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Αγαπητοί   Συµπατριώτες 

 

- Καλό Φθινόπωρο, Καλό Χειµώνα. Μετά τις επιτυχηµένες εκδροµές στην Πράγα και 

την Σµύρνη (σχετικά µε αυτό σας επισυνάπτω ένα αρθράκι που δηµοσιεύσαµε στην 

εφηµερίδα), προγραµµατίζουµε τις εκδηλώσεις του Χειµώνα.  

   -  Αποφασίσαµε να καθιερώσουµε την τέλεση Θείας Λειτουργίας, µε πανηγυρικό 

εσπερινό, στις 10 και 11 Νοεµβρίου, κάθε χρόνο, τιµώντας την µνήµη των 

πολυούχων του νησιού µας Αγίων Βικτώρων. Ξεκινάµε φέτος για πρώτη φορά και 

θα τελούµε τον εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία, στο εκκλησάκι της Αγίας 

Μαρκέλλας, στην οδό Φραγκοπούλου, στην Κάτω Κηφισιά. Ο εσπερινός θα 

πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα το απόγευµα, 10-11-08, στις 5.30 το απόγευµα και θα 

ακολουθήσει κέρασµα, µε σπιτικά χιώτικα γλυκά και αναψυκτικά. Την Τρίτη το 

πρωϊ, 11-11-08, θα πραγµατοποιηθεί η Θεία Λειτουργία. 

 

   - Για τα Χριστούγεννα, προγραµµατίζουµε εκδροµή, στη Λιβύη. Το πρόγραµµα 

της εκδροµής είναι: 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΛΙΒΥΗΣ ΓΚΑΝΤΑΜΕΣ, 

11 µέρες / 10 νύχτες στη Λιβύη 
 19 – 29 ∆εκεµβρίου 2008 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:   15 - 25 ΑΤΟΜΑ 

  



 
 

H Λιβύη, είναι µια χώρα που φιλοξενεί µερικούς από τους πιο αξιόλογους ελληνιστικούς και 

ρωµαϊκούς θησαυρούς στη λεκάνη της Μεσογείου. Το ότι οι Έλληνες είχαν εκεί αποικίες από 

τον 5ο π.χ. αιώνα είναι σίγουρα κάτι που τραβάει τον Έλληνα ταξιδιώτη και που αποδεικνύεται 

πολύ πιο συγκλονιστικό όταν κανείς τους επισκέπτεται από κοντά. Από την άλλη πλευρά, οι 

γραφικές της πόλεις µε τα παζάρια και τους ανοιχτόκαρδους Λίβυους δηµιουργούν ένα κλίµα 

ευχάριστο που κάνει τον επισκέπτη να απολαµβάνει την παραµονή του και να αισθάνεται 

κυριολεκτικά «σαν στο σπίτι του». Το πανόραµα των παραθαλάσσιων πόλεων συµπληρώνεται 

από το τραχύ τοπίο της ερήµου και την µοναδική όαση της Γκανταµές που θα µας φέρει σε 

επαφή µε τη σκληρή ζωή των ανθρώπων σε µια τόσο ζεστή και αφιλόξενη περιοχή του πλανήτη. 

Επιχειρήστε ένα ταξίδι στη Λιβύη και σίγουρα θα καταλήξετε κι εσείς πως πρόκειται για µια 

ξεχωριστή χώρα µε πλούσιο πολιτιστικό και λαογραφικό ενδιαφέρον. 

 

 

 

 

 

Ηµέρα 1: 19/12.  Αθήνα – Τρίπολη.  Πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την Τρίπολη, 

την πρωτεύουσα της χώρας. Η Τρίπολη είναι µια όµορφη πόλη, µε άσπρα σπίτια, φρούριο και 

πολλά τζαµιά µε ψηλούς µιναρέδες. Είναι χτισµένη στη θέση της αρχαίας ελληνικής αποικίας 

Οίας, που ίδρυσαν οι ∆ωριείς που µετανάστευσαν από τη Σαντορίνη τον 7
ο
 π.χ αιώνα. 

Σήµερα είναι ένα σηµαντικό λιµάνι της Μεσογείου µε εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον 

επισκέπτη µια που φιλοξενεί ένα εξαιρετικό Μουσείο και φυσικά συνδυάζει τον εξωτισµό της 

Αφρικής µε την Ισλαµική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Άφιξη, δείπνο και διανυκτέρευση στο 

ξενοδοχείο. 

Ηµέρα 2: 20/12. Τρίπολη - Βεγγάζη. Το πρωινό είναι αφιερωµένο στη γνωριµία µας µε την 

πρωτεύουσα. Η Τρίπολη είναι µία σύγχρονη πόλη µε µακρά ιστορία και µνηµεία τόσο 

ρωµαϊκά όσο και Ισλαµικά. Η γνωριµία µας θα ξεκινήσει µε ξενάγηση στο Αρχαιολογικό 

µουσείο όπου στεγάζεται στο παλιό παλάτι µέσα στο Φρούριο της πόλης. Εκεί θα έχουµε την 

ευκαιρία να δούµε εκθέµατα από τις ανασκαφές σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της 

Λιβύης. Επιπλέον το µουσείο διαθέτει µία πλούσια συλλογή από παλαιολιθικά εργαλεία  και 

όπλα. Άλλα σηµεία ενδιαφέροντος της πόλης είναι η Πύλη του Μάρκου Αυρηλίου και η 

Παλιά Πόλη µε το σκεπαστό παζάρι Ελ Μουσίρ. Μετά την ξενάγηση αναχωρούµε µε  

βραδινή πτήση για την Βεγγάζη.  

Ηµέρα 3:  21/12. Βεγγάζη – Αλ Μπέιντα.  

Στο διήµερο που ακολουθεί θα έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε τους αρχαιολογικούς 

θησαυρούς της Κυρηναϊκής. Πρώτος σταθµός η Τολµέιτα, η αρχαία Πτολεµαίδα και επίνειο 

της Βάρκης. Μερικά από τα µνηµεία που θα τραβήξουν το ενδιαφέρον µας είναι το Ωδείο, το 

Υδραγωγείο της πόλης, το Παλάτι των Κιόνων και φυσικά η Αγορά. Τέλος θα επισκεφθούµε 

το µουσείο του αρχαιολογικού χώρου και στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το Κάσρ 

Λίµπια, την αρχαία Όλβια, όπου στο µουσείο της περιοχής θα θαυµάσουµε τα εξαιρετικά 



ψηφιδωτά κυρίως της εποχής του Ιουστινιανού, που κοσµούσαν της εκκλησίες της περιοχής. 

Η µέρα µας θα κλείσει µε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Απολλωνίας όπου 

περιλαµβάνει τις τρεις βασιλικές, το ∆ιοικητήριο και τις Ρωµαϊκές Θέρµες.     

Ηµέρα 4: 22/12. Αλ Μπέιντα – Βεγγάζη.  
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σηµερινή µέρα. Η ξενάγησή µας  περιλαµβάνει µια 

εκτεταµένη περιοχή στις πλαγιές ενός λόφου. Η µεγάλη έκταση του χώρου σε συνδυασµό µε 

το επιβλητικό τοπίο σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Εµείς θα ξεκινήσουµε από την 

Ακρόπολη, το Γυµνάσιο, τις εξαιρετικά διατηρηµένες επαύλεις µε τα ψηφιδωτά, το Θέατρο, 

το Ωδείο, την Αγορά και φυσικά τον Ναό του Απόλλωνα και τα Προπύλαια. Κορυφαίο 

αξιοθέατο ο Ναός του ∆ία, δωρικού ρυθµού µε διαστάσεις παρόµοιες µε τον ναό τους ∆ιός 

στην αρχαία Ολυµπία. Μετά το τέλος της ξενάγησης επιστρέφουµε στην Βεγγάζη. 

Ηµέρα 5: 23/12. Βεγγάζη - Τρίπολη 

Πρωινή ξενάγηση της Βεγγάζης όπου θα δούµε την κεντρική πλατεία και θα περπατήσουµε 

στην αγορά της πόλης καθώς επίσης και την παραλιακή λεωφόρο µε τα σύγχρονα κτίρια. Το 

απόγευµα επιστρέφουµε αεροπορικώς στην Τρίπολη. Εµείς µετά την εγκατάσταση στο 

ξενοδοχείο µας θα περπατήσουµε κατά µήκος της προκυµαίας, θα κάνουµε µια βόλτα στην 

Κεντρική Πράσινη πλατεία και θα απολαύσουµε τα σούκς της πόλης όπου πωλούνται χαλιά, 

δερµάτινα ξύλινα και χάλκινα είδη χειροτεχνίας.   

Ηµέρα 6:  24/12. Τρίπολη – Γκανταµές. Νωρίς το πρωί θα ξεκινήσουµε για να διανύσουµε 

τα 600 χλµ που µας χωρίζουν από την όαση της Γκανταµές στα δυτικά της χώρας κοντά στα 

σύνορα µε την Αλγερία. Αφήνοντας την εύφορη περιοχή της παράκτιας ζώνης, θα 

κατευθυνθούµε νότια και θα διασχίσουµε την αφιλόξενη περιοχή της Λιβυκής ερήµου. 

Σηµαντικό αξιοθέατο της σηµερινής µέρας οι βερβέρικες σιταποθήκες της Ναλούτ. Κάποτε 

τα σχεδόν εγκαταλελειµµένα χωριά που είχαν χτιστεί στη γύρω περιοχή φύλασσαν τις 

σοδειές τους στις τοπικές σιταποθήκες, τις «τράπεζες» της εποχής εκείνης  Πρόκειται για 

κυλινδρικά οικοδοµήµατα, µε εσωτερική ανοιχτή αυλή, µε τέσσερα ή ακόµα και πέντε 

πατώµατα. Εκεί οι οικογένειες του χωριού, σε ξεχωριστούς χώρους, µέσα σε πιθάρια και 

σακιά φύλαγαν τα γεννήµατά τους. Η οχυρωµατική αρχιτεκτονική του οικοδοµήµατος σε 

συνδυασµό µε την συνεχή φύλαξη εξασφάλιζαν τις περιουσίες των χωρικών από τις 

επιδροµές. Λίγο µετά τους λόφους της Ναλούτ, το τοπίο αλλάζει δραµατικά δίνοντας 

σταδιακά τη θέση του στην απέραντη έρηµο. Αργά το απόγευµα µας υποδέχεται η 

καταπράσινη όαση της Γκαντάµες.    

Ηµέρα 7:  25/12. Γκανταµές.  Η σηµερινή µέρα θα µας βρει στην πανέµορφη Γακνταµές µια 

όαση που για αιώνες ξεδιψούσε τα διερχόµενα καραβάνια της ερήµου. Φοίνικες και  καθαρά 

γάργαρα νερά ενέπνευσαν τους κατοίκους της να χτίσουν σε αυτό τον ευλογηµένο τόπο µια 

πόλη µοναδική. Σύµφωνα µε τα τρωγλοδυτικά πρότυπα των υποσαχάριων οικισµών, η παλιά 

πόλη της Γκανταµές είναι µια περιτειχισµένη, σχεδόν υπόγεια πόλη, µε στεγασµένους 

δρόµους και ανοιχτωσιές, µε σπίτια διώροφα µε εσωτερικές αυλές µε µποστάνια, και 

ταράτσες µε θέα στην …έρηµο. Εµείς θα ξεκινήσουµε την περιήγησή µας σε αυτή την πόλη 

κόσµηµα, µε τη βοήθεια, τοπικού ξεναγού, µια που πρόκειται για πραγµατικό λαβύρινθο. Θα 

έχουµε επίσης την ευκαιρία να µπούµε σε κάποιο από τα διατηρητέα σπίτια για να 

θαυµάσουµε, τους εξαιρετικά διακοσµηµένους µε νωπογραφίες τείχους και φυσικά να 

µάθουµε πολλά για τα ήθη και έθιµα των κατοίκων της. Τέλος θα ξεναγηθούµε στο τοπικό 

λαογραφικό µουσείο που δηµιουργήθηκε όταν η πόλη ανακηρύχτηκε µνηµείο Παγκόσµιας 

Κληρονοµιάς κι οι κάτοικοί της την εγκατέλειψαν για να εγκατασταθούν στις πιο µοντέρνες 

πολυκατοικίες που έχτισε για αυτούς η κυβέρνηση του Καντάφι. Το µεσηµέρι µε τζίπ 4Χ4 θα 

επισκεφθούµε τη λίµνη Μεζέµ. Ένα ευχάριστο και δροσερό ξάφνιασµα στην µονοτονία της 

καυτής ερήµου  και στη συνέχεια θα κατευθυνθούµε στο Ρωµαϊκό κάστρο Ρας Ελ Γκούλ κι 

από κει θα καταλήξουµε στους αµµόλοφους της περιοχής απ’ όπου θα θαυµάσουµε το 

ηλιοβασίλεµα κοντά στα  αλγερινά σύνορα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

Ηµέρα 8  26/12. Γκανταµές – Γκαρυάν Τρίπολη.  
Μετά το πρωινό αναχωρούµε για το Γκαρυάν µε επίσκεψη καθοδόν στις σιταποθήκες του 

Καµπάου, µιας βερβέρικης µεσαιωνικής κωµόπολης που οι κάτοικοι της ασχολούνται  ακόµα 

και σήµερα µε την κτηνοτροφία. Μετά το Καµπάου συνεχίζουµε για την Τρωγλοδυτική πόλη 



του Γκαρυάν.  Σηµαντικότερο αξιοθέατο της πόλης η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των σπιτιών 

της µε τις υπόσκαφες κατασκευές έτσι ώστε να προστατεύουν τους κατοίκους από την ζέστη 

και φυσικά να µην γίνονται αντιληπτά από τους επιδροµείς. Κάτι άλλο όµως που κάνει την 

πόλη αυτή ξεχωριστή είναι η ιδιαίτερη αγγειοπλαστική. Εµείς θα έχουµε την ευκαιρία να 

θαυµάσουµε και τα δύο στην απογευµατινή µας ξενάγηση και κυρίως να µάθουµε για τον 

τρόπο ζωής των σηµερινών Λίβυων. Μετά την περιήγηση στο Γκαρυάν επιστρέφουµε στην 

Τρίπολη για δείπνο και διανυκτέρευση. 

Ηµέρα 9: 27/12. Τρίπολη  (Σαµπράθα). 
Νωρίς  το πρωί αναχωρούµε µε προορισµό τον αρχαιολογικό χώρο της Σαµπράθα, 70 χλµ. 

δυτικά της Τρίπολης. Πρόκειται για τον δεύτερο σπουδαιότερο αρχαιολογικό χώρο της 

Λιβύης µετά την Λέπτις Μάγκνα. Το εξαιρετικά καλοδιατηρηµένο θέατρο της µε την 

διώροφη σκηνή αποτελεί ένα κορυφαίο µνηµείο που µαρτυρεί µέχρι σήµερα την µεγάλη δόξα 

που γνώρισε η πόλη πάνω στον εµπορικό δρόµο µεταξύ Καρχηδόνας και Τρίπολης. Το 

απόγευµα επιστρέφουµε οδικώς στην Τρίπολη. 

Ηµέρα 10: 28/12. Τρίπολη (Λέπτις Μάγκνα).  

Η σηµερινή µέρα περιλαµβάνει ξενάγηση σε έναν από τους σηµαντικότερους αρχαιολογικούς 

χώρους της Τριπολίτιδας, την Μεγάλη Λέπτιδα. Οι Έλληνες την ονόµαζαν Νεάπολη. Ο 

πρώτος οικισµός δηµιουργήθηκε τον 7
ο
 π.χ αιώνα από ∆ωριείς ενώ η πόλη έφτασε στην 

απότατη ακµή της και κοσµήθηκε από σπουδαία αρχιτεκτονικά µνηµεία κατά την εποχή του 

Σέπτιµου Σεβήρου. Εµείς θα επισκεφθούµε την Αψίδα του Σέπτιµου Σεβήρου, την 

Παλαίστρα, τις Θέρµες του Ανδριανού, τα Λακωνικά Λουτρά, το νυµφαίο, την οδό των 

Κιόνων, την Αφορά και την Βασιλική και φυσικά το Αρχαίο Λιµάνι, τον Ιππόδροµο και το 

Αµφιθέατρο. Αφού επισκεφθούµε και το µουσείο του αρχαιολογικού χώρου και εξαιρετικά 

αγγεία και αγάλµατα κυρίως της ρωµαϊκής περιόδου, θα επιστρέψουµε οδικώς στην Τρίπολη.  

Ηµέρα 11: 29/12.  Τρίπολη – Αθήνα  

Πρωινή ελεύθερο για τα τελευταία σας ψώνια. Στη συνέχεια αναχωρούµε αναχωρούµε για το 

αεροδρόµιο όπου µέσω Μάλτας επιστρέφουµε στην Αθήνα.    

 

Κόστος κατ’ άτοµο: 

Σε ∆ίκλινο δωµάτιο:  1800 €        

Επιβάρυνση µονόκλινου: 390 € 

Περιλαµβάνονται: 

Φόροι αεροδροµίων, Βίζα & φιλοδωρήµατα 

 
• Αεροπορικά εισιτήρια, οικονοµικής θέσης µε την AIR MALTA. 

• Ξενοδοχεία  4*, 3*   

• Πρωινό και δείπνο καθηµερινά.   

• Μεταφορές, εκδροµές & ξεναγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.    

• Έµπειρο ∆ιπλωµατούχο τοπικό ξεναγό.  

• Εισόδους σε όλα τα αξιοθέατα έτσι όπως αναφέρονται στο πρόγραµµά σας. 

• Ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχηµάτων (προσωπική για κάθε ένα ταξιδιώτη). 

• Ταξιδιωτικά έγγραφα και Ταξιδιωτική Τσάντα  

• Έµπειρο Αρχηγό – Συνοδό  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Η προσφορά µας βασίζεται στις πτήσεις της αεροπορικής εταιρίας AIR MALTA, η οποία για 

την περίοδο που σχεδιάζετε το ταξίδι σας βγάζει καλύτερες ανταποκρίσεις από την Αθήνα 



και το σηµαντικότερο δεν έχετε διανυκτέρευση στον ενδιάµεσο σταθµό. Έτσι το πρόγραµµα 

που σας προσφέρουµε έχει 10 διανυκτερεύσεις στην Λιβύη (έναντι 9 που έχουν τα 

προγράµµατα που βασίζονται σε πτήσεις της Egypt Air µέσω Καΐρου).  

 

Για το ταξίδι σας οι πτήσεις που έχουµε εξασφαλίσει είναι:  

Πτήση  Ηµ/ναι  ∆ροµολόγιο  Ωρες 

KM 743   19/12  Αθήνα – Μάλτα 1125  1215 

KM 696   19/12  Μάλτα - Τρίπολη        1300  1500  

KM 697   29/12  Τρίπολη - Μάλτα        1330  1330  

KM 742 29/12                Μάλτα – Αθήνα 1815  2050  

 

Οι αεροπορικές θέσεις  θα πρέπει να επιβεβαιωθούν µε συµβόλαιο και 

προκαταβολή µέχρι 25/10 2008.  

 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

 

ΤΡΙΠΟΛΗ: HOTEL BAB ELBAHER 4* ή AL KABER 4*  

ΒΕΓΓΑΖΗ: ΗΟΤΕL OUZOU 4* 

ΑΛ ΜΠΕΙΝΤΑ: HOTEL LOLOAT ALKALEEJ 3*    

ΓΚΑΝΤΑΜΕΣ: BEN YEDER HOTEL 3*. 

Παρακαλώ πολύ σηµειώστε πως τα ξενοδοχεία BAB ELBAHER, AL KABER & 

OUZOU θεωρούνται 5* τοπικής διαβάθµισης. Ωστόσο για τα διεθνή στάνταρ είναι 

απλά 4* ξενοδοχεία.   

 

   Η εκδροµή φαίνεται λίγο ακριβή, αλλά είναι και µοναδική. Αργότερα θα 

προγραµµατίσουµε και άλλες. Σκοπεύουµε να πάµε Χίο- Σµύρνη την Καθαρή 

∆ευτέρα και Κωνσταντινούπολη να ακούσουµε τους Χαιρετισµούς, στο Φανάρι. 

  Στην επόµενη ενηµέρωση µας θα σας ανακοινώσουµε το πρόγραµµα. 

Για τη Λιβύη δηλώστε µας µέχρι 25-10 2008, γιατί οι θέσεις είναι περιορισµένες, 

στα µέλη του ∆.Σ: 

Αγγελική Τριανταφύλλου-Πιτίδη  210 8017821 

Έφυ Παριάρου                             210 8011226 

Κίτσα Παντελούκα                      210 8022058 

Κοραλία Καραγιαννάκη              210 8028688 

 Μαρία Βάβαλη                           210 8021135 

Μαρία Λιγνού                             210 8085688  



Μαρία Μενδωνίδη                      210 8070286 

Μαρία Σαραντινού                      210 6727489  

Ξένη Φύλλα                                 210 8063850 

             Η Πρόεδρος                                                        Η  Γεν. Γραµµατεύς 

 

  Αγγελική Τριανταφύλλου-Πιτίδη                                  Μαρία Βάβαλη 

 

 

  Γεµίσατε την Εκκλησία και γέµισε η καρδία µας 

        Με αυτά τα λόγια µας υποδέχθηκε η αντιπρόσωπος του Προξενείου µας στη 

Σµύρνη, την Κυριακή 31-08-08.  

       Ο Σύλλογος Χίων Κηφισιάς  και Βορείου Αττικής, µετά από την εισήγηση του 

Αερολιµενάρχη Χίου κ.Μιχαήλ Τριανταφύλλου διοργάνωσε την τέλεση Θείας 

Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής, την Κυριακή, 31-08-08. Για το 

σκοπό αυτό πραγµατοποιήσαµε διήµερη εκδροµή στη Σµύρνη-Έφεσο, 30 µε 31 

Αυγούστου από τη Χίο. Η επιτυχία της εκδροµής και του στόχου της ήταν τέλεια. 

     Η συγκίνηση αυτής της λειτουργίας θα µας µείνει αξέχαστη. Όλοι µε κατάνυξη 

και βουρκωµένα µάτια, παρακολουθούσαµε την τόσο κατανυκτική λειτουργία και το 

τρισάγιο για την ανάπαυση των σφαγιασθέντων, µε τις µελωδικές φωνές του ιερέα 

Μάρκελλου και του κ. Τριαντάφυλλου, που εκτελούσε χρέη ιεροψάλτη. 

    Ο ιερέας κάλεσε όλους όσους ένοιωθαν την ανάγκη να κοινωνίσουν, νηστεύσαντες 

και µη νηστεύσαντες, νηστικοί η φαγωµένοι, να κοινωνίσουν. Οι Έλληνες εκεί 

έφεραν τα παιδιά τους και κοινώνισαν κι ακόµα κάποιος συµπολίτης µας έφερε το 

µωρό του και σαράντισε. Ο ενθουσιασµός των παρευρισκοµένων για την επίσκεψη 

µας ήταν µεγάλος. Κάποιος µάλιστα Κρητικός την καταγωγή, αεροπόρος στο ΝΑΤΟ, 

µου είπε χαρακτηριστικά: εµείς στην Κρήτη πολλά πράγµατα τα λέµε καλλίτερα µε 

τις µατινάδες. Λέµε λοιπόν « οι ρίζες παν βαθιά στη γη και ο κορµός στα ύψη, µα 

δίχως ρίζες ο κορµός στη γή θέλει να γκίξει»! 

        Η  δική µας υπόσχεση : του χρόνου να ξεχειλίσουµε την εκκλησία. Βέβαια του 

χρόνου τους φάνηκε πολύ σκληρό, θα προτιµούσαν νωρίτερα, θα το προσπαθήσουµε 

κι αυτό. Ίσως διοργανώσουµε µία εκδροµή Χίο – Σµύρνη. Ο πατήρ Μάρκελλος 

πάντως µας υποσχέθηκε ότι όποτε θελήσουµε θα έλθει να λειτουργήσει. 

       Νοιώθουµε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε τον κ.Μιχαήλ Τριαντάφυλλο για την 

ιδέα του, αλλά και την επιµονή του να πραγµατοποιήσουµε αυτή τη λειτουργία, αλλά 

και για την ψαλµωδία του, τον πατέρα Μάρκελλο για την κατανυκτική λειτουργία, το 

τρισάγιο και τα συγκινητικά του λόγια, την Πρόξενο και όλους από το Προξενείο για 

τη θερµή τους υποδοχή και που µας έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσουµε αυτές τις 

στιγµές. Σε κάποιο παραµύθι µία νεράϊδα έλεγε ότι πεθαίνουν οι νεράϊδες όταν οι 

άνθρωποι σταµατήσουν να τις σκέφτονται. Νοµίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τις 

πατρίδες! Τουλάχιστον να τις σκεφτόµαστε. 

   Αγγελική Τριανταφύλλου-Πιτίδη 

   Πρόεδρος Συλλόγου Χίων Κηφισίας και Βορείου Αττικής  

 


