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Εκτεταμένες ζημιές, από τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τα χωριά 

μας μέσα στους μήνες Φεβρουάριο- Απρίλιο, 

θέτοντας τα δις σε κατάσταση εκτάκτου 

ανάγκης. Με την αρωγή των συγχωριανών 

μας Π. Β. Κανάκη, Ν.Ι. Λεντάκη, και οικ. 

Β.Α.Χαρτοφύλακα, ξεκίνησε η επούλωση 

των πληγών και η αποκατάσταση των 

βλαβών. Συνέχεια, σελ.11 

 

 

Επαναλειτουργία της Εφημερίδας 

«ΟΛΥΜΠΟΣ»,  

Μετά από έντεκα χρόνια, αποφάσισε έπειτα 

από ψήφισμα, στην συνεδρίαση του Δ.Σ στις 

13/3/19, όπου και υπερψηφίστηκε ομόφωνα από 

τα μέλη του. Η εφημερίδα θα εκδίδεται ως επί το 

πλείστο διαδικτυακά, στην ιστοσελίδα του 

σωματίου μας vrykous.gr, καθώς όμως και 

έντυπα με στόχο την τροφοδότηση όσων, για 

οποιονδήποτε λόγο, αδυνατούν να έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα νέα τεχνολογικά 

μέσα, καθώς επίσης και τους κατοίκους των 

χωριών μας, Όλυμπο και Διαφάνι, μέσα από τα 

εκεί καφενεία. Συνέχεια σελ. 2 

 

Μέσα από τα λόγια των παιδιών:  

 

Τα μικρότερα μέλη του συλλόγου μας 

δράττονται της ευκαιρίας, και θα 

χρησιμοποιούν στο εξής τη δική τους 

στήλη στην εφημερίδα μας, μέσα από την 

οποία θα μας ενημερώνουν για τα θέματα 

που τους/ τις απασχολούν, τους/ τις 

προβληματίζουν, τα ενδιαφέροντά τους 

και ούτω καθεξής. Η στήλη θα φιλοξενεί 

άρθρα από τις σχολικές μονάδες του 

χωριού, αποσκοπώντας στη δημιουργία 

σχέσεων, ενημέρωσης αλληλεγγύης και 

φιλίας, μεταξύ των παιδιών μας. 

Συνέχεια σελ.2 & 15. 

 

 



Μετά τις 

αρχαιρεσίες της 

17ης 

Φεβρουαρίου. 
Συνέχεια, με πολλά νέα 

παιδιά στο Δ.Σ. της 

Αδελφότητας. 

Στα πολιτιστικά θα 

στραφούμε στη νέα θητεία 

μας. 

 

Μετά από τον απολογισμό, 

τα πεπραγμένα και την 

απαλλαγή από κάθε ευθύνη 

του προηγούμενου Δ.Σ. 

ακολούθησαν οι 

αρχαιρεσίες για την εκλογή 

της νέας Διοίκησης. 

Εκλέχτηκαν οι παρακάτω 

συμπατριώτες μας και στη 

πρώτη συνεδρίαση, 

συγκροτήθηκε σε σώμα, 

όπως παρακάτω : 

Πρόεδρος: Νίκος Γ. 

Αναστασιάδης 

Α' Αντιπρόεδρος: Γιώργος 

Α. Κωστάκης 

Β' Αντιπρόεδρος: Βαλάντης 

Β. Αντιμισιάρης 

Γενικός Γραμματέας: 

Γιώργος Ι. Σκευοφύλακας 

Ειδική Γραμματέας: Άννα 

Β. Πρωτόπαπα 

Ταμίας: Γιάννης Κ. Νταής 

Κοσμήτορας: Καλλιόπη Α. 

Χηράκη 

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων:  

 

Βασίλης Α. Πρωτόπαπας 

Υπεύθυνος Εφημερίδας 

& Μέσων Ενημέρωσης : 

Ηλίας Μ. Λεντής 

 

Ακολούθησαν 

συνεδριάσεις και από τις 

πρώτες μας συναντήσεις, 

διαπιστώθηκε πως τα νέα 

παιδιά που απαρτίζουν το 

Δ.Σ. της Αδελφότητας, μπήκαν με πολλή όρεξη, με νέες ιδέες, 

πρόθυμοι και με αρκετή θέληση, να αναλάβουν τα ινία του 

Συλλόγου. 

Πράγματι ξεκίνησαν με τα μαθήματα της Κυριακής, 

συνεπέστατοι, με αρκετό ενθουσιασμό, με ένα νέο ευχάριστο 

τρόπο μάθησης, υπό τη διεύθυνση του Γ.Α.Κωστάκη, 

προσαρμοσμένοι στη νέα τάξη πραγμάτων, συνεχίζοντας το 

έργο των προκατόχων τους. 

Στη συνέχεια φέραμε σε πέρας τις εκδηλώσεις "Μακαρούνες & 

Καθαρής Δευτέρας". Λάβαμε μέρος σε δύο παρελάσεις και με 

την ομάδα τού χορευτικού μας συμμετείχαμε στις εορταστικές 

εκδηλώσεις της 7ης Μαρτίου. Συγκροτήθηκε Συντακτική 

Επιτροπή και εκδόθηκε η εφημερίδα μας "ΟΛΥΜΠΟΣ". Η 

Εκκλησία μας συνεχίζει να λειτουργεί με τους κανονικούς της 

ρυθμούς και δεν θα σταματήσουμε εδώ.  

Φυσικά, για να επιτευχθεί οτιδήποτε, θα πρέπει να έχουμε και 

την δική σας συμμετοχή (ειδικά των παιδιών), την οποία 

θεωρούμε δεδομένη. 
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Επαναλειτουργία της 

εφημερίδας 

«Όλυμπος» 

Με τις αρχαιρεσίες  να έχουν 

ολοκληρωθεί και με την 

διαδικασία της παράδοσης –

παραλαβής να έχει λήξει με 

επιτυχία, ήταν πηγαία, σε όλα τα 

μέλη του νέου Δ.Σ, η τάση 

επανατροφοδότησης των 

δραστηριοτήτων του συλλόγου 

με κατεύθυνση ευρύτερα 

πολιτιστική.  

Για τον λόγο αυτό, κατατέθηκε 

και υπερψηφίστηκε ψήφισμα, 

στην συνεδρίαση του Δ.Σ στις 

13/3/19, το οποίο προέβλεπε την 

επαναλειτουργία της εφημερίδας 

«Όλυμπος», μέσα από μια 

προσπάθεια μαζικοποίησης του 

συλλόγου μας, μέσω του 

συνδυασμού των παλαιών και 

νέων τεχνολογικών μέσων. 

Βάσει καταστατικού, τον 

συντακτικό έλεγχο της επιτροπής 

θα τον αναλάβει πενταμελής 

επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται 

από τους φιλολόγους της 

παροικίας μας, Σοφία 

Βασιλαράκη, Νικόλαο Μακρή, 

Μαρία Α. Πρωτόπαπα, και από 

δύο μέλη του Δ.Σ, τον 

αντιπρόεδρο Γιώργο Κωστάκη 

(Δάσκαλος), και τον Υπεύθυνο 

Μέσων, Ηλία Μ. Λεντή   

(τελειόφοιτο του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Ρόδου).  

Η εφημερίδα θα εκδίδεται ως επί 

το πλείστο διαδικτυακά, στην 

ιστοσελίδα του σωματίου μας 

vrykous.gr, όπου ο επισκέπτης 

θα μπορεί να ανατρέξει ανά πάσα 

στιγμή στα παλιότερα φύλλα της 

εφημερίδας μας, καθώς και της 

«Φωνής», αλλά και στα νέα 

φύλλα που θα εκδίδονται κάθε 

τρίμηνο. Ένας αριθμός από τα 

τεύχη θα υπάρχει έντυπος στο 

εσωτερικό του συλλόγου μας, με 

απώτερο σκοπό την ελεύθερη 

παροχή του στα μέλη της 

παροικίας, που για οποιοδήποτε 

λόγο δεν έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Αρκετά φύλλα θα 

αποστέλλονται στην πατρίδα μας 

την Όλυμπο και το Διαφάνι όπου 

θα διανέμονται στους κατοίκους 

από τα καφενεία των χωριών 

μας. Οι στήλες  της θα 

εμπλουτιστούν με την φωνή των 

μικρών μας αρθρογράφων, των 

παιδιών της παροικίας, της 

Ολύμπου και του Διαφανίου. 

Πάνω στα πρότυπα που έθεσε ο 

Γάλλος παιδαγωγός Σελεστέν 

Φρενέ, με την χρήση του 

ελεύθερου κειμένου, της 

εσωτερικής αλληλογραφίας, της 

εφημερίδας, την γνωριμία και 

την συνάντηση μεταξύ των 

παιδιών του χωριού και των 

παιδιών των παροικιών, 

αποσκοπούμε στην 

δραστηριοποίηση των 

μικρότερων μελών μας, ώστε να 

αντιληφθούν κάθε κομμάτι του 

ζωντανού μας πολιτισμού και 

παράδοσης δικό τους. 

Από τη μία τα παιδιά της 

παροικίας μας θα μπορούν να 

γράφουν και να επεξεργάζονται 

ομαδικά, κείμενα στα οποία θα 

παρουσιάζουν τις εμπειρίες τους 

από τα προσφερόμενα μαθήματα 

και δραστηριότητες του 

συλλόγου. Από την άλλη τα 

παιδιά του Γυμνασίου και του 

Δημοτικού σχολείου του χωριού 

θα εκθέτουν  και εκείνα τις 

απόψεις και τις ανησυχίες τους 

για την καθημερινότητα που 

βιώνουν. Μέσα από τον τρόπο 

αυτό θα δημιουργηθούν μεταξύ 

τους δεσμοί οι οποίοι ίσως και να 

συνεχίσουν για χρόνια, διότι από 

παθητικοί δέκτες πληροφοριών, 

τα παιδιά θα είναι εκείνα τα 

οποία θα τροφοδοτούν με τα νέα 

τους όλους εμάς, αλλά και τα 

ίδια, καθώς επίσης θα 

εγχαραχθούν το αίσθημα της 

αλληλεγγύης και της συλλογικής 

προσφοράς στις συνειδήσεις 

τους, αρετές αναγκαίες, 

περισσότερο από ποτέ, σήμερα, 

που η αποξένωση, η 

παγκοσμιοποίηση και ο 

απομονωτισμός  δυναστεύουν 

την καθημερινότητα μας.  

Εκ μέρους του Δ.Σ εύχομαι η νέα 

αυτή προσπάθεια να αγκαλιαστεί 

όπως της πρέπει και να εγείρει τα 

θετικότερα των σχολίων, καθώς 

και την αγάπη των απανταχού 

χωριανών μας.  

Γιώργος Α. Κωστάκης 

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας 

Ά Αντιπρόεδρος Δ.Σ «Η 

ΒΡΥΚΟΥΣ». 

 

 

 

 

Μέλη της Συντακτικής 

Επιτροπής της Εφημερίδας 

Όλυμπος: 

Νίκος Μ. Μακρής 

Μαρία Α. Πρωτόπαπα 

Σοφία Εμ. Βασιλαράκη 

Γιώργος Α. Κωστάκης 

Ηλίας Μ. Λεντή 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων 

για τη στήριξη σας στην 

προσπάθεια. 
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Εκδηλώσεις- Δραστηριότητες της 

Αδελφότητας 

Γιάννης Κ. Νταής, Ταμίας  

 

Ονομάζομαι Νταής Γιάννης του Κων/νου κατάγομαι 

και γώ από την υπερήφανη και τόσο ξεχωριστή Όλυμπο. Σαν 

υπερήφανος Ολυμπίτης μεγαλωμένος στην παροικία των 

Ολυμπιτών του Πειραιά πάντα με περισσή χαρά και 

ενθουσιασμό συμμετείχα στα δρώμενα του τοπικού 

συλλόγου μας. Κατά συνέπεια με την μετακόμισή μου στην 

όμορφη Ρόδο είχα την χαρά και την τιμή να ενταχθώ σε μια 

νέα και πολύ ξεχωριστή παροικία και να συμμετέχω και 

ενεργά, μέσα από το Συμβούλιο πλέον με το ρόλο του ταμία, 

στην προσπάθεια αυτή που γίνεται απανταχού όλων των 

Ολυμπιτών ανά τον κόσμο για την διάσωση και διασφάλιση 

των τόσο όμορφων και ξεχωριστών ηθών και εθίμων του 

τόπου μας.  

Έτσι λοιπόν χαιρετίζω αυτή τη προσπάθεια που 

ξεκινάει με αυτήν εδώ την εφημερίδα και νιώθω ιδιαίτερη 

τιμή να συμμετέχω στην πρώτη επανέκδοση της, ελπίζω 

όλοι οι συγχωριανοί μας να την αγκαλιάσουν και να μας 

βοηθήσουν να την βελτιώνουμε διαρκώς.  

Το νέο συμβούλιο πριν καν προλάβει να κάνει τα 

πρώτα του βήματα έπρεπε να ανταπεξέλθει στις 

καθιερωμένες παραδοσιακές εκδηλώσεις που λαμβάνουν 

χώρα κάθε χρόνο στο μέγαρο μας. Εδώ οφείλω να 

ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του ΔΣ, τα νέα παιδιά της 

παροικίας που συμμετείχαν ενεργά στην τήρηση των εθίμων 

μας αλλά κυρίως τις γυναίκες της παροικίας που σαν γνήσιες 

Ολυμπίτισες στήριξαν το σύλλογο με προσωπικόκόπο και 

πολύ δουλειά.  

Πρώτη μας συνεστίαση 

και αφορμή ήταν η 

Τσικνοπέμπτη την οποία 

μετονομάσαμε σε 

«Τσικνοκυριακή» και έτσι 

μαζευτήκαμε μικροί μεγάλοι 

νωρίτερα πριν τα καθιερωμένα 

μαθήματα του συλλόγου 

έχοντας φυσικά φροντίσει την 

πρώτη ύλη για το τσίκνισμα μας 

στο προαύλιο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



χώρο του 

μεγάρου μας. 

Μικροί 

μεγάλοι 

τσικνίσαμε 

παρέα και 

ακολούθησαν 

τα μαθήματα 

με την 

συμμετοχή 

και των μεγαλύτερων. Φυσικά όπως ήταν 

αναμενόμενοακολούθησε γλέντι από τους εναπομείναντες 

στην αίθουσα. 

Εν 

συνεχεία ήρθε η 

στιγμή να 

γιορτάσουμε την 

απελευθέρωση της Δωδεκανήσου στις 7 του Μάρτη. Με 

μεγάλη μας χαρά είδαμε τους νέους και τα μικρότερα 

παιδιά να τιμάνε με τις φορεσιές τους τον αγώνα των 

προγόνων μας για ελεύθερα Δωδεκάνησα. Ομολογώ πως 

η εικόνα της γαλανόλευκης να κυματίζει με το έμβλημα του 

συλλόγου μας υπό τον ρυθμό των εμβατηρίων ήταν πάρα 

πολύ συγκινητική καθώς και η προτίμηση των μικρών 

παιδιών να παρελάσουν με τις 

βράκες και το καβάι για το 

χωριό τους και όχι με τα σχολεία 

τους. Μετέπειτα εμφανίστηκε η 

ομάδα του χορευτικού στο 

Δημοτικό Θέατρο Ρόδου και τα 

σχόλια που αποκόμισαν ήταν 

πολύ κολακευτικά ζωγράφισαν 

χαμόγελα στα περήφανα 

πρόσωπα των Ολυμπιτών που 

είχαν πραγματικά γεμίσει το 

θέατρο.  

Με τον ίδιο ενθουσιασμό μικροί 

και μεγάλοι παρέλασαν και 

τίμησαν και την εθνική μας 

εορτή  την 25η Μαρτίου αυτή τη 

φορά με περισσότερες 

συμμετοχές καθώς παιδιά που 

δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν 

στην πρώτη μας παρέλαση 

εκμεταλλεύτηκαν την εορτή της 

επανάστασης του 1821, 

συμμετέχοντας στην αποστολή 

του συλλόγου μας στο κέντρο 

της Ρόδου.  Βοήθησαν με τον 

τρόπο αυτό να αποφανευτεί η 



νεολαία μας και μέσα 

από αυτή το σωματείο 

μας.  

Λίγες μέρες 

πριν την παρέλαση 

της 25ης Μαρτίου 

ήταν η σειρά του 

συλλόγου να ανοίξει τις πόρτες του και να υποδεχτεί τους 

χωριανούς για το καθιερωμένο πλέον έθιμο «τις 

μακαρούνες» όπου είναι πάντα η προθέρμανση για ότι θα 

επακολουθήσει την καθαρά Δευτέρα και το έθιμο των 

καμουζελών. Στις μακαρούνες οι ολυμπίτισες νοικοκυρές 

είχαν την τιμητική τους καθώς για άλλη μια χρονιά 

έπλασαν μετα χέρια τους τις μακαρούνες με την βοήθεια των 

νέων μαγείρων της παροικίας μας καθώς και άλλων 

παραδοσιακών εδεσμάτων που ηρθαν να συμπληρώσουν τα 

γεμάτα τραπέζια μας. 

Το υπόλοιπο 

επιτελείο 

κατασκεύασε νέες 

μάσκες ‘’μουρούνες’’ 

για τους 

καμουντζελιάριες. 

Τους ευχαριστούμε όλους ξεχωριστά και για να μην 

παραλείψουμε κάποιον δεν αναφέρουμε τα ονόματα.  

Το έθιμο των καμουντζελών τηρήθηκε και φέτος απ 

όλους τους νέους που για άλλη μια φορά με τρομερό κέφι, 

ενθουσιασμό και σεβασμό υπό την επίβλεψη των 

μεγαλύτερων, μας χάρισαν απλόχερα μια πολύ όμορφη 

παραλλαγή του εθίμου που είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Ο 

κόσμος  ευχαριστήθηκε, το γλέντι ήταν όμορφο μεστό και 

περιπλεγμένο με την μελωδία του καμουντζελιάρικου 

σκοπού καθώς οι γλεντιστάες χάριζαν τις όμορφες ευχές 

τους στα νέα αντρόγυνα. Το 

γλέντι και ο χώρος κράτησε 

μέχρι πρωίας, οι χωριανοί μας 

δεν πτοήθηκαν παρ' όλο που η 

επόμενη μέρα ήταν εργάσιμη.  

Εν ολίγοις και 

περιληπτικά αυτά ήταν τα 

δρώμενα και οι δραστηριότητες 

του συλλόγου και της παροικίας 

μας στο διάστημα που πέρασε.  

Ευχαριστούμε όλους σας 

και το καθένα ξεχωριστά που 

πίστεψε και εξέλεξε το νέο ΔΣ 

και σας θέλουμε δίπλα μας και 

να μας στηρίζεται σε όλα μας τα 

βήματα. 

Τέλος θέλω να σας 

παρακαλέσω και να σας 

παροτρύνω να φέρετε όλοι τα 

παιδιά και τα εγγόνια σας στα 

μαθήματα του συλλόγου μας και 

κάθε Κυριακή που περνά να 

γεμίζει η αίθουσα ολοένα και  

περισσότερα Ολυμπιτόπουλα. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της 

Αδελφότητας μας είναι η μεγάλη άνεση χώρου 

που διαθέτει. Πράγμα το οποίο, δίνει την 

δυνατότητα στο εκάστοτε Διοικητικό 

συμβούλιο, να διοργανώνει τις καθιερωμένες 

εκδηλώσεις της παροικίας μας. Υπάρχουν, 

βέβαια, και τα μαθήματα που παραδίδει το 

κάθε Δ. Σ., τα οποία απευθύνονται στα 

μικρότερα κυρίως παιδιά. 

Είναι γεγονός ότι  η Αδελφότητα μας είναι 

κοντά στη νεολαία και η νεολαία κοντά της 

και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις μεγάλες 

εκδηλώσεις, στα μπαλέτα, στις παρελάσεις 

αλλά και στο Δ. Σ., το οποίο είναι πλαισιωμένο 

απο αρκετά νεαρά παιδιά. Ολη, λοιπόν, αυτή η 

στήριξη και η συμμετοχή που δίνουν οι νέοι 

μας ξεκινάει από τα μαθήματα της 

Αδελφότητας μας, που σκοπό έχουν να 

συσφίγγουν και να ενδυναμώνουν τις σχέσεις 

μεταξύ των νεαρών τις μελών. 

Συγκεκριμένα, κύριος στόχος των 

μαθημάτων της Αδελφότητας μας είναι η 

συνέχιση των παραδόσεων του τόπου μας και 

η διατήρηση των ηθών και των εθίμων μας, 

δείχνοντας ταυτόχρονα και τον απαιτούμενο 

σεβασμό. Τα παιδιά, μαθαίνουν πράγματα τα 

οποία αρκετοί πιστεύουν ότι είναι 

αυτόνοητα. Κάθε Κυριακή θα ακούσουν κάτι 

'' Ολυμπιτικο'', όπως παραδείγματος χάριν 

ποια είναι η παραδοσιακή μας ενδυμασία και 

πότε φοράμε τι(καβάι-σακοφούσυανο-

βράκα),ποσοι σκοποί υπάρχουν, τι ιδιαίτερο 

έχουν οι γάμοι, τι είναι τα επτά, τι είναι οι 

Καμουτζέλες και τόσα και τόσα ακόμα που 

και εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε. Επιπλέον, 

όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε τους 

παραδιακους σκοπούς και τα τραγούδια μας 

και θα χωρέψουμε τους χώρους του τόπου μας 

υπό την μελωδία των μουσικών μας οργάνων. 

Με αυτόν το τρόπο, οι νέοι μας θα έρθουν πιο 

κοντά ο ένας με τον άλλο, θα ξεφύγουν από 

την ρουτίνα της καθημερινότητας και θα  

 

αφήσουν στην ακρη της ηλεκτρονικές τους 

συσκευές, που έχουν γίνει αναπόσπαστο 

κομμάτι της ζωής μας, και θα μάθουν-

ανακαλύψουν παρέα πράγματα για την 

πατρίδα και την καταγωγή τους.  

Πρέπει ακόμη να σημειωθεί το πόσο πολύτιμη 

και το πόσο ωφέλιμη  είναι η αυτή η 

συνεύρεση, έστω και ολιγόωρη. Δεν είναι 

καθόλου εύκολο να συγκεντρώσεις τοσα 

άτομα, αλλά είναι κάτι που επιβάλλεται να 

γίνει αν θέλουμε ο τόπος μας να έχει μέλλον.  

Συμπερασματικά, έχει καταστεί σαφές η 

σπουδαιότητα των μαθημάτων της 

αδελφότητας μας και σύσσωμο το νεοεκλεγές 

συμβούλιο, κάνει ότι καλύτερο μπορεί για να 

τα  συνεχίσει και να τα  εξελίξει, έτσι ώστε να 

τονιστεί η μοναδικότητα και η 

διαφορετικότητα που έχει ο τόπος μας από 

τους υπόλοιπους, ακόμα και από τους πιο 

κοντινούς.     

Ηλίας Μ. Λεντής, Υπεύθυνος Μέσων 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα Αδελφότητας 



 

 

ΤΟ ΜΑΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ...  

 

Σαρακοστή ... Τις τελευταίες ημέρες , όπου κι 

αν ήτο τα μαύρα ανέφαλα , εμονολαεύτησα κι 

ήρτα και εθρονιάστησα πάνω από το χωριό . 

Τον Ήλιο , ααντζαίρει εν ααντζαίρει , έν τον 

θωρεί αθθρώπου μάτι... Μήε Φεγγάρι φαίνεται 

, μήε άστρα μολιίντζου ... Μουλλία οι μέρες , 

σκουτούι οι αργκατινές...  

Τι καιρός είναι καλέ τούτος εά ; συχνορωτά ο 

Αννής την Μάνα του...Και κάθε φορέα παίρνει 

την ίδια απάντηση... Μαυροσκότεινος είναι 

παιί μου , Μαυροσκότεινος... Σαν την Μεάλη 

Παρασκή...  

Όλοι οι αθθρώποι , μικροί μεάλοι , κουαλού 

Έρηκες και μεραθύμαα , από τα σιμά ουνία ... 

Φουρτώννου τα κτήματα , φουρτώννουται κι 

αυτοί και στιάντζου στούς φρουανοτόπους , 

πάνω και ξαπάνω... 

Οι φούρνοι , είναι αχόρταοι και θέλου ποσό 

φρούανα για να ροδοκοκκινίσου πάλι τις 

ντζύμες και να ραντίσου τις μυρωδιές της 

Λαμπρής σε κάθε γειτονιά...Οι τούρτες , οι 

πούλλοι , τα θερία , οι αλαντζάροι , τα 

κουλλούρια , και τα χοντροκούλλουρα θα 

εμώσου τις πάγκες και τούς 

κατσούνους...Χώρια οι Άρτοι και τα παναφόρια 

για την Πανα'ί'α , τα ντζεστούλλια και τα 

εφτέρια για τα κυερνητά και τις όξω ύρου 

ουλείες...  

Το σπίτι του Αννή , είναι στο κάτω 

χωριό...Έχτός από την Μάνα του , έχει δυό 

αερφές και ένα πλιό μικρό αερφό . Ο μεάλος 

του αερφός , είναι στην σιμά « ξενιτιά» και ο 

Πατέρας του στην αλάργκου... Σηκωθείτε 

παιάκια μου να κάμετε καμνιά επερησία , 

σηκωθείτε... Καλέ Μαμά , κάισε να ξημερώσει 

...όξω είναι σκουτούι...λέει ο Αννής και 

κατεαίννει του σουφά τα σκαλία... Ξημερωμένα 

είναι παιί μου , αμμέ με τούτον εά τον  

 

 

 

 

παλιόκαιρο , έν ημπορείς να κατατάρεις την 

ώρα για τις βουλείες ...Οι αερφές σου 

εσηκώθησα από τι καιρό...Φάε και γιάαιννε 

πέρα στ' αμπέλι να φέρεις τ΄αυγκά , να τα 

πάρεις της Ιουλλίας και να της πείς να σου 'ώκει 

μακρά μυρωδιά , μοσκοκάρυα , μοσκοκάρφια 

και κανέλλα κοπανισμένη...Ά να σε ώ...  

Με πέντε δέκα σάρτους , εβρέθει στ' αμπέλι... 

Ανοίει την πόρτα του κουμά και τα να εί ... 

Μαμάαααα !!! Έ Μαμά !!! Εν ακούεις καλέ ; 

Τα ήπαθες παιί μου και φωνάντζεις ... 

επομούρησες , 'ερά είναι τα πόχερά σου ; Έλα 

γλήορα , έλα !!! Κόφτει η Μάνα αντεροκομμένη 

, απροάλλει στον κουμά και τα να εί... Όλες τις 

πούλλες σφαμένες και μόνο τον ένα από τους 

δυο πετεινούς εμάτο όματα , αμμέ ντζωντανό... 

Της εκόπησα τα όνατα...  

Εκά'ι'σε σ΄ένα σκαμνάκι σιμά στην οφλέα , 

ήπιασε με τα δυό της χέρια την κεφαλή της κ' 

ερκήνησε... Το ντζουρί...Το ρημάι , το 

τρισέρημο... Απού να το' βρει ο ψόφος ... Και 

τώρα , πως θε να ενούμε Χριστιανήτες μου... Να 

πομείνου θέλου τα παιία χως πούλλους και 

χωρίς αυγκά ... Του διαολόσταμπου του ύιου το 

πράμα...Κι από που ετρύπωσε του πιτσοράη το 

... Μην συκιρντίζεσαι καλέ Μαμά ...Έν 

πατσέρει ...Θα πάρομε άλλες ...Εγιώ θα 

παρακα'ί'σω και αν το πιάσω , θα το 

ξετσαρουχίσω με τα χέρια μου , το παλιόπραμα 

...είπε ο Αννής και τα γαλανά του μάκια , 

ε'ί'νησα δυό φουρτηνιασμένες θάλατσες...  

Εκούσα οι αερφές του , ο μικρός του αερφός , 

οι 'ειτόνοι και μαεύτησα όλοι ... Πρώτη φορέα 

εθωρούσα τέτοιο θέαμα... Δεκαοχτώ πούλλες 

και ένας πετεινός... Εμμακιάσασου τες καλέ 

ειτόνιτσα ... Εκούα πως εεννούσα και σου τις 

αμμακιάσα... της είπε η  «αλεφαντού» 

Αναμνήσεις από την Όλυμπο 



Μη χολιάς ειτόνιτσα , εγιώ έχω μνιά γλωτσού 

και θα σου την βώκω να κάμεις όσα πουλλία 

θέλεις ...της είπε κι η « μυλονού» Αυγκά , έχει η 

Ιουλλία όσα θέλεις ...της είπε και η συντέχνητσά 

της , χωρίς να ξέει πως τα αυγκά της Ιουλλίας , 

ήτο από τούτες τις πούλλες... Το καταλάβα όλοι 

, τις επόμενες μέρες... Η Μάνα και τα παιία , 

εστενοχωρεύτησα αμμέ τα να κάμου...  

Ένα παλληκάρι , απού' χε σκύλο κυνηάρη , 

επαρακά'ι'σε μερικές βρα'ι'νές , αμμέ το ντζουρί 

έν εξαναφάνει... Ετώρα πλέα , και να το πιάσου 

, οι κακομοίρες οι πούλλες εν γυρίντζου πίσω...  

Οι μέρες επερνούσα , η Λαμπρή εσήμωννε και 

εκεί που επουλούσα αυγκά , τωρα δεν είχασι 

μήε ένα... Κρίμα τις γυαλλουρόπετρες , τα 

πέταλα και τους σκόρντους απού' χε 

κρεμμασμένα στο πανώφλι... 

 Ε παιί μου Αννή ...Μέσα στούς Πλάκους , εκειά 

που κόβγκαμε τις Έρηκες , στον μεάλο σκίνο 

ήφηκα τ' αξινορί , ο σκοπός πως είε να 

ξαναπάμε ...Γιάαινε καλό μου παιί να το φέρεις 

να το πάρομε στον χαρκιά να το χαρκέψει γιατί 

ε'ί'νει μνιά πλάκα πάνω στις πέτρες... Βάλε κι 

από την Πέρα Πανα'ί'α , ν 'άψεις τους Α'ί'ους... 

Νά' ρτω και γιώ μαντζί σου ; Ρώτηξε τον 

Γιαννή ο μικρός του αερφός. Έλα , μόνο 

γλήορα , γιατί νυχτιάντζει...  

Αυτός είναι ο σκίνος , νά το , ωωω !!! Ταν 

ήπαθες , ταν ήπαθες ; Οφί είες ; Τάν ήπαθα ; 

ξάνοιε... Έλα να ...Ωωω!!! Περντικοφωλιά !!! 

Ένα , δυο , τρία ... δεκαπέντε αυγκά !!! Η Μαμά 

θα λολλαθεί από την χαρά της ...Ευτυχώς που 

κραώ το μαντήλι , πάντα μαντζί μου... Πιάσε 

εσού τ' αξινορί , να πιάσω γιώ τ' αυγκά να μην 

τα φάμε σφουγγάτα... Ευκαριστούμε Πέρα 

Πανά'ί'α και Άη Γιάννη ... Εσείς μας τα 

φανερώσετε... Ε'υ'ρίσετε παιάκια μου ; Ήβρετέ 

το τ' αξινορί ; Ήβραμε και τ' αξινορί , ήβραμε 

κι αυτά... Τα είναι...Ε χρουσή μου Πανα'ί'α ... 

Έ Άη μου Γιάννη Χρουσόστομε...Έ 

Παλιαρμώτη μου... Ήψαμέ τον και τον 

Παλιαρμώτη , τώρα που τον 'νεθθιάλλεις... 

Οι αερφές των , μόνο που δεν εάλα τα κλάματα 

από την χαρά των... Γιάμικρα είναι εά , αμμ '  

έν πατσέρει... Τώρα θε να κάμομε και πούλλους 

και θερία !!! Ταν έχεις παιί μου Αννή κι είσαι 

χολιασμένο ; Καλέ Mαμά , σαν γυρίσει η 

πέρντικα και βρεί την φωλλιά άδεια , έν θα 

χολιάσει;  

Μόνο ένα πούλλο , εφουρνήσε εκείνη την 

Λαμπρή του 1967 η Μαρινία... Το πρωί -πρωί , 

ο Αννής ε'ύ'ρισε τα υπόλοιπα αυγκά στην 

φωλλιά της πέρντικας , για να μην χολιάσει... 

Εκραήξα μόνο ένα , για τον μικρό τους 

αερφό...Ούτε ένα παραπάνω ... 

Μιχάλης Μ. Μακρυμανώλης 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Γράφει ο Φίλλιπος Ν. 

Φιλιππάκης 

Ξεκινώντας θα ήθελα 

ευχαριστήσω το νεοεκλεγμένο  

συμβούλιο για την ευκαιρία που 

μου δίνει μέσα από αυτό το 

άρθρο να παραθέσω απόψεις 

,γνώμες μέσα από την μάτια ενός 

νέου που μεγάλωσε και ζει τους 

περισσότερους μήνες στο χωριό. 

Ονομάζομαι Φίλιππος 

Φιλιππάκης ζω και εργάζομαι 

στην Όλυμπο την τουριστική 

περίοδο, στην επιχείρηση που 

έχει η οικογένεια μου εδώ και 

πολλές γενιές. Θα αδράξω την 

ευκαιρία που δίνεται μέσα από 

αυτό το άρθρο για να σχολιάζω 

την επικαιρότητα και όσα 

συμβαίνουν στο χωριό.  

Ακόμα θα προσπαθήσω να 

παραθέσω την δική μου άποψη , 

μέσα από ένα προσωπικό φίλτρο 

ενός νέου που συναναστρέφεται 

σε καθημερινή βάση με τους 

μόνιμους κατοίκους του χωριού , 

αφουγκραζόμενος τις 

συζητήσεις τα προβλήματα, τον 

παλμό, αλλά και όλα αυτά που 

τους απασχολούν σε καθημερινή 

βάση. 

Δεν θα μπορούσα να μην 

ξεκινήσω από την Δημοτική 

αδιαφορία που από την στιγμή 

που προσαρτήθηκαμε και γίναμε 

ενιαίος Δήμος, άρχισαν τα 

προβλήματα να διογκώνονται, να 

συσσωρεύονται χωρίς καμία 

απόλυτος ουσιαστική λύση, με 

κάτι τέτοιο να γίνεται εμφανές 

ακόμα και από το πολύ απλά.  

Δεν νοείται ένα ιστορικό χωριό 

με τόση μεγάλη πολιτιστική 

κληρονομιά, που ,κακά τα 

ψέματα, αποτελεί την τουριστική 

ατραξιόν του τουρισμού όλης της 

Καρπάθου, εν έτη 2019 να 

βρίσκεται σε αυτήν την μοίρα και 

με τόσα άλυτα προβλήματα!  

Οι καιροί απαιτούν συσπείρωση 

,ουσιαστικό διάλογο αλλά και 

δράση. Δεν αρκούν μόνο τα 

λόγια και οι φαμφάρες. Η 

ιστορία το έχει αποδείξει, πως 

μόνο με δράση θα μπορέσουμε 

να καταφέρουμε την επίλυση 

των προβλημάτων μας από το πιο 

μικρό μέχρι το πιο μεγάλο! Και 

συγχωριανοί μου ας μην 

γελιόμαστε τα προβλήματα που 

μαστιγώνουν τον τόπο μας και 

την πολιτισμική μας κληρονομιά 

είναι αρκετά και ποικίλλουν, η 

αδράνεια της δημοτικής αρχής ,η 

εκμετάλλευση του τουρισμού , η 

μή επάνδρωση του πολυδύναμου 

ιατρείου, το αποχετευτικό , ο 

φωτισμός των χωριών είναι μόνο 

με μερικά από αυτά. 

Κλείνοντας θα ήθελα να πω σε 

όλους πως για όλα τα παραπάνω 

προβλήματα δεν είναι υπεύθυνοι 

μόνο οι άλλοι, αλλά έχουμε και 

εμείς ένα μεγάλο μερίδιο 

ευθύνης και ας κάνει ο καθένας 

την αυτοκριτική του. Η ΣΙΩΠΗ 

ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ. 

 

Γράφει η Ρούλα Παπαβασίλη 

Χουβαρδά: 

Η Άνοιξη είναι πια εδώ και είναι 

μια άνοιξη πολύ δυνατή, με 

πλούσια βλάστηση, με τα 

ποταμάκια ακόμη να τρέχουν 

παντού. Τα προηγούμενα δύο 

χρόνια είχαμε περάσει μια 

μεγάλη περίοδο ξηρασίας, που 

είχε επιπτώσεις στην αγροτική, 

αλλά και γενικότερα, στην ζωή 

της Ολύμπου .Όλοι ευχόμασταν 

να βρέξει επιτέλους και την 

φετινή χρονιά οι ευχές μας 

εισακούστηκαν. Όμως φαίνεται 

ότι ήταν τόση η ένταση της 

επιθυμίας μας, που η βροχή ήταν 

αυτή που θα έπεφτε κανονικά 

τουλάχιστον σε δυό χειμώνες. 

Αυτό εκτός από τα προφανή 

ευεργετήματα   που έφερε, 

δημιούργησε  και τεράστια 

προβλήματα αφού τόσο η 

ποσότητα του νερού όσο και η 

ένταση του, ήταν ικανή να 

καταστρέψει σε πολλά σημεία το 

οδικό δίκτυο τόσο στην περιοχή 

μας όσο και σε ολόκληρο το 

μήκος του Επαρχιακού δρόμου, 

όπου ίσως σε κάποια σημεία 

υπήρχαν και κακοτεχνίες που 

βοήθησαν, εκτός  από τον 

μεγάλο όγκο νερού, στην 

καταστροφή. Το νερό είναι το 

πιο σημαντικό στοιχείο της 

ανθρωπινης ύπαρξης και το 

χρειαζόμασταν μετά τα 

τελευταία χρόνια ξηρασίας, 

όμως με τον  τεράστιο όγκο και 

ορμή  που έπεσε  η κατάσταση 

στον Επαρχιακό δρόμο για ένα 

διάστημα ήταν τόσο  κακή  ώστε 

όλοι όσοι περνούσαμε από εκεί 

βάζαμε σε πολύ σοβαρό κίνδυνο 

την ζωή μας. Παρόλα αυτά,  οι 

πληγές σιγά σιγά επουλώνονται 

και  οι τεράστιες ζημιές στον 

Επαρχιακό δρόμο έχουν, ως έναν 

αρκετά μεγάλο βαθμό 

διευθετηθεί, τουλάχιστον ως 

προς το κομμάτι της 

απομάκρυνσης του μεγάλου 

όγκου μπαζιών που είχαν 

κατολισθήσει στο οδόστρωμα. 

Ανταποκρίσεις από την πατρίδα 



Παράλληλα με την 

αποκατάσταση  του οδικού 

δικτύου, έγινε με την εποπτεία 

του Επάρχου   διαπλάτυνση του 

πιο στενού και επικίνδυνου 

σημείου του Επαρχιακού 

δρόμου, στην Κακία σκάλα, κάτι 

που διευκολύνει την διέλευση 

και την κάνει πιο ασφαλή.   

 Στην διάρκεια του χειμώνα, δύο 

φορές σε διάστημα δύο μηνών, 

κηρύχθηκε η περιοχή μας σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 

την πρώτη φορά αρχές 

Φεβρουαρίου  λόγω των 

μεγάλων ζημιών που 

δημιούργησε η μανία της 

θάλασσας, τόσο σε ιδιωτικές, 

όσο και σε δημοτικές υποδομές 

και αρχές Απρίλη λόγω των 

εκτεταμένων βροχοπτώσεων που 

δημιούργησαν τεράστια 

προβλήματα στο οδικό δίκτυο. 

Στις 5 του Φλεβάρη ξεκίνησε μια 

σοροκάδα στο Διαφάνι, πράγμα 

καθόλου περίεργο, αφού κάθε 

χειμώνα έχουμε αρκετές από 

αυτές. Βέβαια όσο περνούσε η 

ώρα καταλαβαίναμε ότι δεν ήταν 

αυτό που είχαμε συνηθίσει τα 

τελευταία χρόνια, δηλαδή 

εντυπωσιακές εικόνες κυμάτων, 

που το πιο σημαντικό πρόβλημα 

που δημιουργούσαν ήταν να 

γεμίζουν πέτρες την παραλιακή 

και πολύ πιο σπάνια, να 

δημιουργούν κάποιες ζημιές στις 

ευάλωτες λιμενικές 

εγκαταστάσεις. Πριν πέσει η 

νύχτα βλέπαμε την ορμή με την 

οποία η θάλασσα χτυπούσε τα 

παραλιακά σπίτια να είναι 

πρωτοφανής, όμως και πάλι 

κανείς δεν μπορούσε να 

φανταστεί αυτό που θα 

αντικρύζαμε  το ξημέρωμα, που 

βρήκε το Διαφάνι διαφορετικό 

από τα αλύπητα χτυπήματα των 

κυμάτων. Οι ζημιές στην 

παραλιακή ήταν πολύ μεγάλες, 

με κομμάτια τσιμέντου να έχουν 

εξαφανιστεί, οι πέτρες στις 

Καμάρες  σε πολλά σημεία 

να  έχουν μετακινηθεί, ολόκληρα 

θαλασσοδέντρα να έχουν 

ξεριζωθεί, ο  Δημοτικός 

φωτισμός να είναι 

κατεστραμμένος. Όμως μεγάλες 

ζημιές έπαθαν και ιδιώτες αφού 

σήκωσε και εξαφάνισε ολόκληρο 

το περίπτερο, που είχε αντέξει 

τόσα χρόνια την μανία των 

κυμάτων, αλλά και σχεδόν σε 

όλα τα σπίτια και τα μαγαζιά της 

παραλιακής έσπασαν κάγκελα, 

πόρτες, τζαμαρίες, το κύμα 

μπήκε μέσα σε κάποια τα 

διαπέρασε και τα γέμισε πέτρες 

και χαλίκια. Οι ζημιές από τους 

ιδιώτες σιγά σιγά φτιάχνονται 

όμως έχουν μείνει ακόμη αρκετά 

προβλήματα στις υποδομές. 

Μηχανήματα του Δήμου με την 

συνεισφορά και των Βασίλη Α. 

Χαρτοφύλακα κσι Νίκου Ι. 

Λεντάκη απομάκρυναν τον 

τεράστιο όγκο φερτών υλικών 

όμως υπάρχουν αρκετά 

πράγματα να γίνουν ώστε να 

πούμε ότι οι ζημιές 

αποκαταστάθηκαν πλήρως . 

Στην διάρκεια των γιορτών των 

Χριστουγέννων κάποιες 

πρωτοβουλίες του συλλόγου 

Νέων Ολύμπου - Διαφανίου 

ζωντάνεψαν τα χωριά μας. 

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με την 

βοήθεια του δημοσιογράφου 

Αριστείδη Μιαούλη τα παιδιά 

βγήκαν σε απ' ευθείας σύνδεση 

στο Κρατικό κανάλι και έψαλαν 

τα παραδοσιακά κάλαντα 

δημιουργώντας μια όμορφη 

εικόνα που ταξίδεψε σ όλο τον 

κόσμο.  Στην συνέχεια  όλα μαζί 

,με τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη 

να  καταγράφει  την προσπάθεια 

ολόκληρη την μέρα ως λίγη ώρα 

πριν να αλλάξει ο χρόνος,  υπό 

βροχή γύρισαν όλα τα σπίτια,  

μεταφέροντας ένα μήνυμα χαράς 

και αισιοδοξίας. Μια άλλη 

επιτυχημένη, κατά γενική 

ομολογία,  εκδήλωση των 

παιδιών ήταν η 

Πρωτοχρονιάτικη 

χοροεσπερίδα,  στην οποία 

παρουσιάστηκε και το αξιόλογο 

ντοκιμαντέρ του Αριστείδη 

Μιαούλη " Σαρία ένα παλάτι στο 

Αιγαίο ". Ακολούθησε και ένα 

εξαιρετικό γλέντι και χορός 

μέχρι το πρωί με απίστευτο 

κέφι  με τους νέους μας να 

ανεβάζουν τον ενθουσιασμό στα 

ύψη, ο Μανώλης Μπαλασκας 

έπαιζε για πολλές ώρες 

πλαισιωμένος από τους δυό 

εγγονούς του Μανώλη 

Μ.Μπαλασκα και Κωστή Γ. 

Μηνατσή, που από μόνη της 

αυτή είναι μια εικόνα ελπίδας για 

το μέλλον, αλλά και ο Νίκος 

Νταής και ο Μανώλης Ορφανός 

και η αποκάλυψη 

των  ημερών  εκείνων,  ο Νίκος 

Βασιλειάδης .Ο Νίκος είχε το 

ενδιαφέρον και την αγάπη για 

την τσαμπούνα αλλά και την 

τύχη να ζει κοντά στον Αντώνη 

τον Ζωγραφίδη και να μάθει 

πολλά πράγματα από εκείνον. 

Και στις δύο εκδηλώσεις του 

Συλλόγου Νέων θεωρώ ήταν 

βασικός καταλύτης επιτυχίας το 

κέφι και οι αντοχές του. 

Κάθε χειμώνα η αγωνία για το 

μέλλον του τόπου μεγαλώνει .Η 

σκέψη ότι ένας αξιοζήλευτος 

πολιτισμός τόσων αιώνων 

κινδυνεύει να σβήσει στα δικά 

μας χέρια  είναι αβάστακτη . Οι 

Ολυμπίτες έχουν μεγαλουργήσει 

όπου και αν μετανάστευσαν και 

ατομικά αλλά και συλλογικά, 

έχουν δημιουργήσει 

αξιοζήλευτες, νέες εστίες 

μεταλαμπάδευσης του 

πολιτισμού μας. Ωστόσο, αν δεν 

υπάρχει ζωή στην κοιτίδα 



του  είναι σαν να προσπαθούμε 

να μεγαλώσουμε ένα δέντρο 

χωρίς ρίζες. Τα τελευταία χρόνια 

γίνονται μικρά βήματα. Κάποιοι  

άνθρωποι επιστρέφουν και 

αποδεικνύουν με το παράδειγμα 

τους ότι μάλλον δεν είναι 

ανέφικτο το εγχείρημα της 

επιστροφής και της επιβίωσης 

στην Όλυμπο, φτάνει να υπάρχει 

διάθεση. Ιδέες υπάρχουν 

άπειρες, θέλει δουλειά 

πραγματική. Το μοντέλο 

καθόμαστε σ’ ένα γραφείο χωρίς 

να παράγουμε πρακτικό έργο και 

κάποιος μας πληρώνει δυστυχώς 

ή ευτυχώς δεν μπορεί να 

λειτουργήσει πια για πολλούς. Οι 

έξυπνες ιδέες και η διάθεση για 

δουλειά ίσως είναι η λύση, τόσο 

για το πρόβλημα της 

επαπειλούμενης ερήμωσης του 

τόπου, αλλά  και του αδιεξόδου 

που κάποιοι νέοι  βιώνουν στην 

εποχή μας με τις δύσκολες 

εργασιακές συνθήκες. 

  Την Πέμπτη  18 Απριλίου στο 

γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών πραγματοποιήθηκε μια 

ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα: 

Παραγωγική ανασυγκρότηση και 

βιώσιμη ανάπτυξη σε νησιωτικές 

περιοχές, το παράδειγμα της 

Καρπάθου . 

Στην ημερίδα 

παρουσιάστηκαν  τα 

συμπεράσματα των γεωπόνων 

που ήρθαν και μελέτησαν την 

χλωρίδα,  αλλά και την 

μελισσοκομία στην περιοχή μας 

πριν μερικά χρόνια  και έφυγαν 

ενθουσιασμένοι, τα 

συμπεράσματα τους ήταν πολύ 

ενθαρρυντικά, η ποιότητα των 

ποικιλιών των 

άγριων  αρωματικών  φυτών που 

υπάρχουν στα βουνά μας  ήταν 

εξαιρετική, ανώτερη από πολλά 

μέρη της Ελλάδας που έχουν 

ερευνήσει. Η αγορά των 

αιθέριων ελαίων είναι μια 

αναπτυσσόμενη, τα τελευταία 

χρόνια, αγορά και δημιουργεί 

επαγγελματικές  ευκαιρίες  αν 

κάποιος διαθέσει ένα, όχι πολύ 

μεγάλο, κεφάλαιο για τον αρχικό 

εξοπλισμό αλλά και όρεξη 

για  δουλειά. 

 Μερικές από τις   ενδιαφέρουσες 

ομιλίες ήταν: -Αντίσταση στην 

περιθωριοποίηση σε μια 

νησιωτική αγροτική κοινωνία 

(Παύλος Ι.Καρανικολας), να 

σημειώσουμε ότι 

ο  συμπατριώτης μας καθηγητής 

του γεωπονικού Πανεπιστημίου 

ήταν ο εμπνευστής και 

δημιουργός του όλου 

προγράμματος. -Αρωματικά 

φυτά (Φ.Οικονομου).-Η 

ελαιοκαλλιέργεια και το αμπέλι 

(Μανόλης Κριτσιώτης). 

-Η καλλιέργεια της 

φραγκοσυκιάς παρόν και μέλλον 

(Ι. Παπαδάκης).  -Η προοπτική 

της καλλιέργειας φραγκοσυκιάς 

στην Κάρπαθο (Νίκος Κ. 

Διακαντώνης). Ο Νίκος 

Διακαντώνης έχει κάνει πολύ 

έρευνα αλλά και προετοιμασία 

πάνω στο θέμα  σκοπεύοντας να 

περάσει στην πράξη σύντομα και 

να δημιουργήσει φυτεία 

φραγκοσυκιάς, που θεωρεί, από 

την προηγούμενη εμπειρία 

άλλων περιοχών, ότι μπορεί να 

είναι κερδοφόρα . 

Ας ελπίσουμε ότι σύντομα τα 

ενθουσιώδη συμπεράσματα των 

επιστημόνων να μπορέσουν από 

κάποιους να αξιοποιηθούν και να 

σκεφτούν εναλλακτικές 

καλλιέργειες και ευκαιρίες για 

δουλειά στον τόπο μας, όπως έχει 

γίνει σε πολλά μέρη της χώρας 

μας. 

 Μια άλλη  ευκαιρία για μια 

μικρή επιχείρηση είναι η 

ενασχόληση με τον 

αγροτουρισμό. Μέσα και από  τις 

ηλεκτρονικές  πλατφόρμες 

έχουμε ένα τεράστιο πρωτογενές 

υλικό, ένα περιβάλλον που 

μαγεύει τους επισκέπτες και 

άπειραανεκμετάλλευτα  συγκριτ

ι-κά πλεονεκτήματα  (μονοπάτια, 

παραλίες, παράδοση, 

γαστρονομία κ.α) σχετικά με 

άλλους τόπους. Κάτι σημαντικό 

που θα μπορεί να βοηθήσει 

κάποιον να ξεκινήσει είναι ότι 

έχουμε αρκετά σπίτια στους 

οικισμούς,συμπεριλαμβανομένη

ς και της Αυλώνας, που ενώ είναι 

σε αρκετά καλή κατάσταση είναι 

κλειστά. Αυτό θα μπορούσε να 

είναι ένα ξεκίνημα, το ιδιόκτητο 

δηλαδή σπίτι ή σταύλος και 

έπειτα να μπορέσει κάποιος να 

αξιοποιήσει τα ακίνητα 

και  άλλων ιδιοκτητών που 

μένουν κλειστά και 

αναξιοποίητα. Όπως όλα τα 

πράγματα στην ζωή και αυτό το 

κομμάτι θέλει προσοχή βλέπω τα 

τελευταία χρόνια ανθρώπους που 

θεωρούν ότι μπορεί να ζουν 

αλλού και να εκμεταλλεύονται 

τα ακίνητα τους από απόσταση 

,αυτό δεν είναι κάτι που 

απαγορεύεται όμως αν κάποιος 

δεν ζει στον τόπο πολλά 

προβλήματα μπορεί  να 

προκύψουν στο όλο εγχείρημα. 

Στην νότια Κάρπαθο όπως και 

στην υπόλοιπη Ελλάδα 

υπάρχουν  ήδη πετυχημένες 

επιχειρήσεις διαχείρισης 

ακινήτων στις ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες (Airbnb,booking)  

όπου ανοίγουν και  νοικιάζουν 

αξιοποιούν κλειστά ακίνητα και 

δείχνουν στους επισκέπτες την 

άλλη Κάρπαθο πέρα από τα 

μεγάλα ξενοδοχείο με υποδομές 

και παροχές που μπορούν να 

βρουν σε οποιαδήποτε μέρος του 

κόσμου. Δείχνουν στους  
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επισκέπτες την  Κάρπαθο 

της εξοχής και των 

αγροτικών σπιτιών, εμείς 

έχουμε έναν τεράστιο 

θησαυρό στα χέρια μας 

εκτός από την Όλυμπο και 

το Διαφάνι η Αυλώνα 

προσφέρει ένα ταξίδι στον 

χρόνο ,ένα 

περιβάλλον  υπέροχο, μια 

αγροτική ζωή έστω και στην 

μικρή κλίμακα που υπάρχει 

πια που δεν μπορείς να την 

βρεις εύκολα αλλού είναι 

κρίμα να μένουν 

αναξιοποίητα. 

 Το Πάσχα αρκετοί 

συμπατριώτες μας 

επέστρεψαν δίνοντας 

ζωντάνια στα χωριά 

μας  Όλες οι παραδόσεις 

,από την Μεγάλη 

Παρασκευή με τον Επιτάφιο 

να στολίζεται από τις 

γυναίκες ,όσο και την 

Λαμπρή Τρίτη με την πορεία 

των εικόνων στα 

μοναστήρια του ποταμού και 

στην Βανάντα από το 

Διαφάνι τηρήθηκαν με 

ευλάβεια. Το βράδυ της 

Λαμπρής Τρίτης το Πλατύ 

ζωντάνεψε από το γλέντι και 

τον χορό των νέων μας .Την 

Λαμπρή Παρασκευή 

παρουσία του Μητροπολίτη 

Αμβροσίου του 

Ιερομονάχου  Καλλινίκου 

και αρκετών ακόμη ιερέων 

τιμήθηκε η Ζωοδόχος Πηγή 

Διαφανίου ,ακολούθησε 

γεύμα που προσέφερε ο 

Γιάννης Ν.Νιοτης στην 

μνήμη της συζύγου του ενώ 

στην συνέχεια 

υπήρχε  γλέντι και χορός ως 

το επόμενο ξημέρωμα . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αγαπητοί μας αναγνώστες, 

Είμαστε μερικά από τα παιδιά 

που ερχόμαστε κάθε Κυριακή 

στα μαθήματα της Α.Ο.Ρ. «Η 

ΒΡΥΚΟΥΣ» και παίρνουμε την 

ευκαιρία που μας δίνεται από το 

Δ.Σ και τον Δάσκαλό μας Γ. 

Κωστάκη, να αρθρογραφήσουμε 

στην επανέκδοση της 

εφημερίδας «Όλυμπος». 

Θα σας μιλήσουμε για τις 

δραστηριότητες, τα 

ενδιαφέροντα, τους 

προβληματισμούς και τις 

αγωνίες μας μέσα από τη στήλη 

μας. Οι δραστηριότητες μας στα 

μαθήματα αφορούν θέματα 

ιστορικού και κοινωνικού 

περιεχομένου της Ολύμπου, 

μαθήματα τραγουδιού και χορού, 

καθώς και άλλες εκδηλώσεις που 

προκύπτουν, όπως πχ χορευτικά. 

Μέχρι στιγμής, έχουμε 

αναφερθεί σε πληροφορίες από 

την ίδρυση του χωριού μας μέχρι 

και σήμερα. Ασχοληθήκαμε με 

την ανάπτυξη του πολιτισμού της 

Ολύμπου, της ιδιαίτερης 

οικονομικής και κοινωνικής 

οργάνωσής της, με ιδιαίτερη 

αναφορά να γίνεται στο 

κοινωνικό οικοδόμημα, τις 

βιοποριστικές δραστηριότητες 

των κατοίκων, τους τόπους 

μετανάστευσης των Ολυμπιτών. 

Μέσα από τις παρουσιάσεις που 

γίνονται στα μαθήματα, ήρθαμε 

σε επαφή με τις παλαιότερες 

ενδυμασίες, ειδικότερα τις 

γυναικείες, αναλύσαμε τα μέρη 

της και διαπιστώσαμε την 

εξέλιξη αυτού του 

χαρακτηριστικού στοιχείου της 

παράδοσής μας ανά τους αιώνες. 

Αφιερώσαμε, τέλος, μερικά  

 

μαθήματα για το μυστήριο του 

γάμου και την διεξαγωγή του, 

καθώς και στην σημαντικότητα 

και ιδιαιτερότητα του εθίμου της 

Αποκριάς.  

Στο τραγουδιστικό κομμάτι, 

εστιάζουμε σε παραδοσιακά 

τραγούδια, σκοπούς, μαντινάδες, 

με την ρυθμική ακολουθία των 

οργάνων να αποτελεί το πιο 

ευχάριστο μέρος του μαθήματος. 

Στα βήματα μας έχουμε βοηθούς 

μικρούς και μεγάλους. 

Έπειτα από το τραγούδι 

ξεκινάμε το χορό. Τα όργανα 

βρίσκονται στη μέση κι εμείς 

σχηματίζουμε έναν κύκλο γύρω 

τους. Αφού πιάσουμε στις 

θέσεις μας, ξεκινάμε με τον 

κάτω χορό, όπου παράλληλα 

τραγουδάμε μαντινάδες, μικροί 

μεγάλοι. Έπειτα συνεχίζουμε με 

το γονατιστό και τον πάνω χορό. 

Όλα τα παιδιά, χορεύουμε, τόσο 

στη μέση του χορού όσο και 

στον κάβο και εξελισσόμαστε 

έτσι σε καλύτερους χορευτές. Ο 

πρώτος γνέφει στον τελευταίο να 

έρθει να χορέψει με την 

χορεύτριά του μπροστά. Οι 

μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι 

πιάνουν μαζί με τους 

μικρότερους και τους βοηθούν. 

Μέσα από το χορό δενόμαστε με 

τον τόπο και τις παραδόσεις μας.  

Πρέπει να αισθανόμαστε 

περήφανοι για την καταγωγή 

μας. Το χωριό μας είναι ένα 

εκπληκτικό μέρος με πολλά 

έθιμα και παραδόσεις, που 

θέλουμε να τα συνεχίσουμε. Η 

παρουσία και η συμμετοχή μας 

στις εκδηλώσεις και τις 

δραστηριότητες της 

Αδελφότητας, μαρτυρά την 

αγάπη μας τόσο για τα  

 

μαθήματα, όσο και για τον τόπο 

μας.  

Πόπη Ανδρεαδάκη, Ηλιάνα 

Διακογεωργίου, Γιάννης Καρίκης 

Πόπη Λιγνού, Γιάννης Λεντής, 

Άννα Μιχαήλ, Μαρίνα και 

Αντώνης Μ. Νισύριου, Βασίλης 

Μιχ. Νισύριος, Μαρία, Πόπη και 

Μανώλης Γ. Πύργου, Ειρήνη, 

Αρχοντούλα και Ηλίας Γ. Πύργου, 

Γιάννης Σκούλουκας. 

 

 

 

 

Μέσα από τα λόγια των παιδιών 
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Διαφάνι ένα υπέροχο χωριό! 

21/5/2019 

Το Διαφάνι είναι ένα όμορφο χωριό της 

Βόρειας Καρπάθου.Η ζωή στο Διαφάνι είναι 

πολύ ωραία Αρχικά είμαστε κοντά στην φύση 

και στην θάλασσα , επίσης αναπνέουμε 

καθημερινά καθαρό και φρέσκο αέρα 

Επιπλέον έχουμε την δυνατότητα να 

κυκλοφορούμε ελεύθερα έξω.Επιπροσθέτως 

οι φιλίες μας είναι πιο δυνατές και 

γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας ,δεν ζούμε 

απρόσωπα .Ακόμα τρώμε υγιεινά 

παραδοσιακά φαγητά και προϊόντα 

Το κυριότερο είναι ότι ζούμε μέσα στην 

παράδοση και διατηρούμε ζωντανά όλα τα 

έθιμα.  

  Όμως υπάρχει πάντα και η άλλη όψη του 

νομίσματος. Πολλές φορές έχουμε αρκετές 

ελλείψεις εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα 

καθηγητών αγγλικών και  άλλων  ειδικοτήτων 

. Επιπλέον αντιμετωπίζουμε προβλήματα με 

το πόσιμο νερό. Ακόμη έχουμε πολλά 

ποτάμια λόγω βροχοπτώσεων. Το πιο 

δυσάρεστο για μας τα παιδιά είναι ότι δεν 

υπάρχουν δραστηριότητες όπως μαθήματα 

χορού , χορωδία (ωδείο), γυμναστήριο κ.τ.λ. 

Το χειρότερο όμως είναι η υπερχείλιση των 

αποχετεύσεων εξαιτίας των ποταμιών ,με 

αποτέλεσμα την μόλυνση της θάλασσας  

   Παρόλα αυτά εμείς αγαπάμε πάρα πολύ το 

χωριό μας  γιατί είναι πολύ όμορφο και 

τουριστικός προορισμός. Δεν θα φύγουμε 

ποτέ από εδώ! 

 

Δημοτικό σχολείο Διαφανίου  

 

Μαρίνα Γ. Πρεάρη   Στ' 

Βασίλης Ν.Λεντάκης  Ε ' 

Πόπη Μ.Οικονόμου Στ ' 

Άννα Ν. Κανάκη  Δ' 

Βασίλης Ν. Κανάκης Β ' 

Ιωάννα Ν. Λεντάκη  Στ ' 
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Οι ερωτικές προσφωνήσεις στα 

παραδοσιακά τραγούδια της Ολύμπου 

Καρπάθου. 

 Ο έρωτας είναι ίσως  το πιο προσφιλές και 

αγαπημένο θέμα όλων των εκφάνσεων της 

τέχνης.  Δεν υπάρχει πίνακας ζωγραφικής, γλυπτό, 

χορογραφία, θεατρική παράσταση ή 

κινηματογραφικό έργο που να μην τον έχει 

εκθειάσει. Σε όλες τις εποχές, σε όλες τις χώρες ο 

έρωτας αποτέλεσε ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. 

Εκεί, όμως, που η αγάπη- και δη ο έρωτας- έχουν 

σχεδόν το μονοπώλιο είναι η μουσική και η 

λογοτεχνία κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν έχουν 

όλοι οι άνθρωποι ταλέντο να ζωγραφίσουν ή να 

σμιλέψουν την πέτρα, όλοι όμως μπορούν να 

αφηγηθούν τον έρωτα και να τον τραγουδήσουν 

ακόμα κι αν δεν είναι καλλίφωνοι. Γιατί δεν 

υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει λαβωθεί από τα 

βέλη του! 

Από κτίσεως κόσμου, λοιπόν, ο Έρως υπήρξε ο 

μεγάλος εμπνευστής του Λόγου, του Στοχασμού 

και της Τέχνης. Στην ελληνική ποιητική 

παράδοση, ωστόσο, ορθώνεται κυρίαρχος. 

Αφηγηματικά, λυρικά τραγούδια, πολύστιχα, 

δίστιχα, μεσαιωνικά, νεότερα, χορευτικά 

συναπαρτίζουν ένα θαυμαστό ποιητικό υλικό. 

Εμφανίζεται συνάμα ηδονικός κι οδυνηρός 

,ωστόσο, συγκρατημένος, με κομψότητα κι 

ευγένεια. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και τα 

παραδοσιακά τραγούδια της Ολύμπου Καρπάθου. 

Σε μια κατεξοχήν αγροτική κοινωνία, φτωχή και 

στερημένη, κινούνται περισσότερο στο χώρο της 

μυθολογίας της ζωής παρά της ίδιας της ζωής. 

Πάνω από την πολυβασανισμένη πραγματικότητα 

τα τραγούδια ψάλλουν, πάντα με συγκρατημένο 

αισθησιασμό, έναν κόσμο ιδεατό, ιδανικό, γεμάτο 

αντρειωμένους, με παλάτια και αρχοντικούς 

έρωτες, με κάστρα και πεντάμορφες, μια 

αναγκαστική εξιδανίκευση που επιχειρεί να 

αντισταθμίσει τη σκληρή πραγματικότητα με τη 

φαντασία. 

 

 

 

 

Παρουσιάζει, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

δούμε πώς εκφράστηκε ο έρωτας μέσα στα 

τραγούδια αυτά. Πώς προσφωνήθηκε η ερωτική 

αγάπη. Ποια ήταν τα λόγια που απεικόνισαν τη 

δύναμη του έρωτα που ράγιζε βουνά και λύγιζε 

αντρειωμένους!  Οι ερωτικές προσφωνήσεις όμως 

στα τραγούδια της Ολύμπου έχουν και μια ακόμα 

ιδιαίτερη σημασία! Η Όλυμπος ήταν ανέκαθεν μια 

κλειστή, αυστηρή και σεμνότυφη κοινωνία. Οι 

άνθρωποι βίωναν μια δύσκολη καθημερινότητα 

και αυτό τους έκανε σκληρούς και φειδωλούς στην 

έκφραση των συναισθημάτων τους. Κατά κάποιο 

τρόπο αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Στην Κρήτη, 

για παράδειγμα, σε ένα παραδοσιακό γλέντι οι 

ερωτικές μαντινάδες κατέχουν κυρίαρχη θέση και 

εκφράζουν άμεσα τα συναισθήματα προς 

συγκεκριμένους αποδέκτες. Στην Όλυμπο όμως 

κάτι τέτοιο ήταν – και είναι ακόμη- εξαιρετικά 

σπάνιο! Ακόμα κι αν ελέγετο μια ερωτική 

μαντινάδα ήταν διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο 

ώστε έμμεσα να «περάσει το μήνυμα». Μέσα 

λοιπόν από τα παραδοσιακά τραγούδια έβρισκαν 

την ευκαιρία να διαλαλήσουν τον έρωτά τους 

χωρίς να θίγουν υπολήψεις. Στα «ξεξιλίσματα» 

του χορού, έχοντας έρθει στο κέφι «εσύρνατ τηφ 

φωνή» και μέσα από τους στίχους ενός τραγουδιού 

διατράνωναν τον έρωτα τους: 

«Πέρδικά μου πλουμισμένη μου ‘χεις τηκ καρδιά 

καμμένη και την νιότη μου θλιμμένη» 

Αν ο στίχος αυτός από μόνος του έχει έντονο 

συναισθηματικό φορτίο, φανταστείτε πόσο πιο 

έντονο γίνεται όταν ο η κοπέλα που το ακούει 

ξέρει ότι απευθύνεται σ εκείνη και ο άντρας που το 

τραγουδεί γνωρίζει ότι εκείνη το έχει καταλάβει! 

Γι΄ αυτήν τη δύναμη των ερωτικών 

προσφωνήσεων θα μιλήσω. Ωστόσο, θα αναφερθώ 

ενδεικτικά λόγω του περιορισμένου χρόνου. Πηγή 

γι’ αυτήν μου την εισήγηση υπήρξε ο πολυσέλιδος 

και σχολαστικός τόμος- θησαυρός  «Τα 

παραδοσιακά τραγούδια της Ολύμπου Καρπάθου» 

του μέντορα και Φίλου μου Μανόλη Μακρή. 

Όπως προαναφέρθηκε τα τραγούδια είναι 

εμπνευσμένα από έναν ονειρικό κόσμο με 

αρχοντικούς έρωτες οπότε, ανάλογες είναι και οι 

Πολιτισμός 



προσφωνήσεις των ερωτευμένων, λ.χ. με το 

αρχοντόπουλο να χαιρετά την κόρη του Ρήγα. 

Τον έρωτά τους εξέφραζαν κι εκδήλωναν 

περισσότερο οι άνδρες στα ολυμπίτικα τραγούδια. 

Οι γυναίκες ήταν περισσότερο το ερωτικό 

αντικείμενο παρά το υποκείμενο, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν εξέφραζαν κι εκείνες τα 

συναισθήματα τους με το ίδιο πάθος και λυρισμό. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα ακριτικά 

τραγούδια … 

  

Σελ. 173: -Ώρα καλή σου πέρδικα του Ρήγα 

θυγατέρα! 

Πώς ήτοκ και κατέηκε κ’ ήβgεν να σουριανίσει 

Το νούριτ της ανατολής, της χώρας το καμάρι; 

-Καλώς το τ’ αρκοντόπουλο, τον νιο τοδ διωματάρη 

Της χώρας το καμάρωμα, του πύρgου το πρεπάι 

Τοκ κοριτσιώ τα’ αάπημα κ’ εμού τζωή κ’ ορπία! 

-Επαίνεσά σε, αγάπη μου, κ’ εϊπλοπαίνεσές με 

‘ός μου και τα χειλάκια σου να γλυκοφιληθούμε! 

Τα λουλούδια, τα μυρωδικά και τα δέντρα έχουν 

ταυτιστεί με τον έρωτα. Η ευχάριστη και 

μεθυστική μυρωδιά τους , τα έντονα χρώματα, τα 

ψηλόκορμα και λυγερά δέντρα με τα 

μοσχομυριστά ανθάκια τους οι εύγευστοι και 

γλυκείς καρποί τους, το θρόισμα των φύλλων τους 

συνθέτουν εικόνες οπτικές, οσφρητικές, κινητικές 

συμπαρασύροντάς όλες τις αισθήσεις. 

Παράδειγμα: «Καλώς τητ τριανταφυλλιά με τα 

χρουσά της τ’ άνθη» 

«- λεμονιά μου ξακουσμένη, 

μαργgαριταροπλεμένη»  

Και η πολυτραγουδισμένη «φραγκοκιτρολεμονιά» 

621: -Ως ειτ’ το μ’ηλοκ κόκκινο κι ως ειτ’ το κίτρο 

κάγιο 

Και το κυδώνιν άβλαον είναικ κι εμού η κυρά μου 

Καλώς τον ήθελα να ‘ω, τον επεθύμουν να ‘ρτει 

Καλώς το τοβ βασιλικό, με τα χρουσά του τα’ άθθη 

-πριχού να σε παινέσω ‘γιώ με παίνεσες πουλλίμ 

μου 

Θάλασσα με τα κάτερgα, μπαξέ με τα λουλούδια 

Βρύση μου με τα κρυά νερά, μ’ ολόχρουσα 

σουλούνια! 

Η ορθοδοξία και η χριστιανική παράδοση είναι 

συνυφασμένη με τα παραδοσιακά τραγούδια αλλά 

και άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινότητα 

της κοινωνίας. Η εξύμνηση του έρωτα με αναφορά 

σε Αγίους, σε εικονίσματα κ.τ.λ. ανάγει τον έρωτα 

σε ιερό συναίσθημα, τον εξιδανικεύει. Τον 

απαλλάσσει από τα πάθη και την ηδονή και 

μετουσιώνεται σε αγάπη. 

-Επαίνεσες με νιότερε, διπλού θα σε παινέσω: 

Σταυρέ με τα κατάσειστα κ’ ήλιε με τις αχτίνες 

Και παλλικάριν όμορφο, σπαθίτ τ’ αντριωμένω. 

 603: (παρ 4) 

Κοιμάσε Τίμιε Σταυρέ με το μαργαριτάρι, 

606: … και παλαιόν εικόνισμα σπαθίτ των 

αντριωμένω 

Δε λείπει, βέβαια, και η αναφορά στο ζωικό 

βασίλειο και πιο συγκεκριμένα στον κόσμο των 

πτηνών. Η αγέρωχη πέρδικα έχει την τιμητική της 

όταν η προσφώνηση της αγάπης απευθύνεται στις 

κοπέλες και αντίστοιχα ο επιβλητικός αετός στους 

άντρες. 

– πουλλάκι μου της ξενιτιάς αλλαρgοξορισμένο 

Σελ 1027: (παρ.) περδικά μου ρούσια ρούσια 

Μαχραμά μου με τα κρούσια. 

Περδικά μου μαυρομάτα μου ‘χεις τηκ καρδιά 

κομμάτια 

Περδικά μου πλουμισμένη μου ‘χεις τηκ καρδιά 

καμμένη και την νιότη μου θλιμμένη 

Ήσφαξέ με τομ μαχαίρι κάτασπρό μου περοστέρι. 

Σοφία Βασιλαράκη 
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Αρραβώνες 

-Η Ειρήνη Κ. Χαρτοφύλακα & ο Αντώνης 

Μαυριός, αρραβωνιάστηκαν στη Ρόδο. 

-Η Μαρία Ε .Σοφίλλας & ο Άγγελος 

Χατζατόγλου, αρραβωνιάστηκαν στη Ρόδο. 

Γάμοι 

-Ο Νίκος Αντ. Οικονόμος & Η Μαρία Η. 

Μιχαηλίδη παντρεύτηκαν στη Ρόδο. 

-Ο Κων/νος Φιλ.Λεντάκης & η Ελένη 

Χριστοφορίδη παντρεύτηκαν στη Ρόδο 

παντρεύτηκαν στη Ρόδο. 

-Ο Νίκος Κ. Νταής & η Μαρία Μιχ.Λεντάκη 

παντρεύτηκαν πολιτικά στην Όλυμπο. 

Γεννήσεις 

-Η Καθολική, σύζυγος Κομνηνού Μ. Μπαλασκά, 

γέννησε αγοράκι στη Ρόδο. 

-Η Μαρία Γ. Ζωγραφίδη, γέννησε κορίτσι στη 

Ρόδο. 

-Η Μαρία Σακελλάρη συζ. Νικολάου Φ. 

Λεντάκη, γέννησε κορίτσι στη Ρόδο 

-Η Τζέσικα, σύζυγος Βασιλείου Κ. 

Διακοκομνηνού, γέννησε αγοράκι στην 

Βαλτιμόρη. 

Θάνατοι 

-Ο Νικόλαος Γ. Μανιός πέθανε στη Ρόδο. 

-Η Καλλιόπη Ν. Μουστάκα πέθανε στη Ρόδο. 

-Ο Γιώργος Ι. Νικήτας πέθανε στη Ρόδο. 

-O Μανώλης Σταυρουλάκης, σύζυγος 

Μαγκαφούλας Χαψή απεβίωσε στην Ρόδο. 

-Η Άνεζούλα Οικονόμου πέθανε στη Ρόδο.  

-Η Φούλα Βασιλειάδη-Φιλιππάκη πέθανε στην 

Αμερική 

-Η Καλλιόπη Πρωτόπαπα-Χιώτη πέθανε στη 

Ρόδο. 

-Ο Κωνσταντίνος Μιχ. Αντιμισιάρη απεβίωσε 

στην Αμερική. 

 

 

 

-Η Αρχοντούλα Λεντή, σύζυγος Γεωργίου 

Πρωτόπαπα απεβίωσε στη Ρόδο. 

Αντί στεφάνων 

-Μελισσοκόμοι Καρπάθου 100 ευρώ, στη μνήμη 

του Γεωργίου Νικήτα. 

-Οικονόμος Αντώνιος, 100 ευρώ στην μνήμη του 

Γεωργίου Νικήτα. 

-Παυλίδης Κ. Νικόλαος, 50 ευρώ στη μνήμη του 

Γεωργίου Νικήτα 

-Σοφίλλας Μαρίνα, 50 ευρώ στη μνήμη του 

Γεωργίου Νικήτα. 

-Ορφανός Νίκος και Ευαγγελία, 50 ευρώ στη 

μνήμη της Καλλιόπης Χιώτη. 

-Οικονόμος Αντώνιος, 100 ευρώ στη μνήμη της 

Ανεζούλας Οικονόμου. 

-Άννα Εμμ. Μαρούκλα, 50 ευρώ στη μνήμη 

Αρχοντούλας Λεντή-Πρωτοπαπά. 

-Εμμανουήλ Κ. Κελεπέσης 50 ευρώ στη μνήμη 

Αρχοντούλας Λεντή- Πρωτόπαπα. 

-Νίκος Κ. Διακογεωργίου, 50 ευρώ στη μνήμη 

Αρχοντούλας Λεντή- Πρωτόπαπα.  

Ευχαριστήρια 

-Το Δ.Σ θα ήθελε να ευχαριστήσει και να 

ανακυρήξει σε ευεργέτες της Αδελφότητας, τον 

Μιχαήλ Νικ. Κοντονικόλα και την σύζυγό του 

Ειρήνη Φιλιππάκη-Κοντονικόλα, για την δωρεά 

στην Αδελφότητα 10 πάγκων στον εξωτερικό 

χώρο της Εκκλησίας και την δωρεά δύο 

επαγγελματικών κλιματιστικών (ντουλάπες), για 

το εσωτερικό του ναού.   - Το Δ.Σ της 

Αδελφότητας «Βρυκούς» θα ήθελε να 

ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον Νικόλαο 

Διακοκομνηνό για την συνεχή στήριξη του, υλική 

και ηθική.  

Ενισχύσεις 

-Νικόλαος Διακοκομνηνός, 200 ευρώ. 

 

Κοινωνικά 



Στη μνήμη της Θεοδοσίας 

Φραγκοράφτη- 

Διακοκομνηνού & Βασιλείου 

Διακοκομνηνού. 

Δεν ξέρω ποιον να κλάψουμε, 

εσένα ή τον Μπίλλι, αφού 

πρώτος εβιάστηκε για πάντα να μας φύγει. 

Εσύ τον ακολούθησες γιατί ήταν η ζωή σου, για 

χάρη σου την έσβησες νύφη μου την πνοή σου. 

Τώρα θα ‘σαι χαρούμενη που ‘ναι στην αγκαλιά 

σου, ίσως να βγούν αληθινά όλα τα όνειρά σου.  

Να τον παντρέψεις ήτανε το πρώτο όνειρό σου, κι 

εγγονάκια να ‘πιανες απ’ τον μοναχογιό σου. 

Στου παραδείσου τις δροσιές γαμπρό να τον 

εντύσεις, και τα προικιά του στην αυλή νύφη μου 

να στολίσεις.  

Σπίτια πολλά, νοικοκυριά του ‘χες καμωμένα, 

πιάστε τα στον παράδεισο ως είστε μαθημένα. 

Να ΄ρθούνε οι Παυλίδηδες, γαμπρό να το 

λαλήσουν και μαντινάδες όμορφες, θεία να 

τραγουδήσου. 

Να ‘ρθούσι οι παπούδες του Λεβάκης- 

Φραγκοράφτης, οι θείοι του ο Νικολής, Γιώργος, 

Βασιλαράκης. 

Να μην ξεχάσει την λαλά, τη θεία Κυραννία και 

την καλή μανούλα σου που ‘χες αδυναμία. 

Όλοι σας φύγατε νωρίς, μα πάντα σας θυμούμαι, 

φίλοι αδέλφια και παιδιά κι ‘γγόνια σας 

αγαπούμε. 

Όλοι καλό παράδεισο να έχει η ψυχή σας, εμείς 

θα ζούμε πάντοτε με την ανάμνησή σας. 

Σοφία Βασιλαράκη, Φούλα Χατζηπαπά 

 

 

ΣΤΟ ΓΙΟ ΜΟΥ ΠΟΥ 

ΕΦΥΓΕ ΝΩΡΙΣ.. 

-Η λογική σταμάτησε δεν 

κόβει το μυαλό μου, 

για μοιρολόγια όμορφα, 

που πρέπουνε στο γιό μου. 

-Θεέ μου σε παρακαλώ και 

μένα να με πάρεις, 

αφού μου πήρες τον 

Κωστή, απούταν παλληκάρι. 

-Παιδί μου δεν μου τόπανε πως ήσουν πονεμένος 

, 

Και ξαφνικά μου τόπανε, πως ήσουν πεθαμένος . 

-Ως τα να ζώ θένα πονώ, και θα μοιρολογούμαι, 

τις χάρες σου τις ακριβές ,παιδί μου θα 

θυμούμαι. 

-Δεν περιμένω πια Κωστή, να μου 

τηλεφωνήσεις, 

ν’ακούσω την φωνούλα σου,να με 

παρηγορήσεις. 

-Δεν πιάνω πια τηλέφωνο, να σου τηλεφωνήσω, 

απού γιορτάζεις σήμερα,ευχές να σου χαρίσω. 

-Έλα Κωστή μου να με βρείς, παιδί μου 

αγαπημένο, 

και έχω την πόρτα ανοιχτή, και θα σε περιμένω. 

-Επήρες μου την την σειρά, απούτανε δική μου, 

και την καρδιά μου έκαψες, και εταεντώ παιδί 

μου. 

-Κακογραμμένο μου παιδί,σαν και τον αδερφό 

μου,λέεις και νάχει άνθρωπο, να νιώθει τον 

καημό μου. 

-Γιατί εφύγατε κι οι δυό, στην ίδια ηλικία, 

εξηντα έξι ο Φραγκής,και εσύ εξήντα τρία. 

-Παιδί μου παλληκάρι μου,επάνω στα καλά σου, 

και τι φουρτίνα έκαμες, Κωστή μου στα παιδιά 

σου. 

-Δεν των εμάλωσες ποτέ, εις την ανατροφή των, 

και τώρα που σε χάσανε, έκαψες την ψυχή των. 

-Τα χρόνια που σου στέρησε,θεέ μου 

πρόσθεσετα, 

εις τα παιδιά του και τα δυό, και παρηγόρησε τα. 

-Και πως θαρθούσι στα χανιά,να μπούνε μες στο 

σπίτι,που όπου και αν κοιτάξουνε,η νιότη σου θα 

λείπει. 

-Κλαίω και την Βασιλική,που ήσταν αγαπημένοι, 

σ’αυτή την ψεύτικη ζωή,πάντα καμαρωμένοι. 

-Με έρωτα παντρεύτητες, κι ήστεν ευτυχισμένοι, 

και τώρα θα΄ναι μοναχή,και πάντα πικραμένη. 

-Επήρες μούτον το Κωστή,νέο στην ηλικία, 

γιατί θεέ μου έκανες,τούτην την αδικία. 

-Θεέ μου σε παρακαλώ,χάριζε την υγεία, 

σύ που μπορείς απλόχερα,στα τρία μου παϊία. 

-Εξεκουράστηκες Κωστή,απ’ούσουν 

κουρασμένος, 

Και έφυγες πο τα βάσανα,γιατ’ήσουν πονεμένος. 

-Έφυγες από την ζωή,επάνω στα καλά σου, 

τώρα που σε χρειαζόντουσαν, Κωστή μου τα 

παιδιά σου. 

-Μ’άφησες δυό καλά παιδιά,και θα τα 

συνεχίσουν, 

τα όνειρα απού’κανες, θα τα υλοποιήσουν.  

Η μάνα σου. 
ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΑΝΤΙΜΙΣΙΑΡΗ 


