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Φηινμελήζεθε από ηηο ζειίδεο ζαο άξζξν κε ηνλ ηίηιν «Μηα Αμηόινγε Δθδήισζε ην 
Θεζπξσηηθό» ηνπ Γξ. Χαξάιακπνπ Γθνύβα κε ηνλ ραξαθηεξηζκό Χξνλνγξάθεκα. 

Δπηηξέςηε κνπ σο ζπληνληζηήο ηεο εθδήισζεο θαη κέινο ηνπ Γ ηνπ 
Πεξηβαιινληηθνύ - Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ ηνπ  πξώελ Γήκνπ Θεζπξσηηθνύ», λα ζαο 
θαηαζέζσ ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε θαη ηνλ ζρνιηαζκό κνπ γηα ηα αλαθεξόκελα 
ζην άξζξν θαη ηα νπνία αβαζάληζηα δεκνζηεύζαηε. 

Δμ αξρήο δειώλσ όηη όζα αλαθέξεη ν δηδάθησξ - με τρικσμία (μεγάλη 
όμως) εν κρανίω - όρη κόλν ρξνλνγξάθεκα δελ απνηεινύλ, αιιά έλα ζπθνθαληηθό 
θαη πβξηζηηθό, θαηάπηπζην λιβελογράυημα. Απνηειεί αθόκα εξώηεκα ν ζηόρνο ηνπ 
δεκνζηεύκαηνο. 

Πξώηε παξαπνίεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο είλαη ην όηη ην 95% ησλ 300 
ζπκκεηερόλησλ ήηαλ άηνκα ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ειηθίαο. (αο επηζπλάπησ 
θσηνγξαθία από ηελ εθδήισζε γηα ηα δηθά ζαο ζπκπεξάζκαηα). Αιιά θαη έηζη λα 
‘ηαλε ηόζν κέλνο γηα ηηο γηαγηάδεο θαη ηνπο παππνύδεο θαη βηαζύλε λα απνδεκήζνπλ 

εις τόπον χλοερόν;  
ζν γηα ην θηύζηκν πνπ αλαθέξεη αο ην αλαδεηήζεη ζηηο δηθέο ηνπ 

παξνπζηάζεηο βηβιίσλ, πνπ κε ην δόξη καδεύεη θακηά 30ξέα. 
Γεύηεξν - πβξηζηηθό γηα ηνπο ζπγγξαθείο καο - ζρόιην ν θαληαζηηθόο 

επξεκαηηθόο ηίηινο ηνπ: «Η ζεκαζία ηεο Γθιίηζαο ζηελ ζπιινγή ησλ αηγνπξνβάησλ 



από ηε ζηξνύγθα» ηνπ ζπγγξαθέα «Μήηξνπ Καξαθίηζνπ από ην Άλσ Πνπξλάξη» 
ζειίδεο 345? Γελ μέξσ πνηόλ από ηνπο ζπγγξαθείο καο ππνλνεί θαη πνην βηβιίν ηνπ.  

Ίζσο ηε κεγάιε εγθπθινπαίδεηα θαη ην έξγν ηνπ Λεινβίηε Χάξε Πάηζε πνπ 
κνξθώζεθαλ γεληέο Διιήλσλ, ή ίζσο ηα βηβιία ηνπ Αληηεηζαγγειέα Αλδξέα Σνύζε 
(ζπκήζνπ, ππόζεζε Mertens, Harry κνπ) θαη ηνπ αδειθνύ ηνπ Αξηζηνθάλε ησλ 
νπνίσλ ηα βηβιία δηδάζθνληαη αθόκα ζηηο λνκηθέο ζρνιέο ηεο παηξίδαο καο, ή ίζσο 
ηνλ δηθό καο (ηνπ ζπιιόγνπ καο) ηόκν «Λάκκα οσλίοσ II. Νέες ιστορικές και 
αρταιολογικές καταγραυές», Πξαθηηθά επηζηεκνληθνύ ζπκπνζίνπ 28-29 Ινπιίνπ 
2012. Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα: ηαύξνο Μακαινύθνο & Γηώξγνο Ρήγηλνο. Δπηκέιεηα 
Έθδνζεο: Michael Stork, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ε αθξόθξεκα ησλ επηζηεκόλσλ ηεο 
πεξηνρήο, ή κήπσο ηα βηβιία θάπνηνπ παλεπηζηεκηαθνύ καο - ηνπ Γηάλλε Παπαθώζηα 
μέξσ ‘γσ - ή ίζσο – γηα λα επινγήζσ θαη ηα γέληα κνπ – θαη ηα δηθά κνπ δπν βηβιία 
πνπ δηδάζθνληαη ζήκεξα ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ή…, ή…, ή…. Πνπ ηε 
βξήθεο ηε Γθιίηζα Χαξάιακπε;  

Ή κήπσο Harry κνπ ζέιεηο λα κηιήζνπκε θαη γηα ηα δηθά ζνπ βηβιία! Πνπ κέρξη 
λα θζάζεη ε Κιενπάηξα ζνπ λα ζε βξεη ζην Άθηην, απηά βξίζνπλ αλαθξηβεηώλ, 
ππνζέζεσλ θαη ρσξίο θακηά επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. (Γηαζέησ θαη εγώ καθξύ 
θαηάινγν, αιιά επηθπιάζζνκαη…).  

Οιίγε αηδώο δηδάθηνξα δελ βιάπηεη! 
κσο, ην εληειώο αθαηαλόεην από ην θείκελό ηνπ είλαη νη αλαθνξέο θαη νη 

ύβξεηο πξνο ηνπο δπν νκηιεηέο καο, ηνπο αμηόηηκνπο θ.θ. Σάθε Παπαδεκεηξίνπ θαη 
Λανθξάηε Βάζζε. Γπν πξνζσπηθόηεηεο, πνπ ραίξνπλ ηεο θαζνιηθήο εθηίκεζεο θαη 
αγάπεο ζηελ πεξηνρή καο αιιά θαη επξύηεξα θαη είλαη απνξίαο άμην γηαηί πξνρσξά ζε 
απηόλ ηνλ ζρνιηαζκό θαη ηέηνηνπο ραξαθηεξηζκνύο, ελώ παξάιιεια δειώλεη όηη δελ 
ηνπο γλσξίδεη.  

Κη απηνύο ηνπο έξκνπο ηνπο πιεξνθνξηνδόηεο ζνπ, πνπ ηνπο βξήθεο; Μήπσο 
είλαη θη απηνί θάηη ηππάθηα ζαλ θαη ζέλα, πνπ ζε όηη γίλεηαη ζηελ πεξηνρή ην 
θξηηηθάξνπλ θαη ην απνδνκνύλ αληί λα ην εληζρύζνπλ. 

Γελ ζα επεθηαζώ πξνο ην παξόλ άιιν ζην κέλνο ηνπ απέλαληη ησλ νκηιεηώλ.  
Θα ηνπ πσ κόλν όηη ην «καδί ηα θάγακε θαη καδί ηα ηξώκε αθόκα», λα ην 

ςάμεη ζηνλ θιάδν ηνπ, ηνπο γηαηξνπδάθνπο, πνπ παξ’ όιε ηελ θξίζε ζηξαγγίδνπλ 
αθόκα ηα πνξηνθόιηα καο θαη όρη ζηνλ ΓΑΚΑΛΟ Σάθε Παπαδεκεηξίνπ πνπ ηα 
θείκελά ηνπ ζηνιίδνπλ όια ηα έληππα ηεο πεξηνρήο καο. ζν γηα ηα όζα γηα ηνλ 
Λανθξάηε αλαθέξεη, ίζσο θάπνηνο ζπλάδειθόο ηνπ άιιεο εηδηθόηεηαο, καο 
θαηαηνπίζεη γηα ηελ αθαηάζρεηε κπνπξδνινγία ηνπ. 

Κη απηό ηνλ πνιηηηθό ζρνιηαζκό ηη ηνλ ζέιεη; Από πνηα νπηηθή θαη ηη 
πξνζζέηνπλ ηα γξαθόκελα; 

Με απηά ηα νιίγα θιείλσ ηε ζύληνκε πξνο ην παξόλ απάληεζή κνπ (κπνξεί λα 
απνδεηρζώ ιαιίζηαηνο (όπσο κε ζέιεη), κε ηελ παξαηήξεζε όηη ηα γξάθσ κε κεγάιε 
κνπ ιύπε θαη παξαθαιώ ηνλ γηαηξό  Χαξάιακπν Γθνύβα λα απνθαηαζηήζεη, θπξίσο 
γηα ηνπο νκηιεηέο καο. 
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