
�κδ�ση τ�υ Συλλ�γ�υ Kυδωνιωτ�ν Nαυπακτ�ας «H Γ��στιανη» - Aριθµ. Φύλλ�υ 2 - I�ύλι�ς 2020
Email: kidonianafpaktiaszilista@gmail.com

�ρθρ�

Εδ�, θα τα π�	µε �λα. 	µα και
σταρ�τα. Για �λα και �λ�υς. Τα σ	-

κα-σ	κα και η σκ��η-σκ��η.
Πρ�σωπικ� δεν ε�µαι µ�λ�ς τ�υ

∆.Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ. Πριν εν�µιση
"ρ�ν�, περ�π�υ, � ��λ�ς πρ�εδρ�ς

∆ηµ#τρι�ς $α"αρ�π�υλ�ς, µ�υ %#-
τησε να συνδρ�µω στην �κδ�ση µιας
τ�πικ#ς ε�ηµερ�δας. Με κ�π�ιες
επι�υλ�'εις, π�υ σ"ετ�%�νται µε την

ιδι�συγκρασ�α µ�υ, τελικ� δ�"τηκα.
Τ�υ επισ#µανα ασ�αλ�ς �τι εγ�
δεν ασ"�λ�	µαι µε �υλλ�δες αν�	-
σιες -τ�υ στιλ �λλων συλλ�γων-, µε

Με µεγ�λη "αρ� "αιρετ�%ω την δε	τερη �κδ�ση τ�υ δε	τερ�υ �	λλ�υ της
ε�ηµερ�δας µας και µ�σω αυτ#ς "αιρετ�%ω εγκ�ρδια �λ�υς τ�υς συγ"ωρια-
ν�	ς και �λ�υς τ�υς ��λ�υς τ�υ ωρι�	 µας. ∆υστυ"�ς ��τ�ς η πανδηµ�α
τ�υ CoViD - 19 αν�κ�ψε την δραστηρι�τητ� µας και µας αν�γκασε να περι�-
ρ�σ�υµε τις κιν#σεις µας, µε απ�τ�λεσµα τ� �ετιν� �	λλ� �σως να υπ�λε�πε-
ται τ�υ περυσιν�	 και ελπ�%ω �ι πιθαν�ς ατ�λειες και παραλε�ψεις να µην ε�-
ναι κ�λ�σιµες.

) σ	λλ�γ�ς παρ� τις αντι'��τητες παραµ�νει δ	ναµη και στ#ριγµα για τ�
"ωρι�, γι' αυτ� στηρ�'τε απρ�κ�λυπτα τις �π�ιες πρ�σπ�θει�ς τ�υ και πυ-
κν�στε τις γραµµ�ς των µελ�ν τ�υ, δι�τι αυτ�ς �ι γραµµ�ς ε�ναι τ� α�µα τ�υ
και � παλµ�ς τ�υ.

Κατ�πιν απ���σεως τ�υ ∆.Σ. εγκρ�θηκε η σιδερ�νια περ��ρα'η της /ρ	-
σης Ασµ�νη και η σ"ετικ# ανακα�νισ# της. Γνωστ�ν �τι τ� �ργ� τ�	τ� �γινε
πρ� ετ�ν απ� τ�ν τ�τε σ	λλ�γ� ν�ων τ�υ "ωρι�	 και � τωριν�ς σ	λλ�γ�ς θε-
ωρε� επι/ε/ληµ�νη την συντ#ρησ# τ�υ.

Επ�σης � σ	λλ�γ�ς συµ/�λλει µε την �ικ�ν�µικ# τ�υ στ#ρι'η σε δι���-
ρες επε�γ�υσες µικρ�εργασ�ες τ�υ "ωρι�	 και �ι /ρα"��ν�ς τ�υ µ�ν�υν
�καµπτ�ι και κινητικ�τατ�ι πρ�κειµ�ν�υ να συµ/�λ�υν στην επ�	λωση
µερικ�ν εκ των π�λλ�ν πληγ�ν τ�υ "ωρι�	 µας.

Τ�λ�ς παρακαλ� τ� εκκλησιαστικ� συµ/�	λι� �πως παρα"ωρ#σει την α�-

θ�υσα τ�υ π�λιτιστικ�	 κ�ντρ�υ στ�ν 2γι� Νικ�λα�, �πως ε�"ε συµ�ωνηθε�
στην περυσιν# γενικ# συν�λευση τ�υ συλλ�γ�υ, για να "ρησιµ�π�ιε�ται απ�
τ�υς ν��υς για δι���ρες ψυ"αγωγικ�ς και π�λιτιστικ�ς εκδηλ�σεις. )ι ν��ι θα
απ�τελ�σ�υν τη συν�"εια τη δικ# µας και τ�ν πνε	µ�να της γεν�τειρ�ς µας.

Καλ# δ	ναµη και υγε�α για �λ�υς!

�ρθρ� τ�υ Ηλ�α Λ. Γ�τ�υ, διευθ�ν�ντα σ�ντα�ης της ε�ηµερ�δας µας

ΣΥΛΛ"Γ"Σ - ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: Η πρωτ�π�ριακ* ε�ηµερ�δα 

+αιρετισµ�ς τ�υ Πρ�0δρ�υ τ�υ Συλλ�γ�υ µας κ. ∆ηµ*τρη Β. 2α3αρ�π�υλ�υ

� ∆ιευθ�νων Σ�νταης 
Ηλ�ας Λ. Γ�τ�ς 

Τ� ∆.Σ. σε συνεδρ�αση τ�υ I�υν��υ 2020. Απ�υσι��ει � Πρ�εδρ�ς και η Aθανασ�α "�νδρ�µ#τρ�υ.

η φωνή της Κυδωνιάς 

Πρ�λ�γ�ς - Εισαγωγ*

Επιθυµ�α µ�υ -	
ι απα�τηση- αυτ	 τ� �ρθρ� να δια�αστε� απ	 	λ�υς, µ�λη τ�υ Συλλ	γ�υ, ��λ�υς � µη µ�λη. Απ	 	λ�υς - γιατ�
σε 	λ�υς απευθ�νεται. Τι α��ρ�; Ασ�αλ�ς την π�ι�τικ� ε�ηµερ�δα. !
ει µ�λλ�ν � τελει�νει εδ�; Αυτ	 θα τ� κρ�ν�υµε 	λ�ι
µα"�. ∆εν ε�ναι δικ� µ�υ απ	�αση. Θα "υγ�σ�υµε τα υπ�ρ και τα κατ� και θα καταλ�%�υµε τι ακρι��ς θ�λ�υµε. ∆εν ε�ναι δ�-
σκ�λ�, δεν ε�ναι γρ���ς. Απλ	 ε�ναι. &σως υπ�ρ
�υν δυ	 απ	ψεις. Η µια να συνε
�σ�υµε και η δε�τερη να ακ�λ�υθ�σ�υµε
την πεπατηµ�νη των �λλων Συλλ	γων. ∆ηλαδ�, �να ασπρ	µαυρ� �ντυπ�, τετρ��υλλ�, µε τα λιγ�στ� ν�α τ�υ 
ωρι�� µας.
Πρ��αν�ς -σ�υ λ�νε, τ� δια��ρ�υµε εµε�ς απ	 τ�υς �λλ�υς; «Ε�µαστε πι� �%υπν�ι;». Απαντ�ω: «Μπ�ρε� και να ε�µαστε...».
Και αιτι�λ�γ�: 0ι ωρα�ες ιδ�ες, %ε�υτρ�ν�υν απ	 µικρ�ς �µ�δες ανθρ�πων. Τα µεγ�λα κ�π�δια, τα µπ�υλ��κια, περισσ	τε-
ρ� ε�ναι για "ητωκραυγ�ς και 
ειρ�κρ�τ�µατα. Κι �στερα τα σαλαγ�νε µε τ� καλ�µι. 1 µ�πως δεν ε�ναι �τσι; Μπ�ρε� να κ�νω
λ�θ�ς... Η συν�
εια στ� �ρθρ�...

Συν$%εια σελ. 2

Γι�ρτ* τ�υ Aγ��υ ∆ηµητρ��υ στα µαγα4ι�, 2019.
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Για πληρ���ρ�ες 
επικ�ινων*στε 

µε κ�π�ι� απ� τα µ0λη 
τ�υ 7µελ��ς ∆.Σ.

Πρ�εδρ�ς:
$α"αρ�π�υλ�ς ∆ηµ#τρι�ς,
6932 372417 

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

Γραµµατ0ας:
Γ�τ�υ Κωνσταντ�να,
6984 901989

Ταµ�ας:
Σταυρ�π�υλ�ς Ηλ�ας,
6973452455

M0λη:
Παπανικ�λ��υ Ιω�ννης,
6936 182626

Φωτ�π�υλ�ς ∆ηµ#τρι�ς,
6936002936

�νδρ�µ#τρ�υ Αθανασ�α,
6978145490

κακ�τυπωµ�νες ειδησ�	λες και κα-
κ�γ�υστες ε'ευτελιστικ� �την�ς δια-
�ηµ�σεις. 2λλωστε σε µας, η π�λυτ�-
λεια των δια�ηµ�σεων ε�ναι σ"εδ�ν
αν	παρκτη. ∆�"τηκα, µε συνεργ�-
τες, απ�λυτα ισ�τιµ�υς συνεργ�τες,
την συντακτικ# �µ�δα (B. Σµ�νη
και Παναγι�τη K�τ�, συνεπικ�υ-
ρ�	µεν�υς απ� τη �ερ�λπιδα παι-
δαγωγ� Kωνσταντ�να Γ�τ�υ και
τ�ν �µπειρ� καθηγητ# Γι�ννη H.
Mπατσα�	ρα) π�υ θα αναλ�µ/ανε
την επ�π�νη και /ασανιστικ# �ρ�-
ντ�δα της �κδ�σης. Dπως και την
αν�λα/αν. Γιατ� "ωρ�ς αυτ�	ς, ε�η-
µερ�δα, δεν θα κυκλ���ρ�	σε. Γιατ�
για να κυκλ���ρ#σει, "ρει�%�νταν
"ρ#µατα, π�λλ� "ρ#µατα -πρ�γµα
αδιαν�ητ� για τ� µικρ� µας Σ	λλ�-
γ�! Dσ� και να τη λι�σεις τη µ	γα,
'	γκι απ�κλε�εται να /γ�λει ...

∆�"τηκα. Π�λλ�ς ��ρ�ς ε�"α δε"τε�
ως τ�ρα: Με τ�ν Τρ��τη, τ�ν Απ�-
στ�λ�π�υλ�, τ� Μακρ#. Πρ�θεσ#
µ�υ, να /�λω κ�π�ι�υς στ�"�υς,
τ�υς ανα��ρω:

Πρ�τ�ς στ�3�ς: Να αναµ�"λε	σω
/αθι�, π�λ	 /αθι�, τ� �λ�γι�µ� κα-
%�νι, της πικρ#ς και αδυσ�πητης %ω-
#ς τ�υ ιστ�ρικ�	 µας "ωρι�	. Ν' ανα-
µ�"λε	σω, λ�ιπ�ν, τ� κα%�νι, να
��ρω στην επι��νεια �,τι πι� α'ι�-
λ�γ� υπ�ρ"ει, να ��ρτ�σω -�σως- λι-
γ�κι, κ�π�ιες ευα�σθητες ψυ"�ς,
κ�π�ι�υς ν�σταλγ�	ς, κ�π�ι�υς
�νειρ�π�λ�υς, /ρε αδερ��...

∆ε�τερ�ς στ�3�ς: Π�ι�τικ� �ντυπ�,
π�υ να τ� κρατ�ς ευ"�ριστα στ� "�ρι
σ�υ, να σ�υ αν��γει την �ρε'η να τ�
δια/�σεις "ωρ�ς να /αρεθε�ς. Κι'
�ταν λ�µε π�ι�τικ�, ενν��	µε µε λ�γ�
περισσ�τερ� κ�στ�ς. D"ι υπερ/�λι-
κ�. Μια δυσαν�γνωστη, πρ�"ειρη

και ασπρ�µαυρη �υλλ�δα, στ�ι"�%ει
περ�π�υ 200 € και παραπ�νω.

Τ� πρ�τ� δικ� µας �ντυπ�, π�λυ-
τελ�ς, καλα�σθητ�, µε 20 µεγ�λες σε-
λ�δες µας στ��"ισε 600 €. Αν α�αιρ�-
σ�υµε 200 € απ� εισ��ρ�ς καλ�ν
��λων και 150 € ελ�"ιστες δια�ηµ�-
σεις, π�µε στα �δια και λιγ�τερα επ�-
πεδα µε τη µ�υντ%�	ρα. Μην µεµψι-
µ�ιρ�	µε, λ�ιπ�ν, επιπ�λαια, ��λ�ι
µ�υ. Τ� πρ�/ληµα δεν ε�ναι τ� κ�-
στ�ς. Γιατ� αν πρ�τιµ#σ�υµε τη µ�υ-
ντ%�	ρα -εγ� �υσικ� θα απ�"ω-
σας εγγυ�µαι πως δεν πρ�κειται να
υπ�ρ'ει καµι� απ�λ	τως εισ��ρ�.
Επαναλαµ/�νω: Τ� πρ�/ληµα δεν
ε�ναι τ� κ�στ�ς. Θα τ� κ�υ/εντι�-
σ�υµε και πι� κ�τω. Τ� πρ�/ληµα
ε�ναι αλλ�	.

Τρ�τ�ς στ�3�ς: Να κινητ�π�ι#σω
τ�υς "ωριαν�	ς και ��λ�υς στ� να
συµπρ�'�υν στην �ικ�ν�µικ# αυτ�ρ-
κεια της �κδ�σης. D"ι σε �λ�υς, σ'
αυτ�	ς π�υ �"�υν την ευ"�ρεια. Και
την καλ�σ	νη. )πωσδ#π�τε, �"ι σε
κε�ν�υς π�υ περν�νε δ	σκ�λα. Αλ�-
µ�ν�. Στ�υς �"�ντες απευθυν�µαστε.
∆εν ε�ναι δα και υπερ/�λικ� τ� π�-
σ�. Απ' τη µερι� µ�υ π�στευα �τι η
α/�αστη συνεισ��ρ�, θα κ�λυπτε �"ι
µ�ν�ν �να και δ	� και τρ�α τε	"η,
αλλ� π�λ	 περισσ�τερα. ∆ιαψε	στη-
κα. Απ�τυ"α, τ� �µ�λ�γ�. Aδια��-
ρ�α. ∆εν τ� περ�µενα. Απ�τυ"α -και
της απ�τυ"�ας �πεται η απ�γ�#τευ-
ση. Συν#θως, �"ι π�ντα...

Dµως, για να αιτι�λ�γ#σω σωστ�
την αδια��ρ�α, αρ"�%ω απ� τ� Σ	λ-
λ�γ�. Απ� Θε�	 �ρ'ασθε, λ�νε. ∆εν
διακιν#θηκε σωστ� τ� �ντυπ� - δη-
λαδ# σε �λ�υς. Ακ�µα και σ#µερα,
κ�π�ι� πακ�τ�, µ�υ"λι�%ει σε κ�-
π�ι� σπ�τι. Τα περισσ�τερα �	λλα,
διανεµ#θηκαν τ� καλ�κα�ρι στ� "ω-

ρι�. ∆ιανεµ#θηκαν - τρ�π�ς τ�υ λ�-
γειν. Dπ�ι�ς #θελε, απ� µ�ν�ς τ�υ
π#γαινε και �παιρνε και π�ντα µε τη
��ρτικ# πρ�τρ�π# τ�υ ασ	"αστ�υ
Κ�στα Μακρ#. Ακ�µα και στην κα-
λ�καιριν# συν�λευση, η �κδ�ση δεν
δια�ηµ�στηκε �πως θα �πρεπε. Την
αγγ�'αµε επιδερµικ�. ∆εν τα'�δεψε
στ�υς παραλ#πτες. ∆εν κερδ�σαµε
αυτ� π�υ περιµ�ναµε, δεν εισπρ�'α-
µε τα αναµεν�µενα.

Κρ�µα, τ�σ�ς κ�π�ς, τ�ση πρ�σπ�-
θεια! Και κ�στ�λ�γ�	µε, την ε�ηµε-
ρ�δα σαν µεγ�λ� �'�δ�. Εδ� για τ�σ-
σερις �ρες γλ�ντι στ� "ωρι�, '�δ�ψα-
µε 1.500 € - δ�"ως τ� σ	ν�λ� των "ω-
ριαν�ν, �υσικ�. Και καλ�ς κ�ναµε
και τα '�δ�ψαµε. ) κ�σµ�κης θ�λει
γλ�ντια, δεν ε�µαι καθ�λ�υ αντ�θετ�ς.

Dµως επιµ�νω για την ε�ηµερ�δα.
∆εν ε�ναι δυσ/�στα"τ� τ� κ�στ�ς
των 600 €. Για τ�τ�ια ε�ηµερ�δα, ετ#-
σια, �γ"ρωµη, π�λυτελ#, ε�κ�σι σελ�-
δων, µε πανδαισ�α θεµ�των. Π�υ αν
τη δια�ηµ�σ�υµε και τη �τ�σ�υµε
σε κ�θε π�ρτα και κ�θε σπιτικ�, ε�-
ναι π�λ	 �ιλ�τιµ�ι �ι "ωριαν�� και
��λ�ι - θα �"�υµε π�λλαπλ�σια �σ�-
δα. Εγ�, τ� πιστε	ω, κ. Πρ�εδρε τ�υ
Συλλ�γ�υ. Συνε"�%ω ακ�µα να τ� πι-
στε	ω, πε�τε µε αιθερ�/�µ�να...

Και για να µην α�#σω κ�π�ι� κε-
ν�: )ι µ�ναδικ�� π�υ συν�δραµαν
στην πρ�σπ�θεια για τ� δε	τερ�
�	λλ� ως τ�ρα - αν �"ω σωστ# πλη-
ρ���ρηση - ε�ναι µ�α κυρ�α, τ�υ γ�-
ν�υς Υ�αντ# µε 100 €, � ∆ηµ#τρης
Φωτ�π�υλ�ς µε 100 € επ�σης και κ�-
π�ι�ς αν�νυµ�ς µε 100 €. Με τ� ��λ�
µας τ�ν αν�νυµ�, εγ� πρ�σωπικ�
δια�ων�. Τι ενν��; ∆εν ε�ναι καθ�-
λ�υ επιλ#ψιµ� τ� να πρ�σ��ρεις σε
κ�τι π�υ πιστε	εις.

Συµπ�ρασµα: Φ�λ�ι, "ωριαν��, µ�λη
τ�υ Συλλ�γ�υ και µη, µ�λη τ�υ ∆.Σ.,

τ�ν�%ω την τελευτα�α µας πρ�σπ�-
θεια. Βρισκ�µαστε µπρ�στ� στ� τε-
λικ� σταυρ�δρ�µι. ∆	� λ	σεις υπ�ρ-
"�υν! Η πρ�τη να συνε"�σ�υµε την
π�ι�τικ# ε�ηµερ�δα, "ωρ�ς ενδ�ια-
σµ�	ς και πα%αρ�µατα. Με τη /�#-
θεια �σων �"�υν την ευ"�ρεια. Απ�-
κλε��υµε τ�υς µη �"�ντες. Α�#ν�υµε
στ� περιθ�ρι� και τ�υς αδι���ρ�υς,
γιατ�, �πωσδ#π�τε, υπ�ρ"�υν και
µερικ�� τ�τ�ι�ι. ∆εν τ�υς εν�"λ�	µε,
τ�υς α�#ν�υµε #συ"�υς στη µ�να"ι-
κ# τ�υς π�ρε�α ...

Και η δε	τερη λ	ση, να αλλ�'�υµε
ρ�τα. Να π�µε σε �να απλ�, τ� π�λ	
τετρασ�λιδ� �ντυπ�, ασπρ�µαυρ�, µε
τα λιγ�στ� ν�α τ�υ "ωρι�	 και τ�υ
Συλλ�γ�υ. Εσε�ς απ��ασ�%ετε. Εµε�ς
�λ�ι απ��ασ�%�υµε. ∆εν ε�ναι γ�ρ-
δι�ς δεσµ�ς. N τ� �να # τ� �λλ�.

Και �,τι απ��ασ�σει τ� σ	ν�λ�, θα
γ�νει απ�λυτα σε/αστ� απ� �λ�υς.
Με 'εκ�θαρες απ���σεις, �"ι �σε
τ�υς �λλ�υς να απ��ασ�σ�υν. Αυτ�
δεν µας τιµ�.

Aπ��ασ�στε, κ�ιν�π�ι#στε τη θ�-
ση σας �µεσα. Mην περιµ�νετε την
επ�µενη ε�ηµερ�δα, σε �να "ρ�ν�.
2µεσα, τ�ρα. Ψη�ιακ� �στω, µ�σω
της �µ�δας τ�υ VIBER, για �σ�υς
�"�υν δυνατ�τητα. Eγ� σαν �µεσα
εµπλεκ�µεν�ς θα απ�"ω. Θα σταθ�
�λ�µεσ�ς, "ωρ�ς �ων#, αναµ�ν�ντας
την απ��αση της πλει�ψη��ας. Kαι
�λ�ι, η συντακτικ# �µ�δα και � κα-
θ�νας π�υ θα /ρ�σκεται στη Γ.Σ. θα
αναλ�/ει την ευθ	νη της απ��ασης,
γιατ� καθ�νας ε�ναι ανε'�ρτητ�ς. T�ν
A	γ�υστ� στη Γενικ# µας Συν�λευση
θα �"�υµε την ευκαιρ�α να τ�π�θετη-
θ�	µε και σ’ αυτ� τ� θ�µα, να δηλ�-
σ�υµε καθαρ� και '�στερα τις θ�σεις
µας και να απ��ασ�σ�υµε για τ� ε�-
δ�ς τ�υ εντ	π�υ π�υ θ�λ�υµε.

H ΦΩNH THΣ KY∆ΩNIAΣ
Iδι�κτησ�α:

ΣYΛΛOΓOΣ KY∆ΩNIΩTΩN 

NAYΠAKTIAΣ «H ΓOYΣTIANH»

Wδρα: 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 

Επιµ0λεια �λης:

Βι/# Σµ�νη τηλ.: 210 6454326 , 6977 071112, vivikatou@yahoo.gr
Γι�ννης και Λ�να Η. Μπατσα�	ρα τηλ.: 26310028870, 6987188180,

jbatsaouras@gmail.com
Εκ µ�ρ�υς τ�υ ∆Σ: Κωνσταντ�να Γ. Γ�τ�υ τηλ.: 6984901989,

gatoula_1995@hotmai..com
Eπιµ0λεια �ωτ�γρα�ι�ν:

Παναγι�της K�τ�ς 

Εκτ�πωση:
ΑΒΕΛ, Μενελ��υ 2, Ηλι�	π�λη, τηλ: 210 9711877

email: aveltypo@otenet.gr

Θυµ*σ�υ,

την συνδρ�µ* σ�υ!

M�νη δ�ναµ* µας,

η συνδρ�µ* µας!

Ευ3αριστ��µε τ�υς 3�ρηγ��ς 
της παρ��σας 0κδ�σης:

Ευσταθ�α .Υ�αντ#: 100 ευρ� 
Φωτ�π�υλ�ς ∆ηµ#τρης: 100 ευρ�  
Αν�νυµ�ς: 100 ευρ� 

Σ υ ν δ ρ � µ 0 ς

Βασιλικ# Σµ�νη Μαρι�λ�π�	λ�υ 20 ευρ�

ρ. Β. Κ�λ�/�ς 20 ευρ�

Γε�ργι�ς I. Μπατσα�	ρας 15 ευρ�

K�στας Παπατσ�ρ�ς 15 ευρ�
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Afi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ 2019 - 2020
«H δράση δεν φέρνει πάντα επιτυχία, η επιτυχία όµως χωρίς δράση δεν έρχεται»

04.08.2019: Πρακτικ� Γενικ*ς Συν0λευσης 4 - 8 - 2019 (Απ� τη Γραµµατ0α τ�υ ∆.Σ. Κων/να Γ. Γ�τ�υ)

Την Κυριακ# 4 Αυγ�	στ�υ 2019 συγκεντρ�-
θηκαν στ� κα�ενε�� τ�υ "ωρι�	 τα µ�λη τ�υ
Συλλ�γ�υ Κυδωνιωτ�ν Ναυπακτ�ας «Η Γ�	-
στιανη» για την ετ#σια Γενικ# Τακτικ# συν�λευ-
ση τ�υ Συλλ�γ�υ. Λ�γω της απ�υσ�ας τ�υ Πρ�-
�δρ�υ ∆. $α"αρ�π�υλ�υ και της Ταµ�α, �ν-
δρ�µ#τρ�υ Αθ., η συνεδρ�αση 'εκ�νησε µε ειση-
γ#σεις τ�υ Αντιπρ��δρ�υ Γ�τ�υ Μ. και τ�υ µ�-
λ�υς Μακρ# Θ. και µε την παρ�υσ�α της γραµ-
µατ�ως Γ�τ�υ Κ., ε��σ�ν υπ#ρ"ε απαρτ�α. Η
συν�λευση 'εκ�νησε µε την ενηµ�ρωση για τα
�ικ�ν�µικ� τ�υ συλλ�γ�υ, σ"ετικ� µε τα �σ�δα
απ� τις ν�ες εγγρα��ς και τις συνδρ�µ�ς των
µελ�ν καθ�ς και τα �'�δα. Ωστ�σ�, ε'αιτ�ας
της απ�υσ�ας της Ελεγκτικ#ς Επιτρ�π#ς δεν
κατ�στη δυνατ�ς � �λεγ"�ς των �ικ�ν�µικ�ν
τ�υ ταµε��υ. Παρ�λληλα, τα µ�λη ενηµερ�θη-
καν για τη διατ#ρηση τ�υ π�σ�	 της ετ#σιας
συνδρ�µ#ς (10 ευρ�) και για τις δρ�σεις τ�υ
συλλ�γ�υ κατ� τ� �τ�ς 2019, αναµεσ� τ�υς η
κ�π# της π�τας, � ετ#σι�ς "�ρ�ς, η δι�ργ�νωση

τ�υ πανηγυρι�	 και η �κδ�ση της ε�ηµερ�δας.
Στη συν�"εια � λ�γ�ς δ�θηκε στα µ�λη τ�υ

συλλ�γ�υ για να εκ�ρ�σ�υν δικ�ς τ�υς σκ�ψεις
και %ητ#µατα. Τ� πρ�τ� %#τηµα α��ρ�	σε τη
συνεργασ�α τ�υ "ωρι�	 µε �λλ�υς ��ρε�ς, δη-
λαδ# την κ�ιν�τητα, τ� δ#µ� και συλλ�γ�υς �λ-
λων "ωρι�ν, �στε να διεκδικ#σ�υµε αιτ#µατα
π�υ α��ρ�	ν τ� "ωρι� µας και µ�λιστα απ��α-
σ�στηκε η απ�στ�λ# επιστ�λ�ν στ� ∆#µ� απ�
τ�ν Πρ�εδρ� της Κ�ιν�τητας. Wνα δε	τερ� θ�-
µα π�υ τ�θηκε σ"ετι%�ταν µε την πρ�σ��ρ�
"ρηµ�των απ� τ� Σ	λλ�γ� για �κτακτες αν�-
γκες τ�υ "ωρι�	. Xστερα απ� δι���ρες πρ�τ�-
σεις απ��ασ�στηκε να δ�νεται µ�"ρι και τ� 15%
τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισµ�	 απ� τ� Ταµε�� τ�υ Συλλ�-
γ�υ στ�ν τ�πικ� �ρ"�ντα για την κ�λυψη ανα-
γκ�ν της κ�ιν�τητας.

Επιπλ��ν τ�θηκε ως %#τηµα η πιθαν�τητα µε-
τα��ρ�ς της ηµερ�µην�ας τ�υ πανηγυρι�	 στις
περιπτ�σεις π�υ π�πτει καθηµεριν#. ∆εν π�ρ-
θηκε κ�π�ια απ��αση, ωστ�σ� �ι πρ�τ�σεις

π�υ τ�θηκαν απ� τ�υς εισηγητ�ς θα ε'ετα-
στ�	ν απ� τ� ∆.Σ. ∆	� ακ�µη αιτ#µατα των µε-
λ�ν #ταν η δηµι�υργ�α επιτρ�π#ς για την υλ�-
π��ηση της επ�κτασης τ�υ νεκρ�τα�ε��υ και η
επισκευ# των %ηµι�ν τ�υ γηπ�δ�υ, αιτ#µατα
π�υ α��ρ�	ν την κ�ιν�τητα τ�υ "ωρι�	 και �"ι
τ� Σ	λλ�γ�. Ανα��ρικ� µε την ε�ηµερ�δα πρ�-
τ�θηκε η καθι�ρωση συνδρ�µ#ς και απ��ασ�-
στηκε να δ�νεται 2 ευρ� συνδρ�µ# απ� �σ�υς
δεν ε�ναι µ�λη τ�υ Συλλ�γ�υ.

Τ�λ�ς, απ��ασ�στηκε απ� τα µ�λη τ�υ Συλλ�-
γ�υ η δηµι�υργ�α αιτ#µατ�ς πρ�ς τ� Εκκλη-
σιαστικ� Συµ/�	λι� για τη "ρ#ση τ�υ 'εν�να
και συγκεκριµ�να τ�υ �νω πατ�µατ�ς, πρ�-
κειµ�ν�υ να ε'�πλιστε� κατ�λληλα για να �ι-
λ�'ενε� τη νε�λα�α τ�υ "ωρι�	. Κατ�πιν αυ-
τ�ν, η γενικ# συν�λευση �λη'ε στις 15:00, α��	
πρ�τα � Σ	λλ�γ�ς δεσµε	τηκε �τι �ι πρ�τ�σεις
των µελ�ν τ�υ Συλλ�γ�υ θα τεθ�	ν υπ� ε'�τα-
ση απ� τ� ∆.Σ.

24.11.2020: Γενικ* Συν0λευση - εκλ�γ0ς - συγκρ�τηση ν0�υ ∆.Σ.

Στις 24 Ν�εµ/ρ��υ 2019, ηµ�ρα Κυριακ# �γινε η εκλ�γ�απ�λ�γιστικ#

Γενικ# Συν�λευση τ�υ Συλλ�γ�υ και �ι εκλ�γ�ς για την αν�δει'η τ�υ ν�-

�υ ∆Σ. Ε'ελ�γη τ� ν�� δι�ικητικ� συµ/�	λι� τ�υ Συλλ�γ�υ µας π�υ �"ει

ως ε'#ς:

Πρ�εδρ�ς: 2α3αρ�π�υλ�ς B. ∆ηµ*τρι�ς
Αντιπρ�εδρ�ς: Γ�τ�ς Ευθ�µι�ς, Γραµµατ0ας: Γ�τ�υ Κωνσταντ�να
Ταµ�ας: Σταυρ�π�υλ�ς Ηλ�ας 
Μ0λη: Παπανικ�νικ�λ��υ Ιω�ννης, Φωτ�π�υλ�ς ∆ηµ*τρι�ς,
+�νδρ�µ*τρ�υ Αθανασ�α.

∆ηµ�σ�ευση τ�υ Πρ�0δρ�υ τ�υ Συλλ�γ�υ
∆ηµ*τρη Β. 2α3αρ�π�υλ�υ στ� Viber

) πρ�εδρ�ς τ�υ Συλλ�γ�υ µας θ�λει να ευ-
"αριστ#σει τ�ν Πρ�εδρ� της κ�ιν�τητας Γ. Γ�-
τ� για την σηµεριν# επιτυ"# παρ�υσ�α τ�υ στη
συν�ντηση µε τ�ν περι�ερει�ρ"η κ. Φαρµ�κη.
Ε�ναι γνωστ� �τι στην πρ�σπ�θεια κατασκευ-
#ς τ�υ δρ�µ�υ πρωτ�στ�τησε � Σ	λλ�γ�ς και
στην πρ�σπ�θει� τ�υ αυτ# επι/ε/α�ωσε τ�
αµ�ριστ� ενδια��ρ�ν των αδελ��ν Γι�ργ�υ
και ρ#στ�υ Αγγελ�π�	λ�υ. Τ� ενδια��ρ�ν
αυτ� ε'ακ�λ�υθε� να υ��σταται γι' αυτ� αι-
σθ�ν�µαι την αν�γκη να τ�υς ευ"αριστ#σω
δια µιαν εισ�τι ��ρ�. ) Σ	λλ�γ�ς θα ε'ακ�-
λ�υθ#σει τις πρ�σπ�θειες µ�"ρι τελικ#ς ευ�-
δωσης τ�υ σκ�π�	.

Εκ µ�ρ�υς τ�υ ∆. Σ.

Ανακ��νωση τ�υ Πρ�0δρ�υ της Κ�ιν�τη-
τας Γι�ργ�υ Η. Γ�τ�υ στ� Viber (Π0µπτη
18/06/2020)

Μετ� απ� συν�ντηση µε τ�ν Περι�ερει�ρ"η
�"�υµε ευ"�ριστα ν�α για τ�ν δρ�µ�: �"ει
εντα"θε� στ� πρ�γραµµα, ε�ναι θ�µα "ρ�ν�υ!

Τα ευ"�ριστα ν�α για τ�ν δρ�µ� ��ε�λ�νται
στην πρ�σπ�θεια  των παιδι�ν  τ�υ Συλλ�γ�υ
και τ�υς π�λ	 καλ�	ς ��λ�υς Πατριν�	ς. )
πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς ε�ναι 3.000.000 ευρ� για Καλ-
λ�ν# - Κυδωνι� και P�"η - Γραµµ�νη )'ι�. Tα
κ�µµ�τια Eλατ�/ρυση - Kαλλ�ν# και Γραµµ�νη
O'ι� - Λε	κα - Μανδριν# µ�ν�υν εκτ�ς γιατ� δεν
υπ#ρ"αν µελ�τες.

Απ� τ�ν Πρ�εδρ� της Κ�ιν�τητας 
Γι�ργ� Η. Γ�τ� (∆ευτ0ρα 22/06/20)

Dπως µε ενηµερ�σανε απ� τ� γρα�ε�� τ�υ
Περι�ερει�ρ"η σε δ	� περ�π�υ µ#νες θα π�ει
στ� υπ�υργε�� για �γκριση � δρ�µ�ς Καλλ�-
ν#ς - Κυδωνι�ς.

Απ� Μ�κη Γ�τ� στ� Viber

Συµπερ�σµατα:

1�ν Ενωµ�ν�ι µπ�ρ�	µε.

2�ν: ∆ρ�µ�ς ε�τε µας αρ�σει ε�τε �"ι δεν ε�"ε

%ητηθε� π�τ�. (Dσ�ι δεν ε�"αν ��κελ� και µε-
λ�τες -Καλλ�ν#, Μανδριν#, Λε	κα, Ελατ�/ρυ-
ση... π#ραν �,τι πα�ρναµε κι εµε�ς τ�σα "ρ�-
νια... µ�ν� υπ�σ"�σεις!!!)

3�ν: Αγαστ# συνεργασ�α µετα'	 των ��ρ�ων
τ�υ "ωρι�	 και κ�ιν# πλε	ση ��ρνει π�ντα
απ�τελ�σµατα.

4�ν: Αγκαλι�%�υµε και στηρ�%�υµε τ�ν Σ	λ-
λ�γ�, ε�ναι απαρα�τητ�ς πλ��ν για την πρ�κ�-
π# τ�υ "ωρι�	 µας.

5�ν: ∆#µ�ς για µια ακ�µα ��ρ� ��αντ�ς ...
Για να µαθα�ν�υµε και επιτ�λ�υς να καταλα-
/α�ν�υµε.

6�ν: Γραπτ� και "αρτι� σε �λα ... απ� λ�για
"�ρτ�σαµε. ) Πρ�εδρ�ς ε�"ε π�ει πλ#ρως δια-
/ασµ�ν�ς και ε'�πλισµ�ν�ς.

Μπρ�/� τ�υ. Μπρ�/� σε �λ�υς εµ�ς, "ωρια-
ν�	ς και µη. Dλ�ι "ρειαστ#καµε. Dλ�ι µ�θα-
µε. Dλ�ι συµµετε�"αµε µε την συνδρ�µ# µας
και την αγ�πη µας και επιτ�λ�υς συντ�νιστ#-
καµε.

Πρ�σ�ατες ε�ελ��εις στ� �λ0γ�ν 4*τηµα τ�υ δηµ�σι�υ δρ�µ�υ πρ�ς την Κυδωνι�
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1. Υπ#ρ'ε επικ�ινων�α µε τ� ∆#µ� �στε να ε'α-

σ�αλισθε� και για την Κυδωνι� η στ�ι"ει�δης

µ�ριµνα π�υ δικαι�	νται �λες �ι κ�ιν�τητες. Για

τ� λ�γ� αυτ� απεστ�λη τ� �γγρα�� π�υ /λ�πετε

στη σελ�δα αυτ#. Επισηµ�νθηκε η αν�γκη να γ�-

ν�υν �γκαιρα τα �ργα π�υ "ρει�%�νται.

Τ� µ#να Ι�	νι� πραγµατ�π�ι#θηκαν µε �ρ�ντ�-

δα τ�υ ∆#µ�υ και τ�υ Πρ��δρ�υ της Κ�ιν�τη-

τας τα περισσ�τερα απ� τα �ργα π�υ ε�"αν %η-

τηθε�.

2. Υπ#ρ'ε στεν# συνεργασ�α της Κ�ιν�τητας µε
τ� Σ	λλ�γ� µας για τ� θ�µα της ασ�αλτ�στρωσης
τ�υ δρ�µ�υ. Υπ�ρ"�υν /�σιµες ελπ�δες επιτ�λ�υς
να πρ�"ωρ#σει τ� θ�µα (στην πρ�ηγ�	µενη σελ�-
δα �ι σ"ετικ�ς ανακ�ιν�σεις στ�Viber).

3. Σ"ετικ� µε την εν�σ"υση της υδρ�δ�τησης �γι-

ναν αρκετ�ς ανα%ητ#σεις για να ενισ"υθε� τ� δ�-

κτυ� µε �λλες πηγ�ς, αλλ� πρ�ς τ� παρ�ν �α�νε-

ται πως δεν ε�ναι ε�ικτ� αυτ�, γιατ� δεν υπ�ρ"ει

ικαν�π�ιητικ�ς τρ�π�ς πρ�σ/ασης και α'ι�π��-

ησης των συµπληρωµατικ�ν πηγ�ν π�υ ε�"αν

υπ�λ�γιστε�. Πρ�ς τ� παρ�ν τ�π�θετ#θηκαν στη

γ�	ρνα της πλατε�ας σωλ#νες για να µετα��-

ρ�υν τ� π�τιστικ� νερ� πρ�ς τ�ν κ�τω µα"αλ�

και να ε'�ικ�ν�µηθε� κ�πως η καταν�λωση π�-

σιµ�υ νερ�	, ιδ�ως τις περι�δ�υς της αι"µ#ς.

4. O Πρ�εδρ�ς της κ�ιν�τητας �ρ�ντισε για να

καθαριστ�	ν κα�ρια σηµε�α µ�σα στ� "ωρι� απ�

/�τα και κλαδι�.

Τα θ0µατα π�υ απασ3�λησαν την κ�ιν�τητα απ� τ� περσιν� 0ως τ� �ετειν� καλ�κα�ρι ε�ναι τα ε�*ς:

∆ήµος Ναυπακτίας

Τοπική Κοινότητα Κυδωνιάς                                        

Πληροφορίες:

Προς:

Γάτος Ηλ. Γεώργιος (Πρόεδρος)                                      

210-7516752 (Αθήνα)                                                      

Τηλ.: 697-6464710 (Κιν.) -  697-0208813 (Κιν.)                

18 Φεβρουαρίου  2020

∆ήµο Ναυπακτίας

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

Αντιδήµαρχο Οικονοµικών

κ.  Παπαβασιλείου Σωκράτη

ΘΕΜΑ:  Αιτήµατα για εργασίες καθαρισµού του οδικού εσωτερικού δικτύου και
του αγροκτηνοτροφικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιάς

ΣΧΕΤ.:  Έγγραφό σας, Αριθ. Πρωτ.  443/2020  - Ναύπακτος, 09/01/2020 
Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, σας αποστέλλω τον Πίνακα που ακολουθεί και αφορά την Τοπ. Κοινότητα Κυδωνιάς.
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"ι κερασι0ς.... θ’ ανθ�σ�υν και �0τ�ς
(0µπνευση απ� τ� αγαπηµ0ν� LιLλ�� τ�υ Μεν0λα�υ Λ�υντ0µη)

Φ�τ�ς περ�µενα να �ρθει η �ν�ι'η να π�ω στ� "ω-
ρι�. Να τη συναντ#σω, να τη ν�ι�σω, να τη θαυµ�-
σω και να τη �ωτ�γρα��σω. Nθελα να αναπ�λ#σω
την �ν�ι'η �ταν #µασταν παιδι�, �ταν τρ�"αµε να
µα%�ψ�υµε λ�υλ�	δια για τ�ν επιτ��ι�. ^α�νικ�
εµ�αν�στηκε �νας παντ�δ	ναµ�ς κ�ρων�ϊ�ς και
αν�τρεψε τα σ"�δι� µας. Μας υπενθ	µισε �τι π�λλ�
πρ�γµατα, απλ� και �µ�ρ�α, π�υ τα θεωρ�	σαµε
δεδ�µ�να, δεν ε�ναι πια δεδ�µ�να. Ωστ�σ� εµε�ς θα
κ�ν�υµε τα σ"�δι� µας και τ� απρ�/λεπτ� ας κ�νει
τη δ�υλει� τ�υ. Μπ�ρε� � κ�ρων�ϊ�ς να µας �κλεισε
στα σπ�τια και να περι�ρισε τις δρ�σεις µας, �µως η
σκ�ψη µας παρ�µενε ελε	θερη να αναπ�λε� τα πα-
λι� και να µας τα'ιδε	ει στην �µ�ρ�η $ηλ�στα
µας, εκε� π�υ �νθισαν τα παιδικ� µας "ρ�νια. Στα
"ωρι� και στην ε'�"# �α�νεται καθαρ� η εναλλα-
γ# των επ�"�ν και η µαγε�α της �	σης.

Σ' �να "ωρ��ι µας, στα γι��ρτια, υψ�νει τα αν�-
στηµ� της µια γ�ρικη, πελ�ρια κερασι�. Στα γι�	ρ-
τια �γινε η πρ�τη γνωριµ�α µας µ' αυτ#. Π�ι�ς τη
�	τεψε, π�τε τη �	τεψε, δεν γνωρ�%�υµε. ∆εκαετ�ες
τη θυµ�µαι να µ�ν�µα"ε� µε τ� "ρ�ν�. Στη σκι� της
συ"ν� η µ�να µας (πηγ# αγ�πης και ελπ�δας) µας
��ηνε π�νω σ' �να κ�υρ�λι να πα�%�υµε. 2λλ�τε µε
καρ	δια # κ�ρ�µηλα κι �λλ�τε τρι�τα. N µε τ� τρε-
"�	µεν� νερ� στ� αυλ�κι. Κι �λλ�τε να τρ�µε τα
µαγι�στ��υλα, π�υ #ταν στ� δ�µα τ�υ µπ�ρµπα
Γι�ργ�υ (τα ηλεκτρ�νικ� µας παι
ν�δια τα α�#να-
µε σπ�τι για να πα�'�υµε µε τ� λυ"ν�ρι πετρελα��υ
τ� /ρ�δυ). Την �ρα π�υ πα�%αµε η µ�να π�τι%ε τα
�ασ�λια # τα καλαµπ�κια # �δενε τις ντ�µ�τες.

Αυτ# η κερασι� ε�ναι �να απ� τα πρ�τα σ"�λε�α
µ�υ. Μ�υ �µαθε π�λλ�. Αν µπ�ρ�	σε να µιλ#σει θα
µας �λεγε π�λλ�...

Μη ����στε τις δυσκ�λ�ες! Κ�ντε τις ευκαιρ�ες.
Κι εµ�να µε 
τυπ�νε �αρε�ς 
ειµ�νες, ��ρι�δες
δυνατ��, 
ι	νια και κρ��σταλλα. Μα δεν τ� ��-
"ω κ�τω. Για να αντ�%ω την αγρι�δα της 
ειµω-
νι�ς, απ�γυµν�ν�µαι απ	 τα ��λλα µ�υ. Λιγ�-
στε�ω στωικ� τις αν�γκες µ�υ στ� ελ�
ιστ�. 5ε-
κ�υρ�"�µαι στ� αγι�"ι, γαληνε�ω και πλ�υτ�"ω
µ�σα µ�υ. ∆εν παραιτ��µαι απ' τη συν�
εια της
"ω�ς, σιωπηρ� σ
εδι�"ω την �ν�ι%η. Ανα"ητ�
τη δ�ναµη π�υ �
ω µ�σα µ�υ και περιµ�νω να
'ρθει η �ν�ι%η να τυλι
τ� µε τα �νθη και την
πρ�σινη ��ρεσι� µ�υ.

Μ�θηµα %ω#ς απ� την κερασι� για να αντιµετω-
π�σ�υµε τ�υς "ειµ�νες στη %ω#: να στ�"α%�µαστε
στις δυσκ�λ�ες και να ανα%ητ�µε λ	σεις -π�ντα
υπ�ρ"�υν. Στ�υς δ	σκ�λ�υς καιρ�	ς ας λα"ταρ�µε
λιγ�τερα, ας γ�ν�υµε �λιγαρκε�ς, �ρα αυτ�ρκεις. Ας
εστι�σ�υµε στα �υσιαστικ�. Ας �ρ�ντ�σ�υµε τ�ν

πλαν#τη, τ� σπ�τι µας. Ας ακ�	σ�υµε τ�ν ψ�θυρ�,
την κραυγ# τ�υ πλ��ν, π�υ µας παραγγ�λνει µε τα
δ�ση, τ�υς π�ταµ�	ς, τις θ�λασσες και τ�υς αγ�ρη-
δες να 'ανα/ρ�	µε τ� µ�τρ� π�υ "�σαµε.

Πρ�τ�	 ανθ�σει η κερασι�, στ� εσωτερικ� της γ�-
νεται �νας εκπληκτικ�ς σ"εδιασµ�ς και συντ�νι-
σµ�ς στις ρ�%ες, στ�ν κ�ρµ�, στα κλαδι�, τα �	λλα,
τα �νθη, τ�υς "υµ�	ς της. Ακ�µα κι � κυλινδρικ�ς
κ�ρµ�ς της ε�ναι τ�λεια �τιαγµ�ν�ς για να περν�	ν
�ι περισσ�τερ�ι "υµ�� µε τη µικρ�τερη διατ�µ#.
Αυτ# την �ικ�ν�µ�α της �	σης τηρ�	µε και �ι $η-
λιστιν��. ∆ια�υλ�ττ�υµε τα πετρ�"τιστα σπ�τια µας.

Φτι�"ν�υµε πλακ�στρωτες αυλ�ς µε γλ�στρες και
γεµ�%�υµε µε τριαντα�υλλι�ς τ�υς κ#π�υς. Φτι�-
"ν�υµε περι/�λια µε κερασι�ς, µηλι�ς, καρυδι�ς.
Μ�ιρα%�µαστε τα π�τιστικ� νερ� για τ�υς κ#π�υς
µας, γιατ� '�ρ�υµε �τι η ευτυ"�α /ρ�σκεται στη συ-
νεργασ�α κι �"ι στ�ν ατ�µισµ�. Ανταλλ�σσ�υµε
λ�υλ�	δια, σπ�ρ�υς, �αγητ�, πρ�ϊ�ντα, /ι/λ�α,
εµπειρ�ες, σκ�ψεις. Γιατ� '�ρ�υµε καλ� �τι «ΕΤΕ-
Ρ)Σ Ε^ ΕΤΕΡ)Υ Σ)Φ)Σ». Κ�ινων�	µε τη %ω#
στ� κα�ενε��, στην εκκλησ�α, στα πανηγ	ρια, στα
ψαρ�µατα, στα κυν#για, στα τσ�π�υρα. Ανα%ητ�	µε
α��ρµ�ς για γι�ρτ�ς και "αρ�ς σε δρ�µ�υς σ���	ς.
Και �ταν τελει�νει � "ειµ�νας κι �ρ"εται η �ν�ι'η η
κερασι� µας 'αναλ�ει:

Καρτερ� και 
α�ρ�µαι τ�ν ερ
�µ	 της �ν�ι%ης.
0µ�ρ�α�νω µε 
ρ�µατα κι αρ�µατα. Καµαρ�-
νω  τα λ�υλ��δια π�υ 
αµ�γελ�νε στ�ν �λι�, τα
κλαδι� π�υ σµ�γ�υν κι αγκαλι�"�νται, τα π�υ-
λι� π�υ στ�κ�υν στα κλαδι� µ�υ και συν�µι-
λ��ν µε κελαηδισµ��ς. 7α�ρ�µαι  τα παιδι� π�υ
πα�"�υν στ�ν �σκι� µ�υ και στ�ν�υν τις σκαντα-
λι�ς τ�υς σιµ� µ�υ. 7α�ρ�µαι τ�υς µεγ�λ�υς
π�υ �τι�
ν�υν στα κλαδι� µ�υ 'κρε��τια' για
να παρα�υλ�νε και να δι�
ν�υν τ�υς ασ���ς
απ' τα καλαµπ	κια.

Κι 	στερα η �ν�ι'η πρ�"ωρ� και �ε	γει και κα-
λωσ�ρ�%�υµε τ� καλ�κα�ρι. Κι η κερασι� συνε"�%ει
την α�#γησ# της:

Με τα �νθη µ�υ, πα�"�ντας µε τις µ�λισσες, τις
πεταλ��δες, τα π�υλι�, µε τ� δρ�σερ	 αερ�κι
µα κυρ�ως µε τ�υς ανθρ�π�υς τ�υ 
ωρι�� π�υ
µε �ρ�ντ�"ετε και µε π�τ�"ετε, εργ�"�µαι αργ�
και σταθερ�, µ�ρα τη µ�ρα, και µε καταπληκτι-
κ�ς �υσικ�ς διεργασ�ες µεταµ�ρ��νω τα ευω-
διαστ� �νθη σε κ	κκινα, �λ	γλυκα κερ�σια.
Φ�ρτωµ�να τα κλαρι� µ�υ, ��ρτωµ�να και τα
δικ� σας καλ�θια! Να γευτε�τε καρπ��ς ευω-
διαστ��ς, 
υµ�δεις -π�� αλλ�� θα �ρε�τε τ�τ�ια
λεπτ� γε�ση; Να �ιλ�ψετε ��λ�υς. Να �τι�%ετε
γλυκ�, µαρµελ�δες και π�τ� µ�σ
�µυριστ�!

Ελ�τε να π�ρετε! Κερν�ω απλ	
ερα την πρα-
µ�τεια µ�υ σ' εσ�ς, στα π�υλι�, στ' αγρ�µια, σ'
	π�ι�ν κ�πι�σει στ�ν �σκι� µ�υ. Σαν τη µυρτι�
π�υ σκ�ρπ�ει απλ	
ερα τ� �ρωµ� της στις κ�ι-
λ�δες, �τσι 
αρ�"ω τα δ�ρα µ�υ, 
ωρ�ς να περι-
µ�νω �παιν�. !
ει η "ω� για 	λ�υς! 

)ι επ�"�ς της συγκ�µιδ#ς γενν�	σαν και γενν�	ν
π�ντα τ� �ραµα της α�θ�ν�ας. Κ�π�ιες "ρ�νι�ς π�υ
τα κερ�σια #ταν π�ρα π�λλ� και καλ�, κ�π�ι�ι "ω-
ριαν�� π#γαιναν µε τα µ�υλ�ρια στα διπλαν� "ωρι�
και π�υλ�	σαν την περ�σσεια τ�υς. Η �τ�"εια τ�-
"νες κατεργ�%εται. Η �υσ�α ε�ναι να παρ�γεις και
να ε�σαι δηµι�υργικ�ς! ∆εν υπ�ρ"�υν �γ�να "ωρι�,
υπ�ρ"�υν �γ�να µυαλ�. ∆εν πειρ�%ει να ε�σαι �τω-
"�ς σε �τιδ#π�τε, πειρ�%ει �µως να ε�σαι �τω"�ς σε
ιδ�ες. Τ� µ�λλ�ν της "�ρας, τ� µ�λλ�ν τ�υ "ωρι�	
µας, ε'αρτ�ται απ� τη δηµι�υργικ�τητα �λων µας.
Η κερασι� δε�"νει τ� δρ�µ� να /ελτι�σ�υµε τ�ν κ�-
σµ� µας µε �µ�ρ�ι� και δρ�ση, ακ�υµπ�ντας �
�νας στ�ν �λλ�ν κι �"ι υπ�ν�µε	�ντας � �νας τ�ν
�λλ�ν. Dπως λ�ει � Γι�ργ�ς Σε��ρης:

Λ�γ� ακ�µα να δ�	µε τις αµυγδαλι�ς (τις κερα-
σι�ς να π�	µε εµε�ς;) ν' ανθ�%�υν,
τα µ�ρµαρα να λ�µπ�υν στ�ν #λι�, τη θ�λασσα
να κυµατ�%ει, τα µ�ρµαρα να λ�µπ�υν!
Λ�γ� ακ�µα, να σηκωθ�	µε, λ�γ� ψηλ�τερα...

Γρ��ει � Γι�ννης Η. Μπατσα��ρας

�νθετ� α�ι0ρωµα:
Zηλ�στα και Zηλιστιν��
Ιστ�ρικ* µν*µη, τ03νη, επιστ*µη, επικ�ινων�α 
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Βι�γρα�ικ� τ�υ ιερ0ως Βασιλε��υ Γ. 2α3αρ�π�υλ�υ          

) πατ�ρας µ�υ, � Βασ�λης, γ�ννηµα και θρ�µ-
µα της $ηλ�στας, ε�δε τ� �ως της ηµ�ρας τ� /α-
ρ	 "ειµ�να τ�υ 1890. Nταν τ� δε	τερ� απ� τα
τ�σσερα παιδι� τ�υ Γεωργ��υ $α"αρ�π�υλ�υ
και της συ%	γ�υ τ�υ Ανθ�	λας. Τα �λλα τρ�α
#ταν η Παναγι�	, � Κ�στας και η Αικατερ�νη.
Π�ρασε τα παιδικ� τ�υ "ρ�νια µε τα γειτ�ν�-
π�υλα στις αυλ�ς της γειτ�νι�ς, µ�"ρι π�υ #ρθε
η �ρα τ�υ Σ"�λε��υ. Nταν καλ�ς µαθητ#ς και
#συ"�ς, κι �τσι δεν δυσκ�λε	τηκε να ��ιτ#σει
ευδ�κ�µως και να π�ρει τ� απ�λυτ#ρι� τ�υ ∆η-
µ�τικ�	. Για συν�"ιση σπ�υδ�ν πρ��πτικ�ς δεν
υπ#ρ"αν, γιατ� �ι δυσκ�λ�ες, κυρ�ως �ικ�ν�µι-
κ�ς, #ταν π�λλ�ς, γι' αυτ� ακ�λ�	θησε τ� δρ�µ�
της αγρ�τικ#ς %ω#ς κ�ντ� στ�υς γ�νε�ς και τ'
αδ�λ�ια τ�υ.

Η Εκκλησ�α παρ�λληλα #ταν γι' αυτ�ν τ� ευ-
"�ριστ� κατα�	γι�. Κ�θε Κυριακ#, πριν "τυπ#-
σει η καµπ�να, #ταν παρ�ν, πρ�θυµ�ς να /�η-
θ#σει τ�ν Ιερ�α µ�σα στ� Ιερ� # και στ� ψαλτ#-
ρι, αν ε�"αν /ραδ	νει �ι ιερ�ψ�λτες. Wψαλλε
ωρα�α, η ψαλµωδ�α #ταν η αδυναµ�α τ�υ. Μετ�
τ� τ�λ�ς της θε�ας λειτ�υργ�ας και τη διαν�µ#
τ�υ αντ�δωρ�υ �ι πιστ�� ��ευγαν. )ι πι� γ�ρ�ι
αλλ� και �ι ν��ι κ�θ�νταν στ� στρ�γγυλ� πε-
%�	λι τ�υ πλ�ταν�υ, κ�τω απ� τ�ν �σκι� τ�υ,
�ταν � καιρ�ς τ� επ�τρεπε, και συ%ητ�	σαν δι�-
��ρα θ�µατα τ�πικ�, εθνικ� κ.�. Μετα'	 αυτ�ν
#ταν και � Βασ�λης, αλλ� και � ��λ�ς τ�υ � Βαγ-
γ�λης Λ�ι�ς. Dταν πλησ�α%ε τ� µεσηµ�ρι, �νας
�νας �ρ"ι%αν να �ε	γ�υν. Τελευτα��ς ��ευγε �
Βασ�λης µε τ�ν γε�τ�ν� τ�υ τ� Γι�ργ� Τσι�	µα,
γιατ� τα σπ�τια τ�υς #ταν π�λ	 κ�ντ�.

Μετ� στ� σπ�τι �ι συ%ητ#σεις για τα κτ#µατα
και �λλα σ"ετικ� θ�µατα δεν ε�"αν καν�να εν-
δια��ρ�ν για τ� Βασ�λη. Αυτ�ς %ητ�	σε �λλα
π�υ να τ�ν γεµ�%�υν. Εκε�ν� π�υ τ�ν συν�ρπα%ε
περισσ�τερ� #ταν �ι συ%ητ#σεις των $ηλιστιν�ν
παραθεριστ�ν. Τ�υς %#λευε, #θελε να /ρεθε� και
αυτ�ς στ�υς �δι�υς µ' αυτ�	ς τ�π�υς. Dλα τα ε�-
"ε, παρ�στηµα, εµ��νιση, απ��ασιστικ�τητα, τι-
µι�τητα και π�λλ� �λλα �υσικ� και πνευµατικ�
πρ�σ�ντα.

Συ"ν� ανα�ερ�ταν στην επιθυµ�α τ�υ να απ�-
δηµ#σει, αλλ� �ι γ�νε�ς τ�ν #θελαν κ�ντ� τ�υς
και αντιδρ�	σαν. Τελικ�, µπρ�στ� στην επιµ�ν#
τ�υ, απ���σισαν να �	γ�υν µα%�, πατ�ρας και
γι�ς, και σε 2-3 µ�ρες ��τασαν στην Αθ#να. Απ�
εκε� ��υγαν για Λα	ρι�, τ�ν τ�π� πρ��ρισµ�	,
�π�υ υπ#ρ"αν τα �ηµισµ�να Μεταλλε�α, στα
�π��α σ	ντ�µα �πιασαν δ�υλει�. Dλα π#γαινα
καλ�, α��	 και η αµ�ι/# #ταν ικαν�π�ιητικ#. )
πατ�ρας α��σι�θηκε στη δ�υλει�, � γι�ς κ�-
π�υ-κ�π�υ αν�/αινε στην Αθ#να. Σκ��τηκε να
γρα�τε� στ� Σ"�λαρ"ε�� και γι' αυτ� επισκ��τη-
κε �να απ� τα υπ�ρ"�ντα Σ"�λαρ"ε�α και απ�-
��σισε την εγγρα�# τ�υ σ' αυτ�. ) πατ�ρας τ�υ
τ� απ�δ�"τηκε. Τι �λλ� µπρ��	σε να κ�νει; Η
συν�"εια #ταν σ"ετικ� δ	σκ�λη αλλ� τ� πε�σµα
τ�υ Βασ�λη επικρ�τησε. Π�ρασε π�νω απ� �νας
"ρ�ν�ς απ� τ�τε π�υ ε�"αν �ρθει σ' αυτ#ν την
εργατ�	π�λη. Dλα π#γαινα καλ� και κανε�ς δεν
περ�µενε αυτ� π�υ θα επακ�λ�υθ�	σε. Η ∆ιε	-

θυνση τ�υ εργ�στασ��υ λ�γω µε�ωσης τ�υ πρ�-
σωπικ�	 πρ�/α�νει στην απ�λυση εργατ�ν. Με-
τα'	 των απ�λυµ�νων #ταν πατ�ρας και γι�ς.
Dλα τελε�ωσαν, δ�υλει� και Σ"�λαρ"ε��. Ανε-
/α�ν�υν στην Αθ#να και κατ' ευθε�αν ��υγαν
για τ� "ωρι�, �π�υ τ�υς υπ�δ�"τηκε ανακ�υ�ι-
σµ�νη η σ	%υγ�ς και µητ�ρα.

) Βασ�λης στεν�"ωρ#θηκε αλλ� αντιµετ�πισε
την κατ�σταση µε ψυ"ραιµ�α. ^αν�ρ"ισε την ερ-
γασ�α στα κτ#µατα, /�ηθ�	µεν�ς απ� τ�υς γ�-
νε�ς τ�υ. Τ�ρα τ� κατα�	γι� τ�υ #ταν η Εκκλη-
σ�α. Απ� αυτ#ν αντλ�	σε δ	ναµη και θ�ρρ�ς
για τ� µ�λλ�ν. ^α�νικ� �ρ"εται η ε�δηση της
στρ�τευσης τ�σ� τ�υ Βασ�λη �σ� και τ�υ ��λ�υ
τ�υ Βαγγ�λη. ∆εν γνωρ�%ω αν #ταν µα%� τ�υς
και �λλ�ι συγ"ωριαν��. Γρ#γ�ρα ετ�ιµ�στηκαν
και µια και δυ� ��τασαν στ� στρατ�πεδ� τ�υ
Μεσ�λ�γγ��υ. Παρ�υσι�στηκαν στ�υς αρµ�δι-
�υς, ντ	θηκαν στ� "ακ� και �ρ"ισε η εκπα�δευ-
ση. ∆εν κρ�τησε π�λ	, γιατ� κατ� διαταγ# τ�υ
τ�τε πρωθυπ�υργ�	 της "�ρας, Ελ. Βενι%�λ�υ,
��υγαν µα%� µε "ιλι�δες Ελλ#νων στρατιωτ�ν
για τ�ν π�λεµ� εναντ��ν των Μπ�λσε/�κων στην
Κριµα�α και την ευρ	τερη περι�"# της )υκρα-
ν�ας (1919). Η εκστρατε�α απ�τυ"ε και � ελληνι-
κ�ς στρατ�ς µετα��ρθηκε στη Μ. Ασ�α για εν�-

σ"υση τ�υ εκε� µετ�π�υ. Κι αυτ# η εκστρατε�α
δεν κρ�τησε π�λ	 γιατ� η αλλαγ# της π�λιτικ#ς
ηγεσ�ας στην Ελλ�δα �δ#γησε στην αν�κληση
τ�υ στρατ�	 και τη δι�λυσ# τ�υ. )ι στρατι�τες,
ελε	θερ�ι, επ�στρεψαν � καθ�νας στην πατρ�δα
τ�υ. ) Βασ�λης και � Βαγγ�λης επ�στρεψαν στ�
"ωρι�.

Τ�ρα η %ω# 'εκιν�ει µε ν��υς ρυθµ�	ς. )
Βαγγ�λης �"ει τη �ραγκ�ραπτικ#, � Βασ�λης τ�
τσαπ� και τ� γκασµ�, τ� �τυ�ρι και τ� δρεπ�νι.

Αυτ� ε�ναι τ�ρα τα �πλα τ�υ. Μπρ�στ� � γι�ς
και π�σω � πατ�ρας και η µ�να τρ�"�υν παντ�	,
στη Λυκ�τρυπα, στα Καλ	/ια, στ�ν Καµπ� κ.α.
Στ� πλ�ι των γ�νι�ν τ�υ, δεν απελπ�%εται, συνε"�-
%ει τη δ�κιµασ�α. ) τ�λµ�ν νικ�. Wτσι πιστε	ει
και �τσι π�ρε	εται. Κ�θε Κυριακ# η καµπ�να τ�υ
Αγ��υ Νικ�λ��υ τ�υ υπενθυµ�%ει πως � Ιερ�ας ε�-
ναι µ�ν�ς τ�υ, γι' αυτ� νι�θει την αν�γκη να π�ει
γρ#γ�ρα να σταθε� στ� ψαλτ#ρι, να ετ�ιµ�σει τ�
θυµιατ�, τ� %��ν, αναγκα�α για την �λ�κλ#ρωση
της θε�ας λειτ�υργ�ας. Με τ� σ"�λασµα συναντ�
τ� ��λ� τ�υ τ� Βαγγ�λη και η συ%#τηση αρ"�%ει.
Λ�ει � Βαγγ�λης τα δικ� τ�υ, λ�ει και � Βασ�λης
τις δυσκ�λ�ες π�υ αντιµετωπ�%ει και τ� σπ�υδαι�-
τερ� �τι σκ�πτεται να νυµ�ευθε�. ) Βαγγ�λης 'α-
ν� στ� πλ�ϊ τ�υ και σ' αυτ�. Κι �τσι � Βασ�λης,
α��	 π#ρε την ευ"# των γ�ν�ων τ�υ, π�λ	 γρ#-
γ�ρα /ρ#κε και τη ν	�η, την Αικατερ�νη απ� τ�
σ�ι των Καρασµαϊλα�ων. Κι �ταν �λα πια #ταν
�τ�ιµα, �γινε και � γ�µ�ς.

Τ�ρα στ� $α"αρ�πλ�ϊκ� σπ�τι �λα ε�ναι δια-
��ρετικ�, �λ�ι ε�ναι "αρ�	µεν�ι και ευτυ"ισµ�-
ν�ι. Μπ#κε στ� σπιτικ� τ�υς καιν�	ργι� α�µα.
Dλα �λλα'αν, �λα λ�µπ�υν απ� καθαρι�τητα
και ν�ικ�κυρ�σ	νη. Η ν	�η �λα τα /λ�πει και
�λα τα παρατηρε�. Τ�π�τε δεν της δια�ε	γει. Τ�
σπ�τι τ� στ�λ�%ει αυτ#. Θ�λει να τ� /λ�πει π�ντα
καθαρ�, θ�λει � σ	%υγ�ς της να ε�ναι π�ντα "α-
ρ�	µεν�ς. Τι σηµασ�α �"�υν �ι δυσκ�λ�ες; Ε�ναι
ανθρ�πινες, �ρ"�νται και παρ�ρ"�νται, γι' αυτ�
δεν πρ�πει να δ�ν�υµε σηµασ�α. ) Βασ�λης "α-
ρ�	µεν�ς για τη γυνα�κα τ�υ και τ� ν�� α�ρα
π�υ πν�ει στ� σπιτικ� τ�υ, πρ�"ωρε� µε ν�ες δυ-
ν�µεις στ� δ	σκ�λ� �ργ� τ�υ αγρ�τη. Παλε	ει
µε τη γη, παρ�λληλα �µως ελπ�%ει και σε κ�τι
καλ	τερ�. Και τ�τε �ρ"εται τηλε�ωνικ� απ� την
ιερ� Μητρ�π�λη Ναυπακτ�ας και Ευρυταν�ας η
ε�δηση της "ηρε�ας τ�υ Ι. Να�	 Αγ��υ Νικ�λ�-
�υ! ) Σε/. Αµ/ρ�σι�ς %ητε� απ� τ�ν πρ�εδρ�
της κ�ιν�τητας �'ι� υπ�ψ#�ι� για "ειρ�τ�ν�α.

) πρ�εδρ�ς κ�ιν�π��ησε στ�υς συµ/�	λ�υς
τ�υ την ε�δηση και �µ��ωνα κατ�πιν συ%ητ#σε-
ως �κριναν τ� Βασ�λη ως τ�ν πι� κατ�λληλ� και
επισκ��τηκαν τ�ν υπ�ψ#�ι� τ�υς στ� σπ�τι. Συ-
%#τησαν τ� θ�µα και � Βασ�λης, α��	 συ%#τησε
τ� θ�µα µε τη γυνα�κα τ�υ και τ�υς γ�νε�ς τ�υ,
απ�ντησε στ�ν πρ�εδρ� πως συµ�ωνε�. ) πρ�ε-
δρ�ς �λλ� π�υ δεν #θελε. Αµ�σως ενηµερ�νει
τ�ν εκπρ�σωπ� της Μητρ�π�λης και κλε�ν�υν
ραντε/�	 σ' �να απ� τα γνωστ� µ�ναστ#ρια της
Ναυπ�κτ�υ την 1η Ιαν�υαρ��υ 1929. Εκε� πα-
ρευρ�θησαν � Σε/. Μητρ�π�λ�της Αµ/ρ�σι�ς,
δ	� ιερε�ς και �νας δι�κ�ς, � πρ�εδρ�ς και αντι-
πρ�εδρ�ς της κ�ιν�τητας και � υπ�ψ#�ι�ς για
"ειρ�τ�ν�α. Ακ�λ�	θησε η "ειρ�τ�ν�α τ�υ Βασ�-
λη σε ∆ι�κ�ν� και κατ�πιν σε Πρεσ/	τερ�. Απ�
την ηµ�ρα εκε�νη � µ�"ρι τ�ρα Βασ�λης γ�νεται �
Παπα/ασ�λης και � Ιερ�ας και Ε�ηµ�ρι�ς τ�υ Ι.
Να�	 τ�υ Αγ��υ Νικ�λ��υ $ηλ�στας, αρ"�%�-
ντας τ� ιερατικ� τ�υ στ�δι�.

Στ� π�λ	πλευρ� �ργ� τ�υ Παπα/ασ�λη αρκετ��
συγ"ωριαν�� τ�υ συµπαραστ�θηκαν �'ια στ�
πλευρ� τ�υ. Μετα'	 αυτ�ν, τιµ#ς �νεκεν, θα

™ÂÏ›‰Â˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜
Γρ��ει � 2α3αρ�ας Β. 2α3αρ�π�υλ�ς

Με 	σα στη συν�
εια θα εκθ�σω, ν�µ�"ω 	τι �
ω την υπ�
ρ�ωση, �στω
και αν τ��τ� θεωρηθε� µερ�ληπτικ	 και υπ�κειµενικ	, α�εν	ς µεν να τιµ�-
σω τ�ν πατ�ρα µ�υ, γιατ� κα�τ�ι εστερε�τ� ανωτ�ρων σπ�υδ�ν και παιδα-
γωγικ�ς κατ�ρτισης, δ�δα%ε τα παιδι� τ�υ τ� σε�ασµ	 των µεγαλυτ�ρων,
τη �ιλ�π�ν�α και �ιλεργ�α, την επιµ�ν� και την υπ�µ�ν� για τη �ελτ�ωση
των συνθηκ�ν της "ω�ς τ�υς, α�ετ�ρ�υ δε να εκ�ρ�σω τα συναισθ�µατα
αγ�πης, σε�ασµ�� και ευγνωµ�σ�νης πρ�ς τ� πρ	σωπ	 τ�υ, γιατ� η επι-

θυµ�α τ�υ �ταν να γ�ν�υµε �νθρωπ�ι µε κ�ρ�ς και πρ�σωπικ	τητα, σ�µ-
�ωνα µε τα λεγ	µενα τ�υ Μεν�νδρ�υ, τ�υ κωµικ�� π�ιητ� (342-292 π.7):
«ΩΣ 7ΑΡΙΕΝ ΕΣΤ' ΑΝΘΡΩΠ0Σ, 0ΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠ0Σ Η». Τ��τ� απ�-
κτ� περισσ	τερη σπ�υδαι	τητα και σηµασ�α, αν λ���υµε υπ	ψη 	τι � τ�-
µι�ς αγ�νας τ�υ για τη �ελτ�ωση των συνθηκ�ν της "ω�ς των τ�κνων τ�υ
�γινε σε 
ρ	νια «δ�σεκτα και �ργισµ�να», σε 
ρ	νια πε�νας, δυστυ
�ας και
π�λ�µων, �αλκανικ�ν, παγκ	σµιων και εµ�υλ��υ (1912-1949).
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ανα��ρω τ�υς: 1) Κατσ�ν� ∆ηµ., διδ�σκαλ�
και ψ�λτη, 2) Γ�τ� Νικ., πρ�εδρ� της κ�ιν�τη-
τας, 3) Λ�ϊ� Ευαγγ., επ�τρ�π�, 4) Υ�αντ# Αθαν.,
επ�τρ�π�, 5) Σταυρ�π�υλ� Ηλ., ιερ�ψ�λτη και
νεωκ�ρ� και 6) Γ�τ� Λ�µπρ�, ιερ�ψ�λτη. Η πρ�-
σ��ρ� τ�υ Παπα/ασ�λη δεν περι�ρι%�ταν µ�ν�
στα ανωτ�ρω αλλ� και στα κ�ιν�τικ�. 2µεσ�ς συ-
νεργ�της τ�υ εκ�στ�τε πρ��δρ�υ καθ�ς και
γραµµατ�ας της κ�ιν�τητας και σ	µ/�υλ�ς τ�υ
πρ��δρ�υ, µετε�"ε σε �λες τις θετικ�ς δραστηρι�-
τητες τ�υ κ�ιν�τικ�	 συµ/�υλ��υ κατ� τ�υς
"ρ�ν�υς της ιερατε�ας τ�υ. Κατ� τη δι�ρκεια
των "ρ�νων αυτ�ν στα #δη υπ�ρ"�ντα τ�κνα
τ�υ Παπα/ασ�λη, Γι�ργ�, Γι�ννη και Ανθ�	λα
πρ�στ�θηκαν η Ελ�νη, � Σωτ#ρης, � $α"αρ�ας, η
Αθην� και � ∆ηµ#τρης.

Τ� ειρηνικ� και πρ��δευτικ� �ργ� τ�υ Παπα-
/ασ�λη #λθε να διακ�ψει 'α�νικ� � εµ�	λι�ς
(1946-1949), π�υ καλλι�ργησε τ� µ�σ�ς και την
�"θρα µετα'	 γ�ν�ων, αδερ��ν, συγγεν�ν και
��λων και στ� π�ρασµ� τ�υ ��ησε π�σω π�ν�,
�τ�"εια, �ρ��νια και π�νθ�ς. Σ' �ναν τ�τ�ι� π�-
λεµ� /ρ�θηκαν και �ι �ιλ#συ"�ι κ�τ�ικ�ι της
$ηλ�στας. ) εκπατρισµ�ς π�υ ακ�λ�	θησε τ�ν
Ι�	νι� τ�υ 1947, ν�µ�%ω πως #ταν µια λυτρωτικ#
πρ�'η. Εδ� τελει�νει µια επ�"# και µια �λλη
αρ"�%ει. Η $ηλ�στα ερηµ�νει. )ι κ�τ�ικ�ι µετα-
κιν�	νται πρ�ς τα κ�ντρα, κυρ�ως τη Να	πακτ�.
Απ� κει αρ"�%ει η διασπ�ρ�. Μεσ�λ�γγι, Αγρ�νι�,
Π�τρα και Αθ#να δ�"�νται τ�υς εκπατρισµ�ν�υς,
π�υ πρ��ρ"�νται και απ� �λλες κωµ�π�λεις και
"ωρι�. Αρ"ικ� �ι περισσ�τερ�ι "ωριαν��, κυρ�ως
�ι κτην�τρ���ι, εγκαταστ�θηκαν πρ�σωριν� στ�
Μ�ναστ#ρι της Βαρν�κ�/ας. Η �ικ�γ�νεια τ�υ
Παπα/ασ�λη �µεινε στη Να	πακτ� µα%� µε την �ι-
κ�γ�νεια τ�υ αδελ��	 τ�υ, Κ�στα. ) �δι�ς α��	
�λα/ε απ�λυτ#ρι� απ� την Ιερ� Μητρ�π�λη Ναυ-
πακτ�ας και Ευρυταν�ας, �γινε δεκτ�ς στην Ιερ�
Μητρ�π�λη Αιτωλ�ακαρναν�ας, της �π��ας �
Σε/. Μητρ�π�λ�της Ιερ�θε�ς τ�ν τ�π�θ�τησε στις
αρ"�ς τ�υ Ι�υλ��υ 1948 ε�ηµ�ρι� στ� Μ�ναστ#ρι

της $ω�δ�"�υ Πηγ#ς, π�υ /ρ�σκεται στην Κλει-
σ�	ρα, στην κ�ρυ�# σ"εδ�ν τ�υ /ρα"�δ�υς
�ρ�υς Αρ�κυνθ�υ, κ�ντ� στ� Μεσ�λ�γγι και τ�
Αιτωλικ�.

Στ� Μ�ναστ#ρι αυτ� �µεινε µ�"ρι τα τ�λη Αυ-
γ�	στ�υ 1949. Κατ� τη δι�ρκεια της παραµ�ν#ς
τ�υ πρ�σ�ερε ιερατικ�ς υπηρεσ�ες στ�υς πρ�-
σκυνητ�ς, �ι �π���ι πρ�σερ"�µεν�ι %ητ�	σαν
απ� την Παναγ�α τη /�#θεια και τ� �λε�ς της µε
τις δι���ρες ιερ�πρα'�ες π�υ τελ�	σαν. Με τ�
τ�λ�ς τ�υ εµ�υλ��υ τ� 1949 � Σε/. Ιερ�θε�ς µε-
τακινε� τ�ν Παπα/ασ�λη στην εν�ρ�α Μεταµ�ρ-
��σεως τ�υ Σωτ#ρ�ς στην Αγριλι�, πρ��στει�
τ�υ Μεσ�λ�γγ��υ. )ι κ�τ�ικ�ι διασκ�ρπισµ�ν�ι
στην ελαι��υτη περι�"# της, ασ"�λ�	νται κυ-
ρ�ως µε τη γεωργ�α και την ελαι�καλλι�ργεια.
Φιλ#συ"�ι �νθρωπ�ι, αγκαλι�%�υν τ�ν π�ιµ�να
τ�υς και /�ηθ�	ν τ�σ� τ�ν �δι� �σ� και την �ι-
κ�γ�νει� τ�υ, η �π��α εν τω µετα'	 �"ει �λθει
απ� τη Να	πακτ�. Στην Αγριλι� � ν��ς ε�ηµ�-
ρι�ς διακ�νε� τ� π��µνι� τ�υ "ωρ�ς πρ�/λ#µατα
και δυσκ�λ�ες. ) Ιερ�ς Να�ς /ρ�σκεται στ� κ�-
ντρ� της και η κατ�ικ�α τ�υ ιερ�α σε κ�ντιν#
απ�σταση. Μ�σα σε �να τ�τ�ι� περι/�λλ�ν µ�"ρι
τα µ�σα τ�υ 1956 � "ρ�ν�ς κυλ� ευ"�ριστα. Κα-
τ� τα µ�σα τ�υ �τ�υς αυτ�	 �λα τα παιδι� τ�υ
Παπα/ασ�λη, #τ�ι η Ελ�νη, � Σωτ#ρης, � $α"α-
ρ�ας, η Αθην� και � ∆ηµ#τρης ανε/α�ν�υν στην
Αθ#να. Εκε� τα περιµ�νει � Γι�ννης, αστυν�µι-
κ�ς υπ�λληλ�ς και ��ιτητ#ς της Ν�µικ#ς Σ"�-
λ#ς. Η Ανθ�	λα ε�ναι παντρεµ�νη µε τ�ν Κ�στα
Λ�a%�, σιδηρ�δρ�µικ� υπ�λληλ� στ� Μεσ�λ�γ-
γι, εν� � Γι�ργ�ς απ� τ� 1945 υπηρετε� στη Βα-
σιλικ# ωρ��υλακ#. Στην Αγριλι� �µεινε � Πα-
πα/ασ�λης µε την παπαδι� τ�υ. Η µ�να'ι� τ�υς
#ταν και η δυστυ"�α τ�υς. Με τη σκ�ψη πως
γρ#γ�ρα θα /ρεθ�	ν κ�ντ� στα παιδι� τ�υς 'ε-
"ν�	σαν τη στεν�"�ρια.

Στη δ	σκ�λη αυτ# στιγµ#, απρ�σδ�κητα, �ρ"ε-
ται µετ�θεση τ�υ Παπα/ασ�λη απ' τη Μητρ�π�-
λη σ' �να µικρ� �ρειν� "ωρι�, τα Μ�	σ�υρα, στα

/�ρεια της Αγριλι�ς, στις πλαγι�ς τ�υ �ρ�υς
Αρ�κυνθ�υ. ∆	σκ�λη εν�ρ�α για �να γ�ρ�ντα
ιερ�α. Τι να κ�νει �µως; Τ� καθ#κ�ν τ�ν καλε�.
Πα�ρν�ντας µα%� τ�υ την παπαδι� και τα �λ�γα
υπ�ρ"�ντ� τ�υς εγκαθ�σταται στα Μ�	σ�υρα,
�π�υ πρ�σπαθε� να πρ�σαρµ�στε�. Τι να τ� κ�-
νει �µως; Μακρι� απ� τα παιδι� τ�υ και τ�υς
"ωριαν�	ς τ�υ, δεν ε�ναι πια � πραγµατικ�ς Πα-
πα/ασ�λης. Η µ�να'ι�, η π�κρα και �ι απρ�/λε-
πτες περιπ�τειες κλ�ν�%�υν την καρδι� τ�υ. Στ�
πλευρ� τ�υ /ρ�σκεται η πρεσ/υτ�ρα τ�υ. Μα τι
µπ�ρε� να τ�υ πρ�σ��ρει, �λλ� απ� λ�για παρη-
γ�ρι�ς και ελπ�δας; $ητε� τη /�#θεια των ια-
τρ�ν στ� Μεσ�λ�γγι "ωρ�ς απ�τ�λεσµα. Μ�νη
ελπ�δα η Αθ#να. Πα�ρνει �δεια απ� τη Μητρ�-
π�λη και �ε	γει ακ�λ�υθ�	µεν�ς απ� την Αικα-
τερ�νη. Στην Αθ#να τ�ν περιµ�νει � Γι�ννης, τ�ν
παραλαµ/�νει και τ�ν πηγα�νει στην κλινικ#
«Αγ�α Μαρ�να», π�υ αν#κει στ� γιατρ� Βασ�λη
Υ�αντ#, ε'�δελ�� τ�υ. Ν�σηλε	εται αρκετ�ς
ηµ�ρες, /λ�πει κ�π�ια /ελτ�ωση, γεγ�ν�ς π�υ
ανακ�υ��%ει την παπαδι� και τα παιδι� τ�υ.
Βρ�σκεται στα πρ�θυρα της ε'�δ�υ, αλλ� δεν
πρ��τα�νει. Στις 3 Ιαν�υαρ��υ 1958 και �ρα 11η
πρωιν# ��υγε για π�ντα απ� κ�ντ� µας.

Αυτ� #ταν τ� τ�λ�ς της %ω#ς τ�υ Παπα/ασ�-
λη, εν�ς ιερ�α π�υ µε τ� �ργ� τ�υ σ�ρ�γισε τη
�ιλ�π�νη και π�λ	µ�"θη %ω# των κατ��κων της
$ηλ�στας κατ� τη δι�ρκεια της εικ�σαετ�ας
1929-1949. Η σ�ρ�ς τ�υ εντα�ι�στηκε στ� Νε-
κρ�τα�ε�� $ωγρ���υ σε ιδι�κτητ� τ��� στις 5
Ιαν�υαρ��υ 1958.

Για να κλε�σ�υµε τ� /ι�γρα�ικ� τ�	τ� σηµε�ω-
µα τ�υ πρεσ/	τερ�υ Παπα/ασ�λη απαραιτ#τως
πρ�πει να ανα��ρ�υµε �τι µεγ�λ� µ�ρ�ς της επι-
τυ"�	ς τ�υ π�ρε�ας τ�σ� ως �ικ�γενει�ρ"η �σ�
και κυρ�ως ως ε�ηµ�ρι�υ στις δι���ρες εν�ρ�ες
�π�υ υπηρ�τησε, δικαι�	ται η σ	ντρ���ς τ�υ
Αικατερ�νη, η �π��α υπ#ρ'ε α��σιωµ�νη σ	%υ-
γ�ς και πρεσ/υτ�ρα, �'ια σ	µ/�υλ�ς και συ-
µπαραστ�τιδα της %ω#ς και τ�υ �ργ�υ τ�υ.

Γενν#θηκε στην Κυδωνι� Ναυπακτ�ας τ� 1878.
Καταγ�ταν απ� τη µεγ�λη �ικ�γ�νεια των Σταυ-
ρα�ων # Σταυρ�π�υλα�ων, π�υ #ταν πρ�εστ�� κα-
τ� την Τ�υρκ�κρατ�α, µα%� µε τ�υς �νδρ�µη-
τρα��υς.

Τελε�ωσε τ� γυµν�σι� στ� Αγρ�νι� και µετ�
σπ�	δασε στ� ∆ιδασκαλε�� Κ�ρκυρας και τ�π�-
θετ#θηκε ως δ�σκαλ�ς στην Παρα/�λα Τρι"ων�-
δ�ς για µικρ� δι�στηµα. Κατ�πιν ��υγε για την
Αθ#να, �π�υ σπ�	δασε Φιλ�λ�γ�α στη Φιλ�σ��ι-
κ# Σ"�λ# τ�υ Πανεπιστηµ��υ Αθην�ν. Wλα/ε µ�-
ρ�ς στ�υς Βαλκανικ�	ς π�λ�µ�υς τα �τη 1912-
1913. Κατ�πιν τ�π�θετ#θηκε στ� ∆ιδασκαλε��
Μυτιλ#νης στ� Πλωµ�ρι ως καθηγητ#ς. Στη συ-
ν�"εια #ρθε στην Αθ#να και εργ�σθηκε µε απ�-

σπαση στην Ακαδηµ�α Αθην�ν, στ� Κ�ντρ� Σ	-
ντα'ης τ�υ Ιστ�ρικ�	 Λε'ικ�	 της Ν�ας Ελληνι-
κ#ς γλ�σσας. Τ� 1936 υπηρ�τησε ως καθηγητ#ς
στ� Θ�ρµ� Τρι"ων�δ�ς.

Κατ� τη δι�ρκεια της Κατ�"#ς �µεινε στ� Αγρ�-
νι� µα%� µε τα αδ�λ�ια τ�υ Γι�ργ�, Λεων�δα, ∆η-
µ#τρη και Ν�κ�. Μετ� την απελευθ�ρωση ��υγε
για την Αθ#να �π�υ παρ�µεινε µ�"ρι τ� τ�λ�ς της
%ω#ς τ�υ, τ� Μ�ρτι� τ�υ 1966. Η τα�# τ�υ �γινε
στ� Αγρ�νι�. Υπ#ρ'ε τ�µι�ς δηµ�σι�ς υπ�λληλ�ς,
π�υ αγωνι%�ταν π�ντα για τη µ�ρ�ωση των µα-
θητ�ν και των συµπ�λιτ�ν τ�υ.

Υπ#ρ'ε επ�σης π�λ�µι�ς των ιδε�ν τ�υ Γερµα-
ν�	 Φαλµερ�ϊερ, σ"ετικ� µε την ελληνικ�τητα
των Νε�ελλ#νων, και απ�δει'ε τη δια"ρ�νικ# συ-

ν�"εια της ελληνικ#ς γλ�σσας.
Απ� µαρτυρ�ες $ηλιστιν�ν γνωρ�%�υµε �τι

�ταν επισκεπτ�ταν τ� "ωρι�, συν#θως τ�υς κα-
λ�καιριν�	ς µ#νες, �ι "ωριαν�� τ�ν �/λεπαν σαν
κ�τι τ� τ� περ�εργ�. Nταν � Καθηγητ#ς, � τ�σ�
εγκ�ρδι�ς µε τ�υς συγ"ωριαν�	ς τ�υ. Αυτ��
�µως π�λλ�ς ��ρ�ς τ�υ ετ��µα%αν δι���ρες κω-
µικ�ς ��ρσες, π�υ � καθηγητ#ς τις καλ�δε"�ταν.

Wργα τ�υ ε�ναι:
1. Γλωσσικ�ν υλικ�ν συλλεγ�ν εις Ναυπακτ�αν,
Φθι�τιδα και Φωκ�δα, 1927.
2. Υλικ�ν συλλεγ�ν εκ της Ναυπακτ�ας, ∆ωρ�δ�ς,
Φθι�τιδ�ς, Ευρυταν�ας τ�ν Σεπτ�µ/ρι�ν τ�υ 1928
3. ) κεκρυµµ�ν�ς θησαυρ�ς των λαϊκ�ν παραδ�-
σεων, Αθ#να 1952.

) Γι�ργ�ς �νδρ�µ#τρ�ς #ταν διακεκρι-
µ�ν�ς δικηγ�ρ�ς των Αθην�ν. Η καταγωγ#
τ�υ απ� τ� "ωρι� µας. Στην Κατ�"# συµµε-
τε�"ε στην Εθνικ# Αντ�σταση. Συνελ#�θη τ�
καλ�κα�ρι τ�υ 1943 απ� την Κ�µµαντατ�	ρ.
Απε�υλακ�σθη στις 2 Αυγ�	στ�υ 1943, επει-
δ# κ�π�ια ''κυρ�α'' τ�ν ερωτε	θηκε (Στη
�ωτ�γρ. τ� απ��υλακιστ#ρι�). Nταν πρ�γ-
µατι ωρα��ς �νδρας.

) Γ. �νδρ�µ#τρ�ς µα%� µε �λλ�υς "ω-
ριαν�	ς #ταν εκ των ιδρυτ�ν τ�υ Συλλ�γ�υ
«)�ι�νε�α». Τ� δικηγ�ρικ� γρα�ε�� τ�υ,
στην �δ� Μαυρ�µι"�λη 15, #ταν η πρ�τη
�δρα τ�υ Συλλ�γ�υ.
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Ι�	λι�ς 1947. Κατακαλ�καιρ�. Η Κυδωνι� τ�
�µ�ρ�� "ωρι� µας σ�	%ει απ� %ω# και %ωντ�νια.
Παιδικ�ς �ων�ς ακ�	γ�νται στις αυλ�ς των σπι-
τι�ν, τα κ�υδ�	νια των κ�παδι�ν των αιγ�πρ�/�-
των κτυπ�	ν αδι�κ�πα στις γ	ρω /�υν�πλαγι�ς,
�ι "ωριαν�� δρ�π�υν τ�υς καρπ�	ς τ�υ µ�"θ�υ
µιας �λ�κληρης "ρ�νι�ς.

Dµως µια κατα"νι� σκεπ�%ει �λ�κληρ� τ� "ω-
ρι�. Φ#µες κυκλ���ρ�	ν απ� ηµ�ρες �τι θα γ�νει
εκκ�νωση των �ρειν�ν "ωρι�ν και �ι κ�τ�ικ�ι ε�-
ναι αν#συ"�ι, πρ�/ληµατισµ�ν�ι, λιγ�µ�λητ�ι. Βλ�-
πετε � εµ�	λι�ς π�λεµ�ς π�υ '�σπασε στην "�ρα
µας µα�νεται τ�ρα σ"εδ�ν δ	� �λ�κληρα "ρ�νια
και πλ#ττει τα νι�τα, τ� ηθικ� των Ελλ#νων, την
�ικ�ν�µ�α. Βαρι� η ατµ�σ�αιρα σ' �λ� τ� "ωρι�.
∆εν υπ�ρ"ει "ειρ�τερ� πρ�γµα απ� τ�ν εµ�	λι�
π�λεµ�. ∆ι�τι στ�ν καν�νικ� π�λεµ� π�λεµ�ς για
την πατρ�δα σ�υ, για τα ιδανικ� και την τιµ# σ�υ,
εν� στ�ν εµ�	λι� σκ�τ�νεις τ�ν συµπατρι�τη, τ�ν
συντ�π�τη, τ�ν συγ"ωριαν� σ�υ. αρακτηριστικ�
�τι τ� �να τρ�τ� τ�υ πληθυσµ�	 της Ελλ�δας
υπ#ρ'αν θ	µατα της /�ας και των γενικ�τερων συ-
νεπει�ν τ�υ εµ�υλ��υ στ� στεν� και ευρ	τερ� �ι-
κ�γενειακ� περι/�λλ�ν.

Μεσηµ�ρι 26 Ι�υλ��υ 1947. Απ��ρ�δα ηµ�ρα.
Στην αυλ# τ�υ σπιτι�	 µ�υ, µε �λ�υ%ε µε πρ�σιν�
σαπ�	νι και νερ� απ� τ� γκι�	µι η µεγαλ	τερη
αδερ�# µ�υ, η αε�µνηστη Ανθ�	λα. Και εκε�νη τη
στιγµ# κατα�θ�νει �ντρ�µ�ς � αε�µνηστ�ς δ�σκα-
λ�ς ∆ηµ#τρι�ς Κατσ�ν�ς και λ�ει: ''Ανθ�	λα πες
στην παπαδι� να ετ�ιµαστε�τε, δι�τι τ� απ�γευµα
�ε	γ�υµε''. Wνιωσα πρ�ς στιγµ# µεγ�λη "αρ�,
δι�τι ν�µι%α θα πηγα�ναµε εκδρ�µ#. Nµ�υν �'ι
"ρ�ν�ν και δεν περ�µενα �τι εκε�νη τη στιγµ# �ρ-
"ι%ε µια µεγ�λη δ�κιµασ�α, µια επ�"# στερ#σεων,
ταλαιπωρ�ας και κακ�υ"ι�ν, µια καιν�	ρια επ�"#
περαιτ�ρω �τω"�π��ησης της #δη ταλαιπωρηµ�-
νης %ω#ς µας. Τ� /�ρ�ς εκε�νη την επ�"# σ#κωναν
�ι αρ"�ς τ�υ "ωρι�	, � σ"εδ�ν µ�νιµ�ς πρ�εδρ�ς
Νικ�λα�ς Γ�τ�ς, � δ�σκαλ�ς ∆ηµ#τρι�ς Κατσ�-
ν�ς, π�ντα συνετ�ς και µειλ�"ι�ς, και � παπ�ς Βα-
σ�λης $α"αρ�π�υλ�ς.

Η παπαδι�, η ηρω�δα µ�να µ�υ, µια αγρ�µµατη
µεσ#λικη γυνα�κα. ∆εν ε�"ε απ�µακρυνθε� απ� τ�
"ωρι� π�ραν της Αρτ�τ�νας και της Σπερ"ει�δας.
Και τ�ρα �πρεπε να 'εσηκωθε� και να σηκ�σει
σταυρ� µαρτυρ��υ, σ�ρν�ντας µα%� της �'ι αν#λι-
κα παιδι�, για �γνωστ� πρ��ρισµ� και α/�/αι�
µ�λλ�ν. ) παπα-Βασ�λης ε�"ε �	γει πρ� �λ�γων

ηµερ�ν, πε%�ς και �λ�νυκτ�ς µε �να σακ�	λι στ�ν
�µ�, σ"εδ�ν κυνηγηµ�ν�ς, γιατ� απειλε�τ� η %ω#
τ�υ. Τη σκ��τ�µαι τ�ρα και αναλ�γ�%�µαι σε τι
κυκε�να /ρ�θηκε. W�υγε πλ#ρης ηµερ�ν και
�ρ�ντ�σαµε να της ε�ναι τα τελευτα�α "ρ�νια της
%ω#ς της, αν�µελα, ειρηνικ� και ευτυ"ισµ�να.

Τ� απ�γευµα κατ� τις �'ι τ� µαρτ	ρι� της �ικ�-
γενε�ας µ�υ και �λων των συγ"ωριαν�ν αρ"�%ει.
Με π�ν� καρδι�ς και δ�κρυα στα µ�τια, εγκατα-
λε�π�υν τ� σπιτικ� τ�υς και τα υπ�ρ"�ντ� τ�υς,
µα%� µε τα /αρυ��ρτωµ�να %�α και τα κ�π�δια
τ�υς. ωρ�ς καµ�α κρατικ# ενηµ�ρωση, καµ�α /�#-
θεια, π#ραν τ� δρ�µ� της �υγ#ς για �γνωστ� πρ�-
�ρισµ� και �γνωστη π�ρε�α. Πρ�τ�ς σταθµ�ς κ�τι
λ�κες π�σω απ� τ�ν Αϊ Λι�, κ�ντ� στ� "ωρι� Καλ-
λ�ν#. Εγ� µε �λλ�υς συν�µηλ�κ�υς µ�υ τ� ρ�'αµε
στ� παι"ν�δι και ας καιγ�ταν τριγ	ρω µας τ� πελε-
κ�	δι. Κ�ιµηθ#καµε κατ�"αµα, ευτυ"�ς π�υ #ταν
καλ�κα�ρι. ∆ε	τερ�ς σταθµ�ς η Ρ�ρεση, α��	 πε-
ρ�σαµε τα "ωρι� Ελατ�/ρυση, Κ�τω και 2νω
�ρα. Εκε� ε�δα τα πρ�τα αυτ�κ�νητα, κ�τι στρα-
τιωτικ� RΕ�. Τα πρ�σεγγ�σαµε εµε�ς τα παιδι�
και πρ�σπαθ#σαµε να τα αγγ�'�υµε, αλλ� αµ�σως
απ�µακρ	ναµε τα "�ρια µας, ��/�	µεν�ι µ#πως
µας δαγκ�σ�υν. Ε�"αν /λ�πετε "αρτ�γρα�ηθε�
στην παιδικ# µας µν#µη σαν θηρ�α. )π��α δια��-
ρ� απ� τα σηµεριν� παιδι�.

Την τρ�τη ηµ�ρα �θ�σαµε �'ω απ� τη Να	πα-
κτ� και η �ικ�γ�νει� µ�υ εγκαταστ�θηκε πρ�σω-
ριν� σε µια απ�θ#κη µε "�ρτα και σαν� για τα
%�α, εν� �σ�ι ε�"αν αιγ�πρ�/ατα εγκαταστ�θη-
καν στ� µ�ναστ#ρι της Βαρν�κ�/ας. Η ιστ�ρικ#
αυτ# µ�ν# τ�υ 11�υ µ.. αι�να, υπ�στη π�λλ�ς κα-
τ� καιρ�	ς καταστρ���ς, κλ�π�ς και λεηλασ�ες,
εσ"�τως �µως υπ�στη �λ�κληρωτικ# καταστρ��#
απ� πυρκαγι� και ελπ�%ω σ	ντ�µα να αν�ικ�δ�-
µηθε� και να µεγαλ�υργ#σει. Dσ�ι κατ��υγαν στη
Μ�ν# της Βαρν�κ�/ας #σαν �ι τυ"ερ��, δι�τι ε�-
"αν απ' τα %�α τ�υς κ�τι να ��νε. Και στ� µ�να-
στ#ρι /ρ#καν �να ανθρ�πιν� κατα�	γι�, %εστασι�
και �ιλ�'εν�α. Για τ�υς υπ�λ�ιπ�υς, ανεπαρκ�στα-
τη κρατικ# µ�ριµνα, τα π�ντα α��εντ� στην τ	"η
τ�υς. Μετ� απ� λ�γες µ�ρες εγκατασταθ#καµε σε
�να παλι�σπιτ� ερειπωµ�ν� κ�ντ� στ�ν Αϊ - ∆ηµ#-
τρη µα%� µε την �ικ�γ�νεια τ�υ θε��υ µ�υ αε�µνη-
στ�υ Κ�στα $α"αρ�π�υλ�υ. Π�λλ�� συγ"ωριαν��
π�ρασαν απ�ναντι στην Α"αaα, �λλ�ι τρ�/η'αν
για Μεσ�λ�γγι και Αγρ�νι�. ^ερι%ωµ�ν�ι απ� τ�ν
τ�π� µας, 'εσπιτωµ�ν�ι, υπ�στηµεν τα π�νδεινα

τ�ν πρ�τ� καιρ�. Πε�να, ταλαιπωρ�α, απλυσι�,
"ωρ�ς �υδεµ�α �ρ�ντ�δα απ� τ� επ�σηµ� κρ�τ�ς,
"ωρ�ς καν�ναν πρ�γραµµατισµ�. Θυµ�µαι π�λλ�
µεσηµ�ρια τ� �αγητ� µας #ταν ψωµ� µε στα�	λι
και αυτ� λιγ�στ�. αρακτηριστικ� �τι η µακαρ�-
τισσα µ�να µ�υ µετρ�	σε και µας µ��ρα%ε τις ρ�-
γες τ�υ στα�υλι�	 για να µην τσακων�µαστε.

Υπ�λ�γ�%εται �τι σ' �λη την Ελλ�δα υπ�στησαν
τα �δια �σως και "ειρ�τερα, γ	ρω στις 680.000 �ν-
θρωπ�ι. Dλ�ι "αρτ�γρα�#θηκαν ως ανταρτ�πλη-
κτ�ι, στην �υσ�α �µως �λ�ι αυτ�� #σαν στρατ�πλη-
κτ�ι. Ωστ�σ� π�λλ�� απ� τ�υς συγ"ωριαν�	ς µ�υ
µε την εργατικ�τητ� τ�υς, την εντιµ�τητα και τη
λα"τ�ρα για καλ	τερη %ω# και αν�δικ# κ�ινωνικ#
ε'�λι'η, πρ��δευσαν, �γιναν τ�πικ�� ν�ικ�κυρα��ι
και ενσωµατ�θηκαν πλ#ρως και επιτυ"�ς στις τ�-
πικ�ς κ�ινων�ες. Για να επιτ	"�υν �µως �λα αυτ�
απαιτε�τ� εκ µ�ρ�υς των πρ�σαρµ�γ#, η �π��α δεν
#τ� καθ�λ�υ ε	κ�λη. Απαιτε�τ� κατ�θεση �ντ�νης
συναισθηµατικ#ς εν�ργειας και υψηλ� ανθρ�πιν�
κ�στ�ς. Τ� 1950, µε τ� τ�λ�ς τ�υ εµ�υλ��υ, �γινε
επαναπατρισµ�ς και π�λλ�� απ� τ�υς ανταρτ�-
πληκτ�υς επ�στρεψαν στις πατρ�γ�νικ�ς εστ�ες
των. Ακ�µη �µως και � επαναπατρισµ�ς �γινε "ω-
ρ�ς ιδια�τερη µ�ριµνα. )ι στρατ�πληκτ�ι εστ�λη-
σαν απλ�ς π�σω "ωρ�ς κρατικ# µ�ριµνα, "ωρ�ς
σ"εδ�ν �υδεµ�α /�#θεια. ωρ�ς τα %�α τ�υς, ιδιαι-
τ�ρως "ρ#σιµα, π�υ ε�"αν επιτα"θε� κατ� την δι�ρ-
κεια τ�υ π�λ�µ�υ και ε�"αν "αθε�. ωρ�ς σπ�ρ�υς
για τις καλλι�ργειες. Και µερικ�� δ�"ως στ�γη, δι�τι
τα σπ�τια τ�υς ε�"αν πυρπ�ληθε� εκατ�ρωθεν κατ�
τ�ν εµ�	λι�.

Dµως, παρ� τ�ν επαναπατρισµ� αρκετ�ν συγ-
"ωριαν�ν, τ� "ωρι� µας, �πως �λλωστε και �λα τα
"ωρι� της �ρειν#ς Ναυπακτ�ας και της Ελλ�δ�ς
γενικ�τερα, �υδ�π�τε απ�κτησαν 'αν� την α�γλη
τ�υ παρελθ�ντ�ς. bσως σε τ�	τ� συνετ�λεσε η αυ-
'αν�µενη �κτ�τε αστυ�ιλ�α, �σως η καλ	τερη πρ�-
�πτικ# για κ�ινωνικ# αν�λι'η, π�υ πρ�σ��εραν τα
αστικ� κ�ντρα. Η %ω# στα "ωρι� ��θινε σιγ� σιγ�
και �τ�σαµε στην σηµεριν# ερ#µωση των "ωρι�ν
και ιδια�τερα κατ� τ�υς "ειµεριν�	ς µ#νες.

Τελευτα�ως γ�ν�νται πρ�σπ�θειες αναθ�ρµαν-
σης τ�υ ενδια��ρ�ντ�ς πρ�ς τα "ωρι� αυτ� και
�σως � κ�ρων�ϊ�ς CoViD - 19 π�υ �νθισε τελευ-
τα�ως στα µεγ�λα αστικ� κ�ντρα απ�τελ�σει κ�νη-
τρ� επανακ�µψεως στ�υς "�ρ�υς π�υ κ�π�τε
γεννηθ#καµε.

Γρ��ει � ∆ηµ*τρης B. Zα3αρ�π�υλ�ς�νας Γιατρ�ς θυµ�ται

∆εκαετ�α τ�υ '50: τ�ν καιρ� της "�ντρας, τ�υ L�υλευτ* Ιντ40 και των ρ�ψεων τρ��*ς

Τ�υ καλ�υκα�ρ' π' �ν'γι �υ δρ�µ�υς, �υ /�υλι-
�τ#ς µας �υ Ιντ%�ς �πηρνι παρανταρι� τα "�υργι�
να µας µατακαπαρ�σ'. Wνα απ�γι�υµα 'ιπ�%ιψι κι
στα Μαγα%ι�. Μην τ�υν αστ�υ"#σ�υµι κι δε µατα-
/γε�. Ε�πι, ε�πι, �τα'ι �υλ�	θι λα�	ς µι 'πιτρα"#-
λια... κι τι δεν �τα'ι. Wσµπρ�υ'ι κι τ�υν πρ�ιδρ�υ,
να ειπε� κι αυτ�ς για τ�υ "�υργι�.''Να µιλ�σει ελε�-
θερα, �%ω απ	 τα δ	ντια, για τα αιτ�µατα της κ�ι-
ν	τητας, της Κυδων�ας''. ''∆ρ�ττ�υµι εδ� της ηυ-
κηρ�ας, κ	ριι /�υληυτ�, να σας ανα��ρ�υ δια την
αθλ�αν κατ�στασιν τ�υν ηγ�υπρ�υ/�τ�υν, τ�υν
�ν�υν και τ�υν ηµι�ν�υν τ�υ "ωρ��υ µας... κι αν ει-
πε�ς κι για ηµ�ς τα δ�π�υδα, �στα ντιπ! Πε�να, λ�ρ-
δα, κυρ /�υλι�τ# µ', πε�να κι τ�υν γ�υν��υν, λιµ�ς,
καταπ�υντ'σµ�ς, θα ��µι �υ �νας τ�υν �λλ�υν απ'
'ν α/ανι�... Κι αυτ� τ�υ /ρ�σκνι π�τ'µα καµπ�σ',
π' δε λεν να /�λ'νι 'ν �υρ� στα σκ�λια ακ�µα, κι λεν
κι µαταλ�ν' δια την πλ�υτ�υκρατ�αν τ�"α µ' κι
στρ���υνται ιναντ��υν της παρ�τα'#ς µας κλπ
κλπ, κ	ριι /�υλι�τ# µ''.

Κι απ�	 κει κι µιτ� σκ'ν� γαϊτ�ν' �	λις �ι κ'/�ντις
δια την ''ιθνικ#ν κατ�στασιν''. ∆ειν	ς �υ κ. Ιντ%�ς
στα "αµπ�ρια δια τ'ν πατρ�δα κι τ'ς ι"τρ�	ς τ'ς. Κι
για τ�υ κ�µµα τ�υ καλ�. Ε�πι, 'αναµατ�ειπι, τ'ς γ�-
ν�υνι τ�υ κι��λ'. Βαρκ�στ'σαν. Τ�η'ιραν. Θα τ�υν

ψ#�'%αν, ��τως � αλλ�ως. Τ�καµαν ρ�ιδ�υ µανα-
"�� τς πρ�υτ	τιρα, µι τ' αντ�ρτ'κα. Τ�τι π' τ' ακ�	-
µπσαν �	λα, κ�υρµ� κι την ψ'"# τ'ς κι �,τ' ε�"αν κι
δεν ε�"αν, µπ� κι ιδ�	ν �σπρ' µ�ρα, απ�	 κανι�
�ιρσ�δα. Κι η σ�	µα; ε�
αν συντρι�ε� ως ��'δης
�αρµακιρ�� κατ� κρ�τ�ς. )ι απαντ�υ"�ς για τν
�σπρ' µ�ρα παν καλλι�, �λιτ�	ρ'αν. Σαν π'λ�κια.

Κι �υ κ. Ιντ%�ς ικε�, ντ�	ρ�υς, ακ�µα να σ�υρλ�υ-
τµπαν�ει. Τ�λιει κι τα 'αναµατ�λιει, �/γαλι τν πιπ�-
δα. Κι �νας �νας �ι ν'κ�υκυρα��ι λ�καγαν, �νας
σιαδ� κι �λλ�υς σιακε�, να µην τ�υν π�ρ'νι στ�υ
σπ�τ'. Π�ι�ς ε�"ι /�υλ# για µσα�ιρλ�κια... Κι #ταν κι
�ρ"�υντας �υ µσα��ρ'ς, π�	 να τ�υν κ'/αλ#σνι  στ'
µαγκ'�ι� τς... Μ�λαντα	τα �υ παπ�ς πρ�υτ�	 �η-
	γ' απ' τ�υ µαγα%�, απ' τς πρ�τς πρ�τς κι�λα, γιατ'
#'ιρι τ�υ δι�υλ� π�πη%ι �υ /�λευτ#ς, κι δε µπ�ργιε
να τ�υν αεικ�	ει, τ�υν πρ�υσκ�λισι στ�υ σπ�τ. ''Θα
ρθεις, τ�	ειπι. 2µα τιλει�εις ιδ� τ�υ γαλ/�ν'σµα,
θα ρθ�	 να σι π�ρ�υ. Η παπαδι� µ' �κι�ν' κ'λ�	ρα
κι γι�υµ'στ� απ�ψι. Τα καλ�υµαειρε	', θ' αρ�σ'νι κι
%'ν α�ιντι� σ'. Κι �"�υ κι κρασ�κ' καλ�. Αλλ� - �υ
παπ�ς �κανι 'δω πα	σ' κι νια κ�υ�τ# "ειρ�υν�υµ�α
- πρ�π' να σι ινηµερ�σ�υ �τ' ψ#��υ απ�	 µ�να δε
θα π�ρ'ς. ∆εν '�ρ�υ η παπαδι� µ', αλλ� ιγ�, ισ�ς,
δε  σας σταυρ�ν�υ. Να 'ηγηθ�	µι, για τ�υ κρασ� π'

θα πι�	µι µα%�''. $ι�υµατ�σκη κει�ς. Τ�	'ιρι για
τ�υν παπ� (σε ν�υθεσ�ες να κ�τσ' καλ�, απ�ντησε
κ�π�τε: Ας �ρθνι, �ι ταγ��, ενν���σε, θα µ' αρ"ι-
δι�σνι τα κλ�λια...), αλλ� �"' κι �τσ'... Κι για �	λ�υ
τ�υ "�υρι� τ�	τ�υ, τ' τ�υ σι�	ρ'αν πρ�υτ�	 κ�µ'
σια π�ν', �τ' δε /�ν'νι µυαλ� �ι πιρ'σσ�τιρ' ιδ�. Γι'
αυτ� κι τ#ραει να τς π�ει µι τ�υ καλ�. Κι η ��υ/�-
ρα "ρει�%ιτι, αλλ�... πρ�υπαντ�ς µι τ�υ µαλακ�.
Τ�ρα, πρ�εκλ�γικ�ς, κι απ� µιτ� θα π�σει η ρ�-
�δ�ς. Τ�ρα 	µως δια της πειθ��ς. Γι' αυτ� κι µ�λ-
λιασι η γλ�σσα τ' να λ�ει για σκ�δγια, κι για θρ�υ-
��ς κι για λιπ�σµατα κι γι' αλ�τριγια  κι για τσαπι�
κι για σπ�ρια, π�	ηταν καθ' �δ�ν, κι �ρ"�υντι �σ�-
ν��πω. Παραδ� �µως �ι δι�ρισµ��, αυθωρε� και πα-
ρα
ρ�µα, �µα τη �ρκ�µωσ�α της κυ�ερν�σεως τ�υ
κ	µµατ�ς π�υ εκπρ�σωπε�. Κι "�λι/ι τα �ν�µατα
των ενδια�ερ�µ�νων κι �γρα�ι µι τα  "ιρ�κια τ' την
κατ�στασιν των αιτ�υµ�νων δι�ρισµ	ν. Κι απ�	
κ�υντ� συµπλ#ρ�υνι την κατ�στασιν των ενδια�ε-
ρ�µ�νων να τ�π�θετηθ�σιν εις τα εθνικ� σ�µατα
ασ�αλε�ας. Μι τ�σα κι τ�σα π�	ειπι, µ�λλιασ' η
γλ�σσα τ'... Κι αλλ�	 κ�υντ� �µ'κη µανα"�ς τ'
στ�υ µαγα%�. Wστριψαν �	λ', �νας κ�υντ� τ�υν �λ-
λ�υν, σαν τς αλπ�ς. Κι σ'λ�υϊ�ταν τι να κ�µ'... σια-
π�	 να "αλ�ψ' κανι� τρ	πα να τιντ�υθε�. Τ�τ�ι�υ

Τ� παρακ�τω περιστατικ�, Lασισµ0ν� σε πρ���ρικ* α�*γηση των K. Aπ�στ�λ�π�υλ�υ, ∆. Παπανικ�λ��υ και Παπασµ�νη καταγρ��τηκε στην τ�πικ* δι�λεκτ� απ� τη ΒιL* Σµ�νη 
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πρ�µα..., δεν τ�	ει"ει µατατ	"'!!!. )υ µαγα%�τ�υ-
ρας, �µπ�υ"νι 'ν �ρα, κι �πη%ε, σκωπτικ	ς κ�ρ�α-
ρ�ς π�ντ�τε, µι τ�υν π�ν�υ τ' ανθρ�π', τ' '�ν'.

Αλλ� δεν τ�υν ��'κι �υ Θι�ς. Nρθι η µυλ�υν�	,
η Λ�ν', αλλ�υκ�υντ	τιρα απ' �	λις τς γνα�κις, πα-
ρ��υρα (τ�ρα �/γαλι τ�υ τιλιυτα��υ σακ� καλα-
µπ�κ' απ' τ�υ µ	λ�υ) κι #ρθι πλαλ�ντας µι τ' /αρ�-
λα στ�υν �µ�υ. Τ' στ�ρι�υσι να γι�υµ�σ' κι µπ#κι
στ�υ µαγα%�. Ε�δι τ�υν '�ν�υν �νθρ�υπ�υ κι τ�υν
καλωσ�ρ'σι. Dπ�ι�υς κι ν�ηταν, καλ�ς να κ�υ-
πι�σ'.Αλλ� µετ� π' συστ#θ'κι, τ' �ν�υµα κι τ' α'��υ-
µα, τ�υν ηστ�νθκι �νθρ�υπ�υ θ'κ� τς. Κι �κ�υψι µη
τ' µ�α πως τ�υν �νθρ�υπ�υ τ�υν απαρ�τ'σαν, µα-
να"�ν τ' στ�υ Πριτ�ρι�υ. Ωρ' τ�τ�ια γαϊδ�υρι�!...
απ�ψι τ�υ παρα'#λ�υσαν. Καλ�, �	λ' �'λ��υνταν,
κι απ' τ�υν �σκι�υ τς, δεν #'ιραν απ�	 π�	 θα τς
/ρει τ�υ κακ�, π�	 να δ�εις /�σ' στα "ρ�νια κε�-
να... Να τς καλ�υπι�ν'ς τς κιρδισµ�νς, ναι, αλλ� �µα
ρ�'νι �ι αντ�ρτις απ�	 πθιν�; κε�ν�υ τ�υ ''παρ�
π	δα'', τς  τρι/�λ'%ι  τ�υ µυαλ�. Η Λ�ν' µανα"� �	τι
µα	ρ�υ �	τι �σπρ�υ, τι να �'λα"τε� τ�ρα, �,τ' δεν
#ταν να π�θ' τ�παθι...

''Π�µι στ�υ σπ�τ', �νθρ�υπ� µ', να παρ'ς νια "α-
ψι� κι να 'απλ�εις, τ�	ειπι. Wλα, σ#κ�υ, απ' τ�υ
πρ�υ� δεν "�ρτασις λακριντ�; θα σι κµανταρ�σ�υµι,
µ' �,τ �"�υµι''. Θ'κ�ς µας �νθρ�υπ�υς, µατασκ��-
κη. Wσκαει να τ�υ ειπε� κι αυν�	 για τ�υ κρ�µα.
Τ�υν �ντρα τς τ�υν σκ�τ�υσαν �ι αντ�ρτις. Στρα-
/�θ'καν �	λ' κι γ�ν'κι η αµαρτ�α. Π�υλ�µαει τ�ρα
να µιγαλ�σ' τα πιδι�. Μι τ�υ µ	λ�υ, µι τ' ντριστ�λα,
µι τ�υν αργαλει� τ�υ κ�υρ�τσ' τ�υ µιγ�λ�υ. Τα κ#-
πια, λ�γα µαρτ�νια, τ�υ γαϊδ�	ρ', �ι απαντ�υ"�ς τς.
Στ�υ Μ�υρι� για  µιρ�υκ�µατα τ�υ "'µ�να µι τ�υ
µισα��υ τ�υ κ�υρ�τσ'.Wκληι δ�κρυ�υ πικρ� η γ'να�-
κα, µπρ�υστ� στ�υν '�ν� �νθρ�υπ�υ. Κ�ντευαν
"ρ�ν�ι ε�τ� �"τ�, π�"ασι τ�υν �νθρωπ�υ τς, αλλ�
π�	 τ�ει"ι �	λ' αυτ� τα µ�ιρι�υλ�ϊα, π' δε στ�ρι/αν
�	τι µ�ρα �	τι ν	"τα... δυ� αυλ�κια π' κ	λααν µα-
να"� τς �υλ' ν' �ρα κι �σκα/αν τ�υν κ�ρ��υ τς,
�αρµ�κ'. Κι �	λ�υ κι π�υλ�µαει να τ�υ παρα"�σ'
ακ�µα παραµ�σα τ�υ µαρ�%', να µην τ�υ σιργαν�ει
κ�υντ�. Π�ι�ς ε�"ι σ'κ�τια πιρσσι/�	µινα ν' αει-
κ�	ει τ�υν '�ν�υ π�ν�υ, τ��τανι �υ θ'κ�ς τ' - κι σ�-
µατ' π�ι�ν ��'κι �υ "�ρ�υντας να "αρε� τ�	τα "ρ�-
νια. Αλλ� �µα #γλιπι '�ν�υν �νθρωπ�υ  αναθ�ρρε-
/ι πως αυτ�ς λ�γ� πιρσσ�τιρ� θα καθ�ταν να τν αει-

κ�	σ'. Κι πιλ��υναν τ�τι τα κλ�µατα κι τν �πηρν' η
π�κρα παραµ�%�υµα.

Τ' µαταπ#ρε κι τ�ρα σ/�ρνα. Αλλ� ντρ�π'κη να
τ' γλ�π' �υ '�ν�υς να µισκλι�τι, τ�υν στιν�υ"�ρ'σι
τ�υν �νθρ�υπ�υ. ∆εν κ�ν'. Σκ�υπ�σκη �π�υς
�π�υς µι τ�υ µαντ#λ' τ�υ µα	ρ�υ, τ�υ "λι/ιρ�. Κι
λ��υντας κι κλα��υντας �στρ�υσι στ' σ�λα τ�υ τρα-
πι%�κι µι τ�υ καλ� τ�υ τραπι%�υµ�ντλ�υ. Κ�ν�υσε
στ� καλ� τ�υ πι�τ�υ λ'/�κια π' µα�ριψαν σ#µιρα.
Τ�κ�υψι κι νια ντ�υµατ�	λα π�	/ρι µαντηµ�ν' στα
κ#πια στα Λ'/�δια. Κι τυρ�κι "λ�υρ�. Κι ψ�υµ�.

Wκατσι �υρθ# παραπ�σ�υ µη "αλ�ψ' τ�π�υτα �υ
'�ν�υς. ''Πν�ν κι �ι αρ"�ντ''', σκ��τηταν. Τ�υν �ει-
κνι να µατσιαλ�ει σα ν�ηταν "ρ�νια νηστ'κ�ς.
Nµαρτ�ν κ	ριι, τ�υ "στιαν�... ''Θ�λ'ς να /�λ�υ κι
�λλ�υ, η α�ιντι� σ', τ�υν ρ�τ'σι. Nθιλι κι �λλ�υ.
Τ�/αλι. Τ' µατ�/αλι  κι κρασ�. Τ�υ �"αρστα�νιταν
�υ �νθρ�υπ�υς. Γι' αυτ� κι δεν �λιι τ�π�υτα τ�σην
�ρα. Λες να µη µ' �εικνι τ�σην �ρα π' "λ�/�υµαν,
σκ��κη. �υντρ�υπιτσι�%νι �ι ανθρ�π' �µα �"νι ν'
αεικ�	σνι π�λλ�	ς µι /�σανα π�υλλ�. Κι κ'�α�ν�υ-
ντι για να µην αεικ�	ν. ''Γω τα λ��υ, κι γω τ' αει-
κ�	�υ'', λ�ιπ�ν. Τι να σ' κ�µ' τ' ανθρ�υπ�κ'... σκ�-
�τηταν, ��ρν�υντας τ' �ρ�υτι�ρα τ' γυαλ�νια µι τα
κ�υρ�µπλα -#'ιρι �τ' �ι αρ"�ντ' µιτ� τ�υ �αa τρων
κι �ρ�	τα. Τ�υν τ#ραει να τα �"αρστι�τι κι αυτ�,
αλλ� �	τι κ'/�ντα, �υ "στιαν�ς. Ματσι�λαει µανα-
"�, σαν απ	τιαγ�υ, κι ��τγιει τα κ�υκ�	τσια.

Τ�ρα η Λ�ν' τ�ν #γλιπι µ' �λλ�υ µ�τ': �υ �νθρ�υ-
π�υς #ρθι δω για τς ικλ�υγ�ς, για τη δ'λει� τ' #ρθι.
∆εν #ρθι για τ' θ'κ# τς. Και πρ�γµατι, µ�λις απ��α-
ει, αρ"�ν'σι να λ�ει τις εν�ργειες στις �π��ες ε�
ε
πρ��ε� για την κ�ιν	τητα. Η Λ�ν', π�	ει"ι  τσακ�σ'
τα π�υδ�ρια τς στς µιγ�λις π�ρτις, κι τς καλαµαρ�-
δις τς �µαθι απ�	 µ�σα κι απ' �'�υ, κατ�λα/ι τ�
µ�ται� αυτ�ς της συν�ντησης. !νας �ρ
ων επισκ�-
πτης. Τ�υν �εικγη, κ�ιτ�ντας τ�ν σ
εδ	ν περιπαι-

τικ� τ�ρα, µε τ� σκ��ρ� �λ�µµα της, αι
µηρ	 κι
αλ�θευτ�, µετ� απ' 	σα ε�
ε "�σει. Τ' α"ε�λι τς
�σκασι, νια σπ�	ρν'  απ' τα περιγελαστικ� της τ�-
λαντα %επ�δησε ασυγκρ�τητη. ∆εν #θελι να τ�υν
π�ρ' απ' τα µ�	τρα τ�υν '�ν�υ, �	τι κι να τ�υν πι-
ριλ�	σ' να µην τ�υν 'ιπλ�ν'νι δικα�υ"τ� π�υτ�µια.
Καλ	τιρα να τ�υν π�ει (πιρι)γιλ�ντα:

- Σας ��ραµε αλ�τρια...
- $�υνταν� να τα σ�ρν'νι;;;;.... κει�... µην τ��αει

�υ λ	κ�υς;
- Φρ�ντισα και σας πετ�'αµε µε τ� ελικ�πτερ�

τρ���ς...
- Π0τα�'τι, κι να µατα�αναπιτ��τι...

Μ�λαντα	τα, κ�τ' /#κι απ' αυτ� τ�υ %ια��τ: )υ
Ιντ%�ς π#ρι στ�υ γρα�ε��υ τ' στ�υ Ν�πα"τ�υ, τ�υ
πιδ� τς Λ�ν'ς, µαθητ# σν ι/δ�µ' ακ�µα, για να
σ'κ�ν' τα τηλ���υνα. Τ�υ πιδ� η	ρι 'κει ν' απαγ-
γι�σ'. Κι η δ'λει�; πιγν�δ', για τ�τ�ι�υ πιδ�, π�/γανι
��υτι�ς. Τ�π�υτα, σ#κ�υνι τ�υ τηλ���υν�υ, στα µι-
λι�	νια π�παιρναν τ�υ /�υλι�τ#. Κι αυτ�ς, δασκα-
λιµ�ν�υς απ' τ�υν Ιντ%�, �να πρ�µα ��ειλι να λ�ει
σ' �υλν�	ς: ''� κ. Ιντ�$ς  θα µεριµν#σει για τ� λ�γι-
κ� και δ�και� α�τηµ� σας και θα τ� επιλ�σει �µεσα
�µα τη εκλ�γ# τ�υ''. Τ� τηλε�ωνικ	 αυτ	 µ�νυµα
διασκ�δασε γενι�ς και γενι�ς ψη���	ρων στις συ-
ναντ�σεις στα κα�ενε�α των Κρα��ρων και αλλ�� -
�ταν πρ�γµατι να γιλ�ει κ�θι πικραµ�ν�υς - για να
µην π�ρ' κ�να στλι�ρ' κι π�ει να τς αλ�υν�σ'.

ΥΓ 1. Τ� παραπ�νω κε�µεν� απ�τελε� συµπ�ληµα αυθεντι-

κ�ν α�ηγ�σεων των πρωταγωνιστ�ν, αλλ� και των µ�θων

π�υ διαµ�ρ��ν�νται στ� 
ωρι	 απ	 γενι� σε γενι�, µε τη

µετα��ρ� και ανασ�νθεση των πρωτ�γεν�ν �ιωµ�των και

των αρ
ικ�ν α�ηγ�σεων. Ας µη θεωρηθε� ως απ	πειρα

αµα�ρωσης τ�υ �ν	µατ�ς τ�υ ��υλευτ� Αιτωλ�ακαρναν�ας

Ιω�ννη Ιντ"�, τ�υ �π���υ η θητε�α θεωρε�ται µ�λλ�ν ευδ	κι-

µ�ς, τ�υλ�
ιστ�ν 	σ� επ�τρεπαν �ι συνθ�κες της επ�
�ς σε

�ναν ��υλευτ� της ΕΡΕ: �ρισκ	µαστε στα πρ�τα µετεµ�υ-

λιακ� 
ρ	νια, επ�
� π�υ � κ�ιν���υλευτισµ	ς και �ι εκπρ	-

σωπ�� τ�υ απ�τελ��σαν απλ�ς τ� πρ�κ�λυµµα της �τε-

γκτης, επηρµ�νης ε%�υσ�ας π�υ κυ�ερν��σε τη 
�ρα υπ	 τ�

�γρυπν� �λ�µα της κυ��ρνησης των ΗΠΑ και τ� �γ�ς τ�υ

ψυ
ρ�� π�λ�µ�υ.

ΥΓ 2. Πρ�σπ�θησα να 
ρησιµ�π�ι�σω τ� τ�πικ	 µας ιδ�ω-

µα, 	σ� επιτρ�πει πλ��ν η ενσωµ�τωσ� µας στην κ�ιν� ελλη-

νικ�. Για την τιµ� των 	πλων, στην πραγµατικ	τητα, η απ	-

πειρα, α��� η κ�θε γλ�σσα µ	ν� µ�σα στη "ωνταν� κ�ιν	-

τητα π�υ τη 
ρησιµ�π�ιε� δια�υλ�σσεται και ανθ�"ει. Απ	

την �λλη 	µως, 	, τι µπ�ρε� να δια�υλα
τε�, �στω σαν µ�υ-

σειακ	 ε�δ�ς, ε�ναι 
ρ�σιµ�. Σ' αυτ� τη µ�υσειακ� ''δι�σω-

ση'' µπ�ρ��µε να συµ��λ�υµε κ�πως 	σ�ι µεγαλ�σαµε µ�σα

σ' εκε�νη τη "ωνταν� κ�ιν	τητα και �
�υµε γν�σια ακ��σµα-

τα απ	 τ�υς τελευτα��υς πραγµατικ��ς �µιλητ�ς της.

Γρ��ει � Ηλ�ας Λ. Γ�τ�ς

HΘIKO XPEOΣ

Σε κε�ν�υς  τ�υς 
ωριαν��ς, π�� ��γανε σε σ
ετικ� µικρ� ηλικ�α, µε την ψυ
� τ�υς γεµ�τη Gηλ�τσα. Β�υν�, πλαγι�ς, ρ�µατα, π�τ�µια, λ	γγια, αγρ�µια, σ�ρες, �ασιλ�µα-
τα, ρ�δαυγ�ς, 	λα αν�κατα µ�σα τ�υς. Τα π�ραν µα"� τ�υς, ερµητικ� κλεισµ�να µ�σα τ�υς και ανα
�ρησαν για τ� πικρ	 τα%ε�δι π�υ δεν �
ει γυρισµ	... Εδ� αν��γω µι�
παρ�νθεση. Για τ�ν απλ��στατ� λ	γ�: Στ� πρ�ηγ��µεν� ��λλ� αυτ�ς της ε�ηµερ�δας, ακ��στηκαν κ�π�ια ελ�
ιστα σ
	λια -ευτυ
�ς µεµ�νωµ�να- τ�υ τ�π�υ: «Τ�ρα µε
τ�υς πεθαµ�ν�υς θ' ασ
�λ��µαστε ...». Απαντ�ω: !σ
ατη πλ�νη! Η "ω� ε�ναι µικρ�, ελ�
ιστη, µια τερ�στια αλυσ�δα µε µυρι�δες κρ�κ�υς, 
ιλι�δες 
ρ	νια. Iταν σπ�σει
�νας κρ�κ�ς, η αλυσ�δα κρ�µεται στ� �πειρ�, �ρ�αν� και ταπεινωµ�νη. Κ�ιτ�
τε την υ��λι�, 	λη την υ��λι�, 	λες τις �υλ�ς, 	λ�υς τ�υς λα��ς, �γρι�υς, απ�λ�τιστ�υς,
υπ�αν�πτυ
τ�υς, π�λιτισµ�ν�υς, τ� Σ�µπαν σ�σσωµ�, ακ�υµπ�ει στ�υς τ���υς. Εµε�ς, σαν !λληνες τ�υς τ���υς επικαλ��µαστε και ��υσκ�ν�υµε σαν τα αλα"�νικ�
παγ�νια.0ι θρησκε�ες; Iλες �ι θρησκε�ες... Υπ�ρ
ει καν�νας µ�ρτυρας, καν�νας �γι�ς "ωνταν	ς; Στ�υς τ���υς υπ�κλιν	µαστε και πρ�σκυν�µε. Αυτ� ε�ναι η µεγ�λη
αλ�θεια... Συµπερασµατικ�, στην κλειστ� κ�ινων�α, στ� 
ωρι	 µας, 	ταν συναντι	µαστε, για π�ι��ς µιλ�µε; Μ�πως για τ�ν π�νηρ	 Λα��τσ�; για τ�ν µπ�ρµπα Ν�κ� τ�
Γ�τ� µε την αρ
αJ"�υσα �κ�ραση; για τ�ν µπ�ρµπα Αντρ�α τ� Γ�τ� µε τις αθυρ�στ�µ�ες τ�υ; για τ� Ρεσ��λη (∆ιαµαντ	π�υλ�) µε τα τσαµαρ�σ��ρια τ�υ; για τ�ν Μπ�ρ-
µπα Μ�τσ� τ�ν Τσαπ�ρα και τις �µ��ρ�ντ�ες τ�υ; για τ�ν Παπασµ�νη και τις ατ�λειωτες %ερ�κε�αλι�ς τ�υ; Λ�ω µ�πως; .... Κλε�νω παρ�νθεση και µπα�νω στ� θ�µα µ�υ...

Γ�ννηµα της Β�ϊτσ�ς (Ελατ�/ρυσης). Σ�γα-
µπρ�ς της $ηλ�στας. Στην ε�η/ε�α τ�υ, σωστ�
αγρ�µι τ�υ /�υν�	 και τ�υ λ�γγ�υ. Με δυ�
δρ�σκελα περν�	σε τ� κατε/ασµ�ν� /�τσαaτι-
κ� π�τ�µι. Αψη��	σε τ�ν κ�νδυν�, ειρωνευ�-
ταν τ' α�ρισµ�ν� νερ�, τ� περιγελ�	σε. «Κω-
λ�π�ταµ�!...» τ� ��να%ε α��	 τ� δι�/αινε κι'
αµ�σως ανη��ρι%ε τ� κακ�τρ�"αλ� µ�ν�π�τι
για τη $ηλ�στα, τ� νυ��"�ρι. Εκε� τ�ν περ�µε-
νε �να ευγενικ� και γλυκ	τατ� πλ�σµα, η Στα-
θ�	λα Καρασµαaλη. Μι� γυνα�κα π�υ π�ντα
γελ�	σε. ∆εν υπ#ρ"ε συννε�ι� π�τ� στ� πρ�-
σωπ� της. Εγ�, πρ�σωπικ�, �τσι τη θυµ�µαι.
Και πιστε	ω - ειλικριν� -, �σως να γενν#θηκε
γελ�ντας αντ� κλα�γ�ντας και να ��υγε π�λι
γελ�ντας... Και παντρε	τηκαν µε τ� καλ�. Σ�-
γαµπρ�ς � Καραδ#µας, τ� ��να%ε και τ� καυ-
"ι�ταν. Απ�"τησαν τ�σσερις α'ι�λ�γες κ�ρες,
την Ελ�νη, την ∆#µητρα, την Κ�	λα και τη Σ�-

��α - τ� στερν�γ�ννι. Πρ�σωπικ�, � Καραδ#-
µας, µ�υ ε�"ε µεγ�λη εκτ�µηση. Με ��να%ε
«Λαµπρ�γατ�!», κι �ταν µετ� τ� "αλασµ� τ�υ
εµ�υλ��υ, /ρεθ#καµε 'αν� στην Αθ#να, µε
επισκεπτ�ταν συ"ν� στ�ν κα�εν� π�υ σ	"να-
%α. «Να πι�	µε �να �υ%�κι και να π�	µε δυ�
κ�υ/�ντες...» µ�υ �λεγε. Στερν# ��ρ� π�υ τ�ν
αντ�µωσα, #ταν κ�π�υ στη Μι"αλακ�π�	λ�υ,
σε κ�π�ι� πρατ#ρι� καυσ�µων. Σταµ�τησα να
/�λω /εν%�νη, κι �'α�να τρ�µα'α. «Λαµπρ�-
γατε! $ηλ�στα!» �	ρλια'ε µε κε�νη την αγρι�-
�ων�ρα τ�υ. Με ε��δ�ασε κα	σιµα και µ�υ
σ	στησε να παρκ�ρω παρ�µερα και να περι-
µ�νω. «Βι�%�µαι να �	γω...» τ�υ ε�πα. «Wµπλε-
'ες �σ"ηµα, Λαµπρ�γατε... Στ�ν Καραδ#µα
δεν υπ�ρ"ει �"ι...», µ' απ�ντησε και συν�"ισε:
«Θα πι�	µε τ� καρα��κι µας και µετ� δρ�-
µ�...». ) Καραδ#µας, � απρ�/λεπτ�ς, � γν#-
σι�ς...

Καραδ*µας Γε�ργι�ς. 6-10-1985. Ετ�ν 63.
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!�αλε � Θε	ς σηµ�δι, παλληκ�ρι... Αυτ# η κρητι-
κ# µπαλ�ντα, µε συγκινε� π�ντα. Κι' η µαν��λα τ�υ
στ�ν Kδη, �κ�υσε µι� ντ�υ�εκι�... Εδ� µπλ�κ�νται
τ� �υσικ� µε τ� υπερπ�ραν, �πως παλι�, �πως πα-
ν�ρ"αια, �πως στις τραγωδ�ες... Η µ�να, εκε� µα-
κρι�, διαισθ�νεται τ�ν κ�νδυν�, �υρλι�%ει:

Της ψυ
�ς µ�υ, �ασιλι�, µη δια�ε�ς τη 
αρακι�!
Μη δια�ε�ς τη 
αρακι�! Η "ω� ε�ναι πι� γλυκι�!...

Φυσικ�, "αρακι�, ε�ναι τ� µετα�"µι� %ω#ς και θα-
ν�τ�υ. Dµως, τ� παλληκ�ρι, π�νω στ�ν �ρυµαγδ�
και τη µ�θη τ�υ κυνηγι�	, αψ#�ησε τ� �υρλια"τ�
της µ�νας, µε �να σ�λτ� δρασκ�λισε τη "αρακι�. N,
τ� πιθαν�τερ�, δεν �κ�υσε τ�π�τα. Μπρ�στ� τ�υ,
καταµεσ#ς στ�ν 'ηρι� τ�υ Φ�δαρη, �να πληγωµ�ν�
γ�υρ�υν�π�υλ�, π�υ π�σ"ι%ε να 'ε�	γει, κυκλωµ�-
ν� απ� �να κ�π�δι σκυλι� π�υ γα	γι%αν 'ετρελαµ�-
να. ∆�στασε τι �πρεπε να κ�νει, π#ρε τη λ�θ�ς απ�-
�αση να τ� "τυπ#σει µε τ� κ�ντ�κι τ�υ ντ�υ�εκι�	.
Αψ#�ιστα, δρασκ�λισε τη "αρακι� ...

Κι η µαν��λα τ�υ στ�ν Kδη, �κ�υσε µια ντ�υ�ε-
κι�...

Τραγωδ�α. Η µ�νη λ�'η π�υ πρ��τασε να ψελλ�-
σει #ταν: «Τα παιδ�κια µ�υ...».

Θαν�σης Τσ�γκας, �νας λ�τρης τ�υ "ωρι�	 και
της �	σης. Με κ�θε ευκαιρ�α ανη��ρι%ε για τα /�υ-
ν�, #ταν η ψυ"# τ�υ, τ� ε�ναι τ�υ. Τ�ν γν�ρι%α π�λ	
καλ� - θαρρ� π�ς κι κε�ν�ς µ�υ ε�"ε αδυναµ�α.
Υπηρετ�ντας στ� Τε"νικ� Τµ#µα Πατρ�ν -  )ΤΕ -
στα δ�µικ� �ργα, µε τ� π�υ µ�θαινε πως /ρισκ�-
µ�υνα µε τ� Συνεργε�� µ�υ σε περι�"# της Πελ�-
π�νν#σ�υ, ��τανε. «Για µια καληµ�ρα, �λεγε, στ�
"ωριαν� και ��λ�...». Στερν# ��ρ� π�υ τ�ν αντ�µω-
σα, #ταν τ� πρ�ηγ�	µεν� - αν δεν απατ�µαι- καλ�-
κα�ρι, πριν τ� κακ�. Στ� "ωρι�. Κ�τι µαστ�ρευα, ως
συν#θως, στην αυλ#. Εκε�ν�ς, αν�/αινε για την πλα-
τε�α.

- Ηλ�α! ��να'ε. Τ�ν πλησ�ασα στην αυλ�π�ρτα.
αµ�γελαστ�ς, ιδρωµ�ν�ς, µε σακ�	λι στ�ν �µ� και
στ� "�ρι κρεµασµ�νες µι�ν αρµ�θα π�στρ��ες.

- Καλ# ψαρι�, τ�υ ε�πα. Πλ�τυνε τ� "αµ�γελ�
τ�υ:

- Στ�θηκα τυ"ερ�ς, µ' απ�ντησε. Wπεσα σε µπ�υ-

λ�	κι...
- Καλ���γωτα, τ�υ 'αν�-

πα, κι �κανα να γυρ�σω στα
µαστ�ρ�µατα.

Dµως εκε�ν�ς µ' αν�κ�ψε:
- Wι! π�	 πας... ��ρε �να

πι�τ�...
- ∆εν ε�ναι αν�γκη, δ�στα-

σα.
- Ε�ναι και παραε�ναι, µ'

αντιµ�λησε. W�ερα τ� πι�τ�,
'αρµ�θιασε δυ� π�στρ��ες και τις απ�θεσε.

- ∆ε θ�λ�υν π�λ	 καθ�ρισµα, συµπλ#ρωσε. ^εκ��-
λιασµα, πλ	σιµ�, αλ�τισµα και στ� τηγ�νι ... Με
/�	τυρ� ... W"εις /�	τυρ�; Γ�λασα:

- Αστειε	εσαι, /ρε Θαν�ση; $ητ�ς απ� τ� γ	�τ�
πρ�%	µι; Γ�λασε και κε�ν�ς. Και ��υγε αργ�-αργ�...
Και πριν περ�σ�υν λ�γα λεπτ�, 'αναγ	ρισε.

- Ηλ�α! ^αναπλησ�ασα. Κρατ�	σε στ� "�ρι τ�υ
�να µικρ� δεµατ�κι, σε λαδ�κ�λλα, µ�υ τ� πρ�σ�-
�ερε:

- Αγν� /�	τυρ�, για τ� τηγ�νισµα ... 'αν�πε. Και
'αν��υγε. Wτσι απλ�, αθ�ρυ/α ...

Τσ�γκας Α. Θαν�σης. Φθιν�πωρ� τ�υ 1995. Ετ�ν 49.

Αν υπ�ρ"ει ψυ"# και περιπλανι�ται στα εγκ�σµια
- �πως πιστε	�υν �ι θρησκευ�µεν�ι και �"ι µ�ν�ν,
�πως πιστε	ει µια τερ�στια πλει�ψη��α ανθρ�πων,
λα�ν, �υλ�ν - αν υπ�ρ"ει πρ�γµατι ελε	θερ� πνε	-
µα, ε, τ�τε, τ� πνε	µα τ�υ Γι�ργ�υ Τσεκ�	ρα, θα τ�
απαντ#σετε σ�γ�υρα κ�π�υ στη $ηλ�στα. Μην τρ�-
µ�'ετε. Πρ�κειται για αγαθ� πνε	µα π�υ σας αγα-
π�ει, σας π�ν�ει, σας ανα%ητ�ει επ�µ�να "ρ�νια τ�-
ρα. Π�	 θα τ� απαντ#σετε; Παντ�	! Στ�υς λ�γγ�υς,
στα ρ�υµ�νια, στις ρ�"ες, στ�υς γκρεµ�	ς, στα ρ�µα-
τα, στ�ν κατε/ασµ�ν� Φ�δαρη, στ� �στραµµα τ�υ κε-
ραυν�	, στην αυλ# τ�υ κα�εν�. Παντ�	!...

Η $ηλ�στα - η κρυ�# και �δ�λη ερωµ�νη τ�υ...
�π�υ τ�ν συναντ�	σα, στ� δρ�µ�, στ�ν κα�εν�, στ�
"αρτ�πα�γνι�, στη δ�υλει� τ�υ, στην τα/�ρνα µε τ�ν
τερ�στι� δ�σκ� στ� µπρ�τσ�, ��ρτωµ�ν�ν σερ/ιρ�-
σµατα - π�ντ�τε η �δια ερ�τηση, µ�ν�τ�να, επανα-
λαµ/αν�µενα:

- Π�τε θ' ανη��ρ#σ�υµε, κ�υµπ�ρε; Γιατ�, σ"ε-
δ�ν, υπ#ρ'ε µ�νιµ�ς συν�δηγ�ς µ�υ... τακιµι�σαµε,
π�υ λ�νε. Και ��υγε πρ�ωρα, ��υγε �δικα, αυτ�ς
π�υ τ�σ� λ�τρευε τη %ω#. W�υγε στα 60 τ�υ "ρ�-
νια...

Τσεκ��ρας Σ. Γι�ργ�ς. 9-3-2000. Ετ�ν 60.

) Μ#τσ�ς. ) Βενιαµ�ν τ�υ Σ�ηκ�γι�ργ�υ, τ� κα-
µ�ρι τ�υ. Dταν τηλε�ωνι�ντ�υσαν, σ�	ρι%αν �'αλλα
κι �ι δυ�. αιρετισµ�ς π�υ δ�ν�	σε τραντα"τ� τα
παγωµ�να σ	ρµατα τ�υ )ΤΕ. αιρετισµ�ς αυθ�ρµη-
τ�ς π�υ "λιµ�ντρι%ε �γρια σε πλαγι�ς, ρεµατι�ς και
�αρ�γγια, �σπ�υ να τα'ιδ�ψει απ� $ηλ�στα - Π�τρα
και απ� Π�τρα - $ηλ�στα. Κ�π�τε η"�	σε και η �λ�-
γ�ρα τ�υ µπ�ρµπα-Γι�ργ�υ. Αυθεντικ�τητα ψυ"#ς,
στην κυρι�λε'�α... ) Μ#τσ�ς. Wτσι τ�ν ��να%αν, �τσι
τ�ν γν�ρι%αν. Απλ�, µ�ν�λεκτικ�. Dταν κ�π�ι�ς ��-
να%ε «#ρθε � Μ#τσ�ς», �λ�ι #'εραν π�ι�ν ενν��	σε.
) Μ#τσ�ς! 

Wνας απλ�ς �νθρωπ�ς, αστε��ς, πλακατ%#ς, �ωνα-
κλ�ς, πρ�/ληµατισµ�ν�ς, µε �π�ψη για �λα - κ�ινωνι-
κ�, τ�πικ�, π�λιτικ�, ελληνικ� και παγκ�σµια. D"ι

σκ�υριασµ�ν�ς, παθιασµ�ν�ς και ευ�λικτ�ς. Μ�σα σε
�λα, µα"ητικ�ς και απρ�/λεπτ�ς π�λλ�ς ��ρ�ς. )
Μ#τσ�ς. ) µ�ν�ς π�υ δεν θ#τευσε στ� κελ� τ�υ Κ�-
λ�µπα. Π#ρε τ� δικ� τ�υ δρ�µ�, π�ρασε απ�ναντι
στην Π�τρα, κατατ�"θηκε στ� Λιµενικ� Σ�µα. Πα-
ντρε	τηκε την Κατ�να απ' την Πεντ�π�λη ∆ωρ�δας,
σ"εδ�ν κ�ντ�"ωριαν#, στ�ριωσε δικ� τ�υ σπιτικ�,
απ�"τησε τρ�α παιδι�: τη Μαρ�α, την Τρι�δα και τ�
Γι�ργ�. Πρ�κ�ψε. ∆�υλευταρ�ς, αν#συ"�ς, αεικ�νη-
τ�ς. ∆εν τ�υ αρκ�	σε η µια δ�υλει� # αργ�τερα η σ	-
ντα'η. Ακ�	ραστ�ς, καταπιαν�ταν µε τα π�ντα, να
µη λε�ψει τ�π�τα στην �ικ�γ�νεια. Ακαταπ�νητ�ς
αγωνιστ#ς, π�λυπρ�γµ�νας, δεν κι�τευε µπρ�στ� σε
καν�να εµπ�δι�, µπρ�στ�ρης σε �λα, µ�"ρι τη στιγµ#
π�υ τ�ν κ�	�ωσε η επ�ρατη. Και µετ� α'ι�πρεπ#ς

και περ#�αν�ς µ�"ρι τ� τ�λ�ς. Ακ�µα και λα/ωµ�-
ν�ς, ανη��ρι%ε στη $ηλ�στα, την ατελε�ωτη αγ�πη
τ�υ - να κ�ινων#σει τα �"ραντα της πρ�γ�νικ#ς �	-
σης. ) Μ#τσ�ς ...

Θυµ�µαι - �ταν ��ιτ�	σε σε κ�π�ια σ"�λ# η Τρι�-
δα - ανη��ρι%ε π�λ	 συ"ν� στην Αθ#να, απ� γν#σια
γ�νικ# �γν�ια. Και κ�θε µεσηµ�ρι, µε περ�µενε στ�ν
κα�εν� π�υ σ	"να%α, µε υπ�δ�"�νταν µε κε�ν� τ�
αγν� και τραν� τ�υ "αµ�γελ�. Με συµπαθ�	σε π�ρα
π�λ	. Να πι�	µε τ� �υ%�κι µας και να µιλ#σ�υµε...
�λεγε. ) Μ#τσ�ς! ) ωρι�της! ) $ηλιστιν�ς! W�υγε
στα 56 τ�υ "ρ�νια ... Να ''ερες π�σ� µας �λειψες, ρε
��λε. D"ι µ�ν� στην �ικ�γ�νεια. Σε �λ�υς. Να µπ�-
ρ�	σες να ''ερες ...

Παπαγεωργ��υ Γ. ∆ηµ*τρης. 2005. Ετ�ν 56.

) δ�σκαλ�ς. ) πρ�τ�ς γι�ς τ�υ Σ�ηκ�γι�ργ�υ.
Φτω"# �ικ�γ�νεια, �πως �λες. Λ�γα γιδ�κια � πατ�-
ρας, στις 'ελ�στρες η µ�να, η ευγεν�στατη κυρ�α Μα-
ρ�α. Πρωταγωνιστ#ς η π�λ	παθη µ�να. Θα τα σπ�υ-
δ�σ�υµε τα παιδι�, �λεγε και 'αν�λεγε. Να �	γ�υν
απ' τη µι%�ρια, να ��νε γλυκ� ψωµ�. Τ� καλ	τερ� �νει-
ρ�! Τι µεγαλ	τερ�ς π�θ�ς και απαυγ�%�υσα ελπ�δα!
Με τ� π�υ τελε�ωσε τ� ∆ηµ�τικ� � Φ�νης, τ�ν κατ�-
/ασαν στ�ν Wπα"τ�. Ελ�"ιστ� τ� κ�µπ�δεµα της �ι-
κ�γ�νειας, �πρεπε - π�ση θυσ�α - να ε'ασ�αλ�σ�υν
στ�γη για τ� δωδεκ�"ρ�ν� µα'�	µι. Και /ρ#καν απ�-
κ�	µπι σε µι� π�ντικ�τρυπα, στ� τερ�στι� και ερει-
πωµ�ν� σερ�ϊ τ�υ Κ�λ�µπα. Τ� #ταν � Κ�λ�µπας;
Wνας α'ι�λ	πητ�ς - Στρατηγ�ς -  απ�στρατ�ς τ�υ ελ-
ληνικ�	 στρατ�	! Και λ�ω α'ι�λ	πητ�ς, �κληρ�ς
�ντας, �λη τη µ�%ερη %ω# τ�υ, στερ�	νταν τα π�ντα,
ακ�µα και τ� �αγητ�, και συσσ�ρευε περι�υσ�ες και
πλ�	τη. Τσιγκ�	νης απ� κ�	νια, α"�ριστ�ς στην
πλ�υσι�π�ρ�"η µ��ρα τ�υ, κατ�λη'ε �πως τ�υ �'ι%ε -
τ�ν /ρ#καν πνιγµ�ν�ν, σε κ�π�ι� /αρ�λι, στ� τερ�-
στι� κτ#µα τ�υ στη Βαρι�. Σκληρ� και �δυνηρ� τ�λ�ς.
Μ�ναδικ�� κληρ�ν�µ�ι, �ι τ�υ γ�ν�υς Μακρ#. ∆ιεµ�ι-
ρ�σαντ� τα ιµ�τι� τ�υ... και δικα�ως. Κτ#µατα, �ικ�-
πεδα και τ� παραµεληµ�ν� αρ"�ντικ�. Στ� ισ�γει�
αυτ�	 τ�υ ερειπωµ�ν�υ σεραγι�	, �µεινε µε τ�ν �ντρα
της η Κωσταντ�α Μακρ#, συνιδι�κτ#τρια της κληρ�-
ν�µι�ς και συγγεν#ς των Σ�ηκα�ων. Εκε�, λ�ιπ�ν, µε-

τα'	 ισ�γε��υ και πρ�τ�υ �ρ���υ, υπ#ρ"ε κ�τι σαν
απ�θ#κη, σαν πατ�ρι # π�ντικ�τρυπα, π�υ /α�τ�στη-
κε αργ�τερα «τ� κελ� τ�υ Κ�λ�µπα». Εκε� σπιτ�σανε
τ� Φ�νη πρ�τα και αργ�τερα τ� Λεων�δα. Τ� επισκ�-
�τηκα π�µπ�λλες ��ρ�ς αυτ� τ� κελ�. αµηλ�τ�/α-
ν�, µε �να µικρ� παραθυρ�κι στ� 	ψ�ς τ�υ πατ�µα-
τ�ς, π�υ για να κ�ιτ�'εις �'ω �πρεπε να γ�νατ�σεις. )
Φ�νης και � Λεων�δας, µε τ� π�υ σηκ�ν�νταν �ρθι�ι,
τ� κε��λι τ�υς ακ�υµπ�	σε στ� τα/�νι. Ε'αερισµ�ς,
µ�λλ�ν αν	παρκτ�ς, πελ�ντρωναν τ� �εγγ�τη στ� π�-
τωµα και �ν�ιγαν δι�πλατα την π�ρτα. $ω# µαρτ	ρι�
- για α"αρτ�γρ��ητες ακ�µα ψυ"�ς, για ε�#/�υς
απ�νω στ� %	µωµ� τ�υς... Ειδικ� εκε�νη την επ�"#,
κρ�τ�ς αν	παρκτ�, πρ�ν�ια �γνωστη, Θε�ς ε'α�ανι-
σµ�ν�ς, εγκατ�λειψη �λ�κληρωτικ#...

Ευκαιρ�α εδ�, να ανα�ερθ�, σε µια στιγµ# απ' τη
%ω# τ�υς: Γεν�ρης µ#νας, µε συν�ντησε στ� δρ�µ� �
Φ�νης...

- Wπ! µ�υ ��να'ε. Καλ� π�υ σε /ρ#κα, σ' �ψα"να...
Τ� /ραδ�κι ραντε/�	 στ� κελ�. Κατ��τασε αµερικ�νι-
κη /�#θεια! Γλ�να, λ�υκ�νικα, κρασ�, αυγ�, π�τα και
%υµωτ� ψωµ�. ∆�µα απ' τη δ�λια τη µ�να µ�υ...

Τ� /ραδ�κι πρ�γµατι π#γα. Τ�υς /ρ#κα σε πρ�ετ�ι-
µασ�α. Εκε� σε µι� γωνι�, � Φ�νης ε�"ε ��υντ�σει τη
γκα%ι�ρα. W/αλε γλ�να στ� τηγ�νι, τ� γ�µισε κ�µµα-
τιασµ�να λ�υκ�νικα και απιθ�θηκε σε κ�π�ι� σκα-
µν�, µε τ� πιρ�	νι στ� "�ρι. ) Λ�ων �στρωνε τ� τραπ�-

%ι. W! τι να σας περιγρ�ψω... Σε λ�γ� τ� κελ� ντ�υµ�-
νιασε τσ�κνα και καπν�. Καν�νας δεν 'ε"�ρι%ε τ�ν
�λλ�ν. Μ�ν� σκι�ς και η �λ�γα της γκα%ι�ρας και γ�-
λια, �γρια γ�λια, τραντα"τ�, "ωρι�τικα. Και /#"α, να
'εθυµ�ν�υν τα πνευµ�νια, και απλωµ�να "�ρια, για
να µην τρακ�ρ�υµε... Εκε�, στην επ�γεια κ�λαση, τ�-
λειωσαν τ� γυµν�σι� τα Σ�ηκ�π�υλα και µετ� στην
Αθ#να για τη γνωστ# συν�"εια... Ακαδηµ�α, δ�σκα-
λ�ς, �ρε'η για %ω#, �ικ�γ�νεια, κ�ρες σε πανεπιστ#-
µι�, Μαρ�α, Β�λια, κι �'α�να, �νιωσε να κ�/εται µε-
σ�στρατ�ς τ� ν#µα τ�υ... Ετ�ν 55!

Α'�%ει να σηµειωθε�, εδ�, πως µετ� δεκαετ�ες, τ� σε-
ρ�γι τ�υ Κ�λ�µπα, π�υλ#θηκε και ανακαιν�στηκε σε
σ	γ"ρ�ν� παραδ�σιακ�. Παν�µ�ρ��. Ε, λ�ιπ�ν, σ'
αυτ� τ� ανακαινισµ�ν� κτ�ρι�, "ρ�νια αργ�τερα, �κα-
νε τ� ντεµπ�	τ� της σαν συµ/�λαι�γρ���ς, η κ�ρη
τ�υ Φ�νη, η Β�λια. Σ	µπτωση; bσως ...

Παπαγεωργ��υ Γ. Θε���νης (Σ�*κας). 1996. Ετ�ν 55.
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Ανδρ�ας. Μ�ν�"�ς τ�υ �να "ωρι�.
Φωνακλ�ς, ενεργητικ�ς, εκδηλωτικ�ς,
αεικ�νητ�ς, σ�/αρ��αν#ς και ατ�λειω-
τ�ς πλακατ%#ς, εκρηκτικ�ς στις απ�-
ψεις τ�υ, ευ�λικτ�ς στις απ���σεις τ�υ.
Ανδρ�ας, �νας σωστ�ς νε��λληνας. Με-
τ� τ� δηµ�τικ� κατ�/ηκε µα%� µε �λ-
λ�υς στ� Μεσ�λ�γγι, στ� «bδρυµα Τα-
σ�ας Κ�λ�νι�τη». Εκε� 'εκ�νησε τ� γυ-
µν�σι�. ∆	σκ�λες συνθ#κες, δεν τ� τ�-
λειωσε. Π#γε στρατι�της, αν�/ηκε µ�-
νιµα στην Αθ#να. Κυν#γησε δ�υλει�ς,
σταθερ�π�ι#θηκε σε κ�π�ι� 'εν�δ�-
"ε�� και µετ� µπ#κε στην Εθνικ#
Ασ�αλιστικ#, συν�"ισε να δ�υλε	ει
και στις δ	� δ�υλει�ς. Πρ�κ�µµ�ν�ς.
Ν��κιασε σπ�τι στ� Γ�υδ�, κατ�/ασε
για 'ε"ειµ�νιασµα και τα γερ�ντια.
Π�λ	 γρ#γ�ρα παντρε	τηκε µ�αν
α��νταστα καλ�/�υλη γυνα�κα, τη
Β�	λα, απ' τα παρ�λια της ∆ωρ�δας
στ�ν Κ�ρινθιακ�, αγ�ρασε σπ�τι µ�σω
της εργατικ#ς κατ�ικ�ας στ� Β	ρωνα,
/�λε	τηκε. Μα π�ντα αν#συ"�ς. ∆εν
�ρρωδ�	σε µπρ�στ� σε τ�π�τα για την
πρ�κ�π# τ�υ, ακ�	ραστ�ς, επ�µ�ν�ς,
δ�"ως �ρ�"τες και ταµπ�	 για µια κα-
λ	τερη, α'ι�πρεπ# %ω#, τ�σ� τ�υ ιδ��υ
�σ� και της �ικ�γ�νειας. Και τα κατ�-
�ερε. ∆εν "ρει�%εται να πω περισσ�τε-
ρα, η %ω# τ�υ #ταν αν�ι"τ� /ι/λ��, τα
κατ��ερε. Dµως δε '�"ασε �	τε στιγµ#
τ� �ρµητ#ρι� τ�υ, τη γεν�τειρα, τη $η-
λ�στα και τη �τ�"εια. Γν�ριµ�ς της κ�-

θε σπιθαµ#ς, της κ�θε ρεµατι�ς, της
κ�θε ρα"�	λας, της κ�θε λ�κκας. Τα
γν�ρι%ε και τ�ν γν�ρι%αν, �σκυ/αν µε
α/ρ��ρ�σ	νη στ� π�ρασµ� τ�υ, �ι /ε-
λανιδι�ς, τα κ�δρα και τα �λατα. Τ�ν
γν�ρι%αν, τ�ν αγαπ�	σαν και τ' αγα-
π�	σε και κε�ν�ς. Απ�λυτ� τα�ριασµα...

Η $ηλ�στα, η γη τ�υ, η µ�να τ�υ. Η
�δ�λη αγ�πη τ�υ. Wτσι π�υ π�λλ�ς ��-
ρ�ς, �ργι%�ταν σαν �κ�υγε θλι/ερ�ς
µεµψιµ�ιρ�ες για την τ	"η και τ� µ�λ-
λ�ν τ�υ "ωρι�	, µε εκ�ρ�σεις, �πως:
«Π�ει πια τ� "ωρι�, τ�λειωσε, πεθα�νει,
'ε"�στε τ�...». W, λ�ιπ�ν, ρε Ανδρ�α,
συµµα"� απ�λυτα µα%� σ�υ, θα τ� �ω-
ν�'ω δυνατ� σ#µερα να τ' ακ�	σεις, ν'
ανατρι"ι�σει ευ"�ριστα και συθ�µελα η
ψυ"# σ�υ: Τα /�υν� δεν πεθα�ν�υν π�-
τ�! Ε�ναι αι�νια, απ� κατα/�λ#ς κ�-
σµ�υ. )ι �νθρωπ�ι πεθα�ν�υν. )	τε τα
"ωρι� πεθα�ν�υν - εκε� στις πλαγι�ς
των /�υν�ν θα �ιγ�υρ�ρ�υν σαν στ�-
λ�σµατα, µε π�λλ�	ς # λ�γ�υς ανθρ�-
π�υς. )ι καταστ�σεις µπ�ρε� ν' αλλ�-
%�υν, η %ω# ελ�σσεται µε πισωγυρ�σµα-
τα, µε σκαµπανε/�σµατα, µε θ�ρυ/�-
δη σπιναρ�σµατα µπρ�στ� και π�σω.
Dµως τα /�υν�...

Σ	µµα"�ς µ�υ � ν�µπελ�στας π�ιητ#ς
Ελ	της: Τα θεµ�λι� µ�υ στα /�υν�!
Και τα /�υν� /αστ�νε �ι λα�� στ�υς
�µ�υς τ�υς...

Και σ' �λλ� στ�"�: Θ� µ�υ, πρωτ�µ�-
στ�ρα, µ' �κλεισες µ�σα στα /�υν�! 

Αυτ� για σ�να, Αντρ�α, στη µν#µη
σ�υ ...

Και π�µε στη %ω# τ�υ Αντρ�α, τ�
κ�ινωνικ� %	µωµ� τ�υ, τ� "ι�	µ�ρ τ�υ,
την αγ�πη τ�υ για τ� κυν#γι, τις πλη-
θωρικ�ς ατ�κες τ�υ µε τα θηρ�µατα,
τις ανεπαν�ληπτες ιστ�ρ�ες, τις πρωτ�-
γνωρες πλ�κες τ�υ στ�ν κα�εν� τ�υ
$α"αρ�γιανν�υ, τ� απ	θµεν� κ��ι για
%ω#, στ� �αγ�π�τι, στ� 'ε��ντωµα,
στ� "�ρ�, στη διασκ�δαση. Θα ανα��-
ρω δυ� "αρακτηριστικ� παραδε�γµατα
και τελει�νω:

Πρ�τ�: Nταν Π�σ"α, γεµ�τ� τ� "ω-
ρι� µε ψησταρι�ς και σ�	/λες. Η τσ�-
κνα �πνιγε τη $ηλ�στα απ' �κρ�υ εις
�κρ�ν. Αναστ�σεως ηµ�ρα, λαµπρυν-
θε�τε λα��! Εκε�νη, λ�ιπ�ν, την αναστ�-
σιµη µ�ρα, µια �µ�δα ν�ων ανθρ�πων,
π#ραν σ/�ρνα �λες τις αυλ�ς τ�υ "ωρι-
�	. Με%� και π�τ#ρι - �σ�ν�	πω, γ�ναν
�λ�ι τ�υς λι�µα. Κι �ταν η παρ�α δι�-
λυσε, � Αντρ�ας π#ρε την ανη��ρα για
τ� σπ�τι τ�υ, κατ�κ�ρ�α στ� "ωρι�.
Dταν ��τασε, µεθυσµ�ν�ς π�υ #ταν,
'εγυµν�θηκε απ' τη µ�ση και π�νω,
π#γε �λ�κρια στην αυλ#, σκαρ��λωσε
σε κ�τι κ�τρ�νες για να ε�ναι �ρατ�ς
απ� παντ�	, σ#κωσε ψηλ� τα "�ρια
τ�υ και ντελ�λησε µε �λη τη δ	ναµη
της �ων#ς τ�υ:

- Γυνα�κες της $ηλ�στας!! ^επ�ρτ�στε
�λες, να καµαρ�σετε την κ�ρµ�ρα
µ�υ!!!

∆ε	τερ�: ) Αντρ�ας ε�"ε την �γρια

�µπνευση, µε τ� π�υ �µπαινε κ�π�ι�ς
στ�ν κα�εν�, �ρ"ι%αν τ� γι�υ"�ρισµα -
�! �! �! - και �υρλια"τ� �λ�ι µα%�. α-
λασµ�ς. )ι "ωριαν�� τ� ε�"αν συνηθ�-
σει. Wλα �µως, π�υ κ�π�ι� /ρ�δυ, �νας
'�ν�ς "ριστιαν�ς, µπ#κε αν�µελα στ�ν
κα�εν�, συν�δευ�µεν�ς απ� κ�π�ι�ν
"ωριαν�. Απληρ���ρητ�ς, µε τ� γι�υ-
"�ισµα και τα �υρλια"τ�, � �νθρωπ�ς
τρελ�θηκε. «Με ��γανε!», ε�πε. Τ� µ�-
ν� π�υ κατ��ερε να κ�νει, #ταν ν'
αν��'ει την π�ρτα και να πηδ#'ει �'ω.
Τρ�µ�κρατ#θηκε, � δ�λι�ς και τ� '/αλε
στα π�δια. Β�/αια τ�ν κυν#γησαν, τ�ν
πρ��τασαν, τ�ν ηρ�µησαν και τ�ν 'α-
ναγ	ρισαν π�σω. Μ�ν� π�υ µε τη λα-
"τ�ρα τ�υ, η καρδι� τ�υ ακ�µα µαρσ�-
ρι%ε σε δ	σκ�λη ανη��ρα... Γει� σ�υ,
Αντρ�α! 

Γ�τ�ς Ε. Ανδρ0ας. 3-10-2006. Ετ�ν 59.

Κεραυν�ς εν αιθρ�α. Λ�γ�
µετ� τ� Π�σ"α τ�υ 2011.
τ	πησε τ� τηλ��ων�, µεση-
µερι�τικα. Nταν � παντα"�	
παρ�ν Κ�στας Θ. Μακρ#ς.
(Μικρ# παρ�νθεση, για να αι-
τι�λ�γ#σω τ� "αρακτηρισµ�
µ�υ «Παντα"�	 παρ�ν!». Ε�-
ναι µι� �ρ�ση π�υ σκιαγρα-
�ε� απ�λυτα τ�ν Κ�στα Μα-
κρ# και /ρ#κα την ευκαιρ�α
να τ� επισηµ�νω. ∆εν θ�λω
να τ�ν παρ�υσι�σω σαν τ�-
λει� - καν�νας δεν ε�ναι τ�λει-
�ς. Wτσι κι αυτ�ς, µε τα κ�υ-
σ�	ρια τ�υ, µε τις παρα'ενι�ς
τ�υ, µε τις απ�ψεις τ�υ. Αλλ�
συνεπ#ς, κ�ινωνικ�ς και ντ�-
µπρ�ς. Με πρ�τ�ρηµα την ει-
λικρ�νεια, π�τ� δεν θα σ�υ πει
�"ι, σε �τιδ#π�τε, εκτ�ς και
δεν τ� µπ�ρε�. Πρ�θυµ�ς σε
�λα, κ�ιν�τικ�, κ�ινωνικ�,
πρ�σωπικ�. Για �λα. Φ�ντης
µπαστ�	νι, π�υ λ�νε... και αυ-
θ�ρµητ�ς λ�τρης των /�υ-
ν�ν... Κλε�νω την παρ�νθε-
ση). τ	πησε τ� τηλ��ων�, τ�
σ#κωσα, στην �λλη �κρη µια
γν�ριµη �ων#:

- Γει� σ�υ Ηλ�α, ακ�	στηκε
κ�πως σκυθρωπ�ς. Τ�ν γν�-
ρισα:

- Βρε Κ�στα, καλωσ#ρθες
απ' τα /�υν�. Π�ς τα π�ρασες

τ� Π�σ"α;
Κ�στας: Τ� Π�σ"α καλ� τα

π�ρασα! Dµως υπ�ρ"ει κ�-
π�ι� δυσ�ρεστ� τ�ρα...

- ∆υσ�ρεστ�; Απ�ρησα.
- Π�λ	 δυσ�ρεστ�... ) Κ�-

στας � $α"αρ�π�υλ�ς... τ�υ
Γι�ργ�υ ...

- ∆ηλαδ#;
- Τι δηλαδ#... W�υγε 'α�νι-

κ�...
Παγωµ�ρα. Με ενηµ�ρωσε

για τ� '�δι τ�υ και κλε�σαµε.
2λλωστε, τι µπ�ρ�	σαµε να
π�	µε; Εκε�νη την �ρα, µ�ν�
η καρδι� σ�υ σ��γγεται και
πληµµυρ�δα τ� α�µα στ� κε-
��λι. Τ�π�τε �λλ�...

Κ�στας $α"αρ�π�υλ�ς. Α-
γαπητ�ς σε �λ�υς, �"ι µ�ν�
στ�υς $ηλιστιν�	ς αλλ� και
στ�υς Ναυπ�κτι�υς. Σε �σ�υς
τ�ν �%ησαν, σε �σ�υς τ�ν γν�-
ρισαν, σε �σ�υς συνεργ�στη-
καν µα%� τ�υ. Ακ�ραι�ς, σε-
µν�ς, καλ�συν�τ�ς, ευγενικ�ς,
πρ�θυµ�ς, ειλικριν#ς, �ιλ�'ε-
ν�ς, συνεργ�σιµ�ς. Πλ�στηκε
απ� αγν� %υµ�ρι, γν#σια �	-
τρα της ανθρωπι�ς και της
καταν�ησης. Καταπρ�σιν�
και καµαρωτ� δ�νδρ�. Μεγ�-
λωσε στη Να	πακτ�. Εκε� αν-
δρ�θηκε. Μετ� τ� στρατιωτι-
κ�, µπ#κε στ� δικαστικ� κλ�-

δ�, σαν υπ�λληλ�ς, πρ�τα
στην Αθ#να και σ	ντ�µα στην
Π�τρα. Ν�υνε"#ς και α'ιαγ�-
πητ�ς παντ�	. Παντρε	τηκε
τ� απ�λυτα ταιριαστ� πλ�-
σµα, τη ∆#µητρα, απ�"τησε
δυ� γι�	ς και µια κ�ρη, τη
Μαρ�α. Στη %ω# τ�υ, ε�"ε �να
µεγ�λ� πρ�τ�ρηµα � Κ�στας.
2κ�υγε απ�λυτα και πρ�σε-
"τικ� τ� συν�µιλητ# τ�υ, µε
σε/ασµ� κι' 	στερα συµ�ω-
ν�	σε # δια�ων�	σε, µειλ�"ι�ς
και πρ��ς. Αυτ� ε�ναι τ� Α
και τ� Ω της ανθρ�πινης ε'�-
λι'ης και τ�υ διαλ�γισµ�	, κ�-
τι π�υ στερ�	νται π�ρα π�λ-
λ��. Ε�"ε, �µως, και µια αθ�λη-
τη αδυναµ�α, τ�ν επ�κτητ� ��-
/�, ειδικ� τη ν	"τα και σε �ρι-
σµ�να µ�ρη, �πως εκκλησ�ες
και νεκρ�τα�ε�α. Η ιστ�ρ�α,
ε�ναι δ	σκ�λη. Στα "ωρι�, ει-
δικ� πι� παλι�, στις συναθρ��-
σεις τα /ρ�δια, �ι µεγαλ	τε-
ρ�ι, �ρ"ι%αν να διηγ�	νται
αν	παρκτες, �υσικ�, και �ρι-
καλ�ες ιστ�ρ�ες, για 'ωτικ�,
νερ�ιδες µε π�πλα π�υ λικν�-
%�νταν και "�ρευαν, σαταν�-
δες µε κ�ρατα π�υ εµ�αν�%�-
νταν απ' τ� π�υθεν�, �ωτι�ς
π�υ ανη��ρι%αν στα µ�ν�π�-
τια. Κι �µως, �λες αυτ�ς �ι
ιστ�ρ�ες, τις τρυ�ερ�ς ψυ"�	-

λες των παιδι�ν, τις επηρ�α-
%αν απ�λυτα. Επηρ�ασαν και
τ�ν Κ�στα. Απ� κει π#γα%αν
�ι ��/�ες τ�υ... Λ�νε π�λλ��,
απ� συν#θεια, �σως... τ�ν πρ�-
δωσε η καρδι� τ�υ... Dµως,
εγ� πρ�σωπικ�, �"ω δια��-
ρετικ# �π�ψη. ) Κ�στας δεν
υπ#ρ'ε π�τ� στη %ω# τ�υ
ασθενικ�ς �νθρωπ�ς. Τ�υνα-
ντ��ν, καλ�πλασµ�ν�ς, υγι�-
στατ�ς, αθλητικ�ς τ	π�ς, µε
π�δ�σ�αιρ�, µε τρε'�µατα, µε
πλ#ρη καταπ�νηση. Dµως και
σε τ�τ�ια πλ�σµατα, κ�π�ια
στιγµ#, για π�λλ�	ς και δια-
��ρετικ�	ς λ�γ�υς, µπ�ρε�
να σηµ�νει τ� καµπαν�κι
τ�υ τραυµατισµ�	. Γι αυτ�,
ρε K�στα, µε τ� µεγ�λ�
θ�ρρ�ς π�υ ε�"αµε θα µιλ#-

σω στα �σια: Eσ	 πρ�δωσες
την καρδι� σ�υ. Σε ε�"ε πρ�-
ειδ�π�ι#σει. ∆υστυ"�ς K�-
στα τ� αγν�ησες. Τ� ��ησες
να τρ�"ει, δεν τ� περ�µενες,
'α�νι�στηκες. Μα #ρθε. Κι
��ησες �θελ� σ�υ π�σω �ρ-
�αν� παιδι� και µι� θαυµ�-
σια σ	ντρ��� π�υ σε λ�τρευε.
Και εµ/ρ�ντητα αδ�λ�ια και
µια "αρ�καµ�νη µ�να, π�υ
��υγε κι' αυτ# µε τ� δικ� σ�υ
καηµ�. Να 'ταν, Κ�στα, να
γυρν�	σαµε τ� "ρ�ν� π�σω.
Λιγ�κι π�σω, �"ι π�λ	. Να
'ταν, στ' αλ#θεια ...

Γει� σ�υ, Κ�στα! Σ�υ στ�λ-
νω την απερι�ριστη αγ�πη
µ�υ, �π�υ κι αν /ρ�σκεσαι,
�σ� µακρι� και να 'σαι...

2α3αρ�π�υλ�ς Γ. Κ�στας. 2-5-2011. Ετ�ν 51.

Θα #ταν παρ�λειψη, απ� µ�να, να 'ε"ν�	σα
δυ� καλ�	ς "ωριαν�	ς, δυ� αδ�ρ�ια, π�υ �	-
γανε απ' τη %ω# �'α�να και πρ�ωρα. Πρ�κει-
ται για τ� Γι�ννη Τ. Παπατριαντα�	λλ�υ και
τ�ν αδελ�� τ�υ Σωτ#ρη. ) Γι�ννης σε ηλικ�α
59 "ρ�ν�ν (1993) και � Σωτ#ρης σε ηλικ�α 56
"ρ�ν�ν (1996). Υπ�ρ"ει �λλειψη πληρ���ρη-
σης. Με αυτ� τα παιδι� "ωρ�σαµε, σ"εδ�ν µα-
'�	µια. Wκτ�τε, τα �"νη µας "�θηκαν. Κι
�'α�να, πριν λ�γ� καιρ� "τ	πησε τ� τηλ��ων�.
Μ' ανα%ητ�	σε π�λλ�ς ��ρ�ς, επ�µ�να. Επιτ�-

λ�υς µε /ρ#κε. Μ�υ συστ#θηκε σαν Γι�ργ�ς
Παπατριαντα�	λλ�υ, γι�ς τ�υ Γι�ννη. Απα�τη-
σ# τ�υ να πλησι�σει τ� Σ	λλ�γ� και τ�υς $ηλι-
στιν�	ς και να συνδρ�µει σε �,τι µπ�ρε�. Π�λ	
τ� "�ρηκα. Και απ� τ�	τ� εδ� τ� /#µα, τ�ν
καλωσ�ρ�%ω. Ευπρ�σδεκτ�ς, ��λε µ�υ, σε περι-
µ�ν�υµε.

$#τησα, µ�λιστα, να σ�υ στε�λ�υν και τ�
πρ�τ� �	λλ� της ε�ηµερ�δας. Ελπ�%ω να σ�υ
τ� στε�λανε ...

Γι�ννης και Σωτ*ρης Τ. Παπατριαντα��λλ�υ 
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∆ηµι�υργ�ες  στ� τραγ��δι, τη στι3�υργικ* και τη γλ�σσα

Τ� µ�ιρ�λ�ϊ της Παναγι�ς
Α�*γηση: Ν�κη Καρασµα[λη-Τσ�γκα ñ Επιµ0λεια - απ�δ�ση σε κε�µεν�: Γι�ννης ∆. Καρασµα[λης 

Τ� πρω� της Μεγ�λης Παρασκευ#ς �µ�δες παιδι�ν τ�υ "ωρι�	 µας γυρν�	ν απ� σπ�τι σε σπ�τι και τραγ�υδ�	ν τα κ�λαντα ευρ	τερα γνωστ� και ως "Μ�ιρ�λ�ι της Πανα-
γ�ας". Αυτ� τ� γεγ�ν�ς απ�τελε� παρ�δ�ση π�υ τε�νει να ε'α�ανιστε� στις µ�ρες µας, µιας και �ι περισσ�τερ�ι απ� εµ�ς δεν ε�"αµε την τ	"η να τ� συναντ#σ�υµε...:

"Σ#µερα µα	ρ�ς )υραν�ς, σ#µερα µα	ρη µ�ρα,
σ#µερα �λ�ι θλ�/�νται και τα /�υν� λυπ�	νται,
σ#µερα /�λανε /�υλ# �ι �ν�µ�ι Ε/ρα��ι,
�ι �ν�µ�ι και τα σκυλι� κι �ι τρισκαταραµ�ν�ι
για να σταυρ�σ�υν τ� ριστ�, των π�ντων Βασιλ�α.

) Κ	ρι�ς ηθ�λησε να µπει σε περι/�λι,
να λ�/ει δε�πν� µυστικ�, να τ�ν συλλ�/�υν �λ�ι.
Κι η Παναγι� η ∆�σπ�ινα καθ�ταν µ�να"# της,
τας πρ�σευ"�ς της �κανε για τ� µ�ν�γεν# της.
Φων# ε'#λθε ε' �υραν�	 απ' Αρ"αγγ�λ�υ στ�µα:
-Σ�ν�υν κυρ� µ�υ �ι πρ�σευ"�ς, σ�ν�υν και �ι µετ�ν�ιες,
και τ�ν Υι� σ�υ πι�σανε κι ωσ�ν ληστ# τ�ν π�νε,
και στ�υ Πιλ�τ�υ τις αυλ�ς εκε� τ�ν τ�ν τυρανν�νε
-αλκι�, "αλκι�, κ�ψε καρ�ι�, κ�ψε τρ�α περ�νια.
Και κε�ν�ς � παρ�ν�µ�ς /αρε� και κ�/ει π�ντε.
-Συ Φαρα�, π�υ τα '�τια'ες πρ�πει να µας διατ�'εις.
-Τ�ρα π�υ µε ρωτ#σατε, εγ� θα σας διατ�'ω:
-Τα δυ� /�λτε στας "ε�ρας Τ�υ και τ' �λλα δυ� στα π�δια,
τ� π�µπτ� τ� �αρµακερ� /�λτε τ� στην καρδι� Τ�υ,

να στ�'ει α�µα και νερ� να λιγωθε� η καρδι� Τ�υ.
Κι η Παναγι� σαν τ' �κ�υσε �πεσε και λιγ�θη,
σταµν� νερ� της ρ�'ανε, τρ�α καν�τια µ�σ"� 
για να της �ρθ' � λ�γισµ�ς, για να της �ρθ' � ν�υς της.
Κι ωσ�ν της #ρθ' � λ�γισµ�ς, κι ωσ�ν της #ρθ' � ν�υς της,
%ητ� µα"α�ρι να σ�α"τε�, �ωτι� να π�σει µ�σα,
%ητ� γκρεµ� να γκρεµιστε� για τ� µ�ν�γεν# της.
-Μην σ��%εσαι, Μαν�	λα µ�υ, δεν σ��%�νται �ι µαν�	λες.
Μην κα�γεσαι, Μαν�	λα µ�υ, δεν κα�γ�νται �ι µαν�	λες.
Λ�/ε Κυρ� µ' υπ�µ�ν#, λ�/ε Κυρ� µ' αν�ση.
-Και π�ς να λ�/ω υπ�µ�ν# και π�ς να λ�/ω αν�ση,
π�υ '"ω Υι� µ�ν�γεν# και κε�ν�ν Σταυρωµ�ν�ν;

Και η Μ�ρθα η Μαγδαλην# και τ�υ Λα%�ρ�υ η µ�να 
και τ�υ Ιακ�/�υ η αδερ�#, κι �ι τ�σσερες αντ�µα,
επ#ραν τ� στρατ�-στρατ�, στρατ� τ� µ�ν�π�τι 
τ� µ�ν�π�τι τ'ς �/γαλε µες τ�υ ληστ# την π�ρτα.
-2ν�ι'ε π�ρτα τ�υ ληστ# και π�ρτα τ�υ Πιλ�τ�υ.
Κι η π�ρτα απ� τ� ��/� της, αν��γει µ�να"# της.
Κ�ιτ�ει δε'ι�, κ�ιτ�ει %ερ/�, καν�ναν δεν γνωρ�%ει,

κ�ιτ�ει παραδε'ι�τερα /λ�πει τ�ν Ιω�ννη.
- Α��ντη 2ϊ-Γι�ννη Πρ�δρ�µε και /απτιστ# τ�υ Υι�	 µ�υ,
µην ε�δες τ�ν Υγι�κα µ�υ και συ τ�ν ∆�σκαλ� σ�υ;
-∆εν �"ω στ�µα να σ�υ πω, γλ�σσα να σ�υ µιλ#σω,
δεν �"ω "ειρ�π�λαµα να σ�υ τ�ν καταδε�'ω..
Βλ�πεις Εκε�ν�ν τ� γυµν�, τ�ν παραπ�νεµ�ν�,
�π�	 ��ρε� π�υκ�µισ� στ� α�µα /�υτηγµ�ν�,
�π�	 ��ρε� στην κε�αλ# αγκ�θιν� στε��νι;
Εκε�ν�ς ε�ν' � Γι�κας σ�υ και µε � δ�σκαλ�ς µ�υ!

Κι η Παναγι� πλησ�ασε γλυκ� τ�ν ερωτ�	σε:
-∆ε µ�υ µιλε�ς παιδ�κι µ�υ, δε µ�υ µιλε�ς παιδ� µ�υ;
-Τι να σ�υ πω, Μαν�	λα µ�υ στα /�σανα π�υ ε�µαι;
Μ�ν� τα"ι� τ� Σ�//ατ� κατ� τ� µεσ�ν	"τι,
π�υ θα λαλ#σει � πετειν�ς, σηµ�ν�υν �ι καµπ�νες,
τ�τε και συ Μαν�	λα µ�υ, να '"εις "αρ�ς µεγ�λες!
Β�λε κρασ� µ�σ' στ� γυαλ� κι α�ρ�τ� πα'ιµ�δι 
και �τι�'ε µια παρηγ�ρι� να /ρ�σκεται στ�ν κ�σµ�!
Dπ�ι�ς τ' ακ�	ει σ�%εται κι' �π�ι�ς τ� λ�ει αγι�%ει 
κι' �π�ι�ς τ� καλ�α��υγκραστε� Παρ�δεισ� θα λ�/ει,
Παρ�δεισ� και λ�/αν� απ� τ�ν 2γι� Τ���.

Τ� παρ�π�ν� εν�ς γ0ρ�υ συντα�ι��3�υ 
Π��ηµα απ� την ��η Σ�λµα-Γ�τ�υ

Στ�υ γηρ�κ�µε��υ την αυλ#, π�νω σ' �να παγκ�κι, κ�θεται �λ�µ�να"� θλιµµ�ν� γερ�ντ�κι.

Σκ��τεται �σα �κανε �λα αυτ� τα "ρ�νια και /λ�πει π�ς κατ�ντησε σ' αυτ# την κατα�ρ�νια.

Ευτυ"ισµ�ν�ι %�	σανε αυτ�ς κι η �αµελι� τ�υ, η εκλεκτ# γυνα�κα τ�υ, τα δ	� τα παιδι� τ�υ.

Αυτ�ς και η γυνα�κα τ�υ δεν "�ρταιναν δ�υλει�, θ�λανε τα παιδ�κια τ�υς να %#σ�υνε καλ�.

- Κ�υρ�γι�, /ρε γυνα�κα µ�υ, �σπ�υ να µεγαλ�σ�υν 

ε�ναι παιδι� π�λ	 καλ�, θα µας ανταπ�δ�σ�υν.

Τα δυ� παιδι� σπ�υδ�σανε και στην Αµερικ#, κ�νανε �ικ�γ�νεια και µε�νανε εκε�.

Απ� τη στεν�"�ρια τ�υς πριν κλε�σει �νας "ρ�ν�ς πεθα�νει η γυνα�κα τ�υ και µ�νει � γ�ρ�ς µ�ν�ς.

$#τησε στ� αγ�ρι τ�υ να π�ει � καηµ�ν�ς, θυµ�ται τι τ�υ απ�ντησε  κι �πεσε µαραµ�ν�ς:

«Πατ�ρα π�λλ� µας �κανες και σε ευ"αριστ�	µε, µα ε�ναι δ	σκ�λ� εδ� µε γ�ρ�ντες να %�	µε».

) γ�ρ�ς τ�υ απ�ντησε «Να '"ετε την ευ"# µ�υ κι εγ� θα �/ρω µια γωνι� στ� �λλ� τ� παιδ� µ�υ».

Μα �ταν τ� αν��ερε στην κ�ρη τ�υ µια µ�ρα, εκε�νη τ�υ απ�ντησε «∆εν γ�νεται πατ�ρα.

Σπ�τι µεγ�λ� �"�υµε», η κ�ρη καµαρ�νει, «µα �σα µ�τρα µε�νανε τα κ�ναµε σαλ�νι».

Π�σ� � γ�ρ�ς λα"ταρ� να 'ναι µε τα παιδι� τ�υ, να '"ει τα εγγ�ν�κια τ�υ π�νω στα γ�νατ� τ�υ».

Αυτ# η σκ�ψη η γλυκει� τ� γ�ρ� απ�κ�ιµ�%ει, τ�υ ιδρ	µατ�ς η ερηµι� �µως τ�ν τριγυρ�%ει...

) γ�ρ�ς εκ�ιµ#θηκε µε πρ�σωπ� θλιµµ�ν�, την �λλη µ�ρα τ� πρω� τ�ν /ρ#καν πεθαµ�ν�.

Και λ0ει η παρ�ιµ�α: «Β�στα γ0ρ�ντα να '3εις!»

Στ� α�ι�λ�γ� αρ3ε�� π�υ 03ω συγκεντρ�σει �λες τις τελευτα�ες δεκαετ�ες για αν-
θρ�π�υς και γεγ�ν�τα απ� τη 2ηλ�στα συµπεριλαµL�ν�νται σηµαντικ� 0γγρα�α,
δηµ�σιε�σεις, �ρθρα, LιLλ�α, �ωτ�γρα��ες, ακ�υστικ0ς κασ0τες, Lιντε�κασ0τες,
αντικε�µενα κλπ. Πρ�σπαθ� να �ργαν�σω αυτ� τ� π�λ�τιµ� υλικ� για να ε�ναι
α�ι�π�ι*σιµ�.

Εκε� λ�ιπ�ν Lρ*κα µερικ� τεκµ*ρια διακρ�σεων π�υ 0λαLαν 2ηλιστιν�� απ� δι�-
��ρ�υς ��ρε�ς. Στ� τε�3�ς αυτ� δηµ�σιε�ω τ� Μετ�λλι� µετ� τιµητικ�� διπλ�µα-
τ�ς π�υ απ�νεµ*θηκε στ�ν Νικ�λα� ∆. Τσαπ�ρα για τη συµµετ�3* τ�υ στην Εθνι-
κ* Αντ�σταση. Επισηµα�νω �τι και µερικ�� �λλ�ι 3ωριαν�� 0λαLαν τ0τ�ι� τ�τλ�,
στ�υς �π���υς θα επαν0λθω σε επ�µεν� τε�3�ς. (Σε επ�µεν� τε�3�ς επ�σης θα δη-
µ�σιευτ��ν διακρ�σεις και �λλων 2ηλιστιν�ν και σε �λλ�υς τ�µε�ς).

40 3ρ�νια µετ�: Αναγν�ριση 2ηλιστιν�ν
Γρ��ει � ερευνητ*ς +. ∆. ∆ιαµαντ�π�υλ�ς

Τα τραγ��δια τ�υ Γαταντρ0γα 
Τη δεκαετ�α τ�υ L 70 � ∆ηµ�τρης Β. Gα
αρ	π�υλ�ς η
�γρ��ησε

µια �ραδυν� συν�ντηση στ� κα�ενε��. Αν�µεσα στ� π�λ�τιµ� υλι-
κ	 ε�ναι και δυ� τραγ��δια π�υ ε�πε � Γαταντρ�γας. Τα τραγ��δια
ε�ναι �γνωστα και 
ρει�"εται �ρευνα και για τ� στ�
� και για τη
µελωδ�α. Εδ� παραθ�τ�υµε απλ�ς τ�υς στ�
�υς, τ�υς �π���υς
απ�κρυπτ�γρ��ησε απ	 τη δυσαν�γνωστη κασ�τα � δισ�γγ�ν�ς
τ�υ τραγ�υδιστ� M�κης E. Γ�τ�ς.

Ευ
αριστ��µε τ�ν Ηλ�α Λ. Γ�τ�, στ� αρ
ε�� τ�υ �π���υ υπ�ρ
ει
η κασ�τα και τ�ν Παναγι�τη Κ�τ� π�υ την ψη�ι�π��ησε.

1. Τι µε τηρ�ς κ�υρ�	να µ�υ, τι µε τηρ�ς /κ�ιτ�ς µαυρ�	λι
Ωρ� ν�/ω τα καλλι� µ', τα �τιασι� µ' εις τα ψηλ� Βαρδ�	σια
∆εν τ�"ω για τις �µ�ρ�ες και για τις µαυρ�µ�τες
(Τ	τε γιατ� τ�
εις;;; πετ�γεται κ�π�ι�ς απ' τ�υς θαµ�νες)
τ�"ω για να γλεντ� εγ� και να τα καµαρ�νω!

2. Ψες µ�υ πη/µαρ# Γι�ργηνα, ψες µ�υ π#ραν τ' �ρµατα,
την αρµ�θα κ(α)ι τ�υ γκρα.
∆�σ' µ�υ τα /µαρη Γι�ργηνα δ�σ' µ�υ π�λι τ' �ρµατα  
την αρµ�θα κι τ�υ γκρ�.

∆ε στα δ�/ µαρη Γι�ργ� µ�υ, δε στα δ�ν�υ τ' �ρµατα.
∆ε στα δ�ν�υ τ' �ρµατα, την αρµ�θα κι τ�υ γκρα.
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1. 2νθρωπ�ι και ι�� συµ/ι�ν�υµε - και µ�ιρα%�µαστε κ�ιν# γε-
νετικ# πληρ���ρ�α - εκατ�ντ�δες "ιλι�δες "ρ�νια. Σκ�τ�ν�υν
�ι ι��; Βε/α�ως, γιατ� η �	ση δεν ε�ναι γλυκ�	λα και δεν την εν-
δια��ρ�υν �ι ανθρ�πινες επιθυµ�ες. Θ�λ�υν να µας σκ�τ�-
σ�υν �λ�υς; D"ι γιατ� "ωρ�ς εµ�ς δεν υπ�ρ"�υν α��	 "ρει�%�-
νται �ναν 'ενιστ# για να επι/ι�σ�υν. Θ�λ�υµε να τ�υς ε'αλε�-
ψ�υµε; D"ι, �σ� η /ασικ# και αρτι�τερη �µυν� µας ε�ναι τ�
αν�σ�π�ιητικ�. Γιατ�; Γιατ� η δρ�ση τ�υς �"ι µ�ν� δεν µας απει-
λε� αλλ� ως γυµναστ�ς συµ/�λλ�υν στην �µυν� µας, ρυθµ�%�-
ντας τη δρ�ση γ�νιδ�ων τ�υ αν�σ�π�ιητικ�	 συστ#µατ�ς.
2. Dλες �ι πανδηµικ�ς κατ�ρες π�υ "τ	πησαν την ανθρωπ�τη-
τα #ταν συν�πεια µιας µικρ�/ιακ#ς µ�λυνσης, συν#θως ασιατι-
κ#ς πρ��λευσης, σε συνδυασµ� µε κ�κιστες συνθ#κες δια/�ω-
σης. D"ι ε'αιτ�ας κ�π�ι�υ ι�	. ) µ�ν�ς ι�ς π�υ σκ�τωσε µα%ι-
κ� #ταν η ισπανικ# γρ�πη τ�υ 1918. Τ�	τ� �µως δεν µπ�ρε� να
α'ι�λ�γηθε� "ωρ�ς να συνυπ�λ�γιστ�	ν καταρ"�ς �ι συν�πειες
τ�υ Αe ΠΠ σε �λ�υς τ�υς τ�µε�ς της %ω#ς [υπ�δ�µ�ν, δηµ�σιας
και ατ�µικ#ς υγε�ας, σωµατικ�, ψυ"ικ�, πνευµατικ� τρα	µατα
τ�υ π�λ�µ�υ].
3. ) �ρισµ�ς της πανδηµ�ας απ� τ�ν WHO ε�ναι: "an epidemic
occurring worldwide, or over a very wide area, crossing
international boundaries and usually affecting a large number of
people. (δηλ.: επιδηµικ� γεγ�ν�ς, π�υ εµ�αν�%εται σ' �λ�κληρ�
τ�ν πλαν#τη # σε π�λ	 εκτεταµ�νη περι�"#, υπερ/α�ν�ντας
διεθν# σ	ν�ρα και επηρε�%�ντας µεγ�λ� αριθµ� ανθρ�πων).
Dλ�ι �ι ι�� της γρ�πης �"�υν επιδηµικ� "αρακτηριστικ� και ε�-
ναι δυν�µει πανδηµ�ες. O �ρισµ�ς αυτ�ς καθιερ�θηκε τ� 2009
µετ� την εκ ν��υ �'αρση τ�υ Η1Ν1, "ωρ�ς να ανα��ρεται σε
υψηλ� π�σ�στ� θνησιµ�τητας ως αναγκα�α συνθ#κη. Σ	µ�ω-
να µε τ�ν �ρισµ� επιτρ�πεται να επιτα"υνθ�	ν �ι διαδικασ�ες
παραγωγ#ς εµ/�λ�ων, παρακ�µπτ�ντας τ�υς "ρ�νικ�	ς περι�-
ρισµ�	ς και τα απαρα�τητα trials (πειραµατικ�ς δ�κιµ�ς), ανε-
'�ρτητα απ� τ� π�σ� π�λ	 σκ�τ�νει � ι�ς.
Τα "ωρ�ς πιθαν�ς παρεν�ργειες εµ/�λια "ρει�%�νται γ	ρω
στ�υς 18 µ#νες για να /γ�υν. Ε�ναι �γνωστ� αν �νας 'ν��ς' ι�ς -
ως πρ�ς τη �	ση και συ"ν�τητα των µεταλλ�'ε�ν τ�υ - θα
αντιµετωπιστε� µε επιτυ"�α απ� �να εµ/�λι� π�υ θα /γει στ�
6µην� # ακ�µα και στ� "ρ�ν�. Για παρ�δειγµα, σ	µ�ωνα µε τα
στ�ι"ε�α τ�υ Ε)∆Υ, τ� 40% αυτ�ν π�υ ''��υγαν'' τ� 2019 απ�
τις παρεν�ργειες της κ�ιν#ς γρ�πης και ε�"αν διακ�µιστε� σε κ�-
π�ια ΜΕΘ ε�"αν κ�νει τ� γνωστ� εµ/�λι�. )ι εµ/�λιασµ�� σ�-
%�υν %ω�ς, αλλ� �ι κ�ινων�ες �"�υν υπ���ρει στ� παρελθ�ν
απ� την τ�'ικ�τητα εµ/�λ�ων π�υ /γ#καν /ιαστικ� και δ�κι-
µ�στηκαν σε πειραµατ�%ωα-ασθενε�ς.
4. Η /ι�λ�γ�α ε�ναι µια σ	νθετη επιστ#µη. Η µελ�τη των ιδι�τ#-
των εν�ς �αιν�µ�ν�υ ε�ναι τ�σ� π�λυεπ�πεδη π�υ πριν �τ�σει
κ�π�ι�ς σε �να ασ�αλ�ς συµπ�ρασµα - π�υ να ε'ηγε� µε σ"ετι-
κ# π�ντα απ�δει'ιµ�τητα τ� �αιν�µεν� - κ�θε απ�ντηση ε�ναι
δυν�µει µερ�ληπτικ# # ακατ�λληλη # πρ�ωρη.
Τ�	τ�υ λε"θ�ντ�ς,
5. Η επιλ�γ# τ�υ lock-down θα απ�τελε� π�ντα µια π�λιτικ#
[π�υ πατ�ει σε επιδηµι�λ�γικ�- µαθηµατικ� και �"ι /ι�λ�γικ�
δεδ�µ�να] λ	ση. ∆�κ�π� µα"α�ρι, αν δεν µπ�ρε� να απ�δει"θε�
η διασπ�ρ� τ�υ ι�	 στ�ν γενικ� πληθυσµ�. ∆εν θα µπ�ρ�σει
�σως π�τ� να α'ι�λ�γηθε� η επιλ�γ# τ�υ lock-down α��	 δεν
'�ρ�υµε π�ς θα συµπερι�ερ�ταν � Sars-coV-2 σε περι/�λλ�ν
free-for-all ("ωρ�ς περι�ρισµ�	ς για καν�ναν). Επ�σης, �λλα τα
δεδ�µ�να για τη δραστικ�τητα τ�υ ι�	, αν αυτ�ς κυκλ���ρε�
απ� τ�ν Γεν�ρη [�πως λ�νε], �λλα αν � ι�ς κυκλ���ρε� απ� τ�
�θιν�πωρ� [�πως π�λι λ�νε]. Η ε'�µ�λυνση της καµπ	λης δια-
σπ�ρ�ς της ν�σ�υ ε'υπηρετε� µ�ν� τα τ�πικ� συστ#µατα υγε�-
ας, �στε να µην υπερ��ρτωθ�	ν �ι ΜΕΘ, αλλ� η επιτυ"�α /
απ�τυ"�α της δεν απ�τελε� κριτ#ρι� επικινδυν�τητας τ�υ ι�	.
Σε καµ�α περ�πτωση δεν µπ�ρε� να "ρησιµ�π�ιε�ται η εκθετικ#
καµπ	λη των µ�λυσµ�νων, ως κριτ#ρι� κινδ	ν�υ, δεδ�µ�ν�υ
πως κ�θε �ωση ε�ναι �να δυναµικ� �αιν�µεν�, π�υ δεν σταµα-
τ�ει να πρ�σθ�τει αριθµ�	ς σε µια στατιστικ# π�υ επιµ�νει να
πρ�σθ�τει περιστατικ�.
6. Εν� �ι ειδ#σεις ανα��ρ�υν θνησιµ�τητα επ� των διαγνωσµ�-
νων κρ�υσµ�των, αυτ� π�υ επιδηµι�λ�γικ� καθ�ρ�%ει την στα-
τιστικ# επικινδυν�τητ� τ�υ ε�ναι � λ�γ�ς της θνησιµ�τητας
πρ�ς τ�ν πληθυσµ�. Εκε� τ� π�σ�στ� κυµα�νεται µετα'	 0.1%
µε 0.3% παγκ�σµ�ως, µε τα δεδ�µ�να π�υ υπ�ρ"�υν µ�"ρι τα
τ�λη Απριλ��υ. Τα π�σ�στ� αυτ� δεν δια��ρ�υν απ� την θνη-
σιµ�τητα της πι� επικ�νδυνης σε%�ν της κ�ιν#ς γρ�πης τη σε%�ν
2016-2017.
https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v1

https://academic.oup.com/jtm/article/27/3/taaa054/5820895
7. Σε επ�πεδ� �αιν�τ	π�υ, η επικινδυν�τητα τ�υ ι�	 /ασ�%εται
στην τα"ε�α αν�πτυ'η ι�γεν�	ς πνευµ�ν�ας και/# µιας αυτ��-
ν�σης αντ�δρασης τ�υ �ργανισµ�	 π�υ αντιµετωπ�%ει τ�υς
πνε	µ�νες ως '�ν� σ�µα και τ�υς επιτ�θεται. Η /ι�λ�γικ# /�ση
της µ�λυνσης ε'ηγε�ται πι� κ�τω. Στατιστικ�, αυτ# η ν�σ�ς
πρ�σ/�λλει /αρι� �µ�δες τ�υ γενικ�	 πληθυσµ�	 µε ε'ασθε-
νηµ�ν� αν�σ�π�ιητικ� σ	στηµα λ�γω ηλικ�ας # υπ�κε�µενων
ν�σηµ�των. Ως πρ�ς τ�ν υπ�λ�ιπ� πληθυσµ�, π�νω απ� τ�
80% των ατ�µων π�υ �"�υν /ρεθε� θετικ�� στ�ν Sars-coV-2 ε�-
"αν #πια # καθ�λ�υ συµπτ�µατα. Ειδικ�ς # µεµ�νωµ�νες περι-
πτ�σεις εκτ�ς των �µ�δων υψηλ�	 κινδ	ν�υ δεν ε�ναι στατι-
στικ� σηµαντικ�ς. https://www.bmj.com/content/369/bmj.m137
H επικ�ινωνιακ# και �"ι π�ντα επιστηµ�νικ# δια"ε�ριση της
πληρ���ρ�ας δηµι�	ργησε συνειδητ� # ασυνε�δητα αρκετ�ς
παραν�#σεις. Στις περισσ�τερες των περιπτ�σεων δεν ε�ναι 'ε-
κ�θαρ� αν �ι θ�νατ�ι #ταν απ�τ�λεσµα της ν�σ�υ [by covid-
19] # αν �ι θαν�ντες µα%� µε τ�ν Sars-coV-2 κ�υ/αλ�	σαν στις
µικρ�/ιακ�ς/ιικ�ς απ�σκευ�ς τ�υ σ�µατ�ς τ�υς δευτερ�γενε�ς
µικρ�/ιακ�ς λ�ιµ�'εις [ενδ�ν�σ�κ�µειακ�ς �πως � καθηγητ#ς
Κρεµαστιν�ς κτλ] # πρωτ�γενε�ς "ρ�νιες παθ#σεις π�υ πρ�κ�-
λεσαν τ� θ�νατ� [with covid-19]. )υδ�π�τε πρ�σµετρ#θηκε
και/# αναλ	θηκε η θανατη��ρα επ�δραση τ�υ �ργανικ�	
στρες [ως συν�πεια τ�υ ��/�υ], παρ�λ� π�υ ε�ναι γνωστ� πως
σε π�λλ�	ς ταλαιπωρηµ�ν�υς �ργανισµ�	ς [ιδια�τερα σε καρ-
δι�παθε�ς] τ� �ργανικ� στρες πρ�καλε� �λεγµ�ν�ς και ενεργ�-
π�ιε� �'ειδωτικ�	ς και αν�σ�κατασταλτικ�	ς µη"ανισµ�	ς
π�υ επισπε	δ�υν την �ργανικ# �θ�ρ�. Πρ�/ληµατικ# #ταν
επ�σης και η "ρ#ση τ�υ πρ�ιµ�υ ε'ειδικευµ�ν�υ τεστ. Α�εν�ς
γιατ� δεν #ταν ακρι/�ς και �δινε false-positive (ψευδ�ς θετικ�)
απ�τελ�σµατα, δηλαδ# αν�"νευε σα Sars-coV-2 κ�π�ι� κ�ιν�
�µ�λ�γ� κ�ρων�ϊ�.Α�ετ�ρ�υ γιατ� καν�να τεστ δεν µετρ�ει  ιι-
κ� ��ρτ��, �στε να απ�δ�θε� � θ�νατ�ς κατ' απ�κλειστικ�τη-
τα στ�ν Sars-coV-2.
8. ) �ρ�ς ''αν�σ�α της αγ�λης'' "ρησιµ�π�ιε�ται λανθασµ�να.
''Αν�σ�α της αγ�λης'', η µετατρ�π# δηλαδ# εν�ς �λ�κλ#ρ�υ
πληθυσµ�	 απ� επ�ν�σ� σε �ν�σ�, επιτυγ"�νεται µ�ν� µε υπ�-
"ρεωτικ�	ς εµ/�λιασµ�	ς, εν�ντια σε ι�	ς π�υ �"�υν µικρ�
ρυθµ� µετ�λλα'ης /λ. �υµατ�ωση, ευλ�γι�. Εκ των πραγµ�των
η ''αν�σ�α της αγ�λης'' ασκε� µεγ�λη ε'ελικτικ# π�εση στ�υς
ι�	ς και τ�υς αναγκ�%ει να µεταλλα"θ�	ν. Γι' αυτ� και �ι εµ/�-
λιασµ�� ε�ναι υπ�"ρεωτικ��, α��	 δια��ρετικ� δηµι�υργ�	-
νται συνθ#κες επαν�καµψης παλαι�ν ι�γεν�ν µ�λ	νσεων.
Για �λ�υς τ�υς ι�	ς π�υ µεταλλ�σσ�νται υπ�ρ"ει ατ�µικ# πρ�-
σωριν# αν�σ�α. Κ�λλ�ς �ναν ι� και απ�κτ�ς αν�σ�α σε αυτ�ν
µ�"ρι να µεταλλα"θε�. Dσ� περισσ�τερ�ι µ�λυνθ�	ν τ�σες πε-
ρισσ�τερες µεταλλ�'εις. Τ� αυτ� ισ"	ει και για τ�ν Sars-coV-2.
Απ� τη στιγµ# π�υ κ�λλ�ς και �"εις απ� #πια �ως σ�/αρ� συ-
µπτ�µατα, �"εις αναπτ	'ει αν�σ�α. T� π�σ� διαρκε� η αν�σ�α
δεν µπ�ρε� ακ�µα να πρ�σδι�ριστε�. Τ� κατ� π�σ� θα µεταλ-
λα"θε� � Sars-coV-2 σε κ�τι "ειρ�τερ�/καλ	τερ� δεν ε�ναι ακ�-
µα σα��ς. Τ�	τ� θα �ανε� στην επ�µενη σε%�ν της γρ�πης. Κα-
τ� τα τ�λη τ�υ Μαρτ��υ � WHO ανακ��νωσε πως � ι�ς µεταδ�-
δεται µ�σω µ�λυσµ�νων σταγ�νιδ�ων [µ	'α, σ�λια] και επα-
�#ς, και �"ι απ� τ�ν α�ρα, αλλ�%�ντας την αρ"ικ# τ�υ πι� δρα-
µατικ# διατ	πωση. Η µετατρ�π# µικρ�	 # µεγ�λ�υ π�σ�στ�	
τ�υ πληθυσµ�	 απ� επ�ν�σ� σε �ν�σ� λειτ�υργε� ως �ρ�γµα
π�υ δυσκ�λε	ει την ε'�πλωση τ�υ ι�	 [τ� σ/#σιµ� τ�υ], �"ι
�µως την ε'�λειψ# τ�υ. Συµπληρωµατικ�, παρ� τη δηµι�υργ�α
ν�ων στελε"�ν [π�υ πρ�κ	πτ�υν απ� µεταλλ�'εις] �ι ι�� α�#-
ν�υν �να απ�τ	πωµα στ� ανθρ�πιν� �ργανισµ�. Μια µν#µη
π�υ κ�υ/αλ�	ν τα Τ- κ	τταρα τ�υ αν�σ�π�ιητικ�	 και µπ�-
ρ�	ν µελλ�ντικ� µε µεγαλ	τερη απ�τελεσµατικ�τητα να σκ�-
τ�σ�υν πιθαν�	ς µεταλλαγµ�ν�υς ι�	ς π�υ αν#κ�υν στην �δια
κατηγ�ρ�α.
Τ� αυτ� �σως ισ"	ει και για τ�ν Sars-coV-2, �π�υ ε�ναι πιθαν�
�να µεγ�λ� π�σ�στ� ανθρ�πων π�υ �"�υν πρ�σ/ληθε� στ�
παρελθ�ν απ� κ�π�ι� κ�ιν� κ�ρων�ϊ� να �"�υν απ�κτ#σει
µιας µ�ρ�#ς αρ"ικ# αν�σ�α στ�ν Sars-coV-2.
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3. Υπ�ρ-
"�υν ι�� [�"ι �σ�ι πρ�καλ�	ν συµπτ�µατα κ�ιν#ς γρ�πης] π�υ
ε�ναι τ�σ� /ελτιστ�π�ιηµ�ν�ι, �στε κ�θε µετ�λλα'η, τ�υς κ�νει
"ειρ�τερ�υς. W"�υν �µως π�λ	 µικρ� Ro [µ�σ�ς αριθµ�ς αν-
θρ�πων π�υ θα κ�λλ#σ�υν τη ν�σ� απ� �ναν �νθρωπ�] και
σ/#ν�υν. Τα παιδι� �"�υν �να πεντ�στερ� αν�σ�π�ιητικ�, π�υ
υστερε� µ�ν�"α στη µικρ# /�ση δεδ�µ�νων. Γι' αυτ� και σε µι-
κρ�ς ηλικ�ες υπ�ρ"�υν συ"ν� περιστατικ� ι�γεν�	ς πνευµ�-

ν�ας. Dσ� µεγαλ�ν�υµε µει�νεται η δυνατ�τητα παραγωγ#ς
απ�τελεσµατικ�ν αντισωµ�των, ε' �υ και η συµπτωµατ�λ�γ�α
στ�υς 65+. Αυτ# ε�ναι κ�ιν# πραγµατικ�τητα για �λ�υς τ�υς
ι�	ς και δεν α��ρ� απ�κλειστικ� τ�ν Sars-coV-2. Γι' αυτ� �ι ευ-
παθε�ς �ργανισµ�� πρ�πει να πρ�στατε	�νται  �	τως # �λλως.
9. H επικ�νδυνη πραγµατικ� µ�λυσµατικ�τητα τ�υ Sars-coV-2
��ε�λεται στ�ν ανασυνδυασµ� [γενετικ# µετ�λλα'η] των spike-
glycoproteins [πρωτεaνες µε σακ"αρ�τες] π�υ εκτε�ν�νται ε'ω-
κυτταρικ� σαν ''κερατ�κια'' π�υ τα κ�νει να αλληλεπιδρ�	ν
µε τ�υς ACE2 υπ�δ�"ε�ς 10-20 ��ρ�ς καλ	τερα απ� τ�ν παλι�
Sars-coV-1. )ι ACE2 υπ�δ�"ε�ς /ρ�σκ�νται στην επι��νεια
τ�υ αναπνευστικ�	 και συµ/�λλ�υν στη ρ	θµιση της αρτηρια-
κ# π�εσης και τ�υ αν�σ�π�ιητικ�	 συστ#µατ�ς, καθ�ς και
στην αντιµετ�πιση �λεγµ�ν�ν. )ι γυνα�κες και τα παιδι�
�"�υν ηπι�τερη συµπτωµατ�λ�γ�α, γιατ� διαθ�τ�υν υπερ�ριθ-
µ�υς υπ�δ�"ε�ς ACE2 π�υ ε'ισ�ρρ�π�	ν την απ�λεια απ� τη
/λ�/η π�υ πρ�καλε� � Sars-coV-2. Την �µυνα των παιδι�ν συ-
µπληρ�νει τ� ε'αιρετικ� αν�σ�π�ιητικ� τ�υς σ	στηµα. Την
�µυνα των γυναικ�ν συµπληρ�ν�υν τα �ιστρ�γ�να π�υ δρ�υν
πρ�στατευτικ� ακ�µα και απ�ναντι στις ε'ωγενε�ς µ�λ	νσεις.
10. Στη θεωρ�α, πιθαν�ς µεταλλ�'εις π�υ θα αλλ�'�υν την αλ-
ληλ�υ"�α των αµιν�'�ων των γλυκ�πρωτεϊν�ν, θα µει�σ�υν
την µ�λυσµατικ�τητα τ�υ Sars-coV-2, γιατ� �ι γλυκ�πρωτεaνες
θα "�σ�υν τις αρ"ικ�ς τ�υς ιδι�τητες. Αυτ# η παρατ#ρηση �"ει
δηµ�σιευθε� απ� κ�π�ια εργαστ#ρια [#δη απ� τ� Γεν�ρη]. Μ�-
νει να αναπαρα"θε� και απ� περισσ�τερα εργαστ#ρια και να
επι/ε/αιωθε� σε /�θ�ς "ρ�ν�υ. Μεγ�λ�ς αριθµ�ς µεταλλ�'εων
τ�υ Sars-coV-2 σηµα�νει πως ενδε"�µ�νως καν�να εµ/�λι� δεν
θα µπ�ρε� να αντιµετωπ�σει τ�ν ι� απ�τελεσµατικ�, �σ� η /α-
σικ# αρ"# τ�υ εµ/�λ��υ /ασ�%εται στην αναγν�ριση της γενετι-
κ#ς ταυτ�τητας τ�υ ι�	. Γι' αυτ� και τρ�"�υν δυ� παρ�λληλα
ρ�λλυ µετα'	 των �αρµακευτικ�ν. Wνα για τ� εµ/�λι� και �να
για την αντιµετ�πιση [�"ι θεραπε�α] των συµπτωµ�των της
covid-19. Μ�νει � Sars-coV-2 µ�σα στ�ν 'ενιστ#-�νθρωπ� ανε-
νεργ�ς µ�"ρι τ� περι/�λλ�ν [αδ	ναµ� αν�σ�π�ιητικ�] να επι-
τρ�ψει την �'αρσ# τ�υ [�πως � ι�ς τ�υ �ρπη]; Μπ�ρε� να κρυ-
�τε� µ�σα σε κ	τταρα και να απ�δυναµ�σει τ� αν�σ�π�ιητικ�
σε /�θ�ς 10-15 "ρ�νων [�πως � ι�ς τ�υ HIV]; Η αλληλ�υ"�α
τ�υ RNA τ�υ, δηλαδ# η /�ση δεδ�µ�νων αναπαραγωγ#ς τ�υ
ι�	, δε�"νει πως κ�τι τ�τ�ι� ε�ναι δ	σκ�λ� (ανε'�ρτητα απ� τ�
αν µ�ι�%�υν εµ�ανισιακ� [�"�υν µια περι/�λλ�υσα στρ�ση
γλυκ�πρωτεϊν�ν], κ�τι π�υ δηµι�	ργησε µια διασπ�ρ� ψευ-
δ�	ς συσ"�τισης τ�υ Sars-coV- 2 µε τ�ν HIV).
11. ∆εν ε�ναι �λες �ι δηµ�σιε	σεις �'ιες αν�γνωσης. Η /ι�µη-
"αν�α παραγωγ#ς δηµ�σιε	σεων, ως µ�σ� �ικ�ν�µικ#ς συντ#-
ρησης των ερευνητικ�ν εργαστηρι�ν, δεν ε�ναι καθαρ#. Dπως
καθαρ# δεν ε�ναι η παρ�µ/αση των �αρµακ�/ι�µη"ανι�ν
στην απρ�σκ�πτη λειτ�υργ�α των εργαστηρ�ων.
12. Πρ� Sars-coV-2, �ι "ειρ�υργικ�ς µ�σκες δ��ν #ταν να ��ρι-
�	νται µ�ν� απ� ασθενε�ς �στε να µην διασπε�ρ�υν τη µ�λυν-
ση. Ως �νδει'η αυ'ηµ�νης πρ�σωπικ#ς ευθ	νης θα µπ�ρ�	σε
να την ��ρ�σει κ�π�ι�ς π�υ αισθ�νεται πως πρ�κειται σ	ντ�-
µα να εκδηλ�σει συµπτ�µατα γρ�πης. Η µ�σκα δεν ε�ναι πα-
ν�κεια. Η "ειρ�υργικ# µ�σκα δεν πρ�στατε	ει απ� τ�ν Sars-
coV-2. Στην καλ	τερη µει�νει τις πιθαν�τητες εισ�δ�υ τ�υ ι�	
απ� τ� στ�µα. Και π�λι �µως η µη σωστ# "ρ#ση ακυρ�νει την
πρ�σ��ρ� της. Η υγρ# απ� την αναπν�# και τα σ�λια µ�σκα
ε�ναι εστ�α µικρ�/ιακ#ς µ�λυνσης. Η µ�σκα εν γ�νει αλλ�ι�νει
τη σ	σταση τ�υ εισπνε�µεν�υ α�ρα και ε'αναγκ�%ει τ�ν �ργα-
νισµ� να επαναπρ�σλ�/ει αυ'ηµ�νες π�σ�τητες δι�'ειδ��υ τ�υ
�νθρακα, π�υ σε µεγ�λες συγκεντρ�σεις ε�ναι τ�'ικ�ς.
13. Ε�ναι � Sars-coV-2 � ι�ς της Απ�κ�λυψης; D"ι. Μακρυ�
απ� ασπρ�µαυρες λ�γικ�ς, τ�	τ� δεν σηµα�νει πως αγν��	µε
την 	παρ'# τ�υ # πως αδια��ρ�	µε για τ�υς ανθρ�π�υς π�υ
ν�σ�	ν /αρι� # κινδυνε	�υν να ν�σ#σ�υν. Ε�ναι κατασκευα-
σµ�ν�ς σε εργαστ#ρι� /ι�λ�γικ�	 π�λ�µ�υ; Κιν�%ικ�, Αµερικα-
νικ� # και τα δυ� µα%�; Ε�ναι π�λ	 πιθαν� αλλ� �"ι και απ�δε�-
'ιµ�, αν στη �	ση υπ�ρ"ει πρ�ηγ�	µεν� αυτ#ς της π�λ	 σπ�-
νιας και π�λ	 π�λ	 ε'ειδικευµ�νης µετ�λλα'ης στα spikes (µ�-
ρια) γλυκ�πρωτεaνης π�υ �κανε τ�ν ι� 10-20 ��ρ�ς πι� απ�τε-
λεσµατικ� απ� τ�ν Sars-coV-2.
14. Wστησαν κ�π�ι�ι την ιστ�ρ�α µε τ� γενικευµ�ν� lockdown;
Ε�ναι πιθαν�, αλλ� δεν ε�ναι απ�δε�'ιµ�. ) επιστ#µ�νας δεν
µπ�ρε� να επι/�λλει lockdown. ) π�λιτικ�ς µπ�ρε�. Εκµεταλ-
λε	�νται κ�π�ι�ι τ� γενικευµ�ν� lockdown στη /�ση τ�υ κ�θε
κρ�ση ε�ναι µια ευκαιρ�α; Αυτ� ε�ναι /�/αι� και δεν "ρει�%εται
απ�δε�'εις.

Επιστ*µη απ� νε�τερ�υς Zηλιστιν��ς

14 ερωτ*σεις και 14 πρ�τειν�µενες απαντ*σεις για τ�ν Κ�ρων�ϊ� 
Απ� τ�ν Nικ�λα Μπ�ρ�µπ�κα, διδ�κτ�ρα Iατρικ*ς Σ3�λ*ς Πανεπιστηµ��υ Κρ*της

Τα παρακ�τω �
�υν πρ�κ�ψει - ως πρ�σωπικ� �π�ψη - απ	 τη σ�νθεση των πανεπιστηµιακ�ν µ�υ γν�σεων µε τις πληρ���ρ�ες και τα ευρ�µατα π�υ δηµ�σι�π�ι�θηκαν
τ� τελευτα�� δι�στηµα. ∆εν �
ω πρ	σ�αση [��τε επιθυµ� να µαντ�ψω] σε εκε�ν� τ� πεδ�� πληρ���ρι�ν π�υ γνωρ�"ει [�σως] και δεν δηµ�σι�π�ιε� δεδ�µ�να για την ��ση
και τις ιδι	τητες τ�υ Sars-coV-2 π�υ θα �λλα"αν τα συµπερ�σµατα µας/µ�υ. ∆εν �
ω "�σει την Covid-19 µ�σα απ	 τ� πεδ�� της µ�
ης εν	ς ν�σ�κ�µειακ�� θαλ�µ�υ, ε�τε ως
γιατρ	ς ε�τε ως ασθεν�ς, �στε να �
ω ιδ�α �π�ψη για τ�ν �αιν	τυπ� της ν	σ�υ και την ανθρ�πινη απ	κριση.
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�υ �µπλας                �υ  L�ραγκας              τ�υ  Lα0νι                 τ�υ π�υτ�µ  L�4

τα γκιλ�ρια               τ�υ δρ�γκαλ�υ          η λ�υγκ�                  τ�υ ιλ0µ

η µ��τιλι                  τ�υ  θιλ� νιρ�             τ�υ σιλπ�                  τ�υ δι�υ��ρ    

�υ  �υρλ�ς                �υ  πα3µ�ς                 �υ  π0τακας              �'σ�υµαν�ει 

µπλιατσιαν��υ        0ρα�ι απ' τ' ρ�3η      σκαπιτ�ει                �υ κ�Lρας     

τ�υ ��ϊ                      η  δ0ση                        η ντριστ�λα              τ�υ  4�υρι�

�υ L��θνας              η µ��τα                       τ�υ διαλ��π             µι 3�L�υσι             

τα κ�υµπ�υρ0λια    τ�υ κατσιαµ�κι         �ι τρι�τ�δις             τ�υ νιρ�υµπλ0τσι

απ�στασα                 µισκλ�σκα                  θρ�υνι�σκα              ρ��π�υσα 

η κλ��ρα                  �ι  δρ�υµ�τσις            �ι Lατ�µπρις           η µπ�υµπ�τα 

Παι3ν�δι µε λ0�εις - θησαυρ��ς απ� την ντ�π�λαλι� µας 
∆*µητρα Παπανικ�λ��υ

Τ�ν καιρ� π�υ δ�υλε	ω τα κ#πια στ� "ωρι� # στην ταρ�τσα µας στην Αθ#να, η σκ�ψη µ�υ ανα/ι�νει στιγµ�ς, διαλ�γ�υς και ιστ�ρ�ες απ' τη $ηλ�-
στα. Και �ρ"�νται στα "ε�λη µ�υ �ι δικ�ς µας, αγαπηµ�νες λ�'εις. Τις 'αναλ�ω µε συγκ�νηση και η καρδι� µ�υ γεµ�%ει. Συν#θως τρ�"ω και τις σηµει-
�νω σε �να µικρ� τετρ�δι� π�υ �"ω γι' αυτ� τ� σκ�π�. Η συλλ�γ# µ�υ τ�σα "ρ�νια �"ει µεγαλ�σει π�λ	 και συν�"εια εµπλ�υτ�%εται. Μερικ�ς απ�
τις π�λ	τιµες αυτ�ς λ�'εις, π�λ	 µικρ� µ�ρ�ς απ� �λη τη συλλ�γ#, 40 λ�'εις, µ�ιρ�%�µαι µα%� σας στην ε�ηµερ�δα µας.

Θα κ�ν�υµε 0να παι3ν�δι µ' αυτ0ς τις λ0�εις * �ρ�σεις,
π�υ Lλ0πετε.
Θα πρ�σπαθ*σετε πρ�τα πρ�τα να µ�θετε να τις λ0τε
σωστ� και µετ� να µαντ0ψετε τ� ν�ηµ� τ�υς. 2ητε�στε
τη L�*θεια των µεγαλ�τερων.
Για να σας L�ηθ*σω, σας λ0ω �τι �ι αυτ0ς �ι λ0�εις *
�ρ�σεις 03�υν κ�π�ια σ30ση µε τις παλι0ς δραστηρι�-
τητες στ� π�τ�µι.
Για την πρ���ρ� θυµ�4ω: Τ� σ και τ� τς συν*θως τ� λ0-
µε πα3�, �πως τ� γαλλικ� ch. Τ� νι και λι επ�σης τ� λ0-
µε πα3� τις περισσ�τερες ��ρ0ς. Ε�αιρ��νται �ι συλ-
λαL0ς π�υ στην κ�ιν* ελληνικ* τ� ν * λ ακ�λ�υθε�ται
απ� ε (π3 τ�υ νιρ�, τ�υ λιµ�ν δεν τ� λ0µε πα3�).
Συ3ν� λ0�εις π�υ λ*γ�υν σε νι * λι στην κ�ιν* ελληνι-
κ* πρ��0ρ�υµε την τελευτα�α αυτ* συλλαL* π�λ� πα-
3ει�, π.3. αµ�νh, σιντ�νh, στα��λh, µ��τιλh.

Η Κυδωνι� ε�ναι �να θα	µα! Πρ�τ�ν για την ανε"�ρταγη θ�α π�υ δηµι�υργε�ται απ� τις ανα-
διπλ�σεις των /�υν�ν και δε	τερ�ν για την �µ�ρ�ι� της. Επιπλ��ν αυτ� π�υ µ�υ �"ει κ�νει
εντ	πωση ε�ναι �τι �"�υν διατηρηθε� παλαι� σπ�τια και �πιπλα αλλ� και ιστ�ρ�ες των πρ�γ�νων
µας. )ι µ�νιµ�ι κ�τ�ικ�ι κ�θε µεσηµ�ρι κατε/α�ν�υν στην πλατε�α για να συ%ητ#σ�υν δι���ρα
θ�µατα π�υ �"�υν να κ�ν�υν µε τα πρ�/λ#µατα αλλ� και τη συντ#ρηση τ�υ "ωρι�	. Wνα �λλ�
�θιµ� ε�ναι �τι κ�θε "ρ�ν� πριν τις 15 Αυγ�	στ�υ γ�νεται �να παραδ�σιακ� πανηγ	ρι και δι�ρ-
γαν�ν�νται δι���ρες εκδρ�µ�ς και �λλες π�λιστιστικ�ς δραστηρι�τητες.

Τ�λ�ς θα #θελα να διατηρηθε� αυτ� τ� "ωρι�, γιατ� ε�ναι απ� τα ωραι�τερα! Θα πρ�πει να τ�
/ι�σεις για να ανακαλ	ψεις την �µ�ρ�ι�!

Ελ0νη Β. 2α3αρ�π��λ�υ

Η σελ�δα των ν0ων 
Αν δεν τ�λµ*σ�υµε τ� ακατ�ρθωτ�, αν δεν περ�σ�υµε τ� ��θαστ�, αν δεν νικ*σ�υµε τ� α*ττητ�, αν δεν
δαµ�σ�υµε τ� ανυπ�τακτ�, αν δε διαL��µε π0λαγα απ0ραντα, αν δεν πατ*σ�υµε τις πι� ψηλ0ς κ�ρ�0ς,
τ�τε τι θ�ταν η νι�τη µας, π0ρα απ�  µια κ���ια λ0�η;  
Σ. Κυρια4*ς, Εκδ. Καστανι�τη

Eκδρ�µ# στ�ν ιερ� µας π�ταµ�, τ� Φ�δαρη, τ�ν αρ"α�� Ε	ην�.
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Τις τελευτα�ες δεκαετ�ες στ�ν τ�µ�α των τρ���µων,
µε την α	'ηση των αναγκ�ν για περισσ�τερη παρα-
γωγ# και κ�ρδ�ς, �"ει δηµι�υργηθε� �να �λ�κληρ� σ	-
στηµα εταιρι�ν, παγκ�σµια, π�υ δηµι�υργ�	ν δεκ�-
δες "ιλι�δες "ηµικ�ς �υσ�ες. Dλ�ι �µως πλ��ν συνειδη-
τ�π�ι�	µε  π�σ� «επι/αρυµ�να» µε υπ�λε�µµατα "ηµι-
κ�ν �αρµ�κων ε�ναι τα �υτικ� και %ωικ� πρ�ϊ�ντα
π�υ �τ�ν�υν στα "�ρια µας. Τ� γεγ�ν�ς αυτ�, σε συν-
δυασµ� µε τις τελευτα�ες διατρ��ικ�ς κρ�σεις, δηµι-
�	ργησε την αν�γκη για την αν�πτυ'η µεθ�δων αγρ�-
τικ#ς παραγωγ#ς, �ιλικ�ν πρ�ς τ� περι/�λλ�ν, π�υ
ε'ασ�αλ�%�υν ταυτ�"ρ�να υψηλ#ς π�ι�τητας πρ�ϊ�-
ντα. Μ�α απ� αυτ�ς τις µεθ�δ�υς απ�τελε� αναµ�ισ/#-
τητα η /ι�λ�γικ# Γεωργ�α i Κτην�τρ���α π�υ ανα-
πτ	"θηκε τα τελευτα�α "ρ�νια στην Ευρ�πη. Η Ελλ�-
δα υπ�λε�πεται στ�ν τ�µ�α αυτ�ν, ωστ�σ� �λ� και πε-
ρισσ�τερ�ι αγρ�τες εντ�σσ�νται στη /ι�λ�γικ# καλ-
λι�ργεια.

Wνα κ�µµ�τι της Γεωργ�ας ε�ναι και η Μελισσ�κ�-
µ�α. Η συνεισ��ρ� της µ�λισσας στην α	'ηση της �υ-
τικ#ς παραγωγ#ς µ�σω της επικ�ν�ασης ε�ναι ανυπ�-
λ�γιστη! Η σ"�ση τ�υ ανθρ�π�υ µε τη µ�λισσα "�νε-
ται στα /�θη των αι�νων, αλλ� σ#µερα �	τε αυτ# �"ει
'ε�	γει απ� την �ικ�λ�γικ# επι/�ρυνση.

Με τ�ν �ρ� «/ι�λ�γικ�» ενν��	µε τ� πρ�ϊ�ν π�υ
�"ει παρα"θε� µε �ιλικ�	ς πρ�ς τ� περι/�λλ�ν τρ�-
π�υς και ε�ναι απαλλαγµ�ν� απ� �υσ�ες π�υ δεν αν#-
κ�υν στη �υσικ# σ	σταση τ�υ µελι�	 ("ηµικ�ς, �υσι-
κ�ς). Η /ι�λ�γικ# µελισσ�κ�µ�α τηρε� τ�υς καν�νες
π�υ ισ"	�υν σε �λη την Ευρωπαϊκ# Wνωση. Wτσι,
�νας µελισσ�κ�µ�ς µε µερ�κι, αγ�πη, σε/ασµ� στη µ�-
λισσα και στ�ν καταναλωτ#, µε σωστ�	ς µελισσ�κ�µι-
κ�	ς "ειρισµ�	ς, τηρ�ντας τ�ν Καν�νισµ� Βι�λ�γικ#ς
Μελισσ�κ�µ�ας, µπ�ρε� να �"ει �να υγι�ς µελισσ�κ�-
µε�� και να παρ�γει /ι�λ�γικ� µ�λι �ριστης π�ι�τητας,
για τ� �π��� αισθ�νεται υπερ#�αν�ς. Τι �ρ�%ει �µως, �
Καν�νισµ�ς αυτ�ς; Ας δ�	µε ενδεικτικ� µερικ�	ς κα-
ν�νες:

Η θ0ση των µελισσ�κ�µε�ων πρ�πει να ε'ασ�αλ�%ει
αρκετ�ς �υσικ�ς πηγ�ς ν�κταρ�ς, µελιτ�µατ�ς και γ	-
ρης για τις µ�λισσες και πρ�σ/αση σε νερ�. Να ε'α-

σ�αλ�%εται �τι σε ακτ�να 3 km απ� τη θ�ση τ�υ µελισ-
σ�κ�µε��υ, �ι πηγ�ς ν�κταρ�ς και γ	ρης απ�τελ�	νται
/ασικ� απ� /ι�λ�γικ�ς καλλι�ργειες #/και αυτ��υ#
/λ�στηση. Να διατηρε�ται αρκετ# απ�σταση απ� �π�ι-
εσδ#π�τε πηγ�ς π�υ ενδε"�µ�νως πρ�καλ�	ν µ�λυνση
(�πως αστικ� κ�ντρα, αυτ�κινητ�δρ�µ�ι, /ι�µη"ανικ�ς
περι�"�ς, "�ρ�ι δι�θεσης απ�ρριµµ�των, απ�τε�ρω-
τ�ς απ�ρριµµ�των κ.λπ.)

Για τις ασθ0νειες των µελισσ�ν: Για την αντιµετ�πι-
ση των ασθενει�ν των µελισσ�ν "ρησιµ�π�ι�	νται
�υσικ�ς �υσ�ες �ι �π��ες γρ#γ�ρα διασπ�νται και "�-
ν�νται, "ωρ�ς να α�#ν�υν �"νη.

∆ιατρ��* των µελισσ�ν: �ως τ� τ�λ�ς της παραγω-
γικ#ς περι�δ�υ, πρ�πει να α�#ν�νται στις κυψ�λες
��θ�να απ�θ�µατα µελι�	 και γ	ρης, ικαν� να καλ	-
ψ�υν τις αν�γκες της "ειµεριν#ς περι�δ�υ. Η τε"νητ#
διατρ��# των µελισσι�ν επιτρ�πεται µ�ν� σε περ�πτω-
ση π�υ απειλε�ται η επι/�ωσ# τ�υς, λ�γω �κρως δυ-
σµεν�ν κλιµατικ�ν συνθηκ�ν και γ�νεται µε /ι�λ�γικ�
µ�λι, πρ�ερ"�µεν� κατ� πρ�τ�µηση απ� την �δια /ι�-
λ�γικ# µ�ν�δα. Η µ�νη παρ�κκλιση π�υ επιτρ�πει η
κ�ιν�τικ# ν�µ�θεσ�α στην τε"νητ# διατρ��# των µε-
λισσ�ν ε�ναι η "ρ#ση µελ�σας # σιρ�πι�	 %�"αρης
/ι�λ�γικ#ς παραγωγ#ς, στην περ�πτωση π�υ �ι κλιµα-
τικ�ς συνθ#κες πρ�καλ�	ν κρυστ�λλωση τ�υ µελι�	
µ�σα στ� µελ�σσι µε κ�νδυν� τ�ν θ�νατ� τ�υ. 2λλα
πρ�ϊ�ντα πλην των ανα�ερ�µ�νων δεν επιτρ�πεται να
"ρησιµ�π�ι�	νται στη /ι�λ�γικ# µελισσ�κ�µ�α. Επι-
πλ��ν, µ�σω των συ"ν�ν ελ�γ"ων των εταιρι�ν πιστ�-
π��ησης, διασ�αλ�%εται στ� ακ�ραι� η π�ι�τητα και
καθαρ�τητα συλλ�γ#ς τ�υ /ι�λ�γικ�	 µελι�	 αλλ�
και των υπ�λ��πων πρ�ϊ�ντων της κυψ�λης �πως ε�-
ναι η γ	ρη κι � /ασιλικ�ς π�λτ�ς. Wτσι �λες αυτ�ς �ι
πρ�ϋπ�θ�σεις εγγυ�νται �τι τ� µ�λι π�υ θα �τ�σει
στ� τραπ�%ι µας ε�ναι �ριστ�. Με α�ετηρ�α αυτ# ακρι-
/�ς την αν�γκη µας για καθαρ�, �ριστ� µ�λι εντ�'αµε
τα µελισσ�κ�µε�α µας στην Βι�λ�γικ# καλλι�ργεια και
παρ�γ�υµε τ� /ι�λ�γικ� µ�λι µε τ�ν τ�τλ� BEE-
thoven. Εµε�ς ως �	σει και θ�σει �ικ�λ�γ�ι, πιστε	�υ-
µε πως στην π�ι�τητα των τρ���µων δεν "ωρ�ει �κ-
πτωση. Και �τσι επιτ	"αµε συνε"�µενες /ρα/ε	σεις

τ�υ µελι�	 π�υ παρ�γ�υµε σε διεθνε�ς διαγωνισµ�	ς
π�ι�τητας.

Μ0λι και διατρ��*. Τ� µ�λι ε�ναι αναµ��/�λα η θρε-
πτικ�τερη γλυκαντικ# 	λη π�υ υπ�ρ"ει. Η /ι�λ�γικ#
τ�υ α'�α καθ�ρ�%εται απ� µια σειρ� ευεργετικ�ν δρ�-
σε�ν τ�υ στ�ν ανθρ�πιν� �ργανισµ�. Τα σ�κ"αρα τ�υ
µελι�	 ε�ναι πι� ε	κ�λα απ�ρρ��#σιµα απ� τ�ν αν-
θρ�πιν� �ργανισµ�. Τα �ωσ��ρικ� �λατα τ�υ µελι�	
/�ηθ�	ν στη σωστ# α'ι�π��ηση της γλυκ�%ης. Επ�σης
�ι /ιταµ�νες π�υ περι�"ει, ε'ασ�αλ�%�υν την απ�ρρ�-
�ηση και "ρησιµ�π��ηση των σακ"�ρων. Περι�"ει επ�-
σης σηµαντικ�ς π�σ�τητες σε µ�ταλλα και ι"ν�στ�ι-
"ε�α. W"ει σηµαντικ# αντι/ακτηριδιακ# και αντι�'ει-
δωτικ# δρ�ση. Η καταν�λωση µελι�	 /�ηθ� στην
ελ�ττωση τ�υ �λικ�	 αριθµ�	 µικρ�/�ων τ�υ εντ�ρ�υ.

Η µικρ# περιεκτικ�τητ� τ�υ σε γ	ρη /�ηθ� τ�ν �ρ-
γανισµ� �σων �"�υν αλλεργ�α να απ�κτ#σει αν�σ�α σ'
αυτ#. Επιτα"	νει την �αση αν�ι"τ�ν πληγ�ν, εγκαυ-
µ�των και ελκ�ν λ�γω της αντι/ακτηριδιακ#ς δρ�σης
τ�υ. Η καταν�λωση µελι�	 µετ� απ� την καταν�λωση
�ιν�πνε	µατ�ς /�ηθ� στ�ν τα"	τερ� µετα/�λισµ� τ�υ
τελευτα��υ απ� τ�ν �ργανισµ�. W"ει επ�σης ευεργετι-
κ# επ�δραση στην καρδι� λ�γω απ�θ#κευσης γλυκ�-
γ�ν�υ στ�υς καρδιακ�	ς µ	ες. Η ακετυλ�"�λ�νη π�υ
περι�"ει διαστ�λλει τις στε�ανια�ες αρτηρ�ες, διευκ�-
λ	ν�ντας �τσι την κυκλ���ρ�α τ�υ α�µατ�ς. Απ�τρ�-
πει επ�σης τη δηµι�υργ�α αρτηρι�σκλ#ρυνσης. Τ� µ�λι
περι�"ει ελε	θερα αµιν�'�α και /ιταµ�νες π�υ παρε-
µπ�δ�%�υν την γλυκ�συλ�ωση. Επ�σης, η �ρ�υκτ�%η
π�υ περι�"εται στ� µ�λι απ�ρρ���ται αργ� απ� τ�ν
�ργανισµ� και απ�θηκε	εται στ� συκ�τι, �π�τε δεν
αυ'�ν�νται απ�τ�µα τα επ�πεδα γλυκ�%ης στ� α�µα.

Στην παραδ�σιακ# ιατρικ# "ρησιµ�π�ιε�ται σαν δυ-
ναµωτικ�, τ�νωτικ�, καταπραϋντικ�, κατ� της αν�ρε-
'�ας και της αδιαθεσ�ας, σε περιπτ�σεις δυσκ�ιλι�τη-
τας, /#"α και κρυ�λ�γ#µατ�ς, εν�, τ�λ�ς, διευκ�λ	νει
τ�ν 	πν� αν καταναλωθε� λ�γ� πριν απ� αυτ�ν.

Περισσ�τερα στ�: www.bee-thoven.com
www.facebook.com/beethoven.beekeepin

Αρ"�ς Ι�υν��υ τ�υ πρ�ηγ�	µεν�υ �τ�υς τα'�δεψα
στην π�λη Τ�	ρκ�υ της Φινλανδ�ας  για µια ε/δ�µ�δα,
στα πλα�σια τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς Ερ�σµ�υς για τ� τε-
"νικ� πρ�σωπικ� των ευρωπαϊκ�ν πανεπιστηµ�ων.
Εκε� τ� τ�πικ� Πανεπιστ#µι� Ε�αρµ�σµ�νων Επιστη-
µ�ν (TUAS) θα µας "�ρι%ε σε �µ�δες κατ� ειδικε	-
σεις, µε σκ�π� να µας παρ�υσι�σει ν�ες ιδ�ες �ργ�νω-
σης της ε'υπηρ�τησης τ�υ ��ιτητ# και τ�υ ακαδηµαϊ-
κ�	 διδ�σκ�ντα.

Η Φινλανδ�α, η "�ρα των "ιλ�ων λιµν�ν, των πρ�σι-
νων πεδι�δων τ�υ καλ�καιρι�	 και των παγωµ�νων
εκτ�σεων τ�υ "ειµ�να, ε'ελ�"τηκε απ� τ�υς παγετ�νες
της αρ"α�ας επ�"#ς σε τρα"	 κατα�	γι� για τ�υς Φ�ν-
ν�υς, µια εργατικ# εθν�τητα π�υ %�	σε πριν ανατ�λι-
κ�τερα, στη σηµεριν# ∆υτικ# Ρωσ�α. Aπ�τελ�	ν παρ�-
δειγµα "αµ�γελαστ�ν /�ρειων µε γλ�σσα π�υ δεν
αν#κει στ�ν Ινδ�ευρωπαϊκ� κλ�δ� και πρ�καλ�	ν τ�
ενδια��ρ�ν για τα επιτε	γµατ� τ�υς, µε πι� γνωστ� τ�
�ριστ�  εκπαιδευτικ� τ�υς σ	στηµα.

Φτ�ν�ντας στ� Τ�	ρκ�υ, δ	� �ρες απ�σταση δυτι-
κ� απ� την πρωτε	�υσα Ελσ�νκι, �ρ"ισα να περπατ�
και να απ�λαµ/�νω τ�ν κυριακ�τικ� #λι�, π�υ δεν
κα�ει �πως στη Μεσ�γει�, αλλ� ανα%ω�γ�νε�. Εκε� τ�
µεσηµ�ρι απ� τις 12:00 και µετ�, ε�ναι �ι καλ	τερες
�ρες της ατελε�ωτης ηµ�ρας και �ι κ�τ�ικ�ι τις ρ�υ-
��	ν κυρι�λεκτικ�. bσως γιατ� τ� καλ�κα�ρι γι' αυτ�	ς
ε�ναι µια σ	ντ�µη απ�%ηµ�ωση για τ� �θιν�πωρ� και
τ�ν κρ	�, σκ�τειν� "ειµ�να. Η π�λη-λιµ�νι των 150-
200 "ιλι�δων κατ��κων �"ει τ� ιστ�ρικ� της κ�ντρ� "τι-
σµ�ν� στις �"θες εν�ς π�ταµ�	 π�υ "	νεται στη µεγ�-
λη θ�λασσα µετα'	 Φινλανδ�ας και Σ�υηδ�ας. Τ�
Τ�	ρκ�υ παρ�υσι�%ει ενδια��ρ�ν σαν µια ��ιτητ�	-
π�λη µε π�ντε πανεπιστ#µια αλλ� και µακρ� ιστ�ρ�α
σαν η παλι� πρωτε	�υσα, �ντας  δι�ικητικ� κ�ντρ� και
λιµ�νι επ� της µακρ�"ρ�νης Σ�υηδικ#ς  κατ�"#ς.

Στις π�ντε µ�ρες επιµ�ρ�ωσης, π�νω απ� εκατ� συ-
ν�δελ��ι εργα%�µεν�ι σε ευρωπαϊκ� πανεπιστ#µια,

γνωρ�σαµε τις ν�ες µεθ�δ�υς π�υ τ� Ε�αρµ�σµ�ν�
Πανεπιστ#µι� τ�υ Τ�	ρκ�υ πρ�σπαθε� να εισαγ�γει
στις υπηρεσ�ες τ�υ και να δια�ηµ�σει πρ�ς τα �'ω.
Μας παρ�υσι�στηκε η  αυτ�µατ�π��ηση της ε'υπηρ�-
τησης τ�υ ��ιτητ#. )ι ν��υ τ	π�υ υπ�λληλ�ι δεν θα
κ�ν�υν µια µ�ν� δ�υλει� στ� δι�ικητικ� τµ#µα, αλλ�
θα πρ�σ��ρ�υν τις υπηρεσ�ες τ�υς σε π�λλ� πεδ�α.
Μας �δει'αν τ� σ"εδιασµ� τ�υς για ν��υ τ	π�υ α�θ�υ-
σες, εργαστ#ρια και γρα�ε�α, για "�ρ�υς α�ιερωµ�-
ν�υς στην απ�µ�νωση και τη µελ�τη, /ι/λι�θ#κες σ"ε-
δ�ν αυτ�µατ�π�ιηµ�νες, ειδικ�	ς "�ρ�υς για τ�υς κα-
θηγητ�ς και τα εργαστ#ρια. Μας επ�δει'αν τ�ν στ�"�
να µην υπ�ρ"�υν γρα�ε�α και ατ�µικ�� "�ρ�ι, αλλ� να
ε�ναι �λα διαµ�ιρα%�µενα. Τι συνδυασµ�ς δηµ�κρατι-
κ�τητας και αυστηρ#ς δια"ε�ρισης, �ταν µας ε�παν �τι
θ�λ�υν να καταργ#σ�υν τ� γρα�ε�� τ�υ πρ	τανη!...

) υπε	θυν�ς της �µ�δας µας, � Μ�κα, συνδυασµ�ς
διδ�σκ�ντα και µ�νατ%ερ, α�ι�ρωσε µια µ�ρα �δηγ�-
ντας �να µικρ� /αν�κι σε πανεπιστηµιακ� "�ρ� σε �να
πρ��στι� 20 "ιλι�µετρα µακρι�, �π�υ τα παραπ�νω
δ�κιµ�%�νται για να γ�ν�υν πρ�'η. Εκε� δ�υλε	�υν µε
τ� 3� �τ�ς των ��ιτητ�ν τ�υ )ικ�ν�µικ�	 τµ#µατ�ς
και α'ι�λ�γ�	ν τα απ�τελ�σµατα. Μας τ�νισαν τ� στ�-
"� για ρι%ικ� περι�ρισµ� των παραδ�σιακ�ν διαλ�'ε-
ων στα αµ�ιθ�ατρα, αντικαθιστ�ντας τες µε �µ�δες
εργασι�ν και ε' απ�στ�σεως εκπα�δευση. Ανα��ρθη-
καν στ� συµ/�λαι� µ�θησης µετα'	 τ�υ ��ιτητ# και
τ�υ ιδρ	µατ�ς. Τ�λ�ς �νας 21"ρ�ν�ς, �	τε καν απ���ι-
τ�ς τµ#µατ�ς, αν�λα/ε να µας µιλ#σει για τ�ν  ταυτ�-
"ρ�ν� συνδυασµ� µ�θησης και µαθητε�ας σε επι"ε�ρη-
ση. Ε�"ε 'εκιν#σει την δικι� τ�υ επι"ε�ρηση καιν�τ�-
µ�ας (αυτ�ς π�υ '�ρ�υµε ως starτtup) και ε�"ε κ�θε λ�-
γ� να αισθ�νεται ικαν�π�ιηµ�ν�ς. Αυτ# η τελευτα�α
καιν�τ�µ�α, τ� µ�ντ�λ� να παρακ�λ�υθε� � ��ιτητ#ς
µαθ#µατα και ταυτ�"ρ�να να εργ�%εται στην πρακτι-
κ# τ�υ, ε'�πλη'ε �ναν Γερµαν� συν�δελ�� π�υ αµ�ι-
σ/#τησε την επιτυ"�α τ�υ. Ε, σκ��τηκα, δεν τα '�ρετε

�λα και εσε�ς...
)ι κ�τ�ικ�ι τ�υ Τ�	ρκ�υ, συν#θως µ�ν�υν µακρι�

απ� την π�λη σε µ�ν�κατ�ικ�ες σπαρµ�νες στην επ�πε-
δη πρ�σινη γη π�υ τη διασ"�%�υν µικρ� π�τ�µια και
λ�µνες. Πρ�πει να ψ�'εις να ανακαλ	ψεις την καθηµε-
ριν# κ�	ραση, π�υ την κρ	/�υν επιµελ�ς µ�σα απ�
τ�υς καλ�	ς τ�υς τρ�π�υς και �να α�σθηµα #ρεµης
α��σ�ωσης στη δ�υλει� τ�υς. Τ� #ρεµ� "ι�	µ�ρ αν�-
µεικτ� µε λ�γη ντρ�παλ�τητα, αµ/λ	νει τη /�ρεια αυ-
στηρ�τητ� τ�υς. Αυτ�σαρκ�%�υν την 'αν	παρκτη'
κ�υ%�να τ�υς και τα �γευστα �αγητ� τ�υς, αναδει-
κν	�ντας �τσι τα δυνατ� τ�υς σηµε�α, την �ργανωτικ�-
τητα και τ�ν λιτ� αλλ� �µ�ρ�� σ"εδιασµ� των αντικει-
µ�νων και των "�ρων π�υ κατασκευ�%�υν.

Η τελετ# απ�"αιρετισµ�	 και �ι �λλες κ�ινωνικ�ς εκ-
δηλ�σεις, σε �να επι/λητικ� κτ�ρι� π�υ θυµ�%ει τα δικ�
µας νε�κλασσικ�, �λη'αν µ' αυτ# την α�σθηση τ�υ πε-
ραστικ�	 "ρ�ν�υ και των αναµν#σεων π�υ θα διατη-
ρηθ�	ν. 2λλ�ι, σε �ριµη ηλικ�α, #θελαν µια δια�υγ#
απ� τα /�ρη και τις υπ�"ρε�σεις τ�υς κι �λλ�ι, νε�τε-
ρ�ι, ν�σταλγ�	σαν τα ��ιτητικ� τ�υς "ρ�νια. Τα θυµ#-
θηκαν και απ�%ηµι�θηκαν �ευγαλ�α, περπατ�ντας
και κ�υ/εντι�%�ντας στις �"θες και τις τρεις γ��υρες
τ�υ π�ταµ�	, για �ρες π�λλ�ς, κατ� τη δι�ρκεια των
µεγ�λων γεµ�των ηµερ�ν.

Τ� τα'�δι τελε�ωσε µε µια δι#µερη επ�σκεψη στην
πρωτε	�υσα Ελσ�νκι. ^αναθα	µασα τη λιτ# %ω# τ�υς
και αυτ# την �ρε'# τ�υς για δηµι�υργ�α, π�υ δεν ε�ναι
κραυγαλ�α. Σ�γ�υρα �"�υν σκ�τειν�ς γων�ες και ελατ-
τ�µατα, αλλ� '�ρ�υν να τα /�%�υν στην �κρη, και �"ι
να τα επιδεικν	�υν �πως εµε�ς π�λλ�ς ��ρ�ς.

Μακ�ρι να π�ρ�υµε πρ�γµατα απ� αυτ�	ς �πως
και απ� �λλα �θνη και να πρ�"ωρ#σ�υµε συνθ�τ�ντας
επιτ�λ�υς, σκ��τηκα, �ταν απ�γει�ν�νταν τ� αερ�-
πλ�ν� για να µε ��ρει π�σω στην αθηναϊκ# µητρ�π�λη.
) #λι�ς ε�"ε επιτ�λ�υς αρ"�σει να δ	ει, #ταν  �ντεκα
πριν τα µεσ�νυ"τα...

ΒΙ"Λ"ΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣ"Κ"ΜΙΑ: Απ� τ�ν �κη Γατσ�ρη και τ� ∆ηµ*τρη Νικ�λ��υ 
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Στε ίλτε  µας  έγκα ιρα  κε ίµενα  γ ια  το  επόµενο  φύλλο ! ! !

Κ�νω µια /�υτι� π�σω στα "ρ�νια π�υ %�	σαµε
στη $ηλ�στα. Dταν ερ"�ταν η �ν�ι'η - α"! αυτ# η
�ν�ι'η - �/γα%ε η γη µικρ# µικρ# πρασιν�δα, π�υ
καθ�ς � καιρ�ς %�σταινε, �/γαιναν εκε�να τα υπ�-
ρ�"α "αµηλ� λ�υλ�	δια. 2σπρα, κ�τρινα, γαλ�%ια.
Μια υπ�ρ�"η παλ�τα "ρωµ�των π�υ #'ερα τ� κα-
θ�να, π�	 θα �υτρ�σει, π�τε ακρι/�ς θα ανθ�σει,
θα µεγαλ�σει, θα τελει�σει. Π�ντα #θελα αυτ� τ�
µ�σ"�/�λιστ� 'ταπ�τ�' να τ� �"ω δικ� µ�υ.

Εµε�ς #µαστε στ�ν κ�τω µα"αλ�. Η Βι/#, εγ�, η
Κ�	λα, η Ντ�να, η ∆#µητρα. Τα παι"ν�δια µας
#ταν µε τα κ�ρ�τσια τ�υ µα"αλ� µας. Η συµµαθ#-
τρι� µ�υ η Γι�τα #ταν στ�ν απ�νω µα"αλ�. Εκε�
#ταν και τα µαγα%ι�. Nρθε κ�π�τε στ� σπ�τι µας
- δεν #ταν π�λ	 συνηθισµ�ν� αυτ� - και µε κ�λεσε
στ� δικ� της. Nταν εκε� και η γιαγι� της π�υ #θε-
λε να µας �ιλ�ψει. Εµε�ς �µως /γ#καµε �'ω, παρ'
�τι �κανε κρ	� ακ�µα.

Π#ραµε λ�ιπ�ν την ανη��ρα και θαυµ�%αµε τη
�ρ�σκια "λ�η και τα λ�υλ�	δια της. Κ�π�υ εκε�
µια συστ�δα απ� /ι�λ�τες µε σταµ�τησε. Τις λα-
"τ�ρησα και η Γι�τα �/γαλε µια ρ�%α και µ�υ την
πρ�σ�ερε �λ� αγ�πη και "αρ�. Wτρε'α κ�τω,
/ρ#κα �να τενεκεδ�κι, τ� γ�µισα µε µαλακ� "�µα
και τ� �/αλα στ� παραθ	ρι µας. Dπως �/λεπα να
κ�ν�υν �ι καλ�ν�ικ�κυρ�δες τ�υ "ωρι�	 π�υ ε�-
"αν µπαλκ�νια και αυλ�ς ��ρτωµ�νες λ�υλ�	δια.
Την π�τι%α, την κ��τα%α κ�θε στιγµ�	λα και πε-
ρ�µενα µπερκ�τια. Dµως 'ερ�θηκε. Π�λ	 π�νεσα
τ�τε. Αυτ�ς � τ	π�ς της /ι�λ�τας ε�ναι τ�ρα στ�
µπαλκ�νι µ�υ, και �ταν περν�ω απ� δ�πλα µ�	
µετα��ρει �λες τις µυρωδι�ς τ�υ τ�π�υ µας. Τη
δρ�σι� και την ευωδι� της γης και των "ρ�νων
της. Π�ς να 'ε"�σω τ� καρι��	λλι π�υ µ' �στελνε
η µ�να να ��ρω δυ� 'κλωνι�' να /�λει στ� �αa
της. I
ι 	λ�, µ�υ �λεγε. ∆υ� 'κλωνι�'. Μη τ� %εθε-
µελι�σεις. Π�ντα �µπρακτα �δει"νε τ� σε/ασµ�
και την υπ�"ρ�ωση να �ρ�ντ�%ει τ�ν τ�π� π�υ
%�	σε.

Nθελα �πως πρ�ε�πα να �"ω �να δικ� µ�υ κ�-
σµ�. Να /�%ω µ�σα �υτ�, λ�υλ�	δια, δ�ντρα,
"�ρταρ�κια απ� κ�θε τ�π� π�υ περν�ω, να τ�ν
�"ω κ�ντ� µ�υ αυτ�ν και τ�υς ανθρ�π�υς τ�υ.

Κ�τω στ' Αναγνωστ�υ'ι�ν' #ταν �ι µαρωνι�ς
της µ�νας, π�υ της περιπ�ι�ταν µε περισσ# �ρ�-
ντ�δα. Εκε� γ	ρω τριγ	ρω στην πλαγι� εκτ�ς απ�
δι���ρες πρασιν�δες υπ#ρ"αν �να σωρ� µικρ�ς

και µεγ�λες κ�υτσ'πι�ς. Η Βι/# και γω τις λ�γαµε
�λ�υρι�ς, για τ�ν "ρυσα��νι� καρπ� π�υ �καναν,
και #ταν �να και �να για τα παραµ	θια π�υ �τι�-
"ναµε. Παραµ	θια µε /ασιλι�δες και �ρ"�ντες,
�σ� η µ�να �κανε τ� 'δ�µα' για να µην �	γει τ�
"�µα, µ�"θ�ντας και τραγ�υδ�ντας τα /�σανα
και τις "αρ�ς της. Αρκετ� αργ�τερα, �/γαλα απ�
εκε� µια ρι%�	λα κ�υτσ�υπι� να στ�λ�%ει τ� µπαλ-
κ�νι µ�υ µε τα ρ�%-µω/ λ�υλ�	δια της.

Nµαστε εκε�νη την επ�"# στη λ�γκ� µε τη µα-
ν�	λα µ�υ. Εκε�νη ��τια"νε τα κ#πια της. Η Βι/#
και γω, π�νω στη µαλακ# µισ�/ρεγµ�νη ιλ	 π�υ
��ερνε � Φ�δαρης, �τι�"ναµε απαρ�µιλλης �µ�ρ-
�ι�ς µωσαϊκ� εµπνευσµ�να απ� τ� /ι/λ�� της /υ-
%αντιν#ς ιστ�ρ�ας. Μα%ε	αµε π�λ	 µικρ� π�λ	-
"ρωµα π�ταµ�λιθαρ�κια, κ�ναµε %ωγρα�ι�ς /�-
%�ντ�ς τα δ�πλα δ�πλα. Nταν αριστ�υργ#µατα.
Π�ντα #θελα να κλ�ψω π�υ θα τα '�παιρνε' τ�
π�τ�µι µ�"ρι την επ�µενη π�υ θα 'ανακατε/α�-
ναµε στη λ�γκ�.

) τ�π�ς #ταν γεµ�τ�ς µε πλατ�νια σε �λα τα
µεγ�θη. Π�λ	 µετ� 'ερ�%ωσα �να, τ� �/αλα στ�
µπαλκ�νι και πρ�κ�ψε. Απ�λαυσα την µυρωδι�
τ�υ �ταν /ρ�"�νταν τα τρυ�ερ� και "ν�υδωτ�
�	λλα τ�υ. Την ελι� µ�υ την 'ερ�%ωσα απ� τ� "ω-
ρ��ι στ� Μεσ�λ�γγι. Τ�ρα ε�ναι �να δ�ντρ� π�υ
ανθ�%ει και καρπε�. Μα και η ρ�δι� κ�θε "ρ�ν� µε
γεµ�%ει µε τα ρ�υµπιν�νια σπ�ρια της και λ�ει �
Θεµιστ�κλ#ς µ�υ, για µ�να γιαγι� ε;

Κ�θε �να απ� τα �υτ� µ�υ �"ει µια ιστ�ρ�α να
πει. Wναν συµ/�λισµ�.

Dταν �ε	γει � Φε/ρ�υ�ρι�ς και η αµυγδαλι�
µ�υ ε�ναι �λ�νθιστη, της ψιθυρ�%ω κ�υ/�ντες να
ακ�	µε �ι δυ� µας. Kϊντε την ε�δα και ��τ�ς την
�ν�ι%η. Τη λεµ�νι�, την α"λαδι�, την κυδωνι�, τη
ρ�δακινι� τις περιµ�νω ν' ανθ�σ�υν. Απ� τη ��υ-
ντωτ# κυδωνι� κ�/ω καν� πεταλ�κι και τ� µα-
σ�υλ�ω, �πως κ�ναµε τ�τε µικρ� π�υ γευ�µα-
σταν τη γλυκ�'ινη γε	ση τ�υς. Τ�τε π�υ '�ραµε
κ�θε �υτ� τι γε	ση �"ειj π�σ� πικρ�, στι��, γλυκ�
# 'ιν� ε�ναιj π�ι� δεν πρ�πει να ακ�υµπ#σ�υµε. Η
επα�# µε τη �	ση γενν� δε'ι�τητες και γν�σεις,
γιατ� για να τη µ�θεις πρ�πει να αγωνιστε�ς να
την καταλ�/εις.

Τα γκ�υρπ�νια π�υ ε�"αµε ��θ�να στ� "ωρι�,
γ�µισαν τ� µπαλκ�νι µ�υ εδ� στην �καρδη Αθ#-
να και "�ρτασαν τα µ�τια µ�υ απ� τα µατσ�κια-

µατσ�κια σε κ�θε κ�µπ� τ�υ �υτ�	 λ�υλ�	δια
τ�υς. Εµε�ς στ�λι%�µασταν µε αυτ� τα λ�υλ�	δια
ν	�ες # κ�ναµε στε��νια και στε�αν�ναµε τ�υς
νικητ�ς στα παι"ν�δια µας. Τα "ερ�κια δ�	λευαν,
µα%� και η σκ�ψη.

Απ� κ�θε τ�π� λ�ιπ�ν �"ω �να �υτ�κι. Π�λλ�
ακ�µα θ�λω να /�λω κ�τω απ� τ�ν #λι�.

Ε�"ε � πατ�ρας µ�υ στ� σπ�τι τ�υ Μεσ�λ�γγ��υ
αραδιασµ�να σακ�υλ�κια µε κληµατ�κια π�υ ε�-
"αν αρ"�σει να /γ�%�υν κλαρ�κια. Θα �	τευε να
'ανανι�σει η κρε/ατ�να τ�υ. $#τησα να µ�υ δ�-
σει �να. Με κ��τα'ε καλ� καλ� σα να �λεγε µ�σα
τ�υ, �ϊ 
αϊµ�ν�υ θα π�ει. Nρθε στην Αθ#να κ�-
π�τε, /γ#κε στ� µπαλκ�νι, ωρ�, �ϊγινι τ�υ κλ�µα
τ	σ�υ στ' γλ�στρα; Ν	µ' νια ψαλ�δα να τ�υ κλα-
δ�ψ�υ. W/αλε και κει τ� "ερ�κι τ�υ.

Η σ"�ση µ�υ µε τα �υτ� ε�ναι σαν τη σ"�ση µ�υ
µε τα παιδι�. Αµ��δρ�µη. Π�λλ�ς "αρ�ς �"ω π�-
ρει και απ� τα δ	�.

Απ� τ�ν Αϊ Γι�ργη π�υ ε�ναι τ� λι�στ�σι µας
�/γαλα τ�ν κρ�ν� τ�υ 'Ευαγγελισµ�	'. Ε�"αµε και
στ� σ"�λε�� στ� "ωρι� �δια κρ�να. Τ� Μ�ρτι� λ�ι-
π�ν η γλ�στρα, απαλ� απαλ�, µ�σ"�/�λ�ει γεµ�-
τη µε λευκ�	ς κρ�ν�υς.

Απ� την ακρ�π�ταµι� στ� Αµπερντ#ν της Σκω-
τ�ας, για να �"ω την Ελ�νη µ�υ κ�ντ� µ�υ, �/γαλα
�να λ�υλ�	δι τ�υ π�ταµ�	. Nταν ψιλ�λιγν� και
ε�"ε �να ��υντωτ� �σπρ� ανθ�. W/γαλα µια ρι-
%�	λα µε µικρ� µικρ� �υτ�κια. Τα �ρ�ντισα,
ασ�αλισµ�να σε νερ�, να �ρθ�υν εδ� κρατ�ντας
τα στα "�ρια σαν κ�τι π�λ	τιµ�. Πρ�κ�ψε εδ�
στην Αθ#να, �νθισε δυ� ��ρ�ς και µετ� π�θανε.
Κρ�µα! 2λλ�ς τ�π�ς εκε�ν�ς, �λλ�ς � δικ�ς µας.

W�ερα και απ� τη Σ	ρα �να /�λ/�. Να καµα-
ρ�νω τα κ�κκινα λ�υλ�	δια της �ωτι�ς κ�θε
�ν�ι'η.

Και απ� την Ικαρ�α �/γαλα απ� την 'ερ�λιθι�
�να π�λ	�υλλ� π�υ κ�θε π�υ τ� κ�ιτ�ω σκ��τ�-
µαι τ� γ�µ� τ�υ Γι�ννη µας και της Ισιδ�ρας.

Α
! Γιαγι� ε�ναι �να π�υλ�κι εκε� και τρ�ει τ�
στα�υλ�κι. Λ�ει σιγαν� � Θεµιστ�κλ�ς µ�υ, γιατ�
δε θ�λει να τ� τρ�µ�%ει.

Θα α��σει και για µ�να;
Καληµ0ρα! 

∆ασ�κι σ' 0να µπαλκ�ν�κι στ�ν 7� �ρ��� π�λυκατ�ικ�ας
στα Σεπ�λια Μαρ�α Σµ�νη
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∆ι�ρθ�σεις για τ� πρ�ηγ��µεν� ��λλ� και σ3�λια 

Στ� πρ�ηγ�	µεν� �	λλ� της ε�ηµερ�δας µας
(σελ. 18) � Λεων�δας Παπαγεωργ��υ γρ��ει για
τ�ν π�δ�σ�αιρικ� αγ�να Αρτ�τ�νας - Κυδωνι�ς
π�υ �λη'ε µε 2-1 υπ�ρ της Αρτ�τ�νας. Η �ωτ�γρα-
��α π�υ συν�δε	ει την �µ�ρ�η �µµετρη περιγρα-
�# τ�υ Λεων�δα, δεν �"ει σ"�ση µ' αυτ�ν τ�ν αγ�-
να! ) αγ�νας αυτ�ς �γινε στις 15/8/1996 και ε�"αν
�ρθει αρκετ�� "ωριαν�� ως θεατ�ς. Την �µ�δα
µας, �πως �α�νεται στη �ωτ�γρα��α απ� αριστε-
ρ� πρ�ς τα δε'ι�, απ�τελ�	σαν �ι ε'#ς: Γι�ργ�ς

∆. Παπαγεωργ��υ, 2κης Γ. Γατσ�ρης, ρ#στ�ς
∆., Α. Καν�λλ�ς, Ηλ�ας Π. Θε�δωρακ�π�υλ�ς,
Θ	µι�ς Ηλ. Γ�τ�ς, Θε�δ. Γ. $α"αρ�π�υλ�ς, Γι�ν-
νης Νικ�λαaδης (Καραδ#µας), ∆ηµ. ρ. ∆ιαµα-
ντ�π�υλ�ς, ρ#στ�ς Τσιριµ�κ�ς, Γι�ργ�ς Κ. $α-
"αρ�π�υλ�ς και Αλ�'ης Κ. $α"αρ�π�υλ�ς. Αυτ�
για την απ�κατ�σταση της αλ#θειας απ� τ� �ω-
τ�γρ��� τ�υ αγ�να.

Να επισηµ�νω επ�σης απ� τη σελ�δα 11 της ε�η-
µερ�δας µας �τι τ� 1974 τ� πανηγ	ρι  γιν�ταν στις
20 Ι�υλ��υ (τ' �η-Λι�ς) µ�"ρι τ� 1989 π�υ µετα-
��ρθηκε στις 6 Αυγ�	στ�υ (τ�υ Σωτ#ρ�ς).

Επ�σης για την απ�κατ�σταση της αλ#θειας τ�

στιγµι�τυπ� µε τ� Γι�ργ� Καραδ#µα �γινε στ�
πανηγ	ρι τ�υ 1983 µε τ� αυτ�σ"�δι� σκετς «)
Σεa"ης στ� "ωρι�». Wλα/αν µ�ρ�ς �ι: Ανδρ�ας Γ�-
τ�ς ως σεa"ης, Γι�ργ�ς Καραδ#µας ως κυ���ρ�	-
σα γυνα�κα, Γι�ννης Τσεκ�	ρας ως γυνα�κα τ�υ
σεa"η και ρ#στ�ς ∆ιαµαντ�π�υλ�ς ως γυνα�κα
επ�σης τ�υ σεa"η. Τ� γ�λι� #ταν ��θ�ν� µ�"ρι και
� Παπασµ�νης γ�λαγε! 

Η εκδ#λωση �"ει /ιντε�σκ�πηθε� απ� τ�ν Γ.
Παδι�τη, �πως µας αν��ερε � Λεων�δας Παπα-
γεωργ��υ, και �ωτ�γρα�#θηκε απ� τ� Σπ	ρ�
Μπ�τ%ι�λ#.

Απ� +. ∆. ∆ιαµαντ�π�υλ�

Συν#θως σε �τι γρ��ω, σπ�νια επαν�ρ"�µαι.
Εκτ�ς κι' αν υπ�ρ"ει παρ�λειψη # σ�/αρ� λ�-
θ�ς...

Σε τι επαν�ρ"�µαι - στ� π�νηµ� µ�υ µε τ�τλ�:
Σ+"ΛΙΑ ΑΠ" ΚΑΡ∆ΙΑΣ, Απρ�σµενα, ευ3�-
ριστα, αληθιν� ... Εκπλ*�εις π�υ συγκιν��ν...
Πρ�τη 0κπλη�η: ∆ηµ*τρης Νικ�λα[δης.

Β�/αια -καλ# τη π�στη- � τ�τλ�ς αλλ�ι�θηκε
και �γινε: +ωριαν�� δε�τερης και τρ�της γενι�ς.
Εκπλ*�εις π�υ συγκιν��ν.

Ασ�αλ�ς και δεν συµ�ων�. Γιατ� ε�µαι της

σ"�λ#ς �τι � τ�τλ�ς πρ�ϊδε�%ει τ� κε�µεν�. Και
ακ�µα, �ταν γρ��ω κ�π�ι� κε�µεν�, πριν /�λω
τ�ν τ�τλ�, τ�ν µελετ�ω π�λ	 καλ�, τ�σ� για τη σ�-
/αρ�τητ� τ�υ �σ� και για την ευρ	τερη απ�δ�"#
τ�υ. Και π�µε στην επ�µενη παρ�λειψη της πρ�-
της ε�ηµερ�δας. Σε κ�π�ι� σηµε�� υπ#ρ"ε η �ρ�-
ση: «Πειραι�της αυτ�ς - π#ρε τα �στ� της µ�νας
τ�υ, τα µετ��ερε ευλα/ικ� και π#γε και τα απ�θε-
σε στ� εκε� νεκρ�τα�ε��, σ' �να %εστ� και απ�ριτ-
τ� µν#µα - µε µ�ν� τ� �ν�µ� της...».

Αυτ# η �ρ�ση απαλε��θηκε, τ� κε�µεν� κ�πη-
κε στη µ�ση, �µεινε µετ�ωρ�, δ�"ως να δ�νει η συ-
ν�"ει� τ�υ. Φυσικ� απ� τυπ�γρα�ικ� λ�θ�ς, δ�-
"ως καµ�α πρ�θεση. Καταν�ητ�ν; ∆εν ε�µαστε
και επαγγελµατ�ες...

Επ� τη ευκαιρ�α να συµπληρ�σω κ�τι για τ�
Νικ�λαaδη και τη σ	ντρ��� τ�υ 2δα. Εγ� πρ�-

σωπικ� τ�υς γν�ρι%α ε' απ�στ�σεως. Περισσ�-
τερ� γν�ρι%α την 2δα. Για τ� ∆ηµ#τρη, ε�"α
σ"ηµατ�σει µιαν επι�ανειακ# εντ	πωση: Φωνα-
κλ�ς, καλ�/�υλ�ς, αν�µελ�ς, θ�ρυ/�δης, γλε-
ντ%�ς, ευ"�ριστ�ς στην παρ�α, αυθ�ρµητ�ς,
αθυρ�στ�µ�ς. Αυτ� π�στευα µ�"ρι π�ρυσι τ� κα-
λ�κα�ρι, π�υ #ρθε και µε πλησ�ασε στην πλατε�α.
Εκε� γν�ρισα �ναν �λλ� ∆ηµ#τρη -σκε�τικ�,
πρ�/ληµατισµ�ν�, µε ανα%ητ#σεις, �λες τις ανα-
%ητ#σεις, µε απ�λυτη ειλικρ�νεια. Απ�νω στη
συ%#τηση, "ωρ�ς δισταγµ�, πετ�ει τ� /ι/λ�� της
%ω#ς τ�υ απ�νω στ� τραπ�%ι �λ�ν�ι"τ�, δεν
κρ	/ει απ�λ	τως τ�π�τα. Σεµν�ς κι αληθιν�ς...
Τ� �δι� πρ�πει να ισ"	ει και για την 2δα. Μια
%ω# µα%�, δ�"ως τρικυµ�ες, αν��ελα. Dπως λ�ει
και � απλ�ς λα�ς - κ	λησε � τ�ντ%ερης και /ρ#-
κε τ� καπ�κι...

Κι �λλες δι�ρθ�σεις απ� Η.Λ. Γ�τ�

EΠANEPXOMAI...

ρωστ�ω µι� πληρ���ρηση, στην

κυρ�α Φωτ�π�	λ�υ. Μ�	 %#τησε ευ-

γενικ�, να µ�θω �,τι �"ει σ"�ση µε τη

γιαγι� της Α�εντρ�	λα ... Με επι�	-

λα'η τ#ς µετα/ι/�%ω αυτ� π�υ �µα-

θα και πιστε	ω πως �ι πηγ�ς µ�υ ε�-

ναι π�λ	 α'ι�πιστες.

Η Α�εντ�	λα, λ�ιπ�ν, η Α��ντρα,

# τ� πι� συνηθισµ�ν� Α�εντρ�	λα,

δεν #ταν γ�ννηµα της $ηλ�στας.

Nταν �µως θρ�µµα, γν#σι� θρ�µµα

και αυτ� �"ει τη σηµασ�α τ�υ. Για την

ιστ�ρ�α - στην τ�τε $ηλ�στα, %�	σε

�να %ευγ�ρι �κληρ�. Tσ�ντ�ς Γι�ν-

νης, λεγ�ταν � �ντρας, για συντ�µ�α

τ�ν ��να%αν Tσεντ�γι�ννη. Πρ�πει

να ε�"ε σπ�τι, εκε� κ�τω απ' την πλα-

τε�α, τ� σηµεριν� Tσι�νιδα�ικ�.

)ι τ�τε κ�τ�ικ�ι της $ηλ�στας, ε�-

"αν π�λ	 συ"ν�ς επα��ς µε τη Λαµ�α

($ητ�	νι), τη Μακρακ�µη, τη Σπερ-

"ει�δα, �λη σ"εδ�ν τη Φθι�τιδα.

Απ� κ�π�ι� "ωρι� και απ� π�λ	τε-

κνη �ικ�γ�νεια � Tσεντ�γι�ννης %#-

τησε να υι�θετ#σει �να παιδ�. Και τ�

υι�θ�τησε -#ταν η Α�εντρ�	λα. Την

π#ραν µα%� τ�υς, τη �ρ�ντισαν µε

αγ�πη, σαν δικ� τ�υς παιδ�, την αν�-

θρεψαν µε τ�ν καλ	τερ� τρ�π�. Σαν

απ�%ηµ�ωση, πληµµ	ρισε τ� σπιτικ�

τ�υς µε �ων�ς, τραγ�	δια και τσιρ�γ-

µατα. Η Α�εντρ�	λα. Περπ�τησε σ'

�λες τις αυλ�ς, σ' �λα τα σ�κ�κια,

"�ρ�π#δησε στις αλ�νες, κ�θισε στα

θραν�α τ�υ σ"�λε��υ και π#ρε τις

πρ�τες /ασικ�ς γν�σεις...

Και µεγ�λωσε, η Α�εντρ�	λα, �γι-

νε �µ�ρ�η ��η/η, �γινε γυνα�κα και

παντρε	τηκε τ�ν γλυκ	τατ� Κ�στα

Παπανικ�λ��υ (Τσ�ν�δα), τσαγκ�ρη

τ� επ�γγελµα.

Κι' �ταν λ�µε τσαγκ�ρης, εκε�νη

την επ�"#, µιλ�µε για τε"ν�τη περιω-

π#ς. D"ι µ�ν� σ�λες και µπαλ�µατα,

αλλ� "ειρ�π��ητα τσαρ�	"ια, �ρ/υ-

λα, λ�υστρ�νια. Επειδ# �µως �ι δ�υ-

λει�ς στα /�υν� ε�"αν πτ�ση -�τ�-

"ια και �λλειψη πελατε�ας- µε /αρι�

καρδι�, π#ρε την Α�εντρ�	λα και

π�ρασαν απ�ναντι στην Πελ�π�ννη-

σ�, στις Καµ�ρες. Εκε� �ν�ι'ε τ� ν��

τ�υ µαγα%�. Στ�ριωσαν �ικ�γ�νεια.

Η Α�εντρ�	λα, εργατ�γυνα�κα,

/�ηθ�	σε µε �λες τις δ�υλει�ς, �π�υ

σε ατ	"ηµα �πεσε απ' τη σκ�λα στ�

λι�µ�%ωµα. Σκ�τ�θηκε. Και #ταν

ν�α π�λ	. Κι #ταν π�λ	 αγαπητ# σε

�λ�υς, "ωριαν�	ς και Καµαρι�τες...

Και µια πληρ���ρηση  για την κ. Φωτ�π��λ�υ 

απ� τ�ν Ηλ�α Λ. Γ�τ�   
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Ε π �  τ � υ  π ι ε σ τ η ρ � � υ
Eπιµ0λεια: ΒιL* Σµ�νη

∆ρ�µ�ι ...

Στα τ�λη τ�υ Ι�	νη ανε/#καµε στ� "ωρι� για λ�-
γ�. Στη διαδρ�µ# µας, µ�λις περ�σαµε την τελευ-
τα�α διαστα	ρωση της ασ��λτ�υ µε τ� "ωµατ�-
δρ�µ� πρ�ς Κυδωνι� µας περ�µενε µια πρ�"ειρη
"αρτ�ν�νια πινακ�δα: ∆ρ�µ�ς αδι�/ατ�ς: τηλε-
�ωνε�στε στ�..... Επικ�ινων#σαµε και µας ενηµ�-
ρωσε � τε"νικ�ς τ�υ συνεργε��υ π�υ ε�"ε δ�υλ�-
ψει µ�"ρι τις 4 τ� απ�γευµα, �τι ε�"αν ρ�'ει τσιµ�-
ντ� στα δυ� "ειρ�τερα ρεµατ�κια τ�υ "ωµατ�-
δρ�µ�υ, µετα'	 Καλλ�ν#ς και Κυδωνι�ς. Περιµ�-
ναµε µι�µιση �ρα �σ� να στεγν�σει τ� τσιµ�ντ�,
γιατ� αλλ�ι�ς θα �πρεπε να π�µε γ	ρω γ	ρω απ'
τ� δρ�µ� της Αρτ�τ�νας και να τσακιστ�	µε στ�
δρ�µ� της Τριπλι�ς. Μας καλ�τυ"�σαµε! Περιµ�-
ναµε, µ�σα στ�ν πυκν�, δρ�σερ� ελατι� να π#'ει
τ� τσιµ�ντ� καµαρ�ν�ντας την µικρ�/ελτ�ωση
τ�υ κακ�παθ�υ δρ�µ�υ µας για τ� "ωρι�... Wστω
κι αυτ�, ε�ναι κ�τι... Για να δ�	µε π�τε θα γ�νει αυ-
τ�ς � δρ�µ�ς ανθρ�πιν�ς...

Η πρ�σπ�θεια π�υ �ρ"ισε απ� πρ�περσι � Σ	λ-
λ�γ�ς για τ� δρ�µ� �α�νεται πως πρ�"ωρ�ει σω-
στ�. )ι καθυστερ#σεις της γρα�ει�κρατ�ας, υπ�ρ-
"�υν, αλλ� η σωστ# πρ�ετ�ιµασ�α µε τις απαρα�-
τητες µελ�τες, η σταθερ# υπ�στ#ρι'η απ� τ�υς αρ-
µ�δι�υς σε θ�σεις κλειδι�, π�υ µας αγαπ�	ν και
αγων�στηκαν µα%� µας και η συστηµατικ# και �ρ-
γανωµ�νη παρ�υσ�α µας στις κρ�σιµες συναντ#-
σεις των απ���σεων, �α�νεται πως αν��γ�υν κα-
λ�ς πρ��πτικ�ς αυτ# τη ��ρ�.

Επ�σης κ�π�ια /#µατα �γιναν και ��τ�ς µε τις
πι� επε�γ�υσες αν�γκες: π�ρασε τ� π�λυπ�θητ�
γκρ�ϊντερ, �στρωσε τ� δρ�µ� Κρι�τσι - Καλλ�ν# -
Κυδωνι�! Π�ρασε κι �στρωσε κ�πως και τ� δρ�-
µ� της Τριπλι�ς. Wγινε και � δρ�µ�ς πρ�ς τη Λε	-
κα, π�υ #ταν κλειστ�ς εδ� και αρκετ� "ρ�νια µε
τις τερ�στιες αλλαγ�ς στην κ��τη τ�υ Ε	ην�υ π�υ
πρ�κ�λεσαν �ι καταρρακτ�δεις /ρ�"�ς! (∆υστυ-
"�ς µ�λις τ�ρα �µαθα �τι µε την πρ�σ�ατη /ρ�"#
'ανα/�θυνε η κ��τη και ε�ναι αδι�/ατη... Κρ�µα!)

Τ�λ�ς  µια σηµαντικ#  �ρ�ντ�δα υπ#ρ'ε και για

κ�π�ι�υς "ωµατ�δρ�µ�υς π�υ �δηγ�	ν σε τ�π�-
θεσ�ες γ	ρ� απ� την κ�ιν�τητα! Λεπτ�µ�ρειες θα
/ρε�τε στ� κ�ιν�τικ� �γγρα�� της σελ�δας 3.

Συνε"�%�νται εντατικ� επ�σης �ι πρ�σπ�θειες
για περισσ�τερ� νερ� για τ� καλ�κα�ρι. Η �ριστι-
κ# λ	ση θ�λει περισσ�τερ� ψ�'ιµ�, αλλ�  ε'ασ�α-
λ�στηκε τ�υλ�"ιστ�ν η παρ�"# τ�υ νερ�	 της
στ�ρνας της πλατε�ας για τ� π�τισµα στ�ν κ�τω
µα"αλ�.

Ευ"αριστ�	µε τ�ν πρ�εδρ� της κ�ιν�τητας και
τ� ∆#µ�! Ευ"αριστ�	µε θερµ� τ�υς συµµ�"�υς
µας στην Περι��ρεια! Ευ"αριστ�	µε και τ�υς τε-
"νικ�	ς π�υ �/αλαν πλ�τη γι' αυτ�ς τις δ�υλει�ς.
Και τ�υς "ωριαν�	ς π�υ συµµετε�"αν δραστ#ρια
στις πρ�σπ�θειες για τ� νερ� (ιδα�τερα τ� Σπ	ρ�
και τ�ν Αντ�νη Μακρ# καθ�ς και τ�ν Κ�στα
Θε��. Μακρ#).

Ας /�λ�υµε �λ�ι µας �να "ερ�κι! D,τι µπ�ρε� �
καθ�νας! Ε�ναι � τ�π�ς µας κι �λ�ι µα%� µπ�ρ�	-
µε να τ�ν �τι�'�υµε παρ�δεισ�! N να τ�ν α�#-
σ�υµε να ρηµ�'ει...

Εκκλησιαστικ* Επιτρ�π*
Ιερ�ν Να�ν
Τ�πικ*ς Κ�ιν�τητας Κυδωνι�ς
∆*µ�ς Ναυπακτ�ας

Ι��νι�ς  2020

Για τις Εκκλησ�ες της Κυδωνι�ς µας!
Αγαπητ�� ωριαν�� και Φ�λ�ι της Κυδωνι�ς,

Τ� "ωρι� µας, η Κυδωνι�, �"ει τρεις (3) Εκκλησ�ες: τ�ν Αϊ - Νικ�λα, τ�ν Αϊ-Γι�ννη και την Αγ�α Παρασκευ#. Καθεµ�α απ' αυτ�ς �"ει τη δικ#ς της
ιστ�ρ�α. Dλες µα%� συνδ��νται δια"ρ�νικ� µε τη θρησκευτικ# π�στη, τ� θρησκευτικ� συνα�σθηµα και την ψυ"ικ# αν�ταση των εν�ριτ�ν. Nταν και
συνε"�%�υν να ε�ναι "�ρ�ι κ�ινωνικ�τητας και κ�ινωνικ#ς συν�"#ς για τ� "ωρι� µας.

Τις λειτ�υργικ�ς τ�υς αν�γκες, τη συντ#ρησ# τ�υς αλλ� και τη /ελτ�ωση των υπ�δ�µ�ν τ�υς κ�λυπταν µε "ρ#µατα # πρ�σ��ρ� εργασ�ας �ι κ�-
τ�ικ�ι αλλ� και �ι ��λ�ι τ�υ "ωρι�	 µας.

Τα σηµεριν� �σ�δα, και των τρι�ν (3)  εκκλησι�ν µα%�, ε�ναι δυστυ"�ς ελ�"ιστα και µε δυσκ�λ�α επαρκ�	ν για την κ�λυψη των ετ#σιων λειτ�υρ-
γικ�ν ε'�δων τ�υς. Παρ�λληλα η ελλιπ#ς συντ#ρηση των υπ�δ�µ�ν των να�ν απειλε� τη στατικ�τητ� τ�υς, απειλε� την �δια την 	παρ'# τ�υς. Η
Εκκλησιαστικ# Επιτρ�π# "ρει�%εται "ρ#µατα για να αντιµετωπ�%ει σε ετ#σια /�ση τα τακτικ� # τα �κτακτα πρ�/λ#µατα π�υ πρ�κ	πτ�υν.

Επισηµα�νεται εδ� �τι η Εκκλησιαστικ* Επιτρ�π* και τ� Ταµε�� της ε�ναι κ�ιν� και για τις 3 εκκλησ�ες.

Κ�ν�υµε, λ�ιπ�ν, �κκληση, ως µ�λη της Εκκλησιαστικ#ς Επιτρ�π#ς, σε �λ�υς τ�υς "ωριαν�	ς και ��λ�υς της Κυδωνι�ς, να ενισ"	σ�υν και να ενι-
σ"	�υν, �π�τε µπ�ρ�	ν, µε "ρ#µατα τη συντ#ρηση των υπ�δ�µ�ν και την αισθητικ# των τρι�ν (3)  εκκλησι�ν µας.

Η Εκκλησιαστικ# Επιτρ�π# θα δια"ειρ�%εται τα "ρ#µατα π�υ θα συγκεντρ�ν�νται -�τσι πρ�/λ�πεται- και θα απ��ασ�%ει για τις δρ�σεις και τα
�ργα π�υ θα γ�ν�νται. Θα ενηµερ�νει επ�σης, και σε τακτικ# /�ση, τ�υς κατ��κ�υς και τ�υς ��λ�υς τ�υ "ωρι�	 µας για �σ�δα, παρεµ/�σεις και δα-
π�νες  π�υ α��ρ�	ν και τις τρεις (3) εκκλησ�ες τ�υ "ωρι�	 µας.

Απ�δ�κτες της πρ�σδ�κ�µενης �ικ�ν�µικ#ς /�#θειας θα ε�ναι τα µ�λη της Εκκλησιαστικ#ς Επιτρ�π#ς π�υ ανα��ρ�νται παρακ�τω, καθ�ς και �ι
Παπαγεωργ��υ Τρι�δα, Γ�τ�ς Αντρ. Μ�κης, Μακρ#ς Θε��. Κ�στας και Μπατσα�	ρας Ηλ. Γι�ννης.

Για την  Εκκλησιαστικ# Επιτρ�π#

Απ�στ�λ�π�υλ�ς Κων. ∆ηµ#τρης
$α"αρ�π�υλ�ς Ιω�ν. Κ�στας
Καρασµαaλης ∆ηµ. Γι�ργ�ς                    
Παπαγεωργ��υ Ιω�ν. Βαγγ�λης

Κ�ρων�ϊ�ς Covid 19 τ�υ Ηλ�α Λ. Γ�τ�υ

Wνας ι�ς κ�ρ�να, γ�ν�τισε τ�ν πλαν#τη και την παγκ�σµια �ικ�ν�µ�α. )ι κ�ρων�ϊ�� δεν ε�ναι τωριν� �αιν�µεν�. Πριν τ�ν Covid 19 πρ�υπ#ρ"ε �  Η1Ν1 και � ��λ�ς µας �

Sars, �λ�ι κ�ρωναϊ��. Και /γ#καν στ� γυαλ� κ�π�ι�ι π�λυπρ�γµ�νες δηµ�σι�γρ���ι και κ�π�ι�ι �λλ�ι ειδ#µ�νες και τι µας ε�παν; Τ�τ�ιες πανδηµ�ες /ασ�νισαν την υ�#λι�

π�λλ�ς. Και για τ�υ λ�γ�υ τ� αληθ�ς αν��εραν τη λ�πρα και την παν�	κλα τ�υ Μεσα�ωνα και την ισπανικ# γρ�ππη τ�υ 2017-18 µ�σα στη µακ�/ρια δ�νη τ�υ Αe Παγκ�σµ��υ

Π�λ�µ�υ.

Μωρ� αθε���/�ι τι µας λ�τε τ�ρα; Συγκρ�νεται � π�ντικ�ς µε τ�ν ελ��αντα; Θα µας τερελλ�νετε; Τ� 1917 µ�ν� σ�α�ρες και /�µ/ες κατ��ερναν να �τι�'�υν  - κι ε�"αν

τ� "�ρ� αρ"ιεργ�λ�/�. Και απ� ��ρµακα τ� µ�ν� π�υ κυκλ���ρ�	σε #ταν εκε�ν� τ� �αρµ�κι, τ� κ�τριν� "�πι # αντιµπρ�νη. Κι 	στερα #ρθε � Φλ�µιγκ, η πενικιλ�νη, �ι σω-

ρ�ς αντι/ι�σεις, τα λ�γ#ς λ�γ#ς εµ/�λια, η πρωτ��αν#ς τε"ν�γνωσ�α, η τε"νητ# ν�ηµ�σ	νη. Ευλ�γ�α θε�	. Με τ� π�υ εµ�αν�%εται �νας ι�ς –την �λλη µ�ρα πρ�πει να ε'α-

�αν�%εται. Σ#µερα τα διαστηµ�π�λ�ια Απ�λλων "αρτ�γρ��ησαν τ�ν 2ρη. Σ#µερα εκατ�ντ�δες δ�ρυ��ρ�ι τριγυρν�νε σαν σ�#κες γ	ρω απ� τ�ν πλαν#τη, κυρι�λεκτικ�

τ�ν �"�υν %αλ�σει. Και θα συγκρ�ν�υµε τ� τ�τε µε τ� τ�ρα; Τ�τε τ� καλ	τερ� µ�σ� µετα��ρ�ς #ταν � κυρ- Μ�ντι�ς, � γαϊδαρ�κ�ς. Σ#µερα σε 9 �ρες /ρ�σκεσαι στ� America.
Λ�γη σ�/αρ�τητα, κ	ρι�ι! 

Θα µ�υ πε�τε, τι �τα�ει; Κ�π�ι�ι µπ�ρ�	ν αλλ� δεν θ�λ�υν! Παραµ�λησαν για δι���ρ�υς λ�γ�υς την παγκ�σµια υγε�α. Εσκεµµ�να –�σως. bσως π�λι να µην τ�υς /γα�νει

�πως θ�λ�υν � παρ�ς! bσως – π�ρα π�λλ� �σως...
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Aριστερ�: Ευπ�λι�, Ι��νι�ς 2020. Επ�σκεψη για να π�ρ�υµε τυρ� (ε�αιρε-
τικ�!!!). Τρεις γενι0ς γυναικ�ν της µεγ�λης �ικ�γ0νειας των Τσαγκα�ων.
Εκε�νη την ηµ0ρα 0λειπαν �ι �λλες δ�� κ�ρες και � Lασιλι�ς της �ικ�γ0-
νειας, � Λεων�δας.
Eπ�νω: Kαµ�ρες, 2020. Oι µαρτ�νες τ�υ ∆ηµ*τρη I. Tσεκ��ρα.

Απ�3αιρετισµ�� 

Αντ�νης Ηλ. Γ�τ�ς.
Α�ι0ρωµα απ� τ�ν Ηλ�α Λ. Γ�τ� 

(Σηµει�νω εδ� πως δεν πρ	κειται για νεκρ�λ�γ�α. Τις νεκρ�λ�γ�ες
τις απε
θ�ν�µαι. Πρ	κειται για τιµ� µν�µης σ' αγαπηµ�ν� πρ	σω-
π�).

Στην πι� δ	σκ�λη καµπ# της %ω#ς τ�υ, στα 61 τ�υ "ρ�νια, µε τις κ�-
ρες τ�υ στις σπ�υδ�ς, µε τις υπ�"ρε�σεις στα 	ψη, τ�ν /ρ#κε η επ�-
ρατη. Κι ��ησε π�σω γυνα�κα και κ�ρες να τ� παλ�ψ�υν µ�νες τ�υς.
Και θα τ� παλ�ψ�υν. 2�ησε και µια "αρ�καµµ�νη µ�να. ) �δι�ς
ε�ι�λτης, � �δι�ς θρ#ν�ς για δε	τερη ��ρ�. ) πρ�τ�ς στα 55 της µε
τ�ν �ντρα της, � δε	τερ�ς στα 91 µε τ� γι� της. Η µ��ρα ε�ναι τυ�λ#
και αδυσ�πητη...

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
!µµετρη ελεγε�α σε ελε�θερ� στ�
� και πρ�τ� πρ	σωπ�.
Ε�ναι σαν να τ� �γραψε � Αντ�νης.
Εγ� απλ�ς αντιγρ��ω.

Σ' αντ�µωσα µεσ�στρατ�ς, θερι�,
αντ�κρυσα τα µατωµ�να δ�ντια σ�υ
και τ�υς α�ρ�	ς της λ	σσας στα σαγ�νια σ�υ...
Με '��νιασες! ∆εν κι�τεψα,
σε κ�λεσα στ� µαρµαρ�νι� αλ�νι της παλικαρι�ς!
Σε κ�λεσα! ∆εν κι�τεψα! Θερι� και 	π�υλ�ς εσ	,
µε κ�ρ�ωσες στα σκ�τειν� µε τη �αρµακερ# 
κι α�ρατη σαaτα σ�υ. Με λ�/ωσες! Με µπαµπεσι�
τηρ�ντας τ� µ�/�ρ� σ�υ σαρκαστικ� συν#θει�...
∆εν λ	γισα! Σε π�λεψα δυ� -τρ�α "ρ�νια.
Με κ�	ρασες, µε µ�τωσες, µε δ�πλωσες.
Αγ�νας �νισ�ς, µε ν�κησες και τ�ρα �ε	γω...
Περ#�αν�ς! Σε �τ	νω κατ� πρ�σωπ�, "τικι�...

Αντ�νης Η. Γ�τ�ς

Μας απ�"αιρ�τησε πρ� µην�ς για π�ντα η Β�σω ∆ιαµαντ�π�	λ�υ
Μπ�τ%ι�λ#.
Π�λυαγαπηµ�νη παρ�υσ�α π�υ ��υγε π�λ	 νωρ�ς απ' τ� "ωρι�, πα-
ν�µ�ρ�� και πρ�ικισµ�ν� κ�ρ�τσι, και παντρε	τηκε π�λ	 µικρ#
στην Αττικ#. ∆εν '�"ασε π�τ� τ� "ωρι� και �δινε π�ντα τ� διακριτι-
κ� της παρ�ν. $εστ#, τρυ�ερ# καρδι� µε ωρα�α �ικ�γ�νεια. Τα τε-
λευτα�α "ρ�νια π�υ συναντι�µαστε στη $ηλ�στα, µ�υ ε�πε π�λλ�ς
ιστ�ρ�ες απ� τα παλι� µε τ� δικ� της 'ε"ωριστ� τρ�π�. Φ�τ�ς την
�ν�ι'η µ�υ ε�"ε υπ�σ"εθε� �τι θα γρ�ψει µια απ' αυτ�ς τις ιστ�ρ�ες
για την ε�ηµερ�δα. ∆εν πρ�λα/ε. Θα µ�υ λε�ψει Βασιλικ# η καληµ�-
ρα σ�υ κ�θε πρω� απ' τις αυλ�τσες µας στη $ηλ�στα. Σ�υ "ρωστ�
και µια µαγερι� �ασ�λ�κια...

Βι/# Σ.

H B�σω µε συµµαθ*τριες, συµµαθητ0ς και ��λ�υς στη Lρ�ση.

Π�ρυσι τ� καλ�κα�ρι ��υγε απ' τη %ω# µε µια αν�σα � Θε���νης Γρ. Παπαγεωργ��υ, π�υ ε�"ε εγκατασταθε� στ� Μεσ�λ�γγι µε την �ικ�γ�νει� τ�υ τη δεκαετ�α

τ�υ '60. Wνα �µ�ρ��, "αρ�	µεν� και σπινθηρ�/�λ� πλ�σµα, π�υ δ�	λεψε σκληρ� µ�"ρι την τελευτα�α µ�ρα της %ω#ς τ�υ. Γυρν�ντας απ' τη δ�υλει�, '�πλω-

σε να 'εκ�υραστε� λ�γ� και δεν '	πνησε, σκ�ρπ�%�ντας λ	πη µεγ�λη  στη µικρ# και µεγ�λη �ικ�γ�νει� τ�υ. Π�ς �γινε, να �	γεις, εσ	 τ� µικρ�τερ� 'αδερ��κι

µας; ∆εν σε 'ε"ν�µε Θε���νη, κ�π�υ, λ�ω, θα �ανε�ς µε τ� αν�µελ� "αµ�γελ� σ�υ...

Βι/# Σ.

Oι Zηλιστιν�� 4�υν, ν�σταλγ��ν και δηµι�υργ��ν παντ��

Αντ�νης Ηλ. Γ�τ�ς.
Α�ι0ρωµα απ� τ�ν Ηλ�α Λ. Γ�τ� 

(Σηµει�νω εδ� πως δεν πρ	κειται για νεκρ�λ�γ�α. Τις νεκρ�λ�-
γ�ες τις απε
θ�ν�µαι.Πρ	κειται για τιµ� µν�µης σ' αγαπηµ�ν�
πρ	σωπ�).

Στην πι� δ	σκ�λη καµπ# της %ω#ς τ�υ, στα 61 τ�υ "ρ�νια, µε τις κ�-
ρες τ�υ στις σπ�υδ�ς, µε τις υπ�"ρε�σεις στα 	ψη, τ�ν /ρ#κε η επ�-
ρατη. Κι ��ησε π�σω γυνα�κα και κ�ρες να τ� παλ�ψ�υν µ�νες τ�υς.
Και θα τ� παλ�ψ�υν. 2�ησε και µια "αρ�καµµ�νη µ�να. ) �δι�ς
ε�ι�λτης, � �δι�ς θρ#ν�ς για δε	τερη ��ρ�. ) πρ�τ�ς στα 55 της µε
τ�ν �ντρα της, � δε	τερ�ς στα 91 µε τ� γι� της. Η µ��ρα ε�ναι τυ�λ#
και αδυσ�πητη...

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
!µµετρη ελεγε�α σε ελε�θερ� στ�
� και πρ�τ� πρ	σωπ�.
Ε�ναι σαν να τ� �γραψε � Αντ�νης.
Εγ� απλ�ς αντιγρ��ω.

Σ' αντ�µωσα µεσ�στρατ�ς, θερι�,
αντ�κρυσα τα µατωµ�να δ�ντια σ�υ
και τ�υς α�ρ�	ς της λ	σσας στα σαγ�νια σ�υ...
Με '��νιασες! ∆εν κι�τεψα,
σε κ�λεσα στ� µαρµαρ�νι� αλ�νι της παλικαρι�ς!
Σε κ�λεσα! ∆εν κι�τεψα! Θερι� και 	π�υλ�ς εσ	,
µε κ�ρ�ωσες στα σκ�τειν� µε τη �αρµακερ# 
κι α�ρατη σαaτα σ�υ. Με λ�/ωσες! Με µπαµπεσι�
τηρ�ντας τ� µ�/�ρ� σ�υ σαρκαστικ� συν#θει�...
∆εν λ	γισα! Σε π�λεψα δυ� -τρ�α "ρ�νια.
Με κ�	ρασες, µε µ�τωσες, µε δ�πλωσες.
Αγ�νας �νισ�ς, µε ν�κησες και τ�ρα �ε	γω...
Περ#�αν�ς! Σε �τ	νω κατ� πρ�σωπ�, "τικι�...

Αντ�νης Η. Γ�τ�ς
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+ωριαν�� και ��λ�ι τ�υ 3ωρι�� µας, ε�ν δεν 03ετε γ�νει *δη µ0λη 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 

Η καθιερωµ0νη Γ.Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ 

θα γ�νει τ� Σ�LLατ� 8 Aυγ��στ�υ 2020 

στα µαγα4ι�.

" πρ�εδρ�ς    Η γραµµατε�ς
∆. Β. 2α3αρ�π�υλ�ς Κων. Γ�τ�υ

Τ� ∆.Σ. τ�υ Συλλ�γ�υ «Η Γ��στιανη» κατ� την τελευτα�α συνεδρ�ασ* τ�υ απε��σισε
�µ��ωνα �πως µη αναλ�Lει την δι�ργ�νωση τ�υ πανηγυρι�� για τ� �ετιν� καλ�κα�ρι,
�πως 0κανε τα δ�� πρ�ηγ��µενα 3ρ�νια, λ�γω τ�υ καιρ��υλακτ��ντ�ς κ�ρων�ϊ��
covid-19, λ�γω των περι�ριστικ�ν µ0τρων και λ�γω των απανωτ�ν πενθ�ν.
Να ε�µαστε �λ�ι καλ� και τ�υ 3ρ�ν�υ θα 3�ρ0ψ�µε και για �0τ�ς.
Με Κυδωνι�τικ�υς 3αιρετισµ��ς 

" πρ�εδρ�ς    Η γραµµατε�ς
∆. Β. 2α3αρ�π�υλ�ς Κων. Γ�τ�υ

Εικ�νες, π�υ γαληνε	�υν την ψυ"# και σαγηνε	�υν τη σκ�ψη, 'επρ�/�λλ�υν
σαν αντικρ	σεις τη $ηλ�στα. Αυτ�ς τις εικ�νες τις κ�υ/αλ�ω στην ψυ"# µ�υ,
απ� την επ�"# π�υ εδ� και 30 "ρ�νια την πρωτ�επισκ��τηκα. Μαθητ#ς τ�τε
τ�υ αγαπηµ�ν�υ µ�υ δασκ�λ�υ, συναδ�λ��υ τ�ρα, Γι�ννη Η. Μπατσα�	ρα,
π�υ µε κ�λεσε να µ�ιραστ� τ� αγαπηµ�ν� τ�υ "ωρι�. Και πριν λ�γ� καιρ� π#ρα
µια ε'αιρετικ# ε�ηµερ�δα της Κυδωνι�ς στα "�ρια µ�υ. Και α��υγκρ�στηκα
π�λι τη $ηλ�στα την παινεµ�νη!

Η µαγε�α τ�υ τ�π�υ αυτ�	, π�υ εντυπ�θηκε %ωηρ� στη µν#µη µ�υ, δεν /ρ�-
σκεται µ�ν� στ� /�υκ�λικ� τ�π�� και στην παρθ�να �	ση, µ�σα στην �π��α
�ωλι�%ει, σαν σε µυστικ# κρ	πτη, τ� "ωρι�. )	τε στις θ	µησες της πατρ�παρ�-
δ�της �ιλ�'εν�ας των %ηλιστιν�ν. Βρ�σκεται σε κ�θε σηµε�� της διαδρ�µ#ς απ�
τ� 'ωκκ#σι της αγ�ας Παρασκευ#ς π�υ σε καλωσ�ρ�%ει σαν �τ�σεις. Βρ�σκεται
στις µ�υρι�ς τ�υ µετα'�σκ�ληκα π�υ σ�%�νται ακ�µη, στα λιτ�, παν�µ�ρ�α
πετρ�"τιστα σπ�τια και στ� "�ρ�στ�σι π�υ µαρτυρ�ει ακ�µη τ�σ�υς καηµ�	ς
αλαργιν�ν επ�"�ν... Σε µια περ��δ� π�υ η %ω# για τ�υς �ρεσ�/ι�υς περι�ρι%�-
ταν σε µια κλειστ# π�ιµενικ# ν�µαδικ# κ�ινων�α, �ι %ηλιστιν�� δ�	λευαν τ�
"αλκ� και τ� ασ#µι. Γι' αυτ� �ν�µ�στηκε µαστ�ρ�"�ρι. Και στη συν�"εια δα-
σκαλ�"�ρι, ως γεν�τειρα ανθρ�πων τ�υ πνε	µατ�ς και της τ�"νης.

Σαν /ρεθε�ς στη $ηλ�στα θα γευτε�ς πρωτ�γ�ν� καλωσ�ρισµα απ� τ�υς "ω-
ριαν�	ς, %εστ#, �ιλ�'ενη, απλ�"ερη δι�θεση. Γιατ� �ι σηµεριν�� απ�γ�ν�ι τι-
µ�	ν µε λατρευτικ� τρ�π� τις παρακαταθ#κες των πρ�γ�νων τ�υς, π�υ η �'	-
ν�ι� τ�υς τ�υς παρωθ�	σε �"ι µ�ν� να ανα%ητ�	ν καιν�	ργι�υς επαγγελµατι-
κ�	ς δρ�µ�υς, αλλ� κυρ�ως να εντ�π�%�υν τ�υς πυλ�νες της ανθρ�πινης ευτυ-
"�ας, π�υ �υσιαστικ� ε�ναι �νας, η Ανθρωπι�. Πρ�κ�µµ�ν�ι �νθρωπ�ι των
γραµµ�των και της τ�"νης, συνθ�τ�υν τ� ανθρ�πιν� τ�π�� της $ηλ�στας απ�
την  �ν�ι'η �ως τ� �θιν�πωρ�. Με απ�ραντη αγ�πη για τ�ν τ�π� τ�υς.

Xστερα η $ηλ�στα µ�νει µ�νη της µε τα εκατ�µµ	ρια κλαρι� να τη %�ν�υν.
Τ� δ�σ�ς ε�ναι �ρηµ�. «Μ�νη σαν τ�ν κ�	κ�. Μα � θε�ς "αϊδε	ει τ� σκ�	ρ� τ�υ
τ� �τερ�, ακ�	γει τ� παρ�π�ν� τ�υ» γρ��ει � Φ�της Κ�ντ�γλ�υ, περιγρ���-
ντας τη %ω# τ�υ πτην�	 π�υ /ι�νει την ερηµικ# %ω#. Σαν την ερηµι� π�υ περι-
/�λλει κι εκε�νη. Μα η $ηλ�στα δεν �"ει παρ�π�ν� π�υ θα µε�νει µ�νη. Γιατ� την
αγαπ�	ν π�λ	 /αθι� �ι �νθρωπ�� της, 'επληρ�ν�ντας τις "αρ�ς π�υ τ�υς πρ�-
σ��ρει.

Σ' ευ3αριστ��µε π�λ� Κ�στα, θα σε περιµ0ν�υµε και �0τ�ς! Και µην πεις
πως ε�σαι '�εν�µερ�της'!

Επιστ�λ* απ� ��λ� της 2ηλ�στας
Κυδωνι�ς �ρωµα

Γρ��ει � Κ�στας Παρατσ�ρ�ς, �ιλ�λ�γ�ς  

Παρακ�τω �ι �ετειν0ς παρ�υσ�ες στ� 3ωρι� µ03ρι τ�ρα.
∆�πλα σηµει�ν�νται µε αστερ�κια και τα κ*πια, µικρ� * µεγ�λα κι �λλες παραγωγικ0ς δραστηρι�τητες

Παρακαλ� τη συγγν�µη σας αν 03�υν �ε3αστε� κ�π�ι�ι! Να µη λε�ψει κανε�ς τ� καλ�κα�ρι! Eλ�τε να µ�ιραστ��µε τα αγαθ� µας!

Ν�κη και ∆ηµ#τρης Καρασµαaλης: * κ#πια και δ�ντρα. Μαρτ�νια, κ�τες 
Γι�ργ�ς Καρασµαaλης: /ι�λ�γικ# µ�ν�δα εκτρ��#ς /��ειδ�ν
Γι�ννης Καρασµαaλης: µελισσ�κ�µ�α
W�η και Γι�ργ�ς Γ�τ�ς: * κ#π�ς και δ�ντρα. Κ�τ�	λες
Βαγγ�λης Παπαγεωργ��υ: * κ#πια
Κατερ�να και Κ�στας Ι. $α"αρ�π�υλ�ς: *κ#πια και δ�ντρα. Κα�επαντ�πωλε��
Σπ	ρ�ς και Αντ�νης Μακρ#ς: * κ#πια και δ�ντρα
Κ�	λα Καραδ#µα: * κ#π�ς
∆ηµ#τρης Κ. Απ�στ�λ�π�υλ�ς, K�στας και Nατ�σα 
Μ�κης, Νατ�σα και κ�ρες Γ�τ�υ
Βασ�λης Τσ�γκας: * κ#πια και δ�ντρα
Κικ#, ∆ηµ#τρης και Βασιλ�κης Τσ�γκας 
Ηλ�ας Ε. Γ�τ�ς: δ�ντρα
∆#µητρα Παπανικ�λ��υ: * κ#πια και δ�ντρα
Κ�στας Θε��. Μακρ#ς: ρ�γανη, ψ�ρεµα
Λ�µπρ�ς �νδρ�µ#τρ�ς: * κ#π�ς

Πατρ�	λα �νδρ�µ#τρ�υ (και κ�ρη):* κ#π�ς
Κ�στας και ρ#στ�ς Α. Μακρ#ς
Ελευθερ�α Τσεκ�	ρα: * κ#πια και δ�ντρα
Ελ�νη Ι. $α"αρ�π�	λ�υ: * κ#πια
Βι/# και Τ�κης Κ�τ�ς:* κηπ�κι
Ελ�νη Παπαγεωργ��υ και τα εγγ�νια: κ#πια
Γι�ννης και Σωτ#ρης Τσεκ�	ρας: ψ�ρεµα
Αργυρ� και Γι�ργ�ς Παπανικ�λ��υ και τα παιδι� τ�υς
Κ�ρ�να, Βασ�λης, Ελ�νη και Μαρ�α $α"αρ�π�	λ�υ: κα�επαντ�πωλε��
Θε�δ�ρα P�πτη (Tαλαγ�νη)
Oικ�γ�νεια Παπαγεωργ��υ (Σ�#κα): ανακα�νιση
Hλ�ας Γ�τ�ς
Oικ�γ�νεια Γι�ννη Σταυρ�π�υλ�υ
Oικ�γ�νειες Πετρ�δη T�µαρ�
N�κ�ς Γ�τ�ς: κ#πια
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