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ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ...της αισιοδοξίας!
Στο προηγούμενο τεύχος μας, κάποιοι,
παιδιά ίσως, πήρατε χρώματα και βάψατε
το χαριτωμένο σκίτσο. Περάστε πάλι λίγη
ώρα ευχάριστα, χρωματίζοντας και αυτό
το πλεούμενο που ταξιδεύει - αφού το
ενημερωτικό μας είναι πάντα πρωτοπόρο

και πρωτότυπο - και...έχει στιγμές «αντι-
στρές» όπως και τόσα άλλα έντυπα της
εποχής μας.
«...Ολοένα πιο σιμά ολοένα πιο
ψηλά. Πέρ΄απ΄τα πάθη πέρ΄απ΄τα
λάθη των ανθρώπων λίγο ακόμη
λίγο ακόμη ... να πατήσω χώμα υπέ-
ροχο καστανό τριγυρισμένο θάλασ-
σα» Οι Συνειρμοί μας τώρα θα είναι

καλοκαιριού. Βάζουμε τέλος στην όποια
απαισιοδοξία και με το ξεκίνημα του
καλοκαιριού θέλουν να σας φέρουν τη
χαρά στο νου με εικόνες, γεύσεις, μυρου-
διές και ήχους αγαπημένους, στιγμές που

νο, δαφνόφυλλο, δελφίνι, δεντρολί-
βανο, δίχτυα, δόλωμα, δροσιά, δυό-
σμος, εκκλησάκι, εικόνισμα, ελιά,
ζέφυρος, ήλιος, θάλασσα, θαλασσο-
πούλια...»
Είναι δυνατόν να μην με συντροφέψει
σ΄αυτούς τους Συνειρμούς ο αγαπημένος
Ελύτης; Τι γλυκιά που είναι εκείνη η
αίσθηση της αναμονής για το ταξίδι του

καλοκαιριού! Παίρνουμε την απόφαση,
βγάζουμε εισιτήριο και ο νους μας αρχίζει
τα σχέδια. 
Ο Αλεξανδρινός ποιητής στην Ιθάκη του,
τα είπε όλα. 
Ίσως η πιο μεγάλη χαρά είναι αυτή της

προσμονής, της προσδοκίας για το τι θα
προκύψει ταξιδεύοντας. Η ζωογόνος
δύναμη της ανανέωσης είναι η ιδέα ενός
ακόμα ταξιδιού.
Και μετά, μακριά από την πολύβουη πρω-
τεύουσα, -με τη μονότονη και επίμονη
αγωνία να βρει ισορροπίες στη ζωή των
ανθρώπων της- μακριά από την ζωή της
πόλης η Πάρος φαντάζει σαν μικρός
παράδεισος!          Συνέχεια στην σελ.6
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φωτεινοί ...έχουν λίγο από το φως του

μας κρατούν ίσως συντροφιά όταν είμα-

στε μακριά από το νησί μας «..δαμάσκη-
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Είναι μια φράση που την ακούμε πολύ
συχνά στη συζήτηση των μεγάλων,
δεκαετίες τώρα πριν. Εννοούσαν συνή-
θως κάποιες δυσάρεστες αλλαγές στις
τρέχουσες καταστάσεις των συναν-
θρώπων, λίγο απαξιωτικά, για απρό-
σμενα γεγονότα, πρωτοφανή φαινόμε-
να κλπ. Για έναν πλούσιο π.χ. που για
διάφορους λόγους έχανε την περιουσία
του και γινόταν φτωχός ή ένας υγιής
που ξαφνικά αρρώστησε σοβαρά, έλε-
γαν "αυτουνού του ήρθαν τα πάνω
κάτω.
Κι έτσι, μ' αυτά και μ' αυτά αλλά και με
πολλά "άλλα" φτάσαμε στη σημερινή
μας εποχή και στην τωρινή ας πραγμα-
τικότητα.  Έχουμε λοιπόν σήμερα
πάρα πολλά, άπειρα θα λέγαμε, παρα-
δείγματα, σ' όλους τους τομείς της
ανθρώπινης δραστηριότητας, απρό-
σμενα κυριολεκτικά και πρωτόγνωρα
γεγονότα και φαινόμενα. Τα περισσό-
τερα κρίνονται ως ωφέλιμα και χρήσι-
μα στον άνθρωπο. 
Τελικά απαιτείται χρόνος, δεκαετίες
δηλαδή, για να πούμε με κάποια σιγου-
ριά ότι αυτό ή εκείνο είναι καλό ή
κακό. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο  και
όποιον τομέα κι αν σκαλίσει κανείς θα
διαπιστώσει ότι χιλιάδες πράγματα που
ίσχυαν για χιλιετίες, τα τελευταία είκο-
σι ή σαράντα χρόνια έχουν ανατραπεί
και σήμερα ισχύουν συνήθως τα τελεί-
ως αντίθετα!
Το φαινόμενο είναι καταπληκτικό και
επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες. Ειδι-
κοί επιστήμονες θα μπορούσαν ίσως να
μας πουν πως και γιατί φτάσαμε ως
εδώ αλλά και το πιο σπουδαίο, που
τελικά θα φτάσουμε, στο ορατό ίσως
μέλλον...! Έτσι, για να θυμόμαστε
λιγάκι και τα παλιά, θα αναφέρω τρία
τέτοια παραδείγματα από την καθημε-
ρινότητά μας:
Οι μανάδες μας, ας πούμε το 1950,
ανάμεσα σε πολλές άλλες έγνοιες που

είχαν, φρόντιζαν καθημερινά να εξα-
σφαλίζουν από ρούχα που πάλιωναν
και δεν φοριόντουσαν πια, κομμάτια
υφάσματος ώστε να τα χρησιμοποιούν
για μπαλώματα στα ρούχα που ήδη
φορούσαν και που φθείρονταν γρήγο-
ρα από τις επίπονες εργασίες που έκα-
ναν τότε. Τα πολυμπαλωμένα σακάκια
και παντελόνια κλπ, ήταν μια συνηθι-
σμένη καθημερινότητα, κυρίως
γι΄αυτά της καθημερινής χρήσης και
εργασίας.
Σήμερα λοιπόν βλέπουμε, κυρίως σε
νεαρές και νεαρούς, καινούργια ρούχα
να τα σκίζουν οι  ίδιοι ή οι κατασκευα-
στές  τους, σε διάφορα σημεία και τα
φορούν έτσι. Φαινόμενα που εγώ προ-
σωπικά  δεν μπορώ να εξηγήσω. Ίσως
φταίει η μόδα, το ρεύμα, η μίμηση...
Στα ίδια χρόνια στην Πάρο μας τρώγα-
με ψωμί από κριθάρι ή έστω μιγάδι και
αργότερα από σιτάρι.  Ψωμί που είχε
και λιγάκι πίτουρο, φλούδα δηλαδή
του καρπού. Ήταν αρκετά σκούρο και
συνήθως σκληρό, που  μπαγιάτευε
γρήγορα και δεν ήταν  ιδιαίτερα ελκυ-
στικό. 
Οι ταξιδιώτες Παριανοί,  που έρχονταν
στο νησί από την Αθήνα, μεταξύ των
άλλων μικροφαγώσιμων που κουβα-
λούσαν, ήταν και μια-δυο κάτασπρες
κουλούρες από φαρίνα, σαν σφουγγά-
ρι μαλακό, κάτι ωραίο και ευκολομάση-
το δηλαδή. Σαν παιδιά εμείς μα και οι
μεγάλοι, το θεωρούσαμε κάτι το εκλε-
κτό και δεν το συγκρίναμε καν με το
ντόπιο ψωμί, που το βλέπαμε πολύ
κατώτερο. Σήμερα το άσπρο ψωμί δεν
το θέλει κανείς. 
Είναι φθηνότερο και όλοι προτιμούν,
όσοι δηλαδή τρώνε ακόμα ψωμί, το
σκούρο, το πιτουράτο, το πολύσπορο.
Είναι αυτό που κάποιοι , ελάχιστοι,
παραδοσιακοί φούρνοι, ιδιαίτερα στα
χωριά μας, φτιάχνουν σήμερα. Είναι
ξυλόφουρνοι και οι καλύτεροι είναι

αυτοί που εξασφαλίζουν, όσοι μπο-
ρούν, ντόπια σιτηρά. Δύσκολο να βρε-
θούν, αλλά υπάρχουν.
Στα χρόνια εκείνα, ο κάθε νέος για να
μιλήσει με την κοπέλα του, αν δεν
είχαν επίσημα αρραβωνιαστεί, ειδικά
στα χωριά μας, δεν ήταν  καθόλου
εύκολο. Επιστρατεύονταν γι΄αυτό ατε-
λείωτα τεχνάσματα και πολλές φορές
πρωτότυπες ιστορίες και πρακτικές. Για
ένα χαμόγελο, μία λέξη, ένα νεύμα, μια
ματιά, χρειάζονταν πολλές φορές
πολλή προσπάθεια  και κόπος.
Πόσα και πόσα τραγούδια, ποιήματα,
διηγήματα πραγματικά, ανέκδοτα...δεν
έχουν γραφτεί γι αυτό! Σήμερα όλοι,
μικροί -μεγάλοι, κινούνται μ΄ ένα κινη-
τό τηλέφωνο στο χέρι, συνομιλώντας
συνεχώς, ακατάπαυστα, με όποιον
θέλουν, χωρίς κανένα εμπόδιο και
δυσκολία ή συστολή. Οι παλιές απο-
στάσεις και οι όποιες επεμβάσεις γνω-
στών ή φίλων ή αδελφών, έχουν πια
ξεπεραστεί.
Ήρθαν λοιπόν τα πάνω κάτω;  Ο καθέ-
νας μας μπορεί να δώσει τη δική του
απάντηση.
Εγώ όμως διερωτώμαι,  πολλές φορές,
πού τελικά θα φθάσουμε; Η συνεχής
εξέλιξη και αλλαγή των πάντων, είναι
αναγκαία, άκρως απαραίτητη θα λέγα-
με, στη σημερινή μας καταναλωτική
πια κοινωνία. Θάρθουν λοιπόν στο
μέλλον κι άλλες τόσες ανατροπές και
προς ποιά πλέον κατεύθυνση; Ποιός
προφήτης μπορεί να ξέρει;
Βέβαια, όσοι έχουμε επαφή και ζούμε
κοντά στη θρησκεία και την Εκκλησία
μας, διαβάζουμε προβλέψεις Οσίων,
Ασκητών και σοφών ανθρώπων με διο-
ρατικότητα, οι οποίες μόνο αισιόδοξες
δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.
Όμως και πάλι, ας μείνουμε στο πολύ
γνωστό σε όλους μας: "το μέλλον είναι
πάντα αόρατο και απρόβλεπτο".

Βασίλης Ευστ. Ραγκούσης
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Στις  17 Ιανουαρίου στις 11 π.μ   παρουσιάστηκαν στην αίθου-
σα του Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών Πάρου τα βιβλία
της Μαρίας Χανιώτου «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΕΣΜΕ» και
«ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ» σε συνεργασία με
την αδελφότητα των απανταχού
Πετανιτών «Πέτα Άρτας».  Στην
εκδήλωση η αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου Πετανι-
τών κ. Αλεξάνδρα Βαβέτση τοπο-
θετήθηκε για το έργο της συγ-
γραφέως καθώς και για το βιο-
γραφικό της αναφέροντας και τα
προηγούμενα βιβλία της.   
Κατόπιν η συγγραφέας αναφέρ-
θηκε στο βιβλίο "ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΕΣΜΕ". Πρόκειται για
μία αληθινή ιστορία  του 1941
όταν με βάρκες οι Ικαριώτες περ-
νούσαν από την Ικαρία απέναντι στο Τσεσμέ της Τουρκίας.
Τότε οι συμμαχικές δυνάμεις μαζί με την ελληνική κυβέρνηση
και τον Ερυθρό Σταυρό είχαν συνάψει συνθήκη  με την Τουρ-
κία  να δέχεται πρόσφυγες  στο έδαφος της.  12.000 Δωδεκα-
νήσιοι μετακινήθηκαν   ζώντας για ένα χρόνο στην σκηνές
στην Τουρκία. Κατόπιν της απόφασης της Τουρκίας να μην

είναι πλέον ουδέτερη   αναγκάστηκαν οι σύμμαχοι να  μετακι-
νήσουν με τρένα τους πρόσφυγες ως την Μέση Ανατολή.  Ένα
οδοιπορικό το οποίο τελείωσε με την λήξη του  δεύτερου
παγκοσμίου πολέμου  το 1945. Είναι ένα έργο-φωτεινός σημα-
τοδότης για την δύναμη της ψυχής των ατόμων που διακινδυ-

νεύουν και την ίδια τους την
ύπαρξη με αισιοδοξία και ελπί-
δα.  Ένα έργο  επίκαιρο μια και
παρόμοιες  εικόνες βλέπουμε να
επαναλαμβάνονται και σήμερα. 
Οι Σύριοι που τότε φιλοξένησαν
τους Έλληνες στο μοναστήρι
της Παναγιάς Δέσποινας τώρα
έρχονται στο δικό μας έδαφος
να ζητήσουν εκείνοι προστασία.
Το μήνυμα του βιβλίου είναι
δύναμη, αισιοδοξία,  ελπίδα.   
Το δεύτερο βιβλίο το «ΠΟΤΕ
ΞΑΝΑ» είναι ένας ύμνος στην
φιλία. Δύο γυναίκες μέσα από

αντίξοες συνθήκες που ξεπερνούν τα όρια αντοχής τους,
καταφέρνουν να βγουν αλώβητες και να ψιθυρίσουν η μία
στην άλλη ότι «Ποτέ ξανά δεν θα δώσουν το δικαίωμα να τις
πληγώσουν».

Της ευχόμαστε και τα δύο βιβλία της 
να είναι καλοτάξιδα!

Παρουσίαση  έργου  Εμμ. Α. Χανιώτη
Την Κυριακή 17 Απριλίου έγινε στη Λέσχη Λευκιανών η προ-
γραμματισμένη παρουσίαση του έργου του Λευκιανού μουσι-
κοδιδασκάλου Εμμ. Α. Χανιώτη. Από νωρίς η αίθουσα του Συλ-
λόγου γέμισε από συμπατριώτες και φίλους  που ήρθαν για να
τιμήσουν τον κ. Χανιώτη. 
Το πρόγραμμα της τελετής ήταν πλούσιο μια που περιλάμβα-
νε, εκτός από ομιλίες, ψαλμούς αλλά και παραδοσιακή μουσι-
κή και τραγούδια από χορωδία μαθητών του. Μετά τον χαιρε-
τισμό της προέδρου μας Μαργαρίτας Κοντού, η γραμματέας

του Συλλόγου Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου έκανε μια σύντομη
αναφορά στο έργο του κ. Χανιώτη ενώ ο Δρ. Μουσικολογίας
Γιάννης Αρβανίτης αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης

της μουσικής μας παράδοσης. 
Τις ομιλίες έκλεισε ο κ. Χανιώτης με αναφορά σε πρόσωπα,
γεγονότα και καταστάσεις που επηρέασαν το έργο του. 

Το τυπικό μέρος της παρουσίασης
ολοκληρώθηκε με τροπάρια, μου-
σική και τραγούδια που έχουν
περιληφθεί στο έργο του κ. Χανιώ-
τη. 
Μάλιστα δεν έλειψε κι ο χορός υπό
τους ήχους του βιολιού του
Ανδρέα Χανιώτη που έπαιζε το
"Δεν πάω στην Αντίπαρο"! Η εκδή-
λωση έκλεισε με σούμα, κεράσμα-
τα και κουβεντούλα.   

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α
Τι σημαίνει "παρόραμα"; "παρά"+"όραμα" = αβλεψία... Τα έχουμε δει σε βιβλία, παλιά συνήθως, και εφημερίδες να αναφέρονται
χωριστά για το προηγούμενο φύλλο. Προς "αποκατάστασιν της τάξεως" λοιπόν, να και τα δικά μας παροράματα, για το  περα-
σμένο φύλλο του Ενημερωτικού Δελτίου:

1.  Τέθηκαν ημερομηνίες "ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ" αντί "ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ" (σελ. 1)

2.  Δεν συμπληρώθηκε το όνομα του Χρήστου Δανάκη στο χορευτικό της χοροεσπερίδος μας (σελ. 7)
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Μέχρι πριν λίγα χρόνια, οι Λεύκες  ήταν ο
αποκλειστικός αποδέκτης της αγάπης και
του θαυμασμού μου. Σιγά-σιγά, άρχισα
να γνωρίζω τους ανθρώπους του χωριού
και πολλοί από αυτούς πήραν ιδιαίτερη
θέση στην καρδιά μου.
Τώρα, που μπήκα στη μεγάλη οικογένεια
του Συλλόγου Λευκιανών της Αθήνας, ο
κύκλος άνοιξε πολύ και μια μεγάλη παρέα
από αμετανόητους  «νέους» με έχει κερ-
δίσει για πάντα.
Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ
άλλη μία: κάθε φορά που πάμε εκδρομή
ή κάνουμε ένα γλέντι, η παρέα των Λευ-
κιανών της Αθήνας μου δίνει την εντύ-
πωση άτακτων σχολιαρόπαιδων που δια-
σκεδάζουν αφάνταστα κάθε φορά που
βρίσκονται όλοι μαζί. 
Και μ΄ έχει συνεπάρει το κέφι τους, η
ανεμελιά τους, η αντοχή τους. Σε κάθε
εκδρομή, ανακαλύπτω και νέα πτυχή της
αστείρευτη ενέργειας που έχουν. Μπορεί
να είμαι λίγο πιο νέα από ορισμένους από
αυτούς, αλλά πολύ θα ήθελα όταν
φτάσω στην ηλικία των περισσότερων,
να έχω την ίδια όρεξη για διασκέδαση και
ταξίδια με τη δική τους.
Και ενώ, (για να παραφράσω την λαϊκή
ρήση) "όπου γάμος και χαρά  οι Λευκια-
νοί πρώτοι", όταν προκύπτει θέμα πρα-
κτικής συμμετοχής ή ενασχόλησης, πολύ
λίγα από τα μέλη ανταποκρίνονται. Συνή-
θως είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Και, το
κυριότερο, δεν είναι σχεδόν ποτέ νέοι
στην ηλικία.  
Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν νέα παιδιά
που έρχονται στον Σύλλογο. Απόδειξη το
χορευτικό του Συλλόγου που δίνει πάντα
το παρών.
Όμως, σε σύγκριση με τον αριθμό των

μελών, οι νέοι είναι τραγικά λιγοστοί.
Και αναρωτιέμαι: Σε όλη αυτή την παρέα
των υπέροχων και γεμάτων ενεργητικό-
τητα ανθρώπων  που βλέπω στις συνε-
λεύσεις, στην κοπή πίτας, στις εκδρομές,
δεν υπάρχουν παιδιά και εγγόνια; Γιατί
αυτά τα νέα βλαστάρια δεν εγγράφονται
ως μέλη; Γιατί δεν είναι περισσότερα
παρόντα στον Σύλλογο;
Μπορεί «ο παλιός να είν’ αλλιώς», να έχει
πείρα και σοφία, αλλά ο νέος είναι που
θα πάει ένα βήμα πιο μπροστά, ο νέος
είναι που θα φέρει τις καινούργιες  ιδέες,
την φρεσκάδα, την  ανανέωση.  Η πρόο-
δος, η συνέχιση, η ελπίδα, πάνε χέρι-χέρι
με τα νιάτα.

Και όσα «νιάτα» και αν διαθέτουν τα
παλιά μέλη του Συλλόγου, δεν είναι
αρκετά, δυστυχώς, για να συνεχίσει να
υπάρχει.
Γνωρίζω φυσικά ότι οι καιροί είναι
δύσκολοι. Καταλαβαίνω ότι με την ανερ-
γία να μαστίζει κυρίως τη νεολαία,
δύσκολα ένας νέος θα δώσει προτεραιό-
τητα στα του Συλλόγου. Κάπως όμως
πρέπει να συνεχίσει την πορεία του
αυτός ο Σύλλογος. 
Δεν θα τη συνεχίσει μόνο με τα παλιά
μέλη. Χρειάζονται νέα παιδιά να δώσουν
ένα ελάχιστο του χρόνου τους, να ασχο-
ληθούν με τον Σύλλογο που ίδρυσαν οι

παππούδες και οι προπαππούδες τους.
Πρέπει οι νέοι Λευκιανοί της Αθήνας να
πάρουν τα ηνία του Συλλόγου. Να αντι-
καταστήσουν σιγά-σιγά στις επάλξεις  τα
πιο ηλικιωμένα μέλη. Να συμμετέχουν
ενεργά στο Δ.Σ. του Συλλόγου για να
φέρουν την ανανέωση με τις ιδέες και τις
πράξεις τους. Να συνεχίσουν αυτή την
ωραία παρέα που έφτιαξαν οι παππούδες
και οι πατεράδες τους. Γιατί, απ΄ο,τι
βλέπω,  ΕΙΝΑΙ μια παρέα τα παιδιά και τα
εγγόνια των μελών του Συλλόγου. 
Τους βλέπω στο νησί το καλοκαίρι. Γιατί
να μην συνεχίζουν την παρέα τους στην
αγκαλιά του Συλλόγου τον χειμώνα; 
Το Δ.Σ. προσπάθησε να τους φέρει πιο
κοντά στο Σύλλογο οργανώνοντας
κάποιες δράσεις ειδικά γι αυτούς. Η αντα-
πόκριση δεν ήταν, δυστυχώς,  η αναμε-
νόμενη. Και η απογοήτευση μεγάλη…
Αυτό όμως δεν πρέπει να σταματήσει τις
προσπάθειες.
Μιλήστε στα παιδιά σας για το μέλλον
του Συλλόγου, για την κληρονομιά που
θέλετε να τους αφήσετε, για τις όμορφες
στιγμές που  έχετε περάσει στον Σύλλο-
γο όλες αυτές τις δεκαετίες που είστε
μέλη. 
Ο Σύλλογος είναι καταδικασμένος σε
μαρασμό αν δεν ενισχυθεί με νέο αίμα.
Πλέον, τα παλαιότερα μέλη έχουν μια
υποχρέωση που με το χρόνο γίνεται όλο
και πιο βαριά. Να φέρουν τα παιδιά τους
και τα παιδιά των παιδιών τους κοντά
στον Σύλλογό μας. Πέρα από την όποια
συμμετοχή τους, αυτή θα είναι η μεγαλύ-
τερη προσφορά τους στον Σύλλογο.

Ρένια Κυδωνιέως

Με τα μάτια  μιας «ξένης» Λευκιανής

Στις 21 Φεβρουαρίου έφυγε από
τη ζωή, μετά από μακρά ασθένεια,
η αγαπημένη μας μαμά και γιαγιά,
Αθηνά Τζανετή από τις Λεύκες,
σύζυγος του Γιώργου Τζανετή και
κόρη του μπάρμπα Νικόλα Αρκά,
του τσαγκάρη. Ήταν δασκάλα και
υπηρέτησε στην Πάρο για πολλά
χρόνια -τα περισσότερα στη
Νάουσα-, στη Νάξο και στην
Αθήνα, όπου και συνταξιοδοτήθη-
κε.

Εμείς τα παιδιά της θα τη θυμόμα-
στε με συγκίνηση για πάντα. Για
την ευγένεια της ψυχής της, την
αγάπη της, τη φροντίδα και την
τρυφερότητα με την οποία μας
περιέβαλλε σε όλες τις στιγμές της

ζωής μας, ακόμα κι όταν η ίδια πια
ήταν αδύναμη και κουρασμένη
από την αρρώστια της. Θα θυμό-
μαστε και την αγάπη που είχε για
το χωριό της, την ευφορία που
ένιωθε όταν βρισκόταν εκεί και τη
χαρά της που κι εμείς το νιώθου-
με έτσι και το επισκεπτόμαστε
τακτικά.
Μας λείπεις! Μακάρι πάντα το
βλέμμα σου να μας ακολουθεί και
να μας προστατεύει. Όπως κι εμάς
πάντα θα μας συνοδεύουν η
φωνή, το γέλιο, τα λόγια και οι
αξίες σου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε
σκεπάζει.

Γιάννης, Τασούλα, Μαργαρίτα

Αθηνά Τζανετή (Αρκά)
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ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Όλη την προηγούμενη εβδομάδα η συν-
νεφιά και η σκόνη από την Αφρική απει-
λούσε την ακύρωση της εκδήλωσης.
Ευτυχώς όμως πριν έρθει το απόγευμα
της Κυριακής 15/5 ο ήλιος μας έκανε τη
χάρη να λάμψει σε ένα καταγάλανο
ουρανό . Γύρω στις 19:00 είχαν συγκε-
ντρωθεί στο αστεροσκοπείο καμιά εκατο-
στή άτομα κάθε ηλικίας (ανάμεσα στα
οποία και μικρά παιδιά) περιμένοντας τον
υπεύθυνο αστρονόμο να αρχίσει την

παρουσίαση. Μετά από λίγη ώρα οι επι-
σκέπτες πέρασαν στο αμφιθέατρο όπου
ο αστρονόμος  Άρης Μυλωνάς κατόρθω-
σε μέσα σε 40 λεπτά να κάνει μια πολύ
ενδιαφέρουσα εισαγωγή σε θέματα που
αφορούν τον κόσμο μας και το διάστημα,
τα άστρα, τους γαλαξίες και τους νόμους
που διέπουν το σύμπαν. Το χαρακτηρι-
στικό ήταν ότι όλα αυτά τα είπε με εύλη-
πτο τρόπο και έγιναν κατανοητά ακόμα
και σε όποιον δεν είχε ποτέ σχέση με την
αστρονομία ή τις φυσικές επιστήμες. Και
μετά ακολούθησε η μεγάλη στιγμή για να
παρατηρήσουμε από το τηλεσκόπιο τη
Σελήνη και τον πλανήτη Δία. Ανεβήκαμε
στο επίπεδο του τηλεσκοπίου που με την
καθοδήγηση του αστρονόμου Ε. Κολοκο-
τρώνη αρχικά σκόπευε τη Σελήνη (και
μετά τον Δία) και ένας-ένας για λίγο αφη-
νόταν στη μαγεία του διαστήματος. Οι
κρατήρες του φεγγαριού διαγράφονταν
πεντακάθαρα και ο Δίας ολοστρόγγυλος
με τις πολύχρωμες ζώνες του, την μεγά-
λη κηλίδα των
καταιγίδων και τους
4 δορυφόρους του.
Όλη η επίσκεψη
κράτησε γύρω στις
4 ώρες που πέρα-
σαν πολύ γρήγορα
και οι σχεδόν 20
Λευκιανοί και φίλοι
αλλά και όλοι οι
άλλοι επισκέπτες
έφυγαν με τις καλύ-

τερες εντυπώσεις. Είναι μια επίσκεψη
που ανοίγει ορίζοντες και σίγουρα αξίζει
να απολαύσει ο καθένας από εμάς επειδή
είναι κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμέ-
να και μας φέρνει σε επαφή με θέματα
που δεν συναντούμε καθημερινά. Συνι-
στώ ανεπιφύλακτα να επαναληφθεί για
όσους από τα μέλη του Συλλόγου δεν
είχαν την ευκαιρία να την απολαύσουν.  

Το Αιγαίο υπήρξε λίκνο πολιτισμού από τα πανάρχαια χρόνια.
Και όταν μιλάμε για πολιτισμό δεν εστιάζουμε μόνο σε μία
έκφανσή του, σε ένα μόνο φορέα, σε ένα μόνο λαό. 
Η περιοχή αυτή ευλογήθηκε από τις μοίρες να αποτελεί φυτώ-
ριο πολλών και σπουδαίων πολιτισμών από τα μυθικά χρόνια.
Άνθρωποι με διαφορετικές γλώσσες, ήθη και έθιμα περνούσαν
κι έφευγαν αφήνοντας για πάντα το αποτύπωμά τους στο χώμα
και στην πέτρα, στη θάλασσα και στην άμμο. 
Ποιοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι και τι σημαίνουν για μας, που
καταγόμαστε από ένα μικρό νησί στο κέντρο του Αιγαίου? Με
το θέμα αυτό στις 24 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος της Ο.ΠΑ.Σ.
Δημήτρης Βαξεβανίδης έκανε μια εισαγωγή στο προϊστορικό

Αιγαίο στην αίθουσα
της Ο.ΠΑ.Σ.
Η προσέλευση ήταν
μεγάλη και οι παρι-
στάμενοι είχαμε την
ευκαιρία να ακού-
σουμε τον ομιλητή
να μας ταξιδεύει με
τον γνωστό συναρ-
παστικό λόγο του
αρχίζοντας από χρό-
νους που η θαλάσσια

λ ε κ ά ν η
του Αιγαίου άρχισε να σχηματίζεται γεωλογικά και
καταλήγοντας στην αρχή της ιστορίας μας, στους
Μινωίτες, τους Αχαιούς, την Τροία. 
Ήταν ένα οδοιπορικό που έδωσε την ευκαιρία στον
ομιλητή να μας περάσει τις σκέψεις και τις απόψεις
του για τις αλλαγές που σημάδεψαν το Αρχιπέλα-
γος αλλά και στους ακροατές να θυμηθούν για
άλλη μια φορά πόσες εκδοχές έχει η προϊστορία και
σε τι μαγικά ταξίδια μπορεί να οδηγήσει η προσπά-
θεια για την ερμηνεία της.   

Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Σ Τ Ο  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο
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Συνέχεια από την πρώτη σελίδα....
«... Μέσ΄στη μέση της θάλασσας,
από μόνο το  θέλημα της αγάπης,
μ΄ακούς, ανεβάσαμε ολόκληρο
νησί, μ΄ακούς,  με σπηλιές και με
κάβους κι ανθισμένους γκρεμούς.
Στον παράδεισο έχω σημαδέψει ένα
νησί, απαράλλαχτο εσύ κι ένα σπίτι
στη θάλασσα.» Ναι, ξέρω, κι εκεί θα
συναντήσεις θέματα προς επίλυση,
έγνοιες της ζωής, όμως όταν το πλοίο
ρίξει άγκυρα στο λιμάνι και κατέβεις, νιώ-
θεις πως όλα γίνονται πιο εύκολα, πως
θα είσαι πιο άξιος, πως αξίζεις να βρεις τη
χαρά για λίγο.
Η Πάρος έχει την κρυμμένη της ομορφιά
και σε προσκαλεί να την ανακαλύψεις!
Μακριά από τα τουριστικά μέρη της θα
βρεις ήσυχες παραλίες να κολυμπήσεις
σε νερά αστραφτερά και πεντακάθαρα,
να χαλαρώσεις στη σκιά από τ΄αρμυρίκια
παρέα μ΄ ένα βιβλίο. «... Τότε είπε και
γεννήθηκεν η θάλασσα, και είδα τα
θαύματα. Και στη μέση της έσπειρε
κόσμους μικρούς κατ΄εικόνα και
ομοίωση μου:  Ίπποι πέτρινοι με τη
χαίτη ορθή και γαλήνιοι αμφορείς
και λοξές δελφινιών ράχες η Ίος, η
Σέριφος, η Μήλος...»  
Μα έχει ιδιαίτερη χάρη και η απογευματι-
νή σου βόλτα - χωρίς το αυτοκίνητο -
στα σοκάκια του χωριού μας, και άλλων
χωριών. Αυτός ο...θεραπευτικά  κουρα-
στικός περίπατος στα σοκάκια, στα καλ-
ντερίμια και τις ανηφοριές  του χωριού
θυμίζει άλλες εποχές.Τότε που η «ψυχο-
θεραπεία» γινόταν στη γειτονιά και η
αποφόρτιση των εντάσεων της ζωής

με το μοίρασμα συναισθημάτων και

εμπειριών. Σου αποκαλύπτονται γνωστές
ή άγνωστες φυσιογνωμίες αν έτσι απλά
πιάσεις κουβέντα με τους ντόπιους παίρ-
νοντας πληροφορίες ή αβίαστα, συνα-
ντάς μια άλλη φιλοσοφία ζωής! Έτσι
χωρίς πιεστικό πρόγραμμα  κάνετε φέτος
διακοπές, αθόρυβες και σίγουρα θα απο-
ζημειωθείτε!
«...Σ΄αυτές τις κάτασπρες αυλές
όπου φυσά ο νοτιάς, σφυρίζοντας
σε θολωτές καμάρες...ελαιώνες κι
αμπέλια μακριά ως τη θάλασσα,
κόκκινες ψαρόβαρκες  πιο μακριά
ως τη θύμηση, έλυτρα χρυσά του
Αυγούστου...» 
Αναζητήστε και υποσστηρίξτε τα τοπικά
προιόντα γευθείτε τις ποικιλίες των
παριανών τυριών και κρασιών και τις
συνταγές της νησιώτικης κουζίνας, δοκι-
μάστε τα φρούτα τα κλεισμένα στα
βάζα- τις χειροποίητες μαρμελάδες-
γεμάτες νοστιμιά και υγεία. Είναι χάρμα
οφθαλμών  να βλέπεις τις ρεβυθάδες στο
σκούνταβλο -εν έτει 2016- στο φούρνο
του Στρατή. Πιστές στην παράδοση, οι
λευκιανές νοικοκυρές συνεχίζουν να ετοι-
μάζουν μικρά θαύματα γαστρονομίας κι
εμείς μετά, στην Αθήνα, γυρεύουμε εκεί-
νη τη νοστιμιά σε γάστρες  στην ηλεκτρι-
κή κουζίνα! 
Μην ξεχάσετε  να παρακολουθήσετε
κάποιο εσπερινό σε κάποιο ξωκκλήσι ή
Παράκληση της Παναγίας, κάποιο αυγου-
στιάτικο απόγευμα. Όσο και όπως κι αν
πιστεύετε-τον Θεό άλλωστε τον κουβα-
λάμε μέσα μας- θα πάρετε, αν θελήσετε,
από αυτές τις συνάξεις μια αγαλλίαση και
μια γαλήνη που κρύβεται στις βυζαντινές
μελωδίες και στην τέχνη του λόγου των
ψαλμών. 

Οι πολλοί και μετριόφρονες ιεροψάλτες
του χωριού μας πασχίζουν πολύ καλά γι’
αυτό. Και αν τύχεις στο μικρό κέρασμα
του Προφήτη Ηλία, το θυμάσαι για
πάντα και κάθε χρόνο θέλεις να  το ξανα-
ζείς.
Ίσως αυτές οι  αισιόδοξες σκέψεις μου με
όλα τα θετικά μου συναισθήματα να σας
παραξενεύουν. Όμως όχι! Δεν πρέπει!
Απλά νιώθω πως καθώς τα χρόνια περ-
νούν και η πρώτη παρόρμηση ξεθυμαίνει,
αντιλαμβανόμαστε αυτά που
αξίζουν,μόνο όταν  αναλογιστούμε την
απώλειά τους! Η ζωή της Πάρου μέσα
από την παράδοση έχει μεγάλη αξία.
Τελειώνοντας σας παροτρύνω να δείτε
τις διακοπές σας και αλλιώς. 
Ας είμαστε έτοιμοι και για το απρόβλε-
πτο, για την έκπληξη που το νησί μας
κρύβει. Ας αφήσουμε τη μουσική-παρα-
δοσιακή και σύγχρονες προσεγμένες
προσεγγίσεις- να μας γεμίσουν. Πολλές
εκδηλώσεις Πολιτισμού  στο Θέατρο
Λευκών θα πλαισιώσουν τις διακοπές
μας. Ό,τι ταιριάζει στην προσωπικότητά
μας ας το διαλέξουμε! 
«...Πίνω νερό κόβω καρπό, χώνω το χέρι
μου στις φυλλωσιές του ανέμου, οι λεμο-
νιές αρδεύουνε τη γύρη της καλοκαιριάς,
τα πράσινα πουλιά σχίζουν τα όνειρά
μου. Φεύγω με μια ματιά,  μάτια πλατειά
όπου ο κόσμος ξαναγίνεται όμορφος από

Το καλοκαίρι του 2016 μας περιμένει στο
νησί  να μας παρηγορήσει, να μας εντυ-
πωσιάσει, να μας ξετρελάνει!Εμπρός λοι-
πόν ξεκινάμε για ταξίδι!
Πάντα με την αγάπη μου,
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου

ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ...της αισιοδοξίας!

Δεν θέλω τους νεκρούς μας να ξεχνάμε
Γονείς παππούδες και τους συγγενείς
Εκεί που είν’ αυτοί κι εμείς θα πάμε
Σαν κλείσουνε οι πόρτες της ζωής.

Δεν θέλω να αδειάζουνε τα σπίτια
Να ερημώνεται η γειτονιά

Να μην ακούγονται πια παραμύθια
Και διηγήματα απ΄ τη γιαγιά.

Δεν θέλω τις αγοραπωλησίες 
Σε συνειδήσεις και αισθήματα
Ούτε τους διαφόρους ταραξίες
Με τα ανώφελα συνθήματα.

Δεν θέλω νάναι με φυλακισμένους
Των φυλακών γεμάτα τα κελιά

Και στα κρεβάτια πάνω ξαπλωμένους
Αρρώστους με νοσήματα βαριά.

Δεν θέλω νταραβέρια και παρτίδες
Με όσους είναι όλο πονηριά

Που σου πουλούν τις γόπες για μαρίδες
Και βάζουν στο σκαντζόχοιρο φτερά.

Δεν θέλω να μη βλέπω χελιδόνια
Τα σύμβολα αρχές καλοκαιριού

Και γλάστρες να μην έχουν τα μπαλκόνια
Νότες γλυκές στην όψη του χωριού.

Δεν θέλω να μην κελαηδεί τ αηδόνι
Κι η άνοιξη να μην στολίζεται

Κι ό έρωτας δεν πρέπει να τελειώνει
Και η αγάπη να κλονίζεται.

Δεν θέλω τους ψευτόμαγκες να βλέπω
Κι αυτούς που κάνουν τον παλληκαρά
Που όταν τους έρθει μια μπουνιά μπουκέτο

Θα βάλουνε στα σκέλια την ουρά.

Δεν θέλω τους στυγνούς εγκληματίες
Που παίρνουνε αθώων τις ζωές

Μ΄ αρέσουν όμως οι αισθηματίες
Αλλά κι οι όμορφες νοικοκυρές.

Δεν θέλω όσους κάνουνε το φίλο
Και ύστερα να σε πετροβολούν,

Εγώ αυτούς θα τους διαολοστείλω
Και καλημέρα ας μη μου ξαναπούν

Δεν θέλω να ρημάξει η Αθήνα
Με τα προάστια κι ο Πειραιάς
Θέλω της ανεργίας η κουρτίνα

Να βγει, να μπει αέρας της δουλειάς.

Δεν θέλω όλους όσους ξεστομίζουν
Λόγια παχιά κι από δουλειά σταλιά

Χωρίς τηγάνι ψάρια τηγανίζουν
Και δίχως φούρνο βγάζουνε ψωμιά.                       

ΔΕΝ ΘΕΛΩ    (μέρος 2ο)           Κων/νος Δελαγραμμάτης
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...Ο Όσιος Λουκάς  δεν αποκαλύπτεται
παρά σαν βρεθεί κανείς μπροστά
του.Ύστερα από μια τελευταία στροφή,
βλέπουμε μερικά φτωχά φώτα, μαύρες
και ψηλές σκιές κυπαρισσιών υψώνονται.
Πλησιάζοντας ακούμε έναν ήχο καμπά-
νας. Είναι το μεγάλο ρολόι του μοναστη-
ριού που αναγγέλλει την ώρα. Είναι γλυκύ
να φθάνει κανείς στα ελληνικά μοναστή-
ρια. Η φιλοξενία έχει κάτι από την απλό-
τητα και την καλοσύνη των πρώτων  χρό-
νων της χριστιανοσύνης...[του Κ. Ουρά-
νη]
Δεν είναι πάντα εύκολο να πηγαίνει κανείς

στις πολυήμερες εκδρομές, τις μονοήμε-
ρες όμως δεν θέλω να τις χάνω! Ιδίως την
εκδρομή του καλοκαιριού που περιλαμβά-
νει και μπάνιο στη βαθιά γαλάζια θάλασ-
σα - μανιώδης πια εγώ  με το κολύμπι! Το
πρωί της Κυριακής 5 Ιουνίου ξεκινήσαμε
από το γνωστό σημείο της Ομόνοιας.
Κόσμος  και κοσμάκης με εκδρομική διά-
θεση, πούλμαν που παραλάμβαναν τους
εκδρομείς και η απόδραση άρχιζε! 
Κι εμείς ξεκινήσαμε στην ώρα μας με
πρώτη στάση τον Όσιο Λουκά. Ήταν μια
ενδιαφέρουσα διαδρομή, με τοπίο που σε
αποζημίωνε. Ακούσαμε την ενδιαφέρου-
σα ξενάγηση από τον ευγενέστατο μονα-
χό που είχε ορίσει ο Μητροπολίτης

Θηβών και Λεβαδείας Γεώργιος (-
Μαντζουράνης, με καταγωγή από τη
Νάξο). 
Φανταστείτε την υποβλητικότητα και την
ομορφιά των εκκλησιών του Μοναστηρι-
ού όταν οι τέσσερις χιλιάδες εργάτες και
μαστόροι που  κατά την παράδοση εργά-
στηκαν γι' αυτές, και η κύρια εκκλησία -
που είναι αντίγραφο της Αγίας Σοφίας -
έλαμψε με όλο τον πλούτο των μωσαϊκών
και των πολύτιμων μαρμάρων της. Χτι-
σμένες τον δέκατο κι ενδέκατο αιώνα
θεωρούνταν περίφημες για την ομορφιά
της αρχιτεκτονικής τους, τα μωσαϊκά

τους, τα ψηφι-
δωτά και τα δια-
κοσμητικά  γλυ-
πτά μοτίβα τους. 
Επόμενη στάση
ήταν στο Δίστο-
μο. 
Ομολογώ πως
ήταν μια απρό-
σμενη δοκιμασία
για όλους μας η
παρακολούθηση
του ντοκυμα-
ντέρ για την

περιπέτεια θανάτου κατά το δεύτερο
παγκόσμιο  πόλεμο των κατοίκων του
Διστόμου. 
Αλήθειες που πονούν, απώλειες αθώων
ανθρώπων που σημάδεψαν εκατοντάδες
ζωές, η σφαγή  του Διστόμου που άλλα-
ξε τη μοίρα του τόπου μια για πάντα! Η
θλίψη πλανάται ακόμα και τώρα πάνω
από το Δίστομο και φέρνει δάκρυα. Πόσα
καλά και πόσα εγκλήματα μπορεί  να
κάνει ο άνθρωπος! Η ιστορία του Διστό-
μου λένε ότι είναι μια υπόθεση που δεν
έχει ακόμη κλείσει. 
Τότε ήταν  πόλεμος! Να μπορούμε να επι-
λέγουμε την ειρήνη!
Ήταν μια εκδρομή με αντιθέσεις. Είχε...

δάκρυα παραπόνων, συγκίνησης, κάθαρ-
σης... Όμως σε λιγάκι η θέα της θάλασ-
σας ήρθε να αποφορτίσει την ατμόσφαι-
ρα. Στην παραλία της Αντίκυρας άλλοι
κολύμπησαν, άλλοι θαύμασαν το τοπίο,
όμως όλοι γευματίσαμε και ήπιαμε ένα
ποτήρι κρασί «εις υγείαν » της ζωής και
της ειρήνης! 
Το απόγευμα πήραμε τον καφέ μας στην
Αλίαρτο και, πάντα στην ώρα μας, επι-
στρέψαμε στο κλεινόν άστυ. Ήταν μια
εκδρομή με στοιχεία ιερότητας, θρησκευ-
τικότητας, γνώσης και ομορφιάς της
φύσης.

Και εις άλλα με υγεία! Ακόμη μια σκέψη.
Οι εκδρομές είναι ίσως και τρόποι να
τεστάρουμε την επικοινωνία μας, την κοι-
νωνικότητα μας, την φυσική αντοχή μας
και την ανοχή μας σε ό,τι συμβαίνει γύρω
μας. 
Με τις ομάδικές αυτές συναντήσεις έχου-
με την ευκαιρία να διευρύνουμε τους ορί-
ζοντες του αστεϊσμού και της σοβαρότη-
τας - όχι της σοβαροφάνειας -εκτός από
τις γνώσεις που παίρνουμε από τους υπέ-
ροχους τόπους που επισκεπτόμαστε.
Είναι οι εκδρομές του μικρού μας Συλλό-
γου ένα χαμόγελο στη ζωή που, ώρες-
ώρες,είναι...αγέλαστη!

Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΛΟΥΚΑ –ΔΙΣΤΟΜΟ-ΑΝΤΙΚΥΡΑ

Πόσο όμορφη είναι η εναλλαγή των επο-
χών, ακόμα κι αν έχει μικρύνει η διάρκεια
ορισμένων κι έχει επιμηκυνθεί άλλων
λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πόσο
όμορφη είναι η κάθε εποχή... Πόσες
χαρές προσφέρει η κάθε μια ξεχωριστά... 
Μετά από ένα σχετικά ήπιο χειμώνα και
μια όμορφη άνοιξη, να που έφτασε πάλι
το καλοκαιράκι. 
Είμαι σίγουρη ότι θάρθουν στιγμές που
θα απηυδήσουμε από τις υψηλές θερμο-
κρασίες που μοιραία θα αναπτυχθούν,
αλλά οι όμορφες θάλασσές μας και οι
απαράμιλλες παραλίες μας θα μας κάνουν
να υπομείνουμε τη βασανιστική μερικές
φορές ζέστη.
Και ποιος δεν παραδίνεται ψυχή τε και

σώματι στον νανουριστικό ήχο του κύμα-
τος που σκάει απαλά στην ακτή, στη
δροσερή θάλασσα που σβήνει την κάψα
από το κορμί.
Η αγκαλιά της  Μικρής Σάντα Μαρίας , ο
ορμίσκος του Λωλαντώνη, το Μαρτσέλο,
ο Λογαράς και τόσες άλλες παραλίες θα
μας δεχτούν στα σμαραγδένια νερά τους
ξανά και θα μας χαρίσουν ώρες ηρεμίας
και ξενοιασιάς που όλοι έχουμε ανάγκη
για να αποφορτιστούμε από τις δύσκολες
εποχές που ζούμε. 
Το χωριό μας, θα μας περιμένει πάλι ολό-
λευκο στην πλαγιά των Αγίων Πάντων,
θα χαρούμε ησυχία και δροσιά, θα ξανα-
δούμε φίλους και συγγενείς, θα μαζευ-
τούμε παρέες-παρέες στα ταβερνάκια και

στις αυλές, θα περπατήσουμε πάλι στα
όμορφα γραφικά του δρομάκια.
Όλο το χειμώνα ονειρεύομαι το χωριό και
δεν βλέπω την ώρα και την στιγμή που
θα αγναντέψω το νησί από το κατάστρω-
μα του πλοίου.  
Και μετά, να φτάσω στο χωριό και να
ανταλλάξω  καλημέρες και φιλιά με αγα-
πημένους συγχωριανούς που θα ξαναδώ
μετά από τόσους μήνες. Να μυρίσω τα
γιασεμιά στο δρόμο προς το σπίτι, τους
βασιλικούς της κυρίας Μαριγούλας, να
χαρούν τα μάτια μου τις φουντωμένες
βουκαμβίλιες. Να γεμίσει πάλι ομορφιά η
ψυχή μου. 
Να γεμίσει Λεύκες.

Ρένια Κυδωνιέως

Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι  Σ Τ Ι Σ  Λ Ε Υ Κ Ε Σ
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΓΑΜΟΙ

Την 3/5 στο Δημαρχείο της Πάρου
παντρεύτηκαν ο Κωνσταντίνος Γρ.
Μπίσιας και η Αθανασία Χανιώτου του
Γεωργίου και της Φλώρας. Ακολούθησε
γλέντι στο "Αγνάντιο" στις Λεύκες

Την 29 Μαΐου στον Ι. Ν. Ελευθερώ-
τριας στην Πολιτεία Κηφισιάς παντρεύ-
τηκαν ο Χρήστος Δανάκης και η Ελιζα-
μπέτα Σκιαδά του Παναγιώτη

Το Σάββατο 18 Ιουνίου στην Αγία Άννα
του Αμπελά Πάρου παντρεύτηκαν ο
Αντώνης Χανιώτης της Γιούλης και του
Κώστα με την Αναστασία Χαραλ. Σκου-
φάκη

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Την 14/4 η Βάσω Σκορδίλη και ο Αρσέ-
νης Σομπώνης απέκτησαν το έκτο τους
παιδί, κοριτσάκι, στο μαιευτήριο Σύρου

Την 12/5 η Ασημίνα Δημ. Δεσύλα και ο
Νίκος Δελέντας απέκτησαν το πρώτο
τους παιδί, αγοράκι

Την 13/5 η Καλλιρόη Κουραμπά (κόρη
της Αργυρώς Ρούσου) και ο Γιάννης
Μαρμαράς απέκτησαν κοριτσάκι

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Την 2/5 στην Αγ. Τριάδα Λευκών, ο
Κώστας Ραγκούσης και η Βαλίκα βάφτι-
σαν το αγοράκι τους. Νονός ο Πανα-
γιώτης Ν. Ραγκούσης και η Χριστίνα
Αουρέλιαν.

Την 2/5 στο Ιερό Προσκύνημα Πανα-
γίας Εκατονταπυλιανής, ο Γιώργος Ι.
Χανιώτης και η Καλλιόπη Φραντζή
βάφτισαν την κόρη τους

Την 14/5 στον Ι. Ν. Μεταμόρφωσης
Σωτήρος στη Μεταμόρφωση Αττικής, ο
Βασίλης Γ. Τριαντάφυλλος και η Μαρία
Νικολάου βάφτισαν το πρώτο τους
παιδί (Γεώργιος)

Την 5/6 στην Αγία Άννα Κηφισιάς η
Μαριάννα Σουρή του Πέτρου κι ο Στέ-
λιος Δαζελίδης βάφτισαν το αγοράκι
τους (Γεώργιος)
Την 12/6 στον Άγιο Γεώργιο Θρακομα-
κεδόνων, ο Κων/νος Κουβέλης και η
Κατερίνα Λυκιαρδοπούλου (του Ισίδω-
ρου και της Μαρίας) βάπτισαν το δεύ-
τερο αγοράκι τους και το ονόμασαν
Μάριο.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Την 7/3 απεβίωσε ο Γεώργιος Στεφ.
Χανιώτης ("Μπραΐμης") και ετάφη στο
Κοιμητήριο Μελισσίων

Την 8/4 απεβίωσε η Μαρία Πρεβεζάνου
(το γένος Βερνίκου από την Αγ. Κυρια-
κή Λευκών). Η κηδεία της έγινε στο
Νεκροταφείο Αχαρνών Αττικής

Την 9/4 απεβίωσε η Μαρουσώ Ζουμή.
Η κηδεία της έγινε στις Λεύκες

Την 15/4 απεβίωσε ο Ηλίας Κουρα-
μπάς, σύζυγος της Αργυρώς Ρούσου. Η
κηδεία του έγινε στο Νεκροταφείο
Καλλιθέας.

Την 19/5 κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο
Αμαρουσίου η Ελένη Πετράκη (το
γένος Θοδωρή Παντελαίου) η οποία
απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών.

Την 3/6 απεβίωσε ο Νικόλαος Εμμ.
Ραγκούσης ("Αγιασώτης") που ήταν επί
χρόνια οδηγός ταξί στις Λεύκες. 
Η κηδεία του έγινε στην Αγ. Τριάδα.

Από τις περασμένες μέρες έδειχνε ότι ο
καιρός δεν θα μας έκανε τη χάρη... Βρο-
χές και καταιγίδες στα βόρεια της Αττικής
λοιπόν για το πρωί της Κυριακής 22/5.
Έτσι, το πρωί της ίδιας μέρας έφτασα
στον Άη Γιώργη Διονύσου για το ετήσιο
μνημόσυνο των Λευκιανών λατόμων
περίμενα ότι δεν θα υπήρχε η προσέλευ-
ση των προηγούμενων χρόνων...και
φυσικά μετά από λίγη ώρα ήρθε η...διά-
ψευση!
Ώρα 10:00, η βροχή δυνάμωνε αλλά η

εκκλησία είχε γεμίσει ασφυκτικά από
συμπατριώτες και όσοι δεν χωρούσαν
μέσα, βρήκαν καταφύγιο κάτω από τα
πυκνά φύλλα των δέντρων της αυλής.
Με την ολοκλήρωση της λειτουργίας,
κατεβήκαμε όλοι στο φιλόξενο αρχοντα-
ρίκι του ναού και στο διπλανό στέγαστρο
όπου ο Αποστόλης (Λουκής) μοίρασε
κόλλυβα ενώ στον εσωτερικό χώρο γινό-
ταν διανομή του άρτου, σερβίρονταν  τα
κεράσματα, τα αναψυκτικά και η σούμα. 
Η ιδιαιτερότητα της φετινής εκδήλωσης
ήταν το ότι έγινε παράλληλα με άλλο ένα
μνημόσυνο (Σκυριανοί) -και, φυσικά, με
τον υπόλοιπο κόσμο που ήρθε να παρα-
κολουθήσει την Κυριακάτικη λειτουργία.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με τη
συνεχή βροχή, είχε σαν αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν συνθήκες έλλειψης

χώρου και δυσκολίας μετακίνησης των
συμμετεχόντων. Παρ' όλα αυτά έγινε το
καλύτερο δυνατόν και υπήρξε υπομονή
και κατανόηση από όλους. 
Νομίζω όμως ότι τα  επόμενα μνημόσυνα
πρέπει να είναι αφιερωμένα αποκλειστικά
στους Λευκιανούς με μια τελετή που θα
δίνει τη δυνατότητα περισυλλογής και
την ευκαιρία να ταξιδέψουμε πνευματικά

και να αναλογι-
στούμε τη μαστο-
ριά αλλά και τους
κόπους και τα
βάσανα των
ανθρώπων που
ξόδεψαν  τη ζωή
τους στην εξόρυ-

ξη του μαρμάρου. Μια τέχνη που οι βασι-
κές της αρχές ελάχιστες διαφορές είχαν
από τα πανάρχαια χρόνια όταν από τα
σπλάχνα του βουνού έβγαινε η πρώτη
ύλη για την κατασκευή περίλαμπρων
μνημείων όπως ο Παρθενώνας. Έτσι θα
μπορέσουμε να διαπιστώσουμε και την
αδιάσπαστη συνέχεια του τότε και του
τώρα. 
Μ' αυτές τις σκέψεις ας ανανεώσουμε το
ραντεβού μας για τον Μάη του 2017, σε
ημερομηνία που θα γίνει έγκαιρα γνω-
στή.
ΣΗΜ: Ευχαριστούμε την κ. Ρένα Χανιώ-
του που με πολλή αγάπη ετοίμασε τα
κόλλυβα στη μνήμη του συζύγου της
Στέλιου και τον κ. Κ. Καστανιά για την
προσφορά των άρτων. 

Γιάννης Κυδωνιεύς

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο  Λ Ε Υ Κ Ι Α Ν Ω Ν  Λ Α Τ Ο Μ Ω Ν
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Παναγία Ελευθερώτρια ( Πολιτεία Κηφι-
σιάς)  29-ΜΑΙΟΥ 2016 ώρα 1η  μ.μ.
Και ξάφνου ο ήχος της γκάιντας διακό-
πτει τις ευχές μας για την «ώρα την
καλή» στους μελλόνυμφους και στα ανύ-
παντρα παιδιά και εγγόνια μας. Πάω στην
είσοδο της εκκλησίας και έκπληκτος
βλέπω τον γαμπρό προεξάρχοντα της
ορχήστρας (άλλες 5 γκάιντες, 1 λύρα και
2 νταούλια) να παίζει και να τραγουδά,
με δεξιοτεχνικό πράγματι τρόπο, το περί-
φημο Θρακιώτικο τραγούδι «Βασίλεψεν
αυγερινός γλυκοχαράζει η μέρα» (συρτός
συγκαθιστός  Θράκης). 
Στο στίχο «Δε φάνηκε το ταίρι του και
είναι λυπημένο» ο γαμπρός δείχνει το
ρολόι του. Τότε ακριβώς εμφανίζεται η
νύφη, με τη συνοδεία βιολιού και λαού-
του. Το τραγούδι συνεχίζεται από τα
ρωμαλέα χέρια των δεξιοτεχνών οργανο-
παικτών και τη στεντόρεια και καθαρή
φωνή των. 
Μας πήραν κυριολεκτικά τ’ αυτιά. Όμως
αυτός είναι ο τρόπος για να μεταφέρεις
το μήνυμα της «ώρας της καλής» και να
προαναγγείλεις την έναρξη του μυστηρί-
ου του γάμου. Η συγκίνηση όλων έχει
πλημμυρίσει τις καρδιές μας. Η ελληνική

παράδοση κρατιέται γερά από αυτούς
που την πιστεύουν. Αυτή είναι η Ελλάδα.
Ακολουθεί η είσοδος των μελλονύμφων
στο ναό με το γνωστό «Άξιον εστίν» σε
ήχο δεύτερο. Εδώ τώρα το μεγάλο πλή-
θος των προσκεκλημένων στέκεται αθό-
ρυβα και ουσιαστικά συνπροσεύχεται για
την στερέωση αυτού του γάμου. Ο
ιερεύς και πατέρας του γαμπρού θεολό-
γος π. Αθανάσιος ευλογεί αρραβώνα και
στέφανα και η κουμπάρα Χαριτίνη Κώττη
τα ανταλλάσσει. 
Ο πνευματικός της νύφης και γνωστός σε
μας για το ήθος του από παλαιότερες
συνεργασίες μας, πρωτοσύγκελος Μεσο-
γαίας και Λαυρεωτικής π. Ιερόθεος εκφω-
νεί μεγαλόπρεπα και καθαρά, ενώ στο
τέλος του μυστηρίου ερμηνεύει το βαθύ-
τερο νόημα του εν Κανά γάμου της Γαλι-
λαίας. 
«Αγαπητά μου παιδιά Χρήστο και Ελιζα-
μπέτα. Φέρατε σήμερα στην εκκλησία
την αγάπη σας,  όπως την εννοεί συνή-
θως ο κόσμος. Αυτό αποτελεί το νερό με
το οποίο γέμισαν "τας υδρίας έως άνω".
Αυτή η αγάπη μετετράπη, πολλαπλασιά-
στηκε και ενδυναμώθηκε με τις προσευ-
χές της εκκλησίας και των  προσκεκλημέ-

νων,  όπως ακριβώς το θαύμα της μετα-
τροπής του ύδατος σε οίνον στο γάμο
της Κανά».  
Ιδού, νεαρά ελληνόπουλα, τρόπος να
πορευθεί κανείς στο σωστό δρόμο του
ξεκινήματος της νέας ζωής. Όσοι κρατή-
σουν τις παραδόσεις θα σώσουν εαυτούς
και αλλήλους. 
Θα σώσουν τον τόπο, που με τόσο λυσ-
σαλέο τρόπο πασχίζουν κάποιοι να αφα-
νίσουν από προσώπου γης. Τα κάθε
λογής ξενόφερτα ακούσματα και έθιμα
σκάβουν τα θεμέλια της εθνικής μας
συνείδησης. Γιατί όπως έγραφε παλαιότε-
ρα ο Νικηφόρος Ρώτας «Όταν ένα λαό
τον βομβαρδίζεις 50 χρόνια με φάλτσες
νότες, τον εθίζεις σ’ αυτές, χάνει σιγά-
σιγά την καλαισθησία του και στο τέλος
απορρίπτει κάθε λεπτή απόχρωση του
πραγματικά ωραίου. 
Αυτός ο γάμος, της Ελιζαμπέτας Σκιαδά
και του Χρήστου Δανάκη, θα μου μείνει
πραγματικά αλησμόνητος. Είναι σαν το
κρυστάλλινο νερό της νερομάνας ελληνι-
κής παράδοσης.  

Εμμανουήλ Αντ. Χανιώτης
Πάριος Μουσικοδιδάσκαλος  

ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΑΛΛΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Όλο και πιο συχνά, συναντάμε  στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης «προσκλήσεις» για
επικείμενες αιμοδοσίες.
Όλο και περισσότεροι Δήμοι, Σύλλογοι,
Φορείς, Οργανισμοί, «διαφημίζουν  » ...
δηλαδή κοινοποιούν αυτή τη δραστηριό-
τητα προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Εμείς πάλι, σαν Προοδευτικός Σύλλογος
Λευκιανών  νιώθουμε ικανοποίηση που
εδώ και δεκαπέντε χρόνια πρωτοπορού-
με  και δυο φορές το χρόνο στηρίζουμε
την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μας
στο Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ. 
Όλα ήταν μια πρωτοβουλία  του πρώην
Προέδρου του Συλλόγου μας κ.  Φραγκί-
σκου Περάκη. Βλέπετε, κάθε Πρόεδρος
αλλά και κάθε μέλος του εκάστοτε Διοι-
κητικού Συμβουλίου βάζει το μικρό του

λιθαράκι-ιδέα, για να γίνει ο Σύλλογος
ακόμα πιο μεγάλος, πιο τρανός, πιο σύγ-
χρονος, και πιο ωφέλιμος στους ανθρώ-
πους και στους τόπους του αγαπημένου
μας νησιού.
Αυτές είναι κάποιες σκέψεις για την αιμο-
δοσία της 4ης Απριλίου 2016, που η συμ-

μετοχή ήταν περίπου 30 άτομα.
Ευχόμαστε η επόμενη αιμοδοσία

μας, στις 24 Οκτωβρίου 2016,
ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ  τον παραπάνω αριθμό.
Σε κάποιο τοίχο, σε γκράφιτι, διάβα-
σα...«ό,τι μοιραζόματε, είναι σίγουρα
καλό!» 

Προσπαθήστε να πείσετε ένα μέλος της
οικογένειας σας να γίνει εθελοντής αιμο-
δότης! 
Αν από κάθε οικογένεια κάθε μέλους μας
έρθει ΈΝΑΣ...τότε θα πετάξουμε από τη
χαρά μας, θα θεωρήσουμε ότι πήγαν
χαλάλι οι όποιες προσπάθειες μας! 
Ευχαριστούμε από καρδιάς, όλους εσάς
που ως τώρα είστε κοντά μας. Σας περι-
μένουμε πάλι τον Οκτώβρη.

Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ!
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Τελικά στο χωριό μας συμβαίνουν ...
πράγματα! Και πολλές φορές τα "πράγ-
ματα" αυτά μας εκπλήσσουν ευχάριστα.

Όπως τα μαθήματα αγιογραφίας που έγι-
ναν από την συμπατριώτισσα μας ζωγρά-
φος και γλύπτρια Μαρίνα Τριανταφύλ-
λου. Με προσφορά της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανά-
πτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ), η Μαρίνα δίδα-
ξε την τέχνη της αγιογραφίας σε  29
μαθητευόμενους από όλο το νησί. 

Μετά τα μαθήματα ακολούθησε έκθεση
των έργων που είχαν θέμα την Παναγία
Βρεφοκρατούσα, στην ισόγεια αίθουσα
του "Σπιτιού της Λογοτεχνίας", από 23
έως και 30 Απριλίου. 
Η έκθεση, στα εγκαίνια της οποίας παρέ-
στησαν ο Δήμαρχος
Πάρου κ. Κωβαίος,
ο Αντιδήμαρχος κ.
Χριστόφορος και ο
Πρόεδρος της
ΚΔΕΠΑΠ κ. Μαρινό-
πουλος, άφησε τις
καλύτερες εντυπώ-
σεις και φάνηκε ότι
μεταξύ των συμπο-
λιτών μας υπάρχουν
ταλέντα με προο-
πτική που αξίζει να
καλλιεργηθούν. 
Συγχαρητήρια στην
ΚΔΕΠΑΠ για την

πρωτοβουλία της και στην Μαρίνα Τρια-
νταφύλλου για την προσφορά, τον ζήλο
και την ποιότητα της δουλειάς της. Θα
είμαστε κοντά της ευχόμενοι να δοθεί
σύντομα η ευκαιρία να επιμεληθεί κάποια
αντίστοιχη καλλιτεχνική πρωτοβουλία.  

Το φετινό Πάσχα στο χωριό μας δεν
απείχε πολύ από ότι είχαμε συνηθίσει,
ξέρουμε και περιμένουμε κάθε χρόνο.
Από νωρίς άρχισαν οι προετοιμασίες και
λίγο πριν την Μεγάλη εβδομάδα σχεδόν
όλα τα μαγαζιά του χωριού ήταν ανοιχτά
και η ατμόσφαιρα θύμιζε ένα μικρό καλο-
καίρι. 

Όσο πλησίαζαν οι μέρες, κόσμος
άρχισε να καταφθάνει και σιγά σιγά
οι δρόμοι γέμισαν από γνώριμους
αλλά και άγνωστους επισκέπτες
που ήρθαν να γιορτάσουν το Πάσχα
στο χωριό μας.
Από νωρίς την Μεγάλη Εβδομάδα
άρχισαν οι προετοιμασίες για τις ανα-
παραστάσεις της Μεγάλης Παρασκευ-
ής.  Σε μια διαρκή αναζήτηση για ανανέ-
ωση και βελτίωση του αποτελέσματος
μερικά σημεία άλλαξαν. 
Γυναίκες-μέλη του συλλόγου Υρία ,
μαμάδες αλλά κυρίως νέες κοπέλες ,
συνεχιστές των καθηκόντων των μαμά-
δων τους, ασχολήθηκαν μέρες ώστε να

στηθούν, να επανδρωθούν
και να πραγματοποιηθούν
για άλλη μια χρονιά οι ανα-
παραστάσεις στις Λεύκες.
Οι παλαιότερες αρχίζουν
σιγά-σιγά να περνούν τη
σκυτάλη στις νεότερες και
αυτές επάξια, με μεγάλη
προθυμία και ζήλο κατα-
φέρνουν  να πραγματοποι-
ήσουν ένα πολύ ικανοποιη-
τικό αποτέλεσμα. 
Παρ όλη την ξαφνική επι-
δείνωση του καιρού την
Παρασκευή το απόγευμα για άλλη μια
χρονιά όλα πήγαν μια χαρά και αρκετός
κόσμος από όλο το νησί ακολούθησε την

περιφορά στις Λεύκες. 
Είναι πολύ σημαντικό να

ευχαριστήσουμε όλους
αυτούς που κάθε
χρόνο παραχωρούν
τις αυλές τους και
βοηθούν σε ότι χρει-
αστεί κατά τις προε-
τοιμασίες των παρα-
στάσεων. 
Ένα μεγάλο ευχαρι-

στώ επίσης αξίζουν οι
άνδρες εθελοντές του
Συλλόγου Υρία και όχι

μόνο, για τη βοήθεια τους στις πιο σκλη-
ρές δουλειές. 
Οι γυναίκες που συντέλεσαν για αυτό το
αποτέλεσμα είναι:
Μαρία Κονταράτου, Γεωργία
Ραγκούση, Χρυσούλα Κρητικού,
Ιωάννα Χανιώτη, Γραννέτα Καπα-
ρού, Κική Χατζηγιάννη, Αριστέα
Λουκή,  Μαρία Ηλιοπούλου, Άννα
Ηλιοπούλου, Μαρία Κρητικού,
Φωτεινή Καντέλη, Ευαγγελία
Ραγκούση, Μαντώ Παντελαίου,
Έλενα Αιγινήτου, Δέσποινα Καπού-
τσου, Ηλέκτρα Σκορδίλη, Μαρία
Αιγινήτου. 
Μαρία Κρητικού (Φωτογραφίες Carine
Leclercq)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ

Π Α Σ Χ Α  Σ Τ Ι Σ  Λ Ε Υ Κ Ε Σ
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. . . Σ Τ Ι Σ  Λ Ε Υ Κ Ε Σ
Μέρες πριν άρχισαν όλοι (νοικοκυρές και
νοικοκύρηδες, επαγγελματίες, κοινότητα,
Υρία) να ασπρίζουν (να "γαλαχτίζουν") ή
να φρεσκάρουν τα ασπρισμένα από το
Πάσχα σοκάκια και δρόμους του χωριού.

Η γιορτή της Αγίας Τριάδας είναι, και
πρέπει να είναι, λαμπρή και ο καιρός βοη-
θάει σ' αυτό. Φέτος ιδιαίτερα, το καλο-
καίρι μπήκε δυναμικά και μας επιφύλαξε
πολλά μαζί ανήμερα της γιορτής της.
Θερινό ηλιοστάσιο, Πανσέληνο ΚΑΙ καύ-
σωνα!
Άλλη μια χρονιά λοιπόν στις Λεύκες για
τη γιορτή της Αγίας Τριάδας! Παρά τη
ζέστη όλα ήταν οργανωμένα όπως έπρε-
πε και οι υπεύθυνοι έκαναν ότι μπορού-
σαν για να μείνει κι αυτό το τριήμερο
αξέχαστο από όσους είχαν τη χαρά να
συμμετέχουν στον εορτασμό. 
Στην πανηγυρική λειτουργία χοροστάτη-
σε ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλί-

νικος, παρέστησαν οι Δήμαρχος και
Έπαρχος Πάρου, εκπρόσωποι της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και συμμετείχε τμήμα
της μπάντας του Δήμου Πάρου.
Ο Σύλλογός μας μετά τη λιτανεία της
ιερής εικόνας παρέθεσε το καθιερωμένο
κέρασμα στο προαύλιο του ναού. Παρά
την υψηλή θερμοκρασία πλήθος κόσμου
"τίμησε" τα καλούδια που προσφέρθη-
καν, τα αναψυκτικά (φυσικά) και την
εξαιρετική σούμα!
Το ίδιο βράδυ κάτω από την Πανσέληνο

της μεγαλύτερης μέρας του χρόνου, απο-
λαύσαμε στο Θέατρο Λευκών αναδρομή
στο ρεμπέτικο τραγούδι από τη Χορωδία
Γυναικών της Νάουσας. Ευχαριστούμε
για τις προσφορές τους το "Καφενείο της
Μαριγώς" για τις πορτοκαλάδες και τον
Παναγιώτη Ραγκούση για τη σούμα. Και
του χρόνου!

Γιάννης Κυδωνιεύς

... ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
Την Κυριακή 19/6
πολλοί Λευκιανοί και
Λευκιανές της Αθήνας
και της ευρύτερης
περιοχής, παρά την
πολλή ζέστη, συγκε-
ντρωθήκαμε και γιορ-
τάσαμε μαζί με κατά-
νυξη και μεγαλοπρέ-
πεια την Πεντηκοστή
και την εορτή του Αγίου Πνεύματος στον

Άγιο Ελευθέριο Αμαρου-
σίου όπως έχει καθιερωθεί πολλά χρόνια
τώρα. 
Το πρωί ετελέσθη η πανηγυρική Θεία Λει-

τουργία και ακολούθησε ο Εσπερινός της
Γονυκλισίας με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια
από τους Ιερείς της πάντα φιλόξενης για
εμάς τους Λευκιανούς εκκλησίας του
Αγίου Ελευθερίου. Κατόπιν, με πρωτο-
βουλία του Προοδευτικού Συλλόγου Λευ-
κιανών Πάρου προσφέρθηκαν πολλά
εδέσματα, κεράσματα, γλυκά και άφθονη
λευκιανή «σούμα» στην αίθουσα θρη-
σκευτικών και πολιτιστικών δραστηριο-
τήτων που είχε ευγενικά παραχωρηθεί
από τους Ιερείς και το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο του Αγίου Ελευθερίου. Στη
μικρή αυτή γιορτή απηύθυνε ευχές και
χαιρετισμό η Πρόεδρος του Συλλόγου
μας κ. Μαργαρίτα Κοντού. 
Η Πρόεδρος μεταξύ άλλων ευχαρίστησε
τους Ιερείς και ιδιαίτερα τον π. Νικόλαο
για την συνεισφορά του στην προετοιμα-
σία και στην πραγματοποίηση της εορ-
τής, τα μέλη που Δ.Σ. του Συλλόγου που
παρευρέθησαν και με κάθε τρόπο βοήθη-

σαν στη γιορτή, κάνοντας ιδιαίτερη ανα-

Απόστολο Λουκή που φέτος, όπως
άλλωστε και τις προηγούμενες
χρονιές, έφερε το μεγαλύτερο
βάρος της προετοιμασίας της
πανηγύρεως. 
Επίσης, η Πρόεδρος του Συλλόγου
κ. Μ. Κοντού ευχαρίστησε τις Λευ-
κιανές κυρίες που εθελοντικά προ-
σφέρανε μέρος από τον ελεύθερο
χρόνο τους και πολύ κόπο για την
προετοιμασία των κερασμάτων

που, ομολογουμένως, ήταν εξαιρετικά! 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία
του ο πρόεδρος της Ο.ΠΑ.Σ κ. Δημήτριος
Βαξεβανίδης, ο πρόεδρος των Αγκαιρια-
νών κ. Παναγιώτης Μπιζάς  και εκπρόσω-
ποι άλλων Παριανών Συλλόγων.  
Από την εκδήλωση δεν έλειψε ο χορός
και το τραγούδι. Ευχηθήκαμε για την
εορταστική επέτειο ο ένας στον άλλο με
τη σκέψη μας πάντοτε στην μεγάλη
εορτή του χωριού μας και στην Πολιούχο
του Αγία Τριάδα και ανανεώσαμε, οι
περισσότεροι, το ραντεβού μας για το
επόμενο πανηγύρι στο χωριό μας, πια,
στις Λεύκες. 
Και του χρόνου!

Χρήστος Κουρκούμπας

ΓΙΟΡΤΑΣΑΜΕ ΤΗΝ  ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ.. .

Δελτίο Πεντικοστό δεύτερο 52_Layout 1  27/6/2016  12:39 μμ  Seite 11

φορά στο μέλος ΔΣ του Συλλόγου



12 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ

Τα νέα και οι απόψεις
της νεολαίας μας.

Όνειρα ή Συμβιβασμός;
Και να που τελείωσες τον αγώνα του
σχολείου. Πέρασες την πρώτη σου
καθιερωμένη δοκιμασία. Έδωσες αγώνα
μέσα σου και γύρω σου. Πέτυχες το
θεμιτό αποτέλεσμα ή και όχι.
Και να που τελείωσες τις σπουδές σου,
να που ξεμπέρδεψες με τις υποχρεώσεις
τις σταδιοδρομίας σου. Συσσώρευσες
γνώσεις και συνέλεξες προσόντα. Έχτι-
σες λιγότερο ή περισσότερο το βιογρα-
φικό σου.
Φτάνεις λοιπόν σε ένα σημείο της πορεί-
ας σου, που πρέπει να μπεις στον επόμε-
νο κύκλο της ζωής. Να μπεις στον επό-
μενο κύκλο σπουδών ή τον επαγγελμα-
τικό στίβο και να αρχίσεις να τρέχεις...
να τρέχεις κι εσύ μαζί με όλους τους
υπόλοιπους.
Η ανεργία μεγάλη, τα όνειρα σου κάπου
εκεί στην άκρη περιμένουν. Οι δύο αυτές
σκέψεις πολεμούν μέσα σου η μία την
άλλη. Το τί θα νικήσει από τα δύο είναι
αυτό που θα καθορίσει και τα επόμενα
σου βήματα.
Το μεγάλο δίλημμα: Να συμβιβαστώ με
το περιβάλλον μου ή όχι; Και αν ναι, σε
τι βαθμό να συμβιβαστώ.
Περίπτωση 1η: 
…(σκέφτεσαι)… « Εάν δεχθώ να κάνω
έκπτωση στα όνειρά μου και να
συμβιβαστώ με κάτι άσχετο ή
περίπου σχετικό, οι επιλογές μου
αυξάνονται. Η πιθανότητα να
βρω μια δουλειά μεγαλώνει »
Και ναι... μια δουλειά του τύπου
να προσφέρεις απλά το χρόνο και
τις υπηρεσίες σου όλο και κάπου
μπορεί να τη βρεις. Ακόμα και αν
χρειαστεί να αλλάξεις τόπο. Θα
νιώθεις πραγματικά υγιής και
χαρούμενος με κάτι τέτοιο όμως;
Μάλλον δύσκολο...
Είναι που, κάπως έτσι, ο χρόνος
σου θα αρχίσει να περνάει τόσο
γρήγορα και ούτε θα καταλάβεις πόσο
γρήγορα τα χρόνια διαδέχονται το ένα
το άλλο. Και εσύ θα έχεις γίνει μέρος
ενός συστήματος, που απλώς έτυχε να
βρεθείς μέσα. Και εκεί μέσα κάπου, αν
σου έχει μείνει έστω και λίγο φως, θα
αναρωτηθείς, αργά ή γρήγορα: «Τα
όνειρα; Τι γίνανε τα όνειρα;»
Πως έγινε τελικά και η ζωή σε έβγαλε σε
άλλα μονοπάτια – άσχετα από εσένα; 
Που πήγαν οι γνώσεις που συσσώρευσες

τόσα χρόνια και δεν μπόρεσες να αξιο-
ποιήσεις; Τι κρίμα που δεν κατάφερες να
γίνεις δημιουργικός πάνω σε αυτό που
αγαπούσες, αλλά άφησες τη δημιουργι-
κότητα σου να την πάρει απλά το κύμα; 
Περίπτωση 2η: 

…(σκέφτεσαι)…  « Έχω εντοπίσει το
όνειρο μου. Είμαι σίγουρος πως είναι
αυτό που έκρυβα πάντα μέσα μου.
Βρήκα την κατεύθυνση στην οποία θέλω
να επικεντρωθώ, γιατί εκεί θα νιώθω
πλήρης και χαρούμενος και γιατί ως εκ
τούτου μόνο εκεί θα μπορέσω να γίνο-
μαι συνεχώς καλύτερος και άρα πιο απο-
δοτικός »
Ψάχνεις λοιπόν τι υπάρχει σε πρώτη
φάση προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια
η προσφορά εργασίας. Μηδενική, ελάχι-
στη ή έστω δύσκολα προσεγγίσιμη.
Θέλει πολύ ψάξιμο η ιστορία. Πολλή
υπομονή και επιμονή. Πολλές πόρτες
πρέπει να χτυπήσεις, να ρωτήσεις, να
συμβουλευτείς, να δεις από πού θα μπο-
ρέσεις να βρεις μια άκρη, να την πιάσεις,
να αρχίσεις να ξετυλίγεις το κουβάρι του
στόχου σου.
Στο μεταξύ πέφτοντας πάνω στα χιλιά-
δες εμπόδια, απογοητεύεσαι, δυσκολεύ-
εσαι, σκέφτεσαι να συμβιβαστείς.
Μήπως να διαλέξεις τελικά έναν άσχετο
δρόμο και όχι αυτόν που ονειρευόσουν;

Είτε είσαι στην αρχή της σταδιο-
δρομίας σου, είτε στη μέση…

Είτε βρίσκεσαι στην 1η περίπτωση,
είτε στη 2η…

Η απάντηση σε όλα αυτά είναι μία!
Οι νέοι είναι πλασμένοι για να κάνουν
όνειρα και τα όνειρα είναι προορισμένα
να γίνονται πραγματικότητα. 
Άκου τις εσωτερικές σου φωνές, το
ένστικτό σου. Άκου τι σου λέει η καρδιά

σου.
Εντόπισε το όνειρό σου ή τα όνειρά σου.
Αν ακόμα είσαι μπερδεμένος, ψάξε το
περιβάλλον σου, ψάξε ευκαιρίες. Δοκί-
μασε, δράσε για να πάρεις ερεθίσματα.
Αυτό θα σε ξεκολλήσει. Ξεκίνα να βοη-
θάς εθελοντικά, να παίρνεις μέρος σε
ομάδες, σε δραστηριότητες γύρω σου. 
Όλη αυτή η διαδικασία θα ενεργοποιήσει
τον κινητήρα εσωτερικής σου σκέψης
και δράσης. Θα γνωρίσεις καλύτερα τον
εαυτό σου και τις επιθυμίες σου.
Αξιολόγησε τα δυνατά σου στοιχεία.
Βρες τι είναι αυτό που είσαι καλύτερος
να κάνεις.

...Μην ξεχνάς!
Όσο μακριά κι αν έχεις φτάσει, όσο κι αν
το μονοπάτι που ακολούθησες στο
παρελθόν σε έχει λοξοδρομήσει, δεν
είναι ποτέ αργά να γυρίσεις πίσω και να
διαλέξεις το πιο ταιριαστό σε εσένα.
Είσαι έτοιμος να χτίσεις τους στόχους
σου λοιπόν. Να εφαρμόσεις το σχέδιο
για τη ζωή σου.
Στο μυαλό σου να έχεις: Το σχέδιο είναι
το δέντρο, τα κλαδιά είναι οι στόχοι και
οι δράσεις σου, τα αποτελέσματα και τα
συναισθήματα που θα νιώσεις είναι οι
καρποί.
Ό,τι σε μπλοκάρει στο να κινητοποιη-

θείς, ξερίζωσέ το.

…Πρόσεξε! 
Πρόσεξε τις συνήθειές σου!
Χτίσε θετικές συνήθειες που σε
οδηγούν σε δράση. 
Μην χάνεις  το χρόνο σου σε
ανούσια πράγματα, παρά μόνο
για να χαλαρώνεις, να ξεκου-
ράζεσαι και να ευχαριστιέσαι
με ανθρώπους που σου δίνουν
αξία και σε προάγουν.

…Να ξέρεις! 

Ότι κάθε βήμα που βαδίζεις,
κάθε πράξη σου πρέπει να σε φέρνουν,
όλο και πιο κοντά στο όνειρό σου. Είναι
μαθηματικά αναμενόμενο στο τέλος να
το πετύχεις! Κι δεν συμβεί τελικά, σίγου-
ρα θα έχεις βρεθεί πιο κοντά σε όνειρα
άλλα, πιο κατάλληλα και ταιριαστά σε
εσένα.
Είσαι έτοιμος να τα ζήσεις! Τα αξίζεις!
Μόνο έτσι θα μπορείς να είσαι πραγματι-
κά χαρούμενος!
Μαριαρίνα Μπουκίου-Κυδωνιέως
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Ώρα συνάντησης 4:30. Ώρα εκκίνησης
το πολύ πέντε παρά τέταρτο. Έξω από το
σπίτι του Παναγιώτη. Πρώτες έφτασαν η
Γρανέτα με την Μαρία.  Η πεζοπορία Λεύ-
κες–Λαγκάδα είχε καλά οργανωθεί. Η
Γρανέτα προθυμοποιήθηκε να φτάσει
μέχρι την Λαγκάδα να πάρει με το αυτο-
κίνητό της την Αργυρώ και τη Μαρία και
να γυρίσουν στις Λεύκες όπου θα ξεκι-
νούσε η πεζοπορία μαζί με τις υπόλοιπες. 
«Άργησε  η Αναστασία.  Είσαι σίγουρη
πως είπατε τέσσερις και μισή;»  ρώτησε η
Μαρία  μόλις είδε ότι περνούσε η συμφω-
νημένη ώρα. 
«Ναι. Η Αλεξία είπε πως την βόλευε καλύ-
τερα πέντε» προσπάθησε να δικαιολογή-
σει η Γρανέτα την θεία της. 
«Αυτό δεν αλλάζει την αργοπορία της
Αναστασίας.   Η Αλεξία μπορεί και να μην
έρθει. Είπε να τηλεφωνηθούμε» κατέληξε
η Μαρία που της έσπαγαν τα νεύρα αν
κάποιος καθυστερούσε. Η ματιά της
άρπαξε την Αργυρώ να ξεμακραίνει από
το αυτοκίνητο και φώναξε « Έλα εδώ
εσύ. Πού πας;» - «Πάω να δω τον ποτα-
μό». 
Το κορνάρισμα  την έκανε να γυρίσει και
την Μαρία να αναφωνήσει όλο χαρά,
ξεχνώντας τον προηγούμενη τσαντίλα
της.  
«Επιτέλους ήρθατε. Και εσύ εδώ
Ελένη;  Ωω και η Δεσποινούλα. Χαίρομαι
που σας βλέπω».  Έσκυψε να φιλήσει τον
άντρα της Αναστασίας ενώ η γυναικοπα-
ρέα έβγαινε από το αυτοκίνητο.  Σφιχτα-
γκαλιάστηκαν και ανταπέδωσαν φιλιά
αγάπης.  
«Παρά λίγο να το ακυρώσω. Πονάει το
γόνατό μου» είπε η Μαρία ενώ άφηνε
από την αγκαλιά της την Αναστασία.
«Και δεν το έλεγες;» «Αν άρχισαν από
τώρα τα γόνατα, ίσως δεν τα καταφέρω
αργότερα.  Ο αδελφός μου με πείραζε
μιμούταν τον θείο Νικολάκη όταν  έλεγε
στη θεία  που δεν έχανε ευκαιρία να ακο-
λουθήσει στο σεργιάνι. 
"Μωρή γριά κουτσάβλα τι θες εσύ να
πας;"
Τριανταπέντε χρόνια μετά φάνταζαν
πολλά, έλεγες όμως πως ήταν ένα φτε-
ρούγισμα των   ματιών. 
«Είμαι και εγώ εδώ μη με αφήσετε»
ξεφώνιζε  η Αργυρώ   ξεπροβάλλοντας
από την κοίτη του ποταμού. 
«Αν δεν κάνεις τις εξερευνήσεις σου δεν
μπορείς» την πρόγκιξε  η Μαρία, ενώ
μετρούσε την ομάδα.   «Δεν τρέχει καθό-
λου νερό. Και φαντάσου φέτος έβρεξε»
απτόητη η Αργυρώ συνέχιζε καθώς τις
πλησίαζε. «Κινάμε ή περιμένουμε  την
Αλεξία;» ρώτησε η Αναστασία. 
«Είπε να ξεκινήσουμε χωρίς εκείνη» απά-
ντησε η Μαρία και αμέσως συμπλήρωσε

«Με σαγιονάρες εσύ θα περπατήσεις;»
« Έχω τα αθλητικά στην τσάντα μου». 
«Φόρεσέ  τα πριν  ανηφορήσουμε». 
Η Αναστασία  πήρε με φόρα το χωματό-
δρομο  αγνοώντας την προτροπή της
Μαρίας.  Μια παρέα έξι γυναικών  έψαχνε
το παλιό καλντερίμι.
«Πώς τα έκαναν έτσι! Με τους τσιμεντό-

δρομους χάθηκαν τα ίχνη του παλιού
δρόμου.  Χάλασαν την μορφολογία του
τόπου». 
«Μη μιλάς και μας ακούσουν οι οικο-
λόγοι. Φωνάζουν αλλά τίποτα δεν γίνεται.
Πώς να πάνε ως τα σπίτια τους; Δεν
πηγαίνουν πλέον με ζώα».  
Η Μαρία στραβωμένη ακολουθούσε τις
άλλες.  «Δεν είναι από εδώ» επέμενε
καθώς δεν αναγνώριζε τον δρόμο. 
«Ελάτε  που σας λέω μέχρι τα Φουρνιά
ξέρω να σας οδηγήσω» βγήκε μπροστά η
Γρανέτα. 
«Κρίμα που είναι απόγευμα δεν θα μας
πάρει στο κατόπι ο χεζοβράκης». 
«Τι είναι αυτό θεία;» ρώτησε η Δεσποι-
νούλα.  «Αυτός που πετούσε καραβόλους
στους διαβάτες. Δεν ξέρετε την ιστορία;» 
«Όχι». «Τίποτα δεν σας έχουν πει οι δικοί
σας; Είσαστε και Λευκιανές...». 
Ανηφόριζαν, η Αναστασία ξεφυσούσε
καθώς μονολογούσε. «Φαντάσου και να
μην είχα κόψει το τσιγάρο».
«Αυτό λέω και εγώ σαν πολύ λαφάζεις»
πήρε τον λόγο η κόρη της.   
Η Μαρία   προχωρούσε με καλό ρυθμό
αρχίζοντας να εξιστορεί στα κορίτσια.
«Κάποτε στο κουρείο του χωριού  ένας
χωρικός ενώ κουρευόταν, άκουσε άλλους
δύο να λένε ‘το βράδυ θα πάμε στη
στάνη  πάνω στα Φουρνιά να κλέψουμε
πρόβατα’.  
Ο βοσκός που το άκουσε την νύχτα
φύλαξε καραούλι και τουφέκισε τον έναν.
Τον άφησε άθαφτο να τον τραβάνε τα
κοράκια. Από τότε βρικολάκιασε ο πεθα-
μένος - άταφος και κάθε βράδυ στις
δώδεκα όποιος περάσει μπροστά από την
στάνη του βοσκού τους πετάει καραβό-
λους. Αν γυρίσουν και τον δουν μαύρο
φίδι τους δάγκωσε. Αν καταφέρουν και
φύγουν τότε συνεχίζει να πετά καραβό-
λους  μέχρι να ξεμακρύνουν». 
«Φάντασμα δηλαδή είναι;»  «Δαίμονας
έγινε».  « Έλα θεία». 
Κλαψούρισε η Δεσποινούλα.
«Η παράδοση το λέει. Μπορεί να το ακού-
σετε με μικρές παραλλαγές.  Μη φοβόσα-
στε είναι μέρα τώρα. Και εγώ όταν ήμουν
παιδί σκιαζόμουν σαν περνούσαμε από τα
Φουρνιά. Μέσα μου σταυροκοπιόμουν και
παρακαλούσα να μη νυχτωθούμε. Μια
φορά…. τι θυμήθηκα τώρα…. είχαμε στεί-
λει τηλεγράφημα στον παππού να μας
περιμένει με τα ζώα στις Λεύκες είκοσι

πέντε Ιουνίου. Μόλις έκλειναν τα σχολεία
ταξιδεύαμε για Πάρο.  Το τηλεγράφημα
δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του παππού,
έτσι όταν φτάσαμε βρήκαμε κλειστό το
σπίτι. Μας κοίμισε η θεια Μαργαρώ και
πρωί- πρωί σηκωθήκαμε να πάμε με τα
πόδια στη Λαγκάδα.  
Είχα ετοιμαστεί πρώτη παρά την νύστα
μου, γιατί σαν μικρό που ήμουν δεν υπο-
λόγιζα καλά την ώρα και φοβόμουν μη
νυχτωθούμε στα Φουρνιά και μας πάρει
στο κατόπι ο χεζοβράκης με τους καρα-
βόλους»... 
Με τις ιστορίες της Μαρίας έφτασαν
ψηλά στα βουνά των Λευκών, αντικρίζο-
ντας το απέραντο γαλάζιο με τα χωριά
κάτω και τις αχνές πινελιές των νησιών
στο βάθος. Τα σπίτια της Νάξου μόνο
ξεχώριζαν καλύτερα σαν να σηκώσεις το
χέρι και να χαιρετήσεις  αυτούς που άνα-
βαν φωτιές σινιάλο στους απέναντι.    
«Περιμένετε θέλω να κόψω σμυρτιές. Όχι
τα μικρά λουμάκια αυτά που έχουν σπό-
ρους θα τα κάνω ποτό» πρότεινε η Ανα-
στασία. «Είχες κάτι τέτοιο κατά νου και
δεν έφερες μαχαίρι, πώς να κοπεί το
ξερό;» πετάχτηκε η Μαρία.  
Η Αναστασία τραβούσε ένα κλαρί. 
«Να έχεις τον νου σου να βρεθείς  μέσα

στο ποταμό». 
«Αααααχ  γλιστράω». 
«Πρόσεχε μη μας βγει ξινή η βόλτα.
Φόρεσε και τα παπούτσια που τα έχεις
στην πλάτη. Άλλο πάλι και τούτο». 
Η Αργυρώ μπροστά δεν κοιτούσε
καθόλου πίσω. Φορτωμένη αναμνήσεις
βιαζόταν να  τις δρέψει πρώτη. Ανάμεσα
σε αυτές η καθημερινότητα να της τριβε-
λίζει το μυαλό. Κλεφτές ματιές στο ρολόι
του κινητού της.  Ήδη είχε αργήσει να
επιστρέψει σπίτι της και την επόμενο
πρωί θα ταξίδευε για Πειραιά.   ‘Έτσι
όπως πάνε οι άλλες θα αργήσουμε να
φτάσουμε Λαγκάδα’ σκεφτόταν και όλο
έτρεχε μπροστά.   
«Περίμενε μωρέ. Τι τρέχεις»  την κάλεσε
δυνατά  η Αναστασία. 
«Κόβε εσύ και άστες να προχωρούν»
υπέδειξε η Μαρία που ήξερε τον λόγο βια-
σύνης της φίλης της. 
«Πω –πω ένα κυδώνι! Σταμάτα να το
κόψω».  «Δεν φτάνεις,  θα σωριαστείς».
«Από εδώ θα τα καταφέρω.  Είναι άλλο

ένα» . 
Τέντωσε το κορμί της. Όπως τότε μικρό

με τις μαύρες  πλεξούδες της  να κυματί-
ζουν, σημαία το κόκκινο φουστανάκι να
αφήνει ακάλυπτες τις ισχνές γαμπίτσες
της, σαν σκαρφάλωνε  στις πεζούλες να
τα αρπάξει. 
«Το άρπαξα». Άκουσε τον απόηχο της
σκέψης της. «Μπράβο, προχώρα, τώρα
χάθηκε η παρέα». «Αν δεν ξεμοναχια-

ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΓΕΜΑΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
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στούμε εμείς δεν γίνεται». Η Αναστασία
εκστασιασμένη από τον περίπατο λες και
τα έβλεπε όλα για πρώτη φορά, γυρνού-
σε αριστερά –δεξιά το κεφάλι της ρου-
φώντας μυρωδιές, χουφτώνοντας με το
βλέμμα ό, τι μπορούσε. « Έχουν  ασκού-
δες τα δέντρα» τέλος είπε.  
«Πες μου τώρα πως θέλεις να μαζέψουμε
και ελιές;  Ας ερχόσουν νωρίτερα». 
Σήκωσε τους ώμους  η Αναστασία και
πήρε πάλι τον δρόμο.  «Χαθήκαν οι αφι-
λότιμες». « Νομίζω ότι αν πάμε από δω
θα βρούμε  το καλντερίμι» στάθηκαν σε
ένα σταυροδρόμι και αναρωτιόνταν.  
«Εγώ πάλι λέω από εκεί» συμπλήρωσε
Αναστασία ενώ έδειχνε με το δάχτυλο. 
«Δεν βλέπεις που καταλήγει τούτο μέσα
σε μια αυλή;  Ακόμα δεν φτάσαμε στα
Φουρνιά. εκεί πάνω είναι».  
«Δεν είναι».  
«Είναι. Από την μια μεριά είναι ένα σπιτά-
κι και από τη άλλη ένας τεράστιος βρά-
χος. Πάμε κοντά και θα το θυμηθείς».
Ξέφτισε η μνήμη άλλαξαν και τα μονοπά-
τια γέμισαν αγριόχορτα κάλυψαν το καλ-
ντερίμι ευτυχώς σε κάποια σημεία παρέ-
μεινε ανέπαφο από την φθορά του χρό-
νου και έτσι οι φίλες προχωρούσαν ανά-
μεσα στα  μυρωδάτα φυτά.  
«Δεν είναι αυτό το μέρος, πάρα πάνω
είναι»  κατέληξε η Αναστασία καθώς πλη-
σίαζαν στον βράχο που είχε για σημάδι η
Μαρία.  «Είναι που σου λέω. Κοίτα το
γκρεμισμένο σπιτάκι. 
Εδώ μέσα  μου έλεγε η μητέρα μου πως
κατοικούσαν δεκαπέντε άτομα.  Και από
εδώ είναι η σπηλιά του βοσκού». «Και
πού είναι η στέρνα που σταματούσαμε να
πιούν νερό τα γαϊδούρια;»   Η Μαρία προ-
βληματίστηκε. Μπορεί και να θυμόταν
καλύτερα η εξαδέλφη της. 
Πώς να τους ψιθύριζε η στέρνα «Εδώ
είμαι χωμένη από τα κλαριά χρόνια απερι-
ποίητη. Πώς να με δείτε» δεν άκουσαν τις
φωνές ικεσίας που εκλιπαρούσε να την
ξεθάψουν. Την προσπέρασαν περπατώ-
ντας ανάμεσα από μυρωμένα φυτά των
Λευκών. 
«Περπατάς και μοσχομυρίζει η φύση.
Πώς το λένε αυτό το φυτό;»
Η Αναστασία έλιωσε ένα φύλλο ανάμεσα
στα δάχτυλά της έπειτα το έφερε ως τα
ρουθούνια της λέγοντας «Δεν θυμάμαι το
όνομά του. Μήπως αλισφακιά;»
«  Πλάκα μου κάνεις; Την φασκομηλιά
δεν θα γνώριζα; Ακόμα θυμάμαι όταν με
πονούσε το δόντι μου και η μάνα σου
μου έβαζε λάδι φασκομηλιάς».
«Ναι-ναι και εμένα  επέμενε να τρίβω τα
δόντια μου με φύλλα να ασπρίζουν».
Ξεμάκρυναν αφήνοντας πίσω το φυτό  με
τα περίεργα μπαλάκια. «Τελικά δεν το
βρήκαμε. Τα ξεχάσαμε Αναστασία». 
«Ότι δεν μας ενδιέφερε και πολύ ναι. Δεν
ξέχασα όμως τα τραγούδια μας . Αντιλα-
λούσαν τα βουνά από τις φωνές μας.

Στην αρχή σιγανά ώσπου να καθαρίσει ο
λαιμός, έπειτα όλο και πιο δυνατά ώσπου
ξελαρυγγιαζόμαστε.  Θυμάσαι;» « Πως
δεν θυμάμαι! Ξεχνιούνται αυτά που γρά-
φτηκαν με μελάνι. Το τραγούδι μας
Μαρία» Άρχισε να σιγοτραγουδάει ένα
σκοπό. « Να’ ταν η θάλασσα μελάνι να’
ταν και ο ουρανός χαρτί πάλι δεν θα’
φτανε να γράψω τι πέρασα την νύχτα
αυτή». Όρμησαν οι αναμνήσεις τόσες
πολλές που οι φιλενάδες σίγησαν ακούγο-
ντας τις φωνές τους από το μακρινό
παρελθόν. Προχωρούσαν αμίλητες χωμέ-
νες η κάθε μια στη δικό της σελίδα, όσο
και κοινή τους.   Τέλος είδαν από μακριά
τις υπόλοιπες να ξεχωρίσουν σε μια στρο-
φή του βουνού.  
«Νέφτι σας  έβαλαν;» αστειεύτηκε  η
Αναστασία μόλις τις πλησίασαν καθώς
συμπλήρωνε την σκέψη της « Προσπαθώ
να θυμηθώ το αγαπημένο τραγούδι της
Μαρίας.   Κάτι με σίδερο είχε να κάνει».
Η Αργυρώ  αμέσως θυμήθηκε « Ένα

σίδερο αναμμένο έχω στην καρδιά είναι η
δική σου αγάπη που με τυραννά» απά-
ντησε τραγουδιστά. 
Η Μαρία ξεκλείδωσε την μνήμη και συνέ-
χισε το τραγούδι « Άλλα λογάριαζα για
μας τους δυο, δεν τον περίμενα τον χωρι-
σμό ας ήταν να’ βρισκα παρηγοριά μεγά-
λο βάσανο η μοναξιά». 
Μισό λεπτό να  τραγουδήσω το αγαπημέ-
νο του Χρίστου και ας μην είναι εδώ,
ήταν όμως στην  νεανική παρέα. Αγόρια
κορίτσια σε μια αθώα φιλία.  Πιασμένοι
αγκαζέ σχίζαμε τα βουνά όπως και το
τραγούδι μας.  Η Μαρία άρχισε να τρα-
γουδά «Προσευχή τα χείλη για σένα λένε
και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε να
ξαναρθείς γλυκιά μου μέσα στην αγκαλιά
μου. Λιγωνόταν το βιολί, λιγωνόμαστε και
εμείς».  
«Μεγάλα ντέρτια είχατε» είπαν με μια
φωνή η Γρανέτα με την Δεσποινούλα.  
«Αυτά ήταν τα τραγούδια τότε».
« Όλοι καψούρηδες ήταν».
« Γιατί βρε κορίτσια εσείς δεν έχετε τα
καψουροτράγουδα τα δικά σας  τώρα;»
και χωρίς να περιμένει απάντηση συνέχι-
σε  «Ψάχνω να βρω το δικό σου  Αναστα-
σία «  παναγιά και άγιε Νικόλα τα θαλασ-
σινά παιδιά, να τα προστατεύεις όλα να’
ρθουν στη στεριά»
«Δεν το έλεγα εγώ αυτό». 

«Ναι, όχι δεν το έλεγες». Μια ματιά  της
όλο νόημα έφτανε να την γυρίσει πίσω
στο πρώτο καρδιοχτύπι.   
«Κάποιο που να το ξέρουμε και εμείς να
πείτε».  Η Αργυρώ άρχιζε στίχους μέχρι
να φτάσει σε κάποιο να ακολουθήσουν
και τα κορίτσια. «Δεν σε κρίνω που δεν
με αγαπάς η καρδιά είναι δικιά σου, εγώ
φεύγω απ’ τα όνειρά σου και καλή τύχη
όπου κι αν πας». 
Η Ελένη  προχωρούσε και κοιτούσε τις
τρεις να έχουν ξελιγωθεί στα γέλια όπως

τότε ανέμελα κορίτσια.  Συμπαρέσυραν
στο κέφι τους και τα  μικρά κορίτσια της
παρέας.  «Και να φανταστείτε όλα αυτά
από ένα πικαπάκι με μπαταρίες. Πεταγό-
ταν από τα σκεπάσματα η Αναστασία
γύριζε την βελόνα και αμέσως χωνόταν
κάτω από τα χράμια. Για τρία λεπτά απο-
λαμβάναμε. 
Μετά η βελόνα χτυπούσε γκουπ-γκουπ
και έπρεπε πάλι να σηκωθεί. Ξανά και
ξανά ώσπου να χάσει την υπομονή της η
μητέρα της και αρχίσει να φωνάζει. ‘Άντε
Αναστασία σήκω πια’». 
«Πότε θα  ξαναγίνει πάλι αυτή η πεζοπο-
ρία;»  ρώτησε η Αναστασία. 
«  Πάντως αν αποφασίσουμε μετά από
τριάντα χρόνια θα’ μαστε στον άγιο
Πέτρο» είπε η Μαρία.
Το πειραχτήρι η Αργυρώ προσποιήθηκε

την γριά συμπαρασύροντας και την Ανα-
στασία με την Μαρία να πιάσουν κάτι
αγριόξυλα που βρήκαν εκεί τριγύρω και
να αρχίσουν να κουτσαίνουν όλες με
καμπούρες και χωρατά.  
«Άντε καλή αντάμωση» έβαλε τέλος στο
μακάβριο αστείο η Αναστασία.    
Το αυτοκίνητο της Αλεξίας φανερώθηκε
στον αμαξωτό. Της έκοψαν τον δρόμο με
χορούς και τραγούδια. Δεν ήταν στη
δεκαετία των πενήντα, αλλά  γύρω στα
δεκαπέντε τους μικρότερες από τις δυο
κοπέλες που είχαν μαζί τους. 
Ξαφνικά η Μαρία σιώπησε ακολουθού-
σε τις υπόλοιπες μουρμουρίζοντας ένα
κατάδικό της τραγούδι. «Όταν ήμουν
παιδί πριν γνωρίσω το δάκρυ είχα πλάσει
μια αγάπη φανταστική.  Ήταν τόσο αγνή
ζούσε μόνο για μένα και ποτέ ένα ψέμα
δεν μου είχε πει.  Μα όσο και αν έχω
ψάξει δεν βρήκα καμιά να της μοιάζει». 
Ένα χαμόγελο αχνό εμφανίστηκε στα
χείλη της θες πικρό θες γλυκό πάντως και
μονολόγησε « Μαριούλα η φαντασία από
την πραγματικότητα απέχει πολύ». Πήρε
βαθιά ανάσα από τον αγέρα του βουνού
και πλησίασε πάλι την παρέα. Σημασία
είχε πως ήταν όλες ακόμα μαζί. 
Η Μαρία έπιασε το βάζο με τις μυρωδιές
της Πάρου. Ακονιζιά  από την Λαγκάδα,
σμυρτιές από τις Λεύκες, κρίνα από τα
Φουρνιά και εκείνο το άλλο φυτό που
τελικά δεν το αναγνώρισαν. 
Ήταν όλα μέσα σε ένα βάζο να τις θυμί-
ζουν Πάρο. Τα τίναξε με ευλάβεια να
φύγουν μόνο τα ξερά φυλλαράκια και τα
υπόλοιπα να πασχίζουν ακόμα για λίγες
μέρες  να κρατούν τα αρώματα του αγα-
πημένου της νησιού.  
Θα παρέμεναν εκεί ώσπου να γεμίζει το
τραπεζομάντηλο με νεκρά λουλουδάκια,
χνούδια αναμνήσεων  μπήγοντας  ακόμα
πιο βαθιά το μαχαίρι πως ζούσε στην
βρωμερή Αθήνα και όχι στην ευωδιαστή
Πάρο. 
Αυτή ήταν η ζωή της έπρεπε πάλι να προ-
σαρμοστεί στο πρόγραμμα της καθημερι-
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Χορωδίες στην Πάρο. Χορωδίες στην
Παροικία ( της σχολής Β.Μ. του Παπαμα-
νώλη, του "Αρχιλόχου" με τον Ν. Σαρρή,
της κ. Μαρουλίας Κοντού με διακρίσεις
και βραβεύσεις, του Δημοτικού Ωδείου,
του ΚΑΠΗ). 
Χορωδίες στη Νάουσα με εμφανίσεις και
βραβεύσεις στο εξωτερικό. Χορωδίες
στην Αγγεριά. 
Χορωδίες στις Λεύκες (αλησμόνητη η
βραδιά καντάδας του Νίκου Αρκουλή -
μεγάλη χαρά και ικα-
νοποίηση για τους
λάτρεις αυτού του
είδους της μουσικής).
Πριν από λίγο καιρό η
Λευκιανή Φλώρα Κρη-
τικού-Χανιώτη ανα-
φέρθηκε εν συντομία
στην προϋπάρξασα
χορωδία των Λευκια-
νών Αγροτονεανίδων
(ήταν κορυφαίο στέ-
λεχός της). 
Για τη χορωδία αυτή,
που ευτύχισα να
υπάρξω δάσκαλος και
χοράρχης, είχα γρά-
ψει ένα σημείωμα που
δημοσιεύτηκε στα
"Παριανά" και στην
"Φωνή της Πάρου". 
Αφορμή του σημειώματος αυτού ήταν η
επίμονη αναφορά στον τοπικό τύπο της,
οπωσδήποτε καταξιωμένης, χορωδίας
του "Αρχιλόχου" κι αιδήμων σιωπή για
την προηγηθείσα χρονικά χορωδία των
Λευκών. 
Παρεκάλεσα τους αρμόδιους για την
έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου για
την επαναδημοσίευση του παραπάνω
άρθρου ώστε οι κοπελιές - σήμερα κυρίες
και γιαγιάδες - που την απάρτιζαν, να
θυμηθούν τις όμορφες στιγμές που
περάσαμε αλλά και για τους Λευκιανούς
νέους που ασχολούνται με την μουσική
να συνειδητοποιήσουν ότι εκείνο που
τους ωθεί σ' αυτήν είναι το DNA των
γονιών και των παππούδων τους.
"Φωνή της Πάρου" 6 Νοεμβρίου
2009 - Η φωνή των αναγνωστών
(απόσπασμα)
Για την ιστορία, θα ήθελα να πω δυο

λόγια για τη χορωδία των Λευκών. Δημι-
ουργός της χορωδίας ήταν ο μακαρίτης
Αντώνης Χανιώτης, ράφτης το επάγγελ-
μα αλλά και γλυκύτατος ιεροψάλτης της
Αγ. Τριάδος και αγαπημένος φίλος. Στην
προσπάθειά του για τη δημιουργία χορω-
δίας για την Αγ. Τριάδα, ζήτησε να τον
βοηθήσω. Η περίοδος εκείνη ήταν της
μεγάλης φυγής για τη νεολαία, για ανα-
ζήτηση καλύτερης τύχης. 
Έτσι, η συγκρότηση της χορωδίας  έγινε

αναγκαστικά, λόγω λειψανδρίας, από
κοπέλες. Η χορωδία λειτούργησε. Έψαλε
στις λειτουργίες, με επικεφαλής βέβαια,
τον Αντώνη. 
Η συνέχεια αυτής της χορωδίας, με το
θαυμάσιο φωνητικό υλικό και το εξίσου
θαυμάσιο μουσικό ένστικτο, θα έλεγα ότι
μπορεί να χαρακτηριστεί ως έκπληξη.
Προχώρησε μέσα στον αχανή χώρο της
χορωδιακής μουσικής χτίζοντας ένα
ρεπερτόριο που θα το ζήλευαν καθιερω-
μένες χορωδίες. 
Άρχιζε από τους προκλασικούς συνθέτες,
περνούσε μέσα από τους κλασικούς
(Μπετόβεν, Βέρντι, Σούμπερτ και
άλλους), συνέχιζε με έργα των κορυφαί-
ων Ελλήνων (Κόκκινο, Λουμπελέτ,
Χάγιο, Λαυράγκα κ. α.) και τελείωνε με
τους σύγχρονους Θεοδωράκη και Χατζη-
δάκη, χωρίς να παραλείψει και τον Καζα-
ντζίδη.

Η προετοιμασία ήταν επίπονη, βασανιστι-
κή θα έλεγα, με ατέλειωτες χρονοβόρες
πρόβες. Η απόδοσή της ήταν πολύ καλή.
Στην προσπάθεια αυτή βοήθησε με την
κιθάρα του και ο νυν ερευνητής της
παραδοσιακής μουσικής και συγγραφέας
Μανώλης Χανιώτης, γιός του Αντώνη
Χανιώτη.

Τη Μεγάλη Τρίτη η χορωδία κατέβαινε
στην Παροικία όπου έψαλλε το τροπάριο

της "Κασσιανής", αφού
πρώτα το είχε ψάλλει
στις Λεύκες. Από την
τρίτη χρονιά και μετά τη
δημιουργία της τετράφω-
νης Εκκλησιαστικής
Χορωδίας της Εκατοντα-
πυλιανής, το τροπάριο το
έψαλλαν και οι δύο
χορωδίες ενωμένες. 
Πρώτα στις Λεύκες και
μετά στην Παροικία.Το
τροπάριο ήταν μουσική
σύνθεση του κορυφαίου
συνθέτη αρμονικής
εκκλησιαστικής μουσικής
Θεμιστοκλή Πολυκράτη.
Αρκετά δύσκολο και για
φτασμένες εκκλησιαστι-
κές χορωδίες. 
Με πολλή συγκίνηση

αναπολώ τις ωραίες στιγμές αυτής της
χορωδίας. Την προθυμία και την αγάπη
με την οποία είχαν αγκαλιάσει οι κοπε-
λιές-μέλη παρά τους κόπους που καταβά-
λανε. 
Τις αναφέρω με τα τότε επίθετά τους:
Αρκουλή Άννα, Αρκουλή Μαρία,
Αρκουλή Μαριόρα, Αιγινίτη Μαρία,
Αρκουλή Φλώρα, Βιτζηλαίου Αντω-
νία, Καπούτσου Τούλα, Κρητικού
Κατίνα, Κρητικού Φλώρα, Μαυρα-
γκά Άννα, Μοτράτου Μαρία, Παντε-
λαίου Μαρουσώ, Παντελαίου Κούλα,
Περράκη Ιωάννα, Ρούσσου Αργυρώ,
Τριανταφύλλου Άννα, Χανιώτου
Μαρία, Χανιώτου Μαριέττα, Κατερί-
να Αρκά με το ακορντεόν, Ανέζα
Αρκά και Μοσχούλα Ρούσσου
Αρκουλή Βετούλα,.

Μανώλης Χανιώτης

Χ Ο Ρ Ω Δ Ι Ε Σ !

νότητας ζώντας με την ελπίδα πως
κάποια μέρα δεν θα χρειαζόταν να φύγει
από τα άγια χώματα σε δέκα μέρες. 
Θα είχε την ευτυχία να παραμένει όσο
ήθελε. Κοντά στους ψιθύρους της φύσης,
να περπατά στα ίχνη των γονιών της,  να
αναμετρά τα περπατήματα των προγό-
νων της και να είναι πάντα μαζί τους μνη-
μόσυνο για εκείνους που την ανάστησαν

για εκείνους που την αγάπησαν και την
οδήγησαν με κάθε πράξη τους να αγαπά
το νησί τους. 
Και η Μαρία το αγάπησε με την ψυχή της.
Άφησε εντολή στην κόρη της τα κόκαλά
της να πάνε στην Αγία Τριάδα. Εκεί μαζί
με τους  ζωντανούς χωριανούς και τους
νεκρούς αντάμα  να αναπαυθεί αιώνια με
τους προγόνους της και πια δεν θα νοιά-

ζεται  πως πρέπει να φύγει για την Αθήνα.
Θα ζει αιώνια  στο πολυαγαπημένο της
χωριό. Τις Λεύκες.  
Οκτώβριος 2015. Αφιερωμένο με
σειρά γραφής: Γρανέτα, Αργυρώ,
Αναστασία, Αλεξία,  Ελένη, Δεσποι-
νούλα, Γιώργο,  καθώς και σε όλους
τους Λευκιανούς.

Μαρία Χανιώτου
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΛΕΥΚΕΣ
- Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό  Κ α λ ο κ α ί ρ ι  2 0 1 6

Ήρθε πάλι ο καιρός που το χωριό μας θα γεμίσει από μέλη του Συλλόγου, φίλους και τουρίστες κάθε λογής και εθνι-
κότητος. Όπως κάθε χρόνο, οι εκδηλώσεις είναι πολλές και ποικίλες και όλοι θα βρουν να παρακολουθήσουν κάτι
που τους αρέσει. Οι στόχοι είναι να μείνουν ευχαριστημένοι οι κάτοικοι του χωριού και οι επισκέπτες του, να δια-
φημιστεί σωστά το χωριό μας αλλά και να συνδράμουμε στην αποπληρωμή του Ανοιχτού Θεάτρου Λευκών που είναι
από τα πιο όμορφα έργα που έγιναν στις Λεύκες μας τα τελευταία χρόνια. 
Γι' αυτόν το σκοπό, με μέριμνα του ΜΕΕΑΣ Υρία και του Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών διατίθενται λαχνοί με
πλούσια δώρα, αντί 2 ευρώ έκαστος. Ενθαρρύνουμε τα μέλη του Συλλόγου και τους φίλους των Λευκών να ενι-
σχύσουν την προσπάθειά μας! Η κλήρωση θα γίνει την 11/8 στη διάρκεια της συναυλίας που οργανώνει ο Υρία
στο θέατρο Λευκών. Ας βοηθήσουμε όλοι!
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, περιλαμβάνει πολλούς γνωστούς και αγα-
πητούς καλλιτέχνες και, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα, είναι το εξής (ώρα έναρξης 21:00 εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά):

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  2 0 1 6
Σάββατο 2/7:...................................................................... Συναυλία πιάνο-φωνή με τους Δεμίρη-Νεοφυτίδη
Παρασκευή 8/7: ......................................Η ορχήστρα «ΕΜΜΕΛΟΝ» σε τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου
Σάββατο 16/7: .....................................................................Συναυλία από το συγκρότημα «Υπόγεια Ρεύματα»
Τετάρτη 27/7: ...................................................Παράσταση Καραγκιόζη με τον θίασο του Αργύρη Αθανασίου

Από Πέμπτη 28/7 μέχρι Σάββατο 30/7: .....Φεστιβάλ Τζαζ και Παραδοσιακής μουσικής που συνδιοργανώνεται 
από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1), 
τον Προοδευτικό Σύλλογο Λευκιανών Πάρου (2), 
τον ΜΕΕΑΣ Υρία (3) 
και το Aegean Cultural Initiative (ACI) (4). Αναλυτικότερα:

Πέμπτη 28/7............(3),.....(4):.....................................................................Σύγχρονη μουσική Μεσογείου, 
1ο μέρος: Μάρθα Μαυροειδή, 2ο μέρος: Ross Daly, Κέλυ Θωμά

Παρασκευή 29/7......(2),.....(3),.....(4):..........................Μίμης Πλέσσας 3G τζαζ, τραγουδάει η Εύη Σιαμαντά 
Σάββατο 30/7..........(1),......(2): .........................................................Μουσική γιορτή, χορός και κεράσματα. 

Συμμετέχουν: Σοφία Αδριανού και τοπικό συγκρότημα Λευκών. Είσοδος ελεύθερη. 
Κυριακή 31/7: ................................«Χελιδονίσματα του θέρους» μια μουσικοποιητική βραδιά με τη συμμετοχή 

λυρικών τραγουδιστών, μουσικών συνόλων του Ωδείου Μυθωδία και του Galaxy Quartet
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Δευτέρα 1/8:.... Θεατρική παράσταση «Οι Φόνισσες της Παπαδιαμάντη» από τον Σύλλογο Γυναικών Μάρπησσας
Τετάρτη 3/8:.......... Θεατρική παράσταση με το έργο του Νίκου Καζαντζάκη "Δεν φοβάμαι. Δεν ελπίζω. Είμαι..." 

Πρωταγωνιστούν Μάριος Ιορδάνου, Σοφία Καζαντζιάν.
Κυριακή 7/8:......................................... Συναυλία Ανδρέα Χανιώτη, πιάνο - βιολί (αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο)
Τετάρτη 10/8   (20:30):.................................... Παράσταση Καραγκιόζη με τον θίασο του Αργύρη Αθανασίου
Πέμπτη 11/8: ....................................................... Συναυλία του ΥΡΙΑ. Ο Αστέριος Ρήγας & η ορχήστρα του -

Αφιέρωμα στη Βίκυ Μοσχολιού με τη χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας & 
η κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της λαχειοφόρου των Λευκιανών Συλλόγων Πάρου και Αθήνας)

Παρασκευή 12/8: 18:45 ..................................................Ποδοσφαιρικός αγώνας παλαιμάχων Μικτή Λευκών -                        
Μικτή Ελλάδος. Γήπεδο 5Χ5 Λευκών.

21:00 ..............................................Συναυλία κιθάρα - φωνή με τους Μάργαρη - Τζαμτζή
Παρασκευή 19/8: ......................................................................... Συναυλία σε μουσική Γιάννη Μπαλίκου
Σάββατο 20/8: ............ Η «Γιορτή του Καράβολα», το ετήσιο λαϊκό πανηγύρι που πραγματοποιείται στις Λεύκες
Κυριακή 21/8: ................................................................... Όπερα IL TROVATORE - VERDI (Καραγκιαούρης)
Παρασκευή 26/8 (20:30):..................................Παράσταση Καραγκιόζη με τον θίασο του Αργύρη Αθανασίου
Σάββατο 27/8:................................................................................................ Χορευτικά στο Θέατρο Λευκών
Κυριακή 28/8 (19:00): ..............Εορταστική εκδήλωση, παραμονή της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Καπαρού
Δευτέρα 29/8 (07:00):..............................................................Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Αγία Τριάδα
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Σάββατο 3/9:...................................... Συναυλία Νίκου Σαρρή (νέα τραγούδια)             Καλή διασκέδαση!
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