμλητηg. Xαρακrηριατικ6 τηq oμλ(αq τoυ, 6ταv ηΘελε vα πει κdτι
oε κdπoιov' ηταv 6τι ξεκιvoΟoε κι 6λεγε; .φ6ρ'
ειπε[v..'. εκ γιvoμ6νηg oυζητηoεωq'.''.. αq UπoΘ6,ooυμε'.... εκε[ π6ρa....'. αγαπητ6'..... κατ6λαβεq;..." και dλλεq παρ6μoιε9 εκφρdoειg τωv
αrτoυδαγμ6vωv.

o πdππog fταv

αρκετd τoιγκoιiηg. Θυμdμαι,
6ταv ημoυv μικρ6q πηγαιvα ατr1 "μαv[τoα" (=
γιαγιd) Kαι τηq "χdλευα" (: ζητoιjσα) vcι μoU

δωoει dvα "πιvηvr6λιφτoυ" (- πεηιπαρdκ$
επoxηq τηq δραxμηg. o πdππog, τo 1ειμιilvα ΠoU δεv μπoρoιioε λ6γω καιρo0 vα π6ει για

ηq

ξιiλα η 6λλεq δoυΜιdg ατo βoυv6, oυvηΘιζε vo
ε(vαι ξαπλωμdvoq αro κρeβdτι και 6καvε πωg

τα καλαμπ6κια για vα μηv τα φdει η αρκo0δα.
Αvαβε φωτιd και 6λη η v0μα βρovroιiαε κdτι
vrεvεκ6δεg Yια vo φoβdται η αρκo0δα vα μηv
6ρΘει αrα καλαμπ6κια.

o πdππog π6Θαvε αvαπdvrεxα τo 1971. Πηγε
τo πρωi αrηv εκκληo(α, γΟριoε ατo απfuι, ηπιε
τov καφ6 τoU Kαι πηγε vα δει τov πdππo Γιιilργo Kαπλdvη (Toιαμoιiλη), 6πωq τo oυvfΘιζε,
και μoλιg dφθαoε αrηv αυλ6πoρτd τoυ π6Θαvε
επιτ6πoυ, πρoφαvιilg απ6 αvακoπη καρδιdg.

Θα τov Θυμdμαι πdvrα γιo τα πρoτερηματα και
τα ελαττωματd τoυ, ηv δυvατη Kρdση τoU Kαι
τov αγ6ρωxo xαρακrηρα τoυ.

Λυκ6βρυoη, Mαιog 2009
Eπιμ6Μια κειμ6voυ, Θωμd Zιωγα.
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H Nτoπloλoλl6 μoq

τoυ N(κoυ Δημητρoιiλη

oπoυg και ατ'dλλα τα 1oυργιd oυ κ6oμoυ9
κoυβιvrιdζ' α}ιλιιilτκα, 6τo' κι μειg αroυ Θκ6 μαg
τoυ 1oυργι6 κρ6voυμει Kαιπoιωτκα, γιατ( 6τo'
τ'dκααμει, αφ6vrαg ε[μααrαv κoι]τακα,
απ'τo'παππo0δειg μαg μι τα 1oυΜβια, πoυ
κ6Θoυyrαv καταηq αrαυρoυπ6δ', 6βγαζαv
τ'αακoιjλα μι τouv καπv6 κ'dαrριβαv τoιγdρoυ,

π6τι μι τoιγαρ61αρτoυ κι π6τι μι φημιρ(δα,

6ooυ τραv6 τ6'Θελαv, τ'oκoυλvoι]ααv μι μπ6λκoυ odλιoυ κι αρμvoιiααv τα μαoλdτια.

Toυ [διoυ εμαΘdμει κι απ'τ'μdvα μαg, τ'μαvftoα
μαg, τ'κdκoυ μαq Kι τ'γειτ6ιπζα μαg. H μiα
6γvηΘει αr'ρ6κα, η dλλ' dπληκει τoιρdπια μι
τo'κλ6τoκει9, η dλλ'παραπdρα αroυ τoιoυκρ(κ'
μι τα πητρ(κια, κι παρακdτ' αr'oκαλα μια 6λλ'
καΘαρvoΟαει τα λdπατα για vα φτιdo' μι τoυv
κλιiατ' π(τrα κι vα τ'ψησ' αr'γdαrρα πoυ τηv
6κιγει μι τodκvα.
Toυ Xιv6πoυρoυ, πoU 6φυβγαv oι dιπρ' αλdρYα στα ξ6vα, oι φαμπλι6q 6βγηvαv vα τo'ξι
πρoυβoυδ(oouv, K'oι μπdμπειg τoακζαv 6vα
κλoυvdρ' κ6δρoυ (η κραvιd) για vα ρΘoΟv
π(αoυ μι τoυ καλ6 oι ξηvιτεμ6v'. 'Yαrηρα γιiρζαv ατoυ oπft' κι 6λα φdvrαζαv αφιiακα 1oυρ(q

dvrρ'

.

oι

καιloυγOvαικεg, v'dλλ' τ'μdρα, oκωvoυyrαv
Xαραη vα κdvoυv τα 1oυζμ6τια, 6φκιαvαv
πfurα, ξιφdoKιouvαv τoυ μκρ6, ξυπvo0oαv τα
γκoυτζιoυβ6λια για τoU oκoυλει6, αηκoυvαv τα
oαtαματα Kι τα ΠρoUσKdφαλα πoυ κoιμoOvrαν
ατρoυματodδα κι τα'βαvαv αr'μιαdιπρα, dβγα-

ζαv τ'καv6αrρα απ'v'dρκλα κι ητ(μαζαv vα
πρoυiφτoιiv 6λ' αvrdμα. H μ6vα κ6voυvει τoυ
φαi αr'g μoo0ρειg κι τα'απ6Θηκει στoU σoUφρ6 - φoυρ6q 6μoυq, dμα δεv ε(1ει ωρα, dβαζει oυδι6τo'τoυ τηγdv' αxπdv αroυ τραπ6ζ'κdΘoυιπαv 6λ' γ0ρoυ-γιiρou στα oκαμvιd vα
φdv μι τα 1λιdργια.

Aμα δεv dριζει τoυ φαt αrα πιδγιd, η μdvα

αικλιτ(ζoυvrαv, τo'6ρ1oυvrov dμπoυραq στoυ
κιφ6λ' κι λιγει: "Aφτααrα, κoυι|.l6xρoυvα! lγω
ακωΘκα απ'τ'v0μα vα σαq φκιdooυ vα σKα-

αματιdαrει κι ιodq δε oαq αρdζ' ; Nτιρλικωαrει
κι μη κρι1vrει vrιπ!". Tα πιδγι6, dμα μπλ6τooυvαv τoU φα1 κι πριv oκαπιτ(αoυv ηv τλιφτα(α
Xαψι6, κριμoιiααv τoυ oακoι]λ' αroυv ιilμoυ,
πoυ εlxει μdoα τ'μπλdKα κι τoU κoυvr0λ' διv6voυ μ'ιlvo oκv[, τjπηρvαv κι'dvα ξ0λoυ αroυ
1dρ' για τ'α6μπα Kι μι Kouρημ6voυ τoυv τoιαμπd αr'ρ(ζα τ6'κoυβov oιαπι1ρα κoυoι6βoυvrαg
για τoU oκoυλει6.

H μ6vα αηκoυvει τα ταιαv6κια κι τoυ αoυφρ6

πoU τouv ει1αv γιoυμ(o' vrρoυμπλ(vειg, β0ζιvει

τoυ κo0τoκoυ, τoυ φdoκιoυvει, dβαζει κι'αιrη
τo'1oυvrριig πατo0vειg, τα κιvoOργια τoαρoιi1ια τd'δεvει μι τα τoαρoυ16oκvα, dβαvει
τ'φλoυκdτα, μπoυρμπoυλιδvoυιπαv, φ6ρτoυvει

τα ιiπηργα αroυ γoυμdρ', κρεμoιiαει

τoU

ταdκ', τoυv τρoυβd κι τ'μπoιjκλα αroυ oαμdρ',

τα β6ιδια μπρoυαrd, φoυρτιilvouvrov κι'αιrΦ
τ'ααρμ6vrζα, κι κιvoιjoει vα απε(ρ'τα 1oυρ6-

φια, π6τε oιαδω απ'τoυv .Tραv6 τoυ λ6κκoυ"
κι π6τι oιακε[, κι 6αoυ vα φτdo' λι1oυμαvoOoει
τoυv αvηφoυρoυ, γιατ( δεv αρηρo0oει ωρα vα

ξαπoυαrdo'

.

lκε(voυ τoυv κιρ6, 6α'εftαv 6vα β6ιδ' μovα1d
odμπριαζαv μι d}ιλoυv, Kι dτα' η μiα μι τ6vα
xιiρ' 6πιovει τ'v oυρd απ'τ'αλ6τρ' κι μι τ'dλλoυ
τoυ θκ6vrρ', ταroιjoει τα β6ιδια κι dκαμvει 1oυρ6φ', κι dM' ταdπζει κι καΘαρvoOoει τo'αυλακι69. Tα β6ιδια τoυ Xιv6πoυρoυ δεv 6καμvαv
ζoιiρλειg, τηv Αvξ' αrα oυργιilματα τodκζαv

τ'αλ6τρ' dμα αrρdκλιαζαv. Toυ βρdδ', πoυ
βαoλιβει oυ ηλιoυg, ξ6ζυβαv τα β6ιδια, κι 6ταv
π6Ιvαv vo φoυρτωoouv τoU γoυμdρ' ικε(voυ
καiπιcbvoυvrαv μdαα αr'ζιiγρειq κι 6αoυ vα τoU
βρoυv λιγαv "Toυ χλι6ρμoυ, τoυ μαvααrηριακoυ, πo0 κρ0φκει; Kακoq ψ6φoυq vατoυ μdo'
!". oταv καμιd φoυρd τ6'βριακαv, τoιi'1oυvαv

καvαδυ6 μι τ'φoUρτoUηρα αrα καπoιjλια κι
ικε(voυ αrραβoυκιilλιαζει, τoυ φ6ρτoυvαv ξ0λα
κι κιvo0oαv γιo τoU xoυρι6.

Tα β6ιδια απoυαrαμ6vα πιρπατoιioαv παγdλια
κι 6ooυ vα φτdκoυv αroυ oπ(τ' αoυρoιlπoυvει.
oταv 6φταvαv στoU αrτ(τ'ξιφ6ρτoυvαv, 6βαvαv
τα β6ιδια αroυ κατωι κι τd'δoυvαv αroυ πα1γ(
λtγoυ ρ6β' Kι στoU γoυμ6ρ' κριΘdρ', vα φdv', κι
αυτ69 μαζιilvoυvταv αroυ μαvrζdτoυ vα ζιαrαΘoOv, vα ξαπoυαrdoouv Kι vα δειπv(αoυv, γιατ(
Θα εi1αv γκαvιdo' τα'πε(vαg. 'Eβαvαv τoυ
ηγdv' αxπdv' αr'πυρoυαιι6 ικε( αroυ τζιdκ' κι
6φκιαvαv τoυ κoυρκoιiτ' κι μπρoυζιαλvoOoαv
καμια φ6λκα Ψoυμ(.
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lτ6τι9 oυ κ6oμoυ9 στoU XoUρYι6 εfiει κι γ(δια,
πoU τα βoυoκo0αει oυ μπακατι6ρ'9, τζιoυμπdvoυg μι τ'γκλ(ταα κι τoυ ταλαγdv', πoυ oιo0ρζει

τoυ πρoυ( κι φωvαζει "Bγdλτει τα γ(δια!", Kι
αυτ6 ε(1αv λoυΙoιjvιoυλoυΙoιi 1ριiματα: λι6ρειg, oιoιiτειg, γκdoειg, μoιjoκρειg, μπdρτζειq,
καvo0τειg, γκ6ρμπει9. To'6βαvαv αιoυ κατωι κι
τα'τdΙζαv κλαδ(. Toυ καλoυκα(ρ' εf1αv κι μαvdρια πoU τd'δoυvαv κλdτoιoυ κι φρdξoυ. oυ τζι
oυμπdvoυq ε(1ει κι τα γκια6μια πoυ βραγκαλvoιjoαv τα κoυδoOvια, τα τραΙd μι τα κυπριd
για πρouτσιdλαμα, πoυ ζoυκoυπoιiααv 6ταv
μαρκdλζαv τo'γ[δειg. E(1αv κι τα oκλιd πoυ
γκαφαλvoιioαv dμα ξιμυτoιioει καvα ζλdπ'

ριβαv, 6τρoυγαv λoυκdvγκα κι 6ταoυζαv κραo(
απ'τoU βα6v', κι τα'ιiρxoυvrαv τoυ κιφdλ' ιπι
βερλiγκα.
T'v'Αvξ, τ'Aι-Bαγγελιoμoιi, oυ κιρ69 καλoυαιi-

vιβει κι oυ τζιoυμπdvoυg 6βγαζει τα oφαμd

6ξoυ vα βoυoκ(ooυv. Tα τραvd τα πιδγιd ηπηρvαv τα μπλdρια κι ηφηρvαv ξιiλα για τoυ τζιdκ'
Kι για τoU φo0ρvoυ πoU τouv 6κιγαv oι γυvα(-

κειg. Kι dμα ζιiμoυvαv ψoυμ(, τ6'βαvαv αrα

μιγαλ' λdβα, oα παζdρ'. Tα πιδγι6 καΘdρζαv κι

πvακoυτd μι τα μιodλια, κι 6'vα-dvα καρβ6λ'
τ6'ργvαv μι τoυ φκυdρ' αroυ φo0ρvoυ, αφoιi
πριbτα αvαoκιρvo0ααv τα κdρvα κι τ'αrdμ' μι
τoυ γκ6λμπιvou Kι τouv φoυκαλvoιjoαV μι τoU
oφo0γγoυ, πoU τouv 6βρι1αv Kι τouv γκλoυτζιαλvoιioαv αroυ vηρ6, μ6oα o'6vα κακκdβ', κι
ιjαrηρα τoυv π6ταζov αr'g κoυτoυλoυΙoOμoειq,
βoOλoυvαv καλd τoυ φoυρvoυαr6μ' κι 6ταv

απoλvoOoαv τα β6Ιδια vα φdv'τα τζιαρo0xια.

μqαλ6g.

.

oταv μdζoυvαv τα πρdoα

Kι

τα Kαρπouλd1αvα

"αr'Kηπξ" γ6voυιrrαv τραv6g oαματdg κι
ρoυκdvτζαv κdvαv κoυτoιαvdκoυ

κι ιiαrηρα

Toυ 1ειμιilvα doφαζαv τα γι<τζιoOvια, 6'φκιαvαv
ταιγαρ(δειq, λιdvζαv τoυ κριdg κι τ6'βαvαv
πααrριμd α'dvα κιoιjπ'. 'Eπιφτει τ6τι9 1ι6v' 6vα
κιαμ6τ' Kι στoU τζιdκ' η φoυτxιd βoυγκoιioει.
KdΘoυyrαv 6λ' γ0ρoυ-γιiρoυ αι'βdτρα, παραμ6ρζαv τ'x6βoλ' Yια vα ι}ηooυv κdαrαvα κι
αroυ φκυdρ' πoU σUμπoιioαv τ'φoυτ1ιd dβαvαv αrιειριd απoιi καλαμπoιiκ'για πρo0τoειg,

κι dμα αργoιioαv vα τo'βγdλoυv

γdvoυvrαv

oκρoιiμπoυg. 'Eφκιαvαv κι κατoιαμdκ', dτρoυγαv κι αρμιd αr'μoo0ρα, dι!ηvαv Kι Kαvα KoUμμdτ' μπατζιoτιiρ' αroυ μ6oια, τoυ ματoιαλvoιiσαv Kι τoU oκαπιτoιjoαv μι 6ριξ'
.

Tα κoυρ(τoια

κατdβηvαv απ'τ'γκλαβαvη vα
δdooυv κλαδ( αrα γ(δια κι d1υρoυ αrα παμrιd
για τα β6ιδια κι τα πρdματα. 'Yαrηρα 6πληκαv
πατoιivειg, ηλιγαv κdvα παραμιiθ' κι αroυv πdτ'
αρ1ιvo0ααv vα λ6v' αvrρ6γυvα, κ6ρμαει9,
πιτoειvdριo κι πoιiλκειg κι καρκαλιo0vταv στα
γdλια, μ61ρι πoυ γκαβoυvιiαrαζαv κι κoυκλιil-

τ6'βγαζαv ι{μ6voυ μoυoκoυβoυλoιjαει

oU

Koυvrd τ'Mπαακαλιd oι γκoυκυρ69 πdΙvαv

"αr'Tζ(κα" vα πλOvoυv αr'κoυπdvα τα αrρdvια'

καΘdρζαv τ'αγγειd, γαλdτoυvαv τoυ απ(τ',

φoυκαλvoιioαv τ'v αυλη, ξιαroιi ρζαv τo' κ6τειq

oιαπdρα, γιατ( αυτ69 κι τα γ(δια γι6μζαv
τo'oκdλειg κoυταιλι6q κι γκαγκαρdτσειq, Kι
γκoυζγκαλvoιjoαv τoυ 1ιiμα αr'v αυλη. lκ(voυ
τoυv κιρ6 δεv ε(xαv ηρ6 αrα απ(τια, oιjτι λoυτρoυκαμπιv6, Kι oU 1αλdg r]ταv 6ξoυ, γι'αυτ6,
dμα καμιd φoυρd μαq 6πιαvε τo(ρλα, καΘ6μααrαv κoιjκoυρou στ'v dκρα αr'v αυfu] για ξεκαζdvιαoμα, κι απoιj π[ooυ oι κ6τει9 τα πdαrριβαv.

Tα κoυρfuoια τ6τι δεv ε(1αv φκιαo[δια αια
'Εβαvαv

τα καλd φoυαrdμdγλα κι αrα xελια.
vια, τα αημoυζoΟvαρcl, τα φλoυργιd, τα μπλι
τζ[κια, τoυ μαιπηλ' μι τα κoυκdκια, τα σκoυλαρ(κια, αα ηρdΙδειq, κι τα πιδγιd τηρoιioαv κι
γκαλιoOρζαv τα μdτια.

vouvταv απ'κdτ' απ'τoU odΙoμα. Tα'καθημιρvdq
αvαoκιρoιioαv τoυ κατι.δι, 6βγαζαv τα βoιiλτα

Στ'Nαvdαrαo', τ'Mπαoκαλιd, μυπo0oει η
καμπdvα τ'vιiμα κι 6λ' π6ivαv μι μια λαμπdδα

λαvdρζov, κι τ'μ6ρα ε(1αv κι αργαλει6.

απ'τ'v ικκληαιd πωg απoυ1dει τoυ μλ[oo'

κι κoυβαλvoιioαv ζαiρd απ'v'αxυρωvcι για τα
oφαμd κι π6τζαv τα β6Ιδια κι τα μπλ6ρια. Toυ
βρdδ', πoυλλ6q φoυρ6q, dγραvαv μαλλιd κι

Tα κ6λιvrα, τα πιδγι6 μι 6vαv τρoυβd γκιζιρoιiσαv στα απ(τια vα μdooυv κλoιiρειg, Kι στoU

τdλoυq αvdβηvαv "αr'BdκX' τ'αλιδv'" Kι σφιvroυρvoιioαv κdμπoυαειg κλoιiρειq κι 1dζιβαv.

T' ΑμBαoλειo0 γ6voυvrαv μπαμπαλιo0ρδειq,
Yια vα γλdo' oυ κ6oμoυ9, κι τoυ βρdδ' μαγε(-

αroυ 16ρ', κι 6ταv τo'dvαβαv 6λαμπει η ικκληoιd. lτ6τιq ηταv κ6αμoυq πoυλιjg κι 6βγηvαv
.

Τoυ καλoυκα[ρ' ιlπιαvαv oι ζ6αrει9 κ'oι δλειιlq
δεv εftαv ooυμ6. oι και.|.loυγ0vιKειq μι τα χoUρdφια ε(1αv τραvη τυρdwια Kι'απoUσταμdρα,

βdριvαv Kι τoU γdλα μι τoυv φoυρλdτακoυ

6βγαζαv τoυ βo0τυρoυ,
τoυ ξυv6γαλoυ, κι 6φκιαvαv μι ταζ6τ' κdvα
στ'v'τρouμπoυλfuoα,

ζγκρoυβdλ' γκ(ζα.
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Σπoυλ6τ' πoU σι λιγoυ, 6π'vα'ταv , Θα dρ1oυvταv oι dιπρ' απ'τoυ ταξ(δ' μι τ'oακoιiλα γιoυμdτ' παρdδειq, κι τα μπλdρια φoυρτoυμ6vα μι
o6α κι ριτoιvioια υφdoματα για κιvoOργια φoU-

αι6vια κι παπo0τoια για τ'φαμπλιd. lτ6τιq,
μικρd μαg dβαvαv φoυατdvια για ευκoυλ(α
αroυ κατo0ρμα, Kι τoU καλoυκα[ρ' πdΙvαμει
καμιd φoυρd για κoυλιiμπ' oι καμια μπ6ρα

αroυ λdκκoυ κι εμπηvdμει μ6oα γκ6λι', μι τ'v
τoo0ρα απ'6ξoυ, 1oυρ[q vιρoυπη. Aιπdμα μι
6λα αυτd oι ξηvιτιμ6v' εf1αv κι μια oακo0λα μι

μπιρμπ(λια κι αrαφ(δειg Yια τα μκρ6, πoυ
λαμαρoιiααv vα ρoυκαv(ooυv κdvα πλ6xει
ρoυ. Kdμπoυoειg γυvα(κειq ξιxαιπριdζouvταv
vα τηρoΟv μι καρφoυμ6vα τα μdτια αroυv
"Λιαoιιbτ'κoυ τoυ λdκκoυ,,, αλλd oι αvrρ' δεv
'looυg vα δoιiλιβαv ακ6μα.
φα(voυvrαv πθιvd.

oυ θ6ρoυ9 αρμvoιiαει κι oυ ηλιoυq ζιoιiρζει. H
μ6o' γ6voυιπαv λoυρ( 6ooυ vα βγαλoυv τoυv

6ργoυ. Aμα τ0μvει vα κoυπε( κdvαg αroυ 16ρ'
μι τoυ δριπdv', dβγαζαv τoυ ζvdρ', τoυ ξoιioαv
κι 6βαvαvτoυ μoυ16 αxπdvoυ σ'KoUψι6, η 6vα
π6πoρδo vα αιαματηo'τoυ γα[μα. lκε(v'τ'v'ιπoυ1η γ6voυvταv Kι τα κoυρ6μπλα, τoιoυλvoιjσαv τσ'Kouρoυμπλι6q κι 6τρoυγαv για δρoυoιd,
καΘωq και κdvα κααrραβ6τα', αλλd πιo πoλιj

τo'dριζει τoυ oκoυρδdρ'. 'Eβαvαv oκλ(δια
oκ6ρδoυ μι dλαg oι μια τζιo0μα, τoυ αroιiμζαv
μι τoυ αroιiμπoυ, κι dμα δεv ε(xαv αroιiμπoυ
τoυ τoιoιiμζαV μι τoU κoυτoιdv' απ'τoυ δριπαv',

dργvαv

κι vηρ6 Kι τoU ρoυφoιiααv μι

τoU

1λ(αρ'. Toυ πρoυ( μι τouv κατdι|.l1oυ dδιvαv

τo'1ειρι6q μι διματ'κd κι κoυβαλoOoαv τα διμd-

τια αr'v'αxυριilvα.

M6oα ατ'g dλλεg δλει6q ηταv κι τoυ αλωvαμα.
oι γυvα(κεg ξoιioαv τ'αλωv', τα πιδγιd πdΙvαv

για βoιiλτα αι'γηλαδαριd oιαπdv' αro βoυv6.
'Yαrηρα 6λυoυvαv τα βoιiλτα αroυ καζdv',
φoυκαλvoιioαv καλd τ'αλιbv'

κι

τ'dλειβαv μι μια

φoυκdλ', κι τ'v dλλ' μdρα ηταv αrιγv6 oαv

τηγ6v'. Απλoυvαv τα διμdτια, 6λvαv τo'xειρι6q
κι 6βαvαv ιπ6πια η βλd1'κα μπλdρια vα τ'αλoυv(ooυv, τd'διvαv απ'τouv αrριγκλoυ κι τd'φιρvαv γιiρoυ μι τoU καμτo(κ'. 'oταv κ6βoυvrαv

τ'd1υρoυ, 6βγαζαv

τα μπλdρια, ηπηρvαv τα

Θκoιjλια κι μ6ζoυvαv τ'dxυρoυ μεo' τ'v'α1υριilvα, Kι μι λατ(oειg φoυκdλειg αρ1ιvo0oαv vα
μαζωvoυv τoυ αrdρ', αvrdμα μι τ'xvo0μ', o'6vα
ooυρ6 μι τ'αβ6ρvα, κι τoυ λftvιζαv dμα φooιioει α6ρα9. 'Yαrηρα τoυ vrρυμ6vιζαv, ξα1dλζαv τα oκ0βαλα κι μdζoυvαv τoυ λαγαρ6 αrα
oακιd, 6τμoυ για ηλιαoμα Kι για τoU μιiλoυ.

Toυ καλoυκα(ρ' κoυβαλoιiσαv Kι κλαδ( για τα

γ(δια, γραπατoιbvoυvrαv αrα δ6vrρα μ61ρι
τ'KoUρκoUτσoιiφα κι η μo(τoα αιivvιφoυ.

To'ΠαvαΙdg γ6voυvrαv τραv6g 1oυρ69 αroυv
πλdτoυvα. lτ6τιq x6ριβαv στoU 1ωμα, γι'αυτ6
τ6'βριxαv μι ηρ6 vα κατακdτo' oυ Koυρvιαμ6q. lκε[v' τ'v'πιρ(αιαo' η πλατε(α ηταv γιoυμdτ' απoιi κ6oμoυ, τα κoυρ(τoια ατoυλoμ6vα
6λo μι (δια φoυαrdvια, απo0vειg κι τoιρdπια.
lκε( δι6ληγαv τα πιδγιd τα'αρραβoυvιααrικιlg.
To'dvαβει oυ oιβvιαq κι ιiαrελvαv 6vαv Θκ6τ'9
dvΘρoυπoυ αroυ απ[τ' τ'κoυρτoιoιi vα τoU
χαλ6ψ'. oι γ6μ' γdvoυιπαv ιiαηρα απ'τ'MπαvαΙd. lτ6τι9 δεv ε(1αv φιbτα κι πιρπατoιjoει oυ
κ6oμoυ9 τ'vιiμα αια γκαβd, γι'αυτ6 αroυ
γdμoυ dvαβαv δαδιd vα πdv' για τoυ καρδdρ'.
'Eτo'
γλιvroιioει oυ κ6oμoυ9 ικε(v' τ'v'ιπoυ1η κι
dτρoυγει τoυ κριdg μι τoυ μπλιγoιiρ', τoυ YKoU-

γκoυρ6τo', 6ταoυζει κ6κκιvoυ κραo( κι αroιiμζει τoυ 1oυρ6 λιβ6vr'κα αroυ μιooυ1ιΔρ'.
Kαvαδdq - 2009

Tov Aπρiλη σTo xωρt6

τoυ Στα0ρoυ Zηκoιiλη

Bρ6Θηκα κι dλλεg φoρ6q αro 1ωρι6 αυτ6v τov
μηvα εfuε για κdπoιo μημ6oυvo η vα καλλιεργηoω τα κηπdρια.'oμωq βρox6q η κριio δεv
μoυ επ6τρειrUαv vα ζl]oω τιq αιιγμ69 πoU απoκ6μιoα απ6 τηv φετιwj μoυ εμπειρ(α.
Etxε vα βρ6ξει απd τoυ Eυαγγελιoμoιj και τo
1ιilμα ε(1ε αrραγγ(oει αρκετd για vα oκαφτε(.
86βαια αrηv π(αω βoρειη πλευρd τoυ oπιτιo0

πdτηαα υπoλε(μματα μovιo0, αημdδι πωq η
Θερμoκραo(α δεv εftε αv6βει αρκετd. oμωg
κdΘε μdρα πoυ ερ16ταv γιv6ταv πιo ζεα169 o
καιρ69. oι xυμo( κυκλoφ6ρηoαv στα δ6vrρα
και γρηγoρα μπoυμπoιiκιαoαv. M6λιg πρ6λαβα
αιιq ι[.lηλ69 κoρυφ6q vα κ6ψω μερικα κλωvα-

ρdκια για εμβoλιαoμ6. oι πoλλdq κoρoμηλι69,
λιγ6τερεq δαμαoκηvι6g και ελdμαrεq Kεραoιdg γ6μιoαv λoυλo0δια.

Λεq και τα διivιρα dδωoαv τo oιivΘημα, oι

κdτoικoι, κυρ[ωg γυvα(κεg, ξε1ιiΘηκαv αroυg
κηπoυg (Σκηπq) και dρμααv vα ακdβoυv και vα
φυτε0oυv κρεμμ0δια , πατ6τεq, φαo6λια. To
1ωρι6 πηρε ζωη με τα καλημερ(σματα Kαι τιξ
ευ169 για ooδειd. Στη φαααρ(α μετεηαv και τα
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λιγoαrd oκυλιd με τα γαυγ(αματd τoυg. H 6λη
ατμ6αφαιρα 6φερε σrη μvημη αvr(αroι1εg
σrιγμ6ξ τηq παιδικl]g μoυ ηλικ(αg, μ6vo πoυ
τ6τε o "oργασμ6q" ηταv εvrov6τερog λ6γω
πoλυκooμ[αg. Σημερα η μεγαλιiτeρη 6κrααη
δεv κoλλιεργε(ται' Kαι κdτι d}ιλo 6λειπε απ6 τo
παρελΘ6v: Tα γκαρ(oματα τωv γαΙδdρωv πoU
6διvαv 6vαv παvηγυρικ6 τ6vo αrηv 6λη δρα-

αrηρι6ητα.

To Σ6ββατo τoυ Λαζdρoυ τo π6ραoα μ6oα
αrov κηπo για vα τελειιboω τo φιiτεμα. o ηλιoq
ζ6αrαιvε ευ16ριαrα τo αιi:μα και τo 1αλdρωvε

απ6 τηv κoιiραoη. Tα απ(τια τoυ 1ωριoιi πα[ζα-

vε κρυφτ6 π(oω oπo τιg αvΘιoμ6vεξ κoρoμη-

λι69, πoυ dμβλυvαv τo γκρ(ζo τηg πdτραg. 'Εvα

απαλ6, διακριτικ6 dρωμα πλημμιiριζε τηv

oτμ6oφαιρα, πoU σε 6καvε vα πα(ρvειg βαΘι6q
αvdαεg για vα τo 1oρτdαειg. Kαι π6τe απ6 τo

Koυρ( κι dλλoτε απ6 τη M6κα dρ1oιπαv Kαι

η1ητικd η επιβεβα(ωoη τoυ ερ1oμo0 τηg αvoι
ξηg απ6 τo λdληματoυ κoι]κoυ.
oλεg oι αιαΘηαειq ηταv oε δι6γεραη απ6 τoυq
ερεΘιoμoιiq πoυ δd1ovrαv, orπικoιlg, αKoUστικo0g, oαφρητικo0q , πoυ dφεραv στo vou μoU
τoυg αrftoυg τoυ Σoλωμo0:
'oπoιoq πεΘα(vει oημερα /λιεg φoρig πεΘα[vει!

Kαvτolιilτl κη lδlooυγκραoiα
τoυ Bααλη Θ. Zιιilγα
Συζητωιπαg τo καλoκα[ρι, κdτω απ6 τov πλdταvo, για δoυλει69 με τov K[μη, τov Aλβαv6
μdαroρα πoυ 1ρ6vια τιi:ρα εργdζεται αrη Δρoooπηγη καλ0rπoιπoq τιg αvdγκεq τoυ 1ωριoιi

για πdαηg φιioεωq oικoδoμικdq

εργαo(εg,
κdπoυ η κoυβdvrα dφταoε Kαι στα oικovoμικd.
"To κoλιjτερo 1ωρι6 αro Θ6μα ηg πληρωμηq
ε(vαι τo Kαvιoικo" μoυ ε(πε. "oι Kαιπoιωτεq
πληρωvoυv καλd και πdvroτε αrηv ιilρα τoυg.
Δεv φoβdααι μηπωq oε ρ(ξoυv, αε αvr(Θεαη με
dλλα 1ωριd, πoυ oυμβα(vει τo αvr[Θετo,.

Eftα ακo0αει απ6 τη γιαγιd μoU γι' αυτ6 τo ιδμ

α(τερo χαρακτηριστικ6 τωv 1ωριαvωv κατd τo

παρελθ6v, 1ωρ(q oμoλoγoυμ6vωq vα δωoω
μεγ6λη βdor1. Moυ 6λεγε 6τι oι Kαvroιωτεg
πdιπoτε 6φεραv βαρ6ωq vα 1ρωαro0v χρημα-

τα. 'Eτρε1αv vα ξεπληρωαoυv τιg oφελ69

τoυg, ακ6μα Kαι πριv τηv ωρα τoυg και πoτd
δεv ξε1μoιiααv τα πιΘαvd 1ρdη τoυg, τα oπo(α
με ηv πριi:τη ευκαιρ(α 6αrτευδαv vα εξoφληooυv. Mε περιoατ] υπερηφdvεια μoυ αv6φερε
6τι πoτ6 καv6vαg επιτηδευματ(αq, εργdτηq η
dμπoρog δεv διαμαρτυρηΘηκε 6τι d1αoε Μφτd
αrη Δρoooπηγη. Kαι εvιil oε Φιλα μ6ρη 6πρεπε
vα κυvηγfαει καvε(g τov πελdτη για vα πληρωσει, στo 1ωρι6 μαg oυvιlβαιvε ακριβωq τo αvr(Θετo, δηλ. o πελdηg κυηγoιioε τov πρoμη-

Θευη.

Tα ε(1α ακoιjoει αυτd ξαvd, 6μω9 τo vα τα

ακoιiq αε αv0πorπo xρ6vo απ6 τo α16μα εv6g
μεταvdαrη, o oπo(og ει]κoλα Θα μπoρo0oε vα

πdoει Θ0μα εκμετdλλευoηq απ6 τov oπoιovδηπoτε, ofγoυρα ε(vαι διαφoρετικ6. Πoια μεγαλ(τερη απ6δειξη Yια ηv εvrιμ6ητα τωv Xωριαvιilv Θα μπoρo0oε vα υπdρξει απ6 η μαρτυρ(α
τoU σUγKεKριμdvoυ αvΘριilπoυ 6τι oι Kαvrαιωτεq ovαγvωρζoυv και αμε(βoυv αvαλ6γωg τη
δoυλειdτoυ dλλoυ, κdvoυv ξεκdΘoρoυq λoγα-

ριαoμoιig Kαι τouq

πεια.

ηρoιiv με απ6λιrη

αυv6-

H oυζηηor1 μαq με τov oυμπαΘη Aλβαv6 oικoδ6μo λιγo αργ6τερα 6ληξε, με εμdvα vα απo1ωριi κdπωq πιo υπερηφαvoq για τηv KcιταγωYη μoU. Ωατ6oo δεv πιiραoαv λiγεq ημdρεq και
πραγματικd διαπ(αrωαα o διog πρoαωπικd
αυτ6 για τo oπo(o μoυ μλoγε εκε(vo τo απ6'oταv
YεUμα o K(μηg.
ηv τεΜυτα(α ημdρα τoυ
παηγυριo0 απηυΘυvα dκκληαη στouq παρι-

εvιαβooυv dvα καιvoOργιo τoπικ6 περιoδικ6, τo
oπo(o μoιρdαηκε επ( τ6πoυ, με τ(πoτα δεv
αrdμεvoυq ατηv πλατε(α 1ωριαvoιig vα

περ(μεvα

ηv

ωρα(α αvr(δρααη τoυg. 'Eαπευ-

oαv 6λoι αυΘ6ρμητα vα διilooυv τov oβoλ6

τouq Yιoτo περιoδικ6 πoυ 6λαβαv, πραγματικd

κυηγιilvrαg με για vα πληριiαoυv. Kdπoιoι,

μdλιαrα, πoυ δεv με βρηκαv εκε(vη τη σΓιγμη'
dφεραv τo πoo6 τηv επ6μεη αro αrτ[τι για vα
μηv φ6ρoυv βdρos ατην αυvε(δηαη τoυq 6τι
1ρωαrdvε!
Eξεπλdγηv πραγματικd ευ1dριαrα Kαι σUvειδητoπo(ηoα 6τι, μπoρε( τελικd εμε(q oι
Kαvroιιilτεg vα 61oυμε κdπoια ελατrιilματα, vα
ε(μααrε αγιiριαrα κεφαλια, ατ[Θααoι, κλειαro(
πρoq τouq ξ6voυq και αφιμox6ρηδεg, 6μωq
αrov τoμ6α ηg ειπιμ6τητα9 αfγoυρα ξε1ωρ(ζoυμε, πα[ρvoυμε βραβε(o. E0γε!

14

oι

Boυρμπιαvfuεq, ξε1ιbριoαv για τo επαγγελματικ6 τoυq δαιμ6vιo 6πoυ πηγαv και 6πoυ

eγκαταα16Θηκαv.

Δημιoιjργηoαv παρoικ(εq με πλo0αια και δuvαμικη δρ6αη crηv Eλλdδo Kαι στo εξωτερικ6.

ΔρααrηριoπoηΘηκαv κoιvωvικ6 μiαα απ6
αδελφ6τrμεq, oυ}λ6γoug και ιδρ0ματα. 'lδρυ-

Aδελφoτ:|τωv κσ! ΣυM6γωv εγκιilμlov
H Φlλεκπαlδευτlκli Aδελφ6τηq

τηq Bo0ρμπlσvηξ κol τo lατoρlκ6 τηq

Σ1oλoρ1εb

Γρdφει o Bααληq Παπαγεωργ(oυ

ααv απ6 τo 1875 τov πριiτo πυρtjvα ηq Φλεκπαιδειπικτ]g Αδελφ6ηταq μ6oα απ1 Boιiρμπιαη, η oπo(α μεταφ6ρΘηκε τo 1883 αηv AΘfvα
Kαι αvαγvωρ(απtκε απ6 τo E},ληvικ6 Kραroq.
'Hταv τo πριiτo Hπειρωτικ6 Σωμαrε(o ηc AΘηvαq.

Aξζει vα πρoα6ξoυμε ιivα απ6αrταoμα απ6 ηv
Λoγoδoo(α τωv Πεπραγμ6vωv ηq Aδελφ6ηταq Boιiρμπιαηq τoU dτoυg 1908-1909. Πρ6Kειται για 6vα λαμπρ6 κε(μεvo πoυ περιγρdφει

ηv

αγdπη και ηv φρoιπ(δα τωv ξεvιτεμdvωv
Boυρμπιαvιτιi:v για η γεv6Θλα γη.

...'H 6γΘoυoιωδΦ5 θxδηλωΘεloα πqoΘυμlα

πρ6E θγγραφην oυνδρoμητδν τηE Αδελφ6τη-

..\oΓo.Δ.oΣ,Il
τ0τ Δl0ll(Hτ|l0τ ΣτtlB0τΛl0ι
.

τlΙΣ

EΙ t0llllllΣ,ΙιPE0γΣιlΣ ΦlΛEΙπlffirfl[llΣ

BOΙPuΙΙIAΙΙEΣ

lΔtiΦ0Ιι|τ0Σ

TlΣ EΙ[EΙP0Ι

, τbγ:Φ. ετoYΣ ΔYτHε l9ro_igll
Ε]l tEnlKΙl Σr]iEΛErΣΕΙ τ0ιl Eι{ AθHιlΛlΣ tεΛoιa

)sffiiE{

εN

^ΘHNΛ!Σ

πn0r,laε0ι ιtl il!Ιl0lειε|0l

t]lκoιιAoΥ
'

Γ. tlApΓlΩ'fAΚH
19lΞ

ι
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τo5 δπ6 τΦν εig τα π6ρατα τoσ x6oμoυ διεoπαρμ6νωv BoυqμπιανιτΦν παl πεqι1ωρητG:ν,
oiτινεg oi παdoγται oυvαγωνιξιbμενoι τig vα
εioπqαξη περιoooτ6ραE δπ6ρ τoδ iερoi oπo-

πoδ μαE oυνδqoμιig, μη φειδ6μεγoι oiiτε

dταv ξεκ(vηoε τηv Kατασκευη τoυ ιατoρικoιi

Σ1oλαρ1ε(oυ. Πρ6κειται για 6ργo τoυ Συλλ6-

γoυ Boυρμπιαvιτωv, και ηταv τo πριδτo Σ1oλαρ1ε[o oλ6κληρηq τηg επαρ/αg Kovfταηg και
Zαγoρ[oυ.

x6πων, oiiτε φqoντ[δων, oiiτε δπo1ρειboεων
πqog τo!τo, μεΘ' δλoν τ6γ δπ' αιiτιbv θξα-

Διαβdζoυμε σrηv εφημερ(δα AΩoΣ
(ΤoΠoΓPAΦlKH ΠEP|ΓPAΦH ΕN ETE| 1913 _
H KoNlTΣA Vl:

αιν), Bν ταTg d,πωτιiταιg 1ιbqαιg τξE γ{E, dνΘα

"M6xρι τflg 6πox{g iπεiνηg xα[ f1 παιδεiα εig
τr]ν Bπαρ1iαν Koνiτoηg εδqioxετo εig τ6
λlxνoν τηg μ6νoν dπ6 τfrg μεταναoτευoεωg
xαi iντεlθεγ θγενντ]Θη δ ξηλos πρ69 αιiτην
xαi δη εig τιναg dξιoμvημoνεtiτoυg lιωμoπ6λειg dπ6 τo0 1870 xαi θντευθεv' δν πριbτη f1
xωμ6πoλιg Boυρμπιιiνηg διηνoιξε τt'1v πρ6g
τιig Morioαg δδ6γ xαi παqoυoιαoΘη δE πρ6δρoμog τ{g διαδ6oεωE τηE Παιδε[αg θν τξ

σχoυμεγoγ δειγ6γ βιoπαλαιoτιx6v d.γΦνα,
(xαi παρα ττ]ν παγπ6oμιoν oixoνoμιxην xρ|παρεπιδημo0ντεE, φ6ρoυoι

παραxαταθηχην' την πq6oδoν

xαi
τfrg

ττ'1ν

iεραν

Aδελφ6τη-

τ69 των. Ar]τα xαi μ6να τri oν6ματα τ6ν π6λε-

ωγ χαt 1ωρΦν 6ν αiE βιo0oιν, dπoδειπνυoυoι
τ6ν {1ψιoτoν φανατιoμ6ν δφ' oδ xατιi1ovται,
δπωE πρooπoqloωoι μ6oα δλιπα xαι flΘιxα τ{

Αδελφ6τητι. Eig Atbara, Chartoum, Port-

Soudan, Cassala, εig τιig π6λειg τo0 Soudan, εiE
Αddis-Ababa τfrg Αβηooυνiαg, Uau' (oliαoυ),
Signa, Bachre-el-Gagal τflg Kεντριbαg Aφρικξg,
Boston, San Francisco, Nashua xα[ Baltimore τξg

Αμεριx{E, Aλεξανδρειαν xαι Σμtρνην, Kωνσταγτιγoliπoλιν xαi Θεooαλoνixην }!'αL Ζoυ-

γπoυλδαx (τ{g Mαdρηg ΘαλαooηE) xαL

παoαg o1εδ6ν ταg π6λει9 τfg'Eλλαδog εγ6νoγτo πQαχτoQεiα εioπραξεων oυνδρoμd;ν δπ6q
τ{g Aδελφ6τητ6g μαg παρci τδv φιλoτlμων
BoυρμπιανιτΦγ xαi τdlγ περι1ωριτdlv των, τΦν

πλεioτωγ βιoπαλαιoτδν, iiτoι ξυλoυργδν,
xτιoτ6lν παι Βgγoληπτδν.

Διαβdζoυμε αro τιiλog τoU παραπdvω απooπdσματoξ 6τι μαζ( με τoUξ Boυρμπιαvfuεq δ(vouv
oυvδρoμ6g Kαι... φιλ6τιμoι περιχωρ(τεg, oι
περισσ6τερoι βιoπαλαιαrα(, fτoι ξυλoυργo(,
κι(αrεg Kαι ερYoληrπεξ. ΠεριXωρ(τεg ε(vαι oι
Kovτoχωριαvo( μαq, oι μαστ6ρoι απ6 τα χωρι6

τηg επαρχαq Kov(ταηq.

E[vαι oυγκιvητικ6 vα διαβdζειg αιιg Λoγoδo-

α(εg τωv Συλλ6γωv μαg ov6ματα oυvδρoμητωv μααι6ρωv απo τo Kdvroικo, 26ρμα, Στρdτσιαvη, Πυρo6γιαιnη, Λυκ6ρραxη, Λιακdτoι,

Xιovιdδεg, Πληκdτι, To0ρvoβo και

τ'

dλλα

xωριd. Tαξιδεμ6voι αrη Poυμαv[α, τηv Kωvαrαvιιvoιiπoλη, τη Σμ0ρvη, τηv Aιγυrπo, τo ΣoU.,
AιΘιoπ(α (παλι6 Aβηαoυv(α), Tαγκαv(κα,
(α και Aμερικη, δεv παιioυv vα εvιqxιioυv
o 6vαq τov dλλov Kαι vα σφUρηλατoιjv αx6oειg
φλ(αq. =αvαβλ6πoυμε αυπ]v τηv αvrαπ6κριαη

και τo πvειjμα oυvεργαo(αq στηv Kατdαrαoη

Συvδρoμητιi:v

τη

g Aδελφ6τητo9 Boιiρμπιαηq

θπαq1ig Koν(τoηg>.

To ιαroρικ6 Σ1oλαρ1ε(o τηq Boιiρμπιαvηq με
τo oιKoτρoφεfo τoυ (Yvωρισαv μ6ρεq ακμηq
και dvΘιoηg και απoτdλεααv 6vα φωτειv6
σημε(o αvαφoρdg για τιq αυτoδιoικoιiμεvεg
κoιv6τητεg".

<Παντεg δooι fqεriνηoαν την 3xπαιδευτιxην

θν 'Ηπεiρω xiνηoιν xατα τi1ν τελευταiαγ

50ετiαν, δμoλoγoδoιν δτι μετα την <rΖωotψαiαν> Σ1oλην τdlγ'Ιωαγνlνων τα Bππαιδευτηqια
Boriρμπιανηg oυνετ6λεoαv εig την θξιiπλωoιν

τδν 'Eλληνιx6v Γραμμιiτωv εig τ6 Boρειoη-

Bλα16φωvoυ>.

ΠαραΘ6τoυμε παρακdτω μ(α κατdαrααr1 μαΘητιΔv τoυ oικoτρoφε(oυ τωv ετιδv 1911-1912,
6vα 1ρ6vo πριv ηv απελευΘ6ρωα11 ηq Hπε(ρoυ. E(vαι απ6αrτααμα απ6 η Λoγoδoo(α τηg

Φλεκπαιδευτικηg Aδελφ6τηταq Boιiρμπιαηg,
191 1-1912. oι δΟo πρωτoι μαΘητ6q κατdγoιπαι
απ6 τo Kdvroικo και ακoλoυΘoιiv dλλoι τριdvrα μαΘητ69 απ' 6λη τηv επαρ1(α μαg.
To παρ6v

π6ημα για τηv ιατoρ(α τηg Aδελφ6-

τηταg Boιiρμπιαvηξ Kαι τoυ Σxoλαρ1ε(oυ τηg
ε[vαι τεκμηριo αrη μημη τoυg. Mαg κληρoδ6τηoαv μ(α υπo1ρ6ωαη. Yπo1ρdωαη vα αvαδε(ξoυμε ακ6μα περιoα6τερo αroυg αr1μεριvoιiq
δΟoκoλoυg καιρoιig τo πvειiμα τηξ σUvεργαo(αg τωv Συλλ6γωv τoυ Δημoυ Mααιoρo1ω-
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H ΕN BoΥPMΠlANH ANEΓEPΘHΣoMENH NEA
τHΣ AΔEΛΦoτHToΣ

1925. ΕoρταστιΚη εκδηλωση στo ΥUμVaσιo τηq

Boaρμπισηq.
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ρ(ωv Kαι 6ληq τηq Eπαρ/αq. ΠαραΘιiτω τo

παραKdτω απ6σrιασμα dρΘρoυ τoU πρo6δρou
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επαKριβωq τo ρ6λo Kαι τη δρdση τωv ΣUλλ6Yωv, τωv Aδελφoητωv Kαι τωv δημιoυργικωv
σUvδημoτ6v τωv Xωριωv τoιj ΔημoU μαq.

"o ρ6λoq τωv ΣUΜoΥωv ιrcιι τωv Aδελφoτητωv
στη v6α πρaγματικ6τητα πρ6πει vα avαβaΘμυ
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vα διεκδικησoυv την επλυoη τoυg, vσ

oριoΘετησoυv v6,oυq ρεαλιστικoιq στ6xoug Υια
τηv αvαβ6θμιση Kαι αv6δeιΦ τoU τ6πoU τouq.
Γιατ[ τ[πoτε δεv γαρ[ζεται H διeκδ[κηoη μ6'oα
απ6 τηv oυoπε[ρωoη 6λωv τωv ΣυΜ6γωv τωv
yωριιΔv μαq εlvαι μovoδρoμoq'.

Tα Toπικd Συμβo0λια, εξ' αwικειμ6voυ, 6yoυv

l]λuιιJ6ιυ
l

lcυρμτιιiι'η6 (.iω2ι

ιiν l

περιoριoμ6vεq' δυvατ6τητεq. oι Σ0Μoγoι oμωq
6γoυv τηv δυvaτ6τητα vα oυoπειριΔooυv δημιoυργικd ciλouq τouq ικαvo0q oυμπoλftεq μαq
τηq διαoπoρdg.

o τ6πoq γcειdζεται αvΘριΔπoυq oραματιoτ6q,
με oυΜoγικη oυve[δηoη, αvιδιoτελεiq κaι oγ

6'μμιoθoυq, επαγγελματ[εq,, παρ6γowεq. Χρει6ζeται αvθ ριΙlπo υq yω ρ[q πρoo ωπικ6'q επιδιcιlξειq
και oφ6'λη, δραoτηριoυq και 6γ απλoiq διαyειριoτ6q. AvΘριΔπoυq πoυ Θα πaρdγoυv πoλιτι-

oμ6 και αξ[εq'.

oφελoυμε λoιπ6v va κιητoπoιηooυμε oυvειδη-

σειq, vcι εvεργoπoιηooυμε 6λεq τιq oραματικ6'q
δυvdμειq τoυ τoπoυ μαq. Kα[ριεq ιΔρεq ευΘ0vηq

6λωv μαq, eπιβεβλημ6η η εvεργη oυμμετoyrj
6λωv, εv6wιa στηv ερημωoη τωv yωριιΔv μαq

και τηq απoξ6vωoηg μαq γεvικ6τερα"'
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ol πoλloi μαor6ρol liταv μoor6ρol
τωv Aργ0ρη Π. Π. Πετρovωτη

Bααλη Γ. Παπαγεωργ(oυ

1*.
Aξ(ζει vα αvαφερθoιJμε oε 6vα dργo oυvεργα-

o(αg μααr6ρωv τωv διio γειτovικωv 1ωριωv,
Boιiρμπιαvηg και Πυρo6γιαvιηq. Δεv ε(vαι απ6
τα αημαιπικd αM6 απ6 τα επιδε16μεvα κριτικη.
Aλλd για τo λ6γo αυτ6 μαg δ(vει ηv ευκαιρ(α
vα εKφραστoιiv μερικ6q παραηρηoειg. Παραηρηoειg qxετικ6q (6μ με τoυg μαα16ρoυ9,
αλλd) με τη φΘoρ6 ηg παραδooιακηg vαoδoμ[αg και oικoδoμ(αg αrα 6ι!ιμα αυτα 1ρ6vια.

h;

o Kιiρκαq Γαλdvηg (1893o Φλιππαq Γαλ6η9 (1931-2005), o
Πoλ0καρπoq Mπiληq (1917-2007)' Koι o

Πυρooγιαw[τεg,
1972),

Eυαrρατιog Mπληg "Τodτoq" (1922-2006)' oe
oυvεργαo(α με τov Boυρμπιαv(τΠ "πρωτo
πρdμμα" πελεκdvo Λεωv(δα Bεvdτη (1885'l966),

γιo τoυ επ[αηq oκoυαroιj μdαroρα Aλd-

ξη Bεvdη, αvdλαβαv κατω αro Πωγωvι, αrηv
κωμ6πoλη Δελβιv6κι τηv KcιτασKευη εv6q
6ργoυ' Πρ6κειται για τo υπdρ1ov oγκωδεg
κωδωvoαιdoιo
σεωq

ηq

ηg

εκεi εκκληo(αg τηg Koιμη-

Θεoτ6κoυ, πoυ 6ρΘωoαv

αrα

1962

(εικ. 1). To καταακε0αααv απ6 κoιvoιi β6oει
αxεδioυ μη1αvικo0 oιτ6ooερι9 αυτoi μαα16ρoι,
o δε μ6αιoρα9 Λεωv(δαg 6φκιαξε επ( πλdov και
τo επfiριoμα μovι6ρvoυ τιjπoυ "αρτιφιoιιiλ",
φημιoμ6vog o' αυτηv τη δoυλειd. (Πληρoφoρηηq o Bαγγ6ληq Γoλdηq (1935), μdαroραg,
γιoq τoU K0ρκα, πoυ δoιiλει{.lε αιo dργo).

Yπoγραμμiζoυμε 6τι παρoυoιdζεται εδω αυτ6
κυρ(ωg για κdπoιov oυγκεκριμ6vo
λ6γo, για τov oπo(ov ααg πρoΙδεdoαμε: Για vα
δε[ξoυμε 6τι 6oo τα (μπoUλoιiKιαD τωv μαα16ρωv ε(1αv αυτovoμ(α και αυτdρκειq "σχεδισσμo0D Kαι καταακευηg, τα 6ργα τoυq ε(1αv

τo dργo

πληρ6τητα, μ6oα αιη λιτ6τητdτoυq. Πρoodμε
π6oη εv6τητα κατασKεUαατικη, δoμικη (απ6

τηv 6πoι|.lη υλικιilv δoμηs)' xρωματικη, ακ6μα
εv6τητα απo τηv 6πoψη oιivθεαηg και κλ(μακαq μεγdΘoυg 61ει τo παλαι6τερo καμπαvαρι6
(επ6vω δεξιd αrηv εικ.1) με τηv πλακooκd'πααιη παλαιd, τoυ '1612, εκκληo(α τιiπoυ βαoλι

κηq. Kαι παρoυoιdζει εv6τητα τo παλαι6
καμπαvαρι6 με ηV εκκληo(α παρ' 6τι μiαrηκε

Εικ.1.

kβιvακι

Πωγωv[oυ. Εκκληolo Koiμηoηq' Θεoτ6κoυ

(1612)' με τo πoλaι6 κoμπavaρι6 (1830, τιbρa γκρεμιoμ6vo)
κoιτo v6o (1962): oπoυ oτη oκoλωoιd o ΛεωVιδσ9 Bεv6τηq,

oτo παραΘυρo o Φιiιππog Γoλaηq'(Aρχ;[o περ. .Aρμoλob' & Moυoε[oυ Hπειρωτιbv Moστ6ρωv,
ι1υρσ6Υιαvη).

πoλ0 αργ6τερα απ6 αυτηv, τo 1830 (απ6 τov
μdαroρo-Bαoλη απ6 τηv Πυρo6γιαιnη). Tιbρα
εκε(vo τo ταιριαμ6 καμπαvαρι6 κdπoτε αvdρμoσΓα γKρεμ(αrηκε. Evιi-l αvι(Θετα τo καιvo0ργιo κωδωvoαιdoιo d1ει δυαrυ1ιig 6λα 6oα δεv
dπρεπε vα 61ει: δηλαδη τερdαrιo, dωg και αλαζovικ6 μ6γεθoq Kαι εivαι αoxετo εvrελιilg με

τov υπdρ1ovrα vα6. Koιτ6με τα τ6ξα αη
βdαr1 τoυ oε o0γκριαη με τα μικρ6τερα, τ6ξα

τoU XαYιατιo0. Συvoλικd 6vαg ατα(ριααroq λευ-

κ69 πιiργog. Πρ6κειται για 6ργo κατ' αvαΘεαη

αrov Πoλιτικ6 - Mηxαvικ6 Δημητριov Γκι6κα,

πρωτov εξdδελφov τoυ δωρεoδ6τoυ 1oρηγo0

oμoγεvoιiq εξ Aμερικηq Παιjλoυ K0ρoυ. oι
μααι6ρoι β6βαια δεv ε(1αv o0τε λ6γo, oιiτε

ευΘιivη. Tιilρα λ6γεται 6τι Θ6λoυv vα αvαστηλωooυv τo παλι6 καμπαvαρι6. E(vαι καλη ιδ6α
και καλλ(τερη Θα ηταv vα YKρεμιστε( Kαι τo
γιγαvrιbδεq d1αρo vειilτερo κωδωvoαr6oιo'
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Aλλd εvδε1oμ6vωq τo vιlo αυτ6 κωδωvoαrdoιo

vα αvαδεικvOεται oε κ6αμημα oυγκριv6μεvo

με κdπoιo dλλo αυτdδελφo: 6πoυ πραγματι o'

αυτ6 τo τελευτα(o πρoσωπoπoιεfuαι η ιiβριg
(με τηv αρ1α[α dwoια). Γιατ( εδω επιπλ6ov oι
oΟγ1ρovoι μη1αvικo( η αρxιτdκrovεq Kαταoκευααr6q τoυ βρ(ακovrαι ατηv κoτωτατη βαΘ-

μ(δα oιiγκρισηq με τoυg παλιo0g απλo0g
μααι6ρoυ9. Πρ6κειται Yια τo κωδωvoαιdoιo

αro 1ωρι6 Πιiργoq Kαρδfuoog, Kιdριov (εικ. 2).
H αρ1αιoλoγικη υπηρεo(α, η πoλεoδoμ(α, η

τoπικη αυτoδιo(κηoη, αq αφηooυμε τηv Eκκληo(α, πoιj ηταv; Σημειωαrε ακ6μα 6τι ηΘελαv vα
γκρεμ(αoυv τo παλι6 καμπαvαρι6 τoUξ Xρovoλoγoιiμεvo επιγραφικd τo 1851 (εικ. 3).
Πρoδημoo(ευαη απoαπooματog απ6 τo βιβλio
απ6 τo Moαιoρo1ωριo ηq K6vιτooq..
Xι(αrεg
"Mααι6ρoι

EιΚ 2. ΠιρΥoq Kαρδtτoαq, Κι6ριoν Τo πoλαι6 λιτ6 κaμπαvaρι6 τoU 1 851 και o γiγoq .. aπ6γov6q' τoυ.
(Φωτ. Aγyελoυ Σιv6vη, Κυριoκη 1o Matoυ 2009).

Εικ.3. Πhργoq Kαρδ[τσαq, K6ριov. Παvω δεξια η επιγρaφη yρovoλoγ[aq πaλoιoi κaμπovoριoa. Kατω τo
σ0νoλo Πoλaιαq εκκλt1o[αq με τo καμπavaριo κoι ηq v6αq μe . .μπaΜ6vιo κoι τo v6,o γ[γαvτα κωδωvooταoιo
(Φωτ. Aγελoυ Σιvαη, Κυριaκη 10 MαioU 2009)
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Eκε( τo vεooιjαιατo oooιαλιαrικ6 Πoλωvικ6
κρ6τo9 6δωoε τη δυvατ6τητα απαo16ληαη9
στouq τραUματ(εg πoλιτικo0q πρ6oφυγεq vα
μdΘoυv κdπoια Χρησιμη τdlyη. Eκε(vog επdλεξε τη φωτoγραφ(α. Eκε( μυηΘηκε αrα μυαrικd
τηg ααπρ6μαUρηq φωτoγραφ(αq, τηq ληΨηs

Domnul Fotograf...
τoυ Kιi:αrα

Γ.

Kαι τoU oκoτειvoO Θαλdμoυ.

Tζιμo0λη

'oταv

Domnul Fotograf δηλαδη "o κιiριoq φωτoγρd'Eτoι

πρooφωvo0oαv τov πατ6ρα μαg
Γιωργo Tζιμoιiλη (1911 -1980), oι Poυμdvoι καroι
Koι τoU Maneciu - Ungureni (Mαvdτoιoυ - oυv-

Ψoξ".

γκoυρdv$ 6ταv 6ρ1oιπαv vα τoU ζηηooυv vα

τoυg βγdλει

ηv αvαμηαrικη

τoυq φωτoγραφ(α.

μετd απ6 τρειαημιoι 1ρ6vια επαvεvωΘη-

κε η oικoγd'vεια στη Florica (Φλoρ(κα) κovrd

αrηv π6λη Pitesti (Πιτ6αrQ τηg voτιoκειπρικηq
Poυμαv(αg, αvrικρ(oαμε ιivα πατιiρα καλoζωι
oμ6vo και ευτραφη, εvω η ααθεvηg παιδικη
μαq μVημη θυμ6ταv 6'vαv 6vrρα ιpηλ6 και ξερακιαv6. Στov ωμo τoυ ε(1ε περαoμ6vη επιμελωg
μdoα αrη δερμ6τιvη Θηκη τηq μια φωτoγραφικη μηxαη.'Hταv μιd διorπικη Rolley Flex 6x6.

Στη Φλoρ(κα dρ1ιoε vα αoκε(τη vdα τoυ τ61γη
εξυπηρετωvιαq απoκλειαrικ6 τηv εMηvικη κoιv6τητα τωv πoλιτικωv πρooφ0γωv πoU απoτελoιjvrαv απ6 3.000 περ(πoυ μλιdδεq dvδρεg,
γυvα(κεg, παιδιd.
'Hταv o
μ6vog φωτoγρdφoq.Δεv διι1Θετε εργα-

αrηριo, αυτ6 πoυ λ6με "αro0vrιo" εξωπλισμ6-

vo με φωτα, φλαq, τρ(πoδα' αξεooυdρ και
φ6vrα. Φωτoγραφιζε απoκλειαrικd αro φωq

τηq ημ6ραq και εμφdvιζε αργd τα βρdδια τα
φλμ και 6καvε τιg εκrυπωoειg τoU στov αUτoα16διo εκιυπωτη (αιiαιημα contact) πoυ εftε
αrηoει σε μια γωvιd αιηv κoυζ(vα τoυ διαμερ(-

oματ6q μαg. Aυτ69 ηταv

o

oκoτειv6g τoυ

Θdλαμog. Aπ6 αυτ6v τo Θdλαμo ε(δαv τo φωq

τηg ημdραq xλιdδεq εvαrαvrαv6 πρooωπωv
πoυ ε(1αv για κιiριo πρooριoμ6 τη μητdρα
πατρ(δα Kαι τιq dMεg τ6τε ooαιαλιαrικ6g
Mov6τotoυ - oυηκoυρ6vt 1955 -'56.

o Γιιilργoq Tζιμo0ληq

πoζdρει με μ[α απ6 τιq μη1αv6g τoυ, με φ6vro τo ζωγραφιoμ6vo τoπ(o με τιq oιμ[δεq.

o κυρ Γιωργηq

6μαΘε τηv τ61yη τηq φωτoγραφ(αg αro Zgorzolets (Zγκoρζoλdτg) τηq Πoλω-

v(αg oπoυ βρ6Θηκε μετd τα γεγov6τα τoυ
εμφυλ(oυ τo 1949.

Eπιαrρατευμ6vog αrov Δημoκρατικ6 Στρατ6
αrη διivη τωv τελεUτcι(ωv oυγκρoιiσεωV τραUματ[αrηκε απ6 ελειiΘερo oκoπευτη ατo κεφdλι, μεταφdρΘηKε στo voooκoμε[o τωv αvταρτωv αro Γρdμμo, 1ειρoυργηΘηκε και μαζ( με

6λλoυq τραυματ(εg τoU μετd)πou oδηγηΘηκαv
με πλo(o απ6 τηv Aλβαv(α μdoω Πβραλτdρ &

Mdγxηq σε voσoKoμε(o τηg Πoλωv(αq για

περαιτ6ρω Θεραπε(α και αvdρρωoη.

X6ρεq 6πoυ υπηρxαv πoλιτικo( πρ6oφυγεq,

oυγγεvεfg, παιδιd, γovε(g, φλoι, oυvαγωvιαr6g
και oυvιρ6φoι.
'Hταv oε εξdλιξη ακ6μα επoxη τηq
η
μεγdληq
αvαζητηαηg για τηv επαvαoιivδεαη με τα αYαπημιivα πρ6oωπα, με 6πoιo τρ6πo διdΘεται o

καθ6vαg, αvαζητωvrαg τηv πληρoφoρ(α για

τov τ6πo τη διε0Θυvαη απ6 κoιvoιig γvωαro0g,
υπε0Θυvεg αρX6q, ωαπoυ vα αrαλε( τo πριilτo

γρdμμα.
H κdΘε dvΘετη φωτoγραφ(α πoυ oυvdδευε τα
πρωτα αυτd γραμματα, επικoιvωvoιjoε oυvαιoθηματα, dλλoτε αιαι6δoξα 6πω9...vα ε(μαoτε
καλd, ζωwαvo( υγιεξ, αρτημελε(q και dλλoτε
πικρd 6πω9... "εrτ6ζησα" αΜ6... με 6vα πoδι η

x6ρι και τo 1ειρ6τερo ηταv 6ταv κdπoιog δικ69
τoυg d'λειπε απ6 τo πλdvo.
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oε oυvdδελφ6 τoυ πoυ τoU τov 6φερε απ6 τηv
Τoε1ooλoβακ[α, μdρκαq "Meopta", "made in
Czechoslovakia". Aγ6ρασε δ0o ακ6μα μη1αv6q: μια Γερμαvικη Bessa τηq Voigtldnder με
φυαo0vα για format 6x9 cm Kαι μια Pωoικη

Φoτoκop επ(oηg με φυαo0vα για format

10x12,5 cm πoU dπαιρvε απoκλειαrικd γυdλιvα

αρvητικd (πλdκεq).

o

εξoπλιαμ6q oυμπληριδΘηκε και με κdπoιo

ξι]λιvo τρ(πoδo.

Φλoρjκο 1953 -'54. Aπ6 αριαιερα επαvω: Θαvdαηq Bαoι
λoιiληq, Γι6vηq Kovαβdg, Mι1dληq Λ6κκαq και κdτω oρι
αrερ6: Booληq Bαoλo0ληq' κdπoιo oγvωαro vηπιo και
Στ6ργιoq Tζιμo0ληg' με φ6vro τo tcιiρια πoυ διdμεvαv oι
πoλιτικo( πρ6oφuγεq.

o κυρ Γιωργηq με τιq φωτoγραφ[εq τoU, ασUvα(σΘητα Kαι με τηv πcιρcιστατιK6τητα πoU διαΘ6τει η ειKdvα σUvdβαλε σημαVrιKd σ' αUτηv

τηv επαvcισιjvδεση

-

ξsΙ-

πληρoφ6ρηση.

Λiγα 1ρ6vια μετd 6ταv oι αρμ6διεq αρχdq απoφdσισαv vα Xωρ(σoUv σε μικρ6τερεq oμdδεq
ηv Koιv6τητcι τωv πoλιτικωv πρooφιiγωv τηq
Φλoρ(καg, o KUρ Γιωργηq μαζ( με τηv oιKoγdvειd τoU βρdΘηκε σro Mαvdτσιou - oUγγoUρ6vι, τηq περιφ6ρειαq Ploiesti (Πλo6αrQ.

Eκε( εργdζεται στo εργoαrdoιo ξυλε(αg

i*'

ηg

περιoxηq Kαι Παραλληλα στov ελε0Θερo xρ6vo
Kαι τα Σαββατoκιjριακα δoυλειiει Kαι τη φωτoγραφ(α.
Στηvει τov σKoτειv6 τoυ Θ6λαμo αro μικρ6τερo

απ6 τα τρ(α δωμdτια πoU ΠαραχωρηΘηKαv
στηv oιKoγdvειd τoU και παρdγγελε oε κdπoιov ζωγρdφo τηq κo\rrιvηq π6λη9 Valeni de
Munte (Bαλdvι vrε Mo0vrε) 6vα φ6vro σε Kαρα-

'Hταv 6vα ααrιρ6μαuρo
β6παvo 2,5 x 2,5 μ.
Tov
τoπ(o με oιμ(δεg.
βoηθo0oε αυτ6 στo vα
υπdρ1ει μ6vιμα π(oω απ6 τα πρ6σωπα πoU
φωτoγρdφιζε 6ξω απ6 η τζαμαρ(ατoU oπιτιoιj
μ(α ψευδα(oΘηαη υπα(Θρoυ.

T6τε φρ6vrισε vα αΠoκτηoει τov πρωτo τoυ
μεγεθυvιηρα για φιλμ 35 mm πoυ παρdγγελε

Xεtμιivoq τoυ 1954 -'55. o Γ. Tζιμo0ληq vιυμdvoq ζεαια κoι
με τov oαιρoκov oκo0φo τoU, στo περftωρo τηq π6λη9
Sibiu (Σιμπioυ) 6τov πηγε εκε( vo πoρoλoβει ηv μεγεΘυvιικη μη1oη Meopta.

Tιilρα o παvικ6g τωv πρωτωv 1ρ6vωv κ6παoε,
oι ρυΘμo( ιiγιvαv πιo 1αλαρo[ oι dvδρεg και oι
γυvα(κεg 61oυv πρooαρμoαrε( για τα καλd αrη
γjq "μητριd,, πατρ(δα, και αφooιωΘηKαv στιq
δoυλειdg τoυq. Τα "παιδιd τωv παρτιζdvωv"
(copii partizaniloQ 6πωq απoκαλo0ααv oι φλoι
Poυμ6voι τα παιδιd τωv πoλιτικωv πρooφιjγωv

παρακoλoυΘoιjoαv

τα μαθηματd τoυg αrα

α1oλε(α τηq χωραq (δη μoτικd' επαγγελματικ69

α1oλdg, λ0κεια, παvεπιαημια).
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oι φωτoγραφ(oειg τoυ κυρ Γιιbργη ε(vαι πλdov
πιo επαγγελματικdg, λ6γω τoυ μεγεΘυvrηρα
πoυ πρooφ6ρει τη δυvατ6τητα τιilρα Kαι για
dλλα μεγ6Θη φωτoγραφιωv εκ169 απ6 6x6 cm.
oι εvδιαφερ6μεvoι 6ρ1oιπαι με τα καλd τoυg
vα βγdλoυv αvαμvηατικ6q φωτoγραφ(εq, τηv
Kυριακη, αrιg γιoρτ69, επετε(oυg, εκδρoμdg.

Zευγαρdκια vεαρωv Poυμdvωv αvαζητoιiv τov
'Eλληvα κιiριo
"Grecul domnul fotograf" (τov
φωτoγρdφo) vα εγκλωβ(oει για πdvrα μdoα
αro κdδρo τoU τov dρωτd τoυg. 'Eξτρα γι'
αυτoιjg τ0πωvε και μερικ69 φωτoγραφ(εg με
μdoκα αro oxημα καρδιdg.
Tov καλoι]v vα φωτoγραφ(oει κdπoια γιoρτη η

εκδηλωoη και ακ6μα oπρooδ6κητα κdπoιo
vεκρ6 πoυ oι oυγγεvε(g πoζdρoυv γ0ρω απ6
τo φ6ρετρo ωg ιiαrατη αvdμvηαη πριv τo
κατευ6διo.

F'

l:tr

Φωτoγραφ(α τoυ Π Tζιμo0λη. Mov6ταtoυ _ oυηκoυρdvι,
1956 -'57' Nεκρt] γυvα(κo dξω απ6 τo oπ(τι

ηq αηv εΜηvιn]

παρoικ[α, πλαιoιωμdη απ6 ouγγεvε[q και φλoυq' πριv τo

ι]αιατo αvr(o.

πωv τoU αrεvoιj oιKoγεvειαKo0 και oυγγεvικoιi

περιβdλλoιrroq, κdπoιωv αυγ1ωριαvι.bv και
απειρoελdμαια τρfuωv.
'Eκαvε αυτ6 τo ξεκαΘdριoμα 6ταv
φειiγαμε

ι

απd η Poυμαv[α για vα επαvcιπατριστoιiμε τo
καλoκα(ρι τoυ 1958. 'loωg 6κριvε 6τι τoυ ηταv
dxρηαια πια 6λα αUτd τα αρvητικd η (oωg vα
φoβηΘηκε τη λoγoκριo(α τωv αρ1ωv τoυ τ6τε
Eλληvικoιi κρdτoυg πoυ κdΘε dMo παρd ευμεvωq ηταv διατεΘειμ6vo απ6vαvr( τoυ.
Στo 1ωρι6 πλ6ov ααxoληΘηκε ελd1ιαrα με τηV

τ6nη τoυ φωτoγρdφoυ.

Movdτotou - oυvγκoυρ6vl, Πρωτoμoγ16 τou 1956. Εδω o
Γ. Tζιμo0ληq φωτoγραφιoε τov εoρταoμ6 ηg '1ηg τoυ Mdη
oπ6 τoυg μαΘητdq - πιovι6ρoυq, πoυ κρατo0v φωτoγραφ(εg
τoυ Γκε6ργκε Γκεoργκ(oυ Nτεq και πλακαr πoυ oε μeτdφραoη
yρ6φει "Zrjτω η 1η τoυ M6η η ΔιεΘηq ημ6ρα aιπιΔv πoυ εργ6ζovτaυ''

'Eτoι o φωτoγραφog Γειi:ργιoq Tζιμoιiληq τoυ
Aλκιβιdδη η Σ(μog αυγκ6vrρωoε με τα 1ρ6vια,
αιιg κoιiτεg τoυ 6vα αρxε(o απ6 1λιdδεq αρvητικd κυρ(ωg με κ6oμo και πρ6oωπα απ6 τηv
κoιv6τητα τωv ελληvωv πoλιτιKωv πρooφιiγωv.

Δυαrυ1ωg απ' 6λα αUτd τα φλμq και πλdκεg,
κρdτηoε o (διog κυρ(ωg τα αρvητικα πρooω-

H 6λειιpη ρε0ματog δεv τoυ επ6τρεπε, vα 61ει
oκoτειv6 Θdλαμo.'Eτoι 6τι φωτoγραφ(εq τραβoιioε τιg ιiαrελvε για εμφdvιαη και εκr0πωαη

αrηv K6vιτoα. Aυτ6 αιdΘηκε δυoxερ6q, Χρovoβ6ρo και τελικd ααιiμφoρo. iειλλωαrε ε(xε μαζ(
με η γυκα(κα τoυ EλευΘερ(α και τα τ6ooερα

απd τα π6yrε επαvαπατριoΘ6vrα παιδιd τoυ,

πoλ0 δoυλειd αια x6ρoα 1ωρdφια, τ' αμπ6λια,
τα πεζoιiλια τα oπ(τια, και τo βι6q.
Kdπωg 6τoι τι1λειωoε η καρι6ρα ωq φωτoγρd-

φoU τoU κυρ Γιωργη. Moιdζει αυτη η περ[oδog

τωv ot<τω - δ6κα 1ρ6vωv σαv μια παρ6vΘεαη.

Απ6 μdαroραq - μ(ατηq και αγρ6η9... φωτoγρdφoq και πdλι μdαroραg - αγρ6τηq.
Aκ6μα πρ6πει vα ειπωθε( 6τι διετιiλεoε επιτU-
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Xημ6voq Kατd YεvιKη oμoλoγ[α πρ6εδρoq τηq
κoιv6τηταq Δρoαoπηγηg, καΘαιρdΘηκε τo 1 967
απ6 τo αξ(ωμα και φυλακ(αrηκε απ6 τη 1oιivrα
τωv Συvrαγματαρ1ιi:v. Aq ε(vαι...

Πατ6ρα... ooυ 1ρωαroιiαα oυτ6 τo μικρ6 αφι6ρωμα.

βλημα vα σoU τα πω 6λα αυτd μαζεμdvα με
dvεαr1 και γεwαιoδωρ(α 1ωρ(g oυαroλ6g και
αvααroΜg.

Θα περιoριαιιi 6μωq αιιg oυγγvωμεg πoυ δεv
ooυ ζηηoα και με βαρα(voυv 6αrω και αv αφoρoOv τηv παιδικτ] κoι εφηβικη μoυ ηλικ(α.
...Συγγvωμη πoυ 6ταv ηρΘεq vα μαg oυvαιrησειq στη Φλoρ(κα μoυ 6καvεg τooo κακη εvrιi-

Eoιi με πρωτoμ0ηoεg o' αυτη τη γoητευτικη
αoπρ6μαυρη τ6μη πoυ αργ6τερα μoυ 1ρηo(μευoε τ6oo πoλιj αrη δoυλειd μoυ.

Πωoτ| πoU vrρdπηκα για τo ειπραφdg παρdαημd αoυ. 8λ6πει9 η μ6χρι τ6τε oooιαλιαrικj

Aκ6μα Θυμdμαι τηv α(oΘηαη τoU πριilτoυ
"κλικ, τr|ξ μηχαηξ πoU μoU εμπιαrειiηκεg,

με τouq κακo0g μπoυρζoυdδεq Kαι καπιτoλ(-

η

xαρ6 πoυ 6vιωoα 6ταv ε(δα κdτω απ6 τo
κ6κκιvo α1vo φωg τoU σKoτειvo0 Θαλdμoυ vα
και

oιγoεμφαv(ζεται σαv μ6oo απ6 oμftλη αrα
Uγρ6

ηq,

η

πρ6η

μoυ φωτoγραφ(o.

Eπ(αηg Θυμdμαι πωg καμdρωvcι σαv γιiφτικo

oκερπdvι (o γι6q τoU φωτoγρdφoυ βλdπειg)
μπρoq στouq εvτεκd1ρovoυg αυvoμηλικoιig
μoυ 6ταv μoυ δdvειζεξ τηv 6x9 Bessa και
φωτoγραφ(ζαμε o 6vαg τov 6Mov αro κovrιv6
δdαoq, κι ακ6μα κρυμμdvoι μ6oα αrιq φυ)ιλωoι69 και απ6 απ6αrααη για vα μη μαq πdρoυv

1αμπ6ρι, επι1ειρoιioαμε vα απoθαvατ[ooυμε
φωτoγραφιKd τα μεγαλιiτερα κoρfuσια πoU

κoλυμπoOααv ημtγυμvα αrov πoταμ6 Teleajen
(TεΜ6ζεv) με παταγιilδη βεβα(ωq απoτυχα και
με εξαιρετικ6 .φλoU" λ6γω ταραxηq.

Πατ6ρα... πρdπει vα ξdρειq 6τι αrα διdφoρα
oπfuια ατηv AΘηvα πoυ 6μεvα και μdvω πdιπα
αrηvω και διαηριil ακ6μα ακoτειv6 Θdλαμo
πληρωg εξoπλιoμdvo. Aκ6μα και τιδρα πoυ η
ι|'lηφιακη φωτoγραφ(α υπooκdλιoε τηv παλιd

ααπρ6μαυρη τΦΟη o oκoτειv6g μαg διαΘ6τει

π6vrε μεγεΘυvrfρεg - εκτυπωτ69 μεταξιj

αυτωv και η δικη ooυ Meopta πoυ ε(vαι ακ6μα
σε Xρηση απ6 τηv εγYoη αoυ lφιγ6vεια.

oι

μη1αv6q αoυ αιπ(κεq πια, αroλ(ζoυv 6vα
ρdφι τoυ εργααrηρ(oυ μαq ωq παλαιd ακριβ6
κειμηλια, μαζ( και τo κorπικ6 - μα1α(ρι φωτoγραφιωv oυριτωτηg oΟγιαq, μdρκαq "Perfect".
Σ' ευ1αριαrω για 6oα μoυ 6μαΘε9 Kαι μoU πρoo6φερεq oαv πατdραg.

T6τoιε9 oμoλoγ(εg κι dλλεg 6πωq πατiρα α'
αγaπιΔ, πaτ6ρα o' ευψωμovιΔ, πατ6'ρα oυψιΙlμη, 6εν ειπωΘηκαv πoτd και αrηv ωρα τoυq.
Tιilρα dαrω με καΘυατ6ρηση, πoU κovrειiω αrη
ηλικ(α πoυ εo0 dφυγεq δεv 61ω καv6vα πρ6-

μoυ παιδε(α μ6αα απ6 τιq πρoπαγαvδιαrικ6g
γελιoγραφ(εq ταιiτιζε 6λoυq τoυq (χovrρoιjξΣ

στεq (πoU π(voυv τo αiμα τωv λαιilv". To ξεπ6ρααα 6μωq αργ6τερα 6ταv oιγd αιγd αvακdλυπΓα τιq αρετdq ooυ πατ6ρα, αλλd κυρ(ωq (και
oυτ6 με παρηγ6ρηoε αφdιπααrα) 6ταv διαπ(στωσα 6τι πoλλo[ απ6 τoυq τ6τε Koμμoυvιαιdg
ηγ6τε9 πoυ 6βλεπα αrα τερααrια παv6 τωv επετειακιi-lv εoρτιbv ηταv επ(αr1g ειπραφε(q.
...Συγγvιi:μη ακ6μα πoU σε π[κραvα με ηv
αιπiδρααη μoυ 6ταv δεv μoυ dφερεg απ6 τo

παζdρι τηg K6vιτoαg τo καρo με ααπρ6μαυρα
μεγ6λα ιπαμdκια, "αλd Tζ6ιμq Nπ]v" πoυκdμισo πoU ooυ εfto παραγγελει Koι πoU Πρoφαvωg δε βρηκεs, κι cιvτ' αυτoιi μoυ αγ6ραoεq
6vα dλλo με μικρ6τερα ιπαμdκια πoυ δεv μoυ
6ρεoε. Aκ6μα ιπριiπoμαι για η oκηη πoυ σoυ
6καvα.

...Συγγvωμη γιατ( απ6 αφηρημdδα 61αoα ατov
εΘvικ6 κηπo αro Zdπειo, μ(α απ6 τιg μηxαv6q
σoU ηv .Zoρκn C" δωρo τoυ Θε(oυ Πα0λoυ
απ6 τηv Tαoκ6vδη πoU μoU εi1εg διioει oταv
κατdβηκα αrηv AΘηvα vα δoκιμ6oω ηv τιj1η
μoυ. Tηv απωλεια αιrΦ oυδ6πoτε ην oμoλ6γηαα, αλλd ηξερα πoλ0 καλ6 6τι τo κατdλαβεg

απ6 τα μια6λoγd μoυ 6ταv η κoυβ6vrα τo

6φερε... και δεv ε(πεg τ(πoτα γιατ( ηooυv 6vαg
καλooυvdτog και ευγεvηg πατ6ρα9.

...Συγγvωμη πoυ 6ταv 6φυγεq τ6αo vωρ(q, δεv
ημoυv δ(πλα σoU vα ooυ κρατιi: τo 16ρι.

T6λoq vα ζηηoω oυγγvωμη και απ6 τouq
φλoυq αvαγvωαrεq αυτoιj τoυ κειμ6voυ κατ'
αρ1ηv για τηv dtααoη τoU, και ειδικd για τo
αυvαιαΘηματικ6, πρoαωπικ6 και εξoμoλoγητικ6 ιiφoq τoυ.

AΘηvα, loιiλιog'09
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Φωτoγραφ(o τoυ Γ Tζιμo0λη. Απ6 γudλιvo αρvητικ6 -1955-'56 Movdτoιoυ oυγκoυρdv Poυ_
μovΙo. Στo κdvιρo o Δημητρηq (Tακηq) Koυτoλoιiληq με η γυvα(κα τoυ KUρατσω (δεξιd) και
τo γι6 τoυξ Σωκρdτη (αριαrερα).
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Φωτoγρoφio τoυ 1949. H AΜξdVδρo Koιrrρoυμπ(vα [Γoιρdπω) ατo καιιδφλι τoυ oπιτιo0 ηg, αvαμεoα oε αrρατιωτeg τou τακrικo0 Στρατo0. Τo απ(τι ηg λ6γω ηq Θ6oη9 τou επικηρ0ooovτov oυ1yd ωg κατdλuμμα κατα
διdρκειo τoυ εμφυλ[oυ ειτε απ6 τoV τoκrικ6 Στρατ6, ε(τε απ6 τoυq αwoρτεq τoυ Δημoκρατικoιj Στραro0. Στo
π(oω μ6ρo9 ηg φωτoγρoφ(αq ovαγρ6φεται τo εξτ]g: .EvΘιjμιo για η γιαγι6 Aλεξdvδρo Koιπρoυμπ(νo20l4l49
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Φωτoγρoφiο τou 1949 - 1950. o Kιiαιαq Tζιμo0ληq (πorτπoq Todλιoq) ovαμεoα oε 2 αrρoτιιilτεg κoι κdπoιov
πιΘοv6v Kαvrαιιilη, μπρoαrα σro "πληγωμdvo απo τov εμφ0λιo Σχoλε(o τoU Xωριo0 μoq
Διακρ[voυμε orιαoμdvα τα πoρτoπαρdΘυρα κoι oβηoμ6vo με αoβdαη oυvΘt]ματα τoυ Δημoκrατικoιj Στρατo0,
Δ.Σ. (επαvω δεξια).
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δραατηρ16τητε9
τηq Aδελφ6τητ6ξ μαq
Avοv6ωoη 6λη9 ατηv lαroαελiδα μαg
Πριv μερικoιiq μηvεq αvαvειilΘηκε η ιαrooελ(δα
μαq στo |NTERNET.
ΠρoαrdΘηκαv v6εg εv6τητεg (Aδελφ6τητα,
Δρααrηρι6ητεq, Συvδ6αειg, Δρooo - blog) και
dγιvαv μερικ6q τρoπoπoηoειg oε κε(μεvα.
Mε ηv δημιoυργ(α τoυ blog υπdρxει πΜov η
δυvατ6ητα vα αvαρτιilιπαι vιiα, φωτoγραφ(εg

πρ6αφαrωv εκδηλωoεωv, αx6λια, κε(μεvα απ6
τo βιβλ[o, διdλoγoι κ.α.
Mε

ηv εv6ητα .Συvδdαειq" δ(vεται η δυvατ6ηq ειiκoληq πρ6oβαoηq oε dλλεg ιαro-

τητα

oελ(δεq πoυ dxoυv εvδιαφ6ρov και qxdαη μετo
1ωρι6 μαq.
'Eται πιαrε0oυμε 6τι με τιq παραπdvω αλλαγ69
η oελ[δα μαg 6γιvε πληρoφoριακd πληρ6ατερη, πιo ε0xρηαπ1 για τov επιoκ6rπη αλλ6 και
πιo 1ρηαιμη _ ωq εημερωτικ6 εργαλε(o - για

ηv Aδελφ6ητα.

Ξεvιlvoq
Συvεx[ζoιπαξ τηv πρooπdΘεια τo Δ.Σ., oε
oυvεργoo(α με τov μη1αvικ6 κ. Στρατodη,

αrov oπoio o Δημoq Mαατoρo1ωρ(ωv εftε αvαΘ6αει ηv o0vrαξη ηg ατατικηq μεΜηq τoυ
ξεvιilvα, oλoκλη ριilΘη καv oι διαδικαo(εq πρo6γKρισηq τ6αo απ6 τηv Πoλεoδoμ(α K6vιτoαg,
6oo και απ6 τov E.o.T και ε(vαι 6τoιμo9 o

φdκελoq πρoκειμ6voυ vα ειπα1Θε(

η

Kατα-

ακευη τoυ Ξεvιirvα αε πρ6γραμμα 1ρηματoδ6ηαηq (Avαrπυξιακ6g v6μog). Mdvει oε μαg
τoυg Kαvroιωτεq vα πιαrdψoυμε 6τι μπoρoιiμε
vα κdvoυμε αυτ6 τo τ6oo o11μαιπικ6 και απαραiητo dργo για τo 1ωρι6 μαg.
Για τo 6λo Θ6μα πρ6πει vα παρΘoΟv τελικ69
απoφdoειg ατηv Γεvικη Συv6λευαr1 τov Aιiγoυστo στo 1ωρι6.
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Alμoδoαiα
Στq 22l2l 06 πραγματoπoηΘηκε αιμoδoo(α τηg
σro Noαoκoμε(o
AXEΠA.

παρoικ(αg Θεoααλov(κηξ
A(μα 6δωoαv oι:

Σπ6λλα9 Kιilαrαq, Moυκo(ληq Kηρυκαq, lωαvviδηq Aλ6κo9, Γκαμπρdηq N(κoq, Koτoλo0ληq
Γεωργιoq, Σπdλλα Pdvια τoυ Kωvαrαvr(voυ,
Koτoλoιiληq Xρηαιoq τoυ Γεωργ(oυ (2 φoρεq
2211 & 28l5l09\' P6βαq lωdvηg, Wachtang
Kikvadze (φλoq τoυ P6βα Γιαvη), Sutigscvili
Beka (φλoq τoυ P6βα Γιdvη).

ΠρoαηλΘε oλλd κρ(θηκε 6τι δεv πρ6πει vα
δωoει α(μα και η Σπ6Mα Mdγδα τoυ Δημητρ(oυ.
A(μα dδωoε επ(αηq αrιq 3/12108' αro Noooκoμε[o Kααroριdq, για λoγαριαoμ6 ηq Τρdπεζαg
A(ματog ηq Aδελφ6ητα9, Kαρρdq ΑΘαvdαιog.
Mdoω τωv δ0o Tραπεζωv αfματog τηq Aδελφ6-

ηταg εξυπηρεηΘηκαv 6Μ9 oι αvdγκεg τωv
oυγ1ωριαvωv μαq για α[μα πoυ πρo6κυι|.lαv
μ6pι or1μερo.

o 1oρ69 Tηξ Aδελφ6τητα9

- AΘ{vog

Mε πoλι] κ6φι και 1oρ6 και 6πω9 πdvrα με τov
N. Φλιππ(δη αro κλαρ(vo, oι Kαιπoιιilτεq ηq
πρωτε0oυoαq πραγματoπofηoαv τov ετηαιo
1oρ6 τηg Aδελφ6τηταξ σrηv AΘηvατηv Kυριακη 22 Φεβρoυαρ(oυ '09. o 1oρ6q 6λαβε 1ιilρα
oε α(Θoυoα τoυ ξεvoδo1ε(oυ STANLEY και
oυvoλικd παρευρ6Θηκαv αε αυτ6v 126 1ωριαvo[ και φλoι τoυ 1ωριoιi. Στα αξιoαημε(ωτα
τηq ημ6ραq oυγκαταλdγεται η oυγκιvητικη
παρoυo(α μεγdληq παρdαg απ6 τηv Kαvroιωτικη παρoικ[α Tuρvdβoυ, η oπo(α ηρΘε και δια-

vυκrdρευαε επ[τoιrιoυ αrηv AΘηvα.

Eπlκolvωvio
Απαιπητικιig επιαroλ69 και εUXαριστ(εg για τηv
απoαroλη τoυ ημερoλoγ(oυ μαg 2009 και τoυ
11oυ τειi1oυg τoυ περιoδικ6 μαg "Tα Kovrαιωτικα" dαrελαv oι:

Tααoιiλαg Kωvαιαvr(vog

Yφυπoυργ6q EΘvικηg Αμυvαq

Παvroιiλαq Mιxαληs

Boυλευτηg lωαw[vωv

Eξ6ρ1ou Xαρdλαμπog
Δημαρxog K6vιτααg
Σωκρoτηq Mι1. oικov6μoυ
Συvrαξιo01og δdoκαλoq

Δημoolειiμστσ

_

oφ!εριiloεlg

γtα To 11ωρ16 μαg

Eφημερ(δα lωαw(vωv "ΠPΩl NoΣ ΛoΓoΣ"

Avαφoρd αε περ(orπη Θ6oη, αro φ0λλo τηg
11ηq lαvoυαρ(oυ 2009, με τ(τλo "To v6o ημερoλ6γlo τηq Aδελφ6τητo9 Δρoαoπηγlωτιilv"
dκαvε η τoπικη καθημεριη εφημερ[δα τωv
lωαw(vωv, με τηv ευκαιρ[α τηg κυκλoφoρ(αg
τoυ ημερoλoγ(oυ μαq 2009 και τoυ 1 1oυ τειiχouq τoU περιoδικo0 μαq (Tσ Kαιπolιilτlκo".

EπΦq δημoo(ευoε αρκετ69 φoρdq oε επ6μεvα φιiλλα τηq, φωτoYραφ(εg απ6 τo ημερoλ6-

γιo και τo περιoδικ6 μαg. Eυ1oριαroιiμε

εφημερ[δα Yια τηv πρωτoβoυλ(α τηg αυτl1.

ηv

ΠαραΘdτoυμε τo πληρεq κε(μεvo τoυ δημoαιε0ματog:

To v6o ημερoλ6γ!o τηξ Aδελφ6τητo9
Δρoooπηγ!ωτd)v
Eμπvευoμdvo απ6

η

ζωη αro Kdιπoικo

'Evα εξαιρετικ6 Hμερoλ6γιo για τo vι1o dτog
εξdδωoε πρ6oφoτα η Aδελφ6τητα Δρoooπη-

γιωτωv τoυ Δημoυ Mααroρo1ωρ(ωv.
Στιg 32 oελ(δεg τoU o αvαYvωατηq μπoρε( vα
δει πoλλ69 φωτoγραφ(εq απ6 τη ζωη ατηv
περιoxη τoυ Kdvrαικoυ κατd τo παρελΘ6v,
αroι1ε(α πoυ δε(1μoυv τov πoλιτιoμ6 και τηv
κoυλτo0ρα τωv αvΘριilπωv. i\λλωαrε , Θεματι
κ6q dξovαg τoυ v6oυ ημερoλoγ(oυ ε(vαι η
καΘημεριη και επαγγελματικη ζωη τoU μετα-

πoλεμικo0 K6ιπoικoυ.

oπωg αvαφ6ρεται Kαι ατov πρoλoγo τoU ημερoλoγ(oυ "η επλoγη τoυ υλικo0 δεv ε(voι πιε-

αrικ6 απoτ6λεoμα φυoιoλατρικo0 κoρεoμo0
απ6 ημερoλ6για πρoηγo0μεvωv ετωv, o0τετo
κ(ητρo τηq πρωτoτUπ(αg. E(vαι dvα αφιdρωμα
- φ6ρoξ τιμηq αroυq αvΘριilπoυg τoυ μ61Θoυ
Kαι τηq εργαo(αg τoυ τ6πoυ μαq".
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και διατηρηoει αρ1ε(o με φωτoγραφ(εq και
ιαroρικ6 υλικ6 τoυ 1ωριo0, διoργαvιioει τρημερo παηγ0ρι απ6 τιq 14 6ωq τιg 16 Aυγoιi-

ατoυ, κ6Θε xρ6vo με παραδooιακτj μoυoικt] και

πoλλ6q θεριvdq πoλιτιαrικ6'9 εκδηλωoειg αro
1ωρι6.

Mdλιαrα, 6vα 1αραrαηριαrικ6 τoυ π6oo ooβαρd 61oυv πdρει τη δoυΜιd τouq oι dvΘρωπoι
τηq Aδελφ6τητα9 ε[vαι και η ιiπαρξη ιαrooελ(δαg (www.drosopigi.com).
Eφημερiδα "ΠPΩlNoΣ

ΣΦβαιo

10 -

Kυριοη

ΛoΓoΣ lΩANNlNΩN"

'1'l lαvoυoρ(oυ 2009 (σD\6)

Θερμ69 εUxαρlστiεq
To Δ.Σ τηq Aδελφ6τηταq εUχαριστε( Θερμd:

.

Tov σUγXωριαv6 μαg Zηκoιiλη Στα0ρo

ο Tηv Πρooδευτικη'Evωαη Πυρo6γιαwηq

ο Tov Πoλιτιαrικ6 Σιjλλoγo Boιiρμπιαηq για

τo αρ1ειακ6 υλικ6 πoυ πρoo6φεραv
Aδελφ6τητα.

ατηv

To Δ.Σ. ευxαριαrε( επ(αηq τα παρακdτω μι1λη
και φλoυg Yια τηv oικovoμικη εv(o1υoη πoυ
πρoαdφεραv αrηv Aδελφ6τητα.

. ToUqΔαoκdλoυg: Γκι6κα Nικ6λαo μετoπoo6
τωv '100 €, Avαγvωαr6πoυλo Avδρ6α με τo
πoo6 τωv 50 €, Γoυv6πoυλo Xρηαro με τo

I
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H Αδελφ6ητα τωv Δρoαoπηγιωτωv ιδριiΘηκε

τo 1976 αrηv AΘηvα και κιiριoq oκoπ69 τηg

ε(vαι η διατr]ρηαη τωv ηΘcbv και εΘ(μωv Kαι τηq
πoλιτιατικηg κληρovoμιdg τoυ τ6πoυ, αλλd και
η ευαιoΘητoπo(ηoη τωv v6ωv αrιg αξ(εg τωv
πρoγ6vωv τoυq. H Αδελφ6ητα διoτηρε( πdvω

απ6 300 εvεργd μ6λη και διoικε(ται απ6 dvα

5μελ6q Δ.Σ., πoυ εκλ6γεται κdΘε τρ(α 1ρ6vια.
Σε αυτd τα 30 και πλdov 1ρ6vια τηg 0παρξηq
τηq η Aδελφ6τητα λειτoυργε( απ6 τo 2003 δι]o
τρdπεζεq α(ματoq αro ΠΓN lωαw(vωv και στo
ΑXEΠΑ τηq Θεooαλov[κηq, d1ει δημιoυργηoει

πoo6 τωv 50 € & Στααιv6 Δημητριo μετo πoo6
τωv 50 €.

ο Tov

oδovr[ατρo απ6 τηv K6vιτoα Xατζη

Kωαrα με τo πoo6 τωv 100 €.
. Tov σUγχωριαv6 μαg Δημητρoιiλη N(κo απ6
τo Kαvαδd με τo πoo6 τωv 200 $.
. Τη σUYχωριαvη μαg: ToιγκoΟλη - Toιoιjπα
Aλεξdvδρα απ6 τηv Aμερικη με τo πoα6 τωv
200 $.

. Tη σUγχωριαη μαg: Τoιγκoιiλη - Mπ6ρovια
Σoφ(α απ6 τov Tιiρvαβo με τo πoo6 τωv 50 €.

Mlo δ16ρΘωoη: στo πρoηγoOμεvo 11o τειi1og
τoυ περιoδικoιj μαq, αrη oελ. 34, αvr( Kαραvι
κoιiλη Mαρ(α, ε(vαι η Kαραvικoιiλη Kατερ(vα.

Πρoγρ6μματα εΘελovτlκdg εργααiαg
Για ακ6μη μ(α xρovιd η Mη Kυβερvητικη oργd-

vωαη EΛlΞ διoργαvωvει πρoγρdμματα εΘελovιικηq εργαo(αq αro xωρι6 μαg. Συvoλικd o1εδιdζoιπαι τα εξηq δ0o πρoγρdμματα:

ΔPoΣoΠHΓH

l

ΔPoΣoΠHΓH
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Περ[oδog: 20107 6'ωq 05/08/09
Περ(oδog: 06/08 6ωq 22108109

πoυ Θα 61oυv ωg αvιικε(μεvo ηv oλoκληρωαη
τηg απoκατdσrαoηq τoυ ξωκληoιoιi τoυ Αγ(oυ

AΘαvαo(oυ (εργαα[α πoυ ξεκ(vηoε τo περαoμ6vo καλoκα(ρQ απoμακριivoιπαg τo ooβd
απ6 τo εξωτερικ6 και απoκαλι]πΓovταq τηv
πdτριη τoι1oπoι(α. Στη oυvιi1εια Θα γ(vει v6o
αρμoλ6γημα τηg εκκληα(αq, εvιil Θα πραγματoπoιηΘo0v και εργαα(εg oυvrηρηoηq oτo
μovoπdτι πoυ oδηγε( αrηv Λιdoκα. Σε καΘιivα
απ6 αυτd Θα αυμμετ61oυv περ(πoυ 15 εΘελovr6g -'Eλληvεg και ξ6voι _ oι oπo(oι Θα διαμd-

vouv σε υπvoodκoυg αro Σ1oλε(o τoυ 1ωριoιi.
Eμε(g εκφρdζoυμε τηv ικαvoπoηoη μαq, πoU
και φ6τoq η oργdvωoη EΛlΞ επ6λεξε τo 1ωρι6
μαξ για τιg δρdoειq τηq Kαι πρooμ6voυμε vα
υπoδεμoιiμε με 1αρd τα παιδιd, πoυ Θα εργααroιiv αrηv Δρoooπηγη. (K6ατoq oυμμετo1ηg:
100 €/

ηλ.

210 38 25 506, www.elix.org.gr).

Bααληq Θ. Zιωγαg

To Δ.Σ. τηq Aδελφ6τηταq ΠαρoτρOvει τoυq
vdoυg τoυ 1ωριoιi μαξ vα oυμμετdα1ouv

σηv

πρoαrτdΘεια oυγκ6ιπρωαηq Kαι κατcιγραφηξ
ιαroρικo0, λαoγραφικoιi κoι εv γιivει πoλιτιατι
κoιj υλικoιj μdoα απ6 τιg αφηγηαειq και μημεg
τωv παλαιoτ6ρωv oυγxωριαvωv μαg, ωαrε vα
δημιoυργηΘε( μια παρακαταΘηκη μημηq και
αυτoγvωo(αq Yια τιξ vε6τερεg και μελλoOμεvεq
γεvε6q.
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ΠPoΣκΛHΣH
Σε Γεvlκ{ Συv6λευoη τηg Aδελφ6τητog
Koλo6ιπαι oι 1ωριαvoi vα παρευρεΘoιiv,
Kυρloκ:! 16 Aυγoιiατou 2009 και ιδρo 10:00 π.μ.
ατη Γεvικη Συv6λευαη ηg Aδελφ6ητo9,
η oπo(α Θα πραγματoπoηΘε( αro Δημoτικ6 Σ1oΜ[o
τoυ 1ωριoιi μαq, πρoq εξ6τααη τωv παρακ6τω Θεμ6τωv.

ηv

Θ6ματα Hμερ(olog Δ16τoξη9
1. Γεvικη εημ6ρωαη για τιg δρααπ1ρι6ητeq Koι τouq
μελλovrικoΟg α161oυ9 τoυ Δ.Σ. ηq Aδελφ6ητoq.
2. oικovoμικ6g απoλoγιoμ6q για τo xρovικ6
Αι1γoυαrog 2008 - 2009.

δι6αημα

3. Συζliτηoη κol λ{ιpη oπ6φooηg Ylo τηv ευΘιivη

δlα1εiρηoηq τωv εα6δωv oπ6 τηv εvolκ(oαη
τωv lδl6πητωv βooκoτ6πωv τoυ ;1ωρlo0 μoq.

a. Συζηηαη και ληι!η απoφdoεωv επ[ 6λλωv Θεματωv,
πoυ τυ16v Θα πρoτε(vει η Γεvικη ΣυvdΜυαη.

H πoρoυo(o 6λωv Θεωρεiτol oπ6λιπo oπoραiτητη.
Για τo Διoικητικ6 Συμβo6λιo

o Πρ6εδρo9
Koτoλoιi\g Γειilργιog

AΔE

N

Mdvoυ Kατρdκη 28' 56533 Πoλ(Xrη, Θεαooλov[κη
Tηλ.: 23'10 587972' Fax: 2310 608957
www.drosopigi.com - email: info@drosopigi.com

