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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:
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Ωραίο πράγμα όταν λες - μονάχα την αλήθεια,
και να μην κρύβεις την ψευτιά - βαθιά μέσα στα στήθια.

Και να μην υποκρίνεσαι - να είσαι θεατρίνος,
από τη μια κορυδαλλός - από την άλλη σπίνος.

Να είσαι σύζυγος πιστός - να μη ξενοκοιτάξεις,
ούτε το λάκκο τ' αλλουνού - να προσπαθείς να σκάψεις.

Είναι ωραία ν' αγαπάς - και ν' αγαπάς με πάθος,
να είσαι άνθρωπος σωστός - και όχι ένα λάθος.

Και όλοι να σε αγαπούν - να σε υπολογίζουν,
και στην αυλή σου όμορφες - γαρυφαλλιές ν' ανθίζουν.

Άσχημο να παινεύεσαι - πως είσαι ντερμπεντέρης,
να κάνεις τον κολυμβητή - και μπάνιο να μην ξέρεις.

Όμορφο νάσαι σοβαρός - λεβέντης και ωραίος,
ένας τελώνης δίκαιος - και όχι φαρισαίος.

Να είσαι ταπεινόφρονας - και όχι φαντασμένος,
να κάνεις και τον χουβαρντά - και νάσαι χρεωμένος

Κανένας δε μετάνιωσε - που δεν έχει μιλήσει,
την πέτρα όταν την πετάς - πίσω δεν θα γυρίσει.

Μην παίρνεις λόγια απ' τη μια - για να τα πας στην άλλη,
και ν' αγοράσεις στα τυφλά - γουρούνι στο τσουβάλι.

Και για του ψύλλου πήδημα - δεν πρέπει να μαλώνεις,
και όπου δεν σε σπέρνουνε - ποτέ να μη φυτρώνεις.

Μην μπαίνεις δίχως να ρωτάς - στου αλλουνού τ' αμπέλια,
και να μη θες εις βάρος του - να βάζουνε τα γέλια.

Νάσαι σε όλα κύριος - φίνος και μετρημένος,
μην κάνεις τον ελεύθερο - και νάσαι παντρεμένος.

Συγκρατημένος σε πολλές - να είσαι περιπτώσεις,
και λόγο στο Θεό ποτέ - δεν πρόκειται να δώσεις.

Την Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία η εθελοντική Αιμοδοσία του Συλλόγου μας.
Για το χρονικό περιθώριο των δυόμιση ωρών, εκείνου του
απογεύματος, ήταν ικανοποιητικός  ο αριθμός των αιμοδοτών
μας, σύμφωνα με τη γνώμη της γιατρού. 
Όμως η αιμοδοσία είναι μια αμφίδρομη  δραστηριότητα του
Συλλόγου. 
Δεν αρκεί η προετοιμασία, η τηλεφωνική πρόσκληση/υπενθύ-
μιση, το κέρασμα και οι αναμνηστικές ευχαριστίες. Χρειάζεται
περισσότερη εγρήγορση και συμμετοχή των νεότερων μελών

και φίλων του Συλλόγου μας, αφού η αιμοδοσία δεν ...βλά-
πτει, αντιθέτως είναι προσφορά στο συνάνθρωπο, είναι
πράξη αγάπης με ουσιαστικό νόημα. 
Η επόμενη Αιμοδοσία  θα είναι στις 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ημέρα
Δευτέρα, 5-8 στον Άγιο Ελευθέριο Αμαρουσίου 
Ως τότε να είστε όλοι καλά.

Η υπεύθυνη της Αιμοδοσίας
Ελένη Σκορδίλη

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ο

Κων/νος Γ. Δελαγραμμάτης

25η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
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ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ...παρηγορητικοί!
"Τέχνη – Τύχη – Τόλμη, ε ναι λοιπόν.
Τέχνη, αφού, καλά ή κακά, θέλουμε να
δώσουμε μια διέξοδο στην πυθική
σπίθα, που δεν κοιτάει την ώρα να γίνει
Λόγος και να μπει επικεφαλής μιας και-
νούριας αποτίμησης του κόσμου· και
Τύχη, αφού είναι αυτή που θα σμίξει τα
χρώματα και τα σχήματα, τις ευωδιές και
τους ήχους, την καρδιά μας και την καρ-
διά του Σύμπαντος σ' ένα σημείο, το
λυρικό σημείο που ονειρευόμαστε· και
Τόλμη, αφού κάθε βήμα σωστό μέσα
στην κοινωνία αυτή γραφτό είναι ν'
αφήνει πίσω του αίματα, καπνούς, και
δάκρυα…" (Οδ. Ελύτης)
Είναι 15 του Νοέμβρη, είναι η ώρα
πια να γράψω τους Συνειρμούς μου για
το Ενημερωτικό του Συλλόγου μας.
Όμως με τι καρδιά; Μόλις χθες κατατρο-
μάξαμε από τα γεγονότα στο Παρίσι,
ζούμε πια με τον άυλο τρόμο της τρομο-
κρατίας, η σκέψη μας φυλακίζεται από
αόρατες απειλές, τα μάτια μας πληγώνο-
νται από τις σκληρές εικόνες του θανά-
του, το μέλλον φαντάζει δυσοίωνο και
ωστόσο... η ζωή είναι τόσο γλυκιά! Σκέ-
φτηκα, αφού η έμπνευση πετά τρομαγ-
μένη μακριά, ας παραλείψω τους
συνειρμούς, εξάλλου πάντα το Γενάρη η
πρώτη σελίδα μας φέρνει ευχές... ... 
Τούτο τον καιρό, που η έμπνευση οπι-
σθοχωρεί, ποιήματα, λόγια, σημειώσεις,
διαβάσματα παλιά και πρόσφατα, μπερ-
δεύονται και οι συνειρμοί είναι διστακτι-
κοί. Λένε πώς ωριμότητα είναι, να είμα-
στε έτοιμοι για τις αλλαγές. Θαρρώ
τόσες πολλές ανατροπές τόσες πολλές
αναθεωρήσεις και αβεβαιότητα  ίσως δεν
μπορεί ο ψυχισμός μας να τα αντέξει.
Έτσι λοιπόν  παιδευόμουν και τι τύχη, να
μια ευχάριστη αλλαγή!
Προέκυψε ταξίδι στις  Λεύκες - ποτέ ως
τώρα δεν βρέθηκα τέτοια εποχή στο
χωριό-να ζήσω και το λιομάζεμα που
τόσα χρόνια το δίδασκα χωρίς βίωμα!
Μικρή προετοιμασία ταξιδιού, επιβίβαση
και σε τέσσερις ώρες φτάσαμε με λιακά-
δα στην Πάρο. 
Κάθε ταξίδι, κάθε προορισμός είναι
καταφυγή... είναι μια παρηγοριά! Μετά
με το λεωφορείο στο χωριό. Στον
Κώστο ανέβηκαν τα παιδιά  του χωριού
μας, που επέστρεφαν μετά το τέλος του
πρωινού τους μαθήματος. Μας καλοχαι-

ρέτησαν - θυμήθηκαν το καλοκαιρινό
μας δημιουργικό απόγευμα. Τραγουδού-
σαν το «Τρίγωνα –Κάλαντα», είχαν μου-
σική φαίνεται την τελευταία ώρα! Πλη-
σιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων...
είναι μια παρηγοριά! Το τοπίο είναι όπως
πάντα υπέροχο με τα φθινοπωρινά χρώ-
ματα, τον καταγάλανο ουρανό και τη
θάλασσα αχ! τη θάλασσα που νομίζεις
ακόμα σε καλεί να κολυμπήσεις. 
«Και το θαύμα ξαναήρθε κάποιο άλλο
καλοκαίρι καταμεσής της μέρας και του
πελάγου-μήνας Ιούλιος, η ώρα έντεκα-
πάνω σε ένα μικρό πλεούμενο, ανάμεσα
Πάρο και Νάξο. Άξαφνα οι μούτσοι
βάλανε τις φωνές: Τα δελφίνια! τα δελ-
φίνια! 
Είδα πίσω μας τις χρυσές αστραψιές, τις
καμπύλες μέσα στο φως, όπως ένα δίχτυ
ανάλαφρο που το ρίχνεις μέσα στο νερό
και το ξανασηκώνεις και το ξαναρίχνεις,
κρατώντας το ρυθμό, μια-δυο-τρεις-τέσ-
σερις, ώσπου μεγάλωσαν οι όγκοι καθά-
ρισαν οι μορφές ... ένα κέντημα πάνω
στο γαλάζιο, ένα ασταμάτητο κέντημα
ώσπου έλεγες κάποια στιγμή έλειψε η
βελόνα, έλειψε το πελαγίσιο τραπεζομά-
ντηλο κι έμεινε στη συνοδεία τη νικηφό-
ρα η ψυχή μονάχη, χωρίς ρυτίδα, χωρίς
βάρος, η ψυχή στο φως ελεύθερη...» Η
Ελλάδα του Ελύτη , η πατρίδα μας με τις
ιδιαιτέρες ομορφιές...είναι μια παρηγο-
ριά! Πότε θα την αγαπήσουμε όσο της
αξίζει;
O καιρός περνούσε ευχάριστα. Όταν
είσαι στο νησί, είναι σαν να είσαι σε
άλλο πλανήτη. Καμιά σχέση με τους
γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας. Απο-
λαμβάνει κανείς τη φύση και η ματιά του
φεύγει μακριά στους ήμερους λόφους,
που τώρα όπου μαζεύουν τις ελιές, γεμί-
ζουν κόσμο, φωνές, ζωή. Η ματιά λοιπόν
και η σκέψη πετά στο απέραντο γαλάζιο
που πλαισιώνει το νησί και γυρίζει πίσω,
αποφορτισμένη από τις γκρίζες εικόνες
της πρωτεύουσας και τις θολές έγνοιες
της καθημερινότητας... είναι κι αυτό μια
παρηγοριά! 
Συνάντησα στη στάση μια κοπέλα που
έχει μαγαζί το καλοκαίρι στις Λεύκες, και
εδώ και εφτά χρόνια έχει μετοικήσει από
τη Γλυφάδα της Αθήνας στο Πίσω Λιβά-
δι! 
Ήταν, είπε, απόφαση ζωής και δεν το

έχει μετανιώσει... είναι κι αυτό μια παρη-
γοριά. Ολόκληρο το χωριό, τούτη την
εποχή, δείχνει την ομορφιά του, φανε-
ρώνει όμως και ό,τι λείπει για να δείξει,
στη λεπτομέρειά του, αψεγάδιαστο.
Γωνιές και χώροι που πρέπει να αναδει-
χθούν και να λάμψουν κυριολεκτικά και
μεταφορικά. Η προσδοκία και η προσπά-
θεια για το καλύτερο είναι ακόμα μια
παρηγοριά.
Το 2015 μας αποχαιρετά. Ήταν μια
χρονιά γεμάτη απρόοπτα, ανατροπές
και προσμονή σε όλα τα επίπεδα. Πολλές
συμπεριφορές και στάσεις ζωής ως
τώρα, στον ευρύτερο επαγγελματικό ή
προσωπικό χώρο, στις ανθρώπινες σχέ-
σεις, στους θεσμούς της πατρίδας μας
δοκιμάστηκαν. Εκείνο που λείπει από τις
δράσεις μας θαρρώ είναι η αγάπη, η
δημιουργικότητα της αγάπης και η αφο-
σίωση με αγάπη σε ό,τι κάνουμε. Όχι πια
εντυπωσιασμούς, περιττές προβολές και
παραπανίσια λόγια. 
Λίγα λόγια, πολλά έργα, πράξεις αγάπης
ή ...τίποτα. «Αν δεν μπορείς να κάμεις
τη ζωή σου όπως τη θέλεις, τούτο προ-
σπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς:  να
μην την εξευτελίζεις μες στην πολλή
συνάφεια του κόσμου μες στες πολλές
κινήσεις κι ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις
πιάνοντάς την γυρίζοντας συχνά κι εκθέ-
τοντας την στων σχέσεων και των συνα-
ναστροφών την καθημερινή ανοησία, ως
που να γίνει σα μια ξένη φορτική.» Τα
είπε όλα ο Αλεξανδρινός ποιητής...είναι
κι αυτό μια παρηγοριά!
Ταπεινά, ευλαβικά κι αθόρυβα παρα-
κολούθησε όλο σχεδόν το  χωριό, τη
λειτουργία στην Αγία Αικατερίνη. Ευχές
και κεράσματα, στιγμές της παράδοσης
μέσα στο χρόνο, που ζεσταίνουν τις
καρδιές, παρηγορητικές συνήθειες που
γλυκαίνουν την  στιφή καθημερινότητα. 
Αποχώρησα την επομένη μέρα και
ναι...αναθάρρησα αυτές τις λίγες μέρες
στο νησί,  η επταήμερη βόλτα μου σε
μέρη γνωστά κι αγαπημένα είναι πάντα
ανατροφοδότηση ψυχής.
Άλλη μια χρονιά  ξεκίνησε για το Σύλλο-
γο, για τον καθένα μας, για την Ελλάδα,
την πατρίδα μας τη γλυκιά. Ας την περά-
σουμε αξέχαστα, όπως ο καθένας θέλει
και μπορεί. Πάντα με την αγάπη μου,

Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου

ΝΕΕΣ ΙΑΤΡΟΙ
Θερμά συγχαρητήρια στις ανιψιές μου ιατρούς ΕΥΤΥΧΙΑ και ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ, κόρες της πρώτης μου εξα-
δέλφης Τομαζίνας Χανιώτου (Παρδάλη ) Πεσιρίδου, που ολοκλήρωσαν την εξειδίκευσή τους και εγκαινίασαν τα ιατρεία
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Το σαββατοκύριακο 21-22 Νοεμβρίου
2015 έγινε μία ακόμα εκδρομή του Συλ-
λόγου. Στην αρχή προοριζόταν για
μονοήμερη αλλά μετά από απαίτηση των
περισσότερων συμμετεχόντων, αποφασί-
στηκε να γίνει διήμερη. Κι έτσι, η τελευ-
ταία εκδρομή της χρονιάς, εξελίχθηκε σε
μια δεύτερη σούπερ-
εκδρομή.
Ξεκινήσαμε ορεξάτοι
(όπως πάντα), από την
Ομόνοια (όπως πάντα), και
σύντομα, τα κεράσματα,
τα τραγούδια και οι «ανα-
κοινώσεις», έπεφταν
βροχή, όπως πάντα!
Αυτή τη φορά κάναμε το
γύρο της Λίμνης Τριχωνί-
δας, της μεγαλύτερης
λίμνης της Ελλάδας. Το
ξέρατε; Εγώ όχι! 75 χιλιόμετρα η περιμε-
τρική διαδρομή! Συναντήσαμε μικρά
χωριά  περιποιημένα, και βουνά δασωμέ-
να από τους πρόποδες μέχρι την κορφή
τους.
Η περιοχή της Αιτωλίας, όπου κάναμε
τη βόλτα αυτή, ήταν η περιοχή της Αιτω-
λικής Συμπολιτείας της αρχαίας εποχής.

Μια συμπολιτεία που σε πολλά θύμιζε την
σημερινή Ελβετία, ή την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Κοινό νόμισμα, κοινές αποφά-
σεις, άρχοντες εκλεγμένοι από το λαό, με
ίσες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Είπα-
με, σε πολλά, όχι σε όλα: η Αιτωλική
Συμπολιτεία ήταν απείρως  δημοκρατικό-
τερη της Ε.Ε.….
Επίσης, ήταν  η πατρίδα του Κοσμά
του Αιτωλού, μεγάλου Δασκάλου της
Εκκλησίας του οποίου τη μονή επισκε-
φθήκαμε την δεύτερη μέρα της εκδρο-
μής.
Στην εκδρομή αυτή την τιμητική τους
είχαν οι ελιές. Απέραντες εκτάσεις από
ελιές, φορτωμένες τον ευλογημένο
καρπό, μεστωμένο από τον καλοκαιριάτι-
κο ήλιο. Λιόπανα απλωμένα, εργάτες που
μάζευαν ελιές, η εποχιακή μυσταγωγία
της ελληνικής υπαίθρου ξετυλιγόταν

μπροστά μας όλο αυτό το διήμερο.
Ο καιρός, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις
της μετεωρολογικής υπηρεσίας, ήταν
σύμμαχός μας. Ταξιδεύαμε με συννεφιά
η οποία κάθε τόσο διαλυόταν από ένα
λαμπρό ήλιο τον οποίο στη συνέχεια
ξανασκέπαζε. Κι ένα περίεργο (και σωτή-

ριο) φαινόμενο: Όταν έβρεχε, βρισκόμα-
σταν είτε μέσα στο πούλμαν, είτε σε
καφετέριες και εστιατόρια. Μόλις βγαίνα-
με στο ύπαιθρο, η βροχή σταματούσε!
«Είμαστε καλοί ανθρώποι, γι΄αυτό»,
σχολίασε μια από τις κυρίες. 
Αυτό το φαινόμενο όμως, μας επέτρε-
ψε να κάνουμε με σχετική άνεση και τις

προγραμματισμένες επισκέ-
ψεις μας στα μοναστήρια του
Αη-Συμιού (Αγίου Συμεών),
του Κοσμά του Αιτωλού και
της Αγίας Παρασκευής.  Χωμέ-
να και τα τρία στα βουνά, σε
περιοχές με μπόλικη βλάστηση
που αυτή την εποχή έχει άλλη
ομορφιά και χάρη. Η μυρωδιά
του βρεγμένου χώματος, το
στρώμα από βρεγμένα φύλλα
στο έδαφος, ανάδιναν μια γλυ-
κιά μελαγχολία που σε
γέμιζε γαλήνη και ηρε-

μία.
Ο δρόμος, άλλοτε ακολουθούσε
την ακτογραμμή της λίμνης, κι
άλλοτε ανέβαινε πάνω στα βουνά.
Το πρώτο μεσημέρι, κάνοντας τη
μισή από την περιμετρική διαδρομή
της λίμνης, φάγαμε στην Τουρλίδα,
σε μια παραλιακή ταβέρνα που βρι-
σκόταν στην άκρη μιας μακριάς
λουρίδας γης μέσα στη Λιμνοθά-
λασσα του Μεσολογγίου. 
Συνεχίσαμε την υπόλοιπη διαδρομή
μέχρι το ξενοδοχείο, περνώντας
από τα χωριά Σιταρόλα, Καψοράχη,
Γραμματικού και Ματαράγκα.
Απογευματάκι, με τον ήλιο να τρυ-
πάει τα σύννεφα και να δημιουργεί
απίστευτα παιχνίδια στον ουρανό
και φωτοσκιάσεις στην  επιφάνεια
της λίμνης, φτάσαμε στο ξενοδο-

χείο μας, στην είσοδο του Πετροχωρίου.
Σε εξαιρετική θέση, με καταπληκτική
θέα, το ξενοδοχείο ΑΛΘΑΙΑ μας υποδέ-
χτηκε ντυμένο στα Χριστουγεννιάτικα,
πράγμα που ευχαρίστησε τους πάντες.
Η θέα μας σκλάβωσε όλους. Κάποιοι που
είχανε αποφασίσει να περπατήσουν μέχρι
το γειτονικό χωριό για να ξεμουδιάσουν
από την διαδρομή με το πούλμαν, ξέχα-
σαν αποφάσεις και σχέδια μπροστά στο
υπέροχο θέαμα της λίμνης που απλωνό-
ταν κάτω από τα πόδια μας, ήρεμη και
γαλάζια. Με καφεδάκι και κουβεντούλα
πέρασε το απόγευμα και όλοι πήγαν να
ετοιμαστούν για το δείπνο.
Φάγαμε καλά, ήπιαμε καλύτερα και
χορέψαμε περίκαλα! Το χριστουγεννιάτι-
κο δέντρο, τα πανέμορφα χριστουγεννιά-
τικα στολίδια, τα αναμμένα τζάκια, η
ζεστή υποδοχή των ιδιοκτητών και του
προσωπικού, έδωσαν ένα γιορτινό χαρα-
κτήρα στο βραδινό μας γεύμα. Μπορεί να
μην είχε τόσο χορό όσο άλλες φορές,
αλλά είχε τέτοια άνετη και ζεστή ατμό-
σφαιρα που, πιστεύω, ήταν μια από τις
ωραιότερες βραδιές που έχουμε περάσει
στις εκδρομές μας.
Την άλλη μέρα, μετά από ένα πολύ πλού-
σιο πρωινό με την πρωινή θέα της Τριχω-
νίδας, ξεκινήσαμε για να ολοκληρώσουμε
το γύρο της λίμνης. 
Αρχίσαμε από το Μέγα Δένδρο, γενέ-
τειρα του Κοσμά του Αιτωλού και εκκλη-
σιαστήκαμε στο μοναστήρι του Αγίου.
Μετά πήγαμε στο χωριό Μάνδρα όπου
και το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής.
Εκεί, μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαι-
ρα της μικρής εκκλησίας, ακούσαμε την
ιστορία της περιοχής, επισκεφθήκαμε την
μακέτα του Κρυφού Σχολειού που έχει

Η  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η  Τ Η Σ  Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ ,
Ο Π Ω Σ  Π Α Ν Τ Α
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επιμεληθεί ο τοπικός σύλλογος στα υπό-
γεια της μονής, και ξεκουραστήκαμε στο
απλόχωρο αρχονταρίκι.
Επόμενη στάση το Θέρμο. Μεγαλοχώ-
ρι, για την ακρίβεια η έδρα της αρχαίας
Αιτωλικής Συμπολιτείας. Όμορφο, πετρό-
χτιστο χωριό, με μια ωραία πλατεία γεμά-
τη πανύψηλα πλατάνια και νερά. Υποθέ-
τω το καλοκαίρι θα είναι όαση δροσιάς.
Εδώ όμως, στο Θέρμο, για πρώτη-κατά-
πρωτη φορά, ο Σύλλογος διχάστηκε!! Ο
λόγος; Ο κατά γενική ομολογία καλύτε-
ρος πατσάς της περιοχής!! Οι δύο ομά-
δες, οι αμετανόητοι οπαδοί του πατσά
και αυτοί του καφέ σκόρπισαν. 45 λεπτά
αργότερα, ξανασμίξαμε, οι μεν κατευχα-
ριστημένοι από τον πατσά, οι δε ξεχαρ-
μανιασμένοι από καφέ και τσιγάρο! 

Η διαδρομή συνεχίστηκε ανάμεσα σε
ωραία τοπία, ώσπου φτάσαμε στην
παραλία της λίμνης, στο χωριό Μυρτιά. Η
βροχή σταμάτησε μόλις φτάσαμε στο
χωριό, οπότε κάναμε μια μικρή βόλτα
στην παραλία και
καταλήξαμε σε
μια ταβέρνα για
μεσημεριανό.
Χορτασμένοι από
όμορφες εικόνες,
καλό φαϊ και καλή
παρέα, πήραμε το
δρόμο της επι-
στροφής.
Η τελευταία
εκδρομή της χρο-
νιάς, έχοντας στε-

φθεί από πλήρη επιτυχία χάρις στις
άοκνες προσπάθειες της Ελένης Πανώρι-
ου, έφτασε στο τέλος της στις 8 το
βράδυ, στην Ομόνοια.  Όπως πάντα….

Ρένια Κυδωνιέως 

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ
Την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου ΄15, στις 7 το
βραδάκι παρακολουθήσαμε την παρου-
σίαση του  βιβλίου της Κωνσταντίνας
Ρέμπη «Ο πάγκος».
Το βιβλίο αυτό είναι μια προσπάθεια σύν-
θεσης της εποχής μας, σύμφωνα με το
οπισθόφυλλο του βιβλίου. Μιας επο-
χής που το χαρακτηριστικό της γνώ-
ρισμα είναι ο φόβος. Ο φόβος για το
αύριο και το αβέβαιο μέλλον. Άνθρω-
ποι καθημερινοί, που ζουν στην
Ελλάδα της κρίσης και τους συνδέει
όλους το γεγονός ότι έχουν κατά
κάποιον τρόπο υποστεί τις συνέπειές
της.
Ο πάγκος" δένει δυο φίλες και συνα-
δέλφους που μοιράζονται τις σκέψεις
και τα προβλήματά τους. Δυο φίλες
πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, που
αντιμετωπίζουν τη ζωή με διαφορετικό
τρόπο. Μέσα από τον Πάγκο γνωρίζουν
κι άλλους ανθρώπους, άλλους καλούς και
άλλους κακούς. Τελικά για να μπορέσεις

να επιβιώσεις, πρέπει να ενσωματωθείς
στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον
ή μήπως η ενσωμάτωση οδηγεί στην
αυτοκατάργηση; Ποιες μπορεί να είναι οι
συνέπειες της αλλαγής στους ανθρώ-
πους; 

Η δική μας Νάντια Ξενάκη, η Νάντια με
το χαμόγελο και τη διακριτικότητα, η
Νάντια των  χαμηλών τόνων γράφει,
προβληματίζεται από την εποχή μας και
τολμά πάλι – μετά το πρώτο της μυθι-

στόρημα «Η παρακμή των υπογείων» -
να περιγράψει συμπεριφορές, σκέψεις και
χαρακτήρες. 
Η Νάντια γράφει με ένα θεατρικό τρόπο.
Οι διάλογοί της λιτοί, μεστοί νοημάτων,
λίγα λένε και πολλά εννοούν. Αγγίζει τον

ψυχικό κόσμο των σημερινών
ανθρώπων...που αισθάνονται, ζουν
την συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγ-
ματικότητα με τις ανατροπές της και
τις προσδοκίες της. 
Μακάρι  τα βιβλία της Νάντιας να
ταξιδέψουν και θεατρικά! Εμείς της
ευχόμαστε «δημιουργικότητα και
έμπνευση» πάντα. Μακάρι το επόμε-
νο βιβλίο της να είναι εμπνευσμένο
όχι πια από την οικονομική κρίση και
δυσπραγία, αλλά να γυρίσει η ζωή

μας σελίδα και η Νάντια να εμπνευσθεί
από την αισιοδοξία, την επιχειρηματικό-
τητα και την ανανέωση των ανθρώπινων
σχέσεων και ιδεών     

Ελένη Σκορδίλη 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ

ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ
Λεύκες Πάρου 17-8-2015

Αγαπητέ μας κύριε Καστανιά,
Πρόεδρε του Προοδευτικού Συλλόγου
Λευκιανών! Ο αδελφός μου κι εγώ σας
ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική και
πολύ τιμητική για μας πρόσκληση, να
παρευρεθούμε στην εκδήλωση για το 90
χρόνια του καταξιωμένου Συλλόγου μας
Λυπούμεθα, γιατί έκτακτοι και σοβαροί
λόγοι ανεξάρτητοι  από τη θέλησή μας
δεν επέτρεψαν την παρουσία μας.
Ζητούμε συγγνώμη για το ότι δεν μπο-
ρέσαμε να ανταποκριθούμε.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι σεβόμαστε,
εκτιμούμε, αναγνωρίζουμε και κυρίως

θαυμάζουμε το πλούσιο, πολυωφέλιμο,
πολύκαρπο, καλλίκαρπο και συνεχόμενο
έργο του Συλλόγου μας. Ένα έργο πνοής
και αδιάκοπης προσφοράς που αγκαλιά-
ζει όλες τις πτυχές και τις εκφάνσεις της
ζωής του ωραίου χωριού μας αλλά και
ευρύτερα. Ένα έργο ψυχικής κατάθεσης,
που από τότε που ιδρύθηκε ο ιστορικός
αυτός Σύλλογος μέχρι σήμερα, είναι
όντως ανεξάντλητο σε δυναμισμό, πρω-
τοπόρο σε προοπτικές και ωραίες πρω-
τοβουλίες και πάντοτε δίνει το παρόν
στα τοπικά δρώμενα.
Θερμότατα, ειλικρινέστατα και από
βάθος ψυχής συγχαρητήρια σε σας προ-
σωπικά και στο επίλεκτο Διοικητικό σας
Συμβούλιο αλλά και σε όσους διετέλεσαν
Πρόεδροι και μέλη των εκάστοτε Διοικη-
τικών Συμβουλίων καθώς επίσης και σε
όλους όσους με οποιοδήποτε τρόπο στή-

ριξαν και στηρίζουν κάθε σχετική σας
προσπάθεια. Στις ωραίες σας αυτές προ-
σπάθειες, συμπαραστεκόμαστε. Ταπεινά
ευχόμαστε, η παντοδύναμη Χάρη της
Αγίας Τριάδας να σας δυναμώνει, να σας
χαρίζει κάθε ψυχική και σωματική ακμή
ώστε να συνεχίζετε με τον ίδιο πάντοτε
παλμό το λαμπρό, υποδειγματικό αθόρυ-
βο αλλά πολύ γόνιμο έργο σας,  για το
καλό του τόπου μας! Και να αξιωθούμε
να γιορτάσουμε και τα εκατόχρονα του
Συλλόγου μας. Ενός Συλλόγου που, κατά
την άποψή μου, αποτελεί μέτρο κρίσεως
για κάθε συλλογική προσπάθεια. Άξιος ο
Σύλλογος των Λευκιανών! Άξιοι και όσοι
τον υπηρέτησαν και τον υπηρετούν!
Και πάλι θερμότατα ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!
Μετά βαθυτάτης εκτιμήσεως και πολλής
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Ομόνοια, Παρασκευή πρωί και όλα
είναι έτοιμα. Σε λίγο θα ξεκινούσε άλλη
μια εκδρομή εξωτερικού με το Σύλλογό
μας. Καλή διάθεση από όλους κι ένα
γεμάτο πούλμαν προδιέγραφαν ότι θα
περνάγαμε καλά. Πολλά άτομα από την
Παροικιά, τη Μάρπησσα, ακόμα κι από τη
Ρόδο, αλλά και όλοι οι καλοί φίλοι που
συνήθως πλαισιώνουν τις εκδρομές μας.
Η ξεναγός μας ήταν η Κυριακή, μια ωραία
κοπέλα από τη Λειβαδιά. 
Η διαδρομή εντός Ελλάδος, μέσα από τις

φυσικές ομορφιές της χώρας μας, κύλη-
σε γρήγορα. Λίγα χιλιόμετρα πριν τα
σύνορα με τη Βουλγαρία, συναντήσαμε
την πινακίδα "ΡΟΥΠΕΛ" και η σκέψη μας
πέταξε στη "γραμμή Μεταξά" και στην
ηρωική αντίσταση των υπερασπιστών
τους στους Γερμανούς στον Β' Π.Π. Στα
αριστερά της διαδρομής βρίσκεται η
κωμόπολη Νέο Πετρίτσι. Το όνομά της
παραπέμπει στο χωριό Πετρίτσι  που
μετά από τη συνθήκη του Βουκουρεστί-
ου (1913-Β' Βαλκανικός Πόλεμος) πέρασε
στη δικαιοδοσία της Βουλγαρίας  κι έτσι
οι κάτοικοί του εγκαταστάθηκαν στη νέα
πατρίδα. 
Απόγευμα φτάσαμε για την πρώτη
διανυκτέρευση στο Σαντάνσκι, μια ωραία
πόλη με πολύ πράσινο, χτισμένη στις
όχθες του Σαντάνσκα (Στρυμόνα). Ξεκι-
νήσαμε  το πρωί με κατεύθυνση το Βου-
κουρέστι. Διασχίζοντας τη Βουλγαρία,
περάσαμε από τη Σόφια και κάναμε μια
ωραία περιήγηση στην πόλη. Με κερά-
σματα και σούμα, λίγη βροχή και ομίχλη,
συνεχίσαμε και περάσαμε τα φυσικά
σύνορα που ορίζει ο Δούναβης μεταξύ
Βουλγαρίας και Ρουμανίας και θαυμάσα-
με το μεγάλο ποτάμι από τη γέφυρα των
2 χιλιομέτρων. Αργά το μεσημέρι φτάσα-
με στο Βουκουρέστι , στο πολύ όμορφο
ξενοδοχείο Rin Central. Δείπνο, ζωντανή
μουσική και πολύς μπάλος!
Η τρίτη μέρα άρχισε βροχερή κι εμείς
ξεκινήσαμε για μια μοναδική ξενάγηση
στο Βουκουρέστι, μια πόλη τεράστια με
πολλά πάρκα και λίμνες που εκτείνεται σε
επιφάνεια 20Χ30 χιλιομέτρων, ισόπεδη,

χωρίς ούτε έναν λόφο (που είσαι Αθήνα
με Λυκαβηττό, Ακρόπολη, Φιλοπάπ-
που...). Λόγω βροχής , είδαμε μόνο το
λεγόμενο ΧΩΡΙΟ στο πάρκο Herastrau
που φιλοξενεί περισσότερα από 300 κτί-
ρια από ξύλο και πέτρα που απεικονίζουν
την ιστορία και την ποικιλομορφία της
Ρουμανίας.
Την επόμενη (4η) μέρα, πρωινό και
ξεκίνημα για τη Σινάϊα, το "μαργαριτάρι
των Καρπαθίων". Επισκεφτήκαμε το
μοναστήρι που ίδρυσε το 1695 ο πρίγκι-

πας Μιχαήλ Κατακουζηνός  και το
παλάτι Πέλες του έχτισε ο Κάρολος
Α'. Συνεχίσαμε για το Μπράσοφ,
μια πλούσια πόλη, πέρασμα των
Τευτόνων στην επαρχία της Τραν-
συλβανίας και φτάσαμε στο υπέρο-
χο ξενοδοχείο μας, τύπου "σαλέ",
σ' ένα καταπράσινο τοπίο.
Την 5η μέρα διασχίζοντας τα
πυκνά δάση των Καρπαθίων φτά-
σαμε στην πόλη του Μπραν και
στο "κάστρο του Δράκουλα", μια
φανταστική κατοικία για τον κυβερ-
νήτη της Βλαχίας Βλαντ Τσέπες

(1431-1476) ή αλλιώς "κόμη Δράκουλα"
που του είχε απο-
δοθεί η επωνυμία
"Παλουκωτής "
λόγω του ανα-
σκολοπισμού που
εφάρμοζε στους
Ο θ ω μ α ν ο ύ ς
εχθρούς του. Ο
πύργος υψώνεται
σκοτεινός και
σκυθρωπός και
χρειάστηκε να
ανεβούμε 100
περίπου σκαλοπάτια σε στενούς διαδρό-
μους, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον.

Θαυμάσαμε την καταπληκτική θέα από
τα μικρά παράθυρα του πύργου που λει-
τουργεί σήμερα σαν μουσείο. Όλα τα
μέρη της Ρουμανίας ήταν υπέροχα κι ο
πολύ καλός ξεναγός μας τα παρουσίαζε
με κάθε λεπτομέρεια. Στην Ρουμανία
άρχισαν να εγκαθίστανται από πολύ

παλιά (16ο αιώνα) αρκετοί Έλληνες οι
οποίοι ίδρυσαν δικές τους παροικίες και
διατηρούσαν σχολεία, ελληνικές εφημε-
ρίδες και τύπωναν βιβλία. 
Το Βουκουρέστι μαζί με το Δραγατσά-
νι, το Ιάσιο, τη Βραϊλα και το Γαλάτσι
ήταν οι πόλεις που άκμασε ο ελληνισμός
κι από τις οποίες άναψε η φλόγα της Επα-
νάστασης του 21. Μετά τον Β' Π.Π. οι
περισσότεροι Έλληνες επέστρεψαν στην
Ελλάδα κι έμειναν μόνο όσοι θέλησαν να
πάρουν τη ρουμανική υπηκοότητα.
Φτάσαμε στη Ελλάδα με πολύ καλό καιρό
και ευχάριστη διαδρομή. Ο Σύλλογος
ευχαριστεί πολύ τις κυρίες που μας δια-
σκέδασαν με τα ωραία τους τραγούδια.
Θα θέλαμε πολύ να είναι μαζί μας και στις
επόμενες εκδρομές. Από τις αξέχαστες
στιγμές της εκδρομής ήταν τα μεσάνυχτα
το Βουκουρέστι. Είχε προηγηθεί διασκέ-
δαση σε κέντρο με ζωντανή Ρουμάνικη
μουσική και χορευτικά. Ο καλός μας οδη-
γός ο Θοδωρής μας πήγε σε μια μεγάλη
πλατεία, άνοιξε τις πόρτες έβαλε νησιώτι-
κα στο πούλμαν, άνοιξε τις πόρτες κι
έγινε το "έλα να δεις"! Ο χορός συνεχί-
στηκε και μέσα στο πούλμαν κι απ' το

πολύ χοροπηδητό, το πρωί το πούλμαν
δεν έπαιρνε μπρος!
Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους και όλες
για τη συμμετοχή, την προσαρμογή στο
πρόγραμμα και την καλή διάθεση.

Κ. Καστανιάς 
ΥΓ:  Και κάτι τελευταίο που έχει σχέση με
τη Ρουμανία: η ονομασία του λαϊκού
καπέλου "τραγιάσκα" και του επίσημου
"ρεπούμπλικα" προήλθε από τα ρουμάνι-
κα.
Κάποτε είχαν έρθει στην Ελλάδα Ρουμά-
νοι τουρίστες κι από τη χαρά τους που
πέρασαν τόσο καλά, στον Πειραιά, όταν
έφευγαν για τις χώρες τους, πετούσαν τα
καπέλα τους στον αέρα φωνάζοντας
"τραγιάσκα Ρουμάνα, τραγιάσκα ρεπού-
μπλικα!" που στα ρουμάνικα σημαίνει
"ζήτω η Ρουμανία, ζήτω η δημοκρατία!"
*********************************
Από τις 9 έως τις 16 Οκτωβρίου έγινε
η εκδρομή του Συλλόγου στη Βουλγαρία
και στη Ρουμανία. Στην ουσία προορι-

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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σμός ήταν η Ρουμανία, όμως όταν πηγαί-
νεις οδικά σ’ αυτήν  τη χώρα, αναγκαστι-
κά θα διασχίσεις και την προηγούμενη,
δηλαδή τη Βουλγαρία. Αυτό το αναγκα-
στικά, έχει εδώ βέβαια την καλή έννοια,
γιατί δίνεται η ευκαιρία στον ταξιδιώτη
να πάρει μία ιδέα και γι’ αυτή την τόσο

κοντινή μας χώρα με την οποία μας συν-
δέει ένα ιστορικό παρελθόν πολεμικών
συγκρούσεων, όμως τα τελευταία είκοσι
πέντε χρόνια υπάρχει μία προσέγγιση
που την υπαγορεύουν οι  οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες.
Φθάνοντας στο Σαντάνσκι το πρώτο
βράδυ και κάνοντας μια βόλτα στον
κεντρικό πεζόδρομο, παίρνεις μια πρώτη
εικόνα από αυτή την όμορφη Βαλκανική
πόλη που είναι γεμάτη ξενοδοχεία και
μικρά καταστήματα που πουλούν προϊό-
ντα από ροδέλαιο όπως σαπούνια και
κρέμες. Ο τουρισμός της οφείλεται στις
ιαματικές πηγές της και στο χαμηλό
κόστος σε σχέση με πόλεις της Κεντρικής
Ευρώπης. Γι’ αυτό και έχει τουρισμό όλο
το χρόνο, από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.
Ξεκινώντας την επόμενη μέρα για τη
Ρουμανία έγινε μία σύντομη στάση στο
κέντρο της Σόφιας. 
Η επίσκεψη στον ορθόδοξο καθεδρικό
ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι κάνει τον επι-
σκέπτη να συνειδητοποιήσει την απόλυ-
τη θρησκευτική ταυτότητα ανάμεσά μας.
Η βροχή και ο δυνατός αέρας δεν επέ-
τρεψαν μία βόλτα στο εμπορικό κέντρο
της πόλης. Έτσι συνεχίσαμε για τα σύνο-
ρα, όπου φθάσαμε το απόγευμα. Τα
σύνορα Βουλγαρίας – Ρουμανίας είναι ο
ποταμός Δούναβης, που καθώς τον βλέ-
πεις πάνω από την γέφυρα, τεράστιο σε

πλάτος και μήκος εκεί που χάνεται το
μάτι, τους λιγοστούς ανθρώπους στη μία
άκρη να ψαρεύουν παρά το τσουχτερό
κρύο, σκέφτεσαι την τρομερή δύναμη
της φύσης και ότι ο άνθρωπος πρέπει να
παρεμβαίνει με μέτρο χωρίς να την κατα-
στρέφει.
Το κρύο και βροχερό Βουκουρέστι, το
οποίο είναι πολύ κοντά στα σύνορα,
δεν έχει καμία σχέση με την γκρίζα
και εγκαταλελειμμένη πόλη με τους
μαυραγορίτες που σε έκλεβαν στην
αγορά συναλλάγματος, στα στενά
της παλιάς πόλης. Σήμερα είναι μια
πόλη φροντισμένη, με μεγάλα
πάρκα παντού και φυσικές λίμνες. Η
παλιά πόλη είναι γεμάτη μπιστρό,
και προσεγμένα εστιατόρια, όπου οι
τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές από το
ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
Αυτό που θυμίζει το σκοτεινό παρελ-
θόν της, είναι τα μισοτελειωμένα παλάτια
που άφησε πίσω η μεγαλομανία του Τσα-
ουσέσκου και οι τεράστιες εργατικές
πολυκατοικίες στα προάστια της πόλης,
που γίνονται ακόμη πιο θλιβερές λόγω
έλλειψης των απαραίτητων επισκευών
που χρειάζονται και που οφείλονται προ-
φανώς στην έλλειψη χρημάτων. 
Μετά από δύο ημέρες στο Βουκουρέστι
πηγαίνουμε στην περιοχή των Καρπα-
θίων και στις δύο μάλλον πιο όμορφες
πόλεις της Τρανσυλβανίας τη Σινάϊα και
το Μπρασόβ. 
Η Σινάϊα θυμίζει ελβετική πόλη με τα
σαλέ και τα τεράστια ξενοδοχεία, τις
βίλες, που είναι εναρμονισμένα με τα
τεράστια έλατα και τις
κατάφυτες κορυφές
των βουνών. Σε πολλές
από αυτές βλέπεις
μεσαιωνικά κάστρα (
ένα από αυτά είναι και
το περίφημο κάστρο
του Δράκουλα που
σήμερα είναι μουσείο).
Το Μπρασόβ (που
παλιά λεγόταν Στεφα-
νόπολη) έχει ένα υπέρο-
χο αναπαλαιωμένο ιστο-
ρικό κέντρο και θυμίζει μεσαιωνική γερ-
μανική πόλη. Εδώ τον 18ο και τον 19ο
αιώνα είχε ακμάσει το εμπόριο από Τραν-
συλβανούς, Σάξονες αλλά και την πολύ
σημαντική παροικία των Ελλήνων εμπό-

ρων.
Και τώρα λίγα
λόγια για την
σημερινή Ρουμα-
νία που είναι τρείς
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς
«χώρες» σε μία.
Η πρώτη «χώρα»
είναι αυτή με
τους μορφωμέ-

νους κατοίκους των μεγάλων πόλεων. Η
ανεργία είναι μόνο 2-3% και οι μισθοί
έχουν ανοδική πορεία (πχ στον κλάδο
της πληροφορικής, που έχει ήδη 250.000
εργαζόμενους).  Ο μέσος μισθός στο
Βουκουρέστι είναι 500€ τον μήνα, αλλά
με δεδομένο ότι η ανεργία είναι κάτω του
2%, τα διαθέσιμα εισοδήματα είναι

σημαντικά. Τα Malls είναι πολλαπλάσια
από αυτά στην Ελλάδα, η κατανάλωση
έχει ανοδική πορεία και οι Ελληνικές τρά-
πεζες και επιχειρήσεις είναι παντού.
Η δεύτερη «χώρα» είναι οι άνθρωποι
που ζουν στην ύπαιθρο σε χωριά με
κακές συνθήκες διαβίωσης, καλλιεργούν
μικρά χωράφια με πρωτόγονα μέσα και
επιβιώνουν από τα επιδόματα και τις κρα-
τικές ενισχύσεις. Η τρίτη «χώρα» είναι τα
πέντε εκατομμύρια των Ρουμάνων πολι-
τών που έχουν μεταναστεύσει στις
Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις και στον
Καναδά.
Όσοι ξέρουν λένε ότι η δεύτερη μεγαλύ-
τερη  ρουμανική πόλη είναι η Μαδρίτη.
Πάνω από 600.000 Ρουμάνοι ζουν εκεί.

Μαζεύουν χρήματα και στέλνουν πίσω
στις οικογένειες τους, όταν κερδίζουν
περισσότερα αμέσως αγοράζουν ακίνητα,
έρχονται το καλοκαίρι και τις γιορτές για
διακοπές.
Η Ρουμανία σίγουρα δεν αποτελεί
παράδεισο. Η πραγματικότητα είναι σε
μεγάλο βαθμό γκρίζα, σε μια χώρα που
με βάση τα στατιστικά στοιχεία είναι
φτωχή, με χαμηλό βιοτικό επίπεδο.
Όμως κάτι φαίνεται να χαράζει, με την
αύξηση του ΑΕΠ και των επενδύσεων,
μια ελπίδα αξιοπρεπούς διαβίωσης για
ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.

Νάντια Ρεμπή
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Στις 30/10/2015 στο Ιασώ ο Κώστας
Πάσχος και η Φένια Καρκαλέτση απέκτη-
σαν αγοράκι.

Στις 26/10/2015 στο μαιευτήριο Μητέρα
ο Κώστας Κουβέλης και η Κατερίνα
Λυκερδοπούλου απέκτησαν αγοράκι

ΓΑΜΟΙ   
Η Μαίρη Καντιώτη του Γεωργίου και της
Ευαγγελίας και ο Αλέξανδρος Τσιάμης,
παντρεύτηκαν στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση Αττι-
κής στις 26 Σεπτεμβρίου. Ακολούθησε
δεξίωση στο Κτήμα "LE CHEVALIER" στη
Βαρυμπόμπη.

νη (κόρη του Γιώργου και της Ρίτσας και
εγγονή του αγαπητού μας Σταμάτη
Γεώργα) παντρεύτηκαν στις 23 Νοεμβρί-
ου στο Denver Colorado (ΗΠΑ).

ΘΑΝΑΤΟΙ
Έφυγε ένας εξαίρετος φίλος
Στις 6 Ιουλίου 2015 απεβίωσε, τελείως
ανέλπιστα, ο εξαίρετος φίλος του Συλλό-
γου και όλων μας Ηλίας Μαύρης που
επί σειράν ετών τον βλέπαμε σ' όλες τις
εκδηλώσεις μας, πάντοτε με το χαμόγελό
του και την αγάπη του.
Θα τον θυμόμαστε πάντοτε.

Στέφανος Πανώριος

Την 3 Δεκεμβρίου απεβίωσε ο γνωστός
και αγαπητός σε όλους μας Λουκάς
Μοστράτος 

Την 6/10 απεβίωσε η Μαργαρίτα Δημ.
Τριαντάφυλλου (Βιτζηλαίου)

Την 5/11 απεβίωσε ο Εμμανουήλ Νικ.
Κρητικός στην Αθήνα. Η κηδεία του έγινε
στις Λεύκες την 7/11

Την 27/9 απεβίωσε ο Γεώργιος Νικ.
Καστανιάς 

Την 9/1 απεβίωσε ο Ευάγγελος Εμμ. Περ-
ράκης. Η κηδεία του έγινε την 11/11 στο
νεκροταφείο Αμαρουσίου. 

Την 15/11 απεβίωσε η Μαρία Γαϊτάνου
στις Λεύκες. Η θανούσα ήταν σύζυγος
του Αντώνη Γαϊτάνου ιδρυτή της Φωνής
της Πάρου.

Την 28/11 απεβίωσε ο Γεώργιος Αποστ.
Βιτζηλαίος που ζούσε τα τελευταία χρό-
νια στη Βέροια

**************************
Για τον Γιάννη Ρουσόπουλο

Τι και αν έφυγες μακριά μας! Όλοι θα
έχουμε να θυμόμαστε ένα καλό σου
λόγο. «Την Μαρία να προσέχετε είχες
πει» όταν έφυγες από τον σύλλογο. Δεν
το ξεχνώ. Έφυγες στις 26 Ιουλίου 2015,
από κοντά μας, αλλά όχι από την σκέψη
μας. 
Θα σε θυμόμαστε πάντα. Το μειλίχιο
χαμόγελό σου θα συντροφεύει τις ανα-
δρομές μας σε μια ζωή που θα την γεμί-
ζει η δική σου παρουσία όσο και απουσία
. Γυναίκα και παιδί σε νοσταλγούν. Όμως
είσαι εδώ … γιατί ο άνθρωπος φεύγει
μόνο όταν εξανεμιστεί από την σκέψη
μας. Και εμείς όσο ζούμε θα ζεις και εσύ.
Καλό σου ταξίδι φίλε Γιάννη. 

Μαρία Χανιώτου
**************************

Συγχαρητήρια
ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΙΤΙΜΟ ΕΦΟΡΟ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ο Διαμαντής Τριαντάφυλλος, ο άνθρω-
πος που συνέδεσε το όνομά του με την
ανακάλυψη σημαντικών αρχαιοτήτων
της Θράκης, η σημαντικότερη των οποί-
ων ο εντυπωσιακός ταφικός τύμβος της
Μικρής Δοξιπάρας Ζώνης, τιμήθηκε για
την προσφορά του στην ανάδειξη της
ιστορίας της περιοχής μας.
Η αναγόρευση του Διαμαντή Τριαντά-
φυλλου επίτιμου έφορου αρχαιοτήτων
σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Ιστο-
ρίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών
και Ανθρωπιστικών Σπουδών πραγματοπ
οιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11
Νοεμβρίου και ώρα 5.30 το απόγευμα 

στο αμφιθέατρο Παλιάς Νομικής Κομοτη-
νής σε κλίμα συγκίνησης, για την προ-
σφορά του στην ανάδειξη της ιστορίας
της περιοχής μας. 
Με τον χαιρετισµό του πρύτανη του
Δ.Π.Θ., προσφώνηση από τον κοσμήτο-
ρα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών και προσφώνηση από τον
πρόεδρο του τµήµατος Ιστορίας και
Εθνολογίας, ξεκίνησε η τελετή, την οποία
παρακολούθησε πλήθος κόσμου, ανάμε-
σά τους συνάδελφοι του κ. Τριαντάφυλ-
λου, αλλά και φοιτητές του πανεπιστημί-
ου. 
Φανερά συγκινημένος ο Διαμαντής Τρια-
ντάφυλλος ευχαρίστησε το πανεπιστήμιο
για την αναγόρευσή του και χρησιμοποί-
ησε μερικούς στίχους για να περιγράψει
τα συναισθήματα της ξεχωριστής αυτής
ημέρας.

Το παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα
από τον " Χ ρ ό ν ο "  της Θράκης
(www.xronos.gr ) και το αναδημοσιεύου-
με για ενημέρωση όλων των Λευκιανών
και των φίλων του χωριού μας. 
Τα θερμά μας συγχαρητήρια στον άξιο
Λευκιανό επιστήμονα!

α στον αγαπη-
μένο μας αδελφό Διαμαντή Τρια-
ντάφυλλο, αρχαιολόγο, για την
αναγόρευσή του ως επίτιμου διδά-
κτορα του πανεπιστημίου Θράκης.
Τα αδέλφια σου σε αγαπάμε, χαιρό-
μαστε για την επιτυχία σου κι ευχό-
μαστε πάντα υγεία και χαρές στη
ζωή σου.

Μάριος και Μαρία Ιατροπούλη 
και τα ανίψια σου

Με εργαλεία πενιχρά, τι θέλεις να σου φτιάξω
Το λεξιλόγιο φτωχό, πώς να σε περιγράψω…

Αφήνοντάς τα τα πολλά, στα λίγα θα αναφερθώ,
Στο πέτο σου ταιριάζει, μετάλλιο χρυσό

Από μικρός εθήτευσες στην Ιεροψαλμωδία,
Και δίκαια σε κέρδισε η πρώτη ενορία

Ο ήχος της φωνής σου υπέροχος με την ιδιαιτερότητά της,
Αγάλλετο το εκκλησίασμα με τη μουσικότητά της

Εμείς σε στερηθήκαμε αλλά σε απόλαυσαν οι άλλοι,
Γι’ αυτό η υπερηφάνειά μας είναι πολύ μεγάλη.

Αρχιλαμπαδάριε, θα σου το πω διότι
Είμαστε υπερήφανοι που σ’ έχουμε πατριώτη

Συγχαρητήρια πολλά και σε ευχαριστούμε, 
Άνθος διαλεχτό,

Που φύτρωσες καταμεσής Στο χέρσο τον αγρό.

Ο Λευκιανός

Χαρισμένο στον Αρχιψάλτη μας, Εμμανουήλ Ιωάννου Χανιώτη
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Ήρθαν και πάλι οι γιορτές των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς. Δόξα τω
Θεώ…. ο καιρός φεύγει γρήγορα και οι
γιορτές έρχονται και φεύγουν τόσο
σύντομα, που νομίζουμε ότι ζούμε σε ένα
όνειρο που σαν ξυπνάμε το πρωί, όλα
έχουν τελειώσει. 
Τέτοιες μέρες το μυαλό και η σκέψη
όλων, ιδιαίτερα όμως των μεγαλύτερων,
φτερουγίζει στο παρελθόν και πιο πολύ
στις παιδικές μας αναμνήσεις που τέτοιες
ώρες, ξανάρχονται μόνες ή τις ανακαλού-
με επίμονα στη μνήμη μας.
Πριν περιγράψω συνοπτικά μια τέτοια
ανάμνησή μου, πρέπει να πω ότι σήμερα
θα λέγαμε ότι ζούμε σε εποχή «ευδαιμο-
νίας»… Οι γαλοπούλες, τα κοτόπουλα, τα
χοιρινά, σε αμέτρητες ποικιλίες, ποιότη-
τες και τιμές, θα κρέμονται στα κάθε
είδους σημεία πώλησής τους και εμείς οι
καταναλωτές, ανάλογα με τις δυνάμεις

και τις επιθυμίες μας ο καθένας θα διαλέ-
ξει ο,τι θέλει. Και ο τελευταίος εύκολα θα
βρει αυτό που επιθυμί.
Και τα παιδιά, α αυτά είναι τα πιο τυχερά!
Χωρίς κανένα ιδιαίτερο κόπο, αντίθετα
μάλιστα, με πολλές παρακλήσεις τις
περισσότερες φορές των γονιών τους, θα
γευθούν τα έτοιμα εδέσματα των γιορτι-
νών ημερών. Είναι φυσικό να θεωρούν
ότι τα πράγματα έτσι ήταν πάντα, έτσι
θάναι και στο μέλλον, αλλά έτσι ήταν και
στο παρελθόν.
Ας τρέξει όμως τώρα η μνήμη μου ας
πούμε... στα Χριστούγεννα του 1946,
1947, 1948… Γαλοπούλες και κοτόπουλα
στους εμπόρους του χωριού μας, ούτε
για δείγμα και τα χοιρινά, ελάχιστα. Ένα-
δυο ζωντανά έσφαζαν οι χασάπηδες του
χωριού και όποιος μπορούσε και προλά-
βαινε, αγόραζε μια-δυο οκάδες. 
Όμως τότε, κάθε σπίτι του χωριού φρό-
ντιζε εκ των προτέρων, από το καλοκαί-
ρι δηλαδή σχεδόν, και μεγάλωνε μαζί με
τα άλλα, τουλάχιστον ένα πουλερικό που
θα το έσφαζε στις γιορτές των Χριστου-
γέννων, όπως επέβαλε το έθιμο. Όλοι
τότε είχαν και διατηρούσαν ένα μικρό ή

μεγαλύτερο κοτέτσι, στο οποίο θα μεγά-
λωναν τον εκλεκτό κόκκορα ή την παλιά
κότα που θα λάμπρυνε και θα μοσχομύ-
ριζε τις γιορτινές μέρες. Οι γαλοπούλες
ήταν ελάχιστες. Ήταν πιο δαπανηρό και
πιο δύσκολο το μεγάλωμά τους.
Από τις αρχές, λοιπόν, του Νοέμβρη, η
δική μου οικογένεια, έπαιρνε ένα γάλο ή
γαλοπούλα από τον κουμπάρο μας που
κατοικούσε στο Υστέρνι. Εκεί υπήρχε η
δυνατότητα εκτροφής αρκετών γαλό-
πουλων και η παραχώρηση ενός σε εμάς,
ήταν στα πλαίσια των δώρων μεταξύ των
κουμπάρων. 
Τη γαλοπούλα αυτή που μας δώρισε ο
συγγενής μας, έπρεπε να την μεγαλώ-
σουμε και να την παχύνουμε όσο ήταν
δυνατό περισσότερο, μέχρι τα Χριστού-
γεννα. Η φροντίδα της οικογένειας προς
αυτήν ήταν ξεχωριστή και άσχετη με
αυτή που παρείχε προς όλες τις κοτούλες
– που ήταν αρκετές – στο κοτέτσι. Εδώ
λοιπόν, μπαίνανε και οι πολλαπλές γύρω
από το θέμα αυτό υποχρεώσεις των παι-
διών. Δύο μόνο θα περιγράψω:
Μεταξύ της πλούσιας και ποικίλης δια-
τροφής που έπρεπε να εξασφαλίσουμε
για τη γαλοπούλα μας, ήταν και τα βελα-
νίδια. 
Βελανιδιές όμως υπήρχαν ελάχιστες στην
περιφέρεια του χωριού μας. Έπρεπε να
πάμε λοιπόν εμείς, τα παιδιά, πέρα σου
«Κανού», κάτω από τον Πήγαδο, να
μαζέψουμε κάτω από τις βελανιδές
κάποια βελανίδια. Κάθε μέρα, βάζαμε στο
στόμα της γαλοπούλας 6-8 βελανίδια και
τα πιέζαμε ένα-ένα να τα καταπιεί. Αυτό
δεν ήταν πάντα πολύ εύκολο. Κάθε μέρα
σχεδόν, πρωί, ή απόγευμα αν είχαμε
σχολείο το πρωί, έπρεπε να βγάλουμε τη
γαλοπούλα περίπατο στον αμαξωτό, εκεί
προς το πηγάδι της Βασιλικής (σήμερα
του Πίτα), για να βοσκήσει με χόρτα,
κυρίως με ξυνίδα που υπήρχε άφθονη
στα πλευρά του δρόμου.
Όμως η γαλοπούλα δεν είναι πάντα πολύ
ήρεμο και ευκολοχειριζόμενο πτηνό.
Όταν ακούει σφυρίγματα, κατεβάζει
φτερά και φωνάζει ξαφνιασμένη γλου-
γλου-γλου, ενώ αρκετές φορές, χωρίς
ιδιαίτερο λόγο και εξήγηση «κάνει
φτερά». Δηλαδή, εκεί που βρίσκεται και
βόσκει, στα καλά καθούμενα που λέμε,
παίρνει φόρα και πετάει. Προσγειώνεται
πάλι στα εκατό ή και περισσότερα μέτρα
και εμείς, σαν παιδιά 7, 8, 9 χρονών,
αρχίζαμε το κλάμα. Πάει τη χάσαμε τη

γαλοπούλα και χωρίς αυτήν δεν  μπορού-
σαμε, βέβαια, να επιστρέψουμε στο
σπίτι. 
Έπρεπε να την ξαναβρούμε που έπρεπε
να εξασφαλίσουμε για τη γαλοπούλα
μας, ήταν και τα βελανίδια. Βελανιδιές
όμως υπήρχαν ελάχιστες στην περιφέ-
ρεια του χωριού μας. Έπρεπε να πάμε
λοιπόν εμείς, τα παιδιά, πέρα σου
«Κανού», κάτω από τον Πήγαδο, να
μαζέψουμε κάτω από τις βελανιδές
κάποια βελανίδια. Κάθε μέρα, βάζαμε στο
στόμα της γαλοπούλας 6-8 βελανίδια και
τα πιέζαμε ένα-ένα να τα καταπιεί. 
Αυτό δεν ήταν πάντα πολύ εύκολο. Κάθε
μέρα σχεδόν, πρωί, ή απόγευμα αν είχα-
με σχολείο το πρωί, έπρεπε να βγάλουμε
τη γαλοπούλα περίπατο στον αμαξωτό,
εκεί προς το πηγάδι της Βασιλικής (σήμε-
ρα του Πίτα), για να βοσκήσει με χόρτα,
κυρίως με ξυνίδα που υπήρχε άφθονη
στα πλευρά του δρόμου.
Όμως η γαλοπούλα δεν είναι πάντα πολύ
ήρεμο και ευκολοχειριζόμενο πτηνό.
Όταν ακούει σφυρίγματα, κατεβάζει
φτερά και φωνάζει ξαφνιασμένη γλου-
γλου-γλου, ενώ αρκετές φορές, χωρίς
ιδιαίτερο λόγο και εξήγηση «κάνει
φτερά». Δηλαδή, εκεί που βρίσκεται και
βόσκει, στα καλά καθούμενα που λέμε,
παίρνει φόρα και πετάει. Προσγειώνεται
πάλι στα εκατό ή και περισσότερα μέτρα
και εμείς, σαν παιδιά 7, 8, 9 χρονών,
αρχίζαμε το κλάμα. Πάει τη χάσαμε τη
γαλοπούλα και χωρίς αυτήν δεν  μπορού-
σαμε, βέβαια, να επιστρέψουμε στο
σπίτι. Έπρεπε να την ξαναβρούμε αρκε-
τές πεζούλες πιο κάτω, μέσα στα δέντρα
και να την κουμαντάρουμε….

Για να φτάσει, λοιπόν, η γαλο-
πούλα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι
μας, χρειάζονταν πολλές προσπάθειες και
φροντίδες ακόμη και από εμάς τα παιδιά.
Η πιο σπουδαία ανταμοιβή μας ήταν η
φούσκα της, το στομάχι δηλαδή, που
ήταν το μπαλόνι μας, η μπάλα μας, το
παιχνίδι μας!

Καλά, όταν βέβαια το κρέας της
έβραζε στην παραστιά του σπιτιού,
μοσχοβολούσε όλη η γειτονιά. Γεύσεις
και μυρουδιές που δεν μπορούν να σβή-
σουν από τις αισθήσεις εμάς των παλαι-
ών, που δύσκολα πια δυστυχώς ή μάλλον
αδύνατον να συναντήσει κανείς στο
σημερινό μας κόσμο της υπερπροσφοράς
και υπερκατανάλωσης.

Βασίλης Ευστ.Ραγκούσης

Η ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΦΤΕΡΑ…..

Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Α
Θερμά συγχαρητήρια στον Φραγκίσκο Περράκη για την έκδοση του βιβλίου του "Επίτομος Γενεαλογικός Κώδικας της
Πάρου" για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε στην έρευνά του. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην αποδοχή και διά-
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(Αναδημοσίευση από το http: / / lefkianos.blogspot.gr)

Πραγματοποιήθηκαν  την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015, στην κατάμεστη αίθουσα του Κοινοτικού Μεγάρου Λευκών, η ετήσια Γενι-
κή Συνέλευση και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μ.Ε.Ε.Α.Σ. ΥΡΙΑ Λευκών
Πάρου. Παράλληλα εγκρίθηκε ομόφωνα ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. ψήφισαν 110 μέλη του συλλόγου.
Όλα τα ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα (δεν υπήρξαν λευκά και άκυρα).

Σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής:

Σήμερα 15 Νοεμβρίου 2015 μετά τον διοικητικό απολογισμό επίσης και τον ταμειακό απολογισμό του απελθόντος Δ.Σ. του Συλ-
λόγου διεξήχθησαν οι εκλογές για ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για το χρονικό όριο 2015-2017.
Κατόπιν ομόφωνης γνώμης της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθησαν υπέροχα οι εκλογές από τις οποίες αναδείχθηκαν με σειρά πλει-
οψηφίας οι κάτωθι (σε παρένθεση οι ψήφοι που έλαβαν):

1. Ρούσσος Αλέξανδρος του Δημητρίου: (87)
2. Παντελαίος Αποστόλης του Νικολάου: (84)
3. Γεμελιάρη - Χατζηγιάννη Αγγελική του Σταύρου: (74)
4. Παντελαίος Μιχάλης του Νικολάου: (69)
5. Καπαρού Γραννέτα του Παναγιώτη: (60)
6. Ρούσσος Χαράλαμπος του Στεφάνου: (55)
7. Ραγκούσης Νικόλαος του Ιωάννη: (47)
----------------------------------------------------
8. Συριανός Πυθαγόρας του Νικολάου: (43)
9. Χατζηγρηγορίου Κοσμάς του Γρηγορίου: (31)

Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι επτά πρώτοι σε ψήφους.
Εξελεγκτική Επιτροπή Εκλέγονται και οι τρεις υποψήφιοι:

1. Αρκουλής Δημήτριος του Κωνσταντίνου
2. Θεοδωροπούλου Μαρουσώ του Ιωάννη
3. Κρητικού Παρασκευή του Ευστρατίου

Τα πρακτικά αφού διαβάστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφηκαν από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής:

Καπούτσος βασίλης  --   Κοντού Μαργαρίτα   --   Χανιώτη - Σκορδίλη Νικολέττα

Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 16/11/2015, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. στη Λέσχη του Συλλόγου.
Οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα ήταν ομόφωνες πράγμα που δείχνει με το… καλημέρα
ότι το ανανεωμένο και με 6 στα 7 μέλη νέο Δ.Σ. ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις.
Πιο αναλυτικά το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:             Παντελαίος Αποστόλης του Νικολάου
Αντιπρόεδρος:       Γεμελιάρη - Χατζηγιάννη Αγγελική του Σταύρου
Ταμίας:                 Παντελαίος Μιχάλης του Νικολάου
Γραμματέας:          Ραγκούσης Νικόλαος (Λαουτάρης) του Ιωάννη
Βοηθός Γραμματέα και υπεύθυνη Λέσχης:       Καπαρού Γραννέτα του Παναγιώτη
Μέλος:                 Ρούσσος Αλέξανδρος του Δημητρίου
Μέλος:                  Ρούσσος Χαράλαμπος του Στεφάνου

Πρόθεση του νέου Προέδρου του Συλλόγου, Αποστόλη Παντελαίου, είναι να αναλάβουν αρμοδιότητες τόσο τα δυο μέλη του Συλ-
λόγου Ρούσσος Αλέξανδρος του Δημητρίου και Ρούσσος Χαράλαμπος του Στεφάνου, αλλά και οι δυο υποψήφιοι που έθεσαν υπο-
ψηφιότητα στις εκλογές της 15ης Νοεμβρίου 2015, Συριανός Πυθαγόρας του Νικολάου και Χατζηγρηγορίου Κοσμάς του Γρηγο-
ρίου και δεν εξελέγησαν στο νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Αυτό θα γίνει στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 στη Λέσχη
του Συλλόγου.

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου της Αθήνας:
- Ευχαριστεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρό του Γιάννη Κοντό για την άψογη συνερ-
γασία, 
- Θα βρίσκεται όπως πάντα στο πλευρό του Υρία και εύχεται ολόψυχα στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. καλή επιτυ-
χία στο έργο τους.

Εκλογές στον Μ.Ε.Ε.Α.Σ. ΥΡΙΑ Λευκών Πάρου
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Τα νέα και οι απόψεις
της νεολαίας μας.

30 νέοι από όλη την Ελλάδα, που
θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον
τομέα του πολιτισμού μέσω της υλοποίη-
σης των δικών τους πολιτιστικών πρωτο-

βουλιών, βρέθηκαν τους προηγούμενους
2 μήνες για κατάρτιση στη Γερμανία.
Ήταν μία δυναμική πρωτοβουλία του
Ιδρύματος Robert Bosch. Η Πάρος αντι-
προσώπευε μία από τις 30 πρωτοβουλίες.
Το Ίδρυμα Robert Bosch, που κατέχει
το 92% των μετοχών της ομώνυμης γερ-
μανικής εταιρείας, συγκαταλέγεται στα
πλουσιότερα ευρωπαϊκά ιδρύματα.
Κεντρικός στόχος της κοινωφελούς του
δραστηριότητας είναι η προώθηση της
συνεννόησης των λαών στηρίζοντας μη
κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Σε αυτό το
πλαίσιο χρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα
Start για την κατάρτιση νέων ελλήνων
αποφοίτων πανεπιστημιακών σχολών
που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγ-
γελματικά στον τομέα του πολιτισμού.

Εκπαίδευση στη Γερμανία
Στην ουσία επρόκειτο για ανάληψη πολι-
τιστικών πρωτοβουλιών. Οι νεαροί πολι-
τιστικοί μάνατζερ που επελέγησαν ήθε-

λαν να προσφέρουν δυναμικά στον
τομέα του πολιτισμού στην Ελλάδα, ξεκι-
νώντας οι ίδιοι να υλοποιούν πολιτιστικές
πρωτοβουλίες. Νιώθοντας πως δεν υπάρ-
χουν πιθανότητες να έρθει μια ευκαιρία ή
μια αλλαγή μέσω ενός πολιτιστικού
θεσμού, αποφάσισαν να ξεκινήσουν να
φέρνουν την αλλαγή στις τοπικές τους
κοινωνίες με το δικό τους τρόπο. Το
ίδρυμα Robert Bosch, μέσω του συγκε-
κριμένου προ-
γ ρ ά μ μ α τ ο ς
ήταν ο υποστη-
ρικτής ακριβώς
αυτής την λογι-
κής και της πρό-
θεσης.
Όταν προκη-
ρύχθηκε ο δια-
γωνισμός, τον
Ιούνιο, το
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν
ήταν μεγάλο.
Μέσα σε ένα
μόλις μήνα
στάλθηκαν 155
αιτήσεις από όλη την Ελλάδα. Τελικά επε-
λέγησαν 30 πρωτοβουλίες από μια επι-
τροπή που την αποτελούσαν το Ίδρυμα
Robert Bosch, το παράρτημα του Ινστι-
τούτου Γκαίτε στη Θεσσαλονίκη, o γερ-
μανικός Σύνδεσμος Κοινωνικών και Πολι-
τιστικών Κέντρων αλλά και Έλληνες ειδι-
κοί σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης.
Τις πρωτοβουλίες αυτές εκπροσώπησαν
30 νέοι που σχετίζονται με τον τομέα του
πολιτισμού και ευελπιστούν να υλοποιή-
σουν πολιτιστικές πρωτοβουλίες στην
πατρίδα τους την Ελλάδα. Δεν χρειαζό-
ταν εμπειρία εκ μέρους τους. Χρειαζόταν
μια κατά κάποιο τρόπο χειροπιαστή ιδέα
με απήχηση στην τοπική κοινωνία, την
οποία πρότεινε ο κάθε υποψήφιος. 

Οι πρωτοβουλίες που προ-
τάθηκαν αφορούσαν, μεταξύ
άλλων, την αντιμετώπιση της
ξενοφοβίας και των διακρίσε-
ων, τη μετανάστευση και την
κοινωνική συνοχή, την πολι-
τιστική και την προσωπική
ταυτότητα. Η μία εκ των 30
πρωτοβουλιών προτάθηκε
από εμένα. Μία ιδέα που γεν-

νήθηκε στα πλαίσια της Ο.ΠΑ.Σ. και την
οποία θεώρησα τόσο ταιριαστή με την
παρούσα ευκαιρία. Μα κυρίως πιο ταιρια-
στή με τις ανάγκες της Πάρου, με σκοπό
τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Πρόκειται για
το πρόγραμμα «Εθελοντές Νέοι Ξεναγοί
του νησιού της Πάρου». Ένα πρόγραμμα
πολιτιστικής εκπαίδευσης των νέων του
νησιού και εμπλοκής τους με τους ντόπι-
ους κατοίκους και τους τουρίστες. 
Το πρόγραμμα συγκεκριμένα συνί-

σταται στο εξής: Οι νέοι Παριανοί αφού
γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά
της Πάρου και κατανοήσουν καλύτερα
την ιστορική της συνέχεια και ταυτότητα
(μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και
διαδικασιών), θα καταστούν ικανοί να
γίνουν πρεσβευτές του νησιού μας ξενα-
γώντας στους επισκέπτες με πολιτιστικές
διαδρομές και με άλλες  δραστηριότητες,
εκπροσωπώντας και παρουσιάζοντας την
ταυτότητα της Πάρου μέσα από τα δικά
τους μάτια. 
Οι 30 μελλοντικοί πολιτιστικοί δια-
χειριστές που επιλεγήκαμε, βρεθήκαμε
στο Βερολίνο και στη Στουτγάρδη, όπου
συμμετείχαμε σε ένα εντατικό πρόγραμ-
μα θεωρητικής κατάρτισης δύο εβδομά-
δων με ειδικούς του κλάδου. Στη συνέ-
χεια πήραμε μέρος σε ένα πρόγραμμα
πρακτικής κατάρτισης τεσσάρων εβδομά-
δων σε σχετικά κοινωνικο-πολιτιστικά
κέντρα σε διάφορες πόλεις της Γερμα-
νίας. 
Η κοινωνική διάσταση και η βιωσιμό-
τητα των προτεινόμενων προγραμμάτων
ήταν ίσως τα σημαντικότερα κριτήρια της
επιλογής των 30 συγκεκριμένων πρωτο-

Η  Π ά ρ ο ς  σ τ η  Γ ε ρ μ α ν ί α . . .
Μ ί α  ε υ κ α ι ρ ί α  γ ι α  τ ο  ν η σ ί  μ α ς !
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βουλιών. Η πρωτοβουλία των «Εθελο-
ντών Νέων Ξεναγών» με κατεξοχήν κοι-
νωνική και πολιτιστική διάσταση είναι
ικανή να συμβάλλει ακόμα και στη βιώσι-
μη ανάπτυξη του νησιού. 
Πολλαπλά οφέλη απορρέουν που έχουν
να κάνουν με την αυτογνωσία της νεο-
λαίας, της κοινωνικής υπευθυνότητας
των κατοίκων, την γνωριμία των τουρι-
στών με την παράδοσή μας, τη διάσωση
και διατήρηση της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς, τη σωστή τουριστική ανάπτυ-

ξη και κατ’ επέκταση τη γενικότερη ανά-
πτυξη του τόπου μας. 
Ας ευχηθούμε η παραπάνω πρωτο-
βουλία να υλοποιηθεί τελικά με την συμ-
μετοχή των σχετικών φορέων και την
κατάλληλη εμπλοκή της τοπικής κοινω-
νίας. Ας έχουμε στο νου μας, να ανταπο-
κριθούμε ενεργοποιούμενοι για την υλο-
ποίηση τέτοιων πολιτιστικών πρωτοβου-
λιών. 
Επειδή ακριβώς αυτό που πρέπει να
καταλάβουμε είναι τα εξής:

-Η πολιτιστική μας κληρονομιά υπάρχει
και είναι εξαίσια! 
-Τα ταλέντα των νέων ανθρώπων με το
απαραίτητο δυναμικό είναι ανάμεσά μας
και περιμένουν! -Η όποια ανάπτυξη ανα-
μένουμε να έρθει, για να είναι βιώσιμη
πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον πολιτι-
σμό, το περιβάλλον  και την κοινωνία! 
Η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της τοπικής
μας κοινωνίας είναι πιο κρίσιμη από ποτέ
άλλοτε! 

Μαριαρίνα Μπουκίου-Κυδωνιέως

Μόλις κυκλοφόρησε το νέο cd με κάλα-
ντα και τραγούδια παριανά και πανελλή-
νια. Είναι έκδοση του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχο-
λείου Μεταμόρφωσης. Επιμέλεια έκδοσης
Εμμανουήλ Αντ. Χανιώτης. Παίζουν οι
μουσικοί: Μαρουσώ Κυδωνιέως, βιολί.
Χριστίνα Χανιώτη, τουμπελέκι. Εμμανου-
ήλ Αντ. Χανιώτης, λαούτο. Αντώνιος Εμμ.
Χανιώτης, τουμπάκι.
Η συλλογή παριανών τραγουδιών και
οργανικών σκοπών, που ξεκίνησε το
1965, μου έδωσε την ευκαιρία να συμπε-
ριλάβω και κάλαντα αποκλειστικά παρια-
νά , άγνωστα , που για πρώτη φορά βλέ-
πουν το φως της δημοσιότητας. Το 1995,
αποσπώντας 6 παιδιά καλλίφωνα από την
παιδική χορωδία του Λ.Λ.Π. μαγνητοφώ-

νησα αυτά τα κάλαντα. Πέρασαν από
τότε είκοσι χρόνια και φέτος, 2015,
συμπλήρωσα τα κάλαντα εκείνα με διά-
φορα άλλα πανελλήνια, που τραγούδησε
η παιδική χορωδία του ανωτέρω συλλό-
γου, για την ολοκλήρωση του έργου που
παρουσιάζουμε σήμερα στο κοινό.
Λόγω τοπικού ενδιαφέροντος θα ανα-
φερθώ μόνο στα παριανά κάλαντα και
τραγούδια.
Τα λόγια όλων αυτών των καλάντων
βρίσκονται στη δίτομη συλλογή μου «
Παραδοσιακή Μουσική Πάρου – Αντιπά-
ρου». Πολύ περιληπτικά, το 3ο «παρακα-
λώ ξυπνήσετε» είναι κάλαντο φώτων
ήχου πλαγίου τετάρτου και τραγουδήθη-
κε από την Παντελία Τσιγώνια, ετών 66,
Μαρπησσαία, το 1993. Το 4ο «οργανικός
σκοπός» είναι ήχου λεγέτου και προέρχε-
ται από τους Λευκιανούς Κυριάκο Κυδω-
νιέα, ετών 60 στην τσαμπούνα και τον
Στάθη Αρκά, ετών 59, στο τουμπάκι,
ηχοληψία του 1965. 
Ο σκοπός αυτός αποδίδεται με βιολί,
από την ανιψιά του Μαρουσώ Κυδωνιέ-
ως. Επίσης ο «οργανικός σκοπός» 6α
μιμείται την τσαμπούνα και είναι έμπνευ-
σης και εκτέλεσης της Μαρουσώς Κυδω-
νιέως. Το 11ο « Εμείς εδώ δεν ήρχαμε»
είναι κάλαντο Φώτων, ήχου πλαγίου
τετάρτου και το τραγούδησε ο Χρήστος
Αλιφιέρης, των 50, Νουσαίος, το 1994.
Το 12ο «Σε καινούργια βάρκα μπήκα»

είναι ήχος λέγετος σε ρυθμό καλαματια-
νού και το τραγούδησε η Φλώρα Εμμ.
Κρητικού, ετών 50, Λευκιανή, το 1992.
Το 15ο «Θέλημα ζητούντες» είναι κάλα-
ντο των Φώτων και προέρχεται από τη
συλλογή Χρήστου Αλιφιέρη, ετών 50,
Ναουσαίου, ο οποίος μας το πρόσφερε
το 1994. Το 16ο «Όπα, όπα» είναι τρα-
γουδάκι ( νταχτάρισμα) σε ήχο πρώτο
και μας το τραγούδησε η Λευκιανή
Κυριακούλα Σκιαδά, ετών 64, το 1970.
Το 17ο  «Άγιος Βασίλης έρχεται» σε ήχο
λέγετο και ρυθμό τετράσημο, μας παρέ-
δωσε ο Μιχάλης Βιτζηλαίος το 1991. Το
18ο «Κάτω στο γιαλό στ’ αυλάκι» σε ήχο
λέγετο και ρυθμό εξάσημο μας τραγού-
δησε ο Βασίλης Σκιαδάς ( Κ’τσοβασίλης)
από την Αλυκή το 1997. 
Τιμώντας όλους τους προαναφερθέ-
ντες, παραδίδουμε στους φίλους της
ανόθευτης ελληνικής παραδοσιακής μας
μουσικής αυτόν τον ψηφιακό δίσκο, και
ευχόμαστε να αποτελέσει πηγή έρευνας
και έμπνευσης για όσους εκ των νεωτέ-
ρων είναι περισσότερο απαιτητικοί και
αναζητούν την αλήθεια σε βάθος, καλ-
λιεργώντας ευαίσθητα ώτα και μεταδίδο-
ντας κι αυτοί στους πιο νέους, ότι απετέ-
λεσε στήριγμα του γένους επί αιώνες. 

Εμμανουήλ  Αντ. Χανιώτης 
Πάριος μουσικοδιδάσκαλος

Δεκέμβριος 9 -12- 2015

ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
(Παριανά και Πανελλήνια)

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,
έγινε με πολύ κόσμο η γιορτή των
Αγίων Ακινδύνων στις 2/11 στα Πάτε-
λα. Η γιορτή αυτή γινόταν από τότε
που ζούσε η αείμνηστη κυρα-Χρυ-
σούλα, η νοσοκόμα και μαμή του
χωριού. 
Τώρα τη γιορτή την έχει αναλάβει ο
γιός της ο Σπύρος Κρητικός με όλη
του την οικογένεια και κάθε χρόνο

προσφέρει εκλεκτά κεράσματα. Του
ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και υγεία
στον ίδιο και στην οικογένειά του.
--------
Στις 11/11 παρουσία πλήθους
κόσμου έγινε η γιορτή των Αγίων
Μηνά και Βικεντίου και στο αντίστοι-
χο μοναστήρι το οποίο έχει ανακαινι-
σθεί εκ βάθρων χάρη στη φροντίδα
και χρηματοδότηση του Φραγκίσκου

Δαμία. Στον Φραγκίσκο αξίζουν
θερμά συγχαρητήρια γι' αυτό το
ωραίο έργο. 
Του ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και να
τον βοηθήσει ο Άγιος Μηνάς να έρχε-
ται για πολλά χρόνια από τον Καναδά
και να συνεχίζει  αυτή την τόσο
ωραία γιορτή. Φραγκίσκο συγχαρη-
τήρια και Χρόνια Πολλά! 

Κώστας Καστανιάς

Τα Πανηγυράκια του Νοέμβρη
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Μετά τον εσπερινό που πραγματοποιή-
σαμε την 25 Αυγούστου στον Άγιο Τρύ-
φωνα Λευκών Πάρου (περιοχή Στρού-
μπουλα) αφιερώσαμε το υπόλοιπο της
βραδιάς στη μνήμη του πολυαγαπημένου
παιδικού μου φίλου Κώστα Χανιώτη, που
φέτος συμπλήρωσε ένα χρόνο από την
εκδημία του εις Κύριον. 
Στο αρχονταρίκι του ναού πήρα το λόγο
λέγοντας: «Ένας χρόνος πέρασε από την
εκδημία εις Κύριον του πολυαγαπημένου
παιδικού μου φίλου Κώστα Χανιώτη. Από
την ημέρα που γνωριστήκαμε στο χωριό
(1957), γίναμε αχώριστοι φίλοι, όπως οι
πυθαγόρειοι φιλόσοφοι Δάμων και
Φιντίας, που έμειναν στην ιστορία για
την παροιμιώδη φιλία τους. Η ξενιτιά
(μετακόμιση στην Αθήνα το 1960 για
εκείνον και 1963 μια μένα ) μας τόνωσε
την φιλία. 
Έτσι κάθε Σαββατοκύριακο απαραιτήτως
υπήρχε συνάντηση στα φτωχικά μας
σπίτια με μεζέ, κιθάρα ή λαούτο και πολύ
τραγούδι. ( Πολλά από τα τραγούδια που
καταγράψαμε τότε σε μεγάλο μαγνητό-
φωνο με μπομπίνα, μετέδωσα αργότερα,
ως εξωτερικός συνεργάτης του τότε
Ε.Ι.Ρ., από την εκπομπή «Το δημοτικό
τραγούδι στις πηγές του» ). Στις συνα-
ντήσεις μας αυτές κάπου-κάπου  λέγο-
νταν και όμορφα ανέκδοτα, πάντα όμως
με διάκριση και με περισσή ευγένεια  κι
έτσι η ικανοποίηση όλων ήταν καταφα-
νής. Βέβαια όλα αυτά δεν ήταν τυχαία. Ο
Κώστας είχε πολύ καλή καταγωγή ( ο
παππούς του, από τη μητέρα του, ήταν
αδελφός του γνωστού «καλού Σαμαρεί-
τη» ιερέα των Λευκών, παπα- Γιώργη
Ασπρόπουλου). Την υπόλοιπη συντρο-

φιά αποτελούσαν η αδελφή του Μαριέτ-
τα, η αδελφή μου Γεωργία, η Ελένη
Ζουμή (μητέρα του νυν Πρωτοσύγκελου
Σάμου Σωτήρη Κοσμόπουλου ), ο
Μοσχονάς Σκανδάλης, η Ρίτσα Κονταρά-
του, ο Δημήτρης Τριαντάφυλλος (ζου-
φίτς), ο οποίος έφερνε και την αυτοσχέ-
δια ηλεκτρονική τζαμπούνα (δικής του
επινόησης και κατασκευής) και μας έπαι-
ζε διάφορα κομμάτια. Πρέπει να ομολο-
γήσω ότι η απόδοση του φυσικού ήχου
της τσαμπούνας με αυτά τα  ηλεκτρονι-

κά μηχανήματα ήταν εκπληκτική. 
Ας σημειώσω επίσης ότι ο Δημήτρης είχε
σοβαρή συνεργασία με τον Νίκο Μπρά,
σπουδαίο κατασκευαστή βιολιών στην
Αθήνα. Πότε – πότε ερχόταν στη
συντροφιά μας και ο Δημήτρης Δεσύλας.
Όλοι εμείς, φιλόμουσοι, δημιουργήσαμε
μια ωραία καλλιτεχνική ομάδα και απο-

λαμβάναμε όμορφα βράδια μέσα στη
πολύβουη  και απρόσωπη Αθήνα.
Την εποχή εκείνη ο Κώστας σπούδαζε
στη Ριζάρειο εκκλησιαστική σχολή  στο
Χαλάνδρι. Μετά το πέρας της σχολής
σπούδασε, μη έχοντας άλλη επιλογή,
θεολογία και κατ’ επιλογή φιλολογία. Ως
φιλόλογος  ξεχώρισε, αλλ’ ο πολύ χαμη-
λών τόνων χαρακτήρας του, δεν του
επέτρεψε να επαίρεται γι αυτό, που
πραγματικά ήταν. 
Ήταν - όπως σημειώνει και ο νυν Αρχιε-
πίσκοπος - από τα γεμάτα βαρέλια που
όταν κατρακυλούν δεν κάνουν θόρυβο
σε αντίθεση με τα άδεια. Κατείχε επίσης
για πολλά χρόνια τη θέση του πρωτο-
ψάλτη στο Ι. Ν. Αγίας Ξένης στον ηλε-
κτρικό σταθμό των Κάτω Πατησίων.
Καταθέτω τούτα τα λίγα λόγια για τον
αλησμόνητο παιδικό φίλο Κώστα, με τη
βεβαιότητα ότι εκφράζουν τον ήπιο
χαρακτήρα του, την ευγένεια, την καλο-
σύνη, τη σεμνότητα και τα πάμπολλα
άλλα προτερήματα του χαρακτήρα του,
και εύχομαι ο Θεός να τον αναπαύσει εν
χώρα ζώντων και σκηνές δικαίων. 
Στη φωτογραφία φαίνονται: από αριστε-
ρά, ο Κώστας Χανιώτης, στο κέντρο ο
Μοσχονάς Σκανδάλης, και δεξιά ο γρά-
φων. 
Είναι φωτογραφία περίπου του 1964,
στο μνημείο προς τιμή του μεγάλου
διδασκάλου του γένους Αθανασίου του
Παρίου, που μέχρι τότε ήταν απλός
μέγας διδάσκαλος του γένους και πολύ
αργότερα ανακηρύχθηκε  σε άγιο. Η
φωτογραφία μαρτυρεί το άθικτο φυσικό
περιβάλλον της τότε εποχής.

Εμμανουήλ Αντ. Χανιώτης
Πάριος Μουσικοδιδάσκαλος

Ε Ι Σ  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο Ν  Α Ι Ω Ν Ι Ο Ν

Τον Νοέμβριο 2015 εκδόθηκε και πάλι από το Ιερό Προσκύνημα Εκατονταπυλια-
νής το περιοδικό  Πνευματική Κιβωτός. Το περιοδικό είχε διακόψει την κυκλοφο-
ρία του λόγω της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια την πατρί-
δα μας. Όμως στο δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου έλαβαν χώρα δύο σημαντικές
εκδηλώσεις οι οποίες είχαν απήχηση στον Χριστιανικό κόσμο της χώρας μας και
αύξησαν τη φήμη του Ιερού Προσκυνήματος στον εκκλησιαστικό και επιστημονι-
κό χώρο. 
Ο λαμπρός εορτασμός της Παναγίας και το Επιστημονικό Συνέδριο με την ευκαι-
ρία της συμπλήρωση 50 ετών από την αποκατάσταση του αρχαίου ναού της Εκα-
τονταπυλιανής. Για την ενημέρωση των αναγνωστών γι' αυτές τις εκδηλώσεις, το
Ιερό Προσκύνημα έκρινε σκόπιμη την επανακυκλοφορία της Πνευματικής Κιβω-
τού. 
Υπεύθυνος Ύλης της έκδοσης είναι ο ιερέας του χωριού μας  π. Γ. Τριαντάφυλλος.
Τον συγχαίρουμε κι ελπίζουμε στη συνέχιση της πράγματι άρτιας αυτής έκδοσης.  

Ε π α ν έ κ δ ο σ η  τ ο υ  π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ
" Π ν ε υ μ α τ ι κ ή  

Κ ι β ω τ ό ς "

Δελτίο Πεντικοστό 50_Layout 1  15/12/2015  3:25 μμ  Seite 13



14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου έλαβε χώρα
η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας
στο χώρο της Λέσχης Λευκιανών, Βεραν-
ζέρου 59, στην Αθήνα. 
Από νωρίς άρχισαν να έρχονται οι συμπα-
τριώτες και οι φίλοι του Συλλόγου στη
στολισμένη γιορτινά αίθουσα. 
Γύρω στις 11:00 ο χώρος είχε γεμίσει και
όλα ήταν έτοιμα για να αρχίσει η συνε-
δρίαση. 

Μετά το χαιρετισμό του προεδρεύοντος
και απερχομένου προέδρου Κ. Καστανιά,
όλοι οι παριστάμενοι, όρθιοι, τήρησαν
ενός λεπτού σιγή στην ανάμνηση όλων
των μελών του Συλλόγου που έφυγαν
από κοντά μας μέσα στο 2015 ενώ ειδική
αναφορά έγινε από τον κ. Καστανιά στον
Λουκά Μοστράτο που χάθηκε πρόσφατα. 
Ακολούθησε η αναλυτική αναφορά
πεπραγμένων στη χρονιά που πέρασε
από τη Γραμματέα του Συλλόγου κ.
Μαρία Χανιώτου. Η "σοδειά" ήταν αρκετά
καλή. 
Τα παραθέτουμε επιγραμματικά παρακά-
τω: 
•2-μερη Αναβίωση Καλάντων από
σπίτι σε σπίτι
•Δενδροφύτευση στην Πεντέλη
•Κοπή Πίττας στη Λέσχη 
•2 Ομιλίες στη Λέσχη (ΙΑΤΡΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ-ΚΟΣΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ)
•Γεύμα  ΤΡΙΩΔΙΟΥ
•Γεύμα ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ
•Ετήσια Χοροεσπερίδα
•4-μερη Εκδρομή στην Πρέβεζα
•2 Αιμοδοσίες
•Εορτασμός Αγ. Τριάδας στον Ι.Ν.
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
•2-μερη Εκδρομή στα ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
•Μνημόσυνο Λευκιανών Λατόμων
και επίσκεψη σε Λατομείο
•Ανάρτηση SITE του Συλλόγου στο
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
•1-μερη Εκδρομή στο ΠΟΡΤΟ
ΓΕΡΜΕΝΟ
•Έκδοση νέου ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Συλ-
λόγου
•ΕΚΔΗΛΩΣΗ 90 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

•Εορταστική Σύναξη
στο Βρυσί
•Πρωτοβουλία Ανα-
καινίσεως Ανεμόμυ-
λων Λευκών
•Εκδρομή Εξωτερικού
στη Ρουμανία
•2-μερη Εκδρομή στην
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
•Διάθεση 4.500 ευρώ

για συμβολή στη χρηματοδότηση
ανακαίνισης θεάτρου Λευκών

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Ταμίας του
Συλλόγου (Α. Λουκής) που παρουσίασε
την οικονομική δραστηριότητα του 2015
και ακολούθησε ο εκπρόσωπος της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής (Ν. Κορωναίος) ο
οποίος παρουσίασε το πόρισμα ελέγχου
της οικονομικής διαχείρισης του παρελ-
θόντος έτους.
Η επιτροπή ενέκρινε την οικονομική δια-
χείριση του έτους και πρότεινε την περαι-
τέρω αναβάθμιση της ετήσιας χοροεσπε-
ρίδας και εκτέλεση μεγαλύτερου αριθμού
μονοήμερων εκδρομών προκειμένου να
μπορέσουν περισσότερα μέλη να συμμε-
τέχουν. 
Η Γ.Σ. ενέκρινε τα πεπραγμένα του Δ.Σ.
και το πόρισμα της Ε. Ε. και απήλλαξε το
παραδίδον Διοικητικό Συμβούλιο από
κάθε ευθύνη. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε
με την παρουσίαση των υποψηφίων
μελών του ΔΣ και την εκλογή από το
σώμα της Εφορευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια των αρχαιρεσιών και την ανά-
δειξη των μελών του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής
Επιτροπής. 
Στην εκλογική διαδικασία έλαβαν μέρος
119 μέλη. Μετά την ολοκλήρωση της
ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των
ψήφων εξελέγησαν με σειρά επιτυχίας οι
κάτωθι (στην παρένθεση οι ψήφοι):

Για το Διοικητικό Συμβούλιο (9 μέλη):

ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (98)
ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (95)
ΚΑΠΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (90)
ΛΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (84)
ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (80)
ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (79)
ΣΚΟΡΔΙΛΗ-ΜΕΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (63)
Μ Π Ο Υ Κ Ι Ο Υ - Κ Υ Δ Ω Ν Ι Ε Ω Σ
ΜΑΡΙΑΡΙΝΑ (59)
ΡΟΥΣΟΥ-ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
(45)
-------------------------------------------------
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (42)

****************************
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή (3 μέλη):

ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (74)
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ (74)
ΣΚΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (65)
-------------------------------------------------
ΔΟΒΑΝΙΔΗ-ΚΟΛΙΑΝΔΡΗ ΒΙΚΥ (57)
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (41)
**************************

Ο Σύλλογος ευχαριστεί τον
προηγούμενο πρόεδρο Κων-
σταντίνο Καστανιά και την

αντιπρόεδρο Ελένη Πανωρίου
για την πολύτιμη προσφορά

τους και προσβλέπει στη συν-
δρομή τους όποτε απαιτηθεί.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ
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Η Λευκιανή οικογένεια, από τις 3/12 που
έφυγε από κοντά μας ένα εκλεκτό κι αγα-
πημένο μας παιδί, ο Λουκάς Μοστράτος,
θρηνεί. Αισθανόμαστε φτωχότεροι.
Έφυγε ο Λουκάς μας, ο γλυκύτατος Λου-
κάς, ο αδελφός μας. Ο πράος, ο ευγενής,
ο καλός κ'αγαθός. Στον αποχαιρετιστήριο
λόγο του ο γιατρός μας, ο δρ Αντώνης
Αρκάς, προσφυέστατα ανέφερε ότι "Αν
τον πέταγες κάτω και τον ποδοπατούσες,
όταν στηνόταν όρθιος θα σου ζητούσε
συγγνώμη για τον κόπο που μπήκες να
τον ξυλοκοπήσεις". Στις νοσοκόμες που
δεν εύρισκαν αγγείο για να του πάρουν
αίμα ζητούσε συγγνώμη!!
Αισθανόμαστε οι Λευκιανοί φτωχότεροι
αφού χάσαμε κι ένα σπουδαίο καλλιτέ-
χνη. Ο Λουκάς ήταν διττός καλλιτέχνης
αφού θεράπευε κατά τον σοφό Σίμωνα
Καρά δύο από τις Καλές Τέχνες. Τις εικα-
στικές και τις πρακτικές. Τη φωτογραφία
και τη μουσική. Δόκιμος φωτογράφος,
σπουδάζοντας συνεχώς την τέχνη του

και βιρτουόζος μουσικός με το οργανάκι
του. Το όνειρο κάθε ενορχηστρωτή.
Λουκά μας, η ψυχή σου έφυγε για
κόσμους μακρινούς που δεν τους χωρεί ο
νους. Το σώμα σου ας το σκεπάζει το
ελαφρό Λευκιανό χώμα. 
Παρηγοριά μας και παρηγοριά του προ-
σφιλέστατου και σεβαστού αδερφού σου
πατέρα Αλέξανδρου ας φτωχότεροι.
Έφυγε ο Λουκάς μας, ο γλυκύτατος Λου-
κάς, ο αδελφός μας.
Ο πράος, ο ευγενής, ο καλός κ'αγαθός.

Στον αποχαιρετιστήριο λόγο του ο για-
τρός μας, ο δρ Αντώνης Αρκάς, προ-
σφυέστατα ανέφερε ότι "Αν τον πέταγες
κάτω και τον ποδοπατούσες, όταν στη-
νόταν όρθιος θα σου ζητούσε συγγνώμη
για τον κόπο που μπήκες να τον ξυλοκο-
πήσεις". Στις νοσοκόμες που δεν εύρι-
σκαν αγγείο για να του πάρουν αίμα
ζητούσε συγγνώμη!!
Αισθανόμαστε οι Λευκιανοί φτωχότεροι
αφού χάσαμε κι ένα σπουδαίο καλλιτέ-

χνη. Ο Λουκάς ήταν διττός καλλιτέχνης
αφού θεράπευε κατά τον σοφό Σίμωνα
Καρά δύο από τις Καλές Τέχνες. Τις εικα-
στικές και τις πρακτικές. Τη φωτογραφία
και τη μουσική. Δόκιμος φωτογράφος,
σπουδάζοντας συνεχώς την τέχνη του
και βιρτουόζος μουσικός με το οργανάκι
του. Το όνειρο κάθε ενορχηστρωτή.
Λουκά μας, η ψυχή σου έφυγε για
κόσμους μακρινούς που δεν τους χωρεί ο
νους. Το σώμα σου ας το σκεπάζει το
ελαφρό Λευκιανό χώμα. 
Παρηγοριά μας και παρηγοριά του προ-
σφιλέστατου και σεβαστού αδερφού σου
πατέρα Αλέξανδρου ας είναι οι λόγοι του
Χριστού μας που ακούστηκαν από τα
χείλη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
μας: "Αναστήσονται οι νεκροί..." και η
εκφώνηση από το αποστολικό ανάγνω-
σμα του πρωτοψάλτη της Αγίας Τριάδος:
"Οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώ-
τοι..."

Οι Λευκιανοί αδελφοί σου 

Έφυγε ο Λουκάς Μοστράτος. . .

Για το επόμενο τρίμηνο έχουν προγραμματισθεί οι παρακάτω εκδηλώσεις, όπως φαίνονται και στο
Ημερολόγιο του 2016.

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου στις 11:00 θα κόψουμε την πίττα του Συλλόγου στη Λέσχη μας.
Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί για τον καινούργιο χρόνο!

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου εορτάζουμε τη μνήμη του Αγ. Αρσενίου του εν
Πάρω στον Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Μοσχάτο.
Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου ώρα 12:00 ανοίγουμε το Τριώδιο στη λέσχη μας.

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ
Την Πέμπτη 3 Μαρτίου στις 20:00 γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη στη λέσχη μας.
Το Σάββατο 12 Μαρτίου θα γίνει η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου μας. Θα ενημερωθείτε 
εγκαίρως για τον τόπο και την ώρα. Σας περιμένουμε για μια λευκιανή βραδιά με χορό και τραγούδι!
Από 24-27 Μαρτίου: 4μερη εκδρομή (Προορισμός-Πρόγραμμα θα ανακοινωθούν έγκαιρα) 

Εκτός από τα παραπάνω, ο Σύλλογος πρόκειται να επιδιώξει τη διοργάνωση δραστηριοτή-
των (ομιλιών, συγκεντρώσεων, επισκέψεων/ξεναγήσεων κλπ) οι οποίες θα ανακοινώνονται

έγκαιρα μέσω των διαδικτυακών τόπων του Συλλόγου Λευκιανών
(www.syllogoslefkianwn.gr), της Νεολαίας του Συλλόγου Λευκιανών (www.face-

book.com/groups/295521297135304/) ή και μέσω email. Παρακαλούμε όσα μέλη ή
φίλοι του Συλλόγου διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μας το στείλουν

(syllogoslefkianwn@hol.gr), για διευκόλυνση επικοινωνίας

Ο Ι  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Ι Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  
Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ
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Ένας δύσκολος χρόνος τελειώνει
σε λίγες μέρες. Ένας χρόνος που για
την Ελλάδα ήταν χρόνος μεγάλων
πολιτικών αλλαγών, αστάθειας, αγω-
νίας για το αύριο. Και δεν έχουν τελει-
ώσει, ούτε η αγωνία, ούτε η αστάθεια.
Τα καθημερινά μέτρα δεν μας αφή-
νουν να το ξεχάσουμε. Ένας πόλεμος
στην Μέση Ανατολή, έφερε άπειρα
κύματα προσφύγων πρώτα στο κατώ-
φλι μας και, κατ΄επέκταση, στο κατώ-
φλι της Ευρώπης. 

Σαν να μην έφταναν οι άμαχοι που
γίνονται παράπλευρες απώλειες στους
πολέμους, εκατοντάδες άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους στα νερά του Αιγαίου.
Ανατριχιάζουν οι αναφορές για βρέφη
που βρίσκονται να επιπλέουν νεκρά,
για βάρκες που βυθίζονται αύτανδρες,
γεμάτες μετανάστες. Η αμέλεια, η
σκληρότητα των ανθρώπων απέναντι
σε συνανθρώπους τους σε όλο το
μεγαλείο τους…

Παρ΄ όλα αυτά, οι πρόσφυγες εξακο-
λουθούν να έρχονται κατά χιλιάδες,
μια και η γειτονική Τουρκία επιλέγει να
μην συγκρατήσει αυτό το ανθρώπινο
ποτάμι προκειμένου να το χρησιμοποι-
ήσει για πολιτικό εκβιασμό της Ευρώ-
πης: ήδη ακούγεται ότι ξανανοίγουν οι
δυνατότητες εισόδου της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Μια Ευρωπαϊ-
κή Ένωση για την οποία ο δύσκολος
αυτός χρόνος σήμανε το τέλος της
αθωότητας. 

Η θρησκευτική μισαλλοδοξία και ο

φανατισμός  των Ισλαμιστών του ΙSIS,
κατάφεραν να ριζώσουν τον φόβο και
τον τρόμο στους Ευρωπαίους, με τη
σφαγή του Παρισιού στις 13/11. Ο
σύζυγος ενός από τα θύματα στο Μπα-
τακλάν, έδωσε στην δημοσιότητα, στη
μνήμη της συζύγου του, ένα κείμενο
που το απηύθυνε  στον ISIS με τίτλο
«Όχι, δεν θα σας χαρίσω το μίσος
μου». Σε τέτοιες στιγμές, θέλει πολύ
μεγάλη αυτοσυγκράτηση και ανθρωπιά
να μην αφήσεις το μίσος για τους σφα-
γείς του αγαπημένου σου προσώπου
να σε κατακλύσει και να βάλεις στον
ίδιο τορβά όλους τους μουσουλμά-
νους. 

Είναι τόσο λεπτή η γραμμή ισορρο-
πίας ανάμεσα στο γενικευμένο μίσος
και την ψυχραιμία. Και βλέποντας ότι
κάποιοι από τους εκτελεστές του Παρι-
σιού είχαν εισχωρήσει στην Ευρώπη
ανάμεσα στους πρόσφυγες που κατα-
κλύζουν αυτή τη στιγμή τα ελληνικά
νησιά και τα σύνορά μας με τα Σκόπια,
είναι τόσο εύκολο να περάσεις στο
άλλο άκρο και να μισήσεις κάθε τι δια-
φορετικό που περπατάει και αναπνέει
δίπλα σου.Από την άλλη πλευρά του
Ατλαντικού όμως, η ψυχραιμία έχει
πάει περίπατο. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μεγιστάνας του
πλούτου και επίδοξος Πρόεδρος των
ΗΠΑ, κραδαίνει τη σημαία της μισαλ-
λοδοξίας φωνάζοντας «να μην επιτρέ-
πεται πλέον η είσοδος σε Μουσουλμά-
νους στο αμερικανικό έδαφος». Μάλ-
λον έχει μνήμη χρυσόψαρου ο συγκε-

κριμένος κύριος διότι έχει λησμονήσει
ότι είναι οι στρατιωτικές επεμβάσεις
(για πολιτικούς, φυσικά, σκοπούς) της
χώρας του στα κράτη της Μέσης Ανα-
τολής που ξεκίνησαν πάλι (ενώ για
αρκετό καιρό είχε βρεθεί μια κάποια
πολιτική ισορροπία) τον χορό της βίας,
με αποκορύφωμα την επίθεση της 11η
Σεπτεμβρίου 2001, η οποία είχε ως
απόρροια το μότο-απειλή του Προέ-
δρου Τζωρτζ Μπους του νεώτερου,
προς κάθε αποδέκτη «Αν δεν είστε μαζί
μας, είστε εναντίον μας».
Το περίεργο (και ο κόλαφος για την
Ευρώπη) είναι οτι οι περισσότεροι
απ΄αυτούς που πήραν μέρος σε επιθέ-
σεις του ISIS, είναι μεγαλωμένοι,
έχουν μορφωθεί, και, κάποιοι, γεννηθεί
σε χώρες της Ευρώπης. 

Ο σεβασμός του ατόμου, ο σεβα-
σμός προσωπικών δεδομένων, ο
φόβος μην θεωρηθεί «φασιστική»
συμπεριφορά η παρακολούθηση και ο
έλεγχος εκ μέρους των κρατών, δημι-
ούργησαν τα παράθυρα απ΄ όπου
μπόρεσαν να μπουν ανενόχλητοι οι
φανατικοί. Κάτι έλεγαν οι παλιοί για
«χρυσή τομή», για «μέση οδό». Αλλά
αυτά θέλουν ψύχραιμους λαούς και
μεγάλους ηγέτες. Σε έλλειψη και τα
δύο, στην σημερινή εποχή.

Θάθελα πολύ να πιστέψω ότι το 2016
θα φέρει μαζί του κάποιες λύσεις. Ας
το πιστέψουμε. Για το καλό της νέας
χρονιάς. Άλλωστε τα Χριστούγεννα
είναι γιορτή αγάπης και ελπίδας.

Ρένια Κυδωνιέως.

Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Ο Υ  Χ Ρ Ο Ν Ο Υ

Α Ρ Κ Ο Υ Λ Η Σ  Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Ο Σ
Μ Α Ι Ε Υ Τ Η Ρ Α Σ  Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Σαχτούρη 24, ΤΚ.18537, Πειραιάς
Τηλ: 210 4535285 – 210 4528398 – 6944

343420 Φαξ: 210 4280520 Ε-mail:
tark25@otenet.gr

Πειραιάς 15/12/15
Ο μαιευτήρας - γυναικολόγος Θεοδόσης Ι.
Αρκουλής επιθυμεί να προσφέρει για τα επό-

αγαπημένο μας χωριό, στην δύσκολη περίοδο
που περνά η χώρα μας.

Για επικοινωνία : 210-4528398, 6944343420
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΜΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥΣ  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
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Ιατρείο: Σαχτούρη 24 

μενα τρία χρόνια (2016-2017-2018) στις

γυναίκες του χωριού μας (Λεύκες Πάρου και
των γύρω χωριών) παρακολούθηση γυναικο-

αμοιβής  σαν  ελάχιστη  συνεισφορά  στο

λογική - μαιευτική - τοκετού  καθώς   και   υπη-
ρεσίες  εξωσωματικής  γονιμοποίησης  άνευ


