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Οα ελππφγξαθα θείκελα εθθξάδνπλ ηηο πξνζσπηθέο θαη κφλν ζέζεηο ησλ ζπλεξγαηψλ ζπγγξαθέσλ ηνπο θαη
ζπλεπψο δελ απερνχλ ηηο ζέζεηο ηνπ εληχπνπ καο, ην νπνίν φκσο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηα ηξνπνπνηεί
φηαλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν.

Η θωηογπαθία ηος εξωθύλλος από ηην κ. Αγνή Ζηζίδος
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ΣΟ ΙΗΒΑΛΗ ηνπ Θ. Νάιιε
Βπηκέιεηα θ. Βιενλψξαο Ξαξξή
Ον θηινηερλεκέλν ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα έξγν αλήθεη ζηηο ζξεζθεπηηθέο
ζπλζέζεηο ηνπ θαιιηηέρλε θαη απνηππψλεη κία απφ ηηο πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο ηεο
νξζφδνμεο ιαηξείαο.

ΦΕΗΛΟΒΡΙΔΘΒΙΛ ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ην έξγν «Ον Ηηβάλη» απφ ηνλ
Θεφδσξν Νάιιε εληππσζηάδεη κε ηελ θαηαλπθηηθή αηκφζθαηξά ηνπ. Ζεληξηθφ πξφζσπν ηνπ
έξγνπ είλαη κηα φκνξθε λεαξή γπλαίθα, ε νπνία βξίζθεηαη θαζηζκέλε ζην εζσηεξηθφ ηεο
εθθιεζίαο γηα λα πξνζεπρεζεί ή λα ειαθξχλεη ηνλ πφλν ηεο.
Ώπφ ηελ επιαβηθή απηή ζχλζεζε μερσξίδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν δσγξάθνο έρεη
απνδψζεη φρη κφλν ηελ κνξθή ηεο θνπέιαο αιιά θαη ηα αληηθείκελα ηνπ ρψξνπ. Έλα απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, άιισζηε, ηνπ Θεφδσξνπ Νάιιε ήηαλ ε εκθαηηθή ηνπ δηάζεζε
ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ιαηξεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ον έξγν αλήθεη ζηηο
ζξεζθεπηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ θαιιηηέρλε θαη απνηππψλεη κηα απφ ηηο πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο
εηθφλεο ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο.
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηή δελ είλαη ε κνλαδηθή ζξεζθεπηηθή ζχλζεζε πνπ
ζπλαληάκε ζηελ θαιιηηερληθή ηνπ εζνδεία. Δ «Μξνζεπρή πξηλ απφ ηελ Θεία Ζνηλσλία ζηα
Θέγαξα», ην «Ώληίδσξν», ε «Εθεζία», αιιά θαη ν «Βζπεξηλφο» ζπγθαηαιέγνληαη ζε απηέο.
Ον 1910 ε Βζληθή Μηλαθνζήθε απνδέρηεθε ην Ζιεξνδφηεκα Νάιιε, ην νπνίν
πεξηειάκβαλε ζπνπδαία έξγα ηνπ ζεκαληηθνχ Έιιελα δσγξάθνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
βξηζθφηαλ θαη ην «Ηηβάλη».
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Έηορ Γομίνικος Θεοηοκόποςλος
Λη θακπάλεο ηνπ Ονιέδν ρηππνχλ γηα ηνλ Έι Γθξέθν
Σηρ Καπίαρ Ρώηα
Δ κεγαιχηεξε έθζεζε πνπ έρεη γίλεη πνηέ γηα ηνλ Έιιελα δσγξάθν ζεκαδεχεη ηνπο
ενξηαζκνχο γηα ηα 400 ρξφληα απφ ηνλ ζάλαηφ ηνπ.
Ξηηο 18 Εαλνπαξίνπ ηα 25 θσδσλνζηάζηα ηνπ Ονιέδν ηεο Εζπαλίαο ήρεζαλ έλα πνιχ
ηδηαίηεξν θνλζέξην γηα θακπάλεο. Ώπηή ήηαλ ε εκέξα πνπ ην «Έηνο Έι Γθξέθν» μεθίλεζε
θαη επίζεκα ζηελ Εζπαλία κε αθνξκή ηα 400 ρξφληα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ κεγάινπ
δσγξάθνπ. Έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο θαιιηηέρλεο φισλ ησλ επνρψλ, ζα έρεη επί κηα
νιφθιεξε ρξνληά ηελ ηηκεηηθή ηνπ ηφζν ζηελ πφιε θαη ζηε ρψξα πνπ ηνλ πηνζέηεζε φζν
θαη ζηε ρψξα θαη ζηελ πφιε πνπ ηνλ γέλλεζε.
Ξην Ονιέδν, ηελ πφιε πνπ έδεζε θαη κεγαινχξγεζε απφ ηα 36 ρξφληα σο ηνλ ζάλαηφ ηνπ,
ζηα 73 ηνπ ην (1614), φινη νη θάηνηθνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ επέηεην κέζα απφ κηα πιεζψξα
εθδειψζεσλ. Κερσξίδεη ε εθδήισζε «Λ Έιιελαο ηνπ Ονιέδν» ζην Θνπζείν Ξάληα Ζξνχζ
(14 Θαξηίνπ 2014) πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε πνπ έρεη δηνξγαλσζεί πνηέ γηα ηνλ Έι Γθξέθν.
Μάλσ απφ 100 έξγα ηνπο ζπγθεληξψζεθαλ ζηε κηθξή Εζπαληθή πφιε. Μνιιά απ‟ απηά
πξνήιζαλ απφ κνπζεία θαη ζπιινγέο φινπ ηνπ θφζκνπ θαη απφ ηελ Βιιάδα.
«Λ El Greco» ήηαλ έλαο δηαλννχκελνο θαιιηηέρλεο, αλεμάξηεηνο θαη αδέζκεπηνο...»
ζρνιηάδεη ν Φεξλάλην Θαξίαο, ν ζεκαληηθφηεξνο κειεηεηήο ηνπ Θενηνθφπνπινπ ζηελ
Εζπαλία ζήκεξα θαη επηζηεκνληθφο επηκειεηήο ηνπ ηδξχκαηνο «El Greco 2014». Λ Φ.
Θαξίαο έρεη αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα απηήο ηεο έθζεζεο, κέζα απφ ηελ νπνία θαίλεηαη ε
πνξεία ηνπ Ανκίληθνπ Θενηνθφπνπινπ απφ ηνλ Ράλδαθα ηεο βελεηνθξαηνχκελεο Ζξήηεο,
φπνπ γλσξίδεη ηε κεηαβπδαληηλή παξάδνζε ηεο αγηνγξαθίαο θαη ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα
αμηφινγα έξγα ηνπ θαη ζε ηνηρνγξαθίεο θαη ζε θνξεηέο εηθφλεο. Ον 1567 πεγαίλεη ζηε
ΐελεηία φπνπ θαη απνθηά ην πξνζσλχκην Έι Γθξέθν. Ξηε ΐελεηία γλσξίδεη θαη καζεηεχεη
θνληά ζε κεγάινπο δσγξάθνπο ηεο επνρήο φπσο ζηνλ Οηζηαλφ θαη ζηνλ Οηληνξέην, ηνλ
νπνίν αθνινπζεί ζηε Νψκε ην 1570 θαη εθεί γλσξίδεη ηνπο ζπνπδαίνπο θαιιηηέρλεο ηεο
επνρήο φπσο ηνλ Ο. Ζιφβην, ηνλ Θηραήι Άγγειν θ.α.
Σολέδο 1577
Θεηά ηε Νψκε ηαμίδεςε ζηελ Εζπαλία ην 1577 θαη εγθαηαζηάζεθε ζην Ονιέδν, ζηελ πφιε
πνπ έδεζε κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ.
Ώλαπφθεπθηα, ε έκθαζε ζηελ έθζεζε, (πνπ θηινμελεί θέηνο ην Ονιέδν), έρεη δνζεί ζηε
δνπιεηά πνπ έθαλε σο πνξηξεηίζηαο κεηά ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ πφιε πνπ ηνλ
πηνζέηεζε. Θε απηφ ην είδνο ηεο δσγξαθηθήο, (ηα πνξηξέηα), θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη
αλαγλψξηζε θαη δφμα εθείλε ηελ επνρή.
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Ξην Ονιέδν αλέπηπμε ζρέζεηο κε πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο θαη αλχςσζε ηελ θνηλσληθή ηνπ
ζέζε. Βθηειψληαο κεγάιεο παξαγγειίεο, κπφξεζε λα μεδηπιψζεη ην ηαιέλην ηνπ θαη λα
δεκηνπξγήζεη ηα πην ζεκαληηθά έξγα ηνπ. Μξνζαξκφζηεθε ζηελ δσή ηνπ ηφπνπ, ζηηο
ζξεζθεπηηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ρσξίο φκσο πνηέ λα απαξλεζεί ηνλ αλεμάξηεην
ραξαθηήξα ηνπ. Δ ηδηνθπία ηνπ βξήθε γφληκν έδαθνο έθθξαζεο θαη ε επξπκάζεηα ηνπ
πξνζέδηδε πινχην ζηηο ζπλζέζεηο ηνπ.
Οα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα απνθαιχπηνληαη απφ ηελ πινχζηα βηβιηνζήθε ηνπ πνχ
πεξηιάκβαλε ειιεληθά, ιαηηληθά θαη ηηαιηθά βηβιία κε αξραίνπο Έιιελεο θιαζηθνχο
(ηζηνξηθνχο, θηινζφθνπο, ξήηνξεο) θαη Ηαηίλνπο ζπγγξαθείο, βηβιία γηα ηε δσγξαθηθή,
αξρηηεθηνληθή θ.α.
Ήδε απφ ηελ πξψηε δεθαεηία παξακνλήο ηνπ ζην Ονιέδν, παξάγεη πςειήο πλνήο έξγα θαη
εμαζθαιίδεη απμαλφκελε εθηίκεζε θαη θχξνο. Ώμηφινγεο ζπλζέζεηο ηνπ είλαη ην εηθνλνζηάζη
ηνπ λανχ ηνπ Santo Domingo ζην Ονιέδν ε Ώγία Οξηάδα (Prado,Θαδξίηε), ζθελέο Αεπηέξαο
Μαξνπζίαο ζην Θνλαζηήξη San Lorenzo θαη πνιιέο άιιεο ζε λανχο θαη Θνλαζηήξηα.
Λ Γθξέθν δσγξάθηζε επίζεο αξθεηέο ζεηξέο πνξηξέησλ, φπσο ησλ δψδεθα απνζηφισλ, ηνπ
Ώγίνπ Μέηξνπ θαη πνιιψλ άιισλ. Ώμηφινγε θαη πξσηφηππε ζχλζεζε είλαη επίζεο ην «Ονπίν
ηνπ Ονιέδν ζε θαηαηγίδα» (Θεηξνπνιηηηθφ Θνπζείν Ιέαο Πφξθεο).
Δκθέζειρ ζηην Δλλάδα
Δ Βιιάδα δελ ππνιείπεηαη ζε εθζέζεηο γηα ην «Έηνο Θενηνθφπνπινπ». Δ αξρή ζα γίλεη απφ
ην ηζηνξηθφ Θνπζείν Ζξήηεο ζην Δξάθιεην κε ηελ έθζεζε: «Λ Έι Γθξέθν κεηαμχ ΐελεηίαο
θαη Νψκεο» (Ενχληνο 2014), ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ηνλ Ινέκβξην ζην
Θνπζείν Θπελάθε, κε επί πιένλ έξγα πνπ ζα δαλείζεη ην Θνπζείν ηνπ Μξάδν κε ηίηιν
έθζεζεο: «Λ θηιηθφο θχθινο ηνπ Γθξέθν ζην Ονιέδν». Θα αθνινπζήζνπλ εθζέζεηο ζην
ΐπδαληηλφ Θνπζείν: «Οέρλε θαη θνηλσλία ζηελ Ζξήηε ζηα ρξφληα ηνπ Θενηνθφπνπινπ» θαη
ζην Θνπζείν Ζπθιαδηθήο Οέρλεο κε έξγα πνπ ζα ηαμηδέςνπλ ζηελ Βιιάδα: «Λ
Θενηνθφπνπινο θαη ε λαπκαρία ηεο Ιαππάθηνπ».
Ξηε Μηλαθνζήθε ζηνπ Γνπδή ζα θηινμελεζνχλ ςεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο έξγσλ ηνπ
Γθξέθν. Θα αθνινπζήζεη ην Θαθεδνληθφ Θνπζείν Ξχγρξνλεο Οέρλεο, κε θαιιηηερληθφ
δηεπζπληή ηνλ θ. Ι. Γαραξφπνπιν.
«Λ Γθξέθν κε ηε δπλακηθή ηνπ θαιιηηερληθνχ ηνπ έξγνπ είλαη κηα ηεξάζηηα αλάζα γηα ηελ
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη...» ζρνιηάδνπλ νη εηδηθνί θξηηέο ησλ
έξγσλ ηνπ: «... επέηξεςε έλα άλνηγκα πξνο ηε Αχζε πνπ δελ είρακε θαληαζηεί. Λ Γθξέθν
δελ είλαη Εζπαλφο, νχηε Έιιελαο, νχηε ΐελεηζηάλνο. Έρεη έλα δηθφ ηνπ, πνιχ ηδηαίηεξν
ηδίσκα, είλαη έλαο νινθιεξσκέλνο ζπνπδαίνο θαιιηηέρλεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ
ππέξνρεο, κνλαδηθέο δεκηνπξγίεο»
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Ζ Θοίμηζη ηηρ Θεοηόκος
Ξηελ Βξκνχπνιε, ζηνλ λαφ ηεο Ζνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ θηινμελείηαη ε εηθφλα πνπ
ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν έξγν ηεο πξψηκεο παξαγσγήο ηνπ Ανκίληθνπ Θενηνθφπνπινπ,
ηφζν γηα ηε ηέρλε ηνπ φζν θαη γηα ηελ εμαίξεηε εηθνλνγξαθία ηνπ. Δ εηθφλα ηεο Ζνίκεζεο
ηεο Θενηφθνπ είλαη θηινηερλεκέλε πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ απφ ηελ Ζξήηε, πξηλ ην 1567.
(Θα αθνινπζήζεη ην άξζξν γηα ηελ εηθφλα ηεο Ζνηκήζεσο).
ΐηβιηνγξαθία: -Θαξία Ζσλζηαληνπδάθε «Α. Θενηνθφπνπινο»
-Ι. Ραηδεληθνιάνπ θαζεγεηήο Μαλεπηζηεκίνπ Ζξήηεο, θαιιηηερληθφο επηκειεηήο: «Έμη
εθζέζεηο ζηελ Βιιάδα»
-Θαξηλέια Ώζηξαπέινπ: «Έηνο Θενηνθφπνπινπ».

Πορηρέηο άλδρα ποσ ζεωρείηαη ασηοπροζωπογραθία ηοσ Δοκίληθοσ Θεοηοθόποσιοσ

"Η ηαθή ηοσ θόκεηος Οργθάζ" από ηολ Ναό ηοσ Αγίοσ Θωκά ηοσ Τοιέδο
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Γομήνικορ Θεοηοκόποςλορ
(400 ρξφληα απφ ηνλ ζάλαηφ ηνπ)
Ζ Θοίμηζη ηηρ Θεοηόκος
Σηρ Καπίαρ Ρώηα
Δ Ζνίκεζε ηεο Θενηφθνπ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν έξγν ηεο πξψηκεο παξαγσγήο ηνπ
Ανκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ, ηφζν γηα ηελ ηέρλε ηνπ φζν θαη ζηελ εκπεηξία ηεο
εηθνλνγξαθίαο ηνπ. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεθε πεξίπνπ ζηα 1560-1565 θαη είλαη
απγνηέκπεξα θαη θχιιν ρξπζνχ ζε μχιν.
Λ Ανκήληθνο ήηαλ ηφηε ζηνλ Ράλδαθα (ζεκεξηλφ Δξάθιεην) ζηελ Ζξήηε.
Δ εηθφλα ζήκεξα θνζκεί ηνλ λαφ ηεο Ζνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ ζηελ Βξκνχπνιε.
«Δ αλαθάιπςε ηνπ δεκηνπξγνχ ην 1983 απφ ηνλ αξραηνιφγν Γ. Θαζηνξφπνπιν,
έθεξε κηα ηδηαίηεξα εππξφζδεθηε πξνζζήθε ζηελ θξεηηθή εξγνγξαθία ηνπ κεγάινπ
δσγξάθνπ θαη δείρλεη βαζηά γλψζε ηεο βπδαληηλήο παξάδνζεο θαη πςειφ επίπεδν
ηερληθήο. Οεθκεξηψλεη ηελ επξχηεηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, αιιά θαη
ππνγξακκίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θξεηηθήο δσγξαθηθήο ηνπ 16νπ αηψλα θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο ζην πιαίζην ηεο βελεηνθξεηηθήο θνηλσλίαο ηεο επνρήο.» Γξάθεη ε
βπδαληηλνιφγνο Θαξία Ζσλζηαληνπδάθε. Θε απιή γξαθή καο εξκελεχεη, φρη κφλν
ηνλ βπδαληηλφ ππξήλα πνπ δηαηήξεζε ν Ανκήληθνο δσγξαθίδνληαο ηελ πνιχ γλσζηή
εηθφλα ηεο Ζνίκεζεο, αιιά καο εξκελεχεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο, κε ηδηαίηεξε
ζεκαζία.
Δπμηνεία ηηρ εικόναρ
«Δ Θενηφθνο θείηεηαη ζε πινχζηα ζηξσκέλε θιίλε, πίζσ απφ ηελ νπνία δηαθξίλεηαη
ν Ρξηζηφο, θξαηψληαο ζπαξγαλσκέλν βξέθνο, (ζχκβνιν ηεο ςπρήο ηεο) θαη ηνλ
πεξηβάιιεη θσηεηλή «δφμα». Εεξάξρεο ηεινχλ ηελ εμφδην αθνινπζία, ζηελ νπνία
ζπλεπηθνπξνχλ νη απφζηνινη, ελψ παξαθνινπζνχλ γπλαίθεο. ινη κε εθθξάζεηο
ζιίςεο.
Λη απφζηνινη παξίζηαληαη κε ηε κηθξνγξαθηθή απεηθφληζή ηνπο ζε λεθέιεο, ςειά.
Ον βάζνο ηεο ζθελήο θιείλεη αξηζηεξά έλαο ηνίρνο θαη ςειφ θηίζκα κε μχιηλνπο
πξνβφινπο ζηε ζηέγε... Ξην πάλσ ηκήκα ηεο εηθφλαο εθηπιίζζεηαη ε ζθελή ηεο
Θεηάζηαζεο. Δ Θενηφθνο πεξηβάιιεηαη απφ αγγέινπο θαη αλεβαίλεη ζηνπο
νπξαλνχο, ελψ παξαδίδεη ηε δψλε ηεο ζηνλ απφζηνιν Θσκά.
Ξην θέληξν ηεο εηθφλαο, πίζσ απφ ηνλ Ρξηζηφ θαη ηνπο απνζηφινπο, εκθαλίδεηαη
νκάδα αγγέισλ, ζε κνλνρξσκία ψρξαο θαη θξαηνχλ αλακκέλεο ιακπάδεο,
αηελίδνληαο ην ζχκβνιν ηνπ Ώγίνπ Μλεχκαηνο, ηελ πεξηζηεξά, πνπ ίπηαηαη ζην
κέζνλ, αθηηλνβνιψληαο ρξπζφ θσο.
Θπξνζηά απφ ηελ θιίλε, ζην έδαθνο, είλαη ηνπνζεηεκέλα ηξία πεξίηερλα,
νξεηράιθηλα πξνθαλψο, θεξνπήγηα.
Ξην κεζαίν, πνπ θέξεη πινπζηφηεξε δηαθφζκεζε, ηξεηο γπλαηθείεο κνξθέο
ζηεξίδνπλ, ζαλ Ζαξπάηηδεο, κηα ιεθάλε θαη ζην θέληξν ηεο ππάξρεη αλακκέλν θεξί.
Μαηνχλ ζε ηξίπιεπξε βάζε, ζην κέησπν ηεο νπνίαο ν δσγξάθνο ππνγξάθεη:
ΑΛΘΔΙΕΖΛΞ ΘΒΛΟΛΖΛΜΛΠΗΛΞ Λ ΑΒΕΚΏΞ. Ρξεζηκνπνίεζε ην ξήκα «δείθλπκη» πνπ
κε ηελ αξραία έλλνηα ζεκαίλεη: «δεκηνπξγψ, επηλνψ». Θε ηνλ ίδην ηξφπν ππέγξαςε
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ην 1577 θαη ηελ Ώλάιεςε ηεο Θενηφθνπ, πνπ ε εηθφλα ζήκεξα βξίζθεηαη ζην
Ξηθάγν.
Αελ ζπλεζηδφηαλ, ζηελ πξνγελέζηεξε πεξίνδν ηνπ Θενηνθφπνπινπ, ζηελ θξεηηθή
ηέρλε ηνπ 15νπ αη. λα ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα εηθφλα θαη ε Ζνίκεζε θαη ε
Θεηάζηαζε ηεο Μαλαγίαο θαη ε παξάδνζε ηεο δψλεο.
Ππάξρνπλ φκσο θνξεηέο εηθφλεο κε παξφκνηνπο ζπκβνιηζκνχο, πνπ πξνέξρνληαη
ίζσο απφ... παιαηνιφγεηα επνρή.
ςμβολιζμοί;
Δ Μαξζέλνο ζηελ εηθφλα ηεο Ζνίκεζεο, παξηζηάλεηαη εζηεκκέλε. Μεξηβάιιεηαη απφ
ρξπζφ θσο, σο ε «γπλή ε πεξηβεβιεκέλε ηνλ ήιηνλ» ζηελ Ώπνθάιπςε ηνπ Εσάλλε.
Λη ηξεηο γπλαηθείεο κνξθέο ηνπ θεληξηθνχ θεξνπεγίνπ, κήπσο αλαπαξάγνπλ ην
ζχκπιεγκα ησλ Οξηψλ Ραξίησλ ηεο αξραίαο θαη ηεο αλαγελλεζηαθήο ηέρλεο.
Μηζαλφηαηα αληαλαθινχλ ηνλ ζπκβνιηζκφ ησλ ηξηψλ ζενινγηθψλ αξεηψλ (πίζηε,
ειπίδα, αγάπε), ηηο νπνίεο αλαθέξεη ν απφζηνινο Μαχινο, αιιά θαη ε Ρξηζηηαληθή
παξάδνζε ηεο ζπλδέεη κε ηελ Θενηφθν.
Λη ΐπδαληηλνιφγνη πνπ κειέηεζαλ ηελ εηθφλα ηεο Ζνίκεζεο ηζρπξίδνληαη φηη απηή ε
δσγξαθηθή ηνπ Ανκήληθνπ ήηαλ γηα λα αληαπνθξηζεί ζε ηδηαίηεξα θαιιηεξγεκέλνπο
αλζξψπνπο κε θηινζνθηθά ελδηαθέξνληα. ΐέβαηα, άγλσζηνο παξακέλεη ν...
παξαγγειηνδφηεο ηεο εηθφλαο.
Ζ εικόνα θα ηαξιδέτει ζηο Σολέδο
Θε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα πεξηκέλνπκε ηηο ζέζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ εηδηθψλ
ΐπδαληηλνιφγσλ ηνπ θφζκνπ γηα ηελ εηθφλα πνπ θηινμελείηαη επί ηφζα ρξφληα ζην
λεζί καο θαη ηηκά ηε Ξχξν. Γηα ιίγεο κέξεο ζα θηινμελεζεί ζην Ονιέδν ηεο Εζπαλίαο,
εθεί πνπ νη θακπάλεο ρηππνχλ γηα ηνλ Βι Γθξέθν, ηηκψληαο ηα 400 ρξφληα απφ ηνλ
ζάλαην ηνπ κεγάινπ δσγξάθνπ.
Αεκνζηεχζεηο: Γ. Θαζηνξφπνπινο - Θ. Ραηδεδάθεο - Μ. Ζ. Εσάλλνπ - Θ.
Ζσλζηαληνπδάθε - Ζηηξνκειίδνπ.

Δ Ζνίκεζε ηεο Θενηφθνπ
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ΚΑΛΟ ΔΙΔΤΘΔΡΗΟΤ
Σηρ Καπίαρ Ρώηα
Δ Ώθαδεκία Ώζελψλ, ην αλψηαην πλεπκαηηθφ ίδξπκα ηεο ρψξαο καο, βξάβεπζε ηνλ Ξπξηαλφ
πνηεηή θαη ζπγγξαθέα Θάλν Βιεπζεξίνπ.
Λ πνηεηήο, ν ινγνηέρλεο, ν ζπιιέθηεο, ν αλαγλψζηεο, ν ζηηρνπξγφο πνπ έρεη γξάςεη θη
έρεη πξνζθέξεη ζηνπο Έιιελεο (θαη φρη κφλν), ηελ απφιαπζε ηεηξαθνζίσλ πεξίπνπ
ηξαγνπδηψλ, βξαβεχζεθε απφ ηελ Ώθαδεκία Ώζελψλ, φπσο ηνπ άμηδε!
Βίλαη ηδηαίηεξε ηηκή απηή ε βξάβεπζε γηα ηνλ πνιχ αγαπεηφ καο Θάλν, αιιά είλαη ηδηαίηεξα
κεγάιε ηηκή γηα ην λεζί καο λα βξαβεχεηαη ν ζπνπδαίνο δεκηνπξγφο πνπ καο θάλεη
ππεξήθαλνπο.
Ον έξγν ηνπ είλαη ζπνπδαίν θαη ζεκαληηθφ! Ώπηφ άιισζηε αλαγξάθεηαη θαη ζην βξαβείν ηεο
Ώθαδεκίαο. Ον ίδξπκα Ζψζηα θαη Βιέλεο Λπξάλε ηίκεζε ηνλ Θάλν Βιεπζεξίνπ θαη ηνλ
βξάβεπζε: «ΑΕΏ ΟΛ ΞΠΘΜΏΙ ΏΠΟΛΠ ΒΚΛΡΛΙ ΒΝΓΛΙ».
Φπζηθά δελ ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ν Θάλνο βξαβεχζεθε γηα ηελ έμνρε δεκηνπξγία ηνπ.
ζνη έρνπκε δηαβάζεη ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ, ηα ηζηνξηθά ηνπ θείκελα, ηα ιεπθψκαηα ή
έρνπκε αθνχζεη ηα ζαπκάζηα ηξαγνχδηα ηνπ, αηζζαλζήθακε πξαγκαηηθά κηα ηθαλνπνίεζε γηα
ηελ βξάβεπζή ηνπ.
Ώμίδεη φκσο λα αλαθεξζψ ζε ππέξνρα ζρφιηα κε Ξπξηαλψλ πνπ έγηλαλ γη‟ απηή ηελ ηηκεηηθή
δηάθξηζε ζην έξγν ηνπ Θάλνπ.
Φίινη απφ ηα Γηάλλελα, απφ ηελ Ώζήλα, απφ ηελ Μάηξα, ζπκθνηηεηέο ηεο παιηάο επνρήο,
κνπ ηειεθψλεζαλ γηα λα κνπ πνπλ έλα κεγάιν ΘΜΝΏΐΛ γηα ηνλ ζπνπδαίν Ξπξηαλφ Θάλν
Βιεπζεξίνπ, λα κε ξσηήζνπλ: αλ φιε ε Ξχξνο παλεγπξίδεη, αθνχ είλαη ε γελέηεηξα ελφο
ζπνπδαίνπ πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ θαη δεκηνπξγνχ. ινη γλψξηδαλ ηα ηξαγνχδηα ηνπ θαη η‟
αγαπνχζαλ θαη εθεί ζηελ άθξε ηεο Βιιάδαο ε θίιε κνπ ε Θαίξε είρε δηαβάζεη ηα
κπζηζηνξήκαηά ηνπ.
Δ Βιιάδα ηηκά ηνλ Θάλν.
Δ βξάβεπζε ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ είλαη ε αλψηαηε ηηκή πνπ κπνξεί λα ππνδερζεί έλαο
Έιιελαο πνπ έρεη πξνζθέξεη ζηηο ηέρλεο θαη ζηα γξάκκαηα.
Βίλαη φκσο ζαπκάζην λα αηζζάλεηαη απηφο ν Έιιελαο φηη παληνχ ζηε ρψξα ηνπ ηνλ
αγαπνχλ, ηνλ ζαπκάδνπλ θαη ηνλ ηηκνχλ. Μξηλ απφ δπν ρξφληα ε «ΏΙΣΟΏΟΔ ΞΡΛΗΔ
ΖΏΗΣΙ ΟΒΡΙΣΙ» ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζηηθψλ ηεο εθδειψζεσλ, θάιεζε ηνλ Θάλν
Βιεπζεξίνπ, λα παξαβξεζεί ζην ζέαηξν ηεο Ξρνιήο ζε ζπλαπιία πνπ ζα παξνπζίαδε ε
ρνξσδία ηνπ Μαλεπηζηεκίνπ Μαηξψλ κε ηα έξγα ηνπ! Ζαη... ν Μξχηαλεο ζπλερίδεη: «...ζηνλ
ηνκέα ηεο κνπζηθήο έρεηε πξνζθέξεη ζεκαληηθφ έξγν θαη έρεη αγαπεζεί παλειιαδηθά. Θα
ήηαλ κεγάιε ε ραξά γηα ηελ Ξρνιή καο λα καο δψζεηε ηελ επθαηξία λα ζαο ηηκήζνπκε θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ ζπλαπιίαο. Ξαο επραξηζηνχκε ζεξκά.
Λ Μξχηαλεο Γεψξγηνο Ραξβαιηάο.
Ζαη, ην Μαλεπηζηήκην Μαηξψλ, ζην πιαίζην πνπ θαηαβάιιεη ζηνλ ηνκέα ηεο Μνιηηηζηηθήο
Ώλάπηπμεο, έρεη ηηκήζεη αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζπκβάιεη κε ην έξγν ηνπο ζηε δεκηνπξγία
θαη δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Ζαη ν Μξχηαλεο θ. Γ. Μαλαγησηάθεο
έγξαςε ζηνλ Θάλν Βιεπζεξίνπ: «...Θα ήηαλ κεγάιε ραξά γηα ην Μαλεπηζηήκηφ καο λα καο
δψζεηε ηελ επθαηξία λα ζαο ηηκήζνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο κε έξγα ζαο...»
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«Λ πνηεηήο θσηίδεη ην κέιινλ καο...»
Βίπε ν Ηπθεηάξρεο ηνπ 4νπ Ηπθείνπ Μεξηζηεξίνπ ππνδερφκελνο ηνλ Θάλν Βιεπζεξίνπ ζε κηα
εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ αθηεξσκέλε ζηνλ πνηεηή. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
αθηεξψκαηνο, καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ Ηπθείνπ Μεξηζηεξίνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ
εθπαηδεπηηθνχο είραλ έξζεη ζηε Ξχξν έλα κήλα πξηλ, επηζθέθζεθαλ ην 4ν Αεκνηηθφ φπνπ
θνίηεζε ν Θάλνο, πήξαλ ζπλεληεχμεηο, απνηχπσζαλ ζε θάκεξα εηθφλεο απφ ην ζρνιείν θαη
παξνπζίαζαλ ηνπο ρψξνπο πνπ έδεζε ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα. Μαξάιιεια, έλαο λεαξφο
καζεηήο θηινηέρλεζε ην πνξηξέην ηνπ Θάλνπ θαη ην πξνζέθεξε.
Θε βαζηά ζπγθίλεζε ν Θάλνο Βιεπζεξίνπ επραξίζηεζε ηα παηδηά γηα φιε απηήλ ηελ
ππέξνρε πξνζθνξά, θαη είπε φηη: «... ήηαλ κηα ππέξνρε βξαδηά δξνζηάο θαη ειπίδαο απφ
έλα ηέηνην ζρνιείν-θφζκεκα...»
Αελ ππάξρεη ηίπνηε σξαηφηεξν θαη πην ζπγθηλεηηθφ απφ έλα δψξν απφ παηδηά!
Θάλν, ζ‟ επραξηζηνχκε, απφ θαξδηάο, γηαηί ηηκάο ην λεζί καο.

Θούληος ηοσ 2008. Εθδήιωζε προς ηηκήλ ηοσ Μάλοσ Ειεσζερίοσ ζηο 4ο Δεκοηηθό Στοιείο Ερκούποιες. Δίπια
ζηολ Μάλο ε ζσκκαζήηρηά ηοσ Μερόπε Αρκαθόια, ε γράθοσζα θαη ο Δήκαρτος θ. Γ. Δεθαβάιιας
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ΜΙΚΡΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ
ΘΑΝΟ Γ. ΘΡΑΨΙΑΔΗ
(Ο πρόλογοσ αυτόσ ζλαβε χϊρα ςτθν παρουςίαςθ του θμερολογίου- αφιζρωμα, που εξζδωςαν οι κεατρικοί
όμιλοι τθσ φρου «Απόλλων», « ουρισ» «Γαλθςςάσ» και «Χροφςςα» για τα 150 χρόνια του Κεάτρου
«Απόλλων» )

Θ Ερμοφπολθ υπιρξε μια πόλθ-φαινόμενο. Μζςα από τισ ςτάχτεσ τθσ
επαναςτατθμζνθσ Ελλάδασ, ςχεδόν από το πουκενά, ξεφφτρωςε ζνα αςτικό κζντρο,
μια ευρωπαϊκι, κυριολεκτικά, πόλθ, ςτο μζςο του
Αιγαίου.. ϋαυτό, λοιπόν, το
κοςμοπολίτικο περιβάλλον, δεν μποροφςε παρά να γονιμοποιθκεί γριγορα το ζδαφοσ
για τθν ανάπτυξθ τθσ κεατρικισ δράςθσ. Και δεν είναι υπερβολι να ποφμε ότι το ίδιο
το κζατρο τθσ απελευκερωμζνθσ Ελλάδασ ζκανε εδϊ τα πρϊτα του ςθμαντικά βιματα
, αφοφ , λίγα, μόλισ, χρόνια μετά τον εποικιςμό τθσ θ Ερμοφπολθ απζκτθςε
εραςιτεχνικό κίαςο που παρουςίαςε το ζργο «ΝΛΚΘΡΑΣΟ» τθσ ςπουδαίασ λογίασ
και πρωτοπόρασ μορφισ τθσ εποχισ, Ευανκίασ Καίρθ,
αδελφισ του μεγάλου
φιλοςόφου Κεοφίλου Καίρθ, που ςυνδζκθκε τόςο με τον τόπο μασ, αλλά και με το
κεατρικι μασ ανάταςθ. .Σότε, βζβαια, δεν υπιρχε «Απόλλων» οφτε καν ξφλινο κζατρο..
Σα ζργα παρουςιαηόντουςαν ςε μια από τισ δφο μεγάλεσ αίκουςεσ τθσ νζασ πόλθσ
(«καηίνα»), που αν και κάκε άλλο παρά κατάλλθλεσ, εντοφτοισ είχαν τθν ευτυχία να
φιλοξενιςουν τισ πρϊτεσ αξιόλογεσ παραςτάςεισ
που παρουςιάςτθκαν ςτθν
ελεφκερθ Ελλάδα..
Από τότε, ζςτω και υπό ςυνκικεσ ενίοτε απερίγραπτεσ, θ κεατρικι ιςτορία τθσ φρου
χαράηει τθν πορεία τθσ. Ζτςι, το 1835, παρουςιάηεται και το πρϊτο «οργανωμζνο»
κζατρο: ζνασ ντόπιοσ επιχειρθματίασ, ο Αποςτολάκθσ Ρζγκοσ το αποτολμά.. Σο κζατρο
αυτό τοποκετείται ςτθν κζςθ, όπου βρίςκονταν οι Φυλακζσ Σηιβάρα, ςιμερα, όπου θ
κλιμακωτι οδόσ Ομιρου, ςτθν προζκταςθ τθσ αγοράσ.
Ετςι, νομοτελειακά, φτάνουμε ςτθν ίδρυςθ του κεάτρου «Απόλλων» αφοφ, ιδθ, από
το 1841 ςτο ςχζδιο πόλθσ, που ςυνζταξε ο Βαυαρόσ Ερλάχερ ,είχε προβλεφκεί ζνα
από τα κεντρικά δθμοτικά οικόπεδα, ςε μικρι απόςταςθ από τθν κεντρικι πλατεία
Οκωνοσ (τϊρα, πλατεία Μιαοφλθ), να κρατθκεί για τθν δθμιουργία κεάτρου, το
οικόπεδο δε αυτό , από τότε, αναφερόταν ωσ «Πλατεία Κεάτρου». τα τζλθ, λοιπόν,
τθσ δεκαετίασ του 1850 ζγινε πιεςτικι θ ανάγκθ για τθν ίδρυςθ ενόσ καινοφργιου,
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ςφγχρονου κεάτρου. Με πρωτοβουλία του Μικζ αλβάγου, «διά μεκζξεων»
(ςυμμετοχϊν, δθλαδι, ςτισ δαπάνεσ), άρχιςαν οι διαδικαςίεσ για τθν ανζγερςι του ,
πάνω ςε ςχζδια του εξελλθνιςμζνου ιταλοφ αρχιτζκτονα Πζτρου αμπό.
Είναι , πιά, το 1864 και το μικρό κομψοτζχνθμα ανοίγει τισ πόρτεσ του..
Κι ενϊ θ υπόλοιπθ Ελλάδα ακροβατεί και αμφιταλαντεφεται ανάμεςα ςτθν
φουςτανζλα και το φράκο, το ρεπερτόριο του κεάτρου «Απόλλων» δεν μποροφςε
παρά να προςβλζπει ςτθν δφςθ. Ζτςι, ςτο «Απόλλων», το 1864, ςτθν εναρκτιρια
παράςταςθ ανεβαίνουν, μζςα ςε αποκζωςθ, τζςςερα ιταλικά μελοδράματα με τον
«Ριγκολζττο» του Βζρντι να ζχει τθν τιμθτικι του., Και μπορεί ϋοι ιταλικοί κίαςοι να
ζχουν τθν πρωτοκακεδρία, όμωσ, και οι ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ, που χαρίηει θ
Ερμοφπολθ ςτθ ςκθνι, κατά το δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα είναι ςθμαντικοί: Ελπίδα
Χαλκιοποφλου, Νικόλαοσ Κυριακοφ, Ακανάςιοσ Μαρίκοσ , Κομνθνόσ Λουλουδάκθσ,
Δθμοςκζνθσ Αλεξιάδθσ. τον «Απόλλωνα», επίςθσ, πρωτοπαίηονται και ζργα τριϊν
ςυριανϊν δικθγόρων και κεατρικϊν, παράλλθλα, ςυγγραφζων : του Σιμολζοντα
Αμπελά (ιςτορικοφ, επίςθσ, τθσ φρου), του Λωάννθ Φραγκιά και του Μιχαιλ Ηϊρα.
Αυτι θ ςκθνι είχε τθν αγακι τφχθ να φιλοξενιςει, ακόμα, μεγάλουσ καλλιτζχνεσ και
κιάςουσ που
λάμπρυναν το νεοελλθνικό κζατρο, όπωσ
του Κωνςταντίνου
Χριςτομάνου, Μιχ.Αρνιωτάκθ-Κοραλίασ Νίκα Σαβουλάρθ, οφτςα, Παντόπουλου
Βερϊνθ κακϊσ και του Δθμ.Κοτοποφλθ, με τθν κόρθ του τθν μεγάλθ Μαρίκα, που ωσ
νιπιο, ακόμα, εμφανίςτθκε ςτθν ςκθνι του Κεάτρου «Απόλλων» και ςυνζδεςε ςτενά
τθν ηωι τθσ με το κζατρό μασ, δίνοντασ εδϊ παραςτάςεισ από το 1896 ζωσ το 1953,
όταν και τερμάτιςε τθν μυκικι τθσ καριζρα, με τθν «κιά» του Μάριο Νικοντζμι..
Ενδιάμεςα, είχε, επίςθσ, εμφανιςτεί ςτον «Απόλλωνα» το 1902, το 1907, το 1909, το
1927. Η άλλη εμβληματική μορφή του θεάτρου μασ , η Κυβζλη, ςυνδζκθκε, επίςθσ
ανεξίτθλα με τθν κεατρικι μασ ηωι, αφοφ ανζβθκε ςτθν ςκθνι μασ για ςειρά
παραςτάςεων το 1904 και το 1911. Σα δφςκολα χρόνια τθσ Κατοχισ και οι ουτοπικζσ
ιταλικζσ φιλοδοξίεσ να αποκαταςτιςουν το κτίριο του Κεάτρου είχαν ωσ αποτζλεςμα
να το ρθμάξουν περιςςότερο. Είχε προθγθκεί μια μνθμειϊδθσ παράςταςθ του
«Προμθκζα Δεςμϊτθ» από το «Άρμα Κζςπιδοσ» , το 1939, που ςιμανε γενικό
ςυναγερμό ςτα ντόπια δεδομζνα. Σο εγχείρθμα δεν ιταν εφκολο. Αν επιτζυχκθκε,
οφείλεται ςτον ςυμπατριϊτθ μασ, διευκυντι του Εκνικοφ Κεάτρου, Κωςτι Μπαςτιά,
που παρζκαμψε τισ δυςκολίεσ και ζδωςε ζνα φιλί ηωισ ςτο ιδθ παρακμαςμζνο
κζατρο. Μετά τθν Κατοχι, με φωτεινι εξαίρεςθ τισ παραςτάςεισ τθσ Κοτοποφλθ , το
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1953, και κάποιων γνωςτϊν ελαφρϊν, μάλλον, κιάςων (Καίτθσ Βερϊνθ, Μπζμπασ
Δόξα, Καλι Καλό κλπ), ο χϊροσ του κεάτρου, που είχε εκμιςκωκεί ςε γνωςτό ςυριανό
επιχειρθματία, κατά κφριο λόγο , χρθςιμοποιοφταν, πιά, ωσ κινθματογράφοσ, αλλά και
για κάκε είδουσ εκδθλϊςεισ. Μζχρι και για «ριγκ» ςε επιδείξεισ του γνωςτοφ παλαιςτι
Καρπόηθλου είχε ηθτθκεί να δοκεί, το 1949 , πράγμα που υποςτθρίχκθκε, μάλιςτα και
από τθν τότε δθμοτικι Αρχι! ϋ
Θ καταςτροφι, πάντωσ, ιρκε το 1969 με το γκρζμιςμα όλων των ςπουδαίων και
μεγαλόπρεπων ςτοιχείων του εςωτερικοφ του. Κεωρεία,
κθνι , Πλατεία
κακαιρζκθκαν.. Οι ςτάκμεσ και θ οπτικζσ γωνίεσ μεταβλικθκαν χωρίσ να μπορζςουν
ποτζ να επανελκουν..
Θ «Σκιά», πάντωσ -ο ςθμαδιακόσ τίτλοσ τθσ τελευταίασ παράςταςθσ τθσ
Μ.Κοτοποφλθ-, ευτυχϊσ, δεν ζγινε «Σκοτάδι».
Βήμα-Βήμα, κάτι άρχισε να κινείται .

Στην αρχή, το ψυχρό μπετόν των θεωρείων

καλυφθηκε από ψιλό σοβά, το δάπεδο σκεπάστηκε με μπετόν, έτσι, που δεν χρειαζόταν,

πιά, κάθε φορά που παίζαμε να ακολουθούμε την γνωστή διαδικασία: να κουβαλάμε με
ζεμπίλια, μπάζα, που ξέμειναν μέσα από σύννεφα σκόνης και βρωμιάς… Στην οροφή, για
να μην στάζει, όταν έβρεχε, τοποθετούσαμε ένα τεράστιο νάυλον, με κλίση από την
πατάρα στο πρώτο θεωρείο, ώστε να μην χρησιμοποιούμε, πιά τις ομπρέλλες μας..
Πολυτέλειες!
Υστερα, βάλαμε «τουαλέτες» στα καμαρίνια .. Δεν βαρυέσαι, λέγαμε, κι οι ηθοποιοί
φαντάροι, με κάποιον τρόπο είναι.. Οι Αρχές –νάναι καλά οι άνθρωποι- μας άφηναν να

παίζουμε, με παράνομο φως, από μια μπαλαντέζα, που την «τραβούσαμε» από το διπλανό
σπίτι.. Ας μη μιλάμε για πυρασφάλεια…Ούτε για νερό… Μάθαμε να κουβαλάμε μαζύ, στις
δοκιμασίες των προβών, αλλά και
στις παραστάσεις του χειμώνα, ένα μπουκαλάκι
κονιάκ- το προσωπικό μας «καλοριφέρ»…
Ομως παίζαμε και πιέζαμε, πιέζαμε και παίζαμε.. Ολο και κάτι γινόταν.. Ολο και πλήθαινε
το «σινάφι» μας.. Σχηματίστηκαν κι άλλες ομάδες, πλην του «Απόλλωνα» και του «Σουρή» η,
αν θέτε, του «Σουρή» και του «Απόλλωνα».. Το επίπεδο ανέβηκε σε ζηλευτό σημείο. Ηδη,
στην περιοχή του Αιγαίου, μας θεωρούν παραδείγματα προς μίμηση ..

Το Θζατρο, τελικά,

το

ζςωςε

θ διάκεςθ των ςυριανϊν και θ επιμονι των

«ακτιβιςτϊν» εραςιτεχνϊν του τόπου μασ, που «δεν ζδραςαν ματαίωσ».. Ετςι, το
αναρτθμζνο «πανϊ» του 1977 με το ςπαρακτικό, χειροποίθτο « ΓΙΑΤΙ ΜΕ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΤΕ;» ζφταςε ςτισ μζρεσ μασ να αντικαταςτακεί από πολφχρωμα
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«μπάνερ» που, κυρίωσ το καλοκαίρι, ςτολίηουν τθν πρόςοψθ του ανακαινιςμζνου
κεάτρου μασ και ενθμερϊνουν για τθν πλθκϊρα των διεκνϊν εκδθλϊςεων που
αυτό φιλοξενεί..
Και ζφτασε το 2000! Εγκαίνια! Το αποκαταστθμζνο Θζατρο, σε σχζδια του
αρχιτζκτονα Δθμιτρθ Πικιϊνθ ξανάνοιξε επίσθμα τις πφλες του. Τα φϊτα άναψαν
και καταφγασαν οι προβολείς. Το κοινό κάκισε αναπαυτικά στις βελοφδινες
πολυκρόνες και ακοφμπθσε με δυσπιστία τα πόδια του στθν παχιά μοκζτα –λες και
φοβόταν πως κα πατισει κάποιον σωρό από μπάηα, όπως πριν λίγα χρόνια..
Θαφμασε τις υπζροχες οροφογραφίες του ηωγράφου Δθμιτρθ Φόρτσα , στθν κζσθ
των παλθϊν -εκεί, που είχε συνθκίσει να βλζπει το τεράστιο «ναυλον»
προστατευτικό και όταν ιχθσε το κουδοφνι και ζσβθσαν τα φϊτα , όλοι νόμιηαν ότι
ηοφσαν σε παραμφκι..
Από τότε ζγιναν και γίνονται πολλά. Παράλλθλα με το κζατρο πρόηας επζστρεψε θ
όπερα, θ μουσικι, εμφανίστθκε ο χορός, οι βραδυζς λόγου και τζχνθς.. Το Θζατρο, το
Θζατρό μας ιταν πάλι εδϊ.
Σιμερα εκατόν πενιντα χρόνια μετά, μποροφμε και μιλάμε για το μζλλον ζχοντας
βιϊσει βακειά το παρελκόν…. Ξζρουμε, πια, καλά πως θ καρδιά τθς Πόλθς μας
χτυπά εκεί που θ δθμιουργία ενϊνεται με τθν ευαισκθσία .. Εκεί , που ο «αρπιστις»
Απόλλων μας καλεί να υπερβοφμε τις εφιμερες ανκρϊπινες ταλαιπωρίες μας και να
ταξιδζψουμε τθν ψυχι μας στο μεγαλείο του πραγματικοφ πολιτισμοφ.
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«ΚΗΑ ΘΑΙΑΑ ΚΗΘΡΖ…»- ΑΠΛ ΘΒΓΏΗΒΞ ΐΝΏΑΠΒΞ...
Από ηον Θάνο Γ. Θπατιάδη
(Ξπλαπιία Λξρήζηξαο ησλ Ζπθιάδσλ κε ηνλ Γιονύζη αββόποσλο- Θέαηξν
«Ώπφιισλ» 10,11 Φεβξνπαξίνπ 2014)
Έλα «θνξηεγφ», φιν κλήκεο, «μεθνπβάιεζε» γηα δπφ κέξεο ζην ζέαηξν
«Ώπφιισλ» ήρνπο
κνπζηθνχο απφ κηα δσή νιφθιεξε, ρξψκαηα
θαη
ζπλαηζζήκαηα πνπ καο ζπλνδεχνπλ θαη ζεκαδεχνπλ κηζφλ αηψλα ηψξα.
Δ πιαηεία ηεο θαξδηάο ήηαλ –θαη είλαη κεγάιε-,αιιά ζην ζέαηξν πψο λα
ρσξέζνπλ φινη; ΐξίζθεηαη
εδψ έλα θνηλφ απφ φιεο ηηο ειηθίεο, πνηθίιν,
πνιχρξσκν, ην ίδην, φκσο, επαίζζεην κπξνζηά ζηνλ κεγάιν θαιιηηέρλε . Λη
ζηίρνη θπινχλ καδί κε ηηο ζθέςεηο, θάπνηνη θίινη (πνπ ζπαλίσο εθθξάδνληαη –
ζπλήζσο κφλν γθξηληάδνπλ) «ξαγίδνπλ» θαη ζεθψλνληαη φξζηνη, έηνηκνη λα
πεδήμνπλ απφ ηα ζεσξεία πξνο ηελ ζθελή, ζαλ ηνπο παιηνχο θνηηεηέο ησλ
δηαδειψζεσλ.. Αελ έρνπλ, πηα, βάξνο νχηε ειηθία .. «Αεκνζζέλνπο ιφγνη»,
«ξεδέξβα», «βξψκηθν ςσκί» καο ελψλνπλ θαη καο απνγεηψλνπλ..
«Ώο θξαηήζνπλ νη ρνξνί», ηξαγνπδάκε θαη ειπίδνπκε –πξέπεη λα ειπίδνπκεπσο «ησλ Βιιήλσλ νη θνηλφηεηεο» καδί κε ηηο παξέεο , πνπ γξάθνπλ ηζηνξία,
ζα καο ζψζνπλ γηα κηάλ, αθφκα, θνξά..
Ζη έπεηηα, ε ρνξσδία ησλ κηθξψλ ζπξηαλψλ παηδηψλ, ηεο «Λξρήζηξαο ησλ
Ζπθιάδσλ» λα καο παξαζέξλεη νλεηξηθά ζηνλ ρνξφ ηνπ «Ιηηξιαληαληά» θαη
ηεο γιπθεηάο αιιά άπηζηεο «Ξπλλεθνχιαο».
Ζη εκείο δελ έρνπκε ιφγν λα θξπθηνχκε απ΄απηά ηα παηδηά, πνπ «έηζη θη
αιινηψο ηα μέξνπλ φια», απιά αθελφκαζηε λα ηα ζαπκάδνπκε, πνιχρξσκα
θαη απζφξκεηα, κηα θξέζθηα αχξα απφ κεισδηθέο θσλνχιεο, εθεί κπξνζηά
καο: Ια πνην είλαη ην «ξνθ» ηνπ κέιινληφο καο !
Οη άιιν λα πεη θαλέλαο γη απηφ πνπ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ζα θαηλφηαλ
αδηαλφεην .. Ξηελ Ξχξν, κηα ζηάια ηφπν, κηα κηθξή (ή κήπσο ηελ αδηθνχκε;)
κνπζηθή επαλάζηαζε. Αεθάδεο κνπζηθνί φισλ ησλ ειηθηψλ, λα δηαζρίδνπλ ηελ
-έηζη θη αιινηψο- κεγάιε καο πιαηεία Θε μερσξηζηή επιάβεηα κέζα ζε εηδηθέο
ζήθεο, δηαθφξσλ ζρεκάησλ θαη κεγεζψλ, κεηαθέξνπλ ην «άιιν ηνπο είλαη»:
έλα βηνιί, έλα θιάνπην, κηα θηζάξα. Δ Λξρήζηξα ησλ Ζπθιάδσλ πνπ ίδξπζε
ν ζπνπδαίνο θαη ηαπεηλφο Ιίθνο Ζππνπξγφο – πνπ ηχρε αγαζή ηνλ έθεξε ζην
λεζί καο- έρεη ήδε αξρίζεη λα παίξλεη ηελ ζέζε πνπ ηεο αλήθεη φρη κφλν ζε
ηνπηθφ αιιά θαη ζε παλειιήλην επίπεδν. Ον ηειεπηαίν ηεο εγρείξεκα κε ηελ
ζπλαπιία ηνπ Αηνλχζε Ξαββφπνπινπ, αλ ην ζθεθηείο, ήηαλ κηα δχζθνιε, αλ
φρη παξάηνικε ηζηνξία. Ζη φκσο καο θαηέθηεζε. Θεηά απφ άπεηξεο ψξεο
πξνεηνηκαζίαο θαη πξνβψλ, ν Ι. Ζεπνπξγφο θαη νη κνπζηθνί ηνπ θαηάθεξαλ
λα «απιψζνπλ»
έλα
ηδαληθφ κνπζηθφ ραιί πνπ δέρζεθε ηνλ Αηνλχζε
Ξαββφπνπιν. Έλα εγρείξεκα ηδηαίηεξα δπζθνιν θαη απαηηεηηθφ. Μνπ, φκσο
πέηπρε θαη καο ζπγθίλεζε..
Ξηελ Ξχξν ηεο θξίζεο κπνξείο, πηά, λα αθνχζεηο δηάρπηεο, θάπνηεο λφηεο κηαο
άιιεο πξννπηηθήο.Ζαη δελ είλαη κφλν ν Ζππνπξγφο. Βίλαη θαη ε δηεπζχληξηα
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ηεο αλαγελλεκέλεο Φηιαξκνληθήο ηνπ δήκνπ καο, ε Ώιίο Ηακπάξο, είλαη νη
λένη κνπζηθνί δάζθαινη κε ηηο ζρνιέο ηνπο πνπ κεηαιακπαδεχνπλ ηηο γλψζεηο
ηνπο ζηα κηθξά παηδηά κε ακεζφηεηα θαη αγάπε, είλαη ηα
πνιπάξηζκα
«γθξνππ» πνπ ζρεκαηίζηεθαλ θαη θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο ζχγρξνλεο
κνπζηθήο. ινη απηνί, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ζηαζεξή πνηνηηθή παξνπζία
ηνπ «Θνπζηθνχ Λκίινπ Ξχξνπ»
(πνπ ρξεηάδεηαη, σζηφζν, ψζεζε θαη
παξαπέξα αλαλέσζε) ππφζρνληαη λα θάλνπλ ηηο κνπζηθέο (θαη φρη κφλν)
κέξεο καο απνιαπζηηθέο, αηζηφδνμεο θαη δεκηνπξγηθέο..

Λ Αηνλχζεο Ξαββφπνπινο

Λ Ζεπνπξγφο κε ηελ νξρήζηξα

Δ παηδηθή Ρνξσδία
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ΘΒΗΕ ΖΏΕ ΘΒΗΕΞΞΛΐΛΞΖΒΞ ΟΔΞ ΞΠΝΕΏΙΔΞ ΓΔΞ
Γευπγίος Π. απλή
Ζαζεγεηνχ Γεσπνληθνχ Μαλεπηζηεκίνπ

Δ ρξνλνινγία πνπ νη άλζξσπνη δηαπίζησζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο κέιηζζαο θαη
εμάζθεζαλ ηε κειηζζνηξνθία είλαη απξνζδηφξηζηε.
Ώπαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε κηαο εληαηηθήο θαη
πξνζνδνθφξνπ κειηζζνηξνθίαο, απνηειεί ε χπαξμε πινχζηαο κειηζζνθνκηθήο
ρισξίδαο ή πινχζησλ, φπσο θαινχληαη, κειηζζνβνζθψλ.
Ζαηά ηε κπζνινγία καο παηξίδα ηεο κειηζζνηξνθίαο ζεσξείηαη ην λεζί Ζέα
ησλ Ζπθιάδσλ, ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ νπνίνπ δίδαμε ηελ ηέρλε ηεο ν Ώξηζηαίνο γηφο
ηνπ Ώπφιισλα θαη ηεο λχκθεο Ζπξήλεο. Βπίζεο, κε ην φλνκα Θέιηζζα αλαθέξνληαη
δχν πξφζσπα: ε αδειθή ηεο Ώκάιζεηαο θαη κηα ηέξεηα ηεο Αήκεηξαο.
Οα πξντφληα ηεο κέιηζζαο ήηαλ φρη απιψο γλσζηά ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο,
αιιά θαη θεκηζκέλα (π.ρ. αηηηθφ κέιη) γηα ηε γιπθαληηθή ηνπο αμία θαη σο νπζίεο
ρξήζηκεο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο.
Οα κειηζζνηξνθηθά πξντφληα ηψξα είλαη θαηαπιεθηηθέο θπζηθέο νπζίεο, ηηο
νπνίεο αμίδεη κε ιίγα ιφγηα παξαθάησ λα κλεκνλεχζνπκε:
Σο μέλι, πνπ ζχκθσλα κε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο είναι ηρόθιμο και ότι
θάρμακο, είλαη έλα ζπκππθλσκέλν κίγκα πνπ δελ γλσξίδνπκε φια ηα πιηθά απφ ηα
νπνία απνηειείηαη. κσο απφ ηε γλσζηή κέρξη ζήκεξα ζχλζεζή ηνπ (ακηλνμέα,
βηηακίλεο, πδαηάλζξαθεο, νμέα, κεηαιιηθά άιαηα, έλδπκα, ηρλνζηνηρεία θ.ά.)
ζεσξείηαη ένα συηλά ενεργειακό ηρόθιμο. Μαξάγεηαη απφ ηηο κέιηζζεο πνπ
ζπιιέγνπλ λέθηαξ θαη κειηηψκαηα κφλν απφ δσληαλά κέξε ησλ θπηψλ θαη ηηο
εθθξίζεηο εληφκσλ, ηδηαίηεξα δηαθφξσλ εηδψλ αθίδσλ θαη ηνπ παξαζίηνπ ηεο
Marchalina hellenica πνπ δεη παξαζηηηθά ζηε ραιέπηα πεχθε (Pinus halepensis). Ξηε
ζπλέρεηα, κέζα ζηελ θπςέιε απηά κεηαπνηνχληαη, εκπινπηίδνληαη κε νπζίεο απφ ηηο
κέιηζζεο, απνζεθεχνληαη ζηηο θεξήζξεο κέρξη ηελ σξίκαζή ηνπο θαη κεηά ην ψξηκν
κέιη ησλ θειηψλ ζθξαγίδεηαη απφ ηηο κέιηζζεο κε θεξί.
Σο μέλι πνπ ην 95% ησλ ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ είλαη ζάθραξα θαη ζηα
νπνία ππεξηεξνχλ νη δχν κνλνζαθραξίηεο θξνπθηφδε θαη γιπθφδε, αθομοιώνεηαι
ηατέφς από ηον οργανιζμό θαη θέξεηαη ζην εκπφξην ξεπζηφ, θξπζηαιισκέλν ή
σο κειηθεξίδην (θεξήζξα κε κέιη). Δ θξπζηάιισζή ηνπ κάιηζηα απνηειεί θπζηθφ
θαηλφκελν θαη δελ επηδξά ζηε ζξεπηηθή θαη βηνινγηθή ηνπ αμία. Έηζη, είναι
λανθαζμένη η ανηίληυη ηοσ καηαναλφηικού κοινού όηι ηο μέλι ποσ
κρσζηαλλώνει δεν είναι καλής ποιόηηηας ή είναι νοθεσμένο. Βπίζεο, ην
ρξψκα ηνπ δελ απνηειεί παξάγνληα πνηφηεηαο, αιιά έλδεημε πξνέιεπζήο ηνπ. Οα
κέιηα απφ κειηηψκαηα θαη ηα δαζφκεια, είλαη θαηά θαλφλα, πην ζθνηεηλνχ ρξψκαηνο
απφ ηα αλζφκεια, ηα νπνία θξπζηαιιψλνπλ θαη ζε ζπληνκφηεξν ρξφλν. Ώθφκε ην
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κέιη, πνπ απφ ηα αξραία ρξφληα ζεσξείηαη αθξνδηζηαθφ, δηαθξίλεηαη
γηα ηηο
ζεξαπεπηηθέο ηνπ
ηδηφηεηεο, είλαη θαηάιιειν γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε, θαηαλαιίζθεηαη απ‟
επζείαο απφ ηνλ άλζξσπν, φπσο ην πδξφκειν (30 γξ. κειηνχ αλά ιίηξν ριηαξνχ
λεξνχ), ζπκπεξηθέξεηαη σο πξνβηνηηθφ(1) θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε
δαραξνπιαζηηθή, θαξκαθεπηηθή, αξηνπνηία, καγεηξηθή, πνηνπνηία θ.ά.
Σζηφζν, πξέπεη λα αγνξάδεηαη ζε επψλπκε ζπζθεπαζία θαη λα δηαηεξείηαη
θαηά πξνηίκεζε ζε γπάιηλα, γεκάηα θαη αεξνζηεγή δνρεία γηαηί είλαη πγξνζθνπηθφ.
Λη θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ, κέρξη θαη δχν ρξφληα, είλαη ν μεξφο,
δξνζεξφο, ρσξίο έληνλεο νζκέο θαη ζθνηεηλφο ρψξνο, γηαηί ην θσο θαηαζηξέθεη
νξηζκέλεο βαθηεξηνζηαηηθέο νπζίεο θαη ζπγρξφλσο αιινηψλεη ην ρξψκα ηνπ. Λκνίσο
πνιιά ζπζηαηηθά ηνπ θαηαζηξέθνληαη φηαλ ζεξκαίλεηαη ή βξάδεηαη, νπφηε γηα ηελ
επαλαθνξά ηνπ ζηε θπζηθή ηνπ ξεπζηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη κπελ-καξί ρακειήο
ζεξκνθξαζίαο (40ν C) θαη ζηα ξνθήκαηα ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη κφλν φηαλ είλαη
ριηαξά.
Οέινο, είλαη αδχλαηνλ νη θαηαλαισηέο λα αληηιεθζνχλ εάλ έλα κέιη έρεη
ππνζηεί θάπνηνπ είδνπο λνζεία, επεηδή δελ δηαζέηνπλ ηελ ηδηαίηεξε εμάζθεζε
ζρεηηθά κε ην άξσκα θαη ηε γεχζε, γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαιάβνπλ ηε δηαθνξά.
Σο κερί, παξάγεηαη απφ λεαξέο εξγάηξηεο ειηθίαο 14-15 εκεξψλ, κε ηελ
θαηαλάισζε κειηνχ θαη ην ρξψκα ηνπ νθείιεηαη ζηα ιηπνδηαιπηά θαξνηηλνεηδή ηεο
γχξεο. Ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θνζκεηηθή, θαξκαθεπηηθή, θεξνπνία θ.ά.
Η γύρη, παξαιακβάλεηαη θαη κέζσ γπξενπαγίδσλ ζηελ είζνδν ησλ θπςειψλ.
Αηαθξίλεηαη γηα ηελ εμαηξεηηθή ζξεπηηθή ηεο αμία θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαηξνθή
ησλ κειηζζψλ σο πεγή πξσηετλψλ, ιηπψλ, βηηακηλψλ θαη αλνξγάλσλ αιάησλ, ζηε
δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ θνζκεηηθή θαη ζηε θαξκαθεπηηθή.
Ο βαζιλικός ποληός, παξάγεηαη απφ λεαξέο εξγάηξηεο ειηθίαο 5-14 εκεξψλ,
είλαη πινχζηα πξσηετλνχρνο θαη πνιχ πνιχπινθε νπζία θαη ηνπνζεηείηαη ζηα
βαζηιηθά θειηά σο ηξνθή ησλ πξνλπκθψλ ησλ βαζηιηζζψλ. Αηαθξίλεηαη γηα ηηο
δπλακσηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, αιιά ε επεξγεηηθή ηνπ επίδξαζε ζηελ
πγεία ηνπ αλζξψπνπ δελ έρεη πιήξσο ηεθκεξησζεί. Σζηφζν, ιφγσ ηης
ανηιμικροβιακής ηοσ δράζης ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ θνζκεηηθή (αινηθέο,
θαιιπληηθά θ.ά.) θαη ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα ζηνπο ειηθησκέλνπο, ιερψλεο θαη
αζιεηέο.
Η πρόπολη, είλαη κία θνκκενξεηίλε πνπ παξάγεηαη ζηνπο νθζαικνχο
δαζηθψλ δέληξσλ (πεχθνπ, θαζηαληάο, ιεχθαο, θηειηάο θ.ά.) θαη ζπιιέγεηαη απφ ηηο
κέιηζζεο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηνξίδνπλ ην άλνηγκα ηεο εηζφδνπ ηεο
θπςέιεο (πξν+πφιηο), λα ζηεξεψλνπλ ηηο θεξήζξεο, λα θξάδνπλ ζρηζκέο θαη
ραξακάδεο θ.ά. Αηαθξίλεηαη θαη απηή γηα ηηο αληηκηθξνβηαθέο θαη
ζεξαπεπηηθέο ηεο ηδηφηεηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θνζκεηηθή, θαξκαθεπηηθή,
νδνληνθξεκνπνηία θ.ά.
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Βπαλεξρφκελνη ζηε κειηζζνηξνθηθή ρισξίδα, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη
ν ειιεληθφο ρψξνο θαιχπηεηαη νιφθιεξνο απφ κειηζζνβνζθέο
κε κειηζζνηξνθηθά θπηηθά είδε, πνπ αλήθνπλ θπξίσο ζηελ απηνθπή βιάζηεζε,
αιιά αλεπξίζθνληαη θαη κεηαμχ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ, ησλ νπσξνθφξσλ
δέληξσλ θαη ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ. Λ αξηζκφο ηνπο αλέξρεηαη ζηα 500
πεξίπνπ θαη δηαθξίλνληαη ζε λεθηαξνπαξαγσγά, γπξενπαξαγσγά θαη ζε λεθηαξνγπξενπαξαγσγά ή παξέρνπλ κειηηψκαηα θπηηθήο ή δστθήο πξνειεχζεσο.
κσο ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ επξχηεξα θαη άιια κειηζζνηξνθηθά θπηά
γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο κειηζζνηξνθηθήο καο ρισξίδαο, ε νπνία ιφγσ
δηαθφξσλ αλζξσπνγελψλ επηδξάζεσλ (εθρεξζψζεηο, ππξθαγηέο, ςεθαζκνί
θαιιηεξγεηψλ θ.ά.) πθίζηαηαη ηειεπηαίσο κείσζε.
Βλδηαθέξνλ ελ πξνθεηκέλσ, παξνπζηάδνπλ ηα 150 πεξίπνπ κειηζζνηξνθηθά
θπηά πνπ απνηεινχλ ην 23% ηεο ρισξίδαο ηεο ζπξηαλήο γεο (Γ. Μ. Ξαξιή: Τα
θσηά ηες Σύρας. Ξπξηαλά Γξάκκαηα. Οεπρ. 26-27. Ώπξ.-Ενπι., 1994), ζηα νπνία
δελ πεξηιακβάλνληαη κειηζζνηξνθηθά νπνξσθφξα δέληξα, θαιιηεξγνχκελα θαη
θαιισπηζηηθά θπηά. Ώπηά ηα θπηηθά είδε ππάγνληαη ζε 19 νηθνγέλεηεο απφ ηηο
νπνίεο ε πνιππιεζέζηεξε είλαη ε νηθνγέλεηα ησλ Ρεηιαλζψλ (Lamiaceae) πνπ
πεξηιακβάλεη θπηά πνπ αλαδχνπλ νζκή, ρξήζηκα θαη πνιχηηκα σο αξσκαηηθά,
θαξκαθεπηηθά, αξηπκαηηθά, κειηζζνηξνθηθά θαη θαιισπηζηηθά. Ξην ζχλνιφ ηνπο
είλαη θπηά λεθηαξν-γπξενπαξαγσγά, εθηφο απφ ηα: ζπκάξη (Thymus capitatus),
θάππαξε (Capparis spinosa), ιηνηξφπη (Heliotropium europaeum), κάξαζν
(Foeniculum vulgare) θαη θιηζθνχλη (Mentha pulegium) πνπ είλαη κφλν
λεθηαξνπαξαγσγά θαη ηα: δελδξνκνιφρα (Alcea rosea), παπαξνχλα (Papaver
rhoeas) θαη ρακνκήιη (Chamomilla recutita) πνπ είλαη κφλν γπξενπαξαγσγά.
Βπίζεο, απφ ην λέθηαξ ηνπο παξέρνληαη κέιηα πνπ ηα δηαθξίλεη θαηά πιεηνλφηεηα ε
θαιή πνηφηεηα, ην ιακπεξφ θερξηκπαξέλην ρξψκα, ην επράξηζην άξσκα, ε
εμαηξεηηθή γεχζε θαη ε κε ηαρεία θξπζηάιισζε. Ώθφκε, ν πςειφο βαζκφο
πιεζνθαιχςεψο ηνπο εμεγεί ηελ αλαπηπγκέλε ζην λεζί κειηζζνηξνθία, ε νπνία
απνηειεί παξάδνζε. Θία παξάδνζε πνπ αξρίδεη απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο κε ηελ
θνπή θαη θπθινθνξία ζηε Ξχξα λνκίζκαηνο πνπ ζηε κία φςε ηνπ απεηθνληδφηαλ ε
κέιηζζα, ζπλερίδεηαη ζηελ θιαζηθή πεξίνδν κε ηελ αλεχξεζε ζε αλαζθαθή ηεο
πξψηεο μχιηλεο θπςέιεο, ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο κε ηε κέιηζζα ζηελ ζθξαγίδα
ηεο Ζνηλφηεηαο ηεο Ώπάλσ Θεξηάο θαη ζήκεξα κε ηηο ζπλερείο θαη εληαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Θειηζζνθνκηθνχ Ξπιιφγνπ Ξχξνπ (2).
Οέινο, ε παξαγσγή ηνπ κειηνχ ζηε Ξχξα εμαξηάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ
ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, αιιά φπσο αλαθέξζεθε, ε πνηφηεηά ηνπ είλαη άξηζηε θαη
σο κέιη ζπκαξηνχ απφ ηηο θαιχηεξεο δηεζλψο.
(1)
Προβηοηηθό: Ζωληαλή θαιιηέργεηα ζσγθεθρηκέλοσ βαθηερίοσ ή ζσλδσαζκού
βαθηερίωλ κε ηελ οποία εκπιοσηίδεηαη έλα ηρόθηκο ή έλα ζσκπιήρωκα δηαηροθής
ποσ επηθέρεη όθειος ζηελ σγεία.
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(2)
Σηοητεία από ηελ προθορηθή επηθοηλωλία κε ηολ Δεκοηηθό Σύκβοσιο θαη κέιος
ηοσ Μειηζζοθοκηθού Σσιιόγοσ Σύροσ θ. Δοκέληθο Σαγθηλέηο, ηολ οποίο θαη ζερκώς
εσταρηζηώ.
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«Ώιεζείαο 1-13»
Από ηην Αγνή Εηζίδος

Ώιήζεηα!

Θφλν απφ ην έλα κέρξη ην δεθαηξία ήηαλ ηα λνχκεξα ηεο. Ώπηφ ηεο έπξεπε,

ηίπνηα παξαπάλσ ηεο «νδνχ Ώιεζείαο». Ξθίρηεθα ζαλ ηελ είδα. Έηζη φπσο ζθίγγεηαη ε
θαξδηά κνπ φηαλ βιέπσ έλαλ αδηθεκέλν. Ξε αδηέμνδν ζηξηκσγκέλε, ζηελή θαη ζθηεξή,
ήζπρε, κνλαρηθή, ρσξίο απηνθίλεηα, ρσξίο δηαβάηεο. Οξεηο-ηέζζεξηο κηθξέο πνιπθαηνηθίεο
φιεο θη φιεο, θη αλάκεζα ηνπο έλα παιηφ, αιιά θαιά ζπληεξεκέλν δηψξνθν. Βθεί, ζε κηα
γεηηνληά ηεο Ζπςέιεο.
Μνηνο άηνικνο αλζξσπάθνο ή πνηνο ηζρπξφο άλδξαο λα ηεο δηάιεμε η φλνκα ηεο;
Γηαηί δελ ηεο ραξίζηεθαλ ιεσθφξνη αηειείσηνη, ειηφινπζηνη θαη πνιχβνπνη; Ηεσθφξνη πνπ
λα ηηο δηαβαίλνπλ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαη λα ξηγνχλ αληηθξίδνληαο η φλνκα ηεο;
Γηαηί ηελ έθξπςαλ, γηαηί ηελ θνβήζεθαλ, γηαηί ηελ ζηξίκσμαλ αλάκεζα ζε νλφκαηα
«κεγάισλ αλδξψλ», κεγαινκαλψλ αλδξψλ, θηιφδνμσλ αλδξψλ; Γηαηί;
Θήπσο θη εηλ ε κνίξα ηεο λάλαη θξπκκέλε, λα κεηαιιάζζεηαη, θαη λα παξακνξθψλεηαη;
Μνηνο ηελ θαηαξάζηεθε λα ηξηγπξίδεη καζθνθνξεκέλε, ζαλ λάλαη ζεκαδεκέλε θαη λα
ληξέπεηαη λ απνθαιχςεη ην πξφζσπν ηεο ην πξαγκαηηθφ; Ή κήπσο θη απηή ε ίδηα δηάιεμε,
φπνηε κε ηε γχκληα ηεο θέξλεη ζπκθνξέο λα θξχβεηαη, θη φπνηε κε ηε ιάκςε ηεο ςπρέο
αγαιιηάδεη λα πεηάεη ηε κάζθα ηεο θαη πάιη;
πσο θαη λάλαη δελ ηεο πξέπεη ην κηθξφ, ην θνχηζηθν. Αελ ηεο πξέπεη γηα ηελ επθπΎα
ηεο, γηα ηελ ίδηα ηεο ηελ πξνζσπηθφηεηα.
Θαθάξη φινη νη δξφκνη, λα είραλ ηέηνηα ζπκβνιηθά νλφκαηα. Ια έιιεηπαλ απηά ησλ
καηνβακκέλσλ θαηαθηεηψλ, ησλ αθειψλ εππαηξίδσλ εξψσλ. Οσλ κεγάισλ πνηεηψλ, ησλ
θαιιηηερλψλ, ησλ θηινζφθσλ, ησλ πνιηηηθψλ, ησλ θιεξηθψλ, ησλ επαλαζηαηψλ, πνπ δελ
δηαιέρηεθαλ γηα ηελ δηαρξνληθή ηνπο αμία. Έηζη θη αιιηψο, φινη ηνπο θξίζεθαλ ππνθεηκεληθά
ζηε ζχγρξνλε επνρή ηνπο.
Λλφκαηα αλζξψπσλ, γηα ηα νπνία ζπρλφηαηα απαίηεζαλ, θιάθηεθαλ ή θαη πιήξσζαλ νη
ζπγγελείο ηνπο γηα λα ηα δνπλ αλαξηεκέλα ζε δξφκνπο, πιαηείεο, γήπεδα, πνιηηηζηηθά
θέληξα. Λλφκαηα αλζξψπσλ, ζηνπο νπνίνπο - ζ απηνχο ή ζηνπο απνγφλνπο ηνπο - ήηαλ
«ππνρξεσκέλνη» νη δήκαξρνη θη νη δηάθνξνη πξφεδξνη, θη έπξεπε λα ζβήζνπλ κ απηφλ ηνλ
εχθνιν θη αλέμνδν ηξφπν ηα φπνηα «ρξέε» ηνπο.
Ώο ηελ αθήζνπκε ινηπφλ απηή ηελ αθνχξαζηε, ζηνλ θφζκν ηαμηδηάξα, πνπ θπθινθνξεί
αφξαηε αλάκεζα καο, λα μεπεδεχεη κε ηα κπαγθάδηα ηεο, φπνπ εθείλε θξίλεη θαη μέξεη. Θελ
ηελ βηάδνπκε άιιν. Ώγλφο ν θάζε ηεο ζθνπφο, αο ηελ εκπηζηεπηνχκε πιέξηα!
Δκλογικό δικαίυμα και πάθορ
(Γιήγημα ηηρ Καίπηρ Θαπαμήηζος)
Δ κεηέξα κνπ, πεξαζκέλα νγδφληα ρξφληα, μερλάεη ηειεπηαία. ρη πνιιά πξάγκαηα
νχηε νπζηαζηηθά. Ώπφ ηηο παιηέο εληππψζεηο, ηηο θαηαθαζηζκέλεο ρξφληα ζηηο γσληέο ηνπ
κπαινχ ηεο, δελ ηεο μεθεχγεη ηίπνηε θαη κφλν κε ηα πξφζθαηα ηα βξίζθεη ιίγν ζθνχξα.
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Αηαβάδεη πξνζεθηηθά κηα εθεκεξίδα απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο κ‟ έλα θαθφ θη αθνχεη
εθζηαηηθά ηηο εηδήζεηο ησλ ελλέα. ΐέβαηα, μερλάεη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ δηάβαζε
θαη θείλα πνπ άθνπζε, φκσο ν ζθνπφο έρεη γίλεη. Έρεη επράξηζηε απαζρφιεζε φιε ηε κέξα,
έζησ θαζφινπ παξαγσγηθή.
Γηα ηνχηεο ηηο δεκνηηθέο εθινγέο, κέξεο κπξνζηά ηε ξσηνχζα:
«Θα ςεθίζεηο;»
«Ζαη βέβαηα!»
«Μνηνλ ζα ςεθίζνπκε Αήκαξρν, ζπκάζαη;»
«Οα ίδηα ζα θάλεη φπνηνο θαη λα βγεη, κελ αλεζπρείο!» Βθείλε
ελδηαθέξεηαη γηα
ηα έξγα ηνπ, ελψ εγψ γηα ην θφκκα πνπ ηνλ ππνζηεξίδεη.
«Ζαιά, ζπκάζαη πνηνλ ζα ςεθίζνπκε;»
«Ονλ Ζνκπνζέθξα! Ώπηφλ δε ζέινπκε;»
«Θπξάβν!»
Ιηψζσ ζαλ λα δίλσ ζηνλ Ζνκπνζέθξα δχν ςήθνπο εγψ. Βλψ, αλ αθήζσ ηε κεηέξα
κνπ λα μεράζεη ηηο εθινγέο, γίλεηαη ην αληίζεην. Θία ςήθνο πάεη ρακέλε… Μάσ πνπ πάσ
εγψ γηα ην εθινγηθφ κνπ δηθαίσκα, ηελ πξνηξέπσ θη απηήλ λα πάεη γηα ην εθινγηθφ ηεο
θαζήθνλ. Βίλαη δχν νη νπηηθέο γσλίεο γη απηήλ ηελ ςήθν!...
Οελ Ζπξηαθή, κέζα ζην απηνθίλεην ηνπ αδειθνχ κνπ, ηεο έιεγα κέρξη ηελ ηειεπηαία
ζηηγκή: «Ια ζπκάζαη, Ζνκπνζέθξαο!», γηαηί κπξνζηά ζηελ επηηξνπή δε ζα κπνξνχζα λα πσ
ηίπνηε πηα. «Ιαη, παηδί κνπ! Θνπ ην είπεο ηφζεο θνξέο!» Γπξίδεη ηφηε ν αδειθφο κνπ λα ηεο
πεη λα βάιεη θαη ζηαπξφ ζηνλ Βπξηπίδε. Ώγαλάθηεζα. ξα ήηαλ απηή λα ηε δαιίδεη; «Άθεζε
ηνπο ζηαπξνχο! Ονπο βάδνπκε εκείο ηνπο ζηαπξνχο!», ηνπ ιέσ. «Μνχ λα βάισ ζηαπξφ;»,
ξσηάεη ε κεηέξα κνπ. «Μνπζελά. Ια ζπκεζείο κφλν Ζνκπνζέθξαο!», ηεο ιέσ. «Θα, πξέπεη
λα βάινπκε θαη ζηαπξφ…» «Αε ρξεηάδεηαη, ζνπ ιέσ!»
Θε ηα πνιιά, θηάζακε κπξνζηά ζηελ επηηξνπή. Ώθνπκπψ ζην ηξαπεδάθη ην βηβιηάξην
θαη ηελ ηαπηφηεηά ηεο, απφ πίζσ θαη ηα δηθά κνπ. Δ ζπλέρεηα καο έθεξε θαη ηηο δπν πίζσ
απφ δχν παξαβάλ, πιάη πιάη. Θε έρεη θάεη ε πεξηέξγεηα. Έρσ ηελ ππνςία φηη ε κεηέξα κνπ
δε ζπκάηαη ηη πξέπεη λα θάλεη. Ια ην. Ξε ιίγν βγάδεη ην θεθάιη θαη κε θσλάδεη.
«Θαξήεεεε!» ΐγάδσ θη εγψ ην δηθφ κνπ. «Αε βιέπσ. Κέραζα ην θαθφ κνπ!». Ια
πάξεη ε επρή! Μψο λα δεη ρσξίο ην θαθφ ηεο! «Μξνζπάζεζε λα δεηο», ηεο ιέσ, «είλαη
κεγάια ηα γξάκκαηα». Έηζη φκσο, κε ηα θεθάιηα καο απ‟ έμσ θαη ηηο άιιεο γπλαίθεο λα
πεξηκέλνπλ, ζεθψζεθε ν δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε πνπ
δελ έπαηξλε άιιν θαη κπήθε κέζα ζην δηθφ ηεο παξαβάλ. Ώθνχσ απηφλ: «ηη ζέιεηε λα
ςεθίζεηε;» Βθείλε: «Ζνκπνζέθξα!» Ράξεθα γηα ιίγν. Ώπφ θεη θαη πέξα, ηη ςεθνδέιηην
κπήθε ζην θάθειν, ν Θεφο θαη ε ςπρή ηνπ αληηπξνζψπνπ μέξνπλ. Θε ηελ παξέκβαζή ηνπ,
είρα κηα πηζαλφηεηα λα ραζεί ην εθινγηθφ κνπ δηθαίσκα εληειψο. Ξπλ έλα, πιελ έλα, κεδέλ
εηο ην άζξνηζκα ην αιγεβξηθφλ…
ΐγαίλνληαο απφ ην εθινγηθφ θέληξν, ξψηεζε ν αδειθφο κνπ ηε κεηέξα κνπ ζρεηηθά.
«Eγψ», ηνπ ιέεη εθείλε, «ςήθηζα Ζνκπνζέθξα, αιιά ε αδειθή ζνπ δε κ‟ άθεζε λα βάισ
ζηαπξφ!» Οφηε, ε δχζκνηξε εγψ, είδα πσο κε ηελ έγλνηα ηεο κεηέξαο κνπ, είρα μεράζεη ε γ
ψ λα βάισ ζηαπξφ ζηνλ Βπξηπίδε. «Έραζα ην κπαιφ κνπ!», ιέσ ζηνλ αδεξθφ κνπ. «ρη,
παηδί κνπ», ιέεη ε κεηέξα κνπ «έραζεο ηε κλήκε ζνπ. Ππάξρνπλ θάξκαθα γη απηή ηελ
πεξίπησζε…»
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«Όζηεξα απφ απηφ», ιέεη ε θφξε κνπ ηελ άιιε Ζπξηαθή κε ηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο,
«δελ πηζηεχσ λα πάξεηο καδί ζνπ ηε γηαγηά λα ςεθίζεη». «Αε ζα ηελ πάξσ; Ώλ κπνξέζσ θαη
ηνλ παππνχ ζνπ απφ ηνλ ηάθν ζα πάξσ καδί κνπ».
Ξηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο, πνπ είραλ κεγαιχηεξν πάζνο, νξγαλψζεθα θαιχηεξα απφ
ηελ πξψηε θνξά. Βίπα ηνπ Βπξηπίδε λα κνπ θέξεη ςεθνδέιηηα ζην ζπίηη. Ώπφ ηε Αεπηέξα
αθφκε άξρηζα λα κηιάσ ζηε κεηέξα κνπ γηα ηνλ Ζνκπνζέθξα. «Θα ηνλ ςεθίζακε απηφλ!»,
ιέεη. «Αελ πεηξάδεη, πάιη!» «Μάιη, γηαηί;» «Αε βγήθε αθφκε Αήκαξρνο…» «Οφηε λα
ςεθίζνπκε ηνλ άιιν!» «ρηηηηη!»
Βίρα έλα άγρνο, πσο ην δηπισκέλν ςεθνδέιηην δε ζα ρσξνχζε ζην θάθειν, γη απηφ
ηνπ έθαλα έλα αιιηψηηθν δίπισκα απηή ηε θνξά, έθαλα θαη κεξηθέο πξφβεο κέρξη λα
θηάζνπκε κε ην απηνθίλεην. Έμσ, ζην δξφκν, δπν ηξία ρνχθηαια ζπλνδεχνληαλ απφ
ζπγγελείο. Ζάηη κνπ ιέεη πσο φ, ηη πεξπαηάεη ζήκεξα ζην δξφκν κε κπαζηνχλη, κάηη ζνιφ,
θακπνπξηαζκέλν ζψκα, ζηεξηγκέλν ζε μέλεο καζράιεο, δελ είλαη απφ δηθφ ηνπ θαζήθνλδηθαίσκα λα ςεθίζεη αιιά απφ ην θαλαηηζκφ ησλ λεψηεξσλ ζπγγελψλ πνπ ην ηξαβνχλ κε
ην δφξη ζηα εθινγηθά θέληξα. «Βίπακε, ζα βάιεηο ην δηπισκέλν ραξηί ζην θάθειν θαη ζα
πεηάμεηο απηά πνπ ζα ζνπ δψζνπλ!» «Ιαη, παηδί κνπνπνπ!»
Έθηαζε ε ψξα ηεο αιήζεηαο. Ώπηή ηε θνξά δελ πήγα ζην δηπιαλφ παξαβάλ εγψ. Οελ
πεξίκελα απ‟ έμσ, γηα λα κπσ χζηεξα ζην δηθφ ηεο. Οφζε πξνεηνηκαζία ηφζεο κέξεο, ήζεια
λα δσ πνπ ζα θαηαιήμεη. Ζη φηαλ κπήθα ζην παξαβάλ, πξψηε κνπ δνπιεηά, ήηαλ λα ςάμσ
ην θηβψηην κε ηα πεηακέλα ςεθνδέιηηα. Θε βνεζνχζε θη ε… κπζηηθφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο,
ληε! Οα πάλσ πάλσ ςεθνδέιηηα δελ ήηαλ ηνπ Ζνκπνζέθξα. Ήηαλ ηνπ άιινπ. Βπράξηζην
απηφ, αιιά, ηφηε, πνχ ήηαλ ην έλα ηνπ Ζνκπνζέθξα πνπ ζα πεηνχζε; Θηα πηζαλφηεηα
δπζάξεζηε έκελε, λα είρε βάιεη θαη ηα δχν ζην θάθειν, νπφηε ζα ήηαλ άθπξα θαη ηα δχν…
Θε έθαγε ε αγξηφηεξε πεξηέξγεηα ηεο δσήο κνπ, κέρξη λα ην δσ πνιχ αξγφηεξα, απηφ ην
ςεθνδέιηην, ζηελ ηζάληα ηεο. Δ κεηέξα κνπ είρε θάλεη εθείλν πνπ έπξεπε θαη πνπ ήμεξε
απφ παιηά. Ξε κέλα φκσο, ηη ζπλέβε; Ξηελ έμνδν, ελψ εθείλε κε πεξίκελε, κνπ δήηεζαλ
απφ ηελ επηηξνπή ην δηθφ κνπ θάθειν.
«Ξπγγλψκε», ηνπο ιέσ, «λα πάσ λα ηνλ πάξσ»! Ια ζθεθηείηε, ηνλ είρα μεράζεη κέζα
ζην παξαβάλ πάλσ ζην ηξαπεδάθη θη νχηε ην ςεθνδέιηην δελ είρα βάιεη κέζα… Tη πάζνο!
«Οα „ρεηο νιφηεια ρακέλα παηδάθη κνπ!», θνχλεζε ην θεθάιη ηεο ε κεηέξα κνπ,
ππνλνψληαο –ίζσο!- φηη δελ ππάξρνπλ θάξκαθα γη απηή ηελ πεξίπησζε…
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Δθιμοηςπικέρ Δπιζκέτειρ
Δ ηειεπηαία επίζθεςε ηνπ Ξηφινπ ζηελ Ξχξν
Σος ηέλιος Παποςηζά
Ξηα πιαίζηα ησλ ζεξηλψλ γπκλαζίσλ ηνπ Ξηφινπ, (αλαθεξφκεζα ζηηο αξρέο ηεο 10εηίαο ηνπ
1950), εζπλεζίδεην, ζην πέξαο ή ζην ελδηάκεζν απηψλ, επίζθεςε εζηκνηππηθή ή
θηινθξνζχλεο ζε έλα Βιιεληθφ ιηκάλη. Ήηαλ κηα εθδήισζε πνπ ηηκνχζε ηελ πφιε πνπ
θηινμελνχζε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ελεξγψλ πνιεκηθψλ πινίσλ, αθνχ εζεσξείην επίζεκε
αλαγλψξηζε πξνο ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο.
Δ επίζθεςε ηνπ Ξηφινπ ζε ειιεληθά ιηκάληα, ζπληζηνχζε έλα γεγνλφο πνπ έπαηξλε
παλεγπξηθφ ραξαθηήξα θαη ππεξθάιππηε πνιιέο θνξέο ηε ζνβαξφηεηα ηεο επίζθεςεο.
Γλσζηή είλαη θαη ε επηθξαηήζαζα θξάζε: «Ήιζε ν Ξηφινο!».
Ξήκεξα, ίζσο, ν ζεζκφο απηφο λα έρεη κεηαηξαπεί.
Ώο παξαθνινπζήζνπκε ινηπφλ ηελ ηφηε επηθξαηνχζα ηαθηηθή, απνδηδφκελε απφ πξνζσπηθή
εκπεηξία ηνπ γξάθνληνο.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Δ είζνδνο ηνπ Ξηφινπ ζην ιηκάλη, κε ηελ επηβιεηηθφηεηά ηνπ, κε ηα πιεξψκαηα ηνπ
θαηαζηξψκαηνο ζηηο εληεηαγκέλεο ζέζεηο θαη ηελ απζηεξφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζηηγκή
ηεο πξνζφξκηζεο, δεκηνπξγνχζε εληχπσζε ζην πεξί ην ιηκέλα παξαθνινπζνχληα θνηλφ.
Οαπηφρξνλα δεκηνπξγνχζε θαη ζχγρπζε πεξί ηνπ πξαθηένπ ζηνπο θπβεξλήηεο ησλ πινίσλ,
θαίηνη είραλ πξνζρεδηαζηεί νη επί κέξνπο θηλήζεηο ησλ επί ράξηνπ, ελψ ν δερφκελνο ηελ
επίζθεςε πιεζπζκφο κε ελδηαθέξνλ παξαθνινπζνχζε ηα δηαηξερφκελα.
Ζαηφπηλ, φηαλ ηειείσλαλ νη καλνχβξεο πεξί ην αγθπξνβφιην θαη ηελ πξπκλνδέηεζε,
ηφηε άξρηδε ε θίλεζε ησλ απηνθηλνχκελσλ ιέκβσλ, απφ ηα πινία πνπ δελ πξνζεδάθηδαλ
ζθάια, έκθνξηεο λαπηψλ. Ήηαλ ε ζηηγκή ησλ «εμoδνχρσλ». Δ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
αλακελφκελεο κε αλππνκνλεζία απνβίβαζεο ηνπ πιεξψκαηνο ζηε ζηεξηά.
Θα ήζαλ ψξεο ειεπζεξίαο, επζπκίαο, καθξηά απφ ην ζπλερέο βιέκκα ηεο
απζηεξφηεηνο θαη ηεο πεηζαξρίαο. Θηα αλάζα απφ ηε ζθιεξή δσή κέζα ζηα ζηελά θαη δεζηά
δηακεξίζκαηα ηνπ ζθάθνπο. Εδίσο ζηα «Ώγγιηθνχ ηχπνπ» πινία, κε ηηο θξεκαζηέο απφ
γάληδν πάληλεο πξάληεο, ζην ππνθαηάζηξσκα ηεο πιψξεο ηνπ πινίνπ. Θηα ηαιαηπσξία θαη
απηή αθφκε ε μεθνχξαζε.
Ώιιά θαη απηή ε έμνδνο, πξνβιεκαηηθή, ηεινχζε ππφ πξνυπνζέζεηο. Αειαδή, ην
πινίν λα κελ είλαη «ζθνπνχλ» θαη ν πξνο έμνδν λα αλήθεη ζηελ «ηεηραξρία» εμφδνπ θαη λα
κελ έρεη ηηκσξεζεί κε πνηλή «ζηέξεζε εμφδνπ». Ζαη πξνζζέησο, λα εγθξηζεί θαηά ηελ
επηζεψξεζε ε θαιή εκθάληζή ηνπ. Θαιιηά, μχξηζκα, παπνχηζηα γπαιηζηεξά, άςνγν ην
ληχζηκν: θνιιαξίλα, καληίιη, θηφγθνο, θνξδφλη ζσζηά ηνπνζεηεκέλν, θαπέιν θαζαξφ θαη
άιια πνιιά. Ια επηζεκαλζεί φηη, ηφηε ε πνιηηηθή ελδπκαζία δηα ηνπο ζηξαηεχζηκνπο ήηαλ
απζηεξψο απεγνξεπκέλε.
Ώπφ απηνχο ινηπφλ ηνπο ηπρεξνχο, πνπ ηειηθά θαηφξζσλαλ λα ιάβνπλ ηελ πνζεηή
άδεηα, θέξνληεο ηελ θαζαξή ζηνιή εμφδνπ,
γέκηδε ε επηζθεπηφκελε πφιε. Θα
αλαδεηνχζαλ γηα ιίγεο ψξεο θάπνηα αιιαγή, θάπνηα κηθξνδηαζθέδαζε. Ζαη ηα θάζε είδνπο
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θαηαζηήκαηα, αλνηθηά γηα ηελ πεξίζηαζε, ζα θάιππηαλ απηέο ηηο αλάγθεο. Ζαη φ,ηη άιιν
δηέζεηε θπξίσο ην ιηκάλη. Ώπφ θνληά φκσο θαη νη άλδξεο ηεο «Μεξηπφινπ», γηα ηελ
θαηαζηνιή ηπρφλ αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λαπηψλ.
Δ έμνδνο ησλ αμησκαηηθψλ αθνινπζνχζε εθείλε ησλ πιεξσκάησλ, αθνχ
πξνεγνπκέλσο ην πινίν, φπνπ επέβαηλε ν Ώξρεγφο ή ν Ώλψηεξνο Αηνηθεηήο ( εάλ δελ
ζπκκεηείρε ν Ώξρεγφο ηνπ Ξηφινπ), δερφηαλ επηζήκσο ηηο Ώξρέο ηνπ Οφπνπ.
Ώξγφηεξα, δηά ηνλ Ώξρεγφ θαη ηνπο αμησκαηηθνχο, δηλφηαλ απφ κέξνπο ησλ Ώξρψλ
ηεο Μφιεο ε θαζηεξσκέλε επίζεκε δεμίσζε.
Ζαη‟ απηήλ, νη αμησκαηηθνί έπξεπε λα θέξνπλ επίζεκε ζηνιή. Δ αηκφζθαηξα ήηαλ
ιίαλ επράξηζηε θαη ε εληφπηνο άξρνπζα ηάμε επεδείθλπε αβξνθξνζχλε θαη ηελ
επηβαιινκέλε γηα ηελ πεξίζηαζε άθξα επγέλεηα.
Λη παξηζηάκελεο Ζπξίεο ηνπ ηφπνπ, δξαηηφκελεο ηεο επθαηξίαο, παξεπξίζθνληαλ
θέξνπζεο κεζ‟ εαπηψλ ηνπο δηαηηζέκελνπο ζεζαπξνχο εθ πνηθίισλ θνζκεκάησλ θαη ηηο
δηαθπιαζζφκελεο, γηα ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηάζεηο, πςειήο ξαπηηθήο ελδπκαζίεο.
Βπαθνινπζνχζε ε αληαπφδνζε ηεο δεμηψζεσο επί ησλ πινίσλ θαη θπξίσο ζην πινίν
φπνπ επέβαηλε ν Ώξρεγφο ή ν Ώλψηεξνο Αηνηθεηήο.
Ώιιά θαη γηα ην κε ζπκκεηέρνλ ζηηο σο άλσ ζπλεπξέζεηο θνηλφ, θαζηεξψλνληαλ ψξεο
επηζθέςεσο επί ησλ πινίσλ. Λη δε επηζθέπηεο επεδείθλπαλ ζηα πιεξψκαηα ηε ζπκπάζεηά
ηνπο θαη ηε θηινθξνζχλε ηνπο.
Εδηαίηεξε ζηηγκή, κε ηε δχζε ηνπ ειίνπ, ζπληζηνχζε ε ππνζηνιή ηεο ζεκαίαο
εθάζηνπ πινίνπ, κε ηηο απνδηδφκελεο ηηκέο απφ εηδηθά αγήκαηα. (Ξηα πνιεκηθά πινία, ε
ζεκαία, θαηά ηνλ πινπλ ηνπ πινίνπ, αλαξηάηαη ζηνλ θεληξηθφ ηζηφ ηεο γέθπξαο, ζην
ηειεπηαίν επηζηήιην, φπνπ θαη ν «επηζείσλ». Ξε πεξίπησζε ειιηκεληζκνχ ή αγθπξνβνιίαο, ε
ζεκαία ππνζηέιιεηαη εμ απηνχ ηνπ ηζηνχ θαη επαίξεηαη επί ηνπ εηδηθνχ θνληνχ, ζηελ
πξχκλε. Ζάζε εηζεξρφκελνο θαη εμεξρφκελνο ηνπ πινίνπ, αηελίδσλ απηήλ, ηελ ραηξεηά
ζηξαηησηηθψο. Βπίζεο, φηαλ ην πινίν είλαη ζε ζέζε αγθπξνβφιεζεο, αλαξηάηαη θαη ην
«επίζεκν», κηθξή ζεκαία, κφλν κε ζηαπξφ, ζην επηζηήιην ηεο πιψξεο.)
Ον εζπέξαο, εμεξρφηαλ ζηελ πφιε θαη ε κπάληα ηνπ Ξηφινπ, ζην πιένλ θεληξηθφ
ζεκείν απηήο. Ώπέδηδε ζπλήζσο εκβαηήξηα, αιιά θαη κνπζηθά ζέκαηα ζνβαξήο κνπζηθήο,
πξνηηκψκελσλ ησλ πιένλ εχζπκσλ, ψζηε λα επραξηζηείηαη ην θνηλφ θαη λα δηαηεξείηαη ε
επηθξαηνχζα επδηαζεζία.
Ξπλήζσο ε παξακνλή ηνπ Ξηφινπ δηαξθνχζε ηξεηο έσο ηέζζαξεο εκέξεο, ψζηε λα
δπλεζεί λα εμέιζεη ην ζχλνιν ησλ πιεξσκάησλ, αθνχ έλα κέξνο παξέκελε «επί ζθνπφλ»
έλδνλ.
Ώιιά θαη ε αλαρψξεζε ησλ πινίσλ, κε ηα πιεξψκαηα ζε ζέζε επάξζεσο, έδηλε ην
δηθφ ηεο ρξψκα, καδί κε ηα αηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγεί θάζε αλαρψξεζε πινίνπ, ηφζν ζε
εθείλνπο πνπ θεχγνπλ, φζν θαη ζ‟ απηνχο πνπ παξακέλνπλ ζηελ ζηεξηά.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Έλα φκνην γεγνλφο, θαη παξφκνην ζηε ζθελνζεζία ηνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ην θαινθαίξη ηνπ
1952 ζηελ Βξκνχπνιε, φηαλ ηελ επηζθέθζεθε ν Βιιεληθφο Ξηφινο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ζεξηλψλ γπκλαζίσλ ηνπ.
Ώληηηνξπηιηθά, θνξβέηεο, αξκαηαγσγά, ππνβξχρηα, ζε ζρεκαηηζκφ παξαιιαγήο,
εηζέξρνληαλ, κε κηθξά εκπφδηα ιφγσ θαηξνχ, ζην ιηκέλα ηεο πφιεο. Ξε αηκφζθαηξα ιίαλ
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ενξηαζηηθή θαη ραξκφζπλε, ε Βξκνχπνιε ππνδερφηαλ
ηα πνιεκηθά πινία, πνπ ηελ
ηηκνχζαλ κε ηελ επίζθεςή ηνπο.
ξα απνγεπκαηηλή, θαζψο ν ήιηνο ρξχζσλε ηηο ζηινπέηεο ησλ ειιηκεληδφκελσλ
πνιππνίθηισλ ζθαθψλ, ε πφιε ζηνιηζκέλε θαη θσηαγσγεκέλε, εφξηαδε έλα ζαπκάζην
γεγνλφο. Ονλ ειιηκεληζκφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ Ξηφινπ. Ζαη ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά παξφκνηνπ
γεγνλφηνο. Αειαδή, ππφ ηελ έλλνηα ηεο εζηκνηππηθήο επίζθεςεο ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο
ησλ ειιεληθψλ πνιεκηθψλ ζθαθψλ.
Ζαη ζηελ παξνχζα επίζθεςε επαθνινχζεζε φ,ηη πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, πεξί ηελ
ζπλήζε ηαθηηθή, νπφηε είλαη πεξηηηή ε επαλάιεςή ηεο. Βμαηξεηηθφ γεγνλφο ίζσο ζεσξεζεί ε
αλαγγειία, κε ηνπο ραηξεηηζηήξηνπο θαλνληνβνιηζκνχο, ηεο πξναγσγήο ζε Ππνλαχαξρν
ηνπ δηνηθνχληνο ηα γπκλάζηα, Ε. Ονχκπα, θπβεξλήηε, σο είλαη γλσζηφ, ηνπ ζξπιηθνχ
αληηηνξπηιηθνχ «ΏΑΝΕΏΞ» θαηά ηνλ ΐ΄Μαγθφζκην Μφιεκν.
Θεηαμχ ησλ ειιηκεληζκέλσλ πινίσλ, ζπκκεηείρε θαη ε θνξβέηα «Μπξπνιεηήο», πινίν ην
νπνίν ερξεζηκνπνηείην ζηα γπκλάζηα σο «Μισηή ΐάζε Ππνβξπρίσλ». Βπ‟ απηνχ επέβαηλε ν
Ώλψηεξνο Αηνηθεηήο Ππνβξπρίσλ θαη ην επηηειείν ηνπ, φπνπ ππεξεηνχζε ν γξάθσλ.
Δ ζπλέρεηα είλαη θαζαξψο πξνζσπηθή.
«Ώπφ ηελ Ξχξν απνπιεχζακε ηε λχθηα. Ζαηεπζπλζήθακε πξνο Ώξγνζαξσληθφ. Βθεί
πξνζεηέζε θαη ην Ζαηαδξνκηθφ «ΒΗΗΔ». (Ον εθ ησλ ηηαιηθψλ επαλνξζψζεσλ). Θνπ δφζεθε
δηαηαγή λα κεηεπηβηβαζζψ (έλ πισ) επ‟ απηνχ. Βίρε πξνεγεζεί ε αληηθαηάζηαζε ηνπ
Αηνηθεηή ησλ Ππνβξπρίσλ. Μξνζσξηλψο, είρε αλαιάβεη θαζήθνληα ν θπβεξλήηεο ηνπ
θαηαδξνκηθνχ «ΒΗΗΔ».
Οελ άιιε εκέξα, ην θαηαδξνκηθφ «θαλνληνβφιεζε» θαηά ζηφρνπ θαη έγηλε ραιαζκφο.
Ον πινίν παιαηφ θαη ε δφλεζε κεγίζηε. Έζπαζαλ φια ηα ηδάκηα ηνπ πινίνπ. Έπεζαλ θαη
επηρξίζκαηα θαη πνιιά «θαηζαξνιηθά» ηεο θνπδίλαο. Οελ εκέξα εθείλε ήηαλ επηβαίλσλ θαη
ν ππνπξγφο θαη κεηέπεηηα πξσζππνπξγφο, Μαλ. Ζαλειιφπνπινο. Γηα ην «ΒΗΗΔ» ίζσο
επαλέιζνπκε άιιε θνξά.»
Ώπηά ηα νιίγα απφ ηελ επίζθεςε ηνπ Ξηφινπ ζηελ Βξκνχπνιε, πνπ ήηαλ θαη ε
ηειεπηαία. Μαξακέλνπζα πιένλ σο κία φκνξθε αλάκλεζε.
Ζαη δελ ζέισ λα πηζηεχσ, φηη ε ηζηνξηθή πνιηηεία κνπ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ράλεη
κεξηθά απφ ηα πξνλνκηνχρα κεγαιεία ηεο.

Ον Μνιεκηθφ Μινίν «ΜΠΝΜΛΗΔΟΔΞ» (Ζνξβέηα), επί ηνπ νπνίνπ επέβαηλε ν γξάθσλ, νζάθηο
ερξεζηκνπνηείην σο «Μισηή ΐάζε Ππνβξπρίσλ»
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ΣΟ ΘΑΙΑΛΣΑΡΗ ΣΟΤ 1955
Ονπ Οάθε Ζπξηηζφπνπινπ
ΘΒΝΛΞ ΜΝΣΟΛ
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Βπρέο πξνο φινπο ηνπο Βξκνππνιίηεο απεχζπλε ν επαλεθιεγείο δήκαξρνο
Βπακεηλψλδαο Μαπαδάκ.
Ώπφ ην ΕΖΏ Ξχξνπ δηαλεκήζεθαλ 270 ρηιηάδεο δξαρκέο πξνο ελίζρπζε ησλ
αλέξγσλ εξγαηψλ ηνπ λεζηνχ γηα ηηο άγηεο εκέξεο ησλ ενξηψλ.
Λη εθνπιηζηέο Θηράιεο Ζνπινπθνπηήο θαη αδειθνί Νεζχκλε, θαζψο θαη ν
Ξχλδεζκνο Ξπξηαλψλ Μεηξαηψο – Ώζελψλ, πξνζέθεξαλ δηάθνξα ρξεκαηηθά
πνζά ζε άπνξνπο ζπκπνιίηεο καο.
Μνιιά εξγνζηάζηα έρνπλ πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ
ζ΄
απηά.
Μξφζθαηα
ην
πθαληνπξγείν
Ζνπινχξε
απέιπζε
500
εξγαηνυπαιιήινπο.
Λκάδα εηδηθεπκέλσλ κνληειηζηψλ ηεο πφιεο κε επηθεθαιήο ηνλ εξγάηε Ξη.
Μεηξίδε θαηαζθεχαζε νκνίσκα ηνπ θαηαδξνκηθνχ «Έιιε» γηα ηα θάιαληα ησλ
αλέξγσλ λέσλ ηεο Ξχξαο. Δ κηληαηνχξα ηνπ «Έιι ε» κεηαθέξζεθε ζηνλ
Μεηξαηά γηα λα ςάινπλ θαη εθεί ηα θάιαληα ζηνπο απφδεκνπο ζπκπνιίηεο καο.
Ον νκνίσκα είλαη γθξίδνπ ρξψκαηνο, έρεη κήθνο ηξηψλ κέηξσλ θαη δηαζέηεη ίδην
θσηηζκφ κε κπαηαξίεο θαλφληα θαη άιια ιεηηνπξγηθά εμαξηήκαηα.
Λ επηζεσξεζηαθφο ζίαζνο ηεο Ζαιήο Ζαιφ έδσζε ζεηξά παξαζηάζεσλ ζην
ζέαηξν «Ώπφιισλ» κε έξγν, πνπ είρε γξάςεη ν ζπκπνιίηεο καο ζεαηξηθφο
ζπγγξαθέαο Θ. Ώλίζηνο, ν νπνίνο ζπλφδεπζε ην ζίαζν ζηε Ξχξα.
Λ δεκνδηδάζθαινο
θαη πξσηνςάιηεο ηνπ λανχ ηεο Ζνηκήζεσο, Θ.
Θενδσξαθφπνπινο, κεηεηέζε ζηελ Ώζήλα κεηά απφ 20 ρξφληα παξνπζίαο ζην
λεζί καο.
„Βιαβε ην πηπρίν ηεο Ώλσηάηεο Γεσπνληθήο Ξρνιήο, ν ζπκπνιίηεο καο Ιίθνο
Ζνπηέπαο θαη ην πηπρίν ηεο Ρεκείαο ν επίζεο ζπκπνιίηεο καο Θάλνο
Ζαβαιιηέξνο.
Θε ζπλεηζθνξά ησλ εθνπιηζηψλ αδειθψλ Ζνπινπθνπληή, αδειθψλ Νεζχκλε,
Ώζ. Ώλαζηαζίνπ θαη Ώλδξέα Ώλδξηαλφπνπινπ, ζπγθεληξψζεθαλ 800 δνιάξηα,
ηα νπνία δηαηέζεθαλ ππέξ ηνπ Ιαπηηθνχ Λκίινπ Ξχξνπ, πξνο αγνξάλ
θσπήιαησλ ιεκβψλ.
«Βθπνηνχληαη αληί ειάρηζηεο ηηκήο ηα έπηπια θαη ηα ζθειεηά ηνπ θαηαζηήκα ηνο
ηνπ Βκκαλνπήι Ζαξαηδά ζηελ αγνξά, ιφγσ πησρεχζεσο»
Βγθαηαζηάζεθε ζηελ Βξκνχπνιε ν Ζπθιαδίηεο πνιηηηθφο κεραληθφο Θάξηνο
Νεληέξεο.
Ώπφ ηα νθηψ δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο, κφλν ηα κηζά ζηεγάδνληαη ζε
δεκφζηα θηήξηα.
















Αηεμήρζε ζηνλ Μεηξαηά πνδνζθαηξηθή ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ «Άξε» Ξχξνπ θαη
ηεο «Μξννδεπηηθήο» Ιίθαηαο γηα ην θχπειιν Βιιάδνο. Ζαηά ηνλ πξψην αγψλα
ησλ νκάδσλ θαη κεηά απφ εκίσξε παξάηαζε ην παηρλίδη έιεμε ηζφπαιν 0 -0,
δηαθξηζέληνο ηνπ ηεξκαηνθχιαθα ηνπ «Άξε» Γηάλλε Ηαηκνχ γηα ηηο ζσηήξηεο
απνθξνχζεηο ηνπ. Οελ επφκελε, ζηνλ επαλαιεπηηθφ αγψλα, ε «Μξννδεπηηθή»
λίθεζε κε ζθνξ 1-0. Οε ζπλάληεζε παξαθνινχζεζαλ πνιινί θίιαζινη, πνπ
είραλ κεηαβεί απφ ηε Ξχξα ζηνλ Μεηξαηά θαη πάλσ απφ ρίιηνη ζπκπαηξηψηεο καο
ησλ Ώζελψλ θαη ηνπ Μεηξαηά.
Λκάδεο εξγαζίαο ηνπ λεζηνχ καο, ειιείςεη εξγαζίαο, κεηέβεζαλ ζηελ Εζάθε,
πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ ηα έξγα αλνηθνδφκεζεο κε εκεξνκίζζηα 60 δξρ θαη
ελδηαίηεζε.
Οελ Ζπξηαθή 13/1 δφζεθε ζηηο αίζνπζεο ηνπ μελνδνρείνπ Γαιιία ν ρνξφο ηνπ
πνδνζθαηξηθνχ ζσκαηείνπ «Άξεο» Ξχξνπ.
Ξηηο 16/1 έραζε ηε δσή ηνπ ζπλζιηβείο απφ θχκαηα, ζην θαηάζηξσκα ηνπ
πινίνπ «ΐφξη», πιεζίνλ ησλ ΐεξκνχδσλ λήζσλ, ζπκπνιίηεο λαπηηθφο Ε.
ΐαξραιακάο.
Ξπλεξγείν ηνπ δήκνπ επηδηφξζσζε ην δξφκν ηεο πιαηείαο ζεάηξνπ «Ώπφιισλ»,
ν νπνίνο είρε ππνζηεί δεκηέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δηέιεπζε κεγάισλ
ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ.
Ξχκθσλα κε δηαηαγή ηεο Ρσξνθπιαθήο, ηα αθεληηθά ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ
ππνρξεψλνληαη λα ηνπο θνξνχλ θνξδειίηζεο ζην ιαηκφ, πξνθεηκέλνπ
απνθεχγνληαη νη θφιεο απφ κέξνπο ησλ …… θηιφδσσλ ρσξνθπιάθσλ.
Ξηηο 17/1 έιαβαλ ρψξα ελψπηνλ ηνπ Ινκάξρε Ζπθιάδσλ Ι. Ανπδνπκφπνπινπ
νη νξθσκνζίεο ηνπ επαλεθιεγέληνο δεκάξρνπ Βπ. Μαπαδάκ θαη ηνπ
λενεθιεγέληνο Αεκνηηθνχ Ξπκβνχινπ.
Ξηηο 22/1 εγθαηαζηάζεθε ζηε Αεκαξρία ε λέα Αεκνηηθή Ώξρή θαη εμειέγεζαλ
ηα κέιε ηνπ Μξνεδξείνπ θαη ηεο Αεκνηηθήο Βπηηξνπήο.
Μξφεδξνο ηνπ Αεκνηηθνχ Ξπκβνπιίνπ εθιέρηεθε ν Θελάο
Αηαθάθεο,
Ώληηπξφεδξνο ν ΐξαζίδαο Οφπαθαο θαη Γξακκαηέαο ν Γεψξγηνο Αξαθάθεο.
Οαθηηθά κέιε ηεο Αεκαξρηαθήο Βπηηξνπήο νη Γεψξγηνο
Θξαςηάδεο
θαη
Ξηαχξνο ΐαθίαο θαη Ώλαπιεξσκαηηθά κέιε νη Ξηέθαλνο Θακίδεο θαη Γεψξγηνο
ΐάιβεο.



Δ δεμακελή καο ξπκνπιθείηαη ήδε
πξνο ην Ζεξαηζίλη κεηά ηελ επηζθεπή εο
ζηνλ Οάξαληα ηεο Εηαιίαο, φπνπ, αθνχ γίλνπλ φιεο νη πξνεξγαζίεο θαη
εγθαηαζηαζνχλ νη λέεο ειεθηξνγελλήηξηεο, ζα κεηαθεξζεί ξπκνπιθνχκελε ζην
ιηκάλη ηεο Ξχξαο.
Μαξάιιεια, ζπλερίδεηαη κε ηαρχ ξπζκφ ε θαηαζθεπή ησλ
ιηκεληθψλ έξγσλ
ηνπ αγθπξνβνιίνπ ηεο δεμακελήο.



Ώγνξάζηεθαλ κεραλήκαηα απφ ην εμσηεξηθφ, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
κεραλνπξγείνπ Νεζχκλε ζην Ιεψξην.
Δ εθεκεξίδα «Ώπγή» ηνπ Θ.Μ.Ξηεθάλνπ ζπκπιήξσζε 55 ρξφληα δσήο.
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ηνπ




Ον νδνληξηαηξείν ηνπ ζαλφληνο Ώιθφλζνπ ΐηηάιε επαλαιεηηνπξγεί απφ ηελ
νδνληηάηξν Θαξία Μαπατσάλλνπ.
Θαλαηνη: Α. Ααθηπιίδε θαθεπψιε, Ζπξ.Ραιαβαδή κηθξνεκπφξνπ ζε λεαξά
ειηθία θαη Ππαηίαο ΐξνχδε.
Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ ΗΟ 










Θε παλεγπξηθφ ραξαθηήξα γηνξηάζηεθε ζηηο 2/2 απφ ην Ηχθεην Βιιελίδσλ ε
Μαγθφζκηα Δκέξα ηεο Θεηέξαο.
Ον πξσί ηειέζηεθε ζηνλ Άγην Ιηθφιαν
ιεηηνπξγία κεηά αξηνθιαζίαο θαη αθνινχζεζε βάπηηζε απφ ηηο θπξίεο ηνπ
Ηπθείνπ ζε ζήιπ ηεθλφ απφξνπ ζπκπνιίηε καο ζην νπνίν δφζεθε ην φλνκα
Φξεηδεξίθε.
Ον απφγεπκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ Ηπθείνπ
κεγάιε γηνξηή, φπνπ κίιεζε ε θηιφινγνο Ρξ. Θαλνπζέιε θαη αθνινχζεζε
παλεγπξηθφ πξφγξακκα
απφ ηηο δεζπνηλίδεο ηνπ Ηπθεηνπ Ε. Ονπηνχδε, Ο.
Ληθνλνκίδνπ θαη Η. Ιηθνιαθνπνχινπ. Ξηε ζπλέρεηα έπαημε ζην πηάλν ε θ.
Γελαδίνπ θαη ηξαγνχδεζε ε ρνξσδία ηνπ Ηπθείνπ.
Ζαηά ηε ζπλεδξία ηεο Ινκαξρηαθήο Βπηηξνπήο Ζπθιάδσλ απνθαζίζηεθε ε
ίδξπζε ηξηψλ λπθηεξηλψλ
δηδαθηεξίσλ
ζηελ Βξκνχπνιε
θαη ε πηά ζηα
δηάθνξα ρσξία ηεο Ξχξαο, πξνο θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ. Ξηελ
πεξηθέξεηα ηεο Ξχξαο ππάξρνπλ 5.037 αλαιθάβεηνη λένη θαη λέεο ειηθίαο 12
έσο 20 εηψλ.
Ζπθινθφξεζε λέα πνηεηηθή ζπιινγή
ηνπ ζπκπνιίηε Διία Ηαδάξνγινπ
«Ξθφξπηεο θσλέο».
Θε πνιιέο θαινθαηξίεο πέξαζε ν θεηηλφο ρεηκψλαο θαη ηα θεκηζκέλα θεπαία
καο, φπσο θνινθπζάθηα, θνπθηά θαη αγθηλάξεο πξνζθέξνληαη άθζνλα θαη ζε
ιίαλ πξνζηηέο ηηκέο ζηελ αγνξά, αιιά θαη απφ ηνπο πιαλφδηνπο καλάβεδεο
κε ηηο θαξφ αζπξνγαιάδηεο πνδηέο, ηηο ηξαγηάζθηεο κε ηελ θφπηηζα, ηηο
παιάληδεο ηα παξαθνξησκέλν κε θαθάζηα γατδνπξάθηα ηνπο.
Ξηηο 8/2 δφζεθε ζην αζελατθφ μελνδνρείν «Ώθξνπφι Μαιιάο» ν ρνξφο ηνπ
Ξπλδέζκνπ Ξπξηαλψλ Μεηξαηψο – Ώζελψλ: Έπαημε ε νξρήζηξα Ζαξαηδά θαη
ηξαγνχδεζε ν Μ. ΐάγηαο.
Ππήξρε πινχζηνο δηάθνζκνο ζηελ αίζνπζα ρνξνχ, πνπ ήηαλ
δηαθνζκεκέλε
κε θισλάξηα ακπγδαιηάο θαη θάζε ηξαπέδη ην
θνζκνχζαλ εχνζκα άλζε ηεο
ζπξηαλήο γεο.
Δ ιίζηα ησλ δψξσλ ηεο ιαρεηνθφξνπ αγνξάο ήηαλ θαιιηηερληθά
ηππσκέλε
θαη δηαλζηζκέλε κε απεηθνλίζεηο γξαθηθψλ ηνπίσλ ηεο Ξχξαο θαζψο θαη κε
κηθξφ έληππν ράξηε ηνπ ΐξάρνπ καο.
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Δ δηνίθεζε ηνπ Βξγαηηθνχ Ζέληξνπ Ζπθιάδσλ απέζηεηιιε ζηηο 9/2 δηα ηνπ
Μξνέδξνπ ηεο Ιηθήηα Θενινγίηε, έγγξαθν δηακαξηπξίαο
πξνο ην Αήκν
Βξκνχπνιεο, αλαθνξηθά κε ηνλ αλεπαξθή θσηηζκφ ηεο πφιεο.
Ον παιαηφ εζηηαηφξην Μάζζαξε αλαθαηλίδεηαη άξδελ, φπσο θαη ην εζηηαηφξην
ηνλ Ζ. Ζσβαίνπ ζηελ παξαιία κε ηελ πξνζζήθε ππαίζξηνπ ρψξνπ θαγεηνχ.
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Γάκνο ζηελ Βξκνχπνιε ηνπ βνπιεπηή Οήλνπ Μάξε Ηηαξνχηζνπ
θαη ηεο
ζπγαηέξαο
ηνπ Θαλφληνο
εθνπιηζηή θαη βηνκήραλνπ Ξχξαο, Μαχινπ
Ραηδειηά.
Ον πξαηήξην βελδίλεο ηεο εηαηξείαο ΐΝ
κε ηελ θσηεηλή επηγξαθή θαη ην
κνληέξλν ξπζκφ ηνπ, απνηειεί ην ζηνιίδη ηεο πξνθπκαίαο καο.
Αεκνηηθφ ζπλεξγείν κε επηθεθαιήο ην γεσπφλν Θπηλφπνπιν, αζρνιείηαη κε
δελδνθπηεχζεηο θαη κε δεκηνπξγίεο θεπαξίσλ αλά ηελ πφιε.
Ξπλερίδνληαη νη εξγαζίεο απνπεξάησζεο ηνπ λένπ
λνζνθνκεηαθνχ
ζπγθξνηήκαηνο
πιεζίνλ ηεο πιαηείαο Δξψσλ. ΄Δδε
νινθιεξψζεθε
ε
θαηαζθεπή εμσηεξηθνχ ηνίρνπ κε ζηδεξέλην θηγθιίδσκα, ην νπνίν ζα πεξηβά ιιεη
θήπν κε πεχθα θαη αιηάλεο αλζέσλ.
Ώπφ ην Βθεηείν Ώηγαίνπ εθδφζεθαλ θαηά ην έηνο
1954 134 απνθάζεηο
πνιηηηθέο, 74 απνθάζεηο θαη πξάμεηο πξνεδξηθέο, 42 απνθάζεηο Μεληακεινχο
Μνηληθνχ Βθεηείνπ θαη 168 απνθάζεηο Οξηκεινχο Βθεηείνπ.
Ον Ηχθεην Βιιελίδσλ παξέζεζε ην βξάδπ ηεο ηζηθλνπέκπηεο ρνξεπηηθφ δείπλνπξεινπδέ ζηε ζάια ηνπ.
Μεξαηψζεθε ε εθθαζάξηζε ησλ κπάδσλ, πνπ πξνυπήξραλ θαη θαζηζηνχζαλ
ζρεδφλ αδηάβαηε ηελ θεληξηθή νδφ Ξηακαηίνπ Μξστνπ, απφ ην Ώλεθνξάθη
κέρξη ην ΕΖΏ.
Θεηαθέξζεθαλ ζην ιηκάλη καο κε ην αξκαηαγσγφ «Ώλάθε» ηα λαχδεηα ηεο
πισηήο δεμακελήο (άγθπξεο, θαδέλεο, ζεκαληήξεο
θ.η.ι.)
Βπίζεο κε ην
ξπκνπιθφ «Βγθέιαδνο» αθίρζε ζπλεξγείν ηνπ ΐαζηιηθνχ Ιαπηηθνχ, ην νπνίν
πφληηζε ηηο άγθπξεο θαη πξνζδηφξηζε ην αγθπξνβφιην ηεο δεμακε λήο.
Λ εθνπιηζηήο
Ιηθφιανο Νεζχκλεο έγηλε δεθηφο απφ ηνλ
Μξσζππνπξγφ
Ώιέμαλδξν Μαπάγν, ζηνλ νπνίν
αλέπηπμε δηεμνδηθά φια ηα δσηηθά ζέκαηα
ηεο Ξχξαο, αιιά θαη ηεο Ιαπηηιίαο καο γεληθφηεξα.
Κεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηεο ακαμσηήο νδνχ πξνο ην ρσξηφ Ααλα θφο απφ ηελ
νδφ Βξκνχπνιεο – Γαιεζζά.
Ζαηά ηηο αξραηξεζίεο ηεο Έλσζεο Γεσξγηθψλ Ξπλεηαηξηζκψλ Ξχξνπ, Μξφεδξνο
αλαδείρηεθε ν Ηένλ. Ραιαβαηδήο.
Οελ Ζπξηαθή 20/2, ζην γήπεδν ηεο ΞΘΖ, ε «Βιιάο» Ξχξνπ θαη ε Ώ.Β.
«ςπρηθνχ» ήξζαλ ηζφπαιεο κε ζθνξ 2-2. Αηαθξίζεθε ν ηεξκαηνθχιαθαο ηεο
«Βιιάο» Γηάλλεο Ζνξσλαίνο
γηα ηηο εθπιεθηηθέο απνθξνχζεηο
ηνπ. Λ
Ζνξσλαίνο είρε αληηθαηαζηήζεη ην βαζηθφ γθνιθίπεξ ηεο νκάδαο, ΐαζίιε
Αάξξα.
Ξηηο 26/2
δφζεθε ζηε ιέζρε
«Βιιάο» ν ηειεπηαίνο
ρνξφο ηεο απνθξηάο
απφ ην πνδνζθαηξηθφ ζσκαηείν «Βιιάο». Έπαημε αζελατθή νξρήζηξα ππφ ηε
δηεχζπλζε ηνπ γλσζηνχ ζπλζέηε Ηπθηαξδφπνπινπ.
Ζαηά ηηο εθδειψζεηο ηεο
απνθξηάο, ηα θνξίηζηα
θνξνχζαλ ειιεληθέο
θνξεζηέο, φπσο ηεο βιαρνπνχιαο, ηνπ θνπζηαλειά θαη άιιεο, ελψ ηα αγφξηα
ήηαλ ληπκέλα
κε βξάθεο, απάρηθα θνπζηνχκηα, ζεληφληα ησλ ζπηηηψλ θαη
έθεξαλ κνπηζνχλεο απνθξνπζηηθέο ε έβαθαλ ηα πξφζσπα ηνπο κε θαπληέο
ηεγαληψλ.



Λη πιένλ επηηπρεκέλνη ρνξνί θαηά ηηο απνθξηέο δφζεθαλ ζηε ιέζρε «Βιιάο»,
ζην Ηχθεην Βιιελίδσλ θαη ζην μελνδνρείν ηεο «Γαιιίαο», ελψ νη πησρνί –πιελ
ηίκηνη – λνηθνθπξαίνη εμαζθάιηζαλ θαη απηή ηε ρξνληά ην ηαςί κε ην ςεηφ
θξέαο, ην θξαζί ην ζαληνξηληφ, ην θαληαΎθη ην κεισκέλν θαη δηαζθέδαζαλ ζηα
ζπίηηα ηνπο κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Κ Α Ρ Σ Η Ο 
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Ξην ζηξαηφπεδν ηεο ΞΘΠ πξαγκαηνπνηείηαη γεληθή επηζθεπή ησλ νηθεκάησλ.
Ξηηο 6/3 άξρηζε ζην Γπκλάζην Μεπθαθίσλ ην ηνπηθφ πξσηάζιεκα πεηνζθαίξαο
θαη θαιαζφζθαηξαο, φπνπ ζπκκεηείραλ νη νκάδεο ηεο ΞΘΠ, ηνπ Ηηκελαξρείνπ,
ηνπ Γπκλαζίνπ Ώξξέλσλ, ηεο Βκπνξηθήο Ξρνιήο θαη ηεο νκάδαο ηνπ
Γπκλαζηεξίνπ.
Ον δεκνηηθφ ηαηξείν εγθαηαζηάζεθε φπηζζελ ηεο Αεκαξρίαο θαη ιεηηνπξγεί
ηξείο
θνξέο ηελ εβδνκάδα ππέξ ησλ απφξσλ
ζπκπνιηηψλ
καο. Ον
ρεηξνπξγηθφ ηνπ ηκήκα δηεπζχλεηαη απφ ηνλ ηαηξφ Βπ. Γεζηκάην
θαη ην
παζνινγηθφ απφ ηνλ ηαηξφ Ξπ. Θαζηξνγθηνπδέπν.
Οελ Οξίηε 8/3 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Βξκνχπνιε γεληθή απεξγία απφ ηνπο
επαγγεικαηνβηνηέρλεο θαη ηνπο εκπφξνπο ελάληηα ζηνλ θαηαξηηζζέληα λφκν
ηεο Ζπβέξλεζεο πεξί ελνηθηνζηαζίνπ. Ον 98% ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο πφιεο
καο παξέκεηλαλ θιεηζηά θαη νη δξφκνη ήηαλ έξεκνη.
Έδσζε ζηηο 10/3 δηάιεμε ζην Ηχθεην Βιιελίδσλ ν δηθεγφξνο θαη ηζηνξηθφο ηεο
Ξχξνπ Ώλδξέαο Αξαθάθεο κε ζέκα «Ξηελ Βξκνχπνιε ηνπ 1870».
Ώπεβίσζε ζηηο 16/3 ε Αέζπνηλα Ώλδξέα Ζαηζηκαληή.
Ώθίρζε ζηελ πφιε
καο ν πθππνπξγφο Μξφλνηαο Γηαβάζνγινπ, ν
νπνίνο
ζπλνδεπφκελνο απφ ην δηεπζπληή ηνπ εληαχζα Ζέληξνπ Ζνηλσληθήο Μξφλνηαο
Ζ. Μαπαδάθε επηζπεχηεθε ηα θέληξα πεξίζαιςεο πξνζθχγσλ ζε Βξκνχπνιε
θαη Μνζεηδσλία θαζψο θαη φια ηα λνζειεπηηθά
θαη θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα
ηνπ λεζηνχ.
Ώξξαβσληάζηεθαλ ν ρεκηθφο Γεψξγηνο Ξίκσζηο θαη ε Ζαηίγθσ Ώθχια.
Ξηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε λένπ Α.Ξ. ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ζσκαηείνπ
«Άξεο», εθιέρζεθαλ:
Ι. Μάζζαξεο Μξφεδξνο, Ζ. Γαβηψηεο Ώληηπξφεδξνο, Θ. Γιχθαο Γ.Γ. Ι.
Αεζχπξεο ή Ξηηλάθεο Οακίαο, Γ. Ζαξηεξφο ή Ζνπτλάθεο Έθνξνο, Ε. Κεξαδάθεο
Γεληθφο Ώξρεγφο θαη Ξχκβνπινη νη : Ι. Ζσλζηαληηλφπνπινο θαη Ι. Θενδψξνπ.
Αηαηέζεθαλ απφ ην Ππνπξγείν Αεκνζίσλ Έξγσλ 400
ρηι. δξρ γηα ηηο
αζθαιηνζηξψζεηο ησλ νδψλ: Ξηακαηίνπ Μξστνπ, Βξκνχπνιεο, Ώλσ Ξχξνπ θαη
Βξκνχπνιεο – Ηαδαξέηησλ – Θάλλα - ΐάξεο.
Λ Ξχλδεζκνο Ξπξηαλψλ Μεηξαηψο-Ώζελψλ παξέζεζε ζε ηαβέξλα ηνπ
Ονπξθνιίκαλνπ δείπλν πξνο ηηκή ηνπ εθνπιηζηή Θελά Νεζχκλε.
Ξηε ζπλέρεηα ν Θ. Νεζχκλεο
αλαθεξχρζεθε απφ ην πξνεδξείν «Βπίηηκνο
Μξφεδξνο ηνπ Ξπλδέζκνπ».






Έγηλαλ ζηηο 20/3 ηα ζπξαλνίμηα ηνπ λεφδκεηνπ κεγαινπξεπνχο θαζνιηθνχ λανχ
ηνπ Ώγίνπ Εσζήθ ζην ΐήζζα. Οειέζηεθε αγηαζκφο θαη αθνινχζεζε αξρηεξαηηθή
ιεηηνπξγία απφ ηνλ θαζνιηθφ Βπίζθνπν Ξχξνπ, Γεψξγην Κελφπνπιν.
Ξχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Βξγαηηθνχ Ζέληξνπ Ζπθιάδσλ, ν αθξηβήο αξηζκφο
αλέξγσλ ηνπ λεζηνχ καο αλέξρεηαη ζε 2,136.
Λη ενξηαζκνί γηα ηελ άθημε ηεο δεμακελήο ζην ιηκάλη καο μεθίλεζαλ ηελ
παξακνλή 21/3, κε ηνλ θαηάπινπ ηνπ Ώ/Μ «Αέζπνηλα» ζην νπνίν επέβαηλαλ ν
ππνπξγφο ΐηνκεραλίαο Ώξ. Μξσηνπαπαδάθεο, νη βνπιεπηέο Ζπθιάδσλ Οηκ.
Μάξξεο Βπζηξ. Ώιηπξάληεο θαη Μάξηο Ηηαξνχηζνο, ν εθπξφζσπνο Θελάο
Νεζχκλεο, νη πινηνθηήηεο
ησλ ξπκνπιθψλ αδειθνί ΐεξλίθνπ θαη Ηνπθάο
Θάηζαο θαζψο θαη ν πξφεδξνο ηνπ Ξπλδέζκνπ Ξπξηαλψλ Θηιηηάδεο Φφξηζαο.
Ον ιηκάλη ήηαλ άπιεηα θσηαγσγεκέλν θαζ΄φιε ηελ πεξίκεηξφ ηνπ θαη κε ηελ
άθημε ηνπ πινίνπ άξρηζε ε ξίςε ππξνηερλεκάησλ.
Ξηελ απέλαληη αθηή ησλ Ηαδαξέηησλ ππήξρε ηεξάζηηα θσηεηλή επηγξαθή κε
ηηο ιέμεηο ΑΒΚΏΘΒΙΔ – ΜΏΜΏΓΛΞ. ΛΕ ζπκπαηξηψηεο καο είραλ θαηαθιχζεη ην
ρψξν ηεο πξνθπκαίαο θαη ε θηιαξκνληθή παηάληδε επθξφζπλα. Οελ ψξα ηεο
ππνδνρήο ηνπ ππνπξγνχ ζην ιηκάλη, αιιά θαη επί κηα αθφκα ψξα, ν γλσζηφο
ληειάιεο ην Οζηκπιαξάθη σξπφηαλ ππέξ ηνπ ππνπξγνχ: «Γήησ ν θχξηνο
Μξσηνπαπαδάθεο» θαη «μαλαδήησ» , κε ην ……αδεκίσην βέβαηα!



Οελ Οξίηε 22/3 νιφθιεξνο ζρεδφλ ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ ήηαλ, αμεκέξσηα
αθφκα, επί πνδφο θαη αξθεηνί πεξίκελαλ λα δνπλ ηελ άθημε ηεο δεμακελήο απφ
ηα πέξημ πςψκαηα ηεο πφιεο ή απφ ηα κπαιθφληα θαη ηηο ηαξάηζεο ησλ ζπηηηψλ
ηνπο, ελψ πνιιά πινηάξηα βνιηαηδάξηδαλ ζηα αλνηρηά. ηαλ ηελ έθηε πξσηλή
εκθαλίζηεθε ε δεμακελή αλάκεζα ζηηο λεζίδεο Ώζπξνλήζη θαη Γατδνπξνλήζη,
άξρηζαλ γεληθέο θσδσλνθξνπζίεο ησλ λαψλ, ζπξηγκνί ησλ νξκνχλησλ πινίσλ
ζην ιηκάλη, ε κπάληα
παηάληδε ζξηακβεπηηθά ζνχξηα θαη ν πιεζπζ κφο ηνπ
λεζηνχ ζπλέξξεε πνηακεδφλ πξνο ην ιηκάλη.
Λιφθιεξε ε πφιε ήηαλ ζεκαηνζηνιηζκέλε, νη επίζεκνη είραλ αθξνβνιηζηεί
ζηνλ πξνζήλεκν κφιν εθηνμεχνληαο ξεπνχκπιηθεο θαη ηξαγηάζθεο
ζηνλ αέξα
θαη αξθεηνί ζπκπνιίηεο καο ζηαπξνθνπηνχληαλ, αιιειναζπαδφλ ηνπζαλ ,
έδηλαλ κεηαμχ ηνπο αθέζεηο ακαξηηψλ θαη ζξελνχζαλ κε θνπεηνχο νη πιένλ
επζπγθίλεηνη, ελψ θάπνηνο
εζραηφγεξνο αθνχζηεθε λα ιέεη: «Ιπλ απνιχεηο
ηνλ δνχιν ζνπ δέζπνηα» Ξηηο 11 π.κ. ε δεμακελή ξπκνπιθνχκελε απφ δχν
ξπκνπιθά ηνπ Θάηζα θαη δχν ηνπ ΐεξλίθνπ εηζέπιεπζε κέζα ζε παλδαηκφλην
δεησθξαπγψλ ζην ιηκάλη.
Ξηηο 11 π.κ.
ε δεμακελή ξπκνπιθνχκελε απφ δχν ξπκνπιθά ηνπ Θάηζα θαη
δχν ηνπ ΐεξλίθνπ εηζέπιεπζε κέζα ζε παλδαηκφλην δεησθξαπγψλ ζην ιηκάλη,
φπνπ πξνζέδεζε πξνζσξηλά ζε ηέζζεξα λαχδεηα ηνπ ιηκελνβξαρίνλα.
Ον κεζεκέξη
ν δήκαξρνο Βπ. Μαπαδάκ παξέζεζε γεχκα ζηνπο επηζήκνπο ζε
εζηηαηφξην ηνπ Φνίληθα θαη ε πφιε παξέκεηλε ηε λχρηα θσηηζκέλε, φπσο
θαη ηα θακπαλαξηά φισλ ησλ εθθιεζηψλ.
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Οελ Οεηάξηε 23/3 ηειέζηεθε επίζεκε δνμνινγία εληφο ηεο δεμακελήο ππφ
ηε ρνξνζηαζία ηνπ Θεηξνπνιίηε Φηιαξέηνπ θαη ηνπ Βπηζθφπνπ ησλ Ζαζνιηθψλ
Γεσξγίνπ Κελφπνπινπ ηνπο νπνίνπο πιαηζίσλε νιφθιεξνο ν θιήξνο ηνπ
λεζηνχ.
Ξηε δνμνινγία θαη ηνλ αγηαζκφ, νκίιεζαλ ζην πιήζνο ν ππνπξγφο Ώξ.
Μξσηνπαπαδάθεο, ν βνπιεπηήο Οηκ. Μάξξεο θαη ν πξφεδξνο ηεο Ηηκεληθήο
Βπηηξνπήο ΐ. ΐαζηιεηάδεο.
Ον κεζεκέξη ν δήκαξρνο δεμηψζεθε ηνπο επηζήκνπο ζηελ Ώίζνπζα Οειεηψλ
ηνπ Αεκαξρείνπ. Θεηά ην
πέξαο ηεο δεμίσζεο ην Αεκνηηθφ Ξπκβνχιην
ζπλειζφλ εθηάθησο απνθάζηζε: 1νλ «πσο ηκήκα ηεο παξαιηαθήο νδνχ ηνπ
ιηκαληνχ κεηνλνκαζηεί ζε Ώθηή ζηξαηάξρνπ Μαπάγνπ» θαη
2 νλ «πσο ν
ππνπξγφο ΐηνκεραλίαο Ώξηζηείδεο
Μξσηνπαπαδάθεο αλαθεξπρζεί Βπίηηκνο
Αεκφηεο Βξκνππφιεσο».
Ξηε ζπλέρεηα ν δήκαξρνο παξέζεζε γεχκα ζηνπο επηζήκνπο ζην εζηηαηφξην
«Ώθηαίνλ».









Λη Βξκνπνιίηεο δεηνχλ λα κεηαζηεγαζηεί ην ηαρπδξνκείν απφ ηε ζέζε ηνπ
πξψελ Ώγγιηθνχ Οειεγξαθείνπ (Ζχκαηα) φπνπ βξίζθεηαη, ζε θεληξηθφ ζεκείν
ηεο πφιεο.
Οε λχρηα ηεο Ζπξηαθήο 27/3 άγλσζηνο απνπεηξάζεθε λα θάςεη ην κεγά ιν
θαηάζηεκα ηεο αγνξάο ηνπ Ώλησλίνπ Ηεκνλάθε. Λ επίδνμνο εκπξεζηήο
ρξεζηκνπνίεζε πεηξέιαην, ην νπνίν άδεηαζε ζην θαηψθιη κηαο πφξηαο ηνπ
θαηαζηήκαηνο έρνληαο κέζα ζ΄απηφ ππξίηηδα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπάζεζε
λα ππξνδνηήζεη απφ έμσ. Μξνηνχ φκσο αλάςεη ην εχθιεθην πιηθφ, άθνπζε
βήκαηα πεξαζηηθνχ θαη έζπεπζε λα εμαθαληζηεί.
Ξηηο
31/3 έδσζε δηάιεμε ζην Ηχθεην Βιιελίδσλ ν δηθεγφξνο θαη ιανγξάθνο
ΐξαζίδαο Οφπαθαο κε ζέκα: «Ον Βκπφξην θαη ε Ιαπηηιία ησλ Βιιήλσλ κεηά ην
1821».
Ώπεβίσζε ζηελ Ώζήλα ν ζπκπνιίηεο
καο Αηνλχζηνο Ζαίζαξ, παηέξαο ηνπ
δηθεγφξνπ θαη λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ, Ιηθνιάνπ Ζαίζαξνο.

Σρίτθ 22/3/55 11 πμ - Θ δεξαμενι ειςπλζει ςτο λιμάνι μασ και ζνα μακροχρόνιο όνειρο των υριανϊν γίνεται πραγματικότθτα. Ιταν μια
καυμάςια ανοιξιάτικθ μζρα. Αρχείο : Ανδρζα Γ. Παςςά
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Σετάρτθ 23/3/55 - Εντόσ τθσ δεξαμενισ τελείται επίςθμθ δοξολογία από τον Μθτροπολίτθ Φιλάρετο και τον Κακολικό επίςκοπο κ.
Ξενόπουλο. Διακρίνονται ο Διμαρχοσ Επαμεινϊντασ Παπαδάμ, ο Τπουργόσ Βιομθχανίασ Αρ. Πρωτοπαπαδάκθσ, ο Βουλευτισ Ευςτρ.
Αλιπράντθσ ο Τποδιευκυντισ τθσ ΕΣΕ φρου Νικ. Ανδρεάδθσ με τθ ςφηυγό του Ευφροςφνθ και ο δεκαετισ υιόσ τουσ Αδάμ.

Αρχείο : Αδάμ Ανδρεάδθσ

ΒΖΑΔΗΣΞΒΕΞ
Οελ Ζπξηαθή 6ε Ώπξηιίνπ, ψξα 5:30 κκ ζα γίλεη έλα Μαζραιηλφ κηθξφ Bazaar
θαη ζα δνζεί Οζάη, ηηκή 10 Βπξψ ην άηνκν.
·
Οελ Ζπξηαθή ηνπ Θσκά 27ε Ώπξηιίνπ 2014 ζα πξαγκαηνπνηεζεί φπσο
θάζε ρξφλν ην παλεγχξη καο ζηνλ Ε.Ι ηεο Ώλαζηάζεσο ζηελ Ξχξα.
·
Ώξρέο Ενπλίνπ, πξνγξακκαηίδνπκε κηα δηήκεξε ή ηξηήκεξε εθδξνκή, ζα
επαλέιζνπκε έγθαηξα κε ιεπηνκέξεηεο.
·
Ον Ξαββάην 16/08/2014 πξνγξακκαηίδνπκε λα γίλεη ε θαινθαηξηλή
ζπλεζηίαζε ηνπ Ξπλδέζκνπ ζηελ Ξχξν, κε ιεπηνκέξεηεο ζα επαλέιζνπκε.
·
Ώξρέο Ινεκβξίνπ 2014 πξνγξακκαηίδνπκε κηα εκεξήζηα εθδξνκή, κε
ιεπηνκέξεηεο ζα επαλέιζνπμε.

Σημείωζη: Για ηιρ λεπηομέπειερ πος δεν αναθέπονηαι ζηιρ παπαπάνω εκδηλώζειρ, θα ζαρ
ενημεπώνομε μέζω ηος Portal (Θζηοζελίδα) ηος Σςνδέζμος www.synd.gr και με μήνςμα
E-Mail, ζε όλερ ηιρ διεςθύνζειρ πος διαθέηομε.
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ΝΣΟΠΙΟΛΑΛΙΕ
Επιμζλεια κ. Ανδρζα. Γ Παςςά

φοινίκι, το
φόλα, θ
φολάρω
φόντρα, θ
φοντράριςμα, το
φοντραριςτόσ, ο
φοντράρω
φορμαριςμζνοσ, ο
φορτόςκοινο, το
φουβοφ, θ
φουντάγιο, το
φοφντωςθ, θ
φουριαςτόσ, ο
φουρκιςμζνοσ, ο
φουρνζλλο, το
φοφςκα, θ
φοφχι
φουφοφλα, θ
φουφουλιάηω
φραγκιά, θ
φραγκογζφυρο, το
φραγκορουχοφ, θ
φράγκοσ, ο
φραγκόςυρα, θ
φραγκοςυριανόσ, ο
φράκα
φρακάρω
φρακζρνω
φραμπαλάσ, ο
φραςκομθλιά, θ
φραςκόμθλο, το
φραςκόσ, ο
φρατζλλοσ, ο
φρζρθδεσ, οι
φρζρθδεσ, οι
φρζρθδω, το
φρεςκαδοφρα, θ
φρεςκαδοφρι, το
φρεςκάρω
φρινιάηω
φρυάηω
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=
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=
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=

μελομακάρονο
τρφπα ςιόλασ παπουτςιοφ
ρίπτω δθλθτθριϊδθ τροφι
φόδρα, εςωτερικι επζνδυςθ
φοδράριςμα
φοδραριςτόσ
φοδράρω
επιτθδευμζνοσ, επιμελθμζνοσ
ςκοινί εξάρτθςθσ φόρτωςθσ υποηυγίου
εςτία κζρμανςθσ – φωτιάσ, φουφοφ
περιοχι – χϊροσ – ςθμείο πόντιςθσ άγκυρασ
ζξαψθ, ξάναμμα, φοφντωμα
βιαςτικόσ
κυμωμζνοσ
εςτία μαγειρζματοσ
μπάλλα παιχνιδιοφ από κφςτθ ηϊου
επιφϊνθμα αποκρουςτικισ δυςοςμίασ
ζνδυμα γυμναςτικισ νεανίδων
ανακινϊ, αερίηω μαλλί κλινοςτρωμνισ
κακολικιςμόσ
τοποκεςία ςτισ υπϊρειεσ Άνω φρασ
φραγκοράφτρα (γυναικείων ευρωπαϊκοφ τφπου)
κακολικοφ (δυτικοφ) δόγματοσ
Άνω φρα
υριανόσ κακολικόσ
υπερπλιρεσ, γεμάτο
υπερπλθρϊνω, παραγεμίηω, ηορίηω
υπερπλθρϊνω, παραγεμίηω, ηορίηω
κάτω άκρο γυναικείου ροφχου
φαςκομθλιά, φυτό και αφζψθμα
φαςκόμθλο, φυτό και αφζψθμα
φαςκόμθλο, φυτό και αφζψθμα
αδελφόσ (ιερατικό δυτ. Δόγματοσ)
αδελφοί (ιερατικό δυτ. Δόγματοσ)
τοποκεςία ςχολείου των φρερ
ςχολείο των φρερ
επιδείνωςθ του καιροφ
τρυφερό, νεανικό
ξυπνάω από τον φπνο
φρενιάηω, γίνομαι ζξαλλοσ
οργίηομαι

Λ ενξηαζκφο ηεο Οζηθλνπέκπηεο ζηε Ξηέγε καο
Ον βξάδπ ηεο Οζηθλνπέκπηεο 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 ε ζηέγε καο γέκηζε πάιη απφ θφζκν γηα
έλα θαζαξφ απνθξηάηηθν γιέληη.
Δ θεληξηθή αίζνπζα ήηαλ θαηάιιεια θαη κε πνιχ γνχζην δηαθνζκεκέλε, γη‟ απηφ θξφληηζαλ
νη θπξίεο ηνπ Α.Ξ πνπ εξγάζηεθαλ γηα λα καο θηηάμνπλ έλα σξαίν πεξηβάιινλ.
Δ αηκφζθαηξα είρε έληνλν απνθξηάηηθν ρξψκα, κε κάζθεο, θνηηγηφλ ζηελ πξψηε γξακκή.
Ονπο κεδέδεο, ζε κπνπθέ, πξνκεζεπζήθακε θαη πάιη, θξέζθνπο θαη δεζηνχο απφ ηελ
θνπδίλα ηνπ Ξπλδέζκνπ Ώηγππηησηψλ Βιιήλσλ.
Ον άθζνλν θαη θαιφ θξαζί, πνπ θαηαλαιψζεθε ππξνδφηεζε ην θέθη θαη ε εθιεθηή κνπζηθή
ηνπ D.J άλνημαλ ηε δηάζεζε γηα ρνξφ θαη ηξαγνχδη.
Λη ψξεο θχιηζαλ επράξηζηα. Δ βξαδηά πέξαζε πνιχ φκνξθα θαη ηηκήζακε ην έζηκν ηεο
εκέξαο.
Ζαη ηνπ ρξφλνπ λα έρνκε πγεία λα ην επαλαιάβνκε!

Μαλνξακηθή Φσηνγξαθία ηεο αίζνπζαο απφ ηνλ θ. ΐαζίιε Ραλδαθά

ΦΗΙΑΛΘΩΠΗΔ ΤΛΓΔΚΟΤ
πσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο, κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ Ξπκβνπιίνπ, παξά
ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ζα δηαηεζνχλ 2.500 Βπξψ γηα λα δηαλεκεζνχλ ζε
αλαμηνπαζνχληα άηνκα θαη αλαμηνπαζνχζεο νηθνγέλεηεο ζηε Ξχξν.
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ΓΔΛΗΘΖ ΤΛΔΙΔΤΖ 2014
Οελ Ζπξηαθή 12ε Εαλνπαξίνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα καο ε άηππε Γεληθή
Ξπλέιεπζε ησλ κειψλ, θαηά ηελ νπνία δελ ππήξμε απαξηία, νπφηε κεηαηέζεθε γηα ηελ
επφκελε Ζπξηαθή.
Θε ηελ επθαηξία έγηλε απφ ηνλ Μξφεδξν ε θνπή ηεο πίηαο ηνπ Α.Ξ, ην λφκηζκα έπεζε ζηνλ
Μξφεδξν καο θ. Αεκήηξε Ξ. ΐαθία.

Θέιε ηνπ Α.Ξ

Οελ επφκελε Ζπξηαθή 20ε Εαλνπαξίνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ε επαλαιεπηηθή Γεληθή
Ξπλέιεπζε κε ηελ παξνπζία ηνπ Ξεβαζκησηάηνπ Θεηξνπνιίηε Ξχξνπ θ. Ασξφζενπ, ν
νπνίνο θαη επιφγεζε ηελ πίηα ησλ Θειψλ καο.
Οελ πίηα έθνςε ν Μξφεδξνο ην δε λφκηζκα έπεζε ζην κέινο καο ηελ θ. Άλλα Γεσξγίνπ.
Λη εξγαζίεο ηεο Ξπλέιεπζεο άξρηζαλ κε ζχληνκε νκηιία ηνπ Γελ. Γξακκαηέα θ. Ξηέθαλνπ
Μξνβειέγγηνπ ν νπνίνο αθνχ θαισζφξηζε ηνπο παξηζηακέλνπο, επρήζεθε γηα ηνλ
θαηλνχξγην ρξφλν θαη θάιεζε ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο λα εθιέμνπλ ηνλ Μξφεδξν θαη ηα
κέιε πνπ ζα δηεπζχλνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο Ξπλέιεπζεο.
Μξνηάζεζαλ θαη εμειέγεζαλ νη:Ώλδξέαο Γ. Μαζζάο – Μξφεδξνο
Ώηθαηεξίλε Ώγγεινπνχινπ – Θέινο
Ώγγειηθή Ναθηνπνχινπ – Θέινο
Ξηε ζπλέρεηα έιαβαλ ηνλ ιφγν ν Μξφεδξνο θ. Αεκήηξηνο Ξ. ΐαθίαο, ε Μξφεδξνο ηεο
εμειεγθηηθήο επηηξνπήο θ. Νέλα Θνπρηνπνχινπ-Ζπξηαθνχ ε νπνία αλέιπζε ηνλ νηθνλνκηθφ
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απνινγηζκφ ηνπ 2013 ηνλ νπνίν ε επηηξνπή βξήθε θαζφια εληάμεη θαη
κε αλάηαζε ηεο
ρεηξφο ησλ κειψλ έγηλαλ απνδεθηά απαιιάζνληαο ην Α.Ξ απφ πάζεο επζχλεο.
Θεηά ν ηακίαο θ. Μέηξνο Οζανχζνγινπ αλαθνίλσζε ηνλ ηακεηαθφ απνινγηζκφ ηνπ 2013, ν
νπνίνο έρεη σο εμήο:Έζνδα 2013
Ώπφ Ξπλδξνκέο 15.200 – απφ Ασξεέο 17.186 – απφ δηάθνξα 1.335,35 –Ξχλνιν 33.721,35
Βπξψ.
Έμνδα 2013
Ξπλνιηθά 33.685,54 Βπξψ
Οακείν ηελ 31/12/2013 ήηαλ 10.876,26 Βπξψ
Ώθνινχζεζαλ νη νκηιεηέο:Λ θ. Εσζήθ Ξηεθάλνπ, ε θ. Βπαγγειηλή Γιπλνχ ν θ. Ώληψλεο Θαξθνπιήο, ν θ. Θάξθνο
Ζαζηκάθεο θαη ε θ. Ιηίλα Ξπθνπηξή-Ώλδξσκέλνπ.
Θεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο Ξπλέιεπζεο, κνηξάζηεθαλ ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο ηα
θνκκάηηα ηεο πίηαο θαη αθινχζεζε κηθξή δεμίσζε

Ζ ΠΙΑΣΔΗΑ ΚΑ
Οάθεο Ζπξηηζφπνπινο
Ζφςαλ ηα δέλδξα ζχξξηδα, γθξέκηζαλ ηα κπαιθφληα,
ηηο δηαζηαπξψζεηο θιείζαλε κε θάδνπο ζθνππηδηψλ.
Ζη ήξζαλε θινχβεο, ηξαβεζηί, πξνζηάηεο θαη πξεδφληα
θαη ζπκκνξίεο άγξηεο αλειίθσλ παηδηψλ.
Βκπφξην λενγέλλεησλ, ζθφλεο θαη ζάπηνπ γχξνπ
θαη αγνξαίνπ έξσηα ζην ζέαηξν ζηκά.
Ώπφςε φκσο δπν άζηεγνη θαηάθεξαλ λα γείξνπλ
ζηα ηξχπηα ηα θαζίζκαηα ηνπ πνξλνζηλεκά.
Ώχξεο θαη πεξηπνιηθά θαξηέξη έρνπλε ζηήζεη
ζε κηα νκάδα αλαξρηθψλ, πνπ αλαηξνπέο δεηά.
Ζη ν γηνο καο ν κνλάθξηβνο, ν γηνο πνπ είρακε ειπίζεη,
πίζσ απ‟ αξραίνπο θίνλεο κηαλ έλεζε ρηππά.
«Γθαξζφλη απφ ηα Οίξαλα, θηηάρηα δηπιά ηα νχδα,
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δπλάκσζε ην ξάδην λα πηψ λα μεραζηψ».
Οη ζέισ θαη θαθνγεξλψ ζε ηνχηε ηε ραβνχδα,
πνπ ήξζαλ θαη κε θπιάθηζαλ, ρσξίο λα δηθαζηψ?
ΔΛ ΔΙΙΑΓΗ
Οάθεο Ζπξηηζφπνπινο
Οξέρνπλ νη μέλνη ζηηο γξακκέο ιεσθνξείσλ,
λα δνπλ ηα‟ αξραία θαη ην άζηπ ην θιεηλφ,
κα έλαο ζηαιηάδεη ζηελ πιαηεία Βμαξρείσλ
θάησ απ‟ ηελ ηξχπα ηε ζθηά ελφο παλφ.
Ζαη ζπ Βιέλε, ζπ Ώιίθε, ζπ Θαξία
κε ηελ δσή θαξθηηζσκέλε επί ζθελήο
ζα παίδεηο Γθφιθσ ζησλ ρσξηψλ ηα θαθελεία
θαη ζηελ Βπίδαπξν Βηξήλε θη Ώραξλείο.
Άλεξγνο πίλσ ζηνπ Μεξαία ην παηάξη
ηνχηε ηελ ψξα πνπ, ν‟ηη αγάπεζα, κηζψ.
Ζη έλαο κεζίηεο κνπ δεηά, λα κε κπαξθάξεη,
ην ζηαπξνπδάθη πνπ θνξάσ ην ρξπζφ!
Ζη αο εηλ‟ ζηξηγθιηά, απνινγία, ζήκα θηλδχλνπ
απηφ πνπ παίδεη ην γδαξκέλν αθνξληεφλ,
εζχ λα ιεο «ζελθηνχ» θαη παίξλε ν,ηη ζνπ δίλνπλ,
εδψ είλαη Μιάθα, αηψλην ζηέθη ησλ ζεψλ.

ΑΠΟΚΡΔΩ
Ονπ Ιίθνπ Ξαιίβεξνπ

Δ ηξειή απνθξηά, ήιζε θαη ‟θέηνο
θη‟ ν θαζέλαο , είηε πινχζηνο είηε “ξέζηνο”
πξνζπαζεί λα κελ πεξάζεη λέηνο-ζθέηνο.
«Ηίγνη» ηξψλε φ, ηη βιέπνπλε,
κχξηνη βιέπνπλ ,φζνπο ηξψγνπλε.
Ζαη νη ηζάηζνη ηνπο «νιίγνπο» ιηβαλεχνπλε.
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Ώπφθξεσ, ζεκαίλεη -κε ηξψλε θξέαο
νη «πηζηνί» θαζ‟ φηη «ιίγνη» κεξίδαο, ηξψλ, σξαίαο
θαη <παξαρνξηαζκέλνη> γεκίδνπλ θαη ζθειαίαο.
Ξεκαίλεη αθφκα καζθάξεκα θαη ςέκα
γιέληη θαη γέιην πνπ έρνπλε ζαλ ζέκα,
φκσο ησλ «πνιιψλ» ησλ «ιίγσλ» ηξέθεηαη ην αίκα.
«Ηίγνη-πνιινί» είλαη ε απφθξηα γη φινπο
θη‟ αθνχ νη «πνιινί» δηάγνπλε θαηξνχο δπζθφινπο
αο «θηχζνπλ» θφξθνπο θαη λα μαξαρληάζνπλ (.*.)ψινπο
“κνηα έθε” παιαηφζελ ηνπ Ξνπξή ν Μεξηθιέηνο
θη‟εγψ , ηνλ επαλαιακβάλσ επηπξνζζέησο.
Ήηνη «Εδηα ε δσή ,φπσο παιηά θαη θέηνο
θαη ηνπ ρξφλνπ «θαζήκελνη επί θάιακνπ-θαζέησο!!.»
(*) πνην ζχκθσλν ζηε παξέλζεζε θη‟ άλ βάιεηο
«φπιν» γίλεηαη ηε κηδέξηα λ‟ απνβάιεηο .
Θεηά ηεο Ζ. Αεπηέξαο ηα θαζφιηα ηα δηθνηπιήδνλα
Μάζρα αλακέλνκε θαη η‟ Ώη Γηαλληνχ ην θιχδσλα.
Θεζνιαβνχλε θαη νη εθινγέο
κε «θαιαπνδηψλ» εθαξκνγέο.
Ξάινο‟2014
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Βιεγεία ζην Γεψξγην Ξνπξή
Ώπφ ηνλ Ιίθν Ξαιίβεξν
Βθαηφ πελήληα ρξφληα ζε ,,μεράζαλε θαη θέην.
Βγψ πάλησο, ιίγνπο ζηίρνπο παξαθάησ παξαζέησ,
ηε ςπρή ζνπ, ίζσο θαηδξχλσ, έζησ δίρσο Μεξηθιέην.
Ιίθνο είλαη η‟ νλνκά κνπ, Ξάινο δε ελ επηζέησ.
Θεγάιε ηνπ ιφγνπ ζηξαηηψηε,
ηεο λάξθεο ηνπ ιανχ ζρνιηαζηή.
Ρψξηζεο ην «γηαηί» απ‟ ην δηφηη,
θαπέιιν ιίγνη βγάιαλε ζε ζέλα, πνηεηή.
Σζάλ ηνλ Θψκν, άθεθεο θαηδξά… θαη δηαζήθε
πνπ ζηελ δσή καο ηελ θνπηζή, γηλήθαλ δεθαλίθη,

δηθφ καο ζπίηη πάληνηε, δίρσο καζέο θαη λνίθη,
θξπβφκαζηε, αλαπλένπκε θαη δελ καο ηξψλ νη ιχθνη.
Φαληάδεηο πάληα κεζ‟ ην λνπ «αγθαζσηφ» θινπξί,
απ‟ ην «Νσκεφ» θαη η‟ άιια ζνπ, ζε κάζακε Ξνπξή
Οη θαη αλ «εθπγεο»;….
……………πάληα ν «Νσκεφο» ζνπ καο ζσξεί

Μαηδί ηεο Ξχξαο ηνπ λεζηνχ κνπ ζηαζψηε
θαη ηνπ ζξαλίνπ κνπ πξσηνθαζηζηή
γλήζηε θαη κεγάιε ηεο Βιιάδαο παηξηψηε,
ηεο ζάηπξαο, ηνπ γέιηνπ καο θνπβαιεηή.
Δ πέλλα ζνπ «θαπηή» έμσ απ‟ ηε ζήθε
«βξνληνχζε» ζηεο παηξίδαο, πιάηε-κήθε
θησρνί θαη πινχζηνη ζ‟ αθνχγαλε θη‟ αγξνίθνη
θη‟ νη «θνπιηνπξηάξεδεο» ζε βιέπαλε κε «θξίθε».
Λ μσπίζσ ζνπ θη‟ αλ ήηαλ, ησλ ερζξψλ ζνπ ην ζηηιέην,
θαη αλ ζην Ιφκπει πνπ πξνηείλαλ, «ξίρηεθε» άγξην «βέην»
είρεο εζπ έλα Φαζνπιή
πάληα „εμσ απ‟ηε «Ώπιή»
θαη έλα γαχξν Μεξηθιέην
πνπ θξαηνχζε γιψζζαο…ην κνπζθέην.
Ζαινπξναίξεηα <ζηφιηδεο> ηνλ νκνγάζηξην ζνπ,
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ζπλάδειθν, ζπγθάηνηθν θαη ζπγρσξηαλφ ζνπ,
Ώπφδσζεο ηνλ ραξαθηήξα η'άδνινπ γατδνπξηνχ,
ζ'απηνχο πνπ ηνπο εηαίξηαδε κνλάρα ηνκαξηνχ .
Νσκηφο εζχ,Νσκηφο πνπ ζε θαηεγνξεί
θαη ζαλ Νσκηφο απάληαγεο Ξνπξή.
Οη θαη αλ «έθπγεο»;……….
ζα ππάξρεη πάληα έλαο" Νσκηφο " λα καο θξνπξεί.

ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΑ
Βπηκέιεηα θ. Βιέλεο Ραηδίξε
Ζαη θ. Ιηλέηηαο Ζνληνγεψξγε
Οε Αεπηέξα 27 Εαλνπαξίνπ 2014, ζηε Ξηνά ηνπ ΐηβιίνπ, ε Βηαηξεία Ζπθιαδηθψλ
Θειεηψλ ηίκεζε πέληε θπθιαδίηεο αθαδεκατθνχο.
Λη ηηκεζέληεο ήηαλ νη θ.θ. Μαλαγηψηεο ΐνθνηφπνπινο (Ξχξνο), Ξηέθαλνο Ήκειινο
(Ιάμνο), Ραξάιακπνο Ννχζζνο (Ξαληνξίλε), Θηραήι Οηβέξηνο (Άλδξνο) θαη Ιηθήηαο
Ώιηπξάληεο (Μάξνο). Οελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ησλ ηηκεζέλησλ αθαδεκατθψλ
παξνπζίαζαλ εθιεθηνί θπθιαδίηεο επηζηήκνλεο.
Ξθνπφο ηεο Βηαηξείαο είλαη ε έξεπλα θαη ε κειέηε ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Ζπθιάδσλ, ε
θαιιηέξγεηα ησλ γξακκάησλ θαη ηερλψλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ
πεξηνρή
--Βνξηάζηεθαλ θαη θέηνο κε ιακπξφηεηα ηα Θενθάληα ζηε Ξχξν. Ον Ηχθεην Βιιελίδσλ
Ξχξνπ αλαβίσζε ην έζηκν ησλ Ζαιάλησλ ησλ Θενθαλίσλ πξνζθέξνληαο ζηα παηδηά έλα
θαλαξάθη θηηαγκέλν απφ πνξηνθάιη ή καληαξίλη.
--Ξηηο 10 & 11 Φεβξνπαξίνπ, ν κεγάινο καο ηξαγνπδνπνηφο Αηνλχζεο Ξαββφπνπινο
πξαγκαηνπνίεζε κε κεγάιε επηηπρία δχν ζπλαπιίεο ζην Θέαηξν Ώπφιισλ καδί κε ηελ
Λξρήζηξα ησλ Ζπθιάδσλ ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Ιίθνπ Ζεπνπξγνχ.
--Ξηηο 19 Εαλνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ Ξπλδέζκνπ ε θνπή ηεο
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πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο. Ον θινπξί έπεζε ζην κέινο καο θα. Άλλα Γεσξγίνπ.
--Ξηηο 24 Εαλνπαξίνπ, ε Λκάδα Ζαβάθεο ηνπ Μνιηηηζηηθνχ Ξπιιφγνπ Άλσ Ξχξνπ,
παξνπζίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλαπιηψλ ηεο Θνπζηθήο Ώθαδεκίαο ηεο Ξηνθρφικεο ην
θεκηζκέλν παγθνζκίσο αθηέξσκά ηεο ζηνλ κεγάιν πνηεηή «Ζ.Μ. Ζαβάθεο- Ώπέμσ θαη
ηξαγνπδηζηά».
--Ξηηο 25/2/2014, θαηέθηαζε ζηε ζεηζκφπιεθηε Ζεθαινληά ην θνξηεγφ κε ηελ βνήζεηα
πνπ ζπγθεληξψζεθε κέζσ ηνπ ηειεκαξαζσλίνπ αιιειεγγχεο απφ ηνπο ζπξηαλνχο.
Ώπνθνξχθσζε ηεο απνζηνιήο ππήξμε ε ζηηγκή πνπ θχηεςαλ κηα ξίδα ειηάο απφ ηε
Ξχξν ζηε γε ηεο Ζεθαινληάο θαη άδεηαζαλ ην κπνπθάιη κε ην ζαιαζζηλφ λεξφ απφ ηε
Ξχξν θαη ην Ώηγαίν ζηε ζάιαζζα ηνπ Ενλίνπ ζην Ηεμνχξη.
--Μξαγκαηνπνηήζεθε γηα 4ε ρξνληά κε κεγάιε επηηπρία ην Ξπξηαλφ θαξλαβάιη κε ηε
ζπκκεηνρή 20 νκάδσλ θαη 1.300 θαξλαβαιηζηψλ. Δ παξέιαζε μεθίλεζε ιίγν κεηά ηηο 5
ην απφγεπκα απφ ην ιηκάλη ηεο Βξκνχπνιεο. Λη νκάδεο δηέζρηζαλ ηνλ παξαιηαθφ
δξφκν, εηζήιζαλ ζηνπο θεληξηθνχο πεδφδξνκνπο θαη θαηέιεμαλ ζηελ Μιαηεηά Θηανχιε
φπνπ θαη παξνπζίαζαλ ην ρνξεπηηθφ ηνπο θαη βαζκνινγήζεθαλ απφ ηελ θξηηηθή
επηηξνπή.
---

Ξηηο 5/3/2014, ε Μεξηθεξεηαθή Βλφηεηα Ζπθιάδσλ θαη ν πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο Άλσ
Ξχξνπ, κε ηε ζπκβνιή ηνπ Ηπθείνπ Βιιελίδσλ Ξχξνπ, ηίκεζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ
ενξηαζκνχ ηεο εκέξαο ηεο Γπλαίθαο ηε ζπξηαλή δεκνζηνγξάθν θα. Θαξία Αελαμά,
αληαπνθξίηξηα ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ MEGA CHANNEL ζην Μαξίζη. Δ εθδήισζε
έιαβε ρψξα ζην Θέαηξν Ώπφιισλ κε θεληξηθή νκηιήηξηα ηελ δεκνζηνγξάθνζπγγξαθέα θα. Ώιθκήλε ηινπνχινπ.
--Ώπφ ηηο 14 Θαξηίνπ έσο 16 Ενπλίνπ ζην κνπζείν Santa Cruz ζην Ονιέδν,
πξαγκαηνπνηείηαη ε έθζεζε «Λ ΒΗΗΔΙΏΞ ΟΛΠ ΟΛΗΒΑΛ» κε έξγα ηνπ κεγάινπ
θαιιηηέρλε Ανκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ. Έλα απφ ηα εθζέκαηα –ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ηα κεγαιχηεξα θαη δηαζεκφηεξα έξγα ηνπ Βι Γθξέθν- είλαη θαη ε εηθφλα
ηεο Ζνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ απφ ηε Βθθιεζία ηεο Ζνίκεζεο ζηελ Βξκνχπνιε. Οελ
εηθφλα κεηέθεξε ν Ξεβαζκηφηαηνο Θεηξνπνιίηεο Ασξφζενο ΐ‟ θαηφπηλ πξνζθιήζεσο
ηεο ΐαζίιηζζαο Ξνθίαο ηεο Εζπαλίαο.
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--Λ Μνιηηηζηηθφο Ξχιινγνο «ΞΛΠΝΔΞ», κεηά ηελ επηηπρία πνπ ζεκείσζε ε παξάζηαζε
ηνπ έξγνπ ηνπ Γξεγφξε Γαιαληή «Λ ΑΏΡΟΠΗΛΞ ΟΛΠ ΏΝΕΞΟΒΕΑΔ», ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θέαηξν Ώπφιισλ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2014, αλέβαζε κε εμίζνπ
κεγάιε επηηπρία ηελ παξάζηαζε ζην ακθηζέαηξν ηεο Βιιελν-Γαιιηθήο ζρνιήο Jean
D‟Arc» ζηνλ Μεηξαηά ζηηο 15 & 16 Θαξηίνπ. Μαξεπξέζεζαλ ν Μξφεδξνο θαη κέιε ηνπ ΑΞ
ηνπ Ξπλδέζκνπ Ξπξηαλψλ θαη πιήζνο θφζκνπ.
--Ξηηο 26 Θαξηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ζηελ Ώίζνπζα Ηφγνπ ηεο Ξηνάο
ηνπ ΐηβιίνπ ε παξνπζίαζε ηνπ ηειεπηαίνπ βηβιίνπ ηνπ κέινπο καο Αεκήηξε Ξνπιηψηε
κε ηίηιν «Αηαθζνξά θαη Αηεθζαξκέλνη». Ξηελ παξνπζίαζε εθηφο ηνπ ζπγγξαθέα,
κίιεζαλ νη θ.θ. Θπνηφπνπινο (πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο Ζεθαιαηαγνξάο) θαη Ι.
Ώλαγλσζηφπνπινο (δηθεγφξνο) θαη ν π. Φηιφζενο Φάξνο (ζπγγξαθέαο).
--Οελ Ζπξηαθή 30ε Θαξηίνπ 2014 έγηλε ε έλαξμε ηεο Μαλειιήληαο Έθζεζεο
Γεινηνγξαθίαο 2014 ζηελ Μλεπκαηηθή Βζηία Θνζράηνπ, Ζσλζηαληηλνππφιεσο θαη
Ξνισκνχ, ε νπνία ζα δηαξθέζεη έσο ηελ Ζπξηαθή 6ε Ώπξηιίνπ.
ξεο ιεηηνπξγίαο, θαζεκεξηλά ζηηο πην πάλσ εκεξνκελίεο , 6:30 – 9:00 κκ
Ξηε έθζεζε ζπκκεηέρεη ν Ξπκπαηξηψηεο καο ζθηηζνγξάθνο θαη πνηεηήο θ. Οάθεο
Ζπξηηζφπνπινο.
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ΘΟΗΛΩΛΗΘΑ
Βπηκέιεηα θ. Βιέλεο Ραηδίξε
Ζαη θ. Ιηλέηηαο Ζνληνγεψξγε
ΓΏΘΛΕ
Ξηηο 2/3/2014, ζηνλ Ε.Ι. Ώγίαο Ζπξηαθήο ζην Ώηηηθφ Άιζνο ε ζπκπαηξηψηηζά καο Νέλα
Γεζίδνπ-Ζαξιαχηε πάληξεςε ηελ θφξε ηεο Άλλα κε ηνλ θ. ΐαζίιε Οφιε

ΜΒΙΘΔ
Ξηηο 1/12/2013, απεβίσζε ζηελ Μξαηηφξηα ηεο Ι.Ώθξηθήο φπνπ θαη δηέκελε ν Ζειιάξεο
Εσάλλεο
Ξηηο 14/1/2014, απεβίσζε ν Κχδεο Γεψξγηνο. Δ θεδεία έγηλε ζην Ώ‟ Ιεθξνηαθείν
Ώζελψλ.
Ξηηο 28/1/2014, απεβίσζε ζηε Ξχξν ε Θαξηάλλα Ώιαβάλνπ.
Ξηηο 23/2/2014, απεβίσζε θαη θεδεχηεθε ζηε Ξχξν ν Εσάλλεο Γ. Ηεηβαδάξαο. Βπίζεο
ζηηο 23/2/2014, απεβίσζε ζηε Ξχξν ε Βπγελία ρήξα Ι. ΐξαλίθνπ.
Ξηηο 13/3/2014, απεβίσζε ν Μαλαγηψηεο Μαλαγησηφπνπινο, ζχδπγνο ηνπ κέινπο καο
Εσάλλαο Ζνξξέ Μαλαγησηνπνχινπ.
Ξηηο 17/3/2014, απεβίσζε ην κέινο καο Γαθεηξία (Ννχια) ΐξαλίθνπ θαη εηάθε ζηελ
Ώζήλα.
Ξηηο 17/3/2014, απεβίσζε ην κέινο καο θαη πξψελ κέινο ηνπ Α.Ξ Βηξήλε ΖαξαηδάΓεξνθνχλα. Δ θεδεία έγηλε ζην Ώ‟ Ιεθξνηαθείν Ώζελψλ.
Ξηηο 21/3/2014, απεβίσζε ην κέινο καο Ζψζηαο Ι. Ζακπάλεο δηαηειέζαο επί ζεηξά
εηψλ Μξφεδξνο ηνπ Ξπλδέζκνπ Ξπξηαλψλ. Ξηελ θεδεία παξεπξέζεζαλ ν Μξφεδξνο ηνπ
Ξπλδέζκνπ, κέιε ηνπ Α.Ξ θαη αξθεηά κέιε καο

ΔΩΡΕΕ ΣΟ ΤΝΔΕΜΟ
ΣΕΡΓΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ
ΑΝΩΝΤΜΟ
ΑΝΩΝΤΜΟ
ΑΝΩΝΤΜΘ
ΜΟΤΡΣΛΝΟΤ ΧΡΤΟΤΛΑ
ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ ΝΛΝΕΣΣΑ ΚΟΝΣΟΓΕΩΡΓΘ
ΚΕΜΘ ΓΕΩΡΓΟΤΛΘ
Α.Π
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50 Ευρϊ
50 Ευρϊ
25 Ευρϊ
35 Ευρϊ
50 Ευρϊ
50 Ευρϊ
50 Ευρϊ
50 Ευρϊ

Για τουσ ςκοποφσ του υνδζςμου
Για τουσ ςκοποφσ του υνδζςμου
Για τουσ ςκοποφσ του υνδζςμου
Για τουσ ςκοποφσ του υνδζςμου
τθ Μνιμθ οφίασ Παππά
τθ Μνιμθ οφίασ Παππά
τθ Μνιμθ Κϊςτα Ν. Καμπάνθ
Αντί ςτεφάνου ςτον Κϊςτα Ν. Καμπάνθ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ
Ξαο γλσξίδνπκε ηνλ Ώξηζκφ Ηνγαξηαζκνχ καο
ζηελ Alpha Bank 238 0020 0100 0044 γηα φζνπο επηζπκνχλ λα
θαηαζέζνπλ κηα δσξεά
ή λα πιεξψζνπλ ηελ ζπλδξνκή ηνπο
ΔΛΟΗΘΗΑΖ
Ον Φηιαλζξσπηθφ Ίδξπκα «Δ ΏΑΒΗΦΛΟΔΞ ΖΏΞΕΣΙ» ελνηθηάδεη ηα αθφινπζα επηά
(7) δηακεξίζκαηα θαη ρψξν ζηάζκεπζεο ζηελ πνιπθαηνηθία πνπ βξίζθεηαη ζηελ
Βξκνχπνιε Ξχξνπ ζηελ νδφ Μνζεηδψλνο 2 πεξηνρή ΐαπφξηα.
Αηακέξηζκα

Βκβαδφλ

α) Εζφγεηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο
β) Εζνγείνπ
γ) Εζνγείνπ
δ) Ώ‟ νξφθνπ
ε) Ώ΄ νξφθνπ
ζη)ΐ΄ νξφθνπ
δ) ΐ΄ νξφθνπ

55,70

102,65 η.κ.
102,65 η.κ.
117,31 η.κ.
117,31 η.κ.
117,31 η.κ.
117,31 η.κ.

Οηκή Βθίλεζεο
η.κ.

200,00€

450,00€
450,00€
520,00€
520,00€
520,00€
580,00€

ε) Γ΄ νξφθνπ
173,51η.κ.
900,00€
Λη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
κε ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ Εδξχκαηνο ζηελ Ξχξν θ. Ιηθήηα Γξππάξε ηε.
22810-81695 θαζψο επίζεο θαη κε ηα Γξαθεία ηνπ Εδξχκαηνο ζηελ Ώζήλα ζηα
ηει. 210-3242952 & 210-3244246-280
ΜΣΗΔΞΔ
Δ παιαηά Ξηέγε ηνπ Ξπλδέζκνπ καο, Ζαπνδηζηξίνπ 42, ΐνο ξνθνο θνληά ζηελ
Λκφλνηα, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 105 η.κ κε δπλαηφηεηεο ρσξηζκνχ ζε 2 ή θαη 3
αλεμάξηεηνπο
ρψξνπο κε ρσξηζηέο εηζφδνπο. Ζαηάιιειν θαη γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε.
Μιεξνθνξίεο ζην ηει. 6934 302841

Ξαο πιεξνθνξνχκε φηη ν ζπκπαηξηψηεο θαη Θέινο καο θ. Ξηακάηεο Ηίλαο
ηνπ Ρξήζηνπ, Ξπκβνιαηνγξάθνο εγθαηαζηάζεθε πξφζθαηα ζηελ Ώζήλα θαη
ην Γξαθείν ηνπ είλαη επί ηεο νδνχ Ιηθεηαξά 2–4 κε ηειέθσλα 2103300434
θαη 697 9928615
ΏΙΏΖΛΕΙΣΞΔ
Βπραξίζησο ην Μεξηνδηθφ ηνπ Ξπλδέζκνπ θηινμελεί ζπλεξγαζίεο κειψλ θαη
θίισλ, θπξίσο πνπ αθνξνχλ ηε Ξχξν θαη ην Ξχλδεζκν Ξπξηαλψλ, πνπ ζα
απνζηέιινληαη απφ εζάο. Μαξαθαινχκε, εάλ είλαη δπλαηφλ, ηα θείκελα ζαο
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λα ζηέιλνληαη ζε Διεθηξνληθή κνξθή θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ
θσηνγξαθηθφ πιηθφ, εθφζνλ ππάξρεη, ζηε Αηεχζπλζε ηνπ Ξπλδέζκνπ
nisosyros@gmail.com

ΏΙΏΖΛΕΙΣΞΔ ΓΕΏ ΟΛ ΜΒΝΕΛΑΕΖΛ
Γηα φζνπο απφ ηα Θέιε ή θαη Φίινπο καο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν θαη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάδνπλ ην Μεξηνδηθφ καο,
θξνληίζακε θαη επηηχρακε κηα πνιχ ινγηθή ηηκή ψζηε λα κπνξνχλ λα ην
παξαγγέιινπλ θαη λα ην παίξλνπλ, εθφζνλ επηζπκνχλ, ζηε δηεχζπλζε
ηνπο ηαρπδξνκηθψο.
Δ ζπλνιηθή ηηκή θάζε ηεχρνπο ζα είλαη 5,00 Βπξψ 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 Ηνγαξηαζκφ ηνπ Ξπλδέζκνπ ζηελ Alpha Bank Ώξηζ.
Ηνγαξηαζκνχ 238 0020 0100 0044
ή ΕΐΏΙ GR79 0140 2380 2380 0200 1000 044 πξνθαηαβνιηθά, ην
ζπλνιηθφ πφζνλ ησλ 20,00 Βπξψ (γηα ηα ηέζζεξα ηεχρε) αλαθέξνληαο ην
λνκα ησλ θαη φηη ε θαηάζεζε πξφθεηηαη γηα ην Μεξηνδηθφ.
Ξεκεηψζεηε φηη κε απηή ηε δηαδηθαζία επηηχρακε ηελ ηηκή πνπ αλαθέξνπκε.
Θεσξνχκε φηη απηφο ν ηξφπνο είλαη ν πιένλ θαιχηεξνο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ Θειψλ θαη Φίισλ καο θαη θπξίσο απηψλ πνπ δελ έρνπλ
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κελ, αιιά θαη ζεσξνχλ πξνηηκφηεξν λα ην
δηαβάδνπλ ζηελ έληππε κνξθή.
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Σου Σάκθ Κυριτςόπουλου
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