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Αυτό το Πάσχα η πρώτη σελίδα του Ενη-
μερωτικού Δελτίου δεν έχει πολύχρωμα
αυγά. Είναι παρμένη από το παρελθόν,
πάνω από 40 χρόνια πίσω, από τα χρόνια
της αθωότητάς μας, όταν όλα ήταν λιγό-
τερο μπερδεμένα, η Σαρακοστή ήταν
ευκαιρία σωματικής και ψυχικής περισυλ-

λογής και η Ανάσταση πραγματική γιορτή
ελπίδας κι αγάπης. 
Σας παρουσιάζουμε λοιπόν τη ζωγραφιά
που είχε στο εξώφυλλό της η εφημεριδού-
λα του Δημοτικού Σχολείου Λευκών του
Απριλίου 1974 και στην τελευταία σελίδα
του Ενημ. Δελτίου, το πρώτο της φύλλο.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016                ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
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Στο διαδίκτυο πριν λίγες μέρες, διάβασα
την εξής είδηση: Σ’ ένα πανεπιστήμιο της
επαρχίας του Κεμπέκ στον Καναδά,
κάποιοι μουσουλμάνοι φοιτητές απαίτη-
σαν από την πολιτεία την απόσυρση του
χοιρινού από τα κυλικεία και τα εστιατό-
ρια του Πανεπιστημίου.
Ο Δήμαρχος της πόλης τους απάντησε
με μία ευγενέστατη επιστολή όπου
αρνιόταν να εγκρίνει το αίτημά τους. Με
λίγα λόγια τους έλεγε ότι εκείνοι ζήτησαν
να έρθουν στην χώρα του η οποία τους
δέχτηκε σαν ισότιμους πολίτες παραχω-
ρώντας τους δικαιώματα περίθαλψης,
εργασίας, μόρφωσης κλπ και εφόσον
εκείνοι τα  αποδέχθηκαν, πρέπει να
ζήσουν και με τους κανόνες και τους
νόμους του φιλοξενούντος κράτους και
ότι το αίτημά τους αντίκειται στους
νόμους αυτούς. 
Και, τέλος, ότι είχαν την επιλογή είτε
απλά να μην καταναλώνουν χοιρινό στα
εστιατόρια είτε, εάν αυτό τους είναι αδύ-
νατον, απλά να πακετάρουν τα πράγμα-
τά τους και να επιστρέψουν στη χώρα
καταγωγής τους ή σε κάποια άλλη μου-
σουλμανική χώρα.
Μία επιστολή καθόλου ρατσιστική, κατά
τη γνώμη μου, και  καθόλου παράλογη.
Μία επιστολή που μόνο ένα κράτος που
πατάει γερά στα πόδια του μπορούσε να
απευθύνει σε πολίτες του. Ένα κράτος
που, εφόσον τους αντιμετωπίζει με
σεβασμό και τους στηρίζει, έχει την απαί-
τηση από εκείνους  να σέβονται τους
κανόνες του. 
Και, πώς να το κάνουμε, η σύγκριση που
έγινε στο μυαλό μου αυτόματα, με πόνε-
σε σχεδόν. 
Σκέφτηκα πώς αντιμετωπίζουμε εμείς
τους μετανάστες εδώ, ακόμα και αυτούς
που βρίσκονται χρόνια στη χώρα μας,
έχουν δουλέψει, εγκατασταθεί μόνιμα κι
έχουν γίνει κατά ένα μεγάλο μέρος απο-
δεκτοί.
Σκέφτηκα πως το δικό μας κράτος, αντι-
μετωπίζει την πλειονότητα των πολιτών,
Έλληνες και μετανάστες, χωρίς σεβα-
σμό,  ως πολίτες β’ κατηγορίας,  αλλά
απαιτεί απ΄αυτούς να το σέβονται και να
το στηρίζουν και  τους τιμωρεί όταν δεν

το κάνουν.
Ένα κράτος έχει υποχρεώσεις απέναντι
στους πολίτες και αντίστοιχα οι πολίτες
έχουν υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος
και όχι μόνο δικαιώματα. Και αυτό πρέ-
πει να λειτουργεί αμφίδρομα. Πρέπει να
υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Γιατί να
είναι τόσο δύσκολο, στους απόγονους
του πολιτισμού που γέννησε τα δημο-
κρατικά ιδεώδη να τα εφαρμόσουν; Κάτι
κάνουν λάθος, δεν μπορεί.
O William Durant, ιστορικός, είπε: Το
πολιτικό σύστημα θριαμβεύει γιατί είναι
μια ενωμένη μειοψηφία εναντίον μιας
διαιρεμένης πλειοψηφίας. Εννοώντας
τον λαό....
Είμαστε λοιπόν μια διαιρεμένη πλειοψη-
φία. Σε όλα τα θέματα.
Τον τελευταίο καιρό, μας χωρίζει το προ-
σφυγικό. Η αντιμετώπιση του κοινωνικού
θέματος των προσφύγων που εισρέουν
κατά χιλιάδες στη χώρα μας, έχει διχάσει
ακόμα και οικογένειες. Και κάποια άλλη
φορά είχαν διχαστεί ακόμα και οικογένει-
ες, θυμάται κανείς;
Ο Ξένιος Δίας έχει μετακομίσει εδώ και
χρόνια από τον Όλυμπο, το μόνο σίγου-
ρο. Ακολουθούμενος από την Ανθρωπιά
και την Συμπόνια. Ούτε κι αυτές μένουν
πια στην Ελλάδα. Μετανάστευσαν.
Οι Έλληνες δεν ήμασταν πάντα ρατσι-
στές. Τη δεκαετία του 90 οι Αλβανοί περ-
νούσαν τα σύνορα κατά εκατοντάδες για
να ξεφύγουν από το καθεστώς Μπερίσα.
Η πλειονότητα εύρισκε συμπόνια και
βοήθεια. Κάθε ελληνική γειτονιά είχε
δυο-τρεις οικογένειες Αλβανών που τις
βοηθούσαν όλοι οι γείτονες , όπως και
όσο μπορούσαν ο καθένας. 
Όταν όμως άρχισαν να μπαίνουν μέσα
και κακοποιά στοιχεία που το καθεστώς
Μπερίσα ξεφορτωνόταν με κάθε τρόπο,
ο ρατσισμός άρχισε να χτυπάει καμπα-
νάκι σε “ευήκοα ώτα” πλέον.
Κι επειδή το πρόβλημα των μεταναστών
αντί να μειωθεί γινόταν μεγαλύτερο, φτά-
σαμε σήμερα στο σημείο να μην μας
εξοργίζουν οι αθρόοι πνιγμοί αθώων παι-
διών και το ξεκλήρισμα ολόκληρων οικο-
γενειών και να σκεφτόμαστε μόνο το
πρόβλημα που δημιουργούν ή θα δημι-

ουργήσουν στις γειτονιές μας.  Μέχρι και
για εξισλαμισμό των Ελλήνων μιλάνε
μερικοί, αντί  αναρωτηθούνε για το
βάθος της δικής μας πίστης και το τι
είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εμείς οι
ίδιοι (αλλά και η Πολιτεία), για να την
υπερασπιστούμε.   Και καταφερόμαστε
εναντίον των προσφύγων λες και έρχο-
νται για ταξίδι αναψυχής στην Ελλάδα.
Και το χειρότερο, φορτώνουμε σ΄αυτούς
ο,τι δεινό περνάει η χώρα αυτή την
εποχή.
Και κανείς απ΄αυτούς που βγάζουν πύρι-
νους λόγους εναντίον προσφύγων που
συνωστίζονται στην Ειδομένη, στην Πλα-
τεία Βικτωρίας, στο λιμάνι του Πειραιά
και αλλού, δεν σκέπτεται τα πολιτικά παι-
χνίδια που παίζονται στις πλάτες αυτών
των δυστυχισμένων αλλά και στις δικές
μας επίσης. 
Πολιτικά παιχνίδια που οι Μεγάλοι μπο-
ρούν και παίζουν στις πλάτες μας επειδή
δεν έχουμε ένα κράτος που να πατάει
γερά στα πόδια του και να μπορεί να
θέσει όρους οι οποίοι θα γίνουν σεβαστοί
από τους άλλους. Ένα κράτος που, εν
πολλοίς, θυμίζει τους φοιτητές  που ανα-
φέραμε παραπάνω.
Η Ευρώπη στην οποία κάποτε μπήκαμε
ελπίζοντας να γίνουμε μέλη σε μια ευρύ-
τερη κοινωνία αλληλεγγύης και ισότητας,
είτε δεν υπήρξε, είτε με τον καιρό ξέφτισε
και πλέον δεν υπάρχει. Μπήκαμε για να
πάρουμε τη βοήθεια που θέλαμε για να
γίνουμε ανεπτυγμένο κράτος, αλλά μεί-
ναμε εκεί,  στην "κονόμα". 
Χωρίς ποτέ να ανταποκριθούμε  στις
υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει απέ-
ναντι στην Ευρώπη (και πρώτα-πρώτα
απέναντι σ’ εμάς και στα παιδιά μας).
Γίναμε δηλαδή μέλη σ΄ ένα μεγαλύτερο
κράτος, αλλά ουδέποτε σεβαστήκαμε
τους κανόνες του. 
Και τώρα απαιτούμε από την Ευρώπη να
πάρει τους πρόσφυγες από τη χώρα
μας. Σαν τους μουσουλμάνους που
απαίτησαν την απαγόρευση του χοιρινού
στον Καναδά.
Οι συγκρίσεις δικές σας.

Ρένια Κυδωνιέως

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ
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Πόσες φορές το βράδυ δεν έχουμε στρέ-
ψει το βλέμμα μας στον ουρανό; Πόσες
φορές δεν αναρωτηθήκαμε πως νάναι όλα
αυτά τα λαμπερά αστέρια που κρέμονται
στο άπειρο στολίζοντας το σκοτάδι του
απείρου; 
Η πιο κοντινή απάντηση σ' αυτή την ερώ-
τηση δεν είναι παρά λίγη ώρα μακριά μας.
Το αστεροσκοπείο της Πεντέλης, ταξιδεύ-
ει όλο τον χρόνο όσους το επιθυμούν στα
μυστικά του Σύμπαντος, με το κατοπτρικό
του τηλεσκόπιο. Φέρνει στα μάτια μας τη
Σελήνη με τους κρατήρες της και τους
κοντινούς μας πλανήτες. 
Μετά από επικοινωνία με τους υπεύθυνους
του αστεροσκοπείου έγινε γνωστό ότι την
Κυριακή 15 Μαΐου υπάρχει η δυνατότητα
να το επισκεφθούμε και να παρατηρήσου-
με τη Σελήνη και τον Δία αλλά και να
παρακολουθήσουμε στο αμφιθέατρο την
ομιλία του υπεύθυνου αστρονόμου για το
ηλιακό σύστημα, τη δημιουργία του
κόσμου και πολλά άλλα. 
Για την εξασφάλιση συμμετοχής μας απαι-
τείται άφιξη στον χώρο το αργότερο μέχρι
τις 19:00 . Το κόστος ανά άτομο είναι 5
ευρώ. Για την διευκόλυνση της ξενάγησής
μας εξυπηρετεί να γνωρίζει το αστεροσκο-
πείο τον συνολικό αριθμό των μελών της
ομάδας μας. 

Γι' αυτό, όσοι επιθυμούν να συμ-
μετέχουν στην επίσκεψη παρακα-
λούμε να ενημερώσουν τηλεφωνι-
κά ή μέσω email (τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6937748706 ή email
στο syllogoslefkianwn@hol.gr) 

ΚΟΙΤΑΜΕ Τ' ΑΣΤΡΑ;

Η γνώση, η μεθοδικότητα, η αγάπη για
την ιδιαίτερη πατρίδα και το μεράκι δεν
κρύβονται. Και ο γνωστός κι αγαπητός
συμπατριώτης μας και πρώην πρόεδρος
του Συλλόγου Λευκιανών Φραγκίσκος
Περράκης διαθέτει όλα αυτά τα προσό-
ντα. Η απόφαση έμενε. Και την πήρε
αρκετά χρόνια πριν. 

Το έργο με το οποίο καταπιάστηκε ήταν η
συγγραφή του βιβλίου «Επίτομος Γενεα-
λογικός Κώδικας της Πάρου» και γέμισε
ένα κενό στη βιβλιογραφία για το νησί
μας. Κατά καιρούς είχαν δημοσιευτεί
αρκετές πληροφορίες σε βιβλία, περιοδι-
κά αλλά και στο διαδίκτυο, όμως ένα
τέτοιο εγχείρημα ποτέ δεν είχε αναληφθεί
με αυτόν τον ολοκληρωμένο τρόπο. Και
το θέμα του αγγίζει την καρδιά του καθε-
νός. Ποιος δεν θέλει να μάθει από πού
«κρατάει η σκούφια του»? Να λοιπόν
που όλες οι πληροφορίες βρέθηκαν
συγκεντρωμένες σε ένα άρτιο κι ευχάρι-

στο στην ανάγνωσή του έργο που δεν
εξαντλείται μόνο σε ένα βιβλίο αλλά, για
όσους έχουν τη γνώση και την επιθυμία,
επεκτείνεται και σε CD που συνοδεύει
τον «Γενεαλογικό κώδικα» με ακόμα
περισσότερες πληροφορίες.  Η παρου-
σίαση της 8ης Φεβρουαρίου στο Πνευ-
ματικό Κέντρο του δήμου της Αθήνας
που οργάνωσε η Ομοσπονδία Παριανών
Σωματείων έδωσε την ευκαιρία σε πολ-
λούς Παριανούς (Λευκιανούς κυρίως) να
δώσουν το παρόν τιμώντας τον Φραγκί-
σκο Περράκη και δείχνοντας το ενδιαφέ-
ρον τους για την καταγωγή τους, την
ιστορία του νησιού, την δική τους ιστο-
ρία. Αλλά και οι ομιλητές, τους αποζη-
μίωσαν με τον μεστό τους λόγο. 
Ο γιατρός και συγγραφέας Α. Αρκάς και ο

καθηγητής Ν. Ραγκούσης (κεντρικός ομι-
λητής) παρουσίασαν τον συγγραφέα και
το θέμα του βιβλίου με πληρότητα και
ευαισθησία, ξεναγώντας το ακροατήριο

σε ένα σύντομο ταξίδι στην ιστορία του
νησιού.
Ο «Επίτομος Γενεαλογικός Κώδικας

της Πάρου» πρέπει να βρει στέγη σε
κάθε Παριανό σπίτι!

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης είχαμε τη
χαρά ν’ ακούσουμε και τις έμμετρες ευχα-
ριστίες του ποιητή και πρώην Προέδρου
του Συλλόγου μας Γιώργου Δρόσου
προς τον συγγραφέα:

Φίλτατε αγαπητέ Φραγκίσκο
Δυο λόγια θέλω να σου πω 

γι' αυτό το έργο σου το θαυμαστό
Το έργο που έγραψες με κόπο και

θυσία, 
σαν τον Όμηρο που έγραψε τ' αρχαία

μεγαλεία
Σαν άγγελος από ψηλά με θεϊκή σοφία, 

σαν πρύτανης σε ξακουστά σχολεία
Το έργο σου αυτό, θα μείνει αιώνιο,

ιστορικό,
προίκα στον Παριανό λαό.

Γραμμένο από έναν άνθρωπο σεμνό,
έναν φίλο μας αγαπητό,

έναν σπουδαίο της αεροπορίας στρατη-
γό.

Για όλα αυτά τα θαυμαστά γραπτά, 
από όλους εμάς, ένα μεγάλο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,
εγκάρδιο, παντοτινό! 

Ο ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΜΑΝΩΛΗΣ Α. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 
Την Κυριακή 17 Απριλίου στις 11:30,
στη Λέσχη Λευκιανών στην Αθήνα
(Βερανζέρου 59), παρουσιάζουμε τη
ζωή και το έργο του συμπατριώτη μας
Μανώλη Αντωνίου Χανιώτη. Επειδή η
γνώση κι ο σεβασμός στην παράδοση,
είναι προϋπόθεση για να νοιώθουμε
περήφανοι για την καταγωγή μας,
περήφανοι που είμαστε Έλληνες,
Παριανοί, Λευκιανοί, θεωρούμε υπο-
χρέωσή μας να τιμήσουμε τον ακούρα-
στο δάσκαλο και την προσφορά του. Ο
Μανώλης Χανιώτης, μέσα από τη
δισκογραφική και συγγραφική δουλειά
και τη διδασκαλία του επί σειράν ετών
κατόρθωσε να διασώσει, να προβάλλει
ναι να διαδώσει την παραδοσιακή μας
μουσική παράδοση και τους βυζαντι-
νούς ύμνους της εκκλησίας μας. Στην
εποχή μας, που βομβαρδιζόμαστε
καθημερινά με λογής-λογής ακούσματα
αμφίβολης ποιότητας, η μουσική των
προγόνων μας πρέπει να διατηρείται
σαν κόρη οφθαλμού και να περνάει με
σεβασμό από γενιά σε γενιά. 
Στην παρουσίαση θα έχουμε την ευκαι-
ρία να απολαύσουμε αποσπάσματα
από τη δουλειά του κ. Χανιώτη, από
μουσικό σύνολο παραδοσιακής μουσι-
κής.Σας περιμένουμε για ένα ξεχωριστό
μεσημέρι Κυριακής!
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…είναι ο τίτλος του τρίτου βιβλίου της
Λευκιανής συγγραφέως και εκπαιδευτι-
κού Ειρήνης Βενιέρη, που κυκλοφόρησε
το 2015.
Η Ειρήνη Βενιέρη γεννήθηκε το 1972
στην Αθήνα όπου σπούδασε Αγγλική
Φιλολογία και Ιστορία Τέχνης. Επίσης
σπούδασε Λογοτεχνία Εικοστού Αιώνα
και Θεωρία Λογοτεχνίας στην Αγγλία.
Σήμερα ζει και εργάζεται ως εκπαιδευτι-
κός στην Αθήνα. 
Το 2012, δείχνοντας την αγάπη της
στο χωριό μας και την ευαισθησία
της για τη σχολική κοινότητα των
Λευκών αποφάσισε τα έσοδα από το
δεύτερο βιβλίο της «Απρόσεκτος
Κύκνος» να διατεθούν εξ ολοκλήρου
για την κάλυψη υλικοτεχνικού εξο-
πλισμού και αναγκών του Δημοτικού
σχολείου Λευκών.
Η «Αδίδακτη Ύλη» είναι ένα ταξίδι
στην ουτοπία όπου ένα ζευγάρι στή-
νει ένα ερωτικό συμπόσιο με αφορμή
την ιστορία, την ποίηση και τη φιλο-
σοφία. Ο συμπατριώτης μας δρ.
Ευάγγελος Αρκάς, παραθέτει τις
εντυπώσεις του για το βιβλίο: 
Όταν το παρελθόν έρχεται στην επιφά-
νια, έρχονται επίσης μνήμες, σκέψεις και

αισθήματα… Πολύ σπάνια θα συναντή-
σουμε μια εργασία στα ίχνη του Αρχιλό-
χου με Ελυτικές συμπτύξεις. Οι σελίδες
της Αδίδακτης Ύλης πετούν/περνούν
πολύ γρήγορα και μαζί τους ένα γλυκόπι-
κρο αίσθημα γιατί κάτι τόσο καλό να
περνά τόσο γρήγορα.
Η Πάρος έρχεται τόσο έντονα στο προ-
σκήνιο, που για εμάς που γνωρίζουν την
Πάρο όλη τους την ζωή, μια ανεξάντλη-
τη πηγή αισθημάτων, πολλών ηλικιών

έχει ξυπνήσει. Αρχαίες φωνές όπως του
Αρχιλόχου, του Ευήνου, του Σκόπα και

του Θημαρίδα, σου ψιθυρίζουν στο τέλος
κάθε παραγράφου.
Καθώς μας γνέφει η θνησιμότης, το
κάλεσμα του σπιτιού (της Πάρου), ηχεί
δυνατότερα, και σε καλεί να γυρίσεις
πίσω και στο τέλος να σμίξεις μέσα στο
χώμα της. Ενώ ο αριθμός των υπόλοιπων
σελίδων λιγοστεύει, μεγαλώνει την επι-
θυμία να παραμείνεις στην παρέα των
τριών βασικών χαρακτήρων. Του Καμύ
που κρύβει μια απώλεια, του Κουρασάβα

που κρύβει  το όνειρο του... 
Και οι δυο γυρίζουν γύρω από μια
κεντρική κολώνα που είναι ο Αρχίλο-
χος, που καθ’ όλον το διάστημα ο
αφηγητής προσμένει κάτι το διαφορε-
τικό από αυτό που εκτυλίσσεται στην
πραγματικότητα.
Ο χορός μεταξύ των τριών χαρακτή-
ρων είναι τόσο απρόβλεπτος, όσο το
βαρυτικό πρόβλημα των τριών σωμά-
των. Ενώ υπάρχει κάποιο κλείσιμο,
πολλά περιμένουν να ειπωθούν, και ο
νους δεν μπορεί να σταματήσει να
σκέπτεται για πολύ χρόνο μετά το
πέρας της αναγνώσεως...
Αυτό είναι ένα βιβλίο, που σίγουρα,

αξίζει να διαβαστεί για δεύτερη φορά.

Α Δ Ι Δ Α Κ Τ Η  Υ Λ Η …

Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου στις 11:00 ο
συμπατριώτης μας ιατρός γυναικολόγος
Δρ Θεοδόσης Αρκουλής ενημέρωσε
στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος (ΝΟΕ) τα
μέλη του Συλλόγου μας για ενδιαφέρο-
ντα θέματα της ειδικότητάς του (Υπογονι-
μότητα, Εμβόλιο τραχήλου μήτρας,

Την εκδήλωση παρακολούθησαν
συμπατριώτες και φίλοι του Συλλόγου
που είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από
υπεύθυνα χείλη συμβουλές και τρόπους
αντιμετώπισης σοβαρών θεμάτων υγείας
που αφορούν κάθε ηλικία από εφήβους
μέχρι ηλικιωμένους. 
Είχαμε τη χαρά να δούμε και να συζητή-
σουμε, μεταξύ άλλων, και με την οικογέ-

νεια και τους συνεργάτες του γιατρού,
ιδιαίτερα όμως με τον κ. Γιάννη Αρκουλή,
τον πατέρα του Θεοδόση και μέλος του
Συλλόγου μας. 
Ανάμεσα στα τόσα ενδιαφέροντα που
ακούστηκαν στη διάρκεια της ομιλίας να
σημειώσουμε την ανάγκη έγκαιρου

εμβολιασμού των εφήβων κατά των
στελεχών του ιού HPV (το εμβόλιο
αυτό είναι προτιμότερο να γίνεται σε
μικρότερες ηλικίες).
Ήταν μια εκδήλωση που θα επιδιώ-
ξουμε να ξαναγίνει ώστε να έχουν

την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν
και μέλη μας που δεν μπόρεσαν να συμ-
μετέχουν. 
Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και το γεγονός
αυτό σε συνδυασμό με το όμορφο περι-
βάλλον του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος
μας έδωσε την ευκαιρία να περάσουμε
ένα πολύ ευχάριστο πρωινό («το τερ-
πνόν μετά του ωφελίμου»!)
Ευχαριστούμε τον κ. Θεοδόση Αρκουλή
για την ευκαιρία της ενημέρωσης και τον
ΝΟΕ για τη διάθεση του χώρου.

ΟΜΙΛΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΡΚΟΥΛΗ 
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εμμηνόπαυση). 
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Δεν παύει να με απασχολεί, ιδίως τα
τελευταία χρόνια, η περιορισμένη γνώση
που έχουμε για τις δραστηριότητες και
την "πολιτεία" κάποιων συμπατριωτών
μας. Από καιρού εις καιρόν γίνεται γνω-
στή μια είδηση, ένα γεγονός στο οποίο
πρωταγωνιστεί κάποιο πρόσωπο το
οποίο είχε περάσει στο πίσω μέρος του
μυαλού μας και ίσως είχε ξεχαστεί.
Σημείο των καιρών, θα πει κανείς.  Από
μία άποψη αυτό είναι σωστό. 
Ο ρυθμός της ζωής μας, οι αποστάσεις, η
δύσκολη  καθημερινότητα, μας έχουν
αναγκαστικά φορέσει παρωπίδες και
εστιάζουμε μόνο σε ένα κομμάτι της
πραγματικότητας. Απ' την άλλη όμως, να
που η τεχνολογία έχει συμβάλλει ώστε
να μη μένει τίποτα κρυφό. Ίντερνετ,
υπολογιστές, κινητά, ψηφιακές φωτογρ.
μηχανές, φλασάκια... 
Όλα συνεργούν στην εύκολη και αστρα-
πιαία διάδοση της πληροφορίας. Της
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ πληροφορίας. Κι εδώ
αρχίζει μια μεγάλη κουβέντα που δεν
είναι του παρόντος να την ανοίξουμε.
Όμως η σκέψη ξεστράτισε και άλλο είχα
σκοπό να γράψω. Θέλω να αναφερθώ σε
ένα από αυτά τα πρόσωπα που ίσως
κάποιοι να μη θυμούνται, κι όμως δημι-
ουργεί και δραστηριοποιείται στο χώρο
που επέλεξε, και μάλιστα έχει διακριθεί
και αναγνωριστεί ευρύτερα. 
Πρόκειται για τον συμπατριώτη μας Λευ-
κιανό, αρχαιολόγο Διαμαντή Τριαντά-
φυλλο, στον οποίο έγινε αναφορά στο
προηγούμενο τεύχος του Ενημερωτικού
Δελτίου. Νέα βράβευσή του λοιπόν, αυτή
τη φορά από τον Δήμο Κομοτηνής. Κι
όλα αυτά δεν θα τα ήξερα αν δεν είχα
λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στο Ίντερνετ. 

Δεν χρειάστηκε πολλή προσπάθεια μετά
για να ανακαλύψω το πόσο δραστήριος
ήταν σαν αρχαιολόγος αλλά και τώρα
που πλέον έχει συνταξιοδοτηθεί, ως επί-
τιμος έφορος αρχαιοτήτων. 
Παραθέτω λοιπόν απόσπασμα από τον
ιστότοπο xronos.gr που αναφέρεται στον
Διαμαντή Τριαντάφυλλο

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

Δ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

24.02.2016: Ο δήμαρχος Κομοτηνής
Γιώργος Πετρίδης απένειμε σε αυτόν τον
εξαιρετικό επιστήμονα τιμητική πλακέτα
για τη συνολική του προσφορά στην
ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της
Θράκης Με τις ανασκαφικές του έρευνες,
τις ανακοινώσεις του, τα άρθρα του και
την παρουσία του σε εκθέσεις και σε
συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
ανέδειξε και προέβαλλε την πολιτιστική
μας κληρονομιά Ρεπορτάζ Δήμητρα
Συμεωνίδου Τιμητική πλακέτα από τον
δήμαρχο Κομοτηνής στον Διαμαντή
Τριαντάφυλλο Συνταξιούχος στα χαρτιά,
αλλά μάχιμος επιστημονικά, ο επίτιμος
έφορος αρχαιοτήτων Ροδόπης Διαμαντής
Τριαντάφυλλος δεν ήταν μόνο ομιλητής
στην δεύτερη εκδήλωση του επιμορφω-
τικού κύκλου διαλέξεων με θέμα τη
«Ρωμαϊκή Θράκη», που συνδιοργανώνει
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής, η Εφορεία
Αρχαιοτήτων του Ν. Ροδόπης και το
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ,
αλλά ήταν και το τιμώμενο πρόσωπο. 
Επί τη ευκαιρία της εκδήλωσης, που
φιλοξενήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας
22 Φεβρουαρίου στο χειμερινό
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ο δήμαρχος Κομοτηνής Γιώρ-

γος Πετρίδης απένειμε σε αυτόν τον εξαι-
ρετικό επιστήμονα τιμητική πλακέτα για

τη συνολική του προσφορά στην ανάδει-
ξη του αρχαιολογικού πλούτου της Θρά-
κης. 
Η αρχαιολογική γνώση της Θράκης, αλλά
και του Νομού μας ειδικότερα του οφεί-
λει το μέγιστο σεβασμό. 
Με τις ανασκαφικές του έρευνες, τις ανα-
κοινώσεις του, τα άρθρα του και την
παρουσία του σε εκθέσεις και σε συνέ-
δρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ανέ-
δειξε και προέβαλλε την πολιτιστική μας
κληρονομιά. 
Και το σημαντικότερο είναι ότι παρά την
τυπική του συνταξιοδότηση εξακολουθεί
να παραμένει καθ’ όλα ενεργός και μάχι-
μος επιστημονικά. Συνεχίζει με πάθος και
προθυμία να ανταποκρίνεται στα καλέ-
σματα όλων, προκειμένου να φωτίσει και
να συμβάλλει στην ανάδειξη της ιστορι-
κής γνώσης της περιοχής μας… Πηγή:
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=10
1392

Με την συμμετοχή πολλών Παριανών
πραγματοποιήθηκε από τα μέλη του
Συλλόγου των απανταχού Παρίων «Ο
Άγιος Αρσένιος» την Κυριακή 7
Φεβρουαρίου 2016, ο καθιερωμένος
εορτασμός της μνήμης του Αγ. Αρσενί-
ου του εν Πάρω στο Μοσχάτο, στον Ι.
Ν. Μεταμορφώσεως του Κυρίου.
τη λειτουργία χοροστάτησε ο σεβα-
σμιότατος μητροπολίτης Παροναξίας
Καλλίνικος. Ακολούθησε, κάτω από μια
υπέροχη χειμωνιάτικη λιακάδα, η λιτα-
νεία της εικόνας στους γύρω δρόμους
ενώ στη συνέχεια παρατέθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο κέρασμα στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Ναού.

Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Γ Ι Ο Υ  Α Ρ Σ Ε Ν Ι Ο Υ  Σ Τ Ο  Μ Ο Σ Χ Α Τ Ο

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ο Δ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
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Από τις 24 έως τις 27 Μαρτίου 2016 ο
Σύλλογός μας πραγματοποίησε την
καθιερωμένη 4ήμερη εκδρομή του στις

Μακεδονίας.

Αυτή τη φορά, το πούλμαν του αγαπη-
τού σε όλους Θοδωρή, δεν έγινε απλά
μια παιδική χαρά για την πολυπληθή
παρέα μας (46 νοματαίοι ήμασταν, ζωή
νάχουμε!). Μετατράπηκε ουκ ολίγες
φορές σε πίστα χορού  με μπάλους, ζεϊ-
μπέκικα, χασάπικα και άλλες τόσες σε
χοροδιδασκαλείο με προεξάρχοντα τον
αγαπητό Γιώργο Κοντό που είχε έρθει με
την κυρία Μαρουσώ από τις Λεύκες για
την εκδρομή μας.
Ο κ. Κοντός μας χάρισε πολύ ωραίες
στιγμές με την όμορφη φωνή του κι έγινε

η ψυχή μιας  χορωδίας που μας διασκέ-
δασε και παρέσυρε καλλίφωνους και μη
σ΄ένα πλούσιο ρεπερτόριο με ρεμπέτικα,
παλιά λαϊκά και ο,τι άλλο βάζει ο νους.
Ο Κώστας Ζαφειρίου, δεν αρκέστηκε σε
βροχή "ανακοινώσεων", αλλά εγκαινίασε
και διαφημίσεις σ΄αυτή την εκδρομή!!!
Ξεκινήσαμε πρωί της Πέμπτης με μπόλικο
κέφι, τσίπουρα, κεράσματα και όλα τα
συμπαρομαρτούντα.
Πρώτη μεγάλη στάση, η όμορφη πόλη
του Βόλου. Ο Παγασητικός απλωνόταν
λίμνη στα πόδια του Πηλίου. Ο καιρός
συννεφιασμένος αλλά αρκετά ζεστός,
μας επέτρεψε να απολαύσουμε τα τσι-
πουράκια μας με τους χαρακτηριστικούς

βολιώτικους μεζέδες.
Στην όμορφη Μακρινίτσα όπου πήγαμε
για τον απογευματινό μας καφέ, μας
υποδέχθηκαν στην μεγάλη πλατεία οι
αιωνόβιοι πλάτανοι, γυμνοί από φύλλα

αυτή την εποχή, γεμάτοι όμως με τη
μεγαλοπρέπεια της χιλιόχρονης ζωής
τους.
Η θέα του Βόλου και του Παγασητικού
από την πλατεία ήταν υπέροχη, παρά τη
συννεφιά και την χειμωνιάτικη ατμόσφαι-
ρα, η οποία έγινε εντονότερη όσο ανεβαί-
ναμε βορειότερα.
Αργά το απόγευμα φτάσαμε στον Πλατα-
μώνα, στα ριζά του μεγαλόπρεπου Όλυ-
μπου, όπου βρισκόταν το ξενοδοχείο
μας. Βολευτήκαμε στα δωμάτιά μας,
αργότερα απολαύσαμε ένα πλούσιο δεί-

πνο, κι έτσι τελείωσε η πρώτη μέρα της
εκδρομής μας.
Συνήθως, στις εκδρομές μας, ο καιρός
είναι σύμμαχός μας. Αυτή τη φορά όμως
δεν ήταν.
Την δεύτερη μέρα της εκδρομής μας, ο
Όλυμπος συννέφιασε, η θερμοκρασία
έπεσε και δεν μπορέσαμε να φτάσουμε
μέχρι το καταφύγιο στα Πριόνια όπως
είχε προγραμματιστεί. Χιόνιζε εκεί ψηλά
και ο δρόμος είχε κλείσει όπως μας πλη-
ροφόρησαν. 
Φαίνεται οι Θεοί του Ολύμπου ήταν στις
κακές του και δεν θέλησαν να μας
δεχτούν στην κατοικία τους!!
Περάσαμε από το πανέμορφο χωριό του

Παλιού Παντελεήμονα, και φτάσαμε
μόνο μέχρι την Μονή Αγίου Διονυσίου
του εν Ολύμπω, υπό βροχή και πολύ
κρύο, προσκυνήσαμε και φύγαμε  για
Λιτόχωρο για καφέ όπου αναμενόταν να

γίνει παρέλαση (η οποία δεν
έγινε, γιατί το χιονόνερο και
το κρύο ήταν έντονα). Χωθή-
καμε σε καφετέριες χωρισμένοι
γιατί είχαν πλημμυρίσει με

κόσμο λόγω της αργίας της 25ης Μαρτί-
ου.  
Φυσικά, ούτε το κρύο ούτε το χιονόνερο
μας έκανε να χάσουμε το κέφι μας. Μέχρι
που έπεσε η ιδέα να ρίξουμε κι ένα χορό
στο κέντρο που θα πηγαίναμε για μεση-
μεριανό. Αλλά δεν ήμασταν οι μόνοι που
πήγαμε για φαγητό  σε εστιατόριο την
γιορτινή αυτή μέρα. Ο μπακαλιάρος
σκορδαλιά είναι μπελαλίδικο φαί και οι
νοικοκυρές,  φαίνεται, βαριόνται να
τηγανίζουν και να κάνουν σκορδαλιά,
οπότε το εστιατόριο ήταν κατάμεστο από

κόσμο. 
Κι αφού έβρεξε και έκανε κρύο με την
ψυχή του, ξαφνικά, ο ουρανός ξαστέρω-
σε και βγήκε ένας απογευματινός ήλιος
που φώτισε το σύμπαν και ζέστανε τόσο
την ατμόσφαιρα που   - ω του θαύματος
– πήραμε τον απογευματινό μας καφέ
στην παραλία του Πλαταμώνα, κυριολε-
κτικά δίπλα στο κύμα (Αθάνατη Ελλάδα!)
Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο και μετά
από λίγη ξεκούραση, φάγαμε και στήσα-
με ένα μικρό γλεντάκι, προάγγελο του
γλεντιού που θα ακολουθούσε το επόμε-
νο και τελευταίο βράδυ της  διαμονής
μας στην περιοχή. Έβαλε και το χεράκι
της η Μαργαρίτα Κοντού που πρόσφερε

ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗΜΙΑ ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
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περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής
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σε όλους εκ μέρους του Συλλόγου σφη-
νάκια σούμα! Βγάλαμε το άχτι μας που
δεν μπορέσαμε να χορέψουμε το μεση-
μέρι!
Την άλλη μέρα, χαρά Θεού! Ο Όλυμπος,

χιονισμένος, δέσποζε στο ηλιόλουστο
τοπίο. Ατμόσφαιρα ψυχρή αλλά πεντα-
κάθαρη. Ξεκινήσαμε με τους καλύτερους
οιωνούς για την όμορφη Θεσσαλονίκη,
κάνοντας πρώτα μία στάση στο
Μοναστήρι Ιωάννου Θεολόγου όπου και
το ησυχαστήριο και ο τάφος του Γέροντα
Παΐσιου. Κόσμος αρκετός, κατάνυξη, θέα
πολύ ωραία από τον περιποιημένο περί-
βολο του μοναστηριού.
Λίγο αργότερα φτάσαμε στην
Θεσσαλονίκη. Λουσμένη στον ήλιο, η
συμπρωτεύουσα μας υποδέχθηκε
πολυάνθρωπη και πολύβουη.
Ο Θοδωρής μας έκανε μια μικρή ξενάγη-
ση της πόλης με το πούλμαν. Περάσαμε
από σημαντικά μνημεία της πόλης για τα
οποία μας ενημέρωνε ο Γιάννης
Κυδωνιεύς. Επισκεφθήκαμε τον Ναό του
Αγίου Δημητρίου και την Κρύπτη, και
μετά, δώσαμε ραντεβού συγκεκριμένη
ώρα για αναχώρηση και διαλυθήκαμε για
να κάνουμε βόλτες μερικές ώρες  στην
πόλη.
Είχε φτάσει μεσημέρι και η Πλατεία
Αριστοτέλους έλαμπε στον απογευματινό
ήλιο. Η παραλιακή περατζάδα, προς το
Λευκό Πύργο και πιο πέρα, ήταν γεμάτη
κόσμο που βολτάριζε ευχαριστημένος με
την απρόσμενη αλλαγή του καιρού, μετά
την χθεσινή κακοκαιρία.
Το άγαλμα του Βενιζέλου, στην κορφή
της Πλατείας Αριστοτέλους, ήταν το
σημείο συνάντησης για αναχώρηση. Εκεί
μας συγκίνησε η παρουσία της κόρης της

Κατίνας Μοστράτου,  Άννας Τσελέπη, η
οποία όταν πληροφορήθηκε ότι ο
Σύλλογος Λευκιανών θα επισκεπτόταν
την Θεσσαλονίκη όπου μένει μόνιμα,
ήρθε να μας συναντήσει, να μας χαιρετή-

σει και να μας προσφέρει τρίγωνα
Πανοράματος στη μνήμη της μητέ-
ρας της και όλων των γυναικών της
οικογένειας Μοστράτου. 

Επιστρέψαμε αρκετά κουρασμένοι
όμως καθόλου πτοημένοι στο ξενο-
δοχείο, όπου μετά από σύντομη
ξεκούραση, φάγαμε και επιδοθήκαμε
ευλαβικά στο καθιερωμένο γλέντι

της τελευταίας βραδιάς της εκδρομής. 
Παρά την κούραση, όλοι χόρεψαν, όλοι
τραγούδησαν, όλοι ευχαριστήθηκαν
μπάλο, συρτό, ζεϊμπέκικα. Μέχρι και
πεντοζάλι απολαύσαμε από τις Κρητικής
φίλες της παρέας μας!
Παρόλο που το γλέντι σκόλασε αργά,
την επόμενη μέρα, μέρα αναχώρησης,
όλοι ήμασταν έτοιμοι στην ώρα μας. 
Ξεκινήσαμε μετά από ένα πλούσιο πρωι-
νό με πρώτο προορισμό της ημέρας τη
Ραψάνη με τα ωραία κρασιά. 
Ο καιρός πάλι μας τα είχε χαλάσει. Βροχή
και κρύο επέτρεψαν μόνο μια γρήγορη
στάση στην κεντρική πλατεία . 
Επόμενη στάση έγινε στα ιστορικά
Αμπελάκια. Κι εδώ δύσκολη η περιήγηση

στο όμορφο πετρόχτιστο χωριό λόγω
βροχής και κρύου. Όσοι κατάφεραν,
πήγαν μέχρι το πολύ ωραίο λαογραφικό
μουσείο όπου και ξεναγήθηκαν από την
κυρία Δήμητρα, ντόπια αυτόκλητη ξενα-
γό ετών 80 τουλάχιστον, ζωηρή, καυστι-
κή στα σχόλιά της για τους «Αθηναίους
πούρχονται και όλοι βιάζονται να φύγουν
με το πούλμα»! 

Ο οδηγός μας, θέλοντας μάλλον να μας
αποζημιώσει για την κακοκαιρία και  ίσως
– ΙΣΩΣ λέω – για να μας ευχαριστήσει
που για άλλη μια φορά τον ζαλίσαμε με
την συμπεριφορά άτακτων σχολιαρόπαι-
δων σ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής,
μας πήγε στην επιστροφή από μία παρα-
λιακή διαδρομή εκτός προγράμματος.
Μέχρι να φτάσουμε όμως δίπλα στο
κύμα, και συγκεκριμένα στον Αγιόκαμπο
για φαγητό, απολαύσαμε  τη διαδρομή
δίπλα στον Πηνειό, υπέροχα μέρη, θεα-
ματική βλάστηση, θέα της θάλασσας από
ψηλά. 
Μετά το φαγητό  πήραμε το δρόμο της
επιστροφής. Η διάθεση πήγε να πέσει
λίγο επειδή τελείωνε μία τόσο όμορφη
εκδρομή.  Μια εκδρομή πεντάστερη,
όπως σχολίασε κάποια φίλη. Αλλά η
φωνή του Γιώργου του Κοντού άναψε
πάλι το κέφι. Δόθηκαν υποσχέσεις για
νέα εκδρομή και εκ μέρους των μελών

του ΔΣ αλλά και των άλλων συμμετε-
χόντων που δήλωσαν ότι θα ξανάρ-
θουν οπωσδήποτε. Και κάπως έτσι,
πότε με λίγο τραγούδι,  πότε με κερά-
σματα, πότε με λίγη ησυχία (προς
τέρψιν του οδηγού μας) επιστρέψαμε
στην Αθήνα.
Μπορεί να είναι κοινότυπο, αλλά πρέ-
πει να λέγονται και οι ευχαριστίες. 
Πρωτίστως λοιπόν, ευχαριστούμε τον
οδηγό μας που μας πήγε και μας
έφερε με ασφάλεια παρά τις δυσκο-
λίες που προκάλεσε ο καιρός στους
δρόμους. Ευχαριστούμε και την
Ελένη Πανώριου για τη συνδρομή της
στην οργάνωση της εκδρομής. 
Ρένια Κυδωνιέως.
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΘΑΝΑΤΟΙ

Την 23 Δεκεμβρίου απεβίωσε ο Γιάννης Αθ.
Ραγκούσης, Πλωτάρχης ΠΝ ε.α. Η κηδεία
του έγινε στις 24/12 στο Κοιμητήριο Μελισ-
σίων.

Την 8/1 απεβίωσε ο Ιωάννης Τριαντάφυλ-
λος. Η κηδεία του έγινε την 9/1 στον Ι.Ν.
Αγ. Τρύφωνα στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου

Την 14/1 απεβίωσε η Βασιλική Πάλλη (το
γένος Σκιαδά, σύζυγος του Νέστορα Πάλλη 

Την 17/1 απεβίωσε ο Γεώργιος Βιτζηλαίος
(γιός του μπάρμπα Αποστόλη)
Την 23/1 απεβίωσε ο Κώστας Αλεξόπουλος,
πατέρας της Αφροδίτης και πεθερός  του
προέδρου του Υρία Αποστόλη Παντελαίου 

Την 9/2 απεβίωσε ο μπάρμπα Θανάσης
Ραγκούσης. Η κηδεία του έγινε την 10/2
στην Πεντέλη.

Την 22/2 απεβίωσε η Αθηνά Τζανετή, κόρη
του Νικόλα και της Μαργαρώς Αρκά,
δασκάλα 

Την 24/2 απεβίωσε η Μαρία Ρούσου  (σύζυ-
γος Νικολάου Παντελαίου)
Στις 2/3 απεβίωσε ο Αντώνης Ραγκούσης
του Σάββα («Μπίρος»). Ζούσε στα Ψαρά
όπου και ενταφιάστηκε.

Την 15/3 απεβίωσε η Ασημίνα Τσαρούμη

(κόρη του Δημήτρη Κρητικού-«Καρδαμί-
δα») που ζούσε στην Ερέτρια.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 22/11 στο μαιευτήριο ΡΕΑ ο Μανώλης
Γρηγ Τριαντάφυλλος και η Χρυσούλα
Γεωργ. Τρέζου απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί (κοριτσάκι)

Την 26/11 η Κυριακή Παντελαίου του
Δημητρίου και ο Βασίλης Κατερέλος απέ-
κτησαν κοριτσάκι.

Την 29/11 η Αγγελική-Αικατερίνη, κόρη του
Λευτέρη και της Μαρίας Σκορδίλη και ο
Απόστολος Αγγελακόπουλος απέκτησαν
κοριτσάκι.

Την 13/12 η Νάντια Κατσαρού (το γένος
Σκορδίλη) και ο Χάρης Μπέρμπιτς και απέ-
κτησαν κοριτσάκι.

Την 12/2 στο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ο Βασίλης Τρια-
ντάφυλλος (γιός του παπα-Γιώργη)και η
Μαρία Νικολάου, απέκτησαν αγοράκι.
Την 2/3 στο μαιευτήριο Ρέα ο Χρήστος
Κολιανδρής και η σύζυγός του Κατερίνα
απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους (αγορά-
κι). Είναι το δεύτερο δισέγγονο του Ηλία
και της Νικολέττας Δοβανίδη. Να τους
ζήσει!

Την 24/3 ο Κων/νος Γκόγκας & η Ιωάννα
Τρύφ. Παντελαίου στο μαιευτήριο Μητέρα
απέκτησαν το δεύτερο αγοράκι τους.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΑ
Ο Νίκος Σπυριδάκης (γιός της Μαρίας, το
γένος Ανδρέα Κονταράτου) πήρε το πτυχίο
του Φυσικού από το Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Η τελετή ορκωμοσίας
έγινε την 13/1. 

ΔΩΡΕΕΣ
Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το
χαμό του λατρευτού συζύγου και πατέρα
Νικολάου Εμμ. Χανιώτη, η οικογένειά του
στη μνήμη του δώρισε δύο τρικέρια στον
ιερό ναό Αγίας Τριάδος Λευκών, που τόσο
πολύ αγαπούσε.  

Ο Θεόδωρος Χανιώτης, μέλος του Συλλό-
γου μας, προσέφερε 200 ευρώ ως δωρεά
για τους σκοπούς του Συλλόγου Ανακαινί-
σεως Αγίας Τριάδος.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συγχαρητήρια στον ανιψιό μας Νίκο
Σπυριδάκη (Κονταράτο) για την αποφοίτη-
σή του από το τμήμα Φυσικής του Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Του
ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
Οι θείοι του Περικλής και Ασημίνα Νικολά-
ου
ΥΓ: Συγχαρητήρια στους γονείς, να είναι
καλά να σε χαίρονται για την πρόοδό σου!

Μανώλης Ν. Χανιώτης 
Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από
εκείνο το Σάββατο της 30-5-2015,
παραμονή της Αγ. Τριάδας που
έφυγε από τη ζωή, όπως καθημε-
ρινά παρακαλούσε, ο Μανώλης
Νικ. Χανιώτης (Μπαναγιάννης) σε
ηλικία 98 χρόνων. Η κηδεία του
έγινε την 2-6-2015 από το νεκρο-
ταφείο Κηφισιάς, παρουσία πολ-
λών συμπατριωτών και φίλων.
Στον αποχαιρετισμό του, μεταξύ
άλλων, του είπαμε:
Αγαπημένε μας Μανώλη. Έζησα
από πολύ κοντά τα ευτυχισμένα
χρόνια που πέρασες με τη
σύντροφό σου Παρασκευούλα. Το σπίτι σου ήταν πάντα ανοι-
χτό σε όλους και οι μέρες και ώρες σας ήταν ευχάριστες, γεμά-
τες Λευκιανή αύρα, τόσο εδώ στην Κηφισιά όσο και στο χωριό
μας. Ο Θεός μας όμως, που μόνο εκείνος γνωρίζει τους λόγους,
τα έκλεισε όλα αφού σου πήρε αρκετά νωρίς τη σύντροφό σου
και, προς μεγαλύτερή σου δυστυχία, πριν από λίγες μέρες, και
τον μονάκριβο γιό σου Νικόλα. Ένα τέτοιο χτύπημα ποιός θα
μπορούσε να αντέξει; Η πίκρα σου ήταν αληθινά βουβή, ανεί-
πωτη, αβάσταχτη, πόνος ατέλειωτος, απαρηγόρητος.
Τώρα όλα πια τελείωσαν. Θα μείνει όμως σαν ανάμνηση όσο
ζούμε η αγάπη που είχες πάντα προς τους συνανθρώπους μας,
ιδιαίτερα τους Λευκιανούς, την πρόοδο στη δουλειά σου, τους
φίλους, το χωριό μας, το Σύλλογό μας. Αυτά δεν θα σβήσουν
ποτέ από τις καρδιές όσων σε γνώρισαν. Και οι παλαιότεροι θα
κρατούν για πάντα στα αυτιά τους τον όμορφο ήχο της τσα-
μπούνας σου από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας Μανώλη...

Βασίλης Ευστ. Ραγκούσης

Γιάννης Αθ. Ραγκούσης
Την 23 Δεκεμβρίου, μέσα στη γιορτι-
νή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων,
έφυγε ο Γιάννης... Ο θάνατος δεν
νοιάζεται για γιορτές. Ίσως, μάλιστα,
καμιά φορά θαρρείς πως διαλέγει τις
μέρες για να επισημάνει ακόμα μια
φορά το ελάχιστο της ανθρώπινης
φύσης.
Ο νους μου γυρίζει πίσω 40 χρόνια
από σήμερα, όταν νέος σημαιοφόρος
ξεκινούσα τα ξημερώματα από το
πατρικό μου στα Μελίσσια για το
Μαρούσι, απ' όπου έπαιρνα το υπη-
ρεσιακό λεωφορείο για τον Ναύσταθ-
μο στη Σαλαμίνα. Κάθε πρωί έβλεπα
να περιμένει στο ίδιο σημείο ένας
νεαρός Κελευστής του ΠΝ, σοβαρός,
ψηλός κι αδύνατος φορώντας την
ατσαλάκωτη στολή του. Έπαιρνε κι αυτός το ίδιο λεωφορείο. Δεν
γνωριζόμασταν, όμως κάποια στιγμή ανταλλάξαμε τις πρώτες κουβέ-
ντες και με χαρά διαπίστωσα ότι ήταν κι αυτός από τις Λεύκες. Από
εκεί άρχισε μια φιλία που χωρίς να μας δέσει στενά (μια που οι πορεί-
ες μας στο Ναυτικό μας έστελναν σε διαφορετικές θέσεις) μου έδωσε
την ευκαιρία να εκτιμήσω τον Γιάννη για τη σοβαρότητα, την εργα-
τικότητα και το ήθος του. Η πιο "κοντινή" στιγμή μας ήταν όταν ήρθε
η ώρα να υπηρετήσουμε μαζί στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (1998-
2000). Τότε οι τεχνικές του γνώσεις βοήθησαν το Ναυτικό για την
εξοικονόμηση χρημάτων από αναμόρφωση παλαιών πυρομαχικών
των πλοίων. Από τότε είμαστε σε επαφή και μετά την αποστρατεία
μας βλεπόμασταν όποτε κατέβαινα στο χωριό. Ακούραστος, εργατι-
κός, γεμάτος νεύρο και ζωή. Η μοίρα δεν θέλησε να τον έχουμε πια
κοντά μας. Όμως η ανάμνησή του θα μείνει για πάντα στο μυαλό και

Γιάννης Κυδωνιεύς

Δελτίο Πεντικοστό 51_Layout 1  5/4/2016  6:45 μμ  Seite 8

στην ψυχή μας…Καλό ταξίδι φίλε!    



9ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ

Εκείνο το
απόγευμα η
Αναστασία δεν
θα φορούσε τα
τακούνια της
μαμάς. Είχε
άλλα σχέδια.
Θα υποδυόταν
την κοκότα
ανεβοκατεβαί-

νοντας το πεζοδρόμιο χωρίς τον  ρυθ-
μικό χτύπο των τακουνιών. Με το μυα-
λουδάκι της φανταζόταν πως ήταν
δεσποινίδα προσπαθώντας να τιθασεύ-
σει την εσωτερική της ορμή να γίνει με
μιας μεγάλη και όχι να βλέπει αυτό το
κοριτσάκι στο τζάμι του παραθύρου
κάθε φορά που περνούσε από μπροστά
του. Αποφάσισε να κάνει και το χατίρι
του αδελφού της να μη τα φορέσει μια
και τον εκνεύριζε ο θόρυβος από τα
πέρα δώθε της.
Έριξε μια ματιά στο χέρι της. Ένα

χαμόγελο ικανοποίησης χαράχτηκε στα
ροδαλά χειλάκια της. Το πολυπόθητο
ρολογάκι   με το χρυσό λουράκι
αστραφτοκοπούσε με την μπλε πλακί-
τσα του. Τι σημασία είχε αν ήταν ψεύ-
τικο από αυτά πουλάνε στα πανηγύρια
έξω από τις εκκλησίες! Η μητέρα της
αποφάσισε να της πραγματοποιήσει το
όνειρό της  και να της  το αγοράσει από
το πανηγύρι του Άι Αντρέα.
Οι δείκτες έμεναν ακούνητοι, αλλά
εκείνη δεν την έμελε, σημασία είχε πως
φορούσε επιτέλους ρολόι. Ξέχασε τα
τακούνια, σήκωσε και το μανίκι από
την μπλούζα της, βγήκε στο πεζοδρό-
μιο αναψοκοκκινισμένη έτοιμη να κάνει
τον γύρο του θριάμβου στη γειτονιά
κρατώντας ψηλά τον καρπό με  τρό-
παιο το ρολόι.  
Ο Μιχάλης  ..... γυρνούσε από το σχο-

λείο όταν την είδε να απολαμβάνει το
πάνω κάτω στο πεζοδρόμιο με το ρολόι
στο χέρι να φουσκώνει σαν διάνος.
Ευτυχώς δεν τον ξεκούφαιναν και τα
τακούνια γιατί θα της είχε στρίψει το
λαρύγγι.  Παιδί και εκείνο δεν του
πήραν ποτέ ούτε ένα νεροπίστολο και
τώρα αυτό το μικρό ακόμα δεν πρόλα-
βε να πάει σχολείο και της πήραν
ρολόι. Άνοιξε την ξύλινη πόρτα του
κήπου  χτυπώντας την πίσω του ίσα
που πρόλαβε να την αποφύγει η Ανα-
στασία που ερχόταν πίσω του. Να του
δείξει το ρολογάκι ήθελε, να του πει να
παίξουν τον ρολογά. «Θέλεις να με
ρωτάς τι ώρα είναι και εγώ να σου
λέω»; Βιάστηκε να ρωτήσει.
«Δεν μας παρατάς» .

«Έλα, ρώτα με» .
« Φύγε που σου λέω». 
«Θέλω να με ρωτήσεις»επέμενε η Ανα-
στασία κουρδίζοντας τα νεύρα του
αδελφού. Έκανε πως διάβαζε ο Μιχά-
λης, ενώ η Αναστασία τον περιτριγύρι-
ζε  σιγοτραγουδώντας χωρίς να κρύβει
την χαρά της. 
Και λίγο το νάζι και λίγο η ξιπασιά πως
είχε ρολογάκι,  ήταν ικανά να φέρουν
την καταστροφή. Δεν κατάλαβε για
πότε  ο Μιχάλης σηκώθηκε  και με
περίεργο ύφος την ρώτησε «Τι ώρα
είναι;»   «Για να δω» συνέχισε. Η μικρή
άπλωσε το χέρι της  όλο καμάρι, επιτέ-
λους την ρώτησε, μα δεν πρόλαβε να
απαντήσει μονάχα ένα κλάσμα του
δευτερολέπτου κράτησε η ευχαρίστη-
ση. Δεν το  πίστευε αυτό που ακολού-
θησε αστραπιαία.. Ήταν εκεί στο χερά-
κι της, άστραφτε. Πώς έγινε και άκου-
σε ξαφνικά το κρατς -κρατς ξανά και
ξανά. 
Κοίταξε δεν το είδε στο χέρι της. Ούτε
κάτω. Έσκυψε. Πουθενά. Ο Μιχάλης
έκανε την τελευταία κίνηση. Έτριψε το
παπούτσι του με μανία. Έπειτα έφυγε
και άφησε πίσω το ρολογάκι της χίλια
κομμάτια στο τσιμεντένιο πεζοδρόμιο.
Οι δείχτες του  τρεμόπαιζαν  στο έδα-
φος, σαν χεράκια που ζητούσαν βοή-
θεια. Θυμήθηκε όταν έπιανε τα νεογέν-
νητα παπαγαλάκια από την φωλιά που
της έλεγε η μαμά «πρόσεχε μη τα λιώ-
σεις». Έσκυψε και έπιασε όσο πιο
απαλά μπορούσε τον λεπτοδείκτη που
σαν να της φάνηκε πως κουνιόταν
ακόμα. 
Ό, τι απέμεινε  χτυπήθηκε λίγο ακόμα
μέσα στα δάχτυλά της και έπειτα
κοκάλωσε εκεί μπροστά στα μάτια της.
Η μπλε  πλακίτσα  διαλυμένη στο πεζο-
δρόμιο. Εκεί που άλλοτε ζούσε την
ευτυχία τώρα ήρθε να την ανταμώσει η
πίκρα. Τσίριξε, έσκουξε, στρίγγλισε
αλλά δάκρυ δεν βγήκε. Πάει το όνειρο.
Γιατί ο αδελφός της το έκανε αυτό;
Γιατί του έδωσε  το θάνατο. 
Γιατί της έδωσε  τέτοιο χτύπημα στη
καρδιά και έλεγε πως την αγαπούσε.
Τώρα; Όχι δεν θα κλάψει. Μόνο ένα
‘γιατί’ την συννέφιαζε.  Και η μαμά δεν
ήταν εκεί να την παρηγορήσει.
Ο Μιχάλης πήρε ένα πορτοκάλι και

ρουφούσε  τον χυμό του επιδεικτικά
λίγο πιο εκεί.  Στοίχειωσαν οι ματιές
τους ο ένας στο πρόσωπο του άλλου,
αλλά μιλιά δεν έβγαζαν. Εκείνος άραγε
τι σκεφτόταν; Να είχε μετανιώσει; Μπα
την κοιτούσε αδιάφορα, παγωμένα. Και
εκείνη πονούσε. Και δεν ήθελε να

φανερώσει τα δάκρυα που της έκαιγαν
τις κόγχες των ματιών, όχι δεν θα τα
φανέρωνε. Δεν θα του έδειχνε πόσο
πολύ υπέφερε.  Έμειναν να κοιτάζονται
βουβοί. Σιωπή. 
Εκείνη  σήκωσε το πρόσωπό της και

τον αντίκρισε μέσα από  μια ομίχλη που
είχε κάτσει εκεί δα πάνω στα καστανά
της μάτια. Δεν διέκρινε πια  το ρολογά-
κι. Ούτε τον αδελφό της. Τρεμόπαιζε
το δάκρυ. Πάσχιζε να το κρατήσει.
Αγωνιζόταν  το  δάκρυ να βρει τον
δρόμο να κυλήσει παρά τον εσωτερικό
πόλεμο της μικρής.
Και τότε..... τότε  ο Μιχάλης πέταξε

πέρα το πορτοκάλι έπιασε ένα στυλό
και ευλαβικά της έπιασε το χεράκι και
άρχισε να ζωγραφίζει ένα ρολογάκι.
Ακριβώς εκεί που ήταν το αγαπημένο
της. Έκανε και λεπτοδείκτες.  Και λου-
ράκι. Δεν αστραφτοκοπούσε,  όμως τι
σημασία είχε, ήταν του αδελφού της. 
Με αυτόν τον τρόπο εκείνος ζητούσε
συγνώμη συνεχίζοντας να το κάνει
ακόμα πιο όμορφο. Το μετάνιωμα του
αδελφού ολοφάνερο στο βλέμμα του,
όρμησε μέσα από τα δικά της μάτια τα
βουρκωμένα και άραξε στη καρδιά της.
Ο αδελφός της την αγαπούσε, ο αδελ-
φός της δεν το ήθελε. 
Προσπάθησε να επανορθώσει με τον
δικό του παιδικό τρόπο. Και ήταν πολύ-
τιμος. Ο Μιχάλης του έβαλε και πλουμί-
δια και οι δείκτες έδειχναν ‘έξι και τριά-
ντα’. Η ώρα της καταστροφής, η ώρα
της απόλυτης συγνώμης. Η Αναστασία
την έδωσε με όλο της την ψυχή αφή-
νοντας το νικητήριο  δάκρυ της συγχώ-
ρεσης και καταχώνιασε το δάκρυ του
θυμού και της απόγνωσης. 
Ξεχύθηκε στα μαγουλάκια της  ελευθε-
ρώνοντας την ματιά. Της φανέρωσε
τον αδελφό της να της χαμογελά.  Και
το δάκρυ  της χαράς πήρε να γίνεται
ρυάκι στα μαγουλάκια της. Ο Μιχάλης
της στέγνωσε το πρόσωπο με ένα χάδι
και την ρώτησε «Παίζουμε τον ρολο-
γά;»  
Η Αναστασία έριξε μια ματιά στο
ζωγραφισμένο ρολόι στο χέρι της,
χαμογέλασε και προσπάθησε να πει......
Η ώρα είναι.....  η ώρα είναι....... Δεν
ήξερε πως να εκφράσει αυτό που ένιω-
θε. 
Η ώρα είναι  ..... και ξαφνικά χύθηκε
στον λαιμό  του και η παιδική φωνού-
λα  φώναξε « η ώρα είναι αδελφούλη
μου  πως πολύ σε αγαπώ».

Μαρία Χανιώτη                         

Έ ν α  δ ά κ ρ υ
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«Καλώς τους, καλωσήρθατε στο χορό
του Συλλόγου μας κι εφέτος! Στο χορό
του Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών
της Αθήνας, για το 2016. Φέτος  ο Σύλ-
λογός μας - για όσους δεν το γνωρίζουν
- κλείνει 91 χρόνια ζωής. Είναι ένας
χορός σε μια ενδιαφέρουσα εποχή! Μα
για σκεφτείτε, πόσες «ενδιαφέρουσες
εποχές» έχει ζήσει αυτός ο Σύλλογος!
Όλη η Ιστορία  της Νεότερης Ελλάδας
πέρασε δίπλα μας, εδώ και 91 χρόνια.
Όσοι είστε απόψε εδώ, πιστεύετε στη
συνέχεια της ζωής, στα όνειρα που η ζωή
γεννά, στη ζωή που ξεπερνά το φόβο,
τους πολέμους, και τις κάθε λογής
δυσκολίες…»
Με αυτά τα λόγια καλωσορίσαμε  τους
πολλούς  καλεσμένους  στην Χοροεσπε-
ρίδα μας, που έγινε στην όμορφη αίθου-
σα “Αέρινο” του VIEWHALL, στις 11 Μαρ-
τίου. Το πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις
από τους νέους του Συλλόγου μας που
μας παρουσίασαν  με ευφάνταστο τρόπο
αποκριάτικα έθιμα και  χορούς. Η συμμε-
τοχή στους στροβιλισμούς του χορού
στην πίστα ήταν μεγάλη, το κέφι αμείω-
το ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Συνα-
ντήθηκαν  λοιπόν οι Λευκιανοί, ζεστάθη-
καν οι καρδιές, και η καθημερινότητα
έμοιαζε λιγότερο προβληματική. Ο Προο-
δευτικός Σύλλογος Λευκιανών επιμένει σε
καλύτερες μέρες και μέσα από τις μελω-
δίες του βιολιού, από τα βήματα νέων και
όχι τόσο νέων στα νησιώτικα τραγούδια,
μέσα από τα γέλια που φέρνει η ελληνι-
κή Αποκριά, προσπάθησε να οπλίσει όλα
τα μέλη του, με χαρά και αισιοδοξία. 
Υποσχέθηκαν μάλιστα, όσοι διασκέδασαν
εκείνο το βράδυ, να μοιραστούν τη χαρά
και τις ευχάριστες αναμνήσεις τους και με
άλλους  και έτσι η αισιοδοξία και η καλή
διάθεση να πολλαπλασιαστεί!

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΕΙΑ!...
ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου έγινε ο ετή-
σιος χορός μας στον πολυχώρο Viewhall.
Η επιλογή έγινε μετά από μεγάλη προ-

σπάθεια και με βάση τις παρατηρήσεις
μελών μας τα προηγούμενα χρόνια που
ζητούσαν χώρους άνετους και πολυτελέ-
στερους. 
Χωρίς καμία εξειδίκευση πάνω στην
οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, είχαμε
να προβλέψουμε και να καλύψουμε
πολλά μικροπροβλήματα και κενά. Λάθη
που μπορεί να έγιναν, σίγουρα δεν ήταν
ηθελημένα μιας και δεν μπορείς να τα
προβλέψεις όλα.
Οδηγός μας σ’ αυτήν την προσπάθεια
ήταν το κέφι μας και η λαχτάρα να πάνε
όλα καλά. Δυστυχώς μικροπαράπονα
υπήρξαν  από ορισμένους, αυτό όμως
δεν είχε επιπτώσεις στο κέφι των υπολοί-
πων. Σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς

συγκεντρώσεις τόσα πολλά άτομα και να
τα ευχαριστήσεις όλα.
Ο Σύλλογος για να κρατήσει το πνεύμα
και τη δύναμή του χρειάζεται την ηθική
υποστήριξη όλων μας. Αξίζει λοιπόν να
πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα
μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που
μας στήριξαν με τη συμμετοχή τους και
φέτος.

Κλεοπάτρα Κρητικού

ΞΕΦΩΤΟ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ
Όσα θα γράψω αποτελούν αληθινές σκέ-

ψεις και συναισθήματα, που
έζησα στον ετήσιο χορό του
Προοδευτικού Συλλόγου
Λευκιανών Πάρου.
Σε ένα θολό τοπίο, που
πραγματικά ζούμε όλοι μας
τα τελευταία χρόνια, και που
μας αναγκάζει να περιοριζό-
μαστε στα τελείως απαραί-
τητα, υπερίσχυσε το κάλε-
σμα στο ετήσιο χορό του

Καραμανλή, την Παρασκευή
11-3-2016.
Η ολοκλήρωση της αθρόας προσέλευ-
σης των συμπατριωτών μας, σήμανε την
έναρξη του προγράμματος. Η πρόεδρος
του συλλόγου Μαργαρίτα Κοντού, με το

γλυκό της λόγο, καλεί το χορευτικό. Δρο-
σερά νιάτα κορίτσια και αγόρια, 30 περί-
που τον αριθμό, με τοπικές στολές
εμπλουτίζουν την αίθουσα με την παρου-
σία τους. Η υπεύθυνη Ελιζαμπέτα Σκιαδά

δίνει την ψυχή της για την άρτια παρου-
σίαση. Τα παιδιά χορεύουν χορούς από
την Πάρο και άλλα νησιά, μεταξύ των
οποίων ξεχώρισε η «σκούπα». Αποκορύ-
φωμα απετέλεσαν τα «κουκιά» της
Λέσβου. Το φύτεμα, η συλλογή, το φόρ-

τωμα της σοδιάς, το φόρτω-
μα του ενός στη ράχη του
άλλου, το «ξυλοφόρτωμα»
και κλώτσημα του «υποζυγί-
ου», για την επιτάχυνση της
μεταφοράς, μας έκαναν να
ξεκαρδιστούμε απ’ τα γέλια.
Καταπληκτική και ζωντανή η

των κοριτσιών. Επαναλήψεις
τέλειες. Και όλα αυτά με τη
συνοδεία της καταπληκτικής
ορχήστρας από τους Νίκο
Τσαντάνη (μουσικολόγο),

λαούτο-φωνή –τσαμπούνα, την γυναίκα
του Διονυσία Παπούλη, τραγούδι, τον
δεξιοτέχνη βιολιστή  Μανώλη Δελέντα και
τον Βαγγέλη Σκιαδά στα κρουστά. Η επι-

Η  Ε Τ Η Σ Ι Α  Χ Ο Ρ Ο Ε Σ Π Ε Ρ Ι Δ Α  Μ Α Σ
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που  ζούμε  είναι  σχεδόν  αδύνατο  να

συλλόγου, στο Viewhall
αίθουσα "Aέρινο",λεωφόρος

φωνή  του  Χρ.  Δανάκη  και 
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λογή αυτού του μουσικού
συγκροτήματος αποδεικνύει την ωριμό-
τητα του συλλόγου. Εύχομαι στο ζεύγος
Τσαντάνη να χαίρονται το πρώτο τους
παιδί και στα άλλα με υγεία. Εύχομαι στο
καταπληκτικό αυτό μουσικό συγκρότημα
να λειτουργεί πάντα ενωμένο για την
πρόοδο της ντόπιας  (παριανής) μουσι-

κής παράδοσης.
Και να η έκπληξη! Δυο μασκοφορεμένες
φιγούρες κάνουν την εμφάνισή τους με
πειράγματα χωρίς κανείς να τους ανα-
γνωρίσει, θυμίζοντας παλιές όμορφες
Λευκιανές συνήθειες. Τελικά κάτω από
την μεταμφίεση ήταν η Αργυρώ Παντε-
λαίου και η Μαρία Χανιώτη.

Ευχάριστη υπενθύμιση: Όταν το ’65
ανηφορίζαμε με τον Σίμωνα Καρά το
δρομάκι του σπιτιού της γιαγιάς της
Αργυρώς (από τον πατέρα της) λέει ο
δάσκαλος.
–Βρέ παιδιά δεν υπάρχει κανείς εδώ που
να τραγουδάει ή να χορεύει; Για να πάρει
ευθύς την απάντηση από τη θειά Αργυ-
ρώ. 
–Χορό θες παιδάκι μ. έλα δω.
Τον πιάνει αμέσως απ’  το χέρι και τον
αρχίζει στο αγέρανο και στο τραγούδι
μπροστά στο μικρό αυληδάκι του σπιτιού
της.
Καταπληκτική εντύπωση μου έκανε επί-
σης η επικοινωνία της προέδρου με τη
νεολαία. (κοινός κώδικας).
Γενικά η οργάνωση ήταν τέλεια από κάθε
πλευρά, με πλούσια δώρα, νόστιμο
φαγητό, μεγάλη πίστα για χορό, άριστη
ορχήστρα, τέλειο χορευτικό. 
Τι άλλο να ζητήσει κανείς από μια τέτοια
οργάνωση. 
Φεύγοντας είχαμε γίνει αλλιώτικοι. Είχα-
με ανεβεί ψηλότερα. Όλο αυτό ήταν ένα
ξέφωτο στην ομίχλη. Έτσι θα κρατήσου-
με τη ζωή μας παρά τις διαθέσεις κάποι-
ων και θα κερδίσουμε το είναι μας σε πεί-
σμα των καιρών. Θα ξαναγίνουμε Ζορ-
μπάδες και θα διδάξουμε αισιοδοξία. 

Εύχομαι στην πρόεδρο, στο διοικητικό
συμβούλιο καθώς και σε όλους τους
θαμώνες τις βραδιάς, υγεία, δύναμη και
πρόοδο για να επαληθευτεί και ο τίτλος
του συλλόγου μας.  
23-3-2016

Εμμανουήλ Αντ. Χανιώτης
Πάριος μουσικοδιδάσκαλος  

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Για το επόμενο τρίμηνο, ο Σύλλογός μας έχει προγραμματίσει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Κυριακή 17 Απριλίου (ώρα 11:30): Παρουσιάζουμε στη λέσχη μας το έργο του Λευκιανού μουσικοδιδα-
σκάλου Μανώλη Αντ. Χανιώτη.
Κυριακή 22 Μαΐου (ώρα 10:00): Ετήσιο μνημόσυνο των Λευκιανών λατόμων στον Ι. Ν. του Αγ. Γεωργίου
Διονύσου.
Κυριακή 5 Ιουνίου: Μονοήμερη εκδρομή του Συλλόγου στη Σαλαμίνα. Θα επισκεφτούμε τη Μονή Φανερωμέ-
νης, τον τάφο του Καραϊσκάκη στην πόλη της Σαλαμίνας και θα γίνει ξενάγηση στον Ναύσταθμο του Πολεμικού

τήρηση με το κατοπτρικό τηλεσκόπιο. Οι επόμενες διαθέσιμες ημερομηνίες του αστεροσκοπείου είναι η 9η Απριλίου

6937748706 ή στο email του Συλλόγου (syllogoslefkianwn@hol.gr).

Υπενθυμίζεται ότι για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα εκδηλώσεων μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του Συλ-
λόγου (lefkes.info)
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(Σάββατο) και η 15η Μαΐου (Κυριακή), στις 19:00 (είσοδος 5 ευρώ).

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης για ενημέρωση και παρα-

 Για διευκόλυνση της οργάνωσης να γίνει προσυνεννόηση από τους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν, στο τφ

Ναυτικού. Για την ξενάγηση αναμένεται σχετική έγκριση από το Γεν. Επιτελείο Ναυτικού.
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Τα νέα και οι απόψεις
της νεολαίας μας.

Χαίρετε, χαίρετε! Μικροί και μεγά-
λοι!
Καλώς ανταμώνουμε και πάλι στις σελί-
δες αυτές! 
Πάμε να δούμε τα νέα και την κατάστα-
ση της νεολαίας μας τους τρεις μήνες
που μας πέρασαν…
Γύρω από τρεις άξονες κινήθηκαν οι εξε-
λίξεις αυτή τη φορά:

Καλωσόρισμα της νέας χρονιάς και
κοπή Βασιλόπιτας

Με το δικό μας
ανέμελο τρόπο
ανοίξαμε την
πόρτα στη νέα
χρονιά να μπει
- και ιδιαίτερα
αυτήν της
ψυχής μας!
Όταν ανοίγεις
την πόρτα σε
κάθε τι καινού-
ριο με τους
άλλους μαζί,
τότε αναπό-
φευκτα όλα να
κ υ λ ή σ ο υ ν
καλύτερα!..

Μετά από
πολύ καιρό

έγινε προσπάθεια σύναξης όλης της
Νεολαίας στη Λέσχη μας με σκοπό
την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ

μας.

Το κάλεσμα είχε ως εξής:
«Την Κυριακή 28/02/2016 στις 06:00
μ.μ. συναντιόμαστε εμείς, οι νέες και οι
νέοι από τις Λεύκες της Πάρου που ζούμε
στην Αθήνα, στη αίθουσα του Προοδευ-
τικού Συλλόγου Λευκιανών Πάρου για να
γνωριστούμε, να πιούμε τον καφέ μας,
να συζητήσουμε, να αναδιοργανώσουμε
το τμήμα Νεολαίας του Συλλόγου μας και
να κάνουμε τα σχέδιά μας για το σήμερα
και το αύριο του Συλλόγου μας έτσι όπως
εμείς το φανταζόμαστε»
Έτσι και έγινε! Ένα αντιπροσωπευτικό
κομμάτι της νεολαίας μαζεύτηκε και εξέ-
φρασε τις σκέψεις, τις ιδέες του, συζητώ-
ντας εποικοδομητικά με το Δ.Σ.
Αποφθέγματα:
� Μένουμε συντονισμένοι στις
δράσεις του Συλλόγου μας, αναβαθμίζο-

ντας την παρουσία μας μέσα σε αυτόν
και συνειδητοποιώντας  τα θετικά που
απορρέουν για όλους μας!
� Κρατάμε ενεργό και ζωντανό το
ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας μας – της
σελίδα μας στο FB από όπου διαχέονται
όλα τα νέα
� Κινούμε τα νήματα ώστε να
δημιουργηθεί η δική μας μουσική ομάδα,
ενώνοντας όλα τα ταλέντα της νεολαίας
μαζί.
� Είναι πολλά και όμορφα αυτά

που μπορούμε να ζήσουμε παρέα – αρκεί
να το συνειδητοποιήσουμε και να ανοί-
ξουμε αυτή την πόρτα στην
καθημερινότητά μας.
� Στηρίζουμε όλοι την αιμοδοσία
στις 4 του Απρίλη στον Άγ. Ελευθέριο
Αμαρουσίου, δίνοντας μια ανάσα στις
ανάγκες της χώρας μας και προβάλλο-
ντας παράδειγμα ευαισθησίας και
προσφοράς.
� Συνεχίζουμε την υποστήριξη και
τη συμμετοχή μας στη χορευτική ομάδα
του Συλλόγου μας

Κάθε Σάββατο το απόγευμα, εκεί
γύρω στις 5:00μ.μ., η λέσχη μας

ζωντανεύει από μουσικές, χαμόγε-
λα, χορούς και αισιοδοξία!

Μέσα από χορευτικά ταξίδια και μουσικά
μονοπάτια, η ομάδα αυτή απολαμβάνει
τη γνώση, την ενότητα, την ανεμελιά και
πάνω από όλα την όμορφη παρέα! Το
κλίμα που έχει καλλιεργηθεί υπό την
καθοδήγηση της Ελιζαμπέτας Σκιαδά,
επιβεβαιώνεται από το πόσο ανυπομο-

νούν τα παιδιά να έρχεται κάθε φορά η
τελευταία μέρα της εβδομάδας για να
ανταμώνουν όλοι μαζί, να χορεύουν και
να περνάνε καλά.
Ενδεικτικό κομμάτι αυτής της παρέας
απολαύσαμε όλοι κατά τη διάρκεια του
Ετήσιου Χορού μας στις 11 του Μάρτη. 
Ανυπομονούμε να τους ξανασυναντή-
σουμε σε στιγμές τέτοιες, ανοδικές για
την ψυχολογία όλων μας, να γίνουμε κι
εμείς, όσοι δεν είμαστε, μέλη σ' αυτό το
ταξίδι ζωντάνιας, παράδοσης, παρέας και

δημιουργι-
κότητας!
Για να μην
διαβάζετε
όμως τα
νέα ως

εξωτερικοί
παρατηρη-
τές, αλλά

για να
γίνετε

δημιουργοί
και συνο-
δοιπόροι
σε ό,τι
όμορφο

πρόκειται
να ακο-
λουθήσει
..μείνετε
συντονι-

σμένοι στη σελίδα μας στο Facebook
(***ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ***)

Ή απλά καλέστε μας στα εξής τηλέφωνα
για άμεση επικοινωνία: 

(Υπεύθυνη Νεολαίας)
•Δέσποινα Καπαρού: 

694 589 4537

(Υπεύθυνη Χορευτικής Ομάδας)
•Ελιζαμπέτα Σκιαδά: 

693 8247378

(Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων)
•ΜαριαρίναΜπουκίου: 

6946301194 

Καλή αντάμωση με ακόμα περισσότε-
ρους νέους για κάθε τι όμορφο πρόκειται
να ακολουθήσει, για κάθε τι όμορφο
μπορούμε να δημιουργήσουμε! 
Καλή άνοιξη!!

Μαριαρίνα Μπουκίου-Κυδωνιέως
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ
Φέτος τις Απόκριες, η Λέσχη μας ήταν
διεθνής και επιστημονική! Είδαν φως κι
ανέβηκαν μια Γιαπωνέζα,  ένας Μεξικα-
νός,  ένας Ζουλού ντυμένος κρασοβάρε-
λο, μια γιατρός και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν!!
Ανοίξαμε το Τριώδιο  μεσημέρι της
Κυριακής  21 Φεβρουαρίου, με κέφι και

μπόλικους μεζέδες και ο χορός
άρχισε πολύ σύντομα, πριν καν
προλάβουν να κατακάτσουν
στα στομάχια οι πρώτοι μεζέ-
δες.
Αρκετά από τα μέλη μας ήρθαν στη

Λέσχη να γιορτάσουμε όλοι μαζί την
αρχή της περιόδου της Αποκριάς.  Δεν
έλειψαν τα σόκιν ανέκδοτα, τα σκαμπρό-
ζικα τραγούδια, τα πειράγματα. Ζεστή
και φιλική η ατμόσφαιρα όπως πάντα, το
γλέντι μας κράτησε μέχρι αργά το από-
γευμα.
Δώσαμε ραντεβού για το βράδυ της Τσι-
κνοπέμπτης για να  να τσικνίσουμε τιμώ-
ντας τις παραδόσεις αλλά και ψάχνοντας
άλλη μια ευκαιρία για να τραγουδήσουμε
και να χορέψουμε.

Παρά το ότι η βραδιά της Τσικνοπέμπτης
ήταν βροχερή αρκετοί ήταν αυτοί που
αποφάσισαν να αψηφήσουν βροχή και
ψύχρα και να έρθουν να χορέψουν και
να τραγουδήσουν. Νέοι μεζέδες, μπόλικο
κρασί και το γλέντι άρχισε με τραγούδια
αυτή η φορά. Κάτι ο μπάλος, κάτι τα

τσάμικα, με πρώτο και
καλύτερο τον δάσκαλο,
κάτι τα λατινοαμερικά-
νικα, το κέφι άναψε. Η
Μαργαρίτα Κοντού-
Θεοδωροπούλου, Πρόε-
δρος πλέον του Συλλό-
γου μας, πρωτοστάτησε
κι αυτή τη φορά και η
Λέσχη αντήχησε από

γέλια, φωνές και χειροκροτήματα όταν
έσκασαν μύτη μία Γιαπωνέζα γκέισα,
ένας μουστακαλής Μεξικάνος με την
κιθάρα του, ένας Ζουλού χωμένος σ΄
ένα κρασοβάρελο, μια γιατρός πλήρως
εξοπλισμένη με στηθοσκόπιο, θερμόμε-
τρο και αντιπυρετικές καραμέλες, και
τελευταίος και μη εξαιρετέος, ο Άλμπερτ
Αϊνστάιν! Οποία τιμή για την ταπεινή μας

Λέσχη τόσοι ξένοι και τέτοιες προσωπι-
κότητες! Ευτυχώς η γιατρός ήταν προε-
τοιμασμένη να αντιμετωπίσει λιποθυμίες
από τα γέλια και τα ξέφρενα χειροκροτή-
ματα και θερμομετρούσε τους παρόντες
μοιράζοντας αφειδώς μέντες!  Ε, δεν
ήθελε και πολύ για να απογειωθεί το γλέ-
ντι, το οποίο συνεχίστηκε μέχρι αργά. 
Έτσι τιμήσαμε για μια ακόμη φορά στο
ζεστό χώρο της Λέσχης Λευκιανών τις
παραδόσεις μας και μακάρι να συνεχί-
σουμε για πολλά χρόνια ακόμη.

Ρένια Κυδωνιέως.

Δελτίο Πεντικοστό 51_Layout 1  5/4/2016  6:45 μμ  Seite 13



14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΙΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥ

Πέρυσι, ανάμεσα Χριστούγεννα και
Πρωτοχρονιά, ξεκινήσαμε να αναβιώ-
σουμε μια παράδοση που είχε ξεθωριάσει
με τα χρόνια. Τέτοιες μέρες γιορτινές να
λέμε τα κάλαντα στους συμπατριώτες
μας, δίνοντας και παίρνοντας ευχές και
χαμόγελα. Η πρώτη εκείνη «αναβίωση»
μας αντάμειψε συναισθηματικά και μας
παρακίνησε να οργανώσουμε και φέτος
άλλη μία έξοδο, σε διαφορετική περιοχή
τώρα.

Έτσι, συγκεντρωθήκαμε στις 5/1 κι αρχί-
σαμε τη «γύρα» σε όσα σπίτια μελών και
φίλων του Συλλόγου βρίσκονταν στις
περιοχές Δάφνης, Αγ. Δημητρίου και Ν.
Σμύρνης. Σε ανθρώπους που είτε βλέ-
πουμε τακτικά είτε όχι, αλλά τους νοιώ-
θουμε σαν δικούς μας και χαιρόμαστε
αμοιβαία σε κάθε μας συνάντηση. Χαρές,
γέλια, κεράσματα, αναμνήσεις, ιστορίες…
Σε κάθε σπίτι ίδιο σενάριο: «Μα πάρτε
άλλο ένα μελομακάρονο!» ή «Α, δοκιμά-
στε κι αυτό το γλυκό, θα σας αρέσει
πολύ!», ή «Άντε κι άλλη μια σούμα!».
Κατά τις 2 – 2:30 είχαμε γίνει κουδούνια
και το ζάχαρο είχε χτυπήσει κόκκινο! 

Ήταν καιρός να μαζευτούμε γιατί και είχε
φτάσει και η ώρα κοινής ησυχίας και παρ’
όλα αυτά δεν είχαμε προλάβει να τους
δούμε όλους. Γι’ αυτό θα παρακαλέσου-
με όσους συμπατριώτες και φίλους επι-
θυμούν, του χρόνου να διοργανώσουμε
περισσότερες ομάδες. Τα συναισθήματα
που αποκομίζει κανείς αξίζουν το χρόνο
που θα διαθέσει. Σας περιμένουμε την

επόμενη φορά! 

Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου έγινε στη
Λέσχη μας η κοπή της πίττας του 2016.
Γεμάτη η αίθουσα, όμορφο και ζεστό
περιβάλλον, πολλά χαμόγελα και μουσι-
κή.

Η γιορτή μας άρχισε με την είσοδο του
νέου ΔΣ στην αίθουσα, τραγουδώντας τα
κάλαντα, και κρατώντας στα χέρια αστέ-
ρια με λέξεις-κλειδιά. «Αγάπη, υγεία,
ευτυχία, δικαιοσύνη, ειρήνη, τύχη, αρμο-
νία, χαρά…».Μετά τα κάλαντα, το κάθε
μέλος ξεχωριστά, έδωσε τις ευχές του με
βάση τη λέξη του αστεριού που κρατού-
σε. 

Μια όμορφη ιδέα που πρότεινε η Ελένη
Σκορδίλη-Μέλιου και την υιοθέτησαν με
χαρά τα υπό-
λοιπα μέλη του
ΔΣ. Η νέα μας
Πρόεδρος, η
Μ α ρ γ α ρ ί τ α
Κοντού-Θεο-
δωροπούλου,
απηύθυνε ιδιαί-
τερο χαιρετι-
σμό σε όλους.
Μίλησε για τον
σεβασμό που
όλοι τρέφουμε
για τους πρω-
τοπόρους εκεί-
νους που ίδρυ-
σαν τον Σύλλο-
γο, για την
εμπειρία και
την σοφία που
μας κληροδό-
τησαν, για το
ότι πρέπει μεν να στηριζόμαστε στη δική
τους σοφία αλλά πρέπει επίσης να είμα-
στε ανοιχτοί σε νέες ιδέες γιατί έτσι μόνο
υπάρχει πρόοδος. Κάλεσε τέλος τα νέα
παιδιά να έρθουν κοντά στον Σύλλογο
για να αναλάβουν την σκυτάλη από τους
παλιούς, και να φέρουν πνοή ενέργειας
και δημιουργίας στον Σύλλογό μας.

Ο πατέρας Νικόλαος ήταν κοντά μας και

φέτος και έδωσε το κλασσικό έναυσμα
της γιορτής, συνοδευόμενος από την
ωραία ψαλμωδία του Βασίλη Ραγκούση
και του Γαληνού Ραγκούση. Ο Μανώλης
Χανιώτης με το συγκρότημά του, μας
χάρισε ωραίες στιγμές με τα κάλαντα και
τα παραδοσιακά τραγούδια που εκτέλε-
σαν για χάρη μας. Τα παιδιά του χορευτι-
κού μας τραγούδησαν  κι εκείνα παραδο-
σιακά κάλαντα, δίνοντας το παρόν στην
όμορφη γιορτή μας. Όλοι κεράστηκαν
μελομακάρονα, κουραμπιέδες και κομμά-
τι της πίτας, το φλουρί της οποίας φέτος
κέρδισε η Ελένη Πανώριου και έλαβε από
την νέα Πρόεδρο του Συλλόγου ως δώρο
ένα μικρό γούρι.

Γεμάτη η αίθουσα, πάρα πολλά από τα
μέλη έδωσαν και φέτος το παρόν στην

κοπή της πίτας μας. Τα κάλαντα και τα
παραδοσιακά τραγούδια τραγουδήθηκαν
από όλους. Το κλίμα ζεστό, εγκάρδιο και
χαρούμενο. Όλοι, με το χαμόγελο στα
χείλη, μοιράζονταν ευχές για τον και-
νούργιο χρόνο.Το νέο ΔΣ ξεκινάει τη
διετή του θητεία με τις καλύτερες προο-
πτικές. Ευχαριστούμε όλους όσους ήταν
κοντά μας την ημέρα αυτή!

ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ... διαλέγοντας τις λέξεις!

ΚΑΛΑΝΤΑ και Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η Ελλάδα σήμερα; Οι στίχοι του Ελύτη
από το Μικρό Ναυτίλο:
«Κατοίκησα  μια χώρα  που΄βγαινε από
την άλλη την πραγματική, όπως τ΄όνειρο
από τα γεγονότα της ζωής μου. Την είπα
κι αυτήν  Ελλάδα και τη χάραξα πάνω στο
χαρτί να τηνε βλέπω.Τόσο λίγη έμοιαζε,

τόσο άπιαστη.Περνώντας ο καιρός όλο
και τη δοκίμαζα: με κάτι ξαφνικούς σει-
σμούς, κάτι παλιές καθαρόαιμες θύελλες .
Κι έπιασα σιγά –σιγά να δένω λόγια σαν
διαμαντικά να την καλύψω τη χώρα που
αγαπούσα. 
Μην και κανείς ιδεί το κάλλος ή κι υποψια-

στεί πως ίσως δεν υπάρχει.» 
Διαλέγουμε τις λέξεις, διαλέγουμε τις σκέ-
ψεις, διαλέγουμε  τις πράξεις, διαλέγουμε
τις επιθυμίες, διαλέγουμε τις κρίσεις , τις
συγκρίσεις, τις διακρίσεις, διαλέγουμε τις
εικόνες, διαλέγουμε... 
Αναρωτιέμαι αν στις μέρες μας μπορούμε
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ

ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ
Αγαπητέ συμπατριώτη και
συμπατριώτισσα,
Όπως γνωρίζεις, ο περικαλλής Μητροπο-
λιτικός Ναός των Λευκών, η Αγία Τριά-
δα, αποτελεί την πνευματική ταυτότητα
του χωριού μας. 
Είναι το κάλλος αλλά και το σημείο ανα-
φοράς μας. Πέραν του βασικού οικοδο-
μήματος, ο προαύλιος χώρος, η πρόσο-
ψη, τα κωδωνοστάσια, το τέμπλο, ο
Δεσποτικός Θρόνος, ο άμβωνας και τα
μανουάλια κατασκευάστηκαν από το
περίφημο Λευκιανό μάρμαρο της Βίγλας
και αποτελούν μοναδικά μνημεία γλυπτι-
κής τέχνης. Είναι φυσικό ο ναός αυτός,
κτισμένος σε περίοπτη θέση, να αποτε-

λεί καταφύγιο λατρείας κάθε Λευκιανού
και μνημείο θαυμασμού και πνευματικής
ενατένισης για κάθε επισκέπτη.

Όπως είναι γνωστό, ο Σύλλογος Ανακαί-
νισης ιδρύθηκε το 1954 και αποτέλεσε
για πολλά χρόνια τον πυρήνα δράσης για
τη συντήρηση του ναού. Τα τελευταία
χρόνια με τη συνδρομή πολλών Λευκια-
νών, άλλων με το υστέρημα κι άλλων με
το περίσσευμά τους και με τη χρηματο-
δότηση από τον Ι. Ν. Αγίας Τριάδας
έγινε το μεγάλο έργο της αποκατάστα-
σης των κωδωνοστασίων και της επιθε-
μελίωσης του κυρίως ναού. 

Επίσης, η ράμπα για την εύκολη είσοδο
στο ναό ατόμων με ειδικές ανάγκες και η
επίστρωση του χώρου πίσω από το ιερό.
Όμως, ο ναός χρειάζεται ακόμα πολλές

εργασίες. Γι αυτό ακριβώς ο Σύλλογος
Ανακαίνισης πρέπει να υπάρχει όσο
υπάρχει και ο Ναός για να συνεχίσει την
προσφορά του.  
Τον Μάρτιο του 2016 λήγει η θητεία του
υπάρχοντος Δ.Σ.  Γι αυτόν το λόγο, σύμ-
φωνα με το καταστατικό του Συλλόγου,
πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές, για
την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και τη συνέ-
χιση των έργων.
Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών
είναι η 2α Μαΐου 2016, το απόγευμα.
Όσοι Λευκιανοί αγαπάτε το υπέροχο
αυτό μνημείο των Λευκών παρακαλείσθε
να θέσετε υποψηφιότητα στις προκείμε-
νες εκλογές, στα μέλη του απερχόμενου
Δ.Σ.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανακαίνισης

Κωνσταντίνος Α. Καστανιάς 
(τηλ. 6944700885)

να διαλέξουμε την ίδια μας τη ζωή! Το
μόνο σίγουρο είναι πως οι « Συνειρμοί»
τούτη τη φορά πρέπει να διαλέξουν τις
λέξεις και να απευθυνθούν σε σάς, για να
ανοίξουν ένα ακόμη παράθυρο, προτείνο-
ντας για λίγο μια άλλη θέα.
Στην κοπή της Πίτας μας, στις αρχές του
Γενάρη, εντελώς παρορμητικά, σας ευχη-
θήκαμε ... σας προτείναμε να ξεκινήσετε
τη χρονιά με λέξεις που επέλεξε το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας!!!
Υγεία, ειρήνη, ελπίδα, αλήθεια, αρμονία,
γαλήνη, αγάπη, χαμόγελα, μικρές χαρές,
τύχη, γενναιοδωρία, πληρότητα,ευθύνη...
Παίζοντας με τις λέξεις, θέλουμε και τώρα
να παράγουμε δημιουργική και αισιόδοξη
σκέψη, αφού οι λέξεις βρίσκονται παντού
μέσα μας. 
Χοροπηδάνε σαν σκέψεις, περπατάνε σαν
παρηγορητικά λόγια, ταξιδεύουν στην
ανάγκη του άλλου, βυθίζονται στη σιωπή
ή το αδιέξοδο, ψάχνουν να βρουν την
ολοκλήρωση, δηλώνουν την έλλειψη. Οι
λέξεις είναι το μόνο όπλο που έχουμε σ
΄αυτή τη ζωή. Η μητρική σχέση δομείται
με λέξεις, ο έρωτας ανθίζει με λέξεις, η
φιλία ανδρώνεται με λέξεις, οι λέξεις για-
τρεύουν, οι λέξεις μάς συνδέουν με τον
εαυτό μας, η κάθε λέξη φτιάχνει τον
κόσμο μας.
Όμως «Ο κόσμος πια δεν είναι μαγικός. Ο
κόσμος πληγωμένος πηγαινοέρχεται
κάνοντας ύστατη προσπάθεια να ξεφύγει,
να χαθεί...»
Ζούμε στην πιο «ενδιαφέρουσα» εποχή
της Νεώτερης Ιστορίας της πατρίδας μας.
Στα χείλη όλων έρχεται η λέξη «κρίση».
Διαλέγουμε πως θα φωτίσουμε αυτή τη
λέξη και από ΄κει και πέρα ας σταθούμε
στην αξία και τη σημασία  μιας άλλης
σπουδαίας λέξης, της ενσυναίσθησης. Για
να κατανοήσουμε τι συμβαίνει τώρα
στον κόσμο μας, πρέπει να
έρθουμε...νοερά στη θέση των άλλων,
αυτό είναι η ενσυναίσθηση. Αυτή η λέξη

είναι που κάνει τους ανθρώπους που
έχουν χάσει πολλά να προσφέρουν, που
κάνει τον απλό άνθρωπο - που δεν ξέρει
τι τού ξημερώνει - να μοιράζεται τα λιγο-
στά αγαθά του με τον άγνωστο που έχει
ανάγκη. Σε αυτές τις αντίξοες και πρωτό-
γνωρες  συνθήκες ζωής του κόσμου μας,
η αλληλεγγύη είναι η ευγνωμοσύνη για
την ίδια τη ζωή. Η ενσυναίσθηση φέρνει
την προσφορά, το μοίρασμα και την
έμπρακτη αγάπη. Αυτή η κρίση φέρνει τα
μικρά θαύματα. Οι εικόνες που γεμίζουν
τις οθόνες και το νου μας, είναι αντίθετες,
συγκρουόμενες, αντιφατικές και συνάμα
τόσο ελπιδοφόρες.
«Ένα τεράστιο καρβέλι, μια πελώρια φρα-
τζόλα ζεστό ψωμί είχε πέσει στο δρόμο
από τον ουρανό, ένα παιδί με πράσινο
κοντό βρακάκι και με μαχαίρι έκοβε και
μοίραζε στον κόσμο γύρω. Όμως και μια
μικρή, ένας μικρός  άσπρος άγγελος κι
αυτή μ ΄ένα μαχαίρι έκοβε και μοίραζε
κομμάτια γνήσιο ουρανό...κι όλοι τώρα
τρέχαν σ΄αυτή, λίγοι πήγαιναν στο ψωμί,
όλοι τρέχανε στο μικρό άγγελο που μοί-
ραζε τον ουρανό. Ας μην το κρύβουμε,
διψάμε για ουρανό!»  
Στα νησιά του Αιγαίου, στα σύνορα των
χωρών της Ευρώπης, στις εμπόλεμες
ζώνες, άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγω-
νίζονται, πασχίζουν να ζήσουν ειρηνικά με
αξιοπρέπεια, εκλιπαρούν, διωκόμενοι
άνθρωποι μετακινούνται, ριψοκινδινεύ-
ουν, δεν λογαριάζουν η ζωή τους. Εμείς
πάλι τούς παρατηρούμε -όσο αντέχουμε -
και δεν βρίσκουμε τις λέξεις εύκολα, για
να εξηγήσουμε όσα συμβαίνουν. Πώς να
εκλογικεύσεις τον παραλογισμό των
Μεγάλων του κόσμου;
«Δεν συμπαθώ βέβαια τους επερχόμε-
νους, κι όχι  γιατί δεν μ ΄έχουνε μαζί
τους. Ίσως γιατί στο πρόσωπό τους ανα-
γνωρίζω μιάν ανεπαίσθητη ασκήμια, που
τους χαράζει η άγνοια περί τα κοινά, περί
τα ανθρώπινα και περί τα όσα θα συμ-

βούν μελλοντικώς - που θα΄ναι και οι ίδιοι
υπεύθυνοι και ανέυθυνοι μαζί.»
Διαλέγουμε  λοιπόν τις λέξεις με συντρο-
φιά αποσπάσματα από το βιβλίο «ΤΑ
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ» του Μάνου Χατζη-
δάκη. Στις μέρες που έρχονται, καλούμα-
στε να διαλέξουμε τις λέξεις που θα μας
κάνουν να εκτιμήσουμε τις απλές καθημε-
ρινές καταστάσεις, θα διώξουν τις δραμα-
τικές εικόνες, θα μας φέρουν γαλήνη!
Εξάλλου οι λέξεις θα γίνουν πράξεις, οι
πράξεις θα γίνουν συνήθειες,  θα διαπλά-
σουν το χαρακτήρα μας, ο χαρακτήρας θα
γίνει πεπρωμένο και κάπως έτσι προχωρά-
ει η ζωή.  
Όταν θα διαβάζετε τούτους τους Συνειρ-
μούς, θα είμαστε πια κοντά στό Πάσχα,
που στα εβραϊκά σημαίνει «πέρασμα». Ας
είναι λοιπόν αυτό το Πάσχα κυριολεκτικά
και μεταφορικά πέρασμα για τον καθένα
μας, πέρασμα σε ό, τι έχει διαλέξει. Πέρα-
σμα σε μια άλλη γη; Πέρασμα  σε ένα και-
νούριο εαυτό; Πέρασμα προς το φως που
φωτίζει, θερμαίνει ή καίει...πάλι εμείς θα
διαλέξουμε τη λειτουργία.
Σε πείσμα όλων των ενδείξεων της επο-
χής μας, αυτό το Πάσχα - ακόμα και αν
είναι ουτοπία - ας πιστέψουμε ότι υπάρχει
ένας τρόπος να υπάρχουμε με τους
άλλους να συνυπάρχουμε και να βιώνου-
με την πληρότητα της χριστιανικής αγά-
πης.
«Ονειρευόμαστε λοιπόν, μια πραγματικό-
τητα τριακοσίων εξήντα πέντε ημερών,
πού μέσα τους θα συνθέσουμε Ιστορία,
συνδέοντας, σμίγοντας το επιθυμητό με
το πραγματικό, και αγνοώντας οι αφελείς
εμείς, ότι ουδέποτε προβλέψαμε επιτυχώς
τα σχέδια και  τις προθέσεις της Ιστορίας
- η οποία συνηθίζει πάντα να κάνει του
κεφαλιού της, κατά πώς λένε.»  

Πάντα με την αγάπη μου,
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ,

Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου
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