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ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ... για το Νίκο
Συνεχώς και με ταχύτητα προγραμματί-
ζουμε τη ζωή, κάνουμε σχέδια, απορρί-
πτουμε προτάσεις, αφηνόμαστε σε
ενδιαφέρουσες εμπειρίες, γεμίζουμε τις
στιγμές μας με μελλοντικούς στόχους και
ξαφνικά… κάτι συμβαίνει και σταματά η
σκέψη, κάνουμε βουτιά  στο παρελθόν,
αναπολούμε, συγκρίνουμε, προσπαθούμε
να φέρουμε στο νου πρόσωπα και πράγ-
ματα..η σκέψη «βήμα σημειωτόν».

Κάτι τέτοιο συνέβη, όταν μάθαμε ότι
ένας φίλος μας αγαπημένος δεν θα είναι
πια ανάμεσά μας. Δεκαετία 1960 στην
Κηφισιά. Στ΄ Αλώνια, όπου είχαν εγκατα-
σταθεί οι Λευκιανοί που δούλευαν στα
λατομεία της Πεντέλης. Παλιά γειτονιά με
σπίτια απλά, ίσως φτωχικά, τότε μόνο με
τα απαραίτητα. Εκεί στέγασαν τη ζωή
τους οι Λευκιανοί που συνήθως έφερναν
και το ταίρι τους από το χωριό τους.
Θεμέλιωναν τη ζωή τους με τα παιδιά
που έρχονταν εκείνα τα χρόνια, ζωή μιας
άλλης εποχής. 

Σ΄ εκείνα λοιπόν τα Αλώνια της Κηφι-
σιάς, μεγαλώσαμε μαζί με το Νίκο, τα
σπίτια μας απέναντι, και οι μανάδες μας
φιλενάδες-αδερφές. Η θεία μας η Παρα-
σκευούλα, με το πληθωρικό της στυλ και
τ΄ αστεία της εμψύχωνε τη δική μας
μαμά - όποτε χρειαζόταν - αφού εκείνη
ήταν πιο θαρραλέα! 

Κι εμείς, η αδερφή μου η Γεωργία κι
εγώ, φίλοι αγαπημένοι με το Νίκο, που
ήταν λίγο μεγαλύτερος. Αν στο σχολείο
μας ενοχλούσε κάποιο πειραχτήρι, λέγα-
με «θα το πούμε στον αδερφό μας» και
έτσι σωζόμαστε! Γιατί ως τα 12 χρόνια
μας ο Νίκος ήταν σαν αδερφός. Μαζί στα
παιχνίδια, μαζί στο δρόμο του 1ου Δημο-
τικού Σχολείου, μαζί στα γέλια και τα
κλάματα της παιδικής ηλικίας. 

Όταν σκέφτομαι το Νίκο αυτόματα
σκέφτομαι τα παιδικά μου χρόνια, σε μια
Κηφισιά αλλιώτικη, γεμάτη χρώματα,
αρώματα και απλή ουσιαστική ζωή.

Δεκαετία 1960-1970.Η γειτονιά ήσυχη
αυτοκίνητα «στη χάση και στη φέξη».
Μόνο οι άμαξες με τ΄ άλογα, που σήμε-
ρα ακόμα είναι παραδοσιακό χρώμα στο
Κεφαλάρι. Πράσινο και αλάνες για παιχνί-
δι άπειρες. Μα εμάς, μας άρεσε να παί-
ζουμε κάτω από τους σκιερούς σολομούς
με τα μωβ ανθάκια και κάτω από τις ακα-
κίες που στολίζονταν σαν νύφες την
Άνοιξη. 

Στο παιχνίδι η Βάσω, ο Νίκος, η Πιπί-
τσα, η Ρένα εμείς κι άλλοι, που γινόμα-
σταν πιο πολλοί, όταν έπρεπε να παίξου-
με «τα μήλα». Τελειώναμε γρήγορα-γρή-
γορα τα διαβάσματα, κι εγώ - που κοίτα-
γα κρυφά, κάτω από την κουρτίνα της
τζαμαρίας μας - μόλις έβλεπα το Νίκο και
τ΄ άλλα παιδιά έξω ήθελα να πεταχτώ
βολίδα! Τα κορίτσια βέβαια ήταν πιο …
επιμελή από τα αγόρια  και έτσι βγαίναμε
έξω όταν πια το παιχνίδι είχε αρχίσει για
τα καλά!

Εκείνο που θυμάμαι πιο πολύ ήταν «η
φωτιά» του Αι-Γιάννη του Κλύδωνα. Από
νωρίς τα μεγάλα αγόρια κουβαλούσαν
ξύλα για το άναμμα της φωτιάς. Ο Νίκος
μαζί με τους άλλους τους μεγάλους, πρώ-
τος στο κουβάλημα. 

Τα έφερναν από τα χωράφια που ήταν
στο δρόμο προς τον Παλιάγιαννη, τη
σημερινή Άνω Κηφισιά. Όμως πριν γίνει
αυτό, την Πρωτομαγιά, φτιάχναμε τα
μαγιάτικα στεφάνια από τριαντάφυλλα,
πασχαλιές, αγιόκλημα, μαργαρίτες, και
τόσα άλλα λουλούδια που γέμιζαν τους
κήπους. Καίγανε λοιπόν τους Μάηδες στη
γειτονιά μας και όλοι γελούσαν με τα
αναψοκοκκινισμένα τους μάγουλα και
παράβγαιναν πηδώντας τη φωτιά. Εμείς
παρακολουθούσαμε από λίγο μακριά
γιατί φοβόταν ο πατέρας μας τα ατυχή-
ματα.

Παιχνίδια ατέλειωτα ως να τελειώσου-
με το Δημοτικό, που διακόπτονταν το
καλοκαίρι από τον Κυρ-Κώστα, τον

παγωτατζή, που φώναζε «παγωτά η
Έβγα!», και τρέχαμε, αν είχαμε περισ-
σευούμενο χαρτζιλίκι! Άλλες φορές
αρκούμασταν σε …πασατέμπο, παριανά
αμύγδαλα ή κάτι σπιτικό που έκανε και
οικονομία. Άλλα χρόνια με οικονομία
αγαθών μα με πλούτο ίσως ψυχής  και
απλής ευτυχίας. Τώρα που έχουμε απο-
μακρυνθεί από εκείνα τα χρόνια και τα
μέρη, όλα έχουν άλλη  διάσταση.

Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας η
ζωή έγινε πιο ανήσυχη. Εμείς μεγαλώνα-
με, πηγαίναμε όλοι στο Γυμνάσιο. Περπα-
τούσαμε όλοι παρέα από τα Αλώνια, κάθε
πρωί, ως την οδό Λεβίδου, στο Κεφαλά-
ρι, που ήταν το 1ο Γυμνάσιο της Κηφι-
σιάς.
Στο δρόμο πιο μεγάλοι πια, συζητούσαμε
πιο σοβαρά, αφού η παιδική μας ηλικία
ήταν πίσω κι εμείς μεγαλώναμε και αλλά-
ζαμε!

Την άλλη χρονιά μετακομίσαμε στο
Μαρούσι και έτσι η παρέα μας  στην
Κηφισιά έλαβε τέλος! Ο Νίκος και όλοι οι
άλλοι φίλοι έμειναν εκεί για να μας θυμί-
ζουν τα παιδικά μας χρόνια.

15 ΦΛΕΒΑΡΗ ΤΟΥ 2015! 
Ήταν όλοι εδώ! Φίλοι, συνάδερφοι, συγ-
γενείς, γείτονες, συγχωριανοί. Ήταν όλοι
οι άνθρωποι, οι παλιοί και οι καινούριοι,
που γνώρισαν τον πράο και χαμογελαστό
μοναχογιό της θείας Παρασκευούλας και
του μπάρμπα-Μανώλη και τον αγάπησαν.
Η μνήμη είναι ο ισχυρότερος τρόπος να
διασώζουμε τις συγκινήσεις της ζωής.
Μνήμη είναι ό,τι διασώζουμε από τη
φθορά του χρόνου.
Οι αγαπημένοι μας λένε δεν χάνονται
όταν ζουν στη μνήμη μας. Κι εμείς θα
θυμόμαστε πάντα το Νίκο αφού ζει στις
παιδικές μας αναμνήσεις και τα παιδικά
χρόνια δεν ξεχνιούνται ποτέ!

Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου.            
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Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις από-
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εται η ταύτιση του Συλλόγου με αυτά.

Ώρες Γραφείου Συλλόγου:
Δευτέρα έως Πέμπτη:

10.30 - 12.30

ή κατόπιν συννενοήσεως στα τηλ.:
210-3220387, 6937 748706

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΕΛΙΚΟΝ ΕΠΕ Γραφικές Τέχνες

info@elikon-print.gr
Τηλ. 210 4829500

Απέναντι από εκεί που μοχθούσαν οι
λατόμοι των Λευκών, εκεί που πριν
κάποια χρόνια ασυνείδητοι έκαψαν επα-
νειλημμένα το δασικό πλούτο της
Πεντέλης, στη θέση Άγιος Πέτρος, ο
Σύλλογός μας, στις 18/1/2015  πήρε
μέρος στη αναδάσωση που έγινε με τη
συνεργασία του Συνδέσμου για την
Προστασία και την Ανάπλαση του
Πεντελικού, τους δήμους Αμαρουσίου,
Κηφισιάς, Διονύσου και Μαραθώνα και

το σταθμό Σκάι.
Πού να το φαντάζονταν οι λατόμοι μας
όταν πάσχιζαν να ξεκολλήσουν  μάρμα-
ρα από τα σπλάχνα του βουνού ότι
δεκαετίες  αργότερα, μερικοί  απόγονοί
τους θα μοχθούσαν φυτεύοντας δέντρα
εκεί που τότε υπήρχε πυκνό δάσος!
Δέκα το πρωί, κρύο πολύ, σημείο συνά-
ντησης το πλάτωμα πάνω από τον Άγιο
Πέτρο. Τα συνεργεία του Συνδέσμου
και του Σκάϊ ήταν ήδη εκεί, μαζί με
αρκετό κόσμο. 
Από την κορφή κατέβαινε κρύο και ομί-
χλη. Απέναντι έχασκαν τα παλιά λατο-
μεία με τα συμμετρικά ανοίγματα.
Υπήρχε οργάνωση:  άτομα που μοίρα-
ζαν δενδρύλλια και  άτομα που σου
έδειχναν πώς να τα φυτεύεις. 

Μοίραζαν γάντια γι΄αυτούς που ήθελαν
να προστατέψουν τα χέρια τους και
σακούλες για να μην γεμίσει σκουπίδια
η πλαγιά.
Είχε στηθεί και καντίνα όπου προσφέ-
ρονταν χυμοί, κρασί και ψήνονταν λου-
κάνικα και η μυρουδιά σούσπαγε τη
μύτη. Πολλοί ήταν αυτοί που στέκονταν
δίπλα στην καντίνα. Τώρα, αν έκαναν
διάλειμμα από το φύτεμα, αν έπαιρναν
μια πρώτη δόση από τα τραταρίσματα,

ή αυτή ήταν η
πρόθεσή τους
εξ αρχής, θα
σας γελάσω! 
Το «συνερ-
γείο» του Συλ-
λόγου, πάντως,
δούλεψε καλά.
Είχαμε σύστη-
μα: δύο έσκα-
βαν (οι άντρες
της παρέας) και
μία (η υπογρά-
φουσα) κουβα-
λούσε φυτά. 
Το κρύο και το
σκληρό έδαφος
δυσκόλευαν τις

προσπάθε ι έ ς
μας. Στο τέλος
όμως, ανταμει-
φθήκαμε: 
35 δενδρύλλια
καταφέραμε να
φυτέψουμε!!
Όχι και λίγα
δεδομένου του
τ σ ο υ χ τ ε ρ ο ύ
κρύου και του
περιορισμένου
αριθμού των
εργατών!(άμα
δε βλογήσεις
τα γένια σου…)
Είχε έρθει
πολύς κόσμος.

Παρέες-παρέες, οικογένειες με μικρά
παιδάκια που, κρατώντας στα χεράκια
τους ένα δεντράκι, πάλευαν  να στα-
θούν όρθια πάνω στις πέτρες . 
Μαθαίνουν όμως έτσι να σέβονται τη
φύση, καθώς επίσης και την έννοια του
εθελοντισμού και της προσφοράς.
Υπήρχαν και πρόσκοποι, πιστοί στις
αρχές του εθελοντισμού και της συλλο-
γικής προσπάθειας που προβάλλει ο
προσκοπισμός. Έβγαλαν μπόλικη δου-
λειά κι αυτοί.
Καλές είναι αυτές οι πρωτοβουλίες.
Προωθείται η έννοια του συλλογικού
καλού, της αλληλεγγύης και της ανιδιο-
τελούς προσφοράς.
Το βράδυ, στις Ειδήσεις, το «συνερ-
γείο» μας είχε μερικές στιγμές δόξας:
Φάνηκαν ο Αποστόλης και ο Γιάννης να
σκάβουν και τα χέρια μου να αφαιρούν
το πλαστικό από ένα δενδρύλλιο! Μεγα-
λεία!
Ίσως ο δύσκολος καιρός δεν επέτρεψε
σε πολλά μέλη μας να δώσουν το παρόν
στη συνάντηση αυτή. Έτσι ο σύλλογός
μας εκπροσωπήθηκε από 3 άτομα μόνο.
Σε κάποια επόμενη αντίστοιχη πρωτο-
βουλία, ελπίζουμε να δούμε κι άλλα
μέλη μας.                Ρένια Κυδωνιέως

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
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Την Κασσιανή, ή Κασσία, ή Εικασία,
γνωρίζουμε όλοι μας από το ομώνυμο
τροπάριο, που ψάλλεται κάθε Μ. Τρίτη
στις εκκλησίες μας. H απαράμιλλη γραφή
της την κατέστησε την σημαντικότερη
από τους σύγχρονούς της υμνογράφους.
Γεννήθηκε περίπου το 810 στο Βυζάντιο
και συμμετείχε ενεργά στον αγώνα κατά
των εικονομάχων.
Έτος 830 μ.Χ. H Βασίλισσα Ευφροσύνη,
μητριά του διαδόχου Θεόφιλου, αποφα-
σίζει να τον παντρέψει μ' ένα παράξενο
τελετουργικό. 
Στέλνει εντολή σ' όλες τις διοικητικές
περιφέρειες της αυτοκρατορίας, να
συγκεντρωθούν οι ωραιότερες κοπέλες
και να παρουσιαστούν στο παλάτι για να
διαλέξει ο Θεόφιλος αυτήν που θα γινό-
ταν σύζυγός του και μετέπειτα βασίλισ-
σα. 
Αρχοντοπούλες όλες, όμορφες και
μορφωμένες για τα δεδομένα της επο-
χής. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν δύο: n
Κασσιανή, κόρη ευγενικής καταγωγής,
εξαίσιας ομορφιάς και πνευματικής καλ-
λιέργειας και n Θεοδώρα, αδελφή διακε-
κριμένου στρατηλάτη του Βυζαντίου. Το
«έπαθλο» της επιλογής θα ήταν ένα
χρυσό μήλο. 
O Θεόφιλος ξεχώρισε από την αρχή την
Κασσιανή. Και στην απόφασή του να την
κάνει βασίλισσα, ίσως για να δοκιμάσει τη
σοφία της, της είπε: «εκ γυναικός ερρύη
τα φαύλα», δηλ. από τη γυναίκα πηγά-
ζουν τα κακά (εννοώντας την Εύα και το
προπατορικό αμάρτημα).
H ενάρετη και σοφή Κασσιανή, έχο-
ντας κατά νου το μεγαλείο και την αγιό-
τητα της Παναγίας, απάντησε: «αλλά και

εκ της γυναίκας πηγάζει τα κρείττονα ώ
Βασιλεύ». 
Τη σοφή αυτή απάντηση ο Θεόφιλος τη
θεώρησε ως προσβολή και έδωσε το
μήλο και την εκλογή στη Θεοδώρα. H
Κασσιανή τότε, αρνήθηκε την ύλη για το
πνεύμα, τα πρόσκαιρα για τα αιώνια, τα
φθαρτά για τα άφθαρτα, εγκατέλειψε το
αρχοντικό της, τους δικούς της και τον
κόσμο και έγινε μοναχή ιδρύοντας τη
Μονή της Κασσίας ή Εικασίας ή Κασσια-
νής. 
Μέσα στην ησυχία του Μοναστηριού
προσεύχεται, μελετά τη Γραφή και τα
πατερικά κείμενα και συγγράφει. 
Έγραψε ύμνους εκκλησιαστικούς, τροπά-
ρια γνωμικά, επιγράμματα σε ιάμβους και
«γνώμες». Το γνωστότερο από τα ποιή-
ματά της είναι το «τροπάριο της Κασσια-
νής δηλ. το «Κύριε n εν πολλαίς αμαρτί-
αις περιπεσούσα γυνή...».
H παράδοση λέει, ότι όταν n Κασσιανή
έγραφε το περίφημο αυτό δοξαστικό ποί-
ημά της μέσα στη Μονή, την επισκέφτη-
κε ο Θεόφιλος, που δεν μπορούσε να την
ξεχάσει κι αυτή ακούγοντας τα βήματα
του αυτοκράτορα νά πλησιάζουν, άφησε
ημιτελές το ποίημά της κι έφυγε τρέχο-
ντας.
Εκείνος τότε πήρε την πένα και συνέ-
χισε: 
«...ων εν τω παραδείσω Εύα το δειλινόν,
κρότος τοις ωσίν ηχηθείσα, τω φόβω
εκρύβη» υπονοώντας ότι εκείνη κρύφτη-
κε στο άκουσμα των βημάτων του. Εκεί-
νη δεν διέγραψε τη φράση, αντίθετα
συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της.
Κατά τον βυζαντινολόγο Κρουμβάχερ:
«Η Κασσιανή ήταν μια εξαίρετη μορφή

και το έργο της το διακρίνει ισχυρά πρω-
τοβουλία, βαθειά μόρφωση, αυτοπεποί-
θηση και παρρησία. Πολύ συναίσθημα
και βαθειά θεοσέβεια».
O Κωστής Παλαμάς επέδωσε το γνωστό
τροπάριο στη δημοτική μ' ένα δικό του
τρόπο:

H Κασσιανή
Κύριε, γυναίκα αμαρτωλή, πολλά,πολλά,
θολά, βαριά τα κρίματά μου
Μα, ω Κύριε, πώς η Θεότης σου μιλά μεσ'
στην καρδιά μου!
Κύριε, προτού Σ' έκρυψεν η εντάφια γη,
από τη δροσαυγή λουλούδια πήρα
κι απ' της λατρείας την τρίσβαθη πηγή,
Σου φέρνω μύρα.
Οίστρος με σέρνει ακολασίας.. Νυχτιά,
σκοτάδι αφέγγαρο, άναστρο με ζώνει,
το σκοτάδι της αμαρτίας φωτιά με καίει,
με λιώνει.
Εσύ που τα πέλαγα, τα νερά τα υψώνεις
νέφη, πάρε τα, Έρωτά μου, κυλάνε, 
είναι ποτάμια φλογερά τα δάκρυά μου.
Γείρε σ' εμέ. Η ψυχή πώς πονεί! Δέξου με
Εσύ που δέχτηκες κι εγείραν
άφραστα εδώ κάτω οι ουρανοί και σάρκα
επήραν.Στ' άχραντά Σου τα πόδια, βασι-
λιά μου Εσύ, θα πέσω και θα στα φιλήσω 
και με της κεφαλής μου τα μαλλιά θα στα
σφουγγίσω.
Τ' άκουσεν n Εύα μεσ' στο αποσπερνό
του παραδείσου φως ν' αντιχτυπάνε, 
Κι αλαφιασμένη κρύφτηκε... Πονώ,
σώσε, έλεος κάνε!
Ψυχοσώστη, οι αμαρτίες μου λαός, τα
αξεδιάλυτα ποιος θα ξεδιαλύσει;
Αμέτρητό Σου το έλεος, ο Θεός! Άβυσσος
n κρίση.

Κ Α Σ Σ Ι Α Ν H ,  Η  Μ Ε Γ Α Λ Η  Υ Μ Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  
Τ Η Σ  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ  Μ Α Σ

Από μικρό παιδί θυμάμαι πάντα τους
μεγάλους σε ηλικία συγχωριανούς μας,
στις μεταξύ τους κουβέντες να σχολιά-
ζουν και σχεδόν να μισοκατηγορούν τους
νέους ότι χάλασαν, ότι άλλαξε ο κόσμος,
ότι θα μας χαλάσει ο Θεός γι΄αυτό  και
άλλα τέτοια πολλά.
Τώρα που μεγάλωσα κι εγώ και τα σκέ-
πτομαι όλα αυτά, καταλαβαίνω ότι όλοι
είχαν δίκιο. Οι νέοι γιατί στο δυναμισμό
τους επάνω και στη θέλησή τους για ζωή
και πρόοδο, ξεπερνούσαν πάρα πολλές
φορές  τα «εσκαμμένα», τα καθιερωμένα
δηλαδή, και δημιουργούσαν νέους δρό-
μους και καταστάσεις.
Οι γέροντες πάλι, έχοντας δοκιμάσει κι
εκείνοι στα νιάτα τους διάφορα ας πούμε
αλλιώτικα και προοδευτικά, άλλοτε τα
κατάφεραν κι άλλοτε όχι, τώρα που

γέρασαν τα ξέχασαν και προσαρμόστη-
καν στα βασικά και συνήθη, που η πείρα
των αιώνων αλλά και οι ανάγκες λόγω
γηρατειών, έχουν καθιερώσει.
Τώρα, γιατί τα γράφω αυτά; Μα για να
τονίσω ότι οι συνήθειες και το «χάσμα»
μεταξύ των γενεών δεν είναι κάτι και-
νούργιο. Σίγουρα υπήρχε πάντα και
ασφαλώς θα συνεχίσει να υπάρχει.
Όμως, τα τελευταία 40-50 χρόνια, οι εξε-
λίξεις, οι μεταβολές, οι πεποιθήσεις των
ανθρώπων και η όλη εικόνα της ζωής
μεταβάλλεται ραγδαία, ασταμάτητα,
καθημερινά.
Είναι φυσικό λοιπόν οι σημερινοί γέρο-

ντες περισσότερο από κάθε άλλη προη-
γούμενη γενιά, νομίζω δικαιολογημένα,
να δυσφορούν και να δυσκολεύονται να
«χωνέψουν» τις τόσες αλλαγές στην

καθημερινότητα της ζωής και τις σκέψεις
αλλά και συμπεριφορές των σημερινών
νέων.
Ο καθένας μας βέβαια έχει τα δικά του
πιστεύω και κρίνει τα πράγματα με τα
δικά του κριτήρια, καταλήγοντας πάντα
στα δικά του συμπεράσματα για το ποιο
είναι σωστό ή λάθος, ωφέλιμο ή βλαβε-
ρό, εθνωφελές ή καταστροφικό, δίκαιο ή
άδικο…
Συνηθίσαμε λοιπόν εμείς οι μεγαλύτεροι
κάποια πράγματα, ας τα πούμε νεωτερί-
στικα, που δύσκολα μπορούμε να «χωνέ-
ψουμε» και συμβαίνουν κάθε στιγμή
δίπλα μας, να τα λέμε «σημεία των και-
ρών», εννοώντας ότι μ΄ αυτή την πορεία
των πραγμάτων που ακολουθούμε, όλα
πια είναι πιθανά και αναμενόμενα, λιγάκι
ειρωνικά βέβαια, ρίχνοντας το βάρος σε

Σ Η Μ Ε Ι Α  Τ Ω Ν  Κ Α Ι Ρ Ω Ν …Συνέχεια
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κάποιους άλλους και όχι στους εαυτούς
μας.
Τέτοια σημεία των καιρών… θα μπορού-
σε να αναφέρει και να περιγράψει κανείς
αμέτρητα. Αφορούν μάλιστα όλους ανε-
ξαιρέτως πια τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας αλλά και αυτής ακόμη
των ζώων  ή και των φυτών.
Δεν έχω σκοπό να σχολιάσω τίποτα
παραπέρα από τα παραπάνω. Όλοι μας
κατά καιρούς έχουμε πει ή γράψει διάφο-
ρα σχετικά.
Αφορμή όμως για όλες αυτές τις σκέψεις
μου, μου έδωσε το παρακάτω γεγονός.
Στο χωριό μας, το ρολόι της Αγίας Τριά-
δας, η ειδική καμπάνα στο καμπαναριό,
χτυπάει –όπως όλοι γνωρίζουμε- και
αναγγέλλει τις ώρες, τις μισές μια καμπα-
νιά και τις ολόκληρες όλες. Μετά λοιπόν
από σχετική εντολή, αφού υπάρχει πια
και σχετικός νόμος, σταματάει να χτυπά
στις 11 το βράδυ και αρχίζει πάλι στις 7
το πρωϊ.
Συνέπεια του Νόμου αυτού είναι και
άλλες, ανάλογες απαγορεύσεις γύρω από
τα μεγάφωνα, τις ψαλμωδίες και τις
κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών μας

αλλά και τη λειτουργία των κέντρων δια-
σκέδασης κλπ.
Ο Νόμος είναι Νόμος και βέβαια πρέπει
να εφαρμόζεται. Εξ άλλου είμαι σχεδόν
σίγουρος ότι όλοι οι νεώτεροι Λευκιανοί,
ας πούμε οι κάτω των 50, θεωρούν το
Νόμο σωστό και δίκαιο αφού φροντίζει
για την ησυχία τους τη Νύχτα. Έχουμε
δα τόσα ρολόγια πια στα σπίτια μας που
δεν περιμένουμε να μας πει την ώρα το
ρολόι της Αγίας Τριάδος.
Όλα αυτά είναι σωστά και ωραία. Εγώ
όμως πιστεύω κάτι άλλο. Θέλω να ελπίζω
ότι πολλοί Λευκιανοί θα συνεχίζουν και
σήμερα, έστω και από συνήθεια, να
παρακολουθούν τις ώρες από το ρολόι
της Αγίας Τριάδος, ακόμα κι αν φορούν
κάποιο ρολόι στο χέρι τους.
Η «πρόοδος» και η εξέλιξη μας οδήγησε
και σε αυτό το μέτρο. Η ησυχία, η καλο-
πέραση, η μακαριότητά μας απαιτούν
τέτοια μέτρα χαλαρωτικά που τα βλέπου-
με καθημερινά.
Για μας όμως τους μεγάλους πια, το
ρολόι της Αγίας Τριάδας συνδέεται με τις
παραδόσεις μας, αυτά που κληρονομήσα-
με από τους προγόνους μας. 

Μαζί τους μεγάλωσαν γενιές και γενιές
και υπήρξε για πολλές δεκαετίες ο πιο
πιστός σύντροφος και η παρηγοριά πονε-
μένων και μοναχικών Λευκιανών, ιδιαίτε-
ρα στις ατέλειωτες ώρες τις κρύες νύχτες
του χειμώνα. Η μοναδικότητά του εξ
άλλου, σε όλη την Πάρο, διαλαλούσε
παντού την προοδευτικότητα των απα-
νταχού Λευκιανών.
Σήμερα κάνουμε όμορφες, αξιόλογες και
πολυποίκιλες προσπάθειες για τη διατή-
ρηση και το ζωντάνεμα των εθίμων αλλά
και για τη γνώση του τρόπου ζωής των
παλαιών. Όλα αυτά, στα σημερινά πια
μέτρα μας και στη χαλαρή μας βόλεψη.
Να μην ενοχληθούμε, να μην χαλάσει η
εικόνα μας και η καλοπέρασή μας, έστω
και για λίγο.
Αυτό ακριβώς είναι ένα ακόμα από τα
άπειρα «σημεία των καιρών». Δεν θέλω
να μπω στον πειρασμό να κρίνω αν αυτή
η απαγόρευση είναι κάτι καλό ή όχι. Ο
καθένας, όπως προείπα, το κρίνει με τα
δικά του μέτρα και όλοι μας δικαιούμαστε
να έχουμε γνώμη για το κάθε τι. Σίγουρα
όμως κανείς μας δεν κατέχει το αλάθη-
το….                    Βασίλης Ραγκούσης.

Ε Ι Π Α Μ Ε  Τ Α  Κ Α Λ Α Ν Τ Α
Φέτος  τις γιορτές επιλέξαμε να αναβιώσουμε ένα παλιό έθιμο
του Συλλόγου μας. Να πούμε τα Κάλαντα πόρτα-πόρτα σε
όσους Λευκιανούς μπορούσαμε. 
Έτσι μαζευτήκαμε μια ομάδα από τον Πρόεδρο, τη Μαργαρίτα,
τον Αποστόλη με την Γιώτα την κόρη του, κι εμένα. 
Πήραμε για δυο μέρες τους δρόμους και συναντήσαμε συμπα-
τριώτες μας μερικούς από τους οποίους είχαμε να τους δούμε
πάρα πολύ καιρό. 

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή ήταν μια από τις πιο
όμορφες εμπειρίες που είχαμε τα τελευταία χρόνια. 
Το χαμόγελο  και η χαρά που δίναμε και παίρναμε από τους
Λευκιανούς μου μας άνοιγαν το σπίτι και την καρδιά τους ήταν
δώρα ανεκτίμητα.
Ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό κάθε χρόνο και
περισσότερο οργανωμένα ώστε να επισκεφτούμε ακόμα πιο
πολλά σπίτια.                              
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Λ Ε Υ Κ Ε Σ
Ο Γιάννης Κοντός, πρόεδρος του

ΜΕΕΑΣ Υρία μας ενημερώνει:  

Κάτω από ένα χειμωνιάτικο, αλλά ζεστό

ήλιο,στο κατάμεστο από κόσμο Κοινοτι-

κό  Μέγαρο Λευκών  πραγματοποιήθη-

κε την  Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015, η

κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από

την Τοπική Κοινότητα Λευκών, τον πολι-

τιστικό σύλλογο ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ και το 1ο

Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Πάρου.Το

παρών έδωσαν  ο Δήμαρχος Πάρου

Μάρκος Κωβαίος, οι περιφερειακοί σύμ-

βουλοι Κώστας Μπιζάς και Παντελής

Τζανακόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι,

πρόεδροι κοινοτήτων και πολλοί κάτοι-

κοι  των Λευκών.  

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους

μας τίμησαν με την παρουσία τους και

να ευχηθώ για μια ακόμη φορά το 2015

να φέρει στην ζωή μας νέες ελπίδες,

νέες προσδοκίες και να αφήσει στο

παρελθόν τις πίκρες. Να βλέπουμε

μπροστά και να χαμογελάμε.

Α Σ Π Ρ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο
Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου αρκετοί Λευ-

κιανοί βρεθήκαμε στην κοπή της Πρω-

τοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού

Συλλόγου Άσπρου Χωριού

«ΑΤΛΑΝΤΙΣ», σε μια κατάμεστη αίθου-

σα όπου παρά τη δυνατή μπόρα κατά-

φεραν να συγκεντρωθούν οι περισσότε-

ροι κάτοικοι και φίλοι του Άσπρου Χωρι-

ού. 

Ο Πρόεδρος Νίκος Τριαντάφυλλος, με

πρόσφατο πένθος λόγω απώλειας του

πατέρα του, καλωσόρισε τους παρευρι-

σκομένους, έκανε τον διοικητικό και

οικονομικό απολογισμό της χρονιάς

που πέρασε κι ακολούθησε η ευλογία

της πίτας από τους παρευρισκόμενους

ιερείς. Η εκδήλωση έκλεισε με κάλαντα

από συγχωριανούς που τους συνοδεύ-

σαμε όλοι στην αίθουσα.
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Τα νέα και οι α�όψεις
της νεολαίας μας.

Είναι γεγονός! Το πρώτο βήμα έγινε!
Το πρώτο βήμα, που έκαναν 50 νέοι της
Πάρου προερχόμενοι από διάφορες
γωνιές της Αθήνας, για να έλθουν και να
συσπειρωθούν στο φιλόξενο περιβάλλον
της «Παριανής Στέγης». 
Και έτσι έγινε! Το Σάββατο 8
Μαρτίου η Στέγη κατάφερε να
στεγάσει τη νεανική τους φρε-
σκάδα , τον ενθουσιασμό και την
αναζήτησή τους για περίπου 5
ώρες.  Οι πόρτες άνοιξαν στις
17:30 και η νεολαία άρχισε να
καταφθάνει. Μικρότεροι, μεγαλύ-
τεροι, γνωστοί από τα παλιά,
γνωστοί από σήμερα και στο
εξής. 
Και το ζητούμενο, που είναι οι
γνωστοί αυτοί να γίνουν φίλοι,
έχει περάσει στο 1ο στάδιο
εκπλήρωσής του, βαδίζοντας ήδη
προς το δεύτερο, εκείνο όπου οι
φίλοι συνειδητοποιούν πως μαζί
μπορούν να κάνουν τόσα πολλά! 
Τόσα πολλά για το μέλλον τους, το οποίο
πράγματι είναι στα χέρια τους όπως και
το μέλλον του νησιού τους!
Το κλίμα ήταν τόσο ευχάριστο, που όλοι
αφέθηκαν να τους παρασύρει. Ανέδυε
όλες εκείνες τις ελπίδες, που πηγάζουν
αναπόφευκτα κάθε φορά που νέοι
άνθρωποι βρίσκονται μαζί. Όπως επίσης
και εκείνη τη συγκίνηση του ταιριάσμα-
τος των αναμνήσεων, των σκέψεων, της
διάθεσης.   

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας που έχει φτια-
χτεί ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να
θέσει σε εφαρμογή την πραγματοποίηση
του οράματος για τη Νεολαία, εκείνο της
Ο.ΠΑ.Σ. ήταν εκεί! Μερικοί εξ αυτών

ήταν και οι οργανωτές της εκδήλωσης.
Έλαβαν λοιπόν το λόγο σκορπώντας το
μήνυμα στις ψυχές και στο μυαλό. 
Το έχουν λάβει ήδη πολλοί από εμάς!
Ξεκίνησε και διαδίδεται από στόμα σε
στόμα και από μέσο σε μέσο. 

ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ! ΚΑΙ
ΞΕΚΙΝΑΜΕ...ΤΩΡΑ! 

Παίρνουμε το μέλλον στα χέρια μας και

δεν ακολουθούμε απλώς τις συνθήκες! 

ΕΔΩ ΚΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΠΑΕΙ

ΝΑ ΓΙΝΕΙ! 

Εμείς, όλη η νέα γενιά της Πάρου …
μαζί!! Αν ανήκεις κι εσύ… Απλά … έλα!!
** Το ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας μας
και επαφής μεταξύ μας είναι η ομάδα μας
στο Facebook: ‘Εγώ GrouΠάρο! Εσύ;’
Βρες μας και μείνε συντονισμένος/συντο-
νισμένη!
Ομάδα Πρωτοβουλίας
Στέλλα, Ελιζαμπέτα, Πάνος, Ιφιγένεια,
Δήμητρα, Αντώνης, Μαριαρίνα, Έφη,
Ελευθερία, Πέτρος, Αργυρώ, Νίκος

1η Εκδήλωση Νεολαίας Πάρου στην Αθήνα
ΓΝΩΡΙΜΙΑ και ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ

(Υ%ό την Αιγίδα και την έμ%νευση της Ο.ΠΑ.Σ.)

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΠΑΡΟΥ

Για τη μικρή μας αδελφή
που έφυγε μια Κυριακή,

για το μακρινό ταξίδι
στην αιώνια ζωή.

Έφυγες και μας άφησες
πόνο πολύ και δάκρυ
να τρέχει ασταμάτητα

απ' των ματιών την άκρη.

Έφυγε η ψυχούλα σου
για τη ζωή την άλλη

και ήταν ημέρα Κυριακή
είκοσι δυο Φλεβάρη

Ράγισε ένα κομμάτι
της καρδιάς μας απ' τα βάθη

και πονάει πιο πολύ.
Όταν το όνομα σου λέμε 
συγκινούμαστε και κλαίμε

Ήσουνα πολύ καλή
Σύζυγος, Μανούλα και Αδελ-

φή,
πως μπορεί να ξεχαστεί
η δικιά σου η μορφή
η γλυκιά και γελαστή.

Πάλευες με έναν εχθρό 
ύπουλο και φθονερό

πέρασαν πολλά τα χρόνια
και εσύ πάλευες ακόμα

“Για ζωή, με ψυχή και σώμα”

Το σώμα σου μόνο έφυγε
η ψυχούλα σου υπάρχει, ΖΕΙ 
για πάντα στο νου και την

καρδιά μας
θα 'χει θέση ξεχωριστή!

Με πολύ αγάπη 

η αδελφή της,

Αννέζα Πατέλη – Γαβαλά 
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Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου έγινε στη
λέσχη μας η προγραμματισμένη για τις
25 Ιανουαρίου (αναβλήθηκε λόγω εκλο-
γών) ομιλία για ιατρικά θέματα. 
Ήταν χαρά μας να έχουμε μαζί μας δύο
αξιόλογους και καταξιωμένους επιστήμο-
νες: Τον συμπατριώτη μας παθολόγο

Πάντο Τριαντάφυλλο διευθυντή στην
κλινική της Πάρου «Διάγνωση» και τον
Νικόλαο Καρβούνη ογκολόγο στο νοσο-
κομείο «Μεταξά» στον Πειραιά. 
Τα θέματα που παρουσίασαν  «Γενικά
Ιατρικά Θέματα-Πολυφαρμακία» (Τρια-
ντάφυλλος) και «Άσκηση Ιατρικού Επαγ-

γέλματος στον καιρό της Κρίσης» (Καρ-
βούνης) τράβηξαν το ενδιαφέρον των
παρισταμένων  και έδωσαν την ευκαιρία
σε ερωτήσεις, προβληματισμό και ζωηρή
συζήτηση που συνεχίστηκε για αρκετή
ώρα.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ω Ν  Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς του Συλ-
λόγου μας, έγιναν φέτος η αφορμή να
θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια αυτή τη
μέρα στις Λεύκες.
Ο παππούς μου, ο Αντώνης ο Καστανιάς,
είχε φτιάξει με πολύ μεράκι δύο καραβά-
κια. Ένα μικρό για μένα κι ένα μεγάλο για
τον αδελφό μου τον Γιάννη. Ήμουν πολύ
χαρούμενη που θα έλεγα τα κάλαντα
εκείνη τη χρονιά με το καραβάκι μου.
Καμάρωνα όλο περηφάνια γιατί τέτοιο
καραβάκι άλλα παιδιά δεν είχαν.
Απ΄τα πιο παλιά χρόνια, έθιμο του χωρι-
ού μας ήταν τα παιδιά όταν έλεγαν τα
κάλαντα να κρατούν ή καραβάκι, ή ανε-
μόμυλο ή και εκκλησάκι ακόμα. Τα
έφτιαχναν μόνα τους με ο,τι φτωχό υλικό
είχαν εκείνη την εποχή.
Εδώ λοιπόν αρχίζει η μικρή ιστορία που

μου διηγήθηκε η θειά-Μαριγούλα η Κρη-
τικού (φουρνάρισσα):
«Στο σπίτι που γεννήθηκα, πριν πολλά
χρόνια έμενε η θειά-Κατερίνη η Γκίκα.
Τα δυο τελευταία της παιδιά, ο Δημήτρης
και ο Αναστάσης, όλο το 40ντάμερο
έφτιαχναν ένα καράβι για τα κάλαντα
των Χριστουγέννων.
Όταν έφτασε η παραμονή , το βραδάκι
βγήκαν με το καράβι τους και κοντοστά-
θηκαν μπροστά στο φούρνο του μπάρ-
μπα-Στρατή (για όσους δεν τον γνωρί-
ζουν, το σπίτι της θειάς-Κατερίνης ήταν
δίπλα στον παλιό φούρνο του μπάρμπα-
Στρατή).
Ο Δημήτρης ήθελε να ξεκινήσουν απ΄την
κατηφόρα. Ο Αναστάσης ήθελε απ΄ την
ανηφόρα. «Απ΄την κατηφόρα θα πάμε !
– Όχι βρε, απ΄την ανηφόρα θα πάμε!...»

Ο καυγάς άναψε για τα καλά μεταξύ των
δύο αγοριών.
Η θειά-Κατερίνη που άκουσε τις φωνές,

πετάχτηκε έξω στο δρόμο. Μη μπορώ-
ντας να τους χωρίσει, αφού είχαν πιαστεί
στα χέρια, άρπαξε το καράβι τους και το
έκανε κομμάτια!
Μέχρι τα βαθιά της γεράματα η θειά-
Κατερίνη κάθε χρόνο παραμονές Χρι-
στουγέννων έλεγε και ξανάλεγε την ίδια
ιστορία με δάκρια στα μάτια. 
Δεν μπορούσε να ξεχάσει την εικόνα της
στιγμής που τα δυο της αγόρια μείνανε
«στήλη άλατος», με μάτια ορθάνοιχτα να
κοιτούν το καράβι τους, κομμάτια στη
μέση του δρόμου, μπροστά στο φούρνο
του μπάρμπα-Στρατή.» 

Μαργαρίτα Κοντού

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ  ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  
Ε Μ Μ .  Χ Α Ν Ι Ω Τ Η

Μέσα από τις φιλόξενες στήλες του
«Ενημερωτικού» μας θα υποβάλλω μια
πρόταση στους Συλλόγους, καμάρια των
Λευκών, τον «Προοδευτικό» της Αθήνας
και τον «Υρία» των Λευκών. 
Η πρότασή μου αφορά στον μεγάλο
ρ ι μ α δ ό ρ ο , τον ποιητή μας,

Κώστα Δελεγραμμάτη. 
Από τα ψήγματα των πονημάτων του
που έχουν έλθει στη δημοσιότητα, οι
στίχοι του, σε γλώσσα εύπλαστη και
διαυγή, με συνθετική οικονομία, σπινθη-
ροβόλο και καυστική δύναμη, πνευμα-
τώδη σαρκασμό αλλά και λυρισμό, δεί-
χνουν στιχουργική ευχέρεια με άνεση
και ευκολία στο μέτρο και την ομοιοκα-
ταληξία. 

Τα πονήματά του υπερβαίνουν τη χιλιά-
δα. 
Η πρότασή μου: Οι σύλλογοί μας να
βάλουν πλάτη ώστε να γίνει δυνατή η
έκδοση αυτής της ανεπανάληπτης εργα-
σίας – όπως έχει γίνει και σε άλλες εργα-
σίες συγχωριανών μας – για να την γευ-
τούν και οι μη «παροικούντες την Ιερου-
σαλήμ»

ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΝΑ
ΛΥΠΑΣΤΕ

Το έθνος να λυπάστε αν φορεί
ένδυμα που δεν το ύφανε.

Ψωμί αν τρώει αλλά όχι απ' τη
σοδειά του.

Κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το
πατητήρι του.

Το έθνος να λυπάστε που δεν
υψώνει τη φωνή παρά μονάχα

στη πομπή της κηδείας.
Που δεν συμφιλιώνεται παρά
μονάχα μες τα ερείπιά του.

Που δεν επαναστατεί παρά μονά-
χα σαν βρεθεί ο λαιμός του ανά-
μεσα στο σπαθί και την πέτρα.
Το έθνος να λυπάστε που έχει

αλεπού για πολιτικό, απατεώνα

για φιλόσοφο, μπαλώματα και
απομιμήσεις είναι η τέχνη του.
Το έθνος να λυπάστε που έχει

σοφούς από χρόνια βουβαμένους.

Χαλίλ Γκιμπράν, Λιβανέζος ποιη-
τής και φιλόσοφος 

(απόσπασμα από το ποίημα 
"Ο Κήπος του Προφήτη" – 1923)

Δελτίο εικοστό ένατο 47_new_Layout 1  27/3/2015  8:46 πμ  Page 7



8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ

Η χοροεσπερίδα μας, στο κέντρο
«Ηλίας» στο Πολύδροσο, στις 7/3/2015,
είχε κατά γενική ομολογία, μεγάλη επιτυ-
χία. Κι αυτό, οφείλεται σε πολλούς
λόγους:  
Κατ΄αρχήν,  στο εξαιρετικό κέφι που
είχαν οι παρευρισκόμενοι. Η πίστα, από
τις πρώτες νότες της εξαιρετικής ορχή-
στρας, γέμισε με κόσμο.  Όλοι είχαν
έρθει αποφασισμένοι να διασκεδάσουν.
Έπειτα, η παρουσία νεολαίας ήταν εντυ-

πωσιακή και έδωσε μια πολύ ξένοιαστη
νότα στη χοροεσπερίδα. Τα παιδιά ήταν
όλα μια μεγάλη παρέα και έδειχναν να το
διασκεδάζουν με την ψυχή τους. Και
όταν βλέπεις γύρω σου τόσα νεανικά,
γελαστά, χαρούμενα πρόσωπα, δεν μπο-
ρείς παρά να παρασυρθείς από το κέφι
και την ξεγνοιασιά τους.
Άλλος ένας λόγος, πολύ σημαντικός,
το χορευτικό του Συλλόγου. Τα παιδιά με
τις όμορφες στολές τους εντυπωσίασαν
και με τον γεμάτο χάρη χορό τους ενθου-
σίασαν τους πάντες. Αγόρια και κορίτσια,
χαμογελαστά τραγουδούσαν ενώ χόρευ-
αν, παρασύροντας όλους να τους ακο-
λουθούν στο τραγούδι. Μπράβο στην
Ελιζαμπέτα και σε όλα τα παιδιά του
χορευτικού. Σίγουρα θα μας συνεπάρουν

ξανά στις γιορ-
τές του καλοκαι-
ριού. 
Και τέλος – ο
πιο σημαντικός
παράγοντας - οι
α κ ο ύ ρ α σ τ ε ς
προσπάθειες της
Μ α ρ γ α ρ ί τ α ς
Κοντού και των
λοιπών μελών
του ΔΣ που βοή-
θησαν ώστε να
οργανωθεί καλά
αυτή η κορυφαία

ετήσια εκδήλω-
ση του Συλλό-
γου μας.  Το
συγκρότημα, το
μενού, η  διάτα-
ξη των τραπε-
ζιών, τα δώρα
της λαχειοφό-
ρου αγοράς, τα
καλαίσθητα καρ-
τελάκια που

κοσμούσαν κάθε τραπέζι με αριθμούς για
διευκόλυνση των παρευρισκομένων και
τα οποία επιμελήθηκε η Ελένη Σκορδίλη-
Μέλιου, τα πάντα ήταν έργο πολυήμερων
προσπαθειών. 
Οφείλουμε σε όλους ένα μεγάλο μπρά-
βο. Και καλό θα ήταν την επόμενη φορά
που θα δούμε κάποιον από αυτούς, να
τους δώσουμε συγχαρητήρια για την επι-
τυχία της χοροεσπερίδας και όχι μόνο:
μην ξεχνάμε τις εκδηλώσεις για το Άνοιγ-
μα του Τριωδίου, την Τσικνοπέμπτη, τις
ομιλίες που έλαβαν χώρα στη Λέσχη μας,
όλα οργανωμένα με αγάπη και συνέπεια.
Μια και η επόμενη μέρα ήταν η Μέρα της

Ο Ε Τ Η Σ Ι Ο Σ Χ Ο Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ
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Γυναίκας, μόλις η ώρα πήγε μεσάνυχτα
και 5, τα όμορφα παιδιά του χορευτικού
πρόσφεραν από ένα τριαντάφυλλο στις
παρευρισκόμενες κυρίες.
Γαλαντόμοι και ιππότες, όπως πάντα οι
Λευκιανοί! Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη
Καστανιά, αδερφό του προέδρου, για
την χορηγία των λουλουδιών.
Τα νησιώτικα είχαν την τιμητική τους,

πράγμα απολύτως φυσιολογικό. Δεν έλει-
ψαν βέβαια, τα λαϊκά, τα ρεμπέτικα και η
τσαμπούνα. Ειδικά με τον «ξεσηκωτικό»

ήχο της τσαμπούνας,  ήταν χάρμα
οφθαλμών να βλέπεις τα νέα παιδιά που
έμειναν μέχρι πολύ αργά, να χορεύουν με
τόσο κέφι που
ήθελες-δεν-ήθε-
λες, παρασυρό-
σουν κι εσύ, κι
ας μην ήξερες
καλά τον χορό

(ονόματα δεν λέμε!) 
Φέτος είχαμε  και
την χαρά να έχουμε

κοντά μας τον Θοδωρή Κρητικό που
μας τραγούδησε με την εξαιρετική του
φωνή μερικά τραγούδια και τον ευχαρι-

στούμε πολύ γι΄ αυτό.
Η προσέλευση ήταν μεγάλη και αυτό
ήταν το πιο θετικό απ΄όλα. Οι Λευκιανοί

δεν χάνουν ευκαιρία να βρεθούν όλοι
μαζί και να διασκεδάσουν χορεύοντας και
τραγουδώντας!
Πάντα τέτοια! Και του χρόνου με υγεία

.
Ρένια Κυδωνιέως

Εγώ θέλω να τραγουδώ με κέφι και
με θάρρος.

Να ζήσουν όλα τα νησιά,
μα πιο πολύ η Πάρος!

Στην όμορφη, φωτεινή αίθουσα της
Ομοσπονδίας Παριανών Συλλόγων,
καλωσορίσαμε την άνοιξη  την 1η
μέρα του Μαρτίου με παραδοσια-
κούς  χορούς και τραγούδια.
Με συνοδεία από τσαμπούνα και
τουμπάκι, ο Παναγιώτης Μπιζάς

άνοιξε τη γιορτή  στην ετήσια συνά-
ντηση του ΟΠΑΣ  με το παραπάνω
στιχάκι, αρχή ενός μεγάλου τραγου-
διού που το  τραγούδησε συνοδεία
οργάνων και χειροκροτημάτων από
100 περίπου Παριανούς . 
Κέφι υπήρχε μπόλικο,  κρασί άφθο-
νο, σπιτικά φαγιά καλομαγειρεμένα,
τα απαραίτητα δηλαδή συστατικά
για ένα γνήσιο παριανό γλέντι. 

Η πίστα γρήγορα γέμισε χορευτές.
Νέοι και «λιγότερο νέοι» άρχισαν να
στροβιλίζονται στο ρυθμό του μπά-
λου. Περιττό να σημειώσω ότι οι
«λιγότερο νέοι» ήταν οι περισσότε-
ρο χορευταράδες, γεμάτοι ρυθμό
και μπρίο.
Η φιλόξενη διάθεση του προεδρείου
του ΟΠΑΣ ήταν η εγγύηση για να
περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα.
Σαν Λευκιανή (έστω και εξ αγχιστεί-
ας), θα ήθελα να τελειώσω αυτό το

μίνι-ρεπορτάζ για την ετήσια συνά-
ντηση του ΟΠΑΣ με ένα άλλο στιχά-
κι που μου «σφύριξε στ΄αυτί» η
Κατερίνα η Καστανιά:

Απ΄όλα τα νησάκια μας, ένα
‘ναι που μ΄αρέσει,

Πούχει τριγύρω τα χωριά τις
Λεύκες μεσ’ τη μέση.

(για να παινέψουμε και λίγο το σπίτι
μας)                  Ρένια Κυδωνιέως

Ετήσια Συνάντηση ΟΠΑΣ «Του Συλλόγου ο Χορός»

Τι κέφι! Τι τραγούδι! Τι ρυθμός!
Τα βιολιά, ο μπάλος, ο συρτός
Ήταν  υπέροχος  και εφέτος

Του Συλλόγου ο χορός!
Τι ωραία μεγαλεία!
Εκεί στο Χαλάνδρι

Στην ταβέρνα του Ηλία!

Τι αγάπη, τι φιλιά και τι στοργή
Ήταν και της Γυναίκας η γιορτή

Προσφορά αγάπης του Συλλόγου
Στην Γυναίκα μπουμπούκι τριανταφυλλί

Έτσι έμαθαν και συνεχίζουνε
Να γλεντάνε οι Λευκιανοί.

Πρώτο σέρνει το χορό
Το καμάρι του Συλλόγου, το χορευτικό

Μας καλεί να χορέψουμε μαζί
Την παράδοση που μάθαμε μικροί

Στην πίστα λάμπει η χαρά
Αγκαλιά νέοι, γέροι και παιδιά,

Τι ωραία μεγαλεία
Στην ταβέρνα του Ηλία!

Σύλλογέ μου, σύλλογέ μου!
Χίλια δυο ευχαριστώ καλέ μου

Και στο Δ.Σ. στα εξαίρετα παιδιά
Μας απέδειξαν πως έχουν 

Ζήλο για δουλειά!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ!!

Γεώργιος Δρόσος.
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ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΘΥΜΑΜΑΙ 

Ένα πρωί περπάτησα στο δρόμο το βυζαντινό
Κι έφερε μες στη σκέψη μου Δικέφαλο Αετό.

Πανάρχαια ιστορία μας και στα θρησκευτικά,
Και προχωρώντας έφτασα στο πρόβγαλμα  μπροστά.

Στο πρόβγαλμα σαν βγεις αμφιθεατρικά
Στο βάθος αντικρίζεις τα κάτω τα χωριά

Μικρός σαν πέρναγα απ΄τα χωριά με προσοχή,
Το καρδιοχτύπι ανέβαινε και οι πέτρες πέφτανε βροχή

Καραβολάς είναι, βαράτε τον, πού πας βρε Λευκιανάκι,
Κι εγώ ψευτοπαληκαρίζοντας άντε ρε σαλιακάκι.

Ήτανε μια συνήθεια κακόγουστη παιδική,
Πού για τα σύνορά τους φαίνονταν εχθρική

Αυτά θυμάμαι περνώντας τον δρόμο τον Βυζαντινό,
Που όλοι οι κοντοχωριανοί διέσχιζαν για νάρθουν στο χωριό.

Ψαράδες και μανάβηδες το εμπόρευμα διαλαλούσαν
Και όλοι στο τέλος έφευγαν αφού όλα τα πουλούσαν

Θυμάμαι τον παλαίμαχο τον Πάρπα κοντροβράκι
Που στο τέλος της πραμάτειας του τα γκιούργιζε λιγάκι.

Τώρα τα χρόνια πέρασαν και αλλάξαμε οι καημένοι
Και οι σαλιακοκαραβολάρηδες είναι όλοι αγαπημένοι!

Λευκιανός

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ-ΑΓΕΡΑΝΟΣ
Η  Μαργαρίτα Κοντού, μας είπε την Τσικνοπέμπτη το
παρακάτω ποιηματάκι που της είχε μάθει η μαμά της, η
Μαρουσώ και που το τραγουδούσαν όταν χορεύαν τον
Αγέρανο, τον  «χορό της αποκρεάς». Με την εξής διευ-
κρίνιση: ότι τα παλιά χρόνια καθώς  χορεύαν τον Αγέρα-
νο, φτιάχνανε επιτόπου καινούργια στιχάκια.

Είν΄το χωριό μας όμορφο
Έχει πολλά θυμάρια

Έχει κορίτσια όμορφα
Και άντρες παλληκάρια

Ρεφραίν:
Δώστε του χορού κι ας πάει

Τούτ΄η γη θα μας εφάει
Τούτ΄η γη που την πατούμε

Όλοι μέσα θε να μπούμε

Και στο χορό που μπαίνουνε 
Με κέφι και με χάρη 

Όλοι τους καμαρώνουνε 
και τους χειροκροτάνε

Ρεφραίν:
Δώστε του χορού κι ας πάει

Τούτ’η γή θα μας εφάει
Τούτ΄η γή που την πατούμε

Όλοι μέσα θε να μπούμε.   

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΝΙΩΤΗ

Την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015 έγιναν
τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης του
συμπατριώτη μας Άγγελου Χανιώτη,
στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών.
Ο Άγγελος Χανιώτης γεννήθηκε το 1980
στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται.
Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΝΏΤΑΤΗ
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας
(1999¬-2005) με δασκάλους τους Δ.
Μυταρά και Χ. Μπότσογλου. 
Κατά την περίοδο των σπουδών του
παρακολούθησε τα εργαστήρια ψηφια-
κών μορφών τέχνης και ως σήμερα έχει
πραγματοποιήσει τρεις ατομικές εκθέσεις
και έχει λάβει μέρος σε οκτώ
ομαδικές.
Σε ένα μετα-αποκαλυπτικό
τοπίο, μακριά από τον αστικό
ιστό, που αποτέλεσε το σκηνι-
κό στις Αυταπάτες ενός Ονεί-
ρου, την πρώτη του ατομική
έκθεση, μας μεταφέρουν τα
σχέδια και τα ζωγραφικά έργα
που παρουσιάζει ο Άγγελος
Χανιώτης στην Κουνελότρυπα,
την τωρινή του έκθεση. 
Ο ιδιόμορφος συνδυασμός του
σουρεαλιστικού με το συμβο-
λικό στοιχείο που χαρακτηρί-
ζουν την εικαστική γλώσσα

του καλλιτέχνη δημιουργούν έναν κόσμο
αινιγματικό που μαγνητίζει το βλέμμα και
κεντρίζει το νου και την φαντασία. 
Στα έργα του Άγγελου, ο ουρανός ανοί-
γει σταδιακά μέχρι που το γαλάζιο
κυριαρχεί, μέσα από την περιορισμένη
βλάστηση αναδύονται λουλούδια, τα
ψηλά κτίρια οι απόρθητοι πύργοι λει-
τουργούν πια ως ζωντανοί οργανισμοί
και βρίσκονται σε αρμονία με το φυσικό
περιβάλλον και δρουν ως φάροι ελπίδας
για ανασυγκρότηση και επανεκκίνηση!

Εμείς  ευχόμαστε στο δικό μας Άγγελο,
το γιό του Χρήστου και της Δάφνης,
πάντα δημιουργικότητα, έμπνευση και
πραγματοποίηση των ιδιαίτερων καλλιτε-
χνικών του στόχων. 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Ο Γιάννης Ρίτσος λέει σε ένα ποίημά του:
«ΘΕΕ ΜΟΥ ΚΑΝΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ,
ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΝΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΣΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ!»
Την Τρίτη, στις 27 Ιανουαρίου 2015 πραγ-
ματοποιήθηκε με επιτυχία στη φιλόξενη
εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσί-
ου μία ακόμη εθελοντική Αιμοδοσία του
Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών. Ποτέ
βέβαια δεν είναι αρκετός ο αριθμός των
αιμοδοτών μας, πάντα ελπίζουμε σε μεγα-
λύτερη συμμετοχή, κι ας μην χρειαστεί
ποτέ κανένας μας την Τράπεζα Αίματος του
Συλλόγου μας. Όμως είναι μια προσφορά
για τον «άγνωστο συνάνθρωπο» που δεν
χρεώνεται και αναζωογονεί!
Στις μέρες μας, που η χαρά φοβάται να

φανερωθεί, το καθήκον του Αιμοδότη είναι

πράξη που δίνει στη μέρα αξία και κάνει τη

ζωή φωτεινή!
Η  επόμενη Αιμοδοσία θα γίνει στο ίδιο
μέρος τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 5-8 μ.μ.
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Είναι φυσικό, άνθρωποι που αγάπησαν
το Χωριό μας και έζησαν τα μεγαλεία των
περασμένων εποχών, να νοσταλγούν τα
περασμένα και  να θέλουν να διατηρού-
νται τα παλαιά έθιμα και στις ημέρες μας.
Όμως, τα χρόνια άλλαξαν και οι περισσό-
τεροι από τους νέους μας ζουν στους
ρυθμούς της εποχής μας και δεν επιθυ-
μούν να κάνουν κάτι για να ξαναζήσουμε
τα περασμένα μεγαλεία. 
Η απροθυμία τους αυτή, είναι περισσότε-
ρο εμφανής στην διατήρηση των  παρα-
δόσεων  που έχουν σχέση με την
λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας. Αν
δεν αλλάξει κάτι, ο κίνδυνος να ερημώ-
σουν οι εκκλησιές μας είναι πλέον ορατός
και διά γυμνού οφθαλμού.
Δεν θα ήθελα να ζήσω την οδυνηρή
πραγματικότητα, ο καλλιμάρμαρος Ναός
της Αγίας Τριάδος, που με τόσες θυσίες
επισκευάσαμε πρόσφατα, να γίνει μου-
σείο για τους τουρίστες. Το ίδιο και τα
παρεκκλήσια του Χωριού μας.
Ήδη, κρατάμε την Εκκλησία με το ζόρι
ανοικτή, οι περισσότεροι από τους νέους
του Χωριού μας δεν εκκλησιάζονται και
δεν θέλουν με τίποτα να πλαισιώσουν το
αναλόγιο και να γίνουν μέλη του Εκκλη-
σιαστικού Συμβουλίου. Υπάρχουν επίτρο-
ποι που διακονούν στο παγκάρι πάνω
από είκοσι χρόνια. 
Έχουν κουραστεί πλέον και συνεχίζουν
επειδή πονούν την Εκκλησία και γνωρί-
ζουν ότι χωρίς Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
δεν μπορεί να σταθεί και ο Ιερέας στο
Χωριό τους. Δύο από τα μέλη του σημε-
ρινού Συμβουλίου έχουν αναλάβει την
καθαριότητα(χωρίς να είναι αυτό στα
καθήκοντά τους),επειδή εδώ και πολλά

χρόνια δεν υπάρχει καθαρίστρια και νεω-
κόρος στην Αγία Τριάδα.
Κυριολεκτικά,  οι άνθρωποι αυτοί θυσιά-
ζονται και ελάχιστοι  αναγνωρίζουν την
ανεκτίμητη προσφορά τους.  Αντίθετα,
υπάρχουν αρκετοί που ασκούν και κακό-
πιστη κριτική, έχοντας  υπερβολικές
απαιτήσεις, χωρίς να συνεκτιμούν την
σημερινή σκληρή πραγματικότητα. Το
γεγονός αυτό επιβεβαιώνουν κάποια κεί-
μενα που ατυχώς  δημοσιεύτηκαν   σε
προηγούμενα φύλλα του Ενημερωτικού
Δελτίου του Συλλόγου  Λευκιανών.
Δεν μπορώ να πω ότι αυτοί που διατυπώ-
νουν αρνητικές απόψεις για το προσωπι-
κό του Ναού αγνοούν την πραγματικότη-
τα. Ακόμη και για αυτονόητα πράγματα
δεν υπάρχει η διάθεση για κατανόηση.
Θα σταθώ σε δύο παραδείγματα. 

Υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις και
σχετική εγκύκλιος  της Ιεράς Συνόδου,
που απαγορεύουν το κτύπημα των ρολο-
γιών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Αρκε-
τοί Ιερείς καταδικάστηκαν από δικαστή-
ρια επειδή δεν εφάρμοσαν το σχετικό
μέτρο. 
Ακόμη και όλοι οι κάτοικοι του χωριού να
υπογράψουν, ένας να κάνει καταγγελία ο
Ιερέας καταδικάζεται. Οι δικαστές κρί-
νουν σύμφωνα με τον νόμο και όχι σύμ-
φωνα με το κέφι του καθενός.
Σχετικά με το παραδοσιακό διπλοκάμπα-
νο που σε όλους μας άρεσε. 
Όταν τελείωσε η πρόσφατη ανακατα-
σκευή των κωδωνοστασίων, οι επιβλέπο-
ντες μηχανικοί αρνήθηκαν να τοποθετή-
σουν τις παλαιές καμπάνες, επειδή με τις
δονήσεις από το κτύπημά τους, προκα-
λούνται ρωγμές στα μαρμάρινα μέλη των

κωδωνοστασίων. Τα γνωστά μας καμπα-
νάκια, τοποθετήθηκαν αυθαίρετα από
τον Σύλλογο Ανακαινίσεως. Υπάρχει και
το ερώτημα: Ποιοι γνωρίζουν και μπο-
ρούν να κτυπούν πλέον διπλοκάμπανο;
Ελάχιστοι και μερικοί από αυτούς δεν
μπορούν και να θέλουν για λόγους υγεί-
ας.
Μακάρι να ήταν τα πράγματα καλύτερα
και να μπορούσαμε να ξαναζήσουμε το
μεγαλείο των παλαιών χρόνων. Μακάρι
όλοι να έδειχναν κατανόηση και να μη
χρειάζεται να διαφωνούμε και για τέτοια
ζητήματα.
Όμως ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει
και να γράφει ό,τι θέλει.
Χωρίς να αρνούμαι ότι έχω κάποιες ευθύ-
νες (παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπι-
σα και αντιμετωπίζω), αναγνωρίζω την
προσφορά όσων μου συμπαραστάθηκαν
στα τριάντα χρόνια 
που υπηρετώ ως εφημέριος Λευκών.
Τιμώ τα πρόσωπά τους και εύχομαι ο
Θεός που βλέπει τις καρδιές και τα έργα
των ανθρώπων ,να πληρώσει τους
κόπους των. Είτε έψαλλαν στο αναλόγιο,
είτε διακόνησαν τον Ναό με οποιονδήπο-
τε τρόπο, είναι αξιέπαινοι. Εύχομαι από
καρδιάς, ο Θεός  να τους χαρίσει τα
ουράνια αγαθά Του.
Ας συνεχίσουν να προσφέρουν όσο μπο-
ρούν και ας κλείσουν τα αυτιά τους στις
σειρήνες αυτών που τους αρέσει μόνο να
μιλούν, να ασκούν κριτική, χωρίς να ανα-
γνωρίζουν τις θυσίες τους και την προ-
σφορά τους στην Εκκλησία μας.

Με εκτίμηση,
Π. Γεώργιος Τριαντάφυλλος.

ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Είναι όλα γραμμένα στο ημερολόγιο του Συλλόγου μας αλλά δεν βλάπτει να τα επαναλάβουμε και στο

Ενημερωτικό μας Δελτίο. Έχουμε λοιπόν και λέμε:

Κυριακή 12 Απριλίου: Πάσχα στις Λεύκες !

Κυριακή 10 Μαΐου: Μονοήμερη εκδρομή (θα ανακοινωθεί ο προορισμός)

Κυριακή 24 Μαΐου: Ετήσιο μνημόσυνο Παριανών λατόμων στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
στον Διόνυσο

Κυριακή 31 Μαΐου: Εορτασμός Αγ. Τριάδος στον Αγ. Ελευθέριο στο Μαρούσι.
Όλοι οι Λευκιανοί ας συναντηθούμε στην εκκλησία για να γιορτάσουμε

μαζί τη μεγαλύτερη γιορτή του χωριού μας!

Δευτέρα 1 Ιουνίου: Οι Λεύκες γιορτάζουν!
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Κυριακή 22/3 ώρα 08:00. 
Η παρέα ξεκινάει για Πρέβεζα.

Δεν είχε περάσει ούτε ώρα, και να τα
ρακόμελα, οι σούμες, τα κεράσματα. Κι
όλα αυτά μέσα σε γέλια, πειράγματα, και
βροχή «ανακοινώσεων», κυρίως εκ
μέρους του Κώστα του Ζαφειρίου που
φαίνεται είχε αναλάβει την ψυχαγωγία
όλων με τα ανέκδοτα και τις ιστορίες του.
Πότε-πότε, άφηνε το μικρόφωνο στον
Πρόεδρό μας και την συντονίστρια την
Κατερίνα την Καστανιά για να μας κατα-
τοπίζουν για το πρόγραμμα και τις τοπο-
θεσίες που περνάγαμε.

Μνημείο των Σουλιωτισσών δεσπόζει
σ΄ένα υποβλητικό τοπίο. 400 σκαλιά
οδηγούσαν στην κορφή και 7 «κασκα-
ντέρ» τα ανέβηκαν!
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το θαυμά-
σιο μουσείο αρχαίας Νικόπολης, και
συνεχίσαμε για τη λιμνοθάλασσα του
Αμβρακικού: Υπέροχη φύση, πλούσια
πανίδα. Ερωδιοί, φλαμίνγκο, αργυροπε-
λεκάνοι. Στη μέση της λιμνοθάλασσας το
ψαροχώρι της Κορωνησίας σε μια ατμό-
σφαιρα γαλήνια. Σαν νάχεις αποκοπεί
από τον υπόλοιπο κόσμο…. Μια ταβέρνα
μας περίμενε για εξαιρετικό ψάρι και

φυσικά …χορό! 
Το βράδυ στο ξενοδοχείο, όλα
ήταν έτοιμα. Ο DJ μας ξεσήκωσε
με τα νησιώτικα από τα πρώτα
λεπτά. Το κέφι ήταν πολύ και ο
χορός κράτησε μέχρι τα μεσάνυ-
χτα.
Τρίτη μέρα της εκδρομής: 
Περίπατος στην αρχαία Νικόπο-
λη χτισμένη από τον ρωμαίο
αυτοκράτορα Οκταβιανό για να
τιμήσει τη νίκη του επί του Μάρ-

κου Αντώνιου και της Κλεοπάτρας στη
Ναυμαχία του Ακτίου. Όλη η περιοχή
είναι σπαρμένη με ερείπια από οικίες με
ψηφιδωτά, λουτρά, δρόμους, τείχη. Επό-
μενος σταθμός:Νεκρομαντείο. 
Η τοποθεσία επιβλητική, δέσποζε σε όλη
την περιοχή της Αχερουσίας Λίμνης που
σήμερα έχει αποστραγγιστεί και είναι
χωράφια. Συνεχίσαμε για τις πηγές του
Αχέροντα ποταμού.  Οι βροχές που έπε-
σαν στην περιοχή, έκλεισαν  το μονοπά-
τι μέχρι τις πηγές και φύγαμε νωρίτερα

για το Αμμούδι,  κτισμένο στις εκβολές
του Αχέροντα. Εκεί, λέει η μυθολογία,
ήταν οι Πύλες του Άδη. 
Οι ψυχές έπαιρναν την βάρκα που τις
οδηγούσε στον Κάτω Κόσμο, αφού

πρώτα έδιναν «έναν οβολό» στον βαρκά-
ρη. Σήμερα ο «οβολός» έχει γίνει 5 ευρώ
και ο βαρκάρης μας, μετά από μια βόλτα
στα ήρεμα νερά του ποταμού, μας γύρι-
σε πίσω (αυτό είναι που λένε «πήγα στο
Άλλο Κόσμο και γύρισα»!!!) Ακολούθησε
βόλτα στην πανέμορφη Πάργα κι επι-
στροφή αργά το απόγευμα στην Πρέβεζα
για ξεκούραση και τσάρκα στην πόλη.
Η μέρα της επιστροφής μας (Ευαγγελι-
σμού κι Εθνική Εορτή) τιμήθηκε δεόντως
από όλη την παρέα στο πούλμαν με τρα-
γούδια και ψαλμωδίες. Παρά τη βροχή
χαρήκαμε τη βόλτα στον Αστακό και την
παρέλαση των μαθητών στον Μύτικα.
Κατά τις 19:30 η Αθήνα μας δέχτηκε και
πάλι στην αγκαλιά της και η όμορφη
εκδρομή μας ολοκληρώθηκε. Ένα μεγάλο
μπράβο  στον οδηγό μας, τον Θοδωρή,

τον Πρόεδρο, την Ελένη Πανώριου και
την Κατερίνα για την άψογη οργάνωση. 

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ (22-25 Μαρτίου)
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Θαυμάσαμε τη Γέφυρα του Ρίου που
συνδέει την Πελοπόννησο με τη Στερεά.
Στο Άκτιο διασχίσαμε την υποβλητική
υποθαλάσσια σήραγγα μέσα σε ένα σπά-
νιο διάλλειμα ησυχίας!
Στην Πρέβεζα, τακτοποιηθήκαμε στο
ξενοδοχείο Μargarona Royal. Δωμάτια
άνετα, καθαρά, και κοινόχρηστοι χώροι
με καναπέδες που σε καλούσαν να απλω-
θείς και να χαλαρώσεις. 
Το απόγευμα παρά το κρύο κάναμε
βόλτα στην παλιά πόλη, είδαμε τον ενε-
τικό Πύργο, το «Ρολόι», όπως το λένε,
δίπλα στην μητρόπολη όπου την ώρα
εκείνη είχε εσπερινό χοροστατούντος
του Μητροπολίτη. Κάποιοι μπήκαν και
παρακολούθησαν τον εσπερινό, άλλοι
πήγαν για ένα ζεστό τσάι σε κάποιο καφέ
και λίγοι θαρραλέοι περιπλανήθηκαν
στην πόλη. 
Την επομένη, φύγαμε για το λόφο του
Ζαλόγγου, απ’ όπου οι Σουλιώτισσες το
1803 για να ξεφύγουν από την αιχμαλω-
σία και την ατίμωση έπεσαν με τα παιδιά
τους από τον γκρεμό. Στην κορυφή το
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Άνοιγμα του Τριώδιου
Πρώτη  του Φλεβάρη έπεσε φέτος το
άνοιγμα του Τριώδιου. Πιστοί στην παρά-
δοση, το ανοίξαμε με κάθε επισημότητα

στη Λέσχη μας, με φαΐ, μπόλικο κρασί ,
πολύ χορό και, κυρίως, μεγάλο κέφι.
Γέμιση η Λέσχη με κόσμο χαρούμενο
που, τόβλεπες, βιαζόταν ν΄αρχίσει τις
γυροβολιές. Τα πειράγματα έδιναν κι

έπαιρναν.  Τα κεράσματα επίσης. Οι προ-
πόσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Κι
όταν όλοι είχαμε πάρει το μεζεδάκι μας
και πιει το κρασάκι μας, ο Πρόεδρός μας

έδωσε το έναυσμα για ν΄αρχίσουν οι
χοροί!
Ζεϊμπέκικα καμαρωτά, χασαποσέρβικα
και κυρίως μπάλος μας ανέβασαν όλους

στην «πίστα» που τρανταζόταν από το
χοροπηδητό. 
Οι δυο «ντι τζέη», ο Γιάννης ο Κυδωνιεύς
και η Κατερίνα η Καστανιά, έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους.

Τραγουδήσαμε και χορέ-
ψαμε και τα παραδοσιακά
σόκιν αποκριάτικα τρα-
γούδια μέσα σε πολλά
γέλια και σκουντήματα.
Φυσικά, δεν έλειψαν τα
ταγκό αλλά και οι
πιο μοντέρνοι
ρυθμοί με χορό
ντίσκο και  γιάγκα
όπου κάναμε όλοι
μια μεγάαάάλη
ουρά και χορέψα-
με χοροπηδώντας
σ΄όλη τη Λέσχη.

Στο τέλος, ο Νίκος ο Κορωναίος
πήρε το μικρόφωνο και μας τρα-
γούδησε τη Βοσκοπούλα. Τον
σιγοντάρισε ο Γιάννης ο Κυδωνι-
εύς και ο Δημήτρης ο Βαξεβανί-

δης.  Ε, μετά έπεσαν
και παραγγελιές,
οπότε καταλαβαίνετε τι
έγινε. Απ΄όλα είχε ο μπαξές!

12/1/2015
Τσικνοπέμπτη

Φέτος, το απρόοπτο χιόνι
και το κρύο κράτησαν πολ-
λούς μακριά από το παραδο-
σιακό γλέντι της  Τσικνοπέ-
μπτης. Μαζευτήκαμε όμως
καμιά 50αριά θαρραλέοι
γλεντζέδες!
Μετά τα πρώτα  ποτηράκια

και τα τσιμπολογήματα, άρχισαν η μουσι-
κή και τα τραγούδια.  Η Μαργαρίτα η
Κοντού μας επεφύλασσε μια έκπληξη.
Συνεννοημένη με λίγους και εκλεκτούς,
είχε φέρει αποκριάτικες στολές στη

Λέσχη. Κάθε τόσο,
1-2 άτομα κλείνο-
νταν στην κουζίνα
απ΄όπου μετά από
λίγο έβγαιναν ντυ-
μένοι αποκριάτικα!
Πρώτος βγήκε ο
κύριος Σταμάτης,
ντυμένος Σαουδά-
ραβας πρίγκιπας!
Παρήγγειλε ένα
ζεϊμπέκικο σόκιν
αποκριάτικο, το
οποίο χόρεψε
λεβέντικα όπως

πάντα, μέσα σ΄ένα κύμα από γέλια και
χειροκροτήματα!
Ακολούθησε ένας καουμπόης, από του
Ομπάμα τα μέρη, που άρχισε να πυροβο-

λεί δεξιά και αριστερά με τα νεροπίστολά
του! Δεν ήταν  άλλος από την αγαπητή
Μαργαρίτα.
Τρίτη βγήκε η Αγγελική φορώντας στήθη
και τροφαντά πισινά και τα περιέφερε με
καμάρι σ΄όλη τη Λέσχη χορεύοντας!
Τελευταία-και φαρμακερή!  βγήκε η
Μαρίνα η Τριανταφύλλου, ντυμένη
Άνγκελα Μέρκελ!! Μ΄ένα αυτοκρατορικό,
κατακόκκινο μανδύα, μάσκα Μέρκελ,

ξανθιά περούκα κι ένα κατάστιχο στα
χέρια, τριγύρναγε σε κάθε τραπέζι κατα-
γράφοντας δαπάνες: μεζέδες, κρασιά,
γλυκά! Από πίσω την ακολουθούσαν ο
καουμπόϋ-Μαργαρίτα που την πυροβο-
λούσε, η Κατερίνα η Καστανιά με περού-
κα ιθαγενή σε ρόλο υπηκόου και  η υπο-
γράφουσα που «επιχειρούσε» κάθε τόσο
να την ξεμαλλιάσει! 
Γέλια, χειροκροτήματα, φωνές, χαμός
έγινε! Ε, μετά, μας πήρε όλους και  μας
σήκωσε ο χορός. Ταγκό, μπάλος, συρτός,
καλαματιανός,  ζεϊμπέκικα, χασαποσέρβι-
κα, αλλά και μοντέρνοι χοροί όπου όλοι
χοροπηδούσαν σαν κατσίκια.
Γενικά, το κατευχαριστηθήκαμε! Οι
φωτογραφίες, τρανταχτή απόδειξη.
Μπράβο στην Μαργαρίτα για την ιδέα με
τους μασκαράδες, αλλά και σε όλους
εσάς που ήρθατε με το κατιτί σας να δια-
σκεδάσουμε παρέα.
Άντε, και του χρόνου με υγεία!

Ρένια Κυδωνιέως.

Α Σ  Α Ρ Χ Ι Σ Ο Υ Ν  Ο Ι  Χ Ο Ρ Ο Ι … .
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Διάβασα στο τελευταίο «Ενημερωτικό»
τα θέματα που συζητήθηκαν από
πατριώτες μας στη Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας.
Ας μου επιτραπεί να σχολιάσω, παρ’ ότι
ξέσκολα αλλά «ωσεί παρών», τις θέσεις
του πολύ αγαπητού μου φίλου και Προέ-
δρου του Συλλόγου μας Κώστα Καστα-
νιά, εξέχοντος Λευκιανού με δράση στα
κοινά του χωριού μας, όχι μικρή.
Προφανώς οι θέσεις αυτές είναι οι θέσεις
δικαιολογίας του Εκκλησιαστικού Συμ-
βουλίου, που κυκλοφορούν από καιρό.
Στην είσοδο της Αγίας Τριάδας έχει θυρο-
κολληθεί εγκύκλιος της Αρχιεπισκοπής
σχετική με τους κωδωνισμούς η οποία
ήδη έχει περιπέσει σε αχρηστία. 
Αφορά άραγε μόνο τον ναό μας; Σήμερα
που γράφονται αυτές οι γραμμές, εορτή
των Θεοφανείων, θα έπρεπε οι υπεύθυ-
νοι του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας
Τριάδας στον Πειραιά να προσαχθούν με
χειροπέδες στη δικαιοσύνη αφού το
καμπαναριό του Ναού τους, για μισή
ώρα, με πλήρη την κωδωνοστοιχία του,
σάλπιζε το χαρούμενο μήνυμα της εορ-
τής. 
Δεν ήταν ο μόνος ναός. Ένα σάρωμα,
ζάπινγκ ελληνιστί, βεβαίωνε του λόγου
το ασφαλές. Εδώ θέλω να ρωτήσω: η
πένθιμη κωδωνοκρουσία που ακούγεται
όταν κάποιος Λευκιανός φεύγει από τη
ζωή ή οι κωδωνοκρουσίες των Βαΐων και
της Μ. Παρασκευής εμπίπτουν ή όχι στα
της εγκυκλίου;  

Ή μήπως θεωρούνται έθιμο – που είναι –

οπότε εμπίπτουν στα του εθίμου; Σχετικά

με τη θέση του εθίμου στο «Δίκαιο» μπο-

ρεί ο καθένας ανοίγοντας μια εγκυκλο-

παίδεια να φωτιστεί αρκούντως.

Και το ρολόι του Ναού, δωρεά του Συλ-

λόγου μας της Αθήνας, με τη συνεχή λει-

τουργία του για έναν αιώνα, είναι έθιμο.

Κι εδώ είμαστε οι πρώτοι και καλλίτεροι.

Δουλεύει με κουτσό ωράριο. Η Εκατο-

νταπυλιανή, για να δούμε τα της Πάρου,

σημαίνει μεσημέρι και βράδυ. 

Ο Άγ. Γεώργιος στην Αγκαιριά όλο το

εικοσιτετράωρο. Στη Σύρο 3 από τις

εκκλησίες της, ακόμα και στην Αθήνα ο

Ναός της Μητροπόλεως. Φαίνεται ότι

εμείς θέλουμε να είμαστε τα «καλά παι-

διά»

Σχετικά τώρα με το όρντινο-εκφοβισμό

κάποιου κ. Μηχανικού (;) που επικαλείται

το Εκκλ. Συμβούλιο, ότι δηλ. οι κραδα-

σμοί της κωδωνοκρουσίας ΜΠΟΡΕΙ να

δημιουργήσουν στατικό πρόβλημα –

ποιος μηχανικός είναι να σπεύσουμε να

του πάρουμε συνέντευξη – μάλλον θα

πρόκειται για αστείο ή παρανόηση των

ακροατών. 

Τι στην ευχή! 150 χρόνια που χτυπούσε

διπλοκάμπανο δεν έπεσε το καμπαναριό

και θα βουλήσει τώρα που στερεώθηκε,

χτίστηκε απ’ την αρχή και ύστερα από

επιστημονική μελέτη; 

Δεν γκρεμίστηκε τότε που τα καμπανά-

κια, όπως έχω ξαναγράψει, δεν χόρευαν

απλώς αλλά κορυβαντιούσαν στα χέρια

άξιων καμπανάρηδων όπως ο Κυριάκος

Γρέζος, Νικολάκης Αλιπράντης, Ανδρέας

Κονταράτος, Λουκάς Χανιώτης με τους

λεβεντογιούς του, και άλλοι. 

Τώρα θα κινδυνεύσει η δομή του που οι

καμπάνες θα κρούονται ηλεκτρονικά με

σφυράκια κι όχι με τα ρόπτρα τους;

Χωρίς να κινούνται; Σύμφωνα με τη γνω-

μοδότηση του κ. Μηχανικού (;) θα πρέπει

οι Λονδρέζοι να τρέμουν μην τους

έρθουν στο κεφάλι το Big Ben και τα

καμπαναριά του καθεδρικού Ναού του

Αγίου Πάυλου. Οι Παριζιάνοι για τα

καμπαναριά της Παναγίας των Παρι-

σίων. 

Οι Γερμανοί για τον καθεδρικό Ναό της

Κολωνίας. Θα πρέπει, πάντα κατά τον κ.

Μηχανικό, να σιγήσουν τα εκατομμύρια

καμπαναριά πάσης φύσεως σ’ όλη την

οικουμένη γιατί κινδυνεύουν να πέσουν!

Ας μην τρελαθούμε. Είμαστε μεγάλα παι-

διά.

Αυτά με την αίρεση ότι αποδόθηκε

σωστά η ρήση του Μηχανικού και δεν

πρόκειται για παρανόηση  των λεχθέ-

ντων από τους ακούσαντες.

Κυκλοφορεί και άλλη μια δικαιολογία, την

οποία μορμυρίζουν οι παροικούντες την

Ιερουσαλήμ: 

«Είναι αδύνατη η κατασκευή δισκέττας, ή

κάποιας άλλης ηλεκτρονικής συσκευής

που να πραγματοποιεί την κωδωνοκρου-

σία του διπλοκάμπανου». Αν είναι δυνα-

τόν! 

Η ανθρωπότης με τα πάσης φύσεως επι-

τεύγματά της να πλέει πλησίστια στον

εικοστό πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, να

έχει πατήσει και τον Άρη κι εμείς να

πιστεύουμε τις αίολες δικαιολογίες του

οποιουδήποτε κομπογιαννίτη κατασκευ-

αστή;

Έχουμε, «Δόξα τω Θεώ» τρεις συλλό-

γους για τους οποίους οι Λευκιανοί

αισθανόμαστε υπερήφανοι («Προοδευτι-

κός» στην Αθήνα, «Υρία» και «Ανακαινί-

σεως» στις Λεύκες). 

Ευχής έργο θα είναι να ενώσουν τις

δυνάμεις τους και σε συνεργασία με το

Εκκλ. Συμβούλιο να επιχειρήσουν την

αποκατάσταση της ανεπανάληπτης,

ιστορικής και πατροπαράδοτης κωδωνο-

κρουσίας της εκκλησίας μας. Της Αγίας

Τριάδας, του μοναδικού ναού Βασιλικού

ρυθμού στις Κυκλάδες. Οι υπόλοιπες

είναι Βυζαντινού ρυθμού. Το κόσμημα

(Bijou), όπως το αναφέρει ο πολύ γνω-

στός ταξιδιωτικός οδηγός  ROUTARD.

Εδώ θα μακρηγορήσω λίγο, επιχειρώ-

ντας να αναλύσω μουσικολογικά τη ρυθ-

μομελωδική κωδωνοκρουσία της εκκλη-

σίας μας. Όσο το δυνατόν σύντομα και

εύληπτα

Η υφή της μουσικής συνιστά ένα διώνυ-

μο ή ένα κλάσμα που ο αριθμητής είναι ο

ρυθμός και παρονομαστής η μελωδία. Οι

αρχαίοι ονόμαζαν τον ρυθμό «άρρεν» και

τη μελωδία «θήλυ». Μελωδία χωρίς

ρυθμό είναι ένα ανούσιο κατασκεύασμα

Ο ρυθμός, του διπλοκάμπανου, είναι

αυτός που οι αρχαίοι ονόμαζαν: «Διτρό-

χαιος Εξάσημος Δακτυλικός». 

Στη σύγχρονη ορολογία της Μουσικής

χαρακτηρίζεται ως «Εξάσημος στα δύο».

Δηλαδή 6/8 σε δύο κινήσεις. 3/8 στην

άρση και 3/8 στη θέση. 

Είναι ο ρυθμός που ανέδειξε, μεταξύ

άλλων, ο μεγάλος ποιητής και πατριώτης

μας Αρχίλοχος. Ευρεία η χρήση του ρυθ-

μού αυτού και στα λεγόμενα «αργά

μαθήματα», τα «κρατήματα» της εκκλη-

σιαστικής μας Βυζ. Μουσικής.

Οι μικρές καμπάνες που συμμετέχουν

στην όλη μελωδία, ακούγονται σαν να

μαλώνουν μεταξύ τους διαφωνώντας.

Στο μάθημα της «αρμονίας» οι σπουδα-

στές της μουσικής στις διάφορες μουσι-

κές σχολές, τη διαφορά αυτή των τόνων

την διδάσκονται ως «διαφωνία»

(Dissonance).

Αυτή τη «διαφωνία» έρχεται η μεγάλη

γλυκόλαλη καμπάνα και τη λύνει δίνο-

ντας, μαζί με τις μικρές, αυτή την ανεπα-

νάληπτη ρυθμομελωδική κωδωνοκρου-

σία.

Κινδυνεύω να θεωρηθώ γραφικός,

μπλασίτης, με την επιμονή μου να επα-

νέρχομαι, και να επανέρχομαι, στο θέμα

του διπλοκάμπανου αλλά, ειλικρινά, θλί-

βομαι για την απώλεια μιας παράδοσης

που άφησαν οι πρόγονοί μας με τις καλ-

λιτεχνικές τους τάσεις, με το μεράκι τους

για ό,τι το ωραίο.

Εύχομαι και προσεύχομαι πριν έρθει ο

«μπάρμπα Μιχάλης» να αξιωθώ να το

ξανακούσω. Γένοιτο.

Μαν. Ι. Χανιώτης

ΥΓ. Οι μικρές καμπάνες που αναφέρο-

νται πιο πάνω είναι οι παλιές που, σαν

από θαύμα, έχουν διασωθεί.

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ: 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΑΝΟ
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Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ι Σ
Την 8 Δεκ 2014 Ο Κώστας Εμμ.
Ραγκούσης και η Βαλίκα Ραγκούση
απέκτησαν το πρώτο τους παιδί (αγο-
ράκι).

Την 2 Ιαν 2015 Ο Γιάννης Παντελαί-
ος και η Μαρία Καπαρού απέκτησαν το
δεύτερο παιδί τους (κοριτσάκι).

Στις 30 Ιαν 2015 Ο Αντώνης Καλέ-
μης και η Άννα Βαξεβανίδη απέκτησαν
το δεύτερο παιδί τους (κοριτσάκι).

Την 28 Ιαν 2015 Ο Μάριος Μυλωνάς
και η Ευαγγελία Νικ. Καστανιά απέκτη-
σαν το τρίτο τους παιδί (αγοράκι).

Την 3 Φεβ 2015 Ο Βαγγέλης Σκαρα-
μαγκάς και η Μαρία Αννουσάκη απέ-
κτησαν το δεύτερο παιδί τους (κορι-
τσάκι). 
Ευχές από τη γιαγιά, Μαρία Περράκη

Γ Α Μ Ο Ι  -  Β Α Π Τ Ι Σ Η

Στις 27 Δεκεμβρίου 2014 στον ιερό
ναό ευαγγελίστριας στο Βενεράτο Ηρα-
κλείου Κρήτης παντρεύτηκαν ο Σταύ-
ρος Παπαδάκης και η Μαρίτα Μαυρα-
γκά του Λεωνίδα και στη συνέχεια
βάφτισαν τα παιδιά τους Δήμητρα και
Γιώργο. 
Κουμπάρες ήταν η Αθανασία Χανιώτη
και η Σαμαλτάνη Μαρία,  νονοί ήταν
Αντώνης Κορναρος και Γκαλίνα Καπού-
τσου. Ακολούθησε γλέντι με κρητικούς
και νησιώτικους χορούς και τραγούδια.

Την 27 Δεκεμβρίου 2014 η Ειρήνη
Κυδωνιέως του Νικολάου παντρεύτηκε
στην Αντίπαρο τον Βασίλειο Φαρούτο. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
Την 10 Ιανουαρίου απεβίωσε ο
Ιωάννης Στέλλας 

Την 12 Ιανουαρίου 2015 απεβίωσε
στην Αθήνα ο Νικόλαος Χανιώτης του
Εμμανουήλ (Μπαναγιάννης). Η κηδεία
του έγινε την 13 Ιανουαρίου στην
Κηφισιά παρουσία πλήθους συγγενών
και φίλων.

Την 13 Ιανουαρίου απεβίωσε ο
Ευάγγελος Περράκης 

Την 19 Ιανουαρίου απεβίωσε ο
Νικόλαος Κυδωνιεύς του Κυριάκου
(Γρέζος)

Την 30 Ιανουαρίου απεβίωσε η
Ζαμπέτα, σύζυγος του Βασιλείου Σκορ-
δίλη, το γένος Σκιαδά

Την 3 Φεβρουαρίου απεβίωσε η
Όλγα Παπαπαναγιώτου, το γένος Γκίκα

Την 22 Φεβρουαρίου απεβίωσε η
Αντωνία Καπαρού στην Αθήνα. Η
κηδεία της έγινε στις Λεύκες την 23
Φεβρουαρίου.

Την 24 Φεβρουαρίου απεβίωσε ο
Βασίλειος Μπακογιάννης, σύζυγος
Αικατερίνης Αιγινίτου

ΔΩΡΕΑ
Η Σταματία Αναγνώστου Κυδωνιέως
προσέφερε 100 ευρώ στη μνήμη του
συζύγου της Αβέρωφ.

Ο Βασίλειος Ραγκούσης προσέφερε 50
ευρώ στη μνήμη του ανιψιού του Νικο-
λάου Χανιώτη

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΑ

Η Ελένη Εμμ. Χανιώτου διορίστηκε Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια της Αρχιτεκτονι-
κής Σχολής του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου.

O Αθανάσιος Κυδωνιεύς του Θωμά,
αδελφός του ιερέα Δημητρίου Κυδω-
νιέως, χειροτονήθηκε ιερέας στον Αγ.
Αθανάσιο (Χουρδάκι) από τον Σεβα-
σμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας
Καλλίνικο, την 18 Ιανουαρίου.

Η Στεφανί Αραβοσιτά, κόρη της Ανέτ-
τας Ζουμή, πέρασε στη Σχολή Καλών
Τεχνών (Ιστορία και Θεωρία της
Τέχνης)

Η Μαριαλένα Γεώργα του Δημητρίου
πέρασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΑΣΟΕ)

Η Κωνσταντίνα Μαυρομάτη το γένος
Παντελαίου πέρασε στη Νοσηλευτική
ΤΕΙ Αθήνας

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Στις 12 Ιανουαρίου 2015 έφυγε
από τη ζωή ο Νίκος Χανιώτης του
Μανώλη (Μπαναγιάννη) και της Παρα-
σκευούλας Ραγκούση, σε ηλικία 60
ετών. Κηδεύτηκε την επομένη στο
νεκροταφείο Κηφισιάς, παρουσία πλή-
θους Λευκιανών και άλλων φίλων. 
Οι δύο του κορούλες τον αποχαιρετούν
και τον ευχαριστούν:

Αγαπημένε μας πατέρα,
Μπορεί να έφυγες από τη ζωή τα ξημε-
ρώματα της 12ης Γενάρη, από τις καρ-
διές μας όμως δε θα φύγεις ποτέ. Αυτό
το σύντομο χρονικό διάστημα της ζωής
σου υπήρξε αρκετό για να κοπιάσεις
και να επιτύχεις πολλά πράγματα με το
πείσμα και το ήθος σου. Αγαπούσες με
πάθος το χωριό σου και ανυπομονού-
σες να ανταμώσεις τους φίλους σου
εκεί. 

Στάθηκες γενναίος απέναντι στην
αρρώστια σου, υπήρξες άνθρωπος με
όλη τη σημασία της λέξης και αδιαμφι-
σβήτητα ήσουν υπόδειγμα πατέρα.
Μόχθησες όσο λίγοι για να μας προικί-
σεις όχι μόνο με υλικά αγαθά αλλά και
με πνευματικά και πάντα θα είμαστε
ευγνώμονες γι’ αυτό. 
Οι συμβουλές και τα γλυκά σου λόγια
θα μας συνοδεύουν παντοτινά και σε
κάθε βήμα της ζωής μας.

Οι λατρεμένες σου κόρες
Δέσποινα – Εύη

Η οικογένεια ευχαριστεί θερμά όλους
όσους συμπαραστάθηκαν στο βαρύ
πένθος μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ευχαριστεί τον κ. Δημήτρη Βαξεβανί-
δη, πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου
μας, για την οικονομική ενίσχυση προς
την Ομοσπονδία. Επίσης τον συγχαίρει
για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία
του, για την «Κοσμική Μνήμη»  στη
Λέσχη των Λευκιανών και τον  καλεί,
το φθινόπωρο, στο χώρο της Ο. ΠΑ.
Σ., να αναπτύξει ένα άλλο θέμα, από τα
τόσα πολλά πνευματικά του ενδιαφέ-
ροντα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ο. ΠΑ. Σ.

Η Πρόεδρος: Βενετσιάνα Ρούσσου
Η Γεν. Γραμματέας: Ελένη Σκορδίλη-
Μέλλιου

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Δελτίο εικοστό ένατο 47_Layout 1  30/3/2015  12:03 μμ  Seite 15



16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου έγινε στη
λέσχη μας η ομιλία του πρώην προέδρου
του συλλόγου μας Δημήτρη Βαξεβανίδη
με θέμα «Κοσμική Μνήμη». 
Το αντικείμενο ήταν πρωτότυπο και η
παρουσίαση βασιζόταν πάνω σε προσω-
πικές εμπειρίες του ομιλητή αλλά και σε
συνακόλουθη έρευνα που έκανε. Στη
διάρκεια της παρουσίασης μας δόθηκε η
ευκαιρία να ταξιδέψουμε από τον Χρόνο
Μηδέν, της έναρξης του Σύμπαντος,
μέχρι τη σύγχρονη εποχή. 

Με βάση επιστημονικές μαρτυρίες φιλο- σόφων, ψυχολόγων και φυσικών ο κ.
Βαξεβανίδης επιχειρηματολόγησε πάνω
στην ύπαρξη της Κοσμικής Μνήμης,
αρχέγονων εμπειριών και βιωμάτων που
είναι αποτυπωμένα πάνω στο DNA μας.
Κατά γενική ομολογία ήταν μια παρου-
σίαση που άνοιγε άλλους ορίζοντες στο
γνωστικό μας πεδίο και τα θετικά σχόλια
του ακροατηρίου δείχνουν ότι θέματα
που ξεφεύγουν από το συνηθισμένο
αντιμετωπίζονται από τους Λευκιανούς
με ανοιχτό μυαλό και δίψα για γνώση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΟΣΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ»

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου ο Σύλ-
λογός μας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη
πίττα του παρουσία του πατέρα Νικολά-
ου της ενορίας του Αγίου Ελευθερίου
Αμαρουσίου. 
Διαβάστηκε επιστολή με
ευχές του Μητροπολίτη
Παροναξίας Καλλινίκου
ο οποίος δεν μπόρεσε
να βρίσκεται μαζί μας
λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων.  Όπως
κάθε χρόνο η αίθουσα
ήταν γεμάτη από συγ-
χωριανούς, μικρούς και
μεγάλους. 
Ο Πρόεδρος Κων. Καστανιάς, καλωσόρι-
σε τους παρισταμένους και ευχήθηκε
υγεία και προκοπή για τον καινούργιο
χρόνο. Στη γιορτή μας παρέστη και η
νεοεκλεγείσα πρόεδρος του ΟΠΑΣ κα
Βενετσιάνα Ρούσου (Κώστος) και απηύ-
θυνε χαιρετισμό και ευχές. 
Ακολούθησε η ευχή από τον πατέρα
Νικόλαο με συνοδεία από τους ψάλτες
Βασ. Ραγκούση και Εμμ. Α. Χανιώτη. 
Μετά το κόψιμο της πίττας, ομάδα
νεαρών Λευκιανών με το καραβάκι
«ΛΕΥΚΕΣ» και συνοδεία κιθάρας έψαλλαν
τα κάλαντα κι όλοι ψάλλαμε μαζί τους.
Όπως και πέρυσι, η Μαργαρίτα Κοντού
μας διηγήθηκε άλλη μια επίκαιρη ιστορία
από τα παλιά χρόνια στο χωριό. 
Το πρόγραμμα της ημέρας συνεχίστηκε
με τον Εμμ.Α. Χανιώτη και το συγκρότη-
μά του που μας παρουσίασε κάλαντα και
τραγούδια από όλη την Ελλάδα. 
Συνέχεια είχαν κάλαντα από τον Πόντο
που τα τραγούδησε ο Σύλλογος Ποντίων
Γλυφάδας «Η Ρωμανία» υπό τον χοροδι-
δάσκαλο Γιάννη Ευφραιμίδη. 
Η Ελένη Σκορδίλη μοιράστηκε μαζί μας
τις σκέψεις της για το Χρόνο που πέρασε
και τον Χρόνο που ήρθε κι αμέσως μετά
ακολούθησε ο γηραιότερος παρών στην
αίθουσα, ο Δημήτρης Σκορδίλης, πατέ-
ρας της Ελένης, ο οποίος ευχήθηκε σε
όλους Καλή Χρονιά και μας διηγήθηκε

παλιές ιστορίες από το χωριό. 
Η Μαριαρίνα Μπουκίου-Κυδωνιέως μας
ενημέρωσε για τις δραστηριότητες της
Παριανής νεολαίας, για το όραμα και

τους στόχους της. Από το πρόγραμμα
δεν έλειψε ο χορός και τα τραγούδια με
τα οποία έκλεισε η όμορφη αυτή γιορτή.

Η  Κ Ο Π Η  Τ Η Σ  Π Ι Τ Τ Α Σ  Μ Α Σ
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