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Επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου 

Μητσοτάκη στην γενέτειρά μας. 

 

Δημοτικές Εκλογές 

Καρπάθου 

           Τεράστια η σημασία 

του αποτελέσματος των δημο-

τικών εκλογών του περασμέ-

νου διαστήματος για την πα-

τρίδα μας Όλυμπο. Οι υποψή-

φιοι συμπατριώτες μας εξα-

σφάλισαν την παρουσία τους 

μέσα στο σύνολο του ενιαίου 

Δημοτικού Συμβουλίου.                      

Ευχόμαστε ολόψυχα η περαί-

ωση των καθηκόντων τους να 

στεφθεί με επιτυχία. 

Μεγάλη η επιτυχία των 

υποψήφιων συμπατριωτών 

μας στις Εθνικές εκλογές του 

Ιουνίου. 

Ο συμπατριώτης μας Μάνος 

Νικία Κόνσολας εκλέχθηκε στο Ελ-

ληνικό Κοινοβούλιο με σύνολο ψή-

φων 17.774. Ευχόμαστε η τοποθέ-

τησή του στο υπουργικό συμβούλιο, 

στην θέση του Υφυπουργού Τουρι-

σμού να αποτελέσει τον πυρήνα της 

προσφοράς του στα φλέγοντα ζητή-

ματα που αφορούν την γενέτειρά μας 

αυτή την περίοδο.  

Απεβίωσε στον Πειραιά ο συμπατριώ-

της μας Γεώργιος Ι. Σακέλλης. 

 

 

Έφυγε από κοντά μας ένας από τους τελευταί-

ους Ολυμπίτες, της παλιάς γενιάς. Μεγαλω-

μένος στην Όλυμπο, πρόσφερε όσα μπορούσε 

και παραπάνω στην πατρίδα μας, είτε μέσα 

από την υπηρεσία του στην εκκλησία, είτε 

μέσα από την νευραλγική θέση του κοινο-

τάρχη επί σειρά ετών. Το Δ.Σ της αδελφότη-

τας εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οι-

κείους του. 

 

 

Επανέναρξη των μαθημάτων της αδελφότη-

τας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. 

Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, 

να υποδεχθούμε την νέα ενότητα μαθημάτων. 
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Επίσκεψη του πρωθυπουρ-

γού στην Όλυμπο Καρπάθου 

Γράφει ο Γ.Α. Κωστάκης 

 

Στις 3 Αυγούστου ο πρω-

θυπουργός της χώρας κ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από 

τον περιφερειάρχη νοτίου Αιγαίου 

κ. Χατζημάρκο, τον υπουργό επι-

κρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη κα-

θώς και από τον συγχωριανό μας 

Υφυπουργό Τουριστικής Ανάπτυ-

ξης κ. Μάνο Κόνσολα, επισκέφτη-

καν την πατρίδα μας Όλυμπο Καρ-

πάθου.  

Η υποδοχή ήταν θερμή, 

καθώς το γεγονός της επίσκεψης 

είχε μεγάλη βαρύτητα τόσο συμ-

βολική, όσο και πολιτική. Υπό την 

συνοδεία οργάνων και των συγχω-

ριανών, ξεναγήθηκε στα αρχαία 

σοκάκια του τόπου μας, στα παρα-

δοσιακά και πλουμισμένα μας 

καρπάθικα σπίτια, καθώς και στο 

μουσείο του Γιάννη Χατζηβασίλη 

θαυμάζοντας τα έργα του λαϊκού 

μας καλλιτέχνη και πατέρα του. 

Παρακολουθώντας την θέα του η-

λιοβασιλέματος από την Αγία 

Τριάδα, ακολούθησε εκκλησια-

σμός στην εκκλησία του χωριού 

μας από τον Παπαγιάννη Διακογεωργίου και στη συνέ-

χεια πραγματοποιήθηκαν ομιλίες μέσα από τις οποίες με-

ταξύ άλλων ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για τη πλήρη 

στελέχωση, επάνδρωση και λειτουργία του νοσοκομείου 

Καρπάθου. Μεταξύ άλλων τονίστηκαν οι μεγάλες προο-

πτικές για την ανάπτυξη του τόπου μας και η ανάγκη για 

την ενεργειακή αυτάρκεια του τόπου.  

Ας ελπίσουμε πως όλες αυτές οι υποσχέσεις δεν 

θα μείνουν στα λόγια και στις βαρύγδουπες εκφράσεις, 

αλλά θα λάβουν σάρκα και οστά. Σε συνεργασία με τις 

νεοεκλεγμένες τοπικές αρχές, τόσο του Δήμου όσο και 

της τοπικής κοινότητας της Ολύμπου, να γίνει μια προ-

σπάθεια σοβαρής και ολικής επίλυσης των φλέγοντων 

προβλημάτων που ταλανίζουν την πατρίδα μας, όπως λό-

γου χάρη την επάνδρωση του πολυδύναμου ιατρείου του 

χωριού με γιατρούς και νοσοκόμους, καθώς και τα απα-

ραίτητα οχήματα για την μεταφορά των ασθενών στα 

Πηγάδια, όπως επίσης και την δημιουργία υποδομών, με 

γνώμονα τον σεβασμό στη φύση και τον άνθρωπο, ικα-

νών να προσελκύσουν νέους ανθρώπους στο νησί.  
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Μεγάλη επιτυχία των υπο-

ψήφιων συγχωριανών μας 

στις Εθνικές Εκλογές του Ι-

ουνίου. 

Γράφει ο Ν.Γ. Αναστασιάδης 

 

Μάνος Ν. Κόνσολας, Κώστας Κα-

τσαφάδος & Γιώργος Μ. Αναστα-

σιάδης 

Τρεις υποψήφιοι βουλευτές. Δύο 

με Ν.Δ. & ένας με ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 

Μετά από έναν έντιμο και πολιτι-

σμένο προεκλογικό αγώνα, οι υπο-

ψήφιοι συγχωριανοί μας βουλευ-

τές ανταμείφθηκαν επάξια για την 

προσπάθειά τους αυτή. 

Τα αποτελέσματα δεν θα μπο-

ρούσε να ήταν καλλίτερα από 

αυτά που προέκυψαν, αφού ο Μά-

νος αναδείχθηκε πρώτος και με 

διαφορά ψήφων στα Δωδεκάνησα 

ο Κώστας στην εκλογική περιφέ-

ρεια του Πειραιά και ο Γιώργος 

στις περιοχές των νησιών μας, που 

όπου τον γνώριζαν προτιμήθηκε 

από τους ψηφοφόρους. 

Ποτέ στο παρελθόν, ούτε και στο 

μέλλον νομίζουμε, ο τόπος μας θα 

έχει αυτή την ευτυχή συγκυρία να 

βρεθούν τρία λαμπρά της παιδιά, 

στο πιο ψηλό σκαλοπάτι της πολι-

τικής στην χώρα μας. 

Είμαστε όλοι περήφανοι για τους 

συμπατριώτες μας. Ειδικά για το 

μέλος της Αδελφότητάς μας το 

Μάνο, που ανέλαβε και Υφυπουρ-

γός Τουρισμού. Ευελπιστούμε και 

είμαστε σίγουροι ότι ο καθένας 

από το πόστο του, θα καταβάλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια όταν 

τους ζητηθεί και νομίζουμε θα είναι χαρά τους και υπο-

χρέωσή τους να συμβάλλουν στην προώθηση και επί-

λυση των προβλημάτων του τόπου μας.  

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας τους συγχαίρει ολόθερμα με 

την ευχή, από όποιο τομέα που βρίσκονται, υπηρετούν 

και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, να μην φεύγει από 

τη σκέψη τους η γενέτειρά μας. 

  

Ο νέος υφυ-

πουργός του-

ρισμού Μάνος 

Κόνσολας 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος 

Κατσαφάδος 

Βουλευτής 

στην Ά Πει-

ραιώς & Νή-

σων. 

 

 

 

Ο υποψήφιος 

βουλευτής 

Δωδεκανήσου 

με τον 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α 

Γιώργος Ανα-

στασιάδης 

 

 

 

 



Εφημερίδα «ΟΛΥΜΠΟΣ», αρ. Φυλλ. 97, Μάιος –Ιούνιος – Ιούλιος,  Ρόδος 2019, Αδελφότητα 

Ολυμπιτών Ρόδου «ΒΡΥΚΟΥΣ» 

 

4 
 

Με την επανακυκλοφόρηση 

της εφημερίδας μας, τολμή-

σαμε να συνεχίσουμε τη 

στήλη «Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΜΑΣ». Στο παρόν φύλλο φι-

λοξενούμε τον Νίκο Εμμ. 

Πρεάρη, που θα τον γνωρί-

σουμε από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού, του  μουσι-

κού και του λαογράφου, από 

τις περιόδους των παιδικών, 

των φοιτητικών και των ε-

παγγελματικών  του χρόνων. 

Συναντηθήκαμε στην Όλυ-

μπο το καλοκαίρι του 2019 

και αποδέχτηκε την πρό-

σκλησή μας. Ο ίδιος, σε Α' 

πρόσωπο, συνοπτικά, μας 

λέει: «Γεννήθηκα στην Όλυ-

μπο της Καρπάθου το έτος 

1933. Γονείς μου ήσαν ο Εμ-

μανουήλ Γ. Πρεάρης και η 

Καλλιόπη Εμμ. Πρεάρη, το 

γένος Νικολάου & Μαρίας 

Αγαπίου. Ήμουν ο δεύτερος 

κατά σειρά από τα εννέα α-

δέλφια μου. Τα παιδικά μου 

χρόνια τα έζησα στην πο-

λυάνθρωπη - πολυάσχολη 

και περίκλειστη, αλλά αυ-

τάρκη σε όλα Όλυμπο.. 

 

Λόγω Ιταλοκρατίας, σε ηλι-

κία έξι ετών, φοίτησα υπο-

χρεωτικώς στο Δημοτικό 

σχολείο με δασκάλους Ιτα-

λούς. Στο ελληνικό με Έλλη-

νες δασκάλους φοίτησα μετά 

την αποχώρηση των Ιταλών, 

όταν τα νησιά μας ανέλαβε 

Αγγλική Διοίκηση. Όμως, 

όλα τα παιδιά εκείνης της 

σειράς ήμεθα ήδη υπερήλικες 

όταν πήγαμε στο Γυμνάσιο 

του Απερίου. Έτσι με ειδική 

ρύθμιση συγχωνεύθηκαν δύο 

γυμνασιακές τάξεις σε ένα δι-

δακτικό έτος, ώστε να εναρ-

μονισθεί τάξη και ηλικία. Στα 

χρόνια του Γυμνασίου, μυή-

θηκα τόσο στην ευρωπαϊκή, 

όσο και στην βυζαντινή μου-

σική. Στην βυζαντινή με τον 

Μητροπολίτη Απόστολο και 

στην Ευρωπαϊκή με τον κα-

θηγητή μας Γεώργιο Χαλκιά. 

Τότε έλαβα Απολυτήριο Γυ-

μνασίου και Πιστοποιητικό 

Βυζαντινής Μουσικής 

(1951). Μαζί με την εξά-

σκησή μου στη λύρα, σημα-

ντική υπήρξε και η εμπειρία 

μου στην τρίφωνη εκκλησια-

στική χορωδία, την οποία ορ-

γάνωσε με τα Ολυμπιτάκια ο 

καθηγητής μας Γ. Χαλκιάς. 

Μ' αυτά τα μουσικά εφόδια 

έφθασα στη Ρόδο.... Τα έτη 

1951-1953 φοίτησα στην  

 

 

Παιδαγωγική Ακαδημία Ρό-

δου. Συγχρόνως εργαζόμουν 

ως δημοσιογράφος (με ταυ-

τότητα) και Υπεύθυνος Τυ-

πογραφείου στην εφημερίδα 

ΡΟΔΙΑΚΗ του Μανώλη Κα-

λαμπίχη. Με την υπογραφή 

μου <<Τυποθήτω>> εξεδί-

δετο η εφημερίδα τις πρώτες 

πρωϊνές ώρες... Με χρήματα 

που κέρδισα, εργαζόμενος ως 

φωτογράφος στα εργαστήρια 

του Αντώνη Πάχου, αγόρασα 

το πρώτο μου βιολί. Μ' αυτό 

άρχισα μαθήματα στο Εθνι-

κόν Ωδείον Ρόδου με την κ. 

Ξένη Σακελλαρίδου - Παπα-

χαλκίτου. Θεωρία μουσικής 

παρακολούθησα με αδιά-

πτωτο ενδιαφέρον. Τότε ορ-

γάνωσα συγκρότημα Μαντο-

λινάτας, ενταγμένο στο μου-

σικό πρόγραμμα του Ραδιο-

φωνικού Σταθμού Ρόδου 

(Ε.Ι.Ρ.). Επίσης ήμουν ο 

πρώτος που παρουσίασα εκ-

πομπή δημοτικής μουσικής 

με τραγούδια και μαντινάδες 

από την Όλυμπο, με συνερ-

γάτες : Εμμ. Μ. Χαλκιά (τσα-

μπούνα), Γ. Ν. Αναστασιάδη 

(λύρα), Κ. Παπανικολάου 

(λαούτο) Εμμ. Γ. Πρεάρη και 

Ι. Κ. Χαλκιά (τραγούδι). Η 

μουσική μου κατάρτιση συ-

νεχίστηκε μεταξύ Ρόδου - Α-

θήνας και το 1959 πήρα 

ΠΤΥΧΙΟΝ ΩΔΙΚΉΣ από το 

Ελληνικόν Ωδείον Αθηνών. 

  

  

Η συνέντευξή μας  
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Γράφει ο Μιχάλης Μα-

κρυμανώλης

«Η ΓΛΩΤΣΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕ-

ΝΗΣ» 

 

Μια φορέα κι ένα καιρό, έτσι αρχίζουν 

πάντα τα δικά μας παραμύθια, είχε ένα παλληκάρι που το 

λέα Κωσταντή. Κωσταντή τον εαφτίσα, Αρμενιστή τον  ε-

φωνάντζα, γιατί  ερμένιντζε  όλου  του  κόσμου  τις στε-

ριές  και  τους  Ωκεανούς. 

Πανύψηλα και  τουρτουριασμένα  Ουνία, απού 

'πρεπε  να  φορείς  εφτά  ντζαουριανούς για  να  μην  γραώ-

σεις, ωσάν τα πορπάτεις. Απέραντα καταπράσινα λαγκάγια 

με  εντρά  απού  το  πλιό  λιανό  ήτο  σαν  τον  Αφε-

ντικό  Πεύκο. Λίμνες βαθέες  ωσά  το  λάκκο  του  Τσουλ-

λίου  και  απέραντες  ωσά   Θάλατσες. Ρομάνια συκρατηχτά, 

ωσά  και  το  'ικό  μας  τον  Αγρέλλη, με  μικρομέαλα θερία, 

απού  το  πλιό  μικρό ήτο  δέκα  φο-

ρές  πλιό  μεάλο  από  τα  θερίο του  Κοίλιους. Απού τα 

πορπάτεις  μέρες  και  εν  εθώρεις  μήε  Ήλιο , μήε  άστρα. 

Πολιτείες με  θεόρατες  ανακαπνές και  στράτες μαμμουνιό 

απού  εν  είχασι  ανελυμό. Μικρά  χωριά , κατσουκλωμένα 

σε  πλαούλλες, μεάλα  χωριά απού  βρέχασι  τα πό-

για  τω  στου  γυαλού  τα  κύμματα. 

Ωκεανούς που  για  να  βρείς  την  άκρα τω ερμένιντζες  μή-

νες κι ήκαμνες χίλια τάματα στον  Άη- Νικόλα. Κι  όπου  ε-

γιάαινε, εμάθαινε  την  γλώτσα απού  μιλούσα ,  για  να  μπο-

ρεί  να  συνεννοέται  με  τους  Αθρώπους! Mά  όσες γλώ-

τσες  κι'άν  ήμαθε, κι'ήτο  αλήθεια πολλές , σαν  την  χλασέα 

απού' χει  το «μουλάρι»  στον  Αμπελωτό ε-

γιάαινε  σέ  μέρη  απού  έν  εκαταλάβαινε σίγρι –μίγρι ταν 

ελέα. 

Τα  χρόνια  επερνούσα, κι εκείνος επογοητεύτη. Μέ-

χρι  πού  μιά  βρα’ι’νή , αρμενίζοντας πάλι  το «μικρό», μας 

κόσμο (ας όψεται εκείνη η προβέζα κι ο αρκιστής του Πο-

σειδώνα με τον Αίολο ε-

βρέθη   σ'ένα «μεγάλο» νη-

τσί  σου-

φράνο   της   Κάρπαθου! Σα

ρία  το  λέα. Σκιμοράντισμα 

ήτο κι  είε  ένα  εκκλη-

σάκι  στο  φρούι  του  κρέμ-

μου. Καπετάνιο μάινα  τα 

πανιά  και  ρίξε  άγκυρα, ε-

φώναξε  στον Ιάσονα, 

τον  αχώριστο φίλο του 

και  μαγκατάση α-

πού  του  ‘κλούθα  πόι- πόι 

όλα  αυτά  τα  χρόνια. Και  ά-

νταμωσε  τόν  Μιχάλη. 

Ο Μιχάλης  ήταν ένας θαλα-

τσόλυκος, τριάντα πέντε 

χρόνια στους  ωκεανούς! 

Είχε γυρίσει όλα τα λιμάνια 

της οικουμένης. Μνια συν-

νηχατινή, πούετε στην Αρ-

γεντίνα ήτο, εσηκώθει  σύν-

ναυγκα κι ανέηκε πάνω στη 

γέφυρα. Εξάνοιξε πέρα βά-

ντα τα ουνιά, κι είε φωτιές. 

«Περικαίου», «περικαίου» 

κι η μάνα είναι μοναχή! Ε-

κατέει πάλι στην καμπίνα 

του κακοσέχωτα, εμπάλ-

λιαρε τα υπάρχοντά του, 

ήγραψε ένα σημείωμα δεκα-

εφτά κόλλες, μπρός πίσω,  κι 

ήφυε για να βρεί τη μάνα 

του απού ‘το μοναχή στη 

Κάτω γη. Εόρασε και δέκα 

πρόατα και σε δέκα χρόνια 

είχε τη πλιο μεάλη μάντρα  

Αναμνήσεις από την πατρίδα 
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στο νητσί. Ωσάν την εκα-

τέαντζε λέει στον αρό, στα 

Παλάτια να την ποτίσει, η 

πίσω μερέα της μάντρας 

ήτον ακόμη στο Άργος. 

Το «μαντροκάισμά» του 

το ΄χε σε μια καμάρα στον 

ποταμό του Έντη. Εκεί 

που ανέσκυλλε το χαρανί-

για να ψήσει την συτάκα, 

να σου και ξαπροάλλει ο 

Κωσταντής! 

«Ώρα καλή καλέ μου ά-

θρωπε», είπε στο καπετάν 

Μιχάλη. «Καλωσόρισες 

στα μέρη μας! Κάισε να 

ξαποστάσεις και να ΄νε-

μπουκιστείς». «Τι να 

κάνω, τι να κάνω;» ρώ-

τησε τον ντόπιο ο ξενο-

μπασιάρης. «Να βάλεις 

μια βουλέα ψωμί στο 

στόμα σου καλέ, να ανε-

μπουκιστεός». Εκάισε 

σ’ένα σκαμνί, απού ‘χε 

μια τρύπα στην μνιά βά-

ντα του, ελυπέτη για τον 

αγραττά, είε και την α-

νέμη με το νήμα και κατά-

λαβε.  

Σε ένα Πάτερ Ημών, ήρτε 

και το σινί ομπός του ε-

μάτο. Και τα δεν είχε 

πάνω εκείνο το σινί! Δυο 

γιάμικρα κόκκινα σκαρο-

πούλια, ένα καυκί μυρω-

δάτη συτάκα, ένα ολά-

κερο φρέσκο ξεροψημένο 

γεφτέρι, κοπανιστούς α-

γριλλούς με αλάτσι της α-

λικής, κρομμύ από τον α-

σταχότοπο, καβρουμά α-

πού κουλούμπα μέσα στη 

μίλλα, αλόχορτα από από την Αλιμούντα, κάπαρη από τον 

Βόλο, ασκάγια από τις Χαρκίτικες συκίες της Αυλώνας και 

σταφίες από το Πέι. Σε λίγο ήρτε και το ασκούλι με το δρο-

σερό νεράκι. Ήτρωε ο Κωσταντής και τον εξάνοιε ο καπετάν 

Μιχάλης. «Δε μου λέεις, τα τσε απασκολεί;». «Το και το και 

το…». «Ελληνικά ήμαθες;». «Ήμαθα, σπούδασα φιλοσοφία 

στη γη του Μίνωα!». «Ισπανικά ήμαθες;». «Ήμαθα, τόσα χρό-

νια ναυτικός». «Ρωσικά ήμαθες;». «Ήμαθα, η γυναίκα μου εί-

ναι, ήταν, από την Αγία Πετρούπολη». « Κινέζικα ήμαθες;». 

«Ήμαθα, είχα ένα φίλο τον Juelin από την Κίνα». «Γιουγκοσ-

λάβικα, Γαλλικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Πορτογαλλικά, Αραβικά, 

Ινδικά, Ινδιάνικα;». «Ήμαθα, ήμαθα, ήμαθα, ήμαθα…». «Πο-

λωνέζικα, Φλαμανδικά, Αυστριακά, Σκανδιναβέζικα, Γερμα-

νικά;». «Ειναί, ειναί, ειναί, ειναί…». «Σουαχίλι;». « Και Σου-

αχίλι». «Αλήθεια μου λέεις;». « Νινακουάμπια ουκβελί, αλή-

θεια σου λέω!». Επλάκωσε βαρέα σιωπή, σα τη Χοντρή 

Βουλά. Ο Μιχάλης ήπιασε τη κεφαλή του. ο κοσμοϋρισμένος 

ταξιδιώτης, ήνιωσε μεάλη απογοήτεψη. Είχε ένα καλό προαί-

σθημα σε τούτο το νητσί. Ξαφνικά, εξεπτάχτη πάνω ο Μιχά-

λης. Εκατέασε τον τριχαρένιο τουβρά από τον κάτσουνα, ή-

βγαλε μια λύρα από μέσα. «Παίξε!» τον επρόσταξε. «Εν ηξέω 

να παίτζω λύρα» του ‘πε φοησμένα ο Αρμενιστής. Αφήνει τη 

λύρα πάνω στο κάιστρο του ασάχτα- σάχτα, βάλει πάλι τα χέ-

ρια του μέσα στο πλουμισμένι, τριχαρένιο τουβρά και βγάλει 

τον αρχαίο Άσκαυλο, τη τσαμπούνα. «Παίξε!» τον επρόσταξε 

πάλι. «Εν ηξέω να παίζω γκάι… τσαμπούνα», είπε πάλι πλιο 

φοησμένα. «Άκου καπετάν Κωσταντή, για να μην πάει  η τζωή 

σου πύρι πυρίου, η μόνη γλώσσα για να μπορέσεις να συννε-

νοηθείς με όλο τον κόσμο είναι η μουσική!» 

 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς στους Ολυμπίτες όλης της 

γης, όπου κι αν βρίσκονται. 
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 «Έφυγε μετά από ολιγόμηνη μάχη με την ε-

πάρατη ο τ. Κοινοτάρχης & Ιεροψάλτης 

Γιώργος Σακέλλης». 

 

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή, μετά από ολιγόμηνη 

πάλη με την επάρατη νόσο, ο επί 16 συνεχόμενα χρόνια πρό-

εδρος της ιστορικής μας Κοινότητας Ολύμπου και επί 65 

χρόνια ιεροψάλτης του Ιερού μας Ναού Κοιμήσεως της Θε-

οτόκου Ολύμπου Καρπάθου. 

Απόγονος οικογενειών που ανάλωσαν την ζωή τους στα 

κοινά. Ο πατέρας του Γιάννης Σακέλλης, ο παππούς του 

Γιωργής Διακογιώργης, ο θείος του (αδελφός του πατέρα 

του), Γιωργής Μηνά Χαλκιάς και συνεχίζοντας την ιστορία 

των προγόνων του, έφερε σε πέρας τα χρόνια προβλήματα 

που ταλαιπωρούσαν τον τόπο μας. 

Είναι γνωστό σε κάθε Ολυμπίτη, όπου γης, πως επί των ημε-

ρών του η Όλυμπος έκανε τεράστια άλματα προόδου και 

βγήκε από την απομόνωση. Να θυμηθούμε την οδική σύν-

δεση με την υπόλοιπη Κάρπαθο, την ηλεκτροδότηση, την 

αυτοματοποίηση των τηλεφώνων, την θεμελίωση του λιμα-

νιού στο Διαφάνι, την διαμόρφωση της πλατείας της Μα-

κρημύτας, την διάνοιξη των δεκάδων αγροτικών δρόμων και 

πόσα άλλα. 

Ο κάθε συγχωρια-

νός μας, πάντα θα 

είχε να πει μια 

καλή κουβέντα και 

ένα καλό λόγο για 

τον άκακο, τον 

γλυκομίλητο, τον 

χαμογελαστό, τον 

σεβάσμιο, τον κα-

λοσυνάτο, τον κα-

λοσυγγενή και γε-

νικά έναν φιλήσυχο 

και πράο χαρα-

κτήρα. 

Η Αδελφότητά 

μας, υλοποιώντας την πρόταση του Μανώλη Ι. Σοφίλλα. την 

Κυριακή των Βαΐων του 

2018 τον τίμησε για την πο-

λύπλευρη προσφορά του, 

τόσο ως ιεροψάλτη όσο και 

ως Κοινοτάρχη. Στην σεμνή 

εκείνη εκδήλωση παραβρέ-

θηκαν μεταξύ άλλων ο τ. Υ-

πουργός Κοσμάς Σφυρίου, οι 

τ. Νομάρχες Γιάννης Μαχαι-

ρίδης & Γιάννης Παρα-

σκευάς, πολλοί γνωστοί και 

συγχωριανοί μας. Όλοι οι ο-

μιλητές αναφέρθηκαν στο 

πρόσωπό του με τα καλλί-

τερα λόγια και ειδικά στην 

μεθοδικότητα και την επι-

μονή του στην διεκδίκηση 

και την επίλυση των θεμάτων 

που απασχολούσαν την Όλυ-

μπο. 

Ποιος θα μπορέσει να ξεχά-

σει την επιβλητική του πα-

ρουσία ανάμεσα στα γλέντια 

του χωριού, και την φωνή του 

να ξεσηκώνει όλους τους πα-

ρευρισκόμενους, την συμ-

βολή του στη διατήρηση της 

παράδοσης του τόπου μας;  

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Α-

δελφότητας ΒΡΥΚΟΥΣ, εκ-

φράζουμε τα θερμά μας συλ-

λυπητήρια στην οικογένειά 

του και η μνήμη του να είναι 

αιωνία. 

Το Δ.Σ. κατέθεσε το συμβο-

λικό ποσό των 100€ αντί στε-

φάνου στη μνήμη του, για τις 

ανάγκες του μεγάρου στην 

Όλυμπο. 
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Γράφει ο συμπατριώτης μας Κω-

στής Ηλ. Χαψής. 

«Με αφορμή την επα-

νέκδοση της εφημερί-

δας «ΟΛΥΜΠΟΣ». 

Ακούω ότι θα εκδοθεί ξανά η εφημερίδα της Ρόδου 

«Όλυμπος», πράγμα το οποίο είναι ευχάριστο. Ή-

ταν νομίζω λάθος η διακοπή της, γιατί «η Φωνή» 

από τον Πειραιά και «η Όλυμπος» από την Ρόδο 

προέβαλαν ομαδικά τα πάμπολλα προβλήματα της 

γενέτηρας.  

Έτσι οι αρμόδιοι τα έβλεπαν με πολύ διαφορετικό 

τρόπο, όταν δύο διαφορετικές εφημερίδες τους α-

νέφεραν για το ίδιο θέμα, έδιναν άλλη προσοχή και 

μέριμνα, γι’ αυτό η εφημερίδα έπρεπε να ξαναβγεί.  

Συγχαρητήρια λοιπόν στον Πρόεδρο της Βρυκούς 

κ. Νίκο Αναστασιάδη και στο συμβούλιο των νέων 

παιδιών που τον πλαισιώνει, που πήραν αυτήν την 

μεγάλή απόφαση και είμαι σίγουρος πως και άλλοι 

πολλοί θα τους συγχαρούν γι’ αυτή τους τη προ-

σπάθεια. Εύχομαι λοιπόν καλή επανέκδοση και τα 

κείμενα που θα γράφονται μέσα να είναι πάντα ευ-

χάριστα και χαρούμενα. 

Στη Ρόδο ακούω πως θα βγεί, πάλι εφημε-

ρίδα, κ’ είναι σπουδαίο γεγονός στη σκέψη μου το 

είδα. 

Πολύ καθυστερήσατε δια την έκδοσή τηςμ’ 

αφού πάλι επέστρεψε, είναι τιμή δική της. 

Θα ‘ρθεί με νέο πρόσωπο, με πιο μεγάλο 

ζήλο,πλούσιο περιεχόμενο θα ‘χει το κάθε φύλλο. 

Νέοι ανθρώποι σοβαροί τώρα θα αναλά-

βουν, σε θέση αξιέπαινη σίγουρα θα σε βάλλουν. 

Πάντα μαζί με τη Φωνή προβλήματα να λύ-

νεις, όλα μεγάλα και μικρά άλυτα μην αφήνεις. 

---------------0---------------- 

Συμβουλή για τους γέροντες 

Έγραψα για τους γέροντες, είπα τη συμ-

βουλή μου, Ότ’ έχουν δει τα μάτια μου κι 

‘κουσε η ακοή μου. 

Πολλά τα παραδείγματα, πολλές οι περι-

πτώσεις, χρήματα, περιουσιακά, γέρο να 

μη τα δώσεις. 

Να τα κρατάς στα χέρια σου μέχρι τα τε-

λευταία, μη τα λασκάρεις γέροντα, μη 

δώσεις σε κανένα. 

Αν τα κρατάς θα σ’ αγαπούν, θα σε υπο-

λογίζου, όλοι θα σε προσέχουνε και θα 

σε γαλουχίζου. 

Όλοι θα σου γλυκομιλού θα σου χαμογε-

λούσι, τις συμβουλές σου γέροντα πά-

ντοτε θα ζητούσι. 

Αν όμως γέρο ευρεθείς λάσκος και τους 

τα γράψεις, από κοντά σου δυστυχώς ό-

λους θα τους εχάσεις. 

Οι πιο μεγάλοι σου εχθροί θα γίνου τα 

παιδιά σου, και θα ν’ αιτία γέροντα τα 

περιουσιακά σου. 

Θα σε πετούν εδώ κι εκεί δε θα σ’ υπολο-

γίζου, δε θα σε ξέρου για γονή, όλοι τους 

θα σε βρίζου. 

Μόνο σ’ αυτόν που τα ‘γραψες κάτι μπο-

ρεί να κάνει, σε κάποιο γεροντόσπιτο να 

πάει να σε βάνει. 

Είδαν πολλά τα μάτια μου κι ήκουσασι 

τα αυτιά μου,τα γράφω να τα μάθετε με 
όλη τη καρδιά μου.  

Τις συμβουλές μου έγραψα, διάβασ’ τες 

να τις μάθεις, μέσα στου νου και τη καρ-

διά αλλά προτού γεράσεις. 

Δεν είναι ίδια τα παιδιά να τα κατηγο-

ρούμε, μα για καλό και για κακό τη πίσω 

να κρατούμε.
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Κείμενο: Γιώργος 

Α. Κωστάκης. 

Φωτογραφίες: 

Φίλλιπος Ν. Φιλ-

λιπάκης. 

Στο παρόν φύλλο 

θα φιλοξενήσουμε φωτογραφικό υλικό το ο-

ποίο μας εξασφάλισε ο φίλος και τακτικός 

πλέον αρθρογράφος της Εφημερίδας μας, 

Φίλλιπος Ν. Φιλλιπάκης. Αν θα μπορούσαμε 

να ταξινομήσουμε τη θεματολογία αυτής της 

φωτογραφικής ανταπόκρισης, εκείνη θα συ-

νοψιζόταν στο τρίπτυχο, «πρόσωπα- συναι-

σθήματα- ένταση». Οι φωτογραφίες από μό-

νες τους θεωρούμε πώς θα δικαιώσουν την 

ονομασία αυτής της ανταπόκρισης, θυμίζο-

ντας στον καθένα από εμάς, κάτι από τα παι-

δικά μας χρόνια, εκείνη την, γεμάτη ανεμε-

λιά, εποχή. 

«Κομμάτι της παιδικής μας ανεμελιάς, είναι 

και η σκανδαλιά, κάνοντάς μας κάθε φορά να 

ξεπερνάμε τα μέχρι τότε σταθμισμένα όρια του 

εαυτού μας». 

 

«Αν κάποιος δεν μπορεί να ξεχάσει κάτι από 

τα παιδικά του χρόνια, εκείνο είναι η επανέ-

νωση με τους χαμένους φίλους, το καλοκαίρι 

στο χωριό, συναίσθημα το οποίο βιώνουν τα 

παιδιά της διασποράς και του χωριού κάθε 

χρόνο. Και εκείνα τα γεμάτα ζωή, φωτισμένα 

χαμόγελα» 

«Εκείνη η έκσταση, το πρωινό που ξημερώνει, 

αντικρίζοντας την ανατολή του Ηλίου, σε μέρη 

τόσο γνώριμα και συνάμα διαφορετικά».  

Φωτογραφική ανταπόκριση από την πατρίδα 
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«Κάτι να θυμίζει ακόμα και στις μέρες μας τον 

μόχθο των προγόνων μας για επιβίωση σε ένα 

τόσο άγριο μέρος. Η γυναίκα, ο ζωοδότης πυ-

ρήνας του Ολυμπίτικου Πολιτισμού, σε μια α-

κόμα απεικόνιση της ρεαλιστικής, όχι ρομα-

ντικής, πραγματικότητας του τόπου» 

 

«Από τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος, 

στην Όλυμπο, φέτος. Ευλογώντας τον άρτο». 

«Προσπαθώντας, έστω και για λίγο να δώ-

σουν ζωή με τις φωνές τους στην ήσυχη Αυ-

λώνα». 

 

Μέσα από αυτές τις φωτογραφίες επιχειρή-

σαμε σε κάποιο βαθμό να συγκινήσουμε και 

να προκαλέσουμε το νου να ταξιδέψει έστω 

και λίγο στις τακτικά στοιβαγμένες αναμνή-

σεις μας. Πολλές φορές το σώμα, η έκφραση 

του προσώπου, και πάνω απ’ όλα η εγρή-

γορση του φωτογράφου, μπορεί να αποτυπώ-

σει όλα εκείνα που ένας συγγραφέας θα 

χρειαζόταν αρκετό μελάνι για να περιγράψει. 

Αυτό τον στόχο, θεωρούμε ότι το καταφέ-

ραμε. 

©Πνευματικά Δικαιώματα Φωτογραφιών: 

Φίλλιπος Ν. Φιλλιπάκης. 
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«Ομιλία για την έκθεση φωτογραφίας του Π.ΟΡ.Ο.Κ» 

Μία ακόμη εκδήλωση ε-

μπνευσμένη από την Όλυ-

μπο της Καρπάθου. Την 

παραδοσιακή, επιβλητική 

και φιλόξενη Όλυμπο, που 

όπως και ο ίδιος ο Πρωθυ-

πουργός παραδέχτηκε, ε-

πάξια φέρει το όνομα του 

βουνού των Θεών...  

Αναλάβαμε την αποστολή 

ενός νοερού ταξιδιού στο 

αγαπημένο μας χωριό του 

μόχθου και των αξιών, έ-

χοντας για πυξίδα μας φω-

τογραφίες ενός αλλοτινού 

καιρού. 

Λένε ότι μια εικόνα αξίζει 

όσο χίλιες λέξεις. Κατ’ ε-

πέκταση, θα λέγαμε ότι 

μια φωτογραφία γέννα χι-

λιάδες συναισθήματα, χα-

ράς και συγκίνησης, περη-

φάνιας και νοσταλγίας. 

Πόσες φορές, άλλωστε, σε 

οικογενειακές ή φιλικές 

συνάξεις, το ξεφύλλισμα 

ενός φωτογραφικού άλ-

μπουμ δεν γίνεται αφορμή 

για συζητήσεις, αφηγή-

σεις ή αναμνήσεις, που 

πάντα καταλήγουν στην 

παραδοχή: «’μορφιά την 

είχαν εκείνα τα χρόνια!». 

Έτσι, λοιπόν, και οι φωτο-

γραφίες της Έκθεσης μού 

δίνουν το οπτικό και, κυ-

ρίως, το συναισθηματικό 

ερέθισμα να αναπολήσω στιγμές από τη δική μου, νεότερη, Όλυ-

μπο, την Όλυμπο της καρδιάς μου. Δυστυχώς, δεν είχα την τύχη 

να ζήσω τα μεγαλειώδη χρόνια της Ολύμπου, που τόσο παραστα-

τικά αποτυπώνονται στις παλιές φωτογραφίες, ωστόσο, θέλω να 

πιστεύω ότι τα βιώματά μου θα συναντηθούν με τα βιώματα των 

περισσότερων, καθώς η Όλυμπος είναι μία, διαχρονική και πάντα 

αυθεντική στο διάβα των ε-

τών...  

Θα ξεκινήσω τον σχολιασμό 

μου από τις αγέρωχες Ολυ-

μπίτισσες, που ο φωτογραφι-

κός φακός απαθανάτισε σε 

διάφορες εκφάνσεις της κα-

θημερινότητάς τους. Να κε-

ντούν, να μαγειρεύουν, να 

φουρνίζουν, να κουβαλούν, 

να καλλιεργούν, να χορεύ-

ουν στο Πλατύ ή απλώς να 

ξαποσταίνουν. Παρατηρώ-

ντας τες μου ήρθε στον νου 

το ποίημα του Δημήτρη 

Κουρουσιακλή, «Ελληνίδα 

Γυναίκα», που θαρρείς πως είχε για μούσα του, μια γυναίκα της 

Ολύμπου: Θλιμμένη σαν την Παναγιά,  

όμορφη σαν την Αφροδίτη,  

αγέρωχη σαν την Αθήνα, 

αρχοντική σαν τη Ρήγαινα 

του κάστρου. 

Λύκαινα σαν την Κλυταιμνή-

στρα,  

πιστή σαν την Πηνελόπη,  

αμαζόνα σαν την Άρτεμη,  

κόρη σαν την Ιφιγένεια.  

Αδελφή σαν την Αντιγόνη,  

ζηλιάρα σαν την Ήρα,  

ωραία σαν την Ελένη,  

αιώνια Ελληνίδα γυναίκα!  

Πολιτισμός  
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Θα τολμούσα να συμπλη-

ρώσω και δωρική, συνετή 

και ικανή, σαν την Ολυ-

μπίτισσα γυναίκα. Γυναί-

κες που ποτέ δεν αποχωρί-

στηκαν την παραδοσιακή 

τους φορεσιά, όπου και να 

βρέθηκαν, που ποτέ δεν έ-

παψαν να τηρούν τα ήθη 

και έθιμά τους, όπου και 

να έζησαν.  

Οι αναμνήσεις μου με ο-

δηγούν στον ήχο της ρα-

πτομηχανής της γιαγιάς 

μου της Μαρούκλας, που 

έραβε με περισσή δεξιοτε-

χνία, καβάγια, φουστάνια, 

ποδιές, ζώνες κι άλλα πα-

ραδοσιακά ενδύματα, για 

εμάς τα εγγόνια της. Θυ-

μάμαι να γεμίζει το δωμά-

τιό της με πολύχρωμα, φα-

νταχτερά υφάσματα και 

στολίδια, μεζούρες και 

ψαλίδια, κλωστές και δα-

κτυλήθρες. Μια χαρού-

μενη και, ταυτόχρονα, κο-

πιαστική ιεροτελεστία, 

που ένωνε δημιουργικά ό-

λες τις γυναίκες της οικο-

γένειας. 

Άλλες φωτογραφίες ανα-

μόχλευσαν τις καλοκαιρι-

νές μου αναμνήσεις, που 

έχουν ως σημείο αναφο-

ράς, φυσικά, το θαλασσό-

βρεχτο Διαφάνι, το επί-

νειο της Ολύμπου και, πιο 

συγκεκριμένα, το καφε-

νείο «Ακταίο» με το εμ-

βληματικό, θα έλεγα, θα-

λασσόδεντρο.  

«Όμορφο είναι το ΄εντρό,  

του φίλου του Νικόλα, 

με δάκρυα έχουν ποτιστεί 

οι ρίζες και το χώμα.»,  

τραγούδησε κάποτε ένας 

συμπατριώτης μας, που 

λίγα λεπτά πριν, πάνω 

στον μόλο, αποχαιρε-

τούσε τον συγγενή του, 

που ξενιτευόταν. Σ’ αυτό 

το θαλασσόδεντρο κάθε 

χρόνο αποζητώ τη φι-

γούρα της Ερνίας του Νι-

κόλα, της έτερης γιαγιάς μου, που ποτέ δεν εγκατέλειψε τον τόπο 

της. Τη φαντάζομαι να κεντάει βραχιολάκια ή να επαναφέρει 

στην τάξη τους θαμώνες που θορυβούν, ενώ παίζουν τάβλι ή δια-

φωνούν για τα πολιτικά. Στην αυλή του καφενείου αυτού, τα τε-

λευταία χρόνια, μπορεί κανείς να ακούσει και μελωδίες Ιταλών 

παραθεριστών, που τραγουδούν τις αυγουστιάτικες νύχτες, απο-

λαμβάνοντας τη γλυκόπικρη και μυρωδάτη κινομαλέα. Προσω-

πικά, δεν το θεωρώ παράταιρο. Όπως θα έλεγε και ο Νίτσε, «γι’ 

αυτήν την καινούργια μουσική χρειάζονται καινούργια, δεκτικά 

αυτιά». 

Στο σημείο αυτό, θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ στη 

δοκιμαζόμενη θεία μου, Άννα Πρωτόπαπα, την αγαπητή σε ό-

λους, Καννιώ, την ψυχή του καφενείου αυτού, που η απουσία της 

φέτος το καλοκαίρι ήταν υπέρ το δέον αισθητή και λυπηρή. Ευχή 

μου ολόψυχη, να έχει ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στο πόστο 

της και στη «διαφανιώτικη» καθημερινότητά της. 

Διαφάνι, λοιπόν, για εμένα, 

είναι το Καννιώ! Διαφάνι 

είναι, η απεραντοσύνη του 

καρπάθιου, ο κυματοδαρμέ-

νος μόλος με τα πολύχρωμα 

καΐκια ολόγυρά του, είναι 

το εκκωφαντικό σφύριγμα 

του καραβιού που έρχεται 

και φεύγει, είναι οι βουτιές 

και τα γέλια των μικρών 

παιδιών που αφήνονται 
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στην ανεμελιά της θερινής 

ραστώνης. Διαφάνι είναι 

τα, λουσμένα με φως, κα-

λοκαίρια μου, η ξεγνοια-

σιά μου, η αναγέννηση 

πριν την επιστροφή στη 

χειμωνιάτικη ρουτίνα 

μου…   

Οι καλοκαιρινές μου θύ-

μησες είναι άρρηκτα δε-

μένες και με την μπονε-

ντολουσμένη Όλυμπο. 

Και επιλέγω αυτόν τον ε-

πιθετικό προσδιορισμό 

γιατί μια σχετική φωτο-

γραφία της Έκθεσης μού 

μετέδωσε το ρίγος που αι-

σθάνθηκα, όταν ήρθα για 

πρώτη φορά αντιμέτωπη 

με τον πυκνό, σχεδόν από-

κοσμο μπονέντη, που δεν 

σου άφηνε ορατότητα 

ούτε για ένα βήμα! Όλυ-

μπος για μένα είναι το 

σπίτι της θείας μου στην 

Όξω Καμάρα με θέα τις 

μυστηριώδεις Φύσες, εί-

ναι ο απολαυστικός ύπνος 

στον σουφά με όλη, σχε-

δόν, την οικογένεια, είναι 

οι μυρωδιές από το οφτό 

και τους λουκουμάδες για 

τη χάρη της Παναγίας, εί-

ναι οι χαρμόσυνες καμπά-

νες της Εκκλησίας που σε 

καλούν στο πανηγύρι, εί-

ναι οι ξεσηκωτικοί  ήχοι 

της τσαμπούνας, της λύ-

ρας και του λαούτου, που 

ακούγονται από το Σελ-

λάι, είναι το προσκύνημα 

στον Χριστό της Μέσα 

Βρύσης και το νίψιμο των 

χεριών στο τρεχούμενο 

και δροσερό νερό του. Ό-

λυμπος για εμένα είναι οι 

ρίζες μου, η «Ιθάκη» μου, 

που πάντα σ΄ αυτήν θα ε-

πιστρέφω... Δεν θα ήθελα 

να προσπεράσω, ούτε να 

αδικήσω την Αυλώνα, τον 

σιτοβολώνα της Ολύμπου, 

που αναδεικνύεται σε αρ-

κετά φωτογραφικά στιγ-

μιότυπα της Έκθεσης. Δε-

καετία του ΄90 και η χάρη 

του Άη Γιάννη του Βρου-

κουντίδη με οδηγεί στον 

στάβλο της θείας μου της Πόπης. Ως παιδάκι της πόλης εντυπω-

σιάστηκα από τον αγροτικό τρόπο ζωής. Με τα ξαδέρφια μου α-

νασύραμε νερό από τη λατσία, κουβαλήσαμε νερό από τη βρύση, 

μαζέψαμε σύκα και φραγκόσυκα από το αμπέλι, περπατήσαμε ως 

τη Βρουκούντα. Το βράδυ κοιμηθήκαμε στην άλωνα και, μάλι-

στα, πετύχαμε νύχτα με πεφταστέρια! Σαν και τώρα θυμάμαι τον 

μαγικό ουρανό! Διαγράφαμε με το χέρι μας την πορεία των αστε-

ριών και κάναμε 

ευχές για το μέλ-

λον. Ωραίες, γα-

λήνιες, ανεξίτηλα 

χαραγμένες στιγ-

μές.  

Σε ό,τι αφορά τις 

ιστορικές, πλέον, 

φωτογραφίες με 

τους δασκάλους 

και τους μαθητές 

των παρελθόντων 

ετών, προφανώς 

με συγκινούν και 

λόγω της ιδιότη-

τας μου ως εκπαι-

δευτικού κι επειδή 

πρωταγωνιστούν σε αυτές αγαπημένα μου και σεβαστά πρόσωπα 

της Ολύμπου. Δεν θα σταθώ στον δάσκαλο παππού μου, Νικία 

Κόνσολα, που, για ευνόητους λόγους, αποτελεί το δικό μου εκ-

παιδευτικό πρότυπο, αλλά στο εντυπωσιακό πλήθος μαθητών 
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που φαίνεται στις φωτο-

γραφίες να φοιτά στα σχο-

λεία της Ολύμπου και του 

Διαφανίου του 20ού 

αιώνα, σε αντιδιαστολή με 

τον 21ο αιώνα, που ελλεί-

ψει ανθρώπινου δυναμι-

κού, πασχίζουν να κρατη-

θούν ζωντανά. «Εκεί που 

ανοίγει ένα σχολείο, κλεί-

νει μια φυλακή», κατά τον 

Αδαμάντιο Κοραή. Ει-

δικά, λοιπόν, για τα δικά 

μας, ερημωμένα, πια, χω-

ριά η λειτουργία των σχο-

λείων είναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ 

ἄνευ… 

Όλες οι φωτογραφίες της 

Έκθεσης κι άλλες τόσες 

που καθένας μας διατηρεί 

στο προσωπικό του αρ-

χείο, υποδηλώνουν έναν 

λαό πολυπράγμονα, άο-

κνο, αυτάρκη και ευσεβή: 

δάσκαλοι, ιερείς, γεωργοί, 

ψαράδες, βαρκάρηδες, 

τσαγκάρηδες, οικοδόμοι, 

γλεντιστάδες, και φυσικά 

γυναίκες-νοικοκυρές πο-

ζάρουν με συστολή και 

πειθαρχία, συμπληρώνο-

ντας το γραφικό τοπίο με 

λεβεντιά, αρχοντιά και 

χάρη. Ένα τοπίο που, ε-

κτός από το φυσικό του 

κάλλος, χαρακτηρίζεται 

κι από τα ιδιαίτερα αρχι-

τεκτονήματά του, όπως 

είναι τα πολυάριθμα μο-

ναστήρια και οι κουρα-

σμένοι ανεμόμυλοι, αδιά-

ψευστοι μάρτυρες μιας εποχής με αξίες αλλά και δυσκολίες… 

Φωτογραφίες ασπρόμαυρες, δείχνουν το παρελθόν σου  

στολίδι είσαι σπάνιο, καμάρι των παιδιών σου.  

Δε θα πεθάνεις Όλυμπος, όσο κι αν ερημώσεις  

γιατί κρατάς τα έθιμα κι όλες τις παραδόσεις.  

Ο τόπος δίχως έθιμα και δίχως παραδόσεις  

είναι σαν το ναυάγιο, που δεν μπορείς να σώσεις.  

Να βγάζετε φωτογραφίες. Είναι τα σημάδια του παρελθόντος και 

οι οδηγοί του μέλλοντος. Είναι η νίκη της μνήμης ενάντια στη 

λησμονιά και η διαφύλαξη των στιγμών στην αιωνιότητα και την 

αφθαρσία. Είναι κάτι που μένει από όσα και όσους φεύγουν…  

Κλείνοντας, ευχαριστώ από καρδιάς το διοικητικό συμβούλιο 

του Πολιτισμικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου για την εμπι-

στοσύνη και τη συνεργασία. Η αγνότητα και η ποιότητα του πα-

τριωτισμού του Προέδρου, κ. Γιάννη Μηνατσή είναι σπάνια και 

συγκινητική.  

Μαρία Α. Πρωτόπαππα 
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Φθινοπώριασε  πια και ο και-

ρός έχει αρχίσει να γίνεται ά-

στατος. Αντίθετα σταθερές 

και επαναλαμβανόμενες εί-

ναι οι επισκέψεις φίλων μας 

αυτήν την εποχή ,το μεγαλύ-

τερο ποσοστό των ανθρώπων 

που επιστρέφουν το φθινό-

πωρο είναι άνθρωποι που 

γνωρίζουμε από παλιά, που 

ξέρουν την Όλυμπο πολύ 

καλά σε πολλές πλευρές της 

και την αγαπούν ουσιαστικά 

,είναι τόσο διαφορετικοί οι 

άνθρωποι αυτοί από το πλή-

θος επισκεπτών του Αυγού-

στου. 

Στα μέσα του Σεπτέμβρη η 

Αυστραλή Coralie Ganly επι-

σκέφτηκε για δεύτερη φορά 

το Διαφάνι μαζί με τον σύ-

ζυγό της Steve. Την Coralie 

συνδέει με το Διαφάνι μια 

συγκινητική ιστορία από τα 

χρόνια του πολέμου του 

1943. Ήταν πρώτη του Σε-

πτέμβρη του 1943, όταν το 

συμμαχικό βομβαρδιστικό α-

εροπλάνο της Αυστραλιανής 

Βασιλικής Πολεμικής Αερο-

πορίας (RAAF) έπεσε ανοι-

χτά του Διαφανίου, χτυπη-

μένο από γερμανικά πυρά. 

Από τους συνολικά 4 επιβαί-

νοντες ο ένας ο Noel Fisher 

πέθανε την στιγμή της πτώ-

σης από τραύματα στο κε-

φάλι και στον θώρακα οι άλ-

λοι τρεις οι Peter Kennedy, 

Jack Ganly (πατέρας της Cor-

alie ) και Alvin Liebick, ανα-

σύρθηκαν τραυματισμένοι 

από τους κατοίκους του Δια-

φανίου, που αφού ξεπέρασαν 

τον αρχικό φόβο και δι-

σταγμό καθώς η οποιαδήποτε 

βοήθεια μπορεί να κόστιζε 

την ζωή τους έσπευσαν να 

βοηθήσουν με όποιο τρόπο 

μπορούσαν. Ο γιατρός Αν-

δρέας Η. Λάμπρος περιέ-

θαλψε τους τραυματίες και οι 

κάτοικοι τους έδωσαν ρούχα 

να ντυθούν και τους έκρυψαν 

στο σπιτάκι που υπάρχει και 

σήμερά στο μετόχι του Αγίου 

Παντελέμονα στο Διαφάνι. 

Αμέσως έστειλαν βάρκα 

στην Σύμη για να ειδοποιή-

σουν τους Άγγλους να έρ-

θουν να τους πάρουν, αφού 

αν έμεναν κινδύνευαν να 

συλληφθούν από τους Γερ-

μανούς. Όμως εκείνοι δεν 

ήρθαν παρά μόνο όταν ήταν 

πολύ αργά. Οι Ιταλοί φοβού-

μενοι, όσο περνούσαν οι μέ-

ρες, τις συνέπειες ενημέρω-

σαν τους Γερμα-

νούς  που  τους συνέλαβαν 

και τους οδήγησαν σε στρα-

τόπεδο συγκέντρωσης, από 

όπου μετά την πτώση της 

Γερμανικής κυριαρχίας κα-

τάφεραν τελικά να επιστρέ-

ψουν ασφαλείς στα σπίτια 

τους. Επιστρέφοντας ποτέ 

δεν ξέχασαν την φιλοξενία 

των ανθρώπων στο Διαφάνι 

και ότι ουσιαστικά τους έσω-

σαν την ζωή και ξεκίνησαν 

αλληλογραφία τόσο με τον 

γιατρό Ανδρέα Ηλ.Λάμπρο 

όσο και με άλλους συμπα-

τριώτες μας εκφράζοντας την 

ευγνωμοσύνη τους. Τον Ιού-

λιο του 1946 ένα αγγλικό 

πλοίο έφτασε στα Πηγάδια 

και ο αξιωματικός ζήτησε να 

μιλήσει με  τον γιατρό Λά-

μπρο.  Όταν συναντήθηκαν 

του πρόσφερε χρήματα για 

να πληρώσει τις υπηρεσίες 

που πρόσφερε στους συμμά-

χους, όμως ο γιατρός αρνή-

θηκε λέγοντας ότι έκανε 

μόνο το καθήκον του. Τότε ο  

αξιωματικός  ακούγοντας τα 

λόγια του, σηκώθηκε, 

τον  πλησίασε και  με δάκρυα 

στα μάτια του είπε - «Τι είστε 

εσείς οι  Έλληνες; Τρεις χι-

λιάδες χρόνια έχουν περάσει 

από τη μάχη του Μαραθώνα 

και το ίδιο αίμα ρέει 

στις  φλέβες  σας!». 

«Γιατρέ μου έχει δοθεί ε-

ντολή από τον Field - στρα-

τάρχη Alexander, να σας 

δώσω το πιστοποιητικό στο 

οποίο εκφράζεται η ευγνω-

μοσύνη και η τιμή της Μεγά-

λης Βρετανίας και της Κοινο-

πολιτείας για ό,τι κάνατε 

κατά τη διάρκεια του πολέ-

μου 1939-1945.¨Ετσι ο για-

τρός  δέχτηκε το τιμητικό πι-

στοποιητικό με αριθμό 

Ανταπόκριση από τα χωριά μας 
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16091. Αλλά και οι  Στέλιος 

Φαρμακίδης και Κώστας 

Γιαννουρής, έλαβαν τα  πι-

στοποιητικά 16092 και 

16093  για την προσφορά 

τους στην φιλοξενία  αλλά 

και στην διερμηνεία. 

   Τον Ιούνιο του 2013 έγινε 

η πρώτη επίσκεψη της Cor-

alie στο Διαφάνι. Ήταν επι-

θυμία πολλών χρόνων να 

βρεθεί στον τόπο που είχε 

γνωρίσει μέσα από τις αφη-

γήσεις του πατέρα της. Όμως 

δεν έβρισκε τρόπο επικοινω-

νίας .Ψάχνοντας στο διαδί-

κτυο ανακάλυψε την σε-

λίδα  «Φίλοι του Διαφανιού», 

που για πολλά χρόνια διατη-

ρούσε η  Margarita Dassas – 

Appleby. Με την βοήθεια της 

Μαργαρίτας, η Coralie κατά-

φερε να έρθει σε επαφή με 

μερικούς από τους πρωταγω-

νιστές των γεγονότων στο 

Διαφάνι.  Η Μαργαρίτα  ήταν 

ήδη  άρρωστη εκείνη την  πε-

ρίοδο και λίγο καιρό μετά ξέ-

ροντας ότι ήταν για τελευ-

ταία φορά στο αγαπημένο 

της Διαφάνι μου ζήτησε να 

συναντηθούμε. Εκεί μου έ-

δωσε συνδρομές πέντε χρό-

νων για τον πολιτιστικό σύλ-

λογο Διαφανίου και μου ζή-

τησε να γράψω για την Cor-

alie και την ιστορία που την 

συνέδεε με το Διαφάνι.  Η 

Φωτεινή Λιορεΐση  -Φαρμα-

κίδη σε εκείνη την πρώτη συ-

νάντηση σε ανάμνηση των 

γεγονότων εκείνων χάρισε 

στην Coralie μια ολοκληρω-

μένη Ολυμπίτικη στολή (κα-

βαι ,ποκαμίσα και όλα τα 

σχετικά) και εκείνη την φο-

ρούσε με περηφάνια.  

Από τις δημοτικές εκλο-

γές  του Μαϊου Δήμαρχος 

Καρπάθου αναδείχτηκε ο 

Γιάννης Θ. Νισύριου ενώ δη-

μοτικοί σύμβουλοι Ολύμπου 

οι Νίκος Κ. Νταή και Κο-

σμάς Γ. Σακέλλης και ακόμη 

οι Μηνάς Μ. Πρωτόπαπας 

και Μανώλης Ν. Τσέρκης 

.Το τοπικό Συμβούλιο μετά 

την παραίτηση του Γιάννη 

Εμ. Μακρυμανώλη διαμορ-

φώνεται ως εξής: Ηλίας Πα-

παηλίας του Βασιλείου πρόε-

δρος και μέλη Χατζήπαπας 

Γεώργιος του Κωνσταντίνου 

, Χουβαρδά Μυροφόρα του 

Ιωάννου Οικονόμος Αντώ-

νιος του Ιωάννου, Ορφανού 

Βασίλειος του Εμμανουήλ . 

Η πρόκληση είναι τεράστια 

μπροστά μας, τα χωριά μας 

χρόνο με τον χρόνο ερημώ-

νουν, τα προβλήματα είναι 

μεγάλα, όμως με καλή συ-

νεργασία με τον δήμαρχο  το 

δημοτικό συμβούλιο  και την 

κεντρική διοίκηση ίσως κά-

ποια πράγματα μπορέσουν 

να δρομολογηθούν και να 

βρεθούν λύσεις  στα χρόνια 

προβλήματα. Ευελπιστούμε 

ότι στον αγώνα αυτό θα έ-

χουμε την στήριξη των δύο 

συμπατριωτών μας υπουρ-

γών,   του Μάνου Ν.Κόνσολα 

και Γιώργου Γεραπετρίτη κα-

θώς και του επίσης συμπα-

τριώτη μας βουλευτή Κώστα 

Ι. Κατσαφάδου . αλλά και 

των άλλων βουλευτών της 

περιοχής μας. Το πρώτο Σαβ-

βατοκύριακο του Αυγούστου 

ο πρωθυπουργός Κωνσταντί-

νος Μητσοτάκης το πέρασε 

στην Κάρπαθο. Ήταν η 

πρώτη επίσκεψη εκτός Αθη-

νών του Έλληνα πρωθυπουρ-

γού, κάτι που είναι πολύ τι-

μητικό  για τον τόπο μας. Ο 

κ. Μητσοτάκης συνοδευόμε-

νος από τον συμπατριώτη 

μας υπουργό εσωτερικών κ 

Γιώργο Γεραπετρίτη και  τον 

υφυπουργό τουρισμού κ. 

Μάνο Κόνσολα, αφού ανα-

κηρύχθηκε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο Καρπάθου επίτι-

μος δημότης Καρπάθου ανέ-

βηκε στην Όλυμπο. Εκεί τον 

υποδέχτηκε αρκετός κό-

σμος  με μαντινάδες και όρ-

γανα και  πολλοί νέοι 

μας  ντυμένοι με παραδοσια-

κές φορεσιές. Τα παιδιά  χό-

ρεψαν στο  Πλατύ μετά τον 

εσπερινό και ακολούθησε 

γλέντι με μαντινάδες και ριζί-

τικο, που ο π. Έπαρχος Γιάν-

νης Μηνατσής  είχε τροπο-

ποιήσει ώστε να μιλά για την 

ιστορία της οικογένειας του 

Κυριάκου Μητσοτάκη, το 

όλο κλίμα ενθουσίασε τον 

πρωθυπουργό τόσο, που είπε 

και εκείνος μαντινάδα, «-Την 

Κάρπαθο αγάπησα ,δεν φα-

νταζόμουν πόσο και την α-

γάπη σας αυτήν θα την αντα-

ποδώσω». 
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 Στις 10 του Αυγούστου έγινε 

η πρώτη συνάντηση για την 

δημιουργία του “Συνδέσμου 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Ολύμπου-Διαφανίου Καρπά-

θου “ΠΟΡΘΜΕΙΟΣ ΠΟΣΕΙ-

ΔΩΝ”. Πενήντα-ένας τουρι-

στικοί επιχειρηματίες που α-

σχολούνται με όλα τα επαγ-

γέλματα τα σχετικά με τον 

τουρισμό, προσυπέγραψαν 

την ιδρυτική διακήρυξη του. 

Οι παρευρισκόμενοι επιχει-

ρηματίες εξέλεξαν δια βοής 

Προσωρινή Διοικούσα Επι-

τροπή του νεοϊδρυμένου φο-

ρέα, η οποία συγκροτείται 

από τους: Καλλιόπη Ιωάννου 

Παυλίδου, ως Πρόεδρο, Εμ-

μανουήλ Νικολάου Ορφανό, 

ως Αντιπρόεδρο, Μαρίνα 

Μιχαήλ Λεντάκη, ως Γραμ-

ματέα, Ευαγγελία Εμμα-

νουήλ Λιορεΐση, ως Ταμία, 

Νικόλαο Φιλίππου Φιλιπ-

πάκη, ως Έφορο, Αναπληρω-

ματικά Μέλη, Καλλιόπη Γε-

ωργίου Χαλκιά, ως Α΄ Ανα-

πληρωματικό Μέλος, Μι-

χαήλ Βασιλείου Μπαλασκά, 

ως Β΄ Αναπληρωματικό Μέ-

λος. 

Την ευθύνη της σύνταξης και 

διεκπεραίωσης του υπό έ-

γκρισιν καταστατικού του 

Συνδέσμου Τουριστικών Ε-

πιχειρήσεων ανέλαβε αφιλο-

κερδώς ο δικηγόρος, Περιφε-

ρειακός Σύμβουλος Νοτίου 

Αιγαίου και πρώην Αντιπερι-

φερειάρχης Ηλίας Γ. Ζωγρα-

φίδης. Η όλη εκδήλωση έ-

κλεισε με την εισήγηση του 

συμπατριώτη μας  πολιτικού 

μηχανικού Γιώργου Κομν. 

Παλαιού, που είχε σαν θέμα 

της την αναστήλωση των α-

νεμομύλων της Ολύμπου και 

συνοδεύτηκε από την προ-

βολή σχετικού video. Η ί-

δρυση του συνδέσμου ήταν 

μια τεράστια αναγκαιότητα 

για την Όλυμπο και ελπί-

ζουμε με την λειτουργία του 

να βοηθήσει να διορθωθούν 

κάποια από τα προβλήματα 

μου αμαυρώνουν την εικόνα 

του χωριού μας, προχωρώ-

ντας σε ένα πιο δημιουργικό 

και κερδοφόρο μέλλον για ό-

λους, διαφυλάσσοντας την 

μοναδική  εικόνα του τόπου 

μας. Στις 20 Αυγούστου στο 

εκκλησιαστικό υπόστεγο 

Διαφανίου προβλήθηκε το 

πολύ ενδιαφέρον ιστορικό 

ντοκυμαντέρ με διοργάνωση 

από τον σύλλογο Απανταχού 

Καρπάθιων,την ΔΗΜΗΤΡΑ, 

την ΒΡΥΚΟΥΣ και τον σύλ-

λογο Η γυναίκα της Ολύμπου 

ο χώρος ήταν ασφυκτικά γε-

μάτος από κόσμο που παρα-

κολούθησε με μεγάλο ενδια-

φέρον την προβολή.  

   Φέτος λόγω οργανωτικών 

προβλημάτων που και η δική 

μας ομάδα ποδοσφαίρου πα-

ρουσίαζε αλλά και προβλη-

μάτων της διοργάνωσης του 

τοπικού πρωταθλήματος γε-

νικότερα, η ποδοσφαιρική ο-

μάδα του χωριού μας  δεν 

συμμετείχε  στο τοπικό καλο-

καιρινό πρωτάθλημα που διε-

ξήχθη με πολύ λιγότερες ο-

μάδες από ότι άλλες χρονιές. 

Για ακόμη μια χρονιά ό-

μως  4η συνολικά και 3η συ-

νεχόμενη  στα επτά χρόνια 

που η ομάδα  μπάσκετ συμ-

μετέχει στο τοπικό πρωτά-

θλημα το κύπελλο  ήρθε στο 

χωριό μας. Αξίζουν συγχαρη-

τήρια τόσο στον προπονητή 

και εμπνευστή των παιδιών 

Μιχάλη Ν. Βασίλας,  όσο και 

στο βασικό χορηγό της ομά-

δας που έχει αναλάβει όλο το 

κόστος της διοργάνωσης τον 

Γιώργο Β.Πρωτόπαπα, αλλά 

και στα παιδιά που αποτε-

λούν στην ομάδα. Είναι πολύ 

σημαντικό το γεγονός ότι κά-

ποια από τα παιδιά ζουν στο 

εξωτερικό όμως βρίσκονται 

κάθε χρόνο εδώ και καταφέρ-

νουν να γίνονται ομάδα και 

παρέα με άλλα Ολυμπιτάκια, 

που πιθανόν υπό άλλες  συν-

θήκες δεν θα γνώριζαν ποτέ 

στην ζωή τους. Τα ονόματα 

των παιδιών που συμμετεί-

χαν στην ομάδα φέτος είναι 

,Γιάννης Μ. Τσέρκης , Βασί-

λης Γ.Πρωτόπαπα, Τρατολά-

της Νίκος ,Παπαδημητρίου 

Γιώργος, Αρβανιτάκης Κώ-

στας, Πρωτόπαπας Νίκος του 

Βας.Πρωτόπαπας Νίκος του 

Ηλία ,Χατζηπαπας Μανώλης 

, Νιοτής Μανώλης  ,Χα-

τζήπαπας Κώστας , Ανδρεα-

δάκης Στέλιος ,Νικήτας 

Γιώργος, Κοντονικολας 

Γιάννης ,Γκατούλης Σέργιος 

ενώ τα προηγούμενα χρόνια 



Εφημερίδα «ΟΛΥΜΠΟΣ», αρ. Φυλλ. 97, Μάιος –Ιούνιος – Ιούλιος,  Ρόδος 2019, Αδελφότητα 

Ολυμπιτών Ρόδου «ΒΡΥΚΟΥΣ» 

 

18 
 

είχαν συμμετάσχει και οι Πα-

παδόπουλος Παναγιώτης 

,Καλογεριάς Στράτος ,Μη-

νάς Τσαμπανακης  ,Λαδό-

πουλος Αργύρης και Προκο-

πος Χρήστος.  Χορηγός  των 

εμφανίσεων των παιδιών φέ-

τος όπως και τα προηγούμενα 

χρόνια ήταν ο Φώτης Ιωάν-

νου  Ο παπά -Μηνάς και η εκ-

κλησιαστική επιτροπή  Δια-

φανίου προσέφεραν μετά το 

τέλος του πρωταθλήματος σε 

όσα παιδιά είχαν μείνει ένα 

δείπνο για να τα τιμήσει και 

να τα ευχαριστήσει για τις ε-

πιτυχίες τους αλλά και για να 

γνωρίσουμε όσα παιδιά έρχο-

νται μόνο για τούς αγώνες. 

      Όπως κάθε χρόνο έτσι και 

φέτος οργανώθηκαν με την 

συμμετοχή πολλών παιδιών 

και νέων μας από τις Αδελ-

φότητες Αττικής και Ρόδου 

οι δυό μέρες αφιερωμένες 

στα  αθλήματα, μια μέρα κο-

λύμβηση και μια μέρα αγώ-

νας δρόμου Όλυμπος - Δια-

φάνι. Από τις πιο όμορφες ει-

κόνες του καλοκαιριού είναι 

αυτή με τα παιδιά που έρχο-

νται από πολλά μέρη του κό-

σμου και γίνονται όλα μια 

παρέα στην παραλία του Δια-

φανίου ή και στο Σελάι. Το 

πρόβλημα είναι ότι για τα πε-

ρισσότερα παιδιά τα χωριά 

μας αρχίζουν και τελειώνουν 

σ αυτά τα μέρη, χωρίς να εί-

ναι δική τους ευθύνη πολ-

λοί  νέοι μας δεν γνωρίζουν 

πολύ σημαντικά μέρη του τό-

που μας αλλά και την ιστορία 

του. Τα πανηγύρια μας γιορ-

τάστηκαν όλα από την αρχή 

του καλοκαιριού ως το τέλος, 

από τα μικρά ιδιόκτητα, ως 

τα μεγάλα ενοριακά. Γενική 

παραδοχή είναι ότι υπήρχε 

μια υποτονικότητα λόγω των 

πενθών αλλά και του ότι όσο 

και να είμαστε περήφανοι για 

τους νέους συνεχιστές της 

παράδοσης μας, οι άνθρωποι 

που φεύγουν δεν αντικαθί-

στανται. Έζησα για παρά-

δειγμα την αγωνία πατριώτη 

που αναρωτιόταν πως θα βγει 

η μεγαλειώδης λειτουργία 

του Δεκαπενταύγουστου χω-

ρίς την χαρακτηριστική βρο-

ντερή  φωνή του Γιώργου Σα-

κέλη που με την πληθωρική 

του παρουσία στόλιζε τόσο 

το ψαλτήρι, όσο  και τα γλέ-

ντια μας. 

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε 

σε Όλυμπο και Διαφάνι με 

προβλήματα.  Τα έξι παιδιά 

που φοιτούν στο Γυμνάσιο 

και τα τρία στο Λύκειο έχουν 

μόνο τρεις καθηγητές στο τέ-

λος Σεπτέμβρη και περιμέ-

νουν για τους υπόλοιπους, 

ενώ στο Δημοτικό έγινε αγια-

σμός, όμως ο δάσκαλος που 

παρουσιάστηκε εκτίμησε ότι 

δεν μπορούσε να μείνει σε έ-

ναν τόπο σαν τον δικό μας 

και αποχώρησε αφήνοντας 

τα τρία παιδιά να περιμένουν 

τον επόμενο. Περιμένουμε α-

κόμη και έναν νηπιαγωγό για 

το ένα παιδάκι που υπάρχει 

γι’ αυτήν την βαθμίδα. Οι 

πολλές βροχές της προηγού-

μενης χρονιάς φαίνεται ότι 

ωφέλησαν τις ελιές και έτσι 

στα περισσότερα μέρη φαί-

νονται δροσερές και φορτω-

μένες τον καρπό. Ωστόσο, η 

αδιαφορία κάποιων από τους 

εναπομείναντες βοσκούς για 

την βοσκή των ζώων τους, α-

ποδείχθηκε μοιραία και κα-

ταστροφική για δεκάδες πε-

ριουσίες συμπατριωτών μας, 

ιδιαίτερα στην περιοχή του 

Φίλιους, της Αγνόντιας και 

αλλού. Το πρόβλημα αυτό 

χρόνια τώρα ταλανίζει την 

τοπική μας κοινωνία, και εί-

ναι ειλικρινά λυπηρό, καθώς 

οι κόποι δεκάδων χρόνων πη-

γαίνουν στον κάλαθο των α-

χρήστων. Περιμένουμε ω-

στόσο οι συμπατριώτες μας 

να έρθουν να μαζέψουν τον 

καρπό, είναι μια κουραστική 

αλλά όμορφη εμπειρία. Άλ-

λωστε την περίοδο εκείνη υ-

πάρχουν και μερικά από τα 

πιο όμορφα πανηγύρια του 

χειμώνα, έτσι τα πράγματα 

μπορούν να συνδυαστούν. 

Γράφει η Ρούλα Παπαβασίλη. 
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Δωρεές 

Μια γενναία δωρεά του ζεύ-

γους Μιχαήλ & Ειρήνης Κο-

ντονικόλα. 

Κλιματισμός στον Ιερό μας 

Ναό και παγκάκια στον προ-

αύλιο χώρο. 

Από καιρό, ο Μιχάλης και η 

σύζυγός του Ειρήνη Κοντονι-

κόλα, ζητούσαν να μάθουν τις 

ανάγκες που είχε η Εκκλησία 

μας και η Αδελφότητά μας και 

πως θα μπορούσαν να προ-

σφέρουν και να βοηθήσουν τις 

προσπάθειες και το έργο της 

Αδελφότητας. Το περασμένο 

φθινόπωρο είπαμε ότι καλό θα 

ήταν να τοποθετούσαμε 10 

παγκάκια στην αυλή της Εκ-

κλησίας, που τα κρίναμε απα-

ραίτητα, γιατί όταν γίνεται ένα 

μυστήριο και μαζεύεται κό-

σμος, φαίνεται η χρησιμότητά 

τους. Έτσι, αφού πήραμε τις 

σχετικές προσφορές, καταλή-

ξαμε στα καλλίτερα σε ποιό-

τητα και σε αντοχή. Πληροφο-

ρήσαμε τους δωρητές μας. Η 

ανταπόκρισή τους ήταν ά-

μεση. Ανέλαβαν εξ ολοκλή-

ρου την δαπάνη και σε διά-

στημα ολίγων ημερών, τοπο-

θετήθηκαν και κοσμούν τον ε-

ξωτερικό χώρο του Ιερού μας 

Ναού.  

Μετά από διάστημα ολίγων 

μηνών, οι ίδιοι δωρητές - ευ-

εργέτες μας, πληροφορήθη-

καν από το μέλος της Αδελφό-

τητας Κα Μαρία συζ. Γιώργου 

Νικολάου, ότι ο κλιματισμός 

και η θέρμανση στον Ιερό μας 

Ναό των Παμμεγίστων Τα-

ξιαρχών δεν λειτουργούσαν 

σωστά και ήταν ανεπαρκής. 

Άμεσα ήλθαν σε επαφή μαζί 

μας, έδειξαν αμέριστο ενδια-

φέρον και μεγάλη προθυμία 

για την υλοποίηση και αυτής 

της ανάγκης. Με συνοπτικές 

διαδικασίες και σε διάστημα 

λίγων ημερών, τοποθετήθη-

καν δύο επαγγελματικά μηχα-

νήματα κλιματισμού - θέρ-

μανσης. Η καλοκαιρινή περίο-

δος πέρασε με τον κλιματισμό 

να αποδίδεται άψογα από τα 

μηχανήματα και το κλίμα ε-

ντός του Ι. Ναού ήταν αυτό 

που θα ήθελε ο κάθε προσκυ-

νητής.  

Εκ μέρους της Εκκλησιαστι-

κής Επιτροπής του Ι. Ναού και 

του Δ.Σ. της Αδελφότητας 

ΒΡΥΚΟΥΣ, εκφράζουμε την 

ευγνωμοσύνη μας και τις ευ-

χαριστίες μας προς τους παρα-

πάνω ευεργέτες μας και ευχό-

μαστε οι χειρονομίες τους αυ-

τές, να βρουν μιμητές, ειδικά 

για τη Γενέτειρά μας Όλυμπο 

και το Διαφάνι. 

Δωρεά 70 ευρώ από τους Κωνσταντίνο 

Ηλ. Χαψή και Εμμανουήλ Δράκο. 

Δωρεά 50 ευρώ από τον Νικόλαο Ανα-

στασιάδη. 

Γάμοι 

Η Ειρήνη Κ. Χαρτοφύλακα & ο Α-

ντώνης Μαυριός, παντρεύτηκαν 

στη Ρόδο. 

Η Μαρία Ε .Σοφίλλας & ο Άγγελος 

Χατζατόγλου, παντρεύτηκαν στη 

Ρόδο. 

Η Μαρία Παχούλη και ο Κομνηνός 

Χατζηπαπάς παντρεύτηκαν στη 

Ρόδο. 

Ο Αντώνης Γιωργάκης και η Θεοχα-

ρούλα Χαλκιά παντρεύτηκαν στην 

Κάρπαθο. 

Βαπτίσεις 

Ο Κομνηνός Χαζτηπαπάς και η Μα-

ρία Παχούλη βάφτισαν την κόρη 

τους στη Ρόδο. 

Ο Μηνάς Τσέρκης βάπτισε το παιδί 

του στη Ρόδο. 

Η Τζούλια Κοντονικόλα Μοντάνου 

βάφτισε τα παιδιά της στη Ρόδο. 

Γεννήσεις 

Η Ευαγγελία Αναστασιάδη του Ιω-

άννη, σύζυγος Λουιζίδη Δημο-

σθένη, γέννησε Κο στη Ρόδο. 

Η σύζυγος Ηλία Τσέρκη  γέννησε α-

γοράκι στη Ρόδο. 

Θάνατοι 

Ο Γιώργος Βούλγαρης συζ. Τούλας 

Ν. Μουστάκα πέθανε στη Ρόδο 

Η Κοντονικόλα - Κωστάκη Μαρία 

πέθανε στη Ρόδο 

Ο Γιώργος Ν. Μουστάκας πέθανε 

στη Ρόδο 

Η Μυροφόρα Νικολάου - Χαψή πέ-

θανε στη Ρόδο 

Η Μαγγαφούλα Παπαμανώλη συζ. 

Αντ. Διακογεωργίου πέθανε στη 

Ρόδο 

Ο Γιώργος Σακέλλης πέθανε στον 

Πειραιά 

Για την μητέρα μου Μαρία Κω-

στάκη. 

Ήσουν πουλί και πέ-

ρασες αθόρυβα από 

μπροστά μας, δεν 

πείραξες, δεν ζήλε-

ψες κανέναν στο πέρασμα σου. 

Κοινωνικά 
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Όσο θα ζω, θα ακολουθώ μάνα τα 

βήματα σου, οι αρετές σου οι καλές 

θα είναι παράδειγμά μου. 

Ήσουν το λιμανάκι μου, ο φάρος, η 

αγκαλιά σου, λαμπίριζες και ερχό-

μουνα μανούλα μου κοντά σου.  

Που είσαι τώρα μάνα μου να με πα-

ρηγορήσεις, να με ρωτήσεις πώς 

περνώ, να με ανακουφίσεις. 

Θέλω να έρχεσαι συχνά στα όνειρα 

μου, να μου κρατάς συντροφιά, να 

νιώθω πως δεν έφυγες ποτέ από κο-

ντά μας.  

Την ξενιτειά την έζησες κι ήσουνα 

πικραμένη, γιατί ήσουν μάνα μου 

καλή μακριά απ’ τα παιδιά σου.  

Τον τελευταίο τον καιρό υπέφερες 

μανούλα, οι πόνοι σου ήταν αβάστα-

χτοι κι ήταν αδικία.  

Φώναζες την μανούλα σου, να ‘ρθεί 

για να σε πάρει, εύχομαι να μην έ-

χεις πόνους πιά, μέσα στην αγκαλιά 

της.  

 Θέλω να είσαι με παρέα όμορφη, να 

‘σαι ευτυχισμένη, να είσαι στον Πα-

ράδεισο μ’ όλους αγαπημένη.  

Το Ροδίτικο χώμα που σε σκεπάζει 

να είναι ανάλαφρο. Η τεθλιμμένη 

σου κόρη, Σοφία.  

Εισαχθέντες  

Ανδρεαδάκης Στυλιανός Οικονο-

μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Γιωργάκη Σοφία Φιλολογική Ρέθυ-

μνο 

Διακομανώλη Μαρία Παν/μιο Πει-

ραιά 

Κανάκη Νίκη Παν. Αιγαίου Παιδα-

γωγικό Τμήμα 

Μακρυμανώλης Εμμανουήλ Παν. 

Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νικήτα Φωτεινή Δημόσιας & Ε-

νιαίας Υγείας Καρδίτσα 

Πρεάρης Γιώργος Λογιστική & 

Χρηματοοικονομική Ηρακλείου 

Νικήτας Γιώργος Λογιστική & Χρη-

ματοοικονομική Ηρακλείου 

Χαρτοφύλακας Γιάννης Φαρμακευ-

τική Θεσ/νίκης 

Αριστεύσαντες 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟ-

ΔΟΥ Γ’ ΤΑΞΗ   ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

18.1     18, 4-10  

 5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Γ’ ΤΑΞΗ   

ΒΥΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   
19, 1-14   18, 12-14  

5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Α’ ΤΑΞΗ   

ΒΥΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ     

  18, 6-14  

3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Α’ ΤΑΞΗ   

ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ 

ΑΝΤ.    18, 7-14  

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Β’ ΤΑΞΗ   

ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ Η-
ΛΙΑ       18.1    

1o ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Α’ ΤΑΞΗ   ΔΙΑΚΟ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛ.-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΑΝΤ.   19, 13-14   19, 8-10  

 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑ-

ΣΙΟΥ   ΖΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜ. ΧΗΡΑΚΗ ΦΟΥΛΑ   18, 17-20      

 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΚΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   
19, 11/13      

 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ Β' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 
  ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   19, 3/13      

2o ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Α’ ΤΑΞΗ   ΚΟΝΣΟ-

ΛΑΣ ΝΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ   20.0     

20.0    

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗ   

ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ   18, 9/14   19.0    

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Α’ ΤΑΞΗ   
ΚΩΤΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ       

19, 9-14  

4o ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Γ’ ΤΑΞΗ   ΜΑΚΡΥ-

ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧ.     

  18, 8-10  

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Α’ ΤΑΞΗ   

ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧ.     
  18, 12-14  

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Γ’ ΤΑΞΗ   

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧ.   

18, 13-14   19, 8-14  

4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Β’ ΤΑΞΗ   

ΝΙΚΗΤΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜ.   19.0     

19, 2-14  

4o ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Α’ ΤΑΞΗ   ΝΙΣΥ-

ΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΆ   19, 6-14   
18, 6-10  

3o ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Β’ ΤΑΞΗ   ΠΑΥΛΙ-
ΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

19,9-10   19,9-10  

3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Α’ ΤΑΞΗ   

ΠΡΕΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

ΤΟΥ ΒΑΣ.       18, 5-10  

ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Β' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΦΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣ.   
19.0     19, 8-10  

ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Α' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΤΟΥ ΒΑΣ.    19, 8-14  

5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Γ’ ΤΑΞΗ   

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ   20.0     19, 13-14  

5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Α’ ΤΑΞΗ   

ΤΣΑΠΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚ.     
  19 10-14  

24  5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Γ’ 
ΤΑΞΗ   ΤΣΑΠΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚ. 

      19,2-14  

3o ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Β’ ΤΑΞΗ   ΤΣΙΚΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   

18 3-10   18, 8-10  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ Β' ΤΑΞΗ   
ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤ   

19 11-14   20.0    

 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Α’ ΤΑΞΗ   

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  

  18, 11-14  

2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Γ’ ΤΑΞΗ   

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝ-
ΔΡΕΑ   18.3     19, 4-10  

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Γ’ ΤΑΞΗ   
ΧΕΙΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ)    19, 6-14  

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Α’ ΤΑΞΗ   

ΧΕΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ)    19, 8-14  

5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ Γ’ ΤΑΞΗ   

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

  18, 9-1 


