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Αφιέρωσε ποιοτικό χρόνο στα παιδιά
σου, στους γονείς σου, στους φίλους της
καρδιάς και σε σένα τον ίδιο. Φτάσε
κοντά στην καρδιά τους με την παρουσία
σου.
Βρες μια ήσυχη γωνιά και για 20 λεπτά
το πρωί και 20 λεπτά το απόγευμα, με
μια κούπα τσάι, με λίγη μουσική γαλήνεψε, άδειασε το νου απ' τα βάρη της κάθε
μέρας.
Γιόρτασε φέτος με καλέσματα αγάπης,
γιορτές ονομαστικές, μνήμες της ζωής
σου που έχουν σημασία για σένα. Μην
αναβάλλεις...ποιός ξέρει...
Δέξου και τις δυσκολίες χωρίς "γιατί"...
επειδή κι αυτές οι αντιξοότητες κάτι
έχουν να σου πουν.
Ευχαρίστησε για άλλη μια φορά όσους
είναι για σένα πάντα εκεί, όσους είναι
δίπλα σου στη λύπη ή στη χαρά σου.
Τους πραγματικούς φίλους θα τους αναγνωρίσεις (αν χαίρονται στη χαρά σου!)
Ζήσε κάθε σου στιγμή σα να είναι η
τελευταία! Με πάθος, με θέρμη, με ζήλο
κι αφοσίωση.
Ήλιος και θάλασσα της Πάρου, γαλήνη
και υπομονή, αγάπη και ειλικρίνεια, πίστη
και φιλία, χαμόγελα κι εκπλήξεις για της
ζωής την περιπέτεια και το 2017.
Θετικές λέξεις, ... θετική νάναι και η
στάση μας στη ζωή φέτος...να φυλάξουμε τις στιγμές...
Ικέτεψε, δοξολόγησε, ευχαρίστησε το
Θεό, εκδήλωσε την πνευματικότητά σου
όπως εσύ θέλεις, αφού είμαστε σώμα,
ψυχή και πνεύμα!
Κάνε κάτι καλό για κάποιον κάθε μέρα,
άσχετα με το αν γνωρίζεις αυτόν τον
κάποιον ή όχι. Αυτό που δίνεις, θα γυρίσει με κάποιον τρόπο σε σένα.
Λύσε τα δεσμά της ψεύτικης κοινωνικής
προσαρμογής σου και με οδηγό την καρδιά σου και την αλήθεια σου μείνε "δεμένος" με ότι σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.
Μαγέψου σαν παιδί απ' το ξεκίνημα κάθε

νέας μέρας αφού λένε ότι κάθε νέα μέρα
έχει τη δική της μαγεία και στο χέρι μας
είναι να την ανακαλύψουμε.
Νίκησε τους φόβους σου, συμβουλέψου κάποιον που ξέρει και μη διστάσεις
να πλησιάσεις ό,τι φοβάσαι.
Ξάφνιασε ευχάριστα τον εαυτό σου και
κάνε αλλιώς πράγματα που για χρόνια
ήξερες να τα κάνεις με έναν τρόπο.
Ονειρέψου σε στιγμές γαλήνης και ηρεμίας τα πράγματα που θα ήθελες να είναι
όπως αρέσει σε σένα. Το πρώτο βήμα
γίνεται όταν οι σκεπτομορφές μας
κάνουν τα αδύνατα να γίνονται δυνατά.
Έρχονται κοντά μας οι καλές εικόνες
όταν τις καλέσουμε με τη σκέψη, όταν
τις οραματιστούμε.
Πάρε σοβαρά τα πράγματα που σου
δίνουν χαρά. Είναι τρόπος ανατροφοδότησης της ζωής με αισιοδοξία.
Ρώτα για να μαθαίνεις, ρώτα για να
ζήσεις, ρώτα κι απόκτησε νέες γνώσεις,
νέες ιδέες, πάρε όσες πληροφορίες θα
σου δώσουν αυτοπεποίθηση και δύναμη.
Συγκεντρώσου με στόχο, έναν κάθε
φορά, όπως ο αθλητής στον αγώνα του,
και τότε θα έχεις την ικανοποίηση πως
έκανες ό,τι μπόρεσες. Μην ξεχνάς: αν
κάτι το βάλουμε στο νου μας, μπορούμε
και να το πετύχουμε με συνεχή και σταθερή προσπάθεια.
Τακτοποίησε και το χώρο σου! Αφού
περάσαμε εποχές υπερκατανάλωσης και
αφθονίας - ίσως παραπλανητικής - ας
ελαφρύνουμε τον προσωπικό μας χώρο
χαρίζοντας ό,τι μας είναι πια περιττό,
προσφέροντας ό,τι μας περισσεύει, μοιράζοντας χαρά και σε άλλους.
Υπηρέτησε τον άνθρωπο, την ομάδα,
την κοινωνία, τη ζωή, με καλοσύνη,
ευγένεια, συμπόνια και αγάπη. Τότε θα
εισπράξεις πληρότητα πρωτόγνωρη που
ποτέ δεν θα ξεχάσεις. Είναι υπέρβαση να
φύγουμε από το "εγώ" και να πάμε στο
"εμείς" αλλά αξίζει τον κόπο.

του 2017!

Φαντάσου μέσα στο χειμώνα μια βόλτα
στο Λογαρά, μια λιακάδα του Γενάρη, μια
σούμα κι ένα ξερό σύκο με τους φίλους
στον εσπερινό στο μοναστήρι του Αγίου
Ανδρέα, μια "καλημέρα" της καρδιάς στις
Λεύκες και πάρε βαθιά ανάσα.
Χρωμάτισε τη ζωή σου το νέο χρόνο με
τα χρώματα που εσύ διαλέγεις. Γίνε ο
ζωγράφος της νέας σου χρονιάς κι όταν
ζωγραφίζεις το 2017 βάλε στην παλέτα
σου τα χρώματα που εσύ επιλέγεις. Μην
ξεχνάς, όλοι λαχταράμε τα ίδια πράγματα, κόκκινο της αγάπης, πορτοκαλί της
χαράς, γαλάζιο της αναγνώρισης.
Ψάξτε στην καρδιά σας να βρείτε τα
μυστικά που θα σας αποκαλύψουν την
αλήθεια σας και θα σας δείξουν τον
τρόπο για την πληρότητα!!!
Ως εδώ ήταν οι Συνειρμοί και πάλι.
Συνειρμοί είναι αυτοί, γυρίζουν εδώ κι
εκεί και συγυρίζουν το νου και την καρδιά. Εκεί που έλεγα ότι πάει, "σκοτείνιασε" η έμπνευσή μου, ήρθα για λίγες
μέρες στην Πάρο και κάτι έγινε!
Πέρασα δύσκολες στιγμές το φθινόπωρο
- και ίσως δεν έχουν ακόμα τελειώσει αλλά οι συνειρμοί αυθόρμητα πήραν ζωή
περπατώντας στα ίδια μέρη του καλοκαιριού, βλέποντας για λίγες μέρες την ανατολή μέσα απ' τα σύννεφα της Νάξου,
αγναντεύοντας τις πλαγιές των Λευκών
κι αφήνοντας το νου μου ελεύθερο να
πάει όπου θέλει.
Ήρθα στις Λεύκες για να πάρω δύναμη.
Καλά λέει η Μαρουσώ η ξαδέρφη μου ότι
έχει κάτι το χωριό που σε αναζωογονεί,
κάτι που δεν περιγράφεται με λέξεις, το
νιώθεις αν το χρειάζεσαι.
Με το αλφαβητάρι του 2017 και την
αγάπη μου, σας εύχομαι
Καλή Νέα Χρονιά!
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, ώρα 06:30,
Λεύκες Πάρου
Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου

36 Δελτίο τριακοσιοστό έκτο 54_Layout 1 20/12/2016 12:30 μμ Page 2

2

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ

Άλλη μια ΓΣ ολοκληρώθηκε την Κυριακή
11 Δεκεμβρίου στη (στολισμένη και φρεσκοβαμμένη!) Λέσχη μας. Μεγάλη προσέλευση, ισορροπημένη αναλογία ηλικιών, νέα πρόσωπα. Ο απολογισμός του
ΔΣ ικανοποίησε όλα τα μέλη και αποδείχτηκε ότι ο Σύλλογος προχωράει μπροστά, πάνω στις γερές βάσεις που θεμε-

•
Συμμετοχή στην εορτή του Αγ.
Αρσενίου (Μοσχάτο)
•
Εορτασμός αρχής ΤριωδίουΣυνεστίαση στη Λέσχη
•
Αποκριάτικη Χοροεσπερίδα
•
4μερη εκδρομή Συλλόγου (Θεσσαλία-Θεσ/νίκη)
•
1η Αιμοδοσία στον Αγ. Ελευθέ-

στο Θέατρο Λευκών
•
Αφιέρωμα στη Βίκυ Μοσχολιού
και λαχειοφόρος αγορά για την αποπληρωμή του Θεάτρου Λευκών σε συνεργασία με τον ΥΡΙΑ
•
Εκδρομή εξωτερικού στις Δαλματικές ακτές
•
Συμμετοχή χορευτικού του Συλ-

λίωσαν οι προηγούμενες γενιές. Οι δραστηριότητες πολλές, ενδιαφέρουσες και
ποικίλες και τα οικονομικά στοιχεία αισιόδοξα. Και κάτι καινούργιο: Το Bazaar της
Νεολαίας του Συλλόγου! Δωράκια οικονομικά, με γούστο και ευαισθησία, που
τίμησαν δεόντως οι σύνεδροι. Αλλά ας
δούμε εν συντομία πως εξελίχθηκε η
συνεδρίαση ώστε να ενημερωθούν κι
όσοι δεν ήσαν παρόντες:
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μαργαρίτα
Κοντού σήμανε την έναρξη καλωσορίζοντας τους παρισταμένους μεταξύ των
οποίων ήταν και αρκετοί νέοι αλλά και
νέα μέλη. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή
για όσα μέλη μας έχουν αποβιώσει στη
διάρκεια του έτους με ειδική αναφορά
στον Σταμάτη Γεώργα που απεβίωσε
στις 8/12. Ακολούθησε η παρουσίαση
των πεπραγμένων από την Γραμματέα
του Συλλόγου Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου,
τα οποία παραθέτουμε επιγραμματικά
όπως παρακάτω:
•
Κοπή πίττας Συλλόγου
•
Κοπή Πίττας Νεολαίας
•
Ομιλία ιατρού γυναικολόγου
Θεοδόση Αρκουλή στο ΝΟΕ

ριο Αμαρουσίου
•
Παρουσίαση έργου Εμμ. Α.
Χανιώτη
•
Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο
Πεντέλης
•
Μνημόσυνο λατόμων
•
Συμμετοχή σε συνεστίαση στην
ΟΠΑΣ
•
Μονοήμερη εκδρομή Συλλόγου
στο Δίστομο
•
Εορτασμός Αγ. Τριάδας στο
Μαρούσι και στις Λεύκες
•
Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Τζαζ

λόγου στην εκδήλωση "Ενορίες εν Δράσει" στον Πειραιά
•
Ημερήσια εκδρομή του Συλλόγου στη Σαλαμίνα - επίσκεψη στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας (Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ)
•
2η Αιμοδοσία στον Αγ. Ελευθέριο Αμαρουσίου
•
Ομιλία στη Λέσχη από τον πρόεδρο του Ελλ. Ινστιτούτου Στρατηγικών
Μελετών Αντιναύαρχο ε.α Β. Μαρτζούκο
ΠΝ με θέμα "Μεταναστευτικό-Ελληνοτουρκικά"
•
Βαφή αίθουσας
•
Έκδοση Ημερολογίου 2017
(αφιερωμένο στον Λουκά Μοστράτο)
•
Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση - Απολογισμός 2016
•
Ανακαίνιση Ανεμόμυλων Λευκών: Η διερεύνηση του Συλλόγου και
της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος
και Πολιτισμού για εύρεση δωρητού
προς οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας ανακαίνισης των ανεμόμυλων του
χωριού δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα. Η
προσπάθεια συνεχίζεται.
•
Δημοτικές Τουαλέτες Λευκών: Ο
Σύλλογος συνέδραμε στην πληρωμή

Ώρες Γραφείου Συλλόγου:
Τηλ./Φαξ: 210 5245800
Δευτέρα έως Πέμπτη:
e-mail: syllogoslefkianwn@hol.gr
Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ
10.30 - 12.30
Internet Site:
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
www.lefkes.info
ή κατόπιν συννενοήσεως στα τηλ.:
Λ Ε Υ Κ Ι Α Ν Ω N Π Α Ρ Ο Υ
210-3220387, 6937 748706
Υπεύθυνος ύλης: Γιάννης Κυδωνιεύς
Ιδιοκτήτης- Εκδότης:

Υπεύθυνος σελιδοποίησης:
Δημήτρης Βαξεβανίδης

Βερανζέρου 59, 104 37 Αθήνα

Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους και δεν εξυπακούεται η ταύτιση του Συλλόγου με αυτά.

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕ Γραφικές Τέχνες
info@elikon-print.gr
Τηλ. 210 4829500
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καθαρίστριας των τουαλετών του Θεάτρου Λευκών για τη θερινή περίοδο με
πολύ θετικά σχόλια από τους επισκέπτες.
•
Σχολείο Λευκών: Ο Σύλλογος
συνέδραμε στην οικονομική ενίσχυση
του Δημοτικού Σχολείου Λευκών για
προμήθεια υπολογιστών.

ημερών, επισήμανε ότι το έργο του Συλλόγου έχει σαν βασικό στόχο το χωριό
μας και αναφέρθηκε στα επί μέρους αντικείμενα που παρουσιάστηκαν στα
Πεπραγμένα. Σημείωσε ότι η αθρόα συμμετοχή έχει συντελέσει στην επιτυχία
των εκδηλώσεων και ευχαρίστησε μέλη

σης του Διοικ. Συμβουλίου από 9 σε 7
μέλη (άρθρο 9) και την άρση του χρονικού περιορισμού στη θητεία του προέδρου (άρθρο 13). Ακολούθησε συζήτηση
επί της προτάσεως και ακούστηκαν απόψεις των συνέδρων. Η πρόταση ετέθη σε
ψηφοφορία, εγκρίθηκε και προβλέπεται

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Ταμίας
του Συλλόγου (Χρήστος Κουρκούμπας)
που παρουσίασε με σύντομο και εύληπτο
τρόπο (προβολή διαφανειών και διαγραμμάτων) την οικονομική δραστηριότητα του 2016 και ακολούθησε ο εκπρόσωπος της Εξελεγκτικής Επιτροπής
(Μάνος Περράκης) ο οποίος ανακοίνωσε
το πόρισμα ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του 2016. Η επιτροπή ενέκρινε
την οικονομική διαχείριση του έτους και
διαπίστωσε ότι παρά τους χαλεπούς καιρούς τα οικονομικά του Συλλόγου βελτιώνονται. Η Γ.Σ. ενέκρινε τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και το πόρισμα της Ε. Ε. και
απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο από
κάθε ευθύνη για την διαχείριση του
λήγοντος έτους.
Ακολούθησε η παρέμβαση της Προέδρου
που ευχήθηκε στους εορτάζοντες των

και φίλους για τη συμπαράστασή τους.
Αναφέρθηκε στο ημερολόγιο του Συλλόγου για το 2017, το οποίο είναι αφιερωμένο στον εκλιπόντα Λουκά Μοστράτο
και κάλεσε τα μέλη να βοηθήσουν ώστε
το ημερολόγιο να φτάσει σε κάθε Λευκιανό σπίτι.
Ευχαρίστησε το ΔΣ για τη συνεργασία
τους και όλα τα μέλη για την υποστήριξή τους και ειδικά τους κ. Σ. Πανώριο, Ε.
Πανωρίου, Δ. Βαξεβανίδη, Ι. Βλαχογιάννη για την συνδρομή τους στα λειτουργικά θέματα του Συλλόγου.
Η συνέλευση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του Αντιπροέδρου Ι. Κυδωνιέα
που αφορούσε την πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού του Συλλόγου. Η
εισήγηση αφορούσε την τροποποίηση
των άρθρων 9, 13, 16 και 19 με σημαντικότερες αλλαγές την μείωση της σύνθε-

να ισχύσει από τις αρχαιρεσίες του 2017.
Κλείνοντας, η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο
στον κ. Αντώνη Αρκά ο οποίος απευθύνθηκε στα μέλη μεταφέροντας τις εντυπώσεις του από τη συνεδρίαση. Η ομιλία
του κ. Αρκά παρατίθεται σε χωριστό
άρθρο.
Έτσι λοιπόν κύλισε η Γενική Συνέλευση
του Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών
Πάρου της Αθήνας για το 2016. Συνεχίζουμε για περισσότερα και καλύτερα στο
2017! Η επόμενη συνάντησή μας θα
είναι στην κοπή της Πίττας μας που αυτή
τη φορά θα γίνει στη Λέσχη Αξιωματικών
ΕΔ (http://www.laed.gr/) Ρηγίλλης 1 και
Βασ. Σοφίας, κοντά στη στάση μετρό
"Ευαγγελισμός", την Κυριακή 15 Ιανουαρίου
2017,
ώρα
10:30.
ΚΑΛΗ
ΑΝΤΑΜΩΣΗ!
Γιάννης Κυδωνιεύς

Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς σε
μερικές γραμμές ένα ταξίδι δέκα ημερών,
στις οποίες έχει διασχίσει πέντε χώρες,
έστω και αν αυτές είναι μικρές. Όμως το
ποιο δύσκολο είναι να χωρέσει το συναίσθημα που ακολουθεί την εναλλαγή των
τοπίων, την ιστορία των πόλεων και των
τόπων, που είναι μακρόχρονη και δύσκολη. Ένα ιστορικό χαρακτηριστικό που
ακολουθεί όλες τις χώρες που είχαν την
τύχη ή και την ατυχία να είναι μέρος της
τόσο όμορφης αλλά και της τόσο αιματοβαμμένης βαλκανικής χερσονήσου.
Ξεκινάμε λοιπόν:
Το σύντομο πέρασμα από την Αλβανία
και η παραμονή στο Δυρράχιο τονίζουν
ότι η χώρα αυτή έχει πολλά βήματα
ακόμη. Η παραλία του Δυρραχίου με την

τεράστια ακτή και την ρηχή αμμουδερή
θάλασσα, θυμίζει παραλία της Αττικής
την δεκαετία του εβδομήντα. Δεν υπάρχει ένας πεζόδρομος, είσαι αναγκασμένος
να τσαλαβουτάς στην υγρή, μαλακή
άμμο, να προσπερνάς τα ρυάκια που
σχηματίζονται στην στεριά καθώς η
θάλασσα τα δημιουργεί μετά τη δυνατή
νεροποντή, ο φωτισμός ισχνός και τυχαίος οφείλει την ύπαρξη του στους μωβ –
πράσινους προβολείς κάποιου μπαρ που
κι αυτό θυμίζει την δεκαετία του εβδομήντα.
Ένα τσούρμο έφηβοι μαθητές κάποιου
λυκείου σε εκδρομή λικνίζονται ομαδικά
υπό τους ήχους ενός απίστευτα δυνατού
σε ντεσιμπέλ αλβανικού ροκ. Κάτι που
δεν συμβαίνει βέβαια μόνο εκεί, αλλά και

στη δική μας χώρα.
Φεύγουμε την επομένη ημέρα για το
Μαυροβούνιο και όσο διασχίζουμε το
παραθαλάσσιο μέτωπο, το τοπίο αλλάζει,
γλυκαίνει, παρόλο που η ακτή είναι απόκρημνη, δεν βλέπεις πια τις αμμουδερές
παραλίες, μπαίνεις στη Μπούντβα, το πιο
σημαντικό παραθεριστικό κέντρο.
Πολύ παλιά, μικρή πόλη, με τουριστικά
μαγαζάκια και μικρές εκκλησίες. Παρόλο
το τέλος του Σεπτέμβρη ο καιρός είναι
καλοκαιρινός, γερμανόφωνοι με σορτς
και σαγιονάρες κατευθύνονται στη μικρή
παραλία με τις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες
και το μπιτς μπαρ. Κάτι εντελώς ελληνικό
αλλά στο πιο ήρεμο μια και οι ηλικίες εδώ
τέτοια εποχή δεν είναι μικρές.
Το Κότορ πραγματικά εντυπωσιακό,

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
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όπως το βλέπεις κατεβαίνοντας την απότομη πλαγιά, ένα μεγάλο φιόρδ γεμάτο
κρουαζιερόπλοια και μαρίνες με γιοτ. Η
παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά κτίρια
πανέμορφη και πεντακάθαρη, είναι μια
μινιατούρα της Βενετίας.
Όταν φτάνεις στο Ντουμπρόβνικ είναι
πια νύχτα. Όμως αυτό δεν εμποδίζει να
τραβήξει την προσοχή σου η φωταγωγημένη πόλη, καθώς την βλέπεις από ψηλά.
Δύσκολο να ξεχωρίσεις μέσα στη νύχτα
που είναι η στεριά και που η θάλασσα.
Κάτι υπέροχο συμβαίνει εδώ.
Και πράγματι, με το φως του ήλιου βλέπεις τη θάλασσα να μπαίνει στη στεριά,
δημιουργώντας στενές χερσονήσους
φωτισμένες δυνατά από τον μεσογειακό
ήλιο. Όλοι βγαίνουν στη βεράντα του
ξενοδοχείου με φωτογραφικές μηχανές
και κινητά τηλέφωνα. Όμως πολύ
δύσκολο να χωρέσει τόση μαγεία σε μια
ηλεκτρονική απεικόνιση.
Καθώς μπαίνεις στην παλιά πόλη από την
είσοδο των μεσαιωνικών τειχών ξανοίγε-

ται μπροστά ο φαρδύς πλακόστρωτος
δρόμος που οδηγεί στη θάλασσα. Πλήθος μεσαιωνικών μνημείων, κρήνες, ανάκτορα, εκκλησίες. Αν δεν υπήρχαν τα
στίφη των τουριστών, θα νόμιζες ότι ζεις
πεντακόσια χρόνια πριν. Με την πρώτη
ματιά, τίποτα δεν θυμίζει ότι πριν είκοσι
και κάτι χρόνια η πόλη βομβαρδίστηκε,
ένα μέρος των τειχών και αρκετά σπίτια
κατέρρευσαν, άνθρωποι σκοτώθηκαν.
Στο θυμίζει το μουσείο στη μνήμη εκείνων των ημερών, με τις φωτογραφίες
των θυμάτων να κοιτάζουν ήρεμα τον
φωταγωγημένο χώρο.
χεδόν όλοι πολύ νέοι. Και καθώς περπατάς στους παράλληλους στενούς δρόμους βλέπεις μεσαιωνικά αρχοντικά σε
βενετσιάνικο στυλ. Αν πλησιάσεις πιο
κοντά σε αρκετά από αυτά, δίπλα στην
πόρτα είναι στερεωμένα δάφνινα στεφάνια σε σχήμα ημικύκλιου και φωτογραφίες πως ήταν το σπίτι πριν βομβαρδιστεί, πως ήταν βομβαρδισμένο και πως
είναι τώρα.
Τα Ντουμπρόβνικ βομβαρδίστηκε από
τους Σέρβους και σήμερα – ειρωνεία της
τύχης – πολλά από τα νέα παιδιά που
εργάζονται στα καφέ και τα εστιατόρια

είναι Σέρβοι, που η ανεργία στη Σερβία
τους σπρώχνει να ζητούν εργασία στα
Κροατικά παράλια τους θερινούς μήνες.
Και να σκεφτεί κανείς ότι πολλά από
αυτά δεν είχαν καν γεννηθεί στον πόλε-

για να γίνουν τροφή των λιονταριών,
συνειδητοποίησε σε προχωρημένη ηλικία
ότι η ύστερη καλή φήμη δεν έρχεται με
βία και δολοφονίες.
Έτσι αποφάσισε να αποσυρθεί σε ένα

μο. Τρέχουν ζωηρά να εξυπηρετήσουν τους πελάτες που έχουν
έρθει από όλα τα μέρη της γης:
Αμερική, Ιαπωνία, Ευρώπη. Το
βράδυ ο κόσμος αραιώνει.
Ο κεντρικός μεσαιωνικός δρόμος τόσο δυνατά φωταγωγημένος σε οδηγεί στην προβλήτα
απ’ όπου φεύγουν τα καραβάκια
για τα γύρω νησιά. Εκεί είναι
όλα ήρεμα και ζεστά, σαν να
βρίσκεσαι στη μέση του καλοκαιριού, ενώ έχει μπει ήδη ο
Οκτώβρης. Όλα τα τραπέζια έξω

είναι γεμάτα με ψηλά ποτήρια μπύρας,
νερού και άλλων αλκοολούχων. Η διπλανή παρέα Άγγλων έχει ευθυμήσει, τα
γέλια τους σπάνε την ήρεμη χλιαρότητα
της βραδιάς.
Και την επόμενη μέρα έρχεται το Σπλιτ.
Η πόλη μέσα στην πόλη. Ένα φαινόμενο
που δεν συναντάς συχνά.
Η ιστορία έχει ως εξής: ο αυτοκράτορας
Διοκλητιανός αφού βαρέθηκε να στέλνει
τους χριστιανούς στις ρωμαϊκές αρένες

ανάκτορο, το οποίο έχτισε στην περιοχή
αυτή. Στον μεσαίωνα οι άνθρωποι έχτισαν την πόλη τους μέσα στα ερείπια των
ανακτόρων θέλοντας να προστατευθούν
από τις θαλάσσιες επιθέσεις, αφού το
περίβλημα, δηλαδή τείχη και κολόνες,
υπήρχε ακόμη. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι
και τον 19ο αιώνα, δίνοντας στην πόλη
έναν μοναδικό χαρακτήρα με τον συνδυασμό πολλών διαφορετικών αρχιτεκτονικών ρυθμών. Και εδώ τα πλήθη των
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τουριστών περιφέρονται στα στενά δρομάκια της πόλης και στο λιμάνι.
Την επόμενη μέρα και πηγαίνοντας
ακόμη πιο βόρεια, αφήσαμε το παραλιακό μέτωπο και μπήκαμε στον ορεινό όγκο
της Κροατίας στα σύνορα με τη Βοσνία –
Ερζεγοβίνη.
Μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο υπάρχει
ένα τεράστιο πάρκο με λίμνες και μικρούς
καταρράκτες. Διασχίζεις την πρώτη λίμνη
με καραβάκι, φτάνεις σε ένα σημείο και
από εκεί περπατάς άλλοτε σε μονοπάτια
και άλλοτε σε ξύλινα γεφύρια μία απόσταση τριών τεσσάρων χιλιομέτρων.
Στα αριστερά σου ξετυλίγεται ένα υπέρο-

5

τον γάμο δεν ήταν καθόλου ρομαντική.
Της αφαιρέθηκε η επιμέλεια των παιδιών
της με τα οποία έχασε κάθε επαφή. Άρχισε να κάνει ταξίδια, ήρθε στην Ελλάδα
και μυήθηκε στην κλασική αρχαιότητα
από τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Χρηστομάνο.
Αγάπησε πολύ την χώρα μας και όταν το
1889 ο γιός της Ροδόλφος αυτοκτόνησε,
εγκατέλειψε οριστικά τον σύζυγό της και
τις απιστίες του και ήρθε στην Κέρκυρα

κάρφωσε στο στήθος ένα αιχμηρό αντικείμενο, παρόμοιο με το βέλος που ο
Αχιλλέας προσπάθησε μάταια να βγάλει
από την φτέρνα του.
Δεν είναι σωστό να παραλείψω δύο λόγια
για την Σλοβενία με τα σπήλαια της Πρίστινα όπου το περιβάλλον τους σε καθηλώνει, καθώς και την πανέμορφη μικρή
Λιουμπλιάνα, την πρωτεύουσα της Σλοβενίας με την γέφυρα, την γεμάτη λουκέτα, που τα ερωτευμένα ζευγάρια με

όπου έχτισε το Αχίλλειο. Εννέα χρόνια
μετά, το 1898, θα δολοφονηθεί στην
Ελβετία από έναν αναρχικό, ο οποίος της

αυτόν τον τρόπο κλειδώνουν την αγάπη
τους και πετούν τα κλειδιά στο ποτάμι.

χο θέαμα, τα νερά της λίμνης παίρνουν
όλες τις αποχρώσεις του μπλε και μικροί
λευκοί καταρράκτες χύνονται με θόρυβο
μέσα στα γαλαζοπράσινα νερά.
Επόμενη πόλη προορισμού είναι η Οπάτια. Παλιά λουτρόπολη από τον 19ο
αιώνα, συγκέντρωνε την αριστοκρατία
της Αυστροουγγαρίας που έκανε διακο-

πές εδώ για να αποφύγει τον βαρύ χειμώνα της κεντρικής Ευρώπης .
Έχτισαν βίλες οι περισσότερες από τις
οποίες ανακαινίστηκαν και σήμερα είναι
ξενοδοχεία. Σε μια από αυτές περνούσε
τις διακοπές του ο Φραγκίσκος Ιωσήφ ο
σύζυγος της πριγκίπισσας Σίσσυ, η οποία
τον παντρεύτηκε σε πολύ μικρή ηλικία
(δεκαέξι χρονών).
Μόνο που το ειδύλλιο τους, για το οποίο
έχουν γραφτεί βιβλία και έχουν γίνει ταινίες, τελείωσε πολύ νωρίς. Και για την
ιστορική πραγματικότητα η ζωή της μετά

Νάντια Ρεμπή.
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ΧΡΙ ΣΤΟ ΥΓ ΕΝΝ Α ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ

Η Μαρουλία έπινε μια ζεστή σοκολάτα
να αντισταθμίσει την εσωτερική της
πίκρα, με το να βλέπει το πλοίο απέναντί
της και να μη μπορεί να ταξιδέψει. Όλοι
ταξιδιώτες με βαλίτσες στο χέρι, είχαν
χωθεί στο πρώτο ζαχαροπλαστείο να
περιμένουν. Έτσι τους είπε κάποιος του
λιμενικού όταν είδαν την αλυσίδα μπροστά στο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
«Τι ώρα είναι τώρα;», ρώτησε μια κυρία.
«Εννιά και μισή» απάντησε η Μαρουλία.
Και μέσα της ψέλλισε «Τουλάχιστον να
ήξερα την καθυστέρηση να έριχνα ακόμα
λίγο ύπνο που σηκώθηκα χαράματα!»
Να φτάσει στην Πάρο ήθελε μεσημέρι
να πει τα κάλαντα στην πολυαγαπημένη
θεία της να προλάβαινε να την δει λιγάκι
την ημέρα των Χριστουγέννων και πάλι
πίσω στη δουλειά.
«Δεν είναι ώρα να πηγαίνουμε;»
«Μας είπε κατά τις δέκα. Άλλωστε από
εδώ το βλέπουμε».
Ο φαντάρος σηκώθηκε, αφήνοντας πίσω
του την χάβρα των εκνευρισμένων ταξιδιωτών. Όταν τον είδαν να προχωρά
και κάποιος μικρός να μαζεύει την αλυσίδα, όλοι πετάχτηκαν με αδημονία. Η
χαρά τους διαλύθηκε με μιας όταν άκουσαν από τον καπετάνιο: «Θα ξεκινήσουμε, αλλά μπορεί να φτάσουμε Σούνιο και
να ξαναγυρίσουμε. Είναι άστατος ο καιρός».
Κανείς δεν τόλμησε ότι η Μαρουλία και ο
στρατιώτης. Είχαν περιορισμένο χρόνο.
Εφόσον ξεκινούσε το πλοίο θα το ρισκάριζαν. Και πράγματι έπαιξαν την ζωή τους
κορώνα γράμματα. Όταν έφτασαν Κάβο
Ντόρο δεν γινόταν παρά να κρατιούνται
γερά στο κάθισμά τους.
«Θαλασσόλυκοι εσείς!» σχολίασε ο αξιωματικός όταν ζήτησε τα εισιτήρια τους.
«Δεν θα φεύγαμε αν δεν είχαμε φορτηγά
με ψάρια» απόσωσε και άφησε την ζαλισμένη Μαρουλία να προσπαθεί να κρατήσει σε ηρεμία το στομάχι της. Με καθυστέρηση μιας ώρας έφτασε στο λιμάνι
της Πάρου. Καλά τα κατάφερε το παλιό
σκαρί, ο άγιος Γεώργιος μαζί τους.
Στο γεφύρι σηκώθηκε να ζητήσει από
τον οδηγό να κατέβει. Το λεωφορείο
του Ανουσάκη όσο καινούργιο και αν
ήταν άφηνε πίσω του σκόνη και ένα βρυχηθμό. Άνοιξε το βήμα της. Η έκπληξη
δεν θα είχε αξία αν δεν προλάβαινε την
θεία στο κρεβάτι. Δεν παρέκλινε του
προγράμματος καθόλου. Θα ξεκινούσε
για τα ζώα. Πήρε τον χωματόδρομο όσο
πιο γρήγορα μπορούσε άφησε πίσω της
το Καμπί, χωρίς να σταματήσει
να
πηγαίνει τρέχοντας ακόμα και όταν έφτασε στα γνωστά χωράφια της αγαπημένης
της Ανερανζιάς. Πηδούσε τοίχους με την

ορμή των νιάτων, έβγαζε και έβαζε φρύγανα στις απαντές, έκοβε δρόμο από τα
χιλιοπερπατημένα χώματα να φτάσει όσο
πιο γρήγορα γινόταν. Μόνο στην καλουριά σταμάτησε μια στιγμή να δει αν το
πηγάδι είχε βάλει εφέτος νερό. Έριξε
και μια ματιά στη στερνούλα μη και είχε
παγιδευτεί κάποιο πουλάκι και περίμενε
βρεγμένο όπως τότε το δεκάχρονο κορίτσι να το σώσει. «Μπράβο στη θεία δεν
αφήνεις νερό» μονολόγησε και συνέχισε
την πορεία της. Πλέον έβλεπε την κατοικιά των ευτυχισμένων καλοκαιρινών διακοπών στα παιδικά της χρόνια. Ένα όρκο
είχε κάνει και τον κρατούσε. «Δεν θα σας
ξεχάσω ποτέ θεία» είχε υποσχεθεί όταν
την αποχαιρετούσε στις τελευταίες της
διακοπές του γυμνασίου. «Θα μας ξεχάσεις μωρέ τώρα που θα σπουδάσεις,
μετά θα πιάσεις δουλειά πάνε αυτά που
ξέραμε» είχε πει κρατώντας το δάκρυ η
θεία. «Στερνοπαίδι της» την έλεγε και το
καυχιόταν η Μαρουλία για την άδολη
αγάπη της θείας. Να τώρα η μεγάλη
ελιά, οι κότες ακόμα δεν έχουν αρχίσει
να σκαρφαλώνουν να τσιτάξουν. Είχε
ακόμα χρόνο. Μια μαύρη μπάλα εκτοξεύτηκε από τον πετρόχτιστο περίβολο της
ελιάς κι έτρεχε προς εκείνη. «Αράπη
μου» φώναξε με όση δύναμη είχε και τον
άρπαξε στην αγκαλιά της. Σκύλος και
άνθρωπος ένα χαρούμενο δεμάτι. Τον
άφησε να της γλύφει τα χέρια, να χοροπηδά δίπλα της, να μην την αφήνει να
κάνει βήμα. Γονάτισε να μπορεί να την
απολαύσει καλύτερα με τα ποδαράκια
του σφιχτά στον ένα και τον άλλον ώμο
της.
«Πάμε τώρα στη θεία» είπε και ξεκίνησε
αργά με τον τετράποδο φίλο της.
«Σουτ, μη γαυγίζεις τόσο, θα μου χαλάσεις την έκπληξη». Μίλησε σιγανά να
τον αποσπάσει από το χαρούμενο δυνατό γαύγισμα. Το πορτέλο γυρτό, σημάδι
πως ήταν μέσα η θεία. Έβγαλε όσο πιο
ήρεμα μπορούσε το κουδουνάκι της και
άρχισε. «Καλή ημέρα άρχοντες αν είναι
ορισμός σας Χριστού την θεία γέννηση
να μπω στον αρχοντικό σας. Χριστός
γεννάται σήμερον εν …..» δεν πρόλαβε
να αποσώσει τον στίχο η θεία είχε πεταχτεί έξω με μια διάπλατη αγκαλιά.
« Μαρουλία μου ποιος άνεμος σε έφερε
ως εδώ;»
«….Εν Βηθλεέμ τη πόλει, οι ουρανοί
αγάλλονται χαίρετ' η φύση όλη» συνέχιζε χαρούμενα η Μαρουλία καθώς ήταν
στον κόρφο της θείας. Ο Αράπης εξακολουθούσε να απαιτεί τα χάδια της,
θυμωμένος που έκλεψε η θεία την προσοχή της μικρής του φίλης.
«Πράγματι άνεμος με έφερε. Όμως

παραλίγο να με κάνει να μην έρθω».
«Λύσσαξε παιδί μου. Μάζεψα όλα τα
τεντζερέδια να μην τα κατρακυλά κάτω
στην μπλαούντα.
Να σου φτιάξω
φασκόμηλο θα έχεις ξεπαγιάσει».
«Καλά είμαι τώρα. Έτρεχα τόσο πολύ
που δεν κατάλαβα το κρύο».
Η θεία δίπλωσε το χραμάκι της, έσιαξε
τον κότσο της ξανά με τις φουρκέτες και
άνοιξε το φανάρι. Πάντα είχε την προσμονή από παιδί τι θα έβγαζε από εκεί.
«Λες και το’ ξερα. Φούρνισα χτες και
έφτιαξα γιαουρτόπιτα. Έλεγα πού νάναι
η μικρή μου πού της αρέσει;»
«Και να’ μαι θεία. Εμ! Ήξερα τι γίνεται
εδώ θα άφηνα τέτοια ευκαιρία! Έκανες
και μαλακά παξιμαδάκια;»
«Βέβαια. Έλα να βουτήξεις στο ζεστό
σου». Μιλούσε ενώ άναβε την φιού με
ένα φρυγανάκι να πάρουν τα κάρβουνα.
Ο Αράπης στρογγυλοκάθισε στα πόδια
της και ούτε λόγος η θεία να τον στείλει
έξω. Ήξερε την αγάπη τους.
«Ζει ακόμα θεία. Θυμάσαι πως λέγαμε
δεν θα την βγάλει;»
Ανιψιά και θεία με ένα ζεστό φασκόμηλο
προσπαθούσαν να ζεστάνουν τα χέρια
τους στο φλιτζάνι. «Πώς είχε γίνει έτσι
το καψερό βρε θεία!»
«Αφού ήταν μέρες νηστικό, πού το άφησαν και αυτοί χριστιανοί! Να μου πουν "
Έλα Κούλα πάρτο με τα δικά σου" όχι το
παράτησαν να ψοφήσει».

Η Μαρουλία χάθηκε για λίγο στις θύμισες
πριν δέκα χρόνια. Ήταν σούρουπο όταν
είχε ακουστεί το πρώτο ανατριχιαστικό
ουρλιαχτό. «Παναγιά μου τι θα συμβεί;»
αναρωτήθηκε μεγαλόφωνα η θεία. Το
επόμενο σούρουπο επαναλήφθηκε
«Τώρα τι θα γίνει κάθε βράδυ θα μας
στέλνει την ψυχή μας στη Κούλουρη;»
«Έμαθα πως φύγανε τα αφεντικά του.
Πάνε να καζαντίσουνε και αυτοί στην
Αθήνα. Το παρατήκαν μοναχό» πετάχτηκε ο θείος Νικολάκης.
«Θεία αύριο να μου βάλεις γάλα και
ψωμί και θα πάω να το ταΐσω».
«Δεν ξέρεις τον δρόμο».
«Θα μου πεις, λες να χαθώ στα βουνά;»
«Θα περάσεις το σπίτι της θειάς Μαρίας,
όλο ευθεία το μονοπάτι πίσω από σπίτι
τους θα σε βγάλει μπροστά στη κατοικιά
τους».
«Τόσο δύσκολο λοιπόν» είπε γελαστά η
Μαρουλία.
Ο ήλιος έκαιγε καταμεσήμερο όταν πήρε
να ανοίγει δρόμο ανάμεσα στις φίδες να
μυρίζει θυμάρι και ρίγανη στο διάβα της
και εκείνη να προχωρά στον σκοπό της.
Τα νύχια του ακούστηκαν πρώτα στο
κάλεσμά της. Δεν ήξερε πώς τον έλεγαν.
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Φώναξε απλά «Έλα» . Στο πρώτο κοίταγμα ο μικρός τετράποδος αντιλήφθηκε
πως δεν είναι γνώριμο άτομο. Φρενάρισε
απότομα, έμεινε στα πίσω του πόδια και
την κοιτούσε. Τα χείλη του οργισμένα
σηκώθηκαν απειλητικά δείχνοντας τα
δόντια του. Η Μαρουλία πισωπάτησε.
Έβγαλε με την χούφτα της τα ξερόφυλλα που είχαν μαζευτεί στη γούρνα και
του πέταξε γρήγορα το φαγητό μέσα μια
και όλο και πύκνωναν τα απειλητικά γαυγίσματα του σκύλου. Το επόμενο μεσημέρι όταν είδε πως ήταν άδεια η γούρνα
χάρηκε. Τουλάχιστον έτρωγε και ας μην
την ήθελε. Φυσικό ήταν. Πικραμένο,
ζητούσε τ' αφεντικά του. Το πέμπτο
μεσημέρι για πρώτη φορά δεν της έδειχνε θυμό, απλά στεκόταν και περίμενε να
φύγει. Έμαθε πως ήρθε η ώρα του φαγητού. Το δέκατο μεσημέρι προσπάθησε
να τον πλησιάσει. Αδύνατον . Όλα και
όλα, μέχρι εκεί.
«Κάθε μεσημέρι θα τρέχεις σαν τον
καύτη πάνω στα βουνά;»
«Γιατί όχι. Θα με μάθει».
«Να δω όταν φύγεις ποιος θα του πηγαίνει. Τώρα καλά είναι» .
Και τότε η Μαρουλία πέταξε την ιδέα. «
Θεία μου να το φέρουμε εδώ».
«Ναι τώρα εγώ άλλη δουλειά δεν έχω
μόνο θα τρέχω να φέρω το ψωρόσκυλο».
Μαύρισε η δωδεκάχρονη παιδούλα. Να
έπαιρνε ένα σχοινί να το περάσει στο
λαιμό του και να το τραβάει; Μα πάλι δεν
το αποτολμούσε. Τι να έκανε σε μία
εβδομάδα θα έφευγε. Την προτελευταία
ημέρα πριν την αναχώρησή της, συννεφιασμένη, ετοίμαζε το φαγητό του.
«Στάκα μια στιγμή να σαμαρώσω τον
Κυριάκο να πάμε μαζί».
«Τι, θα έρθεις να το φέρουμε;»
«Μπορώ να κάνω και αλλιώς με σένα που
'μπλεξα;»
«Σκέψου το θεία κάθε βράδυ να ουρλιάζει πάλι».

«Όλα τα λογάριασα. Άντε πάμε» είπε και
πήδηξε στο σαμάρι. «Έλα κάθισε στο
πισινό. Θα πάμε γύρω–γύρω». Όταν
έφτασαν στον ποταμό δίπλα στο πηγάδι
άφησε τον Κυριάκο να μασουλάει χορτάρια λέγοντας «Πάω να γεμίσω το μπιτόνι
νερό, να το έχω έτοιμο να το πάρω
μετά» και άφησε την πάνινη τσάντα
πάνω στον τοίχο. Σαν γύρισαν ο Κυριάκος μασούλαγε το ψωμί που είχε πάρει
να ξεγελάσει τον σκύλο. «Ανάθεμα σε»
τσίριξε η θεία. Τώρα βρήκες να το
κάνεις;» απόσωσε καθώς τραβούσε μια
τελευταία γωνίτσα από τις μασέλες του
Κυριάκου. Τον τραβούσε από το καπίστρι μέχρι το παλιό σχολείο νευριασμένη
τον έδεσε σε μια ελιά και κίνησαν για την
κατοικιά του σκύλου. Μόλις πλησίασαν
και η θεία πρότεινε «Φώναξε εσύ».
«Αράπη;»
«Έτσι τον λένε;»
«Ξέρω γω. Έτσι τον έβγαλα. Είναι ολόμαυρος».
Πάλι ο αράπης έτρεξε στο γνωστό πλέον
κάλεσμα. Μόλις είδε άλλο ξένο, ξεκίνησε
πάλι να δείχνει τα δόντια του τούτη τη
φορά στη θεία, μα εκείνη με μια επιδέξια
κίνηση του πέταξε το σχοινί δεμένο
θηλιά στο λαιμό και το έσφιξε. Τα μάτια
του αράπη πετάχτηκαν έξω.
«Πιο απαλά θεία. Θα τον πνίξεις».
«Εκείνος κάνει σαν στοιχειό. Και πως θα
τον πάρουμε; Δεν προχωράει».
Αγωνίστηκε πολύ ο αράπης να μην εγκαταλείψει το σπίτι του. Φρουρός του
χώρου να περιμένει μη και φανούν οι νοικοκυραίοι.
«Έλα καλό μου πάμε σιγά-σιγά» τον
καλόπιασε η Μαρουλία. Άφησε την αμυντική του στάση και άρχισε να σέρνεται
ξωπίσω στη θεία. Πότε-πότε θυμόταν τι
έκανε, πως εγκατέλειπε το σπίτι του και
ξανά έστηνε τα πόδια του ακίνητος στο
χώμα. Τράβηξε και μια γερή δαγκωνιά
στο δάχτυλο της θείας, τουλάχιστον να
μη παραδοθεί στην άνιση μάχη χωρίς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

Τούτη τη φορά το νέο ημερολόγιο του Συλλόγου έρχεται
να τιμήσει τον εκλιπόντα συμπατριώτη μας, τον Λουκά Μοστράτο που η
αγαθή ψυχή του ταξίδεψε για τους
ουρανούς πέρυσι τον Δεκέμβρη.
Δόκιμος φωτογράφος, είχε αποθανατίσει με τη φωτογραφική του μηχανή σκηνές από το χωριό μας με
τέχνη και ευαισθησία. Κάποια από τα
έργα του είχαν παρουσιαστεί προ
ετών στο Μέγαρο των Λευκών σε
σχετική έκθεση.
Ο Λουκάς όμως διακρινόταν και για
τη γλυκύτητα, την πραότητα, την

αίμα.
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Η Μαρουλία ρούφηξε μια γουλιά φασκόμηλο και πέρασε το χέρι της χάδι στη
πλάτη του πολυαγαπημένου της φίλου.
«Πού τα θυμήθηκες όλα» είπε η θεία
γελαστά.
«Δεν τα ξεχνώ. Κοίτα τον πως έχει
φωλιάσει στα πόδια μου».
Ο Αράπης με το κεφαλάκι του ανάμεσα
στα μπροστινά του πόδια, κουλουριασμένος δίπλα στα δικά της παρέμενε
ασάλευτος.
«Τώρα πού ήρθες δεν θα το κουνάει με
τίποτα».
«Σήκω Αράπη πάμε έξω. Αράπη!».
Περίεργο, εκείνος ποτέ δεν ήθελε δεύτερη κουβέντα. Ξαφνικά η Μαρουλία γούρλωσε τα μάτια φωνάζοντας « Θεία, ο
Αράπης!» .
«Τι;»
«Πάει».
«Ωωω... λες και σε περίμενε. Μέρες δεν
ήταν καλά. Έλεγα δεν θα βγάλει τον χειμώνα. Δεν ήθελα να στο γράψω στο
γράμμα».
Ο Αράπης, ζεστός ακόμα άφησε την
στερνή ευτυχισμένη πνοή του δίπλα στη
μικρή φίλη του. Όταν τον σήκωσε η
Μαρουλία, ανάμεσα στα πόδια του κρατούσε το κουδουνάκι με την μυρωδιά
της. «Να πας να τα πεις στη γειτονιά
των αγγέλων» ψέλλισε βουρκωμένη και
τον σήκωσε αγκαλιά για ύστατη φορά.
Στον τάφο του έβαλε το κουδουνάκι να
χτυπάει σε κάθε φύσημα του ανέμου να
θυμίζει στους περαστικούς
«ΕΔΩ
ΚΕΙΤΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ 9-122016"

Στη μνήμη των πολυαγαπημένων θείων
Κούλας και Νικολάκη που στόλισαν με
όμορφες στιγμές τα παιδικά μου χρόνια.
Θα ζείτε πάντα στη ψυχή μου, ώσπου να
συναντηθούμε πάλι.
ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΤΟΥ

ευγένεια και την ανιδιοτέλειά του. Φιλικός με όλους, είχε
πάντα ένα καλό λόγο για τον καθένα.
Το ημερολόγιο αυτό λοιπόν, κρατάει ζωντανή την παρουσία του ανάμεσά μας. Με τη βοήθεια των ανιψιών του Χριστόδουλου και Κυριακής Κυδωνιέως συγκεντρώθηκαν οι
απαραίτητες φωτογραφίες και
συγκροτήθηκε το ημερολόγιο του
2017 που παρουσιάστηκε στη μέλη
μας στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και είχε πολύ καλά σχόλια
από όλους.
Είναι κατάλληλο για τοίχο και γραφείο και περιλαμβάνει εορτολόγιο
και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου.
Αυτό το ημερολόγιο αξίζει να πάρει
μια θέση στο σπίτι σας!
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Ομιλία Δρος Αντωνίου Αρκά στη Γενική Συνέλευση

Λίγο πριν το πέρας των εργασιών της
Γενικής Συνελεύσεως ο διακεκριμένος
συμπατριώτης μας και πρώην Πρόεδρος
του Συλλόγου ιατρός δρ Α. Αρκάς, κατά
παράκληση του προεδρείου μοιράστηκε
μαζί μας κάποιες σκέψεις του:

Κυρία πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Δ.Σ.,
κυρίες και κύριοι,
Χαιρετίζω την Γενική Συνέλευση του
ιστορικού μας συλλόγου, μετά από αρκετά χρόνια απουσίας μου από αυτήν. Η
ακούσια απουσία όμως μου επεφύλαξε
πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Αναφέρω
μερικές:
Η εξαιρετική εικόνα του σπιτιού μας στην
Αθήνα θυμίζει την "πάστρα" των αρχοντικών της γενέτειρας μας, που για να
επιτευχθεί, με τις αλλεπάλληλες ανακαινίσεις, χρειάστηκε ασφαλώς η κατάθεση
του μόχθου και της Λευκιανής ψυχής.
Έτσι, σ΄αυτό το χαρούμενο περιβάλλον
ευδοκιμεί η έμπνευση για συνεχή δράση
και προκοπή στους τόσο δύσκολους καιρούς μας.
Η παρουσίαση των πεπραγμένων του
Δ.Σ. και ο θετικός οικονομικός απολογισμός παρέπεμψαν τον νου μου σε σεμιναριακού τύπου εκδοχές λειτουργίας των
συλλόγων. Ορθά λοιπόν, ο σύλλογος μας
ονομάζεται προοδευτικός.
Οι ανθρώπινες, εξ΄άλλου, τοποθετήσεις
της προέδρου, των μελών του Δ.Σ., και
κάποιων από τους παρευρεθέντες, απετέλεσαν την γέφυρα σύνδεσης του συλ-

λόγου με το χωριό μας στην διαχρονική
πορεία τους στην ιστορία. Η τήρηση ενός
λεπτού σιγής γι΄αυτούς που έφυγαν δεν
είναι μόνο υποχρέωση μνήμης, στην
άριστη εκπαιδευτικό Αθηνά Αρκά-Τζανετή, την Κυρία Μάντα Ραγκούση και τον
ευπατρίδη "Λευκιανό" Σταμάτη Γιώργα,
για να αναφέρω ενδεικτικά τρεις
απ΄αυτούς που πορεύονται πλέον σε
άνωθεν δρόμους, είναι και σύνδεση του
χθες με το σήμερα, είναι ακόμη έμπνευση για την διαχρονική πορεία του συλλόγου μας.
Αναρωτιέμαι πολλές φορές ποια είναι η
αιτία της τόσο επιτυχημένης πορείας του
συλλόγου μας 92 χρόνια τώρα. Νομίζω
ότι το διαχρονικό δέσιμο των γενεών που
παρήλασαν και παρευλάνουν απ΄τον
σύλλογό μας, είναι ο κυριότερος, ίσως,
λόγος.
Στην μακρόχρονη πορεία, γενιές επί
γενεών Λευκιανών παρά την δυστυχία
τους οι περισσότεροι, θεωρούσαν ιεροτελεστία την συμμετοχή τους στην Γ.
Συνέλευση του συλλόγου.
Και ανασύροντας μια παλιά γραβάτα
απ΄το μπογαλάκι των λιγοστών τους
ρούχων, που είχαν ακουμπισμένο σε μια
γωνιά της καζάρμας, ή του παταργιού
που κατοικούσαν, έσπευδαν στην συνέλευση να καταθέσουν τον οβολό τους
που τον υπολόγιζαν πολλές φορές ολόκληρο το χρόνο. Αλλά και σήμερα στους
ίδιους δύσκολους καιρούς οι νέοι μας,
παρά τις ίδιες δύσκολες συνθήκες,

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΝΤΩ)
ΡΑΓΚΟΥΣΗ

Σαν μνημόσυνο...
Το κείμενο που ακολουθεί μου το έδωσε η εγγονή μου τη
μέρα που πέθανε η γυναίκα μου. Δε ξέρω πού το βρήκε,
ξέρω όμως ότι ήταν βάλσαμο στον πόνο μου. Το αφιερώνω
στη μνήμη της Μάντας και σε όλους όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα…
Γαληνός Ραγκούσης
«θα κλείσω το παράθυρο …..»
Την κρατούσε όλο το βράδυ αγκαλιά. Μην τυχόν κινηθεί και
την ξυπνήσει. Να ξεκουραστεί εκεί. Να μη περάσει ούτε ένα
δευτερόλεπτο μακριά του. Να την κρατήσει λίγο ακόμα. Να
μην ακούει τους χτύπους του ρολογιού. Να την ακούσει να
αναπνέει. Να την χαϊδέψει απαλά κάτω από τη μπλούζα. Να
την ησυχάσει. Να της ψιθυρίσει ένα όνειρο. Να της μιλήσει
σιγανά για ένα παιδί.
Να ακούει την καρδιά της. Να κολυμπάνε σε βαθιά νερά. Να
μη φτάνουν οι ήχοι του δρόμου και οι σειρήνες. Να μην
ακουμπάνε τα δάκτυλα τους στο έδαφος. Να βουτάνε με μια
ανάσα. Να μην ακούνε τις φωνές.
Να μην αλυχτάνε τα σκυλιά. Να σταματήσει η νύχτα.
Να μην ακούει τις σκέψεις του. Να μη φοβάται άλλο. Να
περάσει τα δάχτυλα της μέσα από τα μαλλιά του. Να τον

παρευρίσκονται με την ίδια ζέση, και ας
έχει αντικατασταθεί η γραβάτα με το τζιν
που πολλές φορές είναι σκισμένο απ΄τη
μόδα, προσφέροντας απ΄το περιορισμένο βαλάντιό τους έστω και ένα καφέ το
μήνα για την ενίσχυση του συλλόγου.
Εντυπωσιάστηκα από την επιστημονική
ψηφιακή παρουσίαση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού, που έδειξε τεκμηριωμένα όχι μόνο το παρόν, αλλά και την
πορεία στο μέλλον.
Κλείνοντας θα πω δυό λόγια για το ημερολόγιο του 2017. Είναι ένα ημερολόγιο
κόσμημα για κάθε Λευκιανό σπίτι και όχι
μόνο. Διαβάζοντας το προλογικό σημείωμα της Γ. Γραμματέως του συλλόγου
γνωρίζεις ήδη τις σελίδες που ακολουθούν.
Και ξεφυλλίζοντας τις μηνιαίες σελίδες με
τις υπέροχες φωτογραφίες του Λουκά
Μοστράτου, του καλού κ'αγαθού φίλου
που βλέπει από ψηλά πλέον την παρακαταθήκη της αγάπης του για τις Λεύκες,
επανέρχεσαι στο προλογικό σημείωμα,
χωρίς να το διαβάζεις.
Το ημερολόγιο αυτό παραπέμπει στην
ζωογόνο δύναμη του συλλόγου, την λευκιανή ψυχή.
Ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερη αναφορά στο πρόσωπό μου. Εύχομαι από
καρδιάς ό,τι καλύτερο για όλους και τις
οικογένειές σας και για τον σύλλογό μας
να συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του
στον χρόνο, γιατί είναι σίγουρο ότι τον
...κοσμεί.
Dr A. Aρκάς

αγγίξει τυχαία. Να ακουμπά το κεφάλι της στο στήθος του.
Να μη την ξαναδεί να αγωνιά για κανέναν. Να τη βλέπει να
χαμογελάει. Να δει τη σκιά της στην πόρτα. Να της ζεσταίνει
τα χέρια. Να της ποτίσει τα λουλούδια. Να της φιλήσει τα
χείλια.
Να περάσει τα δάχτυλα του από το λακκάκι στο λαιμό της.
Να την κρατήσει απ’ τη μέση. Να νιώσει την ανάσα της στο
πρόσωπο του. Να της πει ένα μυστικό. Να τσακωθούνε για
ψύλλου πήδημα. Να του κρατήσει μούτρα. Να της τηλεφωνήσει ντροπαλά.
Να πάνε στη συναυλία. Να την νιώσει δίπλα του. Να γελά
ζαλισμένη. Να κοιμηθεί μεθυσμένος.
Να μη ξημερώσει η επόμενη μέρα. Να μην υπάρχει σκοτάδι.
Να μη φύγει. Να σταματήσει το
χρόνο. Να την κλείσει στα χέρια
του. Να γίνουν τα χέρια του τοίχος. Να γίνει το κορμί του ασπίδα. Να γίνει το κορμί του φωτιά.
Να γίνει ύαινα. Να τους καταπιεί.
Να μη την δούνε. Να μη την
ξέρουν. Να μη τολμήσουν.
Να μη πλησιάσει κανείς.
Την κρατούσε όλο το βράδυ
αγκαλιά. Στο πεζοδρόμιο. Ακίνητος. Μην του την πάρουν…..

Αδαμαντία……….
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Τον καιρό των
Χριστουγέννων…

Ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού και σε υποδέχεται ολόφωτο το χριστουγεννιάτικο
δέντρο στολισμένο. Η μοσχοβολιά του
φρέσκου βούτυρου σε τυλίγει… Ένα γλυκό
σύννεφο από άχνη ζάχαρη απλώνεται στην
κουζίνα… Κανέλλα, γαρύφαλο, πορτοκάλι,
ξεχύνονται οι μυρωδιές από την κατσαρόλα
όπου βράζει το σιρόπι για τα μελομακάρονα… Το μίξερ κρατάει το ρυθμό στον πυρετώδη χορό της νοικοκυράς: πλάσιμο-φούρνισμα-άχνισμα-μέλωμα, πλάσιμο-φούρνισμα-άχνισμα-μέλωμα.
Και ξανά από την αρχή για μία δόση ακόμα!
Σαν να θέλουμε να γλυκάνουμε τον παλιό
χρόνο που φεύγει για όσες χαρές μας
έδωσε και τον καινούργιο για να μας δώσει
κι άλλες…
Ήρθε πάλι η ώρα για τον εποχιακό πόλεμο:
Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη (όπως λέει στο πολύ ωραίο βιβλίο του
ο Κυριάκος Χαρίτος).
Υπάρχουν οι «μελομακαρονάδες»και οι
«κουραμπιεδάδες». Προσωπικά πάντα
ήμουν μελομακαρονάς, τι να κάνω… Μελωμένο μέχρι μέσα, να λιώνει στο στόμα το
μελομακάρονο και να χτυπάει κόκκινο η
γευστική απόλαυση…
Θυμάμαι τη μητέρα μου που, τέτοιες μέρες,

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ, ΤΑ ΖΩΑ!

Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, επειδή συμπίπτει με
τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί
από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.
Η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα όπως και απέναντι στους συνάνθρωπους
μας- δείχνει τον πολιτισμό και την παιδεία
μιας κοινωνίας.
Η εγκατάλειψή τους στο δρόμο, επειδή
«βαρεθήκαμε» ή «κουραστήκαμε», δεν
μπορεί να θεωρείται λύση. Η κακομεταχείρισή τους, για να γελάσουμε δεν μπορεί να θεωρείται παιχνίδι. Όσο για τους
πολυάριθμους τρόπους, που έχουμε σκεφτεί για να «καθαρίσουμε» τη γειτονιά
μας από αυτά, είναι θέμα που πρέπει να
μας γεμίζει ντροπή και φρίκη.

σηκωνόταν αξημέρωτα να «συμμαζέψει
λίγο το σπίτι» για να αφιερώσει την υπόλοιπη ημέρα μέχρι αργά το βράδυ στους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Μυρωδιές
και εικόνες χαραγμένες για πάντα στο
μυαλό και στην καρδιά.
Όπως θυμάμαι και την πρώτη φορά που
έκανα «στο σπίτι μου πια» μελομακάρονα.
Αλλά δεν μου μέλωναν όπως της μαμάς μου
και ήμουνα να σκάσω από την τσαντίλα…
Ήμουνα και εκτός Ελλάδος οπότε γιατριά
δεν έπαιρνε η δουλειά, όσα απεγνωσμένα
τηλεφωνήματα και αν έγιναν και από τις
δύο πλευρές!
Ήρθε όμως η στιγμή που κάναμε κόντρες
με την μητέρα και με την πεθερά μου ποιανής τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες
ήταν οι καλύτεροι!
Κόντρες, όχι αστεία!
Αλλά ήρθε και η στιγμή που οι δύο εξαιρετικές αυτές γυναίκες απόθεσαν πάνω μου
τις ελπίδες τους για τα εποχιακά γλυκά και
θέλω να πιστεύω ότι τις έβγαλα ασπροπρόσωπες όσα χρόνια με εμπιστεύτηκαν. Τουλάχιστον αυτό έδειχναν μια και τα έτρωγαν
με μεγάλη ευχαρίστηση, δίνοντας ευχές.
Οι συμβουλές τους έπιασαν τόπο. Τώρα
εκεί ψηλά, καθώς ανεβαίνουν τα αρώματα
από τους φρεσκοψημένους βουτυράτους
κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, θα
δίνουν συγχαρητήρια η μία στην άλλη!
Σε λίγες μέρες θα έρθει η ώρα για την
Το άρθρο που ακολουθεί γράφτηκε από
την Ντέπυ Κουρέλλου και δημοσιεύτηκε
στη City Press:
Στο χρόνο που χρειάζεστε για να διαβάσετε αυτό το άρθρο, θα έχει εξαφανιστεί
ένα από τα μοναδικά είδη πανίδας που
υπάρχουν σον κόσμο. Αύριο τέτοια ώρα
θα έχουν εξαφανιστεί επί πλέον 150-200
είδη και του χρόνου τέτοια μέρα, περισσότερα από 50.000".
Η ανακοίνωση του WWF με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου, ήταν
παραπάνω από τρομακτική. Τρομακτικότερο είναι όμως, πως, παρ' όλες τις προειδοποιήσεις φιλοζωικών οργανισμών,
ελάχιστα έχουν αλλάξει ως προς τα δικαιώματα των ζώων, το ρυθμό αφανισμού
τους, το πόσα ζώα κάθε χρόνο μπαίνουν
στη μαύρη λίστα των "υπό εξαφάνιση",
το πόσα βασανίζονται στο βωμό της
ιατρικής, της ομορφιάς ή στα χέρια κάποιου ασυνείδητου.
Από τα αδέσποτα ζώα, που υπολογίζονται
περίπου στο ένα εκατομμύριο στη χώρα
μας, μέχρι το κοινό δελφίνι, το ελάφι, τον
πελαργό και εσχάτως το γαϊδουράκι, τα
ζώα υποφέρουν και απειλούνται από τη
ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του
εδάφους, την υπεραλίευση, την ανθρώπινη αδιαφορία (ή και εγκληματική συμπεριφορά σε πολλές περιπτώσεις) ενώ οι
παραδοσιακές τους εστίες γίνονται οικοδομήσιμα αγροτεμάχια.
Ο Μαχάτμα Γκάντι είχε πει πως "το επίπε-
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κορωνίδα των χριστουγεννιάτικων γλυκών:
Τη βασιλόπιτα. Χίλιες και μία συνταγές,
χίλιες και μία γεύσεις, η λαχτάρα για το
φλουρί, για την καλοτυχία την καινούργια
χρονιά.
Τόσο ωραία έθιμα, που η επανάληψή τους
δεν κουράζει κανέναν. Αντίθετα, κάθε
χρόνο όλοι τα περιμένουμε με παιδιάστικη
προσμονή και λαχτάρα. Τα πολύχρωμα
φωτάκια στο στολισμένο δέντρο, τα ευωδιαστά γλυκά αραδιασμένα στον μπουφέ,
αγαπημένα πρόσωπα γύρω στο τραπέζι,
στιγμές γλυκιές, οικογενειακές που μας
συνοδεύουν από μωρά μέχρι να γεράσουμε.
Και ο Αη Βασίλης, όλο και κάποιο ζεστό
χαμόγελο θάχει στο σακί του για τον καθένα, χαμόγελο που αρκεί για να γεμίσει την
καρδιά μας με αγάπη και ελπίδα για μια νέα
χρονιά γεμάτη υγεία και χαρές για όλο τον
κόσμο.
Ρένια Κυδωνιέως

δο πολιτισμού ενός λαού φαίνεται από
τον τρόπο που φέρεται στους αδύναμους
και στα ζώα". Ποιός πολιτισμός μπορεί,
αλήθεια, να υπερηφανεύεται από μια
τέτοια κατάκτηση;
Αντίθετα, σχεδόν 80 χρόνια αργότερα, τα
ζώα δεν κατέκτησαν ακόμα τα βασικά
τους δικαιώματα στη ζωή, την ελευθερία
και την ευζωία. Κι αυτό επειδή η ανθρωπότητα εξακολουθεί να τα αντιμετωπίζει
σαν σκλάβους, καταναλωτικά αντικείμενα
και παραγωγικές μηχανές, ενώ σαν σύγχρονος Λεβιάθαν εξακολουθεί:
•
Να σφάζει ετησίως πάνω από 60
δισεκατομμύρια ζώα και να αλιεύει 75 έως
145 εκατομμύρια τόνους ιχθυηρών (από
τους οποίους τα 2/3 γίνονται ιχθυάλευρα
και ιχθυέλαια για την εκτροφή των ζώων
φάρμας) για να ικανοποιήσει τους γευστικούς της κάλυκες.
•
Να γδέρνει πάνω από 60 εκατομμύρια ζώα για να οικειοποιηθεί τη
γούνα τους.
•
Να κυνηγάει άμετρα ζώα του
αέρα, της στεριάς, και της θάλασσας στο
όνομα της ψυχαγωγίας, της άθλησης.
•
Να σκοτώνει και να βασανίζει
150 έως 180 εκατομμύρια ζώα για ερευνητικούς, στρατιωτικούς, ιατρικούς και
κοσμετολογικούς σκοπούς.
•
Να κακοποιεί βασανίζοντας,
δηλητηριάζοντας, πολτοποιώντας και
κρεμώντας καθημερινά χιλιάδες ζώα για
να εκτονώνει τις χονδροειδείς και βίαιες
ορμές της.
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ΓΑΜΟΙ

Την 24/9 έγινε ο γάμος του Μανώλη
Ραγκούση (Καραΐσκος) και της Ωραίας
Πάτκου

Την 22/10 στην
Εκατονταπυλιανή
παντρεύτηκαν ο Μιχάλης Νικ. Παντελαίος και η Γεωργία Σαρρή. Ο Σύλλογος μας
τους εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι!

Την 10/12 ο Κωνσταντίνος και η Βίκυ
Κολιανδρή-Δοβανίδη πάντρεψαν την
κόρη τους Νικολέττα με τον Νικόλαο
Λεντζάκη στον Ι.Ν. Αγίας Φωτεινής Ν.
Σμύρνης. Ο παππούς και η γιαγιά τους
εύχονται να ζήσουν!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Την 24/9 στο μαιευτήριο ΓΑΙΑ η Παναγιώτα Κοψίδα και ο Πέτρος Περ. Νικολάου απέκτησαν κοριτσάκι.

Την 15/10 στο μαιευτήριο ΙΑΣΩ η Βασιλική Πολυτάρχου κ ο Νικόλαος Περικ.
Νικολάου απέκτησαν αγοράκι. Στους
γονείς και στους Περικλή και Ασημίνα
Νικολάου ευχόμαστε να τους ζήσει.

Την 4/10 ο Νικόλαος Ισίδωρου Λυκιαρδόπουλος και η Μαρία Χριστοδούλου
απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους (αγοράκι), στο μαιευτήριο Μητέρα.

Την 6/11 Η Βούλα Κρητικού και ο Αθανάσιος Γρίβας απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί (αγοράκι).

Την 6/11 στο μαιευτήριο ΡΕΑ ο Αθανάσιος Γρίβας και η Βούλα Κρητικού απέκτησαν το πρώτο τους παιδί (αγοράκι)

Την 26/11 Ο Θεοδώρητος Πολυζώης κ η
Έλενα Καροπούλου στο μαιευτήριο Λητώ
απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους (αγοράκι)

Την 5/12 ο Μιχάλης Παντελαίος (Γιαμανώλης) και η Εργίνα Τριβιζά έφεραν στον
κόσμο το πρώτο τους παιδί (κοριτσάκι)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Την 25/9 ο Κωσταντίνος Γκόκας και η
Ιωάννα Παντελαίου (κόρη του Τρύφωνα
και της Ρένας) βάφτισαν το δεύτερο
παιδί τους και το ονόμασαν Άγγελο.
Την 16/10 η Βάσω Σκορδίλη και ο Αρσένιος Σομπόνης βάφτισαν την έκτη τους
κόρη.

ΘΑΝΑΤΟΙ-ΚΗΔΕΙΕΣ

Την 14/8 απεβίωσε η Μαργίτσα Μόλακα
(κόρη του Θοδωρή και της Φιλίππας
Σωτηρίου). Κηδεύτηκε στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.

Την 19/9 απεβίωσε η Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου -Καστανιά

Την 24/9 απεβίωσε η Αδαμαντία
(Μάντω), σύζυγος του πρώην προέδρου
του Συλλόγου μας Γαληνού Ραγκούση.
Κηδεύτηκε την 26/9 στο Νεκροταφείο
Παπάγου. Το ΔΣ εκφράζει τα θερμά
του συλλυπητήρια.
Την 27/10 απεβίωσε ο Αποστόλης Γεωρ.
Λουκής. Η κηδεία του έγινε στο νεκροταφείο Λευκών την 29/10

Την 7/11 απεβίωσε ο Κωνσταντίνος
Καρυδιάς, σύζυγος της Ιωάννας Δημ.
Αρκά. Η κηδεία του έγινε την 11 Νοεμβρίου στον Άγιο Δημήτριο Ψυχικού.
Κατόπιν επιθυμίας του εκλιπόντος η
ταφή έγινε στις Λεύκες που τόσο αγαπούσε.

Την 8/12 απεβίωσε ο αγαπητός σε όλους
μας Σταμάτης Γεώργας. Η κηδεία του
έγινε στις Λεύκες. Στη διάρκεια της Γεν.
Συνέλευσης την 11/12 δόθηκε σε όλους
τους συνέδρους η ευκαιρία να συλλυπηθούν τους δικούς του.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΑ

Ο Σπύρος Κρητικός του Δημήτρη και της
Χριστίνας πέτυχε στις Πανελλήνιες Εξε-

τάσεις και φοιτά στα ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα
Μηχανολόγων- Μηχανικών)

Αφιερωμένο στον φίλο μας
τον Στρατή Κρητικό

Γιατί ρε φίλε τόκανες αυτό με τέτοια
ψυχραιμία
σε πλάνεψε η άλλη ζωή, μες στα νεκροταφεία.
Και πως παράτησες αυτά που με όλους
εγλεντούσες
και εις υγεία έλεγες και έξω καρδιά τραγουδούσες.

Άφησες το στασίδι σου και το κοφίνι, με
άκοπο τον άρτο
και την παρέα σου αδειανή με το ποτήρι
σου γιομάτο.
Η οικογένεια και οι φίλοι σου παγώσαν
στο χαμό σου
και η αγωνία μεγάλωνε όσο εσύ δεν
βρισκόσουν.

Τώρα στην άλλη σου ζωή, πες μας τον
περίγυρό σου
και πες μας τα Σάββατα και τις Κυριακές
ποιούς έχεις στο πλευρό σου.

Καλό ταξίδι φίλε μας κι εμεις σε
συγχωρούμε
που μας αφήνεις όλους μας κλαμένους
και σου ευχόμαστε στην καινούργια σου
ζωή πάλι με φίλους αγαπημένους.

ΔΩΡΕΕΣ

Ο Λευκιανός

Ευχαριστούμε για τις παρακάτω δωρεές
προς τον Σύλλογο:
Θεόδωρο Αρκουλή 300 €

Γιακουμίνα Κρητικού 150 €,

Νικόλαο Ι. Ραγκούση 100 ευρώ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017, ώρα 10:30, ο Σύλλογός μας κόβει την πίττα του για τον καινούργιο χρόνο.
Αυτή τη φορά η τελετή θα γίνει στο Σαρόγλειο Μέγαρο ή, αλλιώς, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
(ΛΑΕΔ - αίθουσα τελετών ), στην οδό Ρηγίλλης 1. Η πρόσβαση στη ΛΑΕΔ είναι πολύ εύκολη μια και, εκτός από πολλές
γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που κάνουν στάση εκεί, ο σταθμός του Μετρό "Ευαγγελισμός" βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση.
Όσοι επιθυμούν να έρθουν με ΙΧ, μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον κοντινό σταθμό αυτοκινήτων "POLIS PARK" επί της
οδού Ριζάρη (χρέωση 1,5 ευρώ/ώρα).
Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να συναντηθούμε όλοι στον υπέροχο και ιστορικό χώρο της ΛΑΕΔ που, εκτός από την εξαιρετική
αίθουσα όπου θα γίνει η γιορτή μας, αξίζει να την περιηγηθεί κανείς μια που είναι και μουσειακός χώρος με θαυμάσια εκθέματα (γλυπτικής, ζωγραφικής) μεγάλης αξίας αλλά και όπλα και άλλα ενδιαφέροντα ιστορικά αντικείμενα.
Δείτε τη ΛΑΕΔκαι την αίθουσα τελετών στο Ίντερνετ:
Σας περιμένουμε όλους!
http://www.laed.gr/index.php/blog-2/yphresies-2
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Από τις 14 Δεκεμβρίου, παραμονή του
Αγ. Ελευθερίου, όλα ήταν έτοιμα. Η
εκκλησία, με την καθοδήγηση του ιερέα
της π. Νικόλαου Μανώλη ήταν ολοστόλιστη κι άστραφτε από πάστρα.
Το απόγευμα, ενορίτες αλλά και πολλοί
άλλοι πιστοί, ανάμεσα στους οποίους και
μέλη του Συλλόγου μας, άρχισαν να
φθάνουν για να παραστούν στον μεγάλο

εσπερινό. Στην πανηγυρική λειτουργία
χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κηφισίας,
Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος.
Ανήμερα της εορτής τελέστηκε η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και ο εορτασμός
ολοκληρώθηκε
με την καθιερωμένη
λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας.
Ας σημειώσουμε εδώ, για όσα από τα

ΔΕΝ

ΘΕΛΩ
(μέρος 3ο)

Κων/νος
Δελαγραμμάτης

μέλη μας δεν το
γνωρίζουν, ότι ο
Σύλλογός μας έχει
ιδιαίτερη σχέση με
τον Ι. Ν. Αγ. Ελευθερίου, όχι μόνο
επειδή στην μείζονα
περιοχή διαμένουν
πολλοί
Λευκιανοί

αλλά κι επειδή ο
πρώτος ιερέας
του νέου ενοριακού
ναού
υπήρξε
ο
συμπατριώτης
μας π. Ιωάννης
(Τζανέτος)
Κοντός ο οποίος άφησε αξιολογότατο έργο.

Επίσης, ο Σύλλογος έχει δωρίσει στον
ναό εικόνες και λοιπά είδη και τιμά κάθε
χρόνο, εκτός από την εορτή του Αγ.
Ελευθερίου, την Αγ. Τριάδα για όσους
από τους Λευκιανούς δεν μπορούν να
βρίσκονται στο χωριό. Εκεί γίνονται και
οι αιμοδοσίες του Συλλόγου μας δύο
φορές τον χρόνο.

Δεν θέλω η αγάπη να ματώνει
κι ο έρωτας να γίνεται πικρός
το στόμα απ' τον πόνο να στεγνώνει
κι ο κόσμος όλος γύρω σκοτεινός

Δεν θέλω ποταμούς της δυστυχίας
να τρέχουνε σε πόλεις και χωριά
και οι βαριές σκιές της προδοσίας
του κόσμου να αφαιρούν τη λευτεριά

Δεν θέλω οι καιροί να δυσκολεύουν
τον άνθρωπο λίγη χαρά να βρει
παιδιά μες τα σκουπίδια να γυρεύουν
να βρούνε για την πείνα τους τροφή

Δεν θέλω να μαραίνονται λουλούδια
το άρωμα στη φύση που σκορπούν
ν' ακούω θέλω όμορφα τραγούδια
με δίχως φάλτσα απ' αυτούς που τραγουδούν

Δεν θέλω άλλες πυρκαγιές στα δάση
ο τόπος μας να γίνει φαλακρός
η καταχνιά τον ήλιο να σκεπάσει
και άγριος να είναι ο καιρός

Δεν θέλω βιασμούς και ασελγίες
ναυάγια ανθρώπινα κορμιά
βασανιστήρια και κακουχίες
με δίωξη στα όργια καμιά!

Δεν θέλω στη ζωή να ξενερώσω
και να προδώσω ότι αγαπώ
κρυφές επιθυμίες και να νοιώσω
στις ηδονές δεν θα παραδοθώ

Δεν θέλω κεραυνούς στον ουρανό μου
στη θάλασσά μου κύματα βαριά
ούτε και εφιάλτες στ' όνειρό μου
να μην υπάρχουν πίκρες στην καρδιά

Δεν θέλω να σε ιδώ κουρελιασμένη
λερή και με αχτένιστα μαλλιά
πατρίδα μου Ελλάδα αγαπημένη
που κάποιοι σου χαλούν την ομορφιά

Δεν θέλω να τελειώνουν οι ελπίδες
και απελπισία να μας τυραννά
γιατί μες της ζωής μας τις σελίδες
θα βρούμε και αστέρια φωτεινά

Δεν θέλω οι καημοί να σεργιανούνε
καθημερνοί στις φτωχογειτονιές
τα όνειρα να μην τα διαλούνε
και μύριες να σκορπούνε συμφορές

Δεν θέλω να με πούνε θεατρίνο
παλιάτσο στο σανίδι της ζωής
και αίμα στον συνάνθρωπό μου δίνω
με δαίμονες δεν είμαι συγγενής

11
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ΠΗΓΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗ…

Συννεφιασμένο ξημέρωσε το Σάββατο
22/10.
Αυτό δεν σταμάτησε τον Σύλλογό μας να
κάνει μια μονοήμερη εκδρομή που εκκρεμούσε λόγω τεχνικών δυσκολιών από
την άνοιξη.
Την ώρα που ξυπνούσε η
Ομόνοια, εμείς ανεβαίναμε στα δυο πούλμαν που
είχαν ναυλωθεί και ξεκινάγαμε για μια εκδρομή
κάπως διαφορετική από
τις άλλες.
Πήγαμε στην Κούλουρη.
Στην Σαλαμίνα δηλαδή.
Την παρεξηγημένη Σαλαμίνα, όπως μας είπε η
εξαιρετική ξεναγός μας.
Γιατί, ενώ κατέχει σημαντική θέση στην Ιστορία

μας, σπάνια σκέφτεται κανείς να
κάνει επίσκεψη σ' εκείνα τα μέρη.
Από πού να ξεκινήσω; Από την ξακουστή
ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ για
την οποία οι σύγχρονοι ιστορικοί θεωρούν ότι αν οι Έλληνες δεν νικούσαν εκεί
τον περσικό στρατό, η Ιστορία της
Ευρώπης θα ήταν εντελώς διαφορετική;
Από την σημαντική θέση που το νησί είχε
κατά την διάρκεια της ελληνικής επανάστασης του 1821;
Από τον Γεώργιο Καραϊσκάκη που είναι
θαμμένος στον Άγιο Δημήτριο στην πόλη
της Σαλαμίνας; Για να μην μιλήσω για
τον σημαντικότατο άνθρωπο των ελληνικών γραμμάτων, τον Άγγελο Σικελιανό
που, έχοντας πλέον δώσει όλη του την
περιουσία για τα περίφημα Δελφικά, απένταρος και σχεδόν περιφρονημένος,
ήρθε να περάσει εδώ τα υπόλοιπα χρόνια
της ζωής του σ΄ ένα σπίτι δίπλα στη
θάλασσα, έξω από την Μονή Φανερωμένης.
Πρώτη στάση μας λοιπόν, η Μονή Φανερωμένης. Εκεί, εκτός από τις μοναχές και
την θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς,
μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη μέσα
στην εκκλησία.

Πιστεύω ότι κανείς από όσους ήμασταν
εκεί είχαν δει ποτέ στη ζωή τους εκκλησία τόσο πυκνά εικονογραφημένη. Ιερές
μορφές συγκλονιστικά αποτυπωμένες
στο καθολικό της εκκλησίας από το χέρι
ενός εξαιρετικού και παντελώς άγνωστου

αγιογράφου,
του Γεωργίου
Μάρκου. 3.500 χιλιάδες φιγούρες απεικονίζονται στους τοίχους της εκκλησίας!!!
Ο δε τοίχος πάνω από την είσοδό της,
απεικονίζει την Δευτέρα Παρουσία με ένα
μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα
τρόπο. Τύφλα νάχει ο Ιερώνυμος Μπος!
Ο Γεώργιος Μάρκου, γεννήθηκε στην
Αργολίδα, γύρω στο 1690 και έχει αγιογραφήσει τμήμα του Καθολικού της
Μονής Πετράκη (1719), τον Ναό του
Αγίου Γεωργίου του χωστού στον Γαργηττό Αττικής (1727), τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Κορωπί Αττικής
(1732). Το σπουδαιότερο όμως, και το
τελευταίο, από τα έργα του είναι η αγιογράφηση του Καθολικού της Μονής
Φανερωμένης, το 1735. Μάλιστα, ο
Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είπε για το έργο
αυτό: «άπερ Ευαγγέλιον αφηγείται,
ούτος έργω δεικνύει».
Λέγεται μάλιστα, ότι ο εξαιρετικός αυτός
ζωγράφος, πέθανε από χαρά όταν αντίκρισε ξανά τη δουλειά του στη Μονή
Φανερωμένης! Δουλειά που χρειάστηκε

12 χρόνια για να ολοκληρωθεί από τον
ίδιο και δύο μαθητές του.
Μέσα σ΄ αυτό το υποβλητικό περιβάλλον, μία μοναχή και η ξεναγός μας, μίλησαν για το πώς και από ποιόν βρέθηκε η
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.
Ο άνθρωπος που την βρήκε, έγινε ο
όσιος Λαυρέντιος στου οποίου το
παρεκκλήσιο, ακριβώς δίπλα από την
εκκλησία, βρίσκεται από τότε η θαυματουργή εικόνα. Μάθαμε επίσης ότι η
συγκεκριμένη Μονή έπαιξε μεγάλο ρόλο
στην επανάσταση του 1821 καθώς
ήταν τόπος συνάντησης των οπλαρχηγών και περίθαλψης των λαβωμένων
στις διάφορες μάχες. Κλίμα κατάνυξης
βασίλευε όση ώρα τριγυρίζαμε στην
εκκλησία και θαυμάζαμε τις εικόνες και
τις τοιχογραφίες.
Επόμενη στάση ήταν η εκκλησία του

Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της πόλης
της Σαλαμίνας, όπου και ο τάφος του
Γεώργιου Καραϊσκάκη.
Η ξεναγός μας μίλησε για την ζωή και το
έργο του Καραϊσκάκη, ο οποίος, είχε
εκδηλώσει την επιθυμία «όταν πεθάνει,
να πάει η ψυχή του στην Κούλουρη»!
Από εκεί βγήκε η έκφραση αυτή, κατά τα
λεγόμενα της ξεναγού.
Μετά από ένα καφεδάκι και με ανανεωμένες δυνάμεις, πήραμε το δρόμο για την
επόμενη και πιο σημαντική στάση της
εκδρομής. Τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας
Εκεί που χτυπάει η καρδιά του ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού.
Εκεί βρίσκεται συγκεντρωμένος σχεδόν
όλος ο στόλος, οι εγκαταστάσεις για την
επισκευή και συντήρηση των πλοίων,
νοσοκομείο, εκπαιδευτήρια και γενικά
υπάρχουν όλα όσα χρειάζονται για να
λειτουργήσει ένας τόσο σημαντικός
τόπος. Μία πολιτεία ολόκληρη.
Ο Σύλλογος βρισκόταν εδώ και καιρό σε
συνεννόηση με την Διοίκηση του Στό-
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λου, και λόγω υποχρεώσεων του Στόλου,
η εκδρομή που αρχικά ήταν να γίνει την
άνοιξη, έγινε τελικά τώρα. Κάλλιο αργά
παρά ποτέ…
Ένας μόνο είχε ακόμα αντιρρήσεις για
την επίσκεψη αυτή: ο καιρός!!! Ο οποίος
διάλεξε τη στιγμή που μπαίναμε στο
χώρο του Ναυστάθμου για να ανοίξει

τους κρουνούς και να πέσει τόσο νερό
και τέτοια μαυρίλα που γρήγορα τα πούλμαν βρέθηκαν μέσα σε λίμνη και σε μία
θολούρα απ΄ όπου δεν ξεχώριζαν παρά
ελάχιστα πράγματα.
Η εκδρομή προς στιγμήν κινδύνεψε να
πάει άπατη. Αλλά, επειδή «ο επιμένων
νικά», περιμέναμε υπομονετικά στην
θαλπωρή του πούλμαν για λίγο και,
κάποια στιγμή, η βροχή κόπασε και η
μαυρίλα άρχισε να υποχωρεί. Βρήκαμε
λοιπόν την ευκαιρία να κάνουμε πρώτα
μια περιήγηση με τα πούλμαν σε όλο το
χώρο του Ναυστάθμου.
Αυτή τη φορά, ξεναγός μας ήταν ο Γιάννης Κυδωνιεύς ο οποίες υπηρέτησε
πολλά χρόνια της καριέρας του στον
χώρο αυτό. Μάθαμε για φρεγάτες, υπο-

βρύχια, αρματαγωγά, πυραυλακάτους,
καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του
Ναυστάθμου.
Μέχρι να γίνει αυτό, η βροχή εδέησε να
σταματήσει και με πρωτοβουλία του νεαρού σημαιοφόρου που είχε έρθει να μας
υποδεχτεί στην πύλη, τα πούλμαν έφτασαν μέχρι την προβλήτα όπου είχε δέσει
η
φρεγάτα
«Σαλαμίς»
και στάθμευσαν έξω ακριβώς από το
πλοίο.
Ανεβήκαμε
με προσοχή
την κλίμακα
του πλοίου
και στο υπόστεγο ελικοπτέρου μας
υποδέχθηκε
και
μας
καλωσόρισε
ο Κυβερνήτης της φρεγάτας. Μετά
από μια σύντομη ενημέρωση χωριστήκαμε σε ομάδες και με τη συνοδεία βαθμοφόρων ξεναγηθήκαμε σε όλο το πλοίο.
Υπήρξαν λίγες δυσκολίες όταν ανεβοκατεβαίναμε τις σκάλες γιατί ούτε οι κλίμακες ήταν φτιαγμένες για επισκέπτες, ούτε
οι επισκέπτΣτο Κέντρο Επιχειρήσεων του
πλοίου, την Γέφυρα, το καρέ αξιωματικών, τα πυροβόλα κλπ. Το πλήρωμα
ευγενέστατο, μας εξηγούσε και απαντούσε σε κάθε ερώτηση, βοηθούσε με όποιο
τρόπο μπορούσε. Νέα παιδιά, αγόρια και
κορίτσια, οι νέες ελπίδες του Πολεμικού
μας Ναυτικού.
Μετά από αρκετές βόλτες, καταλήξαμε
ξανά στο υπόστεγο ελικοπτέρου όπου
μας περίμεναν κεράσματα και ενθύμια
του πλοίου σε συμβολικές τιμές. Πολλοί

αγόρασαν καπελάκια με το έμβλημα της
φρεγάτας και, ομολογώ, ήταν πολύ χαριτωμένοι φορώντας τα!
Κουρασμένοι αλλά ενθουσιασμένοι από
την επίσκεψη, καταλήξαμε σε μια παραλιακή ταβέρνα για φαγητό και ξεκούραση.
Και γύρω στις 6.30 το απόγευμα, επιστρέψαμε στην Αθήνα, πλήρεις εντυπώσεων και συναισθημάτων από μια γεμάτη
μέρα.
Ήταν μια διαφορετική εκδρομή, μία ιδιαίτερη εμπειρία σε ένα μέρος όπου δεν
πάει κανείς εύκολα.
Να ευχαριστήσουμε πρωτίστως το Πολεμικό Ναυτικό που δέχτηκε τον Σύλλογό
μας σε ένα τόσο νευραλγικό μέρος, και
φυσικά, το ΔΣ του Συλλόγου μας για την
πρωτοβουλία του αυτή.

Ο εθελοντισμός είναι ...μεταδοτικός!

Η εθελοντική αιμοδοσία, μια προσπάθεια στην οποία
ο Σύλλογός μας κρατάει ψηλά τη σημαία, απλώνεται
παντούμέσα από νέες δράσεις φορέων και οργανισμών.
Και το χωριό μας, οι Λεύκες, είναι στην πρώτη γραμμή!
Αςδιαβάσουμε τα νέα που μας έστειλε η διευθύντρια
τουΔημοτικού Σχολείου Λευκών-Κώστου κ. Μαριαλένα
Παναγάκη. Συγχαρητήρια σε μαθητές, εκπαιδευτικούς
και γονείςγια τη συμμετοχή τους:

Το σχολείο μας είναι μία από τις τέσσερις σχολικές μονάδες που θα υλοποιήσουν για τη φετινή σχολική χρονιά το
πρόγραμμα "Νοιάζομαι και Δρω". Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 150 σχολεία Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.
Το «Νοιάζομαι και Δρω» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός

13

Ρένια Κυδωνιέως

(www.desmos.org) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη (www.lrf.gr), με στόχο την καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της στάσης ζωής ενεργού πολίτη στους μαθητές.
Το όραμα των εμπνευστών και των συντελεστών του προγράμματος είναι να φτιάξουμε μια κοινωνία που το «εμείς»
είναι σημαντικότερο από το «εγώ»!
Στόχος μας είναι με τη συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα, οι μαθητές να ενδιαφερθούν για το γενικό καλό
και να αντιληφθούν την αξία και τη χαρά της προσφοράς.
Με την ελπίδα το μήνυμα της προσφοράς, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης να διαβεί κάθε πόρτα ευχόμαστε σε όλους :
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Δ.Σ. Λευκών-Κώστου
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Τα νέα και οι απόψεις
της νεολαίας μας.

~ Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ~

1.
Κάθησε – Μόνος – Ηρέμησε –
Σκέψου. Ξεκαθάρισε και αποκρυστάλλωσε τη σκέψη σου.

2.
Σταμάτα να ζεις στο παρελθόν
και προσπάθησε να ξεχάσεις τα όνειρα
που είναι απραγματοποίητα. Να έχεις τη
δύναμη να δέχεσαι το μέλλον και να μην
κλαις γι’ αυτά που πέρασαν και χάθηκαν.
Να ‘χεις τη δύναμη να δέχεσαι, να υπομένεις, να πέφτεις και να σηκώνεσαι για
να τραβήξεις μπροστά.

3.
Άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη και οραματίσου τα όνειρά σου και
έπειτα τους ρεαλιστικούς στόχους
σου, και ας είναι μακροχρόνιοι.

9.
Μην επιτρέψεις σε κανένα
εμπόδιο, κριτική ή περιστάσεις να σε
παρεκλίνουν από την πορεία σου. Ξέγραψε το… ‘τί θα πει ο κόσμος’.

10.
Τράβα μπρος με κρίση το συμφέρον σου και την εκπλήρωση των στόχων σου.. και ξεκίνησε με την εφαρμογή
του αριθμού 1 τώρα… και όχι αύριο το
πρωί. Ν’ αξιολογείς την πορεία εφαρμογής του προγραμματισμού σου κάθε
βδομάδα.

4.
Μοίρασε τους συγκεκριμένους στόχους σου σε εβδομαδιαίες
εργασίες-βήματα και γράψε τον προγραμματισμό σου και ημερομηνίες
εκπλήρωσης των εβδομαδιαίων στόχων-βημάτων σου. Δώσε προτεραιότητες.

5.
Ξύπνησε το μικρό γίγαντα
και τη σιδερένια θέληση που κρύβεται μέσα σου. Ανάπτυξε και συγκέντρωνε καθημερινά θηριώδη αποφασιστικότητα πραγματοποίησης των
στόχων σου.

6.
Τοιχοκόλλησε και διάβαζε
καθημερινά, θετικά ρητά-μηνύματα
και επικαλέσου τη βοήθεια αγαπημένων σου προσώπων για την αναπτέρωση του ηθικού σου.

7.
Να βγάζεις από τη ζωή σου
όλου του τύπου τα ‘βαρίδια’ που σε
κρατούν πίσω. Βγάλε από τη ζωή σου
αρνητικές καταστάσεις και ανθρώπους. Να είσαι αρκετά δυνατός για να
φύγεις από αυτό που σου αξίζει και
αρκετά υπομονετικός ώσπου να έρθει
αυτό που σου αξίζει.

8.
Να θυμάσαι: Είναι πολύ πιο
ωφέλιμο για το πνεύμα και την ψυχή
σου να προσπαθείς να μάθεις από
τους συνανθρώπους σου, ανώτερους
και κατώτερους, παρά να σχολιάζεις τις
αδυναμίες τους. Κανένας δεν είναι τέλειος, όλοι έχουν όμως κάτι να σου μάθουν.

11.
Μην εγκαταλείψεις τις προσπάθειες σου ποτέ. Αν σκέφτεσαι και είσαι
έτοιμος να υποχωρήσεις, μη φοβηθείς.

Είναι πολύ φυσιολογικό. Η ανασφάλεια
που φέρνει τις προσωπικές υποχωρήσεις
είναι ο «απαραίτητος δρόμος» που πρέπει να περάσεις για να φτάσεις στην επιτυχία. Την επόμενη μέρα το πρωί θα
αισθανθείς πολύ καλύτερα. Να ξαναπροσπαθήσεις και να ξαναπροσπαθήσεις.

12.
Να θυμάσαι: Καμία επιτυχία δεν
πραγματοποιείται με τις πρώτες προσπάθειες. Μάθε πρώτα να χάνεις, μετά μάθε
να επιμένεις σταθερά και μόνιμα στην
εκπλήρωση των στόχων σου. Κάθε βήμα
σου να σε οδηγεί όλο και πιο
κοντά στα όνειρά σου. ..Είναι
αδύνατον να μην πετύχεις!

Εν τω μεταξύ, η νεολαία μας
μέσω της χορευτικής ομάδας
του Συλλόγου τραβάει και εκείνη μπροστά και πετυχαίνει
βήμα-βήμα όλο και περισσότερα κάθε φορά. Κάθε Σάββατο,
σε κάθε αντάμωμά της, ζει την
κάθε της στιγμή και την διανθίζει με γέλια, χορό, συζητήσεις,
παρέα...
Κι έπειτα όλοι γυρίζουν πιο
δυνατοί στη συνέχεια της καθημερινότητάς τους, αλλά και
έτοιμοι να συνεχίζουν να ονειρεύονται θέτοντας τους επόμενους στόχους-βήματα.
Να μερικές στιγμές δημιουργικότητας από το ‘μπαζάρ’ που
εμπνεύστηκαν και πραγματοποίησαν οι νέοι μας, κατά τη
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης (11/12) και το οποίο χρωμάτισε εκείνη τη μέρα.…… …...
……
Όσοι το σκέφτεστε, μη μένετε
στη σκέψη! Ελάτε να γίνετε
μέρος της μικρής και μεγάλης
μας παρέας και θα δείτε πως
όλα μετά θα μοιάζουν λίγο πιο
φωτεινά, πιο πιθανά και χαρούμενα!...
Γιατί η ευτυχία βασίζεται στις
στενές, καλές ανθρώπινες σχέσεις . Κι εμείς εδώ αυτό προσπαθούμε
να πετύχουμε!
Μαριαρίνα Μπουκίου (Κυδωνιέως)
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Στα πλαίσια των ενημερωτικών ομιλιών
που οργανώνονται από το ΔΣ του Συλλόγου για τα μέλη του, την Κυριακή 6
Νοεμβρίου ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Ινστιτούτου Γεωστρατηγικών Μελετών
(ΕΛΙΣΜΕ) Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρτζούκος ΠΝ.

τα θέματα του μεταναστευτικού και των
ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ο ομιλητής παρουσίασε με παραστατικότητα, σαφή, απλό και περιεκτικό λόγο

Η ομιλία ήταν ομολογουμένως πολύ
ενδιαφέρουσα και έδωσε ευκαιρία για
προβληματισμό. Το έντονο ενδιαφέρον
του ακροατηρίου είχε σαν συνέπεια και
αρκετές ερωτήσεις που συνεχίστηκαν σε
χαλαρό περιβάλλον συνοδεία καφέ και
σούμας.

Επειδή η ενημέρωση για παρόμοια θέμα
τα, που έχουν άμεση σχέση με την εθνική ασφάλεια αλλά και την καθημερινότητά μας, συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και διευρύνουν το γνωστικό μας πεδίο, θα επιδιωχθεί η συνέχιση
αντίστοιχων ομιλιών και στο μέλλον.
Ευχαριστούμε όσους μας τίμησαν με
την παρουσία τους!

Άλλα λόγια...ν' αγαπιόμαστε!

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, παρακολουθήσαμε στη Λέσχη μας στην Αθήνα, μια
πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα:
"Μεταναστευτικό-Ελληνοτουρκικά".
Όλοι μας ακούμε και παρακολουθούμε,
καθημερινά σχεδόν, στα ΜΜΕ διάφορες
ειδήσεις, γεγονότα, σχόλια, γνώμες,
προτάσεις και τόσα άλλα γύρω από τα
θέματα αυτά, για τα οποία βέβαια ο
καθένας μας έχει τη δική του γνώμη
αλλά και ενημερότητα-ενδιαφέρον.
Δεν σκοπεύω να κάνω μάθημα σε κανέναν απολύτως γύρω από τα θέματα
αυτά. Οφείλω όμως, σαν Έλληνας, τουλάχιστον να πω, να "φωνάξω", ότι
πρωταρχικό και βασικό θέμα που προηγείται όλων των άλλων είναι η σωτηρία
και ακεραιότητα της Πατρίδας μας.
Όπως την παραλάβαμε και να την
παραδώσουμε σ' αυτούς που μας διαδέχονται, τουλάχιστον ακέραια. Οι κίνδυνοι, ορατοί πια, είναι πολλοί και
σοβαροί και μας απειλούν με τον άλφα,
βήτα ή γάμα τρόπο! Τα οικονομικά, οι
διχόνοιες, τα μικροπολιτικά, τα μικροσυμφέροντα και χίλια άλλα κακά που
μας κατατρέχουν και μας εξαντλούν
καθημερινά, θα πρέπει να μείνουν
πολύ, πάρα πολύ πίσω.
Μα τώρα τι λέω εγώ! Έχουμε άρχοντες
που εμείς εκλέξαμε οι οποίοι, όλοι μαζί,
θα πρέπει - έχουν θεμελιώδες καθήκον

- να αφυπνίσουν και να κινητοποιήσουν
για τα παραπάνω - όχι αύριο αλλά από
χθες, κι όχι μόνο σύσσωμο τον ελληνικό λαό αλλά και το Έθνος ολόκληρο. Γι
αυτό σταματώ εδώ.
Όμως για τη συγκεκριμένη ομιλία - η
οποία είχε άμεση σχέση με τα παραπάνω - θα πρέπει να πω λίγες κουβέντες:
Η συμμετοχή και η παρουσία λοιπόν
των μελών του Συλλόγου μας στην ομιλία αυτή, ήταν περιορισμένη. Δεν γνωρίζω τους λόγους, οι οποίοι μπορεί να
είναι πολλοί και διάφοροι.
Όμως η παρουσία των μελών μας, όσο
γίνεται περισσότερων, είναι αναγκαία
και λιγάκι "υποχρεωτική". Γιατί; Οι
άνθρωποι που εκλέξαμε για μέλη του
ΔΣ κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να
οργανώσουν την οποιαδήποτε εκδήλωση, όσο απλή κι αν φαίνεται αυτή.
Δεν είναι λοιπόν σωστό και δίκαιο εμείς
να αδιαφορούμε και να απέχουμε. Η μη
συμμετοχή μας είναι φυσικό να τους
αποθαρρύνει για οποιαδήποτε, ωφέλιμη πάντα, πρωτοβουλία τους. Κι επί
πλέον, έτσι δείχνουμε περιφρόνηση
προς το πρόσωπο του ομιλητή και, το
λιγότερο, δεν τιμούμε τον Σύλλογό μας
και την παράδοσή του.
Δεν μπορεί να συμμετέχουμε μόνο σε
εκδηλώσεις που έχουν μοναδικό σκοπό
τη διασκέδαση και να μη μας ενδιαφέ-

ρουν και άλλα θέματα, κοινωνικά,
πνευματικά, πνευματικά ή εθνικά που
έχουν τεράστια σημασία, όπως αυτό
που ακούσαμε στη συγκεκριμένη ομιλία
και που θα έπρεπε να σπεύσουμε όλοι,
και πιο πολύ οι νέοι μας - αυτοί που
έχουν μπροστά τους τη ζωή - αλλά και
εμείς οι μεγαλύτεροι.
Τώρα ξέρω, δικαιολογίες υπάρχουν
πολλές. Ο καθένας έχει τη δική του.
Όμως η πιο μεγάλη αιτία πιστεύω είναι
η αδιαφορία μας και πάνω απ' όλα η μη
διατάραξη της όποιας, μικρής ή μεγάλης, βόλεψης και συνήθειάς μας.
Τέλος, πρέπει νομίζω, να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν τήρησα το ρητό της
επικεφαλίδας του παρόντος σημειώματος. Το έλεγαν πολύ συχνά οι "σοφοί"
πρόγονοί μας.
Μία από τις πολλές χρήσεις του, λιγάκι
απαξιωτική ή και ειρωνική, την έλεγαν
στην περίπτωση που ο ομιλητής ξέφευγε από την ουσία του λόγου και της
συζήτησης - όπως συστηματικά δυστυχώς κάνουν οι σημερινοί άρχοντές μας
- και έλεγε άλλα πράγματα, αρεστά
συνήθως σ' αυτούς που τον ακούγανε,
ώστε να μη δυσαρεστηθεί ή στενοχωρηθεί κανένας.

Βασίλης Ευστ. Ραγκούσης
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Κυριακή 15/1 στις 11:30 θα κόψουμε την πίττα του Συλλόγου στη Λέσχη Αξιωματικών
Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ). Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί για τον καινούργιο χρόνο!
Κυριακή 5/2 στις 12:00 ανοίγουμε το Τριώδιο στη Λέσχη μας
Κυριακή 5/2 εορτάζεται η μνήμη του Αγ. Αρσενίου του εν Πάρω στον Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Μοσχάτο.
Σάββατο 18/2 ώρα 21:00 θα γίνει η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου μας. Για τον
χώρο θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση. Σας περιμένουμε για μια λευκιανή βραδιά με χορό
και τραγούδι!
Κυριακή 5/3 στις 11:30 Ομιλία στη Λέσχη
24-26/3 3μερη εκδρομή
Δευτέρα 27/3 από 17:00 μέχρι 20:00, ημέρα αιμοδοσίας. Σας προσκαλούμε στον Ι. Ν.
Αγίου Ελευθερίου στο Μαρούσι για να δώσετε...ζωή!

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

Το παρακάτω άρθρο το υπογράφει ο
Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρτζούκος, διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου
Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) ο
οποίος την 6η Νοεμβρίου παρουσίασε
στη Λέσχη μας το θέμα «Μεταναστευτικό-Ελληνοτουρκικά».

Αγαπητά μέλη και φίλοι,
Το 2016 μας βρήκε σε βαθειά κρίση και
σύγχυση και μας αποχαιρετά δίχως αλλαγές και δυστυχώς δίχως ελπίδα. Οι
«σκληρές» διαπραγματεύσεις με τους
δανειστές επιφέρουν διαρκώς επιζήμια
αποτελέσματα, κυρίως λόγω ημετέρας
αναξιοπιστίας και ασυνέπειας. Το τεράστιο εθνικό θέμα του μεταναστευτικού
έχει αφεθεί στην βούληση του Ερντογάν
και των Βρυξελλών, ενώ η διαχείριση των
υφισταμένων μεταναστών στο εσωτερικό
φαντάζει κωμικοτραγική. Η ελληνική δικαιοσύνη αποφυλακίζει αλλοδαπούς ληστές,
δολοφόνους και βιαστές, οι οποίοι συνεχίζουν το έργο τους στο εξωτερικό, εξοργίζοντας την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Κάθε
νέος Υπουργός παιδείας διαθέτει δικό του
«όραμα» που επιβάλλει αναίρεση των
προηγουμένων «οραμάτων». Στο πλαίσιο
αυτό τροποποιoύνται εκπαιδευτικά βιβλία
κατά το δοκούν και επί τα χείρω, αφαιρούνται μαθήματα όπως τα αρχαία ελληνικά
(παραλείπεται όμως επιμελώς η «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών) και προκαλείται με σαδισμό διαρκής αβεβαιότητα σε
γονείς και μαθητές. Υπάρχει ακόμη και
Υπουργός που σφυρίζοντας αδιάφορα,
μοιράζει νησίδες στην Τουρκία αιφνιδιάζοντας ακόμη και τον ίδιο τον Ερντογάν με
την τόσο θερμή του επιθυμία να παίξει το
«γιουσουφάκι». Μπορεί τα ελληνικά πολιτικά κόμματα να διαφωνούν στα πάντα
αλλά συναντώνται στην κοινή τους αντί-

ληψη ότι οι πλέον «ανώδυνες» περικοπές
στο Δημόσιο εστιάζονται στην συρρίκνωση των Ενόπλων Δυνάμεων και ας υπογράφουν επισήμως ότι η Τουρκία συνιστά
πολιτική και στρατιωτική απειλή (πολιτική
υποκρισία και ιδιοτελής μετατόπιση ευθυνών στην σιωπούσα στρατιωτική ηγεσία).
Τα προαναφερθέντα θα προκαλούσαν
τον γέλωτα εάν δεν ήταν τόσο τραγικά και
επικίνδυνα για την χώρα. Μόνη ελπίδα η
αφύπνιση των Ελλήνων συμπολιτών με
σκληρές αλήθειες και όχι με πελατειακές
κολακείες ψηφοφόρων. Η επί δεκαετίες
σοβούσα κρίση του αξιακού μας συστήματος, παράγει ανεπαρκείς πολιτικές ηγεσίες και μία ανώριμη πολιτικά ελληνική
κοινωνία. Ο συνδυασμός αυτός με την
σειρά του προκαλεί έλλειμμα Δημοκρατίας και κράτους δικαίου, καθώς και αδυναμία εθνικού προγραμματισμού βάσει των
Εθνικών Συμφερόντων, με συνέπεια την
γενικότερη κρίση σε κάθε Εθνικό Συντελεστή Ισχύος (Οικονομία, δημογραφία,
τεχνολογία, ένοπλες δυνάμεις, παιδεία,
πολιτισμός κ.λπ.).
Μία επιπρόσθετη πτυχή της πολυσχιδούς εθνικής κρίσεως, αποτελεί και η
εθνική μας ταυτότητα. Έχουμε συνδεθεί
στρατηγικά και συμμαχικά με την Δύση
αλλά προτιμούμε τον αποστασιοποιημένο προθάλαμο από τον πυρήνα της, διότι
στην ψυχή πολλών έχει εγκατασταθεί η
«καθ’ ημάς Ανατολή» με την «αρμονική
ελληνοθωμανική συνύπαρξη», ενώ άλλοι προσβλέπουν στο «ομόδοξο, ξανθό
γένος» ή τα «ομόδοξα Βαλκάνια», αφού
η Δύση «είναι καπιταλιστική, αιρετική και
έχει απολέσει τον δρόμο της». Η ιδεολογική και πολιτική αυτή σχιζοφρενική αιώρηση, συντηρείται επί αιώνες από ντόπιους
θεσμικούς φορείς και ομάδες συμφερόντων και έχει προκαλέσει μόνο ζημίες.

Ως γνωστόν υπάρχουν στρεβλώσεις στην
Δυτική «υιοθέτηση» της αρχαίας Ελλάδος
αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη, είναι η
Δύση αυτή που βρίσκεται πλησιέστερα σ’
αυτήν. Η συνειδητοποίηση του γεγονότος
ότι η Ελλάς δεν ανήκει στην Δύση αλλά
είναι η Δύση, περνά από την επανεύρεση
και υιοθέτηση της ουσίας του προγονικού
πολιτισμικού χρυσορυχείου της αρχαίας
Ελλάδος, ικανού να πείσει τους συμπολίτες μας να αποτινάξουν τα σύνδρομα του
Ρωμιού και να ανακαλύψουν τον «Έλληνα» που κρύβουν μέσα τους.
Η σύγχυση πρέπει να σταματήσει μέσω
της γνώσεως. Πυλώνας του προγονικού
μας πολιτισμού είναι η ανεπιφύλακτη
προάσπιση του ελληνικού Έθνους και όχι
η σύγχρονη δόλια χρήση της οικουμενικότητος του ελληνικού πολιτισμού, ως
δικαιολογίας, για να αλωθεί η Ελλάς εκ
των έσω, μεταλλασσόμενη σε ευάλωτη,
μη βιώσιμη «πολυπολιτισμική» κοινωνία
με ασύμβατη συνύπαρξη μη αφομοιώσιμων ορδών αλλοφύλων. Ο ισχυρισμός ότι
για όλα φταίνε οι «ξένοι» καταρρίπτεται
καθημερινά. Οι Έλληνες συμπολίτες οφείλουν να κοιτάζονται στον καθρέπτη όχι
αυτάρεσκα αλλά με πνεύμα αυτοκριτικής.
Το καθήκον τους ως ενεργών πολιτών δεν
εξαντλείται στην ψήφο τους ανά τετραετία
αλλά εκτείνεται καθημερινά σε πολλούς
τομείς αρχής γενομένης από την οικογένειά τους.
Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. φιλοδοξεί να συνδράμει
στην αφύπνιση της κοινής γνώμης για το
καλό της Ελλάδος που έχουμε στον νου
μας και όχι αυτής που αντικρίζουμε
Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες
Δεκέμβριος 2016
Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρτζούκος ΠΝ
Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ

