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ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ...με διάρκεια
Κέντρο της καλλιτεχνικής  -πολιτιστικής
ενέργειας στην Ελλάδα χιλιάδες χρόνια
τώρα, κι από την εποχή της αυγής των
πολιτισμών, υπήρξε το Αιγαίο. Εκεί, στη
γαλάζια λεκάνη που ενώνει και χωρίζει
συνάμα τις τρεις ιστορικές Ηπείρους,
συντελέστηκαν ανέκαθεν οι πιο τολμηρές
και οι πιο γόνιμες συναντήσεις του πνεύ-
ματος. 
Ο Ελληνισμός παρών πάντοτε, γινόταν ο
ενσυνείδητος λειτουργός μιας ακατάπαυ-
στης αφομοιωτικής ενέργειας που με
υλικό παρμένο από την Ανατολή και τη
Δύση εξακολουθητικά πλαστουργούσε
πρότυπα πολιτισμού. Στο Αιγαίο λοιπόν
έβλεπε το φως ένας πολιτισμός περιπε-
τειώδης, ζωντανός κι αληθινός.
Στη μέση του Αιγαίου, στο κέντρο  των
Κυκλάδων, η Πάρος ! 
Κτισμένες αμφιθεατρικά και σε υψόμετρο
διακοσίων πενήντα μέτρων, στο κέντρο
του νησιού, οι Λεύκες, δικαίως θεωρού-
νται το πιο καλοδιατηρημένο χωριό της
Πάρου. Οι πρώτοι κάτοικοί του ήταν πρό-
σφυγες που ήρθαν από την  Κρήτη και
την Πελοπόννησο και ντόπιοι νησιώτες
που τον 16ο-17ο αιώνα θέλοντας να απο-
φύγουν τους πειρατές, που λυμαίνονταν
τα παράλια, κατέφυγαν στην ορεινή
ενδοχώρα. 
Στις Λεύκες μπαίνει κανείς από το Ράμνο,
έναν πλακόστρωτο δρόμο που ενώνει
τον παλιό οικισμό με την κύρια  αρτηρία,
που τον συνδέει με την Παροικιά και την
Νάουσα. Ο δρόμος  αυτός με την υπέρο-
χη  θέα - όπου όλοι οι Λευκιανοί αγαπούν
να κάνουν την απογευματινή τους
βόλτα-περνά κάτω από τα επιβλητικά
νεοκλασικά  κτίρια, δείγματα της ακμής
που γνώρισε το χωριό στις αρχές του
20ου αιώνα.
Οι Λεύκες της Πάρου, οι Λεύκες της καρ-
διάς μας. Αρχέγονα μονοπάτια γύρω και
μέσα στο χωριό σε περνάνε μέσα από
ιδανικά τοπία και περπατάς-αν θέλεις-

δίπλα σε σκίνα και θυμάρια και ρίγανες
και φασκόμηλα με μεθυστικές μυρουδιές
και από πιο ψηλά, οδηγούν τα μάτια μας
σε μικρές παραλίες με αρμυρίκια και
καλαμιές και πεντακάθαρα νερά σε μικρές
αμμουδιές και σε βότσαλα με αναρίθμητα
χρώματα που λαμπυρίζουν καθώς πέφτει
πάνω τους το κύμα. 
Ξερολιθιές ανεβοκατεβαίνουν ακολουθώ-
ντας πιστά τις εξάρσεις του εδάφους, σαν
ρυτίδες πάνω σε ηλιοκαμένο πρόσωπο.
Παλιά οι Λεύκες είχαν δυόμιση χιλιάδες
κατοίκους , έξι ενορίες, εννιά ανεμόμυ-
λους κι εννιά λιοτρίβια  που μετέτρεπαν
σε λάδι τον καρπό του μεγάλου ελαιώνα
του χωριού, που ήταν τότε το κέντρο
εμπορίου λαδιού, κρασιού, και κτηνοτρο-
φικών προιόντων για ολόκληρη την νότια
Πάρο. Σήμερα οι Λεύκες έχουν περίπου
οχτακόσιους κατοίκους. 
Αυτό λοιπόν το χωριό ήταν το κίνητρο
για την ίδρυση του Συλλόγου μας. Αυτό
το χωριό, η ιδιαίτερη  πατρίδα των Λευ-
κιανών της Αθήνας του 1925, ήταν το
κέντρο του ενδιαφέροντος τους. Οι Λευ-
κιανοί εξάλλου αγαπούσαν την πρόοδο,
ήταν ευγενείς με συναισθήματα αγάπης
για τον τόπο τους, ζεστοί, ανοιχτόκαρδοι
άνθρωποι που φημίζονται για την φιλοξε-
νία τους.
Όλοι οι πρόεδροι του συλλόγου μας με
την βοήθεια των μελών των διοικητικών
συμβουλίων τους υπηρέτησαν τον τόπο
αυτόν που βρισκόμαστε και άφησαν το
ίχνος τους με τα έργα τους, με τα λόγια
τους, με την προσωπικότητά τους. 
Αφού αυτοί άντεξαν 90  χρόνια τώρα και
τον αντίλογο και τις αντίθετες απόψεις
και το καράβι του Προοδευτικού Συλλό-
γου Λευκιανών Πάρου έφθανε - ανά διε-
τία - σε ασφαλές λιμάνι θα πει πως
συγκέντρωναν όλα εκείνα τα τυπικά προ-
σόντα μιας ακέραιης, ολοκληρωμένης και
ευέλικτης  προσωπικότητας . 
Διέθεταν υπομονή, επιμονή, προσήλωση

στους στόχους τους. Οραματίζονταν
κάθε έργο, κάθε δράση, και στόχευαν
στο καλό των πολλών όχι στο μικροσυμ-
φέρον και την εύκολη λύση. Εμείς οι
νεώτεροι εκείνων έχουμε υποχρέωση να
κρατήσουμε τη σταθερότητα και τον
παλμό των παλαιότερων ημερών. Να
φροντίσουμε  έτσι  ώστε  η λέξη
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ να ταυτίζεται με την

ΠΡΟΟΔΟ, ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ, ΤΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ,
ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ!

Η κοινωνία και οι άνθρωποι αλλάζουν,
εξελίσσονται. Νέα  οικονομικά δεδομένα
παρουσιάζονται. Ο Σύλλογος  οφείλει να
εξελίσσεται και να ελίσσεται!....κρατώ-
ντας σταθερά την ποιότητα και την
παράδοση του Αιγαιοπελαγίτικου πολιτι-
σμού  στο νησί και στο χωριό μας.
Ο Σύλλογος πρέπει τώρα να απευθυνθεί

στους νέους, που ίσως δεν θα πλησιά-
σουν το Σύλλογο για τους ίδιους λόγους
που τον ίδρυσαν οι Λευκιανοί του 1925,
θα έρθουν όμως κοντά στον Σύλλογο όχι
σαν τουρίστες αλλά με υπομονή θα
εμβαθύνουν στα «παλιά» και θα  ανακα-
λύψουν τα μυστικά της ζωής των παπ-
πούδων τους.
Ό, τι έγινε τότε ήταν καλά καμωμένο!
Τώρα ας εξετάσουμε ό ,τι χρειάζεται την
ερευνητική, ευαίσθητη ματιά μας για τη
βελτίωση του. Ας μην λησμονήσουμε
εύκολα την αίγλη της κεντρικής πλατείας
του χωριού μας!
Ας μην ξεχάσουμε την παλιά  συνήθεια
των Λευκιανών- και όχι μόνο- να γιορτά-
ζουν κάθε χρόνο το πανηγύρι  στον Αι-
Γιάννη του Καπαρού. Ο απογευματινός
περίπατος στον ασβεστωμένο με τα πλα-
κάκια του Ράμνο, ας είναι τα διατηρητέα
σημεία της ζωής στις Λεύκες μας! Άλλοι
οικισμοί ανά την Ελλάδα ψάχνουν να
αναβιώσουν ήθη και έθιμα. Εμείς πάλι -
ως Λευκιανοί και ως Σύλλογος- ας μην
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ψεις των συντακτών τους και δεν εξυπακού-

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:
ΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕ Γραφικές Τέχνες

info@elikon-print.gr
Τηλ. 210 4829500Βερανζέρου 59,  104 37 Αθήνα

καταργούμε έτσι ανώδυνα ό, τι χαρακτη-
ρίζει τη ζωή του μικρού χωριού μας!
Χωρίς εμμονές να προχωράμε μπροστά.
Οι Λεύκες δεν μπορεί να είναι μόνο προ-
ορισμός για φαγητό! Οι Λεύκες είναι ό, τι
ζητά ο  ξένος, είναι το αυθεντικό, το
μικρό, το γνήσιο στο χώρο, στο συναί-
σθημα, στη γεύση, στην αίσθηση της
πληρότητας που αποκομίζει κανείς από
τις διακοπές του! 
Η μνήμη είναι η δύναμη της συνέχειας. Η
ενασχόλησή μας με λίγα αλλά ουσιαστικά

θέματα πολιτισμού, ίσως μεταμορφώνει
τη σημερινή γκρίζα πραγματικότητα και
σαν γιατρικό μετατρέπει την οδύνη της
καθημερινότητας σε δημιουργία, προσ-
δοκία και κίνητρο προς τα μπροστά, προς
τη ζωή.
Ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών
Πάρου, με αφοσίωση στους στόχους
του, με εμπιστοσύνη στους νέους και
στις πανανθρώπινες αξίες θα συνεχίσει
να ζει και να πιάσει και τα ...150 χρόνια.
Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα να γίνουν!

Όταν νομίζετε ότι μπορείτε, δώστε το
παρόν κι ελάτε κοντά μας. Θέλουμε τις
ιδέες σας, γινόμαστε καλύτεροι από την
εποικοδομητική κριτική σας. Ο Σύλλογος
εκ των προτέρων σας ευχαριστεί και σας
περιμένει. Ελάτε να γίνουμε κι άλλοι, πιο
πολλοί, να κάνουμε κι άλλα, όλο και
περισσότερα!

Για τα 90 χρόνια του Προοδευτικού
Συλλόγου Λευκιανών της Αθήνας

Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου  

Ο ετήσιος ποδοσφαιρικός αγώνας παλαιμάχων Λευκών
Όπως κάθε χρόνο έγινε και φέτος στις
17/8/15, ο αγώνας ποδοσφαίρου παλαι-
μάχων στο γήπεδο 5Χ5 των Λευκών.
Αντίπαλοι παρατάχθηκαν ο Ιταλιακός (με
τις φανέλες της Εθνικής Ιταλίας) και ο
Βραζιλιακός (με τις φανέλες της Εθνικής
Βραζιλίας)! Νικητής αναδείχτηκε ο Ιτα-
λιακός με 3-2.
Με τον Ιταλιακό έπαιξε ο Πασκουάλε
Βόττα (του οποίου η αδελφή είναι “λευ-
κιανή” από μερικές δεκαετίες) και με τον
Βραζιλιακό ο Νίκος
Κρητικός που δεν είχε
παίξει στα προηγούμε-
να παιχνίδια λόγω
σοβαρού τραυματι-
σμού στο γόνατο. Για
πρώτη φορά έπαιξε
και ο Μιχάλης Βιτζη-
λαίος. 
Οι υπόλοιποι παίκτες,
που στις περισσότερες
περιπτώσεις έχουν
συμπληρώσει από
ετών μισόν αιώνα
ζωής, ήταν οι γνωστοί
πρωταγωνιστές και των προηγούμενων
διοργανώσεων:
Ιταλιακός: Δημήτρης Γεώργας, Γιάννης
Καπαρός (Γιώργος Καπαρός), Ζαχαρίας
Λαμπράκης, Πασκουάλε Βόττα, Τάκης
Αποστολόπουλος, Θοδωρής Κρητικός.
Βραζιλιακός: Παναγιώτης Μπαρμπαρής,
Γιάγκος Κονταράτος, Χρήστος Ζουζου-
λης, Μοσχονάς Κρητικός (Νίκος Κρητι-
κός), Δημήτρης Ρούσσος (Γιάννης Δρό-

σος), Αποστόλης Λουκής (Γιάννης
Κοντός, Μιχάλης Βιτζηλαίος).
Διαιτητής ο Πέτρος Καντέλης που
είχε παίξει και στα προηγούμενα παιχνί-
δια.  Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και
ίσως ο καλύτερος από όσους έχουν γίνει
έως σήμερα! Δεν έλειψαν οι διαμαρτυρίες
κυρίως από τους αρχηγούς των δύο ομά-
δων Γιώργο Καπαρό και Γιάγκο Κονταρά-
το με αφορμή το αν ισχύει ή όχι το
οφσάιντ! Συγκεκριμένα στο 23ο λεπτό ο

Καπαρός ζήτησε έντονα από τον διαιτητή
να ισχύσει το οφσάιντ εφόσον είχε ισχύ-
σει και στα προηγούμενα παιχνίδια.
Ο διαιτητής δεν συμφώνησε και συνέχισε
το παιχνίδι χωρίς οφσάιντ με αποτέλεσμα
τις διαμαρτυρίες του Γιάγκου Κονταρά-
του ότι τα δύο πρώτα γκολ του Ιταλια-
κού σημειώθηκαν από θέση οφσάιντ! Η
προσεκτική όμως, μελέτη του βίντεο του
αγώνα δικαιώνει τον διαιτητή ο οποίος

ήταν αλάνθαστος! 
Παρ' ολ' αυτά οι παίκτες φαίνεται πως
χάρηκαν το παιχνίδι και έμειναν ευχαρι-
στημένοι γιατί ο σκοπός είναι ή διασκέδα-
ση και η αναβίωση της νεότητάς μας
μέσα από ένα δύσκολο, για την ηλικία
μας, σπορ!
Όλοι οι παίκτες διακρίθηκαν, αλλά μπο-
ρούμε να ξεχωρίσουμε τον Πασκουάλε
Βόττα, τον Τάκη Αποστολόπουλο και τον
Ζαχαρία Λαμπράκη από τους νικητές και

τους Μοσχονά Κρητικό,
Γιάγκο Κονταράτο και Χρή-
στο Ζουζουλή από τους
ηττημένους. 
Τα γκολ:
25' Πασκουάλε (1-0), 
48' Μοσχονάς (1-1), 
49' Πασκουάλε (2-1), 
58' Αποστολόπουλος 
(3-1), 
59' Ζουζουλής (3-2).
Το κάθε ημίχρονο είχε
διάρκεια 30', ενώ ο διαιτη-
τής κράτησε 4' καθυστέ-
ρηση στο 2ο ημίχρονο. 

Ο Νίκος Αρκουλής δεν έπαιξε, αλλά απέ-
νειμε το κύπελλο στους νικητές μετά το
τέλος του αγώνα!
Ο αγώνας βιντεοσκοπήθηκε από την
Μαρία Πία Βόττα και δημοσιεύεται στο:
https://www.youtube.com/watch?v=Xs3

CdLzMOSA
https://www.youtube.com/watch?v=7_bD

h5g_J3s
Γιώργος Καπαρός
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Το υπερυψωμένο  ξύλινο δωμάτιο τους
περίμενε άλλο ένα καλοκαίρι. Το μόνο
που είχαν να κάνουν, ήταν να προσθέ-
σουν φτέρες στα κενά ανάμεσα στο ξύλι-
νο σκελετό όπου    αέρας  είχε αφήσει τα
σημάδια του. 
«Σαν δόντια δράκου είναι» είπε η Βασι-
λεία, ενώ έχωνε τις φτέρες στο κενό από
τα σανίδια. 
«Άκου σαν δόντια δράκου! Μάζευε εσύ
φτέρες και φέρνε μου»  συνέχισε ο Στέ-
λιος   όταν είδε πως δεν  τα πολυκατά-
φερνε η Βασιλεία.

Σε μια  ώρα ήταν έτοιμη η φωλίτσα
τους, να τους φιλοξενήσει για όσο ήθε-
λαν.  Φοιτητές, καλοκαίρι, έρωτας, τέλεια
συνταγή για απόλαυση ημερών  κοντά
στην παραλία, και νύχτες γεμάτες φιλιά.    
«Μισό λεπτό να φέρω από  το δωμάτιο
το στρώμα».   Τα νεαρόπαιδα ποτέ δεν
έμειναν στο κανονικό σπίτι.  Άχαρο τους
φαινόταν με το μοναδικό τραπέζι μες την
μέση του δωματίου και  ένα κρεβάτι στη
γωνία. Ξεχνούσαν την ύπαρξή του, εκτός
από το να ακουμπήσουν την βαλίτσα
τους.  Προτιμούσαν την «ξύλινη  αετο-
φωλιά» όπως την έλεγε ο Στέλιος.   
«Ηλιοβασιλέματα, ηλιοβασιλέματα  γεμά-
τα αναμνήσεις……» το τραγούδι ακουγό-
ταν από το μεγάλο δωμάτιο. Η Βασιλεία
προχώρησε με το μαγιό στο χέρι λέγο-
ντας «Σε περιμένω να φύγουμε για την
θάλασσα και εσύ έβαλες τραγούδια;» 
«Ήταν επάνω στο γραμμόφωνο» απολο-
γήθηκε ο Στέλιος, όταν την είδε στο
άνοιγμα της πόρτας.    

Συνέχιζε η βελόνα να χαράζει τον
δίσκο….. «Θυμάμαι ακόμα και πονώ το
τελευταίο δειλινό, το τελευταίο δειλινό
πριν φύγεις και με αφήσεις».
«Αυτό θα βάζω όταν με εγκαταλείψεις»

απότομα είπε ο Στέλιος.  
Γέλασε η Βασιλεία «Τι λες τώρα; Εμείς θα
είμαστε για πάντα μαζί» κατέληξε  ασυλ-
λόγιστα. 
Κι όμως  προφητικά τα λόγια του Στέλι-

ου,  προαίσθηση από εκείνες τις ανεξήγη-
τες πριν την καταστροφή. Η Βασιλεία
έτσι απλά, όπως έδωσε όρκους αιώνιας
πίστης, έτσι απλά τον εγκατέλειψε.  Και
έμεινε μόνος να την αναζητά κάθε δειλι-
νό. 
Με ένα ανοιγόκλειμα  των ματιών η Βασι-
λεία βρέθηκε  να έχει διανύσει σαράντα
πέντε χρόνια.  Μια  ευθεία γραμμή στο
χάρτη της ζωής. Άφησε τα ψηλοτάκουνα
και φόρεσε χαμηλότερα,  εγκατέλειψε  το
κόκκινο κραγιόν, έβγαλε το κολάν  και το
αντικατέστησε με  ένα απλό  παντελόνι.
Όλα απλά στη ζωή της, όλα χωρίς γεύση
άχρωμα, άοσμα σχεδόν ανύπαρκτα. «
Σαν δόντια δράκου χάσκουν  τα χρόνια»,

οι μήνες,  οι μέρες.  «Δόντια δράκου!»
όποτε το λέει θυμάται εκείνο το κοριτσό-
πουλο  με τις φτέρες στο χέρι να προ-
σπαθεί να κλείσει τις τρύπες  στο ξύλινο
δωμάτιο και ένα αγόρι δίπλα της να της
χαμογελά. Αυτό το χαμόγελό του έμεινε
ανεξίτηλο στη μνήμη της. Να θυμίζει τα
χρόνια της αθωότητας. 

Κάθισε  απέναντι ακριβώς από το πυργω-
τό  οκταγωνικό οικοδόμημα. Ο ανεμοδεί-
χτης έδειχνε Λίβα. Λίβας  όπως και στη
ψυχή της. Κάηκαν τα στάχια της νιότης
και το κακό είναι πως άναψε η ίδια το
σπίρτο.   Το ηλιακό ρολόι σταμάτησε εκεί
στις φτέρες της  παραλίας τους. Οι ανυ-
πάκουοι Δερβίσηδες του μυαλού της πάλι
δημιουργούσαν θέμα.  Δεν μπορεί αυτοί
βρικολάκιασαν και γυρνάνε το γραμμό-
φωνο!   Ακούγεται το τραγούδι που γέλα-
σε όταν άκουσε  από τον Στέλιο «Αυτό
θα ακούω όταν θα με εγκαταλείψεις».
Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις.
Γεμάτα αγάπη στα κύματα, εκεί στη πηγή
που ξεφύτρωνε ανάμεσα στο θαλασσινό
νερό, αφήνοντας τη θειούχα μυρωδιά και
μια  ζεστασιά στο κορμί.  Γύρισε προς το
καφενεδάκι.  Το τραγούδι  ερχόταν από
μέσα.  
Έφυγε αλλά υποσχέθηκε στον εαυτό της
να τον έφερνε ξανά βόλτα σε αυτά τα
μέρη. Ίσως να άκουγε πάλι εκείνο το
τραγούδι που την έσερνε βίαια εικοσιπέ-
ντε χρόνια πίσω. Στα χρόνια της νιότης. 
Ηλιοβασίλεμα έφτασε στην παλιά αγορά.
Τα  χάλκινα αγάλματα του Ηφαίστου και
της Αθηνάς, στέκουν και την κοιτούν
βλοσυρά. Ο καλπασμός αλόγου την απο-
σπά από τις σκέψεις της. Ο καβαλάρης
του δεν της χαμογελά. Όλοι  την κοιτούν
σκυθρωποί. «Πώς τα κατάφερες έτσι
Βασιλεία;» συνεχώς την  ερωτούν. Και
εκείνη  απάντηση δεν έχει.  Διακρίνει
στις μετώπες τους άθλους του Ηρακλή, η
ίδια  ούτε ένα δεν κατάφερε. Μόνο
συντρίμμια της ζωής μαζεύει. 
Περπάτησε και έφτασε πάλι στην αγαπη-
μένη της γωνιά στους αέρηδες. Της
άρεσε να κάθεται και να φαντάζεται  τους
ανεμοδείχτες να γυρίζουν  τρελά από τον
βοριά στον νοτιά,  όπως οι ανεμοστρόβι-
λοι  που  κατέκλισαν νου και ψυχή. Οι
δερβίσηδες την κοροϊδεύουν.  Σιωπή.
Νύχτωσε και εκείνη ακόμα εκεί. Το φεγ-
γάρι δεν έχει δύναμη πια ούτε να κλάψει
για εκείνη. 
Ένα τραγούδι την τραβά προς το καφε-

νεδάκι. «Ηλιοβασιλέματα γεμάτα ανα-
μνήσεις». Σαν υπνωτισμένη προχωρά.
«Ένα ελληνικό  καφέ» παραγγέλνει στον
άντρα με την στραμμένη πλάτη.  Εκείνη
σκαλωμένη σε μια καρέκλα σε ένα καφε-

νεδάκι, ενώ το μυαλό στο τελευταίο
καλοκαίρι σε ένα ξύλινο δωμάτιο, ανάμε-
σα στο αμπέλι και τις ελιές, με τα κύματα
όλη νύχτα να συνοδεύουν τον αγγελικό
χορό της αγάπης δυο νέων.
«Ο καφές σας» ακούστηκε και ένα χαμό-
γελο  της μπέρδευε την σκέψη. Έμοιαζε
με εκείνο της νιότης της. Έμοιαζε με εκεί-
νου. Η φαντασία της   σκαρώνει πάλι παι-
χνίδια.   Ο άντρας δισταχτικός μπροστά
της. Την περιεργαζόταν. Τον κοιτούσε.
Ανταπέδωσε το εγκάρδιο χαμόγελο χωρίς
να ξέρει το γιατί. Ο Στέλιος όμως ήξερε «
Το χαμόγελό σου έμεινε ίδιο»   άκουσε
να της λέει.
« Στέλιο;»  κατάφερε μόνο να πει ύστε-
ρα από την ταραχή. 
«Σε περίμενα. Εικοσιπέντε χρόνια κάθε
ηλιοβασίλεμα ανοίγω το γραμμόφωνο και
ακούω ένα  και μοναδικό δίσκο.  θυμάσαι
το γραμμόφωνο;»
«Θυμάμαι.  Όλα τα θυμάμαι. Αλλά
δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τον
χρόνο πίσω». 
Μπροστά της σαν σχολιαρόπαιδο, όμως
με την γνώση των χρόνων της απαντά
χωρίς δεύτερη σκέψη «Μπορείς όμως να
πας μπροστά. Αν βέβαια θέλεις». 
«Στέλιο δεν είμαστε παιδιά πια».
«Δεν γερνά η ψυχή Βασιλεία, όπως δεν
γερνά το χαμόγελο». 
«Θα μας φέρεται τον καφέ;» Βίαια διέκο-
ψε μια φωνή  το παραλήρημά τους. 
Η Βασιλεία άνοιξε την τσάντα της έβγαλε
το κινητό της.  Είχε πάει δέκα και μισή.
Το Μαγικό ραδιόφωνο ήδη στον αέρα.
Έβαλε τα ακουστικά.  Έπεσε στο αγαπη-
μένο της τραγούδι. «Αν μ’ αγαπάς θα
κλέψω χρώμα της φωτιάς…….. και οι δυο
μαζί να ζωγραφίσουμε ξανά την ζωή» Ο
Στέλιος με τους καφέδες στο χέρι έδινε
την παραγγελία στο διπλανό τραπέζι. Η
Βασιλεία έβγαλε τα ακουστικά. Αφήνει το
τραγούδι να ακουστεί  δυνατά  από το
Μαγικό ραδιόφωνο. «Αν με αγαπάς   θα
κλέψω χρώμα της φωτιάς,…. ».
«Πάντα έκλεβα χρώμα για σένα Βασι-
λεία» έσκυψε να πει ο Στέλιος.
«Και ποτέ δεν το έβλεπα».
«Τώρα το βλέπεις;»
«Το βλέπω Στέλιο». 
Το φεγγάρι  χαμογελούσε για πρώτη
φορά μονάχα για εκείνους. 
Ο Στέλιος πήρε πινέλα και της ζωγράφι-

σε την ζωή από την αρχή. Και εκείνη
φόρεσε πάλι το κόκκινο κραγιόν. 
«Μαγικό ραδιόφωνο» ακούστηκε η φωνή
του εκφωνητή. Το τραγούδι σου, το τρα-
γούδι μας η μεγαλύτερη παρέα. Μαγικό
ραδιόφωνο».
«Μαγική ζωή» ψιθύρισε εκείνη.

Μαρία Χανιώτου

TΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΟΥ 
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Άλλο ένα καλοκαίρι στο χωριό μας, όμορ-
φο παρά τον πολύ ζεστό Αύγουστο.
Εκδηλώσεις πολλές, μουσική, χορός,
θέατρο. Το παλιό "Θεατράκι των Λευ-
κών" έχει γίνει πλέον ένα μεγάλο θέατρο,
ένας καταξιωμένος χώρος για εκδηλώ-
σεις, μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού.
Πολλοί καλλιτέχνες διάλεξαν το Ανοιχτό
Θέατρο Λευκών για να επικοινωνήσουν
με το κοινό. Ανάμεσά τους, ο Μίμης Πλέ-
σας, η Μαρία Φαραντούρη, η Κατερίνα
Διδασκάλου αλλά και συγκροτήματα και
κομπανίες όπως η  Ρεμπέτ Ασκέρ.
Από όλες αυτές τις αξιόλογες εκδηλώσεις,
θα σταθούμε λίγο περισσότερο σε κάποι-
ες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το
χωριό και για το Σύλλογό μας: 
90 Χρόνια Προοδευτικού Συλλόγου
Λευκιανών της Αθήνας  
Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι φέτος, μια και
το 2015 είναι η χρονιά που ο Προοδευτι-
κός Σύλλογος Λευκιανών της Αθήνας
κλείνει 90 χρόνια ζωής. Οργανώθηκε λοι-

πόν στο Θέατρο Λευκών μια εκδήλωση
από τον Σύλλογο, για να θυμηθούν οι
παλιοί και να μάθουν οι νέοι και οι φίλοι
των Λευκών, την πορεία ενός Συλλόγου
που ξεκίνησε το 1925 σαν μια μεγάλη
παρέα ξενιτεμένων στην Αθήνα συγχω-
ριανών που τους ένωσε η νοσταλγία και
η αγάπη για την γενέτειρά τους.
Με θέληση, υπομονή και πολλή εθελοντι-
κή δουλειά, κατάφεραν να βοηθήσουν
σημαντικά το αγαπημένο τους χωριό.
Στις σημερινές Λεύκες, ο Σύλλογος έχει
αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα: έργα
ύδρευσης, Ξενώνας ("Σπίτι Λογοτε-
χνίας"), προέκταση Κοινοτικού Μεγάρου,
Πλατεία Αρετής (Ηρώο), πλακόστρωση
Ράμνου, παιδική χαρά, είναι από τα
σημαντικότερα έργα που έγιναν πραγμα-
τικότητα χάρη στην προσφορά του Συλ-
λόγου μας. 
Επίσης, το Ανοιχτό Θέατρο που φιλοξέ-
νησε την εκδήλωση και πήρε τη σημερι-
νή του μορφή με μέριμνα της προηγού-
μενης ηγεσίας του χωριού μας, έχει χρη-

ματοδοτηθεί κατά ένα μεγάλο μέρος του
από τον Σύλλογο Λευκιανών, με τον
συντονισμό της τοπικής Κοινότητας και
του πολιτιστικού Συλλόγου ΥΡΙΑ, με τους
οποίους πάντα είχε εξαιρετική συνεργα-
σία.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
του πολλοί επίσημοι. Ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος,
ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος, ο
Έπαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς απηύ-
θυναν χαιρετισμό.
Η κύρια ομιλήτρια Ελένη Σκορδίλη-Μέλι-
ου, με λόγο μεστό και παραστατικό,
μίλησε για τις "Λεύκες Χθες-Σήμερα-
Αύριο" και αναφέρθηκε στην ίδρυση και
την πορεία του Συλλόγου αυτά τα 90
χρόνια. Ο Γιάννης Κυδωνιεύς μίλησε για
την αντοχή του Συλλόγου στο χρόνο.
Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας αρκε-
τούς από τους διατελέσαντες Προέ-
δρους οι οποίοι χαιρέτησαν τους
παρισταμένους. Εκ μέρους της νέας

γενιάς, η Νάνσυ Μέλιου, ενεργό μέλος
του χορευτικού του Συλλόγου, μοιρά-
στηκε μερικές σκέψεις της μαζί μας.
Όλες οι ομιλίες όμως είχαν ένα κοινό
σημείο: την ανάγκη ανανέωσης του Συλ-
λόγου με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων,
προκειμένου να συνεχίσει ο Σύλλογος
την επιτυχημένη πορεία του.
"Ο Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας σας
καλεί κοντά του! Ελάτε όλοι στο Σύλλογο
να γνωριστούμε, να γίνουμε μια μεγάλη
παρέα, να αγωνιστούμε και να δουλέ-
ψουμε μαζί. Ο κρίκος που μας ενώνει
είναι η αγάπη για  τις Λεύκες. Γι αυτό,
ξενιτεμένοι Λευκιανοί και φίλοι των Λευ-
κών, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Οι
Λεύκες το αξίζουν", κατέληξε στην ομιλία
του ο Γιάννης.
Παρόλο που οι ομιλίες ήταν αρκετές και
ίσως κούρασαν κάποιους, όλοι φάνηκαν
να ευχαριστήθηκαν που έμαθαν λεπτομέ-
ρειες τις οποίες δεν ήξεραν. Πολλοί μας
πλησίασαν μετά το τέλος της εκδήλωσης
και μας ευχαρίστησαν που τους δώσαμε

την ευκαιρία να μάθουν για τον Σύλλογο
και  το έργο του και αρκετοί εγγράφηκαν
σαν καινούργια μέλη τα οποία ελπίζουμε
να εμπλουτίσουν με νέο αίμα τον Σύλλο-
γο.
Μετά το τέλος των ομιλιών, απολαύσαμε
μουσική από μουσικούς των Λευκών και
φίλους από τη Θράκη,  τραγούδι από τις
εξαιρετικές Βαρβάρα Παντελαίου και
Έλενα Αιγινίτου που μας μάγεψαν με τις
υπέροχες φωνές τους και  χορό από το
χορευτικό του Συλλόγου που με αξιοθαύ-
μαστο ζήλο συντονίζει η Ελιζαμπέτα
Σκιαδά.
Φυσικά δεν ήταν δυνατόν να μην ακο-
λουθήσει γλέντι και χορός από τον
κόσμο! Εδώ μακριά από τις Λεύκες είμα-
στε και αρχίζουμε το τραγούδι και το
χορό σε κάθε ευκαιρία, στο "δικό μας
γήπεδο" δεν θα στήναμε γλέντι; 

Στήθηκε λοιπόν γλέντι τρικούβερτο που
κράτησε μέχρι τις 2.30 μετά τα μεσάνυ-
χτα. Ήταν απόλαυση να βλέπεις τα νιάτα
του χωριού να "κεντάνε" χορεύοντας τον
μπάλο. Αλλά όχι μόνο τα νιάτα: Μέχρι και
ο Δημήτρης Σκορδίλης, ο πρεσβύτερος
από τους παρόντες Λευκιανούς, χόρεψε
με ζωηράδα και χάρη που θα ζήλευε και
παιδάκι! Κι απ ο,τι μας είπε μετά, το
καταχάρηκε! "10 χρόνια ζωή μου δώσα-
τε", μας είπε (τουλάχιστον 30 θα λέγαμε
εμείς!).
Ένας πλούσιος μπουφές με φαγητά και
ποτά, έδωσε "καύσιμο" στους χορευτές!
Και πρέπει εδώ να πούμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ στον Γιακουμή Χανιώτη και
την Ασημίνα Ρούσσου που επωμίστηκαν
τον συντονισμό και την σωστή λειτουρ-
γία του μπουφέ.
Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να ευχα-
ριστήσουμε, τα υπέροχα Λευκιανά παιδιά
που προφέρθηκαν αφιλοκερδώς και κρά-
τησαν το γλέντι αναμμένο με δεξιοτεχνία
και αξιοθαύμαστη καλλιτεχνική ευαισθη-

Αύγουστος στο χωριό….
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σία για 4 τουλάχιστον ώρες: Έλενα Αιγι-
νίτου και Βαρβάρα Παντελαίου (τραγού-
δι), Γιάννη Παντελαίο (κλαρίνο), Δημή-
τρη Αρκουλή (σαντούρι), Παναγιώτη
Πετρόπουλο (λαγούτο), Γιάννη Κρητικό
(τουμπελέκι) και Τάσο Μπελούκη (τρα-
γούδι - βιολί)
Ραντεβού το 2025, για τον εορτασμό των
100 χρόνων, και με τη Χάρη του Θεού
όλοι νάμαστε παρόντες ξανά!
Η Γιορτή του Καράβολα
Πέρασε η Γιορτή της Παναγίας και καθώς
ο Αύγουστος έμπαινε στο 3ο 10ήμερο,
ήρθε  ο  καιρός για τον Καράβολα. 
Από την προηγούμενη μέρα είχαν μοιρα-

στεί σε εθελόντριες νοικοκυρές οι
καραβόλοι που θα ήταν τα «τιμώμενα
πρόσωπα» της γιορτής, το κρέας που
θα μαγειρευόταν, τα ρεβύθια, οι πατά-
τες και στο Κοινοτικό Μέγαρο είχαν
καθαριστεί άπειρα κρεμμύδια και σκόρ-
δα.
Το πρωί της ίδιας μέρας το πάρκινγκ,
απαλλαγμένο πλέον από αυτοκίνητα,
αντηχούσε από τα γέλια και τα πειράγ-
ματα των νεαρών εθελοντών που είχαν
αναλάβει να πλύνουν και να τακτοποιή-
σουν στις θέσεις τους τα τραπέζια και
τις καρέκλες. Το απόγευμα, στο Κοινοτι-
κό Μέγαρο, ετοιμάστηκαν οι μερίδες. 
Γενικά, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση εθε-
λοντών όπως πάντα, όχι μόνο στην προ-
ετοιμασία αλλά και κατά τη διάρκεια της
γιορτής, για το σερβίρισμα και το ψήσι-
μο, και την άλλη μέρα το πρωί, για το
συμμάζεμα. Κι αυτό είναι ένα πολύ σημα-
ντικό κομμάτι της επιτυχίας της γιορτής.
Οι χαρούμενες νότες των νησιώτικων
τραγουδιών αντηχούσαν στο χωριό από
νωρίς και πριν ακόμα μαζευτεί πολύς
κόσμος είχε ήδη αρχίσει ο χορός. 
Παρά τις παράλληλες εκδηλώσεις που
υπήρχαν σε άλλα μέρη του νησιού, πάρα
πολλοί προτίμησαν τον Καράβολα και
αρκετοί ήρθαν αργότερα, μετά τις εκδη-
λώσεις αλλού.
Το συγκρότημα DeLaParo για μια ακόμα
φορά μας κράτησε συντροφιά όλη τη
νύχτα με τις ωραίες μουσικές του, ο
Μανώλης ο Ραγκούσης και ο Θοδωρής ο
Κρητικός με το μπουζούκι του μας χάρι-

σαν όμορφες στιγμές. Είχαμε φέτος  τη
χαρά να ακούσουμε και τον γιό του
Θοδωρή, τον Στράτο (το μήλο κάτω απ'
τη μηλιά...)
Το κρασί έρρεε άφθονο, οι παρέες πλή-
θαιναν όσο πέρναγε η ώρα και η πίστα
δεν έμεινε στιγμή άδεια μέχρι το ξημέρω-
μα.
Ούτε πονεμένα γόνατα, ούτε πόνοι στη
μέση, ούτε κούραση από  ολοήμερα μπά-
νια σταμάτησαν τους παρευρισκόμενους
από το να διασκεδάσουν και να χορέ-
ψουν με την ψυχή τους σ΄αυτό το γλέ-
ντι που σηματοδοτεί συνήθως το τέλος
των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Νέοι,

γέροι και παιδιά, όλοι μια παρέα χόρευαν
όλη νύχτα στους ήχους του μπουζουκιού
και της τσαμπούνας. 
Πολλοί τουρίστες που βρέθηκαν στο
χωριό τη μέρα αυτή, δεν έχασαν την
ευκαιρία να πάρουν μέρος σ΄ ένα γνήσιο
ελληνικό γλέντι, νάχουν κάτι να θυμού-
νται τις κρύες νύχτες του χειμώνα στις
πατρίδες τους.
Με μεγάλη συνέπεια, ο Σύλλογος ΥΡΙΑ
και οι εθελοντές εργάστηκε και φέτος
σκληρά για την επιτυχία της γιορτής του
Καράβολα. Και κατάφερε να μας χαρίσει
άλλη μια υπέροχη βραδιά στο όμορφο
χωριό μας. Συγχαρητήρια σε όλους τους
συντελεστές!
Η Γιορτή στο Μοναστήρι του Αγίου
Ιωάννη (Καπαρού)
Φέτος αναβίωσε και μια παράδοση που
τα τελευταία χρόνια είχε σταματήσει. Η
γιορτή του Αη Γιάννη του Καπαρού, στις
29 Αυγούστου, γιορτάστηκε στο ομώνυ-
μο μοναστήρι μετά από 4 χρόνια διακο-

πής λόγω δομικών προβλημάτων. Εφέτος
όμως με μέριμνα του Αντώνη Καπαρού
και τη συνδρομή ευσεβών Λευκιανών
όλα αποκαταστάθηκαν κι έτσι είχαμε τη
χαρά να γιορτάσουμε ξανά. Την παραμο-
νή το βράδυ στη λειτουργία χοροστάτη-
σε ο Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος.
Έγινε βέβαια με κάθε επισημότητα και η
καθιερωμένη λειτουργία στην Αγία Τριά-
δα.
Θυμάμαι την πρώτη φορά που βρέθηκα
στη γιορτή του Αη Γιάννη του Καπαρού
στο χωριό. Συγχωρήστε μου την εξομο-
λογητική διάθεση, αλλά εκείνη η γιορτή
ήταν άλλος ένας λόγος να βάλω τις Λεύ-

κες  μια για πάντα στην καρδιά μου. 
Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη διαδρομή από
το δημόσιο δρόμο μέχρι το παλιό
μοναστήρι, με τις ρίγανες και τα
φασκόμηλα να μοσχοβολάνε αθόρυ-
βα μέσα στο σκοτάδι και να χαράζουν
ανεξίτηλα ψυχή και μυαλό. Ούτε θα
ξεχάσω εκείνη την κατανυκτική ατμό-
σφαιρα που επικρατούσε μέσα στην
παμπάλαια  εκκλησία όπου το μόνο
φως που υπήρχε ήταν αυτό των
κεριών. Η σούμα που προσφέρθηκε
μαζί μ΄ εκείνα τα απαράμιλλα ψημένα

στραγάλια ήταν από τα καλύτερα κερά-
σματα που γεύτηκα ποτέ.
Φέτος δεν μπόρεσα να είμαι στη γιορτή,
αλλά δεν στεναχωρήθηκα γιατί έμαθα ότι
τα αυτοκίνητα πλημμύρισαν τον χωματό-
δρομο μέχρι το μοναστήρι. Οι ρίγανες και
τα φασκόμηλα πρέπει να βουβάθηκαν
από τα φώτα και τη σκόνη… Κρίμα…

*****
Πάει λοιπόν το καλοκαίρι και φέτος. Ένα
καλοκαίρι όπου το χωριό πλημμύρισε από
αλλοδαπούς και ημεδαπούς. Τόσους του-
ρίστες δεν θυμάμαι νάχω ξαναδεί στις
Λεύκες. Όλες τις ώρες της μέρας αλλά και
της νύχτας, τριγυρνούσαν στο χωριό και
μάζευαν μυρωδιές και εικόνες. Χαλάλι
τους. Ας μας ξανάρθουν, οι Λευκιανοί
είμαστε φιλόξενοι.
Το χωριό σε λίγο θα γυρίσει στους χειμω-
νιάτικους ρυθμούς του, χωρίς να χάσει
τίποτα από την ομορφιά του.
Καλό χειμώνα λοιπόν. Ραντεβού του χρό-
νου.                          Ρένια Κυδωνιέως.
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Τα νέα και οι απόψεις
της νεολαίας μας.

‘ΠΑΡΙΟΝ’ …
Η αποικία της Πάρου στην
Τουρκία (2 αιώνας π.Χ.)

~ Ένα ταξίδι πολύ πιο καθοριστι-
κό από όσο φανταζόμουν! ~

« Και να.. που τα επόμενα ταξίδια μας
ξέρουμε ακριβώς πού θα είναι! Στην
‘Πάρο’ της Κροατίας, της Θάσου και της
Τουρκίας. Και μάλιστα ξέρουμε και ποιοι
ακριβώς θα μας περιμένουν! 
Το δίκτυο στήθηκε, οι ιδέες γεννήθηκαν,
οι ανθρώπινες επαφές δημιουργήθηκαν,
οι πολιτιστικές επαφές συνειδητοποιήθη-
καν, η γνώση διαδόθηκε και τα επόμενα
βήματα καρτερούν να τα βαδίσουμε
ακόμα πιο συνειδητά και με απόλυτο
ενδιαφέρον! »
Κάπως έτσι είχα κλείσει το προη-
γούμενο άρθρο μου  στο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο.. στην προσπάθειά
μου να μεταδώσω τον απόηχο
της εμπειρίας που έζησα.. κατά
το ‘4ο Διεθνές Συνεδρίου Αρχαιο-
λογίας’.. που έλαβε χώρα στο
νησί τον Ιούνιο.
Και κάπως έτσι τώρα θα προσπα-
θήσω να περιγράψω τη συνέχεια
που επακολούθησε! Προσωπικά
ήξερα όντως το επόμενο ταξίδι
μου που θα ήταν!...
Η αποικία εκείνη των Παριανών
είχε διεγείρει τον ενδιαφέρον μου χαρα-
κτηριστικά. Η ‘Πάρος’ της Τουρκίας με
καλούσε να την αντικρίσω από κοντά. 
Οι Τούρκοι αρχαιολόγοι, που την εκπρο-
σώπησαν στο νησί μας, με είχαν βάλει να
τους υποσχεθώ ότι θα τους συναντήσω
σύντομα στα δικά τους μέρη αυτή τη
φορά.
Δύσκολα θα μπορούσα να αντισταθώ σε
όλα τα παραπάνω. Δύσκολα θα μπορού-
σα να αντισταθώ στον εαυτό μου που με
ωθούσε έντονα να ανταμώσω εκείνο το
μέρος. Επαρχία ‘Τσανάκαλε’. 
Η αλλιώς, η περιοχή της αρχαίας Τροίας.
Κάπου εκεί, στα παράλια, με το βλέμμα
στη θάλασσα του Μαρμαρά είχε χτιστεί
το αρχαίο ‘Πάριον’. Το παρόμοιο με αυτό
της Πάρου περιβάλλον, η τόσο χαρακτη-
ριστική ρυμοτομία όμοια με αυτή του
νησιού μας, ώθησε πιθανότατα τους
αρχαίους Παριανούς να αποικήσουν σε
εκείνο το μέρος.
Περιοχή αναψυχής χαρακτηριζόταν. Θέα-
τρο, ωδείο, λουτρά, αγορά και άλλα διά-

φορα, ήταν τα επιμέρους μέρη, που
απαρτίζουν την αρχαιολογική έκταση,
που έχει αποκαλυφθεί ως τις μέρες μας.
Μία ομάδα 110 Τούρκων αρχαιολόγων,
φοιτητών, καθηγητών και εργατών είχε
αναλάβει, όπως κάθε καλοκαίρι την συνέ-
χιση της αποκάλυψης και της αποκρυ-

πτογράφησης του
χώρου. Εντυπωσιακά

και πολυδιάστατα τα ευρήματα μέσα
στον χώρο και μέσα στον χρόνο.
Πέντε μέρες με φιλοξένησαν στο κατάλυ-
μά τους. Κάθε πρωί είχα την απερίγραπτη
χαρά να παρακολουθώ τις ανασκαφικές
τους εργασίες και κάθε βράδυ με οδηγό
το φεγγάρι να κάνω βόλτες, να αφου-
γκράζομαι την γαλήνη και να νιώθω την
αύρα του ιερού εκείνου μέρους. Αντιλαμ-
βανόμενοι πως είχα πάει να τους επισκε-
φθώ και να τους γνωρίσω, αμέσως με
αγκάλιασαν. 
Με τον τρόπο του ο καθένας ξετύλιγε τα
φιλόξενα συναισθήματά του. Η ευγένειά
τους αυθεντική, η περιποιητικότητά τους
διαρκής. Ήμουν τόσο συγκινημένη! Μπο-
ρεί να μην μιλούσαμε την ίδια γλώσσα,
αλλά μιλούσαμε την γλώσσα της ανθρω-
πιάς και της ψυχής! 
Την πρώτη μέρα και καθώς οι περισσότε-
ροι από αυτούς για πρώτη φορά έβλεπαν
Έλληνα, εντυπωσιασμένοι καθώς ήταν,
μου ζήτησαν να τους διαβάσω ‘στην

γλώσσα μου’ τις ελληνικές επιγραφές
επάνω σε μερικές αναθηματικές στήλες.
Χρόνια τις αντίκριζαν μπροστά τους
καθημερινά. Και να που τώρα βρέθηκε
ένας να τους τις αποκρυπτογραφήσει.
Στο άκουσμα της ελληνικής γλώσσας να
ηχεί στα αυτιά τους και αισθανόμενοι
πλέον την σημασία των λέξεων εκείνων,
που έβλεπαν αλλά δεν καταλάβαιναν, δεν
μπόρεσαν να κρατήσουν τον ενθουσια-
σμό τους.
Επακολούθησαν μέρες συγκινητικές. Ο
αντίκτυπος που ανταλλάσαμε έδινε και
έπαιρνε. Εκείνοι μου μάθαιναν τουρκι-
κούς παραδοσιακούς χορούς και εγώ του
έμαθα τον μπάλο και τον συρτό μας.
Τους έκανα να νιώσουν τον κλίμα και την
ιδιοσυγκρασία της Πάρου μέσα από τους
σχηματισμούς και τους ήχους των χορών

και της μουσικής μας.
Συζητήσεις για την
πολιτική, την ιστορία,
τη ζωή, που μας έβρι-
σκαν εκπληκτικά σύμ-
φωνους. 
Και τελικά όλοι κατα-
λαβαίναμε πόσα είναι
τα κοινά που μας ενώ-
νουν, παρά τα διαφο-
ρετικά που μας χωρί-
ζουν.
Και πάνω που ανοίγα-

με ολοένα περισσότερο την καρδιά μας ο
ένας στον άλλο, έπρεπε να ξεκινήσω για
τον δρόμο του γυρισμού.
Ο αποχωρισμός πραγματικά δύσκολος. Η
θέληση να ανταμώσουμε ξανά πολύ
έντονη. Οι υποσχέσεις και οι ευχές έδιναν
και έπαιρναν. Η χαρά, που μοιραστήκαμε
έστω αυτές τις λίγες στιγμές, εκδηλωνό-
ταν πλέον με κάθε τρόπο. 
Η συγκίνηση από αμφότερες τις πλευρές,
μας στόλιζε όλους με μία απαράμιλλη
σιγουριά, πως....θα βρεθούμε ξανά είτε
στα μέρη τα δικά μου, είτε στα μέρη τα
δικά τους! Γιατί δικό σου είναι ό,τι σε
κάνει να αγαπάς!! …Πατρίδα είναι εκεί
όπου ανήκει η ψυχή σου!!

Μαριαρίνα Μπουκίου (Κυδωνιέως)
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Κατόρθωσαν και ρίζωσαν
στα κράτη όλα μέσα
άριστα δικτυώθηκαν
κι έχουν όλα τα μέσα

Τον κόσμο πάντα κυβερνούν
στη γη απ’ άκρη σ’ άκρη
το αίμα πίνουν των λαών
και που να βρούμε άκρη

Κι ανεβοκατεβάζουνε 
πάντοτε κυβερνήσεις

κι αδιαφορούνε παντελώς 
σε σχόλια και κρίσεις

Την αδικία σκόρπισαν
σε όλο τον πλανήτη

στο κύκλωμά τους ύψωσαν 
τείχος από γρανίτη

Κι όλα τα κράτη έχουνε
στα δίχτυα τους μπλεγμένα

και να ξεφύγουν δεν μπορούν
τα έχουνε χαμένα

Κι όλος ο μόχθος των λαών
πάντα σ’ αυτούς πηγαίνει
γιατ’έχουνε κυκλώματα 
κι είναι οργανωμένοι 

Πόλεμο κάνουν πάντοτε
όπου αυτοί θελήσουν

και οι λαοί υποφέρουνε
και δεν μπορούν να ζήσουν

Κι οι Κυβερνήσεις μια ζωή
πουν όργανα δικά τους
καταπιέζουν τους λαούς
πιστοί στ’ αφεντικά τους

Και ο κοσμάκης δυστυχώς
δεν ξέρει τι να κάνει
από την αγανάκτηση

μ’ όποιονε βρει τα βάνει

Αδιαφορούνε παντελώς
στο κρίμα και στον πόνο

και για μοναδικό θεό 
έχουν το χρήμα μόνο

Και κάθε έννοια ηθικής
γι’ αυτούς χωρίς αξία

γιατί τα πάντα ανάλωσαν
απ’ την πλεονεξία

Και δυστυχώς δεν φθείρονται
στο πέρασμα του χρόνων
γιατί το χρήμα κυβερνά

αιώνες των αιώνων.  

ΟΙ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΕΣ
17-1-1996

Δημήτρης Καπαρός

Για το 2015 ο Σύλλογος επέλεξε να εκδράμει σε χώρες γειτονικές οι οποίες
προσφέρουν πολλά και ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Έτσι λοιπόν η φετινή επι-
λογή μας περιλαμβάνει Βουλγαρία και Ρουμανία όπου από τις 9 μέχρι τις
15 Οκτωβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε κατά σειράν τις
πόλεις Σαντάνσκι (Βουλγαρία), Βουκουρέστι, Σινάια, και Μπράσοφ (Ρουμανία). 

Ας σημειώσουμε ότι στην περιοχή του Μπράσοφ, στα Καρπάθια Όρη, βρί-
σκεται και το κάστρο του Μπραν δηλαδή ο  περίφημος πύργος του Δρά-
κουλα! Φυσικά δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να τον δούμε από κοντά και

να νοιώσουμε λίγο από το μυστήριο που κρύβει. 
Περισσότερα όμως με την επιστροφή των εκδρομέων. 

Καλή διασκέδαση!

Μια όμορφη βραδιά, στις 11 Αυγούστου
στον Κώστο, είχαμε την ευκαιρία να απο-
λαύσουμε την παρέα των συμπατριωτών
από τα παριανά σωματεία της Αθήνας,

μετά από πρόσκληση της Προέδρου της
Ομοσπονδίας Παριανών Σωματείων, Βενε-

τσιάνας Ρούσου. 
Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συναντη-
θούμε όλοι μαζί, να βρεθούμε ο ένας δίπλα
στον άλλον, όπως πρέπει πάντα να είμαστε
οι Παριανοί που ζούμε μακριά από το νησί

μας. 
Το εξαιρετικό φαγητό και το κρασί βοήθη-
σαν κι έτσι δεν άργησαν να ανάψει το κέφι

και να αρχίσουν τα τραγούδια με πρώτο
και καλύτερο τον Βύρωνα Γαβαλά ενώ όλοι

αναγνώρισαν ότι στην παρέα υπάρχουν
πολλά αηδόνια που δεν ήθελαν και πολύ
για να αρχίσουν να ...κελαηδάνε (μεταξύ

των οποίων και ο δήμαρχός μας!). 

Ανάμεσα μας ήταν και ο Έπαρχος κ. Μπι-
ζάς, ο Δήμαρχος κ.Κωβαίος, μέλη του
Δ.Σ. και της Περιφέρειας και πολλοί

φίλοι. 
Και του χρόνου! 

Συνεστίαση ΟΠΑΣ στον Κώστο

Η  Εκδρομή Εξωτερικού του Συλλόγου
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Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και
την 1η Σεπτεμβρίου μας δόθηκε ξανά η

ευκαιρία να τιμήσουμε την παράδοση και
να περάσουμε μαζί με φίλους και συμπα-
τριώτες μια ευχάριστη βραδιά το Βρυσί.
Η εκδήλωση στο Βρυσί είναι μια γιορτή
του Συλλόγου που καθιερώθηκε πριν
χρόνια για να αποχαιρετίσουμε το καλο-

καίρι. Έτσι, χάρη στις προσπάθειες του
Προέδρου του Συλλόγου και με τη συν-
δρομή φίλων και συγχωριανών έγιναν οι

απαραίτητες προετοιμασίες (παροχή ρεύ-
ματος, νερού, καθαρισμός χώρου, μετα-
φορά και τακτοποίηση τραπεζοκαθισμά-
των κλπ). Η προσέλευση φέτος θα μπο-
ρούσε να ήταν και μεγαλύτερη. Ίσως

λόγω της κόπωσης από τις αλλεπάλληλες

εκδηλώσεις, που πράγματι τον Αύγουστο
ήταν πάρα πολλές. Ανεξάρτητα από αυτό
πάντως, η βραδιά κύλησε με καλή διάθε-
ση και χορό, τραγούδι και άφθονο κρασί
και σούμα κι όσοι συμμετείχαν το χάρη-
καν με το παραπάνω.   

Και του χρόνου!

ΒΡ Υ Σ Ι - Η  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η  Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Αγιασμός και νέα σχολική χρονιά στο
Δημοτικό Σχολείο Λευκών. 

Και νέα διευθύντρια, η κ. Μαριαλένα
Παναγάκη (ο προηγούμενος διευθυντής
κ. Αριστομένης Χασομέρης υπηρετεί

πλέον στη Μάρπησα). 
Της ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Για τη χρονιά αυτή στο σχολείο φοιτούν
41 μαθητές (με τόπο κατοικίας τις Λεύ-

κες). Η χρονιά όμως αρχίζει με ελλεί-
ψεις.
Όπως μας ενημέρωσε η κ. Παναγά-
κη, εκκρεμεί η συμπλήρωση του
διδακτικού προσωπικού με έναν
δάσκαλο κι ένα γυμναστή για την
πρωινή ζώνη και με δύο δασκάλους
για το ολοήμερο, ελλείψεις οι οποίες
ελπίζουμε ότι θα καλυφθούν σύντο-
μα.

Ευχόμαστε σε παιδιά, γονείς και
δασκάλους, Καλή και Παραγω-

γική Χρονιά!

Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς

Σύμφωνα με την τακτική που ο Σύλλογός μας υιο-
θέτησε από πέρυσι, το νέο ημερολόγιο του Συλλό-
γου Λευκιανών για το 2016 είναι γεγονός. Κι επει-
δή ένα ...σωστό ημερολόγιο πρέπει πάντα "κάτι να
λέει", αυτή τη φορά επιλέξαμε κάτι εξ' ίσου συναι-
σθηματικό και χαρακτηριστικό των Λευκών. 
Το φετινό θέμα λοιπόν είναι:

"Οι Πόρτες του Χωριού μας". 

Οι παλιές αυτές
πόρτες με την
ποικιλία των
χρωμάτων τους,
τα ταλαιπωρημέ-
να από την
πολυκαιρία ξύλα
και τους ιδιότυ-
πους μαρμάρι-
νους παραστά-
τες μαρτυρούν
την αισθητική των προγόνων μας, ξυπνούν μνή-
μες και μας ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο, από το
πρόσφατο παρελθόν μέχρι και 400 χρόνια πριν ή
και περισσότερο. 

Αυτό το ημερολόγιο αξίζει να πάρει μια θέση στο
σπίτι σας!      

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
TOY 2016

Δελτίο Τεσσαρακοστό  ένατο 49_Layout 1  29/9/2015  1:43 μμ  Seite 8



9ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ

Με το κλείσιμο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων στις Λεύκες, ο πολιτιστικός Σύλλογος Υρία 
μας έστειλε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστήριο Μήνυμα από τον ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ

Συγκεκριμένα ευχαριστούμε τον: Δήμο Πάρου, την ΚΔΕΠΑΠ και την 
Τοπική Κοινότητα Λευκών.

Τους μεγάλους χορηγούς μας για την σημαντική προσφορά τους:
M A R K E T  I N

Α Ρ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο  Ο  Σ Τ ΡΑΤ Η Σ
Α Ρ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Α  Ζ Α Χ Α Ρ Ο Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Η  ΡΑ Γ ΚΟΥ Σ Η Σ

Επιπλέον ευχαριστούμε τα καταστήματα:

Θα ήταν μεγάλη παράλειψή μας να μην αναφερθού-
με και στους εθελοντές που με την σημαντική βοή-
θεια τους στήριξαν τις εκδηλώσεις μας. Λέμε λοιπόν
ένα ΜΕΓΑΛΟ ευχαριστώ από καρδιάς στους μικρούς

και μεγάλους φίλους και φίλες που δούλεψαν εθελο-
ντικά με ζήλο και μεράκι για την πραγματοποίηση
των εκδηλώσεων.    Με εκτίμηση εκ μέρους του Δ.Σ.                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

Παντοπωλείο η Παράδοση
Ταβέρνα Αγνάντιο

Παραδοσιακό καφενείο Αγγελαντώνης
Φλώρα Εστιατόριο ταβέρνα
Ταβέρνα Ψησταριά Κλαρίνου
Smile Σχεδιασμός Εκτύπωση

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος ΥΡΙΑ Λευκών Πάρου θέλοντας να συμβάλει
στα πολιτιστικά δρώμενα του χωριού αλλά και κατ’
επέκταση σε ολόκληρο το νησί μας πραγματοποίησε
διάφορες εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του καλοκαι-
ριού.
Κορυφαία εκδήλωση ήταν η «γιορτή του

Κ Α Ρ Α Β Ο Λ Α » που πραγματοποιήθηκε στις
21/8 και χάρισε στον κόσμο κέφι και χορό μέχρι τις
πρωινές ώρες.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου θεωρεί υποχρέωση αλλά και
χαρά του να ευχαριστήσει όλους όσους στήριξαν και
στάθηκαν δίπλα μας σε όλη την διάρκεια των εκδη-
λώσεων.

Κρεοπωλείο Μάρπησσα
Ψητοπωλείο η Πιάτσα

Γιούλη Ψιλικά Είδη Δώρων
Αραντό Μεζεδοπωλειο
Λεβάντα Είδη Δώρων

Aeriko jewelry Κοσμήματα

Lefkes Village Hotel
Καφενείο της Μαριγώς 
Πανεμπορική Λευκών

Ράμνος Cafe
Studio Calypso

Το Καφενείο της Συντροφιάς

Όπως είχαμε ενημε-
ρώσει στο πρώτο
Ενημερωτικό Δελτίο
της χρονιάς, την
Δευτέρα 12 Οκτω-
βρίου (17:00-20:00)
έχει προγραμματι-
στεί η δεύτερη για το
2015 εθελοντική
αιμοδοσία που οργα-
νώνει ο Σύλλογός
μας στη φιλόξενη
αίθουσα του Ιερού
Ναού του Αγίου
Ελευθερίου Αμαρου-
σίου. 
Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος συνεχίζει
την κοινωνική και φιλανθρωπική αυτή
δράση του για 13 σχεδόν χρόνια κι έχει

δημιουργήσει δική του τράπεζα αίματος
στο νοσοκομείο "Αμαλία Φλέμινγκ" την
οποία έχουν χρησιμοποιήσει πολλά μέλη,

φίλοι και συμπατριώτες μας. Για τη
δράση του αυτή ο Σύλλογος έχει τιμηθεί
με μετάλλιο και η τιμή αυτή αντανακλά
σε όλους τους αιμοδότες, τα μέλη και
τους φίλους μας για την ευαισθησία
τους.
Αγαπητοί φίλοι και μέλη του Συλλόγου
μας, προγραμματίστε από τώρα να λάβε-
τε μέρος στην αιμοδοσία, πληροφορώ-
ντας και παροτρύνοντας συγγενείς,
φίλους και γνωστούς σας να συμμετά-
σχουν. 
Σ' αυτό το κάλεσμα είναι όλοι ευπρόσδε-
κτοι. Δώστε τους την ευκαιρία και τη
χαρά  να διαθέσουν 10 λεπτά από το
χρόνο τους. 
Πέραν της ηθικής ικανοποίησης, θα μπο-
ρούν να απολαμβάνουν και τα αγαθά
του εθελοντή αιμοδότη.

Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α  Ε Υ Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Α Σ
από τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου
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Στα βορειοανατολικά του χωριού μας και
σε απόσταση περίπου 1500 μέτρων, βρί-
σκεται το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου που γιορτάζει στις 26
Σεπτεμβρίου. Είναι παλιό μοναστήρι, από
τον 16ο αιώνα και σήμερα ερειπωμένο
πια και σχεδόν εγκαταλελειμμένο. Βρί-
σκεται μέσα σε ιδιοκτησίες κυρίως των
απογόνων του Γιάννη Γεωργ. Ρούσσου
(Γυαλιστή). Το καθολικό του βέβαια είναι
σε καλή ακόμα κατάσταση και λειτουρ-
γείται κανονικά στη Χάρη του.
Δεν ξέρω πόσοι από τους σημερινούς
νεώτερους Λευκιανούς που μένουν μόνι-
μα στο χωριό, αλλά ιδιαίτερα τους πολυ-
πληθείς που επισκέπτονται το χωριό,
κυρίως το καλοκαίρι, γνωρίζουν την
ύπαρξη του μοναστηριού ή, ακόμα, αν το
έχουν 
επισκεφθεί κάποτε. Ίσως ελάχιστοι. Οι
λόγοι μπορεί να είναι πολλοί. Εγώ θα
αναφέρω μόνο δύο. Ένας είναι η έλλειψη
αμαξιτού δρόμου και ο άλλος ότι το

μοναστήρι είναι συνήθως κλειστό, αφού
δεν έχει κανένα μόνιμο κάτοικο
Εδώ και αρκετά χρόνια έχω τη χαρά να
επισκέπτομαι το μοναστήρι στη γιορτή
του στις 26 Σεπτεμβρίου. Για μένα απο-
τελεί μια συνέχεια από τα παιδικά μου
χρόνια, που μαζί με άλλα παιδιά του
χωριού πηγαίναμε εκεί και λέγαμε τα
κάλαντα στους τότε μόνιμους κατοίκους

του. Είχαμε εξ άλλου εκεί κοντά και
κάποιο βοσκοτόπι που έβοσκαν τα ζώα
μας
Εντυπωσιάζομαι και θαυμάζω πάντα την
επιβλητική, μεγαλοπρεπή, με πραγματική
ζωντάνια, πολύ μεγάλου μεγέθους εικόνα
του Αγίου αλλά και την αξιέπαινη προ-
σπάθεια των σημερινών ιδιοκτητών να
διατηρήσουν το πανηγύρι αλλά και το
καθολικό σε καλό επίπεδο. Όμως, παρά
τις προσπάθειες, η όλη εικόνα του μονα-
στηριού δεν είναι ευχάριστη και πολλά
σημεία του είναι έτοιμα να καταρρεύ-
σουν. Η περιοχή που κάποτε ήταν γόνιμη
και απέδιδε αρκετούς και διάφορους καρ-
πούς, σήμερα πια είναι άγονη, κακοτρά-
χαλη και δεν αποδίδει τίποτα. Μ' αυτές
τις συνθήκες πολύ γρήγορα θα καταρ-
ρεύσουν όλα.
Δεν μου αρέσει να κάνω παραινέσεις και
υποδείξεις προς άλλους. Όμως, σαν ιδέα
η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σταδιακά
και σε βάθος χρόνου, αφού όμως αρχίσει

η προσπάθεια από τώρα (δηλαδή
πολύ σύντομα), καταγράφω τα
παρακάτω:
Πιστεύω, και ελπίζω να συμφω-
νούμε όλοι, ότι δεν μας τιμά ούτε
μας συμφέρει (για πολλούς
λόγους) ούτε μας πρέπει να αφή-
σουμε το μοναστήρι να καταρρεύ-
σει. Τι θα μπορούσε να γίνει λοι-
πόν; Πρώτον, να γίνει δρόμος από
το ύψος της Κούρμπας ή από
αλλού, προς το μοναστήρι. Δεν
είναι νομίζω ιδιαίτερα δύσκολο.
Άκουσα ότι κάποιος ενδιάμεσος

ιδιοκτήτης είναι αρνητικός. 
Πιστεύω, αν είναι αλήθεια αυτό, ότι δεν
είναι σωστός και λογικός. Η γη στην
περιοχή έχει ελάχιστη, μηδαμινή αξία και
ένας δρόμος για το καλό των πολλών θα
τον ωφελήσει και τον ίδιο πολλαπλώς.
Δεύτερο, να συγκροτηθεί μια επιτροπή
από νέους Λευκιανούς η οποία βήμα προς

βήμα, με αγάπη και υπομονή και με προ-
οπτική κάποιων χρόνων, να μελετήσει τη
σταδιακή αποκατάσταση και σταθεροποί-

ηση το μοναστηριού, αναζητώντας τους
απαιτούμενους πόρους όπου είναι δυνα-
τόν, συνεργαζόμενη με τη Μητρόπολη
Παροναξίας αλλά και με τους ιδιοκτήτες
του ευρύτερου χώρου
Πιστεύω ότι οι Λευκιανοί δεν θα αρνη-
θούν τη βοήθειά τους και την προσφορά
τους. Ξέρω, δεν είναι εύκολα τα πράγμα-
τα, ιδιαίτερα σήμερα. Η ύπαρξη όμως
ενδιαφέροντος μπορεί να ξεκινήσει με
κάποια, μικρά ίσως πράγματα που σιγά-
σιγά θα μεγαλώσουν, ελπίζω βέβαια
χωρίς τα γνωστά προσκόμματα της ελλη-
νικής γραφειοκρατίας και της αρμόδιας
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Αν κάτι από αυτά που αναφέρω παραπά-
νω είναι ελλειπές ή ανακριβές παρακαλώ
θερμά όποιον αρμόδιο ή γνώστη να με
ενημερώσει σχετικά. Οι νεώτεροι Λευκια-
νοί οφείλουν και πρέπει να γνωρίζουν τι
έγινε μέχρι σήμερα και που σκοντάφτου-
με, αν έτσι συμβαίνει, για το θέμα αυτό.
Στο κάτω-κάτω της γραφής στη σημερι-
νή Πάρο έχει αναστηλωθεί το σύνολο
σχεδόν των υπαρχόντων μοναστηριών.
Ο Λευκιανός Άγιος Γιάννης δεχόμαστε να
αποτελεί εξαίρεση;

Βασίλης Ευστ. Ραγκούσης

Το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (Γυαλιστή)

Όπως είχαμε προαναγγείλει και στο
προηγούμενο Ενημερωτικό Δελτίο, μια
εβδομάδα εργαστηρίων, παρουσιάσεων
με πολύ μουσική, τραγούδι και χορό
πραγματοποιήθηκε στις Λεύκες στα πλαί-
σια του 3ου Αγέρανου Κύκλου, από 31
Αυγούστου μέχρι και 6 Σεπτεμβρίου.
Πολύ καλή εντύπωση άφησαν οι δυο
πατινάδες μέσα στα σοκάκια του χωριού
με μουσικό χορευτικά δρώμενα στις
κεντρικές πλατείες.
Ο φετινός Αγέρανος Κύκλος έκλεισε με
μια συναυλία που έγινε στο ανοιχτό θέα-
τρο στις 6 Σεπτεμβρίου. Στη συναυλία

συμμετείχαν οι εισηγητές των εργαστη-
ρίων, η Μάρθα Μαυροειδή με το κουαρ-
τέτο της και αρκετοί ντόπιοι μουσικοί. 
Ελπίζουμε και στην επιτυχία του 4ου
Αγέρανου Κύκλου, που αν τα καταφέ-
ρουμε θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί
μέσα στο χειμώνα, για να ζωντανέψει το
χωριό μας και να ζεστάνει τις μέρες μας.
Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν και πρό-
σφεραν εθελοντικά τη βοήθεια τους για
την φετινή πραγματοποίηση του 3ου
Αγέρανου Κύκλου.

Η Ομάδα Διοργάνωσης  

3 ο ς  Α γ έ ρ α ν ο ς  Κ ύ κ λ ο ς
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Αυτό το καλοκαίρι είχαμε τη χαρά να
δούμε και πάλι να γιορτάζει το μοναστή-
ρι του Άη Γιάννη του Καπαρού (29/8),
μια παράδοση που είχε διακοπεί για τα
τελευταία 5-6 χρόνια. 
Η συμμετοχή του Μητροπολίτη μας κ.
Καλλίνικου και πλήθους πιστών λάμπρυ-
νε τον εορτασμό. Συγχαρητήρια στον
Αντώνη Καπαρό για τις προσπάθειές του
που οδήγησαν στην αποκατάσταση των
κτιριακών προβλημάτων. 
Με την ευκαιρία αυτή ακολουθεί παρακά-
τω ένα επίκαιρο απόσπασμα από το δια-
δικτυακό βιβλίο* του συμπατριώτη μας
ιατρού-νευρολόγου Γιώργου Καπαρού
"Σκέψεις και Συμπεράσματα από την
Αναδρομή στην Ιστορία με Επίκεντρο τις
Λεύκες Πάρου"

Ο Άγιος Ιωάννης των 
Επτά Βρυσών

Πρόκειται για ένα μικρό μοναστήρι
(μονή) αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη
τον Πρόδρομο. Βρίσκεται στην περιοχή
«Επταβρύσες» ή «Μπουρδέκτης»
(=τόπος που δέχεται όμβρια ύδατα). Δεν
είναι γνωστό πότε χτίστηκε, αλλά μια επι-
γραφή αναφέρει πως ανακαινίστηκε «εκ
βάθρων» το 1646 υπό Θεοφάνους μονα-
χού και Γρηγορίου μοναχού. 
Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθη-
καν πολλά αρχαία μάρμαρα και πιστεύε-
ται ότι στην θέση του προϋπήρχε αρχαί-
ος ναός.Ο ηγούμενος Ησαΐας Παρούσης
φρόντισε για το μαρμάρινο τέμπλο το
1793. 
Με την διαθήκη του (1926) άφησε  την
Μονή στον ανιψιό του Νεόφυτο Παρού-
ση, αλλά σύμφωνα με έγγραφο του
1926,οι επίτροποι της «Σταυροπηγής»
αποκατέστησαν ηγούμενους τον αγιο-
γράφο Στέφανο Σκούρτο και τον μοναχό
Αθανάσιο (Μητρόπολις).
Η Μονή χρησιμοποιήθηκε από τις οικογέ-
νειες Καπαρού ως θρησκευτικός χώρος
και τα δωμάτιά του χρησιμοποιούνταν
σαν αποθήκες και ως χώρος φιλοξενίας.
Η πρώτη γυναίκα που κατοίκησε εκεί με

τον σύζυγό της, ήταν η Φλώρα Καπαρού
μετά από άδεια του Μητροπολίτη και
αφού του υποσχέθηκε πως δεν θα έκανε
άλλα παιδιά! (Βαξεβανίδης, 1994)
Η οικογένεια Καπαρού κατοικούσε στην
περιοχή του Αγ. Ιωάννη κατά τους θερι-
νούς μήνες. Το χειμώνα μετακόμιζε στις
Λεύκες λόγω των αραιών γεωργικών
εργασιών, αλλά και της χαμηλότερης
θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο υψόμε-
τρο.
Τα τριγύρω κτήματα καλλιεργούνταν με
την συνδρομή των πλούσιων υδάτων (γι'
αυτό η περιοχή ονομάζονταν 'Επταβρύ-
ση' ή 'Επτά Βρύσες').  Στην περίοδο αιχ-
μής εργαζόταν εκεί περίπου 50 εργάτες
με διάφορες ειδικότητες (γεωργοί,
βοσκοί κα). Μέχρι την δεκαετία του '30
υπήρχε πληθώρα γεωργικής παραγωγής
που συμπεριλάμβανε μέλι, μετάξι, καπνά,

βαμβάκι, κρασί, ρακί, φρούτα όλων
των ειδών, σιτάρι κριθάρι κα. 
Τα επόμενα χρόνια η αγροτική
παρακμή οδήγησε στην ερήμωση μεγά-
λου μέρους των καλλιεργειών. Την δεκα-
ετία του '60 δεν υπήρχαν πλέον διαθέσι-
μοι εργάτες και η περιοχή άρχισε να ερη-
μώνεται με εξαίρεση κάποια περιβόλια
και αμπέλια.
Ο Άγιος Ιωάννης ήταν 'ειδικός' στην
θεραπεία της ελονοσίας (θέρμη), αλλά
και της φυματίωσης. 
Γι' αυτό εκτός από τον λαμπρό εορτασμό
της 29ης Αυγούστου, σχεδόν κάθε εβδο-
μάδα ερχόταν πιστοί στο μοναστήρι για
'λειτουργιές' και τάματα (συνήθως αση-
μένια πλακίδια). Οι πιστοί συχνά διανυ-
κτέρευαν φιλοξενούμενοι στα δωμάτια
(ξενώνες) του μοναστηριού. Αν μάλιστα
δεν επαρκούσαν, τότε οι Καπαροί τους
παραχωρούσαν τα δικά τους υπνοδωμά-
τια. Επίσης, φιλοξενούνταν όποιος ξένος
το ζητούσε χωρίς να ελέγχεται η ταυτό-
τητά του. 
Η Φλώρα Καπαρού διηγείτο ότι κάποτε
που φιλοξένησε ένα ξένο, τη νύχτα
παρουσιάστηκε ο Άγιος στο όνειρό της,
λέγοντας: «εσύ κοιμάσαι και εμένα με
γδύνουν»! Η Φλώρα ξύπνησε και είδε
τον ξένο να περιφέρεται ύποπτα στην

αυλή. 
Όταν έλεγξε την εκκλησία διαπίστωσε ότι
έλειπαν τα πολύτιμα τάματα των πιστών!
Το καντήλι του Αγίου έπρεπε να είναι
πάντα αναμμένο. Αν κάποια φορά τύχαι-
νε να σβήσει, λέγεται, πως ο Άγιος χτυ-
πούσε την πόρτα και έτσι το καταλάβαι-
ναν και πήγαιναν να το ξανανάψουν!
Μιαν άλλη φορά στην εορτή του Αγίου
Ιωάννου, κάποιοι είχαν οργανώσει γλέντι
στον περιβάλλοντα χώρο του μοναστηρι-
ού. Η Φλώρα τους προειδοποίησε ότι
αυτό δεν ήταν σωστό γιατί ο Άγιος είχε
αποκεφαλιστεί και δεν έπρεπε να διασκε-
δάζουν. 
Εκείνοι την αγνόησαν με την αιτιολογία
πως το σπίτι όπου γινόταν η γιορτή,  βρί-
σκονταν σε κάποια απόσταση από το
μοναστήρι. Το επόμενο πρωί όμως, όλοι
οι συμμετέχοντες ξύπνησαν με ρίγος και
ψηλό πυρετό!
Η εορτή της 29/8 συμπεριλάμβανε, εκτός

από την λειτουργία της εκκλησίας, το
κέρασμα των προσκυνητών το προηγού-
μενο βράδυ του εσπερινού. Πολλοί προ-
σκυνητές διανυκτέρευαν στο μοναστήρι
και έφευγαν την επόμενη μέρα μετά την
λειτουργία.
Ο Μητροπολίτης Παροναξίας είχε συχνά
αντιρρήσεις να δίνει άδεια για την λει-
τουργία της 29/8, αλλά επείθετο εφ'
όσον τα έσοδα διατίθεντο στην Αγία
Τριάδα Λευκών! Μόνο το 1946 δεν
έδωσε άδεια μετά από παρότρυνση ενός
κακόβουλου Λευκιανού.
Η λειτουργία και η ταπεινή γιορτή της
29/8, διεκόπη οριστικά το 2010 γιατί ο
τότε ιδιοκτήτης Γιώργος Ι. Καπαρός,
θεώρησε ότι η κτιριακή κατάσταση του
μοναστηριού ήταν επικίνδυνη για την
σωματική ακεραιότητα των προσκυνη-
τών. Πράγματι το κτίριο βρισκόταν σε
κακή κατάσταση με κίνδυνο κατάρρευ-
σης κάποιων τμημάτων.
---------------------------
*Η διαδικτυακή διεύθυνση του βιβλίου
είναι http://www.24grammata.com/wp-

content/uploads/2013/11/Kaparos-
lefkes-Paru-24grammata.com_.pdf

Μονή Αγίου Ιωάννη (Καπαρού)  
Η παράδοση συνεχίζεται
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Με ενέργειες του Σεβασμιότατου Μητρο-
πολίτη μας κ. Καλλινίκου η Εφορία Αρχαι-
οτήτων Κυκλάδων, κατέγραψε τα κειμή-
λια των Ναών της Μητρόπολής μας (εικό-
νες, ευαγγέλια θυμιατά, βιβλία κλπ) που
χρονολογούνται από το 1900 και πριν.
Στις Λεύκες η καταγραφή πραγματοποιή-
θηκε στις 31 Αυγούστου. Ξεκινήσαμε από
την Αγία Τριάδα και καταλήξαμε στην
Υπαπαντή. 
Πήγαμε σε όλα τα παρεκκλήσια εκτός
από τα ιδιωτικά που είναι υπεύθυνοι οι
ιδιοκτήτες τους να δηλώσουν ό,τι υπάρ

χει σε αυτά. Το κάθε κειμήλιο πήρε ένα
κωδικό, φωτογραφήθηκε και καταγρά-
φηκαν οι ακριβείς διαστάσεις του.
Η καταγραφή αυτή  δίνει την δυνατότη-
τα στην υπηρεσία να αναζητήσει τα κει-
μήλια που πιθανόν να κλαπούν στο μέλ-
λον. Ακόμη, η εφορία έχει μία πλήρη
εικόνα των υπαρχόντων κειμηλίων για
την μελλοντική συντήρησή τους. 
Η ενέργεια αυτή ήταν πολύ σημαντική

και έγινε από ειδικό υπάλληλο και μακάρι
να συνεργαστούν και οι ιδιώτες ώστε να
εξασφαλίσουν τα κειμήλια που έχουν 

κάτω από την προσωπική τους ευθύνη.
Την ημέρα της καταγραφής, δοκιμάσαμε
μία δυσάρεστη έκπληξη στο πρώην
Μοναστήρι της Υπαπαντής στο δάσος
των Λευκών. Ιερόσυλοι είχαν σπάσει το
παγκάρι και επειδή δεν βρήκαν τα χρήμα-
τα που περίμεναν βεβήλωσαν τον ναό! 
Είναι ένα πρωτοφανές γεγονός για τις
Λεύκες. Ιεροσυλία και βεβήλωση ταυτό-
χρονα! Ενημερώθηκε η Αστυνομία και ο
Σεβασμιότατος. Μακάρι ο δράστης να
μην είναι Λευκιανός.

π. Γεώργιος Τριαντάφυλλος

Αν κανείς παρακάμψει τις εκδηλώσεις
διασκέδασης και κεφιού, αν είναι κανείς
τυχερός και παραμείνει στο νησί της
Πάρου ως τις 14 του Σεπτέμβρη τότε θα
διαπιστώσει ότι μπορεί να ζήσει "στιγμές
πολιτισμού" που θα τον αναβαθμίσουν
πνευματικά, θα τον καλλιεργήσουν εσω-
τερικά, θα του προσφέρουν γνώσεις, θα
τον αιφνιδιάσουν ευχάριστα.
Τέτοιες είναι οι εκδηλώσεις που θα σας
αναφέρω και που σφραγίζουν το καλο-
καίρι του 2015. Η συναυλία του Βασίλη
Τσαμπρόπουλου και η φωνή της Νεκτα-
ρίας Καρατζή. Φωνή και μελωδίες στο
πιάνο και η αμεσότητα των δύο καλλιτε-
χνών μας χάρισαν μια βραδιά υπέροχη
στον περίβολο της Εκατονταπυλιανής. 
Η επίσκεψη της Μαρίας Φαραντούρη και
του Μίμη Πλέσσα με αφορμή τη τζαζ
μουσική ήταν βραδιές επίσης ιδιαίτερες
αυτού του καλοκαιριού που άργησε τόσο
πολύ....ν' αρχίσει. 
Το μέχρι πρότινος "άγνωστο" Θέατρο
Λευκών φιλοξένησε αυτούς τους δύο
καταξιωμένους βετεράνους της μουσικής
και ήταν πραγματική η αρμονία του
χώρου και του θεάματος.
Θα σταθούμε επίσης και στο επιστημονι-
κό συνέδριο για τα "50 χρόνια από την
αποκατάσταση του Ιερού Ναού Παναγίας

Εκατονταπυλιανής Πάρου από τον Ανα-
στάσιο Ορλάνδο". Ήταν ένα τριήμερο
πανδαισίας πληροφοριών, γνώσεων, μια
ματιά στην ιστορία του ναού, στην παρά-
δοση. Στο χώρο του Βαπτιστηρίου - που
υποβάλλει, έτσι απλά, από την πορεία
του μέσα στο χρόνο - οι πολλοί ακροατές
του συνεδρίου πληροφορήθηκαν τις
αξιόλογες λεπτομέρειες ανάδειξης/ανα-
παλαίωσης του ιερού ναού της Παναγιάς
που σκεπάζει με τη χάρη της το νησί της
Πάρου. 
Σημαντικοί ομιλητές, ενδιαφέρουσες
παρουσιάσεις, θέματα από το παρελθόν
που αφορούσαν την αποκατάσταση του
ναού και φώτισαν όλες τις πλευρές της
συνεργασίας και της εργασίας των ειδι-
κών στο παρελθόν.
Τέλος, στο Άσπρο Χωριό η 11η Μικρασια-
τική Συνάντηση με θέμα πάντα σχετικό
με τους πρόσφυγες και με καλεσμένο το
σύνολο χορευτών από το χωριό Άχνα
των κατεχομένων περιοχών της Κύπρου.
Εξαιρετικό και το σχετικό ντοκιμαντέρ
καθώς και τα δρώμενα που παρουσίασαν
νέοι και νέες.

Πάνε κι έρχονται καράβια 
φορτωμένα προσφυγιά

τα πανιά τους είναι μαύρα,
τα κατάρτια τους μαβιά.

Σε ποιό τόπο, σε ποιά χώρα 
να ριζώσεις τώρα πια;

Κι απ' τον θάνατο ακόμα 
πιο σκληρή είσαι προσφυγιά

Αυτοί οι στίχοι στάθηκαν στο νου μου...
Πόσο φανερώνουν τον πόνο του ανθρώ-
που και τη δύναμή του συγχρόνως! Πόσο
επίκαιρη ήταν η εκδήλωση αυτή...
Κάθε τέλος καλοκαιριού επιχειρώ μια
μικρή αποτίμηση για όσα παρακολουθώ.
Αυτά ήταν τα συμπεράσματα για το
παράξενο καλοκαίρι του 2015. 
Δεν κρίνω όσα άκουσα και είδα σαν ειδι-
κός αλλά σαν ένας απλός συνειδητός
θεατής/ακροατής. Εξ' άλλου δεν πήγα σε
όλες τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού.
Ξεχώρισα έτσι απλά αυτές τις στιγμές
πολιτισμού γιατί γέμισαν το νου μου με
γνώσεις, την ψυχή μου με θετικά συναι-
σθήματα, γιατί με βοήθησαν να εμβαθύ-
νω σε θέματα ενδιαφέροντα.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε φορείς και σε
ανθρώπους που έχουν την έμπνευση και
την υλοποίηση τέτοιων δράσεων. Αξί-
ζουν συγχαρητήρια σε όσους στοχεύουν
πάντα πιο ψηλά, σε όσους στο νησί μας
ζητούν τα καλύτερα, σε όσους φροντί-
ζουν οι στιγμές του καλοκαιριού μας να
είναι πάντα ποιοτικές.

Ελένη Σκορδίλη 

Σ Τ Ι Γ Μ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ  2 0 1 5

Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Η  Κ Ε Ι Μ Η Λ Ι Ω Ν

Ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιώργος Δρό-
σος έχοντας έμφυτη την τάση να εκφράζεται με
στοίχους, έγραψε και αφιέρωσε τους παραπλεύ-
ρως δημοσιευμένους στοίχους για τα 90/στά γενέ-
θλια του Συλλόγου μας και το διάβασε στην εκδή-
λωση που έγινε στις Λεύκες.

Πάντα με τις ενέργειές του προσπαθεί να δείξει
την αγάπη του προς τον Σύλλογο και την στενή
του σχέση προς τις Λεύκες που ομολογουμένως
και αδιαμφησβήτητα πολλές φορές το επιτυγχάνει.

Φίλε Γιώργο σου εύχομαι πάντα να παραμείνεις
έτσι όπως είσαι και με υγεία να σ’ έχουμε πάντα
κοντά μας.                            Δημ. Βαξεβανίδης

Σύλλογος σπουδαίος και ιστορικός
φάρος που λάμπει σαν αυγερινός

είναι των Αθηνών,
ο μέγας Προοδευτικός!

90 χρόνια γενέθλια γιορτή
γιόρτασαν στο χωριό οι Λευκιανοί

το έργο του παράδειγμα, 
σ’όλο τον κόσμο ν’ ακουστεί
δουλειά, χαρά και προκοπή!

Πλημμύρισε το θέατρο ευχές
ο Δέσποτας, ο Δήμαρχος, ο Επαρχος

και του νησιού όλες οι αρχές
ζείσαμε ανεπανάληπτες στιγμές

Ηταν όλα όμορφα και ταιριαστά
ο χορός, τα  τραγούδια, τα βιολιά

πλούσιος μπουφές, με όλα 
του χωριού μας τα καλά!

Τι όμορφη βραδιά! Παρέα και 
τ’ αστέρια από ψηλά

να και η τούρτα του συλλόγου,
τα μέλη του Δ.Σ, να σβήνουν τα

κεριά.
Συλλογέ μου, Χρόνια σου Πολλά!

Να ζεις, να προχωρείς, να οδηγείς
του χωριού μας άγγελος πιστός

δωρητής και χορηγός!

Γ Ε Ν Ε Θ Λ Ι Α  Γ Ι Ο Ρ Τ Η Λ Ε Υ Κ Ε Σ  2 0 1 5  Γεώργιος Δρόσος
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Η φετινή 11η Μικρασιατική Συνάντηση
της Πάρου επιχείρησε να κάνει μια συνά-
ντηση ιστορικής μνήμης επί σκηνής με
υπόβαθρο την προσφυγιά και τον ξεριζω-
μό κάτω από διαφορετικές ιστορικές και
χρονικές περιστάσεις.
Φέτος λοιπόν με την ευκαιρία της εορτής

του Αγίου Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου
Σμύρνης ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος
«ΑΤΛΑΝΤΙΣ» σε συνεργασία με το Μουσι-
κοχορευτικό Συγκρότημα και την Χορω-
δία Νάουσας Πάρου οργάνωσαν το διήμε-
ρο 12 και 13 Σεπτεμβρίου τις φετινές
εκδηλώσεις για την Μικρασία αφιερωμέ-
νες στην προσφυγιά, φιλοξενώντας τον
Πολιτιστικό Όμιλο «Γιασούμεια» Δάσους
Άχνας Κύπρου. 
Το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου
αμέσως μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό,
δόθηκε η ευκαιρία στον κόσμο που παρα-
βρέθηκε, να παρακολουθήσει και φέτος
μια πανδαισία δρώμενου, μουσικής,
χορών και τραγουδιών της Μικρασίας, της
Κύπρου, και της Πάρου. 
Η εκδήλωση άρχισε με την προβολή οπτι-
κού υλικού με μικρασιατικό περιεχόμενο.
Κατόπιν οι φιλοξενούμενοι Κύπριοι

παρουσίασαν ένα προσφυγικό δρώμενο
αναπαράσταση του ξεριζωμού από το
χωριό τους το 1974 που εντυπωσίασε,
ενώ στην συνέχεια έδειξαν τις εξαιρετικές
τους χορευτικές ικανότητες παρουσιάζο-
ντας χορούς τους νησιού τους. 
Η εκδήλωση έκλεισε με χορούς από τα

π α ρ ά λ ι α
της Μικράς
Ασίας, της
Ίμβρου και
της Πάρου
από το
Μουσικοχο-
ρ ε υ τ ι κ ό
Συγκρότη-
μα «Νάου-
σα Πάρου»
που παρου-

σιάστηκαν σε δύο μέρη.
Την επόμενη ημέρα Κυριακή 13 Σεπτεμ-
βρίου το πρωί, πραγματοποιήθηκε Αρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία στην οποία

ιερούργησε ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπο-
λίτης Παροναξίας κ.
Καλλίνικος. 
Στο τέλος της Λει-
τουργίας ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας προσεφώ-
νησε τον Μακαριώ-
τατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο
που παρέστη στην
Ιερά Πανήγυρη
συμπροσευχόμενος

από του Ιερού βήματος, ο οποίος αφού

ευλόγησε τους παρευρισκόμενους, απηύ-
θυνε ωραίους πατρικούς και πνευματι-
κούς λόγους. 
Στην συνέχεια προεξάρχοντος του Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας και παρου-
σία του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου
Κωβαίου και του Επάρχου κ. Κων/νου
Μπιζά πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της
Ιερής εικόνας του Αγίου Εθνομάρτυρα
Χρυσοστόμου Σμύρνης την οποία πλαι-
σίωσαν αντιπροσωπείες των Συλλόγων.
Ακολούθησε κέρασμα στην αίθουσα κάτω
από τον ιερό Ναό με την παρουσία του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, των
Τοπικών αρχόντων και όλων των συμμε-
τεχόντων στην πανήγυρη κληρικών και
Λαϊκών.
Το διήμερο εορτασμού και εκδηλώσεων
έκλεισε το βράδυ της ίδιας ημέρας όπου η
χορωδία Νάουσας υπό την διεύθυνση της
μουσικού κ. Φένιας Θεοφίλου ερμήνευ-
σαν καταπληκτικά, Μικρασιάτικα τραγού-
δια από την καθημερινή ζωή της Μικράς
Ασίας.
Μουσική στο διήμερο εκδηλώσεων έπαι-
ξαν οι Μανώλης Δελέντας και Μαρουσώ
Μενέγου βιολί, Χάρης Κόχυλας λαούτο,
Φένια Θεοφίλου τουμπερλέκι  και Άννα
Ρούσσου τραγούδι. Στην τσαμπούνα και
το τουμπάκι ήταν οι Βασίλης Τριαντάφυλ-
λος και Γιώργος Κυδωνιεύς αντίστοιχα. 
Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με τις ανταλλαγές
δώρων και με μικρασιατικά φαγητά και
γλυκά που προσφέρθηκαν στα μέλη της
χορωδίας και των χορευτικών ομάδων
από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο
« Α Τ Λ Α Ν Τ Ι Σ »  ο οποίος
είχε και την ευθύνη διοργάνωσης των
φετινών εκδηλώσεων.

11η Μικρασιατική Συνάντηση Πάρου
«Μικρά Ασία – Κύπρος: Στην γειτονιά της Προσφυγιάς»

Με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου, ύστερα από εισήγηση
του Προέδρου του, καθορίστηκε η Γενική Συνέλευση να
γίνει την:
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015,  

την 10:30  στη Λέσχη μας.
Σχετική ανακοίνωση/πρόσκληση θα δημοσιευτεί και θα
σταλεί ταχυδρομικώς σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη.
Στη φετινή Γ.Σ. του Συλλόγου θα γίνουν και αρχαιρε-
σίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 
Είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία για όσους και όσες αγα-
πούν τον Σύλλογο και έχουν την επιθυμία να τον υπη-
ρετήσουν, να πάρουν την απόφαση συμμετοχής τους
ως υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.  Ας
θυμηθούμε ότι φέτος το καλοκαίρι γεμίσαμε το ανοι-
χτό θέατρο Λευκών γιορτάζοντας όλοι μαζί τα 90 χρό-
νια του Συλλόγου μας και του ευχηθήκαμε μέσα από
την καρδιά μας να ζήσει για πολλά-πολλά χρόνια!
Όμως για να γίνει αυτό πρέπει να ανανεώνονται τα
μέλη του Δ.Σ. Κάθε φορά πρέπει να μπαίνει νέο αίμα,
που θα φέρει νέες ιδέες και με νέα όρεξη θα γίνεται
προσπάθεια για κάτι περισσότερο, κάτι ακόμα καλύτε-

ρο.
Παρακαλείσθε λοιπόν, όλοι όσοι είσαστε μέχρι τώρα
αναποφάσιστοι, να το αποφασίσετε. Είναι  τιμή να
υπηρετεί κάποιος τον τόπο του και μάλιστα ανιδιο-
τελώς.Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής θα
έχουν μόνο όσα μέλη είναι τακτοποιημένα ταμεια-
κά. Γι αυτό το λόγο το Δ.Σ. του Συλλόγου παρακαλεί
τα μέλη του που για οποιοδήποτε λόγο αμέλησαν να
καταβάλλουν τη συνδρομή τους, να την καταβάλλουν
το ταχύτερο δυνατόν.
Είναι αναμφισβήτητο ότι ο Σύλλογος παράγει έργο και
προσφέρει πραγματικές υπηρεσίες στα μέλη του στους
συμπατριώτες μας, στους φίλους τους και στο χωριό
μας. 
Αλλά είναι επίσης πραγματικότητα ότι η βασική πηγή
εσόδων του Συλλόγου είναι η ετήσια συνδρομή των 20
ευρώ από τα μέλη του. Χωρίς αυτή τη συνδρομή είναι
αδύνατη όχι μόνο κάθε δημιουργική δραστηριότητα
αλλά ούτε η κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του.

Ο Σύλλογος χρειάζεται τη συνδρομή σας. 
Μην τον ξεχνάτε.

Ε Τ Η Σ Ι Α  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Την Παρασκευή 21/8 απεβίωσε ο
Μιχάλης Παντελαίος ("Μάης"). Γεννή-
θηκε το 1929 στις Λεύκες. Γονείς του
ήταν ο Ιωάννης και η Αικατερίνη Βιτζη-
λαίου. 
Παιδί πολύτεκνης οικογένειας (όπως οι
περισσότερες τότε στο χωριό), είχε
άλλα 8 αδέρφια. 
Η πολυμελής οικογένεια, η απώλεια
του πατέρα του σε μικρή ηλικία και η

κατοχή που ακολούθησε, δυσκόλεψαν
πολύ τη ζωή του. 
Μετά την απελευθέρωση ήρθε και
εργάστηκε στην Αθήνα σαν μηχανικός
(συντηρητής μηχανημάτων) σε υφα-
ντουργίες στον Πειραιά και στο Λαύριο.
Παντρεύτηκε τη Φρόσω Ηλιάκη και
απέκτησαν 2 παιδιά (Έφη και Γιάννη),
4 εγγόνια και 1 δισέγγονο.

ΓΑΜΟΙ   -    ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Την 27/9 ο Ιωάννης Παντελαίος και η
Μαρία Καπαρού  βάφτισαν το δεύτερο
κοριτσάκι τους στην Παναγία στα Κελιά.

Στις 19/9 ο Τρυαντάφυλλος Αντώνης και η
Σταματίκη Στάβαρη από την Τήνο στην
Αγ. Γλυκερία στο Γαλάτσι πντεύτικαν και
βάφτησαν και το αγοράκι τους Πάντο.

Στις 18 Απριλίου στον Ι.Ν. Μεταμόρφω-
σης, στη Μεταμόρφωση Αττικής παντρεύ-
τηκαν ο Βασίλης Τριαντάφυλλος (γιός του
παπα Γιώργη) με την Μαρία Νικολάου

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον Άγιο
Φωκά Παροικιάς παντρεύτηκαν η Χριστίνα
Χρυσάκη (του Χριστοφή και της Μαρίας)
με τον Γιάννη Κωνσταντακάκη

Το Σάββατο 22 Αυγούστου στον Άγιο
Φωκά Παροικιάς παντρεύτηκε η Λυδία
Παγανέλη (που από τα 3 της χρόνια έχει
"πολιτογραφηθεί" Λευκιανή) με τον Paul
Arnaud.  Κουμπάρες ήταν οι αδελφές
Νάνση και Κυριακή Μέλλιου.

Το Σάββατο 22 Αυγούστου  στον Ι.Ν.
Ζωοδόχου Πηγής στο Άσπρο Χωριό
παντρεύτηκε ο Παναγιώτης Τσουκνάκης

με τη Μάγδα Παντελαίου (του Γεωργίου
και της Αννίτας)

ΘΑΝΑΤΟΙ
Την 24/9 απεβίωσε η Θεοφίλη Κονταρά-
του, η κηδεία έγινε την επομένη στο κοι-
μητήριο Μεταμόρφωσης.

Την 18/9 απεβίωσε ο Παναγιώτης-Δελα-
γραμμάτης Αλιπράντης  στην Παροικιά. Ο
αποβιώσας υπήρξε ένας από τους σημαντι-
κότερους δωρητές για την ανακαίνιση των
καμπαναριών της Αγ. Τριάδος.

Την  21/8 απεβίωσε στην Αθήνα ο Μιχάλης
Βιτζηλαίος ("Μάης")(βλ. Νεκρολογία)

Απεβίωσε και κηδεύτηκε την 2 Ιουνίου ο
Νικόλαος Ρουμάνης, αδελφός της Μάντας
Γαληνού Ραγκούση

Την 27/9 απεβίωσε ο Γεώργιος Νικολάου
Καστανιάς, ετών 86, και ετάφη στις Λεύ-
κες.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Την Κυριακή 23 Αυγούστου τελέστηκε το
3χρονο μνημόσυνο του πρώην προέδρου
του χωριού μας, Ανδρέα Κονταράτου.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015
Συγχαρητήρια στα Λευκιανά παιδιά για την

επιτυχία τους στις Πανελλαδικές:
α.  Αιμιλία Κανελλοπούλου, του Σταύ-
ρου και της Παρασκευής (εγγονή του
Βασίλη και της Γεωργίας Σαγόνα) - Ιατρική
Πάτρας 

β.  Βαρβάρα Παντελαίου, του Κωνστα-
ντίνου και της Χρυσούλας -  Τμήμα Ψυχο-
λογίας (Παν/μιο Κρήτης-Ρέθυμνο)

γ.  Ιωάννης Κρητικός, του Νικολάου και
της Αικατερίνης - Γαλλική Φιλολογία (Αρι-
στοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης)

δ.  Άννα Ηλιοπούλου, του Γεωργίου και
της Αικατερίνης - Βιβλιοθηκονομία και
Συστήματα Πληροφόρησης  (ΤΕΙ Αθηνών)

ε.  Μιχάλης Παντελαίος, του Χρυσοστό-
μου και της Κυριακής - Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων (ΤΕΙ Ηπείρου-Ηγουμενίτσα)

στ. Ιωάννα Κρητικού, του Ελευθερίου
και της Μαρίας - Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών
(ΤΕΙ Θεσσαλίας -Τρίκαλα)

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΑ
Η οικογένεια Ζαχαρία Δημ. Καστανιά συγ-
χαίρει την Ευσταθία (Έφη) Βασιλείου
Ραγκούση για την προαγωγή της στον
βαθμό της Αντισμηνάρχου και της εύχεται
"και εις ανώτερα".

Μ ι χ ά λ η ς  Β ι τ ζ η λ α ί ο ς

Στις 19 Ιουλίου στο κατάμεστο από
κόσμο Ανοικτό Θέατρο Λευκών πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδήλωση προς τιμήν
του πρωτοψάλτη του Ιερού Προσκυνή-
ματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής και
επί χρόνια δάσκαλου βυζαντινής μουσι-
κής Εμμανουήλ Ι. Χανιώτη.
Η ιδέα και επιθυμία για την εκδήλωση
αυτή ήταν δυο μαθητών του. Της Τιτί-
νας Παράσχου και του Νίκου Γαβαλά.
Το Ιερό Προσκύνημα και ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Υρία στήριξαν και πραγματο-
ποίησαν από κοινού αυτή την υπέροχη
ιδέα των δυο μαθητών του, οι οποίοι
παρουσίασαν ένα σύντομο οδοιπορικό
από την ζωή του με την τεχνική υπο-
στήριξη του Γιάννη Κατσαρού. 

Ο  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παρο-
ναξίας κ. Καλλίνικος και ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Υρία Γιάννης
Κοντός απηύθυναν χαιρετισμό. 
Οι κύριοι ομιλητές ήταν ο κ. Ζαχαρίας
Ραγκούσης ως εκπρόσωπος του Ιερού
Προσκυνήματος, ο κ. Αλέξης Κατσαρός,
Λαμπαδάριος Μητροπολιτικού Ναού
Αθηνών, ο κ. Σπύρος Παυλάκης Μουσι-
κός Καθηγητής Εθνικού Ωδείου και
Πρωτοψάλτης και ο μικρός μαθητής της
Βυζαντινής Μουσικής Νεκτάριος Πετρό-
πουλος. 
Ακολούθησε η παρουσίαση μέρους του
δοξαστικού από το Άξιον Εστί του
Οδυσσέα Ελύτη από την χορωδία του
κ. Νίκου Σαρρή και η εκδήλωση έκλεισε

με βυζαντινούς ύμνους από την χορω-
δία του Ιερού Προσκυνήματος υπό την
διεύθυνση του  Εμμανουήλ Ι. Χανιώτη.

Τιμητική Εκδήλωση για τον Πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Ι. Χανιώτη
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Απίστευτο το σαλτοκόπημα του νου, της
σκέψης, όταν στιγμιαία πιαστούν από
κάτι φαινομενικά μικρό και ασήμαντο –
μια σκέψη...μια εικόνα...μια λέξη. Αρχίζει
τότε μια πλήρης περιήγηση με διεύρυν-
ση, παράλληλα, της εικόνας.
Γράφοντας σε προηγούμενο σημείωμά
μου για τον ποιητή Κώστα Δελαγραμμά-
τη, ο λογισμός μου περιπλανήθηκε και με
προσγείωσε στη Μουσική. Ο Κώστας δεν
είναι μόνο ποιητής, είναι και τραγουδι-
στής. Τραγουδιστής που θα μπορούσε
άνετα να έχει μια επιτυχή επαγγελματική
καριέρα. 
Από τον καλλιτέχνη και το τραγούδι βρέ-
θηκα να ταξιδεύω πλησίστιος στο πέλα-
γος της καλλιτεχνίας. Των καλών τεχνών.
Των τεχνών με τις δύο ρότες, σύμφωνα
με τον μεγάλο της Ελληνικής Μουσικής
Σίμωνα Καρά. Αυτή των εικαστικών ή
αποτελεστικών (το καλλιτέχνημα υφίστα-
ται ως αποτελεσθεί. Άμα τελειώσει) και
των πρακτικών ή μουσικών (το καλλιτέ-
χνημα υφίσταται εφ' όσον πράττεται.
Εκτελείται).
Οι εικαστικές περιλαμβάνουν Αρχιτεκτο-

νική, Γλυπτική, Πλαστική, Ζωγραφική,
Χαρακτική, κ.ά. Οι μουσικές ή πρακτικές
περιλαμβάνουν Μουσική, Χορό, Μίμηση,
Απαγγελία, κ.ά.
Είναι πράγματι εκπληκτικό αυτό το σμάρι
που με πήρε μαζί του περδινίζοντάς με,
άφωνο όταν έφτασα στα χωρικά ύδατα
των Καλών Τεχνών του χωριού μας. Καλ-
λιτέχνες κάθε είδους. Συνθέτες ενός απί-
στευτα όμορφου καλλιτεχνικού διαδήμα-
τος.
Τολμώ λοιπόν με την ανοχή των αναγνω-
στών να αναφερθώ ονομαστικά σ'
αυτούς τους συνθέτες του διαδήματος,
νέους και παλαιούς, παρ' όλο που θάταν
σοφότερο να το αποφύγω αφού όλο και
κάποιον, σίγουρα, θα παραλείψω.
Ξεκίνημα λοιπόν αυτής της διαδρομής με
τους τεχνίτες του Λόγου και αυτούς των
Εικαστικών Τεχνών. 
Και επειδή καλόν εστίν το "από Θεού
άρχεσθαι" ας γίνει η αρχή από τους τεχνί-
τες της θρησκευτικής Χριστιανικής Λογο-
τεχνίας: Αλιπράντης Χρ. Θεολόγος,
Καθηγητής Πανεπιστημίου: Σειρά βιβλίων
της ειδικότητάς του (Βυζαντινή Αρχαιο-
λογία – Ιστορικά). Αρκάς Νικόλαος, Αρχι-
μανδρίτης: Σειρές βιβλίων θρησκευτικού
περιεχομένου, Νουβέλας, Ποιημάτων,
γλαφυρών  χρονογραφημάτων. 
Καντιώτης Αυγουστίνος, Επίσκοπος:
Σειρά βιβλίων. Μοστράτος Αλέξανδρος,
Αρχιμανδρίτης, Ιεροκήρυκας, Πρωτοσύγ-
γελος: Σειρά βιβλίων. Τριαντάφυλλος
Γεώργιος, Πρωτοπρεσβύτερος, Αρχιερ.
Επίτροπος: Σειρά βιβλίων. Χανιώτης

Μάρκος, Μοναχός, Θεολόγος: Εκδόσεις
θρησκευτικού δογματικού περιεχομένου.
Οι κληρικοί που αναφέρονται εδώ ήταν
και είναι απαράμιλλοι, κορυφαίοι ομιλη-
τές.
Αλιπράντης Χρ. Νίκος, Εκδότης (έπαινος
της Ακαδημίας Αθηνών, διάφοροι έπαι-
νοι) . Τι να πρωτοχρεώσεις σ' αυτόν τον
ακάματο, γλαφυρό εργάτη της γραφίδας;
Ιστορία, Λαογραφία, Αρχαιολογία, Γράμ-
ματα, Τέχνη, Έρευνα; Αλιπράντης Ανδρ.
Χρήστος: Ποίηση. Αρκουλής Κων. Δημή-
τρης: 
Δημοσιογραφία. Βαξεβανίδης Γιώργος:
Διακεκριμένος δημοσιογράφος, Λογοτέ-
χνης. Βαξεβανίδης Μίμης: Επιφυλλιδο-
γραφία. Γαϊτάνος Αντώνης, Εκδότης:
Ποιήματα. Γαϊτάνος Αντ. Μανώλης,
Δημοσιογράφος. Γκίκας Ηλ. Γιάννης: Ποι-
ήματα. Δελαγραμμάτης Κώστας: Ποιήμα-
τα. Δρόσος Γιώργος, τ. Πρόεδρος Π.Σ.
Λευκιανών: Ποιήματα. Καπαρού Π. Ιωάν-
να: Ποιήματα. Καστανιάς Ν. Ευάγγελος,
Ναύαρχος Ε.Α.: Έρευνα, Ιστορία, Πεζός
Λόγος. Μέλλιου-Σκορδίλη Ελένη: Πεζός
Λόγος, Επιφυλλιδογράφος. Μπιτζηλαίος
Μιχάλης (Γιαννούλης): Λαϊκή Ποίηση.
Τσοχαλής Χαράλαμπος (Μπάμπης Αγιά-
σης), σατιρικός ποιητής. Χανιώτης Αντ.
Μανώλης, Μουσικολόγος: Σειρά βιβλίων.
Χανιώτου Μαίρη (Παρίσι): Ποιήματα.
Χανιώτη Μαρία: Πεζογραφία.
Οι ζωγράφοι των εικαστικών τεχνών:
Αλιπράντη Χρ. Αικατερίνη, Αλιπράντης
Χρ. Ανδρέας, Αλιπράντης Χρ. Νίκος,
Βαξεβανίδη Αγγέλικα*, Δεσύλλας Τάσος,
Καθηγητής Τεχνικών, Πανταλέων Θόδω-
ρος*, Ραγκούσης Νίκος, Χανιώτης Χρ.
Άγγελος*, Χανιώτη Ελίζα* (Παρίσι),
Χανιώτης Θεο. Χρήστος, Αγιογράφος. (*
με ατομικές εκθέσεις).
Αρχιτέκτονες: Αλιπράντη Ανδρ. Ερατώ,
Ξενάκης Ελευθ. Θέμις, Χανιώτου Εμμ.
Ελένη.
Κεραμίστες: Ο μεγάλος πλάστης του
πηλού Γιάννης Κυδωνιεύς. Γκίκας Αν.
Στέλιος. Ο έτερος διακεκριμένος κεραμί-
στας και γραφίστας. Στους εικαστικούς
καλλιτέχνες πρέπει να συμπεριληφθούν
και οι Χοροδιδάσκαλοι, Χορογράφοι:
Κρητικού Ευστρ. Βούλα, με σπουδές στο
εξωτερικό και Τριώδα Δημ. Ελένη, διπλω-
ματούχος γυμνάστρια. Επίσης πρέπει να
αναφερθεί και η κ. Βαρειά-Αρκουλή Δημ.
Μαρία ως σκηνοθέτης. Απόλαυσα Μολιέ-
ρο, και όχι μόνο, σε σκηνοθεσία της με
θίασο από μαθητές της, που με άφησε
κατάπληκτο.
Οι καλλιτέχνες των Μουσικών ή Πρακτι-
κών Τεχνών: Έχουμε άραγε αναλογιστεί
πόσους ψάλτες εξέθρεψαν, εκτρέφουν
και αγκαλιάζουν οι Λεύκες; Πλέον των

20! Ναι, καλά διαβάσατε. Πλέον των
είκοσι. Από τους οποίους οι 16 είναι γνώ-
στες της Βυζαντινής Μουσικής . Και από
τους 16 οι 10 είναι διπλωματούχοι. Οι
υπόλοιποι 4 είναι πρακτικοί ιεροψάλτες,
χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι το μειωτικό
αφού η θεωρία είναι η θυγατέρα της πρά-
ξης.
Οι ιεροψάλτες μας: Αλιπράντης Χρ.
Ανδρέας, Εκπαιδευτικός, Πρωτοψάλτης.
† Αλιπράντης Χρ. Θεολόγος, Καθηγητής
ΑΠΘ. Αρβανίτης Δημήτρης (εγγονός
Στρατή Κρητικού, Δομέστικος. Δελλα-
γραμμάτης Κώστας, Πρωτοψάλτης Αγ.
Τριάδας. Καλυβίνος Νίκος, Λαμπαδάριος.
Κονταράτος Αντώνης, Ιεροψάλτης Αγ.
Γεωργίου Αγγεριάς. † Κρητικός Νικόλας,
Εκπαιδευτικός, Λαμπαδάριος. Καντιώτης
Αντώνης, Πρωτοψάλτης στο Μόντρεαλ
του Καναδά. Παντελαίος Ιωάν. Γιώργος,
Δομέστικος. Ραγκούσης Αντ. Γαληνός,
Ιεροψάλτης Αγ. Ιωάννου Δροού. Ραγκού-
σης Ευστ. Βασίλης, Πρωτοψάλτης, Ρούσ-
σος Νικόλας, Λαμπαδάριος Αγ. Τριάδας.
Σέργης Νικήτας, Πρωτοψάλτης. Σέργης
Ν. Παναγιώτης και Σέργης Ν. Κυριάκος,
Διπλωματούχοι Β.Μ. χωρίς θέσεις. Τρια-
ντάφυλλος Κων. Νίκος, Πρωτοψάλτης Ζ.
Πηγής Άσπρου Χωριού (Κάμπου). Χανιώ-
της Αντ. Μανόλης, Πρωτοψάλτης,
Χοράρχης. Χανιώτης Ιωάν. Μανώλης,
Πρωτοψάλτης, Χοράρχης. Πρωτοψάλ-
της. Χανιώτης Αντ. Κώστας, Πρωτοψάλ-
της. Χανιώτης Θεοδ. Λουκάς, Δομέστι-
κος.
Αν κάποιος μου έλεγε από πόσους αποτε-
λείται το καλλιτεχνικό σμάρι των μουσι-
κών θα του συνιστούσα να τον κοιτάξει
κάποιος γιατρός και μάλιστα ειδικός. Σχε-
δόν όλα τα όργανα (φωνή, έγχορδα,
πνευστά, κρουστά) περιλαμβάνονται σ'
αυτό.
Οι μουσικοί μας: Αλιπράντης Χρ. Ανδρέ-
ας, Πτυχιούχος Ωδικής. Αρκουλής Νικ.
Δημήτρης (εγγονός του αξέχαστου
κανταδόρου των Λευκών Δημήτρη
Αρκουλή-Βουρλιώτη), έγχορδα. Αρκου-
λής Περ. Νικόλας. Η σολιστική κιθάρα
των Λευκών, ο δημιουργός και πρωτερ-
γάτης πολλών επιτυχών μουσικών δρώ-
μενων. Αξέχαστη η βραδιά της Λευκιανής
Καντάδας. Βιτζηλαίος Άρης, τζαμπούνα.
Δελλαγραμμάτης Κων. Γιώργος, Έγχορ-
δα. Δελλαγραμμάτης Γεωργ. Κώστας,
Τραγούδι. Κονταράτου-Σακαλάκ Ιωάν.
Μαρία, Σολίστ πιάνου, Καθηγήτρια.
Κονταράτος Αθ. Σταύρος και Κονταράτος
Αθ. Στέφανος, κρουστά. Μέλη σχήματος
κρουστών με διεθνείς παραστάσεις.
Κονταράτος Μηνά Γιάννης (Κούνουπας),
Βιολί, Κιθάρα. Καστανιάς Κων. Νικόλας, ο
γιατρός μας. Έγχορδα. Κρητικός Στρ.

ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ
Μανώλης Ι. Χανιώτης
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Θοδωρής, το σολιστικό μπουζούκι των
Λευκών. Κρητικού Στρ. Βούλα, Τραγούδι.
Κρητικός Στρ. Αντώνης, Ακορντεόν.
Κυδωνιεύς Κυρ. Νικόλας, μπουζούκι.
Κυδωνιεύς Δημ. Θωμάς, κρουστά. Λουκή
Γεωργ. Φαίδρα, η γιατρός μας, Σολίστ
πιάνου. Μοστράτος Χρ. Λουκάς, η ηδύ-
μολπη φυσαρμόνικα των Λευκών. Μπε-
λούκης Γιαν. Τάσος, βιολί. Μπιζά Κων.
Μαρουλία, σπουδές πιάνου και βιολο-
ντσέλου. Παπαδάκης Κων. Νίκος (εγγο-
νός Αποστόλου Καστανιά), σολίστ σ' όλα
σχεδόν τα έγχορδα. Παντελαίος Κων.
Γιώργος, τραγούδι. Παντελαίου Δημ.
Κική, Σολίστ πιάνου, Καθηγήτρια Μουσι-
κής. Παντελαίος Ηλία Γιάννης (εγγονός
του Νικόλα Κλαρίνου), κλαρίνο. Ραγκού-
σης Αναστ. Φανούρης, σαντούρι, έγχορ-
δα. Σπανοπούλου Βάσω, πιάνο. Σακαλάκ
Ηλ. Κατερίνα (εγγονή Γιάννη Εμμ. Κοντα-
ράτου-Κανέλη), βιολοντσέλο. Στέλλας
Ιακ. Χρήστος, σολίστ μπουζουκιού. Στέλ-
λας Χρ. Ιάκωβος, μπουζούκι. Στέλλας
Ιακ. Ηλίας, μπουζούκι. Τριαντάφυλλος
Δημήτρης (Ζοφίτης), βιολί, πλήκτρα.
Πρέπει, για τον αξέχαστο Δημητράκη μας
να γραφτεί ότι, πριν κυκλοφορήσουν
στην αγορά τα ηλεκτρονικά πληκτροφό-
ρα όργανα που ηχομιμούνται κάθε άλλο
όργανο, είχε επινοήσει και είχε κατασκευ-
άσει ηλεκτρονικό πληκτροφόρο όργανο
που εμιμείτο τον ήχο της τζαμπούνας και
του βιολιού. Χανιώτης Εμμ. Ανδρέας.
Ο πρωτοκορυφαίος μας σολίστ του βιολι-
ού με σύμπραξη με μεγάλες ορχήστρες,
μικρά σύνολα και ρεσιτάλ. Χανιώτης Αντ.

Μανώλης, έγχορδα, Καθηγητής λαούτου,
Καθηγητής μουσικής. Χανιώτης Ιωάν.
Μανώλης, Καθηγητής μουσικής. Χανιώ-
της Κων. Αντώνης, βιολί. Χανιώτης
Μοσχ. Θανάσης, πλήκτρα, έγχορδα.
Χανιώτης Μοσχ. Χρήστος, μπουζούκι,
κρουστά. Χανιώτη Αναστ. Αγγελική,
Κιθάρα, καθηγήτρια κιθάρας. Χανιώτου
Αντ. Γεωργία, τραγουδίστρια Δημ. Τρα-
γουδιού. Χατζηνικολάου Νικ. Ερατώ
(θυγατέρα της Αλιπράντη-Χατζηνικολάου
Αικατερίνης), σολίστ πιάνου, καθηγήτρια
μουσικής.
Θα ήταν ανεπίτρεπτη παράλειψη αν δεν
αναφερθούν και παλαιότεροι Λευκιανοί
καλλιτέχνες, που τίμησαν την τέχνη τους
και τις Λεύκες, όπως οι: Ραγκούσης
Τάσος (Σαντουριέρης), σαντούρι και σχε-
δόν όλα τα έγχορδα. Νικόλας Παν. Βιτζη-
λαίος, κλαρίνο. Οι δύο προαναφερθέντες
απετέλεσαν, για πολλές δεκαετίες, ένα
εκπληκτικό ντουέτο, θρυλικό μπορεί να
χαρακτηριστεί. Ο μπάρμπα Παναγιώτης
Βιτζηλαίος, ο μεγάλος δεξιοτέχνης της
τζαμπούνας. Έπαιζε, ο μοναδικός ίσως,
όλους τους ρυθμούς. Εμμανουήλ Καντιώ-
της, κορυφαίος ηθοποιός. Ολυμπία
Ριτσιάρδη Καντιώτη, Πρωταγωνίστρια
του λυρικού θεάτρου και του θεάτρου
πρόζας ("πρωταγωνίστρια υψηλοτάτης
στάθμης", την αναφέρει το Λεξικό της
Ελληνικής Μουσικής). Ο Μίμης Καντιώ-
της, ηθοποιός. Με την αδελφή του Ολυ-
μπία υπήρξαν τα "Καντιωτάκια" της ελλη-
νικής σκηνής. Σωσώ Κανδύλη (κόρη του
Λευκιανού ιατρού Αναστασίου Κονταρά-

του), διεθνούς φήμης σοπράνο του λυρι-
κού θεάτρου. Ντόρα Καριώτη (κόρη του
Βασιλείου Καριώτη, σύζυγος του ηθοποι-
ού Νίκου Σταυρίδη), που τόσο νέα
έφυγε. Διακεκριμένη ηθοποιός του μου-
σικού θεάτρου. Τους αξέχαστους φίλους
δεξιοτέχνες: Αλέκο Ηλ. Γκίκα, κιθάρα,
χαβάγια. Γιάννη Ηλ. Γκίκα, ακορντεόν.
Γιώργο Σκανδάλη, ακορντεόν. Γιάννη Χρ.
Παντελαίο (Ζώρα), φυσαρμόνικα.
Δεν θα πίστευα, όταν άρχισα να συγκε-
ντρώνω τα ονόματά τους, κάποιον που
θα μου έλεγε πόσοι ήταν. Είναι σχεδόν
απίστευτο ένα ορεινό νησιώτικο χωριου-
δάκι, οι Λεύκες της Πάρου, να έχει τέτοια
ευρεία καλλιτεχνική, και βέβαια, πολιτι-
στική επιφάνεια.
Η εξήγηση αυτής της καλλιτεχνικής
ροπής των Λευκιανών γίνεται κατανοητή
όταν κάποιος κοιτάξει γύρω του. Το
χωριό μας. Το περιβάλλον. Την Αγία
Τριάδα, το καμάρι μας. Τις διακοσμήσεις
στα μαρμάρινα υπέρθυρα, στα μαρμάρι-
να πατώματα, κυρίως των εκκλησιών. Τις
ξυλόγλυπτες διακοσμήσεις των καναπέ-
δων, των καθισμάτων, των σεντουκιών.
Είναι η κληρονομιά του DNA που μας
άφησαν οι αγαπημένοι καλοσυνάτοι γλε-
ντζέδες πρόγονοί μας με την αγάπη τους
για κάθε καλό και ωραίο.
Θα κλείσω, με τα λόγια που έγραψα σε
προηγούμενο σημείωμά μου για τους επι-
φανείς Λευκιανούς: 35 ιατρούς, 25 εκπαι-
δευτικούς, Ανώτατους αξιωματικούς
όλων των όπλων και πλήθος επιστημό-
νων: Ως Λευκιανός, είμαι περήφανος. Εσείς;

Ποιός από τους νεώτερους Λευκιανούς
ξέρει ότι από το 1956 μέχρι και το 1970
λειτουργούσε στο χωριό Σχολή Ταπη-
τουργικής; Ο Προμηθέας Γκίκας, πρόε-
δρος του χωριού τότε, ξεκίνησε τις διαδι-
κασίες και έφερε τη σχολή στο χωριό,
στην οποία εργάζονταν 20 κοπέλες Λευ-
κιανές καθώς επίσης και 3 από τον Πρό-
δρομο. 
Το στήσιμο των αργαλειών ξεκίνησε
αρχικά στην Κοινότητα και αργότερα
μεταφέρθηκαν στο σπίτι που μέχρι πρό-
σφατα υπήρχε η ταβέρνα της Φλώρας

μέσα στο χωριό για να εγκατασταθούν
τελικά στο Νηπιαγωγείο.
Τότε ακόμα το χωριό έσφυζε από νιάτα,
τα ήθη και τα έθιμα ήταν ολοζώντανα και
ήταν υπέροχο ν' ακούς τα τραγούδια των
κοριτσιών που δούλευαν στους αργαλει-
ούς.
Την τέχνη του αργαλειού την έμαθε στις
κοπέλες μια κυρία μεγάλη σε ηλικία με
καταγωγή από τη Μ. Ασία, που είχε έρθει
στο χωριό με την κόρη της. Όμως μετά
από δύο χρόνια έφυγε κι έτσι ο υποδιευ-
θυντής επέλεξε εμένα να αναλάβω την
εποπτεία και τη διδασκαλία
των κοριτσιών. 
Αργότερα, τη γενική επί-
βλεψη της σχολής ανέλαβε
ο πρόεδρος του χωριού, ο
Ανδρέας Κονταράτος.
Αξίζει να προσθέσω και
κάτι που δείχνει το πόσο
ξεχώριζε το χωριό μας  την
εποχή εκείνη: Κάποτε ο
Αλιπράντης ο γιατρός, μου
είχε φέρει να προσθέσω
ούγια σε ένα χαλί. Όταν
ήρθε να το πάρει, γύρισε

και μου είπε κατά λέξη: "Οι Λεύκες είναι
το μικρό Παρίσι στον πολιτισμένο κόσμο
του νησιού"
Τελειώνοντας, σημειώνω ότι στο χωριό
μας υπήρχαν τότε όλων των ειδών τα
επαγγέλματα γι' αυτό κι ερχόταν πολύς
κόσμος απ'
όλη την Πάρο αλλά και την Αντίπαρο.

Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι  στην
Παροικιά υπήρχε μόνο Δημοτικό σχολείο
όταν στις Λεύκες λειτουργούσε ακόμα και
Σχολαρχείο (στο σπίτι του παπα-Γκίκα).

Φλώρα Χανιώτη 

ΣΧΟΛΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ  (Σύνδεση με το...παρελθόν)
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