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«H δράση δεν φέρνει πάντα επιτυχία, η επιτυχία όµως χωρίς δράση δεν έρχεται»

Xαιρετισµός του προέδρου ∆ηµήτρη B. Zαχαρόπουλου

Η Πανδηµία της covid 19 που ενέσκηψε στη χώρα

µας την τελευταία διετία ανέστειλε τις παντοειδείς συ-

ναθροίσεις µας, ακύρωσε τις διάφορες εκδηλώσεις

του Συλλόγου και περιόρισε τις δραστηριότητες

όλων µας λόγω των συνεχών lockdown και της επι-

βεβληµένης καραντίνας. ∆εν µπόρεσε όµως να ανα-

στείλει την έκδοση του τρίτου φύλλου της εφηµερί-

δας µας. Χαιρετίζω την έκδοση αυτή και ελπίζω να

αποτελέσει την αγαπηµένη όλων των µελών και

όλων των συγχωριανών. 

Στην εφηµερίδα αυτή έχετε όλοι βήµα να διατυπώ-

σετε τις απόψεις σας και να εκφράσετε τα παράπονά

σας και τα οιαδήποτε προβλήµατά σας. Μεγαλύτεροι

και µικρότεροι σε ηλικία είστε όλοι αποδεκτοί. Ευχαρι-

στώ όλους όσους διά των άρθρων τους, των παρατη-

ρήσεών τους και των πονηµάτων τους συνέβαλαν

στην πληρέστερη έκδοση, την ανάδειξη προβληµάτων

και την εν γένει αρτιωτέραν εµφάνιση του φύλλου

που έχετε στα χέρια σας.

Θέλω για πολλοστή φορά να αναφερθώ στην ανα-

γκαιότητα συµµετοχής στα τεκταινόµενα του Συλλό-

γου όλων όσοι αγαπούν το χωριό µας την Κυδωνιά,

διότι είµαστε τόσο λίγοι που δεν περισσεύει κανείς

και µπορούµε να αποβούµε όλοι χρήσιµοι και απαραί-

τητοι. Το όνειρο και η πίστη µου για τη συνένωση

όλων των χωριανών σε µία γροθιά παραµένει στόχος

µου και εµπνέει τις προσπάθειές µου. Θεωρώ ότι χρει-

άζεται να είµαστε όλοι ενωµένοι σ' αυτό και θέλω να

τονίσω την σπουδαιότητα ύπαρξης ενός Συλλόγου

πολυµελούς και αδιάσπαστου, ενός Συλλόγου για την

επιβίωση του οποίου, η συµµετοχή όλων µας είναι

απαραίτητη.

Τελειώνοντας να ευχαριστήσω τον Ηλία Γάτο του

Λάµπρου, την Βιβή Σµάνη, τον Παναγιώτη Κάτο και

τον Γιάννη Μπατσαούρα που συνέβαλαν τα µέγιστα

στη σύνταξη αυτής της εφηµερίδας. Να ευχαριστήσω

επίσης τον πρόεδρο Γιώργο Γάτο που µε τις παρεµβά-

σεις του και τις τοποθετήσεις του κάνει αισθητή την

παρουσία της Κυδωνιάς στον ∆ήµο Ναυπάκτου και

τον αντιπρόεδρο Μάκη Γάτο που αποτελεί ψυχή και

βασικό βραχίονα του Συλλόγου.

Από τον διευθύνοντα Σύνταξης Ηλία Λ. Γάτο

Αγαπητοί αναγνώστες και φίλοι της εφηµερίδας
µας, συντοπίτες και µη

Σας παραδίδουµε και φέτος την εφηµερίδα που
έχουµε δεσµευτεί να εκδίδουµε µια φορά το χρόνο. Η
έκδοσή της είναι χαρά και τιµή για την οµάδα εργα-
σίας στην οποία την ανέθεσε ο Σύλλογός µας. Ιδιαίτε-
ρα για µένα που έχω την τιµή να είµαι ο ∆ιευθύνων
σύνταξης, η ενασχόληση µε το έντυπο του χωριού
αποτελεί πηγή έµπνευσης και δηµιουργικής αναζήτη-
σης. Για µένα κάθε φύλλο είναι µια πρόκληση για κα-
τάθεση ψυχής. Καλούµαι να αναδείξω µέσα από τα
προσωπικά µου βιώµατα την ιστορία της Κυδωνιάς και
των ανθρώπων της. Η περιπλάνηση αυτή αναδεικνύει
τη δύναµη και το µεγαλείο των συγχωριανών µας που
έφυγαν µεν αλλά οι παρακαταθήκες τους δεν λησµο-
νιούνται. 
Μήπως όµως τελικά λησµονιούνται; Το σκέφτοµαι

και αναρωτιέµαι πραγµατικά, όταν βλέπω ότι η εφηµε-

ρίδα µας, που µε τόσο κόπο και κόστος εκδίδεται, δεν
βρίσκει τη θερµή και πλατιά ανταπόκριση, που θα
ήταν αναµενόµενη. Με εντυπωσιάζουν και µου δί-
νουν  χαρά τα ενθουσιώδη σχόλια των ξένων ανθρώ-
πων που έφτασε στα χέρια τους η εφηµερίδα (''πρω-
τοποριακή'' τη χαρακτήρισε κάποιος άγνωστός µου
από το χώρο της δηµοσιογραφίας, που µου τηλεφώ-
νησε για να µου εκφράσει την ευχάριστη έκπληξή
του για την ωραία εφηµερίδα ενός µικρού χωριού
στην άκρη του κόσµου). 
Αντίθετα οι συγχωριανοί που εκφράστηκαν, που

µοιράστηκαν την αυθόρµητη ή τεκµηριωµένη θέση
τους για την εφηµερίδα µας είναι ελάχιστοι - στα
δάχτυλα του ενός χεριού. Σε σας τους λίγους, γεν-
ναιόδωροι αναγνώστες, οφείλουµε ένα ευχαριστώ,
γιατί η συµπόρευσή σας µας δίνει το κουράγιο να
συνεχίσουµε. 
Από την άλλη πλευρά, όσοι έχετε µείνει στη σιωπή,

σας καλούµε να ανοίξετε µια πόρτα επικοινωνίας από
δω και στο εξής µε το χωριό µας και τη φωνή του, που
είναι η εφηµερίδα µας. Είναι απαραίτητο να ξέρουµε
τι σας αρέσει και τι όχι στην εφηµερίδα, αφού ο στό-
χος είναι να τη βελτιώνουµε συνεχώς. Βεβαίως και
την κριτική σας περιµένουµε, και την αυστηρή κριτική
µάλιστα, για να αποφεύγουµε τις κακοτοπιές. Τη σιω-
πή σας µόνο δεν θέλουµε, που µπορεί να µας κάνει να
αναρωτηθούµε αν όντως τη διαβάζετε την εφηµερίδα!
Που δεν είναι εφηµερίδα του ∆Σ και της συντακτικής
οµάδας, αλλά καθενός από µας!
Περιµένουµε την ανταπόκρισή σας, λοιπόν, αυτή τη

φορά! Περιµένουµε και τη συνεργασία σας µε κείµενα
προς δηµοσίευση! Είναι ωραίο να γράφουµε όλοι στην
εφηµερίδα του χωριού µας. Γνωριζόµαστε καλύτερα
και αφήνουµε και ένα στίγµα για το αύριο. 
Ευχόµαστε καλή ανάγνωση και σας περιµένουµε

πιο ενεργούς στο επόµενο φύλλο µας!

Πρακτικά της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Σαββάτου 8 Αυγούστου 2020

Με βάση τις σηµειώσεις που κράτησε η Γραµµατέας του συλλόγου Κωνσταντίνα Γ. Γάτου

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020 συγκεντρώθηκαν στο καφενείο του χωριού κάτω

από τις µεγάλες µουριές τα µέλη του Συλλόγου Κυδωνιωτών Ναυπακτίας «Η Γού-

στιανη» για την Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου. Λόγω της απου-

σίας του Προέδρου, Ζαχαρόπουλου ∆ηµήτρη, και του Ταµία, Σταυρόπουλου Ηλία,

η συνεδρίαση ξεκίνησε µε εισηγήσεις του Αντιπροέδρου Γάτου Μάκη και του µέ-

λους Φωτόπουλου ∆ηµήτρη και µε την παρουσία της γραµµατέως Γάτου Κωνστα-

ντίνας, εφόσον υπήρχε απαρτία.

Η συνέλευση ξεκίνησε µε την ενηµέρωση των οικονοµικών του Συλλόγου σχετι-

κά µε:

Α. Τα έσοδα από τις νέες εγγραφές και τις συνδροµές των µελών και 

Β. Τα έξοδα, που αφορούν την έκδοση της εφηµερίδας, το συµφωνηθέν ποσό

της τάξεως το 15% από τον προϋπολογισµό του Ταµείου του Συλλόγου προς την

Κοινότητα και το ποσό για την τοποθέτηση κάγκελων στην πλατεία. 

Παράλληλα, µετά από συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στο ∆ιοικητικό

Συµβούλιο και στα µέλη του Συλλόγου, αποφασίστηκε η συνδροµή του Συλλόγου

να ανέρχεται στα 15 ευρώ από το 2021, αντί των 10 ευρώ που ήταν έως πρότινος. 

Επιπλέον το διοικητικό συµβούλιο αναφέρθηκε στις επιτυχείς ενέργειες για την

πραγµατοποίηση της ασφαλτόστρωσης του δρόµου Καλλονή - Κυδωνιά, ύστερα

από την συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και µελετών. 

Τέλος, τα µέλη ενηµερώθηκαν για την ύπαρξη επιδοτήσεων που αφορούν τα γή-

πεδα, µε στόχο την υλοποίηση επιδιορθώσεων στο γήπεδο του χωριού µας, την

προσπάθεια που έγινε µε παλαιότερο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη συνεργασία του

µε το ∆ασαρχείο για την πυρασφάλεια και την αίτηση που θα συντάξει και θα στεί-

λει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου προς το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο για

την παραχώρηση της άνω αίθουσας του Άι Νικόλα µε στόχο να φιλοξενεί τη νεο-

λαία του χωριού.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στα µέλη του Συλλόγου για να εκφράσουν δικές

τους σκέψεις και ζητήµατα. 

Το πρώτο ζήτηµα αφορούσε στις συνδροµές του Συλλόγου και ειδικότερα προ-

τάθηκε να δίνονται αυτές µε στόχο την ολοκληρωτική στήριξη του Συλλόγου. 

Ένα δεύτερο θέµα που τέθηκε σχετιζόταν µε την αύξηση του ποσού που δίδεται

από το Σύλλογο προς την Τοπική Κοινότητα από το 15% του προϋπολογισµού στο

25%. Ύστερα από ψηφοφορία το αίτηµα δεν ψηφίστηκε και διατηρήθηκε το 15%. 

Επιπλέον τέθηκε ως σκέψη να τιµηθεί ο συγχωριανός µας Χρήστος ∆ιαµαντό-

πουλος για το πολύτιµο φωτογραφικό υλικό και βίντεο και τη συνεισφορά του σε

όλες τις δράσεις του χωριού. Επίσης ένα αίτηµα των µελών ήταν το ανέβασµα άρ-

θρων και περισσότερων φωτογραφιών στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του χωριού.

Τέλος αναφορικά µε την εφηµερίδα έγινε η πρόταση να ορίσει ο Σύλλογος µία

συνδροµή για την εφηµερίδα προκειµένου να ενισχυθούν τα έσοδά του. ∆εν τέθη-

κε σε ψηφοφορία η πρόταση, ωστόσο ο Σύλλογος ανέφερε ότι όποιος επιθυµεί

µπορεί να κάνει κάποια δωρεά ή να δίνει ένα ποσό της αρεσκείας του για την εφη-

µερίδα. Κατόπιν όλων αυτών, η γενική συνέλευση έληξε στις 15:30, αφού πρώτα ο

Σύλλογος δεσµεύτηκε ότι όλες οι προτάσεις των µελών του θα τεθούν υπό εξέτα-

ση από το ∆.Σ
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Για πληρ���ρ�ες 
επικ�ινων�στε 

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

Πρ�εδρ�ς:
�α�αρ�π�υλ�ς ∆ηµτρι�ς,
6932 372417 

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

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

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

M�λη:
Παπανικ�λ��υ Ιω�ννης,
6936 182626

Φωτ�π�υλ�ς ∆ηµτρι�ς,
6936002936

!�νδρ�µτρ�υ Αθανασ�α,
6978145490

H ΦΩNH THΣ KY∆ΩNIAΣ
Iδι�κτησ�α:

ΣYΛΛOΓOΣ KY∆ΩNIΩTΩN 

NAYΠAKTIAΣ «H ΓOYΣTIANH»

&δρα: Kυδωνι� Nαυπακτ�ας

E-mail: kidonianafpaktiaszilista@gmail.com

Υπε�θυν�ς σ�µ�ωνα µε τ� ν�µ�:
O Πρ�εδρ�ς ∆ηµτρι�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, Aθνα 

Επιµ�λεια �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
Eπιµ�λεια �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!

Νέα  από  την  κοινότητα  
* Η προοπτική να φτιαχτεί ο δηµόσιος δρόµος έκανε ένα βήµα ακόµα! Φαίνεται πως το
κονδύλιο εγκρίθηκε και προχωράει η δηµοπράτηση. Βρισκόµαστε επίσης σε εντατική
αναζήτηση πιθανών λύσεων για τη δροµολόγηση της επισκευής του τµήµατος του
δρόµου Κριάτσι- Καλλονή. Σύντοµα θα έχουµε νεότερα!
* Τα µηχανήµατα του δήµου πέρασαν για τη συνήθη φροντίδα των κοινοτικών δρόµων
µας, συµπεριλαµβανοµένων των δρόµων Κυδωνιά - Γραµµένη (από Τριπλιά) και Κυδω-
νιά - Λεύκα (έως το ποτάµι).
* Έγινε η εγκατάσταση σύνδεσης µε το διαδίκτυο στο χώρο της πλατείας σε 24ωρη
βάση!
* Έγινε ο καθαρισµός της δεξαµενής νερού. Οι προοπτικές να µην ξεµείνουµε από νε-
ρό είναι ευοίωνες, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει κατάχρηση κατανάλωσης στο
διάστηµα της µεγάλης προσέλευσης των κατοίκων. 
* Έγιναν κάποιες συµπληρωµατικές εργασίες φωτισµού και καλλωπισµού του χωριού.   
* Τοποθετήθηκαν 2 καινούργιοι κάδοι απορριµµάτων.
* ∆ροµολογούνται κάποιες εργασίες συντήρησης - επισκευής του ∆ηµοτικού µας
Σχολείου.

∫ÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜

Λειτουργία της Ιστοσελίδας Κυδωνιάς

Η ιστοσελίδα µας λειτουργεί µε νέα µορφή και µπορεί-
τε να ανατρέξετε σ' αυτή για να βρείτε πληροφορίες
για παλιότερες, νεότερες και τωρινές δραστηριότητες
από την Κυδωνιά µας. 
Η διεύθυνσή µας είναι: https://www.kidonia.gr/
Επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο της σελίδας Γιάννη
Γεωργιάδη  για την ανάρτηση ενηµερωτικών ανακοινώ-
σεων, προτάσεων και µικρών κειµένων: 
giannis@cc.uoa.gr - Τηλ.: 697 2202860

Τοπική  Κοινότητα  Κυδωνιάς Προς:               
∆ηµοτική Ενότητα Αποδοτίας Αντιπεριφερειάρχη
∆ήµος  Ναυπακτίας Περιφερειακής Ενότητας   

Αιτωλ/νίας
Υπ΄ όψη-Προσωπικά : Κα Μαρία Σαλµά   

Πληροφορίες :                                
Γάτος Ηλ. Γεώργιος (Πρόεδρος)                         
Τηλ.:  210-7516752 (Αθήνα)        

697-6464710, 697-0208813 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση δρόµου Κυδωνιάς - Γραµµένης 
Οξυάς ∆ήµου Ναυπακτίας

Αγαπητή  Αντιπεριφερειάρχη, Κα Μαρία Σαλµά

Στο χωριό µας, την Κυδωνιά του ∆ήµου Ναυπα-
κτίας, στις αρχές της θερινής περιόδου (Ιούνιο) γίνε-
ται µε ευθύνη του ∆ήµου καθαρισµός και αποκατάστα-
ση των ζηµιών που προέκυψαν στη διάρκεια του χει-
µώνα, τόσο στο εσωτερικό οδικό δίκτυο, όσο και
στους δρόµους που συνδέουν το χωριό µας µε τους
όµορους ∆ήµους και τις όµορες Περιφερειακές Ενό-
τητες. ∆υστυχώς, οι δυνατότητες του ∆ήµου Ναυπα-
κτίας είναι µικρές και τα µηχανήµατα-συνεργεία δεν
καλύπτουν, ή καλύπτουν ανεπαρκώς, τη συντήρηση
του οδικού δικτύου του χωριού µας στο σύνολό του.
Σηµαντικοί οδικοί άξονες αφήνονται στη τύχη τους και
είναι προσβάσιµοι για «ερπυστριοφόρα» ή στην καλύ-
τερη περίπτωση για οχήµατα 4 Χ 4. 
Ένας τέτοιος δρόµος είναι αυτός που συνδέει την

Κυδωνιά µε τη Γραµµένη Οξυά (χωριά του ∆ήµου
Ναυπακτίας), ένας χωµάτινος δρόµος µήκους 15 Km.
Ο δρόµος αυτός, ο οποίος συνδέει το χωριό µας και
µε τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Φωκί-
δας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι εξαιρε-
τικής σηµασίας για τους κατοίκους όχι µόνο του χωρι-
ού µας αλλά και των γειτονικών χωριών-περιοχών.
Κα  Μαρία  Σαλµά,
Γνωρίζουµε ότι η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, επο-

µένως και η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας, διαθέ-
τει υποδοµές και πόρους ώστε να καλύψει την αδυνα-
µία του ∆ήµου Ναυπακτίας και να καθαρίσει-αποκατα-
στήσει έγκαιρα το δρόµο Κυδωνιάς-Γραµµένη Οξυάς.
Προσβλέπουµε στην ευαισθησία σας, στην ικανότητά
σας να αξιολογείτε τις ανάγκες και να ικανοποιείτε
έγκαιρα και αποτελεσµατικά τα δίκαια αιτήµατα των
πλέον ακριτικών περιοχών της Περιφερειακής Ενότη-
τας Αιτωλ/νίας. 
Είµαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστεί για τη

συντήρηση του δρόµου Κυδωνιάς - Γραµµένης Οξυάς
για το φετινό καλοκαίρι. Οι Κυδωνιώτες θα ευγνωµο-
νούµε!

Με  εκτίµηση
Ο  Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας  Κυδωνιάς       

Γάτος  Ηλ. Γεώργιος

Aπό την επίσκεψη του ∆ηµάρχου

Xορηγ ί ε ς
για την έκδοση

της εφηµερίδας µας

Y�αντ� Eυσταθ�α:
100 ευρ�

Nικ�λα*δης ∆ηµ�τρης:
300 ευρ�
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Μικρό αφιέρωµα στα 200 χρόνια ελεύθερης Ελλάδας, ελεύθερης Ρούµελης, 

ελεύθερων Κραβάρων, ελεύθερης Ζηλίστας! 

Ζηλιστινοί µαχητές του 1821 

Καταγραφή και σχολιασµός από τον Ζηλιστινό ερευνητή Χρήστο ∆. ∆ιαµαντόπουλου

∆έκα χρόνια πριν το φετινό εορτασµό των 200
χρόνων της εθνικής µας ανεξαρτησίας η Οµάδα
Ζηλιστινών είχε δουλέψει επί δύο χρόνια µε σκο-
πό να ψάξει και να αναδείξει τη συµµετοχή της πε-
ριοχής και ιδιαίτερα της Ζηλίστας στην κυοφορία
και την πραγµατοποίηση του εθνικοαπελευθερωτι-
κού µας Αγώνα. 
Το δικό µου ενδιαφέρον είχε αφυπνισθεί αρκετά

χρόνια πριν λόγω των προσωπικών µου ερευνών
στις ιστορικές τοποθεσίες εντός και εκτός του χωρι-
ού µας, πάρα πολλές από τις οποίες συνδέονται άµε-
σα µε ιστορικά γεγονότα των προεπαναστατικών και
επαναστατικών χρόνων. Αναζήτησα επίσης τα ονό-
µατα των Ζηλιστινών αγωνιστών του 1821, µελετώ-
ντας την ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία σηµαντικών
µελετητών της ιστορίας των Κραβάρων. ∆ιαπίστωσα
µε ευχάριστη έκπληξη ότι η συµµετοχή του χωριού
µας στον Αγώνα ήταν πολύ µεγάλη!

Συνέταξα έναν κατάλογο µε τα ονόµατα των
αγωνιστών αυτών µε βάση τις εξής πηγές:  
α. τις πληροφορίες από τα σχετικά βιβλία των Γ.

Τσατσάνη, Ντ. Μακρυγιάννη και  Γρ. Βαρελά, β. τα
στοιχεία της Επιτροπής βράβευσης των αγωνι-
στών του 1821 µετά την επανάσταση, γ. κάποιες
διάσπαρτες πληροφορίες πολεµικών συµβάντων
δ. τα Γενικά Αρχεία του κράτους ε. το αρχείο του
Ανδρίτσου Σιαφάκα και στ. την τοπική προφορική
παράδοση.

Μέχρι τώρα οι αναζητήσεις µας αποκάλυψαν 41
ονόµατα Ζηλιστινών µαχητών του '21 που καλύ-
πτουν όλη τη διάρκεια της επανάστασης. Η πρώτη
συµµετοχή είναι στο Μαλανδρίνο και η τελευταία
στις επιχειρήσεις του Κίτσου Τζαβέλλα, που απε-
λευθέρωσαν την περιοχή. Προσέφεραν τις υπηρε-
σίας τους κυρίως σε καπετάνιους από τα µέρη
µας, τον Ανδρίτσο Σιαφάκα, το Γιάννη Φαρµάκη,
τον Ξύδη κ.ά. Οι περισσότεροι υπηρέτησαν ως
απλοί στρατιώτες, ενώ αρκετοί υπήρξαν βαθµοφό-
ροι. ∆ύο απ' αυτούς έχασαν τη ζωή τους στον
αγώνα.      
Ο κατάλογος έχει ελεγχθεί µε προσοχή, ωστόσο

οι πληροφορίες από τις πηγές που χρησιµοποιή-
σαµε δεν είναι πολύ σαφείς (υπάρχουν κάποιες
επαναλήψεις, αλληλοεπικαλύψεις και κάποια ερω-
τηµατικά). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η
γραφειοκρατία του καινούργιου κράτους έκανε τα
πρώτα της βήµατα και η καταγραφή των ονοµάτων
της πρώτης γενιάς ελεύθερων πολιτών ήταν αρκε-
τά περίπλοκη υπόθεση. Μέχρι τότε οι άνθρωποι
ταυτίζονταν µε βάση την προφορική παράδοση
της κοινότητάς τους, το οικογενειακό όνοµα του
σογιού, το όνοµα του πατέρα ή της µητέρας -σπα-
νιότερα- και πολύ συχνά µε κάποιο παρωνύµιο που
απέδιδε κάποιο εντελώς προσωπικό χαρακτηριστι-
κό του συγκεκριµένου ατόµου. Στον παρακάτω κα-

τάλογο βλέπουµε µερικά ονόµατα που χρησιµο-
ποιούν ως επίθετο το όνοµα του πατέρα. Επίσης
πολλά επώνυµα δηµιουργούνται µε την πρόσθεση
της κατάληξης  -όπουλος στο πατρώνυµο, κατά τη
µωραΐτικη πρακτική.  
Η γραµµατική και η σηµειολογία των ονοµάτων

παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον και η επισταµένη
έρευνα µπορεί να δώσει σηµαντικές πληροφορίες
για την κοινωνική συγκρότηση της κοινότητας την
περίοδο εκείνη. Παρατηρούµε για παράδειγµα ότι
ελάχιστα ονόµατα ετυµολογούνται µε ρίζες δηλω-
τικές επαγγελµάτων και τα βαπτιστικά  δεν διαφο-
ροποιούνται πολύ από τα συνήθη έως σήµερα -
διαφοροποιούνται όµως τα: Σπήλιος, Ζωητός  και
Αναγνώστης. Το όνοµα Αναγνώστης, που φέρουν
δύο µαχητές, αποτελεί βάσιµη ένδειξη του επιπέ-
δου γραµµατισµού στην κοινότητα, δεδοµένου ότι
το όνοµα δινόταν σε απογόνους των ανθρώπων
που λειτουργούσαν θεσµικά ως κοινοτικοί Ανα-
γνώστες. 
Πολύ µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορι-

κή συνέχεια που εντοπίζεται στα  ονόµατα του κα-
ταλόγου αυτού µε σηµερινές οικογένειες της Ζη-
λίστας. ΄Εχει γίνει µια προσπάθεια να ανιχνευ-
τούν αυτοί οι δεσµοί. Σε µερικές περιπτώσεις είναι
πιο απλό καθώς το όνοµα διασώζεται αυτούσιο
έως σήµερα (Γάτος, Κατσάνος (;), Κολόµπας, Κρί-
κος, Σταυρόπουλος, Λυµπέρης, Μακρής, Τρίφτης,
Τσάγκας, Χονδροµήτρος). Αναφέρουµε όµως και
τις περιπτώσεις οικογενειών, για τις οποίες έχουν
διασωθεί πληροφορίες από την προφορική παρά-
δοση ότι είναι απόγονοι µαχητών έχοντας διαφο-
ρετικό όνοµα σήµερα (Κατσούνης, Τσεκούρας).   
Στον κατάλογο έχουµε προσθέσει την αρµατω-

µένη Γιωργούλα Καρασµαΐλη. Το όνοµά της δεν
βρίσκεται σε καµία από τις παραπάνω πηγές, δια-
σώζεται όµως σε µια πολύ ισχυρή τοπική προφορι-
κή παράδοση. Κατατίθεται ως ελάχιστος οφειλό-
µενος φόρος τιµής στις αφανείς γυναίκες της επα-
νάστασης.    
Ολόκληρος ο κατάλογος αυτός άλλωστε αποτε-

λεί συµβολική απόδοση αναγνώρισης και ευγνω-
µοσύνης προς τους ''ξυπόλητους'' προγόνους και
τις προγόνισσές µας, που έκαναν την επιλογή να
συµπαραταχτούν σε έναν αγώνα αβέβαιο. Η εξέ-
γερση απαιτούσε ανιδιοτέλεια και γερά κότσια.
Εκείνων ''το έλεγε η καρδούλα τους''  και έπραξαν
ανάλογα. Ο αριθµός των 41 µαχητών αναδεικνύει
την καθολική συµµετοχή της κοινότητας στον
αγώνα - πολλές οικογένειες συµµετείχαν µε πολ-
λά µέλη τους!   

Οι πίνακες φιλοτεχνήθηκαν από Ζηλιστινούς καλλιτέ-

χνες. Στον πρώτο πίνακα απεικονίζεται ο επιφανέστε-

ρος µαχητής Κωνσταντής Ζελιστινός. Έργο Α. Κα-

τσούνη. Στον δεύτερο πίνακα απεικονίζεται η αρµατω-

µένη Γεωγούλα Καρασµαΐλη. Έργο Ντίνας Καρα-

σµαΐλη. Ο πίνακας κάτω αριστερά, µε τίτλο «Ήρωας»

είναι του ζωγράφου Ηλία Παπανικολάου.  Του ιδίου εί-

ναι και ο πίνακας κάτω δεξιά µε τον τίτλο  «Ο Καραϊ-

σκάκης διαφεύγων από το λαγούµι των Κατσαναίων»
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Α) Πεσόντες 

1. Ζελίστας  ή  Κωνσταντίνου Γεωργούλας (εντάχθηκε από την

αρχή στον αγώνα, συµµετείχε στην κατάληψη του Πατρατζικίου

επικεφαλής των µαχητών από τα Βλαχοχώρια. Σκοτώθηκε στο

Αλµαράρι Μουλαλικίου Θεσσαλίας). 

2. Ζελίστας  ή Κωνσταντίνου Χαράλαµπος, αδερφός του Γεωρ-

γούλα και του Αντώνη (συµµετείχε στη µάχη του Κρεµµυδίου

εναντίον του Ιµπραήµ υπό τον Ξύδη)

Β) Μαχητές (από τα Γενικά Αρχεία του κράτους και τις υπόλοι-

πες πηγές) 

1. Γατόπουλος  Ιωάννης

2. Γάτος Βασίλειος (υπήρξε φαλαγγίτης ταγµατάρχης)

3. Γάτος ∆ηµήτριος (πολέµησε υπό τον Φαρµάκη στη µάχη της

Καλιακούδας, στο Καρπενήσι και το Μεσολόγγι. Μετονοµάστη-

κε σε Τσεκούρας. Εγγόνια του ήταν ο Τσικρόϊαννους κι ο Τσι-

κρουλάµπρους)

4. Γάτος Ανδρέας (συµµετείχε στη µάχη της Λοµποτινάς υπό

τον Φαρµάκη)

5. Γουγουσόπουλος ∆.

6. Ζαρογιαννόπουλος Σπήλιος

7. Ζελίστας ή Κωνσταντίνου Αντώνιος (ο επιφανέστερος Ζηλι-

στινός µαχητής. Υπήρξε µπουλουκτσής από το 1821 έως το

1828, συµµετέχοντας στις επιχειρήσεις στο Μεσολόγγι και στις

µάχες των Αθηνών. Εκπροσώπησε επίσης την περιοχή στις

πρώτες Εθνοσυνελεύσεις)

8. Θεοδώρου ή Αϊβαλιώτης Νίκος

9. Καρασµαΐλη Γεωργούλα (αρµατωµένη µαχήτρια κατά την

προφορική τοπική παράδοση) 

10. Κατζάκος Αναγνώστης (Θεωρούµε ότι η ορθή γραφή είναι

Κατσάνος, δεδοµένου ότι διασώζονται πολλές προφορικές πα-

ραδόσεις για τη συµµετοχή της οικογένειας αυτής στον αγώνα.

Ο αγωνιστής συµµετείχε στην επιχείρηση στο χάνι της Γρα-

βιάς) 

11. Κολόµπας  Αναγνώστης (µε το όνοµα αυτό έχουν αφιερω-

θεί εικόνες που διασώζονται στην εκκλησία του Αγίου Νικολά-

ου. Οι απόγονοι έχουν διαπρέψει ως στρατιωτικοί και λόγιοι

στο Μεσολόγγι)

12. Κολοµπόπουλος Αθανάσιος 

13. Κουλτούρος Γ.

14. Κουρτελάκος Παναγιώτης

15. Κουρτελόπουλος Μήτρος 

16. Κουτρουµπάνης Ι. 

17. Κρίκος ή Κρίκος Κακογιώργος (αναφέρεται στο αρχείο του

Α. Σιαφάκα. Ένας κλάδος των απογόνων του µετανάστευσε και

διακρίθηκε στη Σπερχειάδα. Απόγονοι επίσης είναι ο Λάµπρος

Χονδροµήτρος και οι Κατσουναίοι) 

18. Κωνσταντίνου Μήτρος

19. Κωνσταντόπουλος Θανάσης (πολέµησε υπό τον Σιαφάκα,

άπορος και έντιµος αγωνιστής) 

20. Κωστόπουλος  ή  Κρίνος (Κρίκος;)  Παναγιώτης (πολέµησε

από το 1822- 1825 υπό τον Σιαφάκα και τον Φαρµάκη)

21. Λιµπερόπουλος Μήτρος ή Λυµπέρης (στη γειτονιά που ήταν

τα σπίτια των Λυµπεραίων σώζονταν µέχρι πρόσφατα ίχνη χαλ-

κουργείων)

22. Μακρής Γεώργιος

23. Μιχαλόπουλος Ιωάννης

24. Νικολάου Αναγνώστης (αριστειούχος)

25. Παπατράµπας Γιάννης (πολέµησε υπό τον Σιαφάκα, απόγο-

νός του ο ληστής Κωσταντέλος)

26. Πολύζος Κ. 

27. Σπανού (;) Γ.

28. Σταυρόπουλος Γιάννης

29. Σταυρόπουλος Καραγιώργης (πολέµησε υπό τον Σιαφάκα)

30. Σταυρόπουλος Μήτρος (πολέµησε υπό τον Σιαφάκα)

31. Σταυρόπουλος Νικολός (ήταν παππούς των λογίων Σταυρο-

πουλαίων ή Σταυραίων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι Σταυραίοι και

οι Χοντροµητραίοι, συγγενείς και προεστοί της κοινότητας, συ-

ντάχτηκαν ανεπιφύλακτα  µε τους επαναστάτες από την πρώτη

στιγµή. Από τους Σταυραίους καταγόταν ο Γιάννης Μπέσσας ή

Παπανικόλας, που ήταν ο πιο δυνατός άντρας της περιοχής και

έγινε µετά παπάς στην Αβόρανη) 

32. Στρακόπουλος Κώστας (Σταυρόπουλος πιθανότατα)

33. Τράµπας  Ζωητός (ο µετέπειτα σπουδαίος τεχνίτης, το όνο-

µα του οποίου κοσµεί το πολύτιµο ασηµένιο δισκοπότηρο)

34. Τράµπας Αναγνώστης 

35. Τρίφτης Κωνσταντίνος (φαλαγγίτης ταγµατάρχης, πολέµη-

σε και διακρίθηκε στο Μεσολόγγι)

36. Τσάγκας Iωάννης

37. Τσάγκας Κώστας (φαλαγγίτης υπό τον Ιωάννη Φαρµάκη)

38. Χονδροµήτρος Γιαννάκης

39. Χονδροµήτρος Θανάσης

Αλφαβητικός κατάλογος των Ζηλιστινών µαχητών της επανάστασης

Oι φωτογραφίες είναι από τα γυρίσµατα για την εκδήλωση «Zηλίστα 1821» (2011).
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Γρ��ει � ιατρ�ς ∆ηµ�τρης B. Zα+αρ�π�υλ�ς 

Πολλές φορές στο παρελθόν είχα ακούσει και

είχα διαβάσει για πανδηµίες που είχαν συµβεί

κατά καιρούς και είχαν επιφέρει το θάνατο σε

µεγάλη µερίδα του τότε πληθυσµού της γης, εί-

χαν προκαλέσει µεγάλη οικονοµική ύφεση, είχαν

ενσπείρει τον πανικό και έχουν επιφέρει την κα-

ταστροφή σε µεγάλα τµήµατα της γήινης επικρά-

τειας. Όµως ποτέ δεν συνέλαβα τη σοβαρότητα

των καταστάσεων, ποτέ δεν βίωσα το µέγεθος

των τότε απωλειών, ποτέ δεν ένιωσα την αµηχα-

νία και τον προβληµατισµό των τότε κατοίκων

της γης, ποτέ δεν συνειδητοποίησα τον φόβο και

τον τρόµο που ένιωθαν οι άνθρωποι µπροστά

στις φοβερές εκείνες καταστάσεις. Και να ανα-

λογιστεί κανείς ότι τα τότε προστατευτικά µέτρα

ήταν ελάχιστα, οι γνώσεις και τα µέσα ήταν µη-

δαµινά και οι ζωές των ανθρώπινων όντων ήταν

έρµαια της όποιας τύχης. 

Σήµερα που τα µέσα έχουν πολλαπλασιαστεί,

σήµερα που οι επιστήµες έχουν κάνει πολύ ση-

µαντικά βήµατα προόδου, είναι τελείως διαφορε-

τικά και η αντιµετώπιση των πανδηµιών είναι µε-

θοδευµένη, επιστηµονικά κατά το δυνατόν τεκ-

µηριωµένη και οπωσδήποτε πιο αποτελεσµατική.

Κι όµως ακόµη και σήµερα µε τα τόσα µέσα, µε

την κατακόρυφη πρόοδο της επιστήµης σε όλους

τους τοµείς και µε την οικονοµική παγκόσµια ευ-

ρωστία, οι πανδηµίες εξακολουθούν να προβλη-

µατίζουν τις κυβερνήσεις των διαφόρων κρατών,

να επιφέρουν τεράστιες απώλειες σε ανθρώπι-

νες ζωές και να έχουν µεγάλες αρνητικές οικο-

νοµικές συνέπειες λόγω των lockdown και της

καραντίνας. Ο όρος καραντίνα καθιερώθηκε για

πρώτη φορά κατά την Πανδηµία της πανούκλας ή

«µαύρου θανάτου» τον 14ο αιώνα, όταν η νόσος

είχε εξολοθρεύσει το 30% του τότε πληθυσµού

της Ευρώπης. Εφαρµόστηκε πρώτη φορά στο

Ντουµπρόβνικ της Κροατίας, όταν κάθε πλοίο

που ερχόταν από περιοχές που ενδηµούσε η νό-

σος απαγορευόταν να µπει στο λιµάνι. Παρέµενε

σε κοντινό ξερονήσι και επιτρεπόταν να ελλιµε-

νιστεί µετά 40 µέρες. Ο όρος έκτοτε έγινε διε-

θνής και χρησιµοποιείται ευρέως σήµερα. Προέρ-

χεται από την ιταλική λέξη quarantena από το

αριθµητικό quaranta που σηµαίνει σαράντα.

Η σηµερινή πανδηµία του covid- 19 που ενέσκη-

ψε και στη χώρα µας µε έκανε να ξαναζωντανέ-

ψω στη µνήµη µου όλες εκείνες τις πανδηµίες

για τις οποίες είχα διαβάσει, αλλά µε είχαν αφή-

σει σχεδόν αδιάφορο, µη µπορώντας να συλλά-

βω και να βιώσω το µέγεθος και την έκταση των

επελθουσών καταστροφών και ανακατατάξεων,

µη διαισθανόµενος τη σοβαρότητά των και τις

καταστροφικές συνέπειες που είχαν στον τότε

άνθρωπο και στις τότε κοινωνίες. Αυτοµάτως πέ-

ρασε από το µυαλό µου το µέγεθος του πλήγµα-

τος των τότε πανδηµιών και η πλήρης αδυναµία

του ανθρώπου µπροστά σε έναν αόρατο µικρο-

σκοπικό ιό. 

Ο κορονοϊός covid-19 δεν είναι η πρώτη πανδη-

µία που τάραξε κυριολεκτικά τον πλανήτη και

επέφερε τεράστιες αλλαγές στο ευρύτερο κοι-

νωνικό περιβάλλον. Η πρώτη σαφώς καταγε-

γραµµένη Πανδηµία εκδηλώθηκε το 430 π.X.

στην πόλη-κράτος των Αθηνών, κατά τη διάρκεια

του πρώτου Πελοποννησιακού πολέµου, προκα-

λώντας τον θάνατο ενός µεγάλου αριθµού των

κατοίκων, µεταξύ των οποίων και ο Περικλής, ο

δηµοκρατικός ηγέτης των Αθηναίων το 429 π.X.

Εξαιτίας αυτής της πανδηµίας λύθηκε η πολιορ-

κία των Σπαρτιατών, οι οποίοι  φοβούµενοι τη νό-

σο αποµακρύνθηκαν.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 543 µ.Χ. εκδηλώθη-

κε είδος βουβωνικής πανώλους που καταγράφη-

κε ως πανώλης του Ιουστινιανού, µε αποτέλεσµα

το θάνατο 30 έως 50 εκατοµµυρίων ανθρώπων,

κοντά στο 50% του πληθυσµού της γης εκείνη

την εποχή. Το 1347 έως το 1351 είδος βουβωνι-

κής πανώλους (πανούκλα - αποκαλούµενη «µαύ-

ρος θάνατος»), µε 25 εκατοµµύρια θανάτους, τον

15ο έως τον 17ο αιώνα η ευλογιά µε 20 εκατοµ-

µύρια θανάτους, το 1817 έως 1823 η χολέρα, το

1918 έως 1919 η ισπανική γρίπη Η1Ν1 µε 50 έως

100 εκατοµµύρια θανάτους, το 1957 η ασιατική

γρίπη µε 1 έως 4 εκατοµµύρια και το 1981 ο Hiv

(AIDS) µε 33 εκατοµµύρια θανάτους έως σήµερα. 

Ο σηµερινός ιός covid - 19 που ξέσπασε το ∆ε-

κέµβριο του 2019 στην πόλη Γιουχάν της Κίνας

και έκτοτε έχει µεταδοθεί σε ολόκληρο τον πλα-

νήτη, προκαλώντας το θάνατο άνω των τριών

εκατοµµυρίων ανθρώπων µέχρι σήµερα, αποτε-

λεί τεράστιο πρόβληµα τον τελευταίο καιρό, όχι

µόνο για την επικινδυνότητά του αλλά και για

την παγκόσµια οικονοµική ύφεση η οποία πιθανό-

τατα θα είναι προσωρινή και όχι παρατεταµένη.

Οι δηµοσιονοµικές αρχές των πληττόµενων χω-

ρών πράττουν τα πάντα για να αντιµετωπίσουν

αυτή την ύφεση, όπως µείωση της φορολογίας

και αύξηση των κυβερνητικών δαπανών, ελπίζο-

ντας ότι έτσι θα αντιµετωπίσουν τις οικονοµικές

αναταράξεις από τον θανατηφόρο ιό και µ' αυτό

τον τρόπο θα ανακουφιστεί ο ταλαιπωρηµένος

κόσµος των. 

Τελευταίως ο κορονοϊός έχει αποτελέσει

αφορµή για όσους αρέσκονται να γράφουν και

να διαδίδουν απόψεις και θεωρίες συνωµοσίας,

όσον αφορά τα εκλυτικά αίτια της πανδηµίας.

Μία εκ των θεωριών αυτών ισχυρίζεται ότι ο ιός

αποτελεί το αποτέλεσµα εργαστηριακών δοκι-

µών που σκοπίµως ξέφυγε από τον έλεγχο των

επιστηµόνων, ώστε µε την επικινδυνότητά του να

αφαιρέσει µεγάλο αριθµό ανθρώπινων ζωών και

έτσι να µειωθεί ο πληθυσµός της ασφυκτικά γε-

µάτης γης. Είναι άραγε αληθής η θεωρία αυτή;

Ως λογικός άνθρωπος και ως γιατρός δεν θα

µπορούσα ποτέ να ασπαστώ µία τέτοια θεωρία

και να υποστηρίξω µία τέτοια άποψη. Κορυφαίοι

επιστήµονες αναφέρουν ότι οι άνθρωποι είναι το

µόνο είδος που είναι υπεύθυνο για την πανδηµία

covid -19, λόγω της κατάχρησης του φυσικού πε-

ριβάλλοντος και της εξ αυτής καταστροφής του,

επιτρέποντας έτσι την εξάπλωση θανατηφόρων

παθογόνων ιών σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Ως εκ τούτου είναι πολύ πιθανόν στο µέλλον

να αντιµετωπίσουµε χειρότερες πανδηµίες από

τον covid -19, εκτός και αν προστατέψουµε τη

φύση λαµβάνοντας δραστικά και αποτελεσµατι-

κά µέτρα και χαράσοντας νέα πορεία, συµπορευ-

όµενοι αρµονικά µε το φυσικό περιβάλλον.

Ασκούµε πάρα πολλές πιέσεις σε όλα τα φυσικά

οικοσυστήµατα και αν δεν προστατεύσουµε τη

φύση και το περιβάλλον δεν θα µπορούµε να

προστατέψουµε τον ίδιο µας τον εαυτό, είτε µας

αρέσει είτε όχι. Είµαστε στενά συνδεδεµένοι µε

τη φύση και καθώς οδεύουµε προς το µέλλον µε

έναν πληθυσµό 10 δισεκατοµµυρίων κατοίκων

στη γη µας, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι ο

καλύτερος και αναπόσπαστος σύµµαχός µας εί-

ναι ένα υγιές φυσικό περιβάλλον. 

Η συνήθεια κατανάλωσης εξωτικών και

άγριων ζώων σε αγορές της νότιας Κίνας, σε

διάφορες άλλες της Ασίας και της υποσαχάριας

Αφρικής, συνιστά µία ωρολογιακή βόµβα που

κάποτε θα εκραγεί. Σε αυτές τις αγορές άγρια

ζώα σφαγιάζονται, γδέρνονται και κοµµατιάζο-

νται, παρουσία του πελάτη πολλές φορές, και

ύστερα πωλούνται στο ευρύτερο καταναλωτικό

κοινό. Ζώα που έχουν φτάσει στην αγορά µετά

από πολύωρες διαδροµές, στριµωγµένα µέσα

σε κλουβιά, στρεσαρισµένα και ανοσοκατα-

σταλµένα, είναι αναπόφευκτο να εκκρίνουν

οποιοδήποτε παθογόνο µικροοργανισµό έχουν

στο σώµα τους. ∆εδοµένου ότι τα ταξίδια είναι

στη σηµερινή εποχή πολύ εύκολο πράγµα, αντι-

λαµβάνεται κανείς ότι ο κίνδυνος διάδοσης µιας

νόσου πολλαπλασιάζεται. Είναι πανεύκολο σή-

µερα τη µία µέρα να είσαι σε ένα τροπικό δάσος

της Κεντρικής Αφρικής και την άλλη µέρα να

περπατάς στην Αθήνα. 

Σύµφωνα µε επιστήµονες από όλο τον κόσµο

που ασχολούνται µε τη βιοποικιλότητα και τα

διάφορα οικοσυστήµατα και σύµφωνα µε τεκµη-

ριωµένες µελέτες, ο άνθρωπος είναι βασικά

υπεύθυνος για τον covid -19. Οι επιστήµονες

προειδοποιούν πώς θα αντιµετωπίσουµε χειρότε-

ρες πανδηµίες στο εγγύς ή απώτερο µέλλον,

εκτός εάν χειριστούµε τις βασικές αιτίες αυτής

της πανδηµίας και κάνουµε καλή διαχείριση των

φυσικών πόρων. 

Η ανεξέλεγκτη αποψίλωση των δασών η εκτε-

ταµένη επέκταση της γεωργίας και η µεγάλη

καλλιέργεια και εκµετάλλευση των άγριων ειδών,

δηµιούργησαν ένα τέλειο σκηνικό για τη διαρροή

ασθενειών από την άγρια φύση στους ανθρώ-

πους. Εξέχοντες επιστήµονες από όλο τον κό-

σµο προειδοποιούν για µία ακόµη φορά, ότι αν

δεν θέλουµε να ζήσουµε κι άλλες τέτοιες πανδη-

µίες, θα πρέπει να σταµατήσουµε το φαινόµενο

της υπερθέρµανσης του πλανήτη και την κατα-

στροφή του φυσικού περιβάλλοντος (συνεχιζό-

µενη αποψίλωση δασών, καταστροφή των εδα-

φών από την εντατική καλλιέργεια και εξάπλωση

των πόλεων και των κατοικηµένων περιοχών) κα-

θώς αυτές οι πραγµατικότητες οδηγούν την

άγρια ζωή σε στενή επαφή µε τον άνθρωπο.

KÏÈÌ·ÙÈÎ‹ ÎÚ›ÛË - EÈ‰ËÌ›· Î·È Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ - TÂ¯ÓÔÏÔÁ›· - OÈÎÔÏÔÁ›·

Πανδηµίες άλλοτε και τώρα

Ένας επικίνδυνος ιός που θα µπορούσε να µας αφυπνίσει  κι όχι να µας αφανίσει. 
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Τηλεκπαίδευση την περίοδο της επιδηµίας: Μορφωτικές  Ανισότητες και συνέπειες 

στα Εργασιακά  ∆ικαιώµατα*

Εισαγωγή

Η πανδηµική κρίση του COVID-19 από την πρώ-

τη στιγµή της εµφάνισής της επηρέασε την εκ-

παίδευση όλων των βαθµίδων, όπως καµιά άλλη

υγειονοµική κρίση έως τώρα. Από τον Φεβρουά-

ριο του 2020, 191 χώρες πήραν µέτρα καθολικής

αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικα-

σίας όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, επη-

ρεάζοντας 1,58 δις εκπαιδευόµενων (µαθητών,

φοιτητών, σπουδαστών) παγκοσµίως (περισσότε-

ρο από το 90% των εγγεγραµµένων) και δηµιουρ-

γώντας µια άνευ προηγουµένου κατάσταση στην

ιστορία της εκπαίδευσης. Παράλληλα, η αναστο-

λή της λειτουργίας των σχολείων επηρέασε περί-

που 63 εκατοµµύρια εκπαιδευτικούς πρωτοβάθ-

µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι

προσπαθούσαν µε όποια διαθέσιµα µέσα (τηλεκ-

παίδευση µέσω διαδικτύου, τηλεόρασης, ραδιο-

φώνου, τηλεφώνου) να διασφαλίσουν τη συνέχι-

ση της διδασκαλίας και της µάθησης. Τρεις µήνες

µετά σε πολλές χώρες ξεκίνησε σταδιακά η επα-

νεκκίνηση της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικα-

σίας, επιδιώκοντας την εξισορρόπηση της ανά-

γκης για προστασία από την πανδηµία από τη µια

και την αποφυγή των ψυχοκοινωνικών επιπτώσε-

ων και των επιπτώσεων στη σωµατική υγεία από

την άλλη.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες µε την

πιο µακρά και αδιάλειπτη περίοδο αναστολής της

λειτουργίας των σχολείων. Σήµερα, περίπου έναν

χρόνο µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας, τα τε-

λευταία στοιχεία της UNESCO (18/03/21) για την

αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικα-

σίας αναφέρουν ότι 29 χώρες παγκοσµίως βρί-

σκονται σε καθεστώς καθολικής αναστολής λει-

τουργίας της εκπαίδευσης και αφορούν στο 9,8%

των εκπαιδευόµενων. Ανάµεσα σε αυτές τις χώ-

ρες βρίσκεται και η Ελλάδα, όπου αποφασίστηκε

εκ νέου οριζόντια αναστολή της λειτουργίας των

σχολείων στο σύνολο της επικράτειας έως και τη

∆ευτέρα 10 Μαΐου 2021. Εξαίρεση αποτελούν τα

σχολεία Ειδικής Αγωγής, τα οποία λειτουργούν

κανονικά όλο αυτό το διάστηµα.

Η επιλογή της αναστολής της δια ζώσης λει-

τουργίας των σχολικών µονάδων στη χώρα µας

για το µεγαλύτερο διάστηµα της πανδηµικής κρί-

σης και η αντικατάστασή της από την τηλεκπαί-

δευση διαφαίνεται να αφήνει βαθύ αποτύπωµα,

τόσο στις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά

δικαιώµατα των εκπαιδευτικών, όσο και στη γνω-

στική, συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη

των παιδιών, δηµιουργώντας αποκλεισµούς και

οξύνοντας ταυτόχρονα τις ήδη υπάρχουσες εκ-

παιδευτικές ανισότητες σε βάρος των πιο ευάλω-

των κοινωνικών οµάδων.

Η ένταση της πανδηµικής κρίσης σε συνδυασµό

µε τις επιλεγόµενες πολιτικές για την αντιµετώ-

πισή της προκάλεσαν πολλά προβλήµατα στην

εκπαίδευση. Η άνευ προηγουµένου και τόσο ευ-

ρείας κλίµακας διακοπή της λειτουργίας των εκ-

παιδευτικών δοµών και η υποκατάσταση της δια

ζώσης εκπαίδευσης από την τηλεκπαίδευση, πρό-

σβαλε το δικαίωµα στην εκπαίδευση και δηµιούρ-

γησε περιορισµούς στην ισότητα των ευκαιριών.

Η τηλεκπαίδευση άλλαξε καταλυτικά τη σύµβα-

ση του χώρου στην εκπαιδευτική διαδικασία και

επέβαλε τον τεχνολογικό εξοπλισµό ως προϋπό-

θεση υλοποίησής της. Μέχρι το ξέσπασµα της

πανδηµίας ο χώρος στον οποίο αποκλειστικά

πραγµατοποιούνταν ο πυρήνας της εκπαιδευτι-

κής διαδικασίας ήταν το σχολείο και η σχολική

τάξη. Με την εφαρµογή της τηλεκπαίδευσης, κα-

ταλύεται αυτή η σύµβαση και επιβάλλονται νέοι πε-

ριορισµοί, τόσο ως προς την εργασία όσο και ως

προς τη µαθησιακή διαδικασία. 

Α. Συνέπειες στα Εργασιακά ∆ικαιώµατα

• Καταρχάς, ενώ έως τώρα οι εκπαιδευτικοί εργά-

ζονταν αποκλειστικά στο σχολείο, αξιοποιώντας

τις υποδοµές της σχολικής µονάδας, η τηλεκπαί-

δευση µετατόπισε τον χώρο εργασίας στην κα-

τοικία του εκπαιδευτικού. 

• Η καθολική εφαρµογή της τηλεκπαίδευσης, για

µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια της

πανδηµίας, σε αντικατάσταση της δια ζώσης δι-

δασκαλίας, και µάλιστα από τον χώρο της κατοι-

κίας, επέφερε σηµαντικές παραβιάσεις στα εργα-

σιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών, µε πρώτο

και κύριο την παραβίαση του διδακτικού και εργα-

σιακού τους ωραρίου. 

• Πέραν της διάθεσης του προσωπικού χώρου για

την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας, στην συντριπτι-

κή τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί αντιµετώπι-

σαν το πρόβληµα της διεύρυνσης του εργασια-

κού τους χρόνου, αφού ο χρόνος προετοιµασίας

για την εξ αποστάσεως διδασκαλία αυξήθηκε ση-

µαντικά σε σχέση µε τον συνήθη χρόνο προετοι-

µασίας για τη δια ζώσης διδασκαλία. Σε µεγαλύ-

τερο βαθµό, από ό,τι κατά τη δια ζώσης λειτουρ-

γία του σχολείου, αυξήθηκε και η απασχόλησή

τους πέραν του θεσµοθετηµένου εργασιακού

ωραρίου, για την πραγµατοποίηση παιδαγωγικών

συνεδριάσεων τις απογευµατινές και βραδινές

ώρες και για την ενηµέρωση και υλοποίηση εγκυ-

κλίων και οδηγιών του ΥΠΑΙΘ, ακόµη και τις µε-

ταµεσονύκτιες ώρες. 

• Η κατάλυση της διάκρισης µεταξύ του εργασια-

κού και του προσωπικού χώρου και χρόνου των

εκπαιδευτικών επιβάρυνε τους/τις εκπαιδευτι-

κούς και οικονοµικά. Καταρχάς, η διεύρυνση του

εργασιακού χρόνου, που δεν αναγνωρίζεται ως

υπερωριακή απασχόληση, συρρικνώνει εµµέσως

ακόµη περισσότερο τις ήδη περικοµµένες οικονο-

µικές απολαβές των εκπαιδευτικών που την τε-

λευταία δεκαετία έχουν υποστεί µείωση κατά

40%. Στην ουσία είναι οι ίδιοι που επωµίζονται εξ

ολοκλήρου το κόστος της τηλεκπαίδευσης, ενώ

αυτό αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας. 

• Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να χρη-

µατοδοτήσουν τις απαιτούµενες ψηφιακές υπο-

δοµές και τον τεχνολογικό εξοπλισµό, χωρίς να

υπάρξει οικονοµική ενίσχυσή τους από την πολι-

τεία. Η ανεπάρκεια τεχνολογικού εξοπλισµού της

σχολικής µονάδας και η αδυναµία πραγµατοποίη-

σης παράλληλων τηλεδιασκέψεων (λόγω χαµη-

λών ταχυτήτων δικτύου) αποτέλεσαν σηµαντι-

κούς παράγοντες που ενδεχοµένως ώθησαν

τους/τις εκπαιδευτικούς να εργαστούν από το

σπίτι, διαθέτοντας και αναβαθµίζοντας µε προ-

σωπικό κόστος ίδια τεχνολογικά µέσα και υποδο-

µές δικτύου. 

• Επιπλέον, εγείρονται σύµφωνα µε τις απαντή-

σεις των εκπαιδευτικών ζητήµατα επιπρόσθετων

παραβιάσεων των δικαιωµάτων τους, όπως η πα-

ραβίαση των προσωπικών δεδοµένων, της ιδιωτι-

κότητας και των πνευµατικών τους δικαιωµάτων.

Τέλος, ως σηµαντικό µειονέκτηµα αναδεικνύεται

και η διατάραξη της οικογενειακής ζωής. 

• Χωρίς να αποτελεί άµεσα εργασιακό δικαίωµα,

η συνδεσιµότητα στο διαδίκτυο άπτεται επίσης

της υποβάθµισης των συνθηκών εργασίας, αφού

η κακή ποιότητά της δηµιουργεί σοβαρά εµπόδια

στους εκπαιδευτικούς στην άσκηση του εκπαι-

δευτικού τους έργου. 

• Επίσης, η αποµάκρυνση από το φυσικό και συλ-

λογικό χώρο εργασίας και η έλλειψη προσωπικής

επαφής µεταξύ συναδέλφων, καθιστά εξαιρετικά

δυσχερή την ανάπτυξη κοινωνικών δεσµών µετα-

ξύ τους και κατ' επέκταση την αλληλεπίδραση

ιδεών και απόψεων, την ανταλλαγή προβληµατι-

σµών και τη συγκρότηση δεσµών αλληλεγγύης.

Η πολιτική επιλογή της εφαρµογής µιας εκπαί-

δευσης από απόσταση ενέχει τον κίνδυνο ανα-

τροπής των εργασιακών σχέσεων και των δικαιω-

µάτων των εκπαιδευτικών, και εγείρει µια σειρά

από επιπλέον πιθανούς κινδύνους, όπως είναι η

αξιοποίησή της στο µέλλον για τη µείωση των θέ-

σεων εργασίας, η χρησιµοποίησή της ως απεργο-

σπαστικού µηχανισµού και η µετατροπή της σε

«πύλη εισόδου» για την εισχώρηση ιδιωτικών

εταιρειών τεχνολογίας στη δηµόσια εκπαίδευση. 

• Τέλος, η µετατροπή της παιδαγωγικής σχέσης

των εκπαιδευτικών µε τους µαθητές από άµεση

σε «εικονική» και διαµεσολαβηµένη, µέσω της

τεχνολογίας, υποβαθµίζει άρδην όχι µόνο τη φύ-

ση της εργασίας τους αλλά και την εκπαιδευτική

και µαθησιακή διαδικασία. 

Β. Μορφωτικές  Ανισότητες

• Από τη σχετική µελέτη του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛ-

ΜΕ προκύπτει ότι η τηλεκπαίδευση ενισχύει τις

ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές και µορφωτικές

ανισότητες, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες µαθητικές

οµάδες και συνδέεται επιπλέον µε τη δηµιουργία

νέων ανισοτήτων. Οι ανισότητες αυτές σχετίζονται

κατ' αρχάς µε την ανεπάρκεια τεχνολογικού εξο-

πλισµού και υποδοµών δικτύου από µέρους των

µαθητών/τριών. Ο αποκλεισµός ολόκληρων µαθητι-

κών οµάδων από την τηλεκπαίδευση, καθώς και η

πληµµελής και προβληµατική πρόσβαση σε αυτήν,

λόγω χαµηλής ποιότητας τεχνολογικού εξοπλι-
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σµού, συνδέεται και µε µια σειρά από άλλα ζητήµα-

τα, όπως είναι ο χαρακτηρισµός φοίτησης για την

προαγωγή και την απόλυση του µαθητή και η αξιο-

λόγησή του. Προκύπτει, λοιπόν, ότι πέραν των µα-

θησιακών επιδόσεων, ο τεχνολογικός εξοπλισµός

είναι ακόµα ένας παράγοντας που µπορεί να οδη-

γήσει σε σχολική αποτυχία και αποκλεισµό από

την εκπαίδευση. 

• Επίσης, τα εγγενή ποιοτικά χαρακτηριστικά της

τηλεκπαίδευσης την καθιστούν υποδεέστερη της

δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνδέ-

ονται µε τα σοβαρά ελλείµµατα κάλυψης και

αφοµοίωσης της ύλης. Επιπλέον, υπάρχουν ειδι-

κές κατηγορίες διδακτικών αντικειµένων, των

οποίων η διδασκαλία µέσω τηλεκπαίδευσης εί-

ναι εξαιρετικά δυσχερής και αναποτελεσµατική.

Αναλόγως, το παιδαγωγικό κλίµα, η ψυχοκοινω-

νική διάσταση της µαθησιακής διαδικασίας ως

βασική παράµετρός της, φαίνεται να πλήττεται

σοβαρά από την τηλεκπαίδευση. Οι εκπαιδευτι-

κοί επισηµαίνουν κυρίως προβλήµατα στην αλ-

ληλεπίδραση µαθητών/τριών και εκπαιδευτικών,

προβλήµατα συγκέντρωσης και οργάνωσης, κό-

πωση, περιορισµένη ανταπόκριση των µαθη-

τών/τριών στα µαθήµατα και στις εργασίες που

τους ανατίθενται. Επίσης, σε µικρότερο βαθµό,

αλλά όχι αµελητέο, διαπιστώνονται προβλήµατα

εξάρτησης, παρενόχλησης/εκφοβισµού, καθώς

και σωµατικής και ψυχικής υγείας. Συνεπώς, η

τηλεκπαίδευση δεν µπορεί να υποκαταστήσει τη

δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Οι διαπιστώσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστι-

κά της τηλεκπαίδευσης, η παρατεταµένη εφαρ-

µογή της και η αδυναµία συµµετοχής σ΄αυτήν

όλων των παιδιών µε ίσους όρους, οδηγούν

στην εκτίµηση ότι διανύουµε µια περίοδο προϊ-

ούσας εκπαιδευτικής κρίσης, οι διαστάσεις της

οποίας θα αναδειχθούν τα επόµενα χρόνια. 

• Επίσης, η διαρκής υποχρηµατοδότηση της δη-

µόσιας εκπαίδευσης και η ελλιπής χρηµατοδό-

τησή της εν όψει της πανδηµίας (π.χ. καµία δα-

πάνη για την αγορά και αναβάθµιση του απαραί-

τητου τεχνολογικού εξοπλισµού των σχολικών

µονάδων ούτε για την πρόσληψη επιπλέον µόνι-

µου εκπαιδευτικού προσωπικού κ.λπ.) µετακύλη-

σε σηµαντικό µέρος του κόστους της τηλεκπαί-

δευσης στους εκπαιδευτικούς και στις οικογέ-

νειες των µαθητών. 

• ∆εδοµένων των παραπάνω συµπερασµάτων

και της παρατεταµένης αναστολής της λειτουρ-

γίας των σχολείων είναι απαραίτητες οι θεσµι-

κές παρεµβάσεις, ώστε α) να προστατευθούν τα

εργασιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών και β) να

αµβλυνθούν οι µορφωτικές και εκπαιδευτικές

ανισότητες και να προληφθεί εγκαίρως η ενδε-

χόµενη αύξηση της σχολικής αποτυχίας και της

σχολικής διαρροής.

Γ. Το “µέλλον” της Τηλεκπαίδευσης 

• Η τηλεκπαίδευση, ως εναλλακτική µορφή µα-

θησιακής διαδικασίας, θα πρέπει να χρησιµοποι-

είται µε πολύ µεγάλη φειδώ στις  πιο “ευαίσθη-

τες” βαθµίδες της εκπαίδευσης - Προσχολική,

Α/θµια και Β/µια.

• Η τηλεκπαίδευση θα είναι η έσχατη λύση, µια

αναπόφευκτη αναγκαιότητα σε εξαιρετικές πε-

ριπτώσεις, όπως είναι οι πανδηµίες, οι φυσικές

καταστροφές, οι πολεµικές συγκρούσεις και η

αδυναµία εν γένει των εκπαιδευόµενων να

έχουν πρόσβαση στη δια ζώσης διδασκαλία. 

*Ως κύρια πηγή χρησιµοποιήθηκε σχετική έρευνα

που έκανε το  ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. (Κέντρο Μελετών και Τεκ-

µηρίωσης) της Ο.Λ.Μ.Ε. (Οµοσπονδία Λειτουργών

Μέσης Εκπαίδευσης) 

Όταν το υπουργείο άµυνας των Ηνωµένων Πο-

λιτειών ξεκίνησε στη δεκαετία 60 να αναζητά

ένα δίκτυο επικοινωνιών απρόσβλητο από πυρη-

νικό πόλεµο, κανείς δεν φανταζόταν τη σηµασία

του εγχειρήµατος για το µέλλον της Ανθρωπότη-

τας. Το Milnet δηµιουργήθηκε σαν ένα αποκε-

ντρωµένο δίκτυο αποτελούµενο από µικρότερα

δίκτυα που όλοι συνδέονταν µε όλους µε εναλ-

λακτικούς τρόπους, χωρίς να περνούν όλα από

έναν κεντρικό δροµολογητή. Έτσι αποκτήσαµε το

Ιντερνετ. Λίγο αργότερα η εµπλοκή των πανεπι-

στηµιακών ερευνητών που ανέπτυξαν τα δικτυα-

κά πρωτόκολλα επικοινωνίας, η πρόοδος των

προσωπικών υπολογιστών διαθέσιµων για κάθε

βαλάντιο και η εφεύρεση του παγκόσµιου ιστού

WWW έφεραν τον δικτυωµένο κόσµο σε εκατοµ-

µύρια ανθρώπους.

Ίσως τα παραπάνω δεν ήταν παρά µόνο ένας

πρόλογος για το τι επρόκειτο να επακολουθήσει.

Ακολούθησαν οι µηχανές αναζήτησης -όλοι ξέ-

ρουµε την Google, η  κινητή τηλεφωνία συνδυα-

ζόµενη µε το διαδίκτυο µε τις έξυπνες συσκευές

και κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα - social media που

συνέδεσαν και συνδέουν τα δισεκατοµµύρια του

πλανήτη. Πρόκειται για ένα δεύτερο µεγάλο κύ-

µα, κυρίαρχο πια, που πολλοί νεώτεροι έχουν µε-

γαλώσει σ' αυτό και το θεωρούν δεδοµένο, κε-

κτηµένη αξία της ζωής. Και πράγµατι το παγκο-

σµιοποιηµένο δίκτυο παραγωγών και καταναλω-

τών κυρίως πληροφορίας, αφορά πια εκτός από

τη γνώση και την οικονοµία, την ψυχαγωγία και

την καθηµερινή επικοινωνία. 

Αλλά αυτό που παγκόσµια προκαλεί προβληµα-

τισµό σε αρκετούς που ασχολούνται σε βάθος µε

τα προβλήµατα του καιρού µας είναι η δραστική

επιρροή της ναυαρχίδας των κοινωνικών δικτύων,

του Facebook. Ιδρυµένο από έναν νεαρό φοιτητή

τον Μάικ Ζούκεµπεργκ στην 1η δεκαετία του

20ού αιώνα γρήγορα έγινε η εφαρµογή όπου

όλοι θέλουν να είναι µέλη και να αναρτούν τα

σχόλια και τις προτιµήσεις τους, συµµετέχοντας

σε οµάδες µε κοινά ενδιαφέροντα, φιλίες και

ενασχολήσεις. 

∆εδοµένης πια της ισχύος του µέσου γρήγορα

αρχίσαµε επίσηµα και λιγότερο επίσηµα να ανα-

ρωτιόµαστε:

Α) Με ποιόν τρόπο πρέπει να εκφράζοµαι σ' αυ-

τό το νέο µέσο; Β) Είµαστε εκτεθειµένοι σε χειρι-

σµό από αυτούς που ξέρουν τα δεδοµένα και τις

προτιµήσεις µας; 

Ως προς το 1ο ερώτηµα βλέπουµε ότι δεν

υπάρχουν συνταγές και ο καθένας συµµετέχει

ανάλογα µε την προσωπικότητα και το ύφος του.

Υπάρχουν άνθρωποι που διστάζουν να γίνουν

καν µέλη και άλλοι που ξηµεροβραδιάζονται σπα-

ταλώντας το χρόνο τους σε ασηµαντότητες. Η

ανθρώπινη φύση λαχταρά επικοινωνία και µοίρα-

σµα αλλά είναι η ίδια που έχει µέσα της την επί-

δειξη και την αναζήτηση του χειροκροτήµατος.

Σίγουρα µετά από µερικά χρόνια οι περισσότεροι

µόνοι τους χάνουν τον αρχικό ενθουσιασµό και

ακολουθούν πιο συγκρατηµένη πορεία.  

Στο 2ο ερώτηµα η απάντηση είναι ΝΑΙ. ∆ίνο-

ντας θετική προτίµηση σε διάφορες σελίδες κα-

ταγραφόµαστε σε αυτές και οι µηχανισµοί του

µέσου µάς τις επανεµφανίζουν. Αυτοί που αναζη-

τούν επιρροή µπορούν να αναρτούν σελίδες και

περιεχόµενο και να προωθούν προπαγανδιστικές

εκστρατείες, διασπορά ψεύδους εκµεταλλευόµε-

νοι τα στερεότυπα και τις ελλείψεις της ανθρώπι-

νης µονάδας. Με το ξέσπασµα της πανδηµίας οι

ιστοσελίδες που διέδιδαν τον εµβολιασµό ήταν

πολλαπλάσιες από αυτές που προωθούσαν τις

επιστηµονικές απόψεις. Αλλά και οι προεκλογι-

κές εκστρατείες παγκόσµια - βλ. περίπτωση εκλο-

γής Τράµπ 2016 - γίνονται αντικείµενο µηχανι-

σµών επηρεασµού από εξωτερικούς παράγοντες.

Μια τεράστια επιχείρηση των τεχνολογιών για

σήµανση τέτοιων σελίδων και αναρτήσεων - ή και

απαγόρευση ακόµα σε ακραίες περιπτώσεις -

έχει ξεκινήσει για να αντιµετωπίσει τα φαινόµενα

αυτά. Αλλά συγκρούεται κάτι τέτοιο µε την ελευ-

θερία του λόγου; Μπορούν δηλαδή οι εταιρείες

των εφαρµογών κοινωνικής δικτύωσης να απο-

φασίζουν για κάτι τέτοιο; Είναι θεµιτό να απο-

κτούν τόσο µεγάλη ισχύ;

Η συζήτηση συνεχίζεται. Η δικτύωση απογείω-

σε πολλές από τις ανθρώπινες δυνατότητες και

µας έδωσε τη δυνατότητα να εκφραζόµαστε και

να ακουγόµαστε όσο είναι δυνατό σε ένα παγκό-

σµιο χωριό. Οι δυνάµεις της παραπληροφόρησης

έχουν όµως και αυτές τη δυνατότητα να εκµε-

ταλλεύονται τις ανθρώπινες αδυναµίες.

Η ψευδαίσθηση του γνωρίζω ένα θέµα από µια

προτεινόµενη σελίδα στο Facebook ή αλλού συν-

δυάζεται µε την ψευδαίσθηση της αντισυµβατικό-

τητας και του αντισυστηµισµού. Απαξιώνουµε

δηλαδή τα παλαιά µέσα, π.χ. τις εφηµερίδες, ως

συστηµικά, αλλά έτσι γινόµαστε πιο εύκολα θύ-

µατα των παρασυστηµικών πειρατών της απέρα-

ντης θάλασσας του διαδικτύου. 

Αλλά ο άνθρωπος είναι η πηγή και η λύση των

προβληµάτων του. Ας επενδύσουµε στο περιεχό-

µενο και όχι µόνο στη δικτύωση. Στη Γνώση και

όχι µόνο στην πληροφορία. 

Tο  διαδίκτυο
Γράφει ο Γ. Γεωργιάδης, µηχανικός Πληροφορικής
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Nα προλάβουµε να σώσουµε τη Γη µας, τη Zωή!
Γράφει η Bιβή Σµάνη

Μέχρι και το δικό µας καιρό η Γη ήταν ιερή κι

οι άνθρωποι φιλούσαν το χώµα όταν επέστρε-

φαν από ταξίδι ή ξενιτιά. Έπαιρναν µαζί τους λί-

γο χώµα, µια πετρούλα, ένα κλαδάκι, ένα λου-

λούδι, σαν φυλαχτό. Χρωστούσαµε τη ζήση µας

στην Πλάση.  

Τα τόπια µας δεν είναι πολύ πλούσια για καλ-

λιέργεια και οι προπάτορές µας είχαν φτιάξει

µέσα σε χιλιάδες χρόνια ένα σοφό σύστηµα για

να συγκρατούν το χώµα, να ποτίζουν τα χωρά-

φια, να φτιάχνουν γεννήµατα για τον επιούσιο.

∆ιατηρούσαν σοφά τις απολαβές της γης για

όλο το χρόνο χωρίς να σπαταλούν τίποτα.

''Αµαρτία'' να σου πέσει ένα ψίχουλο ψωµί,

έσκυβες και το µάζευες ευλαβικά. Η οικονοµία

κάθε οικογένειας και κάθε κοινότητας ήταν κυ-

κλική, όλα είχαν τη θέση τους, στην ώρα τους,

τίποτα δεν πήγαινε χαµένο. Όλοι µαθαίναµε τις

τέχνες για την επιβίωση: να έχεις ένα κήπο µε

λαχανικά και όσπρια για όλο το χρόνο, να πλέ-

κεις, να ράβεις, να µπαλώνεις τα τριµµένα ρού-

χα, να υφαίνεις, να ζυµώνεις και να ψήνεις ψω-

µί. Να ψαρεύεις στο ποτάµι, να στήνεις σκαντα-

λιές ή να πιάσεις λαγό  για ένα ξεχωριστό γεύ-

µα. Να ξέρεις πού κρύβονται τα χαµωκέρασα, τα

θραψερότερα κράνια, τα γινωµένα κορόµηλα, οι

τρυφερές ξυνήθρες, οι καλές µούρες κι οι θρεµ-

µένες βατόµουρες. Να κοκολογάς µε µαεστρία

σε µυστικές κρύπτες καρύδια και κάστανα. Να

κµανταράς τα πράµατα, να φκιάχνεις ένα κεφα-

λάκι τυρί ή ένα πλουχιράκ' βούτυρο στην καρά-

µπα. Να σπουδάζεις το ξύλο, την πέτρα, το χώ-

µα, τους σπόρους, τα άγρια βοτάνια, τους δρό-

µους του νερού, του σύννεφου και του χιονιού.

Ολόκληρη η κοινότητα µαζί, ο ένας πλάι στον

άλλον, σαν µελισσάκι, έχτιζαν ένα πέτρινο σπίτι

για κάθε  καινούργιο ζευγάρι, το σχολείο ή τη

µικρή εκκλησία. Συντηρούσαν τις βρύσες και

τους δρόµους του χωριού. Φρόντιζαν το κεφα-

λάρι για να φυλάει το χωριό απ' την κατολίσθη-

ση. Οι κοινότητες των κοντοχωριανών θεµέλιω-

ναν µαζί γιοφύρια για να χαίρονται κοινά παγκύ-

ρια και  συµπεθεριάσµατα. Κάθε µεριά, κάθε χω-

ράφι, κάθε πηγή, κάθε δέντρο, είχε όνοµα και

ιστορία. Οι νεότεροι είχαµε χρέος να φυλάξου-

µε τις απιδιές, τις µηλιές, τις καστανιές, τις κυ-

δωνιές και τις καρυές που είχε αναστήσει η

προηγούµενη γενιά. ∆εν πουλούσες τη γη χω-

ρίς σύνεση. Και δεν την παράταγες χέρσα να

ρηµάξει. 

Στη δικιά µου τη γενιά όµως την παρατήσαµε.

Σαν υπνωτισµένοι, ο ένας κοντά τον άλλον,

σπρωχτήκαµε στις µεγάλες πόλεις και την πρω-

τεύουσα. Από τα 10-11 εκατοµµύρια της χώρας,

οι µισοί ζούµε πια στην ιστορική πόλη της Αθή-

νας, που έγινε µέσα σε λίγες δεκαετίες µια από

τις πιο µολυσµένες πόλεις της γης. Εδώ κυνηγά-

µε την επιβίωση -πεδικλωµένη απ' τη χλιδή. Το

''αγοραστό'' (ψωµί, φαΐ, ρούχο, πιοτί, γλέντι,

όνειρο) µας πήρε το νου. Τη ζεστασιά της ''χει-

ροποίητης'' ζωής, την αφανίζει η χρυσή σκόνη

της µόδας και της σπάταλης αφθονίας, η τυραν-

νική αίγλη της τεχνολογίας και η ατσάλινη ισχύς

της κερδοφορίας. Οι οικολογικές επιλογές απα-

ξιώνονται σαν καθυστέρηση, καρµιριά ή ουτοπι-

κή ανταρσία. 

Η παγκόσµια αρένα µέσα σε πενήντα χρόνια

µάς έσπρωξε σε θεµελιακή µετάλλαξη. Τα ήµε-

ρα κοπάδια αντικαταστάθηκαν από τη βιοµηχανι-

κή κτηνοτροφία, που προωθεί τη δυτική διατρο-

φή, παραµερίζοντας τη λιτή µεσογειακή. Η σοφή

παραδοσιακή γεωργία αντικαταστάθηκε από µο-

νοκαλλιέργειες ξένων υβριδικών σπόρων, που

απαιτούν τεράστιες ποσότητες νερού, επικίνδυ-

να λιπάσµατα και φυτοφάρµακα.  Μεγάλες εται-

ρείες αλλάζουν τη ροή των ποταµιών και ξεθε-

µελιώνουν βουνά και θάλασσες. Αφανίζουν

αθώες γειτονιές και κλέβουν τον ήλιο και τον

αέρα των ταπεινών µε θηριώδη οικιστικά συ-

γκροτήµατα. Η οικονοµία έχασε την αυτάρκειά

της και βασίζεται σε µεταπρατικές δραστηριότη-

τες. Ποτέ η ανθρώπινη εργασία δεν σπαταλήθη-

κε τόσο πολύ για ''αέρα κοπανιστό''. Ποτέ δεν

καταληστεύτηκαν τόσο πολύ προς όφελος της

''ανάπτυξης'' όσοι παράγουν πραγµατικά. Το κρά-

τος βασίζει την επιβίωσή του στις ξένες επενδύ-

σεις και στα στίφη των τουριστών που καταλη-

στεύουν σαν ακρίδες την πληγωµένη µας Γη. Με

τίµηµα ένα πικρό συνάλλαγµα, που εν τέλει µε-

ταφράζεται σε εισαγωγές καταναλωτικών ''αγα-

θών'' ή προϊόντων επιβίωσης από τη δύση ή από

αλλού. 

Οι ενεργειακές ''ανάγκες'' αφού ερηµοποίησαν

ολόκληρες περιοχές, οδήγησαν στη φενάκη της

''πράσινης ενέργειας''. Οι ευλογηµένοι ελαιώνες

και αµπελώνες φυτεύονται φωτοβολταϊκά. Τα

παρθένα βουνά και νησιά καρφώνονται ανελέη-

τα από πυκνές σειρές ανεµογεννητριών. Και

ταυτόχρονα οι προσδοκίες για υδρογονάνθρα-

κες στην περιοχή, πυροδοτούν ενεργειακά όνει-

ρα θερινής νυκτός και συγκρούσεις µε τους γεί-

τονές µας, αποµυζώντας τους φτωχούς προϋπο-

λογισµούς της περιοχής µε παράλογες πολεµι-

κές δαπάνες. 

Μυριάδες άνθρωποι ξεριζώνονται βίαια από ρη-

µαγµένες περιοχές και προστίθενται στις στρα-

τιές των ντόπιων - που διαγκωνιζόµαστε στις θύ-

ρες των πολυεθνικών για τον επιούσιο, µε όποιο

τίµηµα: τα αφύσικα ωράρια και τα απάνθρωπα

περιβάλλοντα εργασίας. Την παραβίαση του

κορµιού και του µυαλού µας. Το µεθοδικό τσάκι-

σµα της αλληλεγγύης, της αντοχής και της αντί-

στασής µας. Το  ξερίζωµα  της ανθρωπιάς µας,

που έχουµε σµιλέψει µε ιδρωµένο µεράκι στην

πυκνή αιωνιότητα της εξέλιξής µας. 

Οι παλιοί καιροί µάς φύγανε. «Είν' αλάργα του

σκουτάδ; Κλείσ' τα µάτια να του ιδείς!» λέγαµε,

αλλά τώρα δεν χρειάζεται να κλείσουµε τα µά-

τια, µας έχει στήσει καρτέρι ο κατεπείγων κίνδυ-

νος να αφανιστούµε! Ψηνόµαστε σε καύσωνες

αφύσικους. Ζούµε µαζικούς θανάτους από πυρ-

καγιές και πληµµύρες. Τα αγαπηµένα µας δέ-

ντρα και τα πουλιά µας αποχαιρετούν - φέτος

αποχαιρετούµε µάλλον για πάντα και τις τελευ-

ταίες πολύτιµες µαρωνιές µας. 

Το πιο δύσκολο απ' όλα είναι πως µέσα σε µια

θάλασσα φλύαρης κινδυνολογίας δεν το έχουµε

χωνέψει ότι κινδυνεύουµε άµεσα. ∆εν το χωρά-

ει ο νους, αλλά ναι, είµαστε στην κόψη του ξυ-

ραφιού. Μια µόνο είναι η απαντοχή µας, τώρα

που οι ιθύνοντες δεν βλέπουν πως χρειάζεται

να κάνουµε πίσω, σε µια πιο ήπια, πιο λογική οι-

κονοµία. Τώρα, η µόνη ελπίδα είµαστε όλοι

εµείς οι καθηµερινοί άνθρωποι που προσπαθού-

µε να πορευτούµε µε τον κοινό νου. 

Που φυλάµε σαν τα µάτια µας σπιτάκια, καλ-

λιέργειες και ήπιες τέχνες. Που φτιάχνουµε

πράγµατα µε τα χέρια µας. Που  βοηθάµε ο ένας

τον άλλον µε τις γνώσεις και τις ικανότητές µας.

Που βάζουµε παντού, όπου γίνεται, λαχανικά µε

παλιούς σπόρους και οικολογικές πρακτικές.

Που φυτεύουµε δέντρα. Που φυλάµε Ζηλίστες.

Που πίνουµε καθαρό νερό µε ευγνωµοσύνη

που υπάρχει, όπου ακόµα υπάρχει, και κάνουµε

ό,τι γίνεται για να υπάρχει. Που ανασαίνουµε µε

ένα ευχαριστώ τον καθαρό αέρα, όπου τον βρί-

σκουµε. Που νοιώθουµε ευγνωµοσύνη για το

ψωµί που τρώµε και στηρίζουµε τις προσπάθειες

για τροφή που σέβεται το ανθρώπινο σώµα, τα

άλλα πλάσµατα και τη φύση.  Που στηρίζουµε το

δικαίωµα όλων των ανθρώπων στο καθαρό, αρ-

κετό νερό, αέρα και τροφή. 

Που συµπορευόµαστε µε όσους νοιάζονται για

το αύριο. Που µετράµε τις επόµενες γενιές σ'

ό,τι αποφασίζουµε. 

Που ξέρουµε ότι είµαστε στην αγκαλιά της φύ-

σης, όχι πάνω απ' αυτή, µας ''έχει'', δεν την

''έχουµε''. 

Ας πάρουµε πιο ζεστά τώρα τη διαφύλαξη της

ζωής!

Ίσα που προλαβαίνουµε!, αλλά ναι, ακόµα προ-

λαβαίνουµε!

∆ιψασµένο καβουράκι στο Φίδαρη.



IANOYAPIO™ - IOYNIO™ 202110

Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήθελα να ασχοληθώ πιο

σοβαρά µε την καλλιέργεια πραγµατικά παραδοσια-

κών λαχανικών. Την αγάπη για τους κήπους και τα

οπωροφόρα την κληρονόµησα από τις οικογένειες

και της µητέρας και του πατέρα µου. Οι άνθρωποι

αυτοί παρόλο που είχαν πιο σύγχρονα επαγγέλµα-

τα, δουλειές της πόλης δηλαδή, δεν είχαν εγκατα-

λείψει ποτέ την καλλιέργεια της γης. Μας έπαιρναν

πάντα µαζί τους στην Ηλεία, τον τόπο καταγωγής

της µητέρας µου, και στην Κυδωνιά, τον τόπο κατα-

γωγής του πατέρα µου, στα συχνά ταξιδάκια που

έκαναν για να φροντίσουν τα δέντρα και τα κήπια

και στις δυο αυτές περιοχές. Και δουλεύαµε µαζί

τους στη γη, από πολύ µικρή ηλικία. Μάθαµε έτσι,

µε φυσικό τρόπο, να εκτιµούµε τον πλούτο που

κρύβουν αυτές οι δραστηριότητες. 

Οι ωραιότερες εποχές, για µας σαν παιδιά ήταν ο

τρύγος και το πάτηµα των σταφυλιών! Το κρασί που

φτιάχναµε - και συνεχίζουµε να φτιάχνουµε -  ήταν

η αφορµή για να µαζευόµαστε όλοι µαζί και να κά-

νουµε ωραία γλέντια µε πολύ τραγούδι, χορούς,

αγκαλιές, αφηγήσεις, πειράγµατα, αστεία και ωραί-

ες πλάκες! Και µε πρωταγωνιστές βεβαίως τα ξεχω-

ριστά φαγητά απ' τα κήπια µας! Στα καταπράσινα

κήπια µας µάθαµε να εκτιµούµε την ξεχωριστή νο-

στιµάδα που έχουν τα φυσικά λαχανικά! Η γεύση

µιας ντοµάτας που κόβεις κατευθείαν απ' τη ντοµα-

τιά στο χωριό, δεν µπορεί να συγκριθεί µε καµιά άλ-

λη γεύση στον κόσµο!

Τα τελευταία χρόνια µαζί µε τον πατέρα µου καλ-

λιεργούµε συστηµατικά στο χωριό τα ντόπια κηπευ-

τικά. Όµως µε προβληµάτισε το γεγονός ότι και

εδώ σιγά σιγά υπήρχε µια στροφή προς τους ξέ-

νους, αγοραστούς σπόρους. Οι αγοραστοί σπόροι

έχουν κάποιες ευκολίες, γιατί δεν χρειάζεται να

µπεις στη διαδικασία να µαζέψεις µε προσοχή και

επιµέλεια και να συντηρήσεις τους σπόρους από

την προηγούµενη χρονιά. Επιπλέον τα υβρίδια δια-

φηµίζονται σαν πιο παραγωγικά. 

Φέτος την άνοιξη ήρθα σε επαφή µε την κοινότη-

τα «Πελίτι» που αγωνίζεται πολλά χρόνια για τη δια-

φύλαξη των παραδοσιακών σπόρων και των παραδο-

σιακών τρόπων καλλιέργειας. ∆οκιµάζω λοιπόν φέτος

για πρώτη φορά τους πραγµατικά παραδοσιακούς

σπόρους! Ανυποµονώ να δω πώς θα πάει αυτή η προ-

σπάθεια! Θα σας ενηµερώσω φυσικά! Και όταν γίνουν

µε το καλό σας καλώ να δοκιµάσουµε την παραγωγή

µου! Η δική µας η γεύση έχει σηµασία, γιατί εµείς ξέ-

ρουµε πολύ καλά πώς είναι µια αληθινή ντοµάτα ή ένα

αγγουράκι ή ένα κολοκυθάκι αληθινό! 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δια-

βάσετε το «Εγχειρίδιο για τη συλλογή και τη διατή-

ρηση των ντόπιων ποικιλιών» έκδοση του Πελίτι του

2008 και την ανατύπωση του βιβλίου του κ. Γιώργου

Κηπουρού "Η Παραδοσιακή Καλλιέργεια λαχανικών

και τα µυστικά της". Το βιβλίο είναι γραµµένο µε πο-

λύ απλό τρόπο και αναφέρεται στις παρατηρήσεις

που έκανε ο κ. Γιώργος Κηπουρός και τις πρακτικές

που ακολούθησε στο χωράφι του χωρίς να χρησιµο-

ποιεί, λιπάσµατα και δηλητήρια, ούτε κοπριές και

µόνο µε παραδοσιακές ποικιλίες. Για περισσότερη

ενηµέρωση επισκεφτείτε ηλεκτρονικά το site πατώ-

ντας τη λέξη «Πελίτι». 

Πιστεύω ότι σαν κοινότητα έχουµε µια σηµαντική

κληρονοµιά στην παραδοσιακή καλλιέργεια. Εµείς

εδώ στην Κυδωνιά δεν σταµατήσαµε ποτέ να καλ-

λιεργούµε τα παραδοσιακά λαχανικά, µε δικούς µας

σπόρους. Επίσης έχουµε στο χωριό µερικές ποικι-

λίες οπωροφόρων (δαµασκηνιές, µηλιές, καρυδιές,

κοροµηλιές, καστανιές και κλήµατα) που είναι πραγ-

µατικά παραδοσιακές. Η διάσωσή τους έχει πολύ

µεγάλη σηµασία, όχι µόνο για µας αλλά για όλη την

περιοχή και όλο τον πλανήτη! Έχουµε θησαυρούς

που πρέπει να διαφυλάξουµε!

Ξαναβρίσκουµε τους αυθεντικούς σπόρους Aπό συζήτηση µε το ∆ηµήτρη B. Tσάγκα

Κυδωνιά. Τι να πει κανείς για αυτό το χωριό; Είναι

ο τόπος που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν οι πρόγο-

νοί µας, και που εµείς τώρα επισκεπτόµαστε σχε-

δόν κάθε καλοκαίρι. 

Εγώ είχα 2 χρόνια να έρθω, αλλά όταν φτάσαµε

παρατηρούσα τα πάντα µε τον ίδιο θαυµασµό όπως

την πρώτη φορά. Γρήγορα βρήκα την παρέα µου και

πληροφορήθηκα για τις φετινές δραστηριότητες

που πραγµατοποιούνταν στο χωριό. Επιτραπέζια

παιχνίδια, περιπάτους µέχρι την Αγία Παρασκευή,

δικά µας αυτοσχέδια παιχνίδια, ακόµα και µάθηµα

γυµναστικής υπό την  καθοδήγηση της Τριάδας Πα-

παγεωργίου. 

Όλα ήταν υπέροχα και πολύ διασκεδαστικά.

Όµως η δράση για την οποία θα ήθελα να γράψω

σε αυτό το κείµενο είναι η εκδροµή στον ποταµό

Εύηνο.

∆ιοργανωτής της εκδροµής ήταν ο κύριος Κώ-

στας Μακρής. Τον συνόδευαν η κυρία ∆ήµητρα

Αποστολοπούλου-Παπανικολάου και η κυρία Βιβή

Σµάνη, η οποία βιντεοσκοπούσε καθ΄ όλη την διάρ-

κεια της διαδροµής. Υπήρξε όµως και αρκετά µεγά-

λη συµµετοχή, τόσο από παιδιά, όσο και από ενήλι-

κες. ∆ώσαµε ραντεβού στο Σµολόρεµα, και έπειτα

µε τα αυτοκίνητα φθάσαµε στο Μαντρί του Γιώργου

Καρασµαΐλη. Μετά από κάποιες τελευταίες οδηγίες

από τον Κώστα Μακρή, ξεκινήσαµε την ευχάριστη

περιπέτειά µας.

Κάναµε αρκετές στάσεις σε διάφορες τοποθε-

σίες, όπως το Καστανόρεµα, όπου συζητήσαµε για

θέµατα που αφορούν το χωριό, το περιβάλλον, την

πανίδα της περιοχής. Μάθαµε για τα δέντρα που

κοσµούν το χωριό µας, και απολαύσαµε την διαδρο-

µή. Μικροί και µεγάλοι συµµετείχαν στις συζητή-

σεις, ενώ µας εξέπληξε ευχάριστα η µικρότερη της

παρέας Μυρτώ Βουλγαρίδου  (5 ετών) που προ-

σφέρθηκε να µαζέψει διάφορα πλαστικά σκουπίδια

που βρέθηκαν στον δρόµο µας.

Έπειτα από περίπου 30 λεπτά περιπλάνησης στο

δάσος φθάσαµε στον προορισµό µας. Ο ποταµός

Εύηνος ή Φίδαρης είναι πραγµατικά ένα στολίδι για

την περιοχή. Η θέα των δέντρων και του ποταµού

είναι τόσο µαγευτική, που µπορεί να ηµερέψει και

το πιο άγριο ζώο.  

Αφήσαµε τις τσάντες µας και όλα τα παιδιά βου-

τήξαµε αµέσως στο ποτάµι. Η ηµέρα ήταν ζεστή και

γι' αυτό όλοι ευχαριστηθήκαµε τις βουτιές µας στο

νερό. Ακόµα εντυπωσιαστήκαµε από το θάρρος της

κυρίας Βιβής να κολυµπήσει στο κρύο νερό, δείχνο-

ντας στους νεότερους πώς να περνάνε καλά! 

Όταν όλοι πια είχαµε κουραστεί καθίσαµε κάτω

από την σκιά των δέντρων και φάγαµε το κολατσιό

που είχαµε φέρει από το σπίτι. ∆ιασκεδάσαµε ακού-

γοντας ιστορίες των µεγαλύτερων για το χωριό και

λέγοντας πολλά αστεία. 

Η κυρία ∆ήµητρα Αποστολοπούλου µας είπε 2 πο-

λύ όµορφα τραγούδια για το χωριό και µας µίλησε

για τον µοναδικό µύλο που υπήρχε κάποτε εκεί.

Αφού περάσαµε τόσο ωραία και βγάλαµε µερικές

αναµνηστικές φωτογραφίες, ήρθε δυστυχώς η ώρα

να φύγουµε. Μαζέψαµε τα πράγµατά µας και πήρα-

µε τον δρόµο της επιστροφής. ,Αυτή βέβαια, όντας

ανηφόρα, ήταν αρκετά επίπονη και δεν ήταν λίγοι

εκείνοι που εξέφρασαν τα παράπονά τους (κυρίως

µικρά παιδιά). 

Έτσι, λοιπόν τελείωσε και η φετινή εκδροµή µας

στο ποτάµι. Όλοι περιµένουµε µε ανυποµονησία

την επόµενη εκδροµή-περιήγηση όπου ελπίζουµε

ότι θα έχουµε ακόµα µεγαλύτερη συµµετοχή. Θα

θέλαµε, τέλος να ευχαριστήσουµε τους Κώστα Μα-

κρή, ∆ήµητρα Αποστολοπούλου, Βιβή Σµάνη που

πραγµατοποίησαν αυτή την υπέροχη δραστηριότη-

τα. Στην εκδροµή συµµετείχαν οι: Μαρία Παπαγε-

ωργίου και τα παιδιά της Σπύρος, Ευαγγελία και Κα-

τερίνη, Τριάδα Παπαγεωργίου και Χρήστος Αγγελό-

πουλος µε τα παιδιά τους Κατερίνα και Θεώνη, Πό-

πη Ράπτη, Μαργαρίτα Τρίφτη, Σωτήρης Τσεκούρας,

Ελένη Παπαγεωργίου, Γιάννα Παπαγεωργίου, Νί-

τσα ∆ιαµαντοπούλου και τα εγγόνια της Νεφέλη

και Μυρτώ Βουλγαρίδου, ∆ήµητρα Μίχου-Ζαχαρο-

πούλου, Γιώργος Ζαχαρόπουλος, Ελένη Β. Ζαχαρο-

πούλου, Μαρία Β. Ζαχαροπούλου, Ανδρέας Ζαχα-

ρόπουλος, Αγγελική Ζαχαροπούλου.

Eκδροµή στο ποτάµι Γράφει η Aγγελική Aνδρέα Zαχαροπούλου

Eδώ υπήρχαν οι λογγιές που τις πήρε το ποτάµι.
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«Θα του γραµµατίσιτι κι αυτό του µικρό, Χρήστου

µ';;; ∆εν φτάνουν τα τρία κουρίτσια;;;» Είναι τα λό-

για της αγαπηµένης µας θείας Λένης, της Μυλω-

νούς, προς τον αδελφό της και πατέρα µου Χρήστο

Υφαντή, όταν εγώ επρόκειτο να πάω στο Γυµνάσιο.

Και τι, λέτε, της απάντησε ο λίγο παρορµητικός πα-

τέρας;«Και τι θα κάνει στη ζωή του, θα κυνηγάει

βρούβες;»

Κι εγώ τώρα που βρίσκοµαι στην ώριµη ηλικία,

σκέφτοµαι πόσο µακριά έβλεπε αυτός ο πατέρας,

αν και οι δυσκολίες της εποχής του ήταν τεράστιες.

Έβλεπε την αξία της µόρφωσης, που άνοιγε ορίζο-

ντες και σου έλυνε πολλά προβλήµατα. Νιώθω απέ-

ραντη ευγνωµοσύνη στο πρόσωπό του. 

Ήταν άνθρωπος µε πολλά προσόντα. Χαρακτηρι-

στικός τύπος της ζηλιστινής κουλτούρας. Γεννήθη-

κε το 1907 στη Ζηλίστα από γονείς Ζηλιστινούς, το

Θανάση Yφαντή και τη Ζωΐτσα Παπανικολάου. Ήταν

µοναχογιός, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, εν

µέσω τεσσάρων κοριτσιών: της Ελένης (∆. Αποστο-

λοπούλου στη συνέχεια), της Αγγελικής (Απ. Ντρέ-

λια στη συνέχεια), της Παρασκευής (Γρηγ. Παπαγε-

ωργίου στη συνέχεια) και Βασιλικής (Πρεσβυτέρας

Ι. Σµάνη στη συνέχεια). Τις υπεραγαπούσε και σε

όλη του τη ζωή παρακολουθούσε άγρυπνα και συ-

νέδραµε στα προβλήµατά τους.

Φοίτησε στο ∆ηµοτικό Σχολείο της, έχοντας µε-

γάλη έφεση «στα γράµµατα». Στη συνέχεια βρέθη-

κε στη Σπερχειάδα για να φοιτήσει στο Σχολαρχείο.

Έµενε στο σπίτι µιας ευκατάστατης οικογένειας µε

το επώνυµο Κρίκος, όπου για να πληρώνεται το

ενοίκιο, έκανε διάφορες δουλειές  στα χωράφια της

οικογένειας. Όταν τελείωσε το Σχολαρχείο εξέ-

φρασε στον πατέρα του την επιθυµία να σπουδάσει

δάσκαλος και εκείνος κάτω από την πίεση των υπο-

χρεώσεων του απάντησε: «Τι θα γίνω εγώ µε τα κο-

ρίτσια στη Ζηλίστα;». Τότε έδωσε την υπόσχεση-

όρκο ότι θα τις φροντίζει πάντοτε. Η αφοσίωση στις

αδελφές του φαίνεται και στα παρακάτω απόσπα-

σµα από ένα γράµµα που έστειλε στο γαµπρό του

Παπαγιάννη:

«...Σου στέλνω και δύο σηµειώµατα να δώσεις της

Ελένης και του Γρηγόρη. Έλαβα µαζί µε το δικό σου

και το γράµµα της Βασιλικής, το οποίο διάβασα µε

προσοχή και βρίσκω σωστά όσα µου γράφεις...»

15 Νοέµβρη, 1959. (Το γράµµα εστάλη από το Με-

σολόγγι προς την Κυδωνιά)

Όταν παντρεύτηκε και η τρίτη αδελφή, η Παρα-

σκευή, αποφάσισε να φτιάξει και ο ίδιος οικογένεια

µε τη Σταυρούλα Χαλαζιά, κάτοικο Μεσολογγίου,

καταγόµενη από τη γειτονική µε τη Ζηλίστα Μικρή

Παλούκοβα, από οικογένεια αγροτοκτηνοτροφική.

Απέκτησαν και αυτοί τέσσερα κορίτσια. Ήταν, νοµί-

ζω, ιδανικός γονιός. Μας ενέπνευσε αρχές, µας

«έσπρωξε στα γράµµατα», επιβάλλοντας µε το κύ-

ρος του πάντοτε πειθαρχία.

Τελικά δεν έγινε δάσκαλος αλλά ακολούθησε το

δρόµο της Χωροφυλακής µε αξιοπρέπεια και εντι-

µότητα, έχοντας πάντοτε συναίσθηση των καθηκό-

ντων του. Πολέµησε στην Αλβανία στον ελληνοϊτα-

λικό πόλεµο. Συµµετείχε και στον Εµφύλιο, σύµφω-

να µε τις επιταγές της υπηρεσίας του, έχοντας µε-

τριοπάθεια και απόλυτο σεβασµό στην ανθρώπινη

ύπαρξη. Μας διηγόταν συχνά ιστορίες - αναµνήσεις

από τη Ζηλίστα. Σπάνια µας µιλούσε για τη ζωή του

στη χωροφυλακή. 

Αποφάσισε σχετικά νωρίς να συνταξιοδοτηθεί

από την υπηρεσία του. Για να συµπληρώσει το µικρό

αυτό εισόδηµά του ασχολήθηκε µε την τήρηση της

γραµµατείας του Γραφείου Εφέδρων Αξιωµατικών

στο Μεσολόγγι. Αξιοποίησε επίσης µε δηµιουργικό

τρόπο κάποια χωράφια που είχαµε στον κάµπο της

πόλης.  

Ήταν πολύ ταπεινός χαρακτήρας. Μας τόνιζε πά-

ντοτε ότι δεν πρέπει να φανατιζόµαστε. 

∆υστυχώς στην ηλικία των 65, το έτος 1972, έφυ-

γε από τη ζωή, αφήνοντας µεγάλο κενό στην οικο-

γένειά του και στις αδελφές του. Ίσχυσε, νοµίζω,

αυτό που είπε η θεια-Παρασκευή, τη µέρα της κη-

δείας, κλαίγοντας απαρηγόρητη: «Τι περιµέναµε

από έναν τόσο κουρασµένο άνθρωπο;»

Xρήστος Aθανασίου Yφαντής Γράφει η Eυσταθία X. Yφαντή

21-4-2021: χτυπάει το τηλέφωνό µου από την εφηµερίδα µας, µου ζητούν να

γράψω κάτι. Η σκέψη µου έφυγε σαν αστραπή για την Κυδωνιά. Το µολύβι, το

τετράδιο, τα άφησα στο θρανίο του σχολείου της Κυδωνιάς, µε τον εξαίρετο

δάσκαλο το ∆ηµήτρη Νικολόπουλο. Σήµερα το ξαναπαίρνω µε ευχαρίστηση...

Πρώτο παιδί του Θύµιου Γάτου, το πρώτο φθινόπωρο που τέλειωσα το σχο-

λείο, κατέβηκα Ναύπακτο περπατώντας. Μεταφέραµε µε τον πατέρα µου αρ-

νιά, µανάρια, µαζί µε άλλους χωριανούς για το παζάρι της Ναυπάκτου. Μετά

περάσαµε απέναντι στο Μωριά, για δουλειά στις Καµάρες. Ο πατέρας στο λι-

τρουβιό, µαζί µε το Σωτήρη τον Τσεκούρα. Εγώ κάθε µέρα µετέφερα µε το γάϊ-

δαρο φαΐ στους εργάτες. Ανάµεσά τους ήταν και η Σωτήραινα κι η Αργυρούλα

του Λάµπρου. Όλοι µας κοιµόµασταν στη χαµοκέλα της µωραΐτισσας Γαρυφαλ-

λιάς. Πάνω σε τάβλες, στη σειρά, ο ένας δίπλα στον άλλον, µε πολλούς χωρια-

νούς, που δε θυµάµαι τώρα να προσδιορίσω. 

Στρέφοµαι µια στιγµή προς τη νεολαία για να σας πω πως τα χρόνια µας ήταν

δύσκολα - και τώρα είναι δύσκολα, το ξέρω, αλλά θέλω να µοιραστώ τις δυσκο-

λίες που ζούσαµε τότε! Το κάθε παιδί - και πριν τελειώσει το σχολείο - έπαιρνε

το ρόλο του στην οικογένεια. Από τα πολλά, και τα δύσκολα και τις χαρές µας,

έγραψα και µοιράζοµαι µαζί σας ανάµεικτα µερικά που θυµάµαι:

Τις ωραίες εκδροµές µε το δάσκαλο τον Κατσάνο στις Ελληνότρυπες! Μαγικές!

Στον προφήτη τον Άη- Λιά πηγαίναµε και κόβαµε φτέρες για τα στρώµατα στα

κρεβάτια µας...

Το πρώτο βιβλίο µου εκτός σχολείου ήταν οι ''Άθλιοι'' του Βίκτωρος Ουγκό, µε

το Γιάννη Αηγιάννη. Μαζί κι ένα πολύ ωραίο τετράδιο, στο οποίο έγραψα έκθε-

ση. Παρουσίαζα τις γυµνές βελανιδιές σαν ''ελαφοκέρατα'' κι αυτό άρεσε στο

δάσκαλο! Τα δώρα αυτά, βιβλίο εξωσχολικό και τετράδιο, τα έλαβα από τα ξα-

δέρφια µου, παιδιά της Σταµούλας Φασίτσα, που µένανε στην Αθήνα. Έρχονταν

τα καλοκαίρια επίσκεψη κι εµείς θαυµάζαµε τα ρούχα που φορούσανε. 

Η έδρα του σχολείου ήταν φτιαγµένη από τον Ηλία Μπατσαούρα µε τάβλες

που είχε βγάλει ο ίδιος µε χειροκίνητη κορδέλα, αυτή που την τραβούσανε δυο

µαζί, ο ένας πάνω κι ο άλλος κάτω. Εκεί, πάνω στην έδρα, στις καλοκαιρινές

εξετάσεις θυµάµαι την Κατερίνα την Τοµαρά, που ανεµίζοντας το ωραίο της

φουστάνι µας απήγγειλε το ποίηµά της:

Πω πω πω φουστάνι πούχω

Πω πω πώς µε κοιτούν

Πω πω πω πώς µε θαυµάζουν 

και πού το 'φτιαξα ρωτούν!

Κι εµείς τα ντόπια κορίτσια δείξαµε τα κολιέ µας, που είχαµε φτιάξει µε κατα-

κόκκινα κράνια!

Στο τραπέζι το βράδυ στις Απόκριες θυµάµαι τη γιαγιά µου την Αντρέηνα, ψή-

νοντας αυγά στη χόβολη και ονοµατίζοντας το κάθε αυγό µε το όνοµα κάθε

ενός που ήµασταν εκεί. Όποιο αυγό ίδρωνε πιο πολύ αυτός θα κουραζόταν πιο

πολύ στις δουλειές της οικογένειας...

Κάθε χρόνο της Αναλήψεως πηγαίναµε εκδροµή στις Καστανιές. Εκεί είχαν

τα γίδια ο Γιώργος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Η θεία µου η Μαρία έφκιαχνε

ωραία γαλατόπιτα, γλυκειά, και την έφερνε στις Καστανιές για µας. Καθόµα-

σταν όλα τα παιδιά µπροστά στο µαντρί και µας πρόσφερε. Αυτοί ύστερα συνέ-

χιζαν τη δουλειά τους, κουρεύανε τα γίδια εκείνες τις µέρες.

Kορίτσια στη Zηλίστα Γράφει η Kατερίνα Θύµιου Γάτου

M·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÌÓ‹ÌÂ˜ Î·È ÛÎ¤„ÂÈ˜

Iστορία είναι οι άνθρωποί µας και τα έργα τους
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Μια άλλη στιγµή αξέχαστη µε τον παππού µου

τον Αντρέα το Γάτο: µε την κάπα του ριγµένη στον

ένα ώµο, γυρίζοντας απ' τα ζώα του απ' την Παλια-

χερώνα, περπατώντας αργά στο µονοπάτι ανάµεσα

στα Τσαγκέϊκα, να φωνάζει πριν ακόµα φτάσει στην

πόρτα µας «Λέν!!!». Ήταν η στιγµή για το τσίπουρο

απ' τη νύφη του...

Φκιάναµε γλυκό από εκατόφυλλα τριαντάφυλλα,

όλες µαζί οι συµµαθήτριες, εγώ, η Νίκη, η Ελευθε-

ρία και η Βασιλική. Και µε την κόρη του Μακρονίκου

τη Γιαννούλα φκιάξαµε, εκεί στο σπίτι το µακραίικο,

έναν ωραίο µπακλαβά! Εγώ, µικρούλα, έφκιαξα µό-

νη µου πατατόπιτα, πριν ακόµα τελειώσω το σχο-

λείο. Ήρθε η µάνα και τη βρήκε έτοιµη. Άνοιξα φύλ-

λα, άναψα τη γάστρα, µόνο που την έφκιαξα λίγο

χοντρή...

Με τη Βασιλική τη ∆ιαµαντοπούλου πηγαίναµε

για ξύλα. Τα κόβαµε µε τα κλαδευτήρια και λέγαµε

όποιας κοπούν  πιο µακριά  τα ξύλα, αυτή θα πα-

ντρευτεί σε πιο µακρινό τόπο...

Τα αγώγια ήταν δύσκολη δουλειά. Τελειώνοντας

το σχολείο ανέλαβα να συµµετέχω και σ' αυτή τη

δουλειά. Ήταν οχτώ ώρες µέχρι την Άνω Χώρα και

φεύγαµε µέσα στη νύχτα, παράωρα, για να προλά-

βουµε να ψωνίσουµε ή να πάρουµε αγώι κάποιον

από την πόλη που ερχόταν προς το χωριό µας.

Άλλες φορές πηγαίναµε και προς το Γαρδίκι ή την

Κλεπά. Είχε κι εκεί µονοπώλια για να πάρουµε πε-

τρέλαιο για τη λάµπα ή αλάτι.  Πηγαίναµε  και γυρί-

ζαµε αυθηµερόν, βαρυφορτωµένοι κι εµείς και τα

ζώα. Κουβαλούσαµε και για άλλους χωριανούς τέ-

τοια ψώνια. Όσοι είχαν καλό µουλάρι ή γαϊδούρι και

άντεχαν, πάλευαν και σαν αγωγιάτες για λίγες

δραχµούλες... 

Εµείς είχαµε ένα ωραίο µουλάρι, τη Ρούσα. Αλλά

ήταν πολύ τροµαχτικό να περπατάς µέσα στη νύχτα

πηγαίνοντας για το αγώι, γιατί όλοι οι µεγάλοι µάς

µιλούσαν συνέχεια για φαντάσµατα δείχνοντάς µας

φωτιές που φαίνονταν να περπατάνε κάτω στο πο-

τάµι... Πιο πειστικοί στο λόγο τους ήταν ο Θόδωρος

ο Μακρής κι ο Καρασµαϊλόϊαννος. Φοβόµασταν τη

νύχτα που πηγαίναµε για τ' αγώι, αλλά στο µαγαζί

του Ζαχαράκη, που συνεχίζονταν οι αφηγήσεις µε

τα φαντάσµατα κάθε βράδυ, δεν ξεκολλούσαµε από

δίπλα τους.

Ιστορίες για τα φαντάσµατα µας έλεγε και η για-

γιά µου η Αντρέηνα. Ένα βράδυ, λέει, έκατσε στο

αλώνι, που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού για

να φυλάξει το στάρι που αλώνισαν. Ήταν γερµένη

στις πλάκες και ήρθαν και τσακώνονταν τα φαντά-

σµατα. Λαγοκοιµόταν κι ήρθαν οι νεράϊδες και την

αλαφροπατούσαν χορεύοντας. Κι αυτή καθόταν

αµίλητη να χορεύουν πάνω της και δεν έβγαλε κιχ

να µην της πάρουν τη µιλιά...   

Αυτά που θα πω είναι ό,τι άκουσα

και ένιωσα από την εποχή που θυµά-

µαι τα πράγµατα γύρω µου σε ευτυχι-

σµένες και σηµαντικές στιγµές.  

Ο πατέρας µας ήταν άνθρωπος πε-

ρήφανος και εργατικός. Με χιούµορ,

εξυπνάδα και οµορφιά. Μα πάνω απ'

όλα ήταν οπαδός της επιστήµης και

της προόδου. Την εποχή που στο χω-

ριό δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύµα, ο

πατέρας είχε αγοράσει µια φανταχτε-

ρή γεννήτρια που φώτιζε και την πιο

κρυφή γωνίτσα της σάλας του Υφα-

νταίϊκου. Είχε ραδιόφωνο για να ξέ-

ρει τί γίνεται στην Αθήνα και τον κό-

σµο. Άκουγε Deutsche Welle και ό,τι

άλλο τον ενδιέφερε, σε µακρά, βραχέα

και ερτζιανά.

Πριν όµως γεννηθούµε εµείς, ζήτη-

σε τη Βασιλική από τον παππού Θανά-

ση παλικαρίσια, γουστόζικα και µε

επιµονή. Έκανε αγώνα να την πάρει,

αλλάζοντας για την περίσταση ακόµα

και τον εκρηκτικό του χαρακτήρα µε

µια αθώα νεότητα. Λάτρης της µουσι-

κής, έφερε στην αρραβωνιαστικιά

γραµµόφωνο και πλάκες. 

Μετά ένας ένας ήρθαµε και εµείς.

Το γραµµόφωνο λοιπόν είχε ξεχωρι-

στή θέση στη ζωή µας. Μαζί, το ρα-

διόφωνο και η βιβλιοθήκη του, φτιαγ-

µένη από τα επιδέξια χέρια του. Εµείς

δεν ακουµπούσαµε τίποτα από αυτά!

Μόνο εκστατικά χαζεύαµε τα υπέρο-

χα µοτίβα της εξωτερικής ταπετσαρίας

του γραµµοφώνου και αναπνέαµε την

ξεχωριστή µυρωδιά της καθαρής τσό-

χας. Όταν όµως άνοιγε το γραµµόφω-

νο ο πατέρας µας, ξέραµε ότι ετοιµαζό-

ταν να γίνει γλέντι στο σπίτι. Μπορώ να

περιγράψω το εσωτερικό του σπιθαµή

προς σπιθαµή. Ακόµα έχω στα αυτιά

µου το ξερό κρ κρ κρ του µοχλού που

γύριζε το ελατήριο. Όταν σταµάταγε

και έπεφτε η βελόνα, γέµιζε η σάλα µε

τη µαγική φωνή της Ρόζας, του Ρού-

κουνα, του Παπασιδέρη...

Ήξερα ότι κάτι ξεχωριστό ακούγαµε.

Και ήταν κάπως κοντά µε τους Βυζαντι-

νούς ύµνους που έψαλλε ο πατέρας µε

την αηδονίσια φωνή του. Ήθελα και

εγώ να έχω τη φωνή της Ρόζας και

πολλές φορές σιγοτραγουδούσα µονά-

χη µου αυτά που άκουγα. Μια φορά κει

που είχα γείρει στο παράθυρο και κρυ-

φοτραγουδούσα στάθηκε ο πατέρας

στην πόρτα να µ' ακούσει. ∆εν τον είχα

δει κι όπως γύρισα, πήρα τροµάρα µε-

γάλη και σταµάτησα. Εκείνος τότε µε

παρότρυνε: "τραγούδα, τραγούδα!"

Αλλά να, είναι η τελευταία Κυριακή

της αποκριάς. Ακούω το άλογο της

Κλειώς και του Νίκου να φτάνει από

τη Μεγάλη Παλούκοβα. Να και η Πα-

ρασκευή µε το Γρηγόρη, έρχονται και

οι Αποστολοπουλαίοι. Οι πίτες µο-

σχοβολάνε και όλα τα µυρωδάτα φα-

γάκια µάς περιµένουν. Θα φάµε, θα

τσουγκρίσουµε τα ποτήρια και θα

ιδρώσουµε τα αυγά στη θράκα για να

δούµε την τύχη του καθενός. Και µε-

τά; Χορός, χορός, χορός. Ω, οι ωραί-

ες µέρες! 

Μετά σοβάρεψαν τα πράγµατα.

Ήρθε η ώρα να πάµε στο γυµνάσιο,

ήρθαν κι άλλες υποχρεώσεις κι έτσι

επιστρέψαµε στο Μεσολόγγι. Τα χρό-

νια πέρασαν, ο πατέρας µας και η µά-

να µεγάλωσαν, όπως και εµείς. Το

γραµµόφωνο χάλασε, δεν γίνονταν

πια γλέντια. Κάτω στο υπόγειο του

σπιτιού στο Μεσολόγγι το γραµµόφω-

νο σώπασε παρέα µε το σαράκι. 

Ο Παπαγιάννης έστησε τη ζωή του

γύρω από τη µουσική. Σε εποχές δύ-

σκολες µπόρεσε και έπαιξε µε την τέ-

χνη και την πνευµατική ενασχόληση,

δείχνοντάς µας πώς τα όργανα εξευ-

γενίζουν τον τόπο και τις συνθήκες.

Πώς λοιπόν να µην ευγνωµονώ τον

πατέρα και τη µάνα µας που µας έδει-

ξαν όχι µόνο το δρόµο του καλού κα-

γαθού αλλά και έναν αισθητικό µουσι-

κό πλούτο σαν προίκα για το διάβα

της ζωής! 

Τώρα ήρθε η ώρα και φτιάξαµε το

γραµµόφωνο. Με το σεβασµό που

άξιζε στους Ελβετούς κατασκευα-

στές του, αλλά και σαν φόρο τιµής

στις µνήµες µας. Σα χείµαρρος ξεχύ-

θηκαν από τις χιλιοπαιγµένες, γερα-

σµένες και βραχνές πλάκες τραγού-

δια κι αναµνήσεις. Με δέος ακούσαµε

µετά από καµιά εξηνταριά χρόνια τη

δύναµη και την τελειότητα της καλής

µουσικής, αθώοι και ευτυχείς. Κοντά

στους γονείς µας, κι ας έχουν φύγει.

Στο σπίτι του Παπαγιάννη και της

Πρεσβυτέρας Βασιλικής χορέψαµε µε

την καρδιά µας. Και είµαι σίγουρη ότι

κάπου από το σύµπαν ο χορευταράς

Παπαγιάννης έφερε µια γυροβολιά

µαζί µας. 

Kουβέντες παλιές και αγαπηµένες Γράφει η Mαρία Σµάνη

Κάθε Θεριστή η ψυχολογία της µάνας µας ανέβαινε στα ύψη, περίµενε βλέ-

πετε τον ερχοµό των δικών της ανθρώπων από τα ψηλώµατα και ένα δροσερό

αεράκι φυσούσε δροσίζοντάς µας όλους. 

Ξεκινούσαν το ταξίδι από το χωριό, σχεδόν τον περισσότερο δρόµο πεζοί,

από τα υψώµατα για να φτάσουν στο κάµπο, για να θερίσουν τα σπαρτά και να

µαζέψουν µε πολύ κόπο ό,τι περισσότερο µπορούσαν για τον χειµώνα για να

ταΐσουν τη φαµίλια τους. Φτάνοντας µε το καλό στο χωριό µας και στο σπίτι

µας, τους περίµενε µια µεγάλη αυλή µε τη µουριά, µε απλωµένα τα κλαριά της

να τους αγκαλιάζει κάτω από το βαθύ της ίσκιο και να τους καλωσορίζει. Για

όλους πανηγύρι στο σπίτι, αλλά προπαντός για εµάς, τα αδέρφια µου και εµέ-

να που ήµουν ο πιο µικρός, χαράς ευαγγέλια. Μετά την ταλαιπωρία του ταξιδι-

ού, ανάσα δροσιάς και ξεκούρασης, γιατί αµέσως την άλλη µέρα το πρόγραµ-

µα έλεγε δουλειά στον κάµπο.  

Aπό Zηλίστα στην Tσοπαλνάτα και από Λυγαριά στην Kυδωνιά Γράφει ο Tάκης Kούτρας 

Εγώ τραγουδάω και φεύγει ένα κοµµάτι από τον εαυτό µου. Το άφησα εκεί, µε το τραγούδι µέσα... (VIC, 2014)



13IANOYAPIO™ - IOYNIO™ 2021

Με τα δρεπάνια και τα άλλα εργαλεία της δου-

λειάς  στον ώµο, ο καθένας στην υπηρεσία. Ξεκινώ-

ντας σε δικούς µας ανθρώπους, συνήθως στα αδέρ-

φια του πατέρα µου, σε κτήµατα φίλων και δικών

µας ανθρώπων, άρχιζε το µεροκάµατο κάτω από τη

ζέστη και τον καυτό ήλιο που έκαιγε σαν λάβα -

φλόγα, αλλά µε χαµόγελο και τραγούδι. Τελειώνο-

ντας την ηµέρα, όπου και αν δουλεύανε, το βράδυ η

µουριά τούς περίµενε υποµονετικά. Και µαζευό-

ντουσαν όλοι και άρχιζαν ατέλειωτες ιστορίες και

χωρατά.  Και η µάνα, ό,τι καλύτερο να τους φιλέψει,

έχοντας δίπλα της δεξί της χέρι (µετά τη δύσκολη

µέρα στα χωράφια) την Ουρανία του Τσάγκα. Σε

όλη αυτή την εορταστική ατµόσφαιρα εγώ τριγύρ-

ναγα από παρέα σε παρέα, γεµάτος χαρά, απο-

λαµβάνοντας το χαρούµενο κλίµα. 

Αν τους έβλεπε κανείς απ' έξω θα θεωρούσε ότι

αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν περάσει όλη τη µέρα

τους κάτω από τον καυτό ήλιο σε δύσκολες συν-

θήκες, βλέποντας τα καλοσυνάτα τους πρόσωπα

να χαµογελούν και να χαρίζουν απλόχερα το γέ-

λιο. Ποιους να πρωτοθυµηθώ, σίγουρα θα ξεχάσω

πολλούς...

Θα ξεκινήσω από το µπάρµπα µου το Θεοφάνη

το Μακρή (η θεία µου η Ευτυχία είχε καθίσει στο

χωριό για τη φροντίδα των παιδιών), το µπάρµπα

Θόδωρο Μακρή µε τις περιβόητες ατάκες του, που

όταν έλεγαν την άλλη µέρα σε ποιον θα πάνε για

µεροκάµατο (γιατί βλέπετε είχαν αποκτήσει και

συµπάθειες) και εκεί υπήρχαν αντιρρήσεις, όταν

ρωτούσαν τον µπάρµπα Θόδωρο πού θέλει να πά-

ει, εκείνος απαντούσε: «Όπου να 'ναι πάω, δε µε

πειράζει, γκρίνια µόνο να µην ακούω...». Στη συνέ-

χεια θα αναφέρω το µπάρµπα Σωτήρη τον Τσεκού-

ρα που ήταν µπαγλατζής, έδενε τα στάχια σε δέ-

µατα, και ήταν ειδικός στο είδος του και περιζήτη-

τος. Τον Ρισβέλη µε την Κωνσταντία, θυµόσοφοι κι

οι δυο.

Τον Τσακόγιαννο µε το τσιγκελωτό µουστάκι,

που δε χαλούσε χατίρι σε κανένα από εµάς τα µι-

κρά παιδιά και ήταν πάντα πρόθυµος, καθώς ειδι-

κότητά του ήταν να µας σταυρώσει µε τη µέθοδο

στα κάρβουνα.

Ο µπάρµπα Κώστας Μακρής, ο επονοµαζόµενος

και γεωπόνος λόγω των γνώσεών του στα χωρά-

φια.

Ο Κώστας ο Τσάγκας, που νοµίζω ότι πρέπει να

ήταν ο νεότερος από το χωριό και κολλητός µε

τον αδερφό µου τον Πέτρο  - που όλοι θα θυµού-

νται το περιστατικό µε το λαγό, που κάτι η δύναµη

της νιότης τους ή η τρέλα των χρόνων, έτρεξαν να

τον πιάσουν, µε αποτέλεσµα ισοπέδωσαν κάτι

στρέµµατα χωράφια σιταριού - και ο λαγός βέβαια

άφαντος!!!  Το θέµα βέβαια όλων δεν ήταν που δεν

έπιασαν τον λαγό αλλά γιατί είχαν στρώσει κάτω

τα στάχια και το θέρισµα θα ήταν πολύ πιο δύσκο-

λο, και όπως θα έλεγε και ο πατέρας µου «Ο καθέ-

νας µε το πόνο του και ο µυλωνάς το αυλάκι»!

Και µεγάλωνε η παρέα µε επισκέψεις κάτω από

τη µουριά. Ο παππούς µου ο Κώστας ο Γάτος, (µα-

ραγκός) µε τη γιαγιά µου την Ουρανία Γάτου (µοδί-

στρα), ο Λιάγκας ο Παναγιώτης µε τη γυναίκα του

Θεοδώρα, κόρη του Κώστα και της Ουρανίας Γά-

του, µόνιµοι κάτοικοι Λυγαριάς. Εκεί λοιπόν και το

περιβόητο τρίγωνο των υπέρµετρα µερακλήδων

γλεντζέδων Λιάγκας - Καραδήµας - Θεοφάνης µε

τα ατέλειωτα γλέντια τους, τότε και µετέπειτα, σε

γάµους και χαρές δικών µας ανθρώπων. Με την

πρώτη ευκαιρία θα αναφερθώ και στους υπόλοι-

πους χωριανούς που ερχόντουσαν όχι µόνο το κα-

λοκαίρι στο χωριό µας αλλά και το φθινόπωρο που

κατεβαίνανε στο Μωριά, στις Καµάρες, στα Σελια-

νίτικα, για το µάζεµα ελιάς, σταφίδας και σε άλλες

αγροτικές δουλειές, για να συµπληρώσουν το ει-

σόδηµα και να βγει ο χειµώνας. Και όπως έλεγε η

µάνα µας, όταν έχει στο σπίτι σου αλεύρι, λάδι, τυ-

ρί και το κρασί (βασικά είδη διατροφής στο νοικο-

κυριό) πάει καλά η ζήση κι ο χειµώνας περνάει κα-

λύτερα! 

Όταν λοιπόν έφτανε η µέρα που τέλειωναν οι

δουλειές, άρχιζε ή αντίστροφη µέτρηση, η µέρα

του αποχωρισµού. Θυµάµαι ήταν η χειρότερη µέρα

για όλους µας. Η επόµενη µέρα στο σπίτι µε την

αυλή άδεια, χωρίς τις γνώριµες φωνές και γέλια,

ήταν αγνώριστη. Αναφέροµαι σε ανθρώπους που

δεν είναι κοντά µας, αλλά όταν δεν τους ξεχνάς

και πάντα τους θυµάσαι, είναι µέσα σου παντοτινά,

γιατί όπως έλεγε και ο Θαλής ο Μιλήσιος «Από-

ντων φίλων µέµνησο».

Μια χρονιά λοιπόν, µετά από αναβολές και από

επίµονες προτροπές όλων να µε πάρουν µαζί τους

στο χωριό για παραθέριση µε τη ελπίδα µήπως

στον καθαρό αέρα πάρω και κανένα κιλό, πήρα την

απόφαση και έτσι ξεκινήσαµε το ταξίδι για το χω-

ριό. Θυµάµαι σαν όνειρο... επάνω σε ένα άλογο

µαζί µε το ξάδερφό µου τον Κώστα το Λιάγκα,

τσολιασµένοι µε µία κουβέρτα και δεµένοι γύρω-

γύρω µε µία τριχιά µήπως µας πάρει ο ύπνος και

πέσουµε κάτω από το άλογο. Οι υπόλοιπο ακολου-

θούσαν µε τα πόδια. Και άρχισε το καραβάνι να

ανηφορίζει προς τα ψηλώµατα. Αυτή η εικόνα που

θα µου µείνει αξέχαστη για όλη µου τη ζωή, είναι

ότι όσο προχωρούσαµε είχε µια οµίχλη και µια

δροσιά που δε βλέπαµε µπροστά µας τίποτα. Όταν

όµως µετά από ώρες φτάσαµε στην περιβόητη Σα-

ράνταινα, στη ράχη, από την άλλη πλευρά ξεπρό-

βαλε ένας ήλιος - µαγική εικόνα. Αυτή η αντίφαση

της εικόνας µού έχει µείνει ανεξίτηλη στη µνήµη

µου και την κουβαλάω πάντα µαζί µου.

Εκεί σταµατήσαµε. Εµάς µας κατέβασαν από το

άλογο για να ξεµουδιάσουµε και σχεδόν όλοι

ακροβολιστήκανε στις πλαγιές για να µαζέψουν

τσάι του βουνού, «απάτητο» όπως λέγανε. Έγχρω-

µες φιγούρες στις πλαγιές και το τσάι, σε µερικά

σηµεία απόµακρα, τούφες τούφες σαν σπαρµένο

και ο αέρας που φυσούσε έφερνε µια µεθυστική

µυρωδιά που αν κλείσω τα µάτια µου τη µυρίζω µέ-

χρι και σήµερα. Κάτι τέτοιες στιγµές ζηλεύω τους

ζωγράφους που µπορούν να αποτυπώνουν τέτοιες

όµορφες στιγµές και εικόνες στο καµβά τους,

όπως ο θείος µου ο Βασίλης ο Καρασµαΐλης, αυ-

τός ο χαρισµατικός και αυτοδίδακτος ζωγράφος. 

Όταν λοιπόν φτάσαµε στην Κυδωνιά ο καθένας

πήρε το δρόµο για το σπίτι του, εγώ µε το θείο µου

το Θεοφάνη για το σπίτι µας (πάντα τα µετέπειτα

χρόνια, έτσι και τώρα, το ένιωθα δικό µου και

όλους οικογένειά µου και τα παιδιά τους αδέρφια

µου). Άφησα για το τέλος µια µεγάλη αγκαλιά για

τη θεία µου την Ευτυχία που τη θεωρούσα δεύτερη

µάνα µου. Εκεί λοιπόν ήταν το καταφύγιό µου. Οι

εξορµήσεις άρχιζαν από την ίδια µέρα. Σκαρφαλω-

µένοι επάνω στις κερασιές, κατεβαίνοντας στο πο-

τάµι για ψάρεµα, στήνοντας το  σιλπί και πλατσου-

ρίζοντας στο γάργαρο νερό. Τα βράδια ανάβαµε

φωτιές στη λογκά για να φεύγουν οι ασβοί από τα

καλαµπόκια. Σε όλο αυτό το βουκολικό σκηνικό

ακουγόταν κάθε τόσο η φωνή της Ουρανίας από

τα Τσαγκέικα να µε κυνηγάει µε µία φέτα αχνιστό

ζυµωτό ψωµί µε βούτυρο για να φάω. Σε αυτό

όµως που θέλω να σταθώ πάνω απ' όλα ήταν η φι-

λοξενία όλων, που µε κάνει να πιστεύω ότι δεν

υπάρχει πιο φιλόξενη γωνιά σε όλο τον κόσµο, µε

ανθρώπους που από το υστέρηµα να προσφέρουν

απλόχερα µε όλη τους τη καρδιά. ∆εν υπήρξε κά-

ποιο σπίτι που να µη µε καλέσουν για να µου κά-

νουν το τραπέζι και πάντα ακουγόταν η φράση

«της Σοφίας είσαι εσύ, είσαι δικό µας παιδί». Και

έτσι πέρασαν και άλλα καλοκαίρια στο χωριό και

έγινα Ζηλιστινός και σε όποια εκδήλωση γινόταν

έδινα πάντα το παρόν.

Τον Αύγουστο του 2020 µετά από έντονη προ-

τροπή του µεγάλου αδερφού µου του Πέτρου απο-

φασίσαµε όλα τα αδέρφια µε τις οικογένειές µας

να επισκεφτούµε το χωριό για ένα τάµα για τους

παππούδες και για όλους που έχουν φύγει. Η πρώ-

τη στάση ήταν στο νεκροταφείο και µετά µε καθο-

δηγητή τον ανιψιό µου τον Γιώργο τον Καρα-

σµαΐλη ξεκινήσαµε τη βόλτα για το χωριό. Στην

πλατεία αφού ήπιαµε παγωµένο νερό από τη βρύ-

ση και µε λογική απόσταση απ' όλους λόγω των

τωρινών συνθηκών (covid),  συναντούσαµε σταδια-

κά  στο δρόµο το Βασίλη το Τσάγκα, τον Κώστα το

Μακρή, τη ∆ήµητρα Παπανικολάου και άλλους, και

έτσι κατηφορίζαµε για Άγιο Νικόλαο για προσκύ-

νηµα. Ένα εντυπωσιακό κτηριακό συγκρότηµα, µε

την εκκλησία του Αγίου Νικολάου καλαίσθητο κοµ-

ψοτέχνηµα. Η πλατεία υπό σκιά από τα δέντρα γύ-

ρω-γύρω και στο βάθος ο ξενώνας µε την αίθουσα

υποδοχής, όλα λειτουργικότατα, µε µαγευτική θέα

και όλο το συγκρότηµα σαν πνευµατική όαση, φρέ-

σκια όµως, καθαρή και ζωντανή. Εύγε λοιπόν σε

όλους και στον πρωτεργάτη τον Κ. ∆. Αποστολό-

πουλο και σε όλους τους ανώνυµους που συµβά-

λαν ο καθένας µε τον τρόπο του για να δηµιουργη-

θεί όλο αυτό.

Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι µας να προσπαθή-

σουµε όχι µόνο να κρατήσουµε αυτόν τον επίγειο

παράδεισο αλλά και να τον καλυτερέψουµε, έτσι

ώστε όχι µόνο οι ντόπιοι αλλά και όσοι επισκέπτο-

νται τα µέρη µας να φεύγουν ευχαριστηµένοι και

να γίνονται οι πρεσβευτές του χωριού, όπου και να

βρίσκονται.

Εκεί λοιπόν στα παγκάκια, στον ίσκιο, µας περί-

µενε ο Μήτρος ο Καρασµαΐλης µε τη Νίκη  Τσάγκα

και αφού συζητήσαµε τα νέα µας, αγναντεύοντας

τα σπίτια του χωριού, ακροβολισµένα µέσα στο

πράσινο σαν πρόβατα να βόσκουν στις πλαγιές,

σηκωθήκαµε να φύγουµε, µε µια υπόσχεση ότι µε

την πρώτη ευκαιρία και όταν τα πράγµατα καλυτε-

ρέψουν θα έρθουµε και θα καθίσουµε να δούµε

όλους και όλα και να θυµηθούµε τόσα πράγµατα

που µας ενώνουν γιατί όπως πολύ σωστά λέει και

ο ∆ροσίνης «η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στις ανα-

µνήσεις και τις ελπίδες». Γεγονότα περασµένων

χρόνων, θυµίσεις  βαθιά ριζωµένες στο νου και

σκέψεις που έρχονται στον καθένα µας, ας τις

σταχυολογήσουµε και ας τις µοιραστούµε µε

όλους µας.

Τελειώνοντας µου έρχεται στο νου µου το τρα-

γούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου και θέλω να

το µοιραστώ και να το αφιερώσω σε όλους σας:

«Όσες και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλοιός

στενεύει, ο νους µας είναι αληταριό που όλο θα

δραπετεύει». 
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Αέρας! Έτσι τον ήξεραν, έτσι όλοι τον φώναζαν

και άδικο δεν είχαν.

Από το πρωί που ξυπνούσε, λες κι έδενε φτερά

στα παπούτσια του κι όχι κορδόνια, έτρεχε... Έτρεχε

και σταµατηµό δεν είχε. Εκεί που τον έβλεπες

µπροστά σου, εκεί πάλι τον έχανες.

Πριν από τα δυο του χρόνια -που στάθηκε καλά

στα πόδια του- τα εµπιστεύτηκε όσο τίποτε άλλο.

Σαν µικρός φτερωτός θεός, έτρεχε ασταµάτητα σ'

όλα τα στενά και ήσυχα δροµάκια της γειτονιάς του

και, αργότερα, σ' ολόκληρη τη µικρή του πόλη. Χτυ-

πούσε την πόρτα της κυρα- Μαρίας όταν περνούσε

ο γαλατάς, φώναζε τον κυρ- Στέλιο να παραλάβει

την εφηµερίδα που άφηνε ο ταχυδρόµος στην αυλό-

πορτά του, βοηθούσε τη γιαγιά Ρηνιώ µε τα σκουπί-

δια της όταν ερχόταν το απορριµµατοφόρο του ∆ή-

µου κι έτρεχε να ειδοποιήσει τη Χαρούλα τη µοδί-

στρα όταν έβλεπε τον φορτωµένο µε τα χίλια δυο

τζάντζαλα γυρολόγο- προµηθευτή της να πλησιάζει

στο σοκάκι της. Έτσι, σαν αέρας, πέρασαν και τα

πρώτα χρόνια της ζωής του!

Όταν έφτασε η ώρα για να συναντήσει στα σοβα-

ρά πια τα γράµµατα, του κακοφάνηκε πολύ. Το προ-

αύλιο του ∆ηµοτικού Σχολείου που φοιτούσε του

φαινόταν µια δρασκελιά, η σχολική αίθουσα δεν τον

χωρούσε και οι τοίχοι τον πλάκωναν. Στο θρανίο

στασιό δεν είχε. Πότε πάνω, πότε σκυµµένος κάτω

και σπανίως στη θέση του, ο Αέρας από την πρώτη

στιγµή ένιωθε στο κάθισµά του κάρβουνα αναµµένα

να τον πυρώνουν.

Όµως, σαν παιδί και σαν χαρακτήρας, ήταν ο κα-

λύτερος δεν το 'λεγαν µόνο οι δάσκαλοι, οι συµµα-

θητές και όλοι στο σχολείο, αλλά ακόµη κι εκείνη η

Τριανταφυλλιά, που µόνο όνοµα λουλουδένιο της

είχαν δώσει, αλλά εκείνη µόνο τα αγκάθια της ζήλε-

ψε... Της είχε χτίσει ο πατέρας της ο κυρ-Τάκης αυ-

τό το σπίτι για προίκα της φάτσα στο σχολείο και τα

έβαζε µε τους µαθητές οληµερίς... κι όλο παράπονα

στον κύριο ∆ιευθυντή. Πρωινή αναφορά, σαν τους

φαντάρους στον ∆ιοικητή τους, έδινε αναφορά η

Τριανταφυλλιά. Αλλά για τον Αέρα ''σχόλιον κακόν

ουδέν''. Παράπονα και πικρά λόγια ποτέ γι' αυτόν.

Στα θελήµατα µέσα κι έξω από την τάξη ο Αέρας

πρώτος και πάλι. Αυτός να τρέξει να κλείσει και να

ανοίξει την πόρτα, αυτός να µαζέψει και να µοιράσει

τα τετράδια, αυτός να σβήσει τον πίνακα, αυτός να

αδειάσει το καλαθάκι, αυτός να χτυπήσει το κου-

δούνι. Στις εκδροµές του σχολείου στις αλάνες πέ-

ρα από το λιµάνι, που τώρα πια έχουν θαφτεί κάτω

από την Εγνατία οδό, ο Αέρας δεν έλεγε και πάλι να

ησυχάσει. Οριοθετούσε πάνω στο χώµα το χώρο για

να παίξουν τα αγόρια ποδόσφαιρο, σχεδίαζε µε πε-

τραδάκια τα τέρµατα κι έφερνε πίσω τη µπάλα στη

στιγµή, όταν από αστοχία έβγαινε εκτός γηπέδου.

Στο τέλος, όταν όλα τα παιδιά κουρασµένα και κα-

ταϊδρωµένα προσπαθούσαν να βρουν τη θέση τους

στη γραµµή για την επιστροφή, ο Αέρας και πάλι µε-

τρούσε, µη τυχόν και λείπει κάποιο κεφάλι.

Καθηµερινά, όλο το απόγευµα µετά το σχολείο, το

σπίτι του δεν τον έβλεπε. Μοναχοπαίδι και ορφανός

από πατέρα, έτρεχε για τα θελήµατα ολονών που

ήταν ανήµποροι ή κουρασµένοι ή βαριόντουσαν να

ανεβοκατεβαίνουν τα ογδόντα εφτά σκαλιά της

επάνω γειτονιάς τους, για να έρθουν στο κέντρο

που ήταν η αγορά. Το χαρτζιλίκι του που δεν ήταν

καθόλου ευκαταφρόνητο για ένα παιδί εφτά, βαριά

οχτώ χρονών, το έδινε στη µάνα του, που κι αυτή

έτρεχε -όχι µε τα πόδια- αλλά µε το µυαλό της, µη

τυχόν κάνει κάνα λάθος καθώς µετρούσε τους κό-

µπους και τα χρωµατιστά νήµατα πάνω στον αργα-

λειό της οικοκυρικής σχολής, για το µεροκάµατο.

Ο Αέρας δεν έµαθε γράµµατα. Όχι γιατί δεν µπο-

ρούσε, αλλά γιατί δεν ήθελε. Αρνήθηκε από την

πρώτη κιόλας  µέρα στο σχολείο να συµφιλιωθεί µα-

ζί τους. Αρνήθηκε να µένει µε τις ώρες ακίνητος σε

µια καρέκλα και να 'χει το κεφάλι του σκυµµένο συ-

νέχεια πάνω σ' ένα βιβλίο. Ό,τι έµαθε το έµαθε από

δω κι από κει, πότε στο δρόµο τρέχοντας, πότε στην

αφορά, πότε στη γειτονιά, στο προαύλιο, ποτέ όµως

σαν µαθητής µε σάκα και βιβλία. Έτσι τα 'µαθε τα λί-

γα γράµµατα ...στον αέρα!!!

Αργότερα, κι ενώ εµείς είχαµε ήδη αλλάξει τόπο

διαµονής, µαθαίναµε πως ο Αέρας συνέχιζε να δρα-

σκελίζει τη γραµµή που είχε ορίσει στη ζωή του, µε

την ίδια πάντα σβελτάδα. Έλεγαν πως τα Θεοφάνια

κανείς, για όλα τα χρόνια, δεν µπόρεσε να του πά-

ρει από τα χέρια του το Σταυρό, όταν στη σειρά µε

τους πιστούς ατρόµητους κολυµβητές στεκόταν κι ο

Αέρας. Μόνο τα δυο χρόνια που ορκίστηκε πίστη

στην πατρίδα να την υπηρετήσει στα σύνορα, τότε

και µόνο, τη µια χρονιά ο Ηλίας και την άλλη ο Στά-

µος κατάφεραν να τον ασπαστούν πρώτοι και να πά-

ρουν την ευλογία του Σεβασµιώτατου. Αλλά και αυ-

τές τις δύο χρονιές πάλι ο στρατιώτης Αέρας ανέ-

συρε το Σταυρό από τα παγωµένα νερά του Άρδα

στο τριεθνές.

Καθώς τελείωσε η υποχρέωσή του προς την πα-

τρίδα και έχοντας τελέσει µε αξιοπρέπεια το καθή-

κον του προς αυτήν, ο Αέρας, µε µια κασετίνα παρά-

σηµα -τιµής ενθυµήµατα-, επέστρεψε στην αγαπη-

µένη του πόλη. Ψάχνοντας για δουλειά από δω κι

από κει, και µε το χάρισµα του φτερωτού θεού που

ακόµα τον ακολουθούσε, βρέθηκε λιµενεργάτης

στον νέο λιµένα, που από τότε άρχισε να παίρνει

σάρκα και οστά. Εκεί δούλεψε όλα του τα χρόνια.

Αεικίνητος! ∆ουλευταράς και προπάντων έντιµος!

∆εν έκανε οικογένεια. Ούτε ποτέ του σκέφτηκε να

παντρευτεί. Πώς θα µπορούσε αυτός ο γοργοπόδα-

ρος να µείνει για όλη την υπόλοιπή του ζωή µέσα

στο σπίτι µε γυναίκα και παιδιά;

-΄Εχετε δει µωρέ τον αέρα όταν φυσάει να µπαί-

νει στα σπίτια και να κάθεται; Τι, µουσαφίρης είναι;

Κέρασµα περιµένει; Αυτός στις φούριες του και πα-

ράθυρα και πόρτες µπορεί να σπάσει για να βγει.

Αρκεί να βγει, να φύγει!!!

Έτσι έλεγε ο κυρ Σωτήρης όταν ήθελε να δικαιο-

λογήσει τον δικό του Αέρα, τον αγαπηµένο του γεί-

τονα που δεν θέλησε ποτέ του να παντρευτεί. Μπο-

ρεί να µην παντρεύτηκε ποτέ ο Αέρας και οικογέ-

νεια να µην έφτιαξε, φρόντισε όµως τη µάνα του

που τόσο πολύ είχε παιδευτεί από τα µικράτα της.

Και την φρόντισε καλά µέχρι τα βαθιά της γεράµα-

τα. Όταν την αποχαιρέτησε για τελευταία φορά, τό-

τε και µόνο τότε ένιωσε τη µαχαιριά του αποχωρι-

σµού, πιο δυνατή κι απ' αυτή του λυσσασµένου αέ-

ρα, που σε τρυπά ανελέητα όταν σε τσακώσει απρο-

στάτευτο στο διάβα του.

Ο Αέρας συνέχισε τη δουλειά του στο νέο λιµένα.

∆ούλευε πολύ, µιλούσε λιγότερο, γελούσε µε την

ψυχή του έκανε και δυο τρεις καλούς φίλους. Πρό-

σχαρος σε ό,τι η δουλειά απαιτούσε από εκείνον,

αλλά και σε όποια άλλη ανάγκη ζητούσαν τη βοή-

θειά του.

∆εινός κολυµβητής από την κολυµβήθρα ακόµη

και λάτρης της καθαριότητας και της τάξης, δεν

άφησε παραλία στην περιοχή αµµουδερή ή βραχώ-

δη, µικρή ή µεγάλη, που να µην την καθαρίσει. Λό-

φους από λάστιχα αυτοκινήτων, πλαστικά και ό,τι άλλο

άχρηστο του κάθε ασυνείδητου σώριαζε έξω µετά από

κάθε δυνατή προσπάθειά του να λαµποκοπήσει το βυ-

θό. Αµέτρητα φορτηγά γέµισε µε τη βρώµική λεία του

όλα τα χρόνια που αγόγγυστα βύθιζε σώµα και κεφάλι

στο αρµυρό νερό, αντί να τα βυθίζει στα αναπαυτικό

του στρώµα και να τα ξεκουράζει από τη δύσκολη και

κοπιαστική δουλειά της µέρας. 

Όχι µόνο τη θάλασσα αλλά και όλα τα στεριανά

της πόλης του λαµποκοπούσε ο Αέρας. Πόσους τοί-

χους και πόσα αγάλµατα καθάρισε από χέρια της

νύχτας που µόνο ζηµιές µάθανε να κάνουν! Τι πλα-

τείες καλλώπισε µε λουλούδια που ο ίδιος φρόντιζε,

τι πινακίδες που σε αποπροσανατόλιζαν ίσιαξε και

πόσα δέντρα στους δρόµους περιποιήθηκε! Ο φύλα-

κας άγγελος της θάλασσας και της στεριάς, χωρίς

να θέλει και χωρίς να περιµένει ανταµοιβή, χωρίς

θόρυβο και παινέµατα!

Έτσι πέρασε τη ζωή του από µικρό παιδί ο Αέρας.

Να τρέχει, να δουλεύει, να βοηθάει! Έτσι καλοσυνά-

τος πάντα και αθεράπευτα εργατικός, µέχρι προ-

χθές το βράδυ που ψιλόβρεχε και ο αέρας φυσούσε

µε µανία, τον βρήκαν πεσµένο στην άκρη του δρό-

µου και σχεδόν παγωµένο, δυο βήµατα έξω από το

σπίτι του. 

Είχε προλάβει για τελευταία φορά να ανέβει και

τα ογδόντα εφτά σκαλιά της γειτονιάς του και να

φτάσει µια ανάσα από την αυλόπορτα του πατρικού

του. Προδοµένος από την καρδιά του κατά τους για-

τρούς, βρέθηκε από τους γειτόνους του σωριασµέ-

νος στο ρείθρο µε το καλό του χέρι σπασµένο. 

Έτσι ακριβώς έφυγε ο Αέρας, έτσι ολόιδια, όπως ο

δυνατός αέρας σωριάζει τα φύλλα και σπάει τα κλα-

ριά από τα δέντρα όταν λυσσοµανάει!!!

Υ/Γ. Ο Αέρας, που το είχανε βαφτισµένο Μάρκο, από

χτες, 5.2.2021 αναπαύεται δίπλα στην κουρασµένη µάνα του

και το νεαρό πατέρα του, ασάλευτος πια, στους κόρφους της

δικής του γης, που τόσο πολύ τίµησε και αγάπησε!!!

«Στον Mάρκο»: τιµής ένεκεν Γράφει η Λίνα Tσαγκαροπούλου-Mπατσαούρα

H ÛÂÏ›‰· ÙË˜ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜

AΛEKOΣ KATΣOYNHΣ
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1. Ο Γιώργος ξεκινάει από τη Ναύπακτο, να πάει

στην αγαπηµένη του Κυδωνιά µε 50 χιλιόµετρα

την ώρα.  Την ίδια ώρα ο Κώστας ξεκινάει από την

αγαπηµένη του Κυδωνιά να πάει στη Ναύπακτο µε

40 χιλιόµετρα την ώρα. Συναντιούνται στην Πε-

νταγιού. Ποιος απέχει λιγότερο από την Κυδωνιά; 

2. Είναι γνωστό ότι οι Κυδωνιώτες είναι δηµιουρ-

γικοί άνθρωποι. Φυτεύουν καρυδιές, καστανιές,

κερασιές, κυδωνιές, µηλιές... Η οικογένεια των

Σταυροπουλαίων πρώτη έφερε στο χωριό τις κα-

λύτερες µηλιές από το Πήλιο και παρήγαγαν τα

καλύτερα µήλα του χωριού. Σε ένα καλάθι βρίσκο-

νται 10 µήλα κόκκινα από αυτές τις µηλιές. Πώς

πρέπει να µοιραστούν τα µήλα σε δύο άτοµα,

ώστε το ένα άτοµο να πάρει ακριβώς ένα µήλο πα-

ραπάνω από το άλλο άτοµο;

3. Η κτηνοτροφία πάει σχετικά καλά στην Κυδωνιά.

Οι κατσίκες του ∆ηµητράκη δίνουν υπέροχο γάλα.  4

κατσίκες σε 4 ηµέρες δίνουν 4 λίτρα γάλα. Πόσες

κατσίκες σε 10 ηµέρες δίνουν 10 λίτρα γάλα; 

4. Η αγροτική παραγωγή πάει καλά για όσους

αγωνίζονται σκληρά. Η ∆ήµητρα µε δουλειά και

τραγούδι φυτεύει φασόλια. Μια µέρα φύτεψε και

µια µαγική φασολιά. Αυτή κάθε µέρα διπλασιάζει

το ύψος της. Σε 10 µέρες είχε ύψος 1 µ. Σε 9 µέ-

ρες πόσο ύψος είχε; 

5. Το χωριό έχει πολύ καλούς τεχνίτες. Ο Σπύρος

βάφει υπέροχα. Για να βάψει έναν τοίχο χρειάζε-

ται ένα κιλό χρώµα. Για να βάψει έναν τοίχο µε δι-

πλάσιες διαστάσεις πόσο χρώµα χρειάζεται; 

6. Η βαριά βιοµηχανία του χωριού (χαλκουργεία,

µύλοι, ξυλουργεία, σηροτροφία) έχει σβήσει. Ελά-

χιστοι αργαλειοί υπάρχουν ακόµη. Η κυρά Μαρία

φτιάχνει στον αργαλειό της εκλεκτά υφαντά. Για

να φτιάξει ένα ταπέτο χρειάζεται ένα κουβάρι νή-

µα µε διάµετρο 20 εκατοστά. Αν έχει ένα κουβάρι

νήµα διαµέτρου 40 εκατοστών πόσα ταπέτα θα

φτιάξει; 

7. Οι επιστήµες πάνε καλά στο ∆ασκαλοχώρι. Οι

Κυδωνιώτες προοδεύουν στα γράµµατα. Ο για-

τρός ∆ηµήτρης έδωσε συνταγή στον άρρωστο

παππού για 4 χάπια. Του είπε ότι κάθε ώρα πρέπει

να παίρνει 1 χάπι. Σε πόσες ώρες περίπου ο παπ-

πούς θα πάρει και τα 4 χάπια; 

8. Ο Γιάννης ο φυσικός ανέλυσε το µηχανισµό

των νερόµυλων. Κατέβηκε στο µύλο µε ταχύτητα

4 χιλιοµέτρων την ώρα. Ποια είναι η µέση ταχύτη-

τα όλης της διαδροµής; 

9. Η φιλόλογος Βάσω συµµετείχε στη λογοτεχνι-

κή βραδιά νέων της Ζηλίστας στην ανακαινισµένη

αυλή των Μακραίων και έθεσε ένα γρίφο:

Τι είναι εκείνο που το βρίσκουµε µια φορά στη

ηµέρα;

Τι είναι εκείνο που το βρίσκουµε µια φορά στην

εβδοµάδα;

Και καµία φορά το χρόνο; 

10. Ο αρχαιολόγος Χρήστος έκανε ανασκαφές

στη θέση Γούστιανη και µεταξύ άλλων βρήκε και

ένα παλιό νόµισµα που έγραφε επάνω 123 π.Χ.

Όλοι είπαν ότι η αξία του είναι πολύ µεγάλη, γιατί

ήταν παλιό νόµισµα. Ο Χρήστος όµως είπε ότι η

αξία του είναι πολύ µικρή. Γιατί; 

Οι Ζηλιστινοί παράγουν και δηµιουργούν. ∆εν κά-

νουν όµως µόνον αυτά. Ξέρουν να ζουν και να

οµορφαίνουν τη ζωή τους, µε όσες δυσκολίες κι

αν έχει, µε τις γιορτές τους, τα χόµπι τους, τις

εκδροµές τους, τις περίφηµες ''συνεδριάσεις''

στο καφενείο, τα ανταµώµατα στις αυλές τους.

Φτιάχνουν όµορφες στιγµές γιατί οι άσχηµες έρ-

χονται µόνες τους.

11. Ο Κώστας µε την παρέα του πήγε για ψάρεµα

στον Εύηνο. Έπιασαν πολλά ψάρια στα Μυρµη-

γκιάρια και µεταξύ αυτών έπιασαν και µια µεγάλη

πέστροφα. Όταν ρωτήθηκε ο Κώστας πόσο µεγά-

λη είναι η πέστροφα, αυτός απάντησε: «Η πέστρο-

φα αυτή ζυγίζει 2 κιλά και µισή πέστροφα». Πόσα

κιλά ζυγίζει η πέστροφα; 

12. Στο ξακουστό πανηγύρι της Ζηλίστας διατίθε-

νται πολλά κρασιά. Το καλύτερο κρασί του χωριού

έχει την ονοµασία “Ορθοδροµία’”, επειδή όταν το

πιείς µε µέτρο δεν βλέπεις τίποτα στραβά, τα βλέ-

πεις όλα ορθά. Ένα µπουκάλι απ’ αυτό το κρασί

στοιχίζει 11 ευρώ. Το κρασί στο µπουκάλι στοιχί-

ζει 10 ευρώ περισσότερο από τη φιάλη. Πόσο

στοιχίζει η φιάλη και πόσο το περιεχόµενο κρασί

στη φιάλη; 

13. Τον Οκτώβριο µαζεύονται τα κάστανα. Είναι

τα νοστιµότερα της περιοχής. Την εποχή αυτή έρ-

χονται και πολλοί κυνηγοί. Μια µέρα ο Βασίλης

έστειλε τους κυνηγούς για κυνήγι στα Τριφύλλια.

Πήγαν για κυνήγι δυο πατέρες και δυο γιοι και

σκοτώσαν τρεις λαγούς και πήραν από έναν. Πώς

έγινε αυτό; 

14. Ο Κώστας αγαπάει την τάξη και την καθαριό-

τητα. Επειδή θέλει να είναι καθαρό το χωριό του

και να µην υπάρχουν πεταµένα πλαστικά έκανε

µια πρόταση: όποιος µαζεύει 3 άδεια πλαστικά

κουτιά, π.χ. από πορτοκαλάδα, παίρνει δωρεάν

από το Σύλλογο 1 κουτί γεµάτο πορτοκαλάδα.

Κάποιος µάζεψε 10 άδεια µπουκάλια από πορτο-

καλάδα, πόσες πορτοκαλάδες θα πάρει δωρεάν; 

15. Ο Λάµπρος συνηθίζει να γιορτάζει τα γενέθλια

του εγγονού του όταν βρίσκεται στο χωριό, µε µε-

γάλη γιορτή. Στο µπαλκόνι έχει βάλει πολλά µπα-

λόνια. 

Όλα τα µπαλόνια είναι µπλε εκτός από δύο

Όλα τα µπαλόνια είναι πράσινα εκτός από δύο

Όλα τα µπαλόνια είναι κόκκινα εκτός από δύο

Πόσα ήταν όλα τα µπαλόνια;

16. Ο Βασίλης, ο γιός του καλύτερου και πιο αγα-

πητού παραµυθά της Ζηλίστας, συνεχίζει την πα-

ράδοση. Βάζει λοιπόν την εξής ερώτηση: 

Τι είναι µεγαλύτερο από το θεό; Οι πεθαµένοι δεν

το τρώνε κι οι ζωντανοί αν το φάνε πεθαίνουν; 

17. Οι κερασιές στη Ζηλίστα είναι πολλές. Υπάρ-

χουν ωραίες ποικιλίες. Οι Ζηλιστινές φηµίζονται

για το γλυκό κεράσι που φτιάχνουν. Ένα µικρό κα-

λάθι έχει µέσα ωραία κεράσια. Τα κεράσια δίνο-

νται σε τρία παιδιά µε τον εξής τρόπο:

Το πρώτο παιδί παίρνει τα µισά κεράσια και µισό

κεράσι

Το δεύτερο παιδί παίρνει από τα υπόλοιπα τα µισά

κεράσια και µισό κεράσι

Το τρίτο παιδί παίρνει από τα νέα υπόλοιπα τα µι-

σά κεράσια και µισό κεράσι

Στο τέλος στο καλάθι έµεινε µόνο 1 κεράσι.  Πόσα

κεράσια είχε αρχικά το καλάθι; 

(∆εν χρειάστηκε να κοπεί κανένα κεράσι στη µέση!)

Tο πανηγύρι των γρίφων Γράφει ο Γιάννης H. Mπατσαούρας

Στις 6 Αυγούστου γίνεται το διάσηµο πανηγύρι της Ζηλίστας. Τη µέρα αυτή συρρέουν πολλοί άνθρωποι από τα γύρω χωριά για να επικοινωνήσουν και

να χαρούν µουσική, χορό, µεζέδες...

Εκτός από το µεγάλο πανηγύρι υπάρχουν κι άλλα µικρά πανηγύρια. Ένα απ' αυτά είναι το πανηγύρι των γρίφων  που έχει πνευµατικές γεύσεις, δίχως

παρενέργειες. Είναι γνωστή η τάση στην Ανατολή, που µεταδόθηκε στους Έλληνες και στους Ευρωπαίους και συνεχίζει µέχρι σήµερα, να δηµιουργούν

γρίφους για άσκηση, για διασκέδαση, για παιχνίδι, για χαρά. 

Για τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες της εφηµερίδας δηµιούργησα µερικούς γρίφους εµπνευσµένους από τη ζωή στην ιδιαίτερη πατρίδα µας και

τους ανθρώπους µας:
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Στε ίλτε  µας  έγκα ιρα  κε ίµενα

γ ια  το  επόµενο  φύλλο ! ! !

Μαρ�α Σµ�νη

18. Στους αθλητικούς αγώνες της Κυδωνιάς το 1990 συµµετείχαν σχεδόν

όλα τα παιδιά του χωριού. Στο αγώνισµα των 800 µέτρων βάδην η Φωτεινή

λίγα µέτρα πριν τον τερµατισµό προσπέρασε την Ελευθερία που ήταν 2η στη

σειρά. Σε τι σειρά τερµάτισε η Φωτεινή;

19. Οι κερασιές εµπνέουν το θαυµασµό όλων. Οι οµορφιές του χωριού είναι

πολλές και όχι πάντα φανερές. Οι ζωγράφοι του χωριού είναι πολλοί και

εκπληκτικοί (Αλέκος Φασιανός, Βασίλης Καρασµαΐλης, Ντίνα Καρασµαΐλη,

Αλέκος Κατσούνης, Ηλίας Παπανικολάου, Τίνος Μπατσαούρας είναι τα πιο

γνωστά ονόµατα µε τη σειρά γέννησής τους, αλλά υπάρχουν και πολλοί νε-

ότεροι φυσικά). Πολύ συχνά ζωγραφίζουν και τη ζωή στη Ζηλίστα ή εµπνέ-

ονται απ' αυτήν. Όµως στον κόσµο που ζούµε δεν υπάρχει µόνο οµορφιά,

υπάρχει ασχήµια, αδικία, βία, φτώχεια, κακία... για όλα αυτά φιλοσοφούµε

και δρούµε...

Αλλά είναι προτιµότερο να µιλάµε για ελευθερία παρά για σκλαβιά, για αγά-

πη παρά για µίσος, για ευτυχία παρά για δυστυχία, για οµορφιά παρά για

ασχήµια...

Έτσι θα ονειρευόµαστε το καλύτερο, θα δηµιουργούµε το καλύτερο και θα

χαιρόµαστε την οµορφιά της αληθινής ζωής.

Το ερώτηµα είναι αν ο ζωγράφος πρέπει να ζωγραφίζει τον κόσµο όπως

τον βλέπει, για να ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους ή να τον ζωγραφίζει

όπως θα τον ήθελε να γίνει, για να εµπνέει τους ανθρώπους; 

Προτάσεις και κατευθύνσεις

για δηµιουργική σκέψη

* Άλλαξε τη σκέψη σου, ν' αλλάξεις τη ζωή σου.

* Η ζωή, η εξέλιξη και η πρόοδος των ατόµων και των οµάδων εξαρτώνται από την ποσότητα

και την ποιότητα των ιδεών που παράγουν.

* Η συγκλίνουσα σκέψη αναλύει, συνθέτει και συµπεραίνει µε βάση τη λογική. Επιδιώκει τη

λύση καλά προσδιορισµένων προβληµάτων. Η θετική κριτική βοηθάει στη λύση προβληµάτων,

η απορριπτική κριτική οδηγεί σε συγκρούσεις και δεν δηµιουργεί περιβάλλον επίλυσης προ-

βληµάτων. 

* Το άτοµο που παίζει αναπτύσσει την αντίληψή του, τη νοηµασύνη του, τις τάσεις του για

πειραµατισµό, τα κοινωνικά του ένστικτα (Ζαν Πιαζέ)

* ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΕΝΑ ΦΙΛΟΝ ΕΧΕΙΝ ΠΟΛΛΟΥ ΑΞΙΟΝ Ή ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΗ∆ΕΝΟΣ ΑΞΙΟΥΣ (Ανάχαρ-

σις)

* ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆Ε ΜΟΝΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΗΜΙΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΘΕΙΟΝ (Πλούταρχος)

Οι απαντήσεις στο επόµενο τεύχος! Όµως σας προσκαλούµε να αναζητείστε τις λύσεις και να τις στείλετε 

µέχρι τις 15 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jbatsaouras@gmail.com

Οι επιτυχηµένες απαντήσεις θα έχουν δώρο ένα κέρασµα στο καφενείο του χωριού το καλοκαίρι του 2022!
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Οι προσπάθειες αποδίδουν 

Όταν τον Αύγουστο του 2017 στην πλατεία του

χωριού, έκανα µια παρουσίαση - παρέµβαση για το

θέµα του δρόµου, έπρεπε να δώσω άµεση απάντη-

ση σε δύο καίρια ερωτήµατα: Είναι δυνατόν - και µε

ποιον τρόπο - να ξεσηκώσω όλους τους συγχωρια-

νούς και φίλους του χωριού να δώσουν µε ψυχή µια

µάχη για ένα πρόβληµα σχεδόν όλοι θεωρούν χαµέ-

νο από χρόνια;

Σε όποιον άνοιγες συζήτηση για την ασφαλτό-

στρωση του δρόµου, σε κοίταζε καλά-καλά και σου

έλεγε: άστο αυτό δεν γίνεται έχει χαθεί από χρό-

νια. Πες τίποτα άλλο. Σου άλλαζε συζήτηση. Πλή-

ρης απογοήτευση από όλους.

Το δεύτερο ερώτηµα ήτανε ευκολότερο αλλά εξί-

σου σηµαντικό: έπρεπε να τιµήσω και να εκθειάσω

τις άοκνες προσπάθειες των άξιων συγχωριανών

µας, που έκαναν τα προηγούµενα χρόνια. Να

αντλήσουµε τα χρήσιµα συµπεράσµατα από τα λά-

θη ή τις παραλείψεις του παρελθόντος όλων µας

και να µην θίξω εκούσια ή ακούσια κάποιον εν τη

ρύµη του λόγου.

Πριν προχωρήσω, να καταθέσω τη δική µου άπο-

ψη: δεν χωνεύεται εύκολα να χάσω τον πόλεµο χω-

ρίς να δώσω ούτε µια µάχη. Αυτό έµαθα στα 11

χρόνια που έζησα στην ΚΥ∆ΩΝΙΑ και σε όλη τη µε-

τέπειτα ζωή µου. Θα παραδεχτώ την ήττα, αφού

πρώτα το πολεµήσω όσο δεν παίρνει. Για τον δρόµο

δεν δώσαµε ποτέ µια ουσιαστική µάχη. Αψιµαχίες

µόνο. Η πικρή αλήθεια.

Μόνο έναν τρόπο βρήκα προσφορότερο για να

κεντρίσω το ενδιαφέρον των συγχωριανών µου: να

τους πω όλη την αλήθεια για τον δρόµο, όσο πικρή

κι αν είναι και όσο κι αν µας πονάει όλους: Ποτέ δεν

ζητήσαµε µέχρι τώρα εγγράφως και οργανωµένα

από το επίσηµο κράτος (∆ΗΜΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΝΟ-

ΜΑΡΧΙΑ πιο παλιά) να φτιάξει έναν δρόµο, που

αφορούσε και τα γύρω χωριά κι ας το απέρριπταν.

Έστω να έχουµε στα χέρια µας µια αιτιολογηµένη

γραπτή απορριπτική απόφαση.

Μας παραµυθιάζανε όλα τα χρόνια οι εκάστοτε

επισκέπτες πολιτικοί, άρχοντες ΟΤΑ κ.λπ., ότι δή-

θεν είµαστε λίγοι στην απογραφή,  ψηφίζουµε λίγοι

στο χωριό και άλλες ανοησίες. Κανένας από µας -

και εγώ µαζί - δεν σηκώσαµε το ανάστηµα και να

τους πούµε το αυτονόητο: Ο δρόµος δεν ανήκει µό-

νο στην ΚΥ∆ΩΝΙΑ, αλλά συνδέεται µε άλλα έξι χω-

ριά στον ίδιο δήµο, µε απόσταση έξι - οκτώ χιλιόµε-

τρα το ένα από το άλλο. Και ότι έπρεπε να είναι έρ-

γο πρώτης προτεραιότητας ο δρόµος από χρόνια

για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, για την ανάπτυξη όλης της

περιοχής. Αντί λοιπόν να είναι απολογούµενοι όλοι

αυτοί, µας έκαναν να νιώθουµε εµείς µειονεκτικοί

απέναντί τους.

Στη συνέχεια - µε τη βοήθεια του ΚΩΣΤΑ Θ. ΜΑ-

ΚΡΗ, µοίρασα σε όλους τους παρευρισκόµενους,

αντίγραφα γραπτής αίτησης που θα έπρεπε να υπο-

βάλλουµε µέσω του ΣΥΛΛΟΓΟΥ µας και σηµείωµα

µε εισηγήσεις και απαντήσεις σε πιθανά ερωτήµα-

τα. Η εισήγησή µου έκλεισε µε την παρότρυνση ότι

ανοίγονται έτσι νέες προοπτικές κι ότι υπάρχουν

συγχωριανοί µας αλλά και φίλοι του χωριού µας,

που µπορούν να υποστηρίξουν την αίτηση.

Εδώ πρέπει να σταθώ σε µια πολύ ευχάριστη έκ-

πληξη για µένα. Μεταξύ των παρευρισκοµένων στη

συνέλευση, ήταν και ο αξιότιµος κύριος ∆ΗΜΗ-

ΤΡΗΣ Β. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, που εξελέγη πρόεδρος

του ΣΥΛΛΟΓΟΥ µας στις εκλογές του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

του ίδιου έτους. Όχι µόνο ενστερνίστηκε τις βασι-

κές αρχές της εισήγησης, αλλά πέτυχε και κάτι

σχεδόν ακατόρθωτο: µπόρεσε να ενώσει τις προ-

σπάθειες Συλλόγου, συγχωριανών και φίλων του

χωριού και του τότε προέδρου της κοινότητας

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΣΜΑΐΛΗ και των συνεργατών του.

Τα πρώτα ευχάριστα αποτελέσµατα για το δρόµο

τα γνωρίζετε. Τα θερµά µου συγχαρητήρια και στον

πρόεδρο του συλλόγου αλλά και σε όλους όσους

συγχωριανούς και φίλους συνέδραµαν στην προ-

σπάθεια αυτή. Εγώ από την πλευρά µου θα µπω

στον πειρασµό να κάνω µια µικρή παραίνεση: µέχρι

να τελεσφορήσει η πρώτη επιτυχηµένη προσπάθειά

µας για το δρόµο και µέχρι να σχεδιάσουµε τη δεύ-

τερη οργανωµένη προσπάθειά µας, µήπως -λέω -

πρέπει να πείσουµε τις γύρω κοινότητες να κάνουν

κι εκείνοι µια οργανωµένη προσπάθεια (µελέτες

κ.λπ.) και να µεγιστοποιήσουµε έτσι νωρίτερα το

αποτέλεσµα;

Κάνοντας µία παρένθεση, θα ήθελα να αναφερθώ

σε κάτι όχι ευχάριστο, αλλά που µε αφορά και επει-

δή δεν έχω µάθει να κρύβοµαι πίσω από το δάχτυλό

µου: θα πει κάποιος κύριε ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΚΡΗ γιατί

έξι µήνες µετά την εκλογή σου απέδρασες από το

∆Σ του συλλόγου;

Απαντώ λοιπόν σε όλους τους επικριτές και µη,

ότι δεν είναι αυτονόητο να µπορούν όλοι να συνεν-

νοούνται µε όλους σε ένα ∆.Σ. Και εν προκειµένω

όταν η κατάσταση ξεπέρασε τα όρια, κάποιος έπρε-

πε να κάνει πίσω. Το έκανα χωρίς δισταγµό για το

καλό του Συλλόγου και του χωριού µας και τη στιγ-

µή µάλιστα που µπροστά µου ήταν παιδιά, δεν επέ-

τρεπε ούτε η µόρφωσή µου ούτε η ηλικία µου κάτι

διαφορετικό.

Πριν κλείσω θα µου επιτρέψετε να συστηθώ σε

όσους δεν µε γνωρίζουν. Είµαι ένας από εσάς.

Ένας αθεράπευτος λάτρης της ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ ΜΑΣ.

Προσπάθησα να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στο µέγα

θέµα του δρόµου. Αν τελικά πέτυχα έστω ένα µικρό

βοτσαλάκι δεν πειράζει. Ποτέ δεν ξέρεις, µπορεί

πολλά µικρά βοτσαλάκια να ανάψουν τελικά απ' τη

φωτιά.

Κλείνοντας θα αναφερθώ και στο κόσµηµα που

ακούει στο όνοµα ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «Η φωνή της Κυδω-

νιάς». Η ποιότητα της εφηµερίδας είναι σε επίπεδο

αντάξιο των υψηλών προδιαγραφών των πολιτιστι-

κών εκδηλώσεων του χωριού µας για πολλά χρόνια.

Παιδιά της συντακτικής οµάδας: συνεχίστε έτσι, εί-

µαστε όλοι µαζί σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟ∆. ΜΑΚΡΗΣ

Επ ι σ τ ολ έ ς   αναγνωστών

Ζηλιστινή Ανθρωπογεωγραφία            

Αυτός που επισκέπτεται τη Ζηλίστα δεν εντυπω-

σιάζεται µόνο από το µαγευτικό τοπίο της αλλά κυ-

ρίως από τους ανθρώπους της που την περιβάλλουν

µε τόση αγάπη. Πέρα από το Γιάννη, τη Βιβή, έχω

τη χαρά να γνωρίσω τη Ζηλίστα, τη βιοθεωρία των

ανθρώπων της, µέσα από το ∆ηµήτρη, τον Ηλία, το

Ζαχαρία, τη Μαρία, την Έφη, τον Άκη, το Χρήστο -

συντελεστές όλοι της εφηµεριδούλας  ''Η φωνή της

Κυδωνιάς'', η φωνή των πατέρων τους. Γι' αυτό νιώ-

θω πόσο τυχεροί είναι όσοι αφιερώνουν κυρίως την

περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών στο αγαπηµέ-

νο χωριό. 

Αδήριτη συνήθως η ανάγκη, για πολλούς, της επί-

σκεψης στη γενέτειρα, την ιδιαίτερη πατρίδα. Όµως

δεν νιώθουν όλοι τον ίδιο ενθουσιασµό, την ίδια χα-

ρά, όπως εδώ. Άλλοι ερχόµενοι στον τόπο τους δεν

νοιώθουν καµιά συγκίνηση, είτε παραµένουν απα-

θείς ή και θλίβονται. Όπως ο µετανάστης που ύστε-

ρα από χρόνια γυρίζει στο χωριό του και η επιστρο-

φή του τον πληγώνει. Εκείνος που αν και έλειπε

χρόνια από την πατρίδα του, επιµένει να συντηρεί

µέσα του τις αξίες του παραδοσιακού τρόπου ζωής.

Να πώς περιγράφεται µια τέτοια περίπτωση όπου η

επιστροφή στην πάτρια γη δεν αποτελεί πηγή χα-

ράς και συγκίνησης:

''Κόσµος ήτανε στο χωριό του πολύς, Αύγουστο

µήνα που γύρισε. Και χάρηκε βέβαια που τους

βρήκε τόσους εκεί. Άλλοι τον 'ξέραν, τους ήξε-

ρε, µ' άλλους βρεθήκανε να 'χουν συγγένειες,

παλιές γνωριµίες. Το βράδυ ανεβαίνουνε και µα-

ζεύονται στο µπακαλικάκι του δρόµου, κατεβαί-

νουν στην εκκλησία µε το µεγάλο της πλάτωµα,

πότε πάλι στην πλατεία του χωριού - µια ταρά-

τσα πάνω από τη βεράντα...

Από τις πρώτες µέρες αρχίζει να νιώθει πως κά-

πως είναι και κάπως δεν είναι µαζί µε τους άλ-

λους. Κάτι του λείπει για να 'ναι απ' αυτούς.

Όπου βρεθούνε, µόλις βρεθούνε, θ' αρχίσουν σε

λίγο να λένε για τις δουλειές τους, για τα λεφτά

τους, τα µαγαζιά τους, τα πράµατα, µηχανήµατα,

χτήµατα που αγόρασαν ή θ' αγοράσουν... Νιώθει

όµως τώρα την ψυχική αποξένωση και τ' όνειρο

της επιστροφής του διαψεύδεται. Μόνο του πια

καταφύγιο το φυσικό περιβάλλον του χωριού

του, συναρτηµένο µε τις ανθρώπινες επεµβάσεις

των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στο χω-

ριό. Ανάσανε βαθιά το βουνίσιον αγέρα, στάθηκε

µια στιγµή και τ' άκουσε ζωντανό το βούϊσµα

εκείνων των δέντρων - που µακρινό τον ακολου-

θούσε τότε στη Γερµανία»

Ας φανταστούµε και ας θαυµάσουµε συνεπώς

εκείνον που δεν αναζωογονείται µόνο από τον βου-

νίσιο αέρα και δεν ξεδιψάει µόνο από τα κρύα, γάρ-

γαρα νερά του βουνού, αλλά κυρίως από την παν-

δαισία των αναµνήσεων, των θυσιών των ξωµάχων

εκείνης της εποχής. ∆ηλαδή το Ζηλιστινό, που έρ-

χεται κάθε καλοκαίρι σ' αυτή τη ζεστή φωλίτσα για

να κοινωνήσει των ''αχράντων µυστηρίων'' της φυ-

λής του και να µεταλαµπαδεύσει και στα παιδιά του

την ίδια αγάπη για τις αξίες που τους κληροδότη-

σαν οι παππούδες τους. 

Ο δρόµος για την ευτυχία περνάει από τη Ζηλί-

στα. 

Κώστας Παπατσίρος
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Φέτος ο υποστηρικτής του χωριού  µας

Κώστας Παπατσίρος έκανε µια προσφο-

ρά προς την κοινότητα της Κυδωνιάς:

προσέφερε 200 ευρώ για να ξεκινήσει η

επισκευή κάποιων φθορών στους τοί-

χους του σχολείου που η  φροντίδα τους

θεωρείται κρίσιµη για την διάσωσή του.

Η προσφορά αυτή ευαισθητοποίησε κι

άλλους συγχωριανούς µας. Έτσι έχει ξε-

κινήσει η διερεύνηση του κόστους και η

κινητοποίηση για να βρεθούν χορηγοί

αυτού του σηµαντικού έργου! Ευελπι-

στούµε ότι θα υπάρξει άµεση ανταπόκρι-

ση από όλους µας! 

Το σχολείο της Ζηλίστας είναι ιστορι-

κό κτίριο. Χτίστηκε στις αρχές του 20ού

αιώνα σε ένα µέρος του µεγάλου πλατώ-

µατος στο οποίο βρισκόταν το ιστορικό

Μοναστήρι του Ιωάννου του Προδρόµου

της Ζηλίστας.  Φωτισµένοι  δάσκαλοι,

και Ζηλιστινοί και από άλλα µέρη της Ελ-

λάδας, κατέθεσαν την πνευµατική τους

ικµάδα για την εκπαίδευση των Ζηλιστι-

νόπουλων, αγοριών και κοριτσιών. Λει-

τούργησε σαν επίσηµο σχολείο του

υπουργείου Παιδείας για εκατό περίπου

χρόνια. Τις τελευταίες δεκαετίες φιλο-

ξενεί εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές

δραστηριότητες καθώς και το "Θερινό

Σχολείο" µας.

Η φροντίδα για την συντήρησή του εί-

ναι διαρκής αλλά αποσπασµατική. Φέτος

το καλοκαίρι φιλοδοξούµε να γίνει µια

ακόµα συνολική παρέµβαση για την επι-

σκευή του εξωτερικού των τοίχων του

κτιρίου. 

Έχουµε κάνει µια εκτίµηση του κό-

στους και η κοινότητα προχωρεί σε µια

λαχειοφόρο αγορά, που ελπίζουµε ότι

θα µας ευαισθητοποιήσει για να προχω-

ρήσουµε στην υλοποίηση της επισκευής.

Ας συνεισφέρουµε λοιπόν τον οβολό

µας γι’ αυτό το καλό έργο!

Εργασίες µερικής επισκευής του ∆ηµοτικού σχολείου Κυδωνιάς

∆ωρεές  προς την κοινότητα

Ευχαριστούµε τον Κυριάκο Σαρρή που προσέφερε 

ξυλεία για να φτιάξουµε παγκάκια για την πλατεία! 

Εκδηλώσεις  για  το  καλοκαίρι  2021
Ελπίζουµε ότι οι συνθήκες της επιδηµίας θα επιτρέψουν κάποιες δραστηριότητες που έχουν δροµολογηθεί για το καλοκαίρι.

Οπωσδήποτε η επαγρύπνηση παραµένει σε κάθε δραστηριότητα!

Άλλες  προγραµµατισµένες  δραστηριότητες  ( Ioύ επιτρέποντος )

* Γενική Συνέλευση

* Έκθεση ιστορικού βιβλίου για το 1821 στο Σχολείο

* Τελετή για την τοποθέτηση αναµνηστικής πλάκας για τους Ζηλιστινούς µαχητές του 1821   

* Οικολογική δράση (λεπτοµέρειες στην ανακοίνωση παρακάτω)

* Οµιλίες των: Νατάσας Αποστολοπούλου, Γιάννη Η. Μπατσαούρα και Χρήστου ∆. ∆ιαµαντόπουλου

Βραδιά αναψυχής το Σάββατο 7 Αυγούστου στην πλατεία

Ας βρεθούµε και φέτος, χωρίς παράπονα για τις παλιές ωραίες εποχές! 

Με την προσοχή που επιβάλλουν οι τωρινές συνθήκες και µε την αγάπη στην καρδιά!
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Oµ�ρ�α�ν�υµε την Kυδωνι� µας!

Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι του χωριού µας,

Στο χωριό µας, µέσα και έξω απ΄ αυτό, το αποτύπω-

µα της αντι-οικολογικής συµπεριφοράς πολλών από

εµάς καταγράφεται ως πολύ έντονο, όπως συµβαίνει

στους περισσότερους οικισµούς στη χώρα µας. ∆ιάφο-

ρα αντικείµενα, πλαστικά, µέταλλα, χαρτιά και άλλα

υλικά είναι παντού διάσπαρτα, όχι µόνο σε δηµόσιους

αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους. Έχουν γίνει και γίνο-

νται µεµονωµένες, φιλότιµες προσπάθειες από χωρια-

νούς µας για την αποµάκρυνση των υλικών αυτών. Με

ευθύνη της Κοινότητας επίσης, έγιναν τα τελευταία

χρόνια σχετικές παρεµβάσεις σε «φορτωµένες» από

ρυπογόνα υλικά περιοχές στο εσωτερικό του χωριού

µας. Το πρόβληµα όµως παραµένει!

Ο  Χρήστος ∆ηµ.  ∆ιαµαντόπουλος σκέφτηκε να

αναβιώσουµε τον παλιό, δοκιµασµένο και αποτελε-

σµατικό θεσµό της “Προσωπικής  Εργασίας”! Στην

κατεύθυνση αυτή προτείνεται για υλοποίηση µια δρά-

ση που θα αποβλέπει στην οικολογική αναβάθµιση του

χωριού µας.

Η  Τοπική  Κοινότητα  Κυδωνιάς και ο Σύλλογος  Κυ-

δωνιωτών Ναυπακτίας “Η  Γούστιανη” αντέδρασαν

θετικά και από κοινού σχεδιάζουν οικολογική δράση

στις αρχές Αυγούστου 2021 στο χωριό µας µε σύνθη-

µα “Οµορφαίνουµε την Κυδωνιά  µας!” .

Η δράση στοχεύει στην απαλλαγή από τα «τοξικά»

αντικείµενα και υλικά µιας επιλεγµένης δηµόσιας περιο-

χής, εσωτερικά και στις παρυφές του χωριού µας. Ο ακρι-

βής χώρος αλλά και ο χρόνος θα καθοριστούν από τους

φορείς που υποστηρίζουν τη δράση αυτή. Τον συντονι-

σµό και την εφαρµογή του όλου εγχειρήµατος έχει ανα-

λάβει ο Εκπαιδευτικός Κώστας Θεοφ.  Μακρής.

Όλοι οι κάτοικοι αλλά και οι φίλοι του χωριού µας

καλούνται να υποστηρίξουν και να συµµετέχουν «δια

χειρός» στη  δράση αυτή!  Προσφορές για την κάλυψη

της µικρής οικονοµικής δαπάνης που θα χρειαστεί εί-

ναι ευπρόσδεκτες!

Ο ατοµικός εξοπλισµός θα πρέπει να καλύπτει την

προσωπική ασφάλεια και υγεία του καθενός  (Καπέλο,

Μάσκα, Προστατευτικά γυαλιά, Γάντια, Κατάλληλα πα-

πούτσια, Πουκάµισο ή Μπλούζα µε µακριά µανίκια, Μα-

κρύ παντελόνι κ.ά.).

Συµµετέχουµε όλοι

και

“Οµορφαίνουµε την Κυδωνιά µας! ”

Tου Kώστα Θεοφ. Mακρή

Τοπική  Κοινότητα  Κυδωνιάς Σύλλογος  Κυδωνιωτών

Ναυπακτίας  “Η  Γούστιανη”

Ενηµέρωση-Επικοινωνία: Κώστας Θεοφ. Μακρής 

697-22.37.051 (και Viber ) - 210-72.49.364

komakris@sch.gr

Οι ελπίδες µας στην πλατεία: 2020                                

18.08.1996, Aρτοτίνα. Οι νέοι τότε ποδοσφαιριστές µας.

Mαντέψτε τα ονόµατα! Φωτ. Χ.∆. ∆ιαµαντόπουλου.

Tις περισσότερες φωτογραφίες 
του εξώφυλλου και του οπισθόφυλλου 
τράβηξε ο Γιάννης H. Mπατσαούρας 

την άνοιξη του 2021. 

Kάποιες τράβηξε τον Iούλη του 2021 
ο Kώστας Θεοφ. Mακρής.

Eλάχιστες είναι παλιότερες.

«Kάθε σπίτι έχει µια φωλιά
για τα παιδιά» 

θέλεις να τραγουδήσεις µπροστά 
σ’ όλη αυτή την οµορφιά!

/ωριαν�� και ��λ�ι τ�υ +ωρι�� µας,
ε�ν δεν �+ετε γ�νει �δη
µ�λη τ�υ Συλλ�γ�υ µας

σας πρ�σκαλ��µε να εγγρα�ε�τε 
τ� συντ�µ�τερ�! 

Για να ε�ναι η �ων� µας 
πι� δυνατ� και 

απ�τελεσµατικ�!

"Τ� µ�ν� πρ�γµα 
π�υ θα απ�λυτρ�σει 

την ανθρωπ�τητα 
ε�ναι η συνεργασ�α'' 

Μπ�ρναρντ Ρ�σσελ 
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