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Editorial  
αο ραηξεηνύκε θαη πάιη αγαπεκέλνη καο ζπγρσξηαλνί! Δίλαη απόγεπκα 
πξνρσξεκέλν, αλήκεξα ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, ζηνλ Πιάηαλν ζηελ θαθεηέξηα ηνπ 
Μαλόιε. Δδώ ζην γσληδάθη κνπ, πξνζπαζώληαο λα κελ αθνύσ ηε κνπζηθή, 
πίλνληαο ην θαθεδάθη κνπ, γξάθσ ηνύηεο ηηο γξακκέο, ζαλ πξόινγν ζην λέν θύιιν 
ηεο εθεκεξίδαο καο. ’ απηό ζα βξείηε δηάθνξα άξζξα από Λαζηξηαλνύο, από ην 
δηαδίθηπν θ.α. Μελ εθπιαγείηε πνπ δελ ζα ηα βξείηε κε ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο όπσο 
ζπλεζίδεηαη ζηηο εθεκεξίδεο. Σα παξαζέησ κε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά πνπ ήζεια λα 
ηα γξάςσ ή πνπ - όζνλ αθνξά ζε γεγνλόηα - έγηλαλ.  
Οη κέξεο είλαη γηνξηηλέο θαη κε ηελ επθαηξία θάπνηνη Λαζηξηαλνί είκαζηε εδώ, ζην 
ρσξηό καο, κεξηθνί ζπλδπάδνληαο ην ηεξπλόλ κεηά ηνπ σθειίκνπ αθνύ είλαη επνρή 
ηνπ ιηνκαδώκαηνο. Σηο δπν-ηξεηο κέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ βέβαηα ήηαλ 
πεξηζζόηεξνη θη έηζη είρακε ηελ επθαηξία λα ζπκπνζηαζηνύκε κε ξαθέο. Φπζηθά 
αλήκεξα ηεο κεγάιεο ενξηήο ζηηο νηθίεο ησλ «Μαλόιεδσλ» παξέεο δηαζθέδαζαλ 
άιιεο πην ήζπρα, άιιεο κε ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα. ρεηηθά βίληεν ζα ζαο ζηαιζνύλ 
κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη αλ ηα θαηαθέξνπκε ζα αλαξηεζνύλ θαη ζην 
«πζσιήλα», δηόηη ηα άιια ρσξηά καο έρνπλ πεξάζεη ζηελ...έθζεζε! Αο εθηεζνύκε θη 
εκείο ιίγν, κε ηελ άδεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ! Κιείλνληαο ηνλ πξόινγν ηνπ θύιινπ, 
εύρνκαη ρξόληα πνιιά θαη θαιά ζε όινπο, ενξηάδνληεο θαη κε, κηθξνύο θαη κεγάινπο, 
πάληα κε πγεία, αγάπε, νκόλνηα θαη ραξά! Καη εηδηθά γηα ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο 
πνπ δνύκε, ππνκνλή θαη πξνζπάζεηα ρσξίο άγρνο...   

Σ..  

ηιρ 10 Ιοςνίος 2011 καηέβηκε η λεονηοκεθαλή ηηρ 
δςηικήρ ότηρ ηος Παπθενώνα μεηά από 2.450 σπόνια! 

Καηέβεθε ζηηο 10/6/11, κεηά από 2.450 ρξόληα ζηελ θνξπθή ηνπ Παξζελώλα, ε 
ιενληνθεθαιή ηνπο δπηηθήο όςεο ηνπ λανύ γηα λα ζπληεξεζεί ζην εξγαζηήξην... Θα 
επηζηξέςεη ζηε ζέζε ηεο, όηαλ νινθιεξσζεί ε ζπληήξεζή ηεο, ην 2013. Σα εηδηθά 
ζπλεξγεία ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνύ θαηέβαζαλ ηε ιενληνθεθαιή ζε επηά ιεπηά κε ηε 
βνήζεηα ηνπο γεξαλνύ. Πάλσ ζηε καξκάξηλε ιενληνθεθαιή, βάξνπο 1,2 ηόλσλ, 
ζώδεηαη αθόκα ην ρξπζαθί ρξώκα ηνπο ραίηεο ηεο, ελώ εληππσζηάδνπλ νη 
ιαμεπκέλεο ιεπηνκέξεηεο, αθόκα θαη ησλ πην αζέαησλ πιεπξώλ ηεο. Από θνληά, 
εκθαλή είλαη ηα ζεκάδηα θαη από ηνπο βνκβαξδηζκνύο, αιιά θαη ηνπο δπλαηνύο 
ζεηζκνύο πνπ έρνπλ ηαιαηπσξήζεη ηνλ λαό ηνπ Παξζελώλα. Γηα ηηο εξγαζίεο  
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απηέο, ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνύ έρεη εμαζθαιίζεη από ην ΔΠΑ νθηώ εθαηνκκύξηα  
επξώ. Μεηαμύ άιισλ, από ηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ Παξζελώλα ζα απνμεισζνύλ θαη 
ζα απνθαηαζηαζνύλ 80 καξκάξηλα κέιε, 43 εμ απηώλ από ηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά 
θαη 37 από ηε λόηηα. πλνιηθά, ζα απνμεισζνύλ επηά κεηώπεο θαη ζα 
αληηθαηαζηαζνύλ από ρπηά αληίγξαθα. Οη δύν πξώηεο κεηώπεο ηνπο δπηηθήο όςεο 
ηνπ λανύ ζα κεηαθεξζνύλ ζην λέν κνπζείν ηνπο Αθξόπνιεο. «Σνλ ηειεπηαίν θαηξό 
αθνύγνληαη κόλν ηα πξνβιήκαηα γύξσ από ην ζέκα ηεο θύιαμεο ζηνπο 
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη μερλάκε ην ηόζν ζπνπδαίν έξγν πνπ γίλεηαη εδώ» 
αλέθεξε ε γεληθή γξακκαηέαο ηνπ ΤΠΠΟΣ, Λίλα Μελδώλε. Μέζα ζηα έξγα πνπ 
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνύλ κέρξη ην 2013 ζπκπεξηιακβάλνληαη ε απνθαηάζηαζε 
ησλ θηόλσλ ζηε βόξεηα πιεπξά θαη ε αλαζηήισζε ηεο λόηηαο πιεπξάο ησλ 
Πξνππιαίσλ. Ζ λόηηα πιεπξά απνηειεί ην πην ηδηόκνξθν, από αξρηηεθηνληθήο 
πιεπξάο, ηκήκα ηνπ κλεκείνπ. Καηά ηνλ 15ν αηώλα είρε θηηζζεί επάλσ ηνπ ν 
ιεγόκελνο Φξάγθηθνο Πύξγνο, κέζα ζηνλ νπνίν ελζσκαηώζεθαλ από ηνπο 
Φισξεληηλνύο όια ηα αξρηηεθηνληθά κέιε πνπ είραλ απνζπλαξκνινγεζεί από ηελ 
δπηηθή πιεπξά. 

Από ην δηαδίθηπν  

Ο Κλήδοναρ ζηην Καιζαπιανή 
Ένα έθιμο ηηρ νεολαίαρ με άπυμα παπάδοζηρ!!! 

Πξηλ 17 ρξόληα, ν Βαγγέιεο θαη ε Διπίδα έλα δεπγάξη πνπ δνύζε ζηελ Καηζαξηαλή 
ζηα πξώηα ρακειά, δίπαηα ζπίηηα πξνο ην θέληξν ηεο Αζήλαο, απνθάζηζαλ έλα 
βξάδπ ηνπ θαινθαηξηνύ λ’ αλάςνπλ ηηο θσηηέο ηνπ Κιήδνλα ηελ παξακνλή ηνπ Ατ-
Γηάλλε, πνπ ζα γηόξηαδε εθείλεο ηηο κέξεο όπσο θάζε ρξόλν ζηηο 24 Ηνπλίνπ... Καη ην 
έθαλαλ κε έλα κηθξό παξεάθη θίισλ, έμσ απ' ην ζπίηη ηνπο, έλα ηζόγεην ζε έλα 
δίπαην, δίπια ζ’ έλα ζηαπξνδξόκη δπν κηθξώλ δξόκσλ κύξλεο 21 θαη Βξπνύισλ. 
Δθεί ζην ζηαπξνδξόκη, άλαςαλ ηηο θσηηέο ηελ πξώηε θνξά... Σνπο άξεζε απηό πνπ 
είραλ δήζεη εθείλν ην βξάδπ θαη ην μαλάθαλαλ ηελ επόκελε ρξνληά... Καη ηελ  
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κεζεπόκελε... Κη άξρηζε ιίγν – ιίγν λα κεγαιώλεη θαη ην παξεάθη... Ο Βαγγέιεο κε 
ηελ Διπίδα ρώξηζαλ κεηά από ιίγα ρξόληα. Αιιά ν Βαγγέιεο πνπ δεη αθόκα ζην ίδην 
ζπίηη, ζην ίδην ζηαπξνδξόκη, εμαθνινπζεί θαη ζπλερίδεη ην ίδην έζηκν ηεο γεηηνληάο 
πνπ είραλ αξρίζεη καδί κε ηελ Διπίδα... Καη ηα ρξόληα πεξλάλε...  
Σν έζηκν ηνπ Κιήδνλα ηνπ Βαγγέιε ηεο Καηζαξηαλήο ην γλώξηζα πξηλ θακηά δεθαξηά 
ρξόληα όηαλ καζεηεπόκελε ζηα πνιπθσληθά ηεο Ζπείξνπ πήγακε όιε ε νκάδα κε 
ηνλ θαζεγεηή καο (γλσζηόο κε ηνλ Βαγγέιε θαη γλώζηεο ηνπ εζίκνπ) θαη 
ζπκκεηείρακε θη εκείο ρνξεύνληαο θαη ηξαγνπδώληαο (θαη κε ηα πνιπθσληθά καο). 
Γηαηί ππάξρεη πνιύ κνπζηθή, ρνξόο θαη ηξαγνύδη παξαδνζηαθό. Κέθη κνπζηθήο 
Γηνλπζηαθό... Μνπ άξεζε απηό ην απζόξκεην ζηνηρείν ηεο παξέαο, θαη ε θαιή θαξδηά 
όζσλ βξίζθνληαλ εθεί θαη μαλαπήγα.... Καη μαλαπήγα....  
Καη κεηά από ηε δεύηεξε - ηξίηε θνξά βγήθα έλα βξάδπ ζηελ νκπξόο κεξηά (αθνύ κε 
παξαθίλεζαλ κε ηε γλσζηή ηνπο πηα γηα κέλα επγέλεηα) θαη ηνπο είπα καληηληάδεο... 
Από εθείλν ην βξάδπ ήκνπλα πηα θη εγώ έλα κέινο ζίγνπξν θαη γλσζηό ζην παξεάθη 
πνπ κεγάισλε θαη ηόηε αξηζκνύζε πηα πεξίπνπ εθαηόλ πελήληα αλζξώπνπο... Καη ηηο 
επόκελεο θνξέο πήγακε καδί, κ’ άιινπο Λαζηξηαλνύο θαη ηεηαθνύο... Καη ηα ρξόληα 
πεξλάλε...  
Σώξα πηα ην έζηκν ηνπ Βαγγέιε έρεη γίλεη γλσζηό ζε αξθεηνύο θίινπο ησλ πξώησλ 
θίισλ. Κη έξρνληαη θάζε ρξόλν ηξηαθόζηα θαη πιένλ άηνκα θαη ραίξνληαη ηηο θσηηέο 
ηνπ Ατ-Γηαλληνύ ηνπ Κιήδνλα πάληα ζην ίδην ζηαπξνδξόκη... Κη ν Βαγγέιεο εθεί θάζε 
ρξόλν, ςπρή θαη δηνξγαλσηήο ηνπ εζίκνπ, θη ό,ηη ππάξρεη γηα λα πηείο ξεθελέ...  
Αλάβνπλ νη θσηηέο ην θνληηλόηεξν άββαην (αλ θαη παιηόηεξα όζν ζπκάκαη, γηλόηαλε 
Παξαζθεπή) ζηε γηνξηή ηνπ Αη-Γηάλλε θαηά ηηο 10. Κη αξρίδνπλ νη γθάηληεο, νη 
ηζακπνύλεο, νη δνπξλάδεο, ηα θιαξίλα, νη ιύξεο, ηα ιανύηα, ηα θαλνλάθηα, ηα 
ληανύιηα, ηα ηνπκπειέθηα... Γηαηί γηα ηνπο κνπζηθνύο πνπ έξρνληαη είλαη ηδαληθόο 
ηόπνο λα παίμνπλ γηα ηελ όξεμή ηνπο, γηα ηελ ςπρή ηνπο θη ειεύζεξα, 
πεηξακαηηδόκελνη εθείλε ηε ζηηγκή κε ην ξεπεξηόξην, ηελ ζπλήρεζε, ηνπο ρνξεπηέο 
θαη ηνπο ηξαγνπδηζηάδεο πνπ είλαη...όπνηνο ζέιεη...! Καη ζε θαλέλαλ δελ ζα πνπλ όρη. 
πνηνο ζέιεη ζα παίμεη ή ζα ηξαγνπδήζεη. Καη ζε παξαθηλνύλ. ζν μέξεη ν θαζέλαο. 
Αιιά θη απηνί πνπ ζέινπλ λα παίμνπλ ή λα ηξαγνπδήζνπλ έρνπλ ζεβαζκό θαη μέξνπλ 
(ρσξίο θαλείο λα ην νξίζεη) ηη θαη πόζν ζα πξάμνπλ. Κη νη ρνξεπηέο γύξσ απ’ ηε 
θσηηά, ηεξώληαο ηνπο Γηνλπζηαθνύο ξπζκνύο ηεο γθάηληαο, ηεο ηζακπνύλαο θαη ηεο 
ιύξαο ζρεκαηίδνπλ ηνπο θύθινπο ηνπο, αθήλνληαο ρώξν ζ’ όπνηνλ ζέιεη λα πεδήμεη 
ηηο δίκεηξεο θσηηέο όηαλ θαηαιαγηάζνπλ...  
Ο Κιήδνλαο απηόο είλαη από ηα ειαρηζηόηαηα κέξε (αζηηθά ή επαξρηαθά) πνπ κπνξεί 
θάπνηνο λα δεη από θνληά, ζε απόζηαζε αλαπλνήο απηά ηα όξγαλα ηα κε γλσζηά ή 
μεραζκέλα απ’ ηνπο πνιινύο θαη λα η’ αθνύζεη όπσο παιηά λα παίδνπλ γηα ηελ 
παξέα, λα ηα αγγίμεη ή αθόκα ηηο πνιύ πξνρσξεκέλεο ώξεο λα πξνζπαζήζεη λα 
παίμεη θηόιαο...  
Καη βέβαηα ππάξρεη ην ζηακλί... Σν ζηακλί πνπ έρεη πάξεη ηε λέα ζέζε ηνπ ησλ 
επνρώλ πνπ δνύκε... ’ έλα κηθξνύιη ζηακλάθη κε λεξό ξίρλεη ν θαζέλαο απ’ ηελ 
παξέα θάηη πξνζσπηθό ηνπ. Από δαρηπιίδηα θη αλαπηήξεο κέρξη...λνκίζκαηα ή 
θιεηδηά! Αιιά ζπλήζσο θάηη πξνζσπηθό, πνπ γη’ απηνύο έρεη αμία. Ο Βαγγέιεο είλαη 
απζηεξόο ζ’ απηό! Αλαιακβάλνπλ θάπνηνη θαη ην γπξλνύλ ζ’ όιν ην ρώξν. Κη αθνύ 
ξίμνπλ όινη όζνη ζέινπλ ην βάδεη ν Βαγγέιεο ζην θέληξν ηεο παξέαο θαηά ηηο δύν – 
ηξεηο ηε λύρηα θη αξρίδνπλ νη επρέο. Πξώηνο ν Βαγγέιεο βγάδεη απ’ ην ζηακλί έλα 
αληηθείκελν. Αθνύ βξεζεί ν ηδηνθηήηεο, πιεζηάδεη, θη ν Βαγγέιεο ηνπ (ή ηεο) ιέεη κία  
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επρή, όηη ζθεθηεί γη’ απηόλ ή γη’ απηήλ, ζε έκκεηξν ή ειεύζεξν ζηίρν ή καληηλάδα θαη 
ηνπ (ή ηεο) παξαδίδεη ην αληηθείκελν. Απνρσξεί ν Βαγγέιεο θαη ηώξα έξρεηαη ε ζεηξά 
ηνπ άιινπ ή ηεο άιιεο λα ηξαβήμεη απ’ ην ζηακλάθη έλα άιιν αληηθείκελν θαη λα 
δώζεη ηελ επρή ζηνλ επόκελν, πάληα κε ζηίρν ή καληηλάδα πνπ λα είλαη κέζα ζην 
πλεύκα ηεο βξαδηάο. Κη ν Βαγγέιεο, ζαλ θαιόο νηθνδεζπόηεο πνπ γλσξίδεη ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο, ελεκεξώλεη θσλαρηά πάληα πνηνο θαη πνηα απ’ όινπο είλαη 
ειεύζεξνο-ε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ-ηεο δσή κήπσο ελδηαθέξεηαη θαλείο! Καη είλαη 
πάληα επγελήο, επξεκαηηθόο θη αιεζηλόο κε όινπο! Κη έηζη ζπλερίδεη γηα κία-δύν 
ώξεο, κέρξη λα ηειεηώζνπλ όια ηα αληηθείκελα κέζα ζην ζηακλί...  

      
Ζ ηακπέια!     Οη ιύξεο!     Σν πήδεκα!  

   
   Σν ηξαγνύδη!       Ο ρνξόο!  

Καη κεηά πάιη κνπζηθή, ρνξόο θαη ηξαγνύδη κέρξη πνπ ν Ήιηνο έρεη θέμεη γηα ηα θαιά 
θαη ην πξσί ηεο Κπξηαθήο έρεη θηάζεη πηα επηζήκσο θαη νη πξώηνη πξσηλνί θάηνηθνη 
ησλ Αζελώλ αξρίδνπλ λα πεξπαηνύλ ζηνπο δξόκνπο. Κη όινη καδί ζβήλνπλ ηηο 
θσηηέο, καδεύνπλ θαη θαζαξίδνπλ ην ζηαπξνδξόκη...   
Υηεο ην βξάδπ πήγα γηα πνιινζηή θνξά ζηνλ Κιήδνλα ηνπ Βαγγέιε ηεο 
Καηζαξηαλήο. Κη εύρνκαη ζηνλ Βαγγέιε θη όινπο ηνπο κνπζηθνύο, ηξαγνπδηζηάδεο, 
ρνξεπηέο θαη ζπκκεηέρνληεο, λα καο δίδεη ν Θεόο θη ν Ατ-Γηάλλεο πγεία λα 
πεγαίλνπκε θάζε ρξόλν... Καη καθάξη λα γίλνληαη νη άλζξσπνη έηζη δσληαλνί, λα 
δεκηνπξγνύλ από ην ηίπνηα κία θαηάζηαζε πνπ θέξλεη δεζηαζηά, αηζζήκαηα θαη 
ζπληξνθηθόηεηα ρσξίο ηίπνηα ζηεκέλν θαη θξύν...  
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Κη όζνη από ζαο ληώζαηε θάηη από ηνύηε ηε δηήγεζε, αο ην ’ρεηε ζην λνπ ζαο ηνλ 
Ηνύλε, ξσηήζηε κε θαη ζα ζαο πσ πώο ζα έξζεηε... Αλ είλαη θάπνηνη καθξηά θαη δελ 
κπνξνύλ, αο πάξνπλ κηα ηδέα απ’ ηηο παξαθάησ δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο πνπ βξήθα 
ζηνλ «πζσιήλα» θη αιινύ...  

 
Καη ην μεκέξσκα!  

[Ο Βαγγέιεο θαίλεηαη ζην πξώην βίληεν, ε θσλή ηνπ «ηξαγνπδήζηε», «σσσ, λα 
δήζεηε κσξέ παηδηά», «έια» αθνύγεηαη ραξαθηεξηζηηθά, θαη θαίλεηαη ζην 0.27 σο 
0.33 πνπ θσλάδεη ζηα δεμηά, ζην 0.57 σο 1.01 πνπ ρεηξνθξνηεί κε ζεθσκέλα ηα 
ρέξηα πίζσ απ’ ηνπο ρνξεπηέο, ζην 2.35 σο 2.58 πνπ ρνξεύεη αξηζηεξά κε ηελ 
θνπέια θαη ζην 3.55 σο ην ηέινο πνπ πάεη κπξνο ζηε θσηηά θαη βξίζθεη ηνλ άιινλ 
άληξα πνπ είλ’ εθεί. ηα άιια βίληεν ζα δείηε θαη ηα όξγαλα, ην πήδεκα ηεο θσηηάο 
(ζην ηξίην βίληεν απηά ηα δπν) θαη ό,ηη άιιν... Κάπνπ εθεί ήκνπλ θη εγώ...]  
http://www.youtube.com/watch?v=1SG2SpVdPmg&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=euz5RXdXaJI  
http://www.youtube.com/watch?v=CAofJiTDw4o  
http://plagal.wordpress.com/2010/05/22/wild-athens/  
http://www.flickr.com/photos/9524260@N04/sets/72157600609937397/show/  
http://www.youtube.com/watch?v=GC3uMX1CBb4  

Καη ηνπ ρξόλνπ!!!!!!! 
Σέιε Ηνπλίνπ 2011 - Σ.. 

Ο Κλήδοναρ ζηην αναηολική Κπήηη.  
πσο πνιιά έζηκα ηνπ ηόπνπ καο έηζη θαη ν Κιήδνλαο ζπλαληάηαη ζε πνιιέο 
παξαιιαγέο αλά ηελ Διιάδα. Δγώ ζα ήζεια λα αλαθέξσ εδώ ηνλ ηξόπν πνπ 
γηνξηάδεηαη αθόκα (ζέισ λα πηζηεύσ) ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε. Σν παξαθάησ 
απόζπαζκα είλαη παξκέλν από ηνλ ςεθηαθό δίζθν ηνπ ιπξάξε Γεκήηξε γνπξνύ 
«ΣΑ Α ΔΚ ΣΩΝ ΩΝ».  
«Σελ παξακνλή ηνπ Αη Γηαλληνύ ζηηο 23 Ηνπλίνπ νη θνπειηέο θέξλνπλ ζε κηα ζηάκλα 
θαη ρσξίο λα κηιήζνπλ ζην δξόκν ζε θαλέλα ην «ακίιεην λεξό». ηε ζπλέρεηα λένη, 
λέεο αιιά θαη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία βάδνπλ ζηνλ Κιήδνλα (ηε ζηάκλα κε ην ακίιεην  
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λεξό) ηα θιεδνληθά ηνπο δειαδή: κήια, θάζηαλα, ακύγδαια, ραξνύπηα, ληνκάηεο, 
δαρηπιίδηα, αζεκηθά, θιπ. ηξαγνπδώληαο ζην ζθνπό ηνπ Κιήδνλα ηηο αλάινγεο 
καληηλάδεο. Αθνύ πεξάζνπλ όινη ζθεπάδνπλ ηνλ Κιήδνλα βάδνληαο ζην επάλσ 
κέξνο ηνπ έλα θιεηδί. Σνλ αθήλνπλ έπεηηα όιε ηε λύρηα έμσ ζη' αζηέξηα γηα λα 
απνθηήζεη καληηθέο ηθαλόηεηεο. Σν γιέληη βέβαηα ζπλερίδεηαη κέρξη αξγά. Σελ άιιε 
κέξα αλήκεξα ηνπ Αη Γηαλληνύ μαλαζπγθεληξώλνληαη. Αλνίγνπλ ηνλ Κιήδνλα θαη 
βγάδνπλ ηώξα έμσ ηα θιεδνληθά θαη ηξαγνπδνύλ πάιη ηαηξηαζηέο καληηλάδεο 
εξσηηθέο αιιά θαη ζαηπξηθέο. Ζ ζύλαμε κεηαηξέπεηαη θαη πάιη ζηαδηαθά ζε 
ηξηθνύβεξην γιέληη».  
Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθέο από ηηο καληηλάδεο πνπ ηξαγνπδνύζαλ ζηνλ 
Κιήδνλα, όπσο ππαγνξεύηεθαλ από ηνλ Μηραήι Φνπληνπιάθε θαη ηε ζύδπγό ηνπ 
ζην Γεκήηξε γνπξό ηνλ Ηνύλην ηνπ 1997:  
Σ’ Ατ-Γηαλληνύ ηνπ Κιήδνλα δα πάσ ζην ρσξηό κνπ  
κήιν δα ξίμσ γηα λα δσ θαη γσ ην ξηδηθό κνπ.  

Μήιν ’βαια ζηνλ Κιήδνλα γηα λα ην ξηδηθάξσ  
θη αλ είλ’ ηζε ηύρεο κνπ γξαθηό κηθξή κνπ λα ζε πάξσ.  

Αλνίμεηε ηνλ Κιήδνλα λα βγεη κειηά κε η' άλζε  
λα βγεη ζγνπξόο βαζηιηθόο πνπ κ' έβαιε ζηα πάζε.  

Αλνίμεηε ηνλ Κιήδνλα λα βγεη ραξηησκέλε  
ηνπ ρξόλνπ ζαλ θαη ζήκεξν δα λα 'λαη παληξεκέλε.  

Αλνίμεηε ηνλ Κιήδνλα λα βγεη ραξηησκέλνο  
από ηελ πόιε έξρεηαη ινγάξη θνξησκέλνο.  

Αλνίμεηε ηνλ Κιήδνλα λα βγεη θη ε αγθηλάξα  
κα γσ γηα κηα ζθνξδόπηζηε δε δίλσ κπιην δεθάξα.  

Αλνίμεηε ηνλ Κιήδνλα λα βγεη θαη ε ληνκάηα  
θη νςέο αξγά ηελ έβαια γηα κηα γαιαλνκάηα.  

Αλνίμεηε ηνλ Κιήδνλα λα βγεη θαη ην δηθό κνπ  
θαη δε κπνξώ λα ζηέθσ κπιην από ηνλ θνπξαζκό κνπ.  

Από ην δηαδίθηπν  

Γιοπηέρ ηος Ιοςλίος 
17 Ηνπιίνπ: ηεο Αγίαο Μαξίλαο.  Απηή ηελ εκέξα δελ επηηξεπόηαλ λα αισλίζνπλ, 
δηόηη θαηά ηελ παξάδνζε ε Αγία Μαξίλα ηηκσξνύζε όζνπο δελ ηεξνύζαλ ηελ αξγία.  
20 Ηνπιίνπ: ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Οη αγξόηεο πήγαηλαλ ζηα ακπέιηα ηνπο κε έλα 
θαζαξό καληήιη, έθνβαλ κεξηθά ώξηκα ηζακπηά θαη έιεγαλ ην δίζηηρν «η’ Άη-Ληα κε ην 
καληήιη ηνπ σηήξνο κε ην θνθίλη». Καηά ηελ παξάδνζε ν πξνθήηεο Ζιίαο ήηαλ ν 
«έθνξνο ηεο βξνρήο, ησλ αλέκσλ, ησλ αζηξαπώλ θαη βξνληώλ». ε πνιιέο 
ειιεληθέο θνξπθέο ππάξρνπλ εμσθιήζηα όπνπ γηνξηάδεηαη ε κλήκε ηνπ. ε πνιιά 
κέξε ηεο Διιάδαο, ηελ παξακνλή ηεο γηνξηήο αλάβνπλ κεγάιεο θσηηέο ζηηο θνξπθέο 
ησλ βνπλώλ γηα λα ηηκήζνπλ ηελ κλήκε ηνπ. ηηο πόιεηο πνπ είρε αλνκβξία έθαλαλ 
ιηηαλείεο, γηα λα ζηείιεη ν Άγηνο βξνρή.  
26 Ηνπιίνπ: ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. Σελ επηθαινύληαη νη πηζηνί γηα λα πξνζηαηεύεη ηα 
κάηηα ηνπο από αζζέλεηεο.  
27 Ηνπιίνπ: ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα. Θεσξείηαη ν πξνζηάηεο άγηνο ησλ αλαπήξσλ. 
πσο ιέεη θαη ε παξνηκία: «Κνπηζνί, ζηξαβνί ζηνλ άγην Παληειεήκνλα».  

Παποιμίερ για ηο μήνα Ιούλιο: 
«Από η’ Άη-Ληνο ν θαηξόο γπξίδεη αιιηώο». «Γακπξόο αισλαξηάηηθνο, θαθό ρεηκώλα 
βγάλεη». «Ζ θαιή ακπγδαιηά αλζίδεη ην Γελάξε θαη βαζηάεη η’ ακύγδαια όιν ηνλ  
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Αισλάξε». «Κάηζε θόηα ην Γελάξε θαη παπί ηνλ Αισλάξε». «Μηθξό - κηθξό η’ αιώλη 
κνπ, θαη λα ’λαη κνλαρηθό κνπ». «Ο Άη-Ληαο θόβεη ζηαθύιηα θαη ε Αγηά-Μαξίλα ζύθα». 
«Ο Θεξηζηήο ζεξίδεη, ν Αισλάξεο αισλίδεη θη ν Αύγνπζηνο μερσξίδεη». «ην 
θαθνξίδηθν ρσξηό ηνλ Αισλάξε βξέρεη». «Σελ εκέξα η’ Άη-Ληνο παίξλεη ν θαηξόο 
αιιηώο». «Σεο Αγηάο-Μαξίλαο ξνύγα θαη ηνπ Άη-Ληα ζηαθύιη θαη ηνπ Αγηνύ-
Παληειεήκνλα γηνκάην ην θνθίλη». «Σνλ Αισλάξε δνύιεπε θαιό Υεηκώλα λα έρεηο». 
«Υηόληζε κέζα ζην Γελάξε, λα νη ραξέο ηνπ Αισλάξε».  

Από ην δηαδίθηπν  

Η Ιεπά Μονή Παναγίαρ Φανεπυμένηρ  

 
Ζ Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Φαλεξσκέλεο Ηεξάπεηξαο, γλσζηή θαη σο «Παλαγία 
Γνπξληώλ», βξίζθεηαη θηηζκέλε ζηελ πιαγηά βνπλνύ παξαθπάδαο ηεο Γίθηεο, 
λνηηνδπηηθά ηεο Παρεηάο Άκκνπ ηνπ Γήκνπ Ηεξάπεηξαο πάλσ από ηελ Μηλσηθή πόιε 
Γνπξληά θαη ζε πςόκεηξν 540 κέηξσλ. Από ηε Μνλή εθηείλεηαη ζε παλνξακηθή 
άπνςε ε πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ν όκνξθνο θόιπνο ηνπ Μεξακβέιινπ κε ηηο 
γξαθηθέο αθηέο θαη ηα λεζάθηά ηνπ.  
Γηα ην αθξηβέο έηνο νηθνδόκεζεο ηεο Μνλήο δελ ππάξρεη θακηά θηεηνξηθή ε άιιε 
επηγξαθή. Γηαηεξνύληαη κόλν λεώηεξεο επηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζε νηθνδνκηθέο 
εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ηνλ 19ν αηώλα, αλ θαη ην ζεκεξηλό θηηξηαθό ζπγθξόηεκα, 
ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ, απνηειεί κάιινλ θηίζκα ηνπ 16νπ αηώλνο, επνρή 
ησλ ζπρλώλ ιεζηξηθώλ επηδξνκώλ ησλ Σνύξθσλ ζηα βόξεηα παξάιηα ηεο 
κεγαινλήζνπ. Σν αθξηβέο έηνο ίδξπζεο ηεο Μνλήο δελ είλαη γλσζηό. ύκθσλα, 
όκσο, κε όιεο ηηο ηζηνξηθέο πεγέο θαη ηηο ρξνλνινγηθέο ελδείμεηο ην Μνλαζηήξη 
πηζαλόλ ηδξύζεθε θαηά ηε λενβπδαληηλή πεξίνδν (961-1204), λσξίηεξα δει. από ηελ  

7  



θαηάιεςε ηεο Κξήηεο από ηνπο Δλεηνύο ην έηνο 1211.  
Σν Καζνιηθό ηεο Μνλήο έρεη θηηζηεί κέζα ζε θνίισκα ππεξθείκελνπ κεγάινπ 
βξάρνπ, ζε κηα ζπειηά, είλαη θαηάγξαθν θαη είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Κνίκεζε ηεο 
Θενηόθνπ θαη ηε Εσνδόρν Πεγή. Σν Ηεξό επηθνηλσλεί κε άιιν ζπήιαην. Δθεί 
ζπγθεληξώλεηαη από ηξηρνεηδείο επηθάλεηεο λεξό, ην νπνίν ιακβάλνπλ νη πηζηνί σο 
αγηαζκό. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε κέζα ζην ζπειαηώδε λαό ηνπ Καζνιηθνύ ηεο 
Μνλήο θαλεξώζεθε ε εηθόλα ηεο Θενηόθνπ ζε θάπνην βνζθό γη’ απηό θαη ην 
Μνλαζηήξη νλνκάζηεθε Παλαγία Φαλεξσκέλε. πγθεθξηκέλα, απηόο ν βνζθόο έραλε 
θαζεκεξηλά ηνλ νδεγό (ην κπξνζηάξε) ηνπ θνπαδηνύ ηνπ ηηο ώξεο ηνπ κεζεκεξηνύ. 
Μηα κέξα απνθάζηζε λα αθήζεη ην θνπάδη θαη λα παξαηεξήζεη ηνλ θξηό, ν νπνίνο 
πήγε ζε απόξξσγν βξάρν από ηνλ νπνίν έξξεε ιίγν λεξό θαη έπηλε. Πιεζίαζε θαη 
βξήθε εθεί ηελ εηθόλα ηεο Θενηόθνπ. ηαλ, όκσο, ηελ πήξε καδί ηνπ θαη ηελ έβαιε 
ζην ζαθίδην ηνπ κε ζθνπό λα ηε θέξεη ζηε ζηάλε, ε εηθόλα εμαθαλίζηεθε. Σελ 
επόκελε κέξα ν βνζθόο ήιζε πάιη ζην ίδην κέξνο θαη βξήθε ηελ εηθόλα. Απηό 
επαλαιήθζεθε αξθεηέο θνξέο, κέρξη πνπ ν βνζθόο βεβαηώζεθε όηη ε εηθόλα 
επέζηξεθε πάληα ζην ζεκείν πνπ βξέζεθε, γη’ απηό θαη ηελ άθεζε ζηε ζέζε ηεο, 
όπνπ ζηγά-ζηγά θηίζηεθε ε Μνλή. Ζ ίδηα ε εηθόλα θαηά πεξηόδνπο, ηδηαίηεξα ηνλ 
δεθαπεληαύγνπζην θαη ηηο άιιεο ζενκεηνξηθέο ενξηέο, επαλεκθαλίδεηαη ζηνπο 
πηζηνύο θαη θαηά κπζηεξηώδε ηξόπν πάιη ράλεηαη.  

 
κσο πέξα από ηεξό πξνζθύλεκα θαη ζξεζθεπηηθό θαύρεκα νιόθιεξεο ηεο 
Αλαηνιηθήο Κξήηεο, απνηειεί θαη έλα ηζηνξηθό κνλαζηήξη, όπνπ θαηέθεπγαλ γηα 
πξνζηαζία θαη ελδπλάκσζε νη Κξήηεο επαλαζηάηεο ζηα δύζθνια ρξόληα ηεο 
ελεηηθήο θαη ηνπξθηθήο ππνδνύισζεο. Σνλ ακπληηθό ραξαθηήξα ηνπ Μνλαζηεξηνύ 
απνδεηθλύνπλ πεξίηξαλα ε νρπξή ζέζε θαη ε θξνπξηαθή κνξθή ηνπ. Μάιηζηα, 
δηαζώδνληαη αθόκε επάιμεηο θαη πνιεκίζηξεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ θξνπξηαθνύ 
ζπγθξνηήκαηνο ηεο Μνλήο, όπσο θαη ηα πεξηζζόηεξα κνλαζηήξηα πνπ θηίζηεθαλ ηελ 
ίδηα πεξίνδν.  
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Ζ ΠΑΝΖΓΤΡΖ ΣΖ 15 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

Ζ ηζηνξηθή Μνλή Φαλεξσκέλεο παλεγπξίδεη ηελ ενξηή ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ 
ζηηο 15 Απγνύζηνπ. Πιήζνο πηζηώλ θαηαθιύδεη θαη’ έηνο ηελ Μνλή θπξίσο ηελ 
θπξηώλπκν εκέξα ηεο ενξηήο. Ζ Παλαγία ε Φαλεξσκέλε είλαη ζαπκαηνπξγόο γη’ απηό 
θαη είλαη παζίγλσζηε ζ’ νιόθιεξε ηελ Κξήηε θαη ηδηαίηεξα ζην Ννκό Λαζηζίνπ θαη 
ζηηο επαξρίεο Πεδηάδνο θαη Βηάλλνπ ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ. 
Έηζη, ηνλ Αύγνπζην, πνπ είλαη ν κήλαο ηεο Παλαγίαο θαη αθηεξσκέλνο ζ’ Απηήλ, ην 
Μνλαζηήξη απνηειεί έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνζθπλήκαηα ηεο  Αλαηνιηθήο Κξήηεο. 
Καζεκεξηλά ζπξξέεη πιήζνο ηαιαηπσξεκέλσλ θαη θαηαπνλεκέλσλ αλζξώπσλ από 
ηηο δνθηκαζίεο θαη ηηο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο γηα λα θαηαζέζνπλ κπξνζηά ζηε 
ζαπκαηνπξγό εηθόλα Σεο ηα εζσηεξηθά ηνπο πξνβιήκαηα. Πνιινί αζζελείο δεηνύλ 
λα ηαζνύλ. Άιινη αλεβαίλνπλ κε ηα πόδηα γηα λα εθπιεξώζνπλ θάπνην ηάκα ηνπο· 
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καλάδεο καπξνληπκέλεο θαη μππόιεηεο ζεθώλνπλ ηα κσξά ηνπο θαη ηα πξνζθέξνπλ 
ζηελ Μεηέξα όινπ ηνπ θόζκνπ. Άιινη γηα λα παξαθαιέζνπλ κε δάθξπα ζηα κάηηα λα 
κεζηηεύζεη ε Γέζπνηλα ηνπ θόζκνπ θαη λα εθπιεξσζεί θάπνηα επηζπκία ηνπο πνιινί 
γηα λα επραξηζηήζνπλ θαη λα δνμνινγήζνπλ ηελ Βαζίιηζζα θαη Κπξία ηνπ παληόο γηα 
ηηο επεξγεζίεο Σεο ςάιινληαο: «νπδείο πξνζηξέρσλ επί ζνη, θαηεζρπκέλνο από ζνπ 
εθπνξεύεηαη αγλή παξζέλε Θενηόθε...».  

 
Πέξα από ηνπο πνιπάξηζκνπο πξνζθπλεηέο πνπ ζπξξένπλ από πνιιά ζεκεία ηνπ 
λεζηνύ γηα λα πξνζθπλήζνπλ ηε ζαπκαηνπξγή εηθόλα ζην απόθνζκν, εξεκηθό, 
θαηαλπθηηθό θαη ραξηηόβξπην ζπειαηώδε λαό, ηηο κέξεο ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ 
θηινμελνύληαη ζηνπο ρώξνπο ηεο Μνλήο, πηζηνί θάζε ειηθίαο. Απηνί ζπλερίδνπλ κηα 
αξραία παξάδνζε θαη έξρνληαη ζηε Μνλή θαη πεξλνύλ ην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ 
Απγνύζηνπ ζηνλ αλαθαηληζκέλν μελώλα κε λεζηεία θαη πξνζεπρή, ζπκκεηέρνπλ ζηηο 
θαζεκεξηλέο Θ. Λεηηνπξγίεο, ζηνπο Δζπεξηλνύο ζηηο Παξαθιήζεηο θαη ηα Απόδεηπλα 
θαη εθπιεξώλνπλ έηζη θάπνην ηάμηκό ηνπο. Δίλαη άπεηξα ηα ζαύκαηα πνπ 
ζπληεινύληαη ζηε Μνλή, όπσο ην επηβεβαηώλνπλ θαηά θαηξνύο νη πηζηνί, νη νπνίνη 
νθζαικνθαλώο είδαλ λα επελεξγεί ζεξαπεπηηθά ζε θάπνηα ζσκαηηθή ε ςπρηθή 
αζζέλεηά ηνπο ε ράξε ηνπ Θενύ.  
Ζ ενξηή ηεο Παλαγίαο ζηε Μνλή έρεη θάηη ην κνλαδηθό. Οη πηζηνί, ζπλερίδνληαο ηελ 
παξάδνζε πνιιώλ γελεώλ, αλεβαίλνπλ κε επιάβεηα θαη ηαπείλσζε, κε 
πλεπκαηηθόηεηα θαη πίζηε γηα λα πξνζεπρεζνύλ ζηελ Κπξία Φαλεξσκέλε θαη λα  
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επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ Θεό αιεζηλά. Καη ε Παλαγία ε Φαλεξσκέλε ηνπο αληακείβεη 
κε όζα ηεξά ηειεζηνπξγνύληαη ζηνλ νίθν ηεο θαη ηνπο πξνζθέξεη ςπρηθή αλαθνύθηζε 
θαη πλεπκαηηθή γαιήλε γηα λα ζπλερίζνπλ ηνλ δξόκν ηεο δσήο. Γηαηί κόλν ζηελ 
Παλαγία Μεηέξα ν πηζηόο κε βεβαηόηεηα θαη πίζηε κπνξεί λα ελαπνζέηεη ηηο ειπίδεο 
θαη πξνζδνθίεο ηνπ θαη λα επηδεηεί ηελ θξαηαηά ζθέπε θαη πξνζηαζία Σεο 
ςάιινληαο: «Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ, θύιαμόλ κε 
ππό ηελ ζθέπελ νπ». 

 
Πεγή : Ηξ.Με.Ηεξ.εη.  

Καλοκαιπινέρ εκδηλώζειρ   
Με επηηπρία παξ’ όια ηα πξνβιήκαηα δηεμήρζεζαλ θαη θέηνο νη εθδειώζεηο καο.  
Λογοηεσνικόρ Γιαγυνιζμόρ. Ο Πξννδεπηηθόο ύιινγνο Λάζηξνπ «ε 
Αλαγέλλεζηο», είρε θαη θέηνο ηε ραξά θαη ηελ ηηκή λα βξαβεύζεη ηνπο ληθεηέο ηνπ 5νπ 
Λνγνηερληθνύ Γηαγσληζκνύ πνπ δηνξγάλσζε ππό ηε ρνξεγία ηνπ Γξ. Ηαηξνύ Γ. 
Παπαδόπνπινπ κε ζέκα: «Ο ρνριηόο», κε ζθνπό ηελ αλάδεημε ηεο ληνπηνιαιηάο ηεο 
Αλαηνιηθήο Κξήηεο. Σελ εθδήισζε παξνπζίαζαλ ηελ Κπξηαθή 7 Απγνύζηνπ ε 
ηξηκειήο Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ ηελ νπνία απνηέιεζαλ ε Ρνύια Καξληαδάθε - 
Οξθαλνπδάθε (πνπ καο ζηεξίδεη από ηελ αξρή ηνπ ζεζκνύ θαη ηελ γλσξίδνπκε πηα 
όινη) ν Νίθνο Πεηξάθεο (κε ηελ θαηαιπηηθή θαη γεκάηε παξνπζία ηνπ θάζε θνξά) θαη  
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ε Αηαιάληε Μηρεινγηαλλάθε - Καξαβειάθε (κε ηε κεγάιε ηεο πείξα ζηα πνιηηηζηηθά 
ηελ νπνία ειπίδνπκε θαη πηζηεύνπκε όηη ζα έρνπκε καδί καο μαλά) θαη ηα κέιε ηνπ 
Γ.. ηνπ πιιόγνπ. ια πήγαλ θαιά, νη καληηληάδεο πνιιέο θαη πνηθίιεο θαη ην γέιην 
άθζνλν. Απηό όκσο πνπ ραξνπνίεζε πνιύ ην θνηλό, εκάο, ηελ επηηξνπή θαη ην 
ρνξεγό καο, ήηαλ ην γεγνλόο όηη θέηνο ήξζαλ όινη νη βξαβεπκέλνη θαη παξέιαβαλ 
ηνπο ηίηινπο ηνπο. Διπίδνπκε λα γίλεηαη έηζη θάζε θνξά. Ο Γξ Γεώξγηνο 
Παπαδόπνπινο δπζηπρώο δελ κπόξεζε λα έξζεη από ηελ Ακεξηθή. αιιά ηνπ 
πεξηγξάςακε ηε βξαδηά όζν κπνξνύζακε. Γηαηξέ, ζ’ επραξηζηνύκε θαη πάιη γηα όηη 
θάλεηο γηα ην ρσξηό θαη ζνπ ππελζπκίδνπκε όηη ην ζέξνο πνπ καο έξρεηαη ζε 
πεξηκέλνπκε! Δπραξηζηνύκε όινπο όζνπο πήξαλ κέξνο θαη ηνπο επρόκαζηε θαιή 
έκπλεπζε θαη πξνζπάζεηα θαη ζην κέιινλ! Δπραξηζηνύκε ηδηαίηεξα ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο γηα ηε ζηήξημε ζην ζεζκό θαη γηα ηε δύζθνιε θαη πνιπήκεξε εξγαζία 
ηνπο! Σα νλόκαηα ησλ ληθεηώλ θαζώο θαη βξαβεπκέλα έξγα απηώλ ζα  
δεκνζηεύζνπκε ζην επόκελν θύιιν καο γηα θαζαξά πξαθηηθνύο ιόγνπο 
αλεμάξηεηνπο ηεο ζειήζεώο καο!...   
Βπαδιά παπαμςθιού. Σελ Σξίηε 9 Απγνύζηνπ ην βξάδπ δηνξγαλώζακε βξαδηά 
παξακπζηνύ. Δίρακε ηελ πνιύ όκνξθε εκπεηξία λα αθνύζνπκε κηα αιεζηλή, 
ζπγθηλεηηθή, νηθνγελεηαθή ηζηνξία ησλ ρξόλσλ ηεο ηνπξθνθξαηίαο από ηελ 
αθεγήηξηα παξακπζηνύ (θαη δηζέγγνλε ηεο νηθνγέλεηαο) ηέιια Καζηκάηε. Ζ ηέιια 
Καζηκάηε είλαη από ην Ακάξη θαη έρεη εθπαηδεπηεί σο επαγγεικαηίαο αθεγήηξηα 
παξακπζηνύ ζηελ Αγγιία. Δξγάδεηαη ζηνλ ηνκέα από ην 2004. Γίλεη παξαζηάζεηο 
παξακπζηνύ, θπξίσο γηα ελήιηθεο, θαη θαζνδεγεί εξγαζηήξηα ζε Αγγιία θαη Διιάδα. 
Ο Καξαβάο γέκηζε πην πνιύ από παηδηά αλ θαη ε εθδήισζε ήηαλ γηα κεγάινπο. 
Πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα θαηαιάβνπκε όηη θαη νη ελήιηθεο ρξεηάδνληαη ην παξακύζη 
θαη ην όλεηξν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κε ξεαιηζκό θαη θαληαζία. Σελ επόκελε θνξά 
πεξηκέλνπκε, ινηπόλ, ηα κεγάια παηδηά ζηελ πιαηεία! Σε βξαδηά πιαηζίσζε κηθξή 
νκάδα λέσλ κνπζηθώλ - παξακπζάδσλ πνπ κε ηα παξαδνζηαθά ηνπο όξγαλα θαη ηηο 
θσλέο ηνπο καο ηαμίδεςαλ ζ’ αλζξώπνπο θαη κέξε καγηθά.  
Πανηγύπι. Σν θιαζηθό θαη δηαρξνληθό καο Παλεγύξη πνπ πεξηκέλνπκε θάζε 
θαινθαίξη δηνξγαλώζακε θαη θέηνο ηε βξαδηά ηεο Γεπηέξαο 15 Απγνύζηνπ. Κη όπσο 
θάζε ρξόλν πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε όηη κπνξνύζακε θαιύηεξν γηα ηνπο 
ρσξηαλνύο, ηνπο θίινπο θαη ηνπο θηινμελνύκελνύο καο. Μηθξνί, λένη, κεζαίνη θαη 
κεγάινη δνύιεςαλ ή πξόζθεξαλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν γηα λα θέξνπκε ζε 
πέξαο ηε γηνξηή καο. ηε κνπζηθή είρακε ηνλ βηνιάηνξα Γηώξγν Σζαληάθε κε ην 
ζρήκα ηνπ γηα ηα θξεηηθά θαη ηνλ D.J. Nicko δειαδή ηνλ ζπγρσξηαλό καο Νίθν 
Καξαβειάθε ζην κνληέξλν θαη ιατθό πξόγξακκα πνπ κε ην θέθη ηνπ θαη ην θηιόηηκό 
ηνπ καο δηαζθέδαζε πνιύ, σο αξγά. Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο εζεινληέο πνπ 
εξγάζηεθαλ ζεξκά! Σν έρσ μαλαπεί. Υσξίο εζάο ηίπνηα δελ κπνξεί λα γίλεη!  
Θα ήζεια όκσο λα πσ ζην ζεκείν απηό όηη ρξεηαδόκαζηε θη άιινπο εζεινληέο θαη 
εηδηθά ζηα πόζηα. ζνη είλαη από 50 ρξόλσλ θαη θάησ πξέπεη λα ην ζθεθζνύλ πνιύ 
ζνβαξά, δηόηη ρσξίο πόζηα θαη εηδηθά ρσξίο θόζκν ζηα ηακεία Παλεγύξη δελ βγαίλεη! 
Καη ρσξίο νδεγνύο γηα λα ζπλνδεύζνπλ ηνπο έθεβνπο ζηε ζπιινγή δώξσλ. Καη 
ρσξίο αθηζνθνιιεηέο κε ηνπο ζπλνδνύο νδεγνύο γηα όιν ην λνκό. Καη ρσξίο 
καγείξνπο γηα ηα ζνπβιάθηα. Καη κεηά λα έρνπκε θαη παξάπνλα γηα ην έλα ή ην άιιν. 
Καη, θαη, θαη..... ινη ζέινπκε λα ηξέρνπκε ζηηο παξαιίεο θαη κεηά λα μεηξππώζνπκε 
ην βξάδπ κε ηα θαιά καο. Καη λα πίλνπκε ηνλ θαθέ καο (αιιά έηζη θαη πέζεη πην 
πνιύ αιάηη ζηε ζαιάηα ή κπαράξη ζην ζνπβιάθη;...) Καη λα ρνξεπηαθίδνπκε όιε  
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λύρηα (αιιά κε κνπ ιαδσζεί θαη ην θνπζηνύκη, είλαη θαζαξή ε θαξέθια;...) Να 
ζπκάζηε. Αθόκα θη αλ δελ ζέιεη θαλείο λα ζπκκεηέρεη (καύξ’ ε ώξα πνπ η’ αθνύεη) 
όζνπο εξγάηεο θη αλ πξνζιάβνπκε εξγαζία δελ γίλεηαη, αλ δελ βξνύκε άηνκα γηα ηα 
πόζηα ηε βξαδηά ηνπ Παλεγπξηνύ. Καη ζηα ηακεία νη έθεβνη δελ ζα πάλε. Δξγάδνληαη 
ζθιεξά ζε έλα ζσξό άιιεο εξγαζίεο! Γελ βιέπσ ην ιόγν γηαηί λα κε κπνξνύκε λα 
βξνύκε. [Ση ζέιεηε; Να ην δώζνπκε εξγνιαβία; (Να ην δσ θη απηό... :-ν ] Με βηαζηείηε 
λα παξεμεγεζείηε (γηαηί ζπλεζίδεηαη) όζνη εξγάδεζηε ή έρεηε εξγαζζεί πνιιά έηε. 
Μηιώ γη’ απηνύο πνπ εξγάδνληαη πνιύ ιίγν ή απέρνπλ.  
Λνηπόλ, θέηνο ην Καινθαίξη έρνπκε εθινγέο, κπνξεί θαη πξηλ ην Παλεγύξη. 
Αλεληξαληζηείηε νη...κεζόθνπνη! Απνπζηάδεηε αξθεηά ρξόληα. Άηληε, δηόηη ρξεηάδνκαη 
θη εγώ ηε...ζύληαμή κνπ!!!  

Σ..  

Η Λάζηπορ και ηο πεπιβάλλον ηηρ 
[ηνπ κεραληθνύ Μηράιε Μηρειάθε]  

Σν ρσξηό καο, ε Λάζηξνο, απηό ην όκνξθν πακπάιαην ρσξηνπδάθη πεξηβάιιεηαη 
από ηξία βνπλά, από Αλαηνιή, Νόην θαη Γύζε, βξίζθεηαη πάλσ ζ’ έλα ιόθν, κε δπν 
βαζηέο ξεκαηηέο πξνο ηελ Αλαηνιή θαη ηε Γύζε. Υαίξεζαη λα ην βιέπεηο από ςειά, 
απ’ όπνπ θαη αλ παο λα ζηαζείο ζε θάπνην ύςνο, είηε ζηελ «Αζθνξδαιηά» ην βνπλό 
ηεο Αλαηνιήο, είηε ζην «παζί» ην βνπλό ηνπ Νόηνπ, είηε ζηνλ «Καςά» ην βνπλό ηεο 
Γύζεο. Πξνο ην βνξξά είλαη αλνηρηά θαη θαίλεηαη άπιεηα ε βνξεηλή ζάιαζζα, ζε 
απόζηαζε ιίγσλ κόλν ρηιηνκέηξσλ. 
Υαίξεζαη πξαγκαηηθά λα ζσξείο ην Υσξηό κε ηα θάηαζπξα ζπίηηα, πνπ πηζηεύσ δελ 
έρεη αιιάμεη απηή ε εηθόλα εδώ θαη θάκπνζνπο αηώλεο, δελ μέξσ θαη γσ πόζνπο. 
Σνύην ην ρσξηό έρεη ηνπία αλεπαλάιεπηεο νκνξθηάο, πνπ ηνπ δίδνπλ ην ηδηαίηεξν 
εθείλν ρξώκα ηεο εξεκίαο θαη γαιήλεο από ηε κηα θαη ηεο αγξηάδαο κε ηα βαζηά 
θαξάγγηα από ηελ άιιε θαη απνηεινύλ όια καδί έλα ππέξνρν πεξηβάιινλ. Σα 
πεγαία ηεο λεξά ήηαλ ιηγνζηά ζηα παιηά ρξόληα κε ζρεδόλ κεδεληθή ύπαξμε ζε 
ηνύηα ηα ηειεπηαία ρξόληα πνπ δνύκε εκείο. Ζ ύδξεπζε ηνπ ρσξηνύ θαη ηεο ππαίζξνπ 
ηνπ γίλεηαη από γεώηξεζε πνπ δίδεη άθζνλν θαη θαιήο πνηόηεηαο λεξό, αξθεηό γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ.  
Θιίβεηαη, όκσο, ζε βάζνο θάπνηνο πνπ γελλήζεθε ζην ρσξηό απηό, όηαλ ζπκάηαη, όηη 
πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο, θάπνπ ζηελ  αλαηνιηθή  πιαγηά ηνπ βνπλνύ Καςάο, ππήξρε 
κηα Πεγή πνπ ην λεξό ηεο εξρόηαλ κέζα από ηα ζπιάρλα ηνπ βνπλνύ, έηξερε ζηε 
γνύξλα νκαιά, ζηαζεξά θαη  αδηάθνπα από ην ζθαιηζηό ζε πέηξα «γοςπγοςθάκι», 
πόηηδε ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, ηα πνιιά δέλδξα κε ην ππθλό ηνπο θύιισκα θαη 
ηα ρσξάθηα, ηνπο θήπνπο, έδηλε έληαζε θαη ρξώκα ζην ππθλό Πξάζηλν, έδηλε Εσή. 
κσο, κεηά ην πέξαζκα ηνπ λένπ απηνθηλεηόδξνκνπ, ζηα ρξόληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1960,  πνπ ε ράξαμή ηνπ έγηλε κε πιήξε βαπβαπόηηηα, πάλσ αθξηβώο ζηε γξακκή 
ηνπ βνπλνύ, όπνπ θαη ε πεγή κε ηελ μερσξηζηή θπζηθή νκνξθηά ηόηε ηεο 
ηνπνζεζίαο απηήο κε ην όλνκα «Καλοςγέποι»,… θαη  βέβαηα πάεη μειώζεθε ε  
πεγή, αιιά όρη κόλν ε πεγή.  
Δδώ λνκίδσ όηη ρξεηάδεηαη κηα δηεπθξίληζε γηα ηελ νλνκαζία «Καλοςγέποι». Λίγν πην 
πέξα από ηελ πεγή…., ππάξρεη κηα εθθιεζνύια, ε εθθιεζία ηεο Παλαγίαο, πνπ ζηα 
παιηά ρξόληα, ιεηηνπξγνύζε σο Μνλαζηήξη. ήκεξα, αιιά θαη πξηλ από πάξα 
πνιιέο δεθαεηίεο, ην κνλαζηήξη, ζαλ κνλαζηήξη δελ ππάξρεη πηα θαη εγώ πνπ γξάθσ 
απηέο ηηο γξακκέο, ην κόλν πνπ ζπκάκαη είλαη ηα εξείπηα ησλ θειηώλ ησλ κνλαρώλ, 
ιίγν βνξεηόηεξα θαη ζε κηθξή απόζηαζε από ην ρώξν ηνπ πξναύιηνπ ηεο  
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εθθιεζνύιαο ηεο Παλαγίαο. Ζ ύπαξμε απηνύ ηνπ κνλαζηεξηνύ έδσζε θαη ην όλνκα 
ζηελ πεξηνρή «Καλοςγέποι» θαη γηα ην όλνκα κηα εμηζηόξεζε πνπ έρσ, είλαη ηνπ 
Παππνύ κνπ, Μηράιε Παπαδνγηάλλε, πνπ κνπ δηεγήζεθε θάπνηε, -ζε νεαπή ηλικία 
εγώ-,  όηη ν ίδηνο είρε κείλεη γηα θάπνην δηάζηεκα σο ηξόθηκνο ζην κνλαζηήξη απηό, 
ρσξίο λα έρσ ηε δηεπθξίληζε, αλ ν ίδηνο ήηαλ σο θαιόγεξνο εθεί, ή ήηαλ απιώο, ην 
πηζαλόηεξν, σο θαινγεξνπαίδη. Δηθάδσ όηη ε πεξίνδνο πνπ εμηζηνξνύζε ν Παππνύο 
κνπ πξέπεη λα ήηαλ πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870, όηαλ απηόο ζα ήηαλ ζε 
ειηθία πεξίπνπ 15 ρξνλώλ. Σνύηε  ε αθήγεζε δε κπνξεί λα απνδνζεί δηαθνξεηηθά, 
πξέπεη κε πεξηγξαθηθό ηξόπν λα παξνπζηαζηεί ε απεηθόληζε ηεο πεξηνρήο θαη ησλ 
όπνησλ ηνπηθώλ ιεπηνκεξεηώλ είλαη δπλαηή ε έθθξαζε κε ιόγηα, αθνύ, καδί κε ηελ 
πεγή, έγηλε θαη ε εμαθάληζε όινπ απηνύ ηνπ παλέκνξθνπ θαη αλεπαλάιεπηνπ 
ηνπίνπ. Ναη, δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ιόγηα, αθόκε θαη κε απιή ή κε πνιιαπιή 
θσηνγξάθηζε, -δελ ππάξρεη, δε βξέζεθε-, γηα λα απεηθνλίδεη ην ηνπίν απηό.  
Μόλν κε πεξηγξαθηθό ηξόπν είλαη δπλαηό λα δνζεί ε εηθόλα ηεο πεξηνρήο, γηαηί εδώ, 
ζε ηνύηε ηελ ηνπνζεζία, ππήξρε ην αλεπαλάιεπην θπζηθό θαηλόκελν, πνπ κόλν ε 
θύζε κπνξεί λα δηακνξθώζεη. Έλα  θαηλόκελν, πνπ πνιιέο θνξέο παξαηεξνύκε ζε 
εμσηηθά κέξε θαη πνπ βιέπνκε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ή ζε εηδηθά documentaires θαη 
ππάξρνπλ ηέηνηαο κνξθήο αξθεηά ηνπία ζε πνιιά κέξε ηεο παηξίδαο καο. Σνύηε ε 
πεξηνρή είρε λα δείμεη όια εθείλα ηα μερσξηζηά, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
αλαδεηθλύνπλ ηε κνλαδηθόηεηα θάπνηνπ ηνπίνπ, μέρσξα από ηε δηθή ηνπ ηζηνξία. 
Δδώ, αο πξνζπαζήζσ λα πεξηγξάςσ, κε όζε κπνξώ πξνζέγγηζε, κεξηθώο ηελ 
εηθόλα  από ην επξύηεξν πεξηβάιινλ ηεο πεγήο, κε ηε κνλαδηθόηεηά ηνπ. Μαδί κε ηελ 
πεγή, θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία Νν 1, ηε κνλαδηθή απιή  θσηνγξαθία πνπ βξέζεθε 
παξκέλε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, όπσο επίζεο ζηελ άιιε Νν 2 
θσηνγξαθία, πνπ βξίζθεηαη [ζε… μοςζειακή ανάπηηζη] ζην κνλαδηθό ηώξα 
Καθελείν ζην θέληξν ηνπ Υσξηνύ, κε πξόζσπα θαη ρξνλνινγία ηνπ 1963, ελώ θαη 
ζηηο δπν θσηνγξαθίεο θαίλεηαη θαζαξά ην άιιν πεξηβάιινλ πάλσ από ηελ πεγή, 
ζηε ζθνηεηλή απηή ζα ζπειηά έθηαζε, απ’ όπνπ κέζα από ηνπο βξάρνπο θαη ηνπο 
βάηνπο, πνπ κε πηζαλή αλζξώπηλε βνήζεηα,  μεπξνβάιιεη ην λεξό πνπ ρύλεηαη από 
ην «γοςπγοςθάκι» ζηε γνύξλα θαη ζηε δηπιαλή ζηέξλα.   
ια απηά καδί κε ηελ πεγή εμαθαλίζηεθαλ, θαζώο θαη ην ζύλνιν από ην Πξάζηλν 
θαη ηα  πνιιά ππθλόθπιια δέλδξα. Απηό πνπ ππάξρεη αθόκε, είλαη ην ηόηε θαη ηώξα  
εθθιεζάθη ηεο Παλαγίαο, έλα θάηαζπξν ζηνιίδη ηεο  πεξηνρήο  απηήο θαη… κηα 
πιαγηά κε μεξνύο  γθξίδνπο  βξάρνπο θνκκέλνπο κε κεραλήκαηα ή κε εθξεθηηθά, 
πνπ ηνπο βιέπεη θαλείο όπσο ηώξα έρεη δηακνξθσζεί απηό ην πεξηβάιινλ θαη ηνπ 
θεύγεη ε ςπρή. Δδώ ζα πξνζζέζσ αθόκε κεξηθά, όπσο έξρνληαη βαζηά ραξαγκέλα 
ζηε κλήκε κνπ, γηα ην επξύηεξν πεξηβάιινλ ηεο πεγήο. Οιόθιεξν απηό ην ηνπίν, ην 
γεηηνληθό ηεο πεγήο, όπσο ε ζηέξλα πνπ εθεί έζηειλε ην λεξό γηα πξνζσξηλή 
απνζήθεπζε, (θαίνεηαι ημήμα ηηρ ζηη Νο2 θυηό), εμαθαλίζηεθε θαη ην ππόινηπν 
πεξηβάιινλ, ηα γύξσ ηξηγύξσ δέλδξα, ην ππθλό πξάζηλν, πνπ κε ην λεξό αληινύζε 
Εσή. Με όια απηά έθπγε θαη ε πάλσ από ηελ πεγή πεξηνρή, ζηνιηζκέλε κε ιίγα 
δέλδξα. κσο, εθεί ζε κηα έθηαζε, ζρεδόλ επίπεδε, βξηζθόηαλ ην απίζαλεο 
νκνξθηάο επηβιεηηθό θπζηθό θαηλόκελν κηαο, αο ηελ απνθαιέζνπκε ππέξγεηαο 
πειηάο.  
Ναη, ππέξγεηαο ζπειηάο θαη δελ είλαη θαζόινπ ππεξβνιή. Ζ θύζε εδώ είρε θξνληίζεη 
λα δηακνξθώζεη κε κεγάινπο πειώξηνπο βξάρνπο κηα ηέηνηα δηάηαμε, ώζηε λα 
ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζηε γύξσ ζρεδόλ νξηδόληηα εδαθηθή έθηαζε, κηα ζπειηά,  
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ζπλέρεηα κε ηελ πιαγηά θαη ρσξίο λα εθπιήζζεη, κε απόιπηα θπζηθό ηξόπν, ζηελ 
εμέιημε ηεο πιαγηάο ηνπ βνπλνύ.  

  
Φυηογπ.1  

Οη πειώξηνη απηνί βξάρνη είραλ ηέηνηα κνξθή, δηάηαμε θαη κέγεζνο, πνπ ν αλαηνιηθόο 
βξάρνο κε ην ύςνο θαη ην πιάηνο ηνπ, λα δίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο πιαγηάο, ελώ ν 
βόξεηνο, πεξίπνπ ζην ίδην κέγεζνο λα θιίλεη ηε βνξεηλή πιεπξά, ρσξίο  λα θαίλεηαη 
θάπνηα αζπλέρεηα ζηελ πιαγηά πνπ θαηεθόξηδε αλελόριεηε, κε ην πάρνο ησλ 
βξάρσλ λα ήηαλ ζεκαληηθό θαη επηβιεηηθό. Οη δπν πξώηνη βξάρνη είραλ ζαλ 
επηθάιπςε (καπάκι), ζε  
κνξθή ζηέγεο, έλαλ άιιν πεξίπνπ νξηδόληην θαη επίπεδν βξάρν, ζρεδόλ ζηξνγγπιό, 
κε κηα δηάζηαζε λα θαιύπηεη νιόθιεξν ην ράζκα ησλ δύν άιισλ θαη όιν απηό ην 
ζύκπιεγκα  ησλ βξάρσλ, πνπ ηπραία βξέζεθε έηζη, ζίγνπξα πξνθαινύζε ην 
ζαπκαζκό θαη θάησ από απηνύο λα μαλνίγεη ην ράζκα ηνπ πόξνπ ηεο κεγάιεο 
ζπειηάο. Ο «ζπλάδειθνο κεραληθόο», πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ αλαγθαία κειέηε, 
όθεηιε λα ζθεθζεί, πσο κε θάζε ζπζία ίζσο, ζα έπξεπε ην θπζηθό απηό θαηλόκελν, 
λα ζσζεί θαη λα ζπληάμεη ηε κειέηε θαη ηα ζρέδηά ηνπ έηζη πνπ λα θαιύςεη απηή ηελ 
πξαγκαηηθή θαη ππέξηαηε αλάγθε. Σώξα, βέβαηα, ηίζεηαη ην εξώηεκα, κήπσο δελ 
ππήξρε ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ηε κειέηε ηνπ θαη ηα ζρέδηά ηνπ; Γηαηί ην πέξαζκα ηνπ 
δξόκνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη ην ίδην πςόκεηξν, κε ην αληίζηνηρν πςόκεηξν, εθείλν 
ηεο πεγήο; Ζ θαηαζθεπή ηνπ δξόκνπ είρε σο ηερληθό επαθόινπζν λα πξνθαιέζεη ηελ 
θαηαζηξνθή, ζε όιε ηελ έθηαζε πάλσ, θάησ θαη γύξσ από ηελ πεγή, ηεο ζηέξλαο 
θαη ηνπ ππόινηπνπ πεξηβάιινληνο κε ην ζαπκάζην πξάζηλν θαη βέβαηα ηνπ ηεξάζηηνπ 
ζε έθηαζε θαη όγθν εθβξαρηζκνύ, όιεο απηήο ηεο ισξίδαο γεο ηεο πεξηνρήο κε ηελ 
πεγή, ηελ «ππέξγεηα» ζπειηά, όπσο ηελ πεξηέγξαςα ζηα πξνεγνύκελα.  
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θυηογπ.2 

ην εξώηεκα όκσο, αλ ππήξρε άιιε ιύζε! Ωο Σερληθόο θαη εγώ, δελ κπνξώ λα 
απνθύγσ ηελ θξηηηθή, ή κάιινλ έρσ ππνρξέσζε λα δώζσ απάληεζε, όπσο 
επηβάιιεηαη, ζην εξώηεκα απηό. Φπζηθά θαη ππήξρε θαιιίηεξε ιύζε. Ζ νδνπνηία έρεη 
πνιιέο απαληήζεηο ζε θαζαξά ηερληθά δεηήκαηα & πξνβιήκαηα. Με ζαθώο 
κηθξόηεξε δαπάλε ήηαλ δπλαηό λα εθηειεζηεί νιόθιεξν ην έξγν απηήο ηεο 
δηαδξνκήο γηα ην  πέξαζκα ηνπ δξόκνπ ζηελ πεξηνρή. Ο παιηόο δξόκνο, πνπ 
πεξλνύζε ζε ιίγν πην ρακειό πςόκεηξν, μεθηλνύζε από ην ίδην ζεκείν όπσο 
αληηθξίδνπκε ηε Λάζηξν από ηελ ζέζε «Σξαπέδα», κε θαηάιεμε, ζε ηνπνζεζία θνληά 
ζην Υσξηό, ηε «αξαθήλα», κε  πεξίπνπ  ίδην πςόκεηξν  ζε όιν ην κήθνο  ηνπ  
δξόκνπ πάλσ ζηελ πιαγηά ηνπ βνπλνύ Καςάο. Ζ δηαδξνκή απηή, εθηόο από ηελ 
απαξαίηεηε επζπγξάκκηζε ζε θάπνηεο παιηέο ζηξνθέο, ζα είρε ζαλ ζπλέπεηα 
εθηέιεζε έξγνπ κόλν κε απιέο εθζθαθέο, ζε όρη βξαρώδεο αιιά ραιαξό θαη 
ρσκαηώδεο έδαθνο θαη βέβαηα, κε πνιύ κηθξόηεξε δαπάλε. ’ απηή ηε ιύζε όκσο 
πνπ εθαξκόζηεθε, ππήξρε σο έξγν, ηεξάζηην θαη ζπλερέο  ηκήκα εθβξαρηζκώλ, 
ζρεδόλ ζε όιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο, κε εηθνζαπιάζην θόζηνο πεξίπνπ, από ηελ 
άιιε δηαδξνκή πνπ ζα είρε κεδεληθή βέβαηα πξνζβνιή ζην παλέκνξθν θαη 
αλεπαλάιεπην ηνπίν, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα πξνεγνύκελα. Δίλαη βέβαηα θαη εθείλα 
ηα ραιεπά ρξόληα, πνπ νη θξαηηθέο δηαηάμεηο θαη νη θαλνληζκνί δελ είραλ ηελ επηβνιή 
πεξηβαιινληηθήο κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ έξγσλ!!! Πηζηεύσ όκσο όηη, γηα 
ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ απηνύ ζηα πξναλαθεξόκελα, είλαη θαη νη ιόγνη πνπ 
πξνθάιεζαλ ηε δηέιεπζε ηνπ δξόκνπ κε απηή ηε ράξαμε, πνπ απνηεινύζε απιώο  
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θαη κόλν νηθνλνκηθό θίλεηξν θαη δελ αθνξνύζε κόλν έλαλ, αιιά είρε πνιινύο 
απνδέθηεο, κε πιήξε αδηαθνξία θαη εγθιεκαηηθή πξόζεζε γηα ηελ θαηαζηξνθή 
απηνύ ηνπ κνλαδηθνύ θαη αλεπαλάιεπηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αθνξά θαη κέξνο ηεο 
ηζηνξίαο ηεο Λάζηξνπ.  

Γηα ηελ αθήγεζε  
Μηράιεο Μηρειάθεο  
Αζήλα   4-11-2011  

ΜΗΥΑΛΖ  ΔΜΜΑΝ. ΜΗΥΔΛΑΚΖ  
ΠΟΛΗΣΗΚΟ   ΜΖΥΑΝΗΚΟ  

Mikemichelakis@in.gr  
Αζήλα  

Δςσαπιζηήπιο  
Ο Πξννδεπηηθόο ύιινγνο Λάζηξνπ «ε Αλαγέλλεζηο» επραξηζηεί ηνλ νθζαικίαηξν 
ηνπ Βεληδειείνπ Παύιν Κνπηεληάθε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ησλ 500 € ζην ύιινγν. 
Δπίζεο επραξηζηνύκε μαλά ηνλ εμ Ακεξηθήο ηαηξό PhD Γεώξγην Παπαδόπνπιν γηα 
ηελ θαη’ έηνο ρνξεγία ηνπ γηα ηα βξαβεία ηνπ Λνγνηερληθνύ Γηαγσληζκνύ. 
Δπραξηζηνύκε θαη ηελ εθεκεξίδα «Αλαηνιή» πνπ καο εμππεξεηεί αληδηνηειώο ζηηο 
αλαθνηλώζεηο καο. Δπίζεο ηηο εθεκεξίδεο «Ηεξάπεηξα 21νο αηώλαο» θαη «Νέα 
Δπαξρία» γηα ηε ζπλεξγαζία.  

Σν Γ.. ηνπ πιιόγνπ  

Δςσαπιζηήπιο  
Γηα άιιε κηα ρξνληά ηα ιαζηξηαλόπνπια είραλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ καζήκαηα 
ρεηξνηερλίαο θαη δσγξαθηθήο ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γεκήηξε Παιαηνιόγνπ θαη 
ηεο θόξεο ηνπ Δηξήλεο, ζην «Διαηνπξγείνπ». Σα παηδηά θαη νη έθεβνη ραίξνληαη 
πάληα απηά ηα καζήκαηα πνπ είλαη ηόζν επράξηζηα θαη δεκηνπξγηθά! Δθ κέξνπο ηνπ 
πιιόγνπ, ησλ ιαζηξηαλόπνπισλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, παηέξα θαη ζπγαηέξα ηνπο 
επραξηζηνύκε πνιύ!  

Σν Γ.. ηνπ πιιόγνπ 

Δςσαπιζηήπιο ζηην οικογένεια Υαιπεηάκη 
Σνύην ην επραξηζηήξην αθνξά ζηελ ηειεπηαία δσξεά ηνπ Γεώξγηνπ Υαηξεηάθε, 
Σαγκαηάξρε ελ απνζηξαηεία. Θιηβεξό πνπ ην θύιιν ηεο εθεκεξίδαο εθδίδεηαη κεηά 
ηελ θνίκεζή ηνπ. Θέιακε ηόζν λα ην δηαβάζεη ν ίδηνο... Ο Γεώξγηνο Υαηξεηάθεο ιίγν 
θαηξό πξηλ αλαπαπζεί καο άθεζε δσξεά 13.000€ γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ θηεξίνπ ηνπ 
πιιόγνπ (παιαηό ειαηνπξγείν). Γελλαία ζθέςε θαη ζέιεζε, αθνύ ε πγεία ηνπ ηνλ 
ηαιαηπσξνύζε ήδε όηαλ (κε αγσλία) εξρόηαλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ηακία καο 
Γηώξγν Κξαζαδάθε δηόηη ήζειε νπσζδήπνηε λα θάλνπκε απηό ην έξγν. Κιηλήξεο, 
έζηεηιε ηε ζύδπγό ηνπ λα δηεπζεηήζεη ηηο ηππηθέο εξγαζίεο. Αθόκα θαη ζηελ δύζθνιε 
γη’ απηόλ ώξα, ν λνπο ηνπ ήηαλ ζην πώο λα βνεζήζεη ην θνηλσληθό ζύλνιν. Γελ 
βξίζθσ ιόγηα γηα λα πεξηγξάςσ ηε γελλαηόηεηα ςπρήο θαη ην αίζζεκα θαζήθνληνο 
πνπ ηνλ πεξηέβαιε. Καη είλαη απηέο νη αξεηέο πνπ κε ην παξάδεηγκά ηνπ καο δίδαμε.  
Σνύην ην επραξηζηήξην βξίζθεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζε πέλζνο. Οθείινπκε λα ηνπο ην 
παξαδώζνπκε. Καη λα ηνπο δηαβεβαηώζνπκε γηα ηελ βαζηά επγλσκνζύλε πνπ 
ηξέθνπκε γηα ηνλ απνζαλόληα αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Γηα ηε ζηάζε ηνπο θαη ηελ 
αγάπε ηνπο ζηνλ ηόπν καο. Δπραξηζηνύκε πνιύ. Θα ηνλ ζπκόκαζηε, ηηο αξεηέο θαη 
ηελ παξνπζία ηνπ. αο εθθξάδνπκε ηα ζπιιππεηήξηα καο. Καη είλαη ηηκή καο πνπ  
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γλσξίζακε ηελ νηθνγέλεηα Υαηξεηάθε πνπ ηόζν ν ίδηνο είρε, όζν θαη ε ζύδπγνο θαη ε 
θόξε ηνπ έρνπλ ηνύηε ηελ παξνπζία ζηελ θνηλσλία καο. Λππνύκεζα πνπ έθπγε, 
επραξηζηνύκε όιε ηελ νηθνγέλεηα γηα ηα δηδάγκαηα θαη ηελ πξνζθνξά ηεο.  

Δθ κέξνπο ηνπ Πξννδεπηηθνύ πιιόγνπ Λάζηξνπ «ε Αλαγέλλεζηο», 
ην Γ.. 

Έθςγε ο Γεώπγιορ Υαιπεηάκηρ  
Δπικήδειορ  

[ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Πξννδ. πιιόγνπ Λάζηξνπ «ε Αλαγέλλεζηο», 
ηαηξνύ Μηραήι Καξαβειάθε] 

Αγαπεκέλνη Λαζηξηαλνί, θίινη ηεηαθνί. Απνραηξεηνύκε ζήκεξα κε ιύπε αιιά 
θπξίσο κε πεξεθάληα, έλα γλήζην θαη άμην ηέθλν ηεο εηεηαθήο γεο. Ο Γηώξγνο 
Υαηξεηάθεο γελλήζεθε ζηε Λάζηξν ην 1911 θαη έθηνηε ράξαμε αλεμίηεια ηα βήκαηά 
ηνπ ζηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ, δείρλνληαο, από ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ, όηη ζα 
εμειηζζόηαλ ζε μερσξηζηή θπζηνγλσκία. Έδεημε από κηθξόο όηη  ζα όξηδε ηα δηθά ηνπ 
κέηξα θαη ζηαζκά, θαη ζα αλέβαδε ηνλ πήρε πςειόηεξα, γηα όινπο καο. Δίλαη 
ραξαθηεξηζηηθό, γηα όζνπο δε ην γλώξηδαλ, όηη θαηά ηε δηάξθεηα ζρνιηθώλ 
αγσληζκάησλ, σο ηειεηόθνηηνο, ιόγσ ηεο μερσξηζηήο επίδνζήο ηνπ ζηνλ αθνληηζκό, 
όηαλ είρε ξίμεη ην αθόληην πέξα από ην όξην ηνπ αγσληζηηθνύ,  είρε βγεη ην ζρεηηθό 
δίζηηρν:  

Πνηέ κνπ δε μαλαπεξλώ από ην πνηακάθη 
λα κε κε βξεη η’ αθόληην ηνπ Γηώξγε Υαηξεηάθε  

θάηη πνπ έκαζα θη εγώ πξόζθαηα. 
Ξερώξηζε ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ από ην πόζην ηνπ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, 
ζπκκεηέρνληαο ζηνλ ειιελντηαιηθό πόιεκν θαη ζηε γεξκαληθή εηζβνιή, ζπλερίδνληαο 
ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηνλ αγώλα ηνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ηόζν εληόο 
όζν θαη εθηόο Διιάδαο. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε, όηη ηηκήζεθε κε Αξηζηείν Αλδξείαο, 
Υξπζό Φνίληθα, θαη πιεηάδα άιισλ παξαζήκσλ. Θα ήζεια όκσο λα ζηαζώ ηδηαίηεξα 
ζηελ αγάπε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ πνιηηηζκό. Δθηόο από ην ζπγγξαθηθό ηνπ 
έξγν, κέξνο ηνπ νπνίνπ δηαλέκεηαη δσξεάλ ζε ζρνιεία, εθηόο από ην θνηλσληθό ηνπ 
ελδηαθέξνλ, γηα ηελ πγεία θαη ηελ πξόιεςε, εθπξνζσπώληαο ηνλ Πξννδεπηηθό 
ζύιινγν Λάζηξνπ, έρσ λα πσ όηη κε αίζζεζε αγάπεο θαη θαζήθνληνο ζηάζεθε γηα 
πνιιά ρξόληα αξσγόο, θαη επεξγέηεο. Με πξνζσπηθή ηνπ ρνξεγία, αιιά θπξίσο 
επηζπκία, μεθηλά ε δηαδηθαζία αλάπιαζεο ηνπ θηεξίνπ ηνπ Πξννδεπηηθνύ πιιόγνπ, 
θάηη γηα ην νπνίν ηνπ ρξσζηά ηηο επραξηζηίεο ηεο όιε ε Λάζηξνο, θαη εκείο, σο 
ζύιινγνο δεζκεπόκαζηε λα θέξνπκε ζε πέξαο, σο έρνπκε θαζήθνλ απέλαληί ηνπ. 
Κπξία Καηεξίλα, αγαπεηή Ακαιία, πνπ είρα ηελ ηύρε λα ζε γλσξίζσ  θαη σο 
ζπλάδειθν ζην Ννζνθνκείν ηεο εηείαο, δερζείηε από κέλα θαη ηνλ Πξννδεπηηθό 
ύιινγν Λάζηξνπ ηα ζεξκά καο ζπιιππεηήξηα.  

Για ηον Γεώπγιο Υαιπεηάκη 
[ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Πξννδ. πιιόγνπ Λάζηξνπ «ε Αλαγέλλεζηο», Σδίλαο νπξέα] 

Με ζιίςε θαη ζπγθίλεζε απνραηξεηήζακε ηνλ ζπγρσξηαλό καο Γεώξγην Υαηξεηάθε, 
Σαγκαηάξρε ελ απνζηξαηεία. Ο Γεώξγηνο Υαηξεηάθεο γελλήζεθε ην 1911 ζηε 
Λάζηξν. Από λένο έδεημε όηη είλαη άλζξσπνο θίιεξγνο, αγσληζηήο, κε βαζύ ην 
αίζζεκα ηνπ θαζήθνληνο θαη ηεο ππεξάζπηζεο ηεο ζσζηήο δηάπιαζεο ησλ λέσλ, 
ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο. Σειεηώλεη ην Γπκλάζην εηείαο. ε αγώλεο πνπ γίλνληαη 
έξρεηαη 1νο ζε 7 αγσλίζκαηα. ην αθόληην κάιηζηα ε καθξηλή βνιή βγήθε εθηόο  
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γεπέδνπ.  
                            Πνηέ κνπ δε μαλαπεξλώ από ην πνηακάθη  
                            λα κε κε βξεη η’ αθόληην ηνπ Γηώξγε Υαηξεηάθε  
είπαλ ηόηε.  
ηξαηεύεηαη ην 1934 θαη ζε παλειιήληνπο ζηξαηησηηθνύο αγώλεο έξρεηαη πξώηνο ζηα 
100 κέηξα. Ωο ζηξαηησηηθόο είλαη παξόλ ζε όπνηεο κάρεο έδσζε ην έζλνο καο γηα 
ηελ ειεπζεξία. ηελ επαλάζηαζε ηνπ 35, ζηε γξακκή Μεηαμά ην 41, κόληκνο 
επηινρίαο ζην ππνπξγείν επηζηηηζκνύ όπνπ κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπ πξνκήζεπε ζε 
ζηξαηηώηεο θαη εηδηθά εηεηαθνύο, δειηίν ηξνθίκσλ θαη ηαπηόηεηα ώζηε λα κπνξνύλ 
λα επαλαπαηξηζηνύλ. Σν 42 έθπγε θαη βξέζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα. Σν 44 επέζηξεςε 
κε ηνλ ηεξό ιόρν σο αλζππαζπηζηήο θη έιαβε κέξνο ζε επηρείξεζε θνκάληνο Μήιν 
θαηά ησλ γεξκαλώλ. Σν 46 σο αλζππνινραγόο έιαβε κέξνο ζηνλ εκθύιην 
καρόκελνο ζε πνιιά βνπλά. Γηεηέιεζε δηνηθεηήο ιόρνπ ζηελ Πεινπόλλεζν σο ην 
49. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 41 έρεη επηηύρεη 1νο κεηαμύ 100, ζηελ Δζληθή Αθαδεκία 
σκαηηθήο Αγσγήο. Σν 63 απνζηξαηεύεηαη θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ κε ην βαζκό ηνπ 
Σαγκαηάξρε. κσο επηζηξέθεη ηνλ Ηνύιην ηνπ 74 ζηελ Κύπξν, αθνύ δήηεζε 
εζεινληηθή θαηάηαμε. Ζ παηξίδα ηνπ έρεη απνλείκεη ην αξηζηείν αλδξείαο, ην ρξπζό 
ζηαπξό, ην κεηάιιην θνίληθνο θαη 14 άιια γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ηελ γελλαηόηεηα 
ηνπ. Έγξαςε 2 βηβιία πνπ δηέλεκε δσξεάλ ζε ζρνιεία θαη αζιεηέο βηβιηνζήθεο. Σν 
«νιπκπηαθνί αγώλεο θαη νιπκπηαθό πλεύκα», κηα ππέξνρε εξγαζία 5 ρξόλσλ, θαη ην 
«πεξηπέηεηεο θη αλακλήζεηο κηαο δσήο», αθηεξσκέλν ζηε ζύδπγν θαη ζηελ θόξε ηνπ 
Ακαιία, κε πνιηηηθά θ πνιεκηθά γεγνλόηα όπσο ηα έδεζε. Έιαβε αλακλεζηηθό 
δίπισκα από ηνλ Αζιεηηθό Οξγαληζκό Γήκνπ εηείαο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ 
αζιεηηζκό θαη ηε δηάδνζή ηνπ, θαη ηηκήζεθε επίζεο σο ιακπαδεδξόκνο ηεο 
Οιπκπηάδαο 2004 ζηε εηεία.  
Γεώξγηε Υαηξεηάθε, πόζν ιίγα ζα θαλνύλ ηα κηθξά ιόγηα καο κπξνζηά ζηνλ ζπλερή 
θαη καθξύ αγώλα ηεο δσήο ζνπ! Έδεζεο κηα δσή γεκάηε, σο πνιίηεο (κε ηελ αξραία 
έλλνηα ηεο ιέμεο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζνπκε ηε ιέμε «ελεξγόο»). Ωο ηηο 
κέξεο καο, αεηζαιήο, παξά ηα 100 ζνπ ρξόληα πάληα κε ηνλ βίν ζνπ έδηλεο ην 
παξάδεηγκα ζε όινπο όζνπο ζε γλώξηζαλ ή έκαζαλ γηα ζέλα θαη ηνλ ηξόπν δσήο 
ζνπ. Πηζηόο ζηηο αξρέο ζνπ γηα άζιεζε, πγεία θαη απνρή από ηηο θαηαρξήζεηο. 
Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ην ελδηαθέξνλ ζνπ γηα ην θνηλό θαιό. Αθνύξαζηνο, 
γλήζηνο εθπξόζσπνο θάπνησλ αλζξώπσλ δηαθνξεηηθώλ, πνπ έρνπλ ηε γλώκε όηη - 
όπσο έιεγε θη ν Μαθξπγηάλλεο - «είκαζηε ζην εκείο θη όρη ζην εγώ». Έθπγεο 
παξακνλέο κηαο επεηείνπ - ηεο 28εο - ηελ νπνία εκείο ενξηάδνπκε επεηδή άλζξσπνη 
ζαλ θη εζέλα ππήξμαλ θη έγηλαλ ην θσηεηλό παξάδεηγκα γηα όινπο κε ηνλ αγώλα 
ηνπο. Μηαο επεηείνπ πνπ γηα ζέλα δελ ήηαλ εζηκνηππηθή δηαδηθαζία αιιά αλακλήζεηο, 
γελλαηόηεηα, πόλνο θη αγώλαο. Έθπγεο ζε κηα ζηηγκή πνπ ην έζλνο καο ρξεηάδεηαη 
αλζξώπνπο ζαλ θη εζέλα, θαζνδεγεηέο ζην δξόκν ηεο αξεηήο θαη ηνπ αγώλα, ζε 
θαηξνύο δύζθνινπο ζηνπο νπνίνπο έρνπκε κέγηζηε αλάγθε ην παξάδεηγκα, ηε ζηάζε 
ζνπ θαη ηνλ ηξόπν δσήο ζνπ. Αλζξώπνπο ζαλ θη εζέλα έρνπκε θαζήθνλ λα ηνπο 
ζπκόκαζηε πάληα, θαη λα ηνπο έρνπκε πλεπκαηηθνύο ζύκβνπινπο εηδηθά ζηηο 
δύζθνιεο επνρέο όπνπ «ν δξόκνο ηεο θαθίαο» θαίλεηαη άλεηνο θη εύθνινο θαη «ηεο 
αξεηήο» ζηξσκέλνο κ’ αγθάζηα. Δκείο νη λεόηεξνη δελ πξνιάβακε λα ζε γλσξίζνπκε 
από θνληά, λα ζπδεηήζνπκε θαη λα κηιήζνπκε ζην ίδην ηξαπέδη παξά κόλν γηα ιίγν. 
κσο ην έξγν ζνπ θαη νη πξάμεηο ζνπ καο δίδνπλ ην παξάδεηγκα πώο πξέπεη λα 
βαδίζνπκε.  
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Δίλαη γλσζηέο θαη νη ρνξεγίεο ζνπ Γεώξγηε Υαηξεηάθε, όπνπ ζεσξνύζεο όηη ππάξρεη 
έξγν πνπ πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη λα βνεζεζεί θη όπνπ ζε είραλ αλάγθε, ηδηαίηεξα 
ζηνλ ηόπν ζνπ. Πηζηόο πάιη ζην «εκείο» θη όρη ζην «εγώ». Δηδηθά ζην ρσξηό καο, θη 
όζν δηάζηεκα ζε γλσξίζακε, καο έιεγεο πάληα όηη ζεο λα ζηαζείο δίπια ζηηο 
πξνζπάζεηέο καο. Καη ην έθακεο αγόγγπζηα, κε κεγάιε ρνξεγία, από ην 
νηθνγελεηαθό ζνπ βαιάληην. Γελ έρνπκε ιόγηα λα ζ’ επραξηζηήζνπκε γη απηό. νπ 
ππνζρόκαζηε όκσο, όηη ε επηζπκία ζνπ λα αλαπιαζηεί ην θηήξην ηνπ πιιόγνπ 
ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ κεραληθνύ θαη πνπ γη’ απηό καο ράξηζεο ην 
κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ρνξεγίαο ζνπ, ζα γίλεη ζύληνκα θαη εηδηθή πιαθέηα ζα καο ην 
ζπκίδεη, ώζηε θαη κεηά ζάλαηνλ λα καο δίδεηο ην ζσζηό παξάδεηγκα γηα ην «εκείο». 
Γεώξγηε Υαηξεηάθε είρεο δίπια ζνπ πάληα, αθνύξαζηε ζύληξνθν ηεο δσήο ζνπ ηε 
ζύδπγό ζνπ Αηθαηεξίλε Κνξλάξνπ πνπ ζε ζπληξόθεςε, ζύκθσλε κε ηηο αμίεο ηνπ 
ζπδύγνπ ηεο θη αξσγόο ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ, θαη ηε θόξε ζνπ Ακαιία, πνπ 
επηύρεζεο λα ηε δεηο επηζηήκσλ. ’ εζάο Αηθαηεξίλε θη Ακαιία, εθθξάδνπκε ηε 
ζπκπαξάζηαζή καο θαη ηα ζεξκά καο ζπιιππεηήξηα θαη ζηεθόκαζηε ζην πιεπξό 
ζαο ηε δύζθνιε ηνύηε ώξα.  
Γεώξγηε Υαηξεηάθε, θαιό ζνπ ηαμίδη, ζα ζε ζπκόκαζηε πάληα.  

Πεπί ηος ΙΝΣΔΡΝΔΣ ζηη Λάζηπο  
πσο γλσξίδεηε ν ύιινγνο έθαλε ελέξγεηεο εδώ θαη πνιύ θαηξό γηα λα θέξεη ην 
ηληεξλέη ζην ρσξηό. Δίρακε κηιήζεη θη εγώ θη ν ηακίαο θαη άιινη ιαζηξηαλνί πνπ είραλ 
θάπνην γλσζηό γηα λα κάζνπκε ηη ρξεηαδόηαλ. Τπήξραλ νη εθδνρέο λα έξζεη 
ελζύξκαηα ή αζύξκαηα. 1) Δλζύξκαηα γηα λα έξζεη, έπξεπε λα εγθαηαζηαζεί έλα 
κεράλεκα ζην θεληξηθό «θνπηί» ηνπ ΟΣΔ ζηνλ Καξαβά πνπ ζηνηρίδεη αξθεηέο 
ρηιηάδεο επξώ. α) Γηα λα γίλεη απηό κε ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ κεράλεκα ζα έπξεπε λα έρνπκε 
πεξί ηηο 70 αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα ήζειαλ λα ηνπνζεηήζνπλ ην δηαδίθηπν 
ζην ζπίηη ηνπο. β) Θα κπνξνύζαλ όκσο λα καο θέξνπλ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ 
κεράλεκα ην νπνίν θαιύπηεη πνιύ θαιά ηηο αλάγθεο ηνπ ρσξηνύ πνπ είλαη κηθξέο 
ζρεηηθά ζε ηαρύηεηεο θαη πνζόηεηα. Δίρα κηιήζεη πξνζσπηθά κε δηάθνξνπο πςειά 
ηζηάκελνπο θαη είρακε θηάζεη ζε κηα εθδνρή λα πάξνπκε έλα κεράλεκα από άιιν 
ρσξηό όηαλ ζα ην αληηθαζηζηνύζαλ, θαη απηή ζα ήηαλ κηα πνιύ θαιή ιύζε.  
2) Αζύξκαηα ζα κπνξνύζε λα έξζεη κε 2 ηξόπνπο: α) Μέζσ ηνπ Γήκνπ πνπ έρεη 
ηξαβήμεη θεξαίεο σο ηελ Σνπξισηή κε δσξεάλ ηληεξλέη κέζσ Γήκνπ αιιά - απ’ όηη 
καο είρε πεη Αληηδήκαξρνο ηεο πξνεγνύκελεο Γεκνηηθήο αξρήο - ηα θνλδύιηα γηα ηηο 
θεξαίεο θιπ είραλ ηειεηώζεη ζηηο θεξαίεο ηεο Σνπξισηήο. β) Μέζσ δηθήο καο 
εγθαηάζηαζεο (θνλδύιηα θαη θεξαίεο ηνπ πιιόγνπ) γηα λα θέξνπκε ην δσξεάλ 
δίθηπν ηνπ Γήκνπ ζην ρσξηό. Απηό κπνξνύζε λα γίλεη κε πεξίπνπ 3-4 ρηιηάδεο επξώ. 
Δπεηδή δελ είρακε απάληεζε επίζεκε απ’ ην Γήκν ή ηνλ ΟΣΔ γηα ηηο πεξηπηώζεηο 1 
θαη 2α απνθαζίζακε λα πεξηκέλνπκε δηόηη ζεσξήζακε όηη ππήξρε ηζρπξή ε 
πηζαλόηεηα λα γίλεη πξάμε έλαο από ηνπο 2 απηνύο ηξόπνπο. Αλ σο ηνπο 
ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο ζεηείαο καο θαη ελ κέζσ θξίζεο δελ είρε ηειεηώζεη ην δήηεκα, 
ζα πξνρσξνύζακε ζε ελέξγεηεο ώζηε λα ηειεηώζεη ην δήηεκα κε ηνλ ηξόπν 2β. Σν 
θαινθαίξη κάζακε απ’ ην Γηώξγν Φξαγθνύιε πνπ έρεη θάπνην θίιν ζηνλ ΟΣΔ όηη 
επηηέινπο εγθαηαζηάζεθε έλα κεηαρεηξηζκέλν κεράλεκα (ζύκθσλα κε ηελ εθδνρή 
1β). Ο Γηώξγνο είρε θάλεη θη απηόο απ’ όηη καο είρε ελεκεξώζεη ηηο δηθέο ηνπ 
ελέξγεηεο θαη είρε βνεζήζεη γη’ απηό ην ζθνπό. (Να ζεκεηώζσ εδώ ην «ειιεληθό» 
ζηνηρείν ηεο «ελεκέξσζεο» όπνπ έλα ηέηνην γεγνλόο δελ παξνπζηάδεηαη επίζεκα 
από ηνλ ΟΣΔ ζηνπο θνξείο ελόο ηόπνπ, αιιά ην πξνζπεξλώ γηα λα θάλνπκε ηε  
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δνπιεηά καο). Ο Γηώξγνο αθάο πήγε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαδαληώλ ζηνλ ΟΣΔ 
εηείαο αθνύ ήηαλ ζην ρσξηό θαη ξώηεζε γηα ην ηη ρξεηάδεηαη από εδώ θαη πέξα γηα 
λα ιάβεη θάπνηνο ην δηαδίθηπν ζην ζπίηη ηνπ. Μνπ έζηεηιε ηελ ελεκέξσζε πνπ έιαβε 
πξνθνξηθά θαη είλαη ε εμήο: «Σώξα πνπ ήκνπλα θάησ, πέξαζα από ηνλ ΟΣΔ 
εηείαο. Λνηπόλ έρεη εγθαηαζηαζεί ηερληθό κεράλεκα ζηνλ Καξαβά γηα λα πάξνπκε 
DSL δηαδίθηπν κέρξη 24 MBit ζηε Λάζηξν αιιά δελ έρεη δνζεί αθόκα ζηελ εκπνξηθή 
εγθαηάζηαζε. Γειαδή ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε έρεη γίλεη. Αιιά ε ΤΝΓΔΖ ζα γίλεη 
όηαλ θη αλ εκθαληζζεί δήηεζε απ’ ηνλ θόζκν (δει. ηνπο ρξήζηεο ηειεθώλνπ ηνπ 
ρσξηνύ), δειαδή πειάηεο». Γ. αθάο. Απηά μέξακε έσο πξηλ 2 κήλεο. ΓΤΣΤΥΩ, ε 
ηειεπηαία ελεκέξσζε πνπ έρνπκε ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΣΑ(!!!) είλαη όηη απ’ ηα θεληξηθά 
ηνπ Ζξαθιείνπ ην ηληεξλέη ζηε Λάζηξν θξίζεθε ΑΤΜΦΟΡΟ!!! Γελ γλσξίδσ αθόκα 
γηα πνην ιόγν, ζα δσ ηνπο ππεύζπλνπο ζηε εηεία πξνζσπηθά θαη ζα πξνζπαζήζσ 
λα έρνπκε κηα γξαπηή απάληεζε ηνπ πώο θαη γηαηί. Γηα λα δνύκε θη εκείο ηη ζα 
θάλνπκε. Ο ύιινγνο επραξηζηεί πάξα πνιύ ηνπο Γηώξγν Φξαγθνύιε θαη Γηώξγν 
αθά γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο. αο ππελζπκίδνπκε όηη νη ελέξγεηεο απηέο δελ αθνξνύλ 
ζην ύιινγν αιιά ζηελ επηζπκία Λαζηξηαλώλ. Δκείο απιά επηθνπξνύκε ηελ 
πξνζπάζεηα σο νθείινπκε.  

Σν Γ.. ηνπ πιιόγνπ  

Δςσαπιζηήπιο  
Δλεκεξώλνπκε ηνπο αλαγλώζηεο καο όηη ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ αηηείηαη θάζε ρξόλν 
θαη ζηηο ηξεηο (3εηο) εηαηξίεο πνπ επηρεηξνύλ ζην «Αιηζί» γηα δσξεά ππέξ θάπνηνπ 
δηαθνξεηηθνύ θάζε θνξά πνιηηηζηηθνύ ή άιινπ ζθνπνύ. Ο Πξννδεπηηθόο ύιινγνο 
Λάζηξνπ «ε Αλαγέλλεζηο», ινηπόλ, επραξηζηεί ζεξκά ηελ εηαηξία ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ 
πνπ επηρεηξεί ζηελ ιαζηξηαλή πεξηνρή «Αιηζί», πνπ ζ’ απηήλ ηελ επνρή ηεο 
ιεγόκελεο «θξίζεο» πξνζέθεξε δσξεά ηξηαθνζίσλ επξώ (300€) ζην ύιινγν 
θαηόπηλ αηηήζεώο καο.  

Σν Γ.. ηνπ πιιόγνπ  

Η γλώζζα μαρ 
Ζ Αγγιηθή γιώζζα έρεη 490.000 ιέμεηο από ηηο νπνίεο 41.615 ιέμεηο είλαη από ηελ 
Διιεληθή γιώζζα... (βηβιίν Γθίλεο)  
Ζ Διιεληθή κε ηελ καζεκαηηθή δνκή ηεο είλαη ε γιώζζα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 
λέαο γεληάο ησλ εμειηγκέλσλ ππνινγηζηώλ, δηόηη κόλν ζ' απηήλ δελ ππάξρνπλ όξηα. 
(Μπηι Γθέηηο, Microsoft)  
Ζ Διιεληθή θαη ε Κηλέδηθε είλαη νη κόλεο γιώζζεο κε ζπλερή δώζα παξνπζία από 
ηνπο ίδηνπο ιανύο θαη ζηνλ ίδην ρώξν εδώ θαη 4.000 έηε. ιεο νη γιώζζεο 
ζεσξνύληαη θξπθνειιεληθέο, κε πινύζηα δάλεηα από ηε κεηέξα ησλ γισζζώλ, ηελ 
Διιεληθή. (Francisco Adrados, γισζζνιόγνο).  
Ζ Διιεληθή γιώζζα έρεη ιέμεηο γηα έλλνηεο νη νπνίεο παξακέλνπλ ρσξίο απόδνζε 
ζηηο ππόινηπεο γιώζζεο, όπσο άκηιια, ζαιπσξή θαη θηιόηηκν. Μόλνλ ε Διιεληθή 
γιώζζα μερσξίδεη ηε δσή από ην βίν, ηελ αγάπε από ηνλ έξσηα. Μόλνλ απηή 
δηαρσξίδεη, δηαηεξώληαο ην ίδην ξηδηθό ζέκα, ην αηύρεκα από ην δπζηύρεκα, ην 
ζπκθέξνλ από ην ελδηαθέξνλ.  
Σν εθπιεθηηθό είλαη όηη ε ίδηα ε Διιεληθή γιώζζα καο δηδάζθεη ζπλερώο πώο λα 
γξάθνπκε ζσζηά. Μέζσ ηεο εηπκνινγίαο, κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πνηνο είλαη ν 
ζσζηόο ηξόπνο γξαθήο αθόκα θαη ιέμεσλ πνπ πνηέ δελ έρνπκε δεη ή γξάςεη. Σν 
«πεηξνύλη» γηα παξάδεηγκα, γηα θάπνηνλ πνπ έρεη βαζηθέο γλώζεηο Αξραίσλ  
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Διιεληθώλ, είλαη πξνθαλέο όηη γξάθεηαη κε «εη» θαη όρη κε «η» όπσο πνιύ άζηνρα ην 
γξάθνπκε ζήκεξα. Ο ιόγνο είλαη πνιύ απιόο, ην «πεηξνύλη» πξνέξρεηαη από ην 
ξήκα «πείξσ» πνπ ζεκαίλεη ηξππώ-δηαπεξλώ, αθξηβώο επεηδή ηξππάκε κε απηό ην 
θαγεηό γηα λα ην πηάζνπκε. Δπίζεο ε ιέμε «ζπγθεθξηκέλνο», θπζηθά θαη δελ κπνξεί 
λα γξαθηεί «ζπγθεθξπκκέλνο», θαζώο πξνέξρεηαη από ην «θξηκέλνο» (απηόο πνπ 
έρεη δειαδή θξηζεί) θαη όρη βέβαηα από ην «θξπκκέλνο» (απηόο πνπ έρεη θξπθηεί). 
Άξα ην λα ππάξρνπλ πνιιά γξάκκαηα γηα ηνλ ίδην ήρν (π.ρ. ε, η, π, εη, νη θηι) όρη 
κόλν δελ ζα έπξεπε λα καο δπζθνιεύεη, αιιά αληηζέησο λα καο βνεζάεη ζην λα 
γξάθνπκε πην ζσζηά, εθόζνλ βέβαηα έρνπκε κηα βαζηθή θαηαλόεζε ηεο γιώζζαο 
καο. Δπηπιένλ ε νξζνγξαθία κε ηελ ζεηξά ηεο καο βνεζάεη αληίζηξνθα ζηελ 
εηπκνινγία αιιά θαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηεο θάζε κίαο ιέμεο. [Καη 
απηό πνπ κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ θαζεκεξηλή καο 
λενειιεληθή γιώζζα πεξηζζόηεξν από νηηδήπνηε άιιν, είλαη ε γλώζε ησλ Αξραίσλ 
Διιεληθώλ]. Δίλαη πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθό ζπλαίζζεκα λα κηιάο θαη ηαπηόρξνλα 
λα ζπλεηδεηνπνηείο ηη αθξηβώο ιεο, ελώ κηιάο θαη εθζηνκίδεηο ηελ θάζε ιέμε 
ηαπηόρξνλα λα ζθέθηεζαη ηελ ζεκαζία ηεο. Δίλαη πξαγκαηηθά κεγάιν θξίκα λα 
δηδάζθνληαη ηα Αξραία κε ηέηνην θξηθηό ηξόπν ζην ζρνιείν ώζηε λα ζε θάλνπλ λα 
αληηπαζείο θάηη ην ηόζν όκνξθν θαη ζπλαξπαζηηθό.  

Ζ ΟΦΗΑ 
ηε γιώζζα έρνπκε ην ζεκαίλνλ (ηελ ιέμε) θαη ην ζεκαηλόκελν (ηελ έλλνηα). ηελ 
Διιεληθή γιώζζα απηά ηα δύν έρνπλ πξσηνγελή ζρέζε, θαζώο αληίζεηα κε ηηο άιιεο 
γιώζζεο ην ζεκαίλνλ δελ είλαη κηα ηπραία ζεηξά από γξάκκαηα. ε κηα ζπλεζηζκέλε 
γιώζζα όπσο ηα Αγγιηθά κπνξνύκε λα ζπκθσλήζνπκε όινη λα ιέκε ην ζύλλεθν 
car θαη ην απηνθίλεην cloud, θαη από ηελ ζηηγκή πνπ ην ζπκθσλήζνπκε λα ηζρύεη. 
ηα Διιεληθά θάηη ηέηνην είλαη αδύλαηνλ. Γη' απηό ην ιόγν πνιινί δηαρσξίδνπλ ηα 
Διιεληθά ζαλ «ελλνηνινγηθή» γιώζζα από ηηο ππόινηπεο «ζεκεηνινγηθέο» γιώζζεο. 
Μάιηζηα ν κεγάινο θηιόζνθνο θαη καζεκαηηθόο Βέλεξ Υάηδελκπεξγθ είρε 
παξαηεξήζεη απηή ηελ ζεκαληηθή ηδηόηεηα γηα ηελ νπνία είρε πεη «Ζ ζεηεία κνπ ζηελ 
αξραία Διιεληθή γιώζζα ππήξμε ε ζπνπδαηόηεξε πλεπκαηηθή κνπ άζθεζε. ηελ 
γιώζζα απηή ππάξρεη ε πιεξέζηεξε αληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ ιέμε θαη ζην 
ελλνηνινγηθό ηεο πεξηερόκελν». πσο καο έιεγε θαη ν Αληηζζέλεο, «Αξρή ζνθίαο, ε 
ησλ νλνκάησλ επίζθεςηο». Γηα παξάδεηγκα ν «άξρσλ» είλαη απηόο πνπ έρεη δηθή ηνπ 
γε (άξα = γε + έρσλ). [Καη πξαγκαηηθά, αθόκα θαη ζηηο κέξεο καο είλαη πνιύ 
ζεκαληηθό λα έρεη θαλείο δηθή ηνπ γε / δηθό ηνπ ζπίηη]. Ο «βνεζόο» ζεκαίλεη απηόο 
πνπ ζην θάιεζκα ηξέρεη. Βνή = θσλή + ζέσ = ηξέρσ. Ο Αζηήξ είλαη ην αζηέξη, αιιά 
ε ίδηα ε ιέμε καο ιέεη όηη θηλείηαη, δελ κέλεη αθίλεην ζηνλ νπξαλό (α + ζηήξ από ην 
ίζηεκη πνπ ζεκαίλεη ζηέθνκαη). [Δπεηδή έηζη θαίλνληαλ ζηνλ νπξαλό].  
Απηό πνπ είλαη πξαγκαηηθά ελδηαθέξνλ, είλαη όηη πνιιέο θνξέο ε ιέμε πεξηγξάθεη 
ηδηόηεηεο ηεο έλλνηαο ηελ νπνίαλ εθθξάδεη, αιιά κε ηέηνην ηξόπν πνπ εληππσζηάδεη 
θαη δίλεη ηξνθή γηα ηε ζθέςε. Γηα παξάδεηγκα ν «θζόλνο» εηπκνινγείηαη από ην 
ξήκα «θζίλσ» πνπ ζεκαίλεη κεηώλνκαη. Καη πξαγκαηηθά ν θζόλνο ζαλ ζπλαίζζεκα, 
ζηγά-ζηγά καο θζίλεη θαη καο θαηαζηξέθεη. Γηα ζθεθηείηε ην ιίγν. Μαο «θζίλεη» - 
ειαηηώλεη σο αλζξώπνπο - θαη καο θζίλεη κέρξη θαη ηελ πγεία καο. Καη, βέβαηα, όηαλ 
αλαθεξόκαζηε ζε θάηη πνπ είλαη ηόζν πνιύ ώζηε λα κελ ηειεηώλεη, πσο ην ιέκε; Μα, 
θπζηθά, «άθζνλν». Έρνπκε ηε ιέμε «σξαίνο» πνπ πξνέξρεηαη από ηελ «ώξα». Γηόηη 
γηα λα είλαη θάηη σξαίν, πξέπεη λα έιζεη θαη ζηελ ώξα ηνπ. Ωξαίν δελ είλαη ην θξνύην 
όηαλ είλαη άγνπξν ή ζαπηζκέλν θαη σξαία γπλαίθα δελ είλαη θάπνηα νύηε ζηα 70 ηεο 
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άιια νύηε θπζηθά θαη ζηα 10 ηεο. Ούηε ην θαιύηεξν θαγεηό είλαη σξαίν όηαλ είκαζηε 
ρνξηάηνη, επεηδή, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ κπνξνύκε λα ην απνιαύζνπκε.  
Αθόκα έρνπκε ηελ ιέμε «ελεςθεπία» γηα ηελ νπνία ην «Δηπκνινγηθόλ Μέγα» 
δηαηείλεηαη «παξά ην ειεύζεηλ όπνπ εξά» = ην λα πεγαίλεη θαλείο όπνπ αγαπά . Άξα 
βάζεη ηεο ίδηαο ηεο ιέμεο, ειεύζεξνο είζαη όηαλ έρεηο ηε δπλαηόηεηα λα παο όπνπ 
αγαπάο. Πόζν ελδηαθέξνπζα εξκελεία!!!  
Σν άγαικα εηπκνινγείηαη από ην αγάιινκαη (επραξηζηηέκαη) επεηδή όηαλ βιέπνπκε 
(ζε αξρηθή θάζε νη Θενί) έλα όκνξθν αξραηνειιεληθό άγαικα ε ςπρή καο 
επραξηζηείηαη, αγάιιεηαη. Καη από ην ζέακα απηό επέξρεηαη ε αγαιιίαζε. Αλ θάλνπκε 
όκσο ηελ αλάιπζε ηεο ιέμεο απηήο ζα δνύκε όηη είλαη ζύλζεηε από αγάιινκαη + 
ίαζε(=γηαηξεηά). Άξα, γηα λα ζπλνςίζνπκε, όηαλ βιέπνπκε έλα όκνξθν άγαικα (ή 
νηηδήπνηε όκνξθν), ε ςπρή καο αγάιιεηαη θαη γηαηξεπόκαζηε. Καη πξαγκαηηθά, 
γλσξίδνπκε όινη όηη ε ςπρηθή καο θαηάζηαζε ζπλδέεηαη κε ηε ζσκαηηθή. Παξέλζεζε: 
θαη κηα θαη ην έθεξε ε «θνπβέληα», ε Διιεληθή γιώζζα καο ιέεη θαη ηη είλαη άζρεκν. 
Από ην ζηεξεηηθό «α» θαη ηελ ιέμε ζρήκα κπνξνύκε εύθνια λα θαηαιάβνπκε ηη. ε 
απηό ην ζεκείν, δελ κπνξνύκε παξά λα ζηαζνύκε ζηελ αληίζηνηρε Λαηηληθή ιέμε γηα 
ην άγαικα (πνπ κόλν Λαηηληθή δελ είλαη). Οη Λαηίλνη νλόκαζαλ ην άγαικα, statua 
από ην Διιεληθό «ίζηεκη» πνπ ήδε αλαθέξακε, θαη ην νλόκαζαλ έηζη επεηδή ζηέθεη 
αθίλεην. Πξνζέμηε ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά ζε θηινζνθία κεηαμύ ησλ δύν γισζζώλ, 
απηό πνπ ζεκαίλεη ζηα Διιεληθά θάηη ηόζν βαζύ ελλνηνινγηθά, γηα ηνπο Λαηίλνπο 
είλαη απιά έλα αθίλεην πξάγκα. Δίλαη πξνθαλήο ε ζρέζε πνπ έρεη ε γιώζζα κε ηε 
ζθέςε ηνπ αλζξώπνπ.  
πσο ιέεη θαη ν George Orwell ζην αζάλαην έξγν ηνπ «1984», απιή γιώζζα 
ζεκαίλεη θαη απιή ζθέςε. Δθεί ην θαζεζηώο πξνζπαζνύζε λα πεξηνξίζεη ηελ 
γιώζζα γηα λα πεξηνξίζεη ηελ ζθέςε ησλ αλζξώπσλ, θαηαξγώληαο ζπλερώο ιέμεηο. 
«Ζ γιώζζα θαη νη θαλόλεο απηήο αλαπηύζζνπλ ηελ θξίζε», έγξαθε ν Μηράη 
Δκηλέζθνπ, εζληθόο πνηεηήο ησλ Ρνπκάλσλ. Μηα πνιύπινθε γιώζζα απνηειεί 
καξηπξία ελόο πξνεγκέλνπ πλεπκαηηθά πνιηηηζκνύ. Σν λα κπνξείο λα κηιάο ζσζηά 
ζεκαίλεη όηη ήδε είζαη ζε ζέζε λα ζθέθηεζαη ζσζηά, λα γελλάο δηαξθώο ιόγν θαη όρη 
λα παπαγαιίδεηο ιέμεηο θαη θξάζεηο.  

Ζ ΜΟΤΗΚΟΣΖΣΑ 
Ζ Διιεληθή θσλή θαηά ηελ αξραηόηεηα νλνκαδόηαλ «απδή». Ζ ιέμε απηή δελ είλαη 
ηπραία αθνύ πξνέξρεηαη από ην ξήκα «άδσ» πνπ ζεκαίλεη ηξαγνπδώ. πσο γξάθεη 
θαη ν κεγάινο πνηεηήο θαη αθαδεκατθόο Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο: «ηαλ θάπνηε θύγσ 
από ηνύην ην θώο ζα ειηρζώ πξνο ηα πάλσ, όπσο έλα πνηακάθη πνπ κνπξκνπξίδεη. 
Κη αλ ηπρόλ θάπνπ αλάκεζα ζηνπο γαιάδηνπο δηαδξόκνπο ζπλαληήζσ αγγέινπο, ζα 
ηνπο κηιήζσ Διιεληθά, επεηδή δελ μέξνπλε γιώζζεο. Μηιάλε κεηαμύ ηνπο κε 
κνπζηθή». Ο γλσζηόο Γάιινο ζπγγξαθεύο Εαθ Λαθαξξηέξ επίζεο καο πεξηγξάθεη 
ηελ θάησζη εκπεηξία από ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Διιάδα: «Άθνπγα απηνύο ηνπο 
αλζξώπνπο λα ζπδεηνύλ ζε κηα γιώζζα πνπ ήηαλ γηα κέλα αξκνληθή αιιά θαη 
αθαηάιεπηα κνπζηθή. Απηό ην ηαμίδη πξνο ηελ παηξίδα - κεηέξα ησλ ελλνηώλ καο - 
κνπ απεθάιππηε έλα άγλσζην πξόγνλν, πνπ κηινύζε κηα γιώζζα ηόζν καθξηλή ζην 
παξειζόλ, κα νηθεία θαη κόλν από ηνπο ήρνπο ηεο. Αηζζάλζεθα λα ηα έρσ ρακέλα, 
όπσο αλ κνπ είραλ πεη έλα βξάδπ όηη ν αιεζηλόο κνπ παηέξαο ή ε αιεζηλή κνπ κάλα 
δελ ήζαλ απηνί πνπ κε είραλ αλαζηήζεη». Ο δηάζεκνο Έιιελαο θαη δηεζλνύο θήκεο 
κνπζηθόο Ηάλεο Ξελάθεο, είρε πνιιέο θνξέο ηνλίζεη όηη ε κνπζηθόηεηα ηεο Διιεληθήο 
είλαη εθάκηιιε ηεο ζπκπαληηθήο. Αιιά θαη ν Γίββσλ κίιεζε γηα κνπζηθόηαηε θαη  
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γνληκόηαηε γιώζζα, πνπ δίλεη θνξκί ζηηο θηινζνθηθέο αθαηξέζεηο θαη ςπρή ζηα 
αληηθείκελα ησλ αηζζήζεσλ. Αο κελ μερλάκε όηη νη Αξραίνη Έιιελεο δελ 
ρξεζηκνπνηνύζαλ μερσξηζηά ζύκβνια γηα λόηεο, ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα ίδηα ηα 
γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ. «Οη ηόλνη ηεο Διιεληθήο γιώζζαο είλαη κνπζηθά ζεκεία 
πνπ καδί κε ηνπο θαλόλεο πξνθπιάηηνπλ από ηελ παξαθσλία κηα γιώζζα θαη' 
εμνρήλ κνπζηθή, όπσο θάλεη ε αληίζηημε πνπ δηδάζθεηαη ζηα σδεία, ή νη δηέζεηο θαη 
πθέζεηο πνπ δηνξζώλνπλ ηηο θαθόερεο ζπγρνξδίεο», όπσο ζεκεηώλεη ε θηιόινγνο 
θαη ζπγγξαθεύο Α. Σδηξνπνύινπ-Δπζηαζίνπ. Δίλαη γλσζηό εμάιινπ πσο όηαλ νη 
Ρσκαίνη πνιίηεο πξσηάθνπζαλ ζηελ Ρώκε Έιιελεο ξήηνξεο, ζπλέξξεαλ λα 
ζαπκάζνπλ, αθόκε θαη όζνη δελ γλώξηδαλ Διιεληθά, ηνπο αλζξώπνπο πνπ «ειάινπλ 
σο αεδόλεο». Γπζηπρώο θάπνπ ζηελ πνξεία ηεο Διιεληθήο θπιήο, ε κνπζηθόηεηα 
απηή (ηελ νπνία νη Ηηαινί θαηάθεξαλ θαη θξάηεζαλ) ράζεθε, πξνθαλώο ζηα καύξα 
ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Να ηνλίζνπκε εδώ όηη νη άλζξσπνη ηεο επαξρίαο, ηνπ 
νπνίνπο ζπρλά θνξντδεύνπλ γηα ηελ πξνθνξά ηνπο, είλαη πην θνληά ζηελ 
Αξραηνειιεληθή πξνθνξά από ό,ηη νη άλζξσπνη ηεο πόιεσο. Ζ Διιεληθή γιώζζα 
επηβιήζεθε αβίαζηα (ζηνπο Λαηίλνπο) θαη ράξε ζηελ κνπζηθόηεηά ηεο. πσο γξάθεη 
θαη ν Ρσκαίνο Οξάηηνο «Ζ Διιεληθή θπιή γελλήζεθε επλνεκέλε κε κία γιώζζα 
εύερε, γεκάηε κνπζηθόηεηα».  
Από ην Διιεληθό Αξρείν  

Από ην δηαδίθηπν  

Ο Πειπαιάρ ήηαν νηζί! 

 
Παξαζθεπή, 10 Ηνπλίνπ 2011 

Τπέζηε ξηδηθή αιιαγή ζηα ηέιε ηεο Νενιηζηθήο επνρήο.  
Σνλ πξώην αηώλα πξν Υξηζηνύ, ν ηξάβσλ δηαηύπσζε ηελ ππνςία όηη ν Πεηξαηάο 
ήηαλ θάπνηε λεζί, πξηλ ζπλδεζεί ηειηθά κε ηελ ππόινηπε Αηηηθή. Φαίλεηαη όηη ν 
αξραίνο ηζηνξηθόο θαη γεσγξάθνο είρε δίθην, όπσο επηβεβαηώλνπλ ηώξα έιιελεο θαη 
γάιινη γεσιόγνη θαη αξραηνιόγνη. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ζπλέιεμε ππξήλεο από 
εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο θνληά ζηνλ Πεηξαηά θαη ηνλ Κεθηζό θαη ρξεζηκνπνίεζε  
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ξαδηνρξνλνιόγεζε άλζξαθα γηα λα δεκηνπξγήζεη ην γεσινγηθό ρξνληθό ηεο 
πεξηνρήο. «Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαηνκεαθήο έξεπλαο γεσαξραηνινγίαο 
θαηαδεηθλύεη ηελ αμηνπηζηία ησλ θεηκέλσλ ηνπ ηξάβσλα απνθαιύπηνληαο όηη ν 
Πεηξαηάο ήηαλ όλησο λεζί» γξάθνπλ νη εξεπλεηέο ζηελ έγθξηηε επηζεώξεζε 
Geology.      Από ιόθνο ... λήζνο.  
Πξηλ από 8.000 ρξόληα, ζηελ αξρή ηεο Οιόθαηλνπ επνρήο, ν Πεηξαηάο ήηαλ ιόθνο 
ζπλδεδεκέλνο κε ηελ επεηξσηηθή Αηηηθή κέζσ κηαο γέθπξαο μεξάο -κηα γεσγξαθηθή 
δηάηαμε παξόκνηα κε ηε ζεκεξηλή. Οη αλαιύζεηο ζηα δείγκαηα ππεδάθνπο δείρλνπλ 
όηη άιιαμε ξηδηθά ζηα ηέιε ηεο Νενιηζηθήο επνρήο, ην δηάζηεκα 4850-3450 π.Υ. 
Δθείλε ηελ επνρή ε ζηάζκε ηεο Μεζνγείνπ ζπλέρηδε λα αλεβαίλεη, κεηά ηε ιήμε ηεο 
ηειεπηαίαο παγεηώδνπο πεξηόδνπ. Ο Πεηξαηάο έγηλε έηζη λεζί πνπ δηαρσξηδόηαλ από 
ηελ Αζήλα από έλαλ ξερό θόιπν. Σε γεσινγία ηεο πεξηνρήο άιιαμαλ μαλά ηα 
πνηάκηα ηνπ Κεθηζνύ θαη ηνπ Κνξπδαιινύ, ησλ νπνίσλ νη απνζέζεηο ζρεκάηηζαλ 
κηα ιηκλνζάιαζζα αλάκεζα ζηνλ Πεηξαηά θαη ηελ Αζήλα πξηλ από πεξίπνπ 4.000 
ρξόληα. Σα ηδήκαηα ησλ πνηακώλ ζπλέρηζαλ λα γεκίδνπλ ηε ιηκλνζάιαζζα κέρξη ηνλ 
5ν αηώλα π.Υ., όηαλ «ν Θεκηζηνθιήο, ν Κίκσλ θαη αξγόηεξα ν Πεξηθιήο ζπλέδεζαλ 
ηελ Αζήλα κε ηνλ Πεηξαηά θαηαζθεπάδνληαο δύν "καθξά ηείρε", ρηηζκέλα ελ κέξεη 
πάλσ ζε έλαλ παξάθηην ηέικα πνπ νλνκαδόηαλ Αιίπεδν» αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο. 
Σα επξήκαηα ππνδεηθλύνπλ πάλησο όηη ην κεγάιν θαηαζθεπαζηηθό έξγν δελ 
επζύλεηαη γηα ηελ αθόινπζε εμαθάληζε ηνπ βάιηνπ.  

ηξάβσλ ν απηνδίδαθηνο γεσιόγνο. 
Πώο όκσο κπόξεζε ν ηξάβσλαο λα καληέςεη ην γεσινγηθό παξειζόλ ηεο 
παξάθηηαο πόιεο; Οη εξεπλεηέο εθηηκνύλ όηη ν αξραίνο Πόληηνο ηζηνξηθόο είηε ήηαλ 
πνιύ θαιόο απηνδίδαθηνο γεσιόγνο, είηε βαζίζηεθε ζηελ αζελατθή πξνθνξηθή 
παξάδνζε, ε νπνία είρε δηαηεξήζεη κε αθξίβεηα ην γεσινγηθό ρξνληθό ηεο πεξηνρήο. 
Ζ άπνςε όηη ν Πεηξαηάο ήηαλ θάπνηε λεζί εκθαλίδεηαη εμάιινπ θαη ζην ιεμηθό ηνπ 
νπίδα (ή νύδα) πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ 10ν αηώλα. Σε κειέηε ζην Geology 
ππνγξάθεη ν Κνζκάο Παπιόπνπινο ηνπ Υαξνθόπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε Μαξία 
Σξηαληαθύιινπ ηεο ρνιήο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη νη ζπλεξγάηεο 
ηνπο από ην γαιιηθό Δζληθό Κέληξν Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο (CNRS) θαη ην 
Παλεπηζηήκην Παξηζηνύ 1.  

Από ην δηαδίθηπν  

Μανολιόρ ο Υοσλιδάκηρ! [Η γελοιογπαθία μαρ!!!]  

   
Γάζθαιε Μαλνιηό!!!      Δεεε!!! Μπξε θαιώο ην   Ίληα ιεο;;;; Πξνο ηα πνύ                                                        
.       ζύληεθλν!!! Ίληά ’λαη;;;         δα ςεθίζεη ν θόζκνο ζηηο  
.                  εθινγέο άαααλε γελνύλε;;;  
.                  (γηαηί δε ην πνιπβιέπσ...) 
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 Δεεε, απηό ’λαη εύθνιν!!! Ξάλνημε δίπια         «Δδώ, εθεί, παξαπέξα!!!!»  
  ηη απαληήζαλε όληε ηζνη ξσηήμαλε!!!  

  
    Καη πώο ηα ζσξείο ηα  
πξάκαηα κέζα ζηε βνπιή;;;;  

= 
                Έηζη!!!!!!!!!                   [Copyright: Μαλνιηόο Υνριηδάθεο!!!]  

   
Κη αιήζεηα, Μαλνιηό, ηη κνύ ’πεο όηη              Γηδαθηνξηθό ζηνλ παιηό θαιό ειιεληθό  
θάλαλε ηα θνπέιηα ηελ 28ε Οθησβξίνπ;;;         θηλεκαηνγξάθν!!!!  

26  

 
 
 

 



Γικαιοζύνη : η ηςθλή θεά  
Σξηγκνί ζην Θέκηδνο Μέιαζξνλ, ηξηγκνί ζηε Γηθαηνζύλε θαη ην γεληθόηεξν αίζζεκα 
δηθαίνπ, ηξηγκνί ζηα ζεκέιηα ηνπ δεκνθξαηηθνύ καο πνιηηεύκαηνο, ηνπ νπνίνπ έλα 
από ηα βαζηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε δηάθξηζε ησλ εμνπζηώλ. Ζ αηθληδηαζηηθή 
παξαίηεζε ησλ δύν νηθνλνκηθώλ εηζαγγειέσλ νη νπνίνη αζρνινύληαη κε 
«εθθαζαξηζηέο επηρεηξήζεηο» όζνλ αθνξά δηάθνξεο νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο θαη 
θάλνπλ ιόγν γηα παξεκβάζεηο ζην έξγν ηνπο, θαζώο θαη ε  ππόζεζε ηεο κνλήο 
Βαηνπαηδίνπ θαη ηνπ Γέξνληα Δθξαίκ, είλαη ζέκαηα πνπ  δεκηνπξγνύλ εύινγεο 
απνξίεο θαη εξσηεκαηηθά. ρη κόλν ζε όζνπο αζρνινύληαη κε ηα ηεο Γηθαηνζύλεο, 
αιιά θαη ζηνλ απιό πνιίηε θαη ην ιατθό θαη γεληθόηεξν αίζζεκα δηθαίνπ.  Γηαηί ζηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ είλαη κόλν ην νηθνλνκηθό έγθιεκα θαη  ε  παξαλνκία 
πνπ απαηηνύλ θάζαξζε, αιιά ππάξρνπλ θαη άιινπ είδνπο αηαζζαιίεο θαη 
εξσηεκαηηθά πνπ αθνξνύλ ζην εζηθό θνκκάηη θαη ην ξόιν ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ 
ηεξσκέλσλ, γεληθόηεξα, πνπ απηή ηε ζηηγκή πεξλά από ηε βάζαλν ηεο εμέηαζεο. 
Πνηνο ν ξόινο ηεο Δθθιεζίαο δειαδή θαη ησλ πλεπκαηηθώλ ηεο αλζξώπσλ, κέρξη 
πνην ζεκείν «λνκηκνπνηνύληαη» λα αζθνύλ ηελ πλεπκαηηθή ηνπο δύλακε θαη 
«γνεηεία», ηελ εμνπζία πνπ ηνπο δόζεθε, θαη ζε πνηεο θαηεπζύλζεηο πξέπεη λα ηε 
δηνρεηεύνπλ!!!  
Σν ζύληαγκά καο κε άξζξν ηνπ πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 
Πνιηηείαο, γηα λα επαλέιζνπκε ζην πξνθείκελν,  αλαζέηεη ηελ εμνπζία (ηελ άζθεζε 
ησλ ηξηώλ ιεηηνπξγηώλ) ζηα αθόινπζα όξγαλα: 1.ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ: αζθείηαη από ηε 
Βνπιή θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. 2.ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ: αζθείηαη από ηνλ 
Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ Κπβέξλεζε. 3.ΓΗΚΑΣΗΚΖ: ε δηθαζηηθή ιεηηνπξγία 
αζθείηαη από ηα δηθαζηήξηα. Οη απνθάζεηο ηνπο εθηεινύληαη ζην όλνκα ηνπ 
Διιεληθνύ Λανύ.  
Απηό ην ηειεπηαίν, ηειηθά, είλαη ην κεγάιν δεηνύκελν: ν Διιεληθόο Λαόο. 
Γξάθεη, γηα λα ζπκεζνύκε πάιη ηνπο «αξραίνπο», ν Πιάησλαο ζην έξγν ηνπ 
«Πνιηηεία» ή  «Πεξί δηθαίνπ» όηη «...ηνλ λόκν δελ ηνλ ελδηαθέξεη απηό, πώο δειαδή 
κηα νπνηαδήπνηε θνηλσληθή νκάδα κέζα ζηελ πόιε ζα επεκεξήζεη μερσξηζηά, αιιά 
ςάρλεη λα βξεη ηξόπνπο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό γηα νιόθιεξε ηελ πόιε, 
ελώλνληαο αξκνληθά ηνπο πνιίηεο κε ηελ πεηζώ θαη ηνλ εμαλαγθαζκό, θάλνληάο ηνπο 
λα κεηαδίδνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν ηελ σθέιεηα, ηελ νπνία ν θαζέλαο κπνξεί λα 
πξνζθέξεη ζην θνηλό, θαη απηόο ν ίδηνο (ν λόκνο) δηακνξθώλνληαο ηέηνηνπο άλδξεο 
(ελλνεί πνιίηεο) κέζα ζηελ πόιε κε ζθνπό όρη λα θαηεπζύλνληαη όπνπ ν θαζέλαο 
ζέιεη, αιιά γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηεί απηόο ν ίδηνο (ν λόκνο)  γηα λα δέλεη ζε κηα 
ελόηεηα ηελ πόιε...» ( 519D – 520 A ) Βιέπνπκε, ινηπόλ, εδώ  όηη ην ζέκα ηεο 
Γηθαηνζύλεο είρε απαζρνιήζεη πνιύ ηνπο πξνγόλνπο καο θαη, έηζη όπσο αλαθέξεηαη 
ν λόκνο εδώ (ζηνλ Πιάησλα), παξνπζηάδεηαη πξνζσπνπνηεκέλνο, θαη ε Γηθαηνζύλε 
εκθαλίδεηαη «ηπθιή» (αθνύ δελ ηελ ελδηαθέξεη κηα κόλν θνηλσληθή νκάδα).  
Οη αξραίνη Έιιελεο ην ζπλήζηδαλ απηό, λα δίλνπλ νληόηεηα ζηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο, 
ηηο ηδέεο, ηηο αμίεο θαη έηζη λα ηηο πξνζσπνπνηνύλ θαη λα ηηο θάλνπλ κέξνο ηνπ 
θόζκνπ ηνπο. Σνπο έδηλαλ, έηζη, αλζξώπηλε δηάζηαζε από ηε κία, πξνθαλώο γηα λα 
ηηο αηζζάλνληαη πην νηθείεο, πην πξνζηηέο  ζ απηνύο, λνηώζνληαο  δηαξθώο ηελ 
παξνπζία ηνπο αλάκεζά ηνπο. Σηο έθαλαλ, όκσο, θαη ζετθέο από ηελ άιιε, γηα λα 
εκπλένπλ ην ζεβαζκό, κε ηελ έλλνηα ηεο Αηδνύο θαη ηεο Γίθεο, θαη ηελ ππαθνή ζ 
απηέο. Παξηζηάλεηαη, ινηπόλ, ε Γηθαηνζύλε, σο κηα Θεά «Σπθιή» (έρεη ηα κάηηα 
θιεηζκέλα κε καληήιη)  πνπ θξαηά ζην έλα ηεο ρέξη ηε δπγαξηά θαη ζην άιιν ην  
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ζπαζί. Κη αλ κηα εηθόλα ηζνύηαη κε ρίιηεο ιέμεηο, ε εηθόλα ηεο Γηθαηνζύλεο έρεη γξάςεη 
ακέηξεηεο ζειίδεο αλά ηνπο αηώλεο. ειίδεο πνιιώλ απνρξώζεσλ.  
ειίδεο καύξεο, αθνύ δελ είλαη πάληα ηπθιή, αιιά ζπρλά βιέπεη θύιν, θπιή, ρξώκα 
δέξκαηνο πνπ κπαίλεη βάξνο ζηνλ έλα ή ηνλ άιιν δπγό θαη βαξαίλεη αλάινγα-
δπζαλάινγα ηελ απόθαζε. ειίδεο ιεπθέο, όηαλ ε Γηθαηνζύλε ιάκπεη δηα ηεο 
απνπζίαο ηεο! ειίδεο γθξίδεο, όηαλ νη απνθάζεηο ηεο είλαη ακθηιεγόκελεο θαη 
ζειίδεο θόθθηλεο πνπ έρνπλ γξαθηεί από ην αίκα αζώσλ!  
Γηθαηνζύλε: ε ηπθιή Θεά πνπ θξαηά ζην έλα ρέξη ηε δπγαξηά, γηα λα δπγίδεη θαιά ηηο 
απνθάζεηο ηεο θαη λα ζεθώζεη ην ζπαζί πνπ θξαηά ζην άιιν ρέξη, ην νπνίν παξόιν 
πνπ είλαη όξγαλν δξάζεο δελ είλαη ζε ζηάζε επίζεζεο νύηε άκπλαο, αιιά όξζην, λα 
ζεθώζεη ινηπόλ ην ζπαζί ηεο, αλ ρξεηαζηεί, ( κε πεηζώ θαη εμαλαγθαζκό) γηα λα 
ηηκσξήζεη.  
ζν γηα ηνλ Γέξνληα Δθξαίκ, κπνξεί λα κε γλσξίδσ από Νόκνπο θαη Άξζξα θαη 
εηδηθέο ιεπηνκέξεηεο, βξήθα, πάλησο, όηη ζην ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ, ΣΜΖΜΑ Σ', θεθάιαην 
ηξίην θαη άξζξν 105 ηνπ Διιεληθνύ πληάγκαηνο ππάξρεη ηδηαίηεξε κλεία ζην 
θαζεζηώο ηνπ Αγίνπ ξνπο. Γη’ απηά ,όκσο, ζα απνθαλζεί ε Γηθαηνζύλε ησλ 
Γηθαζηεξίσλ θαη νη ιεηηνπξγνί ηεο. ζνλ αθνξά εκέλα, όκσο, σο πνιίηε ηεο ρώξαο 
απηήο, ζαξξώ πσο δηθαηνύκαη λα πσ ηε γλώκε κνπ! ηη δειαδή «Γε καζαίλεη 
θαλέλαο παξά κόλν ηε κηζή αιήζεηα, όηαλ αθνύεη ηε κηα παξάηαμε από ηηο δύν», θαη 
απηό πνπ πξνζσπηθά κε «ραιάεη» κάιινλ ζηελ  ππόζεζε  Δθξαίκ θαη ην Βαηνπαίδη 
είλαη όηη έρνπλ δνζεί ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη δεκνζηόηεηα θαη όηη ίζσο ν Δθξαίκ λα 
γίλεηαη θαη ιίγν ην εμηιαζηήξην ζύκα, ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θαη γεληθόηεξεο θξίζεο, γηα 
όια ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα θαη ηελ εζηθή δηαθζνξά! Αλαξσηηέκαη, επίζεο, κήπσο 
ηειηθά ζπκβεί θη απηό: ε πξαγκαηηθή αιήζεηα δειαδή, λα ιάκςεη κεηά από πνιιά 
ρξόληα, όπσο έρεη ζπκβεί ζε αξθεηέο ππνζέζεηο. Κιείλνληαο, αθήλσ λα αησξείηαη ην 
εξσηεκαηηθό θαη ε απνξία, πνπ ίζσο είλαη όρη κόλν δηθή κνπ, αιιά θαη πνιύ θόζκνπ, 
κε ηα όζα βιέπνπκε λα ζπκβαίλνπλ ηειεπηαία: Γηθαηνζύλε : ε Σπθιή(;) Θεά!  

Αηθίδα  

Δκδπομή Λαζηπιανών 
Ζ Παλειιήληα Αδειθόηεηα Λαζηξηαλώλ θαη εηδηθά ε Γέζπνηλα Πεηξάθε, καδί κε ηνλ 
ηέιην αθθαδάθε (ςειό) δηνξγάλσζαλ θη εθέηνο, γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά, ηελ 
εθδξνκνύια γηα ηνπο ζπγρσξηαλνύο καο, ηνλ Αύγνπζην. Ζ εθδξνκή 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 Απγνύζηνπ, κεηά ην γιέληη ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ, 
ώζηε λα έρνπλ ηειεηώζεη νη δύζθνιεο εξγαζίεο θαη όινη λα είλαη πην μέλνηαζηνη. Σν 
θνλδύιη πνπ ρξεηάζηεθε ήηαλ δσξεά ηνπ Γεκήηξε Παιαηνιόγνπ, όια ηα ρξήκαηα 
πνπ εηζέπξαμε από ην γλσζηό παδαξάθη πνπ ζηήλεη θάζε ρξόλν ζην Παλεγύξη. 
Γεκήηξε, ζ’ επραξηζηνύκε θαη πάιη! Μεηά ηε ιίκλε ηνπ Εαξνύ θαη ην ελπδξείν, πνπ 
είραλ πάεη πέξπζη, θέηνο έγηλε επίζθεςε ζηα ρσξηά ηεο νξεηλήο Ηεξάπεηξαο, ηα 
ιεγόκελα «Μηθξά Μεηέσξα». Καιό ρσξηό, Καιακαύθα, Αλαηνιή, Μάιεο (θαη ηε 
Μνλή πνπ είλαη εθεί) ήηαλ θάπνηα απ’ ηα κέξε πνπ επηζθέθζεθαλ νη εθδξνκείο. 
Θαπκάζαλε ηα ρσξηά πνπ δπζηπρώο έρνπλ ηώξα πηα ηελ επνλνκαζία «θακέλα». ηε 
κνλή ν Γηώξγεο ν Κσλζηαληνπξάθεο απ’ ό,ηη κάζακε, επέκελε, έιεγε θαη μαλάιεγε 
ζε όινπο, λα αγνξάζνπλ - ιέεη - κηα αινηθή πνπ ζε γηαίλεη όπνπ θη αλ ηε βάιεηο! 
Γειαδή, πνύ Γηώξγε; ... Οη δηνξγαλσηέο πξνζέθεξαλ μελάγεζε, θαιό θαγεηό, 
κπάλην ζηε ζάιαζζα. ην ιεσθνξείν ην ηξαγνύδη άθζνλν! Καιό ήηαλ πνπ δελ 
θαινδνύιεπε ην θαζεηόθσλν νπόηε άξρηζαλ όινη ηα άζκαηα. Δηδηθά ν «ςειόο» κνπ 
είπαλ όηη έπξαμε σο άμηνο ηξνβαδνύξνο! Ζ Άλλα ηνπ παπά-Γησξγάθε θαη ε Καηίλα  
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ηνπ Γηώξγε άξρηζαλ η’ αλέθδνηα θαη ν ήρνο απ’ ην γέιην έξεε πνιύο! Σν θαιό, 
επίζεο, ήηαλ πνπ κνπ είπαλε όηη ζπκκεηείραλ αξθεηά παηδηά... Κη απ’ ό,ηη ιέγεηαη, ε 
απαίηεζε ηώξα είλαη γηα εθδξνκή δηήκεξε. Με ην θαιό, ινηπόλ, ην Καινθαίξη ηνπ 
2012!  

Σ..  

Γιάππηξη ζηο κηήπιο ηος ςλλόγος 

αο ελεκεξώλσ όηη έγηλε δηάξξεμε ζην θηήξην ηνπ πιιόγνπ (παιαηό ειαηνπξγείν 
Λάζηξνπ) ζηε Λάζηξν. Οη δηαξξήθηεο παξαβίαζαλ ην πίζσ παξάζπξν πνπ βξίζθεηαη 
θνληά ζηα ληνπιάπηα θαη αθαίξεζαλ από κέζα όηη πνιύηηκν βξήθαλ εθηόο απ' ηηο 
ζόκπεο. Σειεόξαζε, πνιπκεράλεκα-θσηνηππηθό, εληζρπηήο ηειεόξαζεο, DVD, 
βίληεν, CD player, ππνινγηζηή κε νζόλε, ιάκπεο 70 επξώ, θνπκπαξάο κε 200 επξώ, 
καθξύ θαιώδην, γξαθηθή ύιε θ.α. ίζσο κηθξόηεξα πξάγκαηα εθιάπεζαλ δπζηπρώο!!! 
Μεγάιε δεκηά γηα ην ύιινγν πνπ ππνινγίδεηαη ζε κεξηθέο ρηιηάδεο επξώ!!! 
Τπάξρνπλ καξηπξίεο θάπνησλ Λαζηξηαλώλ όηη είδαλ ύπνπηεο θηλήζεηο εθείλεο ηηο 
κέξεο θνληνρσξηαλώλ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θαη παξαβαηηθά 
πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή. Ζ δηάξξεμε πξέπεη λα έγηλε κεηαμύ ηεο λύρηαο ηνπ 
αββάηνπ 26-11 θαη ηνπ μεκεξώκαηνο ηεο Γεπηέξαο 28-11-2011, αθνύ πηζηεύνπκε 
όηη κπήθαλ λύρηα θη ν Κίκσλ Φξαγθνύιεο (Μέινο Γ..) ειέγρεη ηαθηηθόηαηα ην 
θηήξην, ήηαλ εθεί ην άββαην ην βξάδπ, θαη μαλαπήγε ηε Γεπηέξα ην απόγεπκα. 
Ακέζσο θαιέζακε ηελ αζηπλνκία, ν Σακίαο, Γηώξγνο Κξαζαδάθεο πήγε εθεί θη 
έδσζε θαηάζεζε, πεξηγξάςακε όια ηα θινπηκαία, θαη ηνπο κίιεζα θη εγώ 
ηειεθσληθά όπνπ ηνπο είπα λα πάλε ζην ρσξηό λα πάξνπλ θαηαζέζεηο ζρεηηθά. 
Δπηθνηλώλεζα θαη κε ηε γλσζηή ζπγρσξηαλή καο πνηληθνιόγν-δηθεγόξν Πόπε 
Μνδάθε, πνπ κε ελεκέξσζε γηα ηηο θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε. Από ηε ζηηγκή 
ηεο θαηάζεζεο ηνπ Σακία Γηώξγνπ Κξαζαδάθε ελλνείηαη όηη απηεπαγγέιησο θηλείηαη 
δηαδηθαζία κήλπζεο, απ' όηη κνπ είπε. Δλλνείηαη όηη δήηεζα ηελ ήκαλζε, ε νπνία 
καο έδσζε ξαληεβνύ γηα ηελ άιιε κέξα (!!!), ηε Γεπηέξα. Ακέζσο επηθνηλώλεζα κε 
ηε Εσή Κξπζηαιιά (ππεύζπλε βηβιηνζήθεο) θαη ηεο είπα λα είλαη εθεί όηαλ έξζεη ε 
ήκαλζε, αθνύ ζα ήηαλ εξγάζηκε εκέξα θη ώξα θη ν Κίκσλαο ζα βξηζθόηαλ ζηελ 
εξγαζία ηνπ. Ο Κίκσλαο κε ελεκέξσζε όηη πήγε ε ήκαλζε, έθαλε όηη ήηαλ λα θάκεη, 
θαη ηώξα (!!!) θπθινθνξεί θάπνηεο θνξέο ε αζηπλνκία εθεί - κνπ είπε. αο 
ελεκεξώλσ επίζεο όηη (κάιινλ ην ίδην βξάδπ θαη κάιινλ απ' ηνπο ίδηνπο) έγηλε 
δηάξξεμε θαη ζηελ ηαβέξλα Δξσηόθξηηνο (ηεο Καηίλαο). Με παξόκνηα θινπηκαία. Σν 
ζνθ θαη ε ζηελνρώξηα καο είλαη αξθεηή, θαζώο θαη ν ζπκόο κνπ γηα ην γεγνλόο όηη 
απ' όηη πιεξνθνξήζεθα ππάξρνπλ θάπνηεο γλσζηέο "εζηίεο" παξαλόκσλ ζηελ 
επξύηεξε πεξηνρή θαη θαλείο δελ θάλεη ηίπνηα. Δλώ ζηελ εθεκεξίδα Αλαηνιή 
ππάξρνπλ ζπλέρεηα άξζξα γηα ηηο επηηπρίεο ηνπ αζηπλνκηθνύ ηκήκαηνο Αγ.Νηθνιάνπ. 
Θα πξνζπαζήζνπκε λα έρνπκε ζπρλή ελεκέξσζε ζρεηηθά, από ηελ αζηπλνκία. Θα 
ιάβεηε πάιη λέα πεξί ησλ ελεξγεηώλ καο όηαλ θη αλ ρξεηαζηεί λα θάλνπκε ηέηνηεο. 
Πξόζεζή καο είλαη λα κελ αθήζνπκε ην γεγνλόο ζηελ ηύρε ηνπ. Λππάκαη πάξα πνιύ 
πνπ ζαο ελεκεξώλσ γηα έλα ηόζν ιππεξό ζέκα. Δθ κέξνπο ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ, 
ε Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ, Σδίλα νπξέα.  

Σο γονιδάκι μαρ! 
Μήλπκα πνπ θπθινθόξεζε ζηα θηλεηά θέηνο ηηο ενξηέο!!!: «Δάλ δηαςεπζζνύλ νη 
Μάγηα, ν Ννζηξάδακνο, ν Ληαθόπνπινο, νη Iluminati, ε Παηέξα ε αζηξνιόγνο, ε θα 
Βνύια ε κειινληνιόγνο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ε νύια κε ηα ηαξώ θαη ε Φσθώ ε  
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Καθεηδνύ θαη δελ έξζεη ε ζπληέιεηα ηνπ θόζκνπ ... ζνπ εύρνκαη ην 2012 λα είλαη ε 
θαιύηεξε ρξνληά ηεο δσήο ζνπ»! Καιό, ε;;;  

Δπίλογορ  

 

 

 
Matisse- dance  
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