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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. ΤΟ 2021 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

2021: Η ΕΞΟ∆ΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
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Το 2020 µας αφήνει και θα καταγραφεί
στην ιστορία ως χρόνος σηµαδεµένος
κυρίως από την πανδηµία του COVID-

19, που έπληξε και πλήττει κάθε ήπειρο και κάθε
χώρα της γης, χωρίς προηγούµενο.   

Πρόκειται για µια πρωτοφανή από τις λεγόµε-
νες ασύµµετρες απειλές, µια διαρκή πάλη, για
µια άγνωστη έως άλυτη εξίσωση, µε τον λιµό να
επικρέµεται από την επέλαση του λοιµού.

Η πανδηµία πλέον, πέραν της απώλειας τόσον
συνανθρώπων µας, χωρίς αµφιβολία προσδιορί-
ζει και καθορίζει τις εξελίξεις στο οικονοµικό επί-
πεδο σε ολόκληρο τον πλανήτη, µε τέτοιο τρόπο
που κανένας δεν µπόρεσε να φανταστεί. 

Αρκεί να αναλογιστούµε ότι για την παγκόσµια
οικονοµία το 2020 µπήκε, µε τις προβλέψεις του
∆ιεθνούς Ταµείου, για ανάπτυξη της οικονοµίας
της τάξεως του 3,5%, ενώ για το εµπόριο οι εκτι-
µήσεις ήταν έως και 3%. 

Μέσα σε οκτώ µήνες, µε την εισβολή του κο-
ρωνοϊού οι προβλέψεις διαµορφώθηκαν στο -5%
και -8% αντίστοιχα. 

Οι κυβερνήσεις κάθε χώρας, όπως και η δική

µας κυβέρνηση, κλήθηκαν σε πολύ µικρό χρο-
νικό διάστηµα να αντιµετωπίσουν κάτι άγνωστο,
το οποίο άλλαξε βίαια, από την µια στιγµή στην
άλλη, τις ισορροπίες και η οικονοµική ανάπτυξη
µετέπεσε απότοµα σε οικονοµική ύφεση. 

Τα ερωτήµατα που τίθενται  είναι εύλογα και
πρώτα στην ατζέντα κάθε δηµόσιας συζήτησης.
Θα είναι άραγε το 2021 χρονιά ανάκαµψης; Θα
έχει αντισώµατα η παγκόσµια οικονοµία για να
επανέλθει; Μήπως η οικονοµία γίνεται µετά από
τόσα αλλεπάλληλα χτυπήµατα πιο ευάλωτη και
πιο εύθραυστη; 

Για την ώρα  όλες οι ελπίδες στρέφοντα στα
πρώτα εµβόλια που ήδηεµφανίστηκαν µε πα-
ράλληλη τήρηση των κανόνων προφύλαξης, όπως
καθορίζουν τα υγειονοµικά πρωτόκολλα. 

Αν για κάτι, όµως, µπορούµε να είµαστε πλέον
100% σίγουροι, µέσα σε όλο αυτό το ασταθές
περιβάλλον, είναι ότι όλο αυτό το σκηνικό αποτελεί
τον επιταχυντή αλλαγών στις κοινωνικές σχέσεις,
στο εµπόριο, στην οικονοµία και στον τρόπο που
πλέον η παραγωγή θα λειτουργεί, ώστε αυτή να
προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα, στρέφοντας

τον τρόπο λειτουργίας των οικονοµιών σε πολύ
διαφορετικά µοντέλα.

Και λίγα λόγια για το ιστορικό της επιδηµίας
και τις τροφές που καταναλώνουν κυρίως οι λαοί
της Ανατολής.

Ξεκίνησε από την Κίνα, µεταφέρθηκε εν συ-
νεχεία στη γηραιά ήπειρο και γρήγορα εξαπλώ-
θηκε παντού σε διαφορετικούς χρόνους κάθε
φορά, µε την αντιµετώπισή της µέρα µε την µέρα
να δυσκολεύει όλο και περισσότερο.

Συνεπώς, κανείς δεν µπορεί να προεξοφλήσει
και να µιλήσει εκ του ασφαλούς.

Αν ανατρέξουµε στην Παλαιά διαθήκη και συγ-
κεκριµένα στο βιβλίο «Λευιτικό» (κεφ. ΙΑ΄) διαπι-
στώνουµε ότι µε σαφήνεια καθορίζεται ποιες ζωι-
κές τροφές είναι καθαρές- άρα και υγιεινέ- κι
άλλες που  είναι ακάθαρτες και δεν πρέπει να τα
τις τρώµε. Συγκεκριµένα επιτρέπεται να τρώµε
κρέατα και τα παράγωγα από τα ζώα των οποίων
τα πόδια φέρουν σχίσιµο στο πέλµα (πόδα εσχι-
σµένον) και αναµασούν την τροφή τους. Από δε
τα είδη της θαλάσσης και των ποταµών όσα φέ-
ρουν πτερά και λέπια. Να σηµειωθεί ότι στο συγ-

κεκριµένο κεφάλαιο παρατίθενται ονοµαστικά
τα είδη, ακόµη και των πτηνών, κατά κατηγορία
καθαρών και ακαθάρτων, και βέβαια στα  ακά-
θαρτα περιλαµβάνεται και η νυχτερίδα από την
οποία πιθανόν να µεταλλάχτηκε ο ιός της συµ-
φοράς.  

Όσον αφορά στη συµµόρφωση προς τα µέτρα
της πολιτείας ας επικαλεστούµε και τον Άγιο των
Ελληνικών Γραµµάτων, τον Αλέξανδρο Παπα-
διαµάντη, που σε καιρό παλαιότερης πανδηµίας
έγραφε :

«Μένουµε διαιτώµενοι εις την οικία µας, 
στραβοπατούντες από δωµάτιον εις
δωµάτιον, ως ποταµιαία καβούρια. 
αλιβάνιστοι, αλειτούργητοι, ακοινώνητοι, 
µε την ελπίδα ότι σύντοµα
θα ανθρωπέψουµε και πάλι…»
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε µε σι-

γουριά ότι η ελπίδα δεν θα πάψει να αποτελεί τη
δύναµη της επιβίωσης, και να δίνει το κουράγιο
της αναµονής για αυτή τη νίκη.

Η άνοιξη του 2021 θα είναι και η άνοιξη επα-
ναφοράς στην κανονικότητα της ζωής µας.

Έρχονται αλλαγές
στις εκλογές 
των ΟΤΑ

Σε «αποκαλύψεις» προέβη ο
Υφυπουργός Εσωτερικών, Θ. Λι-
βάνιος, κατά τη συµµετοχή του,
µέσω τηλεδιάσκεψης, στη συ-
νεδριακή διαδικασία της ΚΕ∆Ε.
Συγκεκριµένα αναµένονται σο-
βαρές αλλαγές  στο νοµοθετικό
πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο
διεξαγωγής των εκλογών στους
ΟΤΑ όπως :

1). ΟΙ ∆ηµοτικές και Περιφε-
ρειακές Εκλογές, θα διεξάγον-
ται σταθερά τον Οκτώβριο, χω-
ρίς σύνδεση µε τις Ευρωεκλο-
γές. 

2). Έως 30 Ιουνίου θα κατα-
τίθενται οι υποψηφιότητες. Εί-
ναι δεδοµένο ότι η απλή ανα-
λογική, όπως εφαρµόστηκε, κα-
ταργείται. Είναι ξεκάθαρο ότι ο
∆ήµαρχος θα έχει την πλει-
οψηφία των 3/5 στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.

3). Υπό συζήτηση βρίσκεται
ο αριθµός µελών του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου και το αναγκαίο
ποσοστό για εκλογή από την
πρώτη Κυριακή. 

4). Το καθεστώς ελέγχου νο-
µιµότητας των ΟΤΑ θα αλλάξει
«άµεσα», καθώς θα ιδρυθούν
οι 7 Αυτοτελείς Υπηρεσίες Επο-
πτείας, όπου θα µεταφερθούν
Υπάλληλοι των Αποκεντρωµέ-
νων ∆ιοικήσεων και από θέσεις
Νοµικών οι οποίες έχουν ήδη
εγκριθεί, που θα τις στελεχώ-
σουν για να ενισχυθεί το αν-
θρώπινο δυναµικό τους. Και βέ-
βαια θα υποχρεωθούν οι Υπη-
ρεσίες Εποπτείας να εκδίδουν
τα πόρισµά τους και τις απο-
φάσεις τους σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Και όλο αυτό
θα γίνεται σε ένα ανεξάρτητο
πλαίσιο, µακριά από το Κεντρικό
Κράτος, χωρίς ουσιαστικά πα-
ρέµβαση του εκάστοτε Υπουρ-
γού Εσωτερικών ή άλλου µέ-
λους της Κυβέρνησης. 

5). Αυτή η δηµοτική περίοδος
είναι µεταβατική. ∆εν υπήρχε
άλλη δυνατότητα, δίδονται τα
απαραίτητα εργαλεία για την κυ-
βερνησιµότητα των ∆ήµων.

Το δρόµο της δηµοπράτησης έχει πάρει
η Ανάπλαση- Ανάδειξη του Τµήµατος
του Παραδοσιακού Οικισµού της Ναυ-

πάκτου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής,
στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Αγροτική Ανά-
πτυξη της Ελλάδας 2014-2020». Το έργο, µε προ-
ϋπολογισµό 600.000,00Ε, χρηµατοδοτείται από
το Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλά-
δας 2014-2020 προσέγγιση CLLD Leader» µε
συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωρ-
γικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ο ∆ήµαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας, δή-
λωσε σχετικά: «Ξεπερνώντας σηµαντικές δυ-
σκολίες που είχαν παρουσιαστεί και στο συγ-
κεκριµένο έργο κατά την προηγούµενη δηµο-
τική περίοδο, καταφέραµε να εξασφαλίσουµε
τη χρηµατοδότησή του µε την υπερδέσµευση
τον Οκτώβριο του 2019 και σήµερα να προχω-
ρούµε στη δηµοπράτησή του. Σε συνεργασία µε
την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών
Έργων ∆υτικής Ελλάδος, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών και ο Ειδικός Συνεργάτης του ∆ή-
µου Ναυπακτίας, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Κων-
σταντίνος Πετράκος προέβησαν σε ριζικές αλ-
λαγές του σχετικού φακέλου. Οι βασικές προ-
τεραιότητες που θέσαµε είναι η οµογενοποίηση
του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της
Αγίας Παρασκευής και η µετατροπή του σε τόπο
αναψυχής µε ποιοτικά υλικά που δένουν από-
λυτα µε το τοπίο. Το ιστορικό και κεντρικό αυτό
σηµείο θα αλλάξει µορφή προς το καλύτερο
προκειµένου να αποτελέσει σηµείο αναφοράς της
καθηµερινότητας όλων µας».

Σε ό,τι αφορά την πορεία της ανάπλασης του
ιστορικού κέντρου, η έλλειψη ασφαλιστικής ενη-
µερότητας εκ µέρους του εργολάβου “φρενάρει”
την ολοκλήρωση των εργασιών στην πλαζ.

Όπως τόνισε ο δήµαρχος Βασίλης Γκίζας στο
τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο, σχετικά µε την πο-
ρεία εκτέλεσης των εργασιών ανάπλασης στο
τµήµα της οδού Τζαβέλα, οι εργασίες δεν θα
ξεκινήσουν αν δεν υπάρξουν από την πλευρά
του εργολάβου έµπρακτες εγγυήσεις για την
οµαλή πορεία εκτέλεσης των εργασιών, οι οποίες
θα γίνουν τµηµατικά προκειµένου να υπάρξει η
λιγότερο δυνατόν όχληση στους πολίτες. Ένας
ακόµη όρος για την έναρξη των εργασιών στον
“πάνω” δρόµο, είναι να ολοκληρωθούν οι ερ-
γασίες στο δρόµο του λιµανιού και της Πλαζ.

Εν τω µεταξύ την έγκριση της µελέτης για τη
σύναψη της δηµόσιας σύµβασης του έργου
«Ανάπλαση- Ανάδειξη της πλατείας Τζαβελαίων
στο ανατολικό τµήµα της πόλης της Ναυπάκτου»
αποφάσισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που πραγ-

µατοποιήθηκε στις 26 Νοεµβρίου 2020. 
Στη συνέχεια της εν λόγω απόφασης, ο δήµος

Ναυπακτίας θα υποβάλει πρόταση χρηµατοδό-
τησης του έργου, προϋπολογισµού 1.500.000,00
ευρώ, στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

Πέραν των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
στην τηλεσυνεδρίαση της 26ης Νοεµβρίου, απο-
φάσισε την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Τα-
µείο, προκειµένου ο ∆ήµος Ναυπακτίας να προ-
χωρήσει στην απαλλοτρίωση δύο σηµαντικών
ακινήτων εντός της πόλης της Ναυπάκτου, όπως
προβλέπεται και στο Σχέδιο Πόλης. 

Συγκεκριµένα πρόκειται πρώτον, για το οικό-
πεδο, γνωστό και ως «πλατεία Παπαχαραλάµ-
πους», που βρίσκεται µεταξύ των οδών Πλα-
στήρα και Καρακουλάκη, και δεύτερον για το
ακίνητο έναντι του χώρου όπου πραγµατοποιεί-
ται η εµποροπανήγυρη, στην παραλία του Γριµ-
πόβου.

Οµορφαίνει και  η πλατεία 
του Πλατάνου Ναυπακτίας

Όπως ανακοίνωσε ο δήµος Ναυπακτίας υπογράφτηκε η
σύµβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση της Κεν-
τρικής Πλατείας της Τ.Κ. Πλατάνου», για την αναβάθµιση
του τουριστικού προϊόντος, µε προϋπολογισµό 163.400,00
ευρώ. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το Πρόγραµµα «Αγρο-
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD-Le-
ader» µε συγχρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους και από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναπλάσεων συνέχεια στη Ναύπακτο

Το γνωστό καραβάκι που κοσµεί το οδόστρωµα
του λιµανιού, είναι απόλυτα συνδεδεµένο µε την
µακραίωνη ιστορία αυτής της πόλης. Και όχι µόνο
συνδεδεµένο, αλλά οφείλει και το όνοµά της σ’
αυτό µιας και η Ναύπακτος από αρχαιοτάτων
χρόνων αποτελούσε πέρασµα στις απέναντι

ακτές της Πελοποννήσου. Το όνοµα της προέρχε-
ται από το συνθετικό των λέξεων Ναύς

(πλοίο)+Πήγνυµι(κατασκευάζω)που σηµαίνει κα-
τασκευάζω πλοία 

Εµβολιάστηκε πρώτος
ο Άγιος Ναυπάκτου

Ακόµη µια πρωτιά για τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ναυπά-
κτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο. Αυτή τη φορά ήταν ο πρώτος
Ιεράρχης που εµβολιάστηκε, την Κυριακή 27 ∆εκεµβρίου, στο Νο-
σοκοµείο «Ευαγγελισµός». Ο συµβολισµός έχει και άλλη ιδιαίτερη
σηµασία,  καθώς εκπροσώπησε τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυµο. Επί πλέον , οι δηλώσεις
του που ακολούθησαν στα ΜΜΕ, προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση. 

Όπως είναι γνωστό ο Άγιος Ναυπάκτου αποτελεί τη φωνή της
σύνεσης και είναι ο κύριος εκφραστής της τήρησης των υγει-
ονοµικών µέτρων κατά του κορωνοϊού και γενικότερα των νόµων
της πολιτείας. Έτσι θα καταγραφεί και στην ιστορία ως πρώτος Ιε-
ράρχης, που εµβολιάστηκε για τον  Covid- 19. 

∆ικαιολογηµένα η Ναυπακτία και οι απανταχού Ναυπάκτιοι επαί-
ρονται, που την Επαρχία τους ποιµαίνει ένας τέτοιος διακεκριµέ-
νος Ιεράρχης.



∆ηµήτριος Γεωργούσης
Μετά 94 χρόνια επίγειας ζωής, έφυγε ο βετεράνος Ασπριώτης

, µέλος µας, ∆ηµήτριος Γεωργούσης, την Παρασκευή 4 ∆εκεµ-
βρίου 2020.  Έφυγε µε αυτό που λέµε φυσιολογικό θάνατο, χω-
ρίς να καταπέσει, αλλά πάντα ήταν παρών στις πτυχές της ζωής.
Υπήρξε οικογενειάρχης, δεινός χορευτής, φιλότιµος και αγαπητός. 

Η εκφορά του έγινε την εποµένη 5 ∆εκ. στο Κοιµητήριο του
Αγίου Μηνά Πάτρας. 

Άφησε δύο κόρες αποκατεστηµένες µε οικογένειες που του
χάρισαν και εγγόνια. 

Κωνσταντίνος Κοτρώνης
Σε ηλικία 86 ετών απεβίωσε την 6η ∆εκεµβρίου 2020, Κων. Κο-

τρώνης ιδρυτής της γνωστής βιοµηχανίας πλαστικών ‘’Κοτρώνη’’. 
Ο Κώστας Κοτρώνης πέρα από την µεγάλη αγάπη που είχε για

την οικογένεια του, µιας και ήταν και πατέρας πολύτεκνης οικο-
γένειας, είχε βαθύ θρησκευτικό αίσθηµα ενώ αγαπούσε πολύ την
ψαλτική τέχνη την οποία και υπηρέτησε επί σειρά ετών σε ναούς
όπως στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Ναυπάκτου.

Ο γιος του Γιώργος Κοτρώνης είναι δηµοτικός σύµβουλος,  πρό-
εδρος της Αιτωλικής Αναπτυξιακής και ιδιοκτήτης των Εκπαιδευ-
τηρίων «Πάνου» µε γενικότερη ενεργό παρουσία στα δρώµενα
της Ναυπάκτου

Γιάννης Κοτρώτσος, πρόεδρος Ελατούς
Μεγάλη θλίψη σκόρπισε ο αιφνίδιος θάνατος του Προέδρου

της Ελατούς , υπαλλήλου της ∆ΟΥ Μεσολογγίου, Γιάννη Κοτρώ-
τσου. Ο θάνατός του προκλήθηκε από έµφραγµα στις 6:15 το πρωί
της 1ης ∆εκεµβρίου.  Συλλυπητήρια εξέφρασε ο δήµαρχος Ναυ-
πάκτου Βασίλης Γκίζας, ο σύλλογος του χωριού, οι συνάδελφοί
του και άλλοι. 

Αθανάσιος Ν. Χαλαζιάς
Έφυγε στις 30 Νοεµβρίου ο Θανάσης Ν. Χαλαζιάς, 89 ετών,

από το Τρίκορφο Ναυπακτίας (απώτερη καταγωγή από την Μικρή
Παλούκοβα Ναυπακτίας). Ήταν ένας από του παλιούς ταχυδρό-
µους, από εκείνους που οργώσανε τα χωριά της ορεινής Ναυ-
πακτίας πεζοπορώντας µε τον ταχυδροµικό σάκκο στην πλάτη και
την τροµπέτα στο χέρι. Τότε που τα χωριά µας είχαν ακόµα κόσµο
(όσον είχε αφήσει η αιµορραγία της µετανάστευσης) και ο ταχυ-
δρόµος, από τα άγρια χαράµατα,  ακούραστος διέσχιζε πυκνά
ελατοδάση, σκαρφάλωνε στα βουνά, περνούσε κατεβασµένα πο-
τάµια για να µεταφέρει τα νέα, από την Αθήνα, την Αµερική και την
πικρογερµανία. Ο εκλιπών υπηρέτησε στην Ναύπακτο, Ελατό-
βρυση (Βοϊτσά), Άνω Χώρα, Σίµου και Ευηνοχώρι. Η κηδεία του
και η ταφή του έγινε στη γενέτειρά του. 

Ας είναι ελαφρύ το χώµα της Ναυπακτίας που τον δέχτηκε στα
σπλάχνα του.

Νίκος Θεοφάνης
Ο Ναυπάκτιος πολιτικός µηχανικός Νίκος Θεοφάνης, άφησε

στις  11 ∆εκ. την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 60 ετών,  βυθί-
ζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία. Έχασε την άνιση µάχη µε
την επάρατη νόσο που έδινε το τελευταίο διάστηµα. 

Οι µηχανικοί της πόλης θα τον θυµούνται πάντα ως ένας ευγενή
και εξαιρετικό συνάδελφο.

Σπύρος Καρβούνης
Έφυγε και ο βετεράνος πολιτικός µηχανικός Σπύρος Καρβού-

νης, µε µακρόχρονη παρουσία στα Ναυπακτιακά πράγµατα.
Η κηδεία ου τελέστηκε τη ∆ευτέρα 14 ∆εκ. στον Ι.Ν. Ζωοδόγου

Πηγής, στο Ξηροπήγαδο 

Σωκράτης Νίκας 
(Θεολόγος- Λα4κός Ιεροκήρυκας)

Θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα ο
θάνατος του πατρινού θεολόγου
και πρώην σχολικού συµβούλου
Σωκράτη Νίκα.

Γενιές Πατρινών τον είχαν κα-
θηγητή σε πολλά σχολεία της Πά-
τρας. Υπήρξε εκ των κορυφαίων
Θεολόγων και εκπαιδευτικών της
περιοχής, όντας «Θεολόγος της
απελευθέρωσης».

Τον γνώρισα όταν έκανα  µετά-
ταξη στη β/θµια εκπαίδευση και
ιδιαίτερα το 1984- 85 που φοίτησα
στην Σ.Ε.Λ.ΜΕ Πατρών (ετήσια µε-
τεκπαίδευση). Ήταν από τους λίγους, που διέθετε  τόσο πλούτο
γνώσεων, είχε το χάρισµα στη διήγηση και έκανε υπέροχες διδα-

σκαλίες. 
Μας πήγε µαζί µε τον καθηγητή των Παιδαγωγικών Κοσµό-

πουλο, στη Μονή Φραγκαβίλα στην Ηλία, όπου επί διήµερο κάναµε
Θεολογικό Συνέδριο. Μετά που υπηρέτησα ως ∆ντής είχαµε άρι-
στη συνεργασία. 

Μαζί µε τον Θεολόγο καθηγητή Σάββα Αγουρίδη έγραψαν θρη-
σκευτικά βιβλία για το Γυµνάσιο

Πραγµατοποιούσε οµιλίες - διαλέξεις για θέµατα Θεολογίας,
ενώ παράλληλα είχε ασχοληθεί και µε τη συγγραφή θεολογικών
βιβλίων, όπως «Από την αγάπη έως στην αιωνιότητα», «Παιδικό
Συναξάρι», «Γάµος», «Βάπτιση», «Θεία Ευχαριστία», κ.ά.

Με τη σύζυγό του Ευτυχία απέκτησαν τρία παιδιά την Ευαγγε-
λία, τον Μιλτιάδης (ηθοποιό) και τον Στέφανο.

Ήταν πάντα χαρούµενος και ψιλοτραγουδούσε. Όταν µια φορά
τον ρώτησα που βρίσκει κάθε µέρα αυτή τη ευδιαθεσία, µου απάν-
τησε, να ρωτήσεις τη γυναίκα µου να σου αποκαλύψει το µυστικό. 

Η κηδεία του τελέστηκε την Τρίτη 24 Νοεµβρίου στον Ιερό Ναό
Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδος και η ταφή του στο Κοιµητήριο Εγλυκάδος. 

Είµαι βέβαιος, ότι οι Άγγελοι τον συνόδευσαν σον Παράδεισο,
γιατί ήταν ένας γνήσιος και αληθινός Χριστιανός. 

Θα µας λείπει το υπέροχο κήρυγµά του, αλλά θα έχουµε έναν
άνθρωπο στον Παράδεισο

Η µνήµη του να είναι αιώνια.
ΚΚώώσσττααςς  ΒΒ..  ΚΚοοννίίδδααςς

Παπαναστασόπουλος Κώστας του Παντελή
Το φθινόπωρο αναχώρησε για την αιωνιότητα, ο αείµνηστος

Κώστας, συνταξιούχος Εφοριακός, πλήρης ηµερών και ετάφη στο
Φάληρο Αθηνών, όπου ήταν και η µόνιµη κατοικία του. 

Γεννήθηκε στη Σκάλα το 1923, όπου και τελείωσε το 4θέσιο
τότε ∆ηµοτικό Σχολείο και µε εξετάσεις φοίτησε στο Γυµνάσιο
Ναυπάκτου, φιλοξενούµενος στην οικία Νόβα. 

Είχε καλές επιδόσεις και µετά την στρατιωτική θητεία του, διο-
ρίστηκε στην Εφορία στην οποία  υπέδειξε εργατικότητα και φιλοτιµία
και είχε καλή εξέλιξη. Υπηρέτησε ένα διάστηµα στην Άρτα και στη
συνέχεια για πολλά χρόνια στο Φάληρο.

Επισκεπτόταν αρκετές φορές στη Σκάλα  την πατρική του οι-
κογένεια. Ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, πραγµατικός αριστο-
κράτης. Παντρεύτηκε την Ειρήνη Κοσαντιανού από τη Ναύπακτο
και έζησαν στην Αθήνα. Απόκτησαν δύο αγόρια τα οποία αποκα-
τέστησαν. Ο ένας είναι δικαστικός και ο άλλος φοροτεχνικός. Γε-
νικά ήταν υπέροχος άνθρωπος.

Αρκετές φορές µας φιλοξένησε, όταν ήµουν στην Αθήνα. 
Εκφράζω τα ειλικρινή µου Συλλυπητήρια και εύχοµαι β Μνήµη

του να είναι Αιωνία.
ΚΚώώσσττααςς  ΒΒ..  ΚΚοοννίίδδααςς

Σιούτης Ιωάννης
Τέλη Νοεµβρίου, έφυγε ο αείµνηστος Ιωάννης Σιούτης, συν-

ταξιούχος Χωροφυλακής, σε ηλικία 93 ετών. 
Καταγόταν από την Ήπειρο, κοντά στο Ζάλογγο. Πέρασε δύσκολα

χρόνια, γιατί υπηρέτησε την εποχή του εµφυλίου, αλλά ήταν ένας
σπάνιος άνθρωπος µε κατανόηση , χαµηλών τόνων και όπου υπη-
ρέτησε ήταν αγαπητός, γιατί εκτελούσε υπηρεσία µε ανθρωπιά
και πειθώ.

Με τη σύζυγό του  Ευγενία απόκτησαν δύο αγόρια το Γιώργο
και τον ∆ηµήτρη και που είναι καθηγητές. 

Μετά τη σύνταξή του κατοικούσε στην περιοχή του Αγίου Αλε-
ξίου και σύχναζε στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. 

Ήταν εξαίρετος άνθρωπος, αγαπητός απ’ όλους. Συµµετείχε
στις εκδηλώσεις του Ναυπακτιακού Συνδέσµου. 

Είχα και τον γιο του το ∆ηµήτρη µαθητή  στο Γυµνάσιο και ο σύν-
δεσµός µας κρατάει από το 1981.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ι.Ν. του Αγίου Αλεξίου. 
Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά µου στην οικογένειά του µε

την ευχή η Μνήµη του να είναι Αιώνια.
ΚΚώώσσττααςς  ΒΒ..  ΚΚοοννίίδδααςς  
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Ένα ακόµη ιατρικό στέκι
µε Ναυπακτιακές Ρίζες

Σηµείο αναφοράς για τους Ναυπάκτιους, Αιτ/νες,
Ηπειρώτες και διαφόρους άλλους αποτελεί πλέον το
∆ιαγνωστικό Κέντρο  «ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ» των ια-
τρών Γεωργίου Αποστολόπουλου και Παναγιώτη ∆η-
µητρακόπουλου, που βρίσκεται στην οδό Λάρνακος 3
(περιοχή Έλληνος Στρατιώτου - κοντά στην Τράπεζα
Πειραιώς) τηλ. 2610 434366, e-mail: iatriki. biodia-
gnosi.patras@gmail.com

Να σηµειωθεί ότι ο πατέρας του κ. Αποστολόπουλου
Νίκος έχει ρίζες από την ορεινή Ναυπακτία, υπηρέτησε
στο Μεσολόγγι και µε την Ηπειρωτικής καταγωγής σύ-
ζυγό απόκτησαν  δύο παιδιά που και τα δύο είναι για-
τροί. Επίσης ο έτερος Π. ∆ηµητρακόπουλος φοίτησε
στα σχολεία της Αγίας Σοφίας. 

Είναι φυσικό ως νέοι επιστήµονες έχουν ανάγκη τη
στήριξή µας την οποία ανεπιφυλάκτως συνιστούµε.

Ο δήµος Ναυπακτίας
τίµησε τον αείµνηστο
Γεώργιο Κολοβό

Με οµόφωνη απόφαση
του ∆.Σ. Ναυπακτίας, το
όνοµα του αειµνήστου ∆η-
µάρχου Αντιρρίου Γεωρ-
γίου Κολοβού θα φέρει η
Πλατεία Μακύνειας, η
οποία βρίσκεται πλησίον
του ενοριακού Ναού
Αγίου Κωνσταντίνου.  

Με αφορµή τη συγκε-
κριµένη απόφαση, ο ∆ή-
µαρχος κ. Βασίλης Γκίζας
σηµείωσε: 

«Είναι το ελάχιστο που
µπορούµε να πράξουµε
ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο
τιµώντας τον αείµνηστο
Γεώργιο Κολοβό, που επί
δύο τετραετίες έθεσε γερά
θεµέλια στον ∆ήµο Αντιρρίου. Η πορεία που χάραξε στην
αυτοδιοίκηση αναγνωρίζεται από όλους, καθώς τίµησε το
δηµαρχιακό θώκο, όχι µόνο µε την εργατικότητα και την
αγάπη του για το Αντίρριο αλλά, πρωτίστως µε την προσω-
πικότητά του. Θεωρώ ότι για πολλές ακόµη γενιές θα µνη-
µονεύεται το όνοµά του. Μπορεί σήµερα να µην είναι µαζί µας,
αλλά µαζί µας παραµένει το έργο του. Αισθάνοµαι την υπο-
χρέωση να εκφράσω, και προσωπικά, την ευγνωµοσύνη µου
για τον άνθρωπο που τίµησε τον τόπο του». 

Μαθητικός ∆ιαγωνισµός 
από Ι.Μ. Ναυπάκτου 
& Αγ. Βλασίου

«Νεοµάρτυρες: 
Φώτα του Γένους κατά την Τουρκοκρατία

Η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, συµ-
µετέχοντας στον εορτασµό των διακοσίων (200) ετών από
την Επανάσταση του 1821, και µε την ευκαιρία της ετήσιας
εορτής των Τριών Ιεραρχών, προκηρύσσει µαθητικό ∆ια-
γωνισµό, σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, µε θέµα :  

«Νεοµάρτυρες φώτα του Γένους κατά την Τουρκοκρατία».
Ο διαγωνισµός απευθύνεται στους µαθητές όλων των

τάξεων των Λυκείων και των Γυµνασίων (δηµόσιων και ιδιω-
τικών) της Ναυπακτίας και του Αγίου Βλασίου. 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπό-
λεως: Γ. Αθανασιάδη-Νόβα 1, πλατεία Λιµένος Ναύπακτος
(τηλ: 2634027207 – 6972506503 π. Καλλίνικος Γεωργάτος,
ηλεκτρονική διεύθυνση: imnab@otenet.gr).
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EI∆ΗΣΕΙΣ

Ευοίωνες προοπτικές 
για το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο
(νέο) Ναυπάκτου

Όπως ανακοίνωσε ο ∆ήµαρχος Βασίλης Γκίζας, σε συνεδρίαση
του ∆.Σ. ο φορέας ΣΥΠΟΘΑ γνωµάτευσε θετικά στο τοπικό ρυ-
µοτοµικό που αφορά την ανέγερση του 3ου δηµοτικού σχολείου.
Κατόπιν της θετικής αυτής εξέλιξης, ο φάκελος της υπόθεσης επα-
νέρχεται στο υπουργείο για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού
διατάγµατος το οποίο αφού λάβει το “πράσινο φως” από το ΣτΕ,
και ανοίγει ο δρόµος για την οριστική υλοποίηση του έργου.

Το Αποχετευτικό Αντιρρίου
Προχωρά η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή του έρ-

γου «Αποπεράτωση Αποχετευτικού ∆ικτύου Λυµάτων Αντιρρίου»
συνολικού προϋπολογισµού 1.666.630,00 ευρώ. Το συγκεκριµένο
έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα «Φιλόδηµος Ι» στον
Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών
υποδοµών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας λυµάτων». 

Οικονοµική ενίσχυση
Κ∆ΑΠ Ναυπακτίας

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέµε-
ται ποσό ύψους 15.076.880,00 ευρώ από το Πρόγραµµα
«Φιλόδηµος ΙΙ» σε 134 ∆ήµους, «για την κάλυψη κοινωνι-
κών υπηρεσιών από τις ∆οµές των Κέντρων ∆ηµιουργι-
κής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) αρµοδιότητάς τους».

Ο ∆ήµος Ναυπακτίας λαµβάνει το ποσό των 178.220
ευρώ. Η ενίσχυση αποβλέπει στην κάλυψη των δαπανών
µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπι-
κού µε συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου (Ι∆ΟΧ) των Κ∆ΑΠ, αρµοδιότητας των ∆ήµων και
των Νοµικών Προσώπων τους. 

Υποδοµές για ΑµεΑ
Εντάχθηκε στο «Φιλόδηµος ΙΙ» το έργο κατασκευής ραµπών

και WC ΑµεΑ στα Σχολεία της Ναυπακτίας Στο πρόγραµµα «Φι-
λόδηµος ΙΙ» εντάχθηκε µε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
το έργο του ∆ήµου Ναυπακτίας µε τίτλο «Κατασκευή ραµπών και
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές µονάδες». Σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, αναµένε-
ται να πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις στα σχολεία του ∆ήµου,
µε σκοπό τη βελτίωση των υποδοµών για την ακόµη καλύτερη
εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία.  Το έργο, προϋπολογι-
σµού 146.004,84 ευρώ, έχει ως φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Ναυ-
πακτίας,… 

Ενδιαφέρουσα πρόταση της
Ενωτικής Πρωτοβουλίας

«Να οµορφύνουµε την πόλη µας» γράφει στον τίτλο η ανακοί-
νωση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, του πρώην δηµάρχου Τάκη
Λουκόπουλου, η οποία αναφέρεται σε απαλλοτρίωση κτηρίου στο
λιµάνι (Γαρµανή), ώστε να ενωθεί η µικρή πλατεία Τάκη Κούµπιου
µε το χώρο του λιµανιού. Στην ανακοίνωση τονίζεται : « …Αυτή εί-
ναι µία από τις πιο βασικές υποχρεώσεις, όσων ασχολούµαστε
µε τις κοινές υποθέσεις, στον τόπο µας. Τέτοια πορεία χαράξαµε
επτά χρόνια τώρα σαν Ενωτική Πρωτοβουλία. Έτσι θέλουµε να συ-
νεχίσουµε, µε τις προτάσεις µας προς την σηµερινή διοίκηση του
δήµου. Έχουµε στο µυαλό µας, το πώς»…

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
του δήµου Ναυπακτίας

Ο δήµος Ναυπακτίας θέτει σε εφαρµογή, για εξυπηρέτηση των
δηµοτών,  συνολικά 10 ηλεκτρονικές υπηρεσίες µέσω της πλατ-
φόρµας eservices.nafpaktos.gr. 

Η πρόσβαση στην πλατφόρµα και η ταυτοποίηση για τη χρήση
των ψηφιακών υπηρεσιών γίνεται µε τη χρήση των κωδικών TA-
XISNET του κάθε δηµότη. Οι υπηρεσίες που παρέρχονται µε αυ-
τόν τον τρόπο είναι : 

Α. Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάµου — Αντίγραφο Ληξιαρχικής
Πράξης Γέννησης — Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου —
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συµφώνου Συµβίωσης— Βεβαίωση
Μόνιµης Κατοικίας — Πιστοποιητικό Γέννησης— Πιστοποιητικό Εγ-
γυτέρων Συγγενών— Πιστοποιητικό Εντοπιότητας— Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Κατάστασης Β. Τµήµα Εσόδων Αίτηση για Απαλ-
λαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού για Επαγγελµατίες. Η
δυνατότητα των ηλεκτρονικών εξυπηρετήσεων αποκτά ιδιαίτερη
αξία και µάλιστα στην εποχή του Κορωνοϊού. 

Αρχαιολογικά Μνηµεία
Ιονίου 

Τη ∆ευτέρα 28 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε στη
Ναύπακτο ενηµερωτική συνάντηση (Info Day), που διορ-
γάνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Aιτωλοακαρνανίας και
Λευκάδας, για το έργο «∆ίκτυο Παράκτιας Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς» (Coastal Heritage Network – CoHeN) στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Συνεργασίας
Interreg V-A Ελλάδα– Ιταλία 2014-2020.

Στόχος της συγκεκριµένης σύµπραξης είναι η δηµι-
ουργία µιας πολιτιστικής διαδροµής κατά µήκος των
ακτογραµµών της Αδριατικής και του Ιονίου, που θα
αναδείξει ένα δίκτυο σηµαντικών µνηµείων της διασυ-
νοριακής περιοχής µέσα από µία σειρά στοχευµένων
παρεµβάσεων σε συνολικά δεκαεπτά (17) µνηµεία, εκ
των οποίων έντεκα (11)στην Ελλάδα και έξι (6) στην
Απουλία συνολικού προϋπολογισµού 6.420.600,00€.

Το έργο υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας ως επικεφαλής εταίρο,
καθώς και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Ηλείας, Θεσπρω-
τίας και Κέρκυρας ως εταίρους από την πλευρά της Ελ-
λάδας, ενώ από την Ιταλία συµµετέχει η Περιφέρεια της
Απουλίας (Regione di Puglia). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα µνηµεία αρµοδιότητας
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευ-
κάδας, που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω έργο,  πρόκει-
ται για τα κάστρα Ναυπάκτου και Βόνιτσας, καθώς και
το φρούριο Ακτίου ο προϋπολογισµός των οποίων ανέρ-
χεται σε 995.600,00€.

Η προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοα-
καρνανίας και Λευκάδας, ∆ρ. Ολυµπία Βικάτου, προ-
λόγισε τη συνάντηση και στη συνέχεια παρουσίασε συ-
νοπτικά το σκοπό και τις δράσεις όλου του έργου, κα-
θώς και τα µνηµεία που έχουν ενταχθεί συνολικά από
την Ελλάδα και την Ιταλία. Χαιρετισµό απηύθυναν ο ∆ή-
µαρχος Ναυπακτίας  Βασίλειος Γκίζας και ο Αντιδή-
µαρχος Νικόλαος Πάντας εκ µέρους του ∆ηµάρχου
Ακτίου Βόνιτσας. 

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚA

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Ο δρόµος Πάτρας- Πύργου

Όπως ξεκαθάρισε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο υπουργός
Υποδοµών Κώστας Καραµανλής, Ο νέος εθνικός δρόµος Πάτρα
- Πύργου θα δοθεί σε πλήρη λειτουργία το α' εξάµηνο του 2024,
ενώ µέχρι τότε, µε 30 εκατ. ευρώ θα βελτιωθεί η οδική ασφάλεια
στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο, µε εργασίες συντήρησης που θα
ξεκινήσουν µέχρι τον προσεχή Ιούνιο.

Μιλώντας στο «Λέτρινα FM», πρόσθεσε ότι τα χρήµατα επι-
διόρθωσης είναι για πάνω από µία 10ετία και όσον αφορά στο
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του νέου κλειστού αυτοκινητόδρο-
µου είπε ότι µέχρι τον Ιούνιο του 2024 το έργο θα έχει ολοκληρωθεί.
«Στόχος µας είναι µέχρι τον Ιούνιο του '21 να έχουµε πάρει και έγ-
κριση από την Επιτροπή Ανταγωνισµού της ΕΕ και να ξεκινήσει
το έργο. Εφόσον γίνει αυτό και δεν καθυστερήσει η αρµόδια Επι-
τροπή, τότε το χρονοδιάγραµµα είναι µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2022
να έχει κατασκευαστεί το τµήµα Μιντιλόγλι - Κάτω Αχαΐα, µέχρι τον
Μάρτιο του 2023 να είναι έτοιµο το κοµµάτι Κάτω Αχαΐα - Πύρ-
γος και το πρώτο εξάµηνο του 2024 να έχει ολοκληρωθεί. Είναι
έργο πεδινό, χωρίς δυσκολίες κατασκευής, ενώ και ο παραχω-
ρησιούχος, «Ολυµπία Οδός», έχει την εµπειρία να το κάνει», συµ-
πλήρωσε ο υπουργός

Προσφορά Περιφέρειας ∆υτ. Ελλαδας 
Παραδόθηκε σε συµπολίτες µας πού δυσκολεύονται ιδιαιτέ-

ρως οικονοµικά λόγω της πανδηµίας covid-19 η προσφορά της Πε-
ριφέρειας ∆υτικής Ελλάδος διά µέσου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυ-
πάκτου και Αγίου Βλασίου. H προσφορά (2000Ε) διανεµήθηκε, µε
όλα τα αναγκαία υγειονοµικά µέτρα, σε 26 οικογένειες και συµ-
πολίτες µας µε την µορφή δωροεπιταγών-κουπονιών, ώστε να
αγοράσουν µόνοι τους από κατάστηµα τροφίµων τα είδη διατρο-
φής και πρώτης ανάγκης που χρειάζονται.

Η Ι. Μητρόπολη ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη ∆. Ελλάδας κ.
Νεκτάριο Φαρµάκη και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την
προσφορά αυτή. 

Στα σκαρία το µνηµείο 
πεσόντων στο Νιόκαστρο

Η ιδέα είχε καλλιεργηθεί από καιρό για την ανάγκη  ανέ-
γερσης Μνηµείου πεσόντων υπέρ Πατρίδος στο (πάνω) Νιό-
καστρο. Ήρθε το πλήρωµα του χρόνου και ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας, ο πολύ δραστήριος ∆ηµήτριος (Τάκης)
Βασιλόπουλος του Θωµά, το πήρε επάνω του και µαζί µε
τους συνεργάτες του ήδη προχώρησε στη ανέγερση του
κορµού του µνηµείου στην πλατεία της Χοχλαστής, ενώ ανα-
µένεται σύντοµα και η τοποθέτηση της αναµνηστικής πλά-
κας µε εγχαραγµένα τα ονόµατα των πεσόντων. 

«Κορωνοϊού» θέλοντας, αναµένεται ότι τα εγκαίνια του
Μνηµείου θα γίνουν µε λαµπρότητα περί τον Ιούλιο του 2021.

Τα έργο έχει πολλαπλή αξία, γιατί πέραν της απόδοσης τις
τιµής στους πεσόντες, εµπλουτίζει την ιστορία και την γενι-
κότερη εικόνα του χωριού ,που σηµειωτέον παρουσιάζει
εδώ και κάποια χρόνια θεαµατική πρόοδο σε όλους τους
τοµείς.

∆υστυχώς παραµένει ακόµη σε εκκρεµότητα το θέµα της
ασφαλτόστρωσης του δρόµου ΣΣκκάάλλαα--  ΠΠααλλιιόόσσκκααλλαα--  ΝΝιιόόκκαα--
σσττρροο,,  καίτοι έχει δεσµευθεί ποσό 1,2 εκατ. ευρώ, η Περιφέ-
ρεια ∆υτικής Ελλάδας, στην αρµοδιότητα της οποίας είναι
το έργο, δεν αποκαλύπτει τις προθέσεις της για το χρόνο
δηµοπράτηση του έργου.

Στις 15 Οκτωβρίου, ηµέρα Πέµπτη, πραγµατοποιήθη-
καν στην Έδεσσα, οι επίσηµες λατρευτικές εκδηλώ-

σεις, Ανακοµιδής τον Ιερών Λειψάνων του Αγίου, στον Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγία Σκέπη. 

Ως γνωστόν είχε προηγηθεί στις 25 Σεπτεµβρίου η εκταφή
των Λειψάνων.

Οι εκδηλώσεις περιλάµβαναν :
Την παραµονή, Τετάρτη απόγευµα, Πολυαρχιερατικός

Εσπερινός χοροστατούντος τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυ-
πάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, υποτακτικού και
στενού συνεργάτη του αγίου Καλλινίκου.

Την Πέµπτη τo πρωί στο τέλος του  όρθρου, στον οποίον
χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεή-
µων,  και µετά τη δοξολογία, έγινε υποδοχή των ιερών Λει-
ψάνων του Αγίου από τους Αρχιερείς, και η τοποθέτησή
τους στο κέντρο του Ιερού Ναού. Όλοι οι συµµετέχοντες
Αρχιερείς έλαβαν µια εικόνα του Αγίου, µε ενσωµατωµένο
απότµηµα των ιερών λειψάνων του.

Ανακοµιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλίνικου
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Στις 19 Μαρτίου του
1987, το «Πίρι Ρέις»
πλέει από το στενό της

Ίµβρου συνοδεία δύο πολεµι-
κών πλοίων. Κινείται εκτός χω-
ρικών υδάτων, κοντά στη Λίµνο
τη Σαµοθράκη, τον Αθω και την
Σκύρο για να πραγµατοποιήσει
έρευνες. Οι Τούρκοι δηλώνουν
ότι η υφαλοκρηπίδα είναι δική
τους µέχρι τα µέσα του Αιγαίου.

O Ανδρέας Παπανδρέου
αποφασίζει ότι «θα αντιδρά-
σουµε δυναµικά». O τουρκικός
στόλος συγκεντρώνεται στο Εύ-
ξεινο Πόντο. Ήταν ανήµερα της
εθνικής επετείου της 25ης Μαρ-
τίου.

Στο Εθνικό Κέντρο Επιχει-
ρήσεων στο τρίτο υπόγειο του
υπουργείου Εθνικής Άµυνας
έχει σηµάνει συναγερµός. Ο
στόλος έσπευσε στις επίµαχες

θαλάσσιες περιοχές. Οι φάκε-
λοι µε τα σχέδια φεύγουν και
παραλαµβάνονται από τους δι-
οικητές όλων των Μονάδων.

«Γράψε ότι ο Μίλτος εκείνη τη
νύχτα είχε τέσσερις βόµβες για

πάρτι του “Πίρι Pέις”», λέει στο
« Έθνος» πιλότος των Φάντοµ.
«Nα το γράψεις. Tο χρωστάµε
σε όλους αυτούς που χαιρέτη-
σαν τα παιδιά τους εκείνο το
βράδυ και έφεραν παπά να µε-
ταλάβουν». O Μίλτος καταθέ-
τει από πρώτο χέρι τη µαρτυ-
ρία του:

«Το “Πίρι Pέις” είχε βγει µε
τέσσερα συνοδευτικά πλοία. H
Πολεµική Αεροπορία είχε σχε-
διάσει αποστολή µε 70 αερο-
σκάφη. H σχεδίαση είχε γίνει
από τον αρχηγό ATA. Οι διοι-
κητές των Mοιρών από όλη την
Ελλάδα λίγο πριν νυχτώσει στις
26 Mαρτίου πήγαν στο ATA στη
Λάρισα µε αεροπλάνα και πα-
ρέλαβαν τα σχέδια σε σφραγι-
σµένους φακέλους. Στις έξι το
πρωί θα βυθίζαµε τον στολίσκο.
Το KYΣEA το είχε εγκρίνει. Άλλα
40 αεροπλάνα ήταν έτοιµα για
απογείωση, προκειµένου να κά-
νουν αναχαίτιση. Για εµάς ήταν
πόλεµος, το είχαµε πάρει από-
φαση.

Στις τρεις και µισή τα ξηµε-
ρώµατα µπήκαµε στα αερο-
πλάνα, βάλαµε µπροστά και πε-
ριµέναµε. Ήµασταν δεµένοι στο
κόκπιτ και δεν µιλούσαµε. ∆εν
είχαµε καρδιοχτύπι, απλά δεν µι-
λούσαµε. Ήµασταν πολύ ήρε-
µοι. Λέγαµε, επιτέλους, ας γί-
νει. Τα αεροπλάνα θα συναν-
τιόνταν σε συγκεκριµένο ση-
µείο και ύστερα… όποιον πά-
ρει ο χάρος. Σε 2,5 λεπτά θα
τελείωναν όλα. Αν απογειωνό-
µασταν, δεν υπήρχε επιστροφή.
Τελικά στις έξι παρά τέταρτο το
πρωί υπέκλεψαν τηλέφωνο από
το κοντινό τουρκικό ραντάρ και
έµαθαν ότι το «Πίρι Pέις» δεν
θα βγει. Στις έξι και τέταρτο µας
είπαν ότι όλα είχαν τελειώσει».
Το «Πίρι Pέις» δεν βγήκε από
τον Κόλπο του Ξηρού. Tα πράγ-
µατα έδειχναν ότι είχαν ηρε-
µήσει. O Ανδρέας Παπανδρέου

εξέφρασε «συγκρατηµένη αι-
σιοδοξία». Mια εβδοµάδα µετά
την κρίση, δεν πετούσε τίποτε
στον εναέριο χώρο.

Το «touch and go» 
των δύο Φάντοµ

O Μίλτος θυµάται κι ένα
ακόµα περιστατικό: «Ηµέρα
Πέµπτη, την επόµενη εβδοµάδα,
2 Απριλίου 1987 απογειώθηκαν
δύο Φάντοµ από Σκύρο και έκα-
ναν αεροµαχία µε δύο F-104
δικά τους. Κυβερνήτες ο Γιάν-
νης κι εγώ. Τους “σκίσαµε” και
επειδή έµειναν από καύσιµα πή-
γαν να προσγειωθούν στο αε-
ροδρόµιο Τσίλι της Σµύρνης στα
τουρκικά παράλια. O Γιάννης
µου φώναξε να ακολουθήσω.
Έπιασε κλειστό σχηµατισµό τον
ένα κι εγώ τον άλλο και φτά-
σαµε µέχρι την τελική φάση
προσγείωσης. Κάναµε «touch
and go» (άγγιγµα και απογεί-
ωση) στο τουρκικό αεροδρόµιο!

Αµέσως φύγαµε, περάσαµε
χαµηλά από τον πύργο ελέγχου
του αεροδροµίου και σηκώθηκε
όλη η αεροπορία τους να µας
κυνηγήσει. Tο ραντάρ της Μυ-
κόνου φώναζε σαν τρελό. Ήταν
ο Θύµιος που κατάλαβε τι έγινε.
Τότε πετάξαµε υπερηχητικά από
όλα τα χωριά τους. Πετούσαµε
πολύ µα πολύ χαµηλά κάπου
στα 10 µε 15 µέτρα και… ισιώ-
σαµε όλα τα τζάµια. Μέχρι σή-
µερα ήταν ένα µυστικό που κρα-
τήσαµε επτασφράγιστο από το
1987 τα άτοµα του σχηµατισµού.
Έχουν περάσει χρόνια, µπορείς
να το γράψεις».

Πηγές :Εφηµερίδα “ Έθνος”,
31.8.2004

*Παρά την βραχύβια ζωή της
η συγκεκριµένη ανάρτηση πρό-

λαβε να γίνει email, το οποίο κά-
ποιος προώθησε και τελικά

έφτασε στον Κ. Καββαθά. Ο
οποίος το αναδηµοσίευσε στην

προσωπική του ιστοσελίδα

Ευχαριστήρια Επιστολή
’’Ο Μιχάλης Σαρδελής (Άσµχος ε.α.) και η οικογένειά του εκ-

φράζουν τις θερµές ευχαριστίες  τους προς τον Ναυπάκτιο Επι-
σµηναγό Σπυρίδωνα Ιωάννου Σφήκα, Επιµελητή Νευροχειρούργο
στη Νευροχειρουργική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αε-
ροπορίας, για το υπέρµετρο ενδιαφέρον του  που, σε συνδυασµό
µε την  άριστη επιστηµονική του κατάρτιση, κατέστη δυνατόν να
είναι επιτυχείς οι νευροχειρουργικές επεµβάσεις στη σύζυγό του
Παναγώτα Σαρδελή κατά την διάρκεια νοσηλείας της.’’ 

Και Σχολή Μηχανικών
αεροσκαφών στην Πάτρα

∆εν θα µπορούσε να ήταν κι αλλιώς. Η Πάτρα, τρίτη πόλη
της Ελλάδας, περιβαλλόµενη από αεροπορικές Μονά-
δες 116,117 Πτέρυγες Μάχης, Εργοστάσιο επίγειου εξο-
πλισµού Αράξου, ΠΕΚ κλπ., έχει εµποτιστεί στα καλά και
µε αεροπορικό πνεύµα.

Μια οµάδα νέων ανθρώπων µε καλή αεροπορική παι-
δεία, δοκιµασµένη στα «πεδία» των αφών της Π.Α., πήρε
την πρωτοβουλία  να ιδρύσει στην πόλη  Σχολή Μηχανι-
κών αεροσκαφών. 

Αναµφίβολα η πρόταση καλύπτει τις απαιτήσεις των
καιρών, που είναι η εξειδικευµένη γνώση, µε απήχηση
στην αγορά εργασίας, αλλά και εµµέσως την στήριξη της
τεχνικής δεξαµενής της Π.Α, όταν οι συνθήκες το απαι-
τήσουν. 

Να σηµειωθεί ότι η εν λόγω εκπαίδευση προσαρµο-
σµένη στα δεδοµένα των καιρών παρέχεται πλέον και εξ
αποστάσεως µέσω ιντερνετικης τηλεκπαίδευσης.

Το προνόµιο να είσαι Έλληνας
Το παράδειγµα του οµογενούς 

Εύζωνα Ανδρέα Χολέβα 
Ο γεννηµένος στις ΗΠΑ (Πανσιλβάνια), µε καταγωγή του

πατέρα του από το Νεοχώρι της Ορεινής Ναυπακτίας, ο Αν-
δρέας Χολέβαςπήρε την ελληνική υπηκοότητα και ήρθε από
τις ΗΠΑ για να υπηρετήσει τη θητεία του στην Προεδρική
Φρουρά ως Εύζωνας ακολουθώντας τα χνάρια του παππού
του. 

Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη θητεία του στην Προεδρική
φρουρά και η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κυρία Κααττεερρίίνναα  ΣΣαα--
κκεελλλλααρροοπποούύλλοουυ,,  ανήρτησε στο facebook µια συγκινητική
ανάρτηση όπου µεταξύ άλλων αναφέρει: 

«Από µικρό παιδί άκουγε στο σπίτι τις ιστορίες του παπ-
πού του, εύζωνα στη Βασιλική Φρουρά το 1937. Ίσως να του
µιλούσαν για τον ηρωισµό των ευζωνικών ταγµάτων όταν
αποτελούσαν µάχιµα τµήµατα του ελληνικού στρατού. Ίσως,
παιδί, να συµµετείχε κι εκείνος, όπως όλα τα ελληνόπουλα
της οµογένειας, στις εθνικές γιορτές φορώντας τη στολή του
“τσολιά”, την εθνική ενδυµασία µας που παραπέµπει ευθέως
στην επανάσταση του 1821 και στους αγώνες για εθνική ανε-
ξαρτησία». 

Και προσθέτει: 
«Το σίγουρο είναι ότι ο 28χρονος οµογενής Ανδρέας Χο-

λέβας ανέπτυξε όχι απλώς τον αυτονόητο συναισθηµατικό δε-
σµό µε τον τόπο της καταγωγής του, αλλά βαθιά σύνδεση µε
την έννοια της πατρίδας. Κατάλαβε, δηλαδή, από νωρίς, ότι
πατρίδα αποκτά κανείς µόνον όταν γίνεται πολίτης και ότι η
στράτευση είναι τιµή και όχι απλώς υποχρέωση. Γεννηµένος
στο Χάρισµπεργκ της Πενσιλβάνια από γονείς που µετανά-
στευσαν στην Αµερική στα τέλη της δεκαετίας του ’60, καλ-
λιεργώντας από παιδί το όνειρο να γίνει εύζωνας όπως ο
παππούς του, πέρασε από όλες τις διαδικασίες για να γίνει
Έλληνας, απέκτησε ελληνικό διαβατήριο και τον Ιανουάριο
του 2020 παρουσιάστηκε στον ελληνικό στρατό».

Ο Γιάννης Αντετοκούνµπο 
στη Ναύπακτο

Την υπέροχη θέα από το κάστρο της Ναυπάκτου, απήλαυσε
ο µεγάλος Έλληνας σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνµπο,
που επισκέφθηκε µε κότερο οικογενειακώς  τη Ναύπακτο. 

Στην φωτογραφία βρίσκεται κάτω από την ντάπια, στο µέ-
σον περίπου του λόφου του κάστρου, σε ένα σηµείο όπου
επιλέγουν πολλοί να φωτογραφηθούν, ερχόµενοι την Ναύ-
πακτο.

Τη φωτογραφία ανέβασε ο ίδιος στα social media.

∆ηµοσιεύουµε το ακόλουθο εκπληκτικό περιστατικό, µε κάθε επιφύλαξη, αποβλέποντας στην ανύψωση του Ηθικού του Ελληνι-
κού λαού, µπροστά στην καθηµερινή τουρκική προκλητικότητα. Επί πλέον για να τονιστεί ότι η Π.Α. αποτελεί την αιχµή του δό-
ρατος των Ενόπλων ∆υνάµεων και µάλιστα µε τον επικείµενο εξοπλισµός της  µε τα Rafal και τα f-35 θα είναι ο απόλυτος κυ-

ρίαρχος των αιθέρων.
ΗΗλλίίααςς  ΣΣττ..  ∆∆ηηµµηηττρρόόπποουυλλοοςς

Κρίση 1987: 2 Απριλίου 1987, όταν ελληνικά F-4 έκαναν
touch & go στο τουρκικό αεροδρόµιο Cigli  της Σµύρνης 



ΗΕλληνική και η παγκόσµια ιστορία βρίθουν από ιστο-
ρικά παραδείγµατα, ικανά να φρονηµατίσουν τους σύγ-

χρονους κατοίκους των χωρών για την αποφυγή των σφαλµάτων
των προγόνων τους και κατά συνέπεια και για τις ολέθριες
συνέπειες των λαθεµένων επιλογών τους. Όµως η άγνοια ή
η ατελής γνώση της ιστορίας ή ο υπερφίαλος εγωισµός, που
πολλές φορές εµποδίζουν την δύναµη της θέλησης να πραγ-
µατώσει την ορθή αποστολή της  και να προσφέρει απλόχερα
στο κοινωνικό σύνολο τη θεραπεία, που αρµόζει στην κάθε
περίπτωση, στέκεται θανάσιµο εµπόδιο στην σύµπνοια, στην
οµονόηση, στην συσπείρωση των πολιτικών δυνάµεων, µε την
οποία επιτυγχάνεται η εθνική και κοινωνική ευδοκίµηση, η
πρόοδος, η προκοπή. Αυτές είναι καρπός συνδυασµού κο-
ρυφαίων ανιδιοτελών σκέψεων και προσπαθειών, που θερα-
πεύουν τις ανθρώπινες ανάγκες. Όταν οι πολιτικές δυνάµεις
µιας χώρας δεν οµονοούν και δεν συµπορεύονται, δεν δηµι-
ουργούν αγαθό αποτέλεσµα. Απόρροια είναι τα συντρίµµια
και η φρίκη των εσωτερικών συγκρούσεων και του εµφυλίου
πολέµου.

Όταν βλέπεις στην σηµερινή Ελληνική Βουλή, στον ύψι-
στο βωµό της ∆ηµοκρατίας, νέους πολιτικούς, αρχη-

γούς κοµµάτων, αλλά και βουλευτές, που δεν πρόλαβαν ακόµη
να ολοκληρώσουν την πολιτική τους γαλούχηση, να απευθύ-
νονται στους πολιτικούς  αντιπάλους τους µε τέτοια σκληρό-
τητα, ιταµότητα και έπαρση, που δεν είναι ανεκτή,  έστω και
αν αυτοί ήταν δούλοι τους στην αρχαία Αθήνα, η απογοή-
τευση είναι αποκαρδιωτική. ∆εν είναι ανθρώπινη συµπεριφορά
αυτή. Πολύ περισσότερο δεν είναι συµπεριφορά πολιτικών
προς συναδέλφους τους και µάλιστα ενώπιον ολόκληρου του
Ελληνικού λαού. ∆ιαφεύγει των πολιτικών µας ότι στη βουλή,
µε την τηλεόραση, όλα τα λόγια και τις κινήσεις τους τα πα-
ρακολουθεί ο λαός και από αυτά βγάζει τα αληθή συµπερά-
σµατά του  για τις γνώσεις και την εσωτερική καλλιέργεια έκα-
στου. Η έκδηλη σκληρότητα δεν συνάδει µε την πολιτική ιδιό-
τητα. ∆εν αντιλαµβάνονται την τεράστια ζηµιά που προσφέ-
ρουν στην διαπαιδαγώγηση του λαού µε την συµπεριφορά
τους, που είναι προσιτή σε όλους τους Έλληνες. Η ικανοποί-
ηση του εγωισµού κατέχει την ύψιστη θέση, ανεξάρτητα από
την εντύπωση, που δηµιουργεί στο κοινωνικό σύνολο για εκεί-
νον, που εκστοµίζει τέτοιες βαρύγδουπες εκφράσεις. ∆εν σκέ-
πτεται τι ζηµιά προκαλεί η συµπεριφορά του στο κοινωνικό
σύνολο, που την  σκληρή οµιλία του  παρακολουθεί ο λαός,
ως µαθητιώσα νεολαία. ∆εν στοχάζεται  και γι’  αυτό δεν εν-
διαφέρεται  για την εντύπωση,  που σχηµατίζουν όσοι τον
ακούν,  για την ποιότητα του χαρακτήρα του και την παιδεία
του, για  όσες ύβρεις ξέφυγαν από το έρκος των οδόντων
του.

Άξιος πολιτικός είναι εκείνος που ακούει και συζητά όλες
τις απόψεις. Προτείνει και εφαρµόζει εκείνες, που είναι

επωφελείς και αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των συµφε-
ρόντων της πολιτείας και του συνόλου των πολιτών και όχι
µεµονωµένων κατηγοριών πολιτών. Τέτοιος ήταν ο Περικλής
στην αρχαία Αθήνα. Γι’ αυτό και οι Αθηναίοι τον τιµούσαν για
πολλά χρόνια, µέχρι που έφυγε από την ζωή από την πανδη-
µία του λοιµού και του ανέθεταν το σκληρό καθήκον να κρατά
το τιµόνι της πόλης και να δηµιουργεί τα κλέη του πολιτισµού,
που λάµπρυναν και δόξασαν ολόκληρη την Ελλάδα σε ολόκληρη
την οικουµένη. ∆εν µεµψιµοιρούσε, δεν λάκτιζε τους αντιπά-
λους του µε σκοπό τον αφανισµό τους, αγωνιζόταν µε ευ-
πρέπεια και αρχές, πάντα για το συµφέρον και την λαµπρότητα
της πόλης του, για την θεραπεία των συµφερόντων του συ-
νόλου των συµπολιτών του. Αποτελεί µετέωρο δηµιουργού
και αδέκαστου ηγέτη.  Ανέφικτο παράδειγµα για την σηµερινή
πολιτική ηγεσία. Απαιτείται πολλή µελέτη της ιστορίας και πε-
ρισσότερη προσπάθεια καταδάµασης  των ατοµικών παθών και
κυρίως του επάρατου εγωισµού, που καταβροχθίζει ό,τι ευ-
γενικό φυτρώνει στην ψυχή µας, για την επίτευξη της περί-
λαµπρης αυτής νίκης. Νίκης κατά των αδυναµιών µας. Αλλά
η κατανίκηση των αδυναµιών µας είναι η υψίστη ευδαιµονία
µας. Η απαλλαγή µας από το βάρος της καταπίεσης µυρίων
αδίστακτων  παραγόντων βασανισµού της ύπαρξής µας. Αυ-
τών, που ο εντοπισµός τους απαιτεί µεθοδικότητα και καρτε-
ρία. 

Οι πολιτικοί, κυρίως οι αρχηγοί των πολιτικών κοµµάτων,
µε την τηλεόραση και τον τύπο καθίστανται  παιδαγωγοί

του Ελληνικού λαού, µε την θέλησή τους ή χωρίς αυτή. Για
τον λόγο αυτό οφείλουν να είναι προσεκτικοί στις εκφράσεις
τους και στην συµπεριφορά τους. Γίνονται παράδειγµα µίµη-
σης για ολόκληρο τον Ελληνικό λαό. Κρίνονται και αξιολο-
γούνται  από λόγια, τοποθετήσεις και ενέργειες, που όλα πρέ-
πει να συµπορεύονται πάντοτε  µε την ηθική και το Εθνικό
συµφέρον, ποτέ  µε τα ατοµικά µικροσυµφέροντα. Έτσι η συµ-
περιφορά των πολιτικών πρέπει να καθίσταται, κατά το δυνα-
τόν, διαφανής. Αυτό όµως πρέπει να γίνεται συνείδηση και
βίωµα και των ίδιων των πολιτικών. Τότε µόνον έχει αξία και
φέρει ευεργετικά αποτελέσµατα για το κοινωνικό σύνολο. Γιατί
βελτιώνει την συµπεριφορά τους έναντι των αντιπάλων τους
και συντελεί στην αποφυγή των συγκρούσεων, των εχθροτή-
των, στην αποµάκρυνση των παθών, στην οµαλοποίηση των σχέ-
σεων, στην οµονόηση, η οποία φέρνει την πρόοδο, την ευη-
µερία και την κοινωνικοοικονοµική προκοπή. Ποτέ τα αποτε-
λέσµατα της σύγκρουσης δεν µπορεί να είναι ανώτερα από τα
αποτελέσµατα  της σύνθεσης. Τα δεύτερα  θα είναι σε αξία του-
λάχιστον πολλαπλάσια από τα πρώτα. Ο νόµος της σύνθεσης
είναι απείρως ισχυρότερος από τον νόµο της σύγκρουσης.

Ηιστορική διαδροµή είναι µεστή από ολοζώντανα  παρα-
δείγµατα  λαών, που όταν οι ηγεσίες τους συνένωσαν

όλες τις δυνάµεις τους και αξιοποίησαν όλες τις δεξιότητές τους
και πέτυχαν δύναµη, κοινωνική ευδοκίµηση, πλούτο και κοι-
νωνική συνοχή, που η µακραίωνη ιστορία και οι αντίξοες κοι-
νωνικές  συνθήκες  δεν κατόρθωσαν να γκρεµίσουν. Αντίθετα

στις κρατικές οντότητες, που οι συγκρούσεις των
πολιτικών δυνάµεων ήταν έντονες και εξοντωτι-
κές,  η ζωή των κρατών αυτών υπήρξε βραχύ-
βια. Ακόµα και όταν αυτές οι κρατικές οντότη-
τες ήταν δηµιούργηµα ενός ηγέτη µε δύναµη,
θέληση και προοπτική, ενός ηγέτη δηµιουργού,
που όλοι υπέκυπταν στο θέληµά του, στην επα-
ναστατική επωφελή δράση του. Η δηµιουργία εί-
ναι δύσκολη. Απαιτεί τόλµη, µεθοδικότητα, σχε-
διασµό και αποφασιστικότητα ολοκλήρωσης. Απο-
µένει όµως η διαδοχή, που απαιτεί οργάνωση
διατήρησης(επιβίωσης) του δηµιουργήµατος. Εί-
ναι εργασία επίπονη και απαιτεί ωριµότητα, πο-
λιτικό σχεδιασµό και ευελιξία.

Οκολοσσός της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας,
παρά την έλλειψη της εσωτερικής συνο-

χής, λόγω της αλύγιστης αυτοκρατορικής δο-
µής, αρχικά διατήρησε την παντοδυναµία της
για αρκετές εκατονταετηρίδες και επέβαλε τις
θελήσεις της στον τότε  γνωστό κόσµο. Αργό-
τερα  οι εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις έγι-
ναν ο εφιάλτης της παντοδυναµίας της ρωµαϊκής
αυτοκρατορίας και η αιτία του αφανισµού της.

ΗΒυζαντινή Αυτοκρατορία  κυριάρχησε στην Ανατολή  µε
έδρα το Βυζάντιο  για 1.000 χρόνια. Εξουσίαζε τις χώ-

ρες της Μεσογείου, του Εύξεινου Πόντου, την Συρία και σχε-
δόν την µισή Ευρώπη. Οι δυνάµεις του κράτους δεν ήταν
πάντα εξοπλισµένες µε την δύναµη της ένωσης όλων των το-
πικών πολιτικών δυνάµεων και η οργάνωσή τους δεν έφθανε
στην βάση του λαού. Γι’ αυτό το λόγο οι δυνάµεις αυτές της
κρατικής οντότητας του Βυζαντίου εξαερώθηκαν και η Βυ-
ζαντινή Αυτοκρατορία έµεινε απροστάτευτη στην πολιορκία
του Μωάµεθ του Πορθητή το 1453 στην Κωνσταντινούπολη.
∆εν κατόρθωσε νωρίτερα  να συνενώσει τις δυνάµεις της,
βρέθηκε διχασµένη, σε σύγκρουση, σε διάλυση, δεν υπήρχε
άλλη λύση από  τον αφανισµό. Ακολούθησε η άνθηση της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, η οποία δηµιούργησε κράτος
ισχυρό και πλούσιο, µε προσωπικό όµως απαίδευτο, που κα-
τέλαβε ολόκληρο το χώρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
εκτός της Ευρώπης και ανατολικότερα, αλλά κυρίως λόγω
της απαιδευσίας των κατοίκων της αυτοκρατορίας και της επι-
λογής των ηγετών της στην ευζωία και όχι στην οργάνωση
των εθνικών και κοινωνικών αναγκών,  από το 1810 άρχισαν
οι εθνικοί τριγµοί. Τοπικές επαναστάσεις λαών, που είχαν υπο-
δουλωθεί στους Τούρκους, Ελλήνων, Σλάβων, Βούλγαρων,
Αλβανών. Ηρωικοί αγώνες, λάβαρα αυτοθυσίας, ενώσεις
ισχύος και διασπάσεις, αδυναµίες και καταστροφές και πάλι
ενώσεις και θρίαµβοι, µέχρι που, τελικά, οι ενώσεις επικράτησαν
και έφεραν τα αγαθά αποτελέσµατα της λευτεριάς και του λυ-
τρωµού.  

Συχνή είναι η απογοήτευση από την σύγκρουση των πο-
λιτικών αρχηγών στην βουλή. Ποτέ οι ανθρώπινες το-

ποθετήσεις δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα ολοκληρωµέ-
νες σε ένα θέµα. Αντί ο ένας αρχηγός να σπεύσει  να συµ-
πληρώσει τα κενά του άλλου στο θέµα που  ανέπτυξε, σπεύ-
δει, µε όλο το µένος του, να ξεθεµελιώσει ολόκληρο το οικο-
δόµηµα του άλλου, ως σαθρό και χωρίς θεµέλια και υπό-
σταση. Το πάθος στην προσπάθεια αυτή είναι απύθµενο.

Τα επιχειρήµατα, η παιδεία, το ήθος, η ανοχή, η προ-
σφορά, που πρέπει να είναι τα κύρια προσόντα των µε-

λών του κοινοβουλίου και να κοσµούν όλα τα µέλη του, πα-
ρουσιάζουν µεγάλες ελλείψεις, απαιτούν ενίσχυση και εµ-
πλουτισµό. Αυτός κυρίως επιτυγχάνεται µε την επιλογή ικα-
νών και έντιµων υποψηφίων στα ψηφοδέλτια των εκλογών
από τους αρχηγούς των κοµµάτων. Πάντοτε βρίσκεται θερα-
πεία, όταν υπάρχει θέληση επίλυσης των προβληµάτων. Αυτή
όµως περισσότερο εξαρτάται από την κοµµατική επιλογή  µε
κριτήρια εργατικότητας, αποδοτικότητας και εντιµότητας αδια-
πραγµάτευτης. Στην διάθεση της πολιτικής εξουσίας βρίσκε-
ται και η αναβάθµιση ολόκληρης της κοινοβουλευτικής ζωής.
Ο πραγµατικός ηγέτης µπορεί να αφήσει να χνάρια του στη
χώρα του για πολύ χρόνο, αρκεί να έχει την θέληση, τον προ-
γραµµατισµό, την δύναµη της συµπόρευσης του Εµείς και όχι
του Εγώ. Όλα επιτυγχάνονται µε την συνένωση των δυνάµεων
και τότε αυτές γιγαντώνονται, αποβαίνουν ακατανίκητες. ∆εν
γνωρίζουν οπισθοχώρηση. Η δηµιουργία έλκεται από την δη-
µιουργία, σε κάθε δηµιουργικό τοµέα.

Τους ελεεινούς καρπούς της σύγκρουσης, της αδελφο-
κτόνου διαµάχης, που περικλείει  τον όλεθρο και τον

αφανισµό, τον γευτήκαµε σε πολλές περιόδους της ιστορίας
µας, που ευτυχώς δεν µας οδήγησαν στην εξαφάνιση. Κυ-
ρίως στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Η Ελληνική
ιστορία αυτές τις φυλετικές συγκρούσεις συνήθως τις προ-
σπερνά ασχολίαστες. Αντίθετα έπρεπε να εµβαθύνει σε αυ-
τές για την επίτευξη πανελλήνιου φρονηµατισµού και αλλα-
γής πλεύσης της Ελληνικής πολιτικής διαδροµής. Τα ιστορικά
σηµεία, που δυσκόλευσαν την συνέχεια της ιστορικής µας
διαδροµής, πρέπει να ερευνούµε ιδιαίτερα και να διορθώ-
νουµε µε σωφροσύνη,  αν επιθυµούµε  µακροχρόνια επιβίωση,
γιατί έτσι θα επιτύχουµε την διόρθωση των λαθών µας, που λίγο
έλειψε να µας οδηγήσουν στον αφανισµό. Σε αυτό το σηµείο
είναι αναγκαίο να στρέψει την προσοχή της η πολιτεία στην εκ
βάθρων αναβάθµιση της παιδείας. Είναι το πιο ουσιώδες
εθνικό θέµα. Εκεί βρίσκεται η αφετηρία συνένωσης και συµ-
πόρευσης των Ελληνικών δυνάµεων, στις οποίες θα εδραι-

ωθεί η δύναµη, η πρόοδος, η κοινωνική συνοχή,
ο πλούτος και η προκοπή της αυριανής Ελλά-
δας. 

ΟΕλληνισµός µε τις απαράµιλλες ιστορικές,
πνευµατικές,  και φιλοσοφικές κατακτή-

σεις του στην ιστορική του διαδροµή, αν ακο-
λουθούσε πορεία πολιτικής οµόνοιας και οικο-
νοµικής σταθερότητας, που είναι απόρροια της
πρώτης, σήµερα θα συγκαταλεγόταν στις πρώ-
τες παγκόσµιες δυνάµεις και ο λόγος του θα ενέ-
πνεε σεβασµό και εµπιστοσύνη.

Ηπολιτική σύµπνοια, η πολιτική συµπόρευση,
πάντα αποµονώνει και περιορίζει τα άκρα

και θεραπεύει πρώτα το εθνικό και κοινωνικό
συµφέρον. Τα άκρα, ασύδοτα, αστόχαστα, χωρίς
δηµιουργικό προβληµατισµό, ιστορικά πάντα προ-
καλούν άλληλα. Οδηγούν σε συγκρούσεις αλό-
γιστες, καταστροφές αθεράπευτες. Ποτέ δεν εν-
διαφέρονται για την εξυπηρέτηση του κοινωνι-
κού συµφέροντος. ∆εν είναι σε θέση να συλλά-
βουν την αξία  και να εργασθούν για την κοινω-
νική ευδοκίµηση. Αντίθετα, αποστολή τους είναι
η διατάραξη της κοινωνικής γαλήνης και ηρε-

µίας. Ποτέ κανείς στην ζωή δεν ζηµιώθηκε ακολουθώντας
τους κανόνες του µέτρου. Γι’ αυτό οι αρχαίοι αναφωνούσαν
:«Μέτρον άριστον». Οι πολιτικοί προσανατολισµοί της άκρας
δεξιάς και της άκρας αριστεράς είναι γεννήµατα ανθρώπινα,
για την προσέλκυση των αγανακτισµένων, χωρίς ουσιαστικό
περιεχόµενο, που να µπορεί να ικανοποιήσει κοινωνικές ανάγ-
κες και να επιλύσει βιοτικά προβλήµατα, µέσα στην πραγµα-
τικότητα της ζωής. Αδιάψευστη µαρτυρία για αυτή τους την
αδυναµία είναι η ιστορική τους διαδροµή, όπου επικράτησαν
και για όσο χρόνο διατήρησαν την ηγεµονική θέση τους. Που-
θενά δεν βελτιώθηκε η θέση των εργαζοµένων ή του κοινω-
νικού συνόλου. Μια θεωρία, που εξάπτει τα πάθη και τα µίση
της ψυχής και δαιµονοποιεί τον άνθρωπο και φέρει συγ-
κρούσεις στις κοινωνικές οµάδες, ποτέ δεν µπορεί να ευερ-
γετήσει το κοινωνικό σύνολο και να είναι επωφελής και συµ-
φέρουσα για αυτό. Ορισµένες θέσεις και απόψεις, που σα-
γηνεύουν το επαναστατηµένο ακροατήριο, που έχει άγρια
επηρεαστεί από την κοινωνική ρήξη, δεν µπορούν να ευερ-
γετήσουν το κοινωνικό σύνολο, αν επικρατήσουν και να είναι
επωφελείς και συµφέρουσες γι’ αυτό. ∆εν έχουν σχεδιασµό,
προγραµµατισµό και εποµένως αποτελεσµατικότητα και συ-
νέχεια.

Ηκοινωνική ευηµερία είναι πάντα δηµιούργηµα της συ-
νεργασίας των πολιτικών δυνάµεων, της σύµπνοιας, της

εργατικότητας και του προγραµµατισµού, αλλά και του ου-
σιαστικού ελέγχου εκτελέσεως των εντολών της ∆ιοικήσεως.
Αντίθετα η διχόνοια και η πολιτική σύγκρουση είναι η αφετη-
ρία της  οικονοµικής οπισθοδρόµησης, της κοινωνικής απο-
διοργάνωσης, της πειθαρχικής χαλάρωσης, της µείωσης κάθε
εργασιακής απόδοσης, που άφευκτα οδηγούν στην κατα-
στροφή. Η Ελλάδα πολλές φορές γεύτηκε αυτή την οδύνη.
Λυτρώθηκε την τελευταία στιγµή. Αυτή η ιστορική κραυγή δεν
γίνεται δίδαγµα στους σηµερινούς πολιτικούς µας; ∆εν µελε-
τούν την Ελληνική ιστορία; Ο θρίαµβος της έπαρσης και του
εγωισµού  είναι ο πρωταρχικός στόχος των πολιτικών µας.
Ενώ αποστολή τους η δηµιουργία κοινωνίας ευηµερίας, αυ-
τάρκειας, ευδαιµονίας και γαλήνης, χωρίς πολιτικές συγ-
κρούσεις, µε προσανατολισµό το «µέτρον άριστον», που εί-
ναι άριστο και ασάλευτο, χωρίς πολιτικούς κλυδωνισµούς,
που οµαλοποιούνται µαζί τους και οι πολιτικοί σχηµατισµοί.
Ο ανελέητος και απειθάρχητος πόλεµος των πολιτικών δυνά-
µεων της χώρας στο Κοινοβούλιο γίνεται αιτία γενίκευσης της
αντίθεσης, σε όλους τους στίβους της κοινωνικής ζωής. Απο-
τέλεσµα: ∆ιάλυση της κοινωνικής συνοχής. Αποσυντονισµός
της πειθαρχίας των κοινωνικών οµάδων. Αδιαφορία για την
εφαρµογή των νόµων. Αµέλεια για την απόδοση δικαιοσύνης.
Ατιµωρησία για την αναίτια αφαίρεση αγαθών και κυρίως αν-
θρώπινων ζωών. Έτσι όµως δεν µπορεί να θεµελιωθεί κοινω-
νική ευδοκίµηση και ευτυχία. Αυτή απαιτεί αυστηρή πειθαρχία,
λελογισµένη νοµοθεσία και απαρέγκλιτη εφαρµογή των νό-
µων. Αυτή είναι η πραγµατική κοινωνική προστάτιδα. Όλα τα
άλλα είναι ψεύδη και για στιγµιαία παραπλάνηση. Μία είναι η
λύση. Η συµπόρευση των πολιτικών δυνάµεων. Η σύµπλευση.
Η αλληλοσυµπλήρωση. Τότε µόνο εξυπηρετούνται τα εθνικά
και κοινωνικά συµφέροντα. Όχι η εξοντωτική πολιτική σύγ-
κρουση. Εκεί διακυβεύονται εθνικά και κοινωνικά συµφέροντα.
Πάντα όµως µε την αυτόνοµη πολιτική αυτοτέλεια, που διαθέτει
τον ευγενή πολιτικό συναγωνισµό.  Έλληνες πολιτικοί, µην
αφήσετε την έπαρση και  τον εγωισµό να καταστρέψει την πα-
τρίδα µας, τη χώρα που γέννησε τον πολιτισµό, την φιλοσοφία,
την τέχνη, τον ανθρωπισµό, τις ανθρώπινες αξίες που έντυσαν
τον άνθρωπο µε την ανθρωπιά, που χρειάζεται. 

Toυ ΝΙΚΟΥ 
Γ. ΠΑΦΥΛΑ
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Η συνένωση των πολιτικών δυνάµεων  της  χώρας είναι ύψιστη πρόοδός της,
η  διαίρεση και η σύγκρουση αυτών η απαρχή της κατάρρευσης αυτής 



Από κτίσεως κόσµου καλό - κακό συνυπάρχουν και αντιπαλαί-
ουν. Με µια όµως διαφορά: Υπάρχει το φυσικό κακό για το οποίο
δεν ευθυνόµαστε και το κακό που εµείς δηµιουργούµε.

Ο χαµός της Ατλαντίδος, της Ποµπηίας, το τσουνάµι, οι σει-
σµοί, οι καταστροφικές πληµµύρες, οι βροντές, οι αστραπές, τα
ναυάγια, χρωστάνε τις τεράστιες δυνάµεις τους στη µήνη των φυ-
σικών φαινοµένων.

Η µόλυνση, ο πολλαπλασιασµός των µικροβίων, η διατάραξη της
ισορροπίας πανίδος - χλωρίδος µε τις µοιραίες συνέπειες που τις
ζούµε, η αλόγιστη εκµετάλλευση του χώµατος, µε την ελπίδα µε-
γάλου κέρδους, τα λιπάσµατα, τα εντοµοκτόνα, αµαυρώνουν το
πρόσωπο της γης.

Η βιοµηχανική παραγωγή ποικίλων και αφθόνων αγαθών, τα
πυραυλοκίνητα συστήµατα, τα καπνογόνα των εργοστασίων, έχουν
περάσει θηλιά σε κάθε ζων.

Οι σύγχρονοι πόλεµοι σκορπούν σίδηρο και φωτιά. Αφαιρούν
τη ζωή εκατοντάδων στρατευµένων και µη, κλείνουν σπίτια και
στέλνουν στον πυθµένα της θάλασσας βαριά φορτία. Αρκεί ένα
παράδειγµα: Στη θάλασσα της Γιουτλάνδης στον Β’ παγκόσµιο
πόλεµο βυθίστηκε πετρελαιοφόρο µε 2.000 βαρέλια! Καταλαβαί-
νετε. Γι’ αυτά φέρει την ευθύνη ο άνθρωπος «Εσπείραµε πυρούς
και ακάνθας θερίζοµε».  Πότε διαχέονται πυρηνικά φορτία από
το Τσερνοµπίλ, πότε εξαφανίζονται δυο πόλεις στην Ιαπωνία µε
150.000 νεκρούς και άπειρους σακατεµένους. Στα χρόνια του Πε-
ρικλή ο λοιµός θέρισε πολλούς. Πιο παλιά οι πληγές του Φαραώ
ερήµωσαν τη χώρα. ωσαύτως περί το 1350 µ.Χ. χάθηκαν εκα-
τοµµύρια Ευρωπαίοι (ο Παπαδιαµάντης έγραψε πάνω σ’ αυτό το
διήγηµα [η µετανάστις], αν δεν κάνω λάθος ως προς τον τίτλο). Ο
Θουκυδίδης στην ιστορία του λέγει ότι για όσα συµβαίνουν στη γη,
υπεύθυνος είναι ο άνθρωπος. 

Πριν πέσει η Πόλη (1453), φάνηκαν παράδοξα φαινόµενα, τα-
χυδρόµοι κακών ειδήσεων. Λίγο πριν τη Γαλλική επανάσταση έπεσε
ξηρασία και σχεδόν στέρεψε ο Σηκουάνας. 

Από τις ανάγκες τίποτε δεν είναι ισχυρότερο. Απ’ όλα αυτά φαί-
νεται ότι η ζωή µας δεν µένει χωρίς συµφορά. Το 1917 η Ασιατική
γρίπη έστειλε στον άλλο κόσµο 17 εκατοµµύρια!

Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Είδατε τη συµφορά
στο Μάτι, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Κρήτη. «Ηµέρες γνόφου
και σκότους, θλίψη και στεναχωρία». Όταν γίνει το κακό, ψαχνό-

µαστε.  Αλλ’ είναι πλέον αργά.
***
Τούτο τον χρόνο µας απειλεί νέος ιός. Αόρατος,

αδυσώπητος, πολυπρόσωπος, παγκόσµιος.
«Κοινόν το δ’ άγος πάσι πολίταις ήλθεν αέλπως».

(Ιππόλυτος 1462-1466).
(η συµφορά ήλθε ξαφνικά)
∆εν είµαι γιατρός. Ούτε ξέρω πώς εισδύει. Είναι

υποµονετικός και άφθορος. Οκτώ µήνες τώρα καθη-
λωµένος εις κατ’ οίκον περιορισµό. Τα µέτρα συσφίγ-
γουν, πέφτουν πρόστιµα εις όσους δείχνουν «νώτον
απειθούντα».

Φοράω και τη µάσκα και παρακολουθώ κάθε φορά τα νέα µέ-
τρα, σαν τον Κτησία που εµιµείτο στις κλωτσιές το άλογό του. Μή-
πως όλ’ αυτά τα δεινά είναι το λύτρον των αλογίστων πράξεών
µας;

Ο Φρανκεστάιν (στον κινηµατογράφο) ανέστησε υπεράνθρωπο
που κυνηγά να πνίξει τον ευεργέτη του!

«Ώ τλήµον, οίον έργον είργασαι;» (Σοφοκλής)
(τι έκαµες, δύστυχε;)
Μήπως και πάλι λέω, συµπνιγόµενοι ταις µερίµναις του βίου, υψώ-

σαµε χέρι στο έργο της δηµιουργίας και, ως µαύρος καπνός υπε-
ρήφανος, θελήσαµε να την ατιµάσουµε; Ξεχάσαµε το θνητό µας,
το εφήµερο και τιποτένιο Εγώ µας.

«Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι στο µέσο των συµπο-
σίων τους έφερναν

τον σκελετό νεκρού – miserabilevisu- 
να χρησιµεύει ως προειδοποίηση στους συν-

δαιτυµόνες». 
Τι µένει τώρα: Περισυλλογή, υπακοή στους

υπευθύνους και µια συµπάθεια στους πάσχον-
τες. Ίσως αύριο έλθει η σειρά µας…

Ο κορωνοϊός µας έκανε όλους από δήµαρ-
χους κλητήρες. Οι γειτονιές ερήµωσαν. Όσοι
κυκλοφορούν µοιάζουν σκιές. Το γέλιο εξέλιπε.
Ο ιός µοιάζει µε µια στέρνα µε πολλές τρύπες.

Βουλώνουµε τη µια, σπάει η άλλη. 
Ο Ηρακλής έκοβε το κεφάλι της Λερναίας Ύδρας, άλλο φύ-

τρωνε. Εκεί που έφτασαν τα πράγµατα κανείς δεν ξέρει ποιος θα
’ναι ο ζωντανός και ποιος ο πεθαµένος. 

Η κατάσταση δε διαφέρει από αιχµαλωσία. Θα χρειασθούµε
«άνδρα ειδότα ψάλλειν εν κινύρα», εις παρηγορίαν, αλλά πού να
τον βρούµε; 

Οι εξετάσεις τον Ιούνιο του 1953 στο Γυµνάσιο ήταν αυστηρές
και το Γυµνάσιο είχε καλή φήµη. Έπειτα όταν αποτύγχανες σ’ ένα
πρωτεύον κι ένα δευτερεύον έµεινες στην ίδια τάξη. Εγώ τελεί-
ωσα το Γυµνάσιο χωρίς να χάσω κάποια τάξη, αλλά ούτε και ανε-
ξεταστέος. Ήµουν µεσαίος µαθητής. 

Οι µαθητές µέχρι τον τελευταίο µήνα της φοίτησης, έπρεπε να
κουρεύονται µε την ψιλή µηχανή. Γι’ αυτό το διάστηµα των διακοπών
, προσπαθούσαµε να χαρούµε τα µαλλιά και για να χτενίζοντ6αι
και να είναι σταθερά, χρησιµοποιούσαµε χυµό λεµονιού ή λιω-
µένη ζάχαρη. 

Λίγες µέρες µετά από τα αποτελέσµατα, χωρίς να χαρώ τις δια-
κοπές, έπρεπε να φύγω για την Αθήνα για να λάβω µέρος στις
εξετάσεις.

Πρέπει να σηµειώσω ότι, οι εξετάσεις στις σχολές γίνονταν σε
διαφορετικές ηµεροµηνίες, οπότε σε περίπτωση αποτυχίας, είχε
δικαίωµα       να δώσει εξετάσεις και σε άλλες σχολές. 

Κατέβηκα από το χωριό για να µείνω στη Ναύπακτο το βράδυ
και την επόµενη µέρα, να ταξιδέψω, για πρώτη φορά στο «Κλεινόν
Άστυ». Η οικογένεια Μπλέρη ήθελε να κοιµηθώ στο πατρικό τους
σπίτι, αλλά για να µην τους αναστατώσω, θέλησα να κοιµηθώ στο
δωµάτιο, που χρησιµοποίησα όλα τα χρόνια της φοίτησης στο Γυ-
µνάσιο. 

Λογάριαζα όµως χωρίς τον Ξενοδόχο. Η ζέστη ήταν αρκετή,
αλλά δεν είχα υπολογίσει το ξύλινο κρεβάτι, το ξύλινο δάπεδο και
το ταβάνι φιλοξενούσαν κοριούς και ο ύπνος ήταν δύσκολος, και
όταν ξύπνησα, ήµουν αγνώριστος από τα τσιµπήµατα των κοριών. 

Ευτυχώς είχα ανθεκτικό οργανισµό και το ταξίδι έγινε. Ευτυ-
χώς πάλι για µένα, ο Χρήστος ο αδελφός µου, ήταν φοιτητής Νο-
µικής και είχε νοικιασµένο δωµάτιο στην οδό Ιπποκράτους 197, απέ-
ναντι από το Ε’ Αστυνοµικό τµήµα και πλησίον στη Λεωφόρο Αλε-
ξάνδρας. 

Η απόφασή µου ήταν να δώσω εξετάσεις στη Σχολή Ευελπί-
δων, γιατί δεν χρειαζόταν να ξοδέψω χρήµατα και γιατί η υπέροχη
βάβα Φώτω, από µικρό µε είχε γαλουχήσει ότι θα γίνω Αξιωµατι-
κός και η σπάθα µου θα µε κάνει επιβλητικό.,

Χρειάστηκε να παρακολουθήσω λίγα µαθήµατα στο φροντι-
στήριο στρατιωτικών σχολών Αντζιού, πλησίον στο χηµείο κοντά
στο κέντρο Ιπποκράτους και Χαριλάου Τρικούπη. 

Εκτός από Τα Μαθηµατικά και Φυσική, που ήταν υποχρεωτικά
µας έκαναν και ΤΕΣΤ, γιατί ήταν απαραίτητα για την επιτυχία. 

Μερικά τα έχω συγκρατήσει ακόµη όπως «Ποιο είναι το ύψος
από το πήδηµα του ψύλλου ; Και η απάντηση ήταν θα κοπώ για ψύλ-
λου πήδηµα»

Β) Τι διαφορά υπάρχει µεταξύ αλεξιπτώτου και ενός προφυλα-
κτικού ;  Απάντηση. Αν σπάσει το αλεξίπτωτο χάνεται µια ζωή, ενώ
αν σπάσει το προφυλακτικό δηµιουργείται µια ζωή

Όταν όµως πήγα να λάβω µέρος στις εξετάσεις στη Σχολή Ευελ-
πίδων, που βρισκόταν κοντά στο πεδίο του Άρεως, εντυπωσιά-
στηκα από τις εγκαταστάσεις και από την επιγραφή στην πρόσοψη

: Άρχεσθαι µαθείν  άρχειν επιστλήσει» δηλαδή αν µάθεις να άρ-
χεσαι, θα µάθεις και να άρχεις.

Ο Ταγµατάρχης Μελίστας Αριστείδης ∆ντής στη Γεωγραφική
Υπηρεσία Στρατού, φίλος του πατέρα µου, από τότε που υπηρε-
τούσαν στη Χωροφυλακή επί Ελευθερίου Βενιζέλου και είχαν απο-
λυθεί ως ∆ηµοκρατικού, ο Μελίστας επανήλθε και σταδιοδρό-
µησε και εξυπηρέτησε τους πατριώτες του,  αφού ένα διάστηµα
εργαζόταν ο αδελφός µου στη Γεωγραφική Υπηρεσία. Ο πατέρας
µου είχε δηµιουργήσει οικογένεια και δεν επανήλθε όταν ανέ-
λαβε την Κυβέρνηση εκ νέου ο Βενιζέλος. 

Αυτός λοιπόν είχε ενδιαφερθεί, αλλά επειδή ήταν πρόσφατα
υα γεγονότα του εµφυλίου, κι εγώ ήµουν «Αετόπουλο» και ο πα-
τέρας µου οργανωµένος στο ΕΑΜ ( όχι ένοπλος) και η χωροφυ-
λακή είχε φακέλους για όλους , µε κάλεσαν και µου είπαν, λόγω
φρονηµάτων, δεν θα λάβεις µέρος στις εξετάσεις, αλλά για να
µην εκτεθείς, µια και µας µίλησε ο Μελίστας, θα σε κόψουµε στα
Τεστ, γιατί αρκετοί κόβονται για λόγους υγείας στις ασκήσεις και
τα τεστ. . 

Επειδή όµως ήµουν καλός και στα φιλολογικά µια και φοιτούσε
ο αδελφός µου στη Νοµική, µε προέτρεψε να δώσω και στη Νο-
µική. Πέρασα ιστορία µε καλό βαθµό και έκθεση και στ’ αρχαία
και µικρότερο βαθµό στα Λατινικά. Αφού ήταν ενθαρρυντικά τα απο-
τελέσµατα χωρίς ιδιαίτερη προετοιµασία, θα  είσαι τυχερός του χρό-
νου και εργαζόµενος, όπως κι εγώ αφού θα έχεις και τα βιβλία
έτοιµα. Βρήκα όµως και άλλα παιδιά από τη Ναύπακτο όπως τον
Γιώργο Θεοδοσόπουλο, τον Βασίλη Μελίστα, τον Κώστα Καρκα-
βίτσα, που θα έδιναν εξετάσεις στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακα-
δηµία. Ο γνωστός µου Νταουσάνης Β. Φίλιππος πήγαινε στα φρον-
τιστήρια Χαντζή στην Πλατεία Κάνιγγος, γιατί είχε κάποια οικο-
νοµική επιφάνεια. Μάλιστα ο πατέρας του ήταν νυχτοφύλακας, αν
θυµάµαι καλά, στην υπηρεσία του Ακαδηµαϊκού πολιτικού και ποι-
ητή Αθανασιάδη Νόβα. 

Ο Φίλιππος λοιπόν, στον οποίο, στον οποίο είχα και υποχρέ-
ωση, µεσολάβησε στο φροντιστήριο, να παρακολουθήσω δωρεάν,
γιατί  δεν είχα την οικονοµική δυνατότητα. Ο υπεύθυνος του φρον-
τιστηρίου, µου επέτρεψε να παρακολουθήσω λίγα µαθήµατα, µε
την υποχρέωση να έχει το δικαίωµα σε περίπτωση επιτυχίας να µε
συµπεριλάβει στον πίνακα των επιτυχόντων, για λόγους διαφηµι-
στικούς πράγµα που θα ήταν τιµητικό για µένα. 

Στις εξετάσεις είχαν λάβει µέρος περισσότεροι από 800 υποψήφιοι
για να πάρει 80. Επί πλέον θα έπαιρνε τέκνα εκπαιδευτικών (όπως
ο Κώστας Καρκαβίτσας) και άλλων κατηγοριών, αλλοδαποί κλπ.

Οι εξετάσεις για την Ακαδηµία γίνονταν τελευταία και συµµετείχαν
και υποψήφιοι αποτυχόντων σε άλλες σχολές, όπως κι εγώ. 

Η επιτυχία στη Μαράσλειο ήταν πιο δύσκολη από άλλες απο-
µακρυσµένες Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, που δεν είχαν µεγάλη
συµµετοχή. Έπειτα η Μαράσλειος είχε και εξαίρετους παιδαγω-
γούς, γιατί οι συγκοινωνίες την εποχή εκείνη ήταν δύσκολες. 

Οι εξετάσεις στη Μαράσλειο έγιναν και έγραψα σχετικά καλά.

Στάθηκα τυχερός γιατί το θέµα της Έκθεσης, ήταν παρόµοιο, µ’
ένα θέµα, που είχε βάλει στην ογδόη, ο Νασιόπουλος Γ. Καθη-
γητής, όταν φοιτούσε ο αδελφός µου και του είχε βάλει άριστα.
Θέµα έκθεσης «Επίδραση του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού, εις
τον σηµερινόν Παγκόσµιον πολιτισµόν και πως επετεύχθη».  Είναι
αλήθεια ότι διέθετα ισχυρή µνήµη, η οποία εν µέρει διατηρείται και
σήµερα, και την είχα αποστηθίσει. Ήταν ο αδελφός µου καλλι-
γράφος, µε πολλές γνώσεις και έγραφε : «Η Ελλάς είναι ιδέα !
Και πράγµατι τι είναι εκείνο, που θα µπορούσε να υλοποιήσει τις
σύγχρονες ιδέες. Την εποχή, που άλλοι λαοί ζούσαν τον πλάνητα
βίον, η Ελλάς γεννάει έναν Όµηρο, Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστο-
τέλη, τους τραγικούς ποιητές Ευριπίδη, Αισχύλο και Σοφοκλή και
τόσους άλλους. Συνεχίζοντας συνέδεσα την επίδραση και τη  διά-
δοση του πολιτισµού, µε την εκστρατεία  του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου, στα πέρατα της οικουµένης, διαδίδοντας την ελληνική
γλώσσα και τις γνώσεις φιλοσοφίας. Η επιµειξία και η σωστή στάση
στις νέες χώρες, οι καταπιεσµένοι λαοί, θεωρούσαν τον Αλέξαν-
δρο όχι κατακτητή, αλλά ελευθερωτή. 

Στα φυσιογνωστικά θυµήθηκα τη διδασκαλία του Αντώνη Βλά-
χου ; «Το ξυλώδεις κα κοµβιώδεις σωλήνες, για ην ανάπτυξη των
φυτών». Τα τριγωνοµετρία και αρχαία έγραψα καλά. ∆εν τα πήγα
καλά µε τη στερεοµετρία. 

∆εν ήµουν σίγουρος όµως για την επιτυχία, γιατί τελειώνοντας
το γράψιµο, άγνωστοι υποψήφιοι ισχυρίζονταν ότι έγραψαν άριστα.
Επειδή αυτοί που έδιναν εξετάσεις ήταν πολυάριθµοι η επιτυχία ήταν
αµφίβολή.  Επειδή όµως αντιµετώπιζα πρόβληµα, επιβίωσης επι-
σκέφθηκα στο Υπουργείο Οικονοµικών, το χωριανό µας Αϋφαντή
Σπύρο (∆ντής του Υπουργείου), που είχε πολλές γνωριµίες. Μου
βρήκε προσωρινή εργασία, στη Νέα Σµύρνη, στο εργοστάσιο υπο-
δηµάτων «ΜΟΥΓΕΡ» πλησίον της Αγίας Φωτεινής. Είχα άγνοια
από εργασία υποδηµάτων και µου ανέθεσαν να βάζω κερί, γύρω
από τα βάρδουλα των υποδηµάτων, εύκολη εργασία και όχι κου-
ραστική. Τελείωσα γρήγορα και περίµενα νέα παρτίδα από τους
τεχνικούς, που µου έλεγαν, είσαι τυχερός γιατί είναι ξεκούραστη
η εργασία που κάνεις. 

Ξεκινούσα πρωί- πρωί από το τέρµα Ιπποκράτους και µε αστικό
κατέβαινα στη Νέα Σµύρνη. Εργαζόµασταν πολλές ώρες και
έπαιρνα λιγοστή τροφή για το µεσηµέρι. 

Περίµενα µε αγωνία τα αποτελέσµατα της Μαρασλείου και συ-
νέχιζα την εργασία, το φθινόπωρο του 1953.

Ο αδελφός µου στη Νοµική είχε έναν συµφοιτητή από τη Λακωνία,
που τον έλεγαν Βέργαδο, που και η αδελφή του είχε δώσει εξε-
τάσεις στη Μαράσλειο και του είπε :Ο  αδελφός µου πέτυχε, αλλά
είδε και το όνοµα ενός Κονίδα Κων/νου. Το βράδυ ο αδελφός
µου ανακοίνωσε τα ευχάριστο γεγονός. Μεταξύ των 80 επιτυ-
χόντων ήµουν 40ος και αν έλυνα στερεοµετρία θα ήµουν στην
πρώτη δεκάδα. 

ΣΣττοο  εεππόόµµεεννοο::  ΦΦοοίίττηησσηη  σσττηηνν  ΑΑκκααδδηηµµίίαα

�� ΤΤοουυ  Κώστα Β. Κονίδα,
Από ∆άσκαλος -Καθηγητής-Λυκειάρχη
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Όταν ήµουν ∆άσκαλος

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Κορίνθου 10, Πάτρα
τηλ.: 2610 426863 - κιν.: 6945 174889

skalesstamatelatos@gmail.com

ΣΚΑΛΟΤΕΧΝ ΙΚΗ

Μετά το Γυµνάσιο

Η µοχθηρία του πεπρωµένου

ΤΤοουυ  ΚΚώώσστταα    ΣΣττυυλλιιααρράά
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ



Είναι πολλοί αυτοί που διερω-
τώνται τι απέγινε άραγε ο δια-
βόητος και πανίσχυρος Ιµπραήµ
Πασάς της Αιγύπτου, ο παρ’ ολί-
γον νεκροθάφτης της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821, µετά τη
Ναυµαχία στο Ναβαρίνο το 1827.

Από πλευράς βιογραφικών στοι-
χείων, ο Ιµπραήµ Πασάς (Ibrahim
Pasha) γεννήθηκε στην Καβάλα
το 1789 και ήταν γιος του, αλ-
βανικής καταγωγής, Βαλή της
Αιγύπτου, Μωχάµετ Άλη και µιας
χριστιανής, που ήταν γνωστή ως
χήρα Τουρµατζή. Άλλοι ιστορι-
κοί υποστηρίζουν ότι ο Ιµπραήµ
ήταν γιος της χήρας από τον
γάµο της µε κάποιον Τουρµατζή
και απλώς ο Μωχάµετ Άλη τον
υιοθέτησε.

Ο Ιµπραήµ έλαβε µόρφωση από
ευρωπαίους παιδαγωγούς, η
οποία δεν στάθηκε ικανή να απα-
λύνει τον σκληρό χαρακτήρα του.
Αν και µε τον πατέρα του δεν
φαίνεται  να είχε τις καλύτερες
σχέσεις, στο πεδίο της µάχης
επέδειξε σπουδαίες στρατιωτι-
κές ικανότητες και βοήθησε ου-
σιαστικά τον πατέρα του να κα-
θυποτάξει τους Μαµελούκους,
που λυµαίνονταν το Σουλτανάτο
της Αιγύπτου. Σύµφωνα µε την
περιγραφή ενός άγγλου αξιω-
µατικού, ο Ιµπραήµ ήταν κοντός,
πολύ χοντρός και µε σηµαδε-
µένο το πρόσωπο από την ευ-
λογιά.

Στα πρώτα χρόνια της Ελληνικής
Επανάστασης, αυτής της "χού-
φτας των ραγιάδων",  που εξε-
λισσόταν ιδιαιτέρως αρνητικά για
την Υψηλή Πύλη, τόσο στη στε-
ριά όσο και στη θάλασσα, ο Σουλ-
τάνος Μαχµούτ Β  ́αναγκάστηκε
εσπευσµένα να ζητήσει τη βοή-
θεια του Μεχµέτ Αλη της Αιγύ-
πτου. 

Με την πονηρή σκέψη της  προ-
σάρτησης της Κρήτης και όλης
της Πελοποννήσου στην Αίγυ-
πτο, µετά την κατάπνιξη της επα-
νάστασης των Ελλήνων, στις 26
Φεβρουαρίου του 1825, ο Ιµ-
πραήµ επικεφαλής Τουρκοαιγυ-
πτιακού σώµατος, που ήταν επαν-
δρωµένο µε Γάλλους Αξιωµατι-
κούς, µε αρχική δύναµη 4.000
χιλ. ανδρών και 44 ιππέων, απο-
βιβάστηκε αιφνιδιαστικά  στη Με-
θώνη. 

Ο κίνδυνος κατάπνιξης της επα-
νάστασης προ των πυλών και
µάλιστα µετά την πτώση του Με-
σολογγίου έγινε άµεσος. Οι σα-
ρωτικές νίκες του Ιµπραήµ, η πα-
ροιµιώδης σκληρότητά του, τρό-
µαξαν τους πάντες, ενώ συγ-

χρόνως ο πανίσχυρος τουρκο-
αιγυπτιακός στόλος είχε απο-
κλείσει την Πελοπόννησο. Αυτές
οι ωµότητες του Ιµπραήµ και το
ενδεχόµενο να καταστούν η
Κρήτη και ο Μοριάς ορµητήρια
του αιγυπτιακού στόλου, ανα-
δείχθηκαν σε ένα µείζον γεω-
πολιτικό πρόβληµα όλης της χρι-
στιανικής Ευρώπης, η κρισιµό-
τητα του οποίου οδήγησε σε δι-
πλωµατικό συντονισµό και στη
στρατιωτική επέµβαση των µε-
γάλων δυνάµεων. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες στις
8 Οκτωβρίου 1827, ο Ιµπραήµ
υπέστη την ολοσχερή κατα-
στροφή των ναυτικών του δυνά-
µεων στο Ναβαρίνο, γεγονός που
αποτέλεσε το σηµείο καµπής για
την πορεία του εθνικοαπελευθε-
ρωτικού µας αγώνα. Η κατα-
στροφή του τουρκο- αιγυπτιακού
στόλου ήταν τέτοιας έκτασης που
ο Γάλλος Ναύαρχος ∆εριγνύ
σχολίασε πως «στην Ιστορία δεν
υπήρξε µεγαλύτερη καταστροφή
στόλου». 

Επιστρέφοντας στην Αίγυπτο- νι-
κηµένος/νικητής-  ο Ιµπραήµ, φι-
λόδοξος καθώς ήταν, ναυπή-
γησε νέο στόλο, εξόπλισε καλύ-
τερα τον στρατό του και το 1831
ήταν ξανά έτοιµος για νέες επι-
χειρήσεις. Τώρα στράφηκε κατά
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας!
Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς
εισέβαλε από στεριά και θάλασσα
στην Οθωµανική Συρία προκα-
λώντας διπλωµατικό επεισόδιο
µε την Υψηλή Πύλη, που κατέ-
ληξε τελικά σε ολοµέτωπο πό-
λεµο.
Ο Ιµπραήµ άρχισε να µετρά τώρα
τη µία νίκη µετά την άλλη κατά
των πρώην συµµάχων του και το
1832 κατέλαβε εξ ολοκλήρου τη
Συρία και την Παλαιστίνη. Οι Οθω-

µανοί  συντρίφτηκαν από τον
στρατό του σε δύο αποφασιστι-
κής σηµασίας µάχες στη Μικρά
Ασία και ο δρόµος για την Κων-
σταντινούπολη ήταν διάπλατα
ανοιχτός! Η µάχη στο Ικόνιο ήταν
ο µεγάλος θρίαµβός του, όταν
µε 15.000 άντρες έκανε τους
80.000 του µεγάλου Βεζίρη να
τραπούν σε άτακτη φυγή. Κανείς
δεν ξέρει αν θα τα κατάφερνε
να µπει στην Πόλη, γιατί αναγ-
κάστηκε τελικά να σταµατήσει,
µετά και τις υποδείξεις των Γάλ-
λων συµµάχων του και τις αυ-
στηρές προειδοποιήσεις Άγγλων
και Ρώσων. 

Ο τσάρος Νικόλαος Α’ έσπευσε
εξάλλου να αποστείλει δυνάµεις
στην Ανατολία για να βοηθήσει
τους Τούρκους και να αποθαρ-
ρύνει την περαιτέρω προέλαση
του Ιµπραήµ. Οθωµανικός στρα-
τός ικανός να τον ανακόψει δεν
υπήρχε στο χώρο µεταξύ Ικο-
νίου και της Κωνσταντινούπο-
λης, όπου είχε στρατοπεδεύσει.
Την κατάσταση για τους Οθω-
µανούς την έσωσε η συνθήκη
της Κιουτάχειας (Μάιος του 1833),
µε την οποία δόθηκε τέλος  στον
Α’ τουρκο-αιγυπτιακό Πόλεµο
(1831-1833) και εκχώρησε στον
ουσιαστικό πλέον Αντιβασιλέα
Ιµπραήµ ολόκληρη τη Συρία και
τα Άδανα. Η συνθήκη όµως δεν
άφησε κανέναν από τα δύο µέλη
ικανοποιηµένα και η κατάσταση
δεν αποκλιµακώθηκε. 

Ο Μεχµέτ  Αλη και ο Ιµπραήµ ήταν
µόνο κατ’ όνοµα υποτελείς στον
σουλτάνο, και πάλι όµως δεν
ήταν ικανοποιηµένοι. Κι έτσι έξι
χρόνια αργότερα κήρυξαν την
ανεξαρτησία τους από την Υψηλή
Πύλη, πυροδοτώντας αυτό που
έµεινε γνωστό ως Β’ τουρκο- αι-
γυπτιακός Πόλεµος (1839-1841). 

Η παρακµάζουσα Οθωµανική Αυ-
τοκρατορία ηττήθηκε κατά κρά-
τος, για µια ακόµη φορά,  από
τις δυνάµεις του Ιµπραήµ στη
µάχη του Νεζίµπ τον Ιούνιο του

1839 και ήταν πια στα πρόθυρα
της κατάρρευσης. Την ώρα που
το Οθωµανικό ναυτικό τον Ιούλιο
έπλεε στην Αλεξάνδρεια για να
παραδοθεί στον Μεχµέτ Άλη,
ήταν και πάλι οι Μεγάλες ∆υνά-
µεις, αυτές, που ανέκοψαν τη
νέα αιγυπτιακή προέλαση στα
Οθωµανικά εδάφη. Η Κωνσταν-
τινούπολη ήταν µάλιστα και πάλι
ορθάνοιχτη για τον Ιµπραήµ, που
είχε µετατραπεί ξαφνικά σε
αφέντη όλης της ανατολικής Με-
σογείου. Ο σουλτάνος Μαχµούτ
Β’ πέθανε εν τω µεταξύ και δεν
έζησε τη νέα απειλή για την πρω-
τεύουσά του. Η Αγγλία µαζί µε
την Αυστρία και τη Ρωσία µπή-
καν όµως στο παιχνίδι µε τον
στόλο τους και  ανέκοψαν τη θα-

λάσσια επικοινωνία Μεχµέτ και
Ιµπραήµ και κατάφεραν έτσι να
αποτρέψουν τον περαιτέρω δια-
µελισµό της οθωµανικής Αυτο-
κρατορίας. 

Από τον Σεπτέµβριο έως τον Νο-
έµβριο του 1840, ο κοινός βρε-
τανικός και αυστριακός στόλος
είχαν αποκλείσει την ανατολική
Μεσόγειο, ενώ την ίδια ώρα οι
βρετανικές χερσαίες δυνάµεις
κατέλαβαν τη Βηρυτό και την
Άκρα. 

Με τον ναυτικό αποκλεισµό και
της Αλεξάνδρειας, οι Βρετανοί
πίεσαν τον Μεχµέτ Άλη για υπο-
γραφή συνθήκης. Οι Αιγύπτιοι
αναγκάστηκαν να επιστρέψουν
όλη τη Συρία στην καταβεβλη-
µένη Οθωµανική Αυτοκρατορία,
όπως και τον Οθωµανικό στόλο,
µε αντάλλαγµα την αυτονοµία
τους. Ως τον Φεβρουάριο του
1841, ο Ιµπραήµ και τα στρατεύ-
µατά του είχαν επιστρέψει στο
Κάιρο. Πραγµατικός αντιβασι-
λέας της Αιγύπτου έγινε ο Ιµ-
πραήµ µόνο τον Σεπτέµβριο του
1848, όταν ο πατέρας του γέ-
ρασε τόσο που δεν µπορούσε
να ασκήσει τα καθήκοντά του. 

Πώς θα διοικούσε τα εδάφη του
δεν το ξέρουµε, καθώς έµελλε να
κρατήσει το τιµόνι της Αιγύπτου
µόλις για 40 ηµέρες. Η δεκαε-

τής σχεδόν διακυβέρνησή του
στη ∆αµασκό δεν είχε τίποτα το
αξιόλογο να επιδείξει εκτός από
την προσέλκυση στην περιοχή
ευρωπαίων εµπόρων και ιερα-
ποστόλων. 

Ο Ιµπραήµ υπήρξε συγκεντρωτικός
ως Βαλής και σαφώς λιγότερο
φωτισµένος, ως ηγεµόνας,  από
τον πατέρα του. Το δικό του προ-
νοµιακό πεδίο ήταν ο πόλεµος
και όχι η ειρήνη. Το 1846, όταν
έκανε ένα πέρασµα από τη ∆υτική
Ευρώπη, οι περισσότεροι τον υπο-
δέχτηκαν περισσότερο µε δυ-
σπιστία παρά µε σεβασµό. 

Με συµπτώµατα γεροντικής
άνοιας και παρά τις θεραπείες
στην Ιταλία για να τον κουρά-
ρουν οι γιατροί για τη φυµατίωση
που τον ταλαιπωρούσε εδώ και
χρόνια, ο Ιµπραήµ Πασάς πέ-
θανε στις 10 Νοεµβρίου 1848,
σε ηλικία 59 ετών. 
Οι εκτεταµένες εκστρατείες του
στη Μεσόγειο και οι εµφατικές
του νίκες τον είχαν µετατρέψει
σε µια από τις ηγετικές µορφές
στη Μέση Ανατολή του 19ου αι-
ώνα. 

Άφησε πίσω τον γιο του Ισµαήλ,
ο οποίος αργότερα κατάφερε να
οδηγήσει την Αίγυπτο, σχεδόν
σε πλήρη ανεξαρτησία από τον
Σουλτάνο. 
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Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Του 
Ηλία Στ. 

∆ηµητρόπουλου, 
πρ. Προέδρου, 

Αρχισυντάκτη Ν.Φ.
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Ησυµµετοχή των Επτα-
νησίων στην κοσµοϊ-
στορική ναυµαχία της

Ναυπάκτου υπήρξε σοβαρή,
αλλά και γενικότερα οι σχέσεις
τους µε τη Ναύπακτο ήταν πυ-
κνές λόγω και του Ενετικού πα-
ράγοντα. 

Όπως είναι παγκοίνως γνω-
στό, πριν από 449 χρόνια, στις
7 Οκτωβρίου του 1571, πραγ-
µατοποιήθηκε η ναυµαχία της
Ναυπάκτου, η οποία θεωρείται
έως τις µέρες µας µια από τις
σηµαντικότερες ναυµαχίες στην
παγκόσµια ιστορία. Πρόδρο-
µός της υπήρξε ουσιαστικά η
βίαιη και ευτυχώς ανεπιτυχής
επιδροµή µοίρας του Οθωµα-
νικού στόλου κατά της Ενετο-
κρατούµενης τότε Κεφαλλο-
νιάς, το καλοκαίρι του ίδιου
χρόνου.

Αντιµέτωποι στην ναυµαχία
ήταν από τη µία πλευρά ο ενω-
µένος στόλος της Ισπανίας, της
Βενετίας, της Γένοβας, της Σα-
βοΐας, της Νάπολης, της Σικε-
λίας και του Παπικού Κράτους
µε δύναµη που αριθµούσε 212
πλοία, 28.500 στρατιώτες και
40.000 ναύτες και κωπηλάτες
και από την άλλη ο στόλος της
Οθωµανικής αυτοκρατορίας µε
251 πλοία, 31.490 στρατιώτες
και 50.000 ναύτες και κωπη-
λάτες. Η ναυµαχία έληξε µε
νίκη του συµµαχικού στόλου,
ο οποίος µε την επιτυχία του
αυτή ουσιαστικά αµφισβήτησε
για πρώτη φορά την κυριαρχία
των Οθωµανών στη Μεσόγειο
και απέτρεψε τα σχέδια τους
για επέκταση στη ∆ύση. Οι απώ-
λειες ωστόσο και για τις δυο
πλευρές ήταν τροµακτικές µε
σχεδόν 38.000 νεκρούς.

Η ναυµαχία για την ακρίβεια
πραγµατοποιήθηκε στο νησιω-
τικό σύµπλεγµα των νοτίων Εχι-
νάδων Νήσων, δηλαδή στις
γνωστές µας Οξιές που σήµερα
υπάγονται διοικητικά στο Νοµό
Κεφαλληνίας. Τότε όµως η θα-
λάσσια περιοχή ονοµαζόταν
κόλπος της Ναυπάκτου (Lepa-
nto), δεδοµένου ότι οι Ενετοί
είχαν ως κτήση τη Ναύπακτο
το διάστηµα 1407-1499. Επί
πλέον ο τουρκικός στόλος απέ-
πλευσε από τη Ναύπακτο για
την περιοχή της ναυµαχίας. Τέ-
λος να σηµειωθεί ότι οι Ενετοί
τις Εχινάδες νήσους τις ονό-
µαζαν ως ‘’kurtzolari’’. 

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ
ΓΕΡΑΣΊΜΟΥ 

Στον ιερό Ναό του Αγίου Παν-
τελεήµονα συναντά κανείς µία
από τις µόλις στον τέσσερις µέ-
χρι σήµερα γνωστές εικόνες
του Αγίου Γερασίµου στις οποίες
ο πολιούχος της Κεφαλλονιάς

απεικονίζεται να προσεύχεται
για τη θετική έκβαση της ναυ-
µαχίας(Ευρυδίκη Λειβαδά-
Ντούκα, ‘’στους θρόνους της
αποκάλυψης’’).

Ειδικότερα, σε αγιογραφία
του 1903 που φιλοτέχνησε ο
αγιογράφος ∆ιαλυσµάς από την
Λακύθρα, εµφανίζεται ο Άγιος
Γεράσιµος, ανάµεσα σε άλλες
παραστάσεις του βίου του, να
προσεύχεται κατά της επιδρο-
µής των Αγαρηνών. Όπως µά-
λιστα επισηµαίνει η συγγρα-
φέας, η στάση µε την οποία ο
∆ιαλυσµάς απεικονίζει τον Άγιο
είναι παρεµφερής µε αυτήν του
σύγχρονού του Αγίου και εµ-
πνευστή του Ιερού Συνδέσµου
Πάππα Πίου Ε’ στον πίνακα του
φηµισµένου Ιταλού ζωγράφου
Lazzaro Balti µε τίτλο «Όραµα
του Πίου Ε’». Στον πίνακα που
χρονολογείται από το 1673,
απεικονίζεται ο Πάππας γονα-
τιστός µπροστά στον Εσταυ-
ρωµένο Ιησού να βλέπει σε
όραµα την νικηφόρο για τις συµ-
µαχικές δυνάµεις ναυµαχία.

Η εικόνα του Άγιου Γερασί-
µου που βρίσκεται πλάι από το
δεξί ψαλτήρι της εκκλησίας και
αναγράφει στο κάτω µέρος της
την φράση «∆έησις υπέρ ∆η-
µητρίου ∆. Κόγκου», ενώ εικό-
νες µε το ίδιο θέµα βρίσκει κα-
νείς µόνο στην Ιερά Μονή Κη-
πουραίων στο Ληξούρι, στον
Άγιο Νικόλαο Φαρακλάτων και
στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θε-
οτόκου Λουτριώτισσας στην
Σάµη. Μάλιστα η τελευταία απο-
τελεί δωρεά παλαιάς οικογέ-
νειας των Πουλάτων και χρο-

νολογείται από τον 17ο αιώνα.
Όπως γράφει ο αρχιµανδρί-

της ∆ηµήτριος Καββαδίας σε
άρθρο του, που δηµοσίευσε
στις 12 Νοεµβρίου του 2015
στον εκκλησιαστικό ιστότοπο
pemptousia.gr, ο χριστιανικός
στόλος εκτιµάται ότι έφτασε
στην Κεφαλλονιά στις 26 Σε-
πτεµβρίου και ο µαθητής του
Αγίου Γερασίµου, Ιωάννης Τσι-
µάρας έλαβε µέρος στη ναυ-
µαχία. Τότε ήταν που ο Άγιος
προσευχήθηκε για την αίσια έκ-
βασή της, γνωρίζοντας ασφα-
λώς ότι σε περίπτωση νίκης των
Οθωµανών η Ευρώπη θα έπε-
φτε στα χέρια τους. Συνεπώς,
η νίκη των Χριστιανών είχε τε-
ράστια σηµασία για τους λαούς
της Ευρώπης και την Χριστια-
νοσύνη εν γένει.

Όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει ο πατέρας ∆ηµήτριος, «Ο
Άγιος Γεράσιµος επιδόθηκε σε
εκτενή προσευχή. Τα µάτια του
γέµισαν δάκρυα και βγήκε από
τον χώρο και τον χρόνο. Με-
ταφέρθηκε εν πνεύµατι στον
θρόνο του Θεού, αναφέροντας
το αίτηµά του και εξιλεώνοντας
µε την καθάρια ψυχή του όλο
τον λαό. Από την έκσταση αυτή
επανήλθε και κατέβασε τα χέ-
ρια του µόνο όταν επέστρεψε
το πρώτο πολεµικό πλοίο αναγ-
γέλοντας την νίκη του ενωµέ-
νου Χριστιανικού στόλου».

Και ως επιµύθιο θα λέγαµε :
«Τιµή σε όλους αυτούς που

άλλαξαν την ιστορία της Ευ-
ρώπης στις 7 του Οκτώβρη του
1571 στο θυσιαστήριο των
Κουρτζολάρων».

Η ναυµαχία της Ναυπάκτου
και ο Άγιος Γεράσιµος 

ΑΑννττααππόόκκρριισσηη  ΕΕυυθθύύµµιιοοςς  ΤΤζζααλλααββρράάςς,,  ΚΚεεφφααλλλλοοννιιάά

Γραφειοκρατίας…
ευτράπελα κι αληθινά

Έτσι απλά.......
Κύριος φανερώθηκε στον Νώε και του είπε:
«Σε ένα χρόνο θα ρίξω βροχή και θα σκεπάσω

ολόκληρη τη Γη µε νερό και θα καταστρέψω
τα πάντα.

Αλλά θέλω εσύ να σώσεις τους δίκαιους και ευ-
σεβείς ανθρώπους και δύο ζώα από κάθε
είδος που υπάρχει στη Γη.

Σε προστάζω να χτίσεις µία Κιβωτό».
Και ο Θεός παραδίδει στον Νώε τα σχέδια για

την Κιβωτό.
Με φόβο Κυρίου ο Νώε παίρνει τα σχέδια και

...
... συµφωνεί να φτιάξει την Κιβωτό.
«Θυµήσου», είπε ο Κύριος, «πρέπει να έχεις

τελειώσει την Κιβωτό και να έχεις µαζέψει
όλα τα ζώα σε ένα χρόνο».

Ένα χρόνο αργότερα, αρχίζει να σχηµατίζεται
µια καταιγίδα και όλες οι θάλασσες της Γης
έχουν φουρτούνα.

Ο Θεός κοιτάει τι γίνεται και βλέπει τον Νώε να
κάθεται στην αυλή του και να κλαίει.

«Νώε!» ανακράζει, «πού είναι η Κιβωτός;»
«Συγχώρεσε µε Κύριε!», παρακαλά ο Νώε,

«έκανα ό,τι µπορούσα, αλλά αντιµετώπισα
µεγάλα προβλήµατα.

Πρώτα-πρώτα έπρεπε να πάρω άδεια για την
κατασκευή και τα σχέδια που µού έδωσες
δε συµφωνούσαν µε τον ισχύοντα κανονι-
σµό.

Χρειάστηκε να προσλάβω ναυπηγό και να ξα-
ναγίνουν τα σχέδια από την αρχή.

Μετά βρέθηκα σε διαµάχη µε το Λιµενικό, για
το αν χρειαζόταν η Κιβωτός σύστηµα πυ-
ρασφάλειας, βάρκες και σωσίβια.

Μετά µού έκανε καταγγελία ο γείτονάς µου,
γιατί παραβίαζα λέει τα όρια δόµησης, χτί-
ζοντας την Κιβωτό στην αυλή µου, και έτσι
χρειάστηκα άδεια και από την Πολεοδοµία.

Είχα πρόβληµα και να βρω ξύλα για την Κι-
βωτό, γιατί υπήρχε απαγόρευση υλοτόµη-
σης για την προστασία των βιοτόπων της
Πιτσιλωτής Κουκουβάγιας.

Τελικά κατάφερα να πείσω την Υπηρεσία Προ-
στασίας ∆ασών πως χρειαζόµουν το ξύλο
για να σώσω τις κουκουβάγιες.

Αλλά όµως ο Οργανισµός Προστασίας Ζώων
δεν µε άφηνε να πιάσω κουκουβάγιες.

Και έτσι δεν έχουµε κουκουβάγιες.
Μετά οι ξυλουργοί κατέβηκαν σε απεργία,

αλλά κατάφερα να έρθω σε συµφωνία µε
το σύλλογό τους.

Τώρα έχω 16 ξυλουργούς να δουλεύουν στην
Κιβωτό, αλλά δεν έχω κουκουβάγιες.

Όταν άρχισα να µαζεύω τα υπόλοιπα ζώα, µού
έκανε µήνυση µία οµάδα ακτιβιστών, γιατί
θα έπαιρνα µόνο δύο από κάθε είδος.

Όταν ξεµπέρδεψα µε αυτή τη µήνυση, µε ενη-
µέρωσαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε ότι δεν γινό-
ταν να συνεχιστούν οι εργασίες, αν δεν
κάνω δήλωση για την επίδραση στο περι-
βάλλον του σχεδιαζόµενου κατακλυσµού.

∆εν τούς αρέσει η ιδέα ότι δεν έχουν αρµο-
διότητα στις αποφάσεις του ∆ηµιουργού
του Σύµπαντος.

Μετά οι τοπογράφοι του Στρατού απαίτησαν
χάρτη της προτεινόµενης ροής των υδά-
των του κατακλυσµού.

Εγώ τους έστειλα µία υδρόγειο.
Αυτές τις µέρες προσπαθώ να λύσω ένα ζή-

τηµα µε την Επιτροπή Ισότητας, που λένε ότι
κάνω διακρίσεις επειδή δεν θα πάρω αν-
θρώπους που δεν πιστεύουν σε Εσένα, Κύ-
ριε.

Μού έστειλαν και αυτή την ειδοποίηση µε δι-
καστικό επιµελητή, ότι οφείλω φόρο και
πρόστιµο, γιατί δεν δήλωσα την Κιβωτό ως
σκάφος αναψυχής.

Τώρα η εφορία έχει παγώσει τις καταθέσεις
µου, γιατί πιστεύουν ότι φτιάχνω την Κιβωτό
για να φύγω από την χώρα, για να µην πλη-
ρώσω φόρους.

Και ακόµη δεν έχει αποφασίσει το Συµβούλιο
της Επικρατείας αν ο Κατακλυσµός είναι
αντισυνταγµατικός, αφού πρόκειται για θρη-
σκευτική πράξη.

Πραγµατικά, δεν υπάρχει περίπτωση να τελει-
ώσω πριν από τουλάχιστον 5-6 χρόνια».

Και τότε άρχισε να καθαρίζει ο ουρανός, να
λάµπει ο ήλιος και να ηρεµούν οι θάλασσες.

Το ουράνιο τόξο στόλισε τον ορίζοντα.
Ο Νώε κοίταξε τον Θεό µε ελπίδα. «Κύριε, αυτό

σηµαίνει ότι δεν θα καταστρέψεις τη Γη;»
Και απάντησε ο Θεός: «Μπα, δε βαριέσαι. Ας

το κάνει η (εκάστοτε) κυβέρνηση.



Αγαπητοί µου συµπατριώτες
και συµπατριώτισσες, 

σήµερα θα περιηγηθούµε σε
ένα άλλο ορεινό χωριό της Ναυ-
πακτίας, σε ένα ιστορικό κεφα-
λοχώρι µε λιθόστρωτα δροµάκια
και όµορφα παλιά σπίτια, σ΄
έναν  παραδοσιακό οικισµό, τον
Πλάτανο. Κάτω από ένα πυ-
κνοφυτεµένο από έλατα, γαύρα,
µηλιούς, κρανιές και κέδρα δά-
σος, σε υψόµετρο 875 µέτρα,
στο λόφο Αλωνάκι, ο Πλάτανος
αγναντεύει το όρος «Ξερο-
βούνι», ύψους 1.575 µέτρων,
του οποίου οι πλαγιές καλύ-
πτονται από θαµνώδεις πρίνους
και κέδρους και από λίγα έλατα.
Λέγεται ότι πήρε τ’ όνοµά του
από ένα µεγάλο πλατάνι που
υπήρχε στη θέση Μεγάλη
Βρύση. 

Ο Πλάτανος είναι µεγάλο χω-
ριό και διατηρεί όλα τα χαρα-
κτηριστικά ενός τυπικού χωριού
της Ρούµελης, καθώς δεν γνώ-
ρισε αρκούντως τη µανία των
Γερµανών κατακτητών. Αιτία της
πρώτης κατοίκησης του Πλα-
τάνου που εικάζεται ότι έγινε το
17ο αιώνα, φαίνεται ότι ήταν το
δύσβατο της περιοχής που πρό-
σφερε ασφάλεια. Οι κάτοικοι
του Πλατάνου του περασµένου
αιώνα εξασκούσαν πολλά επαγ-
γέλµατα. Παράλληλα το πνευ-
µατικό επίπεδο του Πλατάνου
ήταν υψηλό. Στην ευρύτερη πε-
ριοχή ήταν γνωστό ως το ¨χω-
ριό των γραµµάτων¨ µε καθη-
γητές, γιατρούς κ.λ.π. Στην πλει-
οψηφία τους, όµως, οι κάτοικοι
ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι.
Επίσης στον Πλάτανο άνθισε η
αµπελοκαλλιέργεια, η εκτροφή
µεταξοσκώληκα και η µελισσο-
κοµία. Παλαιότερα η περιοχή
ήταν γνωστή ως Κράβαρα ή
Κράβαρη και περιελάµβανε τα
χωριά: Πλάτανος, Βονόρτα
(Κάτω Πλάτανος), Κρυονέρια,
Αβόρανη, Λιβαδάκι), Αράχοβα,
Αχλαδόκαστρο  

(Αρτοτίβα), Κυδωνιά (Ζηλί-
στα), Κλεπά, Νεοχώριο, Περδι-
κόβρυση (Σινίστα), 

Καλλονή  (Στρωµήνιανη),
Γραµµένη Οξυά (Σίτιστα) κ.ά.-
Πολλά λέγονται για τους κατοί-
κους, τους Κραβαρίτες και τις
δυνατότητες που είχαν στο εµ-

πόριο. Σήµερα ο ενεργός πλη-
θυσµός του Πλατάνου αποτε-
λείται κυρίως από δηµόσιους
υπαλλήλους, ελεύθερους επαγ-
γελµατίες και ελάχιστους γε-
ωργούς και κτηνοτρόφους.  

Το κεφαλοχώρι αυτό έχει µε-
γάλη ιστορία και ήταν ακµάζον
χωριό και πλούσιο. Τα πολλά
καταστήµατα, που υπήρχαν, επα-
ληθεύουν του λόγου το ασφα-
λές. Εξέχουσα οικογένεια ήταν
οι Ροντηραίοι µε πολιτική, αλλά
ιδιαίτερα στρατιωτική δράση,
αφού τρεις σκοτώθηκαν αξιω-
µατικοί όντας, κατά τον Αγώνα
και ένας προ αυτού, ενώ περί
τους δέκα ακόµα πολέµησαν σ’
αυτόν ως µπουλουκτσήδες (δι-
µοιρίτες = αξιωµατικοί). 

Ο Πλάτανος, ακόµη και σή-
µερα διατηρεί αναλλοίωτο τον
παραδοσιακό χαρακτήρα του
και εκπλήσσει ευχάριστα τους
επισκέπτες. Μέσα από τα λιθό-
στρωτα σοκάκια ο επισκέπτης
οδηγείται στην γραφική πλακό-
στρωτη κεντρική πλατεία του
χωριού περιτριγυρισµένη από
σπίτια, όπου δεσπόζει ο επι-
βλητικός Ναός του Αγίου Νικο-
λάου. Ο µεγάλος Ναός οικο-
δοµήθηκε µεταξύ 1846-1869
από δωρεές, όπως του Μεγά-
λου Ευεργέτη του χωριού και
επιχειρηµατία από τη Ρουµανία,
Νικ. Μαραθέα, αλλά και µε τη
συµβολή των κατοίκων. Είναι
βασιλικού ρυθµού, φέρει δύο
περικαλλή και πυργωτά καµπα-
ναριά και τρίκογχη αψίδα το
ιερό, σπάνιας δοµικής τέχνης.
Επίσης άξια θαυµασµού είναι
τα λιθανάγλυφα στο περιθύ-
ρωµα στο νότιο τµήµα του ναού.
Εντυπωσιακό είναι εξίσου και
το εσωτερικό του ναού µε ει-

κόνες και κειµήλια σηµαντικής
αξίας. Υπάρχουν όµως και
πολλά άλλα αξιοθέατα που µπο-
ρεί κανείς να επισκεφτεί, όπως
το Μουσείο Εθνικής Αντίστα-
σης και το Λαογραφικό Μου-
σείο. Το Μουσείο Εθνικής Αν-
τίστασης εγκαινιάστηκε το 2001
και είναι αφιερωµένο στη µνήµη
του πρώτου Πλατανιώτη ήρωα
του Αλβανικού Έπους, Υπολο-
χαγού Μιχάλη Τσίπουρα. Εκεί
ο επισκέπτης µπορεί να ταξιδέ-
ψει στο παρελθόν µέσω του
πλούσιου φωτογραφικού υλι-
κού και της συλλογής των σχε-
τικών βιβλίων και εγγράφων. Το
Λαογραφικό-Πνευµατικό Μου-
σείο δηµιουργήθηκε τo έτος
1976 από τον Πλατανιώτη γυ-
ναικολόγο –µαιευτήρα & καθη-
γητή Νικόλαο Παπανικολάου.
Περιλαµβάνει παλιά αντικείµενα
λαϊκής τέχνης, παλιά βιβλία, φω-
τογραφίες, ακόµα και φωτο-
γραφίες µε την ηθοποιό Αλίκη
Βουγιουκλάκη από την επίσκεψή
της στον Πλάτανο, όταν πήγε
στο χωριό για να εκπληρώσει
το τάµα της, καθώς έµεινε έγ-
κυος µε την βοήθεια του Πλα-
τανιώτη ιατρού γυναικολόγου,
Νικ. Παπανικολάου. Ως «χωριό
των γραµµάτων» είχε σχολείο
από πολύ νωρίς, από το 1904.
Στην πλατεία µε τα δύο τερά-
στια πλατάνια, ο επισκέπτης συ-
ναντά και την προτοµή του Μ.
Ευεργέτη, Ν. Μαραθέα. Σήµερα
στο σχολείο στεγάζεται το Πε-
ριβαλλοντικό Κέντρο του ∆ή-
µου Πλατάνου (Τουριστικός και
Εξωραϊστικός Όµιλος Πλατά-
νου).

Και συνεχίζοντας την βόλτα,
συναντά κανείς την οικία της
ιστορικής οικογένειας Ροντήρη.
Εδώ είχε εγκαταστήσει το αρ-
χηγείο του ο Καραϊσκάκης, κατά
την Τουρκοκρατία, 1825-1826.
Τα Ροντηραίικα (1847), του Μαρ-
γαρίτη (1850), του Κολοτούρου
(Κολέττα, 1840), του Αγγελάκη
(1850), όλα µε εντυπωσιακά λι-
θανάγλυφα είναι µερικά από τα
παλιά πέτρινα σπίτια του Πλα-
τάνου, που προκαλούν έντονο
το ενδιαφέρον του επισκέπτη.
Το ανοικτό θέατρο ¨∆ηµήτρης
Ροντήρης¨, πήρε το όνοµά του
από τον θεατρικό σκηνοθέτη,
∆ηµήτρη Ροντήρη (1900-1981),

καθώς η καταγωγή του πατέρα
του ήταν από τον Πλάτανο.
Κοντά στην Κεντρική Πλατεία,
συναντά κανείς το πέτρινο πα-
ραδοσιακό κτίριο, που κάποτε
ήταν το Νοσοκοµείο Πλατάνου,
κτίστηκε περίπου το 1951, µετά
από έρανο της Ναυπακτιακής
Αδελφότητας Νέας Υόρκης. 

Η βόλτα στα σοκάκια του χω-
ριού, µας δίνει την ευκαιρία να
γνωρίσουµε καλύτερο τον οικι-
σµό, να συναντήσουµε πέτρι-
νες βρύσες. Η Μεγάλη Βρύση
µε το εξοχικό της, η ανάβαση
στο δάσος, η επίσκεψη στα ξω-
κλήσια (Άγιοι Ταξιάρχες, Αϊ Γιώρ-
γης, Αϊ Λιας, Αγία Παρασκευή)
και άλλα γραφικά σηµεία του
χωριού είναι κάποιες από τις
µεγαλύτερες ή µικρότερες δια-
δροµές που µπορεί να πραγ-
µατοποιήσει ο περιπατητής. 

Νότια από τον Πλάτανο βρί-
σκεται ο συνοικισµός Κάτω Πλά-
τανος (πρώην Βονόρτα). Πρό-
κειται για βυζαντινό χωριό και
εκείνη την εποχή (1454) ήταν
λίγο µεγαλύτερο πληθυσµιακά
από τον Πλάτανο. Ενοριακός
ναός είναι η Αγία Παρασκευή
(1880) και ξωκλήσια ο Άγιος Αν-
δρέας (1974), οι Παµµέγιστοι Τα-
ξιάρχες (ανακαιν. 1985), το Γε-
νέσιο της Θεοτόκου (1895). Ερει-
πωµένοι ναοί είναι ο Αϊ Θανά-
σης, η Αγία Κυριακή και ο Άγιος
Παντελεήµονας. Στο προαύλιο
της  εκκλησίας της Αγίας Πα-
ρασκευής, υπάρχει η προτοµή
του γιατρού Γ. Κυριαζή (1830-
1893). Ο Κυριαζής, που γεννή-
θηκε στον Κάτω Πλάτανο και
πέθανε στη Ρουµανία, βοήθησε
στην ανέγερση της εκκλησίας,
όπως είναι σήµερα. Στις 26 Ιου-
λίου, στη γιορτή της Αγίας Πα-
ρασκευής,  γίνεται πανηγύρι.
Στο παλιό σχολείο, υπάρχει  Λα-
ογραφικό Μουσείο, µε διάφορα
παλιά αντικείµενα, φωτογρα-
φίες κλπ (Εξωραϊστικός και Εκ-
πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω
Πλατανιωτών «Η Αγία Παρα-
σκευή»). Ο Πλάτανος µαζί µε
τον οικισµό του Κάτω Πλατά-
νου (Βονώρτα) αποτελούν από
ανέκαθεν ένα χωριό που ήταν
ονοµαστό για το εξαιρετικό
κρασί του.

Μεγάλο κοµµάτι των γυρι-
σµάτων για τις σειρές της κρα-
τικής τηλεόρασης "Ο πρίγκιπας"
(1996) και "Ο θησαυρός της Αγ-
γελίνας" (2005) έχουν γυριστεί
στον Πλάτανο.

ΠΠηηγγέέςς::nnaaffppaakkttooss..ggrr,,  WWiikkiippeeddiiaa,,
ddrriivveerrssttoorriieess..ggrr,,  nneewwbbeeaasstt..ggrr      

Επιµέλεια:
Ευστρατία ( Έφη) 

Μπούµπουλα
δικηγόρος, Γραµµατέας

του Συνδέσµου

Γνωριµία
µε τα χωριά της Ναυπακτίας

Πλάτανος 
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Αφιέρωµα στους Ιεροψάλτες
του Αγίου Χαραλάµπους

Στις εκάστοτε λατρευτικές εκδηλώσεις του Συνδέσµου
στον Ναό µας, Άγιο Χαράλαµπο,  πέραν των ιερέων, βασικοί
παράγοντες ήταν και είναι οι ιεροψάλτες. 

Από το 2008 το θέµα των ιεροψαλτών µπορούµε να πούµε
επιλύθηκε σε ριζική βάση, χάρις της συστράτευσης του γνω-
στού πρωτοψάλτη, διακεκριµένου εκπαιδευτικού Παντελή
Γεωργαλή, ο οποίος κατάγεται από τον Αστακό και δηµι-
ούργησε επιτυχηµένη οικογένεια στην  Πάτρα. 

Ο  Παντελής Γεωργαλής πέραν της Ψαλτικής διαθέτει µια
ζηλευτή κατάρτιση γύρω από θεολογικά, εκκλησιαστικά και
Λατρευτικά θέµατα και επί πλέον είναι δωρητής εικόνων και
προσκυνηµάτων στον Άγιο Χαράλαµπο. 

Ο ίδιος λοιπόν επικεφαλής οµάδας ιεροψαλτών που τον πε-
ριβάλλουν, είναι πάντα παρών στις λατρευτικές εκδηλώσεις
κι έτσι έκτοτε έπαψε η εκ µέρους του Συνδέσµου αναζήτη-
σης ιεροψαλτών. 

Ο πυρήνας των ιεροψαλτών απαρτίζεαι από τους :
� Φίλιππος Κων. Κονίδας, πρ. Πρόεδρος του Συνδέσµου,

γιος του θρυλικού Σκαλιώτη Παπα- Κώστα Κονίδα και αδερ-
φός του επίσης ιερέα Παπα- Γιώργη- Κονίδα.
�Βασίλειος Χαραλαµπόπουλος (Ασπριά) καθηγητής Πα-

νεπιστηµίου
�Γεώργιος Τσάκος, Ριγανιώτης στην καταγωγή, πρ. ∆ντής

ΕΛΤΑ
�Νικόλαος Μπαρµπαγιάννης, επίσης από το Ριγάνι, συν-

ταξ. ∆άσκαλος
�Αθανάσιος Καραγιάννης ( συµµετοχή κατά καιρούς)

από τον Πλάτανο, συνταξ. ∆άσκαλος
�Ηλίας Γιαννακόπουλος (Αξκός Π.Α., Πλάτανος)
�Κώστας Αντωνάτος (Πάτρα)
�Παναγώτης (Τάκης) Χαραλαµπόπουλος (Πάτρα)
�Φώτης Μπαρούτης (κατά καιρούς) διακεκριµένος κα-

θηγητής Βυζαντινής Μουσικής  (Πάτρα)
�Αθανάσιος- ΣτράτοςΜπάδας (Πάτρα)
�+ Αθανάσιος Κωστίρης(Πάτρα)

Το Μήνυµά µας
Μετά την έκκλησή µας στο προηγούµενο φύλλο της εφη-

µερίδας, αρκετοί ανταποκρίθηκαν και έτσι δόθηκε µια ανάσα
ζωής στη Ν.Φ. Επαναλαµβάνουµε την παράκληση για συ-
νέπεια στις υποχρεώσεις των µελών µας και των αναγνωστών
µας, ώστε η φωνή µας να εξακολουθήσει να διαπερνά τους
απανταχού Ναυπάκτιους και όχι µόνον. 

Οι συνδροµές ενδείκνυται να κατατίθενται στο λογαρια-
σµό :

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5515-070283- 393 
IBAN GR8601725150005515070283393 και να αναγρά-

φεται το ονοµ/µο του καταθέτη. 
� Υπάρχει κατάθεση στο όνοµα Τσώλη Βασιλική (άγνω-

στη) την παρακαλούµε να επικοινωνήσει µαζί µου (6945
563238, Η.∆.)



Ο ευσεβής λαός της Πάτρας, εξαιτίας της πανδη-
µίας, εόρτασε φέτος  τον Πολιούχο- Προστάτη της πό-
λης,  µε θρησκευτική ευλάβεια, κατ’ οίκον. Στο πλαί-
σιο αυτό παρατίθεται, ως αφιέρωµα, µια συνοπτική
αναφορά στο ιστορικό της ίδρυσης και της Αγιο-
γράφησης του νέου Ιερού  Ναού του Πρωτοκλήτου
Αποστόλου Αγίου Ανδρέα, που αποτελεί καύχηµα
για την πόλη, µε την ευχή του χρόνου να έχει ξεπε-
ραστεί η πανδηµία και να εορταστεί ο Πολιούχος µε
τις τιµές που του αρµόζουν.

Η Πάτρα, είναι γνωστή για την ιστορία της, τη φυ-
σική της ωραιότητα, για τους αγώνες και τις θυσίες
των τέκνων της υπέρ πίστεως και πατρίδος. Είναι επί-
σης γνωστή από το θρυλικό Ιεράρχη της Παλαιών
Πατρών Γερµανό, ο οποίος πυρπόλησε τις καρδιές
των υποδούλων Ελλήνων µε τη φλόγα της ελευθερίας
και ευλόγησε τη σηµαία της Επαναστάσεως του 1821. Πάρα πολ-
λοί την συνδέουν µε τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο,
που  µαρτύρησε στην πόλη. Στην Πάτρα βρίσκεται ο Νέος Ιερός
Ναός του Πρωτοκλήτου, το κόσµηµα, το ωράισµα και σέµνωµα
αυτό της Αγιωτάτης Ορθοδόξου ανά την Οικουµένην Εκκλησίας.
Για τον Ιερόν αυτόν Ναό δεν καυχάται µόνο ο Χριστοφόρος λαός
των Πατρών αλλά σύµπασα η Ορθοδοξία και αποτελεί την ταυτότητά
της. Η επιβλητικότητα µαρτυρεί τη δόξα, τη λαµπρότητα και το
κλέος της Ορθοδοξίας και της Αγίας µας Εκκλησίας, είναι δε
αδιάψευστος µάρτυρας της ευσέβειας των Πατρέων. «Υψήθη,
εκαλλωπίσθη»  και συνεχίζει να καλλωπίζεται και αποτελεί τόσο
Πανελλήνιο, όσο και Πανορθόδοξο προσκύνηµα.  

Το ιερό προνόµιο του µοναδικού στην κυρίως Ελλάδα Απο-
στολικού µαρτυρίου του Αποστόλου Ανδρέου, ήταν το βασικό
στοιχείο που βάρυνε στον οραµατισµό και στην κοπιώδη µακρό-
χρονη υλοποίηση της ανέγερσης του Νέου Ιερού Ναού του Αγίου
Ανδρέου, αρκετές δεκαετίες µετά την αποπεράτωση του µετε-
παναστατικού παλαιού Ναού του Πρωτοκλήτου. 

Η πόλη των Πατρών ευλαβούµενη τον ένδοξο Πολιούχο της,
έταξε να ανεγείρει προς τιµήν του έναν Ναό σε µέγεθος αντάξιο
της µεγαλοσύνης του Πρωτοκλήτου των Αποστόλων.

Η µελέτη εκπονήθηκε από τον Γάλλο Αρχιτέκτονα Αιµίλιο Ροµ-
πέρ (Emile Robert) και ο νέος Ιερός Ναός θεµελιώθηκε την 1η Ιου-
νίου , σε ατµόσφαιρα ιδιαιτέρως εορταστική και συγκινητική, από
τον τότε Βασιλέα Γεώργιο τον Α΄, επί Επισκόπου Πατρών Αντω-
νίου Παράσχη και ∆ηµάρχου Πατρέων ∆ηµητρίου Βότση. Οι οι-
κοδοµικές εργασίες άρχισαν αµέσως. Τα µεγάλα οικονοµικά προ-
βλήµατα της εποχής, οι πόλεµοι που ενεπλάκη η χώρα, η έκρυθµη
πολιτική κατάσταση, η αστάθεια του υπεδάφους και παρά τους
εράνους που έγιναν, τα έργα προχωρούσαν πολύ αργά και πολ-
λές φορές σταµάτησαν. 

Το 1934 ανυψώθηκε ο τρούλλος. Το κεντρικό τµήµα του Ναού
παρέµεινε δίχως εξέλιξη για είκοσι χρόνια περίπου. Τα σχέδια
του Ροµπέρ προσαρµόστηκαν από τον ναοδόµο και αρχιτέκτονα
Γεώργιο Νοµικό, τροποποιώντας τα κωδωνοστάσια, τα παράθυρα
των προπύλων και του Ιερού Βήµατος, διατηρώντας παράλληλα
το υφιστάµενο τύµπανο του τρούλλου.

Την άνοιξη του 1952 ξεκίνησαν εκ νέου οι εργασίες έως το
1955 που σταµάτησαν τότε, λόγω ελλείψεως χρηµάτων. Οριστική
λύση στο οικονοµικό πρόβληµα δόθηκε µε Νόµο που όριζε ‘‘ερα-
νική προσφορά επί απάντων τω εν περιφερεία του ∆ήµου Πα-
τρέων καταναλωτών ηλεκτρικής ενεργείας. Ορίζεται από 1 έως
20 δραχµές (0,12 ευρώ περίπου), ανάλογα µε την κατανάλωση
της ηλεκτρικής ενέργειας’’, η οποία ενσωµατώθηκε το 1957 στους
λογαριασµούς του Γλαύκου και µετέπειτα της ∆ΕΗ. Έτσι λύθηκε

το οικονοµικό πρόβληµα και οι εργασίες συνεχί-
στηκαν κανονικά. Καταργήθηκε η εν λόγω εισφορά,
µε πρωτοβουλία του νυν Σεβασµιωτάτου Μητροπο-
λίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόµου το 2005. Ο Ναός
τελικά εγκαινιάστηκε εξήντα έξι χρόνια µετά τη θε-
µελίωσή του ήτοι στις 26 Σεπτεµβρίου 1974. Στην τε-
λετή των εγκαινίων παραβρέθηκαν Μητροπολίτες,
οι αρχές της κεντρικής και τοπικής εξουσίας και πλή-
θος λαού. 

Η επιτυχής προσαρµογή των σχεδίων Ροµπέρ (Ro-
bert)  σε βυζαντινά πρότυπα από το Γεώργιο Νοµικό,
είχαν ως αποτέλεσµα ένα περικαλλή, µεγαλοπρεπή
Ναό, αντάξιο του προσκυνήµατος του Αγίου Αν-
δρέου.

Το κέλυφος του ναού είναι από οπλισµένο σκυ-
ρόδεµα και η θεµελίωσή του από υψίκορµα τοιχώµατα

σχάρας πεδιλοδοκών. Εσωτερικά ο ναός είναι διακοσµηµένος
µε βυζαντινής τεχνοτροπίας τοιχογραφίες και µωσαϊκά, µε πολλά
ψηφιδωτά και σπουδαία µαρµαροθετήµατα. Η εικονογράφηση
είναι έργο του ζωγράφου Ιωάννη Καρούσου. Ο µεγάλος ξυλό-
γλυπτος πολυέλαιος είναι έργο του Θεοφάνη Νοµικού.

Στο ∆ιακονικό µέσα σε πολύτιµη λειψανοθήκη εκτίθεται η Τιµία
Κάρα του Αγίου Ανδρέα. Λείψανα του Αποστόλου φυλάσσονται
ακόµη στο Ναό, όπως το µικρό δάκτυλο δωρεά του Ρώσου Πρίγ-
κιπα Ανδρέα Μουράβιεφ και τεµάχια του Σταυρού, του µαρτυ-
ρίου του.   Ο κεντρικός τρούλλος του Ναού έχει ύψος 46 µέτρα
και πάνω του στηρίζεται ένας πεντάµετρος επίχρυσος σταυρός.
Περιστοιχίζεται από 12 µικρότερους, χαµηλότερους τρούλλους -
κωδωνοστάσια, που συµβολίζουν συνολικά τον Ιησού Χριστό και
τους 12 Αποστόλους. Η καταµέτρησε έδειξε ότι ο Ναός δύναται
να χωρέσει σε περίπτωση αθρόας συρροής άνω των 7.000 πι-
στών, 

Η Πλατυτέρα Σκέπη της πόλεως των Πατρών στην κεντρική
κόγχη άρχισε να αγιογραφείται στα τέλη του 1985 µετά από πολ-
λές µελέτες, όπου έχουµε την Παναγία να είναι Σκέπη της πό-
λεως των Πατρών. Γι’ αυτό γράφθηκε η επιγραφή '' ως λυτρω-
θείσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφω σοι η πόλις Σου Θε-
οτόκε ''  Κάτω από την Πλατυτέρα αγιογραφήθηκε το ''λάβετε
φάγετε ........'', αφού προηγουµένως κλείστηκαν εσωτερικώς τρία
παράθυρα, για να εξελιχθεί οµαλά η σύνθεση της Θείας Ευχα-
ριστίας.  Στην κάτω ζώνη ζωγραφίστηκαν οι Τρεις Ιεράρχες συλ-
λειτουργούντες. 

Αγιογραφήθηκε στη συνέχεια η  ανατολική κεραία που είναι
πάνω από το Άγιο Βήµα. Ιστορήθηκε ο Άγιος Ανδρέας σε ∆όξα,
ο χιαστί Σταυρός να πλαισιώνεται από δύο ασώµατους Αγγέλους
και στη βάση της κεραίας οι δύο Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ.
Στη µεγάλη κεραία που είναι πάνω από το Σολέα, ιστορήθηκε η
Ανάληψη σε τρία τµήµατα, δηλαδή στο κέντρο ο Χριστός σε ∆όξα
που τον κρατούν τέσσερις Άγγελοι, στο βόρειο µέρος της κε-
ραίας η Παναγία µε δύο Αγγέλους και τους έξι Αποστόλους, ενώ
στη νότια πλευρά οι υπόλοιποι έξι Απόστολοι µε Άγγελο στη µέση.

Ο τρούλλος µαζί µε τα σφαιρικά τρίγωνα αγιογραφήθηκε
από τον καλλιτέχνη  ο Παντοκράτορας σε χρυσαφί φόντο µαζί µε
τη ∆όξα. Αµέσως παρακάτω σχεδίασε αρχιτεκτονικό σχήµα οµ-
πρέλας που σχηµατίζει Σταυρό και καταλήγει σε κίονες ανάµεσα
στους λαµβάδες των παραθύρων έως το δακτύλιο του τρούλλου.
Έτσι υπήρχε πλέον καθαρός χώρος για να ιστορηθεί  θεολογικά
και εικαστικά ο χορός των Αγγέλων και των Προφητών, όπως
ορίζει η παράδοσή µας. Σ' αυτή την τεράστια επιφάνεια της στε-
φάνης του τρούλλου,  ζωγραφίστηκε η ∆ηµιουργία του κόσµου,
για πρώτη φορά σε κεντρικό τρούλλο !!!    

Στα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα εικονίστηκαν η Γέννηση, η Με-
ταµόρφωση, η Σταύρωση και η Ανάσταση, οι οποίες ενώθηκαν µε
µεγάλες διακοσµητικές ροζέτες, έτσι ώστε να είναι ενοποιηµένη
όλη η επιφάνεια των σφαιρικών τριγώνων.   

Στη νότια κεραία ιστορήθηκε η Υπαπαντή και η Βάπτιση, όπως
ορίζει το εικονογραφικό πρόγραµµα.  Στο κέντρο ανάµεσα από
τις συνθέσεις ζωγραφίστηκε σε κύκλο µεγάλο, ο ''Παλαιός των
ηµερών'' µε ∆όξα. Νοτιότερα δίπλα στα παράθυρα ζωγραφίστηκε
η ''Ρίζα του Ιεσσαί'' και στο εσωρράχιο προς τον τρούλλο, έξι (6)
στηθάρια µε Αποστόλους.

Στη βόρεια κεραία ιστορήθηκε η Αποκαθήλωση και ο Επιτά-
φιος θρήνος. Ενώνονται µε µεγάλο κύκλο και το Χριστό εν ''ετέρα
µορφή'' µαζί µε τη ∆όξα. Βορειότερα δίπλα στο τύµπανο ιστο-
ρήθηκε η Παναγία µε τους ''άνωθεν Προφήτες'' σε στηθάρια µε
πλοκάµους και στο εσωρράχιο προς τον τρούλλο έξι  στηθάρια
µε Αποστόλους. Το τµήµα κάτω από τη βόρεια κεραία, ∆ΕΝ έχει
αγιογραφηθεί ακόµη.

Ο Καρούσος στη δυτική κεραία αγιογράφησε την έγερση του
Λαζάρου και τη Βαϊοφόρο συνδέοντάς τες µε µεγάλο κύκλο µετά
∆όξας και µέσα ιστορείται ''ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος''. ∆υτι-
κότερα και δίπλα στο τύµπανο ζωγράφισε τη σύνθεση ''Εγώ ειµί
η άµπελος, υµείς τα κλήµατα'' δηλαδή το Χριστό µε τους δώδεκα
Αποστόλους σε στηθάρια µε πλοκάµους από κληµαταριά. Στο
εσωρράχιο δίπλα στον τρούλλο ζωγράφισε έξι στηθάρια από τους
Αποστόλους. 

Ο ψηφιδωτός ∆ιάκοσµος έγινε από την Κάτια Κολέφα.  Ανέλαβε
την ψηφιδογράφηση ξεκινώντας  το 1997στα µέτωπα και το εσω-
τερικό των τοξοστοιχιών δεξιά και αριστερά του Ιερού, στο κεν-
τρικό τµήµα, στο νότιο κλίτος και στις πλευρές µεταξύ των κιόνων
του ναού. 

Για τους Βυζαντινούς γράφει η καλλιτέχνης το φως ταυτιζό-
ταν µε το Θεό. ''Εγώ ειµί το Φως'' διακηρύσσει ο Χριστός. Το ενι-
αίο χρυσό φόντο ενώνει πρόσωπα και θέµατα, η χρυσή λάµψη του
θυµίζει το φως του ήλιου και επειδή ο Θεός είναι φως, το χρυσό
είναι το πιο κατάλληλο µέσο να τον συµβολίσει. Γλυκές και απα-
λές οι µελωδίες από τον πρωιµιακό ψαλµό του ∆αυίδ. ''Ευλόγη
η ψυχή µου τον Κύριον .......'', ''Φως ιλαρόν''. Η ανάµνηση αυτή
της ώρας θα µετουσιωθεί αργότερα σε ψηφιδωτές εικόνες στο Νέο
Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ψηφοθέτηση αποπερατώ-
θηκε το Νοέµβριο του 2000.Οι ψηφιδωτές συνθέσεις από τη ζωή
και το µαρτύριο του Αγίου Ανδρέου στο δεξιό κλίτος του Ναού που
οδηγεί στην Τιµία Κάρα, δηµιουργήθηκαν από το 2003 έως το
2006. Το αποτέλεσµα µε την ολοκλήρωση του έργου, δικαίωσε τις
προσδοκίες όλων.

∆ίπλα στον ναό σε υπόγειο θολωτό σπηλαίωµα, σώζεται πηγή
νερού  γνωστή από τη µεσαιωνική εποχή ως το πηγάδι του Αγίου
Ανδρέα,  θεωρείται αγίασµα. 

Η Πάτρα σεµνύνεται ότι εις αυτήν επεφυλάχθη µεγίστη δωρεά,
µοναδική τιµή, ευλογία αλλά και ευθύνη να «κέκτηται ποιµένα
και πολιούχον θείον» ένα εκ των δώδεκα µαθητών του Χριστού
και να µαρτυρήσει στο έδαφός της 

ο ένδοξος και πανεύφηµος Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτό-
κλητος. 

Οραµατίστηκε καλίτεχνον και καλλιµάρµαρον µνηµείο στον
τόπο της Σταύρωσης του Αγίου Ανδρέου ως σύµβολο αιώνιο και
θρίαµβο του Θείου Λόγου. Ο µνηµειακός ναός του Αγίου Αν-
δρέου, συγκεντρώνει όλη τη δύναµη της παρελθούσης γενιάς, η
οποία κάθε φορά µεταδίδεται στην αµέσως νεότερη προς ανάκτηση
ηθικών δυνάµεων µε  ελπίδα το Χριστό. Ο πάνσεπτος Ιερός Ναός
του Αγίου Ανδρέου έκλεισε εντός αυτού τους πόθους, τις ελπίδες,
τις βαθιές πνευµατικές αναζητήσεις, τις χαρές και τις λύπες του
Πατραϊκού λαού. Γνώρισε, γνωρίζει και θα γνωρίσει ηµέρες δό-
ξας και λαµπρότητας. Φιλοξένησε Υψηλές Εκκλησιαστικές, Πο-
λιτικές και άλλες προσωπικότητες. Αποτελεί σηµείο αναφοράς
σύµπαντος του Πατραϊκού λαού, ένα µνηµείο πίστεως, ένας φό-
ρος ελπίδας και ζωής. Συναποτελεί ένα µοναδικό στολίδι για την
πόλη µας, ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ιδιοσυγκρασίας κάθε Πα-
τρινού, το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον όλων µας.     

Ας αποτελέσει λοιπόν το κείµενο αυτό, µία ευκαιρία να έρ-
θουµε και πάλι κοντά µε αυτό το τµήµα της πόλης µας, είτε ωθού-
µενοι από πίστη, είτε και απλώς από ιστορικό ενδιαφέρον...
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Ο ΝΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Του 
Νίκου Αθανασίου, 

Σµηνάρχου ε.α.



∆ιάβασα το τελευταίο τεύ-
χος της ‘’ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ-

ΚΗΣ ΦΩΝΗΣ’’ και ενθουσιά-
στηκα από το επίπεδο της ανα-
γνώσιµης ύλης αλλά και από
την πολύ σωστή διαχείριση των
περιεχοµένων του τεύχους αυ-
τού.

Όχι ότι τα προηγούµενα
τεύχη υστερούσαν σε ποιότητα
παρουσίασης και περιεχόµενο
ύλης, άλλα φαίνεται ότι αυτή
τη φορά η εντύπωσή µου ίσως
έχει να κάνει και µε την καλο-
καιρινή ανάπαυλα, η όποια φρε-
σκάρισε την διάθεση για την
µελέτη των θεµάτων µε προ-
σοχή και ενδιαφέρον.

Πέραν των ενηµερωτικών άρ-
θρων που αφορούν στην πε-
ριοχή µας, ιδιαίτερα στάθηκα
σε πονήµατα ιστορικού χαρα-
κτήρα όπως του Νίκου Παφύλα
για την Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία,
στο προσωπικό ιστοριογράφηµα
του Κώστα Κονίδα για την εκ-
παίδευση στα σχολεία που τόσα
µου έφερε στο νου, αλλά µε-
ταξύ των άλλων στο λαογρά-
φηµα του Νίκου Χαλαζιά το
οποίο µε συγκίνησε.

Ο Νίκος Χαλαζιάς στέκεται
τόσο κοντά στις παραδόσεις
που αφορούν σε ιστορικά γε-
γονότα του χωριού, που µε το
φιλολογικό του οίστρο τα κά-
νει να µοιάζουν πολύ κοντινά,
ζωντανά, αληθινά που για µας
που ζήσαµε παρόµοια να αι-
σθανόµαστε ότι είµαστε εκεί. 

Αυτή η περιγραφή των γε-
γονότων και η γλωσσοπλαστική
απεικόνιση της ντοπιολαλιάς
που έχει συνάφεια µε όλα τα
µέρη της περιοχή µας, µας πάει
πίσω σε µια απίθανη εποχή που
ήταν ένα µεγάλο σκαλοπάτι πο-
λιτισµού, πάνω στο οποίο πά-
τησαν οι επόµενες γενιές για
να γίνουµε εµείς αυτοί που εί-
µαστε σήµερα. 

Το πουρνάρι και το φυλλίκι
του τόπου, µας έφερναν το τυρί
στον τάλαρο.  

Η βάβα µε την µπαπανάτσα
στην πυροστιά και το φίλεµα
στον δάσκαλο, διατροφικά στοι-
χεία και δείγµατα αλληλεγγύης
και πολιτισµού.

Τα παιδιά πολλά και η αδυ-
ναµία να ρουπώσουν οδηγού-
σαν στον πειρασµό για να κα-
λοσκαιρίσουν το φελί της πί-
τας.

Ο κόθρος, το καµάρι της πί-
τας και ο πόθος του πεινασµέ-
νου, που µαζί µε τα προηγού-
µενα ήταν η αιτία για το ξεκοµ-
πόθιασµα της πετσέτας.

Όλα αυτά και τόσα άλλα λα-
ογραφικά στοιχεία της τότε επο-
χής όπως περιγράφονται γλα-
φυρά, δίνουν στον αναγνώστη
ένα συναίσθηµα αναπόλησης
αλλά και µια µελαγχολία για τις
δυσκολίες της ζωής.

Σκοπός µου όµως εµένα δεν
είναι ν’ αναπτύξω συναισθη-
µατικά το θέµα, αλλά να γράψω
κάτι για τα λαογραφήµατα, µιας
και οι πράξεις του λαού µας
αποτελούν ούτως ή άλλως ση-
µεία πολιτισµού.  

Πριν αναφερθώ όµως στην
επιστήµη της λαογραφίας να
προσεγγίσω λίγο τη λαιµαργία
που προκύπτει από την πρό-
κληση ενός φαγητού που µας
λείπει ιδιαίτερα λόγω ασιτίας
και στην λαιµαργία που έχει να
κάνει µε την ‘’φαγολαγνία’’ η
οποία οδηγεί πολλές φορές
στην υπέρβαση µόνο και µόνο
για την ικανοποίηση του κορε-
σµού. Στην εποχή που αναφέ-
ρεται το λαογράφηµα η λαι-
µαργία ήταν  απότοκος της ασι-
τίας.

Για παράδειγµα ο Ξενοφών-
τας στον ‘’Οικονοµικό’’ ανα-
φέρεται στο ‘’άριστον’’ δηλ. στο
πρόγευµα και γράφει ότι πρέ-
πει να είναι ‘’µήτε κενόν µήτε
άγαν η πλήρη διηµερεύειν τον
άνθρωπο’’. ∆ηλαδή ούτε νη-
στικός ούτε πολυχορτασµένος
να περνάει ο άνθρωπος την
ηµέρα µου.  

Τότε όµως που πρόγευµα,
και που παν µέτρον άριστον.
Τότε σχεδόν µόνιµα ‘’κενόν’’
και το κυνήγι της µπουκιάς ήταν
ευσεβής πόθος.

Αυτές λοιπόν οι εκδηλώσεις
του ψυχικού και κοινωνικού µας
βίου, αποτελούν αυτήν την επι-
στήµη της λαογραφίας που εξε-
τάζει στην ουσία τους λόγους
και τις πράξεις ενός λαού που
έφτασαν µέχρι τις µέρες µας
µε την παράδοση.

Γενικά τα λαογραφήµατα
αποκαλύπτουν την ψυχολογία
και τον πολιτισµό ενός λαού
µέσα από τις θεµελιώδεις εκ-
δηλώσεις του.

Ό,τι δε υλικό συνθέτει τα λα-
ογραφήµατα αντλείται από
έρευνα µέσα στο λαό. Το πιο
σηµαντικό δε είναι ότι η λογο-

τεχνία αντλεί διδάγµατα από
µια ολοκληρωµένη εξωτερική
εικόνα του λαϊκού µας πολιτι-
σµού, που δεν είναι τίποτα άλλο
παρά η εικόνα του παρελθόν-
τος.

Η Ελληνική λαογραφία συλ-
λέγει στοιχεία ακόµη και για την
αρχαία και βυζαντινή εποχή από
διάφορους συγγραφείς , τον
Όµηρο, τον Ησίοδο, τον Ηρό-
δοτο και άλλους ακόµη συγ-
γραφείς, οι οποίοι αναφέρουν
ήθη, έθιµα, λατρευτικές εκδη-
λώσεις, λαϊκές παροιµίες κ.τ.λ.

Για την εποχή της Τουρκο-
κρατίας υπάρχει πλούσιο λαο-
γραφικό υλικό όχι µόνο σε Έλ-
ληνες συγγραφείς αλλά και σε
ξένους που ως περιηγητές ή
για άλλο λόγο επισκέφθηκαν
την χώρα µας.

Τα λαογραφήµατα διδάσκουν
και ιστορία καθώς επίσης συ-
νήθειες και εµπορικές πράξεις.
Ακόµη µέσα απ’ αυτά µαθαίνει
κανείς όλο το πολιτισµικό αλι-
σβερίσι της τότε εποχής και συν-
δέοντάς το µε το σήµερα ταυ-
τίζει πράγµατα που δεν παύουν
να είναι διαχρονικά.

Για παράδειγµα, και µ’ αυτό
θα κλείσω το θέµα, ποιος δεν
ξέρει το δηµοτικό τραγούδι που
λέει ‘’ πως το τρίβουν το πιπέρι’’.
Πίσω από το τραγούδι αυτό κρύ-
βεται µια ιστορία που διαδρα-
µατίσθηκε στο Βυζάντιο, όπως
αναφέρει ο Τάκης Νατσούλης
στο ‘’Λεξικό της Λαϊκής Σοφίας’’.

Τότε το εµπόριο του πιπεριού
γινόταν κατά κανόνα από τα µο-
ναστήρια. Ειδικά τριµµένο και
όχι σε κόκκους, πουλιόταν πιο
ακριβά.

Επειδή όµως το ‘’κοπάνισµα’’
ήταν δύσκολη δουλειά γιατί έµ-
παινε στη µύτη και στα µάτια και
ενοχλούσε τα καλογερόπαιδα,
κατάντησε αυτή η δουλειά να
γίνεται από τιµωρηµένους κα-
λόγερους. Έτσι όταν κανείς απ’
αυτούς έπεφτε σε παράπτωµα,
του έλεγαν οι συνάδελφοί του
:  ‘’ Τώρα θα µάθεις πως το τρί-
βουν το πιπέρι’’.

ΙΙσσττοορρίίεεςς  ττοουυ  χχωωρριιοούύ
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Φώτης Κατραούρας
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Ιντζέ 2 - Ναύπακτος, Τηλ. 26340 22655

- Άιντε παπά µ’ στν ευχή του
Θιού και τς’ Παναϊάς! Μι του
καλό να πας και µι του καλό να
’ρθεις!

Η παπαδιά στο κεφαλόσκαλο
ξεπροβόδιζε τον άντρα της, τον
παπα-Θύµιο. Αχάραγα κίνησε για
την πρωτεύουσα της επαρχίας,
όπου αυτές τις µέρες γινόταν µε-
γάλη ζωοπανήγυρη. Ένα βόδι
που είχε του ψόφησε και ήταν
πάσα ανάγκη να αγοράσει άλλο.
Το χωράφι στην Πέρα Λάκκα
έπρεπε το ταχύτερο να οργωθεί
και να σπαρθεί.

Έπαιρνε να ροδίζει όταν ο
παπα -Θύµιος έµπαινε στο Πάνω
Παλιοχώρι. Στην πλατεία, στο κα-
φενείο του Ζήκου, τρεις χωρια-
νοί, ο Μήλιος, ο Γιωργάρας κι ο
Νάκος  έπιναν τον ερατεινό τους
και περίµεναν τον Πρόεδρο και
τους άλλους χωριανούς να κι-
νήσουν αντάµα για “προσωπική
εργασία”. Σήµερα θα καθάριζαν
τ' αυλάκια στη δηµοσιά που βγά-
ζει στο Κάτω Παλιοχώρι. 

-Ώρες καλές ορέ λεβέντες,
τους καληµέρισε ο παπα-Θύµιος.

-Καλώς τουν παππούλη! Ζήκο,
καφέ στουν παπα-Θύµιου, φώ-
ναξε ο Μήλιος.

-Να 'στε καλά ορέ παιδιά, αλλά
βιάζουµι. Πάου στουν Έπαχτου,
στου παζάρ'. Μ' ψόφ'σι το βόιδ'
και δεν έχου καµατερό. Καλά
λένε “άλλα µελετάει ου ζευγάς κι
άλλα το βόιδ'”. Ως το δειλινό
πρέπ' να γυρίσου, αποκρίθηκε ο
παπα-Θύµιος και τάχυνε το βήµα
του.

Ήταν άτυχος ο µαυρόπαπας!
Γιατί οι τρεις τους ήταν τα πει-
ραχτήρια του χωριού. ∆εν άφη-
ναν κανένα που να µη του σκα-
ρώσουν καµιά φάρσα και να γε-
λάσουν µαζί του. Θα άφηναν
τώρα την ευκαιρία να πάει χα-
µένη; Ο Θεός τον έστειλε µπο-
νώρα τον παπα-Θύµιο! Σαν µα-
ζώχτηκαν λοιπόν και οι άλλοι χω-
ριανοί µε τα τσαπιά, τα φτυάρια,
τους κασµάδες και τις κλαδευ-
τήρες τους και τους µοίρασε ο
Πρόεδρος κατά µήκος της δη-
µοσιάς, ο Μήλιος µάζεψε τους...
συνεργάτες του και τρεις τέσσε-
ρες ακόµα χωριανούς του... ιδίου

φυράµατος και έπιασε να τους
ορµηνεύει... 

Είχε περάσει η ώρα κι ήλιος
έπαιρνε να γέρνει κατά τη Μαυ-
ρόραχη. Είχαν σχολάσει οι χω-
ριανοί αλλά ο Μήλιος µε τους...
συνεργάτες του, ακροβολισµέ-
νοι κατά µήκος του δρόµου, δεν
έλεγαν να παρατήσουν τα σύ-
νεργα της δουλειάς τους.

-Φευγάτι εσείς Πρόεδρι και
µεις θα µείνουµε να χαζιρέψουµι
του έργου ως το Πλατανόρεµα!

Σταυροκοπήθηκε ο Πρόεδρος
απορηµένος µε την εργατικότητα
και την φιλοτιµία των χωριανών
του, αλλά τι τον ένοιαζε; Ας δού-
λευαν και µέχρι το βράδυ! Μπρο-
στά θα το βρισκε η κοινότητα το
έργο τους...

Θα 'θελε καµια οργιά να βα-
σιλέψει ο ήλιος όταν φάνηκε από
µακριά ο παπα -Θύµιος σέρνον-
τας το νέο του απόκτηµα, ένα
σταχτί βόδι, τον Τριγόνη! Καλός
κι ο Μπάλιος που ψόφησε, αλλά
τούτο ήταν άλλο πράγµα! ∆εν το
δοκίµασε ακόµα ο παπάς στο
χωράφι αλλά... η καλή µέρα απ'
το πρωί φαίνεται! Κι ο άι Φίλιππας
τέτοιο βόδι – Θεέ µου σχώρα µε
– δύσκολα θα το θυσίαζε για
τους φτωχούς! 

Έφτασε ο παπα-Θύµιος στον
Γιωργάρα που στεκόταν ακουµ-
πισµένος στον κασµά του:

-Με γεια του νέου αλογάκι
παπα-Θύµιου! Από γύφτου του
πήρες;

-Τι λες βρε αθεόφοβε; δεν
γλέπ'ς κοτζάµ βόιδ'; 

-Απουσταµένους είµι αλλά όχι
κι στραβός παππούλη µ'!

“Πίσω µου σ' έχω Σατανά”
συλλογίστηκε ο παπάς και προ-
σπέρασε τον Γιωργάρα. Παρα-
πάνω ο Νάκος τον... περίµενε:

-Τέτοιου άλογου παπα-Θύµιο
κι ου Άι Γιώργης θα του ζήλευε!
Να είσι καλά να του χαίρεσι!

Παραπάνω ο παπάς συνάν-
τησε διαδοχικά τον Νίκο της Κώ-
τσηνας, τον Λούκα, τον Μητράκη
της Ασήµως και τον Κλάπα. Κα-
θένας απο δαύτους εξέφραζε το
θαυµασµό του για το... άτι του
παπά και... συνέχαιρε τον εκ-

πρόσωπο του Θεού για την αγορά
του! 

- Να σου ζήσει τ'  αλογάκι
παπα-Θύµιου!

Στερνά, στο δίστρατο που θα
'στριβε για το χωριό του ο πα-
πάς, στεκόταν ο Μήλιος: 

-Κρίµα παπα-Θύµιο τέτοιου
άλογου και να µη τ' πάρς και µια
καινούργια σέλα! Σαν έρθ' ο ∆ι-
σπότ'ς να του καβαλικέψει για
να πάει στο µοναστήρ'! Με γεια
να του χαρείς! 

-Τι έπαθατι βλουηµένοι σήµερα
ούλοι σας να ονοµατίζιτι το βόιδ'
άλουγου! 

-Παπά µ' σε µάτιασαν στ' που-
λιτεία και γκαβώθκις; Έµπα κα-
βάλα να πας στου χουριό, π' σ'
έφαε η ανηφόρα! Μακάρ' να είχα
κι γώ τέτοιου άλογου!

“Απ' τ' διαόλου του µαντρί,
µήτε ρίφι µήτε αρνί” συλλογίστηκε
ο παπα-Θύµιος αφήνοντας πίσω
τους Πανοπαλιοχωρίτες  και τρα-
βώντας για το χωριό του. Αλλά
δεν ήξερε ο αγαθός παπάς πως
ο διάβολος γίδια δεν είχε και τυρί
πούλαγε! Σαν διάβηκε λοιπόν
απο την Κρύα Βρύση και πήρε
σιόπλαγα κατά το χωριό, απο-
σταµένος από την προηγούµενη
ανηφόρα, οι αµφιβολίες άρχισαν
να του τριβελίζουν το µυαλό.
“Μωρέ να αλήθεια όσα άικ'σα;
Να γκαβώθ'κα στ΄αλήθεια ου έρ-
µους”; Επηρεασµένος λοιπόν από
τα λόγια, τις ευχές και τις... συµ-
βουλές που δέχτηκε στο δρόµο,
σκέφτηκε:  ∆εν µπαίνω καβάλα να
γλιτώσω λίγο ποδαρόδροµο”;

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το ράσο
του και το απίθωσε στη ράχη του
βοδιού. Κείνο το δέχτηκε αδια-
µαρτύρητα. Το τράβηξε ο παπάς
στον όχτο και µ' ένα σάλτο βρέ-
θηκε καβάλα στο βόδι. ∆εν βό-
δωσε να κάτσει και το βόδι, ξαφ-
νιασµένο απο τον απροσδόκητο
καβαλάρη, κίνησε µπροστά και
µ' ένα τίναγµα απαλλάχθηκε απο
το ανεπιθύµητο φορτίο. Αλλού ο
παπάς κι αλλού τα ράσα! Και ο
παπα-Θύµιος, καθώς σηκωνόταν
κουτσαίνοντας και τρίβοντας το
πονεµένο του µερί: 

-Μωρέ σε είδα ιγώ αλογάκι µ'
που ήστανε βόιδ' αλλά αφήν'νε
οι διαόλοι. 

Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟ∆Ι Του Βασίλη 
Νασόπουλου,  

Βελβίνα
Ναυπάκτου

ΛΑΟΓΡΑΦHΜΑΤΑ

Του ΝΝίίκκοουυ  ΧΧααλλααζζιιάά  
∆ιευθυντή  Φροντιστηρίων

«ΟΡΑΜΜΑ»



�� ΤΤοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΣΣττεεφφ..  ΣΣιιµµιιττζζήή,,  πποοιιηηττήή--σσυυγγγγρρααφφέέαα
Και  αυτό το έτος επώδυνα κι έµφοβο, γι’ αυτά που συµβαίνουν

στον κόσµο µε την πανδηµία, που ‘ναι  στην ανέκφραστη ακµή της
και αλύπητα φονεύει. 

Με σκυφτό το κεφάλι, σαν του απότιστου ανθού τ’ ανθοκεφάλι,
περιφερόµαστε µελαγχολικοί, κατηφείς και θλιµµένοι. Αναζητάµε σαν
επαίτες παρηγορητικά λόγια και αερόποδες ελπίδες. 

∆ιψάµε για χαρές έστω εντός παρενθέσεων και βραχύβιου βίου.
∆ιψάµε ειλικρινά σαν οι φράχτες µε τ’ απανωτά ξερόκλαδα για πυ-
γολαµπίδες και γρύλους το Μάη µήνα και σαν τα παρατηµένα και
όρθια τηλεφωνόξυλα για χνωτοδαχτυλίδια απ’ τα χνώτα της αγάπης. 

Αισιοδοξούµε πότε- πότε σαν τον εργάτη της γης, που άδοντας
οδεύει για το χωράφι του… Άλλες φορές µας πιάνει  µια ανία σαν
απόγνωση και σαν τυραννία σαν το «τίποτα και το ποτέ» να µας
έχει προσηλυτίσει. 

Όµως η απόγνωση στην απόγνωση φέρνει απόγνωση ακαταµά-
χητη και ακατανίκητη… Και τι ωφελεί να σκέφτεσαι έτσι κι ελπιδό-
φθαλµος να µην είσαι ;Ακόµα και στους ακοίµητους πόνους  µας,
πρέπει να ευελπιστούµε και να ‘µαστε τιµητές στις φωνές, στα επι-
τάγµατα και στις επιτάξεις της καθηµερινότητας που θέλει τα προ-
σφιλή και τα δικά της. 

Νοέµβριος του 2020. Εδώ ας σταθούµε και ας ακούσουµε το
συγκινησιακά του καρδιοχτύπια και να χρονογυρίσουµε σε παιδι-
κές µας αναµνήσεις, σε γκαρδιακούς φίλους , σε αγέρηδες που µας
έφερναν τέτοιο καιρό µηνύµατα και µελήµατα και στις αλλοτινές
εφέστιες χαρές  µας. 

Νοέµβριος του 2020. Τι φταίει κι αυτός που δεν ακούει τα παιδάκια
να παίζουν και ν’ αλληλοφωνάζονται µε το µικρό τους όνοµα και να
παίζουν ανέµελα σαν τις ετερόκλητες µοσχοβολιές την άνοιξη σ’ αν-
θοκοιλάδα ; Από µας καρτερεί απαντοχές λεξιεξωραΐσµατα και ανα-
κεφαλαιωτικά φιλάκια σαν τα φθινοπωριάτικα φύλλα στ’ αυλάκια. 

Εµείς υποσχόµαστε σε όλους, ότι µε απαντοχές και όνειρα θα ζούµε
και δεν θ’ αφήσουµε µαύρες σκέψεις, σαν έµµονες απογοητεύσεις
να µας ρηµάζουν, σαν οι κορδέλες και το συρµατοπλέγµατα τις
χειραφετηµένες ιδέες µας. 

Αναπολούµε άλλες εποχές και άλλους Νοέµβρηδες µήνες… Ανα-
τρέχουµε σε άλλες ηλικίες που αδιαφορούσαµε για κλεψύδρες του
χρόνου, για µόχθους βιοπάλης και για ταραχές ορµώµενες από
άγνωστες αιτίες. 

Περιµέναµε µε ανυποµονησία τα Χριστούγεννα και αφήναµε ως
µάρτυρα το χυµένο δάκρυ  στο λιθόστρωτο και στον αέρα µε βου-
νίσια  καταγωγή… Περιµέναµε τα Χριστούγεννα και την αύρα του
σαν οι ξεροπόταµοι τα πρωτοβρόχια υδατονεόπλουτο να γίνουν.

Οι άπαχες χιονοστρώσεις απ’ τα χιόνια στα γύρω βουνά δια-
µηνούσαν  ετοιµόγλωσσα τον αναργοερχοµό  των Χριστουγέννων. 

Οι απόµακρες στράτες ετοιµάζονταν να υποδεχτούνε τους χω-
ριανούς ξενιτεµένους µας µε το δάκρυ στα µάτια τους  και τη νο-
σταλγία στα χείλη τους, που θα γυρίσουνε

Τα ποιήµατα τέτοιον καιρό και λίγο υστερότερα στα µέσα του
Νοέµβρη, που µας έβαζε ο δάσκαλος για τη Χριστουγεννιάτικη
γιορτή στο σχολείο τώρα  αναθυµάµαι και µε τα συγκινησιακά ρίγη
µου να οµογνωµούνε. 

Θυµάµαι τα τραυλά….τα βραδύγλωσσα δασκαλόπαιδια, που όν-
τας ακούγανε εµάς, ότι θα πούµε κάλαντα τα Χριστούγεννα, την
Πρωτοχρονιά και τα Φώτα,  έπλητταν, µελαγχολούσα και  άηχα
κλαίγανε  σαν τ’ άλαλα πουλιά µε τις λαβωµένες ονειροφτερούγες
τους. 

Οι χωριανογιαγιάδες… οι βάβες όπως τις επονοµάζαν  τότε λο-
γαριάζανε τις µέρες ως τη γιορτή της Αγιο-Αικατερίνης, της Αγια- Βαρ-
βάρας, τ’ Αγιο- Νικολάου και τ’ Αγιο- Σπυρίδωνα µε το στερεότυπο
Κυριακή σε Κυριακή οκτώ. 

Άλλες έλεγαν κι έπειθαν τον κόσµο σε πόσες µέρες φτάνουν τα
Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά και τα’ Αϊ- Γιαννιού. 

Θυµάµαι που λέγανε ;
- Ζυγώνουν τα Χριστούγεννα. Πρέπει να ετοιµαστούµε για 
µπουγάτσες- κουλούρες, χριστόψωµα, τηγανίτες στην πλάκα και

να τιµήσουµε µε σέβας και αγάπη τα έθιµά µας, που τα θέλουν και
οι νεκροί µας ακόµα. 

Οι γέροντες ρωτούσαν αστειευόµενοι τα µπαστούνια τους πό-
σων χρονών θα ‘ναι την επόµενη χρονιά, ου σιµώνει. Κι εκείνα σιω-
πούσαν, σαν τα ψήγµατα ελλειµµατικής αγάπης από ‘να χθες φει-
δωλό σ’ ευγενικά αισθήµατα και σε φιλίες. 

Μετά σαν ν’ αυτοαπολογιούνταν λέγανε
-Εγώ θα ‘µια ογδόντα δύο. Εγώ θα ‘µαι ένα χρόνο πριν τα ενε-

νήντα. Εγώ εβδοµήντα οκτώ παρά έναν χρόνο. 
Ύστερα ο νους ταξίδευε και ήξεραν τι ηλικία έχει το Κοινοτικό

Γραφείο, η αχυροκαλύβα, το χωράφι που αγόρασε µε δώδεκα λί-
ρες και η πετρόχτιστη βρύση του χωριού µε προσωπική εργασία. 

Έπεφταν σε συλλογιά πολλοί, όταν αραδιάζαν µε περιγραφές
και µε λέξεις, τα βάσανα, τα χτικιά, τα’ αναπάντεχα και τις χαρές του
στη χρονιά που φεύγει. 

Οι κοπέλες µε κάποια ηλικία παντρειάς , στενοχωριούνταν που
‘φευγε και αυτό το έτος και δεν ξέραν στο ερχόµενο έτος αν θα ‘χουν
ζάρες στα µούτρα, στους λαιµούς, στις προσδοκίες και στα καµώ-
µατά τους. 

Τα µικρόπαιδα  λέγανε για τις Πρωτοχρονιάτικες πίτες  και το

φλουρί σε ποιον θα πέσει
Θυµάµαι την αντιγραφή και την ορ-

θογραφία απ/ τα’ Αναγνωστικό µε τίτλο
«Τα Χριστούγεννα των Ορφανών». Η
µάνα µου ήθελε ν’ ακούει γιατί της θύ-
µιζε δικά της βιώµατα ορφάνιας. 

Οι νερόµυλοι πριν από τα Χριστού-
γεννα και απ’ τις αρχές του Νοέµβρη
µήνα, όλο σιτάρι άλεθαν και όχι κα-
λαµπόκι… Οι µυλωνάδες όταν τ’ άλεθαν τα στάρια και βοηθούσαν
τα’ αλέσµατα να φορτωθούνε στα φυρτιάρικα ζώα, εύχονταν :

-Άϊντε καλά Χριστούγεννα τώρα και να’ χουµε όλοι γέννα και στο 
νέο  έτος, σαν το προκοµµένο χωράφι µε τη σοδειά του. Να κα-

λοδεχτείτε. Άµα υπάρχει γεια, όλα έρχονται όπως τα θέλουν οι
πέντε οι αισθήσεις µας. 

Νοέµβριος 2020… 
Ας µην είµαστε ευκατάστατοι σ’ εφησυχασµούς στις µέρες µας.

∆εν χάνουµε το θάρρος στις ελπίδες µας. Θα αισιοδοξούµε σαν το
θαυµαστικό σ’ έναν στίχο ποιήµατος και σαν µια χειραψία σε µαγ-
κανοπήγαδο λησµονηµένο. 

Νοέµβριος του 2020.    
Εδώ είµαστε σαν παντοτινή κοσµοπολίτικη  αγάπη. ¨όµως τέ-

τοιες µέρες, ο νους µου γυρίζει σε άλλους  καιρούς µε άλλες προ-
σµονές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφα-
νείων. Γυρίζει σαν τα δικά µας, στο χωριό µας, τότε που ‘µουσταν
παιδιά ισχνοκαµωµένα. 

Νοέµβριος µήνας του 2020. 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 202012 NAYΠAKTIAKH
φφφφωωωωννννήήήή

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

Θυµάρι(Thymus capitatus (L.)
Hoffm. &Link)

Επιστηµονική ονοµασία: Thymuscapitatus (L.) Hoffm. & Link)
ή Thymbracapitata (L.) Cav. Elench.(Lamiaceae)

Κοινή ονοµασία: Θυµάρι, θρούµπι, µελιτζίνη, φινοκάλι, φοκάλι.
Αρχαία ονοµασία: Θύµος
Εισαγωγή
Χαρακτηριστικό φυτό της ελληνικής χλωρίδας αλλά και της Με-

σογείου. Αρωµατικός µικρός θάµνος µε ρόδινα και πορφυρά αν-
θοφόρα κεφάλια που ανήκει στα κοινά είδη των φρυγάνων, φυ-
τρώνει παντού στη χώρα µας και προσελκύει σε µεγάλο βαθµό τις
µέλισσες που παράγουν από αυτό µέλι αρίστης ποιότητας.

Οι αρχαίοι Έλληνες το χρησιµοποιούσαν ως θυµίαµα στους να-
ούς και ως αρωµατικό για το µπάνιο τους. Στην αρχαιότητα το θε-
ωρούσαν «ευτελή βοτάνη» επειδή υπήρχε παντού και το χρησι-
µοποιούσαν οι φτωχοί. Οι Αιγύπτιοι το χρησιµοποιούσαν σε µορφή
ελαίου θυµάρι στις ταριχεύσεις τους. Οι Ρωµαίοι αρωµάτιζαν και
εξάγνιζαν τα δωµάτια των σπιτιών τους µε θυµάρι, επίσης έκαι-
γαν θυµάρι για να αποµακρύνουν τους σκορπιούς στα εξοχικά
τους. Οι Ρωµαίοι στρατιώτες έκαναν µπάνιο σε νερό αρωµατι-
σµένο µε θυµάρι για σφρίγος και ενεργητικότητα. Τον Μεσαίωνα
το έπιναν ως µέρος ενός τελετουργικού, µε το οποίο µπορούσαν
να δουν νεράιδες. Ο Μέγας Αλέξανδρος κατά τις εκστρατείες
του πλενόταν µε αφέψηµα θυµαριού για να αποµακρύνει τις ψεί-
ρες από το σώµα του. Τον 16ο αιώνα οι γυναίκες συνήθιζαν να προ-
σφέρουν σούπα µε θυµάρι και µπύρα για να τονώσουν την αυτο-
πεποίθηση των ανδρών. Μπάνια µε θυµάρι συνιστάται σε όσους
πάσχουν από ρευµατισµούς. 

Φυτό µε πολλές φαρµακευτικές ιδιότητες και χρήσεις.

Χαρακτηριστικά για αναγνώριση του φυτού
Πολυετής µικρός θάµνος (20-50 εκ.), πολύκλαδος, αρωµατικός

και ξυλώδης. Οι βλαστοί είναι όρθιοι ή αποκλίνοντες και  τα φύλλα
µικρά, επιµήκη, οξύληκτα, άµισχα. Η ταξιανθία είναι πυκνή, απο-
τελούµενη από πολλά µικρά άνθη χρώµατος µοβ ή ροζ, µήκους
7-10 mm, µε ευχάριστη µυρωδιά. 

Ανθίζει κυρίως από Μάιο µέχρι Ιούνιο και το υπέργειο τµήµα
του (άνθη – φύλλα) συλλέγεται την ίδια χρονική περίοδο. Την πε-
ρίοδο της ανθοφορίας παρέχει µια εντυπωσιακή εικόνα και µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί και ως καλλωπιστικό. 

Πρόκειται για ένα γένος που περιλαµβάνει παγκόσµια περίπου
350 είδη, από τα οποία περίπου 30 απαντούν στη χώρα µας. Εί-
ναι όλα αρωµατικά µε παρόµοιες αρτυµατικές και φαρµακευτικές
ιδιότητες. 

Εξάπλωση-βιότοποι-πληθυσµοί 
Είναι ενδηµικό της Μεσογειακής λεκάνης που απαντάται σε

όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα
απαντάται τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα.
Εξαπλώνεται σε ξηρές πετρώδεις πλαγιές, σε αραιούς θαµνότο-
πους, σε διάκενα µακκίας και σε αµµοθίνες. Απαντάται από τις
παραθαλάσσιες περιοχές µέχρι τα 600 µ. περίπου. Οι πληθυσµοί
του τοπικά µπορεί να είναι πολύ µεγάλοι µέχρι µέτριοι, ενώ σε αρ-
κετές περιοχές απαντά σποραδικά. 

Στην Ελλάδα, οι µεγαλύτεροι πληθυσµοί του βρίσκονται σε φρυ-
γανικά οικοσυστήµατα των νησιών και της νότιας Ελλάδας.

Στη Ναυπακτία απαντάται µε µεγάλους, µέτριους ή και µικρούς
πληθυσµούς και πολλές φορές ως µεµονωµένα άτοµα. ∆εν έχουν
καταγραφεί κίνδυνοι από τη συλλογή ή από άλλους ανθρωπογε-
νείς παράγοντες. 

Στην Ελλάδα απαντούν περίπου 30 είδη του γένους Thymusspp.

σε µια µεγάλη ποικιλία περιοχών και βιοτόπων, από τις αµµοθίνες
των παραλιών µέχρι τα λιβάδια των υψηλών βουνών και από  αυτά

11 διαφορετικά θυµάρια απαντούν µόνο στην Ελλάδα και που-
θενά αλλού στον Πλανήτη (ενδηµικά της Ελλάδας).

Ιστορία και παραδοσιακές χρήσεις
Ο Γαληνός, ο ∆ιοσκουρίδης και ο Αέτιος το θεωρούσαν ως

αποχρεµπτικό, ότι βοηθά στην έµµηνο ρύση, στην αποβολή του πλα-
κούντα µετά τη γέννα και των σκουληκιών από την κοιλιά. Ο ∆ιο-
σκουρίδης αναφέρει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην αντι-
µετώπιση άσθµατος, ότι εξαφανίζει τους µικρούς όγκους του δέρ-
µατος, τις θροµβώσεις του αίµατος, τις κρεατοελιές και ωφελεί
αυτούς που πάσχουν από ισχιαλγίες. Ο Αέτιος τονίζει, ότι συνι-
στάται για ψυχικές ασθένειες, µελαγχολία και παράλογους φό-
βους, αλλά και ως θεραπεία για τις αρθρίτιδες και για τους όγκους
των όρχεων.

Χρησιµοποιείται στη µαγειρική, στη θεραπευτική και ως τροφή
για τις µέλισσες. Στη µαγειρική, πολλές φορές, το θυµάρι αντικα-
θιστά το αλάτι. Επίσης χρησιµοποιείται ως χωνευτικό, σπασµολυ-
τικό, αντισηπτικό και ως ανθελµινθικό καθώς και για τον βήχα και
τον πονόλαιµο και για πλύσεις τραυµάτων. Μπάνια µε θυµάρι συ-
νιστάται σε όσους πάσχουν από ρευµατισµούς. Το ρόφηµα του θυ-
µαριού βοηθάει στην εντερική λειτουργία, καταπραΰνει τα φου-
σκώµατα και βοηθάει στην καταπολέµηση της ατονίας και του άγ-
χους.

Οι παλαιοί έλεγαν ότι το θυµάρι βοηθάει στην ακµή (σε ένα
φλυτζάνι τσαγιού µε βραστό νερό ρίχνετε δύο κουταλιές της σού-
πας αποξηραµένο τριµµένο θυµάρι. Το αφήνουµε για µισή ώρα,
το σουρώνουµε σε ένα µπουκάλι και το βάζουµε στο ψυγείο. Με
αυτό ξεβγάζετε το πρόσωπό σας).

Σύγχρονες χρήσεις – Ιατρική
Οι κύριες φαρµακολογικές δράσεις του φυτού είναι: σπασµο-

λυτική, χωνευτική, αντιφλεγµονώδη, αντιβακτηριδιακή, αντιµυκη-
τική, αντιοξειδωτική, αντισηπτική, εµµηναγωγό, στυπτική, απο-
χρεµπτική, αντιβηχική δράση. 

Στη βοτανοθεραπεία χρησιµοποιείται εσωτερικά ως χωνευτικό,
σπασµολυτικό, αντιβηχικό, αποχρεµπτικό, αντιδιαρροϊκό, ανθελ-
µινθικό, εµµηναγωγό, και εξωτερικά σε πλύσεις τραυµάτων ως
αντισηπτικό, αντιµικροβιακό. Σε στοµατίτιδα, ουλίτιδα, γίνονται
πλύσεις στόµατος και σε πονόλαιµο γαργάρες. Πειραµατικές µε-
λέτες έχουν δείξει ότι το φυτό έχει αντιοξειδωτική, αντιµικροβιακή,
αντιµυκητική, αντιφλεγµονώδη, ιοστατική, ηρεµιστική, σπασµολυ-
τική δράση, επιταχύνει την επούλωση των εγκαυµάτων, αναστέλ-
λει τη συγκόλληση των αιµοπεταλίων. 

Η θυµόλη και η καρβακρόλη
που περιέχονται στο αιθέριο
έλαιο αναστέλλουν τη δράση της
ακετυλχολινεστεράσης και αυτή
η ιδιότητα ενδέχεται να έχει κλι-
νική εφαρµογή στη νόσο του Al-
zheimer.

Σπάνια µπορεί να εµφανιστούν
αλλεργικές αντιδράσεις, ερεθι-
σµός δέρµατος, αντιδράσεις υπε-
ρευαισθησίας ή στοµαχικές δια-
ταραχές. ∆εν συνιστάται σε
κύηση, κατά τον θηλασµό και σε
παιδιά κάτω των 4 ετών.

Μαγειρική
Από την αρχαιότητα το θυµάρι

είναι γνωστό ως καρύκευµα. Χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως πιπέρι
κατά την περίοδο της γερµανικής κατοχής. Χρησιµοποιείται τριµ-
µένο σεψητόψάρι και κρέας, αλλά και στους κεφτέδες, στα µπι-
φτέκια και στις ωµές σαλάτες, σε πατάτες, σε λαδερά και σε ζυ-
µαρικά. Πάνω σε ψητές µελιτζάνες και πιπεριές δίνει µια ξεχωρι-
στή γεύση. Βοηθάει στην πέψη και τη διάσπαση λιπαρών τροφών.
Επίσης το χρησιµοποιούν για να αρωµατίζουν αλατισµένες ελιές.

Άλλες χρήσεις
Το θυµάρι είναι µελισσοτροφικό φυτό από το οποίο οι µέλισ-

σες παράγουν εξαιρετικής ποιότητας θυµαρίσιο µέλι. Το αιθέριο
έλαιο που παράγεται από το θυµάρι χρησιµοποιείται ως αντισηπτικό
σε διάφορα σκευάσµατα (σαπούνια κ.λπ.) που κυκλοφορούν στο
εµπόριο. Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα το διάλυµα
θυµαριού σε συνδυασµό µε σαπούνι για την απολύµανση των χε-
ριών και εργαλείων σε χειρουργεία της Ευρώπης. Αποτελεί συ-
στατικό σε στοµατικά διαλύµατα και σε οδοντόπαστες. Χρησιµο-
ποιείται επίσης στην αρωµατοποιία, ως καλλυντικό και σε απο-
σµητικά. Εκχυλίσµατα θυµαριού χρησιµοποιούνται για την προ-
στασία καλλιεργούµενων φυτών από µύκητες ή άλλα παράσιτα. Χρη-
σιµοποιείται και ως εντοµοαπωθητικό.

Καλλιέργεια
Το είδοςThymuscapitatus (L.) Hoffm. & Link (άγριο θυµάρι) εί-

ναι αυτοφυές και άφθονο στα χαµηλότερα υψόµετρα της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας και στα Ιόνια νησιά, όπου απαντούν και οι µε-
γαλύτεροι πληθυσµοί. Στη χώρα µας δεν καλλιεργείται και τα σα-
κουλάκια µε αποξηραµένα φύλλα, που πωλούνται, προέρχονται
από συλλογή στη φύση. Τα καλλιεργούµενα είδη στην Ελλάδα
δεν είναι αυτοφυή και είναι κυρίως το T. vulgaris L. και σε µικρό-
τερο βαθµό το T. serpyllum L. και άλλα είδη ή υβρίδια. Πολλα-
πλασιάζεται µε σπέρµατα και σε µικρό ποσοστό µε παραφυάδες.
Αναπτύσσεται σε ξηρικές εκτάσεις και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτή-
σεις. Εξαπλώνεται πολύ εύκολα σε γειτονικά γυµνά εδάφη. Καλ-
λωπιστικές ποικιλίες θυµαριού  καλλιεργούνται σε κήπους και
πάρκα.

Πιθανή εµπορική εκµετάλλευση
Το θυµάρι πολύτιµο φυτό για τις φαρµακευτικές και διατροφι-

κές του αξίες, µπορεί να αποτελέσει εµπορικό προϊόν τόσο στη µα-
γειρική ως µπαχαρικό, όσο και στην αρωµατοποιία και στην οδον-
τιατρική. Ήδη κυκλοφορούν διάφορα σκευάσµατα στο εµπόριο που
περιέχουν συστατικά από θυµάρι, ενώ τα αποξηραµένα φύλλα
του θυµαριού πωλούνται µόνα τους για χρήση στη µαγειρική. Τέ-
λος, προοπτικές διαφαίνονται και στη βιολογική κτηνοτροφία ως
φυσικό αντισηπτικό. 

Γνωριµία µε τα αρωµατικά, φαρµακευτικά φυτά και βότανα της Ναυπακτίας 

Του ∆ρ. Γεωργίου 
Ν. ∆ηµητρέλλου* 

Ε.∆Ι.Π., Τοµέας Βιολογίας 
φυτών,  Τµήµα Βιολογίας, 

Πανεπιστήµιο Πατρών 
(E-mail: dimitrg@upatras.gr)

Νοέµβριος του 2020… 

Του ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΣΣιιµµιιττζζήή,,
λογοτέχνη ποιητού



�� ΤΤοουυ  ΠΠέέττρροουυ  ΚΚααννέέλλοουυ

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΑΙΟΙ Κοζίτσας (1770-1910)
Το γενεαλογικό δένδρο των Παπαγιαννιδαίων στην Αµπελα-

κιώτισσα (Κοζίτσα) φαίνεται να είναι ένα από τα αρχαιότερα στο
χωριό µας. Αυτό αναφέρεται και στο βιβλίο «Περιγραφή της Επαρ-
χίας Ναυπακτίας», έκδ. της Ναυπακτιακής Αδελφότητας Ν. Υ.
(Η.Π.Α.), 1955, σελ. 148. 

Γράφει: ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ (πρώην Κοζίτσα) «Αρχαίαι οικογένειαι
της Κοινότητας είναι… οικογένεια Κόµνα ήτις µετωνοµάσθη Πα-
παγιαννίδη εκ του ονόµατος Ιερέως Ιωάννου …».

Οι γεροντότεροι του χωριού µας θυµούνται αυτό το παρωνύµιο
να αποδίδεται στον Γεώργιο Ι. Παπαϊωαννίδη (Κοµνογιώργη, γεν.
το 1882-1944), µέχρι τα νεότερα χρόνια, καθώς και αναφορά σε
τοποθεσία Κοµνέικα.

Το όνοµα– Παπαϊωάννης– το βρίσκουµε να υπογράφει σε πολλά
έγγραφα της προεπαναστατικής εποχής, αλλά και µετά την Επα-
νάσταση στο χωριό µας. Σε άρθρο του ∆ηµοσθένη Ν. Στρατηγό-
πουλου (υποψ. ∆ιδάκτωρ φιλοσ. Σχολής Πανεπ. Θεσσαλονίκης) στα
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΑ I1(1998-1999), Ε.ΝΑ.Μ.,Αθήνα 2000, σ.523, ανα-
φέρεται:Κοµνηνός.  Είναι γνωστός ο ηγούµενος του µοναστηριού
της Παναγίας της Αµπελακιώτισσας Κύριλλος Κοµνηνός. Το 1818
και το 1821 ο παπα – Γιάννης Κόµνου υπογράφει στην Κοζίτσα
οµολογίες πώλησης… Προφανώς και το «Κόµνου» και το «Κό-
µνας» είναι παραφθορά του επωνύµου Κοµνηνός…. Οι Κοµνηνοί
ήταν µία από τις επιφανέστερες οικογένειες του Βυζαντίου. Πολλά
µέλη της κατέλαβαν ανώτατα αξιώµατα στο στρατό και τη διοί-
κηση της Αυτοκρατορίας. Η δυναστεία κατείχε την εξουσία από το
1081 µέχρι το 1185». 

Πιθανολογούµε εδώ ότι ίσως από αυτό το γενεαλογικό δένδρο
ήρθε κάποιος από την Κωνσταντινούπολη, άγνωστο ποια εποχή.
Ίσως µε τους Λιβεροπουλαίους της Κοζίτσας και τους Καναβαίους
της Μεγάλης Λοµποτινάς.

Σύµφωνα µε στοιχεία που συγκεντρώσαµε από συµβολαι-
ογραφικές πράξεις, εκλογικούς καταλόγους, στρατιωτικά αρχεία,
ιδιωτικά-οικογενειακά έγγραφα κ.λ.π, συντάξαµε το γενεαλογικό
δέντρο των Παπαγιαννιδαίων Κοζίτσας από τον γενάρχη Παπα-
Ιωάννη Κόµνου «Παπαϊωαννίδη», γεν. κατά προσέγγιση από την
γέννηση των παιδιών του 1770-75, µέχρι  τις αρχές του 20ού αι-
ώνα που άρχισαν να καταγράφονται ορισµένα στοιχεία. Πιθανό-
τατα δε αδελφός αυτού ήταν ο ηγούµενος Κύριλλος Κοµνηνός
(1785-1837).Στον κατάλογο µοναχών στις 27-5-1836, (ΓΑΚ., Μο-
ναστ. Φ. 118). αναφέρεται ως ηγούµενος ετών 57. Εισήλθε στο
Μοναστήρι  στις 20-5-1811 ( ΓΑΚ., Μοναστ. Φ. 197). Αλλού ανα-
φέρεται ως ηγούµενος και κατά τα έτη 1823, 1828,1831, 1833,1835,
1837). αναφέρεται και ως Κύριλλος Παναγιώτη Κοµνηνός (ΝΑΥ-
ΠΑΚΤΙΑΚΑ ∆΄, σ. 703).

ΙΙ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Γεωργίου Ιωάν. Παπαϊωαννίδη (1802-..;)
& Αλεξίου Ιωάν. Παπαϊωαννίδη (1812- ..;)
Ο γενάρχης ιερέας Ιωάννης Κόµνου είχε τουλάχιστον τα δύο

παραπάνω άρρενα τέκνα (Γεώργιος & Αλέξιος).
Και τα δύο  φαίνεται να διατηρούσαν εµπορικό κατάστηµα στο

χωριό γύρω στα 1850 και έπειτα.
Αντλήθηκαν στοιχεία: Από συµβολ. Πράξη Κραββάρων αριθ.432

έτους 1842 προκύπτει ότι η Μαρία Αθαν. Κωνσταντινοπούλου σύ-
ζυγος Ιωάννη Πριµικύρη (γιαγιά του Ιωάννη Γ. Πριµικύρη- Πα-
λαντζούλα 1857-1940) πουλάει πατρογονικά της κτήµατα ποτιστικά
και µη «.. εις χωρίον Μαχταρίνα του ∆ήµου Παµφίας…» για να ξε-
χρεώσει χρεωστικά έγγραφα διαφόρων οφειλετών µεταξύ αυτών
είναι και ο Θεόφιλος Παπαλόης δρχ. 300, ο Κύριλλος Κοµνηνός
δρχ. 750 και ο Παπαϊωάννης Κόµνα δρχ. τετρακοσίας. Εδώ ανα-
φέρεται αγρός ποτιστικός δύο στρεµµάτων εις θέσιν Κοµνέικα ως
ιδιοκτησία Πριµηκηρέων.

Στα ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΑ Γ΄, σελ. 440, σε Οµολογία πώλησης αγρού
στις 20 Φεβρουαρίου 1821 υπογράφει και ο Παπαγιάννης Κό-
µνου.

Στα ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΑ Γ΄, σελ. 465, σε απόδειξη πώλησης εµπο-
ρευµάτων στις 20 Ιουλίου 1835 αναφέρονται Γεώργιος και Γιάννος
Κοµνόπουλα. Εδώ προκύπτει το ερώτηµα: Ο Παπαγιάννης Κό-
µνου είχε και αδελφό Γεώργιο ή εννοεί τον υιό του;

Σε συµβολαιογραφική. Πράξη Κραββάρων αριθ.240 έτους 1846,
αναφέρεται:«….….ο Γιαννέκος Παν. ∆εσποτόπουλος (γαµπρός του
Πριµηκηραντώνη, ∆ηµογέροντα Κοζίτσας) αγόρασε κατά το πα-
ρελθόν έτος από τον Λάµπρο Λιβερόπουλο όλην εις το χωρίον
Κοζίτσα περιουσίαν των Λιβεροπουλαίων…». Στη συνέχεια συµ-
φωνεί µε την σύζυγο του Γεωργίου Παπαϊωαννίδη, Ειρήνη Παπα-
τριανταφύλλου (µάλλον κόρη παπά από Χόµορη) και άλλαξαν χω-
ράφια: Ο ∆εσποτόπουλος έδωσε στην Ειρήνη χωράφι 3 στρεµ-
µάτων ως έγγιστα στην τοποθεσία ∆εσποτικόν το οποίο, όπως
γράφει η συµβολαιογραφική Πράξη, συνορεύει µε Κόµνου, και η

Ειρήνη έδωσε ένα χωράφι 3 στρεµµάτων ως έγγιστα στην περιοχή
Μηλιά της Χόµορης.

Σχετικά µε την παραπάνω ανταλλαγή σηµειώνω ότι τα µέχρι
σήµερα στοιχεία δεν µας βοηθούν να γνωρίσουµε ποια χρονική
στιγµή το χωράφι πήρε την ονοµασία ∆εσποτικόν που πιθανόν
προέρχεται από το γενεαλογικό δέντρο των ∆εσποταίων της Χό-
µορης.

Α΄ Γενεαλογικό δέντρο Γεωργίου Ι. Παπαϊωαννίδη(1802-
18…)*.

(σύζυγος Ειρήνη Παπατριανταφύλλου από Χόµορη)
*Φαίνεται ψηφοφόρος στους εκλογικούς Καταλόγους Κοζί-

τσας των ετών 1844, 1875, 1879, 1887, 1890.
Στις εκλογές του ∆ήµου Αποδοτίας το 1856 φαίνεται σε απόφαση

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να υπογράφει ως ∆ηµοτικός Σύµ-
βουλος (βλ. Γ.Α.Κ. /Κ.47 ΕΚΛΟΓΙΚΑ, Φ.32).

Τέκνα άρρενα 3: 
α)Ιωάννης (1842), σύζυγος Αγλαΐα Κ. Πριµηκύρη (1845).  6 τέ-

κνα.
β)Κωνσταντίνος 1845, Υπολοχαγός + 30. 3. 1888.
γ) Νικόλαος (1849-1932), Ιερέας Άνω Χώρα, σύζ. Αλεξάνδρα.�

9 τέκνα.
α΄ Τέκνα Ιωάννη Γεωργ. Παπαϊωαννίδης (1842 – ;) και  Αγλαΐα

Κ. Πριµηκύρη (1845 – ;)
1.Κωνστάντω, παντρεύτηκε το 1896 τον Κων/νο Παπαθανασίου

(Μαµαλό) εµποροκτηµατία από Κλεπά.
2. Βασίλειος (1867 – 19.. ;),σύζυγος Ρεβέκκα Παπαβασιλείου

από Αγρίνιο. 3 τέκνα. ∆ιευθυντής    Σιδηροδρόµων ∆υτικής Ελλάδος.
Κράτησε µέχρι σήµερα το αρχικό επώνυµο: Παπαγιαννίδης.

3. Ματθαίος (1871 – 1944), σύζυγος Βασιλική Κοροµπίλη από
Πλάτανο Ναυπακτίας (1878 – 1954). 4 τέκνα. Κράτησε µέρος της
ακίνητης περιουσίας στο χωριό και τον νερόµυλο στην Αηδονό-
λακα που πήρε προίκα ο πατέρας του από τους Πριµηκυραίους,
διατηρώντας και µαγαζί στο χωριό µέχρι το 1940. Ο νερόµυλος σώ-
ζεται µέχρι σήµερα και είναι ιδιοκτησία Κώστα Γ. Ζωϊτού.

Στο µε αριθ. πρακτικού 32 του Κοινοτικού Συµβουλίου Κοζί-
τσας διαβάζουµε: «… Αποφαίνεται παµψηφεί 1 Οκτωµβρίου 1917
διορίζει Ειδικόν Γραµµατέα της Κοινότητας τον κ. Ματθαίον Πα-
παϊωαννίδην, έχοντα τα απαιτούµενα προσόντα. Επί µηνιαίου µι-
σθού δρχ. 15 πληρωτέου εκ του Κοινοτικού Ταµείου…»

Πρόεδρος 
Τα µέλη
Λάµπρος ΤζουµέρκαςΧαρ. Πλούµης, Αθαν. ΠετσίνηςΓεωρ.

Κοτρώνης

4. Σπύρος (1877-1922), σύζυγος  Σπυριδούλα Παπαδογιάννη
από Θέρµο. 3 τέκνα. Γιατρός µε ιατρείο στην Αµπελακιώτισσα και
στο Θέρµο. (Μαρτυρία απογόνων του: ο ∆ήµος Θέρµου κοντά
στην περιοχή του Κέντρου Υγείας ονοµατοθέτησε κάποια οδό στο
όνοµα Σπύρος Παπαϊωαννίδης γιατρός). 

5. ∆ηµήτριος (1878-1922), σύζ. Αθηνά Μαυρογιαννάκη από Πά-
τρα. 1 τέκνο, τον ∆ηµήτριο. Συνταγµατάρχης, χάθηκε στη Μ. Ασία.
Μετέσχε στους πολέµους του 1897, 1912-13 και 1917-22.

6. Γεώργιος  (1882-1944),[Κοµνογιώργης]. Φαίνεται τη σχολική
χρονιά 1901 – 1902 Μαθητής Γ΄ Τάξεως στο Ελληνικό Σχολείο
(Σχολαρχείο) Πλατάνου µε Ενδεικτικό Ελληνικού Σχολείου Ναυ-
πάκτου 15 ετών. Κατά οµολογία απογόνων του το 1928-30 δούλευε
µαζί και µε άλλους χωριανούς στην χάραξη του δρόµου Ναύπα-
κτος-Χάνι Λόη. Το 1938 συνέταξε την διαθήκη του. Τούτος κράτησε
την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία στο χωριό. Μαζί και το ½ µερίδιο
από το µαγαζί των Πριµηκηρέων (σηµερινό µαγαζί του Ιωάννη Γ.
Παπαϊωαννίδη) το είχε πάρει προίκα ο πατέρας του Γιαννάκης
από τους Πριµηκηραίους, το µερίδιό του δε αυτό το πούλησε πάλι
στους Πριµηκηραίους το 1933 που πάντρεψε την κόρη του Αγλαΐα.
Πήγε στις ΗΠΑ το 1907 και επέστρεψε το 1912-13 για τον Βαλκα-
νικό πόλεµο.Παντρεύτηκε τη ∆ηµητρούλα Παπαπέτρου από Περ-
δικόβρυση µε προξενιό του αδελφού του Σπύρου και έκανε τα 4
παιδιά µέχρι το 1920 που ξαναπήγε στις Η.Π.Α. και γύρισε το 1923.

--------------------------------------
Συµπληρωµατικά στοιχεία για τον ∆ηµήτριο (1878-1922):
Οι απόγονοί του διηγούνται: «… Ο παππούς ∆ηµήτριος Ι. Πα-

παϊωαννίδης είχε παντρευτεί την Αθηνά Μαυρογιαννάκη, τελει-
όφοιτο του Αρσακείου Πατρών και γόνο αριστοκρατικής και πλού-
σιας οικογένειας που κατοικούσε τότε σε βίλα κοντά στα Ροΐτικα.
Στην Αθηνά είχε παραχωρηθεί για το θάνατο του συζύγου της ένα
οικόπεδο στο Ψυχικό, το οποίο δεν αξιοποιήθηκε γιατί οι απόγο-
νοι βρήκαν το παραχωρητήριο πολύ αργότερα, µετά το θάνατό
της. Το κοιλάρφανο παιδί της πήρε το όνοµα ∆ηµήτριος ∆ηµη-
τρίου Παπαϊωαννίδης (1922-1999). Τελείωσε την Λεόντειο Σχολή
και  φοιτούσε στο δεύτερο έτος της Ιατρικής όταν έγινε η Κατοχή
στη χώρα µας. Στο στρατό ήταν Ασυρµατιστής και τελικά συντα-
ξιοδοτήθηκε ως υπάλληλος του Υπουργείου Εµπορίου. Παντρεύ-
τηκε την Βαρβάρα Κάβουρα 1938 από Πατρινή οικογένεια και
απέκτησαν δύο παιδιά: τον Γιάννη (γεν. 1965), Μηχανικό-Μηχα-
νολόγο, που δραστηριοποιείται στην Πάτρα µε επιχείρηση Ανα-
νεώσιµες Πηγές Ενέργειας – Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις κ.λ.π.
και τον Αθηνόδωρο (γεν. 1972) µε το επάγγελµα του Γραφίστα….».

Σηµείωση: Από επιστολή του ∆ηµητρίου (1878-1922) προς τη
σύζυγό του Αθηνά (4-6-1922) πληροφορούµαστε ότι πέθανε και
ο αδελφός του, πιθανόν ο Σπύρος. «…είµαι λυπηµένος…ένεκεν του
επισυµβάντος θανάτου του προσφιλεστάτου µου αδελφού ούτινος
κατά την 14ην Μαΐου αναγγελθέντος µοι δι΄επιστολής του ετέ-
ρου µου αδελφού Ματθαίου» αναφέρει στην επιστολή.

Στο ανέκδοτο Αρχείο του στρατηγού ∆ηµητρίου Αθ. Πλούµη
(1894 – 1993) (σχετικό µε την Μικρασιατική Εκστρατεία) περιλαµ-
βάνεται  φωτογραφία του τότε (24-2-1922) ταγµατάρχη ∆ηµητρίου
Ι. Παπαϊωαννίδη µετά των συναδέλφων τού Τάγµατός του και επι-
στολή τού ιδίου προς τον αδελφόν του Ματθαίον. Στη συνέχεια ο
∆ηµ. Πλούµης σηµειώνει: Μετά 5 µήνες ο ανωτέρω ταγµατάρχης,
την 17-8-1922 εφονεύθη γενναίως µαχόµενος, δίδων το παρά-
δειγµα ηρωισµού και αυτοθυσίας, όρθιος στο πεδίο της µάχης
του Αλή Βεράν, στους άνδρες του Τάγµατός του…».

Στοιχεία για τον Ιωάννη (1842): Ο Ιωάννης σπούδασε και διο-
ρίστηκε ανώτερος δικαστικός υπάλληλος. Τα παιδιά του φαίνον-
ται κατά τα έτη 1889-1902 µαθητές στο Ελληνικό Σχολείο (Σχο-
λαρχείο) Ναυπάκτου. Ο γιος του ∆ηµήτριος φοιτά το σχολικό έτος
1892-1893 στη Ναύπακτο µε µετεγγραφή από το Ελληνικό Σχο-
λείο Χαλανδρίτσας Αχαΐας. Πιθανόν εκεί να αποφοίτησαν και τα
παιδιά Σπύρος και Ματθαίος, όπου ο πατέρας τους υπηρετούσε
ως υπάλληλος.

β΄   Κωνσταντίνος (1845-1888).

Τα λιγοστά στοιχεία γι’ αυτόν προέρχονται από την Μεγάλη
Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια (έκδ. 1930, τ. 5, σ. 479).
Επίσης φαίνεται γραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους του
έτους 1879  µε διαµονή στην Υπάτη ως Λοχίας.

γ΄  Τέκνα Νικολάου(1849-1932)&  Αλεξάνδρας (1867).
1).Γεώργιος (1889). 2).Βασιλική (1892. 3).Αγγελική (1895) [∆ίδυ-

µος], 
4).Κων/νος  (1895)  [∆ίδυµος], 5).Άρτεµις (1898), 6).Σταυρούλα

(1902),σύζυγος Τάσου Ζάννου από Μεσολόγγι µε Αµπλιανίτικες ρί-
ζες.

7). Ιωάννης (1903+νήπιο), 8). Στυλιανός (1905, 9). Ιωάννης (1908-
1975), σύζυγος. Ευαγγελία Τσατσάνη (1909-1941).

Σηµείωση:Από τα παραπάνω αδέλφια ο Γεώργιος, ο Κωνσταν-
τίνος και ο Στυλιανός έζησαν στη Νέα Υόρκη και πιθανόν να έχουν
εκεί απογόνους.

Ο Τάσος Ζάννος µε την Σταυρούλα στο Μεσολόγγι απέκτησαν
τα τέκνα: Ζωζού, Βασιλική, Ευγενία, Αλεξάνδρα και Αρτεµισία
(όνοµα της αδερφής της Σταυρούλας που χάθηκε 3 ετών), Αν-
δρέας και Νικόλαος.  Από απογόνους των αδελφών του Τάσου πή-
ραµε πληροφορίες για την οικογένειά του και µία φωτογραφία
για τον παπα-Γιάννη Ν. Παπαϊωαννίδη.

Αντλήθηκαν στοιχεία: Ο Νικόλαος (1849-1932) φαίνεται ότι έζησε
στην Άνω Χώρα, πιθανόν ως γαµπρός, όπου υπηρέτησε ως δά-
σκαλος. Αργότερα χειροτονήθηκε και παπάς.

Στη Συµβολαιογραφική Πράξη του Συµβολαιογραφείου Κρα-
βάρων τον ∆εκέµβριο του 1884 φαίνεται ο Νικόλαος Γ. Παπαϊ-
ωαννίδης ∆ηµοδιδάσκαλος κάτοικος Κοζίτσης (πιθανόν να δα-
σκάλεψε και στη Κοζίτσα).

Στη Συµβολαιογραφική Πράξη του Συµβολαιογραφείου Κρα-
βάρων τον Ιούνιο του 1893 µαθαίνουµε ότι ο Νικόλαος Παπαϊ-
ωαννίδης και οι κάτοικοι της κοινότητας Μεχµετακίου συµφω-
νούν ο πρώτος να ιερουργεί στην κοινότητά τους κ.λπ. Υπογρά-
φουν 43 κάτοικοι του χωρίου 

«… άπαντες γεωργοκτηµατίαι και κάτοικοι του χωρίου Μεχµε-
τακίου ή Αφροδίτης του ∆ήµου Ναυπακτίδος, αποτελούντες πλέον
των δύω τρίτων του όλου της κοινότητος ταύτης, και αφ’ ετέρου
ο Νικόλαος Παπαϊωαννίδης γεωργός κάτοικος του χωρίου Κοζί-
τζης του ∆ήµου Αποδοτίας, και εζήτησαν την σύνταξιν του πα-
ρόντος συµφωνητικού, εκθέσαντες σπουδαίως και ελευθέρως τα
εξής: Επειδή η Κοινότης Μεχµετακίου στερείται Ιερέως και επειδή
ο συµβαλλόµενος Παπαϊωαννίδης πρόκειται να χειροτονηθεί ως
κόσµιος ιερέας η συµβαλλόµενη Κοινότης αποφάσισε ότι από
τότε που ο ιερέας κατοικήσει στην Κοινότητα και αρχίσει να εκπληρεί
τα ιερά καθήκοντά του πάντα υπό του Νόµου και τους ιερούς κα-
νόνες όλοι εµείς που υπογράφουµε το έγγραφο τούτο αλλά και
δώδεκα ακόµη που δεν µπόρεσαν να έρθουν µαζί και των χηρών
θα ήµασταν υπόχρεοι ο κάθε ένας να δίνουµε στον ιερέα σαν
αποζηµίωση στο τέλος κάθε Οκτωβρίου του έτους». Να σηµειωθεί
επίσης εδώ ότι την ίδια παραπάνω Συµβολαιογραφική Πράξη ανα-
φέρει και το περιοδικό ASTROSPORT τον Φεβρουάριο του 2001
µε τίτλο ο πρώτος Εφηµέριος του Αγίου Γεωργίου Ναυπάκτου.

Ιωάννης Ν. Παπαϊωαννίδης (1908-1975)
Γεννήθηκε στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας. Ως έγγαµος ιερέας

υπηρέτησε στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» των Αθηνών. Μετά
το θάνατο της συζύγου του και κατόπιν και του µοναδικού τέκνου
του, παρέµεινε στον κλήρο ως ιεροµόναχος και το 1944, ήρθε µε
εντολή της Μητροπόλεως στα Ρέθα, όπου και υπηρέτησε ως ηγού-
µενος για δύο χρόνια.

Κατόπιν έφυγε για την Μέση Ανατολή, όπου ετέθη στη διάθεση
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας(κατά πληροφορία από Τ. Ζάννο-
Mεσολόγγι- είχε φιλικές σχέσεις µε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας,
άγνωστο από πού) και στάλθηκε να υπηρετήσει ως ιερέας στην Κεν-
τρώα Αφρική, σε κάποιο µέρος πλησίον της λίµνης Ταγκανίκα.

Στην Ελλάδα ήρθε τελευταία φορά το έτος 1974.
Από εκεί αργότερα, µετέβη στην Αµερική και υπηρέτησε για µε-

γάλο διάστηµα στην εκεί Αρχιεπισκοπή. Εκοιµήθη το έτος 1975.
(Από το βιβλίο του Νικ. Χαρ. Τέλωνα, Ρέθα, το ιερό προσκύ-

νηµα του Βάλτου, Β΄έκδοση 2005, σ.112).Η σύζυγός του Ευαγ-
γελία Τσατσάνη (1909 – 1941) ήταν αδερφή του δάσκαλου Πέ-
τρου Τσατσάνη. Έγινε αρχικά παπάς στην Άνω Χώρα αλλά η µοίρα
του άλλαξε δρόµο όταν το 1939 χάνει την τρίχρονη κόρη του Αρ-
τεµισία και µετά δύο χρόνια χάνει και τη σύζυγό του Ευαγγελία.
Τότε φεύγει από την Άνω Χώρα άγνωστο ποια χρονιά. Άγνωστο
επίσης είναι σε µας το πότε και πώς έγινε Αρχιµανδρίτης.

Στο ίδιο ως άνω βιβλίο του Νικ. Τέλωνα για τα Ρέθα, αναφέ-
ρονται και τα παρακάτω για τον Ιω. Παπαγιαννίδη : «Μετά από
αυτά (εννοεί τον βοµβαρδισµό του µοναστηριού το 1943 από τους
Ιταλούς) ήρθε σαν ηγούµενος ο Ιωάννης Παπαϊωαννίδης, ένας
πολύ δραστήριος ιερωµένος που µε δική του πρωτοβουλία έβγαλε
έξω από το Αγρίνιο δύο πολυβόλα µπροστά στα µάτια των Γερµανών,
σκηνοθετώντας ολόκληρη κηδεία που µέσα στο φέρετρο αντί για
νεκρό είχε βάλει τα πολυβόλα και τα έβγαλε στον Άγιο Κωνσταν-
τίνο, για να δοθούν στους αντάρτες. Όταν ήρθε στα Ρέθα, άρ-
χισε να καταγράφει πολλούς από τα γύρω χωριά, προκειµένου
να ιδρύσει αντιστασιακή δύναµη που την είχε ονοµάσει Ιερό
Λόχο…..»

Λίγο αργότερα ο Ιωάννης έφυγε για τη Μέση Ανατολή. Η κα-
τάσταση άρχισε ήδη να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις µεταξύ
των ανταρτών και προκειµένου να διασφαλίσει τα κειµήλια του
Μοναστηριού, επιφόρτισε τη Φωτεινή Ρουµελιώτη να τα πάρει και
να τα κρύψει µέχρι τότε που θα έπαυε ο κίνδυνος».[σελ.92-93].

ΣΣυυννέέχχεειιαα  σσττοο  εεππόόµµεεννοο  φφύύλλλλοο
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Β΄ΣΕΙΡΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ 2020
Η Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών (Ε.ΝΑ.Μ),  στο

πλαίσιο των δράσεων της,
διοργάνωσε τον Οκτώβριος
του 2000, το ∆΄ Συµπόσιο
Ναυπακτιακής Λογοτεχνίας
µε θέµα «Λόγιοι και Λογο-
γράφοι Ναυπακτίας». 

Στο Πρακτικά του Συµ-
ποσίου καταγράφτηκαν, υπό
µορφή Βιογραφικού Λεξικού,
116 εν συνόλω, θανόντες,
Ναυπακτίτες Λόγιοι και Λο-
γογράφοι, οι οποίοι έχουν κα-
ταχωρηθεί στην έκδοση ΝΑΥ-
ΠΑΚΤΙΑΚΑ  ΙΒ΄, 2003.

Το παρόν έργο, εντεταγµένο
στην Επιστηµονική Βιβλιοθήκη
της Ε.ΝΑ.Μ., έρχεται σε συνέ-
χεια αυτής της καταγραφής
και γι’ αυτό  παρουσιάζεται ως
σειρά Β΄ περιλαµβάνει δε 96 επί πλέον, θανόντες,  Λόγιους και Λο-
γογράφους για το διάστηµα 2000- 2020.

Όπως έχει προσδιορίσει,  τον εν λόγω όρο, ο Επίτιµος Πρό-
εδρος της Εταιρείας, Χαράλαµπος ∆. Χαραλαµπόπουλος, που
επιµελήθηκε και την παρούσα έκδοση, µε την έννοια λόγιος νο-
είται «ο ερασιτέχνης µε την αρχική έννοια του όρου που διαθέτει
παιδεία και γενικότερη καλλιέργεια µε την ελληνική και ξένη πα-
ραγωγή, συχνά σχετίζεται µε γνωστούς συγγραφείς…». 

Η παρουσίαση του καθενός βιογραφούµενου πέραν των βιο-
γραφικών του στοιχείων, συνοδεύεται από εργασίες και τις όποιες
δηµοσιεύσεις του, που εντοπίστηκαν.

Τέλος η προλόγιση του έργου έχει γίνει από το ∆.Σ. της Ε.ΝΑ.Μ.,
στο γραφείο της οποίας υπάρχει η και η παρούσα έκδοση.

�

ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑ  ∆∆ΗΗΜΜ..  ΠΠΑΑΠΠΑΑ∆∆ΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΓΓιιάάννννηηςς  ΡΡίίττσσοοςς

Και η αγκαθερή  του επιστροφή
στη ∆αµασκό

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020, Αυτοέκδοση, σελ. 210
Εκτός εµπορίου
Το καινούργιο βιβλίο του κ. Κώστα Παπαδηµητρίου ξεκίνησε

το ταξίδι του και ξεκίνησε και το δικό µας ταξίδι µε την αίσθηση
της σίγουρης επιτυχίας. Και η αίσθηση αυτή πηγάζει από την ανα-
γνωρισµένη προσφορά του λογοτέχνη.

Οι εµπνεύσεις µε τις οποίες δηµιούργησε και αυτό του το έργο,
χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία. Με αντικειµενικό τρόπο προ-
σεγγίζει την προσωπικότητα και την ποίηση του σηµαντικού, δια-
χρονικού, οικουµενικού ποιητή µας Γιάννη Ρίτσου και
δεν στέκεται µόνο  στο
να µας συστήσει και να
µας γνωρίσει τον ποιητή.
Φωτίζει το έργο του, την
προσωπικότητά του και
τη ζωή του και αναδει-
κνύει πτυχές του, που είτε
µας ήταν άγνωστες είτε
τις είχαµε δει µε διαφο-
ρετικό τρόπο. Η ιδεολο-
γική ταυτότητα και η πολι-
τική τοποθέτηση του Ρίτσου
είναι γνωστή, καθώς µέσα
από αυτή την ιδεολογία αγ-
κάλιασε τον κόσµο και δη-
µιούργησε. Όµως εδώ, στο
βιβλίο, ο κ. Παπαδηµητρίου
ανοίγει άλλους δρόµους, για
να διαβαστεί ο ποιητής και
µας φανερώνει πλευρές άγνωστες, µε κύρια αυτήν της πίστης του
στον Θεό. Αυτό δεν το κάνει αυθαίρετα. Το κατοχυρώνει µέσα
από τους στίχους του ίδιου του ποιητή και έτσι αποκτά πειστικό-
τητα και ειδικό βάρος. 

Σε όλο το βιβλίο και µέσα από αναφορές σπουδαίων και κα-
ταξιωµένων συγγραφέων και ποιητών και κυρίως µέσα  από  την
κατάθεση ψυχής του ποιητή, ο συγγραφέας σκύβει µε σεβασµό
στο έργο, ικανοποιεί το ζητούµενό του, βρίσκει και φανερώνει
«την εσωτερική συνείδηση του Ρίτσου που ανήκε στη Χριστιανο-
σύνη». 

Έτσι ο κ. Παπαδηµητρίου δηµιουργεί εργαλείο για αποδέκτες µε
ειδίκευση, αλλά εντυπωσιάζει και πείθει και εµάς τους απλούς
αναγνώστες. 

Μας παρουσιάζεται ο ίδιος στην εισαγωγή του βιβλίου και λέει
: «Είναι αλήθεια πως κάτι το ασύλληπτο και αβέβαιο κυκλοφορεί
στη ζωή µας. Ένας µικρός ποιητής είναι εκεί…. Αυτό το αναµφι-
σβήτητο γεγονός του ποιητή στη ζωή µας την αναγκαιότητά του….
Όποιος δεν κατέχεται από αυτή την αναγκαιότητα έχει αγνοηµένο
κατά το µισό το ’’µέγα καλό και πρώτο’’ που είναι η ζωή µας».

Αυτόν, λοιπόν, τον ποιητή που ο κ. Παπαδηµητρίου έχει µέσα του,
τον συνδέει µε ένα «κρυφό µονοπάτι» µε τους ανθρώπους, µε

εµάς και αγωνίζεται. Μελετά, ανασύρει, καταγράφει υπεύθυνα
και παραδίδει έργο. 

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλα-
σίου κ. Ιερόθεος, έχει  κάνει τον πρόλογο του βιβλίου- γεγονός που
προσδίδει, περισσότερη αξία και βάρος.- και γράφει σε µία πα-
ράγραφο : «Ο ίδιος (κ. Παπαδηµητρίου) ως τεχνίτης του λόγου
αγαπά τους οµότεχνούς του λογοτέχνες, αναλύει τα έργα τους και
προσπαθεί να ανιχνεύσει τα βιωµατικά στοιχεία που τους διακρί-
νουν». 

Για την εποχή µας λέγονται και γράφονται πολλά… µιλούν για
εκπτώσεις, ελλείψεις, ανάγκες. Και το βιβλίο αυτό έρχεται να κα-
λύψει πνευµατικές ανάγκες και να αναζωπυρώσει ελπίδα για το κα-
λύτερο. 

Οι δυνάµεις του συγγραφέα για αγώνα δεν εξαντλούνται. Οι
δυνάµεις αυτές πηγάζουν από την αγάπη του για τη ζωή και τον
άνθρωπο και γράφει. Γράφει και προσφέρει γνώση, καλλιέργεια,
µόρφωση. 

Ο ίδιος ας µένει µε την ικανοποίηση της καταξίωσης του έρ-
γου του και εµείς µε τη χαρά της προσφοράς, καθώς το υψηλό ήθος
και η συνεχής συνέπειά αποτελούν το εχέγγυο της εγκυρότητάς
του. 

∆∆ήήµµηηττρραα  ∆∆ηηµµηηττρροοπποούύλλοουυ
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Η γειτονιά της κυρίας Ανδροµάχης 
TTοουυ  ΤΤάάκκηη  ΤΤσσοοννάάκκαα
συλλογές, Αθήνα 2020
Παρουσίαση Γιάννης Χαλατσης*
ΦΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΤΣΗ
Ο Τάκης Τσονάκας, συγγραφέας των µυθιστορηµάτων «Η γει-

τονιά» και το «Φροσάκι το άγιο… πουτανέλι» συνεχίζει µε την έκ-
δοση της τρίτης ηθογραφικής µυθιστορίας του µε τίτλο «Η γειτο-
νιά της κυρίας Ανδροµάχης». Αυτή τη φορά ο συγγραφέας ξα-
ναβρέθηκε σε ένα καφέ της παλιάς του γειτονιάς όπου αναπό-
λησε και κατέγραψε τον µικρόκοσµο της παιδικής του γειτονιάς της
δεκαετίας του 1960 και µετά. Καταγράφει και επιχειρεί να ζωντα-
νέψει µια εποχή η οποία αν και δεν είναι πολύ µα-
κρινή είναι χαµένη. Εποχή
µεταβατική που µε ταχύ
βήµα απώλεσε όλα εκείνα
τα χαρακτηριστικά γνωρί-
σµατα της καθηµερινής
κοινωνικής ζωής της.

Την προσεγγίζει µέσα
από τις παιδικές του ανα-
µνήσεις και τα βιώµατά του
περιγράφοντας τους χαρα-
κτήρες αντιπροσωπευτικών
τύπων της εποχής. Ο µικρό-
κοσµος της γειτονιάς έχει
απ’ όλα, όπως: τον πονηρό
µπακάλη µε το γόνιµο τεφτέρι
του, κάποιους επιτήδειους
που σκαρώνουν πλάκες
στους καλοκάγαθους γείτο-
νές τους, τον αστυνόµο που
επωφελείται από την επικρατούσα ισχύ της εξουσίας σε µια κοι-
νωνία που προσπαθεί να ξεπεράσει τα µετεµφυλιακά τραύµατά
της, τον ψηλοµύτη τραπεζίτη, τον εργοστασιακό εργάτη, την οι-
κοκυρά που δίνει τον καθηµερινό της αγώνα να µεγαλώσει τα παι-
διά της και να προστατεύσει την οικογένειά της από κάθε απειλή,
την κουτσοµπόλα που δεν της ξεφεύγει κουνούπι, κάποιες κυρίες
που εµφανίζονται στη γειτονιά για να εξυπηρετήσουν διακριτικά
τον ανδρικό πληθυσµό και ξαφνικά µετά από λίγα χρόνια εξαφα-
νίζονται, τον καλοκάγαθο χριστιανό, τον απατεώνα βοτανολόγο και
κάθε καρυδιάς καρύδι µε όλα τα κοινωνικά παρεπόµενα που λαµ-
βάνουν χώρα σε µια φτηνή συνοικία πολύ κοντά στο αστικό κέν-
τρο της Πάτρας.

∆ιαβάζοντας όµως το βιβλίο αυτό του Τάκη Τσονάκα αποκοµί-
ζουµε γνώση για τη δύσκολη καθηµερινότητα των προγόνων µας
οι οποίοι στα χρόνια της  µεταπολεµικής εποχής αναζήτησαν µό-
νιµη ή προσωρινή κατοικία κοντά σε ένα αστικό κέντρο. Πολλοί από
αυτούς ταλαιπωρήθηκαν για να βρουν εργασία, κάποιοι δυσκο-
λεύτηκαν να γίνουν αποδεκτοί και να ενταχθούν στη νέα τους γει-
τονιά και άλλοι χαµένοι µέσα στα προβλήµατά τους έµειναν ανώ-
νυµοι και µοναχικοί. 

Στο έργο αυτό δεν αναδύεται µόνο ο µικρόκοσµος της συγκε-
κριµένης γειτονιάς αλλά δίνονται πληροφορίες για όλες τις αντί-
στοιχες γειτονιές που αναπτύχθηκαν και σιγά σιγά ενσωµατώθη-
καν µε τα κοντινά αστικά κέντρα της εποχής. Θίγονται θέµατα
εσωτερικής µετανάστευσης, αναζήτησης εργασίας, επιβίωσης σε
συνθήκες ανέχειας, θέµατα σχέσης ανδρών και γυναικών, κοι-
νωνικού µπούλιγκ, ανατροφής παιδιών, κοινωνικών σχέσεων.

*∆ντής Παπαχαραλαµπείου ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου

�

ΜΜάάρρκκοουυ  ΜΜεεννττζζάά
ΣΣυυννττααξξ..  ΓΓυυµµνναασσιιάάρρχχηη  ΦΦυυσσιικκοούύ

«Μια µεγάλη  µου Αγάπη»
(∆άφνη Ναυπακτίας)

ΠΠααρροουυσσιιάάζζεειι  οο  ΒΒαασσίίλληηςς  ΠΠοολλιιττόόπποουυλλοοςς
Ο κ. Μάρκος Μεντζάς είναι πασίγνωστος  όχι µόνον στη Ναυ-

πακτία απ’ όπου κατάγεται ή  στην Αθήνα όπου υπηρέτησε ως εκ-
παιδευτικός αλλά και πανελλήνια. Ως Πρόεδρος του Πνευµατι-
κού Οµίλου  Ναυπακτίων και ∆ωριέων και υπεύθυνος ύλης του πε-
ριοδικού που εκδίδει, «η δάφνη».

Ένα περιοδικό που ξεκίνησε να προσφέρει κάτι στη Γενέθλια
Γη  και τώρα, µε την ακούραστη και έξυπνη δουλειά, απολαµβά-
νει πανελλήνια κυκλοφορία. Τον γνωρίζουµε και από τα εµπερι-
στατωµένα κείµενά του και τις επιτυχείς παρεµβάσεις του, σε κάθε
έκδοση του περιοδικού, εκπέµπουν µε υπέρµετρη και ανιδιοτελή
αγάπη για τη Ναυπακτία και τη ∆ωρίδα. Αυτή η «η µεγάλη Αγάπη»,
οπωσδήποτε έχει αφετηρία το όµορφο χωριό του τη ∆άφνη, µε τις
απαράµιλλες γραφικές του τοποθεσίες. Πλούσιο το χωριό του µε
πανέµορφος τοποθεσίες. Ο συγγραφέας επιλέγει ως ορµητήριο
ενθύµησης της νιότης του, µια ανεκτίµητη γωνιά. Εκεί η εκκλησία
το Σχολείο, τα σπίτια των αγαπηµένων του συγγενών και φίλων του,
οι βρύσες µε τα κρυστάλλινα νερά, τα ολάνθιστα περιβόλια, το
πέτρινο αλώνι, το γήπεδο, η πλαγιά µε τη δροσερή βλάστηση, πο-
λύτιµη τροφή για τις γαλακτερές κατσίκες. 

Εκπέµπει συγκίνηση και γλυκιά νοσταλγία το πόνηµα του αγα-
πητού Μάρκου, όπως συµβαίνει µε όλες τις µεγάλες Αγάπες, όχι
σαν αυτές που µπορεί να φανταστεί κάποιος. Αγάπη εδώ είναι η
πατρική Γη όπου η ζωή κυλάει απλή αλλά γεµάτη ηρεµία και οµορ-
φιά. Με αδρές πινελιές, λιτή γραφή και λεκτική δεξιοτεχνία, ξεναγεί

στην ωραιότατη αυτή περιοχή, µε
την οποία τόσο στενά
συνδέθηκε. Καλογραµ-
µένα, φροντισµένα, προ-
σεγµένα τα επί µέρους
κεφάλαια, αποκτούν ση-
µαντική αξία για όσες και
όσους αγαπούν την πα-
ράδοση του τόπου τους
και ενδιαφέρονται για την
πολιτιστική κληρονοµιά
του. 

Ο συγγραφέας διαπνέ-
εται από έντονη νοσταλγία
όχι µόνο για όσα βίωσε
στην ανέµελη νεανική του
ηλικία αλλά και για τις ευ-
χάριστες διακοπές του, στις
συχνές επισκέψεις του στην
Αγάπη του. Οι περιγραφές συγκινούν καθώς ξεδιπλώνεται η κα-
θηµερινότητα απλών ανθρώπων της εργασίας , της βιοπάλης. 

Κεφάλαια :
¨Το Κεφαλόβρυσο (ρέµα) της ∆άφνης», «Το Αλώνι», «Τσοπα-

νάκος ήµουνα». Αποκαλύπτεται παιδαγωγικά και αβίαστα το όνειρό
του να χαίρεται την ενότητα και τη συνύπαρξη των ανθρώπων. Για
το σκοπό αυτό επιχειρεί και επιτυγχάνει την εξύµνηση της αληθι-
νής Αγάπης, της ειλικρινούς φιλίας, της ανεκτίµητης προσφοράς
του υπέροχων γονιών στην καλλιέργεια του χαρακτήρα των παι-
διών τους. Κεφάλαια : «Ο µπάρµπα Γιάννης ο Παπαδούλας», Η χει-
ρονοµία της Μεντζοτάσαινας», «Η Παπαλάµπραινα». Όλα τα πε-
ριλαµβάνει ο εκλεκτός συµπολίτης µας µέσα στις σελίδες του
ωραίου, του καλογραµµένου αυτού βιβλίου. Όλα αποκτούν ζωή.
Τα νιώθεις λαχταριστά µπροστά σου. Τα χαίρεσαι. Τα απολαµβά-
νεις, ας είσαι ξένος, καθώς τα ξεφυλλίζεις.  «Η αυλή – γηπεδάκι
του Αγίου Αθανασίου». Η χαρά των παιδικών και εφηβικών χρό-
νων. «Η καµπάνα». Συνυφασµένη µε τις χαρές και τις λύπες του
χωριού. «Η αγαπηµένη µου Ξυνοµουριά». Προσφιλής τόπος για
ξεκούραση. Καρτέρι για κανένα πουλάκι, να πέσει θύµα του οβί-
διου της σφεντόνας. «Η οµορφότερη µέρα του έτους στα παιδικά
µου χρόνια». Η αποκριά επιλέγεται.  Με τις περίεργες ενδυµασίες
και τους γραφικούς ρόλους των µασκαράδων. Ωραιότερο δώρο
στην ιδιαίτερη πατρίδα του και τους συγχωριανούς του δεν µπο-
ρούσε να φέρει ο Μάρκος. Κλείνει µε πνευµατικούς ανθρώπους,
όπως οι αείµνηστοι Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας και Ευθύµιος
Στυλιαράς οι  οποίοι ύµνησαν την υπέροχη ∆άφνη.
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ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΧΧΡΡ..  ΠΠΑΑΠΠΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ
Η Παναγία της Καταβόθρας

Ανθοφύτου Ναυπακτίας
Ναύπακτος 2020
Ο Γιώργος Παπαθανασίου κάλλιστα µπορεί να χαρακτηριστεί και

ως ο Πνευµατικός «τραγουδιστής» του χωριού του, το Ανθόφυτο
(παλαιά Γρανίτσα) Ναυπακτίας. 

Μετά τα επανειληµµένα έργα του – αφιερώµατα για το χωριό
του δεν αρκέστηκε σ’ αυτά. Αυτή τη φορά καταπιάστηκε µε ένα προ-
σκύνηµα την Παναγία στη Καταβόθρα, που µαζί µε τον ενοριακό
Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου , αποτελούν την ιερή
σκέπη του χωριού. 

Η θέση Καταβόθρα εί-
ναι ένα µικρό οροπέδιο
στην Β∆ πλάτη του χωριού
µε υψόµετρο 960 µ, όπου
οι ευσεβείς Γρανιτσιώτες,
κατόπιν θαυµατουργικής
µεταφορά της εικόνας από
στο σηµείο αυτό ανήγειραν
εκκλησάκι  προς τιµή της
Παναγίας (Απόδοση της Κοι-
µήσεως της Θεοτόκου) που
πανηγυρίζει στις 23 Αυγού-
στου. Ο ναΐσκος κανονικά εγ-
καινιασµένος, γνώρισε επα-
νειληµµένες βελτιώσεις και
αποτελεί κόσµηµα και «µαξι-
λάρι» του χωριού.

Ο συγγραφέας, στο έγ-
χρωµο και καλοδοµηµένο βιβλίο του, αναφέρεται στο ιστορικό
της εύρεσης της εικόνας που µας παραπέµπει στην περιοχή της
Αταλάντης, στις διαδοχικές αναβαθµίσεις, στο φυσικό περιβάλ-
λον της περιοχής, τη συνδροµή στον αγώνα του 1821, στον δρόµο
πρόσβασης και σε θρύλους και παραδόσεις για την περιοχή. Στο
δεύτερο µέρος παρατίθενται πολλές σχετικές φωτογραφίες ανα-
φορικά µε το θέµα.

Γράφει ο Γιώργος Παπαθανασίου µεταξύ άλλων : «Παραθέ-
τουµε (το βιβλίο) δε στους αναγνώστες για την τόνωση της θρη-
σκευτικής τους τιµής και ως ανάθηµα τιµής και ευλαβείας προς
την Παναγία µας η ποία σκέπει και παρηγορεί τους απανταχού
Ανθοφυταίους και λοιπούς γειτονοχωρίτες µας». 

Τέλος να σηµειωθεί ότι ο ευσεβής συγγραφέας προσέφερε όλα
τα αντίτυπα του βιβλίου στην ενορία του Αγίου ∆ηµητρίου Ανθο-
φύτου. 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 202014 NAYΠAKTIAKH
φφφφωωωωννννήήήή

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ                          ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
� Βιβλία � Eκδόσεις ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:

HΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ



Περισυλλογή
Το γήρας όταν έρχεται σου φέρνει για παρέα
να 'χεις τις ενοχλήσεις σου, να µην περνάς ωραία.
Ισχιαλγίες έρχονται µαζί κι οσφυαλγίες 
κι αυτές να σε ταλαιπωρούν µε άλλες αρρωστίες.
Η όραση µειώνεται κι η ακοή επίσης
για πίεση και ζάχαρο θα πρέπει να φροντίσεις.
Παράλληλα πιεστικό σου έρχεται το χρέος 
και τη ψυχή σου να σκεφτείς πρέπει κι αυτή βεβαίως.
Τα τάλαντα που δόθηκαν σε σένανε στοχάσου,
σωστά τα καλλιέργησες για να τα βρεις µπροστά σου;
Ή το αµέλησες κι εσύ σαν τις µωρές παρθένες
κι ασύνετα σπατάλησες τις µέρες σου σαν ξένες;
Είναι κι αυτό στις έγνοιες σου που πρέπει να φροντίσεις
για να βρούνε τη λύση τους τα µάτια σου πριν κλείσεις.
Έλεος και συγχώρεση θα πρέπει να ζητήσεις,
είναι απαραίτητο γι ‘αυτό να µην τον αµελήσεις.
Ώρες φροντίδας κι άσκηση στα τεστ για να περάσεις
όταν θα έρθει η ώρα σου, στο τέρµα σου σαν φτάσεις.
Και την οδό τη τελική πρέπει να µην ξεχάσεις,
που οδηγεί προς τη στενή την πύλη να περάσεις.
Αυτός δεν είναι ο σκοπός που 'ρθες σ’ αυτό τον κόσµο;
γι’ αυτή ψυχή σου στόλιζε µε µύρα και µε δυόσµο.
Αν το καλό αµέλησες, ώρα σου να το πράξεις, 
για  να ‘χεις ανοιχτή οδό το πέρασµα µη φράξεις.
Μ’ αυτό να κάνεις σήµερα, το αύριο δεν ξέρεις,
πότε η ώρα σου έρχεται, στο νου σου να τη φέρεις.
Μπορεί η ώρα σου αυτή να είναι τελευταία,
µην µεριµνάς για τα µικρά κι αφήνεις τα σπουδαία.

ΦΦώώττιιοοςς  ΧΧρρ..  ∆∆ααννιιάάςς
ΓΓεεννάάρρηηςς  22002200

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΡΕΣ
Το όργανο που συνδέει το έµβρυο µε τον πλακούντα είναι

ο οµφάλιος φφλλώώρροοςς
Το άτοµο αυτό είναι υπεράνω υυππεερροοψψίίααςς
Ο όφις πάτησε την Εύα
Σε όλα τα λιµάνια του κόσµου υπάρχουν οίκοι εεννοοχχήήςς
Παρόλο που το δίκαιο ήταν µε το µέρος µου ο διχαστής

µου ααππάάγγγγεελλεε ποινή
Ο Γιώργος είναι του ιδίου θθηηρράάµµααττοοςς µε τον εγκληµατία
Πούλησε το ιστιοφόρο για να αγοράσει ααττιιµµοοκκίίννηηττοο  κα-

ράβι
Παρά τις προκλήσεις µου να µιλήσει αυτός τηρεί εειιδδήήµµοονναα

σιγή
Φωνή λλααγγοούύ  οργή Θεού
∆εν µπορώ να αποφασίσω λόγω τρικυµίας εν θθρρααννίίωω
Ο Περικλής εκ την αστέρων µετανόησε, αλλά ήταν αργά
Έχω ααηηδδίίαανν αντίληψιν του θέµατος
Ο Νίκος είναι άτοµο υπεράνω φφάάσσηηςς υποψίας
Προσήλθε στη συγκέντρωση κατόπιν ααοορρττήήςς
Απεδήµησε εις τας ΙΙοοννίίααςς µονάς
Τέτοιος που ήταν, πήγε κατευθείαν στη γγέένναα του πυρός
Η φρουρά παραδόθηκε άνευ φόρων
Ο Αγησίλαος είναι εκλεκτικός, γιατί πίνει άκριτο οίνο
Μίλησε σε υυππήήκκοοοονν πάντων
ΠΠέέττααξξοονν  µεν άκουσον δε
Του εξήγησα πως έχει το θέµα, αλλά αυτός ποιεί την ννήή--

σσοονν
Λαγός την ππττέέρρνναανν  έσειε, κακό του κεφαλιού του
Τον υποδέχτηκαν µετά φφωωννώώνν και λαµπάδων
Έχουν γνώση οι θθύύλλαακκεεςς
∆υστυχώς αυτός δεν µπορεί να αρθεί στο ύψος των ππαα--

ρραασσττάάσσεεωωνν
ΕΕππεεττααξξάάµµηηνν  τον σατανάν
Αυτά που σου είπα  είναι επ’ ααφφεελλεείίαα  και των δύο
Οµιλεί από θέσεως ιισσχχύύοουυ

Η ΛΥΓΕΡΗ
Λουλούδι είσαι του Μαγιού
και ρόδο του Απρίλη, 
γι’ αυτό και εγώ δεν ηµπορώ
χωρίς τα δυο σου χείλη. 
Λαµπάδα είσαι µάτια µου
λεβέντικη η θωριά σου
κι όλοι αναστενάζουµε
µε την περπατησιά σου. 
Είσαι καµάρι για αυτόν που σε έκανε
χαρά για αυτόν που σ’ έχει.
Χαρά σ’ αυτόν που σ’ αγκαλιές
δροσολογιέται τέτοιες.

ΒΒ..  ΜΜππααρρµµππααγγιιάάννννηηςς
ΑΑεερροοππόόρροοςς

Έρχεται «η δάφνη»
Πολλοί είναι που µε ρωτούν για το Περιοδικό «η δάφνη»,

δεδοµένου ότι αυτή τη φορά δεν εκδόθηκε σε εξαµηνιαία
βάση (Ιούνιος) αλλά µε απόφαση του εκδότη του, του ακού-
ραστου Μάρκου Μεντζά και των συνεργατών, αποφασίστηκε
να εκδοθεί το ∆εκέµβριο και να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα
για τα 200 από την σωτήρια Επανάσταση του 1821.

Είχε µάλιστα δροµολογηθεί η παρουσίασή του να γένει µε
λαµπρότητα στην παλαιά Βουλή (Σταδίου) αλλά ο Κωρονοϊός
έβαλε «Βέτο»!

Καλώς να το δεχτούµε λοιπόν και ας ρίξουµε λαδάκι στο
καντίλι του.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 15NAYΠAKTIAKH
φφφφωωωωννννήήήή

ΤΤοο  ΡΡιιγγάάννιι  ((ππααλλααιιάά  ΒΒρρώώσσττιιααννηη))  είναι ένα πανέµορφο, ζωντανό χω-
ριό αγκιστρωµένο στην Β∆ πλάτη του βουνού και απέχει 18 χιλ.
από τη Ναύπακτο. 

ΕΕκκεείί  σσττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττοουυ  χχωωρριιοούύ άνοιξε και λειτουργεί εδώ κι ένα
χρόνο µια εξαίρετη ταβέρνα- καφέ µε ιδιοκτήτη το Γιάννη Αθα-
νασόπουλος τηλ. 66994400  778855666622..  Είναι µια πρόκληση που συνδυάζει
την γευστική απόλαυση µε τη θέα του περιβάλλοντος. Κάτω βα-
θιά ακούγεται το βουητό του Εύηνου και απέναντι δυτικά το
βουνό του Αγιάννη ∆ερβέκιστας. Τι λέτε δεν αξίζει τον κόπο να
δοκιµαστεί ;Η φωτογραφία της ταβέρνας, τυλιγµένη στο χιόνι,
είναι από την φετινή  χειµερινή περίοδο.

Ταβέρνα- Καφέ στο  Ριγάνι

Η εξόντωση των Ροµά (Τσιγγάνων)
ΤΤοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΠΠααρρααλλίίκκαα  ,,  ΣΣττρρααττηηγγοούύ  εε..αα..  ΧΧωωρροοφφυυ--
λλαακκήήςς,,  σσυυγγγγρρααφφέέαα

Την ίδια εποχή (Νοέµβριος του 1938) µε απόφαση του Χίµ-
λερ, παράλληλα µε τους Εβραίους στόχος έγιναν και οι τσιγ-
γάνοι που είναι γνωστοί και ως Ροµά. Με το γνωστό πρό-
γραµµα «φυλετικής Υγιεινής και Βιολογικής ∆ηµογραφίας»,
οι Γερµανοί επεδίωξαν και τον αφανισµό των Ροµά, που εγ-
καταβιούσαν στις κατεχόµενες χώρες. 

Και  είναι γεγονός µεταξύ των εκατοµµυρίων Εβραίων που
θανατώθηκαν στους γερµανικούς θαλάµους αερίων δηµι-
ουργώντας το µεγάλο «Εβραϊκό Ολοκαύτωµα», υπήρξε και
η απώλεια περίπου 700.000 τσιγγάνων, που δηµιούργησε το
«Ολοκαύτωµα των Ροµά». Ιδιαίτερα στην Κροατία η δίωξη
εξελίχτηκε σε τσιγγάνικη γενοκτονία. Στη χώρα µας οι Ροµά:
«…Υπολογίζονται σε 180.000 έως 200.000 άτοµα. Μετά την
κατοχή δεν ήταν αµελητέες οι απώλειες που καταµετρήθη-
καν. Η πείνα, οι διωγµοί, οι εκτελέσεις, οι φούρνοι τους απο-
δεκάτισαν…». (Περιοδικό ΕΑΜ/Αντίσταση- Ιανουάριος-Φε-
βρουάριος-Μάρτιος, 2002, σ. 23). 

Όµως, στη χώρα µας δεν άκουσα κανέναν να συζητάει
για τσιγγάνικες απώλειες. Η όποια ερευνητική  µου προσπά-
θεια δεν απέδωσε. ∆εν βρήκα άνθρωπο για  να µου µιλήσει
για σχετική απώλεια. Και κάποιες, λίγες,  καταγραφές που
πέτυχα να συναντήσω µιλάνε για «συνεργασίες» τσιγγάνων
µε Ιταλούς κυρίως, αλλά και µε αντάρτες, χωρίς να φαίνεται
ότι κάπου έγιναν συλλήψεις, όπως µε τους Εβραίους που
τρένα ολόκληρα αναχωρούσαν µε φορτία εβραϊκών πληθυ-
σµών… Και ενώ για τους διωγµούς  των πληθυσµών των Ευ-
ρωπαϊκών Εβραϊκών κοινοτήτων έχουν δει κατ’ επανάληψη
το φως της δηµοσιότητας σχετικές µε τη σοβαρότητα των
διωγµών αυτών πληροφορίες για διωγµούς των Ροµά, που
και για εκείνους οι γερµανικές προδιαγραφές ήταν ανάλογες,
η ενηµέρωση είναι φτωχή και ορφανεµένη. Και  µένει το ερώ-
τηµα: το ανοργάνωτο και η αγραµµατοσύνη της γύφτικης
φυλής αντανακλά, επιδρά και υποβαθµίζει το ενδιαφέρον
των ιστορικών, των δηµοσιογράφων και των χρονικογράφων
ή συµβάλλει και εκείνο που καµιά φορά ακούµε- και κάποτε
λέµε – για τη ‘γύφτικη ψυχή» που µας κάνει να οδηγούµαστε
στην σκέψη πως στον ουρανό µόνο ισοζυγίζονται σωστά οι
ανθρώπινες ψυχές…

Ένα σχετικό ξέφωτο…
Λίγο καιρό πριν το παρόν ολοκληρωθεί για να σταλεί στο

τυπογραφείο, είδε το φως της δηµοσιότητας η πιο κάτω επι-
µνηµόσυνη- µαζί και ενηµερωτική- καταγραφή: «ΤΖΕΣΙ ΤΖΑΚ-
ΣΟΝ. Τίµησε τη γενοκτονία των Ροµά. . Βαρσοβία. Ο αιδεσι-
µότατος Τζέσι Τζάκσον, Αµερικανός ακτιβιστής για τα δι-
καιώµατα του πολίτη, προσευχήθηκε και θρήνησε στο Άου-
σβιτς χθες καθώς απέτισε µαζί µε άλλους  επιζώντες φόρο
τιµής στην 75η επέτειο µιας συχνά ξεχασµένης γενοκτονίας,
αυτής των Ροµά. Εκτός από τα 6 εκατοµµύρια εβραίων που
σκοτώθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεων, όπως το Άου-
σβιτς, οι Ναζί θανάτωσαν και ανθρώπους που ανήκαν σε άλ-
λες µειονότητες στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου,
συµπεριλαµβανοµένων 250.000 και 500.000 Ροµά και Σίντι...»

(εφηµερίδα Η Καθηµερινή, Σάββατο 3 Αυγ. 2019.
Η άρια φυλή
Προφανώς τα πιο πάνω αναφερόµενα έχουν σχέση µε

την άρια φυλή που ονειρευόταν να δηµιουργήσει ο Χίτλερ. Σχε-
τικό είναι και το κείµενο που ακολουθεί. «Ο αρχηγός της γερ-
µανικής αστυνοµίας εξέδωσε διαταγήν δια της οποίας απα-
γορεύεται εις το µέλλον εκθέσεις κατά τας πανηγύρεις και συ-
ναθροίσεις εν γένει των ανθρώπων φαινοµένων» π.χ. γιγάν-
των, νάνων, γυναικών µε γενειάδα, αναπήρων, τεράτων κ.λπ.

Απαγορεύεται επίσης αυστηρώς η επετεία». (εφηµερίδα Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. της 28-5-1939,  σ.2 )

∆∆ρροοςς  ΧΧααρρααλλάάµµπποουυςς  ΜΜ..  ΜΜπποούύσσιιαα
ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΥΥµµννοογγρράάφφοουυ  ττηηςς  ττωωνν  ΑΑλλεεξξααννδδρρέέωωνν  ΕΕκκκκλληησσίίααςς

ΑΓΙΩΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΟΝ
ΟΡΕΙΝΗC ΝΑΥΠΑΚΤΙΑC

Αθήναι 2020
Βιβλίο εκκλησιαστικής-

Θεολογικής µορφής και
ύφους, µε συγγραφέα τον
εγνωσµένου κύρους και
επάρκειας ∆ρ. Χαραλάµπους
Μ. Μπούσια. 

Το πόνηµα, όπως και ο τίτ-
λος του µαρτυρεί, αφορά
τους Οσίους,  Οσιοµάρτυ-
ρες- και Ιεροµόναχους- που
ήταν τέκνα της ορεινής Ναυ-
πακτίας ή  θήτευσαν κατά
περίπτωση. 

Οι ενότητες για τον κα-
θένα από τους κατωτέρω πα-
ρουσιαζόµενους περιλαµ-
βάνουν κατά σειρά : Βιο-
γραφικά στοιχεία, την Ακο-
λουθία τους και το συναξάρι τους αντίστοιχα.

Συγκεκριµένα παρουσιάζονται :
Ο Άγιος Παΐσιος, που ως στρατιώτης ασυρµατιστής στον εθνικό

στρατό, έλαβε µέρος στη µάχη της Ελατόβρυσης Ναυπακτίας στις
24 Φεβρουαρίου 1948, κατά τον εµφύλιο πόλεµο. 

Ο Ιεροµάρτυρας ιερέας Αθανάσιος Πιάς (τουπίκλην Πιάς) που
εκτελέστηκε  στις 13 Μαΐου 1947 από δυνάµεις του ∆.Σ. Η Ακο-
λουθία του (µνήµη του) τελείται την13η Μαΐου.

Οι Οσιοµάρτυρες Αγαθάγγελος και Πολύκαρπος, µοναχοί της
Ι.Μ. Αµπελακιώτισσας, µε καταγωγή από την ∆ορβιτσά Ναυπα-
κτίας οι οποίοι στην Πολιορκία του Μεσολογγίου χρησιµοποι-
ήθηκαν ως ταχυδρόµοι µπαινοβγαίνοντας κρυφά, εν µέσω µυ-
ρίων κινδύνων. Τελικά συνελήφθησαν και κατακρεουργήθηκαν
από τους τούρκους. Η ακολουθία τους τελείται την 18η Ιουλίου,
κατά τον µικρό Εσπερινό.

Τον Οσιοµάρτυρα ∆αµιανό, Καθηγουµένο της Ι.Μ. Αγίου ∆η-
µητρίου Κρυονερίων, που  έπεσε ηρωικά στην έξοδο του Μεσο-
λογγίου, µαζί µε τον Επίσκοπο Ιωσήφ Ρωγών. Μνηµονεύεται µε τους
Οσιοµάρτυρες της εξόδου κατά τη Θεία Λειτουργία την Κυριακή
των Βαΐων στο Μεσολόγγι.

Ευχαριστώ τον γιο του οσιοµάρτυρα Αθανασίου Πιά κ. ∆αµιανό
(Παπαθανάση), Αρεοπαγίτη ε.τ., που τιµητικά µου προσέφερε το βι-
βλίο. 



�Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, η
αρχιτεκτονική και στατική µελέτη αποκατάστασης του κα-

θολικού και των κελιών της Ιεράς Μονής Παναγίας Βαρνάκο-
βας, σύµφωνα µε ανακοίνωση του βουλευτή Φωκίδας, Γιάννη
Μπούγα. Ως γνωστόν τον Ιούνιο πυρκαγιά (δεύτερη σε τρία
χρόνια) προξένησε σοβαρές ζηµιές και έκαψε και την 1000χρονη
εικόνα της Παναγίας.

�Τέλος εποχής  για την επικοινωνία µε ΦΑΞ (Fax), όπως  ανα-
κοινώθηκε παύει η επικοινωνία µε ΦΑΞ στο ∆ηµόσιο, διότι εί-

ναι ξεπερασµένα και οι ανάγκες καλύπτονται µε το Ηλεκτρο-
νικό Ταχυδροµείο (Mail) κτλ. 

�Κυκλοφόρησε εκ νέου η ιστορική εφηµερίδα ‘’ΝΕΟΛΟΓΟΣ’’
στην Πάτρα σε εβδοµαδιαία βάση (Κάθε Παρασκευή).

�Αλλαγή φρουράς στην πορθµειακή γραµµή Ρίου- Αντιρρίου
και αποχαιρετισµός από τον καπετάνιο και το πλήρωµα του

καραβιού που φεύγει. Το ferry boat ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ µετά από ένα
χρόνο αποχαιρετά το Ρίο Αντίρριο και επιστρέφει στην Σαλαµίνα
καθώς ένα άλλο πλοίο ήρθε να το αντικαταστήσει. Ο καπετάν
∆ηµήτρης και το πλήρωµα του µετά το τελευταίο δροµολόγιο θέ-
λοντας να χαιρετήσει τους συναδέλφους του από τα άλλα κα-
ράβια έκανε µια µανούβρα και πάτησε την αποχαιρετιστήρια
κόρνα λίγο πριν το ταξίδι της επιστροφής

�Εγκρίθηκε το αίτηµα επανασύστασης της Πρωτοβάθµιας
Υγειονοµικής Επιτροπής στη Ναύπακτο, έπειτα από τη συ-

νάντηση που είχε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 ο ∆ή-
µαρχος Ναυπακτίας Βασίλειος Γκίζας και ο Πρόεδρος του ΕΚΝ∆
Μένιος Χάρος µε τον Γεν. Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Μάριο Θεµιστοκλέους στην
Αθήνα.  

�Νέες ασφαλτοστρώσεις πραγµατοποιούνται αυτή την πε-
ρίοδο σε κύριες οδικές αρτηρίες τόσο στο κέντρο της Ναυ-

πάκτου όσο και στις γύρω κοινότητες. Με το νέο ασφαλτοτάπητα
που έπεσε στην οδό Βαρδακουλά, έναν από τους κεντρικότε-
ρους δρόµους του αστικού ιστού, σειρά παίρνουν κύριες οδι-
κές αρτηρίες σε κοινότητες κοντά στην πόλη όπως ο Λυγιάς
και η ∆άφνη. 

�Μετά την παγκόσµια θλίψη για τον θάνατο του «θεού» της µπά-
λας , Μαραντόνα, άρχισαν και τα µατς των επιγόνων για τα

περιουσιακά του, όπως συµβαίνει συνήθως σε τέτοιες περι-
πτώσεις.

�Την Τετάρτη 2 Νοεµβρίου, στο πλαίσιο της εκποµπής «Οι 24
ώρες στην Ελλάδα», η ΕΡΤ-3, πρόβαλε τη Ναύπακτο και τη

Ναυπακτία και την ιστορία της περιοχής. Η Ναυµαχία της Ναυ-
πάκτου, Θερβάντες, η µοναστική πολιτεία της Βαράσοβας, Εύη-
νος, ποδήλατο και πεζοπορία στην ορεινή Ναυπακτία µαζί µε
πολλά άλλα συµπλήρωσαν το πάζλ της ωραίας εκποµπής για την
επίσης ωραία Ναύπακτο

�Την Τετάρτη 2 ∆εκεµβρίου, σε ηλικία 94 ετών,  άφησε τον
κόσµο ο Γάλλος πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, που κυ-

βέρνησε τη Γαλλία από το 1974 ως το 1981. Υπήρξε φλογερός
υποστηρικτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και συνέβαλε
στην αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα, διαθέτον-
τας και το προσωπικό του αεροπλάνο για τον επαναπατρισµό
του Κων. Καραµανλή.  

�Το  Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου Ναυπά-
κτου, µε επιστολή του ευχαρίστησε θερµά  τις «ΠΤΗΝΟ-

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΝ-
ΤΟΧΡΗΣΤΟΣ» για την πολύτιµη βοήθειά και την έµπρακτη αλ-
ληλεγγύη που κατέδειξαν µε τη συνεχή χορηγία τους σε κατε-
ψυγµένα είδη. Ήδη  και φέτος διέθεσε 12.000 µερίδες φαγητού. 

Από τις 12 Μαρτίου 2018,  που λειτουργεί στον δήµο Ναυπακτίας,
Κοινωνικό Παντοπωλείο και ∆ηµοτικό Συσσίτιο  εξυπηρετεί 250
οικογένειες που διαβιούν στα όρια της φτώχειας.

Σήµερα παρέχει 250 δέµατα τροφίµων σε µηνιαία βάση και  πα-
ροχή τουλάχιστον 150 γευµάτων σε καθηµερινή βάση.

�Από την Τετάρτη 4 Νοεµβρίου, η Γέφυρα «Χαρίλαος Τρι-
κούπης»  αποτελεί συνδετικό κρίκο αυτοκινητοδρόµων που

θα εξασφαλίζουν τη διαλειτουργική ηλεκτρονική διέλευση των
χρηστών τους µε τον ποµποδέκτη της επιλογής τους. Ταυτό-
χρονα, οι συνδροµητές του ΓΕΦΥΡΑ e-pass µπορούν να το
χρησιµοποιούν για τη συνέχεια του ταξιδιού τους σε όλους τους
αυτοκινητόδροµους της χώρας µέσω της διαλειτουργικής υπη-
ρεσίας.

�Εξαιρετική χαρακτηρίζεται  η  γόνιµη συνεργασία των προ-
έδρων  των Κοινοτήτων ∆άφνης (Νίκος Σιτίστας) και Σκάλας

(Αθανάσιος Σιαφάκας), αποτέλεσµα της οποίας είναι η από κοι-
νού αποτύπωση  τοπικών διαγραµµάτων µε τα ακριβή όρια των
κοινοτήτων τους, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ∆άφνης Νί-
κος Σιτίστας. 

Μακάρι να βρει µιµητές. 

�Η Κίνα έγινε η δεύτερη χώρα στην ιστορία που τοποθέτησε
τη  σηµαία της στη Σελήνη, πάνω από 50 χρόνια αφότου οι

ΗΠΑ την «φύτεψαν» την αστερόεσσα. Το ροµποτικό σκάφος
Chang'e 5 της Κίνας αναχώρησε την Πέµπτη 3/12/20 από τη Σε-
λήνη µετά από δύο µέρες παραµονής στην επιφάνεια της και
τη συλλογή δειγµάτων πετρωµάτων, αφού προηγουµένως το-
ποθέτησε τη σηµαία της χώρας στο φεγγάρι.

�Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, ο
∆ήµος Ναυπακτίας προχώρησε σε µία συµβολική κίνηση

επαναχρωµατισµού των θέσεων parking ΑµεΑ στους κεντρι-
κούς δηµοτικούς χώρους στάθµευσης της Ναυπάκτου. Στα ση-
µεία των παρεµβάσεων βρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Ναυπακτίας
κ.Βασίλης Γκίζας, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ζα-
χαρίας Χοχτούλας και η Πρόεδρος του Συλλόγου ΑµεΑ «Αλ-
κυόνη», κ. Βασιλική Παναγοπούλου. 

�Στο κτίριο Ναυπακτία, στο λιµάνι της πόλης, λειτουργεί για εί-
κοσι (περίπου) ηµέρες το Κέντρο Υγείας, καθώς ξεκίνησαν

οι εργασίες για την αντικατάσταση του δαπέδου των δικών του
εγκαταστάσεων. Με την ολοκλήρωση αυτών, και το τέλος του
αµιάντου στη δοµή, και πάλι εργαζόµενοι και εξοπλισµός θα
επιστρέψουν στη µόνιµη βάση τους.

�Επανήλθε στην κυκλοφορία η Γέφυρα Μπανιά στον Εύηνο
επί του  δρόµου Θέρµου -Ναυπάκτου µετά την εκτεταµένη συν-

τήρηση που έγινε από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας . Η τα-
λαιπωρία πρόσκαιρη αλλά η ωφέλεια της συντήρησης διαρκής!

�Φούντωσε ξανά ο «εµφύλιος» πόλεµος µεταξύ Αρτοτίνας
και της Μουσονίτσας (Άθανάσος ∆ιάκος) αναφορικά µε το

ποια είναι η γενέτειρα του ήρωα του 1821 Αθανασίου ∆ιάκου.
Αφορµή στάθηκε το Ηµερολόγιο της δεύτερης που εκδόθηκε
µε χορηγό την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο ανα-
φέρεται ως γενέτειρα η Μουσονίτσα και ο χορός καλά κρατεί. 

Τέτοιοι ήρωες να µην ξεχνάµε ότι ξεπερνούν τα τοπικιστικά όρια.

�Αξιέπαινες πρωτοβουλίες και µεγάλη δραστηριότητα επιδει-
κνύουν οι σύλλογοι των δυτικών χωριών της Ναυπάκτου µε

κεντρικό πόλο το σύλλογο της Μαµουλάδας, πρόεδρος του
οποίου είναι ο Χρήστος Ζωητάκης. Πρόσφατα σε συνεργασία
οι σύλλογοι Μαµουλάδας, Βελβίνας και Πιτσιναιίκων, παρέδω-
σαν τρόφιµα και τα είδη πρώτης ανάγκης , µαζί µε τις ευχές
τους, στο κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήµου Ναυπακτίας.  

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 202016 NAYΠAKTIAKH
φφφφωωωωννννήήήή
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