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Αγαπητοί κάτοικοι της Γαύδου!
Το 3ο τεύχος αποτελείται από μερικές ακόμη συνεντεύξεις με κεντρικό θέμα τη 

δημιουργία  του Πολιτιστικού Κέντρου Γαύδου, αλλά και το  τι σημαίνει πολιτισμός. 

Η γιορτή του Πάσχα 2012 στη Γαύδο

               φωτογραφία:  Βασίλης Τζουνάρας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   σελίδα 1η

ΓΑΥΔΟΣ
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 φωτογραφία: Agnieszka Zelinska

      

     
   

φωτογραφία:  Στέλλα Στεφανάκη 

         

«Καλή αρχή!»  
Αντώνης Φουντουλάκης

«Σαράντα χρόνια είχε να γίνει κάτι τέτοιο 
στη Γαύδο. Το Πάσχα ήταν μόνο ένα 

ξεκίνημα και για άλλες δραστηριότητες στο 
νησί.»

Στρατής Μιχελεράκης

«Ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάναμε το 
καλύτερο που μπορούσαμε, να μαζευτούμε 

και να πιούμε όλοι μαζί ένα ποτό στην 
υγεία μας. Θα το κάνουμε και του 

χρόνου!» 
Στρατής Λαμπάκης  

«Το όνειρό μας πραγματοποιήθηκε!»  
Ιωάννα Αρκαλάκη 

«Γενικά, ήταν καλά. Πιστεύω ότι θα 
συνεχιστεί κι άλλες χρονιές.»

Γωγώ Κατράκη 

«Ήταν καλή μάζωξη, δεν περίμενα να 
έρθουν τόσα άτομα.» 

Στρατής Τεκάκης

«Καλή αρχή κι ελπίζω να συνεχιστεί!»
Βασίλης Τζουνάρας 

«Η ιδέα να μαζευτούμε όλοι και να 
κάνουμε Πάσχα μαζί στο Σαρακήνικο την 

βρήκα πολύ έξυπνη και εξαιρετική, μακάρι 
να γίνεται κάθε χρόνο.»  

Στέλλα Στεφανάκη

«Ήταν πολύ ωραία και του χρόνου θα 
είναι ακόμα καλύτερα.» 

Ευτύχης Κουμαντατάκης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   σελίδα 2η
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«Η Γαύδος χρειάζεται το πολιτιστικό της 
κέντρο κι ο χώρος υπάρχει, φτάνει να το 

διεκδικήσουμε εμείς...»
Στέλιος Τσιριντάνης

Σελάκια

Στέλιο  τι  έχεις  να  πεις  για  τη  σημερινή 

κατάσταση της Γαύδου;

“Από πού να αρχίσω! Όποιον και να ρωτήσεις στη 

Γαύδο σχετικά με τα προβλήματά της, θα σου πει 

για το πρόβλημα του νερού, του ρεύματος και της 

συγκοινωνίας, τα ίδια λέγαμε και πριν 40 χρόνια. 

Ας μείνουμε όμως σε αυτά τα προβλήματα που θα 

μπορούσαμε να λύσουμε εμείς. Αυτό που μπορεί να 

γίνει από μας τους ίδιους, είναι οποιοδήποτε είδος 

εθελοντισμού,  π.χ.  στο  θέμα  της  καθαριότητας. 

Μπορεί  τουλάχιστον  να  έχει  ο  καθένας  το  σπίτι 

του απ’ έξω καθαρό, γιατί αν είναι όλα τα σπίτια 

καθαρά, αλλάζει η εικόνα όλου του νησιού. Μπορεί 

επίσης  να  γίνει  μια  συγκέντρωση  με  θέμα  τις 

χωματερές.  Ένας  τουρίστας  βλέπει  όλα  αυτά  τα 

πεταμένα  σκουπίδια  και  δημιουργείται  μια 

αρνητική  εικόνα  που  αφοράει  όλους.  Με  τη 

βοήθεια  των  κατοίκων  και  σε  συνεννόηση  με  το 

Δήμο μπορεί να γίνει κάτι.

Άλλο ένα θέμα είναι η πυρασφάλεια. Όλοι ξέρουν 

ότι υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ότι κάποτε 

κάποιο  λάθος  π.χ.  πέταγμα  τσιγάρου,  μπορεί  να 

καταστεί  ολέθριο.  Εκεί  χρειάζεται  ιδιαίτερη 

προσοχή  απ’  όλους  μας.  Χρειάζεται  επίσης  να 

έρθουν  και  ειδικοί  στο  νησί  να  μελετήσουν  την 

κατάσταση  με  τους  κέδρους.  Είναι  αλήθεια  ότι 

αρρωσταίνουν  όλο  και  περισσότεροι;  Εγώ  που 

πηγαινο-έρχομαι  το  βλέπω,  εσείς  εδώ  μπορεί  να 

μην το παρατηρείτε,  πρέπει οπωσδήποτε να γίνει 

μια μελέτη,  η  οποία  μπορεί  πάλι  να  ξεκινήσει  με 

πρωτοβουλία  των  πολιτών.  Επίσης, 

χρειάζεται να έρθουν γεωπόνοι και βιολόγοι 

να μελετήσουν την ραγδαία εξάπλωση των 

πεύκων  και  τις  συνέπειες  της  εξάπλωσης 

αυτής για την υπόλοιπη χλωρίδα και πανίδα 

του νησιού. 

Και κάτι άλλο που θέλω να πω˙πρέπει να 

περιοριστούν  στη  Γαύδο  τα  αδέσποτα 

κατσίκια.  Καταλήξαμε  να  ζούμε  όλοι  μες  στα 

φραγμένα σπίτια μας σαν στη φυλακή και τα ζώα 

να κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτό μπορεί, επίσης, να 

λυθεί  με  συνεννόηση  μεταξύ  των  κατοίκων. 

Χρειάζονται απλά και βασικά πράγματα.”

Ποια  πιστεύεις  ότι  είναι  η  πρώτη  κίνηση;

“Αυτό που είναι απαραίτητο στη Γαύδο είναι  ένα 

πολιτιστικό κέντρο! Ένας χώρος που θα συμβάλλει 

στο να έρθουμε σε επικοινωνία μεταξύ μας και να 

μπορούμε να λέμε όλοι τα προβλήματά μας και να 

τα αναλύουμε. Αυτό σημαίνει επικοινωνία και τότε 

παρουσιάζεται το νησί σαν ένα σύνολο!

Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  πάρα  πολλούς 

λόγους,  πρώτα απ’  όλα για  πολιτιστικούς  λόγους, 

για λόγους διασκέδασης, ενημέρωσης, μάθησης και 

συγκέντρωσης  των  ανθρώπων.  Ένα  πολιτιστικό 

κέντρο  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  σεμινάρια, 

για  πολιτιστικές  εκδηλώσεις,  για  ψυχαγωγία,  για 

επιμόρφωση, για συνέδρια γραμμάτων και τεχνών, 

για  φιλοσοφία.  Δηλαδή  να  είναι  ένας  χώρος 

πολλαπλών χρήσεων και πολλών επιπέδων, που να 

μπορεί  να  καλύπτει  τις  ανάγκες  όλων!  Να  μην 

υπάρχει κάποιος στο νησί που να λέει ότι «εμένα 

δεν  μ'  ενδιαφέρουν  οι  δραστηριότητες  του 

κέντρου». 

Στο  πολιτιστικό  κέντρο  μπορούν  να  έρχονται 

ομιλητές να μας ενημερώνουν για τα δικαιώματά 

μας,  γιατί  μέχρι τώρα κανείς  δεν μας έχει  πει  τα 

δικαιώματα  μας,  μας  λένε  μόνο  τις  υποχρεώσεις 

μας.  Π.χ.  ένας  γεωπόνος,  ένας  κτηνίατρος,  ένας 

δασάρχης, ένας υπάλληλος της πολεοδομίας, ένας 

αρχαιολόγος κτλ. Υπάρχουν πολλά θέματα που μας 

απασχολούν.  Ένα  παράδειγμα:  Η  Γαύδος  είναι 

κατά 90 % δάσος, αλλά δεν ανήκει όλο το δάσος 

στο κράτος. Το δάσος ανήκει και στους ιδιώτες, σε 

μας  δηλαδή  και  υπάρχει  η  δυνατότητα 

εκμετάλλευσης του. Η Ελλάδα εξάγει κάθε 

χρόνο  τόνους  από ρετσίνι.  Γιατί  εμείς  δεν 

μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τίποτα, ούτε 

καν  το  ξύλο;  Άλλα  παραδείγματα  είναι  η 

Αρχαιολογία και οι αντιπυρικές ζώνες. Όλα 

αυτά  χρειάζονται  συζήτηση.  Και  πού;  Στο 

πολιτιστικό κέντρο.”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   σελίδα 3η
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Που  και  πώς  μπορούμε  να  το  φτιάξουμε;

     “Ο χώρος είναι πολύ σημαντικός. Για να χτιστεί 

ένα  πολιτιστικό  κέντρο  από  την  αρχή  μέχρι  το 

τέλος με τις συνθήκες της Γαύδου, το ξέρουμε όλοι, 

είναι  χρονοβόρο  και  χρειάζεται  την  εξεύρεση 

χρημάτων και  πόρων,  χρειάζεται  γραφειοκρατική 

δουλειά, η ανεύρεση ενός οικοπέδου, αδειοδότηση 

κτλ.  Προτείνω  να  ξεκινήσει  η  λειτουργία  του 

πολιτιστικού  κέντρου  στα  υπάρχοντα  κτίρια  του 

κάμπινγκ  στο  Κόρφο  ,   στα  οποία  είναι 

συνιδιοκτήτης και ο Δήμος, εφόσον τα κτίρια είναι 

κλειστά  και  αχρησιμοποίητα.  Προτείνω  να 

χρησιμοποιηθούν  προσωρινά  για  την  ίδρυση  του 

πολιτιστικού  κέντρου  έως  ότου  βρεθεί  ένας  πιο 

κατάλληλος  χώρος.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση 

μιλάμε  για  ένα-δυο  κτίρια  για  να  ξεκινήσει  το 

κέντρο άμεσα. 

Απ' όσο ξέρω το 37.5 % από την επιχείρηση του 

κάμπινγκ ανήκει στο Δήμο Γαύδου, το 37.5% στην 

εταιρία Σέλινο ΑΕ, το άλλο 25 % ανήκει στο Δήμο 

Πελεκάνου. Με μια κατάλληλη συμφωνία ανάμεσα 

στα τρία μέρη, από τη στιγμή που ούτως ή άλλως 

αυτά τα κτίρια την τελευταία 10ετία είναι κλειστά 

και  δεν  χρησιμοποιούνται,  άρα  είναι 

ανεκμετάλλευτα,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν 

άμεσα και έτσι να υπάρχει και η συντήρηση και η 

αξιοποίησή  τους.  Μια  τέτοια  κίνηση  θέλει 

οπωσδήποτε τη συμμετοχή του Δήμου ο οποίος έχει 

στο έδαφός του το κάμπινγκ σαν συνιδιοκτήτης με 

ποσοστό 37.5 %. Μπορεί να έρθει σε επαφή με τα 

άλλα δύο μέρη και εφόσον τα άλλα δύο μέρη δεν 

ασχολούνται  και  δεν  ενδιαφέρονται  καθόλου, 

μπορεί να τους πιέσει, να τους πει ότι θέλει να το 

χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία του πολιτιστικού 

κέντρου Γαύδου. 

Πιστεύω ότι είναι μια γρήγορη λύση και ότι όλες 

οι  πλευρές  θα  συμφωνήσουν,  γιατί  βλέπουν  ότι 

ούτως   ή  άλλως  δεν  μπορούν  να  κάνουν  τίποτα, 

ούτε να εκμεταλλευτούν το χώρο σαν κάμπινγκ απ’ 

ό,τι έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα. Παραχωρώντας 

οι άλλες πλευρές τα δικαιώματα τους για αυτόν τον 

σκοπό θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της Γαύδου.”

Δηλαδή  πρέπει  να  γίνει  κίνηση  από  όλους 

μας...

“Σε μια τέτοια περίπτωση χρειάζεται οπωσδήποτε 

η συναίνεση όλων! Δεν πιστεύω όμως ότι υπάρχει 

κανένας που να μην θέλει ένα πολιτιστικό κέντρο 

στο  νησί.  Από  τη  στιγμή  που  υπάρχει 

συμπαράσταση  όλων  και  από  τη  στιγμή  που 

υπάρχει η πιθανότητα της χρησιμοποίησης αυτών 

των κτιριακών εγκαταστάσεων και με δεδομένο ότι 

 δεν  υπάρχουν  άλλες  κτιριακές  εγκαταστάσεις 

έτοιμες για  να γίνει  κάτι  άμεσα και  γρήγορα,  θα 

πρέπει να συμφωνήσουν όλοι.” 

Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί κάποιος που 

να μπορεί να αναλάβει αυτήν την υπόθεση.

“Ναι, χρειάζεται, δεν είναι ανάγκη να είναι ένας, 

μπορεί να είναι πολλοί. Πρώτα απ’ όλα ξεκινάει η 

διαδικασία  με  μια  αίτηση  προς  το  δημοτικό 

συμβούλιο.  Η αίτηση θα πρέπει  να  περιλαμβάνει 

αναλυτικά  όλους  τους  λόγους  και  αιτίες  για  τη 

δημιουργία  ενός  πολιτιστικού  κέντρου,  γιατί 

υπάρχει  σκέψη για  τα συγκεκριμένα κτίρια,  ποια 

θα είναι τα οφέλη του νησιού κτλ. Θα ήταν καλό να 

το αναλάβουν όσοι συμφωνούν με την ιδέα αυτή, 

10  άτομα,  15  ακόμα  καλύτερα,  και  μέλη  του 

Δημοτικού  Συμβουλίου,  ακόμα  και  ο  ίδιος  ο 

δήμαρχος.  Προτείνω  να  παρουσιαστεί  αυτή  η 

πρόταση  ομαδικά  και  να  έρθουν  επίσης  όλοι  οι 

κάτοικοι που συμφωνούν στο επόμενο συμβούλιο, 

ώστε να μπορέσουν να προσθέσουν και αυτοί τις 

ιδέες  τους  και  να  υποστηρίξουν  την  ιδέα  του 

πολιτιστικού  κέντρου  στη  Γαύδο.  Είδα  ότι  το 

Δημοτικό  συμβούλιο  εδώ  πέρα  είναι  αρκετά 

ανοιχτό και λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις των 

κατοίκων. 

Δεν μπορώ να έρθω εγώ ο ίδιος λόγω έλλειψης 

τακτικής  συγκοινωνίας  και  γιατί  έχω  μια 

επιχείρηση στην Παλαιόχωρα, γι’ αυτό πιστεύω ότι 

χρειάζονται άτομα από εδώ. Όσον αφορά όμως το 

να γίνει μια οποιαδήποτε κίνηση για συζήτηση με 

τον  Δήμο  Κάντανου-Σελίνου,  αφού  εγκριθεί  η 

πρόταση από το Δ.Σ. Γαύδου, μπορώ να συμβάλλω 

κι εγώ.”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   σελίδα 4η
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«Το νησί είναι σαν ένα σπίτι, 
αν δεν έχει στύλο θα πέσει...»

Μανόλης Βαϊλακάκης
Σαρακήνικο

 
Πώς σου φάνηκε το Πάσχα, Μανόλη; 

“Είδες πόσοι Γαυδιώτες ήταν εκεί; Ούτε 10 άτομα 
δεν  ήταν.  Δεν  μπορεί  να  είναι  στο  νησί  30 
Γαυδιώτες και οι 5 να μην θέλουν τους άλλους 25. 
Είτε  το  θέλουμε,  είτε  δεν  το  θέλουμε,  είμαστε 
Γαυδιώτες  όλοι.  Άλλο  τα  προσωπικά  κι  άλλο  τα 
κοινά.”

Τι λες για την κατάσταση στο νησί;

“Τι δεν έχει το νησί μας; Την καθαρή θάλασσα; 
Το  καθαρό  φαγητό;  Την  ησυχία;   Όταν  όμως 
ανεβαίνεις  από  το  λιμάνι,  τι  βλέπεις  πρώτα; 
Βλέπεις  στύλους,  καλώδια,  ψυγεία,  ένα μπάχαλο, 
συγνώμη  για  την  έκφραση,  αλλά  αυτή  είναι  η 
αλήθεια. Συν ότι έρχεται ο καθένας και βρωμίζει το 
νησί,  αφήνει  σκουπίδια  παντού  και  φεύγει. 
Χρειάζεται να νοιάζεται ο καθένας από την μεριά 
του,  ξεκινώντας  από  το  να  μην  πετάμε  τα 
σκουπίδια  μας  στο  δρόμο  ή  να  αντιδράμε  όταν 
βλέπουμε να καταστρέφεται κάτι στο νησί, δηλαδή 
να μας ενδιαφέρει.

Εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, η Γαύδος μου έχει δώσει 
τα πάντα. Ακόμα και έξω να σπούδαζα, δεν θα είχα 
μάθει αυτά που έχω μάθει εδώ. Πες μου τώρα ποιος 
νέος θα κάτσει στη Γαύδο και τι να κάνει; Τι του 
προσφέρει το νησί για να επιβιώσει; 

Η κατάσταση τώρα είναι «έ-λε-ος»! Πιστεύω ότι 
αυτή η λέξη τα λέει όλα. Είδες εσύ κάτι να γίνεται 
στο  νησί  τόσα  χρόνια;  Ένα  δρόμο;  Νερό;  Φως; 
Καθαριότητα;  Και  όσα  λεφτά  ήρθαν,  έβγαλαν 
φτερά  και  πέταξαν,  έγιναν  μαύρα  κοράκια.  Σαν 
διψασμένη κατσίκα, ο ένας έρχεται να πάρει κάτι 
από ‘δω  κι  ο  άλλος  από  ‘κει  και  αν  καμιά  φορά 
περισσεύει  κάνα ψίχουλο γίνεται  για  το μάτι  και 
μόνο. Αυτή είναι η εικόνα του νησιού σήμερα. 

Είμαι  τώρα  46  χρονών και  δεν  είδα  να  γίνεται 
τίποτα, δηλαδή πόσα χρόνια να περιμένω ακόμα; 
Λείπουν  πολύ  σπουδαία  πράγματα  από  το  νησί. 
Γιατί να μην δώσουμε στους νέους ανθρώπους την 
ευκαιρία να μεγαλώσουν όπως εγώ και να μπορούν 
να μείνουν στον τόπο τους;” 

Ποιά  είναι  η  άποψή  σου  για  την  ιδέα  του  
πολιτιστικού κέντρου;

“Πολλά  χρόνια  λέω  ότι  πρέπει  να  γίνει  ένα 
πολιτιστικό κέντρο από τότε που συζητήθηκε  για 
πρώτη φορά. Ήμουν μικρός ακόμα, δέκα χρόνων. 
Αλλά  για  κάποιους  λόγους,  για  κάποια  λεφτά, 
κάποιοι δεν ήθελαν να γίνει. Έτσι, έμεινε η Γαύδος 
όπως  έμεινε.  Αν  είχε  γίνει  από  τότε,  το  νησί  θα 
ήταν  παράδεισος.  Φαντάσου,  θα  έρχονταν 
φοιτητές,  επιστήμονες,  θα  έδιναν  άλλη  ζωή  στο 
νησί.”  

Το  κέντρο  πώς  το  φαντάζεσαι,  τι  
δραστηριότητες θα γίνονται εκεί; 

“Μπορούν να έρχονται επιστήμονες και φίλοι για 
να γίνονται σεμινάρια και στους Γαυδιώτες,  ώστε 
να μάθουμε  πέντε  πράγματα,  το  2012  ζούμε!  Να 
δημιουργήσουμε κάποιες ευκολίες και να γίνονται 
πράγματα, να έχει με λίγα λόγια ζωή το νησί. 

Αλλά  το  σημαντικότερο  είναι  να  μαζευόμαστε 
όλοι μαζί, να συζητάμε για τα προβλήματά μας. Να 
ψηφίσουμε έναν άνθρωπο που να θέλουμε όλοι και 
ο οποίος θα συμφωνήσει να αναλάβει την ευθύνη 
ώστε να τακτοποιηθούν πέντε πράγματα, απλά και 
όμορφα με την σύμφωνη γνώμη όλων.  Γιατί χωρίς 
στύλο, το σπίτι θα πέσει.

Το να μπορούμε να λέμε τα προβλήματά μας είναι 
πολύ σοβαρό για το νησί, όπως για παράδειγμα το 
πρόβλημα  της  συγκοινωνίας.  Καθόμαστε  τώρα 
εμείς μαζί και κουβεντιάζουμε δύο άνθρωποι, αλλά 
μετά  τι  γίνεται;  Τίποτα.  Χωρίς  ένα  χώρο  να 
 μαζευόμαστε όλοι μαζί για να συζητάμε όλα αυτά 
και να παίρνουμε κάποιες σωστές αποφάσεις, τι να 
κάνουμε;” 

Και πού θα μπορούσε να είναι ο χώρος του  
κέντρου;

“Θα το χτίσουμε εκεί που θα συμφωνήσουμε όλοι 
μαζί. Εγώ προσωπικά προσφέρω χώρο για αυτό το 
σκοπό!”

Πολύ  ωραία!  Και  πως  να 
φτιάξουμε το κέντρο;

“Μαζί.  Όλοι,  όλοι,  όλοι! 
Χρειάζεται να βοηθήσουν και οι 
Γαυδιώτες  και  όλοι  αυτοί  που 
έχουν  έρθει  εδώ.  Εγώ  βοηθάω 
ευχαρίστως με ό,τι μπορώ, και με 
δουλειά και με υλικά.” 
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Ας ξεκινήσουμε να χτίσουμε αυτόν το στύλο 
του  σπιτιού  που  λες  και  να  δούμε  πώς  θα 
αλλάξει η κατάσταση. 

“Εγώ είμαι στη διάθεση σας. Να κάτσουμε όλοι 
μαζί και να ασχοληθούμε σοβαρά, ώστε να γίνουν 
κάποια πράγματα στο νησί. Κι από τα 50, ας γίνουν 
τα  δύο ή  το ένα μόνο,  εγώ πιστεύω ότι  θα είναι 
καλό για το νησί μας.”

«Με καλή θέληση, όλα γίνονται...»
Στρατής Τεκάκης

Καστρί

Έχεις  μια  ιδέα  για  το  τι  μπορούμε  να 
κάνουμε όλοι μαζί στο νησί; 

“Ό,τι  και  να  κάνουμε  πρέπει  να  γίνει  πριν 
ξεκινήσει η σεζόν,  γιατί  μετά ξεχνάμε ο ένας τον 
άλλον. Θα μπορούσαμε να μαζευτούμε ένα βράδυ 
να κάτσουμε, με μουσική, πάλι στο θεατράκι γιατί 
προς το παρόν δεν προσφέρεται άλλος χώρος. Θα 
έπρεπε το νησί να έχει τουλάχιστον ένα πνευματικό 
κέντρο.” 

Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό; 

“Βέβαια,  πώς  δεν  μπορεί  να  γίνει;  Με  καλή 
θέληση,  όλα  γίνονται!  Δύσκολη  βλέπω  τη 
συνεννόηση  μεταξύ  μας,  γιατί  ο  καθένας  έχει 
διαφορετική  άποψη.  Θα  πρέπει  να  φτάσουμε  σε 
συμφωνία  μεταξύ  μας  και  αυτό  μου  φαίνεται 
αρκετά δύσκολο.”

Μπορούμε  όμως  να  ξεκινήσουμε,  γιατί  
φαίνεται  ότι  όλοι  συμφωνούμε  ότι  
χρειαζόμαστε αυτόν τον χώρο...

“Ναι  οπωσδήποτε,  αλλά  χρειάζεται  συμμετοχή 
απ’  όλους.  Η  οργάνωση  μπορεί  να  γίνει  από 
μερικούς και αργότερα να είναι μερικοί υπεύθυνοι, 
αυτοί  που  ενδιαφέρονται  πραγματικά  και  που 
έχουνε  χρόνο.  Δυστυχώς  εδώ  στη  Γαύδο  έχουμε 

κακομοιριά, προτιμούμε να ασχολούμαστε με το τι 
κάνουν  οι  άλλοι  παρά  να  κάνουμε  κάτι  για  το 
σύνολο.” 

Μπορούμε  όμως  να  πούμε:  «Φτάνει  πια,  
τόσα  χρόνια  επικρατεί  αυτή  η  κατάσταση, 
ήρθε ώρα να αλλάξει.» 

“Ξέρεις  τι  λένε  στο  χωριό  μου;  Ο  άνθρωπος 
γεννιέται, δεν φτιάχνεται.” 

Μπορούμε  όμως  να  προσπαθήσουμε,  δεν 
έχουμε κάτι να χάσουμε... 

“Άμα  δεν  προσπαθούμε  δεν  κάνουμε  τίποτα. 
Μακάρι να γίνεται.”

Τώρα  εμφανίστηκε  η  ιδέα  να  γίνει  το 
πολιτιστικό κέντρο για αρχή στον Κόρφο. 

“Συμφωνώ με αυτό, αλλά πρέπει να βρεθεί άκρη, 
γιατί ο χώρος ανήκει σε διάφορους και στο Δήμο 
Γαύδου που έχει ένα ποσοστό. Αυτά τα κτίρια είναι 
έτοιμα και μπορούν να συντηρηθούν άμα υπάρξει 
ζωή.”

Πρέπει να γίνει αίτηση στο Δήμο και να πάμε 
όσοι συμφωνούμε. 

“Μπορεί  στην  αρχή  να  μην  έρθουν  οι  50  που 
είμαστε εδώ, αλλά να έρθουν 10 ή 15 και θα είναι 
ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Άν δεν γίνεται στο Κόρφο 
μπορεί  ο  Δήμος  να  βρει  ένα  χωράφι  και  να 
χτίσουμε  το  κέντρο  εμείς  εδώ  μαζί.  Κάποιοι  να 
συμμετέχουν  με  προσωπική  εργασία,  άλλοι  με 
υποστήριξη σε υλικά ή με ό,τι άλλο μπορούν.” 

Τι σημαίνει για σένα ένα πολιτιστικό κέντρο; 

“Να μπορούν να μαζεύονται οι άνθρωποι, ειδικά 
η νεολαία του νησιού, σε ένα χώρο που να μπορούν 
να κουβεντιάζουν, να ανταλλάσσουν απόψεις ή να 
παίζουν παιχνίδια.” 

Τι  δραστηριότητες  προτείνεις  να  γίνονται 
εκεί; 

“Να  ασχολούμαστε  με  χειροτεχνίες,  να 
μαθαίνουμε  πράγματα,  π.χ.  ζωγραφική  ˙  αυτό 
πιστεύω  ότι  είναι  κάτι  αξιόλογο.  Πιστεύω  ότι  το 
ξεκίνημα μπορεί να γίνει, αλλά μετά θα πρέπει και 
να  διατηρηθεί.  Χρειάζεται  ένα  κέντρισμα,  κάτι 
ενδιαφέρον που να σε τραβάει.”

Εσένα προσωπικά τι θα σε τραβούσε; 

“Να  είναι  νέοι  άνθρωποι  εκεί,  να  μπορούμε  να 
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συζητάμε  ανοιχτά  για  τα  πάντα  και  χωρίς 
υστεροβουλία,  δηλαδή  χωρίς  να  λέμε  άσχημα 
πράγματα  για  τους  άλλους  και  να  μην  υπάρχει 
πονηριά.”

 Εννοείς να γίνονται κουβέντες με επίπεδο; 

“Ναι βέβαια, να μπορούμε να μιλήσουμε και να 
μην  γίνονται  παρεξηγήσεις,  γιατί  εδώ  στη  Γαύδο 
δυστυχώς αυτό συμβαίνει συχνά -όπως και άλλου-, 
αλλά εδώ φαίνεται γιατί είμαστε λίγοι.”

Θα σου άρεσε κάτι άλλο στο νησί; 

“Πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί  και ύστερα θα 
μπορούν  να  γίνονται  πολλά  πράγματα  εδώ. 
Κουβεντιάζοντας θα βρούμε λύσεις, θα έχουμε και 
καινούριες  ιδέες.  Στο  πολιτιστικό  κέντρο  σαν 
πρώτη κίνηση μπορεί να γίνει αυτό. 

Ας  ξεκινήσει  έστω  και  από  λίγους  και  μετά  θα 
δούμε,  όπως  έγινε  φέτος  το Πάσχα.  Πιστεύω  ότι 
και του χρόνου θα έρθουν οι ίδιοι, όπως και άλλοι 
που φέτος δεν ήρθαν. Μου άρεσε που έγινε αυτή η 
μάζωξη, με τίποτα δεν περίμενα να μαζευτεί τόσος 
κόσμος, περίμενα να ήμασταν μόνο 10 άτομα. Σαν 
πρώτη  χρονιά  είμαι  ευχαριστημένος  και 
αισιόδοξος.” 

«Ο πολιτισμός είναι το παρελθόν ενός 
λαού που τον οδηγεί προς το μέλλον...»

Στέλλα Στεφανάκη
Καστρί

 
“Το πολιτιστικό κέντρο το θεωρώ απαραίτητο για 

τη Γαύδο, το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Είναι ένα 
σημείο στο οποίο θα μπορούμε να μαζευόμαστε και 
που  θα  μπορούμε  ή  να  κουβεντιάζουμε,  ή  να 
γιορτάσουμε μια χαρά ή μια λύπη. Μπορεί να είναι 
και  ένας  χώρος  για  ανθρώπους  που  θέλουν  να 
έρθουν  στη  Γαύδο,  όπως  επιστήμονες,  καθώς 
τελευταία υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Το γεγονός ότι 

μαζευτήκαμε  το  Πάσχα  στο  Σαρακήνικο  στο 
θεατράκι  και  ότι  ήρθαν τόσα άτομα να δουν την 
ταινία  της  Ανθής,  που  κι  αυτό  είναι  πολιτισμός, 
έδειξε  ότι  χρειαζόμαστε  έναν  χώρο  για  να 
μαζευόμαστε και ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να πάει 
δίπλα με τον άλλον, να σταματήσουμε να είμαστε ο 
καθένας μόνος του στο σπίτι του. Ο άνθρωπος είναι 
κατά βάθος κοινωνικό ον, όσο και να μας αρέσει η 
μοναξιά  και  το  ωραίο  περιβάλλον  της  Γαύδου, 
θέλουμε και να μαζευόμαστε, έστω και μια φορά το 
μήνα  κάπου  όλοι  μαζί.  Η  επικοινωνία  ανοίγει  το 
μυαλό, μοναχή μου δεν μπορώ να επικοινωνήσω ˙ 
να κουβεντιάζω με το σκύλο μου ή με τα πρόβατα 
μου;”

Υπάρχει η ιδέα να ξεκινήσει το κέντρο στον 
Κόρφο. 

“Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με το νόμο, αν γίνεται 
όμως είναι πολύ ωραία ιδέα γιατί  τα κτίρια είναι 
έτοιμα, θέλουν μόνο λίγο συντήρηση. Το πρακτικό 
ξεκινάει όταν έχεις μια πρόταση, π.χ.  εγώ μπορώ 
να βρω χορηγούς, κάποιος άλλος έχει την ιδέα για 
τον  χώρο,  π.χ.  για  τα  κτίρια  στον  Κόρφο,  και 
αμέσως  δημιουργείται  η  κατάσταση.  Εκεί 
μπορούμε  να  κάνουμε  πολλά  πράγματα,  π.χ.  μια 
έκθεση,  χώρο  για  τα  παιδιά  να  παίζουν  ένα 
παιχνίδι ή να μάθουν υπολογιστή, ίσως να θέλει και 
κάποιος άλλος να προβάλει ένα ντοκιμαντέρ, ή να 
γίνει μια συναυλία.

 Μπορεί να γίνει μια γιορτή καλτσουνιού και να 
πάνε  όλες  οι  γυναίκες  να φτιάξουν καλτσούνια  ˙ 
εγώ δεν ξέρω, αλλά θα πάω να δω, μπορώ όμως να 
δείξω  πώς  γίνεται  το  ψωμί.  Τώρα  το  χειμώνα  τι 
κάνουμε;  Τίποτα.  Εάν  όμως  υπάρχει  ο  χώρος, 
μπορούμε  να  πηγαίνουμε  εκεί  και  να  κάνουμε 
πράγματα.” 

Πρέπει να γίνει μια αίτηση προς  το επόμενο 
συμβούλιο  ώστε  να  συζητηθεί  εκεί  και  να 
πάμε  όλοι  που  συμφωνούμε  με  αυτήν  την 
ιδέα. 

“Την αίτηση μπορώ να την γράψω. Χρειαζόμαστε 
μια πρόταση, όπως αυτή για τον Κόρφο και είναι 
πολύ  ωραίο να μπορούμε  να πάμε  με ένα έτοιμο 
σχέδιο.  Αν  χρειάζεται  μια  επιστολή  στον 
μητροπολίτη μπορώ να την γράψω ή να πάω εκεί, 
δεν έχω πρόβλημα. Το πρώτο βήμα είναι τώρα το 
συμβούλιο γιατί αυτοί ξέρουν ακριβώς τι γίνεται.”
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Επικοινωνώντας  εμφανίζονται  και 
καινούριες ιδέες... 

“Ακριβώς,  χρειάζονται  λόγια  και  αυτά 
δημιουργούν μετά μια αλυσίδα.”

Στέλλα, τι σημαίνει για εσένα η λέξη 
“πολιτισμός”;

“Πολιτισμός  μιας  χώρας,  ενός  τόπου  είναι  ό,τι  η  
γιαγιά σε μια οικογένεια…
Είναι αυτός που μας διδάσκει, που μας ορίζει την 
βάση, όπως εκείνη.
Είναι  η  παραδοσιακή  μας  μουσική,  οι  χοροί,  τα 
τραγούδια, ο τρόπος που γλεντάμε, που πενθούμε,  
που  βιώνουμε  κάθε  ξεχωριστή,  κοινωνική  μας  
εκδήλωση.
Είναι  ο  τρόπος  που  καλλιεργούμε  τη  γη,  που 
παλεύουμε τη  θάλασσα.
Οι  συνταγές  στην  κουζίνα  μας,  τα  υλικά  που  
βάζουμε, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε.
Πολιτισμός, είναι ακόμα και το φύλλο που άνοιγε η  
γιαγιά μου σαν σεντόνι λευκό, ολοστρόγγυλο σαν 
αυγουστιάτικο φεγγάρι, ισοπαχές και αψεγάδιαστο 
πάνω στο τραπέζι  με το ξυλίκι,  έστω και αν ποτέ 
δεν κατάφερα να την φτάσω!
Πολιτισμός είναι το πλεκτό της στον αργαλειό, ή με 
το ψιλό βελονάκι που έπλεκε, περνώντας το νήμα 
βελονιά  βελονιά,  φτιάχνοντας  αριστουργήματα 
που κρατάνε για χρόνια.
Είναι  οι  μαντινάδες  που  μας  τραγουδούσε,  οι  
ιστορίες  που  μας  περιέγραφε,  οι  ευχές  που  μας 
έδινε, οι προσευχές της  που μας προστάτευαν.
Πράγματα απλά, καθημερινά,  με  μεγάλη αξία που 
απλώς  χρειάζεται  να  περάσουμε  στα  παιδιά  μας. 
Για να μην σβήσει, να μην χαθεί, τίποτε.
Τόπος χωρίς πολιτισμό είναι δέντρο χωρίς ρίζες…”.

Το «ταξίδι» του 
πολιτισμού

Γιάννης Καλπουρτζής
Καστρί 

“Πολιτισμός  είναι  το  σύνολο  των  επιτευγμάτων 
του  ανθρώπου  στον  υλικό,  πνευματικό  και  ηθικό 
τομέα. Είναι ο συνεχής αγώνας του ανθρώπου να 
βελτιώσει  τις  συνθήκες  διαβίωσής  του  και  να 
καλλιεργήσει  το  πνεύμα  του.  Από  τα  πρώτα 
εργαλεία  που  κατασκεύασε  ο  Homo habilis 
(περίπου  2,5  εκατομμύρια  χρόνια  πριν)  μέχρι  τα 
επιστημονικά  και  τεχνολογικά  επιτεύγματα  της 
εποχής  μας,  μεσολάβησε  ένα  μεγάλο,  αλλά 
ταυτόχρονα υπέροχο, πολιτιστικό «ταξίδι». 

Η ανάπτυξη πολιτισμού προϋποθέτει απαραίτητα 

μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης, 
επομένως  οι  πρώτοι  πολιτισμοί 
εμφανίζονται  όταν  ο  άνθρωπος 
κυνηγός-συλλέκτης  εγκαταλείπει 
το  νομαδικό  τρόπο  ζωής  και 
οργανώνεται σε μικρές κοινωνίες. Περίπου 10.000 
χρόνια πριν από σήμερα, κατά τη Νεολιθική εποχή, 
ένας  νέος  τρόπος  ζωής  αναπτύσσεται  στη 
Μεσοποταμία με κύρια χαρακτηριστικά τη μόνιμη 
πλέον εγκατάσταση, την καλλιέργεια της γης, την 
κτηνοτροφία  και  την  εμφάνιση  της  κεραμικής 
τέχνης.  Επέρχεται  μια  σειρά  από  αλλαγές  με  τη 
μορφή  αλυσιδωτών  αντιδράσεων.  Η  μόνιμη 
κατοίκηση επιφέρει μεγάλη ώθηση στο πολιτιστικό 
φαινόμενο. Με την καλλιέργεια της γης αυξάνεται 
η  παραγωγή,  οπότε  αρχίζουν  οι  σχέσεις  με  τους 
γείτονες για ανταλλαγή αγαθών. Τα πλεονάσματα 
απαιτούν διαχείριση, οπότε αρχίζει η οικονομία και 
οι οικονομικές σχέσεις. Οι νέες ανάγκες απαιτούν 
εξειδικευμένες τεχνικές, οπότε αρχίζει η επιστήμη. 
Οι  νέες  δυνατότητες  προκαλούν  νέες  κοινωνικές 
δομές, οπότε αρχίζει η πολιτική.

   Μέσα  από  ένα  «ταξίδι»  αιώνων  και  με  φορείς 
τους μεγάλους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη, 
τέθηκαν οι βάσεις της ανθρώπινης προόδου και του 
σύγχρονου πολιτισμού. Οι επαφές ανάμεσα στους 
λαούς  οδήγησαν  σε  γόνιμες  επιδράσεις  και 
ουσιαστική  προσέγγιση.  Παραδείγματος  χάρη,  η 
Ανατολή  υπήρξε  συχνά  πηγή  έμπνευσης, 
καλλιτεχνικής  και  επιστημονικής,  για  τους 
αρχαίους Έλληνες. Οι Έλληνες με τα ταξίδια τους 
ήρθαν  σε  άμεση  επαφή  με  τα  επιτεύγματα  των 
λαών  της  Ανατολής,  αρκετά  από  τα  οποία 
υιοθέτησαν και ανταποκρίθηκαν δημιουργικά στις 
επιρροές  τους·  όσα  πολιτιστικά  στοιχεία 
παρέλαβαν  δεν  τα  μιμήθηκαν,  αντίθετα  τα 
ενέταξαν  στην  πολιτιστική  τους  παράδοση. 
Αντίστοιχα,  όταν  οι  Ρωμαίοι  ήρθαν σε  επαφή με 
τον ελληνικό κόσμο, επηρεάστηκαν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό από αυτόν. 

   Η  κατηγοριοποίηση  των  πολιτισμών  σε 
ανώτερους  και  κατώτερους  δεν  είναι  κάτι 
καινούργιο. Στους ανώτερους αποδίδεται πάντα ο 
όρος  «ισχυρός  ,  αναπτυγμένος»,  ενώ  στους 
κατώτερους ο όρος «βάρβαρος ή υπανάπτυκτος». 
Αναμφισβήτητα το φαινόμενο της αξιολόγησης των 
λαών  και  της  διάκρισής  τους  σε  ανώτερους  και 
κατώτερους έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Ο 
ελληνικός  κόσμος  στάθηκε  με  κριτικό  και  συχνά 
επικριτικό  πνεύμα  απέναντι 
στους λαούς της Ανατολής, τους 
βαρβάρους  («Π ς  μ  λᾶ ὴ Ἕ λην 
βάρβαρος»),  χωρίς  βέβαια  να 
λησμονεί τη συμβολή τους στις 
τέχνες  και  τις  επιστήμες.  Η 
άποψη του μεγάλου φιλοσόφου, 
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του Πλάτωνα, αποδίδει  πιο καθαρά την ιδέα που 
έτρεφαν οι Έλληνες για τους λαούς της Ανατολής: 
«Κάθε φορά που οι Έλληνες δανείστηκαν κάτι από 
μη  Έλληνες,  στο  τέλος  το  οδήγησαν  σε  μια  
υψηλότερη τελειότητα». Κάτι παρόμοιο ίσχυε μέχρι 
το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, όταν το καθεστώς 
της  αποικιοκρατίας  είχε  χωρίσει  τους  λαούς  σε 
πολιτισμένους (κυρίαρχους) και σε υπανάπτυκτους 
(υποτελείς).

   Δεν  υπάρχουν  ποιοτικά  ανώτεροι  ή  κατώτεροι 
πολιτισμοί.  Υπάρχουν  πολλοί  και  διαφορετικοί 
πολιτισμοί, ο καθένας από τους οποίους έχει βάλει 
το δικό του «λιθαράκι» στο παγκόσμιο πολιτιστικό 
«οικοδόμημα».  Ο  μεγάλος  Γάλλος  ανθρωπολόγος 
Claude Lévi-Strauss υποστήριζε ότι «η κατανόηση 
της αξίας της κουλτούρας και του πολιτισμού ενός  
άλλου  λαού  αποτελεί  πρόοδο  του  ίδιου  του 
ανθρώπου.  Κανένα  μέρος  του  κόσμου  δεν  έχει  
κατακτήσει την πρόοδο ξεχνώντας ότι  έχει δεχτεί  
επιρροές.  Η  ιστορία  του  ανθρώπου  μέσα  στην 
κοινωνία  έδειξε  ότι  η  πολιτισμική  πρόοδος  είναι  
ένα έργο μιας συμμαχίας μεταξύ των πολιτισμών».

 Ένα άλλο θέμα είναι  ο  προσδιορισμός  της ίδιας 
της  έννοιας  του πολιτισμού.  Κατά καιρούς έχουν 
διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί, γι’ αυτό ένας μάλλον 
κατάλληλος τρόπος για να γίνει αυτή η προσέγγιση 
είναι  να  διαχωριστεί  η  έννοια  σε  τεχνικό  ή 
τεχνολογικό  πολιτισμό  και  σε  πνευματικό 
πολιτισμό  ή  κουλτούρα.  Με  τον  όρο  τεχνικός  ή 
τεχνολογικός  πολιτισμός  νοούνται  τα  διάφορα 
επιτεύγματα  της  τεχνολογίας  και  των  φυσικών 
επιστημών.  Αυτά  είναι  πολλά  και  ιδιαίτερα 
σημαντικά για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. 

Παράλληλα, όμως, υπάρχει και η κουλτούρα, που 
 θα μπορούσε να οριστεί ως πνευματική και ψυχική 
καλλιέργεια.  Σε  αυτήν  περιλαμβάνονται  η 
Φιλοσοφία,  το  Δίκαιο,  η  Πολιτική,  η  Θρησκεία 
καθώς επίσης και  η Τέχνη με τις διάφορες πτυχές 
της:  το  θέατρο,  τη  μουσική,  τη  ζωγραφική,  την 
πλαστική,  τη  χαρακτική,  την  αρχιτεκτονική,  τη 
φωτογραφία,  τον  κινηματογράφο,  το  χορό,  την 
ποίηση  και  τη  λογοτεχνία  στο  σύνολό  της,  τον 
λαϊκό πολιτισμό και γενικά την παράδοση.

Η  κουλτούρα,  όπως  και  ο  τεχνολογικός 
πολιτισμός, είναι δημιούργημα πολλών προσώπων, 
έχει δηλαδή έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Όλοι οι 
άνθρωποι  είναι  φορείς  του  πολιτισμού,  είτε 
σκέπτονται και ενεργούν ως πρόσωπα, είτε ως μέλη 
μιας  συλλογικής  προσπάθειας  ή  κάποιας  ομάδας. 
Ωστόσο,  υπάρχουν  και  κάποιοι  φορείς  που 
οργανωμένα  προωθούν  τον  πολιτισμό  (ή 
λειτουργούν ως τροχοπέδη). Μεταξύ αυτών είναι: η 
Πολιτεία, η παιδεία, η Εκκλησία, τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης,  διάφοροι  κυβερνητικοί  -  ή  μη- 
 οργανισμοί  και,  γενικώς,  κάθε  ατομική  ή 
συλλογική προσπάθεια και δραστηριότητα.  

 Ο  σύγχρονος  πολιτισμός  σίγουρα  έχει  να 
παρουσιάσει εκπληκτικά επιτεύγματα. Οι εξελίξεις 
στον  επιστημονικό  και  τεχνολογικό  τομέα 
σημειώνονται  με  ραγδαίο  ρυθμό.  Το  βιοτικό 
επίπεδο  διαρκώς  βελτιώνεται,  με  αποτέλεσμα  να 
διασφαλίζεται μία άνετη ζωή. Ωστόσο, πολλοί είναι 
εκείνοι  που  ισχυρίζονται  ότι  πέρα  από  τα  τόσα 
επιτεύγματα  ο  σύγχρονος  πολιτισμός  διέρχεται 
βαθύτατη  κρίση  και  μάλιστα  τέτοια  που  να 
προκαλεί  σοβαρή  ανησυχία  για  την  πορεία  του 
ανθρώπινου  γένους.  Πλήθος  προβλημάτων 
ταλανίζουν την ανθρωπότητα, προβλήματα για τα 
οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο άνθρωπος, 
που  έχασε  την  αίσθηση  του  μέτρου  και  της 
αρμονίας.  Η  αλόγιστη  επέμβασή  του  στη  φύση 
προκάλεσε  οικολογική  καταστροφή,  γεγονός  που 
πιστοποιείται  από  την  εξάντληση  των  φυσικών 
πόρων,  αλλά  και  από  τη  ρύπανση  του 
περιβάλλοντος.  Τέλος,  ο  άνθρωπος, 
αποπροσανατολισμένος  από  τις  πραγματικές  του 
ανάγκες,  ενταγμένος  στο  καταναλωτικό  σύστημα 
μετατρέπεται σε άβουλο ον και αδυνατεί να πάρει 
τη  ζωή  στα  χέρια  του.  Επομένως,  μόνο με  την 
καλλιέργεια  ανθρωπιστικής  παιδείας  και  την 
απόκτηση κοινωνικής συνείδησης θα μπορέσουμε  
να οδηγήσουμε το καράβι του πολιτισμού   «ἐπ  οὶ ἴ-
νοπα  πόντον»[1],   προκειμένου  να  συνεχίσει  το 
ταξίδι του ...”  

[1  ]   = σκουρόχρωμη θάλασσα (Όμηρος, Οδύσσεια, α183)
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Εθελοντικοί καθαρισμοί παραλιών

Στιγμιότυπο από τον καθαρισμό της Τρυπητής, 

1η Απριλίου 2012  
(φωτογραφία από τον Hartmut Geerken)

 Το Σάββατο 19 Μαΐου
θα πραγματοποιηθεί 

καθαρισμός 
στο Σαρακήνικο!

Συνάντηση εκεί  στις 9 το πρωί.

“Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2012” στη Γαύδο;

Γιατί να μην ξεκινήσουμε τη δραστηριότητα του Πολιτιστικού 
Κέντρου Γαύδου, διοργανώνοντας μια σειρά πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού;
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