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Άρχισαν οι εργασίες στήριξης 
και αποκατάστασης 

του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
(Μοναστηριού)

Το  φως 
της  Βηθλεέμ 

Τ
α Χριστούγεννα είναι η μεγαλύτερη
εορτή της Χριστιανοσύνης και όπως
σημειώνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκ-

κλησίας στα κείμενά τους είναι εορτή Αγάπης
και Συγνώμης. Ένα μήνυμα που έρχεται από
τα βάθη των αιώνων. Ένα μήνυμα χαρούμενο,
ζωτικό, ελπιδοφόρο, λυτρωτικό για τον άν-
θρωπο. 

Η γέννηση του Χριστού σημαίνει τη γέν-
νηση της ανθρωπιάς, του ξεχασμένου μέτρου,
της λησμονημένης αξίας. Η γέννηση του Χρι-
στού σημαίνει ακριβώς τη γέννηση της Ελπί-
δας μέσα στον απελπισμένο κόσμο μας.

Ο Χριστός δεν ζητάει από τον άνθρωπο
τίποτε περισσότερο από μια φτωχή και ταπεινή
καρδιά, όπως τότε στη Βηθλεέμ που δεν
υπήρξε άλλος τόπος για κατάλυμα, εκτός
από μία φτωχή και ταπεινή φάτνη «Ουκ ην
τόπος εν τω καταλύματι». Και όπως σημειώνει
ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς «Ο προαιώνιος
Λόγος του Θεού γεννιέται ως ανέστιος, άστε-
γος, άοικος άνθρωπος σε σπήλαιο και τοπο-
θετείται ως βρέφος σε φάτνη». Και συμπλη-
ρώνει ο Μέγας Βασίλειος «ως βρέφος έμεινε
μέσα στο σπήλαιο και μάλιστα σε φάτνη και
όχι σε κρεβάτι».

Όπως τότε έτσι και σήμερα στην εποχή
του ψεύδους και της υποκρισίας, δεν υπάρχει
τόπος στις καρδιές μας, χώρος για το Χριστό.
Δεν υπάρχει τόπος στις οικογένειες, στα
ΜΜΕ, στους Δημόσιους χώρους, στις Κυ-
βερνήσεις των μεγάλων που αντί για ειρηνο-
ποιοί έγιναν ειρηνοκάπηλοι και τηρούν ίσες
αποστάσεις ανάμεσα σε θύτες και θύματα.

Δυστυχώς, ο τόπος μέσα μας είναι γεμά-
τος από άλλους επισκέπτες με άλλες μέριμνες
και άλλες φροντίδες. Ζούμε σε μια εποχή
του κατακλυσμού του λόγου, στο κενό του
λόγου, του άρριζου. Η παράδοση, συστατικό
απαραίτητο της Ιστορίας χάνεται, όπως και η
συλλογικότητα, ισχυρό θεμέλιο της θρησκείας
μας. Πέρασε η εποχή που όλη η γειτονιά
έτρεχε να βοηθήσει τον άρρωστο, το γέρο,
το ορφανό, τον πεινασμένο. Κλειστήκαμε
και ζούμε, πλασματικά ευτυχισμένοι στα όρια
ενός διαμερίσματος και ενός ψυγείου.

Ο Μαμωνάς του χρήματος, ο υπερκατα-
ναλωτισμός και η τεχνολογία απομάκρυναν
τους ανθρώπους από το Φωτισμό Εκείνου ο
Οποίος γεννήθηκε και θυσιάστηκε για μας.

Και όμως, τα Χριστούγεννα μεταφέρουν
μήνυμα ειρήνης και αγάπης σε έναν ανειρή-
νευτο κόσμο. Και οι καμπάνες των Εκκλησιών
προσκαλούν τους πιστούς να ψάλλουν τον
ύμνο των Αγγέλων: «Δόξα εν Υψίστοις Θεώ
και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία»
για να αφυπνιστούμε και να αλλάξουμε τρόπο
ζωής. Γιατί Χριστούγεννα είναι κάτι το ου-
σιαστικότερο, η αναγέννηση κάθε Έλληνα
για να αφυπνιστεί και να στραφεί σε σφαίρες
δικαιοσύνης, συμπόνιας και να σεβαστεί τις
Ελληνορθόδοξες παραδόσεις.

Να κοιτάξει εντός του, αλλά και τον πλη-
σίον του. Με ανοιχτή καρδιά και αγάπη χωρίς
όρους. Το φως της Βηθλεέμ ας αφυπνίσει
τις συνειδήσεις μας και ο Ήλιος της Δικαιο-
σύνης ας ζεστάνει τις καρδιές μας για να
βρεί τόπο να χωρέσει ο Αχώρητος και να κά-
νουμε ειρηνικά Χριστούγεννα με το Χριστό.  

Γεώργιος Αν. Νίκας 

Όλα ήρθαν κατ’ ευχήν. Κανείς μας δεν μπορεί να το
πιστέψει.

Άρχισαν οι πρώτες επεμβάσεις για να αποκατασταθεί,
κατά το δυνατόν στην αρχική του μορφή, ο Ιερός Ναός
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (του Μοναστηριού), από
την ΣΤ΄ Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Είναι η πρώτη φορά που επίσημα και με σωστό τρόπο
επιχειρείται μια επέμβαση στο μνημείο μετά από 200 πε-
ρίπου χρόνια (απ’ ότι μπορούμε να υπολογίσουμε) από
τότε δηλαδή που σταμάτησε να λειτουργεί εκεί η ανδρική
Μονή της Παναγίας της Βόγαλης το 1834, επί Όθωνος.

Πολλές άστοχες επεμβάσεις από άγνοια κατάστρεψαν
τα γύρω κτίρια, αλλά και τον κυρίως ναό. Όλοι μας
έχομε τις ευθύνες μας και εμείς και οι παλαιότεροι. Ποτέ
όμως δεν είναι αργά. Ήρθε η ώρα. Με τη συνεργασία
των ειδικών, την πρόθυμη συμπαράσταση της εκκλησια-
στικής μας αρχής, το μεγάλο ενδιαφέρον του Διοικητικού
Συμβουλίου του συλλόγου μας, που έχει όλη την ευθύνη
και τον συντονισμό του έργου και κυρίως με την οικονομική
υποστήριξη του Κου και της Κας Γεωργίου Δαΐκου, οι ερ-
γασίες άρχισαν.

Πενταμελής Επιτροπή από το Υπουργείο Πολιτισμού,
αποτελούμενη από αρχαιολόγο, αρχιτέκτονα, πολιτικό
μηχανικό και συντηρητές έργων, επισκέφτηκαν το μνημείο
και ιεράρχησαν τις εργασίες, που ήδη εκτελούνται.

Από την πλευρά του ο Σύλλογος έπρεπε, πριν αρχίσουν
οι εργασίες, να αναθέσει σε αρχιτέκτονα μηχανικό, σύμ-
φωνα με την εντολή του Υπουργείου, την πλήρη και λε-
πτομερή μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντος
χώρου, καθώς και την επίβλεψη των εργασιών που θα
εκτελούνται εκεί κατά καιρούς. Το έργο αυτό ανέλαβε ο
κ. Αντώνιος Παναγ. Χατζής, απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής
σχολής του Πολυτεχνείου Πατρών και μέλος του Συλλόγου
μας.

Την εκτέλεση των εργασιών, ανέθεσε ο σύλλογος
στον κ. Ευθύμιο Γ. Βλάχο, γνωστό, δοκιμασμένο για την
υπευθυνότητά του, τις ικανότητες και το μεράκι του,
αλλά και για την άριστη μέχρι τώρα συνεργασία του.

Οι εργασίες αυτές είναι χρονοβόρες, γιατί κάθε μια
που εγκρίνεται και υλοποιείται πρέπει να ελέγχεται και
βήμα-βήμα να προχωρεί το έργο.

Εν συνεχεία χρειάζεται ολοκληρωμένη μελέτη της
οριστικής αποκατάστασης του μνημείου στην τελική του
μορφή για να υποβληθεί και αυτή προς έγκριση στο ανώ-
τερο κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού, ζήτησε επίσης τη σύνταξη
τοπογραφικού, υψομετρικού διαγράμματος με συντεταγ-
μένες του ευρύτερου χώρου γύρω από το μνημείο, το
οποίο συνέταξε αρμόδιος τοπογράφος μηχανικός.

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται και η αγορά του απέ-
ναντι κομματιού από τον κ. Στασινόπουλο, το οποίο θα
μεταβιβασθεί στη Δημοτική Αρχή και θα χρησιμοποιηθεί
για τη μεταφορά του Νεκροταφείου.

Το καινούργιο αυτό κτήμα που είναι εκτάσεως περίπου
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Η ετήσια συνεστίαση 
του Συλλόγου μας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Σύλλογός
μας με την ευκαιρία των εορτών των Απόκρεων ορ-
γανώνει την καθιερωμένη ετήσια συγκέντρωση - συ-
νεστίαση των μελών του, που θα γίνει στο κέντρο
διασκέδασης «ΓΟΡΓΟΝΑ» οδός Δωδεκανήσου αριθ.
20 Νέα Χαλκηδόνα (είσοδος από Αχαρνών 468, βεν-
ζινάδικο JET OIL  και έναντι ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) τηλέφωνα
210 2520909 και 210 2529533.

Η συνεστίαση θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου 2012
ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 μ.μ. Θα προσφερθεί
πλούσιο γεύμα με εκλεκτά φαγητά, σαλάτες, τυριά,
φρούτα, κρασί, μπύρες και αναψυκτικά, τα οποία όλα
θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή των 20 ευρώ κατ’
άτομο μόνο, πράγμα που πετύχαμε κατόπιν μεγάλης
προσπάθειας, για να είναι προσιτή η τιμή στα μέλη
και τους φίλους του Συλλόγου μας, στη δύσκολη οι-
κονομικά εποχή που διανύουμε. Για παιδιά, μαθητές,
φοιτητές 15 ευρώ. 

Σημειώνουμε ότι το κέντρο διαθέτει πλούσιο
λαϊκό, δημοτικό και νησιώτικο μουσικό πρόγραμμα,
με τους παρακάτω καλλιτέχνες:
ΛΑΪΚΟ: Πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα 

με επικεφαλής τον Ηλία Κλωναρίδη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ: Κλαρίνο:  Κώστας Κωτσάκης

Τραγούδι: Τζένη Κατσίγιαννη
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ: Έλενα Γιαννούλη

Αναμένουμε η συμμετοχή των συμπατριωτών μας
στην εκδήλωση αυτή να είναι μεγάλη. Η συνάντησή
μας μέσα σε μιά ευχάριστη και γιορταστική ατμό-
σφαιρα, θα δώσει σε όλους μας χαρά και στο Σύλλογό
μας τη δύναμη να συνεχίσει, με τη συμβολή όλων
μας, την προσπάθειά του. Με ιδιαίτερη χαρά θα υπο-
δεχθούμε τους νέους μας και αναμένουμε τη συμμε-
τοχή τους.

Σας παρακαλούμε θερμά να δηλώσετε έγκαιρα τη
συμμετοχή σας τηλεφωνικώς σ’ ένα από τα  μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

τριών στρεμμάτων, θα ρυμοτομηθεί από τον κ. Αντώνη Π.
Χατζή (η μελέτη του αυτή θα είναι προσφορά προς το
σύλλογο και το χωριό μας), θα περιφραχθεί με μανδρότοιχο
και όταν είναι έτοιμο θα δεχθεί τους τάφους των αγαπη-
μένων μας, με όλο το σεβασμό και την τιμή που τους
ανήκει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εφορία αρ-
χαιοτήτων.

Στο χώρο του καινούργιου νεκροταφείου, θα έχουν
προτεραιότητα εκείνοι που θα θιγούν κατά τη διάρκεια
της αποκαταστάσεως του μνημείου. 

Πιστεύουμε πως στην επόμενη εφημερίδα θα έχουμε
να σας πούμε περισσότερα για όλα όσα συμβαίνουν στο
χώρο του Μοναστηριού.

Και πάλι θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους
μας στήριξαν και μας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιούμε
τέτοια έργα. Χρειαζόμαστε αυτούς που προσφέρουν
πολλά, αλλά και αυτούς που με τις διευκολύνσεις τους
μας βοηθούν να φθάσουμε γρήγορα στο επιθυμητό απο-
τέλεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευχόμαστε από καρδιάς
στους απανταχού συμπατριώτες μας

ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ
με υγεία, αγάπη, ειρήνη 

και αισιοδοξία
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΧΟΛΗΣ
Η χοληδόχος κύστις είναι ένα μικρό κοίλο όργανο

σχήματος αχλαδιού. Βρίσκεται κάτω από το ήπαρ (συ-
κώτι) και συνδέεται με σωληνάρια τόσο με το ήπαρ
όπου παράγεται η χολή όσο και με το λεπτό έντερο
(12/λο) στο οποίο αδειάζει το περιεχόμενό της, που
χρησιμεύει για την καλύτερη πέψη (χώνεψη) των τρο-
φών και κυρίως των λιπαρών, που έρχονται από το
στομάχι με τις τροφές μας. Όταν είμαστε νηστικοί η
χολή που παράγεται στο ήπαρ αποθηκεύεται στην χο-
ληδόχο κύστη (ένα είδος αποθήκης) και όταν οι τροφές
μας περάσουν από το στομάχι στο 12/λο τότε η χολη-
δόχος κύστις συσπάται και αδειάζει το περιεχόμενό
της στο 12/λο που ανακατεύεται με τις τροφές για να
διαλύσει τα λίπη και τις λιπαρές γενικά τροφές τις
οποίες ο οργανισμός τελικά και απορροφά.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
Καμιά φορά – όχι όμως σπάνια - στη χοληδόχο

κύστη σχηματίζονται πέτρες. Για την αιτία του σχημα-
τισμού τους έχουν υπάρξει πολλές θεωρίες. Πάντως
είναι βέβαιο ότι είναι συχνότερες στις γυναίκες από
τους άνδρες και σαν κύρια αιτία θεωρείται η εγκυμο-
σύνη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρατηρείται αύξηση
της χοληστερίνης.

Άλλες αιτίες είναι η παχυσαρκία, ο υποθυρεοειδι-
σμός, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερχοληστεριναιμία
και οι συγγενείς αναιμίες (κυρίως οι αιμολυτικές).

Όταν σχηματισθούν πέτρες (μια ή πολλές) τότε
διαταράσσεται η λειτουργία της χοληδόχου κύστεως,
δηλαδή δεν μπορεί να αποθηκεύσει χολή, δεν μπορεί
να συσπασθεί και γενικά δεν μπορεί να βοηθήσει στην
πέψη των τροφών. Αποτέλεσμα αυτών είναι ο άνθρωπος
να έχει φουσκώματα μετά το φαγητό, μια τάση προς
έμετο (ναυτία), καούρες στο στομάχι, όπως και κωλικό
(δηλ. οξύ πόνο) αν οι πέτρες μετακινηθούν μέσα στη
χοληδόχο κύστη. Ο πόνος εντοπίζεται δεξιά κάτω από
τα πλευρά και αντανακλά πίσω στην πλάτη και μάλιστα
στη δεξιά ωμοπλάτη. Τέλος αν οι πέτρες μετακινηθούν
προς τα σωληνάκια που οδηγούν στο έντερο και τα
φράξουν τότε υπάρχει δυνατός πόνος και η χολή πα-
λινδρομεί πίσω προς το ήπαρ και ξεχειλίζει προς το
αίμα οπότε και ο άρρωστος εμφανίζει ίκτερο (κοινώς
χρυσή!!).

Άλλες επιπλοκές είναι να μολυνθεί η χοληδόχος
κύστις και να αναπτύξει φλεγμονή (χολοκυστίτιδα),
να φράξει ο κυστικός πόρος και να αναπτύξει ύδρωπα
ή να μολυνθεί και να αναπτύξει πύον (εμπύημα).

Εκτός από αυτές τις επιπλοκές είναι δυνατόν να
μολυνθεί το πάγκρεας και να δημιουργήσει οξεία παγ-
κρεατίτιδα (βαρειά επιπλοκή). Τέλος έχουν αναφερθεί
και περιπτώσεις αναπτύξεως καρκίνου της χοληδόχου
κύστεως λόγω του χρόνιου ερεθισμού της, από τις
πέτρες. Είναι παραδεκτό ότι περίπου σε ποσοστό σχε-
δόν 95% σε καρκίνο της χοληδόχου κύστεως η χολη-

δόχος κύστις περιέχει πέτρες.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΕΩΣ

Παλαιότερα υπήρχε η χολοκυστογραφία. Σήμερα
με τη χρήση των υπερήχων (υπερηχοτομογραφία) η
διάγνωση είναι πολύ πιο εύκολη και δεν χρειάζεται
ιδιαίτερη προετοιμασία. Απλώς ο ασθενής είναι νηστικός
από 12/ωρο και η ακρίβεια της μεθόδου φθάνει μέχρι
και 95% των περιπτώσεων.

Είναι σφάλμα ο ασθενής να υποβάλεται σε αξονική
τομογραφία (μεγάλο κόστος, έκθεση σε ακτινοβολία)
για τη διάγνωση της χολολιθιάσεως.

Αυτές οι εξετάσεις θα γίνονται σε περιπτώσεις
αμφιβολιών ως προς την αιτία και τη φύση του απο-
φρακτικού ικτέρου και σε περίπτωση παθήσεων του
παγκρέατος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΕΩΣ
Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη μη χει-

ρουργική θεραπεία της χολολιθιάσεως με πρώτη τη
χρήση διαφόρων φαρμάκων από του στόματος (Chyn-
odeoxycholic Acid, Ursodeoxycholic Acid).

Άλλη προσπάθεια έγινε με το να σπάσουμε τις
πέτρες και να τις διαλύσουμε με τη χρήση των
υπερήχων όπως τις πέτρες του νεφρού.

Δυστυχώς όλα τα παραπάνω μέσα απέτυχαν και
έμεινε μόνο η χειρουργική θεραπεία για να επαληθευτεί
το γνωμικό του Ιπποκράτη που είχε πεί «ότι δεν θερα-
πεύουν τα φάρμακα τα θεραπεύει ο σίδηρος».

Επομένως η χολοκυστεκτομή σήμερα παραμένει
η μέθοδος επιλογής για τη θεραπεία της χολολιθιάσεως.
Και όταν λέμε χολοκυστεκτομή εννοούμε την αφαίρεση
της χοληδόχου κύστεως και όχι της «χολής», διότι η
χολή είναι το υγρό που παράγεται από το ήπαρ και
δεν αφαιρείται. Το ρόλο της αποθηκεύσεως της χολής
που τον είχε η χοληδόχος κύστις τον αναλαμβάνει το
ήπαρ και δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ επίπτωση
στην ομαλή ζωή του ασθενούς μετά την αφαίρεση της
παθολογικής χοληδόχου κύστεως.

ΜΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ
Πριν μερικά χρόνια η μοναδική μέθοδος προσπέ-

λασης για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως ήταν
η ανοικτή μέθοδος με μια τομή κάθετη ή πλαγία στην
κοιλιά του αρρώστου. Η παραμονή του αρρώστου στο
Νοσοκομείο ήταν γύρω στις 5-7 ημέρες και επιστροφή
του στον συνήθη τρόπο ζωής μετά ένα περίπου μήνα.

Σήμερα με την πρόοδο της Λαπαροσκοπικής Χει-
ρουργικής και η χολοκυστεκτομή έχει απλοποιηθεί.
Δηλαδή η αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως γίνεται
από 2-3 οπές στο κοιλιακό τοίχωμα (επομένως χωρίς
χειρουργικές τομές), σχεδόν ανώδυνος μετεγχειρητική
πορεία, χρόνος νοσηλείας του ασθενούς το πολύ 36
με 48 ώρες και επιστροφή στην κανονική δραστηριότητά
του σε χρόνο 5 με 7 ημερών.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ
Είναι σύνηθες πως το πρώτο που ρωτούν οι άρρω-

στοι μετά το χειρουργείο είναι «πότε θα φάω γιατρέ
μου;» και μετά, «τί δίαιτα πρέπει να ακολουθήσω;» ή

καλύτερα «τί πρέπει να τρώω ή να μην τρώω, μετά
την αφαίρεση της χολής μου;»

Η απάντηση είναι απλή:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΙΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 2-3 ΜΗΝΩΝ
Συνήθως μετά την χολοκυστεκτομή ακολουθεί η

ερώτηση: «Να τρώω γιατρέ μου και αυγό;» Βέβαια και
αυγό, όχι 10 αυγά μαζί αλλά ένα ή μισό στο γεύμα
σου. Και ακόμα ρωτούν: «Να τρώω χόρτα, σαλάτες
αλμυρά, τηγανιτά»; Και ακολουθούν όλες οι λίστες
φαγητών. Δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε
ότι ο ρόλος της χοληδόχου κύστεως είναι η αποθήκευση
της χολής που χρησιμεύει για την καλύτερη πέψη-χώ-
νεψη των τροφών και ότι αφού αυτή η αποθήκη αφαι-
ρείται είναι επόμενο ότι θα έχουμε λιγότερη χολή στο
έντερο και άρα δυσκολότερη χώνεψη των τροφών με
αποτέλεσμα να αισθανόμαστε φουσκώματα. Αυτά θα
συμβούν αν φορτώσουμε το διαιτολόγιό μας με πλούσια
γεύματα. Όλα θα επανέλθουν σε διάστημα περίπου 2-
3 μηνών όταν το ήπαρ αναλάβει να παίξει το ρόλο της
αποθήκευσης της χολής που είχε σαν σκοπό της η χο-
ληδόχος κύστις.

Επομένως μετά την χολοκυστεκτομή μπορούμε
να έχουμε ελεύθερη δίαιτα, αλλά καλά μασημένα φα-
γητά και όχι πολύ φαγητό στην «καθισιά» μας.

Η επαφή με το γιατρό σας θα σας βοηθήσει για
την ομαλή μετεγχειρητική σας πορεία και θα σας συμ-
βουλεύσει για τυχόν ιδιαιτερότητες που πρέπει να
ακολουθήσετε αν συνυπάρχουν και άλλες παθολογικές
καταστάσεις (όπως σπαστική κολίτις, διαβήτης, υπερ-
χοληστεριναιμία κ.α.).

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»

ΑΘΗΝΩΝ

* * * * * * * * * * *

Η εφημερίδα μας με το παραπάνω άρθρο ξεκινάει
μια νέα στήλη με θέματα υγείας. Παρακαλούμε τους
συμπατριώτες μας ιατρούς καθώς και τους συνδρομητές
της εφημερίδας μας ιατρούς, να μας στείλουν το δικό
τους κείμενο γι’ ασθένειες, που περιλαμβάνονται στο
δικό τους γνωστικό αντικείμενο και κατά προτίμηση
γι’ αυτές που απασχολούν το ευρύ κοινό. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληρο-
φορίες. Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε και σας ευχαρι-
στούμε εκ των προτέρων. 

Θέμα υγείας
ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΙ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

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  T.K. 13231 

Τηλ.: 210 5015705 
•••

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - 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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Ο Γιάννης Μακρυγιάννης (1797 -1864) ήταν έμπορος, πο-
λεμιστής, στρατηγός και ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης
τους 1821. Ανιδιοτελής και τίμιος. Έδωσε την περιουσία του
για τον αγώνα της πατρίδας. Το 1843 πήρε μέρος στην επανά-
σταση της 3ης Σεπτεμβρίου που περιόρισε την βαυαρική απο-
λυταρχία και έθεσε τα θεμέλια για την ψήφιση Συντάγματος.
Το 1852 συνελήφθη με την κατηγορία ότι σχεδίαζε τη δολοφονία
του Όθωνα και καταδικάστηκε σε θάνατο. Το 1854 του δόθηκε
χάρη. Πέθανε το 1864. Η περιοχή που έμενε στην Αθήνα πήρε
το όνομά του.

Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Τριανταφύλλου,
αλλά επειδή ήταν πολύ ψηλός τον φώναζαν Μακρυγιάννη και
με αυτό το όνομα έμεινε στην Ιστορία. Ήταν μικρός όταν ο
πατέρας του φονεύθηκε σε συμπλοκή με τους Τούρκους.
Άρχισε να δουλεύει από 7 χρονών και δεν έμαθε γράμματα.
Τα Απομνημονεύματά του, αποτελούν σημαντικότατη, μοναδική
και πολυτιμότατη ιστορική πηγή. 

Από τα Απομνημονεύματά του, σταχυολόγησα ένα από-
σπασμα που ταιριάζει στη σημερινή ηθική και οικονομική
κρίση που βιώνει η χώρα μας. Το παραθέτω για να το απολαύ-
σουν και άλλοι.

«Αν μας έλεγε κανένας αυτείνη τη λευτεριά οπού θα
γευόμαστε, θα περικαλούσαμε τον Θεόν να μας αφήση εις τους
Τούρκους άλλα τόσα χρόνια, όσο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τί
θα ειπή πατρίδα, τι θα ειπή θρησκεία, τι θα ειπή φιλότιμο,
αρετή και τιμιότη.

Αυτά λείπουν απ’ όλους εμάς στρατιωτικούς και πολιτικούς.
Της προσόδες της πατρίδας της κλέβομεν, από υποστατικά
δεν της αφήσαμεν τίποτας, σε ’πηρεσίαν να μπούμεν, ένα
βάνομεν εις το ταμείον, δέκα κλέβομεν. Χρωστούν εις το
ταμείον δεκαχτώ ’κατομμύρια ο ένας κι’ ο άλλος. Ο Μιχαλάκης
γιατρός πεντακόσιες χιλιάδες, ο Τζούχλος τρακόσιες, ο Γιωργάκης
ο Νοταράς τρακόσιες πεντήντα, όλο τέτοιγοι χρωστούνε αυτά.
Ο κεντρικός ταμίας ο Φίτζιος – τρακόσιες πενήντα του λείπουν
από το ταμείον κι’ ακόμα δεν κυτάχτηκαν πόσα θα λείψουν
ακόμα. Το ίδιο ντογάνες κι’ άλλα. 

Τέτοιγοι μπαίνουν εις τα πράγματα και τέτοιους συντρόφους
βάνουν. Δύσκολο είναι ο τίμιος άνθρωπος να κάνη τα χρέη του
πατριωτικώς. Οι αγωνισταί οι περισσότεροι και οι χήρες κι’
ορφανά δυστυχούν. Πολυτέλεια και φαντασία – γεμίσαμεν
πλήθος πιανοφόρια και κιθάρες. Οι δανεισταί μας ζητούν τα
χρήματά τους, λεπτό δεν τους δίνομεν από – κάνουν επέμβασιν
εις τα πράματά μας. Και ποτές δεν βρίσκομεν ίσιον δρόμον.
Πώς θα σωθούμεν εμείς μ’ αυτά και να σκηματιστούμεν εις την
κοινωνίαν του κόσμου ως άνθρωποι; 

Ο Θεός ας κάμη το έλεός του να μας γλιτώση από τον
μεγάλον γκρεμόν όπου τρέχομεν να τσακιστούμεν.» 

Πέρασαν πολλά τέρμινα από τότε και «παίζεται» το ίδιο
κακόγουστο έργο και η ιστορία επαναλαμβάνεται, συνεπι-
κουρούμενη και από τη σοφή ρήση: οι κλαριτζήδες αλλάζουν,
ο χαβάς μένει ίδιος.

Έως πότε τα λουλούδια της αρετής θα περιμένουν τον
άξιο ηγέτη να τα καλλιεργήσει; 

Δημ. Δημοσθενίδου

Ας έχουμε υπόψη μας τα παρακάτω για να
ενισχύσουμε την κριτική μας σκέψη απέναντι σε
ότι μας λένε και μας δείχνουν (οι πολιτικοί μας,
οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες, τα παπαγαλάκια
κ.ά). O Αμερικανός γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκυ
συνέταξε μία λίστα με τις 10 στρατηγικές χειρα-
γώγησης από τα ΜΜΕ.

1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Το θεμελιώδες στοιχείο του κοινωνικού ελέγ-
χου είναι η στρατηγική της απόσπασης της προ-
σοχής που έγκειται στην εκτροπή της προσοχής
του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και
τις αποφασισμένες από τις οικονομικές και πο-
λιτικές ελίτ αλλαγές μέσω της τεχνικής του κα-
τακλυσμού συνεχόμενων αντιπερισπασμών και
ασήμαντων πληροφοριών. Η στρατηγική της από-
σπασης της προσοχής είναι επίσης απαραίτητη
για να μην επιτρέψει στο κοινό να ενδιαφερθεί
για απαραίτητες γνώσεις στους τομείς της επι-
στήμης, της οικονομίας, της ψυχολογίας, της
νευροβιολογίας και της κυβερνητικής. «Διατη-
ρήστε την προσοχή του κοινού αποσπασμένη,
μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα,
αιχμάλωτη θεμάτων που δεν έχουν καμία σημασία.
Διατηρήστε το κοινό απασχολημένο, τόσο πολύ
ώστε να μην έχει καθόλου χρόνο για να σκεφτεί
– πίσω στο αγρόκτημα, όπως τα υπόλοιπα
ζώα»(απόσπασμα από το κείμενο: Αθόρυβα όπλα
για ήρεμους πολέμους).

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΥΣΕΩΝ.

Αυτή η μέθοδος καλείται επίσης «πρόβλημα-
αντίδραση-λύση». Δημιουργείται ένα πρόβλημα,
μια προβλεφθείσα κατάσταση για να υπάρξει
μια κάποια αντίδραση από τον κόσμο, με σκοπό
αυτός ο ίδιος να ορίσει τα μέτρα που η εξουσία
θέλει να τον κάνει να δεχτεί. Για παράδειγμα:
αφήνεται να ξεδιπλωθεί και να ενταθεί η αστική
βία ή οργανώνονται αιματηρές επιθέσεις που
αποσκοπούν στο να απαιτήσει ο κόσμος νόμους
ασφαλείας και πολιτικές εις βάρος της ελευθερίας.
Ή ακόμα: Δημιουργούν μία οικονομική κρίση
ώστε να γίνει αποδεκτή ως αναγκαίο κακό η
υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και η
διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών.

3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να γίνουν αποδεκτά τα διάφορα απαρά-
δεκτα μέτρα, αρκεί η σταδιακή εφαρμογή τους,
λίγο λίγο, επί συναπτά έτη. Κατά αυτόν τον
τρόπο επιβλήθηκαν τις δεκαετίες του ’80 και ’90
οι δραστικά νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
(νεοφιλελευθερισμός): ανύπαρκτο κράτος, ιδιω-
τικοποιήσεις, ανασφάλεια, ελαστικότητα, μαζική
ανεργία, μισθοί που δεν εξασφαλίζουν ένα αξιο-
πρεπές εισόδημα, τόσες αλλαγές που θα είχαν
προκαλέσει επανάσταση αν είχαν εφαρμοστεί
μονομιάς. 

4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή
μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάσουν
ως «επώδυνη και αναγκαία», εξασφαλίζοντας
τη συγκατάβαση του λαού τη δεδομένη  χρονική
στιγμή και εφαρμόζοντάς τη στο μέλλον. Είναι
πιο εύκολο να γίνει αποδεκτή μια μελλοντική
θυσία απ’ ότι μια άμεση. Κατά πρώτον επειδή η
προσπάθεια δεν καταβάλλεται άμεσα και κατά
δεύτερον επειδή το κοινό, η μάζα, πάντα έχει
την τάση να ελπίζει αφελώς ότι «τα πράγματα
θα φτιάξουν στο μέλλον» και ότι οι απαιτούμενες
θυσίες θα αποφευχθούν. Αυτό δίνει περισσότερο
χρόνο στο κοινό να συνηθίσει στην ιδέα των αλ-
λαγών και να τις αποδεχτεί με παραίτηση όταν
φτάσει το πλήρωμα του χρόνου.

5. ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευ-
θύνονται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν λόγο,
επιχειρήματα, προσωπικότητες και τόνο φωνής,
όλα ιδιαίτερα παιδικά, πολλές φορές στα όρια
της αδυναμίας, σαν ο θεατής να ήταν μικρό παι-
δάκι ή διανοητικά υστερημένος. Όσο περισσότερο
θέλουν να εξαπατήσουν το θεατή τόσο πιο πολύ
υιοθετούν έναν παιδικό τόνο. Γιατί; «Αν κάποιος
απευθύνεται σε ένα άτομο σαν αυτό να ήταν 12
χρονών ή και μικρότερο, αυτό λόγω της υποβολής
είναι πολύ πιθανό να τείνει σε μια απάντηση ή
αντίδραση απογυμνωμένη από κάθε κριτική
σκέψη, όπως αυτή ενός μικρού παιδιού» (βλ.
αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).

6. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Η χρήση του συναισθήματος είναι μια κλασική
τεχνική προκειμένου να επιτευχθεί βραχυκύκλωμα
στη λογική ανάλυση και στην κριτική σκέψη των
ατόμων. Από την άλλη, η χρήση των συναισθη-
μάτων ανοίγει την πόρτα για την πρόσβαση στο
ασυνείδητο και την εμφύτευση ιδεών, επιθυμιών,
φόβων, καταναγκασμών ή την προτροπή για ορι-
σμένες συμπεριφορές.

7. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ

Κάντε το κοινό να είναι ανήμπορο να κατα-
νοήσει τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη σκλαβιά
του… «Η ποιότητα της εκπαίδευσης που δίνεται
στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι
η φτωχότερη και μετριότερη δυνατή, έτσι ώστε
το χάσμα της άγνοιας μεταξύ των κατώτερων
και των ανώτερων κοινωνικών τάξεων να είναι
και να παραμένει αδύνατον να γεφυρωθεί». (βλ.
Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).

8. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ

Προωθήστε στο κοινό την ιδέα ότι είναι της
μόδας να είσαι ηλίθιος, χυδαίος και αμόρφω-
τος…

9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΝΟΧΗΣ

Κάντε τα άτομα να πιστέψουν ότι αυτά και
μόνον αυτά είναι ένοχα για την κακοτυχία τους,
εξαιτίας της ανεπάρκειας της νοημοσύνης τους,
των ικανοτήτων ή των προσπαθειών τους. Έτσι,
τα άτομα αντί να εξεγείρονται εναντίον του οι-
κονομικού συστήματος, υποτιμούν τους εαυτούς
τους και νιώθουν  ενοχές, κάτι που δημιουργεί
μια γενικευμένη κατάσταση κατάθλιψης, της
οποίας απόρροια είναι η αναστολή της δράσης…
Και χωρίς δράση, δεν υπάρχει επανάσταση.

10. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΑΥΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ

Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, η ταχεία πρό-
οδος της επιστήμης έχει δημιουργήσει ένα αυ-
ξανόμενο κενό μεταξύ των γνώσεων του κοινού
και εκείνων που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι
κυρίαρχες ελίτ. Χάρη στη βιολογία, στη νευρο-
βιολογία και στην εφαρμοσμένη ψυχολογία, το
σύστημα έχει επιτύχει μια εξελιγμένη κατανόηση
των ανθρώπων, τόσο σωματικά όσο και ψυχολο-
γικά. Το σύστημα έχει καταφέρει να γνωρίζει
καλύτερα τον «μέσο άνθρωπο» απ’ ότι γνωρίζει
αυτός τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις το σύστημα ασκεί με-
γαλύτερο έλεγχο και μεγάλη εξουσία πάνω στα
άτομα, μεγαλύτερη από αυτήν που τα ίδια ασκούν
στους εαυτούς τους.   

(Αλιευμένο από τη Δήμ. Δημοσθενίδου)

Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό
Όσοι αναρωτιέστε αν το καλό που πέφτει στο γιαλό πάει

χαμένο ή πιάνει τόπο, την απάντηση τη δίνει με τον πιο αφοπλιστικό
τρόπο μια ιστορία από αυτές που μόνο η ζωή ξέρει να γράφει.

Κάποτε ένας φτωχός Σκωτσέζος αγρότης, ενώ δούλευε στο
χωράφι του, άκουσε κάποιον να φωνάζει «βοήθεια». Ήταν ένα
παιδί που είχε πέσει σ’ ένα βάλτο και βούλιαζε. Χωρίς δεύτερη
σκέψη ο αγρότης μπήκε μέσα στο βάλτο και το έσωσε.

Την επόμενη μέρα δέχτηκε την επίσκεψη ενός πλούσιου αρι-
στοκράτη, που του συστήθηκε ως πατέρας του παιδιού που έσωσε
και θέλησε να τον ανταμείψει. Ο αγρότης δεν δέχτηκε τα χρήματα
και τότε ο αριστοκράτης πρότεινε να εξασφαλίσει στο γιό του την
ίδια μόρφωση που απολάμβανε το δικό του παιδί.

Έτσι κι έγινε. Ο γιός του αγρότη πήγε στα καλύτερα σχολεία.
Και έγραψε με ανεξίτηλα γράμματα το όνομά του στο πάνθεον
των επιστημόνων, καθώς δεν ήταν άλλος από τον Αλεξάντερ Φλέ-
μινγκ, που ανακάλυψε την πενικιλίνη. Και όταν ο αριστοκράτης –
ύστερα από χρόνια – αρρώστησε, η πενικιλίνη του παιδιού, του
οποίου χρηματοδότησε τις σπουδές, τον έσωσε.

Η ιστορία δικαίωσε διπλά το φτωχό αγρότη, καθώς το παιδί
που κάποτε έσωσε από το βάλτο δεν ήταν άλλος από τον Ουίνστων
Τσόρτσιλ. Ήταν ο άνθρωπος που κυβέρνησε τη Μεγάλη Βρετανία
και την έβγαλε από τη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,
βάζοντας την σφραγίδα του στην ιστορία ως «πατέρας της νίκης
ενάντια στο φασισμό».

Αληθινή ιστορία ή παραμύθι; Το δίδαγμα δεν αλλάζει.

Γιάννης Μακρυγιάννης 
και διαφθορά

H στρατηγική της χειραγώγησης 

και ο βαθύς ύπνος των χειραγωγημένων
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Ο  εκκλησιασμός  του  Συλλόγου   μας 

Tην Kυριακή στις 11 Δεκεμβρίου 2011 στην εκκλησία  της Χρυσοσπηλιώ-

τισσας, όπως ήταν προγραμματισμένο, έγινε ο εκκλησιασμός του Συλλόγου

μας. Aυτό είναι το ξεκίνημα κάθε χρονιάς στην ετήσια πορεία του Συλλόγου.

Nιώθουμε πως αρχίζουμε με την ευλογία του προστάτη μας Aγίου Νικολάου,

για να πορευθούμε ως του χρόνου την ίδια μέρα. Aισθάνεται κανείς τη

λαχτάρα και την αδελφική αγάπη να γεμίζει την ψυχή του και δεν χορταίνουμε

να χαιρόμαστε να βλεπόμαστε ο ένας με τον άλλον και να λέμε, να λέμε

τόσα πολλά.

Aχ αυτά τα παιδικά και νεανικά χρόνια με πόσα βιώματα και πόσες

αναμνήσεις δεν μας γεμίζουν την ψυχή.

Στη ζεστή και όμορφη ατμόσφαιρα του παραδοσιακού καφενείου «Η

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ», γευθήκαμε τον καφέ μας και τα πολύ νόστιμα και τραγανά

μελομακάρονα που έφτιαξαν οι κυρίες του Συλλόγου μας, με μέλι, καρύδια

και πολύ αγάπη.  

Ο Σύλλογός μας όπως είναι γνωστό βραβεύει κάθε χρόνο τους μαθητές

της  Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου του χωριού μας που αριστεύουν. 

Θέλουμε στα πρόσωπα των παιδιών αυτών να τιμήσουμε τους νέους μας,

που αποτελούν το μέλλον του τόπου μας, τη συνέχειά μας, αυτούς στους

οποίους στηρίζουμε τις ελπίδες μας, και που δεν μας διαψεύδουν και τους

ευχαριστούμε γι’ αυτό  από τα βάθη της καρδιάς μας.

Φέτος η βράβευση έγινε στην εκδήλωσή μας αυτή.  Οι μαθητές που βρα-

βεύτηκαν ήταν: 

1. Κατσιώλη Άννα του Αναστασίου, Γ’ Λυκείου 

2. Κατσιώλη Σταυρούλα του Θεοδώρου, Γ΄Λυκείου 

3. Κουλίκας Αναστάσιος - Ειρηναίος του Γεωργίου, Γ΄Γυμνασίου

και ευχηθήκαμε σ’ αυτούς καλή επιτυχία στις σπουδές τους και πάντα να

αριστεύουν.

Η συνάντησή μας αυτή ήταν φέτος  πολυπληθέστερη και ομορφότερη.

Ευχόμαστε σε όλους και του χρόνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Μια αναμνηστική φωτογραφία στα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Βασίλης Γλούμης βραβεύει τους αριστεύσαντες.

Από την αίθουσα του καφενείου «Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ»

-   Συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης υδρομε-

τρητών και παροχών στα δίκτυα ύδρευσης Νέας Φι-

γαλίας και Φασκομηλιάς, παρά τα πολλά και δύσκολα

προβλήματα και τις κακοτεχνίες που εντοπίζονται στο

νέο δίκτυο.

-  Δημοπρατήθηκε το έργο «Αντικατάσταση Αγωγών

ύδρευσης στο συνοικισμό Φασκομηλιάς» και επιτέλους

οι ακατάλληλοι αμιαντοσωλήνες σε λίγο θα αποτελούν

παρελθόν για τους κατοίκους. Ανάδοχος του έργου

ανεδείχθη ο εργολάβος Δ. Έργων κ. Μάριος Τζίβας.

Προϋπολογισμός του έργου 40.000,00 ευρώ.

- Ολοκληρώθηκε η μελέτη του έργου σύνδεσης

του αγωγού της πηγής ΞΕΡΟΒΡΥΣΗ με τη δεξαμενή

της γεώτρησης και σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες

υλοποίησης του έργου.

- Εγκρίθηκε από το Δημ. Συμβούλιο και σύντομα

θα δημοπρατηθεί η μελέτη του έργου τσιμεντόστρωσης

της Αγροτικής οδοποιΐας Νέας Φιγαλίας, ύψους δα-

πάνης 24.000,00 ευρώ.

- Μηχάνημα έργων (Γκρέϋντερ) του Δήμου, καθώς

και προωθητήρας του Δασαρχείου Κρεστένων, βελ-

τίωσαν την βατότητα της αγροτικής οδοποιΐας και θα

συνεχιστούν πολύ σύντομα και άλλες εργασίες.

-  Μηχανήματα του Δήμου εργάζονται για την επι-

σκευή του δρόμου ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ.

-   Τελείωσε και παραδόθηκε προς χρήση το γήπεδο

ποδοσφαίρου 5Χ5 Νέας Φιγαλίας στον προαύλιο χώρο

του Γυμνασίου-Λυκείου, έργο που είχε δρομολογηθεί

από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Είναι πανέμορφο

και οι νέοι του τόπου μας που θα το χρησιμοποιούν θα

πρέπει να το φροντίζουν.

-   Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από την

τοπική κοινότητα Νέας Φιγαλίας προς το Δημοτικό

Συμβούλιο Ζαχάρως, ώστε στην ονομασία του νέου

διευρυμένου Δήμου να περιληφθεί και το όνομα της

Φιγαλίας και με τη σύνθετη πλέον ονομασία, να ονο-

μάζεται ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΙΑΣ. 

-   Μετά από την κατάργηση την υπηρεσιακής μο-

νάδας της Οικονομικής εφορίας Ανδρίτσαινας και του

Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, σε συνεργασία

με τον πρόεδρο του Συλλόγου της Αθήνας κ. Βασίλειο

Γλούμη, καταφέραμε ώστε όλες οι τοπικές κοινότητες

της Δημοτικής μας ενότητας να μην ακολουθήσουν

αυτές της Ανδρίτσαινας που ήδη εγκαταστάθηκαν

στην έδρα της Κρέστενας, αλλά να υπαχθούν σε αυτή

της Ζαχάρως. Άλλωστε αυτή ήταν και η επιθυμία του

συνόλου των κατοίκων αφού στη Ζαχάρω θα εξυπη-

ρετούνται πολύ πιο εύκολα.

-  Συντονισμένες με αυτές του προέδρου του συλ-

λόγου ήταν και οι ενέργειες της τοπικής μας κοινότητας

για την μη κατάργηση του γραφείου των ΕΛΤΑ Νέας

Φιγαλίας και στην παρούσα φάση το πετύχαμε. Μας

δίνεται η ευκαιρία να τον ευχαριστήσουμε και όπως

έχουμε συμφωνήσει, όλοι μαζί και με τους τοπικούς

φορείς θα αγωνιστούμε για την εξασφάλιση των δι-

καιωμάτων ολόκληρης της Δημοτικής μας Ενότητας.

-  Μετά από μεγάλες προσπάθειες καταφέραμε τη

στελέχωση του Αγροτικού μας Ιατρείου με γιατρό ει-

δικότητας και η παρουσία του ανακούφισε τους κατοί-

κους της ευρύτερης περιοχής έστω και για τρεις

ημέρες την εβδομάδα, την οποίαν θεωρούμε ανεπαρκή

και θα επιμείνουμε ώστε να υπάρχει ιατρική κάλυψη

όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες, όπως αυτό προ-

βλέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας

του Αγροτικού μας Ιατρείου. 

- Συνεργεία ξυλοκόπων εργάζονται αδιάκοπα εδώ

και μήνες, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία

στις αγροτικές και δασικές περιοχές που είχαν απο-

κλειστεί από μεγάλα καμένα δέντρα.

-  Ξεκίνησε το μάζεμα των ελιών και η παραγωγή

προβλέπεται να ξεπεράσει και τις πιο αισιόδοξες προ-

βλέψεις. Μακάρι, διότι μέσα σ’ αυτή την κρίση που

διανύουμε, οι ελαιοκαλλιεργητές  περιμένουν την οι-

κονομική βοήθεια αυτού του προϊόντος. 

Νέα  από  τη  Δημοτική  Ενότητα  Φιγαλίας 
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Το  χωριό  μας  ομορφαίνει 

Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, τώρα που η αγωνία για το αύριο και το
μέλλον των παιδιών μας, τα οικονομικά προβλήματα και κυρίως η ηθική κρίση,
πλεονάζουν στην κοινωνία, το χωριό μας και οι κάτοικοί του μας δίνουν μι-
κροχαρές και αισιοδοξία κάθε φορά που θα βρεθούμε εκεί.

Τις τελευταίες μέρες στις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
βρέθηκα εκεί για να χαρώ τις ομορφιές του και τους ανθρώπους του, που
τόσο πολύ αγαπώ και που πραγματικά αλλάζουν την ψυχική μου διάθεση
πάντα, αλλά τον τελευταίο καιρό περισσότερο με όσα συμβαίνουν τριγύρω
μας.

Η ζωή τα έφερε έτσι ώστε πολλοί από εμάς να ζούμε στην πόλη με όσα
καλά ή κακά συνεπάγεται αυτό. Κατά κανόνα όμως για να μην ειπώ πάντα, οι
άνθρωποί του, που πιστά το υπηρετούν και το κρατούν ζωντανό, μας καλοδέ-
χονται και μας κάνουν έτσι να το αγαπούμε και να το νοσταλγούμε περισσότερο
και να το υπηρετούμε περισσότερο και με οποιονδήποτε τρόπο, εμείς οι ξενι-
τεμένοι του, μπορούμε.

Και πότε άραγε όλα αυτά τα χρόνια που θυμόμαστε τον εαυτό μας δεν
φθάσαμε ως εκεί και δεν εισπράξαμε με διαφορετικούς τρόπους χαρές;

Και τον καπνό να δούμε να ανεβαίνει από την καμινάδα του σπιτιού μας
όπως λέει στην Οδύσσεια ο Όμηρος νιώθουμε πληρότητα και αγαλλίαση.

Τα τελευταία χρόνια το χωριό μας, μας δίνει διαφορετικές χαρές. Το
βλέπουμε να αλλάζει και να ομορφαίνει διαρκώς. Δεν δίνει εικόνα εγκαταλε-
λειμμένου χωριού, όπως συνήθως συμβαίνει στην εποχή μας. Βλέπουμε
μικρά ή μεγάλα πράγματα να γίνονται τις τελευταίες τετραετίες, είτε από τη
Δημοτική μας Αρχή που δυστυχώς τώρα πια δεν υπάρχει, είτε από ιδιωτικές
πρωτοβουλίες συμπατριωτών μας, είτε από τους συλλόγους του χωριού μας
που κινούνται ευτυχώς δραστήρια.

Και συγκεκριμένα. Το εκκλησιαστικό συμβούλιο με πρωτοπόρο τον πατέρα
Αναστάσιο, τον ιερέα του χωριού μας, να κάνει με εξαιρετική επιτυχία παρεμ-
βάσεις στον Άγιο Νικόλαο, τον καθεδρικό μας ναό, για την αποκατάσταση
του καμπαναριού στην αρχική του μορφή, την αμμοβολή για τη συντήρηση
του τοίχου σε όλη την έκταση του κτιρίου, πράγμα πολύ απαραίτητο μετά από
εκατόν πενήντα χρόνια από τη χρονολογία της ανεγέρσεώς του. Την αποκα-
τάσταση του τρούλου και τον καθαρισμό του από τους σοβάδες, στην αρχική
του μορφή και να φανεί η πέτρα, ή μάλλον ο πωρόλιθος με τον οποίον το
είχαν κτίσει οι Λαγκαδινοί μαστόροι το 1880.

Την πρόσφατη παρέμβαση στην πέτρινη σκάλα του προαυλίου και τη δια-
μόρφωση ράμπας (κομψοτέχνημα πραγματικό) και τη δημιουργία πελεκητού
καλντεριμιού και πέτρινης κουπαστής.

Αν πάμε στην κάτω βρύση, θα δούμε το παλιό ελαιουργείο του Διονυσίου
Παπαϊωάννου, ιδιοκτησία τώρα της κόρης του Αθηνάς, όμορφα διαμορφωμένο,
με πλακόστρωτες αυλές, με πέτρινες επενδύσεις, πέτρινους μανδρότοιχους,
έτοιμο να στεγάσει Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής και που θα δώσει ζωντάνια
στο χωριό.

Και αν πάμε προς την πάνω ρούγα θα δούμε πάνω από την τρανή βρύση

σκαρφαλωμένο στο βουνό το πετρόχτιστο εκκλησάκι του Αγιο-Θανάση,

στολίδι αληθινό που το θαυμάζεις για την τέχνη του και την ομορφιά του. Αν

δε αποφασίσεις και ανέβεις ως εκεί, θα χαρείς όχι μόνο τη θέα και το όμορφο

για την τελειότητά του χτίσιμο, αλλά και την όμορφη πλακόστρωτη αυλή του,

τις πέτρινες πεζούλες του και τις ασυναγώνιστες σε τέχνη και ομορφιά

σκάλες του.

Συνεχίζοντας και περιπατώντας ανατολικά της τρανηβρύσης προς το χι-

λιόχρονο και αγαπημένο σ’ όλους μας Μοναστήρι, θα δούμε εκεί όλα να είναι

άνω κάτω, (προς το παρόν βέβαια). Ανασκαφές και γκρεμίσματα από την

εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων, αναζητήσεις και αγωνίες για την αποκατάσταση

μιας χαμένης ιστορικής γωνιάς του τόπου μας, που όταν με τη βοήθεια του

Θεού ολοκληρωθεί η αποκατάστασή της στην αρχική της μορφή θα δώσει

κάτι καινούργιο στον τόπο μας, προσδιορίζοντας επακριβώς και την αρχή

ύπαρξης του πρώτου οικισμού εκεί. Δώρο κι αυτό μιας ιδιωτικής προσφοράς

με τη φροντίδα του συλλόγου της Αθήνας.

Και όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω κρίσης στον τόπο μας. Είναι ή δεν είναι

λοιπόν μηνύματα αισιοδοξίας για το μέλλον του χωριού μας;

Θα προχωρούμε κόντρα στις δυσκολίες και τις αντιξοότητες με ελπίδα και

πίστη. Σίγουρα τότε θα βγούμε κερδισμένοι. Η Ζούρτσα και οι άνθρωποί της

το αξίζουν. Το έχουμε αποδείξει και παλιότερα. Με τα λίγα ή με τα πολλά του

κάθε ενός μας, έχουμε ομορφύνει τον τόπο μας.

Μίνα Κέκη-Παπακυριακοπούλου

Εμφανείς είναι οι παρεμβάσεις στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Το όμορφα διαμορφωμένο παλιό ελαιουργείο του Διoνυσίου Παπαϊωάννου.

Το όμορφο εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου

Η είσοδος στο εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου
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ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΔΟΞΑΣ

Στις 28 Αυγούστου
2011 έφυγε αναπάντε-
χα από κοντά μας ο Ευ-
θύμιος Νικολ. Δόξας,
Επίκουρος Καθηγητής
του Διοικητικού Δι-
καίου στο «Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστη-
μών» Αθηνών, γόνος
παλαιάς και γνωστής
οικογενείας της Νέας
Φιγαλίας, οι ιστορικές
ρίζες της οποίας φθά-
νουν στα χρόνια της
Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 και ακόμη πα-
λαιότερα. 

Ο εκλιπών, υιός του διακεκριμένου Δικαστικού
Λειτουργού Νικολάου Δόξα, εγεννήθη την 19-7-
1950 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, όπου υπηρε-
τούσε τότε ο πατέρας του, ως Δικαστικός Λειτουργός,
ενεγράφη όμως εξ αρχής στα δημοτολόγια της Νέας
Φιγαλίας, την οποία αγαπούσε και τιμούσε πάντοτε
ως ιδιαιτέρα πατρίδα του, έστω και αν έζησε σε διά-
φορες πόλεις της Ελλάδος (Αγρίνιο, Τρίπολη, Νεά-
πολη Κρήτης, Τρίκαλα Θεσσαλίας) και τα τελευταία
41 χρόνια στην Αθήνα. 

Καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών του στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο διακρίθηκε για τις άριστες
επιδόσεις του σε όλα τα μαθήματα και για το απα-
ράμιλλο ήθος του. Ετιμάτο κατ’ έτος με τον τίτλο
του υποτρόφου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,
έλαβε δε το πτυχίο του με τον βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ». 

Ο Ευθύμιος Δόξας, πνεύμα ανήσυχο, με έφεση
στην μάθηση και έρευνα, αλλά και με μεγάλη αγάπη
για τους ανθρώπους και ιδιαίτερο ζήλο για την με-
τάδοση της γνώσης στην νέα γενιά, επέλεξε να πα-
ραμείνει στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και μάλιστα
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το οποίο υπηρέτησε όλα
αυτά τα χρόνια με απόλυτη αφοσίωση, αρχικά ως
Επιστημονικός Συνεργάτης, μετά δε την κατά το
έτος 1989 παμψηφεί ανακήρυξή του σε διδάκτορα
του ιδίου Πανεπιστημίου ως Λέκτορας και στην συ-
νέχεια από το έτος 2003 ως Επίκουρος Καθηγητής
του Διοικητικού Δικαίου, εκλεγείς στην θέση αυτή
παμψηφεί.

Ο Ευθύμιος Δόξας ήταν όχι μόνον ένας διακε-
κριμένος επιστήμων και καταξιωμένος Καθηγητής
του Δικαίου, αλλά και ένας έντιμος, δίκαιος και ακέ-
ραιος άνθρωπος, με υψηλές ηθικές αξίες και αρχές,
τις οποίες τήρησε σε όλη του την ζωή και τις οποίες
υπεστήριζε πάντοτε με σθένος και παρρησία.

Από τον γάμο του με την Αναστασία Λίβα απέ-
κτησε μία κόρη, την Ελισσάβετ, ηλικίας σήμερα 11
ετών, στην οποία κληροδότησε πολλά από τα χαρί-
σματά του και δη την φιλομάθεια, την ευγένεια και
το ευπροσήγορο του χαρακτήρα, την καλοσύνη, την
ορθοφροσύνη και την σύνεση, που τον διέκριναν. 

Ο Ευθύμιος Δόξας, φεύγοντας από τον πρόσκαιρο
αυτόν κόσμο, μας άφησε, ως πολύτιμη κληρονομιά,
το φωτεινό παράδειγμα της ευγενικής και σοβαρής
ανθρώπινης παρουσίας του. Θα τον θυμόμαστε πάν-
τα!

Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του!        
Πηνελόπη Νικολ. Δόξα

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
του Αθανασίου

Γιώργο – αγαπη-
μένε μικρέ μας αδελ-
φέ.

Έφυγες την 1-10-
2011 απρόσμενα στα
64 σου χρόνια. Πο-
νάμε πολύ, μας λεί-
πεις. Μας λείπει η
αγάπη σου, το γέλιο
σου, το ήθος σου, η
καλοσύνη σου.

Ήσουν καλός
ήσουν γλυκός, με την
οικογένειά σου τα
αδέλφια σου, τους
συγγενείς σου, τους συγχωριανούς σου, τους φί-
λους σου, τους συνεργάτες σου.

Σε κάθε οικογενειακή μας χαρά, σε γιορτές
στην Ζούρτσα που τόσο πολύ αγαπούσες, στα
σπίτια μας αλλά και στην καθημερινότητά μας,
ήσουν η ψυχή της συντροφιάς μας, γιατί η καρδιά
σου που τελικά σε εγκατέλειψε ήταν μεγάλη και
χωρούσε πολλούς και πολλά με γέλιο και χαρά.

Η λεβέντικη κορμοστασιά σου και η καλοσύνη
σου μας ένωνε όλους και έχουμε να θυμόμαστε
όλα σου τα καλά.

Οι φορείς, οι υπηρεσίες και ο αγροτικός κόσμος
του Κάμπου της Ηλείας όπου υπηρέτησες ως Γεω-
πόνος για 30 χρόνια στα Λεχαινά μιλάνε για το
όνομά σου. Πόσοι και πόσοι δεν πιστεύουν ότι
έφυγες και θυμούνται το έργο σου και τις υπηρεσίες
σου που μαχητικά αλλά αθόρυβα πρόσφερες, γιατί
δεν ξέχασες ποτέ ότι ήσουν παιδί αγρότη πατέρα.

Μαζί με τους δικούς σου ανθρώπους ο κόσμος
της περιοχής που έζησες και δούλευες έκλαψε,
για τον Γιώργο μας όπως σε έλεγαν, γι’ αυτό και
πλήθος κόσμου σε συνόδευσε στο μακρινό σου
ταξίδι.

Έφυγες περήφανος, λεβέντης, δυνατός, ακέ-
ραιος και έτσι θα σε θυμόμαστε.

Καλή ανάπαυση αδελφούλη.
Τα αδέλφια σου

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΥ

Στις 30 Δεκεμβρίου
έφυγε από κοντά μας,
μετά από άνιση μάχη με
την επάρατη νόσο η
Γιαννούλα Αυγερινού
σύζυγος Νίκου Ζουρ-
τσάνου.

Κόρη του Ντίνου και
της Αγγελικής Αυγερι-
νού, έζησε στη Νέα Φι-
γαλία τα πρώτα της χρό-
νια μέχρι το 1959 που
παντρεύτηκε. Από τότε
ζούσε στον Άγιο Δημή-
τριο Αττικής ως υπο-
δειγματική σύζυγος και
μητέρα. Απέκτησε τρία παιδιά, τον Σπύρο, τη Χριστίνα
και τον Ντίνο, καθώς και 5 εγγόνια. Αντιμετώπισε τη
μάχη της ζωής της με σθένος, ενθαρρύνοντας η ίδια
τους οικείους της. Η ταφή της έγινε στο νεκροταφείο
Αγίου Δημητρίου και η οικογένειά της μέσα από τη
σελίδα της εφημερίδας μας, ευχαριστεί όσους πα-
ρευρέθηκαν στο πένθος τους. 

Η οικογένειά της

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Γεννήσεις: 
―  Στις 2/7/2011 ο Νικόλαος Καπλάνης του Δημητρίου

και της Μαριγούλας, και η σύζυγός του Ειρήνη
απέκτησαν κοριτσάκι.

― Στις 23/8/11 ο Καπλάνης Γεώργιος του Παναγιώτη
και η σύζυγός του Μαρία απέκτησαν αγοράκι.

― Στις 26/10/11 ο Χρήστος Λαμπρόπουλος (γιός
της Ιωάννας Γεραμούτσου) και η σύζυγός του
Ευγενία απέκτησαν κοριτσάκι.
Οι γονείς και τα αδέλφια τους, τους εύχονται να
τους ζήσει.

― Στις 18/1/12 ο Παναγιώτης Β. Κέκης και η σύζυγός
του Γεωργία Παπαϊωάννου απέκτησαν το δεύτερο
αγοράκι τους.

Να τους ζήσουν.

Γάμοι: 
― Στις 30/10/11 έγινε ο γάμος του Ιωάννη Ιωαν.

Φλέσσα, ιατρού και της Ιωάννας Η. Τριανταφυλ-
λοπούλου, ιατρού, στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας
Νέου Ψυχικού.

― Στις 22/11/11 έγινε ο γάμος της Έλενας Παπαδο-
πούλου του Νικολάου και του Παναγιώτη Χάνιου
στο Δημαρχείο της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής.

― Στις 14/1/12 έγινε ο γάμος του Ηρακλή Πιτσινή
του Αθανασίου και της Ελένης Γαρμπή, στον
Ιερό Ναό Αγίας Φιλοθέης στην Αθήνα.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Θάνατοι:
―  Στις 18/7/11 απεβίωσε στην Αθήνα ο Δημήτριος

Θεοδωρόπουλος του Γεωργίου ετών 73 και ετάφη
στο κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου.

― Την 1/10/2011 απεβίωσε στα Λεχαινά όπου διέμενε
ο Γεώργιος Κρεσταινίτης του Αθανασίου ετών
64 και ετάφη εκεί.

―  Στις 16/10/11 απεβίωσε στην Καλαμάτα ο Ανα-
στάσιος Τσέκερης του Γεωργίου ετών 87 και
ετάφη εκεί.

― Στις 24/10/11 απεβίωσε στην Αθήνα η Παναγιώτα
Καρανικόλα ετών 80 και ετάφη στην Αθήνα.

― Στις 28/11/11 απεβίωσε στην Αθήνα ο Παναγιώτης
Ζώτος (σύζυγος της Βασιλικής Τριανταφυλλο-
πούλου και ετάφη στο κοιμητήριο του Προφήτη
Ηλία Ν. Φιγαλίας.

―  Στις 22/10/11 απεβίωσε στο Νεοχώρι Ηλείας ο
Νικόλαος Κατσάμπουλας ετών 95 και ετάφη στο
κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία Ν. Φιγαλίας.

― Στις 4/12/11 απεβίωσε στην Πάτρα η Δέσποινα
Αγγελοπούλου ετών 88 και ετάφη στο κοιμητήριο
του Προφήτη Ηλία Ν. Φιγαλίας.

― Στις 8/12/11 απεβίωσε στην Αθήνα ο Καπλάνης
Παναγιώτης ετών 80 και ετάφη στο κοιμητήριο
του Προφήτη Ηλία Ν. Φιγαλίας.

― Στις 9/12/11 απεβίωσε στην Αθήνα η Καπλάνη
Αλεξάνδρα ετών 91 και ετάφη στο κοιμητήριο
του Προφήτη Ηλία Ν. Φιγαλίας.

― Στις 11/12/11 απεβίωσε στο σπίτι του στη Ν.
Φιγαλία ο Αθανάσιος Κυριακόπουλος ετών 80
και ετάφη στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία.

― Στις 12/12/2011 απεβίωσε στην Αθήνα η Βαρβάρα
Τζανέτου Πιπιλή-Παπαγεωργοπούλου ετών 71
και ετάφη στο κοιμητήριο Χολαργού.

― Στις 25/12/2011 απεβίωσε ο ιερεύς Αντώνιος Πα-
παδάτος, σύζυγος της Κων/νας Αβραμοπούλου
του Αγγέλου, ετών 82 και ετάφη στο χωριό Αγία
Μαύρα Ζακύνθου.

― Στις 30/12/11 απεβίωσε στην Αθήνα η Κυριακούλα
Κρεσταινίτη ετών 90 και ετάφη στο κοιμητήριο
Ζωγράφου.

― Στις 30/12/11 απεβίωσε στην Αθήνα η Γιαννούλα
Ζουρτσάνου ετών 75 και ετάφη στο κοιμητήριο
του Αγίου Δημητρίου.

― Στις 8/1/12 απεβίωσε ο Λεωνίδας Φάμελος ετών
82 και ετάφη στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία
Ν. Φιγαλίας.

― Στις 8/1/12 απεβίωσε στην Αθήνα ο Νικόλαος Τά-
γαρης ετών 72 και ετάφη στην Αθήνα.

― Στις 17/1/12 απεβίωσε στην Αθήνα ο Θάνος Αν-
δρέας ετών 81 και ετάφη στο κοιμητήριο του Ζω-
γράφου.

― Στις 19/1/12 απεβίωσε ο Νικόλαος Λουμπρίνης
ετών 89 και ετάφη στο κοιμητήριο του Προφήτη
Ηλία Ν. Φιγαλίας.

Στις οικογένειες των εκλιπόντων εκφράζουμε τα ει-
λικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

Απεβίωσε στην
Αθήνα και ετάφη στο
νεκροταφείο Αγίων
Αναργύρων η Πανα-
γιώτα Καρανικόλα.

Γεννήθηκε στη
Ζούρτσα από τον Μι-
χάλη και την Αντωνία
Μπίρη και έζησε εκεί,
όπου παντρεύτηκε
τον Ηρακλή Καρανι-
κόλα.

Έζησε με την πε-
θερά της τη θεια-Γιαν-
νού στο σπίτι της,
κοντά στην Τρανη-
βρύση (όπως το θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι)
με αγάπη και συνεννόηση, για αρκετά χρόνια.
Δεν μπορούσε εξ’ άλλου να ήταν και διαφορετικά,
αφού πεθερά και νύφη ήταν και οι δυο καλόκαρδες,
με το γέλιο πάντα στο στόμα. Έτσι η αυλή της
θεια-Γιαννούς που είχε το προνόμιο να είναι δίπλα
στα άφθονα τρεχούμενα νερά της τρανηβρύσης
και του πρίνου, συνέχιζε να φιλοξενεί όλες τις
νοικοκυρές της πάνω ρούγας, αλλά και όλου του
χωριού να κάνουν τις μπουγάδες τους με όλες
τους τις ευκολίες. Τα χαρανιά για τα πλυσίματα
δεν σταματούσαν ποτέ σ’ αυτό το απλό και γεμάτο
αγάπη σπιτάκι του μπαρμπα-Γιάννη του Καρανικόλα.  

Εκεί το νέο ζευγάρι η Παναγιώτα και ο Ηρακλής
απέκτησαν το μονάκριβο κοριτσάκι τους την Αρ-
χοντούλα που πήρε επάξια το όνομα της γιαγιάς
της.

Η Παναγιώτα όμως και ο Ηρακλής πήραν την
πίκρα του χαμού της αγαπημένης κόρης τους πριν
δυο χρόνια περίπου.

Από τότε και μετά η αγαπητή σε όλους Πανα-
γιώτα με το μεγάλο και γεμάτο αγάπη χαρακτήρα
της, νοσταλγούσε τη φυγή απ’ αυτόν τον κόσμο.
Ήθελε να φύγει να συναντήσει όσο πιο γρήγορα
γινόταν την αγαπημένη της μοναχοκόρη. Πιστή
χριστιανή όπως ήταν, μας δίνει τη σιγουριά, ότι
κέρδισε την αιωνιότητα κοντά στο Θεό. Θα είναι
πάντα ζωντανή στη μνήμη μας και στη μνήμη και
στην καρδιά του αγαπημένου της Ηρακλή.

Αιωνία της η μνήμη.
Μίνα Κέκη-Παπακυριακοπούλου
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EΙΣΑΓΩΓΗ  ΝΕΩΝ  ΜΑΣ  ΣΤΑ  ΑΝΩΤΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

― Η ΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου και της Πα-
σχαλίας Παναγιώτη Φάμελου εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή
Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας.

― Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ του Χρήστου εισήχθη στη Σχολή
Αστυφυλάκων και κάνει την εκπαίδευσή του στα Γρεβενά.

― Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΕΚΕΡΗ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ, εγγονή του Παναγιώτη
Τσέκερη εισήχθη στη Φιλισοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

― Η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗ του Παναγιώτη (εγγονή Αθανασίας
Χατζή) εισήχθη στο τμήμα Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα συγχαρητήριά μας για την επιτυχία σας και σας ευχόμαστε καλές
σπουδές.

Νέοι πτυχιούχοι:

― Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ του Χρήστου πήρε το πτυχίο της από το
Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

― Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗ του Διαμαντή και της Μίνας πήρε το
πτυχίο της από τη Σχολή Δημόσιας Υγιεινής  του ΤΕΙ Αθηνών. 

Τα συγχαρητήριά μας και σας ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Εισφορές για τα έργα 
του Συλλόγου 

Αντάπαση Μαρία ...................................100

Εις μνήμην Τάκη Φάμελου

Πιπιλή  Ευσταθία ......................................25     

Κρεσταινίτης Γρηγόρης τ. Αθαν.............. 50

Εις μνήμην του αδελφού του Γεωργίου  

Μανώλη Σοφία ........................................50

Τραγουστή Αθηνά .................................. 50

Στρουμπάκου Διονυσία ...........................50

Μπουγάς Κων/νος....................................30

Αμουργώ Καλλιόπη ................................ 30

Βλάχος Χρήστος ......................................50

Εις μνήμην Παναγιώτας Καρανικόλα

Εις μνήμην Γιαννούλας Ζουρτσάνου:

Ο σύζυγος της Νικόλαος .......................100

Ο γιός της Σπύρος....................................50

Ο γιός της Ντίνος.....................................50

Η κόρη της Χριστίνα ................................50

Ο αδελφός της Αναστάσιος

Αυγερινός ................................................30

Βασίλης και Μίνα Κέκη .......................... 50

Αναστάσιος Αυγερινός .......................... 30

Εις μνήμην 

της εγγονής του Εριφύλης

Δημοσθενίδης Δήμος ..............................20

Εις μνήμην της συζύγου του Ελευθερίας

και της αδελφής του Σεβαστής

Καραχάλιος  Παναγιώτης τ. Νικολ. ......100  

Εις μνήμην των γονέων του

Νικολάου & Αλεξάνδρας Καραχάλιου  

και των γαμπρών του Διονυσίου Τεμπονέρα 

και  Αριστομένη Παπαγεωργίου. 

Βουδούρης   Ιωάννης  τ. Νικολάου .......100  

Εις μνήμην θείας μου Ιόλης Βουδούρη 

δασκάλας Δημοτικού Σχολείου  Ζούρτσας  

& Τασίας Βουδούρη  καθηγήτριας

Φυσικής Αγωγής

Γλούμης Θεόδωρος ............................... 20  

Εις μνήμην Ιωάννη Τσαούση

Σούμας Βασίλειος ....................................20  

Εις μνήμην Σακελαριάδου Γαληνής  

Παπαγεωργίου Αγγελική ....................... 50  

Εις μνήμην του συζύγου της Ηρακλή 

Αθανασίας Παπαγεωργίου

Για τα έργα στο Μοναστήρι

Βλάχου  Αθανασία  τ. Χρήστου ..............30   

Εις μνήμη Ιωάννου Βλάχου

Ζευγίτης Παναγιώτης .............................20  

Πάλλας Ιωάννης.......................................20    

Φλέσσα  Αμαλία ......................................50  

Ζευγίτης  Αθανάσιος............................... 20  

Ζαριφόπουλος  Ιωάννης ......................... 30

Αναφέρουμε επίσης ότι οι αγαπητοί συμ-

πατριώτες μας που έδωσαν χρήματα, (σύ-

νολο 900 ευρώ), για τα έργα στο Μοναστήρι,

των οποίων τα ονόματα με τα αντίστοιχα

ποσά αναγράφονται αναλυτικά στο προηγού-

μενο φύλλο της εφημερίδας μας με αριθ.111,

τα προσέφεραν όλοι εις μνήμην Δημητρίου Γ.

Θεοδωρόπουλου.

Για την εφημερίδα 

Πλευριά-Κατσάμπουλα Τούλα  ...............10      

Μπινιώρη Κατίνα του Αναστασίου ...........10

Δημοσθενίδης Νικόλαος του Γεωργίου ..25

Δημοσθενίδου Φωτεινή του Νικολάου .. 25

Γκουβάτσος Γεώργιος του Παναγιώτη ....20

Βλάχος Δημήτριος του Ιωάννη ...............10

Αντωνόπουλος Δημήτριος (Αυλώνα) .... 20

Καπογιάννη Κων/να του Νικολάου ........ 20

Δούφας Κων/νος .....................................10

Δούφα Χριστίνα ......................................15

Βλάχος Νικόλαος του Φωτίου ................20

Καραβούλια Δήμητρα ..............................20

Μανιάτης Αριστείδης του Χρήστου ........ 20

Μανώλη Ασπασία ....................................20

Δημόπουλος Διονύσιος ..........................30

Ζαριφόπουλος Ιωάννης του Αναστασίου 50

Παύλος Γεώργιος ιερεύς .........................20

Γιαννίτσας Ιωάννης του Χρήστου .........100

Γεραμούτσου Ιωάννα ..............................30

Πετρόπουλος Γεώργιος ...........................20

Πετρόπουλος Νικόλαος ..........................20

Πετροπούλου Πολυξένη .........................20

Σωτήρχου-Τάγαρη Τασία..........................20

Γλούμης Πέτρος του Νικολάου ...............20

Γλούμης Κων/νος του Νικολάου .............20

Γλούμη Δήμητρα του Νικολάου ..............10

Δημοσθενίδης Δήμος...............................20

Χατζής Αριστείδης του Παναγιώτη .........20

Αποστολόπουλος Αναστάσιος (ιερεύς) ..30

Τριανταφυλλόπουλος Χαράλ.του Ιωάν....20

Λιάπης Παναγιώτης του Γεωργίου .........20

Βλάμης Σπύρος του Νικολάου.................20

Κόπιτσας Γεώργιος ................................. 25

Μικέλης Φώτης του Ιωάννη ....................20

Καπλάνης Νικόλαος του Ιωάννη..............20

Γεραμούτσος Γεώργιος του Παναγιώτη ..10

Θεοδωροπούλου Ρένα του Δημητρίου .. 20

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος του Δημ. ......20

Θεοδωροπούλου-Τσίμπη Ευφροσύνη  ....20

Γκουβάτσος Γεώργιος του Νικολάου...... 20

Κρασσά-Καραχάλιου Χριστίνα................ 20

Κατσάμπουλας Δημήτριος Αναστ............50

Καζαντζής Χρήστος του Νικολάου .........15

Κομπορόζος Γεώργιος ............................20

Φαμέλου Σεβαστή ....................................10

Φαμέλου Σοφία .......................................10

Παπαδόπουλος Λεωνίδας του Σταύρου .20 

Γκουβάτσος Νικόλαος του Παναγ. ..........20

Μαυροειδή  Κλαίρη ..................................20     

Θωμόπουλος  Γεώργιος ..........................50    

Κρεσταινίτης  Γρηγόριος ........................20   

Δράκου- Κρεσταινίτη Δήμητρα ...............20  

Παπαδόπουλος Αναστ. τ. Αριστομ. ........20   

Παπακυριακοπούλου Μίνα.......................20   

Παπακυριακοπούλου Άννη.......................20  

Παπακυριακοκούλου Όλγα ......................20  

Κέκης Παναγιώτης ..................................20  

Δαΐκος Θανάσης .....................................20  

Κλέντος Βασίλειος τ. Αθαν. .....................20 

Βλάχος Θεόδωρος τ. Νικ. .......................10  

Παπακυριακόπουλος Βασίλειος  -        

Όλγα-Αγγελική-Γεώργιος-Κων/να .......50

Μανώλης   Κωνσταντίνος τ.Αναστ. .........20  

Αγγελική Παγανού Σπύρου (Μανώλη).....20  

Μανώλη  Παγανού  Σοφία ...................... 20  

Ποζιάδου Φωτεινή ...................................30   

Βενετσανοπούλου  Αθανασία .................20                                               

Βλάχος  Σπυρίδων τ. Γεωργίου................30  

Φλέσσας  Ευθύμιος  τ. Κων/νου .............20   

Φλέσσα  Μερώπη .....................................20  

Χατζή Ειρήνη............................................10   

Χατζή Ζαχαρούλα ...................................10   

Χατζής Παναγιώτης .................................10   

Χατζής Αντώνης.......................................10   

Καπλάνη-Λιναρδάκη Ιωάννα................... 20  

Βαπορίδου-Καπλάνη Μαρία ....................20  

Καλύβα Αντωνία τ. Αθανασίου ............... 20 

Παπαδοπουλου-Μούτση Γεωργία ............20  

Δαΐκος Γεώργιος .....................................50  

Πιπιλή - Σταμοβλάση  Βαρβάρα ...............50  

Πιπιλή Μαρία τ. Χρήστου ....................... 50  

Θεοδωρόπουλος Κων/νος τ. Γεωργ.........30  

Δέδες Ηλίας .............................................50  

Γλούμης Θεόδωρος τ. Τιμ........................30  

Γκουβάτσος Αναστάσιος τ. Γεωργ...........20  

Σούμας Βασίλειος ....................................30   

Χατζή Ευσταθία........................................20  

Μανώλη  Δήμητρα....................................20  

Τσόπελα Κων/να.......................................50  

Τσόπελα  Γαρυφαλιά ...............................50  

Ανδρίκουλα-Κουτσοπούλου Θεοφάνη ....25  

Πιπιλή - Νότα  Ιωάννα  ............................25  

Πιπιλή Ευσταθία ......................................25  

Ζευγίτης Παναγιώτης τ. Νικ. ...................20  

Καραχάλιος Παναγιώτης τ. Νικ. ..............20  

Καραχάλιου-Καραπάτη Αλεξάνδρα ........20  

Πάλλας Ιωάννης ......................................20  

Σμυρνής Γρηγόρης .................................. 20  

Παπανδρέου Νικόλαος ...........................20  

Βλάχου - Κουτή Αγγελική ...................... 20  

Βλάχου - Παύλου Χρυσούλα ...................20

Τσουκαλάς Γεώργιος ...............................20 

Ζευγίτης Γεώργιος ..................................30  

Γκουβάτσος ..............................................20  

Οικονομόπουλος Κων/νος .......................20  

Φλέσσας Γεώργιος ..................................20  

Γιαννίτσα Κλειώ ..................................... 20  

Σπηλιοπούλου - Φλέσσα Βασιλική...........20 

Φλέσσα - Αβραμοπούλου Πόπη...............20                                                             

Φλέσσα - Λουκέρη Αναστασία ................20 

Λουκέρη Σοφία ........................................20  

Λουκέρης Διονύσιος ................................20  

Σπιθουράκης Σταμάτης ............................10  

Σπιθουράκης Παναγιώτης .......................15  

Μπολολιάς Αναστάσιος ...........................20  

Ζαριφόπουλος Ιωάννης ..........................20  

Ζαριφοπούλου  Φωτεινή ..........................20  

Λιάπης Χρήστος .......................................30  

Λούτος  Παναγιώτης................................20  

Παπαϊωάννου-Αντωνοπούλου Μαρία..... 20 

Παπαϊωάννου Πέτρος Ιωάννη .................20  

Πιτσινής Ανδρέας ....................................20 

Αγγελόπουλος Γεώργιος .........................20  

Γλούμης Βασίλειος ................................. 20   

Κολόκα Νικολάου Αθανασίου ..................20  

Μπαρόγιωργας  Θεόδωρος τ. Φωτ. ......200 

Φλέσσα  Μαρία τ. Ιωάν.............................25  

Μανωλοπούλου Αιμιλία ......................... 25  

Καρανάση Άννα τ. Σωτ. ...........................30  

Χατζής Χρήστος  τ.  Θεοδ. ......................30  

Οικογένεια  Βαρδάνη ..............................25  

Λούτος Διονύσιος ...................................15

Λούτος Νικόλαος .....................................15 

Γκουβάτσος Παναγιώτης τ. Γεωργ. .........20

Δόξα Πηνελόπη τ. Νικολ. ........................10 

Τσούτα Αμαλία .........................................10

Αναστάσιος Αυγερινός ...........................20 

Θεοδωρόπουλος Νίκος ............................50

Θεοδωροπούλου Κωνσταντίνα................20 

Θεοδωροπούλου -Χύμη Άννα ..................20 

Αντάπαση Μαρία .....................................50 

Στις 14 Ιανουαρίου 2012 στο

χωριό μας, η Διασωστική Εθελον-

τική Ομάδα Φιγαλίας (Δ.Ε.Ο.Φ.)

έκοψε τη Χριστουγεννιάτικη πίτα

της στο καφέ ΑΝΤΑΜΣ Νέας Φι-

γαλίας. Παραβρέθηκαν, ο ιερέας

του χωριού μας, τα μέλη της Ομά-

δας, τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

των Ζουρτσάνων της Αθήνας Βα-

σίλης Γλούμης και Μαρία Παπαϊ-

ωάννου και πολλοί Ζουρτσάνοι. 

Κοπή πίτας

Ευχαριστήριο

Στους συγγενείς, φίλους και γνωστούς που συμμετείχαν

στο πένθος μας, θερμά ευχαριστούμε.

Οικογένεια Βαρβάρας Πιπιλή-Παπαγεωργοπούλου

Τους ευχόμαστε και του χρόνου και πάντα με υγεία.
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Εικονιζόμενοι:

Πρώτη (επάνω) σειρά, από αριστερά προς
τα δεξιά: Όλγα ή Ευγενία Τσιγουρή, Όλγα Πα-
παθεοδώρου Strickland, Ουρανία Κουτούπη- Σω-
τηροπούλου, Βάσω Καρανάση-Καπλάνη, Όλγα
Παπανδρέου-Κουτσοπούλου, Αγγελική Καρα-
νάση-Ζούπινα, Σταυρούλα Κουτούπη-Παπαθε-
οδώρου.  

Δεύτερη (μεσαία) σειρά από αριστερά προς
τα δεξιά: Παπανδρέου (ο νεαρός), Θεόδωρος
Παπαθεοδώρου, Αντωνία Παπανδρέου, Ανδρέας
Παπανδρέου, Διαμάντω Παπανδρέου-Βάγια.

Τρίτη (κάτω) σειρά από αριστερά προς τα
δεξιά: Γεώργιος Θ. Παυλούρος, Θεόδωρος Κ.
Βάγιας, Όλγα Βάγια, Σοφία Παπαθεοδώρου,
Σοφία Παπανδρέου, Γεώργιος Ζούπινας. 

Αξίζει τον κόπο να δημοσιεύσει η εφημερίδα
μας τούτη την φωτογραφία του 1953. Αξίζει
όχι τόσο γιατί φέρνει στη μνήμη μας τόσα αγα-
πημένα πρόσωπα συμπατριωτών μας, βγαλμένη
πριν από εξήντα ολόκληρα χρόνια, όσο γιατί
δυο αξιόλογα κορίτσια, μεγάλες κυρίες τώρα
πια, που συμπεριλαμβάνονται και αυτές με τους
γονείς τους, η Όλγα και η Σοφία Παπαθεοδώρου
μας την έστειλαν να την δημοσιεύσουμε, θυμί-
ζοντάς μας έτσι μια νοσταλγία αλλά και ένα

σεβασμό για τον τόπο καταγωγής του πατέρα
τους. 

Η Όλγα και η Σοφία ήταν κόρες του Θεόδω-
ρου και της Σταυρούλας Παπαθεοδώρου, των
ανθρώπων που όπως ξέρουμε το 1920 περίπου
είχαν δωρίσει στο χωριό μας το ρολόι που
χτυπά και σήμερα ακόμη από το καμπαναριό
του Άγιο-Νικόλα την ώρα, μετά από 100 χρόνια
περίπου. Ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου όταν ζού-
σε δεν ξέχασε ποτέ την Ζούρτσα και δεν στα-
μάτησε ποτέ να μεταλαμπαδεύει την αγάπη
του αυτή στα παιδιά του.

Έτσι η αγαπητή μας Όλγα μας στέλνει σήμερα
αυτή τη φωτογραφία, βγαλμένη σε μια καλο-
καιρινή τους επίσκεψη στο χωριό μας. Και όχι
μόνον αυτό, αλλά γράφοντας η ίδια ονομαστικά
κάτω από την φωτογραφία τα εικονιζόμενα
πρόσωπα, που συναναστράφηκε και είδε πριν
τόσα χρόνια και για τόσο λίγο διάστημα της
ζωής της.

Την ευχαριστούμε πολύ, και της ευχόμαστε
ολόψυχα τόσο τα παιδιά της όσο και τα εγγόνια
της, να είναι προικισμένα με τέτοιου είδους
ευαισθησίες.

Την περιμένουμε με αγάπη να αξιωθεί να
ξαναεπισκεφθεί την όμορφη Ζούρτσα με τη
δική της οικογένεια τώρα.

Μίνα Κέκη-Παπακυριακοπούλου

Mια Παλιά  φωτογραφία ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Ο Ευάγγελος Γιαννικόπουλος είναι συνταξιούχος

αστυνομικός. Συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό του

Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή. Εφοίτησε στις

Σχολές της Αστυνομίας, είναι πτυχιούχος της Νο-

μικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και γνώ-

στης της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας. 

Μετά την συνταξιοδότησή του στράφηκε στα

πνευματικά του ενδιαφέροντα. Εκδίδει τη μηνιαία

εφημερίδα «ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» και βιβλία όπως

την περιοδική έκδοση «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ», (έχουν

εκδοθεί 6 τόμοι), και τελευταία εξέδωσε το εικονι-

ζόμενο βιβλίο με θέμα «Παλιές επιτυχίες της Αστυ-

νομίας». Είναι μέλος του Συλλόγου της γενέτειράς

του Φιγαλίας (Παύλιτσας) και του Συλλόγου των

Ολυμπίων.

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε να έχει

υγεία και δύναμη να συνεχίζει το κοινωνικό, πολι-

τιστικό και συγγραφικό του έργο. 

Service - Εγκαταστάσεις

air condition 

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ  Θ.  ΓΛΟΥΜΗΣ 
Πτυχιούχος  υδραυλικός  ψυκτικός 

Τηλ.: 6979312248


