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Σταύρωση  και  Ανάσταση 

ΟΠιλάτος που δεν κατόρθωσε να περάσει το
κατώφλι του «εγώ» του, αν και είχε πεισθεί

για την αθωότητα του Ιησού, σπρωγμένος από
τον φόβο στην ανθρώπινη εξουσία «παρέδωσε
τον Ιησούν φραγγελώσας ίνα σταυρωθεί».

Ο Ουρανός, κατάμαυρος, θλίβεται για τούτο
το κακό που έγινε. Η   Ελληνική δημώδης Μούσα
θα συνθέσει τον δικό της θρήνο: «Σήμερα μαύρος
ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα/ σήμερα άγγελοι,
αρχάγγελοι όλοι μαυροφορούνε/… Η Παναγιά η
Δέσποινα καθόταν στο θρονί της/…/Ακούει βρον-
τές, ακούει στραπές, και ταραχές μεγάλες./…/
«Θωρείς Εκείνον τον γυμνό τον παραπονεμένο,
/όπου φορεί στην κεφαλή ακάνθινο στεφάνι;/

Εκείνος είναι Ο γυιόκας σου και με ο δάσκαλός
μου»./…/Κι η Παναγιά σαν τ’ άκουσε τούτο το
λόγο λέει: «Πούνε γκρεμός να γκρεμιστώ, γιαλός
να πάω να πέσω;»/ Κανένας δεν της μίλησε να
την παρηγορήσει/ μον’ ο Χριστός της μίλησε απ’
τον σταυρόν επάνω!/ /Κάμε μανούλα υπομονή
και διάφορο δεν έχεις./ Στρώσε τραπέζι θλιβερό
να φάνε οι θλιμμένοι/ και το μεγάλλο Σάββατο,
κάπου να μ’ απαντέχεις/ Την Κυριακίτσα το
πουρνό θα πουν «Χριστός Ανέστη!»

Είναι πραγματικά ασύλληπτο αυτό που περι-
γράφουν τα ευαγγελικά κείμενα για την Ανάσταση!
Η Νεοελληνική Μούσα θα συνθέσει ύμνους στην
Ανάσταση: «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω
θάνατον πατήσας και τοις εν τη μνήμασι ζωήν χα-
ρισάμενος».

- «Δεύτε λαού υμνήσωμεν και προσκυνήσωμεν
Χριστόν ,δοξάζοντες Αυτού την εκ νεκρών ανά-
στασιν./ ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών, ο εκ της
πλάνης του εχθρού τον κόσμον λυτρωσάμενος».

- «Το μέγα θαύμα σήμερα την πλάση όλη μα-
γεύει/, ρυθμός αγάπης τις καρδιές σαν όνειρο
χαϊδεύει./ Χριστός Ανέστη! Αντιλαλεί παντού σαν
άγια αλήθεια,/ κι αχτίδα ελπίδας χύνεται σε πο-
νεμένα στήθια» (Ιωάννης Πολέμης).

-  Ο Αριστοτέλης Προβελέγγιος στο ποίημά
του «Χριστός Ανέστη» διαλαλεί: «Χριστός Ανέστη!
Ανοίγουν/ και υμνολογούν τα χείλη./ Εχθροί και
φίλοι σμίγουνε/ και γίνοντ’ όλοι φίλοι…»

Η Ανάσταση είναι η μοναδική πρόσβαση να
«κατανοήσουμε» το φαινόμενο που λέγεται «Ιη-
σούς». Χωρίς την Ανάσταση είναι μάταιη η διδα-
σκαλία και η πίστη στον Ιησού.

Η Ανάσταση είναι το πιο ασύλληπτο γεγονός.
Ούτε εικονίζεται, ούτε περιγράφεται. Βιώνεται!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΝΙΚΑΣ

91

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΤΣΑΝΩΝ)

Αθήνας-Πειραιά «Ο Άγιος Νικόλαος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Προσκαλούνται τα μέλη του Συλλόγου των Νέων Φιγαλέων (Ζουρτσάνων) της
Αθήνας και Πειραιά «ο Αγιος Νικόλαος» σε Τακτική Γενική Συνέλευση σε αίθουσα
του 1ου ορόφου του Ξενοδοχείου «Polis Grand Hotel» οδός Πατησίων 19 και Βε-
ρανζέρου 10 (πλησίον του γραφείου του Συλλόγου) την 10ην Ιουνίου 2012, ημέρα
Κυριακή και ώρα 10 π.μ. με θέματα:

1. Λογοδοσία απερχόμενης Διοίκησης, έκθεση πεπραγμένων και απαλλαγή
του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

2. Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής. 
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (9 μελών) και

εξελεγκτικής επιτροπής (3 μελών).
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή για την Εξελεγκτική

Επιτροπή, νά υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο του Συλλόγου μέχρι και την
22αν Μαΐου 2012. Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει να πληρώσουν στον Ταμία του Συλ-
λόγου κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητος, τη συνδρομή τους 10 ευρώ
για κάθε χρόνο.

Το Γραφείο του Συλλόγου θα είναι ανοικτό την Τρίτη 22 Μαΐου από 6-8 μ.μ.
ημέρα λήξης της υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας (τηλ.: 210 5239423). 

Θεωρούμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή όλων των μελών στη Γενική Συνέλευση
και τις Αρχαιρεσίες.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΛΟΥΜΗΣ         ΦΩΤ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα μέλη που θα προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν, μπορούν

να πληρώσουν τη συνδρομή τους από 10 ευρώ, την ίδια ημέρα της ψηφοφορίας.
Πέρας της ψηφοφορίας λόγω στενότητος του χρόνου του ξενοδοχείου,

ορίζεται η 2α μεταμεσημβρινή.

Καλό  Πάσχα
Το χαρούμενο και ελπιδοφόρο μήνυμα που ξεπήδησε

από τον Πανάγιο Τάφο να γίνει οδηγός για μια καλύτερη

ζωή, γεμάτη αγάπη, ειρήνη και προκοπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εύχεται σε

όλους τους συμπατριώτες μας, όπου και αν βρίσκονται, να

γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού με υγεία και οικο-

γενειακή ευτυχία.

Όσοι βρεθούμε στο αγαπημένο μας χωριό θα χαρούμε

τις γνώριμες εικόνες τα ακούσματα και τις μυρωδιές της

Άνοιξης. 

Αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας

Στις 10 Ιουνίου 2012 θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες στο Σύλλογό
μας, προκειμένου να εκλέξουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ενός Συλλόγου
με ιστορία εξήντα χρόνων. 

Τα δύο χρόνια έφυγαν. Ό,τι άφησαν πίσω τους μένει και αποτελεί μέτρο της
επιτυχίας ή της αποτυχίας μας. Όλα τα μέλη του Συλλόγου αγωνίστηκαν για το
καλό του συλλόγου και της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Ζούρτσας. Κοινός
στόχος όλων μας, με όσες δυνάμεις διαθέτουμε είναι να προσφέρουμε μέσα
από το Σύλλογο στο αγαπημένο μας χωριό, και τους συντοπίτες μας.

Ο Σύλλογος έχει ανάγκη από την αγάπη μας και την φροντίδα μας, κι’ αυτά
να εκδηλώνονται με πράξεις και όχι με μεγάλα λόγια, που δεν κοστίζουν τίπο-
τα.

Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε και έχουμε διάθεση ο δρόμος είναι ένας: Η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στα δρώμενα του Συλλόγου. Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μας στο
Δ.Σ. και στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Όλοι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε κάτι στο μέτρο των δυνατοτήτων
μας.

Η ανάγκη να παρουσιαστούν ΝΕΟΙ άνθρωποι και ως προς την ηλικία και ως
προς την ενεργό συμμετοχή τους στο Σύλλογο, είναι κατά τη γνώμη μου,
βασικής σημασίας. Ο Σύλλογος έχει ανάγκη από ανθρώπους με νέες ιδέες, με
κέφι και όραμα, που με τη βοήθεια και την εμπειρία των παλαιοτέρων όχι μόνο
θα συνεχίσουν την επιτυχή πορεία του Συλλόγου, αλλά θα συμβάλλουν στην
ανανέωσή του. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση η φθορά, η αδράνεια και ο μα-
ρασμός θα είναι αναπόφευκτη κατάληξη. Και θα ήταν κρίμα ένας τόσο ζωντανός
Σύλλογος, με μια ιστορία τόσων χρόνων, με τόσες πετυχημένες δραστηριότητες
στο ενεργητικό του και με τόση προσφορά στον τόπο μας να περιπέσει σε
αδράνεια.

Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν πολλοί νέοι, δραστήριοι, ικανότατοι, που
μπορούν να προσφέρουν μέσα απο τις γραμμές του συλλόγου για το καλό της
Ζούρτσας και των Ζουρτσάνων. Η συμμετοχή στην διοίκηση του συλλόγου θα
σας δώσει αυτή τη δυνατότητα.

Η παρουσία όλων σας, στη Γενική συνέλευση και η συμμετοχή στην ψηφο-
φορία για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ. είναι απαραίτητη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο περιμένει τις υποψηφιότητές σας.

Βασ. Γλούμης

Πασχαλινό άρωμα
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Στη στήλη μας «Θέμα υγείας» αναδημοσιεύουμε
ένα ενδιαφέρον άρθρο της εφημερίδας «Καθημερινή

της Κυριακής» της 4/3/12, με τίτλο «Το δικαίωμα
ασθενών στην αξιοπρέπεια». Το άρθρο γράφτηκε με
αφορμή το παρακάτω ευχαριστήριο της κ. Άννας
Ατσαλάκη, συζύγου του κ. Βασ. Γλούμη, προς τους
γιατρούς και νοσηλευτές της Μονάδας Ανακουφιστικής
Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ευχαριστήριο προς την ιατρική ομάδα 

της Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής 

«ΤΖΕΝΗ  ΚΑΡΕΖΗ» του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όχι

μόνο για την επί ένα και πλέον χρόνο ανακούφιση

του πόνου της μανούλας μου, που έσβησε από

καρκίνο στις 4-2-2012, για την παρηγοριά, τη στήριξη

και τη βοήθεια που της παρείχατε ώστε να περάσει

με αξιοπρέπεια το τελευταίο διάστημα της ζωής της

και να σβήσει χωρίς πόνους, σαν πουλάκι, με ένα

απλό φύσημα, χωρίς να το καταλάβουμε, αλλά και

για τη στήριξή σας στην απόφασή μας να την κρατή-

σουμε στο σπίτι παρέχοντάς της κατ’ οίκον νοσηλεία

και να φύγει όπως επιθυμούσε και εδικαιούτο, στο

κρεβάτι της, μέσα στην αγκαλιά των αγαπημένων

της. 

Για μας αυτό ήταν θείο δώρο ήταν ευλογία που

μετριάζει τον πόνο μας και το χρωστάμε κυρίως στη

δική σας προτροπή και ενθάρρυνση.

Να είστε υγιείς και να έχετε τη δύναμη να μένετε

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» δίπλα στον άνθρωπο.

Να έχετε την ευλογία όλων αυτών που ανακουφί-

ζετε.

Άννα Ατσαλάκη

Το δικαίωμα ασθενών
στην αξιοπρέπεια

Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Η μάνα ξαναγίνεται μανούλα, το «μπαμπάς»

στάζει γλύκα και νοιάξιμο. Στην ανηφοριά της ζωής

τους, όταν οι γονείς μας αφήνονται στα χέρια μας –

πιο δυνατά πια από τα δικά τους -,ο ιστός του δεσμού

μας αναπλάθεται και το μέλημα είναι μόνο ένα: να

μην υποφέρουν – όχι άλλο. Την περίοδο, όμως που η

ανάγκη για ανακούφιση και φροντίδα είναι μεγαλύτερη

από ποτέ, άνθρωποι ταλαιπωρούνται από τον ένα

γιατρό στον άλλο, πονούν, αφήνοντας συχνά την τε-

λευταία τους πνοή στο ψυχρό δωμάτιο ενός νοσοκο-

μείου. «Γι’ αυτό σας λέω, είμαι παραπάνω από ευ-

γνώμων που μέσα σ’ αυτή τη ζούγκλα, υπάρχουν

γιατροί που είναι πάνω απ’ όλα άνθρωποι».

Η κ. Άννα Ατσαλάκη, δικαστής, έχασε τη μητέρα

της από καρκίνο στις 4 του φετινού Φλεβάρη. Δε-

καεννέα χρόνια ταλαιπωρούνταν από την αρρώστια,

τη νίκησε, την ξαναπάλεψε και την ξανανίκησε,

ώσπου πριν από περίπου ένα χρόνο, κοντά στα 75,

κατέθεσε κουρασμένη τα όπλα. «Η μετάσταση ήταν

στα οστά, οι πόνοι ήταν αφόρητοι», λέει η κ. Ατσαλάκη

στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». «Προσπαθήσαμε να την ανα-

κουφίσουμε με κάθε μέσον, αλλά χωρίς αποτέλεσμα».

Τότε, έμαθε για τη Μονάδα Ανακούφισης Πόνου και

Παρηγορητικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών

που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος

«Τζένη Καρέζη».

Εκεί εξειδικευμένοι γιατροί, ψυχολόγοι και νοση-

λευτές παρέχουν συνεχή και ολοκληρωμένη φροντίδα

στους χρονίως πάσχοντες και στις οικογένειές τους.

Η ίδια περιγράφει ένα μικρό θαύμα. Η ασθένεια κάλ-

παζε, αλλά η ασθενής σταμάτησε να υποφέρει. Η

εξειδικευμένη θεραπεία είχε θέσει – επιτέλους – τον

πόνο και τα υπόλοιπα συμπτώματα της νόσου υπό

έλεγχο, ενώ η ομάδα της Ανακουφιστικής Φροντίδας

βρισκόταν επί 24ώρου βάσεως δίπλα στην ασθενή,

δίνοντας λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυ-

πτε.

Δεν θα μπορούσαν να μην είναι «εκεί», κοντά

στην ίδια και την οικογένειά της και στο τελευταίο

στάδιο.

«Η μητέρα μας δεν ήθελε να φύγει σε ένα κρεβάτι

νοσοκομείου, αλλά στο σπίτι, στο περιβάλλον που

γνώριζε, στην αγκαλιά μας», λέει η κ. Ατσαλάκη.

«Και όντως έτσι έγινε. «Έφυγε» όπως το εδικαιούτο,

με όλη την οικογένεια κοντά της. Εμείς το μόνο που

μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να την πάρουμε αγκαλιά

και αυτό κάναμε. Μόνο ευλογία μπορώ να το χαρα-

κτηρίσω».

«Η αξιοπρέπεια κατά την διάρκεια μιας ασθένειας,

όπως φυσικά και στο τελικό στάδιο, είναι υψίστης

σημασίας», λέει στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» η υπεύθυνη

της Μονάδας Ανακούφισης Πόνου, αναπληρώτρια

καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κυριακή

Μουστακίδου. Με σπουδές στην ανακουφιστική φρον-

τίδα στο εξωτερικό, όπου η ειδικότητα είναι ιδιαίτερα

αναπτυγμένη, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα

ότι στην Ελλάδα ο πόνος και η ανακούφισή του πέ-

φτουν συχνά στις χαραμάδες του συστήματος.

«Στη χώρα μας, εκτός από τη Μονάδα Ανακούφισης

Πόνου και κάποια Ιατρεία Πόνου, η ανακουφιστική

αγωγή είναι άγνωστη. Ο κάθε γιατρός ασχολείται με

την ειδικότητά του και όχι με την ποιότητα ζωής του

ασθενούς, καθώς απαιτείται εξειδικευμένη γνώση

για να επιτευχθεί ο έλεγχος των συμπτωμάτων, αλλά

και των ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικών

προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν. Το απο-

τέλεσμα είναι πολλοί άνθρωποι με καταληκτικές ή

μη νόσους να υποφέρουν αναίτια γιατί δεν λαμβάνουν

αποτελεσματική συμπτωματική θεραπεία».

Μεταξύ άλλων, ένας ασθενής μπορεί να υποφέρει

από πόνο, δύσπνοια, ανορεξία, καχεξία, αναιμία, ναυ-

τία, εμετούς, άγχος, αδυναμία, δυσκοιλιότητα, βήχα,

συμπτώματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν. «Εάν

δεν αντιμετωπιστούν, ο ασθενής δυσκολεύεται να

ανταπεξέλθει στη θεραπεία, αισθάνεται άγχος, εγ-

κατάλειψη, απελπισία».

Στη Μονάδα λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία, αλλά

και τμήμα ημερήσιας νοσηλείας. Όπως γνωρίζουν

όμως όλοι όσοι έχουν τύχει της φροντίδας της

ομάδας ανακούφισης πόνου, η «περίθαλψη» είναι

διαρκής.

«Αυτό δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας

στους ασθενείς και στις οικογένειές τους, ενώ πα-

ράλληλα βρίσκονται στο σπίτι τους, σε οικείο περι-

βάλλον», εξηγεί η κ. Μυστακίδου. Εξάλλου, στη Μο-

νάδα Ανακούφισης Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής

δεν απευθύνονται μόνον οι ασθενείς τελικού σταδίου,

αλλά κάθε χρονίως πάσχων που υποφέρει από τα

συμπτώματα της νόσου. Οι υπηρεσίες της Μονάδας

παρέχονται απολύτως δωρεάν. 

Θέμα υγείας

Το  δικαίωμα  ασθενών  στην  αξιοπρέπεια 

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 

Η Μεγάλη Πέμπτη, μέρα ιδιαίτερη για τον

ορθόδοξο κόσμο, έχει συνδεθεί με τις προ-

ετοιμασίες για το Πάσχα. Από τα λαμπροκού-

λουρα, τα τσουρέκια, μέχρι και τις λαμπάδες

της Ανάστασης ετοιμάζουν οι γυναίκες στην

παραδοσιακή μας κουλτούρα. Οι νονές στό-

λιζαν τις λαμπάδες για τα βαφτιστήρια μέχρι

τα νεώτερα χρόνια που η συνήθεια εγκατα-

λείφθηκε. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στέ-

ρησε την χαρά της δημιουργίας αυτής όπως

τόσες άλλες.

Εκτός από τα κουλούρια με τα αυγά, τα

τσουρέκια την ημέρα αυτή, μια ιδιαίτερη συ-

νήθεια υπάρχει στον ελληνικό χώρο. Είναι ο

βασιλικός της ημέρας! Θα τον φυτέψουν στη

γλάστρα πριν την ανατολή του ήλιου, κάνο-

ντας μια ευχή. Από αυτόν θα κόψουν κλωνά-

ρια για τον σταυρό στις 14 Σεπτεμβρίου και

μετά την εκκλησία θα βάλουν τα κομμάτια

αυτά στο μαξιλάρι της κοπέλας του σπιτιού ή

του παληκαριού για την καλή τύχη. Ο βασιλι-

κός, φυτό που τόλμησε και είχε την τιμή να

φυτρώσει πλάι στον σταυρό του Χριστού έχει

μοναδική θέση στην ορθόδοξη λατρεία. Δύο

φορές τον χρόνο, την Κυριακή της Σταυρο-

προσκυνήσεως και του Σταυρού θα στολίσει

την εικόνα Του και θα ευλογηθεί από τον

ιερέα. Μετά θα μεταφέρει την θεία χάρη στο

σπίτι και θα πάρει τη θέση του στα εικονί-

σματα. Από τον βασιλικό του Σταυρού θα

γίνει το προζύμι της χρονιάς. Τον βάζουν

μέσα στο ζεστό νερό για να μην μουχλιάζουν

τα ψωμιά που θα γίνουν από αυτό. Φυλαχτά,

ειδικά εικονίσματα στολίζονται από αυτό τον

βασιλικό, που θεωρείται ικανός να διώχνει

τον πονοκέφαλο, τους πόνους στη μέση,

αλλά και τη βασκανία. 

Τέλος την Μ. Πέμπτη τα τριαντάφυλλα

του σπιτιού μαζεύονται και γίνεται το ροδό-

νερο, που χρησιμοποιείται σε γλυκίσματα και

για τον καθαρισμό του προσώπου. Ακόμη τα

τριαντάφυλλα αυτά που μαζεύονται πριν τη

δύση του ήλιου, θα ξεραθούν και θα στολί-

σουν τα ρούχα στο σεντούκι, ή θα τοποθετη-

θούν σε βαμβακερά σακουλάκια και θα

αρωματίσουν όλο τον χρόνο  την ντουλάπα

των ρούχων. Άλλη συνήθεια της ημέρας είναι

το άσπρισμα στις αυλές, η λεύκανση των

ρούχων ακόμα και το πλύσιμο των μάλλινων

σκεπασμάτων. Πολλοί θα αναρωτηθούν τι

από αυτά τηρείται σήμερα. Ίσως και τίποτα.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θέλουμε να

τα θυμόμαστε. Μαθαίνουμε και χαιρόμαστε

συγχρόνως. Γιατί αυτός ο τόπος είναι γεμά-

τος όμορφες συνήθειες και απλές κινήσεις.

Χρήσιμες πράξεις με μοναδικά συνταιριά-

σματα του νου και της φαντασίας μέσα στην

καρδιά της άνοιξης και με την ευλογία του

θείου δράματος και το φως της Ανάστασης.

Μπορεί να μην θέλουμε ή να μην μπορούμε

να φυτέψουμε βασιλικό ή να μην έχουμε

κήπο με τριαντάφυλλα. Ας ξέρουμε όμως ότι

το ροδόνερο η γιαγιά το έκανε με αυτή τη

συνταγή!

Καλή ανάσταση σε όλους !!!

Βάσω Αλεξανδροπούλου-Καράγιωργα 

Δημοσιογράφος

Έθιμα του λαού μας
την Μ. Πέμπτη
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Ο αγώνας των ηρώων για την απελευθέρωση της Πατρίδας μας το 1821  συγ-
κίνησε τις ψυχές των φιλελεύθερων λαών της Ευρώπης,  Το κύμα του φιλελληνισμού
φούντωσε και γράφτηκαν πύρινα άρθρα  υπέρ της αγωνιζόμενης Ελλάδας.

Πολλοί ευρωπαίοι  βοήθησαν την Ελληνική Επανάσταση είτε συμμετέχοντας
στις πολεμικές επιχειρήσεις, είτε με χρήματα, είτε δημιουργώντας γραπτά και
έργα τέχνης που σκοπό είχαν να προβάλλουν τον ελληνικό αγώνα στο εξωτερικό.
Έμειναν σε μας γνωστοί ως φιλέλληνες.

Πολλοί εθελοντές φιλέλληνες, όπως ο Λόρδος Βύρων, ο Σανταρόζα, ο
Λένορμαν, ο Μάγιερ, ο Μπρούνο, ο Φαβιέρος, ο Φίνλεϊ, ο Χέιστινκς, ο Γκόρντον,
ο Νόρμαν και πολλοί άλλοι, κατέφθασαν τότε στην Ελλάδα για να πολεμήσουν. 

Πολλοί θυσιάστηκαν στο βωμό της Ελλάδας, πιστεύοντας βαθειά ότι εξετέλεσαν
το υπέρτατο καθήκον τους σαν ελεύθεροι άνθρωποι.

«Κι’ αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα,
Θεία είν’ η δάφνη! Μιά φορά κανείς πεθαίνει»,

λέει ο Γάλλος ποιητής  Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ ο ς   Μ ι σ τ ρ ά λ, θερμός φίλος της
Ελλάδας. Γιατί η Ελλάδα είναι ιδέα και η θυσία για τις μεγάλες ιδέες είναι
καθήκον και τιμή και δόξα.

Με αυτή τη θαυμάσια επωδό σε κάθε μια από τις επτά στροφές του ποιήματός
του με τον τίτλο «Ελληνικός Ύμνος», ο ποιητής εκφράζει την υπόσχεση της
υπέρτατης θυσίας προς την Ελλάδα, την οποία πιστεύει βαθειά ότι οφείλει ο
ίδιος και κάθε ελεύθερος άνθρωπος.

Ο υπέροχος φιλέλληνας  Λ ό ρ δ ο ς   Β ύ ρ ω ν, αυτός που θυσίασε για την
Ελλάδα τα νιάτα του και τη ζωή του, εξωτερίκευσε τη φλογερή αγάπη του για
την πατρίδα μας, με αυτά τα λόγια:

«Αν είμαι ποιητής το οφείλω στον αέρα της Ελλάδας».

Ο μεγάλος Γερμανός ποιητής και φιλόσοφος  Γ κ α ί τ ε  είπε:
Ό,τι δια τον άνθρωπον είναι ο νούς και η καρδία,
είναι η Ελλάς δια την ανθρωπότητα»

Ο Γάλλος  Α μ β ρ ό σ ι ο ς   Δ ι δ ό τ ο ς, ένας από τους κυριότερους  ιδρυτές
του φιλελληνικού  κομιτάτου στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του
1821, είπε:

«Ό,τι είμεθα το οφείλομεν εις τους Έλληνας»

Ο επιφανής Γερμανός ελληνιστής  Ο ύ λ ρ ι χ  Β ι λ α μ ό β ι τ ς,  βαθύς
μελετητής της ιστορικής εξέλιξης του Ελληνισμού, ο οποίος έγραψε βιβλία που
όλα είχαν σχέση με την Ελλάδα, εξήρε την προσφορά της Ελλάδας, με τα εξής
λόγια: 

«Την ηγεμονίαν του πολιτισμού της ανθρωπότητος έχει το ελληνικόν έθνος.
Πάς λαός είναι υπερήφανος δια την πνευματικήν του κτήσιν. Αλλά η ελληνική
φυλή ίσταται υψηλότερον πάσης άλλης, διότι έχει τούτο το προσόν, ότι ουδέποτε
έπαυσε να είναι μήτηρ παντός πολιτισμού»

. 
Ο Καναδός φιλέλληνας πολιτικός Μ ά κ ε ν ζ υ  Κ ί ν γ κ , είπε:
«Η Ελλάς είναι κοιτίς του ευγενέστερου πολιτισμού, που εγνώρισε η ανθρω-

πότης. Ειναι χώρα εις την οποίαν οφείλομεν ό,τι κάμνει την ζωήν ανωτέραν και
ωραιοτέραν».     

Και δικοί μας  διακεκριμένοι άνδρες των γραμμάτων ύμνησαν πολύ την αγα-
πημένη μας Πατρίδα.

Ο ποιητής Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς Σ ο λ ω μ ό ς, που έγραψε και το ποίημα «Ύμνος εις
την Ελευθερία» εμπνευσμένο από την επανάσταση του 21, και του οποίου οι
πρώτοι στίχοι αποτελούν τον Εθνικό μας Ύμνο, μας λέει:

«Κλείσε μέσα στην ψυχή του την Ελλάδα
Και θα αισθανθής κάθε είδους μεγαλείο»

Ο Κ ω σ τ ή ς   Π α λ α μ ά ς   έχει αφιερώσει πολλά ποιήματά του. Στο ποίημά
του «Στ’ άρματα», με το οποίο παρακινεί την Ελλάδα να αφήσει την ουδετερότητα
και να πάρει μέρος στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τελειώνει με τους εξής υπέ-
ροχους στοίχους:

«Και λές: Κι’ εγώ είμ’ εδώ! Η μεγαλωσύνη
στα έθνη δε μετριέται με το στρέμμα,
με της καρδιάς το πύρωμα, μετριέται

και με το αίμα !

Επίσης ο Παλαμάς στο ποίημά του «Αυτό το λόγο», που μεταδόθηκε από το
ραδιόφωνο την ιστορική ημέρα της 28ης Οκτωβρίου 1940, τελειώνει ως εξής:

Αυτό το λόγο θα σας πώ, δεν έχω άλλο κανένα:
Μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα!

Ο ποιητής μας Λ ο ρ έ ν τ ζ ο ς  Μ α β ί λ η ς που σκοτώθηκε στη μάχη
εναντίων των Τούρκων, στο όρος Δρίσκο της Ηπείρου στις 28 Νοέμβρη 1912,
αφήνει να ξεσπάσει ο θαυμασμός και η λατρεία του για την Ελλάδα, με τους
εξής στίχους, με τους οποίους κλείνει το υπέροχο ποίημά του «Εις την Πατρί-
δα»:

Ελλάς, το μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει
και δίχως γνέφια τους καιρούς η δόξα σου διατρέχει,
όσες φορές ο ήλιος σου να σε φωτίση ερθή,
θε να σ’ ευρή πεντάμορφη, στεφανομένη, ορθή.

Αυτοί και πάρα πολλοί άλλοι επιφανείς θαυμαστές αναφέρθηκαν με ωραία
λόγια για την Ελλάδα.

Για την Ελλάδα των αγώνων, της επιστήμης, της διανόησης, του πολιτισμού,
της δημοκρατίας, των υπέρτατων ηθικών εννοιών με τις οποίες διαμορφώνεται
και αξιολογείται η ανθρώπινη ζωή.

Τέλος, ας θυμηθούμε τα λόγια του Ιησού Χριστού, που αναφώνησε με χαρά,
όταν άκουσε ότι Έλληνες είχαν έλθει και ζητούσαν να Τον επισκεφθούν. Είπε: 

«Ελήλυθεν η ώρα, ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου».

ΔΗΜ.ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΟΥ

Σήμερα που η Ελλάδα βρίσκεται σε …«κατοχή», λόγω της οικονομικής κρίσης
και της πολιτικής που ασκείται εις βάρος της, παρατηρούμε να δημιουργείται ένα
διεθνές δίκτυο αλληλεγγύης και έκφρασης φιλελληνισμού.

«Είμαστε όλοι Έλληνες» φώναξαν οι Ευρωπαίοι πολίτες στις 18/2/2012 σε
διαδηλώσεις υπέρ της Ελλάδας με αφορμή την οικονομική κρίση και τα οξύτατα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Προσθέτουν ότι, η Ελλάδα
«χρησιμοποιείται σαν εργαστήριο πριν γενικευτούν αυτά τα μέτρα», τα οποία
χαρακτηρίζονται κοινωνικά άδικα και αντιδημοκρατικά.

Στον διαδικτυακό τόπο http://jesuisgrec.blogspot.com ευρωπαίοι πολίτες υπο-
γράφουν κείμενο αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και ζητούν την ελληνική υπη-
κοότητα, θέλοντας να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε
στη Γαλλία, όταν πολίτες ζήτησαν την ελληνική υπηκοότητα από την ελληνική
πρεσβεία με το σύνθημα «Είμαι και εγώ Έλληνας». Στο facebook υπάρχει,
μάλιστα, ομάδα που ονομάζεται: «We are all Greeks»

Ο συντάκτης της γαλλικής εφημερίδας Λιμπερασιόν, σε άρθρο του που δημο-
σιεύθηκε στις 2/3/2012, εξηγεί με τα πιο εγκωμιαστικά λόγια για τους Έλληνες,
πώς η χώρα μας λειτουργεί ως ανάχωμα του οικονομικού ολοκληρωτισμού γρά-
φοντας χαρακτηριστικά  ότι «η Ελλάδα είναι το παρελθόν μας, αλλά είναι και το

μέλλον μας». Ανακαλύψτε την ξανά μαζί της! Το 2012 ας γίνουμε όλοι Έλληνες!» 

Οι δύο Ιταλοί δήμαρχοι Μάρκο Γκάλντι και Τζιοβάνι Μοσκατιέλο, των ιταλικών
πόλεων Κάβα Ντε Τιρένι και Μπαρονίσι αντίστοιχα, που προσέφεραν τους
μισθούς τους στην χώρα μας, λένε ότι είναι μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης
και υποχρέωσης σε μια χώρα που έχει δώσει τόσα σε ολόκληρο τον κόσμο και

κυρίως την έννοια της Δημοκρατίας.  

Κατά την επίσκεψή τους τη χώρα μας στις 29/2/12 προσκεκλημένοι της Κεν-
τρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, πολύ συγκινημένοι είπαν:

Μάρκο Γκάλντι: «Πιστεύω ότι σήμερα χρειαζόμαστε σε όλες τις χώρες της
Ευρώπης χιλιάδες Σπαρτιάτες να ακολουθήσουν τον Λεωνίδα για τη σωτηρία
της Ελλάδας, για τη σωτηρία της Ευρώπης. Το χρέος όλων των ευρωπαίων είναι
να κρατήσουμε Θερμοπύλες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και
θα τα καταφέρουμε μαζί».

Τζιοβάνι Μοσκατιέλο: «Ας αγωνιστούμε για μια Ευρώπη χωρίς βαρβάρους.
Ας αγωνιστούμε για την Ευρώπη των παιδιών μας», είπε, αφού απήγγειλε
στίχους από το ποίημα του Καβάφη «Περιμένοντας τους βαρβάρους». 

«Ευχαριστώ για τα συναισθήματα που μας χαρίσατε, για τη δύναμη και την
αξιοπρέπειά σας. Εμείς είμαστε κοντά σας σήμερα όπως και στην αρχαιότητα».

Οι Ιταλοί επισκέπτες ξεκίνησαν φιλελληνική καμπάνια με το σύνθημα "Η

μεγαλη Ελλαδα" που βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση και ήδη η ένωση δήμων της
Ιταλίας συζητά τρόπους για την ενίσχυση της χώρας μας, ενώ υπέγραψαν το
πρωτόκολλο βάσει του οποίου τα χρήματα από τους μισθούς τους αλλά και όλα
τα χρήματα από τους αιρετούς και τους φιλέλληνες που θέλουν να στηρίξουν
τους Έλληνες θα συγκεντρώνονται σε ειδικό λογαριασμό και θα καταλήγουν
στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη μέσω του "Ερυθρού Σταυρού".

«Ας γίνουμε και οι Έλληνες περισσότερο φιλέλληνες!..»
Η ίδια

Έλληνες  και  Φιλέλληνες  ύμνησαν  την  Ελλάδα
(Με  αφορμή  την  επέτειο  της  25ης  Μαρτίου  1821)

ΣΟΦΑ  ΛΟΓΙΑ

― Η πολιτική είναι αναίμακτος πόλεμος και ο πόλεμος είναι αιματηρά πο-
λιτική. 

―  Ο πολιτικός δεν πρέπει να επιδεικνύεται με τα λόγια που λέγει αλλά
με τα έργα που κάνει. 

― Αν δεν ξέρεις καλά να λες ψέμματα, να κάνεις απάτες και κλεψιές, πα-
ρακολούθησε προσεκτικά την πολιτική και θα τα μάθεις όλα αυτά. (Στάϊν).
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Ένα μποστάνι στην «ταράτσα» ενός σπιτιού στην καρδιά της «τσιμεντένιας» Αθήνας
Βασίλης Κέκης, Ομότιμος Καθ. Παν/μίου Αθηνών

Η ιδέα της δημιουργίας για ένα «μποστάνι»

που θα μας εξασφάλιζε βιολογικά προϊόντα

ξεκίνησε από την σκέψη και την ανάγκη πως ο

«νεογέννητος» εγγονός μου δεν έπρεπε να

εκτεθεί σε καλλιέργειες που θα προέρχονταν

από τη «Χιλή» την «Βραζιλία» και ακόμα από

το «Ισραήλ» και την γείτονα χώρα.

Και η σκέψη έγινε πραγματικότητα, με την

αξιοποίηση της ταράτσας μιας μοναδικής διώ-

ροφης μονοκατοικίας στο μέσον μιας γειτονιάς

που γύρω της δεσπόζουν εξαώροφες και οκτα-

ώροφες πολυκατοικίες.

Και να πως: Το 1/2 περίπου της ταράτσας

καλύφθηκαν από μεγάλου μεγέθους ζαρντι-

νιέρες παράλληλα διατεταγμένες. Το χώμα

ανέβηκε στην ταράτσα με τσουβάλια και με

αναβατήρα – όμοιο που χρησιμοποιούν για της

μετακομίσεις των πολυκατοικιών. Τοποθετήθηκε

αυτόματο πότισμα σε κάθε χώρο ζαρντινιέρας

και εξοπλίστηκε όλος ο χώρος με τα απαραίτητα

κηπευτικά εργαλεία και σύνεργα. Το παλιό

«πλυσταριό» έγινε η αποθηκούλα για όλα τα

χρειαζούμενα. Τοποθετημένοι σκληροί ξύλινοι

δοκοί ένα είδος πέργκολας εξασφαλίζουν την

τοποθέτηση ενός λεπτού διχτυού πλαστικού

που να προστατεύει το καλοκαίρι τα μποστανικά

από τον καύσωνα στους καλοκαιρινούς μήνες.

Το χειμώνα η προστασία δεν χρειάζεται αφού

τότε χρειάζεται μόνο ο ήλιος.

Και τώρα η μελέτη τι θα ’πρεπε να καλλιερ-

γηθεί! Το καλοκαίρι έχει τις ντομάτες – δύο

ποικιλίες, πιπεριές πράσινες μεγάλες, μελιτζά-

νες, κολοκυθάκια φασολάκια – τύπο αμπελο-

φάσουλα – και νόστιμα αρκετά αγγουράκια.

Σέλινο, μαϊντανό και φρέσκα κρεμμυδάκια είναι

αρκετά για τις σαλάτες.

Τον χειμώνα αλλάζει η καλλιέργεια, σε μα-

ρούλια, κρεμμύδια, λάχανα, κουνουπίδια, μπρό-

κολα, πράσα, πατάτες και σε μια γωνιά προς

την άνοιξη υπάρχουν και λίγες φράουλες. Ο

δυόσμος πάντοτε είναι παρόν.

Βέβαια το μποστάνι θέλει φροντίδα και μι-

κροεπισκευές σε κάθε καλλιέργεια, σχεδόν

καθημερινή που την εξασφαλίζει κανείς στα

απογευματινά «διαλλείματα» μετά το χειρουρ-

γείο και το ιατρείο. Το Σαββατοκύριακο έχει

κανείς περισσότερο διαθέσιμο χρόνο και αν

δεν σε φτάνει η μέρα οι τέσσερεις προβολείς

στις γωνιές του κήπου σου δίνουν την ευκαιρία

να ασχοληθείς και «υπερωριακώς».

Μια ακόμα πρόοδος στο «μποστάνι της τα-

ράτσας» είναι και η εγκατάσταση δύο «κομπο-

στοχυμωτών»  Τι είναι αυτοί; 

Και τα φυτά μας χρειάζονται το λίπασμά

τους. Όχι τα χημικά που επιβαρύνουν την υγεία

μας, αλλά ούτε τα βιολογικά που βαραίνουν

την τσέπη μας. Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή

αντιπρόταση, αυτή της κομποστοποίησης. Ο

γεωπόνος συμβουλεύει και απαντά στις ερω-

τήσεις σας. Ας τον ακούσουμε! Τις πληροφορίες

για την κομποστοποίηση τις βρήκα στο διαδίκτυο

από τον Γεωπόνο της Γ.Π.Α κ. Δημήτριο Κων-

σταντάκο. Ειδικό στην Αρχιτεκτονική κήπων,

διακοσμήσεων τηλ. 69447550925

Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος λίπανσης

στα φυτά του κήπου και του μπαλκονιού μας

είναι η χρήση συνθετικών χημικών λιπασμάτων

με τη μορφή στερεών κόκκων ή υγρών. Τα τε-

λευταία μάλιστα χρόνια είναι αρκετά διαδεδο-

μένη και η χρήση βιολογικών σκευασμάτων από

εκχυλίσματα φυκιών και άλλων παρόμοιων ορ-

γανικών υλικών.

Για τα μεν συνθετικά λιπάσματα, αν και είναι

αρκετά οικονομικά στην αγορά τους, επιβαρύνουν

αρκετά τόσο τους υδροφόρους ορίζοντες του εδά-

φους, όσο και την ίδια μας την υγεία. Από την

άλλη πλευρά τα βιολογικά, αφενός έχουν μια

αρκετά τσουχτερή τιμή, αφετέρου δεν είναι πάντα

τόσο αποτελεσματικά όταν δεν χρησιμοποιηθούν

σωστά. Σε όλο τα παραπάνω μια πάρα πολύ

καλή αντιπρόταση είναι αυτή της κομποστο-

ποίησης.

Με τον όρο κομποστοποίηση εννοούμε την

μετατροπή διαφόρων φυτικών υπολειμμάτων,

σε ένα ομοιογενές μίγμα  (κομπόστ), κατάλληλο

για τον εμπλουτισμό χώματος και την λίπανση

των φυτών μας. 

Πως όμως μπορεί να γίνει αυτό και μάλιστα

στην ταράτσα μας.

α. Αρχικά, θα πρέπει να προμηθευτούμε τον

κατάλληλο κομποστοποιητή, που καλό είναι να

τον αναζητήσουμε σε ένα εξειδικευμένο κατά-

στημα με γεωπονικά είδη, ώστε να λάβουμε

και τις απαραίτητες συμβουλές αγοράς. Η τιμή

του μπορεί να κυμαίνεται από 30 έως 100 ευρώ

περίπου.

β. Δεύτερο βήμα είναι η τοποθέτηση του

στο σωστό σημείο. Είναι καλό να βρίσκεται σε

ένα προσήλιο μέρος έτσι ώστε να επισπεύδεται

η διαδικασία της κομποστοποίησης με την

ηλιακή ενέργεια.

γ. Τρίτο βήμα, η σωστή κατανομή των φυτικών

υπολειμμάτων και το κατάλληλο μέγεθος τους

έχει ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματικότητα

της διαδικασίας.

Για να μπορέσουν να αναπτυχθούν σωστά

οι μικροοργανισμοί (βακτήρια, μύκητες) που

επιτυγχάνουν την κομποστοποίηση, πρέπει το

μίγμα μας να διαθέτει μια αναλογία άνθρακα /

Άζωτο (C/N) σε ποσοστό 2/1.

Τι σημαίνει όμως αυτό για τα υλικά που το-

ποθετούμε;

Άνθρακα  μας προσφέρουν κατά γενικό κανόνα

τα σκουρόχρωμα υπολείμματα, όπως είναι τα

ξερά κλαδιά και φύλλα, πριονίδια, κατακάθι

από καφέ μαζί με το φίλτρο του, χαρτιά κουζίνας,

κατακάθια τσαγιού κ.α.

Άζωτο παρέχουν κυρίως τα φλούδια από

φρούτα και λαχανικά, κομμένο γκαζόν και νεαρά

βλαστάρια φυτών. Όλα τα παραπάνω υλικά θα

πρέπει να τεμαχίζονται πριν μπουν στον κομ-

ποστοποιητή μας.

Προσοχή! Ποτέ δε βάζουμε λάδια και λίπη.

δ. Τέταρτο βήμα, χρειάζεται να εξασφαλί-

σουμε καλό αερισμό και επαρκή υγρασία στο

μίγμα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει

να ανακατεύουμε το κομπόστ για να βοηθάμε

στον αερισμό του.

Σε αντίθετη περίπτωση το μίγμα μας κινδυ-

νεύει να σαπίσει, που αυτό θα σημαίνει την

έκλυση δυσάρεστων οσμών και την επιβράδυνση

της διαδικασίας. Το τελευταίο επίσης μπορεί

να συμβεί, όταν δεν υπάρχει η επιθυμητή υγρα-

σία. Όταν έχουν ακολουθηθεί σωστά όλα τα

παραπάνω, σε διάστημα 3-4 μηνών θα αρχίσουμε

να παίρνουμε από το κάτω μέρος του κομπο-

στοποιητή το πρώτο μας κομπόστ.

Το πολύ δυναμωτικό αυτό μίγμα αποτελεί

άριστη τροφή για τα φυτά μας! Μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί απευθείας γύρω από το φυτό, είτε

σε ανάμιξη με φυτόχωμα.

Αυτά τα λίγα για το «μποστάνι της ταρά-

τσας».

Φίλοι μου στις δύσκολες ημέρες που έρχονται

με την εποπτεία της Τρόικας και του ΔΝΤ και

το σκιάχτρο της φτώχιας να φαντάζει μπροστά

μας πιστεύω ότι με την εξασφάλιση λίγου τρα-

χανά και χυλοπίτες από το χωριό, καμιά αλανιάρα

κοτούλα με τα αυγά της, λίγο λαδάκι από κανένα

«καντήλι» και με τα προϊόντα από το «μποστάνι

της ταράτσας» θα την «βγάλουμε πέρα.

Φιλικά και με αγάπη.

Το μποστάνι! στην ταράτσα.

Τα προϊόντα στην κουζίνα. 

Οι κομποστοχυμωτές. 

Η συλλογή των προϊόντων.
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Ὁ παπούλης μου ὁ «Γεροχατζῆς», (ὁ Γεώργιος Θεοδώρου
Χατζῆς), παντρεύτηκε τρεῖς φορές, ἀλλά μόνον ἀπό τή δεύτερη
γυναῖκα του, τήν Ἀσπασία Γ. Πιπιλῆ ἀπό τή Ζούρτσα, ἀπόχτησε
δυό κόρες, πού ὅμως τίς ἀνάθρεψε ἀπό πολύ μικρά παιδιά ἡ τρίτη
του γυναῖκα, ἡ Καλλιόπη Φ. Σπυροπούλου ἀπό τή Ζαχάρω, μιᾶς
καί ἡ δεύτερη πέθανε καί αὐτή πολύ νωρίς.

Ἡ πρώτη του γυναῖκα, ἡ Βικτωρία Γ. Τάγαρη, ἦταν κι αυτή
Ζουρτσάνα. Δεν ἄφησε παιδιά, ἄφησε ὅμως ἕνα πολύτιμο ἐπώνυμο
κειμήλιο στήν οἰκογένεια: ἕνα ὡραιότατο ὑφαντό ἀντρομίδι, πού τό
εἶχε ὑφάνει στόν ἀργαλειό ἡ ἴδια. Ὅπου μάλιστα μᾶς ἔχει ἀφήσει
καί πλήρη τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς της, ὑφασμένα στίς δυό
ἄκρες του μέ τά ἴδια της τά χέρια.

Ἔτσι διαβάζουμε στήν μιάν ἄκρη του ἀντρομιδιοῦ να γράφη ἄψο-
γα:

ΒΙΚΤΩΡΙΑ Γ. ΤΑΓΑΡΗ 1882
Καί στήν ἄλλην, κάπως πιό ἄτεχνα, (μπερδεύτηκε ἡ καημένη):

ΒΙΤΩΡΙΑ Τ. ΕΝ ΖΟΥΡΖΗ
Τό θαυμάσιο αὐτό κειμήλιο κοσμεῖ σήμερα, μαζί μέ ἄλλα

παλαιά ὑφαντά, τό Λαογραφικό μας Μουσεῖο τῆς Ζούρτσας.
Ἀπό τόν πρῶτον αὐτόν γάμο τοῦ παπούλη μου βρέθηκε καί τό

προικοσύμφωνο μέ ἡμερομηνία 15 Ὀκτωβρίου 1885. Ἀκόμα ἕνα
παληό ντοκουμέντο, κειμήλιο κι αὐτό πολύτιμο, πού μᾶς δίνει καί
κάποια πολύ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιά τή ζωή της ὄχι καί τόσο
κοντινῆς πιά ἐποχῆς ἐκείνης.

Τό πρωτότυπον εἶναι χειρόγραφο, μέ τήν τόσο χαρακτηριστική
γραφήν τοῦ καιροῦ ἐκείνου καί διαβάζεται μέ ἀρκετή δυσκολίαν
πιά σήμερα. Εἶναι κατατεθημένον στό Ἀρχεῖον τῆς Συμβολαιογράφου
Φιγαλίας κυρίας Ἰωάννας Σταυροπούλου-Παπαδοπούλου.

Τό ἀντίγραφο τό ὀφείλουμε στόν Κύριον Γεώργιον Δημ. Τάγαρη,
γιά πολλά χρόνια Ἀνώτατον ὑπάλληλον τῆς Ἐθνικής Βιβλιοθήκης,
πού με πολύ κόπο καί προσπάθεια κατώρθωσε νά τό ... «ἀποκρυ-
πτογραφήση». Τόν εὐχαριστούμε καί ἀπό τῆς θέσεως αὐτής καί
πάλιν θερμότατα!

Τό δημοσιεύουμε ἐδῶ κατ’ ἀνάγκην στήν πεζή του αὐτή
μεταγραφή, δακτυλογραφημένο στό ψυχρό σημερινό μονοτονικό,
ἔστω καί ἄν χάνη πολύ ἀπό τή «μαγεία καί τή φρεσκάδα» τοῦ χει-
ρογράφου πρωτοτύπου...

Δέν θά σταθῶ ἐδῶ στό τί πῆρε ἤ τί δέν πῆρε ὁ παπούλης μου
προῖκα, (ὁ ἴδιος ἄλλωστε ἔλεγε, πώς ἡ πρώτη τοῦ γυναῖκα τόν
βοήθησε νά γίνη νοικοκύρης...), θά σταθῶ
ὅμως σέ ἕνα ἄλλο, πολύ χαρακτηριστικό καί
πολύ ἐνδιαφέρον σημεῖον του προικοσυμφώνου:
σέ αὐτό δηλαδή πού ἀναφέρεται στή συμμετοχή
τῆς «δεύτερης συμβαλλομένης», τῆς «Πανα-
γιώτας χήρας Δημητρίου Χαλιτζιά, μαίας»,
ἡ ὁποία... «διά τάς προς αὐτήν ἐξαιρετικάς
καί ἀπείρους περιποιήσεις τῆς ἀνεψιάς καί
ἀναδεκτῆς αὐτής Βικτωρίας θυγατρός Γεωρ-
γίου Τάγαρη καί ἤδη συζύγου Γεωργίου Θ.
Χατζῆ,... δίδει πρός αὐτήν εὐχαρίστως καί
αὐτή ὡς προῖκα μίαν σταφιδάμπελον Ἐθνι-
κοϊδιόκτητον,... στρεμμάτων ὡς ἔγγιστα τεσ-
σάρων».

(Σημείωσις: «Ἐθνικοϊδιόκτητα» ἐκαλοῦντο
μετά τήν Ἐπανάστασιν καί τήν Ἀπελευθέρωσιν
τῆς Ἑλλάδος, τά κτήματα πού εἶχαν παρα-
χωρηθῆ ἀπό τό Δημόσιον σέ ἰδιῶτες. Τά λε-
γόμενα ἀρχικῶς «Ἐθνικά κτήματα» ἤ «Ἐθνι-
κές γαῖες». Και μεταγενεστέρως «Δημόσια
κτήματα»).

Εἶναι πράγματι πολύ συγκινητική ἡ χει-
ρονομία αὐτή τῆς θείας ἀλλά καί νονᾶς,
πέραν δηλαδή ἀπό τίς αὐτονόητες καί ἀδιαμ-
φισβήτητες ἀλλά καί τόσο πολύτιμες ὁλόψυχες
ἄυλες εὐχές της πρός τήν ἀγαπημένην ἀνεψιάν
καί «ἀναδεκτήν» της, πού ἔβγαιναν ἀπό τόν
πλοῦτο τῆς καρδιᾶς της, νά προσφέρη καί
χειροπιαστό δεῖγμα τῆς μητρικῆς, κυριολο-
κτικῶς, ἀγάπης της, ὡς «ἀντίδωρον» εὐγνω-
μοσύνης διά τάς πρός αὐτήν ἐξαιρετικάς καί

ἀπείρους περιποιήσεις της!
Καί θά ἤθελα νά τελειώσω μέ τό πολύτιμον αὐτό προικοσύμφωνον

μέ μίαν τελευταῖαν παρατήρησιν: ὅπως διαβάζουμε ἐκεῖ, μεταξύ
τῶν ἄλλων πού πῆρε τότε ὡς προῖκαν ὁ παπούλης μου, (μετρητά,
ρουχισμόν κ.λπ.) ἀναφέρεται, ὅτι πῆρε καί «δέκα πέντε κυψέλες
μελισσίων»...

Ἴσως οἱ κυψέλες ἐκεῖνες, (τά γνωστά μας «κουβέλια» σκαμμένοι
δηλ. κατά κάποιον τρόπον καί κούφιοι χοντροί κορμοί δένδρων,
πρόγονοι τῶν συγχρόνων κυψελών), νά ἀπετέλεσαν τό «ἔναυσμα»
καί  τή «μαγιά» γιά ἐκεῖνον καί τήν ἔκτοτε μεγάλη του
δραστηριότητα καί συστηματικήν του ἐνασχόλησιν μέ τά μελίσσια,
πού γιά πολλά χρόνια ὑπῆρξαν ἡ μεγάλη ἀγάπη του καί τό μεράκι
του, ἀλλά συγχρόνως καί ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά «γνωρίσματα»
τοῦ παλιοῦ χατζέικου σπιτιοῦ, τό  ἀδιαφιλονίκητον «σῆμα κατατεθέν»
του.

Ἐκεῖνος, ὧρες ὁλόκληρες ἀφιέρωνε κάθε μέρα γι’ αυτά.
Καί ἦταν σάν μιά λευκή ὀπτασία νά

τονε βλέπεις νά περιφέρεται ασταμάτητα
ἀνάμεσα στά κουβέλια του, μέ τό μακρύ,
ὁλόλευκο νυχτικό τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί
μέ τό φυσερό τοῦ καπνοῦ στά χέρια, πού
ἔκαιγε ἀσβουνιές γιά νά βγάζη πολύν
καπνό, νά ζαλίζωνται ἔτσι τά μελίσσια καί
νά μήν τόν κεντρίζουν, (νά μήν τόν
«τρῶνε»...)

Ἴσως μάλιστα ἕνα παληό κουβέλι, πού
βρίσκεται στό Λαογραφικό Μουσεῖο τῆς
Ζούρτσας, (προσφορά τοῦ Βασίλη Γ. Παπα-
κυριακόπουλου μαζί μέ ἕνα φυσερό), καί
μέ τήν ἴδια φωτογραφία τῆς δεκαετίας τοῦ
1920, πού δημοσιεύεται ἐδῶ σήμερα, (πολύ
μεγαλύτερη ὅμως ἐκεῖ), ἴσως νά εἶναι μιά
ἀπό τίς παληές ἐκεῖνες «κυψέλες» τοῦ 
προικοσυμφώνου, πού μέ τόση στοργή καί
ἀγάπη διαφυλάχτηκαν μέχρι σήμερα ἀπό
τήν οἰκογένεια.

Θανάσης Κων. Δαΐκος
Σημείωση: η εφημερίδα διατήρησε το πολυτονικό

σύστημα και την ορθογραφία του χειρογράφου. 

Βικτωρίας Τάγαρη
Προικοσύμφωνον

Εν Ζούρτση σήμερον τήν δεκάτην πέμπτην 15 του

μηνός Οκτωβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοη-

κοστού πέμπτου (1885) ημέραν Τρίτην καί εν τη

οικίαᾳ Γεωργίου Π. Τάγαρη ᾳένθα ᾳεκλήθην καί μετέβην

ενώπιον ᾳεμούᾳ τουᾳ Συμβολαιογράφου Φιγαλείας

Προῖκα  καί  ἀπό  τή νονά
Ἕνα ζουρτσάνικο προικοσύμφωνο τοῦ 1885...

Ο παπούλης μου με την «κελεμπία» του και το φυσερό στα χέρια ανάμεσα 

στα «κουβέλια» του (φωτογραφία της δεκαετίας του 1920) 

Το πανέμορφο «αντρομίδι» της Βικτωρίας 
Συνέχεια στη σελ. 6
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Φ. ΒΛΑΧΟΥ

Με τα παρακάτω

λόγια αποχαιρέτησαν

την Κωνσταντίνα οι

συνάδελφοί της και οι

φίλοι της.

Αγαπημένη μας συ-

νεργάτιδα, φίλη, αδελ-

φή Κωνσταντίνα!

Με τι ψυχή και ποια

δύναμη να σ’ αποχαι-

ρετίσουμε; Πόσες δυ-

νάμεις μπορεί να έχου-

με, όταν πριν λίγες

ώρες εκεί που περιμέ-

ναμε να μας έρθεις

πρόσχαρη και γελαστή, ακούσαμε για την τραγική βουτιά

του θανάτου και βρισκόμαστε εδώ για να σε αποχαιρετί-

σουμε για πάντα!

Καλούμαστε να κατευοδώσουμε μια από τις καλύτερες

και εκλεκτότερες νοσηλεύτριες του Νοσοκομείου μας.

Νέα στα 50 σου χρόνια, δεν κατάφερες να χαρείς τους

ατελείωτους κόπους σου, την πρόοδό σου, την οικογένειά

σου, τη ζωή. Δυστυχώς αυτή τη ζωή δε μπορεί κανείς να

τη διαβεί χωρίς μόχθο, χωρίς πόνο, δίχως δάκρυα. Τεχνίτης

ο χάρος. Παρακολουθεί, καραδοκεί και ξέρει ποιους επι-

λέγει. Χαίρεται ο ύπουλος, να παίρνει τους δυνατούς,

τους άξιους, τους καλούς…

Αγαπημένη μας Κωνσταντίνα! Απ’ όπου και αν πέρασες

άφησες ανεξίτηλα τα ίχνη σου, κόσμησες με την παρουσία

σου και τη δουλειά σου το Νοσοκομείο του Ναυπλίου…

Κέρδισες όλους και όλες εμάς με το χαμόγελο και την

ανοιχτή καρδιά σου, μα πιο πολύ κέρδισες τους ασθενείς

μας με το φιλότιμο και την υπομονή σου στο να σπεύδεις

κάθε φορά αδιαμαρτύρητα να προσφέρεις όχι μόνο  υπη-

ρεσία, αλλά δύναμη ψυχής, που ανάβλυζε από μέσα σου,

έλιωνε τον πόνο και έδινε θαλπωρή. Και παρά το ότι

ήσουν ψηλά στην ιεραρχία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

υπήρξες ο μεγαλύτερος ταπεινός εργάτης. Βιάστηκες να

τα κερδίσεις όλα, δεν κουραζόσουνα ποτέ, λες και ήξερες

πως νωρίς θα φύγεις.

Ήσουν εργασιομανής θα τολμούσα να πω και αφο-

σιωμένη στον άνθρωπο και στο καθήκον, γιατί η ανάγκη

και ο πόνος δε γνωρίζουν ιεραρχίες και αξιώματα, αλλά

χρειάζονται τέτοιες ψυχές σαν τη δική σου για να πάρουν

δύναμη και κουράγιο… Με την προσωπικότητά σου έδινες

δύναμη και κουράγιο στους συναδέλφους σου και στους

συνεργάτες σου γιατί ήσουν υπέροχη φίλη, αφού στη

φιλία πίστευες άδολα. Και ενώ δεν είχες δική σου οικο-

γένεια, τρόπος του λέγειν, είχες κερδίσει το να είσαι

μέλος μιας μεγάλης, απέραντης οικογένειας, της οικο-

γένειας των συνεργατών και φίλων. Της οικογένειας της

κοινωνίας του Ναυπλίου που σαν να είχαν το προαίσθημα

σε αναζήτησαν χθές πρωί, πριν το μοιραίο συμβάν, που

δεν μπορούν ακόμη να χωνέψουν ότι δε θα σε έχουμε δί-

πλα μας πια… 

Και να ’μαστε, όλοι εδώ όσοι μπορέσαμε και εκατον-

τάδες που είναι εδώ με το μυαλό τους γιατί οι ανάγκες

αυτής της ψυχοφθόρας καθημερινότητας δεν τους άφησαν

να μας ακολουθήσουν. Είμαστε όλοι εδώ δίπλα σου,

πλημμυρισμένοι από πόνο, δεν σε ξέχασε κανείς!.. Εδώ

στο αγαπημένο σου χωριό, εδώ στον τόπο και τους αν-

θρώπους σου που πολυαγαπούσες και ήθελες να αφο-

σιωθείς, όταν θα έπαιρνες τη σύνταξή σου.   

Αλίμονο όμως, δεν ήρθαμε στο σπίτι σου, όπου θα

μας καλοδεχόσουν, ήρθαμε να σε κατευοδώσουμε για τη

γειτονιά των αγγέλλων… όπου θ’ ανταμώσεις με την πο-

λυαγαπημένη μάνα σου και τον αδικοχαμένο αδελφό

σου.

Αγαπημένη μας Κωνσταντίνα! Ο Τόπος, η Φιγαλία

που τόσο αγαπούσες, σε λίγο θα σε σφίξει για πάντα

στην αγκαλιά του.

Αναπαύσου αγαπημένη μας, ανάμεσα σε δέντρα και

πουλιά, σε ελιές και αμπέλια, όλη η φύση σήμερα βουρ-

κωμένη σε καλοδέχεται.

Στον πονεμένο σεβάσμιο πατέρα σου, τον αδελφό

σου και την οικογένειά σου, ας δίνει ο Θεός δύναμη, κου-

ράγιο και βάλσαμο.

Εμείς όλοι υποσχόμαστε να σε κρατήσουμε ζωντανή

στη σκέψη και την καρδιά μας. Καλό κατευόδιο.

Καλό Παράδεισο! 

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ᾳΑριστ. Παπαϊωάννου κατοικοεδρεύοντος ενταύθα, παρουσία καί των γνωστών

μοι πολιτών Ελλήνων ᾳενηλίκων καί μή εξαιρετέων μαρτύρων Νικολάου Οικονομο-

πούλου Δικολάβου και Βενετσάνη Σιώρη δικαστικού κλητήρος κατοίκων αμφοτέρων

Ζούρτσης ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως οι επίσης γνωστοί μοι και μη εξαιρετέοι

με εμέ και τους μάρτυρας οι Γεώργιος Π. Τάγαρης κτηματίας μετά της Παναγιώτας,

χήρας Δημητρίου Χαλιτζιά μαίας αφ’ ενός και ο Γεώργιος Θ. Χατζής αφ’ ετέρου

κτηματίας κάτοικοι άπαντες Ζούρτσης οίτινες ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος

εκθέσαντες τα εξής ότι ο πρώτος τούτων Γεώργιος Π. Τάγαρης έχων θυγατέρα

ονόματι Βικτωρίαν, ήτις τυγχάνει αναδεκτή και ανεψιάν επ’ αδελφή της δευτέρας

Παναγιώτας χήρας Δ. Χαλιτζιά και φθάσασα εις ηλικίαν αποκαταστάσεως έδωκαν

αυτήν προ ενός περίπου έτους ως νόμιμον σύζυγον προς τον ανωτέρω Γεώργιον Θ.

Χατζήν προς την οποίαν σύζυγον αυτού Βικτωρίαν Γεωργίου Π. Τάγαρη δίδουσι

ευχαρίστως εις προίκαν αυτής τα εξής κινητά και ακίνητα κτήματα και πράγματα

ήτις ο μεν Γεώργιος Π. Τάγαρης της δίδει μίαν σταφιδάμπελον Εθνικοϊδιόκτητον

κειμένην κατά την θέσιν Αλυσίβα της περιφερείας του χωρίου Γλατσοπούλας εκ

στρεμμάτων ως έγγιστα πέντε μετά των παρακειμένων αυτή αλωνίων και του εμπε-

ριεχομένου αυτή χερσαίου αγρού συνορευομένων πανταχόθεν με σταφιδαμπέλους

Παναγιώτας χήρας Δ. Χαλιτζιά, Γεωργίου Χριστοπούλου, προικώας Παναγιώτου

Δ. Πιπιλή και Γεωργίου Ιωάν. Πιπιλή και δρόμου και αλώνια Γεωργίου Χριστοπούλου

και Γεωργίου Ιωαν. Πιπιλή, ωσαύτως και η δευτέρα τούτων συμβαλλομένων

Παναγιώτα χήρα Δ. Χαλιτζιά δια τας προς αυτήν εξαιρετικάς και απείρους περι-

ποιήσεις της ειρημένης ανεψιάς και αναδεκτής αυτής Βικτωρίας θυγατρός Γεωργίου

Π. Τάγαρη και ήδη συζύγου Γεωργίου Θ. Χατζή δίδει προς αυτήν ευχαρίστως και

αυτή εις προίκα μίαν σταφιδάμπελον εθνικοϊδιόκτητον κειμένην κατά την θέσιν

Αλυσίβα της περιφερείας του χωρίου Γλατσοπούλας εκ στρεμμάτων ως έγγιστα

τεσσάρων συνορευομένων γύρωθεν με σταφιδάμπελον Γεωργίου Π. Τάγαρη, ᾳομοίως

Γεωργίου Χριστοπούλου προικώαν Γεωργίου Ιωαν. Πιπιλή και δρόμου, ο δε

Γεώργιος Π. Τάγαρης δίδει προσέτι εις την προμνησθείσαν θυγατέρα του Βικτωρίαν

σύζυγον Γεωργίου Θ. Χατζή το ιδανικόν ήμισυ εξ ενός αγρού ξηρικού ιδιοκτήτου

όστις εκάστων θέλει είσθαι κειμένου κατά την θέσιν Μαυρονέρι όριον Ζούρτσης

συνορευομένων γύρωθεν με αγρούς προικώους Κωνσταντίνου Καρανικόλη, Γεωργίου

Γ. Τάγαρη, χάνδακα και λόγκου.

Τα ανωτέρω περιγραφέντα κτήματα ωμολόγησαν οι προικοδόται ούτοι ότι

δίδουσι αυτά προς την μνησθείσαν Βικτωρίαν σύζυγον Γεωργίου Θ. Χατζή και

ελεύθερα παντός βάρους υποθήκης διεκδικήσεις τρίτου, προσέτι δε ο ρηθείς

Γεώργιος Π .Τάγαρης δίδει επίσης εις προίκα προς την διαληφθείσαν θυγατέρα την

Βικτωρίαν σύζυγον Γεωργίου Θ. Χατζή και μετρητάς δραχμάς χιλίας αριθ. 1000

αποδοθείσας αυτή και τω συζύγω αυτής μετά εν έτος από σήμερον και μετά τόκου

περί τοις είκοσι τοις εκατόν ετησίως από σήμερον μέχρι αποπληρωμής. Ο δε

Γεώργιος Θ. Χατζής σύζυγος της ως είρηται θυγατρός Γεωργίου Π. Τάγαρη

Βικτωρίας ομολογεί ότι παρέλαβεν προηγουμένως παρά του πεθερού του Γεωργίου

Π. Τάγαρη εις προίκα της συζύγου του και ρουχισμόν εις διάφορα είδη αξίας

δραχμών  χιλίων αριθ. 1000 μετά δέκα πέντε κυψέλες μελισσίων και συνάμα ωμο-

λόγησαν ο Γεώργιος Θ. Χατζής ότι παραιτείται πάσης πατρομητρικής κληρονομίας,

η δε αξία των ανωτέρω περιγραφέντων κτημάτων, μελισσίων και ρουχισμού προσ-

διορίσθη παρά των συμβαλλομένων και εμού δια την αξίαν του χαρτοσήμου εις

δραχμάς δύο χιλιάδας εν όλω, μετά των μετρητών εις δραχμάς τέσσαρες χιλιάδες

αρ. 4000, όθεν αιτήσει των συνετάγη το παρόν, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και με-

γαλοφώνως εις επήκοον πάντων και εμού πλην της Παναγιώτας χήρας Δ. Χαλιτζιά

ομολογησάσης άγνοιαν γραμμάτων.

Οι μάρτυρες                                                                    Οι Συμβαλλόμενοι

Ν. Οικονομόπουλος                                                           Γεώργιος Π.Τάγαρης

Β. Σιώρης                      Γεώργιος Θ. Χατζής 

Ο συμβολαιογράφος

Αριστ. Παπαϊωάννου

Μετεγράφη εν Ζούρτση σήμερον την εικοστήν Νοεμβρίου του χιλιοστού οκτα-

κοσιοστού ογδοηκοστού πέμπτου έτους.

Ο επί των μεταγραφών ειρηνοδίκης Φιγαλείας 

(υπογραφή δυσανάγνωστος)

Το ακριβές αντίγραφον εξαχθέν εκ των εις τόμον 13 και αριθμόν πράξεως με-

ταγραφής 171 μεταγραμμένου εγγράφου των βιβλίων μεταγραφών του Δήμου Φι-

γαλείας.

Προῖκα  καί  ἀπό  τή νονά
Ἕνα ζουρτσάνικο προικοσύμφωνο τοῦ 1885...

Συνέχεια από την 5η σελ. 

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Γεννήσεις 
― Στις 11/11/11 ο Σταμάτης Γ. Σπυθουρά-

κης (γιος της Αθανασίας Χατζή) και η
σύζυγός του Φωτεινή Μακρή απέκτησαν
αγοράκι. 

― Ο Αριστείδης Κουτής (γιος της Αγγελικής
Βλάχου) και η σύζυγός του Πετρούλα
απέκτησαν αγοράκι.

― Στις 23/2/12 ο Γρηγορόπουλος Ιωάννης
(Λούτος) και η σύζυγός του Αντιόπη
απέκτησαν κοριτσάκι.

― Στις 29/2/12 ο Καζαντζής Χρήστος και
η σύζυγός τους Σοφία απέκτησαν κορι-
τσάκι.

― Στις 26/3/12 ο Ηρακλής Δεληκωνσταν-
τίνος και η σύζυγός του Βικτωρία Οι-
κονομοπούλου απέκτησαν αγοράκι. 
Να τους ζήσουν

Βαπτίσεις:
―  Στις 10/2/12 ο Μπινιώρης Φώτης του

Πανάγου και η σύζυγός του Αγγελική
βάπτισαν το αγοράκι τους και του έδω-
σαν το όνομα Πανάγος-Χαράλαμπος.
Να τους ζήσει.

Θάνατοι:
― Στις 23-1-12 απεβίωσε σε τραγικό δυ-

στύχημα στη Ν. Φιγαλία η Βλάχου
Κων/να του Φωτίου ετών 55 και ετάφη
στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία.

―  Στις 22-2-12 απεβίωσε στη Ν. Φιγαλία
ο Στριγκλόγιαννης Γεώργιος του Πα-
ναγιώτη ετών 57 και ετάφη στο κοιμη-
τήριο του Προφήτη Ηλία.

― Στις 26-3-12 απεβίωσε η Άννα Πιτσινή
του Ηρακλή ετών 98 στη Ν. Φιγαλία και
ετάφη στο Κοιμητήριο του Προφήτη
Ηλία. 

― Στις 28/3/11 απεβίωσε στην Κέρκυρα η
Σοφία Πιτσινή ετών 86 και ετάφη στη
Ν. Φιγαλία στο Κοιμητήριο Πρ. Ηλία. 
Στις οικογένειες των εκλιπόντων εκ-
φράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας
συλλυπητήρια.
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Στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί το κράτος
να κάνει τον πολίτη συνυπεύθυνο της κρίσης, όταν
δεν έχει φροντίσει επί δεκαετίες να τον κατευθύνει
σε σωστές επιλογές, με στόχο το συμφέρον το δικό
του και της χώρας του. 

Έστω και τώρα οι κυβερνώντες θα έπρεπε να
προτείνουν στους πολίτες με ειλικρίνεια και σχεδιασμό,
τι μπορούν να κάνουν. Πώς να επιβιώσουν οι αδύναμοι
και τι μπορούν να κάνουν οι άνεργοι. Τι μπορούν να
κάνουν οι έχοντες τα μέσα και τη θέληση να επιχει-
ρήσουν, ώστε και το δικό τους πρόβλημα να λύσουν
και να συμβάλουν και αυτοί να δημιουργηθεί επί
τέλους εκείνο το πολυπόθητο πρωτογενές πλεόνασμα,
το οποίο βεβαίως πρέπει να δημιουργηθεί από την
παραγωγή, που είναι πιο σωστό,  και όχι από τη
συνεχή περικοπή μισθών, συντάξεων, κοινωνικών πα-
ροχών ή την επιβολή «χαρατσιών», λόγω του επεί-
γοντος. ΄Εχουν χρέος να φροντίσουν και να κατευ-
θύνουν τους πολίτες. Αντ’ αυτού τους απομυζούν,
για να κλείσουν τις μαύρες τρύπες της οικονομίας,
που φαίνεται να μην έχουν πάτο, αδιαφορώντας
ακόμα και για την επιβίωσή τους. Δυστυχώς δεν
έχουν χρόνο, γιατί όπως παρακολουθούμε απογοη-
τευμένοι και εξοργισμένοι, ασχολούνται μόνο με το
πολιτικό τους μέλλον.

Ο πολίτης έχει αφεθεί στην τύχη του και πρέπει
να αποφασίσει τι θα κάνει από μόνος του. 

Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης τώρα ; 
Να επαναστατήσει; Είναι δύσκολο να το κάνει,

γιατί έχει υποστεί πολύ μεγάλο σοκ από τη μείωση
των αποδοχών του και από την υποβίβαση του βιοτικού
του επιπέδου, με συνέπεια να έχει αδρανοποιηθεί
και να έχει πλέον μόνο ως προτεραιότητά του την
επιβίωσή του, αφού ήδη άρχισε ακόμη και να πεινάει.
Αν αυτός ήταν τελικά ο στόχος, δηλαδή να πεινάσει
για να μην μπορεί να αντιδράσει, όπως αναφέρεται
στα σενάρια περί υπογείων διαδρομών, που ως
φαίνεται μας οδήγησαν στο Δ.Ν.Τ., τότε ο στόχος
αυτός πέτυχε. Η χώρα δεσμεύτηκε με δυσβάστακτες
υποχρεώσεις έναντι των δανειστών της για πολλά
χρόνια και στη θέση του πολλά μπορεί να βάλει ο κα-
θένας το δικό του αριθμό, σίγουρα όμως μιλούμε για
δεκαετίες.

Εκείνο που μπορεί εύκολα να κάνει, είναι να
σκεφτεί πολύ πηγαίνοντας στην κάλπη και να ψηφίσει
σωστά, με γνώμονα βέβαια τα μακροπρόθεσμα συμ-
φέροντα της χώρας και όχι τα βραχυπρόθεσμα και
κυρίως όχι τα δικά του προσωπικά συμφέροντα.

Εκείνο επίσης που μπορεί εύκολα να κάνει, σκε-
πτόμενος με υγιή και θετικό τρόπο, αφήνοντας στην
άκρη τη θλίψη και την οργή του, είναι να αλλάξει τη
συμπεριφορά του ως καταναλωτής, πράγμα που θα
ωφελήσει οικονομικά και τη χώρα, αλλά και τον ίδιο.
Να αποφεύγει δηλαδή κατά τις αγορές του τα εισα-
γόμενα προϊόντα και να προτιμά τα ελληνικά για τη
διαβίωσή του, όπως είδη διατροφής, ένδυσης, υπό-
δησης, ποτών και πλήθος άλλων, με εξαίρεση βέβαια,
τα φάρμακα, το πετρέλαιο κ.ά., που δεν μπορεί να
αποφύγει τα εισαγόμενα.

Γενικά πρέπει όλοι να στηρίζουμε τα ελληνικά
προϊόντα.

Είναι αδιανόητο για παράδειγμα, να αγοράζουμε
φρούτα και λαχανικά εισαγόμενα, τα οποία μπορούν
να παραχθούν στη χώρα μας, που έχει το καλύτερο
κλίμα στον κόσμο. Θα πρέπει να επιμένουμε στη
ζήτηση ελληνικών προϊόντων γιατί αυτή θα προκαλέσει
και την αύξηση της παραγωγή τους. Η αύξηση της
παραγωγής τους θα εξασφαλίσει δουλειά σε άνεργους
και δεν θα φεύγει βέβαια και συνάλλαγμα για να έρ-
χονται τα προϊόντα αυτά από το εξωτερικό. 

Πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε
πλέον να έχουμε ότι θέλουμε όποτε το θέλουμε και
ότι πρέπει να καταναλώνουμε εποχιακά αγροτοκτη-
νοτροφικά προϊόντα. Τα ελληνικά προϊόντα μπορεί
να είναι λίγο ακριβότερα, αλλά είναι σε πολλές περι-
πτώσεις, καλύτερα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αναζη-
τούμε ως υποκατάστατα των ξένων, ελληνικά προ-
ϊόντα.

Εδώ θέλω να σχολιάσω ότι, παλαιότερα δεν θυ-
μάμαι να καταναλώναμε λαχανικά εισαγωγής, ούτε
υπήρχαν θερμοκήπια να μας εξασφαλίζουν το κάθε
προϊόν όλο το χρόνο. Άλλωστε οι γεωπόνοι λένε ότι
τα είδη που παράγονται εκτός εποχής απορροφούν
τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα φυτοφαρμάκων.

Ούτε είναι νόστιμα όπως αυτά που παράγονται στην
εποχή τους. Είναι δε και ακριβότερα. Και κάτι άλλο.
Όπως πάνε τα πράγματα, με τόση ανεργία, τόση μεί-
ωση μισθών και δεν ξέρουμε τι άλλα χειρότερα μας
περιμένουν, μάλλον θα πρέπει να γεμίσουν οι κήποι
και οι γλάστρες λαχανικά, όχι από επιλογή, όπως κά-
ποιοι μέχρι τώρα, αλλά από ανάγκη.

Σε ποτά, ηδύποτα, κρασιά, αναψυκτικά και άλλα,
δεν υστερεί η χώρα μας. Έχει αναγνωρισμένα και
εξαγώγιμα προϊόντα. Στη γιορτή των φίλων μας ας
προτιμήσουμε, αντί για ουίσκι, ένα κρασί, ένα ούζο,
ένα ποτό, ή ένα άλλο δώρο ελληνικής παραγωγής.
Στο τραπέζι μας, ας βάλουμε αντί για coca cola ένα
ελληνικό παρόμοιο προϊόν. Το είδος αυτό έχει κατα-
κτήσει την παγκόσμια αγορά προς όφελος τεράστιο
της χώρας παραγωγής του και προς ζημία της όποιας
χώρας το εισάγει, πολύ περισσότερο όταν αυτή είναι
χρεοκοπημένη, χωρίς να είναι είδος πρώτης ανάγκης,
και δεν μας προσφέρει τίποτα ουσιαστικό. Η διαφήμιση
και το μάρκετιγκ κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους,
γι’ αυτό πολλές φορές χρειάζεται να κλείνουμε τα
μάτια μας και τα αφτιά μας. Βοηθώντας με τις αγορές
μας μια άλλη χώρα να γίνει δυνατή οικονομικά, ανοί-
γουμε το δρόμο για την, με οποιονδήποτε τρόπο,
υποδούλωσή μας.

Η χώρα μας παράγει περίφημα προϊόντα κυρίως
αγροτοκτηνοτροφικά. Ας μην το ξεχνάμε όταν βρι-
σκόμαστε στο κατάστημα τροφίμων.    

Μεγάλη εκροή συναλλάγματος έχει η χώρα μας
από την εισαγωγή προϊόντων που θα μπορούσε να
παράγει η ίδια.

Εισάγει τσιγάρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ελληνικά.
Η αποβιομηχάνιση της χώρας έκλεισε τις παλιές κα-
πνοβιομηχανίες που υπήρχαν. Ας το ψάξουν οι κα-
πνιστές. Το καλύτερο είναι βέβαια να κόψουν το τσι-
γάρο.

Εισάγει κρέας. Το 80% των καταναλωτικών μας
αναγκών καλύπτεται με κρέατα εισαγωγής. Πρέπει
να αυξηθεί η παραγωγή αυξάνοντας έτσι και την
απασχόληση. Με την κρίση αυτή δεν ξέρω πόσο και
πότε θα καταφέρει το κράτος να επιτύχει την αντα-
γωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Οικονομίας.
«Ζήσε Μάη μου…» που λέει και ο λαός μας. Βλέπω
τους κατοίκους της υπαίθρου να αποκτούν σε λίγο
οικόσιτα ζώα, όπως παλιά, στη δεκαετία του ’50.
Αυτοί ίσως τα καταφέρουν καλύτερα. Όσο για τους
κατοίκους των πόλεων, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι,
αρκετά ζήσανε, και πρέπει να «φύγουν», για να επα-
ληθευθούν και οι προβλέψεις αυτών που τώρα απο-
φασίζουν για μας,  οι οποίοι έχουν υπολογίσει την
μείωση του προσδόκιμου της ζωής των Ελλήνων
κατά 10 χρόνια λόγω της κρίσης (πείνα, κρύο, κακή
περίθαλψη, κλπ) και  καταγράφουν  την μελλοντική
μείωση του πληθυσμού ως έναν από τους παράγοντες
εξόδου μας από την οικονομική κρίση.

Εισάγει επίσης σιτάρι σε ποσότητα ίση με το
70% των αναγκών μας. Κατά την ίδια έννοια είναι
ανάγκη να αυξηθεί η ντόπια παραγωγή του βασικού
μας αυτού διατροφικού προϊόντος.   

Ο κατάλογος των προϊόντων είναι μεγάλος και
δεν χρειάζεται να συνεχίσω. Εκείνο που χρειάζεται
είναι όταν αγοράζουμε κάτι, να ψάχνουμε αν υπάρχει
ελληνικό και να το προτιμούμε. Αγοράζοντας ελληνικά
προϊόντα και παράγοντας άλλα που μας λείπουν,
μειώνουμε τις εισαγωγές. 

Με τη μείωση των εισαγωγών μειώνεται το έλ-
λειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (εισαγωγές μείον
εξαγωγές) της χώρας μας. Δηλαδή μια χώρα έχει
πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο, αν τα ποσά που
εισπράτει από τις εξαγωγές της είναι μεγαλύτερα
από εκείνα που πληρώνει για τις  εισαγωγές της. Αν
συμβαίνει το αντίθετο, όπως συμβαίνει μόνιμα στη
χώρα μας, το έλλειμμα (η διαφορά) πρέπει να καλυφθεί
με επαχθή δανεισμό με δυσμενείς συνέπειες για την
οικονομία, γιατί το ισοζύγιο αυτό, μαζί με άλλα ισο-
ζύγια, διαμορφώνουν το Δημόσιο χρέος της χώρας
μας.

Με την εφαρμογή της παραπάνω πρότασης βοη-
θούμε και εμείς την Οικονομία. Το κράτος, εκείνο
που πρέπει να κάνει είναι να στηρίξει την παραγωγή
και να προωθήσει περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα, τις
εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων. 

ΔΗΜ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΟΥ

Επίκαιρες  σκέψεις Εισφορές  για  την  εφημερίδα 

Παπαδόπουλος Αναστ. τ. Νικ.(Ρόδος) .............20

Πιτσινής Σωτήρης τ.Γεωργίου .........................20

Μανιάτης Αριστείδης τ. Χρήστου ....................15

Νεοφώτιστος Ιωάννης......................................20

Γερόσταθος Κων/νος........................................20

Φαμέλου Άννα ..................................................10

Χαχόλου-Φαμέλου Δήμητρα ............................10

Παπαδόπουλος Κων/νος τ.Σπύρου ..................10

Γιαννίκου Παγώνα ...........................................10

Γιαννίκος Σπύρος τ.Νικολάου .........................10                                                                                           

Καράπαπας Αθανάσιος ................................... 20 

Γεωργοπούλου Βούλα .....................................20     

Αγορόπουλος  Βασίλης ....................................20    

Γιακουμοπούλου-Κόλλια Αλεξ. ....................... 20    

Κολώκας Λεωνίδας .........................................20    

Βλάχος Χρήστος τ. Σπύρου ............................20    

Γιακουμόπουλος Αθανάσιος ............................20          

Κατσάμπουλας Νικόλαος τ. Κων. ....................10   

Τσέκερης  Γεώργιος τ. Παν. ............................50   

Βλάχος Ευθύμιος τ. Κων. .................................10   

Ζευγίτης Ανδρέας τ. Θεοδ. ..............................20   

Μανώλης  Διαμαντής  τ. Γρηγ. ........................10   

Κολόσακας   Κωνσταντίνος ............................20   

Τάγαρη Ανδριάνα  τ. Δημ. ...............................50   

Τσαούση Ελένη  τ. Νικολ. ...............................20   

Αγγελοπούλου  Βασιλική τ. Δημοσθ. ..............50   

Μπιρπανάγου Νίκη  τ. Γεωργίου .....................20   

Μπιρπανάγου-Καζατζή  Μαρία........................ 20 

Μπιρπανάγου- Ζένου Ιφιγένεια ......................20

Κλέντου   Ειρήνη  τ. Νικολ. ............................ 20  

Αλτάνης Βασίλειος (Γιαννιτσοχώρι) ...............20

Αλτάνης Ανδρέας (Γιαννιτσοχώρι)...................20

Νίκας Γεώργιος.................................................20

Παύλος  Αθανάσιος ..........................................20  

Παύλου-Πετρωτού  Χρυσούλα.........................20  

Παύλου-Καργαδούρη  Ολυμπία .......................20 

Κουτσαλή Ντίνα ...............................................20 

Δάβανος Αναστάσιος .......................................50

Κομπορόζος Θεόδωρος τ. Σπυρ.......................20

Ανώνυμος .........................................................20

Βλάμη Μαρία (Ολλανδία) .................................30 

Στριγκλόγιαννη-Παναγιωτοπούλου Ιωάννα.....20

Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος..........................20

Κατσάμπουλας Χρήστος τ. Αναστ. ..................20

Πολυχρονόπουλος Νικόλαος...........................30

Παιδιαδιτάκη-Πιτσινή Ασπασία ........................20 

Ζαριφοπούλου Αφρούλα..................................20 

Σερεμέτη -Κυρίτση Μαριγούλα ........................20  

Για τα έργα του Συλλόγου

Ανώνυμος .....................................................1000

Ανώνυμος ...................................................... 500

Εις μνήμην Βαρβάρας Παπαγεωργοπούλου-

Πιπιλή

Βασίλης και Άννα Γλούμη .............................100 

Εις μνήμην Συμέλας Ατσαλάκη

Εις μνήμην Κων/νας Φωτίου Βλάχου.............. 50

Από φίλους και συναθλητές του αδελφού 

της Νίκου

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

Εις μνήμην των γονέων του, των αδελφών 

του Διαμαντούλας και Γιώργου 

και της κουνιάδας του Βελούδως Μανώλη

Τάγαρη  Ανδριάνα του Δημητρίου ........25  ευρώ

Εις μνήμη όλων των αποθανόντων συγγενών.

Για τα έργα στο Μοναστήρι 

Χρήστος και Αθανασία Κατσάμπουλα .......................80 

Εις μνήμην του γιου τους Ειρηναίου 

που έκλεισε 14 χρόνια από τότε που 

έφυγε από τη ζωή. 

Πολυχρονόπουλος Νικόλαος (Καναδά)......................70 

Εις μνήμην των γονέων του Γεωργίου και 

Θεοφάνης και της αδελφής του Δήμητρας
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Την Κυριακή στις 29-2-12 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η

ετήσια συνεστίαση του Συλλόγου μας στο κέντρο διασκέδασης «Γοργόνα».

Ευχαριστούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για τη συμμετοχή τους

στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε επίσης θερμά όσους συμπατριώτες μας προσέφεραν

δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά της εκδήλωσης. 

Παραθέτουμε φωτογραφίες που επιμελήθηκε ο φίλος του Συλλόγου μας 

κ. Θεόδωρος Κόλλιας από το Γιαννιτσοχώρι, ο οποίος παραβρέθηκε στην

εκδήλωσή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Ιστοσελίδα μας στο

διαδίκτυο θα βρείτε περισσότερες.

Το Δ.Σ.

Εκδήλωση 

των γυναικών 

της Ζούρτσας 

Έγινε και φέτος η καθιερωμένη

συνεστίαση των γυναικών του χω-

ριού μας στις 8-3-12 στο κέντρο

«Πανόραμα» με αρκετά ικανοποι-

ητική συμμετοχή. Οι γυναίκες αφή-

σαμε για λίγο στην άκρη το βαρύ

μας φορτίο που είναι οι δουλειές

του σπιτιού, η φροντίδα της οικο-

γένειας, οι υποχρεώσεις και τα

προβλήματα και βρεθήκαμε μαζί,

να τα πούμε, να διασκεδάσουμε

και να τιμήσουμε την ημέρα μνήμης

των αγώνων των γυναικών για την

ισότητα των δύο φύλων. Περάσαμε

καλά και πήραμε ψυχική δύναμη

και θετική ενέργεια σαν αντίδοτο

στη κόπωση και τις δυσκολίες της

καθημερινότητας.             

Και του χρόνου να είμαστε

καλά! 

Άννα Μανιάτη-Πιτσινή

ΚΟΠΗ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Την 1η Ιανουαρίου στην Αίθουσα του Πολιτιστικού
Συλλόγου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας μας. 

Παραβρέθηκαν ο ιερέας του χωριού
μας πατέρας Αναστάσιος, ο κ. Γρηγόρης
Γρηγορόπουλος από τη Δημοτική μας αρχή
και πολλοί συγχωριανοί μας. 

Το Δ.Σ. ευχήθηκε σε όλους Χρόνια
Πολλά και καλή Χρονιά γεμάτη Υγεία. 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ

Στις 26 Φεβρουαρίου στην αίθουσα
του Πολιτιστικού Συλλόγου με την συμ-
μετοχή του παιδικού τμήματος παραδο-
σιακών χορών οι μικροί μας φίλοι διασκέ-
δασαν στο μασκέ πάρτυ που διοργάνωσε
ο Σύλλογος. 

Μικροί και μεγάλοι μας τίμησαν με
την παρουσία τους και χόρεψαν σε απο-
κριάτικους ρυθμούς ως αργά το απόγευμα. 

Τα παιδιά διασκέδασαν με την ψυχή τους στο μασκέ πάρτυ.

Η συνεστίαση του Συλλόγου  μας

Από  τον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  Νέας  Φιγαλίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά τον
κ. Βασίλη Γλούμη για την εκ μέρους του προσφορά 
2 βιβλιοθηκών στο Σύλλογό μας.

Η Πρόεδρος   

Αναστασία Πάλλα


