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Φ�λ�ι, µ�λη τ�υ Συλλ�γ�υ, �λ�ι
�ωριαν�� µ�λη � µη, καλ�ρ��ικ� τ�
ν�� �εκ�νηµ� µας... �εκ�νηµα στ�ν
�ντυπ� λ�γ�, στην ενηµ�ρωση, στη
σκ�ψη, στ�ν πρ��ληµατισµ�, στ�
α�ρι�. !ωρ�ς µι��ριες και υστερ�-
��υλ�ες. Με ειλικρ�νεια, µε σα�-
νεια, µε αντικειµενικ�τητα. #πως
πρ�πει να ε�ναι �να σωστ� �ντυπ�.

Καλ�ρ��ικ� τ� ν�� �εκ�νηµα,
π�υ ιλ�δ��ε� να γ�νει η απαρ��
µιας µεγ�λης πρ�σπ�θειας. Να
συνεν(σ�υµε τ�υς απαντα��� �ω-
ριαν��ς και �λ�υς τ�υ �ωρι�� σε
�να γερ�δεµ�ν� σ�ν�λ�. Και για
να γ�ν�υµε απ�λυτα καταν�ητ��:
σε κ�θε �µ�δα ανθρ(πων, �σ� µι-
κρ� και να ε�ναι, γενν�ται τ� ερ(-
τηµα: π�ι�ς ε�ναι � ρ�λ�ς τ�υ
�ντυπ�υ λ�γ�υ, δηλαδ� της εηµε-
ρ�δας; Τ� Α και τ� Ω. Ναι, σ�γ�υ-
ρα. !ωρ�ς �ντυπ� λ�γ� δεν υπ�ρ-
�ει συγκρ�τηµ�νη �µ�δα, δεν
υπ�ρ�ει Σ�λλ�γ�ς. Κακ� τα ψ�µα-
τα, δεν υπ�ρ�ει τ�π�τα �ωρ�ς γρα-
πτ� µ�σ� επικ�ινων�ας. Μ�ν� κα-
λ�πρ�α�ρετες διαθ�σεις και λ�για
π�υ µ�ν�υν στ�ν α�ρα, �υτ�π�α,
πρ�σωριν�ς ε��ρσεις. Και µετ�
ατ�ν�α και σταδιακ� δι�λυση.

Τ� �ντυπ�, λ�ιπ�ν, ε�ναι η πρ�ϋ-

π�θεση κ�θε συγκρ�τηµ�νης �µ�-
δας. #µως δεν ε�ναι καθ�λ�υ ε�κ�-
λη υπ�θεση η κυκλ��ρ�α εν�ς
εντ�π�υ. Αντ�θετα, ε�ναι  δ�σκ�λ�,
��ι απρ�σπ�λαστ�, αλλ� αρκετ�
δ�σκ�λ�. Πρ(τ' απ' �λα �ρει��ε-
ται θ�ληση, συγκρ�τηµ�νη απ�α-
ση, συνεργασ�α π�λλ(ν. Για να εκ-
δ�θε� �να �εστ�, καλ�γραµµ�ν�,
ενδια�ρ�ν υλλ�δι�, πρ�πει να
πληρ��νται �ρισµ�νες πρ�ϋπ�θ�-
σεις. Πρ(τ�ν, να κεντρ��ει ��ρδ�ς
ευαισθησ�ας, να µην ε�ναι �αρετ�,
να �υπν�ει θ�µησες, κ�ιµισµ�νες
αναµν�σεις, να συγκινε� και να συ-
ναρπ��ει, να γ�νεται ευ��ριστ�,
θελκτικ� και ευαν�γνωστ�, σαν τ�
καλ� παγωτ� π�υ τ� παρατ�ς µ�-
ν��α �ταν τ� τελει(σεις. Μ�ν�ν
τ�τε θα γ�νει �ρ�σιµ� εργαλε�� τ�υ
συλλ�γ�υ. Επειδ� θα διεγε�ρει πρ�-
ϋπ�ρ��υσες κατα��λ�ς, µν�µες...
Θα �ωνταν�ψει α���αστες, αληθι-
ν�ς και π�λυσυ�ητηµ�νες ιστ�ρ�ες...

Παρ�λληλα τ� σωστ� �ντυπ�
πρ�πει να ακ�υµπ�ει και τα ενδια-
�ρ�ντα τ�υ σ�µερα. 5 συνδετικ�ς
κρ�κ�ς µας µε την παλι�τερη ιστ�-
ρ�α και τ�ν π�λιτισµ� µας ε�ναι �ι
µν�µες απ� τ� παρελθ�ν, αλλ� �
στ���ς και η κινητ�ρια δ�ναµ� µας

ε�ναι �ι πρ��πτικ�ς για τ� α�ρι�. Γι'
αυτ� τ� σωστ� �ντυπ� πρ�πει να
δ�νει µε σα�νεια την εικ�να της
σηµεριν�ς πραγµατικ�τητας τ�υ
�ωρι��. Καθ(ς και τ�υς στ���υς,
�µεσ�υς και µακρ�πρ�θεσµ�υς για
�να δυναµικ� και δραστ�ρι� α�ρι�
των 6ηλιστιν(ν, και στ�ν θεριν�
τ�π� αναψυ��ς, την αγαπηµ�νη
Κυδωνι�, αλλ� και στις �ειµωνι�τι-
κες, µ�νιµες πλ��ν, κατ�ικ�ες µας
στις π�λιτε�ες! Στ���ς µας ε�ναι τ�
�ντυπ� να αγκαλιαστε� απ� κ�θε
µ�λ�ς, Zηλιστιν� � µη, αλλ� και
απ� �λ�υς π�υ µας αγαπ��ν και
θ�λ�υν να συνδεθ��µε περισσ�τε-
ρ�. Ιδια�τερα θ�λ�υµε να γ�νει τ�
�ντυπ� ��µα για τ�υς νε�τερ�υς
Zηλιστιν��ς. ∆εν σκ�πε��υµε να
ανταγωνιστ��µε τα µ�σα κ�ινωνι-
κ�ς δικτ�ωσης και επικ�ινων�ας,
απλ(ς να ε�ασαλ�σ�υµε την αµε-
σ�τητα, τη �εστασι� και την εγκυ-
ρ�τητα π�υ πρ�σ�ρει τ� �ντυπ�.

Κλε�ν�ντας τ� σηµε�ωµα θ�λω να
αναερθ( και σε κ�π�ια πρακτικ�
�ητ�µατα της �κδ�σης τ�υ εντ�π�υ
µας: Για να τυπωθε� και να κυκλ�-
�ρ�σει τ� �ντυπ�, π�ραν των �λ-
λων, απαιτ��νται και �ρ�µατα. Για
�ναν τ�σ� µικρ� σ�λλ�γ�, υπ�ρ�ει

πρ��ληµα, επειδ� τ� σ�ν�λ� των
µελ(ν τ�υ απαρτ��εται απ� υπαλ-
λ�λ�υς και συντα�ι����υς, π�υ
απ�τελ��ν τ�ν πυρ�να των �αρι�
πληγ�ντων της µεγ�λης �ικ�ν�µι-
κ�ς κρ�σης των τελευτα�ων �ρ�-
νων. Τ� να �ητ�σ�υµε τη συνδρ�-
µ� τ�υς δεν θα �ταν απ�τελεσµα-
τικ�. Εκτ�ς απ� ελ��ιστ�υς, π�υ
�σως �µειναν κ�πως ��ω απ� τ�
µα�ρ� κ�κλ� της �γριας λιτ�τητας
� πλ�γηκαν λιγ�τερ�. Σ' αυτ��ς να
στ��ε�σ�υµε µε τ��τ� τ� �ντυπ�,
στη δικ� τ�υς στ�ρι�η, σ' αυτ��ς
και τ�υς απαντα��� �λ�υς. Να
τ�υς εντυπωσι�σ�υµε µε την ειλι-
κρ�νει� µας, να τ�υς αγγ���υµε ευ-
α�σθητες ��ρδ�ς, να τ�υς πληρ�-
�ρ�σ�υµε σωστ�, να �ητ�σ�υµε
ευγενικ� την καθ�ριστικ� συνδρ�-
µ� τ�υς, τη ��ρηγ�α τ�υς. Πιστε�ω
πως τ� εγ�ε�ρηµα θα ��ει απ�τ�λε-
σµα -�σως θεαµατικ�. <να σωστ�
�ντυπ� ��ει τη δικ� τ�υ εν�ργε ια
και τη δυναµικ�  να πε�σει για
την αν�γκη υπ�στ�ρι��ς τ�υ. Ας
τ�υς ανα�ητ�σ�υµε λ�ιπ�ν τ�υς
υπ�στηρικτ�ς τ�υ εντ�π�υ, �σως
και να �ρ�σκ�νται αν�µεσ� µας.

Σας καλ��µε επ�σης και εσ�ς,
τ�ν κ�θε αναγν�στη και αναγν�-

στρια, να υπ�στηρ��ετε τ� �ντυπ�
µας! Εκτ�ς απ� τ�ν ���λ� σας,
αν�λ�γα µε τις δυνατ�τητες καθε-
ν�ς, �ρει�"εται την ηθικ# και πρα-
κτικ# στ#ρι�# σας! ∆ια��στε και
διαδ�στε τ�! Στε�λτε τις συνεργα-
σ�ες σας! 

Κε�µενα, ειδ#σεις, σκ�ψεις, πρ�-
τ�σεις, 'ωτ�γρα'�ες # �,τι �λλ�
ν�µ�"ετε πως θα κ�νει την ε'ηµε-
ρ�δα µας πραγµατικ� συλλ�γικ�
και αντιπρ�σωπευτικ� �#µα για
�λ�υς µας! 

Β#µα αν�δει�ης και πρ��δ�υ
της )ηλ�στας µας!

Επιστ�λ#
τ�υ Γι�ννη Η. Μπατσα��ρα 

Αγαπητ� Πρ�εδρε και µ�λη τ�υ ∆.Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ, �νας
Σ�λλ�γ�ς µπ�ρε� να κ�νει σπ�υδα�α πρ�γµατα. 5ι συνθ�κες
ε�ναι δ�σκ�λες για µεγ�λα πρ�γµατα... #µως πρ�πει να κ�ι-
τ�ς ψηλ�, αν θ�λεις να δεις τ� �υρ�νι� τ��� στη Σαρ�νται-
να... #ταν τα µ�λη τ�υ Συλλ�γ�υ συµµετ���υν µε τις ιδ�ες
τ�υς, µε τις δρ�σεις τ�υς και στηρ���υν τ� Συµ���λι� τ�υς,
�σως �λ�ι µα�� να µπ�ρ�σ�υν να δηµι�υργ�σ�υν κ�π�ια
πρ�γµατα.

Η �κδ�ση µιας εηµερ�δας για τ� �ωρι� µας θα συµ��λει
στην καλ�τερη επικ�ινων�α των �ωριαν(ν... >5λ�ι πρ�πει να
��ηθ�σ�υµε να εκδ�θε� αυτ� η εηµερ�δα. Με τη Βι�� και
τ�ν Π�ν� σκετ�καµε να µα��ψ�υµε υλικ� και να τ� δ(σ�υ-
µε στ� Σ�λλ�γ�. Κ�ναµε �να πρ��ειρ� σ��δι� για να απ�τε-
λ�σει ��ση για συ��τηση, για δι�ρθωση, για συµπλ�ρωση...

Τ� ∆.Σ. θα κρ�νει και θα απ�ασ�σει αν πρ�πει να �γει, π(ς
πρ�πει να εκδ�θε� (�γ�ρωµη � ��ι, µ�γεθ�ς, αριθµ� σελ�δων,
περιε��µενα κλπ). Τ�λειες εηµερ�δες δεν υπ�ρ��υν. Αν µερι-
κ�ς �ρ�ς δεν µπ�ρ��ν να καλυθ��ν �λες �ι στ�λες, µπ�ρ��-
µε να τις συµπληρ(σ�υµε µε ωρα�ες ωτ�γρα�ες και ενδια-
�ρ�ντα κε�µενα λ�γ�τε�νικ� και ιστ�ρικ� απ� Ναυπ�κτι�υς
συγγραε�ς. Σας  στ�λνω  σε �κελ� τ�τ�ια ενδεικτικ� κε�µενα
π�υ ��ω επιλ��ει απ� τα δια��σµατ� µ�υ. Σας στ�λνω επ�σης
µερικ� ρητ� και σκ�ψεις π�υ µπ�ρ��ν να κ�σµ�σ�υν την εη-
µερ�δα µας.

Με αγ�πη,
Γι�ννης Ηλ. Μπατσα��ρας

Απρ�λι�ς 2018

<να απ� τα πρ(τα µελ�µατα τ�υ
∆.Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ µας �ταν η �κδ�ση
µιας εηµερ�δας π�ικ�λης �λης, εν�ς
εντ�π�υ ανε��ρτητ�υ και α�ρωµ�τι-
στ�υ (αλλ� �γ�ρωµ�υ!!!) π�υ να πρ�-
ωθε� τα συµ�ρ�ντα τ�υ !ωρι�� µας,
να �ρνει στην επι�νεια τυ��ν πρ�-
�λ�µατα και αν�γκες, να επι�ρα�ε�ει
θετικ�ς εν�ργειες συγ�ωριαν(ν µας
και να εν(νει συντ�π�τες µας παλι-
��ς και ν��υς.

Σ�µερα, µετ� απ� παλινωδ�ες και
δυσκ�λ�ες π�υ πρ��κυψαν, � Σ�λλ�-
γ�ς πρ��α�νει στην �κδ�ση της εη-
µερ�δας και ευελπιστε� να απ�τελ�σει
συνδετικ� κρ�κ� �λων των Kυδωνιω-
τ(ν. Και επειδ� κ�θε αρ�� και δ�σκ�-
λη, τ�λµ( να πω �τι και παραλε�ψεις
θα υπ�ρ��υν και ασ�ειες και ατ�λει-
ες. 6ητ( την επιε�κεια �λων στις κρ�-
σεις σας και ελπ��ω στην µελλ�ντικ�
�ελτ�ωση, η �π��α θα επ�λθει αν και
εσ�, �λε και  συγ�ωριαν� αναγν(στη,
συµ��λεις µε τις υπ�δε��εις και την
συµµετ��� σ�υ. ∆ι�τι η εηµερ�δα εκ-
δ�δεται µε την µ�ριµνα τ�υ Συλλ�γ�υ,
ιλ�δ��ε� �µως να γ�νει ��µα �λων
των εγγεγραµ�νων µελ(ν τ�υ.

!αιρετ��ω την �κδ�ση αυτ�ς της
εηµερ�δας και ελπ��ω και πρ�σδ�κ(
να καταστε� αν ��ι καλ�τερη, τ�υλ�-
�ιστ�ν ε�µιλλη παλαι�τερων επιτυ-
�ηµ�νων εκδ�σεων απ� τ�υς τ�τε

Συλλ�γ�υς και πιστε�ω να απ�τελ�σει
σηµε�� συνα�νεσης και π�λ� �λ�ης
�λων των δυν�µεων τ�υ !ωρι��.

Θ�λω να ευ�αριστ�σω την Κων-
σταντ�να Γ�τ�υ, η �π��α θα ��ει την
επιµ�λεια �λης µα�� µε την Βι�� Σµ�-
νη, καθ(ς τ�ν Παναγι(τη Κ�τ�, π�υ
υπ�στηρ��ει την �κδ�ση σε τε�νικ�
θ�µατα. Ευ�αριστ�ες επ�σης �ε�λ�υ-
µε στ�ν Γι�ννη Ηλ. Μπατσα��ρα,
π�υ πρωτ�στ�τησε στ� στ�σιµ� τ�υ
πρ(τ�υ αυτ�� �λλ�υ της εηµερ�-
δας µας. Θερµ�τατες ευ�αριστ�ες τ�-
λ�ς στ�ν �ετερ�ν� της δηµ�σι�γρα-
�ας Ηλ�α Λ. Γ�τ�, � �π���ς ευγεν(ς
πρ�σε�ρθη να αναλ��ει την διε�-
θυνση σ�ντα�ης.

Απ� της αναλ�ψεως της πρ�ε-
δρ�ας τ�υ Συλλ�γ�υ �θεσα ως �ασικ�
στ��� την συν�νωση �λων των συγ-
�ωριαν(ν, την επ�λυση τυ��ν δια�-
ρ(ν και την απ�σ�εση πιθαν(ν στιγ-
µ�των τ�υ παρελθ�ντ�ς. Σ�µερα εν�-
µιση �ρ�ν� µετ� µπ�ρ( µετ� �ε�αι�-
τητ�ς να πω �τι �γιναν µεγ�λα ��µα-
τα πρ�ς την κατε�θυνση αυτ�, υπ�-
λε�π�νται ακ�µη µερικ� ��µατα και
ελπ��ω �τι στην πραγµατ�π��ηση αυ-
τ(ν θα συµ��λει και η εηµερ�δα π�υ
��ετε στα ��ρια σας.

Σας �αιρετ( και σας ευ�αριστ(.

5 Πρ�εδρ�ς  
∆ηµ�τρης Β. 6α�αρ�π�υλ�ς 

Καλωσ�ρισµα απ� τ�ν κ. Ηλ�α Λ. Γ�τ�, διευθ�ν�ντα σ�ντα�ης της ε'ηµερ�δας µας   

0αιρετισµ�ς τ�υ Πρ��δρ�υ τ�υ Συλλ�γ�υ µας 
κ. ∆ηµ#τρη Β. )α�αρ�π�υλ�υ

� ∆ιευθ�νων Σ�νταης 
Ηλ�ας Γ. Γ�τ�ς                      

Τ� ∆.Σ. σε συνεδρ�αση της 24/03/2019. Απ�υσι��ει η Σταθ��λα Καρασµα�λη και η
Aθανασ�α !�νδρ�µ"τρ�υ.

η φωνή της Κυδωνιάς 
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Ν��µ�ρι�ς 2017: Γενικ� συν�λευση και
εκλ�γ�ς π�υ αν�δει�αν τ� ν�� ∆.Σ. τ�υ
Συλλ�γ�υ µας. Συγκρ�τηση τ�υ ∆.Σ. σε
σ(µα ως ε��ς: Πρ�εδρ�ς � ∆ηµ�τρης Β.
6α�αρ�π�υλ�ς, αντιπρ�εδρ�ς � Μ�κης
Α. Γ�τ�ς, γραµµατ�ας η Κων/να Γ. Γ�τ�υ.
Ταµ�ας �ρ�σθηκε αρ�ικ� � εκλεγε�ς Θα-
ν�σης Θ. Μακρ�ς, αλλ� µετ� την παρα�-
τησ� τ�υ αν�λα�ε τ� ταµε�� η Aθανασ�α
Λ. !�νδρ�µ�τρ�υ, η �π��α τ�ν αντικατ�-
στησε στ� ∆.Σ. ως πρ(τη επιλα���σα.
Μ�λη η Σταθ��λα ΚαρασµαIλη, � Θε�-
δωρ�ς Β. Μακρ�ς και � Γι�ννης Γ. Παπα-
νικ�λ��υ. 5ι Συνεδρι�σεις τ�υ ∆.Σ. γ�ν�-
νται στ�ν �νετ�, κεντρικ� και ιλ��εν�

�(ρ� τ�υ δικηγ�ρικ�� γραε��υ τ�υ Θ�-
δωρ� Β. Μακρ�. 5ι εκλ�γ�ς καθ(ς και �ι
επ�µενες �λ�µελε�ς δραστηρι�τητες (κ�π�
π�τας 2018 και 2019) �γιναν στ�ν ωρα�� �(-
ρ� των Συλλ�γων ∆ωρ�δας, στ� Παγκρ�τι.

Μ�ϊ�ς  2018: 5ργ�νωση και πραγµατ�π��-
ηση εκδρ�µ�ς στις Μυκ�νες-Να�πλι�. �ε-
ν�γηση απ� τ�ν καθηγητ� 6α�αρ�α Β. 6α-
�αρ�π�υλ�.

Ι��νι�ς 2018: Επανασ�σταση της ιστ�σε-
λ�δας τ�υ Συλλ�γ�υ απ� τ�ν Γ. Κ. Γεωρ-
γι�δη. Εν�ργειες για την �ργ�νωση τ�υ
πανηγυρι��. Εντατικ�τερη κινητ�π��ηση
για τ� δρ�µ�.

Α�γ�υστ�ς:
5 Αυγ��στ�υ 2018: Μα�ικ� συναινετικ� Γε-
νικ� Συν�λευση στην Πλατε�α.

6 Αυγ��στ�υ: Π�λ� πετυ�ηµ�ν� πανηγ�ρι!  

Σεπτ�µ�ρι�ς - ∆εκ�µ�ρι�ς: 5λ�κληρ(ν�-
νται επιτυ�(ς �ι πρ�σπ�θειες τ�υ ∆.Σ. για
την �γκριση ασαλτ�στρωσης τ�υ δρ�µ�υ
απ� Καλλ�ν� µ��ρι Κυδωνι�.

Ιαν�υ�ρι�ς: 13 /1/19: Κ�π� π�τας. Ανατ�θε-
ται σε συντακτικ� �µ�δα η �κδ�ση εηµε-
ρ�δας.

Φε�ρ�υ�ρι�ς - Μ�ρτι�ς: 5ργαν(νεται η
συνεστ�αση και πραγµατ�π�ιε�ται την 1η
Μαρτ��υ µε µεγ�λη επιτυ��α και αρκετ�
πρ�σ�λευση,

Απρ�λι�ς - Μ�ϊ�ς - Ι��νι�ς: 5λ�κληρ(νε-
ται και παραδ�δεται για εκτ�πωση η εηµε-
ρ�δα. Απ�στ�λλεται η εηµερ�δα στα µ�λη
µας. Παρακ�λ�υθε�ται τ� θ�µα της ασαλ-
τ�στρωσης. Σ��δια για τ� πανηγ�ρι και �λ-
λες δρ�σεις. Πρ�ετ�ιµασ�α της επ�µενης
Γ.Σ. στ� �ωρι� �π�υ θα δρ�µ�λ�γηθ��ν και
�ι επ�µενες εκλ�γ�ς για τ� ν�� ∆.Σ., δεδ�-
µ�ν�υ �τι η θητε�α τ�υ παρ�ντ�ς ∆.Σ. �λ�-
κληρ(νεται τ� Ν��µ�ρι� τ�υ 2019.
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Ας �ανασυστηθ��µε

Ε�γε, Πρ�εδρε, τ�λµησες!    
Τ�λµησες! Ε�γε! Και ε�γε σε κε�ν�υς

της ν�ας γενι�ς π�υ σε πρ�τειναν και
πρ�παντ�ς π�υ σε �πεισαν. Σε σ���  ηλι-
κ�α. Αγν�ς και ��µακρ�ς απ� παλι�ς �ρι-
δες. Πιστε�ω απ�λυτα ενωτικ�ς. ",τι
#ρεια$�ταν σε τ��τ� τ�ν π�λ�παθ� Σ�λ-
λ�γ�. &ναν Σ�λλ�γ� π�υ τ�ν �$ησα απ�
τα γεν���σκια, σ' �λη την ταρα#(δη
διαδρ�µ� τ�υ, π�υ την ακ�λ��θησα απ'
την αρ#� µ�#ρι σ�µερα. Σε δε�τερη θ�ση,
µε την π�να µ�υ. Πρ�σπαθ(ντας π�ντα
να πα�ρνω τη θ�ση τ�υ µεσ�$�ντα, τ�υ
ειρην�π�ι�� -�σ#ετα αν τα κατ��ερνα �
�#ι. Και σ�µερα π�λι )ρ�σκ�µαι στην ευ-
#�ριστη θ�ση, ��λε ∆ηµ�τρη, να γρ�ψω
τ��τα τα λ�για. Κι �ταν λ�ω ''��λε'', µι-
λ�ω �#ι για περιστασιακ� �ιλ�α, µιλ�ω
για �ιλ�α π�λλ(ν δεκαετι(ν. Και για να
ε�µαι ειλικριν�ς, µε ���νιασες π�λ� ευ-
#�ριστα π�υ µπ�κες µπρ�στ� σε µι� ν�α
πρ�σπ�θεια. Με ευ#αρ�στησε επ�σης η
επιλ�γ� της γενι�ς π�υ σε στηρ�$ει. Ν��ι
�νθρωπ�ι, δ�#ως παλι�ς σκ�υρι�ς, µε και-
ν��ργια µυαλ�, µ�ντ�ρνα π�ρε�α. Μπρ�-
)� τ�υς και µπρ�)� σ�υ. Ε�µαι αισι�δ�-
��ς �τι θα πετ�#ετε -και τ� α��$ετε. Ας
µ�υ επιτρ�ψεις να τ�υς παρ�υσι�σω -
τ�υς συνεργ�τες σ�υ:

1. Μ�κης Γ�τ�ς, αντιπρ�εδρ�ς: Απ�
παιδ�κι � πατ�ρας τ�υ -� α��#αστ�ς Αν-
δρ�ας- τ�ν µπ�λιασε την αγ�πη για τα
)�υν� και τη ��ση. Παντρε�τηκε και
γειτ�νισσα της Κυδωνι�ς και διπλασ�ασε
τ�ν �ρωτ� τ�υ για τα Κρ�)αρα. Σε επ�-
µεν� �ντυπ�, #ρωστ�ω µιαν αναδρ�µ�
στ�ν �δικ� #αµ� τ�υ πατ�ρα τ�υ. Γιατ� �
πατ�ρας τ�υ π�ρα απ� συγγεν�ς �ταν
��λ�ς...

2. Κωνσταντ�να Γ. Γ�τ�υ: Νε�τατη, κυ-
νηγ�ει µε τη µ�ρ�ωση την κατα��ωση.
Θα την πετ�#ει, γιατ� της α��$ει. Και µα$�
µε τις σπ�υδ�ς, )ρ�σκει #ρ�ν� ν’ ασ#�λη-
θε� µε τα κ�ιν�, κ�τι σπ�νι�!

3. Σταθ��λα Καρασµα6λη: καλ� ν��η
της 7ηλ�στας µας, ε�αιρετικ� επαγγελ-
µατ�ας και π�λ� δραστ�ρια και απ�τελε-
σµατικ� σε θ�µατα π�υ απασ#�λ��ν την
κ�ιν�τητα και τ� σ�λλ�γ�, παρ� την
απ�σταση απ� την Αθ�να, π�υ ε�ναι η
µ�νιµη κατ�ικ�α των περισσ�τερων µε-
λ(ν τ�υ ∆.Σ.

4. Θ�δωρ�ς Μακρ�ς: � ��ι�ς γι�ς τ�υ
''Μ�γ�υ'', επιτυ#ηµ�ν�ς και π�λλ� υπ�-
σ#�µεν�ς επιστ�µ�νας, δικηγ�ρ�ς. Παρ�

τις π�λλ�ς επαγγελµατικ�ς ασ#�λ�ες τ�υ,
)ρ�σκει κι αυτ�ς #ρ�ν� να ασ#�ληθε� µε
τα κ�ιν� τ�υ #ωρι��, �νθερµ�ς υπ�στη-
ρικτ�ς της συλλ�γικ�τητας!

5. Γι�ννης Παπανικ�λ��υ: Ακ�λ��θη-
σε τα #ν�ρια τ�υ παππ�� και τ�υ πατ�-
ρα τ�υ. Αν�συ#�ς απ� την ε�η)ε�α, πα-
ρ�λληλα µε τη µ�ρ�ωση, ακ�λ��θησε
δ�σκ�λες διαδρ�µ�ς -τ�υ �µεινε τ� π�-
θ�ς για τη µ�υσικ�. Και η αγ�πη τ�υ για
τα )�υν�...

6. Aθανασ�α <�νδρ�µ�τρ�υ: παντα-
#�� παρ��σα. Αεικ�νητη και πρ�θυµη. Τ�
µ�ν� π�υ γνωρ�$ω για τη Σ��λα: η αγ�-
πη της για τ� #ωρι� τ�υ πατ�ρα της και η
απλ�#ερη συµπαρ�σταση για τ� καλ�τε-
ρ�. Αυτ� αρκε�...

Αυτ�� ε�ναι �ι συνεργ�τες σ�υ, ��λε
∆ηµ�τρη. Πρ�θυµ�ι, ειλικρινε�ς, απ��α-
σιστικ��. Υ π � ρ � # � ι! Και �ι ��ι! Ε�πα
στην αρ#� πως τ�λµησες. Ε�ναι αλ�θεια.
Ε�πα επ�σης π�υ ε�σαι στην ηλικ�α της
σ���ας. "µως ��#ασα να πρ�σθ�σω πως
ε�σαι σ���ς µε νεανικ� ψυ#�, µε ενεργη-
τικ�τητα, µε ακµ� και π�θ�ς!... Επιση-
µα�νω πως επ�µενες στην �κδ�ση της
ε�ηµερ�δας. Σωστ�! 

Πριν σαρ�ντα #ρ�νια κυκλ���ρησε τ�
πρ(τ� -πρωτ�λει� �ντυπ�. Κακ�γραµµ�-
ν�, δυσαν�γνωστ�. Κι �µως συν�ρπασε.
<ωρ�ς να $ητηθε�, κατ��θαναν σωρηδ�ν
�ι συνδρ�µ�ς για να συνε#ιστε� η πρ�-
σπ�θεια. Και τα τηλε�ων�µατα απ' �λη
τη #(ρα. Φα�νεται �εκ�θαρα πως τ�υς
συγκ�νησε. Απ' τ�υς πρ(τ�υς π�υ τηλε-
�(νησαν τ�τε και �στειλαν τη συνδρ�µ�
τ�υς, � αδελ��ς σ�υ � Γι(ργ�ς, � ''καπε-
τ�νι�ς''. Συν�#ισε λ�ιπ�ν αυτ�ν την πρ�-
σπ�θεια. ?  �ντυπ�ς λ�γ�ς δεν ε�ναι πα-
ν�κεια -ε�ναι συναγερµ�ς και συνα�σθη-
µα. Θα �τ�σει τ� �ντυπ�, �κπλη�η, στ�
σπ�τι κ�θε #ωριαν��, κ�θε ��λ�υ. Θα �υ-
πν�σει θ�µησες και αγ�πες. Καλ�ς �
ηλεκτρ�νικ�ς τ�π�ς, �µως ε�ε$ητηµ�ν�ς,
πρ�πει να τ�ν ανα$ητ�σεις -και να @#εις
τα µ�σα και τη γν(ση να τ�ν )ρεις. Αντ�-
θετα η ε�ηµερ�δα θα �τ�σει στην π�ρτα
σ�υ, ακ�µα κι � πι� αδι���ρ�ς θα την
π�ρει στ� #�ρι τ�υ, θα την �ε�υλλ�σει -
µπ�ρε� και να τ�υ αλλ��ει γν(µη. Τα
γραπτ� µ�ν�υν -κ�τι ��ρ�υν �ι εταιρ�ες
π�υ γεµ�$�υν τη #(ρα µε #αρτ�µ�νι...

Φ�λε, γνωρι$�µαστε απ� µα���µια. Τι
µ��ρθε τ(ρα; Σε θυµ�θηκα στη Να�πα-

κτ� τη δεκαετ�α τ�υ πεν�ντα, κ�τ�υ εκε�
στ� πα$�ρι, µικρ�πωλητ�ς, µε κ�ντ� πα-
ντελ�ν�κια και πληθωρικ�ς µπ�τες της
αµερικ�νικης )��θειας (?ΥΝΤΡΑ), να
διαλαλε�ς την ταπειν� πραµ�τεια σ�υ:

-Π�ρτε κ�σµε, �λα �την�, �λα τ$�-
µπα!, �(να$ες... Κι �ταν δεν �)ρισκες
ανταπ�κριση, µ�ν�λ�γ��σες: ∆εν )λ�πε-
τε; ∆εν ακ��τε; F �ρ�γκ� δεν �#ετε;...

Κι εδ( τελει(νω. "µως να µην �ε#�σω
κ�τι )ασικ�. Αν��ερα τ�υς συνεργ�τες
σ�υ και ��#ασα αυτ��ς π�υ )ρ�σκ�νται
π�σω απ� την κ�υρτ�να: τη Βι)� Σµ�νη,
τ�ν Παναγι(τη Κ�τ� και τ� Γι�ννη Μπα-
τσα��ρα. Συνθ�τ�υν, στ�ι#ει�θετ��ν, κα-
ταν�µ�υν τ� �πλωµα της �λης. Να ευ#αρι-
στ�σ�υµε λ�ιπ�ν τ�υς εργ�τες της �ργ�-
νωσης της ε�ηµερ�δας µας! 

Αυτ� λ�ιπ�ν, ��λε πρ�εδρε! Και θα τα
�αναπ��µε! Φιλικ�τατα, �πως π�ντα!

Για πληρ�'�ρ�ες 
επικ�ινων#στε 

µε κ�π�ι� 
απ� τα µ�λη 

τ�υ 7µελ��ς ∆.Σ.

Πρ�εδρ�ς:
6α�αρ�π�υλ�ς ∆ηµ�τρι�ς,
6932 372417 

Αντιπρ�εδρ�ς:
Γ�τ�ς Ευθ�µι�ς,
6977 001124

Γραµµατ�ας:
Γ�τ�υ Κωνσταντ�να,
6984 901989

Ταµ�ας:
!�νδρ�µ�τρ�υ Αθανασ�α 
6978 145490 

M�λη:

ΚαρασµαIλη Σταθ��λα,
6944 863621

Παπανικ�λ��υ Ιω�ννης,
6936 182626

Μακρ�ς Θε�δωρ�ς,
6946 796814  

Γρ � ' ε ι  � Θ�δωρ#ς Β. Μακρ#ς

5 Σ�λλ�γ�ς µας συνεστ�θη τ� �τ�ς 2007 δυν�-
µει της υπ' αριθµ. 126/2007 απ��σεως τ�υ Μ�-
ν�µ. Πρωτ. Μεσ�λ�γγ��υ υπ� την επωνυµ�α
«ΣΥΛΛ5Γ5Σ ΝΕΩΝ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ». Rταν �ι
κ�ιν�ς παιδικ�ς αναµν�σεις µας, �ι �ρρηκτ�ι δε-
σµ�� ιλ�ας µας, τα ��γν�ιαστα �ρ�νια µας, τα �ε-
ν��τια και τα παι�ν�δια µας, τ� ανε��γητ� δ�κρυ
στ� π�σω κ�θισµα τ�υ αυτ�κιν�τ�υ κ�θε �ρ�
π�υ απ��αιρετ��σαµε τ� �ωρι�υδ�κι µας, �λα
αυτ� π�υ µας εν�πνευσαν πρ�κειµ�ν�υ να δηµι-
�υργ�σ�υµε τ�ν δικ� µας Σ�λλ�γ�, πρ�κειµ�ν�υ
να επιστρ�ψ�υµε �να ψ�γµα �σων ε��αµε «ει-
σπρ��ει» απ� τ�υς µεγαλ�τερ��ς µας Κυδωνι(-
τες. Εµε�ς, �ι σηµεριν�� 40�ρηδες, και �ι λ�γ� µι-
κρ�τερ�� µας...

5ι καταστ�σεις ωρ�µασαν και  τ�ν Α�γ�υστ�
τ�υ 2017 στην καθιερωµ�νη συ��τηση «στρ�γγυ-
λ�ς τραπ��ης» στ� γνωστ� σηµε�� συν�ντησης
τ�υ �ωρι�� µας, την Μ5ΥΡΙΑ, ετ�θη αυτ� π�υ
τα τελευτα�α �ρ�νια ε�ναι αλ�θεια εσυ�ητε�τ�,
δηλαδ� η  µετατρ�π� - και επανεκκ�νηση �υσια-
στικ� -  τ�υ πετυ�ηµ�ν�υ ΣΥΛΛ5Γ5Υ ΝΕΩΝ
ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ, τ�υ �π���υ �µως � κ�κλ�ς ε��ε
«κλε�σει», σε Σ�λλ�γ�, � �π���ς θα εκπρ�σωπε�
και στ�ν �π��� θα συµµετ���υν �λ�ι �ι �ωριαν��
ανε�αρτ�τως ηλικ�ας.

Πρ�γµατι, πρ��ωρ�σαµε στην α�τηση και εν
συνε�ε�α στην �κδ�ση της υπ' αριθµ. 18/2017
απ��σεως τ�υ Ειρην�δικε��υ Ναυπ�κτ�υ π�υ
�κανε δεκτ� την τρ�π�π��ηση τ�υ Καταστατικ��
τ�υ ΣΥΛΛ5Γ5Υ ΝΕΩΝ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ. Πρ��ω-
ρ�σαµε στην δηµ�σ�ευση της εν λ�γω απ��σε-
ως, δυν�µει της �π��ας µετ�ν�µ�στηκε � Σ�λλ�-
γ�ς σε «ΣΥΛΛ5Γ5 ΚΥ∆ΩΝΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΙΑΣ - Η Γ5ΥΣΤΙΑΝΗ» και �τσι �ν�ι�ε �
δρ�µ�ς της καθ�λικ�ς συµµετ���ς των Κυδω-
νιωτ(ν στ�ν Σ�λλ�γ� µας. Η ανταπ�κριση �ταν
απρ�σµενα µεγ�λη και αυτ� �νηκε απ� τη συµ-
µετ��� των �ωριαν(ν στην �κτακτη Γ.Σ. τ�υ Συλ-
λ�γ�υ µας, στις 26/11/2017, για την εκλ�γ� τ�υ
ν��υ ∆.Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ αλλ� και στις µετ�πειτα
εκδηλ(σεις, �πως στην πρ(τη κ�π� της Πρωτ�-
�ρ�νι�τικης π�τας π�υ δι�ργ�νωσε π�τ� Σ�λλ�-
γ�ς τ�υ !ωρι�� µας, αλλ� και στη δε�τερη στη
συν��εια.

5 Σ�λλ�γ�ς µας ��ει αν�γκη την συµµετ���
�λων των Κυδωνιωτ(ν. Απ�τελε� µ�α συλλ�γικ�
υπ�θεση και πρ�σπ�θεια. ∆ηµι�υργε� µ�α παρα-
καταθ�κη για �λ�υς τ�υς �ωριαν��ς και αυτ� γ�-
νεται αντιληπτ� σε κ�θε εκδ�λωση, σε κ�θε �ργ�,
σε κ�θε συ��τηση µετα�� των µελ(ν τ�υ.

Σε αυτ� την πρ�σπ�θεια πρ�πει να συνδρ�-
µ�υµε �λ�ι και να ε�στε σ�γ�υρ�ι �τι δεν περισ-
σε�ει κανε�ς.

Μ#νυµα απ� καρδι�ς τ�υ διευθ�ν�ντα τ�υ εντ�π�υ Ηλ�α Λ. Γ�τ�υ
πρ�ς τ�ν Πρ�εδρ� τ�υ Συλλ�γ�υ µας, ∆ηµ#τρι� Β. )α�αρ�π�υλ�
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5 νε�ϊδρυθε�ς σ�λλ�γ�ς «Η Γ��στιανη» της 6ηλ�στας -
Κυδωνι�ς, πριν καλ�-καλ� εδραιωθε� και αρ��σει τη δηµι-
�υργικ� τ�υ δρ�ση, σκ�τηκε και την ψυ�αγωγ�α των µελ(ν
τ�υ και απ��σισε την πραγµατ�π��ηση ηµερ�σιας εκδρ�-
µ�ς στις Μυκ�νες-Κεαλ�ρι και τ� Να�πλι� στις 20 ΜαI�υ
2018. Τ�π� συγκ�ντρωσης �ρισε τ� �εν�δ��ε�� «Κ�ρα�ελ». Η
�αρ� �λων µας �ταν µεγ�λη, γιατ� �τσι θα µας διν�ταν η ευ-
καιρ�α να επικ�ινων�σ�υµε µετα�� µας, να συ�ητ�σ�υµε για
θ�µατα τ�σ� τ�υ �ωρι�� �σ� και πρ�σωπικ� µας, αλλ� και
να εµπλ�υτ�σ�υµε τις γν(σεις µας απ� �σα θα �λ�παµε κατ�
τη δι�ρκεια της εκδρ�µ�ς, ακ�µη δε και να θαυµ�σ�υµε τ�υς
πλ��σι�υς, αρ�αι�λ�γικ��ς θησαυρ��ς π�υ στ�λ���υν τ�υς
�ν�µαστ��ς τ�π�υς της επ�σκεψ�ς µας. Ηµ�ρα µε την ηµ�ρα
η ανυπ�µ�νησ�α µεγ�λωνε!

Να λ�ιπ�ν π�υ �τασε η µ�ρα της εκδρ�µ�ς. <ε�ε για
καλ�. 5 καιρ�ς �ταν ιδανικ�ς, � �υραν�ς καταγ�λαν�ς και
τ� λεκαν�π�δι� της Αθ�νας πραγµατικ� µαγι�τικ�. Νι(θει
και αυτ� τη �αρ� των εκδρ�µ�ων. Τ� πε��δρ�µι� τ�υ «Κ�-
ρα�ελ» πρ�ς την πλευρ� τ�υ ν�σ�κ�µε��υ «Ανδρ�ας Συγ-
γρ�ς» µ�σα σε λ�γ� �ρ�ν� γεµ��ει απ� τ�υς γελαστ��ς εκδρ�-
µε�ς. 5ι συ�ητ�σεις δ�ν�υν και πα�ρν�υν. Σε λ�γ�, να και �
πρ�εδρ�ς µας, ∆ηµ�τρης 6α�αρ�π�υλ�ς µε τ� �αµ�γελ� και
τη ρ�ντ�δα �ωγραισµ�να στ� πρ�σωπ� τ�υ. Ακ�λ�υθ��ν
� αντιπρ�εδρ�ς Μ�κης Γ�τ�ς και τ� µ�λ�ς Θ�δωρ�ς Μα-
κρ�ς. Τ� σηµε�� π�υ σκι��ει τ� ενθ�υσι(δες κλ�µα ε�ναι η
σ�ετικ� µικρ� παρ�υσ�α των συµµετε��ντων παρ� την αρ�ι-
κ� πρ�θυµη δ�λωση συµµετ���ς τ�υς. Uσως αυτ� να �ε�λε-
ται στις δυσκ�λ�ες της �ρ�νικ�ς περι�δ�υ πραγµατ�π��ησης
της εκδρ�µ�ς. Μετ� τ�ν απαρα�τητ� �λεγ�� της παρ�υσ�ας
των δηλωσ�ντων συµµετ���, ανε��καµε στ� π��λµαν µε τ�ν
ευγενικ� και �ρεµ� �δηγ�. Π�σ�ι περαστικ�� δε θα µας ��λε-
ψαν και δεν θα λα�ταρ��σαν να ε�ναι και αυτ�� σε κ�π�ια
παρ�µ�ια εκδ�λωση! Τι να γ�νει, �µως, αυτ� ε�ναι η �ω�, �λ-
λ�τε εµε�ς, και �λλ�τε �ι �λλ�ι! Σ��λτα � �δηγ�ς ���ει µπρ�ς
και �εκιν�µε. 5 Πρ�εδρ�ς και τ� µ�λ�ς τ�υ Συλλ�γ�υ, Θ.
Μακρ�ς µας καλωσ�ρ���υν, κ�ν�υν µια γενικ� ενηµ�ρωση
και µας ε���νται καλ� διασκ�δαση. ∆ιασ����υµε τ� κ�ντρ�
της Αθ�νας και �ωρ�ς να τ� καταλ���υµε τ�ν�υµε στ�ν
ισθµ� της Κ�ρ�νθ�υ. Εκε� κ�ν�υµε µια στ�ση για να �εµ�υ-
δι�σ�υµε λ�γ�, να πι��µε καν�ναν κα� � αναψυκτικ�.

�εκιν�µε πια για Μυκ�νες. 5ι εκδρ�µε�ς ��τησαν να ενη-
µερωθ��ν γενικ� για την ιστ�ρ�α, τα µνηµε�α και τα α�ι�θ�α-
τα των Μυκην(ν και, ελλε�ψει �εναγ��, δ��τηκα µε �αρ� να
κ�νω µια σ�ντ�µη και κατ� τ� δυνατ�ν περιεκτικ� ενηµ�ρω-
ση για τις Μυκ�νες και τ�ν π�λιτισµ� π�υ αν�πτυ�αν απ� τ�
1.600 �ως τ� 1.100 π.!., δηλαδ� στη λεγ�µενη Υστερ�ελλαδι-
κ� επ���. <ναν π�λιτισµ� π�υ εκτ�ς απ� τη ν�τια Ελλ�δα
απλων�ταν µ��ρι τη Θεσσαλ�α, τα νησι� τ�υ Αιγα��υ, τη
Φ�ιν�κη, την Α�γυπτ�, τη Μικρ� Ασ�α και την Κ�πρ�. Επιτ�-
λ�υς, ιδ�� �ι Μυκ�νες. <να �ωρι� σ�µερα γεµ�τ� τ�υρ�στες,
αλλ� στ� ��θ�ς, αρκετ� ψηλ�, πρ���λλει µεγαλ�πρεπη και
επι�λητικ� η ακρ�π�λη των αρ�α�ων Μυκην(ν. Στ� ��θ�ς η
πλαγι� τ�υ �ρ�υς Τρητ��, τ� �π��� σ�µερα λ�γεται 6�ρα.
Α�� δια��καµε την περ�ηµη Π�λη των Λε�ντων, π�υ
�ε�λει τ� �ν�µ� της στ� αν�γλυ� π�υ καλ�πτει τ� ανα-
κ�υιστικ� τρ�γων� π�νω απ� τ� υπ�ρθυρ� και κατασκευ�-
στηκε τ� 1250 π.!., αρ��σαµε να ανε�α�ν�υµε κ�ιτ(ντας δε-
�ι� και αριστερ� τ�υς λακκ�ειδε�ς �ασιλικ��ς τ��υς. Θυ-
µηθ�καµε �τι �λα αυτ� π�υ �λ�π�υµε, �ερε στ� ως τ�
1876 � Ερρ�κ�ς Σλ�µαν �ασι��µεν�ς στ�ν #µηρ� και τ� Βιρ-
γ�λι�. Τα πλ��σια κτερ�σµατα των τ�ων, �πως τα �ρυσ�
πρ�σωπε�α, τα αγγε�α µε παραστ�σεις ανθρ(πων, �(ων,
π�υλι(ν, ψαρι(ν, σκην�ς κυνηγι�� και π�λ�µ�υ µε �ρµατα
και �λλα �πλα, τα εγ�ειρ�δια και τα κ�σµ�µατα απ� π�λ�τι-
µ�υς λ�θ�υς �ρ�σκ�νται σ�µερα στ� Αρ�αι�λ�γικ� Μ�υσε��
Αθην(ν και τ� σ�γ�ρ�ν� µ�υσε�� των Μυκην(ν, τ� �π���
και επισκεθ�καµε. Στην κ�ρυ� της ακρ�π�λης �ρισκ�ταν
και τ� αν�κτ�ρ� µε τις περ�ηµες τ�ι��γρα�ες, �πως τ� πε-
ριγρ�ει � #µηρ�ς. Θαυµ�σαµε τα περ�ηµα κυκλ(πεια τε�-
�η π�υ περι��αλλαν την ακρ�π�λη. Π�στευαν τ�τε �τι µ�ν�

�ντα τεραστ�ων, υπερυσικ(ν διαστ�σεων, δηλαδ� Κ�κλω-
πες, θα µπ�ρ��σαν να τα κατασκευ�σ�υν.

Μ�σα σ' αυτ� την ατµ�σαιρα ε��αµε την α�σθηση �τι �λ�-
π�υµε τ�ν «�ασιλε�τατ�ν π�ντων» Αγαµ�µν�να, την Κλυ-
ταιµν�στρα, τ�ν Α�γισθ�, τ�ν 5ρ�στη, την Ιιγ�νεια και �λη
την ισ�υρ� και π�λ�παθη γενι� των Ατρειδ(ν. <πρεπε �µως
να επισκετ��µε τ�ν θεωρ��µεν� ως τ�� τ�υ Αγαµ�µν�να,
τ�ν λεγ�µεν� «θησαυρ� τ�υ Ατρ�α». Εντυπωσιαστ�καµε
απ� τ� µακρ�στεν� δρ�µ� µ�κ�υς 36 µ�τρων και πλ�τ�υς 6,
π�υ κατ�ληγε σ' �να θ�λωτ� κτ�σµα �ψ�υς 13,30 µ. και διαµ�-
τρ�υ 14,50 µ. Γ�ητευµ�ν�ι απ� τ� µεγαλε�� της π�λης των
Μυκην(ν, την �π��α � #µηρ�ς �ν�µ��ει «π�λ��ρυσ�ν» και
«ευρυ�γυιαν», δηλαδ� µε ευρε�ς, πλατε�ς δρ�µ�υς, και κ�υ-
ρασµ�ν�ι απ� τ�ν καυτ� µεσηµεριαν� �λι�, ανε��καµε στ�
π��λµαν για τ� Να�πλι�. Στ� µυαλ� µας ε��αµε συν��εια την
πρ�σ�ρ� των Μυκηνα�ων στην ανθρωπ�τητα. Στις τ��νες,
αρ�ιτεκτ�νικ�, γλυπτικ�, �ωγραικ�, µεταλλ�τε�ν�α αλλ�
και στην ε��λι�η της επικ�ς, ηρωϊκ�ς π��ησης, �πως ψαλλ�-
ταν απ� τ�υς α�ιδ��ς και ραψωδ��ς στα µ�γαρα των ανα-
κτ�ρων της επ���ς. «Κλ�α ανδρ(ν» τα απ�καλε� � #µηρ�ς.
Υπ�κλιν�µαστε σε αυτ��ς τ�υς τιτ�νες πρ�γ�ν�υς µας!

Μ�σα στ� π��λµαν τ(ρα η δι�θεσ� µας παρ�υσ�α�ε κ�-
π�ια πτ(ση. Η τρ�ωρη περι�γησ� µας στ�ν αρ�αι�λ�γικ� �(-
ρ� των Μυκην(ν µας ε��ε κ�υρ�σει λ�γ�. Vλλωστε πλησ�α�ε η
(ρα τ�υ αγητ��. <τσι, �ταν τ�σαµε στ� Κεαλ�ρι, �να µι-
κρ� �ωρι� Ν∆ τ�υ Vργ�υς µε 600 περ�π�υ κατ��κ�υς, αν�µε-
σα απ� περι��λια, παλι�ς αγρ�τικ�ς κατ�ικ�ες, σ�γ�ρ�νες ��-
λες και παλι��ς παραδ�σιακ��ς νερ�µυλ�υς, τρ��αµε σε µια
συµπαθητικ� τα��ρνα. Τ� Κεαλ�ρι εκτ�ς απ� τ� ειδυλλιακ�
τ�π�� ε�ναι �ν�µαστ� για τ�ν ιστ�ρικ� να� της 6ω�δ���υ Πη-
γ�ς � Παναγ�ας της Κεαλαρι(τισσας. #πως µ�θαµε, � να�ς
αυτ�ς ε��ε αρ�ικ� κτισθε� µ�σα στ� σπ�λαι� απ� τ�ν αυτ�-
κρ�τ�ρα τ�υ Βυ�αντ��υ Λ��ντα τ�ν Α>. Η παρ�δ�ση ανα�-
ρει �τι ��ει και συµπλ�ρωµα απ� τ�ν Ι�υστινιαν� και �λλ�υς
αυτ�κρ�τ�ρες. �ανακτ�στηκε µε ν�α µ�ρ� τ� 1833.

Η αλ�θεια ε�ναι �τι δυσκ�λευτ�καµε λ�γ� να �ρ��µε τρα-
π��ια. Κυριακ� �λ�πετε! Μας απ��ηµ�ωσε τ� γρ�γ�ρ� σερ��-
ρισµα των αγητ(ν, η ευγενικ� ε�υπηρ�τηση και η π�ι�τητα
των π�ικ�λων εδεσµ�των και π�τ(ν, µετα�� των �π��ων κυ-
ρ�αρ�η θ�ση ε��ε τ� κρασ�. Τρ(γ�ντας λ�ιπ�ν και π�ν�ντας
αλλ� και συ�ητ(ντας ευ��ριστα, ρ��ν�ντας παρ�λληλα κλε-
τ�ς µατι�ς στην αυλ� της εκκλησ�ας, �π�υ διαδραµατι��ταν
η τελετ� εν�ς γ�µ�υ, η (ρα περν��σε και � δρ�µ�ς για τ�
Να�πλι� µας καλ��σε. Ε��αµε ��σει αρκετ� �ρ�ν� και η
ανα�(ρηση �ταν αναγκα�α, πρ�κειµ�ν�υ να τ�σ�υµε
εγκα�ρως στ�ν πρ��ρισµ� µας και να επισκετ��µε τα α�ι�-
θ�ατα της γραικ�ς αυτ�ς π�λης, �π�υ �ιλι�δες περιηγητ�ς
επισκ�πτ�νται ��ι µ�ν� τ� καλ�κα�ρι και την �ν�ι�η αλλ�
και τ�ν �ειµ(να. Για αυτ� δεν πρ�πει να θεωρηθε� υπερ��λι-
κ� αν �ν�µ�σ�υµε τ� Να�πλι� «περιηγητ��π�λη». Πραγµα-
τικ�, τ� α���ει. Μπρ�στ� λ�ιπ�ν στ� �σµα της απ(λειας
�ρ�ν�υ, ανε��καµε �ρ�ν �ρ�ν στ� λεω�ρε�� και κατ� τις 4
τ� απ�γευµα ανα�ωρ�σαµε. <�ω η �ση �ταν στην καλ�τε-
ρ� της (ρα. Περι��λια γεµ�τα δ�ντρα µε κ�κκιν�υς, κ�τρι-
ν�υς καρπ��ς, �ερυκ�κι�ς, λεµ�νι�ς, π�ρτ�καλι�ς και ρ�δι�ς.
!αιρ�µαστε τ�ν αργ�λικ� κ�µπ�. Τ� πρ�σιν� της πεδι�δας
πα��ει µε τ� σκ��ρ� των µακριν(ν λ�ων. Γενικ�, η αργ�λι-
κ� �ση µε τις εναλλαγ�ς της µας �δινε την ευκαιρ�α να απ�-
λα�σ�υµε τ�π�α τελε�ως δια�ρετικ� απ� τ� �ωρι� µας. Κ�-
π�υ κ�π�υ πρ���λλ�υν µικρ� και µεγ�λα �ωρι� και στ� ��-
θ�ς αρ�αι�λ�γικ�� �(ρ�ι, �πως αυτ�ς της Τ�ρυνθας.

Πλησι���υµε στ� Να�πλι�. <γινε λ�ιπ�ν και π�λι µια σ�ε-
τικ� ενηµ�ρωση για την π�λη µε τη σπ�υδα�α ιστ�ρικ� και
π�λιτιστικ� παρ�δ�ση. Την πρωτε��υσα τ�υ ν. Αργ�λ�δας
αλλ� και την πρ(τη πρωτε��υσα της ελε�θερης Ελλ�δας
απ� τ� 1827, π�υ απλ(νεται νω�ελικ� στ�υς πρ�π�δες τ�υ
Παλαµηδι�� και της Ακρ�ναυπλ�ας (Ιτς Καλ�). Ανε��καµε
στ� Παλαµ�δι, ��ι ���αια απ� τα 999 σκαλ�π�τια, �πως πα-
λι�. Τ� ενετικ� αυτ� ρ��ρι� π�υ π�ρε τ� �ν�µ� τ�υ απ� τ�ν
�µηρικ� �ρωα Παλαµ�δη, γι� τ�υ ιδρυτ� τ�υ Ναυπλ��υ,

Να�πλι�, κυρι�λεκτικ� µας συνεπ�ρε. Απ� κ�τω η καταπλη-
κτικ� θ�α της θ�λασσας και τ�υ Ναυπλ��υ και κ�τω τα απ�-
τρ�παια και απ�νθρωπα κελι�, τα µπ�υντρ��µια, �ι υλα-
κ�ς π�υ µ�ρι�αν α�µα και σκλα�ι�. Η υλακ�-µπ�υντρ��µι
τ�υ Θ. Κ�λ�κ�τρ(νη, 1,05x0,69 µ., µ�σα στ� �ρ���, µας πρ�-
καλε�, σ�εδ�ν µας ων��ει να µπ��µε µ�σα. Π(ς να τ� τ�λ-
µ�σ�υµε; Μερικ�� τ�λµησαν, σκυτ�� και γεµ�τ�ι δ��ς. Απ�-
ναντ� µας κ�λυµπ��σε στη θ�λασσα τ� Μπ��ρτ�ι. Λ��η
τ�υρκικ� π�υ σηµα�νει νησ�, π�ργ�ς, ρ��ρι�. 5ι Ενετ�� τ�
�λεγαν Καστ�λι και �ι επαναστ�τες τ�υ 1821 «θαλασσ�πυρ-
γ�». Εκε� µας ε�παν �τι �µενε � δ�µι�ς της γκιλλ�τ�νας, της
καρµανι�λας. Εκε� γ�ν�νταν �ι εκτελ�σεις των θανατ�π�ινι-
τ(ν τ�υ Παλαµηδ��υ.

Αρ���ει να ψιλ��ρ��ει. Τρ���υµε για τ� Να�πλι�. Ν�µ���υ-
µε �τι ακ��µε τ� δηµ�τικ� τραγ��δι «Λα(ε)λ��δι της Μ�νεµ-
�ασι�ς», π�υ τ�σ� ωρα�α µας ε��ε τραγ�υδ�σει νωρ�τερα στ�
π��λµαν η ∆�µητρα. Μια α�ρα αρ��ντικ�, µυστηριακ� πλα-
νι�ται στην ατµ�σαιρα. ∆ιασ����ντας τη µεγ�λη πλατε�α
τ�υ Ναυπλ��υ και �λ�π�ντας τα νε�κλασικ� κτ�ρια, τα
αγ�λµατα, τα ενετικ� ρ��ρια, καταλα�α�ν�υµε γιατ� αυτ� η
π�λη ε�ναι τ�σ� µαγευτικ�. Συνδυ��ει τ� παλι� µε τ� ν��.
Στα στεν� δρ�µ�κια �ι �λ�νθιστες µπ�υκαµ��λιες και τα
ιστ�ρικ� µαγα��κια. 5ι �θωµανικ�ς κρ�νες, τα τ�αµι�, τα
µ�υσε�α, �ι εκκλησ�ες απ�πν��υν �να �ρωµα παλαιϊκ�. Π(ς
να µη σταθ��µε ιδια�τερα στην εκκλησ�α τ�υ Αγ��υ Σπυρ�-
δωνα; Η εικ�να της δ�λ��ν�ας τ�υ Καπ�δ�στρια στις 27 Σε-
πτεµ�ρ��υ 1831 στ� κατ(λι της, µας συγκλ�ν��ει. Τ� Βυ��-
ντι� µε τ�υς Σγ�υρ��ς, �ι Ενετ��, �ι Τ��ρκ�ι ���υν ��λει τη
σραγ�δα τ�υς στ� Να�πλι�, π�υ π�ρε τ� �ν�µ� τ�υ απ� τ�ν
�µ(νυµ� γι� τ�υ Π�σειδ(να. Αν�πλι τ� λ�ει � λα�ς και τ�
σιγ�τραγ�υδ�ει µε µελαγ��λικ� δι�θεση. Π�ντα κ�τω απ�
τ� ψιλ��ρ��� τρ��αµε να �ρ��µε τ� �α�αρ�πλαστε�� µε τ�
δι�σηµ� ιταλικ� παγωτ�. Rταν πραγµατικ� µια γευστικ�
απ�λαυση. Μερικ�� πρ�τ�µησαν τ� καεδ�κι τ�υς, ιδια�τερα
�ι καπν���ντες, και �λλ�ι περιεργ���νταν τα εντυπωσιακ�
καταστ�µατα. Σε λ�γ� � �λι�ς θ' �ρ�ι�ε να µας απ��αιρετ�.
<πρεπε να �ιαστ��µε. Συγκεντρωθ�καµε στ�ν καθ�ρισµ�ν�
τ�π� ανα�(ρησης και �γαµε για την Αθ�να.

<τσι, τελε�ωσε η εκδρ�µ� µας. Η πρ(τη τ�υ Συλλ�γ�υ µας.
Ελπ���υµε ��ι και η τελευτα�α. Vλλωστε µας τ� υπ�σ��θηκε
� Πρ�εδρ�ς απ��αιρετ(ντας µας. Τις Μυκ�νες και τ� Να�-
πλι� θα ακ�λ�υθ�σ�υν �λλα µ�ρη της πατρ�δας µας. ∆��α
τω θε( υπ�ρ��υν τ�σα π�λλ�, γεµ�τα ιστ�ρ�α, παρ�δ�ση,
µ�θ�υς και θρ�λ�υς, αρ�α�α και σ�γ�ρ�να µνηµε�α. Η εκ-
δρ�µ� µας �ταν µια αν�παυλα, µια απαρα�τητη απ�δραση
απ� την καθηµεριν� µας αστικ� τ�ρ�η. Rταν κ�τι π�υ δεν
τ� ���µε τ�σ� συ�ν�, κ�τι π�υ δ�σκ�λα �ε�νι�ται. Κ�τι π�υ
συν��εια τ� απ��ητ��µε και θ�λ�υµε να τ� ��σ�υµε �λ�ι µα-
��. Τι πι� ωρα�� να �ρισκ�µαστε �ι �ωριαν��, να τα λ�µε και,
τ� κυρι�τερ�, να µην �ε�ν�µε τις ρ��ες µας.

Εκδρ�µ# τ�υ Συλλ�γ�υ στις Μυκ#νες και τ� Να�πλι� Γρ ά φ ε ι  ο Zαχαρίας B. Zαχαρόπουλος

Eκδηλ�σεις πρωτ��ρ�νι�τικης Π�τας 2018 και 2019

Η πρ�σ�λευση και στις δ�� εκδηλ(σεις για τ�
κ�ψιµ� της πρωτ��ρ�νι�τικης π�τας �ταν µεγ�-
λη: �ρθαν απ' �λες τις �ικ�γ�νειες κι �λες τις ηλι-
κ�ες κι �λες τις περι���ς της Αθ�νας και της Αττι-
κ�ς! Μας τ�µησαν και µας συγκ�νησαν και κ�π�ι-
ες/�ι π�υ �ρθαν και απ� µ�ρη εκτ�ς Αθ�νας! 

Ε�ναι ωρα�� να συναντι�µαστε για µια αγκα-
λι�, δυ� κ�υ��ντες! Και να µη �αθ��µε στις π�λι-
τε�ες και �ε�αστ��µε �λ�τελα...

Στην �ργ�νωση για τις π�τες τ�υ 2018 και 2019
���θησαν π�λ� � Κ(στας Θε�. Μακρ�ς, π�υ
αν�λα�ε την �ργ�νωση και διευθ�τηση τ�υ �(-
ρ�υ και �ι Κων/να Γ�τ�υ και ∆�µητρα Παπανι-
κ�λ��υ, π�υ συντ�νισαν τη δ�υλει� µε τα �ειρ�-
π��ητα παραδ�σιακ� κερ�σµατα.

Βρ��ευση ακαδηµαϊκ�ν επιτυ�ι�ν

Μια απ� τις π�λ� ωρα�ες στιγµ�ς της εκδ�λωσης τ�υ 2018
για την πρωτ��ρ�νι� �ταν η �ρ��ευση τρι(ν κ�ριτσι(ν µας
π�υ διακρ�θηκαν στα γρ�µµατα, ��ιες συνε��στριες µιας ση-
µαντικ�ς παρ�δ�σης της 6ηλ�στας:

Η Κωνσταντ�να Γ. Γ�τ�υ, π�υ π�ρε τ� πτυ��� της απ� τ�
ΠT∆E Τµ�µα τ�υ E.Κ.Π.Α., η Κατερ�να Αντ(νη Γ�τ�υ, π�υ
εισ��θη στ� !ηµικ� τ�υ Πανεπιστηµ��υ Πατρ(ν και η Γεωρ-
γ�α Γ. ΚαρασµαIλη, π�υ πρ(τευσε στ� ∆ιαγωνισµ� της Μα-
θηµατικ�ς Εταιρε�ας.

Θερµ� συγ�αρητ�ρια! Τα �ρα�ε�α-�ι�λ�α ��ρηγ�θηκαν
ευγεν(ς απ� τ�ν καθηγητ� Γι�ννη Η. Μπατσα��ρα, τ�ν
�π��� ευ�αριστ��µε θερµ�!
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Τ� πανηγ�ρι τ�υ 2018

Αγαπητ�� συγ�ωριαν�� και �λ�ι,
� Σ�λλ�γ�ς Κυδωνιωτ(ν Ναυπακτ�ας "Η Γ��στιανη" σας ενηµερ(νει �τι

στις 6 Αυγ��στ�υ 2018, ηµ�ρα ∆ευτ�ρα και αν�µερα της ε�ρτ�ς τ�υ Σωτ�ρ�ς,
θα πραγµατ�π�ιηθε� τ� ετ�σι� πανηγ�ρι στην πλατε�α τ�υ �ωρι��. Για πρ(τη
�ρ� � Σ�λλ�γ�ς αναλαµ��νει τη δι�ργ�νωση τ�υ πανηγυρι��, στην �π��α
συν��αλαν υπ� την µ�ρ� ��ρηγι(ν �ι ε��ς: ∆�µ�ς Ναυπακτ�ας, Τσ�ρκας
!αρ�λαµπ�ς, Μακρ�ς Θε�δωρ�ς, Φωτ�π�υλ�ς ∆ηµ�τρι�ς, 6α�αρ�π�υλ�ς
∆ηµ�τρι�ς, Νικ�λαIδης ∆ηµ�τρι�ς, !�νδρ�µ�τρ�ς Λ�µπρ�ς.

Τη �ραδι� αυτ� θα πλαισι(σει µ�α �ρ��στρα π�υ απ�τελε�ται απ� παρα-
δ�σιακ� �ργανα: �ι�λ� � Αλ��ης Γαλ�νης, κιθ�ρα � Παναγι(της Τσ�κ�ς, κα-
ν�ν�κι και ων� � Παντελ�ς Αναστασ�π�υλ�ς, κρ�υστ� � Γι�ννης Αναστα-
σ�π�υλ�ς, κλαρ�ν� � Vγγελ�ς Σταθ�π�υλ�ς και τραγ��δι � Γι(ργ�ς Αγγελ�-
π�υλ�ς. Θα ���υµε και �τ�ς τη �αρ� να απ�λα�σ�υµε στ� τραγ��δι και τη
συγ�ωριαν� µας Ελ�νη Τσ�γκα (δυστυ�(ς δεν �ρθε η Ελ�νη µας, τελικ�. Ελ-
π���υµε �τ�ς να ε�ναι µα�� µας!). Η π�στα θα ε�ναι ελε�θερη για �λ�υς
�σ�υς επιθυµ��ν να ��ρ�ψ�υν.

Με εκτ�µηση τ� ∆.Σ.

Την 5η Αυγ��στ�υ 2018, ηµ�ρα Κυριακ� και (ρα
11:00 π.µ., � Σ�λλ�γ�ς Κυδωνιωτ(ν Ναυπακτ�ας
«Η Γ��στιανη» κ�λεσε τα µ�λη τ�υ να παρευρε-
θ��ν στην γενικ� συν�λευση π�υ δι�ργ�νωσε, µε
στ��� την ενηµ�ρωση των µελ(ν για τις δρ�σεις
π�υ πραγµατ�π��ησε µ��ρι εκε�ν� τ� �ρ�νικ� δι�-
στηµα αλλ� και την συ��τηση �π�ι�υδ�π�τε θ�µα-
τ�ς τεθε� κατ� τη δι�ρκεια της συ��τησης.

Η συν�λευση �λα�ε �(ρα στην πλατε�α τ�υ �ωρι-
��, στη δρ�σερ� αυλ� τ�υ µαγα�ι�� τ�υ 6α�αρ�-
γιανν�υ.

Ανταπ�κριν�µεν�ι στ� κ�λεσµα τ�υ Συλλ�γ�υ,
τα µ�λη τ�υ αλλ� και εκπρ�σωπ�ι απ� κ�θε �ικ�γ�-
νεια τ�υ �ωρι�� παρευρ�θηκαν εκε�, περ�π�υ στα
60 �τ�µα. <��ντας απαρτ�α, η συνεδρ�αση �εκ�νησε
υπ� την πρ�εδρ�α τ�υ 6α�αρ�π�υλ�υ ∆ηµ�τρη. 5
πρ�εδρ�ς καλωσ�ρισε τα µ�λη και τ�υς απη�θυνε
εισαγωγικ� �µιλ�α, ενηµερ(ν�ντ�ς τα αρ�ικ� για τα
θ�µατα ηµερ�σιας δι�τα�ης της συν�ντησης:

1. Ενηµ�ρωση των µελ(ν σ�ετικ� µε τα �ικ�ν�µι-
κ� τ�υ Συλλ�γ�υ και εισ�γηση της Ελεγκτικ�ς Επι-
τρ�π�ς, µε σκ�π� την �γκριση των �ικ�ν�µικ(ν
στ�ι�ε�ων.

2. Ενηµ�ρωση για την ετ�σια συνδρ�µ� των µε-
λ(ν.

3. Ενηµ�ρωση για τις δραστηρι�τητες π�υ ε��ε
υλ�π�ι�σει � Σ�λλ�γ�ς �ως εκε�ν� τ� δι�στηµα και
συ��τηση για τις επικε�µενες δρ�σεις τ�υ και 

4. �π�ι�δ�π�τε θ�µα τεθε� απ� τα µ�λη τ�υ Συλ-
λ�γ�υ.

�εκιν(ντας απ� τ� πρ(τ� θ�µα, � Πρ�εδρ�ς τ�υ
∆ι�ικητικ�� Συµ��υλ��υ τ�υ Συλλ�γ�υ ενηµ�ρωσε
τα µ�λη επ� των �ικ�ν�µικ(ν. Παρ�υσι�στηκαν
αναλυτικ� τα �σ�δα τ�υ Συλλ�γ�υ απ� τις µ��ρι τ�-
τε εγγρα�ς και συνδρ�µ�ς των µελ(ν, τα ���δ�
τ�υ απ� την πραγµατ�π��ηση της ηµερ�σιας εκδρ�-
µ�ς στ� Να�πλι� και τις Μυκ�νες, την κ�π� της
πρωτ��ρ�νι�τικης π�τας για τ� �τ�ς 2018 και την
αγ�ρ� των δ(ρων για την λα�ει��ρ� αγ�ρ�, κα-
θ(ς και για τ� υπ�λ�ιπ� τ�υ ταµε��υ.

Στη συν��εια, η Ελεγκτικ� Επιτρ�π�, απ�τελ��-
µενη απ� τ�υς Γ�τ� Ανδρ�α τ�υ Ηλ�α και τ�ν Μπα-
τσα��ρα Ιω�ννη τ�υ Ηλ�α, �λεγ�ε τα �ικ�ν�µικ�
τ�υ Συλλ�γ�υ και τα εν�κρινε. Τα µ�λη τ�υ Συλλ�-
γ�υ, µε αν�ι�τ� ψη��ρ�α, εν�κριναν �µ�(νως
και παµψηε� τ�ν �ικ�ν�µικ� απ�λ�γισµ�.

Πρ��ωρ(ντας στ� θ�µα της ετ�σιας συνδρ�µ�ς,
τα µ�λη ενηµερ(θηκαν για τ� π�σ� της ετ�σιας
συνδρ�µ�ς, π�υ ε�ναι δ�κα (10) ευρ(. 5ρισµ�να
απ� τα µ�λη κατ�θεσαν κ�π�ιες πρ�τ�σεις ανα�-
ρικ� µε τ�ν τρ�π� κατα��λ�ς της συνδρ�µ�ς, λ�γω
τ�υ �τι π�λλ�� συγ�ωριαν�� µας π�υ ��υν στην
Να�πακτ�, στ� Μεσ�λ�γγι και στην Π�τρα δεν
���υν την δυνατ�τητα να εγγρα��ν. 5ι ιδ�ες π�υ
πρ�τ�θηκαν ε�ναι �ι ε��ς: να διατεθ��ν �ρισµ�να
µπλ�κ σε κ�π�ια απ� τα µ�λη τ�υ Συλλ�γ�υ για την
πραγµατ�π��ηση των εγγρα(ν, να �ριστ��ν εκ-
πρ�σωπ�ι στις τρεις πρ�αναερθε�σες π�λεις µε
στ��� την παραλα�� των συνδρ�µ(ν, να καθ�ρι-
στε� µ�α ηµερ�µην�α π�υ θα δ�ν�νται �ι συνδρ�µ�ς
� να δ�ν�νται �ι συνδρ�µ�ς στις εκδηλ(σεις τ�υ
Συλλ�γ�υ. Τ� ∆ι�ικητικ� Συµ���λι� �λα�ε υπ�ψη

τ�υ �λες αυτ�ς τις ιδ�ες και δεσµε�τηκε �τι θα τις
ε�ετ�σει.

Ανα�ρικ� µε τ� θ�µα των δρ�σεων, τα µ�λη τ�υ
∆.Σ. ανακ��νωσαν, αρ�ικ�, τη δηµι�υργ�α τραπε�ι-
κ�� λ�γαριασµ�� για τ� Σ�λλ�γ�, καθ(ς και τη δη-
µι�υργ�α ιστ�σελ�δας, µε τη συµ��λ� τ�υ Γεωργι�δη
Ιω�ννη. <γινε ανα�ρ� επ�σης στις εκδηλ(σεις της
πρωτ��ρ�νι�τικης π�τας την 11η Φε�ρ�υαρ��υ
2018, της ηµερ�σιας εκδρ�µ�ς στ� Να�πλι� και τις
Μυκ�νες την 20� ΜαI�υ 2018, καθ(ς και την δι�ρ-
γ�νωση τ�υ πανηγυρι�� την 6η Αυγ��στ�υ 2018,
αν�µερα της ε�ρτ�ς τ�υ Σωτ�ρ�ς.

Κατ�πιν, � Πρ�εδρ�ς τ�υ Συλλ�γ�υ ανακ��νωσε
ως πρ�γραµµατι��µενες δρ�σεις τη δηµι�υργ�α
εηµερ�δας τ�υ Συλλ�γ�υ αλλ� και την πρ�σπ�-
θει� τ�υ να �ρθει σε επα� τ�σ� µε τ� ∆�µ� �σ�
και µε �λλ�υς γειτ�νικ��ς συλλ�γ�υς, µε στ��� την
�µεση συνεργασ�α για µελλ�ντικ�ς κ�ιν�ς δρ�σεις.
Στη συν��εια τα µ�λη τ�υ Συλλ�γ�υ πρ�τειναν ως
πιθαν�ς δραστηρι�τητες την δι�ργ�νωση εκδηλ(-
σεων την περ��δ� συλλ�γ�ς των κ�στανων αλλ�
και την περ��δ� τ�υ καλ�καιρι�� δ�πλα στ�ν Ε�ην�
π�ταµ�. Πρ�τ�θηκε επ�σης η δηµι�υργ�α ηµερ�λ�-
γ��υ π�υ θα περι��ει ωτ�γραικ� υλικ� απ� τ�
�ωρι�.

Πριν την λ��η της συν�λευσης, �ι �ωριαν�� ε��αν
την ευκαιρ�α να θ�σ�υν στη συν�λευση �ητ�µατα
π�υ σ�ετ���νται µε τ� �ωρι�:

Τ� πρ(τ� θ�µα π�υ τ�θηκε �ταν η κατασκευ�
τ�υ δρ�µ�υ. Τ� ∆.Σ. τ�νισε �τι στα �µεσα σ��δι�
τ�υ περιλαµ��νεται η σ�ντα�η και η υπ���λ� αιτ�-
µατ�ς στ�υς αρµ�δι�υς γι' αυτ� τ� ��τηµα. Η συ-
ντ�ρηση τ�υ σ��λε��υ απ�τ�λεσε �να επιπλ��ν θ�-
µα π�υ συ�ητ�θηκε κατ� την δι�ρκεια της συν�λευ-
σης. Τ� ∆.Σ. επεσ�µανε �τι τ� �ργ� αυτ� µπ�ρε� να
υλ�π�ιηθε� απ� τ�ν ∆�µ�, καθ(ς συµπεριλαµ��νε-
ται στις αρµ�δι�τητ�ς τ�υ, και ��ι απ� τ�ν Σ�λλ�γ�.

Στην πρ�ταση �ρισµ�νων �ωριαν(ν για δι�θεση
�ρηµ�των απ� τ� ταµε�� τ�υ Συλλ�γ�υ σε περιπτ(-
σεις κ�ιν�τικ(ν αναγκ(ν, � Σ�λλ�γ�ς τ�νισε �τι δεν
µπ�ρε� να πρ��α�νει σε τ�τ�ιες εν�ργειες, καθ(ς δεν
θα ε�ναι σε θ�ση να δικαι�λ�γ�σει την παρ��� �ρη-
µ�των �ωρ�ς απ�δε��εις και παραστατικ�.

Τ�λ�ς πρ�τ�θηκε και η α�ι�π��ηση των �δειων
σπιτι(ν και τ�υ �εν(να για την ιλ��εν�α �λων
των �ωριαν(ν αλλ� και η παρ�δ�ση µαθηµ�των
παραδ�σιακ(ν ��ρ(ν απ� κ�π�ι�ν/α δασκ�λα, µε
στ��� την διατ�ρηση της παρ�δ�σ�ς µας.

Πρ�τ�� � Πρ�εδρ�ς κηρ��ει τ� π�ρας της γενι-
κ�ς συν�λευσης, � τ�πικ�ς εκπρ�σωπ�ς της κ�ιν�-
τητας στ� ∆�µ� Γι(ργ�ς ΚαρασµαIλης ε��ρασε τη
δι�θεση συνεργασ�ας της Κ�ιν�τητας µε τ�ν Σ�λλ�-
γ� για την επ�λυση πρ��ληµ�των τ�υ �ωρι�� και
ανακ��νωσε την επισκευ� των καµπαν(ν στην εκ-
κλησ�α τ�υ Αγ��υ Νικ�λ��υ αλλ� και την πλακ�-
στρωση της πλατε�ας, η �π��α θα �εκιν�σει στα µ�-
σα τ�υ Αυγ��στ�υ.

Κατ�πιν �λων αυτ(ν, � Πρ�εδρ�ς τ�υ Συλλ�γ�υ
κ�ρυ�ε τ� τ�λ�ς της γενικ�ς συν�λευσης στις 14:00,
α�� πρ(τα δεσµε�τηκε �τι �λες �ι πρ�τ�σεις των
µελ(ν τ�υ Συλλ�γ�υ θα τεθ��ν υπ� ε��ταση απ�
τ� ∆.Σ.

Ετ#σια γενικ# συν�λευση  τ�υ Συλλ�γ�υ
τ� καλ�κα�ρι τ�υ 2018 στη )ηλ�στα

Γρ�'ει η Γραµµατ�ας τ�υ Συλλ�γ�υ Κων/να Γ. Γ�τ�υ

Στιγµι$τυπ� απ$ τη Γ. Συν%λευση της 5/8/18 
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Iδι�κτησ�α:
ΣYΛΛOΓOΣ KY∆ΩNIΩTΩN NAYΠAKTIAΣ «H ΓOYΣTIANH»

<δρα: Kυδωνι� Nαυπακτ�ας
E-mail: kidonianafpaktiaszilista@gmail.com

Υπε�θυν�ς σ�µ'ωνα µε τ� ν�µ�:
O Πρ�εδρ�ς ∆ηµ�τρι�ς B. Zα�αρ�π�υλ�ς

E-mail:zacharopoulos.dimitrios@gmail.com

∆ιευθ�νων σ�ντα�ης:
Ηλ�ας Λ. Γ�τ�ς, τηλ: 210 7233880, κιν.: 6974589287.

Για σ��λια, �ρθρα, απ�ρ�ες � πληρ��ρ�ες στη διε�θυνση:
Κ�νων�ς 5 Παγκρ�τι, Aθ�να 

Επιµ�λεια �λης:
Κωνσταντ�να Γ. Γ�τ�υ 6984901989, gatoula_1995@hotmail.com,

Γι�ννης Μπατσα��ρας τηλ: 26310 028870, 6987188180, jbatsaouras@gmail.com
και Βι�� Σµ�νη τηλ: 210 6454326, 6977071112, vivikatou@yahoo.gr  

Εκτ�πωση:
ΑΒΕΛ, Μενελ��υ 2, Ηλι��π�λη, τηλ: 210 9711877, email: aveltypo@otenet.gr

Ευ�αριστ��µε θερµ�:
ñ τ�ν ∆ηµ. Μπ�σκ�, υπε�θυν� της α�θ�υσας των Συλλ�γων ∆ωρ�δας, π�υ
µας τ�µησε µε την παρ�υσ�α τ�υ σε εκδηλ(σεις µας.
ñ τ�ν Γι(ργ� Αγγελ�π�υλ�, Πρ�εδρ� τ�υ Περιερειακ�� συµ��υλ��υ της
Περι�ρειας ∆υτικ�ς Ελλ�δας και τ�ν π�ντ�τε υπ�στηρικτ� της Κυδωνι�ς
!ρ�στ� Αγγελ�π�υλ�, για την ε�αιρετικ� συµ��λ� τ�υς στην �γκριση τ�υ
�ργ�υ �ελτ�ωσης της �δ�� Καλλ�ν�ς-Κυδωνι�ς.
ñ τ�ν πρ(ην περιερει�ρ�η κ. Κατσι�ρα για την ενεργ� υπ�στ�ρι�� τ�υ!
ñ τ� ωτ�γρ�� ∆ηµ�τρη ∆ηµητρ��υ π�υ επισκ�τηκε και ωτ�γρ�ισε
τ� �ωρι� µας µετ� απ� πρ�σκληση τ�υ Γι�ννη Η. Μπατσα��ρα. Τ�ν περιµ�-
ν�υµε �αν� για ν�α ωτ�γρ�ιση! 

Ευ�αριστ��µε τ�υς ��ρηγ��ς της παρ��σας �κδ�σης:

Αν(νυµ�ς: 100 ευρ(,

∆ηµ�τρι�ς !.Φωτ�π�υλ�ς: 200 ευρ(,

∆ηµ�τρης Νικ�λαIδης: 50 ευρ(.



G δρ�µ�ς ε��ε τη δικ# τ�υ ιστ�ρ�α

Γρ�'ει � Μ�κης Γ�τ�ς, αντιπρ�εδρ�ς τ�υ ∆.Σ.

Απ� τ�τε π�υ θυµ�µαι τ�ν εαυτ� µ�υ στ� �ωρι�
�λες �ι κ�υ��ντες γυρν��σαν γ�ρω απ� �να θ�µα:
«δρ�µ�ς». #λ�ι τ�ν θ�λαν, �λ�ι τ�ν �ητ��σαν, �λ�ι
πρ�σπαθ��σαν και π�τ� δεν γιν�ταν. Με τα �ρ�-
νια τ� �νειρ� αυτ� �ρ�ισε να γ�νεται �πιαστ�, δ�-
σκ�λ�, αδ�νατ�.. <τασα 42 �ρ�νων! 2017.... Μετ�
απ� π�λλ� �ρ�νια γ�νεται επανασ�σταση τ�υ Συλ-
λ�γ�υ. Στην αρ�� �ταν επιθυµ�α λ�γων και µε τ�ν
καιρ� υπ�ρ�ε συµµετ��� περισσ�τερων.

5 Σ�λλ�γ�ς αυτ�ς π�στευε �τι � δρ�µ�ς µπ�ρε�
να γ�νει, σε κ�ντρα π�λλ(ν. #�ι γιατ� δεν �θελαν
αλλ� γιατ� �ι περισσ�τερ�ι ε��αν µπ�λιαστε� µε την
ν��τρ�π�α τ�υ �πιαστ�υ �νε�ρ�υ! 

Π(ς θα γιν�ταν αυτ� �µως; Απλ�, µε τρ��ιµ�,
πρ�σωπικ� επα�, �πειρα τηλ�ωνα και α�ρητη
π�εση. Σε διερευνητικ�ς κ�υ��ντες π�υ �γιναν µε
ανθρ(π�υς απ� τ�ν δ�µ�, καταλ��αµε �τι δεν
υπ�ρ�ει περ�πτωση � δ�µ�ς να ενδιαερθε� π�τ�
για δρ�µ� στην Κυδωνι�. Επιστ�γασµα αυτ��, τ�ν
Α�γ�υστ� τ�υ 2018, η κ�υ��ντα τ�υ κυρ��υ Μπ�υ-
λ�, πρ(ην δηµ�ρ��υ Ναυπ�κτ�υ, �τι � δρ�µ�ς
στην Κυδωνι� δεν θα τια�τε� π�τ�. #πως µας δ�-
λωσε � �δι�ς π�λευε για δασικ� δρ�µ� στ� �ωρι�
τ�υ και δεν τ�ν ασαλτ�στρ(νανε!!! Η συ��τηση
αυτ� �γινε στην πλατε�α τ�υ �ωρι�� εν(πι�ν �λων.
Καταλ��αµε λ�ιπ�ν �τι �πρεπε να παρακ�µψ�υµε
τ�ν δ�µ�. Τρεις µ�νες µετ�, �πειτα απ� τηλε(νη-
µ� µ�υ στ�ν !ρ�στ� τ�ν Αγγελ�π�υλ�, γαµπρ�
της 6ηλ�στας, σ��υγ� της Τρι�δας Παπαγεωργ��υ,
κλε�ν�υµε ραντε��� σαν Σ�λλ�γ�ς, µ�σω τ�υ αδερ-
�� τ�υ Γι(ργ�υ Αγγελ�π�υλ�υ (πρ��δρ�υ τ�υ
Περιερειακ�� Συµ��υλ��υ) µε τ�ν περιερει�ρ�η
Κ� Κατσι�ρα. Παρ' �λα αυτ�, µε πρ�τρ�π� τ�υ
Γι(ργ�υ Αγγελ�π�υλ�υ, θεωρ�σαµε �τι η συν�-
ντηση θα �πρεπε να γ�νει µε την αντιπεριερει�ρ�η
Αιτωλ�ακαρναν�ας Κα Σταρακ�. <τσι κι �γινε µε-
τ� απ� π�εση και αρκετ� τηλ�ωνα. Rταν η ευκαι-
ρ�α µας!!!

Τ� ραντε��� �γινε την 25η Σεπτεµ�ρ��υ 2018.
Συµµετε��αν � Πρ�εδρ�ς τ�υ Συλλ�γ�υ µας Κ�ς
6α�αρ�π�υλ�ς ∆ηµ�τρης, εγ( ως Αντιπρ�εδρ�ς,
� Κ�ς Θ�δωρ�ς Μακρ�ς ως µ�λ�ς τ�υ Συλλ�γ�υ,
�ι �π���ι π�γαµε στ� Μεσ�λ�γγι αυθηµερ�ν απ�
Αθ�να. Επ�σης συµµετε��ε � Κ�ς Γι(ργ�ς Καρα-
σµαIλης ως τ�πικ�ς εκπρ�σωπ�ς στ� ∆�µ� µας και
εκε� �ρ�θηκε � Κ�ς Μπ�µπης Τσ�ρκας, τ�ως πρ�ε-
δρ�ς τ�υ Συλλ�γ�υ Ν�ων. Απ� την πλευρ� της Πε-
ρι�ρειας �ταν η Κα Σταρακ� (αντιπεριερει�ρ-
�ης) και η Κα 6�ρµπ� (µη�ανικ�ς). Τα σηµε�α π�υ
�ε�(ρισαν στη συ��τηση �ταν 2:

α) Η κ�υ��ντα της Κας Σταρακ� �τι δεν υπ�ρ�ε
α�τηµα για δρ�µ� στην Κυδωνι� και �τι � �κε-
λ�ς της �ταν κεν�ς (τι �κανε � ∆�µ�ς τ�σα �ρ�-
νια;;;) και

�) �τι �ρεια��ταν τε�νικ� και περι�αλλ�ντ�λ�γι-
κ� µελ�τη, την �π��α �πρεπε να �ρ��µε και να την
π�µε στην �δια. <τσι �εκ�νησε τ� τρ��ιµ�. Αµ�σως
µετ� τη συν�ντηση, π�γαµε στη Να�πακτ�, ψ��α-
µε στα αρ�ε�α τ�υ δ�µ�υ και �ρ�καµε τις �δη
υπ�ρ��υσες τε�νικ�ς µελ�τες, τις �π��ες παραδ(-
σαµε µετ� απ� 2 µ�ρες σε CD στην Κα 6�ρµπ�.
#σ� για την περι�αλλ�ντ�λ�γικη µελ�τη, απευθυν-
θ�καµε στ�ν Καλλ�νι(τη Κ� Βαγγ�λη ∆ηµητρ��υ
και στην σ��υγ� τ�υ Σ�σια, � �π���ς την �τια�ε
για δε�τερη �ρ�.

Κ�πως �τσι απ�κτ�σαµε πλ�ρη �κελ�, τ�ν
�π��� καταθ�σαµε. Και στις 10 ∆εκεµ�ρ��υ τ�υ
2018 τ� �ργ� ασαλτ�στρωσης τ�υ δρ�µ�υ Καλλ�-
ν�ς - Κυδωνι�ς ψη�στηκε απ� τ� περιερειακ�
Συµ���λι�!  Την πιστ�ψαµε και �γινε, δι�τι αν δεν
πιστε�εις σε κ�τι π�ντα θα ε�ναι αδ�νατ�.

Υ.Γ. Νι(θω τυ�ερ�ς π�υ συµµετ��ω σε αυτ�ν τ�
σ�λλ�γ� και σε αυτ� τ� ∆.Σ. Ευ�αριστ( σαν Μ�-
κης και σαν Αντιπρ�εδρ�ς τ�υ Συλλ�γ�υ �σ�υς
συµµετε��αν και ιδιαιτ�ρως τ�υς Κυρ��υς !ρ�στ�
και Γι(ργ� Αγγελ�π�υλ�, τ�ν Κ� Βαγγ�λη ∆ηµη-
τρ��υ και την σ��υγ� τ�υ Σ�σια καθ(ς και την κ.
Σταρακ�.
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“Γιαγι� γιατ� �τυπ�ει η κα-
µπ�να;” “Μα�ε��νται εθελ�-
ντικ� παιδ� µ�υ �ι �ντρες τ�υ
�ωρι�� να π�νε να τι���υν
τ�ν δρ�µ�. Απ' τις �ρ���ς ��-
λασε π�λι τ� ρ�µα”. Σε λ�γ�
��λεπα τ�ν παππ�� µ�υ µε
µ�α τσ�πα και �να τυ�ρι
στ�ν (µ� να τρα�� κατ� τ�ν
Vη Γι�ννη �π�υ και θα ��ρι-
σκε τ�υς υπ�λ�ιπ�υς �ντρες
και θα κατευθ�ν�νταν στ�
πρ��ληµα...

Και τ� πρ��ληµα αυτ� µε-
γ�λωνε �ρ�ν� µε τ�ν �ρ�ν�,
µα�� µε εµ�ς...

Πρ(τα �κ�υγα τις συ�ητ�-
σεις των πατερ�δων µας και
εν συνε�ε�α τις µετα�� µας να
λ�µε για τις �ηµι�ς π�υ π�θαι-
ναν τα αυτ�κ�νητ� µας κ�θε
�ρ� π�υ απ�κ�τ��σαµε να
αν���υµε στ� �ωρι� πριν πε-
ρ�σει τ� «γκρ�ιντερ»... Η �λ�-
κλ�ρωση της ασαλτ�στρω-
σης τ�υ δρ�µ�υ Καλλ�ν�ς -
Κυδωνι�ς �ταν και παραµ�νει
�ως σ�µερα � κρυ�ς π�θ�ς,
τ� ανεκπλ�ρωτ� �νειρ�, τ�
δια�ρ�νικ� παρ�π�ν� των πε-
ρισσ�τ�ρων Κυδωνιωτ(ν.

Τ�ν Α�γ�υστ� τ�υ 2017 ε�ε-
λ��τηκε µ�α συ��τηση «στρ�γ-
γυλ�ς τραπ��ης» στ� γνωστ�
σηµε�� συν�ντησης τ�υ �ωρι-
�� µας, την Μ5ΥΡΙΑ, �ρ�ση-
µ� θεωρ( για τις περαιτ�ρω
ε�ελ��εις. <να απ� τα �ασικ�
θ�µατα π�υ µας απασ��λη-
σαν �ταν η κινητ�π��ηση
�λων των �ωριαν(ν πρ�κειµ�-
ν�υ να τεθε� επ� τ�πητ�ς
στ�υς αρµ�δ��υς �ρε�ς τ�
θ�µα τ�υ δρ�µ�υ και να κατα-
τεθε�  επ�σηµα - επιτ�λ�υς - τ�
α�τηµα της «ασαλτ�στρωσης
τ�υ δρ�µ�υ».

Μ�λη τ�υ ∆Σ και τ�υ Συλ-
λ�γ�υ µε τ�ν Περιερει�ρ�η
∆. Ελλ�δας κ. Κατσι�ρα και
τ�ν κ. !ρ. Αγγελ�π�υλ�, πρ�-
εδρ� τ�υ Περι. Συµ��υλ��υ.

Πρ�γµατι τ� ��τηµα της
υπ���λ�ς α�τησης εκ µ�ρ�υς
τ�υ �ωρι�� µας στ�ν αρµ�δι�
�ρ�α, �τ�ι στην Περι�ρεια

∆υτικ�ς Ελλ�δ�ς, ετ�θη
απ� την πρ(τη κι�λας
συνεδρ�αση τ�υ ν��υ
∆.Σ. Εντ��τ�ις, απ�α-
σ�στηκε να συγκεντρ(-
σ�υµε �σα περισσ�τερα
στ�ι�ε�α µπ�ρ��µε και
να ανα�ητ�σ�υµε την
κατ�λληλη πρ�σ�αση
και στιγµ�. Αυτ� η στιγ-
µ� �τασε και τρ�α µ�-
λη τ�υ ∆.Σ. τα��δεψαν
απ� την Αθ�να στ�
Μεσ�λ�γγι �π�υ µα��
µε τ�ν τ�πικ� εκπρ�-
σωπ� της κ�ιν�τητ�ς
µας, Γε(ργι� Καρα-
σµαIλη, και τ�ν !αρ�-
λαµπ� Τσ�ρκα, πρ�η-
γ��µεν� πρ�εδρ� τ�υ
Συλλ�γ�υ ν�ων, συναντ�σα-
µε την αντι-Περιερει�ρ�η,
κα Σταρακ�. Καθ�ριστικ�
συµ��λ� στ�ν καθ�ρισµ� τ�υ
ραντε��� ε��ε ασαλ(ς �νας
�λλ�ς «�ωριαν�ς» µας, �
!ρ�στ�ς Αγγελ�π�υλ�ς, και
τα επ�µ�να τηλεων�µατ�
µας. Η συν�ντηση �λα�ε �(-
ρα στις 25 Σεπτεµ�ρ��υ 2018,
παρ�υσ�α της κας Σταρακ�
και της µη�ανικ�� της Περι-
�ρειας, κας 6�ρµπ�, π�υ
�ταν υπε�θυνη για την περι�-
�� µας. Θ�σαµε �λ�ι µα�� τ�
��τηµα τ�υ δρ�µ�υ, των πρ�-
�ληµ�των π�υ δηµι�υργ��-
νται ε�αιτ�ας τ�υ και τ�υ αι-
σθ�µατ�ς της απ�µ�νωσης
και της αδικ�ας π�υ µας δηµι-
�υργε� η �ρ�νια αυτ� κατ�-
σταση.

Κα�τ�ι η αρ�ικ� τ�π�θ�τη-
ση της αντιπεριερει�ρ�η
�ταν απ�καρδιωτικ� µιας και
εν �λ�γ�ις µας �ησε να εν-
ν�ηθε� �τι σε µ�α τ�σ� µεγ�λη
Περι�ρεια µε τ� µεγαλ�τερ�
�ρειν� �δικ� δ�κτυ� στην Ελ-
λ�δα, τ� δικ� µας α�τηµα
�ταν «µ�α σταγ�να στ�ν ωκε-
αν�», εν( διερωτ�θη γιατ�
τ(ρα και ��ι �λα τα πρ�η-
γ��µενα �ρ�νια και κυρ�ως
τα �ρ�νια της ευµ�ρειας, θε-
ωρ( �τι τα εν συνε�ε�α επι-

�ειρ�µατ� µας αλλ� και τ�
�θ�ς και π�θ�ς µε τ� �π��� τα
υπ�στηρ��αµε, την �πεισαν �τι
δεν θα �εµπ�ρδευε ε�κ�λα µε
εµ�ς, �τι εντ�λει θα µπ�ρ��σε
«κ�τι να γ�νει στην υπ�θεσ�
µας», θ�τ�ντ�ς µας ωστ�σ�
ως απαρα�τητη πρ�ϋπ�θεση
και πρ�δικασ�α να ετ�ιµα-
στ��ν �ι τε�νικ�ς και περι�αλ-
λ�ντικ�ς µελ�τες και να υπ�ρ-
�ει εν ε�ελ��ει πρ�γραµµα
�ρηµατ�δ�τησης πρ�κειµ�ν�υ
να εντα�θε� τ� �ργ�. Τρεις
πρ�ϋπ�θ�σεις, �ι �π��ες �σως
για κ�π�ι�υς - ��ι για εµ�ς -
να �ντα�αν ανυπ�ρ�λητες
και να αν��αλαν επ' α�ριστ�ν
τις πρ�σπ�θει�ς τ�υς.

Η επιστρ�� απ� τ� Μεσ�-
λ�γγι δεν µας �ρ�κε στα σπ�-
τια µας αλλ� να κ�ιτ�µε τα
ρ�λ�για µας και τ�ν �ρ�ν�
π�υ ε��αµε και α�� απ��αι-
ρετ�σαµε τ� �να µ�λ�ς π�υ
�υγε για τ� �ωρι�, � Γι(ργ�ς
ΚαρασµαIλης, και �ι υπ�λ�ι-
π�ι δ�� τ�υ Συλλ�γ�υ µας,
σπε�σαµε στ� υπ�γει� τ�υ
∆ηµαρ�ε��υ Ναυπ�κτ�υ πρ�-
κειµ�ν�υ να ανε�ρ�υµε τις τε-
�νικ�ς µελ�τες για τ�ν δρ�µ�
π�υ ε��αν γ�νει κ�π�τε. Την
επ�µ�νη η Περι�ρεια και η
κα 6�ρµπ� τις ε��αν στα ��-
ρια τ�υς. Τις επ�µενες µ�ρες

τα τηλεων�µατ� µας για την
διευθ�τηση της �ντα��ς µας σε
�ρηµατ�δ�τηση, την επικαιρ�-
π��ηση της τε�νικ�ς µελ�της
και την διευθ�τηση της περι-
�αλλ�ντ�λ�γικ�ς �ταν αλλε-
π�λληλα...

Η περι�αλλ�ντ�λ�γικ� µε-
λ�τη ετ�ιµ�στηκε µε την συµ-
��λ� τ�υ �λ�υ τ�υ �ωρι��
µας Βαγγ�λη ∆ηµητρ��υ και
της συ��γ�υ τ�υ Σ�σιας και
παραδ�θηκε. <��ντας πλ��ν
στα ��ρια µας την �γκριση των
δ�� µελετ(ν αλλ� και �ρηµα-
τ�δ�τικ� πρ�γραµµα εν ε�ελ�-
�ει απαιτ�σαµε να εισα�θε� η
α�τησ� µας στ� Περιερειακ�
Συµ���λι� πρ�κειµ�ν�υ να τε-
θε� σε ψη��ρ�α. Ετ�θη στις
10/12/2018 ως υπ' αριθµ. 11 θ�-
µα συ��τησης και υπ� τ�ν τ�τ-
λ� «11. <γκριση υπ���λ�ς
πρ�τασης �ντα�ης τ�υ �ργ�υ
µε τ�τλ� "ΒΕΛΤΙΩΣΗ 5∆5Υ
ΚΑΛΛ5ΝΗΣ - ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ"
Π/Υ #1.200.000,00# στη ΣΑΕΠ
001 Περι�ρειας ∆υτικ�ς Ελ-
λ�δ�ς, �τ�υς 2018» και �γινε
δεκτ�!

Η αρ�� �γινε, παρακ�λ�υ-
θ��µε τις διαδικασ�ες και ευ-
ελπιστ��µε να κατα�ρ�υµε
για �λλ�υς τ� αυτ�ν�ητ� και
για �λλ�υς τ� ακατ�ρθωτ�! 

Αγαπητ�� συγ�ωριαν�� και '�λ�ι, τ� ∆.Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ µας "Η ΓGΥΣΤΙΑΝΗ" (τ�ως Συλλ�γ�υ Ν�ων Κυδωνι�ς) ε�ναι
στην ευ��ριστη θ�ση να σας ενηµερ�σει �τι στις 10/12/2018 και �ρα 15.00µµ τ� Περι'ερειακ� Συµ���λι� εν�κρινε τ� �ργ�
"Βελτ�ωσης της Gδ�� Καλλ�ν#ς - Κυδωνι�ς" πρ�ϋπ�λ�γισµ�� 1.200.000 ευρ�. Qδη ��ει εντα�θε� σε �ρηµατ�δ�τηση και
τ�υς πρ�σε�ε�ς µ#νες θα παρακ�λ�υθ#σ�υµε την π�ρε�α τ�υ 'ακ�λ�υ µ��ρι και την δηµ�πρ�τηση τ�υ �ργ�υ.

Εκ µ�ρ�υς τ�υ ∆.Σ.

«∆εν υπ�ρ�ει τ�π�τα µεγ�λ� π�υ δηµι�υργε�ται �α'νικ�.. �να τσαµπ� στα'�λια �ρει�"εται �ρ�ν� να ανθ�σει,
να καρπ�'�ρ#σει και να ωριµ�σει...»

Η συνεστ�αση τ�υ Συλλ�γ�υ την 1η Μαρτ��υ 2019
Συγ&αρητ"ρια στα µ%λη τ�υ ∆.Σ. Aθανασ�α !�νδρ�µ"τρ�υ και Κων/να Γ�τ�υ για τη δι�ργ�νωση της συν�ντησης! Και θερµ%ς

ευ&αριστ�ες στ�υς Ηλ�α Παπανικ�λ��υ και Ντ�να Καρασµα�λη για τ�υς π�νακες π�υ πρ$σ*εραν για τη λα&ει�*$ρ�.
Θερµ%ς ευ&αριστ�ες τ%λ�ς σε $λες τις �ικ�γ%νειες π�υ µας τ�µησαν µε την παρ�υσ�α τ�υς! 

Απ$ τ� ∆.Σ.

Μια �ραδυ� αναν�ωσης των δεσµ�ν µας: Μαρ�α Σµ�νη, Μ�ρτι�ς 2019
5 ��ρ�ς των 6ηλιστιν(ν ε�ναι η ετ�σια γι�ρτ� αναν�ωσης των δεσµ(ν των �ωριαν(ν µας, µε τ� γεν�θλι� τ�π�. Θυµ�µαστε

και �ανα���µε µ�σα απ� τ�υς λε��ντικ�υς κυκλικ��ς ��ρ��ς �λα �σα µας εν(ν�υν. Αισθαν�µαστε τα αρ(µατα και τ�υς ���υς
π�υ µας καθ�ρισαν µεγαλ(ν�ντας. Κυρ�ως �µως, αυτ� η διαρκ�ς επα�, µας κρατ� δεµ�ν�υς µε τη γη των µαν�δων και των
πατερ�δων µας. Και υπενθυµ��ει την δικ� µας υπ��ρ�ωση πρ�ς τα παιδι� µας, να τ�υς µεταδ(σ�υµε την �δια αγ�πη και α�-
σ�ωση για την �µ�ρη Κυδωνι� και τ�υς ανθρ(π�υς της.

Με την ελπ�δα να �ανα�ρεθ��µε την επ�µενη �ρ�νι�, α�ν�υµε τις αναµν�σεις, να µας πληµµυρ�σ�υν µε τη λαµπρ�τητα
�σων ��σαµε µα��!

Τ� �ρ�νικ� τ�υ δρ�µ�υ:
Γρ�'ει τ� µ�λ�ς τ�υ ∆Σ Θε�δωρ�ς Β. Μακρ#ς

Φθιν�πωρ� τ�υ 2018: Εγκρ�θηκε η ασ'αλτ�στρωση τ�υ δρ�µ�υ Καλλ�ν#ς- Κυδωνι�ς!

Η ιστ�ρικ" συν�ντηση τ�υ Πρ�%δρ�υ και µελ,ν τ�υ ∆Σ µε την αντιπερι-
*ερει�ρ&η κ. Σταρακ� και τη µη&ανικ$ κ. 6�ρµπ�.



Κυδωνι�: τ� ��ρει�τερ� -σ�εδ�ν-
�κρ� της �ρειν�ς Ναυπακτ�ας, στα
σ�ν�ρα µε τ� ν�µ� Φωκ�δας ανα-
τ�λικ� και τ�ν ν�µ� Φθι(τιδας  ��-
ρεια.

Μα�� µε µια πλει�δα �ωρι(ν:
Καλλ�ν�, Ελατ��ρυση, ∆ενδρ�-
�(ρι, Λει�αδ�κι, Μανδριν�, Λε�-
κα, Γραµµ�νη 5�υ�, σ�εδ�ν τ� �να
τρ�τ� της επαρ��ας Κρα���ρων.
#λα τριγ�ρω και στ� κ�ντρ� η Κυ-
δωνι� - η π�λαι π�τ� πρωτε��υσα
τ�υ δ�µ�υ 5ι�νε�ας...

Ανη�ρ���ντας απ� τη Να�πα-
κτ�, για να τ�σει στην Κυδωνι� �
εκδρ�µ�ας, � �νθρωπ�ς π�υ λα-
�ταρ�ει την παρθ�να �ση, µπ�ρε�
να ακ�λ�υθ�σει δυ� διαδρ�µ�ς.
∆ιαδρ�µ�ς µ�σα σε ατ�λειωτα δ�-
ση απ� �ελανιδι�ς, κ�δρ�υς και
�λατα. ∆ιαδρ�µ� πρ(τη: Ρ�ρεσι,
Λιµν�στα, Τερψιθ�α, Ελατ��, !α-
ρατσ�, Πρατ� τ' λ�κα, Κρι�τσι,
Καλλ�ν�, Κυδωνι�. ∆ιαδρ�µ�
δε�τερη - και η πι� ��λικ�: Ρ�ρεσι,
Κρ�κ�λει�, Πενταγι��, Κρι�τσι,
Καλλ�ν�, Κυδωνι�. 5 δρ�µ�ς µ�-
�ρι Κρι�τσι ε�ναι �σαλτ�ς και
συνε���ει στρωµ�ν�ς και πατηµ�-
ν�ς µε �αλ�κι - περ�π�υ 13 �ιλι�µε-
τρα. Μ�σα στα δ�ση, µ�σα στ�
πρ�σιν�. <να τα��δι, ελι��ρι�, για
να �εδ(σει � καταπιεσµ�ν�ς σ�γ-
�ρ�ν�ς �νθρωπ�ς, µε τα π�λλ�
πρ��λ�µατα και τ� ενελ�ητ� �γ-
��ς π�υ τ�ν κυνηγ�ει. <να τα��δι
��λσαµ�, στην αγκαλι� της �σης,
π�υ τ�σ� λε�πει στις µ�ρες µας...

Γεωγραικ�: η Κυδωνι� ε�ναι
�τισµ�νη σε µια �µαλ� �ωµατ�-
πλαγι�, καταµεσ�ς σ' �ναν κατα-
πρ�σιν� τ�πητα απ� �ελανιδι�ς,
κ�δρ�υς, καστανι�ς και �λατα.
Αν�µεσα σε δ�� ρ�µατα, τ� Σµ�υ-
λ�ρεµα και τ� Κασταν�ρεµα. Κ�-
ρ(να της τ� αιων��ι� Κεαλ�ρι,
απ� πυκν�ς παν�ψηλες �ελανι-
δι�ς. Καλωσ�ρισµα στ� �µπα της
τ� �ωκκλ�σι της Αγ�ας Παρασκευ-
�ς, να διαεντε�ει τα �ωρι� και να
γλυκ�κ�ιτ��ει εκε� �αµηλ� τ� ι-
δ�σι� �εδ�πλωµα τ�υ π�ταµ�� Ε�-
ην�υ. Μικρ� �ωρι�, σαρ�ντα - πε-
ν�ντα σπ�τια. Με ��πνι�υς, �ε-
στ��ς και ιλ��εν�υς ανθρ(π�υς.
∆ασκαλ��(ρι τ� λ�γανε, µαµ� της

γν(σης. Κι �τσι ε�ναι. Τ� καλ�κα�ρι
σ��ει απ� �ω�. Συν���νται απ'
τα π�ρατα. ∆εν τ� �ε�ν��ν, τ�
αγαπ�νε...

Ιστ�ρικ�: παλη� �ωρι� - η γ�ν-
νησ� τ�υ µπερδε�εται µε τ�υς αι(-
νες. Στα �ρ�νια της τ�υρκ�κρατ�ας
�νθι�ε - τ� (να�αν διαµ�ντι των
��υν(ν. 6ηλ�στα τ� παλι� τ�υ
�ν�µα. Κι ε��ε αγ� στ� κε�λι τ�υ
και �αιναν στ�υς αργαλει��ς τ�
µετ��ι. Και συρηλατ��σαν τ�
�αλκ� και τ� ασ�µι. Και ευηµερ��-
σαν. <τσι λ�νε. Ευηµερ��σαν �σ�-
τ�υ τ�υς κ�ντρισαν τα µ�λ�γα τ�υ
�εσηκωµ��. Σπ�θες µ�σα στην
α��ρα�τη ν��τα. Φ�µες λυτρωµ��
π�υ ψηλ�π�ταγαν απ' τ� Μεσ�-
λ�γγι, τ� Βρα�(ρι, τα Σ�λωνα, τ�
Γαλα�ε�δι, τ� 6ητ��νι, τ� Λεπ�ντε.
Παντ�� ωτι�, τ�υς �λεγαν. �εση-
κωµ�ς για λευτερι�. Και π�στεψαν.
Και µ�θυσαν. �ετρ�πωσαν τα κα-
ρυ��λια τ�υς, �επ�τωσαν τη λιγ�-
στ� ρ�υρ� τ�υ τ�ρανν�υ. Μα γε-
λ�στηκαν, �ταν ψε�τικα τα µ�λ�-
γα. Φρ��δες ελπ�δες, πλ�κωσαν
λε��σια �ι κατακτητ�ς, κρ�µα-
σαν τ� µισ� �ωρι�, σκλα�ι� και
π�νθ�ς τ�υς γ�ν�τισαν για �ρ�νια
π�λλ�. 5σ�τ�υ �αν� τερ��γισαν
τα αληθιν� µαντ�τα. 5 Μωρη�ς
λ�γ�νταν, τ� Γαλα�ε�δι �πη�ε µε
αντ�ρτισσες γαλ�ρες, τ� Μεσ�λ�γ-
γι �αν�µι�ε τα καπνισµ�να λ��αρα
της εθνικ�ς περη�νειας, τ� κ�-
στρ� τ�υ Λεπ�ντε κυκλωµ�ν� απ�
στερι� και  θ�λασσα εκλιπαρ��σε
απελπισµ�να για τ� µεγ�λ� ρεσ�λ-
τ�. Και κατη�ρισαν �ι �ρεσ��ι�ι
µ�σα σ' �να µερ�νυ�τ�, αντ�µα µε
τ�υς �λλ�υς �ωρι�τες. #ρµησαν
στ� καταλυτικ� γι�υρ��σι, ανεµ�-
��ντας τα γιαταγ�νια τ�υς και
�υρλι���ντας: «Κ�ρα �αρε�τε!»  -
«�τυπ�τε κατακ�αλα»!. Κι �πως
τρ(νε τα ων�εντα �ι Ρ�υµελι(-
τες, µ�σα σε κε�νη την �γρια ν��τα,
η κραυγ� π�υ �λιµ�ντρι�ε �σαµε
κ�τω στ�ν κ�µπ� και τη θ�λασσα,
δεν �ταν �λλη παρ� «Κρα�αρε�-
τε!» -«Κατακ�αλα!». Κι �τσι τ�υς
�µελλε να απ��τ�σ�υν και τ� πα-
ρατσ��κλι τ�υς: «Κρα�αρ�τες»...

Μετ� τ� λυτρωµ�, παρ� τη τ(-
�εια και την αν��εια, τ� �ωρι� �α-

να�ωντ�νεψε. Αναγενν�θηκε σαν
τ�ν Φ��νικα. �αν� µε �αλκ�, ασ�-
µι και µετ��ι. Ακ�µα και σ�µερα
σ(��νται στα κ�πια �ι µ�υρι�ς τ�υ
µετα��σκ(ληκα. Η 6ηλ�στα �πλω-
σε �ν�µα. Τ�σ� π�υ συγκ�νησε και
τ� µεγ�λ� πε��γρ��, τ�ν Ανδρ�α
Καρκα��τσα:

Στ� αριστ��ργηµ� τ�υ, τ� «6η-
τι�ν�», αιερ(νει �λ�κερ� κε�-
λαι� στη 6ηλ�στα*. Με µια περι-
γρα� π�υ � λ�γ�ς στ��ει µ�λι:....

>Ετασε  � επαγγελµατ�ας �ητι�-
ν�ς στην παινεµ�νη 6ηλ�στα...:

Γραν�τσα τ� τραν� �ωρι�, 6ηλ�-
στα η �ακ�υσµ�νη... Ε��ε ακ��σει
π�λλ� για δα�τη. Και ν�τ�ς, �υ-
ρι���ς, µ�στ�ρας µπ�λι�ρης -απ'
τα διακ�νιαρ��(ρια µερι� -παν�-
τ�ιµ�ς. Κατη�ρι�ε τα π�λ���υα
απ� σκ�λι�παιδα καλντερ�µια,
στρα��λαιµιασµ�ν�ς, ...., µε στρα-
µπ�υληγµ�να ��ρια και π�δια,
ακ�υµπισµ�ν�ς �λ��αρα στη σκυ-
λ�αγωµ�νη µπαστ��να τ�υ. Υπ�-
µειδι��σε κ�τω απ' τις τερ�στιες
�ρ(µικες µ�υστ�κες τ�υ. >Ακ�υγε
τ�υς αργαλει��ς π�υ �αιναν και
τα γ�ργαρα γ�λια των κ�ριτσι(ν.
Vκ�υγε τα συρι� π�υ �πλωναν

τ� �αλκ�, π�υ γλυκ�µιλ��σαν τρυ-
ερ� στ� ασ�µι. Κρυ�µειδι��σε
π�νηρ�: Τ�υ µ�ρι�ε π�λ� αI σε
τ��τ� τ� απ�µερ� �ιλα�τι...

Η Κυδωνι� σ�µερα: απ' την
�ν�ι�η ακ�µα αρ����υν να καπν�-
��υν τα τ��κια των σπιτι(ν της.
Και δεν σ��ν�υν παρ� στα τ�λη
τ�υ Ν��µ�ρη. Μικρ� �ωρι�, αλλ�
�εστ�, ιλ��εν�. Καλ�δε���µεν�ς
� ��ν�ς, να τ�ν τρατ�ρ�υν, να τ�ν
τραπε�(σ�υν, να τ�ν κ�ιµ�σ�υν.
Στ� π�νω �ωρι�, µια µακρ�στενη
πλακ�στρωµ�νη πλατε�α, µε �να
µνηµε�� αιερωµ�ν� στ� σκληρ�
�ρεσ��ι� σθ�ν�ς και �να καταπλη-
κτικ� ανεπ�ντε�� µαγα��κι, µε
�ρθ�ν�ι�τες π�ρτες, �τ�ιµ� για κ�-
θε ε�δ�υς ε�υπηρ�τηση: µπακ�λι-
κ�, περ�πτερ�, καενε��, εστιατ�-
ρι�, ψησταρι�, τηλεωνε��. Ακ�µα
µια παλη� εκκλησ�α, στη µν�µη
τ�υ Ι. Πρ�δρ�µ�υ, µε µεγ�λ� πρ�-
α�λι� και µια γ�ρικη �ελανιδι�.
Και παραδ�πλα τ� �ρανεµ�ν�
σ��λε��, π�υ λειτ�υργε� σαν π�λι-
τιστικ� κ�ντρ�. Στ� µεσα�� �ωρι�,
µια τα�ερν��λα µε αγν� �ωρι�τι-
κα εδ�σµατα*. Κι ακ�µα, εκε� στην
�κρη, τ� καµ�ρι τ�υ �ωρι��, -κι
��ι µ�ν�ν- τ� καµ�ρι της �ρειν�ς
Ναυπακτ�ας τ� λ�νε, � νε�κτιστ�ς
να�ς τ�υ Αγ��υ Νικ�λ��υ, µε �ναν
τερ�στι� καταπρ�σιν� περ�γυρ�
και �να σ�γ�ρ�ν�, µ�ντ�ρν� �εν(-
να, π�υ θα τ�ν ��λευαν π�ρα π�λ-
λ��. <νας να�ς: �κρη�η αισθητι-
κ�ς, αριστ��ργηµα επιµ�ν�ς και
τ��νης...

Πρ�σπ�λαση και διαυγ�: η Κυ-
δωνι�, µε καλ�διατηρηµ�ν�υς �ω-
µατ�δρ�µ�υς, ��ει πρ�σπ�λαση µε
�λ�ν τ�ν περ�γυρ� της, �λα τα �ω-
ρι�. Μ�σα σε δ�κα (ε�κ�σι) λεπτ�
στρ�γγυλ�κ�θεσαι στις ψησταρι�ς
της Λε�κας*. Σε σαρ�ντα λεπτ�
ανταµ(νεις τ� κεαλ��(ρι της
Αρτ�τ�νας και τη Γραµµ�νη 5�υ�.
Σε π�ντε λεπτ� ακρ��ατε�ς στην
κακ�τρ��αλη κ��τη τ�υ Ε�ην�υ,
τη γεµ�τη �αθ�σκιωτα πλατ�νια,
µε τα κρ�α και γ�ργαρα νερ� και -
για τ�υς αµ�τρητ�υς ψαρ�δες - τις
αλανι�ρες π�στρ�ες. Κι ακ�µα -
τ� σπ�υδαι�τερ�: τ� κυν�γι. Λαγ��,
�σες, κ�τσ�ια, τσ��λες, αγρι�-

γ��ρ�υνα. Μετ� τις δεκαπ�ντε Σε-
πτ�µ�ρη γ�νεται στην Κυδωνι�, τ�
πι� τρελλ� συναπ�ντηµα. Απ� �λα
τα πλ�τη της επικρ�τειας. Αυτ�κ�-
νητα, σκην�ς, ρυµ�λκ��µενα, σκυ-
λι�, ων�ς, ντ�υεκ�δι. Κ�θε ρα-
���λα και καρτ�ρι, κ�θε ρεµατι�
και παγ�να. <να πανηγ�ρι π�υ
συνε���εται αδι�κ�πα �σαµε τα
!ριστ��γεννα, µε εναλλαγ�ς στ�υς
ανθρ(π�υς, �σαµε να ασπρ�σ�υν
τα ��υν� µε τα απρ�σπ�λαστα
�ι�νια.

Και σαν συµπλ�ρωµα για τη
διαυγ�: µπ�ρε� να γ�νει ��ρεια,
απ' την πλευρ� της Φθι(τιδας:
Κυδωνι�, Γραµµ�νη 5�υ�, Γαρδ�κι
5µιλα�ων, Σπερ�ει�δα, Μακρακ(-
µη, Λαµ�α. <να τα��δι σπ�νι�, µια
διαδρ�µ� µε τ� σκηνικ� τ�υ �νε�-
ρ�υ: ��υν� σε �ειραψ�α µε τα σ�ν-
νεα, ατ�λειωτα δ�ση ��υ�ς,
κρ��σταλλα νερ� π�υ αρ���υν
στ� γκρ�µισµ� τ�υς, αρπα�τικ�
πετ��µενα π�υ �υγι���νται ανι-
�νε��ντας τις ρεµατι�ς -�να �ω-
νταν� �νειρ�, αναπ�ντε��, θαρ-
ρε�ς, θε�σταλτ�, �να �αλ�ρωµα
ψυ��ς... Κι ακ�µα σαν επ�λ�γ�ς:
Τ� πανηγ�ρι �ργαν(νεται µεθ�δι-
κ� στις 5 και 6 Αυγ��στ�υ, τ�υ
Σωτ�ρ�ς. Συν���νται απ� παντ��.
Ντ�πι�ι και ��ν�ι. <νας �ε�µαρρ�ς
�αρ�ς και αγαλλλ�ασης. Με αγ�-
π�τι και ευ��ς. Με ατελε�ωτ�υς ��-
ρ��ς π�υ �ετυλ�γ�νται σε διπλ�ς
σειρ�ς �σαµε τ� ��ραµα...

*H ανα�ρ� αυτ� τ�υ Καρκα��-
τσα �γινε α�ρµ� να συνδεθε� και τ�
�ωρι� µας µε τη �ητιανι�, π�υ αν-
θ��σε σε γειτ�νικ�, συγκεκριµ�να
κρα�αριτ��(ρια, αλλ� ��ι στα δι-
πλαν� µας, ��τε στ� δικ� µας �ωρι�.

* Ανα�ρεται σε τα�ερν�κι π�υ
λειτ��ργησε � Γι(ργ�ς ΚαρασµαIλης
πριν λ�γα �ρ�νια.

* #�ι πια, δυστυ�(ς! 5 Ε�ην�ς µε
τις καταρρακτ(δεις �ρ���ς τα τε-
λευτα�α τρ�α �ρ�νια απ�σ�θρωσε
κ�π�ιες υσικ�ς ��σεις π�υ επ�τρε-
παν τ�υς καλ�καιριν��ς µ�νες τη
δι��αση των αυτ�κιν�των.
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Κε�µεν� για την ιστ�ρ�α και τ�ν π�λιτισµ� της )ηλ�στας Γρ�'ει � Ηλ�ας Λ. Γ�τ�ς 

Για την Κυδωνι� µ�υ

Γρ�'ει � Bαγγ�λης Παπαγεωργ��υ   

«Κυδωνι�», τ� �ωρι� π�υ
κ�νει την καρδι� µ�υ να σκιρ-
τ� και τ� ν�υ µ�υ να πληµµυ-
ρ��ει µε εικ�νες τ�σ� καλ�και-
ριν�ς, �σ� και  �ειµωνι�τικες.

«Κυδωνι�», � πρ��ρισµ�ς
µ�υ για �λες τις επ���ς τ�υ
�ρ�ν�υ. Τ�ν �ειµ(να �να λευκ�
τ�π�� απλ(νεται παντ��.

Ησυ��α επικρατε� και δ�νει
�µ�ρα µε τ�υς ���υς τ�υ �ω-
ρι��. Ακρι�(ς τ� αντ�θετ� µε
�,τι συµ�α�νει τ�υς καλ�καιρι-

ν��ς µ�νες, �π�υ απ� παντ��
ακ��γ�νται �ι �αρ��µενες ω-
ν�ς των συγ�ωριαν(ν µ�υ.
Και, �ταν τα �ρ�δυα µα�ευ�-
µαστε στ� καενε��, �ι συ�ητ�-
σεις, τα πειρ�γµατα, και �ι
αναµν�σεις απ� τα παλι� µ�υ
δηµι�υργ��ν �να α�σθηµα ευ-
�ρ�ας.

#ταν �ρ�σκ�µαι στ� �ωρι�
π�ντα �ρ�σκω τ� �ρ�ν� να κ�-
νω πρ�γµατα �ε�ωριστ�, νι(-
θ�ντας µια δ�ναµη να µε

σπρ(�νει δηµι�υργικ� κ�τω
απ� τ� ως  τ�υ �λι�υ και τη
µ�ναδικ�τητα της �σης, πλαι-
σιωµ�νη απ� την αγ�α παρ�υ-
σ�α των �ωκκλησι(ν.

Αυτ�ν τ�ν σε�ασµ� και την
αγ�πη για τ� �ωρι� καλλιεργ(
και στις καρδι�ς των παιδι(ν
µ�υ, �τσι (στε η «Κυδωνι�»
να ε�ναι παντ�τιν�ς πρ��ρι-
σµ�ς και σηµε�� ανα�ρ�ς της
�ω�ς µας!

Ι��λι�ς 2019. Η Ελ�νη Παπαγεωργ��υ µε εγγ�νια της  

∞Î·Ù¿Ï˘ÙÔÈ ‰ÂÛÌÔ› ÌÂ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰·
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�νθετ� α'ι�ρωµα:
Zηλ�στα και Zηλιστιν��
Oι *ωτ�γρα*�ες της σελ. 7 και 14 τ�υ %νθετ�υ τρα:"&τηκαν απ$ τ�ν *ωτ�γρ�*� ∆ηµ"τρη ∆ηµητρ��υ,
µαθητ" και *�λ� τ�υ Γι�ννη Mπατσα��ρα, τ� καλ�κα�ρι τ�υ 2018. Eυ&αριστ��µε θερµ�!!!
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Στις σελ�δες τ�υ �νθετ�υ επι�ειρ��µε �να µι-
κρ� τα��δι αυτ�γνωσ�ας στ� σταυρ�δρ�µι π�υ
εν(νει τ� �θες µε τ� σ�µερα και τ� α�ρι�, µε
αετηρ�α τις κατα��λ�ς τ�υ γεν�θλι�υ τ�π�υ.
Στ� �νθετ� τ�υ πρ(τ�υ �λλ�υ της εηµερ�δας
τ�υ Συλλ�γ�υ µας, δ�νεται ��µα στ�ν α�σιω-
µ�ν� εργ�τη της γρα�ς, τ�ν Ηλ�α Λ. Γ�τ�, τ�υ
�π���υ τ� µεγαλ�τερ� �ργ� (µερικ�ς κ��τες �ει-
ρ�γρ�ων απ� τη δεκαετ�α τ�υ '60 �ως σ�µε-
ρα) παραµ�νει αδηµ�σ�ευτ�. Τα κε�µεν� τ�υ,
π�υ επελ�γησαν πρ�ς δηµ�σ�ευση σ' αυτ� τ�
τε���ς, ���υν γρατε� τ� 2019, σαν απ��αιρετι-
σµ�ς σε �λ�υς και συντ�π�τες, π�υ ��ησαν στ�
�ωρι� την τελευτα�α πεντηκ�νταετ�α  -�σ�ατη
περ��δ� της �παρ��ς τ�υ ως �ωνταν� κ�ιν�τη-

τα µε µ�νιµ�υς κατ��κ�υς... Φιλ��εν��νται επ�-
σης δ�� µικρ� κε�µενα της  ιδια�τερης γρα�ς
τ�υ Λεων�δα Γ. Παπαγεωργ��υ, τ�υ �π���υ τ�
�ργ� επ�σης ε�ναι αδηµ�σ�ευτ�.

Και �ι δυ� �ηλιστιν�� δηµι�υργ�� κιν��νται
στα �ρια της συλλ�γικ�ς πρ��ρικ�ς αηγηµα-
τικ�ς παρ�δ�σης µε τ�ν επ(νυµ�, γραπτ�,
αηγηµατικ� λ�γ�. Τα κε�µεν� τ�υς �ρ�υν τ�ν
πλ��τ� των �ηλιστιν(ν παραµυθ�δων, αηγη-
τ(ν και σατιρικ(ν δηµι�υργ(ν π�υ θρι�µ�ευ-
αν στα Μαγα�ι�, στα γλ�ντια, στα �ελ��δια
και σε κ�θε κ�ινωνικ� συν�ντηση π�υ λ�µ�ανε
�(ρα στην π�λυ�νθρωπη κ�ιν�τητα, �σ�ν και-
ρ� �ντε�ε στην π�εση της εσωτερικ�ς µεταν�-
στευσης/ αστικ�π��ησης.

Τ�ν απ�η�� αυτ(ν των δρ(µενων -π�υ ��-
ρε�ει ακ�µα στις καρδι�ς �σων ε��αµε την τ��η
να γεννηθ��µε απ� κε�ν�υς τ�υς µυθικ��ς αν-
θρ(π�υς- � Ηλ�ας Γ�τ�ς και � Λεων�δας Πα-
παγεωργ��υ, τ�ν συνθ�τ�υν δηµι�υργικ� µε τις
λ�γιες επιδρ�σεις της εκπα�δευσης και της ευ-
δ�κιµης επαγγελµατικ�ς και κ�ινωνικ�ς στα-
δι�δρ�µ�ας τ�υς στις π�λιτε�ες. Στα κε�µεν�
τ�υς η ν�σταλγ�α ε�ναι γν�σια, δεν εκτρ�πεται
σε υγ� πρ�ς τα π�σω, αλλ� �ανα�τ��ει τ�ν δια-
�ρ�νικ�  ''µ�θ�''  των παραδ�σιακ(ν κ�ιν�τ�-
των. 5 ''µ�θ�ς'' αυτ�ς µε τη δ�ναµη -και τις πα-
γ�δες τ�υ µα��- ��ει �δηγ�σει �σ�υς καταγ�µα-
στε απ' αυτ�ς τις κ�ιν�τητες να (µετα)υτ�ψ�υ-
µε στ� �στυ τη σθεναρ� µας παρ�υσ�α  στ�
εδ(, στ� τ(ρα, στ� παντ�� και στ� π�ντα.

Τ� µικρ� αι�ρωµα �εκιν�ει µε µερικ�ς ψη�-
δες απ� τ� πνευµατικ� �ργ� δηµι�υργ(ν µε µα-
κρυν� � κ�ντιν� καταγωγ� απ� τη 6ηλ�στα,
π�υ διαλ��τηκαν σαν σηµε�α ανα�ρ�ς π�νω
σε ερωτ�µατα γλ(σσας, γρα�ς, µ�θ�υ/παρ�-
δ�σης, π�λιτισµικ�ς ταυτ�τητας/συν��ειας και
ν��µατ�ς �ω�ς, π�υ ανακινε� η αν�γνωση των
κειµ�νων τ�υ Η.Λ. Γ�τ�υ και τ�υ Λ.Γ. Παπαγε-
ωργ��υ.

Στ� �νθετ� δ�δ�νται επ�σης κ�π�ιες πληρ�-
�ρ�ες για π�λιτιστικ�ς δραστηρι�τητες π�υ
εµπν��νται απ� τ�ν τ�π� καταγωγ�ς µας - �
τ�ν υπερ�α�ν�υν. 5ι εικ�νες π�υ κ�σµ��ν τ�
�νθετ� ε�ναι �ργα �ηλιστιν(ν εργατ(ν των ει-
καστικ(ν τε�ν(ν, επ(νυµων και µη.

Π ε ρ ι ε � � µ ε ν α  τ � υ  � ν θ ε τ � υ

Απ��αιρετισµ�� σε �ωριαν��ς π�υ �'υγαν τα τελευτα�α �ρ�νια

Στ� �ι�λ�� τ�υ ''5 µ�θ�ς της αιω-
νι�τητας'' (εκδ. Καστανι(τη, 2002)
υπ�στηρ��ει �τι �ι µ�θ�ι �ρ��νται
απ�  π�λ� µακρι�, απ� τις απαρ��ς
της ανθρ(πινης �ω�ς. Η �παρ��
τ�υς ε�ναι αναγκα�α ��ι µ�ν� για κ�-
θε ιστ�ρικ� περ��δ� της ανθρ(πινης
ιστ�ρ�ας αλλ� και για την κ�θε ηλι-
κιακ� �ση τ�υ κ�θε ανθρ(π�υ �ε-
�ωριστ�. Ε�ναι αναγκα��ι και για την
�παρ�η αυτ�� τ�υ �δι�υ τ�υ σ�µπα-
ντ�ς! “H �δια η �νν�ια της αιωνι�τη-
τας, πρωταρ�ικ�ς µ�θ�ς της �ω�ς,
�τ��εται απ' την απτ� πραγµατικ�τη-
τα και δεν �ρει��εται καν να παρ�λ-
θει για να απ�τελ�σει µ�θ�. H πραγ-

µατικ�τητα τ�υ καθεν�ς συνιστ� �να
δικαιωµ�ν� µ�θ�. Η καθηµεριν�τητα
απ�τελε� τ� πι� απ�ασιστικ� στ�ι-
�ε�� της µεγ�λης καλλιτε�νικ�ς δηµι-
�υργ�ας ...Η ιδιωτε�α µπ�ρε� να περι-
κλε�σει �λ�κληρ� τ�ν κ�σµ�... Τα ατ�-
µικ� µας �ι(µατα �τ���υν τ�ν πρ�-
σωπικ� µας µ�θ�, π�υ µπ�ρε� να πε-
ρικλε�ει πανανθρ(πινες αλ�θειες”.
Σαν παρ�δειγµα ανα�ρει πρ�σωπι-
κ�ς τ�υ εµπειρ�ες απ� τα παιδικ� τ�υ
�ρ�νια: “... Για να περ�σ�υµε την κα-
τ��� π�γαµε στ� �ωρι� της µητ�ρας
µ�υ, Κυδωνι� Ναυπακτ�ας λεγ�ταν,
κι εκε� ��ρισκες να ας. <µενε εκε� �
αδελ�ς τ�υ παππ�� µ�υ, �νας �ν-

θρωπ�ς π�υ µ�λαγε µε τα κ�ρ�κια κι
�τια�νε παπ��τσια. Μ' �ρεσε γιατ�
πελεκ��σε πραγµατ�κια και µ' �µα-
θε κι εµ�να να τι��νω καρα��κια,
λ�γ�ρες και µικρ� �α��κια απ�
γλ�να, �να ε�δ�ς πηλ�� π�υ ��γαινε
κ�ντ� στη στ�ρνα...”

Σ�ετικ� µε την π�λιτισµικ� µας
ταυτ�τητα, την “ελληνικ�τητα”, γρ�-
ει � Α. Φασιαν�ς: “...Κ�θε κ�π�ια
�ρ�νια, δεν µπ�ρ( να πρ�σδι�ρ�σω
π�σα ακρι�(ς, συµ�α�ν�υν αλλαγ�ς
στην ταυτ�τητα εν�ς τ�π�υ. #µως,
συν�θως, �ι αλλαγ�ς αυτ�ς δεν επη-
ρε���υν σε ��θ�ς την �υσ�α της ταυ-
τ�τητας. 5ι αρ�α��ι Ελληνες �ρ��-

σαν �ιτ(νες, �ι αγωνιστ�ς τ�υ '21
�υσταν�λες, εµε�ς, σ�µερα, �ρ�µε
παντελ�νια ευρωπαϊκ�� τ�π�υ, αλ-
λ� δεν αλλ���υµε. Και δεν αλλ���υ-
µε, επειδ� ���µε κ�τω απ� τ� �δι�
ως, στ� �δι� κλ�µα, αναπν��υµε τ�ν
�δι� α�ρα, �αιρ�µαστε την �δια �ση,
κ�ν�υµε τις �διες �ειρ�ν�µ�ες. Τελι-
κ�, η ελληνικ�τητα γεννι�ται κυρ�ως
απ� τ�ν τ�π� π�υ ���µε και καθ�ρ�-
�εται απ� αυτ�ν κι απ� τη γλ(σσα,
και γι' αυτ� αργ� � γρ�γ�ρα θα
εντα�θ��ν σ' αυτ� την ελληνικ�τητα
κι �σ�ι ��ν�ι �ρ��νται να ��σ�υν σ'
αυτ�ν τ�ν τ�π�. Π�λλ�� πιστε��υν
�τι η ελληνικ�τητα �ρ�σκεται στην

παρ�δ�ση π�υ απειλε�ται απ� τις
αλλαγ�ς και κ�ν�υν τ� µεγ�λ� λ�θ�ς
να ταυτ���υν τη διατ�ρηση της ελλη-
νικ�τητας µε τη µ�µηση τ�υ παρελθ�-
ντ�ς. Κι αυτ� ε�ναι �να �γκληµα, π�υ
γενν� τ�ρατα. Τ� παρελθ�ν µ�ς ��η-
θ� �ταν µαθα�ν�υµε απ� αυτ�, ��ι
�ταν τ� αντιγρ��υµε...

Ελληνικ�τητα ε�ναι να µαθα�νεις
απ� �λα αυτ�, να τα κ�υ�αλ�ς µ�σα
σ�υ και να τα ��ρεις, αλλ�, �πως �
5δυσσ�ας, να κ�νεις αυτ� π�υ αυ-
τ�ς εδ( � τ�π�ς σ�� �ητ�. Να πα�ρ-
νεις τ� ελληνικ� και να τ� κ�νεις πα-
γκ�σµι�...”

Τ� µεγαλ�τερ� εµπ�δι� π�υ συν�ντησα γρ�-
�ντας �ταν η αδυναµ�α να απ�δ(σω κ�π�ιες
�ρ�ς τη σκ�ψη µ�υ µε ακρ��εια, λεκτικ� και
ν�ηµατικ�. Ε�ναι κρ�µα για τη γενι� µας η σ��ση
π�υ ���υµε µε τη γλ(σσα. #σ� και αν µ�ι��ει µε
τσιτ�τ�, µαθα�ν�ντας τη γλ(σσα µαθα�ν�υµε να
σκετ�µαστε. Ε�ναι πραγµατικ�τητα πως �ι
ατα�ιστικ�ς κ�ινων�ες .... ε�ναι �αρ�αρικ�ς. Και
πρ�πει να πρ�σπαθ�σ�υµε να µην επικρατ�σει η
�αρ�αρ�τητα και η κεν�τητα. Αν �µως ε�ναι κ�-
τι τ�τ�ι� αναπ�ευκτ�, γιατ� τελικ� λειτ�υργ��ν
σαν πρ�ϋπ�θ�σεις σε κ�θε επανεκκ�νηση, υσι-

κ� � τε�νητ�, τ�τε �ε�λ�υµε να συντηρ�σ�υµε
κ�ντρα στην �ρµητικ� ισ�π�δωση τ�υ συρµ��
εδ( και εκε� λ�γες αναµµ�νες...

Συν�µα θ�λω να υπ�γραµµ�σω �να ιδια�τερ�
στ�ι�ε�� τ�υ συλλ�γικ�� µας ψυ�ισµ��: Την
εκ��σια υπ�ταγ� µας στην κ�ιν� µ��ρα κ�θε
�ντ�ς, τ� Θ�νατ�. Vλλ�τε µ�ιρ�λατρικ�, �λλ�-
τε σπαρακτικ�, και �λλ�τε περ�ανα. Vλλ�τε
στρ�υθ�καµηλ���ντας, �πως παιαν��ει τ� εµ�α-
τ�ρι� για την Ελλ�δα π�υ π�τ� δεν πεθα�νει.
Vλλ�τε ως πνιγηρ� κραυγ�, �πως την απ�θα-
ν�τισε � Θ�δωρ�ς Αγγελ�π�υλ�ς στα λ�για

τ�υ Θαν�ση Β�γγ�υ - τ�υ πι� �µ�ρ�υ <λληνα
- π�υ κ�υ�αλ�ει στ� τα�� π�υ τα�ιδε�ει στ�
�ρ�ν� ψηλ� στα �ι�νισµ�να ��υν� της Ηπε�ρ�υ
τ� «Φρ�γκ�» επι��τη !�ρ�εϊ Καϊτ�λ. Vλλ�τε
ως ταπειν� σιωπ�...

<�ω ειλικριν� σε�ασµ� και αγ�πη για αυτ�
π�υ κ�υ�αλ�µε µ�σα µας σα λα�ς, αλλ� �σ�
και αν ε�ναι �νδει�η πνευµατικ�ς καλλι�ργειας
για �ναν π�λιτισµ� να καταν�ε� τ� αναπ�δρα-
στ� τ�υ θαν�τ�υ και τ� ε�µερ� της �ω�ς, ε�ναι
ε��σ�υ �αθει� πρ��ληµατικ� �ταν γ�νεται συ-
νειδητ� � ασυνε�δητ� α��ωµα εν �ω�. ∆εν

υπ�ρ�ει λ�γ�ς να απ�δε�τ��µε τ�ν συλλ�γικ�
µας Θ�νατ�. Γιατ� απλ� ε�µαστε υπ��ρεωµ�ν�ι
να ��σ�υµε στ� υσικ� κ�σµ�.

Κ�θε λα�ς, κ�θε �νθρωπ�ς �ε�λει να ε�ναι
περ�αν�ς για την ιστ�ρ�α τ�υ. Να πατ�ει γερ�
π�νω σε αυτ�ν και να αγαπ� τ�ν τ�π� π�υ περ-
π�τησε σαν παιδ� και µεγ�λωσε µ�σα στα �ρ(-
µατα και τα αρ(µατ� τ�υ... Να διαυλ�ττει τις
µν�µες τ�υ ως τ� πι� ακρι�� αγαθ�. ... Η Ιθ�κη
ε�ναι τ� σπ�τι µας. ∆εν �ρει��εται να τα�ιδ�-
ψ�υµε αλλ�� για να τη �ρ��µε...

<νας �νθρωπ�ς ε�ναι �να σ�ν�λ� απ� συµπερι�ρ�ς, συναισθ�µατα, π�θη... #λα αυτ� ψ�-
�ν�υν να �ρ�υν �κραση, να εκδηλωθ��ν εκε� �π�υ � �νθρωπ�ς �εδιπλ(νει τ� γεγ�ν�ς της �παρ-
��ς τ�υ... µ�σα στη καθηµεριν�τητα της �ω�ς π�υ τ�υ αναλ�γε�. Η κ�θε ηµ�ρα ε�ναι και απ� �νας
µικρ�ς κ�κλ�ς µε αρ��, µ�ση και τ�λ�ς: �ηµερ(νει, κυλ�ει η µ�ρα, �ραδυ��ει. Η �ω� τ�υ ανθρ(-
π�υ ε�ναι �να σ�ν�λ� απ� τ�τ�ι�υς µικρ��ς κ�κλ�υς. Για να µπ�ρε� κανε�ς να �ηµερ(νεται την
επ�µενη µ�ρα, �ρει��εται να �ρει τ�ν τρ�π� να τρ�εται, να επι�ι(νει. Να επι�ι(νει �µως για π�ι�
λ�γ� �ραγε; Απλ(ς για να υπ�ρ�ει ως υλικ� υπ�σταση µ�σα σ' αυτ�ν τη �ω�;

Πιστε�ω πως � λ�γ�ς π�υ ���υµε �ρθει σ' αυτ�ν τη �ω� ε�ναι για να α�σ�υµε τ� ��ν�ς µας!
�λ�κληρη η �ω� µας µ�σα απ� την κ�θε της µ�ρα ειναι µια µ�ναδικ� ευκαιρ�α να εργα��µαστε για
τ� ��ν�ς π�υ θ�λ�υµε να α�σ�υµε π�σω µας. Κ�π�ι�ς επ�µεν�ς θα ψ��ει να πατ�σει απ�νω στα

��νη π�υ ��εις δηµι�υργ�σει εσ� και κ�π�ι�ς πρ�ηγ��µεν�ς π�ρασε απ' αυτ�ν τη �ω� για να µπ�-
ρε�ς εσ� να στηρι�τε�ς και να πατ�σεις τ�ν πρ�σωπικ� σ�υ δρ�µ�.

U�ν�ς µπ�ρε� να ε�ναι µια συµπερι�ρ�. U�ν�ς µπ�ρε� να ε�ναι κ�τι π�υ �κανες � δεν �κανες και
επηρ�ασε θετικ� � αρνητικ� τις �ω�ς των �λλων. U�ν�ς µπ�ρε� να ε�ναι κ�τι π�υ δηµι��ργησες µε
τα ��ρια σ�υ και τ� µυαλ� σ�υ. Πρ�σωπικ� πιστε�ω �τι τ� απ�λυτ� και πι� �εκ�θαρ� ��ν�ς π�υ
α�νει παρακαταθ�κη �νας �νθρωπ�ς ε�ναι τ� π(ς δια�ειρ��εται τη �ω� τ�υ συν�λικ� και τ� αν
και π�σ� ��ει συνειδητ�π�ι�σει �τι η �ω� τ�υ ε�ναι συνδεδεµ�νη µε τις �ω�ς των �λλων. Καµ�α
σκ�ψη, ιδ�α, συµπερι�ρ�, εργασ�α δεν ��ει ν�ηµα αν δε συµ�α�νει για να �δηγ�σει στη �αθ�τερη
επικ�ινων�α µετα�� των ανθρ(πων...

Σκ�ψεις τ�υ Aλ�κ�υ Φασιαν�� για τ� µ�θ�, την αιωνι�τητα και την ελληνικ�τητα  

Σκ�ψεις για τη γλ�σσα και τη "ω# απ� αδηµ�σ�ευτη µ�ν�γρα'�α τ�υ Νικ�λα Μπ�ρ�µπ�κα  

Τ� ��ν�ς: Ηλ�ας Παπανικ�λ��υ

Η µν�µη ε�ναι � θεµ�λι�ς λ�θ�ς, η πεµπτ�υσ�α  της ανθρ(πινης υπ�στασης. Ε�ναι τα σ�ν�ρα π�υ
�ε�ωρ���υν τ� λ�γικ� πλ�σµα -τ�ν �νθρωπ�- απ� τ� υπ�λ�ιπ� �ωικ� �ασ�λει�. Απ' τα παν�ρ�αια
�ρ�νια, απ' τ� �εκ�νηµα τ�υ ελληνικ�� π�λιτισµ��, �σως τ�υ µεγαλ�τερ�υ π�λιτισµ�� στ�ν πλαν�-
τη, τ� η�ηρ� α��ωµα π�υ καθιερ(θηκε σαν ιερ� παρακαταθ�κη ε�ναι: Μ α θ α � ν � υ µ ε  απ� τα
λ � θ η  µας  και  τ ι µ � µ ε  τ�υς  ν ε κ ρ � � ς  µας. Μν�µη. Απ� δω λ�ιπ�ν να �εκιν�σ�υµε. Να θυµη-
θ��µε µερικ�ς η�ηρ�ς απ(λειες της τελευτα�ας διετ�ας, ��ι σαν νεκρ�ανακ��νωση, αλλ� περιγρ�-
�ντας �αρακτηριστικ�ς στιγµ�ς απ' τ�ν τρικυµισµ�ν� ��� τ�υς. Βι(µατα, π�υ συνθ�τ�υν τ� µω-

σαϊκ� της �ω�ς τ�υ �ωρι��. Εµπειρ�ες, π�υ µ�σα στ� �ρ�ν� ���υν ��σει �δη τ�ν ατ�µικ� τ�υς �α-
ρακτ�ρα και απ�τελ��ν αρ�ετυπικ�ς ανα�ρ�ς της συλλ�γικ�ς µας ιστ�ρ�ας. Πρ�σωπικ� εµ�να, �ι
συµ�ατικ�ς, τυπικ�ς νεκρ�λ�γ�ες µ' α�ν�υν ασυγκ�νητ�. Και για να µην παρε�ηγηθ( -θα ρωτ�σει
κ�π�ι�ς- πριν τη διετ�α δεν υπ�ρ�αν η�ηρ�ς απ(λειες; Βε�α�ως και υπ�ρ�αν.

Τ� µ�ν� π�υ δεν υπ�ρ�ε �ταν � Σ�λλ�γ�ς και τ� �ντυπ� τ�υ. Για να καταλα�αιν�µαστε! Σε επ�-
µενα τε��η θα αναθερµ�ν�υµε κι �λλες αγαπηµ�νες µ�ρ�ς και µν�µες, �σων δεν συµπεριλ�θη-
καν σ' αυτ� τ� τε���ς.

Γρ�'ει � Ηλ�ας Λ. Γ�τ�ς

� Α. Φασιαν$ς γενν"θηκε τ� 1935 στην Αθ"να. Μητ%ρα τ�υ "ταν η διακεκριµ%νη �ηλιστιν" *ιλ$λ�γ�ς και εκπαιδευτικ$ς Ελ%νη Α. Υ*αντ". � Αλ%κ�ς Φασιαν$ς, εκτ$ς
απ$ τ� π�λ�τιµ� %ργ� τ�υ στη �ωγρα*ικ" π�υ τ�ν %&ει αναδε�ει εµ:ληµατικ$ εικαστικ$ διεθν,ς, ε�ναι δυνατ$ς στ�&αστ"ς και  αναλ�ει µε απλ$ τρ$π� υπαριακ� �η-
τ"µατα  της επ�&"ς µας.

O Nικ$λας Mπ�ρ�µπ$κας, µητρικ"ς καταγωγ"ς απ$ την Zηλ�στα, ε�ναι γενετιστ"ς και εργ��εται ως �ργαν�π�ι$ς. Eκτ$ς απ$ δ�κ�µια ετ�ιµ��ει την %κδ�ση µιας «ει-
κ�ν�ϊστ�ρ�ας» π�υ συνδ%ει την κλασικ" επικ" παρ�δ�ση µε την «�πτικ"» διαστηµικ" λ�γ�τε&ν�α.

O Hλ�ας Παπανικ�λ��υ ε�ναι εικαστικ$ς και π�ιητ"ς (περισσ$τερα στην σελ�δα 13).

Vνδρα µ�ι �ννεπε, Μ��σα, π�λ�τρ�π�ν... �τσι αρ���ει η 5δ�σσεια τ�υ 5µ�ρ�υ. Σε απλ� µετ�-
ραση: >Εµπνευση, κατ��α, ���θησ� µε να περιγρ�ψω αυτ�ν τ�ν π�λυµ��αν� �νθρωπ�. Και µη
µ�υ πει κ�π�ι�ς ειρωνικ� πως ε�ναι ανεπ�τρεπτ� να συνδ�σ�υµε τ�ν Παπαγι�ννη µε τ�ν 5δυσ-
σ�α... Αν��γω µια παρ�νθεση εδ(. Τ� π��ηµα, �ι ραψωδ�ες της 5δ�σσειας αηγ��νται υπαρκτ�
ιστ�ρικ� γεγ�ν�τα και � #µηρ�ς, �πως και � 5δυσσ�ας, ε�ναι ιστ�ρικ� πρ�σωπα. 5 5δυσσ�ας ε�-
ναι παγκ�σµι� σ�µ��λ� τ�υ π�λυ�σ��λ�υ, ευρηµατικ��, ραδι��ργ�υ, π�λυµ��αν�υ �νδρα, τ�υ
παν��υπν�υ ανθρ(π�υ, θρ�λ�ς π�υ ανα�ρεται αν� π�σα στιγµ� απ� κ�θε κ�ινωνικ� �µ�δα.

Και κλε�νω την παρ�νθεση µε �να δικ� µας τ�πικ� παρ�δειγµα: στ�ν καεν�, στην παλι� Κυδωνι�,
κυκλ��ρ��σε �νας �αρακτηρισµ�ς π�υ α�ρ��σε �ναν πασ�γνωστ� �ωριαν� µας, τ� Βασ�λη τ�ν
Τσι(τα, µε τ� ψευδ(νυµ�  ''Λα��τσ�ς'': ''� παν��ργ�ς 5δυσσ�ας''. Και τ��τ� γιατ� �ρησιµ�π��ησε
τα νερ� τ�υ π�ταµ�� να περιστρ��υν µιαν αυτ�σ��δια τερωτ�, µε µ�λυ��νια αντ��αρα στα πτερ�-
για, π�υ κρ�τ�λι�αν �λ�νυ�τ�ς τα τενεκεδ�κια τ�υ και δι(�ναν τ' αγρ�µια απ' τη λ�γγ� τ�υ...

Παπασµ�νης, λ�ιπ�ν... Μετ� τ�ν εµ�λι�, παπ�ς �ντας, µ�σα στ� δ�σ�ς, σε �να ��ωτ� τ�υ λ�γ-
γ�υ, ��ει �απλ(σει καταγ�ς, µε τ� τσεκ��ρι τ�υ, �να πελ(ρι� �λατ�. Τ�ν κλ�δεψε, τ�ν �συρε και τ�ν
δι��λωσε στη σ�ισµ� εν�ς �ρ���υ, �τσι π�υ να α�νει αρκετ� κεν� απ� κ�τω τ�υ. �εδ�πλωσε και π�-
τα�ε αν�ρρι�τα στ�ν κ�ρµ� την πρι�ν�κ�ρδ�λα.

Σµ�νης Ιω�ννης, ιερ�ας
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Η πρι�ν�κ�ρδ�λα �ταν, �ε�ασµ�νη σ�µερα, µια µεγ�λη λ�µα
πρι�νι��, µε δυ� ��λινα �ερ��λια εκατ�ρωθεν. Για να δ�υλ�ψει
�ρει���νταν τ�υλ��ιστ�ν δ�� γερ�δεµ�ν�ι εργ�τες. #µως � πα-
π�ς �ταν �λ�µ�να��ς. Τι σκαρ�στηκε; Απλ��στατα, για δε�τερ�
εργ�τη, αγγ�ρεψε �ναν τερ�στι� �γκ�λιθ�, π�λ��αρ�. Τ�ν δι-
�τ�ωσε και τ�ν �δεσε στ� κ�τω �κρ� της κ�ρδ�λας. Σηµ�δεψε µε
ρ�µµα τ�ν κ�ρµ�, τ�ν κα��λησε, π�τα�ε τα ρ�σα, π�ρε �αθει�ν
αν�σα και �ρ�ισε τ� πι� σατανικ�, τ� πι� πρωτ�γνωρ� πρι�νισµα
στην ιστ�ρ�α τ�υ λ�γγ�υ. Επ�νω τρα���σε � παπ�ς, κ�τω τρα-
���σε �ι �γκ�λιθ�ς. Ιδρ(τας, ��γγητ�, κ�πωση. Και τ� πρι�νισµα
να µη σταµατ�ει, να �εσκ��ει �λ� και πι� �γρια την ησυ��α τ�υ δ�-
σ�υς. cσπ�υ ��ανα �να επ�µ�ν� γαργαρητ� σ�ριγµα αντ��ησε
στη λαγκαδι�. Αν�µεσα στα κ�δρα �ετρ�πωσε � δασικ�ς. Απ' τ�
π�υθεν�. 5 παπ�ς συν��ισε να πρι�ν��ει. Τα γ�νεια τ�υ στ��αν
ιδρ(τα. 5 δασικ�ς στ�θηκε απ� κ�τω, τ�ν κ��τα�ε µε �κσταση...

∆ασικ�ς: Παπ�, σταµ�τα λ�γ�.
Παπ�ς: �µα �γ�λω τη σαν�δα, θα σταµατ�σω... Αναµ�ρισε �

δασικ�ς, απιθ(θηκε σε µια κ�τρ(να, �ναψε τσιγ�ρ� και περ�µενε.
Περ�µενε (σπ�υ ��γαλε τη σαν�δα � παπ�ς και κατ��ηκε. Σκ��πι-
σε τ�ν ιδρ(τα απ' τ� κ��τελ� µε την αν�π�δη της παλ�µης και
�αµ�γελαστ�ς π�γε και κ�θισε αγν�ντια τ�υ. Vναψε κι αυτ�ς τσι-
γ�ρ�, τ�ν περιεργ�στηκε για λ�γ� κι �στερα...

Παπ�ς: Απ� π�� �ε�τρωσες; Με τσ�κωσες στα πρ�σα. Ε�µαι
παρ�ν�µ�ς;

∆ασικ�ς: Εσ� τι λες;
Παπ�ς: Λ�ω πως ε�µαι παρ�ν�µ�ς! Θα µε τιµωρ�σεις; Σιωπ�...

Κι �στερα σηκ(θηκε � δασικ�ς, π�τα�ε καταγ�ς τ� τσιγ�ρ�, τ�
�λιωσε µε την αρ��λα τ�υ, ��λτ�ρισε για λ�γ� γ�ρω στ�ν παπ�
και σταµ�τησε µπρ�στ� τ�υ: Τι να σε τιµωρ�σω µωρ� παπ�... Εσ�
ε�σαι ανεπαν�ληπτ�ς! Αυτ�τιµωρε�σαι! Σ�υ τ�νει... Και σηκ(ν�-
ντας τ� ��ρι τ�υ, �τσι σαν σε �αιρετισµ�, λ�κισε και ��θηκε στ�
δ�σ�ς...

Παπασµ�νης λ�ιπ�ν: Π�λυµ��αν�ς, �ασανιστικ� εργατικ�ς,
π�λυτ�λαντ�ς, αυτ�δ�δακτ�ς, καλλιτ��νης µαραγκ�ς, αηδ�νι τ�υ
ψαλµ��, απελπιστικ� τυπικ�ς ιερ�υργ�ς, ασυµ���αστ�ς, ασ��α-
στ�ς, ευρηµατικ�ς. >5ταν τσιµεντ�ρι�ε τ� ισ�γει� τ�υ σηµεριν��
σπιτι�� τ�υ, µ�ν���ς, α�� πρ(τα τ� µπ��ωσε µε π�ταµ�λ�θια,
για να ταρακ�υν�σει και να ανακατ�ψει τ� �αρµ�νι (τ� σκυρ�δε-
µα), �ρησιµ�π��ησε �να µεγ�λ� κρασ���ρελ�. Τ� γ�µι�ε µε µε�γµα
(�αλ�κι, �µµ�, τσιµ�ντ�, νερ�), τ� σρ�γι�ε, τ� διπλ�ρωνε και τ�
κυλ��σε �λ�τα�(ς µ��ρι την π�νω πλατε�α και �αν� επιστρ��.
!ειρ�π��ητα αυτ�σ��δια µπετ�νι�ρα. Και �αν� κ�ληµα. Τ�τ�ι�
�εθ�ωµα ��τε στα κ�τεργα. <τσι π�υ � µπ�ρµπα Κ(στας � Μα-
κρ�ς, ψηλ� απ' την αυλ� τ�υ, σ�κωσε τα ��ρια και (να�ε: ''<λε-
�ς µωρ� παπ�! <λε�ς!''

�ερ�κ�αλ�ς, αν�συ��ς �δηγ�ς. Κακ�ς �δηγ�ς, κ�κιστ�ς. Φυ-
σικ� συν�πεια: µε δ�πλωµα µετ� τα σαρ�ντα - πεν�ντα σ�υ, αδ�-
νατ�ν να γ�νεις καλ�ς �δηγ�ς. Τ� π�λ� να ε�σαι συνετ�ς. #µως

��τε συνετ�ς �ταν. Rθελε τ� αυτ�κ�νητ� να
τ� γκα�(νει και να τρ��ει, να α�νει π�σω
τ�υ τ�ν κ�υρνια�τ� και τη λα�τ�ρα, �ωρ�ς
να π�λυσκ�τ��εται για κ(δικες κυκλ��-
ρ�ας και  κ�υρα��αλα. <τσι κυκλ��ρ��-
σε καθηµεριν� στ� Μεσ�λ�γγι µε παρα��-
σεις, µε ατυ��µατα, µε ε��ψεις. cσπ�υ κ�-
π�ια στιγµ�, µ�ιρα�α λ�γω α��ησης ��ηµ�-
των, ανακ�ιν(θηκε η µ�ν�δρ�µηση των
�δ(ν τ�υ Μεσ�λ�γγι��. Πετυ�ηµ�ν� τ� µ�-
τρ�, �λα κυλ��σαν �µαλ� µ��ρι τ� µεσηµ�-
ρι. Κι ��ανα �αµ�ς, π��τρα τ' αυτ�κ�νητα,
µ��τ�ες, �ρισι�ς, κ�ρναρ�σµατα. 5 Παπα-
σµ�νης ερ��ταν αν�π�δα και τ�υς µπλ�κ�-
ρισε �λ�υς. Κ�π�ι�ι κιν�θηκαν αγριεµ�ν�ι
εναντ��ν τ�υ, αλλ� �ταν ε�δαν πως �ταν παπ�ς µαλ�κωσαν... Ρε
παπ��λη δεν π�ρες µυρωδι� πως η Π�λη ε�ναι µ�ν��α ε�σ�δ�ς,
τ�υ λ�ει υπ�µ�νετικ� κ�π�ι�ς �δηγ�ς. Παπασµ�νης: Και η ���-
δ�ς π�� ε�ναι;;; Απ' την κε�θε µερι�..., δε��νει � �δηγ�ς... Παπ�ς:
Εγ( απ� δω µπαιν��γαινα κ�θε µ�ρα, απ� δω θα �γω και σ�µε-
ρα! Τελε�ωσε!            

Θε�� θ�λ�ντ�ς, αναµ�ρισαν �λ�ι, στριµ(�τηκαν, κα��λησαν
κρ�σπεδα, τ�ν �ησαν και δι��ηκε, κατα�ειρ�κρ�τ��µεν�ς απ'
�λ�υς... Καλ�τ��ειδ�ς, Μεγ�λε...

Στ� «µεγ�λ� παππ��»
απ� τη Μελ�να.

Απλ�ϊκ�ς �ωρικ�ς, λ�γ� ατηµ�λητ�ς, π�ντα
σκυτ�ς, π�ντα σκεπτικ�ς, πρ��ληµατισµ�ν�ς,
αµ�λητ�ς συν�θως, εργατικ�ς, ��ι µ�ν� στα δι-
κ� τ�υς κτ�µατα αλλ� και στα ��να, σαν εργ�-
της, µε τ� µ�υλ�ρι, τ� �ρ�τρ� και τ�ν κασµ�.
Και αγωγι�της, µ' �να ψηλ� και δυνατ� µ�υλ�-
ρι, π�υ �ταν ρ��µα�ε σε τρ�µα�ε. Απ' τη 6η-
λ�στα στ� Θ�ρµ�, στ� Αγρ�νι�, στ� Μεσ�λ�γγι,
στη Να�πακτ�, στην Vνω !(ρα, στην Αρτ�τ�-
να, στη Σπερ�ει�δα, στη Μακρακ(µη, στη Λα-
µ�α. Παντ�� πρ(τ�ς και καλ�τερ�ς. Με τα µε-
ρ�νυ�τα �ηµ�ρωνε στα πρωτ�γ�να ��νια, µε
�ρ���ς, µε κρ��, µε �ι�νια, µε λι�π�ρια. Παντ��
µπρ�στ� � υπ�µ�νετικ�ς αγωγι�της της κ�θε
στιγµ�ς. Φ�ρτωνε στ� σαµ�ρι τ�υ Μ�ρκ�υ κ�-
θε λ�γ�ς πελ�τες, γρη�ς, κυρ�δες, µελιστ�λα-
�τες και τσα�π�νες τσ��πρες, δ�σκαµπτα γερ�-
κ��σαλα, πραµατευτ�ς, �ω�µπ�ρ�υς, π�λιτευ-
τ�ς, γρα�ατωµ�ν�υς, δασκ�λ�υς, δικηγ�ρ�υς,
γιατρ��ς, δικαστικ��ς - τα π�ντα. Με γκρ�νιες
π�λλ�ς �ρ�ς, µε ατ�λειωτα πα��ρια για τ�
αγ(γι, µε παρ�π�να απ� καλ�θρεµµ�νες µα-
νταµ�τσες πως ''5 Μ�ρκ�ς κ�υν�ει π�λ�...'', µε
εκρ��εις θυµ�� συ�ν�, π�λ� συ�ν�...

Εδ( α���ει τ�ν κ�π� να ανα�ρ�υµε µιαν
ανεπαν�ληπτη ατ�κα τ�υ Θ�µι�υ, µιαν ανεπα-
ν�ληπτη και σκληρ� ετυµηγ�ρ�α τ�υ, π�υ �γινε
σλ�γκαν, περπ�τησε σ' �λ�ν τ�ν εργατ�κ�σµ�
της Ναυπακτ�ας και ��ι µ�ν�: ''Μ��ρι εδ( τ�-
νει η �αρει�!!!'' Τη δεκαετ�α τ�υ πεν�ντα στην
Κυδωνι�, παρ� τ� δυσπρ�σιτ� απ� την παντελ�
�λλειψη συγκ�ινων�ας, τα καλ�κα�ρια τ� �ωρι�
�συ�ε κυρι�λεκτικ� απ� �ω�. Πατε�ς µε πατ(
σε. Απ' �κρη σ' �κρη τ� �ωρι�, κ�πνι�αν �λα τα
τ��κια. Πλ�θ�ς ντ�πι�ι και ��ν�ι, απ' �λη τη �(-
ρα, απ� Αθ�να, Μεσ�λ�γγι, Αγρ�νι�, Να�πακτ�,
Λαµ�α. Μετα�� των �λλων και �να �ευγ�ρι γε-
ρ�ντων απ� τη Λαµ�α. Κατσ��νηδες λ�γ�νταν.
5 γ�ρ�ντας, � µπ�ρµπα Μ�τρ�ς, �νας π�λ� κα-
λωσυν�τ�ς �νθρωπ�ς. Η γρι� τ�υ και συµ��α
τ�υ, η Μ�τραινα, δια�λ�υ κ�λτσα. Φ��ερ� σι-
�τ�, κ�υµανταδ�ρ�ς στα π�ντα, στα ψ(νια, στα

τα��δια, στα αγ(για.
Κ�π�ι� θιν�πωρ�, καιρ�ς να ανη�ρ�σ�υν

για τη Λαµ�α, η Μ�τραινα (να�ε τ� Θ�µι�.
Μ�τραινα: Παλληκ�ρι µ�υ καιρ�ς να ε�γ�υ-
µε... Θ�µι�ς: Πε�τε µ�υ µ�ρα και δρ�µ�... Μ�-
τραινα: Να δεις αγ�ρ�να µ�υ τι σ�υ ��ω για αγ(-
γι �τ�ς! Κ�τι �ε�ωριστ�, θα τρελλαθε�ς...

Θ�µι�ς: ∆ηλαδ�;;;
Μ�τραινα: Μια �αρει�, µια υπ�ρ��η �αρει�,

σκ�τ� ατσ�λι. Ασ�κωτη και λαµπ�κ�π�ει. ∆ες
την! Την π�ρε στα ��ρια τ�υ � Θ�µι�ς, την πε-
ριεργ�στηκε παντα��θεν, σ��ρωσε τα �ε�λια
τ�υ... Θ�µι�ς: ∆ε τ�νει...

Μ�τραινα: Tι λες �ρε �λιµ�νε! Θ�µι�ς: !λιµ�-
ν�ς, ��λιτ�ς, η �αρει� δε τ�νει στη Λαµ�α...

Μ�τραινα: Ε�σαι µε τα καλ� σ�υ;;; η �αρει�
τ�νει µ��ρι τη Λ�ρισα και παραπ�νω...

Θ�µι�ς; Ε�πα, τ� �αναλ�ω, η �αρει� δε τ�-
νει... Επεν��η � καλωσυν�τ�ς γ�ρ�ντας: Βρε Θ�-
µι� παιδ� µ�υ, δεν θα τα �αλ�σ�υµε. Υπ�ρ�ει
τρ�π�ς να κ�ν�υµε να τ�σει. Θα συµπληρ(-
σ�υµε...

Θ�µι�ς: αν ε�ναι �τσι... Π�τε ε�γ�υµε;;; Μ�-
τρ�ς: Μεθα�ρι�...

Και �ρθε τ� µεθα�ρι�. Φ�ρτωσαν τα µπαγκ�-
�ια τ�υς �λα, �ρτωσαν και τη Μ�τραινα και �ε-
κ�νησαν. Κατ��ηκαν τ� π�τ�µι, -µισ� µ�τρ� νε-
ρ�-, τ� π�ρασαν, π�ραν την κ�θετη ανη�ρα,
για τ� ��υν�, τη Σαρ�νταινα. <τσι τη λ�νε τη ρ�-
�η της 5�υ�ς, Σαρ�νταινα. Γιατ� � µ�θ�ς λ�ει,
πως εκε� π�νω στη δια��λ�ρ��η, 5�τ(�ρης µ�-
νας, ��θηκε �λ�κληρ� συµπεθερι�, απ� αν�λπι-
στη �ι�ν�θ�ελλα, σαρ�ντα ν�µατα��ι µα�� κι η
ν�η, �  γαµπρ�ς κι �λα τα συµπεθ�ρια. Ανη�-
ρισαν για (ρες, αγκ�µ��ησαν, λα��νιασαν,
�τασαν στη ρ��η. Κι ��ανα � Θ�µι�ς τρ��η-
�ε µε δ�ναµη τ�υ µ�υλαρι�� την καπιστρ�να
και (να�ε: cωπ!!! Στ�π Μ�ρκ�! Κι � Μ�ρκ�ς,
σ��υλ�ς, ρ��µα�ε µια-δυ� �ρ�ς, καρ(θηκε
στα τρ��αλα, �αναρ��µα�ε...

Μ�τρ�ς: Θα κ�ν�υµε στ�ση, Θ�µι�; Αµ�λητ�ς
� Θ�µι�ς, διπλ�ρωσε τ� µ�υλ�ρι, κ��τα�ε αγριε-

µ�ν�ς τη γρη� και (να�ε:
<λα να σε ��ηθ�σω να κατ�-
�εις! Μ�τραινα: Μα; Θ�µι�ς:
∆εν ��ει µα και �εµ�, ε�πα, �λα
να κατ��εις σαταν�γρηα! Η
�αρει� µε�ρι εδ( τ�νει! !α-
µ�ς! Εκε� στη ρ��η της 5�υ�ς,
στ� απ�λυτ� π�υθεν�, στην
ερηµι� π�υ τρ�µ��ει, στη σιω-
π�, στα θ�µελα τ�υ �υραν��,
εκε� στ�υς πρ�π�δες τ�υ Θε-
��. Vκρα τ�υ κ�σµ�υ σιωπ�.
Εκτ�ς απ� τ� σιγαν� και κρ��
κλαψ��ρισµα τ�υ αν�µ�υ,
εκτ�ς απ� τα ψε�τικα µυ��-
κλ�µατα και τα υπ�κ�υα
τσιρ�γµατα της τ�αναµπ�τως γρη�ς, εκτ�ς απ�
τη �αρει� αν�σα τ�υ κ�υρασµ�ν�υ Μ�ρκ�υ, τ�-
π�τα �λλ�. Α! Ναι, απ� κ�π�υ στ� ��θ�ς, π�λ�
µακρυ�, �ταναν τα �ρα�ν� γαυγ�σµατα των
τσ�παν�σκυλων. Επ�σης π�ρα στ� δ�πλωµα τ�υ
��υν��, σ' απλησ�αστες πλαγι�ς, �σπρι�αν σκ�ρ-
πισµ�να κ�π�δια πρ���των και π�νω ψηλ� στα
σ�ννεα �υγι���νταν αν�λαρα τα πεινασµ�να
κ�ρµι� των γερακι(ν. !��ς... 5 µειλ��ι�ς µπ�ρ-
µπα Μ�τρ�ς �ρθωσε αν�στηµα, ��πνησε µ�σα
τ�υ τ� �ωρι�τικ� αντρηλ�κι, σ�µωσε τη γρη�:
Εσ� απ� δω και π�ρα σκασµ�ς! Κατ�λα�ες;
Σκασµ�ς! Στρ�ηκε στ� Θ�µι�: θα πλερωθε�ς
για τ� µ��θ� σ�υ! #λ�! Τα θ�λεις πρ�κατα��λι-
κ�; #�ι, µπ�ρµπα, εσ�να σ���ω 'µπιστ�σ�νη...

Και συν��ισαν. Κ�π�υ και π�υ ακ��γ�νταν
σα σ�να η µ�υρµ�υρητ� της γρη�ς, �ωρ�ς κα-
ν�νας να της δ�νει σηµασ�α...

Και κ�τι ακ�µα απ' τη σκληρ� �ω� τ�υ Θ�µι-
�υ. Αηγητ�ς � Γι(ργ�ς Κ. 6α�αρ�π�υλ�ς:
Στην �νω !(ρα. ∆�κα-δ(δεκα �τ�µα. !ι�νια
π�λλ�, �µως γλυκ�ς � καιρ�ς, απ�ασ�σαµε να
τα�ιδ�ψ�υµε. Φ�ρτωµ�ν�ι π�ραµε την ανη�ρα
για τ� Σκανταλ�κι. Μα�� µας κι � Παπασµ�νης.
#µως αυτ�ς, π�ντα �ιαστικ�ς, ��κ�ψε, �εµ�κρυ-
νε, σε λ�γ� αγναντε�αµε µ�ν��α τ� σκ��� τ�υ
καθ(ς σκαπ�ταγε στις ρ��ες. Ανη�ρ��αµε αρ-
γ�, γνωρ��αµε καλ� τ� δρ�µ�, µπρ�στ� �ι πι�
δυνατ�� να κ���υνε τ� �ι�νι. cσπ�υ ��ανα,

�ωρ�ς πρ�ειδ�π��ηση, πλ�κωσε �ι�ν�θ�ελλα.
Α�ρας, �ι�νι, �αµ�ς, δεν �εκρ�ναµε στ� �να µ�-
τρ�, � δρ�µ�ς ε�ααν�στηκε, σκ�ρπ�σαµε σαν
τ�υ λαγ�� τα παιδι�. ''#λ�ι µα��'' ων��αµε,
''��ρι ��ρι να µη µας π�ρει � δι��λ�ς''. Συµµα-
�ευτ�καµε, �λειπε � Θ�µι�ς. Τ�ν ων��αµε, δεν
µας απ�ντησε. �αναων��αµε, τ� �ι�νι µας µα-
στ�γωνε, ��λαµε αυτ�, ακ��σαµε κ�τι σαν ��γγη-
µα, σαν σ�ησµ�νη κραυγ�. ''5 Θ�µι�ς'' ε�παµε,
στα τυλ� τ� ψ��ιµ�. Τ�ν �ρ�καµε, �αµ�ν� �λ�-
πατα σε µια �ι�ν�παγ�δα, µ�ν��α τα ��ρια και
τ� κε�λι τ�υ �ε�(ρι�αν. Τ�ν πλησι�σαµε
''Κ�υρ�γι� Θ�µι�! Θα πετ���υµε τρι�ι� να σε
τρα����υµε''. #µως � Θ�µι�ς, αµ�λητ�ς, αν�ιγ�-
κλεισε τα  µ�τια και σε λ�γ� µε �ση δ�ναµη τ'
απ�µεινε (να�ε: ''Τετ�λεσται... Συνε��στε...
Εγ( π�ω... Τετ�λεσται!''. Φυσικ� τ�ν τρα���α-
µε, τ�ν συνε�ραµε, τσ�τρα π�τρα συνε��σαµε.
Βρ�καµε κι �να απ�γγει� σε πυκν� ελατι�, µα��-
ψαµε �ερ�κλαδα, αν�ψαµε ωτι�, συν�ρθαµε,
ρ�υ��αµε και λ�γ� κ�νι�κ και περιµ�ναµε
(σπ�υ να καταλαγι�σει η θ�ελλα. 6ω� κι αυτ�...

Θ�µι�ς Η. Σταυρ�π�υλ�ς: π�ρασαν τα �ρ�-
νια, �ρθαν τα γερ�µατα, απ�µα��ς πια, µετα-
κ�µισε µε τα παιδι� τ�υ στην Π�τρα. Και µια
�ειµωνι�τικη µ�ρα τ�υ '17, πραγµατικ� τετ�λε-
σται... Ε�ναι η µ��ρα µας αυτ�, τ� γρατ� µας
π�υ λ�νε. Κι �σως, �σως, �λε Θ�µι�, για να µην
�ε�ν�µε τα λεγ�µεν� σ�υ, �σως η �αρει� µ��ρι
εδ( ν�τανε... Καλ� σ�υ κατευ�δι�, α���αστε..

Ευθ�µι�ς Ηλ�α Σταυρ�π�υλ�ς

Vπλωσε την ψυ�� τ�υ σαν πελ(ρι� αρα-
�ν�dαντ� π�πλ� για να σκεπ�σει τα ��υν� της
γεν�τειρ�ς τ�υ στην �ρειν� Ναυπακτ�α: τα θεµ�-
λι� µ�υ στα ��υν�! Γ�ν�ς τω��ς, π�µτω�ης
και π�λ�τεκνης αµ�λιας. Μι��ρια µε τ� τσ�υ��-
λι. Και σαν να µην �ταναν αυτ�, �ρθε � �γρι�ς
π�λεµ�ς, ακ�λ��θησε � εµ�λι�ς, τ� �εσπ�τωµα.
Και θ�νατ�ς, �δ�νη. 5 θε��ς τ�υ εκτελ�στηκε
απ' τα στρατ�δικε�α της αλησµ�νητης Φρειδερ�-
κης και µια πρ(τη τ�υ ε�αδελ� ��θηκε στ�
ευγι� τ�υ λεγ�µεν�υ ∆ηµ�κρατικ�� στρατ��.
Εκπατρισµ�ς. Κατ�υγαν στα περ��ωρα τ�υ
Μεσ�λ�γγ��υ, µα�� µε �λλ�υς �ωριαν��ς, σε µια
�ρειν� πλαγι� µε π�υρναρ�λ�γγ�, τις Καλαµπ�-
κι�ς. Τ�υς δ(σαν κ�π�ια γης, �ε��ρσωσαν και
�ελ�κωσαν, �ρµωσαν υπ�τυπ(δη �ωρ�ια, �ω-
ντ�νεψαν και µικρ�κ�παδα απ� κατσ�κες, στ�ρ-
γιωσαν τ� καιν��ργι� τ�υς καλ��ι. 5 πατ�ρας
τ�υ, τ� µ�ν� π�υ επαναλ�µ�ανε θυµ�σ�ικ�,
ε�ναι πασ�γνωστ� σε �λ�υς τ�υς Κυδωνι(τες:
δεν θ' αλλ��ει η παλι�κατ�στασ'...

Και η παλι�κατ�σταση �λλα�ε συνε�(ς,
�µως η τ(�εια και η µι��ρια αντ� να καλυτερ�-
ψ�υν, �ειρ�τ�ρευαν... 5 Φ�νης, κ�υτσ���ελ�

τ�τε, στ� σκ�ρ� τ�υ µικρ�� γιδ�κ�παδ�υ, κ�τω
απ� τ� �αθ� �σκι� της π�υρν�ρας, αργ�πλεκε
τα σκ�ρπια παιδικ� �νειρ� τ�υ. Να τελει(σει τ�
σ��λε��, τ� Γυµν�σι�, να ανη�ρ�σει στην Αθ�-
να και να πρ�κ�ψει. Κι ��γαλε �ντως τ� Γυµν�-
σι�, π�γε στ� στρατ� για τη θητε�α τ�υ, τ�ν στε�-
λαν στα σ�ν�ρα λ�γω αµι��λων εθνικ(ν ρ�-
νηµ�των �νεκα συγγ�νειας µε ''συµµ�ρ�τες'',
υπηρ�τησε δ��ως ιδια�τερα πρ��λ�µατα, απ�λ�-
θηκε και κατη�ρισε στην πρωτε��υσα, αυτ� τ�
τερ�στι� �ωνευτ�ρι των ανα�ητ�σεων. Στ�θηκε
λιγ�κι τυ�ερ�ς, �νας µακριν�ς �ωριαν�ς την κα-
ταγωγ�, τ�ν σ�στησε σε κ�π�ι�ν συν�δελ� τ�υ
τ�π�γρ��. Με συν�πεια και εργατικ�τητα, �γι-
νε α�(ριστ�ς συνεργ�της τ�υ, ακ�µα και µετ�
τ� δι�ρισµ� τ�υ στ� Υπ. ∆ηµ�σ�ων <ργων. Με
τ�ν καιρ� �ρθ�π�δισε. Παντρε�τηκε, απ�κτησε
�ικ�γ�νεια, δυ� παιδι�, τη Μαργαρ�τα και τ�
Γι(ργ�, ��τισε και µια ωρα�α µ�ν�κατ�ικ�α, π�ρε
την ανη�ρα. #µως, σαρ�κι µ�σα τ�υ, τ�ν κατ�-
τρωγε � ν�στ�ς για τα παν�µ�ρα ��υν� της γε-
ν�τειρ�ς τ�υ. Τ�ν γ��τευαν τα Βαρδ��σια, τ�ν
�κρα�ε γλυκ�µ�λητα η 5�υ�, τα δ�ση, �ι �ελανι-
δι�ς, �ι απ�ραντ�ι ελατι�δες, τα νερ� π�υ ��ρ�-
πηδ��σαν αρισµ�να κατη�ρ���ντας τις ρεµα-
τι�ς, � Ε�ην�ς π�υ αργ�σ��ρν�νταν τερ�στι�

�δι αν�µεσα στα ��υν�, � κλαψι�ρικ�ς α��ς
τ�υ νερ�� π�υ αργ�κ�λαγε. #λα τ�ν καλ��σαν
επ�µ�να για επιστρ�� στην Ιθ�κη.

Και ανταπ�κρ�θηκε, �σως αργ�, ανταπ�κρ�-
θηκε σ' εκε�ν� τ� επ�µ�ν�, �ασανιστικ� κ�λε-
σµα. Τ�ν ��ηθ�σανε και �ι συντ�π�τες στην
ανε�ρεση �ικ�π�δ�υ, τ� �αρτ�γρ�ησε ν�µιµα,
��γαλε �δεια, (να�ε τ�ν εκσκα�α. Στ� �ψε
σ��σε τ�λειωσε η εκσκα�, �εκ�νησε τ� καλ��-
πωµα, τ� σιδ�ρωµα, τ� σκυρ�δεµα. Π�σω απ�
την εκκλησ�α τ�υ >Αη Γι�ννη �ρθ(θηκε περ�τε-
�ν�ς � σκελετ�ς τ�υ κτ�σµατ�ς τ�υ �νε�ρ�υ.
Ακ�λ��θησε τ� γ�µισµα τ�υ σκελετ�� µε σ�ρ-
κα, µε �τισ�µατα, σ��δες, υδραυλικ�, απ���-
τευση, ηλεκτρισµ�, τηλ�ων�. #λα στην εντ�-
λεια, σε �ρ�ν� µηδ�ν, και � επ�νω �ρ��ς µε
ελ��ιστες ατ�λειες κατ�ικ�θηκε! Επιτ�λ�υς �
Φ�νης στ�γασε τ�ν καϋµ� τ�υ. Παρ� τις τυ��ν
αντιρρ�σεις της �ικ�γ�νειας -απ�λυτα λ�γικ�, �
Φ�νης σε τ��τη τ�υ την πρ�σπ�θεια �δειασε
�λες τ�υ τις �ικ�ν�µ�ες. Και στη συν��εια πρ�-
σωπικ� εργασ�α και µ��θ�ς. Αγ�ρασε π�λλ� ερ-
γαλε�α, παρ�γγειλε υλικ�, αν�λωσε τ� υπ�λ�ιπ�
της �ω�ς τ�υ σε λ�γ�ς λ�γ�ς µαστ�ρ�µατα. Π�-
τωµα, µ�ντρες, �αψ�µατα, καλλωπισµ�ς, σκαλω-
σι�ς και σ�ατ�σµατα στ� ισ�γει�! 

Αγ(νας ατ�λειωτ�ς, µ��ρι π�υ συν�ντησε
απρ�σµενα την ατυ��α τ�υ. Μια υπερπλασ�α
τ�υ πρ�στ�τη, µια δυσλειτ�υργ�α τ�υ �λ�υ συ-
στ�µατ�ς, π�θηση συνηθ�στατη, ειδικ� στις µε-
γ�λες ηλικ�ες. Π�θηση π�υ αντιµετωπ��εται ε�τε
αρµακευτικ� ε�τε �ειρ�υργικ�. 6�τησε ���-
θεια  στ� κ�ντιν� Θρι�σι� Ν�σ�κ�µε��, τ� επ�-
ν�µα��µεν� και ''πεθαµενατ��δικ�'' -γενικ� απ'
τ�ν κ�σµ�, ��ι απ� µ�να. 5 �δι�ς ε��ε εµµ�ν� και
εµπιστ�σ�νη στη δηµ�σια υγε�α. Σωστ�ς - αρκε�
να ��ει επ�ρκεια και λειτ�υργικ�τητα.

#µως, �λε µ�υ, σε παρ�δωσαν ελαρ� τη
καρδ�α στ�υς ειδικευ�µεν�υς, σε πετσ�κ�ψαν,
�υγες πριν την (ρα σ�υ απ� σηψαιµ�α - δηλα-
δ� λ��µω�η. Κρ�µα... Μας στεν��(ρησες, α�(ρι-
στε, παλι� µ�υ �λε. Θυµ�σαι π�υ στ�λεγα:
''Π�τ� να µην εµπιστε�εσαι αυτ��ς π�υ, τεκµη-
ριωµ�να, δεν τ� α����υν! Π�τ�!''. Για την ακρ�-
�εια, υπ�ρ�αν κι �λλα δηµ�σια ιδρ�µατα, π�λ�
πι� α�ι�πιστα και πι� απ�τελεσµατικ�. Και
�σως να σε ε��αµε µα�� µας σ�µερα. Γιατ�, να π�-
ρω π�νω µ�υ τ� κρ�µα, δεν τ� ��ι�ες αυτ� τ� τ�-
λ�ς... Θα πρ�τιµ��σα να γκρεµιστε�ς απ� τη
σκαλωσι�, π�υ λ�ει � λ�γ�ς...

Με κρ�α καρδι� θα στ� πω, καλ� σ�υ τα-
�ε�δι...

Tρ�'της Γ. Θε�'�νης
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Η Σ��α. Και γιατ� η Σ��α; Τα παλι� τα

�ρ�νια στ� �ωρι� συνηθι��ταν τ� �ν�µα της

συ��γ�υ -σ�εδ�ν αν�παρκτ�- να α�µ�ι(-

νεται απ� τ� �ν�µα τ�υ συ��γ�υ-α�ντη.

Παρ�δειγµα: η Γι�νναινα, η Μ�τραινα, η

Θ�µιαινα, η Βαγγ�λαινα, η Λ�µπραινα.

Uσως �ταν �γρατ�ς ν�µ�ς υπ�ταγ�ς, �σως

��υν�σια αυταρ�ικ�τητα, �σως κατ�λ�ιπ�

τ�υρκικ�ς ν��τρ�π�ας. 5ι γυνα�κες συµπλ�-

ρωµα τ�υ �ντρα τ�υς, � εαυτ�ς τ�υς αν�-

παρκτ�ς. >5µως µε τη Σ��α σαν κ�τι να �λ-

λα�ε. Η Βαγγ�λαινα σπ�νια ακ��γ�νταν. Η

Σ��α. #λ�ι �τσι την ��εραν, �τσι τη (να-

�αν. Η Σ��α. Μια µικρ�καµωµ�νη, παν�-

�ια, γλυκ�µ�λητη, δυναµικ�, π�ντα πρ��λη-

µατισµ�νη γενικ� µε τη �ω�, αγρ�µµατη θυ-

µ�σ��ς. Κ�π�τε, σε αν�π�πτ� �ρ�ν�, µε

κ��τα�ε κατ�µατα µε κε�να τα µικρ�, διαπε-

ραστικ� και παν��υπνα µ�τια και µε ρ(τη-

σε: ''∆ε µ�υ λες, �ρε Ηλ�α, υπ�ρ�ει Θε�ς;''

�ανι�στηκα, δεν απ�ντησα, �σως ��τε κι

εκε�νη καρτερ��σε απ�ντηση, γιατ�, µετ�

απ� λ�γ�, µ�υρµ��ρισε: ''Κατ�λα�α...''.

Η Σ��α. Ν�η απ� την Α��ρανη. Τ� πα-

τρικ� της �ν�µα, Παπα�ασιλε��υ. Μαθητ��-

δι εγ( τ�τε, µε ��λανε κα��λλα σε καταστ�-

λιστ� µ�υλ�ρι και πρωτ�µπ�κα στ� �ωρι�

της, συ�αρικι�ρης τ�υ συµπεθερι��. �επ��ε-

ψα, µε καλωσ�ρισε καλωσυν�τη η ν�η. Με

�λησε, µ�υ π�ρασε στ� λαιµ� µια µ�λλινη

�λ�κ�ντητη στ�ν αργαλει� µαρ��δα (τσ�-

ντα) και µ�υ ��αλε στα ��ρια µια µεγ�λη

κ�υλ��ρα ψωµι��, �ρτωµ�νη µε αν�γλυα

σ��µατα και σταυρ� στη µ�ση. Κι �στερα

πλ�κωσε τ� π�λ���υ� συµπεθερι�... Σ�µερα

γ�µ�ς γ�νεται... Κλαρ�να, εκκλησι�, στ�α-

να, αγ�π�τι, τραγ��δι, ��ρ�ς, επιστρ��.

Σ��α. Π�� ν��ερες, α���αστη κυρ� µ�υ,

πως σ�µερα, �να �ρ�ν� µετ� τη υγ� σ�υ

(κ�λλι� αργ�, Σ��α) θα ε��α τ� �ρ��ς, µε

π�ν� ψυ��ς, να γρ�ψω αυτ�ς τις γραµµ�ς...

Η Σ��α. Μετ� τ� γ�µ� της ν�η στην

Κυδωνι�. Ν�α �ω�, �λλη πραγµατικ�τητα,

λ�γ� π�λ� την περ�µενε. ∆�πλα της � σ��υγ�ς

- α�ντης, µπρ�στ� της τα σκληρ�τρ��ηλα

πεθερικ� σαν συµ��υλ�τ�ρες - απ�ρρ�ια

εκε�νης της µακριν�ς και δ�σκ�λης επ���ς.

Στωικ� συµ�ι��στηκε. Ακ�λ��θησαν �ι �-

τρες, δυ� κ�ρες, πρ(τη η Τασ��λα και µετ�

η Ευθυµ�α. Σπ�τι, παιδι�, πεθερικ�, �ντρας,

�ωρ�ια, γκασµ�ς, υτ�µατα, σκαλ�σµατα,

π�τ�σµατα, γ�δια, κ�τες, γ�υρ��νια, σκυλι�.

!αµ�ς για την επι��ωση... Και µ�σα - µ�σα η

συρι�τ� στριγγι� της πεθερ�ς: Μαρ� ν�'!

π�� στα τσακ�δια ε�σαι;;; τ� µωρ� γκ�νια�ε

στ� κλ�µα! Π�� ε�σαι µαρ�;;; Η Σ��α κατα-

τ�νει αλαιασµ�νη: Εδ( µαρ� µ�να! Εδ(!

Νι�νιαρ� ε�ναι, θα σκ���ει κι µια στ�λα...

Γω τ�υ κν��υ κι κε�ν�υ κλα�ει... Γω τ�υ κν�-

�υ κι κε�ν�υ σκ���'...

Και σαν να µη τ�ν�υν �λα τ' �λλα, να

και τ� στερν�γ�ννι, � κανακ�ρης, � Ν�κ�ς.

Και τ(ρα; Βυ�ασταρ��δι αυτ�, αλλ� δεν γι-

ν�ταν να µε�νει στ� σπ�τι. Αλλ��µ�ν�, δεν

υπ�ρ�ε δε�τερη λ�ση: στη σαρµαν�τσα! Κι

�ταν η σαρµαν�τσα η κ��νια της �ωρι�τικης

�ω�ς, �ειρ�π��ητη, απ� ντ�πι�υς µαρα-

γκ��ς, απ� σκληρ� κακ�µπλανισµ�να ��λα,

ηµιστρ�γγυλη στ�ν π�τ� της, για να τρα-

µπαλ��εται. Η σαρµαν�τσα λ�ιπ�ν στ�ν ��τ�

της αυλ�ς, µε την τρι�ι� περασµ�νη απ� κ�-

τω της, πρ�σεκτικ� �ρτωµα, γιατ� µ�σα

ψευτ�κ�ιµ�ταν � κανακ�ρης, �να σακκ��λι

µε τα γνωστ� επιδ�ρπια στ�ν (µ� και δρ�-

µ�. 5λ�τα�(ς για τα π�λ� µακριν� �ωρ�-

ια, στ� ��θ�ς απ�ναντι, εκε� �αµηλ� στην

πλαγι� της Α��ρανης, µια πλαγι� π�υ δ�-

σκ�λα �εκρ�νεται, εκε� στ� σ(σµα τ�υ Ε�η-

ν�υ, στη στρ�� για τ�ν Vγι� ∆ηµ�τρι� και

τη ιδ�σια κατη�ρα τ�υ πρ�ς τ� Γαλατ�.

Και µ�ν� µε τη σκ�ψη, σ�υ κ��εται η αν�-

σα. Ανη�ρα, κακ�τρ��αλη ιδ�σια κατη-

�ρα, δ�σ�ατη π�ταµι� και �αν� ανη�ρα

για να τ�σεις. Και εκε� για ν' απ��γει τα

ερπετ�, κρ�µαγε τη σαρµαν�τσα µε τ�ν κα-

νακ�ρη στην αρπ�γη κ�π�ι�υ δ�ντρ�υ, τ�ν

σκ�πα�ε µε �να τ��λι και κατευθε�αν δ�υ-

λει�, δ��ως σταµατηµ�, δ��ως �εκ��ραση, δ�-

�ως �λε�ς. Μ�ν��α λιγ�λεπτη αν�παυλα για

να ταIσει τ� νι�νιαρ� και να ��λει µια µπ�υ-

κι� στ� στ�µα της. Ρ��αγε απ' τ� παγ��ρι

και µια γ�υλι� κρασ�, για δ�ναµη. Και κ�θε

τ�σ� σ�κωνε τα µ�τια της στ�ν �λι�, να κα-

ταγρ�ψει την (ρα - � �λι�ς �ταν π�ντα τ�

ρ�λ�ι των �ωµ��ων.

Και �ταν π�λ� �ασικ� αυτ�.

#ταν � ωτ�δ�της ��γωνε τις δυ� �ργι�ς

απ� τη ρ��η, �πρεπε να �αναπ�ρει τ� δρ�µ�

της επιστρ��ς, να π�ει τ� µωρ� στ� σπ�τι,

να τ� �ρµ(σει και �αν� την ανη�ρα για τ�

µαντρ�, να πρ�τ�σει τ� κ�π�δι στ� µ�-

ντρωµα, να τα αρµ���υν, να τα στρ�υγκι�-

σ�υν, ν' αρπ��ει τις καρδ�ρες τ� γ�λα, να

επιστρ�ψει, να στραγγ�σει τ� γ�λα, να 'τ�ι-

µ�σει την καρ�µπα τ�υ α�ντη για τη διαδι-

κασ�α της απ���υτ�ρωσης.

Αλυσσ�δα η τυρανν�α, δ��ως τελειωµ�.

Ακ�λ�υθ��σε τ� κ�υ��ληµα τ�υ νερ�� απ'

τη µ�ναδικ� �ρ�ση τ�υ �ωρι�� µε τη �αρ�λα

και τα γκι��µια, η ωτι� στη γωνι�, η πυρ�-

στι�, � τ�ντ�ερης, τ� µαγε�ρεµα. Τ�σα στ�-

µατα, δ�σκ�λα ��ρτα�ν�υν.

Κι �στερα � α�ντης π�υ τ��αινε να ε�ναι

και πρ�εδρ�ς της κ�ιν�τητας µε τ� γυρισµ�

τ�υ αργ� τ� �ρ�δυ απ' τ� Πραιτ(ρι�, απαι-

τ��σε και �εστ� αI, �σε π�υ ��ι σπ�νια

κ�υ�αλ��σε και κ�π�ι�ν επισκ�πτη τα�ει-

δι(τη...

Αλ�θεια ε�ναι ν' απ�ρε� καν�νας: µια µι-

κρ�σωµη, αδ�νατη, σ�εδ�ν κ�κκαλι�ρα γυ-

να�κα, µε τ�τ�ια αντ��� και τ�τ�ια δ�ναµη;;;

ε�ωπραγµατικ�, αδιαν�ητ�!

#σ� τη θυµ�µαι στη συλλ�γ� τ�υ κ�στα-

ν�υ, στ� δικ� µ�υ �ωρ�ι... 5 ��δερ�ς µ�-

ν� π�υ τ�να�ε και �ευγε για τ� σκ�ρ�. Μα-

�(�τρα η Σ��α. Πρ�σπαθ��σα να ��ηθ�-

σω -κ�υρα��αλα: Με απ�διω�νε, µε µ�λ-

λωνε:

-Σ' αυτ�ς τις δ�υλει�ς ε�σαι ��ρηστ�ς! µ�υ

�λεγε. Απιθ(σ�υ εκειδ� παρ�µερα και κ�-

πνισε. Με µπερδε�εις και µ�να µε τ� σ�υλ�-

τσι�... Και µε τ� τ�λειωµα, �δενε τα τσ�υ��-

λια, �ερνε τ� µ�υλ�ρι παραδ�πλα, �πλωνε

θηλι�ς την τρι�ι�, τα σ�κωνε �να �να και τα

�ρτωνε στ� σαµ�ρι. Με �νεση, απ�λυτη

�νεση. Π�λλ�ς �ρ�ς �ρτωµ�νη κι αυτ�

�ναν τ�υρ�� στην πλ�τη. Και ντ�υγρ�� την

ανη�ρα για τ� �ωρι�...

Κ�π�τε θυµ�µαι η κ�ρη µ�υ η Ισµ�νη,

τρ��ρ�νη τ�τε, ε��ε �γει στα κ�γκελα της αυ-

λ�ς και ���ευε. Στη διπλαν� αυλ� � γε�τ�νας

και �λ�ς Γι�ννης 6α�αρ�π�υλ�ς �πινε τ�ν

κα� τ�υ. Απ� κ�τω, στ�ν κ�π�, αν�µεσα

στις καλαµπ�κι�ς και τις κλαρωµ�νες ασ�-

λι�ς, η Σ��α π�τι�ε. Μ' �να µικρ� σκαλιστ�-

ρι στα ��ρια, �κ��ε τ� νερ� να π�ει παντ��.

Α�� την περιεργ�στηκε για (ρα η Ισµ�νη,

�µπη�ε τις ων�ς:

-Θε�α Σ��α! θε�α Σ��α! Εσ� πρ�πει να

κ�νεις π�λλ� δ�αιτα... �ανι�στηκε ευ��ρι-

στα η Σ��α, µα π�ντα ετ�ιµ�λ�γη της απ�-

ντησε:

-Ναι �αρ� µ�υ, εγ( και � 6α�αρ�γιανν�ς

�λ� δ�αιτα ε�µαστε...

Και �εκαρδ�στηκε στα γ�λια � 6α�αρ�-

γιανν�ς...

Η Σ��α �τασε στα πι� �αθει� γερ�µα-

τα, �γγι�ε τ�ν αι(να. Και π�ρασε καλ� γε-

ρ�µατα. #ρθια, δεν κατ�πεσε, µε τα µυαλ�

της τετρακ�σια, µ�σα στην απ�λυτη θαλπω-

ρ� αγαπηµ�νων της πρ�σ(πων, των παι-

δι(ν της, π�υ �σως ε�ναι και η στερν� γενι�

π�υ ν�ι��εται για τ�υς απ�µα��υς γ�νε�ς,

�σως , λ�ω...

Και τ(ρα Σ��α, στ�ν πρ(τ� ενικ�, �-

τσα µπρ�στ� σ�υ, θ�λω να σ�υ επιστρ�ψω

�να ερ(τηµα π�υ εσ� µ�υ �κανες, σε αν�π�-

πτ� �ρ�ν�: Υπ�ρ�ει �λλη �ω�;

Uσως δεν θα µ' απαντ�σεις, �σως δεν θ�-

λεις, �σως δεν µπ�ρε�ς, �σως... �σως κ�π�τε

απ� 'κει ψηλ�, απ� κ�π�ι� ��ωτ�, απ� κ�-

π�ι� ��σκισµα της συννει�ς, �σως αν�µεσα

στα �στρα/ στ� δι�στηµα και τη �ρ�ντ� τ�υ

κεραυν��, �σως µ�υ γν�ψεις, καλ�τ��ειδη.

Κι εγ( �σως καταλ��ω τ�τε...

Θα σ�υ θυµ�σω µια κρητικ� µαντιν�δα, �-

λε γε�τ�να: Να '�εν η  Γης πατ�µατα κι � 5υ-

ραν�ς κερκ�λ�υς... Να π�θι�υν τα πατ�µα-

τα, να πι�κω τσι κερκ�λ�υς, να δ(κω σε�σµα

τ' 5υραν��! Να πατ�σω γερ� στη Γης, ν' αρ-

π��ω τ�υς κρικ�λ�υς τ' 5υραν�� και να τ�ν

ταρακ�υν�σω συνθ�µελα, δυνατ�, �γρια,

�τσι π�υ να τρ��ει τ� Σ�µπαν...

Σ�υ ταιρι��ει καλ� µ�υ γε�τ�να. Αν�συ-

��ς π�ντα, πρ��ληµατισµ�ν�ς, εκρηκτικ�ς

π�λλ�ς �ρ�ς. #µως δ�και�ς. Φ�τρα της

τ(�ειας, �πως �λ�ι, ανδρ(θηκε µετα��

δ�� π�λ�µων, τ�υ ρικτ�� Παγκ�σµι�υ και

τ�υ εµ�λι�υ. Με τ� �εκ�νηµα τ�υ εµυλ�-

�υ, �ερρι�ωµ�ς, υγ� στ� µ�ναστ�ρι της

Βαρν�κ��ας, µε κατ�λη�η στη Να�πακτ�.

�ερρι�ωµ�ς. Πικρ�, τ�λειωτ� κ�µ��ϋ �ι εκ-

πατρισµ�ν�ι, µε π�ρε�α στ� π�υθεν�, στ�

�γνωστ�, �ρτωµ�ν�ι ελ��ιστα απ� τα

υπ�ρ��ντ� τ�υς -ε�δη πρ(της αν�γκης. Τα-

�ε�δι δ��ως ελπ�δα. Μπρ�στ� τ�υς η περιπ�-

τεια, η αν��εια, � εµπαιγµ�ς. Π�σω τ�υς �λ�

τ� �ι�ς, � ιδρ(τας, � κ�µατ�ς, τα �νειρα.

Και τα �νειρα, τα τω�� �νειρ� τ�υς, �λα

σ�εδ�ν, γ�νανε στ��τη. Φωτι� και στ��τη.

Τα µισ� σπ�τια τα κ�ψαν �ι αντ�ρτες, τα

υπ�λ�ιπα � στρατ�ς και �ι ταγµατασαλ�-

τες. Πλ�ρης αανισµ�ς...

Γι�ννης 6α�αρ�π�υλ�ς, 6α�αρ�γιανν�ς.

>Εη�� τ�ν �ρ�καν τα ανεπ�ντε�α! #µως

τ�λεγε η καρδ��λα τ�υ. Αν�συ��ς, ασυµ��-

�αστ�ς, αγωνιστ�ς, δεν α�θηκε π�τ� στη

µ��ρα τ�υ.

Κυν�γησε τη �ω� µε τα µ�σα π�υ δι�θετε,

µε τ�ν τρ�π� π�υ δ�ν�νταν. Σκαρι��ταν

τ��νες, µε τ�ν τρ�π� τ�υ αυτ�δ�δακτ�ς, δεν

παραδιν�ταν στην απελπισι�. #ρθι�ς �πως

τ�υ �ρµ��ε. Τ�ν θυµ�µαι τσαγκ�ρη στη

Να�πακτ�, στ�ν >Aγι� ∆ηµ�τρη, σε µια τρ�-

πα µαγα��, π�υ δε�τερ�ς δεν �ωρ��σε µ�σα

-� πελ�της τ�ν περ�µενε απ��ω: πετσ(µατα,

σ�λες, �λες, ραψ�µατα, πρ�καδ��ρα και

π�ταλα µπρ�στ� και π�σω στα �ρ�υλα για

να αντ���υν...

#µως η αληθιν� �ω� τ�υ �εκιν�ει µε τ�

τ�λ�ς τ�υ εµυλ��υ, τ� τ�λ�ς της στρατιωτι-

κ�ς τ�υ θητε�ας, την επιστρ�� στα π�τρια.

Επιστρ�� στ� µηδ�ν, στ� ���ς. Με κ�π�ια

µικρ� ���θεια τ�υ κρ�τ�υς �ρ�ισε η αν�ι-

κ�δ�µηση. Μα�� µε τ�ν αδελ� τ�υ Γι(ργ�

στ�ριωσαν τ� πατρικ� τ�υς σπ�τι, �ν�ι�αν

τ� µαγα�� τ�υ πατ�ρα τ�υς στην πλατε�α,

�ε��ρσωσαν τα �ραν� �ωρ�ια, ψευτ�-

στ�ριωσαν.

�αν� η �ω� στ� µ��ερ� αυλ�κι της. Και τ�

τσαγκ�ρικ� �αν� µ�σα στ�ν καεν� και πε-

ριστασιακ�ς δ�υλει�ς, �π�υ λ��αινε. Μ��ρι

στ� Μωρη� �τασε η ��ρη τ�υ, µα�� µε �λ-

λ�υς �ωριαν��ς. Ελη�ς, λι�τρ��ι, �µαδικ�ς

�πν�ς στη �αµ�κ�λα µε τ� �ωµατ�νι� π�τω-

µα. Και µετ� τ� �ελ�κκωµα. Εκε� � δ�λι�ς

τα �ρ�κε ��ρικα, πισωστρ�τισε. Κατ��α�ες

µε δ�ναµη τ�ν γκασµ� κι αντ� να καρωθε�

στην �νυδρη γης, αναπ�δαγε π�σω σαν λ�-

στι��, σαν τ�πι. Τ� σκ�τηκε π�λ� σ��αρ�,

τ� ιλ�σ�ησε. Vρπα�ε τ�ν γκασµ�, πλη-

σ�ασε τ� αεντικ�, τ�ν π�τα�ε µπρ�στ� στα

π�δια τ�υ. Η α�γηση ε�ναι δικ� τ�υ:

6α�αρ�γιανν�ς: Κυρ Κ(στα σ�υ παραδ�-

νω τ�ν γκασµ�! τ�λ�ς! Κι αν µε �αναδε�ς να

τ�ν κρατ�ω να µε τ�σεις κατ�µ�υτρα, µε

µια ρ���λα σαν π�ταλ�......

Κυρ Κ(στας: Βρε Γι�ννη, παιδ� µ�υ, κ�νε

λ�γη υπ�µ�ν�, λ�γ� κ�υρ�γι�, εγ( σε συµπα-

θ( ιδια�τερα, α�ρι� θα σε στε�λω σε πι� µα-

λακ� �(µα...

6α�αρ�γιανν�ς: Τ� σκ�τηκα καλ�, δεν

αλλ��ω γν(µη, τ�λειωσε κυρ Κ(στα! Και

γιατ� τ�λειωσε; Γιατ� συλλ�γ�στηκα πως αν

αλ�θεια δεν µπ�ρ( να ��σω �ωρ�ς να �εν�-

δ�υλε�ω τ�ν γκασµ�, τ�τε ε�µαι ��ρηστ�ς,

να π�ω να πνιγ( καλ�τερα!... Κυρ Κ(στας:

< τ�τε, Γι�ννη, π�ρνα τ� �ρ�δυ, αν τυ��ν

σ�υ �ρωστ�ω τ�π�τα µερ�κ�µατα, να σε ��-

λ�σω... 6α�αρ�γιανν�ς: ∆εν µ�υ �ρωστ�ς

τ�π�τα! Σε �αιρετ�ω και ε�γω... Και �υ-

γε. Τ� 'πε και τ� 'κανε, δεν �αναγ�ρισε π�τ�

στ� Μωρη� -για δ�υλει� υσικ�.

Εκε�, στις ρ��ες. 6ω�γ�νησε τ� µαγα��, τ�

�ρτωσε µ' �λα τα �ρεια���µενα. Στ�ν π�-

γκ� � γερ�-πατ�ρας, � �δι�ς παντα��� πα-

ρ(ν. <γινε και µ�υσικ�ς µε πρ�τρ�π� τ�υ

Γι(ργ�υ, π�υ �παι�ε κλαρ�ν�. Κιθαριστ�ς

αυτ�σ��δι�ς ακ�λ�υθ��σε την κ�µπαν�α

στα πανηγ�ρια, π�υ �κµα�αν τ�τε.. και �α-

ν� στ� �ωρι�...

5 6α�αρ�γιανν�ς. ���ασα να πω, πως

��ριν συντ�µ�ας, �τσι τ�ν (να�αν �λ�ι,

αυτ� �ταν τ� �ν�µ� τ�υ. 6α�αρ�γιανν�ς.

Και παντρε�τηκε σαν �ρθε η (ρα τ�υ. Σκ�-

ρωσε παιδι�, τ�ν Κ(στα, τ� Σωτ�ρη και µε-

τ� τ� στερν�π��λι, τ�ν Βασ�λη. <�τισε δικ�

τ�υ σπ�τι µε α�νταστα π�λλ� πρ�σωπικ�

εργασ�α. Γε�τ�νας. Και µετ� �ρθε τ� ��ηµα,

�να �αν για τις µετα�ρ�ς.

Π�ρε δ�πλωµα, �γινε �δηγ�ς, �ρ�ισε τα

δρ�µ�λ�για για Να�πακτ�, Λαµ�α, Αθ�να.

Τα µισ� κ�µιστρα απ' τ�υς �λλ�υς και πλ�-

ρη ε�υπηρ�τηση. Κατ��ασε την �ικ�γ�νεια

στην Αθ�να, για να µ�ρωθ��ν και να πρ�-

κ�ψ�υν τα παιδι�. Με τις �ικ�ν�µ�ες τ�υ

)α�αρ�π�υλ�ς Κ. Ιω�ννης

Γ�τ�υ Σ�'�α

Mηλι�, H. Παπανικ�λ��υ
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αγ�ρασε κι �να διαµ�ρισµα στ� Β�ρωνα.

<γινε και Γραµµατ�ας της κ�ιν�τητας µε

απ�δ���ς ψ���υλα. Αργ�τερα, ευτυ�(ς π�υ

� Παπανδρ��υ �λ�υς τ�υς κ�ιν�τικ��ς

γραµµατε�ς τ�υς ανα��θµισε σε δηµ�σι�υς

υπαλλ�λ�υς. Καλ� αν�σα, π�ρε την ανη�-

ρα. Γραµµατ�ας, αγρ�της, µετα�ρ�ς, µαγα-

�� γεµ�τ�. Π�λυ�σ��λ�ς, αγαπητ�ς, ε�υπη-

ρετικ�ς.

Σε �λα µ�σα. Ακ�µα και �τ�στης και σ�-

ατ��ς και υδραυλικ�ς και µαραγκ�ς και

ηλεκτρ�λ�γ�ς -�λα. ∆εν δ�στα�ε π�τ� να �η-

τ�σει τη γν(µη σ�υ, τη ���θει� σ�υ. Μεγ�-

λ� πρ�σ�ν, µ�γιστ�. ∆εν �ταν εγωιστ�ς, �

εγωιστ�ς δεν ε�ελ�σσεται π�τ�, δεν ανε�α�-

νει, παραµ�νει απλ(ς στ��ρν�ς. Και πλακα-

ντ��ς �ταν, τ' �ρεσαν τ' αστε�α, τα �ωρατ�,

τα πειρ�γµατα...

5 6α�αρ�γιανν�ς κυρι�ρ�ησε στη �ω�

τ�υ �ωρι��, τ�υλ��ιστ�ν απ� τη δεκαετ�α

τ�υ πεν�ντα και µετ�. Πρ(τ�ς τη τ��ει, η

σραγ�δα δ�� γενε(ν...

Π�ντρεψε τα παιδι�, �ρθαν τ' αγγ�νια,

γ�ρασε.

5λ�ρθ�ς, ��στερ�ς, διαυγ�στατ�ς και

αγωνιστ�ς µ��ρι τα τελευτα�α τ�υ... Αγα-

π��σε τη �ω�, τ� γν(ρι�α απ� πρ(τ� ��ρι.

Rταν κ�λλητ�ς, µε απ��ητ��σε συ�ν�, µε

µ�λωνε �ταν αργ��σα να επικ�ινων�σω µα-

�� τ�υ. ''!�θηκες'' µ��λεγε. Τ�ν επισκεπτ�-

µ�υν συ�ν�, τ' �ρεσε να συ�ητ�-

µε για (ρες και για �λα - εκε�

στην κ�υ��να τ�υ σπιτι�� τ�υ.

<τσι απλ�, µε θεωρ��σε δικ�

τ�υ πρ�σωπ�. Ανυπ�τα�τ� πνε�-

µα, ���θυµ�ς �µιλητ�ς, �ωντα-

ν�ς �νθρωπ�ς, ιλ��εν�ς �λ�ς.

Μ��ρι π�υ µ��λεγε ν' αν����υµε

π�ρτα στην αυλ� µας για ε�κ�λη

επικ�ινων�α...

Θυµ�µαι π�υ τ�ν π�ρα τηλ�-

ων� λ�γες µ�ρες πριν τ�ν θ�να-

τ� τ�υ. Κατα�ε�ληµ�ν�ς, µ�υ

ρ�γισε την καρδι�:

-Αµι��λλω αν θα τ� πηδ��ω

τ' αυλ�κι... ε�πε.

Και συν��ισε: Κ�υρ���µαι απ'

τ� κρε��τι στην κ�υ��να. Κ�τι

δεν π�ει καλ�. Τ� π�τ�ρι ρ�γισε,

θρυψαλι�στηκε...

Ακ�λ��θησε κ�π�ια σιγ�, κ�-

π�ια αν�σα, µ�υρµ��ρισε: #,τι

ε�ναι να γ�νει, ας γ�νει. Να τελει-

(ν�υµε... Κ�υρ�γι�, τ�υ ψ�λλι-

σα... Και κλε�σαµε... �τσι απλ�

κλε�σαµε...

6α�αρ�γιανν�ς: Σ' απ��ητ�ω, ρε �λε,

γε�τ�να. Κ�θε �ρ� π�υ ανη�ρ��ω στ� �ω-

ρι� και �γα�νω στην αυλ�, σ' απ��ητ�ω. Ε�-

µαι �τ�ιµ�ς να ων��ω: ''Ρε κ�υµπ�ρε!''.

Μ��ρ�εται πως θ' ακ��σω τη ων� σ�υ,

γυρν�ω τ� κε�λι πρ�ς τα κε�θε.

Αλ�θεια, θυµ�σαι, �ταν µε ρ(τησαν απ�

π�� κ�υµπαρι�σαµε τι τ�υς ε�πα; ''5λ�ι �ι

γ�τ�ι κ�υµπ�ρ�ι ε�ναι...'' και γ�λαγες...

Τ(ρα γυρν�ω τ� κε�λι κε�θε -τ�π�τα.

Vκρα τ�υ τ��υ σιωπ�... Και µελαγ��λ(...

Η µ��ρα µας, σκ�τ�µαι, τ� γρατ� µας...

Καλ�τ��ειδ�ς, γε�τ�να, εγ( θα σε θυµ�-

µαι...

� Γι�ννης 6α&αρ$π�υλ�ς, $γδ��ς απ$ αριστερ� στην κ�τω σειρ�, µαθητ"ς στ� δηµ�τικ$ σ&�λε�� της 6ηλ�-
στας. ∆�πλα τ�υ � αδελ*$ς τ�υ Γι,ργ�ς. Αναγνωρ���νται επ�σης �ι: Ελ%νη Σταυρ�π��λ�υ, Θηρεσ�α Τρ�*τη,
∆ηµ"τρης " Βασ�λης Καρασµα�λης, Τασ�α και !ρυσ�νθη Τσι,τα, Κ��λα Τρ�*τη, Ηλ�ας Α. Γ�τ�ς, Απ�στ$λης
Κατσ��νης (&ρει��εται η :�"θεια των µεγαλ�τερων για να αναγνωρ�σ�υµε και τ�υς υπ$λ�ιπ�υς!). Η *ωτ�-
γρα*�α ε�ναι τρα:ηγµ%νη στην ε�σ�δ� τ�υ Gη-Γι�ννη. ∆�σκαλ�ς ε�ναι � σε:αστ$ς ∆ηµ"τρης Κατσ�ν�ς, π�υ
περ�σαν απ$ τα στ�ργικ� τ�υ &%ρια $λ�ι �ι Zηλιστιν�� τ�υ '30, '40 και των αρ&,ν τ�υ '50.

Rταν �ιν�πωρ�. Τρεις µ�ρες ��ρε�ε συν��εια µε
δυνατ� �ρ���. 5ι τσ�π�νηδες �ταν στα κ�π�δια
τ�υς. Στ� µαγα�� - καενε�� τ�υ 6α�αρ�π�υλ�υ, η
σ�µπα �καιγε. Rταν π�λλ�� µα�εµ�ν�ι, η συ��τηση
περιστρε�ταν, ��ηθ��ντ�ς τ�υ τσ�π�υρ�υ, σε ευ-
��ριστα θ�µατα. Rταν κι � ιερ�ας µας Ιω�ννης
Σµ�νης, �υ Παπασµ�ν'ς. Στα ιερ� τ�υ καθ�κ�ντα
τ�� ε��ε ανατεθε� και τ� �ωρι� τ�υ, π�ρα απ' τ� Φ�-
δαρη, η Μ'κρ� Παλ��κ�υ�α (Λε�κα). Τ� �ειµ(να,
π�υ τ� π�τ�µι απ' τα π�λλ� νερ� �ταν αδι��ατ�,
ε��ε κι�σει µε ��ντρ� σ�ρµα σ' �να στεν� (εκε� π�υ
περν�ει σ�µερα � αυτ�κινητ�δρ�µ�ς) π�ρασµα
ενα�ρι�. Τ� π�τ�µι ��α�ι απ' τα π�λλ� θ�λ� νερ�.
Rταν θιλ�, θιλ� κατι�ασµ�ν�υ.

5 παπ�ς παινε�τηκε �τι µ�ν� αυτ�ς µπ�ρε� να
τ� περ�σει. Ανταπ�ντησε � Βασ�λης ΚαρασµαIλης:

Στ�ι�ηµατ���υµε; Τ� περν�ω και γ(! Βγ��ει � πα-
π�ς �να πενηντ�δρα�µ� (= 3 µερ�κ�µατα), τ� δ�νει
στ�ν 6α�αρ�κη, τ� µαγα��τ�ρα, τ� �δι� και � Βασ�-
λης ΚαρασµαIλης. Η �ρ��� ε��ε κ�ψει.

Φε�γ�υν �λ�ι απ' τ� µαγα�� και κατη�ρ���υν

πρ�ς τ� π�τ�µι. Π�σω �ι γυνα�κες �µαθαν τ� ν��.

''Παναγι� ��ηθα'', �λεγαν και σταυρ�κ�πι��νταν.

Τ� π�τ�µι πρ�γµατι �ταν ατ�ρτ� (= απ�ραστ�). 5

Βασ�λης �ρ�κε �ναν ���θνα π�υ τα νερ� κυλ��σαν

πι� �ρεµα. Γδ�νεται, π�τει στ� νερ�, �ρ�ισε να κ�-

λυµπ�ει κ�ντρα διαγ(νια, τ�νει στην αντ�περα

��θη. Τ� �δι� κ�νει και επιστρ�ει. Τ� �ρ�δυ τ�

πρ(τ� θ�µα συ��τησης �ταν αυτ� τ� γεγ�ν�ς στ�

καενε�� αλλ� και στα σπ�τια. Τ�τε δεν ε��αµε ηλε-

κτρικ�, ραδι�ων�, τηλ�ων� και  τηλε�ραση.

Τ� στ���ηµα τ�υ Φ�δαρη. Π�τρα, 10/11/2018.

Θαλασσιν$ς π�νακας  τ�υ Β. Γ. Καρασµα�λη (απ$ ιδιωτικ" συλλ�γ") 

(Τ�υ πανηγυρι�� τ�υ 1974, π�υ γιν�ταν

πλ��ν τ�υ Σωτ#ρ�ς κι ��ι τ' Vη-Λι�ς, ε��ε

πρ�ηγηθε� � π�ν�ς και η µεγ�λη αναστ�τω-

ση στ� �ωρι� ε� αιτ�ας της  κηρυ�θε�σης γε-

νικ#ς επιστρ�τευσης και της π�λιτικ#ς απ�-

κατ�στασης. Αλλ� � '���ς απ� τα γεγ�ν�-

τα #θελε να �εσπ�σει στα γλ�ντια!)

Στ� πανηγ�ρι µας αν�καθεν ��ρε��υν

πρ(τα �ι �ικ�γενειακ�ς παρ�ες, ενισ�υµ�νες

απ� συγγενε�ς των περι�(ρων. Ακ�λ�υθ��-

σαν �ι Βλα��π�ιµ�νες, κατ� τη ρ�ση  τ�υ

Γρηγ�ρη Παπαγεωργ��υ, τ' Σακ�υρ�α. Μ'

αυτ� συµπλ�ρωναν την κ�ινωνικ�τητα, π�υ

εστερ��ντ� στα καλ�καιριν� σταν�τ�πια

τ�υς. Ακ�λ�υθ��σαν �ι σ(γαµπρ�ι της 6ηλ�-

στας, µε κ�ρυα��υς τ� ∆ηµ�τρι� Φωτ�π�υ-

λ�, τ�υν Κ�υτσ�υπ�ταλ�υ, και τ� Γι(ργ�

Καραδ�µα. Τ� Γει� σ' Κ�υτσ�υπ�ταλι (�µ�-

�ρ�ντ�α στην πλατε�α!) σκ�πα�ε τα µεγ�ω-

να της �ρ��στρας.

Μα�� µε τις �αρ�ς και τα µι��δια. 5 �ασ�-

πης Θ�µι�ς Α. Γ�τ�ς �κιανε καλ� κ�κ�ρ�-

τσι και τ�λει� σπλην�ντερ�. Εκε� π�υ τ�κ��ε

κ�µµ�τια στ� Μαγα��, καυτ� ακ�µα και �ι

�ντρες να περιµ�ν�υν στην �υρ�, τ�υ λ�ει

�νας �ωριαν�ς  «Σιγ�, Θ�µι�υ, θα κ�υπε�ς»,

πρ�αν(ς περιπαικτικ� για τ� µικρ� µ�γε-

θ�ς τ�υς. Και πλει�δ�τε� � Παπασµ�νης

«∆εν κ��ιτι, ε�ν' µαθ'µ�ν�υς απ' τ�υν καπν�

π'  ψ'λ�υκ��'!».

Σ' αυτ� τ�υ παγκ�ρ'  � Θ�µι�ς �ταν µπ�-

κε στ� ��ρ� µπρ�υστ�, παρ�γγειλε τ� ∆εν

µπ�υρ( µαν��λα µ', δε µπ�υρ(. Απ�ρ�σα-

µε, παρα�ενευτ�καµε για την παραγγελι�

τ�υ, γιατ� αυτ�ς ��ρευε τ�υν Rλι�υ κι τς

Ψ�λ'ς, τσι�µ'κ�υ κι συρτ�, αντ�στ�ι�α. Μπ�-

κε πρ(τ�ς, περι�ργως �ρ(ντας τη �ασ�πι-

κη π�δι� τ�υ. #ταν τ�λειωνε µια πρ�ταση

απ� τ�υς στ���υς αυτ�� τ�υ γνωστ�� ηπει-

ρ(τικ�υ τραγ�υδι��, τα �ργανα σταµ�ταγαν

απ�τ�µα. Τ� �δι�  �κανε και � ��ρευτ�ς, µε τα

π�δια σε δι�σταση. Και τ�τε, η π�δι� ανα-

δε�ηταν και �επρ��αλε απ' αυτ� �να µπ�υ-

κ�λι αναψυκτικ�� εν ε�δει αλλ��. #λ�ι �ι

πανηγυρι(τες γελ�σαµε µε την καρδι� µας.

5 αυτ�σ�εδιασµ�ς �µως δεν σταµ�τησε εδ(.

Μπ�κε �στερα µπρ�στ� � Καραδ�µας κυ�-

�ρ(ν.

Απ�νω στ� ��ρ� κ�ιλ�π�νεσε, µε παρ�µ-

�αση µαµ�ς � τ�κετ�ς �τ� επιτυ��ς. Η κ��-

κλα �γ�κε υγι�στατη. Μ�σα στ� Μαγα�� δε

γιν�ταν η πρ�θ�ρµανση τ�υ εκ Κριατσ��υ

∆ωρ�δ�ς Ψυ��γι�� και των συν αυτ(. Συν�-

θι�ε � Ψυ��γι�ς να πετ�ει τ� σακκ�κι τ�υ

στ�ν α�ρα ψηλ�! 5ι παντ�ς ε�δ�υς εκτ��ε�-

σεις  ���υν και τα απρ��πτα. Σε µια ��λ� τ�

ρ���� πι�στηκε στην ενισ�υµ�νη µε τ�ρες

για καλ� σκι� κρι�ατ�να! 

-Αααµ, τ(ρα, θα τ�υ πι�εις µανα��ς, Ν�-

κ�υ!

Ψυ��γι�ς: -Ε�µι  κ�υντ�ς, τ�υ τ�ν�υ �µα

��'!

-Θα ��υηθ�σ�υµι ηµε�ς ��λ'!  Και εκτ�-

�ευαν αυτ�ν πρ�ς τα �νω �ι υπ�λ�ιπ�ι ��-

ρευτ�ς, �πως κ�ν�υν αθλητα� �µαδικ(ν

αθληµ�των τ�ν πρωταγωνιστ� αθλητικ�ς

επιτυ��ας τ�υς.

Κ�π�ια απ� τα παραπ�νω τα �ιντε�σκ�-

πησε � γαµπρ�ς της 6ηλ�στας Θ�µης Παδι(-

της εκ Φαρσ�λων. Ε�ν τα διατηρε� στ� αρ-

�ε�� τ�υ, την ταινι�θ�κη τ�υ, µια πρ���λ�

τ�υς θα �υπν��σε αναµν�σεις...

1974: Στιγµ�ς απ' τ� πανηγ�ρι µας. Π�τρα, 09.03.2019 

Zηλιστιν� ιστ�ρ#µατα τ�υ Λεων�δα Γ. Παπαγεωργ��υ
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A. Επαγγελµατικ# 'ωτ�γρ�'ιση µιας "ωνταν#ς κ�ιν�τητας:
τ�υ Γι�ννη Η. Μπατσα��ρα

Ψ��ν�ντας σε �να συρτ�ρι, �ρ�κα �να πα-
λι� �λµπ�υµ ωτ�γραι(ν, κιτρινισµ�ν� και
θαρµ�ν�. Τ� αν�συρα περ�εργ�ς και �ρ�ισα
να τ� �ευλλ��ω για να περ�σω την (ρα µ�υ.
Στην αρ�� µη�ανικ�, αδι��ρα, �πως πα���υν
�ι γ�ρ�ι στα ��ρια τ�υς τις ��ντρες τ�υ κ�µπ�-
λ�γι�� τ�υς.

gστερα �µως, �πως γ�ρισα τα πρ(τα �λλα
µ�υ �νηκε σαν να δ��τηκα ισ�υρ� �νταση
ηλεκτρικ�� ρε�µατ�ς. ∆εν �ταν ασ�µαντα
πρ�γµατα �,τι ��λεπα εκε�: Φωτ�γρα�ες: ω-
τ�γρα�ες παλι�ς, �εθωριασµ�νες απ' τ� �ρ�-
ν�, εικ�νες π�υ ε��αν �ε�αστε� απ� τη µν�µη,
µε καλ��σαν τ(ρα σ' �να ρ�µαντικ� τα��δι
στ� παρελθ�ν. Κ�θε �λλ� π�υ γ�ρι�α �ταν
και µια �αρ� λησµ�νηµ�νη. Κ�θε �εθωριασµ�-
νη ωτ�γρα�α �υπν��σε και κ�π�ια κ�ιµι-
σµ�νη ν�σταλγ�α.

<�λεπα εµπρ�ς µ�υ σκην�ς, γεγ�ν�τα, µ�ρ-
�ς, π�υ ε��αν συνδεθε� µε τη µακριν� αν�µνη-
ση κ�π�ιας ευτυ��ας. >Ε�λεπα πρ�σωπα αγα-
πηµ�να, π�υ ���υν εγκαταλε�ψει πια τη �ω� και
ε��αµε πα�σει να τα θυµ�µαστε. Τα αν�στησα
στη αντασ�α µ�υ και µ�λησα µα�� τ�υς. <�λε-
πα τ�ν αλλ�τιν� µ�υ εαυτ� και µ�υ αιν�ταν
�λλ�τε αστε��ς, �λλ�τε �αµηλ�ων�ς και �λλ�-
τε δυναµικ�ς.

<�λεπα να συναρµ�λ�γε�ται, απ� τις µικρ�ς
κιτρινισµ�νες ωτ�γρα�ες, η �ω� µ�υ, τ� πα-
ρελθ�ν µ�υ, µε τ�υς καηµ��ς και τις λ�πες τ�υ,
τις �αρ�ς και τις συγκιν�σεις τ�υ, να εκτυλ�σσε-
ται µπρ�ς στα δακρυσµ�να µ�τια µ�υ σαν κινη-
µατ�γραικ� ταιν�α. Γ�ρι�α, γ�ρι�α ακ��ραστα
τις σκ�νισµ�νες ωτ�γρα�ες. Τα��δευα συνε-
παρµ�ν�ς στα περασµ�να �ρ�νια, �αναγιν�-
µ�υν παιδ�, µαθητ�ς τ�υ δηµ�τικ��, µαθητ�ς
τ�υ γυµνασ��υ, αγρ�της, �ιτητ�ς, σερ�ιτ�ρ�ς,
δ�σκαλ�ς... Κι �ταν �θασα στ� τελευτα�� �λ-
λ�, αισθ�νθηκα µια �ωηρ� θλ�ψη, σαν να �υ-
πν��σα απ� �να �νειρ� ευτυ��ας, και να αντ�-
κρυ�α την πραγµατικ�τητα.

Γι' αυτ� σκ�τηκα αν µπ�ρ�σ�υµε να κ�ν�υ-
µε �να λε�κωµα για τη 6ηλ�στα. Τη 6ηλ�στα της
�µ�ρι�ς και τ�υ πνε�µατ�ς. Για να θυµ��µα-
στε την ιστ�ρ�α µας, για να αι�µαλωτ�σ�υµε ει-
κ�νες π�υ τρ(ει � �ρ�ν�ς: �θη, �θιµα, πανηγ�-
ρια, αγρ�τικ�ς εργασ�ες, κτην�τρ�ικ�ς εργα-
σ�ες, πετρ��τιστα σπ�τια, τ� σ��λε�� µας, τις εκ-
κλησ�ες µας, υπ�ρ��ες �ρ�σες και υσικ� τ�-
π�α, ανταµ(µατα... και κυρ�ως την αισι�δ���α
των ανθρ(πων, µ�σα στ� σκληρ� αγ(να της

�ω�ς τ�υς. Η 5µ�δα 6ηλιστιν(ν µε την αµ�ρι-
στη συµµετ��� �λων των �ωριαν(ν δηµι��ργη-
σε µια υπ�ρ��η συλλ�γ� των παλι(ν ωτ�γρα-
ι(ν της 6ηλ�στας. Κρ�τησαν την ιστ�ρ�α τ�υ
�ωρι�� µας και την αν�δει�αν. Η πρ�σπ�θεια
αυτ� πρ�πει να συµπληρ(νεται διαρκ(ς! 

<τσι στ� πανηγ�ρι τ�υ 2018 κ�λεσα στ� �ω-

ρι� µας τ� �λ� και µαθητ� µ�υ ∆ηµ�τρη ∆ηµη-

τρ��υ απ� τ�ν Vγι� Γε(ργι� Μεσ�λ�γγ��υ,

ε�αιρετικ� επαγγελµατ�α ωτ�γρ��, π�υ απ�-

τ�πωσε µε τ� ακ� τ�υ τα σπ�τια τ�υ �ωρι��,

τ� καθ�να µε τ�υς ανθρ(π�υς π�υ �ταν εκε�.

Φωτ�γρ�ισε επ�σης λ�γα τ�π�α και στιγµ�ς

απ� τ� πανηγ�ρι, �λα αιλ�κερδ(ς. 5 Σ�λλ�-

γ�ς ευ�αριστε� θερµ� τ� ∆ηµ�τρη, ��ι µ�ν� για

τις ωτ�γρα�ες π�υ ��γαλε αλλ� και γι' αυτ�ς

π�υ θα �γ�λει σε �λλες επ���ς τ�υ �τ�υς. 5ι

ωτ�γρα�ες ���υν σταλε� ηλεκτρ�νικ� στ�

Σ�λλ�γ�  και �π�ι�ς θ�λει µπ�ρε� να τυπ(σει

ηλεκτρ�νικ� �π�ια θ�λει <νας απ� τ�υς στ�-

��υς αυτ�ς της πρ�σπ�θειας δεν ε�ναι µ�ν� η

καταγρα� της ιστ�ρ�ας και της �µ�ρι�ς τ�υ

�ωρι�� µας αλλ� τ� να δηµι�υργ�σ�υµε και

καιν��ργιες �µ�ρι�ς! Για να κρατ�σ�υµε �ω-

νταν� τ� �νειρ� της 6ηλ�στας µας και -στη σα-

ρωτικ� επ��� µας- να την κ�ν�υµε ακ�µη πι�

�µ�ρη και �ωνταν�! 

5ι Zηλιστιν�� ε�ναι �λ�ι δηµι�υργικ��, � καθ�-

νας στ�ν τ�µ�α τ�υ. 5ι ωτ�γρα�ες πρ�πει να

αναδεικν��υν τη δηµι�υργικ�τητα κ�θε �ωρια-

ν�� και σε παλι�τερ�υς καιρ��ς αλλ� και τ(ρα

και κυρ�ως στ� µ�λλ�ν! 

Με α�ρµ� τ� Κτηµατ�λ�γι� να µ�θ�υµε

�λ�ι π�� ε�ναι τα �ωρ�ια και �ι κ�π�ι των

παππ��δων µας, και να υτ�ψ�υµε µα�� µε

τ�υς ν��υς µας δ�ντρα: κερασι�ς, δαµασκηνι�ς,

καρυδι�ς, α�λαδι�ς, καστανι�ς, µηλι�ς... Με πε-

ρ�ρα�η και λ�γη περιπ��ηση θα �µ�ρα�νει τ�

�ωρι� µας αλλ� κυρ�ως θα αναδεικν�εται �

πλ��τ�ς των αγαθ(ν π�υ δ�νει η �ση και η �α-

ρ� της δηµι�υργικ�τητας σε �να µικρ� �ωρι�!

«Σκαρ'�λωσε στα ��υν�, 'ωτ�γρ�'ισ� τα
και α'�υγκρ�σ�υ τ� µ#νυµ� τ�υς.

Η γαλ#νη της '�σης θα τρυπ�σει µ�σα σ�υ,
�πως η α�τ�δα τ�υ #λι�υ µ�σα στα δ�ντρα.

Gι α�ρηδες θα σ�υ δ�σ�υν τη δ�ναµ# τ�υς,
εν� �ι �γν�ιες θα π�σ�υν σαν 'θιν�πωριν�
'�λλα».

Π�λιτιστικ�ς δραστηρι�τητες )ηλιστιν�ν στην κ�ιν�τητα και τ�ν κ�σµ� 

Επιµ�λεια: Βι�# Σµ�νη

Β. Απ�δρ�σεις στις �µ�ρ'ι�ς της Κυδωνι�ς                      
Γρ�'ει � Κ�στας Θε�'. Μακρ#ς

Φ�λες και Φ�λ�ι,

Ε�ναι κ�ιν� µυστικ� πως η Κυδωνι� µας ε�ναι �να τα �µ�ρ�τερα, �σως και τ� πι�
�µ�ρ� �ωρι� της Ελλ�δας! Αρκετ��, �µως, αγν���ν πως �ι µεγ�λες υσικ�ς �µ�ρ-
ι�ς της �ρ�σκ�νται ��ω απ� τ�ν �ικισµ�, κ�ντ�, πι� µακρι� � π�λ� µακρ�τερα απ'
αυτ�ν!

Τα τελευτα�α 10 �ρ�νια �γιναν π�λλ�ς ε��ρµ�σεις, τ�λ�ς Ι�υλ��υ µε αρ��ς Αυγ��-
στ�υ, µε αετηρ�α τ� �ωρι� και πρ��ρισµ� περι���ς απε�ρ�υ υσικ�� κ�λλ�υς! Ανα-
�ρω, ενδεικτικ�: Καστανι�ς, Λυκ�τρυπα, 5ρµπ�δες - Κτ�µα Γι(ργ�υ Ηλ. Γ�τ�υ,
Vνεµ�ς, Αϊ Λι�ς-Κ��κ�υρ�ς-Πυργ�ρια-Κ�λ�κυθι� (Π�νω και Κ�τω).

Υπ�ρ�ει η σκ�ψη και η δι�θεση να �ργαν(σω, µε τη συµµετ��� σας και τη ���θει�
σας, ν�ες απ�δρ�σεις στ�υς �δι�υς � �λλ�υς πρ��ρισµ��ς τ� καλ�κα�ρι τ�υ 2019.

Ν��ι πρ��ρισµ�� µπ�ρε� να ε�ναι:
Α. Πρ�σιτ�� στ�υς περισσ�τερ�υς
Αγ�α Παρασκευ#-Π�ργ�ς-Κτ#µα Ν�κ�υ Ευ�γγ. Γ�τ�υ, Π�δη, Παλι���ρι, Αλ�νι
τ�υ Παπαλ#µα, Γιδ�ρ�γγα, Βρ�ση τ�υ Λ�υρ�τσα, Αϊ Γι�ννηδες, Γ��στιανη-Πανα��-
λα, ∆ιακ�π�ρεµα (Ψηλ�), Καλ��ια (Π�νω και Κ�τω), Παλι�ρ�γγα, Περι��λια-Τρ�-
στυλ�, π�ταµ�ς Ε�ην�ς, Λιθαρ�συρµα, Μ�λ�ς της Μυλων��ς, Τρι'�λλια Θ�µι�υ
Ηλ. Σταυρ�π�υλ�υ.

Β. Πρ�σιτ�� σε λ�γ�υς
Κεδρ�λακκα, Φτ�ρες, Ρ��η, Τρι'�λλια, Βρ�ντ�ρεµα, Μπριν�τσα, Βατ�λακκα, Μ�γα
Ρ�µα, Τριπλι�, Φακ�ς, Παλι�γ�'υρ�, Μ�λ�ς τ�υ Τσαγκαντ�νη.

Γ. Για πρ��ωρηµ�ν�υς
Καλ�υϊρ�λακκα, ∆ιακ�πι, Κ�ρακ�λιθ�, Ματσ��κ τ' Αλ�νι, Παλι�α�υρ�νες, Μυρµη-
γκι�ρια, Καστανι�, Αµ�σ'τ�υς και... ''Στεν� τ�υ Ευ#ν�υ - Ευην�λ�µνη''.

5ι απ�δρ�σεις αυτ�ς �εκιν��ν τ� πρωI, µε ανα�(ρηση γ�ρω στις 09.00 πµ απ� τ�
�ωρι�, και �λ�κληρ(ν�νται, µε επιστρ�� στ� �ωρι� γ�ρω στις 02.00 µµ. Τ� µεγαλ�τε-
ρ� µ�ρ�ς των διαδρ�µ(ν καλ�πτεται µε πε��π�ρ�α.

5 απ�λ�γισµ�ς των πρ�ηγ��µενων ετ(ν και η εµπειρ�α π�υ απ�κτ�θηκε ενθαρρ�-
ν�υν, εµ�να και �λλ�υς, να επι�ειρ�σ�υµε ν�ες ε��ρµ�σεις για τ� καλ�κα�ρι τ�υ 2019!

Σας περιµ�ν�υµε!!!

Π�ρασες µ�ρες θλι)ερ�ς, µα �ντε�ες στ� #ρ�ν�: �ρθαν καινι��ργιες επ�#�ς και δεν θα µε�νεις µ�ν�.

Εµε�ς θα σε λατρε��υµε για π�ντα στη $ω� µας, σ�µα γλυκ� σ�υ στ�λν�υµε πως ε�σαι στην ψυ#� µας!                    

Η δ�ση ε�ναι �µ�ρ�η κι η ανατ�λ� µαγε�α κι �π�ι�ς στ�ν τ�π� σ�υ )ρεθε� #αρ� και ευτυ#�α!

Αγ�ρας ��ρνει απαλ� τ�υ �λατ�υ την α�ρα και της αυγ��λας τη δρ�σι� στα γι��ρτια, στα λι)�δια.

Η Π��λια κι � Αυγεριν�ς ��γγ�υν απ� ψηλ�, να σ�υ θυµ�$�υν π�ντ�τε τα #ρ�νια τα παλι�.

Τ� κε�αλ�ρι στ�κεται ακ��µητ�ς �ρ�υρ�ς κι η Αγια-Παρασκευ��λα µας πρ�στ�της κι �δηγ�ς!

Πρ(τ� απ' �λα �σ�υνα στα ��ι τα #ωρι�, πρωτε��υσα σε κ�νανε στα #ρ�νια τα παλι�.

Τ� λ�ει � κ��κκ�ς στα )�υν�, κι �ι π�ρδικες στην Καστανι�, τ� λ�ει κι � πετρ�κ�τσυ�ας ψηλ� στ�ν Iη - Λι�!

Ακ��ς; σιγ� τ� λ�ει � κ�τσυ�ας στης Γ��στιανης τα µ�ρη κι �ι κυνηγ�� σηκ(ν�νται να παν για τ� καρτ�ρι.

Τ� παλληκ�ρι τ�υ #ωρι�� στ� σκ�ρ� τραγ�υδ�ει και η �λ�γ�ρα τ�υ )�σκ�� τ� �σι� τ�� κρατ�ει.

Τ' αηδ�νι ��ρνει την αυγ� �ενυ#τισµ�ν� π�λι και στης πλατε�ας την πηγ� γεµ�$ει τ� τσ�υκ�λι.

Τ� κ�κ�ρ�τσι α#νιστ� στην τ�)λα περιµ�νει τ� µαστραπ� π�υ ��υγε να ��ρει κ�κκιν�λι.

Θ�λτε ν' ακ��στε τη �ων� της Κυδωνι�ς να λ�ει πως �ρθ' η (ρα κι η στιγµ� κ�ντ� της να σας ��ρει;

''Κ�υρ�στηκα να καρτερ( τ� Μ�η τ�ν Απρ�λη, � #ρ�ν�ς ε�ναι λιγ�στ�ς και η $ω� µας λ�γη...''

Αγαπηµ�ν� µας #ωρι� µην κλαις και µη λυπ�σαι, εµε�ς θα ε�µαστε κ�ντ�, αυτ� να τ� θυµ�σαι!

? Σ�λλ�γ�ς µας �γινε εσ�να να �ρ�ντ�$ει, να σ' ανε)�σει πι� ψηλ�, εκε� π�υ σ�υ α��$ει!  

Π��ηµα µε τ�τλ� ΣΤG 0ΩΡΙG ΜGΥ τ�υ Θε�'�νη Γ. Τρ�'τη
Πρ��δρ�υ τ�υ τ�τε Συλλ�γ�υ, α'ιερωµ�ν� στ�υς απαντα��� )ηλιστιν��ς (Ανατ�πωση απ� τ� τε���ς ''Η 'ων# της Κυδωνι�ς'': �τ�ς 2 '�λλ� 3, Μ�ρτι�ς 1981) 

Αλ�κ�ς Κατσ��νης: Αυτ�πρ�σωπ�γρα'�α
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Πρ�σατα η ιλ�λ�γ�ς µας Νατ�σα Απ�-
στ�λ�π��λ�υ - !ρυσανθ�κη, παρ�υσ�ασε τ�
�ι�λ�� π�υ �γραψε µε τη συν�δελ� της
Ν��λη Κ�υτλ�-Μ�τση µε τ�τλ� «Π�ρτε τ�
λ�γ�! Εγ�ειρ�δι� Ρητ�ρικ�ς». Τ� �ργ�, απ�-
τ�λεσµα µακρ��ρ�νης διδακτικ�ς εµπειρ�ας

µε πρ�γρ�µµατα Αγ(νων Επι�ειρηµατ�λ�-
γ�ας (debate), π�υ υλ�π��ησαν �ι συγγρα-
ε�ς στη δευτερ���θµια εκπα�δευση, δ�νει
π�λ�τιµες πληρ��ρ�ες για την ε��λι�η της
ρητ�ρικ�ς τ��νης, την τ��νη της αντιπαραθε-
τικ�ς επι�ειρηµατ�λ�γ�ας και αντιλ�γ�ας κα-

θ(ς και τη δια�ε�ριση διληµµατικ(ν θ�σων
και επιλ�γ(ν. Συστ�νεται ως σηµαντικ� ���-
θηµα για εκπαιδευτικ��ς αλλ� και κ�θε �ναν
π�υ θ�λει να ασκ�σει επ�ικ�δ�µητικ� και
απ�τελεσµατικ� τ� �ργ� της ανταλλαγ�ς ιδε-
(ν και δρ�σεων µ�σα απ� την πειθ(, �ασικ�

εργαλε�� �ρθ�ρ�σ�νης, επικ�ινων�ας και
συνεργασ�ας.

Εκδ. Γρηγ�ρη,
Ιππ�κρ�τ�υς 43, www.grigoriwbook.gr

Πρ�σατα εγκαινι�στηκε η �κθεση �ω-
γραικ�ς τ�υ Ηλ�α Α. Παπανικ�λ��υ.

5 �ωγρ��ς, µε ηπειρ(τικες ρ��ες εκ πα-
τρ�ς και �ηλιστιν�ς εκ µητρ�ς, ��ει διαγρ�-
ψει την τελευτα�α εικ�σαετ�α µια εντυπωσια-
κ� εικαστικ� διαδρ�µ�  και, στ� απ�γει� της
εκραστικ�ς τ�υ δηµι�υργ�ας, µας καλε� επι-
τακτικ� να συλλ�γιστ��µε ''π�� π�µε''.

Τ� �ργ� τ�υ απ�τελε� απ�σταγµα µ��θ�υ,
δ�σµευσης, ανα��τησης, τ�λµης και ειλικρ�-

νειας. 5 κ�σµ�ς π�υ δηµι�υργε�, ε�ναι τιαγ-
µ�ν�ς απ� τα ταπειν�, καθηµεριν� πρ(τη
�λη της �ω�ς στις µεταµ�ντ�ρνες µεγαλ�υ-
π�λεις: τ� �αρτ�, τ� πλαστικ�, την τε�νητ�
�λη, τα τε�ν�λ�γικ� ''ε�αρτ�µατα'', τα υπ�-
κατ�στατα τ�υ υσικ�� µας σ�µπαντ�ς.

5 σαρκασµ�ς των επιλ�γ(ν µας πα�ρνει

�λ� και πι� κυρ�αρ�η θ�ση στ� �ργ� τ�υ,

ιδ�ως στην τελευτα�α �κθεσ� τ�υ, �π�υ τ� µ�-

γεθ�ς, η ���τητα και η ωµ�τητα των µ�ρ-

(ν, η γεωµετρικ� �ργ�νωση τ�υ �ωγραι-

κ�� �(ρ�υ και η ααιρετικ� �νταση των

�ρωµ�των δηµι�υργ��ν µια ασυκτικ� γε�-

ση της �ω�ς π�υ ���υµε �τ�σει ''ιδ��ις �ερ-

σ�ν'', �λ�ι εµε�ς, � καθε�ς µε τ�ν τρ�π� και

την εµ��λει� τ�υ, ως �ρ�νες �π�ικ�ι τ�υ

21�υ αι(να.
Μας δε��νει µε �µαση, �ωρ�ς καµι� ωραι-

�π��ηση, τα κ�υτ�κια, τα τε��η, τ� συρµατ�-
πλ�γµατ� µας, τα καλ(δι� µας, τις κ�κκινες
γραµµ�ς, τα κ�υτ�κια της �παρ�ης και της
επικ�ινων�ας µας (στα εγκα�νια � �ωγρ��ς
�ρησιµ�π��ησε τη λ��η ''���ς'' για τ�ν π�-
λιτισµ� µας). 5ι θ�λασσες, �ι �υραν�� και τα
δ�ντρα -π�υ αρµ�νι�αν παρ�γ�ρα και ελπι-
δ��ρα σε πρ�ηγ��µενες εκθ�σεις τ�υ- τ(-
ρα ���υν συρρικνωθε� σε εικ�νικ�, στυλι�α-
ρισµ�να �ντα εν�ς �υ - τ�π�υ, �π�υ �ι �ν-
θρωπ�ι δεν ���υν π�� να σταθ��ν και σε
π�ι�ν να στρα��ν.

5ι �ρωες τ�υ Μ�υσε��υ της Σιωπ�ς -κυ-
ριαρ���ν �ι θηλυκ�ς ιγ��ρες- απεικ�ν���-
νται  τυλωµ�ν�ι, π�σω απ� τερ�στια γυαλι�

''�ρασης'', αν�καν�ι να ακ��σ�υν, απ�κλει-
σµ�ν�ι απ� ακ�υστικ� π�υ επι��λλ�υν την
µ�α και καθ�λικ� κυρ�αρ�η ων� (απ� τ�
στρατηγε�� τ�υ µεγ�λ�υ αδελ��;) και �λ�-
κληρωτικ� �λαλ�ι, ιµωµ�ν�ι απ� ευ�ρικ�
σιγαρ�τα και διεγερτικ� π�τ�.

5ι ιγ��ρες αυτ�ς παραπ�µπ�υν στην
τραγικ� απ�στρ�� πρ�ς τ�ν Κρ��ντα ''ΤΥ-
ΦΛ5Σ ΤΑ Τ' ΩΤΑ, Τ5Ν ΤΕ Ν5ΥΝ, ΤΑ Τ'
5ΜΜΑΤ' ΕΙ''.

Ωστ�σ� η καταγγελτικ� στ�ση τ�υ �ωγρ�-
�υ απ�ναντι σε �λα �σα υλακ���υν τις �ω-
�ς µας, δεν �δηγε� σε συµ�ι�ασµ�, αλλ� σε
επ�γνωση και υπ�ρ�αση.

Αν�µεσα στις απρ�σωπες ιγ��ρες  -
�µ�ι(µατα πρ���λλ�υν πρ�σωπα γεµ�τα
�νταση, µε δυνατ� �λ�µµα περ�σκεψης και
τρυερ�τητας.

Ε�ναι τα σινι�λα αισι�δ���ας και  κινητ�-
π��ησης π�υ µας στ�λνει � �ωγρ��ς.

Η 5µ�δα 6ηλιστιν(ν συνε���ει
µε αργ��ς ρυθµ��ς τ� �ργ� µε τ�τ-
λ�  «6ηλ�στα: Γρ�µµατα σπ�υδ�-
µατα». Συγκεντρ(ν�νται �ι ιδ�ες,
τα υλικ� και ���υµε πρ��ωρ�σει
αρκετ� τη δ�υλει� για την τελικ�
εκδ�λωση τ� καλ�κα�ρι τ�υ 2020.
Ετ�ιµ���νται παρ�λληλα τ� σ�ετι-
κ� συν�δευτικ� ��ντε� και τ� �ντυ-
π�  -�πως κ�ναµε και µε τα πρ�η-
γ��µενα θ�µατα π�υ δ�υλ�ψαµε
(«Η �ηλιστιν� Γυνα�κα» τ� 2007,
«Η 6ηλ�στα θυµ�ται και τιµ�» τ�
2009, «6ηλ�στα 1821»  τ� 2011 και
η «6ηλ�στα µ�σα απ� τ� ακ�» τ�
2016).

Στ� τωριν� θ�µα η �ιντε�ταιν�α
δεν θα συν�δε�εται µε �να µικρ�
υλλαδι�κι αλλ� µε �να καν�νικ�
�ι�λ�� µε την εκπαιδευτικ� ιστ�ρ�α
αλλ� και τ� επιστηµ�νικ� και καλ-
λιτε�νικ� παρ�ν τ�υ �ωρι�� µας.

Τ� πρ(τ� µ�ρ�ς τ�υ �ι�λ��υ ε�-
ναι αιερωµ�ν� στην �ρευνα και

καταγρα� της ενδια�ρ�υσας
π�ρε�ας της εκπα�δευσης στ� ''δα-
σκαλ��(ρι'' µας. Τ� δε�τερ� µ�ρ�ς
θα περιλαµ��νει �ρθρα και εργα-
σ�ες �ηλιστιν(ν εκπαιδευτικ(ν,
ερευνητ(ν και δηµι�υργ(ν, π�υ
θα δ(σ�υν µια συν�λικ� εικ�να
για τις σ�γ�ρ�νες εκπαιδευτικ�ς
και π�λιτιστικ�ς ανα�ητ�σεις και
δηµι�υργ�ες µας. <τσι τ� �ι�λ��,
γραµµ�ν� απ� Zηλιστιν��ς, µε την
επιµ�λεια �ηλιστιν(ν εκπαιδευτι-
κ(ν, θα απευθ�νεται και σε ευρ�-
τερ� κ�ιν�, π�ρα απ� τ� �ωρι�
µας, πρ�ς την  ευρ�τερη εκπαιδευ-
τικ� κ�ιν�τητα. Rδη ���υµε π�ρει
π�λ� α�ι�λ�γες εργασ�ες απ� �ηλι-
στιν��ς  -και ��ι µ�ν�- εκπαιδευτι-
κ��ς για τ� �ι�λ��. Ευ�αριστ��µε
θερµ�! Περιµ�ν�υµε τα κε�µενα
απ� �σες και �σ�υς τα ���υν ανα-
λ��ει και δεν τα ���υν �λ�κληρ(-
σει ακ�µη.

Επιπλ��ν καλ��µε  �λ�υ ς  τ�υς

συντ�π�τες και τ�υς �λ�υς µας να
συµµετ���υν σ' αυτ� τ� �ργ�.

Η συµµετ��� �λων ε�ναι απα-
ρα�τητη, γιατ� η γν(ση, η µ�θηση,
η ευυIα και η δηµι�υργικ�τητα
α�ρ� �λ�υς, δεν ε�ναι απ�κλει-
στικ�τητα των εκπαιδευτικ(ν! Φυ-
σικ� η επαγγελµατικ� και επιστη-
µ�νικ� εµπειρ�α και γν(ση των εκ-
παιδευτικ(ν µας ε�ναι π�λ�τιµη,
αλλ� �ρει��εται να καταθ�σ�υµε
�λ�ι  τις εµπειρ�ες µας απ� τα σ��-
λε�α, τις δυσκ�λ�ες π�υ παλ�ψαµε
και παλε��υµε δια ���υ για να
κρατ�µε τη σκ�ψη και την καρδι�
µας αν�ι�τ� στ� α�ρι�, τις εµπει-
ρ�ες µας ως γ�νε�ς π�υ παλε��υµε
δ�πλα στα παιδι� µας για ν'  απ�-
κτ�σ�υν µ�ρωση, αγωγ� και
α��ες, για τις µεγ�λες αλ�θειες π�υ
µας δ�δα�ε και µας διδ�σκει η �ω�
και για �λλα �υσιαστικ� θ�µατα.

Στ� επ�µεν� �λλ� θα δ(σ�υµε
περισσ�τερες πληρ��ρ�ες (αυτ�

τ� ∆ελτ�� ��ει γεµ�σει ασυκτικ�!)
για τ� �ι�λ��.

Να συµπληρ(σ�υµε τ(ρα �τι θα
�ρειαστ��ν συµµετ���ς σε µερικ�
σ�ντ�µα θεατρικ� δρ(µενα π�υ

θα κινηµατ�γρα�σ�υµε τ� κα-
λ�κα�ρι στ� �ωρι� για τη µεγ�λη
εκδ�λωση «6ηλ�στα: Γρ�µµατα
σπ�υδ�µατα» τ�υ 2020. Περιµ�-
ν�υµε τη συµµετ��� σας!

Γ. «)ηλ�στα: Γρ�µµατα, σπ�υδ�µατα» απ� την Gµ�δα )ηλιστιν�ν       

∆. B ι � λ ι � π α ρ � υ σ � α σ η

ΣΤ. �κθεση )ωγρα'ικ#ς τ�υ Ηλ�α Παπανικ�λ��υ  στ�ν Εικαστικ� Κ�κλ�

� κλ$�υν, π�λι�ρκηµ%ν�ς απ$ π�ικ�λα δεσµ�,
παλι� και σ�γ&ρ�να, τ�λµ�ει να ανασηκ,σει
τ� πρ�π%τασµα των µατι,ν τ�υ, να δει και να
µας κ�ιτ�ει µε :λ%µµα αλ,:ητ� απ$ τ� σκ�-
τ�δι.

Μ�α απ� τις αρκετ�ς καλλιτε�νικ�ς υσι�γνωµ�ες τ�υ �ωρι��
µας, � Γι�ννης Παπανικ�λ��υ, συνε���ει ακ�θεκτ�ς την λαµπρ�
διαδρ�µ� τ�υ στ� τραγ��δι και τη δισκ�γρα�α.

<τσι π�λ� πρ�σατα, στις 7 Ι�υν��υ, κυκλ��ρησε � δε�τερ�ς
δ�σκ�ς τ�υ πρ�σωπικ�� τ�υ Heavy Metal συγκρ�τ�µατ�ς
DIVINER, µε τ�τλ� "Realms Of Time"!!! 

Η µ��ρι τ(ρα ανταπ�κριση π�υ ε��ε τ� �ργ� αυτ� ε�ναι �κρως
θετικ�. Θα ακ�λ�υθ�σ�υν συναυλ�ες για την πρ�(θηση τ�υ �λ-
µπ�υµ σε π�λεις της Ελαλ�δας αλλ� και στ� ε�ωτερικ�, �εκιν(-
ντας απ� τ� θιν�πωρ� σε εστι��λ της Ευρ(πης! 

Ευ��µαστε στ� Γι�ννη π�ντα επιτυ��ες και �µ�ρες δηµι�υργ�ες! 

E. Μ�υσικ�ς δηµι�υργ�ες 

�ργ� της αυτ�δ�δακτης εικ�ν�γρ�'�υ Μαρ�ας Ι. Σµ�νη. 2017/18
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Στείλτε µας έγκαιρα κείµενα για το επόµενο φύλλο!!!
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Απ�ναντι τα Βαρδ��σια, πι� π�ρα η Σαρ�νταινα.
Αριστερ� � Iγι�ς Νικ�λα�ς, δε�ι� � Αγι�ννης 
και στη µ�ση τ� #ωρι�, η Κυδωνι�! 
Να τ� περιγρ�ψεις, �τω#� τα λ�για,
να τ� $ωγρα��σεις, δε )ρ�σκεις #ρ(µατα.
Στην καρδι� #τυπ�ει � παλµ�ς τ�υ,
στ� µυαλ� #αραγµ�νη η ιστ�ρ�α τ�υ.
?ι παραδ�σεις, τα �θη και τα �θιµα,
�λλ�ι τα �#�υν καταγρ�ψει, �λ�ι τα �#�υν παιν�ψει! 
Πρ�σωπα #αρακτηριστικ�, α��#αστα.
Τ� γ�λι� ανταµ(νει τ� δ�κρυ.
Τα σ#�λια, τα πειρ�γµατα στ� επ�κεντρ�.
?ι κυνηγ�� µιλ�νε για τα κυν�για τ�υς,
�ι #ωριαν�� µα$ε��υν καρ�δια και κ�στανα.
"λ�ι µα$� στ�ν αγ(να της $ω�ς.
«<ωρι� µ�υ, #ωρι�υδ�κι µ�υ» λ�ιπ�ν.

Αυτ� �γραα πριν απ� τρ�α �ρ�νια, τ� θιν�πωρ� τ�υ
2016. Τ�τε µ�υ �νηκαν λ�γα τα �σα ε��α γρ�ψει, κ�πως επι-
γραµµατικ�. Uσως �πρεπε να τ�ν�σω περισσ�τερ� τις �µ�ρ-
ι�ς τ�υ �ωρι��. Να περιγρ�ψω πι� γραικ� τ� περι��λλ�ν:
τα �λατα, τις �ελανιδι�ς, τα π�υρν�ρια, τα κ�δρα, τις κρανι�ς,
τις καρυδι�ς, τις καστανι�ς, τα µ�ν�π�τια, την Αγ�α Παρα-
σκευ�, τ�ν Πρ��τη Ηλ�α, τ�ν Αγι�ννη, τ�ν Vγι� Νικ�λα�.
Να µιλ�σω ακ�µη και για τ�ν ��� απ� τα κ�υδ��νια των
αγελ�δων, των πρ���των και των κατσικι(ν π�υ σκαρ�-
λωναν στις πλαγι�ς και στα υψ(µατα.

Να γρ�ψω για τις καλλ�ωνες �ωριαν�ς, για τ�υς γλωσσι-
κ��ς ιδιωµατισµ��ς, για τις συν��εις τις �ραδιν�ς στ� µ�να-
δικ� µαγα�� τ�υ �ωρι�� µε τα κερ�σµατα, αλλ� κυρ�ως µε τα
αλληλ�πειρ�γµατα, τα αστε�α τα διανθισµ�να µε αναµν�σεις
γ�ρω απ� την �υλ�σ�µπα. Τα ρακ�µελα και τα τσ�π�υρα π�υ
µε περισσ� ευγ�νεια και �ηλευτ� πρ�θυµ�α γ�µι�ε τα π�τ�ρια
µας � αε�µνηστ�ς Γι�ννης 6α�αρ�π�υλ�ς. Γεγ�ν�τα και πε-
ριστατικ� π�υ �ετ�λιγαν �ι �ωριαν�� µε α�ι�θα�µαστη πει-
στικ�τητα και αληθ��νεια, � καθ�νας µε τ�ν τρ�π� τ�υ,
ρ�υ(ντας µε ευ�αρ�στηση τα ρακ�µελα, τ� κρασ�, τις µπ�-
ρες και τα αναψυκτικ�.

Τ(ρα �µως µπ�ρ( να δικαι�λ�γ�σω τη σ�ντ�µη και περι-
ληπτικ� αρ�ικ� µ�υ ανα�ρ� στην Κυδωνι�. #ταν τ�σ�
µεγ�λ�ι ���υν γρ�ψει για τ� �ωρι�, �πως � Ανδρ�ας Καρ-
κα��τσας, µισ�ς Ρ�υµελι(της και µισ�ς Πελ�π�νν�σι�ς,
π�υ γρ�ει �αρακτηριστικ� στις «Εικ�νες της Ρ��µελης»:

"Εθ�σαµε εις την εσ��την πρ��κτασιν τ�υ ��υν��, τ�υ
�π���υ τας π�δας λε��ει � Φε�δαρης. Μετα�� πρ�νων �σαν

ερε�πια ε�ωκκλησ��υ της Αγ�ας Παρασκευ�ς, τ� �π���ν
αντικατ�στησεν �δη �ρθ�ν πρ�σκυνητ�ρι�ν µετ� εικ�ν�-
στασ��υ, εσ�εσµ�νης κανδ�λας και κ�λπης δια τας πεντ�-
ρας των δια�ατ(ν... Απ� τ�υ πρ�σκυνηταρ��υ δε�ι� εα�-
νετ� κ�τω µ' ευ�ρεστ�ν και ενθαρρυντικ�ν �ψιν η 6ελ�-
στα...". Και πι� κ�τω συνε����ντας τ� �δ�ιπ�ρικ� τ�υ ανα-
�ρει τ� δηµ�τικ� τραγ��δι των Σ�υσµανα�ων π�υ πυρπ�-
λησαν τη 6ηλ�στα τ� 1800 για πε�σµα τ�υ Αλ� Πασ�, �
�π���ς αναωνε�:

«Μ�υ ��λασες τρ�α �ωρι�, τρ�α κεαλ��(ρια, Γραν�τσα
και Τραν� !ωρι�, 6ελ�στα �ακ�υσµ�νη!» 

5 Γ. Αθανασι�δης-Ν��ας απ� την �λλη µερι� αιερ(νει
�να �λ�κληρ� π��ηµα στη 6ηλ�στα, �αρακτηρ���ντ�ς την
µετα�� των �λλων «µαστ�ρ��(ρι και δασκαλ��(ρι... µε �α-
µ�κ�ρασα και �ι�νια, µε �µ�ρ� κεαλ�ρι, µε ��λκωµα και
ασ�µι, πρωταγων�στρια στ�ν αγ(να για τη λευτερι�».
Μπρ�στ� σε �λ�υς αυτ��ς και π�λλ��ς �λλ�υς π�υ ���υν
γρ�ψει για την Κυδωνι�, τι �λλ� να πρ�σθ�σω;

Τ� δ��ς για τ� δρ�µ� µε τις στρ��ς και τ�υς γκρεµ��ς;
Για τ� παλι� λεω�ρε�� της δεκαετ�ας τ�υ '70 π�υ αγκ�µα-
���σε κ�τω απ� τ� ��ρ�ς των στριµωγµ�νων επι�ατ(ν και
των π�ικ�λων εµπ�ρευµ�των και απ�σκευ(ν, ακ�µη και
�(ων; Την απ�λυτη σιωπ� της ν��τας, τις ντ�υεκι�ς των
κυνηγ(ν, µε τα αγρι�γ��ρ�υνα να παραµ�νε��υν κ�ντ�
και µακρι�, σ�εδ�ν δ�πλα µας κρυµµ�να και ανερ�;

Π(ς �µως να �ε��σω τ� πανηγ�ρι τα πρ(τα �ρ�νια τ'Αϊ-
λι�ς και αργ�τερα τ�υ Σωτ�ρ�ς; 5ι �ικ�γενειακ�� ��ρ��, τα
λικν�σµατα και �ι ιγ��ρες στα �ρια τ�υ συναγωνισµ�� µ�-

�ρι πρωIας, µε τ� κρ�� να περ�νι��ει τα κ�κκαλα, θα µε�-
ν�υν για π�ντα στην καρδι� και τ� µυαλ� µ�υ. 5 κ�µπ�ς
υπ�κλ�νεται στ� ��υν�. Στη λ�γ�ρα τ�υ ��σκ�� και τ�
κλαρ�ν� τ�υ τραγ�υδιστ�.

Αν �µως τ� πνε�µα τ�ρπεται µε �λα αυτ�, �ρ�εται η σει-
ρ� των υλικ(ν, των εδεσµ�των και των π�τ(ν να ευ�αρι-
στ�σει και τ� σ(µα: π�τες κ�θε ε�δ�υς, ��ρτ�πιτες, κ�λ�κυ-
θ�πιτες, ταρκ�σια, µπαµπαν�τσες, µακαρ�ν�πιτες, καρυδ�-
πιτες και τηγαν�τες, λ�υκ�υµ�δες, τ� περ�ηµ� ντ�πι� γλυ-
κ� τ�υ κ�υταλι��, τ� καρυδ�κι, � µπακλα��ς µε �ωρι�τικ�
�λλ� και τ�σα �λλα γλυκ� και αλµυρ� εδ�σµατα.

Συν�ψ���ντας �λα τα παραπ�νω γ�νεται ανερ� �τι τ�
�θες ανταµ(νει τ� σ�µερα. 5ι παλι�ς γενι�ς π�ρε��νται
αδελωµ�νες µε τις ν�ες. 5 σε�ασµ�ς για αυτ��ς π�υ �υγαν
αγκαλι��ει την ελπ�δα και την ευ�� για αυτ��ς π�υ τ(ρα
��υν και παλε��υν να κ�ν�υν τ� �ωρι� καλ�τερ�. #πως και
να'�ει, η Κυδωνι� ε�ναι σηµε�� ανα�ρ�ς και για τ�υς ντ�πι-
�υς αλλ� και τ�υς περαστικ��ς. Η πλατε�α της θα συγκε-
ντρ(νει και θ' α�υγκρ��εται τα �νειρα και την αγ�πη. Τα
�λατα θα θρ�ϊ��υν µε τ� γ�λι� και τ� δ�κρυ, τη �αρ� και τη
λ�πη, για τ� �θες και τ� σ�µερα.

Για αυτ��ς π�υ �υγαν και �ησαν τ� απ�τ�πωµ� τ�υς
αν�γλυ� π�νω στις π�τρες και τα �αµ�κλαδα. Για αυτ��ς
π�υ θα �ρθ�υν και θα ωτ�σ�υν µε τη ρεσκ�δα και τη �ε-
στασι� τ�υς κ�θε γωνι� της αγαπηµ�νης γης. Για αυτ��ς π�υ
θα πα�ρν�υν δ�ναµη απ� την α�ναη ρ�� τ�υ Φε�δαρη και τ�
αγ�ρω�� �λ�µµα τ�υ ��υν��! Για µια ακ�µη �ρ� λ�ιπ�ν:

5 κ�µπ�ς υπ�κλ�νεται στ� ��υν�!   

1. Πρ�τη �κπλη�η: ∆ηµ#τρι�ς Νικ�λα\δης

Πριν µπ��µε στα θ�µατ� µας, µια πρ�γευ-
ση: αν�καθεν την Κυδωνι�, την παλι� 6ηλ�-
στα, π�λλ�� την αγ�πησαν! Επισκ�πτες, πε-
ραστικ��, παραθεριστ�ς, την κλε�σαν µ�σα
στην καρδι� τ�υς. Και σ�µερα �µως π�λλ��
επισκ�πτες την ερωτε��νται την Κυδωνι�.

Πρ�σατα, εκε� στην πλατε�α, µι� ��νη νεα-
ρ� κυρ�α, ωτ�γρ�ι�ε τα περ�γυρα. Με τ�
π�υ µε ε�δε, κατ��ασε τη µη�αν� και µ�υ ε�-
πε: ''Τι �ωρι�!'' ''Περαστικ�;'' Τη ρ(τησα.
''Ναι''. ''Σας αρ�σει τ� �ωρι�;'' ''Τ� �ωρι�'',
απ�ντησε �αµ�γελ(ντας...

Και µπα�νω στ� θ�µα µ�υ: πριν µερικ�
�ρ�νια, ��ανα εµαν�στηκε στ� �ωρι� �να

�ευγ�ρι, σ�εδ�ν �γνωστ� στ�υς περισσ�τε-
ρ�υς: � ∆ηµ�τρης Νικ�λαIδης και η γυνα�κα
τ�υ η Vδα... Η Vδα ��ει ρ��ες απ� την Κυ-
δωνι�, απ' τ�ν πατ�ρα της Μ�κη Τ�µαρ�. 5
∆ηµ�τρης, γ�ννηµα και θρ�µµα τ�υ Πειραι�.
5ι �ωριαν�� σ��λ�ασαν: �ρθαν να δ��νε απ�
περι�ργεια και δρ�µ�... Αµ' δε!  Rρθαν και
ρ��ωσαν -συνε�ε�ς επισκ�πτες, �σ� τ� επιτρ�-

π�υν �ι δ�υλει�ς τ�υς. Κι ��ι µ�ν�... Απλ(-
θηκαν και σµ��ανε µ' �λ�υς τ�υς �ωριαν��ς,
συγ�ρωτ�στηκαν σαν να τ�υς γν(ρι�αν �ρ�-
νια, �ησαν την απλ�τητ� τ�υς και την καλ�
τ�υς δι�θεση να �επ�ρτ�σει, δ��τηκαν τη ι-
λ��εν�α, την ανταπ�δωσαν. #ταν �ι ψυ��ς
�γα�ν�υν απ' τα στ�θια κι αγκαλι���νται, ε
τ�τε γεννι�ται µια συναρπαστικ� σ��ση �ε-

#λα αυτ� τα �ρ�νια κ�ιν� ση-
µε�� συν�ντησης της παρ�ας µας
στ� �ωρι� ε�ναι τ� �ωκκλ�σι της
Αγ�ας Παρασκευ�ς.

Ανε�α�ν�υµε π�ντα µε τα π�-
δια, π�τ� µε αυτ�κ�νητ� (σπ�νια
κ�π�ι�ς απ� εµ�ς να π�ρει �να).
∆εν ��ρω γιατ�, µας αρ�σει �τσι
περπατ(ντας �λ�ι µα��, στην ανη-
�ρα! Η διαδρ�µ� αυτ� ε�ναι απ�
τις πι� αγαπηµ�νες µας. Κ�π�ιες
�ρ�ς µας ��ηθ�ει και τ� εγγ�ρι
στ� δρ�µ�. Ε�µαστε �λ�ι µα�� π�-
ντα σ' αυτ� την ε��ρµηση. Καµι�
�ρ� ���υµε την τ��η να ε�ναι µα-
�� µας και κ�π�ι�ι απ' τ�υς µ�υσι-
κ��ς τ�υ �ωρι��, � Γι�ννης Κα-
τσ��νης � � Γι�ννης Παπανικ�λ�-
�υ µε τις κιθ�ρες τ�υς � � Ηλ�ας

Παπανικ�λ��υ, π�υ µια �ρ� µας
�κανε τα κρ�υστ� µε τ� ταψ� της
µ�νας τ�υ. Εµε�ς �ι υπ�λ�ιπ�ι
τ�υς συν�δε��υµε. «... Κανε�ς εδ(
δεν τραγ�υδ� καν�νας δεν ��ρε�-
ει ακ��νε µ�ν� την πενι� κι � ν�υς
τ�υς τα�ιδε�ει...»

#�ι, εκε� δεν ��ρε��υµε. Καθ�-
µαστε στα θαρµ�να παγκ�κια �
καταγ�ς και διαπερν��µε µε τις
ατ�λειωτες κ�υ��ντες µας την απ�-
λυτη ησυ��α π�υ κρατ��ν τα ��υν�
γ�ρω γ�ρω. Μιλ�µε και µιλ�µε και
µιλ�µε... Ταρ���υν �ι ων�ς και τα
γ�λια µας τη σιωπηλ� ν��τα... Εδ(
στην Αγ�α Παρασκευ� η θ�α ε�ναι
υπ�ρ��η την ηµ�ραh �λ�πεις �λα τα
γ�ρω �ωρι� της περι���ς µας. Αλ-
λ� εµ�να µ�υ αρ�σει τη ν��τα πε-

ρισσ�τερ�. 5 �υραν�ς µε τ' αστ�-
ρια τ�υ και τ� εγγ�ρι, π�υθεν�
δεν ε�ναι πι� �µ�ρα, π�υθεν� δεν
ε�ναι τ�σ� κ�ντ� µας, �σ� εδ(...
(παντ�� �τσι θα 'ναι, αλλ� εγ( �λ�
αυτ� τ� θα�µα τ� ��ω συνδ�σει µ�-
ν� µε την εκκλησ�τσα αυτ�!). gστε-
ρα ε�ναι και τ� δ�σιµ� αν�µεσ�
µας, π�υ τ� κληρ�δ�τ�σαµε απ'
τ�υς γ�νε�ς µας! Καθ�µαστε εκε�
µ��ρι κ�π�ια (ρα και µετ� ε�-
γ�υµε γιατ� πι�νει αγι��ι. Κ�π�ιες
�ρ�ς µ�ν�υµε στην πλατε�α να συ-
νε��σ�υµε τις κ�υ��ντες µας.

#ταν επιστρ��υµε στην Αθ�-
να, ρ�ντ���υµε να �ρισκ�µαστε.
Στην Αθ�να ���αια συναντι�µα-
στε �ωρ�ς τ�υς ���υς της κιθ�ρας,
�ωρ�ς την υπ�ρ��η θ�α και τ�ν γε-

µ�τ� αστ�ρια �υραν�, µα π�ντα
µε τις �διες ατ�λειωτες κ�υ��ντες

και την �δια πρ�σµ�ν� να �ανα-
�ρεθ��µε εκε�!

Η  " ω #  σ τ η ν  Κ υ δ ω ν ι �  
Γρ�'ει η )ω# Κρ�γκαρη-)α�αρ�π��λ�υ

Καλ�κα�ρι στην Κυδωνι�: Gι �ραδι�ς στην Αγ�α Παρασκευ#:
Γρ�'ει η ]λγα Α. Κατσ��νη

0ωριαν�� δε�τερης και τρ�της γενι�ς: εκπλ#�εις  απρ�σµενες π�υ συγκιν��ν! 
Γρ�'ει η Hλ�ας A. Γ�τ�ς
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στ�ς α�µ��ωσης. Ανακα�νισαν τ� πατρικ�
σπ�τι της Vδας, τ� καλλ(πισαν, τ� κ�ναν
λειτ�υργικ�, µε �ερ�ντες, σκ�λες -�(ρ�ς ευ-
��ριστης διαµ�ν�ς. Πρ�σκ�λεσαν εδ( �-
λ�υς, π�λλ��ς �λ�υς, απλ��ς σαν κι αυτ��ς.
Συµµετε��αν σε �λες τις εκδηλ(σεις τ�υ �ω-
ρι��, ��ι µ�ν� στις �αρ�ς, αλλ� και στις λ�-
πες. Στις  λ � π ε ς, εκε� �ε�ωρ���υν �ι πραγ-
µατικ�� �νθρωπ�ι, γν�σι�ι Κυδωνι(τες... τα
απ�θεσε στ� κ�ιµητ�ρι µας, σ' �να �εστ� και
απ�ριττ� µν�µα -µ�ν� τ' �ν�µ� της. Με την
εν�ργει� τ�υ ��νιασε τ�υς π�ντες, µας
��νιασε ευ��ριστα... Ρε πειραι(τη, δεν
���υµε ιδια�τερες σ��σεις, απ� εδ( παρ�µε-
ρα π�υ �ρ�σκ�µαι, πρ�πει να στ� πω: αν µπ�-
ρ��σε η µ�να σ�υ να σ�υ µιλ�σει απ� εκε�
ψηλ�, θα σε �ρ�σωνε µε ��λιες ευ��ς. ''Μ'
�ερες στ�ν παρ�δεισ�'', θα σ�υ �λεγε. Και
θα συν��ι�ε: ''Αντ� να µε ρ��εις σε κε�ν� τ�
ρικιαστικ� �ωνευτ�ρι των αν(νυµων νε-
κρ(ν... εδ( στ�ν παρ�δεισ�! Σ' ευ�αριστ(
γιε µ�υ...''. Αλλ� δεν ��ει σηµασ�α αν µπ�ρε�
να σ�υ µιλ�σει � ��ι -η ευ�� της, ν�σαι σ�γ�υ-
ρ�ς, ε�ναι δεδ�µ�νη. Κ�π�ια ν��τα, ρ��ε µια
µατι� εκε� στ� µακριν� απ�σπερ�τη, µην τ�
�ε��σεις, �σως µ�σα στη ρ�δινη κατα�νι� τ�υ
Σ�µπαντ�ς: �σως τη δεις να σ�υ γν�ει...

2. ∆ε�τερη �κπλη�η: ∆ηµ#τρης 0ρ#στ�υ
Φωτ�π�υλ�ς.

Η �ικ�γ�νεια Φωτ�π�υλ�υ, λ�γ� π�λ�
γνωστ� σε παλι��ς και νε�τερ�υς. 5 µπ�ρ-

µπα Μ�τσ�ς, � γεν�ρ�ης, ασυναγ(νιστ�ς
αγωνιστ�ς της �ω�ς. Με ν��ια και µε δ�ντια
ν'ανε��σει την π�λυµελ� �ικ�γ�νεια. Τ�σσε-
ρα αγ�ρια, � Γι(ργ�ς, � !ρ�στ�ς, � Γι�ννης,
� Vγγελ�ς κι  η Τριανταυλλι�. Ετ� στ�µα-
τα εκε�νη την επ�ι��, δεν ε�ναι και µικρ�
πρ�γµα. 5 µπ�ρµπα Μ�τσ�ς, Κ�υτσ�π�τα-
λ�ς τ� παρατσ��κλι τ�υ. <να παρατσ��κλι
π�υ τ� δι�λε�ε µ�ν���ς τ�υ. Κ�π�ι� �ρ�δυ
στ�ν καεν� στις Καµ�ρες Πατρ(ν, α�� ε�-
�ε ρ�υ��ει και τ� κρασ�κι τ�υ, σηκ(θηκε
και (να�ε: ''Εγ( δεν ε�µαι απλ(ς Φωτ�-
π�υλ�ς. Ε�µαι Κ�υτσ�π�ταλ�ς!'' Τ� (να�ε
και τ�υ �µεινε. Β��αια τ� �ν�µα αυτ� δεν ε�-
ναι αν�παρκτ� πρ�σωπ�, υπ�ρ�ε πασ�γνω-
στ�ς ��υλευτ�ς τ�υ Μωρη�, τ�τε. 5 Μπ�ρ-
µπα Μ�τσ�ς � Κ�υτσ�π�ταλ�ς, δ�υλευτα-
ρ�ς, αγωνιστ�ς, �ρωας της �ω�ς... Μετ� την
περιπ�τεια τ�υ εµυλ��υ π�ρασε απ�ναντι
στ� Μωρη�. Ε��ε συγγενε�ς εκε�, τ�ν ���θη-
σαν κ�πως. Αλλ� σκληρ� �ω�, αγ(νας και
µ��τ�ς. Εκε� µεγ�λωσαν τα παιδι�, µετ�
σκ�ρπισαν. 5 Γι(ργ�ς, � Γι�ννης και η Τρια-
νταυλλι� στην Αθ�να, � !ρ�στ�ς µεταν�-
στης στη Γερµαν�α, � Vγγελ�ς τα�ιτ��ς στη
Θεσσαλ�ν�κη. Και πρ�κ�ψαν. Μα�� µε τ�ν
ασ��αστ� γ�ρ�ντα και λ�γη τ��η στ�ριωσαν
περι�υσ�ες. Παντρε�τηκαν, �καναν απ�γ�-
ν�υς. Αγαπ��σαν τ� �ωρι�, τ� λ�τρευαν.
#µως για δικ��ς τ�υς λ�γ�υς δεν ευ�δ(θη-
κε να στερι(σ�υν �αν� τ� πατρικ� τ�υς.
Αυτ� τ�υς ��ραινε π�λ�, ειδικ� τ� Γι(ργ�

και τ� !ρ�στ�. Θα πρ�πει να µνηµ�νε�σω
εδ( �τι � !ρ�στ�ς π�λλ�ς �ρ�ς ���θησε
κ�ινωελ� �ργα της γεν�τειρ�ς τ�υ, µε
α�ι�λ�γα �ρηµατικ� π�σ�. Ν�σταλγ��σε,
�νειρευ�ταν, δεν �ε�ν��σε...

Μα �ρθαν δ�σκ�λ�ι καιρ��, δ�σεκτα �ρ�-
νια. 5 Γι(ργ�ς, � !ρ�στ�ς και � Vγγελ�ς
�υγαν σ�εδ�ν παρ�καιρα. Η απ�υσ�α της
�ικ�γ�νειας στ� �ωρι� εµαν�στατη... Κι
��ανα π�ρυσι τ� καλ�κα�ρι, εµαν�στηκε
�νας Φωτ�π�υλ�ς, γ�ν�ς τ�υ !ρ�στ�υ, µα-
�� µε τη γυνα�κα τ�υ, απ� τ� π�υθεν�... 5
∆ηµ�τρι�ς !ρ�στ�υ Φωτ�π�υλ�ς, επι�ει-
ρηµατ�ας στην Αθ�να, µε τα��ρνα κ�π�υ
στα Μεσ�γεια. Εµαν�στηκε µα�� µε τη γυ-
να�κα τ�υ. Και η �κπλη�η ε�ναι πως και η
γυνα�κα τ�υ ��ει ρ��ες και καταγωγ� απ�
την Κυδωνι�. Ε�ναι εγγ�ν� τ�υ Κ(στα Πα-
πανικ�λ��υ, εκε�ν�υ τ�υ γλυκ�τατ�υ αν-
θρ(π�υ, µε τ� παρατσ��κλι Τσι�ν�δας, µε
τ� σπ�τι ακρι�(ς κ�τω απ' την πλατε�α, λα-
�ωµ�ν� απ' τ�ν καιρ�... Σας καλωσ�ρ���υ-
µε, �λ�ι µας και συντ�π�τες. Μας �ανι�-
σατε ευ��ριστα. Τ� µ�ν� π�υ ευ��µαστε
τ(ρα να µας �ανι��ετε πι� συ�ν�, �ταν τ�
επιτρ�πει � �ρ�ν�ς σας. Θυµηθ�κατε, ν�-
σταλγ�σατε, �ρθατε. 5�καδε, λ�ιπ�ν. Αυτ� η
λ��η, λ�γ� �γνωστη, αλλ� παν�ρ�αια, απ' την
επ��� τ�υ 5µ�ρ�υ. 5�καδε, επιστρ�� στ�
σπ�τι, στις ρ��ες. 5�καδε! Επιστρ�� στην
�µ�ρι� και στη �ση. 5�καδε!

#πως κ�θε �ρ�ν� �τσι και �τ�ς τις µ�ρες τ�υ Αγ��υ ∆ηµητρ��υ και της
Εθνικ�ς ε�ρτ�ς δ�θηκε τ� �τυπ� αντ�µωµα των �ωριαν(ν για την συγκ�-
µιδ� των κ�στανων και των καρυδι(ν στ� �ωρι� µας. Β��αια τ� µ��εµα
των καρπ(ν ε�ναι η α�ρµ�, γιατ� η αιτ�α ε�ναι η µ��ω�η και η επικ�ινων�α
των �ωριαν(ν µετα�� τ�υς στ� µ�ρ�ς π�υ αγαπ�νε, δηλαδ� στην �µ�ρη
Κυδωνι�. Συµµα���ντ�ς τ�υ καλ�� καιρ�� �ι µ�ρες στ� �ωρι� κ�λησαν ει-
δυλλιακ� και τα �τ�µα π�υ αν��ηκαν αναλ(θηκαν σε �µ�ρ�υς περιπ�-
τ�υς µ�σα στα µ�ν�π�τια στα παν�µ�ρα ελατ�δ�ση π�υ περι��λλ�υν τ�
�ωρι� καθ(ς και στ� π�τ�µι, τ� σ�µα κατατεθ�ν της περι���ς.

Φ�τ�ς κατ�θασαν τ� �ωρι� µας και αρκετ�� επισκ�πτες (� �εν(νας
τ�υ Αγ��υ Νικ�λ��υ �ταν γεµ�τ�ς �λες τις ηµ�ρες), �ι �π���ι µα�� µε
τ�υς ντ�πι�υς απ�λαυσαν την ιλ��εν�α. Τ�υ Αγ��υ ∆ηµητρ��υ λ�γω των
ε�ρτασ�ντων (�ι �π���ι κατ� ευτυ�� συγκυρ�α ε�ναι π�λλ��) τα γλ�ντια,
τα τραπε�(µατα και τα κερ�σµατα �δωσαν και π�ραν. Σηµαντικ� γεγ�-
ν�ς της περι�δ�υ αυτ�ς �ταν η �ι�η ιερ�α και η λειτ�υργ�α π�υ τ�λεσε
τ� Σ���ατ� στ� γραικ�τατ� �ωκλ�σι της Αγ�ας Παρασκευ�ς στην
εµπασι� τ�υ �ωρι��. Τ� εκκλησ�κι ε��ε να λειτ�υργηθε� αρκετ� �ρ�νια
και τ� γεγ�ν�ς αγκαλι�στηκε απ� �λ� τ� �ωρι�, τ� �π��� σ�εδ�ν σ�σσω-
µ�, µικρ�� και µεγ�λ�ι, π�λ� νωρ�ς �λα�ε θ�ση στην εκκλησ�α και παρα-
κ�λ��θησε µε κατ�νυ�η την θε�α λειτ�υργ�α καθ(ς και την αρτ�κλασ�α
π�υ ακ�λ��θησε.

#µως �λα τα καλ� πρ�γµα κ�π�τε λαµ��ν�υν τ�λ�ς. Η Κυριακ� �ρθε
και σιγ� σιγ� �ι απ�σκευ�ς �ρ�ισαν να �ρτ(ν�νται στα αυτ�κ�νητα, τα
σπ�τια να κλειδ(ν�νται, �ι �ωριαν�� και �ι επισκ�πτες �ρ�ισαν να απ��ω-
ρ��ν, απ��αιρετ(ντας � �νας τ�ν �λλ�ν, επιστρ��ντας στην ρ�υτ�να της
καθηµεριν�τητας. Αλλ� µ�σα στ�ν απ��αιρετισµ� αιν�ταν η θ�ληση των
�ωριαν(ν για τ� επ�µεν� αντ�µωµα, για τ� επ�µεν� αν��ασµα στ�ν µ�ρ�ς
αυτ�, τ� τ�σ� �µ�ρ�, τ� τ�σ� γαλ�νι�, τ� τ�σ� αµ�λυντ�.

ΚΑΙ Τ5Υ !Ρ5Ν5Υ! ΚΑΙ Τ5Υ !Ρ5Ν5Υ!!!

Τ� σπ�τι των Παπανικ�λ��υ (Τσι�νιδα�ικ�),
εαιρετικ$ δε�γµα τ�πικ"ς αρ&ιτεκτ�νικ"ς!
Kκκληση: Να διασωθε�!!! Υπ�ρ&ει κ�π�ι�
περιθ�ρι� ακ�µα;!  

Φωτ�γρα*�α τ�υ Παναγι,τη Βενι��.
Λειτ�υργ�α στ� εωκκλ"σι της Aγ�ας Παρασκευ"ς στις 26/09/2019.

Κυδωνι�τικα και Aγι�δηµητρι�τικα
Γρ�'ει � ∆ηµ#τρης Nικ�λα\δης 

Μια ακ�µα σηµαντικ# ''�λ�µ�λεια'' των "ηλιστιν�ν τ� 2018! Στ�
εκκλησ�κι της Αγ�ας Παρασκευ#ς, στην ιστ�ρικ# ρ��η µας. Στη λει-
τ�υργ�α, π�υ �ργ�νωσε � ∆. Νικ�λα\δης, παρα�ρεθ#καµε περ�π�υ
40 �νθρωπ�ι.

Μας συγκ�νησε ιδια�τερα � ιερ�ας µας, µε τ� '_�αϊδευτικ�'' π�υ τ�ν
συνδ��υµε στις καρδι�ς µας, � στ�ργικ�ς ''ευλ�γηµ�ν�ς'' µας. Μας
µ�λησε τ�σ� �µ�ρ'α στη λειτ�υργ�α! Μας συγκ�νησε µε τις ανα'�-
ρ�ς τ�υ στις δυσκ�λ�ες της επ��#ς και τ� ρ�λ� µας για να πρ�στατ�-
ψ�υµε τη νε�τερη γενι�:

«Να σκ�'τεστε τα παιδι� και τα εγγ�νια σας! Να καλλιεργε�τε εδ�
τα κηπ�κια σας, να µα"ε�ετε τα κασταν�κια, τα καρυδ�κια σας, να
τα πηγα�νετε στα παιδι�, εκε� στις π�λιτε�ες, π�υ η "ω# ε�ναι δ�σκ�-
λη. Gι παππ��δες και �ι γιαγι�δες να τα 'υλ�τε τα παιδι� για να
µπ�ρ��ν  να δ�υλε��υν �ι γ�ν��ι τ�υς. Να ε�µαστε �νθρωπ�ι µε καρ-
δι�, �πως µ�θαµε εδ� στα �ωρι� µας!»      

Aριστερ� �λ�π�υµε την τ�ι��γρα'�α της Αγ�ας Παρασκευ#ς, �ργ�
τ�υ αυτ�δ�δακτ�υ "ωγρ�'�υ και ιερ�α Β.Γ. Καρασµα\λη, π�υ ανα-
παλα�ωσε στη µν#µη τ�υ πατ�ρα της, η Κωνσταντ�να Β. Καρα-
σµα\λη, "ωγρ�'�ς και η �δια.

Η τε�ν�τρ�π�α π�υ επ�λε�ε � αγι�γρ�'�ς για την απεικ�νιση της
πρ�σ'ιλ��ς στα µ�ρη µας Αγ�ας, απ�µακρ�νεται απ� την αυστηρ#
�υ"αντιν# παρ�δ�ση και '�ρνει την αγ�α πι� κ�ντ� στη λαϊκ# παρα-
δ�σιακ# "ωγρα'ικ#.

Τ� �ργ� ε�ναι µεγ�λων διαστ�σεων και �γινε µε λαδ�µπ�γι� στ�ν
ε�ωτερικ� τ���� τ�υ να\σκ�υ πριν τρι�ντα π�ντε �ρ�νια. Για την πρ�-
στασ�α τ�υ απ� τις καιρικ�ς συνθ#κες ��ει τ�π�θετηθε� τ"�µι, αλλ�
απαιτε�ται 'ρ�ντ�δα για τη στεγαν�τητα τ�υ τ"αµι��.

Τ�τ�ια π�λ�τιµα �ργα απαιτ��ν την αµ�ριστη 'ρ�ντ�δα µας! 

"Η καρδι� τ�υ ανθρ�π�υ µακρυ� απ� τη '�ση γ�νεται σκληρ#"  
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Μπ�ρε� η καθηµεριν�τητ� µας να κατακλ��εται απ� δι��ρα µ�σα κ�ινωνικ�ς δι-
κτ�ωσης, �πως Facebook, Instagram, Twitter, στα �π��α ενηµερ(ν�υµε τ�υς �ρ�στες -
�λ�υς µας για τις σηµαντικ�ς µας στιγµ�ς, �µως εµε�ς επιλ��αµε τ�ν παλι�, πατρ�παρ�-
δ�τ� τρ�π�.

Απ�ασ�σαµε να ανα�ι(σ�υµε µ�σω της εηµερ�δας την στ�λη των κ�ινωνικ(ν,
�π�υ θα δηµ�σιε��νται σηµαντικ�ς στιγµ�ς των συγ�ωριαν(ν µας και θα ενηµερων�µα-
στε �λ�ι, �πως ακρι�(ς γιν�ταν και παλαι�τερα.

Θα �ητ�σ�υµε και την ���θεια �λων των συγ�ωριαν(ν µας (στε να µας ενηµερ(-
ν�υν και για τα ευ��ριστα και για τα δυσ�ρεστα (µακρυ� απ� �λ�υς µας), τα �π��α θα
�θελαν να τα µ�ιραστ��ν µε �λ�υς εµ�ς.

Μπ�ρε�τε να απευθυνθε�τε τ�σ� σε εµ�να �σ� και στα �τ�µα π�υ συµ��λλ�υν στην
�κδ�ση της εηµερ�δας.

Στε�λτε µας τα ν�α σας να τα δηµ�σιε�σ�υµε στην Κωνσταντ�να Γ. Γ�τ�υ, τηλ:
6984901989, gatoula_1995@hotmail.com  

Ν��ι πτυ�ι����ι  

ñ Τ� ∆.Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ Κυδωνιωτ(ν «Η
Γ��στιανη» εκρ��ει τα συγ�αρητ�ρια
στην Τσ�γκα Μαρ�α, τ�υ Λεων�δα και της
Ανθ�ς, η �π��α �λα�ε τ� πτυ��� της απ�
τ� τµ�µα της Λ�γιστικ�ς και !ρηµατ��ι-
κ�ν�µικ�ς τ�υ ΤΕΙ Μεσ�λ�γγ��υ.

ñ Συγ�αρητ�ρια επ�σης στ�ν Γι�ννη Αθ.
Σµ�νη, π�υ �δωσε στις 21/03/2019 τ�ν
�ρκ� τ�υ πτυ�ι����υ τ�υ τµ�µατ�ς Η/Υ
τ�υ ΕΚΠ Αθην(ν.

Μεταπτυ�ιακ�ς 
Σπ�υδ�ς και διπλ�µατα

ñ Η Κων/να Γ. Γ�τ�υ �εκ�νησε µεταπτυ-
�ιακ�ς σπ�υδ�ς στ� Τµ�µα της Εαρµ�-
σµ�νης Γλωσσ�λ�γ�ας και ∆ιδακτικ�ς
της Γλ(σσας στ� ΠΤ∆Ε τ�υ ΕΚΠΑ.

ñ Η Β�σια Αθ. Σµ�νη �λ�κλ�ρωσε τ� µε-
ταπτυ�ιακ� της στ� Ι�νι� Πανεπιστ�µι�,
τµ�µα Μετ�ρασης και ∆ιερµηνε�ας.

ñ Η Ηλ�κτρα Η. Γ�τ�υ �λ�κληρ(νει τ�
µεταπτυ�ιακ� της στην τ�υρκικ� γλ(σ-
σα.

∆ιδακτ�ρικ�ς σπ�υδ�ς και 
διπλ�µατα

ñ Η Ισµ�νη Η. Γ�τ�υ εκπ�νε� στ� Πανε-
πιστ�µι� Αιγα��υ τ� διδακτ�ρικ� της µε
τ�τλ� «Π�λιτισµικ� Πληρ��ρικ�» µε
υπ�τρ��α τ�υ Ιδρ�µατ�ς Κρατικ(ν
Υπ�τρ�ι(ν.

ñ O Γι�ννης Kατσ��νης �λ�κληρ(νει τ�
διδακτ�ρικ� τ�υ για την «Γαλ��ια �ικ�-
ν�µ�α» στ� Πανεπιστ�µι� Aιγα��υ.

ñ Η Μαρ�α Κ�τ�υ ανακηρ��θηκε στις
15/10/18 διδ�κτωρ τ�υ τµ�µατ�ς Π�λε�-
δ�µ�ας της Αρ�ιτεκτ�νικ�ς σ��λ�ς τ�υ
ΕΜΠ.

Γ�µ�ι 
τ�υ τελευτα��υ �ρ�ν�υ

ñ 5 Τσ�λι�ς Θε�δωρ�ς (τ� γ�ν�ς Mπα-
τσα��ρα) παντρε�τηκε τη Μαγι��λα
Γκ�ρπα στ� Μεσ�λ�γγι.

ñ 5 Ηλ�ας ∆. Μπατσα��ρας παντρε�τη-
κε την Κλα�ρη Λα�αρ�δη στην Αθ�να.

ñ 5 ∆ηµ�τρης !. ∆ιαµαντ�π�υλ�ς και η

Αντων�α Κασκαρ�λη τ�λεσαν τ�ν γ�µ�
τ�υς στις 3-11-2018 στ�ν Ιερ� Να� Αγ��υ
Νικ�λ��υ στην Γλυ�δα.

ñ Η Ελ�νη Κ. 6α�αρ�π��λ�υ και � Σπ�-
ρ�ς ∆αν�ς τ�λεσαν τ�ν γ�µ� τ�υς τ�ν
Ι��νι� στην Αθ�να.

ñ Επ�σης ετ�ιµ��εται για τ� γ�µ� τ�υ �
Γι(ργ�ς Κων/ν�υ 6α�αρ�π�υλ�ς.

Ευ&$µαστε �λ$ψυ&α :��ν ανθ$σπαρτ�ν
σε $λα τα �ευγ�ρια! Να καλ�ρι�,σετε
και να �"σετε σαν τα ψηλ� :�υν�!!! 

Γενν#σεις 

Π�λλ� καιν��ργια µ�λη της κ�ιν�τητ�ς
µας γενν#θηκαν πρ�σ'ατα. Ελπ�δα για
�λ�υς! Μπρ��� στ�υς γ�νε�ς! Να µας
"#σ�υν και να ανθ�"�υνε π�ντα!

ñ T� �ε�γ�ς Vνθιµ�υ Νικ�λαIδη απ�-
κτησε αγ�ρ�κι.

ñ 5 Μπ�µπης Τσ�ρκας και η Κατερ�να
Κ��στα απ�κτησαν τ� δε�τερ� παιδ�
τ�υς.

ñ 5 Αντ(νης και η <η Β. Τσ�γκα απ�-
κτησαν κ�ριτσ�κι.

ñ 5 Νικ�λας και η Αθανασ�α Μπ�ρ�-
µπ�κα απ�κτησαν τ� δε�τερ� τ�κν�
τ�υς, κ�ρ�τσι.

B�πτιση

ñ 5 Γι(ργ�ς και η Oλυµπ�α Mπατσα��-
ρα ��πτισαν στην Aθ�να τ� πρ(τ� τ�υς
κ�ριτσ�κι και τ�υ �δωσαν τ� �ν�µα Π�-
λυ��νη.

Επιτυ��ες ν�ων 
(σπ�υδ�ς, εργασ�α κλπ):

ñ 5 Μαντ�ς Λ�µπρ�ς, εγγ�ν�ς τ�υ
!�νδρ�µ�τρ�υ Λ�µπρ�υ και σπ�υδα-
στ�ς της Σ��λ�ς Μη�ανικ(ν της Ακαδη-
µ�ας Εµπ�ρικ�� Ναυτικ��, �ταν σηµαι�-
�ρ�ς στ� �γηµα π�υ παρ�στη κατ� την
λιτ�νευση της εικ�νας τ�υ Αγ��υ Νικ�-
λ��υ, Πρ�στ�τη των Ναυτικ(ν, στ� Π�-
ραµα, την 6/12/2018.

ñ Η Ελ�νη Μπ�ρ�µπ�κα τ�π�θετ�θηκε
ως λ�κτ�ρας στ� Πανεπιστ�µι� τ�υ
Aberdeen, Σκωτ�α, στ�ν τ�µ�α της �ι-
�λι�θηκ�ν�µ�ας

ñ Τιµ�θηκε µε ασηµ�νι� Μετ�λλι� στ�

Ευρωπαϊκ� Πρωτ�θληµα J24 τ� σκ��ς
ΕΥΝΙΚΗ µε κυ�ερν�τη τ�ν αθλητ� και
συγ�ωριαν� µας Vνθιµ� Νικ�λαIδη και
πλ�ρωµα τ�υς Vννα Αγραι(τη, Μ�ν�
Πασαµι��λη, ∆ηµ�τρη Αλτσι�δη και
Βασ�λη Παπαδ�κη, µε 37 �αθµ��ς σε 10
ιστι�δρ�µ�ες».

Η στ#λη των δια'ηµ�σεων: Στε�λτε µας ηλεκτρ�νικ� τις  επαγγελµατικ�ς σας δια'ηµ�σεις!!!

K Ô È Ó ˆ Ó È Î ¿
Eπιµ�λεια Kωνσταντ�να Γ�τ�υ

Αυτ�� π�υ �'υγαν την τελευτα�α διετ�α:

Παπαγι�ννης Σµ�νης - Φλε��ρης τ�υ 2017,

Σταυρ�π�υλ�ς Θ�µι�ς - �ειµ(νας τ�υ 2017,

Παρασκευ� Μακρ�, Ι��νι�ς 2017,

Τρ�της Θε��νης - Σεπτ�µ�ρης τ�υ 2017,

Γ�τ�υ Σ��α - Ν��µ�ρης τ�υ 2017,

6α�αρ�π�υλ�ς Γι�ννης - Φλε��ρης τ�υ 2018,

Λ�ι�ς Κ(στας -Α�γ�υστ�ς 2018,

Καρδαρ�ς Ντ�ν�ς - ∆εκ�µ�ρης 2018.

Aπε��ωσε στις 11 - 6 - 2019 στη Λει�αδι� η ∆�µητρα

σ��υγ�ς N�κ�υ Σωτηρ�π�υλ�υ, ανηψι� Λ�µπρ�υ

X�νδρ�µ�τρ�υ.

Θερµ� συλλυπητ#ρια στ�υς �ικε��υς. Σε �λ�υς µας

λε�πει � καλ�ς σας �σκι�ς! Θα σας ���υµε π�ντα

στις καρδι�ς µας και τ� παρ�δειγµα π�υ α'#σατε

µε τις ωρα�ες σας "ω�ς θα εµπν�ει -θα πρ�σπαθ��-

µε τ�υλ��ιστ�ν-  κι εµ�ς! 

Μεγ�λη λ�πη µας %δωσε � αδ$κητ�ς θ�νατ�ς δυ�

παλληκαρι,ν µας: τ�υ Γι�ννη Π%νητα και τ�υ Mιλ-

τι�δη ∆ιαµαντ$π�υλ�υ.

Π,ς να παρηγ�ρηθ��ν �ι µητ%ρες τ�υς, �ι αγαπη-

µ%νες µας &ωριαν%ς, 6ω" Υ*αντ"- Π%νητα και �υ-

ραν�α Τσ�γκα-∆ιαµαντ�π��λ�υ.

Η σκ%ψη, η αγ�πη και τα δ�κρυ� µας σας συντρ�-

*ε��υν.

Και στις καρδι%ς µας αλησµ$νητ�ι θα µε�ν�υν �ι ν%-

�ι �νθρωπ�ι π�υ %*υγαν στ�ν ανθ$ τ�υς απ�νω.

Θυµ#σ�υ,

την συνδρ�µ# σ�υ!

M�νη δ�ναµ# µας,

η συνδρ�µ# µας!



IANOYAPIO™ - IOYNIO™ 201918

Λεων�δας Παπαγεωργ��υ, Ιαν�υ�ρι�ς 2019: Σας απ�στ�λλω �να σατιρικ�
π�ιηµατ�κι µ�υ, για να µην �ε�ν�µε..... π�δ�σαιρικ� �πη και ...ν�λες!!!  

Π�δ�-

σ'αιρικ�ς αγ�νας Αρτ�τ�νας-Κυδωνι�ς: �µµετρη περιγρα'#
Μ�γας αγ(νας γ�νηκε ψηλ� στην  Αρτ�τ�να, π�δ�σαιρ� επα��ανε, επαρ�ι(τες κι απ' Αθ�να.
Σ' �µ�δες �ωριστ�κανε ��σει καταγωγ�ς, την κλ�ρωση εκ�νανε, π�δ�µετρ(ντας επ� γης.
Τ� µατς �ταν αµ�ρρ�π� µα συναρπαστικ�, η ε��λι�η �µως θετικ� για τ' �λλ� τ� �ωρι�! 
∆�� γκ�λ�κια τρ(γαµε (ς τ� �γδ�ντα �να, εµε�ς π�λλ� σ�υτ�ραµε, δεν �µπαινε καν�να!
Αµ�σως 'πιστρατε�τηκε � Αντρι�ς � Γ�τ�ς, π�υ αν και �ρ�νια κ�υ�αλ�, στ�κεται κ�τσ�ν�τ�ς!
Τ� γκ�λ εµπ�κε απ' αυτ�ν, �ντως, λ�γω τιµ�ς, τ� µατς αµ�σως γ�ρισε, 'περε��αµε εµε�ς!
Τις ευκαιρ�ες ��ναµε, τη µια κ�ντ� την �λλη, στην �ττα τα�νε �ι µικρ�� και ��ι �ι µεγ�λ�ι.
Στην Κυδωνι� τ� �ενυ�τ��ν, �λ�ηµερ�ς κ�ιµ��νται, π�� ν��ρ�υν (ρα κι �ρε�η λιγ�κι να αθλ��νται!
Τ� δ�� - �να (2-1) γρ�τηκε, �γινε ιστ�ρ�α, δυ� λ�για ��ω να σας πω, π�λλ� ε�ναι τα τρ�α!
Απ' τ�ν αγ(να τα �ωρι� ω�λεια ε��ανε τραν�, της Κυδωνι�ς καταµετρ(, κ�ν�ντας την αρ��:
�ι ν��ι τσ' εκατ�λα�αν, ε�ν' σ�γ�υρ� αυτ�, πως µε π�ρδ�ς δε ��εται κ�κκιν� τ� αυγ�...
Για να πετ���υν στη �ω�, θ�λ�υν πρ�ετ�ιµασ�αν, να ��υν σωστ�  και σ�µωνα µε την �ι�λ�γ�αν! 
Η δ�ναµη δεν �ρ�εται µ' ����, �εν��τι και τσιγ�ρ�, αλλ� µε �σκηση π�λλ� και µπ�λικ� τρε��λ�!
5ι �ιταµ�νες αθ�ν��ν στα ρ��τα γενικ(ς, µπ�καλ�κ�τια π�ν�υνε, ��υν τ�ρπ�λες διεθν(ς.
5 �πν�ς � νυ�τεριν�ς τ� ν�υ µας �αστερ(νει, καπν�ς, �εν��τι και πι�τ� σ�γ�υρα τ�ν θ�λ(νει.
<τσι, αν �ε�τε πι� σωστ�, γ�νεστε παλληκ�ρια, εις τις πλαϊ�ς θα τρ��ετε σ�γ�υρα ως �αρκ�δια!
Και η Αρτ�τ�να �λα�ε ω�λεια καλ�, �αρ� η  ν�κη �ερε  στην �µ�ρη κ(µη αυτ�!
Τ� ηθικ� αν��ηκε γιατ' �τανε πεσµ�ν�, απ' τ' �σ�ηµ� 'πεισ�δι� στ� Μαναστ�ρι τ' αγιασµ�ν�:
Rταν µεγ�λ� τ� κακ�, για ��λη τ'ν Αρτ�υτ�να, τ�υς λ�κισε � Καλ�γερ�ς, �πιασε την Αθ�να.
Γκ�µ�νισ' � καλ�γερ�ς, π�τα�ε και τ� ρ�σ�, κρυ� την εκ�π�νισε, µη γ�νει τ� Ελ Π�σ�!
Γκ�µ�νισε � καλ�γερ�ς, �υγ' απ� τη θ�ση, ρεµ��λα, �ρ�α �κανε, �ρι�ε και τ� �σι!
Στ� Μαναστ�ρ' δεν κα�γ�νται πλ��ν σεµν� καντ�λια, �ι εσωµ�ν�ι  τ' ρ��ν�υνε �ληµερ�ς σι�τ�ρια!

Σηµει�σεις: Πριν τ�ν αγ(να, �ι ν��ι µας µε κ�λεσαν να αναλ��ω αρ�ηγ�ς απ�στ�λ�ς. ∆��τηκα µε την πρ�ϋπ�θεση
την παραµ�ν� τ�υ αγ(να την 23η (ρα να ευρ�σκ�νται εις τας �ικ�ας των. Την 03.50 (ραν, διαπ�στωσα και ε�ακρ��ω-
σα µετα��ς κρυ�ως εις τ� σ��λε��ν πλ�ρη απαρτ�α των παικτ(ν µας. <ρπων �θασα εις την τ�ρ�ν ν�τ�ως, σ�ηµα-
τι��µ�νην υπ� τ�υ τ����υ και της Πλατε�ας. Vκ�υσα µ�ν� αρλ��µπες και δεν συν�δευσα την απ�στ�λ�ν.
Τε�νικ# λεπτ�µ�ρεια: Τ� γ�πεδ� της Αρτ�τ�νας ��ει κλ�ση. 5ι Αρτ�τιν�� επιτ�θεντ� απ� την κατη�ρα, εµε�ς ��ι.
5ι Αρτ�τιν�� επ�σης ε��αν και αλ�ανικ� ���θεια µε πα�κτες.

Καλ�κα�ρι 2000. Εικ�ν�"�νται �ι πα�κτες και �ι �ωριαν�� π�υ συν�δευσαν την �µ�δα.

Μ�κης Γ�τ�ς, 1 Μ�η 2019: Συλλ�γισµ�ς

Στ�ν Π�ργ� κ�θ�µαι στ� γνωστ�  παγκ�κι. Βλ�πω �να ''ασ�µαντ�'' �ωρι� 
π�σ� µεγ�λ� ε�ναι.
Βλ�πω π�τ�µι ασηµ� και �λατα µεγ�λα. Κ�θ�µαι κι �νειρε��µαι 
για κ�π�ια �ρ�νια �λλα.
Τ�τε π�υ ερ��µασταν παιδι� και τι��ναµε δικ��ς µας κ�σµ�υς
Τ�τε π�υ πα��αµε, µικρ��, κλ�τες και αστυν�µ�υς,
στ� σπ�τι, στ� κατ(ι, την αυλ�, τ�ν κ�π� τ' µπαρµπα - Γι�νν�υ...
<λα, εγγ�νι µ�υ, εδ( και πιες �λ� τ� γ�λα, ε�ναι αγν�, καλ�,
δεν ε�ναι σαν τα �λλα...
Αυτ�ς  �ι εικ�νες  µ�υ �µειναν και γ�ρισα  Αθ�να, τ� µ�τι πια δεν ��λεπε 
π�ρα απ' την κ�υρτ�να...
Π�σ�υς και π�σ�υς �τια�ε αυτ� τ� �ωρι�υδ�κι, µεγ�λωσε, γαλ���ησε,
σαν µ�να τ� παιδ�κι.
Κι �πως η µ�να καρτερε� α�� �λα τα ��ει δ(σει, �τσι και αυτ� θα ε�ναι εδ(
να µας �ανανταµ(σει,
σε πανηγ�ρια, γλ�ντια και γι�ρτ�ς, µ�σα στην αγκαλι� τ�υ! 
Αυτ� π�τ� δεν θα �ε�ν� πως ε�µαστε παιδι� τ�υ.

Επιστ�λ# �'ης Γ�τ�υ, 2 Μ�η  2019:
Φρ�ντ�δα για τ�ν παρ�δεισ� µας!

Αρ��ς Απρ�λη, ηµ�ρα Τετ�ρτη. 5 ���ς τ�υ ρ�λ�γι�� µε �υπν�ει, (ρα 5.30 τ�
πρω� αρ����υν �ι ετ�ιµασ�ες για τ� �ωρι�. Κυδωνι�, �ρειν� Ναυπακτ�α, �να �ω-
ρι�, µακρι� απ� �λ�υς και �λα. Π�ντε (ρες απ� Αθ�να και δυ�µιση (ρες απ�
Να�πακτ�. #σ� τα�ιδε�εις στην �σαλτ�, �ως τ� Κρι�τσι, συναντ�ς κ�π�ια αυ-
τ�κ�νητα, αλλ� µ�λις πι�νεις τ� �ωµατ�δρ�µ� δεν υπ�ρ�ει ψυ��. Θαυµ��εις την
ηρεµ�α της �σης, ε�ν ε�σαι τυ�ερ�ς µπ�ρε� να πετ��εις παν�µ�ρα π�υλι�, �αρ-
κ�δια, λαγ��ς και αγρι�γ��ρ�υνα. Φτ�ν�ντας στ� �ωρι�, �λα �συ�α, �λα τα
σπ�τια κλειστ�, �νθρωπ�ς π�υθεν�, ε�σαι εσ� και � Θε�ς. cρα ν' αδει�σεις τ�
κε�λι σ�υ απ� �γ�η, σκ�τ��ρες, περπατ(ντας µ�σα στην π�λ��ρωµη παλ�τα
της �σης µε τα κ�κκινα, �σπρα και κ�τρινα λ�υλ��δια.

Θαυµ���ντας �λη αυτ� την πανδαισ�α �ρωµ�των ανε�α�νει τ� α�µα σ�υ στ�
κε�λι σ�υ, απ� την επ�µ�αση τ�υ ανθρ(π�υ µε τα σκ�υπ�δια, µπ��α, κλαδι�,
στρ(µατα, σ�δερα και �,τι �λλ� διαθ�τει. Ακ��ω συ�ητ�σεις, λ�για θαυµασµ��
για τ� �ωρι�, απ� ανθρ(π�υς π�υ τιµ�νε τ� �ωρι�, λ�για αγ�πης και µπρ���
τ�υς, αλλ� σε�ασµ� στ� περι��λλ�ν δεν �λ�πω.

#λ�ι περιµ�ν�υν απ� τ�υς �λλ�υς να κ�ν�υν κ�τι. Αγαπ( σηµα�νει πρ�σ�-
ρω, �ρα να πρ�σ�ρ�υν �λ�ι, �σ� µπ�ρ��ν!

Ηλεκτρ�νικ� µ#νυµα Αλ�κ�υ, Αγγ�λας, Ανθ��λας και
Σπ�ρ�υ Κατσ��νη, 6 Μ�η 2019:

Στη 6ηλ�στα τα �ε�ν�µε �λα! 5 �ρ�ν�ς σταµατ� και �εκιν�µε απ� την αρ��, στ�
πι� ωρα�� γ�πεδ� τ�υ κ�σµ�υ, στην πι� ωρα�α πλατε�α τ�υ κ�σµ�υ, στ� πι�
ωρα�� π�τ�µι τ�υ κ�σµ�υ! Περιµ�ν�ντας τ� καλ�κα�ρι!    !αιρετισµ��ς π�λλ��ς
απ� Θεσσαλ�ν�κη! 
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Επιµ�λεια: Βι�# Σµ�νη

2018-2019: Τα Μαγα"ι�
Τ� καλ�κα�ρι τ�υ 2018 �ταν η πρ(τη �ρ�-

νι� π�υ �λειπε � Γι�ννης � 6α�αρ�π�υλ�ς
απ� τα Μαγα�ι�. Μεγ�λη η απ(λεια! Π�λ�
δ�σκ�λ� να ανταστε� κανε�ς τ� �ωρι� �ωρ�ς
τ� Γι�ννη και �ωρ�ς τα Μαγα�ι�! ∆εν µε�ναµε
�µως �ωρ�ς την εστ�α µας, ��ρη στην απ�α-
ση τ�υ Κ(στα Ι. 6α�αρ�π�υλ�υ, να κρατ�σει
δ�κιµαστικ� τ� µαγα��, συνε����ντας τ� �ργ�
τ�υ πατ�ρα τ�υ. ∆�σκ�λη δ�υλει� και µεγ�λη
δ�σµευση, για �ναν ενεργ� επαγγελµατ�α µε
π�λλ�ς υπ��ρε(σεις σε τ�σσερεις π�λεις! Ε�-
ναι πραγµατικ� α�ι�θα�µαστ�ς � τρ�π�ς π�υ
κατα�ρνει να ανταπ�κριθε� σε τ�σες και τ�-
σ� απαιτητικ�ς ευθ�νες. Ευγεν�ς, ευθ���λ�ς,

λιτ�ς, ε�στρ��ς, σ��λτ�ς, µε �ι��µ�ρ και �ρ-
γανωτικ� ταλ�ντ� � Κ(στας Ι. 6α�αρ�π�υ-
λ�ς, εργ�στηκε π�λ� σκληρ� π�ρυσι και ��γα-
λε π�ρα αρκετ��ς µ�νες µε π�λ� λ�γ� κ�σµ�
αλλ� και τ�ν Α�γ�υστ�, π�υ τ� �ωρι� γ�µισε
κ�σµ� και αν�γκες.

Τ� µαγα�� ε�ναι �ψ�γ�, σαν να µην �υγε �
Γι�ννης. 5λ�κ�θαρ�, ανακαινισµ�ν�, σε τ��η
π�ντα και κ�θε στιγµ� µε �λα τα απαρα�τητα
-και τ�υ π�υλι�� τ� γ�λα, π�υ λ�ει � λ�γ�ς.
Με την π�λ�τιµη παρ�υσ�α της Ελ�νης, π�υ
ανε�α�νει και παραστ�κεται ανελλιπ(ς. Τα
Μαγα�ι� τα κρ�τησε αν�ι�τ� � Κ(στας σ�ε-
δ�ν συνε�(ς µ��ρι τα τ�λη 5κτ(�ρη. Μακ�ρι
να ��ει µια απ�λα�� για τ�σ� κ�π� και �ρ�ν�
π�υ δ�νει και � �δι�ς και �λ�ι η �ικ�γ�νεια των
6α�αρ�π�υλα�ων, π�υ ε�ναι παρ�ντες σε κ�-
θε καιρ� αι�µ�ς! Ε�ναι σηµαντικ� να υπ�ρ�ει
κ�π�ι� �ικ�ν�µικ� κ�νητρ�, για να ���υµε ��-
σιµες πρ�σδ�κ�ες πως  θα µε�ν�υν αν�ι�τ� τα
Μαγα�ι� µας!

Τ� πι� ενθαρρυντικ� ε�ναι �τι τα Μαγα�ι�
αν��γ�υν και ε�τ�ς! Rταν αν�ι�τ� για λ�γ�,
ελ��ιστες ηµ�ρες, αλλ� π�λ�τιµες, τ� Σα��α-
τ�κ�ριακ� τ�υ Λα��ρ�υ. <τσι �σ�ι �ρ�θηκαν
στ� �ωρι� νωρ�ς, ανταµ(σανε και �αρ�κανε
τη συνε�ρεση σ' αυτ� τ� µ�ναδικ� ''στ�κι'' -
απ� τα σηµαντικ�τερα και µακρ��ι�τερα
ιστ�ρικ� Μαγα�ι� της Ναυπακτ�ας! Επ�σης
τη Μεγ�λη Π�µπτη τ� Μαγα�� �ν�ι�ε τις π�-
λες τ�υ πρ�ς µεγ�λη ευδαιµ�ν�α των αρκετ(ν
θαµ(νων! Τ� Σ���ατ� µετ� τ� Π�σ�α αν��η-
κε �αν� � Κ(στας. Ανυπ�µ�ν��µε για τη συ-
ν��εια - µε ευγνωµ�σ�νη!

Gι γατ��λες µας  

Φ�τ�ς �ταν η
πρ(τη �ρ�νι� π�υ
στ� �ωρι� �λ� τ�
�ειµ(να δεν υπ�ρ-
�ε ψυ�� ανθρ(-
π�υ!  5ι γατ��λες
απ�µειναν µ�ν�
να υλ�νε τ� �ω-
ρι� και να πρ�-
σπαθ��ν να επι-
�ι(σ�υν στ� ψ�-
��ς, σ�εδ�ν π�λι-

κ� �τ�ς! Π(ς να τις πρ�στατ�ψ�υµε �ραγε;
Υπ�ρ��υν δυ� ιλ�σ��ες: Εµπιστευ�µαστε
την ικαν�τητ� τ�υς να επι�ι(ν�υν σαν ετ�-
ψυ�ες παντ�� και π�ντα. Vρα τις α�ν�υµε
�ωρ�ς π�λλ� ε�δια, να ε�ασκ�σ�υν τις υ-
σικ�ς τ�υς ικαν�τητες να κυνηγ��ν, π�υ κιν-
δυνε��υν να τις ��σ�υν απ� τις τρ��ς π�υ
συνηθ��αµε να τ�υς δ�ν�υµε. Η �λλη πρ�σ�γ-
γιση υπ�στηρ��ει �τι �ι συνθ�κες π�υ αντιµε-
τωπ���υν τ(ρα ε�ναι πρωτ�ανε�ς και δεν ε�-
ναι αρκετ� πρ�ετ�ιµασµ�νες να τις αντιµε-
τωπ�σ�υν. Vρα �ρει��εται �πωσδ�π�τε να
τις τρ��δ�τ��µε µε κ�π�ιες �τ�ιµες τρ�-
�ς.Τ� ���αι� ε�ναι �τι θα ε�ναι µεγ�λη απ(-
λεια να �αθ��ν κι αυτ�ς �ι ψυ���λες, π�υ
εκτ�ς των �λλων η παρ�υσ�α τ�υς (� η
απ�υσ�α τ�υς) πα��ει µεγ�λ� ρ�λ� στη δια-
�λα�η   της �ικ�λ�γικ�ς ισ�ρρ�π�ας!   

Η ανακα�νιση της πλατε�ας
Στα τ�λη Αυγ��στ�υ και αρ��ς Σεπτ�µ�ρη

2018 �γινε τ� �ργ� της πλακ�στρωσης της κε-
ντρικ�ς πλατε�ας µας. <ργ� για τ� �π��� κα-
τ��αλε ιδια�τερες πρ�σπ�θειες � εκπρ�σω-
π�ς της τ�πικ�ς κ�ιν�τητας Γι(ργ�ς ∆. Κα-
ρασµαIλης, (στε η απλ� δ�σµευση τ�υ δ�µ�υ
να π�ρει σ�ρκα και �στ�, επ� τ�λ�υς!  Τ�  εν-
δια�ρ�ν ε�ναι �τι � τ�πικ�ς µας εκπρ�σω-
π�ς, συνεπικ�υρ��µεν�ς απ� την εντεταλµ�-
νη υπηρεσ�α τ�υ ∆�µ�υ, πρ�σπ�θησε µε
�λες τις δυν�µεις τ�υ (στε να γ�ν�υν σε�α-
στ�ς �ι αρ�ιτεκτ�νικ�ς και αισθητικ�ς α��ες
τ�υ �(ρ�υ της πλατε�ας µας στην υλ�π��ηση
τ�υ �ργ�υ. Η πλατε�α αυτ� ε�ναι π�λ� παλι�
και ε��ε την τ��η να µην κακ�π�ιηθε� στ� π�-
ρασµα των αι(νων -��τε η �δια αλλ� ��τε �ι
κατ�ικ�ες π�υ την περι��λλ�υν. Κατ' αρ��ν
��ει διασωθε� σ�εδ�ν απε�ρα�τη η �θωµανικ�
κρ�νη τ�υ 1810, µε την αρα�ικ� επιγρα� της.
∆ιασ(θηκαν επ�σης περιµετρικ� της πλατε�ας
τα περισσ�τερα σπ�τια, �ρ�ν�λ�γηµ�να απ�
τ� 1902 �ως τ� 1952, µε τ� αυθεντικ� τ�υς τ�-
πικ� αρ�ιτεκτ�νικ� ��ς. Και τα δ�� και-
ν��ργια σπ�τια π�υ �τ�στηκαν πρ�σατα (τ�υ
Κ. Ι. 6α�αρ�π�υλ�υ και της Θε�δ(ρας Ρ�-
πτη) κρ�τησαν µε θρησκευτικ� ευλ��εια αυ-
τ�ν την παραδ�σιακ� �µ�ρι�.

<τσι η πλακ�στρωση �γινε µε π�λλ� ρ�-
ντ�δα (στε να µην αλλ�ιωθε� η απλ�τητα και
η αυθεντικ�τητα τ�υ �(ρ�υ µε υλικ� και
σ��δια αντα�τερ�, �πως δυστυ�(ς συνηθ�-
�εται συ�ν�. Υπ�ρ�αµε τυ�ερ�� π�υ και �

Γατ��λα στ� �ι�νι (Σ��δι�
Σπ�ρ�ς Παπα"�ης Κ�τ�ς)  

Θα �αρ��µε π�λ� να επικ�ινων#σετε µε τ� �ντυπ� τ�υ συλλ�γ�υ! Μπ�ρε�τε να στ�λνετε τα µην�µατ� σας (επιστ�λικ�, γραπτ�, ηλεκτρ�νικ� µ�σω κινητ�� και email) και ελπ�"�υµε στ�
επ�µεν� τε���ς η στ#λη της αλληλ�γρα'�ας να ε�ναι πλ�υσι�τερη!
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Τ� Κτηµατ�λ�γι�  ενεργ�π��ησε π�ρα π�λ-
λ��ς καταγ�µεν�υς απ� τις �ρειν�ς περι���ς
να σκετ��ν π�ση α��α ��ει γι αυτ��ς µια µι-
κρ� � µεγαλ�τερη ιδι�κτησ�α στ�ν τ�π� κατα-
γωγ�ς των γ�ν�ων � των παππ��δων και να
κ�νει τις αν�λ�γες επιλ�γ�ς. Συν�λικ� µπ�-
ρ��µε να π��µε �τι µια �αθει� σ�νδεση µε
την µικρ� �ρειν� πατρ�δα �δ�γησε π�λλ��ς
ανθρ(π�υς π�υ δεν ε�ναι τακτικ�� στ� �ωρι�
να κ�ν�υν ��µατα για να �ρθ�υν, να δ��ν, να
απ�τιµ�σ�υν και να εντ���υν στ� Κτηµατ�-
λ�γι�  µικρ� σπιτ�κια και  κηπ�κια � αγρ��ς,
π�υ κληρ�ν�µησαν. Η διαδικασ�α δεν ε�ναι
ε�κ�λη. Απαιτε�ται �ρ�ν�ς και �ικ�ν�µικ� κ�-
στ�ς για να τα�ιδ�ψει κ�π�ι�ς µ��ρι τ� �ωρι�.
!ρει��εται επ�σης υπ�στ�ρι�η απ� κ�π�ι�ν
ε�ειδικευµ�ν�, συν�θως επαγγελµατ�α, για να
γ�νει � πρ�σδι�ρισµ�ς, η καταµ�τρηση και η
απ�τ�πωση της κ�θε ιδι�κτησ�ας. Αρκετ��
ιδι�κτ�τες συγ�ωριαν�� �καναν τις απαρα�τη-
τες εν�ργειες και ���υν �δη εντ��ει τις �ασι-
κ�ς ιδι�κτησ�ες τ�υς στ� Κτηµατ�λ�γι�, π�λ-
λ�� µε την τε�νικ� υπ�στ�ρι�η τ�υ κ. Γατσ(-
ρη. Ωστ�σ� ���υν α�σει ακ�µη αρρ�θµιστες
�λλες ιδι�κτησ�ες µικρ�τερες, εκτ�ς �ικισµ��,
µικρ�τερης α��ας � µε καθεστ(ς συνιδι�κτη-
σ�ας. Παραµ�ν�υν π�ντως π�λλ� ερωτηµατι-
κ� για τα �ητ�µατα αυτ�.

Απευθυνθ�καµε στ� σ��υγ� της >5λγας
Κατσ��νη Θαν�ση Τσι���λη, τ�π�γρ�� µη-
�ανικ�, µε µεγ�λη εµπειρ�α στ�ν τ�µ�α τ�υ
Κτηµατ�λ�γ��υ, για να δ(σ�υµε στ�υς ανα-
γν(στες σαε�ς απαντ�σεις σε σ�ετικ�ς απ�-
ρ�ες τ�υς.

Ερ.: Π�σ� περιθ(ρι� �ρ�νικ� υπ�ρ�ει τελι-
κ�, για να µπ�υν στ� κτηµατ�λ�γι� ιδι�κτη-
σ�ες π�υ �ρ�σκ�νται σε π�λ� µικρ� �ωρι�, µε
δ�σκ�λη πρ�σ�αση, λ�γω µεγ�λων απ�στ�-
σεων απ� τη µ�νιµη κατ�ικ�α, πρ��ληµατικ��
�δικ�� δικτ��υ και καιρικ(ν συνθηκ(ν,
�πως ε�ναι η Κυδωνι�;

Η συν�θης πρ�θεσµ�α ε�ναι 3 µ�νες απ�
την �ναρ�η συλλ�γ�ς των δηλ(σεων (στην
περ�πτωση της Κυδωνι�ς απ� 10/12/2018 �ως
12/3/2019) για τ�υς κατ��κ�υς εσωτερικ��.
Ακ�λ�υθ��ν συν�θως 2 παρατ�σεις, των 45
ηµερ(ν η καθεµ�α, και τ�ν�υµε µε αυτ�ν
τ�ν τρ�π� στ�υς 6 µ�νες συν�λικ� απ� την
�ναρ�η συλλ�γ�ς των δηλ(σεων (δηλ.
10/6/2019). Με πρ�σατη τρ�π�λ�γ�α π�υ
εγκρ�θηκε απ� τη ��υλ�, δ�νεται τ� δικα�ωµα
στ� υπ�υργε�� να απ�ασ�σει περαιτ�ρω πα-
ρ�ταση (�ως 6 µ�νες), αν κρ�νει �τι � αριθµ�ς
των δηλ(σεων ε�ναι ανεπαρκ�ς για να δηµι-
�υργηθε� τ� κτηµατ�λ�γι� στην περι��� � αν
κρ�νει �τι απ� �λλ�υς παρ�γ�ντες εµπ�δ�στη-
κε η αναµεν�µενη πρ�σ�λευση των π�λιτ(ν
στα γραε�α κτηµατ�γρ�ησης. Τ�τ�ι�ι πα-

ρ�γ�ντες µπ�ρε� να ε�ναι �ι ετιν�ς �ι�ν�πτ(-
σεις στα �ρειν� π�υ εµπ�δισαν τ�υς π�λ�τες
να µετα���ν και να συντ���υν τα τ�π�γραι-
κ� διαγρ�µµατα � η γενικ�τερη �λλειψη τ�τ-
λων ιδι�κτησ�ας σε τ�τ�ιες περι���ς (κατ���
εκτ�σεων και �ικ�π�δων δια λ�γ�υ), πρ�γµα
π�υ δηµι��ργησε µεγ�λες καθυστερ�σεις σε
δι��ρες υπηρεσ�ες και επαγγελµατ�ες (πρω-
τ�δικε�α, συµ��λαι�γρ��ι, τ�π�γρ��ι
κλπ.), δεδ�µ�ν�υ �τι �ι π�λ�τες ελλε�ψει τ�τ-
λων πρ�πει να πρ�σκ�µ�σ�υν �λλα �γγραα
για να δηλ(σ�υν την περι�υσ�α τ�υς. Ως εκτ�-
µηση θα µπ�ρ��σα να πω �τι για µια περι���
�πως η Κυδωνι�, π�υ �τ�ς παρατηρ�θηκαν
�λα τα παραπ�νω αιν�µενα, τα γραε�α
κτηµατ�γρ�ησης θα δ���νται δηλ(σεις -�ω-
ρ�ς την επι��λ� πρ�στ�µ�υ- ,ε�τε σιωπηρ� ε�τε
µε επ�σηµη παρ�ταση �ως και τις αρ��ς Σε-
πτ�µ�ρη, µε π�λ� µεγ�λη πιθαν�τητα.

Eρ.: Τι γ�νεται µε τις ιδι�κτησ�ες, σπ�τια �
κ�π�υς, π�υ �ρ�σκ�νται εντ�ς �ικισµ(ν και
���υν συµ��λαια, τ�π�γραικ� σ��δια κλπ;
Και τι γ�νεται µε �σα δεν ���υν;

Τα �γγραα π�υ απαιτ��νται (στε να δη-
λ(σ�υµε την ιδι�κτησ�α µας στ� κτηµατ�λ�-
γι� ε�ναι κατ� καν�να � τ�τλ�ς ιδι�κτησ�ας
(συµ��λαι�, κληρ�ν�µι�, δωρε� κλπ), τ�π�-
γραικ� δι�γραµµα (ειδικ� αν αυτ� αναγρ�-
εται στ�ν τ�τλ�), η ταυτ�τητ� µας, �να �γ-
γρα� π�υ να πιστ�π�ιε� τ� ΑΦΜ και να
υπ�δε���υµε (εντ�πισµ�ς) π�� �ρ�σκεται τ�
ακ�νητ� µας µ�σω της υπηρεσ�ας θ�ασης τ�υ
κτηµατ�λ�γ��υ. 5π�τε για ακ�νητα π�υ ���υν
�λα τα παραπ�νω, θα µπ�ρ��σαµε να π��µε
πως ε�ναι � ε�κ�λη περ�πτωση και ε�µαστε
απ�λ�τως σ�γ�υρ�ι �τι η δ�λωσ� µας θα ε�ναι
σωστ�. Τ(ρα για περιπτ(σεις π�υ δεν υπ�ρ-
��υν συµ��λαια, θα πρ�πει να απ�δε���υµε
�τι τ� ακ�νητ� µας αν�κει λ�γω �ρησικτησ�ας,
δηλαδ� �τι τ� ���υµε στην κατ��� µας π�νω
απ� 20 �ρ�νια, τ� εκµεταλλευ�µαστε και τ�
συντηρ��µε �ωρ�ς να εν��ληθ��µε απ� κ�-
π�ι�ν π�υ να τ� διεκδικε�. Αυτ� µπ�ρε� να γ�-
νει πρ�σκ�µ���ντας επ�σηµα �γγραα �πως
�νας παλι�ς λ�γαριασµ�ς της ∆ΕΗ (πρ� τ�υ
1999), �να Ε9 τ�υ 1999 και παλι�τερ�, µια �ι-
κ�δ�µικ� �δεια π�υ  ��ει εκδ�θε� στ� �ν�µ�
µας κ.�. Πρ�ϋπ�θεση ε�ναι τ� ακ�νητ� να δη-
λ(νεται και στ� τωριν� Ε9 (στε να απ�δε�-
��υµε τη συνε��µενη ν�µ� και κατ��� για 20
�ρ�νια. Σε περ�πτωση π�υ �λα τα παραπ�νω
δεν µπ�ρ��ν να �ρεθ��ν (π.�. ���υµε �να
κτ�µα µε 5 καστανι�ς π�υ µας �ησε � παπ-
π��ς δια λ�γ�υ), τ�τε θα �ρειαστε� να κ�ν�υ-
µε µια �ν�ρκη �ε�α�ωση µε δ�� µ�ρτυρες π�υ
να �ε�αι(ν�υν την κατ��� τ�υ ακιν�τ�υ απ�
εµ�ς. Η �ν�ρκη �ε�α�ωση µπ�ρε� να γ�νει ε�τε

στ� Ειρην�δικε�� ε�τε σε �να συµ��λαι�γρ�-
� παρ�υσ�α των µαρτ�ρων.

Ερ.: Π�ι� ε�ναι τ� κ�στ�ς �ντα�ης στ� κτη-
µατ�λ�γι�; Π(ς µπ�ρ��µε να τ� περι�ρ�σ�υ-
µε; Ιδ�ως στα µικρ� �ωρι� π�υ �ι ιδι�κτησ�ες
ε�ναι κατατεµα�ισµ�νες και για κ�θε µ�α, �σ�
µικρ� και να ε�ναι πρ�πει να πληρ(νεις �ε�ω-
ριστ�;

Για κ�θε δικα�ωµα π�υ δηλ(ν�υµε στ� κτη-
µατ�λ�γι� πρ�πει να πληρ(σ�υµε τ� π�γι�
τ�λ�ς κτηµατ�γρ�ησης π�υ ε�ναι 35 ευρ(.
Λ�γη πρ�σ��� στην �νν�ια τ�υ «δικαι(µα-
τ�ς», καθ(ς δεν ενν���µε κ�θε ακ�νητ� 35 ευ-
ρ( αλλ� κ�θε δικα�ωµα π�υ ���υµε π�νω σε
αυτ� τ� ακ�νητ�. Παρ�δειγµα, �νας πατ�ρας
��ει κρατ�σει την επικαρπ�α σε �να �ικ�πεδ�
και ��ει δ(σει την υψηλ� κυρι�τητα στα δ��
τ�υ παιδι� κατ� 50% ε� αδιαιρ�τ�υ στ� καθ�-
να. Σε αυτ� την περ�πτωση ���υµε �να δικα�-
ωµα την επικαρπ�α τ�υ πατ�ρα, και απ� �να
δικα�ωµα της υψηλ�ς κυρι�τητας στ� κ�θε
παιδ�. ∆ηλαδ� στ� �ικ�πεδ� αυτ� υπ�ρ��υν 3
δικαι(µατα π�υ πρ�πει να δηλωθ��ν. Ως
πρ�ς τ� ερ(τηµα, αν µπ�ρ��µε να περι�ρ�-
σ�υµε τ� κ�στ�ς, δυστυ�(ς δεν υπ�ρ�ει κ�-
π�ια «τε�νικ�», αν µπ�ρ��µε να τ� π��µε
�τσι.

Μιας και αναερ�µαστε στ� κ�στ�ς, να
επισηµ�ν�υµε �τι υπ�ρ�ει µια πρ��λεψη απ�
τ� κτηµατ�λ�γι� για τις περιπτ(σεις αγρ�τι-
κ(ν ακιν�των π�υ �ρ�σκ�νται εκτ�ς �ικισµ(ν
(�ωρ�ια, κτ�µατα, κ�π�ι, περι��λια κλπ). Τ�
κτηµατ�λ�γι� ��ει �ωρ�σει δ�� κατηγ�ρ�ες
ακιν�των, τα αστικ� �πως τα ���υν �ν�µ�σει,
και τα µη αστικ�. Τα πρ(τα ε�ναι αυτ� π�υ
�ρ�σκ�νται εντ�ς π�λεων, �ωρι(ν, �ικισµ(ν �
�π�υ υπ�ρ�ει δ�µηµ�νη περι��� µε π�νω απ�
10 µε 15 σπ�τια. Τα µη αστικ� ε�ναι τα ακ�νητα
π�υ �ρ�σκ�νται εκτ�ς των παραπ�νω περι�-
�(ν. Για τα µη αστικ� ακ�νητα πληρ(ν�υµε
µ�ν� τα δ�� πρ(τα π�υ θα δηλ(σ�υµε και
�λα τα υπ�λ�ιπα τα δηλ(ν�υµε �ωρ�ς να πλη-
ρ(σ�υµε τ� τ�λ�ς κτηµατ�γρ�ησης µε την
πρ�ϋπ�θεση �τι αν�κ�υν στ�ν �δι� πρ�καπ�-
διστριακ� 5ΤΑ (παλι�ς κ�ιν�τητες).

∆ηλ. αν ���υµε 5 �ωρ�ια στην Κυδωνι�,
θα πληρ(σ�υµε τα δ�� (2 x 35 = 70 ευρ() και
��ι 5 x 35=175 ευρ(

Ερ.: Π�ι� θα ε�ναι τ� �ρ�λ�γικ� κ�στ�ς γι'
αυτ� τα ακ�νητα, σε ��θ�ς �ρ�ν�υ, µετ� την
�ντα�� τ�υς; Θα µπ�ρ��µε να τ� αντ���υµε;

Η �ρ�λ�γηση των ακιν�των γ�νεται ��σει
των στ�ι�ε�ων π�υ δηλ(ν�υµε στ� Ε9. 5π�τε
θεωρητικ� θα �λεγα πως η δ�λωση στ� κτη-
µατ�λ�γι� δεν επηρε��ει τ� �ρ�λ�γικ� κ�-
στ�ς. Αλλ� επειδ� �λ�ι γνωρ���υµε την ελλη-

νικ� πραγµατικ�τητα και καταλα�α�ν�υµε
πως �ρισµ�να ακ�νητα τα �π��α θα δηλ(σ�υ-
µε στ� κτηµατ�λ�γι�, δεν ε�ναι δηλωµ�να στ�
Ε9 της ε�ρ�ας, πρ�πει να σκετ��µε τ� κ�-
στ�ς π�υ θα δηµι�υργηθε�, δι�τι πλ��ν α��
τα δηλ(σ�υµε στ� κτηµατ�λ�γι� ���υµε την
υπ��ρ�ωση να τα δηλ(σ�υµε και στ� Ε9. Σ�-
γ�υρα �νας λ�γιστ�ς µπ�ρε� να µας ενηµερ(-
σει καλ�τερα για τη �ρ�λ�γικ� επι��ρυνση
αλλ� σε γενικ�ς γραµµ�ς � ΕΝΦΙΑ ε�ναι � �-
ρ�ς π�υ θα µας επηρε�σει. Λ�γω της µικρ�ς
αντικειµενικ�ς α��ας π�υ ���υν τα ακ�νητα σε
�να �ωρι� �πως η Κυδωνι�, δεν αναµ�νεται
αυτ� η επι��ρυνση να ε�ναι µεγ�λη. Πρ�σω-
πικ� µ�υ �π�ψη ε�ναι πως δεν πρ�πει να µι-
λ�µε για �ρ�λ�γικ� επι��ρυνση λ�γω κτη-
µατ�λ�γ��υ, καθ(ς τα ακ�νητα π�υ ���υµε
στην κατ��� µας �πρεπε �δη να ε�ναι δηλωµ�-
να στην ε�ρ�α, απλ(ς τ(ρα µε τ� κτηµατ�-
λ�γι� δεν µπ�ρ��µε να κ�ν�υµε αλλι(ς.

Ερ.: Για ιδι�κτησ�ες π�υ �ρ�σκ�νται εκτ�ς
�ικισµ�� τι κ�ν�υµε; Π(ς θα τις κατ��υρ(-
σ�υµε; Και π�τε µια �κταση �αρακτηρ��εται
πλ��ν δασικ�;

Για τις ιδι�κτησ�ες π�υ �ρ�σκ�νται εκτ�ς
τ�υ �ικισµ�� ���υµε αναερθε� παραπ�νω,
�τι δηλ(ν�νται µε την �δια διαδικασ�α και �τι
�ρεων�µαστε µ�ν� για 2 δικαι(µατα, �σες
ιδι�κτησ�ες ���υµε. Τ(ρα σε �τι ��ει να κ�νει
µε εκτ�σεις δασικ�ς πρ�πει να συµ��υλευθ��-
µε τ�υς δασικ��ς ��ρτες π�υ ���υν κυρωθε�
απ� τ� υπ�υργε��. Πριν απ� λ�γα �ρ�νια �εκ�-
νησε µια διαδικασ�α (στε σε �λη την Ελλ�δα
να υπ�ρ��υν ενηµερωµ�ν�ι, κυρωµ�ν�ι ∆ασι-
κ�� !�ρτες. Η πρ�σπ�θεια αυτ� συνε���εται
και αναρτ(νται αν� περι��� δασικ�� ��ρτες.
Για να π��µε �τι µια �κταση ε�ναι δασικ�,
πρ�πει να περιλαµ��νεται στ�υς κυρωµ�ν�υς
δασικ��ς ��ρτες τ�υ υπ�υργε��υ. Για την πε-
ρι��� της Κυδωνι�ς δεν ��ει �εκιν�σει ακ�µη
η αν�ρτηση των δασικ(ν �αρτ(ν καθ(ς �ρι-
σκ�µαστε ακ�µη στη �ση κατ�ρτισης τ�υ
δασικ�� ��ρτη. <πεται η αν�ρτηση των �αρ-
τ(ν, η περ��δ�ς υπ���λ�ς ενστ�σεων και
δι�ρθ(σεων και τ�λ�ς γ�νεται η κ�ρωση τ�υ
δασικ�� ��ρτη. 5π�τε κ�τι τ�τ�ι� δεν µας
απασ��λε� σε αυτ� τη �ση των δηλ(σεων
τ�υ κτηµατ�λ�γ��υ.

Τ�λ�ς να πρ�σθ�σω πως µπ�ρε�τε να επι-
σκεθε�τε την ιστ�σελ�δα τ�υ κτηµατ�λ�γ��υ
(www.ktimatologio.gr), �π�υ θα �ρε�τε αρκε-
τ�ς �ρ�σιµες πληρ��ρ�ες, γενικ� για τ� κτη-
µατ�λ�γι� και τις δηλ(σεις αλλ� και να ανα-
�ητ�σετε µε ��ση την περι��� π�υ θ�λετε ειδι-
κ�τερες πληρ��ρ�ες. Τ� περι��λλ�ν ε�ναι ε�-
�ρηστ� και θα σας ��ηθ�σει σε αρκετ�ς απ�-
ρ�ες π�υ τυ��ν ��ετε.

Τ� Κτηµατ�λ�γι� πρ��ωρ�ει!     Τ�υ Θαν�ση Tσι���λη, τ�π�γρ�'�υ µη�ανικ��

υπε�θυν�ς µη�ανικ�ς  εκτ�µησε σωστ� τα δε-
δ�µ�να τ�υ �(ρ�υ και επ�λε�ε µε π�λλ� σκ�-
ψη µια �µ�ρη π�τρινη επ�στρωση, π�υ δ�νει
αρµ�νικ� µε τις πρ�ηγ��µενες π�τρινες µ�-
ντρες και λιθ�δ�µ�ς π�υ περι��λλ�υν την
πλατε�α. 5 �(ρ�ς της πλατε�ας �µ�ρυνε,
µεγ�λωσε και ε�ναι �αρ� των µατι(ν και της
ψυ��ς! Καλ�ρρ��ικη να ε�ναι και π�ντα να
γεµ��ει µε �αρ�ς, συναντ�σεις, ��ρ��ς, τρα-
γ��δια και παι�ν�δια! Αυτ� π�υ α����υν
στην πι� �µ�ρη και αυθεντικ� πλατε�α της
�ρειν�ς Ναυπακτ�ας...

Τα κ#πια 

Η περσιν� �ρ�νι� �ταν π�λ� δ�σκ�λη για
�λη την παραγωγ� στ� �ωρι�. Κηπευτικ� και
καρπ��  �παθαν αρκετ�ς �ηµι�ς απ' τις ακα-
τ�παυστες �ρ���ς της �ν�ι�ης και τ�υ καλ�-
καιρι��. 5�τε τα κλ�µατα π�γαν π�λ� καλ�.

5ι καλλιεργητ�ς παρ' �λα αυτ� δεν �ησαν
��ρσα τα κηπ�κια, αλλ� �καναν τ� καθ�κ�ν
τ�υς και µε τ� παραπ�νω: τα κ�πια τ�υ Θ�-
µι�υ Γ�τ�υ, τ�υ Βασ�λη Τσ�γκα, της Ελ. 6α-
�αρ�π��λ�υ, της Παρασκευ�ς Μακρ�, της
Κατερ�νης Γ�τ�υ, τ�υ Παπαγι�ννη, τα Μπα-
τσια�υρα�ικα, της Ελευθ. Τσεκ��ρα, τ�υ
Βαγγ�λη Παπαγεωργ��υ, τ�υ Λ�µπρ�υ !�-
ντρ�µ�τρ�υ, της Πατρ��λας !�ντρ�µ�τρ�υ,
τα Καρασµαιλα�ικα, της Τασ�ας ΚαρασµαIλη
και της ∆�µητρας Παπανικ�λ��υ �δωσαν τ�
παρ�ν �λλη µια �ρ�νι�! Λιγ�στ� η απ�δ�ση,
αλλ� η συναισθηµατικ� αµ�ι�� π�ντα µεγ�-
λη! Ιδια�τερα σηµαντικ� η δενδρ�καλλι�ρ-
γεια! �ε�ωρ��ει τ� πρ�τυπ� περι��λι �πωρ�-
�ρων τ�υ Θαν�ση Σ. Μπατσα��ρα, για την
π�ικιλ�α των καρπ��ρων δ�ντρων αλλ� και
την ιδια�τερη ρ�ντ�δα π�υ ��ει απ� τ�ν
ιδι�κτ�τη τ�υ!

Για να δ��µε �τ�ς! Τα κ�πια µας θα �α-
ναγ�ν�υν, σε πε�σµα των καιρ(ν της ευκ�-
λ�ας, της κρ�σης και τ�υ µεγ�λ�υ κ�στ�υς.
Rδη τ� Μ�ρτη � Βαγγ�λης Παπαγεωργ��υ

ε��ε τι��ει τ�ν κ�π� τ�υ και � Κ.Ι.6α�αρ�-
π�υλ�ς µε την Ελ�νη καθ(ς και  η ∆�µ. Πα-
πανικ�λ��υ ε��αν κ�νει την πρ�εργασ�α  για
τ�υς δικ��ς τ�υς.

Και �ι υπ�λ�ιπ�ι δεν µ�ν�υν π�σω! Μ��ρι
τ� τ�λ�ς τ�υ Απρ�λη  τα καµαρ(σαµε �λα
�τ�ιµα! Με π�λ�τιµη αλληλ�ϋπ�στ�ρι�η σε
µ��ρασµα εµπειρ�ας, �δηγι(ν αλλ� και την
ανταλλαγ� σπ�ρων και µικρ(ν υτ(ν για
�τευση! 

Ευ�αριστ��µε επ�σης θερµ� τ� Γ. Η. Γ�τ�
µε τ� τρακτερ�κι τ�υ για τη συνεισ�ρ� τ�υ
στις καλλι�ργειες!     

Π�σ�α 2019 στ� �ωρι�

Λαµπρ# στη )ηλ�στα µ�σα απ� τα τα µ�-
τια των παιδι�ν (επιµ�λεια Νατ�σας  ∆ρ�-
σ�υ-Γ�τ�υ)

Ε�η Γ�τ�υ : «Τ� Π�σ�α στ� �ωρι� µ�υ π�-
ρασα υπ�ρ��α. Μ�υ �ρεσε π�λ� π�υ ��ρ�-
ψαµε �λ� τ� �ωρι� µα�� στην πλατε�α!!!»

Ευ�γγελ�ς Γ�τ�ς: «Μ�υ �ρεσε π�ρα π�λ�
π�υ �ρθαµε στ� �ωρι� και πα��αµε µε τ�υς
�λ�υς µας. Και π�γαµε µ�ν�ι µας για πρ(τη
�ρ� στ�ν Αη Νικ�λα!!!»

Vνθιµ�ς Γ�τ�ς: «Τ� Π�σ�α στ� �ωρι� µ�υ
αρ�σει γιατ� �παι�α µε την Αλε��νδρα και
την Ε�η.

Και �ταν στ� �ωρι� και � ν�ν�ς µ�υ και
µ�υ �δωσε π�ρτ�καλ�δες και ρ��τα!!!» 

Αλε��νδρα Γ�τ�υ: «Μ�υ �ρεσε π�ρα π�-
λ� π�υ πα��αµε µε τ�υς �λ�υς µας, π�υ ��-
σαµε µια περιπ�τεια στ� δ�σ�ς και π�υ �-
γαµε �λ�ι µα��!!!»       

Παραγωγ#, καλ�κα�ρι 2018. Λ�γη και... καλ#.

Τ� σ"µερα και τ� α�ρι� της 6ηλ�στας: γατ�-
π�υλ�κια µε %να διαµαντ�π�υλ�κι στ� κατ,-
*λι τ�υ γατα�ικ�υ. Παναγι,της, Ανθ%µι�ς,
Ε�η, Αλε�νδρα και Ευ�γγελ�ς.
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Μ�α απ� τις α���αστες δραστηρι�τητες της
επ���ς τ�υ Συλλ�γ�υ Ν�ων Κυδωνι�ς ε�ναι σ�-
γ�υρα τ� γνωστ� σε �λ�υς µας River Party. Μια
δρ�ση µε εµπνευστ� και δι�ργανωτ� �ναν απ�
τ�υς στυλ���τες τ�υ �ωρι�� µας και της ν�ας
γενι�ς των τελευτα�ων ετ(ν, Ιω�ννη ∆. Καρα-
σµαIλη. 5 Γι�ννης π�υ για π�λλ� καλ�κα�ρια
κρατ��σε �ωνταν� τ� ενδια�ρ�ν της νε�λα�ας
µας να εκρ�σει �µαδικ� την αν�γκη της για
διασκ�δαση, εκτ�νωση και ψυ�αγωγ�α, πρωτ�-
στ�τησε σε αυτ� την πρωτ�τυπη και τ�σ� ση-
µαντικ� ιδ�α.

Μ�υσικ�ς, ��ρ��, τραγ��δια, ψητ�, αγητ�,
π�τ� και αντ�µωµα της νε�λα�ας µας στ� π�τ�-
µι µας, στ�ν Ε�ην�, µακρι� απ� τα �λ�µµατα
τ�υ �ωρι�� και των µεγ�λων. Μ�α �λ�κληρη γε-
νι� δικ(ν µας παιδι(ν, π�υ ��ρη σε αυτ� την
εν�ργεια, συνδ�θηκαν στεν�, αν�πτυ�αν ιλ�ες
και σ��σεις �ω�ς! Μ�ιρ�στηκαν στιγµ�ς, ανα-

µν�σεις και εµπειρ�ες π�υ θα τ�υς ακ�λ�υ-
θ��ν για π�ντα. Κι �τσι � δεσµ�ς µετα�� τ�υς
και µε τ� �ωρι� µας �γινε ακ�µα πι� �ιωµατι-
κ�ς. #,τι πι� �µ�ρ� και �υσιαστικ� για να
κρατηθε� αναµ�νη η λ�γα της αγ�πης για την
Κυδωνι� µας.

Π�σω απ� αυτ�ς τις σκ�ψεις και καθ(ς π�λ-
λ� απ� τα µ�λη τ�υ ∆.Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ µας "Η
Γ5YΣΤΙΑΝΗ" αν�κ�υν σε αυτ� τη γενι�,
υπ�σ��µαστε �τι θα κ�ν�υµε �,τι ε�ναι δυνατ�
και εικτ� (στε να στηρ���υµε τη δυναµικ�
επιστρ�� αυτ�ς της δραστηρι�τητας.

Ε�ναι καθ�κ�ν και �ρ��ς µας στα πλα�σια
της σ�σι�ης σ��σεων µε τη 6ηλ�στα µας,
στ�υς τ�σ� δ�σκ�λ�υς καιρ��ς π�υ διαν��υ-
µε, να επανα�ρ�υµε τ� River Party στην
πρ(τη γραµµ� ετ�σιων γεγ�ν�των τ�υ καλ�-
καιρι��. Για τ� καλ� της νε�λα�ας και για τ�
µ�λλ�ν τ�υ �ωρι�� µας.

RIVER PARTY: G θεσµ�ς των ν�ων Κυδωνι�ς π�υ �'ησε επ��#         Γρ�'ει � Γ. Ν. Παπανικ�λ��υ

0ωριαν�� και '�λ�ι τ�υ �ωρι�� µας, ε�ν δεν ��ετε γ�νει #δη µ�λη τ�υ Συλλ�γ�υ µας σας πρ�σκαλ��µε να εγγρα'ε�τε τ� συντ�µ�τερ�!
Για να ε�ναι η 'ων# µας πι� δυνατ# και απ�τελεσµατικ#!

"Τ� µ�ν� πρ�γµα π�υ θα απ�λυτρ�σει την ανθρωπ�τητα ε�ναι η συνεργασ�α'' Μπ�ρναρντ Ρ�σσελ 

Ανακ��νωση για την ετ#σια τακτικ# γενικ# συν�λευση τ�υ συλλ�γ�υ µας

G Σ�λλ�γ�ς καλε� τα µ�λη τ�υ στην Ετ#σια Τακτικ# Γενικ# Συν�λευσ# τ�υ
στις 04 Αυγ��στ�υ 2019, ηµ�ρα Κυριακ# και �ρα 12.00 πµ, στην �δρα τ�υ
Συλλ�γ�υ στην Κυδωνι�, στην �π��α θα συ"ητηθ��ν τα κ�τωθι θ�µατα της
ηµερ#σιας δι�τα�ης:
1. Ενηµ�ρωση επ� των �ικ�ν�µικ�ν τ�υ Συλλ�γ�υ - εισ#γηση Ελεγκτικ#ς επι-
τρ�π#ς-  και �γκριση �ικ�ν�µικ�ν στ�ι�ε�ων και απ�τελεσµ�των απ� τη Γ.Σ.
2. Ενηµ�ρωση των µελ�ν για τις µ��ρι σ#µερα δρ�σεις τ�υ ∆Σ και συ"#τη-
ση επ� των επικειµ�νων δρ�σεων αυτ��
3. Ενηµ�ρωση των µελ�ν για την πραγµατ�π��ηση των επερ��µ�νων εκλ�-
γ�ν τ�υ Συλλ�γ�υ

4. Ενηµ�ρωση των µελ�ν για τ� "#τηµα τ�υ δρ�µ�υ
5. Gι�δ#π�τε ν�� θ�µα τεθε� απ� τα µ�λη και εγκριθε� πρ�ς συ"#τηση απ�
τ� ∆.Σ.

Ενηµερ�ν�νται τα µ�λη �τι δικα�ωµα  συµµετ��#ς στη ΓΣ ���υν αυστηρ�ς
µ�ν� τα �ικ�ν�µικ�ς εν#µερα µ�λη # και ν�α µ�λη π�υ θα εγγρα'��ν µ��ρι
την �ναρ�η της ΓΣ.
Τ� κ�στ�ς εγγρα'#ς ε�ναι 5.00 ευρ� και η ετ#σια συνδρ�µ# 10.00 ευρ�.

Εκ µ�ρ�υς τ�υ ∆.Σ.

Εκλ�γ�ς και υπ�ψ#'ι�ι
Η συµµετ��� στα κ�ιν� ε�ναι µ�ρ�ς της παρ�δ�σ�ς µας! Και στις ετειν�ς εκλ�γ�ς

π�λλ�� συµπατρι(τες µας δ�ν�υν τ� παρ�ν. Συγ�αρητ�ρια σε �λ�υς για την απ�ασ�
τ�υς να συµµετ���υν σε µια δραστηρι�τητα π�υ απαιτε� �να ε�δ�ς αυτ�θυσ�ας, αρκετ�
�ρ�ν�, αντ��� και δ�σµευση �ωρ�ς να ε�ασαλ��ει τις αντ�στ�ι�ες υλικ�ς, συναισθηµα-
τικ�ς � κ�ινωνικ�ς απ�λα��ς. Για τις δηµ�τικ�ς εκλ�γ�ς δ�� συγ�ωριαν�� µας απ��σι-
σαν να θ�σ�υν υπ�ψηι�τητα για τ� ρ�λ� τ�υ τ�πικ�� εκπρ�σ(π�υ της κ�ιν�τητας
στ� ∆�µ� µας: � Γι(ργ�ς ΚαρασµαIλης π�υ επ� σειρ�ν ετ(ν  σ�κωσε την ευθ�νη αυτ��
τ�υ �ργ�υ και � Γι(ργ�ς Γ�τ�ς, π�υ �θεσε υπ�ψηι�τητα για πρ(τη �ρ�.

Επ�σης στις δηµ�τικ�ς εκλ�γ�ς πληρ��ρ��µαστε �τι �θεσαν υπ�ψηι�τητα σε �λ-
λες περι���ς �ι ε��ς:
Ελ�νη Α. Γ�τ�υ- Τ�τση, στ� ∆�µ� Β�ρωνα ως υπ�ψ�ια δηµ�τικ�  σ�µ��υλ�ς στ�

συνδυασµ� τ�υ Αλ. Σωτηρ�π�υλ�υ.
Αλ�κ�ς Απ. Κατσ��νης στην Πυλα�α - !�ρτι�τη Θεσσαλ�ν�κης ως δηµ�τικ�ς Σ�µ-
��υλ�ς µε την παρ�τα�η «∆�ναµη Αλλαγ�ς».
!ρ�στ�ς Π�νητας (εκ µητρ�ς Υαντ�)  υπ�ψ�ι�ς δηµ. Σ�µ��υλ�ς Αγ. Παρασκευ�ς
Αττικ�ς (συνδ. Γ.Μυλων�κη).

Τ�λ�ς για τις ��υλευτικ�ς εκλ�γ�ς θα ε�ναι υπ�ψ�ι�ς � ∆ηµ�τρης Παπανικ�λ��υ
(εκ µητρ�ς Απ�στ�λ�π��λ�υ) στην περι��� Ν�τιας Αθ�νας. Ευ��µαστε αντ��� και
επιτυ��α στις πρ�σπ�θειες αυτ�ς.

Ευ��µαστε επ�σης για τη συν��εια καλ� και δηµι�υργικ� �ργ� για την πρ�κ�π� τ�υ
�ωρι�� και κ�θε περι���ς π�υ εργ���νται �ι υπ�ψ�ι�ι!

Για �σ�υς δεν συµµετ���υµε ως υπ�ψ�ι�ι �ι εκλ�γ�ς ε�ναι µια ευκαιρ�α να σκετ��-
µε καλ�τερ�υς τρ�π�υς να στηρ���υµε τις συλλ�γικ�ς πρ�σπ�θειες! 

Μ#νυµα για τις κ�ιν�τικ�ς αρ�αιρεσ�ες απ� τ�ν 
Πρ�εδρ� τ�υ Συλλ�γ�υ ∆ηµ#τρη Β. )α�αρ�π�υλ� 

Την Κυριακ� 26.05.2019
�γιναν στ� �ωρι� µας
εκλ�γ�ς για την αν�δει�η
κ�ιν�τικ�� εκπρ�σ(π�υ
στ� δ�µ� Ναυπ�κτ�υ.
∆ιε���θησαν µε �κρα επι-
τυ��α και µ�σα σε �ρεµ�
κλ�µα. Νικητ�ς ανεδε��θη
� συγ�ωριαν�ς µας Γι(ρ-
γ�ς Γ�τ�ς τ�υ Ηλ�α.

5 Σ�λλ�γ�ς Κυδωνιω-
τ(ν «Γ��στιανη» συγ�α�-
ρει τ�ν νε�εκλεγ�ντα και
τ�υ ε��εται κ�θε επιτυ��α
στ�ν ν�� θεσµικ� ρ�λ�
τ�υ. Πρ�σδ�κ��µε µε �ε-
�αι�τητα επ�σης �τι η κ�ιν�τικ� αρ�� σε συνεργασ�α µε τ� Σ�λλ�γ� -� καθ�νας απ� τ� δικ�
τ�υ ρ�λ�- θα συνε��σ�υµε τις πρ�σπ�θειες για τ� καλ� τ�υ �ωρι�� µας.

5 Σ�λλ�γ�ς εκρ��ει επ�σης �να µεγ�λ� ευ�αριστ( στ�ν απερ��µεν� εκπρ�σωπ� ∆ηµ�-
τρη Γ. ΚαρασµαIλη δι�τι επ� σειρ�ν τετραετι(ν πρ�σ�ερε π�λλ� και παντ�ειδ� στ� �ωρι�.
Ε�µαστε σ�γ�υρ�ι �τι θα συνε��σει να πρ�σ�ρει και �τι η π�λυετ�ς πε�ρα τ�υ στα κ�ιν� θα
απ�τελ�σει π�λ�τιµ� σ�µ��υλ� στ�ν καιν��ργι� µας δηµ�τικ� �ρ��ντα.

�ι υπ�ψ"*ι�ι για την εκπρ�σ,πηση της κ�ιν$τητ�ς µας
στ� ∆"µ� Γι,ργ�ς Γ�τ�ς και Γι,ργ�ς Καρασµα�λης 

Λ�γα λ�για απ� την �µ�δα σ�ντα�ης
Αγαπητ�� αναγν(στες και αναγν(στριες, �ητ��µε κατ' αρ��ς την καταν�ησ� σας για

πιθαν� λ�θη και παραλε�ψεις τ�υ πρ(τ�υ �λλ�υ τη εηµερ�δας µας.
6ητ��µε επ�σης την καταν�ησ� σας για την ...πυκν�τητα τ�υ εντ�π�υ, π�υ πρ��κυψε

απ� την πρ�σπ�θεια να �ωρ�σει τ� πλ��σι� αυτ� υλικ� σε �σ� τ� δυνατ�ν λιγ�τερες σελ�-
δες για λ�γ�υς κ�στ�υς!

Υπενθυµ���υµε �τι η εηµερ�δα θ�λ�υµε να ε�ναι π�λυσυλλεκτικ�, να συµπεριλαµ��νει
π�ικ�λες θ�σεις. Vλλωστε τα ενυπ�γρα'α �ρθρα και κε�µενα εκ'ρ�"�υν τις απ�ψεις των
συντακτ�ν τ�υς.

Στην επιµ�λεια των κειµ�νων κρατ�θηκε κατ� τ� δυνατ�ν η σ�ντα�η, τ� ��ς και η �ρ-
θ�γρα�α τ�υ κ�θε συνεργ�τη.

6ητ��µε την καταν�ησ� σας επ�σης για κ�π�ιες περικ�π�ς σε µερικ� κε�µενα, π�υ �ταν
αναγκα�ες για να �ωρ�σ�υν π�λλ� σε περι�ρισµ�νες σελ�δες!

Για τ� επ�µεν� �λλ�, σας καλ��µε να συµµετ��ετε �λες και �λ�ι µε τις συνεργασ�ες
σας, να µην λε�πει κανε�ς! 

Στε�λτε µας ειδ�σεις, απ� τη �ω� σας και στην Κυδωνι� αλλ� και και στις µ�νιµες κα-
τ�ικ�ες σας. Στε�λτε µας ν�α απ� την Αθ�να, τη Να�πακτ�, τ� Μεσ�λ�γγι, την Π�τρα, τ�
Α�γι�, τη Λαµ�α, τη Θεσσαλ�ν�κη, την Κρ�τη, την Καστ�ρι�, κι απ' �π�υ αλλ�� �ε�τε και
δηµι�υργε�τε! 

Περιµ�ν�υµε επ�σης κε�µενα απ� την Αυστραλ�α, την Αγγλ�α, τη Β. και Ν. Αµερικ�, τη
Γερµαν�α και κ�θε �λλ� µ�ρ�ς τ�υ πλαν�τη π�υ ��υν 6ηλιστιν��. Θ�λ�υµε ιδια�τερα τη
συµµετ��� των νε�τερων! 

Στε�λτε και στην εηµερ�δα ειδ�σεις και απ�ψεις π�υ ανε���ετε σε ψηιακ� µ�σα επι-
κ�ινων�ας!


