η φωνή της Κυδωνιάς
κδοση του Συλλ γου Kυδωνιωτν Nαυπακτας «H Γοστιανη» - Aριθµ. Φύλλου 2 - Iούλιος 2020
Email: kidonianafpaktiaszilista@gmail.com

Χαιρετισµ ς του Προ0δρου του Συλλ γου µας κ. ∆ηµ*τρη Β. Ζαχαρ πουλου
Με µεγλη χαρ χαιρετζω την δε τερη κδοση του δε τερου φ λλου της
εφηµερδας µας και µσω αυτ#ς χαιρετζω εγκρδια λους τους συγχωριανο ς και λους τους φλους του Χωριο µας. ∆υστυχς φτος η πανδηµα
του CoViD - 19 ανκοψε την δραστηρι τητ µας και µας ανγκασε να περιορσουµε τις κιν#σεις µας, µε αποτλεσµα το φετιν φ λλο σως να υπολεπεται του περυσινο και ελπζω οι πιθανς ατλειες και παραλεψεις να µην εναι κολσιµες.
Ο σ λλογος παρ τις αντιξο τητες παραµνει δ ναµη και στ#ριγµα για το
χωρι , γι' αυτ στηρξτε απροκλυπτα τις ποιες προσπθεις του και πυκνστε τις γραµµς των µελν του, δι τι αυτς οι γραµµς εναι το αµα του
και ο παλµ ς του.
Κατ πιν αποφσεως του ∆.Σ. εγκρθηκε η σιδερνια περφραξη της βρ σης Ασµνη και η σχετικ# ανακανισ# της. Γνωστ ν τι το ργο το το γινε
προ ετν απ τον τ τε σ λλογο νων του χωριο και ο τωριν ς σ λλογος θεωρε επιβεβληµνη την συντ#ρησ# του.
Επσης ο σ λλογος συµβλλει µε την οικονοµικ# του στ#ριξη σε διφορες επεγουσες µικροεργασες του χωριο και οι βραχονς του µνουν
καµπτοι και κινητικ τατοι προκειµνου να συµβλουν στην επο λωση
µερικν εκ των πολλν πληγν του χωριο µας.
Τλος παρακαλ το εκκλησιαστικ συµβο λιο πως παραχωρ#σει την α-

θουσα του πολιτιστικο κντρου στον 2γιο Νικ λαο, πως εχε συµφωνηθε
στην περυσιν# γενικ# συνλευση του συλλ γου, για να χρησιµοποιεται απ
τους νους για διφορες ψυχαγωγικς και πολιτιστικς εκδηλσεις. Οι νοι θα
αποτελσουν τη συνχεια τη δικ# µας και τον πνε µονα της γεντειρς µας.
Καλ# δ ναµη και υγεα για λους!

Το ∆.Σ. σε συνεδραση του Iουνου 2020. Απουσιζει ο Πρεδρος και η Aθανασα Χονδροµ#τρου.

ρθρο του Ηλα Λ. Γτου, διευθνοντα σνταξης της εφηµερδας µας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: Η πρωτοποριακ* εφηµερδα
Πρ λογος - Εισαγωγ*
Επιθυµα µου - χι απατηση- αυτ το ρθρο να διαβαστε απ λους, µλη του Συλλ γου, φλους  µη µλη. Απ λους - γιατ
σε λους απευθνεται. Τι αφορ; Ασφαλς την ποιοτικ εφηµερδα. !χει µλλον  τελεινει εδ; Αυτ θα το κρνουµε λοι
µαζ. ∆εν εναι δικ µου απ φαση. Θα ζυγσουµε τα υπρ και τα κατ και θα καταλξουµε τι ακριβς θλουµε. ∆εν εναι δσκολο, δεν εναι γρφος. Απλ εναι. &σως υπρχουν δυ απ ψεις. Η µια να συνεχσουµε και η δετερη να ακολουθσουµε
την πεπατηµνη των λλων Συλλ γων. ∆ηλαδ, να ασπρ µαυρο ντυπο, τετρφυλλο, µε τα λιγοστ να του χωριο µας.
Προφανς -σου λνε, τ διαφρουµε εµες απ τους λλους; «Εµαστε πιο ξυπνοι;». Απαντω: «Μπορε και να εµαστε...».
Και αιτιολογ: Οι ωραες ιδες, ξεφυτρνουν απ µικρς οµδες ανθρπων. Τα µεγλα κοπδια, τα µπουλοκια, περισσ τερο εναι για ζητωκραυγς και χειροκροτµατα. Κι στερα τα σαλαγνε µε το καλµι. 1 µπως δεν εναι τσι; Μπορε να κνω
λθος... Η συνχεια στο ρθρο...
ρθρο
Εδ, θα τα πο µε λα. Χ µα και
σταρτα. Για λα και λους. Τα σ -

κα-σ κα και η σκφη-σκφη.
Προσωπικ δεν εµαι µλος του
∆.Σ. του Συλλ γου. Πριν ενµιση
χρ νο, περπου, ο φλος πρ εδρος

∆ηµ#τριος Ζαχαρ πουλος, µου ζ#τησε να συνδρµω στην κδοση µιας
τοπικ#ς εφηµερδας. Με κποιες
επιφυλξεις, που σχετζονται µε την

Ο ∆ιευθνων Σνταξης
Ηλας Λ. Γτος

ιδιοσυγκρασα µου, τελικ δχτηκα.
Του επισ#µανα ασφαλς τι εγ
δεν ασχολο µαι µε φυλλδες ανο σιες -του στιλ λλων συλλ γων-, µε
Συν$χεια σελ. 2

Γιορτ* του Aγου ∆ηµητρου στα µαγαζι, 2019.
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κακοτυπωµνες ειδησο λες και κακ γουστες εξευτελιστικ φτηνς διαφηµσεις. 2λλωστε σε µας, η πολυτλεια των διαφηµσεων εναι σχεδ ν
αν παρκτη. ∆χτηκα, µε συνεργτες, απ λυτα ισ τιµους συνεργτες,
την συντακτικ# οµδα (B. Σµνη
και Παναγιτη Kτο, συνεπικουρο µενους απ τη φερλπιδα παιδαγωγ Kωνσταντνα Γτου και
τον µπειρο καθηγητ# Γιννη H.
Mπατσαο ρα) που θα αναλµβανε
την εππονη και βασανιστικ# φροντδα της κδοσης. Dπως και την
ανλαβαν. Γιατ χωρς αυτο ς, εφηµερδα, δεν θα κυκλοφορο σε. Γιατ
για να κυκλοφορ#σει, χρειζονταν
χρ#µατα, πολλ χρ#µατα -πργµα
αδιαν ητο για το µικρ µας Σ λλογο! Dσο και να τη λισεις τη µ γα,
ξ γκι αποκλεεται να βγλει ...
∆χτηκα. Πολλς φορς εχα δεχτε
ως τρα: Με τον Τρφτη, τον Αποστολ πουλο, το Μακρ#. Πρ θεσ#
µου, να βλω κποιους στ χους,
τους αναφρω:
Πρτος στ χος: Να αναµοχλε σω
βαθι, πολ βαθι, το ολ γιοµο καζνι, της πικρ#ς και αδυσπητης ζω#ς του ιστορικο µας χωριο . Ν' αναµοχλε σω, λοιπ ν, το καζνι, να
φρω στην επιφνεια ,τι πιο αξι λογο υπρχει, να φορτσω -σως- λιγκι, κποιες ευασθητες ψυχς,
κποιους νοσταλγο ς, κποιους
ονειροπ λους, βρε αδερφ...
∆ετερος στ χος: Ποιοτικ ντυπο,
που να το κρατς ευχριστα στο χρι
σου, να σου ανογει την ρεξη να το
διαβσεις χωρς να βαρεθες. Κι'
ταν λµε ποιοτικ , εννοο µε µε λγο
περισσ τερο κ στος. Dχι υπερβολικ . Μια δυσανγνωστη, πρ χειρη

και ασπρ µαυρη φυλλδα, στοιχζει
περπου 200 € και παραπνω.
Το πρτο δικ µας ντυπο, πολυτελς, καλασθητο, µε 20 µεγλες σελδες µας στοχισε 600 €. Αν αφαιρσουµε 200 € απ εισφορς καλν
φλων και 150 € ελχιστες διαφηµσεις, πµε στα δια και λιγ τερα εππεδα µε τη µουντζο ρα. Μην µεµψιµοιρο µε, λοιπ ν, επιπ λαια, φλοι
µου. Το πρ βληµα δεν εναι το κ στος. Γιατ αν προτιµ#σουµε τη µουντζο ρα -εγ φυσικ θα απχωσας εγγυµαι πως δεν πρ κειται να
υπρξει καµι απολ τως εισφορ.
Επαναλαµβνω: Το πρ βληµα δεν
εναι το κ στος. Θα το κουβεντισουµε και πιο κτω. Το πρ βληµα
εναι αλλο .
Τρτος στ χος: Να κινητοποι#σω
τους χωριανο ς και φλους στο να
συµπρξουν στην οικονοµικ# αυτρκεια της κδοσης. Dχι σε λους, σ'
αυτο ς που χουν την ευχρεια. Και
την καλοσ νη. Οπωσδ#ποτε, χι σε
κενους που περννε δ σκολα. Αλµονο. Στους χοντες απευθυν µαστε.
∆εν εναι δα και υπερβολικ το ποσ . Απ' τη µερι µου πστευα τι η
αβαστη συνεισφορ, θα κλυπτε χι
µ νον να και δ ο και τρα τε χη,
αλλ πολ περισσ τερα. ∆ιαψε στηκα. Απτυχα, το οµολογ. Aδιαφορα. ∆εν το περµενα. Απτυχα -και
της αποτυχας πεται η απογο#τευση. Συν#θως, χι πντα...
Dµως, για να αιτιολογ#σω σωστ
την αδιαφορα, αρχζω απ το Σ λλογο. Απ Θεο ρξασθε, λνε. ∆εν
διακιν#θηκε σωστ το ντυπο - δηλαδ# σε λους. Ακ µα και σ#µερα,
κποιο πακτο, µουχλιζει σε κποιο σπτι. Τα περισσ τερα φ λλα,
διανεµ#θηκαν το καλοκαρι στο χω-

H ΦΩNH THΣ KY∆ΩNIAΣ
Iδιοκτησα:
ΣYΛΛOΓOΣ KY∆ΩNIΩTΩN
NAYΠAKTIAΣ «H ΓOYΣTIANH»
Wδρα: Kυδωνι Nαυπακτας
E-mail: kidonianafpaktiaszilista@gmail.com
Υπεθυνος σµφωνα µε το ν µο:
O Πρ εδρος ∆ηµ#τριος 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 διε θυνση:
Κ νωνος 5 Παγκρτι, Aθ#να
Επιµ0λεια λης:
Βιβ# Σµνη τηλ.: 210 6454326 , 6977 071112, vivikatou@yahoo.gr
Γιννης και Λνα Η. Μπατσαο ρα τηλ.: 26310028870, 6987188180,
jbatsaouras@gmail.com
Εκ µρους του ∆Σ: Κωνσταντνα Γ. Γτου τηλ.: 6984901989,
gatoula_1995@hotmai..com
Eπιµ0λεια φωτογραφιν:
Παναγιτης Kτος
Εκτπωση:
ΑΒΕΛ, Μενελου 2, Ηλιο πολη, τηλ: 210 9711877
email: aveltypo@otenet.gr

ρι . ∆ιανεµ#θηκαν - τρ πος του λγειν. Dποιος #θελε, απ µ νος του
π#γαινε και παιρνε και πντα µε τη
φορτικ# προτροπ# του ασ χαστου
Κστα Μακρ#. Ακ µα και στην καλοκαιριν# συνλευση, η κδοση δεν
διαφηµστηκε πως θα πρεπε. Την
αγγξαµε επιδερµικ. ∆εν ταξδεψε
στους παραλ#πτες. ∆εν κερδσαµε
αυτ που περιµναµε, δεν εισπρξαµε τα αναµεν µενα.
Κρµα, τ σος κ πος, τ ση προσπθεια! Και κοστολογο µε, την εφηµερδα σαν µεγλο ξοδο. Εδ για τσσερις ρες γλντι στο χωρι , ξοδψαµε 1.500 € - δχως το σ νολο των χωριανν, φυσικ. Και καλς κναµε
και τα ξοδψαµε. Ο κοσµκης θλει
γλντια, δεν εµαι καθ λου αντθετος.
Dµως επιµνω για την εφηµερδα.
∆εν εναι δυσβσταχτο το κ στος
των 600 €. Για ττοια εφηµερδα, ετ#σια, γχρωµη, πολυτελ#, εκοσι σελδων, µε πανδαισα θεµτων. Που αν
τη διαφηµσουµε και τη φτσουµε
σε κθε π ρτα και κθε σπιτικ , εναι πολ φιλ τιµοι οι χωριανο και
φλοι - θα χουµε πολλαπλσια σοδα. Εγ, το πιστε ω, κ. Πρ εδρε του
Συλλ γου. Συνεχζω ακ µα να το πιστε ω, πετε µε αιθεροβµονα...
Και για να µην αφ#σω κποιο κεν : Οι µοναδικο που συνδραµαν
στην προσπθεια για το δε τερο
φ λλο ως τρα - αν χω σωστ# πληροφ ρηση - εναι µα κυρα, του γνους Υφαντ# µε 100 €, ο ∆ηµ#τρης
Φωτ πουλος µε 100 € επσης και κποιος αννυµος µε 100 €. Με το φλο
µας τον αννυµο, εγ προσωπικ
διαφων. Τι εννο; ∆εν εναι καθ λου επιλ#ψιµο το να προσφρεις σε
κτι που πιστε εις.
Συµπρασµα: Φλοι, χωριανο, µλη
του Συλλ γου και µη, µλη του ∆.Σ.,

Συνδροµ0ς
Βασιλικ# Σµνη Μαριολοπο λου 20 ευρ
Χρ. Β. Κολοβ ς 20 ευρ
Γεργιος I. Μπατσαο ρας 15 ευρ
Kστας Παπατσρος 15 ευρ

Ευχαριστοµε τους χορηγος
της παροσας 0κδοσης:
Ευσταθα Χ.Υφαντ#: 100 ευρ
Φωτ πουλος ∆ηµ#τρης: 100 ευρ
Αννυµος: 100 ευρ

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

τονζω την τελευταα µας προσπθεια. Βρισκ µαστε µπροστ στο τελικ σταυροδρ µι. ∆ ο λ σεις υπρχουν! Η πρτη να συνεχσουµε την
ποιοτικ# εφηµερδα, χωρς ενδοιασµο ς και παζαρµατα. Με τη βο#θεια σων χουν την ευχρεια. Αποκλεουµε τους µη χοντες. Αφ#νουµε
στο περιθριο και τους αδιφορους,
γιατ, οπωσδ#ποτε, υπρχουν και
µερικο ττοιοι. ∆εν τους ενοχλο µε,
τους αφ#νουµε #συχους στη µοναχικ# τους πορεα ...
Και η δε τερη λ ση, να αλλξουµε
ρ τα. Να πµε σε να απλ , το πολ
τετρασλιδο ντυπο, ασπρ µαυρο, µε
τα λιγοστ να του χωριο και του
Συλλ γου. Εσες αποφασζετε. Εµες
λοι αποφασζουµε. ∆εν εναι γ ρδιος δεσµ ς. N το να # το λλο.
Και ,τι αποφασσει το σ νολο, θα
γνει απ λυτα σεβαστ απ
λους.
Με ξεκθαρες αποφσεις, χι σε
τους λλους να αποφασσουν. Αυτ
δεν µας τιµ.
Aποφασστε, κοινοποι#στε τη θση σας µεσα. Mην περιµνετε την
επ µενη εφηµερδα, σε να χρ νο.
2µεσα, τρα. Ψηφιακ στω, µσω
της οµδας του VIBER, για σους
χουν δυνατ τητα. Eγ σαν µεσα
εµπλεκ µενος θα απχω. Θα σταθ
ολοµεσς, χωρς φων#, αναµνοντας
την απ φαση της πλειοψηφας. Kαι
λοι, η συντακτικ# οµδα και ο καθνας που θα βρσκεται στη Γ.Σ. θα
αναλβει την ευθ νη της απ φασης,
γιατ καθνας εναι ανεξρτητος. Tον
A γουστο στη Γενικ# µας Συνλευση
θα χουµε την ευκαιρα να τοποθετηθο µε και σ’ αυτ το θµα, να δηλσουµε καθαρ και ξστερα τις θσεις
µας και να αποφασσουµε για το εδος του εντ που που θλουµε.

Για πληροφορες
επικοινων*στε
µε κποιο απ τα µ0λη
του 7µελος ∆.Σ.
Πρ εδρος:
Ζαχαρ πουλος ∆ηµ#τριος,
6932 372417
Αντιπρ εδρος:
Γτος Ευθ µιος,
6977 001124
Γραµµατ0ας:
Γτου Κωνσταντνα,
6984 901989
Ταµας:
Σταυρ πουλος Ηλας,
6973452455
M0λη:
Παπανικολου Ιωννης,
6936 182626
Φωτ πουλος ∆ηµ#τριος,
6936002936
Χονδροµ#τρου Αθανασα,
6978145490
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Aﬁ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ì·˜ 2019 - 2020
«H δράση δεν φέρνει πάντα επιτυχία, η επιτυχία όµως χωρίς δράση δεν έρχεται»

04.08.2019: Πρακτικ Γενικ*ς Συν0λευσης 4 - 8 - 2019 (Απ τη Γραµµατ0α του ∆.Σ. Κων/να Γ. Γτου)
Την Κυριακ# 4 Αυγο στου 2019 συγκεντρθηκαν στο καφενεο του χωριο τα µλη του
Συλλ γου Κυδωνιωτν Ναυπακτας «Η Γο στιανη» για την ετ#σια Γενικ# Τακτικ# συνλευση του Συλλ γου. Λ γω της απουσας του Προδρου ∆. Ζαχαρ πουλου και της Ταµα, Χονδροµ#τρου Αθ., η συνεδραση ξεκνησε µε εισηγ#σεις του Αντιπροδρου Γτου Μ. και του µλους Μακρ# Θ. και µε την παρουσα της γραµµατως Γτου Κ., εφ σον υπ#ρχε απαρτα. Η
συνλευση ξεκνησε µε την ενηµρωση για τα
οικονοµικ του συλλ γου, σχετικ µε τα σοδα
απ τις νες εγγραφς και τις συνδροµς των
µελν καθς και τα ξοδα. Ωστ σο, εξαιτας
της απουσας της Ελεγκτικ#ς Επιτροπ#ς δεν
κατστη δυνατ ς ο λεγχος των οικονοµικν
του ταµεου. Παρλληλα, τα µλη ενηµερθηκαν για τη διατ#ρηση του ποσο της ετ#σιας
συνδροµ#ς (10 ευρ) και για τις δρσεις του
συλλ γου κατ το τος 2019, αναµεσ τους η
κοπ# της πτας, ο ετ#σιος χορ ς, η διοργνωση

του πανηγυριο και η κδοση της εφηµερδας.
Στη συνχεια ο λ γος δ θηκε στα µλη του
συλλ γου για να εκφρσουν δικς τους σκψεις
και ζητ#µατα. Το πρτο ζ#τηµα αφορο σε τη
συνεργασα του χωριο µε λλους φορες, δηλαδ# την κοιν τητα, το δ#µο και συλλ γους λλων χωριν, στε να διεκδικ#σουµε αιτ#µατα
που αφορο ν το χωρι µας και µλιστα αποφασστηκε η αποστολ# επιστολν στο ∆#µο απ
τον Πρ εδρο της Κοιν τητας. Wνα δε τερο θµα που τθηκε σχετιζ ταν µε την προσφορ
χρηµτων απ το Σ λλογο για κτακτες ανγκες του χωριο . Xστερα απ διφορες προτσεις αποφασστηκε να δνεται µχρι και το 15%
του προϋπολογισµο απ το Ταµεο του Συλλ γου στον τοπικ ρχοντα για την κλυψη αναγκν της κοιν τητας.
Επιπλον τθηκε ως ζ#τηµα η πιθαν τητα µεταφορς της ηµεροµηνας του πανηγυριο στις
περιπτσεις που ππτει καθηµεριν#. ∆εν πρθηκε κποια απ φαση, ωστ σο οι προτσεις

που τθηκαν απ τους εισηγητς θα εξεταστο ν απ το ∆.Σ. ∆ ο ακ µη αιτ#µατα των µελν #ταν η δηµιουργα επιτροπ#ς για την υλοποηση της επκτασης του νεκροταφεου και η
επισκευ# των ζηµιν του γηπδου, αιτ#µατα
που αφορο ν την κοιν τητα του χωριο και χι
το Σ λλογο. Αναφορικ µε την εφηµερδα προτθηκε η καθιρωση συνδροµ#ς και αποφασστηκε να δνεται 2 ευρ συνδροµ# απ σους
δεν εναι µλη του Συλλ γου.
Τλος, αποφασστηκε απ τα µλη του Συλλ γου η δηµιουργα αιτ#µατος προς το Εκκλησιαστικ Συµβο λιο για τη χρ#ση του ξεννα
και συγκεκριµνα του νω πατµατος, προκειµνου να εξοπλιστε κατλληλα για να φιλοξενε τη νεολαα του χωριο . Κατ πιν αυτν, η γενικ# συνλευση ληξε στις 15:00, αφο
πρτα ο Σ λλογος δεσµε τηκε τι οι προτσεις
των µελν του Συλλ γου θα τεθο ν υπ εξταση απ το ∆.Σ.

24.11.2020: Γενικ* Συν0λευση - εκλογ0ς - συγκρ τηση ν0ου ∆.Σ.
Στις 24 Νοεµβρου 2019, ηµρα Κυριακ# γινε η εκλογοαπολογιστικ#
Γενικ# Συνλευση του Συλλ γου και οι εκλογς για την ανδειξη του νου ∆Σ. Εξελγη το νο διοικητικ συµβο λιο του Συλλ γου µας που χει
ως εξ#ς:

Πρ εδρος: Ζαχαρ πουλος B. ∆ηµ*τριος
Αντιπρ εδρος: Γτος Ευθµιος, Γραµµατ0ας: Γτου Κωνσταντνα
Ταµας: Σταυρ πουλος Ηλας
Μ0λη: Παπανικονικολου Ιωννης, Φωτ πουλος ∆ηµ*τριος,
Χονδροµ*τρου Αθανασα.

Πρ σφατες εξελξεις στο φλ0γον ζ*τηµα του δηµ σιου δρ µου προς την Κυδωνι
∆ηµοσευση του Προ0δρου του Συλλ γου
∆ηµ*τρη Β. Ζαχαρ πουλου στο Viber
Ο πρ εδρος του Συλλ γου µας θλει να ευχαριστ#σει τον Πρ εδρο της κοιν τητας Γ. Γτο για την σηµεριν# επιτυχ# παρουσα του στη
συνντηση µε τον περιφερειρχη κ. Φαρµκη.
Εναι γνωστ τι στην προσπθεια κατασκευ#ς του δρ µου πρωτοσττησε ο Σ λλογος και
στην προσπθει του αυτ# επιβεβαωσε το
αµριστο ενδιαφρον των αδελφν Γιργου
και Χρ#στου Αγγελοπο λου. Το ενδιαφρον
αυτ εξακολουθε να υφσταται γι' αυτ αισθνοµαι την ανγκη να τους ευχαριστ#σω
δια µιαν ειστι φορ. Ο Σ λλογος θα εξακολουθ#σει τις προσπθειες µχρι τελικ#ς ευ δωσης του σκοπο .
Εκ µρους του ∆. Σ.

Ανακονωση του Προ0δρου της Κοιν τητας Γιργου Η. Γτου στο Viber (Π0µπτη
18/06/2020)
Μετ απ συνντηση µε τον Περιφερειρχη
χουµε ευχριστα να για τον δρ µο: χει
ενταχθε στο πρ γραµµα, εναι θµα χρ νου!

Τα ευχριστα να για τον δρ µο οφελονται
στην προσπθεια των παιδιν του Συλλ γου
και τους πολ καλο ς φλους Πατρινο ς. Ο
προϋπολογισµ ς εναι 3.000.000 ευρ για Καλλον# - Κυδωνι και Pχη - Γραµµνη Οξι. Tα
κοµµτια Eλατ βρυση - Kαλλον# και Γραµµνη
Oξι - Λε κα - Μανδριν# µνουν εκτ ς γιατ δεν
υπ#ρχαν µελτες.

Απ τον Πρ εδρο της Κοιν τητας
Γιργο Η. Γτο (∆ευτ0ρα 22/06/20)
Dπως µε ενηµερσανε απ το γραφεο του
Περιφερειρχη σε δ ο περπου µ#νες θα πει
στο υπουργεο για γκριση ο δρ µος Καλλον#ς - Κυδωνις.

Απ Μκη Γτο στο Viber
Συµπερσµατα:
1ον Ενωµνοι µπορο µε.
2ον: ∆ρ µος ετε µας αρσει ετε χι δεν εχε

ζητηθε ποτ. (Dσοι δεν εχαν φκελο και µελτες -Καλλον#, Μανδριν#, Λε κα, Ελατ βρυση... π#ραν ,τι παρναµε κι εµες τ σα χρ νια... µ νο υποσχσεις!!!)
3ον: Αγαστ# συνεργασα µεταξ των φορων
του χωριο και κοιν# πλε ση φρνει πντα
αποτελσµατα.
4ον: Αγκαλιζουµε και στηρζουµε τον Σ λλογο, εναι απαρατητος πλον για την προκοπ# του χωριο µας.
5ον: ∆#µος για µια ακ µα φορ φαντος ...
Για να µαθανουµε και επιτλους να καταλαβανουµε.
6ον: Γραπτ και χαρτι σε λα ... απ λ για
χορτσαµε. Ο Πρ εδρος εχε πει πλ#ρως διαβασµνος και εξοπλισµνος.
Μπρβο του. Μπρβο σε λους εµς, χωριανο ς και µη. Dλοι χρειαστ#καµε. Dλοι µθαµε. Dλοι συµµετεχαµε µε την συνδροµ# µας
και την αγπη µας και επιτλους συντονιστ#καµε.
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∫ÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜
Τα θ0µατα που απασχ λησαν την κοιν τητα απ το περσιν 0ως το φετειν καλοκαρι εναι τα εξ*ς:
1. Υπ#ρξε επικοινωνα µε το ∆#µο στε να εξασφαλισθε και για την Κυδωνι η στοιχειδης
µριµνα που δικαιο νται λες οι κοιν τητες. Για
το λ γο αυτ απεστλη το γγραφο που βλπετε
στη σελδα αυτ#. Επισηµνθηκε η ανγκη να γνουν γκαιρα τα ργα που χρειζονται.
Το µ#να Ιο νιο πραγµατοποι#θηκαν µε φροντδα του ∆#µου και του Προδρου της Κοιν τητας τα περισσ τερα απ τα ργα που εχαν ζητηθε.

2. Υπ#ρξε στεν# συνεργασα της Κοιν τητας µε
το Σ λλογ µας για το θµα της ασφαλτ στρωσης
του δρ µου. Υπρχουν βσιµες ελπδες επιτλους
να προχωρ#σει το θµα (στην προηγο µενη σελδα οι σχετικς ανακοινσεις στοViber).
3. Σχετικ µε την ενσχυση της υδροδ τησης γιναν αρκετς αναζητ#σεις για να ενισχυθε το δκτυο µε λλες πηγς, αλλ προς το παρ ν φανεται πως δεν εναι εφικτ αυτ , γιατ δεν υπρχει
ικανοποιητικ ς τρ πος πρ σβασης και αξιοπο-

ησης των συµπληρωµατικν πηγν που εχαν
υπολογιστε. Προς το παρ ν τοποθετ#θηκαν στη
γο ρνα της πλατεας σωλ#νες για να µεταφρουν το ποτιστικ νερ προς τον κτω µαχαλ
και να εξοικονοµηθε κπως η κατανλωση π σιµου νερο , ιδως τις περι δους της αιχµ#ς.
4. O Πρ εδρος της κοιν τητας φρ ντισε για να
καθαριστο ν καρια σηµεα µσα στο χωρι απ
βτα και κλαδι.

∆ήµος Ναυπακτίας
Τοπική Κοινότητα Κυδωνιάς
Πληροφορίες:
Προς:
Γάτος Ηλ. Γεώργιος (Πρόεδρος)
210-7516752 (Αθήνα)
Τηλ.: 697-6464710 (Κιν.) - 697-0208813 (Κιν.)

18 Φεβρουαρίου 2020
∆ήµο Ναυπακτίας
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Αντιδήµαρχο Οικονοµικών
κ. Παπαβασιλείου Σωκράτη

ΘΕΜΑ: Αιτήµατα για εργασίες καθαρισµού του οδικού εσωτερικού δικτύου και
του αγροκτηνοτροφικού δικτύου της Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιάς
ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας, Αριθ. Πρωτ. 443/2020 - Ναύπακτος, 09/01/2020
Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, σας αποστέλλω τον Πίνακα που ακολουθεί και αφορά την Τοπ. Κοινότητα Κυδωνιάς.
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Οι κερασι0ς.... θ’ ανθσουν και φ0τος
(0µπνευση απ το αγαπηµ0νο βιβλο του Μεν0λαου Λουντ0µη)

Γρφει ο Γιννης Η. Μπατσαορας

Φτος περµενα να ρθει η νοιξη να πω στο χωρι . Να τη συναντ#σω, να τη νοισω, να τη θαυµσω και να τη φωτογραφσω. Nθελα να αναπολ#σω
την νοιξη ταν #µασταν παιδι, ταν τρχαµε να
µαζψουµε λουλο δια για τον επιτφιο. Ξαφνικ
εµφανστηκε νας παντοδ ναµος κορωνοϊ ς και
αντρεψε τα σχδι µας. Μας υπενθ µισε τι πολλ
πργµατα, απλ και µορφα, που τα θεωρο σαµε
δεδοµνα, δεν εναι πια δεδοµνα. Ωστ σο εµες θα
κνουµε τα σχδι µας και το απρ βλεπτο ας κνει
τη δουλει του. Μπορε ο κορωνοϊ ς να µας κλεισε
στα σπτια και να περι ρισε τις δρσεις µας, µως η
σκψη µας παρµενε ελε θερη να αναπολε τα παλι και να µας ταξιδε ει στην µορφη Ζηλστα
µας, εκε που νθισαν τα παιδικ µας χρ νια. Στα
χωρι και στην εξοχ# φανεται καθαρ η εναλλαγ# των εποχν και η µαγεα της φ σης.
Σ' να χωρφι µας, στα γιορτια, υψνει τα ανστηµ της µια γρικη, πελρια κερασι. Στα γιο ρτια γινε η πρτη γνωριµα µας µ' αυτ#. Ποιος τη
φ τεψε, π τε τη φ τεψε, δεν γνωρζουµε. ∆εκαετες
τη θυµµαι να µονοµαχε µε το χρ νο. Στη σκι της
συχν η µνα µας (πηγ# αγπης και ελπδας) µας
φηνε πνω σ' να κουρλι να παζουµε. 2λλοτε µε
καρ δια # κορ µηλα κι λλοτε τριτα. N µε το τρεχο µενο νερ στο αυλκι. Κι λλοτε να τρµε τα
µαγιοστφυλα, που #ταν στο δµα του µπρµπα
Γιργου (τα ηλεκτρονικ µας παιχνδια τα αφ#ναµε σπτι για να παξουµε µε το λυχνρι πετρελαου
το βρδυ). Την ρα που παζαµε η µνα π τιζε τα
φασ λια # τα καλαµπ κια # δενε τις ντοµτες.
Αυτ# η κερασι εναι να απ τα πρτα σχολεα
µου. Μου µαθε πολλ. Αν µπορο σε να µιλ#σει θα
µας λεγε πολλ...
Μη φοβστε τις δυσκολες! Κντε τις ευκαιρες.
Κι εµνα µε χτυπνε βαρες χειµνες, βοριδες
δυνατο, χι νια και κροσταλλα. Μα δεν το βζω κτω. Για να αντξω την αγριδα της χειµωνις, απογυµννοµαι απ τα φλλα µου. Λιγοστεω στωικ τις ανγκες µου στο ελχιστο. Ξεκουρζοµαι στο αγιζι, γαληνεω και πλουτζω
µσα µου. ∆εν παραιτοµαι απ' τη συνχεια της
ζως, σιωπηρ σχεδιζω την νοιξη. Αναζητ
τη δναµη που χω µσα µου και περιµνω να
'ρθει η νοιξη να τυλιχτ µε τα νθη και την
πρσινη φορεσι µου.
Μθηµα ζω#ς απ την κερασι για να αντιµετωπσουµε τους χειµνες στη ζω#: να στοχαζ µαστε
στις δυσκολες και να αναζητµε λ σεις -πντα
υπρχουν. Στους δ σκολους καιρο ς ας λαχταρµε
λιγ τερα, ας γνουµε ολιγαρκες, ρα αυτρκεις. Ας
εστισουµε στα ουσιαστικ. Ας φροντσουµε τον

πλαν#τη, το σπτι µας. Ας ακο σουµε τον ψθυρο,
την κραυγ# του πλον, που µας παραγγλνει µε τα
δση, τους ποταµο ς, τις θλασσες και τους αγρηδες να ξαναβρο µε το µτρο που χσαµε.
Προτο ανθσει η κερασι, στο εσωτερικ της γνεται νας εκπληκτικ ς σχεδιασµ ς και συντονισµ ς στις ρζες, στον κορµ , στα κλαδι, τα φ λλα,
τα νθη, τους χυµο ς της. Ακ µα κι ο κυλινδρικ ς
κορµ ς της εναι τλεια φτιαγµνος για να περνο ν
οι περισσ τεροι χυµο µε τη µικρ τερη διατοµ#.
Αυτ# την οικονοµα της φ σης τηρο µε και οι Ζηλιστινο. ∆ιαφυλττουµε τα πετρ χτιστα σπτια µας.

Με τα νθη µου, παζοντας µε τις µλισσες, τις
πεταλοδες, τα πουλι, µε το δροσερ αερκι
µα κυρως µε τους ανθρπους του χωριο που
µε φροντζετε και µε ποτζετε, εργζοµαι αργ
και σταθερ, µρα τη µρα, και µε καταπληκτικς φυσικς διεργασες µεταµορφνω τα ευωδιαστ νθη σε κ κκινα, ολ γλυκα κερσια.
Φορτωµνα τα κλαρι µου, φορτωµνα και τα
δικ σας καλθια! Να γευτετε καρπος ευωδιαστος, χυµδεις -πο αλλο θα βρετε ττοια
λεπτ γεση; Να φιλψετε φλους. Να φτιξετε
γλυκ, µαρµελδες και ποτ µοσχοµυριστ!

νθετο αφι0ρωµα:
Zηλστα και Zηλιστινο
Ιστορικ* µν*µη, τ0χνη, επιστ*µη, επικοινωνα
Φτιχνουµε πλακ στρωτες αυλς µε γλστρες και
γεµζουµε µε τριανταφυλλις τους κ#πους. Φτιχνουµε περιβ λια µε κερασις, µηλις, καρυδις.
Μοιραζ µαστε τα ποτιστικ νερ για τους κ#πους
µας, γιατ ξρουµε τι η ευτυχα βρσκεται στη συνεργασα κι χι στον ατοµισµ . Ανταλλσσουµε
λουλο δια, σπ ρους, φαγητ, προϊ ντα, βιβλα,
εµπειρες, σκψεις. Γιατ ξρουµε καλ τι «ΕΤΕΡΟΣ ΕΞ ΕΤΕΡΟΥ ΣΟΦΟΣ». Κοινωνο µε τη ζω#
στο καφενεο, στην εκκλησα, στα πανηγ ρια, στα
ψαρµατα, στα κυν#για, στα τσπουρα. Αναζητο µε
αφορµς για γιορτς και χαρς σε δρ µους σοφο ς.
Και ταν τελεινει ο χειµνας κι ρχεται η νοιξη η
κερασι µας ξαναλει:
Καρτερ και χαροµαι τον ερχοµ της νοιξης.
Οµορφανω µε χρµατα κι αρµατα. Καµαρνω τα λουλοδια που χαµογελνε στον λιο, τα
κλαδι που σµγουν κι αγκαλιζονται, τα πουλι που στκουν στα κλαδι µου και συνοµιλον µε κελαηδισµος. Χαροµαι τα παιδι που
παζουν στον σκιο µου και στνουν τις σκανταλις τους σιµ µου. Χαροµαι τους µεγλους
που φτιχνουν στα κλαδι µου 'κρεβτια' για
να παραφυλνε και να διχνουν τους ασβος
απ' τα καλαµπ κια.
Κι στερα η νοιξη προχωρ και φε γει και καλωσορζουµε το καλοκαρι. Κι η κερασι συνεχζει
την αφ#γησ# της:

Ελτε να πρετε! Κερνω απλ χερα την πραµτεια µου σ' εσς, στα πουλι, στ' αγρµια, σ'
ποιον κοπισει στον σκιο µου. Σαν τη µυρτι
που σκορπει απλ χερα το ρωµ της στις κοιλδες, τσι χαρζω τα δρα µου, χωρς να περιµνω παινο. !χει η ζω για λους!
Οι εποχς της συγκοµιδ#ς γεννο σαν και γεννο ν
πντα το ραµα της αφθονας. Κποιες χρονις που
τα κερσια #ταν πρα πολλ και καλ, κποιοι χωριανο π#γαιναν µε τα µουλρια στα διπλαν χωρι
και πουλο σαν την περσσεια τους. Η φτχεια τχνες κατεργζεται. Η ουσα εναι να παργεις και
να εσαι δηµιουργικ ς! ∆εν υπρχουν γονα χωρι,
υπρχουν γονα µυαλ. ∆εν πειρζει να εσαι φτωχ ς σε οτιδ#ποτε, πειρζει µως να εσαι φτωχ ς σε
ιδες. Το µλλον της χρας, το µλλον του χωριο
µας, εξαρτται απ τη δηµιουργικ τητα λων µας.
Η κερασι δεχνει το δρ µο να βελτισουµε τον κ σµο µας µε οµορφι και δρση, ακουµπντας ο
νας στον λλον κι χι υπονοµε οντας ο νας τον
λλον. Dπως λει ο Γιργος Σεφρης:
Λγο ακ µα να δο µε τις αµυγδαλις (τις κερασις να πο µε εµες;) ν' ανθζουν,
τα µρµαρα να λµπουν στον #λιο, τη θλασσα
να κυµατζει, τα µρµαρα να λµπουν!
Λγο ακ µα, να σηκωθο µε, λγο ψηλ τερα...
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™ÂÏ›‰Â˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜
Βιογραφικ του ιερ0ως Βασιλεου Γ. Ζαχαρ πουλου
Με σα στη συνχεια θα εκθσω, νοµζω τι χω την υποχρωση, στω
και αν τοτο θεωρηθε µεροληπτικ και υποκειµενικ , αφεν ς µεν να τιµσω τον πατρα µου, γιατ κατοι εστερετο ανωτρων σπουδν και παιδαγωγικς κατρτισης, δδαξε τα παιδι του το σεβασµ των µεγαλυτρων,
τη φιλοπονα και φιλεργα, την επιµον και την υποµον για τη βελτωση
των συνθηκν της ζως τους, αφετρου δε να εκφρσω τα συναισθµατα
αγπης, σεβασµο και ευγνωµοσνης προς το πρ σωπ του, γιατ η επιΟ πατρας µου, ο Βασλης, γννηµα και θρµµα της Ζηλστας, εδε το φως της ηµρας το βαρ χειµνα του 1890. Nταν το δε τερο απ τα
τσσερα παιδι του Γεωργου Ζαχαρ πουλου
και της συζ γου του Ανθο λας. Τα λλα τρα
#ταν η Παναγιο , ο Κστας και η Αικατερνη.
Πρασε τα παιδικ του χρ νια µε τα γειτον πουλα στις αυλς της γειτονις, µχρι που #ρθε
η ρα του Σχολεου. Nταν καλ ς µαθητ#ς και
#συχος, κι τσι δεν δυσκολε τηκε να φοιτ#σει
ευδοκµως και να πρει το απολυτ#ριο του ∆ηµοτικο . Για συνχιση σπουδν προοπτικς δεν
υπ#ρχαν, γιατ οι δυσκολες, κυρως οικονοµικς, #ταν πολλς, γι' αυτ ακολο θησε το δρ µο
της αγροτικ#ς ζω#ς κοντ στους γονες και τ'
αδλφια του.
Η Εκκλησα παρλληλα #ταν γι' αυτ ν το ευχριστο καταφ γιο. Κθε Κυριακ#, πριν χτυπ#σει η καµπνα, #ταν παρν, πρ θυµος να βοηθ#σει τον Ιερα µσα στο Ιερ # και στο ψαλτ#ρι, αν εχαν βραδ νει οι ιεροψλτες. Wψαλλε
ωραα, η ψαλµωδα #ταν η αδυναµα του. Μετ
το τλος της θεας λειτουργας και τη διανοµ#
του αντδωρου οι πιστο φευγαν. Οι πιο γροι
αλλ και οι νοι κθονταν στο στρογγυλ πεζο λι του πλτανου, κτω απ τον σκιο του,
ταν ο καιρ ς το επτρεπε, και συζητο σαν διφορα θµατα τοπικ, εθνικ κ.. Μεταξ αυτν
#ταν και ο Βασλης, αλλ και ο φλος του ο Βαγγλης Λιος. Dταν πλησαζε το µεσηµρι, νας
νας ρχιζαν να φε γουν. Τελευταος φευγε ο
Βασλης µε τον γετον του το Γιργο Τσιο µα,
γιατ τα σπτια τους #ταν πολ κοντ.
Μετ στο σπτι οι συζητ#σεις για τα κτ#µατα
και λλα σχετικ θµατα δεν εχαν καννα ενδιαφρον για το Βασλη. Αυτ ς ζητο σε λλα
που να τον γεµζουν. Εκενο που τον συνρπαζε
περισσ τερο #ταν οι συζητ#σεις των Ζηλιστινν
παραθεριστν. Τους ζ#λευε, #θελε να βρεθε και
αυτ ς στους διους µ' αυτο ς τ πους. Dλα τα εχε, παρστηµα, εµφνιση, αποφασιστικ τητα, τιµι τητα και πολλ λλα φυσικ και πνευµατικ
προσ ντα.
Συχν αναφερ ταν στην επιθυµα του να αποδηµ#σει, αλλ οι γονες τον #θελαν κοντ τους
και αντιδρο σαν. Τελικ, µπροστ στην επιµον#
του, αποφσισαν να φ γουν µαζ, πατρας και
γι ς, και σε 2-3 µρες φτασαν στην Αθ#να. Απ
εκε φυγαν για Λα ριο, τον τ πο προορισµο ,
που υπ#ρχαν τα φηµισµνα Μεταλλεα, στα
οποα σ ντοµα πιασαν δουλει. Dλα π#γαινα
καλ, αφο και η αµοιβ# #ταν ικανοποιητικ#. Ο
πατρας αφοσιθηκε στη δουλει, ο γι ς κπου-κπου ανβαινε στην Αθ#να. Σκφτηκε να
γραφτε στο Σχολαρχεο και γι' αυτ επισκφτηκε να απ τα υπρχοντα Σχολαρχεα και αποφσισε την εγγραφ# του σ' αυτ . Ο πατρας του
το αποδχτηκε. Τι λλο µπροο σε να κνει; Η
συνχεια #ταν σχετικ δ σκολη αλλ το πεσµα
του Βασλη επικρτησε. Πρασε πνω απ νας
χρ νος απ τ τε που εχαν ρθει σ' αυτ#ν την
εργατο πολη. Dλα π#γαινα καλ και κανες δεν
περµενε αυτ που θα επακολουθο σε. Η ∆ιε -

Γρφει ο Ζαχαρας Β. Ζαχαρ πουλος

θυµα του ταν να γνουµε νθρωποι µε κρος και προσωπικ τητα, σµφωνα µε τα λεγ µενα του Μεννδρου, του κωµικο ποιητ (342-292 π.Χ):
«ΩΣ ΧΑΡΙΕΝ ΕΣΤ' ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΟΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Η». Τοτο αποκτ περισσ τερη σπουδαι τητα και σηµασα, αν λβουµε υπ ψη τι ο τµιος αγνας του για τη βελτωση των συνθηκν της ζως των τκνων του
γινε σε χρ νια «δσεκτα και οργισµνα», σε χρ νια πενας, δυστυχας και
πολµων, βαλκανικν, παγκ σµιων και εµφυλου (1912-1949).

θυνση του εργοστασου λ γω µεωσης του προσωπικο προβανει στην απ λυση εργατν. Μεταξ των απολυµνων #ταν πατρας και γι ς.
Dλα τελεωσαν, δουλει και Σχολαρχεο. Ανεβανουν στην Αθ#να και κατ' ευθεαν φυγαν
για το χωρι , που τους υποδχτηκε ανακουφισµνη η σ ζυγος και µητρα.
Ο Βασλης στενοχωρ#θηκε αλλ αντιµετπισε
την κατσταση µε ψυχραιµα. Ξανρχισε την εργασα στα κτ#µατα, βοηθο µενος απ τους γονες του. Τρα το καταφ γι του #ταν η Εκκλησα. Απ αυτ#ν αντλο σε δ ναµη και θρρος
για το µλλον. Ξαφνικ ρχεται η εδηση της
στρτευσης τ σο του Βασλη σο και του φλου
του Βαγγλη. ∆εν γνωρζω αν #ταν µαζ τους
και λλοι συγχωριανο. Γρ#γορα ετοιµστηκαν
και µια και δυο φτασαν στο στρατ πεδο του
Μεσολογγου. Παρουσιστηκαν στους αρµ διους, ντ θηκαν στο χακ και ρχισε η εκπαδευση. ∆εν κρτησε πολ , γιατ κατ διαταγ# του
τ τε πρωθυπουργο της χρας, Ελ. Βενιζλου,
φυγαν µαζ µε χιλιδες Ελλ#νων στρατιωτν
για τον π λεµο εναντον των Μπολσεβκων στην
Κριµαα και την ευρ τερη περιοχ# της Ουκρανας (1919). Η εκστρατεα απτυχε και ο ελληνικ ς στρατ ς µεταφρθηκε στη Μ. Ασα για εν-

σχυση του εκε µετπου. Κι αυτ# η εκστρατεα
δεν κρτησε πολ γιατ η αλλαγ# της πολιτικ#ς
ηγεσας στην Ελλδα οδ#γησε στην ανκληση
του στρατο και τη διλυσ# του. Οι στρατιτες,
ελε θεροι, επστρεψαν ο καθνας στην πατρδα
του. Ο Βασλης και ο Βαγγλης επστρεψαν στο
χωρι .
Τρα η ζω# ξεκινει µε νους ρυθµο ς. Ο
Βαγγλης χει τη φραγκοραπτικ#, ο Βασλης το
τσαπ και το γκασµ, το φτυρι και το δρεπνι.

Αυτ εναι τρα τα πλα του. Μπροστ ο γι ς
και πσω ο πατρας και η µνα τρχουν παντο ,
στη Λυκ τρυπα, στα Καλ βια, στον Καµπ κ.α.
Στο πλι των γονιν του, δεν απελπζεται, συνεχζει τη δοκιµασα. Ο τολµν νικ. Wτσι πιστε ει
και τσι πορε εται. Κθε Κυριακ# η καµπνα του
Αγου Νικολου του υπενθυµζει πως ο Ιερας εναι µ νος του, γι' αυτ νιθει την ανγκη να πει
γρ#γορα να σταθε στο ψαλτ#ρι, να ετοιµσει το
θυµιατ , το ζον, αναγκαα για την ολοκλ#ρωση
της θεας λειτουργας. Με το σχ λασµα συναντ
το φλο του το Βαγγλη και η συζ#τηση αρχζει.
Λει ο Βαγγλης τα δικ του, λει και ο Βασλης
τις δυσκολες που αντιµετωπζει και το σπουδαι τερο τι σκπτεται να νυµφευθε. Ο Βαγγλης ξαν στο πλϊ του και σ' αυτ . Κι τσι ο Βασλης,
αφο π#ρε την ευχ# των γονων του, πολ γρ#γορα βρ#κε και τη ν φη, την Αικατερνη απ το
σ ι των Καρασµαϊλαων. Κι ταν λα πια #ταν
τοιµα, γινε και ο γµος.
Τρα στο Ζαχαροπλϊκο σπτι λα εναι διαφορετικ, λοι εναι χαρο µενοι και ευτυχισµνοι. Μπ#κε στο σπιτικ τους καινο ργιο αµα.
Dλα λλαξαν, λα λµπουν απ καθαρι τητα
και νοικοκυροσ νη. Η ν φη λα τα βλπει και
λα τα παρατηρε. Τποτε δεν της διαφε γει. Το
σπτι το στολζει αυτ#. Θλει να το βλπει πντα
καθαρ , θλει ο σ ζυγ ς της να εναι πντα χαρο µενος. Τι σηµασα χουν οι δυσκολες; Εναι
ανθρπινες, ρχονται και παρρχονται, γι' αυτ
δεν πρπει να δνουµε σηµασα. Ο Βασλης χαρο µενος για τη γυνακα του και το νο αρα
που πνει στο σπιτικ του, προχωρε µε νες δυνµεις στο δ σκολο ργο του αγρ τη. Παλε ει
µε τη γη, παρλληλα µως ελπζει και σε κτι
καλ τερο. Και τ τε ρχεται τηλεφωνικ απ την
ιερ Μητρ πολη Ναυπακτας και Ευρυτανας η
εδηση της χηρεας του Ι. Ναο Αγου Νικολου! Ο Σεβ. Αµβρ σιος ζητε απ τον πρ εδρο
της κοιν τητας ξιο υποψ#φιο για χειροτονα.
Ο πρ εδρος κοινοποησε στους συµβο λους
του την εδηση και οµ φωνα κατ πιν συζητ#σεως κριναν το Βασλη ως τον πιο κατλληλο και
επισκφτηκαν τον υποψ#φι τους στο σπτι. Συζ#τησαν το θµα και ο Βασλης, αφο συζ#τησε
το θµα µε τη γυνακα του και τους γονες του,
απντησε στον πρ εδρο πως συµφωνε. Ο πρ εδρος λλο που δεν #θελε. Αµσως ενηµερνει
τον εκπρ σωπο της Μητρ πολης και κλενουν
ραντεβο σ' να απ τα γνωστ µοναστ#ρια της
Ναυπκτου την 1η Ιανουαρου 1929. Εκε παρευρθησαν ο Σεβ. Μητροπολτης Αµβρ σιος,
δ ο ιερες και νας δικος, ο πρ εδρος και αντιπρ εδρος της κοιν τητας και ο υποψ#φιος για
χειροτονα. Ακολο θησε η χειροτονα του Βασλη σε ∆ικονο και κατ πιν σε Πρεσβ τερο. Απ
την ηµρα εκενη ο µχρι τρα Βασλης γνεται ο
Παπαβασλης και ο Ιερας και Εφηµριος του Ι.
Ναο του Αγου Νικολου Ζηλστας, αρχζοντας το ιερατικ του στδιο.
Στο πολ πλευρο ργο του Παπαβασλη αρκετο
συγχωριανο του συµπαραστθηκαν ξια στο
πλευρ του. Μεταξ αυτν, τιµ#ς νεκεν, θα
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αναφρω τους: 1) Κατσνο ∆ηµ., διδσκαλο
και ψλτη, 2) Γτο Νικ., πρ εδρο της κοιν τητας, 3) Λϊο Ευαγγ., επτροπο, 4) Υφαντ# Αθαν.,
επτροπο, 5) Σταυρ πουλο Ηλ., ιεροψλτη και
νεωκ ρο και 6) Γτο Λµπρο, ιεροψλτη. Η προσφορ του Παπαβασλη δεν περιοριζ ταν µ νο
στα ανωτρω αλλ και στα κοινοτικ. 2µεσος συνεργτης του εκστοτε προδρου καθς και
γραµµατας της κοιν τητας και σ µβουλος του
προδρου, µετεχε σε λες τις θετικς δραστηρι τητες του κοινοτικο συµβουλου κατ τους
χρ νους της ιερατεας του. Κατ τη διρκεια
των χρ νων αυτν στα #δη υπρχοντα τκνα
του Παπαβασλη, Γιργο, Γιννη και Ανθο λα
προστθηκαν η Ελνη, ο Σωτ#ρης, ο Ζαχαρας, η
Αθην και ο ∆ηµ#τρης.
Το ειρηνικ και προοδευτικ ργο του Παπαβασλη #λθε να διακ ψει ξαφνικ ο εµφ λιος
(1946-1949), που καλλιργησε το µσος και την
χθρα µεταξ γονων, αδερφν, συγγενν και
φλων και στο πρασµ του φησε πσω π νο,
φτχεια, ορφνια και πνθος. Σ' ναν ττοιο π λεµο βρθηκαν και οι φιλ#συχοι κτοικοι της
Ζηλστας. Ο εκπατρισµ ς που ακολο θησε τον
Ιο νιο του 1947, νοµζω πως #ταν µια λυτρωτικ#
πρξη. Εδ τελεινει µια εποχ# και µια λλη
αρχζει. Η Ζηλστα ερηµνει. Οι κτοικοι µετακινο νται προς τα κντρα, κυρως τη Να πακτο.
Απ κει αρχζει η διασπορ. Μεσολ γγι, Αγρνιο,
Πτρα και Αθ#να δχονται τους εκπατρισµνους,
που προρχονται και απ λλες κωµοπ λεις και
χωρι. Αρχικ οι περισσ τεροι χωριανο, κυρως
οι κτηνοτρ φοι, εγκαταστθηκαν προσωριν στο
Μοναστ#ρι της Βαρνκοβας. Η οικογνεια του
Παπαβασλη µεινε στη Να πακτο µαζ µε την οικογνεια του αδελφο του, Κστα. Ο διος αφο
λαβε απολυτ#ριο απ την Ιερ Μητρ πολη Ναυπακτας και Ευρυτανας, γινε δεκτ ς στην Ιερ
Μητρ πολη Αιτωλοακαρνανας, της οποας ο
Σεβ. Μητροπολτης Ιερ θεος τον τοποθτησε στις
αρχς του Ιουλου 1948 εφηµριο στο Μοναστ#ρι

της Ζωοδ χου Πηγ#ς, που βρσκεται στην Κλεισο ρα, στην κορυφ# σχεδ ν του βραχδους
ρους Αρκυνθου, κοντ στο Μεσολ γγι και το
Αιτωλικ .
Στο Μοναστ#ρι αυτ µεινε µχρι τα τλη Αυγο στου 1949. Κατ τη διρκεια της παραµον#ς
του πρ σφερε ιερατικς υπηρεσες στους προσκυνητς, οι οποοι προσερχ µενοι ζητο σαν
απ την Παναγα τη βο#θεια και το λε ς της µε
τις διφορες ιεροπραξες που τελο σαν. Με το
τλος του εµφυλου το 1949 ο Σεβ. Ιερ θεος µετακινε τον Παπαβασλη στην ενορα Μεταµορφσεως του Σωτ#ρος στην Αγριλι, προστειο
του Μεσολογγου. Οι κτοικοι διασκορπισµνοι
στην ελαι φυτη περιοχ# της, ασχολο νται κυρως µε τη γεωργα και την ελαιοκαλλιργεια.
Φιλ#συχοι νθρωποι, αγκαλιζουν τον ποιµνα
τους και βοηθο ν τ σο τον διο σο και την οικογνει του, η οποα εν τω µεταξ χει λθει
απ τη Να πακτο. Στην Αγριλι ο νος εφηµριος διακονε το ποµνι του χωρς προβλ#µατα
και δυσκολες. Ο Ιερ ς Να ς βρσκεται στο κντρο της και η κατοικα του ιερα σε κοντιν#
απ σταση. Μσα σε να ττοιο περιβλλον µχρι
τα µσα του 1956 ο χρ νος κυλ ευχριστα. Κατ τα µσα του τους αυτο λα τα παιδι του
Παπαβασλη, #τοι η Ελνη, ο Σωτ#ρης, ο Ζαχαρας, η Αθην και ο ∆ηµ#τρης ανεβανουν στην
Αθ#να. Εκε τα περιµνει ο Γιννης, αστυνοµικ ς υπλληλος και φοιτητ#ς της Νοµικ#ς Σχολ#ς. Η Ανθο λα εναι παντρεµνη µε τον Κστα
Λοaζο, σιδηροδροµικ υπλληλο στο Μεσολ γγι, εν ο Γιργος απ το 1945 υπηρετε στη Βασιλικ# Χωροφυλακ#. Στην Αγριλι µεινε ο Παπαβασλης µε την παπαδι του. Η µοναξι τους
#ταν και η δυστυχα τους. Με τη σκψη πως
γρ#γορα θα βρεθο ν κοντ στα παιδι τους ξεχνο σαν τη στενοχρια.
Στη δ σκολη αυτ# στιγµ#, απροσδ κητα, ρχεται µετθεση του Παπαβασλη απ' τη Μητρ πολη σ' να µικρ ορειν χωρι , τα Μο σουρα, στα

Βιογραφικ του Φιλολ γου Κωνσταντνου Σταυρ πουλου
Γενν#θηκε στην Κυδωνι Ναυπακτας το 1878.
Καταγ ταν απ τη µεγλη οικογνεια των Σταυραων # Σταυροπουλαων, που #ταν προεστο κατ την Τουρκοκρατα, µαζ µε τους Χονδροµητραους.
Τελεωσε το γυµνσιο στο Αγρνιο και µετ
σπο δασε στο ∆ιδασκαλεο Κρκυρας και τοποθετ#θηκε ως δσκαλος στην Παραβ λα Τριχωνδος για µικρ διστηµα. Κατ πιν φυγε για την
Αθ#να, που σπο δασε Φιλολογα στη Φιλοσοφικ# Σχολ# του Πανεπιστηµου Αθηνν. Wλαβε µρος στους Βαλκανικο ς πολµους τα τη 19121913. Κατ πιν τοποθετ#θηκε στο ∆ιδασκαλεο
Μυτιλ#νης στο Πλωµρι ως καθηγητ#ς. Στη συνχεια #ρθε στην Αθ#να και εργσθηκε µε απ -

σπαση στην Ακαδηµα Αθηνν, στο Κντρο Σ νταξης του Ιστορικο Λεξικο της Νας Ελληνικ#ς γλσσας. Το 1936 υπηρτησε ως καθηγητ#ς
στο Θρµο Τριχωνδος.
Κατ τη διρκεια της Κατοχ#ς µεινε στο Αγρνιο µαζ µε τα αδλφια του Γιργο, Λεωνδα, ∆ηµ#τρη και Νκο. Μετ την απελευθρωση φυγε
για την Αθ#να που παρµεινε µχρι το τλος της
ζω#ς του, το Μρτιο του 1966. Η ταφ# του γινε
στο Αγρνιο. Υπ#ρξε τµιος δηµ σιος υπλληλος,
που αγωνιζ ταν πντα για τη µ ρφωση των µαθητν και των συµπολιτν του.
Υπ#ρξε επσης πολµιος των ιδεν του Γερµανο Φαλµερϊερ, σχετικ µε την ελληνικ τητα
των Νεοελλ#νων, και απδειξε τη διαχρονικ# συ-

Γιργος Ευαγ. Χονδροµ*τρος
Ο Γιργος Χονδροµ#τρος #ταν διακεκριµνος δικηγ ρος των Αθηνν. Η καταγωγ#
του απ το χωρι µας. Στην Κατοχ# συµµετεχε στην Εθνικ# Αντσταση. Συνελ#φθη το
καλοκαρι του 1943 απ την Κοµµαντατο ρ.
Απεφυλακσθη στις 2 Αυγο στου 1943, επειδ# κποια ''κυρα'' τον ερωτε θηκε (Στη
φωτογρ. το αποφυλακιστ#ριο). Nταν πργµατι ωραος νδρας.
Ο Γ. Χονδροµ#τρος µαζ µε λλους χωριανο ς #ταν εκ των ιδρυτν του Συλλ γου
«Οφιονεα». Το δικηγορικ γραφεο του,
στην οδ Μαυροµιχλη 15, #ταν η πρτη
δρα του Συλλ γου.

β ρεια της Αγριλις, στις πλαγις του ρους
Αρκυνθου. ∆ σκολη ενορα για να γροντα
ιερα. Τι να κνει µως; Το καθ#κον τον καλε.
Παρνοντας µαζ του την παπαδι και τα ολγα
υπρχοντ τους εγκαθσταται στα Μο σουρα,
που προσπαθε να προσαρµοστε. Τι να το κνει µως; Μακρι απ τα παιδι του και τους
χωριανο ς του, δεν εναι πια ο πραγµατικ ς Παπαβασλης. Η µοναξι, η πκρα και οι απρ βλεπτες περιπτειες κλονζουν την καρδι του. Στο
πλευρ του βρσκεται η πρεσβυτρα του. Μα τι
µπορε να του προσφρει, λλο απ λ για παρηγορις και ελπδας; Ζητε τη βο#θεια των ιατρν στο Μεσολ γγι χωρς αποτλεσµα. Μ νη
ελπδα η Αθ#να. Παρνει δεια απ τη Μητρ πολη και φε γει ακολουθο µενος απ την Αικατερνη. Στην Αθ#να τον περιµνει ο Γιννης, τον
παραλαµβνει και τον πηγανει στην κλινικ#
«Αγα Μαρνα», που αν#κει στο γιατρ Βασλη
Υφαντ#, εξδελφ του. Νοσηλε εται αρκετς
ηµρες, βλπει κποια βελτωση, γεγον ς που
ανακουφζει την παπαδι και τα παιδι του.
Βρσκεται στα πρ θυρα της εξ δου, αλλ δεν
προφτανει. Στις 3 Ιανουαρου 1958 και ρα 11η
πρωιν# φυγε για πντα απ κοντ µας.
Αυτ #ταν το τλος της ζω#ς του Παπαβασλη, εν ς ιερα που µε το ργο του σφργισε τη
φιλ πονη και πολ µοχθη ζω# των κατοκων της
Ζηλστας κατ τη διρκεια της εικοσαετας
1929-1949. Η σορ ς του ενταφιστηκε στο Νεκροταφεο Ζωγρφου σε ιδι κτητο τφο στις 5
Ιανουαρου 1958.
Για να κλεσουµε το βιογραφικ το το σηµεωµα του πρεσβ τερου Παπαβασλη απαραιτ#τως
πρπει να αναφρουµε τι µεγλο µρος της επιτυχο ς του πορεας τ σο ως οικογενειρχη σο
και κυρως ως εφηµριου στις διφορες ενορες
που υπηρτησε, δικαιο ται η σ ντροφ ς του
Αικατερνη, η οποα υπ#ρξε αφοσιωµνη σ ζυγος και πρεσβυτρα, ξια σ µβουλος και συµπαρασττιδα της ζω#ς και του ργου του.

Γρφει ο ερευνητ*ς Χρ*στος ∆. ∆ιαµαντ πουλος
νχεια της ελληνικ#ς γλσσας.
Απ µαρτυρες Ζηλιστινν γνωρζουµε τι
ταν επισκεπτ ταν το χωρι , συν#θως τους καλοκαιρινο ς µ#νες, οι χωριανο τον βλεπαν σαν
κτι το το περεργο. Nταν ο Καθηγητ#ς, ο τ σο
εγκρδιος µε τους συγχωριανο ς του. Αυτο
µως πολλς φορς του ετοµαζαν διφορες κωµικς φρσες, που ο καθηγητ#ς τις καλοδεχ ταν.
Wργα του εναι:
1. Γλωσσικ ν υλικ ν συλλεγν εις Ναυπακταν,
Φθιτιδα και Φωκδα, 1927.
2. Υλικ ν συλλεγν εκ της Ναυπακτας, ∆ωρδος,
Φθιτιδος, Ευρυτανας τον Σεπτµβριον του 1928
3. Ο κεκρυµµνος θησαυρ ς των λαϊκν παραδ σεων, Αθ#να 1952.

Γρφει ο ερευνητ*ς Χρ*στος ∆. ∆ιαµαντ πουλος
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νας Γιατρ ς θυµται
Ιο λιος 1947. Κατακαλ καιρο. Η Κυδωνι το
µορφο χωρι µας σφ ζει απ ζω# και ζωντνια.
Παιδικς φωνς ακο γονται στις αυλς των σπιτιν, τα κουδο νια των κοπαδιν των αιγοπροβτων κτυπο ν αδικοπα στις γ ρω βουνοπλαγις,
οι χωριανο δρπουν τους καρπο ς του µ χθου
µιας ολ κληρης χρονις.
Dµως µια καταχνι σκεπζει ολ κληρο το χωρι . Φ#µες κυκλοφορο ν απ ηµρες τι θα γνει
εκκνωση των ορεινν χωριν και οι κτοικοι εναι αν#συχοι, προβληµατισµνοι, λιγοµλητοι. Βλπετε ο εµφ λιος π λεµος που ξσπασε στην χρα
µας µανεται τρα σχεδ ν δ ο ολ κληρα χρ νια
και πλ#ττει τα νιτα, το ηθικ των Ελλ#νων, την
οικονοµα. Βαρι η ατµ σφαιρα σ' λο το χωρι .
∆εν υπρχει χειρ τερο πργµα απ τον εµφ λιο
π λεµο. ∆ι τι στον κανονικ π λεµο πολεµς για
την πατρδα σου, για τα ιδανικ και την τιµ# σου,
εν στον εµφ λιο σκοτνεις τον συµπατριτη, τον
συντοπτη, τον συγχωριαν σου. Χαρακτηριστικ
τι το να τρτο του πληθυσµο της Ελλδας
υπ#ρξαν θ µατα της βας και των γενικ τερων συνεπειν του εµφυλου στο στεν και ευρ τερο οικογενειακ περιβλλον.
Μεσηµρι 26 Ιουλου 1947. Αποφρδα ηµρα.
Στην αυλ# του σπιτιο µου, µε λουζε µε πρσινο
σαπο νι και νερ απ το γκιο µι η µεγαλ τερη
αδερφ# µου, η αεµνηστη Ανθο λα. Και εκενη τη
στιγµ# καταφθνει ντροµος ο αεµνηστος δσκαλος ∆ηµ#τριος Κατσνος και λει: ''Ανθο λα πες
στην παπαδι να ετοιµαστετε, δι τι το απ γευµα
φε γουµε''. Wνιωσα προς στιγµ# µεγλη χαρ,
δι τι ν µιζα θα πηγαναµε εκδροµ#. Nµουν ξι
χρονν και δεν περµενα τι εκενη τη στιγµ# ρχιζε µια µεγλη δοκιµασα, µια εποχ# στερ#σεων,
ταλαιπωρας και κακουχιν, µια καινο ρια εποχ#
περαιτρω φτωχοποησης της #δη ταλαιπωρηµνης ζω#ς µας. Το βρος εκενη την εποχ# σ#κωναν
οι αρχς του χωριο , ο σχεδ ν µ νιµος πρ εδρος
Νικ λαος Γτος, ο δσκαλος ∆ηµ#τριος Κατσνος, πντα συνετ ς και µειλχιος, και ο παπς Βασλης Ζαχαρ πουλος.
Η παπαδι, η ηρωδα µνα µου, µια αγρµµατη
µεσ#λικη γυνακα. ∆εν εχε αποµακρυνθε απ το
χωρι πραν της Αρτοτνας και της Σπερχειδας.
Και τρα πρεπε να ξεσηκωθε και να σηκσει
σταυρ µαρτυρου, σρνοντας µαζ της ξι αν#λικα παιδι, για γνωστο προορισµ και αββαιο
µλλον. Ο παπα-Βασλης εχε φ γει προ ολγων

Γρφει ο ∆ηµ*τρης B. Zαχαρ πουλος
ηµερν, πεζ ς και ολονυκτς µε να σακο λι στον
µο, σχεδ ν κυνηγηµνος, γιατ απειλετο η ζω#
του. Τη σκφτοµαι τρα και αναλογζοµαι σε τι
κυκενα βρθηκε. Wφυγε πλ#ρης ηµερν και
φροντσαµε να της εναι τα τελευταα χρ νια της
ζω#ς της, ανµελα, ειρηνικ και ευτυχισµνα.
Το απ γευµα κατ τις ξι το µαρτ ριο της οικογενεας µου και λων των συγχωριανν αρχζει.
Με π νο καρδις και δκρυα στα µτια, εγκαταλεπουν το σπιτικ τους και τα υπρχοντ τους,
µαζ µε τα βαρυφορτωµνα ζα και τα κοπδια
τους. Χωρς καµα κρατικ# ενηµρωση, καµα βο#θεια, π#ραν το δρ µο της φυγ#ς για γνωστο προορισµ και γνωστη πορεα. Πρτος σταθµ ς κτι
λκες πσω απ τον Αϊ Λι, κοντ στο χωρι Καλλον#. Εγ µε λλους συνοµηλκους µου το ρξαµε
στο παιχνδι και ας καιγ ταν τριγ ρω µας το πελεκο δι. Κοιµηθ#καµε κατχαµα, ευτυχς που #ταν
καλοκαρι. ∆ε τερος σταθµ ς η Ρρεση, αφο περσαµε τα χωρι Ελατ βρυση, Κτω και 2νω
Χρα. Εκε εδα τα πρτα αυτοκνητα, κτι στρατιωτικ RΕΟ. Τα προσεγγσαµε εµες τα παιδι
και προσπαθ#σαµε να τα αγγξουµε, αλλ αµσως
αποµακρ ναµε τα χρια µας, φοβο µενοι µ#πως
µας δαγκσουν. Εχαν βλπετε χαρτογραφηθε
στην παιδικ# µας µν#µη σαν θηρα. Οποα διαφορ απ τα σηµεριν παιδι.
Την τρτη ηµρα φθσαµε ξω απ τη Να πακτο και η οικογνει µου εγκαταστθηκε προσωριν σε µια αποθ#κη µε χ ρτα και σαν για τα
ζα, εν σοι εχαν αιγοπρ βατα εγκαταστθηκαν στο µοναστ#ρι της Βαρνκοβας. Η ιστορικ#
αυτ# µον# του 11ου µ.Χ. αινα, υπστη πολλς κατ καιρο ς καταστροφς, κλοπς και λεηλασες,
εσχτως µως υπστη ολοκληρωτικ# καταστροφ#
απ πυρκαγι και ελπζω σ ντοµα να ανοικοδοµηθε και να µεγαλουργ#σει. Dσοι κατφυγαν στη
Μον# της Βαρνκοβας #σαν οι τυχερο, δι τι εχαν απ' τα ζα τους κτι να φνε. Και στο µοναστ#ρι βρ#καν να ανθρπινο καταφ γιο, ζεστασι
και φιλοξενα. Για τους υπ λοιπους, ανεπαρκστατη κρατικ# µριµνα, τα πντα αφεντο στην τ χη
τους. Μετ απ λγες µρες εγκατασταθ#καµε σε
να παλι σπιτο ερειπωµνο κοντ στον Αϊ - ∆ηµ#τρη µαζ µε την οικογνεια του θεου µου αεµνηστου Κστα Ζαχαρ πουλου. Πολλο συγχωριανο
πρασαν απναντι στην Αχαaα, λλοι τρβηξαν
για Μεσολ γγι και Αγρνιο. Ξεριζωµνοι απ τον
τ πο µας, ξεσπιτωµνοι, υπστηµεν τα πνδεινα

τον πρτο καιρ . Πενα, ταλαιπωρα, απλυσι,
χωρς ουδεµα φροντδα απ το επσηµο κρτος,
χωρς κανναν προγραµµατισµ . Θυµµαι πολλ
µεσηµρια το φαγητ µας #ταν ψωµ µε σταφ λι
και αυτ λιγοστ. Χαρακτηριστικ τι η µακαρτισσα µνα µου µετρο σε και µας µοραζε τις ργες του σταφυλιο για να µην τσακων µαστε.
Υπολογζεται τι σ' λη την Ελλδα υπστησαν
τα δια σως και χειρ τερα, γ ρω στις 680.000 νθρωποι. Dλοι χαρτογραφ#θηκαν ως ανταρτ πληκτοι, στην ουσα µως λοι αυτο #σαν στρατ πληκτοι. Ωστ σο πολλο απ τους συγχωριανο ς µου
µε την εργατικ τητ τους, την εντιµ τητα και τη
λαχτρα για καλ τερη ζω# και ανοδικ# κοινωνικ#
εξλιξη, προ δευσαν, γιναν τοπικο νοικοκυραοι
και ενσωµατθηκαν πλ#ρως και επιτυχς στις τοπικς κοινωνες. Για να επιτ χουν µως λα αυτ
απαιτετο εκ µρους των προσαρµογ#, η οποα δεν
#το καθ λου ε κολη. Απαιτετο κατθεση ντονης
συναισθηµατικ#ς ενργειας και υψηλ ανθρπινο
κ στος. Το 1950, µε το τλος του εµφυλου, γινε
επαναπατρισµ ς και πολλο απ τους ανταρτ πληκτους επστρεψαν στις πατρογονικς εστες
των. Ακ µη µως και ο επαναπατρισµ ς γινε χωρς ιδιατερη µριµνα. Οι στρατ πληκτοι εστλησαν απλς πσω χωρς κρατικ# µριµνα, χωρς
σχεδ ν ουδεµα βο#θεια. Χωρς τα ζα τους, ιδιαιτρως χρ#σιµα, που εχαν επιταχθε κατ την διρκεια του πολµου και εχαν χαθε. Χωρς σπ ρους
για τις καλλιργειες. Και µερικο δχως στγη, δι τι
τα σπτια τους εχαν πυρποληθε εκατρωθεν κατ
τον εµφ λιο.
Dµως, παρ τον επαναπατρισµ αρκετν συγχωριανν, το χωρι µας, πως λλωστε και λα τα
χωρι της ορειν#ς Ναυπακτας και της Ελλδος
γενικ τερα, ουδποτε απκτησαν ξαν την αγλη
του παρελθ ντος. bσως σε το το συνετλεσε η αυξαν µενη κτοτε αστυφιλα, σως η καλ τερη προοπτικ# για κοινωνικ# ανλιξη, που προσφεραν τα
αστικ κντρα. Η ζω# στα χωρι φθινε σιγ σιγ
και φτσαµε στην σηµεριν# ερ#µωση των χωριν
και ιδιατερα κατ τους χειµερινο ς µ#νες.
Τελευταως γνονται προσπθειες αναθρµανσης του ενδιαφροντος προς τα χωρι αυτ και
σως ο κορωνοϊ ς CoViD - 19 που νθισε τελευταως στα µεγλα αστικ κντρα αποτελσει κνητρο επανακµψεως στους χρους που κποτε
γεννηθ#καµε.

∆εκαετα του '50: τον καιρ της Οντρας, του βουλευτ* Ιντζ0 και των ρψεων τροφ*ς
Το παρακτω περιστατικ , βασισµ0νο σε προφορικ* αφ*γηση των K. Aποστολ πουλου, ∆. Παπανικολου και Παπασµνη καταγρφτηκε στην τοπικ* διλεκτο απ τη Βιβ* Σµνη
Του καλουκαρ' π' ν'γι ου δρ µους, ου βουλιφτ#ς µας ου Ιντζς πηρνι παρανταρι τα χουργι
να µας µατακαπαρσ'. Wνα απ γιουµα ξιπζιψι κι
στα Μαγαζι. Μην τουν αστουχ#σουµι κι δε µαταβγε. Επι, επι, ταξι ουλο θι λαο ς µι 'πιτραχ#λια... κι τι δεν ταξι. Wσµπρουξι κι τουν πρ ιδρου,
να ειπε κι αυτ ς για του χουργι .''Να µιλσει ελεθερα, ξω απ τα δ ντια, για τα αιτµατα της κοιν τητας, της Κυδωνας''. ''∆ρττουµι εδ της ηυκηρας, κ ριι βουληυτ, να σας αναφρου δια την
αθλαν κατστασιν τουν ηγουπρουβτουν, τουν
νουν και τουν ηµι νουν του χωρου µας... κι αν ειπες κι για ηµς τα δπουδα, στα ντιπ! Πενα, λ ρδα, κυρ βουλιφτ# µ', πενα κι τουν γουνουν, λιµ ς,
καταπουντ'σµ ς, θα φµι ου νας τουν λλουν απ'
'ν αβανι... Κι αυτ του βρσκνι πτ'µα καµπ σ',
π' δε λεν να βλ'νι 'ν ουρ στα σκλια ακ µα, κι λεν
κι µαταλν' δια την πλουτουκραταν τχα µ' κι
στρφουνται ιναντουν της παρταξ#ς µας κλπ
κλπ, κ ριι βουλιφτ# µ''.
Κι απο κει κι µιτ σκ'ν γαϊτν' ο λις οι κ'βντις
δια την ''ιθνικ#ν κατστασιν''. ∆ειν ς ου κ. Ιντζς
στα χαµπρια δια τ'ν πατρδα κι τ'ς ιχτρο ς τ'ς. Κι
για του κ µµα του καλ . Επι, ξαναµατειπι, τ'ς γνουνι του κιφλ'. Βαρκστ'σαν. Τηξιραν. Θα τουν

ψ#φ'ζαν, οτως  αλλως. Τκαµαν ρ ιδου µαναχο τς προυτ τιρα, µι τ' αντρτ'κα. Τ τι π' τ' ακο µπσαν ο λα, κουρµ κι την ψ'χ# τ'ς κι ,τ' εχαν κι
δεν εχαν, µπ κι ιδο ν σπρ' µρα, απο κανι
φιρσδα. Κι η σο µα; εχαν συντριβε ως φ'δης
φαρµακιρο κατ κρτος. Οι απαντουχς για τν
σπρ' µρα παν καλλι, φλιτο ρξαν. Σαν π'λκια.
Κι ου κ. Ιντζς ικε, ντο ρους, ακ µα να σουρλουτµπανει. Τλιει κι τα ξαναµατλιει, βγαλι τν πιπδα. Κι νας νας οι ν'κουκυραοι λκαγαν, νας
σιαδ κι λλους σιακε, να µην τουν πρ'νι στου
σπτ'. Ποιος εχι βουλ# για µσαφιρλκια... Κι #ταν κι
ρχουντας ου µσαφρ'ς, πο να τουν κ'βαλ#σνι στ'
µαγκ'φι τς... Μ λαντα τα ου παπς προυτο φηγ' απ' του µαγαζ, απ' τς πρτς πρτς κι λα, γιατ'
#ξιρι του διουλ π πηζι ου βολευτ#ς, κι δε µπ ργιε
να τουν αεικο ει, τουν προυσκλισι στου σπτ. ''Θα
ρθεις, το ειπι. 2µα τιλειεις ιδ του γαλβν'σµα,
θα ρθο να σι πρου. Η παπαδι µ' φκιν' κ'λο ρα
κι γιουµ'στ απ ψι. Τα καλουµαειρε ', θ' αρσ'νι κι
ζ'ν αφιντι σ'. Κι χου κι κρασκ' καλ . Αλλ - ου
παπς κανι 'δω πα σ' κι νια κουφτ# χειρουνουµα
- πρπ' να σι ινηµερσου τ' ψ#φου απο µνα δε
θα πρ'ς. ∆εν ξρου η παπαδι µ', αλλ ιγ, ισς,
δε σας σταυρνου. Να ξηγηθο µι, για του κρασ π'

θα πιο µι µαζ''. Ζιουµατσκη κει ς. Το ξιρι για
τουν παπ (σε νουθεσες να κτσ' καλ, απντησε
κποτε: Ας ρθνι, οι ταγο, εννοοσε, θα µ' αρχιδισνι τα κλλια...), αλλ χ' κι τσ'... Κι για ο λου
του χουρι το του, τ' του σιο ρξαν προυτο κµ'
σια πν', τ' δε βν'νι µυαλ οι πιρ'σσ τιρ' ιδ. Γι'
αυτ κι τ#ραει να τς πει µι του καλ . Κι η φουβρα χρειζιτι, αλλ... προυπαντ ς µι του µαλακ .
Τρα, προεκλογικς, κι απ µιτ θα πσει η ρβδος. Τρα µως δια της πειθος. Γι' αυτ κι µλλιασι η γλσσα τ' να λει για σκδγια, κι για θρουφς κι για λιπσµατα κι γι' αλτριγια κι για τσαπι
κι για σπ ρια, πο ηταν καθ' οδ ν, κι ρχουντι οσονοπω. Παραδ µως οι διορισµο, αυθωρε και παραχρµα, µα τη ορκοµωσα της κυβερνσεως του
κ µµατος που εκπροσωπε. Κι χλιβι τα ον µατα
των ενδιαφεροµνων κι γραφι µι τα χιρκια τ' την
κατστασιν των αιτουµνων διορισµ ν. Κι απο
κουντ συµπλ#ρουνι την κατστασιν των ενδιαφεροµνων να τοποθετηθσιν εις τα εθνικ σµατα
ασφαλεας. Μι τ σα κι τ σα πο ειπι, µλλιασ' η
γλσσα τ'... Κι αλλο κουντ µ'κη µαναχ ς τ'
στου µαγαζ. Wστριψαν ο λ', νας κουντ τουν λλουν, σαν τς αλπς. Κι σ'λουϊταν τι να κµ'... σιαπο να χαλψ' κανι τρ πα να τιντουθε. Ττοιου
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πρµα..., δεν το ειχει µατατ χ'!!!. Ου µαγαζτουρας, µπουχνι 'ν ρα, κι πηζε, σκωπτικ ς κρφαρος πντοτε, µι τουν π νου τ' ανθρπ', τ' ξν'.
Αλλ δεν τουν φ'κι ου Θι ς. Nρθι η µυλουνο ,
η Λν', αλλουκουντ τιρα απ' ο λις τς γνακις, παρουρα (τρα βγαλι του τιλιυταου σακ καλαµπ κ' απ' του µ λου) κι #ρθι πλαλντας µι τ' βαρλα στουν µου. Τ' στριουσι να γιουµσ' κι µπ#κι
στου µαγαζ. Εδι τουν ξνουν νθρουπου κι τουν
καλωσ ρ'σι. Dποιους κι νηταν, καλς να κουπισ'. Αλλ µετ π' συστ#θ'κι, τ' νουµα κι τ' αξουµα, τουν ηστνθκι νθρουπου θ'κ τς. Κι κουψι µη
τ' µα πως τουν νθρουπου τουν απαρτ'σαν, µαναχ ν τ' στου Πριτριου. Ωρ' ττοια γαϊδουρι!...
απ ψι του παραξ#λουσαν. Καλ, ο λ' φ'λουνταν,
κι απ' τουν σκιου τς, δεν #ξιραν απο πο θα τς
βρει του κακ , πο να δεις βσ' στα χρ νια κενα... Να τς καλουπιν'ς τς κιρδισµνς, ναι, αλλ µα
ρξνι οι αντρτις απο πθιν; κενου του ''παρ
π δα'', τς τριβλ'ζι του µυαλ . Η Λν' µαναχ ο τι
µα ρου ο τι σπρου, τι να φ'λαχτε τρα, ,τ' δεν
#ταν να πθ' τ παθι...
''Πµι στου σπτ', νθρουπ µ', να παρ'ς νια χαψι κι να ξαπλεις, το ειπι. Wλα, σ#κου, απ' του
πρου δεν χ ρτασις λακριντ; θα σι κµανταρσουµι,
µ' ,τ χουµι''. Θ'κ ς µας νθρουπους, µατασκφκη. Wσκαει να του ειπε κι αυνο για του κρµα.
Τουν ντρα τς τουν σκ τουσαν οι αντρτις. Στραβθ'καν ο λ' κι γν'κι η αµαρτα. Πουλµαει τρα
να µιγαλσ' τα πιδι. Μι του µ λου, µι τ' ντριστλα,
µι τουν αργαλει του κουρτσ' του µιγλου. Τα κ#πια, λγα µαρτνια, του γαϊδο ρ', οι απαντουχς τς.
Στου Μουρι για µιρουκµατα του χ'µνα µι του
µισαου του κουρτσ'.Wκληι δκρυου πικρ η γ'νακα, µπρουστ στουν ξνο νθρουπου. Κ ντευαν
χρ νοι εφτ οχτ, π χασι τουν νθρωπου τς, αλλ
πο τειχι ο λ' αυτ τα µοιριουλ ϊα, π' δε στριβαν
ο τι µρα ο τι ν χτα... δυο αυλκια π' κ λααν µαναχ τς ουλ' ν' ρα κι σκαβαν τουν κ ρφου τς,
φαρµκ'. Κι ο λου κι πουλµαει να του παραχσ'
ακ µα παραµσα του µαρζ', να µην του σιργανει
κουντ. Ποιος εχι σ'κτια πιρσσιβο µινα ν' αεικο ει τουν ξνου π νου, τ φτανι ου θ'κ ς τ' - κι σµατ' ποιον φ'κι ου χρουντας να χαρε το τα χρ νια. Αλλ µα #γλιπι ξνουν νθρωπου αναθρρεβι πως αυτ ς λγο πιρσσ τιρο θα καθταν να τν αει-

κο σ'. Κι πιλουναν τ τι τα κλµατα κι τν πηρν' η
πκρα παραµζουµα.
Τ' µαταπ#ρε κι τρα σβρνα. Αλλ ντρπ'κη να
τ' γλπ' ου ξνους να µισκλιτι, τουν στινουχρ'σι
τουν νθρουπου. ∆εν κν'. Σκουπσκη πους
πους µι του µαντ#λ' του µα ρου, του χλιβιρ . Κι
λουντας κι κλαουντας στρουσι στ' σλα του τραπιζκι µι του καλ του τραπιζουµντλου. Κνουσε
στο καλ του πιτου λ'βκια π' µαριψαν σ#µιρα.
Τ κουψι κι νια ντουµατο λα πο βρι µαντηµν' στα
κ#πια στα Λ'βδια. Κι τυρκι χλουρ . Κι ψουµ.
Wκατσι ουρθ# παραπσου µη χαλψ' τπουτα ου
ξνους. ''Πνν κι οι αρχ ντ''', σκφτηταν. Τουν εικνι να µατσιαλει σα νηταν χρ νια νηστ'κ ς.
Nµαρτον κ ριι, του χστιαν ... ''Θλ'ς να βλου κι
λλου, η αφιντι σ', τουν ρτ'σι. Nθιλι κι λλου.
Τ βαλι. Τ' µατβαλι κι κρασ. Του φχαρστανιταν
ου νθρουπους. Γι' αυτ κι δεν λιι τπουτα τ σην
ρα. Λες να µη µ' εικνι τ σην ρα π' χλβουµαν,
σκφκη. Χουντρουπιτσιζνι οι ανθρπ' µα χνι ν'
αεικο σνι πολλο ς µι βσανα πουλλ. Κι κ'φανουντι για να µην αεικο ν. ''Γω τα λου, κι γω τ' αεικο ου'', λοιπ ν. Τι να σ' κµ' τ' ανθρουπκ'... σκφτηταν, φρνουντας τ' φρουτιρα τ' γυαλνια µι τα
κουρ µπλα -#ξιρι τ' οι αρχ ντ' µιτ του φαa τρων
κι φρο τα. Τουν τ#ραει να τα φχαρστιτι κι αυτ,
αλλ ο τι κ'βντα, ου χστιαν ς. Ματσιλαει µαναχ, σαν απ τιαγου, κι φτγιει τα κουκο τσια.
Τρα η Λν' τον #γλιπι µ' λλου µτ': ου νθρουπους #ρθι δω για τς ικλουγς, για τη δ'λει τ' #ρθι.
∆εν #ρθι για τ' θ'κ# τς. Και πργµατι, µ λις απ φαει, αρχν'σι να λει τις ενργειες στις οποες εχε
προβε για την κοιν τητα. Η Λν', πο ειχι τσακσ'
τα πουδρια τς στς µιγλις π ρτις, κι τς καλαµαρδις τς µαθι απο µσα κι απ' ξου, κατλαβι το
µταιο αυτς της συνντησης. !νας ρχων επισκπτης. Τουν εικγη, κοιτντας τον σχεδ ν περιπαιχτικ τρα, µε το σκορο βλµµα της, αιχµηρ κι
αλθευτο, µετ απ' σα εχε ζσει. Τ' αχελι τς
σκασι, νια σπο ρν' απ' τα περιγελαστικ της τλαντα ξεπδησε ασυγκρτητη. ∆εν #θελι να τουν
πρ' απ' τα µο τρα τουν ξνου, ο τι κι να τουν πιριλο σ' να µην τουν ξιπλν'νι δικαουχτ πουτµια.
Καλ τιρα να τουν πει (πιρι)γιλντα:
- Σας φραµε αλτρια...
- Ζουνταν να τα σρν'νι;;;;.... κει ... µην τφαει

ου λ κους;
- Φρ ντισα και σας πετξαµε µε το ελικ πτερο
τροφς...
- Π0ταξ'τι, κι να µαταξαναπιτξτι...
Μ λαντα τα, κτ' β#κι απ' αυτ του ζιαφτ: Ου
Ιντζς π#ρι στου γραφεου τ' στου Νπαχτου, του
πιδ τς Λν'ς, µαθητ# σν ιβδ µ' ακ µα, για να
σ'κν' τα τηλφουνα. Του πιδ η ρι 'κει ν' απαγγισ'. Κι η δ'λει; πιγνδ', για ττοιου πιδ, π βγανι
φουτις. Τπουτα, σ#κουνι του τηλφουνου, στα µιλιο νια π παιρναν του βουλιφτ#. Κι αυτ ς, δασκαλιµνους απ' τουν Ιντζ, να πρµα φειλι να λει
σ' ουλνο ς: ''Ο κ. Ιντζ$ς θα µεριµν#σει για το λογικ και δκαιο ατηµ σας και θα το επιλσει µεσα
µα τη εκλογ# του''. Το τηλεφωνικ αυτ µνυµα
διασκδασε γενις και γενις ψηφοφ ρων στις συναντσεις στα καφενεα των Κραβρων και αλλο ταν πργµατι να γιλει κθι πικραµνους - για να
µην πρ' κνα στλιρ' κι πει να τς αλουνσ'.
ΥΓ 1. Το παραπνω κεµενο αποτελε συµπληµα αυθεντικν αφηγσεων των πρωταγωνιστν, αλλ και των µθων
που διαµορφνονται στο χωρι απ γενι σε γενι, µε τη
µεταφορ και ανασνθεση των πρωτογενν βιωµτων και
των αρχικν αφηγσεων. Ας µη θεωρηθε ως απ πειρα
αµαρωσης του ον µατος του βουλευτ Αιτωλοακαρνανας
Ιωννη Ιντζ, του οποου η θητεα θεωρεται µλλον ευδ κιµος, τουλχιστον σο επτρεπαν οι συνθκες της εποχς σε
ναν βουλευτ της ΕΡΕ: βρισκ µαστε στα πρτα µετεµφυλιακ χρ νια, εποχ που ο κοινοβουλευτισµ ς και οι εκπρ σωπο του αποτελοσαν απλς το προκλυµµα της τεγκτης, επηρµνης εξουσας που κυβερνοσε τη χρα υπ το
γρυπνο βλµα της κυβρνησης των ΗΠΑ και το γος του
ψυχρο πολµου.
ΥΓ 2. Προσπθησα να χρησιµοποισω το τοπικ µας ιδωµα, σο επιτρπει πλον η ενσωµτωσ µας στην κοιν ελληνικ. Για την τιµ των πλων, στην πραγµατικ τητα, η απ πειρα, αφο η κθε γλσσα µ νο µσα στη ζωνταν κοιν τητα που τη χρησιµοποιε διαφυλσσεται και ανθζει. Απ
την λλη µως, , τι µπορε να διαφυλαχτε, στω σαν µουσειακ εδος, εναι χρσιµο. Σ' αυτ τη µουσειακ ''δισωση'' µποροµε να συµβλουµε κπως σοι µεγαλσαµε µσα
σ' εκενη τη ζωνταν κοιν τητα και χουµε γνσια ακοσµατα απ τους τελευταους πραγµατικος οµιλητς της.

HΘIKO XPEOΣ
Γρφει ο Ηλας Λ. Γτος
Σε κενους τους χωριανος, πο φγανε σε σχετικ µικρ ηλικα, µε την ψυχ τους γεµτη Ζηλτσα. Βουν, πλαγις, ρµατα, ποτµια, λ γγια, αγρµια, σρες, βασιλµατα, ροδαυγς, λα ανκατα µσα τους. Τα πραν µαζ τους, ερµητικ κλεισµνα µσα τους και αναχρησαν για το πικρ ταξεδι που δεν χει γυρισµ ... Εδ ανογω µι
παρνθεση. Για τον απλοστατο λ γο: Στο προηγοµενο φλλο αυτς της εφηµερδας, ακοστηκαν κποια ελχιστα σχ λια -ευτυχς µεµονωµνα- του τπου: «Τρα µε
τους πεθαµνους θ' ασχολοµαστε ...». Απαντω: !σχατη πλνη! Η ζω εναι µικρ, ελχιστη, µια τερστια αλυσδα µε µυριδες κρκους, χιλιδες χρ νια. Iταν σπσει
νας κρκος, η αλυσδα κρµεται στο πειρο, ορφαν και ταπεινωµνη. Κοιτχτε την υφλιο, λη την υφλιο, λες τις φυλς, λους τους λαος, γριους, απολτιστους,
υποανπτυχτους, πολιτισµνους, το Σµπαν σσσωµο, ακουµπει στους τφους. Εµες, σαν !λληνες τους τφους επικαλοµαστε και φουσκνουµε σαν τα αλαζονικ
παγνια.Οι θρησκεες; Iλες οι θρησκεες... Υπρχει καννας µρτυρας, καννας γιος ζωνταν ς; Στους τφους υποκλιν µαστε και προσκυνµε. Αυτ εναι η µεγλη
αλθεια... Συµπερασµατικ, στην κλειστ κοινωνα, στο χωρι µας, ταν συναντι µαστε, για ποιος µιλµε; Μπως για τον πονηρ Λαοτσο; για τον µπρµπα Νκο το
Γτο µε την αρχαJζουσα κφραση; για τον µπρµπα Αντρα το Γτο µε τις αθυροστοµες του; για το Ρεσβλη (∆ιαµαντ πουλο) µε τα τσαµαροσφρια του; για τον Μπρµπα Μτσο τον Τσαπρα και τις οµοβροντες του; για τον Παπασµνη και τις ατλειωτες ξεροκεφαλις του; Λω µπως; .... Κλενω παρνθεση και µπανω στο θµα µου...

Καραδ*µας Γεργιος. 6-10-1985. Ετν 63.
Γννηµα της Βοϊτσς (Ελατ βρυσης). Σγαµπρος της Ζηλστας. Στην εφηβεα του, σωστ
αγρµι του βουνο και του λ γγου. Με δυ
δρσκελα περνο σε το κατεβασµνο βοτσαaτικο ποτµι. Αψηφο σε τον κνδυνο, ειρωνευ ταν τ' αφρισµνο νερ , το περιγελο σε. «Κωλοπ ταµο!...» το φναζε αφο το διβαινε κι'
αµσως ανηφ ριζε το κακοτρχαλο µονοπτι
για τη Ζηλστα, το νυφοχρι. Εκε τον περµενε να ευγενικ και γλυκ τατο πλσµα, η Σταθο λα Καρασµαaλη. Μι γυνακα που πντα
γελο σε. ∆εν υπ#ρχε συννεφι ποτ στο πρ σωπ της. Εγ, προσωπικ, τσι τη θυµµαι.
Και πιστε ω - ειλικριν -, σως να γενν#θηκε
γελντας αντ κλαγοντας και να φυγε πλι
γελντας... Και παντρε τηκαν µε το καλ . Σγαµπρος ο Καραδ#µας, το φναζε και το καυχι ταν. Απ χτησαν τσσερις αξι λογες κ ρες,
την Ελνη, την ∆#µητρα, την Κο λα και τη Σο-

φα - το στερνογννι. Προσωπικ, ο Καραδ#µας, µου εχε µεγλη εκτµηση. Με φναζε
«Λαµπρ γατο!», κι ταν µετ το χαλασµ του
εµφυλου, βρεθ#καµε ξαν στην Αθ#να, µε
επισκεπτ ταν συχν στον καφεν που σ χναζα. «Να πιο µε να ουζκι και να πο µε δυ
κουβντες...» µου λεγε. Στερν# φορ που τον
αντµωσα, #ταν κπου στη Μιχαλακοπο λου,
σε κποιο πρατ#ριο καυσµων. Σταµτησα να
βλω βενζνη, κι ξαφνα τρ µαξα. «Λαµπρ γατε! Ζηλστα!» ο ρλιαξε µε κενη την αγριοφωνρα του. Με εφοδασε κα σιµα και µου
σ στησε να παρκρω παρµερα και να περιµνω. «Βιζοµαι να φ γω...» του επα. «Wµπλεξες σχηµα, Λαµπρ γατε... Στον Καραδ#µα
δεν υπρχει χι...», µ' απντησε και συνχισε:
«Θα πιο µε το καραφκι µας και µετ δρ µο...». Ο Καραδ#µας, ο απρ βλεπτος, ο γν#σιος...
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Τσγκας Α. Θανσης. Φθιν πωρο του 1995. Ετν 49.
!βαλε ο Θε ς σηµδι, παλληκρι... Αυτ# η κρητικ# µπαλντα, µε συγκινε πντα. Κι' η µανολα του
στον Kδη, κουσε µι ντουφεκι... Εδ µπλκονται
το φυσικ µε το υπερπραν, πως παλι, πως πανρχαια, πως στις τραγωδες... Η µνα, εκε µακρι, διαισθνεται τον κνδυνο, ουρλιζει:
Της ψυχς µου, βασιλι, µη διαβες τη χαρακι!
Μη διαβες τη χαρακι! Η ζω εναι πιο γλυκι!...
Φυσικ, χαρακι, εναι το µεταχµιο ζω#ς και θαντου. Dµως, το παλληκρι, πνω στον ορυµαγδ
και τη µθη του κυνηγιο , αψ#φησε το ουρλιαχτ
της µνας, µε να σλτο δρασκλισε τη χαρακι. N,
το πιθαν τερο, δεν κουσε τποτα. Μπροστ του,
καταµεσ#ς στον ξηρι του Φδαρη, να πληγωµνο
γουρουν πουλο, που πσχιζε να ξεφ γει, κυκλωµνο απ να κοπδι σκυλι που γα γιζαν ξετρελαµνα. ∆στασε τι πρεπε να κνει, π#ρε τη λθος απ φαση να το χτυπ#σει µε το κοντκι του ντουφεκιο .
Αψ#φιστα, δρασκλισε τη χαρακι ...
Κι η µανολα του στον Kδη, κουσε µια ντουφεκι...

Τραγωδα. Η µ νη λξη που πρ φτασε να ψελλσει #ταν: «Τα παιδκια µου...».
Θανσης Τσγκας, νας λτρης του χωριο και
της φ σης. Με κθε ευκαιρα ανηφ ριζε για τα βουν, #ταν η ψυχ# του, το εναι του. Τον γνριζα πολ
καλ - θαρρ πς κι κενος µου εχε αδυναµα.
Υπηρετντας στο Τεχνικ Τµ#µα Πατρν - ΟΤΕ στα δοµικ ργα, µε το που µθαινε πως βρισκ µουνα µε το Συνεργεο µου σε περιοχ# της Πελοπονν#σου, φτανε. «Για µια καληµρα, λεγε, στο
χωριαν και φλο...». Στερν# φορ που τον αντµωσα, #ταν το προηγο µενο - αν δεν απατµαι- καλοκαρι, πριν το κακ . Στο χωρι . Κτι µαστ ρευα, ως
συν#θως, στην αυλ#. Εκενος, ανβαινε για την πλατεα.
- Ηλα! φναξε. Τον πλησασα στην αυλ πορτα.
Χαµογελαστ ς, ιδρωµνος, µε σακο λι στον µο και
στο χρι κρεµασµνες µιν αρµθα πστροφες.
- Καλ# ψαρι, του επα. Πλτυνε το χαµ γελ
του:
- Στθηκα τυχερ ς, µ' απντησε. Wπεσα σε µπου-

λο κι...
- Καλοφγωτα, του ξανπα, κι κανα να γυρσω στα
µαστορµατα.
Dµως εκενος µ' ανκοψε:
- Wι! πο πας... φρε να
πιτο...
- ∆εν εναι ανγκη, δστασα.
- Εναι και παραεναι, µ'
αντιµλησε. Wφερα το πιτο,
ξαρµθιασε δυ πστροφες και τις απ θεσε.
- ∆ε θλουν πολ καθρισµα, συµπλ#ρωσε. Ξεκολιασµα, πλ σιµο, αλτισµα και στο τηγνι ... Με
βο τυρο ... Wχεις βο τυρο; Γλασα:
- Αστειε εσαι, βρε Θανση; Ζητς απ το γ φτο
προζ µι; Γλασε και κενος. Και φυγε αργ-αργ...
Και πριν περσουν λγα λεπτ, ξαναγ ρισε.
- Ηλα! Ξαναπλησασα. Κρατο σε στο χρι του
να µικρ δεµατκι, σε λαδ κολλα, µου το προσφερε:
- Αγν βο τυρο, για το τηγνισµα ... ξανπε. Και
ξανφυγε. Wτσι απλ, αθ ρυβα ...

Τσεκορας Σ. Γιργος. 9-3-2000. Ετν 60.
Αν υπρχει ψυχ# και περιπλανιται στα εγκ σµια
- πως πιστε ουν οι θρησκευ µενοι και χι µ νον,
πως πιστε ει µια τερστια πλειοψηφα ανθρπων,
λαν, φυλν - αν υπρχει πργµατι ελε θερο πνε µα, ε, τ τε, το πνε µα του Γιργου Τσεκο ρα, θα το
απαντ#σετε σγουρα κπου στη Ζηλστα. Μην τροµξετε. Πρ κειται για αγαθ πνε µα που σας αγαπει, σας πονει, σας αναζητει επµονα χρ νια τρα. Πο θα το απαντ#σετε; Παντο ! Στους λ γγους,
στα ρουµνια, στις ρχες, στους γκρεµο ς, στα ρµατα, στον κατεβασµνο Φδαρη, στο στραµµα του κεραυνο , στην αυλ# του καφεν. Παντο !...

Η Ζηλστα - η κρυφ# και δολη ερωµνη του...
που τον συναντο σα, στο δρ µο, στον καφεν, στο
χαρτοπαγνιο, στη δουλει του, στην ταβρνα µε τον
τερστιο δσκο στο µπρτσο, φορτωµνον σερβιρσµατα - πντοτε η δια ερτηση, µον τονα, επαναλαµβαν µενα:
- Π τε θ' ανηφορ#σουµε, κουµπρε; Γιατ, σχεδ ν, υπ#ρξε µ νιµος συνοδηγ ς µου... τακιµισαµε,
που λνε. Και φυγε πρ ωρα, φυγε δικα, αυτ ς
που τ σο λτρευε τη ζω#. Wφυγε στα 60 του χρ νια...

Παπαγεωργου Γ. Θεοφνης (Σφ*κας). 1996. Ετν 55.
Ο δσκαλος. Ο πρτος γι ς του Σφηκογιργου.
Φτωχ# οικογνεια, πως λες. Λγα γιδκια ο πατρας, στις ξελστρες η µνα, η ευγενστατη κυρα Μαρα. Πρωταγωνιστ#ς η πολ παθη µνα. Θα τα σπουδσουµε τα παιδι, λεγε και ξανλεγε. Να φ γουν
απ' τη µιζρια, να φνε γλυκ ψωµ. Τ καλ τερο νειρο! Τι µεγαλ τερος π θος και απαυγζουσα ελπδα!
Με το που τελεωσε το ∆ηµοτικ ο Φνης, τον κατβασαν στον Wπαχτο. Ελχιστο το κοµπ δεµα της οικογνειας, πρεπε - πση θυσα - να εξασφαλσουν
στγη για το δωδεκχρονο µαξο µι. Και βρ#καν αποκο µπι σε µι ποντικ τρυπα, στο τερστιο και ερειπωµνο σερϊ του Κολ µπα. Τ #ταν ο Κολ µπας;
Wνας αξιολ πητος - Στρατηγ ς - απ στρατος του ελληνικο στρατο ! Και λω αξιολ πητος, κληρος
ντας, λη τη µζερη ζω# του, στερο νταν τα πντα,
ακ µα και το φαγητ , και συσσρευε περιουσες και
πλο τη. Τσιγκο νης απ κο νια, αχριστος στην
πλουσιοπροχη µορα του, κατληξε πως του ξιζε τον βρ#καν πνιγµνον, σε κποιο βαρλι, στο τερστιο κτ#µα του στη Βαρι. Σκληρ και οδυνηρ τλος.
Μοναδικο κληρον µοι, οι του γνους Μακρ#. ∆ιεµοιρσαντο τα ιµτι του... και δικαως. Κτ#µατα, οικ πεδα και το παραµεληµνο αρχοντικ . Στο ισ γειο
αυτο του ερειπωµνου σεραγιο , µεινε µε τον ντρα
της η Κωσταντα Μακρ#, συνιδιοκτ#τρια της κληρονοµις και συγγεν#ς των Σφηκαων. Εκε, λοιπ ν, µε-

ταξ ισογεου και πρτου ορ φου, υπ#ρχε κτι σαν
αποθ#κη, σαν πατρι # ποντικ τρυπα, που βαφτστηκε αργ τερα «το κελ του Κολ µπα». Εκε σπιτσανε
το Φνη πρτα και αργ τερα το Λεωνδα. Το επισκφτηκα πµπολλες φορς αυτ το κελ. Χαµηλοτβανο, µε να µικρ παραθυρκι στο ψος του πατµατος, που για να κοιτξεις ξω πρεπε να γονατσεις. Ο
Φνης και ο Λεωνδας, µε το που σηκνονταν ρθιοι,
το κεφλι τους ακουµπο σε στο ταβνι. Εξαερισµ ς,
µλλον αν παρκτος, πελντρωναν το φεγγτη στο πτωµα και νοιγαν διπλατα την π ρτα. Ζω# µαρτ ριο
- για αχαρτογρφητες ακ µα ψυχς, για εφ#βους
απνω στο ζ µωµ τους... Ειδικ εκενη την εποχ#,
κρτος αν παρκτο, πρ νοια γνωστη, Θε ς εξαφανισµνος, εγκατλειψη ολοκληρωτικ#...
Ευκαιρα εδ, να αναφερθ, σε µια στιγµ# απ' τη
ζω# τους: Γενρης µ#νας, µε συνντησε στο δρ µο ο
Φνης...
- Wπ! µου φναξε. Καλ που σε βρ#κα, σ' ψαχνα...
Το βραδκι ραντεβο στο κελ. Κατφτασε αµερικνικη βο#θεια! Γλνα, λουκνικα, κρασ, αυγ, πτα και
ζυµωτ ψωµ. ∆µα απ' τη δ λια τη µνα µου...
Το βραδκι πργµατι π#γα. Τους βρ#κα σε προετοιµασα. Εκε σε µι γωνι, ο Φνης εχε φουντσει τη
γκαζιρα. Wβαλε γλνα στο τηγνι, το γµισε κοµµατιασµνα λουκνικα και απιθθηκε σε κποιο σκαµν, µε το πιρο νι στο χρι. Ο Λων στρωνε το τραπ-

ζι. W! τι να σας περιγρψω... Σε λγο το κελ ντουµνιασε τσκνα και καπν . Καννας δεν ξεχριζε τον
λλον. Μ νο σκις και η φλ γα της γκαζιρας και γλια, γρια γλια, τρανταχτ, χωριτικα. Και β#χα, να
ξεθυµνουν τα πνευµ νια, και απλωµνα χρια, για
να µην τρακρουµε... Εκε, στην επγεια κ λαση, τλειωσαν το γυµνσιο τα Σφηκ πουλα και µετ στην
Αθ#να για τη γνωστ# συνχεια... Ακαδηµα, δσκαλος, ρεξη για ζω#, οικογνεια, κ ρες σε πανεπιστ#µιο, Μαρα, Βλια, κι ξαφνα, νιωσε να κ βεται µεσοστρατς το ν#µα του... Ετν 55!
Αξζει να σηµειωθε, εδ, πως µετ δεκαετες, το σεργι του Κολ µπα, πουλ#θηκε και ανακαινστηκε σε
σ γχρονο παραδοσιακ . Πανµορφο. Ε, λοιπ ν, σ'
αυτ το ανακαινισµνο κτριο, χρ νια αργ τερα, κανε το ντεµπο το της σαν συµβολαιογρφος, η κ ρη
του Φνη, η Βλια. Σ µπτωση; bσως ...

Παπαγεωργου Γ. ∆ηµ*τρης. 2005. Ετν 56.
Ο Μ#τσος. Ο Βενιαµν του Σφηκογιργου, το καµρι του. Dταν τηλεφωνι ντουσαν, σφ ριζαν ξαλλα
κι οι δυ . Χαιρετισµ ς που δονο σε τρανταχτ τα
παγωµνα σ ρµατα του ΟΤΕ. Χαιρετισµ ς αυθ ρµητος που χλιµντριζε γρια σε πλαγις, ρεµατις και
φαργγια, σπου να ταξιδψει απ Ζηλστα - Πτρα
και απ Πτρα - Ζηλστα. Κποτε ηχο σε και η φλογρα του µπρµπα-Γιργου. Αυθεντικ τητα ψυχ#ς,
στην κυριολεξα... Ο Μ#τσος. Wτσι τον φναζαν, τσι
τον γνριζαν. Απλ, µονολεκτικ. Dταν κποιος φναζε «#ρθε ο Μ#τσος», λοι #ξεραν ποι ν εννοο σε.
Ο Μ#τσος!
Wνας απλ ς νθρωπος, αστεος, πλακατζ#ς, φωνακλς, προβληµατισµνος, µε ποψη για λα - κοινωνικ, τοπικ, πολιτικ, ελληνικ και παγκ σµια. Dχι

σκουριασµνος, παθιασµνος και ευλικτος. Μσα σε
λα, µαχητικ ς και απρ βλεπτος πολλς φορς. Ο
Μ#τσος. Ο µ νος που δεν θ#τευσε στο κελ του Κολ µπα. Π#ρε το δικ του δρ µο, πρασε απναντι
στην Πτρα, κατατχθηκε στο Λιµενικ Σµα. Παντρε τηκε την Κατνα απ' την Πεντπολη ∆ωρδας,
σχεδ ν κοντοχωριαν#, στριωσε δικ του σπιτικ ,
απ χτησε τρα παιδι: τη Μαρα, την Τριδα και το
Γιργο. Πρ κοψε. ∆ουλευταρς, αν#συχος, αεικνητος. ∆εν του αρκο σε η µια δουλει # αργ τερα η σ νταξη. Ακο ραστος, καταπιαν ταν µε τα πντα, να
µη λεψει τποτα στην οικογνεια. Ακαταπ νητος
αγωνιστ#ς, πολυπργµονας, δεν κι τευε µπροστ σε
καννα εµπ διο, µπροστρης σε λα, µχρι τη στιγµ#
που τον κο φωσε η επρατη. Και µετ αξιοπρεπ#ς

και περ#φανος µχρι το τλος. Ακ µα και λαβωµνος, ανηφ ριζε στη Ζηλστα, την ατελεωτη αγπη
του - να κοινων#σει τα χραντα της προγονικ#ς φ σης. Ο Μ#τσος ...
Θυµµαι - ταν φοιτο σε σε κποια σχολ# η Τριδα - ανηφ ριζε πολ συχν στην Αθ#να, απ γν#σια
γονικ# γνοια. Και κθε µεσηµρι, µε περµενε στον
καφεν που σ χναζα, µε υποδχονταν µε κενο το
αγν και τραν του χαµ γελο. Με συµπαθο σε πρα
πολ . Να πιο µε το ουζκι µας και να µιλ#σουµε...
λεγε. Ο Μ#τσος! Ο Χωριτης! Ο Ζηλιστιν ς! Wφυγε
στα 56 του χρ νια ... Να 'ξερες π σο µας λειψες, ρε
φλε. Dχι µ νο στην οικογνεια. Σε λους. Να µπορο σες να 'ξερες ...
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Γτος Ε. Ανδρ0ας. 3-10-2006. Ετν 59.
Ανδρας. Μονχος του να χωρι .
Φωνακλς, ενεργητικ ς, εκδηλωτικ ς,
αεικνητος, σοβαροφαν#ς και ατλειωτος πλακατζ#ς, εκρηκτικ ς στις απ ψεις του, ευλικτος στις αποφσεις του.
Ανδρας, νας σωστ ς νεολληνας. Μετ το δηµοτικ κατβηκε µαζ µε λλους στο Μεσολ γγι, στο «bδρυµα Τασας Κολονιτη». Εκε ξεκνησε το γυµνσιο. ∆ σκολες συνθ#κες, δεν το τλειωσε. Π#γε στρατιτης, ανβηκε µ νιµα στην Αθ#να. Κυν#γησε δουλεις,
σταθεροποι#θηκε σε κποιο ξενοδοχεο και µετ µπ#κε στην Εθνικ#
Ασφαλιστικ#, συνχισε να δουλε ει
και στις δ ο δουλεις. Προκοµµνος.
Νοκιασε σπτι στο Γουδ, κατβασε
για ξεχειµνιασµα και τα γερ ντια.
Πολ
γρ#γορα παντρε τηκε µαν
αφνταστα καλ βουλη γυνακα, τη
Βο λα, απ' τα παρλια της ∆ωρδας
στον Κορινθιακ , αγ ρασε σπτι µσω
της εργατικ#ς κατοικας στο Β ρωνα,
βολε τηκε. Μα πντα αν#συχος. ∆εν
ορρωδο σε µπροστ σε τποτα για την
προκοπ# του, ακο ραστος, επµονος,
δχως φρχτες και ταµπο για µια καλ τερη, αξιοπρεπ# ζω#, τ σο του ιδου
σο και της οικογνειας. Και τα κατφερε. ∆εν χρειζεται να πω περισσ τερα, η ζω# του #ταν ανοιχτ βιβλο, τα
κατφερε. Dµως δε ξχασε ο τε στιγµ#
το ορµητ#ρι του, τη γεντειρα, τη Ζηλστα και τη φτχεια. Γνριµος της κ-

θε σπιθαµ#ς, της κθε ρεµατις, της
κθε ραχο λας, της κθε λκκας. Τα
γνριζε και τον γνριζαν, σκυβαν µε
αβροφροσ νη στο πρασµ του, οι βελανιδις, τα κδρα και τα λατα. Τον
γνριζαν, τον αγαπο σαν και τ' αγαπο σε και κενος. Απ λυτο ταριασµα...
Η Ζηλστα, η γη του, η µνα του. Η
δολη αγπη του. Wτσι που πολλς φορς, οργιζ ταν σαν κουγε θλιβερς
µεµψιµοιρες για την τ χη και το µλλον του χωριο , µε εκφρσεις, πως:
«Πει πια το χωρι , τλειωσε, πεθανει,
ξεχστε το...». W, λοιπ ν, ρε Ανδρα,
συµµαχ απ λυτα µαζ σου, θα το φωνξω δυνατ σ#µερα να τ' ακο σεις, ν'
ανατριχισει ευχριστα και συθµελα η
ψυχ# σου: Τα βουν δεν πεθανουν ποτ! Εναι αινια, απ καταβολ#ς κ σµου. Οι νθρωποι πεθανουν. Ο τε τα
χωρι πεθανουν - εκε στις πλαγις
των βουνν θα φιγουρρουν σαν στολσµατα, µε πολλο ς # λγους ανθρπους. Οι καταστσεις µπορε ν' αλλζουν, η ζω# ελσσεται µε πισωγυρσµατα, µε σκαµπανεβσµατα, µε θορυβδη σπιναρσµατα µπροστ και πσω.
Dµως τα βουν...
Σ µµαχ ς µου ο νοµπελστας ποιητ#ς
Ελ της: Τα θεµλι µου στα βουν!
Και τα βουν βαστνε οι λαο στους
µους τους...
Και σ' λλο στχο: Θ µου, πρωτοµστορα, µ' κλεισες µσα στα βουν!

Αυτ για σνα, Αντρα, στη µν#µη
σου ...
Και πµε στη ζω# του Αντρα, το
κοινωνικ ζ µωµ του, το χιο µορ του,
την αγπη του για το κυν#γι, τις πληθωρικς ατκες του µε τα θηρµατα,
τις ανεπανληπτες ιστορες, τις πρωτ γνωρες πλκες του στον καφεν του
Ζαχαρ γιαννου, το απ θµενο κφι για
ζω#, στο φαγοπ τι, στο ξεφντωµα,
στο χορ , στη διασκδαση. Θα αναφρω δυ χαρακτηριστικ παραδεγµατα
και τελεινω:
Πρτο: Nταν Πσχα, γεµτο το χωρι µε ψησταρις και σο βλες. Η τσκνα πνιγε τη Ζηλστα απ' κρου εις
κρον. Αναστσεως ηµρα, λαµπρυνθετε λαο! Εκενη, λοιπ ν, την αναστσιµη µρα, µια οµδα νων ανθρπων,
π#ραν σβρνα λες τις αυλς του χωριο . Μεζ και ποτ#ρι - οσονο πω, γναν
λοι τους λιµα. Κι ταν η παρα διλυσε, ο Αντρας π#ρε την ανηφ ρα για
το σπτι του, κατκορφα στο χωρι .
Dταν φτασε, µεθυσµνος που #ταν,
ξεγυµνθηκε απ' τη µση και πνω,
π#γε ολκρια στην αυλ#, σκαρφλωσε
σε κτι κοτρ νες για να εναι ορατ ς
απ παντο , σ#κωσε ψηλ τα χρια
του και ντελλησε µε λη τη δ ναµη
της φων#ς του:
- Γυνακες της Ζηλστας!! Ξεπορτστε
λες, να καµαρσετε την κορµρα
µου!!!
∆ε τερο: Ο Αντρας εχε την γρια

µπνευση, µε το που µπαινε κποιος
στον καφεν, ρχιζαν το γιουχρισµα ! ! ! - και ουρλιαχτ λοι µαζ. Χαλασµ ς. Οι χωριανο το εχαν συνηθσει. Wλα µως, που κποιο βρδυ, νας
ξνος χριστιαν ς, µπ#κε ανµελα στον
καφεν, συνοδευ µενος απ κποιον
χωριαν . Απληροφ ρητος, µε το γιουχισµα και τα ουρλιαχτ, ο νθρωπος
τρελθηκε. «Με φγανε!», επε. Το µ νο που κατφερε να κνει, #ταν ν'
ανοξει την π ρτα και να πηδ#ξει ξω.
Τροµοκρατ#θηκε, ο δ λιος και το 'βαλε
στα π δια. Ββαια τον κυν#γησαν, τον
πρ φτασαν, τον ηρµησαν και τον ξαναγ ρισαν πσω. Μ νο που µε τη λαχτρα του, η καρδι του ακ µα µαρσριζε σε δ σκολη ανηφ ρα... Γει σου,
Αντρα!

Ζαχαρ πουλος Γ. Κστας. 2-5-2011. Ετν 51.
Κεραυν ς εν αιθρα. Λγο
µετ το Πσχα του 2011.
Χτ πησε το τηλφωνο, µεσηµεριτικα. Nταν ο πανταχο
παρν Κστας Θ. Μακρ#ς.
(Μικρ# παρνθεση, για να αιτιολογ#σω το χαρακτηρισµ
µου «Πανταχο παρν!». Εναι µι φρση που σκιαγραφε απ λυτα τον Κστα Μακρ# και βρ#κα την ευκαιρα
να το επισηµνω. ∆εν θλω
να τον παρουσισω σαν τλειο - καννας δεν εναι τλειος. Wτσι κι αυτ ς, µε τα κουσο ρια του, µε τις παραξενις
του, µε τις απ ψεις του. Αλλ
συνεπ#ς, κοινωνικ ς και ντ µπρος. Με προτρηµα την ειλικρνεια, ποτ δεν θα σου πει
χι, σε οτιδ#ποτε, εκτ ς και
δεν το µπορε. Πρ θυµος σε
λα, κοινοτικ, κοινωνικ,
προσωπικ. Για λα. Φντης
µπαστο νι, που λνε... και αυθ ρµητος λτρης των βουνν... Κλενω την παρνθεση). Χτ πησε το τηλφωνο, το
σ#κωσα, στην λλη κρη µια
γνριµη φων#:
- Γει σου Ηλα, ακο στηκε
κπως σκυθρωπ ς. Τον γνρισα:
- Βρε Κστα, καλωσ#ρθες
απ' τα βουν. Πς τα πρασες

το Πσχα;
Κστας: Το Πσχα καλ τα
πρασα! Dµως υπρχει κποιο δυσρεστο τρα...
- ∆υσρεστο; Απ ρησα.
- Πολ δυσρεστο... Ο Κστας ο Ζαχαρ πουλος... του
Γιργου ...
- ∆ηλαδ#;
- Τι δηλαδ#... Wφυγε ξαφνικ...
Παγωµρα. Με ενηµρωσε
για το ξ δι του και κλεσαµε.
2λλωστε, τι µπορο σαµε να
πο µε; Εκενη την ρα, µ νο
η καρδι σου σφγγεται και
πληµµυρδα το αµα στο κεφλι. Τποτε λλο...
Κστας Ζαχαρ πουλος. Αγαπητ ς σε λους, χι µ νο
στους Ζηλιστινο ς αλλ και
στους Ναυπκτιους. Σε σους
τον ζησαν, σε σους τον γνρισαν, σε σους συνεργστηκαν µαζ του. Ακραιος, σεµν ς, καλοσυντος, ευγενικ ς,
πρ θυµος, ειλικριν#ς, φιλ ξενος, συνεργσιµος. Πλστηκε
απ αγν ζυµρι, γν#σια φ τρα της ανθρωπις και της
καταν ησης. Καταπρσινο
και καµαρωτ δνδρο. Μεγλωσε στη Να πακτο. Εκε ανδρθηκε. Μετ το στρατιωτικ , µπ#κε στο δικαστικ κλ-

δο, σαν υπλληλος, πρτα
στην Αθ#να και σ ντοµα στην
Πτρα. Νουνεχ#ς και αξιαγπητος παντο . Παντρε τηκε
το απ λυτα ταιριαστ πλσµα, τη ∆#µητρα, απ χτησε
δυο γιο ς και µια κ ρη, τη
Μαρα. Στη ζω# του, εχε να
µεγλο προτρηµα ο Κστας.
2κουγε απ λυτα και προσεχτικ το συνοµιλητ# του, µε
σεβασµ κι' στερα συµφωνο σε # διαφωνο σε, µειλχιος
και προς. Αυτ εναι το Α
και το Ω της ανθρπινης εξλιξης και του διαλογισµο , κτι που στερο νται πρα πολλο. Εχε, µως, και µια αθλητη αδυναµα, τον επκτητο φ βο, ειδικ τη ν χτα και σε ορισµνα µρη, πως εκκλησες
και νεκροταφεα. Η ιστορα,
εναι δ σκολη. Στα χωρι, ειδικ πιο παλι, στις συναθροσεις τα βρδια, οι µεγαλ τεροι, ρχιζαν να διηγο νται
αν παρκτες, φυσικ, και φρικαλες ιστορες, για ξωτικ,
νεριδες µε ππλα που λικνζονταν και χ ρευαν, σατανδες µε κρατα που εµφανζονταν απ' το πουθεν, φωτις
που ανηφ ριζαν στα µονοπτια. Κι µως, λες αυτς οι
ιστορες, τις τρυφερς ψυχο -

Γιννης και Σωτ*ρης Τ. Παπατριανταφλλου
Θα #ταν παρλειψη, απ µνα, να ξεχνο σα
δυ καλο ς χωριανο ς, δυ αδρφια, που φ γανε απ' τη ζω# ξαφνα και πρ ωρα. Πρ κειται για το Γιννη Τ. Παπατριανταφ λλου και
τον αδελφ του Σωτ#ρη. Ο Γιννης σε ηλικα
59 χρονν (1993) και ο Σωτ#ρης σε ηλικα 56
χρονν (1996). Υπρχει λλειψη πληροφ ρησης. Με αυτ τα παιδι χωρσαµε, σχεδ ν µαξο µια. Wκτοτε, τα χνη µας χθηκαν. Κι
ξαφνα, πριν λγο καιρ χτ πησε το τηλφωνο.
Μ' αναζητο σε πολλς φορς, επµονα. Επιτ-

λους µε βρ#κε. Μου συστ#θηκε σαν Γιργος
Παπατριανταφ λλου, γιος του Γιννη. Απατησ# του να πλησισει το Σ λλογο και τους Ζηλιστινο ς και να συνδρµει σε ,τι µπορε. Πολ
το χρηκα. Και απ το το εδ το β#µα, τον
καλωσορζω. Ευπρ σδεκτος, φλε µου, σε περιµνουµε.
Ζ#τησα, µλιστα, να σου στελουν και το
πρτο φ λλο της εφηµερδας. Ελπζω να σου
το στελανε ...

λες των παιδιν, τις επηραζαν απ λυτα. Επηρασαν και
τον Κστα. Απ κει π#γαζαν
οι φοβες του... Λνε πολλο,
απ συν#θεια, σως... τον πρ δωσε η καρδι του... Dµως,
εγ προσωπικ, χω διαφορετικ# ποψη. Ο Κστας δεν
υπ#ρξε ποτ στη ζω# του
ασθενικ ς νθρωπος. Τουναντον, καλοπλασµνος, υγιστατος, αθλητικ ς τ πος, µε
ποδ σφαιρο, µε τρεξµατα, µε
πλ#ρη καταπ νηση. Dµως και
σε ττοια πλσµατα, κποια
στιγµ#, για πολλο ς και διαφορετικο ς λ γους, µπορε
να σηµνει το καµπανκι
του τραυµατισµο . Γι αυτ ,
ρε Kστα, µε το µεγλο
θρρος που εχαµε θα µιλ#-

σω στα σια: Eσ πρ δωσες
την καρδι σου. Σε εχε προειδοποι#σει. ∆υστυχς Kστα το αγν ησες. Το φησες
να τρχει, δεν το περµενες,
ξαφνιστηκες. Μα #ρθε. Κι
φησες θελ σου πσω ορφαν παιδι και µι θαυµσια σ ντροφο που σε λτρευε.
Και εµβρ ντητα αδλφια και
µια χαροκαµνη µνα, που
φυγε κι' αυτ# µε το δικ σου
καηµ . Να 'ταν, Κστα, να
γυρνο σαµε το χρ νο πσω.
Λιγκι πσω, χι πολ . Να
'ταν, στ' αλ#θεια ...
Γει σου, Κστα! Σου στλνω την απερι ριστη αγπη
µου, που κι αν βρσκεσαι,
σο µακρι και να 'σαι...
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40 χρ νια µετ: Αναγνριση Ζηλιστινν
Γρφει ο ερευνητ*ς Χ. ∆. ∆ιαµαντ πουλος

Στο αξι λογο αρχεο που 0χω συγκεντρσει λες τις τελευταες δεκαετες για ανθρπους και γεγον τα απ τη Ζηλστα συµπεριλαµβνονται σηµαντικ 0γγραφα,
δηµοσιεσεις, ρθρα, βιβλα, φωτογραφες, ακουστικ0ς κασ0τες, βιντεοκασ0τες,
αντικεµενα κλπ. Προσπαθ να οργανσω αυτ το πολτιµο υλικ για να εναι
αξιοποι*σιµο.
Εκε λοιπ ν βρ*κα µερικ τεκµ*ρια διακρσεων που 0λαβαν Ζηλιστινο απ διφορους φορες. Στο τεχος αυτ δηµοσιεω το Μετλλιο µετ τιµητικο διπλµατος που απονεµ*θηκε στον Νικ λαο ∆. Τσαπρα για τη συµµετοχ* του στην Εθνικ* Αντσταση. Επισηµανω τι και µερικο λλοι χωριανο 0λαβαν τ0τοιο ττλο,
στους οποους θα επαν0λθω σε επ µενο τεχος. (Σε επ µενο τεχος επσης θα δηµοσιευτον διακρσεις και λλων Ζηλιστινν και σε λλους τοµες).

∆ηµιουργες στο τραγοδι, τη στιχουργικ* και τη γλσσα
Το µοιρολ ϊ της Παναγις
Αφ*γηση: Νκη Καρασµα[λη-Τσγκα ñ Επιµ0λεια - απ δοση σε κεµενο: Γιννης ∆. Καρασµα[λης
Το πρω της Μεγλης Παρασκευ#ς οµδες παιδιν του χωριο µας γυρνο ν απ σπτι σε σπτι και τραγουδο ν τα κλαντα ευρ τερα γνωστ και ως "Μοιρολ ι της Παναγας". Αυτ το γεγον ς αποτελε παρδοση που τενει να εξαφανιστε στις µρες µας, µιας και οι περισσ τεροι απ εµς δεν εχαµε την τ χη να το συναντ#σουµε...:

"Σ#µερα µα ρος Ουραν ς, σ#µερα µα ρη µρα,
σ#µερα λοι θλβονται και τα βουν λυπο νται,
σ#µερα βλανε βουλ# οι νοµοι Εβραοι,
οι νοµοι και τα σκυλι κι οι τρισκαταραµνοι
για να σταυρσουν το Χριστ , των πντων Βασιλα.
Ο Κ ριος ηθλησε να µπει σε περιβ λι,
να λβει δεπνο µυστικ , να τον συλλβουν λοι.
Κι η Παναγι η ∆σποινα καθ ταν µοναχ# της,
τας προσευχς της κανε για το µονογεν# της.
Φων# εξ#λθε εξ ουρανο απ' Αρχαγγλου στ µα:
-Σνουν κυρ µου οι προσευχς, σνουν και οι µετνοιες,
και τον Υι σου πισανε κι ωσν ληστ# τον πνε,
και στου Πιλτου τις αυλς εκε τον τον τυρανννε
-Χαλκι, χαλκι, κ ψε καρφι, κ ψε τρα περ νια.
Και κενος ο παρνοµος βαρε και κ βει πντε.
-Συ Φαρα, που τα 'φτιαξες πρπει να µας διατξεις.
-Τρα που µε ρωτ#σατε, εγ θα σας διατξω:
-Τα δυο βλτε στας χερας Του και τ' λλα δυο στα π δια,
το πµπτο το φαρµακερ βλτε το στην καρδι Του,

να στξει αµα και νερ να λιγωθε η καρδι Του.
Κι η Παναγι σαν τ' κουσε πεσε και λιγθη,
σταµν νερ της ρξανε, τρα καντια µ σχο
για να της ρθ' ο λογισµ ς, για να της ρθ' ο νους της.
Κι ωσν της #ρθ' ο λογισµ ς, κι ωσν της #ρθ' ο νους της,
ζητ µαχαρι να σφαχτε, φωτι να πσει µσα,
ζητ γκρεµ να γκρεµιστε για το µονογεν# της.
-Μην σφζεσαι, Μανο λα µου, δεν σφζονται οι µανο λες.
Μην καγεσαι, Μανο λα µου, δεν καγονται οι µανο λες.
Λβε Κυρ µ' υποµον#, λβε Κυρ µ' ανση.
-Και πς να λβω υποµον# και πς να λβω ανση,
που 'χω Υιο µονογεν# και κενον Σταυρωµνον;
Και η Μρθα η Μαγδαλην# και του Λαζρου η µνα
και του Ιακβου η αδερφ#, κι οι τσσερες αντµα,
επ#ραν το στρατ-στρατ, στρατ το µονοπτι
το µονοπτι τ'ς βγαλε µες του ληστ# την π ρτα.
-2νοιξε π ρτα του ληστ# και π ρτα του Πιλτου.
Κι η π ρτα απ το φ βο της, ανογει µοναχ# της.
Κοιτει δεξι, κοιτει ζερβ, κανναν δεν γνωρζει,

Τα τραγοδια του Γαταντρ0γα
Τη δεκαετα του L 70 ο ∆ηµτρης Β. Ζαχαρ πουλος ηχογρφησε
µια βραδυν συνντηση στο καφενεο. Ανµεσα στο πολτιµο υλικ εναι και δυο τραγοδια που επε ο Γαταντργας. Τα τραγοδια
εναι γνωστα και χρειζεται ρευνα και για το στχο και για τη
µελωδα. Εδ παραθτουµε απλς τους στχους, τους οποους
αποκρυπτογρφησε απ τη δυσανγνωστη καστα ο δισγγονος
του τραγουδιστ Mκης E. Γτος.
Ευχαριστοµε τον Ηλα Λ. Γτο, στο αρχεο του οποου υπρχει
η καστα και τον Παναγιτη Κτο που την ψηφιοποησε.
1. Τι µε τηρς κουρο να µου, τι µε τηρς /κοιτς µαυρο λι
Ωρ νβω τα καλλι µ', τα φτιασι µ' εις τα ψηλ Βαρδο σια
∆εν τχω για τις µορφες και για τις µαυροµτες
(Τ τε γιατ τχεις;;; πετγεται κποιος απ' τους θαµνες)
τχω για να γλεντ εγ και να τα καµαρνω!
2. Ψες µου πη/µαρ# Γιργηνα, ψες µου π#ραν τ' ρµατα,
την αρµθα κ(α)ι του γκρα.
∆σ' µου τα /µαρη Γιργηνα δσ' µου πλι τ' ρµατα
την αρµθα κι του γκρ.
∆ε στα δ/ µαρη Γιργο µου, δε στα δνου τ' ρµατα.
∆ε στα δνου τ' ρµατα, την αρµθα κι του γκρα.

κοιτει παραδεξι τερα βλπει τον Ιωννη.
- Αφντη 2ϊ-Γιννη Πρ δροµε και βαπτιστ# του Υιο µου,
µην εδες τον Υγι κα µου και συ τον ∆σκαλ σου;
-∆εν χω στ µα να σου πω, γλσσα να σου µιλ#σω,
δεν χω χειροπλαµα να σου τον καταδεξω..
Βλπεις Εκενον το γυµν , τον παραπονεµνο,
οπο φορε πουκµισο στο αµα βουτηγµνο,
οπο φορε στην κεφαλ# αγκθινο στεφνι;
Εκενος εν' ο Γι κας σου και µε ο δσκαλ ς µου!
Κι η Παναγι πλησασε γλυκ τον ερωτο σε:
-∆ε µου µιλες παιδκι µου, δε µου µιλες παιδ µου;
-Τι να σου πω, Μανο λα µου στα βσανα που εµαι;
Μ νο ταχι το Σββατο κατ το µεσον χτι,
που θα λαλ#σει ο πετειν ς, σηµνουν οι καµπνες,
τ τε και συ Μανο λα µου, να 'χεις χαρς µεγλες!
Βλε κρασ µσ' στο γυαλ κι αφρτο παξιµδι
και φτιξε µια παρηγορι να βρσκεται στον κ σµο!
Dποιος τ' ακο ει σζεται κι' ποιος το λει αγιζει
κι' ποιος το καλοαφουγκραστε Παρδεισο θα λβει,
Παρδεισο και λβανο απ τον 2γιο Τφο.

Το παρπονο εν ς γ0ρου συνταξιοχου
Ποηµα απ την φη Σλµα-Γτου
Στου γηροκοµεου την αυλ#, πνω σ' να παγκκι, κθεται ολοµ ναχο θλιµµνο γεροντκι.
Σκφτεται σα κανε λα αυτ τα χρ νια και βλπει πς κατντησε σ' αυτ# την καταφρ νια.
Ευτυχισµνοι ζο σανε αυτ ς κι η φαµελι του, η εκλεκτ# γυνακα του, τα δ ο τα παιδι του.
Αυτ ς και η γυνακα του δεν χ ρταιναν δουλει, θλανε τα παιδκια τους να ζ#σουνε καλ.
- Κουργιο, βρε γυνακα µου, σπου να µεγαλσουν
εναι παιδι πολ καλ, θα µας ανταποδσουν.
Τα δυο παιδι σπουδσανε και στην Αµερικ#, κνανε οικογνεια και µενανε εκε.
Απ τη στενοχρια τους πριν κλεσει νας χρ νος πεθανει η γυνακα του και µνει ο γρος µ νος.
Ζ#τησε στο αγ ρι του να πει ο καηµνος, θυµται τι του απντησε κι πεσε µαραµνος:
«Πατρα πολλ µας κανες και σε ευχαριστο µε, µα εναι δ σκολο εδ µε γροντες να ζο µε».
Ο γρος του απντησε «Να 'χετε την ευχ# µου κι εγ θα βρω µια γωνι στο λλο το παιδ µου».
Μα ταν το ανφερε στην κ ρη του µια µρα, εκενη του απντησε «∆εν γνεται πατρα.
Σπτι µεγλο χουµε», η κ ρη καµαρνει, «µα σα µτρα µενανε τα κναµε σαλ νι».
Π σο ο γρος λαχταρ να 'ναι µε τα παιδι του, να 'χει τα εγγονκια του πνω στα γ νατ του».
Αυτ# η σκψη η γλυκει το γρο αποκοιµζει, του ιδρ µατος η ερηµι µως τον τριγυρζει...
Ο γρος εκοιµ#θηκε µε πρ σωπο θλιµµνο, την λλη µρα το πρω τον βρ#καν πεθαµνο.
Και λ0ει η παροιµα: «Βστα γ0ροντα να 'χεις!»
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Επιστ*µη απ νε τερους Zηλιστινος
14 ερωτ*σεις και 14 προτειν µενες απαντ*σεις για τον Κορωνοϊ
Απ τον Nικ λα Μποροµπ κα, διδκτορα Iατρικ*ς Σχολ*ς Πανεπιστηµου Κρ*της
Τα παρακτω χουν προκψει - ως προσωπικ ποψη - απ τη σνθεση των πανεπιστηµιακν µου γνσεων µε τις πληροφορες και τα ευρµατα που δηµοσιοποιθηκαν
το τελευταο διστηµα. ∆εν χω πρ σβαση [οτε επιθυµ να µαντψω] σε εκενο το πεδο πληροφοριν που γνωρζει [σως] και δεν δηµοσιοποιε δεδοµνα για την φση
και τις ιδι τητες του Sars-coV-2 που θα λλαζαν τα συµπερσµατα µας/µου. ∆εν χω ζσει την Covid-19 µσα απ το πεδο της µχης εν ς νοσοκοµειακο θαλµου, ετε ως
γιατρ ς ετε ως ασθενς, στε να χω ιδα ποψη για τον φαιν τυπο της ν σου και την ανθρπινη απ κριση.

1. 2νθρωποι και ιο συµβινουµε - και µοιραζ µαστε κοιν# γενετικ# πληροφορα - εκατοντδες χιλιδες χρ νια. Σκοτνουν
οι ιο; Βεβαως, γιατ η φ ση δεν εναι γλυκο λα και δεν την ενδιαφρουν οι ανθρπινες επιθυµες. Θλουν να µας σκοτσουν λους; Dχι γιατ χωρς εµς δεν υπρχουν αφο χρειζονται ναν ξενιστ# για να επιβισουν. Θλουµε να τους εξαλεψουµε; Dχι, σο η βασικ# και αρτι τερη µυν µας εναι το
ανοσοποιητικ . Γιατ; Γιατ η δρση τους χι µ νο δεν µας απειλε αλλ ως γυµναστς συµβλλουν στην µυν µας, ρυθµζοντας τη δρση γονιδων του ανοσοποιητικο συστ#µατος.
2. Dλες οι πανδηµικς κατρες που χτ πησαν την ανθρωπ τητα #ταν συνπεια µιας µικροβιακ#ς µ λυνσης, συν#θως ασιατικ#ς προλευσης, σε συνδυασµ µε κκιστες συνθ#κες διαβωσης. Dχι εξαιτας κποιου ιο . Ο µ νος ι ς που σκ τωσε µαζικ #ταν η ισπανικ# γρπη του 1918. Το το µως δεν µπορε να
αξιολογηθε χωρς να συνυπολογιστο ν καταρχς οι συνπειες
του Αe ΠΠ σε λους τους τοµες της ζω#ς [υποδοµν, δηµ σιας
και ατοµικ#ς υγεας, σωµατικ, ψυχικ, πνευµατικ τρα µατα
του πολµου].
3. Ο ορισµ ς της πανδηµας απ τον WHO εναι: "an epidemic
occurring worldwide, or over a very wide area, crossing
international boundaries and usually affecting a large number of
people. (δηλ.: επιδηµικ γεγον ς, που εµφανζεται σ' ολ κληρο
τον πλαν#τη # σε πολ εκτεταµνη περιοχ#, υπερβανοντας
διεθν# σ νορα και επηρεζοντας µεγλο αριθµ ανθρπων).
Dλοι οι ιο της γρπης χουν επιδηµικ χαρακτηριστικ και εναι δυνµει πανδηµες. O ορισµ ς αυτ ς καθιερθηκε το 2009
µετ την εκ νου ξαρση του Η1Ν1, χωρς να αναφρεται σε
υψηλ ποσοστ θνησιµ τητας ως αναγκαα συνθ#κη. Σ µφωνα µε τον ορισµ επιτρπεται να επιταχυνθο ν οι διαδικασες
παραγωγ#ς εµβολων, παρακµπτοντας τους χρονικο ς περιορισµο ς και τα απαρατητα trials (πειραµατικς δοκιµς), ανεξρτητα απ το π σο πολ σκοτνει ο ι ς.
Τα χωρς πιθανς παρενργειες εµβ λια χρειζονται γ ρω
στους 18 µ#νες για να βγουν. Εναι γνωστο αν νας 'νος' ι ς ως προς τη φ ση και συχν τητα των µεταλλξεν του - θα
αντιµετωπιστε µε επιτυχα απ να εµβ λιο που θα βγει στο
6µηνο # ακ µα και στο χρ νο. Για παρδειγµα, σ µφωνα µε τα
στοιχεα του ΕΟ∆Υ, το 40% αυτν που ''φυγαν'' το 2019 απ
τις παρενργειες της κοιν#ς γρπης και εχαν διακοµιστε σε κποια ΜΕΘ εχαν κνει το γνωστ εµβ λιο. Οι εµβολιασµο σζουν ζως, αλλ οι κοινωνες χουν υποφρει στο παρελθ ν
απ την τοξικ τητα εµβολων που βγ#καν βιαστικ και δοκιµστηκαν σε πειραµατ ζωα-ασθενες.
4. Η βιολογα εναι µια σ νθετη επιστ#µη. Η µελτη των ιδιοτ#των εν ς φαινοµνου εναι τ σο πολυεππεδη που πριν φτσει
κποιος σε να ασφαλς συµπρασµα - που να εξηγε µε σχετικ# πντα αποδειξιµ τητα το φαιν µενο - κθε απντηση εναι
δυνµει µεροληπτικ# # ακατλληλη # πρ ωρη.
Το του λεχθντος,
5. Η επιλογ# του lock-down θα αποτελε πντα µια πολιτικ#
[που πατει σε επιδηµιολογικ- µαθηµατικ και χι βιολογικ
δεδοµνα] λ ση. ∆κοπο µαχαρι, αν δεν µπορε να αποδειχθε
η διασπορ του ιο στον γενικ πληθυσµ . ∆εν θα µπορσει
σως ποτ να αξιολογηθε η επιλογ# του lock-down αφο δεν
ξρουµε πς θα συµπεριφερ ταν ο Sars-coV-2 σε περιβλλον
free-for-all (χωρς περιορισµο ς για κανναν). Επσης, λλα τα
δεδοµνα για τη δραστικ τητα του ιο , αν αυτ ς κυκλοφορε
απ τον Γενρη [ πως λνε], λλα αν ο ι ς κυκλοφορε απ το
φθιν πωρο [ πως πλι λνε]. Η εξοµλυνση της καµπ λης διασπορς της ν σου εξυπηρετε µ νο τα τοπικ συστ#µατα υγεας, στε να µην υπερφορτωθο ν οι ΜΕΘ, αλλ η επιτυχα /
αποτυχα της δεν αποτελε κριτ#ριο επικινδυν τητας του ιο .
Σε καµα περπτωση δεν µπορε να χρησιµοποιεται η εκθετικ#
καµπ λη των µολυσµνων, ως κριτ#ριο κινδ νου, δεδοµνου
πως κθε ωση εναι να δυναµικ φαιν µενο, που δεν σταµατει να προσθτει αριθµο ς σε µια στατιστικ# που επιµνει να
προσθτει περιστατικ.
6. Εν οι ειδ#σεις αναφρουν θνησιµ τητα επ των διαγνωσµνων κρουσµτων, αυτ που επιδηµιολογικ καθορζει την στατιστικ# επικινδυν τητ του εναι ο λ γος της θνησιµ τητας
προς τον πληθυσµ . Εκε το ποσοστ κυµανεται µεταξ 0.1%
µε 0.3% παγκοσµως, µε τα δεδοµνα που υπρχουν µχρι τα
τλη Απριλου. Τα ποσοστ αυτ δεν διαφρουν απ την θνησιµ τητα της πιο επικνδυνης σεζ ν της κοιν#ς γρπης τη σεζ ν
2016-2017.
https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v1

https://academic.oup.com/jtm/article/27/3/taaa054/5820895
7. Σε εππεδο φαινοτ που, η επικινδυν τητα του ιο βασζεται
στην ταχεα ανπτυξη ιογενο ς πνευµονας και/# µιας αυτονοσης αντδρασης του οργανισµο που αντιµετωπζει τους
πνε µονες ως ξνο σµα και τους επιτθεται. Η βιολογικ# βση
της µ λυνσης εξηγεται πιο κτω. Στατιστικ, αυτ# η ν σος
προσβλλει βαρι οµδες του γενικο πληθυσµο µε εξασθενηµνο ανοσοποιητικ σ στηµα λ γω ηλικας # υποκεµενων
νοσηµτων. Ως προς τον υπ λοιπο πληθυσµ , πνω απ το
80% των ατ µων που χουν βρεθε θετικο στον Sars-coV-2 εχαν #πια # καθ λου συµπτµατα. Ειδικς # µεµονωµνες περιπτσεις εκτ ς των οµδων υψηλο κινδ νου δεν εναι στατιστικ σηµαντικς. https://www.bmj.com/content/369/bmj.m137
H επικοινωνιακ# και χι πντα επιστηµονικ# διαχεριση της
πληροφορας δηµιο ργησε συνειδητ # ασυνεδητα αρκετς
παρανο#σεις. Στις περισσ τερες των περιπτσεων δεν εναι ξεκθαρο αν οι θνατοι #ταν αποτλεσµα της ν σου [by covid19] # αν οι θαν ντες µαζ µε τον Sars-coV-2 κουβαλο σαν στις
µικροβιακς/ιικς αποσκευς του σµατ ς τους δευτερογενες
µικροβιακς λοιµξεις [ενδονοσοκοµειακς πως ο καθηγητ#ς
Κρεµαστιν ς κτλ] # πρωτογενες χρ νιες παθ#σεις που προκλεσαν το θνατο [with covid-19]. Ουδποτε προσµετρ#θηκε
και/# αναλ θηκε η θανατηφ ρα επδραση του οργανικο
στρες [ως συνπεια του φ βου], παρ λο που εναι γνωστ πως
σε πολλο ς ταλαιπωρηµνους οργανισµο ς [ιδιατερα σε καρδιοπαθες] το οργανικ στρες προκαλε φλεγµονς και ενεργοποιε οξειδωτικο ς και ανοσοκατασταλτικο ς µηχανισµο ς
που επισπε δουν την οργανικ# φθορ. Προβληµατικ# #ταν
επσης και η χρ#ση του πριµου εξειδικευµνου τεστ. Αφεν ς
γιατ δεν #ταν ακριβς και δινε false-positive (ψευδς θετικ)
αποτελσµατα, δηλαδ# ανχνευε σα Sars-coV-2 κποιο κοιν
οµ λογο κορωνοϊ .Αφετρου γιατ καννα τεστ δεν µετρει ιικ φορτο, στε να αποδοθε ο θνατος κατ' αποκλειστικ τητα στον Sars-coV-2.
8. Ο ρος ''ανοσα της αγλης'' χρησιµοποιεται λανθασµνα.
''Ανοσα της αγλης'', η µετατροπ# δηλαδ# εν ς ολοκλ#ρου
πληθυσµο απ επνοσο σε νοσο, επιτυγχνεται µ νο µε υποχρεωτικο ς εµβολιασµο ς, ενντια σε ιο ς που χουν µικρ
ρυθµ µετλλαξης βλ. φυµατωση, ευλογι. Εκ των πραγµτων
η ''ανοσα της αγλης'' ασκε µεγλη εξελικτικ# πεση στους
ιο ς και τους αναγκζει να µεταλλαχθο ν. Γι' αυτ και οι εµβολιασµο εναι υποχρεωτικο, αφο διαφορετικ δηµιουργο νται συνθ#κες επανκαµψης παλαιν ιογενν µολ νσεων.
Για λους τους ιο ς που µεταλλσσονται υπρχει ατοµικ# προσωριν# ανοσα. Κολλς ναν ι και αποκτς ανοσα σε αυτ ν
µχρι να µεταλλαχθε. Dσο περισσ τεροι µολυνθο ν τ σες περισσ τερες µεταλλξεις. Το αυτ ισχ ει και για τον Sars-coV-2.
Απ τη στιγµ# που κολλς και χεις απ #πια ως σοβαρ συµπτµατα, χεις αναπτ ξει ανοσα. Tο π σο διαρκε η ανοσα
δεν µπορε ακ µα να προσδιοριστε. Το κατ π σο θα µεταλλαχθε ο Sars-coV-2 σε κτι χειρ τερο/καλ τερο δεν εναι ακ µα σαφς. Το το θα φανε στην επ µενη σεζ ν της γρπης. Κατ τα τλη του Μαρτου ο WHO ανακονωσε πως ο ι ς µεταδδεται µσω µολυσµνων σταγονιδων [µ ξα, σλια] και επαφ#ς, και χι απ τον αρα, αλλζοντας την αρχικ# του πιο δραµατικ# διατ πωση. Η µετατροπ# µικρο # µεγλου ποσοστο
του πληθυσµο απ επνοσο σε νοσο λειτουργε ως φργµα
που δυσκολε ει την εξπλωση του ιο [το σβ#σιµ του], χι
µως την εξλειψ# του. Συµπληρωµατικ, παρ τη δηµιουργα
νων στελεχν [που προκ πτουν απ µεταλλξεις] οι ιο αφ#νουν να αποτ πωµα στο ανθρπινο οργανισµ . Μια µν#µη
που κουβαλο ν τα Τ- κ τταρα του ανοσοποιητικο και µπορο ν µελλοντικ µε µεγαλ τερη αποτελεσµατικ τητα να σκοτσουν πιθανο ς µεταλλαγµνους ιο ς που αν#κουν στην δια
κατηγορα.
Το αυτ σως ισχ ει και για τον Sars-coV-2, που εναι πιθαν
να µεγλο ποσοστ ανθρπων που χουν προσβληθε στο
παρελθ ν απ κποιο κοιν κορωνοϊ να χουν αποκτ#σει
µιας µορφ#ς αρχικ# ανοσα στον Sars-coV-2.
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3. Υπρχουν ιο [ χι σοι προκαλο ν συµπτµατα κοιν#ς γρπης] που
εναι τ σο βελτιστοποιηµνοι, στε κθε µετλλαξη, τους κνει
χειρ τερους. Wχουν µως πολ µικρ Ro [µσος αριθµ ς ανθρπων που θα κολλ#σουν τη ν σο απ ναν νθρωπο] και
σβ#νουν. Τα παιδι χουν να πεντστερο ανοσοποιητικ , που
υστερε µονχα στη µικρ# βση δεδοµνων. Γι' αυτ και σε µικρς ηλικες υπρχουν συχν περιστατικ ιογενο ς πνευµο-

νας. Dσο µεγαλνουµε µεινεται η δυνατ τητα παραγωγ#ς
αποτελεσµατικν αντισωµτων, εξ ου και η συµπτωµατολογα
στους 65+. Αυτ# εναι κοιν# πραγµατικ τητα για λους τους
ιο ς και δεν αφορ αποκλειστικ τον Sars-coV-2. Γι' αυτ οι ευπαθες οργανισµο πρπει να προστατε ονται ο τως # λλως.
9. H επικνδυνη πραγµατικ µολυσµατικ τητα του Sars-coV-2
οφελεται στον ανασυνδυασµ [γενετικ# µετλλαξη] των spikeglycoproteins [πρωτεaνες µε σακχαρτες] που εκτενονται εξωκυτταρικ σαν ''κερατκια'' που τα κνει να αλληλεπιδρο ν
µε τους ACE2 υποδοχες 10-20 φορς καλ τερα απ τον παλι
Sars-coV-1. Οι ACE2 υποδοχες βρσκονται στην επιφνεια
του αναπνευστικο και συµβλλουν στη ρ θµιση της αρτηριακ# πεσης και του ανοσοποιητικο συστ#µατος, καθς και
στην αντιµετπιση φλεγµονν. Οι γυνακες και τα παιδι
χουν ηπι τερη συµπτωµατολογα, γιατ διαθτουν υπερριθµους υποδοχες ACE2 που εξισορροπο ν την απλεια απ τη
βλβη που προκαλε ο Sars-coV-2. Την µυνα των παιδιν συµπληρνει το εξαιρετικ ανοσοποιητικ τους σ στηµα. Την
µυνα των γυναικν συµπληρνουν τα οιστρογ να που δρουν
προστατευτικ ακ µα και απναντι στις εξωγενες µολ νσεις.
10. Στη θεωρα, πιθανς µεταλλξεις που θα αλλξουν την αλληλουχα των αµινοξων των γλυκοπρωτεϊνν, θα µεισουν
την µολυσµατικ τητα του Sars-coV-2, γιατ οι γλυκοπρωτεaνες
θα χσουν τις αρχικς τους ιδι τητες. Αυτ# η παρατ#ρηση χει
δηµοσιευθε απ κποια εργαστ#ρια [#δη απ το Γενρη]. Μνει να αναπαραχθε και απ περισσ τερα εργαστ#ρια και να
επιβεβαιωθε σε βθος χρ νου. Μεγλος αριθµ ς µεταλλξεων
του Sars-coV-2 σηµανει πως ενδεχοµνως καννα εµβ λιο δεν
θα µπορε να αντιµετωπσει τον ι αποτελεσµατικ, σο η βασικ# αρχ# του εµβολου βασζεται στην αναγνριση της γενετικ#ς ταυτ τητας του ιο . Γι' αυτ και τρχουν δυο παρλληλα
ρλλυ µεταξ των φαρµακευτικν. Wνα για το εµβ λιο και να
για την αντιµετπιση [ χι θεραπεα] των συµπτωµτων της
covid-19. Μνει ο Sars-coV-2 µσα στον ξενιστ#-νθρωπο ανενεργ ς µχρι το περιβλλον [αδ ναµο ανοσοποιητικ ] να επιτρψει την ξαρσ# του [ πως ο ι ς του ρπη]; Μπορε να κρυφτε µσα σε κ τταρα και να αποδυναµσει το ανοσοποιητικ
σε βθος 10-15 χρ νων [ πως ο ι ς του HIV]; Η αλληλουχα
του RNA του, δηλαδ# η βση δεδοµνων αναπαραγωγ#ς του
ιο , δεχνει πως κτι ττοιο εναι δ σκολο (ανεξρτητα απ το
αν µοιζουν εµφανισιακ [χουν µια περιβλλουσα στρση
γλυκοπρωτεϊνν], κτι που δηµιο ργησε µια διασπορ ψευδο ς συσχτισης του Sars-coV- 2 µε τον HIV).
11. ∆εν εναι λες οι δηµοσιε σεις ξιες ανγνωσης. Η βιοµηχανα παραγωγ#ς δηµοσιε σεων, ως µσο οικονοµικ#ς συντ#ρησης των ερευνητικν εργαστηριν, δεν εναι καθαρ#. Dπως
καθαρ# δεν εναι η παρµβαση των φαρµακοβιοµηχανιν
στην απρ σκοπτη λειτουργα των εργαστηρων.
12. Προ Sars-coV-2, οι χειρουργικς µσκες δον #ταν να φοριο νται µ νο απ ασθενες στε να µην διασπερουν τη µ λυνση. Ως νδειξη αυξηµνης προσωπικ#ς ευθ νης θα µπορο σε
να την φορσει κποιος που αισθνεται πως πρ κειται σ ντοµα να εκδηλσει συµπτµατα γρπης. Η µσκα δεν εναι πανκεια. Η χειρουργικ# µσκα δεν προστατε ει απ τον SarscoV-2. Στην καλ τερη µεινει τις πιθαν τητες εισ δου του ιο
απ το στ µα. Και πλι µως η µη σωστ# χρ#ση ακυρνει την
προσφορ της. Η υγρ# απ την αναπνο# και τα σλια µσκα
εναι εστα µικροβιακ#ς µ λυνσης. Η µσκα εν γνει αλλοινει
τη σ σταση του εισπνε µενου αρα και εξαναγκζει τον οργανισµ να επαναπροσλβει αυξηµνες ποσ τητες διοξειδου του
νθρακα, που σε µεγλες συγκεντρσεις εναι τοξικς.
13. Εναι ο Sars-coV-2 ο ι ς της Αποκλυψης; Dχι. Μακρυ
απ ασπρ µαυρες λογικς, το το δεν σηµανει πως αγνοο µε
την παρξ# του # πως αδιαφορο µε για τους ανθρπους που
νοσο ν βαρι # κινδυνε ουν να νοσ#σουν. Εναι κατασκευασµνος σε εργαστ#ριο βιολογικο πολµου; Κινζικο, Αµερικανικ # και τα δυο µαζ; Εναι πολ πιθαν αλλ χι και αποδεξιµο, αν στη φ ση υπρχει προηγο µενο αυτ#ς της πολ σπνιας και πολ πολ εξειδικευµνης µετλλαξης στα spikes (µ ρια) γλυκοπρωτεaνης που κανε τον ι 10-20 φορς πιο αποτελεσµατικ απ τον Sars-coV-2.
14. Wστησαν κποιοι την ιστορα µε το γενικευµνο lockdown;
Εναι πιθαν , αλλ δεν εναι αποδεξιµο. Ο επιστ#µονας δεν
µπορε να επιβλλει lockdown. Ο πολιτικ ς µπορε. Εκµεταλλε ονται κποιοι το γενικευµνο lockdown στη βση του κθε
κρση εναι µια ευκαιρα; Αυτ εναι ββαιο και δεν χρειζεται
αποδεξεις.
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Η σελδα των ν0ων
Αν δεν τολµ*σουµε το ακατ ρθωτο, αν δεν περσουµε το φθαστο, αν δεν νικ*σουµε το α*ττητο, αν δεν
δαµσουµε το ανυπ τακτο, αν δε διαβοµε π0λαγα απ0ραντα, αν δεν πατ*σουµε τις πιο ψηλ0ς κορφ0ς,
τ τε τι θταν η νι τη µας, π0ρα απ µια κοφια λ0ξη;
Σ. Κυριαζ*ς, Εκδ. Καστανιτη

Eκδροµ# στον ιερ µας ποταµ , το Φδαρη, τον αρχαο Ε ηνο.

Η Κυδωνι εναι να θα µα! Πρτον για την ανεχ ρταγη θα που δηµιουργεται απ τις αναδιπλσεις των βουνν και δε τερον για την οµορφι της. Επιπλον αυτ που µου χει κνει
εντ πωση εναι τι χουν διατηρηθε παλαι σπτια και πιπλα αλλ και ιστορες των προγ νων
µας. Οι µ νιµοι κτοικοι κθε µεσηµρι κατεβανουν στην πλατεα για να συζητ#σουν διφορα
θµατα που χουν να κνουν µε τα προβλ#µατα αλλ και τη συντ#ρηση του χωριο . Wνα λλο
θιµο εναι τι κθε χρ νο πριν τις 15 Αυγο στου γνεται να παραδοσιακ πανηγ ρι και διοργαννονται διφορες εκδροµς και λλες πολιστιστικς δραστηρι τητες.
Τλος θα #θελα να διατηρηθε αυτ το χωρι , γιατ εναι απ τα ωραι τερα! Θα πρπει να το
βισεις για να ανακαλ ψεις την οµορφι!
Ελ0νη Β. Ζαχαροπολου

Παιχνδι µε λ0ξεις - θησαυρος απ την ντοπολαλι µας

∆*µητρα Παπανικολου

Τον καιρ που δουλε ω τα κ#πια στο χωρι # στην ταρτσα µας στην Αθ#να, η σκψη µου αναβινει στιγµς, διαλ γους και ιστορες απ' τη Ζηλστα. Και ρχονται στα χελη µου οι δικς µας, αγαπηµνες λξεις. Τις ξαναλω µε συγκνηση και η καρδι µου γεµζει. Συν#θως τρχω και τις σηµεινω σε να µικρ τετρδιο που χω γι' αυτ το σκοπ . Η συλλογ# µου τ σα χρ νια χει µεγαλσει πολ και συνχεια εµπλουτζεται. Μερικς απ
τις πολ τιµες αυτς λξεις, πολ µικρ µρος απ λη τη συλλογ#, 40 λξεις, µοιρζοµαι µαζ σας στην εφηµερδα µας.

ου µπλας

ου βραγκας

του βα0νι

του πουτµ βζ

τα γκιλρια

του δρ γκαλου

η λουγκ

του ιλ0µ

η µοτιλι

του θιλ νιρ

του σιλπ

του διουφρ

ου ουρλ ς

ου παχµς

ου π0τακας

φ'σουµανει

µπλιατσιανου

0ραξι απ' τ' ρχη

σκαπιτει

ου κβρας

του ξϊ

η δ0ση

η ντριστλα

του ζουρι

ου βοθνας

η µοτα

του διαλοπ

µι χβουσι

τα κουµπουρ0λια του κατσιαµκι

οι τριφτδις

του νιρουµπλ0τσι

απ στασα

µισκλσκα

θρουνισκα

ροπουσα

η κλορα

οι δρουµτσις

οι βατ µπρις

η µπουµπ τα

Θα κνουµε 0να παιχνδι µ' αυτ0ς τις λ0ξεις * φρσεις,
που βλ0πετε.
Θα προσπαθ*σετε πρτα πρτα να µθετε να τις λ0τε
σωστ και µετ να µαντ0ψετε το ν ηµ τους. Ζητεστε
τη βο*θεια των µεγαλτερων.
Για να σας βοηθ*σω, σας λ0ω τι οι αυτ0ς οι λ0ξεις *
φρσεις 0χουν κποια σχ0ση µε τις παλι0ς δραστηρι τητες στο ποτµι.
Για την προφορ θυµζω: Το σ και το τς συν*θως το λ0µε παχ, πως το γαλλικ ch. Το νι και λι επσης το λ0µε παχ τις περισσ τερες φορ0ς. Εξαιρονται οι συλλαβ0ς που στην κοιν* ελληνικ* το ν * λ ακολουθεται
απ ε (πχ του νιρ , του λιµ ν δεν το λ0µε παχ).
Συχν λ0ξεις που λ*γουν σε νι * λι στην κοιν* ελληνικ* προφ0ρουµε την τελευταα αυτ* συλλαβ* πολ παχει, π.χ. αµ νh, σιντ νh, σταφλh, µοτιλh.
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OIKOΛOΓIA KAI KAI NOTOMIA AΠO NEOTEPOYΣ ZHΛIΣTINOYΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ:

Απ τον κη Γατσρη και το ∆ηµ*τρη Νικολου

Τις τελευταες δεκαετες στον τοµα των τροφµων,
µε την α ξηση των αναγκν για περισσ τερη παραγωγ# και κρδος, χει δηµιουργηθε να ολ κληρο σ στηµα εταιριν, παγκ σµια, που δηµιουργο ν δεκδες χιλιδες χηµικς ουσες. Dλοι µως πλον συνειδητοποιο µε π σο «επιβαρυµνα» µε υπολεµµατα χηµικν φαρµκων εναι τα φυτικ και ζωικ προϊ ντα
που φτνουν στα χρια µας. Το γεγον ς αυτ , σε συνδυασµ µε τις τελευταες διατροφικς κρσεις, δηµιο ργησε την ανγκη για την ανπτυξη µεθ δων αγροτικ#ς παραγωγ#ς, φιλικν προς το περιβλλον, που
εξασφαλζουν ταυτ χρονα υψηλ#ς ποι τητας προϊ ντα. Μα απ αυτς τις µεθ δους αποτελε αναµφισβ#τητα η βιολογικ# Γεωργα i Κτηνοτροφα που αναπτ χθηκε τα τελευταα χρ νια στην Ευρπη. Η Ελλδα υπολεπεται στον τοµα αυτ ν, ωστ σο λο και περισσ τεροι αγρ τες εντσσονται στη βιολογικ# καλλιργεια.
Wνα κοµµτι της Γεωργας εναι και η Μελισσοκοµα. Η συνεισφορ της µλισσας στην α ξηση της φυτικ#ς παραγωγ#ς µσω της επικονασης εναι ανυπολ γιστη! Η σχση του ανθρπου µε τη µλισσα χνεται στα βθη των αινων, αλλ σ#µερα ο τε αυτ# χει
ξεφ γει απ την οικολογικ# επιβρυνση.
Με τον ρο «βιολογικ » εννοο µε το προϊ ν που
χει παραχθε µε φιλικο ς προς το περιβλλον τρ πους και εναι απαλλαγµνο απ ουσες που δεν αν#κουν στη φυσικ# σ σταση του µελιο (χηµικς, φυσικς). Η βιολογικ# µελισσοκοµα τηρε τους καν νες
που ισχ ουν σε λη την Ευρωπαϊκ# Wνωση. Wτσι,
νας µελισσοκ µος µε µερκι, αγπη, σεβασµ στη µλισσα και στον καταναλωτ#, µε σωστο ς µελισσοκοµικο ς χειρισµο ς, τηρντας τον Κανονισµ Βιολογικ#ς
Μελισσοκοµας, µπορε να χει να υγις µελισσοκοµεο και να παργει βιολογικ µλι ριστης ποι τητας,
για το οποο αισθνεται υπερ#φανος. Τι ορζει µως, ο
Κανονισµ ς αυτ ς; Ας δο µε ενδεικτικ µερικο ς καν νες:
Η θ0ση των µελισσοκοµεων πρπει να εξασφαλζει
αρκετς φυσικς πηγς νκταρος, µελιτµατος και γ ρης για τις µλισσες και πρ σβαση σε νερ . Να εξα-

σφαλζεται τι σε ακτνα 3 km απ τη θση του µελισσοκοµεου, οι πηγς νκταρος και γ ρης αποτελο νται
βασικ απ βιολογικς καλλιργειες #/και αυτοφυ#
βλστηση. Να διατηρεται αρκετ# απ σταση απ οποιεσδ#ποτε πηγς που ενδεχοµνως προκαλο ν µ λυνση
( πως αστικ κντρα, αυτοκινητ δροµοι, βιοµηχανικς
περιοχς, χροι διθεσης απορριµµτων, αποτεφρωτς απορριµµτων κ.λπ.)
Για τις ασθ0νειες των µελισσν: Για την αντιµετπιση των ασθενειν των µελισσν χρησιµοποιο νται
φυσικς ουσες οι οποες γρ#γορα διασπνται και χνονται, χωρς να αφ#νουν χνη.
∆ιατροφ* των µελισσν: ως το τλος της παραγωγικ#ς περι δου, πρπει να αφ#νονται στις κυψλες
φθονα αποθµατα µελιο και γ ρης, ικαν να καλ ψουν τις ανγκες της χειµεριν#ς περι δου. Η τεχνητ#
διατροφ# των µελισσιν επιτρπεται µ νο σε περπτωση που απειλεται η επιβωσ# τους, λ γω κρως δυσµενν κλιµατικν συνθηκν και γνεται µε βιολογικ
µλι, προερχ µενο κατ προτµηση απ την δια βιολογικ# µονδα. Η µ νη παρκκλιση που επιτρπει η
κοινοτικ# νοµοθεσα στην τεχνητ# διατροφ# των µελισσν εναι η χρ#ση µελσας # σιροπιο ζχαρης
βιολογικ#ς παραγωγ#ς, στην περπτωση που οι κλιµατικς συνθ#κες προκαλο ν κρυστλλωση του µελιο
µσα στο µελσσι µε κνδυνο τον θνατ του. 2λλα
προϊ ντα πλην των αναφεροµνων δεν επιτρπεται να
χρησιµοποιο νται στη βιολογικ# µελισσοκοµα. Επιπλον, µσω των συχνν ελγχων των εταιριν πιστοποησης, διασφαλζεται στο ακραιο η ποι τητα και
καθαρ τητα συλλογ#ς του βιολογικο µελιο αλλ
και των υπολοπων προϊ ντων της κυψλης πως εναι η γ ρη κι ο βασιλικ ς πολτ ς. Wτσι λες αυτς οι
προϋποθσεις εγγυνται τι το µλι που θα φτσει
στο τραπζι µας εναι ριστο. Με αφετηρα αυτ# ακριβς την ανγκη µας για καθαρ , ριστο µλι εντξαµε
τα µελισσοκοµεα µας στην Βιολογικ# καλλιργεια και
παργουµε το βιολογικ µλι µε τον ττλο BEEthoven. Εµες ως φ σει και θσει οικολ γοι, πιστε ουµε πως στην ποι τητα των τροφµων δεν χωρει κπτωση. Και τσι επιτ χαµε συνεχ µενες βραβε σεις

να ταξδι στη Χρα των Λιµνν
Αρχς Ιουνου του προηγο µενου τους ταξδεψα
στην π λη Το ρκου της Φινλανδας για µια εβδοµδα,
στα πλασια του προγρµµατος Ερσµους για το τεχνικ προσωπικ των ευρωπαϊκν πανεπιστηµων.
Εκε το τοπικ Πανεπιστ#µιο Εφαρµοσµνων Επιστηµν (TUAS) θα µας χριζε σε οµδες κατ ειδικε σεις, µε σκοπ να µας παρουσισει νες ιδες οργνωσης της εξυπηρτησης του φοιτητ# και του ακαδηµαϊκο διδσκοντα.
Η Φινλανδα, η χρα των χιλων λιµνν, των πρσινων πεδιδων του καλοκαιριο και των παγωµνων
εκτσεων του χειµνα, εξελχτηκε απ τους παγετνες
της αρχαας εποχ#ς σε τραχ καταφ γιο για τους Φννους, µια εργατικ# εθν τητα που ζο σε πριν ανατολικ τερα, στη σηµεριν# ∆υτικ# Ρωσα. Aποτελο ν παρδειγµα χαµογελαστν β ρειων µε γλσσα που δεν
αν#κει στον Ινδοευρωπαϊκ κλδο και προκαλο ν το
ενδιαφρον για τα επιτε γµατ τους, µε πιο γνωστ το
ριστο εκπαιδευτικ τους σ στηµα.
Φτνοντας στο Το ρκου, δ ο ρες απ σταση δυτικ απ την πρωτε ουσα Ελσνκι, ρχισα να περπατ
και να απολαµβνω τον κυριακτικο #λιο, που δεν
καει πως στη Μεσ γειο, αλλ αναζωογονε. Εκε το
µεσηµρι απ τις 12:00 και µετ, εναι οι καλ τερες
ρες της ατελεωτης ηµρας και οι κτοικοι τις ρουφο ν κυριολεκτικ. bσως γιατ το καλοκαρι γι' αυτο ς
εναι µια σ ντοµη αποζηµωση για το φθιν πωρο και
τον κρ ο, σκοτειν χειµνα. Η π λη-λιµνι των 150200 χιλιδων κατοκων χει το ιστορικ της κντρο χτισµνο στις χθες εν ς ποταµο που χ νεται στη µεγλη θλασσα µεταξ Φινλανδας και Σουηδας. Το
Το ρκου παρουσιζει ενδιαφρον σαν µια φοιτητο πολη µε πντε πανεπιστ#µια αλλ και µακρ ιστορα
σαν η παλι πρωτε ουσα, ντας διοικητικ κντρο και
λιµνι επ της µακρ χρονης Σουηδικ#ς κατοχ#ς.
Στις πντε µρες επιµ ρφωσης, πνω απ εκατ συνδελφοι εργαζ µενοι σε ευρωπαϊκ πανεπιστ#µια,

γνωρσαµε τις νες µεθ δους που το Εφαρµοσµνο
Πανεπιστ#µιο του Το ρκου προσπαθε να εισαγγει
στις υπηρεσες του και να διαφηµσει προς τα ξω.
Μας παρουσιστηκε η αυτοµατοποηση της εξυπηρτησης του φοιτητ#. Οι νου τ που υπλληλοι δεν θα
κνουν µια µ νο δουλει στο διοικητικ τµ#µα, αλλ
θα προσφρουν τις υπηρεσες τους σε πολλ πεδα.
Μας δειξαν το σχεδιασµ τους για νου τ που αθουσες, εργαστ#ρια και γραφεα, για χρους αφιερωµνους στην αποµ νωση και τη µελτη, βιβλιοθ#κες σχεδ ν αυτοµατοποιηµνες, ειδικο ς χρους για τους καθηγητς και τα εργαστ#ρια. Μας επδειξαν τον στ χο
να µην υπρχουν γραφεα και ατοµικο χροι, αλλ να
εναι λα διαµοιραζ µενα. Τι συνδυασµ ς δηµοκρατικ τητας και αυστηρ#ς διαχερισης, ταν µας επαν τι
θλουν να καταργ#σουν το γραφεο του πρ τανη!...
Ο υπε θυνος της οµδας µας, ο Μκα, συνδυασµ ς
διδσκοντα και µνατζερ, αφιρωσε µια µρα οδηγντας να µικρ βανκι σε πανεπιστηµιακ χρο σε να
προστιο 20 χιλι µετρα µακρι, που τα παραπνω
δοκιµζονται για να γνουν πρξη. Εκε δουλε ουν µε
το 3ο τος των φοιτητν του Οικονοµικο τµ#µατος
και αξιολογο ν τα αποτελσµατα. Μας τ νισαν το στ χο για ριζικ περιορισµ των παραδοσιακν διαλξεων στα αµφιθατρα, αντικαθιστντας τες µε οµδες
εργασιν και εξ αποστσεως εκπαδευση. Αναφρθηκαν στο συµβ λαιο µθησης µεταξ του φοιτητ# και
του ιδρ µατος. Τλος νας 21χρονος, ο τε καν απ φοιτος τµ#µατος, ανλαβε να µας µιλ#σει για τον ταυτ χρονο συνδυασµ µθησης και µαθητεας σε επιχερηση. Εχε ξεκιν#σει την δικι του επιχερηση καινοτοµας (αυτς που ξρουµε ως starτtup) και εχε κθε λ γο να αισθνεται ικανοποιηµνος. Αυτ# η τελευταα
καινοτοµα, το µοντλο να παρακολουθε ο φοιτητ#ς
µαθ#µατα και ταυτ χρονα να εργζεται στην πρακτικ# του, εξπληξε ναν Γερµαν συνδελφο που αµφισβ#τησε την επιτυχα του. Ε, σκφτηκα, δεν τα ξρετε

του µελιο που παργουµε σε διεθνες διαγωνισµο ς
ποι τητας.
Μ0λι και διατροφ*. Το µλι εναι αναµφβολα η θρεπτικ τερη γλυκαντικ# λη που υπρχει. Η βιολογικ#
του αξα καθορζεται απ µια σειρ ευεργετικν δρσεν του στον ανθρπινο οργανισµ . Τα σκχαρα του
µελιο εναι πιο ε κολα απορροφ#σιµα απ τον ανθρπινο οργανισµ . Τα φωσφορικ λατα του µελιο
βοηθο ν στη σωστ# αξιοποηση της γλυκ ζης. Επσης
οι βιταµνες που περιχει, εξασφαλζουν την απορρ φηση και χρησιµοποηση των σακχρων. Περιχει επσης σηµαντικς ποσ τητες σε µταλλα και ιχνοστοιχεα. Wχει σηµαντικ# αντιβακτηριδιακ# και αντιοξειδωτικ# δρση. Η κατανλωση µελιο βοηθ στην
ελττωση του ολικο αριθµο µικροβων του εντρου.
Η µικρ# περιεκτικ τητ του σε γ ρη βοηθ τον οργανισµ σων χουν αλλεργα να αποκτ#σει ανοσα σ'
αυτ#. Επιταχ νει την αση ανοιχτν πληγν, εγκαυµτων και ελκν λ γω της αντιβακτηριδιακ#ς δρσης
του. Η κατανλωση µελιο µετ απ την κατανλωση
οινοπνε µατος βοηθ στον ταχ τερο µεταβολισµ του
τελευταου απ τον οργανισµ . Wχει επσης ευεργετικ# επδραση στην καρδι λ γω αποθ#κευσης γλυκογ νου στους καρδιακο ς µ ες. Η ακετυλοχολνη που
περιχει διαστλλει τις στεφανιαες αρτηρες, διευκολ νοντας τσι την κυκλοφορα του αµατος. Αποτρπει επσης τη δηµιουργα αρτηριοσκλ#ρυνσης. Το µλι
περιχει ελε θερα αµινοξα και βιταµνες που παρεµποδζουν την γλυκοσυλωση. Επσης, η φρουκτ ζη
που περιχεται στο µλι απορροφται αργ απ τον
οργανισµ και αποθηκε εται στο συκτι, οπ τε δεν
αυξνονται απ τοµα τα εππεδα γλυκ ζης στο αµα.
Στην παραδοσιακ# ιατρικ# χρησιµοποιεται σαν δυναµωτικ , τονωτικ , καταπραϋντικ , κατ της ανορεξας και της αδιαθεσας, σε περιπτσεις δυσκοιλι τητας, β#χα και κρυολογ#µατος, εν, τλος, διευκολ νει
τον πνο αν καταναλωθε λγο πριν απ αυτ ν.
Περισσ τερα στο: www.bee-thoven.com
www.facebook.com/beethoven.beekeepin

Γρφει ο Γιννης Γεωργιδης
λα και εσες...
Οι κτοικοι του Το ρκου, συν#θως µνουν µακρι
απ την π λη σε µονοκατοικες σπαρµνες στην εππεδη πρσινη γη που τη διασχζουν µικρ ποτµια και
λµνες. Πρπει να ψξεις να ανακαλ ψεις την καθηµεριν# κο ραση, που την κρ βουν επιµελς µσα απ
τους καλο ς τους τρ πους και να ασθηµα #ρεµης
αφοσωσης στη δουλει τους. Το #ρεµο χιο µορ ανµεικτο µε λγη ντροπαλ τητα, αµβλ νει τη β ρεια αυστηρ τητ τους. Αυτοσαρκζουν την 'αν παρκτη'
κουζνα τους και τα γευστα φαγητ τους, αναδεικν οντας τσι τα δυνατ τους σηµεα, την οργανωτικ τητα και τον λιτ αλλ µορφο σχεδιασµ των αντικειµνων και των χρων που κατασκευζουν.
Η τελετ# αποχαιρετισµο και οι λλες κοινωνικς εκδηλσεις, σε να επιβλητικ κτριο που θυµζει τα δικ
µας νεοκλασσικ, ληξαν µ' αυτ# την ασθηση του περαστικο χρ νου και των αναµν#σεων που θα διατηρηθο ν. 2λλοι, σε ριµη ηλικα, #θελαν µια διαφυγ#
απ τα βρη και τις υποχρεσεις τους κι λλοι, νετεροι, νοσταλγο σαν τα φοιτητικ τους χρ νια. Τα θυµ#θηκαν και αποζηµιθηκαν φευγαλα, περπατντας
και κουβεντιζοντας στις χθες και τις τρεις γφυρες
του ποταµο , για ρες πολλς, κατ τη διρκεια των
µεγλων γεµτων ηµερν.
Το ταξδι τελεωσε µε µια δι#µερη επσκεψη στην
πρωτε ουσα Ελσνκι. Ξαναθα µασα τη λιτ# ζω# τους
και αυτ# την ρεξ# τους για δηµιουργα, που δεν εναι
κραυγαλα. Σγουρα χουν σκοτεινς γωνες και ελαττµατα, αλλ ξρουν να τα βζουν στην κρη, και χι
να τα επιδεικν ουν πως εµες πολλς φορς.
Μακρι να προυµε πργµατα απ αυτο ς πως
και απ λλα θνη και να προχωρ#σουµε συνθτοντας
επιτλους, σκφτηκα, ταν απογεινονταν το αεροπλνο για να µε φρει πσω στην αθηναϊκ# µητρ πολη.
Ο #λιος εχε επιτλους αρχσει να δ ει, #ταν ντεκα
πριν τα µεσνυχτα...
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∆ασκι σ' 0να µπαλκονκι στον 7ο ροφο πολυκατοικας
στα Σεπ λια
Μαρα Σµνη
Κνω µια βουτι πσω στα χρ νια που ζο σαµε
στη Ζηλστα. Dταν ερχ ταν η νοιξη - αχ! αυτ# η
νοιξη - βγαζε η γη µικρ# µικρ# πρασινδα, που
καθς ο καιρ ς ζσταινε, βγαιναν εκενα τα υπροχα χαµηλ λουλο δια. 2σπρα, κτρινα, γαλζια.
Μια υπροχη παλτα χρωµτων που #ξερα το καθνα, πο θα φυτρσει, π τε ακριβς θα ανθσει,
θα µεγαλσει, θα τελεισει. Πντα #θελα αυτ το
µοσχοβολιστ 'ταπτο' να το χω δικ µου.
Εµες #µαστε στον κτω µαχαλ. Η Βιβ#, εγ, η
Κο λα, η Ντνα, η ∆#µητρα. Τα παιχνδια µας
#ταν µε τα κορτσια του µαχαλ µας. Η συµµαθ#τρι µου η Γιτα #ταν στον απνω µαχαλ. Εκε
#ταν και τα µαγαζι. Nρθε κποτε στο σπτι µας
- δεν #ταν πολ συνηθισµνο αυτ - και µε κλεσε
στο δικ της. Nταν εκε και η γιαγι της που #θελε να µας φιλψει. Εµες µως βγ#καµε ξω, παρ'
τι κανε κρ ο ακ µα.
Π#ραµε λοιπ ν την ανηφ ρα και θαυµζαµε τη
φρσκια χλ η και τα λουλο δια της. Κπου εκε
µια συστδα απ βιολτες µε σταµτησε. Τις λαχτρησα και η Γιτα βγαλε µια ρζα και µου την
πρ σφερε λο αγπη και χαρ. Wτρεξα κτω,
βρ#κα να τενεκεδκι, το γµισα µε µαλακ χµα
και το βαλα στο παραθ ρι µας. Dπως βλεπα να
κνουν οι καλονοικοκυρδες του χωριο που εχαν µπαλκ νια και αυλς φορτωµνες λουλο δια.
Την π τιζα, την κοταζα κθε στιγµο λα και περµενα µπερκτια. Dµως ξερθηκε. Πολ π νεσα
τ τε. Αυτ ς ο τ πος της βιολτας εναι τρα στο
µπαλκ νι µου, και ταν περνω απ δπλα µο
µεταφρει λες τις µυρωδις του τ που µας. Τη
δροσι και την ευωδι της γης και των χρ νων
της. Πς να ξεχσω το καριοφ λλι που µ' στελνε
η µνα να φρω δυο 'κλωνι' να βλει στο φαa
της. Iχι λο, µου λεγε. ∆υο 'κλωνι'. Μη το ξεθεµελισεις. Πντα µπρακτα δειχνε το σεβασµ
και την υποχρωση να φροντζει τον τ πο που
ζο σε.
Nθελα πως προεπα να χω να δικ µου κ σµο. Να βζω µσα φυτ, λουλο δια, δντρα,
χορταρκια απ κθε τ πο που περνω, να τον
χω κοντ µου αυτ ν και τους ανθρπους του.
Κτω στ' Αναγνωστου'ιν' #ταν οι µαρωνις
της µνας, που της περιποι ταν µε περισσ# φροντδα. Εκε γ ρω τριγ ρω στην πλαγι εκτ ς απ
διφορες πρασινδες υπ#ρχαν να σωρ µικρς

και µεγλες κουτσ'πις. Η Βιβ# και γω τις λγαµε
φλουρις, για τον χρυσαφνιο καρπ που καναν,
και #ταν να και να για τα παραµ θια που φτιχναµε. Παραµ θια µε βασιλιδες και ρχοντες,
σο η µνα κανε το 'δµα' για να µην φ γει το
χµα, µοχθντας και τραγουδντας τα βσανα
και τις χαρς της. Αρκετ αργ τερα, βγαλα απ
εκε µια ριζο λα κουτσουπι να στολζει το µπαλκ νι µου µε τα ροζ-µωβ λουλο δια της.
Nµαστε εκενη την εποχ# στη λογκ µε τη µανο λα µου. Εκενη φτιαχνε τα κ#πια της. Η Βιβ#
και γω, πνω στη µαλακ# µισοβρεγµνη ιλ που
φερνε ο Φδαρης, φτιχναµε απαρµιλλης οµορφις µωσαϊκ εµπνευσµνα απ το βιβλο της βυζαντιν#ς ιστορας. Μαζε αµε πολ µικρ πολ χρωµα ποταµολιθαρκια, κναµε ζωγραφις βζοντς τα δπλα δπλα. Nταν αριστουργ#µατα.
Πντα #θελα να κλψω που θα τα 'παιρνε' το
ποτµι µχρι την επ µενη που θα ξανακατεβαναµε στη λογκ.
Ο τ πος #ταν γεµτος µε πλατνια σε λα τα
µεγθη. Πολ µετ ξερζωσα να, το βαλα στο
µπαλκ νι και πρ κοψε. Απ λαυσα την µυρωδι
του ταν βρχονταν τα τρυφερ και χνουδωτ
φ λλα του. Την ελι µου την ξερζωσα απ το χωρφι στο Μεσολ γγι. Τρα εναι να δντρο που
ανθζει και καρπε. Μα και η ροδι κθε χρ νο µε
γεµζει µε τα ρουµπιννια σπ ρια της και λει ο
Θεµιστοκλ#ς µου, για µνα γιαγι ε;
Κθε να απ τα φυτ µου χει µια ιστορα να
πει. Wναν συµβολισµ .
Dταν φε γει ο Φεβρουριος και η αµυγδαλι
µου εναι ολνθιστη, της ψιθυρζω κουβντες να
ακο µε οι δυο µας. Kϊντε την εδα και φτος την
νοιξη. Τη λεµονι, την αχλαδι, την κυδωνι, τη
ροδακινι τις περιµνω ν' ανθσουν. Απ τη φουντωτ# κυδωνι κ βω καν πεταλκι και το µασουλω, πως κναµε τ τε µικρ που γευ µασταν τη γλυκ ξινη γε ση τους. Τ τε που ξραµε
κθε φυτ τι γε ση χειj π σο πικρ , στιφ , γλυκ
# ξιν εναιj ποιο δεν πρπει να ακουµπ#σουµε. Η
επαφ# µε τη φ ση γενν δεξι τητες και γνσεις,
γιατ για να τη µθεις πρπει να αγωνιστες να
την καταλβεις.
Τα γκουρπνια που εχαµε φθονα στο χωρι ,
γµισαν το µπαλκ νι µου εδ στην καρδη Αθ#να και χ ρτασαν τα µτια µου απ τα µατσκια-

µατσκια σε κθε κ µπο του φυτο λουλο δια
τους. Εµες στολιζ µασταν µε αυτ τα λουλο δια
ν φες # κναµε στεφνια και στεφανναµε τους
νικητς στα παιχνδια µας. Τα χερκια δο λευαν,
µαζ και η σκψη.
Απ κθε τ πο λοιπ ν χω να φυτκι. Πολλ
ακ µα θλω να βλω κτω απ τον #λιο.
Εχε ο πατρας µου στο σπτι του Μεσολογγου
αραδιασµνα σακουλκια µε κληµατκια που εχαν αρχσει να βγζουν κλαρκια. Θα φ τευε να
ξανανισει η κρεβατνα του. Ζ#τησα να µου δσει να. Με κοταξε καλ καλ σα να λεγε µσα
του, ϊ χαϊµνου θα πει. Nρθε στην Αθ#να κποτε, βγ#κε στο µπαλκ νι, ωρ, ϊγινι του κλµα
τ σου στ' γλστρα; Ν µ' νια ψαλδα να του κλαδψου. Wβαλε και κει το χερκι του.
Η σχση µου µε τα φυτ εναι σαν τη σχση µου
µε τα παιδι. Αµφδροµη. Πολλς χαρς χω πρει και απ τα δ ο.
Απ τον Αϊ Γιργη που εναι το λιοστσι µας
βγαλα τον κρνο του 'Ευαγγελισµο '. Εχαµε και
στο σχολεο στο χωρι δια κρνα. Το Μρτιο λοιπ ν η γλστρα, απαλ απαλ, µοσχοβολει γεµτη µε λευκο ς κρνους.
Απ την ακροποταµι στο Αµπερντ#ν της Σκωτας, για να χω την Ελνη µου κοντ µου, βγαλα
να λουλο δι του ποταµο . Nταν ψιλ λιγνο και
εχε να φουντωτ σπρο ανθ . Wβγαλα µια ριζο λα µε µικρ µικρ φυτκια. Τα φρ ντισα,
ασφαλισµνα σε νερ , να ρθουν εδ κρατντας
τα στα χρια σαν κτι πολ τιµο. Πρ κοψε εδ
στην Αθ#να, νθισε δυο φορς και µετ πθανε.
Κρµα! 2λλος τ πος εκενος, λλος ο δικ ς µας.
Wφερα και απ τη Σ ρα να βολβ . Να καµαρνω τα κ κκινα λουλο δια της φωτις κθε
νοιξη.
Και απ την Ικαρα βγαλα απ την ξερολιθι
να πολ φυλλο που κθε που το κοιτω σκφτοµαι το γµο του Γιννη µας και της Ισιδρας.
Αχ! Γιαγι εναι να πουλκι εκε και τρει το
σταφυλκι. Λει σιγαν ο Θεµιστοκλς µου, γιατ
δε θλει να το τροµξει.
Θα αφσει και για µνα;
Καληµ0ρα!

Σ τ ε ί λτ ε µ α ς έ γ κ α ι ρ α κ ε ί µ ε ν α γ ι α τ ο ε π ό µ ε ν ο φ ύ λ λ ο ! ! !
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∆ιορθσεις για το προηγοµενο φλλο και σχ λια
Απ Χ. ∆. ∆ιαµαντ πουλο
Στο προηγο µενο φ λλο της εφηµερδας µας
(σελ. 18) ο Λεωνδας Παπαγεωργου γρφει για
τον ποδοσφαιρικ αγνα Αρτοτνας - Κυδωνις
που ληξε µε 2-1 υπρ της Αρτοτνας. Η φωτογραφα που συνοδε ει την µορφη µµετρη περιγραφ# του Λεωνδα, δεν χει σχση µ' αυτ ν τον αγνα! Ο αγνας αυτ ς γινε στις 15/8/1996 και εχαν
ρθει αρκετο χωριανο ως θεατς. Την οµδα
µας, πως φανεται στη φωτογραφα απ αριστερ προς τα δεξι, αποτελο σαν οι εξ#ς: Γιργος

Κι λλες διορθσεις απ Η.Λ. Γτο

EΠANEPXOMAI...
Συν#θως σε τι γρφω, σπνια επανρχοµαι.
Εκτ ς κι' αν υπρχει παρλειψη # σοβαρ λθος...
Σε τι επανρχοµαι - στο π νηµ µου µε ττλο:
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡ∆ΙΑΣ, Απρ σµενα, ευχριστα, αληθιν ... Εκπλ*ξεις που συγκινον...
Πρτη 0κπληξη: ∆ηµ*τρης Νικολα[δης.
Ββαια -καλ# τη πστη- ο ττλος αλλοιθηκε
και γινε: Χωριανο δετερης και τρτης γενις.
Εκπλ*ξεις που συγκινον.
Ασφαλς και δεν συµφων. Γιατ εµαι της

∆. Παπαγεωργου, 2κης Γ. Γατσρης, Χρ#στος
∆., Α. Κανλλος, Ηλας Π. Θεοδωρακ πουλος,
Θ µιος Ηλ. Γτος, Θε δ. Γ. Ζαχαρ πουλος, Γιννης Νικολαaδης (Καραδ#µας), ∆ηµ. Χρ. ∆ιαµαντ πουλος, Χρ#στος Τσιριµκος, Γιργος Κ. Ζαχαρ πουλος και Αλξης Κ. Ζαχαρ πουλος. Αυτ
για την αποκατσταση της αλ#θειας απ το φωτογρφο του αγνα.
Να επισηµνω επσης απ τη σελδα 11 της εφηµερδας µας τι το 1974 το πανηγ ρι γιν ταν στις
20 Ιουλου (τ' η-Λι ς) µχρι το 1989 που µεταφρθηκε στις 6 Αυγο στου (του Σωτ#ρος).
Επσης για την αποκατσταση της αλ#θειας το

στιγµι τυπο µε το Γιργο Καραδ#µα γινε στο
πανηγ ρι του 1983 µε το αυτοσχδιο σκετς «Ο
Σεaχης στο χωρι ». Wλαβαν µρος οι: Ανδρας Γτος ως σεaχης, Γιργος Καραδ#µας ως κυοφορο σα γυνακα, Γιννης Τσεκο ρας ως γυνακα του
σεaχη και Χρ#στος ∆ιαµαντ πουλος ως γυνακα
επσης του σεaχη. Το γλιο #ταν φθονο µχρι και
ο Παπασµνης γλαγε!
Η εκδ#λωση χει βιντεοσκοπηθε απ τον Γ.
Παδιτη, πως µας ανφερε ο Λεωνδας Παπαγεωργου, και φωτογραφ#θηκε απ το Σπ ρο
Μποτζιολ#.

σχολ#ς τι ο ττλος προϊδεζει το κεµενο. Και
ακ µα, ταν γρφω κποιο κεµενο, πριν βλω
τον ττλο, τον µελετω πολ καλ, τ σο για τη σοβαρ τητ του σο και για την ευρ τερη αποδοχ#
του. Και πµε στην επ µενη παρλειψη της πρτης εφηµερδας. Σε κποιο σηµεο υπ#ρχε η φρση: «Πειραιτης αυτ ς - π#ρε τα οστ της µνας
του, τα µετφερε ευλαβικ και π#γε και τα απ θεσε στο εκε νεκροταφεο, σ' να ζεστ και απριττο µν#µα - µε µ νο το νοµ της...».
Αυτ# η φρση απαλεφθηκε, το κεµενο κ πηκε στη µση, µεινε µετωρο, δχως να δνει η συνχει του. Φυσικ απ τυπογραφικ λθος, δχως καµα πρ θεση. Κατανοητ ν; ∆εν εµαστε
και επαγγελµατες...
Επ τη ευκαιρα να συµπληρσω κτι για το
Νικολαaδη και τη σ ντροφ του 2δα. Εγ προ-

σωπικ τους γνριζα εξ αποστσεως. Περισσ τερο γνριζα την 2δα. Για το ∆ηµ#τρη, εχα
σχηµατσει µιαν επιφανειακ# εντ πωση: Φωνακλς, καλ βουλος, ανµελος, θορυβδης, γλεντζς, ευχριστος στην παρα, αυθ ρµητος,
αθυρ στοµος. Αυτ πστευα µχρι πρυσι το καλοκαρι, που #ρθε και µε πλησασε στην πλατεα.
Εκε γνρισα ναν λλο ∆ηµ#τρη -σκεφτικ ,
προβληµατισµνο, µε αναζητ#σεις, λες τις αναζητ#σεις, µε απ λυτη ειλικρνεια. Απνω στη
συζ#τηση, χωρς δισταγµ , πετει το βιβλο της
ζω#ς του απνω στο τραπζι ολνοιχτο, δεν
κρ βει απολ τως τποτα. Σεµν ς κι αληθιν ς...
Το διο πρπει να ισχ ει και για την 2δα. Μια
ζω# µαζ, δχως τρικυµες, ανφελα. Dπως λει
και ο απλ ς λα ς - κ λησε ο τντζερης και βρ#κε το καπκι...

Και µια πληροφ ρηση για την κ. Φωτοπολου
απ τον Ηλα Λ. Γτο
Χρωστω µι πληροφ ρηση, στην
κυρα Φωτοπο λου. Μο ζ#τησε ευγενικ, να µθω ,τι χει σχση µε τη
γιαγι της Αφεντρο λα ... Με επιφ λαξη τ#ς µεταβιβζω αυτ που µαθα και πιστε ω πως οι πηγς µου εναι πολ αξι πιστες.
Η Αφεντο λα, λοιπ ν, η Αφντρα,
# το πιο συνηθισµνο Αφεντρο λα,
δεν #ταν γννηµα της Ζηλστας.
Nταν µως θρµµα, γν#σιο θρµµα
και αυτ χει τη σηµασα του. Για την
ιστορα - στην τ τε Ζηλστα, ζο σε
να ζευγρι κληρο. Tσντος Γιννης, λεγ ταν ο ντρας, για συντοµα
τον φναζαν Tσεντογιννη. Πρπει
να εχε σπτι, εκε κτω απ' την πλατεα, το σηµεριν Tσιονιδαικο.
Οι τ τε κτοικοι της Ζηλστας, εχαν πολ συχνς επαφς µε τη Λαµα
(Ζητο νι), τη Μακρακµη, τη Σπερχειδα, λη σχεδ ν τη Φθιτιδα.
Απ κποιο χωρι και απ πολ τεκνη οικογνεια ο Tσεντογιννης ζ#τησε να υιοθετ#σει να παιδ. Και το
υιοθτησε -#ταν η Αφεντρο λα. Την
π#ραν µαζ τους, τη φρ ντισαν µε
αγπη, σαν δικ τους παιδ, την ανθρεψαν µε τον καλ τερο τρ πο. Σαν

αποζηµωση, πληµµ ρισε το σπιτικ
τους µε φωνς, τραγο δια και τσιργµατα. Η Αφεντρο λα. Περπτησε σ'
λες τις αυλς, σ' λα τα σοκκια,
χοροπ#δησε στις αλνες, κθισε στα
θρανα του σχολεου και π#ρε τις
πρτες βασικς γνσεις...
Και µεγλωσε, η Αφεντρο λα, γινε µορφη φηβη, γινε γυνακα και
παντρε τηκε τον γλυκ τατο Κστα
Παπανικολου (Τσονδα), τσαγκρη
το επγγελµα.
Κι' ταν λµε τσαγκρης, εκενη
την εποχ#, µιλµε για τεχντη περιωπ#ς. Dχι µ νο σ λες και µπαλµατα,
αλλ χειροποητα τσαρο χια, ρβυλα, λουστρνια. Επειδ# µως οι δουλεις στα βουν εχαν πτση -φτχια και λλειψη πελατεας- µε βαρι
καρδι, π#ρε την Αφεντρο λα και
πρασαν απναντι στην Πελοπ ννησο, στις Καµρες. Εκε νοιξε το νο
του µαγαζ. Στριωσαν οικογνεια.
Η Αφεντρο λα, εργατογυνακα,
βοηθο σε µε λες τις δουλεις, που
σε ατ χηµα πεσε απ' τη σκλα στο
λιοµζωµα. Σκοτθηκε. Και #ταν
να πολ . Κι #ταν πολ αγαπητ# σε
λους, χωριανο ς και Καµαριτες...
™ÙÂ›ÏÙÂ Ì·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿
ÙÈ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ Û·˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ˜!!!
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Επ του πιεστηρου
∆ρ µοι ...
Στα τλη του Ιο νη ανεβ#καµε στο χωρι για λγο. Στη διαδροµ# µας, µ λις περσαµε την τελευταα διαστα ρωση της ασφλτου µε το χωµατ δροµο προς Κυδωνι µας περµενε µια πρ χειρη
χαρτοννια πινακδα: ∆ρ µος αδιβατος: τηλεφωνεστε στο..... Επικοινων#σαµε και µας ενηµρωσε ο τεχνικ ς του συνεργεου που εχε δουλψει µχρι τις 4 το απ γευµα, τι εχαν ρξει τσιµντο στα δυο χειρ τερα ρεµατκια του χωµατ δροµου, µεταξ Καλλον#ς και Κυδωνις. Περιµναµε µιµιση ρα σο να στεγνσει το τσιµντο,
γιατ αλλοις θα πρεπε να πµε γ ρω γ ρω απ'
το δρ µο της Αρτοτνας και να τσακιστο µε στο
δρ µο της Τριπλις. Μας καλοτυχσαµε! Περιµναµε, µσα στον πυκν , δροσερ ελατι να π#ξει
το τσιµντο καµαρνοντας την µικροβελτωση
του κακ παθου δρ µου µας για το χωρι ... Wστω
κι αυτ , εναι κτι... Για να δο µε π τε θα γνει αυτ ς ο δρ µος ανθρπινος...

Η προσπθεια που ρχισε απ πρ περσι ο Σ λλογος για το δρ µο φανεται πως προχωρει σωστ. Οι καθυστερ#σεις της γραφειοκρατας, υπρχουν, αλλ η σωστ# προετοιµασα µε τις απαρατητες µελτες, η σταθερ# υποστ#ριξη απ τους αρµ διους σε θσεις κλειδι, που µας αγαπο ν και
αγωνστηκαν µαζ µας και η συστηµατικ# και οργανωµνη παρουσα µας στις κρσιµες συναντ#σεις των αποφσεων, φανεται πως ανογουν καλς προοπτικς αυτ# τη φορ.
Επσης κποια β#µατα γιναν και φτος µε τις
πιο επεγουσες ανγκες: πρασε το πολυπ θητο
γκρϊντερ, στρωσε το δρ µο Κριτσι - Καλλον# Κυδωνι! Πρασε κι στρωσε κπως και το δρ µο της Τριπλις. Wγινε και ο δρ µος προς τη Λε κα, που #ταν κλειστ ς εδ και αρκετ χρ νια µε
τις τερστιες αλλαγς στην κοτη του Ε ηνου που
προκλεσαν οι καταρρακτδεις βροχς! (∆υστυχς µ λις τρα µαθα τι µε την πρ σφατη βροχ#
ξαναβθυνε η κοτη και εναι αδιβατη... Κρµα!)
Τλος µια σηµαντικ# φροντδα υπ#ρξε και για

Eπιµ0λεια: Βιβ* Σµνη

κποιους χωµατ δροµους που οδηγο ν σε τοποθεσες γ ρο απ την κοιν τητα! Λεπτοµρειες θα
βρετε στο κοινοτικ γγραφο της σελδας 3.
Συνεχζονται εντατικ επσης οι προσπθειες
για περισσ τερο νερ για το καλοκαρι. Η οριστικ# λ ση θλει περισσ τερο ψξιµο, αλλ εξασφαλστηκε τουλχιστον η παροχ# του νερο της
στρνας της πλατεας για το π τισµα στον κτω
µαχαλ.
Ευχαριστο µε τον πρ εδρο της κοιν τητας και
το ∆#µο! Ευχαριστο µε θερµ τους συµµχους
µας στην Περιφρεια! Ευχαριστο µε και τους τεχνικο ς που βαλαν πλτη γι' αυτς τις δουλεις.
Και τους χωριανο ς που συµµετεχαν δραστ#ρια
στις προσπθειες για το νερ (ιδατερα το Σπ ρο
και τον Αντνη Μακρ# καθς και τον Κστα
Θεοφ. Μακρ#).
Ας βλουµε λοι µας να χερκι! D,τι µπορε ο
καθνας! Εναι ο τ πος µας κι λοι µαζ µπορο µε να τον φτιξουµε παρδεισο! N να τον αφ#σουµε να ρηµξει...

Εκκλησιαστικ* Επιτροπ*
Ιερν Ναν
Τοπικ*ς Κοιν τητας Κυδωνις
∆*µος Ναυπακτας

Ιονιος 2020

Για τις Εκκλησες της Κυδωνις µας!
Αγαπητο Χωριανο και Φλοι της Κυδωνις,
Το χωρι µας, η Κυδωνι, χει τρεις (3) Εκκλησες: τον Αϊ - Νικ λα, τον Αϊ-Γιννη και την Αγα Παρασκευ#. Καθεµα απ' αυτς χει τη δικ#ς της
ιστορα. Dλες µαζ συνδονται διαχρονικ µε τη θρησκευτικ# πστη, το θρησκευτικ συνασθηµα και την ψυχικ# ανταση των ενοριτν. Nταν και
συνεχζουν να εναι χροι κοινωνικ τητας και κοινωνικ#ς συνοχ#ς για το χωρι µας.
Τις λειτουργικς τους ανγκες, τη συντ#ρησ# τους αλλ και τη βελτωση των υποδοµν τους κλυπταν µε χρ#µατα # προσφορ εργασας οι κτοικοι αλλ και οι φλοι του χωριο µας.
Τα σηµεριν σοδα, και των τριν (3) εκκλησιν µαζ, εναι δυστυχς ελχιστα και µε δυσκολα επαρκο ν για την κλυψη των ετ#σιων λειτουργικν εξ δων τους. Παρλληλα η ελλιπ#ς συντ#ρηση των υποδοµν των ναν απειλε τη στατικ τητ τους, απειλε την δια την παρξ# τους. Η
Εκκλησιαστικ# Επιτροπ# χρειζεται χρ#µατα για να αντιµετωπζει σε ετ#σια βση τα τακτικ # τα κτακτα προβλ#µατα που προκ πτουν.
Επισηµανεται εδ τι η Εκκλησιαστικ* Επιτροπ* και το Ταµεο της εναι κοιν και για τις 3 εκκλησες.
Κνουµε, λοιπ ν, κκληση, ως µλη της Εκκλησιαστικ#ς Επιτροπ#ς, σε λους τους χωριανο ς και φλους της Κυδωνις, να ενισχ σουν και να ενισχ ουν, ποτε µπορο ν, µε χρ#µατα τη συντ#ρηση των υποδοµν και την αισθητικ# των τριν (3) εκκλησιν µας.
Η Εκκλησιαστικ# Επιτροπ# θα διαχειρζεται τα χρ#µατα που θα συγκεντρνονται -τσι προβλπεται- και θα αποφασζει για τις δρσεις και τα
ργα που θα γνονται. Θα ενηµερνει επσης, και σε τακτικ# βση, τους κατοκους και τους φλους του χωριο µας για σοδα, παρεµβσεις και δαπνες που αφορο ν και τις τρεις (3) εκκλησες του χωριο µας.
Αποδκτες της προσδοκµενης οικονοµικ#ς βο#θειας θα εναι τα µλη της Εκκλησιαστικ#ς Επιτροπ#ς που αναφρονται παρακτω, καθς και οι
Παπαγεωργου Τριδα, Γτος Αντρ. Μκης, Μακρ#ς Θεοφ. Κστας και Μπατσαο ρας Ηλ. Γιννης.
Για την Εκκλησιαστικ# Επιτροπ#
Αποστολ πουλος Κων. ∆ηµ#τρης
Ζαχαρ πουλος Ιων. Κστας
Καρασµαaλης ∆ηµ. Γιργος
Παπαγεωργου Ιων. Βαγγλης

Κορωνοϊ ς Covid 19

του Ηλα Λ. Γτου

Wνας ι ς κορνα, γοντισε τον πλαν#τη και την παγκ σµια οικονοµα. Οι κορωνοϊο δεν εναι τωριν φαιν µενο. Πριν τον Covid 19 προυπ#ρχε ο Η1Ν1 και ο φλος µας ο
Sars, λοι κορωναϊο. Και βγ#καν στο γυαλ κποιοι πολυπργµονες δηµοσιογρφοι και κποιοι λλοι ειδ#µονες και τι µας επαν; Ττοιες πανδηµες βασνισαν την υφ#λιο
πολλς. Και για του λ γου το αληθς ανφεραν τη λπρα και την πανο κλα του Μεσαωνα και την ισπανικ# γρππη του 2017-18 µσα στη µακβρια δνη του Αe Παγκοσµου
Πολµου.
Μωρ αθε φοβοι τι µας λτε τρα; Συγκρνεται ο ποντικ ς µε τον ελφαντα; Θα µας τερελλνετε; Το 1917 µ νο σφαρες και β µβες κατφερναν να φτιξουν - κι εχαν
το χρο αρχιεργολβο. Και απ φρµακα το µ νο που κυκλοφορο σε #ταν εκενο το φαρµκι, το κτρινο χπι # αντιµπρνη. Κι στερα #ρθε ο Φλµιγκ, η πενικιλνη, οι σωρ ς αντιβισεις, τα λογ#ς λογ#ς εµβ λια, η πρωτοφαν#ς τεχνογνωσα, η τεχνητ# νοηµοσ νη. Ευλογα θεο . Με το που εµφανζεται νας ι ς –την λλη µρα πρπει να εξαφανζεται. Σ#µερα τα διαστηµ πολοια Απ λλων χαρτογρφησαν τον 2ρη. Σ#µερα εκατοντδες δορυφ ροι τριγυρννε σαν σφ#κες γ ρω απ τον πλαν#τη, κυριολεκτικ
τον χουν ζαλσει. Και θα συγκρνουµε το τ τε µε το τρα; Τ τε το καλ τερο µσο µεταφορς #ταν ο κυρ- Μντιος, ο γαϊδαρκος. Σ#µερα σε 9 ρες βρσκεσαι στο America.
Λγη σοβαρ τητα, κ ριοι!
Θα µου πετε, τι φταει; Κποιοι µπορο ν αλλ δεν θλουν! Παραµλησαν για διφορους λ γους την παγκ σµια υγεα. Εσκεµµνα –σως. bσως πλι να µην τους βγανει
πως θλουν ο παρς! bσως – πρα πολλ σως...
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Αποχαιρετισµο
Αντνης Ηλ. Γτος.
Αντνης
Ηλ.απ
Γτος.
Αφι0ρωµα
τον Ηλα Λ. Γτο
Αφι0ρωµα απ τον Ηλα Λ. Γτο
(Σηµεινω εδ πως δεν πρ κειται για νεκρολογα. Τις νεκρολογες
(Σηµεινω
εδ πως
πρ για
κειται
νεκρολογα.
Τις νεκρολοτις απεχθνοµαι.
Πρδεν
κειται
τιµγια
µνµης
σ' αγαπηµνο
πρ σωγες
τις
απεχθνοµαι.Πρ
κειται
για
τιµ
µνµης
σ'
αγαπηµνο
πο).
πρ σωπο).
Στην πιο δ σκολη καµπ# της ζω#ς του, στα 61 του χρ νια, µε τις κ Στην
πιο στις
δ σκολη
καµπ#
ζω#ς του, σταστα
61 του
µε τις
κ ρες του
σπουδς,
µε της
τις υποχρεσεις
ψη,χρ
τοννια,
βρ#κε
η επρες
τουΚι
στις
σπουδς,
τις υποχρεσεις
στατο ψη,
τον βρ#κε
η επρατη.
φησε
πσω µε
γυνακα
και κ ρες να
παλψουν
µ νες
τους.
ρατη.
Κι
φησε
πσω
γυνακα
και
κ
ρες
να
το
παλψουν
µ
νες
Και θα το παλψουν. 2φησε και µια χαροκαµµνη µνα. Οτους.
διος
Και
θα
το
παλψουν.
2φησε
και
µια
χαροκαµµνη
µνα.
Ο
διος
εφιλτης, ο διος θρ#νος για δε τερη φορ. Ο πρτος στα 55 της µε
εφιλτης,
διοςοθρ#νος
γιαστα
δε 91
τερη
πρτος
σταεναι
55 της
µε
τον ντραο της,
δε τερος
µε φορ.
το γιο Ο
της.
Η µορα
τυφλ#
τον
της, ο δε τερος στα 91 µε το γιο της. Η µορα εναι τυφλ#
καιντρα
αδυσπητη...
και αδυσπητη...

Μας αποχαιρτησε προ µην ς για πντα η Βσω ∆ιαµαντοπο λου
Μποτζιολ#.
Πολυαγαπηµνη παρουσα που φυγε πολ νωρς απ' το χωρι , πανµορφο και προικισµνο κορτσι, και παντρε τηκε πολ µικρ#
στην Αττικ#. ∆εν ξχασε ποτ το χωρι και δινε πντα το διακριτικ της παρ ν. Ζεστ#, τρυφερ# καρδι µε ωραα οικογνεια. Τα τελευταα χρ νια που συναντι µαστε στη Ζηλστα, µου επε πολλς
ιστορες απ τα παλι µε το δικ της ξεχωριστ τρ πο. Φτος την
νοιξη µου εχε υποσχεθε τι θα γρψει µια απ' αυτς τις ιστορες
για την εφηµερδα. ∆εν πρ λαβε. Θα µου λεψει Βασιλικ# η καληµρα σου κθε πρω απ' τις αυλτσες µας στη Ζηλστα. Σου χρωστ
και µια µαγερι φασολκια...
Βιβ# Σ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
!µµετρη ελεγεα σε ελεθερο στχο και πρτο πρ σωπο.
!µµετρη
ελεγεα
σε ελεθερο
στχο και πρτο πρ σωπο.
Εναι σαν
να το γραψε
ο Αντνης.
Εναι
σαν
να
το
γραψε
ο
Αντνης.
Εγ απλς αντιγρφω.
Εγ απλς αντιγρφω.
Σ' αντµωσα µεσοστρατς, θερι ,
Σ'
αντµωσαταµεσοστρατς,
αντκρυσα
µατωµνα δ θερι
ντια ,σου
αντκρυσα
τα
µατωµνα
δ
ντια
σου
και τους αφρο ς της λ σσας στα
σαγ νια σου...
και
τους
αφρο
ς
της
λ
σσας
στα
σαγ
νια σου...
Με ξφνιασες! ∆εν κι τεψα,
Με
ξφνιασες!
∆εν
κι
τεψα,
σε κλεσα στο µαρµαρνιο αλνι της παλικαρις!
σε
στο
µαρµαρνιο
αλνικαι
της παλικαρις!
Σεκλεσα
κλεσα!
∆εν
κι τεψα! Θερι
πουλος εσ ,
Σε
κλεσα!
∆εν
κι
τεψα!
Θερι
και
πουλος εσ ,
µε κρφωσες στα σκοτειν µε τη φαρµακερ#
µε
στα σου.
σκοτειν
µε τη φαρµακερ#
κι κρφωσες
α ρατη σαaτα
Με λβωσες!
Με µπαµπεσι
κιτηρντας
α ρατη σαaτα
σου.
Με
λβωσες!
Με συν#θειο...
µπαµπεσι
το µοβ ρο σου σαρκαστικ
τηρντας
το µοβ
ρο σουδυο
σαρκαστικ
∆εν λ γισα!
Σε πλεψα
-τρα χρ συν#θειο...
νια.
∆εν
λ
γισα!
Σε
πλεψα
δυο
-τρα
χρ νια.
Με κο ρασες, µε µτωσες, µε δπλωσες.
Με
κο ρασες,
µε µτωσες,
δπλωσες.
Αγνας
νισος,
µε νκησεςµεκαι
τρα φε γω...
Αγνας
νισος,
µε
νκησες
και
φε χτικι
γω... ...
Περ#φανος! Σε φτ νω κατ πρτρα
σωπο,
Περ#φανος! Σε φτ νω κατ πρ σωπο, χτικι ...
Αντνης Η. Γτος
Αντνης Η. Γτος

H Bσω µε συµµαθ*τριες, συµµαθητ0ς και φλους στη βρση.

Πρυσι το καλοκαρι φυγε απ' τη ζω# µε µια ανσα ο Θεοφνης Γρ. Παπαγεωργου, που εχε εγκατασταθε στο Μεσολ γγι µε την οικογνει του τη δεκαετα
του '60. Wνα µορφο, χαρο µενο και σπινθηροβ λο πλσµα, που δο λεψε σκληρ µχρι την τελευταα µρα της ζω#ς του. Γυρνντας απ' τη δουλει, ξπλωσε να ξεκουραστε λγο και δεν ξ πνησε, σκορπζοντας λ πη µεγλη στη µικρ# και µεγλη οικογνει του. Πς γινε, να φ γεις, εσ το µικρ τερο ξαδερφκι
µας; ∆εν σε ξεχνµε Θεοφνη, κπου, λω, θα φανες µε το ανµελο χαµ γελ σου...
Βιβ# Σ.

Oι Zηλιστινο ζουν, νοσταλγον και δηµιουργον παντο

Aριστερ: Ευπλιο, Ιονιος 2020. Επσκεψη για να προυµε τυρ (εξαιρετικ !!!). Τρεις γενι0ς γυναικν της µεγλης οικογ0νειας των Τσαγκαων.
Εκενη την ηµ0ρα 0λειπαν οι λλες δο κ ρες και ο βασιλις της οικογ0νειας, ο Λεωνδας.
Eπνω: Kαµρες, 2020. Oι µαρτνες του ∆ηµ*τρη I. Tσεκορα.
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Επιστολ* απ φλο της Ζηλστας

Κυδωνις ρωµα

Εικ νες, που γαληνε ουν την ψυχ# και σαγηνε ουν τη σκψη, ξεπροβλλουν
σαν αντικρ σεις τη Ζηλστα. Αυτς τις εικ νες τις κουβαλω στην ψυχ# µου,
απ την εποχ# που εδ και 30 χρ νια την πρωτοεπισκφτηκα. Μαθητ#ς τ τε
του αγαπηµνου µου δασκλου, συναδλφου τρα, Γιννη Η. Μπατσαο ρα,
που µε κλεσε να µοιραστ το αγαπηµνο του χωρι . Και πριν λγο καιρ π#ρα
µια εξαιρετικ# εφηµερδα της Κυδωνις στα χρια µου. Και αφουγκρστηκα
πλι τη Ζηλστα την παινεµνη!
Η µαγεα του τ που αυτο , που εντυπθηκε ζωηρ στη µν#µη µου, δεν βρσκεται µ νο στο βουκολικ τοπο και στην παρθνα φ ση, µσα στην οποα
φωλιζει, σαν σε µυστικ# κρ πτη, το χωρι . Ο τε στις θ µησες της πατροπαρδοτης φιλοξενας των ζηλιστινν. Βρσκεται σε κθε σηµεο της διαδροµ#ς απ
το ξωκκ#σι της αγας Παρασκευ#ς που σε καλωσορζει σαν φτσεις. Βρσκεται
στις µουρις του µεταξοσκληκα που σζονται ακ µη, στα λιτ, πανµορφα
πετρ χτιστα σπτια και στο χοροστσι που µαρτυρει ακ µη τ σους καηµο ς
αλαργινν εποχν... Σε µια περοδο που η ζω# για τους ορεσβιους περιοριζ ταν σε µια κλειστ# ποιµενικ# νοµαδικ# κοινωνα, οι ζηλιστινο δο λευαν το
χαλκ και το ασ#µι. Γι' αυτ ονοµστηκε µαστοροχρι. Και στη συνχεια δασκαλοχρι, ως γεντειρα ανθρπων του πνε µατος και της τχνης.

Γρφει ο Κστας Παρατσρος, φιλ λογος

Σαν βρεθες στη Ζηλστα θα γευτες πρωτ γονο καλωσ ρισµα απ τους χωριανο ς, ζεστ#, φιλ ξενη, απλ χερη διθεση. Γιατ οι σηµερινο απ γονοι τιµο ν µε λατρευτικ τρ πο τις παρακαταθ#κες των προγ νων τους, που η οξ νοι τους τους παρωθο σε χι µ νο να αναζητο ν καινο ργιους επαγγελµατικο ς δρ µους, αλλ κυρως να εντοπζουν τους πυλνες της ανθρπινης ευτυχας, που ουσιαστικ εναι νας, η Ανθρωπι. Προκοµµνοι νθρωποι των
γραµµτων και της τχνης, συνθτουν το ανθρπινο τοπο της Ζηλστας απ
την νοιξη ως το φθιν πωρο. Με απραντη αγπη για τον τ πο τους.
Xστερα η Ζηλστα µνει µ νη της µε τα εκατοµµ ρια κλαρι να τη ζνουν.
Το δσος εναι ρηµο. «Μ νη σαν τον κο κο. Μα ο θε ς χαϊδε ει το σκο ρο του
το φτερ , ακο γει το παρπον του» γρφει ο Φτης Κ ντογλου, περιγρφοντας τη ζω# του πτηνο που βινει την ερηµικ# ζω#. Σαν την ερηµι που περιβλλει κι εκενη. Μα η Ζηλστα δεν χει παρπονο που θα µενει µ νη. Γιατ την
αγαπο ν πολ βαθι οι νθρωπο της, ξεπληρνοντας τις χαρς που τους προσφρει.
Σ' ευχαριστοµε πολ Κστα, θα σε περιµ0νουµε και φ0τος! Και µην πεις
πως εσαι 'ξενοµερτης'!

Παρακτω οι φετειν0ς παρουσες στο χωρι µ0χρι τρα.

∆πλα σηµεινονται µε αστερκια και τα κ*πια, µικρ * µεγλα κι λλες παραγωγικ0ς δραστηρι τητες
Νκη και ∆ηµ#τρης Καρασµαaλης: * κ#πια και δντρα. Μαρτνια, κ τες
Γιργος Καρασµαaλης: βιολογικ# µονδα εκτροφ#ς βοοειδν
Γιννης Καρασµαaλης: µελισσοκοµα
Wφη και Γιργος Γτος: * κ#πος και δντρα. Κοτο λες
Βαγγλης Παπαγεωργου: * κ#πια
Κατερνα και Κστας Ι. Ζαχαρ πουλος: *κ#πια και δντρα. Καφεπαντοπωλεο
Σπ ρος και Αντνης Μακρ#ς: * κ#πια και δντρα
Κο λα Καραδ#µα: * κ#πος
∆ηµ#τρης Κ. Αποστολ πουλος, Kστας και Nατσα
Μκης, Νατσα και κ ρες Γτου
Βασλης Τσγκας: * κ#πια και δντρα
Κικ#, ∆ηµ#τρης και Βασιλκης Τσγκας
Ηλας Ε. Γτος: δντρα
∆#µητρα Παπανικολου: * κ#πια και δντρα
Κστας Θεοφ. Μακρ#ς: ργανη, ψρεµα
Λµπρος Χονδροµ#τρος: * κ#πος

Πατρο λα Χονδροµ#τρου (και κ ρη):* κ#πος
Κστας και Χρ#στος Α. Μακρ#ς
Ελευθερα Τσεκο ρα: * κ#πια και δντρα
Ελνη Ι. Ζαχαροπο λου: * κ#πια
Βιβ# και Τκης Κτος:* κηπκι
Ελνη Παπαγεωργου και τα εγγ νια: κ#πια
Γιννης και Σωτ#ρης Τσεκο ρας: ψρεµα
Αργυρ και Γιργος Παπανικολου και τα παιδι τους
Κορνα, Βασλης, Ελνη και Μαρα Ζαχαροπο λου: καφεπαντοπωλεο
Θεοδρα Pπτη (Tαλαγνη)
Oικογνεια Παπαγεωργου (Σφ#κα): ανακανιση
Hλας Γτος
Oικογνεια Γιννη Σταυρ πουλου
Oικογνειες Πετρδη Tοµαρ
Nκος Γτος: κ#πια

Παρακαλ τη συγγνµη σας αν 0χουν ξεχαστε κποιοι! Να µη λεψει κανες το καλοκαρι! Eλτε να µοιραστοµε τα αγαθ µας!

Iούνιος 2020

Η καθιερωµ0νη Γ.Σ. του Συλλ γου
θα γνει το Σββατο 8 Aυγοστου 2020
στα µαγαζι.
Ο πρ εδρος
∆. Β. Ζαχαρ πουλος

Η γραµµατες
Κων. Γτου

Το ∆.Σ. του Συλλ γου «Η Γοστιανη» κατ την τελευταα συνεδρασ* του απεφσισε
οµ φωνα πως µη αναλβει την διοργνωση του πανηγυριο για το φετιν καλοκαρι,
πως 0κανε τα δο προηγοµενα χρ νια, λ γω του καιροφυλακτοντος κορωνοϊο
covid-19, λ γω των περιοριστικν µ0τρων και λ γω των απανωτν πενθν.
Να εµαστε λοι καλ και του χρ νου θα χορ0ψοµε και για φ0τος.
Με Κυδωνιτικους χαιρετισµος
Ο πρ εδρος
Η γραµµατες
∆. Β. Ζαχαρ πουλος
Κων. Γτου

Χωριανο και φλοι του χωριο µας, εν δεν 0χετε γνει *δη µ0λη του Συλλ γου µας σας προσκαλοµε να εγγραφετε το συντοµ τερο!
Για να εναι η φων* µας πιο δυνατ* και αποτελεσµατικ*!
"Το µνο πργµα που θα απολυτρ*σει την ανθρωπτητα εναι η συνεργασα'' Μπ$ρναρντ Ρσσελ

