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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Υψηλάντου 17. Καλλιθέα Τ.Κ. 176-75 

 

 Τηλ: 210-94.09.788 Fax: 210-94.03.168 

 

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΑΦ’ ΥΨΗΛΟΥ 

 

 

 

Τον τίτλο τον παίρνω, ελπίζω να μη θεωρηθεί, ότι τον κλέβω, από το 

πάρα πολύ ωραίο, ίσως και καταπληκτικό, ημερολόγιο του Συνδέσμου 

Σεριφίων 2015. 

Οι φωτογραφίες είναι έγχρωμες. Είναι του Δημήτρη ΣΙΚΟΥ, αγνώστου 

εις εμέ. 

Την επιμέλεια του ημερολογίου ανέλαβαν, η Φλώρα-Πεφάνη- Λιβανίου, 

ο Νίκος Λιβάνιος και η Ξανθή Τσούκα. 
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Κάτω από κάθε φωτογραφία υπάρχει και ένα σχόλιο. Το ένα καλύτερο 

από το άλλο. Το ένα ωραιότερο από το άλλο. Όλα τα σχόλια πετυχημένα. 

Φωτογραφία και λόγια ολοκληρώνουν την εικόνα και σε ταξιδεύουν μέσα στο 

γαλάζιο Ουρανό και το γαλάζιο Αιγαίο, που φορτίζονται και τα δυο από το 

εκτυφλωτικό φως του ηλίου. 

Ξεφυλλίζοντας το ημερολόγιο, άλλοτε ζεις στην πραγματικότητα και 

άλλοτε ζεις ένα όνειρο. Όλα αυτά τα δημιούργησε η απέραντη φαντασία της 

φίλης μου και συναδέλφου δημοσιογράφου της Ενώσεως Κυκλαδικού Τύπου, 

εξαιρετικής και ανεπανάληπτης, η ψυχή του Συνδέσμου Σεριφίων και 

ολοκλήρου του νησιού, η αθεράπευτα ερωτευμένη μ’ αυτό, η κ. 

Κυριακή(Κούλα) ΓΕΛΑΣΑΚΗ. 

Το ημερολόγιο αυτό σε λίγα χρόνια θα είναι συλλεκτικό. Το ημερολόγιο 

αυτό αναδεικνύει τις ομορφιές της Σερίφου. Από το ημερολόγιο αυτό έμαθα, 

εκτός των άλλων, ότι ο Σύνδεσμος Σεριφίων έχει δημιουργήσει ανοιχτό 

θέατρο 300 θέσεων. Δικαιολογημένη η υπερηφάνεια τους. 

Το ημερολόγιο δεν χορταίνεις να το βλέπεις. Άθελα του σε ταξιδεύει. 

Στέκομαι στη δεύτερη φωτογραφία του ημερολογίου. Νοερά ανεβαίνω; 

το μονοπάτι και φθάνω στη Κάστρο της Χώρας. Βλέπω μια απέραντη 

θάλασσα. Τα καράβια ανεβοκατεβαίνουν. Ψάχνω με γυμνό τη μάτι και τι 

βλέπω, αγαπητέ αναγνώστη. Κάτω στα ποδιά μου τον κάμπο. Στη συνέχεια, 

προέκταση του κάμπου το λιμάνι. Αυτό είναι το λιβάδι. Αλλά το μάτι ταξιδεύει 

μακριά. Ανακάλυψα και το δικό μου το νησί την Πάρο. Άλλωστε το καράβι 

που μπήκε στο λιμάνι της Σερίφου είναι της γραμμής, ήλθε από την Πάρο. 

Χαίρω γιατί τα νησιά μας είναι αδελφωμένα. 

Πριν κλείσω το ταπεινό μου οδοιπορικό, λόγω δικαιοσύνης το 

επιβάλουν να αναφέρω τα ονόματα του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου Σεριφίων. 

Πρόεδρος: Φλώρα Πεφάνη Λιβανίου. Αντιπρόεδρος: Ηρακλής Θ. 

Λιβάνιος, Γ. Γραμματέας: Άννα Αν. Λιβανίου, Ταμίας: Κωνσταντίνος Ν. 

Μποφίλιος. Μέλη: Ευαγγελία Α. Κουζούπη, Νικόλαος Κ. Λιβάνιος, Αναστασία 

Γ. Μάκκα. Πέτρος Λ. Μουστάκας, Δημήτριος Π. Παπαδόπουλος. 
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Επιθυμώ να ευχαριστήσω το βετεράνο Επίτιμο Πρόεδρο του 

Συνδέσμου κ. Μάνο Λιβάνιο, ο οποίος με ειδοποίησε, για την εκδήλωση, που 

έλαβε χώρα, στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην 

Καλλιθέα και πήγα, σήμερα 16.11.2014 . 

Τέλος συγχαίρω τους αδελφούς Σερίφιους για την αγάπη τους και το 

ενδιαφέρον τους προς το νησί τους και τον καθημερινό αγώνα που δίδουν να 

το έχουν στην πρώτη γραμμή, προβάλλοντας με κάθε τρόπο. 

Στον εκκλησιασμό αυτό θα είμαστε πάνω από 200 άτομα, Σερίφιοι και 

άλλοι Κυκλαδίτες. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας προσέφεραν πλούσια 

κεράσματα. Χρονιά πολλά και του χρόνου. 

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 16.11.2014 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΟΥΛΙΟΣ 
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 17 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 176-75 
ΤΗΛ. 210-94 09 788 – ΦΑΞ. 210-94 03 168 


