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ο“ΟΔΥΣΣΕΥΣ”
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΩΝ ΕΝ ΠΑΣΡΑΙ ΙΘΑΚΗΙΩΝ

Απιθμόρ Φύλλος 19, A΄ Εξάμηνο 2017

Τα Νέα του Συλλόγου
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΙΘΑΚΗΙΩΝ ΠΑΣΡΑ
ΚΟΠΗ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ
Τθν Κυριακι 22/1/2017 και ϊρα 6 μ.μ. ςτο ξενοδοχείο, ΑΣΤΘ, ο ςφλλογόσ μασ οργάνωςε με
μεγάλθ επιτυχία τθν κακιερωμζνθ εκδιλωςθ τθσ κοπισ τθσ πρωτοχρονιάτικισ πίτασ του.
Τθν εκδιλωςθ πλαιςίωςε θ Χορωδία CANTELENA, υπό τθ διεφκυνςθ τθσ Μαζςτρου κ.
Ελζνθσ Ραπαδοποφλου-Αραβαντινοφ. Ρροςιλκαν ςτθν εκδιλωςθ πάνω από 120 άτομα
μζλθ και φίλοι του Συλλόγου μασ, οι οποίοι ςτο τζλοσ ζφυγαν με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ.
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ «ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΣΑ» ΣΟΤ ΩΣΗΡΗ
ΒΑΡΝΑΒΑ
Ο Σφλλογοσ Ικακθςίων Ράτρασ «Ο Οδυςςεφσ», θ Ζνωςθ Κυπρίων Νομοφ Αχαΐασ, οι
εκδόςεισ Γαβριθλίδθσ και το βιβλιοπωλείο «Ρολφεδρο» παρουςίαςαν τθν ποιθτικι ςυλλογι
Γράμματα Εμπράγματα του Σωτιρθ Ρ. Βαρνάβα ςτο Συνεδριακό Κζντρο «Αγορά Αργφρθ»
τθσ Ράτρασ τθ Δευτζρα 6/2/2017. Τθν ποιθτικι Συλλογι παρουςίαςαν ο Σωκράτθσ Λ.
Σκαρτςισ, ποιθτισ και Ομότιμοσ Κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, ο Ανδρζασ Λάηαρθσ,
Δρ. Νεοελλθνικισ Φιλολογίασ και θ Στεφανία Κωτςοποφλου, Φιλόλογοσ με μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτθν Νεοελλθνικι Λογοτεχνία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΧΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
Τθν Ραραςκευι 10 Μαρτίου 2017 τα μζλθ και οι φίλοι του Συλλόγου μασ παρακολοφκθςαν
τουσ χαιρετιςμοφσ ςτο Μοναςτιρι Σκαφιδιάσ, αφοφ πρϊτα πραγματοποιικθκε επίςκεψθ
ςτο τουριςτικό Κατάκολο για καφζ.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΘΑΚΗ
Θ πρωτοβουλία του Δθμάρχου, του Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και των μελϊν
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Ικάκθσ, να ενθμερϊςουν τουσ Θιακοφσ τθσ Ράτρασ για τα
πεπραγμζνα τθσ μζχρι τϊρα κθτείασ τουσ κακϊσ και για τουσ επόμενουσ ςτόχουσ, ςτζφτθκε
με εξαιρετικι επιτυχία το Σάββατο 11/3/2017 ςτθν αίκουςα του Συλλόγου μασ. Θ αίκουςα
γζμιςε από τουσ Θιακοφσ τθσ Ράτρασ. Θ ενθμζρωςθ από τον Διμαρχο Διονφςθ Στανίτςα και
τον Ρρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Στζφανο Φιαμπόλθ ιταν κατατοπιςτικι και
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λεπτομερισ. Πλοι οι παρευριςκόμενοι κατανόθςαν ότι όντωσ ςτθν Ικάκθ ςυντελείται ζνα
ςθμαντικό ζργο.

ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΧΟΡΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΑ
Μεγάλθ επιτυχία ςθμείωςε ο αποκριάτικοσ χορόσ του Συλλόγου μασ ςτθν αίκουςα
του ξενοδοχείου ΤΗΑΚΙ. Και του χρόνου με υγεία !

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
Τθν Κυριακι 14/5/2017 τα μζλθ και οι φίλοι του Συλλόγου πραγματοποίθςαν θμεριςια
εκδρομι ςτθν Μεκϊνθ, Ανάκτορο του Νζςτωρα και Ρφλο. Συμμετείχαν ςυνολικά 50 άτομα,
τα οποία ζμεινα κατενκουςιαςμζνα. Μζλθ του Συλλόγου μασ φρόντιςαν να προςφζρουν
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ πλοφςια εδζςματα, να δϊςουν πολλζσ πλθροφορίεσ για τα ιςτορικά
μζρθ που επιςπευτικαμε και να χαρίςουν ευχάριςτο κλίμα ςτο λεωφορείο.

οο ««Ο
ΟΔΔΤΤΕΕΤΤ»» 44
ΕΟΡΣΑΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ 153Η ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΗ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΠΣΑΝΗΟΤ ΜΕ
ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τθν 21/5/2017 πραγματοποιικθκε ςτον Ι.Ν. Αγίου Γεραςίμου Ράτρασ από κοινοφ με όλουσ
τουσ Συλλόγουσ των Επτανθςίων Ράτρασ θ δοξολογία για τθν 135 θ επζτειο τθσ Ζνωςθσ τθσ
Επτανιςου με τθν Ελλάδα. Ομιλθτισ ιταν ο Ρρόεδροσ του Συλλόγου των Ικακθςίων Ράτρασ
κ. Γιάννθσ Δ. Καραντηισ.
Πμωσ, μεγάλο κοινωνικό και καλλιτεχνικό γεγονόσ, αποτζλεςε θ ςυναυλία με το γενικό
τίτλο: ‘’Μουςικι και Σραγοφδια για τα παιδιά τθσ Κιβωτοφ’’, που πραγματοποιικθκε τθν
Κυριακι 28 Μαΐου 2017, ςτο Συνεδριακό και Ρολιτιςτικό Κζντρο του Ρανεπιςτθμίου
Ρατρϊν, με προςκεκλθμζνεσ τθν ΠΟΛΤΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ τθσ πόλθσ μασ αλλά και το
φωνθτικό ςχιμα τθσ Ηακφνκου ‘’ΣΡΑΓΟΤΔΙΣΑΔΕ ΣΗ ΖΑΚΤΘΟ’’, με τθν παράλλθλθ
ευκαιρία του εορταςμοφ των 153 χρόνων, από τθν Ζνωςθ των Επτανιςων με τθν Ελλάδα.
Τθ ςυναυλία τθν οργάνωςαν το Κδρυμα τθσ πόλθσ μασ ‘’ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΡΘΣ’’ από κοινοφ με
τουσ Συλλόγουσ των Επτανθςίων Ράτρασ *Ηακυνκίων, Ικακθςίων, Κερκυραίων και
Λευκαδίων+, με ςτόχο να ενιςχυκεί ο ιερόσ ςκοπόσ του δραςτιριου αυτοφ Φιλανκρωπικοφ
Σωματείου- Αςφλου Αναπιρων Ραιδιϊν.
Θ ‘’ΡΟΛΥΦΩΝΙΚΘ’’, ςυμμετείχε με τζςςερα τμιματα τθσ: τθ ΜΙΚΤΘ ΧΟΩΔΙΑ *Διεφκυνςθ:
Σταφροσ Σολωμόσ, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά+, τθν ΡΑΙΔΙΚΘ ΧΟΩΔΙΑ *Διεφκυνςθ: Αρετοφςα
Νικολοποφλου, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά+, τθ ΦΙΛΑΜΟΝΙΚΘ ΟΧΘΣΤΑ *Διεφκυνςθ: Γιϊργοσ
Μπουρδόπουλοσ+ και το ΟΧΘΣΤΙΚΟ ΣΧΘΜΑ ‘’VIBRATO’’ *Διεφκυνςθ: Γιϊργοσ
Ακαναςακόπουλοσ+, με ζνα πρόγραμμα από το διεκνζσ μουςικό ρεπερτόριο, αλλά και από
τα Επτάνθςα.
Οι «ΤΑΓΟΥΔΙΣΤΑΔΕΣ ΤΣΘ ΗΑΚΥΘΟΣ» ερμινευςαν ζνα εξαιρετικό ποικίλο πρόγραμμα
Επτανθςιακισ και όχι μόνον μουςικισ με τθ διεφκυνςθ του Μουςουργοφ, Ιάκωβου
Κονιτόπουλου.
Ραρακζτουμε φωτογραφικά ςτιγμιότυπα από αυτζσ τισ εκδθλϊςεισ:

.
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Οι Θιακοί γράφουν
ΟΙ ΒΕΝΣΟΤΖΕ
Γράφει θ τακοφλα Κόμθτα
Από τθ μιςάνοιχτθ πόρτα ζριξα τα μάτια μου ςτο πρόςωπό του... Θ τςζρα του (το
χρϊμα του) ιταν ωχρι και το πρόςωπό του ταλαιπωρθμζνο από το πολυιμερο
ςκόρςο (αντίςταςθ) του βιχα και του πυρετοφ... Εμ! Δεν άκουςε τς' ορμινιεσ
(ςυμβουλζσ) τςθ νόνασ να μθν ανζβει ςτθ γθπεδάρα πάνω ςτο βουνό για μπάλα,
γιατί κα κρφωνε...
-Μωρζ αςφφτατο (ανυπάκουο), δεν με πρεηάριςεσ (υπολόγιςεσ), και να τϊρα,
μπρουτωμζνοσ (μπουκωμζνοσ), κακοχρονιςμζνοσ, (ταλαιπωρθμζνοσ), τόςεσ μζρεσ
και καλυτεροςφνθ δεν ζχεισ, του ψικφριηε αυτι. Και μ' ζνα ψιμόγελο, του ζριξε τον
πζλεκυ! Ζχεισ πλευριτϊςει. Σε λίγθ ϊρα, ετοιμάςου, κα ςου πάρω (ρίξω) βεντοφηεσ!
Μθ ςκιάηεςαι (φοβάςαι) και τςίτου (ςταμάτα) μθ με αντιγάρεισ (μθν
αντιςτζκεςαι)...
Πταν είμαςτε παιδιά, ο φόβοσ για μερικά πράγματα, παίρνει άλλεσ διαςτάςεισ,
τεράςτιεσ, ςτο μυαλό μασ. Οι βεντοφηεσ για τον αδελφό μου ιταν κάτι το απεχκζσ,
το τρομακτικό... Λζνε όμωσ, ότι τουσ φόβουσ πρζπει να του αντιμετωπίηουμε για να
τουσ νικάμε!
Τι να κάνει λοιπόν, και το φφοσ τθσ γιατρζςασ δεν άφθνε περικϊρια, ζκανε τθν
καρδιά του πζτρα, γφμνωςε τθν πλάτθ και περίμενε το μοιραίο!
Τα ποτιρια, χονδρά, ζτοιμα ςτο τραπζηι, το βαμβάκι περαςμζνο ςτο πιροφνι και
δεμζνο με μια κλωςτι, τα ςπίρτα και το ςπίρτο (οινόπνευμα), ιταν πάνω ςε ζνα
κομοδίνο και φάνταηαν ςτα μάτια του ςαν διμιοι! Κι αυτό γιατί ιξερε, και δεν το
μποροφςε, το πϊσ κα "ρουφιζται" το δζρμα μζςα ςτθ βεντοφηα, όταν αυτι, ηεςτι
από τθ φωτιά του πιρουνιοφ, κα εφάρμοηε ςτο δζρμα του.
Θ νόνα άρχιςε τθν ιεροτελεςτία με ταχφτθτα ταχυδακτυλουργοφ!
Εκτόσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ που ιξερε ότι δεν επιτρζπεται, να οι βεντοφηεσ να
κολλάνε, να ξεκολλάνε και να καλφπτουν και τα δφο μζρθ τθσ πλάτθσ για αρκετι
ϊρα! Και θ ετυμθγορία, βγικε!
-Κοίτα γιε βυηικατόρια (ςκοφρο προσ το μαφρο) που φάνθκαν ςε οφλθ τθν πλάτθ
του! Ε, ξανάςαςθ! Τι ψφξθ είναι ετοφτθ μωρζ παιδάκι μου; Είπε, ο ντοτόροσ και,
αφοφ ανακάτεψε το οινόπνευμα μζςα ςτισ βεντοφηεσ για να ηεςτάνει καλά, του
ζκανε μία γερι εντριβι, τον ςκζπαςε και τον άφθςε να κοιμθκεί μζχρι το πρωί "
όπου κα ξθμερωνόταν περδίκι"!
Το επόμενο πρωί, κεσ ςφμπωςθ; άνοιξε τα μάτια, ανάςανε καλφτερα, πείναγε και
ςθκϊκθκε όρκιοσ, με προςοχι μεν, αλλά θ βελτίωςθ ιταν ολοφάνερθ!
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Αυτά κυμικθκα, παίρνοντασ κι εγϊ βεντοφηεσ ςε πρόςωπο του περιβάλλοντόσ μου,
λόγω κρυϊματοσ.
Μια πανάρχαια μζκοδοσ που, αν μθ τι άλλο, κακό δεν κάνει ςε καμία περίπτωςθ,
προκαλεί υπεραιμία και καλι διζγερςθ τθσ λζμφου ςτθν περιοχι που εφαρμόηεται.
Να τονίςω ότι "ρίχναμε" δφο ειδϊν βεντοφηεσ: Τισ "αερικζσ", όπωσ πιο πάνω, για τα
κρυολογιματα και λοιπά ςυναφι και τισ "κοφτικζσ", με ζνα ξυράφι, δθλαδι,
κόβαμε λεπτζσ γραμμζσ ςτο πάνω μζροσ τθσ πλάτθ, ζβγαινε το αίμα ςε ζνα δφο
ποτθράκια, "ανάςαινε" ο οργανιςμόσ, για να προλαβαίνουμε τθν άνοιξθ και το
φκινόπωρο τα "ντεοφτςα", εγκεφαλικά!
ΣΟ ΚΑΚΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΤΛΑΚΙ
Γράφει θ τακοφλα Κόμθτα
Πταν το είδα για πρϊτθ φορά, πριν 10 μζρεσ περίπου, ςτθ μζςθ του δρόμου,
ανιμπορο, εξαιρετικά βαςανιςμζνο, με γυάλινα απλανι μάτια, κουτςό, χωρίσ
τρίχωμα, γεμάτο τρφπεσ ςτο ςϊμα του, ετοιμοκάνατο, ςκζφτθκα ότι δεν πρζπει να
του δϊςω φαγθτό για να μθν του παρατείνω άλλο τθ μαρτυρικι ηωι του!
Φυςικά ςε λίγθ ϊρα ιμουν κοντά του και για μία εβδομάδα το τάιηα και του ζδινα
νεράκι, μζχρι που ςτάκθκε ςτα πόδια του για να μεταφερκεί ςε κτθνίατρο.
Μια κοπζλα το είδε τυχαία και το μετζφερε αυτι. Γιατί κοινοποιϊ αυτό το κζμα που
δεν προςφζρεται για like για τρεισ λόγουσ:
1) Για να απευκυνκϊ ςτο ςυνάνκρωπό μου και να τον παρακαλζςω να μθ
βαςανίηει τα ηϊα και να μθν εκτονϊνει πάνω τουσ τυχόν προςωπικά του
προβλιματα.
2) Για να τονίςω ότι πάντα θ ελπίδα πεκαίνει τελευταία και να μθν παρατάμε
τθν προςπάκειά μασ για βοικεια και
3) Για να απευκφνω κερμι παράκλθςθ ςτουσ φίλουσ που μζνουν ςτθν Ράτρα
και τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ να βοθκιςουν, όπωσ ο κακζνασ μπορεί, το
ςκυλάκι αυτό.
Οι περιςςότεροι φίλοι που με ξζρουν, είτε προςωπικά είτε από το διαδίκτυο,
είναι ςίγουροι ότι οφτε προςωπικά οφζλθ ζχω από τθ δθμοςιοποίθςθ του
κζματοσ αυτοφ, οφτε προςωπικι προβολι επιηθτϊ, οφτε πρόκεςθ ζχω να κίξω
κάποιον. Π,τι ζγραψα το ζγραψα από λφπθ για τθν κακοποίθςθ που είδα και
από αγνι πρόκεςθ για το ηωάκι αυτό, για το οποίο ζχω να πω πωσ μόλισ με είδε
ςτο κτθνιατρείο, μόνο τθν ουρίτςα του δεν ζκοψε από τθ χαρά του, επειδι με
γνϊριςε και με τον τρόπο του μου ζλεγε ευχαριςτϊ που το τάιςα.
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ΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΣΕΘΕΝΣΑ
Γράφει ο Γιάννθσ Καραντηισ
Τρεισ αιϊνιοι φρουροί ςτθν είςοδο του λιμανιοφ. Ελεφκερα διόδια ειςόδου και
εξόδου. Φιγοφρεσ αποτυπωμζνεσ ςτθ μνιμθ του Θιακοφ. Κουβαλοφν ιςτορία
αιϊνων, φορτωμζνοι με ςυναιςκιματα νόςτου και χαράσ του γυριςμοφ, που
αντζγραψαν από τισ ψυχζσ των Θιακϊν κακϊσ περνοφςαν από κοντά τουσ. Σκοτεινοί
παλιότερα τα βράδια, φωτιςμζνοι τϊρα. Για τουσ επιςκζπτεσ ίςωσ εντυπωςιάηει ο
φωτεινόσ αντικατοπτριςμόσ τουσ. Για μασ τουσ ντόπιουσ δεν ζχει και μεγάλθ
ςθμαςία, μζνουν για πάντα φωτεινοί και νοςταλγικοί ςτθ μνιμθ και ςτθν καρδιά
μασ.

ΣΟ ΓΛΩΑΡΙ ΣΗ ΙΘΑΚΗ (ςυνζχεια από το προθγοφμενο)
Ππωσ είχαμε αναφζρει ςτα προθγοφμενα τεφχθ, ςτο βιβλίο του Σπφρου Μουςοφρθ
(Φϊτου Γιοφφλλθ), γραμμζνο το 1925, ζχει ςυγκεντρωκεί και ταξινομθκεί μια
καυμάςια ςυλλογι δθμϊδουσ γλωςςικοφ υλικοφ τθσ Ικάκθσ. Ο Συγγραφζασ ζχει
ταξινομιςει ςε διάφορεσ κεματικζσ ενότθτεσ το υλικό του. Θεωρϊ ότι αποτελεί ζνα
πρωτότυπο δθμιοφργθμα για τθν κατθγορία του, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται από
τθν απονομι του Ρρϊτου Βραβείου ςτον διαγωνιςμό του 1925 τθσ Ελλθνικισ
Γλωςςικισ Εταιρείασ.
Στον παρόν φφλλο τθσ θλεκτρονικισ μασ εφθμερίδασ δθμοςιεφουμε δφο ςελίδεσ με
λεξιλόγιο από τθν κατθγορία: «ΣΥΛΛΟΓΘ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΣΕΩΝ ΤΘΣ ΚΟΙΝΘΣ
ΟΜΙΛΙΑΣ».
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Παρουσιάσεις Βιβλίων
«Λίκοι ςυνειδιςεων: Κείμενα ενάντια ςτθ λικθ» του Δθμιτρθ Κομποχόλθ
Γράφει ο Γιάννθσ Καραντηισ
Ο Φιλόλογοσ και ςυγγραφζασ Δθμιτρθσ Κομποχόλθσ είναι ζνασ λαμπρόσ νζοσ με πολφ
καλζσ προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Ζνασ νζοσ με ικοσ και παρρθςία, που
επικυμεί διακαϊσ να κατακζτει τισ απόψεισ του για τα τεκταινόμενα τθσ εποχισ μασ, μιασ
εποχισ που και εμείσ ςτθ Χϊρα μασ βιϊνουμε εκτόσ από οικονομικι και κοινωνικι κρίςθ
και κρίςθ αξιϊν και ιδανικϊν.
Ο Δθμιτρθσ, λοιπόν, μάηεψε τα κείμενα εκείνα που είχε δθμοςιεφςει τον τελευταίο καιρό
ςτον τοπικό τφπο και όχι μόνο που αναφζρονται: ςτθ μετανάςτευςθ, ςτθν οικονομικι
κρίςθ, ςτθ παιδεία, ςτθ λογοτεχνία κλπ. και αφοφ τα επεξεργάςτθκε τα παρζκεςε ωσ ζνα
ενιαίο ςφνολο ςτον παρόν βιβλίο.
Τα κείμενά του απορρζουν από τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα και, όπωσ ο ίδιοσ τονίηει,
«αποτελοφν ζνα οδοιπορικό ςτον χωροχρόνο», «μια περιπλάνθςθ προσ αναηιτθςθ
λθςμονθμζνων αξιϊν». Ρροςπακεί, δθλαδι, να ανιχνεφςει τισ αδυναμίεσ μασ, τισ ςακρζσ
νοοτροπίεσ μασ, τα ψζματα που διατυπϊνονται, τισ αποπροςανατολιςτικζσ τάςεισ που
παρατθροφνται κακϊσ κι άλλα τυχόν μειονεκτιματα, για να φανεί αφενόσ ο δρόμοσ προσ
τθν παρακμι, αλλά ταυτόχρονα να αφυπνίςει ςυνειδιςεισ μιπωσ διορκωκοφν λάκθ και
τεκοφν ςε αςφαλζςτερεσ βάςεισ οι προςδοκίεσ των ανκρϊπων για αξιοκρατία, ελευκερία,
ιςότθτα και δικαιοςφνθ. Γιατί δε χωρά αμφιβολία ότι τζτοιεσ παραςιτικζσ και
αποπροςανατολιςτικζσ καταςτάςεισ υπάρχουν ςτθ ηωι που εμποδίηουν τουσ ανκοφσ των
δζντρων τθσ αρετισ να ανκίςουν και να καρποφοριςουν, όπωσ με εξαιρετικι αλλθγορικι
διάκεςθ ο φίλοσ και ςυνάδελφοσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Κακθγθτισ Σωτιρθσ Βαρνάβασ
εκφράηει ς’ ζνα ποίθμα του.
«Εφζτοσ θ κλθματαριά, δεν ευδοκίμθςε ςταφφλια να μασ δώςει, τθν εμποδίςανε ςτο ςτάδιο
των ανκών παράςιτα που δικεν φιλικά πθγαινοζρχονταν ροκανίηοντασ τισ ώρεσ τθσ
άνοιξθσ, απαςχολώντασ με γνώμεσ τα κλαδιά ωςότου ρουφιξουνε μζςα απ’ τισ φλζβεσ τουσ
το αίμα»
Τα κείμενά του είναι ςυνυφαςμζνα με το ζνδοξο αρχαιοελλθνικό παρελκόν, προσ τισ
ςπουδαίεσ προςωπικότθτεσ τθσ διανόθςθσ των Τεχνϊν και των Γραμμάτων. Υπό αυτιν τθν
ζννοια τα κείμενα του λειτουργοφν ωσ ανάχωμα ςτθ λικθ που τείνει να μασ αποκόψει από
τισ ρίηεσ μασ. Γνωρίηουμε όλοι μασ ότι ζνασ λαόσ που αποκόπτεται ςταδιακά από τισ ρίηεσ
του παρακμάηει. Μάλιςτα, κακϊσ ο αδυςϊπθτοσ χρόνοσ ξεκωριάηει τισ μνιμεσ για
πρόςωπα, γεγονότα και καταςτάςεισ του παρελκόντοσ, όλο και περιςςότερο αυτόσ ο
κίνδυνοσ μεγαλϊνει.
Θ γραφίδα όμωσ του Δθμιτρθ παρεμβαίνει, βάηει εμπόδια ςτθ λικθ προβάλλοντασ τισ
αξίεσ και τα ιδανικά του πολιτιςμοφ μασ, αυτά που αποτελοφν τα δυνατά όπλα που
διακζτει θ Χϊρα μασ, υποδθλϊνοντασ ςυγχρόνωσ ότι υπάρχει και μια άλλθ Ελλάδα. Θ

οο ««Ο
ΟΔΔΤΤΕΕΤΤ»» 1111
Ελλάδα τθσ Τζχνθσ, των Γραμμάτων, του Ρολιτιςμοφ και τθσ Ορκόδοξθσ Χριςτιανικισ
Ραράδοςθσ.
Με άμεςο αλλά και ζμμεςο τρόπο προβάλλει τα μθνφματά του για τισ αγχωτικζσ
προςπάκειεσ του ςθμερινοφ ανκρϊπου να κατακτιςει όλο και περιςςότερα υλικά αγακά,
αδιαφορϊντασ - κυρίωσ οι θγζτεσ του - για τθ δυςτυχία που επικρατεί ςτθ διαβίωςθ των
ανκρϊπων του τρίτου κόςμου, για τθν ζλλειψθ ελευκερίασ και δθμοκρατίασ ςε οριςμζνεσ
χϊρεσ, αιτίεσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ςτρατιάσ μεταναςτϊν με ςτόχο τθν
αναηιτθςθ μιασ καλφτερθσ και αςφαλζςτερθσ ηωισ. Και διερωτάται ο Δθμιτρθσ: Αυτι τθ
ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ, τθσ μετανάςτευςθσ, πϊσ πρζπει να τθν αντιμετωπίςουμε;
επιδεικνφοντασ ρατςιςμό και ξενοφοβία ι εκδθλϊνοντασ τα ςυναιςκιματα τθσ αγάπθσ και
τθσ κατανόθςθσ για τον ςυνάνκρωπο, βαςικζσ αρχζσ τθσ Χριςτιανικισ μασ Ρίςτθσ;
Μία από τισ λφςεισ που προτείνει ο ςυγγραφζασ για πολλά κζματα είναι θ ςτροφι τθσ
εκπαίδευςθσ προσ μία περιςςότερθ ανκρωποκεντρικι κεϊρθςθ παραμερίηοντασ τα
εμπόδια που ορκϊνουν ίςωσ κάποια ςυντεχνιακά ςυμφζροντα και μειϊνοντασ τθν τάςθ τθσ
πολιτικισ εξουςίασ για ςυνεχείσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα τθσ εκπαίδευςθσ ονομάηοντάσ τεσ
δικεν μεταρρυκμίςεισ.
Αυτι θ ςυνειδθτι προςπάκεια που καταβάλλεται από τον φορζα τθσ εκπαίδευςθσ για τθν
αναγωγι τθσ ατομικότθτασ του ανκρϊπου ςε ςυγκροτθμζνθ προςωπικότθτα πρζπει
αφενόσ να ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ των παιδιϊν και
αφετζρου ςτθν εςωτερικι καλλιζργειά τουσ με τισ αρετζσ τθσ αγάπθσ, τθσ αλικειασ, τθσ
δικαιοςφνθσ, τθσ ελευκερίασ και τθσ ενςυναίςκθςθσ. Το ζργο του αυτό κεωρϊ, ότι είναι μια
κατάκεςθ ψυχισ, μια ζκφραςθ τθσ αμζριςτθσ αγάπθσ και τθσ φλογερισ του επικυμίασ να
διατθρθκοφν ςτθ μνιμθ μασ αυτζσ οι θκικζσ αξίεσ και τα ιδανικά τθσ Κοινωνίασ μασ.
Ππωσ τονίηει και ο ίδιοσ, οι απόψεισ του αυτζσ δε διεκδικοφν τθν απόλυτθ αλικεια, οφτε
επικυμοφν να δϊςουν πλιρεισ απαντιςεισ, τουναντίον ζχουν ςτόχο να κατατεκοφν και
άλλεσ απόψεισ και προβλθματιςμοί και να δοκοφν απαντιςεισ ςτα ερωτιματα για το «ποφ
βαδίηουμε». Ο πλουραλιςμόσ των απόψεων, άλλωςτε, λειτουργεί ωσ κινθτιριοσ δφναμθ για
αφφπνιςθ ςυνειδιςεων αλλά και ωσ εφαλτιριο για να εξεταςτοφν τα διάφορα κζματα και
από άλλθ οπτικι γωνία. Ο Αϊςτάιν τονίηει ότι «κανζνα πρόβλθμα δε γίνεται να λυκεί από το
ίδιο επίπεδο ςυνείδθςθσ που το δθμιοφργθςε».
Οι ιδζεσ, λοιπόν και οι προβλθματιςμοί του ςυγγραφζα ςε αυτό το βιβλίο, κεωρϊ ότι
ςυμβάλλουν αμζςωσ αλλά και εμμζςωσ ςτο να κατανοιςουμε για το πϊσ ο άνκρωποσ
αποκτά και διαμορφϊνει τισ γνϊςεισ του για τον κόςμο που τον περιβάλλει και πϊσ αυτζσ
οι γνϊςεισ αποκτοφν μια εςωτερικι δυναμικι γονιμοποιϊντασ τθ ςκζψθ του και
αποκτϊντασ μεταγνϊςθ. Επίςθσ, ςυμβάλλουν ςτο να κατανοιςουμε με ποιο τρόπο κάποιοι
άνκρωποι αξιολογοφν τθν ποιότθτα και τθν αξία των γνϊςεων που κατζχουν. Ρϊσ εκτιμοφν
τθν αξία τθσ ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ, των ςκζψεων και των ςυναιςκθμάτων τουσ. Ρϊσ ο
νζοσ ωριμάηει πνευματικά από τισ εμπειρίεσ και τισ γνϊςεισ που αποκτά ςτθ ηωι του. Ρϊσ
θ ανκρϊπινθ φπαρξθ ςυντίκεται από ςωματικά και ψυχικά χαρακτθριςτικά.
Λζγεται ότι κάκε είδουσ τζχνθ για να εκπλθρϊςει τον ςτόχο τθσ πρζπει να ςε κερδίηει. Να
ςε απορροφά, να ςε ενςωματϊνει με τα δρϊμενα, να ςε αναγκάηει να μθν είςαι ζνασ τρίτοσ
παρατθρθτισ των εξελιςςόμενων γεγονότων και καταςτάςεων. Αυτό το επιτυγχάνει ο
ςυγγραφζασ χάρισ:
1. ςτον άριςτο χειριςμό τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ,
2. ςτον ρζοντα λογοτεχνικό του λόγο,
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3. ςτο εφςτοχο λεξιλόγιό του,
4. ςτουσ εφςτοχουσ τίτλουσ των κεμάτων του
5. ςτον ζξυπνο τρόπο που ενςωματϊνει τισ απόψεισ διακεκριμζνων ανκρϊπων του
πνεφματοσ ςτα κείμενά του. Με αυτόν τον τρόπο α) αποκαλφπτει τισ βακφτερεσ γνϊςεισ
του για τθν ιςτορία, τθ λογοτεχνία και τθ φιλοςοφία, β) εκπζμπει μθνφματα προσ πάςα
κατεφκυνςθ και γ) προςδίδει ςτισ απόψεισ του μεγαλφτερο βακμό αντικειμενικότθτασ.
Πλα τοφτα τα προτεριματα του παρόντοσ βιβλίου, κεωρϊ ότι κα κινιςουν το ηωθρό
ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ και κα τον κάνουν να διαβάςει χωρίσ ςταματθμό τα κείμενα
μζςα ςε αρκετά ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Άλλωςτε θ αυτοτζλεια των κεμάτων του βοθκά
τον αναγνϊςτθ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ.
Αγαπθτζ Δθμιτρθ, ςου αξίηουν κερμά ςυγχαρθτιρια για τθ ςυμβολι ςου αυτι. Συνζχιςε να
μασ προςφζρεισ υπαρξιακζσ ανάςεσ, να δθμιουργείσ προβλθματιςμοφσ και να εκφράηεισ
ελεφκερα τισ απόψεισ ςου, ζςτω και αν δεν αρζςουν ςε μερικοφσ. Θεωρϊ τθ ςυμβολι ςου
αναγκαία και ουςιαςτικι.
Είμαι κετικόσ ότι αυτό κα το πράξεισ και ςου το εφχομαι εγκαρδίωσ.
Σθμείωςθ: Το βιβλίο παρουςίαςαν: Ο Σεβαςμιότατοσ Μθτροπολίτθσ Ρατρϊν κ.κ. Χρυςόςτομοσ,
ο Επίκουροσ Κακθγθτισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν κ. Ιωάννθσ Καραντηισ και ο κριτικόσ βιβλίων και
λογοτζχνθσ κ. Σταφροσ Ιντηεγιάννθσ.
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Λογοτεχνικές Σελίδες
ΠΟΙΗΜΑΤΑ: Μάκη Καταπόδη
ΠΑΣΕΡΑ.

ΑΝΑΜΝΗΕΙ....

Τρεισ ςυλλαβζσ, που μζςα τουσ ανάβουν,
τα φϊτα όταν πζφτει το ςκοτάδι...
Ραρθγοριάσ πνοι, κάκε Του χάδι
κι ο ιδρϊτασ Του Αγιαςμόσ, να μεταλάβουν,

Ζρχεςτε πάντα ακάλεςτεσ, τισ νφχτεσ,
είτε πανςζλθνο ζχει, είτε ςκοτάδι
κι ζτςι, μες’ τθ ςιωπι, μ’ ζνα ςασ χάδι,
γυρνάτε ςτο ρολόι μου τουσ δείχτεσ.

μικρά, ακϊα, παιδιά, που Του χρωςτάνε,
το καφμα τθσ ηωισ! Και να το καφμα!
Και ςτθ χαρά, όπωσ ςε κάκε τραφμα,
κάτω από τα φτερά Του κζλουν νάναι...

Γλυκό ταξίδι πζρα από το χρόνο,
ς’ όμορφεσ εποχζσ, μα και ςε γκρίηεσ
κι είςαςτε εςείσ του δζντρου μου οι ρίηεσ...
Τϊρα μ’ εςάσ αρχίηω και τελειϊνω.

Μ’ απόψε, όςα αςτζρια τρεμοςβινουν,
κάναι οι Ψυχζσ, που ο Ρλάςτθσ ζχει πάρει
κι ελπίδα με τθ λάμψθ Τουσ μασ δίνουν....

Άμοιρεσ πεταλοφδεσ που χορεφουν
γφρω απ’ τθ φλόγα τθσ καρδιάσ και τάχα,
μιπωσ τ’ άδικο τζλοσ τουσ γυρεφουν;

Κι όςοι ακόμα υπάρχουνε κοντά μασ,
γίνονται μες’ τθν τρικυμία φάροι,
που αράηουν ςτο λιμάνι τα όνειρα μασ....

Ηοφνε λίγεσ ςτιγμζσ, λίγεσ μονάχα...
Κι εγϊ, κουράγιο ποφ να ηθτιανζψω,
τ’ άψυχα ςϊματα τουσ να κθδζψω....

ΑΤΣΑΠΑΣΗ.
Σ’ αγάπθςα ςαν τθσ βροχισ ψιχάλα,
γιατί ιμουν χϊμα απότιςτο για χρόνια....
Μ’ απ’ τα ψθλά τθσ νφχτασ μου μπαλκόνια,
ταξίδια ονειρευόμουνα μεγάλα...
Πμωσ, νερό δεν μοφδωςεσ μια ςτάλα....
Κι εγϊ, ς’ αγάπθςα πολφ, ςτ’ αλικεια.
Ρεσ από ανάγκθ, πεσ από ςυνικεια,
μζχρι τ’ αςτζρια ςοφφτιαξα μια ςκάλα.
Αλικεια, τι παιχνίδια παίηει θ μοίρα....
Νάςαι κοντά κι όμωσ τόςο μακριά μου...
Να είςαι εδϊ κι αλλοφ να ςε γυρεφω...
Τϊρα, γφρω απ’ τθν φλόγα ςου χορεφω,
μζχρι να κάψω πάλι τα φτερά μου
δικεν, πωσ κάτι από ςζνα πιρα.....

ΔΡΟΜΟΙ....
Κάτω απ’ τα φϊτα, ςκοτεινά ποτάμια...
δρόμοι τθσ νφχτασ, παγωμζνοι δρόμοι
δίνουνε αγάπθ, μόνο λίγα δράμια
κι όλο ςου παίρνουν κι οφτε μια ςυγγνϊμθ....
Ρϊσ με μαγεφουν και με πάνε ακόμθ,
ς’ άγνωςτα μζρθ, μαγικά ταξίδια....
βιματα άδεια και γερμζνοι ϊμοι
πρόςωπα ξζνα, μοιάηουν όλα ίδια.
Μα τόςα χρόνια ηω με τθν ελπίδα,
ότι ςτο πλικοσ, ίςωσ ςε ξανάβρω,
χλωμό μου αςτζρι μες’ τθν καταιγίδα...
Γι’ αυτό τισ νφχτεσ πάντα περιμζνω,
ςκιά χαμζνθ, ςε τοπίο μαφρο,
μιπωσ κι ανάψεισ ΦΩΣ μου αγαπθμζνο
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Κοντά στο Θιάκι και στους Θιακούς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ
ΤΜΒΑΗ
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΓΙΑ
ΣΟΝ
ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ – ΥΟΛΗ ΟΜΗΡΟΤ ΣΗ ΙΘΑΚΗ

Γράφει ο Γιάννθσ Καραντηισ
Με ηδηαίηεξε ραξά ζέισ λα θαηαζηήζσ θνηλσλνύο ηνπο ζπκπαηξηώηεο κνπ Ιζαθήζηνπο θαη
όρη κόλν όηη κηα πξνζπάζεηα αξθεηώλ εηώλ γηα λα αμηνπνηεζεί θαη λα θαηαζηεί
επηζθέςηκνο ν αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ – Σρνιήο Οκήξνπ αξρίδεη λα
γίλεηαη
πξαγκαηηθόηεηα.
Τν θείκελν ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο πνπ ζπληάρζεθε από
ην Γήκν Ιζάθεο, ην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, ηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ θαη ην
Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ζπκθσλήζεθε από όινπο ηνπο θνξείο θαη
νδεγείηαη πξνο ππνγξαθή κε πξώην ηνλ Γήκν Ιζάθεο πνπ ζα γίλεη ζην Γεκνηηθό
Σπκβνύιην ηεο Τεηάξηεο 14/6/2017.
Ωο Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Αλάδεημε ηεο Οκεξηθήο
Ιζάθεο αηζζάλνκαη ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε γηα ην απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο.
Έλαο αξραηνινγηθόο ρώξνο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ην Νεζί καο ζα θαηαζηεί επηζθέςηκνο
ζην θνηλό (κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ) αλαδεηθλύνληαο ηνλ πινύην ηεο ηζηνξηθήο
καο θιεξνλνκηάο.
Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ππνγξακκίζσ όηη ε επόδσζε ηνπ ζηόρνπ καο νθείιεηαη (θαηά
ηε γλώκε κνπ) ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:
1) Σηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ θ. Γηνλύζε Σηαλίηζα θαη ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ Ιζάθεο λα δηαζέζεη ην ρξεκαηηθό πνζό ησλ 120.000 € γηα ηνλ
αλσηέξσ ζθνπό δίλνληαο ιύζε ζηα αδηέμνδα ηεο γξαθεηνθξαηηθήο λννηξνπίαο
πνπ είραλ πεξηέιζεη πξόζσπα θαη ππεξεζίεο θαη νδήγεζαλ ζε εκπινθή ηελ
πξσηνβνπιία ηνπ ηόηε Δπαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Ιζάθεο, πνπ είρε πεηύρεη αξρηθά
λα εγγξαθεί θνλδύιη 115.000 € ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο ηόηε Ννκαξρίαο
Κεθαιιελίαο θαη Ιζάθεο.
2) Σηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξνζηαζία
θαη Αλάδεημε ηεο Οκεξηθήο Ιζάθεο.
3) Σηηο αξραηνιόγνπο ηεο Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο Κεθαιιελίαο θαη Ιζάθεο θπξίεο
Οιπκπία Βηθάηνπ θαη Διέλε Παπαθισξάηνπ, πνπ εξγάζηεθαλ ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο γηα ηελ ζύληαμε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη επέδεημαλ
δσεξό ελδηαθέξνλ βνεζώληαο λα ππεξληθεζνύλ ηα εκπόδηα πνπ
παξνπζηάζηεθαλ θαη δελ είλαη ηνπ παξόληνο λα ηα αλαθέξνπκε.
4) Σηηο πνιπάξηζκεο θαη πνιύκελεο ηειεθσληθέο επαθέο κνπ κε ηνλ Αληηπξύηαλε
ηνπ Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ θ. Τξηαληάθπιιν Αικπάλε, ηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ
ηδίνπ Παλ/κίνπ θαη ηνλ Καζεγεηή θ. Ι. Λώιν, λέν Δπηζηεκνληθό Υπεύζπλν ηνπ
έξγνπ.
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5) Σηε ζηελή επαθή κνπ κε ηνλ Γήκαξρν Ιζάθεο θ. Γηνλύζην Σηαλίηζα, ν νπνίνο από
ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπ έζεζε σο θύξην πξνγξακκαηηθό ηνπ ζηόρν ηελ
πινπνίεζε απηνύ ηνπ ζπνπδαίνπ αξραηνινγηθνύ έξγνπ.
6) Σηελ ηαθηηθή επηθνηλσλία κνπ κε ηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή ηνπ Παλ/κίνπ Ισαλλίλσλ θ.
Αζαλάζην Παπαδόπνπιν γηα ηνλ ρεηξηζκό ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θάζε θνξά
αλαθύνληαλ.
Από ηε ζέζε κνπ απηή ζέισ λα επραξηζηήζσ όινπο απηνύο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ
ηειηθή έγθξηζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, έλα έξγν αλεθπιήξσην γηα πνιιά
ρξόληα, έλα έξγν γηα ην νπνίν έδσζαλ επαλεηιεκκέλεο κάρεο θαηά ην παξειζόλ ν
αείκλεζηνο Γεκήηξεο Παΐδεο-Γαληάο θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ Φηινκήξσλ
Ιζάθεο «Δπρήλ Οδπζζεί» πξώελ Γήκαξρνο Ιζάθεο θ. Σπύξνο Αξζέλεο, πνπ
ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα γηα ηελ έλαξμε ησλ αλαζθαθώλ θαη γηα ηελ απαιινηξίσζε θαη
αλάδεημε ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ.

Ο ΔΗΜΟ ΕΠΕΣΡΕΨΕ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΟΤ
Επιτζλουσ ο Διμοσ Ικάκθσ νοικοκυρεφτθκε. Μετά από ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ
του Δθμάρχου και τθσ νζασ Δθμοτικισ Αρχισ, ο Διμοσ Ικάκθσ εγκατζλειψε τα
ενοικιαηόμενα μζχρι τϊρα κτιρια και επζςτρεψε ςτα δικά του. Μια επίςκεψθ κα
ςασ πείςει ότι εργαςιακό περιβάλλον των υπαλλιλων του Διμου Ικάκθσ είναι
άριςτο. Συγχαρθτιρια ςτον Διμαρχο και ςτθ Δθμοτικι Αρχι.
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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑΣΑ ΣΗΝ ΙΘΑΚΗ
Ο Διμοσ Ικάκθσ, τιμϊντασ τθ μνιμθ του Ραναγι Λεκατςά, διοργανϊνει
Επιςτθμονικό Συνζδριο ςτθν Ικάκθ (1-2 Ιουλίου 2017) με τθ ςυμμετοχι ειδικϊν
επιςτθμόνων που κα αναπτφξουν τθν προςφορά και τθν απιχθςθ του ζργου του
ςτο πλαίςιο των πολιτιςμικϊν και ιςτοριογραφικϊν δεδομζνων των τελευταίων 70
χρόνων.
Οι εργαςίεσ του Συνεδρίου κα πραγματοποιθκοφν ςτθν αίκουςα Δθμοτικοφ
Κινθματογράφου.
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Σο Διοικητικό υμβοφλιο
του υλλόγου Ιθακηςίων Πάτρασ
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