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0 Αγιασμός στα γραφεία της Αδελφότητάς μας 

Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου τ.ε. και ώρα 
11 π. μ. πραγματοποιήθηκε Αγιασμός στα 
γραφεία της Αδελφότητας μας στην Καλλί-
πολη. 

Τον πανοσιολογιότατο πατέρα Παρα-
σκευά συνόδευσαν στο τελετουργικό ο τ. 
Πρόεδρος της Κοινότητας Ολύμπου Γιώρ-
γος Σακέλλης και ο τ. Πρόεδρος της Αδελ-
φότητάς μας Μιχάλης Μηνατσής. Παρευ-
ρέθηκαν ακόμη ο τ. Πρόεδρος της Κοινότη-
τας Νίκος Κανάκης και οι τ. Πρόεδροι Α-
δελφότητας Σοφία Κανάκη - Πρωτόπαπα, 
Φώτης Παυλόπουλος και Ντίνος Μαστρο-
μανώλης, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κε-

ρατσινίου κ. Φωτάκης και κ. Περδίκη και ο 
πολιτευτής μας ιατρός Γιώργος Αναστασιά-
δης. 

Ο Πρόεδρος Μανώλης Διακογεωργίου 
ευχήθηκε στους παρευρεθέντες "καλή 
χρονιά" και ακολούθησαν χαιρετισμοί από 
το κ. Γιώργο Σακέλλη και την κ. Σοφία Κα-
νάκη - Πρωτόπαπα. 

Στη συνέχεια συζητήθηκαν το θέμα του 
Αγροτικού Γιατρού της Ολύμπου και το θέ-
μα των οφειλών του Δήμου Κερατσινίου 
προς την Αδελφότητα. 

Προσφέρθηκαν λουκουμάδες, που έκα-
νε η κ. Μαρία Γ. Σακέλλη. 

Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Όλυμπο: γιατί όχι; 
Στο προηγούμενο φύλλο της "ΦΩΝΗΣ 

ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ" (φ. 357, Ιούλιος-Σεπτ. 
2015), παρουσιάσαμε συνοπτικά το πρό-
γραμμα των επισκέψεων έξι διαφορετικών 
ερευνητικών ομάδων στη Βόρεια Κάρπαθο, 
με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης 
Καρπάθου-Σαρίας. Οι δύο επισκέψεις στον 
τομέα της μελισσοκομίας, σε συνεργασία 
με τον μελισσοκομικό σύλλογο, συνοδεύ-
θηκαν κι από εκπαιδευτικά σεμινάρια, ως 
συνέχεια προηγούμενων παρόμοιων πρω-

τοβουλιών. Εκτός όμως από τη συστηματι-
κή αυτή προσπάθεια στον κλάδο της μελισ-
σοκομίας, πολύ σημαντική ήταν η εργασία 
- παρά τα ελάχιστα χρονικά περιθώρια - και 
των υπόλοιπων επιστημόνων στους τομείς 
της αμπελοκαλλιέργειας, των αρωματικών 
και φαρμακευτικών φυτών, των τοπικών 
ποικιλιών, της κτηνοτροφίας και της ελαιο-
κομίας. 

Συνέχεια στη σελ. 5 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
Το Δ.Σ. των Απανταχού Ολυμπιτών Καρπάθου "Η ΔΗΜΗΤΡΑ" καλεί τα μέλη του Συλ-

λόγου να πάρουν μέρος σε ετήσια Τακτική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 στις 11 η ώρα π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο της Καλλίπο-
λης (Σπ. Τρικούπη 69α). 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 22 του καταστατικού, 
με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

- Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. 
- Ανάγνωση και έγκριση ελεγκτικής επιτροπής 
- Εκλογή εφορευτικής επιτροπής 
- Διενέργεια Αρχαιρεσιών 

Κάθε μέλος που επιθυμεί να ανακηρυχθεί υποψήφιος, για να εκλεγεί μέλος του 
Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. ως την 17 Μαρτίου 2016 (άρθρο 23). 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 3 Απριλίου χωρίς καμία μεταβολή σε ότι αφορά στο χρόνο, στον τόπο και 
στην ημερήσια διάταξη. 

Με τιμή 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΜΜ. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜ. ΚΑΝΑΚΗΣ 

Του Ιατρού Γιώργου Αναστασιάδη 
Μετά από την προκήρυξη της θέσης 

για τη κάλυψη του Αγροτικού ιατρείου της 
Ολύμπου, υπήρξε προσφορά από γιατρό, 
που όμως πρέπει να υπηρετήσει το υπό-
λοιπο της υπηρεσίας υπαίθρου, όπως 
προβλέπεται, δηλαδή τρείς μήνες! Ο αξιό-
λογος λοιπόν συνάδελφος, σύμφωνα με 
τα όσα συζητήσαμε πρόσφατα, θα βρί-
σκεται στην Όλυμπο γύρω στις 15 Φε-
βρουαρίου για να αναλάβει τα καθήκοντά 
του, έστω και προσωρινά! Ευχής έργο εί-
ναι να πεισθεί από τις συνθήκες διαβίω-
σης και την φιλοξενία που θα του παρά-
σχουμε απλόχερα, να συνεχίσει, ανανεώ-
νοντας την παραμονή του πάνω από τους 
τρεις μήνες... 

Ο τεχνικός εξοπλισμός του Αγροτικού 
Ιατρείου σε συνδυασμό και με την δωρεά 
ενός σύγχρονου απινειδωτή από τον συ-
μπατριώτη μας Μανώλη Μελεϊση, είναι 
μεγάλο κίνητρο για οποιονδήποτε γιατρό 
θα ήθελε να καλύψει αυτή την θέση. Αν 
αυτά συνυπολογιστούν με την ξενοδο-
χειακή υποδομή, το επίδομα διαμονής και 
σίτισης από την Περιφέρεια αλλά και τα 
σημαντικά θεσμικά κίνητρα που προβλέ-
πονται για τα Αγροτικά Ιατρεία όπως της 
Ολύμπου, τότε είμαστε σίγουροι ή σχεδόν 
σίγουροι ότι η Πολιτεία έχει κάνει επαρ-
κώς το καθήκον της! 

Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθούν γιατροί 
και θα ανταποκριθούν σε αυτή την πρό-
σκληση και την πρόκληση. 

Επειδή λοιπόν η πραγματικότητα είναι 
αυτή που είναι, εμείς πρέπει να προβλέ-
ψουμε και αυτά πιθανά που θα προκύ-
ψουν. 

Έπρεπε να εξασφαλίσουμε την κάλυψη 
του ιατρείου για μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα, ίσως και μετά το Καλοκαίρι και α-
κόμα περισσότερο! Σε συνεννόηση λοιπόν 

με τον Υπουργό Υγείας, η ίδια θέση επα-
ναπροκηρύχθηκε ήδη από τις 29/1/2016, 
ημέρα Παρασκευή και έχει αναρτηθεί 
στην Διαύγεια - παρόλο που ήταν ήδη κα-
λυμμένη έστω και προσωρινά.Σε αυτό το 
σημείο κάνουμε έκκληση και ανοιχτή πρό-
σκληση σε όλους όσοι ενδιαφέρονται, με 
όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα, για 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία της κά-
λυψης του Ιατρείου! 

Εκτός όμως από όλα τα παραπάνω υ-
πάρχει και η άλλη δυνατότητα, η τοποθέ-
τηση αγροτικού γιατρού, να γίνει μέσω 
του νέου νόμου του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας που προβλέπει τη λύση του 
προβλήματος σε συνεννόηση με τον Υ-
πουργό Υγείας. 

Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από απα-
ντήσεις και λύσεις, αλλά η μόνιμη και στα-
θερή απάντηση θα δοθεί μετά την λει-
τουργία και την πλήρη ανάπτυξη του Νο-
σοκομείου της Καρπάθου, που στο ορ-
γανόγραμμά του αναφέρονται 27 κρεβ-
βάτια με ανάλογα Τμήματα και όλες τις 
ειδικότητες ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου 
του Τμήματος Τεχνητού Νεφρού, που 
στο μέλλον μπορεί να εξυπηρετήσει ε-
παρκώς και το θέμα του ιατρικού τουρι-
σμού... 

Στο μεταξύ, μπορούν να εξυπηρετη-
θούν όλα τα χωριά της Καρπάθου και κα-
τά προτεραιότητα η Όλυμπος, με τα ήδη 
υπάρχοντα ασθενοφόρα, πέντε στον αριθ-
μό, σε συνδυασμό με τους οδηγούς που 
είναι διαθέσιμοι σε εικοσιτετράωρες βάρ-
διες! 

Ε Υ Χ Ε Σ 

Οι ποιητές μας λένε ότι τα Χριστούγεννα είναι ένας μεγάλος σταθμός αγάπης και 
ειρήνης για όλους τους λαούς, που για να ευτυχήσουν πρέπει να ζουν μονιασμένοι 
και αδελφωμένοι. 

Με τα λόγια αυτά και με την έλευση του νέου έτους 2016 θα ήθελα να εκφρά-
σω τις θερμές μου ευχές σε όλους τους συμπατριώτες και συμπατριώτισσες Καρ-
πάθιους όπου κι αν βρίσκονται για μια χαρούμενη και ευτυχισμένη χρονιά γεμάτη υ-
γεία, χαρά, ειρήνη, ευτυχία ατομική και οικογενειακή, πρόοδο σε όλους τους τομείς. 

Χρόνια πολλά - Καλή χρονιά 
Ο Αντιδήμαρχος 
Γ. Πρωτόπαπας 

Η Αδελφότητα των Απανταχού Ολυμπιτών Καρπάθου «Η ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ» εύχεται σε όλους τους συμπατριώτες μας σε όποια γωνιά 

της γης κι αν βρίσκονται ο καινούργιος χρόνος 2016 να φέρει σε 
όλους ό,τι ο καθένας περιμένει και προσδοκά σε ατομικό, οικογενειακό και επαγ-
γελματικό επίπεδο. Το Δ.Σ. της «ΔΗΜΗΤΡΑΣ» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας των Απανταχού Ολυμπιτών Καρπάθου "Η ΔΗΜΗ-

ΤΡΑ" ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιό-
τητα στις αρχαιρεσίες της 27ης Μαρτίου 2016 ότι για τη συμπλήρωση και κατά-
θεση της σχετικής αίτησης προς το Δ.Σ., το γραφείο της Αδελφότητας θα είναι 
ανοιχτό την Δευτέρα 14 Μαρτίου 6-7 μ. μ., την Τρίτη 15 Μαρτίου 6-7 μ. μ., την 
Τετάρτη 16 Μαρτίου 6-7 μ.μ. και την Πέμπτη 17 Μαρτίου 6-7 μ.μ. 

Επίσης μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο στο τηλέφωνο 6948526002 
και με τον Γ. Γραμματέα στο τηλέφωνο 6932636684 

Το Δ.Σ. 

mailto:fto@e-dimitra.gr


2 ΗΦοΚΗΤΗίοΛ^ΠοΥ 

Θύμησες Η... Δίκη Του Μιχαήλ Γ. Μηνατσή 

Πολλοί ομοπάτριδές μας που διαβάζουν τα γραφτά μου 
στη Φωνή, με παίρνουν για να μ'ευχάριστήσουν αλλά και να 
μου εκφράσουν το παράπονο τους ότι "...γράφω όλο λυπητε-
ρά πράματα.." που προκαλούν το κλάμα... 

Πιστέψτε με ότι δεν το κάμνω γιατί το θέλω.. Είναι γιατί η 
ζωή, όλων εμάς που μεγαλώσαμε στην Ολυμπο ήταν πιο πο-
λύ δεμένη με βάσανα. Λίγες ήταν οι μέρες που νιώθαμε χαρά, 
κι αυτές ήταν συνήθως οι μέρες οι μεγάλες, των Χριστουγέν-
νων και της Λαμπρής. Σήμερα λοιπόν, παραμονές νέου χρό-
νου, σκέφτηκα να γράψω κάτι που να μη προκαλέσει. δά-
κρυα. Να ξεφύγουμε έστω και λίγο από τη καθημερινή μιζέ-
ρια που μαστίζει αυτή τη Χώρα που ζούμε και.. "φροντίζουν" 
γι' αυτό όλοι ανεξαιρέτως οι Κυβερνώντες τον δύστυχο τόπο. 

Το σκηνικό που ακολουθεί παίχθηκε πριν λίγα χρόνια (το 
2005) σε ένα από τα Εφετεία της Αθήνας. Πρωταγωνιστές ή-
ταν δύο αγαπητά μου πρόσωπα, που δουλεύουν και ζούνε μό-
νιμα στο Τόπο μας. Ο ένας ήταν κατηγορούμενος κι ο άλλος 
μάρτυρας υπεράσπισής του. 

Τον κατηγορούμενο τον είχε μπλέξει κάποιος συγχωριανός 
μας. Τον απασχολούσε συνήθως τα καλοκαίρια στο τουριστι-
κό του καΐκι, αφού βέβαια τον περνούσε στα χαρτιά του καϊ-
κιού σαν ναύτη. 

Το 2005 λοιπόν ο καπετάνιος έφευγε με το καΐκι του από 
τον Πειραιά. Το Λιμεναρχείο Κερατσινίου του ζήτησε να έ-
χει ο ναύτης κάποιο χαρτί που να λέει ότι... παρακολούθη-
σε τα μαθήματα κάποιας ναυτικής σχολής στον Ασπρόπυρ-
γο Αττικής. Πού; να τρέχει τώρα ο... αλησμόνητος...φίλος 
πλοιοκτήτης.. Εκανε τη δουλειά του, όπως δυστυχώς συμ-
βαίνει ανέκαθεν από τα παλιά τα χρόνια στη ψωροκώσται-
να που ζούμε.. Δίνεις κάτι και καθαρίζεις. Μόνο του σπα-
νού τα γένια δεν γίνονται. Ο ναύτης/κατηγορούμενος βέ-
βαια δεν ήξερε τίποτε. Απλά περίμενε να πάει το κάΐκι στο 
Γιαφάνι κάι νά πιάσει δουλειά. Όμως το χάρτί που έδωσε στο 
Λιμενάρχείο ο πλοιοκτήτης άποκάλύφθηκε άργότερά μάζί με 
πάρά πολλά άλλά που εντόπισε το Υπουργείο ότάν "ξύ-
πνησε". ότι ήτάν πλάστό! Κάποιοι στη σχολή Ασπροπύργου, 
μάλλον ελάχιστοι έβγάζάν, άκοπά χρήμάτά... Η υπόθεση έ-
φθασε στον Εισαγγελέα Αθηνών ο οποίος άσκησε διώξεις 
και μεταξύ αυτών που κατηγορούσε περίλαβε και τον νεα-
ρό Ελυμπίτη, χωρίς, επαναλαμβάνω, να φταίει αυτός σε τί-
ποτα. Όμως όπως λέμε είνάι νά μη σ' εύρει το άδικο. Στο Δι-
κάστήριο ο Εισάγγελέάς είχε κάλέσει ως μάρτυρες σχεδόν ό-
λους τους κάθηγητές της Σχολής κάι άλλους πάράγοντες (υ-
πάλληλους της Γράμμάτείάς, λογιστές κ.λ.π.) οι οποίοι κάτέ-
θεσάν ότι οι κάτάστάσεις με τις ώρες διδάσκάλίάς που άνέ-
φεράν μετάξύ των σπουδάστών κάι τον κάτηγορούμενο.... ή-
τάν πλάστές... Όλοι τους κάτάθεσάν ότι δεν είχάν ποτέ σπου-
δάστή με τέτοιο όνομά κάι συνεπώς. άόράτο χέρι το είχε πά-
ρεμβάλει στις ημερήσιες κάτάστάσεις διδάσκάλίάς. Το απο-
τέλεσμα ήταν να καταδικαστεί ο κατηγορούμενος ερήμην 
σε 15 μήνες φυλάκιση και (το χειρότερο) να δεσμευτεί το 
ναυτικό του φυλλάδιο μέχρι να αποφανθεί το ανώτερο Δι-
καστήριο, δηλαδή το Εφετείο αν πράγματι αυτός ήταν ένο-
χος, δηλαδή αν είχε διαπράξει τη πλαστογραφία. Στο Εφε-
τείο ανέλαβα εγώ την υπόθεση. Στο πρώτο Δικαστήριο ήταν 
κάποιος άλλος δικηγόρος. Ηρθε η μέρα της δίκης και ο 
μάρτυρας που είχα συνεννοηθεί να έρθει στο δικαστήριο 
για να υπερασπισθεί τον κατηγορούμενο, γιατί γνώριζε την 
υπόθεση, άλλαξε γνώμη τη τελευταία στιγμή.. "δεν Θέλω να 
μπλέξω με αυτή την υπόΘεση.. άσε με ήσυχη..δεν μπορώ να 
'ρΘω.." Τηλεφωνώ στον κάτηγορούμενο ο οποίος μου είπε ό-
τι εκείνη τη στιγμή βρισκότάν... στά Πάλάτιά της Σάρίάς κάι 
του . δημιουργώ πρόβλημά ! "αν θέλεις κάτι πάρε τη θειά μου 
στην Αμφιάλη το τηλέφωνο της είναι. αυτή μπορεί να βο-
ηθήσει.". Τηλεφωνώ στη θεία του η οποία μου απαντά ότι 
θα 'θελε να 'ρθει αλλά της ήταν αδύνατο γιατί.. ήρτεν ο ά-
ντρας της από το Αφάνι και υποφέρει από τους πόνους στη 
μέση του... είναι αδύνατο να τον αφήσω μοναχό του και να 
ρΘώ εκεί που μου ζητάς...". Της εξηγώ ότι στη δίκη αυτή 
κρέμεται το μέλλον του ανιψιού της ...αν καταδικαστεί δε 
θα μπορεί να δουλέψει πια στη θάλασσα και πρέπει να έρ-
θει και να φέρει άρον-άρον και τον άντρα της, έστω και "ση-
κωτό." Τελικά την έπεισά. Είχε όμως φτάσει η σειρά μάς κάι 
ζήτησά άπό τον πρόεδρο νά κράτήσει την υπόθεση γιά λίγά 
λεπτά μέχρι νά 'ρθεί ο μάρτυράς υπεράσπισης του κάτηγο-
ρουμένου, που άποφάσισά νά είνάι τελικά ο θείος του κάι άν 
χρειάζότάν θά κάτέθετε κάι η γυνάίκά του. 

Κατέφτασε λοιπόν ο μάρτυρας ξαπλωμένος στο πίσω μέ-
ρος του ταξί, κυριολεκτικά... διπλωμένος από τους πόνους 
της μέσης του και σιγά σιγά τον ανεβάσαμε στην αίθουσα 
του δικαστηρίου. Ήτάν περιποιημένος, πλυμένος, κάθάρός, 
με ένά ωράίο βάθύ μπλέ πάντελόνι κάι ένά κάτάσπρο κάλοσι-
δερωμένο πουκάμισο με άνεκουμπωμένες τις μάνικες, με τις 
χερούκλες του τις κουράσμένες κάι ροζιάσμένες νά εξέχουν 
άκάλυπτες κάι εντυπωσιάκές γιά όποιον τις έβλεπε. 

Ακουσε -του λέω- προσεχτικά τι θα πείς... Αμμέ σάμπως ξέ-
ω νά πω τίποτε; Πρώτη μου φορά άκούω γι' άυτή την υπόθε-
σ η . Αυτά που θα σου πω αυτά ακριβώς θα πείς και στο Δικα-
στήριο... Πρώτα πρώτα, Θα μιλάς όπως ακριβώς μιλάς όταν 

είσαι στο χωριό με ταδέρφια σου, τη πεΘερά σου και τους 
άλλους τσουπάνιες... δε Θα πετάξεις καμιά... ελληνικού-
ρα..Τον νεαρό ανιψιό σου τον είχες εκεί στο χωριό βοηθό σου 
στα βουνά και βόσκατε τα πρόβατα.. ποτέ το παιδί αυτό δεν 
ήρθε στην Αθήνα κι ούτε ξέρει τίποτε από όλα αυτά που τον κα-
τηγορούσι.." 

Μπάίνουμε στην άίθουσά κάι κάλείτάι ο μάρτυράς άπό τον 
Πρόεδρο νάνέβει στο βήμά. Πριν άπ'άυτόν είχάν κάτάθέσει 
ο Διοικητής της σχολής κάι έξι κάθηγητές. Όλοι είπάν ότι το 
άτομο άυτό δεν πέράσε άπό τη σχολή κάι συνεπώς το πιστο-
ποιητικό-άπολυτήριο ήτάν πλάστό. Το πώς φτιάχτηκε, βέβάιά, 
δεν ήξεράν νά πουν τίποτά. Ανεβάίνει άμέσως μετά ο μάρτυ-
ράς μάς στο βήμά. Στράβώνει άπό τον πόνο τη μέση του τη 
συγκράτεί με το ένά του χέρι κάι στο πρόσωπο του σχημάτί-
ζοντάι οι συσπάσεις κάι οι συνοφρυώσεις που προκάλεί ο ά-
φόρητος πόνος.. πάράτράβηγμένος βέβάιά σύμφωνά με τ ι ς . 
οδηγίες.. Με το άλλο του άγριωπό χέρι έχει φουχτώσει το έ-
δράνο. Με τη μέση στράβή, τον σβέργκο του ψηλό, ρυτιδιά-
σμένο, ηλιοκάμένο κάι κάτάκόκκινο άπό τον ήλιο εντυπωσιά-
ζει έκδηλά τους τρεις εφέτες. Ο Πρόεδρος δεν κάτάφερε νά 
κρύψει κι άυτός τον εντυπωσιάσμό του άπ'άυτόν τον επάρ-
χιώτη μάρτυρά, που πιθάνότάτά δεν είχε δει στις εκάτοντά-
δες δίκες που έκάμε στη κάριέρά του. 

Πρόεδρος: Για πές μας λοιπόν κύριε μάρτυς τι γνωρίζεις για 
την υπόθεση αυτή... πήγε στο σχολείο αυτό ο κατηγορούμε-
νος; 

Μάρτυρας: Εγιώ κύριε πρόεδρε το κοπελιάρο αυτό τον είχα 
οσκαρί... 

Πρόεδρος: Τι τον είχατε; 
Μάρτυρας: Οσκαρί κύριε πρόεδρε... 
Πρόεδρος: Τι θά πεί οσκάρί κύριε μάρτυρά; 
Μάρτυρας: Οσκάρί κύριε πρόεδρε θά πεί οσκάρί... Τινά 

σου πώ τώρά νά κάτάλάβεις;. 
Γυρίζει ο πρόεδρος προς τους δεξιά κάι άριστερά του δικά-

στές, ρωτάει κάι τον Εισάγγελέά, πάντά πίσω άπό τά χάρτιά 
που κρύβουν, κάτά τά γνωστά, τά χείλη του, πλην όμως όλοι 
σηκώνουν τους ώμους κάι τά φρύδιά τους, υποδηλώνοντάς 
ότι κάνείς τους δεν γνωρίζει τι θά πεί . οσκαρί... 

Εγώ στη θέση μου σκόπιμά δεν πάρεμβάίνω, πλην όμως με 
ρωτά ο κάθήμενος δίπλά μου (γιά άλλη δίκη) Δημήτρης Τσο-
βόλάς, τι θα πεί οσκαρί και χαμηλόφανα του εξηγώ ότι θα 
πει βοηθός βοσκού... Σηκώνετάι άμέσως ο Τσοβόλάς κάι ζη-
τώντάς συγνώμην γιά τη πάρέμβάσή του λέει στον πρόεδρο 
ότι.. "οσκαρίκε πρόεδρε σημαίνει βοηΘός ποιμένα..." 

Αφού λύθηκε η άπορίά του προέδρου, συνεχίζει τις ερωτή-
σεις προς τον μάρτυρά: 

Πρόεδρος μειδιών ελάφρά: Κάι πώς σάς βοηθούσε τ ο . 
πώς τον είπάμε... το οσκαρί; 

Μάρτυρας: Πώς με βοήθα; Εξελάαζε τα πρόατα.. 
Πρόεδρος γελώντάς πλέον φάνερά: Τι είπατε κύριε μάρτυς; 

Εξεγέλογε ο βοηΘός σας τα πρόβατα; 
Μάρτυρας: "...Όχι κύριε πρόεδρε. δε 

ξεελιούται τα πρόατα... Είπα πως τα ξελά-
αζε..τα 'κάμνε δηλαδή ίσια πάνω από τη 
Πύλα για να μη κατεού και κάμου πρέα..." 

Πρόεδρος: Μά επί τέλους τι; γλώσσά εί-
νάι άυτή που μιλάτε εκεί στο χωριό σάς;; 

Μάρτυρας: "...αρχαία κε πρόεδρε..." 
Πρόεδρος (που δεν συγκράτεί πιά τά γέ-

λιά του): "...Τι αρχαία κε μάρτυρα; αρχαία 
ελληνικά; 

Μάρτυρας: "Ναι κε πρόεδρε... όλοι μας ε-
κεί μιλούμε αρχαία. κι αν έρΘεις από κει 
καμιά φορά Θα το 'εις και μοναχός τσου..." 

Πρόεδρος: Δηλαδή το οσκαρί δεν φταίει 
σε τίποτα; 

Μάρτυρας: "όχι κε πρόεδρε... ο μικρός δε 
φταίει... ήρκετο στο Αφάνι ο άλλος τον ήαλ-
λε μέσα στο καΐκι και άμα 'πόκαμνε ο τουρι-
σμός τον ήβγκαλλεν όξω εκεί στο χωριό. Πο-
τέ το παι'ίν αυτό δεν ήρτε ωγιά στην Αθήνα.." 

Εδώ διέκοψε το δικάστήριο κάι άποσύρ-
θηκε γιά διάσκεψη. Με το γυρισμό του δό-
θηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα, ο οποίος 
αφού ευχαρίστησε τον μάρτυρα για τη 
διαφωτιστική του, (όπως είπε) κατάθεση, 
πρότεινε την απαλλαγή του κατηγορουμέ-
νου...." 

Ετσι "σώθηκε" το φυλλάδιο του αγαπη-
τού μου. ταξιδευτή. ο οποίος σήμερα, 
χάρις στη κατάθεση του θείου του, αρμε-
νίζει επάξια στις Καρπάθικες και τις Δια-
φανιώτικες θάλασσες, προσφέροντας ση-
μαντικές υπηρεσίες στο Τόπο του και σε 
όλους εμάς τους χωριανούς του. Σαριά-
τες και μη. 

Σ^κώσου επάνω Γιάννη μου... 

Φωνή μεγάλη ακούστηκε και κλάμα πονεμένο, 
"που πας παιδί μου άγουρο, παιδί μου αγαπημένο;" 
Μάνα στα μαύρα ντύθηκε, μάνα στα μαύρα κλαίει 
κι από τα στήθη της βαθιά μοιρολογά και λέει: 
-Μίσεψες άστρο λαμπερό, που 'φεγγες αποσπέρας 
και έσβησες και χάθηκες στο μέστωμα της μέρας. 
Χειμωνανθέ μου μάδησες, μυρτιά μου με το μύρτο, 
πώς έσβησες, καρδούλα μου, στον άνεμο σαν σπίρτο; 
κι έμεινα εγώ να καίγομαι, γιε μου, με τον καημό σου, 
να κλαίω απαρηγόρητα στον ξαφνικό χαμό σου. 
Κρουστάλλιασαν τα δάκρυα, στα μάτια μου, καλέ μου! 
και το κορμί μου "άψυχο" ξεροφυλλο του ανέμου, 
στο μνήμα σου βράδυ-πρωί σέρνεται και σε ψάχνει 
κι ελπίζει μήπως και φανείς μόλις στεγνώσει η πάχνη. 
Πώς έκαμες απόφαση και έφυγες, παιδί μου, 
πώς έσπασες κλωνάρι μου, ανθέ και γιασεμί μου; 
Πώς έπαψε το γέλιο σου, μάτια μου, λαμπερά μου 
και το κορμί σου έγειρε κάτω στη γη, χαρά μου; 
Πώς χάθηκες πρωί-πρωί ήλιε μου αποβροχάρη, 
λες κι είχες όψη ανήμπορου και βήμα αρρωστιάρη; 
Σήκω να δεις τη μάνα σου, τον κύρη σου, αητέ μου, 
που λύγισαν και γέρασαν με το φευγιό σου, γιε μου. 
Σήκω να δεις τ' αδέρφια σου, που σε γυρεύουν Γιάννη 
και δεν μπορούν της λησμονιάς να βρούνε το βοτάνι. 
Σήκω και δώσε απόκριση, ψηλό μου κυπαρίσσι, 
κίνησε κρούσταλλο νερό σε μαρμαρένια βρύση. 
Κίνησε φέρε τη χαρά μέσα στο σπιτικό μας, 
που σύννεφα το σκέπασαν κι ο αναστεναγμός μας. 
Σηκώσου Γιάννη κι έστρωσα τραπέζι κι ήρθαν όλοι, 
για τη γιορτή σου μάτια μου, που 'ναι μεγάλη σκόλη. 
Πιάσε καλέ μου, το κρασί και βάλε να κεράσεις, 
να ευχηθούμε όλοι μας να ζήσεις να γεράσεις, 
κέρνα τους όλους Γιάννη μου, να πάρεις τις ευχές σου, 
να ευχηθούμε από καρδιάς, παιδί μου, στις χαρές σου. 
Βάλε κρασί και κέρασε το Χάρο να μεθύσει, 
να λυπηθεί τα νιάτα σου, ζωή να σου χαρίσει. 
Να κλείσει κύκλον ο χορός, τρανή χαρά και γλέντι 
κι εσύ στη μέση να κερνάς, βλαστάρι μου, λεβέντη! 

Δεκέμβρης 2015 Γιώργος Ν. Κανακης 

Εύχομαι επί τη ευκαιρία Καλή Χρονιά 
και πάντα Υγεία και προκοπή στους όπου 
γης αδελφούς Ολυμπίτες. 
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ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΑΥΜΠΟΥ Του Αντιδημάρχου ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Είναι πολλά και ποικίλα τα θέματα που ανα-
γράφονται στην εφημερίδα μας "Η Φωνή της 
Ολύμπου" και είναι πράγματι αναγκαίο προς ε-
νημέρωση των συμπατριωτών μας να επισημαί-
νονται και να προβάλλονται τα προβλήματα 
των χωριών μας. 

Η άσκηση κριτικής επιβάλλεται σε κάθε εί-
δους δράση αλλά πάντοτε στα πλαίσια της σω-
στής και ορθολογικής πλευράς προκειμένου ό-
λοι μαζί να μπορούμε να βρούμε τρόπους ε-
φαρμόσιμους προκειμένου να βοηθήσουμε 
συλλογικά στην επίλυση αυτών. 

Χωρίς αμφιβολία τα προβλήματα των χω-
ριών μας ήταν και είναι μικρά και μεγάλα και 
τις διαπιστώσεις αυτών τις ζούμε σε καθημερι-
νή βάση από παλαιόθεν μέχρι και σήμερα. 

Επιβάλλεται λοιπόν όλοι μαζί να σκύψουμε 
πάνω σ' αυτά με σοβαρότητα με προσωπική ά-
ποψη και συμμετοχή, έχοντας σαν αρχή μας 
την αγάπη μας προς τον τόπο και να βοηθή-
σουμε μέσα από κοινές προσπάθειες για το ε-
πιθυμητό αποτέλεσμα. 

Παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τους ε-
κάστοτε συμπατριώτες να παρουσιάζουν τα 
καθ' είδους προβλήματα με αρνητική κριτική 
και αναφέρω μερικά: Καθημερινότητα: (ύδρευ-
ση, αποχέτευση, καθαριότητα) έλλειψη ασθε-
νοφόρου και γιατρού, ανεξέλεγκτη βόσκηση, 
κ.ά. 

Το υπερήφανο και καλλιεργημένο φρόνημα 
του Ολυμπίτη φαίνεται να μην είναι συνηθισμέ-
νο σε τέτοιου είδους δυσκολίες: δε θέλει να α-
ποδεχτεί στον 21ο αιώνα ένας τόπος που έχει 
γράψει τη δική του ιστορία από την αρχαιότη-
τα μέχρι και σήμερα, ένας τόπος με πλούσια ι-
στορία, παράδοση, πολιτισμό, σπάνια ήθη και 
έθιμα να βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, 
σε εγκατάλειψη, εγκλωβισμένος στη σωρεία 
των προβλημάτων του. 

Αγαπητοί συμπατριώτες - συμπατριώτισ-
σες από τη φύση μου με διακατέχει ένα αί-
σθημα αισιοδοξίας και σε προσωπικό επίπε-
δο και σε επίπεδο ευθύνης από τη θέση που 
έχω κληθεί να υπηρετήσω. Έχοντας λοιπόν 
ως αρχή μου αυτό το αίσθημα προσπαθώ μέσα 
στα πλαίσια των προσωπικών μου δυνατοτή-
των να υπηρετήσω τον τόπο μας με σοβαρότη-
τα, ειλικρίνεια, φερεγγυότητα και σεβασμό 
προς το καθήκον. 

Ας μου επιτραπεί να κάνω ένα μικρό σχόλιο. 
Σε προηγούμενο άρθρο στην εφημερίδα 

"Φωνή της Ολύμπου" αναφέρθηκα στην εγκατά-
σταση των υδρομετρητών που ένας από τους 
σκοπούς ήταν να περιοριστεί η αλόγιστη και α-
νεξέλεγκτη σπατάλη του νερού, και όχι η χρή-
ση του μέσα πάντα στα λογικά πλαίσια. Θεωρεί-
ται υπερβολή το να γράφεται τάχα επ' αυτού ό-
τι με το μέτρο αυτό δεν μπορεί ο καθένας μας 
να καλλιεργήσει και να ποτίσει ένα καλλωπιστι-
κό φυτό στον αύλειο χώρο του σπιτιού του! 

Το αποχετευτικό δίκτυο της Ολύμπου όπως 
όλοι μας γνωρίζουμε είναι απαρχαιωμένο και 
πολύ συχνά καλούμαστε να επισκευάζουμε μι-
κρές ή μεγάλες βλάβες που προκύπτουν. Μό-
λις 7 φορές σε ένα μήνα το συνεργείο του Δή-
μου μας επισκεύασε ζημιές που προέκυψαν 
τον Αύγουστο μήνα. Στο θέμα της αποκομιδής 
των απορριμμάτων για τις καλύτερες υπηρεσί-
ες ο Δήμος μας έχει προβεί στην αγορά ενός 
νέου οχήματος. Έχουν τοποθετηθεί νέοι κάδοι 
και προβλέπεται σε σύντομο χρονικό διάστημα 
να εγκαταστήσουμε και άλλους κάδους για την 
περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Στην πε-
ριοχή που βρίσκονται οι κάδοι απορριμμάτων 
στην Όλυμπο έχει γίνει περίφραξη του χώ-
ρου με τσιμεντόλιθους και υλικά του δήμου 
και προσωπική δωρεάν εργασία από τους 
συμπατριώτες μας Βασίλειο Αεντάκη του Νι-
κολάου και τον γιο του Αεντάκη Νικόλαο Οι-
κοδόμοι. Τους ευχαριστούμε θερμά και ευχό-
μαστε την εθελοντική προσφορά αυτή των 
συμπατριωτών μας να την μιμηθούν και άλ-
λοι. Σκοπός της περίφραξης αυτής είναι να πε-
ριοριστεί η απομάκρυνση των ελαφρών αντι-
κειμένων από τον άνεμο (πλαστικές σακούλες) 
χαρτιά και άλλα μικροαντικείμενα. 

- Σχετικά με την ηλεκτροδότηση της Ολύ-
μπου σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η 
προϋπάρχουσα μελέτη που αφορούσε τοποθέ-
τηση φανοστατών από Μακρυμύττα προς Πέ-
ρα Παναγία όπου το έργο ολοκληρώθηκε εδώ 
και δύο μήνες περίπου. 

- Απομένουν ακόμη τοποθέτηση φανοστα-
τών εντός οικισμού από σκάλα Μακρυμύττας 
προς Κοριακόνι όπου το έργο βρίσκεται σε ε-
ξέλιξη και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα α-
ποκατασταθεί και αυτή η εκκρεμότητα. 

- Το ελικοδρόμιο της Ολύμπου είναι σε ε-

τοιμότητα και αν ποτέ χρειαστεί να χρησιμο-
ποιηθεί (που το απευχόμαστε) βρίσκεται σε 
πλήρη λειτουργία. 

Η Πολιτική Αεροπορία σε συνεργασία με το 
Δήμο μας προχώρησαν σε όλες τις προβλεπό-
μενες ενέργειες (καθαρισμός, ηλεκτροδότηση, 
αποκατάσταση ζημιών στα υπάρχοντα κτίσμα-
τα, περίφραξη, τοποθέτηση ανεμουρίου) και 
ό,τι άλλο απαιτούσε η επαναλειτουργία του. 

- Για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας 
το έτος 2016 καταρτίστηκε και ψηφίστηκε από 
το Δ.Σ. το ετήσιο πρόγραμμα δράσης το οποί-
ο σας παρουσιάζουμε. 
ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΑΥΜΠΟΥ 
1. Επισκευή - αποκατάσταση ζημιών αποχετευ-
τικού δικτύου στην τοπική κοινότητα Ολύμπου. 
2. Συντήρηση - Ελικοδρομίου Ολύμπου 
3. Πλακόστρωση Πλατείας Ολύμπου 
4. Επισκευή δικτύου ύδρευσης από Μέσα Βρύ-
ση για Όλυμπο. 
5. Επισκευή Κοινοτικού Μεγάρου Ολύμπου 
6. Κατασκευή Λαογραφικού Μουσείου Ολύ-
μπου 
7. Συντήρηση γραφείων Δημοτικής ενότητας 
Ολύμπου, ΚΕΠ κ.λπ κτιρίων Δημοτικής Ενότη-
τας. 
8. Ανακατασκευή Τοίχου στη θέση Πολυδύνα-
μο Ιατρείο. 
9. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στη Δη-
μοτική ενότητα Ολύμπου. 
10. Αντικατάσταση δικτύων Αποχέτευσης στη 
Δημοτική Ενότητα Ολύμπου. 
11. Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Ε. Ολύμπου. 

Επειδή αναγράφονται διάφορα σχετικά με 
τα έργα που δεν έχουν γίνει στα χωριά μας, ό-
τι ο Δήμος είναι ανύπαρκτος, ότι τα χωριά μας 
είναι στο έλεος του Θεού, ότι είναι εγκαταλειμ-
μένα, έχω να σας πω ότι το μοναδικό πράγμα-
τι σοβαρό πρόβλημα είναι η έλλειψη ιατρού. Έ-
γιναν και γίνονται προσπάθειες προκειμένου 
να δώσουμε λύση στο σοβαρό αυτό θέμα της 
υγείας. Περιμένουμε! 

Για όλα τα άλλα θα μου επιτρέψετε να δια-
φωνήσω και θα σας πω γιατί. 

Πρώτα απ' όλα ο Δήμος μας έχει πραγματο-
ποιήσει και πραγματοποιεί μικροέργα που θεω-
ρούνται σημαντικά. Έτσι πέρα από την καθημε-
ρινότητα η οποία έχει βελτιωθεί σημαντικά, ο 
δήμος μας έχει αναθέσει με σύμβαση έργου 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ: Η παρούσα Τεχνική Έκ-
θεση αφορά τις εργασίες συντήρη-
σης της Επαρχιακής Οδού Όλυ-
μπος - Διαφάνι. Κατά μήκος της Ε-
παρχιακής Οδού θα κατασκευα-
στούν σε διάφορες δέσεις, τοίχοι 
αντιστήριξης από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα, τριγωνικοί τάφροι/ πέτρι-
νοι τοίχοι, εκτονώσεις τάφρων σε 
επίχωμα, θα πραγματοποιηθούν 
διαπλατύνσεις σε δύο στροφές της 
οδού και θα τοποθετηθούν στηθαί-
α ασφαλείας. 

Οι επεμβάσεις για την βελτίω-
ση της Επαρχιακής Οδού θα γί-
νουν σε δεκαέξι θέσεις κατά μήκος 
του δρόμου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από 
την Κτηματική Υπηρεσία ταυ Δημο-
σίου και είναι ενταγμένο στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
στον πίνακα 2 με σ/α 74. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΑΟΓΙΣΜΟΥ 
Ο προϋπολογισμός παρούσας 

μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(200.000€) εκ των οποίων το ποσό 
των 124.982,40 € αφορά δαπάνες 
εργασιών, το ποσό των 22.480,63 € 
αφορά δαπάνες Ε.Ο 18%, το ποσό 
των 22.105,95€ αφορά δαπάνες α-
πρόβλεπτων εργασιών 15%, το πο-
σό των 2.934,81€ αφορά την ανα-
θεώρηση του έργου και το ποσό 
των 27.586,21€ αφορά Φ.Π.Α. 
(16%).Η εκτέλεση του έργου θα γί-
νει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.1418/84 και σχετικών Π. Διαταγ-
μάτων όπως αυτά έχουν τροποποι-
ηθεί μέχρι σήμερα. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΔΕΑΦΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΟ 

ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΗΝΑΤΣΗ 
Στις 10/1/2016 συναντηθήκα-

με με τον έπαρχο Καρπάθου -
Κάσου, συγχωριανό μας Γιάννη 
Γ. Μηνατσή. Μας έκανε μια λε-
πτομερή ενημέρωση για τα έργα 
που έγιναν και για αυτά που έ-
χουν προγραμματιστεί από το Ε-
παρχείο. Παρά την δύσκολη ε-
ποχή που διέρχεται όλη η Χώ-
ρα, εν τούτοις διαπιστώσαμε ό-
τι πρόκειται να γίνουν εντός 
του 2016 αρκετά έργα τόσο σε 
όλη την Κάρπαθο, την Κάσο, ό-
σο και στα χωριά μας. Όπως: 
Την εξεύρεση λύσης στο θέμα 
του Αγροτικού Γιατρού, το θέμα 
της θαλάσσιας συγκοινωνίας, 
την βελτίωση-ασφαλτόστρωση 
του περιφερειακού δρόμου Ο-
λύμπου προς Γυμνάσιο (Γιτσι-
λέα), την ασφαλτόστρωση του 
δρόμου από Παραποτάμες 
προς Δημοτικό Σχολείο Διαφα-
νίου, την διάνοιξη-βελτίωση του 
δρόμου προς Καμπί, την διά-
νοιξη-διαπλάτυνση του επαρ-
χιακού δρόμου Κακή Σκάλα και 
άλλα. Επίσης όπως μας διαβε-
βαίωσε από την πλευρά του κα-
ταβάλλεται κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για την επίλυση και άλ-
λων θεμάτων. Ελπίζουμε και εί-
μαστε σίγουροι ότι με την αγάπη 
του και τον ζήλο που τον διακρί-
νει για τα νησιά που είναι στην 
αρμοδιότητά του και ιδιαίτερα 
στα χωριά μας, πως θα πετύχει 
τους στόχους του. 

ΔΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Με απόφαση του Περιφερειάρχη, 

εντάχθηκε το Νοσοκομείο Καρπάθου 
στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Νότιο Αιγαίο" 2014 - 2020 
Την απόφαση ένταξης του Νο-

σοκομείου Καρπάθου στο νέο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα "Νότιο Αι-
γαίο" 2014 - 2020, υπέγραψε ο Πε-
ριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. 
Γιώργος Χατζημάρκος, εξασφαλί-
ζοντας την απρόσκοπτη χρηματο-
δότηση ενός έργου που επί χρόνια 
αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοί-
κων του νησιού, αλλά και πηγή α-
γωνίας για την ολοκλήρωση του. 

Η απόφαση του κ. Χατζημάρκου 
απηχεί την βούληση της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου να στηρίξει 
τις δομές υγείας των νησιών και να 
ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας 
των νησιωτών, δεδομένου ότι ο 
κρίσιμος τομέας της υγείας αποτε-
λεί πρώτη προτεραιότητα για την 
περιφερειακή αρχή. 

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υ-
πέγραψε την απόφαση ένταξης του 
έργου "Μελέτη Κατασκευή και ε-
ξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου 
Καρπάθου" συνολικής δαπάνης 
6.069.340,17 ευρώ, στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα "ΝΟΤΙΟ ΑΙ-
ΓΑΙΟ", στον Άξονα Προτεραιότη-
τας "Βελτίωση βασικών υποδομών". 

Το έργο συγχρηματοδοτείται α-
πό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης. 

Βάσει της μελέτης, προβλέπεται 
η κατασκευή νέου διώροφου κτιρί-
ου με ισόγεια πτέρυγα βοηθητικών 
χώρων. Το συνολικό εμβαδόν του 
κτιρίου είναι 3013,42 τ.μ. Το έργο 
περιλαμβάνει την προμήθεια και ε-
γκατάσταση ιατρικού και ξενοδο-
χειακού εξοπλισμού των παραπά-
νω χώρων, καθώς και την εκπόνη-
ση της μελέτης εφαρμογής. 

Διαγωνισμός 
από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
για την βελτίωση της περιφερειακής 
οδού Ολύμπου Καρπάθου προς σχολεία 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Δωδεκανήσου της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοι-
χτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου "Βελτίωση Περιφερεια-
κής Οδού Ολύμπου Καρπάθου 
προς σχολεία", με συνολικό προϋ-
πολογισμό 100.000,00 ευρώ(συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Το έργο αφορά σε εργασίες 
συντήρησης της Περιφερειακής Ο-
δού Ολύμπου. Στη συμβολή της 
περιφερειακής οδού με την επαρ-
χιακή οδό Όλυμπος - Διαφάνι, θα 
διαπλατυνθεί η διασταύρωση ώ-
στε να είναι δυνατή η είσοδος 
προς την περιφερειακή οδό, επιβα-
τικών οχημάτων με κατεύθυνση α-
πό την Όλυμπο προς το Διαφάνι. 
Θα κατασκευαστούν τοίχοι αντι-
στήριξης, οδοστρωσια και τάπη-
τας κυκλοφορίας και θα γίνει ε-
πένδυση της τάφρου. Προβλέπε-
ται επίσης οριζόντια (διαγραμμί-
σεις) και κατακόρυφη (πινακίδες) 
σήμανση της οδού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
στις 9/2/2016, ημέρα Τρίτη και ώ-
ρα 10:00 πμ. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλάβουν τα συμ-
βατικά τεύχη του διαγωνισμού σε 
ψηφιακή μορφή, τα σχετικά έγγρα-
φα και περισσότερες πληροφορίες 
από την έδρα της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Έργων Δωδεκανήσου, Πλα-
τεία Ελευθερίας στη Ρόδο, μέχρι 
τις 4/2/2016, ημέρα Πέμπτη. 

Το έργο χρηματοδοτείται από 
την Κτηματική Υπηρεσία του Δη-
μοσίου και είναι ενταγμένο στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου. 

(εργολαβία) την αποκομιδή των απορριμμάτων 
για τα χωριά Όλυμπο - Μεσοχώρι με την εργο-
λάβο Μορφινή Κατινιάρη-Χηράκη. Επίσης διο-
ρίστηκε με σύμβαση έργου οκτάμηνη με προο-
πτική παράτασης ο συμπατριώτης μας Πολυ-
χρόνης για τον καθαρισμό των Χωριών μας Ο-
λύμπου, Διαφανίου και ό,τι άλλο προβλέπεται 
αναγκαίο. 

Τοποθετήθηκαν επίσης στην παραλιακή οδό 
Διαφανίου όπως επίσης και στην κεντρική οδό 
Μακρυμύττα, μέχρι και Αγία Τριάδα μικροί κά-
δοι για τοποθέτηση μικροαντικειμένων. 

Μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα του 2016 έ-
χουν υλοποιηθεί 2 έργα. 
1. Συντήρηση - επαναλειτουργία Ελικοδρομίου 
Ολύμπου. 
2. Συντήρηση - νεκροταφείων Ολύμπου - Δια-
φανίου με συχνή παρακολούθηση αυτών. 

Ψηφίστηκε από το Δ.Σ. και βρίσκεται σε εξέ-
λιξη για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 
προς πολυδύναμο Ιατρείο και χώρο στάθμευ-
σης έργο συνολικής δαπάνης 5.000 ευρώ και 
πρόκειται να προβούμε άμεσα στην εύρεση ερ-
γολάβου. 

Θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας 
για το 2016 - 17 με την πλακόστρωση της 
πλατείας Ολύμπου και την επέκταση από Σε-
λλάι - προς Αγια Τριάδα - Σελλάι - προς Καφε-
νείο και Φίλιππα Φιλιππίδη. 

Τελειώνοντας θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι 
από την πλευρά μας υπάρχει ενδιαφέρον, όρε-
ξη, οραματισμός, υπέρμετρη αγάπη για τον τό-
πο μας και να είστε σίγουροι ότι όλοι μαζί οι 
παράγοντες του τόπου μας θα βοηθήσουμε 
για την πρόοδο και την ανάπτυξη των χωριών 
μας και της Καρπάθου γενικότερα. 

Σας ευχαριστώ 

Π ε ρ ι λ ή ψ ε ι ς Πρακτ ικών 
ΕΠΙΜΕΑΕΙΑ: Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΜΑΝΩΑΗ ΒΑΣ. ΚΑΝΑΚΗ 

Πρακτικό 633. 
Δευτέρα 26 Οκτωμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε 
τακτική συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ.της Αδελφό-
τητας στα γραφεία της στην Καλλίπολη. Παρόντες ό-
λα τα μέλη του Δ.Σ. εκτός τους κ. Μ. Αντιμισιάρη και 
Ν. Νταή (Δικαιολογημένοι). 
Θέμα 1ο: Ενοικίαση καφενείου Αμφιάλης 
Θέμα 2ο: Αναμνηστικό καλάντων. 
Θέμα 3ο: Οικονομικές υποχρεώσεις της Αδελφότη-
τας και τακτοποίηση αυτών. 
Θέμα 4ο: θέματα εφημερίδας και επίκαιρα άρθρα 
προς δημοσίευση. 
Θέμα 5ο: Διάνοιξη δρόμου για τις Φύσσες και παρο-
χή νερού στην παραλία. 
Θέμα 6ο: Συνάντηση αντιπροσωπείας της Αδελφότη-
τας με τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα 
στη βουλή και παρουσίαση προτάσεων για τον προ-
γραμματισμό έργων στην Όλυμπο. 
Θέμα 7ο: Ενημέρωση για τις εκδηλώσεις του ΣΑΚ για 
την απελευθέρωση της Καρπάθου και τη συμμετοχή 
του σωματείου μας. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση 
Πρακτικό 634. 
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε τα-
κτική συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Αδελφότη-
τας στα γραφεία της στην Καλλίπολη. Παρόντες όλα 
τα μέλη του Δ.Σ. εκτός τους κ. Μ. Αντιμισιάρη, Ν. Πο-
λίτη, Μ. Κανάκη και Ν. Νταή(Δικαιολογημένοι). 
Θέμα 1ο: Ενοικίαση καφενείου Αμφιάλης 
Θέμα 2ο: Αίτημα από την Αδελφότητα "ΒΡΥΚΟΥΣ" για 
παροχή οικονομικής βοήθειας. 
Θέμα 3ο: Ενοικίαση κτιρίων Αμφιάλης. 
Θέμα 4ο: Αναμνηστικό καλάντων. 
Θέμα 5ο: Μελέτη ανακαίνισης μεγάρου Ολύμπου. 
Θέμα 6ο: Δώρο για τη δασκάλα χορού των παιδιών. 
Θέμα 7ο: 0 δρόμος για τις Φύσσες και η μεταφορά 
του νερού στη παραλία. 
Θέμα 8ο: Ομιλίες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο με 
θέμα την Όλυμπο και τον οικοτουρισμο 
Θέμα 9ο: Εκδήλωση του Ομίλου Νέων. 
Θέμα 10ο: Οργάνωση καλάντων. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση 
Πρακτικό 635. 
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθη-
κε τακτική συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Αδελ-
φότητας στα γραφεία της στην Καλλίπολη. Παρόντες 
όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκτός τον κ. Ν. Νταή (Δικαιολο-
γημένος). 
Θέμα 1ο: Προγραμματισμός και οργάνωση καλάντων. 
Θέμα 2ο: Ενοικίαση κτιρίων Αμφιάλης. 
Θέμα 3ο: Αναμνηστικό καλάντων. 
Θέμα 4ο: Ενοικίαση καφενείου Αμφιάλης. 
Θέμα 5ο: Οφειλόμενα Δήμου Κερατσινίου. 
Θέμα 6ο: Εκδήλωση για το κόψιμο της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας της Αδελφότητας. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση 
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Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς του Ε υ λ λ ο γ ο υ μ α ς 
Κάλαντα των Χριστουγέννων 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος, την παραμονή των 
Χριστουγέννων, ομάδες αποτελούμενες από μέλη του Δ.Σ. της 
"Δήμητρας", μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου των Νέων και νέους και 
κοπέλες της παροικίας μας επισκέφτηκαν τα σπίτια των 
συμπατριωτών μας και τους έψαλλαν τα κάλαντα των 
Χριστουγέννων δίνοντάς τους για δώρο έναν ψηφιακό δίσκο, 
που πρωτοβιντεοσκοπήθηκε το 1978 από την Αδελφότητά μας 
επί Προεδρίας ιατρού Γεωργίου Μ. Σακέλλη. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε το συνοδευτικό κείμενο με 
τίτλο "ΟΛΥΜΠΟΣ" του ψηφιακού δίσκου που επανεκδόθηκε 
από τα σημερινά Δ.Σ. της "ΔΗΜΗΤΡΑΣ" και της "ΒΡΥΧΟΥΣ" 
με τίτλο "ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΟΟ". 

Οι ομάδες που συγκροτήθηκαν κατά περιοχή ήταν οι 
παρακάτω: 
Στην Καλλίπολη: Μιχαήλ I. Αντιμισιάρης, τσαμπούνα. 
Μηνάς I. Μιχαηλίδης, λαούτο. Γιάννης Κ. Νταής, λύρα. Γιάννης 
Μ. Μιχαηλίδης, Ευαγγελία Μιχ. Αντιμισιάρη. 
Στην Αμφιάλη: Γιώργος Β. Γιωργάκης, τσαμπούνα. 
Μηνάς Εμ. Δράκος, λύρα. Γιώργος Ν. Διακογεωργίου, 
Νίκος Ν. Πολίτης 
Στα Λιόσια: Βασίλης Χειλάς, λύρα. Απόστολος Χειλάς, λαούτο. 
Μανώλης Διακογεωργίου, Ηλίας Μ. Νταής. 

Δυστυχώς, την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα, τα κάλαντα 
δεν γυρίστηκαν, λόγω του θλιβερού περιστατικού που 
έπληξε την παροικία μας και τους απανταχού Ολυμπίτες, ο 
θάνατος του 32χρονου Γιάννη Εμμ. Διακογεωργίου. 

Το Δ.Σ. της "ΔΗΜΗΤΡΑΣ" ακύρωσε όλες τις εορταστικές 
εκδηλώσεις που θα ακολουθούσαν λόγω πένθους. 

Λίγα λόγια για τον ψηφιακό δίσκο με τίτλο : 
"ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΟΟ" 

Το περιεχόμενο του "ανά χείρας" ψηφιακού δίσκου 
βιντεοσκοπήθηκε το 1978 από την Αδελφότητα των Απανταχού 
Ολυμπιτών Καρπάθου "Η ΔΗΜΗΤΡΑ", επί προεδρίας ιατρού 
Γεωργίου Μ. Σακέλλη, και έγινε ντοκιμαντέρ με τίτλο 
"ΟΛΥΜΠΟΣ". 

Το τότε Διοικητικό Συμβούλιο είχε την παρακάτω σύνθεση : 
Γεώργιος Μ. Σακέλλης Πρόεδρος 
Εμμανουήλ I. Σακέλλης Αντιπρόεδρος 
Νικόλαος Εμμ. Πρεάρης Γ. Γραμματέας 
Νικόλαος Εμμ. Ασπράκης Ταμίας 
Μηνάς I. Μιχαηλίδης Ταμίας Εφημερίδας 
Βασίλειος I. Διακαντώνης Υπεύθυνος Εφημερίδας 
Μιχαήλ Ν. Καρανικόλας Νομικός Σύμβουλος 
Κωνσταντίνος Ν. Τσαμπανάκης Ειδ. Γραμματέας 
Ασημάκης Φ. Παυλόπουλος Μέλος 
Τα σημερινά Διοικητικά Συμβούλια της Αδελφότητας των 

Απανταχού Ολυμπιτών Καρπάθου "Η ΔΗΜΗΤΡΑ" και της 
Αδελφότητας Ολυμπιτών Ρόδου "Η ΒΡΥΚΟΥΣ" αποφάσισαν από 
κοινού, την έκδοση του υπάρχοντος στο αρχείο της 
"ΔΗΜΗΤΡΑΣ" ντοκιμαντέρ "ΟΛΥΜΠΟΣ" σε ψηφιακό δίσκο 
θεωρώντας το περιεχόμενο του ως ένα ανεπανάληπτο 
ντοκουμέντο για την ιστορία, τη μουσική, το χορό, τα 
παραδοσιακά επαγγέλματα, τα ήθη και τα έθιμα, τον τρόπο ζωής 
των ανθρώπων της τότε εποχής και τον ιδιαίτερο ρόλο της 
γυναίκας της Ολύμπου. 

Πράγματι παρακολουθώντας κανείς τις εικόνες που 
εναλλάσσονται, με τη μουσική υπόκρουση της λύρας και τα 
λόγια του αφηγητή επιβεβαιώνει πως είναι ένας ψηφιακός 
δίσκος, που αξίζει να βρίσκεται στο σπίτι τού κάθε Ολυμπίτη και 
Καρπάθιου γενικότερα, όπου και αν κατοικεί αυτός, είτε στην 
αγαπημένη μας Όλυμπο, είτε στις παροικίες μας της Ρόδου και 
της Αττικής, είτε στο εξωτερικό, σε όποια ήπειρο και αν 
βρίσκεται. Γι' αυτό και αποφασίστηκε να δοθεί ως "δώρο στα 
κάλαντα του 2015". Ο τίτλος του είναι "ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΠΑΟΟ". 

Το εξώφυλλο κοσμεί η γηραιά, ηρωική και σεβάσμια μορφή 
του δασκάλου μας και ιερέα, του αγαπημένου από όλους μας 
και ανεξίτηλου στη μνήμη μας παπα-Γιάννη Χαλκιά. 

Στο οπισθόφυλλο καταγράφονται οι συντελεστές της 
έκδοσης και βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι την αρχική 
έμπνευση είχε ο τότε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Μανώλης Σακέλλης, ορίζοντας ως κέντρο όλων των 
προσπαθειών την επιβίωση της Ολύμπου. 

Έχουν περάσει τριάντα επτά χρόνια από τότε, είναι μια γενεά 

Οι εμπνευστές και δημιουργοί της προσπάθειας 

Γεώργιος Μ. Σακέλλης Εμμ. I. Σακέλλης Γεώργ. Α. Χαλκιάς - Νικ. Ε. Πρεάρης 
πρόεδρος Οικονομολόγος Καθηγητής Καθηγητής 
της Δήμητρας Αντιπρόεδρος της Δήμητρας 

κατά την άποψη των αρχαίων και όσο και αν ισχυριζόμαστε πως 
καταβάλλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τα 
διατηρήσουμε όλα όπως τα βρήκαμε, αλώβητα, και να τα 
παραδώσουμε στις επόμενες γενιές διαπιστώνουμε με λύπη μας, 
ότι αυτός ο στόχος δεν είναι και τόσο εύκολος στην 
πραγματοποίησή του. Άλλωστε εκεί αποσκοπεί να συμβάλει και 
αυτή η έκδοση, δίπλα στις άλλες προσπάθειες των συλλόγων 
μας, για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας παράδοσης. 

Μέσα λοιπόν από αυτόν τον ψηφιακό δίσκο, θα 
παρακολουθήσουμε την αγέρωχη Όλυμπο, το βορειότερο 
χωριό της Καρπάθου, με τους ανεμόμυλους και τη βυζαντινή 
εκκλησία "Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΕΟΤΟΚΟΥ" να δεσπόζει στο 
κέντρο. 

Ακολουθεί σύντομη ιστορική αναδρομή με σταθμό στον 
ερχομό των Δωριέων το 1000 π.Χ. και των Πειρατών το 810 π.Χ. 
Η καταστροφή των τεσσάρων αρχαίων πόλεων από τους 
Πειρατές της Βρυκούς, της Νισύρου, της Αρκεσίας και του 
Ποσειδίου και η οικοδόμηση των σημερινών χωριών. 

Στη συνέχεια γίνεται περιήγηση και περιγραφή των 
αρχαιοτήτων της Νισύρου στη Σαρία, με τα ερείπια της Αγίας 
Σοφίας, παλαιοχριστιανικού ναού Βασιλικής, εκεί όπου τώρα 
είναι το μικρό εκκλησάκι, των λαξευτών τάφων της Βρουκούντας, 
και της πιθανής τοποθεσίας του ιερού του "Πορθμίου 
Ποσειδώνος" στην καρπαθιακή πλευρά του Στενού, μεταξύ 
Καρπάθου και Σαρίας, που σήμερα βρίσκεται το εκκλησάκι της 
Αγίας Αικατερίνης. Παρουσιάζεται ακόμη το μεγαλύτερο φυσικό 
λιμάνι της Δωδεκανήσου, ο Τρίστομος. 

Αποθανατίζεται ο τρόπος ζωής των ανθρώπων της εποχής 
εκείνης, αφού πολλά έχουν αλλάξει από τότε, όπως: 

Η γυναίκα που αλέθει με το χερομυλο το σιτάρι, για να κάμει 
χόντρο ή αλεύρι και τα σπρικά για να κάμει φάβα. 

Το αντίειρμα των εουδδίων στη Σαρία, εκείνα κολυμπώντας 
και οι γεωργοί με τις μαούνες, μέσω του Στενού, για να γίνουν 
εκεί οι γεωργικές εργασίες. 

Ευτυχώς εμφανίζονται επίσης δύο από τα παραδοσιακά μας 
επαγγέλματα, που τείνουν και αυτά να εκλείψουν αυτό του 
υποδηματοποιού και της υφάντριας, καθώς επίσης και 
φούρνισμα σε φούρνο με ξύλα και φρούανα. 

Γίνεται αναφορά στα Δημοτικά τραγούδια, στους σκοπούς, 
στις αυτοσχέδιες μαντινάδες, στους χορούς και όχι μόνο 
περιγραφικά, αλλά μέσα από τις εικόνες των πανηγυριών. 

Της Παναγίας το Δεκαπενταύγουστο στο Πλατύ όπου 
επικρατεί η λαμπρότητα της παραδοσιακής φορεσιάς των 
κοριτσιών και των γυναικών και η μοναδική χορευτική λεβεντιά 
των νέων και των ανδρών. 

Του Αγίου Ιωάννη του Βρουκουντίτη στις 29 Αυγούστου, 
που προστατεύει όλη την περιοχή από το φυσικό σπήλαιο της 
κατοικίας του, όπου το πανηγύρι ξεκινά στον εσπερινό, 
ξημερώνεται σχεδόν το γλέντι, με διακοπή λίγες ώρες ύπνου και 
τις ώρες της θείας λειτουργίας και συνεχίζεται όλη μέρα στη 
Βρουκούντα και το βράδυ στην Αυλώνα το σιτοβολώνα της 
Ολύμπου, τότε σε μια μεγάλη άλωνα, σήμερα στο χοροστάσι. 

Έχει ακόμη συμπεριληφθεί το μοναδικό σε 
πρωτοτυπία από το εθιμικό του παραδοσιακού 
ολυμπιτικου γάμου, λάλημα του γαμπρού και της 
νύφης και των προικιών τους. 

Και όταν έρχεται η σύγχρονη ζωή αρχίζει ο 
ξενιτεμός από του Διαφανιού το μόλο. Οι περισσότεροι 
φεύγουν για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη. Από 
1500 που ήταν τότε που έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ οι 
κάτοικοι της Ολύμπου, σήμερα που εκδόθηκε ως 
ψηφιακός δίσκος είναι μόνο 250, λόγω της εσωτερικής 
και εξωτερικής μετανάστευσης. 

Όμως η παράδοση καλά κρατεί ακόμη, όχι μόνο 
εκεί, αλλά όπου και αν ζουν Ολυμπίτες και Καρπάθιοι, 
πάντα νοσταλγούν, ιδιαίτερα όσοι γεννήθηκαν εκεί ή 
όσοι αγάπησαν από τις περιγραφές των γονιών και των 
συγγενών τους τον τόπο μας, να επιστρέψουν είτε 
μόνιμα, είτε για διακοπές και να απολαύσουν τη φυσική 
ομορφιά, το ονειρώδες ηλιοβασίλεμα, τα έθιμα μας εκεί 
που είναι η πηγή τους, γιατί μόνο στην πηγή του σε 
δροσίζει αληθινά το νερό. 

Το Δ.Σ της "ΔΗΜΗΤΡΑΣ" : 

1ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΑΛΗ 
Μέσα στο Φθινόπωρο του 2015 καλλιεργήθηκε η σκέψη 

στους νέους του Συλλόγου μας για τη διοργάνωση μιας μουσι-
κοχορευτικής εκδήλωσης για τους συμπατριώτες μας, αλλά 
και ''ανοιχτή'' σε όσους εκτός Ολύμπου ήθελαν να παρευρε-
θούν. Καθότι η μέχρι τώρα παράδοση σε αντίστοιχες περιστά-
σεις υποδείκνυε μαγαζιά κυρίως με Κρητική μουσική και με γνώ-
μονα τη θέλησή μας να παρουσιάσουμε κάτι πρωτόγνωρο και 
διαφορετικό, αποφασίστηκε ομόφωνα το γλέντι να λάβει χώρα 
στην αίθουσα μας στην Αμφιάλη. Η βάση της επιλογής αυτής ή-
ταν τόσο το οικονομικό αντίτιμο κατά άτομο να είναι ελάχιστο 
και συμβολικό (ειδικά σε σχέση με τα κέντρα διασκέδασης), ό-
σο και το να ''εκμεταλλευτούμε'' τη δικιά μας αίθουσα στην ο-
ποία τόσες όμορφες στιγμές έχουμε ζήσει. 

Έτσι λοιπόν οργανώθηκε ένα πλάνο σχεδιασμού και προε-
τοιμασίας της εκδήλωσης που περιελάμβανε την επιλογή του 
μενού που θα προσφέραμε, των μουσικών, την προετοιμασία 
της αίθουσας, την ενημέρωση του κόσμου (μέσω αφίσας, μηνυ-
μάτων, τηλεφωνημάτων, διαδικτύου κλπ) και διάφορα άλλα. Τα 
παιδιά του Ομίλου Νέων σε άψογη συνεργασία με το διοικητι-
κό συμβούλιο του Συλλόγου μας, με προσωπικό κόπο και χρό-
νο και με μπόλικη διάθεση και μεράκι, έπραξαν όλα τα απαραί-
τητα για την επιτυχία της εκδήλωσης. 

Στις 29 του Νοέμβρη η αίθουσά μας (η οποία διαμορφώθη-
κε διαφορετικά για πρώτη φορά) γέμισε με κεφάτους ανθρώ-
πους που δημιούργησαν μιαν όμορφη ατμόσφαιρα, η οποία σε 
συνδυασμό με τα εύγευστα εδέσματα και τους εξαιρετικούς 
μουσικούς μας, είχε ως αποτέλεσμα ένα πολύωρο και ζεστό 
παραδοσιακό γλέντι ντυμένο με τραγούδια από πολλούς ελλη-
νικούς τόπους, αλλά και με ήχους της γενέτειρας μας. 

Επιλήφθηκαν της μουσικής συνοδείας μας αλφαβητικά οι: 
Αναστασιάδης Γιώργος, Μπικάκης Όθωνας, Φασάκης Αντρέας 

Ηχοληψία - κονσόλα: Δημήτρης Σωτηροπουλος 
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βοήθησαν να πραγματο-

ποιηθεί αυτή η ιδέα (προσωπικά θα ευχαριστήσω τη Μαρία Α. 
Διακογεωργίου που στάθηκε δίπλα μας σε όλες τις ετοιμασί-
ες), τον 'όθωνα Μπικάκη και τον ηχολήπτη μας, τους δικούς 
μας μουσικούς, οι οποίοι έπαιξαν ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ και τέλος 
τους ανθρώπους που ανταποκρίθηκαν και μας τίμησαν με την 
παρουσία τους. Ευελπιστούμε η εκδήλωση αυτή να σταθεί α-
φορμή για νέες δημιουργικές σκέψεις και ευχόμαστε να ακολου-
θήσουν κι άλλες με ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση, προκειμέ-
νου να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την ομόνοια και την α-
γάπη μεταξύ μας. Φούλα Β. Κωνσταντόπουλου 

Εμμανουήλ Γ. Διακογεωργίου 
Κομνηνός Γ. Σακέλλης 
Γεώργιος Ν. Διακογεωργίου 
Εμμανουήλ Β. Κανάκης 
Γεώργιος Β. Γιωργάκης 
Ανάργυρος Εμμ. Κρητικός 
Ιωάννης Μ. Μιχαηλίδης 
Νικόλαος Ν. Πολίτης 
Νικόλαος Κ. Νταής 

Μιχαήλ I. Αντιμισιάρης 

Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος Α' 
Αντιπρόεδρος Β' 
Γ. Γραμματέας 
Ταμίας 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας 
Υπεύθυνος Εφημερίδας 
Ταμίας Εφημερίδας 
Υπεύθυνος Πολιτιστικών 
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων 
Αναπλ. Γ. Γραμματέας 

Νικόλαος Γ. Αναστασιάδης 
Φίλιππος Ν. Λεντάκης 
Καλλιόπη Μ. Αβδελή 
Μαρία Γ. Ζωγραφίδη 
Εμμανουήλ Γ. Διακογεωργίου 
Κομνηνός Ν. Διαμαντής 
Βαλάντης Β. Αντιμισιάρης 
Καλλιόπη Α. Χηράκη 
Νικόλαος Γ. Νικήτας 

Το Δ.Σ της "ΒΡΥΚΟΥΣ" : 
Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος Α' 
Αντιπρόεδρος Β' 
Γ. Γραμματέας 
Ειδ. Γραμματέας 
Υπεύθυνος Οικονομικών - Ταμίας 
Υπεύθυνος Πολιτιστικών 
Κοσμήτορας 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 

Τα Δ.Σ. των Αδελφοτήτων μας "ΔΗΜΗΤΡΑΣ και ΒΡΥΚΟΥΣ" 
ευχαριστούν τον κ. Νίκο Αναγνωστόπουλο, τον κ. Αντώνη Γ. 
Χαλκιά και την κ. Σοφία Κανάκη-Πρωτόπαπα, για τη συμβολή 
τους στην έκδοση αυτού του ψηφιακού δίσκου. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΟΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» 
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΑΡΠΑΟΙΑΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ 71 ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΕΛΕΥΟΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΟΟΥ 

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 ο Σύλλογος των Απανταχού Καρπαθίων, 
μαζί με τα Καρπαθιακά Σωματεία της Αττικής και υπό την αιγίδα της Ομο-
σπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων γιόρτασαν με μεγάλη επιτυχία τα 71 
χρόνια από την Επανάσταση και Απελευθέρωση της Καρπάθου. 

Δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει από αυτή την μεγάλη επετειακή εκδή-
λωση και ο Όμιλος Ολυμπιτών Καρπάθου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ». 

Οι νέοι μας θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στους προγόνους μας αφού 
συμμετείχαν στην Δοξολογία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό των Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης, προεξάρχοντος του εκπροσώπου του Σεβα-
σμιοτάτου Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.κ Αμβροσίου, Παν. Αρχιμαν-
δρίτη Καλλίνικου Μαυρολέοντα. Στη συνέχεια ξεκίνησε πομπή των συμμετεχό-
ντων με επικεφαλής τους παρευρεθέντες επισήμους, η οποία διέσχισε κεντρι-
κούς δρόμους του Πειραιά. Στην πομπή προπορεύονταν η μπάντα του Δήμου 
που παιάνιζε πατριωτικά εμβατήρια και τα λάβαρα των παροικιακών μας φο-
ρέων, τα οποία έφεραν οι νέοι μας με τις τοπικές μας ενδυμασίες. Η πομπή 
κατέληξε στο Ηρώο του Οεόδωρου Κολοκοτρώνη, όπου πραγματοποιήθηκε 
κατάθεση στεφάνων. Η Εκδήλωση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε στην κε-
ντρική αίθουσα τελετών του Πειραϊκού Συνδέσμου, όπου το χορευτικό μας συ-
γκρότημα παρουσίασε στους 250 παρευρισκόμενους τους χορούς του τόπου 
μας όπου και καταχειροκροτήθηκαν. 

Ευχαριστούμε θερμά τους μουσικούς Γ. Αναστασιάδη, Γ. Γιωργάκη και Α. 
Φασάκη καθώς και όλους τους χορευτές και χορεύτριες που ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα του Ομίλου μας, χωρίς δεύτερη σκέψη ενώ πάντα σε κάθε 
τους εμφάνιση μάς βγάζουν ασπροπρόσωπους με την παρουσία τους. 

Η τελετή έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο τον οποίο έψαλλαν οι νέοι μας μαζί με 
όλους τους παρευρισκομένους ενώ δεν παραλείψαμε να προσφέρουμε στο κοι-
νό τους παραδοσιακούς μας λουκουμάδες εκ μέρους της Αδελφότητάς μας. 

Ειρήνη Γ. Χαρτοφύλακα 
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Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Όλυμπο: γιατί όχι; 
Ως αποτέλεσμα των επιτόπιων αυτών ερευνών, στα κείμενα που ακολουθούν, κατα-

γράφονται σε πολύ συνοπτική μορφή οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις των ίδιων των ε-
κλεκτών συναδέλφων. Χωρίς υπερβολή, όλοι έμειναν εντυπωσιασμένοι από τις επισκέ-
ψεις αυτές και τις πρώτες διαπιστώσεις τους. Εντελώς ενδεικτικά, αναφέρουμε τον τερά-
στιο πλούτο στην 'άγρια' βιοποικιλότητα που εξακολουθεί να υπάρχει, καθώς και το ότι η 
περιοχή της Ολύμπου είναι η μόνη στην οποία παράγονται ακόμα τρεις ξεχωριστές φά-
βες (από: αρακουένα, γλυκουένα και ξετρίχια). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα των πρώτων εργαστηριακών αναλύσεων α-
πό δείγματα αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Σύμφω-
να με πληροφορίες από το Εργαστήριο Γεωργίας του ΓΠΑ, η περιεκτικότητα του φασκό-
μηλου (κυνομαλέας) σε αιθέριο έλαιο είναι από τις ψηλότερες που έχουν καταγραφεί 
στον Ελλαδικό χώρο και διεθνώς (6%), όταν οι συνηθισμένες τιμές είναι 3%-3,5%. Ε-
πίσης υψηλές είναι και οι περιεκτικότητες σε αιθέρια έλαια που βρέθηκαν σε δείγματα α-
πό ρίγανη (4,5%) και θρούμπι (4%). Περαιτέρω αναλύσεις στο Εργαστήριο Χημείας του 
ΓΠΑ, θα δώσουν πολύ mo αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα δείγματα φυτών που προ-
έρχονται από την επιτόπια έρευνα. 

Με συστηματικά βήματα, οι προσπάθειες αυτές μπορούν και πρέπει να συνεχισθούν 
και μπορούν να οδηγήσουν, π.χ.: 

1. στην παραγωγή "μητρικής" φυτείας από κάποιο ή κάποια αρωματικά και φαρμακευ-
τικά φυτά, τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να καλλιεργηθούν και να αξιοποιηθούν ε-
μπορικά, 

2. στην επίσημη καταχώρηση στον Εθνικό Κατάλογο Τοπικών Ποικιλιών, τοπικών καλ-
λιεργούμενων φυτών (όπως αυτά που παράγουν τις φάβες), ως ένα ενδιάμεσο βήμα για 
την πιστοποίηση τους είτε ως Προϊόντων "Ονομασίας Προέλευσης" ή "Γεωγραφικής Έν-
δειξης" ή ακόμα και "Νησιωτικής Γεωργίας". 

Πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο όλες αυτές οι διαπιστώ-
σεις και προτάσεις; Οι πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου προσφέρουν ορισμένες 

αξιοσημείωτες δυνατότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020, το οποίο εγκρίθηκε επίσημα από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015. Ειδικότερα, το Υπομέτρο 7.6 αυτού του 
Προγράμματος προβλέπει ενισχύσεις για "τη μελέτη και την υλοποίηση δράσεων για την 
προστασία της φυσικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων σε αγροτικά οικοσυστήματα 
και σε τοπικό επίπεδο, επικεντρώνοντας σε γεωργικές εκτάσεις με ιδιαίτερη αξία, όπως Γε-
ωργική Γη Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV). Πρόκειται για τοπικής εμβέλειας και μικρής κλίμα-
κας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού μεγέθους (για παράδειγμα εντοπισμένες ενό-
τητες παραδοσιακών καλλιεργειών, μικρούς νησιωτικούς υγροτοπους, ορεινά τοπικά οικο-
συστήματα) και οικισμούς μέχρι και 5.000 κατοίκους." 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και πολλά χρόνια, στη χώρα μας δεν έχει γίνει ουσιαστι-
κά τίποτα για την ανάπτυξη "ήπιων" γεωργικών δραστηριοτήτων εντός των προστατευό-
μενων περιοχών του Δικτύου "Natura" ή γύρω από αυτές. Η εκπόνηση και εφαρμογή ενός 
στοχευμένου προγράμματος για τη Βόρεια Κάρπαθο στο πλαίσιο του Υπομέτρου 7.6 του 
ΠΑΑ, θα μπορούσε να είναι μια απολύτως καινοτομική πρωτοβουλία και σε επίπεδο χώ-
ρας. 

Χωρίς να αγνοούμε τα επείγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπατριώτες 
μας, στα οποία πρέπει να βρεθούν λύσεις (όπως π.χ. η λειτουργία του ελαιοτριβείου και 
η ανεξέλεγκτη βόσκηση των ζώων), οφείλουμε ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τον τόπο μας 
με μια πιο μακροπρόθεσμη, εφαρμόσιμη, αναπτυξιακή στρατηγική. 

Το ερευνητικό υλικό που εκτίθεται στη συνέχεια, σε συνδυασμό με άλλες πολύ αξιό-
λογες πρωτοβουλίες (όπως το Πρόγραμμα Οικοτουριστικής Ανάπτυξης της Βόρειας Καρ-
πάθου που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας) απο-
τελεί ένα πρώτο βήμα σε μια πορεία που μπορεί να μας οδηγήσει, μεσοπρόθεσμα, σε έ-
ναν απολύτως εφικτό στόχο: την παραγωγική ανασυγκρότηση της Βόρειας Καρπάθου, 
στο πλαίσιο μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. 

Παύλος Καρανικόλας 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ 
Δρ. Φανή Χατζήνα, 
Ερευνήτρια Β, 
Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Νέα Μουδανιά. 

Το θυρί; Μικρό 
προφυλαγμένο 
μελισσάκι, 
μέσα στις πέτρες, 

Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού, 28 Ιούλη, και αντί να 
περνάμε τις ώρες μας κάτω από τον ήλιο, δίπλα στ' ακρο-
γιάλι, προτιμήσαμε να οργανώσουμε ένα μελισσοκομικό 
σεμινάριο. Τη μία ημέρα στην Όλυμπο, την άλλη στα Πη-
γάδια και την Τρίτη στην Κάσο. Το σεμινάριο οργανώθηκε 
στα πλαίσια του ΚΑΝ. 1234/07 της ΕΕ για το 'Μέλι' και με 
τη χρηματοδότηση της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου και 
είχα την τιμή να λάβω την πρόσκληση, ως βασικός εκπαι-
δευτής. Το σεμινάριο αυτό είχε γίνει και στο παρελθόν, με 
άλλους συμμετέχοντες, αλλά πάντα άφηνε την ίδια εντύ-
πωση σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους: ότι η μοναδι-
κότητα του άγριου και ευλογημένου αυτού τόπου ευνοεί 
την αγροτική δραστηριότητα με τον ορισμό 'μελισσοκομί-
α' αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιμονή για την 
ανάπτυξή της στην Κάρπαθο. 

Δεν θα μιλήσω για τις ομορφιές του νησιού, για την α-
παράμιλλη ευτυχία που νιώθει κανένας περιδιαβαίνοντας 

Μελισσοκομεία χαμένα στο πέτρινο τοπίο και το 'άνεβατόρι' της 
οικ. Παπαβασίλη 

στο άγριο τοπίο, για την μοναδική πανίδα. Θα μιλήσω για 
τις ιδιαιτερότητες της απασχόλησης της που με έφερε στο 
νησί 5 φορές μέσα στα τελευταία 10 έτη, και οι δύο από 
τις οποίες ήταν μέσα στο 2015. Θα μιλήσω για τη διπλή εκ-
παιδευτική μου επίσκεψη εφέτος και το πώς είδα την ανά-
πτυξη της μελισσοκομίας στο νησί. 

Το σεμινάριο του καλοκαιριού ή-
ταν η αφορμή για μία πολύ καλή και 
παραγωγική συζήτηση εφ' όλης της 
ύλης. Ήταν η ευκαιρία να γνωρι-
στούμε με τους παραγωγούς και να 
αναδείξουμε τα ιδιαίτερα προβλήμα-
τα και τις απαιτήσεις. Ήταν όμως και 
μία από τις καλύτερες ευκαιρίες να 
καλέσουμε και να έχουμε μαζί μας 
και έναν εξαίρετο φίλο και συνάδελ-
φο φιλέλληνα μελισσοκόμο, ο οποί-
ος έτυχε να είναι ακόμα Πρόεδρος 
της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 
των Μελισσοκόμων, της ΑΠΙΜΟΝ-
ΔΙΑ, τον κ. Gilles Ratia, από τη Γαλλία. Την πρόσκληση του 
κ. Ratia ανέλαβε ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου -Σαρίας. 
Με τη βοήθεια του Φορέα και την συνεχή συμπαράσταση 
των συνεργατών του προς τον μελισσοκομικό Σύλλογο, ό-
πως για παράδειγμα της κ. Χριστίνας Κονταξή, η διοργά-
νωση του σεμιναρίου δεν έγινε απλά δυνατή αλλά πήρε 
άλλες διαστάσεις. Κι επειδή οι παραδοσιακές ασχολίες ή-
ταν πάντα συνυφασμένες με το χριστιανικό συναίσθημα, 
το πανηγύρι και ο εορτασμός του άγιου στο εξωκλήσι α-
παιτεί την δική του προσέγγιση (Εικ. 5). 

Η μελισσοκομία στην Κάρπαθο φαίνεται να είναι καλά 
δεμένη με τις παραδόσεις και τα έθιμα, όπως και άλλες α-
γροτικές ασχολίες άλλωστε. Φυσικά η ερημοποίηση της υ-
παίθρου επηρεάζει την ανάπτυξη μιας ασχολίας που εξαρ-
τάται αποκλειστικά από το ποσοστό των βροχοπτώσεων 
και τον αριθμό των λουλουδιών, αλλά εδώ έρχεται για να 
βοηθήσει η 'νέα' πρακτική ή τεχνική. Και ακριβώς γι' αυτή 
την πρακτική και την επαγγελματική τεχνική έχει ανάγκη 
να μάθει ο νέος παραγωγός. Και συγχρόνως χρειάζεται 
γνώση, βασική και σύγχρονη γνώση. 

Μέσα από τις τρεις συναντήσεις έγινε φανερό ότι ε-
κτός των ασθενειών δύο είναι τα μεγάλα προβλήματα: 

1. Η διάθεση του μελιού ως προϊόντος ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών του νησιωτικού συμπλέγματος και 

2. Η αναπαραγωγή του ντόπιου πληθυσμού και η απε-
ξάρτηση από την αγορά μη καλά προσαρμοσμένων βασι-
λισσών. 

Αναμενόμενο ήταν οι συζητήσεις να επικεντρωθούν 
στα δύο αυτά θέματα. Με τη βοήθεια και γνώση της πα-
γκόσμιας κατάστασης και εμπειρίας του ο κ. Ratia έδωσε 
το στίγμα της σημασίας που έχει ο χαρακτηρισμός του 
ντόπιου μελιού, η πιστοποίησή του και ο διοχέτευσή του 
στην αγορά ως μέλι ΚαρπάΘου-Σαρίας. Τόνισε και πόσο 
σημαντικό είναι να συμφωνήσουν όλοι οι παραγωγοί και να 

γίνει μία ομαδική/ συλλογική προσπάθεια, 
προς όφελος όλων. 

Όταν η ανάγκη είναι μεγάλη και ο χρόνος 
λίγος, τότε μία δεύτερη επίσκεψη μπορεί να 
κάνει τη διαφορά. Στην αρχή μπαίνουν οι βά-
σεις και ξεσηκώνεται το αίσθημα για μάθηση. 
Στη συνέχεια η γνώση αναμιγνύεται με την ε-
μπειρία για να αποδώσει καρπούς. Με τη βο-
ήθεια και την αρωγή και πάλι του Φορέα Δια-
χείρισης, ο οποίος με προσκάλεσε τον Οκτώ-
βριο στην Όλυμπο, ο μελισσοκομικός σύλλο-
γος συγκέντρωσε μερικούς από τους νεώτε-
ρους παραγωγούς και το μάθημα της 'Βασι-
λισσοτροφίας' έγινε πράξη. Απλές μελισσο-

κομικές τεχνικές, αλλά και περισσότερο εξελιγμένα συστή-
ματα παραγωγής ανα-
λύθηκαν με στόχο την 
απεξάρτηση των νέων 
παραγωγών από το ξέ-
νο γενετικό υλικό. 

Η Κάρπαθος και η 
Σαρία, ως δύο απομο-
νωμένα νησιά και με α-
πομονωμένους οικι-
σμούς μπορούν πολύ 
εύκολα να αποτελέσουν 
κοιτίδες αναπαραγωγής 
'καθαρών' σειρών. Η βασιλισσοτροφία, όχι μόνο ως απα-
ραίτητη τεχνική για τον σωστό μελισσοκόμο αλλά και ως 
διέξοδος μελισσοκομικής πράξης και επιχειρηματικότη-
τας, μπορεί να αναπτυχθεί εάν υπάρξει η θέληση και η ε-
πιμονή. 

Τα μονοπάτια της Σαρίας και τα πέτρινα σπίτια της Αυ-
λώνας και η ποικιλομορφία της άγριας πανίδας και χλωρί-
δας, μαζί με τα παραδοσιακά φαγητά της Καρπάθου μπο-
ρούν να εμπλουτιστούν με τα σημεία που υπάρχουν παρα-
δοσιακές κυψέλες, το ανεβατόρι, το μελισσοκομείο που θα 
κάνει 'τρύγο' του μελιού. Ο οικοτουρισμός και ο αγροτου-
ρισμός μπορούν και πρέπει να βαδίσουν χέρι-χέρι. 

Οι τρεις συναντήσεις Είναι γιορτή όταν οι νέοι μπορούν να "καθήσουν" στο ίδιο τραπέ-
ζι με τους παλαιότερους 
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• Τον περασμένο Αύγουστο έγινε μια λαϊκή συνέλευ-

ση στο Μέγαρο της Ολύμπου. Την συγκάλεσε ο πρόε-
δρος τοπικού συμβουλίου κ. Γιάννης Μακρυμανώλης. 
Παρόντες ο Δήμαρχος και ο έπαρχος Καρπάθου κ.κ. 
Γιάννης Γ. Μηνατσής και Ηλίας Α. Λάμπρος, ο αντιδή-
μαρχος βόρειας Καρπάθου κ. Γιώργος Ε. Πρωτόπαπας 
και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μανώλης Τσέρκης. Δεν 
ξέρω αν κρατήθηκαν πρακτικά και αν οι αποφάσεις της μα-
κράς εκείνης λαϊκής συνέλευσης κοινοποιήθησαν επίσημα 
και εγγράφως στις κρατικές Υπηρεσίες, Δήμο και Περιφέ-
ρεια και την τοπική κοινωνία. Και ναι μεν οι λαϊκές Συνελεύ-
σεις δεν έχουν κανένα νομοθετικό ή δεσμευτικό χαρακτή-
ρα, όμως στις αποφάσεις της εξουσίας παίζουν συμβου-
λευτικό ρόλο και είναι ένα είδος λαϊκής σφυγμομέτρησης, 
αν πάει καλά η εξουσία και σύμφωνα με τη γνώμη του λα-
ού που την ψήφισε και της έδωσε την δυνατότητα να εξου-
σιάζει. 

• Στη λαϊκή Συνέλευση το θέμα της Υγείας των κατοί-
κων τον χειμώνα, αλλά και των επισκεπτών το καλοκαίρι, 
πήρε τον περισσότερο χρόνο της συζήτησης, με κάπως έ-
ντονες αντιπαραθέσεις γύρω από το ασθενοφόρο το οποί-
ο τελικά αποδείχθηκε ότι είχε πάρα πολλές ελλείψεις και 
γι' αυτό παραδόθηκε στο Κέντρο Υγείας. Καρπάθου. Ελπί-
ζαμε όμως ότι με τις καινούργιες εξαγγελίες της Κυβέρνη-
σης θα διοριζόταν και σε μας εδώ ένας γιατρός. Οι ελπί-
δες μας όμως διαψεύστηκαν και έτσι μένουμε πάλι χωρίς 
γιατρό. Ας μας εντάξουν επιτέλους στο πρόγραμμα τους 
οι "γιατροί χωρίς σύνορα" μήπως αυτή η οργάνωση μπο-
ρέσει να λύσει το πρόβλημα μας. Η λεγόμενη "αριστερή 
Κυβέρνηση" ή η "Κυβέρνηση του λαού" φαίνεται ότι δεν την 
απασχολεί και τόσο πολύ το πρόβλημα. 

• Στη Λαϊκή Συνέλευση που αναφέρω παραπάνω υ-
πήρχε για συζήτηση και το θέμα του Τουρισμού. Λόγω ό-
μως της σπουδαιότητας που έχει το θέμα η λαϊκή Συνέλευ-
ση αποφάσισε να συζητηθεί ξεχωριστά σε συγκέντρωση, η 
οποία θα γινόταν, όσο πιο σύντομα μπορούσε. Ελπίζουμε 
να γίνει έγκαιρα πριν αρχίσει η φετεινή τουριστική περίο-
δος, δηλαδή το αργότερο τον Μάρτιο. Η δική μου γνώμη 
είναι ότι τέτοιες συνελεύσεις πρέπει να γίνονται με τη λή-
ξη της τουριστικής περιόδου για να υπάρχει ο χρόνος να 
υλοποιηθούν οι τυχόν αποφάσεις που θα παρθούν. Πρώτα 
απ' όλα όμως λέω ότι πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ότι δη-
λαδή ο τουρισμός το θέλουμε δεν το θέλουμε είναι και το 
παρόν και το μέλλον του τόπου μας και ότι πρέπει να εν-
διαφερθούμε σοβαρά. Εύχομαι να υπάρξει και φέτος μια 
καλή τουριστική περίοδος και περισσότερο εύχομαι να γί-
νει έγκαιρα αυτή η συνέλευση, ν' ακουστούν προτάσεις 
περισσότερο απ' αυτούς που ασχολούνται με τον τουρι-
σμό, να παρθούν αποφάσεις και να υλοποιηθούν. 

• Τον Νοέμβριο που πέρασε συνεδρίασε επίσης και το 
διοικητικό συμβούλιο του πολιτιστικού οργανισμού της Ο-
λύμπου υπό την προεδρία του προέδρου του δικηγόρου 
κ. Γιάννη Μηνατσή. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν λί-
γα και ουσιαστικά. Ο οργανισμός φαίνεται ότι μπήκε επιτέ-
λους και μετά από πολλές προσπάθειες σε ένα σωστό 
πλαίσιο και θα μπορεί πια να δρα και να κινείται σύμφωνα 
με τους νόμους και τις διατάξεις του κράτους. 

• Η εξεύρεση χώρου για την κατασκευή του πολυδύ-
ναμου Πολιτιστικού Κέντρου βρίσκεται σε καλό δρόμο και 
ελπίζουμε σύντομα να δούμε να αρχίζουν οι προκαταρτι-
κές εργασίες στη Πέρα Παναγία, με την οικονομική συν-
δρομή του κράτους και ιδιωτών φίλων της Ολύμπου. 

• Το θέμα που απασχόλησε ιδιαίτερα τη συνεδρίαση ή-
ταν η αναστύλωση μερικών ανεμόμυλων και περισσότε-
ρο εκείνων που βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση. 
Επελέγησαν σε όλη την κορυφογραμμή από τον "Τρί-
τσουλλα" μέχρι την "Γιτσιλλέα" περίπου 15 ανεμόμυλοι για 
ανακαίνιση. Αφού γίνει η σχετική συμφωνία με τους ιδιο-
κτήτες και συνταχθεί μελέτη θα αρχίσει η ανακαίνισή τους. 
Σύμφωνα με τη γνώμη των μελών του διοικητικού συμβου-
λίου του οργανισμού, οι μύλοι δεν θα γυρίζουν, αλλά αρ-
ματωμένοι με μικρά πανιά (φλόκους-σκόττες) θα μένουν α-
κίνητοι κοιτώντας το πέλαγος. Προσωπικά διαφωνώ με αυ-
τή τη γνώμη. Η ομορφιά και η γοητεία του ανεμόμυλου εί-
ναι το γύρισμά του, η περιστροφή του, ο ήχος και η βοή 
της πέτρας που γυρίζει, το τρίξιμο στο ξόνι και γενικά η κί-
νησή του και η λειτουργία μέσα και έξω από το κτίσμα. Ει-
πώθηκε ότι για να γίνει αυτό χρειάζονται πολλά χρήματα 
και επιπλέον κάποιον υπάλληλο που να εποπτεύει και να εί-
ναι υπεύθυνος για τη λειτουργία τους. Ναι έχουν δίκιο. Αλ-
λά αφού αρχίσαμε πάλι και λέμε για τους ανεμομύλους, ας 
κάνουμε επιτέλους κάτι σωστό και ωραίο και όπως πρέπει 
και επιβάλλεται να το κάνουμε. Γι' αυτό λέω με πρωτοστά-
τη τον Πολιτιστικό Οργανισμό και οι ιδιοκτήτες και οι Σύλ-
λογοι και οι Αδελφότητες να αποφασίσουν για το καλύτε-
ρο. Το NATIONAL GEOGRAPHIC, αγαπητοί χωριανοί, 
συμπεριέλαβε σε ένα ημερολόγιο του, ενός περασμένου 
χρόνου, τους ανεμόμυλους της Ολύμπου, έτσι όπως εί-
ναι τώρα ερειπωμένοι και κακόμοιροι, μέσα στα πιο α-
ξιοθέατα της Μεσογείου. Σκεφθείτε, αγαπητοί χωριανοί, 
αν κάποτε καταφέρουμε να γυρίζουν όλοι οι μύλοι του χω-

ριού μας, σκεφθείτε, λέω, το υπερθέαμα θα είναι κάτι το 
μοναδικό και πηγή εσόδων για το χωριό μας. Λοιπόν, ε-
μπρός! Λίγα βήματα, αλλά σωστά. 

• Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την συνεδρίαση 
του διοικητικού συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανι-
σμού ήταν και η τύχη του δύσμοιρου Μεγάρου της Ολύ-
μπου. Κανείς δεν τολμά να κάμει το πρώτο βήμα για τη 
σωτηρία του. Γι' αυτό ο πολιτιστικός Οργανισμός με πρό-
ταση και πρωτοβουλία του προέδρου του, παίρνει πρωτο-
βουλία, αφού πρώτα διαπιστωθούν οι απαραίτητες εργασί-
ες που πρέπει να γίνουν, για την στατικότητα του κτιρίου, 
να απευθυνθεί σε χωριανούς μας που μπορούν να συνδρά-
μουν οικονομικά και να αρχίσει όσο πιο σύντομα γίνεται η 
ανακαίνισή του, κάτω από την εποπτεία του Δήμου και του 
πολιτιστικού Οργανισμού. Ελπίζουμε να γίνει καλή εργασί-
α και μετά να γίνεται και σωστή διαχείριση από υπεύθυνα 
και σοβαρά άτομα. 

• Οι παρατεταμένες καλοκαιρίες βοήθησαν τους χω-
ριανούς μας να μαζέψουν τις ελιές τους, να παράξουν 
το λάδι τους που είναι μια βασική διατροφή για τον άν-
θρωπο. Το ευχάριστο είναι ότι το ελαιοτριβείο, όπως λένε, 
λειτούργησε άψογα, αφού βέβαια κάτω από την καθολική 
κατακραυγή, εδέησε επιτέλους να φέρουμε κάποιον ειδικό 
τεχνίτη, για να μας δείξει την λειτουργία του μηχανήματος. 
Όπως λοιπόν ενεργήσαμε στην περίπτωση του μηχανήμα-
τος να ενεργήσουμε γενικά και για τον Συνεταιρισμό στο 
σύνολο του. Πόσα εισπράττουμε, πόσα ξοδεύουμε, πόσα 
μας μένουν στο ταμείο και τι πρέπει να κάνουμε για να δι-
καιολογούμε την ονομασία "Γεωργικός Συνεταιρισμός". Για 
όλα αυτά που συμβαίνουν δεν φταίει μόνο ένας, αλλά 
φταίει ο καθένας. 

• Όμως δεν είναι ένα και δυο τα προβλήματα που μας 
κυνηγούν. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω κάποιον αρμόδιο. 
Πότε άραγε πρέπει να γίνεται ο ψεκασμός για τη δακο-
κτονία ; Τουλάχιστον απ' όσο γνωρίζω ο ψεκασμός πρέπει 
να αρχίσει νωρίς κατά το θέρος, δηλαδή Μάιο-Ιούνιο για 
να προληφθεί η εκκόλαψη του εντόμου και μετά ακολου-
θούν οι επόμενοι ψεκασμοί. Τα τελευταία χρόνια όμως γί-
νεται ο κάποιος ψεκασμός τέλος Σεπτεμβρίου - αρχές Ο-
κτωβρίου. Δηλαδή λίγες μέρες πριν αρχίσει η συγκομιδή 
του ελαιοκάρπου. Και όλοι, διερωτώμεθα. Γιατί; Γιατί τόσο 
αργά και γιατί καθόλου, αφού η καταστροφή από τον δά-
κο έχει γίνει ήδη; Το σκεπτικό των αρμοδίων της δακοκτο-
νίας, νομίζω, είναι το παρακάτω. Θα κάνουμε κάποιο ψεκα-
σμό όποτε και όπως εμείς θέλουμε και μας βολεύει, να ει-
σπράξουμε τα χρήματα της δακοκτονίας και ασ' τους αυ-
τούς να νομίζουν ότι έγινε πραγματικός ψεκασμός. Δηλα-
δή ακόμα μας θεωρούν κοπάδι από πρόβατα. Εν τω μετα-
ξύ το λάδι της Ολύμπου, εννοώ το φετινό, διαπιστώθηκε ό-
τι είναι καλής αν όχι άριστης ποιότητας. Η φίλη του χωριού 
μας, η κ. Χριστίνα Κονταξή σε συνεργασία με τον Νικολή 
του Κωνσταντή του Αβδελλή έστειλαν δείγμα λαδιού στο 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας για ανάλυση και τα αποτελέσμα-
τα είναι πάρα πολύ θετικά και σύμφωνα με τις ελληνικές 
και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στο έγγραφο-απάντηση 
του Πανεπιστημίου Αθηνών τονίζονται με έμφαση οι πολ-
λές θεραπευτικές και προληπτικές ιδιότητες του λαδιού 
για διάφορες σοβαρές ασθένειες του ανθρώπου. Εμπρός 
λοιπόν! Να μην εγκαταλείψουμε τις καλλιέργειες της ε-
λιάς, αν βέβαια δεν μας αναγκάσουν να το κάνουμε η τέ-
λεια αδιαφορία της Πολιτείας και των Υπηρεσιών της στην 
τρομακτική καταστροφή που κάνουν τα αδέσποτα και τα 
ανεπιτήρητα ζώα, στις ελιές και σε όλη τη γεωργία. 

• Παρακολουθήσαμε νομίζω όλοι μας τους αγώνες 
και τις διαμαρτυρίες των αγροτών με την κυβέρνηση. Με 
το φτωχό μου μυαλό, νομίζω ότι όλοι μας και περισσότερο 
αυτοί της εξουσίας, των γραφείων και της πολυθρόνας, 
κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αν 
δεν παράξει η γη, εμείς δεν χορταίνουμε. Αν δεν σπείρει 
ο αγρότης, ψωμί δεν υπάρχει. Αυτό το λέω και για τη δι-
κή μας δημοτική Αρχή, που χρόνια τώρα έχει αφήσει ασύ-
δοτους τους κτηνοτρόφους, καταστρέφουν κάθε μέρα κά-
θε τι που έχει σχέση με γεωργική παραγωγή και κάθε τι 
που έχει σχέση με πράσινο φύλλο, αποδεικνύοντας κάθε 
μέρα και περισσότερο ότι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να α-
ντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτής της καταστροφικής α-
συδοσίας. Μιας καταστροφής που άρχισε από την 
"Αγνώνγκια" και φτάνει μέχρι την "Σαρία" και τα πανέρια και 
τις αυλές των σπιτιών μας. Η οργή και η απελπισία όλων έ-
χει ξεχειλίσει και η Πολιτεία από την άλλη μεριά μας δου-
λεύει κανονικά. Διοργανώνει σεμινάρια για οργανωμένη 
παραγωγή και τυποποίηση προϊόντων, για ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τομέα, αλλά αποδεικνύεται ανίκανη να προ-
στατέψει τον κόπο και τα έξοδα του γεωργού γι' αυτή την 
παραγωγή που του λέει να κάμει. Δηλαδή, λόγια, λόγια, 
κούφια λόγια, όπως πάντα. 

• Με άλλους χωριανούς μας να έρχονται και άλλους 
να φεύγουν, περάσαμε και φέτος τις εορτές των Χριστου-
γέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Την Πρωτο-
χρονιά την γιορτάσαμε στο Καμπί, στην Εκκλησία του Αγί-
ου Βασιλείου, του Μανώλη του Νιοτή. Όπως κάθε χρόνο 

είχε αρκετούς προσκυνητές, πλούσια εδέσματα, αλλά η α-
τμόσφαιρα πένθιμη και λυπημένη. Ο θάνατος του Γιάννη, 
του γυιού του προέδρου της Αδελφότητάς μας, πάνω 
στο άνθος της ηλικίας του, μας συντάραξε όλους. Μανώ-
λη κουράγιο και υπομονή. Σου ευχόμαστε από εδώ και 
πέρα να έχει μόνο χαρές το σπίτι σου. 

• Λίγες μέρες μετά τις γιορτές, μας επισκέφθηκε για 
δεύτερη φορά η χορωδία του Δήμου Καρπάθου. Η εκδή-
λωση έγινε στο υπόστεγο της Εκκλησίας του Διαφανίου ά-
ψογη στην εκτέλεση, η χορωδία μας χάρισε μια μουσική 
πανδαισία από εκκλησιαστικούς ύμνους λαϊκά και δημοτι-
κά τραγούδια, κάτω από την επιδέξια διεύθυνση της κ. 
Βαρδαούλη και τους αξιέπαινους μουσικούς εκτελεστές. 
Σας ευχαριστούμε όλους γι' αυτή την επίσκεψη και περισ-
σότερο τον Γιώργο Βασιλαράκη που πήρε την πρωτοβου-
λία γι' αυτή την επίσκεψη. Να 'στε όλοι καλά. 

• Γιορτάστηκε και φέτος στο Διαφάνι η εορτή των Α-
γίων Τριών Ιεραρχών, με συμμετοχή των μαθητών και 
μαθητριών των Σχολείων μας, των δασκάλων και των κα-
θηγητών. Μετά τη Οεία Λειτουργία παρετέθη γεύμα σε 
όλους στο υπόστεγο της Εκκλησίας. Με εμπνευσμένη ο-
μιλία ο γυμνασιάρχης - Λυκειάρχης πατήρ Ηλίας Παπα-
δόπουλος εξήρε τη σημασία της Παιδείας σήμερα και 
διαχρονικά και τόνισε ιδιαίτερα τις αξίες που αντιπρο-
σωπεύουν ακόμη και σήμερα οι Αγιοι Τρεις Ιεράρχες. 
Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου διάβασαν τις γνώμες 
των Αγίων Τριών Ιεραρχών για την Παιδεία και την μάθη-
ση και η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του χωριανού μας, 
συνταξιούχου πια, διευθυντού Τραπέζης Μηνά Κ. Μπα-
λασκά. Το θέμα της ομιλίας ήταν "Η ιστορία της Βόρειας 
Καρπάθου". Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, 
τους μαθητές, τούς γονείς και τους κηδεμόνες των παι-
διών για την ωραία γιορτή. Χρόνια πολλά και καλή πρό-
οδο στα παιδιά. 

• Πολύ παράξενος ο χειμώνας φέτος. Άνυδρος και ξη-
ρός, δεν μας θυμίζει σχεδόν τίποτα ότι είναι χειμερινή πε-
ρίοδος. Ούτε βροχές, ούτε φουρτούνες. Ευτυχώς όμως. 
Ευτυχώς, γιατί σε ενάντια περίπτωση, δηλαδή με μια μεγά-
λη σοροκάδα ο κίνδυνος για το λιμάνι του Διαφανιού θα ή-
ταν πολύ μεγάλος. Ακούγεται ότι μετά από έντονα διαβή-
ματα του Επαρχείου Καρπάθου, του Δήμου και του τοπι-
κού συμβουλίου Ολύμπου, τώρα που διαβάζετε αυτό το 
κείμενο θα έχει ήδη γίνει ο μειοδοτικός διαγωνισμός για 
την αποκατάσταση των ζημιών. Ελπίζουμε να βρεθεί μειο-
δότης, Οι ζημίες να αποκατασταθούν σύντομα και το πλοί-
ο να εξακολουθήσει να δένει στο λιμάνι μας, χωρίς προ-
βλήματα. Ας το ελπίσουμε. 

Εύχομαι σε όλους σας Καλες Απόκριες 
και Καλή Σαρακοστή. 

παπα-Μηνάς, Διαφάνι 

ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΦΑΝΙ 
Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέσα αντιπυρικής 

προστασίας που θα πρέπει να διατίθενται, να είναι εύ-
κολα προσβάσιμα και επαρκώς διατηρημένα σε πε-
ριοχές με πυκνή δασώδη βλάστηση. 

Η εκδήλωση ταυτόχρονα δυο μετώπων πυρκα-
γιάς, απόπειρα εμπρησμού όπως αποφάνθη η πυρο-
σβεστική υπηρεσία, περί τα μέσα Νοεμβρίου έφερε 
στο φως, αριθμό ελλείψεων στο σύστημα αντιπυρικής 
προστασίας της περιοχής. 

Ελλείψεις οι οποίες είναι ήδη γνωστές στην πυ-
ροσβεστική υπηρεσία, η οποία με έγγραφες εκκλή-
σεις της ζητεί από το Δήμο Καρπάθου, που είναι αρ-
μόδιος να μεριμνήσει για το σοβαρό αυτό θέμα. 

Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει εκπονήσει και κά-
νει γνωστό, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ολο-
κληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας των πε-
ριοχών μας. 

Καθορισμό θέσεων τοποθέτησης κρουνών, συ-
ντήρηση δικτύου παροχής όπου απαιτείται, εγκατά-
σταση σε δεξαμενές πόσιμου νερού ειδικών ακροφυ-
σίων, πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων, αυτά είναι 
μερικά από τα σημεία στα οποία εστιάζει το ενδιαφέ-
ρον της. 

Η έγκριση της απαιτούμενης δαπάνης από το δή-
μο για τη προμήθεια όλων αυτών των υλικών προς α-
ντικατάσταση-τοποθέτηση είναι γεγονός. 

Ας μη μείνουν όμως εκει. Ας κινηθούν γρήγορα 
να εξοπλίσουν με όλα τα απαραίτητα μέσα την περιο-
χή, για το όποιο ενδεχόμενο στο εγγύς ή απώτερο 
μέλλον. 

Θα ήθελα και προσωπικά να αποδώσω τα εύσημα 
στους πατριώτες που συμμετείχαν στην κατάσβεση, 
πρώτον για την χωρίς ιδιαίτερη σκέψη συμμετοχή 
τους σε αυτήν και δεύτερον για το ευτυχές του απο-
τελέσματος σε σύντομο χρόνο. 

Εύχομαι και ελπίζω να είναι το τελευταίο συμβάν 
που μας βρίσκει απροετοίμαστους. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ 
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Κοινωνική Ζωή Επιμέλεια: 
Γεώργιος I. Σακέλλης 

Ο Άρης Παπατριανταφύλλου και η Ειρήνη 
Τσιμπούλη, το γένος Μαρουλίας Γεωργίου Μιχαηλίδη, 
γέννησε κοριτσάκι στον Πειραιά. 

• Ο Χρήστος Λιόλιος και η Μαρία Κ. Τσαμπανάκη 
απέκτησαν κορίτσι στο Μαρούσι. Ας είναι καλορίζικα 

Β α φ τ ί σ ε ι ς 
• Ο Δημήτρης Μαγκονάκης και η Φούλα Ν. Ζερβού, 

βάπτισαν το γιο τους στο Ίλιον και του έδωσαν το όνομα 
Γεώργιος. 

• Ο Βελόπουλος Μάκης (Ιωακείμ ) και η Ειρήνη 
Καραμιχάλη, το γένος Αρχοντούλας Ιωάννη Μιχαηλίδη, 
βάφτισαν το αγοράκι τους στο Πέραμα και του έδωσαν το 
όνομα του αδελφού της Σταύρος-Ηρακλής. 

Να τους ζήσουν 

Α ρ ρ α β ώ ν α ς 
• Η Ευαγγελία Ι. Αναστασιάδη και ο Δημοσθένης 

Λουϊζίδης, γιος της Μαρίας Κ. Τσαμπανάκη, το γένος 
Ευαγγελίας Στ. Φαρμακίδη, έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεση 
γάμου. 

• Η Μαρία Γ. Χαρτοφύλακα, το γένος Μαρίνας Γ. Σα-
κέλλη και ο Γιάννης Ν. Τσαμπουνιέρης, το γένος Σταμα-
τιάδη - Λογοθέτη, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου. 

Καλά στέφανα 

Γ ά μ ο ς 
• Ο Δημήτριος Αλέστας και η Μαρία Β. Μιχαλή τέλεσαν 

το γάμο τους στη Θεσσαλονίκη. Καλορίζικοι 

Εισαγωγή σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. 
• Η Αναστασία Κ. Παπαναστάση, το γένος Ευγενίας Ι. 

Χιώτη, εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στο Ηράκλειο. 

• Η Ελένη Κων/νου Σαμψών, το γένος Ευγενίας Αντωνί-
ου Παραγυιού, εισήχθη στη Νομική Σχολή Αθηνών. 

• Η Άννα Μιχαήλ Κανάκη, το γένος Πόπης Χατζηπαπά εισήχθη 
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. 

• 0 Αντώνιος Σταύρου Κρητικός εισήχθη στο Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών. 

Συγχαρητήρια 

Νέοι επιστήμονες 
• Η Άννα Η. Αντιμισιάρη αποφοίτησε από τη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
• Η Μαρίνα Γ. Νικήτα αποφοίτησε από το Τμήμα 

Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
• Ο Ιωάννης Γ. Γιωργάκης, το γένος Ελένης Χατζηπα-

πά, αποφοίτησε από τη Σχολή Ελεγκτού Εναέριας Κυκλο-
φορίας της Φλόριδας Αμερικής. 

Καλή σταδιοδρομία 

Επιτυχίες συμπατριωτών μας 
- Η Μορφία Ι. Διακογεωργίου, πτυχιούχος του 

Τμήματος Οικονομικών, της Νομικής Σχολής και του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαιδεύσεως του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, εν ενεργεία εκπαιδευτικός, κατό-
πιν επιτυχών εξετάσεων εισήχθη στο Τμήμα Λαογραφίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών για την απόκτηση μετα-
πτυχιακού διπλώματος. 

Στις εξετάσεις αυτές είχε σειρά επιτυχίας πρώτη επί 
πενήντα συμμετεχόντων. 

Ευχόμαστε στη εκλεκτή συμπατριώτισσά μας καλή α-
ποφοίτηση και εις ανώτερα. 

Το Δ.Σ. της "ΔΗΜΗΤΡΑΣ" 

Στον ανιψιό μας Ντίνο Μαστρομανώλη 

- Ντίνο μας και σ' ανώτερα να φθάσεις όπου θέλεις, 
μα πρώτα την υγεία σου σου εύχομαι να έχεις... 
- Να'σαι καλά να χαίρεσαι την οικογένειά σου 
και να σου μοιάσου(ν) εύχομαι και θέλω τα παιδιά σου. 
- Μας κάνεις υπερήφανους και μας και τους γονείς σου 
και ολονών μας οι ευχές νά'ν'πάνω στο κορμί σου. 
- Μονάχος επροσπάθησες και έγινες ό,τι εγινης, 
χαράς σε εκείνο το σχολειό που θα το διευθύνεις... 

Με αγάπη και φιλιά η θεία σου. 
Μαγκαφούλα Χαψή 

Συγχαρητήρια 

Στον αγαπημένο μας ανιψιό Αντώνη Κρητικό εκφράζουμε 
τα συγχαρητήριά μας για την προσωπική του επιτυχία 
και εισαγωγή στην Νομική Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης. 
Οι εγκάρδιες ευχές μας να τον ακολουθούν και να 
στηρίζουν την όμορφη φοιτητική του πορεία. 

Με αγάπη 
Κρητικός Γεώργιος Αντ. 

Γουνελά Ελένη Παν. 

• Λογοδοθήκανε στην Αμερική η αγαπημένη μας εγγο-
νή Μαρία, θυγατέρα Μαρίνας αειμνήστου Γεωργίου Χαρ-
τοφύλακα, με τον Γιάννη, τέκνο εκλεκτής οικογενείας εξ' 
Αρκάσης και εξ'Απερείου, Νίκο Τσαμπουνιέρη, το γένος 
Σταματιάδη-Λογοθέτη. Η χαρά μας είναι απερίγραπτη που 
το παιδί μας εισέρχεται σε μίαν ενάρετη και καλή οικογέ-
νεια και εις ένα ασφαλές λιμάνι της ζωής. Καλά Στέφανα 

Η μητέρα της, τα αδέλφια, ο Θείος της Κοσμάς, ο 
παππούς και η γιαγιά Γιώργος και Μαρία Σακέλλη. 

• Λογοδόθηκαν στη Ρόδο οι ανιψιά μου Ευαγγελία Ι. Α-
ναστασιάδη, που έχει γίνει ορκωτός λογιστής, με τον 
Δημοσθένη Λουϊζίδη, γιο της Μαρίας, κόρη της αειμνή-
στου Ευαγγελίας Στυλιανού Φαρμακίδη, συζύγου Κων-
σταντίνου Γ. Τσαμπανάκη. Ευχόμεθα καλορίζικοι οι αρρα-
βώνες και ταχεία τη στέψη αυτών. 

Ο Θείος Γιώργος Σακέλλης Οικογενειακώς 
• Η Ελένη θυγατέρα του δικηγόρου Κωνσταντίνου Σαμ-

ψών, και της Ευγενίας, το γένος Σοφίας Αντωνίου Παρα-
γυίου- Κονσόλα, εισήχθη επιτυχώς στη Νομική Σχολή Α-
θηνών. Καλή φοίτηση και καλό πτυχίο. Συγχαρητήρια πολ-
λά εις την ιδίαν και εις τα εξαδέλφια μου αγαπητούς γο-
νείς της. Σακέλλης Γιώργος 

• Στον εγγονό μου Ιωάννη Γεωργίου και Ελένης Γιωρ-
γάκη, το γένος Μηνά Χατζηπαπά-Διαμαντή που αποφοίτη-
σε επιτυχώς από τη Σχολή ως ελεγκτής εναέριας κυκλο-
φορίας στη Φλόριδα Αμερικής εκφράζω τα θερμά μου 
συγχαρητήρια στον ίδιο και στους καλούς γονείς του και 
του εύχομαι καλή σταδιοδρομία. 

Η γιαγιά του Μαρία Μηνά Χατζηπαπά-Διαμαντή 
• Η δευτερότοκος θυγατέρα του αρχιτέκτονα Μιχαήλ 

Π. Κανάκη, Άννα εισήχθη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. Καλή φοίτηση και καλό 
Πτυχίο. Σακέλλης Γιώργος 

• Στον γιο του Γιώργου Γιωργάκη και της Ελένης 
Χατζηπαπά, το γένος Μαρίας Διαμαντή, Γιάννη εκ-
φράζουμε τα συγχαρητήριά μας για την αποφοίτησή του 
από την Σχολή Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας 
Φλόριδας Αμερικής. 

Ο θείος και η θεία του Νίκος και Πόπη Χατζηπαπά 

Από 1182 έως και 1214 17-01-2016 
α) Συνδρομές εφημερίδας 
1) Ιωάννης Παπαβασίλης 
2) Γαβριήλ - Μορφία Αγαπίου 
3) Μηνάς - Ειρήνη Νικολαΐδη 
4) Καλλιόπη Βασ. Διακομανώλη 
5) Εμμανουήλ Κοντονικόλας 
6) Γεώργιος Περηφάνης 
7) Ζωή Παπανικολάου - Νταή 
8) Σοφία Διακαντώνη του Γεωργίου 
9) Δημήτριος Γερογιάννης 
10) Βασίλειος Πάχος 
11) Μαγκαφούλα Ιωαν. Παυλίδη 
β) Ενισχύσεις εφημερίδας 
1) Παναγιώτης Λιούγκας 
2) Εμμανουήλ Μαστρομανώλης 
3) Δημήτριος Παπαδημητρίου 
4) Μαρία Τσαμπανάκη - Κοντονικόλα 
5) Μαρία Μηνά Χατζηπαπά 

20 ευρώ 
20 ευρώ 
20 ευρώ 
20 ευρώ 
20 ευρώ 
10 ευρώ 
20 ευρώ 
20 ευρώ 
20 ευρώ 
20 ευρώ 
20 ευρώ 

6) Μαρία Ι. Χαρτοφύλακα 
7) Ειρήνη Άμαλου 
8) Μαρία Ν. Παπανικολάου 
9) Εμμανουήλ Νταής 
10) Γεώργιος Ν. Μανιός 
11) Ιωάννης Μ. Μηνατσής 
12) Γεώργιος Ν. Μανιός 

50 ευρώ 
100 $ 
50 ευρώ 
80 ευρώ 
50 ευρώ 
120 ευρώ 
20 ευρώ 
50 ευρώ 
100 ευρώ 
50 ευρώ 
30 ευρώ 
50 ευρώ 

Ευχαριστήρια 
• Τον κ. Αντώ-

νιο Τσαντουλή ευ-
χαριστούμε από 
την ψυχή μας, για 
την πολύτιμη βοή-
θειά του στην εκκα-
θάριση της ταρά-
τσας του κτιρίου 
μας στην Αμφιάλη. 

• Την Μαρίνα 
Ν. Παραγυιού, το γένος Παύλου Κανάκη, ευχαριστούμε 
για τη δωρεά προς την Αδελφότητά μας μιας σειράς, από 
κασέτες με γλέντια, που έγιναν στο παρελθόν εδώ στην 
παροικία μας, για τη διάσωση και αξιοποίησή τους. 

• Την Καλλιόπη 
(Μιχαλάκη) - Παπα-
βασίλη-Νιοτή, ευχα-
ριστούμε για τη δω-
ρεάν παραχώρηση 
στην Αδελφότητά 
μας μιας γούφας, 
(αργαλειού) και μα-
κάρι η δωρεά αυτή 
να αποτελέσει την α-
φορμή να ενδιαφερ-
θούν κορίτσια του 

τόπου μας να μάθουν μια τέχνη που σιγά - σιγά χάνεται ό-
σον μια-μια φεύγουν οι παλιές υφάντριες. 

• Την Μαρίνα Σακέλλη-Χαρτοφύλακα ευχαριστούμε 
για τους λουκουμάδες που πρόσφερε στην εφετεινή επέ-
τειο της «Απελευθέρωσης της Καρπάθου», που έγινε στον 
Πειραϊκό Σύνδεσμο και στον Αγιασμό που έγινε στα 
γραφεία της Αδελφότητάς μας στις 10 Ιανουαρίου τ.έ.. 

• Τον συμπατριώτη μας Μιχάλη Γ. Σακέλλη ευχαρι-
στούμε για τη δωρεάν αποστολή οικοδομικών υλικών με 
το πλοίο "Πρέβελης", στον Λυκειάρχη Ολύμπου - Διαφανί-
ου. 

Πάντα μας σκλαβώνει με την προθυμία του να κάνει 
ό,τι είναι καλό για το χωριό μας την Όλυμπο. 

• Τον κ. Πέτρο Σταματογιάννη ευχαριστούμε για τη 
δωρεά εις μνήμην Βασιλείου Κελεπέση του ποσού των πε-
ντακοσίων ευρώ (αριθμ. 500 ευρώ). 

• Τον Αντώνη Γ. Πρεάρη ευχαριστούμε για την κατα-
σκευή και τη δωρεά ενός σκαμνιού που έχει την υποδοχή 
για να μπαίνει ο "αγραττάς" (μεγάλο σιδερένιο αδράχτι) 
στον οποίο προσαρμόζεται το καλάμι και τυλίγεται το νή-
μα από την ανέμη. Τώρα που έχουμε τη γούφα μάς χρεια-
ζότανε κι ο "αγραττάς". 

• Την Καλλιόπη Μ. Χηράκη ευχαριστούμε γιατί δώρι-
σε στην αδελφότητά μας γυναικείες φορεσιές για ηλικιω-
μένες γυναίκες. 

• Τον συμπατριώτη μας κ. Μιχάλη Γ. Γεωργίου, 
φαρμακοποιό, ευχαριστούμε για τη δωρεά δέκα πτυσσό-
μενων καθισμάτων προς την Αδελφότητά μας. 

Το Δ.Σ. της "ΔΗΜΗΤΡΑΣ". 

• Το Δ.Σ. της "ΒΡΥΚΟΥΣ" ευχαριστεί όλους όσοι ενί-
σχυσαν και βοήθησαν την προσπάθεια της λαχειαγοράς 
μας, για τις ανάγκες της Εκκλησίας μας και της Αδελφό-
τητας. Τυχερός αριθμός ήταν ο 3315 (τα 4 τελευταία ψη-
φία του πρώτου λαχνού του λαϊκού λαχείου της 
29/12/2015 που ήταν ο 73315). Τυχερή ήταν η κυρία Α-
σπασία Κολέτσου, υπάλληλος της ALPHA BANK. 

Ανακοίνωση 
Πωλείται οικόπεδο 

351 τ.μ. στην 
τοποθεσία Νάκρος 
στην Όλυμπο αντί 

50.000 ευρώ 
Πληροφορίες : 
Τηλ. 213 0223769 

Κινητό: 6978 585882 

Μηνάς Λεντής 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός T.C. 

* Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις * Εξυπνο σπίτι 

* Συστήματα ασφαλείας * Συναγερμοί 

Θράκης 12 Κερατσίνι, Πειραιάς, Τ.Κ. 187 56 
Τηλ.: 6944 317 950 • 211 4013703 

email: minas_lentis@yahoo.gr 

Θέλω να δώσω και μιαν ευχή σε 
όλους μας τους χωριανούς 
- O χρόνος απού πέρασε να μη 
ξαναγυρίσει 
και ο καινούργιος σ' όλους μας χαρές 
να μας χαρίσει... 

Καλή χρονιά 
Μαγκαφούλα Χαψή 

DENTAL ART 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
& ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Μιχάλης Ε. Μιχαηλίδης 

ΙΑΤΡΕΙΟ: 
Λ. Φανερωμένης & 
Ν. Παπανικολάου 26 
Σαλαμίνα 189 00 
Τηλ. 210 4652937 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 
Δρίσκου 20 (Πλ. Λιναρά) Γαλάτσι 
Τηλ. 210 2281018, 210 2281040 

Κιν. 6976 033585 

ΥΔΡΑΥΑΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ $} 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΙΝ. 697 74 12 508 

mailto:minas_lentis@yahoo.gr
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Κοινωνική Ζωή Επιμέλεια: 
Γεώργιος I. Σακέλλης 

• H Ευγενίά Κομνηνού Γρί-
βά, άπεβίωσε κάι ετάφη 
στην Αμερική. 
• Ο Κωνστάντίνος Β. Ορ-
φάνός άπεβίωσε κάι ετάφη 
στο Σύδνεϋ Αυστράλίάς. 
• Ο Γεώργιος Μιχ. Πρωτό-
πάπάς άπεβίωσε κάι ετάφη 
στο Μόντρεάλ Κάνάδά. 
• Η Μάρίά Ι. Μελεϊση άπε-
βίωσε κάι ετάφη στο Πέρά-
μά Αττικής. 

• O Κώστάς Εμμ. Διάκομά-
νώλης άπεβίωσε κάι ετάφη 
στον Πειράιά 
• Ο Βάσίλης Μηνά Κελεπέ-
σης άπεβίωσε κάι ετάφη 
στον Πειράιά. 
• Ο Νίκος Ι. Πάυλίδης άπε-
βίωσε κάι ετάφη στη Ρόδο 
• Η Μάρίά Νουάρου άπεβί-
ωσε κάι ετάφη στον Πει-
ράιά. 
• Ο Γιάννης Εμμ. Διάκογε-
ωργίου άπεβίωσε κάι ετά-
φη στο Μάρούσι Αττικής. 

Επικήδειος Λόγος στον Γιάννη Εμμ. Διακογεωργίου 
Από τη Σοφία Κανάκη - Πρωτόπαπα Δρ. Φιλ. 

Σάν "κεράυνός εν άιθρίά" 
άκούστηκε ο θάνάτός σου, ά-
γάπημένο μάς πάλικάρι, Γιάν-
νη Διάκογεωργίου. 

Όσο μεγάλος ήτάν ο ή-
χος, τόσο μεγάλος κάι ο πό-
νος, όλων των άγάπη μένων 
σου προσώπων κάι όχι μόνο. 
Όλης της πάροικίάς κάι όλων 
των Ολυμπιτών. 

Δεν υπάρχει μεγάλύτερη 
πίκρά σ' άυτόν τον κόσμο, ά-
πό το να χάνουν οι γονείς το 

πάιδί τους. Κάι τι πάιδί! Ένάς λεβέντης, γνήσιος Διάκο-
γιώργης, άποφάνεμένος, γεροδεμένος, μά προπάντων 
κάλο πάιδί, κάλος χάράκτήράς, που ήτάν δίπλά στους γο-
νείς του, όποτε κάι όπου, τον χρειάζοντάν. 

Δεν είχάνε κόρη! Ήτάν ο δεύτερος άνάμεσά σε τέσσε-
ρις γιους κάι δεν πέράσε βέβάιά ποτέ άπό το μυάλό τους, 
ότι θά τον κηδέψουν. 

Ο Γιάννης έσφυζε άπό ζωή. Ανυπομονούσάν πότε νά 
τον λάλήσουν γάμπρό, άφού ο μεγάλύτερος άδελφός του 
ο Γιώργος, είνάι ήδη πάντρεμένος κάι έχει κάι ένά τρισχά-
ριτωμένο άγοράκι. 

Όμως, "άλλάι μεν βουλάί άνθρώπων, άλλά δε θεός κε-
λεύει". 

Στην πιο όμορφη ηλικίά τη νεάνική, την άνοιξη της ζω-
ής, έπεσε σάν ένά νεάρό δέντρο φορτωμένο κάρπούς, 
που το ξεριζώνει ένάς δυνάτός άνεμοστρόβιλος. 

Τι πάρηγοριά νά δώσει κάνείς σ' άυτούς τους γονείς, 
σ' άυτά τ' άδέρφιά, τις γιάγιάδες, το γηράιό πάππού κάι 
τους λοιπούς συγγενείς; 

Δεν υπάρχουν λέξεις, γιά νά περιγράψουν ένάν τόσο 
βάθύ πόνο. Εδώ τάιριάζουν μόνο τά λόγιά του ποιητή: 
"μάθε τον πόνο το γερό, βουβός στά δόντιά σου ν' άλέ-
θεις". 

Η σύντομη ζωή του, ήτάν ωράίά. Γιάτί ζούσε σε μιά υ-
ποδειγμάτική οικογένειά, που τους τά πάρείχε όλά πλου-
σιοπάροχά, κάι προπάντός τους μεγάλωνε με πολλή άγά-
πη κάι σύνεση. Επίσης δεν ήτάν ποτέ άρρωστος. 

Πρωτονοικοκύρηδες στην πάροικίά μάς, με σπίτιά κάι 
εξοχικά, που έφτιάξάν με τον ιδρώτά του προσώπου τους, 
κάι την τίμιά εργάσίά τους, δίδάξάν κάι τά πάιδιά, πως μό-
νο με πολύ κόπο κάι άδιάκοπη προσπάθειά, μπορεί νά ε-
πιτύχει κάνείς στη ζωή του. 

Βλέποντάς άλλωστε τον πάτέρά τους, ως εργολάβο 
οικοδομών, νά μην άφήνει ούτε δευτερόλεπτο άνεκμετάλ-
λευτο, κάι τη μάνά τους, που δεν υπάρχει κάτι πάράδοσιά-
κό του τόπου μάς, που νά μην μπορεί νά το ξετελέψει, κάι 
μάλιστά με τρόπο άξιοθάύμάστο, άκολούθησάν κάι τά 
πάιδιά, τά ίδιά βήμάτά. 

Είνάι μιά οικογένειά, που όλοι μάς την κάμάρώνάμε, 
γιά όλά άυτά, άλλά κάι γιά τη σύμπνοιά της, όχι μόνο με 
τους συγγενείς, άλλά κάι με τους συμπάτριώτες κάι με 
τους ξένους. 

Κάι δεν είνάι μόνο γιά το σπίτι τους χρήσιμοι, άλλά κάι 
γιά ολόκληρη την πάροικίά μάς. 

Η μητέρά τους η Μάρίά, μάγειρεύει κάι φουρνίζει σε 
φούρνο με ξύλά, εδώ κάι περισσότερά άπό 15 χρονιά, γιά 
τις εκδηλώσεις της Αδελφότητάς μάς. Ο πάτέράς τους ο 
Μάνώλης υπηρετεί περισσότερά άπό 10 χρονιά, άρχικά 
ως Αντιπρόεδρος κάι τά δύο τελευτάίά χρονιά ως Πρόε-
δρος, επάξιά την Αδελφότητά μάς. Κάι ο Γιάννης, που μό-
λις τον χάσάμε, ήτάν μέλος στά Δ.Σ. του Ομίλου των Νέ-
ων, τά προηγούμενά χρονιά, κάι πάντά επάνδρωνε τά χο-
ρευτικά μπάλέτά, κάι τά δρώμενά του συλλόγου μάς, κάι 
τά πρέπιζε με το πάράστημά κάι τη λεβεντιά του. 

Ο πιο μικρός ο Αντώνης πάίζει λύρά, άλλά κάι σπουδά-
ζει. Η οικογένειά του Μάνώλη του Διάκογιώργη συμμετεί-
χε πάντά, με όλά της τά μέλη, σε κάθε δράστηριότητά της 
Αδελφότητάς μάς "ψυχή τε κάι σώμάτι". 

Ο Θεός που μπορεί, άς τους δώσει το κουράγιο κάι τη 

δύνάμη, νά ξεπεράσουν άυτή τη δύσκολη κάμπή της ζω-
ής τους, κάι άς τους άνάπληρώσει άυτόν τον άσύγκριτο 
πόνο, με χάρές κάι επιτυχίες άπό τά άλλά τους πάιδιά. 
- Γιάννη, δεν ελυπήθηκες τη μάνα, τον πατέρα; 
και με φτερά στους ώμους σου πέταξες στον αιθέρα; 
- Μάνα μου και πατέρα μου μ' ήθελε ο Θεός μου, 
εκεί να τον υπηρετώ και το'χω σε καλό μου. 
- Από ψηλά στη σκέψη μου, θένα σας έχω όλους 
και θα παρακαλώ για σας, τους δώδεκα Αποστόλους. 
- Θα περιμένω κάποτε να ξανανταμωθούμε 
και όσα ζήσαμε μαζί να τ' ανεστορηθούμε. 
Κάλο σου τάξίδι Γιάννη Διάκογεωργίου! Ας είνάι ελάφρύ 
το χώμά της Αττικής Γης που θά σκεπάσει το κορμί σου! 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ" 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς Ολυμπιτών 

Κάρπάθου "Η ΔΗΜΗΤΡΑ" συνήλθε εκτάκτως, στο άκου-
σμά του άιφνίδιου θάνάτου του συμπάτριώτη μάς Γιάννη 
Ε. Διάκογεωργίου, δευτερότοκου γιου του προέδρου της 
Αδελφότητάς μάς κάι άποφάσισε ομόφωνά: 

• Νά εκφράσει τά θερμά συλλυπητήριά των μελών 
του Δ.Σ στους οικείους του εκλιπόντος 

• Νά πάράστεί σύσσωμο στην εξόδιο άκολουθίά 
• Νά άνάβάλει την όποιά επικείμενη προγράμμάτισμέ-

νη εορτάστική εκδήλωση της Αδελφότητάς 
• Αντί στεφάνου νά διάθέσει το ποσόν στά σχολικά 

συγκροτήμάτά Ολύμπου - Διάφάνίου 
• Νά δημοσιεύσει το πάρόν ψήφισμά τόσο στην εφη-

μερίδά της Αδελφότητάς "Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ" όσο 
κάι στά μέσά κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου. 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
Μανώλης Διάκογεωργίου Μανώλης Κανάκης 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Ολυμπιτών Ρόδου "Η ΒΡΥΚΟΥΣ" με το 

άγγελμα του ξαφνικού και άδικου θανάτου του συγχωριανού μας ΓΙΑΝ-
ΝΗ ΕΜΜ. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, δευτερότοκου γιου του Προέδρου της ημε-
τέρας Αδελφότητας "Η ΔΗΜΗΤΡΑ", συνήλθε έκτακτα στις 29 Δεκεμ-
βρίου 2015 και ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω: 

1. Να εκφράσει με το παρόν ψήφισμα τα θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείους τού εκλιπόντα εκ μέρους όλων των μελών της Αδελφό-
τητας ΒΡΥΚΟΥΣ. 

2. Αντί στεφάνου, να κατατεθεί το συμβολικό ποσό των 200 ευρώ 
στην Αδελφότητα Ολυμπιτών Καρπάθου "Η ΔΗΜΗΤΡΑ". 

3. Να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα σαν τελευταίος ασπασμός και α-
ποχαιρετισμός προς το αδικοχαμένο παλληκάρι. 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματεάς 
Νίκος Γ. Αναστασιάδης Μαρία Γ. Ζωγραφιδη 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ 
ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων 
κατά την συνεδρίαση του στις 11 Ιανουαρίου 2016 και αφού πληροφο-
ρήθηκε τον αιφνίδιο θάνατο του Ιωάννη Εμμ. Διάκογεωργίου, δευτερο-
τοκο γιο του Εμμανουήλ Διάκογεωργίου προέδρου της Αδελφότητας 
των Απανταχού Ολυμπιτών Καρπάθου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» και στενού φίλου 
και συνεργάτη του Συλλόγου 

Αποφάσισε ομόφωνα: Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια των με-
λών του Δ.Σ στους οικείους του εκλιπόντος 

Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στις παροικιακές εφημερίδες, 
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
Συλλόγου. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γ. Καραιτιανός Κομνηνός Γ. Σακέλλης 
Α.Ε Καθ. Χειρ/κής Παν. Αθηνών Οικονομολόγος 

Στον αγαπημένο μας Γιάννη Εμμ. Διάκογεωργίου 
Εσείς πουλιά πετούμενα, που πάτε στον αέρα 
μην είδατε το σπλάχνο μου, να ροβολά, να τρέχει; 
μάνα προχτές τον είδαμε, κ' επιάσαμε κουβέντα. 
"η μάνα σου σ' ανεζητά, και σε συχνοϋρεύγει" 
"πείτε πουλιά στη μάνα μου, να μη με περιμένει 
γιατί με πήρε ο ποταμός, σε κάτω κόσμου πόρτα 
πέστε να βάλει μια φωνή, να μαραθού τα χόρτα 
να πέσου φύλλα απ' τα κλαδιά, να κλάψει ο κόσμος όλος" 

Γιώργος Β. Γιωργάκης 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑ0ΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ" 

κ. ΜΑΝΩΛΗ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Αγάπητά μάς ξάδέλφιά, Μάνώλη κάι Μάρίά, θα θέλαμε να σας 

εκφράσουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια, για τον άδικο χαμό του 
αγαπημένου σας παιδιού. Είθε να έχετε δύναμη και υγεία ν' 
αντιμετωπίσετε αυτές τις τραγικές στιγμές. 0 πανδαμάτωρ χρόνος 
είθε ν' απαλύνει τον πόνο σας. Με το νου και την καρδιά μας, σας 
συμπαραστεκόμεθα. 

Ηλίάς κάι Μάρινά Λεντάκη 

ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ... ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΣ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΤΟΣΟ ΝΩΡΙΣ 

I * * 
V I 1 

* 

Θεέ Μεγάλοδύνάμε που όλους μάς ορίζεις, 
γιάτί ήθελες το σπίτι μάς φάρμάκι νά ποτίσεις; 
Μες το δωδεκάήμερο μάς άφησες κάρδιά μου 
κάι πήρετ σε η Πάνάγιά άπό την άγκάλιά μου. 
Κάνείς μάς δε σε χόρτάσε ΓΙΑΝΝΗ μου, άγγελέ μου, 
σε όλά ήσουνά κάλος εσύ ξεχωριστέ μου. 
Κάλέ μου, προκομμένε μου κάι βάρυκουριάσμένε, 
στάύρωσες τά χεράκιά σου Υιέ μου άγάπημένε. 
Όσο περνάει ο κάιρός κάι πιο πολύ πονάμε, 
γιάτί σε περιμένομε στο Κάλάμο νά πάμε. 
Άφησες το πάτέρά σου δεν είσάι πιά μάζί του 
κι όπου κάι νά κοιτάξομε όλά θά σε θυμίζου(ν). 
Κάθε πρωί ο πάτέράς σου ΓΙΑΝΝΗ σε περιμένει, 
νά πάτε στη δουλειά μάζί ως ήστε μάθημένοι. 
Γιάτί κάλέ μου βιάστηκες τόσο νωρίς νά φύγεις, 
άπού δεν ήθελες ποτέ νά μάς στενοχωρήσεις; 
Δεν το άντέχω ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥ νά λέει το Μάνωλάκι, 
ο θείος ΓΙΑΝΝΗΣ έγινε γιάγιά μου άστεράκι. 
Σε περιμένει στο Στάθμό νά πάς το μεσημέρι 
κάι δεν σε βλέπει πουθενά νά του κράτάς το χέρι. 
Δυο μέτρά άντρά σ' ήκάμά γλυκό μου πάλικάρι, 
χάλάλι της της Πάνάγιάς, 'που 'θελε νά σε πάρει. 
Εζήλεψε τά νιάτά σου κάι τη κάλή κάρδιά σου, 
γι' άυτό μιά χάρη σου ζητώ νά 'νάι στην άγκάλιά σου. 
Φάίνετάι ήθελε ο Θεός νά σ' έχει στά δεξιά του, 
που σ' είχε κι ο πάτέράς σου κι ήσου(ν) πάρηγοριά του. 
Τον βρήκες ΓΙΑΝΝΗ το πάππού, που σου 'χε άδυνάμίά 
κάι κάμετε Πρωτοχρονιά όλοι μάζί κι η θείά; 
Πάτέρά μου κάι θείά μου, κάλή μου συμπεθέρά, 
προσέχετε το ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥ νά κάνετε πάρέά. 
Τόσο πολύ τον ήθελες πάτέρά μου το ΓΙΑΝΝΗ 
κάι πήρες τον στά τρίμηνά όλους νά μάς πικράνει; 
Κάι τη γιορτή νά κάνετε, κάι τά γενέθλιά σου, 
γιάτί είνάι ΓΙΑΝΝΗ δύσκολο νά είμάστε κοντά σου. 
Έλά ΓΙΑΝΝΑΚΗ κι 'κάμά φρέσκο ψωμί νά πάρεις, 
σου 'πλυνά κάι τά ρούχά σου ζεστό φάΐ νά φάεις. 
Μη περιμένεις Μάνά μου νά 'ρθω νά σου χτυπήσω, 
ούτε κάι με το κινητό μπορώ νά σου άπάντήσω. 
Κουράγιο Μάνά μου κάλή, νά δίνεις στο πάτέρά 
κάι θά 'ρχομάι στον ύπνο σάς νά λέω κάλησπέρά. 
Νά πάίζετε στο "ΜΑΝΟ ΜΑΣ" σάν νά 'μάι κάι μάζί του, 
γιά νά σάς βλέπω άπό ψηλά νά χάίρετάι η ψυχή μου. 
Μάνά μου κάι Πάτέρά μου νά μην άνησυχείτε 
κάι σεις άδέλφιά μου κάλά μάζί προσευχηθείτε. 
Μόνο ότάν προσεύχεσθε εγώ άγάλλιάζω 
κάι θά σάς βλέπω άπό ψηλά κάι θά σάς άγκάλιάζω. 
Γιώργο, Κωστή κάι Αντωνή, νά είστε άγάπημένοι, 
με το πάτέρά, τη μάμά νά είστε ενωμένοι. 
Μ' είχάτε γιά πάράδειγμά το ξέρω κάι σάς λείπω, 
δεν ήτάν άπ' το χέρι μου τόσο νωρίς νά φύγω. 
Κάι 'δω ψηλά που βρίσκομάι εγώ θά σάς προσέχω, 
στις λύπες σάς κάι στις χάρές κοντά μου θά σάς έχω. 
Νά 'χεις ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ πάιί μου άγάπημένο 
κάι πότε θά σε ξάνάδώ εγώ θά περιμένω. 
Το όμορφο σου πρόσωπο δε το ξάνάντικρίζω, 
TO μνήμά σου λεβέντη μου με δάκρυά θά ποτίζω. 
Νά 'νάι το χώμά πούπουλο στο όμορφο σου σώμά 
κάι δεν πιστεύομε ποτέ πως είσάι μες στο χώμά. 
Ευχή δίνω σε όλους σάς σάν πονεμένη ΜΑΝΑ 
νά μη περάσετε ποτέ, πόνο κάι τόσο κλάμά. 

ΓΙΕ ΜΟΥ ΣΠΛΑΧΝΟ ΤΩΝ ΣΠΛΑΧΝΩΝ ΜΟΥ 
ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ 

ΠΟΥΛΑΚΙ ΤΗΣ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΑΥΛΗΣ 
ΚΙ ΑΝΘΕ ΤΗΣ ΕΡΗΜΙΑΣ ΜΟΥ... 
ΟΙ ΠΟΝΕΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ 

ΜΑΝΩΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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Κοινωνική Ζωή 
Αποχαιρετισμός και παράκληση, 31-12-2015 
Μισεύεις αρχοντόπουλο, και μας πού μας αφήνεις; 
Στη μάνα και στον κύρη σου και στα γλυκά σου αδέρφια 
Σήμερα τ' άσπρο γιασεμί, βγήκε να κάμει βόλτα 
Κι ήρτε να ρίξει άγκυρα, στης Παναγιάς την πόρτα 
Ήλιε μου, πώς εβιάστηκες να πάεις να βασιλέψεις, 
Άφησες το σπιτάκι σου, και πάεις αλλού να φέξεις; * * * 

Πράος, ταπεινός, εργατικός, διακριτικός, ανιδιοτελής, 
τρυφερός, μειλίχιος, θυσία για όλους, ανεξίκακος, ακόμα και 
γι' αυτούς που τον πίκραναν. 

Γιαννάκη μου, Τούτη την ώρα, που οι καμπάνες χτυπούν 
πένθιμα στην Όλυμπο και στο Διαφάνι, σε αποχαιρετούμε, 
ακριβέ μας, μαζί με όλους, τους κοντινούς και τους 
μακρινούς, στην Κάρπαθο, στη Ρόδο, στη Γερμανία, στην 
Αμερική, και όπου έφθασαν τα νέα για το φευγιό σου. 

Σε αποχαιρετούμε και σε παρακαλούμε: 
Ετοίμασε με τα χεράκια σου τόπο όμορφο, μέχρι να 

ξαναβρεθούμε σε μια γειτονιά του Παραδείσου. 
Ο θείος σου Παύλος Καρανικόλας 

Ιωάννης Εμμ. Διακογεωργίου 
"Όντως φοβερότατον το του Θανάτου μυστήριον, πως 

ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και 
ο φυσικότατος δεσμός Θείω βουλομάτι αποτέμνεται". 

Αλησμόνητε Γιάννη, ο αιφνίδιος και κεραυνοβόλος θάνα-
τος σου, εξέπληξε τους εκλεκτούς γονείς σου, τα καλά σου 
αδέλφια, άπασαν την πολυπληθή οικογένεια, το γένος Διακο-
γιώργη, και όχι μόνον. Τέτοια σπαρακτικά γεγονότα συγκλο-
νίζουν τους πάντες και ομολογούν ότι ήταν αμαρτία και πα-
ράπονο μεγάλο, αλλά "άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε. 
Θεός κελεύει". Η νεανική σου ψυχή που μόλις άνοιγε τα φτε-
ρά της να πετάξει στη ζωή κάνοντας πράξη κάθε σκέψη σου 
και όνειρο που έπλαθες για αυτήν, έσβησαν. Πόσος καημός, 
πόση θλίψη, πόσος στεναγμός, θρήνος και κλαθμός στην οι-
κογένεια σας, στους θείους σου, που ήρθανε από δω και α-
πό Ρόδο για να κλάψουν και να αποτίσουν με ευλάβεια φό-
ρον τιμής και αγάπης, όπως και ο γηραιός παππούς σου, ο η-
λικίας 92 ετών εξάδερφος Γιώργης Αντωνίου Διακογεωργίου. 
Τέτοιον καημό και πίκρα αισθάνθηκα και 'γω και η οικογένεια 
μου προ 8ετίας. Ο καλός και λαοφιλής πατέρας σου αποδε-
δειγμένα και η ενάρετη ταλαντούχος μάνα σου σε χάνουν 
δια παντός, λέγοντας προ της σορού σου το της εκκλησίας " 
Υιέ μου πού το κάλλος έδυ της μορφής Σου"; 

Σε κατευοδώνει σύσσωμη η Αδελφότητα "ΔΗΜΗΤΡΑ" δια-
βάζοντας σχετικά Ψηφίσματα, η κοινωνία των Ολυμπιτών 
που έμεινε άναυδη τόσο στη γενέτειρα Όλυμπο όπως και 
στην παροικία της Ρόδου. Ας σε συνοδεύουν οι ευχές όλων 
μας δια την Αιώνιον κατοικία σου εκεί που θα σε συντροφεύ-
ουν Άγγελοι Θεού, ψάλλοντας και λέγοντας το "Αιωνία σου η 
μνήμη". Ο Ξάδερφος Γιώργος Σακέλλης 

Στον αγαπημένο μας ανιψιό Γιάννη Ε. Διακογεωργίου 
- Σαν κεραυνός μας χτύπησε 
το θλιβερό μαντάτο 
και ήφερέ μας τη ζωή Γιάννη 
τα πάνω-κάτω. 
- Είναι στιγμές απού θαρρείς 
πως σταματά ο χρόνος 
και του χαμού σου ο καημός 
είναι βαρύς κι ο πόνος. 
- Εζήλεψεν ο Χάροντας τη 
νιότη τη δική σου 
και σου 'κοψε απότομα το 
νήμα της ζωής σου. 
- Στα τρίμηνα του πάππου 

σου απού 'χες τ' όνομά του, 
ήθελε μάλλον συντροφιά και πήρε σε κοντά του. 
- Στην πόρτα σε περίμενε Γιάννη του Παραδείσου, 
να κάμετε Πρωτοχρονιά μαζί και τη γιορτή σου. 
- Τη μέρα της κηδείας σου άρχισε να χιονίζει, 
θαρρείς πως επαντρεύγουσου και σου 'ριχναν το ρύζι. 
- Γαμπρό σε ντύσαν Γιάννη μου με στέφανα και βέρες 
και μοίραζαν στην εκκλησιά οι κόρες μπομπονιέρες. 
- Ερράγισές μας τη καρδιά την έκανες κομμάτια, 
όταν τα αντικρίσαμε κλειστά τα δυο σου μάτια. 
- Φίλοι, γνωστοί και συγγενείς μαζεύτηκαν για σένα 
και σ' αποχαιρετήσανε με μάτια δακρυσμένα. 
- Ως κι οι καμπάνες του χωριού πένθιμα εχτυπούσαν, 
την ώρα της κηδείας σου και σ' αποχαιρετούσαν. 
- Τι να της πω της μάνας σου να την παρηγορήσω, 
απού 'ναιν η κουβέντα της «το Γιάννη θέλω πίσω». 
- «Έχασα το λεβέντη μου, δυο μέτρα παλικάρι», 
έλεγε ο πατέρας σου που σ' είχε για καμάρι. 
- Με τι καρδιά θα σηκωθεί στο Κάλαμο να πάει, 
που πάντα τον βοήθαγες και θα σ' αναζητάει. 
- Έλα καλέ μου γρήγορα κι η μάνα σου 'νεμένει, 
να την επάρεις στο γιατρό γιατί 'ναι πονεμένη. 
- Πάνω που ήσουν έτοιμος ν' ανοίξεις τα φτερά σου, 
ήρθε ο Χάρος κι έσβησε όλα τα όνειρά σου. 
- Θαρρώ πως είναι όνειρο, πως είναι εφιάλτης 
και πως θ' ανοίξει η πόρτα μας στο σπίτι πάλι να 'ρτεις. 

- Να 'ρχεσαι Γιάννη μου συχνά έστω στα όνειρά μας, 
για ν' απαλύνεις τη πληγή π' άνοιξες στη καρδιά μας. 
- Εις τις αγκάλες του Θεού απού 'σαι και κοιμάσαι, 
ο πιο καλός του άγγελος εσύ θα πρέπει να 'σαι. 
- Μες τη γαλήνη και στο φως να βρίσκετ' η ψυχή σου 
κι εμείς θα ζούμε πάντοτε με την ανάμνησή σου. 

Οι θείοι σου Βασίλης και Πόπη Καρανικόλα 

Αγαπητέ οικογενειακέ συγγενή, Μανώλη, 
Με τη σύντομη επιστολή μου σπεύδω να απευθύνω σε 

όλους σας εγκάρδια συλλυπητήρια εμού και της συζύγου 
μου για τον αδόκητο θάνατο του προσφιλούς παιδιού σου 
Ιωάννη. 

Είθε ο Κύριος της Ζωής να αναπαύσει την ψυχή του εν 
χώρα ζώντων... Την θλιβερή είδηση μάθαμε από τη θεία σου 
Μαρία Χαλκιά. 

Η απουσία μου από την εξόδιο ακολουθία οφείλεται στη 
σωματική μου αδυναμία, αλλά κυρίως, στην έλλειψη ψυχικής 
αντοχής μου ν' αντικρίσω πάλι τον ενταφιασμό ενός ακόμη 
νέου παιδιού της ευρύτερης οικογένειας της παροικίας μας. 

Κι αυτή η απροσδόκητη θλιβερή είδηση με συγκλόνισε 
κυριολεκτικά. Με τη σκέψη μου έζησα νοερώς την πίκρα σας 
και την οδύνη σας γι' αυτό που σας έτυχε. Και γνωρίζετε ότι 
είμαι κι εγώ ένας από τους πληγωμένους γονείς - Θεού 
θέλημα - που έζησα και ζω την ίδια δοκιμασία. 

Όμως, οι βουλές του Θεού είναι ανεξιχνίαστες, αγαπητέ 
Μανώλη. Πιστεύω, ότι εκείνος αποφασίζει τα καλύτερα για τα 
παιδιά μας απ' ότι εμείς οι γονείς. Άλλωστε, την αλήθεια του 
θανάτου οι παλαιοί, σοφοί χωριανοί μας, μας την άφησαν 
χαραγμένη στην πέτρα: "Σήμερον εμού, αύριον ετέρου". 
Όλοι μας, μικροί μεγάλοι, είμαστε υποψήφιοι για το ίδιο 
ταξίδι, ανα πάσαν στιγμήν. 

Πίστη μας πρέπει να είναι ότι, εκείνοι που έφυγαν, μπορεί 
να μην είναι παρόντες, όμως, δεν είναι και απόντες. Διότι, η 
εκκλησία του Χριστού είναι Μία, και σ' αυτήν ανήκουν ζώντες 
και κεκοιμημένοι. Και η συνάντησή μας μ' εκείνους, στην 
άλλη πλάση, είναι βεβαιωμένη από το αψευδές στόμα του 
Αναστάντος Χριστού. 

"Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών...". 
Με αυτές τις φτωχές σκέψεις εύχομαι σε όλους σας την 

εξ' ύψους παρηγορίαν. Τον πόνο σας θα απαλύνει η σκέψη 
σας στο πρόσωπο του και η μνημόνευση του ονόματος του 
κάθε φορά στις προσευχές σας. 

Με σεβασμό στη μνήμη του 
Νικόλαος Εμμ. Πρεάρης 

Στον αγαπημένο μας ξάδελφο Γιάννη Ε. Διακογεωργίου 
- Ποιος άνεμος εφύσηξε, τις γιορτινές ημέρες 
και θλιβερά εγέμισε μαντάτα τους αιθέρες. 
- Να πω το νέο δεν μπορώ, ούτε στον εαυτό μου, 
τον πόνο τον αβάσταχτο τον βγάζω απ' το μυαλό μου. 
- Μα το μυαλό μου με πονά στη θλιβερή εικόνα 
και το κορμί μου πάγωσε σαν το βαρύ χειμώνα. 
- Του θανάτου σου η είδηση Γιαννάκη με συντρίβει, 
δεν περιγράφεται ποτέ με πένα ή μολύβι. 
- Σύννεφο μαύρο έπεσε κι έβαψε το κορμί μου, 
λύπης βροχή με έβρεξε ο θάνατος Γιαννή μου. 
- Πώς γίνεται τα αισθήματα να εκφράσω με τα λόγια, 
τις αναμνήσεις που'χαμε να κάνω μοιρολόγια; 
- Μαζί με σένα έφυγε, κομμάτι της ψυχής μου, 
όμως στο θρόνο αιώνια θα'σαι της θύμησής μου. 
- Σ' αισθάνομαι στο αίμα μου και στο στεγνό παλμό μου, 
Γιαννάκη στην ανάσα μου πού'χει το σωθικό μου. 
- Σαράντα μέρες πέρασαν κι εγώ αναρωτιέμαι, 
πώς έφυγες παντοτινά να το πιστέψω αρνιέμαι. 
- Απίστευτο μου φαίνεται δεν το πιστεύω ακόμα, 
πως ο γλυκός μου ξάδελφος κοιμάται μεσ' το χώμα. 
- Πώς σκέπασε η μαύρη γη Γιάννη τη λεβεντιά σου; 
πικρό φαρμάκι πότισες την οικογένειά σου. 
- Πώς ξένοιασες και κάθεσαι ξάδερφε προκομένε; 
ακούραστε κι αβάρετε και πολυκουρασμένε; 
- Όσοι κι αν σε γνωρίσανε και ζήσανε μαζί σου, 
μνήμες γλυκές και προκοπή ήτανε η ζωή σου. 
- Το στόμα σου μέλι γλυκό μικρού παιδιού η καρδιά σου, 
με καλοσύνη γέμιζες την οικογένειά σου. 
- Μ' ένα πλατύ χαμόγελο και όλο καλοσύνη, 
πώς άφησες τέτοια καρδιά τόσο σκληρή να γίνει; 
- Δεν έχω λόγια πού να βρω να πω τις αρετές σου, 
άνθρωπο δεν επίκρανες μεσ' τη ζωή ποτέ σου. 
- Όλοι ανάγκη είχαμε ακόμα τη θωριά σου, 
πυξίδα μες στο σπίτι σας ήταν τα λογικά σου. 
- Εσύ μπορεί να ξέχασες Γιάννη εκεί που είσαι, 
μα εμάς ο πόνος δεν περνά ούτε και λησμονήσαι. 
- Λένε ο χρόνος που περνά τα πάντα ξεθωριάζει, 
μα το δικό σου θάνατο τίποτα δεν αλλάζει. 
- Δεν ξεθωριάζει η μνήμη σου μέσ' από τις καρδιές μας, 
γιατί τις αναμνήσεις σου έχουμε κι ειν' δικές μας. 
- Γιάννη μέσα στη σκέψη μας σ' έχουμε και καρδιά μας 
κι αν έφυγες σε νοιώθουμε πως βρίσκεσαι κοντά μας. 
- Στους άγγελους παρήγγειλα την έννοια σου να έχουν, 
μα μου'παν πως οι άγγελοι αγγέλους δεν προσέχουν. 

Επιμέλεια: 
Γεώργιος I. Σακέλλης 

- Ό,τι κι αν πω για σένα 'ναι λίγο 'ναι και δεν φτάνει, 
καλό ταξίδι εκεί που πας αγαπητέ μας Γιάννη. 
- Στου παραδείσου τις δροσιές και στου Χριστού τη βάντα, 
με τη δική σου ανάμνηση εμείς θα ζούμε πάντα. 

Με βαθύτατη θλίψη 
τα ξαδέλφια σου Μαρία και Οεοδοσης Ασημόγλου 

Συλλυπητήριο 
Εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια 

στην οικογένεια του αγαπητού μας συμπατριώτη και προ-
έδρου της αδελφότητάς μας "Η Δήμητρα" Μανώλη Γεωρ-
γίου Διακογεωργίου για τον απρόσμενο χαμό του αγαπη-
τού του υιού Ιωάννη Εμμ. Διακογεωργίου όπου βύθισε σε 
μεγάλο πένθος όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ό-
λους τους συμπατριώτες μας. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον φι-
λοξένησε και η μνήμη του αιωνία. 

Ο Αντιδήμαρχος 
Γ. Πρωτόπαπας 

Στον Γιάννη Εμμ. Διακογεωργίου 
Βαρύ σκληρό μαντάτο στις αρχές του Νέου Έτους 

2016 για την παροικία Ολυμπιτών της Αττικής. 
Ένας άνθρωπος νεότατος, τριάκοντα δύο μόλις ετών, 

άξαφνα μας άφησε χρόνια. 
Ο Γιάννης του Μανώλη και της Μαρίας Διακογεωργίου 

έφυγε και δεν τον ξαναβλέπομε, ίσως ο παππούς του που 
είχε το όνομά του, και που και εκείνος έφυγε πρόσφατα να 
θέλησε να τον πάρει μαζί του. 

Είναι λυπηρό να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι, αλλά 
δυστυχώς αυτά έχει η ψεύτρα ζωή. 

Στους χαροκαμένους του γονείς, στα αδέλφια του, 
στον παππού και τις γιαγιάδες του και γενικά σε όλους του 
τούς συγγενείς τα θερμά μας συλλυπητήρια και ο Χριστός 
που ήρθε πρόσφατα στον κόσμο να τους δίνει κουράγιο να 
ξεπεράσουν τη μεγάλη τους θλίψη. 

- Αυτός που μπαίνει μες τη γη τίποτα πια δεν νιώθει, 
ούτε ακούει, ούτε θωρεί τους ζωντανούς ματώνει. 
- Οι ζωντανοί ματώνουσι που φεύγει από κοντά τους, 
τον κλαίνε που δεν βρίσκεται μέσα στη συντροφιά τους. 
- Ψεύτικη είναι η ζωή, όλοι καλά το ξέρου(ν), 
πάντα το έχου(ν) μες το νου θέλου(ν) κι αν δεν το θέλου(ν). 

Κωστής Χαψής, Οικογενειακώς 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουν το βάθος της 

ευγνωμοσύνης μας, σε όλους τους αγαπητούς συμπα-
τριώτες, γείτονες, φίλους, γνωστούς και τους αγαπημέ-
νους φίλους του Γιάννη μας, σε καθένα από σας, για την 
αγάπη, το ενδιαφέρον και τη στήριξη προς εμάς, για το χα-
μό του αγαπημένου μας υιού 

ΓΙΑΝΝΗ 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους συμμετείχαν στην εξό-

διο ακολουθία, καθώς και όλους όσοι μας συμπαραστέκο-
νται σ'αυτές τις δύσκολες για εμάς ώρες με τις προσευχές 
και την αγάπη τους. 

Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας σε εκείνους 
που προσέφεραν αντί στεφάνου, στήριξη καταθέτοντας 
δωρεές στον Εθελοντικό Οργανισμό "Χαμόγελο του Παι-
διού" στη μνήμη του αγαπημένου μας παιδιού. 

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα ξαδέλφια 
μας Μανώλη και Μηνά Παπανικολάου-Νταή, για την προ-
σφορά - δωρεάν και την καλλιτεχνική διακόσμηση των 
μαρμάρων για το μνήμα του αγαπημένου μας παιδιού 
ΓΙΑΝΝΗ. Ο Θεός να τους το ανταποδώσει και να χαρίζει υ-
γεία στα σπίτια τους. 
Να χαρίζει ο Θεός ΥΓΕΙΑ, σε εσάς και στις οικογένειές σας. 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΝΩΛΗ και ΜΑΡΙΑΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Επικήδειος Λόγος στον Κωστή Διακομανώλη 
Από τη Σοφία Κανάκη - Πρωτόπαπα Δρ. Φιλ. 

Ο Κωστής Διακομανώλης, μαζί 
με τον μεγαλύτερο αδελφό του 
Μιχάλη, ήταν οι πρώτοι Μαθηματι-
κοί Καθηγητές, του τόπου μας. 

Και οι δύο είχαν τελειώσει το 
6τάξιο τότε Γυμνάσιο Καρπάθου, 
ως αριστοβάθμιοι μαθητές και με 
την οικονομική στήριξη του μεγα-
λύτερου από αυτούς αδελφού 
τους Βασίλη, ο οποίος εργαζόταν 
εδώ στον Πειραιά, ως εργολάβος 
οικοδομών, αποφοίτησαν από το 

Μαθηματικό Τμήμα, του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Όλοι οι επιστήμονες του χωριού μας, της εποχής εκεί-

νης, υπήρξαν αξιόλογοι, πρώτον γιατί σπούδαζαν μόνο οι 
καλοί, αφού έδιναν εξετάσεις ακόμη και για την εισαγωγή 
τους στο γυμνάσιο και δεύτερον γιατί είχαν τη δυνατότητα 
να διαλέξει ο καθένας την επιστήμη που καταλάβαινε ότι 
είχε περισσότερη κλίση και ικανότητες, αφού εισήγοντο ά-

Ο 
diM 
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Κοινωνική Ζωή 
νευ εξετάσεων, σύμφωνα με τον ισχύοντα για τα Δωδεκά-
νησα νόμο, επειδή ελευθερώθηκαν αργότερα από την υ-
πόλοιπη Ελλάδα, το έτος 1948. 

Και οι δύο, Διακομανώληδες λοιπόν μαθηματικοί, ήταν 
αστέρια στον κλάδο τους. 

Ο Κωστής μάλιστα λίγο αργότερα σπούδασε και Πολι-
τικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και 
μπόρεσε και το συνδύασε κι αυτό επαγγελματικά. 

Η Χούντα τον είχε κυνηγήσει ως αντιστασιακό, και με 
την πρόφαση ότι είχε φροντιστήριο τον μετέθεσε από τη 
Ρόδο στην Κάσο. 

Μετά τη μεταπολίτευση μετατέθηκε στον Πειραιά στο 
Χατζηκυριάκειο συγκρότημα, Γυμνασίου - Λυκείου, αρχικά 
ως Καθηγητής Μαθηματικών, και στη συνέχεια ως Λυ-
κειάρχης, για πολλά χρόνια μέχρι τη συνταξιοδότησή του. 

Παντρεύτηκε από αγάπη τη Λίτσα Χουφαρδά, της οικο-
γενείας Γιαννουρή, από τη μεριά της μάνας της που έχει 
παίξει πρωτεύοντα ρόλο στη δημιουργία της ακίνητης πε-
ριουσίας της Αδελφότητάς μας στην Αμφιάλη και οι δυο 
τους αποτελούσαν ένα από τα πιο ωραία ζευγάρια του τό-
που μας. Απέκτησαν δύο κόρες. Τη Μαρία, που σπούδασε 
δασκάλα και είναι παντρεμένη με Στρατηγό της Αστυνομί-
ας και την Πένυ, που είναι γραμματειακή υπάλληλος στη 
Μέση Εκπαίδευση και παντρεμένη με Αξιωματικό της Πυ-
ροσβεστικής. Η Μαρία έχει δύο παιδιά, ο γιος της είναι 
φοιτητής και η κόρη της μαθήτρια λυκείου και η Πένυ, έ-
χει μια κόρη, που έχει σπουδάσει πληροφορική. 

Όλοι οι αδελφοί Διακομανώλη ήταν πάντα κοντά, στα 
συλλογικά μας πράγματα. Ο Νικολής και ο Βασίλης Μέλη 
στα Δ.Σ., ο Μιχάλης Γ. Γραμματέας και Πρόεδρος. Ο Κω-
στής έκαμε δωρεάν τα σχέδια του κτιρίου μας στην Καλ-
λίπολη, όπου στεγάζονται τα γραφεία του συλλόγου μας, 
ο ξενώνας και το Ολυμπίτικο σπίτι, ως Πολιτιστικό Κέντρο. 
Τιμή και περηφάνεια στους ανθρώπους που δεν ενδιαφέ-
ρονται μόνο για τον εαυτό τους ή μόνο για την επαγγελ-
ματική τους εξέλιξη, αλλά βοηθούν όπως μπορούν και το 
κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και δραστηριο-
ποιούνται. 

Ένας από αυτούς ήταν και ο Κωστής ο Διακομανώλης 
ο οποίος δεν ήταν μόνο ο Λυκειάρχης ο καλός, που γενιές 
πολλές μορφώθηκαν στα χέρια του, και μιλούν γι' αυτόν 
με πολλή αγάπη και σεβασμό, όσοι υπήρξαν μαθητές του. 
Δεν ήταν μόνο ο ευσυνείδητος Πολιτικός Μηχανικός, αλλά 
ήταν και καλός πατριώτης, από τις πιο σημαντικές οικογέ-
νειες, που άφησαν τη σφραγίδα τους στον τόπο μας. Εγ-
γονός από τη μεριά της μάνας του του παπά-Γιώργη Σα-
κελλάρη και από τη μεριά του πατέρα του από τη μεγάλη 
οικογένεια των Διακομανώληδων, που συνεχίζει να δίνει ε-
πιστήμονες και στο ανδρικό και στο γυναικείο φύλο, σε ό-
λους τους κλάδους των επιστημών. 

Το 1995 με είχε στείλει το Πανεπιστήμιο Αθηνών να 
δώσω τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στις τάξεις 
του Λυκείου του Χατζηκυριάκειου, όπου εκείνος, όπως 
προανέφερα ήταν Λυκειάρχης. Θυμάμαι, μου έκανε 
μεγάλη εντύπωση η ικανότητα προσοχής και συγκέντρω-
σης που είχαν εκείνοι οι μαθητές, πράγμα δύσκολο στη 
σημερινή εποχή, μεταξύ των οποίων, συνέπεσε να είναι και 
ο Ντίνος Γ. Πρωτόπαπας, και τον αναγνώρισα από το επί-
θετο, λόγω της απουσίας μου για πολλά χρόνια στο εξω-
τερικό, και βέβαια το επιβεβαίωσα ρωτώντας τον: από που 
είσαι παιδί μου; και μου απάντησε από την Όλυμπο. 

Ο Κωστής ο Διακομανώλης γενικά ήταν άνθρωπος που 
ενέπνεε τον σεβασμό, γι' αυτό είχε καταφέρει να πειθαρ-
χούν αβίαστα και οι υφιστάμενοι του, και οι μαθητές του 
σ' αυτόν. Πολλές φορές το αντίθετο της πειθαρχίας, με ε-
πίκληση τάχα της δημοκρατίας, καταντά σε ασυδοσία. Η 
πειθαρχία επιτελεί τον σκοπό της όταν προέρχεται από 
την κινητοποίηση ενδιαφέροντος. Ο Κωστής ο Διακομανώ-
λης τον είχε επιτύχει αυτόν τον στόχο, γι' αυτό και οι επι-
τυχίες των αποφοίτων του Λυκείου του στις πανελλήνιες ε-
ξετάσεις, ήταν εξαιρετικές. 

Σημαντικό επίσης ήταν, ότι λόγω του ότι η Καλλίπολη 
του Πειραιά, αποτελεί την πολυπληθέστερη περιοχή της 
παροικίας μας εδώ στην Αττική, πολλά δικά μας παιδιά ό-
πως οι αδελφές Λεντή γιατρίνες και οι δύο, ο Γιώργος Β. 
Γιωργάκης πιλότος, ο Ντίνος Γ. Πρωτόπαπας καπετάνιος, 
αποφοίτησαν από το Χατζηκυριάκειο, και βέβαια αναφέ-
ρομαι μόνο στους Ολυμπίτες μαθητές που γνωρίζω, και 
αυτό μου θυμίζει, τι ασφάλεια νοιώθουμε όταν ο Γυμνα-
σιάρχης ή ο Λυκειάρχης είναι συμπατριώτες μας, όπως 
κάποτε ήταν για μας ο Γιώργος ο Χαλκιάς. Τον νοιώθαμε 
σαν πατέρα μας. 

Φεύγοντας και ο Κωστής ο Διακομανώλης, για το ταξί-
δι το μακρινό, νομίζω πως φτάνουμε σιγά - σιγά στο τέλος 
της παλιάς καλής φρουράς, που όταν η συγκυρία το απαι-
τούσε να μαζευτούν, όλοι μαζί, πραγματικά η σύναξη είχε 
κάτι το ιδιαίτερο και συναρπαστικό. 

- Τη μάνα σας αξίωσε η τύχη να γεννήσει, 
μονάχα λεβεντόπαιδα τον τόπο να στολίσει. 
- Δεν ήταν μόνο η ομορφιά, κι η μόρφωση κορόνα, 
μα η αρμονία της ψυχής, του τόπου μας κολόνα. 

- Όλοι όσοι σε γνώρισαν πάντα θα σε θυμούνται, 
και στις επόμενες γενιές θα 'χουν να διηγούνται. 
Καλό σου ταξίδι Κώστα Διακομανώλη! 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που θα σκε-

πάσει το κορμί σου. 
Ψήφισμα 

Η Αδελφότητα των Απανταχού Ολυμπιτών Καρπάθου 
"Η ΔΗΜΗΤΡΑ" στο άγγελμα του θλιβερού θανάτου του 
Κωστή Εμμ. Διακομανώλη, συνήλθε εκτάκτως και αποφά-
σισε: 

1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια. 
2. Να παραστεί το Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία. 
3. Αντί στεφάνου να δοθεί το ποσόν στο Λύκειο Ολύ-

μπου - Διαφανίου. 
4. Να εκφωνηθεί επικήδειος και να δημοσιευτεί στη 

"Φωνή της Ολύμπου". 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

Μανώλης Διακογεωργιου Μανώλης Κανάκης 

Επικήδειος Λόγος στον Βασίλη Κελεπέση 
Από τον Α' Αντιπρόεδρο της Αδελφότητάς μας 

Κομνηνό Σακέλλη 
Ένας ακόμη εκλεκτός συμπατριώτης μας έφυγε από 

κοντά μας. Ο Βασίλης Μηνά Κελεπέσης. Ο Βασίλης ο Κε-
λεπέσης έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία 6 ετών και 
από μητέρα σε ηλικία 15 ετών. 

Μέχρι τα 22 του, που παντρεύτηκε, έμενε με το 
γαμπρό του Γιώργη Μηνα'ίδη και την αδελφή του Χρουσά-
φα Κελεπέση. 

Ερχόμενος στον Πειραιά συνεργάστηκε με τον Πολιτι-
κό Μηχανικό κ. Κατσίκη και κοντά του έμαθε την τέχνη της 
πέτρας. Με την τέχνη αυτή διακοσμήσανε τα πάρκα της 
Πεντέλης, το πάρκο της Φιλής και τον τοίχο της Ζέας. 

Ήταν φιλήσυχος, αλλά κοινωνικός άνθρωπος, ξεχωρι-
στός τεχνίτης, καλός οικογενειάρχης, κι ομορφάνθρωπος 
μέχρι και τα γεράματά του. 

Παντρεμένος με την Αρχοντούλα Εμμ. Διακομανώλη, 
κόρη καλών οικογενειών και μοναχοκόρη ανάμεσα σε πέ-
ντε αδερφούς, εκ των οποίων οι δύο Μαθηματικοί, απέκτη-
σαν τέσσερα παιδιά. Ένα γιο τον Γιώργο και τρεις κόρες 
την Ειρήνη, τη Μαρία και την Ευγενία. 

Η πρώτη τελείωσε το εξατάξιο τότε Γυμνάσιο και αμέ-
σως την πάντρεψαν, ως πρωτοκανακαριά, με άνθρωπο 
της σειράς της, τον Γιάννη Καστελλοριζιό. 

Η δεύτερη τελείωσε Φαρμακοποιός και παντρεύτηκε 
τον Οδοντίατρο Δημήτρη Παπαδημητρίου. 

Η τρίτη σπούδασε Μαθηματικός και παντρεύτηκε τον 
Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Βόλου, επίσης Μαθημα-
τικό, Αλκιβιάδη Ακρίτα. 

Αξιώθηκε να δει τα εγγόνια του να αποφοιτούν από τη 
Φαρμακευτική, από την Ιατρική, από το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο, από τη Νομική και ο μικρότερος είναι φοι-
τητής στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, από δε την 
πρωτοκόρη του είχε πιάσει και δισέγγονα. 

Στην παροικία μας εδώ ήταν πάντα παρών και χρήσι-
μος. 

Την Αδελφότητά μας την αγαπούσε εξ' ίσου με την οι-
κογένειά του και παράλληλα αγαπούσε και όσους εκοπία-
σαν, για να υπάρχει ακόμη 67 συνεχόμενα χρόνια. 

Ο ίδιος υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου τα έτη: 

1958-59 και 1959-60, επί προεδρίας Μανώλη Χιώτη, 
1961-62 και 1962-63, επί προεδρίας Ιωάννη Γιαννουρή 
1971-73 επί προεδρίας Βασίλη Χαψή, 
1973-75 επί προεδρίας Αντώνη Νικολάου, 
1983-85 επί προεδρίας Ιωάννη Διακαντώνη. 
Υπηρέτησε επίσης, ως υπεύθυνος πολιτιστικών τα έτη 

1985-87, επί προεδρίας πάλι Ιωάννη Διακαντώνη και Φώτη 
Παυλόπουλου. Συνολικά υπηρέτησε τη "Δήμητρα" δεκα-
τέσσερα χρόνια. 

Βοήθησε μάλιστα με προσωπική εργασία, μαζί με τον 
κουνιάδο του Βασίλη Διακομανώλη να κτιστεί το κτίριο της 
Καλλίπολης και βέβαια χωρίς αμοιβή. 

Ήταν επίσης από τους πρωτεργάτες στα γλέντια της 
παροικίας μας εδώ με όλους τους μερακλήδες εκείνων 
των χρόνων τον Μηνά Μαραγκό, τον Κωστή Βασ. Μαρα-
γκό, τον Μανώλη Χιώτη, τον Κοσμά Παπανικολάου, τους 
αδερφούς Νίκο και Κωστή Παπανικολάου, τον Βασίλη 
Σπανό, τους αδελφούς Καρανικόλα Γιάννη και Μηνά, τους 
αδελφούς Μιχαηλίδη Γιώργη και Μηνά κ.ά. και συνετέλε-
σαν όλοι μαζί στη διατήρηση της πολιτιστικής μας παρά-
δοσης. 

Γι' αυτό και η αδελφότητά μας τον ετίμησε, επί προε-
δρίας Σοφίας Κανάκη - Πρωτόπαπα, απονέμοντάς του 
Πλακέτα. 

Έφυγε χαρούμενος, γιατί έκαμε με τιμιότητα και αξιο-
πρέπεια το καθήκον του και προς την Οικογένειά του και 
προς την Αδελφότητά μας και γιατί απολάμβανε την αγά-
πη όλων. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής Γης που θα σκε-
πάσει το κορμί του. 

Επιμέλεια: 
Γεώργιος I. Σακέλλης 

Ψήφισμα 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας των απα-

νταχού Ολυμπιτών Καρπάθου "Η ΔΗΜΗΤΡΑ" στο άγγελμα 
του θανάτου του συμπατριώτη μας Βασιλείου Μηνά Κελε-
πέση συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε: 
1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια. 
2. Να παραβρεθεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εξόδιο Α-
κολουθία. 
3. Αντί στεφάνου να δοθεί το ποσό στις Λυκειακές τάξεις 
Ολύμπου - Διαφανίου. 
4. Να εκφωνηθεί επικήδειος και να δημοσιευτεί στην "Φω-
νή της Ολύμπου". 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
Μανώλης Διακογεωργιου Μανώλης Κανάκης 

Στον αγαπημένο μου πατέρα 
- Πατέρα που κουράστηκες για 
να μας μεγαλώσεις 
κι εφόδια για τη ζωή φρόντισες 
να μας δώσεις. 
- Οι λογικές σου συμβουλές 
στο νου μας τριγυρίζουν 
και τη ζωή στα χέρια σου 
πάντοτε μας θυμίζουν. 
- Ελάτρευες τη μόρφωση και το 
'δειξες στη πράξη 
κ' εσπούδασές τα τα παιδιά με 
ήθος και με τάξη. 

- Εσπούδασές τα τα παιδιά κ' εκείνα τα εγγόνια 
κι όλοι παρακαλούσαμε να ζήσεις κι άλλα χρόνια. 
- Ποτέ κακό δεν ήθελες ξένου - δικού ανθρώπου 
και πάντα ήσουν σύντροφος του μόχθου και του κόπου. 
- Δοκίμασες πολλές χαρές εις τη ζωή ετούτη 
και δεν εζήλεψες ποτέ τα έχια και τα πλούτη. 
- Για ένα όνομα καλό για σε και τα παιδιά σου 
κι αυτό το κληροδότησες στην οικογένειά σου. 
- Όλοι σ' εποφανέψασι κι όλοι σε καμαρώσα 
και την αγάπη πλούσια κι απλόχερα σου 'δωσα. 
- Κέρδισες την εκτίμηση απ' όσους σε γνωρίσαν 
κι ένα λουλούδι δροσερό στο φέρετρο σου αφήσαν. 
- Πήγες να βρεις τη μάνα μας γιατί 'στε αγαπημένοι 
και μεις που μείναμε εδώ θα 'μαστε ξεγνοιασμένοι. 

Με θλίψη 
Η κόρη σου Ειρήνη Κελεπέση - Καστελλοριζιού 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΕΛΕΠΕΣΗ 
ΚΥΔΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΙΝΟΣ ΗΘΟΥΣ 

υπό Δημητρίου Παπαδημητρίου 
Το νέο αν και γνωστό από καιρό ότι ερχόταν συνο-

δευόμενο αδυσώπητα απ' την πανανθρώπινη μοίρα, έπεσε 
στους ώμους μας βαρύ. Το μαντάτο της θλίψης διαδόθη-
κε από στόμα σε στόμα, παίρνοντας δρόμο προς τις καρ-
διές τους. Τους εμάζεψε στο μέρος του αποχαιρετισμού η 
υποχρέωση. Μιαν υποχρέωση που ένιωσαν βαριά στα στή-
θια τους γιατί ήξεραν. Κόσμος πολύς μαζεύτηκε. Ακούς 
Κελεπέση; Ήρθαν να περπατήσουν την τελευταία στράτα 
μαζί σου. Να σε τιμήσουν, να σε δουν για τελευταία φορά, 
να θυμηθούν την ιστορία, να εμπεδώσουν ακόμη μια φορά 
αυτό που απλόχερα τους έδινες τόσα χρόνια. αυτό για το 
οποίο πάσχιζες με νύχια και με δόντια να μην ξεχαστεί. 

Κόσμος πολύς μαζεύτηκε, έχοντας στο νου τους έναν 
άνθρωπο με βγαλμένα πουκάμισα και δακρυσμένο, έναν 
άνθρωπο ξαναμμένο, αναψοκοκκινισμένο με ανάκατα μαλ-
λιά και το κομπολόι στον αγκώνα να τους λέει όρθια σε 
ρυθμούς σεληνιακούς: 

Μη τη θωρείς την Όλυμπο, πο τη κακή της όψη, 
αμμέ βοήθησε κι εσύ αν θέλεις να προκόψει". 

Ήρθαν να σε δουν Κελεπέση για τελευταία φορά στον 
απάνω κόσμο. Σ' αυτό τον κόσμο που με νύχια και δόντια 
προσπάθησες να διατηρήσεις ζωντανό. Τον κόσμο τους. 
Την ταυτότητά τους, το είναι τους, την ιδιαιτερότητά τους, 
τη φύτρα τους, την ιστορία τους, τα πατρογονικά τους, τα 
έθιμά τους, τα γλέντια τους. Να θυμηθούν έναν δακρυσμέ-
νο τραγουδιστή, να βγάζει τον πόνο του μέσα από το στρί-
γκλισμα της λύρας τους, της λύρας σου. Το πάθος της λύ-
ρας τους που σ' έκανε τη λύρα του πάθους τους. Να θυ-
μηθούν έναν γλεντιστή φτωχό, ταλαίπωρο, μεροκαματιά-
ρη, αλλά, συγχρόνως, πλούσιο, γενναίο, ατρόμητο μπρο-
στά στη θλίψη, να τους τσιγκλάει τις στενοχώριες τους 
όρθιος πάλι: 

"- Μήτε τα πένθη πλιο κρατώ μήτε και χαρακτήρα, 
ωσάν γλεντούν οι φίλοι μου και παίζει ο Ντίνος λύρα". 

Ακούς μωρέ Κελεπέση; 
Ήρθαν να δουν τον άνθρωπο που είχε τη δύναμη να 

μετατρέπει με τις μαντινάδες του, τη λύπη του, τη λύπη 
τους σε ασυγκράτητο ποταμό συναισθήματος. Σε χαρμο-
λύπη. Σε έξοδο του πόνου και μετατροπή του σε ελπίδα, 
σε συγκίνηση. Γιατί τα πάθη, οι ταλαιπωρίες, οι αγωνίες 
της επιβίωσης δεν αντέχονται και πρέπει να εκφραστούν. 
Πώς; Παίρνοντας το δρόμο του δακρύζοντος γλεντιστή. 
Το δρόμο που με νύχια και με δόντια τον κράτησες όρθιο 
στη ξενιτιά. Ήρθαν να θυμηθούν να τους λες: 
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Κοινωνική Ζωή Επιμέλεια: 
Γεώργιος I. Σακέλλης 

"-Επέράσά άπ' το τέμενος κι άπό την Ομάλίά, 
μά ούτε ειδά άνθρωπο ούτ' άκουσά ομιλίά". 

Νά τους δείχνεις ότι όλοι οι δικοί σου πέθάνάν κι έμει-
νες μόνος, μόνος κι έρημος, άλλά τράγουδιστής, γλεντι-
στής, ζωντάνός στη σκηνή της επιβίωσης κάι δεν το βάζεις 
κάτω. Δεν έχεις κάνένάν, άλλά τράγουδάς άκόμη, ελπίζεις 
άκόμη, δίνεις θάρρος, δίνεις συνάίσθημά, τους στηρίζεις, 
τους κάνεις νά ελπίζουν άκόμη κάι στο χάμό. 

Κόσμος πολύς μάζεύτηκε. Ακούς μωρέ Κελεπέση; 
Μικρό πάιδί, ξυπόλητο, στον Ακολάκινιάρη νά μάζεύεις 

κάι νά ρουφάς σάν σφουγγάρι την ιστορίά του χωριού 
σου. Νά μεγάλώνεις μέσά σε οικονομική δυστυχίά, τρά-
γουδώντάς τους σκοπούς του τόπου κάι του πάθους σου. 
Νά συντρέχεις τους άνθρώπους όπου μπορείς. Νά μην έ-
χει κάνένάς νά πει κάτι κάκό γιά σένά. Πάντοτε πρόθυμος, 
πάντοτε πρόσχάρος, πάντοτε συνετός. 

Νά μελετάς με τη ζωή σου τά έθιμά του τόπου σου κάι 
νά πλουτίζεις κρυφά τον εσωτερικό πολιτισμό σου με συ-
νάίσθημά. 

Κάτέληξες βοηθός του γιάτρού του Χάτζηάντωνίου, νά 
τρέχεις τις νύχτες με τά ποδιά Όλυμπο - Διάφάνι νά ξεγεν-
νάτε, νά δίνετε πρώτες βοήθειες, νά περιποιείστε τους πά-
σχοντες, άχρημάτιστί. Μόνο κάι μόνο γιά νά προσφέρεις. 
Μέχρι κάι τη γυνάίκά του γιάτρού έκλεψες γιά νά του τη 
πάς στο Φορόκλι νά φύγουν κάι σε συνέλάβε η άστυνομί-
ά. Εσύ όμως εκεί. Όπως λέει ο ποιητής: 

"...ελιές κάι τεράτσιές στον ρότσον τους..." 
Εσύ δηλάδή εκεί. Προσηλωμένος στά έθιμά του τόπου 

σου. 
Αργότερά πάντρεύτηκες άπό τράνή γενιά. Μπήκες 

στον κόσμο της πένάς κάι της μόρφωσης που πάντά θάύ-
μάζες. Έφυγες όπως όλοι άπ' το χωριό κι ήλθες φτωχός 
κάι μεροκάμάτιάρης στον Πειράιά. Πρωί-πρω-
ί στο μεροκάμάτο. Μεροκάμάτο σκληρό. Νά μάθάίνεις την 
τέχνη του πελεκάνου κάι το βράδυ νά εξάσκείς με τους φί-
λους σου την τέχνη της μνήμης του χωριού σου, τράγου-
δώντάς τους κάημούς του τόπου σου. Αρνήθηκες βιάίως 
νά πάς στά ξένά μετάνάστης. Αγάπάγες τά τέσσερά πάιδιά 
σου υπερβολικά γιά νά τά άποχωριστείς. Μεροκάμάτο λοι-
πόν. Μεροκάμάτο. Μεροκάμάτο ν' άνάθρέψεις τά πάιδιά 
σου κάι το βράδυ ν' άνάτρέφεις την ιστορίά σου, το πρωί 
νά φροντίζεις την οικογένειά σου κάι το βράδυ εξουθενω-
μένος νά άνάτρέφεις τά έθιμά, την ιστορίά, τις μνήμες, 
τους κάημούς κάι τά πάθη του τρόπου σου, του τρόπου 
του χωριού σου. Γιάτί ο τόπος γιά σένά ήτάν τρόπος. Τά 
βράδιά λοιπόν εξουθενωμένος με τους φίλους σου, τον Α-
ντώνη τον Κρητικό, τον Νικολάου, τους Φάσάκηδες, τον 
Σπάνό, τον Διάκάντώνη τον Αντώνη Κάνάκη κάι τόσους άλ-
λους νά πολεμάς με λύσσά στο μέτωπο του ήθους κάι του 
πάθους. Στο μεράκλίκι. Γιάτί ένιωθες ότι: 

"-Το μεράκλίκι είνάι πληγή που όλο άΐμά τρέχει, 
0εέ μου κάι πώς τηνε βάστει εκείνος που την έχει". 

Κι εσύ άυτή την πληγή φρόντιζες νά την έχεις πάντοτε 
άνοιχτή. Πάντά νά τρέχει. Πάντά νά τρέχει άίμά. Το άίμά 
των προγόνων σου, του πάθους σου, του χωριού σου. Έ-
φυγες κάι μπήκες στο μέγάρο των μεράκλήδων κάι έκλει-
σες πίσω σου την πόρτά με πάτάγο. Με ένά μεροκάμάτο. 
Νά μεγάλώνεις τέσσερά πάιδιά στά μετεμφυλιάκά χρονιά 
μ' ένά μεροκάμάτο. Νά τρέχεις άπό Άγράφά κάι Κάρπενή-
σι μέχρι Πελοπόννησο ως πελεκητής πέτράς γιά τά πάιδιά 
σου. Γιά ένά μεροκάμάτο. Κι όμως. Αυτό το μεροκάμάτο 
του πόνου έφτάσε κάι περίσσεψε, άνάνιωσες τά πάιδιά 
σου, τά σπούδάσες, τους πρόσφερες άπλόχερά άυτά που 
πάντά επιθυμούσες. Τη μόρφωση. Τά πάντρεψες με ένά 
μεροκάμάτο. Γέμισες τον τοίχο σου με πτυχίά με ένά με-
ροκάμάτο. Τά πτυχίά έφεράν κι άλλά πτυχίά. Τά άλλά πτυ-
χίά έφεράν κι άλλά. Γέμισε ο τοίχος. Δεν χωράει πιά. Ο με-
ροκάμάτιάρης γλεντιστής, ο πάθιάσμένος της λύράς κοί-
τάγε γύρω του κι έβλεπε γιάτρούς, φάρμάκοποιούς, κι άλ-
λους γιάτρούς, κάθηγητές, νομικούς, μηχάνολόγους, κι 
άλλους κάθηγητές νά συσσωρεύοντάι γύρω κάι νά τον 
φροντίζουν. 

"Κάτθάνε νυν Διάγόρά ουκ άνάβήσης εις Όλυμπον" 
Ο μεροκάμάτιάρης. Ακούς Κελεπέση; Ο μεροκάμάτιά-

ρης, ο άγράμμάτος νά φτιάξει κάι νά σμιλέψει με ένά μυ-
στρί τη μόρφωση. Ο μεροκάμάτιάρης νά τον συνοδεύουν 
στο τέλος δεκάπέντε σχολές πάνεπιστημίου. Ο μεροκάμά-
τιάρης νά πολεμάει στη ζωή του δίχως τίποτά. Μόνο νά 
διάτηρεί ως κόρη οφθάλμού τις εντολές του χωριού του. 
Τά έθιμά του τόπου του. Πρώτος. Νά άγωνίζετάι γιά το 
σύλλογο του με πάθος. Κάι σε ποιο σπίτι δε μπήκες νά 
τους πεις τά κάλάντά κάι νά τους θυμίσεις τά πάτρογονικά 
τους; Αγωνίστηκες με πάθος νά χτιστεί η "Δήμητρά". Εσύ 
κάι μερικοί άλλοι. Ποσά μεροκάμάτά άράγε δεν έκάνες; 
Πόνος κι άγώνάς. 

"-Στο Σούλι κάι στην Αλάμάνά κάνάμε φως την συμφορά, 
θά μάς θυμούντάι τάχά μάνά κάμιά φορά;" 

Ανάρωτιέτάι ο ποιητής. Γιάτί επέμενες νά προσφέρεις. 
Ακόμη κάι στά δικάστήριά σε πήγάν γιά τη "Δήμητρά". Ε, 
λοιπόν, άυτοί που πρέπει, ότάν πρέπει, όπως πρέπει, θά σε 
θυμούντάι, γιάτί μιά ζωή τους "πρεπίτζεις" τον τρόπο ύ-

πάρξης του "Είνάι" τους μάκριά άπό το χωριό τους. Αυτοί 
που "δεν πρέπει" άς γλεντούν τώρά μέσά σ' άυτό γιά το ο-
ποίο επέμενες πως "έτσι πρέπει". 

Δεν πειράζει τους άπάντησε ο φίλος σου ο Διάκάντώ-
νης γιάτί εσύ έλειπες. 

"-Πενήντά χρονιά πιο μπροστά χτίστες κάι οικοδόμοι, 
τη θεμελιώσάνε γερά γι' άυτό κάι στέκει άκόμη". 

Ύστερά κουράστηκες. Κουράστηκες βάριά. Εμείς ό-
μως τά πτυχίά του μεροκάμάτου, εκεί. Νά σε φροντίζουμε. 
Προχθές άκόμη μου βάστούσες το χέρι κάι γέλάγες. Μου 
έλεγες, άντί νά σου πω εγώ ευχάριστώ. Ευχάριστώ, Δημή-
τρη, γιά ό,τι έκάνες τόσά χρονιά άγόγγυστά γιά τη γυνάί-
κά μου, γιά μένά, γιά τά πάιδιά μου. Μου είπες, κάι δάκρυ-
σά κρυφά, ότι είσάι ευχάριστη μένος. Τά μάτιά σου δυο 
στάγόνες πάράπονο. Ήξερά ότι ήθελες νά ζήσεις λίγο ά-
κόμη. 

Ήθελά νά σου πω: 
"-Ξέρω κάλά τι πέράσες, βλέπω πληγές στο σώμά, 
ξέρεις κάλά πως γέράσες, μά βαστά λίγο άκόμά". 

Δεν μπόρεσά. Ήξερες ότι έφευγες. Το τελευτάίο βρά-
δυ τά πάιδιά σου εκεί. Η Μάρίά σού βάστάγε βουβά τά χέ-
ριά τ' άκριβά, μέχρι νά περάσεις άπένάντι. Τ' άκριβά σου 
χέριά. Τά φτωχά σου χέριά. Τά χέριά του μεροκάμάτου κάι 
της προσφοράς. 

"-Σε φάγάνε οι σκάλωσιές κάι οι τάλάιπωριες, 
μά ήκάμες τις κόρες σου πράγμάτικές κυρίες". 

Δεν άπέμεινε τίποτά πιά. Τίποτά. Τά κιτάπιά σου με τη 
ζωή τά έκλεισες με άριστά. 

"-Δεν άπομένει τίποτά άπό το νά πεθάνεις 
κι άδειάσε η κούπά του κάημού κάι η γωνιά που πιάνεις". 

Εμείς τά πάιδιά σου κάι τά εγγόνιά σου σε περιποιηθή-
κάμε άγόγγυστά κι όπως έπρεπε. Το θέμά μου όμως δεν 
είνάι άυτό άν με εννοείς εκεί που βρίσκεσάι. Το θέμά μου 
ήτάν η περιποίηση που ΕΣΥ μάς έδωσες, που ΕΣΥ μάς 
πρόσφερες άφειδώς. Σ' εμάς κάι σ' όλο τον κόσμο. 

Δεν έχω νά σ' άποχάιρετήσω πάρά με ό,τι συμπυκνω-
μένο σου είπε σε ένά γλέντι στην Όλυμπο, ότάν τράγου-
δούσάν γιά μένά, ο κάθηγητής ο Αντώνης ο Κάνάκης 

"-Βγάλε φτερά κάι πέτάζε, Βάσίλη Κελεπέση, 
όσο ψηλά κι άν άνεβεί το σώμά δεν θά πέσει". 

Κάλο σου τάξίδι. 

Ο επικήδειος του προέδρου 
της Αδελφότητας ΒΡΥΚΟΥΣ Νίκου Αναστασιάδη 

προς τον αδικοχαμένο Νίκο Ι. Παυλίδη. 

Όσο κι αν προσπάθησα να 
^ πιέσω τον εαυτό μου να βρεθώ 

στην τελευταία μας συνάντηση, 
ϊ δεν τα κατάφερα. Ένοιωθα ότι 
I θα κατέρρεα. Ξεκινώντας για 
κ να έλθω, ένοιωσα ένα περίεργο 
I συναίσθημα και αποφάσισα να 
" μείνω πίσω, αλλά η σκέψη μου 

βρισκόταν κοντά σου, έχοντας 
στη μνήμη μου τις εικόνες από 

| το Πλατύ το τελευταίο καλοκαί-
ρι. Με τις παρακάτω λίγες 
γραμμές θα ήθελα να σε απο-

, χαιρετήσω για τελευταία φορά 
Τ k εκ μέρους της Αδελφότητας, 

του Δ.Σ. και όλων των μελών 
της παροικίας μας. 

Νίκο. Με βρίσκεις άπροετοίμάστο κάι με δυσκολίά θά 
σου πω τά λίγά λόγιά μου, που θά είνάι πολύ φτωχά γιά νά 
σου πλέξουν το εγκώμιο που θά σου τάίριάζε. Φάίνετάι ά-
πίστευτο σε όλους μάς, νά βλέπουμε σήμερά μπροστά μάς 
άυτό το άπρόσμενο θέάμά, με το άσχημο πάιχνίδι που σου 
επιφύλάσσε η μοίρά, κόβοντάς το νήμά της ζωής σου τό-
σο νωρίς, τόσο ξάφνικά κάι τόσο άδικά άφήνοντάς πίσω τά 
δυο άνήλικά πάιδάκιά σου, την γυνάίκά σου, τις άδελφές 
σου, τους γάμπρούς σου, τά άνίψιά σου, όλους εμάς κάι 
τέλος την πολυπικράμένη κάι χάροκάμένη μάνά σου, που 
ευχόμάστε ο Θεός νά δίνει σε όλους δύνάμη κάι κουράγιο 
γιά νά άντιμετωπίσουν την άβάστάχτη συμφορά που τους 
βρήκε με την άνάπάντεχη άπώλειά σου. 

Όλοι όσοι ήμεθά στο Πλάτύ εφέτος της Πάνάγίάς, χά-
ρήκάμε με την πάρουσίά σου κάι το κέφι που είχες εκείνη 
την ημέρά, λες κάι κάτάλάβάινες ή προάισθάνόσουν τι θά 
σε περίμενε. Κάι κάτέβηκες νά άποχάιρετήσεις το χωριό 
κάι τους συγχωριάνούς μάς γιά τελευτάίά φορά. 

Νίκο, άνάρωτιέμάι : μήπως σου έλειψε ο πάτέράς σου 
κάι βιάστηκες νά πάς νά τον βρεις; μήπως σε ήθελε κοντά 
του; μήπως δεν άντεχες την άπουσίά του; μήπως σου έλει-
ψάν τά μουσικά του άκούσμάτά; μήπως τελικά επεθύμησε 
ο ένάς τον άλλο; Μπορεί νά είνάι κάι άυτά μιά κάποιά εξή-
γηση. 

Γιάτί άράγε τον μάγνητοφωνούσες συνεχώς το τελευ-
τάίο διάστημά της ζωής του, χωρίς άν ήτάν δυνάτό νά πά-
ράλείψετε τίποτά άπό όσά γνωρίζάτε κάι μάζί νά κάτάγρά-
ψετε όλη τη μουσική μάς κληρονομιά, με τον άριστο κάι 

δεξιοτεχνικό τρόπο κάι την μελωδικότητά της φωνής, που 
η φύση σάς είχε προικίσει, άφήνοντάς σε όλους εμάς άυ-
τό τον μουσικό θησάυρό άπό άκούσμάτά κάι το κάθε άκου-
σμά θά είνάι το μνημόσυνο που θά κάνει γιά σάς ο κάθέ-
νάς άπό εμάς που θά σάς άκούει. 

Νίκο, Αυτή την ώρά θά έπρεπε νά ήσουν βόλτά με τά 
πάιδάκιά σου κάι την γυνάίκά σου, νά τους μάθάινες τις 
γλυκές σου δοξάριές κάι τις πενιές, τους σκοπούς μάς, το 
ρεπερτόριο σου κάι τόσά άλλά που σάν κάλος πάτέράς έ-
πρεπε νά τους δείξεις, όπως κάι το έκάνες μέχρι προχθές 
που ήσουν κοντά τους, που δυστυχώς θά σε στερηθούν 
γιά το υπόλοιπο της ζωής τους. Θά σε στερηθεί επίσης ό-
λη σου η οικογένειά, οι συγγενείς, οι πολυάριθμοι φίλοι 
σου κάι οι χιλιάδες του κόσμου που διάσκέδάζάν κάι χό-
ρευάν με την λύρά σου, το λάούτο σου κάι την γλυκιά σου 
την φωνή. Ο μουσικός κόσμος της περιοχής μάς θά γίνει 
φτωχότερος, άφού χάνετάι ένά άπό τά κάλά του κάι τάλά-
ντούχά στελέχη. 

Πόσες φορές δεν είχάμε συνάντηθεί στο σπίτι σάς, που 
γέμιζε πάντά άπό μουσικές, τράγούδιά, όργάνά, χάμόγε-
λά, χιουμοριστικές ιστορίες. Κάι ενώ εσύ με την οικογένειά 
σου θά ήσουν ο συνεχιστής εκείνων των γεγονότων, φεύ-
γεις κάι τά άφήνεις όλά τόσο ξάφνικά μέσά στη θλίψη κάι 
την σκοτεινιά. Εγώ προσωπικά όποτε τύχει κάι περάσω ά-
πό εκεί, έρχοντάι στο μυάλό μου όλες εκείνες οι όμορφες 
κάι χάρούμενες στιγμές που ήμάστάν τυχεροί κάι που τις 
ζήσάμε μάζί σάς εκείνη την άξέχάστη γιά εμάς εποχή. 

Μάς είχες υποσχεθεί ότι θά ερχόσουν στην Αδελφότη-
τά ότάν θά είχες ελεύθερο χρόνο, γιά νά κάνεις τά μάθή-
μάτά μουσικής κάι χορού στά πάιδιά της πάροικίάς μάς, ό-
πως άλλωστε έκάνε κάι ο πάτέράς σου στις πάλιές κάλές 
εποχές. Κάι ενώ σήμερά το άπόγευμά θά έπρεπε νά γινό-
τάν η πρώτη συνάντηση πάνω στην άίθουσά, ήλθάμε γιά 
νά σε συνεβγάλουμε στο μάκρινό σου κάι άτελείωτο τάξί-
δι. Αλλά, άλλά μελετούν οι άνθρωποι κάι άλλά κάνει ο Με-
γάλοδύνάμος. 

Νίκο, σε λίγο θά πάς νά συγκάτοικήσεις με τον πάτέρά 
σου, θά συνάντήσεις τους θείους σου, τά ξάδέλφιά σου, 
τους συγγενείς σου τους φίλους σου κάι τους γνωστούς, 
που άν υπάρχει ζωή εκεί όπως λένε στην άιωνιότητά, θά σε 
κάλοδεχτούν σήμερά κάι σίγουρά θά κάνετε ένά γλέντι, 
σάν κι άυτά που γινόντουσάν κάι που ήτάν μάθημένοι ότάν 
ήτάν κοντά μάς. 

Δώσε τους τούς χάιρετισμούς μάς κάι διάβεβάίωσέ 
τους ότι όλοι βρίσκοντάι στην κάρδιά μάς, στη σκέψη μάς 
κάι μέχρι νά ζούμε δεν θά σάς ξεχάσουμε ποτέ. Θά σάς 
θυμόμάστε πάντά. Ας είνάι ελάφρύ το ροδίτικο χώμά που 
σε λίγο θά σε φιλοξενήσει. Αιώνιά σου η μνήμη. 

Μεγάλος ο πόνος για τον Νίκο Ι. Παυλίδη 
Πόσος πόνος άλήθειά πλημμυρίζει την ψυχή ξένων κάι 

συγγενών ότάν φεύγει ένάς νέος άνθρωπος, ένάς λεβέ-
ντης κάι άφήνει πίσω του μικρά πάιδιά, σύζυγο, άδελφές 
κάι μάνά άπάρηγόρητους, όπως ο μονάχογιός του Γιάννη 
κάι της Φούλάς Πάυλίδη; 

Ο πόνος άυτός δεν συγκρίνετάι με άλλους. Στη μάνά, 
άυτή δεν υπάρχουν λόγιά πάρηγοριάς, ούτε κάι στη νεάρή 
σύζυγο. 

Μόνο ο πάνδάμάτωρ χρόνος μπορεί νά βοηθήσει κάι ί-
σως χάρούμενά γεγονότά μέσά άπό τους άλλους της με-
γάλης οικογένειάς, γιάτί είνάι πράγμάτι μεγάλη κάι ωράίά 
οικογένειά. 

Φούλά μου κουράγιο, γιάτί δεν μπορούμε νά τά βάλο-
με με το Θεό. 

Τον γιο σου θά τον θυμόμάστε όλοι όπως κάι τον πάτέ-
ρά του, μέσά άπό τη λύρά του, μέσά άπό τά τράγούδιά 
που έχει συνθέσει κάι εκδώσει σε CD, τά οποίά δηλώνουν 
μιά λεπτότητά ψυχής κάι ένά τάλέντο που είχε άκόμη νά 
δώσει πολλά. 

Ο Θεός νά τον άνάπάύσει. 
Σοφία Κανάκη - Πρωτόπαπα Δρ. Φιλ. 

Έφυγε και ο Μανώλης ο Μαρούκλας 
Από τη Σοφία - Πρωτόπαπα Δρ. Φιλ. 

Έφυγε ο Μάνώλης ο Μάρούκλάς ένάς άνθρωπος λογι-
κός, ρεάλιστής, οργάνωτικός, ντόμπρος, εργάτικός όσο λί-
γοι στον τόπο μάς κάι προοδευτικός στις άντιλήψεις. 

Ήτάν ο πρώτος που σκέφτηκε ότι έλλειπε άπό το χω-
ριό μάς ένά μηχάνημά που νά κάνει την πέτρά άμμο κάι 
χάλίκι κάι δεν άργησε νά εγκάτάστήσει τον σπάστήρά στον 
"Μέσά Χάντάκά" λίγο πριν τη Μέσά Βρύση. 

Όλά τά νεοοικοδομημένά σπίτιά του χωριού μάς κάι ό-
λά τά άνάκάινισμένά προμηθεύοντάν τον άμμο κάι το 
χάλίκι άπό τον Μάνώλη κάι μάλιστά κοντά στον τόπο της 
κάτάνάλωσης, ενώ μέχρι τότε έπρεπε νά κουβάλούν άπό 
τις πάράλίες άμμο της θάλάσσάς ή νά τον φτιάχνουν μό-
νοι τους άπάνω στις πλάγιές των βουνών με τις κάλάμω-
τές. 

Έτσι εξυπηρετήθηκάν κάι οι άνθρωποι του τόπου μάς, 
γιά τις οικοδομές τους κάι στο χωριό κάι στην Αυλώνά κάι 
όπου άλλού στις εξοχές μάς θέλησάν νά κάνουν μετοχό-
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Κοινωνική Ζωή Επιμέλεια: 
Γεώργιος I. Σακέλλης 

σπιτα και η Κοινότητά μας τότε που ήκμαζε και ήταν αυτό-
νομη, για τα κοινοτικά της έργα. 

Είχε την τύχη να παντρευτεί μια από τις πιο άξιες, τις 
πιο μεταϋρισμένες και πιο έξυπνες κοπέλες του τόπου 
μας, όπως όλοι της οικογένειας Σακέλλη. 

Μέχρι να τη δεις να ξεκινήσει τη δουλειά την είχε και 
τελειωμένη. 

Δημιούργησαν ωραία οικογένεια, προσηλωμένοι όλοι 
τους στον τόπο, όπως και οι προγονοί τους. 

Γι' αυτό τόσο η κόρη τους η Πόπη, όσο και ο γιος τους 
ο Παύλος παντρεύτηκαν στον τόπο μας, έκαναν επιτυχη-
μένους γάμους και τους έδωσαν κι εγγόνια. 

Είχαν την ατυχία να χάσουν νωρίς τον γιο τους Γιάννη, 
παιδί που ασχολήθηκε πολύ με τα πολιτιστικά των συλλό-
γων μας, ιδιαίτερα της "Βρυκούς", κι αυτό τους εδημιούργη-
σε μια πληγή αγιάτρευτη, μια πληγή που ποτέ δεν έκλεισε. 

Ευτυχώς καμάρωσαν από τα άλλα τους παιδιά αφού 
και τα εγγόνια τους τελείωσαν πανεπιστημιακές σχολές, ο 
Ηλίας της Πόπης το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, του Πα-
ντείου και η Ειρήνη του Παύλου, τη Σχολή Business 
Management with french, του Πανεπιστημίου Queen Mary 
University of London και έχουν οικονομική ευχέρεια, στη 
δύσκολη εποχή που βιώνει ο περισσότερος κόσμος. 

Ο Παύλος μάλιστα εκπροσώπησε για πολλά χρόνια την 
Αδελφότητά μας στο Σύλλογο των Απανταχού Καρπαθίων 
ως Αντιπρόεδρος και ως Γ. Γραμματέας, αλλά και πρωτύ-
τερα το Σύλλογο των Νέων Ολύμπου του Πειραιά, παρόλο 
που είναι πολύ φορτωμένος με τις εταιρείες του και τις ε-
παγγελματικές του επιδιώξεις. Είναι αξιέπαινος, γιατί όχι 
μόνο είναι ο ίδιος επιτυχημένος, αλλά απασχολεί και συγ-
γενικά του άτομα και ξένο κόσμο. 

Πιστεύω ότι ο Μανώλης και η Άννα έκαναν το χρέος 
τους ως γονείς και με το παραπάνω. Περισσότερο γιατί και 
τα παιδιά τους είναι τοπικιστές. 

Εγώ τον Μανώλη τον Μαρούκλας τον θεωρούσα πάντα 
φίλο μου και δεν με διέψευσε ποτέ. Τα χρόνια εκείνα που 
υπηρετούσα στο χωριό μας και υπήρχαν μόνο δύο μικρά 
φορτηγάκια για το χωματόδρομο Ολύμπου - Διαφανίου το 
δικό του και του Βασίλη του Πρωτόπαπα, πάντα ήταν πρό-
θυμος να μας εξυπηρετήσει στις μετακινήσεις μας κι εμέ-
να και άλλους χωριανούς μας, που του το ζητούσαν. 

Ολιγόλογος αλλά θετικός. Άνθρωπος που μπορούσες 
να εμπιστευτείς τη γνώμη του. 

Εκείνο που με λυπεί επί πλέον είναι ότι σιγά-σιγά τε-
λειώνουν οι άνθρωποι που έζησαν τα περισσότερα χρόνια 
της ζωής τους στην Όλυμπο, τότε που έσφυζε από ζωή, α-
φού όλα τα σπίτια ήταν ανοιχτά και ο καθένας είχε τη θέ-
ση του σ' ένα καλά οργανωμένο εργοτάξιο. 

Μανώλη θα σε θυμόμαστε πάντα, γιατί ήσουν ένας 
άνθρωπος χρήσιμος για τον τόπο μας. 

Μαρούκλας Εμμανουήλ 
Από τον Πρόεδρο της «Βρυκούς» Νίκο Γ. Αναστασιάδη 

Το 'φέρε έτσι η συγκυρία και δεν βρέθηκα κοντά σου 
για να σε χαιρετήσω στο τελευταίο σου ταξίδι. Έτσι θα έ-
χω στο μυαλό μου την ήρεμη και ταλαιπωρημένη μορφή 
σου, τον πράο και ταπεινό χαρακτήρα σου, το έξυπνο και 
μετρημένο μυαλό σου, τις λογικές και σοφές συμβουλές 
σου. 

Όλοι μας ξέρουμε τι προσέφερες στη μικρή και κλει-
στή κοινωνία του χωριού μας, σαν οδηγός και σαν ιδιοκτή-
της του σπαστήρα, στις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες 
της τότε εποχής. Ακούραστος, εργατικός, μεθοδικός, εύ-
στροφος και η κάθε σου κίνηση και η κάθε σου κουβέντα 
είχαν βάση την εξυπνάδα σου και τη λογική σου. 

Πατέρας και σύζυγος υποδειγματικός και αφοσιωμέ-
νος στην οικογένειά σου, που ποτέ δεν της έλειψε τίποτα, 
παρόλο που σου έτυχαν αρκετές τρικυμίες, ταξίδια στο ε-
ξωτερικό για την αποκατάσταση της υγείας του Γιαννάκη, 
που τελικά η απώλειά του ήταν για σένα η αντίστροφη μέ-
τρηση και που αργά-αργά και χωρίς να κουράσεις την γυ-
ναίκα σου και τα παιδιά σου, έφτασες στο τέλος της ζωής 
σου κουβαλώντας αυτή τη πίκρα και αυτό τον βαρύ καημό 
παίρνοντάς τον μαζί σου. 

Τώρα θα ηρέμησες αφού συγκατοίκησες με τον αγαπη-
μένο σου Γιαννάκη για πάντα. Η γυναίκα σου, τα παιδιά, τα 
εγγόνια σου, οι συγγενείς, οι γνωστοί και οι φίλοι σου θα 
σε θυμόμαστε για πάντα. 

Δυο λόγια για το χαμό του συζύγου μου 

- Ωσάν ωραίο όνειρο πέρασε 
η ζωή μας, 
με τον αλληλοσεβασμό, 
που 'χαμε μεταξύ μας. 
- Τώρα 'χασα τον άντρα μου, τον 
στύλο του σπιτιού μου, 
το θάρρος την παρηγοριά, απού 
'χα του κορμιού μου. 
- Ευχαριστώ Τον το Θεό, 
που μ' έφερε κοντά σου 
και έζησα χρυσή ζωή στα χέρια 
τα δικά σου. 

- Άνθρωπος ήσουν λογικός, και με πολύ αξία 
κι ήσουνα κι' αξιόλογος, μέσα στην κοινωνία. 
- Και μέσα στα Χριστούγεννα μας άφησες καλέ μου 
κι η πίκρα ειν' αβάστακτη, σγουρέ βασιλικέ μου. 
- Απ' το εξήντα τέσσερα, ήμαστε παντρεμένοι 
κι 'εν άκουσα απ' τα χείλη σου, μία κακή σου λέξη. 
- Αφού σε πήρε ο Θεός, τώρα από κοντά μου, 
παρακαλώ το το Χριστό να σ' έχει στα δεξιά του. 

Η τεθλιμμένη σου γυναίκα Αννα Εμμανουήλ Μαρούκλας, 
τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. 

Εμμανουήλ Π. Μαρούκλας 
Ο Εμμανούλ Π. Μαρούκλας απεβίωσε εις τη Ρόδο εις η-

λικία 84 ετών. Ο καλοκάγαθος αυτός άνθρωπος έγινε γα-
μπρός μου το 1964.Ήταν εκ των πρώτων επιχειρηματιών της 
τότε Ολύμπου με ένα μικρό τζιπ στρατιωτικής όψεως και κυ-
κλοφορούσε εις τον διανοιγέντα τότε δρόμο με κασμά και 
φτυάρι Διαφανίου-Ολύμπου εξυπηρετώντας τους τότε πολυ-
πληθείς κατοίκους της κοινότητας Ολύμπου και όχι μόνον. 
Ως μηχανικός αυτοκινήτων εγκατέστησε τριβείο αδρανών υ-
λικών στον "Μέσα Χάντακα" Ολύμπου, κάνοντας άμμο και χα-
λίκι εις την τότε εργώδη κίνηση αντικατάστασης των δωμά-
των των σπιτιών της Ολύμπου και Διαφανίου. Υπήρξε χρήσι-
μος άνθρωπος παρέχοντας τις υπηρεσίες του αφειδώς στα 
μηχανολογικά προβλήματα μετά ταύτα των πολυαρίθμων ι-
διωτικών αυτοκινήτων εις την Όλυμπο και Διαφάνι. Καλός οι-
κογενειάρχης αγαπούσε τη σύζυγο του και τα παιδιά του, 
παράδειγμα προς μίμηση, αφού μετέβη 2 φορές εις την Αμε-
ρική προς αποκατάσταση της υγείας του παιδιού του και του 
παρείχε ως το τέλος τα δέοντα σαν στοργικός πατέρας. 

Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του εν χώρα ζώ-
ντων και εν σκηναίς Δικαίων. 

Ο κουνιάδος σου Γιώργος Σακέλλης οικογενειακώς. 

Βασίλειος Μ. Κελεπέσης 
Δυστυχώς απεβίωσε σε προκεχωρημένη ηλικία των 88 ε-

τών στον Πειραιά, ο ένθερμος συμπατριώτης μας (εξάδελ-
φος) Βασίλειος Κελεπέσης. Υπέρμετρος πατριώτης αγα-
πούσε την Όλυμπο μέχρι λατρείας, σωστός θεματοφύλακας 
των ηθών και εθίμων της φιλτάτης μας Ολύμπου γλεντίζο-
ντας και δίνοντας κέφι και χαρά στο κάθε γλέντι που εγίνετο 
στον Πειραιά και στην Όλυμπο. Καλός οικογενειάρχης, αφού 
κατέβαλε κόπους πολλούς σπουδάζοντας τις θυγατέρες του 
την μία φαρμακοποιό και την άλλη καθηγήτρια των μαθημα-
τικών. Εχαίρετο ιδιαιτέρως για την κόρη του Ειρήνη και για 
τον καλό της σύζυγο Καστελλοριζιό Γιάννη καθώς και για τον 
γιο του Γιώργο. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον σκέπασε. 

Γιώργος Σακέλλης 

Στη νύφη μου Φωτεινή Φαρμακίδη - Βασίλας 

- Χάρε σκληρέ και άπονε, 
που κάμνεις πάντα λάθη, 
πάλι μας 'ήκαμες πληγή μες, 
της καρδιάς τα βάθη. 
- Κι' ήφυεν η νοικοκυρά 
που 'χεν υποχρέωσεις, 
γιατίνα Μεαλόχαρε 
να μη το μετανιώσεις; 
- Και δεν την ελυπήθηκες 
και να της κάμεις χάρη 
και στέρησες της τη χαρά 
απού 'θελε να πάρει ; 

- Είχες γιατρό και πάλευγε και σου 'λεγεν αγάντα 
και μέχρι που ενέπνεες σου πρόσφερε τα πάντα. 
- Μα δεν ευρέθη φάρμακο να σε επαναφέρει, 
γιατί δεν το 'σπάσε κανείς του χάρου το μαχαίρι. 
- Ήρτε κι άλλη σαν γιατρός από το χιλιομίλι 
και πίσω ξαναγύρισε με πικραμμένα χείλη. 
- Και δεν εμπόρεσε κανείς για να σε βοηθήσει, 
τα όνειρά σου εσβύσασι σαν ήλιος μες στη Δύση. 
- Εμείς θα σε 'νεμένομε οπίσω να γυρίσεις, 
γιατί 'χεις άντρα και παιδιά και εγγόνια να φροντίσεις. 
- Ξέρεις πως κλαίει ο Ασιλής, κι είναι παραπονιάρης 
κι' αν ημπορέσεις κόρη μας τηλέφωνο να πάρεις. 
- Κι' αν το κρατείς το κινητό, πες του ας είν' δυο λέξεις, 
γιατί δεν ήθελες ποτέ να τον στενοχωρέψεις. 
- Είχετε συννενόηση κι ήστε αγαπημένοι, 
αμμ' ο Θεός τη τύχη σας είχε κακογραμμένη. 
- Λυπούμαι τον τον άντρα μου, κλαίω και τα παιδιά μου 
και τα μικρά τα εγγόνια μου που 'κάψαν την καρδιά μου. 
- Κλαίω τη και τη κόρη μου, που 'φηκα την ευθύνη, 
απού την εφαρμάκωσε η μοίρα μου και 'κείνη. 
- Εγύριζά τους τους γιατρούς δεν ήθελα να φύω, 
μ'ήρτε ο χάρος βιαστικός μες στο Νοσοκομείο. 
- Ήφυες τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα, 
τραπέζι δεν μας ήκαμες εφέτι σαν και πρώτα. 
- Και δεν των ήκαμες γλυκά εφέτι των παιίω 
και κάθε μέρα έρκουται και κλαίου στο μνημείο. 
- Δεν πιάνω πλιό τηλέφωνο να σου τηλεφωνήσω 
και 'εν ξαναπάω μοναχή στη Ψίνθο να φουρνίσω. 
- Και πώς να κάμω πακλαβά, να πάρω στο γιατρείο 
και να 'ναι κι' η αποφανή μεσ' στο νεκροταφείο. 
- Ωσάν ερτούν οι Αποκρές δεν θέλεις οδηγίες, 
κάμε τραπέζι κόρη μας σ' όλους τους συγγενείες. 
- Πέτα και της κουνιάδας σου να 'ρτει να βοηθήσει, 
να σηκωθεί βαθιά αυγή, ψωμία να φουρνίσει. 
- Κι είδα την εις τον ύπνο μου, αμμ' ήτο χολιασμένη, 
γιατί εγιάης κι' ήβρες την, χωρίς να σε 'νεμένει. 
- Δεν της ξεχάνω να της πεις, κι 'ακόμη ανεμένω 
και σαν ακούσω βήματα στην πόρτα ανεφαίνω. 
- Θέλω Μανούλα να σταθείς στο σπίτι σας κολόνα, 
να χαίρεται κι 'η μάνα σου στης μαύρης γης το χώμα. 

Η κουνιάδα σου Χρυσάφα Μ. Βασίλας 

Δωρεές προς την Αδελφότητα Δήμητρα 

Εις μνήμην Ιωάννη Ε. Διακογεωργίου 

Αντώνιος Κ. Διακογεωργίου 
Ευγενία Εμμ. Σακέλλη 
Ιωάννης Μ. Μιχαηλίδης 
Ιωάννης Καραίτιανός 
Σοφία Κανάκη-Πρωτόπαπα 
Μαρία Γ. Χαλκιά 
Μπάμπης & Πόπη Χαλκιά - Μπουλούγαρη 
Γεώργιος Ν. Κανάκης 
Στέλιος & Πόπη Κωνσταντινίδη 
Αντώνιος Τσαντουλής 
Εις μνήμην Βασιλείου Κελεπέση 
Πέτρος Σταματογιάννης 
Γεώργιος Β. Κελεπέσης 
Εις μνήμην Μαρίας Βασ. Διακομανώλη 
1) Άννα Μιχαήλ Διακομανώλη 
2) Μαρία - Παντελή Καπράλου 

ευρώ 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

500 
50 

50 
50 

Εις μνήμην Ηλία Κοντονικόλα 
Οικογένεια Νικολάου Μαστρομανώλη 
Μαρία Τσαμπανάκη - Κοντονικόλα 
Λευκή Κιροπούλου 
Μανώλης και Ειρήνη Σαρρή 
Εις μνήμην Αικατερίνης και Ιωάννη Χοϊνά, 
Αθανασίου - Παναγιώτη Μπούντα, Καλλιόπης Παραγυιού 
Πέτρος Χοίνάς 
Εις μνήμην Γεωργίου Νισύριου 
Οικογένεια Αντωνίου και Ειρήνης Νισύριου 
Μαγκαφούλα Γ. Νισύριου 
Εις μνήμην Φωτεινής Φαρμακίδη - Βασίλας 
Κων/νος Μαστρομιχάλης 50 $ 
Εις μνήμην Εμμανουήλ Μαρούκλας 
Κων/νος Μαστρομιχάλης 50 $ 
Εις μνήμην Φούλας Κοντονικόλα - Καρρά 
Αφροδίτη και Ειρήνη Καρρά 20 
Εις μνήμην Βασιλείου Διακοκομνηνού 
Νικόλαος Διακοκομνηνός 200 $ 

40 
50 
50 
30 

20 

50 
50 

•S· Μ Α Ρ Ι Α Χ Α Ψ Η 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 199, 187 56 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 

ΤΗΛ,/FAX; 210 400 94 84r KIN.; 6942 50 17 29 

+ ΕΜΜΑΝΟΥΗΑ ΔΡΑΚΟΣ 
Ειδικός Παθολόγος 

Τ Ε Ω Σ Μ Ε Λ Ο Σ 
ΤΗΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΖΑΝΕΙ0Υ Ν0Σ/ΜΕΙ0Υ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΣ Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ν0Σ/ΜΕΙ0Υ ΜΕΤΑΞΑ 

ΙΑΤΡΕΙΟ: 
Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 87 
185 39 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΗΛ./FAX: 210 45 23 176 

ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 7-10 μ.μ. 
ΚΙΝΗΤΟ 6944 370960 

ΟΙΚΙΑ: 
ΚΙΣΣΑΒ0Υ 8 ΑΜΦΙΑΛΗ 

187 58 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΤΗΛ./FAX: 210 4325 990 
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Κοινωνική Ζωή 
Στη μνήμη 

του αγαπημένου μου πατέρα 
Ηλία Νικολάου Κοντονικόλα 

- Πώς να την κάνω την αρχή και τί να 
πρωτολέω, 
πατέρα δεν σε βλέπω πια και κάθε 
μέρα κλαίω. 
- Πατέρα πρόσφερες πολλά σε όλα 
τα παιδιά σου, 

πάντα θα σε θυμόμαστε για τη χρυσή καρδιά σου. 
- Εγγόνια και δισέγγονα, πολύ τα αγαπούσες 
και όλα τα καμάρωνες κι όλα τα βοηθούσες. 
- Πάντοτε ήσουνα παρών, έδινες την ψυχή σου, 
βαθιά μες στην καρδούλα τους, η αγάπη η δική σου. 
- Ένα μεγάλο ευχαριστώ, πατέρα απ' τα εγγόνια, 
μες στην ψυχή τους χάραξες αγάπη και συμπόνια. 
- Ήσουνα πάντα πρόθυμος, τον κόσμο αγαπούσες, 
έβλεπες πάντα το καλό όπου και να κοιτούσες. 
- Πολύ πληγώθηκε η μαμά και πώς να βοηθήσω; 
Τί λόγια πρέπει να της πω να την παρηγορήσω; 
- Μέρα και νύχτα πλάι σου ήθελες να την βλέπεις, 
ένιωθες την αγάπη της και πάντα θα την έχεις. 
- Μεγάλο είναι το κενό, δεν βρίσκει ησυχία 
και να βρεθείτε οι δυο ξανά έχει επιθυμία. 
- Πατέρα μου έφυγες ήσυχα τη μέρα της γιορτής σου 
κι εμείς θα ζούμε πάντοτε με την ανάμνηση σου. 

Με μεγάλη θλίψη, 
Η κόρη σου Μαρία 

Λίγα λόγια αφιερωμένα στη 
Μνήμη του λατρευτού μας παιδιού 

Βασιλείου Διακοκομνηνού. 

- Μήνες πολλοί επέρασαν δεν πάει 
να συνέλθω, 
τον ξαφνικό σου θάνατο παιδί μου 
να πιστέψω. 
- Γιέ μου δεν ήταν ώρα σου να 
γράφω μοιρολόγια, 
σε μαντινάδες θα 'πρεπε να 
γράφω λίγα λόγια. 

- Αντί γλυκά του γάμου σου κάνω τα ψυχικά σου, 
γιατί νωρίς σε πρόδωσε παιδί μου η καρδιά σου. 
- Θεέ γιατί μας έβαλες στο στόχο τόσα χρόνια 
και πήρες μου το Βασιλή που 'το μικρός ακόμα. 
- Δεν περιμένω Ασιλή την πόρτα πια ν' ανοίξει, 
ούτε και το τηλέφωνο 'πο σένα να χτυπήσει. 
- Παιδί μου δεν ξαναπερνώ από το μαγαζί σου, 
γιατί εκεί επέχτηκε το τέλος της ζωής σου. 
- Πολλοί θα το ζηλεύανε το μέλλον το δικό σου, 
αμμ' ήτο μαύρο και κακό γιε μου το τυχερό σου. 
- Παιΐ μου πού μας άφησες τη Μάνα και Πατέρα, 
'που θα 'σουνα στα γηρατειά μαζί μας κάθε μέρα. 
- Έκανα όνειρα πολλά μα τώρα εχαθήκαν, 
μέσα σε δευτερόλεπτα όλα εγκρεμιστήκαν. 
- Δεν κάνω πλέα όνειρα μόνο να 'ρτω να σ' έβρω, 
να ξαναζήσομε μαζί πάντα να σε προσέχω. 
- Επέθανε κι ο Νικολής του θείου μας του Γιάννη, 
θα 'χεις παρέα όμορφη να σας διασκεδάζει. 
- Δεν ήταν κρίμα κι άδικο σε τέτοια ηλικία, 
ν' αφήσεις τα παιδάκια σου που 'θέλαν προστασία; 
- Δεν ελυπήθης Νικολή τα δύο μικρά παιδιά σου, 
τη μάνα, τη γυναίκα σου, τ' αδέλφια τα δικά σου; 
- Λεβέντες μου που φύγατε κι δυο σε λίγο χρόνο 
και δεν εσυμμερίστητε τον 'εϊκό μας πόνο. 
- Θα πάω στην Αμερική εκεί να σε γυρεύω, 
μήπως και είναι ψέματα κάπου εκεί να σ' έβρω. 
- Έρχονται τα Χριστούγεννα παιΐ μου κι η Γιορτή σου, 
έλα να τη γιορτάσομε την ονομαστική σου. 
- Ανάλαφρο σα πούπουλο του τάφου σου το χώμα, 
δεν θέλω να βαραίνεται το νεαρό σου σώμα. 

Οι τεθλιμμένοι γονείς σου, 
τα αδέλφια και ανίψια σου. 

Για τον αγαπημένο μου 
σύζυγο Γεώργιο Η. Νισύριο 

- Έφυγες τόσο ξαφνικά για 
μακρινό ταξίδι 
και δε θα περιμένω πια την 
πόρτα να χτυπήσει. 
- Να 'ρθεις να φέρεις τη χαρά 
καλέ μου μες στο σπίτι, 
να 'εις και τα 'γγονάκια σου 
που τα 'χεις πεθυμήσει. 
- Το πρόβλημα σου ήλεα είν' η 
αδυναμία, 
αμμ' ήτο η καρδούλα σου 
απού 'χε την αιτία. 

- Με τη φωτογραφία σου θωρώ και κουβεντιάζω, 
δεν εχωρίσαμε ποτέ πώς να το ξεπεράσω. 
- Θυμούμαι και μελαγχολώ και κλαίει η ψυχή μου, 
που δεν εστέρησες ποτέ τίποτε στη ζωή μου. 
- Η κόρη μας προσπάθησε για το καλό σου πάντα, 
αμμέ μου σφάζει τη καρδιά με το βουό της κλάμα. 
- Αν ειν' και βρεις τ' αδέρφια σου και δεις και τους γονείς μας, 
δώσ' τους πολλούς χαιρετισμούς μέσα από την ψυχή μας. 
- Το χώμα να 'ναι πούπουλο απάνω στο κορμί σου, 
κι εμείς θα ζούμε πάντοτε με την ανάμνηση σου. 

Η τεθλιμμένη σου σύζυγος 
Μαγκαφούλα Νισύριου 

Στη μνήμη του πατέρα μου Γεωργίου Η. Νισύριου 
- Σαράντα μέρες πέρασαν, που 'φυγες για τον άδη, 
θαρρώ πως είναι όνειρο κι η νύχτα θα το πάρει. 
- Ήσουνα σύζυγος καλός και στοργικός πατέρας, 
μια ώρα από τη σκέψη μας δε λείπεις νύχτα - μέρα. 
- Περνώ από το σπίτι μας κάθε πρωί και βράδυ 
και περιμένω να σε δω στη πόρτα ν' ανεφάνεις. 
- Μα σκέφτομαι πως έφυγες, άδειασε το μπαλκόνι, 
δε θα σε δω ποτέ ξανά και η καρδιά ματώνει. 
- Προσπάθησα πάρα πολύ καλά για να σε κάνω, 
μα την καλή σου την καρδιά δε μπόρεσα να γιάνω. 
- Ήταν πολύ αδύναμη στην τελευταία μάχη 
και δεν εμπόρεσε ποτέ πάλι να αναλάβει. 
- Θα ζεις μέσα στη σκέψη μου, θα σ' έχω στην καρδιά μου 
και τις σοφές σου συμβουλές θα δίνω στα παιδιά μου. 
- Να 'ρχεσαι όποτε μπορείς μέσα στα όνειρα μου, 
να σε θωρώ και να θαρρώ πως είσαι εδώ κοντά μου. 
- Εύχομαι στον παράδεισο να κάμεις κατοικία, 
να 'ναι το χώμα ελαφρύ και η μνήμη σου αιωνία. 
Δε θα σε ξεχάσω ποτέ. 

Η κόρη σου Σοφία. 

Στη μνήμη της μητέρας μας 
Φούλας Κοντονικόλα - Καρρά ένα χρόνο μετά 

- Μανούλα μου, σαν το 
καλοκαίρι μας έφυγες 
ξαφνικά, 
τώρα μόνο στα όνειρα μας 
βρισκόμαστε στη δική σου 
αγκαλιά. 
- Μανούλα μου, για μας 
ήσουν Θεά, 
μας έδωσες αγάπη που μας 
σήκωσε ψηλά. 
- Μανούλα μου, κουράστηκες 
για μας πολύ, 
πάντα σκεφτόσουν για όλους 
κι η καρδιά σου ήταν χρυσή! 

- Μανούλα μου, γυναίκες σαν εσένα δεν υπάρχουν πια, 
δίδασκες τέσσερις γλώσσες αλλά ακόμα ήσουν και 
νοικοκυρά. 
- Μανούλα μου, ψυχούλα μου, αγάπη μου γλυκιά, 
αξέχαστη θα είσαι και στα δυο σου τα παιδιά. 

Με αγάπη, 
Οι κόρες σου 

Αφροδίτη και Ειρήνη Καρρά 

ΖΩΓΡΑΦΙΝΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Κείμενα 
μονίμων συνεργατών μας 

δεν έχουν 
συμπεριληφθεί 

στο παρόν φύλλο 
της εφημερίδας μας, 

λόγω ελλείψεως 
χώρου, 

θα μπουν στο επόμενο. 

Επιμέλεια: 
Γεώργιος I. Σακέλλης 

Στον Πολυαγαπημένο μου Πατέρα Ιωάννη Καρανικόλα 

Μεσ' της Ολύμπου τη Φωνή, 
θα πω δυό-τρία λόγια, 
να γράψω του πατέρα μου 
όμορφα μοιρολόγια. 
Η απουσία σου αισθητή, 
σε όλους μας πατέρα 
και η μαμά εχόλιασε 
και κλαίει νύχτα-μέρα. 
Και πώς να κάμω τη αρχή 
και πώς να τελειώσω, 

πρώτη φορά που ένοιωσα πατέρα τέτοιο πόνο. 
Το σπίτι σου ήτο στο Πλατύ, δίπλα στην εκκλησία, 
έλα να πιούμε και καφέ και φέρε και τη θεία. 
Ο Βασιλιός εχόλιασε και κλαίει στη δουλειά του 
και τον ρωτά τ' αφεντικό, ποιο είν' το πρόβλημά του. 
Δεν μπόρεσε πατέρα μου να έρθει στην κηδεία, 
γιατί έφυγε πολύ μακριά, κι είναι στη Γερμανία. 
Δεν με ρωτάς για τον Γιαννή, μήε για τα παιΐα 
και πιο πολύ στον Νικολή, που 'χες αδυναμία. 
Ο Νικολής μου σου 'μοιάσε και είναι όμοιος σου 
και εκαμάρωνες και συ,απού 'ναι εγγονός σου. 
Πρώτη φορά δεν έκανε τραπέζι στη γιορτή του, 
γιατί στενοχωρήθηκε μέσα από την ψυχή του. 
Δεν ξέρω αν βρήκες τη λαλά, απού σε αγαπούσε, 
τη μάνα σου που έκλαιγες και την ανεζητούσες. 
Τίμιος και εργατικός ήσουνα στη ζωή σου 
κι όσα καλά κι αν έκανες, θα τα 'χεις στην ψυχή σου. 
Έλα να κάτσεις στο Πλατύ, το γλέντι να αρχινήσεις, 
τους όμορφούς σου τους σκοπούς, να ξανατραγουδήσεις. 
Εδούλεψες πολύ σκληρά, για να μας μεγαλώσεις 
και έκαμες πάρα πολλά, σε όλους μας να δώσεις. 
Έλα να πάμε στις ελιές, απού 'χεις θυτεμένες, 
απου 'ναι με τον ίδρω σου, όλες μεγαλωμένες. 
Τις συμβουλές σου τις καλές, θυμάμαι κάθε μέρα, 
γιατί επέρασα καλά, εις τα δικά σου χέρια. 
Τον θείο εμεγάλωσες σα να 'το και παιδί σου, 
τέχνη καλή του έμαθες να βγάζει το ψωμί του. 
Έλα να πας στο μαγαζί, να βρεις την Ευγενία, 
να πιείς καφέ και στου Καννιού και στου Παπαηλία. 
Εδόξαζές Τον το Θεό, θυμάμαι κάθε μέρα, 
που είδες εγγόνια και παιδιά και χαίρουσου πατέρα. 
Μέχρι να ζω να 'μαι καλά, ποτέ δεν σε ξεχνάω 
και στο μυαλό και στην καρδιά πάντοτε θα πονάω. 
Από σταν ήσουν ζωντανός, σ' ήκλαια κάθε μέρα 
κι είμαι πολύ περήφανη που σ' είχα για πατέρα. 
Ωσάν τον άμμο του γυαλού, τρέχου τα δάκρυά μου, 
έφυγες και εχώρισε για πάντα η μεριά σου. 
Να 'ναι το χώμα ελαφρύ, αυτό που σε σκεπάζει, 
στου παραδείσου τη μεριά, πάντα να σ' αναπαύει. 
Θα σε θυμόμαστε πάντα Η κόρη σου Ανεζούλα 

και ο γαμπρός σου Ιωάννης Λεντάκης 

- Ο θάνατος ρώτησε τη ζωή: 
Γιατί εσένα ο' αγαπάνε τόσο πολύ ενώ εμένα όχι 

-Και η ζωή απάντησε: 
Επειδή εγώ είμαι ένα όμορφο όνειρο 

Ενώ εσύ μια πικρή αλήθεια! 
Το πένθος αποτελεί μία φυσιολογική διεργασία που βιώνου-

με, όταν επέρχεται η απώλεια ενός ανθρώπου από τη ζωή μας. 
Απώλεια που είναι οριστική και μη ανατρέψιμη. 
Πρόκειται για μία επώδυνη εσωτερική διεργασία που απαιτεί 

χρόνο και ενέργεια, μία ακολουθία συναισθηματική, διανοητική 
και σωματική και ο τρόπος που το βιώνουμε ποικίλλει λόγω της 
διαφορετικότητας κάθε ανθρώπου. 

Η απώλεια ενός αγαπημένου μας προσώπου αποτελεί ένα ι-
σχυρό σοκ. Πόνος, θυμός, άρνηση, που νιώθουμε να μας κατα-
κλύζει. 

Όλα μοιάζουν άδικα και μάταια, και όσο περνάει ο χρόνος 
βυθιζόμαστε στη θλίψη. 

Μπορεί να νιώσουμε απόγνωση και να απομονωθούμε από 
τους ανθρώπους και τις δραστηριότητές μας, μέχρι να αποδε-
χτούμε το γεγονός της απώλειας και να αξιολογήσουμε τις ανα-
μνήσεις μας. 

"-Άτυχος όποιος στη ζωή τη μάνα του έχει χάσει, 
«μάνα σε αγαπώ πολύ», η πιο γλυκιά μας φράση." 

ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Κοινωνική Ζωή Επιμέλεια: 
Γεώργιος I. Σακέλλης 

Με μεγάλο πόνο στον αγαπημένο μου σύζυγο 
Ιωάννη Ανδρέα Χαρτοφύλακα 

- Θέλω Εφημερίδα μου μια 
χάρη να μου κάμεις 
και το χαμό του Γιάννη μου, 
μαζί μου να τον κλάψεις. 
- Τον έχασα τον άντρα μου, 
που 'το συνδρομητής σου, 
δυο λόγια φιλοξένησε στη 
στήλη τη δική σου. 
- Τι ήταν ετούτο το κακό που 
'ρθε στο σπιτικό μου; 
Σε δύο μήνες έχασα κι εγώ το 
σύζυγο μου. 
- Κρίμα την καλοσύνη σου και 
το χαμόγελο σου, 
να δώσει τόσα βάσανα στο 

σώμα το δικό σου. 
- Δεν έπρεπε τη νιότη σου αρρώστια να την πιάσει, 
γιατί η καλοσύνη σου στον κόσμο δεν υπάρχει. 
- Έφυγες και δεν μου 'δωσες μια συμβουλή καλέ μου, 
τις όμορφες τις χάρες σου δεν τις ξεχνώ ποτέ μου. 
- Εζήλεψεν ο Χάροντας την όμορφη ζωή μας, 
ούτ' ο Θεός δεν άκουσε, Γιάννη, την προσευχή μας. 
- Αγαπημένοι ήμαστε σαράντα πέντε χρόνια, 
εγώ 'θελα αγάπη μου να ζήσεις άλλα τόσα. 
- Πάρα πολλοί εφύγανε στην οικογένειά μας, 
μα ο δικός σου ο καημός έκαψε την καρδιά μας. 
- Τίνα να πω εις τα παιδιά, στα 'γγόνια μας καλέ μου; 
Απού φωνάζουνε παππού κι όλα σε περιμένου(ν)! 
- Έφυγε ο προστάτης μας μού λένε τα παιδιά μας, 
Γιάννη μου δεν εχάρηκες τα εγγόνια τα δικά μας. 
- Λυπάμαι τα παιδάκια μας, τα εγγόνια τα δικά μου, 
μα εσύ ήσουν η παρηγοριά, Γιάννη, εις την καρδιά μου. 
- Πες μου καλέ μου, τι να πω στη Βέρα, στον Ανδρέα, 
που λένε όπου κι αν σταθούν, πού 'σαι καλέ πατέρα; 
- Και η Σοφία Γιάννη μου μαζί με τη Ρηνούλα 
κλαίνε απαρηγόρητες και στέλνουν μιαν ευχούλα. 
- Πως ο μπαμπάς από ψηλά μας βλέπει νύχτα μέρα, 
κι αν μας παντήξει το κακό θένα το κάνει πέρα. 
- Ότι ο μπαμπάς εκεί ψηλά 'πο 'να λαμπρό αστέρι, 
πάντοτε θα μας οδηγεί με το δικό του χέρι. 
- Η νύφη μας και οι γαμπροί, που τόσο αγαπούσες, 

για το καλό τους, Γιάννη μου, πάντα επολεμούσες. 
- Ο Ντίνος σας και ο Κοσμάς μαζί με τον Βασίλη, 
εις το Διαφάνι πήγανε με πικραμένα χείλη. 
- Κι ο Νικολής σας, Γιάννη μου, πάντα σε περιμένει 
να πάτε εις τον καφενέ, ως ήστε μαθημένοι. 
- Πάντα 'θελες την Κάρπαθο κι ήτανε η χαρά σου, 
εις το λιμάνι σαν ερθούν τ' ανίψια τα δικά σου. 
- Ήσουν ο πρώτος αδερφός και πάντα σ' αγαπούσα(ν) 
και συνεχίζουν να φορούν πάλι τα μαύρα ρούχα. 
- Έλα να πας στον καφενέ τους φίλους ν' ανταμώσεις 
και σ' όλους μας τους χωριανούς πολλή χαρά να δώσεις. 
- Έλα καλέ μου να λουστείς ν' αλλάξεις και να φάεις, 
να βάλεις το γιλέκο σου στον καφενέ να πάεις. 
- Έχουμε μια παρηγοριά, ίσως και να 'ναι ψέμα, 
αν βρήκες τη Μανούλα σου και τον καλό Πατέρα. 
- Το Γιώργο μας και τη καλλά, απού 'τον η χαρά σας 
να πάτε εις τον κήπο σας, στ' αμπέλια τα δικά σας. 
- Θα βρήκες και τ' αδέρφια μου μαζί καφέ να πιείτε 
και θα ρωτούσι, Γιάννη μου, γιατί 'ρθες και μας βρήκες; 
- Μπορεί και να αντάμωσες κι εμένα τους γονιούς μου, 
που τους αγάπας, Γιάννη μου, όπως και τους δικούς σου. 
- Τρεις μήνες επεράσασι, εγώ δεν το πιστεύω, 
νύχτα και μέρα, Γιάννη μου, πάντα θα σ' ανεμένω. 
- Έλα και περιμένω σε στην Κάρπαθο να πάμε, 
να μαγειρέψει η μάνα σου, όλοι μαζί να φάμε. 
- Θέλω να πάμε, Γιάννη μου, μαζί εις το καράβι, 
που 'χω τις κούτες έτοιμες να βγούμε στο Διαφάνι. 
- Πώς θα 'ρθει η ώρα, Γιάννη μου, στην Κάρπαθο να πάω, 
που 'ναι η ώρα των ελιών και πες μου τι να κάνω; 
- Έλα καλέ μου κλαδευτή και μερακλή σε όλα, 
ομορφονοικοκύρη μου πώς θα 'ρτει ετούτη η ώρα; 
- Άφησες τα μελίσσια σου απού 'τον η χαρά σου 
και δεν μπορούσι Γιάννη μου να πάνε τα παιδιά σου. 
- Το σκέπτεται ο Αντρέας μας και δεν μπορεί να πάει, 
να βάλει τη μουρούνα σου, το φυσερό να πιάσει. 
- Έλα και περιμένω σε το Σάββατο το βράδυ, 
την Κυριακή πρωί - πρωί να 'ρθώ μαζί στον Άδη. 
- Το καλοκαίρι πέρασε, φθινόπωρο επιάσε 
και το χειμώνα το βαρύ, πες μου, πού θα κοιμάσαι; 
- Μέσα στις όμορφες γιορτές είν' τα εξάμηνά σου, 
Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, έλα εις τα παιδιά σου! 
- Έλα και περιμένω σε να πάρουμε δωράκια, 
να δώσουμε εις τα παιδιά και σ' όλα τα 'γγονάκια. 

- Θα περιμένω, Γιάννη μου, ν' ακούσω τη φωνή σου, 
εις του Γενάρη τις εφτά απού 'ναι η γιορτή σου. 
- Δεν πίστευα αγάπη μου πρώτος εσύ να φύγεις, 
απού περάσαμε καλά και τώρα, που μ' αφήνεις; 
- Το χώμα το ροδίτικο πούπουλο να 'ναι πάντα, 
θα 'χεις παρέα, Γιάννη μου, και την καλή σου Μάνα. 
- Η σύζυγος και τα παιδιά εγγόνια και αδέλφια, 
με πόνο 'χως παρηγοριά είν' η ζωή η ψεύτρα. 

Η σύζυγος σου τα παιδιά και τα εγγόνια σου 

Ευχαριστήριο Πένθους 
Από τα βάθη της καρδιάς θέλουμε να ευχαριστήσουμε 

όλους τους συμπατριώτες, συγγενείς, φίλους και γείτονες 
μας για τη συμπαράσταση και την αγάπη που μας έδειξαν. 
Όλοι είχαν κάτι καλό να πουν για τον αγαπημένο μας συ-
ζύγο, πατέρα και παππού Ηλία Ν. Κοντονικόλα. Μας συγκί-
νησαν πάρα πολύ. 

Με αγάπη, Η οικογένεια 

Ευχαριστήριο Πένθους 
Έστω και καθυστερημένα θέλω να ευχαριστήσω όλο το 

κόσμο στην Ελλάδα και Αμερική που μας συμπαραστάθη-
καν στο βαρύ μας πένθος. 

Οικογένεια Νικολάου Διακοκομνηνού 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς συγγενείς, 

πατριώτες και φίλους που με οποιονδήποτε τρόπο, στάθη-
καν δίπλα μας στο μεγάλο μας πένθος για την απώλεια του 
παιδιού, αδελφού και συζύγου Νίκου Γ. Παυλίδη. 

Η μάνα του Μαγκαφούλα Παυλίδη. 
Τα αδέλφια του Ειρήνη - Θετεκούλα - Πόπη - Γιώτα. 
Η γυναίκα του Χριστιάνα Χρυσοπούλου-Παυλίδη 
Τα παιδιά του Γιάννης - Εύη 

Κωνσταντίνος Εμμ. Πρωτόπαπας 
Χειρουργός Οδοντίατρος 

Ειδικευθείς στη Χειρουργική tov Στόματος 
και την εμφυτευματολογία 

Αέχεται Με Ραντεβού Μιχ. Πετρΐδη 40 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ενίσχυσαν τους σκοπούς της Εκκλησίας μας: 

Αντί στέφανου στην μνήμη: 
Μαρίας Γ. Χαλκιά, 
- Οικ. Διακογεωργιου Γ. Εμμανουήλ 50 ευρώ 

Εμμανουήλ Μαρούκλας 
- Οικ. Διακογεωργιου Γ. Εμμανουήλ 50 ευρώ 
- Οικ. Αναστασιάδη Γ. Ιωάννη 50 ευρώ 
- Οικ. Αναστασιάδη Γ. Νικολάου 50 ευρώ 

Φωτεινής Βάσιλας 
- Οικ. Κοντουδιού Σταύρου 70 ευρώ 
- Οικ. Τσαπούκη Κ. Νικολάου 50 ευρώ 
- Οικ. Αναστασιάδη Γ. Νικολάου 50 ευρώ 

Γιάννης Εμμ. Διακογεωργιου 
- Οικ. Διακογεωργιου Γ. Εμμανουήλ 50 ευρώ 
- Οικ. Αναστασιάδη Γ. Νικολάου 50 ευρώ 

Δωρεές εις μνήμη πολιτιστικού 
και Εξωραϊστικού συλλόγου Διαφανίου 

Εις μνήμην Ειρήνης Μανιού 
- Τσέρκης Παντελής 50,00 ευρώ 
- Sherry Tserki 50,00 ευρώ 
- Νικολαΐδης Βασίλειος 50,00 ευρώ 
- Νικολαίδη Μαρία 50,00 ευρώ 

(Οι δωρεές αυτές έχουν δοθεί στον πολιτιστικό και 
Εξωραϊστικό συλλόγου Διαφανίου) 

ΤΗΛ. 22410 22252 
KIN, 6933031121 

Ρ Ο Λ Ο Σ 
b 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Ενεργειακά τζάκια 
Παραδοσιακοί φούρνοι 
Ψησταριές 
Καθαρισμός καμινάδων 
Κινητό: 6945132806 

S I D r , Ι ω ά ν ν η ς Κ . Χ α τ ζ η π α π ά ς 
Μαιευτήρ-Χειρουργός-Γυναικολόγος 

Διευθυντής 
Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής 

Νοσ. " Αλεξάνδρα" 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

Μετεκπαιδευθείς στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική: 
Royal Free Hospital Λονδίνο mi T0bingent Γερμανίας 

Κινητό: 6945 331770 
Τηλ.Νσα213 2162000 

Τηλ. Ραντεβού: 6936 883934 
e-mail: ixatzipapas@yahoo.gr 

Ιωάννης Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

Β. & Μ.Sc. Columbia Univ. U.S.A. 
Civil & Structural Proff. Engineer 

Αμμοχώστου 6, 85100 Ρόδος 
Tel.&Fax. 22410 30732 & 6972078321 

mailto:ixatzipapas@yahoo.gr
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ 

Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ 
Παν. Τσαλδάρη 69 - 187 57 

Κερατσίνι 
Τηλ,: 210.4014032 Κιν.: 6977 314321 

Α Ν Ν Α Γ, ΝΙΟΤΗ 
Ξενοδοχείο ΓΛΑΡΟΣ 
Δι αφάνι - Κάρπαθος 

Τηλ.: +3 (22450) 51501 
Ί=3Χ: +5(22450) 51259 
www.hotel-giaros.gr 

Λ ε ν τ ή Α ρ χ ο ν τ ο ΰ λ α 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΣΠ, ΛΑΜΙΙΡΟΥ 94 
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ - ΙΙΕΙΡΑΙΛΣ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡ+ 210 4183,332 -

one 210 4183,070 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ 

ΧΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝίΝΟΣ 
Οικονόμου 7 Κερατσίνι 

Κιν,: 6977651137 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ 11Α1Λ1ΑΤΡΟΣ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 1 
(ΠΡΩΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΚΛΕΙΔΗ) 

ΤΗΛ. 25722 
ΟΪΚΙΑ Α Γ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 30 

ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΝ 
« Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν Α Σ » 
Ν.Φ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ 

Στην καρδιά της Ολύμπου 
στο Σελλάι 

ΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ 
Τηλ. 22450 51307 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ Ν. ΚΠΝ/ΝΟΣ 
ΙΑΤΡΟΣ 

ΕΝΛΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΕ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΪ; 

ΔΕΧΕΤΟΙ μί ροντΕΒοί: 
ίκυτίρα ίως Πβρβα*.ιun·. 9.00 - 13.30 £ 17.30 - 20,30 

*α· ΙαΒβόιο: 9.30 - >3.30 
Κα^ϊΐίλη 18-ΟΡΟΦΟΙ 

Τηλ.: 22410 24760 - Κιν,: 6973 052858 

ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΜΗΝΑΤΣΗΣ 

Δικηγόρος 
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών 

MSc in Business for Lawyers 
Αναγνωστοπούλου 54 

Κολωνάκι, Αθήνα 106 72 
Τηλ.; 310 7240522- Κιν,; 6944440516 

&mail:mminatsis@yahoo.gr 

Ανδρέας Γ. Φασάκης 

Πολιτικός Μηχανικός 

Φραγκιαδών 36, 
Πειραιάς 

Τηλ 210 4518 847, 

6932 655081 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

& ΣΙΑ ΕλΕ. 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ANT. QE0XAPH 1-3 & ΣΑΧΤΟΥΡΗ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤηΛ.: 2 ID 45 185QO 

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΗΝΑΤΣΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 

ΦΩΤΕΙΝΗ Μ. ΜΗΝΑΤΣΗ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Καράίσκου 117 Πειραιάς 
Τηλ. 210 4227624 & 9645770 

Email: fami@hotmail.gr 
FAX: 210 4227624 

Μαρία Β. Παλαιού 
Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια 

Συμβουλευτική - Ατομική / 
Ομαδική Ψυχοθεραπεία 

Παιδιών & Ενηλίκων 

Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι Μ Ε 
Ρ Α Ν Τ Ε Β Ο Υ 

Κομοτινης 15 Ανάληψη Ρόδος 
Τη^/Fax: 2241068855 
Κινητό: 6934368395 

mpalaion.psy@gmail.com 

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ I . 

Δ Ι Α Κ Α Ι Μ Τ Ο Ι Μ Η Σ 
Χειρουργός Οδοντίατρος 

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 74 & 
ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ 

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 13538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΗΛ; 210 3512800 -
Ραντεβού: 5-8 μ.μ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΔΡΑΚΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 87 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΤΗΛ.: 270 4523176 -
KJV.: 6944 370960 

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο 
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ Γ . 

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Α Η 
ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 72 ΡΟΔΟΣ 

Τηλ, & Φαξ: 22410 27070 
Κιν.: 6945 440878 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Ειδικός Καρδιολόγος 

Σπυρίδωνος Τρικούπη 72 - 74, 
185 38 Πειραιάς 

Κιν.: 6944 67 61 27 

Λφοί Λ. & Σ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε. 

ΧΡΩΜΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Γεωργ. Θεοτόκη 78 & Θουκυδίδου 

Πειραιάς 
Τηλ. 210 4512.014 

/ Α Ι Α Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ Λ 
Κ Ω Σ Τ Α Σ 

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 25 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΤΗΑ. 21 0 431 6.436 J 

ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε.Μ.Π. 
Οδός Καρπάθου 17 (β' όροφος) 

ΡΟΔΟΣ - Τηλ* 22410/30858 

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ 
ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ & ΓΡΑΝΙΤΗ 

MAN. & ΜΗΝΑΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-

ΝΤΑΗΣ 
ΤΗΛ. 210 5764.1 77-5765.197 
s 694-308.635 , 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΟΥ 
ΚΑΝΑΚΗΣ 

Αρχίΐ. Μηχανικός 
ΓΙλ. Γαβριήλ Χαριτου 15 - Ρόδος 

ΤΗΛ. 22410 - 77101 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

D, * * * 
* — + 
* η * 

v o o f c a m * * i ? 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
/•'">; ΤΗΣ ECDL HELLAS 
w • ι u . . 

ECDL plploma 
Μανώλης I. Σοφίλλας 

Τηλ. ( 2 2 4 1 0 ) 3 1 7 6 1 
ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 91 · ΡΟΔΟΣ 

R E S T A U R A N T 

O L Y M P O S 

Rooms to let 
and souven i rs 

ΑΠΓΪΑ MICHAEL LEHTAKI 
KORIΑΚΟΜΓ3 QUARTER 

OLYMFOS - KARFATH05 ISLAND 
TEL,: 22450-51252 

s S 

Ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχεδία 

ΑΝΤΩΝ. ΘΕΟΧΑΡΗ 1 
185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΤΗΛ.: 210 4518 580 ΚΙΝ.: 6944 373 543 

Λ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Κ I * 
Π Λ Π Α Α Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο ΐ Ι 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΊ; ΟΛΟΝΤΪΑΤΡΟΙ; 
ΜΙΟΦΟΙΤΟ^ ΠΛΝ1ΊΙΙ1ΤΉΜ10Υ \tHl\i i\ 

Ak^oxmtikax; 13 
\HYPOYI ΙΟΥΛΙI Ύψ/Ι^ηΧι ϊΆ) 

MOTION VIDEO 

Κ Λ Ν Α Κ Η Χ 
Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ 

ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 19 
171 24 ΑΝΩ ΝΕΑ ΙΜΥΡΝΗ ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 210 9313.815 - 9356.573 

ΊΈΧΜΚΙΪΕΤΛΙΡΙΙΛ 
ΛΙΛΜΕΡΙΪΜ\ΤΛ 

νΐΟΗ^ΟΙΚΟΠΕνίίΝ-ΛΜΊΠΑΙΌλΐ:^ 
Ι ! ί Λ Ν . AIWA· Φ Α Ε Α Κ Π 1 ] 
I ΙΛΛΤΣΙ·;ΡΐΙ)Ιί2ΤΟΥί̂ 71 -ΚΛΛΛΙΙ Κ)ΛΙ I 

ΤΙ ΙΛ: 210 4523662 - 4310^23 
Κ1Ν.:6<ϊη-+998 8ΙΠ- 6Ρ4Γ>0121% 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ! ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕ! ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 
ΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

ΤΗΛ. 22450 - 51022 
• κιν.: 6944122915 

ΓΕίϊΡΓΙΟΣ & 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Κουντουριοότου 117 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τηλ. {Γραφ.) 210 41248654125.620-4128,54̂  

Άννα Χατζάκη - Δασκαλάκη 
Συμβολαιογράφος 

Ακαδημίας & Χαρ. Τρικούπη 18, Αθήνα 106 78 
4ος όροφος (σχάση μετρό Πανεπιστήμιο) 

Τηλ. 210 3837803, 210 6137768, Fax: 210 3846270 
Κιν. 6974 809810 e-mail: annachatz@in.gr 

γ ύ ψ ι ν α 

D E C O R 

Ν . Χ Η Ρ Α Κ Η Σ 

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ 42 & ΣΟΛΩΝΟΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΤΗΑ 2 10 43 16094 

f Δ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ^ 
ΜΗΝΑ I. ΤΣΕΡΚΗ 

ΡΟΔΟΣ: 
Εθελ. Δωδ/σιων 29 Τ.Κ. 85100 

ΐηλ.: 22410-27890, 28763, φαξ: 28796 

Κάρπαθος: 
28ης Οκτωβρίου 69 Τ.Κ. 

85700 τηλ.; 22450-22333, 
e-mail:mtselaw@gmail.com 

ν ^ 

ΜΙΧΑΗΛ Ν. S 

Χ Α Τ Ζ Η Ν Ι Κ Ο Λ Α Σ 
Υδραυλικός 

ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Τηλ, 2245051350-
ΚΠ ] :• : '697 63 . 30 936 J 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 
ΤΖΑΜΙΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ 

Ζ α γ ο ρ ί ο υ 1 1 - Ν. ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤ ΙΚΗΣ 
Τηλ. 210 50 17.696 

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ Β, Κ ί ϊ Ν Σ Τ Α Ν Τ Ο Ι Ι Ο Υ Α Ο Σ 
Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ - Μ Α Ι Ε Υ Τ Η Ρ Α Σ - Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Γυναικεία & Ανδρική Υπογονιμοτητα 
Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

Εξωσω ματικη Γο ν ι μοπο ιηση 
Πτ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ειδικευθείς στο Μαιευτήριο "Έλενα - Βενιζέλου" 
Εξειδικευθείς στην Υπογονιμότητα και οτην Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή mo Παν/κό Νοο. Si - Luc Βρυξελλών - Βελγίου 
Μετεκπαιδευθείς σης Τεχνικε'ς Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης 

στο Νσσ. ΖΝΑ Campus Sluivenberg Αμβέρσας 
Α. Συγγρού 252 - 176 72 Μ Σμύρνη - Τηλ./Fax: 2Ϊ0 9349358 

Κιν.: 6944 604136 - E-mctitkontos@vodafone*net.gr 

Λ Ι _ Ρ Η Λ ) Ρ Ι _ Λ Ν Ι 
consultants L 

Η ALPHA PLAN consultants 
φαοιηριοποΐΐτοι στο χώρο ιης 

παρ̂ςαΐϋΐίουΑΕυτικίΛ υττηρεοιών 
μϋαητικού εργαυκαι Είαιαιδ&ιηκών ΐΐρΰγραΐψϊΐΤϋΝ. 

απί̂ ΐΛ^π 0Ε£ΐτΐ)[ΕΐρήσΕΐς ΜΙ οργανιαίΒΟς 
. Hkhj της πολυετούς ττίίρας που διαθέτουμε 

,ϋπίΛψΐ ένα Ενρύ ψόσμο απηρωιώνΐτίως 

Έκπύνηβπ MfAtTwv̂ nT 
Επιδοτούμενα 

Αναπ ΐυξιακα ITpayp ϋμματα 
- Avnnufjorfl Γ̂ογρώμμοΐΰ Ε Ε 

• ΝέοςΑνπιπ̂ακύς Νόμος 
• ΑνονεώσΐίΕς Πηγές Εΐί̂ γειας 

(φυιο-βοΑταικά ϊυςτΓήμαΓο) 
-Εΐίσκναη Μιιφομεούκον 

ΕτπχυρΓ̂ων 
Τριτογενή Γομέΰ ι̂έου ΠΕΠ 
- Aw&titl̂  ι ης Γυναικείας 

ΑττασχιΰΑηοιτς 
so ι ΕπιχΕίρημοτικότητας 

* Πιοτοποίηση Kcrtn ISO - HACCP 
• Eimai5tu(i η Προσωπικού 

* Οργσνωσ η Πνλη̂Μν 
-Έρίννις Αγοράς 

EmKowuviW μί τους ουμβανΛαυς μας σήμΐρα! ΔΡΑΚΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ 
Δημ. ΰ{ο6ϋ{ίάκη w [ϊο; ο ρί>?ος|. 3ίΐ0θ Ρό&ς tfiAiFfliU Ά*\0 Μ-ΤΤ-ί. imoi: kdroKttaflplon.Qf. wwwορίοη̂]t 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Πάράκάλούντάι όλοι οι συμπάτριώτες 

μάς νά ε ξοφλήσουν τ ι ς συνδρομές 
τους, διότ ι η εφημερ ίδά μάς πρέπει νά 
ενισχυθεί οικονομικά, γ ιά νά μπορεί νά 
συνεχιστεί η έκδοσή της. 

Γιά την εξόφληση πάράκάλούμε, 
επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο της Ε-
φημερίδάς κ. Μιχάηλίδη Ιωάννη στά τη-
λέφωνά 6977 314 321 κάι 210 4014032 
ή τον Τάμίά της Εφημερίδάς Πολίτη 
Νικόλάο στο τηλέφωνο 6974814238 κάι 
210 4315290. 

Η Σ.Ε. της εφημερίδας 

Π Α Ν Ο Ρ Μ Ι Τ Η Σ Γ. ΚΑΝΑΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

Ε ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ Ι Σ 
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 340 

ΤΗΛ 6949234967 

ΜΛ\ Ν Γ Ί 

/ 

http://www.hotel-giaros.gr
mailto:mminatsis@yahoo.gr
mailto:fami@hotmail.gr
mailto:mpalaion.psy@gmail.com
mailto:annachatz@in.gr
mailto:mtselaw@gmail.com
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Παρίσι: 13 Νοεμβρίου 201 

C h a n t s ι 
ι Karpathos 

Αφίσα εκδήλωσης 

Μια μικρή ομάδα Ολυμπιτών, από τους πολλούς που έ-
χουμε, με ταλέντο στην ποίηση, το τραγούδι και τη μουσι-
κή, επισκέφτηκε το Παρίσι.Προσεκλήθησαν από το Maison 
des Cultures du Monde (Στέγη Πολιτισμών του Κόσμου) α-
φού προηγήθηκαν επισκέψεις και επιτόπια ενδελεχή μελέ-
τη από στελέχη του οργανισμού αυτού στην Όλυμπο. Στό-
χος ήταν να δοθούν δύο παραστάσεις με τη μουσική μας 
στο θέατρο του οργανισμού. 

Την Παρασκευή και δεκα-
τρείς, του Νοέμβρη 2015, με-
τά από μια κοπιαστική ημέρα 
ταξιδίου, ακόμα από το αερο-
δρόμιο ήχησαν τα Ολυμπίτικα 
όργανα, στην αναμονή για 
ταξί. Ακολούθησε ένα όμορ-
φο δείπνο στο εστιατόριο του 
Αρμένικου Συλλόγου Παρισί-
ων, και μετά εορτάστηκε με 
μουσική, τραγούδια και μα-
ντινάδες. Πάνω στο καληνύ-
χτισμα, κάποιοι εστίασαν επί-
μονα κι ανήσυχα στην μέχρι 
τότε αδιάφορη τηλεόραση, 
που έπαιζε στο βάθος της αίθου-
σας. Ήταν η αρχή του εφιάλτη 
για τους Γάλλους, και η αρχή της 
κατήφειας και βαθιάς λύπης για 
τους Ολυμπίτες που το ζούσαν α-
πό κοντά. 

Μέσα σ' αυτή τη συμφορά 
που γρήγορα αποκαλύφθηκε και 
ξεδιπλώθηκε,η ομάδα δεν έμεινε 
αδιάφορη. Ακυρώθηκαν οι προ-
γραμματισμένες παραστάσεις για 
ευνόητους λόγους. Όχι μόνο για-
τί έτσι πρόσταζε το αίσθημα και η 
λογική, αλλά και επειδή οι αρχές 
απαγόρευσαν κάθε λογής μαζική 
συγκέντρωση πολιτών. 

Προσαρμόστηκε το υπόλοιπο πρόγραμμα της επίσκε-
ψης λόγω των τρομοκρατικών πράξεων. Στις 3 ημέρες δια-
μονής εκεί, ξεναγήθηκαν σε αξιοθέατα της πόλης, αυτά 
που έμειναν ανοικτά, από ιθύνοντες του οργανισμού, πλαι-
σιωμένοι ολημερίς και σε κάθε βήμα από τη φίλη της Ολύ-
μπου Melanie Nittis και από άλλους φίλους,ξένους, καθώς 
και απόδημους Έλληνες εκεί. 

Τα βράδια, προσκεκλημένοι στα σπίτια τους, φιλοξενή-
θηκαν άψογα και εγκάρδια.Προβλήθηκε σε οικιακό περι-
βάλλον, αντί στο θέατρο, το ντοκιμαντέρ της Dominique 
και του Pierre οι οποίοι κατέβαλαν σημαντικού ύψους οικο-
γενειακούς πόρους και κατέθεσαν ψυχή για να το παρά-
ξουν σε διάστημα διετίας σε Όλυμπο και Διαφάνι επιτοπί-
ως. 

Όσο μπόρε-
σαν, στα εφικτά 
πλαίσια, αντα-
πέδωσαν και τίμη-
σαν τους φίλους 
και οικοδεσπότες 
τους, όπως μόνο 
οι Ολυμπίτες ξέ-
ρουν. Με μουσική 
και στίχους που 
βγαίνουν από την 

καρδιά και αγγίζουν την καρδιά. Μέσα στη μαύρη ατμό-
σφαιρα, προσπάθησαν να ανατάξουν ψυχικά εαυτούς και 
αλλήλους. Αυτός είναι και ο ρόλος της μουσικής, άλλωστε. 
Στα σπίτια, στην πλατεία, στις αυλές, στο με-
τρό, στο ξενοδοχείο, οι Γάλλοι ενθουσιάστη-
καν και τους ενθάρρυναν να συνεχίσουν στο 
μοτίβο αυτό παίζοντας απαλά και ταπεινά, 
σύμφωνα με το κλίμα των ημερών. Με τρόπο 
σεμνό και με απόλυτο σεβασμό στον άνθρω-
πο και τις απώλειες των αθώων ψυχών. 

Αντί των παραστάσεων, λίγες μέρες μετά, 
οργανώθηκε "στο πόδι" και δόθηκε μία μουσι-
κή παράσταση στο ξακουστό Institut 
National des Langues et Civilisations 
Orientales (INALCO), το παλαιότερο του εί-
δους, ιδρυθέντος το 1795, μετά τη Γαλλική Ε-
πανάσταση. 

Οι έχοντες την τιμή αυτής της πρόσκλη-
σης Ολυμπίτες ήταν οι: Αναστασιάδης Ηλί-
ας, Αντιμησιάρης Κώστας, Γιωργάκης Γιώρ-
γος, παπά-Γιάννης Διακογεωργίου, Ζωγρα-
φιδης Μιχάλης, Πολίτης Νίκος, Πρεάρης 
Γιάννης, Μπαλασκάς Μανώλης, και Φιλιπ-
πάκης Μανώλης. 

Και οι εννέα έπραξαν το καθήκον προς 

τον τόπο μας, αυτό της σωστής, υγιούς προβολής των α-
ρετών μας, της μεταλαμπάδευσης του πολιτισμού μας στο 
σωστό ακροατήριο με πρέποντα τρόπο, σε πρέποντα χώ-
ρο. Είναι τιμή για την Όλυμπο και τους Ολυμπίτες που την 
υπηρετούν, την εκφράζουν, και την πρεσβεύουν, η πρό-
σκληση αυτή από ένα κορυφαίο πολιτισμικό οργανισμό 
στη Πόλη του Φωτός με παγκόσμια εμβέλεια και κύρος. 

Οι ιθύνοντες μάς πληροφο-
ρούν πως ήδη έχει δρομολογη-
θεί η επανάληψη της προσπά-
θειας για το ερχόμενο φθινό-
πωρο με εμπλουτισμένο υλικό 
και τρόπο παρουσίασης. Θα χα-
ρούμε εάν αυτό ισχύσει τελικά 
ώστε η επένδυση της "Στέγης 
Πολιτισμών του Κόσμου" να α-
ποδώσει, και η Όλυμπος να 
προβληθεί και να καταγραφεί 
στο πιο πολιτιστικά ευήκοο α-
κροατήριο της Ευρώπης. 

Σε ένα φωτογραφικό άλ-
μπουμ που εστάλη σε κάθε μέ-
λος της ομάδας, μεταξύ των 
πολλών μαντινάδων, γράφουν: 

Ευχαριστούμε πού 'ρθατε, τρεις μέρες στο Παρίσι 
να πείτε τα τραγούδια σας, που τα 'χετε κρατήσει 
Το πρόγραμμά μας δυστυχώς, έγινεν άνω-κάτω 
ζήσαμε το κακό μαζί, π' αγγίξαμε το πάτο 
Η παρουσία σας εδώ, ήταν παρηγοριά μας 
με πίστη και με μουσική, ξόρκισε τη ζημιά μας 
Μα πάλι θα γυρίσετε, του χρόνου στο Παρίσι 
στο θέατρο θα παίξετε, εβρήκαμε τη λύση 
Την Όλυμπο, όσο κι εσάς, πολύ την εκτιμάω 
στη σκέψη την αξία της, ποτέ δε λησμονάω 

Μια μαντινάδα για το Παρίσι 
Βήμα της Κυριακής 29/11/2016 

της Μαρίας Τσούτσουρα, συγγραφέως-ποιήτριας 

Raspail, στην καρδιά του 
Παρισιού. 

Λίγες όμως ώρες μετά 
την άφιξή τους η Πόλη του 
Φωτός είχε παραλύσει, για-
τί εκατόν τριάντα άνθρωποι 
χάσανε τη ζωή τους κι άλ-
λοι τόσοι χαροπάλευαν, ε-
πειδή θέλησαν κι αυτοί, το 
βράδυ εκείνο της Παρα-
σκευής, ν' ακούσουν μου-
σική. 

Γιατί κάποιοι ψάχναν α-
πελπισμένα τ' αδέλφια και 
τους συναδέλφους, τα παι-
διά και τ' ανίψια τους σε 
νοσοκομεία, πλατείες, νε-
κροτομεία. 

Οι συναυλίες ακυρώθηκαν και το Λούβρο έκλεισε. Ο 
δημόσιος βίος ήταν ανοικτός μόνο για οπλισμένους ή για 
αιμοδότες. 

Οι οκτώ μουσικοί της Καρπάθου έδιναν όμως τη συναυ-
λία τους ασταμάτητα στο μετρό και στις πλατείες, ξορκίζο-
ντας με τη μουσική τον φόβο που παραλύει τα νεύρα του 
ανθρώπου και σβήνει την ενέργεια από τη σάρκα του: 

Εικόνα του άρθρου 

Έφτασαν στο Ρουασί Παρασκευή, 13 Νοέμβρη 2015, 
το απόγευμα: Κάρπαθος - Αθήνα - Παρίσι. Κάποιοι έμπαι-
ναν για πρώτη φορά στο αεροπλάνο- ένας μάλιστα δεν εί-
χε ξαναβγεί ποτέ από το νησί. Αλλος ήταν πιλότος. 

Έφτασαν απόγευμα και άρχισαν αμέσως, περιμένο-
ντας τις αποσκευές, να χορδίζουν τα όργανα (τις λύρες, 
τις τσαμπούνες, τα λαούτα) και να προβάρουν μαντινάδες. 

Ήταν οι οκτώ προσκεκλημένοι μουσικοί της Maison 
des Cultures du Monde [Στέγη των Πολιτισμών του Κό-
σμου] για δύο συναυλίες παραδοσιακής μουσικής της Δω-
δεκανήσου το Σάββατο και την Κυριακή, στο Boulevard 

Φύγε από με κακή καρδιά, πήγαινε παραπέρα... 
Κάποια στιγμή το γατάκι νιαούρισε και κοίταξα στο μα-

τάκι της πόρτας να δακρύζει το κοριτσάκι που το κρατού-
σε. Και ποιος δεν δάκρυσε εκείνο το Σαββατοκύριακο στο 
Παρίσι...Τη Δευτέρα η πόλη επιχείρησε να ανακτήσει τον 
ρυθμό της. 

Η προγραμματισμένη μουσική συνάντηση στο Institut 
National des Langues et des Cultures Orientales [Εθνικό Ιν-
στιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών] επρόκειτο 
να πραγματοποιηθεί κανονικά στη Rue de Lille, στην αίθου-
σα τελετών: πίσω από το quai Malaquais που κοιτάζει, αιώ-
νες τώρα, πάνω από το ποτάμι, το Λούβρο. 

Και στην εσωτερική αυλή του ιστορικού μεγάρου όσοι 
γενναίοι φιλέλληνες και φιλόμουσοι προσήλθαν αντίκρισαν 
μπροστά στο άγαλμα του οριενταλιστή Silvestre de Sacy 
(ιδρυτή του Ινστιτούτου, ξεφυλλίζοντας μες στη μαρμάρι-
νη πολυθρόνα του κωδικούς ιερογλυφικών του μαθητή 
του, Φρανσουά Σαμπολιόν), τους οκτώ μουσικούς της 
Καρπάθου που είχαν ήδη στήσει γλέντι αντάξιο της πλατεί-
ας της Ολύμπου. 

Στην αίθουσα τελετών σε λίγο ένας απ' αυτούς, ο πα-
πα-Γιάννης, έψαλλε δέηση για τα θύματα 
της Παρασκευής. 

- Ναι, είναι χριστιανός ιερέας, χριστια-
νός ορθόδοξος, διαβεβαίωσα μιαν υπάλλη-
λο που έτρεξε μαζί με άλλους γύρω από τη 
συγκλονιστική αυτή στιγμή, όπου οι ήχοι α-
παντούσαν στη σιγή. 

Ώσπου σηκώθηκε ο παπα-Γιάννης. Και 
σαν ηθοποιός του γιαπωνέζικου No έβγαλε 
μπροστά στο κοινό τον σταυρό του. Και έ-
βγαλε τελετουργικά το ράσο του, το δίπλω-
σε πάνω στο τραπέζι, δίνοντας το σύνθημα 
για τον Πάνω-χορό. 

Πίσω από το quai Malaquais που κοιτά-
ζει, απέναντι στο ποτάμι, το Λούβρο. 

Γιατί ένας πολιτισμός είναι ζωντανός ό-
ταν μπορεί ακόμη να κοινωνεί με την ουσία 
του. Να κλαίει για τα θύματα της μουσικής 
του, αυτοσχεδιάζοντας ανάμεσα στους αρ-
ματωμένους μια μαντινάδα της Καρπάθου. 
Και να δοξάζει τη ζωή που κυλά μες στο σώ-
μα του: Φύγε από με κακή καρδιά, πήγαινε 
παραπέρα... Γιώργος Β. Γιωργάκης 


