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Άλλο ένα καλοκαίρι έφτασε στο τέλος
του. Ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, είναι η
αλήθεια. Ένα καλοκαίρι στο όμορφο
χωριό μας που για ακόμα μια χρονιά γέμι-
σε κόσμο. Είδαμε ξανά φίλους και συγγε-
νείς. Βολτάραμε στα νοικοκυρεμένα δρο-
μάκια του χωριού. 
Προσευχηθήκαμε στην περήφανη εκκλη-
σιά μας. Γιορτάσαμε γιορτές καλοκαιρι-
νές στα γαλήνια ξωκλήσια.  Η παιδική
χαρά γέμισε πιτσιρίκια κι ο Ράμνος ως
αργά πρόσφερε στους θαμώνες δροσιά
και όμορφη θέα.
Το Θέατρό μας έγινε πάλι τόπος συνά-
ντησης τραγουδιστών, μουσικών, ηθο-
ποιών. Πολλές οι εκδηλώσεις, πολύς και
ο κόσμος που ήρθε να τις παρακολουθή-
σει. Η κορωνίδα όλων ήταν η Γιορτή του

Καράβολα, σήμα κατατεθέν πλέον των
Λευκών.
Τις ζεστές ώρες της μέρας, οι περισσότε-
ροι αναζητούσαν τη δροσιά σε κάποια
παραλία. Η θάλασσα πάντα ξεκουράζει,
είτε με το κολύμπι είτε απλά με τη θέα
της. Παλιά, έπρεπε να κάνεις ολόκληρη
μετακόμιση με ομπρέλες, καρέκλες,
ψυγειάκια, ψάθες και χιλιάδες τσαντάκια
για να περάσεις κάποιες ώρες στην παρα-
λία, θυμάστε; 
Τώρα πια είναι εύκολο να απολαύσεις
μερικές ώρες δίπλα στο κύμα, μια και
στις περισσότερες παραλίες θα βρεις
ξαπλώστρες, ταβερνάκια, καφετέριες για
να αναπαυτείς, να δροσιστείς μ΄ ένα
αναψυκτικό και να τσιμπήσεις κάτι πριν
επιστρέψεις στο σπίτι. Τα νυχτολούλου-

δα και τα γιασεμιά έκαναν πιο μυρωδάτο
τον ύπνο μας.
Γευτήκαμε γλυκά αντελόνικα από τις
άπειρες συκιές που βρίσκεις στο χωριό,
άνυδρα πεπονάκια, ζουμερές ντομάτες
από το περιβόλι του παππού, κι αργότε-
ρα τα πρώτα σταφύλια. "Καρδιά καλοκαι-
ριού...Κατακόκκινο ανοιχτό καρπούζι στα
χέρια μικρού παιδιού καβάλα στα καπού-
λια του ήλιου...Στο στεντόρειο μεσημέρι
τα τζιτζίκια μαίνονται...", λέει ο ποιητής.
Δεν υπάρχει καλύτερο γιατρικό για τον
ταλαιπωρημένο από τις δυσκολίες της
σημερινής εποχής άνθρωπο από ένα
καλοκαίρι στο χωριό του, στη γενέθλια
γη απ΄ όπου θα αντλήσει τη δύναμη να
αντέξει άλλον ένα χειμώνα, άλλο ένα
χρόνο.                      Ρένια Κυδωνιέως

Καλοκαίρι ήταν και πάει....
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Από τις αρχές του καλοκαιριού είχαν
αρχίσει οι προετοιμασίες και ο δήμος
Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ), ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Υρία Λευκών, ο Σύλλογός μας,
εθελοντές και φίλοι, είχαν βάλει πλώρη
για άλλο ένα τρίμηνο εκδηλώσεων.
Ο στόχος ήταν, όπως πάντα, να προσφέ-
ρουν στους συμπατριώτες και τους επι-
σκέπτες του χωριού ευχάριστες ώρες
πνευματικής απόλαυσης με μουσική,
τραγούδι, χορό, ενημέρωση, αλλά και
διασκέδαση για τους μικρούς μας φίλους.
Από το αποτέλεσμα, αφού καταλάγιασε ο
καλοκαιρινός αχός, ο καθένας από τους
εμπλεκόμενους έβγαλε τα συμπεράσμα-
τά του για να τα λάβει υπόψη του το
ερχόμενο καλοκαίρι. Επιγραμματικά μπο-
ρούμε να πούμε ότι το πρόγραμμα έκλει-
σε με θετικό πρόσημο εντυπώσεων.
Υπήρχαν εκδηλώσεις που τις στήριξε ο
κόσμος με την αθρόα προσέλευσή του
(και δεν αναφέρομαι μόνο σε εκείνες που
δεν είχαν εισιτήριο) αλλά και εκδηλώσεις
που δεν ευτύχησαν να έχουν τους θεα-
τές που αναμενόταν. 
Η μεγάλη "περιουσία" του χωριού μας,
το Αίθριο Θέατρο Λευκών ήταν το
κεντρικό σημείο του καλλιτεχνικού
"γίγνεσθαι". Ο Υρία με τη συνδρομή του
Συλλόγου και εθελοντών φρόντισε να
διατηρεί το θέατρο λειτουργικό και καθα-
ρό για την επόμενη εκδήλωση. 
Κι ας μη θεωρηθεί ότι το να γίνει μια
παράσταση/εκδήλωση στο θέατρο είναι
απλό πράγμα (όποιος είναι έξω από το
χορό...). 
Χρειάζεται προετοιμασία και τρέξιμο από
το πρωί (τουλάχιστον) τη ίδιας ημέρας
μέχρι και λίγο πριν την έναρξη, χρειάζε-
ται πρόβλεψη, οργάνωση και κάποιοι
άνθρωποι να είναι "απίκου" μέχρι τέλους
για να συνδράμουν σε ότι απαιτηθεί. 
Για να μην αναφερθεί ως παράδειγμα ο
"Καράβολας" που, σαν η κυριότερη εκδή-
λωση του χωριού το καλοκαίρι, χρειά-
στηκε δεκάδες εθελοντών, μεγάλους και
μικρούς, άνδρες και γυναίκες να κινητο-
ποιηθούν μέρες πριν, για να σταθεί - και
στάθηκε - στο ύψος που επιβάλλεται να
βρίσκεται κάθε χρόνο.  
Κατ' αναλογία και οι λοιπές εκδηλώσεις

είχαν τις δικές τους απαιτήσεις.
Επιγραμματικά θα σταθούμε σε ορισμέ-
νες εκδηλώσεις που τράβηξαν την προ-
σοχή για τον δικό της λόγο η κάθε μία.
Στα πλαίσια του τριήμερου Τζαζ και
παραδοσιακής Μουσικής (28-30/7) είχα-
με τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο θέα-
τρό μας τον διάσημο Ιρλανδό λυράρη
Ρος Ντέηλι που τράβηξε το ενδιαφέρον
αρκετού κόσμου (κυρίως ξένων) και
μάγεψε τους θεατές με τη δεξιοτεχνία
του στην κρητική λύρα. 

Ο Μίμης Πλέσσας, αιώνιος έφηβος
παρά τα 92 του χρόνια, μας κατέπληξε
με τη δεξιοτεχνία και τη ζωντάνια του και
η Εύη Σιαμαντά στάθηκε επάξια δίπλα
του. Θα θέλαμε να δούμε περισσότερο
κόσμο εκείνο το βράδυ. Δεν βλέπεις
παράσταση του Πλέσσα κάθε μέρα! 
Στη βραδιά του Συλλόγου, η Σοφία
Ανδριανού με τη συνοδεία της κιθάρας
του Alejandro μας ταξίδεψε στην ισπανι-
κή και ελληνική παράδοση με συνοδεία
flamenco και χορευτικών δρώμενων. 
Την επόμενη μέρα
31/7 είδαμε και ακού-
σαμε κάτι τελείως δια-
φορετικό. Λυρικοί
τραγουδιστές σε απο-
σπάσματα από γνω-
στές κλασσικές όπε-
ρες! Άψογη εμφάνιση
και υπέροχες φωνές! 
Σειρά είχαν οι θεατρι-
κές παραστάσεις από
τον πάντα δραστήριο
Σύλλογο Γυναικών
Μάρπησσα ("Οι
φ ό ν ι σ σ ε ς τ η ς

Παπαδιαμάντη") που παρέδωσε τη σκυ-
τάλη στους πολύ καλούς ηθοποιούς
Μάριο Ιορδάνου και Σοφία Καζαντζιάν με
την επιτυχία "Δεν φοβάμαι. Δεν ελπίζω.
Είμαι..."
Η κεντρική εκδήλωση του καλοκαιριού ο
Καράβολας στις 20/8, στάθηκε αντάξια
της φήμης της και οι εκατοντάδες των
συμμετεχόντων το επιβεβαιώνουν.
Συγχαρητήρια στον Υρία, στον πρόεδρό
του Αποστόλη Παντελαίο και στους λοι-
πούς συντελεστές. Μια επιτυχία που,

βέβαια, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους
εθελοντές και τους χορηγούς της εκδή-
λωσης που αναφέρονται σε άλλη θέση
του Δελτίου. Στις 24/8 ο Αστέριος Ρήγας
και η ορχήστρα του μαζί με τη χορωδία
γυναικών Μάρπησσας μας χάρισαν μια
όμορφη μουσική βραδιά με τραγούδια
της αξέχαστης Βίκυς Μοσχολιού. 
Ο Θοδωρής Κρητικός παρέσυρε με την
υπέροχη φωνή του τους θεατές και το
τραγούδι ακουγόταν μέχρι έξω από το
χωριό! 

Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις

Ιδιοκτήτης- Εκδότης: 

Π  Ρ  Ο  Ο  Δ  Ε  Υ  Τ  Ι  Κ  Ο  Σ   
Σ  Υ  Λ  Λ  Ο  Γ  Ο  Σ  

Λ  Ε  Υ  Κ  Ι  Α  Ν Ω N  Π  Α  Ρ  Ο  Υ

Τηλ./Φαξ: 210 5245800
e-mail: syllogoslefkianwn@hol.gr

I n t e r n e t  S i t e :
w w w . l e f k e s . i n f o

Υπεύθυνος ύλης: Γιάννης Κυδωνιεύς 
Υπεύθυνος σελιδοποίησης:

Δημήτρης Βαξεβανίδης
Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις από-

ψεις των συντακτών τους και δεν εξυπακού-
εται η ταύτιση του Συλλόγου με αυτά.

Ώρες Γραφείου Συλλόγου:
Δευτέρα έως Πέμπτη:

10.30 - 12.30

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

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕ Γραφικές Τέχνες

info@elikon-print.gr
Τηλ. 210 4829500Βερανζέρου 59,  104 37 Αθήνα
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Αγιασμός στο Δημοτικό Σχολείο
Λευκών. Η Διευθύντρια του σχολεί-
ου κ. Μαριαλένα Παναγάκη μας
ενημέρωσε για το πως βρίσκει η
νέα σχολική χρονιά το σχολείο του
χωριού μας:
Μια δημιουργική σχολική χρονιά
ξεκίνησε. Μια χρονιά με λιγότερα
προβλήματα και με περισσότερους
μαθητές.Το σχολείο μας έφτασε
αισίως τους 80 μαθητές, οι 48 από
τις Λεύκες.

Το σχολείο μας  έχει στελεχωθεί  ικανο-
ποιητικά όσον αφορά στους εκπαιδευτι-
κούς. Είναι τοποθετημένοι 5 δάσκαλοι,
μια εκπαιδευτικός για το μάθημα των
αγγλικών, μια  για τα εικαστικά, μία  για
τη θεατρική αγωγή και ένας εκπαιδευτι-
κός για το μάθημα της πληροφορικής. 

Μας λείπει ακόμα ένας
δάσκαλος για την πρωινή
ζώνη, ένας γυμναστής και
ένας μουσικός. 
Την περσινή χρονιά  με
την οικονομική βοήθεια
του Δήμου Πάρου, με τη
σημα ντική προσφορά  σε
εθελοντική εργασία  των: 

Γιάννη Κονταράτου, Μανώλη
Λουκή, Ηλία Στέλλα, Γιάννη
Γαβαλά, Κοσμά Χατζηγρηγορίου
και άλλων εθελοντών   χωρίσαμε με
γυψοσανίδα τη μία μεγάλη αίθουσα.
Δημιουργήσαμε λοιπόν το χώρο για το 
εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου 

μας. Στις αρχές Σεπτέμβρη οι ηλεκτρολό-
γοι του Δήμου ολοκλήρωσαν τις απαραί-
τητες εργασίες  για την ηλεκτρολογική
εγκατάσταση. 
Αυτό που απομένει:
Η προμήθεια 7 ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, ένας προτζέκτορας και ένας εκτυ-
πωτής ώστε να μπορεί να λειτουργήσει
το εργαστήριο.
Ελπίζουμε στην προσφορά και στις χορη-
γίες.

Με εκτίμηση 
Μαριαλένα Παναγάκη

Ευχόμαστε σε παιδιά, γονείς και δασκά-
λους, Καλή και Παραγωγική Χρονιά!

Το βράδυ της 27/8 ο Αντώνης Αρκάς
παρουσίασε σε ένα κατάμεστο θέα-
τρο το νέο του βιβλίο 

"Ανάδραση",
με την τιμητική παρουσία των τοπικών
αρχών. Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης
ήταν μια μουσική πανδαισία από τον
μουσικοσυνθέτη Νότη Μαυρουδή (κιθά-
ρα) και την φωνή της Μόρφως Τσαϊρέλη.
Αυτές ήταν κάποιες από τις φετινές εκδη-
λώσεις. Όπως προκύπτει, είχαν ποιότητα
και ποικιλία, κάτι που είναι το ζητούμενο
για καλλιτεχνικά δρώμενα. Εκείνο που θα
πρέπει να προσεχθεί στο μέλλον (σε επί-
πεδο τοπικό και δήμου) είναι ο συντονι-
σμός των διοργανωτών στο νησί (και
είναι πολλοί) προκειμένου να γίνεται ο
βέλτιστος δυνατός προγραμματισμός και
να μην υπάρχει, κατά το δυνατόν, αλλη-
λοεπικάλυψη των εκδηλώσεων.

Καλό φθινόπωρο! 
Γιάννης Κυδωνιεύς

Οι τυχεροί της 24/8
1 Ψυγείο Bosch 
Δημητρακάκης Βασίλειος Νο  05751

1 Τηλεόραση 32΄  LG
Τζανετής Ιωάννης                 Νο  0219

1 Τηλεόραση 32΄  LG
Μπιζάς Ιωάννης Νο  2906

1 Tablet
Κορωναίου Νέλη Νο  2106

1 Tablet
Νικολαΐδου Άννα Νο  3718

1 Notebook HP 
Παπιώτου Στέλλα Νο  1022

Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς
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Στο διάλειμμα της βραδιάς έγινε και 
ηκλήρωση των πλούσιων δώρων 
τηςλαχειοφόρου αγοράς για την 
ενίσχυσητου Θεάτρου Λευκών.  
Ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν με
τη συμμετοχή τους! 
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στον Αη-Λιά ... 
Το κανάλι που χωρίζει τα δυο νησιά,
ανταριασμένο από το δυνατό μελτέμι. Το
κατάλευκο χωριό δέχεται τα τελευταία
ηλιόχαδα της ημέρας. Από το μικρό
εκκλησάκι με τον γαλάζιο τρούλο ακού-
γονται γλυκές ψαλμωδίες. Ολόγυρα ανε-
μίζουν τα γιορτινά σημαιάκια που χέρια
ευλαβικά έχουν κρεμάσει.

Η είσοδος του ξωκλησιού δαφνοστεφα-
νωμένη προς τιμήν του Αγίου. Το τοπίο
γύρω αποπνέει γαλήνη και ηρεμία. Ο
αέρας μεταφέρει κάθε τόσο ευωδιές της
εξοχής από φασκόμηλα και θυμάρια.
Αληθινή ευλογία… Πώς να μην γαληνέ-
ψει η ψυχή και  να μην πιστέψει στο
μεγαλείο του Θεού…
Όλο και περισσότεροι πιστοί προσέρχο-
νται. Στο μικρό ασπρισμένο προαύλιο,
καλωσορίσματα για τους νεοφερμένους
στο χωριό, ευχές για καλό καλοκαίρι,
αγκαλιές και φιλιά.Σε λίγο η λειτουργία
της παραμονής της γιορτής του
Προφήτη Ηλία τελειώνει. Τα τραπέζια με
τα   κεράσματα   και   τους   άρτους που

έχουν ήδη στηθεί για τους πιστούς. Από
το εκκλησάκι βγαίνουν όσοι είχαν κατα-
φέρει να μπουν και να μείνουν μέσα.
Νέες αγκαλιές, ευχές ολόθερμες και
καλωσορίσματα. 
Οι ξενιτεμένοι στην Αθήνα χωριανοί
έχουν αρχίσει να έρχονται για καλοκαίρι
στη γενέθλια γη.  Στα καφενεία και στις
αυλές θα πουν τα νέα τους, θα σμίξουν

πάλι με τους συγχωριανούς
και συγγενείς που μένουν
μόνιμα στις Λεύκες. Το χωριό
θα γεμίσει πάλι.
Ο ήλιος δύει. Έχει φυλάξει τις
τελευταίες του αχτίδες για να
φωτίσει την Αγία Τριάδα, την
περήφανη εκκλησία των
Λευκών που στέκει φρουρός
ακοίμητος στην άκρη του
χωριού. Σέρνεται αργά το
φως, γλείφοντας τελευταία τα
μαρμάρινα καμπαναριά. Πίσω
από την εκκλησία και τα
βουνά της Νάξου, ανατέλλει
αργά και μεγαλόπρεπα το
φεγγάρι…

...στην Αγία Παρασκευή...
Λίγες μέρες πιο μετά κι άλλη μεγάλη
καλοκαιρινή γιορτή.  Της Αγίας
Παρασκευής. Στο κέντρο του χωριού
αυτή τη φορά, το μικρό, παλιό εκκλησάκι
γίνεται πάλι τόπος συγκέντρωσης και
προσευχής. Οι ευχές δίνουν και παίρ-
νουν. Όλοι χαμογελαστοί τριγύρω, σε
μια κοινή αντίληψη: έχει έρθει η ψυχή
στον τόπο της κι ανοίγει  ρόδο εκατό-
φυλλο να δεχτεί τις νέες εικόνες που θα
τη συντροφέψουν το χειμώνα.
Παππούδες και γιαγιάδες κρατάνε με
περισσή περηφάνια από το χέρι τα εγγο-
νάκια που έχουν έρθει κοντά τους για το
καλοκαίρι. Οι φωνούλες τους ουράνια
μουσική στα αυτιά των γεροντότερων.
Στα μικρά μυαλουδάκια θα εντυπωθούν
εικόνες σαν  κι αυτές στην γιορτή: 
Οι μεγάλοι έρχονται, προσκυνάνε, κάθο-
νται στις πεζούλες με κατάνυξη μέχρι να
τελειώσει η λειτουργία και μετά αρχίζουν
να κουβεντιάζουν χαρούμενα με όλους.
Είναι ωραίο που είναι σχεδόν όλοι γνω-
στοί. Δίνει κάτι γιορταστικό στην ατμό-
σφαιρα αυτή η οικειότητα που στην

Αθήνα υπάρχει μόνο στις παλιές γειτο-
νιές. Διάχυτη η αίσθηση του γλυκού
μυστικού: ότι είμαστε για άλλη μια χρο-
νιά όλοι στη γιορτή της μικρής εκκλη-
σίας. 

...στην Εκατονταπυλιανή,
παραμονή του

Δεκαπενταύγουστου...
Φέτος ευτύχησα να βρεθώ στην
Εκατονταπυλιανή την παραμονή της
Παναγίας.
Από το γυναικωνίτη , όπου πρώτη φορά
ανέβηκα για να παρακολουθήσω τη λει-
τουργία, το όλο θέαμα ήταν μεγαλόπρε-
πο.
Οι βυζαντινές ψαλμωδίες, με τις υπέρο-

Γεύσεις από καλοκαιρινές γιορτές...
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χες φωνές των ψαλτών, έφταναν σε κάθε
γωνιά.
Η  αρχαία εκκλησία, ολόφωτη, ευωδίαζε
από τα λουλούδια που περιέβαλαν την
παλιά, ασημένια εικόνα. Μπροστά της ο
κόσμος περίμενε ευλαβικά να προσκυνή-
σει, πριν αρχίσει ο πανηγυρικός εσπερινός
της παραμονής της Κοιμήσεως.

Η είσοδος των ιερέων έγινε με βυζαντινή
μεγαλοπρέπεια και άρχισε η ακολουθία
της "Λιτής", ο Επιτάφιος της Παναγίας,
που βύθισε σε κατάνυξη όλο το εκκλησία-
σμα. Χάρη στις άοκνες προσπάθειες του

Ιερού Προσκυνήματος και της αστυνομίας
κυριαρχούσε τάξη παντού.
Ο εσπερινός συνεχίστηκε με μεγάλη
λαμπρότητα. Η αρτοκλασία με την
παρουσία όλων των ιερέων να ακουμπούν
το χέρι ο ένας στον ώμο του άλλου ήταν
εντυπωσιακή.

Βλέπετε, πρώτη φορά παρακολούθησα
την λειτουργία της Μεγάλης Παράκλησης
από την αρχή μέχρι το τέλος. Κι όταν
αυτό γίνεται σε μια εκκλησία σαν την
Εκατονταπυλιανή, όλα σου φαίνονται
απείρως πιο όμορφα, πιο κατανυκτικά.

…στην Παναγίτσα των Λευκών
ανήμερα της Παναγιάς...
Ξημέρωσε μια ακόμα ζεστή μέρα, αυτό
όμως δεν εμπόδισε όλο το χωριό να φτά-
σει στην Παναγίτσα και να γιορτάσει τον
Δεκαπενταύγουστο. Το κατάλευκο εκκλη-
σάκι στην είσοδο του χωριού είχε την
τιμητική του. Στολισμένο με σημαιάκια,
δάφνες και μυρτιές καλωσόριζε τους
πιστούς.
Νέοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, βρέφη, καμία
ηλικία δεν έλειπε από τον εκκλησιασμό.
Πολύς ο κόσμος που κοινώνησε, μοιρά-
στηκε άφθονος άρτος, χαμόγελα και

ευχές απ΄ όλους προς όλους.
Παρά το ότι για πολλούς ο
Δεκαπενταύγουστος  συνήθως σημαίνει
την αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές
και την επιστροφή στην Αθήνα, η χαρού-
μενη, γιορτινή ατμόσφαιρα συνεχίστηκε
όλη μέρα. Πολλοί οι εορτάζοντες, οι
ταβέρνες γεμάτες μεσημέρι και βράδυ,
μέχρι αργά άκουγες κόσμο να ανταλλάσει
ευχές.

...και στο μοναστήρι του Αη-
Γιάννη του Καπαρού

Μέσα σ' ένα παραδεισένιο περιβάλλον
αξιωθήκαμε να βρεθούμε και πάλι εκεί,

στην παραμονή της γιορτής του. Το μικρό
μοναστήρι είναι αφιερωμένο στον Άγιο
Ιωάννη τον Πρόδρομο. Δεν είναι γνωστό
πότε χτίστηκε, αλλά μια επιγραφή αναφέ-
ρει πως ανακαινίστηκε «εκ βάθρων» το
1646 υπό Θεοφάνους μοναχού και
Γρηγορίου μοναχού. Για την κατασκευή
του χρησιμοποιήθηκαν πολλά αρχαία μάρ-
μαρα και πιστεύεται ότι στην θέση του
προϋπήρχε αρχαίος ναός. 
Οι Λευκιανοί τιμούν τον Αη Γιάννη και
είναι αθρόα η προσέλευση των πιστών
κάθε χρόνο. Έτσι έγινε και φέτος. Ο
χώρος υποβάλει τον επισκέπτη κι αποπνέ-

ει κατάνυξη. Η επαφή με το θείο είναι
έντονη και τα αρχαία μάρμαρα, τα κελιά
και οι παραστιές ξυπνούν μνήμες παλιών
χρόνων. 
Οι ψαλμωδίες ανεβάζουν την ψυχή σε
άλλους κόσμους. Μετά την τροφή του
πνεύματος έρχονται τα κεράσματα που οι
πιστοί μοιράζουν "για το καλό". Κι ο δρό-
μος της επιστροφής, γεμάτος από μυρου-
διές ρίγανης και φασκόμηλου μας ψιθύρι-
ζε στ' αυτί πως πρέπει ναρθούμε και του
χρόνου. 
Και του χρόνου λοιπόν με υγεία, όλοι μαζί
πάλι στο χωριό μας!

Ρένια Κυδωνιέως

Νέες Επιχειρήσεις στις
Λεύκες

Αυτό το καλοκαίρι βρήκε το χωριό μας
με δυο νέες επιχειρήσεις. Το παντοπω-
λείο του Γιάννη Ευστρ. Κρητικού και

το κατάστημα
τουρ ιστ ι κών
ειδών και παι-
χνιδιών της
Καρίν Λεκλέρκ 
("Όνειρα"). 
Ο Γιάννης είναι
Λ ε υ κ ι α ν ό ς ,
γνωστός και
α γ α π η τ ό ς .
Παντρεμένος
πρόσφατα με
την Ελένη

Κωνσταντίνου, έχουν ένα γλυκύτατο
κοριτσάκι, την Ροδάνθη. Η Καρίν είναι
γαλλίδα και μένει μόνιμα στις Λεύκες
εδώ και 15 χρόνια. 
Άνοιξε κατάστημα στην Παροικιά το
2005 κι από εφέτος στις Λεύκες. 

Ευχόμαστε και στις δυο επιχειρήσεις
καλές δουλειές!
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΓΑΜΟΙ 

Την 18/6 στην Αγία Άννα του Αμπελά
Πάρου παντρεύτηκαν ο Αντώνης
Χανιώτης της Γιούλης και του Κώστα με
την Αναστασία Χαραλ.  Σκουφάκη.
Ακολούθησε δεξίωση στο "Άσπρο
Γαλάζιο" 

Την 25/4 παντρεύτηκαν ο Νικόλαος
Νταουσιάνης και η Χρυσοβαλάντη
Παντελαίου του Χρυσόστομου και της
Κυριακής, στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου στον Μύτακα Σύρου 

Την 17/7 η Πένυ Δημητρακάκη, το
γένος Καντιώτη (κόρη της Ελένης
Καντιώτη και του Βασίλη Δημητρακάκη)
και ο Μάριος Σιμσίρογλου ετέλεσαν τον
γάμο τους στην Αθήνα

Την 11/8 η Άννα Ξενάκη, κόρη του
Μάρκου Ξενάκη και της Κωνσταντίνας
Ρεμπή και ο Έρικ Μαουρίθιο Βελάσκεθ
Ραμίρεθ παντρεύτηκαν στο Δημαρχείο
της Εκάλης 

Την 11/9 η Βούλα Κρητικού του
Ευστρατίου και ο Αθανάσιος Γρίβας
παντρεύτηκαν στο εκκλησάκι του Αη
Γιάννη του Κλύδωνα στο Απάτι Λευκών

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Την 25/7 η Μυρτώ Γεμελιάρη του
Μανώλη και της Κικής και ο Έρβιν
Ταμπάκου απέκτησαν κοριτσάκι 
Την 17/6 η Χρυσοβαλάντη Παντελαίου
και ο Νικόλαος Νταουσιάνης απέκτησαν
το πρώτο τους κοριτσάκι. Ευχόμαστε να
τους ζήσει! Η θεία τους, Μαριγούλα
Ιατροπούλη.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Την 30/7 ο Κώστας Φραγκίσκου Δαμίας
βάπτισε τις 2 του κόρες στον Αγ. Μηνά

ΘΑΝΑΤΟΙ-ΚΗΔΕΙΕΣ
Την 18/7 απεβίωσε στη Χαλκίδα η
Κούλα Νάτσου, αδελφή του Γαληνού
Ραγκούση

Την 5/8 απεβίωσε στις Λεύκες ο
Στρατής Κρητικός. Η κηδεία του έγινε
την 9/8 στην Αγία Τριάδα Λευκών

Την 7/9 απεβίωσε στην Αθήνα η Κατίνα
Ξενάκη. Η κηδεία της έγινε την 9/9 στην
Αγία Τριάδα Λευκών

Για τη γειτόνισσά μου, 
τη θεία Κατίνα

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πιο

ζωντανή και ίσως την πιο όμορφη γει-
τονιά του χωριού μας.  
Άνοιγα τα μάτια μου με τις μυρωδιές
του φρέσκου ψωμιού του μπάρμπα
Θοδωρή και αργότερα του μπάρμπα
Στρατή, το κρεοπωλείο του μπάρμπα
Ζαχαριά, πιο κάτω το καφενείο του
Λουκά, το κουρείο, το μπακάλικο του
Κονταράτου και ο γλυκός Σιταράς με
το τηλεφωνικό του κέντρο…
Πέρασαν γρήγορα τα χρόνια και ήλθες
θεία Κατίνα από την Αθήνα να δώσεις
πνοή στη γειτονιά μου με τη ζωντάνια
σου, με τη αλλεγρία σου, με τις
φωνές σου, με τις παρατηρήσεις σου. 
Ακόμα και όταν μας μάλωνες δεν μπο-
ρούσαμε να θυμώσουμε μαζί σου.
Πήγαινες κι ερχόσουνα. «Κατίνα μην
τρέχεις» πήγαινε κι ερχότανε…Η
πάστα-φλώρα σου!!! Και ποιος δεν
την έχει φάει;
Ποτέ δεν έλειψε από τα γλυκίσματα,
μαζί με τις άλλες λευκιανές γυναίκες
για την ανακαίνιση της Αγίας Τριάδος,
όταν γινόταν τα «Μπαζάρ».
Άριστη μαγείρισσα! Τα τυροπιτάκια
σου κάθε χρόνο του Αγίου Γεωργίου
θα μείνουν αξέχαστα.
Τα χρόνια περνούσαν. Η θεια Κατίνα
απέκτησε εγγόνια κι εγώ παιδιά.
Περίμενε να έλθουν από την Αθήνα κι
έφτιαχνε πίτσα σπιτική.
- Έλα να πάρεις, έφτιαξα και για τα
παιδιά σου. 
- Μα δεν ήταν ανάγκη θεία Κατίνα. 
- Τέλειωνε κι ασ’ τα λόγια.
Τα παιδιά μου ακόμα θυμούνται την
πίτσα της.
Αυτά είναι λίγα απ' τα πολλά που έχω
να θυμάμαι από παιδί που τη γνώρισα.
Καλό σου ταξίδι.

Μαργαρίτα Κοντού.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Το φετινό καλοκαίρι αμαύρωσε ο  χαμός
του συγχωριανού μας Στρατή Κρητικού.
Η απώλειά του, η θλίψη στην οποία
βύθισε την οικογένειά του, τους φίλους

του και όλους τους συγχωριανούς,
δύσκολα θα ξεχαστεί.
Κι αυτό γιατί ο Στρατής Κρητικός ήταν ο
τελευταίος  της παλιάς γενιάς των
φουρνάρηδων των Λευκών. Το μαγαζί
του "Ο Φούρνος Του Στρατή" ήταν ορό-
σημο για το χωριό. Οι περισσότεροι από
εμάς έχουν δει τις παλιές φωτογραφίες
του στην είσοδο του φούρνου μπροστά
στα αραδιασμένα καρβέλια, ταψιά  ή
άλλα καλούδια.
Ευτύχησε μαζί με την σύντροφό του
Μαριγούλα να κάνουν μια  όμορφη οικο-
γένεια, να αποκτήσουν πολλά παιδιά και
εγγόνια προκομμένα, καλόγνωμα και
μυαλωμένα, που συνεχίζουν την  παρά-
δοση.
Όλο το χωριό, παλιοί και νέοι, θα τον
θυμούνται πάντα. Κι όσο θυμόμαστε
αυτούς που μας αφήνουν, εκείνοι  δεν
«φεύγουν» ποτέ από κοντά μας.
Στην οικογένειά του, τα θερμά μας συλ-
λυπητήρια.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκε-
πάζει. Το ΔΣ

Πανελλήνιες Εξετάσεις
Τα παρακάτω Λευκιανά παιδιά πέρα-
σαν φέτος στις Πανελλήνιες εξετάσεις
για την ανώτατη εκπαίδευση:
Καπαρού Φένια του Αντωνίου:
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών-Τμήμα
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Ρούσσου Ήρα του Δημητρίου: ΤΕΙ
Δράμας-Τμήμα Οινολογίας και
Τεχνολογίας Ποτών 
Βασίλης Σκορδίλης του Γεωργίου:
ΕΚΠΑ-Τμήμα Γεωπονίας 
Γιάννης Καρποδίνης του
Ευαγγέλου: ΤΕΙ Ηρακλείου-Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Μαρία Αρκουλή του Νικολάου:
Πανεπιστήμιο Κρήτης-Τμήμα Βιολογίας 
Δημήτρης Αρβανίτης του
Διονυσίου: Πανεπιστήμιο Ιονίου-
Τμήμα Ιστορίας
Στέλιος Σκορδίλης του Μιχαήλ:
ΤΕΙ Θεσσαλίας-Τμήμα Γεωπονίας 
Ηλιάνα Δαμιανού του Πέτρου (το
γένος Δαμία): Πανεπιστήμιο
Πατρών-Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Φλώρια Πανωρίου του Μάνου
(εγγονή του Στέφανου και της
Ελένης Πανωρίου): ΕΚΠΑ-
Ψυχολογία Αθήνας

Τους συγχαίρουμε και τους
ευχόμαστε ολόψυχα Υγεία και
Καλή Πρόοδο στις σπουδές
τους!
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Το σατιρικό κείμενο που ακολουθεί
έρχεται από το παρελθόν (μας χωρίζουν
σχεδόν 90 χρόνια!) και ανακαλύφθηκε
στο αρχείο του Λουκά Χανιώτη ο οποίος
και ευγενώς μας το παρεχώρησε. 
Είναι γραμμένο από ένα ζωηρό, σπινθη-
ροβόλο πνεύμα νέου τότε στην ηλικία
και "άτακτου" αγοριού των Λευκών. Του
Χαράλαμπου Τσοχαλή (με το φιλολογικό
ψευδώνυμο Μπάμπης Αγιάσης). 
Μέλος κι αυτός μιας "τρελοπαρέας"
ρομαντικών νέων Λευκιανών που αγα-
πούσαν, υπερβολικά ίσως, τις Λεύκες
και δεν έχαναν ευκαιρία να τις επισκέ-
πτονται. 
Είναι η παρέα που ίδρυσε το καμάρι
μας, τον Προοδευτικό Σύλλογο
Λευκιανών της Αθήνας. Το τι έχει πραγ-
ματοποιήσει ο Σύλλογος αυτός μέχρι
σήμερα δεν έχει τελειωμό (βλ. "Ιστορία
του Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών"
του Νικ. Αλιπράντη). 
Μέχρι και βαπόρια ναύλωσαν, το 1927,
για την πραγματοποίηση εκδρομής στο
χωριό μας. Θυμάμαι πως με τα έκπληκτα
παιδικά μου μάτια, πιτσιρίκος ακόμα,
αντίκρισα το καραβάνι των εκδρομέων
ν' ανηφορίζει με τα γαϊδουρομούλαρα -
είχαν "επιταχθεί" όλα τα γαϊδουρομού-

λαρα του χωριού - στο σημερινά αποκα-
λούμενο "Βυζαντινό μονοπάτι" και η
μπάντα που ήταν μαζί τους να αρχίσει
να παιανίζει λίγο πριν την Παλιόστερνα. 
Το ενοικιασμένο βαπόρι με τροποποίηση
του δρομολογίου του τους είχε αποβιβά-
σει στο Πίσω Λιβάδι. Να συμπληρώσω
ότι όλα τα σπίτια των Λευκών είχαν
ανοίξει για να φιλοξενήσουν τους εκδρο-
μείς. O Tempora!
ΥΓ : Για τον Μπάμπη Αγιάση απ' ότι
γνωρίζω δεν έχει γραφεί κάποια βιογρα-
φία - μήπως είναι καιρός να γίνει τώρα?

Μανώλης Χανιώτης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Συλλόγου οπαδών ρωμαντικού χεσίμα-
τος
Άρθρον 1ον
Συνίσταται εν Λεύκαις Πάρου Σωματείον
υπό την επωνυμίαν "Σύλλογος οπαδών
ρωμαντικού χεσίματος η Βλαρή".
Άρθρον 2ον
Σκοπός του Συλλόγου είναι ο δια παντός
μέσου προσηλυτισμός μελών προς ευρυ-
τέραν διάδοσιν του ρωμαντικού χεσίμα-
τος και σκουπίσματος του αφαιδρώνος
δια κλιματόφυλλου, γιασεμιού και των
συναφών.

Άρθρον 3ον
Τα μέλη του συλλόγου είναι τακτικά και
επίτιμα. α) Τα τακτικά μέλη είναι οι εν
Λεύκαις Πάρου κατοικούντες και εν
Καλλιθέα χέζοντες. β) Επίτιμα μέλη ονο-
μάζει ο Σύλλογος τους εν Αθήναις διαμέ-
νοντας και ενεργητικώς συντελούντας
προς ευόδωσιν του σκοπού του
Συλλόγου. γ) Τακτικόν μέλος εγγράφε-
ται πας ο δυνάμενος να πραγματοποιή-
ση εν μηνί Αυγούστω και εντός 24ώρου
οκτώ τουλάχιστον πλήρη χεσίματα.
Άρθρον 4ον
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να προ-
σφέρωσιν εις τον ταμίαν του Συλλόγου
δύο πλήρη χεσίματα μηνιαίως προερχό-
μενα αποκλειστικώς και μόνο εκ φασου-
λοφαγίας. Ο καθυστερών την τακτικήν
συνδρομήν του πλέον των τριών μηνών
λογίζεται νεκρόν μέλος του Συλλόγου, 
διαγράφεται και καταδικάζεται εις τον
καταβροχθισμόν απασών των καταβλη-
θέντων συνδρομών.
Άρθρον 5ον
Πόροι του Συλλόγου είναι α) Αι κατά το
άρθρον 4 του παρόντος καταστατικού
μηνιαίαι προσφοραί των μελών. β) Αι
εκουσίως εισφοραί των προσβαλλομέ-
νων εκπιλωμάτων. γ) Παν έκτακτον και
κατά μήνα Αύγουστον έσοδον.
'Αρθρον 6ον
Πρόεδρος του Συλλόγου ορίζεται ο κ.
Γεωρ. Κονταράτος, ως κατέχων πάντα
τα προς τούτο νόμιμα προσόντα. Ταμίας
ο κ. Λουκάς Σκιαδάς, Αντιπρόεδρος ο κ.
Ιωάννης Κ. Σκιαδάς και ο Γενικός
Γραμματεύς κ. Χαρ. Τσοχαλής.
Άρθρον 7ον
Ο Ταμίας κ. Λ. Σκιαδάς υποχρεούται να
παραλαμβάνη τας προσφερομένας αυτώ
μηνιαίως συνδρομάς των μελών, κατα-
βροχθίζων ταύτας αδιαμαρτυρήτως εν
περιπτώσει ξεγαρίσματος.
Άρθρον 8ον
Ο Σύλλογος έχει ιδίαν σφραγίδα φέρου-
σα εις το μέσον ως έμβλημα σκατούλαν
ξεγαρισμένην πλήρη σταφυλορογών,
πέριξ δε τας λέξεις "Σύλλογος οπαδών
ρωμαντικού χεσίματος η Βλαρή".
Άρθρον 9ον
Ο Σύλλογος δεν διαλύεται εφ' όσον
υπάρχουν 5 τακτικά μέλη (5).
Άρθρον 10ον
Το παρόν καταστατικόν ισχύει από
σήμερον.
Λεύκαις Πάρου Ιούλιος 1927
Ο πρόεδρος Γ. Κονταράτος
Ταμίας Λ. Σκιαδάς
Γεν. Γραμ. Χ. Τσοχαλής
Αντιπρόεδρος Ι. Σκιαδάς
Ακριβές αντίγραφον
Λεύκαις τη 22/3/44
(υπογραφή: Ν. Ραγκούσης)

ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ...ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ!
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Ευχαριστήριο
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μ.Ε.Ε.Α.Σ. ΥΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ Πάρου ευχαριστεί το Δήμο Πάρου, την
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και όλους όσοι στήριξαν και βοήθησαν, με κάθε τρόπο, τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
που διοργάνωσε ο Σύλλογος στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκών, καθώς και τη μεγάλη εκδήλωση,
που είναι πλέον θεσμός για το χωριό μας, «Η γιορτή του Καράβολα».
Πέρα από τους ανώνυμους, επισκέπτες και κατοίκους του νησιού, υπήρξαν και οι χορηγοί των εκδη-
λώσεων στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκών που τις στήριξαν οικονομικά και είναι, με αλφαβητική
σειρά, οι κάτωθι:

1. «Αραντό», μεζεδοπωλείο, ουζερί, Λεύκες
2. «Ξυλεμπορική Πάρου», Άγουρος Άγγελος, Μάρπησσα

3. Γενικές μεταφορές - χωματουργικά, Γεμελιάρης Γιώργος, Λεύκες
4. Εμπόριο πλαστικών, είδη συσκευασίας, Δαφερέρας Αριστείδης, Παροικιά

5. «ΕΞΠΑ Α.Ε.», κουφώματα, Αρχίλοχος
6. «Ξυλόφουρνος», αρτοποιείο - ζαχαροπλαστική, Υστέρνι, Ζουμής Νίκος 

7. «Στρατής», αρτοποιείο, Λεύκες, Κρητικός Στρατής
8. «Φλώρα», ταβέρνα, Λεύκες, Κρητικού Φλώρα

9. «Αγνάντι», ταβέρνα, Λεύκες, Μαυραγκάς Παναγιώτης
10. «Πανεμπορική Λευκών», Παντελαίος Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε., Αρχίλοχος, Πάρος

11. «Κλαρίνος», ταβέρνα, Λεύκες, Ραγκούσης Ανδρέας
12. «Πιάτσα», σουβλάκια, Λεύκες, Ραγκούσης Κώστας

Επίσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μ.Ε.Ε.Α.Σ. ΥΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ Πάρου ευχαριστεί το Δήμο Πάρου
και τους χορηγούς της μεγάλης καλοκαιρινής εκδήλωσης «Η γιορτή του Καράβολα» που πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 20 Αυγούστου 2016 δίπλα στο Κοινοτικό Μέγαρο
Λευκών και είναι, με αλφαβητική σειρά, οι κάτωθι:

1. Γενικές μεταφορές - χωματουργικά, Γεμελιάρης Γιώργος, Λεύκες 
2. Κρεοπωλείο «Η ΜΑΡΠΗΣΣΑ» Π. Σ. ΓΛΥΝΟΣ & ΥΙΟΙ

3. Αρτοποιία «Στρατής», Κρητικός Στρατής, Λεύκες
4. Σούπερ Μάρκετ «MARKET IN»

5. «Πανεμπορική Λευκών», Παντελαίος Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε., Αρχίλοχος, Πάρος
6. Αρτοποιία - ζαχαροπλαστική «Ραγκούσης», Ραγκούσης Νίκος, Παροικιά

Τέλος σημαντική και πολύτιμη ήταν η βοήθεια, όπως κάθε χρόνο, στην προετοιμασία της εκδήλω-
σης, της νεολαίας του χωριού μας την οποία και ευχαριστούμε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Μ.Ε.Ε.Α.Σ. ΥΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ Πάρου

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
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  2 0 1 7
Το νέο μας ημερολόγιο για το 2017, θα κυκλοφορήσει σύντο-
μα! Η επιλογή των φωτογραφιών έχει άμεση σχέση με ένα
αγαπημένο πρόσωπο που δεν είναι πια κοντά μας. Τον Λουκά
Μοστράτο, που με τη διακριτική του παρουσία και το γλυκό
του χαμόγελο ήταν ο αγαπημένος όλων μας. 
Ο Λουκάς αγαπούσε τη φωτογραφία και είχε αποθανατίσει με
τον φακό του πολύ όμορφες γωνιές του χωριού μας και όχι
μόνο. Επιλέξαμε λοιπόν κάποιες από αυτές για το νέο μας
ημερολόγιο για να τιμήσουμε τη μνήμη του. 
Ευχαριστούμε τα ανήψια του, Χριστόδουλο Κυδωνιέα και
Κυριακή Κυδωνιέως, για την δυνατότητα επιλογής που μας
έδωσαν.

Δημοτικές Τουαλέτες στις Λεύκες
Είναι γνωστή η διαχρονική έλλειψη διαθέσιμων δημοτικών
τουαλετών στο χωριό μας. Ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες,
η έλλειψη αυτή γινόταν έντονα εμφανής με συνέπεια δυσμενή
σχόλια.  
Φέτος όμως, για πρώτη φορά, οι τουαλέτες άνοιξαν για τους
επισκέπτες του καλοκαιριού, από αρχές Ιουλίου μέχρι το
τέλος της τουριστικής περιόδου με την οικονομική ενίσχυση
του Συλλόγου Λευκιανών της Αθήνας και του Πολιτιστικού
Συλλόγου Υρία Λευκών.
Ευχαριστούμε την κυρία Κούλα Στέλλα για την υπεύθυνη και
καθαρή δουλειά της. 
Η ηθική ικανοποίηση γι αυτή την προσφορά του Συλλόγου
είναι τα απλά λόγια που ειπώθηκαν από τους περαστικούς,
δύο από τα οποία παραθέτω. 
Ένας νεαρός είπε: "Τέτοιες καθαρές τουαλέτες δεν έχω
ούτε στο σπίτι μου", κι ένα ζευγάρι σχολίασε: "Όπου κι
αν έχουμε πάει διακοπές, πρώτη φορά συναντήσαμε
κοινόχρηστες τουαλέτες τόσο καθαρές".
Εγώ καμάρωνα κι ένοιωθα περήφανη για το χωριό μας και το
ίδιο να νοιώθετε κι εσείς που ζείτε και μεγαλώνετε εκεί.
Επειδή είτε το θέλουμε είτε όχι οι τουαλέτες είναι ένα από τα
βασικά μέτρα πολιτισμού.

Μαργαρίτα Κοντού

Ένας καράβολας αλλιώτικος
από τους άλλους...

Αυτό το καλοκαίρι, τις τελευταίες μέρες τις διαμονής μου, το
αγαπημένο χωριό μου έκανε ένα υπέροχο δώρο. Μου γνώρισε
ένα ταπεινό μόνιμο κάτοικό του, που μέχρι τώρα δεν ήξερα
καν την ύπαρξή του και  που η εικόνα του θα με συνοδεύει
όλο το χειμώνα στην Αθήνα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Η
γνωριμία μαζί του με ενθουσίασε, με μέθυσε το άρωμά του,
τα χρώματά του, το ασυνήθιστο σχήμα του.
Σαν κλασσική "ξένη", δεν ήξερα ότι εκτός από  τα σαλιγκάρια
στιφάδο και τους καραβόλους που με μανία καταβροχθίζω με
τη συνοδεία της λευκιανής σκορδαλιάς,  υπήρχε κι ένα καρα-
βολάκι μυρωδάτο, αθέατο σε μένα τόσα χρόνια, παρόλο που
ήταν μπροστά στα μάτια μου κάθε φορά που πήγαινα προς
την Αγία Τριάδα.
Μια πρωινή βόλτα για καφέ και για τα εξαιρετικά γλυκά στο
Καφενείο της Μαριγώς στάθηκαν η αιτία για τη γνωριμία μου
με το πανέμορφο αυτό λουλούδι.
Εκεί που η παρέα μου έπινε το καφεδάκι της και γευόταν τα
γλυκά της Σπυριδούλας, νάσου ο αγαπητός Λουκάς, με  λου-
λούδια στο χέρι να τα προσφέρει με αβροφροσύνη στις
κυρίες της παρέας.

Μείναμε όλοι με ανοιχτό το στόμα μπροστά σ' αυτό τον ανθό-
κατόρθωμα της Φύσης! Δεν υπερβάλλω, κανείς μας δεν είχε
ξαναδεί αυτό το λουλούδι που σαν μπουμπούκι έχει την όψη
σαλιγκαριού και σαν άνθος είναι μία πανδαισία από βελούδινα
μωβ και άσπρα πέταλα με στήμονες που θυμίζουν πάλι σαλι-
γκάρι. Και το άρωμα, θεσπέσιο!
Όταν ο Λουκάς μας έδειξε από πού το έκοψε, τρέξαμε όλοι
και χαζεύαμε από κοντά τα μυρωδάτα καραβολάκια που γέμι-
ζαν ολόκληρη γωνία στο φράχτη της εκκλησίας. Πώς και δεν
τα είχα πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια; Πώς και  η όσφρησή μου
δεν είχε πιάσει το λεπτό, μεθυστικό τους άρωμα; Τώρα θα
μου πεις, με τόσα εξαίσια αρώματα τριγύρω από βασιλικούς,

γιασεμιά, νυχτο-
λούλουδα και
θυμάρια πώς
μπορεί μια μύτη
συνηθισμένη στις
μυρωδιές της
πόλης να πιάσει
μια τόσο διαφο-

ρετική μυρωδιά…
Το λάτρεψα μεμιάς. Άλλος
ένας έρωτας με την πρώτη
ματιά. Το έβγαλα φωτο-
γραφία να το δείξω σε
όλους στην Αθήνα, να το
βλέπω κι εγώ κάθε μέρα
και να λαχταράω να ξανα-
μυρίσω το άρωμά του.
Με λύπη μου όμως έμαθα
ότι είναι κι αυτό σαν την
κάπαρη: Ριζώνει μόνο
όπου εκείνο θέλει… Κι αν είναι φιλαράκια με την κάπαρη, η
αυλίτσα μου θα μείνει ορφανή κι από τα δύο, μια και η κάπα-
ρη, παρά τις άπειρες προσπάθειές μου τόσα χρόνια, αρνείται
πεισματικά τη φιλοξενία μου σε κάποια γωνίτσα της...

Ρένια Κυδωνιέως

Μεταφορά εικόνας 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής

Κατά πληροφορίες μας την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, η Ιερή
Εικόνα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής ταξιδεύει. 
Η Μητρόπολη Παροναξίας και το Ιερό Προσκύνημα σε συνεν-
νόηση με την Μητρόπολη Πειραιά αποφάσισαν την μεταφορά
της Εικόνας στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου
Ταμπουρίων όπου θα εκτεθεί σε προσκύνημα από 16 μέχρι
28 Οκτωβρίου. Σχετική ανακοίνω-
ση και πρόγραμμα αναμένεται να
εκδοθεί από τις αντίστοιχες
Μητροπόλεις.
Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας
26/9 στον Ι.Ν. του Αγ.Δημητρίου
στα Ταμπούρια Πειραιώς θα συνα-
ντηθούν οι εκπρόσωποι των δημο-
σίων αρχών και φορέων  για να
συζητήσουν τα της υποδοχής της
Ιερής Εικόνας.

Μ ι κ ρ ά - Μ ι κ ρ ά
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Τα νέα και οι απόψεις
της νεολαίας μας.

Όταν όλα τα πλάνα σου έχουν ανατρα-
πεί…
Όταν  το καλοκαίρι σου στέκει μπροστά
και σε κοιτά περιμένοντας ένα και μόνο
νεύμα.
Κι εσύ μένεις και το κοιτάς άπραγη...

ανέκφραστη...
Και έτσι κάπως καταλήγεις στο
αγαπημένο σου νησί και αυτό σου
αρκεί. 
Και την έλλειψη έκφρασης παίρνει
ένα σίγουρο χαμόγελο γιατί φέτος
έχεις αποφασίσει να ζήσεις το νησί
σου αλλιώς. Και το καλοκαίρι σου
έτσι κι ακόμα περισσότερο!
Και εκεί κάπου, ανακαλύπτεις μερι-
κές σκέψεις να σου σιγοψιθυρί-
ζουν... Και τελικά αποφασίζεις να
βασιστείς στο πλαίσιο, που σου
θέτουν, ως εξής: 
- Κάνε πράγματα, που δεν
έχεις ξανακάνει μέχρι τώρα (ακόμα
κι αν είναι τα πιο προφανή!)
- Πήγαινε σε μέρη, όπου δεν
έχεις ξαναπάει (ακόμα κι αν αυτά βρί-
σκονται δίπλα σου!)
- Ξεκίνα με το πρώτο βήμα να
ψαχτείς. Να έρθεις πιο κοντά με το περι-
βάλλον σου και να δεις τι κυλάει τριγύ-
ρω 
Οι τρόποι λοιπόν στις μέρες μας πολλοί
για να αφουγκραστείς αυτό το περιβάλ-
λον. Οι πληροφορίες διαχέονται σε ελά-
χιστο χρόνο. Πολλώ δε μάλλον αν επι-
διώξεις εσύ ο ίδιος να τις  βρεις.
Και ξεκινάς!
Κάθε μέρα φαντάζει ξεχωριστή, με τις
δικές τις ευκαιρίες, μέρα και νύχτα.
Εν προκειμένω…
...ευτυχώς στο νησί μας.. πέρα από τα
καθιερωμένα έχουν αρχίσει να επικρα-

τούν πολλές επιλογές. Καινούργιες δρά-
σεις έχουν αρχίσει και εξαπλώνονται.
Νέες και αξιόλογες ομάδες ανθίζουν.
Χρόνια τώρα άκουγα τον παππού μου
μέσα από τις ιστορίες του να περιδιαβαί-
νει τα βουνά του νησιού. Να που είχε

έρθει η ώρα να
το κάνω κι εγώ..
Πάντα έβλεπα το
νησί από  σχετικά
χαμηλά..
Πάντα όμως ονει-
ρευόμουν να το
δω από λίγο
ψηλότερα...
Παρακολουθούσα
από καιρό μέσω
διαδικτύου μια
ομάδα που όλο το
χειμώνα γνώριζε

το νησί σπιθαμή προς σπιθαμή περπατώ-

ντας.. Τους ‘Περιπατητές της Πάρου’.
Είχε έρθει η ώρα να τη γνωρίσω! Έτσι
και έκανα.Τους βρήκα και όντως η επό-
μενη πεζοπορία ετοιμαζόταν να γίνει.
Εγώ ήμουν ήδη έτοιμη!
ΣΤΟΧΟΙ: 
1ος) Γνωριμία με το 'Δήλιο' ιερό του
Απόλλωνα - απέναντι από τη Δήλο 
2ος) Ραντεβού με το ηλιοβασίλεμα στην
κορυφή του βουνού  
3ος) Αντάμωμα με την πανσέληνο να
μας περιμένει στο κατέβασμα στην
παραλία του 'Μαρτσέλου' 
Έτσι κι έγινε! Οι στόχοι επετεύχθησαν
και ήταν πολύ καλύτερα απ’ ότι περίμε-
να.
Η ομορφιά του νησιού από εκείνη τη
μεριά, ασύλληπτη. Οι λόφοι και τα μονο-

πάτια ήταν σαν να μας περίμεναν από
καιρό να τα διασχίσουμε..
Και η ανταμοιβή που μας προσέφεραν
για τη συντροφιά που τους κάναμε στο
πέρασμά μας, ήταν κάτι παραπάνω από
αναγεννητική.
Ήταν ένα απόγευμα που από μόνο του
είχε δώσει την προστιθέμενη αξία στο
καλοκαίρι μου! Και που με έκανε να
αποφασίσω πως από εδώ και στο εξής
θα ζω λίγο ψηλότερα, λίγο διαφορετικό-
τερα, όπου κι αν βρίσκομαι!
Ο κόσμος από εκεί ψηλά φαίνεται όντως
πολύ διαφορετικός. Τα καθημερινά
διλήμματα πολύ μικρότερα ... και οι
δυνάμεις μας, για το πόσο ψηλά ή πόσο
μακριά μπορούμε να φτάσουμε, όποτε
το θελήσουμε, πολύ μεγαλύτερες..
Τελικά δεν έχει σημασία που θα βρεθείς.
Σημασία έχει να μπορείς να βλέπεις τι
υπάρχει γύρω σου και πώς εσύ μπορείς

να σχετιστείς με αυτό. Και καμιά φορά,
οι εκπλήξεις, που μπορείς να βιώσεις
μέσα από τα ‘κατά τα άλλα’ οικεία για
σένα λημέρια, είναι πολλές και μεγάλες.
Δεν πρέπει να ξεχνάς άλλωστε πως οι
μεγαλύτερες εκπλήξεις είναι αυτές που
δεν περιμένεις. Κι εκείνα που δεν περιμέ-
νεις, συνήθως, βρίσκονται πολύ πιο
μέσα σου και πιο κοντά σου από ό,τι
νομίζεις.. 
Έτσι.. Απλά! 
Να είσαι έτοιμος να ανακαλύπτεις πάντα
ό,τι υπάρχει γύρω σου! 
Να είσαι έτοιμος να υποδέχεσαι ό,τι
απρόσμενο υπάρχει εκεί! Μπορεί πράγ-
ματι να σε φέρει πιο κοντά στον εαυτό
σου!

Μαριαρίνα Μπουκίου-Kυδωνιέως

Το καλοκαίρι  αλλιώς!  Το νησί αλλιώς!
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Προβληματισμοί
Λονδίνο 2016. Καθώς ξεφύλλιζα την
εφημερίδα στο Μετρό, ένα μικρό άρθρο
μου τράβηξε την προσοχή. Από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Ην.
Βασιλείου δημοσιεύθηκε η τριμηνιαία
λίστα των δώρων που δέχτηκε ο
υπουργός που είναι υπεύθυνος για τις
αμυντικές προμήθειες. Τα δώρα (ακριβά
ρολόγια από την κυβέρνηση του Κατάρ)
είχαν αξία πάνω από 5.000 λίρες Αγγλίας
και, σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε να
παρακρατηθούν από το υπουργείο δεδο-
μένου ότι ξεπερνούσαν κατά πολύ τις
140 λίρες, το όριο στην αξία των δώρων
που μπορεί να δεχτεί (και να κρατήσει)

ένας υπουργός. Η είδηση έκανε αναφο-
ρά και σύγκριση με τις λίστες προηγού-
μενων τριμήνων και αντίστοιχα δώρα
προς τους υπουργούς από παράγοντες
του εξωτερικού. Όλα αυτά με έβαλαν σε
σκέψεις. Από όσο μπορώ να γνωρίζω,
παρόμοιοι κανονισμοί υπάρχουν και σε
άλλες χώρες. Αναπόφευκτη λοιπόν ήταν
η σύγκριση με τα της πατρίδας μας.
Μήπως στους δικούς μας υπουργούς δεν
προσφέρονται "δωράκια" στα πλαίσια
των αμυντικών ή άλλων προμηθειών;
Και βέβαια προσφέρονται (και μάλιστα
σε κάποιους πολύ περισσότερα από
άλλους...). Φαίνεται κάπου αυτό; Και
βέβαια όχι. Και πολύ περισσότερο, δεν

δημοσιοποιείται - δεν έχω δει καμιά
αντίστοιχη λίστα. Και εναπόκειται "εις
την φιλοπατρίαν" του κάθε δημόσιου
λειτουργού να το δεχθεί ή να το αρνη-
θεί ευγενικά. Είναι μια μικρή (;) πλευρά
της αδυναμίας των θεσμών μας. Θεσμοί
υπάρχουν σε κάθε ευνομούμενο κράτος,
φυσικά και στην Ελλάδα. Την αξία τους
όμως την δίνουμε εμείς οι ίδιοι, δείχνο-
ντας τον προσήκοντα σεβασμό σε
αυτούς. Και να μην ξεχνάμε ότι οι
θεσμοί δεν πρέπει μόνο να λειτουργούν
σωστά (εκ των ουκ άνευ) αλλά και να
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι λειτουργούν σωστά
(κάτι σαν τη γυναίκα του Καίσαρα!)

Γιάννης Κυδωνιεύς

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και
φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης της 12ης
Μικρασιατικής συνάντησης στο Άσπρο
Χωριό Πάρου γνωστό για τις μικρασιατι-
κές του ρίζες, εκεί που τα τελευταία
χρόνια γιορτάζεται η Πανήγυρη του
Αγίου Εθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου
Σμύρνης σ’ ένα από τα λίγα εκκλησάκια
που είναι αφιερωμένα στην μνήμη του. 
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το βράδυ της
Πέμπτης 1ης Σεπτεμβρίου με παράστα-
ση Καραγκιόζη που πρόσφερε δωρεάν
για μικρούς και μεγάλους ο θίασος θεά-
τρου σκιών του Αργύρη Αθανασίου.
Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου το βράδυ
η χορωδία του Συλλόγου γυναικών
Νάουσας Πάρου έκανε ένα αφιέρωμα
στο ρεμπέτικο τραγουδώντας παλιά
ρεμπέτικα τραγούδια υπό την διεύθυνση
του κ. Μένεγου Μαύρη και με μουσικούς
τους κυρίους Γιάννη Κατσαρό και
Μιχάλη Τσουνάκη, ενώ η κ. Γιώτα
Κατσαρού έκανε μία όμορφη παρουσία-
ση της ιστορίας του ρεμπέτικου τραγου-
διού.
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το τριή-
μερο του εορτασμού 9-11
Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα το βράδυ
της Παρασκευής 9 Σεπτεμβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε ομιλία από τον δημοσιογρά-
φο και συγγραφέα κ. Γιάννη
Ρουσσουνέλο με τον τίτλο «ΧΡΥΣΟΣΤΟ-
ΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: Το άστρο της Ανατολής
που έσβησε» με αναφορά στην ζωή και
την δράση του Αγίου Εθνομάρτυρα
Ιεράρχη. Στην συνέχεια της βραδιάς η
χορωδία του Συλλόγου γυναικών
Μάρπησσας Πάρου υπό την διεύθυνση
του κ. Αστέριου Ρήγα απέδωσε άψογα
τραγούδια που ταίριαζαν με το κλίμα
της βραδιάς με ταυτόχρονη προβολή
οπτικού Μικρασιάτικου υλικού. 
Τον κ. Ρήγα στο μπουζούκι συνόδευσε
με την κιθάρα του ο Νίκος Παπαδάκης.
Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου το βράδυ

και αμέσως μετά τον Αρχιερατικό
Πανηγυρικό Εσπερινό προβλήθηκε
βίντεο με την βιογραφία του Αγίου
Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης. 

Το πρωί της Κυριακής 11 Σεπτεμβρίου
μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλινίκου,
αντιπροσωπείες  του φετινού φιλοξενού-
μενου Συλλόγου που ήταν το Εργαστήρι
Πολιτισμού Νέας
Αρτάκης Ευβοίας 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩ-
ΜΕΝΗ» και του
Μουσικοχορευτικού
Συγκροτήματος
Νάουσας Πάρου  πλαι-
σίωσαν την λιτανεία
της ιερής εικόνας.

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν
το βράδυ της Κυριακής

11 Σεπτεμβρίου όπου δόθηκε η ευκαιρία
στον πολύ κόσμο που παραβρέθηκε να
παρακολουθήσει μια πανδαισία μουσι-
κής, χορών, θεατρικών δρώμενων και
τραγουδιών της Μικράς Ασίας, της
Εύβοιας και της Πάρου. Το πρόγραμμα
από τον Σύλλογο της Νέας Αρτάκης

περιελάμβανε   αναπαράσταση του
Αρτακινού γάμου και χορούς της
Αρτάκης και της Εύβοιας. 
Από την άλλη πλευρά η Χορωδία
Νάουσας, υπό την διεύθυνση της κ.
Φένιας Θεοφίλου, απέδωσε με ευαισθη-
σία Μικρασιάτικα τραγούδια ενώ το
Χορευτικό του Μουσικοχορευτικού
Συγκροτήματος Νάουσας Πάρου χόρεψε
χορούς της Ερυθραίας και της Πάρου. 

Μουσική στην εκδήλωση έπαιξαν ο
Μανώλης Δελέντας βιολί, οι Χάρης
Κόχυλας και Παναγιώτης Μενέγος,
λαούτο, η Φένια Θεοφίλου του-
μπερλέκι, και η Άννα Ρούσσου τρα-
γούδι. Στην τσαμπούνα με το του-
μπάκι ήταν οι Βασίλης
Τριαντάφυλλος, Γιώργος Κυδωνιεύς
και Πέγκυ Ρούσσου. 
Οι εκδηλώσεις της κάθε βραδιάς έκλει-
ναν με τις ανταλλαγές δώρων και με
μικρασιατικά φαγητά και γλυκά που
προσφέρθηκαν στα μέλη των χορωδιών
και των χορευτικών ομάδων από τον
τοπικό πολιτιστικό σύλλογο «ΑΤΛΑ-
ΝΤΙΣ» ο οποίος είχε και την ευθύνη
διοργάνωσης των φετινών εκδηλώσεων
και ο οποίος ευχαριστεί θερμά όλους
όσους βοήθησαν σ’ αυτήν, τους συμμε-
τέχοντες για την εμφάνισή τους, και τον
κόσμο για την παρουσία του.

Νίκος Τριαντάφυλλος, 
πρόεδρος Συλλόγου "Ατλαντίς"

12η Μικρασιατική Συνάντηση – Άσπρο Χωριό Πάρου 
«Τι να θυμηθώ – τι να ξεχάσω»
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Η ερώτηση αυτή η οποία συναντάται
ενίοτε και υπό τύπον δήλωσης ή αστεϊ-
σμού ("γίναμε Ευρώπη!") μας κυνηγάει
από χρόνια. Οι παλιότεροι ίσως να
θυμούνται κι εκείνη την εμβληματική
επωδό κάποιων διαφημίσεων εγχώριων
προϊόντων: "Εφάμιλλον των καλυτέρων
Ευρωπαϊκών!" 
Τι είναι αυτή η Ευρώπη τέλος πάντων
και πρέπει να αντιδιαστέλλεται με την
πατρίδα μας; Μήπως είναι κάτι διαφορε-
τικό και ανώτερο που για να το φτάσου-
με θέλουμε κόπο, πόνο και δάκρυ;
Κάποιοι, αμύντορες της ελληνικής υπε-
ροχής έναντι των "κουτόφραγκων" και
των πάσης φύσεως "βαρβάρων", θα
χρησιμοποιούσαν σαν καταλυτικό το επι-
χείρημα που λέει "όταν εμείς χτίζαμε
Παρθενώνες εσείς τρώγατε βελανίδια"!
Τελικά τι είμαστε? Οι ευρωπαίοι της
ανατολής ή οι ανατολίτες της
Ευρώπης?
Όσο αστεία (ή σοβαρά) κι αν φαίνονται
αυτά, το γεγονός είναι ότι σαν λαός
είμαστε ικανοί για το χειρότερο αλλά και
για το καλύτερο. Πλήθος τα παραδείγ-
ματα στην ιστορική πορεία του έθνους.
Αναρίθμητες οι τραγικές αλλά και οι
ένδοξες στιγμές μας. Νομίζω όμως ότι οι
αρνητικές ... είναι χαρακτηριστικά περισ-
σότερες. Γιατί όμως?  
Πολλοί αναλυτές, ιστορικοί και φιλόσο-
φοι προσπάθησαν να εμβαθύνουν στις
αιτίες  της συλλογικής μας συμπεριφο-
ράς, να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν
τους λόγους που ο Έλληνας σαν μονάδα
όταν ζει ανεπηρέαστος από  τους
συμπατριώτες του, διακρίνεται για την
ευφυΐα, την πρωτοτυπία και την εργατι-
κότητά του αλλά σαν ομάδα είναι τις
περισσότερες φορές αφελής, αδιάφορος,
ανεύθυνος, χωρίς ομαδικό πνεύμα, ζηλό-
φθονος (η "κατσίκα του γείτονα"), φιλύ-
ποπτος και επιφυλακτικός απέναντι σε
κάθε μορφή εξουσίας. 
Μια άποψη που θεωρώ πως εξηγεί σε
σημαντικό βαθμό την παραπάνω διαφο-
ροποίηση είναι εκείνη που υποστηρίζει
ότι ποτέ στα νεώτερα χρόνια (από την
απελευθέρωση κι έπειτα) δεν υπήρξε
στην Ελλάδα πραγματική αστική τάξη,

με την έννοια που έχει στο δυτικό
κόσμο. 
Τα πρώτα σκιρτήματα για τη γέννηση
της αστικής τάξης στην Ευρώπη ανάγο-
νται στους χρόνους του ύστερου
Μεσαίωνα στην Αγγλία όταν το 1086, με
μέριμνα του βασιλιά Ουίλιαμ του
Κατακτητή, συντάχθηκε το  Domesday
Book το πρώτο Περιουσιολόγιο /
Κτηματολόγιο στην Ευρώπη (που ήταν
τόσο πλήρες ώστε ίσχυε μέχρι το 1875!) 
Ακολούθησε η συνθήκη της Μάγκνα
Κάρτα (1215) που αναγκάστηκε να
υπογράψει ο βασιλιάς Ιωάννης της
Αγγλίας για την αναγνώριση δικαιωμά-
των στους υπηκόους του. Αργότερα, με
την εμφάνιση οργανωμένων ισχυρών
συντεχνιών που διεκδικούσαν όλο και
περισσότερα δικαιώματα στην καθημερι-
νότητα, η μεσαία (αστική) τάξη -ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, επιστήμονες- άρχισε
να διαμορφώνεται σε υπολογίσιμη κοι-
νωνικά ομάδα μέχρι που η βιομηχανική
επανάσταση του 18ου αιώνα την έφερε
στο προσκήνιο... 
Όλα αυτά όμως είχαν ζυμωθεί με τις
μεγάλες αλλαγές που έφερε η
Αναγέννηση και ο Διαφωτισμός, οι μεγά-
λοι φιλόσοφοι της εποχής (Καντ-ορθο-
λογισμός) και τα ποικίλα θεολογικά δόγ-
ματα του Προτεσταντισμού. Είναι γνω-
στό ότι οι θεσμοί αλλά και ο σεβασμός
του πολίτη σ' αυτούς δεν έρχονται
ουρανοκατέβατοι αλλά πλάθονται στη
διάρκεια του χρόνου. 
Στο πέρασμα λοιπόν όλων αυτών των
χρόνων σμιλεύτηκαν θεσμοί και συμπε-
ριφορές που έγιναν αποδεκτοί από τον
λαό κι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής
του πολίτη.  
Έτσι, ενώ  η φεουδαρχία στην Ευρώπη
αργοπεθαίνει στους χρόνους της
Αναγέννησης, στην Ελλάδα (που από το
μεγαλείο και την πτώση του Βυζαντίου
είχε περάσει στη σκοτεινή περίοδο της
Τουρκοκρατίας) καλά κρατεί με τη
μορφή των αγάδων και των κοτζαμπά-
σηδων.  
Ακόμη και μετά τη δημιουργία του νεο-
ελληνικού κράτους, αυτό που ήρθε στην
Ελλάδα ήταν ουσιαστικά τα απόνερα

των κινημάτων, επαναστάσεων και των
ιδεών που διαμόρφωσαν τη σημερινή
Ευρώπη. Κι όταν η απελευθέρωση άνοι-
ξε πια τις πόρτες για την έλευση των
θεσμών του σύγχρονου κόσμου
(σύνταγμα, κοινοβουλευτισμός, εκλο-
γές), η πατερναλιστική συμπεριφορά
των προηγούμενων αιώνων (προστατευ-
τισμός, ευνοιοκρατία) βρήκε την ευκαι-
ρία να αλώσει χωρίς καμιά αντίσταση
την απροετοίμαστη κοινωνία μας. 
Τη θέση του κοτζαμπάση πήρε πλέον ο
κομματάρχης κι ο πολιτευτής στους
οποίους προσέφευγε ο πολίτης/πελάτης
για τα όποια αιτήματά του με αντάλλαγ-
μα την ψήφο του. 
Έτσι, θέριεψε ένα κρατικοδίαιτο πελατει-
ακό σύστημα συνεπικουρούμενο από τα
σκαμπανεβάσματα της ιστορικής διαδρο-
μής ενός έθνους που, μπλεγμένο στη
δίνη πολέμων (παγκοσμίων,
Μικρασιατική καταστροφή, εμφύλιος)
δεν είχε την απαραίτητη περίοδο ηρε-
μίας για ανασύνταξη των υγιών δυνάμε-
ών του. Και υγιείς δυνάμεις που αντι-
προσωπεύουν την ελπίδα της αλλαγής
υπάρχουν-πάντα υπήρχαν. 
Όμως πρέπει να βρεθούν οι κατάλλη-
λες συνθήκες που θα τις φέρουν στο
προσκήνιο. Η πρόοδος οποιασδήποτε
κοινωνίας εξαρτάται από τις καινοτομι-
κές δυνατότητες μειοψηφιών, που αν
λείψουν επέρχεται τέλμα και παρακμή.
Αλλά και τότε, όταν και όποτε αυτές οι
μειοψηφίες κερδίσουν ευρύτερη αποδο-
χή, τα πράγματα δεν πρόκειται ν' αλλά-
ξουν γρήγορα.
Νοοτροπίες αιώνων είναι βαθιά ριζωμέ-
νες στο DNA μας  και το παλιό δύσκολα
δίνει τη θέση του στο νέο και διαφορετι-
κό. Αν γίνει η αρχή τότε υπάρχει ελπίδα
μεταστροφής της πορείας σημειωτόν σε
κατεύθυνση προσέγγισης σε μια πιο
"ευρωπαϊκή" νοοτροπία. 
Σε κατεύθυνση προσέγγισης σε μια κοι-
νωνία για την οποία θα ήταν περήφανοι
οι ένδοξοι πρόγονοί μας με τους οποίους
δεν χάνουμε ευκαιρία να λέμε πόσο
όμοιοι είμαστε!

Γιάννης Κυδωνιεύς

Τελικά είμαστε Ευρώπη;

Ο Ι  Κ Α Μ Π Α Ν Ε Σ  Τ Η Σ  Α Γ Ι Α Σ  Τ Ρ Ι Α Δ Α Σ
Γράφω αυτές τις γραμμές ανήμερα του Αγ. Ιωάννου. Ύστερα από πολλά χρόνια με συγκίνηση πολύ μεγάλη, ξανάκου-
σα το ανεπανάληπτο διπλοκάμπανο της εκκλησίας μας. Επίτευγμα των λεβεντο-Λευκιανών Βασίλη Παντελαίου και
Ηλία Ραγκούση.
Είδα πιστούς από το εκκλησίασμα που έκαναν τον σταυρό τους κι ακούγοντας, έκλαιγαν σαν μωρά παιδιά από τη
συγκίνηση. 
Ο Χριστός μας, η Μητέρα του και ο Άγιος Ιωάννης ας είναι δίπλα στους λεβέντες καμπανάρηδές μας και να τους
φυλάει. Εμμ. Ι. Χανιώτης

ΥΓ. Βέβαια υπήρξαν μικροπροβλήματα τα οποία πιστεύω ότι με την καλή θέληση του Εκκλ. Συμβουλίου και τη συν-
δρομή των συλλόγων μας, θα ξεπεραστούν.
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Γράφοντας το σημείωμά μου για τους
Λευκιανούς καλλιτέχνες ("Παριανά", τεύ-
χος 138) ανεστόρησα προηγούμενο
περιληπτικό σημείωμα για τους επιστή-
μονες Λευκιανούς. Μένοντας η σκέψη
μου σ' αυτό, σαλτίδι στο σαλτίδι έφτα-
σα να πέσω σε μια μεγάλη έκπληξη. 
Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ε, λοιπόν:
δεν υπάρχει σπίτι, οικογένεια Λευκιανή,
που να μην έχει στους κόλπους της, να
μην αγκαλιάζει, τουλάχιστον έναν (1)
επιστήμονα.
Και η ακόμα πιο μεγάλη έκπληξη: ορι-

σμένες οικογένειες είναι κυψέλες με
σμάρια επιστημόνων. Ας μου επιτραπεί
να αναφέρω όσες μπορώ να θυμηθώ.
Η οικογένεια Χρήστου Αλιπράντη, του
γλυκύτατου αυτού και ανεπανάληπτου
εκπαιδευτικού, δεκαεπτά (17) επιστήμο-
νες περιλαμβανομένου και ενός συγγρα-
φέα-λογοτέχνη. Η οικογένεια
Αρκουλήδων (Βουρλιώτες), χρυσό
μετάλλιο κι αυτοί με δεκαεπτά (17). 
Η οικογένεια Λεωνίδα Ξενάκη εννέα (9).
Οικογένεια Νικολάκη Χανιώτη (Παρδάλη)

οκτώ (8). Οικογένεια Δημήτρη Καστανιά
(Καραμελέγκου) οκτώ (8). 
Οικογένεια Νικόλα Καστανιά έξη (6)
περιλαμβανομένων τριών (3) Ναυάρχων,
μιας καθηγήτριας Εθν. Μετσ.
Πολυτεχνείου και μιας ερευνήτριας στην
αλλοδαπή. Οικογένεια Γιάννη Χανιώτη
(Τσαγκάρη) πέντε (5),Οικογένεια
Γιάγκου Κονταράτου έξι (6), παπα-
Δημήτρη Γκίκα επτά(7).
Βέβαια, υπάρχουν κι άλλα χωριά στην
ελληνική επικράτεια που υπερηφανεύο-
νται για τους επιστήμονές τους, όχι
όμως του μικρού δημοτολογικού ανα-
στήματος των Λευκών. 
Πολύ μεγαλύτερα. Άραγε τι είναι αυτό
που σπρώχνει τους Λευκιανούς στις
καλές τέχνες και στις επιστήμες; Μήπως
το DNA των προπατόρων μας που έστη-
σαν, δημιούργησαν τις Λεύκες μας;
Μήπως το ότι ήταν το κεφαλοχώρι της
Πάρου πολιτιστικά και εμπορικά; 
Εδώ στις Λεύκες υπήρξαν Σχολαρχείο,
Τελωνείο /Τηλεγραφείο, 2 γιατροί, 3
εμπορικά (με χονδρεμπόριο ξυλείας,

σιδήρου, δερμάτων, τσιμέντου, ειδών
Ελλ. Μονοπωλείου, κρασιού και ελαιολά-
δου), 9 Παντοπωλεία, 9
Υποδηματοποιεία (κατασκευή και εξαγω-
γή δερματίνων ειδών), 10
Ανεμοαλευρόμυλοι, 3 Ραφτάδικα, 6
Παπάδες, 5 μοδίστρες. Τη δεύτερη,
μετά την Παροικιά, ηλεκτροδότηση πριν
τη ΔΕΗ.  Με Σύλλογο Προοδευτικό
(Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών της
Αθήνας).
Δεν χρειάζεται να γραφτεί ότι οι εκδρο-

μές που πραγματοποιούσε ο Σύλλογος
αυτός όταν επισκεπτόταν το νησί, περι-
λάμβαναν μισθώσεις ατμοπλοίων και
μετακλήσεις ορχηστρών και μπάντας. 
Να αναφέρουμε ότι οι εκδρομές αυτές
"άνοιγαν" όλα τα Λευκιανά σπίτια για να
φιλοξενήσουν τους εκδρομείς!
Κλείνω το σημείωμά μου αυτό με τις
φράσεις που είχα κλείσει και προηγούμε-
να σημειώματά μου.

Ο αγώνας (12/8/16) ήταν συναρπαστικός
και το τελικό σκορ αδικεί την Μ. Λευκών
(παίκτες που κατοικούν μόνιμα στην
Πάρο), αλλά η νίκη της Μ. Ελλάδος
(Λευκιανοί παίκτες που κατοικούν εκτός
Πάρου) κρίνεται δίκαιη. 
Η Μικτή Λευκών είχε μια φλύαρη πρωτο-
βουλία και κατέρρευσε στο τέλος όταν

επέλεξε να παίξει μόνο με τον
Γιάγκο Κονταράτο στην άμυνα. Η
Μ. Ελλάδας ήταν αποτελεσματι-
κή στις αντεπιθέσεις και στο σκο-
ράρισμα. Το ημίχρονο έκλεισε με
2-1 (25' Χ. Ζουζουλής 1-0, 31' Α.
Καστανιάς 2-0, 32' Δ.
Γεροχρηστος 2-1), αλλά στις
αρχές του β' ημιχρόνου ή Μ.
Λευκών κατάφερε να ισοφαρίσει
(40' Τ. Αποστολόπουλος). 
Προς στιγμήν το παιχνίδι φάνηκε
να γίνεται ντέρμπι, αλλά μετά

από 4 λεπτά ο Χρήστος Ζουζουλής έκανε
το 3-2 και ακολούθησε ένα εκπληκτικό
γκολ του Δημήτρη Ρούσσου (4-2) που
έβαλε τέλος στα όνειρα των Λευκιανών! 
Όλοι οι παίκτες διακρίθηκαν και παρά
την ηλικία τους, πρόσφεραν θέαμα! Ο
διαιτητής του αγώνα Πέτρος Καντελης
ήταν ως συνήθως άριστος!

Μ. Ελλάδας:
Γεώργας Δημήτρης, Παναγιώτης
Παντελαίος, Χρήστος Ζουζουλής,
Ρούσσος Δημήτρης, Αντώνης Καστανιάς,
Λουκής Αποστόλης. Αλλαγές: Γιώργος
Καπαρός, Θέμης Ξενάκης, Νίκος
Κρητικός. 
Μ. Λευκών: 

Παναγιώτης Μπαρμπαρής, Γιάγκος
Κονταράτος, Γιάννης Καπαρός, Ζαχαρίας
Λαμπράκης, Γεροχρήστος Δημήτρης,
Αποστολόπουλος Τάκης. Αλλαγές:
Γιάννης Κοντός, Γιάννης Δρόσος,
Μπενέτος Λαμπράκης. Σκόρερ (ημίχρονα
30'): 25' Χ. Ζουζουλής 1-0, 31' Α.
Καστανιάς 2-0, 32' Δ. Γεροχρήστος 2-1,
40' Τ. Αποστολόπουλος 2-2, 44' Χ.
Ζουζουλής 3-2, 46' Δ. Ρούσσος 4-2, 47'
Δ. Ρούσσος 5-2, 51' Π. Παντελαίος 6-2,
55' Α. Καστανιάς 7-2, 56' Α. Καστανιάς 8-
2.

Γεώργ. Καπαρός

Λ Ε Υ Κ Ε Σ - Κ Υ Ψ Ε Λ Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ω Ν

Μικτή Ελλάδας-Μικτή Λευκών 8-2

Είμαι υπερήφανος που είμαι Λευκιανός.
Εσείς;                                              
                            Εμμ. Ι. Χανιώτης 
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Η εκδήλωση έγινε στις 13/8/16 στο
Ανοιχτό Θέατρο Λευκών και διοργανώ-
θηκε από το «Imparo»
(www.imparo.club) με την υποστήριξη
του ΜΕΕΑΣ Υρία Λευκών. Ομιλητής ήταν
ο γιατρός και ερασιτέχνης ιστορικός
ερευνητής, Γιώργος Καπαρός.
Παρακάτω σταχυολογούμε αποσπάσμα-
τα από την ενδιαφέρουσα ομιλία του:

ΦΡΑΓΚΟΙ
Οι Φράγκοι ήταν λαός γερμανικής κατα-
γωγής που είχαν εγκατασταθεί στην
περιοχή της σημερινής Γαλλίας.
Το 800 ο βασιλιάς τους Καρλομάγνος,
στέφεται παράνομα «Αυτοκράτορας της
Ρώμης» από τον πάπα Λέοντα ΙΙΙ. Η
ενέργεια αυτή προκάλεσε θύελλα αντι-
δράσεων από την Κωνσταντινούπολη.
Τελικά το 812 ο Μιχαήλ Α’ αναγνωρίζει
τον τίτλο του «Αυτοκράτορα» στον
Καρλομάγνο. Ο λαός του όμως, ποτέ
δεν το αποδέχτηκε και άρχισε να αποκα-
λεί «Φράγκους» και τους Ιταλούς!
Παρομοίως, οι Δυτικοί άρχισαν να μας
αποκαλούν υποτιμητικά «Γραικούς» που
τότε ήταν συνώνυμο του «παγανιστή».

ΡΩΜΙΟΙ, ΡΩΜΑΙΟΙ ή ΕΛΛΗΝΕΣ?
Όταν θεμελιώθηκε η
Κωνσταντινούπολη, η περιοχή της σημε-
ρινής Ελλάδας κατοικούνταν από «ελλη-
νόφωνους Ρωμαίους Ελληνικής καταγω-
γής»!
Η ταύτιση των δύο λαών οδήγησε στον
όρο «Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός».
Συνεπώς το «Ρωμιός» και « Έλληνας»
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνώ-
νυμα!
Υ-DNA haplogroups (απλοομάδες)

Γενετικές έρευνες έχουν δείξει μεγάλη
συγγένεια Ελλήνων και Ιταλών κυρίως
με την Νότια Ιταλία (Μεγάλη Ελλάδα). 
Μια από αυτές της μεθόδους
(www.eupedia.com) χρησιμοποίησε το
DNA Υ χρωματοσωμάτων τα οποία
μεταβιβάζονται από τον πατέρα στον
γιο. 
Στην Ελλάδα σήμερα, πιο συχνή είναι η
Υ-DNA-απλοομάδα Ε1b (21%) και ακο-

λουθούν η J2 (20.1%) και η R1b
(16.9%). Στα νησιά του Αιγαίου και του
Ιονίου: Ε1b (20,3%), J2 (19,6%), R1b
(22,8%). Η J2 θεωρείται «ελληνορωμαϊ-
κή» και κατά την εποχή του Χαλκού
χαρακτήριζε κυρίως τους Μινωίτες. Η
R1b είναι «κελτικοϊταλική» και σήμερα
συναντάται σε όλη την Δυτική Ευρώπη.
Τέλος, η Ε1b ή Ε1b1b φαίνεται ότι δια-
δόθηκε στην Ευρώπη από τους Έλληνες
και κατά κάποιον τρόπο αποτελεί δείκτη
ελληνικής καταγωγής των Ευρωπαίων.
Στα Βασιλικάτα της Νότιας Ιταλίας η
Ε1b εμφανίζεται σε ποσοστό 22%, στην
Σικελία 20,5%, στην Απουλία η Ε1b
19% και στην Λιγουρία η Ε1b εμφανίζε-
ται σε ποσοστό 17,5% (η Γένοβα ήταν
αρχαία Ελληνική αποικία). Παρατηρούμε
λοιπόν, παραπλήσια ποσοστά συχνότη-
τας απλοομάδων μεταξύ της Ελλάδας
και πολλών περιοχών της Ιταλίας.

ΒΕΝΕΤΟΙ
Οι Ενετοί (λαός της Παφλαγονίας) ανα-
μίχτηκαν με τους Τρώες και έφτασαν
στην Αδριατική. Στις αρχές του 8ου
αιώνα η Βενετία έγινε βυζαντινό

Δουκάτο.
Το 1149 οι
Βενετοί
στρατιώτες
διακωμω-
δούν τον
αυτοκράτο-
ρα Μανουήλ
Α’ στην
Κέρκυρα και
το 1170 ο
Μανουήλ
παραχωρεί
προνόμια σε

Γενοβέζους.  Το 1171 οι Βενετοί κατη-
γορούνται για την καταστροφή της
Γενοβέζικης συνοικίας της
Κωνσταντινούπολης, αρνούνται να πλη-
ρώσουν αποζημίωση και συλλαμβάνο-
νται μαζικά.
Το 1204 οι Βενετοί πρωτοστατούν στην
λεηλασία της Κωνσταντινούπολης. Ο
Αλέξιος Δ’ Άγγελος είχε υπογράψει ‘μνη-
μόνιο’ με τους Σταυροφόρους σύμφωνα
με το οποίο θα τους έδινε 200000
μάρκα αν έδιωχναν από τον θρόνο τον
θείο του Αλέξιο Γ’. Όταν αυτό έγινε,
διαπίστωσε πως το ταμείο ήταν άδειο
και επέβαλε βαρείς και άδικους φόρους
στο λαό για να μαζέψει τα χρήματα.
Τότε μέσα από την λαϊκή δυσαρέσκεια ,
εμφανίστηκε ο Αλέξης Ε’ ο οποίος υπο-
σχέθηκε πως θα ‘σκίσει το μνημόνιο’ και
θα διώξει τους ‘Φράγκους’! Εκείνοι αντί
να φύγουν, ενεργοποίησαν το όρο του
μνημονίου που έγραφε πως είχαν δικαί-

ωμα να κατασχέσουν ότι θέλουν και
κατέστρεψαν την Κωνσταντινούπολη!
Έτσι λοιπόν, οι Βενετοί συμμετείχαν στο
«μοίρασμα» του Βυζαντίου και μεταξύ
των άλλων, πήραν και τα νησιά των
Κυκλάδων.
ΤΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΣ
Το 1207 ιδρύεται το Δουκάτο του
Αρχιπελάγους από τον  Βενετό Marco
Sanudo με έδρα τη Νάξο. Πριν την
άφιξη των Βενετών η Πάρος ήταν σχε-
δόν έρημη. Υπήρχε μόνον η
«Εκκλησιαστική Αγροικική Παροικία». ΟΙ
Βενετοί γενικά δεν άλλαζαν τα τοπωνύ-
μια έτσι η ανωτέρω ονομάστηκε
«Παροικία».
Το 1389 η Maria Sanudo παντρεύτηκε
τον Gaspare Sommaripa και πήρε την
Πάρο αντί της Άνδρου  που της είχε
παραχωρήσει η μητέρα της, δούκισσα
Fiorenza Sanudo.
Το 1401 πεθαίνει ο Gaspare Sommaripa
και η εξουσία πέρασε στην Maria που το
1414 την παρεχώρησε στον γιό της
Crucino Sommaripa.  Το 1440 μετά από
δικαστική διαμάχη, ο Crucino παίρνει και
την Άνδρο. Την εποχή εκείνη υπάρχουν
κάποια έγγραφα που τον αναφέρουν ως
«Δούκα», αλλά μάλλον δεν πρόκειται
για επίσημο τίτλο. Ο τίτλος του πρέπει
να ήταν «Αφέντης» (Dominus).
Το 1444 περίπου, ο περιηγητής Ciriaco
Pizzeccolli (Anconitano) εντυπωσιάζεται
από την Πάρο και από την εκτίμηση που
έτρεφε ο Crucino για τα αρχαία μνημεία.
Είναι γενικότερα αποδεκτό πως οι
«Φράγκοι δυνάστες» εργάστηκαν για
την αναζωπύρωση του ελληνικού πνεύ-
ματος.
Το 1462 μετά τον θάνατο του Crucino,
αναλαμβάνει ο γιός του Nicolό ο οποίος
«διήγε βίον ειρηνικόν». Το 1502 ο
Nicolό ξαναπαντρεύεται, αλλά πεθαίνει
το 1506 και η χήρα του παντρεύεται
τον Nicolό Venier.
O γιος του Nicolό, Crucino B’ γίνεται

Αφέντης της Πάρου, αλλά το 1518
πεθαίνει. Το 1520 η Γερουσία της
Βενετίας δίνει την Πάρο στην αδελφή
του Crucino, Fiorenza και αυτή με τη
σειρά της στον γιό της Nicolό B’ Venier.
Το 1531 η Πάρος περνά στην αδελφή
του Nicolό, Cecilia και στον σύζυγό της
Bernardo Sangredo.
Το 1537 η Πάρος καταστρέφεται από
τον Τούρκο Αρχιναύαρχο Μπαρμπαρόσα
και έκτοτε περνά σε Τουρκική κατοχή.
Πιθανότατα οι τότε εναπομείναντες
Παριανοί κατέφυγαν στο εσωτερικό του
νησιού και συγκεκριμένα στις Λεύκες με
σκοπό να απομακρυνθούν από τα παρά-

Το «Δουκάτο» της Πάρου και η σχέση του με τις Λεύκες
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λια και από τα «αδιάκριτα» βλέμματα των
κακόβουλων «επισκεπτών». Συνεπώς οι
πρώτοι Λευκιανοί θα πρέπει να ήταν στην
πλειοψηφία τους, γασμούλοι.
Θα πρέπει να επισημάνουμε πως στα
βενετοκρατούμενα νησιά επικράτησε η
ελληνική γλώσσα και η ορθόδοξη θρη-
σκεία και συνεπώς δεν φαίνεται να έγιναν
ουσιαστικές προσπάθειες για την αλλοίω-
ση του ελληνικού χαρακτήρα.
Αναφέρονται μόνον κάποιες αναμενόμε-
νες θρησκευτικές διαμάχες.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
Τα παιδιά μικτού γάμου (ορθοδόξων –
καθολικών) ονομάζονταν γασμούλοι.
Ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν δόγμα,
αλλά σε γενικές γραμμές η κόρη ακολου-
θούσε αυτό της μητέρας και ο γιος του
πατέρα.
Οι κόρες προικίζονταν κατά τον γάμο
τους. Η προίκα ήταν κυρίως κινητή, αλλά
περιλάμβανε και ακίνητη περιουσία προ-

ερχόμενη από την μητέρα. Η συνήθεια
αυτή υπήρχε στις Λεύκες μέχρι τουλάχι-
στον τον β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το παιχνίδι των Μπούτσων (bocce) παίζε-
ται στις Λεύκες από αιώνες και πιθανότα-
τα έχει τις ρίζες του στην Βενετοκρατία.
ΛΕΥΚΙΑΝΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
Η Λευκιανή διάλεκτος διαφέρει από εκεί-
νες των άλλων χωριών της Πάρου και
έχει στοιχεία που παραπέμπουν στην ιτα-
λική γλώσσα και στις ιταλικές διαλέκτους.
Πχ  το  «τς» προφέρεται όπως ακριβώς
στα ιταλικά:  μπράτσο (braccio), τσίρκο
(circo).
Επίσης τα «τζ»:  Τζανής (Gianni), «λι»:
φίλιος (figlio), «νι»: πανί (bagni)
Άλλα κοινά στοιχεία είναι η παράλειψη
φωνηέντων όπως πχ στην Ναπολιτάνικη
διάλεκτο (οι γάτ’ – i gatt’) και η πρόσθε-
ση «α» μπροστά από λέξεις όπως «αμπά-
λα».
Η Λευκιανή διάλεκτος είναι γεμάτη από

λέξεις βενετικής προέλευσης όπως βούρ-
δουλας, γκαργκάνα, καλούμα, καντούνι,
καράβολας, μπάρμπας, σκρόφα, Τζάντε,
τουρλουλού και λοιπά.
ΛΕΥΚΙΑΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΑ
Τέλος, στις Λεύκες ακόμη και σήμερα
υπάρχουν πολλά ονόματα ιταλοβενετικής
καταγωγής (Ανέζα, Γιακουμίνα,
Δεμένεγος, Ζαμπέτα, Κατίνα, Μανοέλης,
Μάριος, Φραγκίσκος κα). Τον 19ο αιώνα
ήταν πολύ περισσότερα, αλλά σιγά – σιγά
«εξελληνίστηκαν» (πχ το Περούλης έγινε
Πέτρος) ή δεν δόθηκαν πλέον στους απο-
γόνους ως κακόηχα (πχ Μπονοφάτσος).
Επίσης, πολλά επίθετα Λευκιανών είναι
πιθανής ή πολύ πιθανής ιταλοβενετικής
προέλευσης (Αλιπράντης, Γαϊτάνος,
Δεσύλλας, Καπούτζος, Παντελαίος,
Ρούσσος, Ραγκούσης κα).

Γ. Καπαρός

Μικρός αξίνα κράταγε στους ώμους τρία κιλά
και στο χωράφι πήγαινε κοντά εις τον ζευγά.
Και ο ζευγάς που όργωνε μπήγοντας το υνί,

μονολογούσε λέγοντας δεν γίνεται η γη.

Τα βόδια δύσκολα τράβαγαν το αλέτρι τους
σε χώρους άλλους σκληρούς και άλλους πέτρινους.

Στο μπάστημα ήταν δύσκολο στα ζώα για να βγούνε. 
Στην άκρη της πεζούλας πλεύριζαν μήπως και γκρεμιστούνε.

Δύσκολη δουλειά για όλους και για τα άμοιρα τα ζωντανά,
ακούγοντας συνέχεια τα ω! ω! ω! και άρω μέσα να

Όλα τα απομείναντα απ' το όργωμα και σκάβοντας καλά,
χωρίς ν' αφήνεις σημάδια, ίχνος πατημασιά

Δύσκολα κι ο μικρός σήκωνε το σκαπτικό του
και κάπου-κάπου από κούραση κάκιζε τα δάκτυλά του

Το μεσημέρι χωρίς ρολόι τον ήλιο κοίταγαν για να το βρούνε
Να φάνε όλοι μαζί κι απ' το φλασκί κρασί να πιούνε

Η μέρα τέλειωνε κι απ' το όργωμα έμεινε ακόμα μια γωνιά,
ώμος και ήλιος έδυε πίσω από τα βουνά.

Μαζεύανε τα πράτια τους και φεύγανε σχεδόν πι σκοτεινά
Και για το φούρνο στους ώμους σηκώνουν μια αγκάλη με

κλαριά

Αυτό ήταν το όργωμα για τον μικρό εκείνο τον καιρό.
Δικό σας το συμπέρασμα της σήμερον με νες καφέ διπλό. 

Ο Λευκιανός

Δεν θέλω οι αγάπες να τελειώνουν,
Να πνίγονται στον πόνο οι καρδιές.

Τα χρέη τους φτωχούς να ξεσπιτώνουν
Και λιγοστές να είναι οι χαρές.

Δεν θέλω τους εχθρούς να θριαμβεύουν
Εσύ να κλαις κι εκείνοι να γελούν
Να υποφέρεις και να κοροϊδεύουν

Τα όνειρά σου να ποδοπατούν.

Δεν θέλω να με βρίσκουν καταιγίδες,
Να ξεριζώνουν ό,τι αγαπώ

Πένθιμο πέπλο να κρύβει τις ελπίδες
Τις λιγοστές που μέσα μου κρατώ.

Δεν θέλω τον ντουνιά να κατακτήσω
Να γίνω ένας μεγάλος και τρανός

Σε καλντερίμια άστρων κι αν βαδίσω
Θα είμαι πάντα ένας ταπεινός.

Δεν θέλω να πεθαίνουν οι ωραίοι
Και νέοι στης ζωής τους τον ανθό,

Στης μάνας του την αγκαλιά να κλαίει
Παιδάκι του πολέμου ορφανό.

Δεν θέλω να πουλήσω την καρδιά μου
Και τα αισθήματά μου για λεπτά

Αγάπη θέλω μέσ’ την αγκαλιά μου
Του έρωτα να έχει τη φωτιά.

Δεν θέλω, δεν μ΄ αρέσει η απιστία
Και η πορνεία μέσα στη ζωή

Κορμιά να περιμένουν στη γωνία
Να πουληθούν για μια μπουκιά ψωμί.

Στον ύπνο μου δεν θέλω εφιάλτες
Να ιδώ και τρομαγμένος να ξυπνώ

Τα όνειρα να γίνονται αντάρτες
Και οι ελπίδες λύκοι στο βουνό.

Δεν θέλω να μιλώ για κυβερνήσεις
Γιατί αυτές μας πήγαν στο γκρεμό

Που του λαού σπουδαίες κατακτήσεις
Τις έχουν εκτελέσει εν ψυχρώ.

Καλόγριες δεν θέλω δίχως ράσα
Μα όπως βλέπω είναι αρκετές

Πολλές που σταματούν να τρων τα πράσα
Αρχίζουν τις μεγάλες προσευχές.

Δεν θέλω ουρανό με δίχως άστρα
Συνέχεια με σύννεφα βαριά

Η νύχτα η γλυκιά και ξελογιάστρα
Ταξιδευτή με κάνει στα παλιά.

Δεν θέλω να με πούνε αγιογδύτη
Αναίσθητο ρεμάλι και φτηνό
Πολύ θα εκτιμήσω τον αλήτη

Που σώζει μια ζωή από πνιγμό.

ΤΟ ΟΡΓΩΜΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΔΕΝ ΘΕΛΩ (μέρος 1ο) Κων/νος Δελαγραμμάτης
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Έχουμε τη χαρά να δεχόμαστε τακτικά
τις ευχαριστίες των μελών και φίλων
μας για την βοήθεια που τους προσέφε-
ρε η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου.
Ας συνεχίσουμε λοιπόν να την ενισχύ-
ουμε! Η επόμενη, δεύτερη για το 2016,
αιμοδοσία μας έχει προγραμματιστεί για
την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου από
17:00 μέχρι 20:00, όπως πάντα στο
αρχονταρίκι του Ιερού Ναού του Αγίου
Ελευθερίου Αμαρουσίου. 

Την τελευταία φορά, στις 4 Απριλίου,
30 άτομα είχαν προσφέρει το αίμα τους
παρέχοντας  την ύψιστη υπηρεσία στον
συνάνθρωπο και ενισχύοντας την
Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου στο
νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ. 
Είχαμε τότε ευχηθεί ο αριθμός των 30
ατόμων την επόμενη φορά να ξεπερα-
στεί. Ας το προσπαθήσουμε λοιπόν
όλοι! Σε κάθε οικογένεια υπάρχουν
άνθρωποι που θέλουν και μπορούν να
δώσουν αίμα.  
Τα μέλη μας ας παρακινήσουν φίλους
και συγγενείς κάνοντας γνωστή την
πρωτοβουλία αυτή. Κι ας το επαναλά-
βουμε: Δεν πρέπει να φοβόμαστε την
αιμοδοσία-το αντίθετο! Σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις του Εθνικού Κέντρου

Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ),  οποιοσδήποτε
υγιής άνθρωπος με ασφαλή τρόπο ζωής
μπορεί να γίνει αιμοδότης αρκεί να είναι
18 έως 65 ετών, με σωματικό βάρος
πάνω από 50 κιλά. Φτάνει να θέλει. 
Τόσο απλά!

Πρόσβαση σε αναλυτικότερες πληροφο-
ρίες  είναι διαθέσιμη:
-Στην ιστοσελίδα του  ΕΚΕΑ
(http://ekea.gr/who-donate/)  
-Στο νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ
(Τμήμα αιμοδοσίας τηλ. 213-200-3248)
-Στον Άγιο Ελευθέριο την ημέρα/ώρα

της αιμοδοσίας από τον υπεύθυνο για-
τρό

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ  
Η κ. Γιακουμίνα Κρητικού, μέλος
του Συλλόγου μας, έστειλε τις
ευχαριστίες της:

Ευχαριστώ θερμά από καρδιάς τις
κυρίες Μαργαρίτα Κοντού, Πρόεδρο
του Προοδευτικού Συλλόγου
Λευκιανών Πάρου, την κυρία Ελένη
Μέλλιου-Σκορδίλη, υπεύθυνη αιμοδο-
σίας του Συλλόγου αλλά και τους αιμο-
δότες του Συλλόγου μας για την
άμεση ανταπόκριση στο ατύχημά μου
την 10 Αυγούστου 2016.
Γιακουμίνα Κρητικού
Καλαμάτα

Με την ευκαιρία αυτή ο Σύλλογος
ευχαριστεί για ακόμα μια φορά τους
αιμοδότες μας, για την υψηλή πράξη
αλληλεγγύης και ελπίδας με την προ-
σφορά του αγαθού της ζωής και
ενθαρρύνει τα νεότερα μέλη του στην
ενίσχυση της αιμοδοσίας. 

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
Το καλοκαίρι πέρασε και όλοι (ή οι περισσότεροι) γυρίσαμε πια στην έδρα μας!  Ας δούμε λοιπόν τι εκδηλώσεις

έχουν προγραμματιστεί να γίνουν μέσα στους επόμενους 3 μήνες:

1. 27 Σεπτεμβρίου-6 Οκτωβρίου: 10μερη εκδρομή εξωτερικού στις Δαλματικές ακτές.  Το πρόγραμμα
είναι πολύ ενδιαφέρον και η συμμετοχή αθρόα! Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τα καθαρά νερά της
Αδριατικής Θάλασσας και το ήπιο Μεσογειακό κλίμα έχουν κάνει  την περιοχή δημοφιλή τουριστικό προορισμό.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα επισκεφτούμε: ΔΥΡΡΑΧΙΟ – ΜΠΟΥΝΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ –
ΤΡΟΓΚΙΡ – ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ – ΟΠΑΤΙΑ – ΡΙΕΚΑ -  ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΖΑΓΚΡΕ-
ΜΠ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΙΣ

2. Σάββατο 22 Οκτωβρίου: Μονοήμερη εκδρομή του Συλλόγου στη Σαλαμίνα. Θα επισκεφτούμε τη Μονή
Φανερωμένης, τον τάφο του Καραϊσκάκη στην πόλη της Σαλαμίνας (Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου) και θα γίνει ξενάγηση
στον Ναύσταθμο του Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την εκδρομή που είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 5
Ιουνίου αλλά αναβλήθηκε λόγω έκτακτης απασχόλησης του Αρχηγείου Στόλου. Η επιβεβαίωση της νέας ημερο-
μηνίας αναμένεται από το Πολ. Ναυτικό. Απαραίτητη η ονομαστική δήλωση συμμετοχής μέχρι 15/10 στο τηλ.
6937748706 (ή στο syllogoslefkianwn@hol.gr) λόγω εισόδου στον Ναύσταθμο.
3. Κυριακή 6 Νοεμβρίου ώρα 11:00: Ομιλία στη Λέσχη μας με θέμα "Μεταναστευτικό-Ελληνοτουρκικά"
από τον πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ-www.elisme.gr) κ. Βασίλειο
Μαρτζούκο, Αντιναύαρχο ΠΝ ε.α.  Μια ενημέρωση που ενδιαφέρει όλους μας, ιδίως στην παρούσα περίοδο. Θα
ακολουθήσει ενδιαφέρουσα χαλαρή συζήτηση με το σχετικό καφεδάκι!
4. Κυριακή 11 Δεκεμβρίου: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Σχετική πρόσκληση θα αποσταλεί έγκαιρα
σε κάθε μέλος χωριστά. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη και θα βοηθήσει τον Σύλλογο να συνεχίσει το έργο
του.
.
5.       Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου: Εορτή Αγ. Ελευθερίου στο Μαρούσι

Υπενθυμίζεται ότι για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα εκδηλώσεων μπορείτε να ενημερώνεστε έγκαιρα από το site
του Συλλόγου (www.lefkes.info)
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