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ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΡΟΤ 

θαη ε ζσκβοιή ηοσ ζηελ αλαγέλλεζε ηες Παηδείας 

Δπηθαλείο Έιιελεο πνπ απνθνίηεζαλ απφ ην Γπκλάζην Πχξνπ 

Ρεο Καξίαο Οψηα 

«Ζ ηζηνξία ηεο ηδξχζεσο ηνπ γπκλαζίνπ ηεο Δξκνππφιεσο ζπλζέηεη 

αζθαιψο κηαλ ησλ σξαηνηέξσλ θαη ιακπξνηέξσλ ζειίδσλ φρη κφλν ηεο 

Δξκνππφιεσο αιιά θαη απηνχ ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο. Γηφηη κφλνλ αλ 

αλαινγηζζψκελ ηαο ζπλζήθαο ππφ ηαο νπνίαο εηέινπλ, νη πξψηνη θάηνηθνη 

ηεο πφιεσο απηήο…θαη ηελ δπζηπρίαλ, ε νπνία εκάζηηδε ρηιηάδαο ησλ είο 

ηελ Πχξνλ εγθαηεζηεκέλσλ πξνζθχγσλ, κφλνλ ηφηε δπλάκεζα λα 

αμηνινγήζσκελ θαη λα εθηηκήζσκελ δεφλησο, ηελ αμίαλ ηελ νπνίαλ 

απέδηδνλ εηο ηελ εθπαίδεπζηλ ησλ ηέθλσλ ηεο Διιάδνο… Γηφηη νη 

Δξκνππνιίηαη επίζηεπαλ: φηη εθεί κφλνλ ππάξρεη πξφνδνο θαη πξνθνπή, 

φπνπ ε παηδεία απνηειεί ην βάζξνλ θαη ηελ θξνληίδα αξρφλησλ 

αξρνκέλσλ». Έγξαςε ν Αλδξέαο Γξαθάθεο 

Αλ ζπληάζζνληαλ έλαο ιεπηνκεξήο θαηάινγνο ησλ καζεηψλ πνπ 

απνθνίηεζαλ απφ ην Γπκλάζην Πχξνπ θαη κπνξνχζε θάπνηνο λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ κεηαζρνιηθή ηνπο εμέιημε, ζα κπνξνχζε λα θαίλεηαη 

λα θαηαδεηρζεί ε κνλαδηθή πξνζθνξά απηνχ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ Διιεληθή 

παηξίδα θαη φρη κφλνλ. 

Δλδεηθηηθά ζα αλαθεξζνχλ κεξηθά απφ ηα πνιχ γλσζηά νλφκαηα αλδξψλ 

πνπ δηέπξεςαλ ζηελ επηζηήκε, ζηελ θνηλσληθή δσή, ζηελ πνιηηηθή, ζηα 

γξάκκαηα θαη ζηηο ηέρλεο. Δίλαη γλσζηφ φηη απηφ ην ζρνιείν, απφ ηελ 

ίδξπζή ηνπ, άξρηζε λα ζθνξπίδεη ηα θψηα ηεο γλψζεο ζε πιήζνο 

θηινκαζψλ λέσλ απφ φια ζρεδφλ ηα δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο αιιά θαη απφ 

πφιεηο εθηφο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. 

 

Αλδρέας σγγρός: Ν εζληθφο επεξγέηεο θαη ν αδειθφο ηνπ Γεψξγηνο 

θνίηεζαλ ζην Γπκλάζην ηεο Δξκνχπνιεο θαηά ηα έηε 1839-1845-46; κε 

γπκλαζηάξρε ηνλ επίζεο ζπνπδαίν Γεψξγην Πεξνχτν πνπ πήξε ηελ ζέζε 

κεηά ηνλ Λ. Βάκβα. 

Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζην έξγν ηνπ κεγάινπ αλδξφο πνπ πήξε ηα πξψηα 

θψηα ηεο γλψζεο ζηε Πχξν. Ν Α. Ππγγξφο ήηαλ ν ηδξπηήο ηεο 

Ζπεηξνζεζζαιηθήο ηξάπεδαο θαη πνιιψλ θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ. Ήηαλ 

ν άλζξσπνο πνπ αλέιαβε ηελ απνπεξάησζε ηεο δηψξπγαο ηεο Θνξίλζνπ, 

πνπ αλήγεηξε ην Γεκνηηθφ ζέαηξν ηεο Αζήλαο, ηα κνπζεία Γειθψλ θαη 

Νιπκπίαο ην Ξαπάθεην Λνζνθνκείν Θεζζαινλίθεο θαη ην λνζειεπηηθφ 

ίδξπκα αθξνδηζίσλ θαη δεξκαηηθψλ λνζεκάησλ Αζήλαο θαη θιεξνδφηεζε 

ηεξάζηηα ρξεκαηηθά θνλδχιηα ζην ζεξαπεπηήξην «ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝΠ». Γηέζεζε 
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αθφκε ηα απαηηνχκελα ρξήκαηα γηα ηε δηάλνημε ηεο ιεσθφξνπ Αζελψλ - 

Φαιήξνπ, ηελ ζεκεξηλή Ππγγξνχ. 

Αλάθεξε ν Α. Ππγγξφο ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ κεηαμχ άιισλ: «…Δλ ησ 

Γπκλαζίσ Πχξνπ εκαζήηεπζα απφ ηνπ Απξηιίνπ 1840 κέρξη ηνπ Ηνπιίνπ 

1845…. Κεηά κεγίζηεο επραξηζηήζεσο αλαπνιψ είο ηελ κλήκελ κνπ ηνπο 

ρξφλνπο εθείλνπο, ηα καζεηηθά ήζε θαη έζηκα θαη έλα γέλεη ηελ Πχξσ 

δσήλ».  

Διεσζέρηος Βεληδέιος: Έδεζε ζηε Πχξν ζε δχν πεξηφδνπο. Ήηαλ ηνλ 

Νθηψβξην ηνπ 1866, φηαλ ν παηέξαο ηνπ έθζαζε ζην λεζί κε φιε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ εμαηηίαο ηεο Θξεηηθήο επαλάζηαζεο. Ρφηε θνίηεζε ζην Α΄ 

Γεκνηηθφ ζρνιείν ζην «Ονιφη». Ζ  νηθνγέλεηα ηνπ Θπξηάθνπ Βεληδέινπ 

επέζηξεςε αξγφηεξα ζηελ Θξήηε, αιιά ν κηθξφο Διεπζέξηνο επαλήιζε ζηε 

Πχξν θαη εθηινμελείην ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηνχ Τηιάθε. Απνθνίηεζε απφ 

ην Γπκλάζην Πχξνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1880. 

ηαλ αξγφηεξα σο πνιηηηθφο, πιένλ, επηζθέθζεθε ηε Πχξν μεθίλεζε ηνλ 

ιφγν ηνπ κε ηα εμήο: «Δίκαη επηπρήο επαλαβιέπσλ ηελ σξαίαλ Δξκνχπνιηλ 

πξνο ηελ φπνηαλ ηφζνη, απφ παηδηθήο ειηθίαο, κε ζπλδένπλ δεζκνί. πνπ 

έθαγνλ ηνλ άξηνλ ηεο εμνξίαο, φπνπ δηήθνπζα ηα καζήκαηα ηεο 

ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο, φπνπ ζπλεπιήξσζα ηνλ θχθινλ ηεο εγθπθιίνπ 

παηδεχζεσο θαη πξνο ηελ νπνίαλ ηνζαχηα νθείιεη ν ελ εκνί πλεπκαηηθφο 

άλζξσπνο».  

Γεκήηρηος Βοθοηόποσιος: Γηαπξεπήο Λνκηθφο θαη Ξνιηηεπηήο. 

Γελλήζεθε ζηε Πχξν ην 1850. Απεθνίηεζε ηνπ Γπκλαζίνπ Πχξνπ ην1867 κε 

ηνλ βαζκφ «Ιίαλ θαιψο 5» (άξηζηα ην 6). Γηεηέιεζε πνπξγφο Γηθαηνζχλεο 

επί θπβεξλήζεσο Θενηφθε θαη επί θπβεξλήζεσο Θαινγεξνπνχινπ. 

Κωλζηαληίλος Βοιαλάθες: Εσγξάθνο απφ ηελ Θξήηε. Απνθνίηεζε απφ 

ην Γπκλάζην Πχξνπ (1855). Θεσξείηαη ν παηέξαο ηεο ζαιαζζνγξαθίαο. Ρν 

1884 δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ζηε Πρνιή Θαιψλ Ρερλψλ Δ.Κ.Ξ. 

Γηαλλούιες Υαιεπάς: Έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο λενέιιελεο 

γιχπηεο. Γελλήζεθε ζηνλ Ξχξγν ηεο Ρήλνπ ην 1854. Δθνίηεζε ζην 

Γπκλάζην Πχξνπ θαη ήηαλ θαιφο καζεηήο. 

Γεκήηρηος Βηθέιας: «Ν πλεπκαηηθφο επεξγέηεο» θαη πξψηνο πξφεδξνο 

ηεο Γ.Ν.Δ. Ξξνζπάζεζε θαη επέηπρε λα «επαλέιζνπλ» νη Νιπκπηαθνί 

Αγψλεο ζηελ Διιάδα ην 1896. 

Γελλήζεθε ζηελ Δξκνχπνιε ην 1835 ζην ζπίηη ηνπ παππνχ ηνπ (απφ ηε 

κεηέξα ηνπ) Γεσξγίνπ Κειά, πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην Θέαηξν. Φνίηεζε ζην 

ηδησηηθφ Ιχθεην ηνπ Σξήζηνπ Δπαγγειίδε, φπνπ: «ε αγσγή ζπλεδπάδεην κε 

ηελ εθπαίδεπζηλ, ηα πεξηζζφηεξα φκσο καζήκαηα αθνινχζεζα ζην Γεκφζην 

Γπκλάζην...  

«Ππκκαζεηήο κνπ θαη θαιφο θίινο ήηαλ ν Δκκαλνπήι Ονΐδεο, ν νπνίνο 

επηδφζεθε ζηα γξάκκαηα, ζηελ ινγνηερλίαλ... ηδίσο σθειήζεκελ ηνηε εθ 
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ησλ εηο ην Γπκλάζηνλ παξαδφζεσο ηνπ θαζεγεηνχ ησλ Διιεληθψλ 

Ρχκπα…θάηνρνο ηεο Διιεληθήο, αθξηβήο εηο ηαο παξαδφζεηο…ηνηνχηνπ 

είδνπο δηδάζθαινη ήζαλ ηφηε…» 

Αρηζηοκέλες Προβειέγγηος: Γελλήζεθε ζηε Πίθλν ην 1850. Απνθνίηεζε 

ηνπ γπκλαζίνπ Πχξνπ. Γηεηέιεζε βνπιεπηήο Πίθλνπ θαη ήηαλ ζπνπδαίνο 

πλεπκαηηθφο άλδξαο. Δθιέρζεθε ην 1926 κέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. 

Κιώλ ηέθαλος: Γηαηξφο θαη αλζξσπνιφγνο. Καζήηεπζε ζην γπκλάζην 

Πχξνπ θαη απνθνίηεζε ην 1871. Κεηά ηηο ζπνπδέο ζηελ ηαηξηθή Αζελψλ 

αλαρψξεζε ζην Ξαξίζη φπνπ επηδφζεθε ζηε κειέηε ηεο Αλζξσπνινγίαο, 

Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο. Δπέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη ίδξπζε εηδηθφ 

Ξαλεπηζηεκηαθφ Κνπζείν κε αλζξσπνινγηθφ πιηθφ απφ ηελ αξραηφηεηα. 

Ηδηαίηεξα αζρνιήζεθε κε ηελ ηζηνξία ηεο Πχξνπ θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο 

ζεζαπξνχο ηνπ λεζηνχ. 

Κσπάρηζζος ηέθαλος: αδειθφο ηνπ Θισλφο. Απνθνίηεζε ην 1872 απφ 

ην Γπκλάζην Πχξνπ. Δπηθαλήο Καζεκαηηθφο. Ρν 1884 αλαγνξεχηεθε 

δηδάθηνξαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Πνξβψλεο θαη αξγφηεξα ην 1908 

ηηκήζεθε κε ην αμίσκα ηνπ Ξξπηάλεσο ζην Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ. Ρνλ 

απνθαινχζαλ: «Ζγεκφλα ησλ Θεηηθψλ επηζηεκψλ».  

Πέηρος Πρωηοπαπαδάθες: Γελλήζεθε ζηε Λάμν θαη κεηά ην Γεκνηηθφ 

Πρνιείν ελεγξάθε ζην Γπκλάζην Πχξνπ θαη απεθνίηεζε ην 1878 κε βαζκφ 

άξηζηα 6. Ξξηλ ηειεηψζεη ην Γπκλάζην, εδεκνζίεπζε έλα πφλεκα – βηβιίν 

αθηεξσκέλν ζηνπο ζεβαζηνχο θαη άμηνπο θαζεγεηέο, κε ηίηιν: «Ρη εζηίλ 

επηζηήκε θαη ηηο ε αλσηέξα ησλ επηζηεκψλ παζψλ». Ππνχδαζε ζην Ξαξίζη 

Καζεκαηηθά θαη Νηθνλνκηθά θαη ην 1887 δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ζηε Πρνιή 

Δπειπίδσλ θαη ζηε Πρνιή Λαπηηθψλ Γνθηκψλ θαη αξγφηεξα ζην 

Ξνιπηερλείν. Ρν 1902 εμειέγε βνπιεπηήο Ξαξνλαμίαο θαη θαηφπηλ ηνπ 

Λνκνχ Θπθιάδσλ. 

Σο «Διιεληθόλ Γσκλάζηολ Δρκοσπόιεως». 

Ήηαλ έλα ζχκβνιν παηξησηηζκνχ θαη πςειήο αληίιεςεο «πεξί παηδείαο». Θη 

απηφ γηαηί δεκηνπξγήζεθε θάησ απφ εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ 

βξίζθνληαλ ε ρψξα καο ηελ επφκελε ελφο ζθιεξνχ θαη αηκαηεξνχ αγψλα 

κε πξνζπάζεηεο θαη κε ζπζίεο αξρφλησλ θαη αξρνκέλσλ, πνπ δελ 

απέβιεπαλ λα παξάζρνπλ εθφδηα κφξθσζεο κφλν ζηα δηθά ηνπο παηδηά, 

αιιά ην θαηέζηεζαλ εθπαηδεπηήξην πςειήο ζηάζκεο φισλ ησλ Διιήλσλ. 

«Καη ηο θως εγέλεηο»: Νεόθσηος Βάκβας. 

Νη πιεξνθνξίεο γηα ηα θείκελα ησλ άξζξσλ: «ΡΝ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ 

ΠΟΝ» 

1. «Σξνληθά ηνπ Γπκλαζίνπ Αξξέλσλ Πχξνπ» 1962 Κάξθνπ 

Ξεινπνλλήζηνπ, Γπκλαζηάξρνπ κε ηελ επηκέιεηα ηνπ ζπνπδαίνπ 
θαζεγεηνχ Η. Θσκφπνπινπ 
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2. «Ρν ηζηνξηθφ Γπκλάζην Πχξνπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλαγέλλεζε ηεο 

Ξαηδείαο». Γηάιεμε Κάξθνπ Ξεινπνλλήζηνπ ζηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία 

1991. 

3. «Ππξηαλά Γξάκκαηα» Ρεχρε 9,14,17,21,22,34 (Δπάγγεινο Ονχζζνο, Β. 

Βεξψλεο, Α. Ιενληζίλε, Γ. Βαξζαιίηεο) 

4. «Δπηθαλείο Ππξηαλνί» Γξ. Κάξθνπ Ονχζζνπ 1986 

 

 

                   

Ρν απνιπηήξην ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ (25 Ηνπλίνπ1880). Ν βαζκφο ηνπ είλαη θάιιηζηα (5 

17/19 ) θαη ε δηαγσγή ηνπ ππήξμε θφζκηα. 

Ρνλ 19ν αη. ην άξηζηα σο βαζκφο ήηαλ ην 6 θαη ε δηαγσγή ήηαλ «θφζκηα»! Ξνιχ αξγφηεξα 

πέξαζε ζηα ζρνιεία ε «Θνζκησηάηε».  
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ΓΔΩΡΓΙΟ ΟΤΡΗ 160 ρξφληα απφ ηε γέλλεζή ηνπ 

Ν ζχγρξνλνο Αξηζηνθάλεο πνπ ζαηίξηζε ηνλ Έιιελα 

Ρεο Καξίαο Οψηα 

«Δγψ Γεψξγηνο Πνπξήο 

ηππφηεο ηνπ Πσηήξνο αιιά αζηείνπ ραξαθηήξνο 

επηρεηξψ λα ζαο εηπψ θη ελ ζπληνκία κάιινλ 

ηα ζπνπδαηφηεξα ηνπ βίνπ κνπ ζεκεία,  

πξνηνχ νη βηνγξάθνη κνπ θαζ’ φια κ΄ αλαηάκνπλ 

θη εηο φιελ ηελ πθήιηνλ ξεληίθνιν κε θάκνπλ.» 

Απηφο είλαη ν πξφινγνο πνπ ζα ήζειε λα βάιεη ν ίδηνο ν Γεψξγηνο Πνπξήο 

ψζηε λα απνθχγεη ηα δηάθνξα αθηεξψκαηα. Ξνιινί ηνλ νλνκάδνπλ κεγάιν 

πνηεηή, άιινη ηνλ ραξαθηεξίδνπλ ζαηηξηθφ, άιινη ιπξηθφ, αιιά ην ζίγνπξν 

είλαη φηη ν Γεψξγηνο Πνπξήο ήηαλ έλαο θνξπθαίνο πνηεηήο πνπ  ζαηίξηδε ηα 

πάληα κε πνίεζε θαη έθαλε πνίεζε γξάθνληαο ζάηηξα. 

Δρκούποιε, ε γελέζιηα πόιε 

Γελλήζεθε ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1853 ζηελ Δξκνχπνιε ηεο Πχξνπ, απφ 

κεηέξα Σηψηηζζα θαη παηέξα απφ ηα Θχζεξα. Κεγάισζε ζε πινχζηα 

εκπνξηθή νηθνγέλεηα ηεο Πχξνπ. ηαλ φκσο ηα νηθνλνκηθά ηνπ παηέξα δελ 

πήγαηλαλ θαιά, εγθαηέιεηςαλ ην λεζί θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αζήλα 

φπνπ ε νηθνγέλεηα μεθίλεζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο. Ν Γεψξγηνο ήηαλ 17 εηψλ 

φηαλ πήγε ζηε Οσζία φπνπ ηνλ πξνζθάιεζε ν ζείνο ηνπ ζέινληαο λα ηνλ 

εθπαηδεχζεη ζηελ ηέρλε ηνπ εκπφξνπ. Νη ζπλζήθεο δσήο ήηαλ δχζθνιεο γηα 

ηνλ λεαξφ Πνπξή θαη άξρηζε λα αζρνιείηαη θαη λα γξάθεη ζηηράθηα θαη 

κάιηζηα πάλσ ζηα θελά πεξηζψξηα ησλ εγγξάθσλ πνπ ζπλφδεπαλ ηα 

εκπνξεχκαηα. Έηζη μεθηλάεη ην πνηεηηθφ ηνπ έξγν…  

Δπηζηροθή ζηελ Αζήλα 

Ρελ ίδηα θηφιαο ρξνληά, 1870,  επηζηξέθεη ζηελ Αζήλα. Έβγαιε ηα πξψηα 

ηνπ ρξήκαηα απφ κία αζρνιία πνπ είρε εθιείςεη ζηηο κέξεο καο. Έγξαθε 

ειεγείεο απνζαλφλησλ, ηηο νπνίεο απήγγειε πεξηπαζψο ν ίδηνο πξηλ απφ ηηο 

θεδείεο ή ηα κλεκφζπλα… 

«ηαλ θαλείο ηα ηίλαδε ην είρα γηα ραξά κνπ 

 θαη φιν έςαρλα λα βξσ θαλέλα θειεπνχξη,  

θαη ν Δξκήο εξρφκελνο ζπρλά ζηα φλεηξα κνπ 

κνπ έδηλε θηπζίκαηα θαη θάζθεια ζηε κνχξε.»  
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Ρελ ίδηα επνρή εξγάδεηαη ζε ζπκβνιαηνγξαθείν σο αληηγξαθέαο εγγξάθσλ, 

αιιά ε κεγάιε ηνπ αγάπε παξακέλεη ε πνίεζε. Ρν 1876 θεξδίδεη έπαηλν ζε 

πνηεηηθφ δηαγσληζκφ, αιιά ε δσή ηνπ αιιάδεη γηα πάληα, φηαλ κπαίλεη ζηε 

δεκνζηνγξαθία, πνπ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζεη ηελ πνίεζε κε 

ηε ζάηηξα. Ππλεξγάδεηαη κε ηα ζεκαληηθφηεξα ζαηηξηθά έληππα ηεο επνρήο. 

(«Αξηζηνθάλεο» «Αξρίινγνο» «Οακπαγάο» «Αζηπ» θ.α.) 

Ρνλ Απξίιην ηνπ 1883 εθδίδεηαη απφ ηνλ ίδην ν «Οσκηφο» ε ηεηξαζέιηδε 

έκκεηξε εθεκεξίδα, πνπ ηφληδε ζην πξσηνζέιηδφ ηεο: «Δθεκεξίο πνπ ηελ 

γξάθεη ν Πνπξήο». 

Ζ κεγάιε επηηπρία ηεο εθεκεξίδαο ηνλ θάλεη δεκνθηιή ζε ινγνηερληθνχο, 

αιιά θαη πνιηηηθνχο θχθινπο ησλ Αζελψλ. Ξξνζσπηθφο ηνπ ζαπκαζηήο 

ήηαλ ν ηφηε πξσζππνπξγφο Σαξίιανο Ρξηθνχπεο. 

Απφ ην 1882 ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ Καξή Θσλζηαληηλίδε απφ ηε Σίν, ε 

νπνία ηνλ εθηηκνχζε θαη ηνλ θξφληηδε ηδηαίηεξα θη εθείλνλ θαη ηνπο θίινπο 

ηνπ φηαλ καδεχνληαλ ζην «θηινζνθηθφ ζαιφλη» ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, γηα λα 

θάλνπλ αηειείσηεο θηινζνθηθέο θαη πλεπκαηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ 

θξαηνχζαλ σο αξγά ηε λχρηα πνιιέο θνξέο. (Ξαιακάο, Γξνζίλεο, 

Μελφπνπινο, Ξνιέκεο θ.α.) 

Δίρε απνθηήζεη πέληε παηδηά. Ήηαλ κηα κεγάιε νηθνγέλεηα. Φαίλεηαη, φκσο, 

φηη πξν ηνπ γάκνπ ηνπ κε ηελ Καξί, είρε θάπνηεο εθήκεξεο ζρέζεηο, πνπ 

ίζσο ηνπ δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα. Θαη έγξαςε:  

«Ζγάπεζα πεξηπαζψο κνδίζηξαλ λεσηάηελ 

 θνληνχιαλ, νινζηξφγγπιελ θαη δε θινγεξσηάηελ, 

 αιι’ ν ςειφο ηεο αδεξθφο, ηξακπνχθνο κε καραίξη,  

κηα κέξα ζηε Λεάπνιε κνπ έζηεζε θαξηέξη, 

 θαη κ’ άζηξαςε κηα ραζηνπθηά, κνπ ήξζ’ αηκνπηπζία 

 θαη λφκηζα πσο έθηαζε δεπηέξα παξνπζία.» 

Ο «ΡΩΜΗΟ»       

Ζ εθεκεξίδα ηνπ Πνπξή θπθινθνξνχζε θάζε Θπξηαθή ζθνξπίδνληαο γέιην, 

επζπκία, αιιά θαη πξνβιεκαηηζκφ, παξνπζηάδνληαο ην κέζν Έιιελα σο κηα 

θαξηθαηνχξα πνπ πεξλάεη ηελ ψξα ηνπ ζην θαθελείν ζαλ Αλαηνιίηεο, πνπ 

ζέιεη λα ληχλεηαη ζαλ Δπξσπαίνο θαη λα θηινζνθεί ζαλ αξραίνο Έιιελαο. 

Βαζηθνί ήξσεο ηνπ ν Φαζνπιήο θαη ν Ξεξηθιέηνο. Ζ ζάηηξα ηνπ άξεζε θαη 

ηνλ απνθαινχζαλ ζχγρξνλν Αξηζηνθάλε. Γελ είρε εκκνλέο ε εκπάζεηεο 

πξνο θακία πνιηηηθή θαηεχζπλζε. 

Ν Πνπξήο είλαη κνλαδηθή πεξίπησζε πνηεηή πνπ γλψξηζε ελ δσή ηελ πιήξε 

απνδνρή θξηηηθψλ, πνηεηψλ θαη θνηλνχ. Ήηαλ δηζπξακβηθέο θξηηηθέο πνπ 

έθαλαλ γηα ην έξγν ηνπ πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ηεο επνρήο. Ν Ξαιακάο είρε 
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πεη φηη ην έξγν ηνπ πξνζπαζεί λα ζπκβηβάζεη ηα αζπκβίβαζηα… Ν 

Μελφπνπινο ηνλ ραξαθηήξηδε Ξίλδαξν… ν Γξππάξεο ηνλ απνθαινχζε: 

«είδσιν ηνπ έζλνπο» θαη ν Γεξκαλφο θηιφινγνο Κηιακφβηηο «λέν 

Αξηζηνθάλε». 

Ρν 1906 ν Ξξφεδξνο ηεο Βνπιήο Λ. Ιεβίδεο ηνλ πξφηεηλε γηα ην βξαβείν 

Λφκπει Ινγνηερλίαο θαη ζπλππέγξαςαλ φινη νη βνπιεπηέο!! Ππκθψλεζαλ 

νη Ξαλεπηζηεκηαθνί θαζεγεηέο θαη πνιινί Έιιελεο θαη μέλνη ιφγηνη. 

Ν Γεψξγηνο Πνπξήο έθπγε απφ ηε δσή ην 1919 θαη θεδεχηεθε δεκφζηα 

δαπάλε κε ηηκέο ζηξαηεγνχ. 

Ιίγνπο κήλεο πξηλ, ζηηο 17 Λνεκβξίνπ 1918, είρε ζηακαηήζεη ηε έθδνζε 

ηνπ θνξπθαίνπ δεκηνπξγήκαηνο ηεο εθεκεξίδαο ν «Οσκηφο» έπεηηα απφ 36 

ρξφληα θαη 8 κήλεο. Δίραλ εθδνζεί 1.444 ηεχρε κε γξαπηά θείκελα θαη 

εθαηνκκχξηα ζαηηξηθνχο ζηίρνπο. 

.Γ: Ζ γελέηεηξα ηνπ Δξκνχπνιε είλαη ππεξήθαλε γηα ηνλ Πνπξή. Ζ 

πξνηνκή ηνπ θνζκεί ηελ είζνδν ηεο Βηβιηνζήθεο. 

 

 

 

Γεϊργιοσ ουρισ κατά τον ίδιο: «Μπόι δυο πιχεσ, κόψθ κακι, γζνια με τρίχεσ εδϊ κι εκεί. 

Κοφτελο κείο, λίγο πλατφ, τρανό ςθμείο του ποιθτι» 
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 «Εκτόσ από τθ ςάτιρα ο «Ρωμιόσ» ςυνοδευόταν τισ περιςςότερεσ φορζσ από ςκίτςα 

πρωταγωνιςτϊν τθσ περιόδου εκείνθσ και οι λεηάντεσ ιταν ζμμετρεσ: «Παλεφει οφτςοσ και 

Μελάσ και ςυγκινείται θ Ελλάσ» 
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Ράθε Θπξίηζνπνπινπ 
 

 ΣΟ ΚΑΛΑΝΣΑΡΙ ΣΟΤ 1954 

 ΜΔΡΟ Β΄(2ολ) 
 

 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 
 

 Θαηέπιεπζε ξπκνπιθνχκελν ζηε Πχξα  ην πισηφ κεράλεκα  

ζαιάζζηαο  εθβάζπλζεο (δξάγα)  θαη άξρηζε ηηο εξγαζίεο 

εθζθαθήο ηνπ ιηκαληνχ γηα ην αγθπξνβφιην ηεο δεμακελήο. 

 -Απφ 8/10  έσο 10/10  νη Λενπνιεκηζηέο  Πχξαο θήξπμαλ 

48ψξε απεξγία πείλαο, δηακαξηπξφκελνη γηα ηελ απφθαζε ηεο 

ηνπηθήο  βηνκεραλίαο  ΑΘΔΠ λα ηνπο απνιχζεη. 

 -Θαηά ηε δεκνπξαζία, πνπ δηελεξγήζεθε ζην ηνπηθφ γξαθείν 
Λνκνκεραληθνχ Θπθιάδσλ, αλαθνξηθά κε ηα ιηκεληθά έξγα   

γηα ην αγθπξνβφιην ηεο  δεμακελήο, ηειεπηαίνο κεηνδφηεο  

αλαδείρηεθε ε εηαηξεία «Ξαπαγηαλλφπνπινο  θαη Πηα» κε 

πξνζθνξά 3 εθαηνκκπξίσλ  δξρ.  Ήδε έρνπλ μεθηλήζεη νη 

εξγαζίεο  θαη ζπγθεθξηκέλα ε θαηαζθεπή  ηεξαζηίσλ 

ηζηκεληέλησλ κπινθο πνπ  θαινππψλνληαη ζην ιηκελίζθν 

Θαξλάγην. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο πξνβιήηαο   ε εηαηξεία   

κεηέθεξε ζην ιηκάλη  καο πισηφ γεξαλφ κε θνξηεγίδα (θιαπέ) 

θαζψο θαη ξπκνπιθφ.   

 -Άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκα ηνπ Γπκλαζίνπ  Αξξέλσλ, 

ην Λπθηεξηλφ Γπκλάζην, ζην νπνίν   ζα θνηηνχλ θπξηψλ 

ππαμησκαηηθνί ηεο Πρνιήο Κνλίκσλ   παμησκαηηθψλ (ΠΚ). 
 -Μεθίλεζαλ ζηηο  15/10 ηα καζήκαηα  πηάλνπ θαη ζεσξεηηθψλ 

ηεο  Σαξίθιεηαο Θιάδε – Πηαζαθνπνχινπ. 

 -Κεηαηέζεθε  ζηελ Αζήλα  ε γπκλαζηάξρεο ηνπ Γπκλαζίνπ 

Θειέσλ Δπαγγειία Κσξατηνπ – Βάζζνπ. 

 -Ζ Έλσζε  Βηνκεράλσλ Πχξνπ, δηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ππ. 

Θξπζηάιιε, απέζηεηιε  έγγξαθε δηακαξηπξία πξνο ηε 

Λνκηζκαηηθή Δπηηξνπή κε ηελ νπνία  ζηειηηεχεη ηελ 

αθνινπζνπκέλε απ΄ απηήλ πνιηηηθή, πνπ   έρεη απνβεί 

θαηαζηξνθηθή  γηα ηε λεζησηηθή  βηνκεραλία. 

 -Πηηο  27/10 ε πισηή δεμακελή, πνπ πξννξίδεηαη   γηα ηε Πχξα, 

απέπιεπζε  απφ ηνλ Ξεηξαηά ξπκνπιθνχκελε  απφ  ηέζζεξα  

ξπκνπιθά γηα ηνλ Ράξαληα ηεο Ηηαιίαο πξνο γεληθή επηζθεπή. 

Ρε ξπκνχιθεζε αλέιαβε ε εηαηξεία Βεξλίθνπ έλαληη 30.000 
δνιαξίσλ. Ν απφπινπο ηεο δεμακελήο απφ ηνλ Ξεηξαηά  έρεη  

θηλεκαηνγξαθεζεί θαη ζρεηηθή ηαηλία πξφθεηηαη λα πξνβιεζεί  

ζηνλ θηλεκαηνγξάθν  «Απφιισλ» ιίαλ πξνζερψο . 

 Ρν κήθνο  ηεο δεμακελήο θηάλεη  ηα 160  κέηξα, ην πιάηνο   ηα  

33 κέηξα  θαη έρεη παξαρσξεζεί ζηελ Διιάδα πξν πεληαεηίαο   
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απφ ηηο  γεξκαληθέο επαλνξζψζεηο. Ζ ζεκεξηλή (1954) αμία ηεο 

δεμακελήο αλέξρεηαη ζε  1.300.00 δνιάξηα. 

 -Κε απφθαζε  ηεο θπβέξλεζεο Ξαπάγνπ θιείλνπλ νξηζηηθά θαη 

ακεηάθιεηα φινη  νη νίθνη αλνρήο  ηνπ ιηκαληνχ καο, νη νπνίνη 

θαηαιακβάλνπλ  κηα κεγάιε έθηαζε (πίζσ απφ ην ζεκεξηλφ  

μελνδνρείν  «Γηνγέλεο») Ζ  Δξκνχπνιε  σο κεγάιν  εκπνξηθφ 

ιηκάλη, αιιά θαη σο  πφιε κε πνιχ ζηξαηφ ππέθπςε ζηελ 

αδήξηηε αλάγθε, απφ  ζπζηάζεσο  ηεο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηέηνησλ 

ζπηηηψλ. 

 Ηζηνξία έρνπλ αθήζεη ηα πεξίθεκα «θαιπβάθηα», κηαο  

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην Γπκλάζηήξην, θαηά ηνλ 

19ν αηψλα. Πηηο κέξεο  καο, αλ θαη ζπξξηθλψζεθε ν θχθινο 

εξγαζηψλ, ελ ηνχηνηο ηθαλφο παξακέλεη ν αξηζκφο ησλ 
εθδηδνκέλσλ  γπλαηθψλ, ηφζν απηψλ πνπ εξγάδνληαη   ππφ 

παηξσλία φζν θαη ησλ πεδνδξνκνπζψλ.  

 Έηζη πεξί ηα ηέιε Νθησβξίνπ  έθπιεθηνη νη πεξαζηηθνί   ηνπ 

ιηκαληνχ είδακε κεγάιν εζκφ γπλαηθψλ ζηελ παξαιία λα  

θάζνληαη πάλσ ζηηο νηθνζθεπέο  ηνπο  θαη λα νδχξνληαη ελ  

ρνξψ. Πε ιίγν ην πνζηάιη ηεο  γξακκήο ζα  άθελε πίζσ ηνπ   

κηα ηζηνξία  πνιιψλ δεθαεηηψλ.  

 -«Ξσιείηαη νηθία επάεξε θαη επήιηα άλσζελ Γεκνηηθνχ 

Πρνιείνπ Υξνινγίνπ απνηεινχκελε εθ πέληε δσκαηίσλ, 

δεμακελήο  θαη κεγάιεο   απιήο αληί 6.500 δξρ.» 

 -Γάκνη: Γεκήηξεο Καληνχβαινο - Ξινχκε Κηράινβηηο  θαη 

Πηέθαλνο Κπηαξάθεο - Δπ. Φνπζηέξε. 
 -Θάλαηνη: Θ. Πβάξλαο, δηεπζπληήο επί  ζεηξάλ  εηψλ ηεο 

Λνκαξρίαο, Άγγεινο Θαίζαξ ηαηξφο θαη Ξαληειήο Γξφζνο   88 

εηψλ 
 

 ΝΟΔΜΒΡΙΟ 
 

 -Ν επηζεσξεηήο Δθπαηδεπηηθήο Ξεξηθέξεηαο  Πχξνπ, Θσλ. 

Πηαπξηλίδεο ζπγθάιεζε ηελ 1ε  Ξαηδαγσγηθή Ππγθέληξσζε, 

ζηελ νπνία  παξεπξέζεθαλ  πάλσ απφ πελήληα δηδάζθαινη ηνπ 

λεζηνχ  καο, νη νπνίνη  εμέδσζαλ  ςήθηζκα ππέξ  ηεο Έλσζεο  

ηεο Θχπξνπ κε ηελ  Διιάδα.  Ξαξέζηε θαη ραηξέηεζε  ν 

Λνκάξρεο Θπθιάδσλ.  
 -Πηηο 2/11  δηελεξγήζε  έξαλνο ππέξ  ηεο Φαλέιαο ηνπ 

Πηξαηηψηε. Ρν βξάδπ ηεο ηδίαο  εκέξαο δφζεθε ζην Ιχθεην ησλ  

Διιελίδσλ ξεζηηάι βηνιηνχ απφ ηνλ δηαθεθξηκέλν  θαιιηηέρλε 

Βχξσλα  Θνιάζε, ηνλ νπνίν ζπλφδεπζε ζην πηάλν ν θαζεγεηήο 

ηνπ Υδείνπ Αζελψλ Θψζηαο Θπδσληάηεο. 

 -Κε πξσηνβνπιία ησλ εθνπιηζηψλ αδειθψλ Θνπινπθνπληή  

δηελεξγήζε έξαλνο ζηε Λέα φξθε κεηαμχ πνιιψλ 

πινηνθηεηψλ. Ππγθεληξψζεθε  ην  πνζφλ ησλ 2.450 δνιαξίσλ, 

ηα  νπνία δηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ζηελ Δξκνχπνιε 

Γεκεηξίνπ Γξίηζα, δηαηέζεθαλ ππέξ ηεο Πρνιήο Κεραληθψλ 

Πχξνπ. 
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 -Μεθίλεζαλ νη πξνεθινγηθέο  ζπγθεληξψζεηο θαη πνξείεο αλά 

ηελ πφιε αλαθνξηθά κε ηηο επηθείκελεο Γεκνηηθέο Δθινγέο πνπ 

ζα   γίλνπλ ζηηο 21/11. πνςήθηνη ζα είλαη θαη πιάη νη δπν 

παιαίκαρνη αληίπαινη, ν λπλ  δήκαξρνο Δπακεηλψλδαο 

Ξαπαδάκ θαη ν ηέσο δήκαξρνο  Δπάγγεινο Μνράθεο. 

 -Ρνπο δχν γεξαηνχο αληηπάινπο δηαγθσλίδεηαη κηα λέα γπλαίθα, 

ε Καξία Γνπξάηζνπ, ζχδπγνο ηνπ έγθξηηνπ ηαηξνχ ηεοπφιεο 

καο Κάξθνπ Γνπξάηζνπ, ε νπνία  έρεη λα επηδείμεη εξγψδε θαη 

δηαξθή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη πνπ γηα πξψηε  θνξά 

δνθηκάδεηαη ζηελ πνιηηηθή θνλίζηξα. 

 Ν Ξαπαδάκ ππφ ηελ επσλπκία «ΞΔΡΠΗ» εθιέρηεθε δήκαξρνο 

Δξκνππφιεσο γηα πξψηε θνξά ην 1925 ληθψληαο ηνλ αληίπαιν 

ηνπ Κηραήι Λαχηε ηνπ Ιατθνχ  Θφκκαηνο. 
 Δπαλεμειέγε ην 1929 ππεξηεξψληαο απηή ηε θνξά ηνπ 

Αιέμαλδξνπ  Θνπηζνδφληε. Κεηά ηελ Απειεπζέξσζε, ην 1945, 

μαλαδηνξίζηεθε δήκαξρνο απφ ηνλ ηφηε Ξνιηηηθφ Γηνηθεηή 

Θπθιάδσλ Κελέιαν  Ληθνιάνπ, πξνζσπηθφ θίιν ηνπ Γεσξγίνπ 

Ξαπαλδξένπ, φπνπ παξέκεηλε   κέρξη ην 1947, 

αληηθαζηζηάκελνο    απφ ηνλ Δπ. Μνράθε κε θπβεξλεηηθή 

απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο Θσζηή Ρζαιδάξε. Πηηο δεκαηξεζίεο 

ηνπ 1951  επηθξαηεί  ηνπ Δπ. Μνράθε  θαη επαλεθιέγεηαη 

δήκαξρνο. 

 Ζ φιε ηνπ παξνπζία αληηθαηφπηξηδε ην αξρνληηθφ παξειζφλ 

κηαο παξεθκαζκέλεο πφιεο θαη σο πξψελ  βηνκήραλνο 

βπξζνδεςείσλ είρε δηαζπαζίζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ πεξηνπζία 
ζηηο δεκνηηθέο αλακεηξήζεηο. Ν Δπαγγεινο Μνράθεο, κε ην 

«ΒΗΝΙΑ», ηαηξφο  ζην επάγγεικα, εθιέρηεθε  γηα πξψηε θνξά 

δήκαξρνο ην 1934  ληθψληαο ηνλ Δπ. Ξαπαδάκ, φπνπ 

παξέκεηλε  κέρξη ηέινπο ηεο ζεηείαο  ηνπ. Θαηφπηλ, ε 

δηθηαηνξία Κεηαμά δηφξηζε σο δήκαξρν Δξκνππφιεσο ηνλ 

Αξηζηνηέιε Ιαδφπνπιν. 

 Ρν 1947, κεζνχληνο ηνπ Δκθπιίνπ θαη κέρξη λα μαλαγίλνπλ 

εθινγέο δηνξίζηεθε δήκαξρνο βάζεη δηαηάγκαηνο ηεο 

θπβέξλεζεο Ρζαιδαξε «Ξεξί επαλαθνξάο αηξεηψλ Γεκάξρσλ 

θαη Ππκβνχισλ θαηά ηαο εθινγάο  ηνπ 1934». Ξαξέκεηλε σο ην 

1951, νπφηε εηηήζεθε απφ ηνλ Δπ. Ξαπαδάκ.  

 -Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε φιε ζεκεηνινγία ησλ 

εθινγψλ εθείλεο ηεο επνρήο κε ζπκκεηνρή  φισλ ησλ 
ςεθνθφξσλ, κε ην  θαλαηηζκφ πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ 

πξνεθινγηθή πεξίνδν, ηηο   θσλέο, ηηο πξνζδνθίεο, ηηο πνξείεο, 

ηνπο ζνξπβψδεηο ήρνπο απφ ηηο ξνθάλεο θαη ηηο θαξακνχδεο, ηηο 

ζπλεηζθνξέο ησλ δηαθφξσλ πινπζίσλ  ζπνλζφξσλ, πνπ 

αθεηδψο θεξλνχζαλ ηνπο νπαδνχο  ζηα θαθελεία ή  

πξφζθεξαλ ρξεκαηηθά πνζά, ηα ιεγφκελα  «ιαγνχο»  ζηνπο 

δηαθφξνπο πησρνπξνδξφκνπο  ησλ νπνίσλ ήζειαλ λα  

πθαξπάμνπλ ηηο ςήθνπο! 

 -Δλψπηνλ κεγάιεο ζπγθέληξσζεο έγηλαλ ηα εγθαίληα ηνπ 

εθινγηθνχ θέληξνπ ηνπ Δπ. Μνράθε. Δθηφο απ΄απηφλ κίιεζαλ 

θαη νη ππνςήθηνη δεκνηηθνχ ζχκβνπινη Γ. Θξαςηάδεο, Γ 
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Βάιβεο, Βξ. Ρφπαθαο θαη Κάξηνο Ιηλάθεο. Κεηά ηηο νκηιίεο νη 

απαξηίδνληεο ην Ππλδπαζκφ  θαη αθνινπζνχκελνη   απφ 

πνιινχο νπαδνχο ηνπο πεξηήιζαλ αξθεηέο ζπλνηθίεο ηεο πχιεο  

θαη κίιεζαλ ζε ςεθνθφξνπο.  

 Ρνλ Ξαπαδάκ ππνδέρζεθαλ ζεξκά ζηα Θακίληα ησλ νπνίσλ νη 

θάηνηθνη κε αλακκέλα ζηνππηά είραλ γξάςεη ην φλνκά ηνπ ζε 

πξαλέο εδάθνπο. 

 -Θαηαξηίζηεθαλ επίζεκα νη Ππλδπαζκνί ησλ ππνςεθίσλ. 

 1.Ππλδπαζκφο «Γεμακελή-Δξγαζία-Ξξννδνο» Δπ. Μνράθε. 

 2.Ππλδπαζκφο «πεξάλσ φισλ ε Δξκνχπνιηο» ηνπ Δπ. 

Ξαπαδάκ. 

 3.Ππλδπαζκφο «Αιιαγή» ηεο Καξίαο Γνπξάηζνπ. 

 Πηελ Άλσ Πχξα ν κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο είλαη εθείλνο ηνπ  
λπλ δεκάξρνπ Πηέθαλνπ Ξξνβειέγγηνπ.   

 -Δγθξίζεθε πίζησζε 180.000 δξρ. απφ ην πνπξγείν 

Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ ηνπ 

Ρεισλείνπ καο. 

 -Κε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αλαθεξχζζεηαη ε Πχξα «Ρνπξηζηηθφο 

Ρφπνο» θαη κε απφθαζε ηνπ ΔΝΡ ζπγθξνηήζεθε Ρνπξηζηηθή 

Δπηηξνπή εθ ησλ : Αλδξέα Γξαθάθε, Αζ. Γήκν, Πηαχξν Βαθία, 

Γ. Βάιβε, Πηεθ. Κακίδε, Γεκ. Θξαςηάδε, Γεκ. Θξίλν, Ξ. 

Ιηβαδίηε  θαη Θσλ. Πηαζαθφπνπιν. 

 -Κε ηαρείο ξπζκνχο πξνρσξεί ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ 

εξγνζηαζίνπ Οεζχκλε. Ν Λ. Οεζχκλεο  έρεη αγνξάζεη ην 

κεραλνπξγείν Κπαξκπέηα θαη ην εθζπγρξνλίδεη  ψζηε λα 
απνβεί έλα άξηην κεραλνπξγηθφ ζπγθξφηεκα, ελψ παξάιιεια 

πξνβαίλεη ζηελ αγνξά λέσλ κεραλεκάησλ αμίαο  4.500 ιηξψλ 

Αγγιίαο. 

 -Ρν βξάδπ ηνπ Παββάηνπ  20/11 εμψθεηιε  ιφγσ θαθνθαηξίαο 

ζην Αζπξνλήζη, έμσ απ΄ην ιηκάλη καο, ην επηβαηεγφ πινίν 

«Δξκνχπνιηο» ησλ αδειθψλ Φνπζηάλνπ,  ην νπνίν εθηεινχζε 

ην δξνκνιφγην Ξεηξαηάο – Ξαξνλαμία κε 380 επηβαίλνληεο. 

 Κεηά ηελ πξνζάξαμε έζπεπζαλ πξνο αξσγή ηα νξκνχληα ζηελ 

Δξκνχπνιε πνζηάιηα «Θαξατζθάθεο»  θαη «Θσζηάθεο Ρφγηαο», 

ηα νπνία πεξηζπλέιεμαλ θαη κεηέθεξαλ ζηε Πχξα ζψνπο φινπο 

ηνπο λαπαγνχο. 

 -Πηηο Γεκνηηθέο  Δθινγέο ζηηο 21/11  ζην Γήκν Δξκνχπνιεο 

επί 4.453  έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, ν Ππλδπαζκφο ηνπ Δπ. 
Μνράθε επξψηεπζε κε 1.231 ςήθνπο ή 29,09%.  Πχκθσλα κε 

ην λφκν, επεηδή θαλέλαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο δε  

ζπγθέληξσζε ην 40% ησλ ςήθσλ, νη εθινγέο  ζα 

επαλαιεθζνχλ  ηελ Θπξηαθή 28/11 κεηαμχ πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ Ππλδπαζκνχ. 

 -Κεηά ηα απνηειέζκαηα απηά, ν Δπ. Μνράθεο, ζε κηα  έθθξαζε 

αιηξνπηζκνχ θαη θηιαιιειίαο, πξνθεηκέλνπ λα δεκαξρεχζεη ν 

Ξαπαδάκ ηελ ηειεπηαία ηνπ ζεηεία θαη λα ιάβεη ηελ ζχληαμε 

ηνπ, ηνλ επηζθέθηεθε ηελ επαχξην ησλ εθινγψλ θαη ηνπ 

δήισζε, φηη ηνπ παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ, γηα λα εγεζεί απηφο 

(ν Ξαπαδάκ), ηνπ ςεθνδειηίνπ ηνπ.  Ρελ  πξφηαζε 
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απνδέρζεθε αζκέλσο ν Ξαπαδάκ ζέηνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ 

επηθεθαιήο ηνπ Ππλδπαζκνχ «Γεμακελή-Δξγαζία- Ξξφνδνο», 

ηνπ Δπάγγεινπ Μνράθε απνρσξνχληνο  νξηζηηθά. 

 -Θαηά ηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο ζηηο 28/11, κεηαμχ ηνπ 

Ξαπαδάκ θαη ηεο Καξίαο Γνπξάηζνπ λίθεζε ν Ππλδπαζκφο ηνπ  

Ξαπαδάκ, ν νπνίνο  εγείην  ζπγρξφλσο θαη ηνπ Ππλδπαζκνχ  

Μνράθε κε πνζνζηφ 60,51% ή 2.827  ζηαπξψλ, έλαληη 1.845 

ζηαπξψλ ή πνζνζηφ 39,49% ηεο Γνπξάηζνπ θαη εμειέγε 

Γήκαξρνο. 

 -Ρν αμίσκα ηνπ Γεκάξρνπ, ηε θνξά εηνχηε, δηεθδίθεζαλ κε 

πείζκα νη «Μνραθηθνί» πξνζθείκελνη ζηνλ ¨Διιεληθφ 

Ππλαγεξκφ» ηνπ  Ξαπάγνπ θαη νη «Ξαπαδακηθνί» αθξαηθλείο 

νπαδνί ηνπ Θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ. ζν γηα ηελ 
αλέληαρηε «Καξία Γνπξάηζνπ, πνπ ηελ ππνζηήξηδε αλαθαλδφλ 

ν Αι. Βεξλίθνο, ηελ  αθνινπζνχζαλ νη δπζηπρείο θαη νη 

απφθιεξνη κηαο νιφθιεξεο ζεηξάο εγθαηαιείςεσλ εθ κέξνπο 

ησλ δηνηθεζάλησλ ηελ πφιε φια απηά ηα ρξφληα, νη κε έρνληεο 

θαη νη κε  θαηέρνληεο θαη θπξίσο νη απειπηζκέλνη θαη νη 

γπλαίθεο ησλ ιατθψλ ζπλνηθηψλ. 

 κσο πέξα ησλ απνηειεζκάησλ, ήηαλ πιένλ παζηθαλέο φηη νη 

Δξκνππνιίηεο απνδεηνχζαλ κηα θαηλνχξγηα δπλακηθή θαη 

ξεμηθέιεπζε δεκνηηθή αξρή, πνπ ζα έδηλε ππφζηαζε ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο, γηα ηα επφκελα δχζθνια ρξφληα, πνπ ζα 

αθνινχζνχζαλ.  Γελ είραλ πιένλ αλάγθε  απφ αγφκελα θαη 

θεξφκελα απνιηζψκαηα ηνπ παξειζφληνο.  
 -Απφ ην ληθεθφξν Ππλδπαζκφ εθιέρηεθαλ θαηά ζεηξά ςήθσλ 

νη εμήο δεκνηηθνχ ζχκβνπινη: Πη. Βαθίαο, Γ. Βνχξιεο, 

Γ.Θξαςηάδεο, Κ. Γηαθάθεο, Βξ. Ρφπαθαο, Γ. Γξαθάθεο, Λ. 

Γξάθνο, Πηεθ. Κακίδεο, Λ. Αγνπξίδεο, Λ. Θνπκαξηαλφο θαη Γ. 

Βάιβεο. 

 Απφ ηνλ Ππλδπαζκφ ηεο Γνπξάηζνπ εθιέρηεθαλ: Κ. 

Γνπξάηζνπ, Α. Θαιφμπινο, Δκκ. Βαξζαιίηεο, Θ. Θξηηζίλεο θαη 

Π. Γεξάξδεο. 

 -Πηελ Άλσ Πχξα   ππήξμε έλα κφλν ςεθνδέιηην, ηνπ Πη. 

Ξξνβειέγγηνπ, πνπ έιαβε 550 ςήθνπο, ελψ βξέζεθαλ 204 

άθπξα ςεθνδέιηηα. 

 Γεκνηηθνί Πχκβνπινη εθιέρζεθαλ:Πίκνο Οανπδαίνο, Καξ. 

Ξξηληεδεο, Φξ. Θακπέιεο, Ισξάλ Γαιέδηνο, Δκκ. Γάζθνο, Η. 
Μαλζάθεο, Ξ. Γειεβέξηεο, Αι. Βακβαθάξεο, Η. Φξαγθηάο, Πη. 

Βακβαθάξεο, Η. Καξαγθφο θαη Γ. Ονχζζζνο. 
 

 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 
 

 -Κε άθαηε ζιίςε πιεξνθνξήζεθε ε ζπξηαλή θνηλσλία ηνπ 

αηθλίδην ζάλαην ηνπ Γεσξγίνπ Σξηζηνθή, πνπ βξέζεθε κεηά 

απφ εμαθάληζε πέληε εκεξψλ λεθξφο   ζην ζπίηη ηνπ  φπνπ 

δηέκελε κφλνο. Ν ζάλαηνο πξνήιζε απφ αλαθνπή θαξδηάο. 
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 -Δηζήιζαλ ζηε Φηινζνθηθή Πρνιή Αζελψλ νη λέεο ηεο πφιεο 

καο Καξία Γεθιεξή θαη Πη. Ξαπιάθνπ. 

 -Έιαβε ην πηπρίν ηεο Ηαηξηθήο ν ζπκπνιίηεο Ληθφιανο   Αλη. 

Ονχζζνο, ζηεξλφο πηφο ηνπ πξψελ Γπκλαζηάξρε Αλησλίνπ 

Ονχζζνπ. 

 -Ρν νίθεκα ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην Δξγαηηθφ Θέληξν 

Θπθιάδσλ βξίζθεηαη ζε άζιηα θαηάζηαζε θαη ε ζηέγε ηνπ είλαη 

έηνηκε  λα θαηαξξεχζεη! 

 -Ν παξαιηαθφο δξφκνο, πνπ θαιχπηεηαη κε θπβφιηζνπο γξαλίηε 

ρξήδεη άκεζεο επηζθεπήο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη 

ιαθθνχβεο ηνπ νδνζηξψκαηνο, δηφηη φηαλ  βξέρεη 

ζρεκαηίδνληαη  …….   ιίκλεο θαη ηνλ θαζηζηνχλ αδηάβαην! 

 -Λαππεγήζεθε ζηνλ Ραξζαλά απφ ηνπο  αδειθνχο Καπξίθνπο 
σξαίν δεδεινθίλεην  θαΐθη, ηχπνπ πεξάκαηνο, πνπ αλήθεη   ζην 

ζπκπνιίηε θαξαβνθχξε Θψζηα Γαβηψηε. 

 --Κνηξάζηεθε απφ ηελ  Θαζνιηθή Δπηζθνπή Πχξνπ ζε φινπο  

ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ  καο, αλεμαξηήησο δφγκαηνο, κηζή 

νθά ηπξηνχ   θαη΄ άηνκν αληί πνζνχ δχν δξρ. Ρν ηπξί 

δηαηέζεθε απφ ηελ Θαζνιηθή Ηεξαξρία Ακεξηθήο. 

 -Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγίσλ εκεξψλ  ησλ ενξηψλ ζπλεζίδεηαη 

λα ζηήλνληαη ηνμνβνιίεο ζηα θαθελεία, φπνπ βξίζθνληαη νη 

θακάξεο  ηεο πιαηείαο  Κηανχιε θαη νη ζπκπνιίηεο καο 

δνθηκάδνπλ ηελ ηχρε ηνπο. Ρηο ηνμνβνιίεο δηνξγαλψλνπλ  

δηάθνξνη αλάπεξνη πνιέκνπ θαη κεγαινςαξάδεο ηεο πφιεο  

 -Νάλαηνη: Γεσξγίαο Θαξαγεψξγε, ζπδχγνπ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 
μελνδνρείνπ «Γαιιία», Θππξηαλνχ Θαξαγεψξγε θαη ηνπ 

νδνληίαηξνπ  Αιθφλζνπ Βηηάιε. 

 -Ρα παηδηά ηεο γεηηνληάο  είραλ ηνπνζεηήζεη έλα άιιν παηδί ζε 

ζηάζε επίθπςεο…. θαη πεδψληαο απφ πάλσ ηνπ θψλαδαλ: 

 -Διηά…… 

 -Γεχηεξε κε ηα θιαδηά……. 

 -Ρξίηε κε ηα ράζηθα……. 

 -Ξεδάηε, ξε κπαγάζηθα……. 
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Ο νικθτισ των Δθμοτικών Εκλογών 1954 Ιατρόσ Ευάγγελοσ Ξοχάκθσ, ο οποίοσ προζβθ ςτθν άκρωσ ευγενικι 
χειρονομία να προςφζρει το Δθμοτικό κώκο τθσ Ερμουπολζωσ ςτον αντίπαλο του Επαμεινώνδα Παπαδάμ. 

Αρχείο: Δθμ. Χάλαρθ 

 

1954: Κακζλκυςθ ςτον Σαρςανά του Καϊκιοφ του Κώςτα Γαβιώτθ.- Οι 5 αδελφοί Μαυρίκου καταςκεφαηαν 
εξαίρετα ξφλινα ςκάφθ ςτον Σαρςανά και θ φιμθ τουσ ιταν Πανελλινιασ εμβζλειασ. 

Αρχείο: Ιακώβου Καρβώνθ 
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ΛΡΝΞΗΝΙΑΙΗΔΠ 

Επιμζλεια κ. Ανδρζα Γ. Παςςά 

χπαξρα = ππήξρα 

ππνθνληξία, ε = ππνρνλδξία, δπζηξνπία, παξαμεληά 

ππνθνληξηάδσ = ππνρνλδξηάδσ, δπζηξνπψ 

ππνθνληξηαθφο, ν = ππνρνλδξηαθφο, δχζηξνπνο 

ππνθφληξηνο, ν = ππνρφλδξηνο, δχζηξνπνο 

ππνινχθνπκνο, ν = πξνηειεπηαίνο πφληνο ζην βφιεη 

χςσκν, ην = χςσκα, θνκκάηη πξνζθφξνπ εθθιεζίαο 

------------------- -- ------------------------------------------ 

θαγηάληδα, ε = κεηάιιηλν ζθεχνο κεηαθνξάο θαγεηνχ 

θαγνχδη, ην = δξαζηήξηνο, αλήζπρνο, αεηθίλεηνο 

θαθαξφια, ε = πθαζκάηηλε θνξδέιια, βξαθνδψλα 

θαθιάλα, ε = εχζσκε, ζσκαηψδεο, ππέξβαξε 

θαιεξάσ = πησρεχσ 

θαιηζνζηεθηά, ε = ιαλζαζκέλν ρηχπεκα ζθαίξαο, πνλεξηά 

θαλάξη, ην = αλπςνχκελνο θισβφο θχιαμεο ηξνθψλ 

θαλαξηέξεο, ν = επηηεξεηήο θαλνχ λαπζηπινΐαο 

θαληίλα, ε = λεαξή έθεβε θνπέιια 

θαληηλεχσ = κπαίλσ ζηελ εθεβεία (γηα ζει.) 

θανχδη, ην = δξαζηήξηνο, αλήζπρνο, αεηθίλεηνο 

θαξαφζπθν, ην = θξαγθφζπθν, αξαπφζπθν 

θαξδνπιφ, ην = ειαθξά θαξδχ 

θαζθφο, ν = θξαζθνκειηά 

θαζφιεο, νη = θαζφιηα ζνχπα 

θαθιαηεχσ = κσξνινγψ, θιπαξψ 

θειά = σθειεί, ζπκθέξεη 

θέια, ε = θέηα θξνχησλ 

θειάθη, ην = θεηνχια καληαξηληνχ θιπ. 

θειάσ = σθειψ, αμίδσ, ρξεζηκεχσ 

θειιφο, ν = παζραιηάηηθε θξνηίδα απφ θειιφ 

θεθάξη, ην = γχξηζκα παληεινληνχ, ξεβέξ 

θηιηθάηα = θηιηθά 

θηλίξσ = πεξαηψλσ, ηειεηψλσ 

θηνχκπα, ε = πφξπε, εγθξάθα παπνπηζηψλ 

θηξθηξίθη, ην = αξάπηθν θπζηίθη 

θιανχλα, ε = ηχπνο κεγάινπ ηζηηνθφξνπ 

θιανχλη, ην = (παιηφ) πεηξαθη. αηφκνπ δπη. δφγκαηνο 

θιάξνο, ν = θάιπκκα (επηζηέγαζκα) θακηλάδαο 

θιάζθνο,ν = ραζηνχθη, ξάπηζκα 

θιαζθψλνκαη = πέθησ, θνπληξνπβαιάσ 

θιέβα, ε = πεγή θπζηθήο αλάβιπζεο λεξνχ 

θιηηάξσ = ςεθάδσ θιηη εληνκνθηφλν 

θιηηη, ην = εληνκνθηφλν θιηη 

θιηηηέξα, ε = ρεηξνθίλεηε ηξφκπα θιηη 
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 « Νη ζηάιεο ηεο ζπγγλψκεο » 

Απφ ηελ Αγλή Εεζίδνπ 

Πήθσζα ην θεθάιη λα ηηο δσ.  

Ρηο είρα λνζηαιγήζεη ηηο ζηαγφλεο  

ηηο πξψηεο, ηηο θζηλνπσξηλέο.  

 

Θη είδα απφ πάλσ κνπ ςειά, πνιχ ςειά,  

έλαλ πειαξγφ θχθινπο λα θάλεη, λα πεηά  

δεμηά, αξηζηεξά, πίζσ μαλά. 

Γελ πήγαηλε καθξηά. 

 

Γηα πνχ ηαμίδεπε ηνχηνο ν πειαξγφο 

θαη θνληνζηάζεθε, 

ζηληάιν λα καο θάλεη, 

πάλσ απ’ ηεο Πχξνπ ην λεζί;   

 

«Ρα ‘καζεο;» κε δηέθνςε δίπια κνπ 

 κηα πεξαζηηθή. 

«Ξέζαλε ε Ληθνιέηα,  

ε Ληθνιέηα ε κακή!» 

 

…. «ηαλ πεζαίλεη κηα κακή»!  

Ξάληα κνπ, ήζεια λα ην γξάςσ.  

Δίλαη, ζαλ ρηιηάδεο κάλεο  

λα πεζαίλνπλε καδί  

ηελ ίδηα ψξα, ηελ ίδηα ηε ζηηγκή.  

Κε ζπγθινλίδεη, κ’ αλαηξηρηάδεη, 

βαζηά κε ζπγθηλεί.  

 

Λνηψζσ πσο ηεο νθείισ 

ηε κηζή κνπ ηε δσή,  

θη αο κε κε μεγέλλεζε ε ίδηα απηή.  

 

      Ξξνζπάζεζαλ φιεο ηνπο, ηηο ηφηε επνρέο, αβνήζεηεο απφ ηελ 

επηζηήκε, απφ ηε ζπγθνηλσλία, απ’ ηελ ηειεπηθνηλσλία, κε ηξφπνπο 

θαη κέζα πξαθηηθά, λα κεηαηξέςνπλ απ’ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε… ηα 

έκβξπα ζε κσξά. Θαη βγήθαλ ζρεδφλ φια ηνπο ΓΔΟΑ! 

Θαη κεγάισζαλ θη έγηλαλ παηδηά θαη ζηνπο γνλείο ηνπο ράξηδαλ ραξά, 

θη έγηλαλ ελήιηθεο πνπ ζ’ άιινπο ρψξνπο, κ΄ άιινπο ηξφπνπο, 

γέλλεζαλ  θη απηνί παηδηά.  



 

20 
 

Ξαηδηά πνπ δελ ήμεξαλ ηί ζα πεη «καία θαη κακή» θη φιν ξσηνχζαλ ηε 

κακά πψο ήξζαλ ζηε δσή. 

Θη απηή γηα θνχληεο θαη γηα πειαξγνχο ηνπο έιεγε θαη καθξηά απ’ ηελ 

αιήζεηα ηα θξαηνχζε.  

Θαη λα, πνπ ζήκεξα ν πειαξγφο, ήξζε απαληήζεηο λα ηνπο δψζεη.  

Ρψξα, πνπ άιιν πηα ηηο ηχςεηο ηνπ δελ ηηο αληέρεη. 

Θαη θάλεη θχθινπο πάλσ απ ηα θεθάιηα καο, 

αιήζεηεο γλέθεη πηα λα ιέκε.  

Θαη ζηάδνπλε ηα κάηηα ηνπ, 

θαη ζέιεη λα ηελ  απνραηξεηίζεη.  

«Αληίν» λα πεη ζηε Ληθνιέηα ηε κακή  θαη… «Ππγγλψκε» γηα ηε 

θήκε πνπ ηεο έθιεβε, ηαπεηλά-ηαπεηλά, λα ηεο δεηήζεη! 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 

Τγηεηλές ηροθές θαη δίαηηα 

Γηήγεκα.      Ρεο Καίξεο Θαξακήηζνπ 

Καο είραλ βνκβαξδίζεη πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ καο θαη άξζξα 

απφ ηα πεξηνδηθά γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή  καο. Ξεηάμακε ην ηεγάλη ζηα 

ζθνππίδηα, γηαηί ν ηαθηηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ζηα ζέκαηα πγείαο 

ήηαλ θαηεγνξεκαηηθφο, πσο ην ηεγαληηφ θαγεηφ είλαη βιαβεξφ. 

Άιιαμαλ νη δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο θαη ην ςσκί καο ήηαλ πιένλ 

καχξν, απφ αιεχξη νιηθήο αιέζεσο, καχξα ηα καθαξφληα, καχξν θη άξαρλν 

ην ξχδη αλαπνθινίσην, καχξε ε δάραξε. Δίρακε ζπλεζίζεη βέβαηα εθείλν ην 

θάηαζπξν ςσκάθη, ην θάηαζπξν πηιαθάθη… Αησλία ηνπο ε κλήκε ζα ήηαλ, 

γηαηί κνπ ην έθνςαλ ηα παηδηά: 

«Γε ζα μαλαθάκε εκείο ιηπαξά, ηεγαληηά, ηζηγαξηζηά». 

«Κα, ην ζηηθάδν πνπ αγαπψ, ην ηκάκ κπατιληί, ζέινπλ ηα 

θξεκκπδάθηα ηνπο θαη λα ηα γπξίζνπκε ιίγν ζηελ θαηζαξφια κε ην ιάδη. 

Έηζη, ιίγν!» 

«Ιάδη; Λα ην γπξίζνπκε; ρη γηα καο. Μέραζέ ην!» 

«Κα γηαηί;» 

«Γηαηί ην ηζηγαξηζηφ είλαη βιαβεξφ, είπε ν εηδηθφο…» 

«Κα, ν εηδηθφο είπε φηη κπνξνχκε…» 

«Γελ ην δηάβαζεο φιν, κακά. Δίπε, αλ ζέινπκε, κπνξνχκε, αιιά 

χζηεξα λα ην πεηάμνπκε απφ ην παξάζπξν…» 

Άληε χζηεξα λα βξεηο κηα άθξε θαη λα πηαζηείο, φηαλ ζνπ ιέλε φηη θαη 

ην σκφ ιάδη παραίλεη πην πνιχ απφ ην βνχηπξν. 

«Ρφηε, ην βνχηπξν!» 

«Ρν βνχηπξν είλαη δσηθφ ιίπνο, βιαβεξφ γηα ηελ θαξδηά» 

«Ρφηε, θπηίλε!» 

«Νχηε. Ρν πδξνγνλσκέλν θπηηθφ ιίπνο είλαη ην ρεηξφηεξν απ’ φια. Ζ 

θαξδηά ζα ζε εθδηθεζεί κηα κέξα…» 

Ρψξα κνπ έθαλαλ ηελ θαξδηά πεξηβφιη. 

«Αο γπξίζνπκε ινηπφλ ζην ιάδη ηεο ειηάο, πνπ παίλεςαλ επηζηήκνλεο 

ζηελ Θξήηε γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Γελ μέξσ ηη ιέηε εζείο!» 

Αιιά δελ είλαη κφλν απηφ. Ρα ρνξηαξηθά, παηάηεο, αγγνχξηα θιπ. ηα 

ήζειαλ κε ηηο θινχδεο. Γηαηί; Κπαίλακε ζε άιιν θεθάιαην θαη άξζξν ηψξα, 
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πνπ ιέεη πσο νη βηηακίλεο είλαη ζηηο θινχδεο. Κέζα ζ’ απηφ ην θεθάιαην 

ράζεθαλ ην θνθθηληζηφ κνπ, νη παηάηεο θνχξλνπ, ην κπξηάκ. Βνχιηαμαλ ε 

θνινθπζφπηηα θη ε θάβα… 

ρη! Φηάλεη! Παλ λα έρνπκε θαηνρή! Δγψ θάπνηε είπα ην ςσκί 

ςσκάθη. Δγψ πεξίκελα λα εξγαζηψ, γηα λα κπσ κηα κέξα ζην 

δαραξνπιαζηείν θαη λα αγνξάζσ κηα ηνχξηα νιφθιεξε θαη, ηψξα πνπ 

αληέρεη ην πνξηνθφιη κνπ, λα κελ κπνξψ λα θάσ πάιη, επεηδή ην ιέεη ν 

εηδηθφο ζπλεξγάηεο ζηα ζέκαηα πγείαο; Γε θηάλεη πνπ απσζήζακε ην 

ηζηγάξν, πνπ καο απεηινχλ ην λέθνο, ην έηηδ, ε ηξχπα ηνπ φδνληνο; Ιίγε 

ραξά αθνπκπήζακε πάλσ ζ’ έλα γιπθφ, ζ’ έλα θαγάθη. Ξάεη θη απηφ; 

Φηάλεη! Αληηζηάζεθα. Γε γηλφηαλ λα κε παξαζχξνπλ θη εκέλα. Απηφ 

ζεκαίλεη φκσο πσο εγψ, πνπ απφ ηα ρέξηα κνπ πεξλάεη ε δηεθπεξαίσζε ηεο 

θνπδίλαο, απφ εθεί θη έπεηηα ζα καγείξεπα δχν θαγεηά θάζε κέξα. Έλα γηα 

ηνπο πξννδεπηη-θνχο θη έλα γηα καο, ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο, πνπ 

αγαπήζακε θάηη θαγεηά. 

Δκείο νη ακθηηαιαληεπφκελνη θαη ακπλφκελνη κέζα ζην ζπίηη, ηειηθά 

παξαζπξζήθακε απφ ηνπο εθζπγρξνληζηέο θαη, ζηγά ζηγά, θπξίσο γηαηί ε 

ινγηθή κνπ παξαδέρηεθε ηηο θαηλνχξηεο ζεσξίεο, πεξηνξίζηεθα ζην έλα 

θαγεηφ. Ρν δηθφ ηνπο! 

«Ξέζηε κνπ ινηπφλ, ηη ζα θάκε ζήκεξα;» 

«Πηηάξη». 

«Πηηάξη, κε ηη;» 

«Ρίπνηε. Πθέην». 

«Κα, ην πξσί δε θάγακε ηίπνηε ζρεδφλ… Ξάιη ηψξα;» 

Ππλέηξερε θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ δηπιαλνχ δηακεξίζκαηνο, θαζψο ε 

ζεσξία βξήθε θη άιινπο νπαδνχο. 

«Ρη ζα θάηε ζήκεξα;» 

«Πηηάξη. Δζείο;» 

«Θαιακπφθη». 

«Κελ ην ιέκε πάξα έμσ», είπε θάπνηνο ηεο αληίδξαζεο, «γηαηί ζα καο 

πεξάζνπλ γηα ηξεινχο. Δ;» 

Όζηεξα ήξζε ην θνξίηζη γηα επίζθεςε κεζεκεξηάηηθα. 

«Θα θάεη εδψ;» ξσηάσ. «Ρη ζα ηεο δψζνπκε λα θάεη; Κφλν ζηηάξη 

έρνπκε, πνπ ηξψλε ηα πνπιηά…» 

«Κελ αλεζπρείο! Θα θέξεη ην θαγεηφ ηεο εθείλε». 
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Θνξπβήζεθα. Ρν θαγεηφ ηεο; Απηφ πηα, νχηε ζηελ θαηνρή δε γηλφηαλ. 

Ζ έθπιεμή κνπ ήηαλ ηζνδχλακε ηεο απνξίαο κνπ, φηαλ ε θίιε ηνπο 

μεδίπισζε ην δεκαηάθη ηεο θαη απφ κέζα μεπξφβαιε ε ιακπεξή θξπάδα 

ελφο θαινζξεκκέλνπ θαξφηνπ πνπ ηξψλε ηα… θνπλέιηα. Θη ελψ εγψ 

ηφικεζα λα ξσηήζσ κήπσο είραλ ππφςε ηνπο θάπνην ηξφπν παξαζθεπήο 

ηνπ, κε βεβαίσζαλ φηη ην θαξφην ήηαλ έηνηκν γηα θαηαλάισ-ζε!  Γελ ήηαλ 

ηφζν ελνριεηηθή ε δίαηηά ηνπο, γηαηί εγψ γιχησλα κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ 

ρξνλνβφξα καγεηξέκαηα θαη κνπ έκελε θαηξφο λα γξάθσ, αιιά, δίλνληαο 

ζηε γηαγηά ηνπο θάζε ηφζν λα θάεη ζηηάξη, κε ξσηνχζε «πνηνο πέζαλε πάιη» 

θαη ηξψκε θφιιπβα, δειαδή. Ρη λα απαληνχζα κηα θνξά ηελ εβδνκάδα; 

Ξσο ήηαλ ην θαγεηφ καο εθείλν; Γε ζα ην πίζηεπε. 

Ξάλησο, γηα ηα παηδηά, έκαζα ην ίδην βξάδπ πσο θάπνπ έμσ πνπ 

πήγαλ, έθαγαλ ζνπβιάθηα κε πίηα θαη κνπζηάξδα, πιένλ παηάηεο ηεγαληηέο 

θαη είπα λα ηα γξάςσ φια, γηα λα εθηνλσζψ. 

 

Η ΚΑΣΑΒΟΘΡΑ 

Σξνλνγξάθεκα    

ηνπ Δπάγγεινπ Καξθφπνπινπ 

Εέζηε απγνπζηηάηηθε ζην λεζί θφζκνο παληνχ ζηα εζηηαηφξηα, ζηα κνπζέηα 

θαη ζηα νπξεηήξηα. Θνληνζηάζεθε «θαιά δε κε γλψξηζεο?» έθαλε 

ζθχβνληαο θαη έπξεπε λα ‘ρε πηεη κεξηθά νπδάθηα γηαηί ηα ρλψηα ηνπ 

κχξηδαλ απφ 20 κέηξα θαη βάιε αιθνφι. 

«Ν Λίθνο δελ είκαη πνπ παξνπζηαζηήθακε καδί ζηελ Θφξηλζν? 

Ξαπαδφπνπινο, ν ηξάθαο, έηζη γηα λα κε  ζπκεζείο πην γξήγνξα?»   

«Βξε Ληθνιάθη, νχηε θαλ πέξαζεο απ΄ ην κπαιφ κνπ, πσο γηλήθακε απφ κηα 

ειηθία θαη πάλσ πξέπεη λα δείρλνκαη .....ηαπηφηεηα» γέιαζε, ηα κάηηα ηνπ 

φκσο έκεηλαλ θξχα, ςπρξά ζα κέηαιιν. Δίπακε έλα ζσξφ πξάγκαηα, 

καζεηηθά ρξφληα, ζην εμαηάμην ηζηνξηθφ Γπκλάζην ηεο Πχξαο, γηα ην ζηξαηφ, 

νηθνγέλεηα θαη ηα ξέζηα.  

«Υξαίν ην λεζί καο, θαζαξφ, λνηθνθπξεκέλν, κφλν, βξε Γηψξγν κνπ, 

πνιιά, παξαπνιιά ηξνρνθφξα, πεξηζζφηεξα θη απ΄ ηνπο θαηνίθνπο» 

(παξαπνλέζεθε) πνηνο θηαίεη?» θαηέιεμε θπζψληαο ηνλ θαπλφ ζην κνχηξν 

κνπ. «Θαλέλαο δελ θηαίεη» κελ αθνχο, νχηε δήκαξρν, νχηε θάπνηνλ άιινλ, 

ην θηαίμηκν αλήθεη ζηνλ θφζκν, πνπ λνκίδεη φηη δεη ζην ΙΝΠ ΑΛΡΕΔΙΔΠ πνπ 

είλαη απέξαλην.....» είπα «εγψ μέξεηο, κέλσ ρξφληα ζηνλ Ξεηξαηά κα ην 

βξάρν ηνλ πνλάσ....» έθαλε αλάβνληαο θη άιιν ηζηγάξν.  

«Ρψξα πνπ αλάθεξα ηελ ακεξηθαληθή κεγαιφπνιε ζπκήζεθα ην 

Θεκηζηνθιή, δνπιεχακε καδί εθεί 2 ρξνλάθηα.....» Κε θνίηαδε ζαλ ειίζηνο 

θαπλίδνληαο απηφο δελ είρε πάεη πην καθξηά απφ Αζήλα, Ξεηξαηά θαη 

....Φνιέγαλδξν. 
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«Ππλερίδσ!» «Γηα ιέγε κ΄ αξέζνπλ θάηη ηέηνηα.....» είπε ρακνγειψληαο. 

«Δθεί γλσξίζακε έλαλ θχξην Αιθφλζν, ςειφ θαινθηηαγκέλν, πάληα 

θνξνχζε έλα θφθθηλν κπνπθάλ. Κνξθσκέλνο κε γιψζζεο θαη ηα ηέηνηα. 

Κηα  κέξα, ηελ ψξα πνπ πίλακε ηνλ θαθέ καο, ηνλ ξψηεζα. «Γε κνπ ιέηε 

θχξηε Αιθφλζν ηη είλαη  ηεινζπάλησλ ε Ακεξηθή?» Πθέθηεθε ιίγν, έξημε κηα 

καηηά ζηε κχηε ηνπ θαινγπαιηζκέλνπ  παπνπηζηνχ ηνπ θαη είπε: «λα ζνπ 

πσ, θαιέ κνπ θίιε ε Ακεξηθή, ε κεγαιχηεξε δχλακε πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζηνλ πιαλήηε καο, είλαη, πξφζεμε, κηα ηεξάζηηα θαηαβφζξα, πνπ δέρεηαη  

φια ηα ζθαηά ηνπ .... θφζκνπ». Έκεηλα κε ηνλ θαθέ κεηέσξν, ηέηνηα 

εληχπσζε κνπ έθαλαλ   ηα ιφγηα ηνπ Κίζηεξ Αιθφλζνπ. Κεηά απφ 2 

κελάθηα  ηα ραιάζακε κε ηνλ Κίζηεξ, γηαηί ηελ έπεζε ζηνλ Θεκηζηνθιή. 

Ξνπ βξίζθεηαη άξαγε?» 

«Δίζαη Γηψξγν απίζαλνο, ηφζεο εκπεηξίεο....» «Ξξάγκαηη νη Ζλσκέλεο 

πνιηηείεο έρνπλ δψζεη ςσκί  ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, θη φκσο έρνπλ 

απνθηήζεη πνιινχο ερζξνχο.... Γηαηί δειεχνπλ απηή ηε ρψξα....» 

παξαηήξεζα «φπσο ιεο είλαη» έθαλε  αθήλνληαο ηε καηηά λα πιαλεζεί 

πέξα ζην πέιαγνο. Ξξνρσξήζακε θακηά εηθνζαξηά ρηιηφκεηξα κέρξη ηελ 

πηάηζα. Ρν ηαμί ηνλ άθεζε θάπνπ ζηε Λεάπνιε, ζα ηνλ μαλάβιεπα ζε 15 

εκέξεο, είρακε ηάμεη λα πάκε ζηελ Ρήλν, κε ηε ζχδπγν. Απηά! 

 

ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ ΣΟ ΦΩ ΣΟΤ ΠΡΩΙΝΟΤ ΗΛΙΟΤ 

Ρνπ Πηέιηνπ Ξαπνπηζά 

Πηελ αλζφζπαξηε επσδηάδνπζα κηθξή πεδηάδα, ηα κηθξά παηδηά 

γπξφθεξλαλ ρσξίο ηδηαίηεξν ιφγν θαη γέκηδαλ κε ηηο επράξηζηεο θσλέο ηνπο 

ηνλ πεξίγπξν ρψξν. Απξνζρεκάηηζηα, αζρεδίαζηα, έθαλαλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

ζρεδηαζκνχο. Κε γξήγνξεο θηλήζεηο δηέγξαθαλ θχθινπο θαη επζείεο. Απιά, 

ηα παηδηά έπαηδαλ θαη ην αζρεδίαζην ακέξηκλν παηρλίδη ηνπο ήηαλ απηφ πνπ 

χθαηλε θαη ζρεκάηηδε ηνλ θφζκν ηνπο ζην πξσηλφ θσο ηνπο αλαηέιινληνο 

ειίνπ.  

Θάζε ηφζν ηα παηδηά ζήθσλαλ ην βιέκκα ηνπο πξνο ηνλ ιφθν,  πνπ 

δέζπνδε πάλσ απφ ηελ ήξεκε πεδηάδα. Κεηξνχζαλ ην χςνο ηνπ. Θαη απηφ 

θάληαδε ηεξάζηην κπξνζηά ζην κέγεζνο ηεο παηδηθήο ηνπο δπλαηφηεηαο. Κα 

θάηη ηνπο έιεγε, φηη απηφλ ηνλ ιφθν, ζα έπξεπε λα ηνλ αλεβνχλ θαη απφ 

ηελ θνξθή ηνπ λα δνπλ ηη θξχβεηαη πίζσ απφ απηφλ. Έλησζαλ πσο θάηη 

ηνπο έθξπβε. 

 

ζν πεξλνχζε ε ψξα θαη ν ήιηνο ζθάισλε ζην 

ζηεξέσκά ηνπ, ην είδνο ηνπ παηρληδηνχ έπαηξλε 

άιιε δηάζηαζε. Σψξηζε ηα παηδηά ζε δχν 

νκάδεο. Σσξίο θαλέλα θαη πάιη ζρεδηαζκφ, ηα 
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παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα. Νη επηινγέο δηαθνξνπνηήζεθαλ. 

Νη πξνηηκήζεηο  άιιαμαλ. Θάηη αφξαην, ηνπνζέηεζε ζε δχν αληηθξηζηέο 

πιεπξέο ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα.  

Νη κελ θνηηνχζαλ πιένλ δηαθνξεηηθά ηηο δε. Ρν απξνγξακκάηηζην παηρλίδη 

έπαηξλε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή κε αηζζεηή ηε δηαθνξά ηεο θάζε 

νκάδαο.  

«ρη, δελ κπνξνχκε λα παίδνπκε καδί. Δίζηε μερσξηζηέο», έιεγαλ, γηαηί ην 

έλησζαλ ηα αγφξηα. Ρν ίδην κνλνινγνχζαλ πην ζεηηθά ηα θνξίηζηα. Απηά 

κεγάισλαλ πην γξήγνξα. 

Νη ζρέζεηο ησλ δχν νκάδσλ, φζν ςήισλε ν ήιηνο, ζρεκαηνπνηνχληαλ 

ζχκθσλα κε θάπνηεο αθαζφξηζηεο ζηελ αξρή θαη πην ζπγθεθξηκέλεο 

αξγφηεξα εζσηεξηθέο θσλέο θαη επηηαγέο. Θάζε κηα νκάδα έλησζε ηνλ 

απηνκαηνπνηεκέλν δηαρσξηζκφ ηεο απφ ηελ άιιε. Ήηαλ πηα έλα μερσξηζηφ 

κηθξφ ζχλνιν. Θα έπαηδαλ πηα μερσξηζηά παηρλίδηα. Κηα παξάιιειε 

πξαγκαηηθφηεηα ζε δχν ηακπιφ εμσηεξηθήο εθδήισζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ κία ιίγν «βάξβαξε», ε άιιε ήξεκε θαη ζπγθαηαβαηηθή. 

Πε ιίγν θαηξφ, απηά ηα παηδηά, ζα κάζαηλαλ έλα άιιν θαηλνχξγην παηρλίδη, 

πνπ ζα ηνπο  απνθάιππηε ε θχζε. Απηφ ην λέν παηρλίδη φκσο  ζα 

απαηηνχζε  έλα δεπγάξη. Έλα άηνκν απφ θάζε νκάδα. Ζ επαλαπξνζέγγηζε 

ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζα απαηηνχζε έλα θνηλφ βεκαηηζκφ. Θα 

αθνινπζνχζε έλαλ άιινλ  θνηλφ δξφκν.  Π’ απηφλ ηνλ θνηλφ βεκαηηζκφ  ζα 

ηνπο νδεγνχζε ην έλζηηθην. Ζ γελεηήζηα έιμε. Πηελ αξρή επράξηζηε θαη 

αλεμήγεηε, γηα λα εμειηρζεί ζε πνιχπινθε ζπκπεξηθνξά θαη εξσηνγελή 

δηάζεζε. Πε εθείλνλ πην έληνλε. Πε εθείλε, αληίζεηα, πην εζπραζηηθή. Πε 

εθείλε, ν ςπρηθφο θφζκνο ζα εθδειψζεη ηηο δηθέο ηνπ ξπζκίζεηο, πνπ ζα 

έρνπλ ηελ  επίδξαζή ηνπο  ζηηο δηθέο ηεο ζπκπεξηθνξέο.  

Θαη φιν θνηηνχζαλ ηνλ ιφθν πνπ είραλ κπξνζηά ηνπο. Θη’ φιν ζθέπηνληαλ 

ηη θξχβεηαη πίζσ απφ απηφλ. Ν ήιηνο άξρηζε λα  ζθηάδεη ην θσο ηνπ ζηελ 

κηθξή πεδηάδα, φπνπ γπξφθεξλαλ ηα κηθξά παηδηά . 

 

Θωράθηζε ιηκαληού ύροσ 

Απφ ην πεξηνδηθφ «Δπηθνηλσλία» 

Δπηκέιεηα θ. Διενλψξαο Παξξή  

 

Ν πξνζήλεκνο κφινο ηνπ ιηκαληνχ ηεο Πχξνπ, ν κφινο δειαδή ζηε 

βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνο ζηνλ άλεκν θα 

ηα θχκαηα, αληηκεηψπηδε εδψ θαη δεθαεηίεο ζνβαξά πξνβιήκαηα απφ 

ηελ θαθνθαηξία. Πηα πξνβιήκαηα απηά  έξρεηαη λα δψζεη ιχζε ην 

έξγν πξνυπνινγηζκνχ 1 εθαηνκκπξίνπ επξψ πνπ εληάρζεθε ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Θξήηεο & Λήζσλ Αηγαίνπ 2007 – 2013 θαη 

πινπνηείηαη απφ ηνλ Γήκν Πχξνπ-Δξκνχπνιεο. 
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Θαηεπείγνπζα ε αλάγθε:- 

Ρν έξγν πνπ θαηαζθεπάζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 80 γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ ιηκαληνχ, κε ηνπο νγθφιηζνπο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί απφ ηελ 

άθξε ηνπ κφινπ κέρξη θαη ηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ 

απνδείρηεθε φηη δελ ήηαλ αξθεηφ γηα λα πξνζηαηέςεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ιηκαληνχ θαη ηηο πεξηνπζίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, πνπ ήηαλ 

επάισηεο απφ ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. 

Έηζη πνιχ ζπρλά, φηαλ επηθξαηνχζαλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

πξνθαινχζαλ ζνβαξέο θαηαζηξνθέο θαη ε εηθφλα πνπ παξνπζίαδε ην 

ιηκάλη ηεο πξσηεχνπζαο ησλ Θπθιάδσλ ήηαλ θάζε άιιν παξά 

θνιαθεπηηθή. Ζ αλάγθε λα αληηκεησπηζζεί απηή ε θαηάζηαζε έγηλε 

αθφκε πην επηηαθηηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ ην λεζί θαηαβάιιεη 

κεγάιε πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζεί ηνπξηζηηθά. 

Πχκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ην Γεκνηηθφ Ιηκεληθφ Ρακείν Πχξνπ, 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έγηλαλ θαηαζηξνθέο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

θνξέο. Πηηο πην πξφζθαηεο απφ απηέο, θνκκάηηα απφ κάξκαξν, 

βάξνπο πάλσ απφ 200 θηιά ην θαζέλα, είραλ εθηηλαρζεί απφ ην 

ζηεζαίν ηνίρν θαη είραλ πέζεη πάλσ ζηηο πφξηεο ησλ θηηξίσλ, 

επηπρψο ρσξίο λα ππάξμνπλ ζχκαηα. 

Ρν 2004, ην κέγεζνο ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε ην κφιηο αλαθαηληζζέλ 

μελνδνρείν ήηαλ κεγάιε, θαζψο πιεκκχξηζαλ ηα ππφγεηα ηνπ θαη 

ρξεηάζζεθε ε παξέκβαζε ηεο Ξπξνζβεζηηθήο γηα ηελ αληιήζεη ησλ 

λεξψλ επί πνιιέο ψξεο. Ρν 2011, έγηλε παξφκνηα δεκηά, κε ηα λεξά 

λα θηάλνπλ κέρξη ηα ηδάκηα ηνπ ηξίηνπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ. 

ινπνίεζε κε γξήγνξν ξπζκφ:- 

Ρν έξγν «Δλίζρπζε ζσξάθηζεο πξνζήλεκνπ κφινπ ιηκέλα Πχξνπ» 

εληάρζεθε ζην πξφγξακκα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ2011 θαη ε ζχκβαζε κε 

ηνλ αλάδνρν ππνγξάθηεθε ηνλ πεξαζκέλν Κάξηην. Ξξνβιέπεη ηελ 

ηνπνζέηεζε θαηαιιήισλ θπζηθψλ νγθνιίζσλ βάξνπο 5 – 8 ηφλσλ 

θαη πιάηνπο 2,7 – 4 κέηξσλ, ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ κφινπ κέρξη ηε 

βάζε ηνπ παιηνχ θάξνπ, ζε ζπλνιηθφ κήθνο πεξίπνπ 600 κέηξσλ. 

Ζ ζσξάθηζε απφ ηνπο νγθνιίζνπο ζα εληζρπζεί κε ηελ θαηαζθεπή 

ηνηρίνπ, ελψ ε παξεηά ηνπ ηνίρνπ πξνο ηελ πιεπξά ηεο πφιεο ζα 

επελδπζεί κε αξκνινγεκέλε πέηξα. Ραπηφρξνλα, έρεη πξνβιεθζεί ε 

ππεξχςσζε ηνπ δαπέδνπ ηνπ κφινπ ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ζέα πξνο 

ην πέιαγνο γηα ηνπο πεξηπαηεηέο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, 

πνπ εθηηκάηαη φηη ζα γίλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, ε αλαηνιηθή 

πιεπξά ηνπ ιηκαληνχ ζα είλαη ηθαλή λα αληέρεη πνιχ κεγαιχηεξεο 

θαηαπνλήζεηο, θαζηζηψληαο ην αθφκε αζθαιέζηεξν, ελψ ηα 

θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα πνπ ζεκεηψλνληαη αλά δηαζηήκαηα ζηελ 

πεξηνρή ζα ειαρηζηνπνηεζνχλ. 

Ρν έξγν, δεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο ηνπ, αθνχ θάζε νγθφιηζνο πξέπεη 

λα ηνπνζεηεζεί κε κεγάιε πξνζνρή θαη αθξίβεηα, πξνρσξάεη κε 
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ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο θαη ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, ελψ ε 

επίβιεςε απφ ηελ πιεπξά ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ είλαη 

εμαηξεηηθά ζηελή θαη πξνζεθηηθή, ψζηε λα ηεξνχληαη νη 

πξνδηαγξαθέο. 

 

 
Κία εηθφλα απφ ην έξγν ζσξάθηζεο 

 

 

ΔΘΘΔΠΖ ΔΗΘΑΠΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΠΙΙΝΓΖΠ 

ΓΟΑΚΚΑΡΝΠΖΚΥΛ ηνπ ΛΗΘΝ ΞΝΛΖΟΝ & ΦΗΙΝΡΔΙΗΘΥΛ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ΔΙ-ΡΑ. 

Πηελ αίζνπζα ηέρλεο «Γηάλλε & Διέλεο Βάηε», ζηηο 3 Απγνχζηνπ 2013, 

εκέξα Πάββαην θαη ψξα 20.30 έγηλαλ ηα εγθαίληα ηεο Έθζεζεο ηνπ Λίθνπ 

Ξνλεξνχ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Διιεληθψλ Ραρπδξνκείσλ. 

Ζ έθζεζε πεξηιάκβαλε  εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ηνπ θαιιηηέρλε, πξνζσπηθή 

ζπιινγή γξακκαηνζήκσλ, ηζηνξηθά αληηθείκελα θαζψο θαη ζπιιεθηηθά 

θηινηειηθά πξντφληα  ηνπ Θ. Ραρπδξνκηθνχ Θαηαζηήκαηνο  Πχξνπ. 

Ζ δηάξθεηα ηεο έθζεζεο απφ 3 – 11  Απγνχζηνπ 2013. 

Ν Λίθνο, κε κηα δηθή ηνπ ηερληθή, νπζηαζηηθά γιππηηθή, κε πξνζήθεο 

θπζηθψλ  πιηθψλ ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ, φπσο μχιν απφ παιηά ζθαξηά, 
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θνπθψκαηα λενθιαζηθψλ θηηξίσλ πνπ πεξηκάδεςε, ζπληήξεζε θαη  

ρξεζηκνπνίεζε  ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ γηα λα εθπξνζσπνχλ  απφ κφλα ηνπο κηα 

επνρή πνπ πέξαζε, κηα επνρή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνιηηηζηηθή  ηζηνξία ηεο 

Πχξνπ. Ζ άκκνο θαη ηα βφηζαια, νη ζηδεξέληεο κηθξνθαηαζθεπέο  

πξνζεγκέλεο ζηε ιεπηνκέξεηα, απνηεινχλ εμαηξεηηθφ δείγκα ηεο δνπιεηάο 

ηνπ. Δπηπιένλ  ρξεζηκνπνηεί ην πγξφ γπαιί γηα πξνζηαζία ησλ ζπλζέζεψλ 

ηνπ  αιιά θαη γηα  δεκηνπξγία ακεζφηεηαο, δεκηνπξγψληαο ηελ 

ςεπδαίζζεζε  ηνπ απφιπηνπ ξεαιηζκνχ, ηνλίδνληαο ηε θπζηθή θαηάζηαζε 

θάζε ζηνηρείνπ.  

Ν ζπλδπαζκφο, ζε πνιιά έξγα ηνπ, ηεο δσγξαθηθήο απεηθφληζεο ηνπ 

θφληνπ θαη ε πξνζζήθε πιηθψλ ζηνλ ίδην πίλαθα, δεκηνπξγνχλ έλα 

εμαηξεηηθφ  απνηέιεζκα, έλα ζθεληθφ πνπ ελζσκαηψλεη ηε ζπλχπαξμε ησλ 

θχξησλ  ηξηζδηάζηαησλ  ζεκάησλ ηνπ, πνπ είλαη παιηά ζθαξηά, πξνβιήηεο, 

βάξθεο θαη ηξεραληήξηα.  

Ζ ζαπκάζηα θαη ζπάληα ζπιινγή γξακκαηνζήκσλ παληξεχηεθε κε ηελ 

νξαηή ππνκνλή θη αγάπε ηνπ θαιιηηέρλε εμαηξεηηθά ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν. 

Ππάληα γξακκαηφζεκα, ζεηξέο αληηπξνζσπεπηηθέο πνπ έρνπλ εθδνζεί  εδψ 

θαη πνιιά ρξφληα, ηαρπδξνκηθά  δειηάξηα, αθίζεο θαη θάξηεο, ηξάβεμαλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ, πνπ γηα ελλέα εκέξεο, θπξηνιεθηηθά θαηέθιπδε ην 

ρψξν. Νη δχν επηιεγκέλεο ζεκαηηθέο ζεηξέο, απηή ηνπ Αγίνπ ξνπο, πνπ 

καο ηαμίδεςε θαη καο αλάγθαζε λα θάλνπκε έλα λνεξφ νδνηπνξηθφ ζηηο 

Ηεξέο Κνλέο θαη απηή ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, κε ηνπο Έιιελεο 

Νιπκπηνλίθεο λα δεζπφδνπλ θαη λα καο θάλνπλ ππεξήθαλνπο γηα ηηο 

επηηπρίεο ηνπο.  

Ρα ηζηνξηθά αληηθείκελα ηνπ Ραρπδξνκείνπ ηεο Πχξνπ, πνπ είλαη ην πξψην 

πνπ ηδξχζεθε καδί κε άιια ηξία ην 1828, ραξαθηήξηζαλ ηελ πνιηηηζηηθή θαη 

ζεκαληηθή  θιεξνλνκηά  πνπ έρεη ε Πχξνο. Αληηθείκελα  θπιάρηεθαλ, 

αλαπαιαηψζεθαλ θαη εθηέζεθαλ έρνληαο κνλαδηθφ ζθνπφ ην παξειζφλ λα 

είλαη εθαιηήξην  γηα έλα θαιχηεξν παξφλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα έλα 

θαιχηεξν κέιινλ.  

Ρα ζπιιεθηηθά, θηινηειηθά εθζέκαηα ηνπ Ραρπδξνκείνπ, εθηεζεηκέλα   κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή, αλαδεηθλχνπλ ην πφζν ζεκαληηθά ζπκβάιιεη απηφ ζηελ 

θνηλσλία θαη ζηελ επαηζζεζία πνπ έρεη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία θάζε 

ηφπνπ. Δίλαη πξντφληα κνλαδηθά θαη απεπζχλνληαη ζε αλζξψπνπο πνπ 

αγαπάκε.  

Πηνλ θαιιηηέρλε θαη ην έξγν ηνπ θαζψο θαη ζηε ζπκβνιή ησλ Διιεληθψλ 

Ραρπδξνκείσλ ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δξψκελα, αλαθέξζεθαλ ν 

Γήκαξρνο ΠΟΝ – ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ θνο Γηάλλεο Γεθαβάιαο, ν Γ/ληήο ηεο 

Ξεξ. Γ/λζεο ΔΙ-ΡΑ ΞΔΗΟΑΗΑ-ΑΗΓΑΗΝ θνο Ππχξνο Ρζηιηγηάλλεο  θαη ν 

Γ/ληήο ηνπ Θ. Θαηαζηήκαηνο Πχξνπ θνο Γεκήηξεο Θνζκάο. 

Ζ αζξφα πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ απνδεηθλχεη ηε κεγάιε επηηπρία ηεο 

παξαπάλσ Έθζεζεο.  
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Βραβεύζεις Σσριανών επιηστόνηων μαθηηών  

ζε ανώηερα και ανώηαηα εκπαιδεσηικά ιδρύμαηα 

Δπιμέλεια κ. Νηίναρ ςκοςηπή - Ανδπιωμένος 

 Για δεύηεπη ζςνεσή σπονιά, παπάλληλα με ηον εοπηαζμό ηος 

αγίος Νικολάος, ππαγμαηοποιήθηκε η βπάβεςζη ηων επιηςσόνηων 

μαθηηών με εκλεκηά βιβλία κι έπαινο επιηςσίαρ.  

 Σην έκπληξή μαρ για ηον ηόζο μεγάλο απιθμό επιηςσόνηων πος 

ζςμπεπιλαμβάνει και ηοςρ επιηςσόνηερ ζηα μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα 

(πεπίπος 90 ηον απιθμό), και με ηον πποβλημαηιζμό μαρ ωρ ππορ ηα 

βπαβεία, ήιζαλ αξσγνί καο: 

 α) ε Αθαδεκία Αζελώλ, πνπ κε πξσηνβνπιία ηνπ ζπξηαλνύ 

αθαδεκατθνύ θπξίνπ Παλαγηώηε Βνθνηόπνπινπ, εθιεθηνύ κέινπο ηνπ 

Σπλδέζκνπ καο, πνπ παξαθνινπζεί ηα ηεθηαηλόκελα, πξνζέθεξε ηθαλό 

όγθν βηβιίσλ, εθδόζεσλ ηεο Αθαδεκίαο, πξνο θάιπςε ησλ βξαβείσλ, 

κεξηκλώληαο πξνζσπηθώο γηα θάζε επηηπρόληα, σο πξνο ην αληηθείκελό 

ηνπ, ηνλ νπνίν επραξηζηνύκε ζεξκά.  

β) ε Εζληθή Τξάπεδα, όπσο θάζε ρξόλν, δηέζεζε βηβιία επηιεγκέλα, πνπ 

θάιπςαλ ηνλ απμεκέλν αξηζκό ησλ βξαβεπκέλσλ καζεηώλ πνπ 

πξνζεηέζεζαλ ζηνλ ήδε κεγάιν θαηάινγν επηηπρόλησλ. Επραξηζηνύκε 

ηνπο: θύξην Σηακαηόπνπιν, ηνλ θύξην Σνιαλάθε θαη ηνλ θύξην Μαπξίθν.   

Σα βπαβεία επιδόθηζαν ζηοςρ επιηςσόνηερ από ηον ζεβαζμιόηαηο κ.κ. 

Γωπόθεο ηον Β’, ηα μέλη ηος Γ.. και άλλοςρ εκλεκηούρ 

παπεςπιζκομένοςρ.  

Οι εςσέρ όλων μαρ να ζςνοδεύοςν όλα ηα παιδιά μαρ !! 
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

Απφ ηελ θ. Ληίλα Ππθνπηξή - Αλδξησκέλνπ 

Ζ Αθαδεκία Αζελψλ φπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο βξάβεπζε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο πνπ ζηηγκηαία ή καθξνρξφληα  πξνζθέξνπλ κε ηηο 

πξάμεηο ηνπο ή ηνλ ιφγν ηνπο   ζηελ ρψξα καο εζηθέο ππεξεζίεο θαη φρη 

κφλν. 

Ζ βξάβεπζε έγηλε ζηηο 13/12/2013. 

Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ν Κάλνο Διεπζεξίνπ ν Ππξηαλφο, ν δηθφο καο, ην 

κέινο ηνπ Ππλδέζκνπ καο, πνπ κε ην πνιχρξνλν έξγν ηνπ άθεζε ηελ  

«θσλή» ηεο πέλαο ηνπ λα θαιχςεη φιν ηνλ θφζκν.  

Βιέπνληαο ηνλ αλάκεζα ζε άιινπο ππνςήθηνπο πνπ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ 

λένη άλζξσπνη δελ κπνξεί θαλείο παξά  λα επγλσκνλεί  ηελ ηχρε πνπ ηνλ 

έηαμε λα ππεξεηεί ην πλεχκα.  Πεκλφο, ληξνπαιφο φπσο πάληα «έιακςε» 

ηελ ζηηγκή ηεο βξάβεπζεο θαη ιεο: «έρεη κέιινλ απηφο ν ηφπνο, κε έξεπλα, 

κε ιφγν, κε αλζξσπηά. πάξρεη ειπίδα!»  

Κάλν καο, ζ’ επραξηζηνχκε. 

 

ΓΟΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΙ ΒΡΤΞΕΛΛΕ Η ΟΜΑΔΑ ΚΑΒΑΦΗ 

Πηηο ππέξνρεο Βξπμέιιεο, ηελ πξσηεχνπζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

παξνπζίαζε ην αθηέξσκα ηεο ε <<ΝΚΑΓΑ ΘΑΒΑΦΖΠ>>, ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ 

Ππιιφγνπ Άλσ Πχξνπ, 

κε αθνξκή ην ΔΡΝΠ ΘΑΒΑΦΖ, 150 ρξφληα απφ ηελ γέλλεζε ηνπ 

Αιεμαλδξηλνχ.  

Ζ Νκάδα έθζαζε ζηηο Βξπμέιιεο κε πξφζθιεζε ηνπ Δπξσβνπιεπηή ησλ 

Νηθνιφγσλ Ξξαζίλσλ  θ. Λίθν Σξπζφγεινπ θαη ηεο Ξξνέδξνπ ηνπ 

Διιεληθνχ Θχθινπ Πχγρξνλσλ Κειεηψλ θ. Καξίαο Ξαηαθηά. 

Ζ παξάζηαζε-αθηέξσκα ζηνλ ζπνπδαίν Αιεμαλδξηλφ πνηεηή Θαβάθε, κε 

ηίηιν <<Θ.Ξ. ΘΑΒΑΦΖΠ -ΑΞ’ ΔΜΥ ΘΑΗ ΡΟΑΓΝΓΗΠΡΑ>>  δφζεθε ηελ 

Ξέκπηε 28/11/2013 ζε έλαλ εθπιεθηηθφ πνιηηηζηηθφ ρψξν, ζην ζέαηξν de 

lijsterbes Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950, Krainem.  

Ρελ παξάζηαζε παξαθνινχζεζαλ ζηειέρε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Βέιγνη 

θίινη ηεο Διιάδαο, πνιινί Έιιελεο Νκνγελείο ησλ Βξπμειιψλ θαη αξθεηνί 

Ππξηαλνί πνπ δνχλε θαη εξγάδνληαη εθεί.  

Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξάζηαζεο ππνδέρζεθαλ επί ζθελήο θαη 

πξνιφγηζαλ κε ζεξκά ιφγηα ηελ Νκάδα Θαβάθεο ν θ. Λίθνο Σξπζφγεινο θαη 

ε θ. Καξία Ξαηαθηά, νη νπνίνη ππήξμαλ απαξάκηιινη νηθνδεζπφηεο θαη 

θξφληηζαλ γηα κηα εμαηξεηηθή θηινμελία θαη δηνξγάλσζε. Νη ζεαηέο 
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ρεηξνθξφηεζαλ κε ελζνπζηαζκφ ηε Ππξηαλή Νκάδα πνπ άθεζε θαη πάιη ηηο 

θαιχηεξεο εληππψζεηο θαη απέζπαζε εγθσκηαζηηθά ζρφιηα ηνπ θνηλνχ.  

Ν Κπάκπεο Θνπινχξαο, επηθεθαιήο ηεο Νκάδαο, απήγγεηιε απφ ζηήζνπο 

πνηήκαηα ηνπ Θαβάθε ελψ αθνπζηήθαλε θαη ηξία ηξαγνχδηα ηνπ, ε 

Ληθνιέηηα Ονχζζνπ ήηαλ αθεγήηξηα ηνπ αθηεξψκαηνο, ε Σξπζνχια 

Θεραγηφγινπ εξκήλεπζε κε ηελ κνλαδηθή ηεο θσλή 10 ηξαγνχδηα ζε 

πνίεζε ηνπ Θαβάθε θαη έπαημαλ νη κνπζηθνί: 

Λίθνο Απέξγεο θπζαξκφληθα, Λίθνο Ονχζζνο πηάλν, Θαηεξίλα Βαξδνχζε 

βηνιί, Πνθία Πεξέθνγινπ θιάνπην, Βαγγέιεο Αξαγηάλλεο κπάζν, Κάθεο 

Ξξίληεδεο θηζάξα, θαη Λίθνο Καλίθαο θξνπζηά. 

Ρελ Ξαξαζθεπή 29/11/2013 νη Ππξηαλνί θαιιηηέρλεο επηζθέθζεθαλ, κε 

θξνληίδα ηνπ Λίθνπ Σξπζφγεινπ, ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ ην δηέπνπλ, ελψ 

παξαθνινχζεζαλ θαη ζηηγκέο απφ ηε δξάζε κηαο ζαπκάζηαο 

πεξηβαιινληηθήο Νκάδαο, πνπ θαη απηή βξέζεθε ζηηο Βξπμέιιεο θαιεζκέλε 

απφ ηνλ Δπξσβνπιεπηή ησλ Ξξαζίλσλ θ. Λίθν Σξπζφγειν. 

Ζ νκάδα Θαβάθεο εληππσζηάζηεθε  απφ ηα αξρηηεθηνλήκαηα θαη ηε δσή 

ησλ Βξπμειιψλ θαη εηδηθά απφ ην Ηζηνξηθφ Θέληξν ηνπο  θαη ηελ πεξίθεκε 

Grand Place.  

Ζ επφκελε παξάζηαζε ηεο Νκάδαο Θαβάθεο ζα γίλεη ζηηο 23.1.2014 ζηελ 

πξσηεχνπζα ηεο Πνπεδίαο Πηνθρφικε κε πξφζθιεζε ηεο Νκνζπνλδίαο  

Διιεληθψλ Πσκαηείσλ Πνπεδίαο.  

Αθηνπιντθφο Σνξεγφο ηεο Νκάδαο Θαβάθεο ε BLUE STAR FERRIES  

 

Ανταλλαγι Δώρων 

 

Από τθν παράςταςθ 
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Δορηακός ηοσ Αγίοσ Νηθοιάοσ 

Απφ ηελ θ. Ληίλα Ππθνπηξή - Αλδξησκέλνπ 

Κία απφ ηηο πην ζπγθηλεηηθέο ζηηγκέο ηεο κεηαθνξάο ηεο εηθφλαο ηνπ 

Αγίνπ, είλαη απηή ηεο αλαρψξεζεο θαη ηεο επηζηξνθήο ζηε Πχξν.  

Δπάλσ ζηε γέθπξα ηνπ πινίνπ, φπνπ ν πινίαξρνο, νη αμησκαηηθνί θαη 

ην πιήξσκα, ηνπ «κηινχλ» κε ηε δηθή ηνπο «γιψζζα», γηα γαιήληεο 

ζάιαζζεο, γηα ζσηεξία ζηνπο θπθιψλεο θαη θαιή επάλνδν ζηα 

ιηκάληα κε ηελ Δπινγία Ρνπ.  

Θαιά ηαμίδηα ζε φιν ηνλ θφζκν !! 

Απφ ηνλ Πχλδεζκν 

Αμησζήθακε θαη απηή ηε ρξνληά λα απνιαχζνκε ηελ θαηαλπθηηθή 

Θεία Ιεηηνπξγία ζηε εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ Θαξίηζε ζηηο 15/12, 

εκέξα ενξηαζκνχ ηνπ Αγ. Ληθνιάνπ γηα ηνλ Πχλδεζκν καο. 

πσο θάζε ρξφλν, πξνζθπλήζακε ηελ εηθφλα πνπ κεηαθέξακε απφ 

ηνλ Η. Λαφ ηνπ Αγ. Ληθνιάνπ Πχξνπ. 

Σνξνζηάηεζε ν Πεβαζκηψηαηνο Κεηξνπνιίηεο Πχξνπ θ.θ Γσξφζενο, 

ζπλνδεπφκελνο απφ ηηο κεισδηθέο ςαικσδίεο ηεο ηεηξαθσληθήο 

ρνξσδία ηνπ νκψλπκνπ Η. Λανχ, πιαηζησκέλεο θαη απφ κέιε ηεο 

ρνξσδίαο ηνπ Αγ. Ληθνιάνπ Πχξνπ.  

Κεηά ηελ θαηαλπθηηθή Θεία Ιεηηνπξγία πνπ παξαθνινχζεζε πιήζνο 

πηζηψλ, έγηλε ε αξηνθιαζία θαη έηζη ηειείσζε ην εθθιεζηαζηηθφ 

ηειεηνπξγηθφ ηεο εκέξαο. 

 
   Ο εβαςμιώτατοσ κ.κ Δωρόκεοσ κατά τθν απονομι διπλώματοσ. 
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Πηε ζπλέρεηα κε πνχικαλ κεηαθεξζήθακε ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Ππλδέζκνπ φπνπ κίιεζε ν Ξξφεδξνο θ. Βαθίαο γηα ηε ζεκεξηλή 

επέηεην, θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνγξακκαηηζκέλε 

απνλνκή δηπισκάησλ θαη βηβιίσλ ζηνπο Ππξηαλνχο λένπο πνπ 

εηζήρζεζαλ ζηα ΑΔΗ θαη ΡΔΗ ην έηνο 2013. 

Ζ αίζνπζά καο, πιεκχξηζε απφ λενιαία, ζηνπο νπνίνπο επρφκαζηε λα 

έρνπλ θαιή πξφνδν κε ηηο ζπνπδέο ησλ θαη αο επρεζνχκε κειινληηθά 

λα είλαη νη αληηθαηαζηάηεο καο ζηνλ Πχλδεζκν.  

Ξξνζεθέξζε θαθέο, αλαςπθηηθά θαη  ζλαθ ζηνπο παξεπξεζέληεο, ε 

πξνζέιεπζε ησλ νπνίσλ ήηαλ πνιχ κεγάιε. 

 
Η Εικόνα από τον Αγ. Νικόλαο φρου  

FΗ Εικόνα ςτθν αίκουςα μασ 

 

 
Ο Πρόεδροσ κ. Βαφίασ ςτο βιμα 

 
Ο Γεν. Γραμματζασ κ. Προβελζγγιοσ ςτο βιμα 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Παο γλσξίδνπκε ηνλ Αξηζκφ Ινγαξηαζκνχ καο  

ζηελ Alpha Bank 238 0020 0100 0044 γηα φζνπο επηζπκνχλ λα 

θαηαζέζνπλ κηα δσξεά 

ή λα πιεξψζνπλ ηελ ζπλδξνκή ηνπο 
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ΔΝΟΙΚΙΑΗ 

Ρν Φηιαλζξσπηθφ Ίδξπκα «Ζ ΑΓΔΙΦΝΡΖΠ ΘΑΠΗΥΛ» ελνηθηάδεη  ηα 

αθφινπζα επηά (7)   δηακεξίζκαηα θαη ρψξν ζηάζκεπζεο  ζηελ 

πνιπθαηνηθία πνπ βξίζθεηαη ζηελ Δξκνχπνιε Πχξνπ ζηελ νδφ Ξνζεηδψλνο 

2 πεξηνρή Βαπφξηα. 

 Γηακέξηζκα                      Δκβαδφλ       Ρηκή Δθίλεζεο  

α) Ηζφγεηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο   55,70   η.κ.      200,00€ 

β) Ηζνγείνπ                       102,65  η.κ.     450,00€      

γ) Ηζνγείνπ                       102,65 η.κ.      450,00€       

δ) Α’  νξφθνπ                    117,31 η.κ.      520,00€       

ε)  Α΄ νξφθνπ                   117,31 η.κ.      520,00€       

ζη)Β΄ νξφθνπ                    117,31 η.κ.     520,00€       

δ)  Β΄ νξφθνπ                    117,31 η.κ.     580,00€   

  

ε) Γ΄ νξφθνπ                     173,51η.κ.      900,00€       

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο  κε ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ Ηδξχκαηνο  ζηελ Πχξν θ. Ληθήηα 

Γξππάξε ηε. 22810-81695   θαζψο επίζεο  θαη κε ηα Γξαθεία ηνπ 

Ηδξχκαηνο   ζηελ Αζήλα  ζηα  ηει.  210-3242952 & 210-3244246-280 

 

ΞΥΙΖΠΖ 

Ζ παιαηά Πηέγε ηνπ Ππλδέζκνπ καο, Θαπνδηζηξίνπ 42, Βνο ξνθνο 

θνληά ζηελ Νκφλνηα, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 105 η.κ κε δπλαηφηεηεο 
ρσξηζκνχ ζε 2 ή θαη 3 αλεμάξηεηνπο 

ρψξνπο κε ρσξηζηέο εηζφδνπο. 

Θαηάιιειν θαη γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε. 

Ξιεξνθνξίεο ζην ηει. 6934 302841 

 

Παο πιεξνθνξνχκε φηη ν ζπκπαηξηψηεο θαη Κέινο καο θ. Πηακάηεο 

Ιίλαο ηνπ Σξήζηνπ, Ππκβνιαηνγξάθνο εγθαηαζηάζεθε πξφζθαηα 

ζηελ Αζήλα θαη ην Γξαθείν ηνπ είλαη επί ηεο νδνχ Ληθεηαξά 2–4 κε 

ηειέθσλα 2103300434 θαη 697 9928615 

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ 

Δπραξίζησο ην Ξεξηνδηθφ ηνπ Ππλδέζκνπ θηινμελεί ζπλεξγαζίεο 

κειψλ θαη θίισλ, θπξίσο πνπ αθνξνχλ ηε Πχξν θαη ην Πχλδεζκν 

Ππξηαλψλ, πνπ ζα απνζηέιινληαη 

απφ εζάο. Ξαξαθαινχκε, εάλ είλαη δπλαηφλ, ηα θείκελα ζαο λα 

ζηέιλνληαη ζε Ζιεθηξνληθή 

κνξθή θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ, εθφζνλ 
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ππάξρεη, ζηε 

Γηεχζπλζε ηνπ Ππλδέζκνπ nisosyros@gmail.com 

 

Ρν Ξεξηoδηθν ζε PDF 

Δθηππψζηκε Δθδνζε  
  

Κπνξείηε λα δείηε ην Ξεξηνδηθφ ζε κνξθή PDF, λα ην  

δηαβάζεηε θαη λα ην εθηππψζεηε. Κφλν γηα ηελ  

Ζιεθηξνληθή έθδνζε 

 

 

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ 

Γηα φζνπο απφ ηα Κέιε ή θαη Φίινπο καο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν θαη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάδνπλ ην Ξεξηνδηθφ 

καο, θξνληίζακε θαη επηηχρακε κηα πνιχ ινγηθή ηηκή ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ην παξαγγέιινπλ θαη λα  ην παίξλνπλ, εθφζνλ 

επηζπκνχλ, ζηε δηεχζπλζε ηνπο ηαρπδξνκηθψο. 

Ζ ζπλνιηθή ηηκή θάζε ηεχρνπο ζα είλαη  5,00 Δπξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ εμφδσλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα παξαγγείιινπλ θαη ηα ηέζζεξα ηεχρε γηα ην έηνο 

2013, κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:- 

Θα θαηαζέζνπλ ζηνλ Ινγαξηαζκφ ηνπ Ππλδέζκνπ ζηελ Δκπνξηθή 

Ρξάπεδα κε αξηζκφ 84 38 83 78 πξνθαηαβνιηθά, ην ζπλνιηθφ πφζνλ 

ησλ 20,00 Δπξψ (γηα ηα ηέζζεξα ηεχρε) αλαθέξνληαο ην λνκα ησλ 

θαη φηη ε θαηάζεζε πξφθεηηαη γηα ην Ξεξηνδηθφ. 

Πεκεηψζεηε φηη κε απηή ηε δηαδηθαζία επηηχρακε ηελ ηηκή πνπ 

αλαθέξνπκε.  

Θεσξνχκε φηη απηφο ν ηξφπνο είλαη ν πιένλ θαιχηεξνο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ Κειψλ θαη Φίισλ καο θαη θπξίσο απηψλ πνπ δελ 

έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κελ, αιιά θαη ζεσξνχλ πξνηηκφηεξν 

λα ην δηαβάδνπλ ζηελ έληππε κνξθή. 

 

Μηθρά Νέα 

Δπηκέιεηα θ. Διέλεο Σαηδίξε 

Πην  Γεκαξρηαθφ Κέγαξν κεηηνχ πξαγκαηνπνηήζεθε δηεζλήο 

έθζεζε γεινηνγξαθίαο κε ζέκα «Κε ην πελάθη ηνπ γεινηνγξάθνπ», ε 

νπνία δηήξθεζε απφ ηηο 16 έσο 30/11.  Ππκκεηείραλ γεινηνγξάθνη κε 

260 έξγα ηνπο.  Ρελ Πχξν αληηπξνζψπεπζαλ νη ζπκπαηξηψηεο καο 

Ράθεο Θπξηηζφπνπινο θαη Γηάλλεο Μαγνξάξεο.   
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----- 

Ξλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Ηεξφ  

Λαφ  Αγίνπ Ληθνιάνπ,  Ξνιηνχρνπ ηνπ λεζηνχ καο, κε αθνξκή ηελ 

επέηεην γηα ηα 180 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ Γπκλαζίνπ 

Πχξνπ, ζε έλδεημε ηηκήο ζην πξφζσπν ηνπ ηδξπηή ηνπ Αξρηκ. 

Λενθχηνπ Βάκβα.  

Ζ εθδήισζε μεθίλεζε κε ηελ γλσζηή αλδξηθή ρνξσδία ηνπ Λανχ θαη 

ηε κηθηή ρνξσδία ηνπ Κ.Ν.Π.  νη νπνίεο απέδσζαλ χκλνπο θαη 

άζκαηα, φπνπ ζηνλ ρψξν είραλ ζπγθεληξσζεί επίζεκνη θαη πιήζνο 

θφζκνπ.  

Ν Ξξνθαζήκελνο ηεο Νξζνδφμνπ Δθθιεζίαο Αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ 

θαη πάζεο Διιάδνο θ. Ηεξψλπκνο ηηκήζεθε ππφ ηνπ Γεκάξρνπ θ. 

Γεθαβάια σο Δπίηηκνο Γεκφηεο. 

----- 

Πηηο 15-12-2013 ζηνλ Ηεξφ Λαφ Αγίνπ Γεσξγίνπ Θαξχηζε ηειέζζεθε 

Ξαλεγπξηθή Θεία Ιεηηνπξγία,  ηειεηνπξγνχληνο  ηνπ Πεβαζκησηάηνπ 

Κεηξνπνιίηνπ Πχξνπ, Ρήλνπ θιπ. , πιαηζηνχκελνπ ππφ ηνπ παηξφο 

Κειεηίνπ  Εαραξφπνπινπ θαη άιισλ Ηεξέσλ. 

Ρελ ηειεηή επηκειήζεθε άξηζηα ν Δθεκέξηνο ηνπ Λανχ π. Ληθφιανο 

Ησαλλίδεο, Θαζεγεηήο Ξαλεπηζηεκίνπ.  

Ρελ εκέξα απηή ν Πεβαζκηψηαηνο Κεηξνπνιίηεο καο εφξηαζε ηε 12ε 

επέηεην ηεο ρεηξνηνλίαο ηνπ ζηνλ νπνίν θαη επρφκαζηε πγεία, 

καθξνεκέξεπζε. 

Ρε ζεία ιεηηνπξγία  παξαθνινχζεζε ν Ξξφεδξνο θ. Γεκ. Βαθίαο θαη 

φια ηα κέιε ηνπ Γ.Π.    

Ξαξεπξέζεζαλ ζηε ηειεηή πιήζνο επιαβψλ  Ππξηαλψλ.  

---- 

 

Ζ Αθαδεκία Αζελψλ, ην Αλψηαην απηφ Ξλεπκαηηθφ Ίδξπκα ηεο 

Σψξαο, ζηηο 20/12/2013 απέλεηκε βξαβείν ζε λένπο επηζηήκνλεο θαη 

δεκηνπξγνχο, αιιά θαη αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ήδε δηαλχζεη κηα 

κεγάιε δηαδξνκή ζηνλ ηνκέα ηνπο.  

Βξαβείν Ξνίεζεο  ηνπ Ηδξχκαηνο «ΘΥΠΡΑ & ΔΙΔΛΖΠ ΝΟΑΛΖ»  

έιαβε ν Ππξηαλφο πνηεηήο θαη ζπγγξαθέαο Κάλνο Διεπζεξίνπ. 

---- 

Πηηο 09/11/13 ε Θνζκήησξ Διέλε Σαηδίξε παξαβξέζεθε ζηε 

βξάβεπζε ηνπ Ππλδέζκνπ Αηγππηησηψλ ησλ Λέσλ πνπ εηζήρζεζαλ 

ζηα Α.Δ.Η.  & Ρ.Δ.Η. 

---- 



 

38 
 

Πην Μελνδνρείν «ΔΟΚΖΠ» ζηε Πχξν ζηηο 11/12/13, ν Δπίηηκνο 

Ξξφεδξνο ηνπ Γεκ. Ππκβνπιίνπ Δξκνχπνιεο θ. Αληψληνο 

Καξθνπιήο, παξνπζίαζε ην εκεξνιφγην ηνπ Ππλδέζκνπ θαη ηνπ 

Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Πχξνπ. 

Ρνλ Πχλδεζκν αληηπξνζψπεπζε ε θ. Οίηα Βξαθά-Ξαπαθίγγνπ. 

---- 

 

Νέο ΔΣ μετά τις αρταιρεσίες της 1ης Δεκεμβρίοσ 2013  

τοσ Σσλλόγοσ Μικρασιατών Σύροσ 

Παο ελεκεξψλνπκε γηα ηε ζχλζεζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, κεηά ηε ζπγθξφηεζε απηνχ ζε ζψκα ηελ 8ε Γεθεκβξίνπ 

2013. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο 
αξραηξεζίεο ηεο 1εο Γεθεκβξίνπ 2013. 

Ξξφεδξνο: Σξήζηνο Ρζανχζνγινπ 

Αληηπξφεδξνο: Ιίηζα Σαξαιάκπνπο 

Γξακκαηέαο: Άλλα Κπνχκπα 

Ρακίαο: Βαζηιηθή Πακαλίνπ 

Κέιε: Ληίλα Ππθνπηξή, Ληθφιανο Λνκηθφο, Εήλα Κπνπγηνχθα 

 

Πηνλ λέν Ξξφεδξν θαη ην Γ.Π επρφκεζα θαιή επηηπρία ζην Έξγν 

ηνπο. 

 

  

ΔΚΓΗΛΩΔΙ 2014 

Ρελ Θπξηαθή 12 Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ψξα 5:30 κκ ζα δνζεί 

απνγεπκαηηλφ Ρζάη ζηελ αίζνπζα ηνπ Ππλδέζκνπ Γ΄ Πεπηεκβξίνπ 56 

ζηνλ 5ν φξνθν. 

Ρηκή ην άηνκν 10 Δπξψ. 

Γειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη πιεξνθνξίεο ζηηο Θπξίεο: 

Διέλε Σαηδίξε ηει. 210 8828521 - 694 7839200 

Ξφια Κνπρηνπνχινπ ηει. 210 8818896 - 693 2278084  

Καξία Ξαπαπνιίδνπ ηει. 210 6920525 – 694 6396708 

  

Ρελ Θπξηαθή 12ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ψξα 11:00 π.κ, ζηελ αίζνπζα ηνπ 
Ππλδέζκνπ Γ΄ Πεπηεκβξίνπ 56 ζηνλ 5ν φξνθν ζα γίλεη ε Άηππε Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ κειψλ. 

Πε πεξίπησζε κε απαξηίαο, ηελ επνκέλε Θπξηαθή 19ε Ηαλνπαξίνπ 

2014 ηελ ίδηα ψξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ε επαλαιεπηηθή Ραθηηθή 
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Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κειψλ, νπφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε θνπή 

ηεο πίηαο. 

  

 Ρν Παββάην 8ε Φεβξνπαξίνπ, απφ ην πξσί έσο ην απφγεπκα, ζα 

ζπλεδξηάζνπλ ζηελ αίζνπζα καο θαη ζα θφςνπλ ηελ πίηηα ηνπο νη 

Θίαζνη Αηγαίνπ. 

Ρελ Ρζηθλνπέκπηε 20ε Φεβξνπαξίνπ, πξνγξακκαηίδνκε λα γίλεη ε 

ζπλεζηζκέλε Ππλεζηίαζε ζηελ αίζνπζα καο. 

Κε ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα επαλέιζνπκε. 

  

Ρελ Ξαξαζθεπή 21ε Καξηίνπ ην απφγεπκα, ζα κεηαβνχκε ζε θάπνην 
θνληηλφ Κνλαζηήξη κε πνχικαλ, γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηνπο 

Σαηξεηηζκνχο. 

Θαη γηα απηή ηελ εθδήισζε ζα ζαο πιεξνθνξήζνκε έγθαηξα κε 

ιεπηνκέξεηεο. 

 

Ρελ Θπξηαθή 6ε Απξηιίνπ, ζα γίλεη ζηελ αίζνπζα ηνπ Ππλδέζκνπ έλα 

Ξαζραιηλφ κηθξφ Bazaar.  

  

Ρελ Θπξηαθή ηνπ Θσκά 27ε Απξηιίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί φπσο θάζε 

ρξφλν ην παλεγχξη καο ζηνλ Η.Λ ηεο Αλαζηάζεσο ζηελ Πχξα.  

  

ΔΩΡΕΕ ΣΟ ΤΝΔΕΜΟ 

ΓΑΒΙΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟ  τθ Μνιμθ Νίκου Γεραγάλα Ευρϊ   50 

ΓΑΒΙΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟ τθ Μνιμθ Δθμιτρθ Χάλαρθ Ευρϊ  100 

ΓΑΒΙΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟ τθ Μνιμθ Νικολζτασ Βιδάλθ - Δαλεηίου 
(Μαμισ) 

Ευρϊ  100 

ΝΑΟΤ ΝΑΝΝΑ Για τουσ ςκοποφσ του υνδζςμου Ευρϊ    50 

ΜΟΤΡΣΖΙΝΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ Για τουσ ςκοποφσ του υνδζςμου Ευρϊ    50  

ΜΠΕΛΣΕΜΙΔΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ 

τθ Μνιμθ Πιπίτςασ και Μαρίασ Μονόπωλθ Ευρϊ    50 

ΜΠΕΛΣΕΜΙΔΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ 

τθ Μνιμθ Χριςτου και Γεςκθμανισ 
Μπελτςεμίδθ 

Ευρϊ    50 

ΑΝΩΝΤΜΟ Για τουσ ςκοποφσ του υνδζςμου Ευρϊ    50 

ΚΟΤΣΕΠΑ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

τθ Μνιμθ Ειρινθσ Ροφςςου και Κικισ Γαλάνθ Ευρϊ    50 

ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Για τουσ ςκοποφσ του υνδζςμου Ευρϊ    20 

ΑΝΩΝΤΜΟ Τπζρ Αναπαφςεωσ των αγαπθμζνων μου 
ψυχϊν.. 

Ευρϊ    75 

ΜΟΤΧΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΟΛΑ τθ Μνιμθ Χρφςανκου Δαλζηιου Ευρϊ    50 

ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΠΑΤΛΟ Για τουσ ςκοποφσ του υνδζςμου Ευρϊ    50 

ΟΙΚ. ΝΙΚ.ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ τθ μνιμθ Ευαγγζλου Φουςτζρθ Ευρϊ    40 
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ασ πλθροφοροφμε με τον αρικμό του Λογαριαςμοφ μασ όπωσ ζγινε μετά τθ 

ςυγχϊνευςθ τθσ 

Εμπορικισ με τθν Alpha Bank:- 

Alpha Bank 238 0020 0100 0044 

Για τθν περίπτωςθ που επικυμείτε να κατακζςετε δωρεά ι ςυνδρομι ςασ προσ τον 

φνδεςμο. 

 

TO BAZAAR ΜΑΣ 

Δπιμέλεια κ. Μαίπη Παζζά 

 Όπωρ κάθε σπόνο έηζι και ηην εθεηινή σπονιά έγινε  ηο σπιζηοςγεννιάηικο 

Bazaar ηος ςνδέζμος μαρ με ηην πποζθοπά και ηην πποζωπική  επγαζία  ηων 

μελών μαρ  και ηων κςπίων ηος Γ.. 

 Θέλομε  να εςσαπιζηήζοςμε όλοςρ όζοςρ παπεςπέθηκαν και ζςμμεηείσαν 

ζηην πποζπάθεια  μαρ να επιηύσοςμε ηην επίηεςξη ηων ζηόσων  μαρ για ηοςρ 

οποίοςρ και γίνεηαι η εκδήλωζη αςηή κάθε σπόνο. 

 Δςσόμαζηε  ζε όλοςρ ζαρ 

ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ  με ΤΓΔΙΑ & ΔΤΗΜΔΡΙΑ. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΔΞΗΡΣΗΔΠ 

Ν  Θαξαθψζηαο Απξίιηνο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Αλαζηαζίαο απεθνίηεζε 

απφ ην ΡΔΗ Αζήλαο  (Ρκήκαηνο Φσηνγξαθίαο & Νπηηθναθνπζηηθψλ 

Ρερλψλ). 

Δίλαη εγγνλφο ηνπ Ππκβ. Αζαλαζνχιηα).  

---- 

Ππγραίξνπκε ηελ Αλησλία (Ρφληα) θφξε Δπαγγέινπ Παξιή, ε νπνία 

αξίζηεπζε  

ζαλ πηπρηνχρνο ηνπ Ρκήκαηνο Βηνηερλνινγίαο ηνπ ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ 

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 

---- 

Αλάκεζα ζε  92 ζπκκεηνρέο ν πνιπηάιαληνο Πθηηζνγξάθνο, 

αζφξπβνο θαη κε αζηείξεπην ρηνχκνξ ζπκπαηξηψηεο καο Γηάλλεο 

Μαγνξάξεο, πήξε ην Α΄ βξαβείν ζην Ξαλειιήλην Γηαγσληζκφ 

ζθαθηζηηθνχ ζθίηζνπ, ηνλ νπνίν δηνξγάλσζε ν  Δπηκνξθσηηθφο 

κηινο Θαιαβξχησλ.  Ρν βξαβείν παξέιαβε ζηα πιαίζηα ησλ 
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επεηεηαθψλ εθδειψζεσλ κλήκεο γηα ηα 70 ρξφληα απφ ην 

Θαιαβξπηηλφ Νινθαχησκα ηεο 13/12/1943 

 

ΓΔΛΛΖΠΔΗΠ  

Ρν δεχγνο Αιεμάλδξαο θαη Ησάλλνπ Θνιψηνπ απέθηεζαλ αγνξάθη ζηηο 

23/11/2013.  Δίλαη εγγνλάθη ηεο Κπίιησο θαη Θψζηα Θνιψηνπ.  

---- 

Ρν δεχγνο Διέλεο & Θσλ/λνπ Οαΐζε απέθηεζαλ απφ ηελ θφξε ηνπο 

Άλλα-Πππξηδνχια, δίδπκα αγνξάθη-θνξηηζάθη. 

 

ΞΔΛΘΖ 

Απεβίσζε ζηε Πχξν ζηηο 10/10/2013 φπνπ θαη εηάθε , ην Κέινο καο,  

Ξινίαξρνο Σξχζαλζνο Γαιέδηνο. 

---- 

Απεβίσζε ζηε  Πχξν ζηηο 09/10/2013 ε κακή ησλ Ππξηαλψλ 

Ληθνιέηα Γαιεδίνπ Βηδάιε, κεηέξα ηεο Οέλαο ζπδχγνπ Ζιία Γαβηψηε. 

---- 

Απεβίσζε ε Ξεηξίηζε Καξηφγθα ρήξα Δπαγγέινπ, αξρφληηζζα απφ 

ηελ Άλδξν ζηηο 27/10/13 θαη εηάθε ζην Α΄ Λεθξνηαθείν Αζελψλ.  

Ξαξεπξέζεθε ε Ξξφεδξνο ηνπ Ιπθείνπ Διιελίδσλ Πχξνπ Σξηζηίλα 

Ιηγνςπράθε ε Γ.Γ. θ. Γνχβαιε θαη ε Ρακίαο Ησάλλα Δκκ. 

Βαξδαιάρνπ.  

---- 

Απεβίσζε ν Βνπγηνχθαο Ξαληειήο ζπδ. Κειηζζάθε Βνχιαο ζηηο 

31/7/13. 

---- 

Απεβίσζε ζηηο 21/12/13  ν Φνπζηέξεο Δπάγγεινο ηνπ Βαζηιείνπ, 

παιηφο Αξηνπψιεο θαη εηάθε ζην Λεθξνηαθείν Θαιιηζέαο. 

----- 

Απεβίσζε ζηηο 07/07/2013 ν Πηέιηνο Καλέ, ζχδπγνο ηεο 

ζπκπαηξηψηηζζαο καο Ληίλαο Έξσηα-Καλέ θαη εηάθε ζην 

Λεθξνηαθείν Εσγξάθνπ. 

---- 

Απεβίσζε ζηηο 29/11/13 ν Ξαπαδφπνπινο Σξήζηνο, ζχδπγνο Διέλεο 

Ξαπαδνπνχινπ.  

---- 

Απεβίσζε ζηηο 19/12 ζηε Παιακίλα ν Γεκήηξηνο Τσκάο ηνπ Ξέηξνπ, 

εηψλ 59. 

---- 

Απεβίσζε ζηελ Αζήλα ζηηο 11/12/2013  ν ζπκπαηξηψηεο θαη εθιεθηφ 

κέινο καο Γεψξγηνο Δμαξρφπνπινο. 
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ΚΑΘΑΟΗΑ Ζ ΝΓΝΠ 

Πηε κλήκε ηνπ Γεκήηξε Σάιαξε 

ηνπ Ράθε Θπξηηζφπνπινπ 

 

ηαλ εζχ ζα θεχγεηο, 

βαζηψληαο κηζφ ρακφγειν γηα ην δξφκν, 

ζα ερεί ην κνλνθάκπαλν 

ησλ πξνζσπηθψλ ζνπ ζηηγκψλ. 

Θαη νη θίινη, πνπ ζε απνραηξεηνχλ, 

θεχγνληαο ζα γπξίζνπλ 

ηελ πιάηε ζηε λχρηα. 

 

Θα απνρσξίζνπλ θαη νη πξνζθηιείο ζνπ, 

βαζηψληαο κεζ’ ζηελ ςπρή ηνπο 

ηε κλήκε ηνπ ειηνβαζηιέκαηνο. 

 

Θη φηαλ εζχ ζα ηπιίγεζαη 

κέζα ζηα ζθνηάδηα ζνπ, 

κε ηε θεπγαιέα εηθφλα ηεο αησληφηεηαο 

θαη ηεο άρξσκεο ζησπήο, 

ν άγγεινο ζα θπιάεη ηελ αλάπαπζή ζνπ 

κε ηε ξνκθαία ηνπ πςσκέλε. 

 

Θη εκείο ζα θσλάδνπκε 

κε ην θιάκα θαη ηελ απειπηζία ησλ λέσλ καο 

ηξαπκαηίδνληαο ην θσο, πνπ απφκεηλε. 
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 ΝΗ ΓΝ ΔΑΡΝΗ ΚΝ 

ηνπ Ράθε Θπξηηζφπνπινπ 

 

Κε ηελ αλάζηξνθε ηεο θφςεο ηνπ ζπαζηνχ 

ζα θάλνπκε, είπακε, ηνλ θφζκν λα γπξίζεη, 

Ππ, αλαγλψζηεο θάζε λένπ παξακπζηνχ 

θη’ εγψ λα ζηέιλσ ηελ θαξδηά λα πνιεκήζεη.  

 

Κα, καο θπιάθηζαλ ζε ρξφλνπο ραιεπνχο 

ζαλ ην ηνπίν κεζ’ ζην πιαίζην θνξλίδαο. 

Ρψξα, πεζκέλνπ δέλδξνπ δξέπεηο ηνπο θαξπνχο 

θη αθνινπζψ εγψ ηηο δηαδξνκέο ηεο ξίδαο. 

 

Θαη ζηεο δσήο ηε καθξηλή ζαξαθνζηή, 

πνπ θηηαζηδψλνπκε κ’ αιήζεηεο θάζε ςέκα, 

«Σξηζηφο Αλέζηε» κε γπξεχεηο λ’ αθνπζηεί, 

φηαλ ην αίκα δελ ηζνπγθξίζεη κε ην αίκα. 

 

Κε γηαηαγάλη, κε ζθεληφλα, κε γξνζηά, 

έηζη ζεξηεχνπλε θαη γξάθνληαη νη κχζνη. 

κε θνχθηα ιφγηα θαη κ’ αλαίκαθηε ζπαζηά, 

φια ιηγλεχνπλε θαη ράλνληαη ζηε ιήζε. 

 

Γίλαλ ηα ιφγηα ηεο νξγήο θαη ηεο θσηηάο 

ζηίρνη αθξηβνί, πνπ πειεθήζεθαλ ζην ρξφλν. 

Ξάιη αζηξαπέο θαη νπξάληα ηφμα θπλεγάο 

θαη εγψ ζπκάκαη ηα θεγγάξηα θαη καηψλσ. 
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                   Φάηε κάηηα ςάξηα  

θαη θνηιηά πεξίδξνκν* 

ηνπ Υξόλνπο ηνπο Βπδαληηλνύο, 

νη Άξρνληεο Ρσκαίνη 

«αξηνλ θαη ζεάκαηα» ζηνπο ιανύο 
 έδηλαλ θαη έθξπβαλ ηα ρξέε. 

  

Ήηαλ όκσο θη’ έλαο θόζκνο 

ζηνπ «πεξίδξνκνπ» ην ηόπν, 

πνύ’ βιεπε κόλν ηα ςάξηα 

θη’ όρη ηνπ θαγεηνύ ηνλ ηξόπν. 
 

αλ αμηώζεθε απηόο ν ηόπνο, 

<δηθό> ηνπ Άξρνληα λα βάιεη, 

μελνθίλεην άξαμε θαξάβη, 

ζη’ άκνηξό ηνπ ην θεθάιη. 

  

Σα «ζεάκαηα» ήξζαλ γηα ηα κάηηα  
 από ηνπο <μύπληνπο> μέλνπο 

θη’ «άξηνο» γηα ηελ γάζηξα 

απ’ ηνπο επήιπδεο  ηνπ γέλνπο. 

  

Ράζπκα ε ζπλήζεηα θέξλεη 

θαη ν Άξρσλ θηλδπλεύεη. 
Σν «πεξίδξνκν» ζπκάηαη, 

εθηειεί θαη βαζηιεύεη. 

  

Με ηα κάηηα, πάιη, ηξώκε ην ςσκί 

θαη καο θέξλνπλ κόλν Σζίξθα. 

Όπσο πάκε, πάιη, ράλνκε ηε λνκή   

ηνπ ζπηηηνύ καο θη’ όιε ηε πξνίθα. 
 ην <δίρηπ> ν θαζέλαο αο ραξάμεη κηά ηνκή, 

θαη ιεύηεξνο λα θσλάμεη: <Αέξα>-Βγήθα. 

άινο-2013 

*Πεξίδνκνο=Σα ιεπηά ζρνηληά πάλσ θαη θάησ ζην δίρηπ, πνπ έρνπλ 

ηνπο θειινύο θαη ηα κνιύβηα, γηα λα θξαηνύλ ην δίρηπ θάζεην ζην 

βπζ 
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«Με ζθνηώλεηο ην ινπινύδη» 

 

Πνιύ εδνύιεςε ν Θεόο ηνπ ράνπο ηε ζησπή. 

Βξόληεζε, πιεκκύξεζε, γέλλεζε «Κόζκν» θαη δσή. 

Έλα θύηεςε Ηιηαλζό ζηνπ αγέξα ηε θνξθή 

θη’έλα κνλαδηθό <Λνπινύδη> ,πάλσ ζηε κάλα γε. 

 

ηνλ Ήιην θάλεη πξνζθνξά <κέηξνπ> δσήο αθηίλεο, 

Ννπ ζη’ επίιερην<Λνπινύδη>, κε εδνλέο θη’ νδύλεο 

θαη ζκήλνο από ζειθηηθέο αθύιαρηεο εηξήλεο. 

Ήιηνπ θαη Ννπ ην θσο, πέθηεη ζε πόιεκνπ ηηο δίλεο, 

από αξρήο, νησλνί θαθνύ,πνύ έκειιαλ εξκίλεο. 

 

Σε κέξα ν Ηιηνο νρπξώλεη θαη δηώρλεη ην ζθνηάδη. 

Σν θσο ηνπ ζέιεη θη’ ν αλζόο, όιν ηεο ζθέςεο ράδη 

θαη ηνπο θαξπνύο ηνπ θόζκνπ θιαδεύεη θάζε βξάδπ.  

Μ’αθνύ ε βνπιηκηά ηνπ<Λνπινπδηνύ>είλ’παξαθιάδη 

η ’αλζξώπνπ ν θήπνο ζ’αγθαιηάδεη’ απ’ηνλΑδε. 

 

Σν θσο ηνπ Ήιηνπ, <κέηξν- άβνπιν>, ζθνηώλεη. 

Όκσο ν λνπο η’αλζξώπνπ<ζθέςε-κέηξνπ> 

                                                         ζαλ νξζώλεη, 

κ’αγάπεο κπξσδηά,κηα ηξπθεξή καηηά 

θη’έλα ηξαγνύδη, 

καδί κε ηε Θενύ επρή , ζην ρεηκώλα αλεκώλε, 

ην ζάλαην πξνθηαίλεη θαη έαξνο σδή πςώλεη, 

πλνδνηπόξε, « Με ζθνηώλεηο ην ινπινύδη» 

άινο -2013  
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8/9/2013 Βούια Βοσγηούθα-Μειηζζάθε 

  Γηα ηνλ ζχδπγφ κνπ Ξαλαγηψηε Βνπγηνχθα πνχ «έθπγε» ζηίο 31 

Ηνπιίνπ 2013 

 

Ραμηδεπηή ηεο πξνζθνξάο, 

Κε πνλάεη ην θαινθαίξη πνπ ηέιεησζε, γηαηί εζχ έθπγεο καδί ηνπ. 

Κε πνλάεη ην θζηλφπσξν πνπ δψ, γηαηί εζχ δελ δείο. 
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Κε πνλάεη ν αγαπεκέλνο κνπ ρεηκψλαο, γηαηη εζχ ν πνιπαγαπεκέλνο 

κνπ 

δελ είζαη καδί κνπ. 

Κε πνλάλε νη γηνξηέο, γηαηη δελ ζα θηιεζνχκε πνιιέο θνξέο. 

Κε πνλάλε νη δπζθνιίεο, γηαηί δελ ζα ηηο κνηξάδνκαη κε ηελ 

αηζηνδνμία ζνπ. 

Κε πνλάεη ν ήιηνο, γηαηη ήζνπλα ν ήιηνο ηνπ ζπηηηνχ καο. 

Κε πνλάεη ν έλαζηξνο νπξαλφο, γηαηη είλαη ζθνηεηλε ε βεξάληα καο. 

Κε πνλάεη ην θειάεδεκα ησλ πνπιηψλ, γηαηί ήηαλ ηα ηειεπηαία 

κεισδηθά καο  

 αθνχζκαηα απφ ην δάζνο ηνπ Ιπθαβεηηνχ. 

Κε πνλάεη ε ζάιαζζα, γηαηη εζχ ηφζν πνιχ ηελ αγαπνχζεο. 

Κε πνλάλεη ηα βνπλά, ηα δέληξα, ε θχζε φιε, γηαηη θάλνπλ πηφ 

έληνλε ηελ απνπζία ζνπ. 

Κε πνλάεη ην ρηφλη, γηαηί πξσηνρνξέςακε κε ην   ‘les neiges du 

Kilimangaro” 

Κε πνλάεη ν αέξαο, γηαηί πνπ είλαη ε αγθαιηά ζνπ λ’ απαγθηάζσ. 

Κε πνλάλε ηα κνλαζηήξηα, γηαηί ήηαλ ε θαηαθπγή καο.  

Κε πνλάλε ηα μσθιήζηα, γηαηί ηάμακε λα ρηίζνπκε ην δηθφ καο. 

Κε πνλάλε ηα ηαμίδηα, γηαηί απφ ην ηειεπηαίν  ζνπ ηαμίδη δελ ζα 

γπξίζεηο  

ζην ιηκάλη ζνπ. 

Κε πνλάεη ην μεκέξσκα, γηαηί ήηαλ μεκέξσκα φηαλ εζχ πέηαμεο 

ςειά  

θη εγψ γχξηζα κφλε ζην ζπίηη. 

Κε πνλάλε ηα βξάδπα, γηαηί είλαη βνπβά ρσξίο ηελ θαιελχρηα ζνπ. 

Κε πνλάεη ε δσή, γηαηί αηζζάλνκαη ηε ζάξθα κνπ κηζή. 

Κε πνλάεη ν ρξφλνο, γηαηη έρεη θνπεί ζηα δπφ. 

Κε πνλάεη ην παξειφλ, γηαηη ζαλ ρζέο βγάιακε ηελ πξψηε καο 

θσηνγξαθία. 

Κε πνλάεη ην κέιινλ, γηαηί ην θάζε αχξην ζα είλαη ρσξίο εζέλα. 

Κε πνλάεη πνπ πνλάεη ν γηφο καο, γηαηί ήζνπλα, ςπρή κνπ, ηφζα 

πνιιά γηα θείλνλ. 

Κε πνλάεη πνπ πνλάκε, παξ’ φηη εζχ είζαη, πηά, ζηελ φλησο δσή, θαη 

είλαη  

ε αησληφηεηα πνπ καο ελψλεη. 

Γελ κε πνλάεη πνπ ζε αγαπψ.   Κε  ι π η ξ ψ λ ε η. 

Ρν ιηκάλη ζνπ. 

 

. 
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Σα κίηα ειναι απο ηον διακεκπιμένο ζςμπαηπιώηη μαρ κιηζογπάθο και 
Ποιηηή Τάκη Κσριηζόποσλο , ο οποίορ έσει διακπιθεί ζε πολλέρ 
Πανελλαδικέρ και Δςπωπαϊκέρ  εκθέζειρ κίηζος και Γελοιογπαθίαρ. 
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