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Και πάλι ένας Αύγουστος γεμάτος εκδηλώσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Φιγαλίας σας ευχαριστεί θερμά
για τη  στήριξή σας και τη συμμετοχή σας στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.

–  Στις 9 Αυγούστου με το φίλο μας το ΦΟΥΣΚΑΛΙΤΣΑ διασκέδασαν όλοι οι μικροί μας φίλοι,
παίζοντας με τα κάστρα και τα μπαλόνια, με διάφορα μαγικά και πολλές μπουρμπουλήθρες.

– Στις 10 Αυγούστου μικροί – μεγάλοι πήραν το ποδήλατό τους και έλαβαν μέρος στον 1ο
ποδηλατικό αγώνα που έγινε στο χωριό μας. Ο αγώνας για τους ενήλικες ξεκίνησε από τη θέση
Ρεβελέικα με τερματισμό την πλατεία της Ζούρτσας και για τους μικρούς ποδηλάτες από τη
θέση Βαγένα με τον ίδιο τερματισμό. 

Α N A K O I N Ω Σ Η

Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2011, την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή
του Πολιούχου του χωριού μας Αγίου Νικολάου, θα γίνει όπως κάθε
χρόνο, ο εκκλησιασμός των μελών και των φίλων του Συλλόγου μας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ο εκκλησιασμός να γίνει και πάλι στην εκκλη-
σία Χρυσοσπηλιώτισσα, που βρίσκεται στην οδό Αιόλου 62. 

Μετά θα πάμε για τον καφέ μας όλοι μαζί, στο ίδιο όπως πέρυσι
Παραδοσιακό Καφενείο «Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ» που λειτουργεί στη στοά
Μητροπόλεως 59 και Πανδρόσου 36 εντός της Στοάς, στο Κέντρο
Ελληνικής Παράδοσης, πολύ κοντά στη Χρυσοσπηλιώτισσα. 

Σε έναν άνετο χώρο και με άνεση χρόνου θα χαρούμε τον καφέ
μας και τη συντροφιά ο ένας του άλλου.

Το Μετρό και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος διευκολύνει τη μετα-
φορά μας για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό
τους.

Η απόσταση από τη στάση στο Μοναστηράκι είναι πολύ κοντινή.
Διευκολύνει πάρα πολύ.

Η Θεία Λειτουργία τελειώνει στις 10 η ώρα. Να είμαστε όλοι
εκεί.                                                                                                                                     

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  εκδρομή του Συλλόγου μας

Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011 πραγματο-

ποιήθηκε η ημερήσια ψυχαγωγική και πολιτι-

στική εκδρομή του συλλόγου μας στη Βοιωτία.

Έτσι, μας δόθηκε και πάλι η ευκαιρία να βρε-

θούμε μαζί πολλοί συμπατριώτες, μέλη και

φίλοι του συλλόγου, σε μια ευχάριστη παρέα

και ατμόσφαιρα και να συμμετάσχουμε σε

ένα απολαυστικό ταξίδι ανάμεσα σε φυσικές

ομορφιές και σε μνημεία της ιστορίας μας

και του πολιτισμού μας.

Όλοι οι προορισμοί μας, από τις πανέ-

μορφες πηγές της Λιβαδειάς και το μαρτυρικό

Δίστομο, μέχρι την περίφημη για την αρχιτε-

κτονική της και τα μωσαϊκά της Μονή του

Οσίου Λουκά και την όμορφη Αράχωβα, μας

αντάμειψαν πλήρως, προσφέροντάς μας ξε-

χωριστές συγκινήσεις.

Ήταν – κατά κοινή ομολογία – μια επιτυ-

χημένη εκδρομή. Χαιρόμαστε που την προ-

σφέραμε στα μέλη και τους φίλους του συλ-

λόγου και τους ευχαριστούμε για τη συμμε-

τοχή τους.

Και, φυσικά, ετοιμαζόμαστε για την επό-

μενη! Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μια αναμνηστική φωτογραφία στον προαύλιο χώρο της Μονής του Οσίου Λουκά. 

Τα παιδιά πριν την εκκίνηση για τον ποδηλατικό τους αγώνα.

Απόψεις

ΟΥΤΕ ΟΒΟΛΟ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΟΣΟ ΕΧΩ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, μετά
την απελευθέρωση από τους Τούρκους, υπήρξε ένα πρόσωπο που έχει
αγιοποιηθεί και δαιμονοποιηθεί συγχρόνως και όταν ζούσε και μεταγε-
νέστερα. Όμως η αγνότητα των προθέσεών του και η ανιδιοτέλειά του
δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ.

Είναι αναγκαίο να μιλήσουμε για το πώς φέρθηκε ως προς την μι-
σθοδοσία του και τι πίστευε και για την μισθοδοσία όλων, όσοι κατείχαν
την προσωρινή διοίκηση, για να κάνουμε τη σύγκριση με το πώς
φέρονται σήμερα οι διοικούντες, να σιχαθούμε και να θυμώνουμε.

Mολονότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Εθνοσυνέλευση στο
Άργος πρότεινε να εγκριθεί ψήφισμα για να παρέχονται ετησίως
100.000 φοίνικες (τότε νόμισμα) στον Κυβερνήτη Καποδίστρια ως
μισθός για να καλύπτει τα έξοδά του και τελικά εγκρίθηκε το ποσό των
180.000 ετησίως, εκείνος απέρριψε την απόφαση, αρνήθηκε τα χρήματα
και έδωσε μια ιστορική απάντηση: Δε θα άγγιζε δημόσια χρήματα, όσο
θα είχε δική του, προσωπική περιουσία, από την οποία να ξοδεύει. Και
μόνο όταν θα τελείωναν τα δικά του χρήματα, τότε, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ,
θα κατέφευγε στο δημόσιο ταμείο για όσα έξοδα θα έκανε για την
εκτέλεση των καθηκόντων του. Ήταν η δεύτερη φορά που αρνιόταν
αποζημίωση.

Δεν αρκέστηκε όμως σ’ αυτό, αλλά κάλεσε και όλους τους πολιτικούς
όπως θα λέγαμε σήμερα, να μιμηθούν το παράδειγμά του και να
δεχθούν χρήματα όχι ανάλογα με το υψηλό λειτούργημά τους, αλλά
τόσα μόνο όσα μπορούσε να διαθέσει η Κυβέρνηση. Ήταν και τότε δύ-
σκολα τα πράγματα. {Να μην ξεχνάμε ότι, ήδη ο Καποδίστριας είχε
αφιερώσει στις ανάγκες της πατρίδας το υπόλοιπο της περιουσίας του,
(περίπου 1 εκατομμύριο γρόσια) και επίσης συντηρούνταν με δικά του
χρήματα}.

Για ποιόν, έστω ΕΝΑΝ, σημερινό δημόσιο Άρχοντα, Υπουργό, Βου-
λευτή, Δήμαρχο κλπ. μπορούμε να πούμε το ίδιο; Αν και δεν έχουν όλοι
ανάγκη το μισθό του αξιώματός τους, πρώτοι – πρώτοι πληρώνονται
και ας είναι απλήρωτοι υπάλληλοι. Και ας είναι πτωχευμένη η Ελλάδα
και ας είναι άδεια τα Ταμεία και ας χάνεται ο κόσμος. Όλοι ως Σωτήρες
και Μεσσίες μας διαφημίζονται και αυτοπροβάλλονται για να αποσπάσουν
την ψήφο του ταλαίπωρου, που ελπίζει, αλλά κανείς δεν παραιτείται
από το δικαίωμα του μισθού του. Και ας είναι γεμάτη η τσέπη τους.
Διότι δεν υπάρχει φιλότιμο, ούτε φιλοπατρία, ούτε λεβεντιά, ούτε αρ-
χοντιά, σε ΚΑΝΕΝΑΝ.

Πάνος Χατζής
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Όπως όλα τα χωριά έτσι και το δικό μας έχει

τα μικρά πανηγυράκια του καλοκαιριού, καθώς και

άλλα κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου.

Οι αγρότες παρά τις κουραστικές καθημερινές

ασχολίες τους, που κατά περιόδους γίνονται πολύ

έντονες, άνδρες και γυναίκες, βρίσκουν τον καιρό

και τιμούν γιορτάζοντας με το δικό τους απλό

αλλά και ευχάριστο τρόπο, ξεφεύγοντας έτσι από

την ένταση της καθημερινότητας, όλα τα εξωκκλήσια

που έχει το χωριό μας γύρω-τριγύρω να το ζώνουν

σαν να το φρουρούν.

Η Αγία Βαρβάρα από ψηλά με τον Άγιο Κων-

σταντίνο. Πιό κάτω ο Άγιος Αθανάσιος με τον Άγιο

Ονούφριο δίπλα στη ρεματιά. Η Αγία Μαρίνα, ο

Άγιος Νικόλας με την Αγία Παρασκευή στου Τριάντα.

Ο Άγιος Σαμωνάς, ο Άγιος Διονύσιος με τον Άγιο

Στέφανο και την Αγία Ειρήνη. Ο Αηγιάννης με τον

Προφήτη Ηλία, τον Άγιο Φανούριο, την Αγία Παρα-

σκευή και τον Άγιο Παντελεήμονα, ενδιάμεσα δε

με τον Άγιο Νεκτάριο και τον Άγιο Ανδρέα. Ο

κύκλος κλείνει με τα εισόδια της Θεοτόκου στο

ανάθεμα. Όλα σαν γραμμή Μαζινό προστατεύουν

το χωριό μας και προσφέρουν τη ζωή και το βίο

των αγίων που εκπροσωπούν, σαν παράδειγμα

προς μίμηση στη ζωή μας.

Αυτό είναι εξ άλλου και το νόημα της εορτής

των αγίων «Μνήμη Αγίου – μίμησις Αγίου».

Συνδυασμός χαράς, ξεκούρασης, πνευματικής

ανάτασης, ηρεμίας και επικοινωνίας είναι η κάθε

τέτοια γιορτή.

Γι’ αυτό από χιλιάδες χρόνια πριν, οι κάτοικοι

της γης, όπου έχτιζαν χωριά ή πόλεις, τα πρώτα

κτήρια που έκαναν ήταν σχολειά και εκκλησίες.

Αν ο κάθε άνθρωπος νιώθει έντονα την ανάγκη

να εναποθέσει κάπου τις καθημερινές δυσκολίες

και τα προβλήματα της ζωής, αυτό το νιώθει περισ-

σότερο ο αγρότης που παλεύει στην ύπαιθρο με τα

απρόβλεπτα και δύσκολα στοιχεία της φύσης.

Πού θα ακουμπήσει τότε; Μόνο στο Θεό, στην

ανώτερη δύναμη, κάνοντας το σταυρό του και ζη-

τώντας βοήθεια.

Με την απλοϊκότητά του ζει και συνδυάζει την

ξεκούραση και την ψυχική ανάταση.

Θυμάμαι μια παροιμία σχετική από τα παιδικά

μου χρόνια. «Τετάρτη και Παρασκευή τα νύχια σου

μην κόψεις και Κυριακή μη χτενιστείς αν θέλεις να

προκόψεις». Σεβόντουσαν τις Κυριακές και τις με-

γάλες γιορτές του χρόνου οι άνθρωποι και δεν

δούλευαν, απολαμβάνοντας μετά την εκκλησία,

την οικογενειακή θαλπωρή.

Στο χωριό μας η κάθε οικογένεια και η κάθε

γειτονιά έχει την επιμέλεια και γενικά τη φροντίδα

και συντήρηση για κάθε εκκλησάκι.

Έτσι τον Άγιο Κωνσταντίνο τον συντηρούν και

τον γιορτάζουν οι Στριγγλογιανναίοι, την Αγία Μα-

ρίνα οι Βλαχαίοι και ιδιαίτερα τα παιδιά και τα

εγγόνια της θεια-Χρυσούλας του Βλάχου, που κα-

τέβαλε όταν ζούσε κόπους και προσπάθειες για να

το χτίσει. 

Την Αγία Βαρβάρα η οικογένεια του Δήμου Δη-

μοσθενίδη στη μνήμη του παππούλη του Δημοσθένη,

αρχικού κτήτορα, και η οικογένεια του Δημητρίου

Κουτσούνη. Τη φροντίζουν, τη συντηρούν και την

πανηγυρίζουν το μήνα Ιούλιο.

Τον Άγιο Νικόλα στου Τριάντα, πάλι οι Βλαχαίοι,

με την ιδιαίτερη φροντίδα της Βασίλως Ζαριφο-

πούλου (Βλαχοπούλας στην καταγωγή) και της οι-

κογένειάς της, αλλά και του Ελισσαίου Βλάμη, των

παιδιών του Δήμου του Βλάμη, όπως και όλων των

Τριανταίων.

Τον Άγιο Διονύσιο, η οικογένεια του αείμνηστου

Βασίλη και Άννας Γιαννίκου πάντα με σεβασμό στη

μνήμη των γονιών τους, που ήταν και κτήτορες,

συντηρούν και πανηγυρίζουν το εκκλησάκι.

Ο Άγιος Φανούριος τέλος με την ιδιαίτερη

φροντίδα της πρεσβυτέρας του αείμνηστου Παπα-

Δημήτρη Μαυροειδή, που έφυγε πολύ νέος από

κοντά μας και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στο

κέντρο του  χωριού που είναι κτήτωρ ο αγαπητός

μας Παπα-Σπύρος Κομπορόζος που για πολλά

χρόνια υπηρέτησε το χωριό μας ως εφημέριος.

Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την

ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια που υπάρχει στο

εκκλησάκι του Αγίου Κοσμά από την οικογένεια

της Δημητρούλας, του αείμνηστου Νίκου Γλούμη

και των παιδιών της Κώστα και Πέτρου.

Αλλά γι’ αυτό το εκκλησάκι θα πρέπει η εφημε-

ρίδα να ασχοληθεί και να γράψει ιδιαιτέρως, μιά

και είναι το μοναδικό αγιογραφημένο στο χωριό

μας, με σεβασμό στα εικονιζόμενα πρόσωπα, όπως

το θέλει η πίστη μας και η παράδοσή μας.

Έτσι κλείνει το οδοιπορικό για τα καλοκαιρινά

πανηγυράκια του χωριού μας.

Να είναι όλοι καλά που κουράζονται προσφέ-

ροντας κόπο, χρόνο και χρήματα, για να ζούμε

όλοι εμείς στη διάρκεια του χρόνου και ιδιαίτερα

μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού τέτοιες όμορφες

μέρες. Επίσης ευχαριστούμε πολύ και τον ιερέα

μας πατέρα Αναστάσιο που με τόση προθυμία αν-

ταποκρίνεται και μας χαρίζει κατανυκτικές θείες

λειτουργίες, καθώς και το εκκλησιαστικό συμβούλιο

για την ακούραστη παρουσία τους.

Μίνα Κέκη-Παπακυριακοπούλου

Η φετινή εκδρομή 

των Ζουρτσάνων

Στις 23 Ιουλίου, 80 περίπου Ζουρτσάνοι σε 2
πούλμαν  πήγαμε μια όμορφη εκδρομή στην Αρ-
γολίδα.

Επισκεφτήκαμε αρκετά μέρη και είδαμε πολλά
και ενδιαφέροντα πράγματα, όπως:

Το Ναύπλιο, που είναι η πρωτεύουσα του νο-
μού και μια πολύ γραφική πόλη με πλούσια ιστο-
ρία. Η ξεναγός μας, μας βοήθησε να θυμηθούμε
ότι υπήρξε πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους
στα χρόνια 1828-1833, και τόπος δολοφονίας
του πρώτου Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Το Μπούρτζι, μικρό φρούριο χτισμένο σε νη-
σίδα μέσα στο λιμάνι. Μπούρτζι, στα ελληνικά
σημαίνει «νησί φρούριο» και το νησάκι παλαιότερα
είχε το όνομα των Αγίων Θεοδώρων. Επικράτησε
όμως τελικά η τουρκική ονομασία.

Το Παλαμίδι με τα 999 σκαλιά. Εκεί φυλακί-
στηκε ο Κολοκοτρώνης και άλλοι αγωνιστές της
επανάστασης του 1821.  

Την Ακροναυπλία (τουρκ. Ιτς Καλέ), άλλο
φρούριο ενετικό. 

Περάσαμε από την Ερμιόνη, που είναι μια
πολύ ωραία παραθαλάσσια περιοχή του Αργο-
σαρωνικού.

Τέλος πήγαμε στο νησί της Ύδρας. Είναι
γραφικό, αρχοντικό και κοσμοπολίτικο. Εκεί επι-
σκεφτήκαμε το ιστορικό αρχείο-μουσείο. Η Ύδρα
μαζί με τις Σπέτσες και τα Ψαρά έπαιξαν σημαν-
τικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821 λόγω της
μεγάλης ναυτικής δύναμης που διέθεταν. Μεγάλοι
καπεταναίοι, εφοπλιστές και πολιτικοί κατάγονταν
από την Ύδρα, ανάμεσά τους ο ναύαρχος Ανδρέας

Μιαούλης, ο Κουντουριώτης, ο Κριεζής κ.ά.
Αυτά και πολλά άλλα είδαμε και ακούσαμε

στην εκδρομή μας. Περάσαμε όμορφα, και ξε-
φύγαμε για λίγο από τις καθημερινές μας  ασχο-
λίες.

Εύχομαι σε όλους και του χρόνου και να
έχουμε υγεία.

Άννα Μανιάτη-Πιτσινή 

Τα  καλοκαιρινά  πανηγυράκια  του  χωριού  μας

Το παραδοσιακό γλέντι 

του 15Αύγουστου

Στις 14 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε
και φέτος με μεγάλη επιτυχία το γλέντι
των Ζουρτσάνων στον προαύλιο χώρο του
Γυμνασίου-Λυκείου.

Τα μέλη του Αθλητικού Ομίλου «ΑΠΟΛ-

ΛΩΝ ΦΙΓΑΛΙΑΣ» κατέβαλαν, όπως πάντα,
φιλότιμες προσπάθειες και πολύ κόπο για
να ευχαριστήσουν όλους τους κατοίκους
και τους φίλους της Ζούρτσας που βρέθηκαν
εκεί.

Τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε
για την ωραία βραδιά που μας χάρισαν, με
καλό φαγητό, ζωντανή μουσική και πολύ
χορό.

Η εφημερίδα, τους εύχεται να είναι καλά
και να συνεχίζουν την παράδοση του 15Αυ-
γουστιάτικου πανηγυριού της χωριού μας. 

Το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου 

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ζουρτσάνων 

Αθήνας και Πειραιά 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

Βερανζέρου 23Α, 104 32 Αθήνα 
Τηλ.: 210 5239423

•••
Εκδότης - Διευθυντής 
Βασίλειος Κ. Γλούμης 

Ουρανουπόλεως 12, Τ.Κ. 111 42 Αθήνα 
Τηλ.: 210 2927747 

•••
Σύνταξη-Επιμέλεια έκδοσης:

Δήμητρα Δημοσθενίδου 
Βαλτετσίου 29 Πετρούπολη  13231 

Τηλ.: 210 5015705 
•••

Ηλεκτρονική Σχεδίαση - Εκτύπωση 
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 

Θεοδοσίου  23  Ίλιον  Τ.Κ. 13121 
Τηλ.-Fax: 210 2619 003 - 210 2619 696

e-mail: karpouzi@otenet.gr
•••

EΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
Εσωτερικού Ευρώ: 10 

Εξωτερικού   $ 40 
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Η

Ε – γκληματικότητα
Λ – ουκέτο σε καταστήματα
Λ – ηστείες τραπεζών, οικιών
Α – νεργία 
Δ – ιαφθορά 
Α – θεϊα 

Α – παγωγές μικρών και μεγάλων
Ρ – εμούλες 
Γ – ραφειοκρατία
Ο – χλοκρατία 
Π – ερικοπές μισθών και συντάξεων
Ε – λλειμμα οικονομικό
Θ – άνατοι τροχαίων ατυχημάτων
Α – ναξιοκρατία
Ι –  εροσυλία
Ν – οσηλεία  ελλιπής
Ε – μπρησμοί δημοσίων κτιρίων
Ι – σοπέδωση αρχών και αξιών 

Μπροστά στο κατάντημα αυτό κάθε σκεπτόμενος Έλ-
ληνας κυριεύεται από μελαγχολία και αγανάκτηση. Μία
απορία ξεπηδά από τα βάθη της ψυχής μας και με πόνο:
Ελλάδα μας, χώρα των αγίων και των ηρώων, πως σε
καταντήσαμε.

Γεώργιος Αν. Νίκας

Τον συνάντησα στην Ανδραβίδα, τον μπαρμπα-
Κώστα, ύστερα από 20 και πλέον χρόνια. Ήταν στο
καφενείο όπου είχαμε πρωτοβρεθεί. Κομματάρχης
στην περιοχή ο ογδοντάρης σήμερα αγρότης και,
όπως μου είπε, οι καιροί αλλάζουν. 

Ο ίδιος έκανε μια μικρή περιουσία με τις γεωρ-
γικές επιδοτήσεις από την ΕΟΚ. Η μία κόρη του
διορίστηκε από τοπικό βουλευτή στην Αγροτική
Τράπεζα και η άλλη εργάζεται σε μία Εφορία του
Πύργου. Τον γιό του κατάφερε να τον βάλει στην
ΔΕΗ της Πάτρας, όπου, μού είπε, ότι «διαπρέπει
ως συνδικαλιστής». Οι δύο γαμπροί του είναι δικη-
γόρος ο ένας και γεωπόνος ο άλλος με απασχόληση
στο πρώην υπουργείο Γεωργίας. Η δε νύφη του
είναι δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο της Γαστούνης. 

«Παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα», μού
εξομολογήθηκε ο μπαρμπα-Κώστας. «Οι βουλευτές
μπορούσαν να μάς βοηθήσουν. Τώρα όμως;». «Μα
καλά», του λέω, «αν καταλαβαίνω καλά μπαρμπα-
Κώστα είστε όλοι, με μία εξαίρεση, κρατικοί υπάλ-
ληλοι. Εσύ έβγαλες δύο δεκάρες από τις κοινοτικές
επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς
σου απασχολούνται στο Δημόσιο και σε δημόσιες
εταιρείες». «Ε, και λοιπόν, κακό είναι αυτό; Εγώ
έδωσα αγώνες για το κόμμα και τα παιδιά μου το
στηρίζουν. Να μην κάνει κάτι αυτό και για μας;
Χωρίς τις ψήφους που μαζεύουμε ο Χ.Γ. δεν θα
έβγαινε ποτέ βουλευτής. Στις τελευταίες εκλογές
βγήκε για τρίτη φορά και απ' ό,τι βλέπω και μαθαίνω
είναι και κονομημένος». 

«Εσύ, μπαρμπα-Κώστα, πόσα διαμερισματάκια
έχεις;». «Δύο στον Πύργο, δύο στην Πάτρα και το
σπίτι μου εδώ. Έχουμε και τα χωράφια, με τα οποία

κανείς δεν ασχολείται τώρα γι’ αυτό προσπαθώ να
τα δώσω σε κανέναν που να θέλει να ανοίξει σου-
περμάρκετ». «Δάνεια, από ποιες τράπεζες έχεις
πάρει μπαρμπα-Κώστα;». «Μπα, τώρα, την ΑΤΕ και
την Εθνική τις ξόφλησα. Είχα πάρει σχεδόν τζάμπα
δάνεια από την ΑΤΕ και το 20% μού το χαρίσανε
λόγω των πυρκαγιών. Τώρα όμως τα βλέπω σκούρα.
Παίρνω δύο συντάξεις και φοβάμαι μπας και τις
χάσω. Αυτοί οι κλέφτες φταίνε που φθάσαμε σ’
αυτά τα χάλια». 

Από το 1982 έως το 1997 ο μπαρμπα-Κώστας
εισέπραξε από τα κοινοτικά Ταμεία 620.000 ευρώ.
Δανείστηκε από την ΑΤΕ και την Εθνική άλλα τόσα.
Ποτέ του δεν πλήρωσε μία στην εφορία, εισπράττει
2.350 ευρώ τον μήνα συντάξεις, έχει 1.100 ευρώ
έσοδα από δύο ταξί που νοικιάζει και το καλοκαίρι
νοικιάζει σε Γερμανούς τρία δωμάτια αδήλωτα που
έχει στο Κατάκολο. Την περίοδο 1975-1985 τού χα-
ρίστηκαν 3 εκατ. δραχμές δάνεια από την ΑΤΕ και
εισέπραξε κάπου 500.000 για φυσικές καταστροφές. 

«Εσύ βολεύτηκες μια χαρά μπαρμπα-Κώστα»,
λέω στον συνομιλητή μου. «Τα εγγόνια σου τί
βλέπεις να κάνουν;». «Δεν τα βλέπω να κάθονται
εδώ. Η Ελλάδα που γνωρίσαμε εμείς τελειώνει,
φεύγει. Και μαζί μ' αυτήν θα φύγουν και οι πιο
ικανοί. Έτσι κι αλλιώς, δεν θα είμαστε εδώ για να
δούμε την συνέχεια». «Ναι, έχεις δίκιο», απαντώ.
«Το δικό μας φευγιό είναι ό,τι το πιο σίγουρο.». 

Υ.Γ.: Ο μπαρμπα-Κώστας -δικαίως, βέβαια - είναι
και «αγανακτισμένος».

Το κείμενο μας έστειλε ο Τίμος Κ. Φλέσσας

Α) Γνωστοποιούμε στους αγαπητούς παρα-
λήπτες της εφημερίδας μας ότι, όσοι δεν έχουν
πληρώσει την συνδρομή τους για το τρέχον
έτος 2011, είναι επιτακτική ανάγκη να το κάνουν
μέχρι τέλος του χρόνου. Η συνδρομή είναι 10
ευρώ το χρόνο. Στην αντίθετη περίπτωση είμαστε
εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να μειώσουμε
τον αριθμό φύλλων της εφημερίδας και να τη
στέλνουμε κατά προτεραιότητα στους τακτικούς
συνδρομητές. 

Διότι σύμφωνα με τον νόμο 3986/2011 άρθρo
48 ΦΕΚ 152, καταργήθηκε η ατέλεια που είχαν
οι πολιτιστικοί σύλλογοι για την αποστολή της
εφημερίδας τους. Έτσι τα ταχυδρομικά τέλη,
τετραπλασιάστηκαν, και αυτό, μαζί με τα άλλα
τα απολύτως απαραίτητα λειτουργικά έξοδα του
γραφείου, θα γίνει απειλή για την επιβίωση του
ιστορικού μας συλλόγου.

Ήρθε δυστυχώς η ώρα, η οικονομική κρίση,
να πλήξει και τους πολιτιστικούς συλλόγους,
που στη σημερινή λαίλαπα της υποβάθμισης της
χώρας μας, αγωνιούν και αγωνίζονται να μην
χαθεί η ταυτότητά μας και η πολιτισμική μας
κληρονομιά. Μαθαίνουμε ότι πολλοί σύλλογοι
σκέπτονται να σταματήσουν την έκδοση της
εφημερίδας τους.

Στο χωριό μας πληρώνετε την συνδρομή σας
στην κ. Άννα Μανιάτη-Πιτσινή στο Φαρμακείο. 

Για την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα
στέλνετε ταχυδρομική επιταγή στη Διεύθυνση
του Συλλόγου, ή καταθέτετε στους παρακάτω
λογαριασμούς τραπεζών την συνδρομή σας. Σε
όλες τις παρακάτω περιπτώσεις να δίνετε πλήρη
τα στοιχεία σας, για να ξέρουμε ποιός κατάθεσε
χρήματα και πόσα, προκειμένου να κόβεται η
σχετική απόδειξη του ταμείου μας και να γράφεται
και στην εφημερίδα, όπου μπορείτε να το δια-
σταυρώσετε και εσείς.

Εμπορική Τράπεζα αριθ. Λογ/σμού
043/47574111
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος αριθ. Λογ/σμού 
028 01 022482 51

Β) Παρακαλούμε τους συνδρομητές της εφη-
μερίδας μας να μας ενημερώνουν όταν προκύ-
πτουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όσοι έπαιρναν εφημερίδα και για κάποιο

λόγο δεν παίρνουν, 
β) όσοι άλλαξαν διεύθυνση και δεν μας το

έχουν γνωρίσει και συνεπώς η εφημερίδα πηγαίνει
στην παλιά τους διεύθυνση, 

γ) όσοι επιθυμούν τη διακοπή της αποστολής
της  εφημερίδας σ’ αυτούς, για κάποιο λόγο και 

δ) σε περίπτωση θανάτου συνδρομητού συγ-
γενικού τους προσώπου (πατέρα, συζύγου, αδελ-
φού κλπ.), αν επιθυμούν τη διακοπή της απο-
στολής της εφημερίδας ή την αλλαγή του ονό-
ματος του παραλήπτη.

Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει,
για να μην δεχόμαστε επιστροφές της εφημερί-
δας από το Ταχυδρομείο, και αυτό βέβαια, είναι
η καλύτερη περίπτωση, γιατί μας δίνεται η ευ-
καιρία να το ερευνήσουμε. Η  χειρότερη όμως
είναι να πετιέται η εφημερίδα, με αποτέλεσμα ο
Σύλλογος να επιβαρύνεται με την αποστολή
φύλλων χωρίς λόγο.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με έναν από
τους παρακάτω τρόπους:

1) Ηλεκτρονικά στα e-mail του Συλλόγου: 
α)  zourtsa.syllogos@yahoo.gr   ή
β)  syllogos@zourtsa.gr 

2) Τηλεφωνικά,
α) στο τηλέφωνο του Συλλόγου 

210-5239423   ή
β) στη Δήμητρα Δημοσθενίδη 

τηλ. 210-5015705 
3) Ταχυδρομικά, με επιστολή στη Δ/νση του

Συλλόγου: «Σύλλογο Ζουρτσάνων Αθήνας» οδός
Βερανζέρου 23Α Τ.Κ.104 32 Αθήνα.

4) οι συνδρομητές του χωριού μας μπορούν
να απευθύνονται και στην κ. Άννα στο Φαρμα-
κείο.

Είναι απαραίτητα όλα τα στοιχεία σας, ήτοι:
Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέ-
φωνο. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης χρει-
άζεται και η παλιά σας διεύθυνση, προκειμένου
να ενημερώσουμε σωστά τον κατάλογο των
συνδρομητών.Τα πλήρη στοιχεία σας είναι ανα-
γκαία, διότι υπάρχουν και πολλές συνωνυμίες. 

Σας ευχαριστούμε και σας παρακαλούμε να
μας βοηθήσετε στην προσπάθειά μας αυτή, που
απαιτεί κόπο και χρόνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ελλάδα αργοπεθαίνει...

...και μίτος ουδείς

μας λέει ο αγαπητός και πολυγραφότατος συμπα-
τριώτης μας Γεώργιος Νίκας. Σύντομος και περιεκτικός,
δεν μας κουράζει και καταφέρνει, κάθε φορά, να μας
αφυπνίζει.

Μου έκανε εντύπωση η επιτυχημένη και επίκαιρη
ακροστιχίδα του για τη σημερινή κατάσταση, που βιώνουμε
όλοι, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και όπως φαίνεται
δεν υπάρχει κανένας μίτος (κλωστή), που θα μας βοηθήσει
να βγούμε από το λαβύρινθο του ΔΝΤ, των μνημονίων,
των σπρέντς, της τρόϊκας και όλων των άλλων.

Πήρα στα χέρια μου το χειρόγραφο του Γιώργου,
αφού είχα διαβάσει ορισμένα σχόλια οικονομολόγων-
αναλυτών με σενάρια εξόδου της χώρας μας από την
κρίση. Όλα δύσκολα, περίπλοκα, με βέβαιη την κάθετη
πτώση του βιοτικού μας επιπέδου, μέχρι τα όρια της εξα-
θλίωσης και δυστυχώς, όπως φαίνεται μέχρι σήμερα,
χωρίς θετικό αποτέλεσμα στην οικονομία μας.  

Πέσαμε στο δανεικό ευδαιμονισμό και στην  καλοπέ-
ραση, χάσαμε το δυναμισμό μας, πετάξαμε τις κλωστές
και τα μιτάρια και δεν μπορούμε πιά να φτιάξουμε το
πανί. Κόψαμε τους δεσμούς μας με τις σωστές αρχές
και αξίες και βρεθήκαμε μέσα στο λαβύρινθο, χωρίς
οδηγό προς την έξοδο.   

Είναι δύσκολο να ξεπεράσουμε την κρίση αυτή, μπο-
ρούμε όμως να τα καταφέρουμε μόνο αν στρατευτούμε
όλοι, πολίτες και πολιτικοί, σε μιά μεγάλη και σταθερή
προσπάθεια νοικοκυρέματος και ανόρθωσης της οικονο-
μίας. 

Πρέπει να αλλάξουμε τους εαυτούς μας, τον τρόπο
που σκεφτόμαστε, που δουλεύουμε, που τρώμε, που κα-
ταναλώνουμε και η αλλαγή αυτή δεν είναι καθόλου εύ-
κολη.

Οι Έλληνες πρέπει να ζήσουν με ψωμί και τυρί, είπε
κάποιος ξένος ειδικός αναλυτής, για να βγούν από την
οικονομική κρίση. Φαίνεται να μη γνωρίζει ο αναλυτής
αυτός  ότι υπάρχει και  το ελληνικό προϊόν, που λέγεται
ελιά.

Το σπουδαιότερο όμως είναι να μη χάσουμε την
ελπίδα, την αισιοδοξία και την περηφάνια μας. Να προ-
σπαθήσουμε με το κεφάλι ψηλά, να μη μιμηθούμε αυτούς
που το έσκυψαν από την πρώτη στιγμή, ηθελημένα ή
όχι. Το τελευταίο θα το γράψει η ιστορία.

Στη ζούγκλα, όταν ένα ζώο πληγωθεί και ξεκοπεί από
το κοπάδι, τα αρπαχτικά παραμονεύουν και μόλις πέσει
κάτω, σε λίγη ώρα δεν υπάρχει ούτε το κοκαλάκι του. Η
χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι πληγωμένη, ας μην την
αφήσουμε να πέσει κάτω.

Προσπάθεια λοιπόν, στο βαθμό που αναλογεί στον
καθένα μας.

Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αρκεί
να το πιστέψει και να  ενεργοποιήσει τις δυνάμεις που
κρύβει μέσα του.

Δήμ. Δημοσθενίδου

Τα Ολέθρια του Οίκου μας 

και μίτος ουδείς 
Η Ελλάδα του μπαρμπα-Κώστα φεύγει

Γράφει ο Θανάσης Παπανδρόπουλος

A Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η



4
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011 

Το  έπος  του  ’40  και  ο  Οδυσσέας  Ελύτης 

Ο εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, συμπίπτει

φέτος με τον εορτασμό των εκατό χρόνων από τη γέννηση του Οδυσσέα

Ελύτη (1911-1996). Ο μεγάλος μας ποιητής, διεθνώς αναγνωρισμένος και

βραβευμένος με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας (1979), δεν θα μπορούσε να

μείνει ασυγκίνητος από το έπος του ’40, από τον ηρωϊκό αγώνα και από τις

δοκιμασίες και τα βάσανα του έθνους και του λαού μας σε εκείνους τους δύ-

σκολους καιρούς.  Έτσι, οδηγήθηκα στη σκέψη, συνδυάζοντας τους δύο εορ-

τασμούς, να παραθέσω μερικά αποσπάσματα από δύο κορυφαία εθνικά έργα

του ποιητή. Αποσπάσματα, που ενώ ήταν γραμμένα για τότε, έχουν σχέση

και ταιριάζουν με τη σημερινή δύσκολη εθνική μας πραγματικότητα. Γιατί και

σήμερα, μου φαίνεται, δεχόμαστε, όπως και τότε, μια άδικη επίθεση από ξένα

κέντρα, τα οποία, για να δικαιολογηθούν, υπερτονίζουν τις όποιες δικές μας

αδυναμίες και παραλείψεις, ρίχνουν όλες τις ευθύνες επάνω μας και με τοκο-

γλυφικά δάνεια που θα τα χρυσοπληρώσουμε, παριστάνουν τους σωτήρες,

αφού προηγουμένως μας κατέστησαν θύμα των συμφερόντων τους και εφαρ-

μόζουν πάνω μας πειραματικά τα σχεδιά τους, ενόψει της μελλοντικής τους

επίθεσης εναντίον και άλλων θυμάτων που έχουν στο στόχαστρό τους.

Α) Στο «Άξιον εστί» (έργο πασίγνωστο και από τη μελοποίηση του Μίκη

Θεοδωράκη), ο Ελύτης μιλάει, πλήν άλλων, και για τους εχθρούς που παρι-

στάνουν τους φίλους:

Ήρθαν ντυμένοι «φίλοι»
Αμέτρητες φορές οι εχθροί μου,
το παμπάλαιο χώμα πατώντας.
Και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους.
Έφεραν το Σοφό, τον Οικιστή, το Γεωμέτρη, 
βίβλους γραμμάτων και αριθμών, 
την πάσα Υποταγή και Δύναμη, 
το παμπάλαιο φως εξουσιάζοντας.
Και το φως δεν έδεσε ποτέ με τη σκέπη τους.  
Έστησαν και θεμέλιωσαν στις κορφές, στις κοιλάδες, στα πόρτα                      
πύργους κραταιούς και επαύλεις, ξύλα και άλλα πλεούμενα, 
τους Νόμους τους θεσπίζοντας τα καλά και συμφέροντα, 
στο παμπάλαιο μέτρο εφαρμόζοντας.
Και το μέτρο δεν έδεσε ποτέ με τη σκέψη τους.                                       
Έφτασαν, ντυμένοι «φίλοι», αμέτρητες φορές οι εχθροί μου,
τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας.
Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε παρά μόνο σίδερο και φωτιά.
Για μας, για μας το ματωμένο σίδερο                                               
κι η τριπλά εργασμένη προδοσία 
κι η ποτέ καμιά, ποτέ καμιά Ανταπόδοση.
Αδελφοί, μας εγέλασαν!

Με άλλα λόγια: αμέτρητες φορές οι εχθροί μας, παριστάνοντας τους

φίλους, πάτησαν το πανάρχαιο ιστορικό μας χώμα. Αλλά αυτό δεν τους

Σε όλη τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου η ορμητικότητα 

των επιθέσεων του ελληνικού πεζικού με την ξιφολόγχη και με 

την πολεμική ιαχή «ΑΕΡΑ» συνέβαλε αποφασιστικά στη νίκη. 

(Ελαιογραφία του Αλεξ. Αλεξανδράκη).

Συνέχεια στην 5η σελ. 

Η Εκκλησία βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνος

του Έθνους στο Έπος του 1940-41. Αμέσως μετά την

κήρυξη του πολέμου η Ιερά Σύνοδος, έπειτα από πρό-

σκληση του τότε Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, συνήλθε

σε έκτακτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του και

εξέδωσε ιστορικό διάγγελμα προς το λαό και εγκύκλιο

προς τους Ιεράρχες, τους οποίους καλούσε να ανα-

πέμπουν δεήσεις υπέρ υγείας, ενισχύσεως και ευο-

δώσεως και νίκης των μαχομένων υπέρ βωμών και

εστιών πνευματικών παιδιών της.

Αμέσως με την έναρξη του πολέμου άρχισαν οι

έρανοι για την ενίσχυση του Στρατεύματος και της

δοκιμαζόμενης Πατρίδας. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο

της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με απόφασή του, κατόπιν

προτάσεως του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, προτρέπει

τα εκκλησιαστικά συμβούλια των ναών να παραδώσουν

τα χρυσά αφιερώματα στη Τράπεζα της Ελλάδος το

δε αντίτιμό τους να διατεθεί υπέρ της ενισχύσεως

του Στρατεύματος. Το ίδιο έπραξε και το Ίδρυμα της

Μεγαλόχαρης της Τήνου. ΄Ολος ο μηχανισμός της

Εκκλησίας τίθεται στην υπηρεσία της Πολιτείας. Το

ίδιο και η υποδομή της. Κτίριά της μετατρέπονται σε

νοσοκομεία.

Οι Κληρικοί βρίσκονται δίπλα στους στρατιώτες

στα βουνά της Πίνδου και θυσιάζονται για τον Χριστό

και τη Πατρίδα. Είναι χαρακτηριστική η διήγηση ενός

στρατιώτη για την αγία μορφή και τη θυσία του στρα-

τιωτικού ιερέα Αρχιμανδρίτου Χρυσόστομου Τσόκω-

να:

«Κεράσοβο Πωγωνίου 1940. Στις 11 περνάνε αε-

ροπλάνα (ιταλικά φυσικά) και βομβαρδίζουν σαν δαί-

μονες πάνω στα κεφάλια μας... Τη νύχτα, ενώ κοιμό-

μαστε σε μιά μικρή εκκλησία ήρθαν μέσα κάτι στρα-

τιώτες και στριμωχθήκανε κοντά μας... Έβρεχε ο Θεός,

ο ύπνος ήρθε γρήγορα κι όλη τη νύχτα νιώθαμε ζε-

στασιά. Την αυγή που ξυπνάμε βλέπουμε να μπαίνει

μέσα ένας νέος παπάς μούσκεμα από τη βροχή. Απο-

ρούμε και μαθαίνουμε κάτι το πρωτάκουστο. Ο παπάς

είχε έλθει με τους άλλους στρατιώτες και βλέποντας

τόσους σε έναν τόσο μικρό χώρο, για να μην ενοχλήσει

κανέναν, προτίμησε να μείνει ολονυχτίς έξω από το

εκκλησάκι χωρίς αντίσκηνο. Μόλις τον βλέπουμε σε

αυτή την κατάσταση σηκωνόμαστε όλοι όρθιοι και

σκύβουμε μπροστά του. Εκείνος κάνει το σταυρό του,

μας καλημερίζει, ανάβει ένα κερί και προσεύχονται

μπροστά στην εικόνα του Χριστού, για ειρήνη του κό-

σμου. Τον νιώθουμε σαν Χριστό και τον βάζουμε κα-

τάβαθα για πάντα στη ψυχή μας. Μετά που βγήκαμε,

τραβάει με μερικούς στρατιώτες για το χωριό Περιστέρι,

χωρίς όμως να φτάσει ποτέ. Μιά εχθρική βόμβα τον

βρίσκει στο δρόμο και τον ρίχνει κάτω νεκρό. Ήταν ο

πιό άγιος παπάς και άνθρωπος που απάντησα στη

στράτα της ζωής μου».

Έτσι πορεύονται και αγωνίζονται μαζί και πάντα

στην Ελλάδα Κλήρος και Λαός. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΝΙΚΑΣ

Ο  Κλήρος  πρωτοπόρος  στο  Έπος  του  1940-41

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
1) Οικόπεδο στο κέντρο της Νέας Φιγαλίας,
άρτιο και οικοδομήσιμο, με εξαιρετική θέα.

2) Ελαιοπερίβολο εννέα (9) στρεμμάτων, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, 
στη θέση Φασκομηλιά.

Πληροφορίες: τηλ. 210-8044743 
κιν.: 694472877

ΣΟΦΑ  ΛΟΓΙΑ 
― Δεν υπάρχει αρετή που να μην επηρεάζεται

από τη φτώχεια. 
Λαφονταίν 

― Το χρέος είναι η χειρότερη πενία (φτώχεια). 
Πλίνιος 

― Καλύτερα να κοιμηθείς νηστικός, παρά να
σηκωθείς χρεωμένος. 

Φραγκλίνος 

― Ο μεν πλούσιος σκέπτεται για το ερχόμενο
έτος, ο δε φτωχός για τη σημερινή ημέρα. 

Αριστοτέλης 
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Το  έπος  του  ’40  και  ο  Οδυσσέας  Ελύτης 

δέχτηκε και ποτέ τους δεν στέριωσαν εδώ. Έφεραν τάχα σοφούς και γραμμα-

τισμένους, την επιστήμη και την τεχνική, αλλά στην ουσία προσπάθησαν με

τη δύναμη και τη βία να κυριαρχήσουν πάνω στο πανάρχαιο φως του ελληνικού

πολιτισμού. Αλλά δεν έδεσαν μαζί του. Δεν κατάλαβαν ποτέ το νόημά του.

Έφτιαξαν έργα-σύμβολα της δύναμής τους και της εξουσίας τους και θέσπισαν

νόμους για «τα καλά και συμφέροντα» τα δικά

τους, παραβιάζοντας την πανάρχαια ελληνική

αρετή του «μέτρου» και της δικαιοσύνης, που

δεν έδεσε, δεν ταίριαξε με τη δική τους άδικη

σκέψη και συμπεριφορά. Και σαν δήθεν φίλοι,

έφεραν και τα δώρα που από παλιά φέρνουν

οι κατακτητές: μόνο σίδερο και φωτιά, αίμα

και καταστροφή και τριπλή προδοσία (τριπλή

κατοχή), χωρίς καμιά ανταπόδοση για την αξία

και την προσφορά της Ελλάδας στον κόσμο.

Απλώς, αδελφοί μου, μας γέλασαν!

Σε άλλο σημείο του «Άξιον εστί» ο ποιητής

περιγράφει τη νύχτα της δουλείας, τη μαύρη

περίοδο της κατοχής, ιδίως το φοβερό χειμώνα

του 1941-1942. Είναι το άσμα η΄(όγδοο), συν-

θεμένο σύμφωνα με το γνωστό μας εγκώμιο

«αι γενεαί πάσαι» και ανήκει στην ενότητα

«τα Πάθη»:

Γύρισα τα μάτια δάκρυα γιομάτα
κατά το παραθύρι

και κοιτώντας έξω καταχιονισμένα
τα δένδρα των κοιλάδων,

Αδελφοί μου, είπα, ως κι αυτά μια μέρα
κι αυτά θα τ’ ατιμάσουν

Προσωπιδοφόροι μες στον άλλο αιώνα
τις θηλιές ετοιμάζουν.

Δάγκωσα τη μέρα και δεν έσταξε ούτε
σταγόνα πράσινο αίμα

κι η αχτίδα του ήλιου γίνηκεν, ιδέστε,
ο μίτος του θανάτου.

Ω πικρές γυναίκες με το μαύρο ρούχο 
παρθένες και μητέρες 

που σιμά στη βρύση δίνατε να πιούνε
στ’ αηδόνια των αγγέλων 

έλαχε να δώσει και σε σας ο χάρος
τη φούχτα του γεμάτη:

Μες απ’ τα πηγάδια τις κραυγές τραβάτε
αδικοσκοτωμένων

Τόσο δεν αγγίζουν η φωτιά με το άχτι 
που πένεται ο λαός μου, 

του Θεού το στάρι στα ψηλά καμιόνια 
το φόρτωσαν και πάει.

Μες στην έρμη κι άδεια πολιτεία μένει
το χέρι που μονάχα 

με μπογιά θα γράψει στους μεγάλους τοίχους  
ΨΩΜΙ ΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Με άλλα λόγια: Ο ποιητής γεμάτος δάκρυα βλέπει τα δέντρα και

σκέφτεται ότι κι αυτά θα τα ατιμάσουν και θα τα μαγαρίσουν οι κατακτητές,

γιατί θα τα κάνουν κρεμάλες, όπου καταδότες και δήμιοι, με κρυμμένα τα

πρόσωπά τους κάτω από μάσκες και κουκούλες, θα απαγχονίζουν τους

Έλληνες αγωνιστές. Οι ημέρες έχουν στεγνώσει από χυμό ζωής και οι

ακτίνες του ήλιου, αντί να δίνουν ζωή, μοιάζουν με νήματα που οδηγούν στο

θάνατο: στην ουσία η ζωή έγινε εφιάλτης. Παντού ο θάνατος. Και οι μαυρο-

φορεμένες γυναίκες, που έδιναν νερό να πιούνε τα αγγελούδια τους (τα

παιδιά τους), τώρα τραβούν απ’ το νερό τα πτώματα των εκτελεσμένων, που

πρόχειρα οι δήμιοι τα έριχναν σε πηγάδια μετά την εκτέλεση. Αντί για

χούφτες νερό, ο χάρος τους προσφέρει με τις χούφτες το θάνατο. Και

επιπλέον, η αγανάκτηση καίει τον ποιητή πιό πολύ κι απ’ τη φωτιά, που ο λαός

λιμοκτονεί, πεθαίνει από την πείνα και τη φτώχεια, ενώ τα καμιόνια του

στρατού κατοχής φορτώνουν το λιγοστό σιτάρι μας και το πηγαίνουν στη

Γερμανία. Όμως παρηγοριά μέσα στις έρημες και νεκρωμένες πολιτείες και

σημάδι ζωής είναι τα συνθήματα που οι αντιστασιακές οργανώσεις έγραφαν

στους τοίχους, που ο ποιητής τα συνοψίζει στο αίτημα για Ψωμί και Ελευθερία,

κορυφαία αγαθά – προϋποθέσεις για τη ζωή.

Έτσι σιγά σιγά θα ανατείλει ήλιος ελπίδας, ήλιος δικαιοσύνης, προς τον

οποίο ο ποιητής, σε άλλο σημείο του έργου του, κάνει τη γνωστή έκκληση, να

μη λησμονεί την Ελλάδα:

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ήλιε νοητέ
και μυρσίνη εσύ δοξαστική, 
μή παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου.

Γνωρίζει, βέβαια, ότι δεν αρκούν οι ευχές και οι εκκλήσεις. Για να ’ρθει η

«ακριβή Άνοιξη», το πολυπόθητο αποτέλεσμα, απαιτούνται προσπάθειες,

αγώνες και θυσίες:

Ένα το χελιδόνι κι η Άνοιξη ακριβή
Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή.
Θέλει νεκροί χιλιάδες να ’ναι στους τροχούς
Θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους.

Β) Στο επίσης μεγάλο και σπουδαίο ποίημα «Άσμα ηρωϊκό και πένθιμο για

το χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας», ο Ελύτης αντιπαραθέτει την

ομορφιά, τον ηρωϊσμό και τη μεγαλοσύνη της ελληνικής θυσίας, που είχε

πίσω της μακραίωνη ιστορία και παράδοση, προς τη μηδαμινότητα και την

εφήμερη δύναμη των κατακτητών «που επράξαν το κακό».

Ο ανθυπολοχαγός, αντιπροσωπευτικό σύμβολο όλων των αγωνιστών,

όμορφος με τη στολή του και το πιστόλι του, γενναίο παιδί με αντρίκιο παρά-

στημα, πολεμάει μαζί με τους άντρες του ενάντια στην άδικη επίθεση και

στον άνομο πόλεμο που κηρύχθηκε κατά της χώρας μας. Τα βουνά της

Αλβανίας βρόντηξαν από τον ηρωϊκό του αγώνα και τον ηρωϊκό του θάνατο.

Δεν έκλαψαν. Για τους γενναίους δεν ταιριάζουν κλάματα. Σύννεφο δόξας

τους ανεβάζει στον ουρανό και τους κάνει αθάνατους. Αντίθετα, εκείνους

που επράξαν το κακό και το άδικο, μαύρο σύννεφο τους παίρνει και τους εξα-

φανίζει στα μπουντρούμια των καταδικασμένων της ιστορίας. Αυτοί δε

ζύμωσαν την ψυχή τους μέσα στις ομορφιές της ελληνικής φύσης, δε

γνώρισαν τη λεβεντιά στα γλέντια, δεν είχαν προγόνους παλικάρια σαν τον

μπουρλοτιέρη Κανάρη και τους άλλους ήρωες του 1821 ούτε μανάδες που να

είχαν πέσει στο Ζάλογγο, προτιμώντας το θάνατο από τη σκλαβιά:

Ήταν γενναίο παιδί.
Με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το πιστόλι του, 
με τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά του, 
με τους στρατιώτες του ζερβά-δεξιά 
και την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του
- φωτιά στην άνομη φωτιά! –   
Βρόντηξαν τα βουνά της Αλβανίας.
Δεν έκλαψαν. Γιατί να κλάψουν!
Ήταν γενναίο παιδί!
Κείνοι που επράξαν το κακό-τους πήρε μαύρο σύγνεφο.
Ζωή δεν είχαν πίσω τους μ’ έλατα και κρύα νερά, 
μ’ αρνί, κρασί και τουφέκια, βέργα και κληματόσταυρο.
Παππού δεν είχαν από δρυ κι απ’ οργισμένον άνεμο.
Τους πήρε μαύρο σύγνεφο – δεν είχαν πίσω τους αυτοί
θειό μπουρλοτιέρη, πατέρα γεμιτζή, 
μάνα που να ’χει σφάξει με τα χέρια της 
ή μάνα μάνας που με το βυζί γυμνό 
χορεύοντας να ’χει δοθεί στη λευτεριά του χάρου.
Κείνοι που επράξαν το κακό, τους πήρε μαύρο σύγνεφο, 
μα εκείνος που τ’ αντίκρυσε στους δρόμους τ’ ουρανού
ανεβαίνει τώρα μοναχός κι ολόλαμπρος.
Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο Ήλιος.

Κάποιοι από τους πρωταγωνιστές της σημερινής επίθεσης εναντίον μας,

είχαν πρωταγωνιστήσει και τότε, αιματοκυλώντας την Ελλάδα και τον κόσμο.

Είναι «εκείνοι που επράξαν το κακό». Και σήμερα ζητούν ρέστα, ενώ ακόμα

μας χρωστούν πολλά, και με βάση τον ηθικό νόμο και με βάση το διεθνές

δίκαιο. Και κάποιοι άλλοι – ντυμένοι «φίλοι» - μας επαινούσαν τότε και μας

ευχαριστούσαν για την ηρωϊκή μας Αντίσταση και θυσία, που στάθηκε πολύτιμη

για ολόκληρη την Ευρώπη. Και σήμερα απαιτούν και μας επιβάλλουν νέες

θυσίες, για τα δικά τους «καλά και συμφέροντα».

Απέναντι σε όλους αυτούς, αν ζούσε σήμερα ο Ελύτης, θα μας καλούσε

όλους, άρχοντες και αρχόμενους σε μια πανεθνική αντίσταση, με οδηγό το

«ΟΧΙ» και το(ν) «ΑΕΡΑ» του ’40. Ή μήπως μας καλεί κι’ όλας μέσω του έργου

που μας άφησε ως πολύτιμη κληρονομιά;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Οδυσσέας Ελύτης 

(1911-1996) 

Συνέχεια από την 4η σελ. 
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ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΜΗΣ 31/12/1927-23/7/2011

Μεγάλωσε σαν ένα
τυπικό παιδί της εποχής
του, δουλεύοντας στα
χωράφια (Τριάντα, Με-
τόχι) και βόσκοντας
πρόβατα (Τριάντα). Οι
δυσκολίες των εποχών
αυτών ήταν απίστευτες,
τριτοκοσμικές: φτώχεια,
σκληρή εργασία για
όλες τις ηλικίες,
Eμφύλιος, ανασφάλεια,
κάνουν τις δυσκολίες
της εποχής μας να φαί-
νονται ανέκδοτο. Παρά
τη φτώχεια τους, οι κοινωνίες αυτές ήταν βαθύτατα
ανθρώπινες, αλληλέγγυες, αισιόδοξες, ζωντανές και
είχαν κώδικες τιμής που τις συγκροτούσαν και τις έσω-
ζαν. Ο Γληγόρης είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και
μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό. 

Παρότι αγαπούσε πολύ τα γράμματα, τελειώνει το
Γυμνάσιο αργά, στα 22 του στη Ζαχάρω εν μέσω Εμ-
φυλίου, διότι έβοσκε πρόβατα για να βοηθήσει να
ζήσουν τα αδέλφια του. Την αγάπη του προς τον συ-
νάνθρωπο δεν την περιόρισε στους συγγενείς του,
αλλά και στους συμμαθητές του και άλλους που βοη-
θούσε όσο και όπως μπορούσε.

Μετά το Γυμνάσιο έρχεται στην Αθήνα όπου βγάζει
άδεια και δουλεύει σαν λούστρος στην Ομόνοια, ενώ
παράλληλα σπουδάζει στην Πάντειο. Έρχεται σε επαφή
με τον πολιτισμό της Αθήνας της δεκαετίας του 50.
Αρχικά δουλεύει σαν δημοσιογράφος στα Νέα (όπου
αρθογραφούσε μέχρι πρόσφατα). Κατόπιν προσλαμ-
βάνεται στο Υπουργείο Συντονισμού (το μετέπειτα
Εθνικής Οικονομίας). Από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά
του ήταν η κοινωνικότητα, η αισιοδοξία, η ζωντάνια, η
ευθύτητα, η γενναιότητα (είχε αφοπλίσει δολοφόνο),
το έντονο συναίσθημα, αλλά και η ισχυρή αίσθηση του
δικαίου. Διάβαζε συνεχώς και αδιαλείπτως. Καλλιερ-
γούσε τη γνώση, τη θεωρούσε από τα μεγαλύτερα
αγαθά. Ιδιαίτερα αγαπούσε την λογοτεχνία (παγκόσμια
και ελληνική) και τις γλώσσες (ήξερε αγγλικά, γαλλικά,
ρώσικα). Πίστευε στη δια βίου μάθηση: έκανε μεταπτυ-
χιακά στη Βρετανία και στη Σχολή Εθνικής Αμύνης,
όλα σε σχετικά μεγάλη ηλικία, μετά τα 40 του. 

Σαν πατέρας ήταν όπως και σε όλους: δίκαιος, αι-
σιόδοξος αλλά και αυστηρός-ευθύς. Η παρουσία του
ήταν χαρά Θεού. Πιπεράτος με τα καλαμπούρια του,
τα αρχαία γνωμικά του και τα τραγούδια του. Ζωντανός
άνθρωπος! Με τι μεράκι αλήθεια τραγουδούσε τα δη-
μοτικά και άλλα ελληνικά τραγούδια μας. Όμορφα
γλέντια που στην εποχή της «παγκοσμιοποίησης» εξα-
φανίστηκαν ή ξεθώριασε το νόημά τους. Για μας τους
νεότερους φάνταζε εξωπραγματικός: πάντα ακούραστος,
ταλαιπωρημένος και αγωνιστής δεν παραπονέθηκε
ποτέ ούτε ζήτησε δάφνες, σχεδόν μύθος! Ιδιαίτερη αί-
σθηση μου είχε προκαλέσει, σε μια εποχή γενικευμένης
χλεύης, ο σεβασμός του (τον είχε ανέκαθεν) στους
θεσμούς, τους νόμους και το κράτος.

Παρόλη την κοινωνικότητά του, δεν ήταν ο τύπος
του καφενείου. Περπατούσε πολύ, έσκαβε και καλ-
λιεργούσε τον κήπο του, κολυμπούσε και διάβαζε συ-
νεχώς. Πίστευε στην αδιάκοπη άσκηση σώματος (τα
χέρια του ελύγιζαν σίδερα) και νου. Χαρακτηριστικό
είναι ότι μία εβδομάδα πριν πεθάνει είχε αρχίσει να
επαναλαμβάνει τα γαλλικά του (είχε πάρει το πτυχίο
superieure I σε ένα χρόνο στα 53 του) για να τα θυμηθεί
πάλι...

Ο Γληγόρης Βλάμης του «Γεραλέξη» ήταν ένας
ωραίος άνθρωπος και η ολοζώντανη παρουσία του μας
λείπει. Έφυγε όπως χρόνια έλεγε ότι ήθελε να φύγει:
«θέλω να πεθάνω εκεί που κολυμπάω, έτσι ξαφνικά».
Ο Θεός που τούκανε αυτό το δώρο, ας αναπαύσει την
ψυχή του.

Αλέξιος Γ. Βλάμης

Αισθάνομαι την ανάγκη, να προσθέσω και εγώ λίγα
λόγια, σε όσα έγραψε ο αγαπητός Αλέξης για τον
πατέρα του, και μάλιστα με δική μου παράκληση, διότι
φαίνεται ότι ο Γρηγόρης κληροδότησε μεταξύ των
άλλων και τη σεμνότητα στα παιδιά του.

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Γεννήσεις:
- Στις 27/7/11 ο Θεμιστοκλής Κλέντος του

Nικολάου και η σύζυγός του Χρυσούλα απέ-
κτησαν αγοράκι.

- Στις 4/8/11 ο Κων/νος Φλέσσας του Ιωάννη
και η σύζυγός του Ηλέκτρα απέκτησαν αγοράκι. 

- Στις 8/8/2011 ο Γεώργιος Φλέσσας του Ιωάννη
και η σύζυγός του Ευσταθία απέκτησαν αγο-

ράκι. 
- Στις 5/9/11 ο Φώτης Καστρινός και η σύζυγός

του Θωμαή απέκτησαν αγοράκι.
- Στις 11/9/11 ο Γεώργιος Ζάγκος και η σύζυγός

του Παναγιώτα Τάγαρη απέκτησαν αγοράκι.
Να τους ζήσουν.

Βαπτίσεις:
- Στις 9/7/11 ο Γεώργιος Γκαβός και η Πηνελόπη

Παν. Στριγγλόγιαννη βάπτισαν το αγοράκι τους
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ν. Φιγαλίας
και του έδωσαν το όνομα Νικόλαος.

- Στις 16/7/11 ο Γεώργιος Γιαννίκος και η σύζυγός
του Χριστίνα-Μαρία βάπτισαν το αγοράκι τους
στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Ν. Φιγαλίας
και του έδωσαν το όνομα Άγγελος-Μιχαήλ.

- Στις 23/7/11 ο Χρήστος Βλάχος και η σύζυγός
του Αθηνά βάπτισαν το κοριτσάκι τους στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ν. Φιγαλίας και του
έδωσαν το όνομα Γεωργία.

- Στις 11/9/11 ο Αριστείδης Χατζής και η σύζυγός
του Ειρήνη βάπτισαν το κοριτσάκι τους στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στου Τριάντα και
του έδωσαν το όνομα Θεώνη. 

Να τους ζήσουν.

Γάμοι:
- Στις 9/7/11 έγινε ο γάμος της Πηνελόπης

Στριγγλόγιαννη και του Γεωργίου Γκαβού στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ν. Φιγαλίας.

- Στις 17/7/11 έγινε στην Αθήνα ο γάμος της
Καλλιόπης Ερρίπη, ιατρού, (εγγονής του Ιωάννη
Τσέκερη) και του Δημητρίου Κιούση μηχανο-
λόγου. 

- Στις 10/9/11 έγινε ο γάμος του Δημητρίου

Νικ. Καπογιάννη και της Μάγδας Δημητρακο-

πούλου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου
στο Γιαννιτσοχώρι.

- Στις 10/9/11 έγινε ο γάμος της Αικατερίνης

Δημ. Βενετσανοπούλου και του Αθανασίου

Ιωαν. Παραπονιάρη στον Ιερό Ναό της Παναγίας
του Κάστρου, στη Λέρο.
Τους ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσουν ευτυχι-
σμένοι.

Θάνατοι:
- Στις 23/7/11 απεβίωσε στην Αθήνα ο Γρηγόριος

Βλάμης του Αλεξίου ετών 83 και ετάφη στο
κοιμητήριο του Ζωγράφου.

- Απεβίωσε στα Μέγαρα όπου διέμενε ο Κων-

σταντίνος Καπλάνης του Σωκράτους ετών 85
και ετάφη εκεί.

- Στις 26//7/11 απεβίωσε στην Καλαμάτα η Σω-

τηρία Δ. Αλεξανδρή ετών 85 και ετάφη στο
κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία Ν. Φιγαλίας.

- Στις 6/8/11 απεβίωσε στην Αθήνα ο Αχιλλέας

Χατζής του Κων/νου ετών 89 και ετάφη στο
Α΄ νεκροταφείο Αθηνών.

- Στις 25/8/11 απεβίωσε στην Αθήνα ο Κων-

σταντίνος Βλάχος του Αναστασίου ετών 65
και ετάφη στο κοιμητήριο του Μοναστηριού Ν.
Φιγαλίας.

- Στις 28/8/11 απεβίωσε στην Αθήνα ο Ευθύμιος

Δόξας του Νικολάου, καθηγητής Διοικητικού
Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ετών 61
και ετάφη στην Αθήνα.

- Στις 3/9/11 απεβίωσε ο Ιωάννης Τσαούσης του
Γεωργίου ετών 87 και ετάφη στο κοιμητήριο
του Προφήτη Ηλία Ν. Φιγαλίας.

- Στις 20/9/11 απεβίωσε στο Νοσοκομείο Κρε-
στένων ο Ιωάννης Μανώλης ετών 98 και ετάφη
στο κοιμητήριο του Μοναστηριού Ν. Φιγα-
λίας.
Στις οικογένειές τους εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια.

Εισαγωγή στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

- Ο ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
Γεωργίου και της Δήμητρας Κλέντου στο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Πατρών.

- Η ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κων-
σταντίνου στο Τμήμα Διαιτολογίας και Δια-
τροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

- Η ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (εγγονή
του Γεωργίου και της Βικτωρίας Κομπορόζου)
στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

- Η ΚΑΡΑΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου και
της Ελένης Φίλιππα εισήχθη στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Τμή-
μα Κλασικής Φιλολογίας.

Από το Γενικό Λύκειο 

Νέας Φιγαλίας

- Η ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ευθυμίου και
της Μαρίας στη Σχολή Λογιστικής ΤΕΙ Πά-
τρας.

- Η ΖΩΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Ιωάννη και της Αθανα-
σίας στη Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη)

- Ο ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη
και της Μαγδαληνής στη Σχολή Επιστήμης
των Υλικών Πάτρας.

- Η ΚΑΤΣΙΩΛΗ ΑΝΝΑ του Αναστασίου και της
Κλεώνης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών.

- Η ΚΑΤΣΙΩΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Θεοδώρου
και της Σεβαστής στη Σχολή Φυσικής του Πα-
νεπιστημίου Πάτρας.

- Η ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου
και της Χρυσούλας στη Σχολή Λογιστικής ΤΕΙ
Πάτρας. 

- Ο ΤΣΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου και
της Αθανασίας στη Σχολή Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων ΤΕΙ Πάτρας.
Τα συγχαρητήριά μας σε όλα τα παιδιά για
την επιτυχία τους και τους ευχόμαστε καλές
σπουδές.

Νέοι πτυχιούχοι:

- Ο ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δη-
μητρίου και της Σοφίας Γιακουμοπούλου πήρε
το πτυχίο του από τη Σχολή Πολιτικών Μηχα-
νικών του Ε.Μ.Π. και συνεχίζει μεταπτυχιακές
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του NEW  JERSEY
της Αμερικής. 
Τα συγχαρητήριά μας και του ευχόμαστε καλή
επιτυχία στη συνέχιση των σπουδών του.

- Ο ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γιός του Σα-

ράντου και της Γαϊτανής, κάτοικος Καβάλας,

πήρε το πτυχίο του από την Ακαδημία Εμπο-

ρικού Ναυτικού Μακεδονίας (Νέας Μηχανιώ-

νας), στον κλάδο των Πλοιάρχων και παρέλαβε

και το Δίπλωμα του Ανθυποπλοιάρχου. Ταξι-

δεύει σε ποντοπόρα δεξαμενόπλοια.    

Του ευχόμαστε καλά ταξίδια.

- Η ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΛΕΣΣΑ του Ευθυμίου

πήρε το πτυχίο της από το Αμερικάνικο Κολέγιο

Αθηνών στον κλάδο της Αγγλικής Φιλολογίας

ως πρωτεύον πτυχίο και ως δευτερεύον στον

κλάδο της Αρχαιολογίας.

Τα συγχαρητήριά μας και της ευχόμαστε καλή
σταδιοδρομία.

Συνέχεια στη σελ. 7
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ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Του Αναστασίου

Κώστα, 

Αγαπημένε μας 

αδελφέ

«Ήσουν καλός, ήσουν

γλυκός, είχες τις χάρες

όλες ....» έγραψε ο ποι-

ητής και είναι σα να σε

είχε στο μυαλό του, σαν

να παρουσίαζε όλη την

καλοσύνη σου, την ευαι-

σθησία, την υπευθυνότη-

τα, την δραστηριότητα

και την αποτελεσματικό-

τητά σου.

Ξεκίνησες από τον αγαπημένο σου τόπο, τη Ζούρ-

τσα, το μικρό Παρίσι όπως μου έλεγες, για να πραγ-

ματοποιήσεις τα όνειρά σου. Κι έφτασες ως τα πέρατα

του κόσμου σαν ναυτικός. Τίποτε δεν σε συγκινούσε

όμως, τίποτε δεν σε κρατούσε μακριά από το χωριό

σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου.

Επέστρεψες λοιπόν στην πατρίδα και μπήκες στον

ΟΣΕ, όπου διακρίθηκες για το ήθος και τις ικανότητές

σου.

Έκανες οικογένεια και υπήρξες στοργικός σύζυγος

και εξαιρετικός πατέρας. Ήσουν τόσο περήφανος για

τα παιδιά σου, που φωτιζόταν το πρόσωπό σου όταν

μιλούσες γι αυτά.

Παρέμεινες πάντα δεμένος με τα αδέλφια σου,

τους συγγενείς σου, τους συντοπίτες σου. Ενδιαφε-

ρόσουν για όλους και πρόσφερες απλόχερα τη βοήθειά

σου. Μαχητικός, ιδεολόγος, πεισματάρης, πολεμούσες

για το δίκιο, έλεγες τη γνώμη σου φωναχτά και πρό-

σφερες τις υπηρεσίες σου από οποιοδήποτε πόστο.

Ήσουν τόσο σημαντικός για όλους μας γιατί είχες

σκορπίσει τόση χαρά, τόσο κέφι, τόση δύναμη για

ζωή γύρω σου.

Και τώρα τέλειωσαν όλα. Έφυγες ξαφνικά και γύ-

ρισες για πάντα στη γενέθλια γη, στην αγαπημένη

σου Ζούρτσα, στην αγκαλιά των γονιών σου.

Έφυγες όρθιος, δυνατός, ακμαίος, λεβέντης γιατί

έτσι θέλεις να σε θυμόμαστε.

Και μεις όλοι, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα

αδέλφια σου, τα ανίψια σου, σου λέμε μέσα από τα

βάθη της ψυχής μας

Καλό παράδεισο

Αγαπημένε μας

Ρεκλείτη-Βλάχου Αθηνά

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ του Γεωργίου

Το τελευταίο αντίο του
Γιάννη Τσαούση στη Ζούρ-
τσα.

Ήταν 1η Σεπτεμβρίου
2011 όταν άκουσα στον
τηλεφωνητή μου ένα μή-
νυμα από τον Γιάννη. Τον
πήρα τηλέφωνο και μου
είπε ότι έχει γράψει μερικά
ιστορικά πράγματα για τις
εκκλησίες της Ζούρτσας
και ότι ήθελε να τα φρον-
τίσω ώστε να δημοσιευ-
θούν σε ένα μικρό βιβλια-
ράκι. Του απάντησα θετικά και του είπα να μου τα τα-
χυδρομήσει με συστημένο γράμμα.

Το απόγευμα στις 3 Σεπτεμβρίου παίρνω ένα τηλε-
φώνημα από την αδελφή μου τη Δήμητρα από το Νιο-
χώρι Ολυμπίας και μου ανακοινώνει ότι γύρισε από τη
Ζούρτσα και ότι είχε πάει στην κηδεία του Γιάννη του
Τσαούση. Πέθανε λέει χθές απο καρδιακή προσβολή.

Πετάχτηκα από το κάθισμά μου λέγοντάς της ότι
δεν είναι δυνατόν, διότι προχθές μιλήσαμε στο τηλέ-
φωνο και μου φάνηκε να είναι εντάξει με την υγεία
του. Βέβαια μου είπε ότι τώρα με τα γεράματα έχει
δυσκολίες με την καρδιά του. Εγώ του απάντησα και
ποιός δεν έχει τέτοια προβλήματα και μάλιστα του
είπα ξεκάθαρα ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε
ενδεχόμενο. Μου απάντησε ότι είναι πανέτοιμος.

Ο Γιάννης γεννήθηκε στη Ζούρτσα το 1927. Ήταν
γιός του μπάρμπα Γιώρη Ιωάννου Τσαούση και της Θα-
νάσως Γεωργίου Φλέσσα. Ήταν παντρεμένος με την
Αναστασία Κων/νου Βλάχου και απέκτησαν 5 παιδιά.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Του Γεωργίου

Καλό κατευόδιο αγα-

πητέ Δημήτρη

Απεβίωσε σε ηλικία 72

ετών ο Δημήτρης Γεωργ.

Θεοδωρόπουλος, παιδί του

Γεωργίου και της Παναγιώ-

τας.

Ευτύχισε να έχει κατα-

γωγή από αξιοπρεπή και

εκλεκτή Ζουρτσάνικη οι-

κογένεια, υπόδειγμα ερ-

γατικότητας, ηθικής, προ-

σήλωσης στις πραγματικές

αξίες της ζωής και της πίστεώς μας.

Το πέμπτο παιδί της οικογενείας έφυγε πρώτο από

τα έξι παιδιά του μπαρμπα Γεωργάκου.

Γεννήθηκε στη Ζούρτσα το 1938 και έφυγε μικρός

απ’ το χωριό μας για καλύτερη τύχη όπως όλοι μας

την εποχή εκείνη. Έγινε μηχανικός, αρχιμηχανικός στο

εμπορικό Ναυτικό και είχε λαμπρή σταδιοδρομία.

Αξιοπρεπής, έντιμος, βράχος ηθικής, διακρινόταν

για την πραότητα του χαρακτήρος του.

Εξελέγη για τέσσερες διετίες μέλος στο Δ.Σ. του

Συλλόγου των Ζουρτσάνων της Αθήνας, όπου προσέ-

φερε  με σύνεση και ευθυκρισία τις υπηρεσίες του.

Όταν υπήρχαν εύλογες διαφωνίες, έδινε πάντα τις λύ-

σεις, αν και νεώτερος, με την ηρεμία που τον διέκρινε.

Αυτή η ηρεμία του έκανε το πέρασμά του από το

Δ.Σ. επιτυχημένο και αξέχαστο.

Ευτύχισε να κάνει οικογένεια και να απολαύσει την

αγάπη της καλής συντρόφου και τη στοργή, το σεβασμό

των παιδιών του και των εγγονών του. Με το παράδειγμά

του έμαθε τα παιδιά του να πορεύονται κάτω από τη

σκέπη και την προστασία του Θεού. Έτσι πήρε τη δι-

καίωση για τους κόπους και τις δυσκολίες της σκληρής

ναυτικής ζωής που έζησε.

Τα τέλη της ζωής του ήταν ειρηνικά και χριστιανικά

και άφησε σε όλους μας ένα παράδειγμα προς μίμηση

στη ζωή μας.

Καλό ταξίδι αγαπητέ Δημήτρη στη χώρα της αι-

ωνιότητος και της απεραντοσύνης.

Αιωνία σου η μνήμη.

Μίνα Κέκη-Παπακυριακοπούλου

Ο Γρηγόρης ήταν δυνατός στο σώμα, στο πνεύμα
και στην ψυχή. Ζωντανός και σεμνός. Ουσιαστικός
και αθόρυβος. Λάτρης της φύσης και της αρμονίας.
Μας είχε συγκινήσει πολλές φορές με τα βιωματικά
του κείμενα, που έχουν και ιστορική και λαογραφική
σημασία και που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς
στην εφημερίδα «η Ζούρτσα». Είχε αυτό που λέμε
«δυνατή πέννα» και του ζητούσα πολλές φορές να
γράφει περισσότερο. Θα ομολογήσω εδώ, ότι παρά
την προθυμία του να το κάνει, διέκρινα στο πρόσωπό
του μια σχεδόν αόρατη θλίψη, όταν τον ανάγκαζα ν’
ανοίξει το ασφυχτικά γεμάτο κουτάκι της μνήμης
του. Τί να πρωτοανασύρει απ’ αυτό και πόσο να ξα-
ναπονέσει αναμοχλεύοντας το παρελθόν.

Ήταν πάντα παρών στις εκδηλώσεις του Συλλόγου
μας και πρόθυμος να βοηθήσει όταν τον ορίζαμε
Πρόεδρο στις Γενικές Συνελεύσεις. Χαιρόταν ιδιαίτερα
και μας έλεγε «μπράβο», που υπηρετούσαμε το Σύλ-
λογο και συνεχίζαμε την αξιόλογη πορεία του.

Ο Γρηγόρης θα μας λείψει πραγματικά.
Ο Θεός ν’ αναπαύσει την ψυχή του.
Του αφιερώνω μια ακριβή μαντινάδα, που δεν

λέγεται εύκολα για κάποιον, εκτός αν είναι.... σαν
τον Γρηγόρη.

Η λεβεντιά ’ναι μιά πληγή, 
που πάντα αίμα τρέχει
Όφου και πώς τηνε βαστά, 
εκείνος που την έχει.

Δημ. Δημοσθενίδου

Ένα ενδιαφέρον και όμορφο βιβλιαράκι μας

χάρισε το καλοκαίρι, ο ομότιμος καθηγητής της

χειρουργικής και μέλος του συλλόγου μας κ. Βα-

σίλης Κέκης. Σ’ αυτό καταγράφει τις εκκλησίες,

τα παρεκκλήσια και τα πολλά εξωκκλήσια της

Ζούρτσας. Οι αναγνώστες θα βρούν εκεί ενδια-

φέρουσες πληροφορίες και φωτογραφία, για

κάθε ναό.

Τον ευχαριστούμε όλοι για το ωραίο αυτό

δώρο και για την ευκαιρία που μας έδωσε να

γνωρίσουμε τα εντός του χωριού και τα γύρω

από αυτό εκκλησάκια. Αυτά δείχνουν το έντονο

θρησκευτικό συναίσθημα των ζουρτσάνων, που,

παρά τις οικονομικές δυσκολίες, τα έχτιζαν και

τα πρόσφεραν στην τιμή των αγίων, επιζητώντας

τη βοήθεια και την προστασία τους.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ & ’ΞΩΚΚΛΗΣΙΑ

ΤΗΣ  ΖΟΥΡΤΣΑΣ

Την Αθανασία, το Γιώργο, τη Φωτεινή, τη Δήμητρα
και τον Κωνσταντίνο.  

Από μικρός έγινε αγρότης καλλιεργώντας την πε-
ριουσία του πατέρα του μαζί με τα πολλά αδέλφια
του, το Θανάση, την Κωνσταντίνα, τη Φωτεινή, το
Χρήστο, την Κατερίνα και το Διονύσιο. 

Από μικρό παιδί επίσης του άρεσε η εκκλησία και
τα εκκλησιαστικά. Θυμάμαι κάποτε που βόσκαμε τις
γίδες στην Αγία Παρασκευή, στο ρέμα του Κότσαρα,
με άλλα παιδιά, ο Γιάννης πάντα φρόντιζε την εκκλησία,
τη σκούπιζε και μας μάλωνε αν κάναμε καμιά ζημιά
στις ελιές γράφοντας το όνομά μας στον κορμό τους.

Είχε κτίσει το εκκλησάκι, το Γενέθλιον Τιμίου
Προδρόμου στην Πλαγιά Γιάννη Τσαούση που στο
ίδιο εκκλησάκι καθιερώθηκε η εορτή του Αγίου Ραφαήλ
την Λαμπροτρίτη της  Διακαινησίμου.

Από το 1960 έφυγα στην Αμερική και γυρίζοντας
πίσω το 1990, πήγα για πρώτη φορά στην εκκλησία
μας στον Άγιο Νικόλαο και με μεγάλη προσοχή και
συγκίνηση άκουσα το Γιάννη να ψέλνει δίπλα στον
αγαπημένο μου Δάσκαλο και γείτονα το Νικόλα τον
Ντάβανο.

Κατάφερε να γίνει αριστερός ψάλτης, από την
αγάπη του για τα εκκλησιαστικά γράμματα και με τη
βοήθεια των παλαιοτέρων αειμνήστων δασκάλων και
ψαλτών της εκκλησίας μας, για τους οποίους ο
Γιάννης μιλούσε πάντα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη. 

Ήταν φιλομαθής και του άρεσε να γράφει, παρ’
όλο που είχε τελειώσει μόνο το Δημοτικό Σχολείο
και πολλές φορές αρθρογραφούσε στην εφημερίδα
του Συλλόγου των Ζουρτσάνων της Αθήνας.

Μετά την κηδεία πήρα τηλέφωνο τη γυναίκα του
να την συλλυπηθώ και μίλησα με το γιό του Γιώργο.
Του είπα για την τελευταία επιθυμία του πατέρα του
και μου έστειλε το χειρόγραφο του Γιάννη που γράφει
για τις εκκλησίες της Ζούρτσας. Θα το επεξεργαστώ
και σύντομα ελπίζω να το τυπώσω σε ένα μικρό βι-
βλιαράκι.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Αϊ-Λιά που τον σκέ-
πασε.

Τίμος Κ. Φλέσσας

Συνέχεια από τη σελ. 6
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Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011 

– Στις 11 Αυγούστου για 2η χρονιά σε
συνεργασία με το Σύλλογο Ζουρτσάνων
της Αθήνας, η μπάντα του Βαγγέλη Κα-
κουλάκη μας διασκέδασε με ροκ μουσική.
Ήταν μια όμορφη βραδιά με αγαπημένα
τραγούδια του χθες και του σήμερα. Μια
βραδιά που με τη συμμετοχή όλων, μικρών
και μεγάλων, σφράγισε με επιτυχία το
τριήμερο των εκδηλώσεων και έδωσε τη
σκυτάλη στο 6ο τουρνουά ποδοσφαίρου
5Χ5 που ξεκίνησε στις 12 και έληξε στις
17 Αυγούστου. Έλαβαν μέρος 10 ομάδες
παικτών από Ζούρτσα και Φασκομηλιά και
οι αγώνες διεξάχθηκαν στο καινούργιο
γήπεδο ποδοσφαίρου στον προαύλιο χώρο
του Γυμνασίου. 

– Στις 14 Αυγούστου με τη συνεργασία
του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, το χωριό
μας απέκτησε τη δική του Τράπεζα Αίμα-
τος. Δώσαμε την ονομασία ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙ-
ΜΑΤΟΣ «ΖΟΥΡΤΣΑΣ» και δημιουργήθηκε
με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των
συνανθρώπων μας. Υπεύθυνη διαχείρισης:
η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αναστασία Πάλλα τηλ. 6983072700.

Όποιος είναι αιμοδότης ή επιθυμεί να
γίνει, μπορεί να προσφέρει το αίμα χρη-
σιμοποιώντας την παραπάνω ονομασία
σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και αν πάει.
Στόχος είναι να διατηρήσουμε την ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ «ΖΟΥΡΤΣΑΣ» και σ’ αυτό
πρέπει να βοηθήσουμε όλοι.

– Στις 31 Αυγούστου αποχαιρετήσαμε
το καλοκαίρι με το Φεστιβάλ παραδοσιακού
χορού. Μεγάλη τιμή για εμάς που μας
δόθηκε η ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στο
χωριό μας το χορευτικό KARPATHY από
τη χώρα της Σλοβακίας για μιά μέρα και
τα δύο τμήματα από το χορευτικό του
Πνευματικού Κέντρου Ζαχάρως. Ήταν ένα
όμορφο θέαμα για όσους το παρακολού-
θησαν με χορό και μουσική. Μετά τη μου-
σικοχορευτική παράσταση ακολούθησε
γλέντι στο κέντρο ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Την επο-

μένη αφού κάναμε μια μικρή ξενάγηση
στο Λαογραφικό μας μουσείο και στην
εκκλησία του Αγίου Νικολάου αποχαιρε-
τήσαμε τους επισκέπτες μας οι οποίοι
έφυγαν ενθουσιασμένοι και δήλωσαν πως
θα ήταν χαρά τους να επισκεφτούν ξανά
το χωριό μας.

Για να πετύχουμε όλες μας τις εκδη-
λώσεις εκτός από προσωπική μας εργασία
υπήρξαν και κάποιοι συνάνθρωποί μας οι
οποίοι μας βοήθησαν, άλλος προσφέρον-
τας εργασία και άλλος υλικά πράγματα.

Ευχαριστούμε θερμά τους Κυρίους:
Γρηγορόπουλο Ιωάννη (ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις) Γρηγορόπουλο Γρηγόρη,
Κατσιώλη Φωτεινή (προσφορά νερών και
αναψυκτικών στους ποδηλάτες), Γιαννίκο

Γεώργιο, Αδαμόπουλο Πέτρο (προσφορά
πάγου), Χρήστο Τάγαρη, Αναστάσιο Τά-

γαρη (προσφορά ψωμιού και λαδιού), Κα-

ραχάλιο Ιωάννη (προσφορά μελισσοκο-
μικών προϊόντων), Γιουρούκο Κων/νο

(προσφορά ζυμαρικών), Μικέλη Φώτη και
Ρόδη Αντώνη (προσφορά νερών για το
ποδόσφαιρο), Μαυροειδή Ιωάννη, Τάγαρη

Γεώργιο (προσφορά ξυλείας) Κουτσόπου-

λο Νίκο και Σταυρούλα (για τις καρέκλες
και την προσφορά του ενός πρωϊνού
στους επισκέπτες).

Ευχαριστούμε επίσης το Σύλλογο

Ζουρτσάνων Αθήνας, το Δήμο Ζαχάρως-

Φιγαλίας, το Αστυνομικό Τμήμα Ζαχάρως,

τον κ. Δημήτρη Σπυριδάκη για την οικο-
νομική ενίσχυση των 50 ευρώ στο ταμείο
του Συλλόγου μας, τον κ. Χρήστο Καπλάνη

και τον πατέρα Αναστάσιο που μας βοή-
θησαν στην ξενάγηση των Σλοβάκων στο
μουσείο και στην εκκλησία αντίστοιχα,
και τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανή-
κει σε όλους εσάς που μας στηρίξατε
συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μας.  

Η πρόεδρος
Αναστασία Πάλλα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ  

Και  πάλι  ένας  Αύγουστος  γεμάτος  εκδηλώσεις 

Εισφορές για τα έργα 
του Συλλόγου 

Πιπιλής Αθανάσιος του Ιωάννη ......150€
Για τα έργα του Συλλόγου

Τσέκερη-Ερρίπη Μαρία ..................100€
Εις μνήμην του θείου της Δημητρίου 

Θεοδωροπούλου

Φλέσσας Ευθύμιος του Κων/νου  ....80€
Γλούμης Βασίλειος του Κων/νου ....20€

Εις μνήμην Γιάννη Τσαούση

Τάγαρη Ανδριάννα .......................... 50€
Τάγαρη Αριστέα............................... 60€

Εις μνήμην Χριστίνας Τσουκαλά
και Ηλία Δέδε του Νικολάου

Βουδούρη Αλεξάνδρα ...................100€
Εις μνήμην των γονέων της 
Ντίνου και Ελένης και του 
αδελφού της Άγγελου Βουδούρη

Βουδούρη Μίτσα ............................100€
Βουδούρη-Αδριανοπούλου Πόλυ .....50€
Χατζή Ελένη ....................................50€
Δαδακαρίδου Σοφία .........................50€
Οικογένεια Χ. Παπαδημητρίου ......100€
Ανώνυμος ........................................ 50€
Εταιρία Ε.Κ.Ο....................................65€
Εις μνήμην Αχιλλέα Κ. Χατζή

Μπίθα Τούλα  .................................. 80€   
εις μνήμην του εξαδέλφου της
Αχιλλέα Χατζή και του Ιωάννη Τσαούση

Κυριακόπουλος Ευθύμιος..............250 €
Εις μνήμην Ευθυμίου Δόξα

Κακούρη Ελευθερία ........................ 30€
Εις μνήμην του νονού της
Τάκη Φάμελου

Εισφορές για την εφημερίδα

Κλέντου Μαρία του Χρήστου
(Αμερ.) .............................................50€
Παύλος Αθανάσιος ...........................20€                           
Παύλου Χρυσούλα............................20€
Παύλου-Καργαδούρη Ολυμπία.........20€
Κούτσαλη Κωνσταντίνα....................20€
Χατζή Μαρία ....................................20€
Φάμελος Γεώργιος του Φωτίου ........20€
Καράπαπας Βαγγέλης του Δημ........50€
Καράπαπας Κανέλλος του Δημ....... 20€
Ζαριφόπουλος Ανδρέας του Δημ.....50€
Χατζής Νικόλαος του Κων.(ιερέας) .50€
Νίκα Μαρία του Αθανασίου .............20€
Νίκα Αντωνία του Αθανασίου ......... 20€
Τσέκερη-Ερρίπη Μαρία.....................50€
Φλέσσας Ευθύμιος του Κων/νου......20€
Ζευγίτης Αθανάσιος ........................20€
Κουτσόπουλος Γρηγόριος τ. Χρηστ.100€
Σταυροπούλου Σωτηρία .................. 20€
Σερεμέτης Αθαν. του Κων. (Αυστρ.) 50 $ 
Γιαννίκος Παν/της του Γεωργίου......50€
Αβραμοπούλου Ζέτα  ......................20€
Κουρούβανης Παναγιώτ. του Σπυρ. .30€  
Κουρούβανη-Αλεξάνδρου Βικτωρία 20€
Κουρούβανη-Ραψομανίκη Ακριβή ....20€
Κουρούβανη-Μητροπούλου Αναστ. .20€
Κουρούβανη Αθανασία του Σπυρ. ...15€
Παπαδόπουλος Λεωνίδ. του Σταύρ. 20€

Μανιάτης Χρήστος του Γεωργίου ...20€
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάν. τ. Χαρ. .15€
Χατζή-Γκόλιου Χριστίνα του Δημητ. 20€
Παπαγεωργίου-Φίκιρη Θεοδώρα .....20€
Γερόσταθος Δημήτριος του Φωτίου .20€
Γερόσταθου-Παναγούλια Γαρυφαλ. .20€
Αυγερινού Βάσω ..............................15€
Αβραμοπούλου Αγγελική .................50€
Χατζή-Μανιάτη Κων/να (Ναύπλιο) ..10€
Χατζή Άννα του Παν/τη ....................10€
Παπαδόπουλος Αναστ.τ. Νικ.(Ρόδος)20€
Τζίνου-Καπλάνη Αγγελική Ιωαν. ......20€
Κομπορόζου Αναστασία του Σπυρ. . 20€
Καστρινός Νικόλαος του Διονυσίου 10€
Διαμαντή Μαρία................................10€
Ζαριφόπουλος Αλέκος .....................30€
Παπανδρέου Παναγιώτα ..................30€
Καπλάνη-Κωστοπούλου Κυριακή .....20€
Χατζή Σοφία .....................................20€
Παπακυριακόπουλος Νικόλαος ......300€
Καπλάνη-Χριστοπάνου Μίνα ............20€
Καπλάνη-Νασούλα Νανά .................20€
Κουκλαμάνης Ανδρέας του Σωκρ.....50€
Κρεσταινίτη Γαληνή......................... 50€
Γκουβάτσος Μενέλαος.....................50€
Τριανταφυλλόπουλος Παναγ.τ.Ανδ. 50€
Καράπαπας Νικόλαος του Χρήστου.20€
Σιώρη-Καστρινού Ανδριάννα ...........10€
Μπίθας Νικόλαος .............................50€
Μπίθας Τάσος ...................................25€
Μπίθα Τούλα .....................................25€
Παπαδοπούλου-Λελεντζή Ευαγγελία 30€
Αρβανίτη-Παπανδρέου Σπυριδούλα 20€
Κατσάμπουλα Φωτεινή του Γεωργ. ..20€
Βουδούρη Αλεξάνδρα ......................50€
Βουδούρη Μίτσα...............................50€
Βουδούρη-Ανδριανοπούλου Πόλυ .. 30€

Τσαγκοπούλου-Γιαννίκου Παναγιώτα 10€
Λούτος Σωτήριος του Αθανασίου ...10€
Τάγαρης Σπυρίδων του Αναστασίου 20€
Καπλάνης Γεώργιος του Αντωνίου.. 20€
Αλεξανδρής Αναστάσιος..................20€
Άγνωστος..........................................50€
Κομπορόζος Γεώργιος (Πάτρα)........20€
Κομπορόζος Σπυρίδων ιερέας..........20€
Κουτσούνη Ελένη.............................20€
Κυριακόπουλος Αθανάσιος ............... 5€
Αλεβίζου Διονυσία............................20€
Αντωνοπούλου-Γερόσταθου Αναστ..20€
Κυριακόπουλος Ευθύμιος.................10€
Fraucis G. Papadopoulos ..................50€   
Δημόπουλος Διονύσιος του Νικολ...10€
Μπαλαδήμας Ιωάννης του Σωτηρ. ...20€
Τριανταφυλλοπούλου Κων/να .........20€

Εισφορές για τα έργα 
αποκατάστασης 
του Ιερού Ναού 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(Μοναστηριού)

Τσέκερης Διονύσιος του Ιωάννου..150€
Θεοδωρόπουλος Ντίνος και Ηρώ...150€
Θεοδωροπούλου-Χύμη Άννα .........150€
Θεοδωρόπουλος Νίκος και Πόπη ..200€
Θεοδωροπούλου Ντίνα ..................150€
Κέκης Βασίλης και Μίνα .................100€

Πληροφορούμε τους συμπατριώτες μας
ότι ξεκίνησε η Μελέτη Αποκατάστασης
του Μοναστηριού. Στο θέμα αυτό θα ανα-
φερθούμε εκτενώς στο επόμενο φύλλο
της εφημερίδας μας.

Στη «Βαγένα» η ορχήστρα του Β. Κακουλάκη εν δράσει!

Το χορευτικό συγκρότημα από τη Σλοβακία σε παραδοσιακούς χορούς.

Συνέχεια από την 1η σελ. 


