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Τ
ο νόηµα του 1821 µπο-
ρεί να συνοψιστεί µόνο
µια λέξη. Και η µονα-
δική αυτή λέξη ακούει
στο όνοµα ‘’ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ’’. Είναι αυτό που

κατάφερε το µικρό Έθνος των αγρο-
κτηνοτρόφων, των τσοπάνηδων, των
ψαράδων, των αγωγιατών, των ευπό-
ρων, των φτωχών, των ναυτικών, των
εγγραµµάτων, των αγραµµάτων,  των
εµπόρων, των ιερωµένων. 

Συνεκτικός κρίκος,  που κράτησε
υψηλό το φρόνηµα για 400 ή κατά πε-
ρίπτωση και 500 χρόνια,  η Χριστια-
νική πίστη, το µεγαλείο της αρχαίας
ιστορίας των προγόνων, η αύρα του
διαφωτισµού και της γαλλικής Επα-
νάστασης, ο σπόρος για το ποθού-
µενο του Κοσµά του Αιτωλού, η γρα-
φίδα του Αδαµάντιου Κοραή, το µα-
νιφέστο του Ρήγα Φεραίου, η εχεµύ-
θεια των Φιλικών, το περίφηµο κεί-
µενο «Ελληνική Νοµαρχία», ήταν όλα
αυτά κι άλλα πολλά, που µετενσαρ-
κώθηκαν στο σύνθηµα ‘’Ελευθερία ή
θάνατος’’. 

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821
ήταν η πρώτη εξέγερση στα Βαλκά-
νια και σε ολόκληρη την  Ευρώπη,
που αγνόησε τις  δυσµενείς αποτρε-
πτικές συνθήκες. Ήταν ένας αγώνας

µεταξύ του ∆αβίδ και του Γολιάθ και
τελικά νικητής βγήκε ο ∆αβίδ. 

Αυτή η Εθνική αναγέννηση και  η
εξέλιξή της σε κρατική υπόσταση, απο-
τελεί σηµείο αναφοράς όλων των Ελ-
λήνων δια µέσου των αιώνων, που συ-
νεχίζει να εµπνέει και να αποτελεί ανε-
ξάντλητη πηγή αυτογνωσίας, χρέους,
υπερηφάνειας και οδοδείκτη στο διη-
νεκές. 

Χρωστάµε τιµή  και χρέος στους
ήρωες προγόνους µας, που θυσιά-
στηκαν «για του Χριστού την Πίστη

την Αγία και της Πατρίδος την Ελευ-
θερία». 

∆εν χωρούν στείρες γκρίνιες, και
αντιπαραθέσεις για το νόηµα και το
πνεύµα της µεγάλης εξέγερσης και
πολύ περισσότερο απόπειρες απο-
δόµησης του µεγάλου αγώνα. 

Τους σκοπούς της Επανάστασης
φρόντισαν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές
να  τους κάνουν γνωστούς στους Έλ-
ληνες, αλλά και σ’ όλον τον κόσµο. 

Αρκεί και µόνο µια µατιά στη δια-
κήρυξη της Α΄ Εθνοσυνέλευσης της

Επιδαύρου το 1822, για να έχουµε την
ξεκάθαρη απάντηση : 

««……οο  ππόόλλεεµµοοςς  ααυυττόόςς  εείίννααιι  ππόόλλεεµµοοςς
εεθθννιικκόόςς,,  ππόόλλεεµµοοςς  ιιεερρόόςς,,  ππόόλλεεµµοοςς,,  ττοουυ
οοπποοίίοουυ  ηη  µµόόννηη  ααιιττίίαα  εείίννααιι  ηη  ααννάάκκττηη--
σσιιςς  ττωωνν  δδιικκααίίωωνν  ττηηςς  ππρροοσσωωππιικκήήςς  ηηµµώώνν
εελλεευυθθεερρίίααςς,,  ττηηςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  κκααιι  ττηηςς
ττιιµµήήςς,,  τταα  οοπποοίίαα,,  εεννώώ  ττηηνν  σσήήµµεερροονν  όόλλοοιι
οοιι  εευυννοοµµοούύµµεεννοοιι  κκααιι  γγεειιττοοννιικκοοίί  λλααοοίί
ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  τταα  χχααίίρροουυσσιινν,,  ααππόό  ηηµµάάςς
µµόόννοονν  ηη  σσκκλληηρρ��  κκααιι  ααππααρρααδδεειιγγµµάάττιι--
σσττοοςς  ττωωνν  οοθθωωµµααννώώνν  ττυυρρααννννίίαα  εεππρροο--
σσππάάθθηησσεε  µµεε  ββίίαανν  νν’’  ααφφααιιρρέέσσαανν  κκααιι  εενν--

ττοοςς  ττοουυ  σσττήήθθοουυςς  ηηµµώώνν  νναα  τταα  ππννίίξξ��……»»..
Αξίζει ακόµη να υπογραµµιστεί ότι

το Α  ́Σύνταγµα (1822) περιλαµβάνει και
την κατάργηση του θεσµού της δου-
λείας, αυτού του βάρβαρου θεσµού,
που ίσχυε ακόµη σε ορισµένες Ευ-
ρωπαϊκές χώρες, ενώ στις ΗΠΑ κα-
ταργήθηκε µόλις το 1863. 

Στο πλαίσιο του εορτασµού των
200 χρόνων, αυτής της «Άγιας» Μέ-
ρας, ο Σύνδεσµός µας, µετέχει του
εορτασµού και ως µια µικρή συµ-
βολή, υπέβαλε δια του ∆ντού της
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗΣ ΦΩΝΗΣ, εργασία
µε θέµα «Το Ναυπακτοβενέτικο στο
1821», προκειµένου να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ¨∆ήµου Ναυ-
πακίας.

Μετά απ’ αυτή την µικρή εισαγωγή
ας καταθέσουµε το σέβας µας σ’ αυ-
τούς που θυσιάστηκαν και σ’ όλους
που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία
µας, που σήµερα την απολαµβάνουµε
και καλούµαστε µε οδηγό τις θυσίες
των αγωνιστών του 21, ενωµένοι να
την υπερασπιστούµε σε όλες τις εκ-
φάνσεις της και πολύ περισσότερο
όταν ο εξ Ανατολών επίβολος πάλι
‘’βρυχάται’’ !.  

Τα 200 χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας

Αντιδράσεις για τα Αιολικά Πάρκα

Τρείς νέες αιτήσεις- προκειµένου για τη Ναυπακτία- έχουν κατατεθεί από ενδιαφερόµε-
νες εταιρείες, στη Ρυθµιστική Αρχή  Ενέργειας (ΠΑΕ), για την εγκατάσταση αιολικών

σταθµών, συνολικά 16 ανεµογεννητριών.
Πρόκειται τις θέσεις «Κερασόρρεµα» (όρος Τσακαλάκι), «Καστρουµάς» και «Ρουπάκια» Πυ-

λήνης.
Τέλος Ιανουαρίου οι Σύλλογοι: Ποδιωτών «ο Άγιος Αθανάσιος», Αµπελακιωτισσών ¨Η Πα-

ναγία η Αµπελακιώτισσα», Ελευθεριανών Ναυπακτίας «η Αγία Παρασκευή» και Κεντρικής «η
Αγία Παρασκευή». Υπέβαλαν ενστάσεις, προκειµένου να µαταιωθεί ο σχεδιασµός.

Το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου Ναυπακτίας συζήτησε για τα ανταποδοτικά που θα πά-
ρει ο δήµος, πέραν των τυπικών που προβλέπονται, από την εγκατάσταση του αιολικού πάρ-
κου στη θέση Μακρυόρος της ορεινής Ναυπακτίας.

Γλίτωσε η Βαράσοβα
Νίκη του δήµου Ναυπακτίας και προσωπικά του ∆ηµάρχου Βασίλη Γκίζα χαρακτηρίζεται

η ανάκληση από τη  ΡΑΕ της άδειας για εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην Βαράσοβα
Για την αποτροπή αυτή, δεδοµένου ότι η Βαράσοβα θεωρείται του «Ιερό Βουνό της Αιτωλίας»,

λόγω των πολλών βυζαντινών µνηµείων. Χρειάστηκαν συντονισµένες ενέργειες, όπως :
Οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. Ναυπακτίας, συστράτευση στην προσπάθεια των Μητροπολι-

τών Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου και Αιτ/νίας κ. Κοσµά, του ∆ηµάρχου Μεσο-
λογγίου, της προϊσταµένης της ΛΣΤ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδας κ.Ολυµ-
πίας Βικάτου και άλλων πολιτικών παραγόντων.  Πάντως το θέµα της καθαρής ενέργειας έχει
απόλυτη προτεραιότητα, παρόλες της διαφωνίες που σε πολλές περιπτώσεις ισχύει το δηµώ-
δες «την κατσίκα του γείτονα….», µε άλλα λόγια  αλλού να τοποθετηθούν κι όχι στον δικό µας
τόπο !. Όταν όµως έρχεται η ώρα του επιµερισµού των αντισταθµιστικών χρηµάτων, τότε πα-
ραµερίζονται οι αντιρρήσεις και οι ενστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η επερχόµενη
εγκατάσταση στο Μακρυνόρος, µέχρι να λειτουργήσει θα αποδώσει στο δήµο το ποσό των 860.000
ευρώ, όπως δήλωσε στο ∆.Σ. ο ∆ήµαρχος Βασίλης Γκίζας.  Εξάλλου εύγλωτο παράδειγµα εί-
ναι τα ποσά που χορηγούνται στους κατοίκους (καταναλωτές ρεύµατος) των κοινοτήτων που
φιλοξενούν Α.Π.Ε (Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας), για την περίοδο 2010- 2014. 

Προκειµένου για τη Ναυπακτία θα λάβουν οι κοινότητες τα κατωτέρω ποσά, από την Αρχή
«∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (∆Ε∆∆ΗΕ) Α.Ε.,  
Ναυπακτίας ........................Περίστης ......................................................................50.562,25
Ναυπακτίας ........................Πλατάνου .................................................................... 2.661,19
Ναυπακτίας ........................∆άφνης  ...................................................................... 5.407,16
Ναυπακτίας ........................Νεοκάστρου..................................................................43.257,30
Ναυπακτίας ........................Παλ/χωρακίου.............................................................. 27.035,82
Ναυπακτίας ........................Σκάλας ...................................................................... 10.814, 33*

••  ΌΌππωωςς  ππρροοφφοορριικκάά  δδιιεευυκκρριιννίίσσττηηκκεε  τταα  πποοσσάά  γγιιαα  ττηη  ΣΣκκάάλλαα  κκααιι  ττοο  ΠΠααλλααιιοοχχωωρράάκκιι  εείίννααιι  ααννττίί--
σσττρροοφφαα

Σε διαβούλευση βρίσκεται
το Σχέδιο (ΓΠΣ), προκει-

µένου να περάσει από τη φάση
Β1 στη φάση Β2. Μέσα στο τρέ-
χον δίµηνο καλούνται φορείς
και ιδιώτες να καταθέσουν προ-
τάσεις και τυχόν αντιρρήσεις
για προτεινόµενη χωροταξική
και πολεοδοµική οργάνωση του
τόπου. 

Στα βασικά χαρακτηριστικά
της πρότασης, όσον αφορά στο
πολεοδοµικό συγκρότηµα της
Ναυπάκτου, είναι ότι στις εννιά
(9) πολεοδοµικές ενότητες του
υπάρχοντος ΓΠΣ Ναυπάκτου
προστίθενται άλλες δύο (2) στην
περιοχή που οικοδοµείται ως
«Συνοικισµός Παλαιοπαναγιάς»,
µε βόρειο τµήµα από την παλιά

εθνική οδό ως το χείµαρρο Βα-
ρειάς την ΠΕ.10/Καστράκι-Πα-
λαιοπαναγιάς και νότιο παρα-
θαλάσσιο τµήµα την ΠΕ.11/Πα-
λαιοπαναγιά. Σε όλες τις ενό-
τητες προτείνονται χρήσεις γης,
πολεοδοµικές πυκνότητες κα-
θώς και µέσος συντελεστής δό-
µησης. 

Στο σχεδιασµό περιλαµβά-

νεται και το ∆ιοικητήριο (∆η-
µαρχείο) µε πρόβλεψη τη δια-
τήρησή του στη θέση που βρί-
σκεται µέχρι σήµερα και οι υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες του ∆ή-
µου να εγκατασταθούν στο ηµι-
τελές ανοικτό Κολυµβητήριο
στο Λυγιά (Νεοκάστρου).

Η υιοθέτηση της πρόσφατης
πρότασης εγκατάστασης διοι-

κητικών υπηρεσιών του ∆ήµου,
µε κατάλληλη µετατροπή του
ηµιτελούς ανοιχτού κολυµβη-
τηρίου στο Λυγιά Νιοκάστρου,
και η παράλληλη χωροθέτηση
Πυροσβεστικής και Αστυνοµίας
στο δηµόσιο κτήµα ΑΒΚ312,
των προσχώσεων του χειµάρ-
ρου Σκα, δείχνει να διαµορ-
φώνει ένα νέο σηµείο αναφο-

ράς της πόλης.
Η πρόταση για το νέο ∆ιοι-

κητήριο είναι το σηµαντικότερο
στοιχείο χωροταξίας του νέου
ΓΠΣ και ήδη έχουν κατατεθεί
προτάσεις για χωροθέτησή του
στο δυτικό προτεινόµενο ως νό-
τιο Τοπικό Κέντρο, απέναντι από
το σηµερινό Παπαχαραλάµπειο
στάδιο.

Το νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ)της ∆ηµοτικής Ενότητας Ναυπάκτου

Την 28η  Μαρτίου ο Αιτ/νας
Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων Σπή-

λιος Λιβανός επισκέφτηκε το ∆η-
µαρχείο Ναυπάκτου, όπου τον υπο-
δέχθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Βασίλης
Γκίζας και οι αντιδήµαρχοι. 

Κύριο θέµα της συνάντησης ο
συντονισµός ενεργειών, προκειµέ-
νου η Ναυπακτία να καταστεί παγ-
κόσµιο κέντρο εναλλακτικού Του-

ρισµού.
Στις δηλώσεις τους ο δήµαρχος

Β. Γκίζας, αφού ευχαρίστησε τον
Υπουργό, για την πρώτη του επί-
σκεψη, µε τη νέα του θεσµική ιδιό-
τητα του, ανέφερε ότι η Ναυπακτία
προσδοκά πολλά, ιδιαίτερα η αγρο-
τική οικονοµία στην οποία η ∆.Ε.
Χάλκειας συµµετέχει ενεργά, αλλά
και το θαλάσσιο µέτωπο που στε-
ρείται αλιευτικών υποδοµών και εγ-

καταστάσεων.
Ο Υπουργός µε τη σειρά του τό-

νισε ότι η παρουσία στον ∆ήµο,
έχει σκοπό να ενταθεί και διευ-
ρυνθεί η συνεργασία ανάµεσα στον
∆ήµο Ναυπακτίας και το ΥΠΑΤ, µε
στόχο τη διασύνδεση του πρωτο-
γενούς τοµέα µε τον πολιτισµό, την
ιστορία και τον τουρισµό.

«Η Ναυπακτία είναι ο κατ’ εξοχήν
τόπος που µπορεί να ενσαρκώσει

το όραµα του ΥΠΑΤ για την ανά-
δειξη της Ελληνικής διατροφής και
των καταπληκτικών Ελληνικών προ-
ϊόντων που συνδέονται µε τη ζωή
και τον πολιτισµό µας, την υγεία
µας, την ιστορία µας και τον Του-
ρισµό, σε βασικό πυλώνα ανάπτυ-
ξης. να νιώσουµε ότι βάλαµε και
εµείς το δικό µας λιθαράκι στην
ανάπτυξη του τόπου» υπογράµµισε
ο ΥΠΑΤ.

Επίσκεψη Υπουργού ΑΑΤ Σπήλιου Λιβανού στη Ναύπακτο

ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΚΑΙ Η Ν.Φ. ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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Ελάχιστο όριο εσωτερικού: 10 ¤

Tα ενυπόγραφα δηµοσιεύµατα φέρουν την ευθύνη του υπογράφοντος
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2 NAYΠAKTIAKH
φφφφωωωωννννήήήή

Παρασκευή (Λίτσα) Σίνη- Παπαδοπούλου
Εντελώς απρόσµενα, σε ηλικία 75 ετών, κόπηκε το νήµα της

ζωής του τακτικού µέλους µας, Παρασκευής (Λίτσα) Σίνη, σύζυ-
γος του επίσης µέλους µας Γεωργίου Παπαδοπούλου. Η κηδείας
της τελέστηκε τη ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου στο Ξηροπήγαδο Ναυ-
πάκτου. 

Άφησε πίσω στη ζωή τον συνοδοιπόρο της  ζωής, τον αγαπητό
Γιώργο, παιδιά και εγγόνια. 

Υπήρξε τακτικό µέλος του Συνδέσµου, όµως, οι ειδικές συν-
θήκες λόγω του Κορωνοϊού δεν επέτρεψαν να εκπροσωπηθεί ο
Σύνδεσµος στην εξόδιο ακολουθία.

Εκφράζουµε από τη θέση αυτή τα ειλικρινή µας συλλυπητήρια.

Γιαννούλα (χήρα) Ιωάννου Μουλά
Πλήρης ηµερών σε ηλικία 94 ετών στην αιωνιότητα.
Γεννήθηκε στο Τρίκορφο ∆ωρίδας, όπου και µεγάλωσε µαζί µε

τα δύο αδέρφια της και µια αδερφή της. Οι καιροί ήταν δ΄τσκο-
λοι αλλά η οικογένεια πρόκοψε. 

Μετά το 1950 παντρεύτηκε µε το Γιάννη Αθ. Μουλά από τη
Σκάλα. 

Ο άνδρας της ήταν ανάπηρος πολέµου του 1940 και πήρε άδια
για περίπτερο, το οποίο άνοιξε στην πλατεία Αγίας Σοφίας. 

Απόκτησαν τον Θανάση και την Σταυρούλα. 
Υπήρξε εξαίρετη σύζυγος και καλή µητέρα. Το περίπτερο ήταν

το στέκι των Ναυπακτίων και ∆ωριέων.
Ήταν µια γυναίκα φιλόξενη, φιλότιµη, καλωσυνάτη, µε το χα-

µόγελο στα χείλη. Χάρηκε την οικογένεια, αλλά οι χαρές δεν κρα-
ούν πολύ. Νέος χάθηκε ο γιος της Θανάσης και µετά τον θάνατο
του άνδρα της εργαζόταν στο περίπτερο

Τον τελευταίοκαιρό αντιµετώπιζε προβλήµατα υγείας, αλλά είχε
φύλακα Άγγελο την κόρη της Σταυρούλα

Συλλυπητήρια στη Σταυρούλα και εύχοµαι η Μνήµη της να εί-
ναι αιωνία. 

ΦΦίίλλιιπππποοςς  ΚΚωωνν..  ΚΚοοννίίδδααςς
ΕΕππίίττιιµµοοςς  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΝΝααυυππαακκττιιαακκοούύ  ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ..

Μαρία Τσιριγκούλη-
Αθανασοπούλου

Ο θάνατος της αείµνηστης Μα-
ρίας (κηδεία της 23/2) βύθισε σε
πένθος την οικογένειά της, αλλά
και πολλούς µαθητές, από την κα-
θηγητική της ζωής και πολλούς
συναδέλφους. Ήταν µια ξεχωρι-
στή προσωπικότητα γεµάτη ζων-
τάνια και καλοσύνη. Γεννήθηκε
στην Πάτρα. Ο πατέρας της κα-
ταγόταν από την Ευρυτανία και η

µητέρα της από τη ορεινή Ναυπακτία. Οι γονείς της διατηρούσαν
κοσµηµατοπωλείο. Σπούδασε  φυσικός και υπηρέτησα σε διά-
φορα σχολεία. Ήταν χαρούµενη, εργατική και φρόντιζε για την
πρόοδο των µαθητών. Έχαιρε µεγάλης εκτίµησης από τους συ-
ναδέλφους της. Παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Αθανασόπουλο, 

καθηγητή ουρολογίας στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Απόκτησε
τρείς κόρες, την Αδαµαντία, Κατερίνα και Αλεξία, που τις αποκα-
τέστησε. Χάρηκε τις κόρες της και τα 4 εγγόνια.

Προσωπικά νιώθω την ανάγκη να γράψω λίγα λόγια, γιατί όταν
ήµουν ∆/ντής στο Πειραµατικό Γυµνάσιο, εργάστηκε στο Γυµνά-
σιο, άφησε πλούσιο έργο και ήταν αξιαγάπητη. Αργότερα υπηρέ-
τησε σε άλλα σχολεία και τελευταία, ήταν ∆/ντρια στο 1ο Γυµνά-
σιο στην περιοχή του Αγίου Αλεξίου, µε µεγάλη προσφορά. 

Βγήκε σε σύνταξη και ζούσε ευτυχισµένη. Ήταν στοργική µη-
τέρα και λάτρευε τα εγγόνια της. Την ασθένειά της την αντιµετώ-
πισε µε χριστιανική εγκαρτέρηση. ∆υστυχώς έφυγε νέα, σε ηλικία
63 ετών, είµαι βέβαιος από την πρώτη στιγµή ότι θα βρίσκεται στον
Παράδεισο, γιατί έζησε χριστιανικά.

Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά  µου στην οικογένεια της,
µε την ευχή

Η Μνήµη της, να είναι αιωνία.
ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΒΒ..  ΚΚοοννίίδδααςς

Γεώργιος Τηλιγάδης (αρτοποιός- Αίγιο)
Αν και ήταν πλήρης ηµερών, ο αείµνηστος Γεώργιος, προκά-

λεσε θλίψη, τόσο στην οικογένειά του, στην περιοχή του Αιγίου,
όσο και στο χωριό του, Ασπριά Ναυπακτίας, όπου περνούσε τα κα-
λοκαίρια του, για τι ήταν πολύ δεµένος µε τους χωριανούς του. 

Γεννήθηκε το 1926 στον Ασπριά και σε µικρή ηλικία, στην περίοδο
της κατοχής ορφάνεψε και πέρασε στο Αίγιο για βιοποριστικούς
λόγους. 

Σε µικρή ηλικία ήταν πλανόδιος µικροπωλητής, ιδιαίτερα στα
αρτοσκευάσµατα και καπνικά προϊόντα. Μεγαλώνοντας ασχολή-

θηκε µε την αρτοποιία όπου και διέπρεψε σαν πρωτοµάστορας
σε µεγάλα αρτοποιεία. Παντρεύτηκε µε την Ναυπακτιακής κατα-
γωγής  Φωτεινή Μαντζαβίνου και άνοιξαν τον πρώτο φούρνο στην
Ελίκη Αιγίου. Στη δεκαετία του 1950 άνοιξαν φούρνο στο Αίγιο, στην
οδό Μελετοπούλου.

Πρόκοψαν και έκτισαν σπίτι πάνω από τον φούρνο. 
Μεγάλωσαν και αποκατέστησαν τα παιδιά τους Κώστα, Αλε-

ξάνδρα και Αρίστο που είναι και Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου
Αχαΐας. Τον φούρνο ανέλαβε ο Αρίστος και ο εγγονός του Γε-
ώργιος. 

Ο εκλιπών ήταν καλός σύζυγος, στοργικός πατέρας και λά-
τρευε τα 5 εγγόνια και 6 δισέγγονα. 

Ένιωσα την ανάγκη να γράψω αυτά τα λίγα λόγια, γιατί όταν
υπηρετούσα στο Αίγιο, έµεινα στην ίδια γειτονιά και είχαµε οικο-
γενειακό σύνδεσµο. 

Ο ίδιος και η γυναίκα του Φωτεινή ήταν φιλόξενοι και φιλότιµοι.
Με εξυπηρετούσαν, όταν χρειάστηκε να αλλάξω κατοικία για τη µε-
ταφορά των επίπλων. Κι εγώ του φάνηκα χρήσιµος αρκετές φο-
ρές στην Πάτρα, πράγµα που αναγνώριζε.

Ο σύνδεσµος και η φιλία εξακολουθούσε και όταν πήγαινα στο
Αίγιο, µε φιλοξενούσαν. Επικοινωνούσαµε τηλεφωνικά συχνά.

Εκφράζω τα ειλικρινή  συλλυπητήριά µου στην οικογένεια, που
πρέπει να είναι υπερήφανοι, για τον άνθρωπό τους και εύχοµαι η
Μνήµη του να είναι αιωνία

Κονίδας Β. Κω/νος

Μαντής Κων/νος
Ένας εκλεκτός άνθρωπος και βασικό

στέλεχος του Πατριδοτοπικού Κινήµατος
της Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.), πέταξε για τα
Ουράνια. 

Πρόκειται για τον αείµνηστο Κωνσταν-
τίνο Μαντή από το Νεοχώρι ορεινής Ναυ-
πακτίας που κατοικούσε στην Αθήνα.
Επρόκειτο για έναν εξαίρετο άνθρωπο
που υπηρέτησε ανιδιοτελώς τόσο το Σύλ-

λογο του χωριού του, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος για πολλά
χρόνια, όσο και την Ο.ΣΥ.Ν. από διάφορες θέσεις.

∆ηµήτριος Γαλάνης 
Έφυγε και ο βετεράνος  Ναυπάκτιος, ∆ηµήτριος Γαλάνης, Επι-

σµηναγός ε.α., που ζούσε στην Πάτρα. 
Υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο κέντρο εκπαιδεύσεως της Αε-

ροπορίας (124 Π.Β.Ε.) για πολλά χρόνια.

Λεωνίδας Καρνάρος 
Έφυγε αιφνιδιαστικά,  στις 25 Φε-

βρουαρίου 2021, σε ηλικία 61 ετών, ο
γνωστός στην Κοινωνία των Πατρών και
της Ηλείας, Λεωνίδας Καρνάρος. Εργα-
ζόταν ως Κοινωνικός Λειτουργός στο
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Πά-
τρας, αλά ήταν περισσότερο γνωστός
ως πνευµατικός άνθρωπος. Υπήρξε µε-
λετητής της τοπικής και όχι µόνο ιστο-
ρίας, της λαογραφίας, της παράδοσης,
της τέχνης και των γραµµάτων. Συνέ-

γραψε πάρα πολλά βιβλία, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο
έργο, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει (τουλά-
χιστον όπως θα το ήθελε ο ίδιος). 

Ήταν Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Ν∆ Ελλάδας και
ήταν παντρεµένος µε την Καρολίνα-Κωνσταντίνα Πάτση  και απέ-
κτησαν τρία αγόρια. 

Αιωνία η Μνήµη του
Η.∆.

Σπύρος Καρέλης
Μεγάλη θλίψη έπεσε στη Ναύπακτο αλλά και στην ευρύτερη

περιοχή από τον χαµό του 35χρονου Σπύρου Καρέλη. Επεσε θύµα
ένος ανεξήγητου εγκλήµατος. Ενώ εργαζόταν στο κατάστηµάτου
που διατηρούσε έναντι του Γυµνασίου- 1ου Λυκείου Ναυπάκτου
δέχτηκε αιφνιδιαστικά την απρόκλητη δολοφονική επίθεση µε µα-
χαίρι ατόµου από τη γειτονική ∆ωρίδα. Μεταφέρθηκε στο Νοσο-
κοµείο ου Ριόυ, όπου µετά µάχη πέντε ηµερών υπέκυψε στα τραύ-
µατά του

Ο άτυχος  Σπύρος ήταν γεµάτος όρεξη για τη ζωή, δραστήριος,
πάντα χαµογελαστός και αγαπητός σε όλους.. Ένα µεγάλο «γιατί»
πλανάται πάνω από την πόλη, ένα «γιατί» που δεν µπορεί να απαν-
τηθεί και θα µένει εκεί ως βάρος για τον πέρα ως πέρα άδικο
χαµό ενός 35χρονου ανθρώπου, που ήταν και µοχαπάιδι και ο
πατέρας του είχε χαθεί νέος από τροχαίο.

Κοιµήθηκε ο Παπα- Αντώνης Ζωιτάκης
Κοιµήθηκε την Κυριακή 7/3, µετά από την ολιγόµηνη

µάχη που έδωσε µε τον καρκίνο ο Ιερέας του χωριού Κα-
ταφυγίου, ο παπα- Αντώνης.

Ένας Άξιος Ιερέας ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια υπη-
ρέτησε το χωριό µας µε αυταπάρνηση ακόµη και όταν
είχε δυσκολίες µε την υγεία του, µε κακοκαιρία και ότι
άλλο συνέβαινε αυτός ήταν εκεί για να εξυπηρετήσει και
να κοινωνήσει τους χωριανούς µας!

Υπήρξε καλός ιερέας, καλός οικογενειάρχης και κα-
λός άνθρωπος!

Βασίλης Τσαρούχης 
Έφυγε, σε ηλικία 87 ετών, ο λεβεντο-

κραβαρίτης Βασίλης Τσαρούχης από το
Αχλαδόκαστρο της ορεινής Ναυπακτίας,
που διατηρούσε το γνωστό βιβλιοπωλείο
«ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ» στο Μεσολόγγι. Υπήρξε
ενεργό µέρος της «Αη-Σιµιώτικης» οικογέ-
νειας. Άφησε πίσω του µεγάλη συλλογή βι-
βλίων. Η κηδεία του τελέστηκε στον Μη-
τροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο
Μεσολόγγι.

Αναζητάει τους βιολογικούς γονείς της
Πρόκειται για µία γυναίκα που γεννήθηκε στις 13 Απριλίου

του 1959 και δόθηκε στο βρεφοκοµείο Πατρών. Μετά από
έρευνα οδηγήθηκε στο χωριό Ελατού, Ναυπακτίας και συν-
δέεται µε τα επώνυµα Παναγιωτόπουλου και Κερασιά (πηγή):

(https://www.npress.gr/naf-
paktia/apo-tis-ipa-anazita-tin-
mitera-tis-stin/Npress)

Η συγκινητική ιστορία της
SHARI RIND BEIQUE

Γεννήθηκα στις 13 Απριλίου
1959 και έφυγα στο Βρεφοκο-
µείων Πατρών σε ηλικία έξι ηµε-
ρών. Σε µια επιστολή από το
ορφανοτροφείο, έλαβα τις ακό-
λουθες πληροφορίες: Απαν-
τώντας στο αίτηµά σας σχετικά
µε την καταγραφή του ∆ικα-

στηρίου της 631 / 27-11-01, σας ενηµερώνουµε τα εξής: «Σύµ-
φωνα µε τις πληροφορίες που υπάρχουν στα αρχεία της Πά-
τρας ∆ηµοτικό Ορφανοτροφείο, το Σάββατο, 18 Απριλίου
1959 και ώρα 11:30 το βράδυ, έφτασε ένα βρέφος κορίτσι στο
ίδρυµά µας, ηλικίας 6 ηµερών και µπήκε στα αρχεία των µα-
θηµάτων µας µε αριθµό 11056. Βαφτίστηκε από τη Μαρίνα
Λαµπράκη που κατοικούσε στο Συντάγµατος 12 και του δό-
θηκε το όνοµα Ελπίδα και το επώνυµο Ελευθεριάδου…. 

….  Ενώ φαίνεται ότι η βιολογική µου µητέρα σκόπευε να
επιστρέψει για µένα κάποια στιγµή, δεν είχα χρόνο να µου ζη-
τηθεί. Μέσα σε δύο εβδοµάδες, µε έστειλαν στην Αθήνα
µέσω του δικηγόρου Maurice Issachar, όπου υιοθετήθηκα
από τους Αµερικανούς γονείς µου, τους Rinds. Με λίγες πλη-
ροφορίες για να συνεχίσω, έχω κάνει DNA. Οι αγώνες µου
µε οδήγησαν στο χωριό Ελατού, Ναυπακτίας και τα επώνυµα
του Παναγιωτόπουλου και του Κερασιά. Είναι η ένθερµη ελ-
πίδα µου ότι κάποιος στη βιολογική µου οικογένεια θα ανα-
γνωρίσει αυτήν την ιστορία ή ότι αυτή η ιστορία θα είναι γνω-
στή σε κάποιον από την περιοχή του Ελάτου. Έχω συµπερι-
λάβει µερικές φωτογραφίες για τυχόν οικογενειακή οµοι-
ότητα. Ευχαριστώ!

Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε κάτι γι αυτήν την ιστο-
ρία, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το The Eftychia Project
το συντοµότερο δυνατό µέσω µηνύµατος στο theeftychia-
project@gmail.com.

∆ιάκριση Αιτ/να Επιστήµονα
Ο Αιτ/κης καταγωγής, ∆Ρ. ∆ηµήτριος Σερπάνος, κα-

θηγητής  του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών, ορίστηκε µε απόφαση της
Υπουργού Παιδείας κ. Κεραµέως, Πρόεδρος του ΙΤΥΕ-
∆ιόφαντος.

Πρόκειται για ερευνητικό φορέα (εποπτεύεται από το
Υπουργείο Παιδείας). 

Ο πατέρας του διετέλεσε Νοµάρχης Αχαΐας
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ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισµού άνω των 40
εκατ. ευρώ θα εκτελεστούν σε ∆ήµους της ∆υτικής Ελ-
λάδας, δίνοντας λύση σε πάγια και χρόνια αιτήµατα και

ανάγκες των ∆ήµων της Περιφέρειας. Τη σχετική απόφαση έντα-
ξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα 2014-2020» υπέ-
γραψε την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 ο Περιφερειάρχης ∆υτικής
Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρµάκης.  Τα έργα που αφορούν την Πε-
ριφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, συνολικού προϋπολογι-
σµού 11.087.896,16 ευρώ. Στο πρόγραµµα συµπεριλαµβάνεται και
το έργο 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥ-
ΠΑΚΤΟΥ Ο∆ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΝΟΒΑ (τµήµα, διακλά-
δωση Θέρµου- Λαγκαδούλα), προϋπολογισµού 530.000,00 ευρώ».

To Φράγµα Πείρου-
Παραπείρου

Το τίµηµα του φράγµατος, που θα υδροδοτήσει τη ∆υ-
τική Αχαΐα, είναι το Ερειπωµένο (βυθισµένο) χωριό Τό-
σκες και ένα γραφικό εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων. Το
εκκλησάκι δέσποζε στο κέντρο της λίµνης, επί λοφίσκου
περιβαλλόµενου από δένδρα, που µε τις τελευταίες βρο-
χοπτώσεις, δυστυχώς η στάθµη του νερού ανέβηκε και
έχει καλυφθεί από τα νερά της λίµνης. 

Το φράγµα είχε επινοηθεί από τον Γεώργιο Παπανδρέου
το 1963. Οι εργασίες άρχισαν το 2006 και ολοκληρώθη-
καν το 2019. 

Εργασίες 
στον Αγιάννη Βοµβοκούς

Στη φάση υλοποίησης µπαίνουν  διάφορες παρεµβάσεις, για
την Βελτίωση υποδοµών της µονής. Με απόφαση του Περιφερει-
άρχη ∆υτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρµάκη, το έργο εντάχθηκε
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα 2014-2020» µε
ποσό δηµόσιας δαπάνης,ύψους 812.700 ευρώ. 

«Η αποκατάσταση και ανάδειξη των µοναδικών πνευµατικών
και ιστορικών µνηµείων του τόπου µας αποτελεί έργο χρέους ως
προς στις ρίζες µας, αλλά και ως προς το κοινό µας µέλλον» δή-
λωσε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρµάκης.

Σχόλιο της σύνταξης. Μήπως  έρχεται η σειρά και για την Βελ-
τίωση των συνθηκών- οδικών και µη- της Μονής της Παναγίας
Φιλοθέου Νεοκάστρου ;

Εγκρίθηκε µε απόφαση
του πρόσφατου δηµοτι-

κού συµβουλίου Ναυπακτίας
η µελέτη και προχωρά η δια-
δικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης για το έργο «Κατα-
σκευή πεζοδροµίων σε τµήµα
της ΠΕΟ 48ης». Για το έργο,
προϋπολογισµού 1.186.000,00

ευρώ, ο ∆ήµος, µέσω της συ-
νεργασίας µε την Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας, έχει εξα-
σφαλίσει τη χρηµατοδότησή
του από το Πρόγραµµα ∆ηµο-
σίων Επενδύσεων. Πιο συγκε-
κριµένα, η εν λόγω µελέτη
αφορά στην κατασκευή τµή-
µατος των πεζοδροµίων στην

ευαίσθητη ανατολική πλευρά
της Ναυπάκτου έως τα όρια
του σχεδίου πόλεως. Ταυτό-
χρονα όµως, µε την ευκαιρία
του έργου, αντιµετωπίζονται τα
σοβαρά πληµµυρικά φαινό-
µενα της περιοχής. Προς
τούτο, βάσει των κλίσεων και
της ταχύτητας των υδάτων που

έχουν καταγραφεί, θα κατα-
σκευαστεί κατάλληλος αγω-
γός, συνολικού µήκους 1.004
µέτρων, κατά µήκος του άξονα
ώστε να γίνεται η απορροή των
όµβριων στο χείµαρρο Σκα.
Με αφορµή την εξέλιξη αυτή,
ο ∆ήµαρχος κ. Βασίλης Γκίζας
προέβη σε σχετικές δηλώσεις.

Πεζοδρόµια Ανατολικά της Ναυπάκτου

Η Ανάπλαση της πλατείας
Κεφαλόβρυσου (Τζαβαλαίων)

Στα 11 έργα του Π∆Ε συµπεριλαµβάνεται και η ανάπλαση
της πλατείας Τζαβελαίων Ανακοίνωση από την Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας: Υλοποιώντας µε ταχύτητα τον προγραµ-
µατισµό που έχει ξεκινήσει σε συνεργασία µε τους ∆ήµους
της ∆υτικής Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρ-
µάκης, είχε την προηγούµενη εβδοµάδα διαδοχικές τηλε-
διασκέψεις µε τους ∆ηµάρχους των τριών Περιφερειακών Ενο-
τήτων της ∆υτικής Ελλάδας, αναφορικά µε τα έργα αρµο-
διότητας των ∆ήµων που έχουν ενταχθεί και χρηµατοδο-
τούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ∆υτικής
Ελλάδας.

Οι σπηλαιώσεις στο λιµάνι
της Ναυπάκτου

Στα µέσα Φεβρουαρίου επισκέφθηκαν τη Ναύπακτο, ει-
δικευµένοι µηχανικοί της εταιρείας «Ε∆ΑΦΟΣ» η οποία έχει
αναλάβει την εκπόνηση µελέτης, για τη στερέωση και απο-
κατάσταση των σπηλαιώσεων στο λιµάνι της Ναυπάκτου. 

Ως προς τη χρηµατοδότηση, ανακοίνωση του ∆ήµου
αναφέρει ότι αυτή εξασφαλίστηκε κατόπιν συνεργασίας
του ∆ηµάρχου κ. Γκίζα και της Προϊσταµένης της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας κ. Ολυµπίας Βικά-
του και έτσι δεσµεύτηκε ποσό της τάξεως των 60.000,00
ευρώ από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου
Πολιτισµου.

Χειροτονίες στη Ναύπακτο

Την Κυριακή 31 Ιανουα-
ρίου στον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής

Ναυπάκτου τελέστηκε από τον
Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου
και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο
η εις Πρεσβύτερον χειροτονία
του Χρήστου Χασάπη. Την προ-
ηγούµενη ηµέρα, εορτή των
Τριών Ιεραρχών, στον ίδιο Ιερό
Ναό είχε τελεστεί η εις ∆ιάκο-
νον χειροτονία του. Ο νέος Πρε-
σβύτερος ήταν γεωπόνος όπως
και η σύζυγός του, και έχουν
σε τέσσερα παιδιά.

�
Ανήµερα της εορτής του

Αγίου Πολυκάρπου, τελέστηκε
στον Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου ∆ηµητρίου Ναυπάκτου,
η χειροτονία σε Πρεσβύτερο,
του νέου ∆ιακόνου π. ΓΓεεωωρργγίίοουυ
ΓΓεεωωρργγάάττοουυ,,  ο οποίος είχε χει-
ροτονηθεί σε ∆ιάκονο την Κυ-
ριακή 21 Φεβρουαρίου 2021. 

O νέος Πρεσβύτερος, π. Γε-
ώργιος, είναι ιδιαίτερα αγαπη-
τός στην Ιερά Μητρόπολη και
στον Σεβασµιότατο, αφού είναι
δικό του πνευµατικό τέκνο. Εί-
ναι, κατά σάρκα, αδελφός τού
Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Ναυπάκτου, του Αρ-
χιµ. π. Καλλινίκου Γεωργ�του
και στενός συνεργάτης της Ιε-
ράς Μητροπόλεως και της «Εκ-

κλησιαστικής Παρέµβασης». 
O π. Γεώργιος θα εργασθεί

ως Ιερέας της Εκκλησίας του
Χριστού στην Ιερά µας Μητρό-
πολη.

Ο Σεβασµιότατος τέλεσε την
χειροτονία φορώντας τα άµφια
του αγίου Καλλινίκου Εδέσσης.

Ο νέος Πρεσβύτερος π. Γε-

ώργιος είναι παντρεµένος µε
την Ελένη Παπαδοπούλου, φι-
λόλογο καθηγήτρια και  έχουν
πέντε παιδιά που είναι φοιτη-
τές και µαθητές Λυκείου. Είναι
πτυχιούχος του Μαθηµατικού
Τµήµατος του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
έχει λάβει το Master of Science

(Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδί-
κευσης) στο Computing
Science στο Πανεπιστήµιο του
Newcastle upon Tyne, Μεγά-
λης Βρετανίας και εργάζεται
από το 1993 ως Αναλυτής Συ-
στηµάτων – senior engineer σε
µεγάλη Εταιρεία Τηλεπικοινω-
νιακών Λύσεων.  

Για το έργο στη Βαρειά
Θετική ήταν η απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για

το έργο «Λιµένας Εξυπηρέτησης αλιευτικών και άλλων σκα-
φών στη θέση Βαρειά Ναυπάκτου» του ∆ήµου Ναυπακτίας. 

Η επιτροπή έλαβε τη θετική απόφαση αφού έλαβε υπόψη
τις θετκές γνωµατοδοτήσεις των Υπηρεσιών: Νεωτέρων Μνη-

µείων και Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδας, Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας Π.∆.Ε και την απόφαση της 85ης συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων
(ΕΣΑΛ).

Κι άλλο Ναυπακτιακό στέκι
Ο Ναυπακτιακής καταγωγής ∆ηµογιαννόπουλος ∆η-

µήτριος του Αθανασίου, συνεχίζει την παράδοση του πατέρα
στη µαγειρική αφού  διατηρούσε για πολλά χρόνια εστια-
τόριο στο Κέντρο της Πάτρας. 

Ο γιος του διατηρεί ένα µικρό Οινοµαγειρείο στην πε-
ριοχή Αγίας Σοφίας, µε τον ευρηµατική ονοµασία «ΠΕΙ-
ΝΑΛΕΩΝ» (Πέντε Πηγαδίων 37 και Έλληνος Στρατιώτη). 

Εκτός, του ότι είναι προσιτές οι τιµές, τα φαγητά του, εί-
ναι πεντανόστιµα και παραδοτέα στο σπίτι, χωρίς καµία
επιβάρυνση.

Οδοντιατρείο στη ∆άφνη
����ΑΑΝΝΤΤΑΑΠΠΟΟΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ::  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΣΣΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑΣΣ

Το πρώτο οδοντιατρείο λειτουργεί πλέον στη ∆άφνη
(έναντι της εκκλησίας, όπου πρόκειται να δηµιουργηθεί η
κεντρική Πλατεία), µε Οδοντίατρο την κ. Χαρά Στυλιαρά
του Ιωάννη, που σπούδασε Οδοντιατρική στη Θεσσαλο-
νίκη και Οδοντοτεχνίτρια στο Πανεπιστήµιο Αττικής. 

Στην επισυναπτόµενη κάρτα της υπάρχουν τα πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας. 

Από εµάς Καλή επιτυχία. 
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Ο Εθνικός Ευεργέτης
Ιάκωβος Τσούνης
Ολόκληρη την περιουσία αποτελούµενη από 23 εκατοµµύρια

Ευρώ και 60 αποβατικά σκάφη (αµφιβίων Επιχειρήσεων), δώ-
ρισε στις Ένοπλες ∆υνάµεις,  ο ευπατρίδης, βετεράνος εφοπλιστής,
Ιάκωβος Τσούνης. 

Γεννήθηκε στην Εγλυκάδα της Πάτρας το 1925 και είναι απόγονος
των αγωνιστών του 1821Λονταίων και Πετµεζαίων. Είναι το τελευταίο
από τα 13 παιδιά της οικογένειας µε πατέρα ∆ασάρχη. Σε ηλικία 15 ετών
έλαβε µέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεµο. Αρχικά δούλεψε ως εκτε-
λωνιστής και το 1966 µπήκε στον κόσµο της Ναυτιλίας αποκτώντας 13
εµπορικά σκάφη. 

Ένθερµος πατριώτης, φιλάνθρωπος, µε πολλές προσφορές, κατά και-
ρούς, στον στρατό και σε άλλους φορείς και Ιδρύµατα.  ∆ηµιούργηµά
του είναι και το Μουσείο, που βρίσκεται παραπλεύρως της µόνιµης κα-
τοικίας του στην οδό Κύπρου, στου Παπάγου. 

Πρόσφατα  η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου,  κατόπιν εισήγησης Υπουργού Αµύνης Νίκου Παναγιω-
τόπουλου, του απένειµε τον βαθµό του Υποστρατήγου επί τιµή.

Το εγκώµιο, για την προσφορά του στο στράτευµα, έπλεξε στην
οµιλία του ο Αρχηγός των Ενόπλων ∆υνάµεων Στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος.

Και ως παρακαταθήκη τα λόγια του µεγάλου αυτού Έλληνα ;
«∆εν αφήσαµε τα παιδιά µας να καταλάβουν ποια ελευθερία

απολαµβάνουν. Χρόνια τώρα υπηρετώ την πατρίδα σιωπηρώς.
∆εν ανήκω σε αυτούς που ονειρεύτηκαν την καρέκλα και ό,τι
ήθελε προκύψει. Με την πείρα τόσων ετών σας λέω έστω και αν
ευρίσκοµαι σε αυτή την προχωρηµένη ηλικία : Οι ολιγωτεροι ας ξε-
κινήσουµε για µια νέα πατρίδα. Ηνωµένοι µπορούµε!»

Έρχεται το θρυλικό SPITFIRE

Στα τέλη Απριλίου 2021, παραµονές
του Πάσχα, έχει προγραµµατιστεί
να προσγειωθεί στην Τανάγρα το

θρυλικό  Spitfire MJ 755, αφού αρχικά είχε
προγραµµατιστεί να έρθει στην Ελλάδα για
στις 25 Μαρτίου, αλλά κάποιες δυσχέρειες
που ανέκυψαν καθυστέρησαν το πρό-
γραµµα.

Το θρυλικό αεροσκάφος είχε παραδο-
θεί από την  RAF στην Πολεµική Αεροπο-
ρία το 1947 και είχε ο πρωταγωνιστήσει
στη Μάχη της Αγγλίας κατά τον Β΄ Παγ-
κόσµιο πόλεµο εναντίον των γερµανικών
Στούκας.

Μετά την απόσυρση των Spitfireς από
το οπλοστάσιο της Π.Α. το  αεροσκάφος
παρέµεινε στη φθορά του χρόνου . 

Το Ίδρυµα «Ίκαρος» ανέλαβε την ανα-
παλαίωσή του και έτσι µεταφέρθηκε  σε
ένα ειδικό εργοστάσιο στην Αγγλία, όπου
έγινε η αποκατάστασή του. 

Η πρώτη δοκιµαστική πτήση του, µετά
68 χρόνια, έγινε από το αεροδρόµιο Biggin
Hill. Το πέταξε ένα βετεράνος πιλότος της
RAF . Την δοκιµαστική πτήση παρακολού-
θησε και ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύµατος
«Ίκαρος», ∆ηµήτριος Κόλιας µαζί µε τον

βετεράνο πιλότο της RAF George Dunn, ο
οποίος ήταν ο πιλότος που παρέδωσε το αε-
ροσκάφος στην Π.Α. τον Φεβρουάριο του
1947. 

Το αναπαλαιωµένο Spitfarer θα  το πε-
τάξει προς την Ελλάδα Άγγλος πιλότος ο
οποίος και θα εκπαιδεύσει έλληνες πιλό-
τους, οπότε το αφος θα ενταχθεί στην Π.Α.. 

Το 1949 η Π.Α. παρέλαβε τα νέα Spitfire
MK XVI βελτιωµένου τύπου, κατάλληλα  για
αποστολές χαµηλού ύψους. Έπαιξαν βασικό
ρόλο στον εµφύλιο πόλεµο και είχαν εν-
ταχθεί στις Μοίρες 335, 336 και 337. 

Αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση το
1954. 

ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΗΑRVΑRD

Την δωρεάν διάθεση του αεροσκάφους
HARVARD S/N 493424, της Πολεµικής Αε-
ροπορίας, µαζί µε τον αεροκινητήρα (Α/Κ)
και τα εξαρτήµατα αυτού, στο Κοινωφελές
Ίδρυµα «ΙΚΑΡΟΣ» για την ανακατασκευή
του και την εν συνεχεία, κατά το µέτρο που
καταστεί δυνατόν, επαναφορά του σε πλόιµη
κατάσταση» για χρονικό διάστηµα 2 ετών
για την ολοκλήρωση των εργασιών, ενέ-

κρινε ο υπουργός Εθνικής Άµυνας Νικό-
λαος Παναγιωτόπουλος. 

Για το σκοπό αυτό έγινε αποδεκτή σχε-
τική τροποποίηση της υφιστάµενης σύµ-
βασης µεταξύ ΠΑ και Ιδρύµατος «ΙΚΑΡΟΣ».
Το κοινωφελές ίδρυµα ανέλαβε όλα τα
έξοδα για τη µεταφορά του ιστορικού αε-
ροσκάφους µαζί µε τον αεροκινητήρα(Α/Κ)
και τα εξαρτήµατα του, σε ειδικό επι-
σκευαστικό κέντρο του Ηνωµένου Βασι-
λείου, την επισκευή του, την ανακατασκευή
του αεροσκάφους και εφόσον καταστεί δυ-
νατό την επαναφορά του σε πτήσιµη κα-
τάσταση.

Έφυγε στα 104 χρόνια
Στα 104 χρόνια του έφυγε ο Βετεράνος Υποπτέραρχος Πα-

ναγιώτης Καραγιάννης, όπως ανακοίνωσε η ΠΑ.ΣΥ.ΒΕ.ΤΑ,
είχε εισαχθεί στην Σχολή Αεροπορίας το 1937 µε την 7η
σειρά Ικάρων. Έλαβε µέρος στις Επιχειρήσεις του Β’ Π. πο-
λέµου στην Αφρική και Μέση Ανατολή. 

∆ικαίωση για τους πολεµιστές
στην Κύπρο το 1974 1974

�� ΕΕππιισσττοολλήή  ττοουυ  ΣΣππύύρροουυ  ΝΝιικκ..  ΦΦοούύνντταα,,  ττρρααυυµµααττίίαα  ττηηςς  ΕΕΛΛ..∆∆ΥΥ..ΚΚ

Θα ήθελα για µια ακόµη φορά να κάνω χρήση του πολύτιµου χώ-
ρου της Εφηµερίδας σας – που για µένα είναι πολύ σηµαντικό – και
αυτό έχει να κάνει µε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος
κ. Κυριάκου ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, που έγινε προς το τέλος Ιουλίου του 2020.
Η εξαγγελία αφορά όλους τους Έλληνες πολεµιστές της Κύπρου. 

Πριν σχολιάσω αυτή την πρωτοβουλία, επιτρέψτε µου να κάνω µια
µικρή ιστορική αναδροµή, από το 1974 µέχρι σήµερα, και θα επα-
νέλθω για το σπουδαίο αυτό γεγονός.

Είναι γνωστό ότι τον Ιούλιο του 1974, στην Κύπρο έλαβε χώρα µια
πρωτόγνωρη, αναίτια, παράνοµη, βίαια και βάρβαρη εισβολή από
τους Τούρκους, µε σκοπό την µερική ή ολική κατάληψη του νησιού.
Τα αποτελέσµατα γνωστά. Σε πολλές από αυτές τις µάχες, είχα την
τιµή να συµµετέχω κι εγώ, υπηρετώντας την θητεία µου, ως Στρατιώ-
της του Επίλεκτου Σώµατος της ΕΛ.∆Υ.Κ., όπου σε µία από αυτές,
τραυµατίστηκα σοβαρά. Μετά την απόλυσή µας από τις τάξεις του
στρατού και βλέποντας πως η Πολιτεία αδρανούσε και δεν έδειχνε τον
ανάλογο σεβασµό και ενδιαφέρον, ως προς την επίλυση των αιτη-
µάτων µας, ιδρύσαµε τον "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1974". Σκοπός της ίδρυσης ήταν
και είναι, να τα διεκδικήσουµε µε αγώνες και µε οικονοµικές θυσίες
για αγωγές, ενστάσεις κ.λπ. Βασικό αίτηµά µας µεταξύ των άλλων, ήταν
η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ µας, σαν ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ της πιο σύγχρονης πολεµι-
κής ιστορίας της Ελλάδος, καθώς και ΗΘΙΚΗ δικαίωση, για την προ-
σφορά µας, υπερασπιζόµενοι τα πάτρια εδάφη.

Πέρασαν σαράντα εξ (46) χρόνια, τη χώρα διακυβέρνησαν πολιτι-
κοί διαφόρων αποχρώσεων. Καµία παράταξη, κανένα κόµµα, κανένας
Υπουργός ούτε πολιτικός, δεν ασχολήθηκε σοβαρά µαζί µας, πολ-
λές υποσχέσεις, πολλά ψέµατα και τέλος µεγάλη κοροϊδία. Συνοπτικά
αυτά συνέβησαν, αυτό το χρονικό διάστηµα που πέρασε, χωρίς να ικα-
νοποιηθεί κάποιο από τα αιτήµατά µας.

Ώσπου, όπως προανέφερα, ήλθε ο κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, τον Ιούλιο του
2020 και εξήγγειλε, το τιµητικό επίδοµα των 200 Ευρώ τον µήνα µε ανα-
δροµική ισχύ από τον Αύγουστο του ιδίου έτους, σε όλους τους Έλ-
ληνες πολεµιστές της Κύπρου. Οι κινητοποιήσεις και οι αγώνες µας
απέδωσαν καρπούς. Έστω και αργά το επίδοµα αυτό δίνει µια οικο-
νοµική ανάσα στους καταταλαιπωρηµένους πολεµιστές. Αυτό βέβαια
δεν αποτελεί πλήρη δικαίωση, και τούτο γιατί, για να ολοκληρωθεί, θα
πρέπει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Άµεσα να προωθήσουν,
εφ’ όσον είναι νοµικά δυνατόν, νοµοθετική ρύθµιση, και το τιµητικό
αυτό επίδοµα να επεκταθεί και στις οικογένειες των µαχητών – πο-
λεµιστών Κύπρου, που έπεσαν ηρωικά στα πεδία των µαχών της Κύ-
πρου, στις οικογένειες των αιχµαλωτισθέντων – αγνοουµένων, κα-
θώς και στις συζύγους των θανόντων εν ειρήνη συµπολεµιστών µου.
Έτσι, πιστεύω ότι θα αποδοθεί πλήρης δικαιοσύνη.

Αγαπητοί αναγνώστες και αναγνώστριες,
Η πολιτεία άργησε και µάλιστα άργησε πολύ να ανταποκριθεί απέ-

ναντί µας, (46) χρόνια πέρασαν, είναι πάρα πολλά, κληθήκαµε να υπη-
ρετήσουµε την πατρίδα αµούστακα παιδιά, τότε και όσοι σήµερα
ζούµε, τα µαλλιά µας, σε όσους έχουν αποµείνει είναι κάτασπρα.

Πριν κλείσω την αναφορά µου αυτή, θα πρέπει να δώσουµε τα ει-
λικρινά µας συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες
του, που τόλµησαν αυτό το αποφασιστικό και ουσιαστικό βήµα και
την εξαγγελία τους την έκαναν πράξη ψηφίζοντας τον Ν. 4714/2020
– Άρθρο 95 (ΦΕΚ 148Α) που είναι πλέον Νόµος του Κράτους. Αναµ-
φίβολα πρόκειται για µια ιστορική στιγµή. Μια απόφαση Σταθµός για
τα Ελληνικά δεδοµένα. Το τιµητικό επίδοµα για εµάς αποτελεί πρωτί-
στως ΗΘΙΚΗ ικανοποίηση και δευτερευόντως υλική ανταµοιβή.

Σε αυτό το σηµείο θα κλείσω φέρνοντας στην µνήµη σας δύο ρή-
σεις του φιλόσοφου λαού µας, που ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωσή
µας. Η πρώτη λέει: "Το γοργό και χάρη έχει", κάτι που δεν έγινε και
είναι άδικο και η δεύτερη: "Κάλλιο αργά παρά ποτέ", κάτι που έγινε
και είναι άξια επαίνου αυτή η πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως της
Νέας ∆ηµοκρατίας και προσωπικά του Πρωθυπουργού.

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία σε όλο τον κόσµο και ταχεία
απαλλαγή από την πανδηµία του κορωνοΐού.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
ΣΣ..ΣΣ..  ΟΟιι  θθέέσσεειιςς,,  οοιι  ααππόόψψεειιςς  κκααιι  τταα  σσχχόόλλιιαα  ττοουυ  κκεειιµµέέννοουυ  ααυυττοούύ  εεκκ--

φφρράάζζοουυνν  µµόόννοο  ττοονν  υυπποογγρράάφφοονντταα..

�
Βρέθηκε ο θεµέλιος ενυπόγρα-
φος λίθος του Μοναστηριού των

Θερµών Πηγών Αετοφωλιάς Κού-
κουρων και δείχνει ότι το Μονα-
στήρι του Προδρόµου θεµελιώθηκε
το 1092 µ.Χ.   (Ανακοίνωση/ ανάρ-
τηση στο F/B, (Γιάννος Ηλιόπου-
λος ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΦΩΚΙ∆ΟΣ)



Το δικαίωµα είναι η µια άκρη του δόρατος. Η
υποχρέωση, το καθήκον, είναι η άλλη. ∆ι-
καίωµα χωρίς υποχρέωση είναι έννοια ασύµ-

βατη. Η θεραπεία του δικαιώµατος γεννά την
υποχρέωση. Είναι ο ασίγαστος νόµος παροχής
και αντιπαροχής στη ζωή.

Από τότε  που ο άνθρωπος, γυµνός από πνευµα-
τικούς στόχους και απόκληρος, ύστερα από την
ηθική παρεκτροπή του, έµεινε µόνος στον πλα-
νήτη,  ένοιωσε τελείως απροστάτευτος από τα
αδάµαστα στοιχεία της φύσης, έρµαιο στις ορέ-
ξεις των αγρίων έµβιων όντων, αλλά και στις
αδυσώπητες και κατακτητικές διαθέσεις των συ-
νανθρώπων του, διαφορετικών οµάδων. Μόνη
προστασία του βρήκε την συνένωση των  δικών
του δυνάµεων µε τις δυνάµεις των συνανθρώ-
πων του, του  δικού  περιβάλλοντος, της πα-
τριάς,  του δικού του γένους. Πρώιµα διέγνωσε
την αξία της ένωσης των δυνάµεων. Πέρασε
πολύς χρόνος µέχρι να διατυπώσουν οι φιλό-
σοφοι το απόφθεγµα: « Εν τη ενώσει η ισχύς». Οι ανάγκες
της ζωής νωρίς το ανίχνευσαν. Οι άνθρωποι  το χρησιµο-
ποίησαν σαν αµάχητο όπλο προστασίας τους, ασφάλειας
και ευηµερίας τους.

Έτσι δηµιουργήθηκαν οι κοινωνικές οµάδες. Για την ∆ιοί-
κησή τους, την πρόοδό τους, την ευηµερία τους, χρει-
άστηκαν  κανόνες δικαίου, πλαίσια ηθικών συµπεριφορών,
που να συµπορεύονται µε το φυσικό δίκαιο και  να εφαρ-
µόζονται από όλους, ισχυρούς και αδύναµους και να πα-
ρέχουν προστασία σε όλους. Για  αποφυγή  της παράβασης
των κανόνων δικαίου, από οποιονδήποτε, ήταν αναγκαίο να
επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις. Έτσι συγκρατείται η κοι-
νωνική συνοχή και τροφοδοτείται η κοινωνική ευτυχία. Η αµε-
ρόληπτη και αναγκαία ποινή,  σε κάθε παραβάτη του νόµου,
είναι η κοινωνική  άµυνα κατά της αιώνιας δύναµης του
κακού, που εκπροσωπείται από τις ακαταδάµαστες αδυ-
ναµίες της ανθρώπινης ψυχής. Κορυφαία αποστολή του
νόµου, πέρα από την κοινωνική προστασία, είναι και η βελ-
τίωση των µελών του κοινωνικού συνόλου σε µια ατέρµονη
προσπάθεια  καταπολέµησης των αδυναµιών και µικροτή-
των της ανθρώπινης ψυχής, η αναβάθµισή της µε τελικό
στόχο την κατά το δυνατό τελείωσή της.

Ο άνθρωπος, σαν µονάδα, όταν καρπώνεται ωφελήµατα
από το κοινωνικό σύνολο, που είναι το κράτος, ή τα όρ-
γανα, που αυτό έχει δηµιουργήσει, για την εκπλήρωση  των
κοινωνικών αναγκών, οφείλει  ανταπόδοση αυτών, στο κρά-
τος ή στο κοινωνικό σύνολο. Οφείλει  προσφορά υπηρε-
σιών, µε διάφορες µορφές, καταβολή φόρων, στρατιωτική
υπηρεσία,  έργα αγάπης, αλληλεγγύης και  συναλληλίας
προς τους συµπολίτες του. Αυτές είναι εκδηλώσεις κοινω-
νικής συµµετοχής  για την ανάπτυξη κοινωνικής ευδαιµο-
νίας και αδιάσπαστης κοινωνικής ενότητας. 

Τα ατοµικά δικαιώµατα αναβλύζουν από τις αντίστοιχες υπο-
χρεώσεις του ατόµου. Πίσω όµως από κάθε ατοµικό δι-

καίωµα ορθώνεται ατόφια  η αντίστοιχη υπο-
χρέωση, πάνω στην οποία εδράζεται το αντί-
στοιχο δικαίωµα. Πίσω από το δικαίωµα του
ατόµου για την παροχή εργασίας και την κα-
ταβολή αµοιβής για αυτή κρύβεται η υποχρέ-
ωση για παροχή εργασίας, µε σκοπό τον πολ-
λαπλασιασµό του εθνικού πλούτου  και τη διά-
χυση  αυτού, σύµµετρα µε την προσφορά, στο
κοινωνικό σύνολο.  ∆ίπλα από την ασφάλεια και
την απόλαυση των κοινωνικών υποδοµών, η
δηµιουργία των οποίων απαιτεί δαπάνες, πα-
ραµονεύει η υποχρέωση για την καταβολή φό-
ρων, ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα
κάθε πολίτη, για την συγκέντρωση των ανα-
γκαίων δαπανών  για την λειτουργία και συν-
τήρηση του κράτους  και την βελτίωση των
παρεχοµένων υπηρεσιών παιδείας, υγείας,
ασφάλειας και κοινωνικής προστασίας των
πολιτών.
Κατά συνέπεια δικαιώµατα και υποχρεώσεις

συνυφαίνονται αδιάσπαστα, συναρτώνται άρρηκτα και ο
χωρισµός τους φέρει των αφανισµό  υποχρεώσεων και δι-
καιωµάτων. Αυτή η µεγάλη αλήθεια δεν ακούγεται  µε ευ-
κρίνεια, όπως επιβάλλεται, από τα χείλη των αρµόδιων ορ-
γάνων, της πολιτικής ηγεσίας, της συνδικαλιστικής ηγεσίας,
των κοινωνικών φορέων, των µέσων µαζικής  ενηµέρωσης,
που είναι υποχρέωση και καθήκον τους. ∆ιαφεύγει  της
ηγεσίας του τόπου η συνταγµατική,  κοινωνική και Εθνική
αποστολή της, που είναι κυρίως η ορθή και η ηθική δια-
παιδαγώγηση πολιτών. Αυτή πραγµατώνεται όταν τα επι-
χειρήµατα απευθύνονται στην λογική. Όταν δεν πυρπολεί-
ται το θυµικό µε πολιτικά προστάγµατα. Όλες οι πολιτικές
ηγεσίες ισχυρίζονται ότι όταν απευθύνονται  στο λαό,  τον
τροφοδοτούν µε την αλήθεια, γιατί µε αυτή µπορεί να οδη-
γηθεί στο δρόµο της προόδου και της ευδαιµονίας και µε
αυτή είναι δυνατό να φθάσει στην πνευµατική ανάταση,
που είναι η σφαίρα της εφαρµογής της δικαιοσύνης, της ισο-
νοµίας,  της αξιοκρατίας, της αλληλεγγύης, που οδηγούν
στην ατοµική και την κοινωνική  ευτυχία.

Είναι πραγµατικά  ειλικρινείς; Πως είναι δυνατόν να συµ-
βαίνει αυτό, όταν θωπεύουν τα αυτιά του λαού υπερ-
τονίζοντας τα ατοµικά του δικαιώµατα, χωρίς ποτέ να

τον προτρέπουν σε εκπλήρωση και των νόµιµων υποχρε-
ώσεών του, δίχως τις οποίες δεν µπορούν και ικανοποι-
ηθούν τα δικαιώµατά του; Εδώ αναντίλεκτα  παρατηρείται
αντινοµία λόγων και έργων, που διαφορετικά µεταφράζεται
σε λαϊκισµό και  δηµαγωγία, ανεύθυνη και επικίνδυνη, γιατί
η οποιαδήποτε ηγεσία από το νοµικό πλαίσιο έχει και παι-
δαγωγική ευθύνη έναντι του λαού και του έθνους. Η πει-
θαρχία, ασάλευτο βάθρο ευηµερίας και προκοπής µιας κοι-
νωνίας, έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιο της πολιτικής, συν-
δικαλιστικής και πνευµατικής ηγεσίας του τόπου. Έχει ταυ-
τισθεί µε το σκοταδισµό. Η απειθαρχία, που κατατρώει τα
σωθικά τις δηµοκρατίας, θεωρείται προοδευτικότητα. Τέ-
τοιο  ελληνικό κατάντηµα. Έτσι οι λαοί δεν οµονοούν, οι
χώρες δεν οδηγούνται στην κοινωνική προκοπή, η δηµο-
κρατία δεν στηρίζεται σε ασφαλή θεµέλια. Οι ηγέτες δεν
αφήνουν αχνάρια ανεξίτηλα στο χρόνο.

Πραγµατικός ηγέτης είναι εκείνος, που έχει όραµα προκοπής
για τον τόπο, συνεγείρει το λαό για την πραγµάτωση των ορα-
µάτων του, αναπτύσσει τις πνευµατικές και ηθικές  δεξιό-
τητες του λαού, στιγµατίζει τις αδυναµίες του, τον διαπαι-
δαγωγεί για την εξάλειψη αδυναµιών και µικροτήτων, επι-
βραβεύει τους ικανούς, έντιµους και άξιους. Κτυπά αλύ-

πητα την παρανοµία και την διαφθορά.  Παρακινεί τους
ικανούς και  αδιάφθορους να  ασχοληθούν  µε τα κοινά και
να αποδώσουν πλούσιο παραγωγικό έργο, σε ωφέλεια του
κοινωνικού συνόλου. Αυτές τις βασικές αλήθειες η πολι-
τική µας ηγεσία φαίνεται ότι τις θεωρεί επουσιώδεις.  Πλη-
θωρικά εξαγγέλλεται από όλες τις πολιτικές ηγεσίες η κα-
θολική εφαρµογή στην διοίκηση της χώρας της ∆ικαιοσύ-
νης,  της ισονοµίας, της αξιοκρατίας, της εντιµότητας, που
διεγείρουν τις ευγενείς ελπίδες των πολιτών για να δια-
ψευστούν πριν σβήσει ο αντίλαλος των εξαγγελιών. Στην
πολιτική ζωή της χώρας απουσιάζει ο έπαινος της ηθικής
πράξης και ο στιγµατισµός της ανήθικης και παράνοµης. Ο
παραβάτης ή δεν ελέγχεται ή θωπεύεται µε την ποινή που
του επιβάλλεται. Όταν το κέρδος από την παράνοµη πράξη
είναι πολλαπλάσιο από το πρόστιµο, που επιβάλλεται για
την παρανοµία, αν αυτή διαπιστωθεί, η παρανοµία είναι βέ-
βαιο ότι θα επαναλαµβάνεται. Τα προσωπικά δεδοµένα
προστατεύουν τον παραβάτη. Ελληνικός εξωφρενισµός.
Με τέτοια νοµοθεσία και τέτοια εφαρµογή της πορεύεται η
πολιτική, η συνδικαλιστική, η πνευµατική, καθώς και η παν-
τοδύναµη τέταρτη  εξουσία µας και φαίνεται ότι είναι ικα-
νοποιηµένη και από το νοµοθετικό της έργο και  την πληµ-
µελή εφαρµογή αυτού.  ∆ιαφορετικά κάτι θα άλλαζε. Η αν-
θρώπινη ψυχή είναι πληµµυρισµένη από αδυναµίες και µι-
κρότητες. Καθήκον της πολιτικής και θρησκευτικής  ηγε-
σίας είναι η δηµιουργία νοµικού και ηθικού πλαισίου, που
θα επιδιώκει την πνευµατική και ηθική αναβάθµιση του ατό-
µου- πολίτη. Ο Σαίξπηρ µε το στόµα του Άµλετ κραυγάζει:
« ∆ώσε µου έναν άνθρωπο, που να µην σκλαβώνεται στο
πάθος, να τον βάλλω µέσα στην καρδιά µου, στης καρδιάς
µου την καρδιά.» Να µην σκλαβώνεται στο οποιοδήποτε
πάθος, πολιτικό, θρησκευτικό, φυλετικό, πάθος πλεονε-
ξίας, πάθος που αιχµαλωτίζει την ελεύθερη κρίση, την  εκ-
µηδενίζει  και οδηγεί τον άνθρωπο στις εκδηλώσεις των
ενστίκτων του, που είναι πράξεις δουλείας και όχι πνευ-
µατικής ανάτασης και ψυχικής ελευθερίας, που έταξε η ∆η-
µιουργία.

Είναι εγωιστικό και απάνθρωπο το άτοµο να διεκδικεί τα δι-
καιώµατά  του και να ενταφιάζει τις υποχρεώσεις του, όταν
τα δικαιώµατα θεµελιώνονται στις αντίστοιχες υποχρεώ-
σεις του. Τα δικαιώµατα είναι δηµοκρατικές κατακτήσεις. Οι
υποχρεώσεις είναι επίσης δηµοκρατικές κατακτήσεις, χω-
ρίς τις οποίες τα δικαιώµατα δεν έχουν δυνατότητα πραγ-
µάτωσης. Οι αλήθειες σαν εθνικά ωφέλιµες είναι αναγκαίο
να διακηρύσσονται και µάλιστα από τα στόµατα των υπευ-
θύνων ηγετών, όταν µάλιστα διατείνονται ότι πολιτεύονται
δηµοκρατικά. Κατά τον Σωκράτη, τον φιλόσοφο της αρετής
« Ο ανεξέταστος βίος δεν προάγει τις συνθήκες της κοι-
νωνικής συµβίωσης. Πραγµατική ιδεολογία είναι η αγάπη
στην αρετή, την αλήθεια και προπαντός την δικαιοσύνη».
Κατά τον Μέµωνα : « Κάθε πράξη, που υπόβαθρο έχει την
δικαιοσύνη, είναι αρετή». Αυτά είναι τα ασάλευτα διδάγ-
µατα της διαχρονικής πείρας και της φιλοσοφικής ενατένισης.
Τότε  γιατί δεν τα µεταβάλλουµε σε αχώριστους κανόνες της
ζωής µας, αφού την καθιστούν συνεκτική και ευδαίµονα; Η
απάντηση ανήκει στους πολιτικούς και πνευµατικούς µας
ταγούς. 
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Ό
ταν όµως πήγα να τακτοποιήσω την εγγραφή, µου
είπαν, για την εγγραφή, πρέπει να εξεταστείς και στο
µάθηµα της Μουσικής, γιατί ο ∆άσκαλος διδάσκει
ωδική στα1/θέσια, και κατά κανόνα είναι ο ψάλτης στο
χωριό.  Τα πράγµατα ήταν δύσκολα, γιατί δυστυχώς

στη Μουσική δεν τα κατάφερνα και ήµουν παράφωνος. 
Ήξερα δηµοτικά τραγούδια και µου άρεσαν και τα λαϊκά, ελαφρά.

Είχα πολλά βιώµατα και αγαπούσα τα δηµοτικά τραγούδια. 
Στην επιτροπή ήταν ένας εξαίρετος Μουσικός, ο Κερκυραίος Κα-

ψάσκης Σπύρος και Καθηγητής. Όταν µου είπε να τραγουδήσω
«Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» και κάποιο άλλο δεν τα κατά-
φερα, όπως ένας Καρπούζης από τη Νάξο, που τον έκοψαν. Οι
άλλοι καθηγητές της Επιτροπής είπαν, ο υποψήφιος έγραψε την
καλύτερη Έκθεση και πρέπει να φοιτήσει, έτσι στάθηκα τυχε-
ρός.

Πρέπει να σηµειώσω ότι στην Μαράσλειο διδασκόµασταν: Ενόρ-
γανη Μουσική µε τον εξαίρετο ηλικιωµένο Μουσικό Λάβδα. Ευ-
ρωπαϊκή και βυζαντινή Μουσική µε τον Καψάσκη. Υποχρεωτικό
ήταν το µαντολίνο, κάποιοι σπουδαστές προχωρηµένοι, χρησι-
µοποιούσαν και άλλα µουσικά όργανα. Όταν ανακοίνωσα στους
γονείς µου την επιτυχία, επειδή τα οικονοµικά ήταν ανύπαρκτα,
ο πατέρας µου έκανε τη σκέψη να εγγραφώ, αλλά να µην φοι-
τήσω και να εργάζοµαι στο εργοστάσιο «Μούγερ», µέχρι  να
απολυθεί ο άλλος αδελφός µου Γιώργος, φαντάρος, που εργα-
ζόταν στα λεωφορεία και θα βοηθούσε να µπορέσω να φοιτήσω.

Εγώ φοβόµουν µην χάσω το δικαίωµα της φοίτησης, αν δεν πα-
ρακολουθήσω, από την πρώτη χρονιά. Ευτυχώς τη λύση την
έδωσε ένας άλλος χωριανός µου, ο Κώστας Παντελή Παπανα-
στασόπουλος, Εφοριακός, µε τον παρακάτω τρόπο.

Ο ίδιος είχε υπηρετήσει στην Εφορία της Άρτας µε έναν Ευαγ-
γελή, που ο ανιψιός του φοιτούσε στην Πάντειο και ο πατέρας
του ήταν ∆άσκαλος στα Άγναντα (Άρτας) και είχε οικονοµική
ευχέρεια.

Είπε στον αδελφό µου, το δωµάτιο, στην Ιπποκράτους θα το πλη-
ρώνεις εσύ µε το φοιτητή της Άρτας Χριστόδουλο Ευαγγελή και
ο Κώστας θα αναλάβει το συγύρισµα και τη µαγειρική, χωρίς να
µετέχει στα έξοδα.

Η λύση ήταν ικανοποιητική, µάλιστα µε τον Χριστόδουλο, που ήταν
συνοµήλικος και φιλότιµο παιδί κάναµε παρέα και κέρναγε τα ανα-
ψυκτικά και τον κινηµατογράφο, γιατί εγώ ήµουν άφραγκος.  

Οι γονείς µου κάθε Σάββατο µας έστελναν µε το λεωφορείο Ναυ-
πάκτου Αθηνών κοφίνι µε κοτόπουλο µαγειρευµένο, χωριάτικο
ψωµί σταρένιο από το σπιτικό φούρνο, λίγο τυρί χωριάτικο, και
τη βαλίτσα µε πλυµένα εσώρουχα, πουλόβερ, κάλτσες και κανένα
πουκάµισο, που έλεγε ο Κ. Χατζηχρήστος. 

Ξέχασα να γράψω ότι, όταν στο καφενείο µαθεύτηκε, ότι του Κι-
τσοβασίλη (Χρήστος ο πατέρας και Βασίλης ο γιος) ο Κώστας πέ-
τυχε για ∆άσκαλος, ο µπάρµπα Ανδρέας ο Φαρµακούλας, µε-
γάλο πειραχτήρι, είπε: Και θα κάνει µάθηµα αυτό το λινόλαιο; 

Τα µαθήµατα άρχισαν κανονικά και το ωράριο 8-2 µε σπουδαί-
ους παιδαγωγούς. Παλαιολόγος Γεώργιος, Γενικός ∆/ντος της
Παρασείου, εξέχουσα Παιδαγωγική µορφή, από την Αχαΐα, µε
Σπουδές στη Γερµανία και αλλού. ∆ιετέλεσε Γενικός Γραµµα-
τέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε Πρωθυ-
πουργό τον Πρωτοπόρο Βενιζέλο και Υπουργό Παιδείας τον Πα-
πανδρέου Γεώργιο. Με εισήγηση του Παλαιολόγου, έγιναν διε-
τείς οι Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, παίρνοντας εφόδια οι ∆άσκα-
λοι, που πηγαίνοντας στις νέες χώρες στην Βόρεια Ελλάδα,
εδραίωσαν την ελληνική γλώσσα µε αντίξοες συνθήκες. Αυτό
έγινε το 1933. Χρησιµοποιούσε µέθοδο εκµάθησης και µόρφω-
σης των ∆ασκάλων, να είναι αποδοτικοί. Θυµάµαι στο βιβλίο του
«Πως η Γερτρούδη διδάσκει τα τέκνα», µας συµβούλευε να εί-
µαστε παράδειγµα προς µίµηση. Χαριτολογώντας κάποτε µας
έλεγε: Στα χωριά που θα υπηρετήσετε, για να περνάει η ώρα
σας εκτός από την µελέτη, να παίζετε και χαρτιά, εκτός από την
πρέφα. Όταν κάποιος Σπουδαστής του είπε, ότι η πρέφα είναι
ωραίο παιχνίδι, απάντησε: Αν σας πάρουν «πρέφα» δεν θα µπο-
ρείτε να σταθείτε στο χωριό. 

Στο ίδιο τµήµα φοιτούσαν και οι συµµαθητές µου ο Μηλίτσας Βα-
σίλης και στο άλλο ο Θεοδοσόπουλος Γιώργος, αργότερα κα-
θηγητής, ο Νταουσάνης Φίλιππος, ο Αδαµόπουλος ∆ηµήτριος
από την Αχαΐα, ο Κωσταντόπουλος ∆ηµήτριος από τη Μεσσηνία,
ο Παπαχρήστου Ανδρέας από την Ηλεία, η Ανδρουτσοπούλου
Τασία από το Μοναστηράκι ∆ωρίδας, ο Κρίτσας Βασίλης από το
Κροκύλειο, ο Γραβάνης Γ., ο Κασσίδης Μιλτιάδης από το Λιδω-
ρίκι και ο Μαστροκώστας Βλάσης από την Κλεπά, δραστήριος
και µελετηρός. Κοκυλιάς Κων. από το Καρπενήσι, Καλλενδρια-
νός από την Αργολίδα. Από τον Ίναχο (Πασά) Άργους ένας εξαί-
ρετος φίλος ο Ανδρέας Κεραµίδας, αργότερα βοηθός του Πρω-
τοψάλτη Ιστορικού στην Πάντειο και Λυκειάρχης, µε τον οποίο
διατηρείται η φιλία. ∆ηµόπουλος από την Κορινθία. Πιλάτης, Ρέ-
τσας, Ζαχαριάδης από την Εύβοια. Στο 2ο έτος, ήταν ο Ρήγας
Νικόλαος του Αθανασίου από τη ∆άφνη, µε εξαιρετική εξέλιξη
στη Ναύπακτο. Ο Φούρλας ∆ηµήτριος από το Νεοχώριον (κατόπιν
Επιθεωρητής). Στο 2ο  έτος ήρθε στο τµήµα µας και ο Νίκος Πα-
πίδας (Καταφύγιο) που ήταν έφεδρος Ανθυπολοχαγός. Είχαµε
∆ιδακτική τον Τσίριµπα Αντώνη, διαπρεπή καθηγητή µε ευφρά-
δεια λόγου και άριστος στις υποδειγµατικές ∆ιδασκαλίες. Ο
Μπασουκέας εξαίρετος Παιδαγωγός, µας ξενάγησε στον Παρ-
θενώνα και µε λεπτοµέρειες µας ανάπτυξε τα πάντα, από τα
Προπύλαια, το Ναό της Απτέρου Νίκης (οι Αθηναίοι κατασκεύασαν
το Ναό µε κοµµένα τα φτερά της Νίκης, να µην δύναται να πε-
τάξει και να µείνει µόνιµα στην Αθήνα), τις Καρυάτιδες και τα

άλλα κτίσµατα µέχρι να µας καταλαµβάνει δέος και έκσταση.
Άλλος Παιδαγωγός ο Τριανταφυλλίδης µε ωραία παιδαγωγικά
βιβλία. Ο Κωσταντόπουλος σ’ άλλο Τµήµα (ο αδελφός του, τότε
ήταν ∆ιοικητής του Αγίου Όρους). Η Κυριαζοπούλου ήταν νέα
πολύ όµορφη και µας έκανε Λογοτεχνία. Αργότερα, παντρεύ-
τηκε το διακεκριµένο ∆ικηγόρο Μιράσγεζη και ήταν στο Παιδα-
γωγικό Τµήµα Πατρών. Τη συνάντησα όταν επρόκειτο να συν-
ταξιοδοτηθεί και δεν θύµιζε τίποτε από το κάλλος της εποχής
εκείνης. Ο Λώλης µας έκανε Φιλοσοφία, είχε εφόδια πολλά,
αλλά δεν ήταν συναρπαστικός. Ο Κονίδας από το Ναύπλιο, µας
έκανε Φυσική και πειράµατα, ήταν αυστηρός. Ο Λούβαρης Νι-
κόλαος, σπουδαίος καθηγητής Θεολογίας, µας έκανε θρη-
σκειολογία. Ήταν πολύ συγκροτηµένος και ενέπνεε σεβασµό. Μας
έλεγαν οι άλλοι καθηγητές, ότι το γιο του τον σκότωσαν οι Γερ-
µανοί στην Κατοχή και το γνώριζε ο ίδιος. Στη γυναίκα του, έλεγε
ότι ήταν αιχµάλωτος και θα επέστρεφε, γιατί δεν ήθελε να πι-
στέψει ότι ο γιός της χάθηκε. Ο Φαλταΐτης µας έκανε καλλιτε-
χνικά και ζωγραφική, στην οποία τα κατάφερνα. Γυµναστές ο
Παπαχρήστος και ο Μαραντής, από τη ∆ωρίδα. Εκτός από τη Γυ-
µναστική, µαθαίναµε αρκετούς χορούς.

Εγώ ήµουν λίγο συνεσταλµένος, γιατί δεν είχα χαρτζιλίκι, ούτε
καλά ρούχα και παπούτσια. Είχε και αρκετές σπουδάστριες. Ο
Ψυχογιός ο Κώστας είχε πιο πολύ θάρρος µε τους καθηγητές
και κατακτήσεις.         

Παρακολουθούσαµε και υποδειγµατικές διδασκαλίες. Ο Ντούζος
από το Καρπενήσι ήταν σπουδαίος ∆άσκαλος, όπως και οι άλ-
λοι, ο ∆ιαµαντόπουλος και Κυριαζόπουλος, που έγραφαν και
βοηθητικά βιβλία µαζί µε τον Κονίδα που ήταν Φυσικός και τα
χρησιµοποιήσαµε όταν διοριστήκαµε. Σιγά- σιγά γνωριστήκαµε
και κάναµε αστεία, δανειζόµασταν βιβλία και σηµειώσεις.

Είχαµε από τη Ζάκυνθο το ∆ιονύσιο Αβούρη, σοβαρό και µετρη-
µένο, και µε παράστηµα αρχοντικό, σε αντίθεση µε τον Κλωνα-
ράκη που πούλαγε έρωτα στις σπουδάστριες και τον είχαν πά-
ρει µυρωδιά. Πουλώντας το ίδιο παραµύθι σε µια σπουδάστρια,
αυτή του είπε: «Αυτά που µου λες τα είπες και στη φίλη µου;».
Απάντηση: «Γιατί, διαφορετικά λόγια θα λέω στην κάθε σπου-
δάστρια;».

Ο Φίλιππος Νταουσάνης ήταν εξωστρεφής και έλεγε ότι είναι ανι-
ψιός του Νόβα και για µένα, που κάναµε παρέα, έλεγε ότι είµαι
ανιψιός του Καθηγητή Κονίδα και ότι τα γραπτά τα διορθώνω
εγώ, βοηθώντας το θείο µου. Στο σπίτι προσπαθούσα να κάνω
χρέη νοικοκυράς. Είχα παντελή άγνοια, αλλά για καλή µου τύχη,
το σπίτι που µέναµε ήταν πανσιόν µε κοινή κουζίνα και οι κυ-
ρίες µε συµβούλευαν. ∆ίπλα µας έµενε η οικογένεια Κριτοπού-
λου, που ο Κριτόπουλος ήταν καθηγητής Μικροβιολογίας και
όταν άνοιγε την πόρτα έπιανε το πόµολο µε το µαντήλι. Σε απο-
ρία δική µου, γιατί το κάνει, µου έδειξε µε το µικροσκόπιο, πόσα
µικρόβια σε µεγέθυνση κυκλοφορούσαν.

Στην πανσιόν έµεναν και άλλες οικογένειες µε κοινή κουζίνα και
τουαλέτα. Η Σοφιανοπούλου µε το γαµπρό της και την κόρη της
σε µεγαλύτερα δωµάτια. Ο γαµπρός της ήταν µορφωµένος, υπη-
ρετούσε στο Υπουργείο Οικονοµικών µε το χωριανό µου Αϋ-
φαντή Σπ.

Μου έκανε εντύπωση ότι άνθρωποι µορφωµένοι έµεναν σε παν-
σιόν και χρησιµοποιούσαµε την ίδια τουαλέτα και το ίδιο µπά-
νιο.

Βέβαια η χώρα µας πρόσφατα βγήκε από τον εµφύλιο και η έν-
δεια ήταν φανερή σε όλους. Κάποιες κυρίες µε βοηθούσαν στη
µαγειρική, αλλά µε έβλεπαν και πονηρά, λέγοντας: είδες τι αρ-
ρενωπά χαρακτηριστικά έχει ο Κώστας; 

Εγώ µε το συγκάτοικο Ευαγγελή Χριστόδουλο τα είχα βρει και δεν
ήµουν και τόσο συνεπής στις υποχρεώσεις καθαρισµού και µα-
γειρικής και µου έλεγε ο αδελφός µου, πρέπει να είµαστε συ-
νεπείς στις υποχρεώσεις µας.

Ο Χριστόδουλος ήταν όµορφος, ψηλός, ξανθός, αλλά διαπίστωσα
στην πορεία, ότι είχε κάποια µειονεξία λόγω µικρής αναπηρίας.  

∆εν υπηρέτησε τη θητεία του στο Στρατό, γιατί το κεφάλι του όταν
ήταν µικρός, ήταν κολληµένο στον ώµο του δεξιού χεριού και
κάνοντας επέµβαση το διόρθωσε και ήταν ευθυτενής. ∆εν µπο-
ρούσε όµως µε το δεξί του χέρι να χαιρετήσει κανονικά στρα-
τιωτικά.

Σαν νέοι θέλαµε να συνάψουµε κάποιες σχέσεις µε κοπέλες. Ξε-
κινήσαµε σιγά-σιγά τα νοήµατα µε κάποιες υπηρέτριες των γει-
τονικών αρχοντικών, που είχαν υπηρετικό προσωπικό. Όταν το
ανακάλυψε ο αδελφός µου, που ήταν µεγαλύτερος και µε αρ-
χές, µας έλεγε δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε και επί πλέον
θα γίνουµε ρεζίλι στη γειτονιά. Πηγαίνετε τουλάχιστον σε άλλη
περιοχή.

Εγώ που έβρισκα και δικαιολογίες, του έλεγα, στην Ακαδηµία
µας διδάσκουν από τα εύκολα, στα δύσκολα, από τα πλησίον
στα µακριά και από τα γνωστά στα άγνωστα. Έψησα δύο υπη-
ρέτριες, αλλά ήθελαν να τις πάµε και κινηµατογράφο, αλλά εγώ
είχα άδειες τσέπες. Ο Χριστόδουλος όπως έγραφα, ο πατέρας
του ήταν ∆άσκαλος και είχε στην Άρτα περιβόλια πορτοκαλιών
και ο θείος του Εφοριακός και τον ενίσχυαν. Θυµάµαι ο αδελ-
φός µου είχε κάτι βιβλία που τα έδιναν δωρεάν µε τη «Βρα-
δυνή». Ο Χριστόδουλος τα πήρε στις διακοπές για να τους πει,
ότι ξόδεψε χρήµατα για την αγορά βιβλίων. 

Με τις υπηρέτριες καταλάγιαζα την πείνα γιατί έρχονταν µε γεµάτα
τα ταψιά, έπλεναν και σιδέρωναν κάνα πουκάµισο. Την εποχή
αυτή υπήρχε φτώχεια, γιατί και από το χωριό µου ήταν αρκετές
κοπέλες, που αργότερα πρόκοψαν, όπως η Φωτεινή Ζαχαριά.
Οι κόρες του ∆ηµ. Αθ. Κονίδα, Ευτυχία, Αγλαΐα του ∆ιονύση

Κονίδα, του Κώστα Θ. Κονίδα και άλλες. Μάλιστα είχα ενδιαφερθεί
κι εγώ, όταν κάποια γνωστή οικογένεια είχε ανάγκη από υπη-
ρέτρια.

Είπα στην Κυρία, θα σου φέρω ένα κορίτσι, είναι υπάκουο, εργατικό,
αλλά χωρίς γνώσεις και ευγενικούς τρόπους, γιατί η ζωή του χω-
ριού λόγω φτώχειας, ακόµη και η προφορά δύσκολη.

Πήγε η κοπέλα, έκανε µε προθυµία τις δουλειές και προσπα-
θούσε να προσαρµοσθεί. 

Η κυρία όµως, µεγαλοπιανόταν και φιλοξενούσε φίλες, αλλά και
επικοινωνούσαν τηλεφωνικά. 

Μια µέρα παίρνει µια φίλη της κυρίας τηλέφωνο και λέει: Μου δί-
νεις την κυρία να της µιλήσω;

Απάντηση: Αυτή τη στιγµή δεν µπορεί να σου µιλήσει, γιατί χ….ει!
Σε λίγο ξαναπαίρνει η κυρία τη φίλη της και της λέει: Που τη
βρήκες αυτή την κοπέλα που µιλάει τόσο χυδαία και της είπε το
περιστατικό, αυτό είναι βλαχαδερό.

Πιάνει η κυρία την υπηρέτρια και τη συµβουλεύει, ότι δεν έπρεπε
να της πεις αυτό το πράγµα.

Απαντάει η υπηρέτρια: Εµείς έτσι το λέµε στο χωριό. Πες τε µου,
τι έπρεπε να πω; 

Η κυρία: Αυτή τη στιγµή είναι στην τουαλέτα και δεν µπορεί να σας
µιλήσει.

Σε λίγες µέρες παίρνει πάλι η φίλη και ζητάει την κυρία.
Μπορώ να µιλήσω στην κυρία; Όχι, απαντάει η υπηρέτρια, γιατί

είναι στην τουαλέτα. 
Μα θ’ αργήσει; ρωτάει η φίλη της. 
Η υπηρέτρια: ∆εν πιστεύω ν’ αργήσει γιατί έφυγε κλά…...ας! 
Έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση, από γκάφα σε γκάφα! Αναφέρω

το περιστατικό αν και είναι κακόηχο, είναι όµως αληθινό.
Είχαµε όµως τις Κυριακές και τις ευχάριστες συναντήσεις µε χω-

ριανούς και συγγενείς. Στην Καλλιθέα έµειναν τα Παπαδόπουλα
ο Βασίλης µε τη Γιώτα και ερχόταν και ο Γιώργος, που τότε ήταν
έφεδρος Ανθυπολοχαγός και µε ανακατατάξεις σκεπτόταν να
σταδιοδροµήσει στο Στρατό. «Αλλά άλλαι µεν βουλαί ανθρώ-
πων, αλλά δε Θεός κελεύει». Θα αναφέρω πιο κάτω πως ο Γε-
ώργιος Κων. Κονίδας από στρατιωτικός έγινε παπάς.

Με την οικογένεια Παπακονίδα µεγαλώσαµε µαζί και στην ίδια γει-
τονιά και ήµασταν πάρα πάνω από αδέλφια. Η Γιώτα ήταν εξαι-
ρετική µαγείρισσα. Ο Βασίλης εργαζόταν σε κατάστηµα υφα-
σµάτων στην Ερµού, του Ντάβαρη, από τα καλύτερα και µε πε-
λατεία υψηλών προσώπων, στην Ερµού. Ο Βασίλης ήταν εργα-
τικός, σοβαρός, αξιοπρεπής, έντιµος και είχε κερδίσει την εµ-
πιστοσύνη των ιδιοκτητών και του εµπιστεύονταν τα πάντα. Άλ-
λες φορές, µε τα Παπαδόπουλα, πηγαίναµε στο Φάληρο στον
Εφοριακό Κώστα Παπαναστασόπουλο.

Μόνος µου επισκεπτόµουν το Χρήστο Αθ. Νταουσάνη, που είχε
περιπέτειες. Μαθητής στο Γυµνάσιο, ήταν σφόδρα ερωτευµένος
µε τη γειτόνισσά του Γεωργία Ιωαν. Ρήγα (Λέζα). Ήταν πολύ
όµορφη κοπέλα, αλλά είχε τελειώσει µόνον το ∆ηµοτικό, και οι
γονείς του Χρήστου ήταν εντελώς αντίθετοι µε το γάµο αυτό, µέ-
χρι που τον έστειλαν κρυφά στην Αθήνα. Μάλιστα είχα γράψει,
όταν ήµασταν µικροί και είχε αντάρτες το χωριό, τα περισσότερα
παιδιά ήµασταν «Αετόπουλα» σε αντίθεση µε το Χρήστο Αθ.
Νταουσάνη, τον αδελφό µου Γιώργο και µερικά άλλα, ήταν µε
την παράταξη του Ζέρβα. Το «Ε∆ΕΣ» και ο πατέρας του Αθανάσιος
Νταουσάνης, που ήταν αριστερός, τιµωρούσε το γιο του για την
ιδεολογία του, κατά παρέκκλιση.

Έδωσε εξετάσεις και πέτυχε στην Ζωσιµαία Παιδαγωγική Ακα-
δηµία Ιωαννίνων και δεν του επέτρεψαν να φοιτήσει, γιατί ήταν
αριστερός ο πατέρας του και δεν έκανε «∆ήλωση Νοµιµοφρο-
σύνης».

Ο γάµος έγινε, παρά την αντίθεση των γονέων. Αλλά το ότι δεν
του επέτρεψαν να φοιτήσει στην Ακαδηµία, τον ανάγκασαν να
ασπαστεί τον Κοµµουνισµό και να έρθει στο χωριό σαν εκπρό-
σωπος του Κ.Κ.Ε. και µε προτοµή του Λένιν. Σπούδασε στις
Σχολές ∆οξιάδη και ασχολήθηκε µε οικοδοµικές εργασίες. 
Απόκτησε κόρη και µεγαλώνοντας σπούδασε γιατρός και δια-
µένει στην Ιταλία. Κατά τα άλλα, ήταν φιλότιµος και καλός οι-
κογενειάρχης. Ήταν ένα χρόνο µεγαλύτερος και τελείωσε νω-
ρίτερα το Γυµνάσιο.  Ήταν εργατικός, αλλά είχε άλλα ενδιαφέ-
ροντα. Εγώ ήµουν αχώριστος φίλος µε τον αδελφό του τον
Τάκη, που ταιριάζαµε σε πολλά. Επισκεπτόµουν κάπου-κάπου
τον Χρήστο µε τη Γεωργούλα όπως τη λέγαµε, γιατί στο χωριό
µεγαλώσαµε µαζί. 

∆ιέτρεχα βέβαια και τον κίνδυνο να χαρακτηριστώ αριστερός
και να µην µπορώ να διοριστώ, όταν τελειώσω την Ακαδηµία, γιατί
η Ασφάλεια ήταν ενήµερη για όλα.  

Ένας άλλος χωριανός, που επισκεπτόµουν και ήταν πιο αγαπη-
τός ήταν ο Μήτσος Κότσιαλος, παιδικός φίλος. Ήταν επιδέξιος
τεχνίτης ξυλουργός και φιλότιµος υπέρ του δέοντος. Έµεινα
και στο δωµάτιό του, για ύπνο, στο Περιστέρι, αλλά και αυτός
είχε αριστερές ιδέες και έκανε συντροφιά µε σεσηµασµένους
αριστερούς.

Αργότερα παντρεύτηκε µε µια από χωριό του Αιγίου και απόκτη-
σαν ένα γιό. Το σπίτι τους στην Αθήνα, αλλά και στο χωριό, που
έζησαν τα τελευταία χρόνια, ήταν ανοιχτό για όλους. Ήταν φι-
λότιµος και φιλόξενος και όποιος πήγαινε στο σπίτι του, έφευγε
µε δώρα φορτωµένος. 

Γράφω αυτά τα λόγια και διακατέχοµαι από θλίψη, γιατί αρκετοί
συνοµήλικοί µου, αναχώρησαν, για την αιωνιότητα.

Προσπαθώ να τους θυµάµαι και το χωριό µού φαίνεται φτωχότερο.
ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  σσττοο  εεππόόµµεεννοο  φφύύλλλλοο..  

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

Σπουδαστής στη Μαράσλειο



ΑΑ))..  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚHH ΕΕΠΠΑΑΝΝAAΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ:: Συγκλονιστικό κείµενο Ελ-
ληνοαµερικάνου συγγραφέα για τα 200 χρόνια

Ο διάσηµος Ελληνοαµερικάνος συγγραφέας µιλάει για τον Υψηλάντι
στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, τους αδελφούς Υψηλάντη, την επέτειο των 200
ετών από την Ελληνική Επανάσταση και τη σηµασία της για τους Έλ-
ληνες της διασποράς.

Συγκλονίζει το κείµενο του ΚΚρρίίσσττοοφφεερρ  ΚΚόόσσµµοοςς
((CChhrriissttoopphheerr  CCoossmmooss))  Ελληνοαµερικάνου
συγγραφέα µε αφορµή τη 200ή επέτειο
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821
που εορτάζουµε φέτος.

Ο διάσηµος συγγραφέας, µε αφορµή
την ύπαρξη µιας µικρή πόλης στο Μί-
σιγκαν µε το όνοµα Ypsilanti (Υψηλάντι),
προς τιµή των αδελφών Αλέξανδρου
και ∆ηµητρίου Υψηλάντη, ηρώων του
Αγώνα της Ελλάδας για απελευθέρωσή
της από τους Τούρκους. Ακόµη τονίζει τη ση-
µασία της επετείου του ελληνικού αγώνα για την ανε-
ξαρτησία για όλους τους Έλληνες της ∆ιασποράς.

Ο Κρίστοφερ Κόσµος παραλληλίζει τους αδελφούς Υψηλάντη µε τους
Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι όσα χρόνια και αν παραµένουν
µακριά από την πατρίδα, οι καρδιές τους πάντα παραµένουν στην Ελ-
λάδα.

Είναι αυτό που λέει το τραγούδι «Των Ελλήνων οι κοινότητες, φτιά-
χνουν άλλο γαλαξία» και στην πόλη Ypsilanti του Μίσιγκαν υπάρχουν
υψηλό το αίσθηµα του ελληνισµού και η σύνδεση µε την πατρίδα.

Ίσως το ιστορικό αυτό όνοµα, και η σπουδαία οικογένεια των Υψη-
λάντηδων που έδωσαν ζωές και περιουσίες για την απελευθέρωση της
Ελλάδας, να δηµιουργεί αυτό το έντονο συγκινησιακό φορτίο που
κουβαλούν οι κάτοικοι εκεί.

ΤΤοο  σσυυγγκκλλοοννιισσττιικκόό  κκεείίµµεεννοο  ττοουυ  ΚΚρρίίσσττοοφφεερρ  ΚΚόόσσµµοοςς,,  όόππωωςς  δδηηµµοοσσιιεεύύ--
ττηηκκεε  σσττοο    ΒΒΗΗΜΜΑΑ..  

Αυτή τη χρονιά, στις 25 Μαρτίου 2021 θα εορταστεί η 200η επέτειος της
Ελληνικής Επανάστασης και Ανεξαρτησίας. Είµαι Ελληνοαµερικανός,
µεγάλωσα στις κεντροδυτικές πολιτείες της Αµερικής, και πρόκειται για
µια σηµαντική στιγµή, περίσταση και επέτειο για όλους εµάς που είµα-
στε µέλη της ευρύτερης ελληνικής διασποράς, καθώς και για άλλους
ανθρώπους σε όλο τον κόσµο που έχουν επηρεαστεί από αυτή τη µέρα
και τα γεγονότα που εορτάζονται, είτε τα γνωρίζουν είτε όχι.

Ο αριθµός των πόλεων που έχουν ελληνικά ονόµατα, µερικά λεπτά από
την περιοχή που µένω (Σπάρτη, Σµύρνη και Ιωνία είναι µόνο µερικά
που έρχονται στο µυαλό), µαρτυρούν την επιρροή και τη δύναµη της δια-
σποράς, του 

πολιτισµού και της µνήµης. Όµως, 
Ο Αλ.Υψηλάντης υψώνει τη σηµαία 
της Επανάστασης στην Μολδοβλαχία.
κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου, είναι 
µια πόλη και ένας συγκεκριµένος δήµος που σκέφτοµαι περισσότερο
από όλους.

Φοίτησα στο Αν Άρµπορ του Μίσιγκαν, που είναι πέντε λεπτά µακριά
από µια µικρή πόλη που ονοµάζεται Υψηλάντι (Ypsilanti), η οποία βρί-
σκεται εντός µιας µεγαλύτερης δηµοτικής ενότητας µε το όνοµα αυτό. 

Σαν πολλά άλλα µέρη στον κόσµο, χιλιάδες άνθρωποι περνούν από

το Υψηλάντι κάθε µέρα, χωρίς να γνωρίζουν πότε και πώς ιδρύθηκε
και πως είναι ένα µέρος που πήρε το όνοµά του από τους δύο Έλληνες
αδερφούς, τον ∆ηµήτριο Υψηλάντη (από αυτόν ονοµάστηκε η πόλη)
και τον Αλέξανδρο Υψηλάντη (από αυτόν ονοµάστηκε ο δήµος), που
ήταν ηγέτες στην Ελληνική Επανάσταση και τον Πόλεµο της Ανεξαρ-

τησίας της Ελλάδας.
Η οικογένεια Υψηλάντη, ∆ηµήτριος, Ελισάβετ, Αλέξανδρος

Ο ∆ηµήτριος, µαζί µε τον πιο διάσηµο αδερφό του, ήταν Φαναριώτες,
γεννηµένοι στην Κωνσταντινούπολη. Μεγάλωσαν στην Οθωµανική
Αυτοκρατορία, φοίτησαν στη Γαλλία και έγιναν µέλη και αξιωµατικοί
του Αυτοκρατορικού Ρωσικού στρατού, µαζί µε τον οποίο ταξίδεψαν
και πολέµησαν στους Ναπολεόντειους Πολέµους. Έτσι, ο ∆ηµήτριος
και ο Αλέξανδρος ήταν κατά πολλούς τρόπους πολίτες του κόσµου.

Όµως, παρόλο που ήταν πολίτες του κόσµου και συµµετείχαν στα ζη-
τήµατα του κόσµου, οι καρδιές τους ήταν ξεκάθαρα και παρέµειναν
για πάντα ελληνικές.

Η σύνδεσή τους µε την πατρίδα τους ήταν τόσο µεγάλη, παρά τα τα-
ξίδια τους και τη γενέτειρά τους και τη θέση του, που ο ∆ηµήτριος και
ο αδερφός του έγιναν µέλη της Φιλικής Εταιρείας, της οποίας ηγέτης
ήταν ο Αλέξανδρος. Η Φιλική Εταιρεία ένωσε τους Έλληνες από όλη
τη διασπορά και βοήθησε να ξεκινήσει η διαµάχη στην Ελλάδα, η
οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε στον Ελληνικό Πόλεµο για την Ανε-

ξαρτησία ενάντια στην Οθωµανική Αυτοκρατορία.
Ήταν µια επανάσταση η οποία εν µέρει γεννήθηκε, σχεδιάστηκε και
υποστηρίχθηκε έξω από το µέρος που επρόκειτο να απελευθερωθεί,
από πολλούς Έλληνες και φιλέλληνες από όλο τον κόσµο, καθώς
και από Έλληνες που βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Η σύγχρονη διασπορά παραµένει µε πολλούς τρόπους ίδια.
Υπάρχουν τόσοι πολλοί Έλληνες που έχουν εξαπλωθεί τόσο µακριά
από την Ελλάδα. Αυτοί οι Έλληνες, όπως οι αδελφοί Υψηλάντη, είναι
περισσότερο πολίτες του κόσµου περισσότερο από οποιονδήποτε ή
οτιδήποτε άλλο, µε πόλεις σε µακρινές ηπείρους που έχουν ονοµα-
στεί για εµάς και την επιρροή της σκέψης, της γλώσσας και του πο-
λιτισµού που έχει διαπλάσσει κυβερνήσεις και τρόπους ζωής σε τόσα
πολλά µέρη και λαούς.

Πραγµατικά, βοηθήσαµε να δηµιουργηθεί και να χτιστεί ο υπόλοιπος
κόσµος στον οποίο τώρα ζούµε. Την ώρα που εµείς οι Έλληνες της
διασποράς, όπως οι αδελφοί Υψηλάντη πριν από εµάς, είµαστε πε-
ρισσότερο µέρη του νεότερου κόσµου τώρα και της µεγάλης ελληνι-
κής κοινότητας του εξωτερικού, η οποία παραµένει ζωντανή και δυ-
νατή, πού βρίσκονται όµως οι καρδιές µας;
Οι καρδιές µας, όπως των αδελφών Υψηλάντη και των άλλων Ελλή-
νων επαναστατών, παραµένουν χωρίς καµία απολύτως αµφιβολία ελ-
ληνικές.
Και αυτό είναι κάτι που θα παραµείνει για πάντα αληθινό, ενώ ο χρό-
νος και οι γενιές συνεχίζονται και πολλοί από εµάς αποµακρυνόµα-
στε όλο και περισσότερο από την πατρίδα µας, τόσο γεωγραφικά όσο
και χρονολογικά.
Γι’ αυτόν τον λόγο κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου, όταν σκέφτοµαι την
Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για την Ανεξαρτησία για την

οποία πολέµησαν οι επαναστάτες, σκέφτοµαι περισσότερο τη µικρή
πόλη και τον δήµο Υψηλάντι, που είναι µόλις πέντε λεπτά από το πα-
νεπιστήµιό µου, καθώς τόσοι πολλοί την προσπερνούν κάθε ώρα,
µέρα, εβδοµάδα και χρόνο, χωρίς να γνωρίζουν την ιστορία της και
από ποιους ονοµάστηκε έτσι.

Και κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου – και ειδικά τη φετινή 25η Μαρτίου
µε την επέτειο των 200 ετών – σκέφτοµαι τους αδελφούς Υψηλάντη:
τι έδωσαν, αισθάνθηκαν και ονειρεύτηκαν για να την πραγµατοποιήσουν.

Σκέφτοµαι τον ∆ηµήτριο και τις επιτυχείς εκστρατείες του στον Νότο.
Σκέφτοµαι τον Αλέξανδρο και τις αποτυχηµένες προσπάθειές του
στον Βορρά και πώς πέθανε µόνος και πάµφτωχος στη Βιέννη, έχοντα
δώσει για τον αγώνα κυριολεκτικά όλα του τα υπάρχοντα.

Σκέφτοµαι πως δεν είδε την ανατολή του ήλιου στο ελεύθερο ελληνικό
κράτος, όπως έκανε ο αδερφός του, και σκέφτοµαι πως η τελευταία
του ευχή ήταν να αφαιρεθεί η καρδιά του από το σώµα του, µετά τον
θάνατό του, και να µεταφερθεί στην Ελλάδα, όπου παραµένει ακόµα
για πάντα – στην πατρίδα του, εκεί όπου πάντα βρισκόταν η καρδιά
του, όσο ήταν ζωντανός, ακόµα και αν ο ίδιος δεν ήταν εκεί.

Και έτσι πολλοί από εµάς, που δεν µένουµε µια στην Ελλάδα όπως οι
αδελφοί Υψηλάντη, και δεν µένουµε εκεί για γενεές ολόκληρες, πα-
ρόλο που δεν ζούµε εκεί, πού βρίσκονται οι καρδιές µας; Κάθε χρόνο
στις 25 Μαρτίου και ειδικά φέτος, όπου και αν είµαστε, θυµάµαι ότι –
όπως οι αδελφοί Υψηλάντη πριν από εµάς, που οι καρδιές του παρέ-
µειναν εκεί – και εµάς οι καρδιές µας βρίσκονται στην Ελλάδα.

ΒΒ))..  ΓΓΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΤΤΟΟΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΤΤΟΟ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  11882211

Ένα ντοκουµέντο για τον Παλαιών Πατρών Γερµανό και την Αγία
Λαύρα αναδείχθηκε σε αντίθεση µιας µερίδας που αµφισβητεί τα

γεγονότα ως προς την ύψωση του Λάβαρου της Επανάστασης του  1821
στην Αγία Λαύρα.

Συγκεκριµένα η Γαλλικής (Παρισινή) εφηµερίδας “LE CONSTITU-
TIONNEL” (ο Συνταγµατικός) στο φύλλο της 4ης Ιουνίου του 1821,
κάτω από τον τίτλο: Ειδήσεις του εξωτερικού – Πελοπόννησος, είναι
καταχωρηµένο το δηµοσίευµα, που έχει ως εξής:

«∆ιακήρυξη του Γερµανού, Εξάρχου της Αχαΐας, Αρχιεπισκόπου Πατρών,
στον κλήρο και τους πιστούς της Πελοποννήσου, που εκφωνήθηκε µέσα
στο Μοναστήρι της Λαύρας του βουνού Veloui (Σ.Σ. Βελιάς), την 8η
(20) Μαρτίου 1821".

««……....  ΗΗ  φφιιλλήή  ττωωνν  ΤΤοούύρρκκωωνν  υυππεερρέέββηη  ττοο  µµέέττρροο  ττωωνν  ααννοοµµιιώώνν,,  ηη  ώώρραα
δδιιαα  ττοονν  κκααθθααρρµµόόνν  έέφφθθαασσεε,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  λλόόγγοο  ττοουυ  ΑΑιιωωννίίοουυ  ΚΚαα--
ττααδδίίωωξξεε  ττοονν  δδοούύλλοο  κκααιι  ττοονν  υυιιόόνν  ττοουυ  ((ΓΓεενν..  2211,,1100))..  ΝΝαα  εείίσσττεε  ααγγααππηη--
µµέέννοοιι  λλοοιιππόόνν  φφυυλλήή  ΕΕλλλληηννιικκήή,,  δδύύοο  φφοορρέέςς  δδοοξξαασσµµέέννοοιι  ααππόό  ττοουυ
ππααττέέρρεεςς  σσααςς..  ΟΟππλλιισσθθήήττεε  µµεε  ττοο  ζζήήλλοονν  ττοουυ  ΘΘεεοούύ..  ΕΕίίθθεε  οο  κκααθθεείίςς
σσααςς  νναα  ζζωωσσθθεείί  ττηηνν  ρροοµµφφααίίαανν  ττοουυ,,  δδιιόόττιι  εείίννααιι  ππρροοττιιµµόόττεερροονν  νναα
ααπποοθθάάννεειι  ττιιςς  µµεε  τταα  όόππλλαα  ααννάά  χχεείίρρααςς,,  ππααρράά  νναα  ααιισσχχύύννηη  ττοο  ιιεερράά
ττηηςς  ΠΠίίσσττεεώώςς  ττοουυ  ήή  ττηηνν  ΠΠααττρρίίδδαα  ττοουυ  ((ΨΨ..4444..44))..  ΑΑςς  σσυυννττρρίίψψωωµµεενν
ττοονν  ζζυυγγόόνν  πποουυ  ββααρρύύννεειι  ττααςς  κκεεφφααλλάάςς  µµααςς  ((ΨΨ..22..33))  δδιιόόττιι  εείίµµεεθθαα
οοιι  κκλληηρροοννόόµµοοιι  ττοουυ  ΘΘεεοούύ  κκααιι  σσυυγγκκλληηρροοννόόµµοοιι  ττοουυ  ΙΙηησσοούύ  ΧΧρριι--
σσττοούύ  ((ΨΨ88..1177))..  ΆΆλλλλοοιι  ααππόό  ττοουυ  ΑΑρρχχιιεερρεείίςς  σσααςς,,  θθαα  µµααςς  οοµµιιλλήήσσοουυνν
δδιιαα  ττηηνν  δδόόξξαανν  ττωωνν  ππρροογγόόννωωνν  σσααςς  κκααιι  εεγγώώ  σσααςς  εεππααννααλλααµµββάάννωω,,
ττοο  όόννοοµµαα  ττοουυ  ΘΘεεοούύ  ππρροοςς  ττοονν  οοπποοίίοονν  οοφφεείίλλοοµµεενν  ααγγάάππηηνν  ιισσχχυυ--
ρροοττέέρραανν  κκααιι  ααππόό  ττοονν  θθάάννααττοονν..  ΑΑύύρριιοονν,,  έέχχοοννττεεςς  ππρροο  ηηµµώώνν  ωωςς
οοδδηηγγόόνν  ττοονν  ΣΣττααυυρρόόνν,,  θθαα  ββααδδίίσσωωµµεενν  ππρροοςς  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππόόλλιινν  ττωωνν
ΠΠααττρρώώνν,,  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ηη  ππεερριιοοχχήή  εείίννααιι  ααγγιιαασσµµέέννηη  ααππόό  ττοο  ααίίµµαα
ττοουυ  εεννδδόόξξοουυ  µµάάρρττυυρροοςς  ΑΑγγίίοουυ  ΑΑννδδρρέέοουυ..  ΟΟ  ΚΚύύρριιοοςς  θθαα  εεκκααττοονν--
ττααππλλαασσιιάάσσεειιττοο  θθάάρρρροοςς  σσααςς  κκααιι  δδιιαα  νναα  ααπποοκκττήήσσεεττεε  ττιιςς  δδυυννάά--
µµεειιςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  σσααςς  ζζωωοογγοοννοούύνν,,  σσααςς  ααππααλλλλάάσσσσωω  ααππόό  ττηη  ννηη--
σσττεείίαα  ττηηςς  ΣΣααρραακκοοσσττήήςς  πποουυ  ττηηρροούύµµεε..  ΣΣττρρααττιιώώττααιι  ττοουυ  ΣΣττααυυρροούύ,,
κκααλλεείίσσθθεε  νναα  υυππεερραασσππίίσσεεττεε  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  ττιιςς  ΟΟυυρράάννιιεεςς  ααρρχχέέςς..  ΕΕιιςς
ττοο  όόννοοµµαα  ττοουυ  ΠΠααττρρόόςς  κκααιι  ττοουυ  ΥΥιιοούύ  κκααιι  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΠΠννεεύύµµααττοοςς,,
νναα  εείίσσθθεε  εευυλλοογγηηµµέέννοοιι  κκααιι  σσυυγγχχωωρρεεµµέέννοοιι  ααππόό  όόλλααςς  ττααςς  ααµµααρρ--
ττίίααςς  σσααςς..»»..  

ΓΓ))..  ΑΑΪΪΤΤΉΉ,,  ΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗ  ΩΩΡΡΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΣΣΕΕ  
ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  11882211

Όσο κι αν ακούγεται παράξενο η Αϊτή (Χαΐτιον) ήταν η πρώτη
χώρα που αναγνώρισε τον αγώνα των επαναστατηµένων Ελ-

λήνων,του 1821. Απελεύθεροι κι εκείνοι, που υπήρξαν σκλάβοι των
Γάλλων µέχρι το 1794, έσπευσαν  να τον στηρίξουν τον αγώνα µας
µε τα πενιχρά τους µέσα.  Απαντώντας σε επιστολή του Αδαµάν-
τιου Κοραή προς τον πρόεδρο τη χώρας, Ζαν- Πιέρ Μποναγιέ,
έστειλαν ένα φορτίο µε 45 τόνους καφέ για να αγοραστούν µ’
αυτό καριοφύλια και µπαρουτόβολα.  Και το σπουδαιότερο, 100 εθε-
λοντές από την Αϊτή έσπευσαν για να πολεµήσουν στο πλευρό των
Ελλήνων, οι οποίοι δυστυχώς πέθαναν πριν φτάσουν στην Ελλάδα».
Έτσι η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ανεξαρτησία
της Ελλάδας.

Προτάθηκε, ως ελάχιστο φόρο τιµής, να αναρτηθεί σε χώρο του Κοι-
νοβουλίου, τιµητική πλάκα µε τα ονόµατα των 100 παλικαριών από
την Αϊτή που θυσιάστηκαν, αλλά και να εξεταστεί από τα αρµόδια
Υπουργεία να προσφερθούν 100 υποτροφίες σε νέους και νέες από
την Αϊτή που θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
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Αφιερώµατα στην Εθνική µας Παλιγγενεσία1821
«ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ- ∆Ι∆ΑΣΚΟΜΑΣΤΕ- ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ»
Ο Σύνδεσµός µας συµµετέχοντας στον Πανελλήνιο εορτασµό της συµπλήρωσης 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, αφιερώνει, πέραν του πρωτοσέλιδου άρθρου της
εφηµερίδας, εκτεταµένες αναφορές για το εθνοσωτήριος γεγονός.

Επίσης, δια του Αρχισυντάκτη της Ν.Φ., υπέβαλε στο δήµο Ναυπακτίας, εργασία µε θέµα «Το Ναυπακτοβενέτικο στο 1821», που πρόκειται, µαζί µε άλλες σχετικές εργασίες, ν’
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Επιµέλεια: 
ΗΗλλίίαα  ΣΣττ  ∆∆ηηµµηηρρόόπποουυλλοοςς

Η προτοµή του ∆ηµητρίου Υψηλάντη στη βάση του υδατόπυργου του
Υψηλάντι 
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Μακροσκελές αφιέρωµα για την Ελληνική
Επανάσταση του 1821 παρουσιάζει η Sόdde-
utsche Zeitung του Μονάχου µε αφορµή
την επέτειο των 200 χρόνων, σηµειώνον-
τας ότι «πρόκειται για µια διαµάχη που ρί-
χνει τις σκιές της µέχρι σήµερα».

Ο δηµοσιογράφος Τοµπίας Τσικ στο ιστο-
ρικό ρεπορτάζ µε τίτλο «Είµαστε όλοι Έλ-
ληνες» εξιστορεί καρέ-καρέ το ξέσπασµα
της Ελληνικής Επανάστασης, «που ξεκί-
νησε στις 25 Μαρτίου του 1821, ή τουλάχι-
στον αυτό λέει η παράδοση. Μπροστά από
το µοναστήρι της Αγίας Λαύρας, στην Πε-
λοπόννησο, ο Μητροπολίτης Παλαιών Πα-
τρών Γερµανός ευλογεί το λάβαρο, έναν
µπλε σταυρό σε λευκό φόντο και µετά το
σηκώνει ψηλά. Η εξέγερση ενάντια στους
Οθωµανούς έχει πλέον τις ευλογίες της
εκκλησίας.

Το σύνθηµα είναι απλό: "Ελευθερία ή
θάνατος"!. Ποια ήταν όµως η κατάσταση
στον ελληνικό χώρο την εποχή εκείνη;

«Οι Οθωµανοί κυριάρχησαν στην Ελ-
λάδα για σχεδόν τέσσερις αιώνες. Αν και
οι Έλληνες έµποροι και οι Ορθόδοξοι κλη-
ρικοί απολάµβαναν ορισµένα προνόµια
στην οθωµανική περίοδο, µεγάλο µέρος
του πληθυσµού ζούσε σε συνθήκες φτώ-
χειας. Οι αγρότες έπρεπε να εκµισθώνουν
γη από Τούρκους γαιοκτήµονες, δεν τους
επιτρεπόταν να φέρουν όπλα, ούτε να έχουν
άλογα, και έπρεπε να πληρώνουν σηµαν-

τικά υψηλότερους φόρους από τους µου-
σουλµάνους. Όποιος δεν ασπαζόταν το
Ισλάµ παρέµενε πολίτης δεύτερης κατη-
γορίας» αναφέρει η SZ «(…) Εποµένως δεν
ήταν καθόλου σίγουρη η επιτυχία της Επα-
νάστασης. 

Η πραγµατική της έναρξη µάλιστα απέ-
τυχε.» Αυτό συνέβη µε τις πρώτες επανα-
στατικές ενέργειες που εκδηλώθηκαν εκτός
ελληνικού χώρου, στις παραδουνάβιες
ηγεµονίες, µε έντονο τότε ελληνικό στοι-
χείο. Το ρεπορτάζ αναφέρεται στις επα-
ναστατικές προσπάθειες του Αλέξανδρου
Υψηλάντη, στο ρόλο της Φιλικής Εταιρείας
αλλά και στο πώς το επαναστατικό ρεύµα
έφτασε στην Πελοπόννησο. Επίσης γίνε-
ται µνεία στη «θρησκευτική συνιστώσα της
επανάστασης, «Χριστιανοί εναντίον Μου-
σουλµάνων» αλλά και στο πρώτο επανα-
στατικό «προσωρινό» Σύνταγµα που δια-
κήρυττε µεταξύ άλλων ότι: «Όλοι οι αυ-
τόχθονες κάτοικοι της ελληνικής επικρά-
τειας που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό
είναι Έλληνες.»

Φιλελληνισµός, Μεγάλες ∆υνάµεις,
Όθωνας

Εκτενής αναφορά γίνεται επίσης στο
κίνηµα του Φιλελληνισµού στη ∆υτική Ευ-
ρώπη.«Στη Γερµανία, την Αγγλία, την Ελ-
βετία, τη Γαλλία, την Ιταλία και ακόµη και
στις ΗΠΑ συγκροτούνται ‘φιλελληνικές
επιτροπές’. Τυπώνονται φυλλάδια, συλ-

λέγονται χρήµατα και οργανώνονται δω-
ρεές όπλων για τους εξεγερµένους. Ο εν-
θουσιασµός τροφοδοτείται από έναν θαυ-
µασµό για την κλασική αρχαιότητα, όπως
αυτόν του Γιόχαν Βόλφανγκ φον Γκαίτε».
Ή του Βρετανού ροµαντικού ποιητή και
Φιλέλληνα Πέρσι Σέλλεϋ, ο οποίος είχε
γράψει: «Είµαστε όλοι Έλληνες».

Το ρεπορτάζ διατρέχει σηµαντικές στιγ-
µές του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρ-
τησία, κρίσιµες µάχες και κοµβικές στιγ-
µές, όπως η Έξοδος του Μεσολογγίου,
και αναλύει τον ρόλο των Μεγάλων ∆υ-
νάµεων, κυρίως προς το τέλος των επα-
ναστατικών χρόνων και µέχρι την ίδρυση
του Ελληνικού Κράτους: από τον Ιωάννη
Καποδίστρια µέχρι την εγκαθίδρυση της
Βασιλείας του Βαυαρού Όθωνα, κάτι που
ήθελαν οι Μεγάλες ∆υνάµεις, «οι απρό-
θυµες µαίες» του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους, όπως τις χαρακτηρίζει. Όσο για
το εγχείρηµα του Όθωνα «να αναθέσει
την οργάνωση του κρατικού µηχανισµού
σε οµάδα έµπειρων βαυαρών αξιωµα-
τούχων», αυτό προκάλεσε µόνο «µέτριο εν-
θουσιασµό µεταξύ των Ελλήνων µαχητών
της ελευθερίας. Αντίθετα, πολλοί εξ αυτών
επιδόθηκαν στη Μεγάλη Ιδέα, το όνειρο
ενός µεγάλου ελληνικού κράτους εντός
των συνόρων της παλιάς Βυζαντινής Αυ-
τοκρατορίας.»

ΠΠηηγγήή::  sskkaaii..ggrr  

Χαράλαµπος ∆. Χαραλαµπόπουλος

Η Ναυπακτία (Κράβαρα και
Βενέτικο) στον Αγώνα του 1821
����ΕΕ..ΝΝΑΑ..ΜΜ..//ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκήή  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη  ααρριιθθ..1144,,  ΑΑθθήήνναα22002211

∆εν θα µπορούσε να είναι και αλλιώς, δηλαδή να µην δώσει
το δικό του, ξεχωριστό «παρών» στους εορτασµούς

της Εθνικής µας παλιγγενεσία,
ο κατ’ εξοχήν ιστορικός της
Ναυπακτίας, ακάµατος, Χα-
ράλαµπος ∆. Χαραλαµπό-
πουλος- ο αγαπητός Μπάµ-
πης για τους πολλούς φίλους
και αναγνώστες του - .

Το επετειακό βιβλίο του πε-
ριλαµβάνει, µεταξύ άλλων :

Εισαγωγική επισκόπηση των
προεπαναστατικών και επανα-
στατικών χρόνων στη Ναυπα-
κτία

Αναφορά στους Ναυπακτίτες
οπλαρχηγούς

Κατάλογο των τριών (3)Εκα-
τονταρχιών της Πεντακοσιαρ-
χίας του Οπλαρχηγού Γιάννη Ν.
Μακρυγιάννη- Κραβαρίτη.

Κατάλογο των πέντε (5) Εκατονταρχιών της Πεντακοσιαρχίας του
Οπλαρχηγού Γιάννη Παν. Φαρµάκη Κραβαρίτη

Ναυπακτίτες του Αγώνα
Πάνος Αλεξίου- Βενέτικος
Καπετάν Γιώργης Κραβαρίτης ή Παχούµιος ο ατρόµητος Ση-

µαιοφόρος του ∆ιάκου
Τριαντάφυλλος Αµορανίτης, ο Κραβαρίτης ιατροχειρουργός

του ‘’21’’
Καπεταναίοι του ‘’21’’ (Πυλήνης), εικονογραφικό απάνθισµα
Πιστοποιητικά στρατιωτικών εκδουλεύσεων
Ναυπακτίτες Αγωνιστές του ‘’21’’. 
Ευχαριστώ και συγχαίρω τον φίλο συγγραφέα, µε την ευχή να

συνεχίσει την ανεξάντλητη προσφορά του.

Παρούσα η Ο.ΣΥ.Ν.
ΠΡΟΣ: Όλους τους Συλλόγους
Αγαπητοί φίλοι,

Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή και καλή αντάµωση.
200 χρόνια µετά την Επανάσταση του 1821 γιορτάζουµε

φέτος µε όποιο τρόπο µπορούµε και παρά τις δυσκολίες
των καιρών.

Οι Έλληνες είµαστε εδώ να τιµήσουµε τους προγόνους µας.
Η Οµοσπονδία µας επιδιώκοντας να βάλει το δικό της λι-

θαράκι στους εορτασµούς συµµετέχει σε µια σειρά από εκ-
δηλώσεις υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ναυπακτίας, την Εταιρεία Ναυ-
πακτιακών Μελετών (Ε.ΝΑ.Μ) και την Παναιτωλοακαρνα-
νική Συνοµοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ.)

Ο προγραµµατισµός έχει ολοκληρωθεί αλλά οι τελικές
ανακοινώσεις θα γίνονται ανάλογα µε την πορεία της παν-
δηµίας και τις σχετικές ανακοινώσεις της Κυβέρνησης και
των ειδικών επιστηµόνων.

Η Ο.ΣΥ.Ν σ’ αυτά τα πλαίσια δηµιούργησε στο ανανεωµένο
της site www.nafpaktiaki.gr µια ξεχωριστή ενότητα τιµής και
µνήµης µε τίτλο:

1821 - 2021, 200 χρόνια µετά την Eπανάσταση
Γιορτάζουµε – Συµµετέχουµε – Οραµατιζόµαστε
Σας παρακαλούµε να µας στείλετε στο info@nafpaktiaki.gr

οποιαδήποτε εργασία έχετε η σκέπτεστε να δηµιουργήσετε
µε θέµα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση την οποία θ’
αναρτήσουµε στο site www.nafpaktiaki.gr.

Σ’ αυτό το ταξίδι χρέους και ιστορικής συνέχειας είµαστε
όλοι παρόντες και θα γιορτάσουµε τα 200 χρόνια όπως αρ-
µόζει µε περηφάνια και µεγαλοπρέπεια.

ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝ∆∆ΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ  ΝΝΑΑΥΥΠΠΑΑΚΚΤΤΙΙΑΑΣΣ,,  
((ΟΟ..ΣΣΥΥ..ΝΝ..))  TTοο  ΚΚεεννττρριικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο

����ΝΝττίίννοοςς  ΝΝ..  ΜΜαακκρρυυγγιιάάννννηης

ΕΙΚΟΣΙΕΝΙΚΑ
�ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
�ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα 2021

Υµνητής του 1821, τόσο µε την πένα του, όσο και µε τραγούδια του, ο ακαταπόνητος Ντί-
νος θεώρησε χρέος να µετάσχει στον εορτασµό τον 200 χρόνων από την Έναρξη της

Εθνοσωτήριας Επανάστασης του 1821, µε τη συγγραφή/έκδοση βιβλίου, που όπως ο τίτλος προ-
ϊδεάζει περιέχει όλες τις κατά καιρούς εργασίες του και συγγραφές για την εθνική/κρατική
αναγέννησή µας. Στον πρόλογό , µεταξύ άλλων, ο συγγραφέας γράφει : «…Οι ποικίλες εκδη-
λώσεις (για τα 200 χρόνια) θα µας θυµίσουν, θα διατυπώσουν και θα διατρανώσουν ότι, όσα χρό-
νια και να περάσουν ο ηρωισµός, η θυσία και η αντρεία εξακολουθούν να ισχύουν και να ενι-
σχύουν ο ηθικό των Ελλήνων οι οποίοι ξέρουν να λένε ΟΧΙ, να αγωνίζονται σαν λιοντάρι και µε
το πύρωµα της καρδιάς τους να µην παραδίδουν τ’ άρµατα…».

Το έργο των 310 σελίδων περιλαµβάνει 36 εργασίες, οµιλίες, παρουσιάσεις, συνοδευόµενο µε
ποιητικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Το βιβλίο του αφιερώνει, ο συγγραφέας, «στους προγόνους µου Γιάννη Ν. Μακρυγιάννη,
οπλαρχηγού και στρατηγού της επανάστασης του 1821 και τον αδερφό του ∆ηµήτριο (Μήτρο) ν. Μακρυγιάννη ή Κολοφωτιά σω-
µατάρχη του Αγώνα, Λοχαγό και αρχηγό της Εθνοφυλακής Κραβάρων»

Κυκλοφόρησε πρόσφατα και είχε µεγάλη απήχηση το 42ο τεύχος του Περιοδικού «η δάφνη»
2021, που εκδίδει ο Πνευµατικός Όµιλος  Ναυπακτίων και ∆ωριέων, µε υπεύθυνο ύλης τον ∆αφ-

νιώτη συνταξιούχο Γυµνασιάρχη, Μάρκο Μεντζά. 
Το συγκεκριµένο τεύχος έχει πανηγυρικό χαρακτήρα και είναι αφιερωµένο  εξ’ ολοκλήρου στον

εορτασµό των  200 χρόνων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας.
48 εργασίες µαζί- όπως πάντα- µε  ειδήσεις, σχόλια, ανέκδοτα, επιστολές, συνθέτουν την εκ 240

σελίδων ύλη του τεύχους, το οποίο σηµειωτέον είχε προγραµµατιστεί ντοκουµέντα, γύρω από την
Εθνοσωτήρια Επανάσταση του δοξασµένου προγραµµατιστεί να παρουσιαστεί στην παλαιά Βουλή
(Σταδίου), αλλά προέκυψε ο κορωνοϊός και ο σχεδιασµός ανατράπηκε. Ανεξαρτήτως αυτού το πε-
ριοδικό αποτελεί και αρχειακό υλικό, δεδοµένου ότι πολλές από τις εργασίες έχουν πρωτοποριακό
χαρακτήρα και αποτελούν σπουδαία ντοκουµέντα για το αναστάσιµο του Γένους, 1821. 

«Είµαστε όλοι Έλληνες»
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση µε την πένα του Γερµανικού τύπου

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ «δάφνη»
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Χωρίς Βασιλόπιτα 
και Άγιο Χαράλαµπο φέτοςΓΡΗΓΟΡΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Αγαπηµένοι µου συνταξιδιώ-
τες, φίλοι και φίλες των Κρα-
βάρων, ευχόµενη σε όλους

µας καλή περιήγηση, ετοιµάζουµε τις
βαλίτσες µας και ταξιδεύουµε στο πιο
ορεινό και από τα πιο όµορφα χωριά
της Αιτωλοακαρνανίας, το ¨Γρηγό-
ριο¨. Το Γρηγόρι είναι χτισµένο σε
υψόµετρο 1.000 µέτρων στις βορει-
οανατολικές πλαγιές της οροσειράς
του Κερασοβουνίου (Οµάλια) µέσα σε
ελατιά, στα σύνορα των επαρχιών
Ναυπακτίας και ∆ωρίδας και κοντά
στον ποταµό Βοϊτσάνο (παραπόταµος
του Ευήνου) και τον χείµαρρο Γρη-

γορίτικο που πηγάζει από το Κερασοβούνι. Βορειοδυτικά του
χωριού στη θέση Κοκάλια, βρέθηκαν αποµεινάρια αρχαίου οι-
κισµού, όπως ανάγλυφα αρχαίας τέχνης, ενώ ιστορικά το
Γρηγόρι αναφέρεται για πρώτη φορά σε οθωµανικά κατά-
στιχα, πρόκειται δηλαδή για βυζαντινό χωριό. Κατά την τε-
λευταία περίοδο της τουρκοκρατίας και τα πρώτα χρόνια µετά
τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους αποτελούσε τσιφλίκι
της οικογένειας Καναβού. Μάλιστα το 1830 οι Γρηγορίτες κα-
τηγορούσαν τους φερόµενους ως ιδιοκτήτες ότι είχαν κατα-
πατήσει το χωριό από το έτος 1787. Παλιότερα έφερε την ονο-
µασία Πρέβεσα, η οποία είναι αλβανικής προέλευσης και δη-
λώνει το σηµείο περάσµατος. Κοντά στον Αϊ Γρηγόρι, υπάρ-
χει τοποθεσία µε το όνοµα Κράβαρι. Η κεντρική εκκλησία του
Γρηγορίου είναι αφιερωµένη στον Άγιο Νικόλαο και είναι κτι-
σµένη στο µέσο του χωριού. Ο Ναός ανακαινίστηκε το έτος
1957. Σε κοντινή απόσταση από το χωριό, πάνω σε δυο λό-
φους, υπάρχουν οι µικροί ναοί της Αγίας Μαρίνας και του
Αγίου Αθανασίου και οι οποίοι δίνουν την αίσθηση καστρο-
φυλάκων. 

Αν και σύµφωνα µε την απογραφή του 1940 ο πληθυσµός
του Γρηγορίου έφτανε τους 420 κατοίκους, τα επόµενα χρό-
νια γνώρισε κατακόρυφη πτώση, µε την πλειοψηφία των κα-
τοίκων να εγκαθίστανται στα Γρηγορίτικα Ευπαλίου του νοµού
Φωκίδας, όπου εκεί έχουν την εκκλησία ¨Άγιος Γρηγόριος¨
και σχολείο. Μάλιστα το έτος 2016 το απόγευµα του Μεγάλου
Σαββάτου, ήχησαν χαρµόσυνα οι καµπάνες της εκκλησίας
του χωριού και ακούστηκε και πάλι µετά από 75 χρόνια το
«Χριστός Ανέστη», παρουσία 25 ατόµων. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι η τελευταία λειτουργία πραγµατοποιήθηκε λίγο πριν ξε-
σπάσει ο πόλεµος του ’40. Τα τελευταία χρόνια, όπως σε όλα
τα χωριά της πατρίδας µας, έτσι και στο Γρηγόρι, άνθρωποι
επιστρέφουν στις ρίζες τους. Το φθινόπωρο µάλιστα στο χω-
ριό, έχει καθιερωθεί σχεδόν η εορτή του µπακλαβά, όπου οι
γυναίκες του χωριού µε την βοήθεια του πολιτιστικού συλ-
λόγου ̈ Άγιος Γρηγόριος¨, φτιάχνουν τον ευγευστότατο Ρου-
µελιώτικο µπακλαβά και προσκαλούν τον κόσµο να τον δο-
κιµάσει, απολαµβάνοντας ταυτόχρονα την φυσική οµορφιά του
χωριού.  

ΠΠηηγγέέςς::  eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg,,  kkrraavvaarraa..ccoomm,,  nnaaffppaakkttooss..ggrr

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση του ΤΑΙ-
ΠΕ∆, ο διαγωνισµός για την πώληση
των εργοταξιακών χώρων έκτασης

167 στρεµµάτων, µε ελάχιστο τίµηµα 2,1
εκατ.€, µετά από διαδικασία που διήρ-
κησε πάνω από ένα χρόνο, απέβη άγο-
νος. Ο επενδυτής, µε σκοπό την ανά-
πτυξη αποθηκευτικών χώρων, logistics
κ.λπ. σε ένα κοµβικό σηµείο ολοκλη-
ρωµένων πλέον υποδοµών µεταφορών
στην περιοχή,  εποχής ραγδαίας ανά-
πτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου, προ-
σέφερε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ χαµηλότερο τίµηµα. Έτσι, 17 χρό-
νια µετά την παράδοση της χρήσης των
χώρων από το εργοτάξιο της Γέφυρας,
η µεγαλύτερη εµπορεύσιµη δηµόσια πε-
ριουσία στην περιοχή παραµένει νεκρή.

Στα χρόνια µετά το 2004, ο προβληµατι-
σµός για την αξιοποίηση των χώρων,
προφανώς επηρεασµένος από το πράγ-
µατι µεγαλειώδες έργο της Γέφυρας,
οδήγησε σε µεγαλεπήβολα σχέδια και
προτάσεις αξιοποίησης που αποτυπώ-
θηκαν σε µελέτες-ασκήσεις επί χάρτου,
καλλιεργώντας αντίστοιχες προσδοκίες-
φαντασιώσεις στους τοπικούς παρά-
γοντες της περιοχής. Με βάση αυτές,
προβλέπονταν πεντάστερα ξενοδοχεία,
συνεδριακά κέντρα, κέντρα πολιτισµού
και άθλησης, βοτανικοί κήποι, ενυδρεία
κ.λπ. Το κόστος υλοποίησης ανερχό-
ταν στα περίπου 32 εκατ.€ κυρίως µε
κρατική χρηµατοδότηση, δηµιουργών-
τας αντίστοιχα πολλές κρατικοβίωτες
θέσεις εργασίας. Στην εποχή της δα-
νεικής ευµάρειας, όλα αυτά θεωρούν-
ταν θεµιτά. Ο σχηµατιζόµενος φορέας
- Κοινοπραξία ΓΕΦΥΡΕΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- µε τη συµµετοχή Νοµαρχίας, Περιφε-
ρειακού Ταµείου και ∆ήµου Αντιρρίου,
θα διεκδικούσε την παραχώρηση του
χώρου για τον οποίο το δηµόσιο πλή-
ρωσε στον ∆ήµο και τους ιδιώτες το
εξωφρενικό ποσό των 5 δις δραχµών,
λόγω της διαδικασίας του κατεπείγον-
τος. Αυτά συνέβαιναν µε τις δηµόσιες
απαλλοτριώσεις, µια από τις µεγαλύτε-
ρες εστίες δηµόσιας σπατάλης, πριν η
Τρόικα περιορίσει πολύ αργότερα την
έκτασή τους. Όταν οι εκπρόσωποι των
φορέων για διεκδίκηση παραχώρησης
των χώρων, εµφανίστηκαν στον τότε
υπουργό ΥΠΕΧΩ∆Ε, γνωστό για το πρα-
κτικό µυαλό του, αυτός τους ρώτησε:
Τι τους θέλετε, θα µας τους ξαναπου-
λήσετε πάλι;

Αν οι προσδοκίες αυτές δεν υλοποιήθηκαν
ποτέ, αποτέλεσαν άλλοθι για να απο-
τρέψουν όποιες πιθανές προτάσεις άλ-
λων µορφών αξιοποίησης, προσγει-
ωµένων στην πραγµατικότητα. Η ιδέα
µιας Μαρίνας σκαφών αναψυχής, ανά-
µεσα στις σχετικά γαλήνιες θάλασσες,
Κορινθιακού, Πατραϊκού και Ιονίου µε
ηµιτελείς χώρους ελλιµενισµού, αλλά
µε τεράστιους χώρους στην ξηρά για
συναφείς δραστηριότητες, όπως ενα-
πόθεση, εµπορία σκαφών, επισκευών,

ανταλλακτικών κ.λπ.
θα µπορούσε να
προβληθεί αφού αν-
τιµετωπιστούν µε-
ρικά τεχνικά προ-
βλήµατα της θέσης
αυτής.

Πριν µερικά χρόνια µια
σηµαντική επενδυ-
τική πρόταση για
ηλεκτρονικό βαφείο
µεγάλων σκαφών
αναψυχής mega-ya-
cht, απορρίφθηκε
από το ΤΑΙΠΕ∆ χά-
ριν κοµµατικής συ-
νοχής, αφού εκδιώχθηκε από την προ-
ηγούµενη ∆ηµοτική αρχή σαν να είχε
την κυριότητα του χώρου, εν κρυπτώ
από το δηµοτικό συµβούλιο. Έκτοτε η
επένδυση αυτή λειτουργεί στην Κροα-
τία.  

∆εν είναι η πρώτη φορά που οι επενδύσεις
στη χώρα ακυρώνονται όχι µόνο από
τα εµπόδια της κρατικής γραφειοκρα-
τίας, αλλά και από την εχθρότητα τοπι-
κών ολιγαρχικών οµάδων συµφερόν-
των και εκβιαστών, συχνά µε θεσµική
ενδυµασία.

Ο τρόπος αξιοποίησης ενός δηµόσιου ακι-
νήτου που επικεντρώνεται µόνο στο τί-
µηµα, δηλαδή την τιµή  πώλησης, θέ-
τοντας σαν όρο το ελάχιστο και επι-
διώκοντας το µέγιστο, στηρίζεται λαθε-
µένα στη σύγχυση που την ταυτίζει µε
πώληση από ιδιώτη. Στην περίπτωση του
ιδιώτη, µόνο αυτό έχει σηµασία. Όλα
αρχίζουν και τελειώνουν στη µέγιστη
δυνατή τιµή που θα αποσπάσει από την
πώληση. Για το δηµόσιο όµως, το τίµηµα
είναι το τελευταίο. Τα περισσότερα οφέλη
και επιπτώσεις αρχίζουν µε την αξιο-
ποίησή του από τον αγοραστή και συ-
νεχίζονται όλα τα χρόνια που θα λει-
τουργεί η συγκεκριµένη επιχείρηση.
Εχουν σηµασία τα πολλαπλά οφέλη δια-
χρονικά, στα δηµόσια έσοδα και την
εθνική οικονοµία, σε προϊόν, εισόδηµα,
θέσεις εργασίας. Υπάρχουν τρεις κα-
τηγορίες επιπτώσεων: Οι άµεσες, που
αφορούν το προϊόν, την απασχόληση, τα
φορολογικά έσοδα και τις ασφαλιστι-
κές εισφορές της επιχείρησης. Οι έµ-
µεσες, που προέρχονται από τις πολ-
λαπλασιαστικές επιπτώσεις στην παρα-
γωγή άλλων κλάδων της οικονοµίας,
από τη ζήτηση για εισροές που χρει-
άζεται η συγκεκριµένη επιχείρηση για
την παραγωγή της. Στο βαθµό που αυτή
στο σηµερινό ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον, ικανοποιείται από το εσωτερικό και
δεν διαχέεται σε εισαγωγές από το εξω-
τερικό, αυτές θα είναι µεγαλύτερες. Οι
προκαλούµενες επιπτώσεις, από την κα-
τανάλωση των εισοδηµάτων που δηµι-
ουργούνται στην παραγωγική δραστη-
ριότητα της οικονοµίας. Επιπλέον, µια
επένδυση όπως η συγκεκριµένη, µπορεί
να βελτιώσει το επιχειρηµατικό κλίµα

και να αξιοποιήσει συγκριτικά πλε-
ονεκτήµατα της περιοχή, προκα-
λώντας πιθανόν την προσέλκυση
νέων συναφών δραστηριοτήτων.
Με τέτοια κριτήρια µεγιστοποιείται
το κοινωνικό όφελος, σε αυτά πρέ-
πει να στηρίζονται οι αποφάσεις και
πολιτικές των αποκρατικοποιήσεων
και αξιοποίησης της δηµόσιας πε-
ριουσίας. Ολα αυτά χάθηκαν και
χάνονται, είναι µηδέν για 17 χρό-
νια από την απόλυτη αχρησία του
συγκεκριµένου ακινήτου και έτσι
θα συνεχίσουν µετά την απόρριψη
της συγκεκριµένης επένδυσης.
Στην άγνοια της κοινής αυτής λο-

γικής, που ρωτάει µόνο πόσο είναι το
τίµηµα και την επιρροή του κρατισµού,
στηρίχτηκε το γνωστό στερεότυπο «όχι
στο ξεπούληµα», που κυριάρχησε σε
ολόκληρο το νεοελληνικό προοδευτι-
λίκι της µεταπολίτευσης, διώχνοντας
πολλές επενδύσεις και σπαταλώντας
τις δυνατότητες της χώρας. Υπήρξαν
και υπάρχουν τόσοι φρουροί της νε-
κρής δηµόσιας περιουσίας, δίπλα στα
άνεργα παιδιά µας.

Μετά από 40 χρόνια διάδοσης και εφαρ-
µογής της ιδέας των αποκρατικοποι-
ήσεων, σε ολόκληρο τον πλανήτη, έχει
αναδειχτεί ένα πλήθος µορφών και κα-
λών πρακτικών αξιοποίησης δηµόσιας
περιουσίας. Εκτός από την πώληση µε
διάφορα κριτήρια, παραχωρήσεις χρή-
σης, εκµίσθωση µε διάφορους συν-
δυασµούς κατάλληλους σε κάθε περί-
πτωση κ.λπ. σε ένα περιβάλλον σκλη-
ρού ανταγωνισµού για την προσέλκυση
επενδύσεων, κάθε χώρα προσπαθεί να
ανταποκριθεί καλύτερα στα πολλαπλά
κριτήρια επιλογής του τόπου εγκατά-
στασης µιας επιχείρησης, ιδιαίτερα σή-
µερα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της
ενιαίας αγοράς. Για την αντιµετώπιση
του φορολογικού και ρυθµιστικού αν-
ταγωνισµού που συνδέεται µε το κό-
στος της γραφειοκρατίας, επιλέγεται
συνήθως η δωρεάν χρήση δηµόσιας
έκτασης και δίνονται όλες οι άδειες σε
µια, µε σταθερό και χαµηλό φορολογικό
συντελεστή κάτι που στη χώρα µας απαι-
τεί σύγχρονα νοµοθετικά εργαλεία. Η
λογική είναι: Πάρε την άδεια, µπες µέσα
και ξεκίνα αύριο το πρωί. Το ΤΑΙΠΕ∆ έχει
την ευθύνη να βρει άµεσα την κατάλ-
ληλη λύση για  να σταµατήσεις το χρό-
νιο επενδυτικό τέλµα στην περιοχή, στη
χώρα µε το τεράστιο επενδυτικό κενό
και  τελευταία θέση στην προσέλκυση
επενδύσεων. Το πολιτικό περιβάλλον σή-
µερα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Ούτε η ση-
µερινή κυβέρνηση ούτε ο ∆ήµος Ναυ-
πακτίας στον τοµέα αυτόν λειτουργούν
µε τις  χρεοκοπηµένες αντιλήψεις άλ-
λων εποχών, όπως συνέβαινε πριν. Η
προσγείωση στην πραγµατικότητα που
κράτησε 17 χρόνια πρέπει να τελειώσει
εδώ και τώρα.
**  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  σσττοο  ΠΠααννεεππιι--

σσττήήµµιιοο  ΠΠεειιρρααιιάά..

Ηιστορία του Συνδέσµου θα γράψει ότι για πρώτη φορά δεν γιορτάστηκε ο Άγιος Χαράλαµπος, από τους Ναυ-
πάκτιους στην Πάτρα. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την κοπή της βασιλόπιτας που ανελλιπώς τις τελευταίες δε-
καετίες αποτελούσε από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του Συνδέσµου. 

Αντ’ αυτών φέτος αρκεστήκαµε στο «κεράκι», στο εξωτερικό προσκυνητάρι και στον σηµαιοστολισµό την 25ην Μαρίου.
Παραθέτουµε δυο αναµνηστικές φωτογραφίες από τον περσινό αντίστοιχο εορτασµό, µε τη βάσιµη ελπίδα ότι του χρό-
νου οα γιορτάσουµε και αναδροµικά….

Εργοταξιακοί χώροι Αντιρρίου. 
Άγονος διαγωνισµός σε νεκρή δηµόσια περιουσία

Του 
ΣΣωωττήήρρηη  

ΘΘεεοοδδωωρρόόπποουυλλοουυ*

ΓΓννωωρρ ιιµµ ίίαα µε τα χωριά
της Ναυπακτίας

Επιµέλεια:
Ευστρατία ( Έφη) 

Μπούµπουλα
δικηγόρος, Γραµµατέας

του Συνδέσµου
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Επιµέλεια:
ΗΗλλίίααςς  ΣΣττ..  ∆∆ηηµµηηττρρόόπποουυλλοοςς

Οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν
από τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλε-

µος (1914- 1918) και οι εκτιµήσεις
επωάζεται ο Β΄, οδήγησαν την Ελ-
λάδα να προβεί σε µια σειρά οχυ-
ρωµατικών έργον κατά µήκος της
Ελληνοβουλγαρικής µεθορίου που
άρχιζα δυτικά από τον Αξιό και εκτει-
νόταν ανατολικά µέχρι το ύψος της
Κοµοτηνής. 

Η αναγκαιότητα της κατασκευής
συνολικά 21 οχυρών, ενισχύθηκε και
στο γεγονός ότι η Βουλγαρία δεν
είχε προσχωρήσει στο Βαλκανικό
Σύµφωνο φιλίας που είχε συναφθεί
µεταξύ της Ελλάδας Γιουγκοσλαβίας,
Ρουµανίας και Τουρκίας το 1934.
Αυτό επιβεβαίωνε τις υπόνοιες ότι η
Βουλγαρία καραδοκούσε για την κα-
τάληψη της Ανατολικής Μακεδονίας. 

Η κατασκευή των οχυρών άρχισε
µε άκρα µυστικότητα στην Κερκίνη
Σερρών το 1936 και ολοκληρώθη-
καν το 1939. Το έργο µε τα 21 οχυρά
εκτείνονταν σε µια απόσταση 300
χιλ. 

Εµπνευστής του τεράστιου αυτού
έργου ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς που
ήταν  Πρωθυπουργός και Υπουργός
Αµύνης, γι’ αυτό ονοµάστηκαν οχυρά
Μεταξά ή και γραµµή Μεταξά.

Η κατασκευή των οχυρών µε άκρα
µυστικότητα άρχισε στην Κερκίνη
Σερρών το 1936. Συνολικά η γραµµή
αποτελούταν από 21 οχυρά ήτοι :
Κάλη, Περσέκ, Μπαµπαζώρα, Μα-
λιάγκα, Περιθώρι, Παρταλούσκα, Ντά-
σαβλη, Λίσσε, Πυραµιδοειδές, Κα-
στίλλο, Aγιος, Νικόλαος, Μπα Πο-
ποτλίβιτσα, Ιστίµπεη, Κελκαγιά, Αρ-
παλούκι, Παληουριώνες, Ρούπελ, Κα-
ρατάς, ρτίσεβα, Εχίνος, Νυµφαία. 

Τα οχυρά αποτελούνταν από υπό-

γειες σήραγγες που περιελάµβαναν
επιµέρους επίγεια οχυρά συγκροτή-
µατα, µε παρατηρητήρια, πυροβο-
λεία και πολυβολεία κ.λπ. καθώς και
µία τεράστια ανάπτυξη αντιαρµατι-
κών τάφρων, ζωνών αντιαρµατικών
σιδηροπηγµάτων και σκυροδέµατος
σε διπλές και τριπλές γραµµές ανά-
σχεσης, που στο σύνολό του για την
εποχή του και τα τότε ελληνικά δε-
δοµένα αποτέλεσε ένα τιτάνιο έργο.

Τα οχυρά αντιστάθηκαν σθεναρά
και προκάλεσαν σοβαρές απώλειες
στον σιδηρόφρακτο γερµανικό
στρατό, που είχε σπεύσει να ξεπλύ-
νει  την ντροπή του εταίρου Μουσο-
λίνι, που υπέστη από τον Ελληνικό
στρατό στο µέτωπο της Αλβανίας.

Τελικά οι Γερµανοί µετά από 3ήµε-
ρες σφοδρές µάχες (6-9 Απριλίου
1941) παρέκαµψαν τη γραµµή και
µέσω της κοιλάδας του Αξιού µπή-
καν στη Θεσσαλονίκη.

Η ιστορία «έταξε» στο οχυρό Νυµ-
φαία, περί τα 17 χιλ. βόρεια της Κο-
µοτηνής, να ηγηθεί της ηρωικής αν-
τίστασης ένα τέκνο των Κραβάρων,
ο Ταγµατάρχης, Αλέξανδρος Ανα-
γνωστός από το χωριό ‘’Άγιος ∆η-
µήτριος’’της ορεινής Ναυπακτίας, ο
οποίος µετά τον πόλεµο υπέβαλε
αναλυτική αναφορά στο ΓΕΣ µε όλες
τις λεπτοµέρειες γύρω από τα γεγο-
νότα και την ηρωική αντίσταση του
οχυρού. 

Η συστηµατική  ιδιόχειρη αναφορά
γράφτηκετο 1947, «Εις αντικατάστα-
σιν της κατά την κατοχήν υποβλη-
θείσης συντόµου εκθέσεως»  και υπο-
βλήθηκε στο ΓΕΣ. Σήµερα βρίσκεται
στη ∆ιεύθυνση  ιστορίας του ΓΕΣ. 

Πριν να παραθετηθούν τα βασι-
κότερα αποσπάσµατα της αναφοράς
ας δούµε τα βιογραφικά του στοι-
χεία : 

Ο Συνταγµατάρχης Αλέξανδρος

Αναγνωστός του Σπύρου,γεννήθηκε
στις 1/1/1892 και κατατάχτηκε στον
στρατό στις 9/7/1913. Ονοµάστηκε
Ανθυπολοχαγός στις 5/7/1922. Απο-
στρατεύθηκε ως Συνταγµατάρχης.  

Απεβίωσε το 1970 στο Νίµιτς. Λέ-
γεται ότι η δικτατορία δεν του έδωσε
άδεια να νοσηλευτεί στο εξωτερικό.   

Ταγµατάρχης Αλέξανδρος Αναγνωστός

Ένας ξεχασµένος Κραβαρίτης Ήρωας

Η ηρωική µάχη 
στο οχυρό Νυµφαίο 6- 7 Απριλίου 1941

Ο διοικητής του οχυρού Νυµφαίας, ήρωας ταγµατάρχης
Αλέξανδρος Αναγνωστός, µε καταγωγή από τον Άγιο ∆ηµή-
τριο Ναυπακτίας οδηγείται µε τους άνδρες του στην αιχµαλωσία
µετά από ηρωικό αγώνα και πτώση του στις 7 προς 8 νύχτα
του Απριλίου 1941.

-ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ∆ιοικητού οχυρού Νυµφαίας ταγ-
µατάρχου Πεζικού Αναγνωστού Αλεξάνδρου (νυν αντισυν-
ταγµατάρχου) επί των, προ της µάχης, κατά την µάχην και
µετά την µάχην του οχυρού Νυµφαίας. Εις αντικατάστασιν
της κατά την κατοχήν υποβληθείσης συντόµου εκθέσεως

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ Την διοίκησιν του οχυρού Νυµφαίας
ανέλαβον τον Απρίλιον του 1940 παρά του ταγµατάρχου Πε-
ζικού Αγκουριδάκη Εµµανουήλ και δυνάµει διαταγής του 12ου
συνοριακού τοµέως υφ' ού τας

διαταγάς υπήγετο τότε το οχυρόν. 
- Ο υπογεγραµµένος διοικητής οχυρού Νυµφαίας ταγµα-

τάρχης Πεζικού Αναγνωστός Αλέξανδρος, έχων υπό τας δια-
ταγάς µου τους κάτωθι αξιωµατικούς: 1). Λοχαγό Πεζικού
∆ηµητριάδη Αντώνιο, διοικητή Α΄ Λόχου. 2). Λοχαγό Πεζικού
Παπαδάκο Κων/νο, διοικητή Β  ́Λόχου. 3). Λοχαγό Πεζικού Κον-
δύλη Νικόλαο, διοικητή Λόχου και Υπασπιστή. 4). Έφεδρο
Υπολοχαγό Τσαλαµπουπούνη Λεωνίδα, διµοιρίτη. 5). Ανθυ-
πολοχαγό Πεζικού Κατεχάκη Ζαχαρία, διµοιρίτη. 6). Έφεδρο
Ανθυπολοχαγό Παθιάκη Αντώνιο, διµοιρίτη. 7). Έφεδρο Αν-
θυπολοχαγό Μαρίνο Αλέξανδρο, διµοιρίτη. 8). Έφεδρο Αν-
θυπολοχαγό Παναγίδη Κων/νο, διµοιρίτη Όλµων. 9). Έφε-
δρο Ανθυπολοχαγό Μηχανικού Μαλάµογλου Νικόλαο, δι-
µοιρίτη Σκαπανέων. 10). Έφεδρο Ανθυπασπιστή Μηχανικού
Φιλίππου Χρ., Αξιωµατικό διαβιβάσεων. 11). Ανθυπασπιστή
Πεζικού Παχυγιαννάκη Εµµανουήλ, διαχειριστή. 12). Ανθυ-
πίατρο Πατρινέλη Γεώργιο, Ιατρό του οχυρού. 13). Έφεδρο Αν-
θυπίατρο Μαλαχία, χειρουργό του οχυρού. 

-Ε Ξ Ι Σ Τ Ο Ρ Ω Τα προηγηθέντα και την διεξαγωγήν της
µάχης του οχυρού Νυµφαίας ως ακολούθως: 

Κατά την υπ΄εµού ανάληψιν της διοικήσεως του οχυρού Νυµ-
φαίας δεν είχον περατωθεί τα έργα ο δε οπλισµός αυτού εί-
χεν ως κάτωθι : 1). - Εν αντιαρµατικόν πυροβόλον των 37 χι-
λιοστών. 2). - Εν αντιαεροπορικόν πυροβόλον των 20 χιλιο-
στών. 3). - Τεσσαράκοντα οκτώ πολυβόλα Σ.Ε. 4). - Είκοσι
οκτώ οπλοπολυβόλα υποδ. 1915. 5). - Εν πολυβόλον Χόσκις
1926. 6). - ∆ύο όλµους των 81 χιλιοστών. Εκ των ανωτέρω
όπλων, από της ενάρξεως του ελληνοϊταλικού πολέµου και
µέχρι του γερµανοελληνικού τοιούτου διετάχθηµεν και απε-
στείλαµεν αλλαχού τα κάτωθι: 1). - Εν αντιαρµατικόν πυρο-
βόλον των 37 χιλιοστών. 2). - Εν αντιαεροπορικόν πυροβό-
λον των 20 χιλιοστών. 3). - Είκοσι τέσσερα πολυβόλα Σ.Ε. 4).
- Το ήµισυ των προβλεποµένων πυροµαχικών. Ο ύ τ ω Κατά
την γερµανικήν επίθεσιν το οχυρόν Νυµφαίας ευρέθη έχων
τον κάτωθι οπλισµόν : 1). -∆ύο όλµους Μπράντζ των 81 χι-
λιοστών. 2). -Είκοσι τέσσερα πολυβόλα Σ.Ε. 3). -Είκοσι επτά οπλο-
πολυβόλα του 1915 δια την φύλαξιν των εξόδων και παρατη-
ρητηρίων. 4). -∆έκα οπλοπολυβόλα Τόµψον } άρτι παραλη-
φθέντα 5). -Τέσσαρες ολµίσκους Στόκες }  6). -∆έκα επτά βοµ-
βιδοβόλα. 7). -∆ιακόσια εξήκοντα τέσσαρα τυφέκια Μάλινχεν.
ΙΙ. Προηγηθέντα της γερµανικής επιθέσεως Ο ΧΙΙ συνορια-
κός τοµεύς, όστις είχεν αποστολήν αµύνης επί των ένθεν και
ένθεν του οχυρού Υψωµάτων, µετονοµασθείς εις 83ον σύν-
ταγµα πεζικού απεστάλη αλλαχού, την δε φύλαξιν ολοκλή-
ρου της οροθετικής γραµµής του τοµέως ανέλαβεν το 1ο
τάγµα της ταξιαρχίας Έβρου. Ολίγας ηµέρας προ της γερ-
µανικής επιθέσεως και κατόπιν (διαταγής) της ταξιαρχίας
Έβρου, το οχυρόν Νυµφαίας υπήχθη διοικητικώς και τακτι-
κώς απ’ ευθείας υπό την ταξιαρχίαν Έβρου, οικονοµικώς δε
υπό το 1ον τάγµα Κοµοτηνής. 

Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών τα προκαλυπτικά τµή-
µατα (φυλάκια, διµοιρίαι - λόχοι), έλαβον διαταγήν δια της
οποίας εις περίπτωσιν από βορράν επιθέσεως να δώσουν το
σύνθηµα του συναγερµού και αφού ευρεθώσιν προ υπερτέ-
ρων δυνάµεων να συµπτυχθώσιν κανονικώς βάσει ορισµέ-
νου σχεδίου, το δε οχυρόν ν΄ αµυνθή επί τόπου απαγορεύον
την διέλευσιν τροχοφόρων δια της οδού Κίρτζαλη - Μακάζα
- σύνορα - Νυµφαία - Κοµοτηνή.

Από της εµφανίσεως των πρώτων γερµανικών τµηµάτων
επί του έναντι της οροθετικής µας γραµµής βουλγαρικού εδά-
φους (ήτις εµφάνισις εγένετο τρεις ηµέρας µετά την είσοδον

των γερµανικών στρατευµάτων εις την Βουλγαρίαν) οι διµοι-
ρίται προκαλύψεως των προ ηµών διµοιριών Τζιβάκ και Μπερ-
λαγιάν Κεντί ανθυπολοχαγός Πλεύρης Θεµιστοκλής, Έφε-
δρος Ανθυπολοχαγός Πατσουράκος Ανδρέας ανέφερον δια
του καθηµερινού των δελτίου διαφόρους συγκεντρώσεις µη-
χανοκινήτων µέσων και πυροβολικού εις την περιοχήν της
Μακάζης (χωρίον κείµενον 7 ½ περίπου χιλιόµετρα βορείως
της οροθετικής µας γραµµής) ως και διαφόρους τοπογραφι-
κάς εργασίας των Γερµανών επί της οροθετικής γραµµής. 

Ολίγας ηµέρας προ της γερµανικής επιθέσεως (περί τα
τέλη Μαρτίου) οι ανωτέρω διµοιρίται ανέφερον ότι οι Γερµα-
νοί ετοποθέτησαν πλησίον και όπισθεν ακριβώς της οροθετι-
κής γραµµής βαρύ πυροβόλον ως και άλλα τοιαύτα µικροτέ-
ρου διαµετρήµατος. Κατόπιν των ανωτέρω και προς πρόλη-
ψιν αιφνιδιαστικής ενεργείας του εχθρού, διέταξα την καθ  ́εκά-
στην κατάληψιν των οργάνων πυρός και παρατηρητηρίων του
οχυρού υπό του ηµίσεως προσωπικού από της 4ης πρωϊνής
ώρας και µέχρι της 9ης τοιαύτης. Εκ παραλλήλου δε απέ-
σπον καθηµερινώς ενέδραν υπό αξιωµατικών και 10 οπλίτας
επί καταλλήλου τινος σηµείου όπισθεν της οροθετικής γραµ-
µής µε την εντολήν να υποστηρίξουν το υπάρχον τµήµα του
µηχανικού βορείως του οχυρού δια την εκτέλεσιν των κατα-
στροφών επί της αµαξητής οδού σύνορα Νυµφαία. 5η Απρι-
λίου 1941.

Την 17ην ώρα της 5ης Απριλίου, οι διµοιρίται Τζιβάκ και
Μπερλαγιάν Κεντί του 6ου λόχου προκαλύψεως του Α΄ τάγ-
µατος της ταξιαρχίας Έβρου ανέφερον ότι παρετήρησαν µε-
γάλας συγκεντρώσεις µηχανοκινήτων µέσων, πυροβολικού,
ιππικού και πεζικού εις την περιοχήν του βουλγαρικού χω-
ρίου Μακάζα. Το γεγονός τούτο µε ήγαγεν εις την σκέψιν ότι
πιθανόν την εποµένην θα εδεχόµεθα την αναµενωµένην επί-
θεσιν και εξηναγκάσθην να λάβω όλα τα κατάλληλα µέτρα
εις τρόπον, ώστε το οχυρόν εις πάσαν στιγµήν να είναι έτοι-
µον προς απόκρουσιν οιασδήποτε εχθρικής ενεργείας. 

Το εσπέρας διέταξα συγκέντρωσιν των αξιωµατικών του
οχυρού και του υποτοµέως των ευρισκοµένων εις την έδραν
του υποτοµέως. Αφού διεπίστωσα την παρουσίαν απάντων
των αξιωµατικών, εκοινοποίησα εις τούτους το αποτέλεσµα των
παρατηρήσεών µου, τους είπον δε ότι η αντίληψίς µου είναι
ότι την πρωίαν θα έχωµεν γερµανικήν επίθεσιν. ∆ιέταξα δε
αυστηράν επιφυλακήν των τµηµάτων της έδρας του υποτοµέως
και οχυρού. Από δε της 4ης ώρας της 6ης Απριλίου οι άν-
δρες του οχυρού θα ευρίσκωνται εις τας θέσεις µάχης. Εις
τας διµοιρίας προκαλύψεως και φυλάκια εδώθη τηλεφωνική
διαταγή µου να καταληφθώσιν αµέσως αι θέσεις µάχης και
να είναι έτοιµοι ν΄ αποκρούσωσι κάθε ενέργειαν των εχθρών
της πατρίδος µας. Τα παρατηρητήρια και αι ενέδραι ετέθη-
σαν εις τας θέσεις των µε την εντολήν της διαρκούς παρα-
τηρήσεως και αναφοράς ηµίν και της παραµικροτέρας κινή-
σεως. Αφού έδωσα και άλλας συµπληρωµατικάς οδηγίας εις
τους αξιωµατικών του οχυρού και υποτοµέως και ανέπτυξα εις
αυτούς την σπουδαιότητα, του µέλλοντος να διεξαχθή αγώ-
νος, δια την ελληνικήν ιστορίαν, τους απεχαιρέτησα και τους
εφίλησα δια τελευταίαν φοράν, διότι την εποµένην πιθανόν να
µη υπήρχε κανείς από ηµάς εν τη ζωή. Είναι αδύνατον να πε-
ριγράψω την συγκίνησιν και ενθουσιασµόν την στιγµήν εκεί-
νην των αξιωµατικών, απόχωρούντες δε της αιθούσης του
οχυρού δια να µεταβώσιν εις τας θέσεις των, µε δάκρυα εις
τους οφθαλµούς των από ενθουσιασµόν ανεφώνισαν  ''Ζήτω
η αιωνία Ελλάς''  και εδήλωσαν ότι θα πέσωσιν όλοι δια το µε-
γαλείον της γλυκιάς µας πατρίδος. 

Μετά την αποχώρησιν των αξιωµατικών µου µετέβην και
εγώ εις το γραφείον µου, εκάλεσα τον υπασπιστήν µου λοχαγόν
Κονδύλην Νικόλαον και διέταξα τούτον να συγκεντρώση όλα
τα απόρρητα (διαταγάς και σχέδια) του οχυρού και να τα έχη
έτοιµα, εκτός των κιβωτίων αρχείου, προς καταστροφήν δια
πυρός άµα τη διαταγή µου. Μετά πάροδον αρκετής ώρας
ετακτοποιήθησαν τα πάντα, µετέβηµεν δε και ηµείς εις τους
κοιτώνας µας δια να κοιµηθώµεν. Ευρισκόµενος εις τον κοι-
τώνα µου, την 3.30΄ πρωϊνήν ώραν της 6ης Απριλίου, µε εκά-
λεσεν εις το τηλέφωνον ο διοικητής της ταξιαρχίας Έβρου,
αείµνηστος υποστράτηγος Ζήσης Ιωάννης, ο οποίος µου εζή-
τησε πληροφορίας τι νεώτερα έχω από τον τοµέαν µου. Εγώ
του ανέφερα τα εξής :

- Στρατηγέ µου εκ των χθεσινών παρατηρήσεών µου, ως
και χθες το βράδυ σας ανέφερον, έχω την αντίληψιν ότι σή-
µερα το πρωί θα έχωµεν γερµανικήν επίθεσιν. Και τούτου ένε-
κεν η δύναµις του οχυρού θα ευρίσκεται εις τας θέσεις µά-

χης, από της 4ης πρωϊνής ώρας, έτοιµη να θυσιασθή δια το
µεγαλείον της φιλτάτης µας πατρίδος. Τότε ο στρατηγός µε
ευχαρίστησε δια τα µέτρα που έλαβα και µου είπεν επί λέξει
''Περίεργον κ. Αναγνωστέ, ουδεµίαν ειδοποίησιν έχω από
πουθενά, ότι πρόκειται να µας επιτεθούν σήµερα πάντως πολύ
σε παρακαλώ να µε καθιστάς ενήµερον δια παν συµβησόµε-
νον, εις περίπτωσιν δε επαληθεύσεως της προβλέψεώς σας
να εκτελεσθή η υπ΄αριθ. 1 και 2 καταστροφαί ''. 

Την 4ην πρωϊνήν ώραν της 6ης Απριλίου 1941 µετέβην προς
επιθεώρησιν του οχυρού δια να πεισθώ εάν άπαντες ευρί-
σκονται εις τας θέσεις των, ως είχεν διαταχθή το εσπέρας
της προηγουµένης. Πράγµατι, εκ της γενικής επιθεωρήσεως
ην ενείργησα εις το οχυρόν, διεπίστωσα ότι οι αξιωµατικοί και
οπλίται, από της 3.55΄ώρας, ευρίσκοντο εις τας θέσεις µά-
χης. Επί τόπου έδωσα τας δεούσας διαταγάς και οδηγίας.
Επίσης διεπίστωσα ότι το ηθικόν των αξιωµατικών και οπλιτών
ήτο άριστον. Μετά το πέρας της επιθεωρήσεως επέστρεψα
εις το γραφείον µου, µετά του υπασπιστού µου απολύτως ικα-
νοποιηµένος και υπερήφανος, διότι ηγούµαι τοιούτου τµή-
µατος, εις το οποίον αντιπροσωπεύετο ολόκληρος η Ελλάς.
Τα παρατηρητήρια του οχυρού και των προκαλυπτικών τµη-
µάτων µοι ανέφερον ότι µέχρι της στιγµής εκείνης ουδεµίαν
κίνησιν παρατηρούσιν. 

Την 4.45΄ώραν πρωίαν της 6ης Απριλίου 1941 µε εζήτησεν
εις το τηλέφωνον και πάλιν ο στρατηγός όστις µου είπεν επί
λέξει το κάτωθι : ''Κύριε Αναγνωστέ σε συγχαίρω δια την προ-
βλεπτικότητά σου, αυτήν την στιγµήν άφισα το Γενικόν Επιτε-
λείον το οποίον µε επήρε και µου είπεν ότι σήµερα το πρωϊ θα
εκδηλωθή η γερµανική επίθεσις, πρόσεξε για όλα κατάστρο-
φάς και λοιπά". Εγώ διαβεβαίωνα τον στρατηγόν δια µίαν
ακόµη φοράν ότι τα πάντα είναι έτοιµα, το δε ηθικόν αξιω-
µατικών και οπλιτών είναι άριστον, προ 5΄ λεπτών επέστρεψα
από επιθεώρησιν που ενήργησα εις το οχυρόν και εύρον τα
πάντα εν τάξει, αξιωµατικοί και οπλίται ευρίσκονται εις τας
θέσεις µάχης από της 3.55΄πρωϊνής ώρας ως τούτο είχε δια-
ταχθή από χθες το εσπέρας, εγώ δε αυτήν την στιγµήν µετα-
βαίνω εις το παρατηρητήριόν µου. Ο στρατηγός µε ευχαρίστησε
και διέκοψε την συνδιάλεξιν αφού µε ευχήθη καλήν τύχην. 

Εκάλεσα αµέσως τον υπασπιστήν µου, του ανεκοίνωσα τα
διαµηφθέντα µε τον στρατηγόν και τον διέταξα να µεταβή
αµέσως εις το παρατηρητήριον του Α΄ λόχου οχυρού απ΄
όπου θα παρακολουθή τα πάντα. Εγώ µετέβην αµέσως εις
το παρατηρητήριόν µου και ανέµενον µε τους παρατηρητάς
µου. Εκ του παρατηρητηρίου µου ειδοποίησα τηλεφωνικώς τους
διοικητάς των λόχων και όργανα πυρός δια τον µέλλοντα ν΄
αρχίση αγώνα.

Ούτως εχόντων των πραγµάτων, την 5.03΄ πρωϊνήν ώραν
της ιστορικής 6ης Απριλίου εδώθη, το από πολλού αναµενό-
µενον µε αγωνίαν, σύνθηµα συναγερµού από την διµοιρίαν προ-
καλύψεως Τσιβάκ και λοιπών προκαλυπτικών τµηµάτων άτινα
εδέχθησαν ισχυροτάτην επίθεσιν των γερµανικών στρατευ-
µάτων. Επίσης το επιφανειακόν παρατηρητήριον του οχυρού
µοι αναφέρει ότι εις τα σύνορα ακούονται πυκνοί πυροβολι-
σµοί και κανονιοβολισµοί. Τα προκαλυπτικά τµήµατα, λόγω
της ισχυράς πιέσεως και των πολύ υπερτέρων δυνάµεων και
µέσων πυρός ήρχισαν συµπτυσσόµενα. Εγώ διέταξα τον υπα-
σπιστήν µου να καταστρέψη δια πυρός όλα τ΄ απόρρητα και
σχέδια του οχυρού και αµέσως τηλεφωνικώς τον αξιωµατικόν
του Μηχανικού όστις ευρίσκετο, µε το ανάλογον προσωπι-
κόν του, εις την βορείως του οχυρού υπονόµευσιν της δη-
µοσίας οδού Κοµοτηνή - σύνορα - Βουλγαρίαν, να θέση πυρ,
πράγµατι εντός ενός λεπτού η ανατύναξις εγένετο. 

Μετά την ανατύναξιν της υπ΄αριθ. 1 καταστροφής διέταξα
τον αξιωµατικόν τούτον, συµφώνως των εκ των προτέρων δο-
θησών εντολών, να επιβιβασθή µε τον προσωπικόν του επί
του εις την διάθεσίν του αυτοκινήτου και να µεταβή αµέσως
εις την νοτίως του οχυρού υπονόµευσιν υπ΄αριθ. 2 κατα-
στροφήν εις ην να θέση αµέσως πυρ και εκείθεν να µεταβή
µετά του προσωπικού του αµέσως εις Κοµοτηνήν όπου και θα
ελάµβανε νέαν αποστολήν εκ των στρατιωτικών αρχών Κο-
µοτηνής. Πράγµατι µετά 5΄ λεπτά της ώρας εγένετο και η νο-
τίως του οχυρού ανατύναξις της υπ΄αριθ. 2 καταστροφής, ο
δε άξιος παντός επαίνου γενναίος αξιωµατικός (ανθυπολο-
χαγός) του µηχανικού του οποίου το όνοµα δεν ενθυµούµαι,
µετά του προσωπικού του ανεχώρησεν αµέσως δια Κοµοτη-
νήν. 

ΣΣυυννέέχχεειιαα  σσττοο  εεππόόµµεεννοο  φφύύλλλλοο  ««ηη  µµάάχχηη  σσττοο  ΝΝυυµµφφααίίοο»»..
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Ένα θέµα τόσο παλαιό όσο και ο άνθρω-
πος. Η γυναίκα εθεωρείτο κατώτερο ον,
όπως εξακολουθεί να είναι σήµερα σε
πολλά κράτη της Ανατολής. Υπήρχαν οι
κοινές για το λαό και οι ανωτέρου πνευ-
µατικού επιπέδου γι’ αυτούς που ήταν οι-
κονοµικά άνετοι. 

Ο Χέοπας της Αιγύπτου υποχρέωσε την
κόρη του να εκδίδεται για να συγκεν-
τρώσει χρήµατα για την ανέγερση της
οµώνυµης πυραµίδας!

Στον Εβραϊσµό ο εταιρισµός ήταν αποδε-
κτός, αν και ηθικά καταδικασµένος. Πε-
ρίφηµη η Ραάβ, κόρη της Ιεριχούς. Εί-
χαµε κι εδώ κοινές πολυτελείας. Σ’ αυτόν
τον κύκλο  ανήκαν επίσης οι Αυλητρίδες,
ακροβάτισσες, χορεύτριες.

Στην αρχαία Ελλάδα οι κοινές, όσες ήταν
εκπάγλου καλλονής και καλλιεργηµένες,
γινόντουσαν δεκτές σε συµπόσια, συζη-
τήσεις, ενίοτε και στα πολιτικά (Λαΐς  -
Φρύνη - Ασπασία). Οι ποιητές αναφέρουν πολλές τέτοιες
και ο Μένανδρος έγραψε µια κωµωδία µε σχετικό θέµα. 

Υπήρχαν και Ιερόδουλες αφοσιωµένες στη λατρεία της
Αφροδίτης.

Στη Ρώµη η πορνεία ήταν κολάσιµη. Τελούσε υπό την επι-
τήρηση του κράτους και αποκαθίστατο µε το γάµο.

Ο Τερέντιος έγραψε την «Εταίρα» η οποία δεν έχει το σφρί-
γος του Ελληνικού πνεύµατος. Πάντως στα χρόνια της
ακµής είχαν συγκεντρωθεί στη Ρώµη πολλές ξένες, όπως
συγκεντρώνονται πολλοί ποντικοί όπου υπάρχουν πολ-
λές τροφές. Φρόντιζαν να είναι φρέσκες, αρωµατίζονταν
και εκαλλωπίζονταν. 

Ο Οβίδιος έγραψε τα «Ars Amanti» (η τέχνη του αγαπάν),
«Medicamina Faciei» (φάρµακα του προσώπου) και τα
οποία απευθύνει στους νέους για την ερωτική έλξη. 

«Μια γκάφα κι ένα ποίηµα µε κατέστρεψαν», έλεγε. Αλλά και
για τα δύο πρέπει να σιωπώ. 

Ο BALSDON στο βιβλίο του «ΡΩΜΑΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» σκια-
γραφεί την πορνεία και µοιχεία από της εποχής του Νέ-
ρωνα, του Καλιγούλα, του Κλαυδίου µέχρι του Μάρκου Αυ-
ρηλίου. ∆είγµα: Κλαυδία (Αντωνία), κόρη του Κλαυδίου,
σύζυγος του Ποµπηίου, εκτελέστηκε από τον Κλαύδιο.
Οκταβία, σύζυγος του Νέρωνα, εκτελέστηκε απ’ τον ίδιο
(Η Μεσσαλίνα ήταν κόρη της).

Νέρων ο θηριώδης, εθανάτωσε τη Μεσσαλίνα και την Αγριπ-
πίνα, τη µάνα του!

Μια άλλη πολλακίδα, η Μαρκία, υπήρξε σύζυγος του Κόµ-
µοδου. «Μια τέλεια σύζυγος είναι τόσο σπάνια, όσο ένας
µαύρος κύκνος», έλεγε ο Ιουβενάλιος. Όσο µουρλός
ήταν ο Κόµµοδος, τόσο συνετή ήταν εκείνη. 

Ο ΟΡΑΤΙΟΣ έγραψε µακροσκελές ποίηµα - σε µορφή δια-
λογική για «22 ερωτευµένα παράνοµα ζευγάρια».

Η απόσταση από τη ζωή στον θάνατο δεν ήταν καθόλου
µεγάλη. Ας θυµηθούµε την προσβολή της τιµής της Ταρ-
πυίας από τον Ταρκίνιο τον υπερήφανο στα χρόνια της
βασιλείας.  υπήρξεν οι αίτιος της κατάργησής της. 

Ο Χριστιανισµός εχάραξε νέους δρόµους,
προοδευτικούς, ρηξικέλευθους και σύγ-
χρονους. Η γυναίκα δεν είναι «σκεύος ηδο-
νής» ούτε υποχείριο του τυχόντος. Πρέπει
να τη φέροµε στο σωστό δρόµο και όποιος
νοµίζει πως είναι καλύτερος «της πεπτω-
κυίας», «πρώτος τον λίθον βαλέτω».
Στον Μεσαίωνα τα φαινόµενα  παρεκκλί-
σεων δεν µπορεί να ήταν λιγότερα. Η κατά-
σταση εχειροτέρεψε. Μια ανοµήσασα συλ-
λαµβανόταν από οποιονδήποτε, απογυµνω-
νόταν και οδηγείτο στις αρχές. Μπορούσε να
µαστιγωθεί και να τις κόψουν τη µύτη. Μη
φοβάσαι τίποτε περισσότερο από την οργή
του πλήθους…
Ο Λουδοβίκος ο ΙΧ εκήρυξε εκτός νόµου,
πόρνες, µαστροπούς, εκµεταλλευτές.
Μετά το 1800 µε τον διαφωτισµό, τις µετα-
κινήσεις των µαζών στις πόλεις για εύρεση
εργασίας, ακούονται οι πρώτες φεµινιστικές
κινήσεις για απόκτηση δικαιωµάτων και την

εφαρµογή του «habeas corpus» (να έχει σώµα) που είχε
εκδοθεί από τον Ιωάννη τον Ακτήµονα το 1212.

Η Πάνχορστ, η Παρέν, η Σάρα Μπερνάρ… κινούν γην και
ύδωρ. Οι καλλιτέχνες αναπαριστούν ωραία καλοντυµένα
σώµατα γυναικών. Εποχή της Μονµάρτης και του Καρτιέ
Λατέν.

Καθεµιά τώρα ακολουθεί τη µόδα, µετέχει σε γκαλερί, σε
κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ άλλοι απεικονίζουν ακόµα
σώµατα καχεκτικά απ’ τις στερήσεις (οι δεσποινίδες της
Αβεϊρόν, οι πίνακες του καταραµένου ζωγράφου Μοντι-
λιάνι, του  Λωτρέκ κ.ά.).

Ο Μπαλζάκ το πάει ακόµα παραπέρα. «Η παντρεµένη γυ-
ναίκα είναι µια σκλάβα που ο σύζυγος ξέρει να την το-
ποθετεί σε έναν θρόνο». Με άλλα λόγια ο γάµος θέτει
φραγµό στην απελευθέρωσή της και η Σιµόν ντε Μπο-
βουάρ στο «∆εύτερο Φύλο» λέγει ότι ο γάµος είναι µια
παγίδα που εµποδίζει τη γυναίκα να παίρνει µέρος στα
δρώµενα.

Ο Γκαίτε στο «Φάουστ» για την πορνεία της αδελφής του
Μαργαρίτας στο έργο ο αδελφός εξοργισµένος: «… Βλέπω
αληθινά από τώρα την ηµέρα που κάθε τίµιος πολίτης θα
παραµερίζει µπροστά σου, σαν µπροστά σε µολυσµένο
πτώµα…». Άλλες εποχές, άλλοι χρόνοι.

Στις µέρες µας η γυναίκα πήρε τη θέση που τις αξίζει. Κα-
τοχυρώθηκε επαγγελµατικά και νοµικά. Πάντως ας µη
θρηνούµε µε προσποιητό πρόσωπο γιατί κάποια «υπέπεσε
σε φοβερό του θανάτου ολίσθηµα», κάποια εξαφανίσθηκε,
κάποια κατασφάχθηκε.

Όλοι µας είµαστε τέρατα. Όποιος περνάει τα σύνορα, το
ελάχιστο που έχει να πάθει είναι η γελοιοποίηση. Θυµη-
θείτε την Κίλερ «το σκάνδαλο Προφιούµο» που έριξε την
κυβέρνηση Μακ Μίλαν και ανάγκασε το διάσηµο γιατρό
Ουώρντ να αυτοκτονήσει. 

Κάποιος σκοτεινός Θεός οδηγούσε, οδηγεί και θα οδηγεί
πάντα τον άνθρωπο στην παρανοµία, το έγκληµα και τον
ξεπεσµό.-

Ο αποχωρισµός γυναικών
από τη Καισάρεια στο λιµάνι
της Μερσίνας ή Μερσίνης µε
την ανταλλαγή πληθυσµών
Ελλάδας – Τουρκίας (1924)
‘‘ Έιτατά, σέϊτατά’’ (Οϊµέ Θεέ

µου φεύγει η σαΐτα) ακού-
στηκε η φωνή που
έβγαινε από τα στήθη
µιας µαυροφορεµένης
γριούλας. Κραυγή, θρή-
νος ή παράκληση ;

Ανατρίχιασε η Σεβαστή, και
σταµάτησε να προχωρά.
Στάθηκε δίπλα της και ο
Έλµερ, δεν ήξερε τι ήταν
αυτό. Έκπληκτος είδε και
άλλες γυναίκες να πη-
γαίνουν προς τη γριά,
που είχε ανοίξει χώρο µε
τα χέρια της, σαν να έδιωχνε τον κόσµο από γύρω
της. Αποτραβήχτηκαν οι άνθρωποι και την άφησαν
µόνη, στάθηκαν λίγο πιο πέρα, σχηµατίζοντας έναν
κύκλο µε εκείνη στη µέση. 

‘‘ Έιτατά, σέϊτατά’’ επανέλαβε η γριά και απέναντί της,
σκυθρωπή και µε κατεβασµένο κεφάλι, στάθηκε µια
άλλη, πιο ηλικιωµένη ακόµα. ‘‘Όι µα, όι µα’’(Μάνα,
µάνα) φώναξε η καινούργια και µετά οι δυο µαζί
‘‘ Έιτατά, σέϊτατά ,όι µα , όι µα’’ και µε χέρια υψωµένα
µπροστά στο πρόσωπό τους, άρχισαν να τα πηγαί-
νουν δεξιά αριστερά λες και κουνούσαν ένα αό-
ρατο µαντήλι που κρατούσαν, ενώ το σώµα τους
σπαρταρούσε, γέρνοντας από τη µια και από την
άλλη µεριά.

Πλησίασαν και άλλες, νέες και µεγαλύτερες, σχηµά-
τισαν αντικριστά ζευγάρια και συνέχισαν το θρηνώ-
δες άσµα.

‘‘ Έιτατά, σέϊτατά ,όι µα , όι µα’’ είπαν όλες µαζί και
άρχισαν τον αργό τελετουργικό χορό, κουνώντας
τα χέρια και φέρνοντάς τα κάθε τόσο στο µέρος της
καρδιάς µε το ίδιο σπαρακτικό τρέµουλο του κορµιού.

Τι κάνουν ; Τι είναι αυτό ; ρώτησε ο Έλµερ ψιθυριστά
στο αυτί της Σεβαστής.

Οι γυναίκες τώρα έχουν όλες γονατίσει, ακουµπού-
σαν το µέτωπό τους στη γη και µε τα χέρια τους έκα-
ναν κινήσεις λες και σώριαζαν το χώµα, που ήταν ανα-
κατεµένο µε άµµο, το σώριαζαν σαν να µάζευαν
κάτι από καταγής. Και ύστερα πάλι όρθιες, πάλι στην
καρδιά τους οι παλάµες, πάλι να τα κουνάνε (τα χέ-
ρια) στον αέρα κάπως σαν ικεσία, κάπως σαν απο-
χαιρετισµό λύσει τη φωνή. 

‘‘Χορεύουν’’ είπε βραχνά. ‘‘Είναι ο αποχαιρετισµός
της µάνας από την κόρη…, αρχαίος χορός… εφτά
χιλιάδες χρόνια πριν, µπορεί και παραπάνω. Η ∆ή-
µητρα αποχαιρετά την Περσεφόνη. Η µάνα την κόρη
που παντρεύεται. Και οι γυναίκες αυτές και εγώ µαζί
τους…’’ και τίναξε τα χέρια της στο πλάι, ενώ ένα σύγ-
κρυο περνούσε µέσα από το κορµί της, ‘‘αυτές οι
γυναίκες, εµείς οι Καππαδόκισες, Έλµερ, αποχαι-
ρετάµε τη µάνα πατρίδα…’’

Έπεσε στην αγκαλιά του µε λυγµούς. Όλοι έκλαιγαν,
άλλοι στα φανερά, άλλοι στα κρυφά, και η θάλασσα
θαρρείς µουρµούριζε µαζί τους τα λόγια : ‘‘Εβκά-
µεσηστρατά’’

Όταν τέλειωσε ο χορός, όλοι αποµακρύνθηκαν µε
σκυµµένα κεφάλια. Τα λόγια είχαν στερέψει και κα-
νείς δεν µιλούσε, µόνο τα βήµατα σέρνονταν βαριά
στο χώµα σηκώνοντας σκόνη. Εκείνη θα σκέπαζε
πια τις αναµνήσεις της ζωής τους, µε σκόνη και δά-
κρυ θα έπλαθαν τις καινούργιες τους ζωές µακριά
από τη µάνα πατρίδα, τη µεµλεκέτ τους.

Η συγκίνηση κόµπος στο λαιµό της Σεβαστής και δεν
έλεγε να της 

Παραστρατήµατα...

ΤΤοουυ  ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑ    ΣΣΤΤΥΥΛΛΙΙΑΑΡΡΑΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

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

Του 
Νίκου Αθανασίου, 

Σµηνάρχου ε.α.



Μέρες που περνάµε δεν γίνεται να µην ακολουθήσουµε
την πεπατηµένη. ∆ηλαδή µελέτη και ανάπτυξη Ιδεών
που µας επιβάλλει η αποµόνωση. 

Γιατί όσο και αν φαίνεται ότι η τωρινή καραντίνα διαφέρει,
εντούτοις η λογική της αντίληψης των πραγµάτων µέσα από την
µείωση  της κοινωνικότητας δείχνει φανερά τάσεις µηδενισµού.

Παλεύουµε περίπου ένα χρόνο να δώσουµε ‘’νόηµα’’ σε µία
περιπέτεια που δεν φαίνεται να έχει εύκολο τέλος. Έτσι κάποιοι
προσπαθώντας να βρουν αυτό το νόηµα και καταλήγοντας  σ’
αδιέξοδα, τελικά χάνουν το θάρρος τους.

Αυτή η σπατάλη δύναµης για εξαγωγή συµπερασµάτων,  το
βασάνισµα πού  προκαλεί το ‘’µαταίως’’ η αβεβαιότητα και η
έλλειψη ενός σκοπού µε το  οποιοδήποτε νόηµα οδηγεί στον
µηδενισµό.

Επειδή βέβαια η έννοια του ‘’µηδενισµού’’ αποτελεί µία µεγάλη
φιλοσοφική θεωρία,  δεν θα αφιερωθώ εξειδικευµένα σε µία
µελέτη που µε ξεπερνάει.

Εκείνο που θέλω να κάνω είναι να πλησιάσω την έννοια του
µηδενισµού που δηµιουργούν οι συνθήκες σαν µία παράξενη ψυ-
χολογική κατάσταση και µελετώντας τον πλέον ειδικό τον φι-
λόσοφο Φρειδερίκο Νίτσε, να προσπαθήσω να αφορίσω την
έννοια αυτή.

Κατά τον Νίτσε ο µηδενισµός έχει να πει ότι λείπει ο σκοπός. 
Ποιος είναι ο σκοπός στην παρούσα φάση; 

Το τέλος της πανδηµίας και η επαναφορά µας στην κανονική
ζωή. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει  ανεπάρκεια δυναµικής που φέρ-
νει χαµηλά την πίστη και η επίτευξη του σκοπού  µοιάζει λίγο
άκυρη.

Έτσι πλέον λειτουργούν οι πεσιµιστικές σκέψεις ότι οι ανώ-
τερος αξίες ξεπέφτουν.

Όλα αυτά βασανίζουν τον νου και κάποιοι κα-
ταλήγουν και στη θεωρία του µοιραίου. Κάνοντας
και αναφορές στο παρελθόν σε παρόµοιες πε-
ριπτώσεις,  αλλά υπό άλλες συνθήκες,  αρχίζει
να επικρατεί µία παράξενη αισθηµατολογία που
καµιά φορά φτάνει και στα όρια του παραλογι-
σµού. 

Το γενικότερο σηµάδι των καιρών  που ζούµε
είναι ότι ο άνθρωπος µε τη δική του εκτίµηση
θεωρεί ότι  έχασε την αξιοπρέπεια του.

Μία αξιοπρέπεια που είναι συνυφασµένη µε
την κοινωνικότητα και την καθηµερινή συµπε-
ριφορά

Και εδώ σύµφωνα µε τον µεγάλο αυτό φιλό-
σοφο τον Νίτσε, αρχίζει να δηµιουργείται µία επικινδυνότητα, γιατί
αρχίζουµε στην απελπισία µας να  ποθούµε το αντίθετο προς την
ουσία της ζωής

∆ηλαδή να αποζητούµε µια µοιραία κατάληξη αφού θεωρούµε
ότι η όποια δύναµη µας προστατεύει  αρχίζει να εκλείπει. 

∆υστυχώς αυτή η συνεχιζόµενη αρνητική προοπτική επίτευ-
ξης του στόχου, που είπαµε ποιος είναι, στο µάτι του µηδενι-
στή εξιδανικεύεται  σαν την απόλυτη λογική κατάληξη του άσχη-
µου.

Και αυτό γιατί η έλλειψη του σκοπού αρχίζει να αποτελεί πλέον
το πιστεύω του για ότι άσχηµο. 

Αυτό το µεγάλο  κακό της άρνησης του αληθινού κόσµου, εί-
ναι που γεννάει αυτήν την απίθανη απιστία προς την απόκτηση
της κυρίαρχης σκέψης για την ανάγκη της συνέχειας της ζωής.

Όµως εδώ πρέπει να σταθούµε αφοριστικά.
Είναι ανάγκη µέσα από τις οποίες αντίξοες συνθήκες να απο-

κτήσουµε πίστη για την επίτευξη του σκοπού. 
Αυτή την πίστη που κρατάει το ‘’αληθινό’’ και που ανεβάζει τον

βαθµό της δύναµης για υποµονή, καρτερικότητα  διώχνοντας τις
σκέψεις του ‘’χαµού µας’’. Πλέον πρέπει να λειτουργήσουν εκεί-
νες οι δυνάµεις που θα αποδώσουν στους ανθρώπους το θάρ-
ρος των φυσικών τους ενστίκτων. 

Θα είναι αυτές οι δυνάµεις που θα πολεµήσουν την κακή
γνώµη που έχουν για τον εαυτό τους. Είναι αυτές οι δυνάµεις
που θα αναπτύξουν  το ‘’ΟΧΙ’’ µπροστά σε κάθε τι που δηµι-
ουργεί αδυναµία, µπροστά σε κάθε τι που εξαντλεί. 

Πρέπει να µάθουµε να λέµε ‘’ναι’’ µπροστά σε κάθε τι που

ενδυναµώνει, µπροστά σ’  αυτό που συσσωρεύει
δυνάµεις και δικαιώνει το συναίσθηµα της ευ-
ρωστίας.  ανέφικτου.

Και προσέξτε, σύµφωνα µε τον Νίτσε ο µηδε-
νισµός δεν είναι µόνο στοχασµός πάνω στο θέµα
‘’µάταια’’, δεν είναι µόνο συνήθεια πίστης ότι
όλα πρέπει να χαθούν, αλλά το πιο σπουδαίο και
επικίνδυνο είναι ότι ο µηδενισµός δεν πιστεύει
στην ανάγκη του να είµαστε λογικοί.

Και τι λέει η λογική; ∆εν έπαψε η ενεργητική
δυναµική των ειδικών για επίτευξη του σκοπού.
Αυτή η πληροφόρηση πρέπει να µας κάνει αι-
σιόδοξους ότι σύντοµα θα βγούµε απ’  τα αδιέ-
ξοδα.

Απ’  αυτά τα αδιέξοδα που λειτούργησαν αρνητικά στην υγεία
µας, την κοινωνικότητα και την αξιοπρεπή καθηµερινότητά µας.

Πρέπει να πιστεύουµε βαθιά ότι σύντοµα Ενάντια λοιπόν στις
µηδενιστικές τάσεις και στην απέλπιδα λογική του 

θα πούµε για τον «ιό» που µας βασανίζει την φράση των αρ-
χαίων προγόνων µας: «ώχετο απιών» , δηλαδή έγινε άφαντος,
πήρε δρόµο, τράπηκε σε φυγή. 

∆ύστυχα χρόνια! ∆ύστυχα
Τοπόλιανα! Ρηµαγµένος ο τό-
πος απ’ τον πόλεµο, φτώχεια
ανείπωτη παντού! Πάσχιζαν οι
χωριανοί να τα κουτσοβολέ-
ψουν, παίρναν κανένα δάνειο
απ’ την Τράπεζα, (έβαναν θη-
λιά στο λαιµό τους, έλεγε ο
µπάρµπα Χρόνης), πούλαγαν
τυρί και αρνοκάτσικα για να ξε-
χρεώσουν αλλά το άτιµο το
χρέος εκεί, λες και είχε κάµει
σύµβαση µε το χωριό τους! Και
σαν να µην έφτανε η φτώχεια,
κακός βραχνάς οι χωροφυλά-
κοι που έρχονταν κάθε τρεις
και λίγο για την εξόφληση των
ενταλµάτων. Κράτος και τρά-
πεζες κυνηγούσαν τους οφει-
λέτες και ζητούσαν να βγάλουν
απ' τη µύγα ξύγκι! Αλλά, ουκ
αν λάβοις…

'Ερχονταν, λοιπόν, τα όργανα
της τάξεως στο χωριό, αλλά ει-
δοποιηµένοι, από τα γειτονικά
χωριά, οι χωριανοί τρύπωναν
σε δάση, σπηλιές και ρεµατιές
ως να περάσει η µπόρα! Κι αν
έπιαναν κανένα απληροφόρητο
οι χωροφυλάκοι, τον πήγαιναν
στο κεφαλοχώρι, όπου ήταν η
έδρα του αστυνοµικού τµήµα-
τος, τον κρατούσαν για ένα δύο
βράδια στο κρατητήριο, κι αυ-
τός έδινε την υπόσχεση πως σε
δύο βδοµάδες θα µάζευε τα
λεφτά για να ξεπληρώσει το
χρέος. Έτσι, τον άφηναν λεύ-

τερο µέχρι... νεωτέρας!
Τελευταία όµως είχε παρα-

γίνει το κακό. Βδοµάδα παρά
βδοµάδα κατέφθαναν απ' τη
Βαλαώρα δυο τρεις χωροφυ-
λάκοι µε τα εντάλµατα ανα χεί-
ρας. Και οι Τοπολιανίτες φεύ-
γεστε να φεύγουµε! Κυριακή
πρωί, λοιπόν, στο καφενείο,
όπου υπήρχε και το κοινοτικό
τηλέφωνο, ήρθε το µαντάτο: τα
αστυνοµικά όργανα είχαν φτά-
σει στη Βαλαώρα και ως τ' απο-
µεσήµερο θα 'φταναν και στα
Τοπόλιανα. Αναµουτουρλιά-
χτηκαν οι χωριανοί! Πάλι φευ-
γούλα; Αµάν πια! Ζουλάπια εί-
χαν γίνει στα όρη και στα
βουνά. Και να πεις πως ήταν
ένας και δύο; Σχεδόν όλο το
χωριό χρώσταγε!

Ο γερο Κώτσιος ακουµπι-
σµένος στη γκλίτσα του πήρε
το λόγο:

�Αϊκούστι χουριανοί! ∆εν
είνι ζουή αυτήνη! Έχουµε σια-
τίσει απ' του κυνήγι! Κατ΄ πρέπ'
να γένει!

Και τι λές του λόγου σου
µπάρµπα Κώτσιου;

Έχου µέρις π' του κλώθου
στου µυαλό µ' αλλά δεν γλέ-
που και άλλη λύσ'. Οι χιλώνες
θα µας σώσ'νε!

Κάµ' του λιανά γέροντα!
Ας πάνι δυο τρεις να µαζέψνι

πεντέξι χιλώνες και τα αποδέ-
λοιπα αφήστι τα απάνου µ'.

Σαν αστραπή έφυγαν τρεις
– οι νεότεροι – προς άγραν χε-
λωνών και οι εναποµείναντες
στο καφενείο άκουγαν προσε-
κτικά το γερο Κώτσιο που άρ-
χισε να ξεδιπλώνει τη... στρα-
τηγική του.

Θα ήταν δύο η ώρα, όταν στο
Γιοφράκι, στο Κουτσπόρεµα,
έραξαν ο υπενωµοτάρχης µε
δυο χωροφύλακες. Ένας υπε-
νωµοτάρχης µοραΐτης, που µό-
λις είχε φτάσει στη Ρούµελη.
Έκανε στην πρώτη του εξόρ-
µηση στα χωριά και ήταν απο-
φασισµένος να βάλει τάξη και
να δείξει στα «ζουλάπια», όπως
αποκαλούσε τους χωριάτες, τι
θα πει κράτος! Πάνω στο γιο-
φύρι στεκόταν ο Γιωργάρας µε
ένα κασµά στο χέρι και... µια
χελώνα κρεµασµένη στο λαιµό!
Οι εκπρόσωποι του κράτους
τον πλησίασαν περίεργοι.

Καλώς τους καπιταναίους!
Τι συµβαίνει; Γιατί έχεις τη

χελώνα κρεµασµένη στο λαιµό
σου;

Αφήστι, µην τα ρουτάτι ουρέ
παιδιά! Μιγάλο κακό µας ήβρι!

Σαν τι πάθατε δηλαδή;
Θανατικό έπεσε στου χουριό

µας. Πεθαίνει ου κόσµους
αράδα! Μονάχα όσοι κρέµα-
σαν µια χιλώνα στου λαιµό τ'ς
γλίτουσαν!

Τι παραµύθια λες µωρέ; Μη
σε βάρεσε ο ήλιος κατακού-

τελα;
Χωρίς άλλη κουβέντα οι

αστυνοµικοί συνέχισαν το
δρόµο τους. Πεντακόσια µέτρα
παραπάνω, να κι ο Νάσιος,
ακουµπισµένος στη γκλίτσα του
και µε τη χελώνα να κρέµεται
στο λαιµό του. 

Ώρα καλή µπάρµπα!
Γειά σας λιβιντιές!
Μωρέ τι έπαθες και έχεις κρε-

µασµένη τη χελώνα στο λαιµό
σου;

Τι να σας µουλουγάου µουρέ
παιδιά! Μας καταράστ'κε ου
Θεός, κολλητικιά αρρώστεια
µας βάρεσι και πεθαίνει ου κό-
σµους! Κάθε µέρα και κηδεία!
Όσοι πρόλαβαν και ήβρηκαν
χιλώνα και τ'ν κρέµασαν στου
λαιµό τ'ς, σώθ'κανε!

Αλληλοκοιτάχτηκαν οι αστυ-
νοµικοί και προβληµατισµένοι
πλέον, δεν περιγέλασαν τον Το-
πολιανίτη. Κοντοζύγωναν στο
χωριό, όταν στο σταυροδρόµι
απάντησαν άλλους δυο χω-
ριανούς – κάπως περασµένης
ηλικίας – µε τα τσαπιά τους και...
τις χελώνες κρεµασµένες στο
λαιµό τους. Τώρα η «εξουσία»
τα χρειάστηκε για τα καλά. Για
την τιµή των όπλων, όµως, επέ-
µεινε ακόµα µια φορά:

Μωρέ παλαβώσατε όλοι σή-
µερα και κρεµάσατε τις χελώνες
στο λαιµό σας; Άει τραβάτε στα
σπίτια σας! είπε ο υπενωµο-

τάρχης. Και έκανε να τραβήξει
για το χωριό...

Εµείς κυρ Νουµατάρχα µ' το
σώσαµ' του ψουµάκι µας. Αλιά
απ' τ'ς νέους που πάνε σαν τα
σκλιά στ' αµπέλι! Και σεις νέοι
ανθρώπ' είστε κι είναι κρίµα ν'
αδικοθανατίστε!

Κείνη την ώρα ακούστηκε το
νεκροκάµπανο απ' το χωριό.
Όλα τα 'χε προβλέψει ο
µπάρµπα Κώτσιος!

Θεός σχωρέσ' τον του Τα-
σιογιώργου! είπε ο πρώτος απ'
τους Τοπολιανίτες.

Ο δεύτερος που κηδεύουµε
σήµερα! Αφανίσκε του χωριό
απ’ ν’ ιπιδηµία! συµπλήρωσε ο
άλλος και βγάζοντας την τρα-
γιάσκα του έκαµε το σταυρό
του.

Ασυναίσθητα οι αστυνοµικοί
έβγαλαν τα πηλήκιά τους και
σταυροκοπήθηκαν κι αυτοί. Μέ-
γας φόβος κυρίευσε τον υπε-
νωµοτάρχη. Να πάνε για τα Το-
πόλιανα; Κι αν κολλήσουν κι
αυτοί το θανατικό; Φαµελίτες
άνθρωποι ήταν. Τι χρωστάνε οι
γυναίκες τους να µείνουν χή-
ρες και τα παιδιά τους ορφανά;
Να κρεµάσουν κι αυτοί από µια
χελώνα στο λαιµό τους; Και που
να τη βρουν; Θα τις µάζεψαν
όλες οι Τοπολιανίτες... Άσε που
θα ρεζιλέψουν και την Υπηρε-
σία! Στο διάολο, λοιπόν, να πάνε

τα εντάλµατα! Ας περάσει το
κακό και... ξανάρχονται. ∆εν
θα πέσει κι όξω το κράτος αν
δεν πληρώσουν οι Τοπολιανί-
τες! Αλλά... να γυρίσουν πίσω;
Θα τους έτρωγε η πεζοπορία...

∆εν µου λες γέροντα, από
δω βγαίνει η στράτα για τη Γρα-
νίτσα, ρώτησε ο υπενωµοτάρ-
χης κι έδειξε προς τα δεξιά.

Θα γλιτώστι και το µ'σό δρό-
µου απ' αυτού καπετάνιε. 

Σκιαγµένοι υπενωµοτάρχης
και χωροφυλάκοι έφτασαν τα-
λαιπωρηµένοι στο Τµήµα Χω-
ροφυλακής στη Γρανίτσα και
εξιστόρησαν τα συµβάντα στον
ανώτερό τους. Την άλλη µέρα
ο Ενωµοτάρχης, στην ανα-
φορά του προς τον ∆ιοικητή
της Βασιλικής Χωροφυλακής
Καρπενησίου, σηµείωνε ειδι-
κώς για τα Τοπόλιανα:

...εις οφειλέτας κοινότητος
Τοπολιάνων, λόγω ενσκηψά-
σης επιδηµίας και ελλείψει χε-
λωνών, οι άνδρες της Υπηρε-
σίας δεν επέδωσαν εντάλµατα
και επανήλθον εις την έδραν
των!... 
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Εισαγωγή: Το χαµοµήλι είναι από τα πιο γνωστά
αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά στον κόσµο.
Γνωστό από την αρχαία Ελλάδα και την Αίγυπτο,
για τις φαρµακευτικές του ιδιότητες. Ο Ιπποκρά-
της είναι ο πρώτος που αναφέρει για τις ευεργε-
τικές του ιδιότητες. Η ελληνική ονοµασία οφείλε-
ται στο αρχαίο χαµαίµηλον «δια την προς τα µήλα
οµοιότητα της οσµής», όπως λέει ο Γαληνός.  Οι
Αιγύπτιοι το αφιέρωσαν στον ήλιο (λόγω του σχή-
µατός του) και οι αρχαίοι Έλληνες στον Απόλ-
λωνα. Η χριστιανική παράδοση έχει αφιερώσει το
χαµοµήλι στον Άγιο Γεώργιο, προφανώς, επειδή
ανθίζει την εποχή της γιορτής του. Για τους Αγ-
γλοσάξονες, είναι ένα από τα εννιά βότανα που
δώρισε στον κόσµο ο θεός Γουόντεν. 

Το όνοµά του υπενθυµίζει το ρόλο του ως γυ-
ναικολογικό βότανο. Ποικιλίες του χαµοµηλιού καλλιεργούνται,
γιατί είναι ένα φυτό µε πολυάριθµες φαρµακευτικές ιδιότητες,
και µε πολλές χρήσεις στην βιοµηχανία τροφίµων, τη ζαχαρο-
πλαστική και ποτοποιία.

ΠΠοοιιηηττέέςς  έέχχοουυνν  σσκκααρρώώσσεειι  σσττοοίίχχοουυςς  γγιιαα  φφυυττάά  πποουυ  ααγγααπποούύνν..    
ΤΤαα  χχααµµοοµµήήλλιιαα  τταα  φφττωωχχάά,,  τταα  φφττωωχχοοχχααµµοοµµήήλλιιαα
οοπποούύ  κκεεννττάάννεε  ττωωνν  ααγγρρώώνν  τταα  ππρράάσσιινναα  µµααννττήήλλιιαα
κκααιι  λλάάµµπποουυνν  σσαανν  ααµµέέττρρηητταα  µµααττάάκκιιαα  κκααιι  κκααννττήήλλιιαα
έέρρχχοοννττααιι  µµεε  ττηηνν  άάννοοιιξξηη  κκααιι  µµεε  τταα  χχεελλιιδδόόννιιαα……..

((ΝΝ..  ΣΣααννττοορριιννααίίοοςς))
Χαρακτηριστικά για αναγνώριση του φυτού: Είναι ποώδες ετή-

σιο φυτό, µε βλαστούς µέχρι 60 cm, όρθιους ή επικλινείς, λεί-
ους, µε πολλές διακλαδώσεις στο ανώτερο τµήµα τους (προς την
κορυφή). Φύλλα κατ’ εναλλαγή, µε γραµµοειδή τµήµατα, καλά
διαχωρισµένα. Άνθη µικρά (ανθίδια) σε ποδισκοφόρα κεφάλια, κί-
τρινου χρώµατος, που έχουν το τυπικό σχήµα µαργαρίτας. Ανθί-
ζει από τον Απρίλιο µέχρι τον Ιούνιο, ανάλογα µε το υψόµετρο και
το τοποκλίµα και οι καρποί του ωριµάζουν από τον Ιούνιο έως
τον Ιούλιο.

Εξάπλωση-βιότοποι-πληθυσµοί: Προέρχεται από τη λεκάνη της
Μεσογείου και είναι αυτοφυές στη Ν. Ευρώπη και στο µεγαλύτερο
µέρος των εύκρατων περιοχών της Ασίας. Στην Αµερική και Αυ-
στραλία µεταφέρθηκε πιθανότατα µε το σπόρο των σιτηρών. Έχει
σχεδόν κοσµοπολίτικη εξάπλωση.

Απαντάται σε χέρσες φωτεινές τοποθεσίες, κοντά σε χωριά,
στις αυλές σπιτιών, σε κατοικηµένους τόπους, σε άκρες δρόµων,
σε καλλιέργειες οπωρώνων και αλλού. Προτιµά τα καλώς στραγ-
γιζόµενα εδάφη, ενώ µπορεί να φυτρώσει και σε φτωχά εδάφη.
Το συναντάµε από τις παραθαλάσσιες περιοχές µέχρι τα 1200 m
περίπου. Στη Ναυπακτία οι πληθυσµοί του είναι από άφθονοι µέ-
χρι µέτριοι ή µικροί. ∆εν έχουν καταγραφεί κίνδυνοι από τη συλ-
λογή του.

Στην Κέρκυρα, οι πληθυσµοί του χαµοµηλιού είναι πολύ πε-
ριορισµένοι και οι κάτοικοι αποδίδουν τον περιορισµό του στα
ραντίσµατα των ελαιόδεντρων.

Προσοχή! ∆εν συλλέγουµε φυτά στις άκρες των δρόµων ή σε
περιοχές µε ρύπανση.

Ιστορία και παραδοσιακές χρήσεις: Ο ∆ιοσκουρίδης, ο Γαλη-
νός και ο Αέτιος το αναφέρουν ως αραιωτικό, εφιδρωτικό,  απο-

λυµαντικό και υγροποιητικό. Αναφέρουν επίσης,
ότι προκαλεί την έµµηνο ρύση, αποβάλλει τις πέ-
τρες, βοηθά στη χώνευση, θεραπεύει όσους πά-
σχουν από το συκώτι τους και τις άφθες του στό-
µατος. Όταν χρησιµοποιείται σε ατµόλουτρο προ-
καλεί την έκτρωση. Είναι αποτελεσµατικό στην
καταστολή των περιοδικά εµφανιζόµενων πυρε-
τών.

Αναφέρεται επίσης, ότι ενδείκνυται για κοι-
λιακό πόνο, κολικούς του στοµάχου, για πέτρες
στους νεφρούς, ως ηρεµιστικό και αναλγητικό, αν-
τιφλεγµονώδες, αντισηπτικό, χολαγωγό, αντιβη-
χικό,  αντιδιαρροϊκό, για βελτίωση της κυκλο-
φορίας του αίµατος, για ελονοσία, µείωση βά-
ρους, ως αντισηπτικό, για µολύνσεις οφθαλµών,
του στόµατος και του δέρµατος. Γιατροσόφια: Ο

Αγάπιος Λάνδος αναφέρει, ότι µαζί µε άλλα συστατικά ενδεί-
κνυται για τη θεραπεία κάθε είδους πρηξίµατος. Ο Ιωάννης Στα-
φίδας το αναφέρει  στην αντιµετώπιση παρασιτικών σκωλήκων του
εντέρου και του βήχα. 

Σύγχρονες χρήσεις- Ιατρική: Από το 1599, το αιθέριο έλαιο του
χαµοµηλιού το συνιστούσαν κατά των κολικών. Το αφέψηµα χρη-
σιµοποιείται εσωτερικά κατά των γαστρεντερικών διαταραχών
(δυσπεψία, γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση, ευερέθιστο παχύ
έντερο, µετεωρισµό κ.λπ.), των φλεγµονών του ουροποιητικού
συστήµατος και των εµµηνορροϊκών διαταραχών. 

Χρησιµοποιείται ως αποχρεµπτικό, καταπραϋντικό και υπο-
βοηθητικό του ύπνου, για φλεγµονές στόµατος ή πονόλαιµο (γαρ-
γάρες, εκπλύσεις), ερεθισµό οφθαλµών (έκπλυση). Το εκχύλισµα
και το βάµµα του χαµοµηλιού χρησιµοποιείται για εξωτερική χρήση
σε έκζεµα και άλλες δερµατικές βλάβες.

Το χαµοµήλι περιέχεται σε κρέµες και διαλύµατα που η χρήση
τους σε ασθενείς µε έκζεµα, τραύµατα ή άλλες δερµατικές βλά-
βες, είχε πολύ καλά αποτελέσµατα. Σε πειραµατικές µελέτες το
εκχύλισµα χαµοµηλιού έδειξε αντικαρκινική, αντιφλεγµονώδη και
αντικνησµώδη δράση. Πολύ συχνά χρησιµοποιείται στη θεραπεία
φλεγµονών και ερεθισµών της αναπνευστικής οδού µε εισπνοές
και αιµορροίδων. 

Συνιστάται στη διάρκεια της κύησης να αποφεύγεται η υπερ-
βολική λήψη. Επίσης, να αποφεύγεται µεγάλη ποσότητα χαµο-
µηλιού ηµερησίως, όταν λαµβάνονται αντιπηκτικά, αντιαιµοπε-
ταλιακά, ή αγχολυτικά φάρµακα επειδή θα αυξηθεί η δράση τους. 

Το αφέψηµα χαµοµηλιού αναστέλλει την απορρόφηση του σι-
δήρου κατά περίπου 50%.

Μαγειρική:Χρησιµοποιείται ωςρόφηµα, γιατί Ενδείκνυται για
τη θεραπεία ποικίλων παθήσεων. Συχνή είναι η χρήση του αφε-
ψήµατος ως ρόφηµα στα βρέφη. Οι βλαστοί χρησιµοποιούνται
ως άρτυµα σε φαγητά (Αγγλία) και τα άνθη του στην παρασκευή
σούπας (Ιταλία).Τα ξηρά άνθη του χρησιµοποιούνται ως τσάγια και
για την παρασκευή διαφόρων τύπων µπύρας µε βότανα. 

Παρασκευή αφεψήµατος: Τα ξηρά άνθη βράζονται µε ένα πο-
τήρι νερό και το αφέψηµα αυτό ζεστό χρησιµοποιείται 3-4 φορές
την ηµέρα, για πονόλαιµο (γαργάρες), βρογχίτιδες ή βήχα (πίνε-
ται λίγο-λίγο) και γαστρεντερικά ενοχλήµατα (δυσπεψία, κολικοί
εντέρου, κ.ά.). 

Άλλες χρήσεις: Το χαµοµήλι συµµετέχει στη σύνθεση πολλών
καλλυντικών, που αφορούν το δέρµα και τα µαλλιά. Εκχύλισµα των
ανθέων του χρησιµοποιείται ως µαλακτικό για τα µαλλιά και για
να δώσουν σ’ αυτά ξανθιές ανταύγειες. Το αφέψηµα από τα άνθη
του περιέχει και λιποδιαλυτικές ουσίες κατά της παχυσαρκίας.

Το κοινό χαµοµήλι έχει αναγνωρισθεί από το Ευρωπαϊκό Συµ-
βούλιο ως µια φυσική πηγή αρώµατος στα τρόφιµα. Το αιθέριο
έλαιο των ανθέων του χρησιµοποιείται σε ποτά, ζαχαροπλαστική,
αρωµατοποιία, κοσµετολογία, αρωµατοποιία για τον αρωµατισµό

διαφόρων προϊόντων όπως οδοντόκρεµες, κρέµες κ.λπ. και αρω-
µατοθεραπεία.

Χρησιµοποιείταιακόµαστηνοµοιοπαθητική,ενώταδισκίαχαµό-
µηλου ή το αραιωµένο βάµµα µπορούν να βοηθήσουν τα µωρά
που βγάζουν δόντια ή έχουν κολικούς. 

Από τα άνθη του λαµβάνονται κίτρινες χρωστικές ουσίες.
Πιθανή εµπορική εκµετάλλευση:Το χαµοµήλι είναι αρωµατικό,

µελισσοτροφικό και φαρµακευτικό φυτό. Αποτελεί  ιδιαίτερο και
µεγάλης αξίας στοιχείο για αξιοποίηση. Το χαµοµήλι µπορεί να
αποτελέσει εµπορικό προϊόν στην προληπτική ιατρική, ως συ-
στατικό νέων σκευασµάτων προστασίας του ανθρώπινου οργα-
νισµού µε φυτικά προϊόντα. Αποτελεί µία φυσική πηγή αρώµα-
τος στα τρόφιµα και χρησιµοποιείται παραδοσιακά στη βιοµηχα-
νία καλλυντικών (βαφές, αντηλιακά, κρέµες κ.ά.).%

Καλλιέργεια: Απαντάται µε πολύ καλούς πληθυσµούς, στη χώρα
µας. Προτιµά τις ηλιόλουστες κυρίως θέσεις. Μπορεί να εγκα-
τασταθεί σε περιοχές που δεν είναι εύφορες ή δεν ενδείκνυνται
για άλλα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά. Θα µπορούσε να καλ-
λιεργηθεί σε περιοχές που η δυνατότητα άρδευσης είναι περιο-
ρισµένη και κυρίως σε εκτάσεις µε συνθήκες παρόµοιες των καλ-
λιεργούµενων σιτηρών. Καλλιεργείται κυρίως για φαρµακευτική
χρήση. Αναπτύσσεται καλά σε αµµοαργιλώδη καλώς στραγγιζό-
µενα εδάφη. Πολλαπλασιάζεται µε σπέρµατα και η σπορά του γί-
νεται Οκτώβριο µε Νοέµβριο. Πολύ καλά αποτελέσµατα µπορεί
να αναµένει κανείς από την καλλιέργειά του, αξιοποιώντας χέρ-
σες και εγκαταλειµµένες εκτάσεις ή και εκτάσεις που δεν αποδίδουν
οι σηµερινές καλλιέργειες, δίνοντας ένα συµπληρωµατικό εισό-
δηµα στους κατοίκους της Ναυπακτίας.

Στη χώρα µας καλλιεργείται σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία,
Στερεά Ελλάδα, Αττική και αλλού.  Καλλιεργείται στη Γαλλία, Ιτα-
λία, Γερµανία, Ουγγαρία, Κροατία, Σερβία, Βουλγαρία, Σλοβα-
κία, Αίγυπτο και σε αρκετές χώρες της εύκρατης ζώνης. 

ΠΠηηγγέέςς::ΜΜάάλλααµµααςς,,  ΜΜ..,,  ΧΧααρρχχααννττήή,,  ΑΑ..,,  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς,,  ΘΘ..,,  ∆∆ηηµµηη--
ττρρέέλλλλοοςς,,  ΓΓ..,,  ΑΑγγγγεελλοοµµάάττηη--

ΤΤσσοουυγγκκααρράάκκηη,,  ΕΕ..,,  ΑΑπποοσσττοολλόόπποουυλλοοςς,,  ∆∆..  κκααιι  ΕΕ..  ΣΣααρρδδιιααννοούύ,,  ΕΕ..::
ΤΤαα  ΧΧρρηησσττιικκάά  ββόότταανναα    ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  φφύύσσηηςς  ((PPrroo--hheerrbbss))..ΊΊδδρρυυµµαα

ΕΕγγννααττίίαα  ΉΉππεειιρροοςς,,  ΙΙωωάάννννιινναα..  22000088..
ΙΙααττρροούύ,,  ΓΓρρ..,,  ΛΛάάµµααρρηη,,  ΦΦ..,,  ∆∆ηηµµηηττρρέέλλλλοοςς,,  ΓΓ..  κκααιι  ΜΜ..  ΤΤσσαακκίίρρηη::

ΚΚααττάάλλοογγοοςς  ΑΑρρωωµµααττιικκώώνν  κκααιι  φφααρρµµαακκεευυττιικκώώνν  φφυυττώώνν  ((RRee..hheerrbb))..
ΕΕππττάάλλοοφφοοςς..  22001144..
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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)

Χαµοµήλι (MatricariachamomillaL.)

Χαµοµήλι (MatricariachamomillaL.)
Επιστηµονική ονοµασία: MatricariachamomillaL.Κοινή ονοµασία: Χαµοµήλι, χαµόµηλο, λουλούδι του Αγίου Γεωργίου.  Αρχαία ονοµασία: Χαµαίµηλον, ανθεµίς



Λίγα λόγια για το πρόσφατο βιβλίο του εκλεκτού ιστοριοδίφη
– λογοτέχνη Ντίνου Ν. Μακρυγιάννη.

«Οι Κατσαντωναίοι
Μέσα από τα ∆ηµοτικά Τραγούδια»

Κατ’ αρχάς ευχαριστώ θερµά τον εκλεκτό φίλο συντοπίτη µας
Ντίνο Μακρυγιάννη για την, µε εγκάρδια αγάπη προς το πρό-
σωπό µου, προσφορά του ανωτέρω πρόσφατου βιβλίου του.

Ιδιαίτερα όµως τον ευχαριστώ για το συνολικό του συγγρα-
φικό έργο, διότι αναδεικνύει και καθιστά έτσι διαχρονικά ζων-
τανά την ιστορία και τα δηµοτικά τραγούδια κατά τη χρονική πε-
ρίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, που συνδέονται µε την Ναυ-
πακτία.

Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρώ ουσιαστική την προσφορά του για τον
τόπο µας, ως και των άλλων εκλεκτών συµπολιτών µας, που µε
την ερευνητική τους «όρεξη» και τις συγγραφικές τους δηµιουρ-
γίες για γεγονότα και πρόσωπα της ιστορίας της Ναυπακτίας,
ανασύρουν αυτά από το άγνωστο ή και τον µύθο, στην ιστορική
πραγµατικότητα.

Θα ήθελα επί πλέον να προσθέσω, ότι στο έργο «Οι Κατσαν-
τωναίοι» υπήρξε ιδιαιτέρως φροντισµένη η λογοτεχνική του δοµή
και η απλότητα λόγου. Επίσης αξιόλογος είναι και ο αριθµός των
πηγών του, ο οποίος αποκαλύπτει και την ερευνητική προσπά-
θεια και υπευθυνότητα στο έργο του.

Εύχοµαι να χαιρόµεθα πάντα τέτοιες δηµιουργίες.
Καλή Χρονιά και απαλλαγµένη από την λαίλαπα του κορω-

νοϊού.
Με θερµούς φιλικούς χαιρετισµούς

ΆΆρρηηςς  ∆∆ιιααµµααννττόόπποουυλλοοςς
ΥΥπποοσσττρράάττηηγγοοςς  εε..αα..  ––  ∆∆ιιδδάάκκττωωρρ  ΦΦιιλλοοσσοοφφίίααςς  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ

ΑΑθθηηννώώνν
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Γιάννη Χαλάτση

ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΝααύύππαακκττοοςς  22002211,,  σσεελλ..  224400,,  ααυυττοοέέκκδδοοσση
∆ιάβασα το νέο βιβλίο του Γιάννη

Χαλάτση, που κυκλο-
φόρησε πρόσφατα, µ ε
τον τίτλο Εικονίσµατα
Ναυπακτίας και υπότιτλο 

Τόποι µνήµης. 
Το βιβλίο έρχεται να

προστεθεί στο συγγρα-
φικό έργο του Γ.Χ. και ει-
δικότερα στα πολύ επι-
τυχηµένα βιβλία του:

Ο κόσµος της ατµο-
πλοΐας στον Κορινθιακό
κόλπο, 2008

∆ιαδροµές του παρελ-
θόντος στη Ναυπακτία και
∆ωρίδα (σ.σ τα Χάνια), 2013
και 

Οι Έλληνες Μικρασιάτες
στη Ναύπακτο, 2009. 

Πρόκειται για ένα βιβλίο
διακοσίων σαράντα σελίδων
σε έγχρωµη και καλαίσθητη
εκτύπωση, πρωτοποριακό σε
σύλληψη και συγχρόνως εί-
ναι ένας διαφορετικός χάρτης της Ναυπακτίας, που έρχεται να
συµπληρώσει και να εµπλουτίσει το ξεψάχνισµα της Επαρχίας.
Παρουσιάζει από λαογραφικής και κοινωνικής πλευράς τα πα-
ραδοσιακά εικονίσµατα τα οποία είναι ενταγµένα στο φυσικό πε-
ριβάλλον της Ναυπακτίας και της προσθέτουν τόσο οµορφιές
λαϊκής αρχιτεκτονικής όσο και αρκετούς συµβολισµούς.

Το βιβλίο είναι δοµηµένο σε δύο κύρια µέρη :
Στο Α΄ Μέρος, αναπτύσσονται τα ιστορικά και περιγραφικά

στοιχεία, ενώ στο Β΄ Μέρος παρουσιάζονται τα εν συνόλω 277
εικονίσµατα , αναλυτικά κατά χωριό, µαζί µε έγχρωµες φωτο-
γραφίες τους και όλα τα συνοδευτικά στοιχεία, ως προς τους
κτήτορες, αλλά και πού είναι αφιερωµένα, κατά περίπτωση, σε Αγί-
ους ή στη µνήµη προσώπων. 

Να σηµειωθεί ότι ο συγγραφέας υπεισέρχεται στην ιστορική
διαδροµή των βωµών στην αρχαία Ελλάδα και µεταγενέστερα
των εικονισµάτων στην Χριστιανική ζωή. Ακόµη δεν παραλείπει να
καλύψει και τη νοµική υπόστασή τους. 

Συνιστώ στους φίλους Ναυπακτίους και µη την προµήθεια του
βιβλίου, που θα αποτελεί ένα κόσµηµα σε κάθε Βιβλιοθήκη. 

Τηλ. συγγραφέα 6955356447.
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ΚΩΣΤΑ ∆ΗΜ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γιάννης Ρίτσος

Και η αγκαθερή  του επιστροφή Στη ∆αµασκό
ΝΝΑΑΥΥΠΠΑΑΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΣΣ  22002200,,  ΑΑυυττοοέέκκδδοοσσηη,,  σσεελλ..  221100
ΕΕκκττόόςς  εεµµπποορρίίοουυ
Με τον ποιητή της Ρωµιοσύνης, τον Γιάννη Ρίτσο καταπιάστηκε

αυτή τη φορά ο ανεξάντλητος διάκονος του πνεύµατος και της
λογοτεχνίας για την περίπτωση,  Σχολικός Σύµβουλος ε.τ., Κώστας.
Παπαδηµητρίου. 

Όντας και ο ίδιος διακεκριµένος λογοτέχνης, βούτηξε στα βα-
θειά  στον κόσµο της λογοτεχνίας και των ποιητών, σε µια προ-
σπάθεια ανάδειξης, όχι τυπικά του έργου τους, αλλά του πνεύµατος
και των µηνυµάτων που εκχέουν µέσα  από τα έργα τους, απο-
βλέποντας πάντα στην εµπέδωση της αγάπης, της αλληλεγγύης,
της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, µε άλλα λόγια προ-
σβλέποντας σε  έναν καλύτερο κόσµο.

Στο παρόν έργο ο συγγραφέας παραθέτει εισαγωγικά, µε εµ-
βρίθεια  την αξία της ποίησης, ως σπορά στις ψυχές των αν-
θρώπων, ενώ προσπαθεί µε επιτυχία να διεισδύσει στον απώτερο
ψυχισµό, στα εσώψυχα του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, που αν  και ο
Θεός απουσιάζει από τη συνείδησή του, εν τούτοις ανιχνεύεται,
µέσα στην ποίησή του µια λεπτή κλωστή µε την ορθόδοξη πίστη,
που κατά εποχές παίρνει διάφορες µορφές, χωρίς όµως να κό-
βεται, να σβήνεται, αλλά ως κοινωνική διδασκαλία να είναι «λύ-
χνος των φτωχών και ταπεινών».

Γράφει ο Κώστας Παπαδηµητρίου για την αξία της ποίησης και
των ποιητών : «Όµως ο ποιητής, µε µόνη τη δύναµη του λόγου,
στέκεται αδιάκοπα κυρίαρχος της ζωής. Χωρίς αυτόν η ζωή θα
έµενε δίχως νόηµα. Η παρουσία του εξανθρωπίζει…».

Και συνεχίζει. Η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου είναι ποίηση των
στερουµένων, χωρίς όµως να συνοδεύεται µε µίσος για τους
‘’έχοντες’’. Και βέβαια τον απασχολεί ο θάνατος και δεν είναι λί-
γοι οι λυρικοί λογισµοί του ποιητή για την «αθανασία του θανά-
του», έχοντας µπροστά του το αιώνιο τρίπτυχο : «έρωτας- γέν-
νηση- θάνατος» του οποίου η µόνη βεβαιότητα είναι αυτή του θα-
νάτου. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα βιογραφικά στοιχεία του ποιητή
µε αφετηρία το βράχο της Μονεµβασιάς, εκεί που είδε το πρώτο
φως της ζωής του, τα παιδικά του βιώµατα, ο δύστροπος πατέ-
ρας του, τα πρώτα του γράµµατα, η βιοπάλη της ζωής…. Βαθµί-
δες που είναι τα εφαλτήρια, για να ανεβεί στον «Όλυµπο» της
αναγνώρισης, της δόξας. 

Στο δεύτερο µέρος του πονήµατος ο συγγραφέας, αφού ερεύ-
νησε διεξοδικά προς κάθε κατεύθυνση, συγκέντρωσε και παρα-
θέτει… πληθώρα κριτικών σπουδαίων διανοουµένων, ποιητών,
λογίων και άλλες εγχώριες και ξένες πηγές που αναφέρονται
στην αξία, το εύρος και τις προσδοκίες που εκπέµπονται από το
έργο του Γιάννη Ρίτσου. 

Ο µεγάλος Παλαµάς, Π. Πρεβελάκης, Θεοτοκάς,  Μπάµπης
Κλάρας. Θέµος Κορνάρος, Γ. Βαλέτας είναι µερικοί εκ των πολ-
λών που εξύµνησαν την αξία του ποιητικού έργου του Γ. Ρίτσου.

Το πόνηµα συµπληρώνεται µε τις περιπέτειες και τους διωγ-
µούς- εξορίες που υπέστη   ο ποιητής, λόγω των ιδεών του. 

Το βιβλίο τούτο είναι το 31ο του Κώστα Παπαδηµητρίου και το
προλογίζει ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου
Βλασίου κ. Ιερόθεος.

Αξιοσηµείωτο και το γεγονός ότι ο συγγραφέας υπαγόρευσε
όλη την ύλη  του έργου και η αφοσιωµένη σύζυγός του,  Κρυσταλλία
το µετέφερε ιδιοχείρως στο ‘’χαρτί’’, γεγονός, για το οποίο δεν
παραλείπει ο κ. Παπαδηµητρίου να εκφράσει εισαγωγικά τις ευ-
χαριστίες του. 

(τηλ. συγγραφέα 6976 732996).
ΗΗλλίίααςς  ΣΣττ..  ∆∆ηηµµηηττρρόόπποουυλλοοςς

�

Γιάννης  Ρίτσος

Και η αγκαθερή του επιστροφή στη ∆αµασκό
ΤΤοουυ  ΚΚώώσστταα  ∆∆ηηµµ..  ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ
ΥΥππόό  κκ..  ΓΓααββρριιήήλλ  ΑΑλλππέέννττζζοουυ,,  ∆∆ρροοςς  ΦΦιιλλοοσσοοφφίίααςς  ΕΕΚΚΠΠΑΑ
Ο παιδικός φίλος µου Κώστας είναι:
Γέννηµα του ∆ηµήτρη και της Βασιλικής ,της κωµόπολης Κο-

ζίτσα, το1928 µετονοµάστηκε σε Αµπελακιώτισσα, της ορεινής
Ναυπακτίας  µε πολλές πνευµατικές παρακαταθήκες. Στην κε-
φαλή του Χωριού σε υψόµετρο 1734µ  στέλνει Ορθόδοξα µηνύ-
µατα η Ιερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου και Αγίου Πολυκάρπου. 

Εκεί ,µε πολλά άλλα κειµήλια . φυλάσσονταν το Ιερό λείψανο
της χειρός του Αγίου Πολυκάρπου, τιµή και σεβασµός των κα-
τοίκων της ∆υτικής Ελλάδος, όπου κάθε χρόνο γίνονταν Λιτα-
νείες.

Πριν οι κακόβουλοι αδηφάγοι -  κλέφτες το πωλήσουν σε άλ-
λους αγύρτες, µας έκανε Μεγάλη τιµή εδώ στη Νέα Σµύρνη να
τεθεί σε προσκύνηµα και να ακολουθήσει Λιτάνευση στην Πόλη
µας. 

Θρέµµα των Παπαδατών, Έδρα ∆ήµου Κερασέας (Μακρυ-
νείας) , από το 1834. ∆ηµοκρατική Κοινωνία  ανθρώπων, καλο-
συνάτοι και ανεκτικοί µεταξύ τους, οι οποίοι δεν δέχονταν Κη-
δεµονίες και  Κρατικές Παρουσίες, γι αυτό έδιωξαν Όλες τις Αρ-
χές και Εξουσίες. 

Οι κάτοικοι αρέσκονταν στο Ποτό και το Τραγούδι  κι ας πέταγαν
τις γλάστρες οι Γονείς των όµορφων Κοριτσιών στους ερασιτέχνες
κανταδόρους. Και βέβαια είχαν και τα «κουσούρια τους» οι Πα-
παδαταίοι !! Από παιδί είναι φίλος µου ο Κώστας. Συνδεθήκαµε
ιδιαίτερα στο χρόνο των σπουδών µας στα Ιωάννινα, απολαµ-
βάνοντας τον ωραίο «Μπακλαβά», που του έστελνε η Μανούλα
του, εκεί στης Κυρα-Λέγκως.

Ο Φίλος µου Κώστα Παπαδηµητρίου είναι ένα «Φωτεινό» µυαλό

, αθόρυβος , χωρίς ποµπώδεις παρουσίες και Τόλµησε:
Τόλµησε , να  εισέλθει στα «Κακώς κείµενα» της Εκπαίδευσης.
Τόλµησε, να ανατρέξει στις «Πηγές του `21 και να δώσει άλ-

λες διαστάσεις στην Ιστορική Έρευνα.
Τόλµησε, να φέρει πιο κοντά τις πανάρχαιες Θρησκείες , δίδοντας

έµφαση στην αναζήτηση και υποδοχή του «Ενός» του Σωκράτη
, που ενέπνεε σε τους Αθηναίους να  αναγείρουν και άγαλµα
«Τω Αγνώστω Θεώ».

Τόλµησε, να µιλήσει µε Αυτοσαρκασµό –Ειρωνεία , για τα «Κρά-
βαρα και τους Κραβαρίτες» και ανέλυσε το Πνευµατικό κεφά-
λαιο της περιοχής του.

Τόλµησε, να γράψει για τον Άγιο Πολύκαρπο και τα Θαύµατά
του. Έκλαψε ειλικρινά για την κλοπή του Λειψάνου του.

Τόλµησε, να επιχειρήσει ερευνητική προσπάθεια για το «Πι-
στεύω» του Γιάννη Ρίτσου και να ανακαλύψει την «Αγκαθερή Επι-
στροφή του στη ∆αµασκό».

Στην Πορεία αναζητήσεών του , Τόλµησε να αναφερθεί στις
Πηγές που περιγράφουν  τα προτερήµατα και τις περιπέτειες τις
σπουδαίας αυτής προσωπικότητας και να αναλύσει µε σεβασµό
και τέχνη τις µεγάλες µορφές της Λογοτεχνίας  όπως οι:

Π. Πρεβελάκης, ,Άρθρα της Ν. Εστίας, του Βήµατος.  Χρήστος
Αλεξίου, Γ. Βαλέτας, Κλέων Παράσχου, Ρούλα Κακλαµανάκη,
Πέτρος Χάρης, Αντρέ Λώντ και µια µεγάλη Χορεία Λογοτεχνών.

Στο Όρος Γαριζίν της Πόλεως Συχάρ, στο «Φρέαρ του `Ιακώβ»,
ο Κύριος Ιησούς έκαµε   την Αποκάλυψη της Αποστολής Του.
Στην υπόµνηση της Σαµαρείτιδας «Ου συγχρώνται Ιουδαίοι Σα-
µαρείτες» επισήµανε: «Πνεύµα ο Θεός και τους προσκυνούντας
Αυτόν, εν Πνεύµατι και Αληθεία δει προσκυνείν»

Και τώρα η επιστροφή του Ρίτσου στην Αγκαθερή ∆αµασκό.
Εδώ επισυµβαίνουν µεγάλες  Συγκρούσεις Παράδοσης και

Πολιτισµών. Ο φανατισµός από τη µια και η δικαίωση από την
άλλη. Και στις δυο περιπτώσεις  υπάρχουν «Η ∆ηµιουργία και το
Τέλος» , «Η Γέννηση και ο Θάνατος», Ο αγώνας για την Αλήθεια,
που «Ελευθερώνει» και του «Εγώ ειµί η αλήθεια και η ζωή», που
οδηγεί στην Αιωνιότητα.

Εκεί προσδιορίζει ο Συγγραφέας το περιεχόµενο της Αναζήτησης
του Γιάννη Ρίτσου. «Στην Επιστροφή του στην Αγκαθερή ∆αµασκό».

Οφείλω να συγχαρώ τον αγαπητό µου Φίλο Κώστα  Παπαδη-
µητρίου , που Τόλµησε!!!

Με αγάπη, Γαβριήλ Αλπέντζος
∆ρ  Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ενώσεων τ. Επιθ/τών Εκ-

παιδεύσεως
Κοραή 69, 17122 Ν. Σµύρνη , 11-01-2021
Τηλ.: 2109320552, κιν.6976631764
E-mail: g.alpentzos@gmail.com
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ

(ΣΤΗ ∆ΑΦΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ)

Ανοίγοντας το βιβλίο «Μια µεγάλη µου Αγάπη» (Αθήνα Ιούνιος
2020) του Μάρκου Μεντζά, µε ζεστή και εγκάρδια προσφορά, µε
πήρε το άρωµα του Κεφαλόβρυσου και τ’ Αϊ Θανάση της ∆άφνης
Ναυπακτίας. Ίδιο και απαράλλαχτο µε το άρωµα που ανέπνευσε
πριν από 70 χρόνια περίπου, όταν µαθητής Γυµνασίου Ναυπά-
κτου βρέθηκα στο χώρο µε προγραµµατισµένη εκδροµή, την ώρα
που θαύµαζα το τοπίο από κοντά µε τις πολλές οµορφιές του και
τα κρύα νερά. 

Γνωστός ο έρωτας του συγγραφέα µε την παράδοση και την
ιστορία του τόπου του, τη γενέτειρά του και ειδικότερα τις τοπο-
θεσίες Κεφαλόβρυσο και Αϊ-Θανάση τις οποίες περιγράφει και προ-
βάλλει µε υποµονή, µε µεθοδικότητα και αληθινή αγάπη. 

Γνωστή επίσης η νηφαλιότητα που τον διακρίνει την ώρα που
γράφει, διότι µε όσα γράφει και όπως γράφει, δίνει τη δυνατότητα
στον αναγνώστη να πλησιάσει νοερά το χώρο και να του δηµι-
ουργήσει  µια γνήσια, καθαρή και γραφική εικόνα επίγειου πα-
ραδείσου. 

Γνωστός, τέλος, ο δικός µας Μάρκος από το περιοδικό «η
δάφνη» το οποίο µας σµιλεύει κάθε φοράµε όρεξη και µεράκι
και µε πνευµατική καλλιέργεια µας ξεναγεί και µας φανερώνει
µια µεγάλη του Αγάπη, τη ∆άφνη Ναυπακτίας στην οποία γεννή-
θηκε  και µεγάλωσε και τώρα την υπηρετεί µε πηγαίο κέφι, αντοχή
και κουράγιο. Μια αγάπη για την οποία όλοι έχουµε εκφράσει
για το χωριό µας και κάθε φορά που έρχεται στο µυαλό µας και
δεν µπορούµε να απολαύσουµε από κοντά αναγκαζόµαστε να
αναθυµηθούµε και να ψελλίσουµε τους στίχους του ποιητή : 

Η σκέψη µου φτεροκοπάει/το µυαλό µου οδοιπορικό
Ο λογισµός µου βυθίζεται/ η φωνή κοµποθιάζεται…
Και το στόµα µου γεµίζει νοστιµιά και γλύκα
Με λίγα λόγια ο Μ.Μ. παραδίνει στις σύγχρονες γενιές- που εί-

ναι καιρός να σκύψουν στις ρίζες τους- ένα µήνυµα, µ’ ένα πολύ
καλό αφηγηµατικό ύφος, το οποίο πρέπει, να διαβαστεί µονο-
ρούφι και ν’ αγκαλιαστεί µε αγάπη διότι η Αγάπη είναι ψυχική µέ-
θεξη όπως λέει ο ίδιος, αλλά και µετοχή/συµµετοχή σε τοποθε-
σίες τις αγίας γενέτειρας γης που µας κράζουν κοντά τους να τις
ζωντανέψουµε όπως παλιά που ήµασταν µικροί και µας κέρναγαν
το οξυγόνο τους, τη δροσιά τους και τα κεντίδια τους που είναι
τα λουλούδια τους. 

ΝΝττίίννοοςς  ΜΜαακκρρυυγγιιάάννννηηςς

MAΡΤΙΟΣ 202114 NAYΠAKTIAKH
φφφφωωωωννννήήήή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ                          ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ

� Βιβλία � Eκδόσεις ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:
HΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΑγγααππηηττήή  ΝΝααυυππαακκττιιαακκήή  ΦΦωωννήή
Με την παρέµβασή µου αυτή, θέλω για άλλη

µια φορά να θίξω και να επιµείνω στην δροµο-
λόγηση— τουλάχιστον – αποτελεσµατικής αντι-
µετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήµατος
που υπάρχει µέσα στην πόλη της Ναυπάκτου,
ιδιαίτερα το καλοκαίρι, µε τις µετακινήσεις των µι-
κρών  αυτοκινήτων και των αστικών λεωφορείων
από τις περιοχές Γρίµποβου, Κεφαλόβρυσου και
πλατείας Φαρµάκη προς στην δυτική πλευρά της
Ψανής και Παλαιοπαναγιάς και τανάπαλιν, που
σε αρκετές περιπτώσεις διαρκούν πέραν της µι-
σής ώρας, µε παράπλευρες πολλές δυσλει-
τουργίες. 

Μεγάλες ουρές αυτοκινήτων αρχίζουν συχνά
από τη γέφυρα του Σκα από τη µία µεριά και από
το Παπαχαραλάµπειο στάδιο από την άλλη, και
συνωστίζονται προς τις δύο αντίθετες κατευ-
θύνσεις µε αναγκαστική τους προσέγγιση  στο λι-
µάνι και ιδιαίτερα στη γωνία του κτιρίου της Ιεράς
Μητρόπολης, λες και όλοι οι οδηγοί επιδιώκουν
να ευλογηθούν από τον Σεβασµιότατο.

Είναι, βέβαια, αληθές ότι δεν υπάρχει άλλη
λύση για τα πολλαπλά αυτοκίνητα  που επισκέ-
πτονται την πόλη, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαι-
ρινούς µήνες, µια και  το υπάρχον ρυµοτοµικό σχέ-
διο, που εφαρµόζεται από το 1937, δεν επιτρέπει
κάτι  καλλίτερο.              

Προς αντιµετώπιση της εν λόγω κατάστασης,
προτείνω, πράγµα που είχα και παλιότερα κάνει,
την κατασκευή υπόγειας κάτω από το Κάστρο
διάβασης (ΤΟΥΝΕΛ), µε  ανατολικό της άκρο την
περιοχή των αποθηκών του Γεωργικού Συνεται-
ρισµού, και δυτικό άκρο την περιοχή του Νε-
κροταφείου Αγ. Στεφάνου. 

Είναι γεγονός ότι θα χρειαστούν πολλές δύ-
σκολες πολεοδοµικές παρεµβάσεις και πολυ-
δάπανες κατασκευαστικές προσθήκες  στους
δρόµους που θα οδηγούν στο εν λόγω ΤΟΥΝΕΛ,
που µπορεί να είναι περισσότερο δύσκολο από
την κατασκευή ακόµα και του ίδιου του  ΤΟΥ-
ΝΕΛ.   

Στην εν λόγω διαµόρφωση του όλου έργου
θα συµβάλει η ευρεία αποδοχή του από την το-
πική κοινωνία και η ∆ηµοτική αποφασιστικότητα,
η σταθερή στάση της οποίας θα επηρεάσει  την
όλη εξέλιξη.

Σηµαντικό είναι να συνδυαστεί το έργο αυτό
µε την ορθολογική ανακατασκευή των οδών Αν-
νίτης – Ηρακλέους, που οδηγούν  στην πίσω
πλευρά του λόφου του Αϊ Γιώργη, µε απώτερο
σκοπό να κατασκευαστεί  µια δεύτερη γέφυρα
στον χείµαρρο Σκα, µια και η υπάρχουσα

χρονολογείται πριν το 1940.
Παρόµοια επιστολή είχα δηµοσιεύσει και προ

ετών, χωρίς θετική αντιµετώπιση, µε τα σηµερινά
αποτελέσµατα της κυκλοφορίας να έχουν πολ-
λαπλασιαστεί.

Επηρεασµένος και από την κατ’ αρχήν προ-
σέγγιση του εν λόγω θέµατος και από την προ-
ηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή του κ. Λουκόπουλου,
σε επίπεδο σκέψεων, βέβαια, και µελετών, πι-
στεύω ότι ήλθε το πλήρωµα του χρόνου να κα-
τασκευαστεί και µια τρίτη οδός επικοινωνίας µε-
ταξύ Ανατολικού και ∆υτικού πολεοδοµικού ιστού
της Πόλης,  όπως παλιότερα έγινε µε την µεγάλη
περιµετρική, για τα φορτηγά και τα βαρέα οχή-
µατα, αλλά η νέα αυτή οδός  πρέπει να κατα-
σκευαστεί όσο το δυνατόν πλησίον του προ-
βλήµατος και όχι να χάνεται στα σπλάχνα του
βουνού Ρηγάνι… 

Σαν παράδειγµα αναφέρω την κατασκευή,
παρά τις πολλές δυσκολίες, της Μίνι Περιµετρι-
κής στην πόλη της Πάτρας, καίτοι ήδη είχε κα-
τασκευασθεί και λειτουργούσε η Μάξι Περιµε-
τρική της Ολυµπίας οδού. Η µίνι αυτή περιµε-
τρική συνδέει και εξυπηρετεί γειτονιές και οικι-
στικές περιοχές της Πάτρας, που δεν µπορεί να
επηρεάσει η µεγάλη και κάτι ανάλογο πρέπει να
γίνει και στην πόλη σας. Τουλάχιστον µία 10ετία
προσπαθούσαν οι εκπρόσωποι  της Πάτρας για
να ολοκληρωθεί η ΜΙΝΙ  ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ  της πό-
λης τους και τελικά τα κατάφεραν. 

Τονίζω και αντιλαµβάνοµαι πλήρως τις δυ-
σκολίες του όλου εγχειρήµατος, αλλά πρέπει
οπωσδήποτε να αντιµετωπιστεί το εν λόγω θέµα
στο οποίο πρέπει να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία
και η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.    

∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  ΚΚ..  ΚΚοοννιισσττήήςς,,  ΣΣυυννττααξξιιοούύχχοοςς  ΤΤρραα--
ππεεζζιικκόόςς,,

ΚΚοολλοοκκοοττρρώώννηη  2288,,ΡΡίίοονν  
ΟΟιι  ααννααγγννώώσσττεεςς  µµααςς,,  κκρρίίννοουυνν  κκααιι  γγρράάφφοουυνν
Αγαπητέ Ηλία ∆ηµητρόπουλε
Αν και προφορικά έχω διατυπώσει τις θερµές

µου ευχαριστίες για τον καλό λόγο, που πάντα δια-
τυπώνεις στην «Ναυπακτιακή Φωνή» για κάθε
πνευµατική µου δηµιουργία, ήταν όµως παρά-
λειψή µου που δεν εκφράσθηκα και µε δύο λό-
για γραπτά, το οποίον έστω και τώρα, έρχοµαι
να πράξω.

Θα ήθελα όµως καθαρά να εκφράσω την
γνώµη, ότι αυτή η ευγενική σου ψυχή, όπως απο-
καλύπτεται µέσα από το περιεχόµενο της «Ναυ-
πακτιακής Φωνής», απλώνεται σε κάθε συµπο-
λίτη µας, για τον καθένα από τους οποίους έχεις
να πεις επίσης έναν καλό λόγο.

Φίλε Ηλία, είναι γεγονός, ότι η ευγενική σου
ψυχή συνοδεύεται από έναν δυναµικό χαρα-
κτήρα,  όπως και από ένα ανοικτό µυαλό, χα-
ρακτηριστικά τα οποία ανέδειξες αµέσως από
την δηµόσια παρουσία σου στην Ναυπακτιακή
κοινωνία, µε την πλούσια δηµοσιογραφία σου
και τα τόσα   βιβλία που µας χάρισε η ερευνητική
σου διάθεση, προκειµένου να φέρεις σε γνώση
µας ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα της περιο-
χής µας.

Για πολύ χρόνο διετέλεσες ένας επιτυχηµένος
πρόεδρος του Συνδέσµου των Ναυπακτίων των
Πατρών, καταθέτοντας στις πλούσιες δραστη-
ριότητες αυτή την προσωπική σου εξαιρετική ταυ-
τότητα.

Ενώ παραλλήλως διατηρούσες και ακόµη δια-
τηρείς την σύνταξη και την έκδοση της εφηµερίδας
του Συνδέσµου µε τίτλο «Ναυπακτιακή Φωνή»,
η οποία παρουσιάζει πλούσια πληροφόρηση και
ποικιλία θεµάτων, τα οποία την καθιστούν λίαν
ενδιαφέρουσα για κάθε Ναυπάκτιο.

Έτσι, φίλε Ηλία, µε αυτή την δραστηριότητά
σου στον Σύνδεσµο Ναυπακτίων των Πατρών, η
προσωπικότητά σου έγινε πράγµατι µία άλλη κοι-
νωνική και πνευµατική γέφυρα «Χαριλάου Τρι-
κούπη» που ενώνει τους γηγενείς Ναυπακτίους
µε τους συµπατριώτες µας στην Πάτρα.

Τελειώνοντας, ολόθερµα σου εύχοµαι πάντα
να διατηρείς αυτόν τον δηµιουργικό σου εν-
θουσιασµό, αλλά και την έµπνευση.

ΜΜεε  θθεερρµµοούύςς  φφιιλλιικκοούύςς  χχααιιρρεεττιισσµµοούύςς
ΆΆρρηηςς  ∆∆ιιααµµααννττόόπποουυλλοοςς

ΥΥπποοσσττρράάττηηγγοοςς  εε..αα..  //  ∆∆ιιδδάάκκττωωρρ  ΦΦιιλλοοσσοοφφίίααςς

�
ΦΦίίλλεε    ΑΑρρχχιισσυυννττάάκκττηη,, να σε ευχαριστήσω πρώτα

-πρώτα εσένα που ανελλιπώς µου αποστέλνεις τη
εξαιρετική εφηµερίδα σας και µαζί όλη την οι-
κογένεια των φίλων  Ναυπάκτιων  της περιοχής
µας. Επιθυµώ δε από καρδιάς  να σας συγχαρώ
όλους, που κρατάτε ψηλά τη σηµαία µιας ιστο-
ρικής γεωγραφικής περιοχής της χώρας και µε
τις δράσεις και τις πολλές εκδηλώσεις σας µε-
ταφέρετε εδώ στη νέα µας πατρίδα την αύρα της
χώρας Ναυπακτίας. Χρόνια πολλά ,καλή χρονιά
και πρωτίστως υγεία σε όλες τις ναυπάκτιες φα-
µίλιες που κατοικοεδρεύουν στην περιοχή της
Αχαΐας.

ΜΜααννόόλληηςς  ΜΜααγγκκλλάάρρααςς,,  δδιικκόόςς  σσααςς..
((σσσσ..  ΦΦιιλλόόλλοογγοοςς,,  σσυυγγγγρρααφφέέααςς,,  ππρρ..  ΠΠρρόό--

εεδδρροοςς  ΠΠααννηηππεειιρρωωττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΠΠααττρρώώνν))
�

ΑΑγγααππηηττοοίί  ΝΝααυυππάάκκττιιοοιι
Αγαπητέ µου συνάδελφε Ηλία. 
Σας ευχαριστώ πολύ, που µου στέλνετε  τη

Ναυπακτιακή φωνή. Είναι µια πολύ αξιόλογη δου-
λειά και την "ξεκοκκαλίζω" κανονικά.

ΝΝίίκκοοςς  ΜΜααρργγααρρίίττηηςς
((ΤΤααξξίίααρρχχοοςς  ΠΠ..ΑΑ..,,εε..αα..--ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ΣΣΜΜΑΑ))

�
Ευχαριστώ πολύ για την αποστολή της εφη-

µερίδας µε πάντοτε πλούσια και επίκαιρη ύλη. 
Σου εύχοµαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά

µε υγεία 
ΚΚώώσσττααςς  ΙΙ..  ΚΚααττσσιιγγιιάάννννηηςς

((ΜΜηηχχααννιικκόόςς  ππρρ..  ∆∆ννττήήςς  ΕΕΟΟΤΤ  ΕΕλλλλάάδδοοςς))

�
Αθήνα 2/2/2021
ΑΑγγααππηηττήή  ΝΝααυυππαακκττιιαακκήή  ΦΦωωννήή
Κατ’ αρχάς οφείλω να σας συγχαρώ για την

ωραία προσπάθεια που καταβάλλετε !
Η συντακτική επιτροπή του Περιοδικού- Βι-

βλίου «η δάφνη» που εκδίδει ο Πνευµατικός Όµι-
λος Ναυπακτίων και ∆ωριέων, βρίσκεται στην ευ-

χάριστη θέση, να πληροφορήσει τους αναγνώστες
σας, τα εξής :

1). Κυκλοφόρησε και το 42ο τεύχος σελ. 240
2). Είναι πανηγυρικό, αφιερωµένο στα διακό-

σια χρόνια 
Ελευθερίας (1821- 2021).
3). Περιγράφει κυρίως τη µεγάλη συµβολή των

Ναυπακτίων και 
∆ωριέων στον Μεγάλο Ξεσηκωµό. 
4). Περιγράφει επίσης ενδιαφέρουσες προ-

σεγγίσεις γύρω από την 
Τουρκοκρατία και το βαθύτερο νόηµα της Επα-

νάστασης. 
5). Είναι καλαίσθητο, µε αρκετές φωτογρα-

φίες γύρω από την  
Επανάσταση και το κάστρο της Ναυπάκτου. 
6). Ασχολείται µε το πρώτο «Συµπόσιο» που

έκανε ο ¨Όµιλος στην  
Αθήνα στις 22/2/2020.
7). Και τέλος όπως πάντα, και το τεύχος αυτό,

αποτελεί µια ενδιαφέρουσα συλλογική πνευµα-
τική προσπάθεια κυρίως Ναυπακτίων και ∆ωρι-
έων. 

Έχουµε την άποψη ότι ιδιαίτερα το πανηγυ-
ρικό αυτό τεύχος της «δάφνης», αξίζει…

ΜΜεε  ττιιµµήή  
ΜΜάάρρκκοοςς  ΜΜεεννττζζάάςς

ΣΣυυννττααξξ..  ΓΓυυµµνναασσιιάάρρχχηηςς--  ΦΦυυσσιικκόόςς,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ
ΟΟµµίίλλοουυ,,  κκααιι  µµέέλλοοςς  ττηηςς  ΣΣυυνντταακκττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς))..

�
Κουράγιο αδέλφια

1. Κρύος χειµώνας παγωνιά
βρήκε και τούτη τη γενιά
θέλει να µας εξοντώσει
το κακό για να φουντώσει.
2. Ευηµερούν τα πάθη µας,
Τ’ ανθρώπινα τα λάθη µας
γιατί η σύνεση µας λείπει,
τ' άγχος µας φορτώνει λύπη.
3. Μας φόρτωσαν µνηµόνια
στην κεφαλή τελώνια
και µακροχρόνια λιτή
µας κάνατε τη βιοτή.
4. Τις εργασίες διώξανε
τα έσοδα µειώσανε
κλείσανε πόρτες της δουλειάς
και µας φορτώθηκε ο µπελιάς.
5. Θέλω να σας πως κουράγιο
µα δεν βλέπω το µουράγιο
ν’ αράξουµε µε σιγουριά,
να βρούµε την παρηγοριά.
6. Γι’ αυτούς ο µήνας έχει εννιά
µα πλάκωσε ο codid-19
ένας ιός πολύ σκληρός
επικίνδυνος και τροµερός
7. Μιά νόσος είναι φοβερή
κι ο χάρος να µας λοιδορεί
γεµίζουν τα ιδρύµατα
µ’ αρρώστους και µε θύµατα.
8. Στην επιστήµη προσπαθούν
κάτι καλό για να σκεφτούν,
κι αρχίσουν τα εµβόλια
της πρόληψης εφόδια.
9. Όµως απλώθηκε στη γη
σα µια φαρµακερή πηγή,
να µας ποτίζει µε νερό
σα δηλητήριο πικρό.
10. Απελπισία πλάκωσε
τι σκέψεις µας τσαλάκωσε
µια ελπίδα µόνο µένει
στο Θεό ο νους πηγαίνει.
11.  Για να βάλει ένα χεράκι
να µας βγάλει το σαράκι
που πληγώνει το κορµί µας
και πικραίνει την ψυχή µας.
12. Μα κλείσανε και οι ναοί
εκεί που προσκυνάµε
για µια αθάνατη ζωή
κοντά Του για να πάµε.

ΦΦώώττηηςς  ∆∆ααννιιάάςς
ΚΚαασσττεελλόόκκααµµπποοςς

�
200 χρόνια πριν…  (1821-2021)

Θυµούνται οι Έλληνες
κι αναπολούν τις δάφνες
και τα τρόπαια,
µε την ψυχή γενναία.

Στην πείνα τους δεν έσκυψαν.
Στον πόνο δε λυγίσαν.
Χορεύοντας ανέβαιναν,
στις ράχες στα βουνά.

Στην Παναγιά γονάτιζαν
και Την παρακαλούσαν,
µες στην γλυκειά Πατρίδα ,

να ‘ρθεί η Λευτεριά.

Με τ’ άρµατα κοιµόντουσαν,
µε τ’ άρµατα ξυπνούσαν,
και στο Θεό ορκιζόντουσαν,
να διώξουν τη σκλαβιά.

Κανένας δεν το πίστευε,
πως θα το καταφέρουν.
Μα οι Έλληνες το Πίστεψαν,
Και Λεύτεροι εχόρευαν ,
Στους κάµπους , στα βουνά.

ΑΑφφρροοδδίίττηη  ΝΝττόόττσσιικκαα
�

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΡΕΣ
Η επίθεση έγινε περί των

λύχνων αανν  φφααςς
Εγώ τον εξυπηρέτησα,

αλλά αυτός αντί της µµάάννααςς
χολήν

Ο ∆ιευθυντής ααππέέχχεειι ευθύνη
για ό,τι τι λέει

Μέχρι  µµυυααλλοούύ των οστέων
Εγώ συνήθως απευθύνοµαι

στο νοήµον κκεεννόόνν
Επισκεύθηκε γγοοννυυααππεεττήήςς τον Υπουργό, για αν

τον παρακαλέσει για τη λύση του προβλήµατός
του

Ο περί ου ο λόγος είναι άτοµο ππααρρααππάάννωω πά-
σης υποψίας

Ο Βασίλης συµµετέχει στο αγώνισµα της σκυ-
λατοδροµίας 4 εεππίί 100

Ο Στρατής έχει δύσπνοια γιατί πάσχει από άάσσµµαα
Άνοιξε κατάστηµα ειδών κκααγγκκεελλααρρίίααςς
∆ιαµένει στην οδό ΜΜιιχχααήήλλ  ΒΒόόδδιιαα
Παρακολούθησε την ααννααφφοορράά του Επιταφίου

στο Ναό του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα
Στη δεξίωση της κυρίας  Ευτέρπης παρέστη η

ααλλααφφρρόόκκρρεεµµαα  της Αθηναϊκής  κοινωνίας
Την Επανάσταση του 1821 ξεκίνησαν οι ααµµααρρ--

ττωωλλοοίί  και  οι κλέφτες
Ο Πόντιος Πιλότος έέννιιψψεε τας χείρας του
Ο Θησέας σκότωσε το Μινώταυρο µε τη βοή-

θεια της µµύύττηηςς της Αριάδνης
∆ιαφήµιση πίνετε κόκα ΚΚοούύλλαα  παγωµένη
Στον Ισηµερινό η ζέστη είναι ααφφόόρρεεττηη
Την εποµένη Κυριακή εορτάζουµε την επιστροφή

του ααζζώώττοουυ
Μάρτης γδάρτης και κακός ππααλλοουυκκοοχχααύύττηηςς
Το τερπνόν µετά του το ωωφφέέλλιιµµοονν
Μου αρέσει να παρακολουθώ φφυυττ  µµππώώλλ Αµε-

ρικάνικο.
Ο Πέτρος είναι ααρργγοολλάάββοοςς
Για την απαλλοτρίωση του χωραφιού του πήρε

εεππιιζζηηµµίίωωσσηη από το κράτος
Μετά το φαγητό πίνω πάντοτε µια λεµονάδα

κκαασσόόσσαα
Χθες άκουσα στην εκκλησία τα τρόπαια

‘’αγγελικαί δυνάµεις επί το µνήµα σου…’’ και ‘’ο
άγγελος ο ββόόααςς’’’’. 

�
Ο ΓΑΜΟΣ

Σήµερα γάµος γίνεται
κι είναι χαρά µεγάλη
Παντρεύεται ο σταυραϊτός
παίρνει την περιστέρα. 

Τους καµαρώνουν οι γονείς
οι συγγενείς και φίλοι. 
Χαρά στις µάνες όπου γέννησαν
αϊτό και περιστέρα. 

Να ‘ναι χρυσά τα στέφανα
κι ευλογηµένη ώρα
όπου ενώνονται µαζί
τα δυο αυτά αστέρια. 

Να ‘χουν ανθόσπαρτη ζωή
και να ‘ναι ευτυχισµένα. 
Μέχρι βαθειά γεράµατα 
να είναι αγαπηµένα. 

Γαµπρέ τη νύφη ν’ αγαπάς
σαν να ‘ναι ο εαυτό σου. 
Εκτίµηση και σεβασµό
παντοτινά να δείχνεις

Εσύ νυφούλα όµορφη
που άγγελος οµοιάζεις
κορώνα στο κεφάλι σου
τον άντρα σου να έχεις

Κι όταν καµιά φορά
έρθουν οι δυσκολίες 
να  καθίστε οι δύο µαζί
τη λύση για να βρείτε

ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΜΜππααρρµµππααγγιιάάννννηηςς
ΑΑεερροοππόόρροοςς

MAΡΤΙΟΣ 2021 15NAYΠAKTIAKH
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Του 
ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ



�Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε, η εφ’ όλης της ύλης,
συνέντευξη που έδωσε στην  Αθηναϊκή εφηµερία

‘’ΤΑ ΝΕΑ ‘’της 22ης  Μαρτίου 2021, ο Σεβασµιότατος
Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερό-
θεος.

�Το παραδοσιακό Καρέλι που ενώνει τον δήµο Ναυ-
πακτίας µε τον δήµο Θέρµο και συγκεκριµένα τα

χωριά Στράνωµα Ναυπακτίας και Χρυσοβίτσα Θέρµου,
δυστυχώς, κόπηκε πριν από λίγες µέρες και ευτυχώς
δεν θρηνήσαµε  θύµατα. Η γέφυρας αποτελείται από
τρία συρµατόσχοινα στη βάση που την συγκρατούν και
δύο στο άνω τµήµα όπου οι επισκέπτες κρατούν για
να περάσουν απέναντι.

�Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων  Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας στο

ανατολικό τείχος του Κάστρου της Ναυπάκτου και συγ-
κεκριµένα στην Ωραία Ντάπια. 

�Ολοκληρώθηκε στις 18 Μαρτίου 2021 η πρόωρη
αποπληρωµή  3,3  δισ. ευρώ από το υπόλοιπο του

χρέους προς το ∆ΝΤ που αντιστοιχεί στις υποχρεώ-
σεις της χώρα για το υπόλοιπο του 2021 και το 2022.
Το υπόλοιπο της οφειλής προς το ταµείο φτάνει τα 1,8
δισ. ευρώ. 

�14 Μαρτίου - Παγκόσµια Ηµέρα του "π"., δηλαδή
αυτού του άρρητου και υπερβατικού αριθµού που

ισούται µε 3,14….και αποκαλείται ‘’Η σταθερά του Αρ-
χιµήδους’’. Είναι ο λόγος του µήκους της περιφέρειας
του κύκλου προς το µήκος της διαµέτρου του.  Οι Αµε-
ρικανοί έχουν ανακηρύξει την 14 Μαρτίου  ως παγκό-
σµια ηµέρα του ‘’π’’ από το γεγονός (Μάρτιος τρίτος µή-
νας) 3,14. 

�Τελικά το χάλκινο µετάλλιο µε άλλα λόγια την 3η
θέση κατέλαβε  η Άννα ∆ιαµαντοπούλου για την

διεκδίκηση της θέσης του Προέδρου του ΟOΣΑ. Απο-
σύρθηκε οικειοθελώς και στον τελικό επικράτησε ο Αυ-
στραλός Μαρίν Κόρµαν, ενώ δεύτερη κατατάχτηκε η
Σουηδέζα Σεσίλια Μάλµστρέλ. 

�Στον µαθητικό διαγωνισµό, τον οποίο προκήρυξε η
Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, για

να τιµήσει τους Τρεις Ιεράρχες, µε θέµα «Νεοµάρτυρες
Φώτα του Γένους κατά την Τουρκοκρατία», οι µαθη-
τές/µαθήτριες του 2ου Λυκείου Ναυπάκτου πρώτευ-
σαν, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα. Λύκειο
(πεζό) 1ο   Βραβείο, Νικολέτα Καρβούνη (Β΄ τάξη),  2ο
Βραβείο, Κατερίνα ∆ηµητρού (Α΄ τάξη).  Έπαινοι: Αρετή
∆ανιά, (Β΄ τάξη) και Ορέστης Βερύκιος (Α΄ τάξη). Λύ-
κειο (ποίηµα)• 1ο Βραβείο: Μάριος Κουκούτσης (Α΄
τάξη), Έπαινος: Μαριαντίνα Βερύκιου (Β΄ τάξη).  Ο ∆ι-
ευθυντής του 2ου Λυκείου κ. Πιτσιάκας Πέτρος και οι
καθηγητές µε ανακοίνωσή τους συγχαίρουν τους µα-
θητές και τις µαθήτριες του σχολείου.  

�Ο αστυνοµικός Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, που
υπηρετεί στο Α΄   Αστυνοµικό Τµήµα Πατρών, βρήκε

στην οδό Αθηνών 167 πορτοφόλι που περιείχε 500
ευρώ και το παρέδωσε στην Υπηρεσία του. Βρέθηκε ο
κάτοχος του πορτοφολιού στον οποίο και παραδόθηκε.
Του αξίζουν θερµά συγχαρητήρια. 

�Ένας Φλεβάρης (2021) που θα επαναληφθεί µετά
από  823 χρόνια !   Ο φετινός Φεβρουάριος µετράει

: 4 Κυριακές, 4 ∆ευτέρες, 4 Τρίτες, 4 Τετάρτες, 4 Πέµ-
πτες, 4 Παρασκευές, 4 Σάββατα. Το φαινόµενο αυτό πα-
ρατηρείτε κάθε 823 χρόνια

�Το θέµα της ονοµατοδοσίας του άλσους του Γριµ-
πόβου σε «Άλσος  Νίκος Πανταζής», πρότεινε στο

δηµοτικό συµβούλιο ο ∆ηµοτικός σύµβουλος, Γιώργος
Ασηµακόπουλος, µε αφορµή τη συµπλήρωση 20 χρό-
νων από το θάνατο του δικηγόρου αλλά και δηµάρχου
Ναυπάκτου κατά την 4ετία 1982-86. 

�Το ∆ίκτυο Πόλεων µε Λίµνες αποτελεί Αστική µη
Κερδοσκοπική  Εταιρεία, µε µέλη δήµους από Ελλάδα

και Κύπρο κι άλλες χώρες που έχουν στα γεωγραφικά
τους όρια, λίµνες ποταµούς. Στα µέλη ανήκουν και οι
δήµοι Ναυπακτίας και ∆ωρίδας.

�Το νεοεκλεγέν ∆.Σ. του Σωµατείου Κουρέων-Κοµ-
µωτών Ναυπάκτου  συγκροτήθηκε σε σώµα και εξέ-

λεξε τις θέσεις του νέου ∆Σ ως εξής:  Τσούµαρη Χρυ-
σούλα – Πρόεδρος, Βάκρινος Χαράλαµπος – Αντι-
πρόεδρος,  ∆ηµητροπούλου Βάσω – Γραµµατέας, Ζωρ-
γιός ∆ηµήτρης – Ταµίας,  Μέλη : Καρκατσούλης Σπύ-
ρος, Βασιλόπουλος Θωµάς, Γλαβίνος Παναγιώτης.  

�Με τις τελευταίες κρίσεις των Αξκών της ΕΛΑΣ, Αστυ-
νοµικός  ∆ιευθυντής Αιτωλίας τοποθετήθηκε ο κ.

Νικολάου, ένας Αξιωµατικός, που έχει υπηρετήσει
πολλά χρόνια στην περιοχή, έχοντας περάσει από την
∆ιοίκηση διαφόρων υπηρεσιών όπως της Τροχαίας και
της Ασφάλειας και γνωρίζει καλά τα προβλήµατα. Επί-
σης στη θέση του παραµένει, ως Αστυνοµικός ∆ιευ-
θυντής µε χρέη Υποδιευθυντή, στην Αστυνοµική ∆ιεύ-
θυνση Αιτωλίας, ο Ναυπάκτιος Κώστας Κακούσης από
την Φαµήλα, ο οποίος είναι ικανός αξιωµατικός, µε
καλή γνώση της περιοχής, όχι µόνο του Μεσολογγίου,

αλλά και της Ναυπακτίας καθώς είχε διατελέσει διοι-
κητής στο Α.Τ. Ναυπάκτου πριν µερικά χρόνια.

�
Από πτώση του ελικοπτέρου του σκοτώθηκε ο Γάλ-
λος µεγαλοεπιχειρηµατίας και πολιτικός, Λοράν

Ντασό. Λίγοι όµως γνωρίζουν ότι οι ρίζες του ήταν από
τη Θεσσαλονίκη. Πριν από τέσσερις  µήνες, ο Λοράν
Ντασό βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για τα αποκαλυπτή-
ρια της µπρούντζινης προτοµής του θρυλικού προγό-
νου του, Μωυσή Αλλατίνη, την οποία δώρισε ο ίδιος ο
επιχειρηµατίας για να κοσµεί τους κήπους της Bίλας
Αλλατίνι, όπου στεγάζεται η έδρα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.. 

�
Η Ιερά Σύνοδοςτης Εκκλησίας της Κύπρου ζητά
την αντικατάσταση  του τραγουδιού El Diablo της

Έλενας Τσαγκρινού µε άλλο «το οποίο να εκφράζει
την Ιστορία, τον Πολιτισµό, τις Παραδόσεις και διεκ-
δικήσεις µας»  5/3/21

�
Μία ακόµη διάκριση, για την εφαρµοσµένη περι-
βαλλοντική  στρατηγική της γέφυρας «Χαρίλαος

Τρικούπης». Αυτή τη φορά πρόκειται για τα «Best City
Awards», που ανέδειξαν δράσεις του 2020 και διορ-
γανώθηκαν υπό την αιγίδα της ΚΕ∆Ε και της Περι-
φέρειας Αττικής, µε την επιµέλεια της Boussias. Η γέ-
φυρα απέσπασε βραβείο «BRONZE» στην κατηγορία
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Έξυπνος φωτισµός πόλεων
& Αυτοκινητοδρόµων». 

�
30χρονος Ελληνοαµερικανός επιστήµονας ο Θο-
δωρής Τζανέτος της  NASA, µε καταγωγή από τον

Ίσαρη Ορεινής Αρκαδίας, τη Σπάρτη και την Αµοργό,
είναι ένας από τους επικεφαλής στον σχεδιασµό
του «Ingenuity». Πρόκειται για εναέριο ροµποτικό
µέσο, που πρόκειται να πετάξει σε λίγες µέρες πάνω
από τον Άρη. Πρόκειται για ένα µικρό ελικόπτερο σε
µέγεθος µπάλας σόφτµπολ, το πρώτο ιπτάµενο όχηµα
που θα προσπαθήσει να πραγµατοποιήσει µια ελεγ-
χόµενη πτήση σε άλλο πλανήτη µέσα στις επόµενες
30 µέρες.
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