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Χαιρετισµ ς του Προδρου του Συλλ γου µας
κ. ∆ηµ#τρη Β. Ζαχαρ πουλου
<να απ τα πρ(τα µελµατα του
∆.Σ. του Συλλ γου µας ταν η κδοση
µιας εφηµερδας ποικλης λης, εν ς
εντπου ανεξρτητου και αχρωµτιστου (αλλ γχρωµου!!!) που να προωθε τα συµφροντα του Χωριο µας,
να φρνει στην επιφνεια τυχ ν προβλµατα και ανγκες, να επιβραβεει
θετικς ενργειες συγχωριαν(ν µας
και να εν(νει συντοπτες µας παλιος και νους.
Σµερα, µετ απ παλινωδες και
δυσκολες που προκυψαν, ο Σλλογος προβανει στην κδοση της εφηµερδας και ευελπιστε να αποτελσει
συνδετικ κρκο λων των Kυδωνιωτ(ν. Και επειδ κθε αρχ και δσκολη, τολµ( να πω τι και παραλεψεις
θα υπρξουν και ασφειες και ατλειες. Ζητ( την επιεκεια λων στις κρσεις σας και ελπζω στην µελλοντικ
βελτωση, η οποα θα επλθει αν και
εσ, φλε και συγχωριαν αναγν(στη,
συµβλεις µε τις υποδεξεις και την
συµµετοχ σου. ∆ι τι η εφηµερδα εκδδεται µε την µριµνα του Συλλ γου,
φιλοδοξε µως να γνει βµα λων
των εγγεγραµνων µελ(ν του.
Χαιρετζω την κδοση αυτς της
εφηµερδας και ελπζω και προσδοκ(
να καταστε αν χι καλτερη, τουλχιστον εφµιλλη παλαι τερων επιτυχηµνων εκδ σεων απ τους τ τε

Επιστολ#
του Γιννη Η. Μπατσαορα

Το ∆.Σ. σε συνεδραση της 24/03/2019. Απουσιζει η Σταθολα Καρασµαλη και η
Aθανασα Χονδροµ"τρου.

Συλλ γους και πιστεω να αποτελσει
σηµεο συνανεσης και π λο λξης
λων των δυνµεων του Χωριο.
Θλω να ευχαριστσω την Κωνσταντνα Γτου, η οποα θα χει την
επιµλεια λης µαζ µε την Βιβ Σµνη, καθ(ς τον Παναγι(τη Κτο, που
υποστηρζει την κδοση σε τεχνικ
θµατα. Ευχαριστες επσης οφελουµε στον Γιννη Ηλ. Μπατσαορα,
που πρωτοσττησε στο στσιµο του
πρ(του αυτο φλλου της εφηµερδας µας. Θερµ τατες ευχαριστες τλος στον βετερνο της δηµοσιογραφας Ηλα Λ. Γτο, ο οποος ευγεν(ς
προσεφρθη να αναλβει την διεθυνση σνταξης.

Απ της αναλψεως της προεδρας του Συλλ γου θεσα ως βασικ
στ χο την συννωση λων των συγχωριαν(ν, την επλυση τυχ ν διαφορ(ν και την απ σβεση πιθαν(ν στιγµτων του παρελθ ντος. Σµερα ενµιση χρ νο µετ µπορ( µετ βεβαι τητος να πω τι γιναν µεγλα βµατα προς την κατεθυνση αυτ, υπολεπονται ακ µη µερικ βµατα και
ελπζω τι στην πραγµατοποηση αυτ(ν θα συµβλει και η εφηµερδα που
χετε στα χρια σας.
Σας χαιρετ( και σας ευχαριστ(.
Ο Πρ εδρος
∆ηµτρης Β. Ζαχαρ πουλος

Αγαπητ Πρ εδρε και µλη του ∆.Σ. του Συλλ γου, νας
Σλλογος µπορε να κνει σπουδαα πργµατα. Οι συνθκες
εναι δσκολες για µεγλα πργµατα... #µως πρπει να κοιτς ψηλ, αν θλεις να δεις το ουρνιο τ ξο στη Σαρνταινα... #ταν τα µλη του Συλλ γου συµµετχουν µε τις ιδες
τους, µε τις δρσεις τους και στηρζουν το Συµβολι τους,
σως λοι µαζ να µπορσουν να δηµιουργσουν κποια
πργµατα.
Η κδοση µιας εφηµερδας για το χωρι µας θα συµβλει
στην καλτερη επικοινωνα των χωριαν(ν... >Ολοι πρπει να
βοηθσουµε να εκδοθε αυτ η εφηµερδα. Με τη Βιβ και
τον Πνο σκεφτκαµε να µαζψουµε υλικ και να το δ(σουµε στο Σλλογο. Κναµε να πρ χειρο σχδιο για να αποτελσει βση για συζτηση, για δι ρθωση, για συµπλρωση...
Το ∆.Σ. θα κρνει και θα αποφασσει αν πρπει να βγει, π(ς
πρπει να εκδοθε (γχρωµη  χι, µγεθος, αριθµ σελδων,
περιεχ µενα κλπ). Τλειες εφηµερδες δεν υπρχουν. Αν µερικς φορς δεν µπορον να καλυφθον λες οι στλες, µποροµε να τις συµπληρ(σουµε µε ωραες φωτογραφες και ενδιαφροντα κεµενα λογοτεχνικ και ιστορικ απ Ναυπκτιους
συγγραφες. Σας στλνω σε φκελο ττοια ενδεικτικ κεµενα
που χω επιλξει απ τα διαβσµατ µου. Σας στλνω επσης
µερικ ρητ και σκψεις που µπορον να κοσµσουν την εφηµερδα µας.
Με αγπη,
Γιννης Ηλ. Μπατσαορας
Απρλιος 2018

Καλωσ ρισµα απ τον κ. Ηλα Λ. Γτο, διευθνοντα σνταξης της εφηµερδας µας
Φλοι, µλη του Συλλ γου, φλοι
χωριανο µλη  µη, καλορζικο το
νο ξεκνηµ µας... Ξεκνηµα στον
ντυπο λ γο, στην ενηµρωση, στη
σκψη, στον προβληµατισµ , στο
αριο. Χωρς µιζριες και υστεροβουλες. Με ειλικρνεια, µε σαφνεια, µε αντικειµενικ τητα. #πως
πρπει να εναι να σωστ ντυπο.
Καλορζικο το νο ξεκνηµα,
που φιλοδοξε να γνει η απαρχ
µιας µεγλης προσπθειας. Να
συνεν(σουµε τους απανταχο χωριανος και φλους του χωριο σε
να γεροδεµνο σνολο. Και για
να γνουµε απ λυτα κατανοητο:
σε κθε οµδα ανθρ(πων, σο µικρ και να εναι, γεννται το ερ(τηµα: ποιος εναι ο ρ λος του
ντυπου λ γου, δηλαδ της εφηµερδας; Το Α και το Ω. Ναι, σγουρα. Χωρς ντυπο λ γο δεν υπρχει συγκροτηµνη οµδα, δεν
υπρχει Σλλογος. Κακ τα ψµατα, δεν υπρχει τποτα χωρς γραπτ µσο επικοινωνας. Μ νο καλοπροαρετες διαθσεις και λ για
που µνουν στον αρα, ουτοπα,
προσωρινς εξρσεις. Και µετ
ατονα και σταδιακ διλυση.
Το ντυπο, λοιπ ν, εναι η προϋ-

π θεση κθε συγκροτηµνης οµδας. #µως δεν εναι καθ λου εκολη υπ θεση η κυκλοφορα εν ς
εντπου. Αντθετα, εναι δσκολο,
χι απροσπλαστο, αλλ αρκετ
δσκολο. Πρ(τ' απ' λα χρειζεται θληση, συγκροτηµνη απ φαση, συνεργασα πολλ(ν. Για να εκδοθε να ζεστ , καλογραµµνο,
ενδιαφρον φυλλδιο, πρπει να
πληρονται ορισµνες προϋποθσεις. Πρ(τον, να κεντρζει χορδς
ευαισθησας, να µην εναι βαρετ ,
να ξυπνει θµησες, κοιµισµνες
αναµνσεις, να συγκινε και να συναρπζει, να γνεται ευχριστο,
θελκτικ και ευανγνωστο, σαν το
καλ παγωτ που το παρατς µονχα ταν το τελει(σεις. Μ νον
τ τε θα γνει χρσιµο εργαλεο του
συλλ γου. Επειδ θα διεγερει προϋπρχουσες καταβολς, µνµες...
Θα ζωντανψει αξχαστες, αληθινς και πολυσυζητηµνες ιστορες...
Παρλληλα το σωστ ντυπο
πρπει να ακουµπει και τα ενδιαφροντα του σµερα. Ο συνδετικ ς
κρκος µας µε την παλι τερη ιστορα και τον πολιτισµ µας εναι οι
µνµες απ το παρελθ ν, αλλ ο
στ χος και η κινητρια δναµ µας

εναι οι προοπτικς για το αριο. Γι'
αυτ το σωστ ντυπο πρπει να
δνει µε σαφνεια την εικ να της
σηµερινς πραγµατικ τητας του
χωριο. Καθ(ς και τους στ χους,
µεσους και µακροπρ θεσµους για
να δυναµικ και δραστριο αριο
των Ζηλιστιν(ν, και στον θεριν
τ πο αναψυχς, την αγαπηµνη
Κυδωνι, αλλ και στις χειµωνιτικες, µ νιµες πλον, κατοικες µας
στις πολιτεες! Στ χος µας εναι το
ντυπο να αγκαλιαστε απ κθε
µλος, Zηλιστιν  µη, αλλ και
απ φλους που µας αγαπον και
θλουν να συνδεθοµε περισσ τερο. Ιδιατερα θλουµε να γνει το
ντυπο βµα για τους νε τερους
Zηλιστινος. ∆εν σκοπεουµε να
ανταγωνιστοµε τα µσα κοινωνικς δικτωσης και επικοινωνας,
απλ(ς να εξασφαλσουµε την αµεσ τητα, τη ζεστασι και την εγκυρ τητα που προσφρει το ντυπο.
Κλενοντας το σηµεωµα θλω να
αναφερθ( και σε κποια πρακτικ
ζητµατα της κδοσης του εντπου
µας: Για να τυπωθε και να κυκλοφορσει το ντυπο, πραν των λλων, απαιτονται και χρµατα. Για
ναν τ σο µικρ σλλογο, υπρχει

πρ βληµα, επειδ το σνολο των
µελ(ν του απαρτζεται απ υπαλλλους και συνταξιοχους, που
αποτελον τον πυρνα των βαρι
πληγντων της µεγλης οικονοµικς κρσης των τελευταων χρ νων. Το να ζητσουµε τη συνδροµ τους δεν θα ταν αποτελεσµατικ . Εκτ ς απ ελχιστους, που
σως µειναν κπως ξω απ το
µαρο κκλο της γριας λιτ τητας
 πλγηκαν λιγ τερο. Σ' αυτος να
στοχεσουµε µε τοτο το ντυπο,
στη δικ τους στριξη, σ' αυτος
και τους απανταχο φλους. Να
τους εντυπωσισουµε µε την ειλικρνει µας, να τους αγγξουµε ευασθητες χορδς, να τους πληροφορσουµε σωστ, να ζητσουµε
ευγενικ την καθοριστικ συνδροµ τους, τη χορηγα τους. Πιστεω
πως το εγχερηµα θα χει αποτλεσµα -σως θεαµατικ . <να σωστ
ντυπο χει τη δικ του ε ν  ρ γ ε ι α
και τη δ υ ν α µ ι κ  να πεσει για
την ανγκη υποστριξς του. Ας
τους αναζητσουµε λοιπ ν τους
υποστηρικτς του εντπου, σως
και να βρσκονται ανµεσ µας.
Σας καλοµε επσης και εσς,
τον κθε αναγνστη και αναγν-

Ο ∆ιευθνων Σνταξης
Ηλας Γ. Γτος

στρια, να υποστηρξετε το ντυπ
µας! Εκτ ς απ τον οβολ σας,
ανλογα µε τις δυνατ τητες καθεν ς, χρειζεται την ηθικ# και πρακτικ# στ#ριξ# σας! ∆ιαβστε και
διαδστε το! Στελτε τις συνεργασες σας!
Κεµενα, ειδ#σεις, σκψεις, προτσεις, φωτογραφες # ,τι λλο
νοµζετε πως θα κνει την εφηµερδα µας πραγµατικ συλλογικ
και αντιπροσωπευτικ β#µα για
λους µας!
Β#µα ανδειξης και προ δου
της Ζηλστας µας!
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«H δράση δεν φέρνει πάντα επιτυχία, η επιτυχία όµως χωρίς δράση δεν έρχεται»

Ηµερολ
Νοµβριος 2017: Γενικ συνλευση και
εκλογς που ανδειξαν το νο ∆.Σ. του
Συλλ γου µας. Συγκρ τηση του ∆.Σ. σε
σ(µα ως εξς: Πρ εδρος ο ∆ηµτρης Β.
Ζαχαρ πουλος, αντιπρ εδρος ο Μκης
Α. Γτος, γραµµατας η Κων/να Γ. Γτου.
Ταµας ορσθηκε αρχικ ο εκλεγες Θανσης Θ. Μακρς, αλλ µετ την παρατησ του ανλαβε το ταµεο η Aθανασα
Λ. Χονδροµτρου, η οποα τον αντικατστησε στο ∆.Σ. ως πρ(τη επιλαχοσα.
Μλη η Σταθολα ΚαρασµαIλη, ο Θε δωρος Β. Μακρς και ο Γιννης Γ. Παπανικολου. Οι Συνεδρισεις του ∆.Σ. γνονται στον νετο, κεντρικ και φιλ ξενο

γιο δρσης 2017 - 2019

χ(ρο του δικηγορικο γραφεου του Θοδωρ Β. Μακρ. Οι εκλογς καθ(ς και οι
επ µενες ολοµελες δραστηρι τητες (κοπ
πτας 2018 και 2019) γιναν στον ωραο χ(ρο των Συλλ γων ∆ωρδας, στο Παγκρτι.

Αγουστος:
5 Αυγοστου 2018: Μαζικ συναινετικ Γενικ Συνλευση στην Πλατεα.

Μϊος 2018: Οργνωση και πραγµατοποηση εκδροµς στις Μυκνες-Ναπλιο. Ξενγηση απ τον καθηγητ Ζαχαρα Β. Ζαχαρ πουλο.

Σεπτµβριος - ∆εκµβριος: Ολοκληρ(νονται επιτυχ(ς οι προσπθειες του ∆.Σ. για
την γκριση ασφαλτ στρωσης του δρ µου
απ Καλλον µχρι Κυδωνι.

Ιονιος 2018: Επανασσταση της ιστοσελδας του Συλλ γου απ τον Γ. Κ. Γεωργιδη. Ενργειες για την οργνωση του
πανηγυριο. Εντατικ τερη κινητοποηση
για το δρ µο.

Ιανουριος: 13 /1/19: Κοπ πτας. Ανατθεται σε συντακτικ οµδα η κδοση εφηµερδας.

Ας ξανασυστηθοµε

6 Αυγοστου: Πολ πετυχηµνο πανηγρι!

Φεβρουριος - Μρτιος: Οργαν(νεται η
συνεσταση και πραγµατοποιεται την 1η
Μαρτου µε µεγλη επιτυχα και αρκετ
προσλευση,
Απρλιος - Μϊος - Ιονιος: Ολοκληρ(νεται και παραδδεται για εκτπωση η εφηµερδα. Αποστλλεται η εφηµερδα στα µλη
µας. Παρακολουθεται το θµα της ασφαλτ στρωσης. Σχδια για το πανηγρι και λλες δρσεις. Προετοιµασα της επ µενης
Γ.Σ. στο χωρι που θα δροµολογηθον και
οι επ µενες εκλογς για το νο ∆.Σ., δεδοµνου τι η θητεα του παρ ντος ∆.Σ. ολοκληρ(νεται το Νοµβριο του 2019.

Μ#νυµα απ καρδις του διευθνοντα του εντπου Ηλα Λ. Γτου
προς τον Πρ εδρο του Συλλ γου µας, ∆ηµ#τριο Β. Ζαχαρ πουλο

Γ ρ  φ ε ι ο Θοδωρ#ς Β. Μακρ#ς
Ο Σλλογ ς µας συνεστθη το τος 2007 δυνµει της υπ' αριθµ. 126/2007 αποφσεως του Μονοµ. Πρωτ. Μεσολογγου υπ την επωνυµα
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ». Rταν οι
κοινς παιδικς αναµνσεις µας, οι ρρηκτοι δεσµο φιλας µας, τα ξγνοιαστα χρ νια µας, τα ξενχτια και τα παιχνδια µας, το ανεξγητο δκρυ
στο πσω κθισµα του αυτοκιντου κθε φορ
που αποχαιρετοσαµε το χωριουδκι µας, λα
αυτ που µας ενπνευσαν προκειµνου να δηµιουργσουµε τον δικ µας Σλλογο, προκειµνου
να επιστρψουµε να ψγµα σων εχαµε «εισπρξει» απ τους µεγαλτερος µας Κυδωνι(τες. Εµες, οι σηµερινο 40ρηδες, και οι λγο µικρ τερο µας...
Οι καταστσεις ωρµασαν και τον Αγουστο
του 2017 στην καθιερωµνη συζτηση «στρογγυλς τραπζης» στο γνωστ σηµεο συνντησης
του χωριο µας, την ΜΟΥΡΙΑ, ετθη αυτ που
τα τελευταα χρ νια εναι αλθεια εσυζητετο,
δηλαδ η µετατροπ - και επανεκκνηση ουσιαστικ - του πετυχηµνου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ
ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ, του οποου µως ο κκλος εχε
«κλεσει», σε Σλλογο, ο οποος θα εκπροσωπε
και στον οποο θα συµµετχουν λοι οι χωριανο
ανεξαρττως ηλικας.
Πργµατι, προχωρσαµε στην ατηση και εν
συνεχεα στην κδοση της υπ' αριθµ. 18/2017
αποφσεως του Ειρηνοδικεου Ναυπκτου που
κανε δεκτ την τροποποηση του Καταστατικο
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ. Προχωρσαµε στην δηµοσευση της εν λ γω αποφσεως, δυνµει της οποας µετονοµστηκε ο Σλλογος σε «ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΥ∆ΩΝΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - Η ΓΟΥΣΤΙΑΝΗ» και τσι νοιξε ο
δρ µος της καθολικς συµµετοχς των Κυδωνιωτ(ν στον Σλλογ µας. Η ανταπ κριση ταν
απρ σµενα µεγλη και αυτ φνηκε απ τη συµµετοχ των χωριαν(ν στην κτακτη Γ.Σ. του Συλλ γου µας, στις 26/11/2017, για την εκλογ του
νου ∆.Σ. του Συλλ γου αλλ και στις µετπειτα
εκδηλ(σεις, πως στην πρ(τη κοπ της Πρωτοχρονιτικης πτας που διοργνωσε ποτ Σλλογος του Χωριο µας, αλλ και στη δετερη στη
συνχεια.
Ο Σλλογ ς µας χει ανγκη την συµµετοχ
λων των Κυδωνιωτ(ν. Αποτελε µα συλλογικ
υπ θεση και προσπθεια. ∆ηµιουργε µα παρακαταθκη για λους τους χωριανος και αυτ γνεται αντιληπτ σε κθε εκδλωση, σε κθε ργο,
σε κθε συζτηση µεταξ των µελ(ν του.
Σε αυτ την προσπθεια πρπει να συνδρµουµε λοι και να εστε σγουροι τι δεν περισσεει κανες.

Εγε, Πρεδρε, τλµησες!
Τλµησες! Εγε! Και εγε σε κενους
της νας γενις που σε πρτειναν και
προπαντς που σε πεισαν. Σε σοφ ηλικα. Αγνς και ξµακρος απ παλις ριδες. Πιστεω απλυτα ενωτικς. ",τι
χρειαζταν σε τοτο τον πολπαθο Σλλογο. &ναν Σλλογο που τον ζησα απ
τα γενοφσκια, σ' λη την ταραχ(δη
διαδροµ του, που την ακολοθησα απ'
την αρχ µχρι σµερα. Σε δετερη θση,
µε την πνα µου. Προσπαθ(ντας πντα
να παρνω τη θση του µεσζοντα, του
ειρηνοποιο -σχετα αν τα κατφερνα 
χι. Και σµερα πλι βρσκοµαι στην ευχριστη θση, φλε ∆ηµτρη, να γρψω
τοτα τα λγια. Κι ταν λω ''φλε'', µιλω χι για περιστασιακ φιλα, µιλω
για φιλα πολλ(ν δεκαετι(ν. Και για να
εµαι ειλικρινς, µε ξφνιασες πολ ευχριστα που µπκες µπροστ σε µι να
προσπθεια. Με ευχαρστησε επσης η
επιλογ της γενις που σε στηρζει. Νοι
νθρωποι, δχως παλις σκουρις, µε καινοργια µυαλ, µοντρνα πορεα. Μπρβο τους και µπρβο σου. Εµαι αισιδοξος τι θα πετχετε -και το αξζετε. Ας
µου επιτρψεις να τους παρουσισω τους συνεργτες σου:
1. Μκης Γτος, αντιπρεδρος: Απ
παιδκι ο πατρας του -ο αξχαστος Ανδρας- τον µπλιασε την αγπη για τα
βουν και τη φση. Παντρετηκε και
γειτνισσα της Κυδωνις και διπλασασε
τον ρωτ του για τα Κρβαρα. Σε επµενο ντυπο, χρωστω µιαν αναδροµ
στον δικο χαµ του πατρα του. Γιατ ο
πατρας του πρα απ συγγενς ταν
φλος...
2. Κωνσταντνα Γ. Γτου: Νετατη, κυνηγει µε τη µρφωση την καταξωση.
Θα την πετχει, γιατ της αξζει. Και µαζ
µε τις σπουδς, βρσκει χρνο ν’ ασχοληθε µε τα κοιν, κτι σπνιο!
3. Σταθολα Καρασµα6λη: καλ νφη
της Ζηλστας µας, εξαιρετικ επαγγελµατας και πολ δραστρια και αποτελεσµατικ σε θµατα που απασχολον την
κοιντητα και το σλλογο, παρ την
απσταση απ την Αθνα, που εναι η
µνιµη κατοικα των περισστερων µελ(ν του ∆.Σ.
4. Θοδωρς Μακρς: ο ξιος γιος του
''Μγου'', επιτυχηµνος και πολλ υποσχµενος επιστµονας, δικηγρος. Παρ

τις πολλς επαγγελµατικς ασχολες του,
βρσκει κι αυτς χρνο να ασχοληθε µε
τα κοιν του χωριο, νθερµος υποστηρικτς της συλλογικτητας!
5. Γιννης Παπανικολου: Ακολοθησε τα χνρια του παππο και του πατρα του. Ανσυχος απ την εφηβεα, παρλληλα µε τη µρφωση, ακολοθησε
δσκολες διαδροµς -του µεινε το πθος για τη µουσικ. Και η αγπη του για
τα βουν...
6. Aθανασα Χονδροµτρου: πανταχο παροσα. Αεικνητη και πρθυµη. Το
µνο που γνωρζω για τη Σολα: η αγπη της για το χωρι του πατρα της και η
απλχερη συµπαρσταση για το καλτερο. Αυτ αρκε...
Αυτο εναι οι συνεργτες σου, φλε
∆ηµτρη. Πρθυµοι, ειλικρινες, αποφασιστικο. Υ π  ρ ο χ ο ι! Και οι ξι! Επα
στην αρχ πως τλµησες. Εναι αλθεια.
Επα επσης που εσαι στην ηλικα της
σοφας. "µως ξχασα να προσθσω πως
εσαι σοφς µε νεανικ ψυχ, µε ενεργητικτητα, µε ακµ και πθος!... Επισηµανω πως επµενες στην κδοση της
εφηµερδας. Σωστ!
Πριν σαρντα χρνια κυκλοφρησε το
πρ(το -πρωτλειο ντυπο. Κακογραµµνο, δυσανγνωστο. Κι µως συνρπασε.
Χωρς να ζητηθε, κατφθαναν σωρηδν
οι συνδροµς για να συνεχιστε η προσπθεια. Και τα τηλεφωνµατα απ' λη
τη χ(ρα. Φανεται ξεκθαρα πως τους
συγκνησε. Απ' τους πρ(τους που τηλεφ(νησαν ττε και στειλαν τη συνδροµ
τους, ο αδελφς σου ο Γι(ργος, ο ''καπετνιος''. Συνχισε λοιπν αυτν την προσπθεια. Ο ντυπος λγος δεν εναι πανκεια -εναι συναγερµς και συνασθηµα. Θα φτσει το ντυπο, κπληξη, στο
σπτι κθε χωριανο, κθε φλου. Θα ξυπνσει θµησες και αγπες. Καλς ο
ηλεκτρονικς τπος, µως εξεζητηµνος,
πρπει να τον αναζητσεις -και να @χεις
τα µσα και τη γν(ση να τον βρεις. Αντθετα η εφηµερδα θα φτσει στην πρτα
σου, ακµα κι ο πιο αδιφορος θα την
πρει στο χρι του, θα την ξεφυλλσει µπορε και να του αλλξει γν(µη. Τα
γραπτ µνουν -κτι ξρουν οι εταιρες
που γεµζουν τη χ(ρα µε χαρτοµνι...
Φλε, γνωριζµαστε απ µαξοµια. Τι
µορθε τ(ρα; Σε θυµθηκα στη Ναπα-

κτο τη δεκαετα του πενντα, κτου εκε
στο παζρι, µικροπωλητς, µε κοντ παντελονκια και πληθωρικς µπτες της
αµερικνικης βοθειας (ΟΥΝΤΡΑ), να
διαλαλες την ταπειν πραµτεια σου:
-Πρτε κσµε, λα φτην, λα τζµπα!, φ(ναζες... Κι ταν δεν βρισκες
ανταπκριση, µονολογοσες: ∆εν βλπετε; ∆εν ακοτε; F φργκο δεν χετε;...
Κι εδ( τελει(νω. "µως να µην ξεχσω
κτι βασικ. Ανφερα τους συνεργτες
σου και ξχασα αυτος που βρσκονται
πσω απ την κουρτνα: τη Βιβ Σµνη,
τον Παναγι(τη Κτο και το Γιννη Μπατσαορα. Συνθτουν, στοιχειοθετον, κατανµουν το πλωµα της λης. Να ευχαριστσουµε λοιπν τους εργτες της οργνωσης της εφηµερδας µας!
Αυτ λοιπν, φλε πρεδρε! Και θα τα
ξαναποµε! Φιλικτατα, πως πντα!

Για πληροφορες
επικοινων#στε
µε κποιο
απ τα µλη
του 7µελος ∆.Σ.
Πρ εδρος:
Ζαχαρ πουλος ∆ηµτριος,
6932 372417
Αντιπρ εδρος:
Γτος Ευθµιος,
6977 001124
Γραµµατας:
Γτου Κωνσταντνα,
6984 901989
Ταµας:
Χονδροµτρου Αθανασα
6978 145490
Mλη:
ΚαρασµαIλη Σταθολα,
6944 863621
Παπανικολου Ιωννης,
6936 182626
Μακρς Θε δωρος,
6946 796814
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Eκδηλσεις πρωτοχρονιτικης Πτας 2018 και 2019
Η προσλευση και στις δο εκδηλ(σεις για το
κ ψιµο της πρωτοχρονιτικης πτας ταν µεγλη: ρθαν απ' λες τις οικογνειες κι λες τις ηλικες κι λες τις περιοχς της Αθνας και της Αττικς! Μας τµησαν και µας συγκνησαν και κποιες/οι που ρθαν και απ µρη εκτ ς Αθνας!
Εναι ωραο να συναντι µαστε για µια αγκαλι, δυο κουβντες! Και να µη χαθοµε στις πολιτεες και ξεχαστοµε ολ τελα...
Στην οργνωση για τις πτες του 2018 και 2019
βοθησαν πολ ο Κ(στας Θεοφ. Μακρς, που
ανλαβε την οργνωση και διευθτηση του χ(ρου και οι Κων/να Γτου και ∆µητρα Παπανικολου, που συντ νισαν τη δουλει µε τα χειροποητα παραδοσιακ κερσµατα.

Βρβευση ακαδηµαϊκν επιτυχιν
Μια απ τις πολ ωραες στιγµς της εκδλωσης του 2018
για την πρωτοχρονι ταν η βρβευση τρι(ν κοριτσι(ν µας
που διακρθηκαν στα γρµµατα, ξιες συνεχστριες µιας σηµαντικς παρδοσης της Ζηλστας:
Η Κωνσταντνα Γ. Γτου, που πρε το πτυχο της απ το
ΠT∆E Τµµα του E.Κ.Π.Α., η Κατερνα Αντ(νη Γτου, που
εισχθη στο Χηµικ του Πανεπιστηµου Πατρ(ν και η Γεωργα Γ. ΚαρασµαIλη, που πρ(τευσε στο ∆ιαγωνισµ της Μαθηµατικς Εταιρεας.
Θερµ συγχαρητρια! Τα βραβεα-βιβλα χορηγθηκαν
ευγεν(ς απ τον καθηγητ Γιννη Η. Μπατσαορα, τον
οποο ευχαριστοµε θερµ!

Εκδροµ# του Συλλ γου στις Μυκ#νες και το Ναπλιο
Ο νεοϊδρυθες σλλογος «Η Γοστιανη» της Ζηλστας Κυδωνις, πριν καλ-καλ εδραιωθε και αρχσει τη δηµιουργικ του δρση, σκφτηκε και την ψυχαγωγα των µελ(ν
του και αποφσισε την πραγµατοποηση ηµερσιας εκδροµς στις Μυκνες-Κεφαλρι και το Ναπλιο στις 20 ΜαIου
2018. Τ πο συγκντρωσης ρισε το ξενοδοχεο «Κραβελ». Η
χαρ λων µας ταν µεγλη, γιατ τσι θα µας διν ταν η ευκαιρα να επικοινωνσουµε µεταξ µας, να συζητσουµε για
θµατα τ σο του χωριο σο και προσωπικ µας, αλλ και
να εµπλουτσουµε τις γν(σεις µας απ σα θα βλπαµε κατ
τη διρκεια της εκδροµς, ακ µη δε και να θαυµσουµε τους
πλοσιους, αρχαιολογικος θησαυρος που στολζουν τους
ονοµαστος τ πους της επσκεψς µας. Ηµρα µε την ηµρα
η ανυποµονησα µεγλωνε!
Να λοιπ ν που φτασε η µρα της εκδροµς. <φεξε για
καλ. Ο καιρ ς ταν ιδανικ ς, ο ουραν ς καταγλανος και
το λεκανοπδιο της Αθνας πραγµατικ µαγιτικο. Νι(θει
και αυτ τη χαρ των εκδροµων. Το πεζοδρ µιο του «Κραβελ» προς την πλευρ του νοσοκοµεου «Ανδρας Συγγρ ς» µσα σε λγο χρ νο γεµζει απ τους γελαστος εκδροµες. Οι συζητσεις δνουν και παρνουν. Σε λγο, να και ο
πρ εδρ ς µας, ∆ηµτρης Ζαχαρ πουλος µε το χαµ γελο και
τη φροντδα ζωγραφισµνα στο πρ σωπ του. Ακολουθον
ο αντιπρ εδρος Μκης Γτος και το µλος Θ δωρος Μακρς. Το σηµεο που σκιζει το ενθουσι(δες κλµα εναι η
σχετικ µικρ παρουσα των συµµετεχ ντων παρ την αρχικ πρ θυµη δλωση συµµετοχς τους. Uσως αυτ να οφελεται στις δυσκολες της χρονικς περι δου πραγµατοποησης
της εκδροµς. Μετ τον απαρατητο λεγχο της παρουσας
των δηλωσντων συµµετοχ, ανεβκαµε στο πολµαν µε τον
ευγενικ και ρεµο οδηγ . Π σοι περαστικο δε θα µας ζλεψαν και δεν θα λαχταροσαν να εναι και αυτο σε κποια
παρ µοια εκδλωση! Τι να γνει, µως, αυτ εναι η ζω, λλοτε εµες, και λλοτε οι λλοι! Σβλτα ο οδηγ ς βζει µπρος
και ξεκινµε. Ο Πρ εδρος και το µλος του Συλλ γου, Θ.
Μακρς µας καλωσορζουν, κνουν µια γενικ ενηµρωση
και µας εχονται καλ διασκδαση. ∆ιασχζουµε το κντρο
της Αθνας και χωρς να το καταλβουµε φτνουµε στον
ισθµ της Κορνθου. Εκε κνουµε µια στση για να ξεµουδισουµε λγο, να πιοµε κανναν καφ  αναψυκτικ .
Ξεκινµε πια για Μυκνες. Οι εκδροµες ζτησαν να ενηµερωθον γενικ για την ιστορα, τα µνηµεα και τα αξιοθατα των Μυκην(ν και, ελλεψει ξεναγο, δχτηκα µε χαρ να
κνω µια σντοµη και κατ το δυνατ ν περιεκτικ ενηµρωση για τις Μυκνες και τον πολιτισµ που ανπτυξαν απ το
1.600 ως το 1.100 π.Χ., δηλαδ στη λεγ µενη Υστεροελλαδικ εποχ. <ναν πολιτισµ που εκτ ς απ τη ν τια Ελλδα
απλων ταν µχρι τη Θεσσαλα, τα νησι του Αιγαου, τη
Φοινκη, την Αγυπτο, τη Μικρ Ασα και την Κπρο. Επιτλους, ιδο οι Μυκνες. <να χωρι σµερα γεµτο τουρστες,
αλλ στο βθος, αρκετ ψηλ, προβλλει µεγαλ πρεπη και
επιβλητικ η ακρ πολη των αρχαων Μυκην(ν. Στο βθος η
πλαγι του ρους Τρητο, το οποο σµερα λγεται Ζρα.
Αφο διαβκαµε την περφηµη Πλη των Λε ντων, που
οφελει το νοµ της στο ανγλυφο που καλπτει το ανακουφιστικ τργωνο πνω απ το υπρθυρο και κατασκευστηκε το 1250 π.Χ., αρχσαµε να ανεβανουµε κοιτ(ντας δεξι και αριστερ τους λακκοειδες βασιλικος τφους. Θυµηθκαµε τι λα αυτ που βλπουµε, φερε στο φως το
1876 ο Ερρκος Σλµαν βασιζ µενος στον #µηρο και το Βιργλιο. Τα πλοσια κτερσµατα των τφων, πως τα χρυσ
προσωπεα, τα αγγεα µε παραστσεις ανθρ(πων, ζ(ων,
πουλι(ν, ψαρι(ν, σκηνς κυνηγιο και πολµου µε ρµατα
και λλα πλα, τα εγχειρδια και τα κοσµµατα απ πολτιµους λθους βρσκονται σµερα στο Αρχαιολογικ Μουσεο
Αθην(ν και το σγχρονο µουσεο των Μυκην(ν, το οποο
και επισκεφθκαµε. Στην κορυφ της ακρ πολης βρισκ ταν
και το ανκτορο µε τις περφηµες τοιχογραφες, πως το περιγρφει ο #µηρος. Θαυµσαµε τα περφηµα κυκλ(πεια τεχη που περιβαλλαν την ακρ πολη. Πστευαν τ τε τι µ νο

ντα τεραστων, υπερφυσικ(ν διαστσεων, δηλαδ Κκλωπες, θα µποροσαν να τα κατασκευσουν.
Μσα σ' αυτ την ατµ σφαιρα εχαµε την ασθηση τι βλπουµε τον «βασιλετατον πντων» Αγαµµνονα, την Κλυταιµνστρα, τον Αγισθο, τον Ορστη, την Ιφιγνεια και λη
την ισχυρ και πολπαθη γενι των Ατρειδ(ν. <πρεπε µως
να επισκεφτοµε τον θεωροµενο ως τφο του Αγαµµνονα,
τον λεγ µενο «θησαυρ του Ατρα». Εντυπωσιαστκαµε
απ το µακρ στενο δρ µο µκους 36 µτρων και πλτους 6,
που κατληγε σ' να θολωτ κτσµα ψους 13,30 µ. και διαµτρου 14,50 µ. Γοητευµνοι απ το µεγαλεο της π λης των
Μυκην(ν, την οποα ο #µηρος ονοµζει «πολχρυσον» και
«ευρυγυιαν», δηλαδ µε ευρες, πλατες δρ µους, και κουρασµνοι απ τον καυτ µεσηµεριαν λιο, ανεβκαµε στο
πολµαν για το Ναπλιο. Στο µυαλ µας εχαµε συνχεια την
προσφορ των Μυκηναων στην ανθρωπ τητα. Στις τχνες,
αρχιτεκτονικ, γλυπτικ, ζωγραφικ, µεταλλοτεχνα αλλ
και στην εξλιξη της επικς, ηρωϊκς ποησης, πως ψαλλ ταν απ τους αοιδος και ραψωδος στα µγαρα των ανακτ ρων της εποχς. «Κλα ανδρ(ν» τα αποκαλε ο #µηρος.
Υποκλιν µαστε σε αυτος τους τιτνες προγ νους µας!
Μσα στο πολµαν τ(ρα η διθεσ µας παρουσαζε κποια πτ(ση. Η τρωρη περιγησ µας στον αρχαιολογικ χ(ρο των Μυκην(ν µας εχε κουρσει λγο. Vλλωστε πλησαζε η
(ρα του φαγητο. <τσι, ταν φτσαµε στο Κεφαλρι, να µικρ χωρι Ν∆ του Vργους µε 600 περπου κατοκους, ανµεσα απ περιβ λια, παλις αγροτικς κατοικες, σγχρονες βλες και παλιος παραδοσιακος νερ µυλους, τρξαµε σε µια
συµπαθητικ ταβρνα. Το Κεφαλρι εκτ ς απ το ειδυλλιακ
τοπο εναι ονοµαστ για τον ιστορικ να της Ζωοδ χου Πηγς  Παναγας της Κεφαλαρι(τισσας. #πως µθαµε, ο να ς
αυτ ς εχε αρχικ κτισθε µσα στο σπλαιο απ τον αυτοκρτορα του Βυζαντου Λοντα τον Α>. Η παρδοση αναφρει τι χει και συµπλρωµα απ τον Ιουστινιαν και λλους
αυτοκρτορες. Ξανακτστηκε µε να µορφ το 1833.
Η αλθεια εναι τι δυσκολευτκαµε λγο να βροµε τραπζια. Κυριακ βλπετε! Μας αποζηµωσε το γργορο σερβρισµα των φαγητ(ν, η ευγενικ εξυπηρτηση και η ποι τητα
των ποικλων εδεσµτων και ποτ(ν, µεταξ των οποων κυραρχη θση εχε το κρασ. Τρ(γοντας λοιπ ν και πνοντας
αλλ και συζητ(ντας ευχριστα, ρχνοντας παρλληλα κλεφτς µατις στην αυλ της εκκλησας, που διαδραµατιζ ταν
η τελετ εν ς γµου, η (ρα περνοσε και ο δρ µος για το
Ναπλιο µας καλοσε. Εχαµε χσει αρκετ χρ νο και η
αναχ(ρηση ταν αναγκαα, προκειµνου να φτσουµε
εγκαρως στον προορισµ µας και να επισκεφτοµε τα αξιοθατα της γραφικς αυτς π λης, που χιλιδες περιηγητς
επισκπτονται χι µ νο το καλοκαρι και την νοιξη αλλ
και τον χειµ(να. Για αυτ δεν πρπει να θεωρηθε υπερβολικ αν ονοµσουµε το Ναπλιο «περιηγητοπολη». Πραγµατικ, το αξζει. Μπροστ λοιπ ν στο φσµα της απ(λειας
χρ νου, ανεβκαµε ρον ρον στο λεωφορεο και κατ τις 4
το απ γευµα αναχωρσαµε. <ξω η φση ταν στην καλτερ της (ρα. Περιβ λια γεµτα δντρα µε κ κκινους, κτρινους καρπος, βερυκοκις, λεµονις, πορτοκαλις και ροδις.
Χαιρ µαστε τον αργολικ κµπο. Το πρσινο της πεδιδας
παζει µε το σκορο των µακριν(ν λ φων. Γενικ, η αργολικ φση µε τις εναλλαγς της µας δινε την ευκαιρα να απολασουµε τοπα τελεως διαφορετικ απ το χωρι µας. Κπου κπου προβλλουν µικρ και µεγλα χωρι και στο βθος αρχαιολογικο χ(ροι, πως αυτ ς της Τρυνθας.
Πλησιζουµε στο Ναπλιο. <γινε λοιπ ν και πλι µια σχετικ ενηµρωση για την π λη µε τη σπουδαα ιστορικ και
πολιτιστικ παρδοση. Την πρωτεουσα του ν. Αργολδας
αλλ και την πρ(τη πρωτεουσα της ελεθερης Ελλδας
απ το 1827, που απλ(νεται νωχελικ στους πρ ποδες του
Παλαµηδιο και της Ακροναυπλας (Ιτς Καλ). Ανεβκαµε
στο Παλαµδι, χι ββαια απ τα 999 σκαλοπτια, πως παλι. Το ενετικ αυτ φροριο που πρε το νοµ του απ τον
οµηρικ ρωα Παλαµδη, γιο του ιδρυτ του Ναυπλου,

Γ ρ ά φ ε ι ο Zαχαρίας B. Zαχαρόπουλος

Ναπλιο, κυριολεκτικ µας συνεπρε. Απ κτω η καταπληκτικ θα της θλασσας και του Ναυπλου και κτω τα αποτρ παια και απνθρωπα κελι, τα µπουντροµια, οι φυλακς που µριζαν αµα και σκλαβι. Η φυλακ-µπουντροµι
του Θ. Κολοκοτρ(νη, 1,05x0,69 µ., µσα στο βρχο, µας προκαλε, σχεδ ν µας φωνζει να µποµε µσα. Π(ς να το τολµσουµε; Μερικο τ λµησαν, σκυφτο και γεµτοι δος. Απναντ µας κολυµποσε στη θλασσα το Μπορτζι. Λξη
τουρκικ που σηµανει νησ, πργος, φροριο. Οι Ενετο το
λεγαν Καστλι και οι επανασττες του 1821 «θαλασσ πυργο». Εκε µας επαν τι µενε ο δµιος της γκιλλοτνας, της
καρµανι λας. Εκε γνονταν οι εκτελσεις των θανατοποινιτ(ν του Παλαµηδου.
Αρχζει να ψιλοβρχει. Τρχουµε για το Ναπλιο. Νοµζουµε τι ακοµε το δηµοτικ τραγοδι «Λα(ε)λοδι της Μονεµβασις», που τ σο ωραα µας εχε τραγουδσει νωρτερα στο
πολµαν η ∆µητρα. Μια αρα αρχοντικ, µυστηριακ πλανιται στην ατµ σφαιρα. ∆ιασχζοντας τη µεγλη πλατεα
του Ναυπλου και βλποντας τα νεοκλασικ κτρια, τα
αγλµατα, τα ενετικ φρορια, καταλαβανουµε γιατ αυτ η
π λη εναι τ σο µαγευτικ. Συνδυζει το παλι µε το νο.
Στα στεν δροµκια οι ολνθιστες µπουκαµβλιες και τα
ιστορικ µαγαζκια. Οι οθωµανικς κρνες, τα τζαµι, τα
µουσεα, οι εκκλησες αποπνουν να ρωµα παλαιϊκ . Π(ς
να µη σταθοµε ιδιατερα στην εκκλησα του Αγου Σπυρδωνα; Η εικ να της δολοφονας του Καποδστρια στις 27 Σεπτεµβρου 1831 στο κατ(φλι της, µας συγκλονζει. Το Βυζντιο µε τους Σγουρος, οι Ενετο, οι Τορκοι χουν βλει τη
σφραγδα τους στο Ναπλιο, που πρε το νοµ του απ τον
οµ(νυµο γιο του Ποσειδ(να. Ανπλι το λει ο λα ς και το
σιγοτραγουδει µε µελαγχολικ διθεση. Πντα κτω απ
το ψιλ βροχο τρξαµε να βροµε το ζαχαροπλαστεο µε το
δισηµο ιταλικ παγωτ . Rταν πραγµατικ µια γευστικ
απ λαυση. Μερικο προτµησαν το καφεδκι τους, ιδιατερα
οι καπνζοντες, και λλοι περιεργζονταν τα εντυπωσιακ
καταστµατα. Σε λγο ο λιος θ' ρχιζε να µας αποχαιρετ.
<πρεπε να βιαστοµε. Συγκεντρωθκαµε στον καθορισµνο
τ πο αναχ(ρησης και φγαµε για την Αθνα.
<τσι, τελεωσε η εκδροµ µας. Η πρ(τη του Συλλ γου µας.
Ελπζουµε χι και η τελευταα. Vλλωστε µας το υποσχθηκε
ο Πρ εδρος αποχαιρετ(ντας µας. Τις Μυκνες και το Ναπλιο θα ακολουθσουν λλα µρη της πατρδας µας. ∆ ξα
τω θε( υπρχουν τ σα πολλ, γεµτα ιστορα, παρδοση,
µθους και θρλους, αρχαα και σγχρονα µνηµεα. Η εκδροµ µας ταν µια ανπαυλα, µια απαρατητη απ δραση
απ την καθηµεριν µας αστικ τρβη. Rταν κτι που δεν
το ζοµε τ σο συχν, κτι που δσκολα ξεχνιται. Κτι που
συνχεια το αποζητοµε και θλουµε να το ζσουµε λοι µαζ. Τι πιο ωραο να βρισκ µαστε οι χωριανο, να τα λµε και,
το κυρι τερο, να µην ξεχνµε τις ρζες µας.
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Ετ#σια γενικ# συνλευση του Συλλ γου
το καλοκαρι του 2018 στη Ζηλστα

Το πανηγρι του 2018

Γρφει η Γραµµατας του Συλλ γου Κων/να Γ. Γτου

Στιγµι$τυπο απ$ τη Γ. Συν%λευση της 5/8/18

Την 5η Αυγοστου 2018, ηµρα Κυριακ και (ρα
11:00 π.µ., ο Σλλογος Κυδωνιωτ(ν Ναυπακτας
«Η Γοστιανη» κλεσε τα µλη του να παρευρεθον στην γενικ συνλευση που διοργνωσε, µε
στ χο την ενηµρωση των µελ(ν για τις δρσεις
που πραγµατοποησε µχρι εκενο το χρονικ διστηµα αλλ και την συζτηση οποιουδποτε θµατος τεθε κατ τη διρκεια της συζτησης.
Η συνλευση λαβε χ(ρα στην πλατεα του χωριο, στη δροσερ αυλ του µαγαζιο του Ζαχαρ γιαννου.
Ανταποκριν µενοι στο κλεσµα του Συλλ γου,
τα µλη του αλλ και εκπρ σωποι απ κθε οικογνεια του χωριο παρευρθηκαν εκε, περπου στα
60 τοµα. <χοντας απαρτα, η συνεδραση ξεκνησε
υπ την προεδρα του Ζαχαρ πουλου ∆ηµτρη. Ο
πρ εδρος καλωσ ρισε τα µλη και τους απηθυνε
εισαγωγικ οµιλα, ενηµερ(νοντς τα αρχικ για τα
θµατα ηµερσιας διταξης της συνντησης:
1. Ενηµρωση των µελ(ν σχετικ µε τα οικονοµικ του Συλλ γου και εισγηση της Ελεγκτικς Επιτροπς, µε σκοπ την γκριση των οικονοµικ(ν
στοιχεων.
2. Ενηµρωση για την ετσια συνδροµ των µελ(ν.
3. Ενηµρωση για τις δραστηρι τητες που εχε
υλοποισει ο Σλλογος ως εκενο το διστηµα και
συζτηση για τις επικεµενες δρσεις του και
4. οποιοδποτε θµα τεθε απ τα µλη του Συλλ γου.
Ξεκιν(ντας απ το πρ(το θµα, ο Πρ εδρος του
∆ιοικητικο Συµβουλου του Συλλ γου ενηµρωσε
τα µλη επ των οικονοµικ(ν. Παρουσιστηκαν
αναλυτικ τα σοδα του Συλλ γου απ τις µχρι τ τε εγγραφς και συνδροµς των µελ(ν, τα ξοδ
του απ την πραγµατοποηση της ηµερσιας εκδροµς στο Ναπλιο και τις Μυκνες, την κοπ της
πρωτοχρονιτικης πτας για το τος 2018 και την
αγορ των δ(ρων για την λαχειοφ ρο αγορ, καθ(ς και για το υπ λοιπο του ταµεου.
Στη συνχεια, η Ελεγκτικ Επιτροπ, αποτελοµενη απ τους Γτο Ανδρα του Ηλα και τον Μπατσαορα Ιωννη του Ηλα, λεγξε τα οικονοµικ
του Συλλ γου και τα ενκρινε. Τα µλη του Συλλ γου, µε ανοιχτ ψηφοφορα, ενκριναν οµοφ(νως
και παµψηφε τον οικονοµικ απολογισµ .
Προχωρ(ντας στο θµα της ετσιας συνδροµς,
τα µλη ενηµερ(θηκαν για το ποσ της ετσιας
συνδροµς, που εναι δκα (10) ευρ(. Ορισµνα
απ τα µλη κατθεσαν κποιες προτσεις αναφορικ µε τον τρ πο καταβολς της συνδροµς, λ γω
του τι πολλο συγχωριανο µας που ζουν στην
Ναπακτο, στο Μεσολ γγι και στην Πτρα δεν
χουν την δυνατ τητα να εγγραφον. Οι ιδες που
προτθηκαν εναι οι εξς: να διατεθον ορισµνα
µπλοκ σε κποια απ τα µλη του Συλλ γου για την
πραγµατοποηση των εγγραφ(ν, να οριστον εκπρ σωποι στις τρεις προαναφερθεσες π λεις µε
στ χο την παραλαβ των συνδροµ(ν, να καθοριστε µα ηµεροµηνα που θα δνονται οι συνδροµς
 να δνονται οι συνδροµς στις εκδηλ(σεις του
Συλλ γου. Το ∆ιοικητικ Συµβολιο λαβε υπ ψη

του λες αυτς τις ιδες και δεσµετηκε τι θα τις
εξετσει.
Αναφορικ µε το θµα των δρσεων, τα µλη του
∆.Σ. ανακονωσαν, αρχικ, τη δηµιουργα τραπεζικο λογαριασµο για το Σλλογο, καθ(ς και τη δηµιουργα ιστοσελδας, µε τη συµβολ του Γεωργιδη
Ιωννη. <γινε αναφορ επσης στις εκδηλ(σεις της
πρωτοχρονιτικης πτας την 11η Φεβρουαρου
2018, της ηµερσιας εκδροµς στο Ναπλιο και τις
Μυκνες την 20 ΜαIου 2018, καθ(ς και την διοργνωση του πανηγυριο την 6η Αυγοστου 2018,
ανµερα της εορτς του Σωτρος.
Κατ πιν, ο Πρ εδρος του Συλλ γου ανακονωσε
ως προγραµµατιζ µενες δρσεις τη δηµιουργα
εφηµερδας του Συλλ γου αλλ και την προσπθει του να ρθει σε επαφ τ σο µε το ∆µο σο
και µε λλους γειτονικος συλλ γους, µε στ χο την
µεση συνεργασα για µελλοντικς κοινς δρσεις.
Στη συνχεια τα µλη του Συλλ γου πρ τειναν ως
πιθανς δραστηρι τητες την διοργνωση εκδηλ(σεων την περοδο συλλογς των κστανων αλλ
και την περοδο του καλοκαιριο δπλα στον Εηνο
ποταµ . Προτθηκε επσης η δηµιουργα ηµερολογου που θα περιχει φωτογραφικ υλικ απ το
χωρι .
Πριν την λξη της συνλευσης, οι χωριανο εχαν
την ευκαιρα να θσουν στη συνλευση ζητµατα
που σχετζονται µε το χωρι :
Το πρ(το θµα που τθηκε ταν η κατασκευ
του δρ µου. Το ∆.Σ. τ νισε τι στα µεσα σχδι
του περιλαµβνεται η σνταξη και η υποβολ αιτµατος στους αρµ διους γι' αυτ το ζτηµα. Η συντρηση του σχολεου αποτλεσε να επιπλον θµα που συζητθηκε κατ την διρκεια της συνλευσης. Το ∆.Σ. επεσµανε τι το ργο αυτ µπορε να
υλοποιηθε απ τον ∆µο, καθ(ς συµπεριλαµβνεται στις αρµοδι τητς του, και χι απ τον Σλλογο.
Στην πρ ταση ορισµνων χωριαν(ν για διθεση
χρηµτων απ το ταµεο του Συλλ γου σε περιπτ(σεις κοινοτικ(ν αναγκ(ν, ο Σλλογος τ νισε τι δεν
µπορε να προβανει σε ττοιες ενργειες, καθ(ς δεν
θα εναι σε θση να δικαιολογσει την παροχ χρηµτων χωρς αποδεξεις και παραστατικ.
Τλος προτθηκε και η αξιοποηση των δειων
σπιτι(ν και του ξεν(να για την φιλοξενα φλων
των χωριαν(ν αλλ και η παρδοση µαθηµτων
παραδοσιακ(ν χορ(ν απ κποιον/α δασκλα, µε
στ χο την διατρηση της παρδοσς µας.
Προτο ο Πρ εδρος κηρξει το πρας της γενικς συνλευσης, ο τοπικ ς εκπρ σωπος της κοιν τητας στο ∆µο Γι(ργος ΚαρασµαIλης εξφρασε τη
διθεση συνεργασας της Κοιν τητας µε τον Σλλογο για την επλυση προβληµτων του χωριο και
ανακονωσε την επισκευ των καµπαν(ν στην εκκλησα του Αγου Νικολου αλλ και την πλακ στρωση της πλατεας, η οποα θα ξεκινσει στα µσα του Αυγοστου.
Κατ πιν λων αυτ(ν, ο Πρ εδρος του Συλλ γου
κρυξε το τλος της γενικς συνλευσης στις 14:00,
αφο πρ(τα δεσµετηκε τι λες οι προτσεις των
µελ(ν του Συλλ γου θα τεθον υπ εξταση απ
το ∆.Σ.

Αγαπητο συγχωριανο και φλοι,
ο Σλλογος Κυδωνιωτ(ν Ναυπακτας "Η Γοστιανη" σας ενηµερ(νει τι
στις 6 Αυγοστου 2018, ηµρα ∆ευτρα και ανµερα της εορτς του Σωτρος,
θα πραγµατοποιηθε το ετσιο πανηγρι στην πλατεα του χωριο. Για πρ(τη
φορ ο Σλλογος αναλαµβνει τη διοργνωση του πανηγυριο, στην οποα
συνβαλαν υπ την µορφ χορηγι(ν οι εξς: ∆µος Ναυπακτας, Τσρκας
Χαρλαµπος, Μακρς Θε δωρος, Φωτ πουλος ∆ηµτριος, Ζαχαρ πουλος
∆ηµτριος, ΝικολαIδης ∆ηµτριος, Χονδροµτρος Λµπρος.
Τη βραδι αυτ θα πλαισι(σει µα ορχστρα που αποτελεται απ παραδοσιακ ργανα: βιολ ο Αλξης Γαλνης, κιθρα ο Παναγι(της Τσκος, κανονκι και φων ο Παντελς Αναστασ πουλος, κρουστ ο Γιννης Αναστασ πουλος, κλαρνο ο Vγγελος Σταθ πουλος και τραγοδι ο Γι(ργος Αγγελ πουλος. Θα χουµε και φτος τη χαρ να απολασουµε στο τραγοδι και τη
συγχωριαν µας Ελνη Τσγκα (δυστυχ(ς δεν ρθε η Ελνη µας, τελικ. Ελπζουµε φτος να εναι µαζ µας!). Η πστα θα εναι ελεθερη για λους
σους επιθυµον να χορψουν.
Με εκτµηση το ∆.Σ.

Ευχαριστοµε θερµ:
ñ τον ∆ηµ. Μπσκο, υπεθυνο της αθουσας των Συλλ γων ∆ωρδας, που
µας τµησε µε την παρουσα του σε εκδηλ(σεις µας.
ñ τον Γι(ργο Αγγελ πουλο, Πρ εδρο του Περιφερειακο συµβουλου της
Περιφρειας ∆υτικς Ελλδας και τον πντοτε υποστηρικτ της Κυδωνις
Χρστο Αγγελ πουλο, για την εξαιρετικ συµβολ τους στην γκριση του
ργου βελτωσης της οδο Καλλονς-Κυδωνις.
ñ τον πρ(ην περιφερειρχη κ. Κατσιφρα για την ενεργ υποστριξ του!
ñ το φωτογρφο ∆ηµτρη ∆ηµητρου που επισκφτηκε και φωτογρφισε
το χωρι µας µετ απ πρ σκληση του Γιννη Η. Μπατσαορα. Τον περιµνουµε ξαν για να φωτογρφιση!

Ευχαριστοµε τους χορηγος της παροσας κδοσης:
Αν(νυµος: 100 ευρ(,
∆ηµτριος Χ.Φωτ πουλος: 200 ευρ(,
∆ηµτρης ΝικολαIδης: 50 ευρ(.

H ΦΩNH THΣ KY∆ΩNIAΣ
Iδιοκτησα:
ΣYΛΛOΓOΣ KY∆ΩNIΩTΩN NAYΠAKTIAΣ «H ΓOYΣTIANH»
<δρα: Kυδωνι Nαυπακτας
E-mail: kidonianafpaktiaszilista@gmail.com
Υπεθυνος σµφωνα µε το ν µο:
O Πρ εδρος ∆ηµτριος B. Zαχαρ πουλος
E-mail:zacharopoulos.dimitrios@gmail.com
∆ιευθνων σνταξης:
Ηλας Λ. Γτος, τηλ: 210 7233880, κιν.: 6974589287.
Για σχ λια, ρθρα, απορες  πληροφορες στη διεθυνση:
Κ νωνος 5 Παγκρτι, Aθνα
Επιµλεια λης:
Κωνσταντνα Γ. Γτου 6984901989, gatoula_1995@hotmail.com,
Γιννης Μπατσαορας τηλ: 26310 028870, 6987188180, jbatsaouras@gmail.com
και Βιβ Σµνη τηλ: 210 6454326, 6977071112, vivikatou@yahoo.gr
Εκτπωση:
ΑΒΕΛ, Μενελου 2, Ηλιοπολη, τηλ: 210 9711877, email: aveltypo@otenet.gr
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Φθιν πωρο του 2018: Εγκρθηκε η ασφαλτ στρωση του δρ µου Καλλον#ς- Κυδωνις!
Το χρονικ του δρ µου:
Ο δρ µος εχε τη δικ# του ιστορα
Γρφει ο Μκης Γτος, αντιπρ εδρος του ∆.Σ.
Απ τ τε που θυµµαι τον εαυτ µου στο χωρι
λες οι κουβντες γυρνοσαν γρω απ να θµα:
«δρ µος». #λοι τον θλαν, λοι τον ζητοσαν, λοι
προσπαθοσαν και ποτ δεν γιν ταν. Με τα χρ νια το νειρο αυτ ρχισε να γνεται πιαστο, δσκολο, αδνατο.. <φτασα 42 χρ νων! 2017.... Μετ
απ πολλ χρ νια γνεται επανασσταση του Συλλ γου. Στην αρχ ταν επιθυµα λγων και µε τον
καιρ υπρχε συµµετοχ περισσ τερων.
Ο Σλλογος αυτ ς πστευε τι ο δρ µος µπορε
να γνει, σε κ ντρα πολλ(ν. #χι γιατ δεν θελαν
αλλ γιατ οι περισσ τεροι εχαν µπολιαστε µε την
νοοτροπα του πιαστου ονερου!
Π(ς θα γιν ταν αυτ µως; Απλ, µε τρξιµο,
προσωπικ επαφ, πειρα τηλφωνα και αφ ρητη
πεση. Σε διερευνητικς κουβντες που γιναν µε
ανθρ(πους απ τον δµο, καταλβαµε τι δεν
υπρχει περπτωση ο δµος να ενδιαφερθε ποτ
για δρ µο στην Κυδωνι. Επιστγασµα αυτο, τον
Αγουστο του 2018, η κουβντα του κυρου Μπουλ, πρ(ην δηµρχου Ναυπκτου, τι ο δρ µος
στην Κυδωνι δεν θα φτιαχτε ποτ. #πως µας δλωσε ο διος πλευε για δασικ δρ µο στο χωρι
του και δεν τον ασφαλτοστρ(νανε!!! Η συζτηση
αυτ γινε στην πλατεα του χωριο εν(πιον λων.
Καταλβαµε λοιπ ν τι πρεπε να παρακµψουµε
τον δµο. Τρεις µνες µετ, πειτα απ τηλεφ(νηµ µου στον Χρστο τον Αγγελ πουλο, γαµπρ
της Ζηλστας, σζυγο της Τριδας Παπαγεωργου,
κλενουµε ραντεβο σαν Σλλογος, µσω του αδερφο του Γι(ργου Αγγελ πουλου (προδρου του
Περιφερειακο Συµβουλου) µε τον περιφερειρχη
Κο Κατσιφρα. Παρ' λα αυτ, µε προτροπ του
Γι(ργου Αγγελ πουλου, θεωρσαµε τι η συνντηση θα πρεπε να γνει µε την αντιπεριφερειρχη
Αιτωλοακαρνανας Κα Σταρακ. <τσι κι γινε µετ απ πεση και αρκετ τηλφωνα. Rταν η ευκαιρα µας!!!
Το ραντεβο γινε την 25η Σεπτεµβρου 2018.
Συµµετεχαν ο Πρ εδρος του Συλλ γου µας Κος
Ζαχαρ πουλος ∆ηµτρης, εγ( ως Αντιπρ εδρος,
ο Κος Θοδωρς Μακρς ως µλος του Συλλ γου,
οι οποοι πγαµε στο Μεσολ γγι αυθηµερ ν απ
Αθνα. Επσης συµµετεχε ο Κος Γι(ργος ΚαρασµαIλης ως τοπικ ς εκπρ σωπος στο ∆µο µας και
εκε βρθηκε ο Κος Μπµπης Τσρκας, τως πρ εδρος του Συλλ γου Νων. Απ την πλευρ της Περιφρειας ταν η Κα Σταρακ (αντιπεριφερειρχης) και η Κα Ζορµπ (µηχανικ ς). Τα σηµεα που
ξεχ(ρισαν στη συζτηση ταν 2:
α) Η κουβντα της Κας Σταρακ τι δεν υπρχε
ατηµα για δρ µο στην Κυδωνι και τι ο φκελ ς της ταν κεν ς (τι κανε ο ∆µος τ σα χρ νια;;;) και
β) τι χρειαζ ταν τεχνικ και περιβαλλοντολογικ µελτη, την οποα πρεπε να βροµε και να την
πµε στην δια. <τσι ξεκνησε το τρξιµο. Αµσως
µετ τη συνντηση, πγαµε στη Ναπακτο, ψξαµε στα αρχεα του δµου και βρκαµε τις δη
υπρχουσες τεχνικς µελτες, τις οποες παραδ(σαµε µετ απ 2 µρες σε CD στην Κα Ζορµπ.
#σο για την περιβαλλοντολογικη µελτη, απευθυνθκαµε στον Καλλονι(τη Κο Βαγγλη ∆ηµητρου
και στην σζυγ του Σσια, ο οποος την φτιαξε
για δετερη φορ.
Κπως τσι αποκτσαµε πλρη φκελο, τον
οποο καταθσαµε. Και στις 10 ∆εκεµβρου του
2018 το ργο ασφαλτ στρωσης του δρ µου Καλλονς - Κυδωνις ψηφστηκε απ το περιφερειακ
Συµβολιο! Την πιστψαµε και γινε, δι τι αν δεν
πιστεεις σε κτι πντα θα εναι αδνατο.
Υ.Γ. Νι(θω τυχερ ς που συµµετχω σε αυτ ν το
σλλογο και σε αυτ το ∆.Σ. Ευχαριστ( σαν Μκης και σαν Αντιπρ εδρος του Συλλ γου σους
συµµετεχαν και ιδιαιτρως τους Κυρους Χρστο
και Γι(ργο Αγγελ πουλο, τον Κο Βαγγλη ∆ηµητρου και την σζυγ του Σσια καθ(ς και την κ.
Σταρακ.

Γρφει το µλος του ∆Σ Θε δωρος Β. Μακρ#ς
“Γιαγι γιατ χτυπει η καµπνα;” “Μαζεονται εθελοντικ παιδ µου οι ντρες του
χωριο να πνε να φτιξουν
τον δρ µο. Απ' τις βροχς χλασε πλι το ρµα”. Σε λγο
βλεπα τον παππο µου µε
µα τσπα και να φτυρι
στον (µο να τραβ κατ τον
Vη Γιννη που και θα βρισκε τους υπ λοιπους ντρες
και θα κατευθνονταν στο
πρ βληµα...
Και το πρ βληµα αυτ µεγλωνε χρ νο µε τον χρ νο,
µαζ µε εµς...
Πρ(τα κουγα τις συζητσεις των πατερδων µας και
εν συνεχεα τις µεταξ µας να
λµε για τις ζηµις που πθαιναν τα αυτοκνητ µας κθε
φορ που αποκοτοσαµε να
ανβουµε στο χωρι πριν περσει το «γκριντερ»... Η ολοκλρωση της ασφαλτ στρωσης του δρ µου Καλλονς Κυδωνις ταν και παραµνει
ως σµερα ο κρυφ ς π θος,
το ανεκπλρωτο νειρο, το
διαχρονικ παρπονο των περισσοτρων Κυδωνιωτ(ν.
Τον Αγουστο του 2017 εξελχτηκε µα συζτηση «στρογγυλς τραπζης» στο γνωστ
σηµεο συνντησης του χωριο µας, την ΜΟΥΡΙΑ, ορ σηµο θεωρ( για τις περαιτρω
εξελξεις. <να απ τα βασικ
θµατα που µας απασχ λησαν ταν η κινητοποηση
λων των χωριαν(ν προκειµνου να τεθε επ τπητος
στους αρµοδους φορες το
θµα του δρ µου και να κατατεθε επσηµα - επιτλους - το
ατηµα της «ασφαλτ στρωσης
του δρ µου».
Μλη του ∆Σ και του Συλλ γου µε τον Περιφερειρχη
∆. Ελλδας κ. Κατσιφρα και
τον κ. Χρ. Αγγελ πουλο, πρ εδρο του Περιφ. Συµβουλου.
Πργµατι το ζτηµα της
υποβολς ατησης εκ µρους
του χωριο µας στον αρµ διο
φορα, τοι στην Περιφρεια

∆υτικς Ελλδος, ετθη
απ την πρ(τη κι λας
συνεδραση του νου
∆.Σ. Εντοτοις, αποφασστηκε να συγκεντρ(σουµε σα περισσ τερα
στοιχεα µποροµε και
να αναζητσουµε την
κατλληλη πρ σβαση
και στιγµ. Αυτ η στιγµ φτασε και τρα µλη του ∆.Σ. ταξδεψαν
απ την Αθνα στο
Μεσολ γγι που µαζ
µε τον τοπικ εκπρ σωπο της κοιν τητς
µας, Γε(ργιο ΚαρασµαIλη, και τον Χαρ- Η ιστορικ" συνντηση του Προ%δρου και µελ,ν του ∆Σ µε την αντιπεριλαµπο Τσρκα, προη- φερειρχη κ. Σταρακ και τη µηχανικ$ κ. Ζορµπ.
γοµενο πρ εδρο του
Συλλ γου νων, συναντσα- χειρµατ µας αλλ και το τα τηλεφωνµατ µας για την
µε την αντι-Περιφερειρχη, θος και πθος µε το οποο τα διευθτηση της νταξς µας σε
κα Σταρακ. Καθοριστικ υποστηρξαµε, την πεισαν τι χρηµατοδ τηση, την επικαιροσυµβολ στον καθορισµ του δεν θα ξεµπρδευε εκολα µε ποηση της τεχνικς µελτης
ραντεβο εχε ασφαλ(ς νας εµς, τι εντλει θα µποροσε και την διευθτηση της περιλλος «χωριαν ς» µας, ο «κτι να γνει στην υπ θεσ βαλλοντολογικς ταν αλλεΧρστος Αγγελ πουλος, και µας», θτοντς µας ωστ σο πλληλα...
Η περιβαλλοντολογικ µετα επµονα τηλεφωνµατ ως απαρατητη προϋπ θεση
και
προδικασα
να
ετοιµαλτη
ετοιµστηκε µε την συµµας. Η συνντηση λαβε χ(στον
οι
τεχνικς
και
περιβαλβολ
του φλου του χωριο
ρα στις 25 Σεπτεµβρου 2018,
λοντικς
µελτες
και
να
υπρµας
Βαγγλη
∆ηµητρου και
παρουσα της κας Σταρακ
ξει
εν
εξελξει
πρ
γραµµα
της
συζγου
του
Σσιας και
και της µηχανικο της Περιφρειας, κας Ζορµπ, που χρηµατοδ τησης προκειµνου παραδ θηκε. <χοντας πλον
ταν υπεθυνη για την περιο- να ενταχθε το ργο. Τρεις στα χρια µας την γκριση των
χ µας. Θσαµε λοι µαζ το προϋποθσεις, οι οποες σως δο µελετ(ν αλλ και χρηµαζτηµα του δρ µου, των προ- για κποιους - χι για εµς - τοδοτικ πρ γραµµα εν εξελβληµτων που δηµιουργο- να φνταζαν ανυπρβλητες ξει απαιτσαµε να εισαχθε η
νται εξαιτας του και του αι- και να ανβαλαν επ' α ριστον ατησ µας στο Περιφερειακ
Συµβολιο προκειµνου να τεσθµατος της αποµ νωσης τις προσπθεις τους.
Η επιστροφ απ το Μεσο- θε σε ψηφοφορα. Ετθη στις
και της αδικας που µας δηµιουργε η χρ νια αυτ κατ- λ γγι δεν µας βρκε στα σπ- 10/12/2018 ως υπ' αριθµ. 11 θτια µας αλλ να κοιτµε τα µα συζτησης και υπ τον ττσταση.
Κατοι η αρχικ τοποθτη- ρολ για µας και τον χρ νο λο «11. <γκριση υποβολς
ση της αντιπεριφερειρχη που εχαµε και αφο αποχαι- πρ τασης νταξης του ργου
ταν αποκαρδιωτικ µιας και ρετσαµε το να µλος που µε ττλο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ
εν ολγοις µας φησε να εν- φυγε για το χωρι , ο Γι(ργος ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ"
νοηθε τι σε µα τ σο µεγλη ΚαρασµαIλης, και οι υπ λοι- Π/Υ #1.200.000,00# στη ΣΑΕΠ
Περιφρεια µε το µεγαλτερο ποι δο του Συλλ γου µας, 001 Περιφρειας ∆υτικς Ελορειν οδικ δκτυο στην Ελ- σπεσαµε στο υπ γειο του λδος, τους 2018» και γινε
λδα, το δικ µας ατηµα ∆ηµαρχεου Ναυπκτου προ- δεκτ !
Η αρχ γινε, παρακολουταν «µα σταγ να στον ωκε- κειµνου να ανερουµε τις τεχνικς
µελτες
για
τον
δρ
µο
θοµε
τις διαδικασες και ευαν », εν( διερωτθη γιατ
τ(ρα και χι λα τα προη- που εχαν γνει κποτε. Την ελπιστοµε να καταφρουµε
γοµενα χρ νια και κυρως εποµνη η Περιφρεια και η για λλους το αυτον ητο και
τα χρ νια της ευµρειας, θε- κα Ζορµπ τις εχαν στα χ- για λλους το ακατ ρθωτο!
ωρ( τι τα εν συνεχεα επι- ρια τους. Τις επ µενες µρες

Αγαπητο συγχωριανο και φλοι, το ∆.Σ. του Συλλ γου µας "Η ΓΟΥΣΤΙΑΝΗ" (τως Συλλ γου Νων Κυδωνις) εναι
στην ευχριστη θση να σας ενηµερσει τι στις 10/12/2018 και ρα 15.00µµ το Περιφερειακ Συµβολιο ενκρινε το ργο
"Βελτωσης της Οδο Καλλον#ς - Κυδωνις" προϋπολογισµο 1.200.000 ευρ. Qδη χει ενταχθε σε χρηµατοδ τηση και
τους προσεχες µ#νες θα παρακολουθ#σουµε την πορεα του φακλου µχρι και την δηµοπρτηση του ργου.
Εκ µρους του ∆.Σ.

«∆εν υπρχει τποτα µεγλο που δηµιουργεται ξαφνικ.. να τσαµπ σταφλια χρειζεται χρ νο να ανθσει,
να καρποφορ#σει και να ωριµσει...»

Η συνεσταση του Συλλ γου την 1η Μαρτου 2019
Συγχαρητ"ρια στα µ%λη του ∆.Σ. Aθανασα Χονδροµ"τρου και Κων/να Γτου για τη διοργνωση της συνντησης! Και θερµ%ς
ευχαριστες στους Ηλα Παπανικολου και Ντνα Καρασµαλη για τους πνακες που πρ$σφεραν για τη λαχειοφ$ρο.
Θερµ%ς ευχαριστες τ%λος σε $λες τις οικογ%νειες που µας τµησαν µε την παρουσα τους!
Απ$ το ∆.Σ.

Μια βραδυ ανανωσης των δεσµν µας: Μαρα Σµνη, Μρτιος 2019
Ο χορ ς των Ζηλιστιν(ν εναι η ετσια γιορτ ανανωσης των δεσµ(ν των χωριαν(ν µας, µε το γενθλιο τ πο. Θυµ µαστε
και ξαναζοµε µσα απ τους λεβντικους κυκλικος χορος λα σα µας εν(νουν. Αισθαν µαστε τα αρ(µατα και τους χους
που µας καθ ρισαν µεγαλ(νοντας. Κυρως µως, αυτ η διαρκς επαφ, µας κρατ δεµνους µε τη γη των µανδων και των
πατερδων µας. Και υπενθυµζει την δικ µας υποχρωση προς τα παιδι µας, να τους µεταδ(σουµε την δια αγπη και αφοσωση για την µορφη Κυδωνι και τους ανθρ(πους της.
Με την ελπδα να ξαναβρεθοµε την επ µενη χρονι, αφνουµε τις αναµνσεις, να µας πληµµυρσουν µε τη λαµπρ τητα
σων ζσαµε µαζ!
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Κεµενο για την ιστορα και τον πολιτισµ της Ζηλστας
Κυδωνι: το βορει τερο -σχεδ νκρο της ορεινς Ναυπακτας, στα
σνορα µε το νοµ Φωκδας ανατολικ και τον νοµ Φθι(τιδας β ρεια.
Μαζ µε µια πλειδα χωρι(ν:
Καλλον, Ελατ βρυση, ∆ενδροχ(ρι, Λειβαδκι, Μανδριν, Λεκα, Γραµµνη Οξυ, σχεδ ν το να
τρτο της επαρχας Κραββρων.
#λα τριγρω και στο κντρο η Κυδωνι - η πλαι ποτ πρωτεουσα
του δµου Οφιονεας...
Ανηφορζοντας απ τη Ναπακτο, για να φτσει στην Κυδωνι ο
εκδροµας, ο νθρωπος που λαχταρει την παρθνα φση, µπορε
να ακολουθσει δυο διαδροµς.
∆ιαδροµς µσα σε ατλειωτα δση απ βελανιδις, κδρους και
λατα. ∆ιαδροµ πρ(τη: Ρρεσι,
Λιµνστα, Τερψιθα, Ελατο, Χαρατσ, Πρατ τ' λκα, Κριτσι,
Καλλον, Κυδωνι. ∆ιαδροµ
δετερη - και η πιο βολικ: Ρρεσι,
Κροκλειο, Πενταγιο, Κριτσι,
Καλλον, Κυδωνι. Ο δρ µος µχρι Κριτσι εναι σφαλτος και
συνεχζει στρωµνος και πατηµνος µε χαλκι - περπου 13 χιλι µετρα. Μσα στα δση, µσα στο
πρσινο. <να ταξδι, ελιξριο, για
να ξεδ(σει ο καταπιεσµνος σγχρονος νθρωπος, µε τα πολλ
προβλµατα και το ενελητο γχος που τον κυνηγει. <να ταξδι
βλσαµο, στην αγκαλι της φσης,
που τ σο λεπει στις µρες µας...
Γεωγραφικ: η Κυδωνι εναι
χτισµνη σε µια οµαλ χωµατοπλαγι, καταµεσς σ' ναν καταπρσινο τπητα απ βελανιδις,
κδρους, καστανις και λατα.
Ανµεσα σε δο ρµατα, το Σµουλ ρεµα και το Κασταν ρεµα. Κορ(να της το αιων βιο Κεφαλρι,
απ πυκνς πανψηλες βελανιδις. Καλωσ ρισµα στο µπα της
το ξωκκλσι της Αγας Παρασκευς, να διαφεντεει τα χωρι και να
γλυκοκοιτζει εκε χαµηλ το φιδσιο ξεδπλωµα του ποταµο Εηνου. Μικρ χωρι , σαρντα - πενντα σπτια. Με ξπνιους, ζεστος και φιλ ξενους ανθρ(πους.
∆ασκαλοχ(ρι το λγανε, µαµ της

γν(σης. Κι τσι εναι. Το καλοκαρι
σφζει απ ζω. Συνζονται απ'
τα πρατα. ∆εν το ξεχνον, το
αγαπνε...
Ιστορικ: παλη χωρι - η γννησ του µπερδεεται µε τους αι(νες. Στα χρ νια της τουρκοκρατας
νθιζε - το φ(ναζαν διαµντι των
βουν(ν. Ζηλστα το παλι του
νοµα. Κι εχε αγ στο κεφλι του
και φαιναν στους αργαλειος το
µετξι. Και σφυρηλατοσαν το
χαλκ και το ασµι. Και ευηµεροσαν. <τσι λνε. Ευηµεροσαν οσ του τους κντρισαν τα µ λογα του
ξεσηκωµο. Σπθες µσα στην
αχραχτη νχτα. Φµες λυτρωµο
που ψηλοπταγαν απ' το Μεσολ γγι, το Βραχ(ρι, τα Σλωνα, το
Γαλαξεδι, το Ζητονι, το Λεπντε.
Παντο φωτι, τους λεγαν. Ξεσηκωµ ς για λευτερι. Και πστεψαν.
Και µθυσαν. Ξετρπωσαν τα καρυοφλια τους, ξεπτωσαν τη λιγοστ φρουρ του τραννου. Μα γελστηκαν, ταν ψετικα τα µ λογα. Φροδες ελπδες, πλκωσαν
λεφοσια οι κατακτητς, κρµασαν το µισ χωρι , σκλαβι και
πνθος τους γοντισαν για χρ νια
πολλ. Οσ του ξαν φτερογισαν
τα αληθιν µανττα. Ο Μωρης
φλγονταν, το Γαλαξεδι πηξε µε
αντρτισσες γαλρες, το Μεσολ γγι ξανµιζε τα καπνισµνα λβαρα
της εθνικς περηφνειας, το κστρο του Λεπντε κυκλωµνο απ
στερι και θλασσα εκλιπαροσε
απελπισµνα για το µεγλο ρεσλτο. Και κατηφ ρισαν οι ορεσβιοι
µσα σ' να µερ νυχτο, αντµα µε
τους λλους χωριτες. #ρµησαν
στο καταλυτικ γιουροσι, ανεµζοντας τα γιαταγνια τους και
ουρλιζοντας: «Κρα βαρετε!» «χτυπτε κατακφαλα»!. Κι πως
τρ(νε τα φωνεντα οι Ρουµελι(τες, µσα σε κενη την γρια νχτα,
η κραυγ που χλιµντριζε σαµε
κτω στον κµπο και τη θλασσα,
δεν ταν λλη παρ «Κραβαρετε!» -«Κατακφαλα!». Κι τσι τους
µελλε να αποχτσουν και το παρατσοκλι τους: «Κραβαρτες»...
Μετ το λυτρωµ , παρ τη φτ(χεια και την ανχεια, το χωρι ξα-

ναζωντνεψε. Αναγεννθηκε σαν
τον Φονικα. Ξαν µε χαλκ , ασµι και µετξι. Ακ µα και σµερα
σ(ζονται στα κπια οι µουρις του
µεταξοσκ(ληκα. Η Ζηλστα πλωσε νοµα. Τ σο που συγκνησε και
το µεγλο πεζογρφο, τον Ανδρα
Καρκαβτσα:
Στο αριστοργηµ του, το «Ζητινο», αφιερ(νει ολκερο κεφλαιο στη Ζηλστα*. Με µια περιγραφ που ο λ γος στζει µλι:....
>Εφτασε ο επαγγελµατας ζητινος στην παινεµνη Ζηλστα...:
Γραντσα το τραν χωρι , Ζηλστα η ξακουσµνη... Εχε ακοσει
πολλ για δατη. Και ντος, φουρι ζος, µστορας µπολιρης -απ'
τα διακονιαροχ(ρια µερι -παντοιµος. Κατηφ ριζε τα πολβουα
απ
σκολι παιδα καλντερµια,
στραβολαιµιασµνος, ...., µε στραµπουληγµνα χρια και π δια,
ακουµπισµνος ολ βαρα στη σκυλοφαγωµνη µπαστονα του. Υποµειδιοσε κτω απ' τις τερστιες
βρ(µικες µουστκες του. >Ακουγε
τους αργαλειος που φαιναν και
τα γργαρα γλια των κοριτσι(ν.
Vκουγε τα σφυρι που πλωναν

Γρφει ο Ηλας Λ. Γτος
το χαλκ , που γλυκοµιλοσαν τρυφερ στο ασµι. Κρυφοµειδιοσε
πονηρ: Του µριζε πολ φαI σε
τοτο το απ µερο βιλατι...
Η Κυδωνι σµερα: απ' την
νοιξη ακ µα αρχζουν να καπνζουν τα τζκια των σπιτι(ν της.
Και δεν σβνουν παρ στα τλη
του Νοµβρη. Μικρ χωρι , αλλ
ζεστ , φιλ ξενο. Καλοδεχοµενος
ο ξνος, να τον τρατρουν, να τον
τραπεζ(σουν, να τον κοιµσουν.
Στο πνω χωρι , µια µακρ στενη
πλακοστρωµνη πλατεα, µε να
µνηµεο αφιερωµνο στο σκληρ
ορεσβιο σθνος και να καταπληκτικ ανεπντεχο µαγαζκι, µε
ορθνοιχτες π ρτες, τοιµο για κθε εδους εξυπηρτηση: µπακλικο, περπτερο, καφενεο, εστιατ ριο, ψησταρι, τηλεφωνεο. Ακ µα
µια παλη εκκλησα, στη µνµη
του Ι. Προδρ µου, µε µεγλο προαλιο και µια γρικη βελανιδι.
Και παραδπλα το ορφανεµνο
σχολεο, που λειτουργε σαν πολιτιστικ κντρο. Στο µεσαο χωρι ,
µια ταβερνολα µε αγν χωριτικα εδσµατα*. Κι ακ µα, εκε στην
κρη, το καµρι του χωριο, -κι
χι µ νον- το καµρι της ορεινς
Ναυπακτας το λνε, ο νε κτιστος
να ς του Αγου Νικολου, µε ναν
τερστιο καταπρσινο περγυρο
και να σγχρονο, µοντρνο ξεν(να, που θα τον ζλευαν πρα πολλο. <νας να ς: κρηξη αισθητικς, αριστοργηµα επιµονς και
τχνης...

γορουνα. Μετ τις δεκαπντε Σεπτµβρη γνεται στην Κυδωνι, το
πιο τρελλ συναπντηµα. Απ λα
τα πλτη της επικρτειας. Αυτοκνητα, σκηνς, ρυµολκοµενα, σκυλι, φωνς, ντουφεκδι. Κθε ραχολα και καρτρι, κθε ρεµατι
και παγνα. <να πανηγρι που
συνεχζεται αδικοπα σαµε τα
Χριστογεννα, µε εναλλαγς στους
ανθρ(πους, σαµε να ασπρσουν
τα βουν µε τα απροσπλαστα
χι νια.
Και σαν συµπλρωµα για τη
διαφυγ: µπορε να γνει β ρεια,
απ' την πλευρ της Φθι(τιδας:
Κυδωνι, Γραµµνη Οξυ, Γαρδκι
Οµιλαων, Σπερχειδα, Μακρακ(µη, Λαµα. <να ταξδι σπνιο, µια
διαδροµ µε το σκηνικ του ονερου: βουν σε χειραψα µε τα σννεφα, ατλειωτα δση οξυς,
κροσταλλα νερ που αφρζουν
στο γκρµισµ τους, αρπαχτικ
πετοµενα που ζυγιζονται ανιχνεοντας τις ρεµατις -να ζωνταν
νειρο, αναπντεχο, θαρρες, θε σταλτο, να ξαλφρωµα
ψυχς... Κι ακ µα σαν επλογος:
Το πανηγρι οργαν(νεται µεθοδικ στις 5 και 6 Αυγοστου, του
Σωτρος. Συνζονται απ παντο.
Ντ πιοι και ξνοι. <νας χεµαρρος
χαρς και αγαλλλασης. Με φαγοπ τι και ευχς. Με ατελεωτους χορος που ξετυλγονται σε διπλς
σειρς σαµε το χραµα...

Προσπλαση και διαφυγ: η Κυδωνι, µε καλοδιατηρηµνους χωµατ δροµους, χει προσπλαση µε
λον τον περγυρ της, λα τα χωρι. Μσα σε δκα (εκοσι) λεπτ
στρογγυλοκθεσαι στις ψησταρις
της Λεκας*. Σε σαρντα λεπτ
ανταµ(νεις το κεφαλοχ(ρι της
Αρτοτνας και τη Γραµµνη Οξυ.
Σε πντε λεπτ ακροβατες στην
κακοτρχαλη κοτη του Εηνου,
τη γεµτη βαθσκιωτα πλατνια,
µε τα κρα και γργαρα νερ και για τους αµτρητους ψαρδες - τις
αλανιρες πστροφες. Κι ακ µα το σπουδαι τερο: το κυνγι. Λαγο,
φσες, κοτσφια, τσχλες, αγριο-

*H αναφορ αυτ του Καρκαβτσα γινε αφορµ να συνδεθε και το
χωρι µας µε τη ζητιανι, που ανθοσε σε γειτονικ, συγκεκριµνα
κραβαριτοχ(ρια, αλλ χι στα διπλαν µας, οτε στο δικ µας χωρι .
* Αναφρεται σε ταβερνκι που
λειτοργησε ο Γι(ργος ΚαρασµαIλης
πριν λγα χρ νια.
* #χι πια, δυστυχ(ς! Ο Εηνος µε
τις καταρρακτ(δεις βροχς τα τελευταα τρα χρ νια αποσθρωσε
κποιες φυσικς βσεις που επτρεπαν τους καλοκαιρινος µνες τη
διβαση των αυτοκιντων.

Για την Κυδωνι µου
Γρφει ο Bαγγλης Παπαγεωργου
«Κυδωνι», το χωρι που
κνει την καρδι µου να σκιρτ και το νου µου να πληµµυρζει µε εικ νες τ σο καλοκαιρινς, σο και χειµωνιτικες.
«Κυδωνι», ο προορισµ ς
µου για λες τις εποχς του
χρ νου. Τον χειµ(να να λευκ
τοπο απλ(νεται παντο.
Ησυχα επικρατε και δνει
µορφα µε τους χους του χωριο. Ακριβ(ς το αντθετο µε
,τι συµβανει τους καλοκαιρι-

νος µνες, που απ παντο
ακογονται οι χαροµενες φωνς των συγχωριαν(ν µου.
Και, ταν τα βρδυα µαζευ µαστε στο καφενεο, οι συζητσεις, τα πειργµατα, και οι
αναµνσεις απ τα παλι µου
δηµιουργον να ασθηµα ευφορας.
#ταν βρσκοµαι στο χωρι
πντα βρσκω το χρ νο να κνω πργµατα ξεχωριστ, νι(θοντας µια δναµη να µε

Ιολιος 2019. Η Ελνη Παπαγεωργου µε εγγ νια της

σπρ(χνει δηµιουργικ κτω
απ το φως του λιου και τη
µοναδικ τητα της φσης, πλαισιωµνη απ την αγα παρουσα των ξωκκλησι(ν.
Αυτ ν τον σεβασµ και την
αγπη για το χωρι καλλιεργ(
και στις καρδις των παιδι(ν
µου, τσι (στε η «Κυδωνι»
να εναι παντοτιν ς προορισµ ς και σηµεο αναφορς της
ζως µας!

Συνέχεια στη σελίδα 15
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νθετο αφιρωµα:

Zηλστα και Zηλιστινο
Oι φωτογραφες της σελ. 7 και 14 του %νθετου τραβ"χτηκαν απ$ τον φωτογρφο ∆ηµ"τρη ∆ηµητρου,
µαθητ" και φλο του Γιννη Mπατσαορα, το καλοκαρι του 2018. Eυχαριστοµε θερµ!!!
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Περιεχ
Στις σελδες του νθετου επιχειροµε να µικρ ταξδι αυτογνωσας στο σταυροδρ µι που
εν(νει το χθες µε το σµερα και το αριο, µε
αφετηρα τις καταβολς του γενθλιου τ που.
Στο νθετο του πρ(του φλλου της εφηµερδας
του Συλλ γου µας, δνεται βµα στον αφοσιωµνο εργτη της γραφς, τον Ηλα Λ. Γτο, του
οποου το µεγαλτερο ργο (µερικς κοτες χειρογρφων απ τη δεκαετα του '60 ως σµερα) παραµνει αδηµοσευτο. Τα κεµεν του,
που επελγησαν προς δηµοσευση σ' αυτ το
τεχος, χουν γραφτε το 2019, σαν αποχαιρετισµ ς σε φλους και συντοπτες, που ζησαν στο
χωρι την τελευταα πεντηκονταετα -σχατη
περοδο της παρξς του ως ζωνταν κοιν τη-

µενα

τα µε µ νιµους κατοκους... Φιλοξενονται επσης δο µικρ κεµενα της ιδιατερης γραφς
του Λεωνδα Γ. Παπαγεωργου, του οποου το
ργο επσης εναι αδηµοσευτο.
Και οι δυο ζηλιστινο δηµιουργο κινονται
στα ρια της συλλογικς προφορικς αφηγηµατικς παρδοσης µε τον επ(νυµο, γραπτ ,
αφηγηµατικ λ γο. Τα κεµεν τους φρουν τον
πλοτο των ζηλιστιν(ν παραµυθδων, αφηγητ(ν και σατιρικ(ν δηµιουργ(ν που θριµβευαν στα Μαγαζι, στα γλντια, στα ξεφλοδια
και σε κθε κοινωνικ συνντηση που λµβανε
χ(ρα στην πολυνθρωπη κοιν τητα, σον καιρ ντεχε στην πεση της εσωτερικς µετανστευσης/ αστικοποησης.

του

νθετου

Τον απ ηχο αυτ(ν των δρ(µενων -που χορεει ακ µα στις καρδις σων εχαµε την τχη
να γεννηθοµε απο κενους τους µυθικος ανθρ(πους- ο Ηλας Γτος και ο Λεωνδας Παπαγεωργου, τον συνθτουν δηµιουργικ µε τις
λ γιες επιδρσεις της εκπαδευσης και της ευδ κιµης επαγγελµατικς και κοινωνικς σταδιοδροµας τους στις πολιτεες. Στα κεµεν
τους η νοσταλγα εναι γνσια, δεν εκτρπεται
σε φυγ προς τα πσω, αλλ ξαναχτζει τον διαχρονικ ''µθο'' των παραδοσιακ(ν κοινοττων. Ο ''µθος'' αυτ ς µε τη δναµη -και τις παγδες του µαζ- χει οδηγσει σους καταγ µαστε απ' αυτς τις κοιν τητες να (µετα)φυτψουµε στο στυ τη σθεναρ µας παρουσα στο
εδ(, στο τ(ρα, στο παντο και στο πντα.

Το µικρ αφιρωµα ξεκινει µε µερικς ψηφδες απ το πνευµατικ ργο δηµιουργ(ν µε µακρυν  κοντιν καταγωγ απ τη Ζηλστα,
που διαλχτηκαν σαν σηµεα αναφορς πνω
σε ερωτµατα γλ(σσας, γραφς, µθου/παρδοσης, πολιτισµικς ταυτ τητας/συνχειας και
νοµατος ζως, που ανακινε η ανγνωση των
κειµνων του Η.Λ. Γτου και του Λ.Γ. Παπαγεωργου.
Στο νθετο δδονται επσης κποιες πληροφορες για πολιτιστικς δραστηρι τητες που
εµπνονται απ τον τ πο καταγωγς µας - 
τον υπερβανουν. Οι εικ νες που κοσµον το
νθετο εναι ργα ζηλιστιν(ν εργατ(ν των εικαστικ(ν τεχν(ν, επ(νυµων και µη.

Σκψεις του Aλκου Φασιανο για το µθο, την αιωνι τητα και την ελληνικ τητα
Ο Α. Φασιαν$ς γενν"θηκε το 1935 στην Αθ"να. Μητ%ρα του "ταν η διακεκριµ%νη ζηλιστιν" φιλ$λογος και εκπαιδευτικ$ς Ελ%νη Α. Υφαντ". Ο Αλ%κος Φασιαν$ς, εκτ$ς
απ$ το πολτιµο %ργο του στη ζωγραφικ" που τον %χει αναδεξει εµβληµατικ$ εικαστικ$ διεθν,ς, εναι δυνατ$ς στοχαστ"ς και αναλει µε απλ$ τρ$πο υπαρξιακ ζητ"µατα της εποχ"ς µας.
Στο βιβλο του ''Ο µθος της αιωνι τητας'' (εκδ. Καστανι(τη, 2002)
υποστηρζει τι οι µθοι ρχονται
απ πολ µακρι, απ τις απαρχς
της ανθρ(πινης ζως. Η παρξ
τους εναι αναγκαα χι µ νο για κθε ιστορικ περοδο της ανθρ(πινης
ιστορας αλλ και για την κθε ηλικιακ φση του κθε ανθρ(που ξεχωριστ. Εναι αναγκαοι και για την
παρξη αυτο του διου του σµπαντος! “H δια η ννοια της αιωνι τητας, πρωταρχικ ς µθος της ζως,
χτζεται απ' την απτ πραγµατικ τητα και δεν χρειζεται καν να παρλθει για να αποτελσει µθο. H πραγ-

µατικ τητα του καθεν ς συνιστ να
δικαιωµνο µθο. Η καθηµεριν τητα
αποτελε το πιο αποφασιστικ στοιχεο της µεγλης καλλιτεχνικς δηµιουργας ...Η ιδιωτεα µπορε να περικλεσει ολ κληρο τον κ σµο... Τα ατοµικ µας βι(µατα χτζουν τον προσωπικ µας µθο, που µπορε να περικλεει πανανθρ(πινες αλθειες”.
Σαν παρδειγµα αναφρει προσωπικς του εµπειρες απ τα παιδικ του
χρ νια: “... Για να περσουµε την κατοχ πγαµε στο χωρι της µητρας
µου, Κυδωνι Ναυπακτας λεγ ταν,
κι εκε βρισκες να φας. <µενε εκε ο
αδελφ ς του παππο µου, νας ν-

θρωπος που µλαγε µε τα κορκια κι
φτιαχνε παποτσια. Μ' ρεσε γιατ
πελεκοσε πραγµατκια και µ' µαθε κι εµνα να φτιχνω καραβκια,
φλογρες και µικρ βαζκια απ
γλνα, να εδος πηλο που βγαινε
κοντ στη στρνα...”
Σχετικ µε την πολιτισµικ µας
ταυτ τητα, την “ελληνικ τητα”, γρφει ο Α. Φασιαν ς: “...Κθε κποια
χρ νια, δεν µπορ( να προσδιορσω
π σα ακριβ(ς, συµβανουν αλλαγς
στην ταυτ τητα εν ς τ που. #µως,
συνθως, οι αλλαγς αυτς δεν επηρεζουν σε βθος την ουσα της ταυτ τητας. Οι αρχαοι Ελληνες φορο-

σαν χιτ(νες, οι αγωνιστς του '21
φουστανλες, εµες, σµερα, φορµε
παντελ νια ευρωπαϊκο τπου, αλλ δεν αλλζουµε. Και δεν αλλζουµε, επειδ ζοµε κτω απ το διο
φως, στο διο κλµα, αναπνουµε τον
διο αρα, χαιρ µαστε την δια φση,
κνουµε τις διες χειρονοµες. Τελικ, η ελληνικ τητα γεννιται κυρως
απ τον τ πο που ζοµε και καθορζεται απ αυτ ν κι απ τη γλ(σσα,
και γι' αυτ αργ  γργορα θα
ενταχθον σ' αυτ την ελληνικ τητα
κι σοι ξνοι ρχονται να ζσουν σ'
αυτ ν τον τ πο. Πολλο πιστεουν
τι η ελληνικ τητα βρσκεται στην

παρδοση που απειλεται απ τις
αλλαγς και κνουν το µεγλο λθος
να ταυτζουν τη διατρηση της ελληνικ τητας µε τη µµηση του παρελθ ντος. Κι αυτ εναι να γκληµα, που
γενν τρατα. Το παρελθ ν µς βοηθ ταν µαθανουµε απ αυτ , χι
ταν το αντιγρφουµε...
Ελληνικ τητα εναι να µαθανεις
απ λα αυτ, να τα κουβαλς µσα
σου και να τα ξρεις, αλλ, πως ο
Οδυσσας, να κνεις αυτ που αυτ ς εδ( ο τ πος σο ζητ. Να παρνεις το ελληνικ και να το κνεις παγκ σµιο...”

Σκψεις για τη γλσσα και τη ζω# απ αδηµοσευτη µονογραφα του Νικ λα Μποροµπ κα
O Nικ$λας Mποροµπ$κας, µητρικ"ς καταγωγ"ς απ$ την Zηλστα, εναι γενετιστ"ς και εργζεται ως οργανοποι$ς. Eκτ$ς απ$ δοκµια ετοιµζει την %κδοση µιας «εικονοϊστορας» που συνδ%ει την κλασικ" επικ" παρδοση µε την «οπτικ"» διαστηµικ" λογοτεχνα.
Το µεγαλτερο εµπ διο που συνντησα γρφοντας ταν η αδυναµα να αποδ(σω κποιες
φορς τη σκψη µου µε ακρβεια, λεκτικ και
νοηµατικ. Εναι κρµα για τη γενι µας η σχση
που χουµε µε τη γλ(σσα. #σο και αν µοιζει µε
τσιττο, µαθανοντας τη γλ(σσα µαθανουµε να
σκεφτ µαστε. Εναι πραγµατικ τητα πως οι
αταβιστικς κοινωνες .... εναι βαρβαρικς. Και
πρπει να προσπαθσουµε να µην επικρατσει η
βαρβαρ τητα και η κεν τητα. Αν µως εναι κτι ττοιο αναπ φευκτο, γιατ τελικ λειτουργον
σαν προϋποθσεις σε κθε επανεκκνηση, φυσι-

κ  τεχνητ, τ τε οφελουµε να συντηρσουµε
κ ντρα στην ορµητικ ισοπδωση του συρµο
εδ( και εκε φλ γες αναµµνες...
Συνµα θλω να υπογραµµσω να ιδιατερο
στοιχεο του συλλογικο µας ψυχισµο: Την
εκοσια υποταγ µας στην κοιν µορα κθε
ντος, το Θνατο. Vλλοτε µοιρολατρικ, λλοτε σπαρακτικ, και λλοτε περφανα. Vλλοτε
στρουθοκαµηλζοντας, πως παιανζει το εµβατριο για την Ελλδα που ποτ δεν πεθανει.
Vλλοτε ως πνιγηρ κραυγ, πως την αποθαντισε ο Θ δωρος Αγγελ πουλος στα λ για

του Θανση Βγγου - του πιο µορφου <λληνα
- που κουβαλει στο ταξ που ταξιδεει στο
χρ νο ψηλ στα χιονισµνα βουν της Ηπερου
το «Φργκο» επιβτη Χρβεϊ Καϊτλ. Vλλοτε
ως ταπειν σιωπ...
<χω ειλικριν σεβασµ και αγπη για αυτ
που κουβαλµε µσα µας σα λα ς, αλλ σο
και αν εναι νδειξη πνευµατικς καλλιργειας
για ναν πολιτισµ να κατανοε το αναπ δραστο του θαντου και το εφµερο της ζως, εναι
εξσου βαθει προβληµατικ ταν γνεται συνειδητ  ασυνεδητο αξωµα εν ζω. ∆εν

υπρχει λ γος να αποδεχτοµε τον συλλογικ
µας Θνατο. Γιατ απλ εµαστε υποχρεωµνοι
να ζσουµε στο φυσικ κ σµο.
Κθε λα ς, κθε νθρωπος οφελει να εναι
περφανος για την ιστορα του. Να πατει γερ
πνω σε αυτν και να αγαπ τον τ πο που περπτησε σαν παιδ και µεγλωσε µσα στα χρ(µατα και τα αρ(µατ του... Να διαφυλττει τις
µνµες του ως το πιο ακριβ αγαθ . ... Η Ιθκη
εναι το σπτι µας. ∆εν χρειζεται να ταξιδψουµε αλλο για να τη βροµε...

Το χνος: Ηλας Παπανικολου
O Hλας Παπανικολου εναι εικαστικ$ς και ποιητ"ς (περισσ$τερα στην σελδα 13).
<νας νθρωπος εναι να σνολο απ συµπεριφορς, συναισθµατα, πθη... #λα αυτ ψχνουν να βρουν κφραση, να εκδηλωθον εκε που ο νθρωπος ξεδιπλ(νει το γεγον ς της παρξς του... µσα στη καθηµεριν τητα της ζως που του αναλογε. Η κθε ηµρα εναι και απ νας
µικρ ς κκλος µε αρχ, µση και τλος: ξηµερ(νει, κυλει η µρα, βραδυζει. Η ζω του ανθρ(που εναι να σνολο απ ττοιους µικρος κκλους. Για να µπορε κανες να ξηµερ(νεται την
επ µενη µρα, χρειζεται να βρει τον τρ πο να τρφεται, να επιβι(νει. Να επιβι(νει µως για ποιο
λ γο ραγε; Απλ(ς για να υπρχει ως υλικ υπ σταση µσα σ' αυτν τη ζω;
Πιστεω πως ο λ γος που χουµε ρθει σ' αυτν τη ζω εναι για να αφσουµε το χνος µας!
ολ κληρη η ζω µας µσα απ την κθε της µρα ειναι µια µοναδικ ευκαιρα να εργαζ µαστε για
το χνος που θλουµε να αφσουµε πσω µας. Κποιος επ µενος θα ψξει να πατσει απνω στα

χνη που χεις δηµιουργσει εσ και κποιος προηγοµενος πρασε απ' αυτν τη ζω για να µπορες εσ να στηριχτες και να πατσεις τον προσωπικ σου δρ µο.
Uχνος µπορε να εναι µια συµπεριφορ. Uχνος µπορε να εναι κτι που κανες  δεν κανες και
επηρασε θετικ  αρνητικ τις ζως των λλων. Uχνος µπορε να εναι κτι που δηµιοργησες µε
τα χρια σου και το µυαλ σου. Προσωπικ πιστεω τι το απ λυτο και πιο ξεκθαρο χνος που
αφνει παρακαταθκη νας νθρωπος εναι το π(ς διαχειρζεται τη ζω του συνολικ και το αν
και π σο χει συνειδητοποισει τι η ζω του εναι συνδεδεµνη µε τις ζως των λλων. Καµα
σκψη, ιδα, συµπεριφορ, εργασα δεν χει ν ηµα αν δε συµβανει για να οδηγσει στη βαθτερη
επικοινωνα µεταξ των ανθρ(πων...

Αποχαιρετισµο σε χωριανος που φυγαν τα τελευταα χρ νια
Γρφει ο Ηλας Λ. Γτος
Η µνµη εναι ο θεµλιος λθος, η πεµπτουσα της ανθρ(πινης υπ στασης. Εναι τα σνορα που
ξεχωρζουν το λογικ πλσµα -τον νθρωπο- απ το υπ λοιπο ζωικ βασλειο. Απ' τα πανρχαια
χρ νια, απ' το ξεκνηµα του ελληνικο πολιτισµο, σως του µεγαλτερου πολιτισµο στον πλαντη, το ηχηρ αξωµα που καθιερ(θηκε σαν ιερ παρακαταθκη εναι: Μ α θ α  ν ο υ µ ε απ τα
λ  θ η µας και τ ι µ  µ ε τους ν ε κ ρ ο  ς µας. Μνµη. Απ δω λοιπ ν να ξεκινσουµε. Να θυµηθοµε µερικς ηχηρς απ(λειες της τελευταας διετας, χι σαν νεκροανακονωση, αλλ περιγρφοντας χαρακτηριστικς στιγµς απ' τον τρικυµισµνο βο τους. Βι(µατα, που συνθτουν το µω-

Σµνης Ιωννης, ιερας
Vνδρα µοι ννεπε, Μοσα, πολτροπον... τσι αρχζει η Οδσσεια του Οµρου. Σε απλ µετφραση: >Εµπνευση, κατβα, βοθησ µε να περιγρψω αυτ ν τον πολυµχανο νθρωπο. Και µη
µου πει κποιος ειρωνικ πως εναι ανεπτρεπτο να συνδσουµε τον Παπαγιννη µε τον Οδυσσα... Ανογω µια παρνθεση εδ(. Το ποηµα, οι ραψωδες της Οδσσειας αφηγονται υπαρκτ
ιστορικ γεγον τα και ο #µηρος, πως και ο Οδυσσας, εναι ιστορικ πρ σωπα. Ο Οδυσσας εναι παγκ σµιο σµβολο του πολυσχολου, ευρηµατικο, ραδιοργου, πολυµχανου νδρα, του
πανξυπνου ανθρ(που, θρλος που αναφρεται αν πσα στιγµ απ κθε κοινωνικ οµδα.

σαϊκ της ζως του χωριο. Εµπειρες, που µσα στο χρ νο χουν χσει δη τον ατοµικ τους χαρακτρα και αποτελον αρχετυπικς αναφορς της συλλογικς µας ιστορας. Προσωπικ εµνα, οι
συµβατικς, τυπικς νεκρολογες µ' αφνουν ασυγκνητο. Και για να µην παρεξηγηθ( -θα ρωτσει
κποιος- πριν τη διετα δεν υπρξαν ηχηρς απ(λειες; Βεβαως και υπρξαν.
Το µ νο που δεν υπρχε ταν ο Σλλογος και το ντυπ του. Για να καταλαβαιν µαστε! Σε επ µενα τεχη θα αναθερµνουµε κι λλες αγαπηµνες µορφς και µνµες, σων δεν συµπεριλφθηκαν σ' αυτ το τεχος.
Και κλενω την παρνθεση µε να δικ µας τοπικ παρδειγµα: στον καφεν, στην παλι Κυδωνι,
κυκλοφοροσε νας χαρακτηρισµ ς που αφοροσε ναν πασγνωστο χωριαν µας, το Βασλη τον
Τσι(τα, µε το ψευδ(νυµο ''Λαοτσος'': ''ο πανοργος Οδυσσας''. Και τοτο γιατ χρησιµοποησε
τα νερ του ποταµο να περιστρφουν µιαν αυτοσχδια φτερωτ, µε µολυβνια αντβαρα στα πτεργια, που κροτλιζαν ολονυχτς τα τενεκεδκια του και δι(χναν τ' αγρµια απ' τη λογγ του...
Παπασµνης, λοιπ ν... Μετ τον εµφλιο, παπς ντας, µσα στο δσος, σε να ξφωτο του λ γγου, χει ξαπλ(σει καταγς, µε το τσεκορι του, να πελ(ριο λατο. Τον κλδεψε, τον συρε και τον
διχλωσε στη σχισµ εν ς βρχου, τσι που να αφνει αρκετ κεν απ κτω του. Ξεδπλωσε και πταξε ανρριχτα στον κορµ την πριονοκορδλα.
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Η πριονοκορδλα ταν, ξεχασµνη σµερα, µια µεγλη λµα
πριονιο, µε δυο ξλινα χερολια εκατρωθεν. Για να δουλψει
χρειζονταν τουλχιστον δο γεροδεµνοι εργτες. #µως ο παπς ταν ολοµ ναχος. Τι σκαρφστηκε; Απλοστατα, για δετερο
εργτη, αγγρεψε ναν τερστιο ογκ λιθο, πολβαρο. Τον διχτωσε και τον δεσε στο κτω κρο της κορδλας. Σηµδεψε µε
ρµµα τον κορµ , τον καβλησε, πταξε τα ρσα, πρε βαθειν
ανσα και ρχισε το πιο σατανικ , το πιο πρωτ γνωρο πρι νισµα
στην ιστορα του λ γγου. Επνω τραβοσε ο παπς, κτω τραβοσε οι ογκ λιθος. Ιδρ(τας, βογγητ, κ πωση. Και το πρι νισµα
να µη σταµατει, να ξεσκζει λο και πιο γρια την ησυχα του δσους. cσπου ξαφνα να επµονο γαργαρητ σφριγµα αντχησε
στη λαγκαδι. Ανµεσα στα κδρα ξετρπωσε ο δασικ ς. Απ' το
πουθεν. Ο παπς συνχισε να πριονζει. Τα γνεια του στζαν
ιδρ(τα. Ο δασικ ς στθηκε απ κτω, τον κοταξε µε κσταση...
∆ασικ ς: Παπ, σταµτα λγο.
Παπς: µα βγλω τη σανδα, θα σταµατσω... Αναµρισε ο
δασικ ς, απιθ(θηκε σε µια κοτρ(να, ναψε τσιγρο και περµενε.
Περµενε (σπου βγαλε τη σανδα ο παπς και κατβηκε. Σκοπισε τον ιδρ(τα απ' το κοτελο µε την ανποδη της παλµης και
χαµογελαστ ς πγε και κθισε αγνντια του. Vναψε κι αυτ ς τσιγρο, τον περιεργστηκε για λγο κι στερα...
Παπς: Απ πο ξεφτρωσες; Με τσκωσες στα πρσα. Εµαι
παρνοµος;

∆ασικ ς: Εσ τι λες;
Παπς: Λω πως εµαι παρνοµος! Θα µε τιµωρσεις; Σιωπ...
Κι στερα σηκ(θηκε ο δασικ ς, πταξε καταγς το τσιγρο, το
λιωσε µε την αρβλα του, βολτρισε για λγο γρω στον παπ
και σταµτησε µπροστ του: Τι να σε τιµωρσω µωρ παπ... Εσ
εσαι ανεπανληπτος! Αυτοτιµωρεσαι! Σου φτνει... Και σηκ(νοντας το χρι του, τσι σαν σε χαιρετισµ , λκισε και χθηκε στο
δσος...
Παπασµνης λοιπ ν: Πολυµχανος, βασανιστικ εργατικ ς,
πολυτλαντος, αυτοδδακτος, καλλιτχνης µαραγκ ς, αηδ νι του
ψαλµο, απελπιστικ τυπικ ς ιερουργ ς, ασυµββαστος, ασχαστος, ευρηµατικ ς. >Οταν τσιµεντριζε το ισ γειο του σηµερινο
σπιτιο του, µονχος, αφο πρ(τα το µπζωσε µε ποταµολθια,
για να ταρακουνσει και να ανακατψει το χαρµνι (το σκυρ δεµα), χρησιµοποησε να µεγλο κρασοβρελο. Το γµιζε µε µεγµα
(χαλκι, µµο, τσιµντο, νερ ), το σφργιζε, το διπλρωνε και το
κυλοσε ολοταχ(ς µχρι την πνω πλατεα και ξαν επιστροφ.
Χειροποητα αυτοσχδια µπετονιρα. Και ξαν κληµα. Ττοιο
ξεθωµα οτε στα κτεργα. <τσι που ο µπρµπα Κ(στας ο Μακρς, ψηλ απ' την αυλ του, σκωσε τα χρια και φ(ναξε: ''<λεος µωρ παπ! <λεος!''
Ξεροκφαλος, ανσυχος οδηγ ς. Κακ ς οδηγ ς, κκιστος. Φυσικ συνπεια: µε δπλωµα µετ τα σαρντα - πενντα σου, αδνατον να γνεις καλ ς οδηγ ς. Το πολ να εσαι συνετ ς. #µως

οτε συνετ ς ταν. Rθελε το αυτοκνητο να
το γκαζ(νει και να τρχει, να αφνει πσω
του τον κουρνιαχτ και τη λαχτρα, χωρς
να πολυσκοτζεται για κ(δικες κυκλοφορας και κουραφξαλα. <τσι κυκλοφοροσε καθηµεριν στο Μεσολ γγι µε παραβσεις, µε ατυχµατα, µε εξψεις. cσπου κποια στιγµ, µοιραα λ γω αξησης οχηµτων, ανακοιν(θηκε η µονοδρ µηση των
οδ(ν του Μεσολογγιο. Πετυχηµνο το µτρο, λα κυλοσαν οµαλ µχρι το µεσηµρι. Κι ξαφνα χαµ ς, πχτρα τ' αυτοκνητα, Στο «µεγλο παππο»
µοτζες, βρισις, κορναρσµατα. Ο Παπα- απ τη Μελνα.
σµνης ερχ ταν ανποδα και τους µπλοκρισε λους. Κποιοι κινθηκαν αγριεµνοι
εναντον του, αλλ ταν εδαν πως ταν παπς µαλκωσαν... Ρε
παπολη δεν πρες µυρωδι πως η Πλη εναι µονχα εσοδος,
του λει υποµονετικ κποιος οδηγ ς. Παπασµνης: Και η ξοδος πο εναι;;; Απ' την κεθε µερι..., δεχνει ο οδηγ ς... Παπς:
Εγ( απ δω µπαιν βγαινα κθε µρα, απ δω θα βγω και σµερα! Τελεωσε!
Θεο θλοντος, αναµρισαν λοι, στριµ(χτηκαν, καβλησαν
κρσπεδα, τον φησαν και διβηκε, καταχειροκροτοµενος απ'
λους... Καλοτξειδος, Μεγλε...

Απλοϊκ ς χωρικ ς, λγο ατηµλητος, πντα
σκυφτ ς, πντα σκεπτικ ς, προβληµατισµνος,
αµλητος συνθως, εργατικ ς, χι µ νο στα δικ τους κτµατα αλλ και στα ξνα, σαν εργτης, µε το µουλρι, το ροτρο και τον κασµ.
Και αγωγιτης, µ' να ψηλ και δυνατ µουλρι, που ταν φροµαζε σε τρ µαζε. Απ' τη Ζηλστα στο Θρµο, στο Αγρνιο, στο Μεσολ γγι,
στη Ναπακτο, στην Vνω Χ(ρα, στην Αρτοτνα, στη Σπερχειδα, στη Μακρακ(µη, στη Λαµα. Παντο πρ(τος και καλτερος. Με τα µερ νυχτα ξηµρωνε στα πρωτ γονα χνια, µε
βροχς, µε κρο, µε χι νια, µε λιοπρια. Παντο
µπροστ ο υποµονετικ ς αγωγιτης της κθε
στιγµς. Φ ρτωνε στο σαµρι του Μρκου κθε λογς πελτες, γρης, κυρδες, µελιστλαχτες και τσαχπνες τσοπρες, δσκαµπτα γεροκοσαλα, πραµατευτς, ζωµπορους, πολιτευτς, γραβατωµνους, δασκλους, δικηγ ρους,
γιατρος, δικαστικος - τα πντα. Με γκρνιες
πολλς φορς, µε ατλειωτα παζρια για το
αγ(γι, µε παρπονα απ καλοθρεµµνες µανταµτσες πως ''Ο Μρκος κουνει πολ...'', µε
εκρξεις θυµο συχν, πολ συχν...
Εδ( αξζει τον κ πο να αναφρουµε µιαν
ανεπανληπτη ατκα του Θµιου, µιαν ανεπανληπτη και σκληρ ετυµηγορα του, που γινε
σλ γκαν, περπτησε σ' λον τον εργατ κοσµο
της Ναυπακτας και χι µ νο: ''Μχρι εδ( φτνει η βαρει!!!'' Τη δεκαετα του πενντα στην
Κυδωνι, παρ το δυσπρ σιτο απ την παντελ
λλειψη συγκοινωνας, τα καλοκαρια το χωρι
σφυζε κυριολεκτικ απ ζω. Πατες µε πατ(
σε. Απ' κρη σ' κρη το χωρι , κπνιζαν λα τα
τζκια. Πλθος ντ πιοι και ξνοι, απ' λη τη χ(ρα, απ Αθνα, Μεσολ γγι, Αγρνιο, Ναπακτο,
Λαµα. Μεταξ των λλων και να ζευγρι γερ ντων απ τη Λαµα. Κατσονηδες λγονταν.
Ο γροντας, ο µπρµπα Μτρος, νας πολ καλωσυντος νθρωπος. Η γρι του και συµβα
του, η Μτραινα, δια λου κλτσα. Φοβερ σφιχτ, κουµανταδ ρος στα πντα, στα ψ(νια, στα

ταξδια, στα αγ(για.
Κποιο φθιν πωρο, καιρ ς να ανηφορσουν
για τη Λαµα, η Μτραινα φ(ναξε το Θµιο.
Μτραινα: Παλληκρι µου καιρ ς να φεγουµε... Θµιος: Πετε µου µρα και δρ µο... Μτραινα: Να δεις αγορνα µου τι σου χω για αγ(γι φτος! Κτι ξεχωριστ , θα τρελλαθες...
Θµιος: ∆ηλαδ;;;
Μτραινα: Μια βαρει, µια υπροχη βαρει,
σκτο ατσλι. Ασκωτη και λαµποκοπει. ∆ες
την! Την πρε στα χρια του ο Θµιος, την περιεργστηκε πανταχ θεν, σοφρωσε τα χελια
του... Θµιος: ∆ε φτνει...
Μτραινα: Tι λες βρε χλιµνε! Θµιος: Χλιµνος, χλιφτος, η βαρει δε φτνει στη Λαµα...
Μτραινα: Εσαι µε τα καλ σου;;; η βαρει
φτνει µχρι τη Λρισα και παραπνω...
Θµιος; Επα, το ξαναλω, η βαρει δε φτνει... Επενβη ο καλωσυντος γροντας: Βρε Θµιο παιδ µου, δεν θα τα χαλσουµε. Υπρχει
τρ πος να κνουµε να φτσει. Θα συµπληρ(σουµε...
Θµιος: αν εναι τσι... Π τε φεγουµε;;; Μτρος: Μεθαριο...
Και ρθε το µεθαριο. Φ ρτωσαν τα µπαγκζια τους λα, φ ρτωσαν και τη Μτραινα και ξεκνησαν. Κατβηκαν το ποτµι, -µισ µτρο νερ -, το πρασαν, πραν την κθετη ανηφ ρα,
για το βουν , τη Σαρνταινα. <τσι τη λνε τη ρχη της Οξυς, Σαρνταινα. Γιατ ο µθος λει,
πως εκε πνω στη διαβολορχη, Οχτ(βρης µνας, χθηκε ολ κληρο συµπεθερι , απ ανλπιστη χιονοθελλα, σαρντα νοµαταοι µαζ κι η
νφη, ο γαµπρ ς κι λα τα συµπεθρια. Ανηφ ρισαν για (ρες, αγκοµχησαν, λαχνιασαν,
φτασαν στη ρχη. Κι ξαφνα ο Θµιος τρβηξε µε δναµη του µουλαριο την καπιστρνα
και φ(ναξε: cωπ!!! Στοπ Μρκο! Κι ο Μρκος,
σξυλος, φροµαξε µια-δυο φορς, καρφ(θηκε
στα τρ χαλα, ξαναφροµαξε...
Μτρος: Θα κνουµε στση, Θµιο; Αµλητος
ο Θµιος, διπλρωσε το µουλρι, κοταξε αγριε-

µνος τη γρη και φ(ναξε:
<λα να σε βοηθσω να κατβεις! Μτραινα: Μα; Θµιος:
∆εν χει µα και ξεµ, επα, λα
να κατβεις σαταν γρηα! Η
βαρει µεχρι εδ( φτνει! Χαµ ς! Εκε στη ρχη της Οξυς,
στο απ λυτο πουθεν, στην
ερηµι που τροµζει, στη σιωπ, στα θµελα του ουρανο,
εκε στους πρ ποδες του Θεο. Vκρα του κ σµου σιωπ.
Εκτ ς απ το σιγαν και κρο
κλαψορισµα του ανµου,
εκτ ς απ τα ψετικα µυξοκλµατα και τα υπ κουφα
τσιργµατα της τζαναµπτως γρης, εκτ ς απ
τη βαρει ανσα του κουρασµνου Μρκου, τποτα λλο. Α! Ναι, απ κπου στο βθος, πολ
µακρυ, φταναν τα βραχν γαυγσµατα των
τσοπαν σκυλων. Επσης πρα στο δπλωµα του
βουνο, σ' απλησαστες πλαγις, σπριζαν σκορπισµνα κοπδια προβτων και πνω ψηλ στα
σννεφα ζυγιζονταν ανλαφρα τα πεινασµνα
κορµι των γερακι(ν. Χος... Ο µειλχιος µπρµπα Μτρος ρθωσε ανστηµα, ξπνησε µσα
του το χωριτικο αντρηλκι, σµωσε τη γρη:
Εσ απ δω και πρα σκασµ ς! Κατλαβες;
Σκασµ ς! Στρφηκε στο Θµιο: θα πλερωθες
για το µ χθο σου! #λο! Τα θλεις προκαταβολικ; #χι, µπρµπα, εσνα σοχω 'µπιστοσνη...
Και συνχισαν. Κπου και που ακογονταν
σα σφνα η µουρµουρητ της γρης, χωρς καννας να της δνει σηµασα...
Και κτι ακ µα απ' τη σκληρ ζω του Θµιου. Αφηγητς ο Γι(ργος Κ. Ζαχαρ πουλος:
Στην νω Χ(ρα. ∆κα-δ(δεκα τοµα. Χι νια
πολλ, µως γλυκ ς ο καιρ ς, αποφασσαµε να
ταξιδψουµε. Φορτωµνοι πραµε την ανηφ ρα
για το Σκανταλκι. Μαζ µας κι ο Παπασµνης.
#µως αυτ ς, πντα βιαστικ ς, ξκοψε, ξεµκρυνε, σε λγο αγναντεαµε µονχα το σκοφο του
καθ(ς σκαπταγε στις ρχες. Ανηφορζαµε αργ, γνωρζαµε καλ το δρ µο, µπροστ οι πιο
δυνατο να κ βουνε το χι νι. cσπου ξαφνα,

Tρφτης Γ. Θεοφνης

τ τε, στο σκρο του µικρο γιδοκ παδου, κτω
απ το βαθ σκιο της πουρνρας, αργ πλεκε
τα σκ ρπια παιδικ νειρ του. Να τελει(σει το
σχολεο, το Γυµνσιο, να ανηφορσει στην Αθνα και να προκ ψει. Κι βγαλε ντως το Γυµνσιο, πγε στο στρατ για τη θητεα του, τον στελαν στα σνορα λ γω αµφιβ λων εθνικ(ν φρονηµτων νεκα συγγνειας µε ''συµµορτες'',
υπηρτησε δχως ιδιατερα προβλµατα, απολθηκε και κατηφ ρισε στην πρωτεουσα, αυτ το
τερστιο χωνευτρι των αναζητσεων. Στθηκε
λιγκι τυχερ ς, νας µακριν ς χωριαν ς την καταγωγ, τον σστησε σε κποιον συνδελφ του
τοπογρφο. Με συνπεια και εργατικ τητα, γινε αχ(ριστος συνεργτης του, ακ µα και µετ
το διορισµ του στο Υπ. ∆ηµοσων <ργων. Με
τον καιρ ορθοπ δισε. Παντρετηκε, απ κτησε
οικογνεια, δυο παιδι, τη Μαργαρτα και το
Γι(ργο, χτισε και µια ωραα µονοκατοικα, πρε
την ανηφ ρα. #µως, σαρκι µσα του, τον καττρωγε ο ν στος για τα πανµορφα βουν της γεντειρς του. Τον γοτευαν τα Βαρδοσια, τον
κραζε γλυκοµλητα η Οξυ, τα δση, οι βελανιδις, οι απραντοι ελατιδες, τα νερ που χοροπηδοσαν αφρισµνα κατηφορζοντας τις ρεµατις, ο Εηνος που αργοσορνονταν τερστιο

φδι ανµεσα στα βουν, ο κλαψιρικος αχ ς
του νερο που αργοκλαγε. #λα τον καλοσαν
επµονα για επιστροφ στην Ιθκη.
Και ανταποκρθηκε, σως αργ, ανταποκρθηκε σ' εκενο το επµονο, βασανιστικ κλεσµα. Τον βοηθσανε και οι συντοπτες στην
ανερεση οικοπδου, το χαρτογρφησε ν µιµα,
βγαλε δεια, φ(ναξε τον εκσκαφα. Στο ψε
σβσε τλειωσε η εκσκαφ, ξεκνησε το καλοπωµα, το σιδρωµα, το σκυρ δεµα. Πσω απ
την εκκλησα του >Αη Γιννη ορθ(θηκε περτεχνος ο σκελετ ς του κτσµατος του ονερου.
Ακολοθησε το γµισµα του σκελετο µε σρκα, µε χτισµατα, σοφδες, υδραυλικ, αποχτευση, ηλεκτρισµ , τηλφωνο. #λα στην εντλεια, σε χρ νο µηδν, και ο επνω ροφος µε
ελχιστες ατλειες κατοικθηκε! Επιτλους ο
Φνης στγασε τον καϋµ του. Παρ τις τυχ ν
αντιρρσεις της οικογνειας -απ λυτα λογικ , ο
Φνης σε τοτη του την προσπθεια δειασε
λες του τις οικονοµες. Και στη συνχεια προσωπικ εργασα και µ χθος. Αγ ρασε πολλ εργαλεα, παργγειλε υλικ, ανλωσε το υπ λοιπο
της ζως του σε λογς λογς µαστορµατα. Πτωµα, µντρες, βαψµατα, καλλωπισµ ς, σκαλωσις και σοφατσµατα στο ισ γειο!

Ευθµιος Ηλα Σταυρ πουλος

Vπλωσε την ψυχ του σαν πελ(ριο αραχνοdφαντο ππλο για να σκεπσει τα βουν της
γεντειρς του στην ορειν Ναυπακτα: τα θεµλι µου στα βουν! Γ νος φτωχς, πµφτωχης
και πολτεκνης φαµλιας. Μιζρια µε το τσουβλι. Και σαν να µην φταναν αυτ, ρθε ο γριος
π λεµος, ακολοθησε ο εµφλιος, το ξεσπτωµα.
Και θνατος, οδνη. Ο θεος του εκτελστηκε
απ' τα στρατοδικεα της αλησµ νητης Φρειδερκης και µια πρ(τη του εξαδελφ χθηκε στο
φευγι του λεγ µενου ∆ηµοκρατικο στρατο.
Εκπατρισµ ς. Κατφυγαν στα περχωρα του
Μεσολογγου, µαζ µε λλους χωριανος, σε µια
ορειν πλαγι µε πουρναρ λογγο, τις Καλαµποκις. Τους δ(σαν κποια γης, ξεχρσωσαν και
ξελκωσαν, ρµωσαν υποτυπ(δη χωρφια, ζωντνεψαν και µικροκ παδα απ κατσκες, στργιωσαν το καινοργιο τους καλβι. Ο πατρας
του, το µ νο που επαναλµβανε θυµοσοφικ,
εναι πασγνωστο σε λους τους Κυδωνι(τες:
δεν θ' αλλξει η παλιοκατστασ'...
Και η παλιοκατσταση λλαζε συνεχ(ς,
µως η φτ(χεια και η µιζρια αντ να καλυτερψουν, χειροτρευαν... Ο Φνης, κουτσοβελο

χωρς προειδοποηση, πλκωσε χιονοθελλα.
Αρας, χι νι, χαµ ς, δεν ξεκρναµε στο να µτρο, ο δρ µος εξαφανστηκε, σκορπσαµε σαν
του λαγο τα παιδι. ''#λοι µαζ'' φωνξαµε,
''χρι χρι να µη µας πρει ο διολος''. Συµµαζευτκαµε, λειπε ο Θµιος. Τον φωνξαµε, δεν
µας απντησε. Ξαναφωνξαµε, το χι νι µας µαστγωνε, βλαµε αυτ, ακοσαµε κτι σαν β γγηµα, σαν σβησµνη κραυγ. ''Ο Θµιος'' επαµε,
στα τυφλ το ψξιµο. Τον βρκαµε, χαµνο ολ πατα σε µια χιονοπαγδα, µονχα τα χρια και
το κεφλι του ξεχ(ριζαν. Τον πλησισαµε
''Κουργιο Θµιο! Θα πετξουµε τριχι να σε
τραβξουµε''. #µως ο Θµιος, αµλητος, ανοιγ κλεισε τα µτια και σε λγο µε ση δναµη τ'
απ µεινε φ(ναξε: ''Τετλεσται... Συνεχστε...
Εγ( πω... Τετλεσται!''. Φυσικ τον τραβξαµε, τον συνεφραµε, τστρα πτρα συνεχσαµε.
Βρκαµε κι να απγγειο σε πυκν ελατι, µαζψαµε ξερ κλαδα, ανψαµε φωτι, συνρθαµε,
ρουφξαµε και λγο κονικ και περιµναµε
(σπου να καταλαγισει η θελλα. Ζω κι αυτ...
Θµιος Η. Σταυρ πουλος: πρασαν τα χρ νια, ρθαν τα γερµατα, απ µαχος πια, µετακ µισε µε τα παιδι του στην Πτρα. Και µια
χειµωνιτικη µρα του '17, πραγµατικ τετλεσται... Εναι η µορα µας αυτ, το γραφτ µας
που λνε. Κι σως, σως, φλε Θµιο, για να µην
ξεχνµε τα λεγ µεν σου, σως η βαρει µχρι
εδ( νφτανε... Καλ σου κατευ διο, αξχαστε..
Αγ(νας ατλειωτος, µχρι που συνντησε
απρ σµενα την ατυχα του. Μια υπερπλασα
του προσττη, µια δυσλειτουργα του λου συστµατος, πθηση συνηθστατη, ειδικ στις µεγλες ηλικες. Πθηση που αντιµετωπζεται ετε
φαρµακευτικ ετε χειρουργικ. Ζτησε βοθεια στο κοντιν Θρισιο Νοσοκοµεο, το επονοµαζ µενο και ''πεθαµενατζδικο'' -γενικ απ'
τον κ σµο, χι απ µνα. Ο διος εχε εµµον και
εµπιστοσνη στη δηµ σια υγεα. Σωστ ς - αρκε
να χει επρκεια και λειτουργικ τητα.
#µως, φλε µου, σε παρδωσαν ελαφρ τη
καρδα στους ειδικευ µενους, σε πετσ κοψαν,
φυγες πριν την (ρα σου απ σηψαιµα - δηλαδ λοµωξη. Κρµα... Μας στενοχ(ρησες, αχ(ριστε, παλι µου φλε. Θυµσαι που στ λεγα:
''Ποτ να µην εµπιστεεσαι αυτος που, τεκµηριωµνα, δεν το αξζουν! Ποτ!''. Για την ακρβεια, υπρχαν κι λλα δηµ σια ιδρµατα, πολ
πιο αξι πιστα και πιο αποτελεσµατικ. Και
σως να σε εχαµε µαζ µας σµερα. Γιατ, να πρω πνω µου το κρµα, δεν το ξιζες αυτ το τλος... Θα προτιµοσα να γκρεµιστες απ τη
σκαλωσι, που λει ο λ γος...
Με κρα καρδι θα στο πω, καλ σου ταξεδι...
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Γτου Σοφα
Η Σοφα. Και γιατ η Σοφα; Τα παλι τα
χρ νια στο χωρι συνηθιζ ταν το νοµα της
συζγου -σχεδ ν ανπαρκτο- να αφοµοι(νεται απ το νοµα του συζγου-αφντη.
Παρδειγµα: η Γινναινα, η Μτραινα, η
Θµιαινα, η Βαγγλαινα, η Λµπραινα.
Uσως ταν γραφτος ν µος υποταγς, σως
βουνσια αυταρχικ τητα, σως κατλοιπο
τουρκικς νοοτροπας. Οι γυνακες συµπλρωµα του ντρα τους, ο εαυτ ς τους ανπαρκτος. >Οµως µε τη Σοφα σαν κτι να λλαξε. Η Βαγγλαινα σπνια ακογονταν. Η
Σοφα. #λοι τσι την ξεραν, τσι τη φ(ναζαν. Η Σοφα. Μια µικροκαµωµνη, πανξια, γλυκοµλητη, δυναµικ, πντα προβληµατισµνη γενικ µε τη ζω, αγρµµατη θυµ σοφος. Κποτε, σε ανποπτο χρ νο, µε
κοταξε κατµατα µε κενα τα µικρ, διαπεραστικ και πανξυπνα µτια και µε ρ(τησε: ''∆ε µου λες, βρε Ηλα, υπρχει Θε ς;''
Ξαφνιστηκα, δεν απντησα, σως οτε κι
εκενη καρτεροσε απντηση, γιατ, µετ
απ λγο, µουρµορισε: ''Κατλαβα...''.
Η Σοφα. Νφη απ την Αβ ρανη. Το πατρικ της νοµα, Παπαβασιλεου. Μαθητοδι εγ( τ τε, µε βλανε καβλλα σε καταστ λιστο µουλρι και πρωτοµπκα στο χωρι
της, συχαρικιρης του συµπεθεριο. Ξεπζεψα, µε καλωσ ρισε καλωσυντη η νφη. Με
φλησε, µου πρασε στο λαιµ µια µλλινη
ολοκντητη στον αργαλει µαροδα (τσντα) και µου βαλε στα χρια µια µεγλη
κουλορα ψωµιο, φορτωµνη µε ανγλυφα
σχµατα και σταυρ στη µση. Κι στερα
πλκωσε το πολβουο συµπεθερι ... Σµερα
γµος γνεται... Κλαρνα, εκκλησι, στφανα, φαγοπ τι, τραγοδι, χορ ς, επιστροφ.
Σοφα. Πο νξερες, αξχαστη κυρ µου,
πως σµερα, να χρ νο µετ τη φυγ σου
(κλλιο αργ, Σοφα) θα εχα το χρος, µε
π νο ψυχς, να γρψω αυτς τις γραµµς...
Η Σοφα. Μετ το γµο της νφη στην
Κυδωνι. Να ζω, λλη πραγµατικ τητα,
λγο πολ την περµενε. ∆πλα της ο σζυγος
- αφντης, µπροστ της τα σκληροτρχηλα
πεθερικ σαν συµβουλτορες - απ ρροια
εκενης της µακρινς και δσκολης εποχς.
Στωικ συµβιβστηκε. Ακολοθησαν οι φ-

τρες, δυ κ ρες, πρ(τη η Τασολα και µετ
η Ευθυµα. Σπτι, παιδι, πεθερικ, ντρας,
χωρφια, γκασµς, φυτµατα, σκαλσµατα,
ποτσµατα, γδια, κ τες, γουρονια, σκυλι.
Χαµ ς για την επιβωση... Και µσα - µσα η
συριχτ στριγγι της πεθερς: Μαρ νφ'!
πο στα τσακδια εσαι;;; το µωρ γκνιαξε
στο κλµα! Πο εσαι µαρ;;; Η Σοφα καταφτνει αλαφιασµνη: Εδ( µαρ µνα! Εδ(!
Νινιαρο εναι, θα σκοξει κι µια στλα...
Γω του κνου κι κενου κλαει... Γω του κνου κι κενου σκοζ'...
Και σαν να µη φτνουν λα τ' λλα, να
και το στερνογννι, ο κανακρης, ο Νκος.
Και τ(ρα; Βυζασταροδι αυτ , αλλ δεν γιν ταν να µενει στο σπτι. Αλλοµονο, δεν
υπρχε δετερη λση: στη σαρµαντσα! Κι
ταν η σαρµαντσα η κονια της χωριτικης
ζως, χειροποητη, απ ντ πιους µαραγκος, απ σκληρ κακοµπλανισµνα ξλα,
ηµιστρ γγυλη στον πτο της, για να τραµπαλζεται. Η σαρµαντσα λοιπ ν στον χτο
της αυλς, µε την τριχι περασµνη απ κτω της, προσεκτικ φ ρτωµα, γιατ µσα
ψευτοκοιµ ταν ο κανακρης, να σακκολι
µε τα γνωστ επιδ ρπια στον (µο και δρ µο. Ολοταχ(ς για τα πολ µακριν χωρφια, στο βθος απναντι, εκε χαµηλ στην
πλαγι της Αβ ρανης, µια πλαγι που δσκολα ξεκρνεται, εκε στο σ(σµα του Εηνου, στη στροφ για τον Vγιο ∆ηµτριο και
τη φιδσια κατηφ ρα του προς το Γαλατ.
Και µ νο µε τη σκψη, σου κ βεται η ανσα. Ανηφ ρα, κακοτρχαλη φιδσια κατηφ ρα, δσβατη ποταµι και ξαν ανηφ ρα
για να φτσεις. Και εκε για ν' αποφγει τα
ερπετ, κρµαγε τη σαρµαντσα µε τον κανακρη στην αρπγη κποιου δντρου, τον
σκπαζε µε να τολι και κατευθεαν δουλει, δχως σταµατηµ , δχως ξεκοραση, δχως λεος. Μονχα λιγ λεπτη ανπαυλα για
να ταIσει το νινιαρο και να βλει µια µπουκι στο στ µα της. Ροφαγε απ' το παγορι
και µια γουλι κρασ, για δναµη. Και κθε
τ σο σκωνε τα µτια της στον λιο, να καταγρψει την (ρα - ο λιος ταν πντα το
ρολ ι των ξωµχων.
Και ταν πολ βασικ αυτ .
#ταν ο φωτοδ της ζγωνε τις δυο οργις
απ τη ρχη, πρεπε να ξαναπρει το δρ µο

Ζαχαρ πουλος Κ. Ιωννης
Θα σου θυµσω µια κρητικ µαντινδα, φλε γετονα: Να 'χεν η Γης πατµατα κι ο Ουραν ς κερκλους... Να πθιουν τα πατµατα, να πικω τσι κερκλους, να δ(κω σεσµα
τ' Ουρανο! Να πατσω γερ στη Γης, ν' αρπξω τους κρικλους τ' Ουρανο και να τον
ταρακουνσω συνθµελα, δυνατ, γρια,
τσι που να τρξει το Σµπαν...
Σου ταιριζει καλ µου γετονα. Ανσυχος πντα, προβληµατισµνος, εκρηκτικ ς
πολλς φορς. #µως δκαιος. Φτρα της
φτ(χειας, πως λοι, ανδρ(θηκε µεταξ
δο πολµων, του φρικτο Παγκ σµιου και
του εµφλιου. Με το ξεκνηµα του εµφυλου, ξερριζωµ ς, φυγ στο µοναστρι της
Βαρνκοβας, µε κατληξη στη Ναπακτο.
Ξερριζωµ ς. Πικρ , τλειωτο κοµβ ϋ οι εκπατρισµνοι, µε πορεα στο πουθεν, στο
γνωστο, φορτωµνοι ελχιστα απ τα
υπρχοντ τους -εδη πρ(της ανγκης. Ταξεδι δχως ελπδα. Μπροστ τους η περιπτεια, η ανχεια, ο εµπαιγµ ς. Πσω τους λο
το βιος, ο ιδρ(τας, ο κµατος, τα νειρα.
Και τα νειρα, τα φτωχ νειρ τους, λα
σχεδ ν, γνανε στχτη. Φωτι και στχτη.
Τα µισ σπτια τα κψαν οι αντρτες, τα

υπ λοιπα ο στρατ ς και οι ταγµατασφαλτες. Πλρης αφανισµ ς...
Γιννης Ζαχαρ πουλος, Ζαχαρ γιαννος.
>Εφηβο τον βρκαν τα ανεπντεχα! #µως
τ λεγε η καρδολα του. Ανσυχος, ασυµββαστος, αγωνιστς, δεν αφθηκε ποτ στη
µορα του.
Κυνγησε τη ζω µε τα µσα που διθετε,
µε τον τρ πο που δνονταν. Σκαρφιζ ταν
τχνες, µε τον τρ πο του αυτοδδακτος, δεν
παραδιν ταν στην απελπισι. #ρθιος πως
του ρµοζε. Τον θυµµαι τσαγκρη στη
Ναπακτο, στον >Aγιο ∆ηµτρη, σε µια τρπα µαγαζ, που δετερος δεν χωροσε µσα
-ο πελτης τον περµενε απξω: πετσ(µατα,
σ λες, φ λες, ραψµατα, προκαδορα και
πταλα µπροστ και πσω στα ρβυλα για
να αντχουν...
#µως η αληθιν ζω του ξεκινει µε το
τλος του εµφυλου, το τλος της στρατιωτικς του θητεας, την επιστροφ στα πτρια.
Επιστροφ στο µηδν, στο χος. Με κποια
µικρ βοθεια του κρτους ρχισε η ανοικοδ µηση. Μαζ µε τον αδελφ του Γι(ργο
στριωσαν το πατρικ τους σπτι, νοιξαν
το µαγαζ του πατρα τους στην πλατεα,

της επιστροφς, να πει το µωρ στο σπτι,
να το ορµ(σει και ξαν την ανηφ ρα για το
µαντρ, να προφτσει το κοπδι στο µντρωµα, να τα αρµξουν, να τα στρουγκισουν, ν' αρπξει τις καρδρες το γλα, να
επιστρψει, να στραγγσει το γλα, να 'τοιµσει την καρµπα του αφντη για τη διαδικασα της αποβουτρωσης.
Αλυσσδα η τυραννα, δχως τελειωµ .
Ακολουθοσε το κουβληµα του νερο απ'
τη µοναδικ βρση του χωριο µε τη βαρλα
και τα γκιοµια, η φωτι στη γωνι, η πυροστι, ο τντζερης, το µαγερεµα. Τ σα στ µατα, δσκολα χορτανουν.
Κι στερα ο αφντης που τχαινε να εναι
και πρ εδρος της κοιν τητας µε το γυρισµ
του αργ το βρδυ απ' το Πραιτ(ριο, απαιτοσε και ζεστ φαI, σε που χι σπνια
κουβαλοσε και κποιον επισκπτη ταξειδι(τη...
Αλθεια εναι ν' απορε καννας: µια µικρ σωµη, αδνατη, σχεδ ν κοκκαλιρα γυνακα, µε ττοια αντοχ και ττοια δναµη;;;
εξωπραγµατικ , αδιαν ητο!
#σο τη θυµµαι στη συλλογ του κστανου, στο δικ µου χωρφι... Ο ξδερφος µ νο που τναζε και φευγε για το σκρο. Μαζ(χτρα η Σοφα. Προσπαθοσα να βοηθσω -κουραφξαλα: Με απ διωχνε, µε µλλωνε:
-Σ' αυτς τις δουλεις εσαι χρηστος! µου
λεγε. Απιθ(σου εκειδ παρµερα και κπνισε. Με µπερδεεις και µνα µε το σουλτσιο... Και µε το τλειωµα, δενε τα τσουβλια, φερνε το µουλρι παραδπλα, πλωνε
θηλις την τριχι, τα σκωνε να να και τα
φ ρτωνε στο σαµρι. Με νεση, απ λυτη
νεση. Πολλς φορς φορτωµνη κι αυτ
ναν τουρβ στην πλτη. Και ντουγρο την
ανηφ ρα για το χωρι ...
Κποτε θυµµαι η κ ρη µου η Ισµνη,
τρχρονη τ τε, εχε βγει στα κγκελα της αυλς και χζευε. Στη διπλαν αυλ ο γετονας
και φλος Γιννης Ζαχαρ πουλος πινε τον
καφ του. Απ κτω, στον κπο, ανµεσα
στις καλαµποκις και τις κλαρωµνες φασολις, η Σοφα π τιζε. Μ' να µικρ σκαλιστρι στα χρια, κοβε το νερ να πει παντο.
Αφο την περιεργστηκε για (ρα η Ισµνη,
µπηξε τις φωνς:

-Θεα Σοφα! θεα Σοφα! Εσ πρπει να
κνεις πολλ δαιτα... Ξαφνιστηκε ευχριστα η Σοφα, µα πντα ετοιµ λογη της απντησε:
-Ναι χαρ µου, εγ( και ο Ζαχαρ γιαννος
λο δαιτα εµαστε...
Και ξεκαρδστηκε στα γλια ο Ζαχαρ γιαννος...
Η Σοφα φτασε στα πιο βαθει γερµατα, γγιξε τον αι(να. Και πρασε καλ γερµατα. #ρθια, δεν κατπεσε, µε τα µυαλ
της τετρακ σια, µσα στην απ λυτη θαλπωρ αγαπηµνων της προσ(πων, των παιδι(ν της, που σως εναι και η στερν γενι
που νοιζεται για τους απ µαχους γονες,
 σ ω ς , λω...
Και τ(ρα Σοφα, στον πρ(το ενικ , φτσα µπροστ σου, θλω να σου επιστρψω
να ερ(τηµα που εσ µου κανες, σε ανποπτο χρ νο: Υπρχει λλη ζω;
Uσως δεν θα µ' απαντσεις, σως δεν θλεις, σως δεν µπορες, σως... σως κποτε
απ 'κει ψηλ, απ κποιο ξφωτο, απ κποιο ξσκισµα της συννεφις, σως ανµεσα
στα στρα/ στο διστηµα και τη βροντ του
κεραυνο, σως µου γνψεις, καλοτξειδη.
Κι εγ( σως καταλβω τ τε...

ξεχρσωσαν τα ορφαν χωρφια, ψευτοστριωσαν.
Ξαν η ζω στο µζερο αυλκι της. Και το
τσαγκρικο ξαν µσα στον καφεν και περιστασιακς δουλεις, που λχαινε. Μχρι
στο Μωρη φτασε η χρη του, µαζ µε λλους χωριανος. Ελης, λιοτρβι, οµαδικ ς
πνος στη χαµοκλα µε το χωµατνιο πτωµα. Και µετ το ξελκκωµα. Εκε ο δ λιος
τα βρκε ζ ρικα, πισωστρτισε. Κατβαζες
µε δναµη τον γκασµ κι αντ να καρφωθε
στην νυδρη γης, αναπδαγε πσω σαν λστιχο, σαν τ πι. Το σκφτηκε πολ σοβαρ,
το φιλοσ φησε. Vρπαξε τον γκασµ, πλησασε το αφεντικ , τον πταξε µπροστ στα
π δια του. Η αφγηση εναι δικ του:
Ζαχαρ γιαννος: Κυρ Κ(στα σου παραδνω τον γκασµ! τλος! Κι αν µε ξαναδες να
τον κρατω να µε φτσεις κατµουτρα, µε
µια ροχλα σαν πταλο......
Κυρ Κ(στας: Βρε Γιννη, παιδ µου, κνε
λγη υποµον, λγο κουργιο, εγ( σε συµπαθ( ιδιατερα, αριο θα σε στελω σε πιο µαλακ χ(µα...
Ζαχαρ γιαννος: Το σκφτηκα καλ, δεν
αλλζω γν(µη, τλειωσε κυρ Κ(στα! Και
γιατ τλειωσε; Γιατ συλλογστηκα πως αν
αλθεια δεν µπορ( να ζσω χωρς να ξενοδουλεω τον γκασµ, τ τε εµαι χρηστος,
να πω να πνιγ( καλτερα!... Κυρ Κ(στας:

< τ τε, Γιννη, πρνα το βρδυ, αν τυχ ν
σου χρωστω τποτα µεροκµατα, να σε ξοφλσω... Ζαχαρ γιαννος: ∆εν µου χρωστς
τποτα! Σε χαιρετω και φεγω... Και φυγε. Το 'πε και τ 'κανε, δεν ξαναγρισε ποτ
στο Μωρη -για δουλει φυσικ.
Εκε, στις ρζες. Ζωογ νησε το µαγαζ, το
φ ρτωσε µ' λα τα χρειαζοµενα. Στον πγκο ο γερο-πατρας, ο διος πανταχο παρ(ν. <γινε και µουσικ ς µε προτροπ του
Γι(ργου, που παιζε κλαρνο. Κιθαριστς
αυτοσχδιος ακολουθοσε την κοµπανα
στα πανηγρια, που κµαζαν τ τε.. και ξαν στο χωρι ...

Mηλι, H. Παπανικολου

Ο Ζαχαρ γιαννος. Ξχασα να πω, πως
χριν συντοµας, τσι τον φ(ναζαν λοι,
αυτ ταν το νοµ του. Ζαχαρ γιαννος.
Και παντρετηκε σαν ρθε η (ρα του. Σκρωσε παιδι, τον Κ(στα, το Σωτρη και µετ το στερνοπολι, τον Βασλη. <χτισε δικ
του σπτι µε αφνταστα πολλ προσωπικ
εργασα. Γετονας. Και µετ ρθε το χηµα,
να βαν για τις µεταφορς.
Πρε δπλωµα, γινε οδηγ ς, ρχισε τα
δροµολ για για Ναπακτο, Λαµα, Αθνα.
Τα µισ κ µιστρα απ' τους λλους και πλρη εξυπηρτηση. Κατβασε την οικογνεια
στην Αθνα, για να µορφωθον και να προκ ψουν τα παιδι. Με τις οικονοµες του
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αγ ρασε κι να διαµρισµα στο Βρωνα.
<γινε και Γραµµατας της κοιν τητας µε
αποδοχς ψχουλα. Αργ τερα, ευτυχ(ς που
ο Παπανδρου λους τους κοινοτικος
γραµµατες τους αναβθµισε σε δηµ σιους
υπαλλλους. Καλ ανσα, πρε την ανηφ ρα. Γραµµατας, αγρ της, µεταφορς, µαγαζ γεµτο. Πολυσχολος, αγαπητ ς, εξυπηρετικ ς.
Σε λα µσα. Ακ µα και χτστης και σοφατζς και υδραυλικ ς και µαραγκ ς και
ηλεκτρολ γος - λα. ∆εν δσταζε ποτ να ζητσει τη γν(µη σου, τη βοθει σου. Μεγλο προσ ν, µγιστο. ∆εν ταν εγωιστς, ο
εγωιστς δεν εξελσσεται ποτ, δεν ανεβανει, παραµνει απλ(ς στορνος. Και πλακαντζς ταν, τ' ρεσαν τ' αστεα, τα χωρατ,
τα πειργµατα...
Ο Ζαχαρ γιαννος κυριρχησε στη ζω
του χωριο, τουλχιστον απ τη δεκαετα
του πενντα και µετ. Πρ(τος τη τξει, η
σφραγδα δο γενε(ν...
Πντρεψε τα παιδι, ρθαν τ' αγγ νια,
γρασε.
Ολ ρθος, ξστερος, διαυγστατος και
αγωνιστς µχρι τα τελευταα του... Αγαποσε τη ζω, το γν(ριζα απ πρ(το χρι.
Rταν κολλητ ς, µε αποζητοσε συχν, µε
µλωνε ταν αργοσα να επικοινωνσω µαζ του. ''Χθηκες'' µολεγε. Τον επισκεπτ -

µουν συχν, τ' ρεσε να συζητµε για (ρες και για λα - εκε
στην κουζνα του σπιτιο του.
<τσι απλ, µε θεωροσε δικ
του πρ σωπο. Ανυπ ταχτο πνεµα, οξθυµος οµιλητς, ζωνταν ς νθρωπος, φιλ ξενος φλος.
Μχρι που µολεγε ν' ανοξουµε
π ρτα στην αυλ µας για εκολη
επικοινωνα...
Θυµµαι που τον πρα τηλφωνο λγες µρες πριν τον θνατ του. Καταβεβληµνος, µου
ργισε την καρδι:
-Αµφιβλλω αν θα το πηδξω
τ' αυλκι... επε.
Και συνχισε: Κουρζοµαι απ'
το κρεβτι στην κουζνα. Κτι
δεν πει καλ. Το ποτρι ργισε,
θρυψαλιστηκε...
Ο Γιννης Ζαχαρ$πουλος, $γδοος απ$ αριστερ στην κτω σειρ, µαθητ"ς στο δηµοτικ$ σχολεο της ΖηλΑκολοθησε κποια σιγ, κστας. ∆πλα του ο αδελφ$ς του Γι,ργος. Αναγνωρζονται επσης οι: Ελ%νη Σταυροπολου, Θηρεσα Τρφτη,
ποια ανσα, µουρµορισε: #,τι
∆ηµ"τρης " Βασλης Καρασµαλης, Τασα και Χρυσνθη Τσι,τα, Κολα Τρφτη, Ηλας Α. Γτος, Αποστ$λης
Κατσονης (χρειζεται η βο"θεια των µεγαλτερων για να αναγνωρσουµε και τους υπ$λοιπους!). Η φωτοεναι να γνει, ας γνει. Να τελειγραφα εναι τραβηγµ%νη στην εσοδο του Gη-Γιννη. ∆σκαλος εναι ο σεβαστ$ς ∆ηµ"τρης Κατσνος, που
(νουµε... Κουργιο, του ψλλιπερσαν απ$ τα στοργικ του χ%ρια $λοι οι Zηλιστινο του '30, '40 και των αρχ,ν του '50.
σα... Και κλεσαµε... τσι απλ
κλεσαµε...
Μορχεται πως θ' ακοσω τη φων σου, Τ(ρα γυρνω το κεφλι κεθε -τποτα.
Ζαχαρ γιαννος: Σ' αποζητω, ρε φλε, γυρνω το κεφλι προς τα κεθε.
Vκρα του τφου σιωπ... Και µελαγχολ(...
γετονα. Κθε φορ που ανηφορζω στο χωΑλθεια, θυµσαι, ταν µε ρ(τησαν απ
Η µορα µας, σκφτοµαι, το γραφτ µας...
ρι και βγανω στην αυλ, σ' αποζητω. Ε- πο κουµπαρισαµε τι τους επα; ''Ολοι οι Καλοτξειδος, γετονα, εγ( θα σε θυµµαι τοιµος να φωνζω: ''Ρε κουµπρε!''. γφτοι κουµπροι εναι...'' και γλαγες... µαι...

Zηλιστιν ιστορ#µατα του Λεωνδα Γ. Παπαγεωργου
Το στοχηµα του Φδαρη. Πτρα, 10/11/2018.
Rταν χιν πωρο. Τρεις µρες βρεχε συνχεια µε
δυνατ βροχ. Οι τσοπνηδες ταν στα κοπδια
τους. Στο µαγαζ - καφενεο του Ζαχαρ πουλου, η
σ µπα καιγε. Rταν πολλο µαζεµνοι, η συζτηση
περιστρεφ ταν, βοηθοντος του τσπουρου, σε ευχριστα θµατα. Rταν κι ο ιερας µας Ιωννης
Σµνης, ου Παπασµν'ς. Στα ιερ του καθκοντα
το εχε ανατεθε και το χωρι του, πρα απ' το Φδαρη, η Μ'κρ Παλοκουβα (Λεκα). Το χειµ(να,
που το ποτµι απ' τα πολλ νερ ταν αδιβατο,
εχε φκισει µε χοντρ σρµα σ' να στεν (εκε που
περνει σµερα ο αυτοκινητ δροµος) πρασµα
εναριο. Το ποτµι βαζι απ' τα πολλ θολ νερ.
Rταν θιλ , θιλ κατιβασµνου.
Ο παπς παινετηκε τι µ νο αυτ ς µπορε να
το περσει. Ανταπντησε ο Βασλης ΚαρασµαIλης:

Στοιχηµατζουµε; Το περνω και γ(! Βγζει ο παπς να πενηντδραχµο (= 3 µεροκµατα), το δνει
στον Ζαχαρκη, το µαγαζτορα, το διο και ο Βασλης ΚαρασµαIλης. Η βροχ εχε κ ψει.
Φεγουν λοι απ' το µαγαζ και κατηφορζουν
προς το ποτµι. Πσω οι γυνακες µαθαν το νο.
''Παναγι β ηθα'', λεγαν και σταυροκοπιονταν.
Το ποτµι πργµατι ταν ατρτο (= απραστο). Ο
Βασλης βρκε ναν βοθνα που τα νερ κυλοσαν
πι ρεµα. Γδνεται, πφτει στο νερ , ρχισε να κολυµπει κ ντρα διαγ(νια, φτνει στην αντπερα
χθη. Το διο κνει και επιστρφει. Το βρδυ το
πρ(το θµα συζτησης ταν αυτ το γεγον ς στο
καφενεο αλλ και στα σπτια. Τ τε δεν εχαµε ηλεκτρικ , ραδι φωνο, τηλφωνο και τηλε ραση.

Θαλασσιν$ς πνακας του Β. Γ. Καρασµαλη (απ$ ιδιωτικ" συλλογ")

1974: Στιγµς απ' το πανηγρι µας. Πτρα, 09.03.2019
(Του πανηγυριο του 1974, που γιν ταν
πλον του Σωτ#ρος κι χι τ' Vη-Λι ς, εχε
προηγηθε ο π νος και η µεγλη ανασττωση στο χωρι εξ αιτας της κηρυχθεσης γενικ#ς επιστρτευσης και της πολιτικ#ς αποκατστασης. Αλλ ο φ βος απ τα γεγον τα #θελε να ξεσπσει στα γλντια!)
Στο πανηγρι µας ανκαθεν χορεουν
πρ(τα οι οικογενειακς παρες, ενισχυµνες
απ συγγενες των περιχ(ρων. Ακολουθοσαν οι Βλαχοποιµνες, κατ τη ρση του
Γρηγ ρη Παπαγεωργου, τ' Σακουρφα. Μ'
αυτ συµπλρωναν την κοινωνικ τητα, που
εστεροντο στα καλοκαιριν στανοτ πια
τους. Ακολουθοσαν οι σ(γαµπροι της Ζηλστας, µε κορυφαους το ∆ηµτριο Φωτ πουλο, τουν Κουτσουπταλου, και το Γι(ργο
Καραδµα. Το Γει σ' Κουτσουπταλι (οµο-

βροντα στην πλατεα!) σκπαζε τα µεγφωνα της ορχστρας.
Μαζ µε τις χαρς και τα µιζδια. Ο χασπης Θµιος Α. Γτος φκιανε καλ κοκορτσι και τλειο σπληνντερο. Εκε που τ κοβε
κοµµτια στο Μαγαζ, καυτ ακ µα και οι
ντρες να περιµνουν στην ουρ, του λει
νας χωριαν ς «Σιγ, Θµιου, θα κουπες»,
προφαν(ς περιπαικτικ για το µικρ µγεθ ς τους. Και πλειοδοτε ο Παπασµνης
«∆εν κ βιτι, εν' µαθ'µνους απ' τουν καπν
π' ψ'λουκ β'!».
Σ' αυτ του παγκρ' ο Θµιος ταν µπκε στο χορ µπρουστ, παργγειλε το ∆εν
µπουρ( µανολα µ', δε µπουρ(. Απορσαµε, παραξενευτκαµε για την παραγγελι
του, γιατ αυτ ς χ ρευε τουν Rλιου κι τς
Ψλ'ς, τσιµ'κου κι συρτ , αντστοιχα. Μπ-

κε πρ(τος, περιργως φορ(ντας τη χασπικη ποδι του. #ταν τλειωνε µια πρ ταση
απ τους στχους αυτο του γνωστο ηπειρ(τικου τραγουδιο, τα ργανα σταµταγαν
απ τοµα. Το διο κανε και ο χορευτς, µε τα
π δια σε δισταση. Και τ τε, η ποδι αναδεηταν και ξεπρ βαλε απ' αυτ να µπουκλι αναψυκτικο εν εδει φαλλο. #λοι οι
πανηγυρι(τες γελσαµε µε την καρδι µας.
Ο αυτοσχεδιασµ ς µως δεν σταµτησε εδ(.
Μπκε στερα µπροστ ο Καραδµας κυοφορ(ν.
Απνω στο χορ κοιλοπ νεσε, µε παρµβαση µαµς ο τοκετ ς το επιτυχς. Η κοκλα βγκε υγιστατη. Μσα στο Μαγαζ δε
γιν ταν η προθρµανση του εκ Κριατσου
∆ωρδος Ψυχογιο και των συν αυτ(. Συνθιζε ο Ψυχογι ς να πετει το σακκκι του

στον αρα ψηλ! Οι παντ ς εδους εκτοξεσεις χουν και τα απρ οπτα. Σε µια βολ το
ροχο πιστηκε στην ενισχυµνη µε φτρες
για καλ σκι κριβατνα!
-Αααµ, τ(ρα, θα του πιεις µαναχ ς, Νκου!
Ψυχογι ς: -Εµι κουντ ς, του φτνου µα
φξ'!
-Θα βουηθσουµι ηµες ολ'! Και εκτ ξευαν αυτ ν προς τα νω οι υπ λοιποι χορευτς, πως κνουν αθλητα οµαδικ(ν
αθληµτων τον πρωταγωνιστ αθλητικς
επιτυχας τους.
Κποια απ τα παραπνω τα βιντεοσκ πησε ο γαµπρ ς της Ζηλστας Θµης Παδι(της εκ Φαρσλων. Εν τα διατηρε στο αρχεο του, την ταινιοθκη του, µια προβολ
τους θα ξυπνοσε αναµνσεις...
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Πολιτιστικς δραστηρι τητες Ζηλιστινν στην κοιν τητα και τον κ σµο
Επιµλεια: Βιβ# Σµνη

A. Επαγγελµατικ# φωτογρφιση µιας ζωνταν#ς κοιν τητας:

Β. Αποδρσεις στις οµορφις της Κυδωνις

του Γιννη Η. Μπατσαορα

Ψχνοντας σε να συρτρι, βρκα να παλι λµπουµ φωτογραφι(ν, κιτρινισµνο και
φθαρµνο. Το ανσυρα περεργος και ρχισα
να το ξεφυλλζω για να περσω την (ρα µου.
Στην αρχ µηχανικ, αδιφορα, πως παζουν
οι γροι στα χρια τους τις χντρες του κοµπολογιο τους.
gστερα µως, πως γρισα τα πρ(τα φλλα
µου φνηκε σαν να δχτηκα ισχυρ νταση
ηλεκτρικο ρεµατος. ∆εν ταν ασµαντα
πργµατα ,τι βλεπα εκε: Φωτογραφες: φωτογραφες παλις, ξεθωριασµνες απ' το χρ νο, εικ νες που εχαν ξεχαστε απ τη µνµη,
µε καλοσαν τ(ρα σ' να ροµαντικ ταξδι
στο παρελθ ν. Κθε φλλο που γριζα ταν
και µια χαρ λησµονηµνη. Κθε ξεθωριασµνη φωτογραφα ξυπνοσε και κποια κοιµισµνη νοσταλγα.
<βλεπα εµπρ ς µου σκηνς, γεγον τα, µορφς, που εχαν συνδεθε µε τη µακριν ανµνηση κποιας ευτυχας. >Εβλεπα πρ σωπα αγαπηµνα, που χουν εγκαταλεψει πια τη ζω και
εχαµε πασει να τα θυµ µαστε. Τα ανστησα
στη φαντασα µου και µλησα µαζ τους. <βλεπα τον αλλοτιν µου εαυτ και µου φαιν ταν
λλοτε αστεος, λλοτε χαµηλ φωνος και λλοτε δυναµικ ς.
<βλεπα να συναρµολογεται, απ τις µικρς
κιτρινισµνες φωτογραφες, η ζω µου, το παρελθ ν µου, µε τους καηµος και τις λπες του,
τις χαρς και τις συγκινσεις του, να εκτυλσσεται µπρος στα δακρυσµνα µτια µου σαν κινηµατογραφικ ταινα. Γριζα, γριζα ακοραστα
τις σκονισµνες φωτογραφες. Ταξδευα συνεπαρµνος στα περασµνα χρ νια, ξαναγιν µουν παιδ, µαθητς του δηµοτικο, µαθητς
του γυµνασου, αγρ της, φοιτητς, σερβιτ ρος,
δσκαλος... Κι ταν φθασα στο τελευταο φλλο, αισθνθηκα µια ζωηρ θλψη, σαν να ξυπνοσα απ να νειρο ευτυχας, και να αντκρυζα την πραγµατικ τητα.
Γι' αυτ σκφτηκα αν µπορσουµε να κνουµε να λεκωµα για τη Ζηλστα. Τη Ζηλστα της
οµορφις και του πνεµατος. Για να θυµοµαστε την ιστορα µας, για να αιχµαλωτσουµε εικ νες που τρ(ει ο χρ νος: θη, θιµα, πανηγρια, αγροτικς εργασες, κτηνοτροφικς εργασες, πετρ χτιστα σπτια, το σχολεο µας, τις εκκλησες µας, υπροχες βρσες και φυσικ τοπα, ανταµ(µατα... και κυρως την αισιοδοξα
των ανθρ(πων, µσα στο σκληρ αγ(να της

ζως τους. Η Οµδα Ζηλιστιν(ν µε την αµριστη συµµετοχ λων των χωριαν(ν δηµιοργησε µια υπροχη συλλογ των παλι(ν φωτογραφι(ν της Ζηλστας. Κρτησαν την ιστορα του
χωριο µας και την ανδειξαν. Η προσπθεια
αυτ πρπει να συµπληρ(νεται διαρκ(ς!
<τσι στο πανηγρι του 2018 κλεσα στο χωρι µας το φλο και µαθητ µου ∆ηµτρη ∆ηµητρου απ τον Vγιο Γε(ργιο Μεσολογγου,
εξαιρετικ επαγγελµατα φωτογρφο, που αποτπωσε µε το φακ του τα σπτια του χωριο,
το καθνα µε τους ανθρ(πους που ταν εκε.
Φωτογρφισε επσης λγα τοπα και στιγµς
απ το πανηγρι, λα αφιλοκερδ(ς. Ο Σλλογος ευχαριστε θερµ το ∆ηµτρη, χι µ νο για
τις φωτογραφες που βγαλε αλλ και γι' αυτς
που θα βγλει σε λλες εποχς του τους. Οι
φωτογραφες χουν σταλε ηλεκτρονικ στο
Σλλογο και ποιος θλει µπορε να τυπ(σει
ηλεκτρονικ ποια θλει <νας απ τους στ χους αυτς της προσπθειας δεν εναι µ νο η
καταγραφ της ιστορας και της οµορφις του
χωριο µας αλλ το να δηµιουργσουµε και
καινοργιες οµορφις! Για να κρατσουµε ζωνταν το νειρο της Ζηλστας µας και -στη σαρωτικ εποχ µας- να την κνουµε ακ µη πιο
µορφη και ζωνταν!
Οι Zηλιστινο εναι λοι δηµιουργικο, ο καθνας στον τοµα του. Οι φωτογραφες πρπει να
αναδεικνουν τη δηµιουργικ τητα κθε χωριανο και σε παλι τερους καιρος αλλ και τ(ρα
και κυρως στο µλλον!
Με αφορµ το Κτηµατολ γιο να µθουµε
λοι πο εναι τα χωρφια και οι κποι των
παπποδων µας, και να φυτψουµε µαζ µε
τους νους µας δντρα: κερασις, δαµασκηνις,
καρυδις, αχλαδις, καστανις, µηλις... Με περφραξη και λγη περιποηση θα οµορφανει το
χωρι µας αλλ κυρως θα αναδεικνεται ο
πλοτος των αγαθ(ν που δνει η φση και η χαρ της δηµιουργικ τητας σε να µικρ χωρι !

«Σκαρφλωσε στα βουν, φωτογρφισ τα
και αφουγκρσου το µ#νυµ τους.
Η γαλ#νη της φσης θα τρυπσει µσα σου,
πως η αχτδα του #λιου µσα στα δντρα.
Οι αρηδες θα σου δσουν τη δναµ# τους,
εν οι γνοιες θα πσουν σαν φθινοπωριν
φλλα».

Γρφει ο Κστας Θεοφ. Μακρ#ς

Φλες και Φλοι,
Εναι κοιν µυστικ πως η Κυδωνι µας εναι να τα οµορφ τερα, σως και το πιο
µορφο χωρι της Ελλδας! Αρκετο, µως, αγνοον πως οι µεγλες φυσικς οµορφις της βρσκονται ξω απ τον οικισµ , κοντ, πιο µακρι  πολ µακρτερα απ'
αυτ ν!
Τα τελευταα 10 χρ νια γιναν πολλς εξορµσεις, τλος Ιουλου µε αρχς Αυγοστου, µε αφετηρα το χωρι και προορισµ περιοχς απερου φυσικο κλλους! Αναφρω, ενδεικτικ: Καστανις, Λυκ τρυπα, Ορµπδες - Κτµα Γι(ργου Ηλ. Γτου,
Vνεµος, Αϊ Λις-Κοκουρος-Πυργρια-Κολοκυθι (Πνω και Κτω).
Υπρχει η σκψη και η διθεση να οργαν(σω, µε τη συµµετοχ σας και τη βοθει
σας, νες αποδρσεις στους διους  λλους προορισµος το καλοκαρι του 2019.
Νοι προορισµο µπορε να εναι:
Α. Προσιτο στους περισσ τερους
Αγα Παρασκευ#-Πργος-Κτ#µα Νκου Ευγγ. Γτου, Πδη, Παλιοχρι, Αλνι
του Παπαλ#µα, Γιδ ρογγα, Βρση του Λουρτσα, Αϊ Γιννηδες, Γοστιανη-Παναολα, ∆ιακοπ ρεµα (Ψηλ), Καλβια (Πνω και Κτω), Παλι ρογγα, Περιβ λια-Τρστυλο, ποταµ ς Εηνος, Λιθαρ συρµα, Μλος της Μυλωνος, Τριφλλια Θµιου
Ηλ. Σταυρ πουλου.
Β. Προσιτο σε λγους
Κεδρ λακκα, Φτρες, Ρχη, Τριφλλια, Βροντ ρεµα, Μπριντσα, Βατ λακκα, Μγα
Ρµα, Τριπλι, Φακς, Παλιογφυρο, Μλος του Τσαγκαντνη.
Γ. Για προχωρηµνους
Καλουϊρ λακκα, ∆ιακ πι, Κορακ λιθο, Ματσοκ τ' Αλνι, Παλιοαχυρνες, Μυρµηγκιρια, Καστανι, Αµσ'τους και... ''Στεν του Ευ#νου - Ευηνολµνη''.
Οι αποδρσεις αυτς ξεκινον το πρωI, µε αναχ(ρηση γρω στις 09.00 πµ απ το
χωρι , και ολοκληρ(νονται, µε επιστροφ στο χωρι γρω στις 02.00 µµ. Το µεγαλτερο µρος των διαδροµ(ν καλπτεται µε πεζοπορα.
Ο απολογισµ ς των προηγοµενων ετ(ν και η εµπειρα που αποκτθηκε ενθαρρνουν, εµνα και λλους, να επιχειρσουµε νες εξορµσεις για το καλοκαρι του 2019!
Σας περιµνουµε!!!

Ποηµα µε ττλο ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ του Θεοφνη Γ. Τρφτη
Προδρου του τ τε Συλλ γου, αφιερωµνο στους απανταχο Ζηλιστινος (Ανατπωση απ το τεχος ''Η φων# της Κυδωνις'': τος 2 φλλο 3, Μρτιος 1981)
Πρασες µρες θλιβερς, µα ντεξες στο χρνο: ρθαν καινιοργιες εποχς και δεν θα µενεις µνο.
Εµες θα σε λατρεουµε για πντα στη ζω µας, σµα γλυκ σου στλνουµε πως εσαι στην ψυχ µας!
Η δση εναι µορφη κι η ανατολ µαγεα κι ποιος στον τπο σου βρεθε χαρ και ευτυχα!
Αγρας φρνει απαλ του λατου την αρα και της αυγολας τη δροσι στα γιορτια, στα λιβδια.
Η Πολια κι ο Αυγερινς φγγουν απ ψηλ, να σου θυµζουν πντοτε τα χρνια τα παλι.
Το κεφαλρι στκεται ακοµητος φρουρς κι η Αγια-Παρασκευολα µας προσττης κι οδηγς!
Πρ(το απ' λα σουνα στα ξι τα χωρι, πρωτεουσα σε κνανε στα χρνια τα παλι.
Το λει ο κοκκος στα βουν, κι οι πρδικες στην Καστανι, το λει κι ο πετροκτσυφας ψηλ στον Iη - Λι!
Ακος; σιγ το λει ο κτσυφας στης Γοστιανης τα µρη κι οι κυνηγο σηκ(νονται να παν για το καρτρι.
Το παλληκρι του χωριο στο σκρο τραγουδει και η φλογρα του βοσκο το σιο το κρατει.
Τ' αηδνι φρνει την αυγ ξενυχτισµνο πλι και στης πλατεας την πηγ γεµζει το τσουκλι.
Το κοκορτσι αχνιστ στην τβλα περιµνει το µαστραπ που φυγε να φρει κοκκινλι.
Θλτε ν' ακοστε τη φων της Κυδωνις να λει πως ρθ' η (ρα κι η στιγµ κοντ της να σας φρει;
''Κουρστηκα να καρτερ( το Μη τον Απρλη, ο χρνος εναι λιγοστς και η ζω µας λγη...''
Αγαπηµνο µας χωρι µην κλαις και µη λυπσαι, εµες θα εµαστε κοντ, αυτ να το θυµσαι!
Ο Σλλογς µας γινε εσνα να φροντζει, να σ' ανεβσει πιο ψηλ, εκε που σου αξζει!

Αλκος Κατσονης: Αυτοπροσωπογραφα
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Γ. «Ζηλστα: Γρµµατα, σπουδµατα» απ την Οµδα Ζηλιστινν
Η Οµδα Ζηλιστιν(ν συνεχζει
µε αργος ρυθµος το ργο µε ττλο «Ζηλστα: Γρµµατα σπουδµατα». Συγκεντρ(νονται οι ιδες,
τα υλικ και χουµε προχωρσει
αρκετ τη δουλει για την τελικ
εκδλωση το καλοκαρι του 2020.
Ετοιµζονται παρλληλα το σχετικ συνοδευτικ βντεο και το ντυπο - πως κναµε και µε τα προηγοµενα θµατα που δουλψαµε
(«Η ζηλιστιν Γυνακα» το 2007,
«Η Ζηλστα θυµται και τιµ» το
2009, «Ζηλστα 1821» το 2011 και
η «Ζηλστα µσα απ το φακ » το
2016).
Στο τωριν θµα η βιντεοταινα
δεν θα συνοδεεται µε να µικρ
φυλλαδικι αλλ µε να κανονικ
βιβλο µε την εκπαιδευτικ ιστορα
αλλ και το επιστηµονικ και καλλιτεχνικ παρ ν του χωριο µας.
Το πρ(το µρος του βιβλου εναι αφιερωµνο στην ρευνα και

καταγραφ της ενδιαφρουσας
πορεας της εκπαδευσης στο ''δασκαλοχ(ρι'' µας. Το δετερο µρος
θα περιλαµβνει ρθρα και εργασες ζηλιστιν(ν εκπαιδευτικ(ν,
ερευνητ(ν και δηµιουργ(ν, που
θα δ(σουν µια συνολικ εικ να
για τις σγχρονες εκπαιδευτικς
και πολιτιστικς αναζητσεις και
δηµιουργες µας. <τσι το βιβλο,
γραµµνο απ Zηλιστινος, µε την
επιµλεια ζηλιστιν(ν εκπαιδευτικ(ν, θα απευθνεται και σε ευρτερο κοιν , πρα απ το χωρι
µας, προς την ευρτερη εκπαιδευτικ κοιν τητα. Rδη χουµε πρει
πολ αξι λογες εργασες απ ζηλιστινος -και χι µ νο- εκπαιδευτικος για το βιβλο. Ευχαριστοµε
θερµ! Περιµνουµε τα κεµενα
απ σες και σους τα χουν αναλβει και δεν τα χουν ολοκληρ(σει ακ µη.
Επιπλον καλοµε λου ς τους

συντοπτες και τους φλους µας να
συµµετχουν σ' αυτ το ργο.
Η συµµετοχ λων εναι απαρατητη, γιατ η γν(ση, η µθηση,
η ευφυIα και η δηµιουργικ τητα
αφορ λους, δεν εναι αποκλειστικ τητα των εκπαιδευτικ(ν! Φυσικ η επαγγελµατικ και επιστηµονικ εµπειρα και γν(ση των εκπαιδευτικ(ν µας εναι πολτιµη,
αλλ χρειζεται να καταθσουµε
λοι τις εµπειρες µας απ τα σχολεα, τις δυσκολες που παλψαµε
και παλεουµε δια βου για να
κρατµε τη σκψη και την καρδι
µας ανοιχτ στο αριο, τις εµπειρες µας ως γονες που παλεουµε
δπλα στα παιδι µας για ν' αποκτσουν µ ρφωση, αγωγ και
αξες, για τις µεγλες αλθειες που
µας δδαξε και µας διδσκει η ζω
και για λλα ουσιαστικ θµατα.
Στο επ µενο φλλο θα δ(σουµε
περισσ τερες πληροφορες (αυτ

ργο της αυτοδδακτης εικονογρφου Μαρας Ι. Σµνη. 2017/18

το ∆ελτο χει γεµσει ασφυκτικ!)
για το βιβλο.
Να συµπληρ(σουµε τ(ρα τι θα
χρειαστον συµµετοχς σε µερικ
σντοµα θεατρικ δρ(µενα που

θα κινηµατογραφσουµε το καλοκαρι στο χωρι για τη µεγλη
εκδλωση «Ζηλστα: Γρµµατα
σπουδµατα» του 2020. Περιµνουµε τη συµµετοχ σας!

∆. B ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ  α σ η
Πρ σφατα η φιλ λογ ς µας Νατσα Αποστολοπολου - Χρυσανθκη, παρουσασε το
βιβλο που γραψε µε τη συνδελφ της
Νολη Κουτλ-Μτση µε ττλο «Πρτε το
λ γο! Εγχειρδιο Ρητορικς». Το ργο, αποτλεσµα µακρ χρονης διδακτικς εµπειρας

µε προγρµµατα Αγ(νων Επιχειρηµατολογας (debate), που υλοποησαν οι συγγραφες στη δευτεροβθµια εκπαδευση, δνει
πολτιµες πληροφορες για την εξλιξη της
ρητορικς τχνης, την τχνη της αντιπαραθετικς επιχειρηµατολογας και αντιλογας κα-

θ(ς και τη διαχεριση διληµµατικ(ν θσων
και επιλογ(ν. Συστνεται ως σηµαντικ βοθηµα για εκπαιδευτικος αλλ και κθε ναν
που θλει να ασκσει εποικοδοµητικ και
αποτελεσµατικ το ργο της ανταλλαγς ιδε(ν και δρσεων µσα απ την πειθ(, βασικ

εργαλεο ορθοφροσνης, επικοινωνας και
συνεργασας.

Εκδ. Γρηγ ρη,
Ιπποκρτους 43, www.grigoriwbook.gr

E. Μουσικς δηµιουργες
Μα απ τις αρκετς καλλιτεχνικς φυσιογνωµες του χωριο
µας, ο Γιννης Παπανικολου, συνεχζει ακθεκτος την λαµπρ
διαδροµ του στο τραγοδι και τη δισκογραφα.
<τσι πολ πρ σφατα, στις 7 Ιουνου, κυκλοφ ρησε ο δετερος
δσκος του προσωπικο του Heavy Metal συγκροτµατος
DIVINER, µε ττλο "Realms Of Time"!!!

Η µχρι τ(ρα ανταπ κριση που εχε το ργο αυτ εναι κρως
θετικ. Θα ακολουθσουν συναυλες για την προ(θηση του λµπουµ σε π λεις της Ελαλδας αλλ και στο εξωτερικ , ξεκιν(ντας απ το φθιν πωρο σε φεστιβλ της Ευρ(πης!
Ευχ µαστε στο Γιννη πντα επιτυχες και µορφες δηµιουργες!

ΣΤ. κθεση Ζωγραφικ#ς του Ηλα Παπανικολου στον Εικαστικ Κκλο

Ο κλ$ουν, πολιορκηµ%νος απ$ ποικλα δεσµ,
παλι και σγχρονα, τολµει να ανασηκ,σει
το προπ%τασµα των µατι,ν του, να δει και να
µας κοιτξει µε βλ%µµα αλ,βητο απ$ το σκοτδι.

Πρ σφατα εγκαινιστηκε η κθεση ζωγραφικς του Ηλα Α. Παπανικολου.
Ο ζωγρφος, µε ηπειρ(τικες ρζες εκ πατρ ς και ζηλιστινς εκ µητρ ς, χει διαγρψει την τελευταα εικοσαετα µια εντυπωσιακ εικαστικ διαδροµ και, στο απ γειο της
εκφραστικς του δηµιουργας, µας καλε επιτακτικ να συλλογιστοµε ''πο πµε''.
Το ργο του αποτελε απ σταγµα µ χθου,
δσµευσης, αναζτησης, τ λµης και ειλικρ-

νειας. Ο κ σµος που δηµιουργε, εναι φτιαγµνος απ τα ταπειν, καθηµεριν πρ(τη
λη της ζως στις µεταµοντρνες µεγαλουπ λεις: το χαρτ, το πλαστικ , την τεχνητ
λη, τα τεχνολογικ ''εξαρτµατα'', τα υποκατστατα του φυσικο µας σµπαντος.
Ο σαρκασµ ς των επιλογ(ν µας παρνει
λο και πιο κυραρχη θση στο ργο του,
ιδως στην τελευταα κθεσ του, που το µγεθος, η οξτητα και η ωµ τητα των µορφ(ν, η γεωµετρικ οργνωση του ζωγραφικο χ(ρου και η αφαιρετικ νταση των
χρωµτων δηµιουργον µια ασφυκτικ γεση της ζως που χουµε χτσει ''ιδοις χερσν'', λοι εµες, ο καθες µε τον τρ πο και
την εµβλει του, ως φρονες ποικοι του
21ου αι(να.
Μας δεχνει µε µφαση, χωρς καµι ωραιοποηση, τα κουτκια, τα τεχη, το συρµατοπλγµατ µας, τα καλ(δι µας, τις κ κκινες
γραµµς, τα κουτκια της παρξης και της
επικοινωνας µας (στα εγκανια ο ζωγρφος
χρησιµοποησε τη λξη ''ζ φος'' για τον πολιτισµ µας). Οι θλασσες, οι ουρανο και τα
δντρα -που αρµνιζαν παργορα και ελπιδοφ ρα σε προηγοµενες εκθσεις του- τ(ρα χουν συρρικνωθε σε εικονικ, στυλιζαρισµνα φ ντα εν ς ου - τ που, που οι νθρωποι δεν χουν πο να σταθον και σε
ποιον να στραφον.
Οι ρωες του Μουσεου της Σιωπς -κυριαρχον οι θηλυκς φιγορες- απεικονζονται τυφλωµνοι, πσω απ τερστια γυαλι

'' ρασης'', ανκανοι να ακοσουν, αποκλεισµνοι απ ακουστικ που επιβλλουν την
µα και καθολικ κυραρχη φων (απ το
στρατηγεο του µεγλου αδελφο;) και ολοκληρωτικ λαλοι, φιµωµνοι απ ευφορικ
σιγαρτα και διεγερτικ ποτ.
Οι φιγορες αυτς παραπµπουν στην
τραγικ αποστροφ προς τον Κροντα ''ΤΥΦΛΟΣ ΤΑ Τ' ΩΤΑ, ΤΟΝ ΤΕ ΝΟΥΝ, ΤΑ Τ'
ΟΜΜΑΤ' ΕΙ''.

Ωστ σο η καταγγελτικ στση του ζωγρφου απναντι σε λα σα φυλακζουν τις ζως µας, δεν οδηγε σε συµβιβασµ , αλλ σε
επγνωση και υπρβαση.
Ανµεσα στις απρ σωπες φιγορες οµοι(µατα προβλλουν πρ σωπα γεµτα
νταση, µε δυνατ βλµµα περσκεψης και
τρυφερ τητας.
Εναι τα σινιλα αισιοδοξας και κινητοποησης που µας στλνει ο ζωγρφος.
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Στείλτε µας έγκαιρα κείµενα για το επόµενο φύλλο!!!
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Η ζω# στην Κυδωνι
Απναντι τα Βαρδοσια, πιο πρα η Σαρνταινα.
Αριστερ ο Iγιος Νικλαος, δεξι ο Αγιννης
και στη µση το χωρι, η Κυδωνι!
Να το περιγρψεις, φτωχ τα λγια,
να το ζωγραφσεις, δε βρσκεις χρ(µατα.
Στην καρδι χτυπει ο παλµς του,
στο µυαλ χαραγµνη η ιστορα του.
Οι παραδσεις, τα θη και τα θιµα,
λλοι τα χουν καταγρψει, λοι τα χουν παινψει!
Πρσωπα χαρακτηριστικ, αξχαστα.
Το γλιο ανταµ(νει το δκρυ.
Τα σχλια, τα πειργµατα στο επκεντρο.
Οι κυνηγο µιλνε για τα κυνγια τους,
οι χωριανο µαζεουν καρδια και κστανα.
"λοι µαζ στον αγ(να της ζως.
«Χωρι µου, χωριουδκι µου» λοιπν.
Αυτ γραφα πριν απ τρα χρ νια, το φθιν πωρο του
2016. Τ τε µου φνηκαν λγα τα σα εχα γρψει, κπως επιγραµµατικ. Uσως πρεπε να τονσω περισσ τερο τις οµορφις του χωριο. Να περιγρψω πιο γραφικ το περιβλλον:
τα λατα, τις βελανιδις, τα πουρνρια, τα κδρα, τις κρανις,
τις καρυδις, τις καστανις, τα µονοπτια, την Αγα Παρασκευ, τον Προφτη Ηλα, τον Αγιννη, τον Vγιο Νικ λαο.
Να µιλσω ακ µη και για τον χο απ τα κουδονια των
αγελδων, των προβτων και των κατσικι(ν που σκαρφλωναν στις πλαγις και στα υψ(µατα.
Να γρψω για τις καλλφωνες χωριανς, για τους γλωσσικος ιδιωµατισµος, για τις συνξεις τις βραδινς στο µοναδικ µαγαζ του χωριο µε τα κερσµατα, αλλ κυρως µε τα
αλληλοπειργµατα, τα αστεα τα διανθισµνα µε αναµνσεις
γρω απ την ξυλ σοµπα. Τα ρακ µελα και τα τσπουρα που
µε περισσ ευγνεια και ζηλευτ προθυµα γµιζε τα ποτρια
µας ο αεµνηστος Γιννης Ζαχαρ πουλος. Γεγον τα και περιστατικ που ξετλιγαν οι χωριανο µε αξιοθαµαστη πειστικ τητα και αληθοφνεια, ο καθνας µε τον τρ πο του,
ρουφ(ντας µε ευχαρστηση τα ρακ µελα, το κρασ, τις µπρες και τα αναψυκτικ.
Τ(ρα µως µπορ( να δικαιολογσω τη σντοµη και περιληπτικ αρχικ µου αναφορ στην Κυδωνι. #ταν τ σο
µεγλοι χουν γρψει για το χωρι , πως ο Ανδρας Καρκαβτσας, µισ ς Ρουµελι(της και µισ ς Πελοποννσιος,
που γρφει χαρακτηριστικ στις «Εικ νες της Ροµελης»:
"Εφθσαµε εις την εσχτην προκτασιν του βουνο, του
οποου τας π δας λεχει ο Φεδαρης. Μεταξ πρνων σαν

Γρφει η Ζω# Κργκαρη-Ζαχαροπολου

6 Αυγοστου 2016. Χαρµ$συνη... πανστρατι στο πραλιο του Αγ. Νικολου

ερεπια εξωκκλησου της Αγας Παρασκευς, το οποον
αντικατστησεν δη ορθ ν προσκυνητριον µετ εικονοστασου, εσβεσµνης κανδλας και κλπης δια τας πεντρας των διαβατ(ν... Απ του προσκυνηταρου δεξι εφανετο κτω µ' ευρεστον και ενθαρρυντικν ψιν η Ζελστα...". Και πιο κτω συνεχζοντας το οδοιπορικ του αναφρει το δηµοτικ τραγοδι των Σουσµαναων που πυρπ λησαν τη Ζηλστα το 1800 για πεσµα του Αλ Πασ, ο
οποος αναφωνε:
«Μου χλασες τρα χωρι, τρα κεφαλοχ(ρια, Γραντσα
και Τραν Χωρι , Ζελστα ξακουσµνη!»
Ο Γ. Αθανασιδης-Ν βας απ την λλη µερι αφιερ(νει
να ολ κληρο ποηµα στη Ζηλστα, χαρακτηρζοντς την
µεταξ των λλων «µαστοροχ(ρι και δασκαλοχ(ρι... µε χαµοκρασα και χι νια, µε µορφο κεφαλρι, µε χλκωµα και
ασµι, πρωταγωνστρια στον αγ(να για τη λευτερι».
Μπροστ σε λους αυτος και πολλος λλους που χουν
γρψει για την Κυδωνι, τι λλο να προσθσω;
Το δος για το δρ µο µε τις στροφς και τους γκρεµος;
Για το παλι λεωφορεο της δεκαετας του '70 που αγκοµαχοσε κτω απ το βρος των στριµωγµνων επιβατ(ν και
των ποικλων εµπορευµτων και αποσκευ(ν, ακ µη και
ζ(ων; Την απ λυτη σιωπ της νχτας, τις ντουφεκις των
κυνηγ(ν, µε τα αγριογορουνα να παραµονεουν κοντ
και µακρι, σχεδ ν δπλα µας κρυµµνα και φανερ;
Π(ς µως να ξεχσω το πανηγρι τα πρ(τα χρ νια τ'Αϊλι ς και αργ τερα του Σωτρος; Οι οικογενειακο χορο, τα
λικνσµατα και οι φιγορες στα ρια του συναγωνισµο µ-

χρι πρωIας, µε το κρο να περονιζει τα κ κκαλα, θα µενουν για πντα στην καρδι και το µυαλ µου. Ο κµπος
υποκλνεται στο βουν . Στη φλογρα του βοσκο και το
κλαρνο του τραγουδιστ.
Αν µως το πνεµα τρπεται µε λα αυτ, ρχεται η σειρ των υλικ(ν, των εδεσµτων και των ποτ(ν να ευχαριστσει και το σ(µα: πτες κθε εδους, χορτ πιτες, κολοκυθ πιτες, ταρκσια, µπαµπαντσες, µακαρον πιτες, καρυδ πιτες και τηγαντες, λουκουµδες, το περφηµο ντ πιο γλυκ του κουταλιο, το καρυδκι, ο µπακλαβς µε χωριτικο
φλλο και τ σα λλα γλυκ και αλµυρ εδσµατα.
Συνοψζοντας λα τα παραπνω γνεται φανερ τι το
χθες ανταµ(νει το σµερα. Οι παλις γενις πορεονται
αδελφωµνες µε τις νες. Ο σεβασµ ς για αυτος που φυγαν
αγκαλιζει την ελπδα και την ευχ για αυτος που τ(ρα
ζουν και παλεουν να κνουν το χωρι καλτερο. #πως και
να'χει, η Κυδωνι εναι σηµεο αναφορς και για τους ντ πιους αλλ και τους περαστικος. Η πλατεα της θα συγκεντρ(νει και θ' αφουγκρζεται τα νειρα και την αγπη. Τα
λατα θα θροϊζουν µε το γλιο και το δκρυ, τη χαρ και τη
λπη, για το χθες και το σµερα.
Για αυτος που φυγαν και φησαν το αποτπωµ τους
ανγλυφο πνω στις πτρες και τα χαµ κλαδα. Για αυτος
που θα ρθουν και θα φωτσουν µε τη φρεσκδα και τη ζεστασι τους κθε γωνι της αγαπηµνης γης. Για αυτος που
θα παρνουν δναµη απ την αναη ρο του Φεδαρη και το
αγρωχο βλµµα του βουνο! Για µια ακ µη φορ λοιπ ν:
Ο κµπος υποκλνεται στο βουν !

Καλοκαρι στην Κυδωνι: Οι βραδις στην Αγα Παρασκευ#:
Γρφει η ]λγα Α. Κατσονη
#λα αυτ τα χρ νια κοιν σηµεο συνντησης της παρας µας
στο χωρι εναι το ξωκκλσι της
Αγας Παρασκευς.
Ανεβανουµε πντα µε τα π δια, ποτ µε αυτοκνητο (σπνια
κποιος απ εµς να πρει να).
∆εν ξρω γιατ, µας αρσει τσι
περπατ(ντας λοι µαζ, στην ανηφ ρα! Η διαδροµ αυτ εναι απ
τις πιο αγαπηµνες µας. Κποιες
φορς µας βοηθει και το φεγγρι
στο δρ µο. Εµαστε λοι µαζ πντα σ' αυτ την εξ ρµηση. Καµι
φορ χουµε την τχη να εναι µαζ µας και κποιοι απ' τους µουσικος του χωριο, ο Γιννης Κατσονης  ο Γιννης Παπανικολου µε τις κιθρες τους  ο Ηλας

Παπανικολου, που µια φορ µας
κανε τα κρουστ µε το ταψ της
µνας του. Εµες οι υπ λοιποι
τους συνοδεουµε. «... Κανες εδ(
δεν τραγουδ καννας δεν χορεει ακονε µ νο την πενι κι ο νους
τους ταξιδεει...»
#χι, εκε δεν χορεουµε. Καθ µαστε στα φθαρµνα παγκκια 
καταγς και διαπερνοµε µε τις
ατλειωτες κουβντες µας την απ λυτη ησυχα που κρατον τα βουν
γρω γρω. Μιλµε και µιλµε και
µιλµε... Ταρζουν οι φωνς και τα
γλια µας τη σιωπηλ νχτα... Εδ(
στην Αγα Παρασκευ η θα εναι
υπροχη την ηµραh βλπεις λα τα
γρω χωρι της περιοχς µας. Αλλ εµνα µου αρσει τη νχτα πε-

ρισσ τερο. Ο ουραν ς µε τ' αστρια του και το φεγγρι, πουθεν
δεν εναι πιο µορφα, πουθεν δεν
εναι τ σο κοντ µας, σο εδ(...
(παντο τσι θα 'ναι, αλλ εγ( λο
αυτ το θαµα το χω συνδσει µ νο µε την εκκληστσα αυτ!). gστερα εναι και το δσιµο ανµεσ
µας, που το κληροδοτσαµε απ'
τους γονες µας! Καθ µαστε εκε
µχρι κποια (ρα και µετ φεγουµε γιατ πινει αγιζι. Κποιες
φορς µνουµε στην πλατεα να συνεχσουµε τις κουβντες µας.
#ταν επιστρφουµε στην Αθνα, φροντζουµε να βρισκ µαστε.
Στην Αθνα ββαια συναντι µαστε χωρς τους χους της κιθρας,
χωρς την υπροχη θα και τον γε-

µτο αστρια ουραν , µα πντα
µε τις διες ατλειωτες κουβντες

και την δια προσµον να ξαναβρεθοµε εκε!

Χωριανο δετερης και τρτης γενις: εκπλ#ξεις απρ σµενες που συγκινον!
Γρφει η Hλας A. Γτος
1. Πρτη κπληξη: ∆ηµ#τριος Νικολα\δης
Πριν µποµε στα θµατ µας, µια πρ γευση: ανκαθεν την Κυδωνι, την παλι Ζηλστα, πολλο την αγπησαν! Επισκπτες, περαστικο, παραθεριστς, την κλεσαν µσα
στην καρδι τους. Και σµερα µως πολλο
επισκπτες την ερωτεονται την Κυδωνι.

Πρ σφατα, εκε στην πλατεα, µι ξνη νεαρ κυρα, φωτογρφιζε τα περγυρα. Με το
που µε εδε, κατβασε τη µηχαν και µου επε: ''Τι χωρι !'' ''Περαστικ;'' Τη ρ(τησα.
''Ναι''. ''Σας αρσει το χωρι ;'' ''Το χωρι '',
απντησε χαµογελ(ντας...
Και µπανω στο θµα µου: πριν µερικ
χρ νια, ξαφνα εµφανστηκε στο χωρι να

ζευγρι, σχεδ ν γνωστο στους περισσ τερους: ο ∆ηµτρης ΝικολαIδης και η γυνακα
του η Vδα... Η Vδα χει ρζες απ την Κυδωνι, απ' τον πατρα της Μκη Τοµαρ. Ο
∆ηµτρης, γννηµα και θρµµα του Πειραι.
Οι χωριανο σχολασαν: ρθαν να δονε απ
περιργεια και δρ µο... Αµ' δε! Rρθαν και
ρζωσαν -συνεχες επισκπτες, σο το επιτρ-

πουν οι δουλεις τους. Κι χι µ νο... Απλ(θηκαν και σµξανε µ' λους τους χωριανος,
συγχρωτστηκαν σαν να τους γν(ριζαν χρ νια, φησαν την απλ τητ τους και την καλ
τους διθεση να ξεπορτσει, δχτηκαν τη φιλοξενα, την ανταπδωσαν. #ταν οι ψυχς
βγανουν απ' τα στθια κι αγκαλιζονται, ε
τ τε γεννιται µια συναρπαστικ σχση ζε-
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στς αφοµοωσης. Ανακανισαν το πατρικ
σπτι της Vδας, το καλλ(πισαν, το κναν
λειτουργικ , µε βερντες, σκλες -χ(ρος ευχριστης διαµονς. Προσκλεσαν εδ( φλους, πολλος φλους, απλος σαν κι αυτος.
Συµµετεχαν σε λες τις εκδηλ(σεις του χωριο, χι µ νο στις χαρς, αλλ και στις λπες. Στις λ  π ε ς, εκε ξεχωρζουν οι πραγµατικο νθρωποι, γνσιοι Κυδωνι(τες... τα
απ θεσε στο κοιµητρι µας, σ' να ζεστ και
απριττο µνµα -µ νο τ' νοµ της. Με την
ενργει του ξφνιασε τους πντες, µας
ξφνιασε ευχριστα... Ρε πειραι(τη, δεν
χουµε ιδιατερες σχσεις, απ εδ( παρµερα που βρσκοµαι, πρπει να στο πω: αν µποροσε η µνα σου να σου µιλσει απ εκε
ψηλ, θα σε χρσωνε µε χλιες ευχς. ''Μ'
φερες στον παρδεισο'', θα σου λεγε. Και
θα συνχιζε: ''Αντ να µε ρξεις σε κενο το
φρικιαστικ χωνευτρι των αν(νυµων νεκρ(ν... εδ( στον παρδεισο! Σ' ευχαριστ(
γιε µου...''. Αλλ δεν χει σηµασα αν µπορε
να σου µιλσει  χι -η ευχ της, νσαι σγουρος, εναι δεδοµνη. Κποια νχτα, ρξε µια
µατι εκε στο µακριν αποσπερτη, µην το
ξεχσεις, σως µσα στη ρ δινη καταχνι του
Σµπαντος: σως τη δεις να σου γνφει...
2. ∆ετερη κπληξη: ∆ηµ#τρης Χρ#στου
Φωτ πουλος.
Η οικογνεια Φωτ πουλου, λγο πολ
γνωστ σε παλιος και νε τερους. Ο µπρ-

µπα Μτσος, ο γενρχης, ασυναγ(νιστος
αγωνιστς της ζως. Με νχια και µε δ ντια
ν'ανεβσει την πολυµελ οικογνεια. Τσσερα αγ ρια, ο Γι(ργος, ο Χρστος, ο Γιννης,
ο Vγγελος κι η Τριανταφυλλι. Εφτ στ µατα εκενη την εποιχ, δεν εναι και µικρ
πργµα. Ο µπρµπα Μτσος, Κουτσοπταλος το παρατσοκλι του. <να παρατσοκλι
που το διλεξε µονχος του. Κποιο βρδυ
στον καφεν στις Καµρες Πατρ(ν, αφο εχε ρουφξει και το κρασκι του, σηκ(θηκε
και φ(ναξε: ''Εγ( δεν εµαι απλ(ς Φωτ πουλος. Εµαι Κουτσοπταλος!'' Το φ(ναξε
και του µεινε. Ββαια το νοµα αυτ δεν εναι ανπαρκτο πρ σωπο, υπρξε πασγνωστος βουλευτς του Μωρη, τ τε. Ο Μπρµπα Μτσος ο Κουτσοπταλος, δουλευταρς, αγωνιστς, ρωας της ζως... Μετ την
περιπτεια του εµφυλου πρασε απναντι
στο Μωρη. Εχε συγγενες εκε, τον βοθησαν κπως. Αλλ σκληρ ζω, αγ(νας και
µ χτος. Εκε µεγλωσαν τα παιδι, µετ
σκ ρπισαν. Ο Γι(ργος, ο Γιννης και η Τριανταφυλλι στην Αθνα, ο Χρστος µετανστης στη Γερµανα, ο Vγγελος ταξιτζς στη
Θεσσαλονκη. Και πρ κοψαν. Μαζ µε τον
ασχαστο γροντα και λγη τχη στριωσαν
περιουσες. Παντρετηκαν, καναν απογ νους. Αγαποσαν το χωρι , το λτρευαν.
#µως για δικος τους λ γους δεν ευοδ(θηκε να στερι(σουν ξαν το πατρικ τους.
Αυτ τους βραινε πολ, ειδικ το Γι(ργο

και το Χρστο. Θα πρπει να µνηµονεσω
εδ( τι ο Χρστος πολλς φορς βοθησε
κοινωφελ ργα της γεντειρς του, µε
αξι λογα χρηµατικ ποσ. Νοσταλγοσε,
ονειρευ ταν, δεν ξεχνοσε...
Μα ρθαν δσκολοι καιρο, δσεκτα χρ νια. Ο Γι(ργος, ο Χρστος και ο Vγγελος
φυγαν σχεδ ν παρκαιρα. Η απουσα της
οικογνειας στο χωρι εµφανστατη... Κι
ξαφνα πρυσι το καλοκαρι, εµφανστηκε
νας Φωτ πουλος, γ νος του Χρστου, µαζ µε τη γυνακα του, απ το πουθεν... Ο
∆ηµτριος Χρστου Φωτ πουλος, επιχειρηµατας στην Αθνα, µε ταβρνα κπου
στα Μεσ γεια. Εµφανστηκε µαζ µε τη γυνακα του. Και η κπληξη εναι πως και η
γυνακα του χει ρζες και καταγωγ απ
την Κυδωνι. Εναι εγγον του Κ(στα Παπανικολου, εκενου του γλυκτατου ανθρ(που, µε το παρατσοκλι Τσιονδας, µε
το σπτι ακριβ(ς κτω απ' την πλατεα, λαβωµνο απ' τον καιρ ... Σας καλωσορζουµε, φλοι µας και συντοπτες. Μας ξαφνισατε ευχριστα. Το µ νο που ευχ µαστε
τ(ρα να µας ξαφνιζετε πιο συχν, ταν το
επιτρπει ο χρ νος σας. Θυµηθκατε, νοσταλγσατε, ρθατε. Οκαδε, λοιπ ν. Αυτ η
λξη, λγο γνωστη, αλλ πανρχαια, απ' την
εποχ του Οµρου. Οκαδε, επιστροφ στο
σπτι, στις ρζες. Οκαδε! Επιστροφ στην
οµορφι και στη φση. Οκαδε!

Το σπτι των Παπανικολου (Τσιονιδαικο),
εξαιρετικ$ δεγµα τοπικ"ς αρχιτεκτονικ"ς!
Kκκληση: Να διασωθε!!! Υπρχει κποιο
περιθριο ακ µα;!

Κυδωνιτικα και Aγιοδηµητριτικα
Γρφει ο ∆ηµ#τρης Nικολα\δης

#πως κθε χρ νο τσι και φτος τις µρες του Αγου ∆ηµητρου και της
Εθνικς εορτς δ θηκε το τυπο αντµωµα των χωριαν(ν για την συγκοµιδ των κστανων και των καρυδι(ν στο χωρι µας. Ββαια το µζεµα
των καρπ(ν εναι η αφορµ, γιατ η αιτα εναι η µζωξη και η επικοινωνα
των χωριαν(ν µεταξ τους στο µρος που αγαπνε, δηλαδ στην µορφη
Κυδωνι. Συµµαχοντος του καλο καιρο οι µρες στο χωρι κλησαν ειδυλλιακ και τα τοµα που ανβηκαν αναλ(θηκαν σε µορφους περιπτους µσα στα µονοπτια στα πανµορφα ελατοδση που περιβλλουν το
χωρι καθ(ς και στο ποτµι, το σµα κατατεθν της περιοχς.
Φτος κατφθασαν το χωρι µας και αρκετο επισκπτες (ο ξεν(νας
του Αγου Νικολου ταν γεµτος λες τις ηµρες), οι οποοι µαζ µε
τους ντ πιους απ λαυσαν την φιλοξενα. Του Αγου ∆ηµητρου λ γω των
εορτασντων (οι οποοι κατ ευτυχ συγκυρα εναι πολλο) τα γλντια,
τα τραπεζ(µατα και τα κερσµατα δωσαν και πραν. Σηµαντικ γεγον ς της περι δου αυτς ταν η φιξη ιερα και η λειτουργα που τλεσε
το Σββατο στο γραφικ τατο ξωκλσι της Αγας Παρασκευς στην
εµπασι του χωριο. Το εκκλησκι εχε να λειτουργηθε αρκετ χρ νια
και το γεγον ς αγκαλιστηκε απ λο το χωρι , το οποο σχεδ ν σσσωµο, µικρο και µεγλοι, πολ νωρς λαβε θση στην εκκλησα και παρακολοθησε µε κατνυξη την θεα λειτουργα καθ(ς και την αρτοκλασα
που ακολοθησε.
#µως λα τα καλ πργµα κποτε λαµβνουν τλος. Η Κυριακ ρθε
και σιγ σιγ οι αποσκευς ρχισαν να φορτ(νονται στα αυτοκνητα, τα
σπτια να κλειδ(νονται, οι χωριανο και οι επισκπτες ρχισαν να αποχωρον, αποχαιρετ(ντας ο νας τον λλον, επιστρφοντας στην ρουτνα της
καθηµεριν τητας. Αλλ µσα στον αποχαιρετισµ φαιν ταν η θληση των
χωριαν(ν για το επ µενο αντµωµα, για το επ µενο ανβασµα στον µρος
αυτ , το τ σο µορφο, το τ σο γαλνιο, το τ σο αµ λυντο.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ! ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!!

Φωτογραφα του Παναγι,τη Βενιο.
Λειτουργα στο εξωκκλ"σι της Aγας Παρασκευ"ς στις 26/09/2019.

Μια ακ µα σηµαντικ# ''ολοµλεια'' των ζηλιστινν το 2018! Στο
εκκλησκι της Αγας Παρασκευ#ς, στην ιστορικ# ρχη µας. Στη λειτουργα, που οργνωσε ο ∆. Νικολα\δης, παραβρεθ#καµε περπου
40 νθρωποι.
Μας συγκνησε ιδιατερα ο ιερας µας, µε το '_χαϊδευτικ '' που τον
συνδουµε στις καρδις µας, ο στοργικ ς ''ευλογηµνος'' µας. Μας
µλησε τ σο µορφα στη λειτουργα! Μας συγκνησε µε τις αναφορς του στις δυσκολες της εποχ#ς και το ρ λο µας για να προστατψουµε τη νε τερη γενι:
«Να σκφτεστε τα παιδι και τα εγγ νια σας! Να καλλιεργετε εδ
τα κηπκια σας, να µαζεετε τα καστανκια, τα καρυδκια σας, να
τα πηγανετε στα παιδι, εκε στις πολιτεες, που η ζω# εναι δσκολη. Οι παπποδες και οι γιαγιδες να τα φυλτε τα παιδι για να
µπορον να δουλεουν οι γονοι τους. Να εµαστε νθρωποι µε καρδι, πως µθαµε εδ στα χωρι µας!»

Aριστερ βλπουµε την τοιχογραφα της Αγας Παρασκευ#ς, ργο
του αυτοδδακτου ζωγρφου και ιερα Β.Γ. Καρασµα\λη, που αναπαλαωσε στη µν#µη του πατρα της, η Κωνσταντνα Β. Καρασµα\λη, ζωγρφος και η δια.
Η τεχνοτροπα που επλεξε ο αγιογρφος για την απεικ νιση της
προσφιλος στα µρη µας Αγας, αποµακρνεται απ την αυστηρ#
βυζαντιν# παρδοση και φρνει την αγα πιο κοντ στη λαϊκ# παραδοσιακ# ζωγραφικ#.
Το ργο εναι µεγλων διαστσεων και γινε µε λαδοµπογι στον
εξωτερικ τοχο του να\σκου πριν τριντα πντε χρ νια. Για την προστασα του απ τις καιρικς συνθ#κες χει τοποθετηθε τζµι, αλλ
απαιτεται φροντδα για τη στεγαν τητα του τζαµιο.
Ττοια πολτιµα ργα απαιτον την αµριστη φροντδα µας!

"Η καρδι του ανθρπου µακρυ απ τη φση γνεται σκληρ#"
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KÔÈÓˆÓÈÎ¿
Μπορε η καθηµεριν τητ µας να κατακλζεται απ διφορα µσα κοινωνικς δικτωσης, πως Facebook, Instagram, Twitter, στα οποα ενηµερ(νουµε τους χρστες φλους µας για τις σηµαντικς µας στιγµς, µως εµες επιλξαµε τον παλι , πατροπαρδοτο τρ πο.
Αποφασσαµε να αναβι(σουµε µσω της εφηµερδας την στλη των κοινωνικ(ν,
που θα δηµοσιεονται σηµαντικς στιγµς των συγχωριαν(ν µας και θα ενηµερων µαστε λοι, πως ακριβ(ς γιν ταν και παλαι τερα.

Νοι πτυχιοχοι
ñ Το ∆.Σ. του Συλλ γου Κυδωνιωτ(ν «Η
Γοστιανη» εκφρζει τα συγχαρητρια
στην Τσγκα Μαρα, του Λεωνδα και της
Ανθς, η οποα λαβε το πτυχο της απ
το τµµα της Λογιστικς και Χρηµατοοικονοµικς του ΤΕΙ Μεσολογγου.
ñ Συγχαρητρια επσης στον Γιννη Αθ.
Σµνη, που δωσε στις 21/03/2019 τον
ρκο του πτυχιοχου του τµµατος Η/Υ
του ΕΚΠ Αθην(ν.

Μεταπτυχιακς
Σπουδς και διπλµατα
ñ Η Κων/να Γ. Γτου ξεκνησε µεταπτυχιακς σπουδς στο Τµµα της Εφαρµοσµνης Γλωσσολογας και ∆ιδακτικς
της Γλ(σσας στο ΠΤ∆Ε του ΕΚΠΑ.

Αντωνα Κασκαρλη τλεσαν τον γµο
τους στις 3-11-2018 στον Ιερ Να Αγου
Νικολου στην Γλυφδα.
ñ Η Ελνη Κ. Ζαχαροπολου και ο Σπρος ∆αφνς τλεσαν τον γµο τους τον
Ιονιο στην Αθνα.
ñ Επσης ετοιµζεται για το γµο του ο
Γι(ργος Κων/νου Ζαχαρ πουλος.
Ευχ$µαστε ολ$ψυχα βον ανθ$σπαρτον
σε $λα τα ζευγρια! Να καλοριζ,σετε
και να ζ"σετε σαν τα ψηλ βουν!!!

Γενν#σεις
Πολλ καινοργια µλη της κοιν τητς
µας γενν#θηκαν πρ σφατα. Ελπδα για
λους! Μπρβο στους γονες! Να µας
ζ#σουν και να ανθζουνε πντα!
ñ Tο ζεγος Vνθιµου ΝικολαIδη απκτησε αγορκι.

ñ Η Βσια Αθ. Σµνη ολοκλρωσε το µεταπτυχιακ της στο Ι νιο Πανεπιστµιο,
τµµα Μετφρασης και ∆ιερµηνεας.

ñ Ο Μπµπης Τσρκας και η Κατερνα
Κοστα απκτησαν το δετερο παιδ
τους.

ñ Η Ηλκτρα Η. Γτου ολοκληρ(νει το
µεταπτυχιακ της στην τουρκικ γλ(σσα.

ñ Ο Αντ(νης και η <φη Β. Τσγκα απκτησαν κοριτσκι.

∆ιδακτορικς σπουδς και
διπλµατα
ñ Η Ισµνη Η. Γτου εκπονε στο Πανεπιστµιο Αιγαου το διδακτορικ της µε
ττλο «Πολιτισµικ Πληροφορικ» µε
υποτροφα του Ιδρµατος Κρατικ(ν
Υποτροφι(ν.
ñ O Γιννης Kατσονης ολοκληρ(νει το
διδακτορικ του για την «Γαλζια οικονοµα» στο Πανεπιστµιο Aιγαου.
ñ Η Μαρα Κτου ανακηρχθηκε στις
15/10/18 διδκτωρ του τµµατος Πολεοδοµας της Αρχιτεκτονικς σχολς του
ΕΜΠ.

Γµοι
του τελευταου χρ νου
ñ Ο Τσλιος Θε δωρος (το γνος Mπατσαορα) παντρετηκε τη Μαγιολα
Γκ ρπα στο Μεσολ γγι.

Eπιµλεια Kωνσταντνα Γτου

Θα ζητσουµε και την βοθεια λων των συγχωριαν(ν µας (στε να µας ενηµερ(νουν και για τα ευχριστα και για τα δυσρεστα (µακρυ απ λους µας), τα οποα θα
θελαν να τα µοιραστον µε λους εµς.
Μπορετε να απευθυνθετε τ σο σε εµνα σο και στα τοµα που συµβλλουν στην
κδοση της εφηµερδας.
Στελτε µας τα να σας να τα δηµοσιεσουµε στην Κωνσταντνα Γ. Γτου, τηλ:
6984901989, gatoula_1995@hotmail.com

Ευρωπαϊκ Πρωτθληµα J24 το σκφος
ΕΥΝΙΚΗ µε κυβερντη τον αθλητ και
συγχωριαν µας Vνθιµο ΝικολαIδη και
πλρωµα τους Vννα Αγραφι(τη, Μνο
Πασαµιχλη, ∆ηµτρη Αλτσιδη και
Βασλη Παπαδκη, µε 37 βαθµος σε 10
ιστιοδροµες».

Αυτο που φυγαν την τελευταα διετα:
Παπαγιννης Σµνης - Φλεβρης του 2017,
Σταυρ πουλος Θµιος - χειµ(νας του 2017,
Παρασκευ Μακρ, Ιονιος 2017,
Τρφτης Θεοφνης - Σεπτµβρης του 2017,
Γτου Σοφα - Νοµβρης του 2017,
Ζαχαρ πουλος Γιννης - Φλεβρης του 2018,
Λιος Κ(στας -Αγουστος 2018,
Καρδαρς Ντνος - ∆εκµβρης 2018.
Aπεβωσε στις 11 - 6 - 2019 στη Λειβαδι η ∆µητρα
σζυγος Nκου Σωτηρ πουλου, ανηψι Λµπρου
Xονδροµτρου.
Θερµ συλλυπητ#ρια στους οικεους. Σε λους µας
λεπει ο καλ ς σας σκιος! Θα σας χουµε πντα
στις καρδις µας και το παρδειγµα που αφ#σατε
µε τις ωραες σας ζως θα εµπνει -θα προσπαθοµε τουλχιστον- κι εµς!

Μεγλη λπη µας %δωσε ο αδ$κητος θνατος δυο
παλληκαρι,ν µας: του Γιννη Π%νητα και του Mιλτιδη ∆ιαµαντ$πουλου.

ñ Ο Νικ λας και η Αθανασα Μποροµπ κα απκτησαν το δετερο τκνο
τους, κορτσι.

Π,ς να παρηγορηθον οι µητ%ρες τους, οι αγαπηµ%νες µας χωριαν%ς, Ζω" Υφαντ"- Π%νητα και Ουρανα Τσγκα-∆ιαµαντοπολου.

Bπτιση

Η σκ%ψη, η αγπη και τα δκρυ µας σας συντροφεουν.

ñ Ο Γι(ργος και η Oλυµπα Mπατσαορα βπτισαν στην Aθνα το πρ(το τους
κοριτσκι και του δωσαν το νοµα Πολυξνη.

Και στις καρδι%ς µας αλησµ$νητοι θα µενουν οι ν%οι νθρωποι που %φυγαν στον ανθ$ τους απνω.

Επιτυχες νων
(σπουδς, εργασα κλπ):
ñ Ο Μαντς Λµπρος, εγγον ς του
Χονδροµτρου Λµπρου και σπουδαστς της Σχολς Μηχανικ(ν της Ακαδηµας Εµπορικο Ναυτικο, ταν σηµαιοφ ρος στο γηµα που παρστη κατ την
λιτνευση της εικ νας του Αγου Νικολου, Προσττη των Ναυτικ(ν, στο Πραµα, την 6/12/2018.

ñ Ο Ηλας ∆. Μπατσαορας παντρετηκε την Κλαρη Λαζαρδη στην Αθνα.

ñ Η Ελνη Μποροµπ κα τοποθετθηκε
ως λκτορας στο Πανεπιστµιο του
Aberdeen, Σκωτα, στον τοµα της βιβλιοθηκονοµας

ñ Ο ∆ηµτρης Χ. ∆ιαµαντ πουλος και η

ñ Τιµθηκε µε ασηµνιο Μετλλιο στο

Θυµ#σου,
την συνδροµ# σου!
M νη δναµ# µας,
η συνδροµ# µας!

Η στ#λη των διαφηµσεων: Στελτε µας ηλεκτρονικ τις επαγγελµατικς σας διαφηµσεις!!!
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H ÛÙ‹ÏË ÙË˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜
Θα χαροµε πολ να επικοινων#σετε µε το ντυπο του συλλ γου! Μπορετε να στλνετε τα µηνµατ σας (επιστολικ, γραπτ, ηλεκτρονικ µσω κινητο και email) και ελπζουµε στο
επ µενο τεχος η στ#λη της αλληλογραφας να εναι πλουσι τερη!

Λεωνδας Παπαγεωργου, Ιανουριος 2019: Σας αποστλλω να σατιρικ
ποιηµατκι µου, για να µην ξεχνµε..... ποδοσφαιρικ πη και ...νλες!!!

Ποδο-

Καλοκαρι 2000. Εικονζονται οι πακτες και οι χωριανο που συν δευσαν την οµδα.

σφαιρικ ς αγνας Αρτοτνας-Κυδωνις: µµετρη περιγραφ#
Μγας αγ(νας γνηκε ψηλ στην Αρτοτνα, ποδ σφαιρο επαζανε, επαρχι(τες κι απ' Αθνα.
Σ' οµδες χωριστκανε βσει καταγωγς, την κλρωση εκνανε, ποδοµετρ(ντας επ γης.
Το µατς ταν αµφρροπο µα συναρπαστικ , η εξλιξη µως θετικ για τ' λλο το χωρι !
∆ο γκολκια τρ(γαµε (ς το ογδ ντα να, εµες πολλ σουτραµε, δεν µπαινε καννα!
Αµσως 'πιστρατετηκε ο Αντρις ο Γτος, που αν και χρ νια κουβαλ, στκεται κοτσοντος!
Το γκολ εµπκε απ' αυτ ν, ντως, λ γω τιµς, το µατς αµσως γρισε, 'περεχαµε εµες!
Τις ευκαιρες χναµε, τη µια κοντ την λλη, στην ττα φτανε οι µικρο και χι οι µεγλοι.
Στην Κυδωνι το ξενυχτον, ολοηµερς κοιµονται, πο νβρουν (ρα κι ρεξη λιγκι να αθλονται!
Το δο - να (2-1) γρφτηκε, γινε ιστορα, δυο λ για χω να σας πω, πολλ εναι τα τρα!
Απ' τον αγ(να τα χωρι ωφλεια εχανε τραν, της Κυδωνις καταµετρ(, κνοντας την αρχ:
οι νοι τσ' εκατλαβαν, εν' σγουρο αυτ , πως µε πορδς δε βφεται κ κκινο το αυγ ...
Για να πετχουν στη ζω, θλουν προετοιµασαν, να ζουν σωστ και σµφωνα µε την βιολογαν!
Η δναµη δεν ρχεται µ' οζο, ξενχτι και τσιγρο, αλλ µε σκηση πολλ και µπ λικο τρεχλο!
Οι βιταµνες αφθονον στα φροτα γενικ(ς, µποκαλοκτια πνουνε, ζουν τορπλες διεθν(ς.
Ο πνος ο νυχτεριν ς το νου µας ξαστερ(νει, καπν ς, ξενχτι και πιοτ σγουρα τον θολ(νει.
<τσι, αν ζετε πιο σωστ, γνεστε παλληκρια, εις τις πλαϊς θα τρχετε σγουρα ως ζαρκδια!
Και η Αρτοτνα λαβε ωφλεια καλ, χαρ η νκη φερε στην µορφη κ(µη αυτ!
Το ηθικ ανβηκε γιατ' τανε πεσµνο, απ' τ' σχηµο 'πεισ διο στο Μαναστρι τ' αγιασµνο:
Rταν µεγλο το κακ , για ολη τ'ν Αρτουτνα, τους λκισε ο Καλ γερος, πιασε την Αθνα.
Γκοµνισ' ο καλ γερος, πταξε και το ρσο, κρυφ την εκοπνισε, µη γνει το Ελ Πσο!
Γκοµνισε ο καλ γερος, φυγ' απ τη θση, ρεµολα, χρα κανε, ριξε και το φσι!
Στο Μαναστρ' δεν καγονται πλον σεµν καντλια, οι φεσωµνοι τ' ρχνουνε οληµερς σιχτρια!
Σηµεισεις: Πριν τον αγ(να, οι νοι µας µε κλεσαν να αναλβω αρχηγ ς αποστολς. ∆χτηκα µε την προϋπ θεση
την παραµον του αγ(να την 23η (ρα να ευρσκονται εις τας οικας των. Την 03.50 (ραν, διαπστωσα και εξακρβωσα µεταβς κρυφως εις το σχολεον πλρη απαρτα των παικτ(ν µας. <ρπων φθασα εις την τφρον νοτως, σχηµατιζοµνην υπ του τοχου και της Πλατεας. Vκουσα µ νο αρλοµπες και δεν συν δευσα την αποστολν.
Τεχνικ# λεπτοµρεια: Το γπεδο της Αρτοτνας χει κλση. Οι Αρτοτινο επιτθεντο απ την κατηφ ρα, εµες χι.
Οι Αρτοτινο επσης εχαν και αλβανικ βοθεια µε πακτες.

Μκης Γτος, 1 Μη 2019: Συλλογισµ ς
Στον Πργο κθοµαι στο γνωστ παγκκι. Βλπω να ''ασµαντο'' χωρι
π σο µεγλο εναι.
Βλπω ποτµι ασηµ και λατα µεγλα. Κθοµαι κι ονειρεοµαι
για κποια χρ νια λλα.
Τ τε που ερχ µασταν παιδι και φτιχναµε δικος µας κ σµους
Τ τε που παζαµε, µικρο, κλφτες και αστυν µους,
στο σπτι, στο κατ(ι, την αυλ, τον κπο τ' µπαρµπα - Γιννου...
<λα, εγγ νι µου, εδ( και πιες λο το γλα, εναι αγν , καλ ,
δεν εναι σαν τα λλα...
Αυτς οι εικ νες µου µειναν και γρισα Αθνα, το µτι πια δεν βλεπε
πρα απ' την κουρτνα...
Π σους και π σους φτιαξε αυτ το χωριουδκι, µεγλωσε, γαλοχησε,
σαν µνα το παιδκι.
Κι πως η µνα καρτερε αφο λα τα χει δ(σει, τσι και αυτ θα εναι εδ(
να µας ξανανταµ(σει,
σε πανηγρια, γλντια και γιορτς, µσα στην αγκαλι του!
Αυτ ποτ δεν θα ξεχν πως εµαστε παιδι του.

Επιστολ# φης Γτου, 2 Μη 2019:
Φροντδα για τον παρδεισ µας!
Αρχς Απρλη, ηµρα Τετρτη. Ο χος του ρολογιο µε ξυπνει, (ρα 5.30 το
πρω αρχζουν οι ετοιµασες για το χωρι . Κυδωνι, ορειν Ναυπακτα, να χωρι , µακρι απ λους και λα. Πντε (ρες απ Αθνα και δυ µιση (ρες απ
Ναπακτο. #σο ταξιδεεις στην σφαλτο, ως το Κριτσι, συναντς κποια αυτοκνητα, αλλ µ λις πινεις το χωµατ δροµο δεν υπρχει ψυχ. Θαυµζεις την
ηρεµα της φσης, εν εσαι τυχερ ς µπορε να πετχεις πανµορφα πουλι, ζαρκδια, λαγος και αγριογορουνα. Φτνοντας στο χωρι , λα συχα, λα τα
σπτια κλειστ, νθρωπος πουθεν, εσαι εσ και ο Θε ς. cρα ν' αδεισεις το
κεφλι σου απ γχη, σκοτορες, περπατ(ντας µσα στην πολχρωµη παλτα
της φσης µε τα κ κκινα, σπρα και κτρινα λουλοδια.
Θαυµζοντας λη αυτ την πανδαισα χρωµτων ανεβανει το αµα σου στο
κεφλι σου, απ την επµβαση του ανθρ(που µε τα σκουπδια, µπζα, κλαδι,
στρ(µατα, σδερα και ,τι λλο διαθτει. Ακοω συζητσεις, λ για θαυµασµο
για το χωρι , απ ανθρ(πους που τιµνε το χωρι , λ για αγπης και µπρβο
τους, αλλ σεβασµ στο περιβλλον δεν βλπω.
#λοι περιµνουν απ τους λλους να κνουν κτι. Αγαπ( σηµανει προσφρω, ρα να προσφρουν λοι, σο µπορον!

Ηλεκτρονικ µ#νυµα Αλκου, Αγγλας, Ανθολας και
Σπρου Κατσονη, 6 Μη 2019:
Στη Ζηλστα τα ξεχνµε λα! Ο χρ νος σταµατ και ξεκινµε απ την αρχ, στο
πιο ωραο γπεδο του κ σµου, στην πιο ωραα πλατεα του κ σµου, στο πιο
ωραο ποτµι του κ σµου! Περιµνοντας το καλοκαρι! Χαιρετισµος πολλος
απ Θεσσαλονκη!

∂› ÙÔ˘ ÈÂÛÙËÚ›Ô˘: ∂È‰‹ÛÂÈ˜ Î·È È‰¤Â˜ ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜
Επιµλεια: Βιβ# Σµνη

2018-2019: Τα Μαγαζι
Το καλοκαρι του 2018 ταν η πρ(τη χρονι που λειπε ο Γιννης ο Ζαχαρ πουλος
απ τα Μαγαζι. Μεγλη η απ(λεια! Πολ
δσκολο να φανταστε κανες το χωρι χωρς
το Γιννη και χωρς τα Μαγαζι! ∆εν µεναµε
µως χωρς την εστα µας, χρη στην απ φαση του Κ(στα Ι. Ζαχαρ πουλου, να κρατσει
δοκιµαστικ το µαγαζ, συνεχζοντας το ργο
του πατρα του. ∆σκολη δουλει και µεγλη
δσµευση, για ναν ενεργ επαγγελµατα µε
πολλς υποχρε(σεις σε τσσερεις π λεις! Εναι πραγµατικ αξιοθαµαστος ο τρ πος που
καταφρνει να ανταποκριθε σε τ σες και τ σο απαιτητικς ευθνες. Ευγενς, ευθβολος,

λιτ ς, εστροφος, σβλτος, µε χιοµορ και οργανωτικ ταλντο ο Κ(στας Ι. Ζαχαρ πουλος, εργστηκε πολ σκληρ πρυσι και βγαλε πρα αρκετος µνες µε πολ λγο κ σµο
αλλ και τον Αγουστο, που το χωρι γµισε
κ σµο και ανγκες.
Το µαγαζ εναι ψογο, σαν να µην φυγε ο
Γιννης. Ολοκθαρο, ανακαινισµνο, σε τξη
πντα και κθε στιγµ µε λα τα απαρατητα
-και του πουλιο το γλα, που λει ο λ γος.
Με την πολτιµη παρουσα της Ελνης, που
ανεβανει και παραστκεται ανελλιπ(ς. Τα
Μαγαζι τα κρτησε ανοιχτ ο Κ(στας σχεδ ν συνεχ(ς µχρι τα τλη Οκτ(βρη. Μακρι
να χει µια απολαβ για τ σο κ πο και χρ νο
που δνει και ο διος και λοι η οικογνεια των
Ζαχαροπουλαων, που εναι παρ ντες σε κθε καιρ αιχµς! Εναι σηµαντικ να υπρχει
κποιο οικονοµικ κνητρο, για να χουµε βσιµες προσδοκες πως θα µενουν ανοιχτ τα
Μαγαζι µας!
Το πιο ενθαρρυντικ εναι τι τα Μαγαζι
ανογουν και εφτος! Rταν ανοιχτ για λγο,
ελχιστες ηµρες, αλλ πολτιµες, το Σαββατοκριακο του Λαζρου. <τσι σοι βρθηκαν
στο χωρι νωρς, ανταµ(σανε και χαρκανε
τη συνερεση σ' αυτ το µοναδικ ''στκι'' απ τα σηµαντικ τερα και µακροβι τερα
ιστορικ Μαγαζι της Ναυπακτας! Επσης
τη Μεγλη Πµπτη το Μαγαζ νοιξε τις πλες του προς µεγλη ευδαιµονα των αρκετ(ν
θαµ(νων! Το Σββατο µετ το Πσχα ανβηκε ξαν ο Κ(στας. Ανυποµονοµε για τη συνχεια - µε ευγνωµοσνη!

Οι γατολες µας
Φτος ταν η
πρ(τη χρονι που
στο χωρι
λο το
χειµ(να δεν υπρχε ψυχ ανθρ(που! Οι γατολες
απ µειναν µ νο
να φυλνε το χωρι και να προΓατολα στο χι νι (Σχδιο σπαθον να επιΣπρος Παπαζης Κτος) βι(σουν στο ψχος, σχεδ ν πολικ φτος! Π(ς να τις προστατψουµε ραγε;
Υπρχουν δυο φιλοσοφες: Εµπιστευ µαστε
την ικαν τητ τους να επιβι(νουν σαν εφτψυχες παντο και πντα. Vρα τις αφνουµε
χωρς πολλ εφ δια, να εξασκσουν τις φυσικς τους ικαν τητες να κυνηγον, που κινδυνεουν να τις χσουν απ τις τροφς που
συνηθζαµε να τους δνουµε. Η λλη προσγγιση υποστηρζει τι οι συνθκες που αντιµετωπζουν τ(ρα εναι πρωτοφανες και δεν εναι αρκετ προετοιµασµνες να τις αντιµετωπσουν. Vρα χρειζεται οπωσδποτε να
τις τροφοδοτοµε µε κποιες τοιµες τροφς.Το ββαιο εναι τι θα εναι µεγλη απ(λεια να χαθον κι αυτς οι ψυχολες, που
εκτ ς των λλων η παρουσα τους ( η
απουσα τους) παζει µεγλο ρ λο στη διαφλαξη της οικολογικς ισορροπας!

Η ανακανιση της πλατεας
Στα τλη Αυγοστου και αρχς Σεπτµβρη
2018 γινε το ργο της πλακ στρωσης της κεντρικς πλατεας µας. <ργο για το οποο κατβαλε ιδιατερες προσπθειες ο εκπρ σωπος της τοπικς κοιν τητας Γι(ργος ∆. ΚαρασµαIλης, (στε η απλ δσµευση του δµου
να πρει σρκα και οστ, επ τλους! Το ενδιαφρον εναι τι ο τοπικ ς µας εκπρ σωπος, συνεπικουροµενος απ την εντεταλµνη υπηρεσα του ∆µου, προσπθησε µε
λες τις δυνµεις του (στε να γνουν σεβαστς οι αρχιτεκτονικς και αισθητικς αξες
του χ(ρου της πλατεας µας στην υλοποηση
του ργου. Η πλατεα αυτ εναι πολ παλι
και εχε την τχη να µην κακοποιηθε στο πρασµα των αι(νων -οτε η δια αλλ οτε οι
κατοικες που την περιβλλουν. Κατ' αρχν
χει διασωθε σχεδ ν απεραχτη η οθωµανικ
κρνη του 1810, µε την αραβικ επιγραφ της.
∆ιασ(θηκαν επσης περιµετρικ της πλατεας
τα περισσ τερα σπτια, χρονολογηµνα απ
το 1902 ως το 1952, µε το αυθεντικ τους τοπικ αρχιτεκτονικ φος. Και τα δο καινοργια σπτια που χτστηκαν πρ σφατα (του
Κ. Ι. Ζαχαρ πουλου και της Θεοδ(ρας Ρπτη) κρτησαν µε θρησκευτικ ευλβεια αυτν την παραδοσιακ οµορφι.
<τσι η πλακ στρωση γινε µε πολλ φροντδα (στε να µην αλλοιωθε η απλ τητα και
η αυθεντικ τητα του χ(ρου µε υλικ και
σχδια φανταχτερ, πως δυστυχ(ς συνηθζεται συχν. Υπρξαµε τυχερο που και ο
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υπεθυνος µηχανικ ς εκτµησε σωστ τα δεδοµνα του χ(ρου και επλεξε µε πολλ σκψη µια µορφη πτρινη επστρωση, που δνει
αρµονικ µε τις προηγοµενες πτρινες µντρες και λιθοδοµς που περιβλλουν την
πλατεα. Ο χ(ρος της πλατεας οµ ρφυνε,
µεγλωσε και εναι χαρ των µατι(ν και της
ψυχς! Καλορρζικη να εναι και πντα να
γεµζει µε χαρς, συναντσεις, χορος, τραγοδια και παιχνδια! Αυτ που αξζουν
στην πιο µορφη και αυθεντικ πλατεα της
ορεινς Ναυπακτας...

Οι καλλιεργητς παρ' λα αυτ δεν φησαν
χρσα τα κηπκια, αλλ καναν το καθκον
τους και µε το παραπνω: τα κπια του Θµιου Γτου, του Βασλη Τσγκα, της Ελ. Ζαχαροπολου, της Παρασκευς Μακρ, της
Κατερνης Γτου, του Παπαγιννη, τα Μπατσιαουραικα, της Ελευθ. Τσεκορα, του
Βαγγλη Παπαγεωργου, του Λµπρου Χοντροµτρου, της Πατρολας Χοντροµτρου,
τα Καρασµαιλαικα, της Τασας ΚαρασµαIλη
και της ∆µητρας Παπανικολου δωσαν το
παρ ν λλη µια χρονι! Λιγοστ η απ δοση,
αλλ η συναισθηµατικ αµοιβ πντα µεγλη! Ιδιατερα σηµαντικ η δενδροκαλλιργεια! Ξεχωρζει το πρ τυπο περιβ λι οπωροφ ρων του Θανση Σ. Μπατσαορα, για την
ποικιλα των καρποφ ρων δντρων αλλ και
την ιδιατερη φροντδα που χει απ τον
ιδιοκττη του!
Για να δοµε φτος! Τα κπια µας θα ξαναγνουν, σε πεσµα των καιρ(ν της ευκολας, της κρσης και του µεγλου κ στους.
Rδη το Μρτη ο Βαγγλης Παπαγεωργου

Τα κ#πια
Η περσιν χρονι ταν πολ δσκολη για
λη την παραγωγ στο χωρι . Κηπευτικ και
καρπο παθαν αρκετς ζηµις απ' τις ακατπαυστες βροχς της νοιξης και του καλοκαιριο. Οτε τα κλµατα πγαν πολ καλ.

Παραγωγ#, καλοκαρι 2018. Λγη και... καλ#.

εχε φτιξει τον κπο του και ο Κ.Ι.Ζαχαρ πουλος µε την Ελνη καθ(ς και η ∆µ. Παπανικολου εχαν κνει την προεργασα για
τους δικος τους.
Και οι υπ λοιποι δεν µνουν πσω! Μχρι
το τλος του Απρλη τα καµαρ(σαµε λα
τοιµα! Με πολτιµη αλληλοϋποστριξη σε
µορασµα εµπειρας, οδηγι(ν αλλ και την
ανταλλαγ σπ ρων και µικρ(ν φυτ(ν για
φτευση!
Ευχαριστοµε επσης θερµ το Γ. Η. Γτο
µε το τρακτερκι του για τη συνεισφορ του
στις καλλιργειες!

Πσχα 2019 στο χωρι
Λαµπρ# στη Ζηλστα µσα απ τα τα µτια των παιδιν (επιµλεια Νατσας ∆ρ σου-Γτου)
Εη Γτου : «Το Πσχα στο χωρι µου πρασα υπροχα. Μου ρεσε πολ που χορψαµε λο το χωρι µαζ στην πλατεα!!!»
Ευγγελος Γτος: «Μου ρεσε πρα πολ
που ρθαµε στο χωρι και παξαµε µε τους
φλους µας. Και πγαµε µ νοι µας για πρ(τη
φορ στον Αη Νικ λα!!!»
Vνθιµος Γτος: «Το Πσχα στο χωρι µου
αρσει γιατ παιξα µε την Αλεξνδρα και
την Εη.
Και ταν στο χωρι και ο νον ς µου και
µου δωσε πορτοκαλδες και φροτα!!!»

Το Κτηµατολ γιο προχωρει!
Το Κτηµατολ γιο ενεργοποησε πρα πολλος καταγ µενους απ τις ορεινς περιοχς
να σκεφτον π ση αξα χει γι αυτος µια µικρ  µεγαλτερη ιδιοκτησα στον τ πο καταγωγς των γονων  των παπποδων και να
κνει τις ανλογες επιλογς. Συνολικ µποροµε να ποµε τι µια βαθει σνδεση µε
την µικρ ορειν πατρδα οδγησε πολλος
ανθρ(πους που δεν εναι τακτικο στο χωρι
να κνουν βµατα για να ρθουν, να δον, να
αποτιµσουν και να εντξουν στο Κτηµατολ γιο µικρ σπιτκια και κηπκια  αγρος,
που κληρον µησαν. Η διαδικασα δεν εναι
εκολη. Απαιτεται χρ νος και οικονοµικ κ στος για να ταξιδψει κποιος µχρι το χωρι .
Χρειζεται επσης υποστριξη απ κποιον
εξειδικευµνο, συνθως επαγγελµατα, για να
γνει ο προσδιορισµ ς, η καταµτρηση και η
αποτπωση της κθε ιδιοκτησας. Αρκετο
ιδιοκττες συγχωριανο καναν τις απαρατητες ενργειες και χουν δη εντξει τις βασικς ιδιοκτησες τους στο Κτηµατολ γιο, πολλο µε την τεχνικ υποστριξη του κ. Γατσ(ρη. Ωστ σο χουν αφσει ακ µη αρρθµιστες
λλες ιδιοκτησες µικρ τερες, εκτ ς οικισµο,
µικρ τερης αξας  µε καθεστ(ς συνιδιοκτησας. Παραµνουν πντως πολλ ερωτηµατικ για τα ζητµατα αυτ.
Απευθυνθκαµε στο σζυγο της >Ολγας
Κατσονη Θανση Τσιβολη, τοπογρφο µηχανικ , µε µεγλη εµπειρα στον τοµα του
Κτηµατολογου, για να δ(σουµε στους αναγν(στες σαφες απαντσεις σε σχετικς απορες τους.
Ερ.: Π σο περιθ(ριο χρονικ υπρχει τελικ, για να µπουν στο κτηµατολ γιο ιδιοκτησες που βρσκονται σε πολ µικρ χωρι, µε
δσκολη πρ σβαση, λ γω µεγλων αποστσεων απ τη µ νιµη κατοικα, προβληµατικο
οδικο δικτου και καιρικ(ν συνθηκ(ν,
πως εναι η Κυδωνι;
Η συνθης προθεσµα εναι 3 µνες απ
την ναρξη συλλογς των δηλ(σεων (στην
περπτωση της Κυδωνις απ 10/12/2018 ως
12/3/2019) για τους κατοκους εσωτερικο.
Ακολουθον συνθως 2 παρατσεις, των 45
ηµερ(ν η καθεµα, και φτνουµε µε αυτ ν
τον τρ πο στους 6 µνες συνολικ απ την
ναρξη συλλογς των δηλ(σεων (δηλ.
10/6/2019). Με πρ σφατη τροπολογα που
εγκρθηκε απ τη βουλ, δνεται το δικαωµα
στο υπουργεο να αποφασσει περαιτρω παρταση (ως 6 µνες), αν κρνει τι ο αριθµ ς
των δηλ(σεων εναι ανεπαρκς για να δηµιουργηθε το κτηµατολ γιο στην περιοχ  αν
κρνει τι απ λλους παργοντες εµποδστηκε η αναµεν µενη προσλευση των πολιτ(ν
στα γραφεα κτηµατογρφησης. Ττοιοι πα-

ργοντες µπορε να εναι οι φετινς χιονοπτ(σεις στα ορειν που εµπ δισαν τους πολτες
να µεταβον και να συντξουν τα τοπογραφικ διαγρµµατα  η γενικ τερη λλειψη ττλων ιδιοκτησας σε ττοιες περιοχς (κατοχ
εκτσεων και οικοπδων δια λ γου), πργµα
που δηµιοργησε µεγλες καθυστερσεις σε
διφορες υπηρεσες και επαγγελµατες (πρωτοδικεα, συµβολαιογρφοι, τοπογρφοι
κλπ.), δεδοµνου τι οι πολτες ελλεψει ττλων πρπει να προσκοµσουν λλα γγραφα
για να δηλ(σουν την περιουσα τους. Ως εκτµηση θα µποροσα να πω τι για µια περιοχ
πως η Κυδωνι, που φτος παρατηρθηκαν
λα τα παραπνω φαιν µενα, τα γραφεα
κτηµατογρφησης θα δχονται δηλ(σεις -χωρς την επιβολ προστµου- ,ετε σιωπηρ ετε
µε επσηµη παρταση ως και τις αρχς Σεπτµβρη, µε πολ µεγλη πιθαν τητα.
Eρ.: Τι γνεται µε τις ιδιοκτησες, σπτια 
κπους, που βρσκονται εντ ς οικισµ(ν και
χουν συµβ λαια, τοπογραφικ σχδια κλπ;
Και τι γνεται µε σα δεν χουν;
Τα γγραφα που απαιτονται (στε να δηλ(σουµε την ιδιοκτησα µας στο κτηµατολ γιο εναι κατ καν να ο ττλος ιδιοκτησας
(συµβ λαιο, κληρονοµι, δωρε κλπ), τοπογραφικ διγραµµα (ειδικ αν αυτ αναγρφεται στον ττλο), η ταυτ τητ µας, να γγραφο που να πιστοποιε το ΑΦΜ και να
υποδεξουµε (εντοπισµ ς) πο βρσκεται το
ακνητ µας µσω της υπηρεσας θασης του
κτηµατολογου. Οπ τε για ακνητα που χουν
λα τα παραπνω, θα µποροσαµε να ποµε
πως εναι  εκολη περπτωση και εµαστε
απολτως σγουροι τι η δλωσ µας θα εναι
σωστ. Τ(ρα για περιπτ(σεις που δεν υπρχουν συµβ λαια, θα πρπει να αποδεξουµε
τι το ακνητο µας ανκει λ γω χρησικτησας,
δηλαδ τι το χουµε στην κατοχ µας πνω
απ 20 χρ νια, το εκµεταλλευ µαστε και το
συντηροµε χωρς να ενοχληθοµε απ κποιον που να το διεκδικε. Αυτ µπορε να γνει προσκοµζοντας επσηµα γγραφα πως
νας παλι ς λογαριασµ ς της ∆ΕΗ (προ του
1999), να Ε9 του 1999 και παλι τερο, µια οικοδοµικ δεια που χει εκδοθε στο νοµ
µας κ.. Προϋπ θεση εναι το ακνητο να δηλ(νεται και στο τωριν Ε9 (στε να αποδεξουµε τη συνεχ µενη νοµ και κατοχ για 20
χρ νια. Σε περπτωση που λα τα παραπνω
δεν µπορον να βρεθον (π.χ. χουµε να
κτµα µε 5 καστανις που µας φησε ο παππος δια λ γου), τ τε θα χρειαστε να κνουµε µια νορκη βεβαωση µε δο µρτυρες που
να βεβαι(νουν την κατοχ του ακιντου απ
εµς. Η νορκη βεβαωση µπορε να γνει ετε

Αλεξνδρα Γτου: «Μου ρεσε πρα πολ που παξαµε µε τους φλους µας, που ζσαµε µια περιπτεια στο δσος και που φγαµε λοι µαζ!!!»

Το σ"µερα και το αριο της Ζηλστας: γατοπουλκια µε %να διαµαντοπουλκι στο κατ,φλι του γαταικου. Παναγι,της, Ανθ%µιος,
Εη, Αλεξνδρα και Ευγγελος.

Του Θανση Tσιβολη, τοπογρφου µηχανικο

στο Ειρηνοδικεο ετε σε να συµβολαιογρφο παρουσα των µαρτρων.
Ερ.: Ποιο εναι το κ στος νταξης στο κτηµατολ γιο; Π(ς µποροµε να το περιορσουµε; Ιδως στα µικρ χωρι που οι ιδιοκτησες
εναι κατατεµαχισµνες και για κθε µα, σο
µικρ και να εναι πρπει να πληρ(νεις ξεχωριστ;
Για κθε δικαωµα που δηλ(νουµε στο κτηµατολ γιο πρπει να πληρ(σουµε το πγιο
τλος κτηµατογρφησης που εναι 35 ευρ(.
Λγη προσοχ στην ννοια του «δικαι(µατος», καθ(ς δεν εννοοµε κθε ακνητο 35 ευρ( αλλ κθε δικαωµα που χουµε πνω σε
αυτ το ακνητο. Παρδειγµα, νας πατρας
χει κρατσει την επικαρπα σε να οικ πεδο
και χει δ(σει την υψηλ κυρι τητα στα δο
του παιδι κατ 50% εξ αδιαιρτου στο καθνα. Σε αυτ την περπτωση χουµε να δικαωµα την επικαρπα του πατρα, και απ να
δικαωµα της υψηλς κυρι τητας στο κθε
παιδ. ∆ηλαδ στο οικ πεδο αυτ υπρχουν 3
δικαι(µατα που πρπει να δηλωθον. Ως
προς το ερ(τηµα, αν µποροµε να περιορσουµε το κ στος, δυστυχ(ς δεν υπρχει κποια «τεχνικ», αν µποροµε να το ποµε
τσι.
Μιας και αναφερ µαστε στο κ στος, να
επισηµνουµε τι υπρχει µια πρ βλεψη απ
το κτηµατολ γιο για τις περιπτ(σεις αγροτικ(ν ακιντων που βρσκονται εκτ ς οικισµ(ν
(χωρφια, κτµατα, κποι, περιβ λια κλπ). Το
κτηµατολ γιο χει χωρσει δο κατηγορες
ακιντων, τα αστικ πως τα χουν ονοµσει,
και τα µη αστικ. Τα πρ(τα εναι αυτ που
βρσκονται εντ ς π λεων, χωρι(ν, οικισµ(ν 
που υπρχει δοµηµνη περιοχ µε πνω απ
10 µε 15 σπτια. Τα µη αστικ εναι τα ακνητα
που βρσκονται εκτ ς των παραπνω περιοχ(ν. Για τα µη αστικ ακνητα πληρ(νουµε
µ νο τα δο πρ(τα που θα δηλ(σουµε και
λα τα υπ λοιπα τα δηλ(νουµε χωρς να πληρ(σουµε το τλος κτηµατογρφησης µε την
προϋπ θεση τι ανκουν στον διο προκαποδιστριακ ΟΤΑ (παλις κοιν τητες).
∆ηλ. αν χουµε 5 χωρφια στην Κυδωνι,
θα πληρ(σουµε τα δο (2 x 35 = 70 ευρ() και
χι 5 x 35=175 ευρ(

νικ πραγµατικ τητα και καταλαβανουµε
πως ορισµνα ακνητα τα οποα θα δηλ(σουµε στο κτηµατολ γιο, δεν εναι δηλωµνα στο
Ε9 της εφορας, πρπει να σκεφτοµε το κ στος που θα δηµιουργηθε, δι τι πλον αφο
τα δηλ(σουµε στο κτηµατολ γιο χουµε την
υποχρωση να τα δηλ(σουµε και στο Ε9. Σγουρα νας λογιστς µπορε να µας ενηµερ(σει καλτερα για τη φορολογικ επιβρυνση
αλλ σε γενικς γραµµς ο ΕΝΦΙΑ εναι ο φ ρος που θα µας επηρεσει. Λ γω της µικρς
αντικειµενικς αξας που χουν τα ακνητα σε
να χωρι πως η Κυδωνι, δεν αναµνεται
αυτ η επιβρυνση να εναι µεγλη. Προσωπικ µου ποψη εναι πως δεν πρπει να µιλµε για φορολογικ επιβρυνση λ γω κτηµατολογου, καθ(ς τα ακνητα που χουµε
στην κατοχ µας πρεπε δη να εναι δηλωµνα στην εφορα, απλ(ς τ(ρα µε το κτηµατολ γιο δεν µποροµε να κνουµε αλλι(ς.

Ερ.: Ποιο θα εναι το φορολογικ κ στος γι'
αυτ τα ακνητα, σε βθος χρ νου, µετ την
νταξ τους; Θα µποροµε να το αντξουµε;

Τλος να προσθσω πως µπορετε να επισκεφθετε την ιστοσελδα του κτηµατολογου
(www.ktimatologio.gr), που θα βρετε αρκετς χρσιµες πληροφορες, γενικ για το κτηµατολ γιο και τις δηλ(σεις αλλ και να αναζητσετε µε βση την περιοχ που θλετε ειδικ τερες πληροφορες. Το περιβλλον εναι εχρηστο και θα σας βοηθσει σε αρκετς απορες που τυχ ν χετε.

Η φορολ γηση των ακιντων γνεται βσει
των στοιχεων που δηλ(νουµε στο Ε9. Οπ τε
θεωρητικ θα λεγα πως η δλωση στο κτηµατολ γιο δεν επηρεζει το φορολογικ κ στος. Αλλ επειδ λοι γνωρζουµε την ελλη-

Ερ.: Για ιδιοκτησες που βρσκονται εκτ ς
οικισµο τι κνουµε; Π(ς θα τις κατοχυρ(σουµε; Και π τε µια κταση χαρακτηρζεται
πλον δασικ;
Για τις ιδιοκτησες που βρσκονται εκτ ς
του οικισµο χουµε αναφερθε παραπνω,
τι δηλ(νονται µε την δια διαδικασα και τι
χρεων µαστε µ νο για 2 δικαι(µατα, σες
ιδιοκτησες χουµε. Τ(ρα σε τι χει να κνει
µε εκτσεις δασικς πρπει να συµβουλευθοµε τους δασικος χρτες που χουν κυρωθε
απ το υπουργεο. Πριν απ λγα χρ νια ξεκνησε µια διαδικασα (στε σε λη την Ελλδα
να υπρχουν ενηµερωµνοι, κυρωµνοι ∆ασικο Χρτες. Η προσπθεια αυτ συνεχζεται
και αναρτ(νται αν περιοχ δασικο χρτες.
Για να ποµε τι µια κταση εναι δασικ,
πρπει να περιλαµβνεται στους κυρωµνους
δασικος χρτες του υπουργεου. Για την περιοχ της Κυδωνις δεν χει ξεκινσει ακ µη
η ανρτηση των δασικ(ν χαρτ(ν καθ(ς βρισκ µαστε ακ µη στη φση κατρτισης του
δασικο χρτη. <πεται η ανρτηση των χαρτ(ν, η περοδος υποβολς ενστσεων και
διορθ(σεων και τλος γνεται η κρωση του
δασικο χρτη. Οπ τε κτι ττοιο δεν µας
απασχολε σε αυτ τη φση των δηλ(σεων
του κτηµατολογου.
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Εκλογς και υποψ#φιοι
Η συµµετοχ στα κοιν εναι µρος της παρδοσς µας! Και στις φετεινς εκλογς
πολλο συµπατρι(τες µας δνουν το παρ ν. Συγχαρητρια σε λους για την απ φασ
τους να συµµετχουν σε µια δραστηρι τητα που απαιτε να εδος αυτοθυσας, αρκετ
χρ νο, αντοχ και δσµευση χωρς να εξασφαλζει τις αντστοιχες υλικς, συναισθηµατικς  κοινωνικς απολαβς. Για τις δηµοτικς εκλογς δο συγχωριανο µας αποφσισαν να θσουν υποψηφι τητα για το ρ λο του τοπικο εκπροσ(που της κοιν τητας
στο ∆µο µας: ο Γι(ργος ΚαρασµαIλης που επ σειρν ετ(ν σκωσε την ευθνη αυτο
του ργου και ο Γι(ργος Γτος, που θεσε υποψηφι τητα για πρ(τη φορ.
Επσης στις δηµοτικς εκλογς πληροφοροµαστε τι θεσαν υποψηφι τητα σε λλες περιοχς οι εξς:
Ελνη Α. Γτου- Ττση, στο ∆µο Βρωνα ως υποψφια δηµοτικ σµβουλος στο
συνδυασµ του Αλ. Σωτηρ πουλου.
Αλκος Απ. Κατσονης στην Πυλαα - Χορτιτη Θεσσαλονκης ως δηµοτικ ς Σµβουλος µε την παρταξη «∆ναµη Αλλαγς».
Χρστος Πνητας (εκ µητρ ς Υφαντ) υποψφιος δηµ. Σµβουλος Αγ. Παρασκευς
Αττικς (συνδ. Γ.Μυλωνκη).
Τλος για τις βουλευτικς εκλογς θα εναι υποψφιος ο ∆ηµτρης Παπανικολου
(εκ µητρ ς Αποστολοπολου) στην περιοχ Ν τιας Αθνας. Ευχ µαστε αντοχ και
επιτυχα στις προσπθειες αυτς.
Ευχ µαστε επσης για τη συνχεια καλ και δηµιουργικ ργο για την προκοπ του
χωριο και κθε περιοχς που εργζονται οι υποψφιοι!
Για σους δεν συµµετχουµε ως υποψφιοι οι εκλογς εναι µια ευκαιρα να σκεφτοµε καλτερους τρ πους να στηρξουµε τις συλλογικς προσπθειες!

Μ#νυµα για τις κοινοτικς αρχαιρεσες απ τον
Πρ εδρο του Συλλ γου ∆ηµ#τρη Β. Ζαχαρ πουλο
Την Κυριακ 26.05.2019
γιναν στο χωρι µας
εκλογς για την ανδειξη
κοινοτικο εκπροσ(που
στο δµο Ναυπκτου.
∆ιεξχθησαν µε κρα επιτυχα και µσα σε ρεµο
κλµα. Νικητς ανεδεχθη
ο συγχωριαν ς µας Γι(ργος Γτος του Ηλα.
Ο Σλλογος Κυδωνιωτ(ν «Γοστιανη» συγχαρει τον νεοεκλεγντα και
του εχεται κθε επιτυχα
Οι υποψ"φιοι για την εκπροσ,πηση της κοιν$τητς µας
στον νο θεσµικ ρ λο
στο ∆"µο Γι,ργος Γτος και Γι,ργος Καρασµαλης
του. Προσδοκοµε µε βεβαι τητα επσης τι η κοινοτικ αρχ σε συνεργασα µε το Σλλογο -ο καθνας απ το δικ
του ρ λο- θα συνεχσουµε τις προσπθειες για το καλ του χωριο µας.
Ο Σλλογος εκφρζει επσης να µεγλο ευχαριστ( στον απερχ µενο εκπρ σωπο ∆ηµτρη Γ. ΚαρασµαIλη δι τι επ σειρν τετραετι(ν προσφερε πολλ και παντοειδ στο χωρι .
Εµαστε σγουροι τι θα συνεχσει να προσφρει και τι η πολυετς περα του στα κοιν θα
αποτελσει πολτιµο σµβουλο στον καινοργιο µας δηµοτικ ρχοντα.

RIVER PARTY: Ο θεσµ ς των νων Κυδωνις που φησε εποχ#
Μα απ τις αξχαστες δραστηρι τητες της
εποχς του Συλλ γου Νων Κυδωνις εναι σγουρα το γνωστ σε λους µας River Party. Μια
δρση µε εµπνευστ και διοργανωτ ναν απ
τους στυλοβτες του χωριο µας και της νας
γενις των τελευταων ετ(ν, Ιωννη ∆. ΚαρασµαIλη. Ο Γιννης που για πολλ καλοκαρια
κρατοσε ζωνταν το ενδιαφρον της νεολαας
µας να εκφρσει οµαδικ την ανγκη της για
διασκδαση, εκτ νωση και ψυχαγωγα, πρωτοσττησε σε αυτ την πρωτ τυπη και τ σο σηµαντικ ιδα.
Μουσικς, χορο, τραγοδια, ψητ, φαγητ ,
ποτ και αντµωµα της νεολαας µας στο ποτµι µας, στον Εηνο, µακρι απ τα βλµµατα
του χωριο και των µεγλων. Μα ολ κληρη γενι δικ(ν µας παιδι(ν, που χρη σε αυτ την
ενργεια, συνδθηκαν στεν, ανπτυξαν φιλες
και σχσεις ζως! Μοιρστηκαν στιγµς, ανα-

Γρφει ο Γ. Ν. Παπανικολου

µνσεις και εµπειρες που θα τους ακολουθον για πντα. Κι τσι ο δεσµ ς µεταξ τους
και µε το χωρι µας γινε ακ µα πιο βιωµατικ ς. #,τι πιο µορφο και ουσιαστικ για να
κρατηθε αναµνη η φλ γα της αγπης για την
Κυδωνι µας.
Πσω απ αυτς τις σκψεις και καθ(ς πολλ απ τα µλη του ∆.Σ. του Συλλ γου µας "Η
ΓΟYΣΤΙΑΝΗ" ανκουν σε αυτ τη γενι,
υποσχ µαστε τι θα κνουµε ,τι εναι δυνατ
και εφικτ (στε να στηρξουµε τη δυναµικ
επιστροφ αυτς της δραστηρι τητας.
Εναι καθκον και χρος µας στα πλασια
της σσφιξης σχσεων µε τη Ζηλστα µας,
στους τ σο δσκολους καιρος που διανουµε, να επαναφρουµε το River Party στην
πρ(τη γραµµ ετσιων γεγον των του καλοκαιριο. Για το καλ της νεολαας και για το
µλλον του χωριο µας.

Λγα λ για απ την οµδα σνταξης
Αγαπητο αναγν(στες και αναγν(στριες, ζητοµε κατ' αρχς την καταν ησ σας για
πιθαν λθη και παραλεψεις του πρ(του φλλου τη εφηµερδας µας.
Ζητοµε επσης την καταν ησ σας για την ...πυκν τητα του εντπου, που προκυψε
απ την προσπθεια να χωρσει το πλοσιο αυτ υλικ σε σο το δυνατ ν λιγ τερες σελδες για λ γους κ στους!
Υπενθυµζουµε τι η εφηµερδα θλουµε να εναι πολυσυλλεκτικ, να συµπεριλαµβνει
ποικλες θσεις. Vλλωστε τα ενυπ γραφα ρθρα και κεµενα εκφρζουν τις απ ψεις των
συντακτν τους.
Στην επιµλεια των κειµνων κρατθηκε κατ το δυνατ ν η σνταξη, το φος και η ορθογραφα του κθε συνεργτη.
Ζητοµε την καταν ησ σας επσης για κποιες περικοπς σε µερικ κεµενα, που ταν
αναγκαες για να χωρσουν πολλ σε περιορισµνες σελδες!

Για το επ µενο φλλο, σας καλοµε να συµµετχετε λες και λοι µε τις συνεργασες
σας, να µην λεπει κανες!
Στελτε µας ειδσεις, απ τη ζω σας και στην Κυδωνι αλλ και και στις µ νιµες κατοικες σας. Στελτε µας να απ την Αθνα, τη Ναπακτο, το Μεσολ γγι, την Πτρα, το
Αγιο, τη Λαµα, τη Θεσσαλονκη, την Κρτη, την Καστορι, κι απ' που αλλο ζετε και
δηµιουργετε!
Περιµνουµε επσης κεµενα απ την Αυστραλα, την Αγγλα, τη Β. και Ν. Αµερικ, τη
Γερµανα και κθε λλο µρος του πλαντη που ζουν Ζηλιστινο. Θλουµε ιδιατερα τη
συµµετοχ των νε τερων!
Στελτε και στην εφηµερδα ειδσεις και απ ψεις που ανεβζετε σε ψηφιακ µσα επικοινωνας!

Ανακονωση για την ετ#σια τακτικ# γενικ# συνλευση του συλλ γου µας
Ο Σλλογος καλε τα µλη του στην Ετ#σια Τακτικ# Γενικ# Συνλευσ# του
στις 04 Αυγοστου 2019, ηµρα Κυριακ# και ρα 12.00 πµ, στην δρα του
Συλλ γου στην Κυδωνι, στην οποα θα συζητηθον τα κτωθι θµατα της
ηµερ#σιας διταξης:
1. Ενηµρωση επ των οικονοµικν του Συλλ γου - εισ#γηση Ελεγκτικ#ς επιτροπ#ς- και γκριση οικονοµικν στοιχεων και αποτελεσµτων απ τη Γ.Σ.
2. Ενηµρωση των µελν για τις µχρι σ#µερα δρσεις του ∆Σ και συζ#τηση επ των επικειµνων δρσεων αυτο
3. Ενηµρωση των µελν για την πραγµατοποηση των επερχοµνων εκλογν του Συλλ γου

4. Ενηµρωση των µελν για το ζ#τηµα του δρ µου
5. Οιοδ#ποτε νο θµα τεθε απ τα µλη και εγκριθε προς συζ#τηση απ
το ∆.Σ.
Ενηµερνονται τα µλη τι δικαωµα συµµετοχ#ς στη ΓΣ χουν αυστηρς
µ νο τα οικονοµικς εν#µερα µλη # και να µλη που θα εγγραφον µχρι
την ναρξη της ΓΣ.
Το κ στος εγγραφ#ς εναι 5.00 ευρ και η ετ#σια συνδροµ# 10.00 ευρ.
Εκ µρους του ∆.Σ.

Χωριανο και φλοι του χωριο µας, εν δεν χετε γνει #δη µλη του Συλλ γου µας σας προσκαλοµε να εγγραφετε το συντοµ τερο!
Για να εναι η φων# µας πιο δυνατ# και αποτελεσµατικ#!
"Το µ νο πργµα που θα απολυτρσει την ανθρωπ τητα εναι η συνεργασα'' Μπρναρντ Ρσσελ

