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Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος 
Β΄ ήρθε στη Σέριφο το πρωί στις 7 
Νοεμβρίου 2022 και το απόγευμα 
χοροστάτησε κατά τον πανηγυρικό 
εσπερινό στον εορτασμό της ιεράς 
μνήμης των Παμμεγίστων ΤΑΞΙΑΡ-
ΧΏΝ, στο ομώνυμο Μοναστήρι.

Προ της ενάρξεως του Εσπε-
ρινού, έγινε, υπό του Σεβασμιωτά-
του Δωρόθεου Β΄, η ενθρόνιση του 
ηγουμένου της Μονής, αρχ. Ευδόκι-
μου Καραπαντελάκη, υπό τις ενθου-
σιώδεις επευφημίες των πιστών.

 (περισσότερα σελ. 2, 10)

! στη σελ. 10

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούμε όλα τα μέλη του Συνδέσμου Σεριφίων, στην ετήσια Τακτι-

κή Γενική Συνέλευση, απολογιστική, του Συνδέσμου Σεριφίων, σύμφω-
να με το άρθρο 15 του καταστατικού μας, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Συνδέσμου μας, 3ης Σε-
πτεμβρίου 18, 6ος όροφος.

με θέματα ημερησίας διάταξης:

• Απολογισμός δραστηριοτήτων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

• Διάφορα
Η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη, για τη συνέχιση του 

σημαντικού έργου του Συνδέσμου μας και την εύρυθμη λειτουργία του.

ΚΟΠΗ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Κοπή της Βασιλόπιτας

την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023
και από ώρα 7.00 μ.μ., στα γραφεία

του Συνδέσμου μας 3ης Σεπτεμβρίου 18, 6ος όροφος.

5 Φεβρουαρίου 2023
9:30 π.μ. - 13:30 μ.μ.

στα γραφεία μας
3ης Σεπτεμβρίου 18, 6ος όροφος

Τηλ.: 697.667.9449

Σύνδεσμος Σεριφίων
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Δεν χρειάζεται να είσαι 
γιατρός για να σώζεις ζωές

απλώς
δώσε αίμα!!

Από αριστερά: Φοίβος Παρασκευόπουλος μέλος ΔΣ ΟΣΥΜΙΚ, Άννα 
Γαβαλά Πρόεδρος Ένωσης Καταπολιανών, μέλος ΔΣ ΟΣΥΜΙΚ, 
Κατερίνα Κουνάνη μέλος ΔΣ αδελφότητας Άνω Μεράς Μυκόνου, 
Αντώνης Κουζούπης πρόεδρος Σ.Σ. και πρόεδρος ΟΣΥΜΙΚ, 
Αρχιμανδρίτης Ευδόκιμος Καραπαντελάκης Ηγούμενος Ι. Μονής 
Ταξιαρχών, Φραντζέσκα Κουνάνη πρόεδρος αδελφότητας Άνω 
Μεράς Μυκόνου και Γ.Γ ΟΣΥΜΙΚ, Κωνσταντίνος Ρεβίνθης Δήμαρχος 
Σερίφου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος μέλος ΔΣ Συνδέσμου 
Σεριφίων

Χαιρετισμός του Σεβ/του Μητροπολίτη μας 
Δωρόθεου Β' για τον εορτασμό

Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ἐκλεκτά καί ἀγαπητά μέλη τοῦ Συν-
δέμου Σεριφίων,

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν εὐγενική σας πρόσκληση, 
νά συμμετάσχουμε στόν ἐφετινό ἑορτασμό τοῦ δραστήριου καί 
φιλογενοῦς Συνδέσμου σας, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Παμμεγί-
στων Ταξιαρχῶν.

Λυπούμεθα, μόνο, διότι ἀνυπέρβλητες ὑποχρεώσεις δέν μᾶς 
ἐπέτρεψαν νά συνεορτάσουμε μαζί σας.

Πνευματικά παρόντες, ὅμως, σᾶς εὐχόμεθα ὁ Κύριος, διά πρε-
σβειῶν τῆς Μεγαλόχαρης Μητρός Αὐτοῦ καί προστασίαις τῶν 
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, νά χαρίζει σέ ὅλους δύναμη, ὑγεία, 
πρόοδο καί εὐημερία, καί σέ κάθε πρόσπάθεια γιά τό καλό καί 
τήν πρόοδο τοῦ ἀγαπημένου μας Λαοῦ τῶν Σεριφίων πλήρη ἐπι-
τυχἰα.

Μέ πατρικές εὐχές & ἀγάπη
† Ο ΣΥΡΟΥ & ΣΕΡΙΦΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

ΕΟΡΤΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο Σύνδεσμος Σεριφίων γιόρτασε, όπως κάθε χρόνο, τον πολιούχο του 
νησιού μας και των απανταχού Σεριφίων Αρχάγγελο Μιχαήλ, με λειτουργία 
μετά αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην 
Καλλιθέα.

ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση για τα «Διακόσια χρόνια από την 
έναρξη της Επανάστασης του 1821» στην Αίθουσα «Ρήγας Φεραίος» του «Πολε-
μικού Μουσείου».

Ενώπιον του πυκνού παγκυκλαδικού ακροατηρίου ανέπτυξαν τα θέματα των 
και έδωσαν πειστική εικόνα της πλούσιας συμμετοχής των Κυκλάδων στον Ιερό 
Αγώνα του ΄21 οι παρακάτω ομιλητές:

Ο.κ. Παναγιώτης Καμηλάκης, ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα: 
«Σύντομη θεώρηση της συμβολής των Κυκλάδων στην Επανάσταση του 1821».Ο 
κ.Δημήτριος Βεντούρης, Ερευνητής της Ιστορίας της Κιμώλου, με θέμα:, «Η Κί-
μωλος στα χρόνια της παλιγγενεσίας και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν»,Η 
κ.Ευαγγελία Κοντού,Εκπαιδευτικός,Ταμίας της Ε.ΚΥ.Τ, με θέμα: «Η αγάπη και η 
θυσιαστική προσφορά της Μαντώς Μαυρογένους έδωσαν τη νίκη στη μάχη της 
Μυκόνου»,.Η κ.Κατερίνα Μπαλταζάνη, Δικηγόρος, Έφορος της Ε.ΚΥ.Τ, με θέμα: 
«Η συμβολή των Κείων Αγωνιστών στην Εθνική Ανεξαρτησία»,

Χαιρετισμούς απηύθηναν ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
Σύρου κ. κ. Δωροθέου, αιδεσιμολογιώτατος π. Ιωάννης Αγγελιδάκης,ο Πρόεδρος 
της Ε.ΚΥ.Τ κ. Θεόδωρος–Γεράσιμος Μαγκανιώτης, καθώς και οι βουλευτές Κυ-
κλάδων κ.Κατερίνα Μονογιού και κ. Φίλιππος Φόρτωμας.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Γεν. Γραμματέας της Ε.ΚΥ.Τ, φιλόλογος κ. Αντώ-
νης Τζιώτης.

Μετά το πέρας των ομιλιών, προσφέρθηκε παραδοσιακό κέρασμα και αντηλ-
λάγησαν ευχές για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος 2023
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΤΗΣ 

Άφιξη του Σεβασμιοτάτου 
κ. Δωροθέου στη Σέριφο

 Η Αγία Αικατερίνη στην Νόχτα. (φωτό Γ. Λυμβαίου)

Παρά τις δυσκολίες, αισιοδοξούμε
Έφτασε στο τέλος του και αυτός ο μήνας, ο τελευ-

ταίος αυτού του χρόνου. Με τις πολλές θρησκευτικές 
εορτές του και με την μαγεία των Χριστουγέννων. 
Απαραίτητη, η μαγεία, γιατί καλούμαστε να αφήσουμε 
πίσω μας το χρόνο για να περάσουμε, φευγαλέα, από 
τον έναν στον άλλον. Για να έχουμε την ψευδαίσθηση 
ότι τον ξεφορτωθήκαμε, ενώ την ίδια στιγμή τον φορ-
τωνόμαστε βιολογικά και ψυχικά.

Αφήνουμε πίσω μας άλλη μια χρονιά γεμάτη προ-
κλήσεις και δυσκολίες. Με απρόοπτα.

Πριν ένα χρόνο λίγοι πίστευαν ότι θα ξεσπάσει 
πόλεμος στην Ευρώπη. Και ήλθε και έμεινε. Με συνέ-
πειες που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας. Με 
προβληματισμό. Και άγνωστο το πότε θα τελειώσει.

Το μόνο σίγουρο είναι, όπως συμβαίνει σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ότι βγήκαμε πιο δυνατοί και αισιόδοξοι 
για το μέλλον. Στη ζωή δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο.

Είχαμε και τα καλά μας.
Ας ξεκινήσουμε με τα «του οίκου» μας. Ο Σύνδε-

σμος Σεριφίων, έκλεισε 126 χρόνια δημιουργικής πο-
ρείας και εκτέλεσης των όσων προβλέπονται από το 
καταστατικό. Και η εφημερίδα ΣΕΡΙΦΟΣ, όργανο του 
Συνδέσμου, έκλεισε 65 χρόνια συνεχούς έκδοσης. 
Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα ανιδιοτε-
λούς προσφοράς στα συλλογικά. Είναι η προσφορά, 
όσων πέρασαν και όσοι είναι σήμερα συνεχιστές στα 
συλλογικά δρώμενα. Διοικητικά συμβούλια και απλά 
μέλη. Γιατί προσφορά είναι ο χρόνος που διαθέτει κά-
ποιος να προσφέρει στα κοινά και η συμμετοχή είναι 
προσφορά ζωής.

Καλά τα πήγαμε και στα του νησιού δρώμενα. Οι 
πληροφορίες για τη δράση της Δημοτικής Αρχής, όπως 
ανακοινώνονται από τη σελίδα των Δημοτικών Νέων, 

είναι κατατοπιστικές και αισιόδοξες. Από τις τελευταί-
ες ενέργειες ξεχωρίζουμε τη συμμετοχή του Δημάρ-
χου στο Συνέδριο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
(ΔΕΠ) Ν. Αιγαίου, όπου έθεσε και συμπεριλήφθηκε ως 
επίσημο αίτημα, την ανάγκη άρσης του πρωτοκόλλου 
υποχρεωτικής αεροδιακομιδής στο Νοσοκομείο της 
Σύρου. / Την έγκριση μελέτης ψηφιακού μετασχημα-
τισμού. / Την έγκριση του τεχνικού προγράμματος. / 
Ιδιαίτερα μας χαροποίησε η απόφαση του Δ. Σ. για συ-
νέχιση- ολοκλήρωση του αρχείου του Δήμου,

Εκλογική χρονιά το 2023. Και έντονο το ενδιαφέ-
ρον για τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφιακής απο-
γραφής που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ. Η απο-
γραφή είχε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής. 
Επέτρεψε παρά τις δυσκολίες, κυρίως λόγω της παν-
δημίας της νόσου του κορονοϊού, τη μαζική συμμετο-
χή και αξιοπιστία του αποτελέσματος της απογραφής.

Από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν ο νόμιμος 
πληθυσμός της Ελλάδος ανέρχεται σε 9.716.889 κα-
τοίκους και παρουσιάζει μείωση με τα στοιχεία απο-
γραφής του 2011.

Η μοναδική Περιφέρεια της Χώρας που παρου-
σίασε αύξηση ήταν αυτή του Ν. Αιγαίου. Το 2011 εί-
χαν καταγραφεί 309.015 άνθρωποι και με τα τωρινά 
324.542 άτομα. Στις Κυκλάδες είχαμε οριακή μείωση 
του πληθυσμού. Σήμερα 122.738 κάτοικοι, το 2011 
ήταν 124.147. Η αύξηση, προέρχεται από το Νομό Δω-
δεκανήσου. Η Δημοτική Ενότητα Σερίφου είναι κάτοι-
κοι 1.779.

Οριστικά οι Κυκλάδες διατηρούν τις 4 έδρες.
Ας ευχηθούμε ο χρόνος που έρχεται να μην είναι 

χειρότερος από αυτόν που φεύγει,
Καλή χρονιά.. Κ.Γ.



Νοέμβρης–Δεκέμβρης 20222

Γεννήσεις
 – Στις 21/10/22 ο Γιάννης Σταυ-

ρή Ρεβύνθης και η Αγνή Δερβέ-
νη απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι 
τους, αγοράκι.

 – Στις 4/11/22 η Μαρία Ρώτα 
(Τσαντρίκου) και ο Γιάννης Κα-
νελλόπουλος απέκτησαν το τρίτο 
παιδάκι τους, αγοράκι.

 – Στις 2/12/22 η Αριάδνη Μι-
χαλίτση – Ψαρρού του Νίκου και 
της Ελευθερίας και ο σύζυγός 
της απέκτησαν το πρώτο παιδάκι 
τους, αγοράκι.

 – Στις 20/12/22 ο Γιάννης Χρυ-
σολωράς και η σύζυγός του Τά-
νια απέκτησαν το πρώτο παιδάκι 
τους, αγοράκι.

 – Στις 22/12/22 ο Νίκος Μαν. 
Λιβάνιος και η Μαίρη Σπύρου 
Φραγκουλάκη απέκτησαν το 
πρώτο παιδάκι τους, αγοράκι.

 – Στις 28/12/22 ο Διονύσης 
Κοτσέτας και η Γωγώ Λύκα απέ-
κτησαν το πρώτο παιδάκι τους, 
αγοράκι.

Να τους ζήσουν
Βαπτίσεις

 – Στις 17/11/22 στην Ι. Μονή Τα-
ξιαρχών ο Γιάννης Γεωργίου Γε-
ροντάρης και η Αγγελική Ευάγγ. 
Σταματάκη βάφτισαν το κοριτσάκι 
τους. Το όνομα που δόθηκε από 
τον νονό Μάριο Λυμβαίο είναι Σο-
φία.

Να ζήσει και να είναι καλοφώτιστο

Γάμοι
 – Στις 17/12/22 στον Ι Ναό Πα-

ναγίας Βλαχερνών στην Αμφιάλη 
έγινε ο γάμος του Νίκου Μιχαλό-
πουλου και της Μαρίας Γιάννη 
Κουβάτσου το γένος Μαγουλά 
(Σερίφιου).

Θάνατοι
 – Πέθανε στην Αθήνα στις 

19/11/22 και κηδεύτηκε στο νε-

κροταφείο Λιβαδίου ο Θεόφιλος 
Γαλανός (Τζίτζικας)

 – Πέθανε στην Αθήνα στις 
26/11/22 και κηδεύτηκε στο νε-
κροταφείο Γλυφάδας η Μαρία Δε-
πάστα–Πελοποννησίου, ετών 88.

 – Πέθανε στην Αθήνα την 1/12/22 
και κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Χώ-

ρας ο Ανάργυρος Γεωργίου Λιβά-
νιος ετών 93.

 – Πέθανε στην Αθήνα στις 2/12/22 
και κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Χώ-

ρας ο Θεόδωρος Ρεβίνθης ετών 87.
 – Πέθανε στην Αθήνα στις 

6/12/2022 και κηδεύτηκε στο Νε-
κροταφείο Καισαριανής ο Τάκης 
Βλαγκούλης, γιος της Ολυμπίας Πο-
τηριάδου από τους Πασάδες, ετών 
76

 – Πέθανε στην Αθήνα στις 
7/12/22 και κηδεύτηκε στο νεκροτα-
φείο Χώρας ο Μανώλης Μαγουλάς 
(Καστρής)

 – Πέθανε στην Αθήνα στις 
20/12/2022 και κηδεύτηκε στο νε-
κροταφείο Σχιστού ο Δημήτρης Κα-
σιμάτης (Σκουριάς).

 – Πέθανε στην Αθήνα στις 
20/12/22 και κηδεύτηκε στη Μονή 
Ακρωτηριανής η Χρυσούλα χήρα 
Δημητρίου Σούτσου, το γένος 
Καλτεζά.

Μνημόσυνα

 – Στις 13/11/22 στο Νεκροταφείο 
Ηλιούπολης τελέστηκε το 40ημερο 
μνημόσυνο της Λέλας Αγάθου.

 – Στις 26/11/22 στον Ι. Ναό Αγί-
ου Νικολάου τελέστηκε το 3μηνο 
μνημόσυνο της Μαρίας Κουζούπη 
(Μπικούνη)

 – Στις 18/12/22 στον Ι. Ναό Αγ. 
Νικολάου στο Λιβάδι τελέστηκε το 
40ήμερο μνημόσυνο του Θεόφιλου 
Γαλανού (Τζίτζικα).

 – Στις 7/1/23 στον Ι. Ναό Αγ. Ελε-
ούσας στην Αγ. Βαρβάρα τελείται το 

ετήσιο μνημόσυνο της Μαρούσας 
Καταλειφού.

 – Στις 8/1/23 στον Ιερό Ναό Τριών 
Ιεραρχών στα Άνω Πετράλωνα Αθή-
νας τελείται το 40ήμερο μνημόσυνο 
του Ανάργυρου Λιβάνιου.

 – Στις 8/1/23 στον Ι Ναό Αγίου 
Κωνσταντίνου στην Κηπούπολη τε-
λείται το 40ήμερο μνημόσυνο του 
Θεόδωρου Κυρ. Ρεβίνθη.

 – Στις 8/1/23 στον Ι. Ναό Αγίου Νι-
κολάου Γλυφάδας τελείται το 40ήμε-
ρο μνημόσυνο της Μαρίας Δεπά-
στα – Πελοποννησίου.

ΔΩΡΕΕΣ
 – Στην μνήμη Λέλας Αγάθου, τα 

παιδιά της Αγγελική Αγαδάκη Αγά-
θου και Σπύρος Αγάθος, κατέθεσαν 
200 ευρώ, ως βοήθεια για την επι-
σκευή των εγκαταστάσεων Παναγίας 
Σκοπιανής και Αγίας Ειρήνης.

 – Στη μνήμη Ανάργυρου Λιβάνιου 
η οικογένεια Πέτρου και Άννας Κα-
ταλειφού προσέφεραν 50 ευρώ στην 
Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στη Χώρα, 
50 ευρώ στον Άη Γιώργη τον Τρισά-
γιο, 50 ευρώ στον Άγιο Ιωάννη τον 
Πρόδρομο (Σκλαβογιάννη), 50 ευρώ 
στην Αγία Αικατερίνη (Νόχτα) και 50 
ευρώ για σκοπούς Συνδέσμου.

 – Η Καίτη Λέλλη Προκοπίου προσέ-
φερε 30 ευρώ για τον Ι. Ναό Παναγί-
ας στο Ράμο στη μνήμη γονέων της.

 – Στη μνήμη Μαρίας Βασ. Λαζα-
ρίδη το γένος Δορεβάτη, τα παιδιά 
της Γιώργος και Χρυσούλα προσέ-
φεραν 100 ευρώ για σκοπούς Συν-
δέσμου.

 – Η Λαμπρινή Σταματάκη - Κων-
σταντοπούλου προσέφερε για Ι. 
Μονή Ταξιαρχών 50 ευρώ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΙΜΑ
Θα θέλαμε να εκφράσουμε την 

ευγνωμοσύνη μας στον Σύνδεσμο 
Σεριφίων και τον Πρόεδρο κ. Κου-
ζούπη για το ενδιαφέρον και την 
άμεση ανταπόκριση στην ανάγκη του 
Θεόφιλου Γαλανού (Τζίτζικα) για 
αίμα. Η οικογένειά του Γιώργος και 
Ειρήνη Γαλανού.

ΣEPIΦOΣ
EΦHMEPIΔA NHΣOY ΣEPIΦOY

Iδιοκτησία–Eκδότης
ΣYNΔEΣMOΣ ΣEPIΦIΩN

Πρόεδρος ΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ,

Yπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο
3ης Σεπτεμβρίου 18, ορ. 6ος

Aθήνα 10432–Tηλ. 210 5228749
(κάθε Πέμπτη 6-8.30 μ.μ.)

e-mail:
sindesmos_serifion@yahoo.com

Σύνταξη: KYP. ΓEΛAΣAKH 
(Κ.Γ.), Tηλ. 210 97.36.142

kgelasaki@yahoo.gr
ΦΛΩΡΑ ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΠΕΦΑΝΗ

Φωτοστοιχειοθεσία–Eκτύπωση
«N. ZΩPZOΣ & ΣIA O.E.»
Mεσολογγίου 10 & Mάνης

Tηλ. 210 33.01.600

ΚΑΝΕΛΛΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΕΛΑ
Έφυγε πλήρης ημερών στα 93 

της χρόνια η Κανέλλα Αγάθου το 
γένος Ελευθερίου.

Γεννήθηκε στη Σέριφο το 1929, 
μεγάλωσε στον Κουταλά, μέσα στα 
δύσκολα χρόνια της κατοχής. Αυτό 
όμως δεν την εμπόδισε να αγαπή-
σει τη Σέριφο με τις παραδόσεις, 
τα τραγούδια και τους χορούς της! 
Όπου πανηγύρι, γλέντι και χορός, 
ήταν πρώτη! Και όταν απέκτησε ένα 
σπιτάκι στο Γάνιμα με τον άντρα 
της τον κυρ Γιάννη Αγάθο από την 
Κέρκυρα, ερχόταν για βεγγέρα τα 
βράδια στο σπίτι μου και μάθαινε 
χορό τα παιδιά μου! Ήταν άριστη 
χοροδιδασκάλισα!

Δεν ήταν μόνο ο χορός, αλλά 
και τα παλιά παραδοσιακά τραγού-
δια της Σερίφου που γνώριζε! Όταν 
το 2002 παρουσίασα τις «Ρίζες 
των Παραδοσιακών Τραγουδιών 
της Σερίφου» στο κατάμεστο θέ-
ατρο του Συνδέσμου, μας είπε κά-
ποια καταπληκτικά τετράστιχα. Ένα 
μάλιστα από αυτά, μου είχε κάνει 
μεγάλη εντύπωση η φιλολογική του 
υφή:

Πεθαίνω εξ αιτίας σου
στον Άδη κατεβαίνω
στο φοβερό κριτήριο
εκεί σε περιμένω!
Περίμενέ με αγαπητή Λέλα, δεν 

θ’αργήσω να έρθω στο «κριτήριο» 
όπως λες, ελπίζοντας πως εκεί του-
λάχιστον, θα αποδίδεται η δικαιοσύ-
νη, καθώς εδώ σ’ετούτο τον μάταιο 
κόσμο, δεν αποδίδεται πια…

Εκεί θα τραγουδήσουμε ξανά 
και θα χορέψουμε αυτό που μας 
είπες:

Δεν ήθελα να μην το πω
μα θα το πω στ’αλήθεια
πως το χορό τον έμαθα
στη γαδαροκυλίστρα!
Αυτά και πολλά άλλα μας είχες 

πει και τα έχουμε καταγράψει, τα 
οποία μας άφησες παρακαταθήκη 
ως πολύτιμη κληρονομιά για τη Σέ-
ριφο, αλλά που δυστυχώς, δεν τα 
εκτιμούν πλέον αυτά τα παλιά, τα 
ωραία και γι’αυτό δεν μας τα ζήτησε 
κανένας να τα παρουσιάσουμε και 
να τα αναλύσουμε όσο ζούσαμε…

Αιωνία σου η μνήμη αγαπημένη 
μας Λέλα και θερμά συλλυπητήρια 
στα παιδάκια σου Αγγελική και Σπύ-
ρο, στα εγγονάκια σου, αλλά και σε 
όλη σου την οικογένεια.

Καλό ταξίδι Λέλα μου
κι ο πόνος σου θα γιάνει
τώρα που θα’σε αγκαλιά
με τον αγαπητό σου Γιάννη.

Θοδωρής Γ. Λιβάνιος

ΗΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ
Ι

Στην άκρη του νησιού, τη Βορεινή,
περ’ απ’ τη Παναγιά τη Σκοπιανή,
που αντικρίζει
τη Σερφοπούλα και το Πιπέρι,
και την δροσίζει
τ’ αλμυρό, της θάλασσας αέρι,
είναι κτισμένη
στο Ταξιάρχη αφιερωμένη
παλιά ιστορική Μονή.

ΙΙ
Κάποτε πλούσιο Μοναστήρι
με πλούσιες σοδιές
με περιβόλια με βραγιές
με κτήματα με γίδια και με πρόβατα
και με αφιερώματα
στα ξένα κι’ απάνω στο νησί
από τα Ξάχια στ’ Ακρωτήρι,
– λάδι, γεννήματα, κρασί–
με τους περιστεριώνες του
με τους ξενώνες του
τις συνδρομές του
τις αρωγές του
βάλσαμο και παρηγοριά
για το φτωχό και για τη χήρα

τον κακομοίρη την κακομοίρα
κι από την άλλη τη μεριά:
Κάστρο και εκκλησιά μαζί
του εθνισμού και της θρησκείας
κρατητήρα,
εστάθη η Μεγάλη η Σχολή
που βάσταζε θερμό
σ’ εκείνο τον καιρό,
στο χέρι το τουφέκι το βιβλίο και
το θυμιατό,
να σιγοβράζει τον κρατήρα –

ΙΙI
Το Μοναστήρι,– Το Μοναστήρι:
Θρύλος, παράδοση, και πανηγύρι
Θεία Εστία – μυσταγωγία
σέμνωμα και αγλάϊσμα
καύχημα και προσκύνημα
και για το γένος και τη θρησκεία!
– Για τον κακόμοιρο,
το ράσο, τον καλόγηρο:
αναπαυτήριο κι ακουμπιστήρι.–

Από την ποιητική συλλογή
‘’ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ’’

του Ελευθερίου Σπ. Βιτάλη

 Ο Gerola ήρθε στη Σέριφο το 1910. Φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Γρώ-
μαν. Επισκέφτηκε και φωτογράφισε τοποθεσίες. Στο Μοναστήρι πήγε συνο-
δευόμενος από το μηχανικό των μεταλλείων, Πρεζάνη και τον Δημοσιογράφο 
Δημ. Φωκά, που φιλοξενείτο στο νησί εκείνες τις ημέρες (Αναδημοσίευση 
στην εφ. Σέριφος φ.525/2016 – σελ.3).

Επιμέλεια Κ. Γελασάκη

Αυτοί που έφυγαν

1910. Η φωτό του Ιταλού Καθηγητή Αρχαιολόγου στο Μουσείο της 
Βερώνης, Giuseppe Gerola *(φωτό αρχείο Αχ. Γαζή)

Από την εορτή των Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών στον ομώνυμο Μο-
ναστήρι όπου τελέστηκε με ιδιαίτε-
ρη λαμπρότητα.

Ο Σεβασμιότατος κ. Δωρόθεος 
Β΄ ήρθε στη Σέριφο το πρωί στις 7 
Νοεμβρίου 2022 για τον εορτασμό 
της ιεράς μνήμης των Παμμεγίστων 
ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ, στο ομώνυμο Μονα-
στήρι.

Τίμησαν και παραβρέθηκαν 
στον εορτασμό, οι αρχές του τόπου, 
βουλευτές και  πλήθος πιστών. 

(περισσότερα στη σελ. 10)

BUZI ARTUR
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Λειβάδι Σέριφος
Κιν. 6942032917

e- mail: arturbuzi@gmail.com

Από αριστερά: Ο Δήμαρχος Σερίφου Κ. Ρεβίνθης, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Σεριφίων Αντ. Κουζούπης, οι ιερείς, ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Δωρόθεος ο Β΄, ο ηγούμενος της Μονής και οι 
βουλευτές Κυκλάδων Ιωάννης Βρούτσης και Κατερίνα Μονογιού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ευχαριστούμε από καρδιάς, 

όλους όσους συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος μας για τον θάνατο 
της αγαπημένης μας μητέρας και 
γιαγιάς Λέλας Αγάθου. Τα παι-
διά Σπύρος, Ροδούλα, Αγγελική, 
Γιώργος. Τα εγγόνια Κωνσταντί-
νος, Ελίνα, Μαριλένα.



Νοέμβρης–Δεκέμβρης 2022 3

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΕΡΙΦΟ, συνέχεια
Μετά την καλοκαιρινή αριθμη-

τική επέλαση τουριστών Ελλήνων 
και ξένων στο νησί μας, όλοι θα 
αναρωτιούνται και θα " τρομά-
ζουν" συγχρόνως, διαβάζοντας 
στην εφημερίδα "ΣΕΡΙΦΟΣ" τoυς 
καταγεγραμμένους πραγματικούς 
αριθμούς του Λιμεναρχείου Σερί-
φου για την είσοδο επισκεπτών και 
αυτοκινήτων. Εύλογο το ερώτημα:

ΠΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟ-
ΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας 
ήδη από τη δεκαετία του’90 έχει εκ-
φράσει την ανάγκη να υπολογίζεται η 
φέρουσα ικανότητα, δηλαδή η αντο-
χή μιας περιοχής, όταν η πολιτεία 
αποφασίζει την επέκταση ή τη δημι-
ουργία νέων οικισμών. Ειδικά για τις 
Κυκλάδες, η νομολογία του ΣτΕ προ-
τείνει "ο υπολογισμός της φέρουσας 
ικανότητας να λαμβάνει υπόψη την 
προστασία όχι μόνο του ευαίσθητου 
περιβάλλοντός τους, αλλά και του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 
του νησιωτικού τοπίου".

Με πρόσφατες αποφάσεις πα-
ραμένοντας σταθερό στις θέσεις 
του, το ΣτΕ, σταμάτησε δύο μεγά-
λες τουριστικές επενδύσεις στη 
Μύκονο και στην Ίο, ενώ ακύρωσε 
το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της 
Πάρου, που προέβλεπε υπερμεγέ-
θεις επεκτάσεις οικισμών.

Αντιλαμβανόμαστε από τα πα-
ραπάνω ότι η ανάγκη εκπόνησης 
πολεοδομικού σχεδίου οργάνω-
σης σε συνεργασία με το Δήμο 
και κατόπιν διαβούλευσης, που θα 
λαμβάνει ως βασικό στοιχείο προ-
διαγραφών τη φέρουσα ικανότητα 
του νησιού, θα πρέπει πλέον να νο-
μοθετείται και να ακολουθείται από 
όλους τους εμπλεκόμενους.

Το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος, ΥΠΕΝ, πρόσφατα με το νόμο 
4964/22 και συγκεκριμένα το άρθρο 
64 έθεσε τον νομοθετικό ορισμό για 
τη φέρουσα ικανότητα, χωρίς ωστό-
σο να έχει μέχρι σήμερα ορίσει ποιοί 
δείκτες θα αναλύονται και θα εξετά-
ζονται για κάθε περιοχή και ποιό θα 
είναι το ελάχιστο όριο ανοχής και 
αντοχής της:

«Ως Φέρουσα Ικανότητα ενός 
χωρικού συστήματος νοούνται τα 
μέγιστα ανεκτά όρια επιβαρύνσε-
ων ή και μεταβολών των συνθηκών 
που επικρατούν σε αυτό, πέραν των 
οποίων παύει να υπάρχει ισορροπία 
ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον, την 
οικονομία και την κοινωνία που διαβι-
εί σε αυτό, με αποτέλεσμα να προκα-
λούνται υπέρμετρες ή μη αναστρέψι-
μες φθορές στο φυσικό περιβάλλον 
και να ασκούνται αρνητικές πιέσεις 
στο ανθρωπογενές περιβάλλον και 
στην κοινωνία».

Συγχρόνως το ΥΠΕΝ αναθέτει 
την εκπόνηση των πολεοδομικών 
σχεδίων με ταχύρυθμες διαδικασί-
ες, χωρίς να αναμένει την εκπόνη-
ση μελετών φέρουσας ικανότητας. 
Κατόπιν τούτου αντιλαμβανόμαστε 
ότι δεν θα χρησιμεύσουν, σε αυτή τη 
φάση τουλάχιστον, στην εξέλιξη των 
περαιτέρω διαδικασιών, ενώ θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν εν δυνάμει 
σημαντικό στοιχείο ανάγνωσης και 
αναγνώρισης των εκάστοτε περιο-
χών μελέτης.

Τα κριτήρια για την εκπόνηση της 

φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής 
όπως ο πληθυσμός, πραγματικός 
και μόνιμος, ο εποχιακός και οι επι-
σκέπτες, οι ανάγκες κατοικίας και 
δόμησης το μέγεθος από τις κατα-
λαμβανόμενες εκτάσεις, οι ανάγκες 
σε προσφερόμενη κατοικία (airbnb) 
και τουριστικά καταλύματα, οι ανά-
γκες σε ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, 
βενζίνη κίνησης), σε νερό, σε διαχεί-
ριση απορριμμάτων και λυμάτων, το 
κυκλοφοριακό, το οδικό δίκτυο και 
η δυναμικότητα χώρων στάθμευσης, 
όλα θέματα που θα εξετάζονταν από 
τη μελέτη φέρουσας ικανότητας, 
έπονται του πολεοδομικού σχεδι-
ασμού και ουσιαστικά αναιρείται η 
συμβολή της μελέτης στον ορθότερο 
και αντικειμενικό σχεδιασμό.

Με τα ανωτέρω ως δεδομένα 
και με το ρυθμό που ακολουθούν οι 
αναθέσεις μελετών και ο στρατηγι-
κός σχεδιασμός, θα παραμείνω στον 
τουρισμό που φτάνει σήμερα στο 
νησί μας μέσα από διαφημιστικές 
αναρτήσεις (facebook) και όμορφες 
φωτογραφίες, αναζητώντας τον ήλιο 
και τον έρωτα στις 70 παραλίες.

Η Σέριφος αποτελεί ακόμη ένα 
ιδιαίτερο νησιωτικό προορισμό με 
έντονα γεωμορφολογικά χαρακτη-
ριστικά που δημιουργήθηκαν από 
την επί σειρά ετών μεταλλευτική εκ-
μετάλλευση. Η ιστορία, η μεταλλευ-
τική κληρονομιά, το περιβάλλον, οι 
άγονες βραχώδεις περιοχές, το δύ-
σκολο ανάγλυφο, οι ορεινοί όγκοι, οι 
περιοχές NATURA, τα μονοπάτια, οι 
ελεύθερες ανοργάνωτες παραλίες 
της, οι παραδοσιακοί οικισμοί, είναι 
το εκμεταλλεύσιμο δυναμικό τουρι-
στικό προϊόν που θα πρέπει να υπο-
στηριχτεί να διατηρηθεί και να ανα-
πτυχθεί περαιτέρω. Ο σχεδιασμός 
της τουριστικής ανάπτυξης δεν είναι 
μακροπρόθεσμα βιώσιμος όταν βα-
σίζεται από χρόνο σε χρόνο μόνο σε 
αποσπασματικές δράσεις προβολής 
και σε εποχιακές εκδηλώσεις.

Σε μία εποχή που το μοντέλο 
τουρισμού επαναπροσδιορίζεται δι-
εθνώς και θέτει νέους κανόνες, δεν 
μπορεί η Σέριφος να αρκείται μόνο 
στα οικονομικά βραχυπρόθεσμα 
οφέλη του καλοκαιριού και να ερη-
μώνει πλήρως περί τα τέλη Σεπτεμ-
βρίου. Οφείλει να επαναπροσδιορί-
σει την πορεία της σε σχέση και με 
τα υπόλοιπα γειτονικά νησιά και να 
επιδιώξει με τη συμβολή του τουρι-
σμού να συγκρατήσει τον πληθυσμό 
της όλο το χρόνο βελτιώνοντας τις 
συνθήκες της καθημερινότητας του. 
Η σύνδεση και ανταποδοτικότητα 
του τουρισμού με την τοπική της κοι-
νωνία, τις διατροφικές παραδόσεις, 
την παραγωγή προϊόντων, την οινο-
γνωσία, τις συνήθειες, την ζωντανή 
παράδοση, τα μνημεία και μουσεία, 
δηλ. τον Πολιτισμό της, δημιουργεί 
εν δυνάμει την ιδιαιτερότητα του 
προορισμού και την συνειδητή επι-
λογή του για αυτό που είναι και που 
προσφέρει.

Η εμπειρία τουρισμού είναι μονα-
δική για κάθε τόπο και βιώνεται μόνο 
μέσα από όλα τα ανωτέρω περιγρα-

φόμενα. Η συνειδητή επιλογή είναι 
αυτή που διαμορφώνει την ποιότητα 
του τουρισμού που με τη σειρά του 
θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη του τόπου. Οι ιδιαιτερότητες και 
η εξειδίκευση δημιουργούν, όπως 
προανέφερα, τη ζήτηση για το νησί 
μας και όχι για κάποιο άλλο. Αυτή 
η στοχευμένη ζήτηση θα μπορούσε 
να συντελέσει και στην περίφημη 
παράταση της καλοκαιρινής σαιζόν, 
κάτι που όλοι εύχονται και επιθυμούν 
χωρίς να συμβάλλουν ωστόσο στην 
επίτευξη της.

Ορισμένοι επαγγελματίες αντι-
λαμβάνονται πλέον ότι πρέπει να 
υπάρξει ένα νέο αναπτυξιακό μο-
ντέλο προσαρμοσμένο στον τόπο. 
Δεν είναι λίγοι όμως και αυτοί που 
ονειρεύονται τη Μύκονο (οικονομικά 
οφέλη, έσοδα, τουριστικές εγκατα-
στάσεις, πολυτελείς βίλες). Εύκολα 
γίνεται αντιληπτό ότι η Σέριφος ως 
προς το τουριστικό προσφερόμενο 
προϊόν της δεν έχει καμία σχέση με 
τη Μύκονο, ενώ οφείλει να μην επι-
τρέψει την αλόγιστη τουριστική εκμε-
τάλλευση και την αυθαίρετη δόμηση 
των προστατευόμενων περιοχών 
της, που θα έχει σαν επακόλουθο 
την ριζική και οριστική αλλοίωση του 
φυσικού της περιβάλλοντος.

Η αλλοίωση του φυσικού περι-
βάλλοντος του νησιού θα επιφέρει 
την απώλεια της ιδιαίτερης ταυτότη-
τας του, σε μια εποχή που η Σέριφος 
οφείλει και πρέπει να ορίσει το δικό 
της μοντέλο τουρισμού με γνώμονα 
τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς 
τόσο του δομημένου όσο και του 
αδόμητου περιβάλλοντος της.

Ενώ γράφεται αυτό το άρθρο 
πληροφορούμαι ότι στις αρχές του 
έτους (04/01/2023)ολοκληρώνεται 
ο διαγωνισμός από το ΤΕΕ (Τεχνι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδος), φορέας 
υλοποίησης για λογαριασμό του 
ΥΠΕΝ του διαγωνισμού και ξεκινά το 
έργο εκπόνησης αυτοτελών πολεο-
δομικών μελετών για την αναγνώρι-
ση οδών σε εκτός σχεδίου περιοχές, 
με προθεσμία υλοποίησης 14 μήνες. 
Από τις πρώτες μελέτες αυτή της 
Π.Ε.ΚΥΚΛΑΔΩΝ και βεβαίως της 
Σερίφου.

Σας θυμίζω ότι ο χαρακτηρισμός 
μιας οδού ως κοινόχρηστης είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη δό-
μηση των οικοπέδων.

Δεύτερη λοιπόν ευκαιρία δόμησης 
για τα μικρά οικόπεδα.

Αντικειμενικά όμως είναι ευκαι-
ρία για τη Σέριφο;

Η συνεργασία και παρακολού-
θηση της μελέτης με τους μελετητές 
που θα την αναλάβουν, η γνωστοποί-
ηση της και η διαβούλευση με τους 
κατοίκους και εμπλεκόμενους, πρέ-
πει να είναι προτεραιότητα μας.

Συνεχίζεται...
Άννα Σκιαδά,

αρχιτέκτων DESA-PARIS
τ. Πρόεδρος και τ. μέλος του

Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 � Επίσκεψη από το εργαστήρι κεραμικής «το κεραμείο»
Η Νατάσα Καλογεροπούλου και οι συνεργάτιδές της, από το «Κεραμείο» 

οργάνωσαν στις 7 Νοεμβρίου 2022 εικαστικό εργαστήρι για τους μαθητές. 
Τα μεγαλύτερα παιδιά ασχολήθηκαν με την Κυκλαδική τέχνη φτιάχνοντας τα 
δικά τους ειδώλια, ενώ οι πρώτες δύο τάξεις ασχολήθηκαν με διακοσμητικά 
των Χριστουγέννων. Τo κόστος των υλικών κάλυψε η κ. Καλογεροπούλου.

Οι τέχνες εξασφαλίζουν χώρο αλληλεπίδρασης και παραγωγής και συν-
δυάζουν την καθημερινή εμπειρία με την επιστημονική πρακτική. Συνεπώς, 
αυτή η διδακτική προσέγγιση μέσα από την τέχνη στόχο έχει να οργανώσει τη 
γνώση και την εμπειρία με βιωματικό τρόπο.

 � Διαδικτυακή ξενάγηση στο πλωτό Μουσείο «Νεράιδα»
Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων στις 16/11/2022, είχαν τη χαρά να ξενα-

γηθούν διαδικτυακά στο πλωτό μουσείο «Νεράιδα».
 � Εορτασμός 17ης Νοέμβρη

Εορτάστηκε στις 17/11/2022 στο χώρο του σχολείου η επέτειος του Πο-
λυτεχνείου. Οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων παρουσίασαν ένα θεατρικό ενώ 
οι υπόλοιπες τάξεις συμμετείχαν με τραγούδια.

 � Επίσκεψη Ιδρύματος Λασκαρίδη

Εκπρόσωποι του ιδρύματος Λασκαρίδη, μίλησαν στις 18/11/2022 στους 
μαθητές για τη θαλάσσια ρύπανση. Έπειτα, οι μαθητές της Γ΄,Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 
τάξης, επισκέφθηκαν το λιμάνι και παρακολούθησαν τον καθαρισμό του, από 
δύτες του ιδρύματος.

Πηγή: blog Δημοτικού σχολείου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΕ Λ.Τ.

 � Εορτασμός Επετείου Πολυτεχνείου
Το Γυμνάσιο με Τ.Λ Σερίφου γιόρτασε και φέτος την επέτειο του Πολυτε-

χνείου διοργανώνοντας την καθιερωμένη σχολική γιορτή, η οποία στέφθηκε 
με επιτυχία.

 � Μαθητικές Εκλογές
Στο 1ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου διεξήχθησαν οι μαθητικές εκλο-

γές (εκλογές 5μελών και 15μελούς).
Πηγή: blog Γυμνασίου με Λ.Τ. Σερίφου

Ευχαριστήριο
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού – πολιτιστικού προγράμματος «Το οικολο-

γικό μας αποτύπωμα για μια βιώσιμη Σέριφο», στις 30 Νοεμβρίου 2022 οι 
μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου Σερίφου παρακολούθησαν παρουσίαση για το 
παραδοσιακό προϊόν ΤΥΡΙ ΛΑΚΚΟΥ από τον τοπικό παραγωγό κ. Γεώργιο Πα-
ρασκευόπουλο. Ο κ. Παρασκευόπουλος αναφέρθηκε σε ιστορικά στοιχεία για 
τον τρόπο παρασκευής του τυριού, στη σημαντική διατροφική του αξία, καθώς 
και την ανάγκη διατήρησης των παραδοσιακών τεχνικών για την παραγωγή το-
πικών προϊόντων.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Παρασκευόπουλο.
Η Διευθύντρια Μπούρτζινου Δήμητρα (ΠΕ02)

Ποιοτικός άρτος
και

γλυκίσματα
δικής μας παρασκευής

Παπαδιαμαντοπούλου 30, 
Ιλίσια

Στέφανος Γεωργ. Λιβάνιος
Τηλ. 6989597053

Το Τρομερό Παιδί
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Λιβάδι Σέριφος 84005 (έναντι 
ταχυδρομείου)

Τηλ. 2281051328, 6944103340
mail: mariamakri1@yahoo.gr
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ALEXANDROS
ΕΝ ΣΕΡΙΦΩ 1977

CUISINE–COFFEE–BAR

LIVADAKIA BEACH
TEL: 6909397774

Η χορωδία του μουσικού εργαστηρίου τραγουδά χριστουγεννιάτικα 
και παραδοσιακά τραγούδια στο ανοικτό μάθημα – γιορτή, που 

διοργάνωσε στις 13 Δεκεμβρίου στη Σέριφο.

Ενικοιαζόμενα επιπλωμένα
δωμάτια διαμερίσματα

Τηλ. 2281052141, 6906236181
info@almirikiserifos.gr
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Νοέμβρης–Δεκέμβρης 20224

(Μέρος τελευταίο)
Μπαίνουμε πλέον στον 21ο αιώνα και τα πράγματα 

στην ακτοπλοΐα μας αλλάζουν ριζικά. Το 2000 ξεκινάει 
μια προσπάθεια να ενωθούν όλες οι ακτοπλοϊκές εται-
ρείες της χώρας σε μια και μόνη, (HELLAS FERRIES). 
Το γεγονός αυτό στοίχησε ακριβά στη Σέριφο. Στην ου-
σία εξαφάνισε την «κόντρα» των εταιρειών Βεντούρη και 
Σταθάκη που δραστηριοποιούνταν στη γραμμή μας, με 
αποτέλεσμα την μείωση των μέχρι τότε δρομολογίων από 
και προς το νησί μας. Παράλληλα άρχισε μια προσπάθεια 
να μειωθούν τα λεγόμενα συμβατικά πλοία και να αντι-
κατασταθούν με πιο γρήγορα πλοία, αλλά με ακριβότε-
ρους ναύλους. Έτσι, αφού πρώτα είδαμε μια ανεπιτυχή 
προσπάθεια να μας «επιβληθούν» τα ιπτάμενα δελφίνια, 
σκάφη γρήγορα μεν, αλλά παντελώς ακατάλληλα για τις 
θάλασσές μας δε, άρχισαν σιγά- σιγά να δρομολογού-
νται, πρώτα τα HIGHSPEED και τα FLYINGCAT καιαργό-
τερα τα SPEEDRUNNER Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

Εδώ μια σπάνια φωτογραφία του Λιβαδιού, με το 
SPEEDRUNNER ΙΙ αραγμένο στο κεφάλι του μόλου, τον 
ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ (του Β. Βεντούρη) να πλησιάζει για να δέ-
σει και το HIGHSPEED (δεν ξέρω ποιο απ’ όλα είναι) να 
μπαίνει στο λιμάνι. Δεξιά αυτό που φαίνεται να ζυγώνει, 
είναι το AQUAJEWEL, που έκανε τότε την ενδοκυκλαδική 
συγκοινωνία.

Είναι βέβαια αλήθεια, ότι τα τελευταία χρόνια, τα 
ταχύπλοα πλοία, βελτιώθηκαν σημαντικά. Έγιναν μεγα-
λύτερα πιο καλοτάξιδα, ενώ η αύξηση των ναύλων των 
συμβατικών πλοίων, συντέλεσε ώστε η σχέση τιμής και 
διάρκειας ταξιδιού, να γύρει αποφασιστικά προς την με-
ριά των ταχυπλόων.

Εδώ ένα από τα πιο αξιόπιστα, σε ταχύτητα, συνέπεια 
αλλά και πολύ καλοτάξιδο πλοίο, το SPEEDRUNNERIV, 
το οποίο μας εξυπηρέτησε πολύ καλά τα τελευταία χρό-
νια, με μόνο του μειονέκτημα, το ότι σταμάταγε τα δρομο-
λόγιά του, για τους πέντε χειμερινούς μήνες. Είχε βέβαια 
το σημαντικό ελαφρυντικό, ότι δεν μπορούσε καν να μπει 
στη διαδικασία να πάρει κρατική επιδότηση διότι δεν με-
τέφερε φορτηγά αυτοκίνητα.

Εκτός όμως των ταχύπλοων πλοίων, που τελικά συ-
γκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος του επιβατικού κοινού, 
ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, είχαμε τα τελευταία 
χρόνια και μια σειρά από συμβατικά πλοία στη γραμμή 
μας, που είχαν πάντοτε τους δικούς πιστούς οπαδούς. 
Ένας απ’ αυτούς, δεν το κρύβω, είμαι κι εγώ. Κατά την 
τελευταία δεκαετία λοιπόν, πρώτα το Ε/Γ, Ο/Γ (επιβατηγό 
– οχηματαγωγό, όπως επικράτησε να λέγονται τα πλοία 
αυτά) ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μας εξυπηρέτησε ανελλιπώς πι-
στά, χειμώνα καλοκαίρι.

Το ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έμεινε στη γραμμή μας μέχρι 
που «παρέδωσε το πνεύμα», εκεί γύρω στο 2013… Μετά 
κατέπλευσε στη γραμμή μας το Ε/Γ Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
ΚΟΡΑΗΣ. Πλοίο με ιστορικό ονοματεπώνυμο, όμως σχε-
τικά μικρό και αργό πια, για τα δεδομένα της εποχής. 
Παρ’ όλα αυτά μας εξυπηρέτησε καλά για πολλά χρόνια, 
ιδίως τους χειμερινούς μήνες. Κάποια στιγμή μπήκε στη 
γραμμή, σαν αναπληρωματικό πλοίο της ίδιας εταιρείας, 
(ZANTEFERRIES) ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ… Ακόμη πιο μι-
κρό σε μέγεθος πλοίο και από ταχύτητα… μην το συζη-
τάς, εποχή ΜΑΡΙΛΕΝΑ! Ευτυχώς έμεινε ελάχιστα.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία ΖΑΝΤΕ FERRIES 
αντικατέστησε τον ΚΟΡΑΗ με το πολύ μεγαλύτερο και 
ευτυχώς λίγο πιο γρήγορο Ε/Γ Ο/Γ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩ-

ΜΟΣ. Το πλοίο αυτό είναι ως σήμερα το συμβατικό πλοίο 
που κάνει τη γραμμή μας, χειμώνα καλοκαίρι. Τους δύ-
σκολους μήνες εκτελεί συνήθως τρία δρομολόγια την 
εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ή Σάββατο, 
ως την Θήρα, με επιστροφές αντίστοιχα Τρίτη, Πέμπτη 
και Κυριακή, δρομολόγια και τα τρία επιδοτούμενα. Λέω 
συνήθως διότι κάποιες φορές προσθέτει και ένα ακόμη 
την Παρασκευή το πρωί ως τη Μήλο, με επιστροφή την 
ίδια μέρα, ή κάποιες άλλες φορές με αφορμή (ή πρόφα-
ση) την κακοκαιρία, τα μειώνει σε δυο.

Από φέτος το καλοκαίρι, στη θέση των 
SPEEDRUNNER της εταιρείας AEGEANSPEEDLINES, 
ήρθαν τα ταχύπλοα σκάφη της εταιρείας SEAJETS. 
Δεν είδαμε με καλό μάτι την αλλαγή αυτή. Διότι η 
AEGEANSPEEDLINES είχε δείξει ως τώρα μεγάλη και 
συνεχή συνέπεια όσα χρόνια ήταν στη γραμμή μας. 
Η άλλη εταιρεία, δεν έχει δείξει ακόμη δείγματα γρα-
φής. Πάντως αφού αγόρασε εδώ και κάποια χρόνια το 
SPEEDRUNNER ΙΙΙ, το επανέφερε φέτος στη γραμμή 
μας, ενώ πρόσθεσε και το πραγματικά τεράστιο σε μήκος 
TERAJET και τα δυο σε καθημερινή βάση, ένα το πρωί 
και ένα το απόγευμα. Για όσο είναι καλοκαίρι, όλα καλά. 
Μόλις μπει ο Οκτώβρης, τότε να δούμε πως θα συμπε-
ριφερθεί. Ας περιμένουμε. Μην ξεχνάμε πάντως, ότι τα 
νησιά μας έχουν επιτακτική ΑΝΑΓΚΗ επικοινωνίας όλο 
το χρόνο!

Κάπου εδώ θα πρέπει να σταματήσω το αφιέρωμα 
αυτό. Όμως πριν τελειώσω θα ήθελα απλά να κάνω μνεία 
στα πλοία που έκαναν τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, 
με αφετηρία τη Σύρο, όπως ήταν τα: ΜΑΡΙΩ, ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
ΣΤΡΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, AQUAJEWEL, ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ, 
ΑΡΤΕΜΙΣ… Και δεν έχω καν αναφέρει τα πλοία που 
έκαναν τη γραμμή μας, πριν το 1972.Δεν αντέχω όμως 
να μην προσθέσω και δυο ακόμα φωτογραφίες που δεί-
χνουν ανάγλυφα το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μέσα 
σε αυτά τα πενήντα χρόνια. Μια του 1972 και μια του 
2020 δηλαδή.

Το ΜΑΡΙΩ που λέγαμε πιο πριν. Ένα σκαφίδι μήκους 
περίπου 35 μέτρων, που από τον Αργοσαρωνικό που τα-
ξίδευε, τόλμησε να ταξιδέψει στο Αιγαίο! Κι όμως άντεξε, 
ή μάλλον οι επιβάτες του άντεξαν, στο να κάνουν μαζί 
του την ενδοκυκλαδική συγκοινωνία. Η φωτογραφία είναι 
από καρτ – ποστάλ της εποχής.

Και φτάνουμε στο σήμερα, Και βλέπουμε στη φωτο-
γραφία το θηριώδες TERAJET των 146 μέτρων μήκος, 
να μπαίνει στο Λιβάδι, ενώ στον μόλο είναι ήδη δεμένα, 
το μεγάλο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ των 122 μέτρων και 
το μικρότερο, αλλά όχι αμελητέο ΑΡΤΕΜΙΣ που κάνει τα 
ενδοκυκλαδικά δρομολόγια από την Σύρο. Το ΑΡΤΕΜΙΣ 
είναι 90 μέτρα μήκος, διπλάσιο δηλαδή από το ΜΑΡΙΩ 
που λέγαμε… Πως το λέγανε οι αρχαίοι Ρωμαίοι; Α ναι το 
θυμήθηκα; Otemporaomores…

Βαγγέλης Φωκ. Λάσκαρης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι φωτογραφίες πλοίων είναι δικές μου. 

Εξαιρούνται αυτές των ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΟΝΙΟΝ, ΚΙΜΩΛΟΣ 
και ΑΛΚΥΩΝ που είναι παρμένες από το εξαιρετικό βιβλίο του 
Γεωργ. Μ. Φουστάνου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 1945 -1995.

Σημείωση:
Το αφιέρωμά μας συνεχίζεται με μικρή αναφορά στους πα-

λιούς πράκτορες και τους βαρκάρηδες.

Το Ε/Γ Ο/Γ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ δεμένο στο λιμάνι μας,
σε ένα από τα πολλά ταξίδια του.

Το Ε/Γ Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ,
ενώ κάνει μανούβρα για να πιάσει στο μόλο μας.

Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ μπαίνει νύχτα στο Πειραιά,
επιστρέφοντας από Σέριφο.

Το TERAJET προσεγγίζει το Λιβάδι.
Πραγματικά τεράστιο…

ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΑΝ

 � Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, η 
χορευτική ομάδα του Συλλόγου μαζί με φίλους γλέντησε με τα παραδοσιακά 
μας όργανα, απολαμβάνοντας κρασί και μεζέ στην αίθουσα στο «Μπαλκόνι».
…Όμορφες αφορμές για να βρισκόμαστε, να περνάμε καλά και να δημιουρ-

γούμε γλυκές αναμνήσεις.
Ευχαριστούμε πολύ όσους συμμετείχαν και βοήθησαν για αυτή την όμορφη 

βραδιά, και κυρίως τους μουσικούς Δολιανίτη Πέτρο, Ρεβίνθη Ιάκωβο, Χρυ-
σολωρά Κωνσταντίνο & Χρυσολωρά Μιχάλη.

 � Το ημερολόγιο του Συλλόγου για το νέο έτος ήδη διακοσμεί τα σπίτια συ-
μπατριωτών και φίλων.

 � Ο Σύλλογος Γυναικών Σερίφου «Η Ανδρομέδα» εύχεται ολόψυχα καλές 
γιορτές και καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και δημιουργικότητα! Το 2023 να 
φέρει στο νησί μας υγεία & πρόοδο!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
η πρόεδρος Λιβανίου Μαρία, η Γ. Γραμματέας α.α. Γαλανού Ισιδώρα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΡΙΦΟΥ
«Η Ανδρομέδα»

SEATRAC
Γιορτές γεμάτες από πράγματα που μετράνε πραγματικά... που να 
φτάνουν στην καρδιά μας... και να αγκαλιάζουν ζεστά την ψυχή 
μας... Κάθε χρόνος μας φέρνει συγκεκριμένες προκλήσεις, μάθηση, 
μαθήματα και μερικές νέες εμπειρίες. Το τέλος της χρονιάς πάντα 
μας υπενθυμίζει ότι, όταν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε πάντα να 
βοηθήσουμε περισσότερο και να παρέχουμε υποστήριξη εκεί που 
χρειάζεται περισσότερο. Ευχαριστούμε το ΤΟΒΕΑ που είναι πάντα 
δίπλα μας. Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την αποστολή μας και να 
εκπληρώνουμε τα όνειρα των συνανθρώπων μας.

Το 2022 φεύγει με πάνω από 2.100 χρήσεις.
Πάνω από 2.100 χαμόγελα που εισπράξαμε...

Χρόνια πολλά, καλή Χρονιά...
 Ομάδα Seatrac Σερίφου  

Κ.Ρ.

ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 Καφε-Μπαρ
Τηλ.: 2281051903,

6946910840

Εmail:
info@vassiliaserifos.gr

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών- 
Laptops. Πωλήσεις - Αναβαθμίσεις 

- Δίκτυα Συνδέσεις Internet
Γιάννης Μποφίλιος

Λιβάδι. Η περιφορά της εικόνας 
του Αγίου Νικολάου στο Λιμάνι
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ (1420) ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ
Το νησολόγιο του Κριστόφορο Μπουοντελμόντι (Cristoforo Buondelmonti) με τον τίτλο 

«Liber Insularum Archipelagi» (Βιβλίο των νήσων του Αρχιπελάγους) είναι το πρώτο κείμενο 
των νεότερων χρόνων που περιέχει μια περιγραφή για τη Σέριφο και έναν χάρτη της.1 Γραμ-
μένο στα λατινικά, περιλαμβάνει και μια αμφίσημη ίσως λέξη, που η ατυχής μετάφραση της 
εξακολουθεί να αποδίδει μια στρεβλή εικόνα του νησιού ακόμη και σήμερα.

Το χειρόγραφο αυτό έργο (isolario στα ιταλικά) αποτέλεσε το πρότυπο και την αρχή στη 
μακρόχρονη παράδοση ενός νέου λογοτεχνικού είδους, ενός βιβλίου με χάρτες νησιών (και 
άλλων παράλιων περιοχών) που συνοδεύεται από ιστορικά, μυθολογικά, αρχαιολογικά και 
γεωμορφολογικά στοιχεία, για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο.2 Το πόνημα του Μπουοντελ-
μόντι γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία και κυκλοφόρησε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στις μέρες μας σώζονται περίπου εξήντα χειρόγραφα αντίγραφα του, που 
χρονολογούνται από το 1430 μέχρι και τα μέσα του 17ου αιώνα.

Ο συγγραφέας, γόνος επιφανούς οικογένειας από την Φλωρεντία, έκανε πολλά ταξίδια 
στις ελληνικές θάλασσες ξεκινώντας από την Κρήτη το 1415. Το πρώτο του έργο ήταν το 
«Descriptio Insulae Cretae» (Περιγραφή της Νήσου Κρήτης), που γράφτηκε πριν το 1418, 
ενώ το 1420 ολοκλήρωσε την πρώτη μορφή του «Liber Insularum Archipelagi» πιθανότατα 
στην Ρόδο. Οι περιγραφές του νησολογίου, όπως και οι χαρτογραφικές απεικονίσεις του, 
είναι πρωτότυπες και βασίζονται στις επιτόπιες παρατηρήσεις του συγγραφέα, που αναφέρει 
επίσης ότι πέρασε τέσσερα χρόνια ταξιδεύοντας στο Αιγαίο. Κάθε εδάφιο αρχίζει σχεδόν πά-
ντοτε με τη ετυμολογία της ονομασίας του νησιού και συνεχίζει με την περιγραφή της θέσης 
του και την αρχαία ιστορία του. Αναφέρει επίσης τα φυσικά χαρακτηριστικά του και κάποια 
πρόσφατα σχετικά γεγονότα. Στην πληρέστερη του μορφή, το έργο περιέχει πληροφορίες 
και χάρτες για 79 νησιά, συμπλέγματα νησιών καθώς και για ορισμένες τοποθεσίες, όπως η 
Κωνσταντινούπολη και το Άγιον Όρος.

Αν και το νησολόγιο αυτό είχε γνωρίσει μια τέτοια διάδοση, το πρωτότυπο λατινικό κείμε-
νο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά σε μια πλήρη έκδοση το 1824 στη Γερμανία, σχολιασμένο 
ελάχιστα και από φιλολογική μόνο σκοπιά, δηλαδή σχετικά με τις διαφορές του κειμένου στα 
χειρόγραφα που μελετήθηκαν.3 Το 1897 ο ακαδημαϊκός και ελληνιστής Εμίλ Λεγκράν (Émile 
Legrand, 1841-1903) δημοσίευσε στη Γαλλία ένα άλλο χειρόγραφο που περιείχε μια ελληνική 
μετάφραση του «Liber Insularum Archipelagi». Το έργο αυτό, αγνώστου μεταφραστή, εντοπί-
στηκε αρχικά από τον Λεγκράν το 1875 στην Κωνσταντινούπολη, στην βιβλιοθήκη των Σουλ-
τάνων, γι’ αυτό και το ονομάζει «Manucsrit du Sérail» (Χειρόγραφο του Σεραγιού). Μερικά 
χρόνια αργότερα ο Λεγκράν μπόρεσε να αποκτήσει ένα αντίγραφο και να το εκδώσει.4

Η ελληνική μετάφραση έχει τον τίτλο «Λατίνου τινός Χριστοφόρου Ανσερίνου, Περί των 
Νήσων» και είναι γραμμένη σε αρχαΐζουσα γλώσσα, πιθανώς του 16ου αιώνα. Στην έκδοση 
συνοδεύεται από την απόδοση του κειμένου στα γαλλικά, κάνοντας έτσι το έργο του Μπουο-
ντελμόντι προσιτό σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.

Το εδάφιο «Περί της Σερφήνης» έχει τον αριθμό 25 και αρχίζει με την φράση ότι αυτή είναι 
ένα νησί τελείως ορεινό. Συνεχίζει με την πιθανή ετυμολογία του ονόματος και περιγράφει με 
συντομία το λιμάνι, τον ύφαλο μπροστά του (προφανώς αυτόν στη θέση Καράβι) και την πόλη 
(κάστρο), ενώ επισημαίνει το πλήθος των αγριοκάτσικων που αποτελούν την βασική τροφή των 
κατοίκων. Ακολουθεί μια μακροσκελής περιγραφή της τοπικής λατρείας του Απόλλωνα και 
των συμβολισμών της, που όμως δεν βασίζεται σε κάποιο γνωστό κείμενο αρχαίου συγγρα-
φέα. Στην τελευταία παράγραφο υπογραμμίζει την δυστυχία των κατοίκων με την διαπίστωση:

Ἐν ταύτῃ τῇ νήσῳ οὐδέν ἓτερον εύρήσεις ζητῶν, εἰ μή πολλήν ἀθλιότητα, 
καί τούς αὐτόθι οἰκοῦντας ἀλόγων ζώων δίκην βιoῦντας καί, τό δή χεῖρον, ὅτι 
μετά τρόμου διάγουσι πολλοῦ νυκτός καί ἡμέρας, φοβούμενοι μή εἰς τάς τῶν 
ἐχθρῶν χεῖρας ἐμπέσωσι.

Η ζοφερή αυτή εικόνα διατρέχει όλο το έργο, παρουσιάζοντας το Αρχιπέλαγος ως μια πε-
ριοχή «απειλούμενη, σε παρακμή, σε πρωτόγονη κατάσταση».5 Πράγματι την εποχή εκείνη τα 

νησιά που ήταν κάτω από την άμεση ή έμμεση κυριαρχία της Βενετίας, ιδιαίτερα τα μικρότερα 
από αυτά, όπως η Σέριφος, υπέφεραν τα πάνδεινα από τις επιδρομές Τούρκων πειρατών, 
παρά τις προσπάθειες της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας να τα προστατεύσει με τις συμφωνίες 
που υπέγραφε ο Δούκας της Κρήτης με τα εμιράτα του Μεντεσέ και του Αϊδινίου τα προηγού-
μενα χρόνια.6

Οι μεταγενέστερες μεταφράσεις του παραπάνω εδαφίου, από το πρωτότυπο λατινικό 
κείμενο, που αρχίζει: «Nunc ergo, pater, quod sit in hac insula nisi calamitas …» φαίνεται 
πως μάλλον ακολούθησαν την ελληνική του απόδοση και την πιστή μετάφραση της από 
τον Λεγκράν στα γαλλικά: «On ne trouve dans cette île qu’une extrème misère …» (Δεν 
υπάρχει τίποτε άλλο σε αυτό το νησί, εκτός από ακραία δυστυχία …). Έτσι σε πρόσφατη 
αγγλική μετάφραση, που βασίζεται στο χειρόγραφο της συλλογής James Ford Bell του 
Πανεπιστημίου της Μιννεζότα,7 διαβάζουμε στο ίδιο εδάφιο: «Now therefore, father, what 
can there be in this island except calamity, …» (Τώρα, λοιπόν, πατέρα, τι άλλο μπορεί να 
υπάρξει σ' αυτό το νησί εκτός από συμφορά...) και στην γερμανική μετάφραση, από το χει-
ρόγραφο της Βιβλιοθήκης του Ντύσσελντορφ:8 «Nun liegt also offen zu Tage, was es auf 
dieser Insel anderes gibt als Unglück …» (Τώρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο, τι άλλο υπάρχει 
σε αυτό το νησί εκτός από δυστυχία …).

Η εμμονική αυτή απόδοση του όρου «calamitas» με λέξεις όπως αθλιότητα, δυστυχία, 

απέχει ίσως από την κυριολεξία του, που υπονοεί ένα γεγονός και όχι μια κατάσταση, αλλά και 
αγνοεί την παράδοση πολλών άλλων νησολογίων της περιόδου από τον 15ο έως και τον 17ο 
αιώνα. Στα παλαιότερα από αυτά βρίσκουμε μόνο μια σημείωση πάνω στον χάρτη της Σερί-
φου, όπως «Serfino dale calamite» στο πρώτο τυπωμένο νησολόγιο του Ιταλού Μπαρτολομέο 
ντάλι Σονέττι9 (Bartolommeo dalli Sonetti), ή «Serphino de las calamitas» στο χειρόγραφο του 
Ισπανού Αλόνσο ντε Σάντα Κρουζ10 (Alonso de Santa Cruz), που θα μπορούσαν ίσως να πα-

ρερμηνευθούν με τον ίδιο τρόπο, μια και στο αντίστοιχο κείμενο δεν υπάρχει κάποια μνεία σε 
τι ακριβώς αναφέρονται. Λίγο αργότερα ο χάρτης στο χειρόγραφο νησολόγιο του ελληνικής 
καταγωγής Αντόνιο Μίλλο11 (Antonio Millo–1582) είναι αρκετά πιο σαφής και γράφει πάνω στο 
νησί «Pietra calamita», ενώ στο συνοδευτικό κείμενο σημειώνει: «… και υπάρχει ένα πέτρωμα 
καλαμίτα σε ένα μεγάλο βουνό, αλλά οι νησιώτες απαγορεύουν την εξόρυξή του.»

Και αν τα παραπάνω νησολόγια δεν ήταν ευρύτερα γνωστά στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν 
ισχύει το ίδιο για τα βιβλία των Πορκάκκι12 (Porcacchi–1572), Πιατσέντσα13 (Piacenza–1688) 
και Κορονέλλι14 (Coronelli–1696), που είχαν γνωρίσει μεγάλη διάδοση. Ο πρώτος στη σύντομη 
μνεία του έργου του για τη Σέριφο έχει μόνο μια λακωνική νύξη για το θέμα: «Qui si trova la 
calamita» (Εδώ βρίσκεται η καλαμίτα). Ο δεύτερος, που βασίζεται στην αναφορά που κάνει ο 
Σπον15 στο δικό του έργο, είναι πιο αναλυτικός.

Έτσι ο Πιατσέντσα γράφει: «Το μεγαλύτερο καύχημα, για το οποίο θα μπορούσε πάνω από 
όλα να υπερηφανεύεται αυτό το νησί, είναι ότι έχει στα έγκατα του, όπως με συντομία ανα-
φέρεται και από τον διακεκριμένο {μελετητή} Σπον, πολλές φλέβες από καλαμίτα, αν και {το 
κοίτασμα) θα ήταν πιο πλούσιο και σε μεγαλύτερη εκτίμηση, εάν η φύση του είχε χαρίσει μια 
μεγαλύτερη ελκτική δύναμη». Συνεχίζει καταθέτοντας τις αμφιβολίες του για την ποιότητά του 
πετρώματος, αφού αυτό δεν μπορεί να τραβήξει τα καρφιά από τα πλοία που περνούν κοντά, 
αλλά ούτε και να μετακινήσει την πυξίδα τους από την κανονική της θέση, όπως πιστευόταν 
μέχρι τότε!

Και ο Κορονέλλι αναφέρει: «Έχει επίσης αυτή στα βουνά της αρκετές φλέβες από καλαμί-
τα, αλλά με μικρή δύναμη». Όσο για τον Σπον, στο ίδιο ύφος επίσης, σημειώνει: «Αυτό το νησί 
έχει ορυχεία αιματίτη, που όμως δεν επηρεάζουν την πυξίδα, όσο κοντά κι αν έρθει το πλοίο. 
Ο πλοηγός μας διαβεβαίωσε, ότι το είχε εξακριβώσει, πως δεν ήταν τόσο καλός όσο σε άλλα 
ορυχεία». Χρησιμοποιεί δηλαδή τη γαλλική λέξη για τον αιματίτη (aimant), ένα επιστημονικό 
όρο για το σιδηρομετάλλευμα16.

Η σύγχυση αυτή στην απόδοση του εδαφίου του Μπουοντελμόντι προφανώς έγινε μετα-
ξύ του λατινικού «calamitas» που σημαίνει ατυχία, μεγάλη βλάβη, συμφορά και του ιταλικού 
«calamita», που αναφέρεται στο μαγνητικό σιδηρομετάλλευμα.17 Άλλωστε το πρώτο αποδί-
δεται στα ιταλικά με μια ελάχιστα διαφορετική λέξη: «calamità», ενώ στα ισπανικά γράφεται 
«calamidad». Θα έπρεπε λοιπόν η παραπάνω σημείωση στους χάρτες να γράφει «Serfino dale 
calamità» στα ιταλικά και «Serphino de las calamidades» στα ισπανικά, αν τυχόν εννοούσε τη 
«Σέριφο των καταστροφών».

Για την προέλευση του όρου «calamita» ανατρέχουμε σε ιταλικό ετυμολογικό λεξικό,18 όπου 
στο σχετικό λήμμα διαβάζουμε: «Άλλοι, ωστόσο, λένε ότι μόλις ανακαλύφθηκε η πυξίδα συνη-
θιζόταν να αφήνουν τη βελόνα να επιπλέει σε ένα υγρό και ότι από την κίνηση που έκανε στην 
πορεία της προς τους πόλους, της δόθηκε το όνομα ορισμένων μικρών βατράχων (rana arborea 
κατά τον Λινναίο) που οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι τον παλιό καιρό αποκαλούσαν CALAMITES ή 
CALAMITAE (επειδή ζούσαν ανάμεσα στα καλάμια)–και προς επιβεβαίωση αυτού, ισχυρίζονται 
ότι τον πρώτο καιρό η πυξίδα ονομαζόταν επίσης RANETTA στην Ιταλία». Οι πρώτες πυξίδες 
έμοιαζαν λοιπόν σαν ένα βατραχάκι, αποτελούμενες από ένα κομμάτι φυσικού μαγνήτη πάνω 
σε ξύλο, που επέπλεε σε δοχείο με υγρό, ώστε να περιστρέφεται ελεύθερα για να δείχνει τον 
βοριά. Έτσι η λέξη καλαμίτα κατέληξε να σημαίνει και το μαγνητικό σιδηρομετάλλευμα.

Ο χάρτης της Σερίφου (Serfinos) – από το αντίγραφο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης 

Ο χάρτης της Σερίφου (Serphinos) – από το αντίγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας 

Ο χάρτης της Σερίφου (Serfinus) – από το αντίγραφο της Βρετανικής Βιβλιοθήκης

Χάρτης της Σερίφου (Serphano) – από το αντίγραφο της Βιβλιοθήκης του Ντύσσελντορφ 

Ο χάρτης της Σερίφου (Serphinus) – από το αντίγραφο του Πανεπιστημίου της Μιννεζότα

Αχιλλεύς – Σπυρίδων Δ. Γαζής

! στη σελ. 6
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Είναι βέβαια αναμφισβήτητο ότι η παρανόηση αυτή της λέξης «calamita» αρμόζει απόλυτα 
στη συνέχεια του κειμένου: «καί τούς αὐτόθι οἰκοῦντας ἀλόγων ζώων δίκην βιoῦντας …». 
Ταιριάζει και στην όλη εικόνα που αποδίδεται στη Σέριφο από τα αρχαία χρόνια, αυτήν ενός 
μικρού, άσημου, βραχώδους νησιού, ενός τόπου εξορίας που είναι γνωστός μόνο από τον 
μύθο του Περσέα και που δεν έχει παρουσιάσει ιστορικά οτιδήποτε, εκτός από τους άφωνους 
βατράχους του. Η αντίληψη αυτή φαίνεται λοιπόν ότι είναι ακόμη τόσο βαθιά ριζωμένη, που 
όχι μόνο κάνει τους σύγχρονους σχολιαστές/μεταφραστές του Μπουοντελμόντι να προσπερ-
νούν την βιβλιογραφία, χωρίς καν το ελαφρυντικό που θα είχε ίσως ο Λεγκράν, αλλά και δίνει 
τα λάθος επιχειρήματα σε άλλους μελετητές, όπως το παρακάτω παράδειγμα.

Σε βιβλίο που περιγράφεται ως συμβολή στην ιταλική γλωσσολογική ιστοριογραφία των 
μη λογοτεχνικών κειμένων,19 η συγγραφέας στα σχόλια της για τις ανακρίβειες στο νησολόγιο 
του Πορκάκκι, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αυτός παρανοεί το κείμενο του Μπουοντελμόντι 
και συμπεραίνει ότι αυτός μάλλον θα είχε αντιγράψει κάποια κακή μετάφραση του λατινικού 
πρωτοτύπου: «Όσον αφορά το περιεχόμενο, υπάρχουν αρκετές παρερμηνείες στην εκδοχή 
του Porcacchi. Έτσι γράφει για το νησί Serphino (Le Isole, 29): "Qui si trova la calamita" (με άρ-
θρο, αλλά χωρίς τόνο, άρα μάλλον εννοεί "μαγνήτης"), ενώ στο πρότυπο λέει: "quod sit in hac 
insula nisi calamitas"». Εκφράζεται δηλαδή μια απόλυτη βεβαιότητα ότι η λέξη «calamitas» 
αποκλείεται να σημαίνει κάτι άλλο εκτός από συμφορά!

Αλλά και ο Γκυγιώμ Σαιν-Γκυλλιέν (Guillaume Saint-Guillain), μελετητής της Ενετοκρατίας 
στα νησιά του Αιγαίου, αρχίζει το άρθρο του20 για τον διαβόητο άρχοντα της Σερίφου Νικο-
λό Αντόλντο (Nicoló Adoldo), με την επίμαχη φράση του Μπουοντελμόντι, μεταφρασμένη σε 
παρόμοιο ύφος: «Δεν υπάρχει τίποτα σ’ αυτό το νησί εκτός από δυστυχίες, είναι βέβαιο …». 
Στη συνέχεια όμως εκφράζει κάποιες επιφυλάξεις, θεωρώντας πως η διατύπωση είναι μάλλον 
υπερβολική και επηρεασμένη από την αρνητική εικόνα που συνοδεύει το νησί από την αρχαι-
ότητα. Στα επιχειρήματα του περιλαμβάνεται και η παρατήρηση, πως αφού οι εγκληματικές 
πράξεις του Αντόλντο είχαν ως κίνητρο την αρπαγή χρημάτων από τους υπηκόους του, αυτοί 
θα πρέπει να διέθεταν κάποια σχετικά σεβαστή περιουσία.21

Με το ίδιο άρθρο έρχεται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα ένα έγγραφο του 1443 που 
αποδεικνύει ότι και οι απλοί κάτοικοι της Σερίφου, την εποχή εκείνη, δεν ήταν οι δυστυχείς 
αγροίκοι που περιγράφει λίγα χρόνια πριν ο Φλωρεντίνος συγγραφέας. Πρόκειται για μια 
απόφαση της Quarantia, του Συμβουλίου των Τεσσαράκοντα της Βενετίας, δικαστηρίου που 
δίκαζε σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό. Με αυτήν δικαιώνονται τέσσερις Σερίφιοι στην αντιδι-
κία που είχαν με τον άρχοντα της νήσου Αλβίζε Μικιέλ (Alvise Michiel)22 και αποκαλύπτεται η 
όλη ενδιαφέρουσα ιστορία: Ο άρχοντας αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας του, θεωρώ-
ντας ότι είναι βιλλάνοι του (δουλοπάροικοι), απαίτησε να του πληρώσουν τον ανάλογο φόρο 
υποτελείας. Αυτοί όμως αρνήθηκαν, αντιτείνοντας ότι ήταν ελεύθεροι υπήκοοι του και ότι δεν 
οφείλουν φόρο.

Η διαφορά έφτασε ενώπιον του Regimen de Negroponte (Διοίκησης του Έγριπου) στη 
Χαλκίδα, που το 1434 εξέδωσε απόφαση που δικαίωνε τον άρχοντα, αλλά οι αντίδικοι του 
είχαν το σθένος και τη δυνατότητα να ασκήσουν έφεση στη Βενετία και να κερδίσουν την 
υπόθεση μετά από δέκα σχεδόν χρόνια. Και το σκεπτικό της απόφασης βασίζεται στο ότι οι 
πρόγονοί τους είχαν κερδίσει τη δίκη σε ανάλογη περίσταση, όταν ο Αντόλντο είχε απαιτήσει 
από αυτούς τον ίδιο φόρο το 1388, γιατί προσκόμισαν τότε στη Διοίκηση του Έγριπου τα έγ-
γραφα που αποδείκνυαν ότι δεν ήταν δουλοπάροικοι και που τα είχαν στην κατοχή τους «από 
τον καιρό του πρώην άρχοντα Ερμόλαο Μινόττο»,23 τότε που έγιναν απελεύθεροι, δηλαδή 
από το 1370 περίπου!

Αυτή η μοναδική ματιά στη ζωή των απλών κατοίκων της Σερίφου στις αρχές του 15ου 
αιώνα δείχνει ότι κάποιοι τουλάχιστον από αυτούς, ήταν αφενός αρκετά εύποροι για να απο-
τελέσουν στόχο της απληστίας των αρχόντων της και αφετέρου ήταν ικανοί να διεκδικήσουν 
το δίκιο τους από μια απόμακρη γραφειοκρατία, σε δύο ή τρεις διαφορετικές γενιές, διατηρώ-
ντας τη μνήμη και τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για τον σκοπό αυτό. Φαίνεται λοιπόν πως 
το φεουδαρχικό σύστημα εξουσίας της εποχής εκείνης έδινε κάποια δυνατότητα κοινωνικής 
ανέλιξης στους υπηκόους του και ορισμένοι μπορούσαν να την αξιοποιήσουν, και οι ίδιοι και 
οι απόγονοι τους, ακόμη και σε ένα μικρό νησί όπως η Σέριφος, που δεν ήταν τελικά ο τόπος 
της συμφοράς και της καταστροφής.

*Σημειώσεις
1. Η μόνη προγενέστερη μνεία για τη Σέριφο περιέχεται στο «De insulis et earum 

proprietatibus» – (Περί των νήσων και των ιδιοτήτων των), όπου απλά αναφέρεται ότι αυτή 
βρίσκεται στην Αδριατική Θάλασσα(!) χωρίς να δίνεται καμιά άλλη πληροφορία, πέραν του 
μύθου του Περσέα. Το έργο γράφτηκε μεταξύ των ετών 1385 και 1406 από τον Φλωρεντί-
νο νοτάριο και ουμανιστή, μαθητή και φίλο του Βοκκάκιου, Ντομένικο Σιλβέστρι (Domenico 
Silvestri, 1335-1411) και σώζεται σε ένα μοναδικό χειρόγραφο στη Βιβλιοθήκη του Τορίνο. 
Βλέπε MEDINA 2003.

2. Περισσότερες πληροφορίες για τα νησολόγια στα ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ 1998, ΤΟΛΙΑΣ 2002, ΤΟ-
ΛΙΑΣ 2008, ΤΟΛΙΑΣ 2010, TOLIAS 2007.

3. SINNER 1824. Το κείμενο για τη Σέριφο, σελ. 83-84.
4. LEGRAND 1897. Το ελληνικό κείμενο για τη Σέριφο, σελ. 40-41. Η μετάφραση στα γαλ-

λικά, σελ. 196–8.
5. BARSANTI 2009.
6. Τουρκομανικά κρατίδια στην ΝΔ Μικρά Ασία. Βλέπε ZACHARIADOU 1983.
7. EDSON 2018.
8. BAUER 2007. Στο χειρόγραφο αυτό γράφεται «patet»–πρόδηλον, αντί για «pater»–πα-

τέρα.
9. SONETTI 1972. Αναστατική ανατύπωση της έκδοσης του 1485. Οι σημειώσεις και τα 

τοπωνύμια πάνω στους χάρτες εμφανίζονται σε μεταγενέστερη έκδοση.
10. SANTA CRUZ 2003. Έκδοση (μεταγραφή και σχολιασμός) του χειρόγραφου που χρονο-

λογείται στο 1560 περίπου.
11. MILLO 2006. Ο πλοίαρχος και χαρτογράφος Αντόνιο Μίλλο καταγόταν από τη Μήλο και 

δραστηριοποιήθηκε στην Βενετία. Το νησολόγιο του περιέχει πρωτότυπες και σχετικά ακρι-
βείς πληροφορίες.

12. PORCACCHI 1576. Ο Τομάζο Πορκάκκι (Tommaso Porcacchi, 1530–1585) ήταν Ιταλός 
λόγιος και γεωγράφος. Το έργο του «L’ isole più famose del mondo...» (Τα πιο φημισμένα 
νησιά του κόσμου...) τυπώθηκε στην Βενετία το 1572 και περιγράφει με συντομία τη Σέριφο 
(σελ. 76). Η δεύτερη του έκδοση χρονολογείται στο 1576.

13. PIACENZA 1688. Ο Ιταλός σκακιστής, νομικός, διπλωμάτης και γεωγράφος Φραντσέσκο 
Πιατσέντσα (Francesco Piacenza, 1637-1687) έγραψε ένα ογκώδες σύγγραμμα με τον τίτλο 

«L’Egeo redivivo o sia chorogarphia dell’Archipelago …» (Τό Αἰγαίον ἀνανεωμένον, ἢ ἂλ-
λως χωρογραφία τοῦ Ἀρχιπελάγους …). Για τη Σέριφο βλέπε σελ. 299-301.

14. CORONELLI 1696. Ο Βιντέντσο Κορονέλλι (Vincenzo Coronelli) «Κοσμογράφος της Γα-
ληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας και Καθηγητής της Γεωγραφίας» όπως αναφέρει στον 
τίτλο του έργου, είναι ο συγγραφέας του «Isolario–Descrittione geografico-historica … di tutte 
l’isole …» (Νησολόγιο–Περιγραφή γεωγραφικο-ιστορική … όλων των νήσων …). Για τη Σέριφο 
βλέπε σελ. 239.

15. SPON 1678. O Ζακόμπ Σπον (Jacob Spon) ήταν Γάλλος γιατρός, λόγιος και περιηγητής 
(1647-1685). Με την επιστροφή του από ένα μεγάλο ταξίδι στην Ανατολή, δημοσίευσε το 1678 
το έργο του «Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant fait és années 1675 et 
1676…» (Ταξίδι στην Ιταλία, Δαλματία, Ελλάδα και Ανατολή που έγινε τα έτη 1675 και 1676 …). 
Για τη Σέριφο βλέπε στον τόμο Ι, σελ. 166.

16. Ο αιματίτης (στα γαλλικά παλαιότερα aimant και τώρα hématite) είναι ορυκτό που αποτε-
λείται από οξείδιο του σιδήρου. Συνήθως εντοπίζεται μαζί με τα συγγενή ορυκτά λιμωνίτης και 
μαγνητίτης, που όλα αφθονούν στη Σέριφο.

17. Σύμφωνα με συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, υπάρχουν τρεις περιοχές με το όνομα 
«Καλαμίτα» στη Σέριφο.

18. Dizionario Etimologico–https://www.etimo.it
19. GERSTENBERG 2004, σελ. 158.
20. SAINT - GUILLAIN 1998.
21. Ο Νικολό Αντόλντο κληρονόμησε το ½ της Σερίφου και αγόρασε άλλο ¼. Στο αποκορύ-

φωμα της τυραννικής του διακυβέρνησης κάλεσε σε γεύμα τους προκρίτους του νησιού και 
αφού τους βασάνισε για να αποκαλύψουν που κρύβουν τα χρήματα τους, τους δολοφόνησε 
ρίχνοντας τους από τα βράχια του κάστρου της Χώρας. Καταδικάστηκε το 1393 στη Βενετία 
σε δύο χρόνια φυλάκιση και απαγόρευση επιστροφής στη Σέριφο δια βίου.

22. Ο Αλβίζε Μικιέλ, κύριος αρχικά του ¼ της Σερίφου, αγόρασε ύστερα από έγκριση των 
αρχών της Βενετίας τα υπόλοιπα ¾ από τον έκπτωτο Νικολό Αντόλντο το 1432 και την επόμε-
νη χρονιά εγκαταστάθηκε στο νησί.

23. Ο Ερμόλαο Μινόττο (Ermolao Minotto) ήταν πρώτος εξάδελφος του Αντόλντο και προ-
κάτοχος του ως κύριος στη μισή Σέριφο. 

ΠΗΓΕΣ–ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
Για τον χάρτη της Σερίφου στο χειρόγραφο του νησολογίου
1. British Library Manuscripts–Ms. Arundel, 93 art.7, fol. 142
2. American School of Classical Studies, Athens, Gennadius Library–Mss 71, fol. 17
3. Bibliothèque Nationale de France, Département Cartes et Plans, GE FF-9351, fol. 17
4. Universitäts-und Landesbibliothek Düsseldorf Ms. G 13, fol. 39v
5. Walters Art Museum Ms. W.309, fol. 17v
ΣΗΜ. Τα χειρόγραφα είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης βιβλιοθήκης
Για το χειρόγραφο του νησολογίου στα ελληνικά
1. Bibliothèque Νationale de France, Département des Manuscrits, Supplément grec 
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Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
1. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ 1998: Λιβιεράτος, Ευάγγελος – «Χαρτογραφίας και χαρτών περιήγησις, 

25 Αιώνες από τους Ίωνες στον Πτολεμαίο και τον Ρήγα», Εθνική Χαρτοθήκη, Θεσσαλονίκη 
1998.

2. ΤΟΛΙΑΣ 2002: Τόλιας, Γιώργος – «Τα Νησολόγια, Η μοναξιά και η συντροφιά των νη-
σιών», Ολκός, Αθήνα 2002.

3. ΤΟΛΙΑΣ 2008: Τόλιας, Γεώργιος – «Ιστορία της χαρτογραφίας του ελληνικού χώρου 
1420-1800», Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2008.

4. ΤΟΛΙΑΣ 2010: Τόλιας, Γ. (Επιμ.) – «Το Αιγαίο Πέλαγος, Χαρτογραφία και Ιστορία, 15ος–
17ος αιώνας», Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2010.

5. BARSANTI 2009: Barsanti, Claudia – «Les Cyclades dans le Liber Insularum Archipelagi 
de Cristoforo Buondelmonti» (Οι Κυκλάδες στο Βιβλίο των Νήσων του Αρχιπελάγους του Κρι-
στόφορο Μπουοντελμόντι), Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου, Σύνδεσμος Σιφναϊ-
κών Μελετών (σελ. 235-245), Αθήνα 2009.

6. BAUER 2007: Bauer, Karl (Ed.) – «Cristoforo Buondelmonti, Liber Insularum Archipelagi, 
Transkription des Exemplars Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf Ms. G 13, 
Übersetzung und Kommentar» (Κριστόφορο Μπουοντελμόντι, Βιβλίο των Νήσων του Αρχι-
πελάγους, Μεταγραφή του αντιγράφου της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης του Ντύσσελντορφ 
Μs G 13, Μετάφραση και σχόλια), Reichert Verlag, Wiesbaden 2007.

7. CORONELLI 1696: Coronelli, Vincenzo «Isolario–Descrittione geografico-historica … di 
tutte l’isole …» (Νησολόγιο–ιστορικο-γεωγραφική περιγραφή … όλων των νήσων…), Venezia 
MDCLXXXXVI [=1696].

8. EDSON 2018: Edson, Evelyn (Ed.) – «Cristoforo Buondelmonti, Description of the 
Aegean and other islands» (Κριστόφορο Μπουοντελμόντι, Περιγραφή του Αιγαίου και άλλων 
νησιών), Italica Press, New York 2018.

9. GERSTENBERG 2004: Gerstenberg, Annette – «Thomaso Porcacchis»L'Isole piu 
famose del mondo«»….» (Τα πιο φημισμένα νησιά του κόσμου του Τομάζο Πορκάκκι), Max 
Niemeyer Verlag, Tübingen 2004.

10. MEDINA 2003: Medina, Montesdeoca και Manuel, José (Ed.) – «Los islarios en la 
época del humanismo. El De insulis de Domenico Silvestri» (Τα νησολόγια την εποχή του 
ουμανισμού. Το "Περί των νήσων” του Ντομένικο Σιλβέστρι), Universidad de La Laguna, La 
Laguna 2003.

11. MILLO 2006: Millo, Antonio – «Isolario» (Νησολόγιο), Αγαμέμνων Τσέλικας (μετ.), 
AdVenture, Αθήνα 2006.

12. PIACENZA 1688: Piacenza, Francesco – «L’Egeo redivivo o sia chorogarphia 
dell’Archipelago …» Το Αιγαίον ανανεωμένον, ή άλλως χωρογραφία του Αρχιπελάγους…), 
Eredi Soliani, Modona 1688.

13. PORCACCHI 1576: Porcacchi, Tommaso – «L’ isole più famose del mondo...» (Τα πιο 
φημισμένα νησιά του κόσμου …), S. Calignani et G. Perra, Venetia MDLXXVI [=1576}.

14. SAINT-GUILLAIN 1998: Saint-Guillain, Guillaume – «Nicolò Adoldo, seigneur de 
Sériphos. Un tyran dans l'Archipel au tournant des XIVe et XVe siècles» (Νικολό Αντόλντο, 
άρχοντας της Σερίφου. Ένας τύραννος στο Αρχιπέλαγος στο γύρισμα του 14ου προς τον 
15ο αιώνα), Thesaurismata. Bolletino dell'Istituto ellenico di Studi bizantini e postbizantini di 
Venezia, (no 28, p. 15-56), Venezia 1998.

15. SANTA CRUZ 2003: Santa Cruz, Alonso de – «Islario general de todas las islas del 
mundo» (Γενικό νησολόγιο όλων των νήσων του κόσμου). Edición, transcripción y estudio de 
Mariano Cuesta Domingo, Real Sociedad Geográfica, Madrid 2003.

16. SONETTI 1972: Sonetti, Bartolommeo Dalli – «Isolario» (Νησολόγιο), Venice 1485, 
With an Introduction by Frederick R. Goff, Theatrum Orbis Terrarum, Amsterdam MCMLXXII 
[=1972].

17. SPON 1678: Spon, Jacob – «Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant fait 
és années 1675 et 1676…» (Ταξίδι στην Ιταλία, Δαλματία, Ελλάδα και Ανατολή που έγινε στα 
χρόνια 1675 και 1676 …), Antoine Cellier le fils, Lyon MDCLXXVII [=1678].

18. TOLIAS 2007: Tolias, George – «8. Isolarii, Fifteenth to Seventeenth Century» (8. Νη-
σολόγια, από τον 15ο στον 17ο αιώνα), στο David Woodward (Ed.) History of Cartography, 
Volume Three (Part 1), Cartography in the European Renaissance», The University of Chicago 
Press 2007.

19. ZACHARIADOU 1983: Zachariadou, Elizabeth A. – «Trade and Crusade: Venetian 
Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin (1300-1435)» (Εμπόριο και σταυροφορία, η 
ενετική Κρήτη και τα εμιράτα του Μεντεσέ και του Αϊδινίου (1300-1435)), Hellenic Institute of 
Byzantine and Post–byzantine Research, Venice 1983.

Ο χάρτης της Σερίφου (Serfinus) – από το αντίγραφο του Walters Art Museum 
! από σελ. 5
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ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
Πόσο σ' αγαπώ,
πόσο σε λατρεύω,
θέλω μαζί να βρίσκουμε 
ότι εγώ γυρεύω!

Πόσο με λατρεύεις 
πόσο μ' αγαπάς,
κρατώντας μου το χέρι, 
στους ουρανούς πετάς!

Πόσο πολύ σ' αγάπησα,
και πίστεψα σε σένα,
πόσο πολύ μ' αγάπησες, 
και πόνεσες για μένα!

Και πέρναγαν τα χρόνια, 
κάποτε σ' αγαπούσα,
δεν ήταν τ' όνειρό μου, 
αυτό που τώρα ζούσα!

Δεν ήμαστε πια μαζί, 
κάποτε μ' αγαπούσες,
μα άλλα εγώ σου έδινα, 
και άλλα εσύ ζητούσες!

Τις λύπες από τις χαρές, 
προσπαθείς να ξεδιαλέξεις.
μα πως χωράει «Μια Ζωή» 
σε «μια χουφτίτσα λέξεις»!!!

Φιλιώ Γκινοσάτη

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

Μέσα από τα έγγραφα
και πρακτικά των Συμβουλίων της

Β΄Μερος: 1951- 1982
Του Γεράσιμου – Θεόδωρου
Μαγκανιώτη. Έκδοση 2022
Ο αγαπητός φίλος Κυκλαδίτης 

Γεράσιμος- Θεόδωρος Γ. Μαγκανιώ-
της, πρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ, τ. Πρόε-
δρος της Κοινότητος Κιμώλου για 
δύο θητείες και πρώτος Δήμαρχος, 
με το δεύτερο αυτό τόμο συνεχίζει 
την έρευνα και καταγραφή, μέσα 
από το πλούσιο αρχειακό υλικό του 
Δήμου, για την Αυτοδιοικητική ιστο-
ρία της Κιμώλου. Αυτοδιοικητικές 
περίοδοι, Αποφάσεις Συμβουλίων–
Πράξεις και έγγραφα.

Το 2021, εξέδωσε το Α΄ Μέρος. 
Το 2022, το Β΄ Μέρος. Ακούραστος 
και εργασιομανής, ως είναι, αναμέ-
νουμε, μέσα στο 2023 να δούμε να 
δημοσιεύεται και το Γ΄ Μέρος ολο-
κλήρωσης, της Αυτοδιοικητικής ιστο-
ρίας της Κιμώλου.

Βιβλιοπαρουσίαση

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

Τελειώνοντας το 2022 συνηθί-
ζεται να γίνονται και απολογισμοί 
του έτους που μόλις περνά. Θέλου-
με να σας ενημερώσουμε ότι στο 
θέμα της ανακύκλωσης υπάρχουν 
θετικά και αρκετά ικανοποιητικά 
στοιχεία. Όλο το 2022 η Σερφιώτικη εταιρεία συγκέντρωσης και διαχείρισης 
ανακυκλώσιμων υλικών στην περιοχή «Τσιλιπάκι»–Κ. Γουλιέλμου, με επιτυχία 
συγκέντρωσε μεγάλο όγκο υλικών..

Συγκεκριμένα η εκτιμώμενη ποσότητα σε γυαλί, ξεπερνά τους εβδομήντα 
(70)! τόνους και των κάθε λογής ηλεκτρικών συσκευών, θα ξεπεράσει τους 
τριάντα (30)! Καλή δύναμη και του χρόνου περισσότερα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ

Αγαπητοί συμπατριώτες

Μετά από πολλή σκέψη και έχοντας ως οδηγό την αγάπη και το εν-
διαφέρον για το νησί μας, αποφάσισα να κατέλθω, όπως λέγεται, στις 
προσεχείς Δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος δήμαρχος Σερίφου.

Η Σέριφος είναι ένα Κυκλαδονήσι με πολλά προσόντα, όμως δεν έχει 
τη θέση που της αξίζει μεταξύ των υπολοίπων νησιών στην ανάπτυξη και 
την προβολή. Αυτό έχει ως συνέπεια να υστερεί σε έργα υποδομής, με 
αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να παραμένει σε στάσιμη κατάσταση.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τα προβλήματα και τις ανάγκες του νησιού 
μας, είμαι διατεθειμένος να θέσω στην υπηρεσία του λαού της Σερίφου 
τις γνώσεις, τις εμπειρίες μου και ιδιαίτερα τις ψυχικές μου δυνάμεις 
προς τον σκοπό της αναβάθμισης της Σερίφου και της ισότιμης παρουσί-
ας της στον λαμπερό χώρο των Κυκλάδων.

Ακολουθώντας το παράδειγμα μεγάλων δημάρχων του παρελθόντος 
είμαι πρόθυμος, αν οι συμπατριώτες και οι συμπατριώτισσες μου δώσουν 
την ευκαιρία, να αφιερώσω τον εαυτό μου στην ανάπτυξη του νησιού μας 
και στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων του.

Σας προσκαλώ λοιπόν σε συνεργασία, ευχόμενος το νέο έτος 2023 να 
είναι ειρηνικό και δημιουργικό και ν’ αποτελέσει την απαρχή για ένα δυναμι-
κό ξεκίνημα και μια νέα προοπτική για την αγαπημένη μας Σέριφο.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Δημήτρης Γκιολές

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αγαπητοί Συμπατριώτες Με κοινό όραμα και μοναδικό γνώρισμα το 

συμφέρον του νησιού και της τοπικής μας κοινωνίας, τις κοινές αγωνίες, 
αναζητήσεις και προβληματισμούς για το παρόν και το μέλλον του νησιού 
μας την Σέριφο, με βαθιά την πεποίθηση ότι για να αλλάξουμε αυτά που 
μας απογοητεύουν και πάνε το νησί μας πίσω, βασική προϋπόθεση είναι η 
συλλογική ενεργοποίηση, η συμμετοχή και η συνεργασία όλων μας σε όλες 
τις αποφάσεις του Δήμου γι’ αυτό ακριβώς δημιουργήσαμε τον ανεξάρτη-
το συνδυασμό μας που ονομάστηκε «ΣΕΡΙΦΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
ώστε με την δύναμη και την συνεργασία όλων των συμπατριωτών μας να 
οδηγήσουμε τον τόπο μας στην πρόοδο και την ευημερία. Στόχος μας δεν 
είναι μόνο να κερδίσουμε τις προσεχείς Δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
του 2023, αλλά να δημιουργήσουμε σχέση σεβασμού και συνεργασίας με 
τους συμπατριώτες μας ώστε να αποκτήσουν την βεβαιότητα ότι εκπροσω-
πούνται απόλυτα από τις αποφάσεις του Δήμου μας.

Η τωρινή Δημοτική Αρχή δεν μπόρεσε να πείσει και να εμπνεύσει τους 
πολίτες και να δημιουργήσει σχέσεις σεβασμού και συνεργασίας και δεν 
κατάφερε να συνεργαστεί με άλλους θεσμικούς φορείς του τόπου και να 
επιλύσει σοβαρά ζητήματα του νησιού, αντί αυτού δυστυχώς δημιούργησε 
ένα κλίμα εγωισμού κι αυταρχισμού. Στα Δημοτικά Δρώμενα του νησιού 
μας έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που να διαθέτουν γνώσεις, εμπειρία, 
μεράκι αλλά και αίσθημα ευθύνης στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος 
και σεβασμό στον πολίτη. Πρωταρχικός μας ρόλος είναι να επαναφέρουμε 
την συμμετοχή στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, να επισημάνουμε τα 
πεδία των αλλαγών που θα οδηγήσουν μπροστά το νησί μας, να δεχτούμε 
ερωτήματα και να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα τα Δημοτικά 
προβλήματα που μας απασχολούν. Θέλουμε και επιδιώκουμε να υπάρξει 
ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές του νησιού μας μέσα από τον 
Δημοκρατικό προγραμματισμό που διασφαλίζει αποκεντρωμένες αποφά-
σεις, κοινωνικό έλεγχο και αξιοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων κάθε 
περιοχής του νησιού μας. Στους άμεσους στόχους μας είναι:

α) Η πλήρης αξιοποίηση των υδάτινων πόρων που διαθέτει το νησί μας 
καθώς και η αξιοποίηση του φράγματος με την δημιουργία του κατάλληλου 
δικτύου.

β) Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα του νησιού μας με την παραγωγή 
τοπικών ποιοτικών προϊόντων και η διασύνδεση του με τον τουρισμό

γ) Η παροχή κινήτρων για την υγεία και την παιδεία με έμφαση στον πο-
λιτισμό και τις παραδόσεις μας, και την διάδοση της ιστορίας του νησιού μας.

δ) Ο Εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύ-
ου του νησιού μας.

ε) Η Αποκατάσταση της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού των 
λυμάτων και η βελτίωση του αποχετευτικού δικτύου.

Ο συνδυασμός μας «ΣΕΡΙΦΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» Οραματίζε-
ται μια Νέα Σέριφο, έναν Δήμο με διαφάνεια, αξιοκρατία, νομιμότητα που 
να λειτουργεί Δημοκρατικά με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του 
που στηρίζει τις συλλογικές δράσεις ώστε να παράγεται κοινωνικό και οι-
κονομικό όφελος για τους δημότες μας. Από το χθες διδασκόμαστε από 
τα λάθη, κρατάμε τα θετικά κι επιτέλους κοιτάμε μπροστά. Η κοινωνική αλ-
ληλεγγύη, ο διάλογος, η συλλογική δράση και η συνεργασία αποτελούν τα 
βασικά χαρακτηριστικά που συγκροτούν την δημοτική μας παράταξη.

Με την παρούσα διακήρυξη Απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση για 
συνεργασία και συμπόρευση σε όλους τους Δημότες του νησιού μας για-
τί μόνο με την συμβολή όλων θα προκύψει το καλύτερο για το νησί μας.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΣΕΡΙΦΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΚΙΟΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΣΕΡΙΦΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Ιστορίες και μύθοι, όπως τις 
άκουγαν από τη γιαγιά Μαρούσα, 
ο Νίκος Γεροντάρης και ο Ευθύμης 
Βασιλόπουλος.

Ιστορίες που αναφέρονται σε 
διάφορους τοπικούς θρύλους ακό-
μα και με τη θρησκευτικότητα των 
κατοίκων, σε μια προσπάθεια, μέσα 
από τις σελίδες του, να διατηρηθούν 
αυτές οι ιστορίες και οι μύθοι ζωντα-
νοί. Ένα βιβλίο που διαβάζεται ευχά-
ριστα. Καλοτάξιδο

Εκδόσεις , Διάνοια.  Κ.Γ.

Ιστορίες και μύθοι 
από τη Σέριφο

Ο αγροτικός Μελισσοκομικός 
Συνεταιρισμός Σερίφου συμμετείχε 
στο 13ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΛΙΟΥ, από 2-4 
Δεκεμβρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας, με το βραβευμένο και τυποποι-
ημένο από το συνεταιρισμό μέλι, Άγρια 
Λεβάντα και Θυμαρίσιο, στο Περίπτε-
ρο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Οι παραγωγοί της Σερίφου επέλεξαν να είναι μαζί, και όχι ο καθένας 
μόνος του τονίζοντας έτσι και την ευγενή συνεργασία και την προσπάθεια, 
της από κοινού, ανάδειξης του μοναδικού στην κατηγορία του, προϊόντος της 
Σερίφου.

Ο διαγωνισμός 
μελιού, στο ΦΕΣΤΙ-
ΒΑΛ, γίνεται κάθε 
δύο χρόνια. Στον 1ο 
διαγωνισμό μελιού 
Ανώτερης Ποιότητας 
το 2019, σε συσκευ-
ασία* Ιουλίου, βρα-
βεύθηκε με αργυρό 
βραβείο, για το Θυ-
μαρίσιο μέλι ο Με-
λισσώνας Διαμαντή. 
Επίσης βραβεύτηκαν 
με χάλκινο βραβείο, 
ο Ν. Κοκολάκης ( 
frygana) για το Θυ-
μαρίσιο μέλι και ο 

Διαμαντής για το μέλι Άγριας Λεβάντας. Σε συσκευασία Αυγούστου, που 
έστειλε, βραβεύτηκε ο Μελισσώνας Διαμαντή, με χρυσό βραβείο, για το θυ-
μαρίσιο μέλι.

Στον 2ο Πανελλή-
νιο διαγωνισμό μελιού 
ανώτερης ποιότητας, 
το 2021, βραβεύτηκαν, 
με χάλκινο βραβείο ο 
Αντωνάκης Αντ. για το 
Θυμαρίσιο μέλι και ο 
Διαμαντής για το Άγρι-
ας Λεβάντας. Επίσης 
σε συσκευασία Αυγού-
στου, βραβεύτηκε με 

χρυσό βραβείο, ο Μελισσώνας Διαμαντή, για το Θυμαρίσιο μέλι.
Το φετινό ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν είχε, διαγωνισμό, εάν είχε, είμαστε βέβαιοι ότι 

πάλι θα είχαμε βραβεία, για το εξαιρετικής ποιότητος μέλι των παραγωγών 
της Σερίφου.

Ευχόμαστε τα καλλίτερα και πάντα διακρίσεις, στους μελισσοκόμους μας.
* Στο Συνεταιρισμό, κατά την συσκευασία του μελιού, καταγράφεται η 

ημερομηνία τυποποίησης και η αξιολόγηση της ποιότητας ελέγχεται-συγκρί-
νεται με αυτή της κατανάλωσης και κατά τον χρόνο συγκομιδής (Ιούλιος ή 
Αύγουστος).

Κ.Γ.

Στη φωτό, ο Αντιπεριφεριάρχης  Πρωτογενούς 
Τομέα κ. Φιλήμονας Ζανετίδης, Αντ. Αντωνάκης, 
Ν. Κοκολάκης,  Δημοσθένης Διαμαντής, 
Σταυρούλα Ντάκουλα.

ALEXANDROS RESORT
Dream by the sea

Λειβαδάκια | 840 05 Σέριφος

Τ. 22810 51119 | Κ. 6977 260040
Ε. info@alexandrosresort.com
www.alexandrosresort.com

Όσοι από τους ιδιοκτήτες ακινήτων επιθυμούν 
να συνεχίσουν την ενημέρωση πώλησης 

των ιδιοκτησιών τους στην εφημερίδα μας, 
παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία.

Τηλ. 6972236397 Α. Λιβανίου

Χ Α Ν Ι Ω Τ Η  Α Ν Ν Α
Ένα γλυκό προσωπάκι, μια ξεχω-

ριστή καλλιτέχνιδα με καταγωγή από 
τους σκληρούς βράχους του Μέγα 
Λιβαδιού της Σερίφου, όπου εκτός 
από μέταλλα παράγει και ξεχωρι-
στούς ανθρώπους, σαν την Άννα 
Χανιώτη που ξέρει τι σημαίνει η λέξη 
ηθοποιός και την τιμά επάξια. Για την 
Άννα η δημιουργία είναι ψυχική δρα-
στηριότητα.

Η ίδια δηλώνει ότι μεγάλωσε τα-
ξιδεύοντας ακούγοντας ιστορίες και 
αναπλάθοντας ρόλους στο σπίτι της, 
διαβάζοντας ένα λογοτεχνικό βιβλίο 
μέσα σε μια μέρα και ζώντας το με 
όλες τις αισθήσεις. Όλο αυτό το τα-
ξίδι των αισθήσεων δημιούργησε την 

Άννα που βλέπουμε. Τα εκφραστικά 
μάτια με την αντίστοιχη κινησιολογία 
που και τους πλέον αδαείς και αδιά-
φορους τους ταξιδεύει με το παίξιμό 
της.

Ξεκίνησε από την τηλεόραση, 
με ιδιαίτερη επιτυχία. Στον κινημα-
τογράφο έχει εμφανιστεί σε πλήθος 
ταινίες μικρού μήκους και στη μεγά-
λη οθόνη πάντα ξεχωρίζοντας. Στο 
θέατρο, η συμμετοχή της, ιδιαίτερα 
αξιόλογη.

Η αγάπη της γι αυτό που κάνει 
την καθιερώνει σταθερά και το πιο 
βασικό να γίνεται αγαπητή και ξεχω-
ριστή στο κοινό.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ



Νοέμβρης–Δεκέμβρης 20228

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΗΝΙΩΝ
Λιβάδι Σερίφου - Τ: +30 6941 517475

serifospergola@hotmail.com
www.pergolabike.gr

pÉêáÑçëob|hquKéÇÑ===O===NSLSLOM===UWRV=‘‘

Κ
15
3



Νοέμβρης–Δεκέμβρης 2022 9

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α
...Με ελέγχους από τη Δικαιοσύνη, τόσο για κακοποίηση 

ανηλίκων όσο και για οικονομικά σκάνδαλα, συν αυξανόμενη 
ένταση στα ελληνοτουρκικά, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του 
μεσοσπορίτη Νοέμβρη που μας ήρθε με λίγες βροχές και πολ-
λές ηλιόλουστες μέρες... πάμε να δούμε τι έγινε στο δίμηνο 
που μας πέρασε στο Δήμο μας:

1/11: Ο Νοέμβριος μας βρήκε να ΠΡΩΤΟ - ΠΟΡΟΥΜΕ 
(όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας)! Στα πλαίσια της απόκτησης συστημάτων έξυπνων 
πόλεων (Smart Cities) του Δήμου Σερίφου άρχισε το στήσιμο 
του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' για ηλικιωμένους 
και ΑΜΕΑ. Είναι μια κοινωνική υπηρεσία τηλεφροντίδας που 
στοχεύει στην υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης στο σπίτι 
ατόμων που κινδυνεύουν λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας 
ή κοινωνικής απομόνωσης, προσφέροντας εξατομικευμένη 
προσοχή που μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλείας, να 
μειώσει το αίσθημα της μοναξιάς στην καθημερινή ζωή, να ενι-
σχύσει την ανεξαρτησία, να ανιχνεύσει και να αποτρέψει επικίν-
δυνες καταστάσεις.

4/11: Χρειάστηκε να φτάσουμε ως τον Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών για να πάρουμε τις "περίφημες" καταγγελίες της 
Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, για την αυλή του Δημοτι-
κού Σχολείου. "Οι καταγγελίες απ' τον Εμμ. Πελ. για τις εργα-
σίες που πρόκειται να γίνουν στον αύλειο χώρο του Δημοτικού 
Σχολείου, είναι στην κατοχή του Δήμου μετά την παρέμβαση του 
Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες. Θα ενημερώσουμε το 
Δ.Σ. όπως αρμόζει θεσμικά, φυσικά λυπούμαστε αν ενοχλούμε 
τον συγκεκριμένο κάτοικο της Κάτω Χώρας (και όσους κρύβο-
νται πίσω απ' εκείνον) αλλά το ΕΡΓΟ θα γίνει κανονικά όπως 
έγινε και η αλλαγή της στέγης", είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος 
Σερίφου, Κωνσταντίνος Ρεβίνθης.

...Για εκείνους που παίζουν με το μέλλον των παιδιών 
μας, το αναφέρουμε ξανά, θα μας βρουν μπροστά τους!

8/11: Γιορτή του Καστρομονάστηρού μας Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών, που φέτος συμπλήρωσε 450 χρόνια... Οι προστά-
τες του νησιού μας. Χρόνια Πολλά σε όλους!

9/11: ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην ιστορία του ο Δήμος Σερίφου 
αποκτά κανονισμό παραχώρησης και λειτουργίας κοινοχρή-
στων χώρων καθώς κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών Κοι-
μητηρίων.

* Με απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση της διαδι-
κασίας της ταξινόμισης του αρχείου του Δήμου, το οποίο θα 
ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί αρχές Ιουνίου 2023.

10/11: Με απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η εκκίνηση της 
ανακύκλωσης ρούχων και υφασμάτων στο Δήμο Σερίφου.

12/11: Στο συνέδριο της ΠΕΔ Νότιου Αιγαίου, ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, έθεσε με τον πλέον σαφή τρόπο (με γεγο-

νότα) την ανάγκη άρσης του πρωτοκόλλου υποχρεωτικής αεροδια-
κομιδής στο νοσοκομείο της Σύρου, και συμπεριλήφθηκε ως επίση-

μο αίτημα της ΠΕΔ στο ψήφισμα που προέκυψε από το συνέδριο.
17/11: Υποβολή αιτήματος για ενίσχυση ακτοπλοϊκών δρο-

μολογίων ενόψει των Χριστουγέννων, σε συνεργασία με τους 
Δήμους Μήλου, Σίφνου & Κιμώλου.

* Επέτειος Πολυτεχνείου: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία...
25/11: ΝΕΑ επιχορήγηση του Δήμου Σερίφου για την 

ανάθεση των μελετών με τίτλο: ''Μελέτες αντικατάστασης και 
επέκτασης εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης 
του Δήμου Σερίφου'', συνολικού ποσού 158.939,25€. Ευχαρι-
στούμε όσους συνέβαλαν στην εξασφάλιση μίας ακόμη επιχο-
ρήγησης για την επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης των 
περιοχών Λιβαδίου, Λιβαδακίων, Ράμου κ.λπ.

*Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει τους 
ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός 
περιοχών αρμοδιότητας του, στα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και 
Σέριφο, ότι με την υπ’ αριθ. 132/17-10-2022 (ΑΔΑ: Ω59ΘΟΡΝ0-
0ΚΨ) απόφαση έγινε ο καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρη-
σης πεζοδρομίων, παραλιακών χώρων για το χρονικό διάστημα 
από 01/01/2023 έως 31/12/2023. Τα δικαιολογητικά υποβάλ-
λονται μέχρι 31/01/2023 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σύρου.

4/12: ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ο Δήμος Σερίφου αποκτά κανονι-
σμό καθαριότητας.

5/12: Έκπληξη για τους μικρούς μας φίλους και φέτος... 
Εμπλουτίστηκαν τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, στολίστη-
καν τα χωριά μας και στο μόλο ακούγονται χριστουγεννιά-
τικες μελωδίες. Τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ας 
κάνουμε για λίγο στην άκρη τα προβλήματα που μας βαραί-
νουν κι ας φορέσουμε την καλή, γιορτινή μας διάθεση.

6/12: Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η μελέτη ψηφιακού μετασχηματισμού και αποφασίστηκε η 
υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ''Ανταγωνιστικότητα, επι-
χειρηματικότητα και καινοτομία'' του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

7/12: Ψηφίστηκαν τα τέλη για το έτος 2023. Για μία ακόμη 
χρονιά γίνεται μείωση στο πάγιο της οικιακής αποχέτευσης. 

Γεγονός που αποδεικνύει ότι όταν ο Δήμος έχει τακτοποιημένα 
οικονομικά και εισπράττει δύναται να ανταποδίδει στους πολί-
τες είτε με την μορφή μείωσης είτε μέσω έργων αναβαθμισμέ-
νες παροχές.

10/12: Σε συνέχεια της εισήγησης του Δημάρχου Σερίφου 
και της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. αφαιρέθηκαν πινακίδες 
που τοποθετήθηκαν αυθαίρετα σε δημόσιους χώρους.

18/12: Ανακοινώνουμε την ένταξη στον προϋπολογισμό 
του 2023, του έργου ασφαλτόστρωσης από τα Συμπόταμα 
έως το Φράγμα ύψους 128 χιλ. ευρώ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ-
ΝΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Ένα μεγάλο έργο, που το ακούγαμε 
χρόνια, παίρνει σάρκα και οστά. Ο Δήμος Σερίφου είναι πλέον 
οικονομικά υγιής, έχοντας την υψηλότερη ρευστότητα στα χρο-
νικά και μπορεί να χρηματοδοτεί τέτοια έργα!

21/12: Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτί-
στηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2023.

22/12: Επί μήνες οι πυλώνες φωτισμού παραμένουν 
σκοτεινοί αλλά αυτό δεν εμπόδισε το Λ.Τ. Σύρου να πληρώσει 
επισκευές ηλεκτροφωτισμού. ''Σε συνέχεια του πλήθους των 
επιστολών που έχετε λάβει από το Δήμο Σερίφου τόσο για τα 
εκτεθειμένα καλώδια στη θάλασσα όσο και για το γεγονός ότι η 
μία πλευρά της Χ.Λ.Ζ. παραμένει σκοτεινή ήδη από τη θερινή πε-
ρίοδο (με πλήθος παραπόνων από τους επισκέπτες μας) εν τού-
τοις παρατηρούμε με έκπληξη ότι εκδώσατε το υπ' αριθμόν 
427 ένταλμα πληρωμής προς τον ανάδοχο της υπηρεσίας 
για επισκευές ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρολογικές εργασίες, 
ύψους 6.820 ευρώ.

Αναρωτιόμαστε σε ποιες εργασίες αναφέρεται η συγκεκρι-
μένη πληρωμή για τις οποίες θέλαμε αφενός να μας ενημερώ-
σετε εγγράφως και σας καλούμε να πραγματοποιήσουμε από 
κοινού αυτοψία και διαπιστώσουμε αν τα προβλήματα επιλύθη-
καν ή αν ακόμα και σήμερα αρκετοί πυλώνες φωτισμού παραμέ-
νουν σκοτεινοί. Ταυτόχρονα, θέλουμε να μας ενημερώσετε ποι-
οί υπάλληλοι, υπογράφουν τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης της 
υπηρεσίας και αν είχαν γνώση αν οι εργασίες πραγματοποιή-
θηκαν''... αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο Λιβάνιος 
Στυλιανός, Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Σερίφου 
προς το ΔΛΤΣ.

24/12: Για ακόμα μια χρονιά, ο προϋπολογισμός είχε 
άμεση θετική γνωμοδότηση από το Παρατηρητήριο, χωρίς 
καμία παρατήρηση.

29/12: Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε το τε-
χνικό πρόγραμμα του 2023 το οποίο είναι και το μεγαλύτερο 
στην ιστορία του Δήμου Σερίφου. Τα έργα που εμπεριέχονται 
ξεπερνούν τα 5,3 εκατ. ευρώ και στην συντριπτική τους πλειο-
ψηφία χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις που επέτυχε να 
εξασφαλίσει η Δημοτική Αρχή.

* Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο προϋπολο-
γισμός του 2023 ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος που έχει κατα-
θέσει ο Δήμος Σερίφου (10,2 εκατ. ευρώ).

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, 
το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του 
Δήμου Σερίφου σας εύχονται τα Χριστούγεν-
να και το νέο έτος να σας φέρουν οτιδήποτε 
ζητήσετε, να σας γεμίσουν με υγεία και χαμό-
γελα και να μην ξεχνάτε πως η κάθε μέρα είναι 
μια μοναδική ευκαιρία να γίνετε όλα αυτά που 
αγαπάτε.

Καλές γιορτές σε όλους! 
Καλή Χρονιά!

ΟΙ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ
Αρκετή συζήτηση δημιουργήθηκε για τη «δι-

άσωση» του αρχείου του Δήμου Σερίφου, από 
ορισμένους «υπερπατριώτες» ή αυτόκλητους 
σωτήρες, όπως έχουν την ψευδαίσθηση ότι εί-
ναι οι ίδιοι. Ας δούμε όμως την απτή πραγμα-
τικότητα.

Ο Δήμος Σερίφου λοιπόν, έχει καταβάλει το 
ποσό της τάξης σχεδόν των 50 χιλιάδων ευρώ 
(!!) για να παραλάβει το αρχείο του (όταν και 
όποτε) απλώς ταξινομημένο και ΟΧΙ ψηφιοποιη-
μένο, άρα δεν θα έχει πρόσβαση ο κόσμος της 
Σερίφου με ένα κλικ όπως ισχυρίζονται.

Για να γνωρίζει λοιπόν ο κόσμος της Σε-
ρίφου, ο Δήμος κατέβαλε ποσά ως φιλοξενία 
μίας ομάδας φοιτητών υπό τον καθηγητή κ. 
Λούκο, οι οποίοι απαιτούσαν να έρχονται ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο το μήνα Αύγουστο εκτι-
νάσσοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος 

διαμονής τους. Το για ποιο λόγο άραγε, το 
αφήνουμε στην κρίση του καθενός διότι ως εκ 
δια μαγείας από φέτος μπορούν να έρθουν 
και το μήνα Μάιο ή Ιούνιο.

Σε κάθε λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο εμφα-
νιζόταν ο κ. Λούκος με επιστολές του να δε-
σμεύεται ότι θα τελειώσει την ταξινόμηση και η 
ταξινόμηση απλά ποτέ δεν τελείωνε και κάπως 
έτσι και φέτος με απόφαση κατά πλειοψηφία 
του Δ.Σ. θα συνεχιστεί η ταξινόμηση για τε-
λευταία φορά, όπως δεσμεύτηκε ο καθηγητής. 
Προσωπικά είμαι βέβαιος ότι και του χρόνου θα 
εμφανιστεί ζητώντας εκ νέου κάτι από το Δήμο 
Σερίφου.

Το πιο ενδιαφέρον της υπόθεσης, όλοι εκεί-
νοι με το όψιμο ενδιαφέρον, τονίζω τη λέξη όψι-
μο, όλα τα χρόνια όπου το αρχείο ήταν εκτε-
θειμένο στα νερά της βροχής, που έμπαιναν απ’ 

τα σάπια κουφώματα του Δημαρχείου της πίσω 
πόρτας και σούρωναν στο δάπεδο και έφταναν 
κάτω, τί έκαναν; Μάλλον «αγρόν ηγόραζαν».

Όσο για το δεύτερο πιο ενδιαφέρον της 
υπόθεσης; Με τα μισά λεφτά ο Δήμος θα είχε 
παραλάβει ΗΔΗ το αρχείο ψηφιοποιημένο, 
αν είχε ανατεθεί εξαρχής σε κάποια ιδιωτική 
εταιρία ψηφιοποίησης αρχείων!!

Μένοντας πιστός στις αρχές και τις αξίες 
μου, καταψήφισα και φέτος τη συγκεκριμένη 
πρόταση.Ελπίζω η ιστορία να με διαψεύσει και 
φέτος πράγματι, όπως έθεσε ως προϋπόθεση 
το Δ.Σ., να είναι η τελευταία χρονιά εργασιών 
για το αρχείο.

Λιβάνιος Στυλιανός
Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Σερίφου

Msc Accounting & Finance / Msc Economic & 
Business Strategy

Ευχαριστήρια Δήμου Σερίφου 

Ευχαριστούμε 
 τον κ. Γεροντάρη Ιωάννη για τον χρι-

στουγεννιάτικο στολισμό στα χωριά...
 τον Ζαχαρία Γεώργιο για την βοήθειά 

του στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του λι-
μανιού.

Και του χρόνου! 
Όλοι ΜΑΖΙ μπορούμε καλύτερα.

Κ
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5
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ο "ΑΡΓΥΡΗΣ"
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Πλατύς Γιαλός Σέριφος
Τηλ: 693 402 5519
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ΕΦΤΑΣΕ στο τέλος του και αυτός ο χρόνος. Ο Ιστορικός Σύνδεσμός μας 
κλείνει τα 126 χρόνια ζωής και δράσης και βαδίζοντας πάντα με σταθερότητα 
και συλλογικότητα, δραστηριοποιείται σημαντικά, παρά τους δύσκολους και-
ρούς που ζούμε.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του Συνδέσμου μας κυκλοφόρησε για το 2023, με 
θέμα «450 χρόνια … το καστρομονάστηρο», αφιερωμένο στην Ιερά Μονή Τα-
ξιαρχών, που συμπλήρωσε 450 χρόνια από την ίδρυσή της. Μπορείτε να το 
προμηθευτείτε από τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου, ή από τα γραφεία μας 
κάθε Πέμπτη απόγευμα 6 – 8. Δεν πρέπει να λείπει από κανένα Σερφιώτικο 
σπίτι.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ στην Αθήνα, έγινε 
με ιδιαίτερη λαμπρότητα, 
στον Ιερό Ναό Μεταμόρ-
φωσης του Σωτήρος στην 
Καλλιθέα, με Τέλεση Θεί-
ας Λειτουργίας με Αρτο-
κλασία. Συλλειτουργός 
ο ηγούμενος της Ι. Μο-
νής Ταξιαρχών Σερίφου 
αρχιμανδρίτης πατέρας 
Ευδόκιμος Καραπαντε-
λάκης, που ταξίδεψε από 
τη Σέριφο για το σκοπό 
αυτό. Την εορτή μας, τί-
μησαν με την παρουσία 

τους, ο Δήμαρχος Σερίφου Κωσταντίνος Ρεβίνθης, η Αντιδήμαρχος Καλλι-
θέας και Πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοργίνων Άννα Γιαννακού Πάσχου, ο 
Αντιδήμαρχος του δήμου Σερίφου Λιβάνιος Στέλιος, ο Δημ. Σύμβουλος Μπο-
φίλιος Πέτρος, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργατών Μεταλλευτών Λατόμων 
και Οικοδόμων Σερίφου 
Αντωνάκης Παναγιώτης, 
η Πρόεδρος του Συλλό-
γου Γυναικών Σερίφου " 
Η Ανδρομέδα" Λιβανίου 
Μαρία, η Πρόεδρος της 
Αδελφότητας Άνω Με-
ράς Μυκόνου και Γ.Γ της 
ΟΣΥΜΙΚ Φραντζέσκα 
Κουνάνη, η Πρόεδρος 
της Ένωσης Καταπολια-
νών Αμοργού και μέλος 
του ΔΣ της ΟΣΥΜΙΚ Γα-
βαλά Άννα, ο Πρόεδρος 
της ΕΚΥΤ Μαγγανιώτης 
Γεράσιμος, ο Α Αντιπρό-
εδρος της ΕΚΥΤ Γκιολές Δημήτρης, το μέλος του ΔΣ της ΟΣΥΜΙΚ Φοίβος 
Παρασκευόπουλος, ο επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου μας κ. Μάνος Λιβά-
νιος και πλήθος συμπατριωτών και φίλων. Ο Σύνδεσμος φίλεψε όλους τους 
παρευρισκόμενους στο καφέ–ζαχαροπλαστείο «περί καφέ».

- Στον Εορτασμό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών 
παραβρέθηκαν από πλευράς Συνδέσμου, ο πρόεδρος Αντώνης Κουζούπης 
και το μέλος του Δ.Σ. Ηρακλής Λιβάνιος.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ θα γίνει στα γραφεία του Συνδέσμου μας, 
στις 8 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Κυριακή και από ώρα 7.00 μ.μ.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, απολογιστική, θα γίνει στα γραφεία 
μας την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023. Λεπτομέρειες στην πρώτη σελίδα.

Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ θα πραγματοποιηθεί στα 
γραφεία του Συνδέσμου μας στις 5 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Κυριακή, από 
ώρα 9.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ..

Παρακαλούμε όλα τα Μέλη μας, τους Συμπατριώτες και Φίλους να πλαι-
σιώσουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις μας και ιδιαίτερα την Αιμοδο-
σία, γιατί οι ανάγκες προσφοράς αίματος σε συμπατριώτες και φίλους, αιμο-
δότες ή μη, είναι, δυστυχώς, καθημερινές.

ΤΕΛΟΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ σε όλους τους αναγνώστες της στήλης αυτής καλή 
και δημιουργική χρονιά, με υγεία.

Φ.Π.Λ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ είναι ο ενδέκατος μήνας του έτους και ανήκει στην εποχή 
του Φθινοπώρου. «Μηνάει» στο λαό την μεταβολή του καιρού προς το χειρό-
τερο με τη γιορτή του αγίου Μηνά, ενώ στη γιορτή του αγίου Αντρέα, το 
κρύο «αντριεύει». Οι ακατάστατες αυτές καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
έδωσαν στον Νοέμβριο το όνομα «Ανακατωμένος», αν και είναι γνωστός στον 
λαό μας και ως Σποριάς ή Μεσοσπορίτης γιατί τότε γίνεται η σπορά των δη-
μητριακών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ είναι ο δωδέκατος και τελευταίος μήνας του έτους. Στο 
καλαντάρι του λαού μας ο Δεκέμβριος ονομάζεται «γιορτινός» λόγω των πολ-
λών θρησκευτικών εορτών του και «κυρ Λευτέρης» από την γιορτή του αγίου 
Ελευθερίου που χαρίζει «καλή λευτεριά» στις έγκυες γυναίκες. Στης Αγίας 
Άννας, «η μέρα παίρνει ανάσα», ενώ του Αγίου Σπυρίδωνα «η μέρα παίρνει 
ένα σπυρί», αρχίζει δηλαδή να μεγαλώνει.

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΜΕ, λοιπόν, το χειμώνα, το μήνα Δεκέμβριο, με τις λίγες, 
έστω, βροχές που περιμέναμε με ανυπομονησία. Καθυστέρησαν φέτος, και 
ποτίζαμε ακόμα τα χωράφια και τα λουλούδια, αλλά ας ελπίσουμε, στη συνέ-
χεια, να είναι μπόλικες και ποτιστικές, για να ρουφήξει η γη και να αποδώσει 
καρπούς και νεράκι για το καλοκαίρι.

ΑΔΕΙΑΖΕΙ το νησί όσο πλησιάζουν οι μέρες των εορτών. Κλείνουν τα σχο-
λεία. Φεύγουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Φεύγουν και οι περισσότεροι 
κάτοικοι να έρθουν στην πρωτεύουσα να κάνουν γιορτές με τα παιδιά και τα 
εγγόνια τους, ή να διεκπεραιώσουν διάφορες δουλειές τους.

ΜΕΡΕΣ ΓΙΟΡΤΗΣ αυτές των Χριστουγέννων και ο στολισμός του λιμα-
νιού και άλλων σημείων, πιο εμπλουτισμένος τη φετινή χρονιά, δίνει μια ευχά-
ριστη Γιορτινή Νότα, για τους λίγους που παραμένουν στο Νησί τα τελευταία 
χρόνια, τις μέρες αυτές.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ γιόρτασαν, όπως κάθε χρόνο, τα Χριστούγεννα και την 
Πρωτοχρονιά, πριν τις διακοπές.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ στο ομώνυμο Μοναστή-
ρι έγινε με ιδιαίτερη λαμπρότητα, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
μας Δωρόθεου Β΄, και όλου του Ιερού Κλήρου. Παραβρέθηκαν, επίσης, ο 
τέως υπουργός Γιάννης Βρούτσης, η βουλευτής Κυκλάδων Κατερίνα Μονο-
γιού, ο Δήμαρχος Σερίφου και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι του Λιμε-
ναρχείου, του Αστυνομικού Σταθμού Σερίφου και του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος πιστών. Όσοι παραβρέθηκαν μετά τον 
εσπερινό, φιλοξενήθηκαν στην 
Τράπεζα του Μοναστηριού.

ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ της 
Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτη 
Ευδόκιμο Καραπαντελάκη εν-
θρόνισε, κατά τον Εσπερινό, 
ο Μητροπολίτης μας. Επίσης 
ευλόγησε τον δόκιμο μοναχό 
Χρήστο. ΑΞΙΟΙ!

ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ όλες οι εκ-
κλησίες μας στη χάρη των 
Αγίων τους. Η Αγία Αικατερίνη 
στην Νόχτα με την εξαιρετική φιλοξενία των κτη-
τόρων, η Αγία Βαρβάρα στο Κάστρο, η Παναγία 
στου Ράμου στα Εισόδια της Θεοτόκου, της Αγ. 
Άννας στην Παναγιά, του Άη Μηνά στον Πλατύ 
Γυαλό, των Αγ. Αναργύρων, του Αγ. Ελευθερίου. 
Στο Λιβάδι έγινε περιφορά της εικόνας του Αγίου 
Νικολάου, προστάτη των ναυτικών, στο Λιμάνι. Τη 
λειτουργία παρακολούθησαν και οι μαθητές του 
Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου της Σερίφου.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ διοργάνωσε 
ανοικτό μάθημα 
– γιορτή με την 
ευκαιρία των Χριστουγέννων την Τρίτη 13 Δε-
κεμβρίου στην αίθουσα του καφέ «captain’s» 
με μουσική και τραγούδια από μικρούς και 
μεγάλους.

ΚΑΛΑ ΤΑ ΝΕΑ για την ακτοπλοΐα. Ο Όμι-
λος Ευγενίδη ανακοίνωσε, μέσω διαδικτύου, 
την απόκτηση νέου συμβατικού επιβατηγού 
– οχηματαγωγού πλοίου με στόχο την κάλυ-

ψη της γραμμής των Δυτικών Κυκλάδων. Το νέο απόκτημα του Ομίλου είναι 
ολικής χωρητικότητας 16.850 τόνων, έχει μήκος 136,11 μέτρα και αναπτύσ-
σει μέγιστη ταχύτητα 21,2 ναυτικών μιλίων την ώρα, ενώ μπορεί να μεταφέρει 
1.700 επιβάτες και 345 ΙΧ ή 55 δωδεκάμετρα φορτηγά οχήματα. Ελπίζουμε η 
Σέριφος να συμπεριλαμβάνεται στα δρομολόγιά του. Ίδωμεν!

ΚΑΛΗ Η ΣΟΔΕΙΑ ΕΛΙΑΣ φέτος στο νησί μας. Το ελαιοτριβείο μας, με 
συνέπεια, υπευθυνότητα και πρότυπη λειτουργία, εξυπηρέτησε τους λίγους 
εναπομείναντες πιστούς του πρωτογενή τομέα.

ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΛΙΟΥ που πραγματοποιήθηκε στις 
2,3 και 4 Δεκεμβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, συμ-
μετείχαν και οι δικοί μας μελισσοκόμοι, παρουσιάζοντας το 
εξαιρετικής ποιότητας μέλι, το χρυσό θησαυρό της Σερφιώ-
τικης χλωρίδας και πανίδας.

ΧΑΟΣ με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία! Διαπιστώσαμε 
πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλαβή της εφημε-
ρίδας, από τους συνδρομητές μας, σε πολλές περιοχές της 

Χώρας. Ευτυχώς στη Σέριφο, αν εξαιρέσουμε την ανυπαρξία διανομέα, το 
γραφείο λειτουργεί σχετικά καλά. Μάλιστα, η υπάλληλος χρειάστηκε να μετα-
φερθεί, για δύο μέρες, στη Σίφνο (!) για να καλύψει το εκεί γραφείο. Βέβαια, 
την εφημερίδα στη Σέριφο, διανέμει ο Σύνδεσμος, με τη βοήθεια μέλους του, 
το οποίο θερμά ευχαριστούμε.

ΔΕΝ ΟΦΕΊΛΕΤΑΙ σε εμάς, λοιπόν, η όποια καθυστέρηση. Εμείς προσπα-
θούμε, πάντα στα πλαίσια του δυνατού, εθελοντές άλλωστε, να κάνουμε το 
καλύτερο για την πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη, διμηνιαία ενημέρωσή σας.

ΤΟ 2023 ευχόμαστε να είναι για όλους ειρηνικό, χαρούμενο και δημιουρ-
γικό, με υγεία. Φ.Π.Λ.

Ευχαριστούμε
Η Διεύθυνση 

της εφημερίδας 
«Σέριφος» 

ευχαριστεί τους 
συνεργάτες της, 

τους συνδρομητές, 
τους συμπατριώτες 

και φίλους, 
που βοηθάνε στη 

συνέχιση της έκδοσης 
της εφημερίδας μας. 

Τόσο με τη συνεργασία 
τους, όσο και με την 

οικονομική ενίσχυση, 
απαραίτητη για την 

απρόσκοπτη 
έκδοσή της.
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Στολίστηκε και φέτος το 
καραβάκι στο μικρό Μώλο. Προς 

τέρψιν μικρών και μεγάλων.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΌ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

Το Υπ. Οικονομικών, απελευ-
θέρωσε τις προβλεπόμενες χρη-
ματικές πιστώσεις στα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, για το 
μεταφορικό Ισοδύναμο, οπότε προ-
βλέπεται να καταβληθεί το οφειλό-
μενο ποσό μέχρι το τέλος του Δε-
κέμβρη ΄22, σε 10.000 επιχειρήσεις, 
για τα νησιά του Αιγαίου.

Κ.Γ.

ΝATURA 2000
Εγκρίθηκε η παράταση της διαβού-
λευσης για την εκπόνηση ειδικών 
περιβαλλοντικών μελετών για τις 
περιοχές NATURA 2000 μέχρι 

1/3/23 για τα νησιά του Αιγαίου. 
Ήταν το αίτημα 10 νησιών, μεταξύ 

των οποίων και η Σέριφος.
Ο χρόνος κρίνεται επαρκής, 

σύμφωνα και με την ανακοίνωση 
του Βουλευτή Ι. Βρούτση, για ουσι-
αστική συζήτηση, διάλογο και προ-
τάσεις, αρκεί οι φορείς κάθε νησιού 
να υποβάλουν έγκαιρα τις προτά-
σεις τους. 

Κ.Γ.


