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Οι  Αρχαιρεσίες  του  Συλλόγου  μας 

Στις 10 Ιουνίου 2012 έγι-
νε η Γενική Συνέλευση των
μελών του Συλλόγου μας
και οι ανά διετία καθορισμέ-
νες αρχαιρεσίες, για την ανά-
δειξη νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής, σε αίθουσα του
ξενοδοχείου «Polis Grand
Hotel».

Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης εξελέγη ο κ.
Βασίλειος Αθαν. Κλέντος
και Γραμματέας η κ. Βασι-
λική Αυγερινού.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Ν.  ΦΙΓΑΛΙΑΣ 

10 Αυγούστου: Ποδηλατικοί αγώνες-Παιδικό πάρτι.

11 Αυγούστου: Αιμοδοσία - Μουσική βραδιά.

12 Αυγούστου: Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.

Μέσα στον Αύγουστο θα διεξαχθεί το τουρνουά

5Χ5 αλλά δεν έχουμε τις ακριβείς ημερομηνίες.
Η Πρόεδρος

Αναστασία Πάλλα

Εκκλησιασμός  στου  Τριάντα

Στις 20 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, θα γίνει ο

εκκλησιασμός στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου

στου Τριάντα, όπως συνηθίζεται κάθε καλοκαίρι. 

Φέτος μάλιστα, οι άνθρωποι που φροντίζουν

και αγαπούν ιδιαιτέρως το εκκλησάκι, μας επιφυ-

λάσσουν και εκπλήξεις που αφορούν τον περι-

βάλλοντα χώρο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ

«ΑΠΟΛΛΩΝ»  ΦΙΓΑΛΙΑΣ 

Στις 15 Αυγούστου 2012, ημέρα Τετάρτη,

θα γίνει το καθιερωμένο γλέντι στον προαύλιο

χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου που και φέτος

θα διοργανώσει ο Αθλητικός Όμιλος

«ΑΠΟΛΛΩΝ» Φιγαλίας.

Σας περιμένουμε όλους!!!
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Τάγαρης

Η  ΝΤΡΟΠΗ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ

Καλές και ευχάριστες διακοπές 
ευχόμαστε

σε όλους τους συμπατριώτες μας

…και καλή αντάμωση το 15Αύγουστο
στη  Ζούρτσα

Από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Από αριστερά: Βασ. Αυγερινού, Βασ. Αθ. Κλέντος, 

Βασ. Γλούμης και Δημ. Δημοσθενίδου.

Kωδικός 013622

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

(1910-1987) 

Ο  ΑΓΝΩΣΤΟΣ  ΗΡΩΑΣ

Γνωρίστε την άγνωστη, συγκλονιστική ιστορία

ενός σύγχρονου μεγάλου Έλληνα πρωταθλητή

και άξιου διαδόχου του θρυλικού Σπύρου Λούη

…του μαραθωνοδρόμου Στυλιανού Κυριακίδη,

ο οποίος το 1946 βοήθησε εκατοντάδες χιλιά-

δες Έλληνες να γλιτώσουν από την πείνα.

Διαβάστε στη σελίδα 5

Τ
ώρα που η χώρα μας βρίσκεται σ’ αιχμαλωσία
της δικής της ακρισίας και απρονοησίας,
τώρα που οι κυβερνώντες κατασπατάλησαν

όλο το βιός της σε γλέντια και μεγάλα φαγοπότια,
θα ήταν καλό να δούμε τα βαθύτερα αίτια του
φαινομένου.

Γιατί φτάσαμε στο τελευταίο σκαλί της ανέχειας
και της αναξιοπιστίας; Γιατί απλώνουμε το χέρι
σαν ζητιάνοι; Γιατί τόση αναξιοπιστία στην πιστο-
ληπτική ικανότητα του Κράτους μας;

Πρώτα – πρώτα γιατί οι κυβερνώντες κατάφεραν
να κατασπαταλήσουν όλο τον εθνικό πλούτο. Τα
παλιά τα χρόνια μπαίναν πλούσιοι στην πολιτική
και φεύγανε φτωχοί, γιατί δίνανε όλο το βιός
τους στην εκπλήρωση των ιδανικών τους. Σήμερα
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: μπαίνουν φτωχοί
και βγαίνουν πλούσιοι. Διπλοθεσίτες και τριπλο-
θεσίτες απομυζούν το κρατικό ταμείο.

Από την άλλη μεριά οι ξένοι αφεντάδες μας
ζητούν με έντονο ύφος να τους παραδώσουμε τα
κλειδιά της όποιας εθνικής αξιοπρέπειας μας έχει

απομείνει.
Τώρα λοιπόν, που μας στραπατσάρισαν την

εθνική μας αξιοπρέπεια και κοντύνανε την εθνική
μας κυριαρχία, αυτή για την οποίαν χύθηκαν πο-
τάμια αίμα ελληνικό, ας ντυθούμε τον θώρακα
της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.

Αν πράγματι πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι
μαρτύρων, όπως λέει ο ποιητής, ας σταματήσουμε
να ζητιανεύουμε, και ας ανασκουμπωθούμε για
ένα ελεύθερο αύριο. Ας καταλάβουμε: Η Λευτεριά
είναι βγαλμένη απ’ τα ιερά κόκκαλα των Ελλή-
νων!

Ναι, κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Έλληνες
κυβερνήτες. Απ’ τα κόκκαλα τα ιερά των Ελλήνων!
Λοιπόν, «τι θα κάμετε; Θ’ αφήστε/ ν’ αποκτήσωμε
εμείς/ Λευτερίαν, ή θα την λύστε/ εξ’ αιτίας πο-
λιτικής;» Σας ρωτάει ο εθνικός μας ποιητής, ο
Διονύσιος Σολωμός. Δεν τον ακούτε;

Μη μας αφήνετε λοιπόν μέσα στην αιχμαλωσία
της αναξιοπρέπειας…

Γεώργιος Αν. Νίκας

Εθνική  αιχμαλωσία

Συνέχεια στη σελ. 3

Γκίντερ Γκρας: «Ευρώπη θα καταρρεύσεις χωρίς τη χώρα  
που το πνεύμα της σε δημιούργησε».

Διαβάστε στη σελίδα 4
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ΠΟΥ να το φανταζόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι,
όταν είμαστε μαθητές του Δημοτικού ή του τότε
Γυμνασίου ή ακόμα και όταν είμαστε φοιτητές
στα Πανεπιστήμια, πως θα ερχόταν ημέρα, που
το τηλέφωνο – ένα σε κάθε χωριό, τότε, για
όλους  - θα ήταν στα χέρια καθενός μας.

Αυτή όμως είναι η ζωή! Αυτή είναι η πρόοδος!
Το κινητό τηλέφωνο, την σήμερον ημέρα, έχει
γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Και
δεν το  ‘χουν πια γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί,
επιχειρηματίες κ.ά., που, όντως, τους είναι απα-
ραίτητο, αλλά το ’χουμε όλοι μαζί. Τώρα πια το
’χουν και οι μικροί. Και οι μαθητές όλων των βαθ-
μίδων. Παρενθετικά, αναρωτιέται κανείς, πως,
μέχρι πρότινος, τα παιδιά πήγαιναν στα σχολεία
χωρίς κινητό και μάθαιναν γράμματα και μάλιστα
περισσότερα και καλύτερα. Κλείνει η παρένθε-
ση.

Αναντίλογα, το κινητό τηλέφωνο είναι λίαν
εξυπηρετικό και διευκολύνει, σε πολλά, την κα-
θημερινότητά μας. Επειδή όμως, (αντιστρέφοντας
το αρχαίο ρητό) «ουδέν καλόν αμιγές κακού», η
ρήση αυτή ισχύει και για τη χρήση των κινητών.
Και σε μεγαλύτερο βαθμό σε ό,τι αφορά στα παι-
διά. Είναι το κινητό τηλέφωνο εξυπηρετικό και
για τα παιδιά, πότε όμως; Όταν οι γονείς τα
μάθουν να το χρησιμοποιούν για τη διευκόλυνσή
τους και για την ασφάλειά τους. Γιατί, σήμερα,
στους γκρίζους καιρούς που ζούμε, δεν υπάρχει
γονιός που να μην αισθάνεται ανασφάλεια για
τα παιδιά του που πηγαίνουν σχολείο, που κυ-
κλοφορούν στους δρόμους. Και θα πρέπει να πα-
ραδεχτούμε πως οι λόγοι της ασφάλειας, εν
πολλοίς, είναι αυτοί που «υποχρεώνουν» τους
γονείς να πάρουν στα παιδιά τους κινητό τηλέ-
φωνο, όταν αυτά βγουν έξω απ’ το μικρόκοσμο
της οικογένειας. Όταν όμως οι γονείς πάρουν κι-
νητό τηλέφωνο στο παιδί τους πρέπει να του μά-
θουν πως η χρήση του κινητού έχει και ορισμένους
κανόνες. Πρώτος και καλύτερος η λογική χρήση
του. Το κινητό δεν είναι παιχνίδι. Είναι εργαλείο
εξυπηρέτησης. Θα πρέπει ακόμα να επιστήσουν
την προσοχή τους, ώστε να μη μιλούν με αγνώ-
στους, ούτε να ανοίγουν το τηλέφωνο όταν η
κλήση έχει απόκρυψη. 

Θα πρέπει επίσης να περάσουν στο μυαλό
των παιδιών ότι το κινητό έχει ακτινοβολία και η
αλόγιστη χρήση του εγκυμονεί κινδύνους για
την υγεία τους. Όλες οι έρευνες, που μέχρι
σήμερα έχουν γίνει, έχουν καταλήξει ότι η λελο-
γισμένη χρήση του κινητού δε φέρνει κινδύνους
σαν αυτούς που φέρνει  η αλόγιστη χρήση του.
Ισχύουν και για το κινητό οι ρήσεις των αρχαίων
«Παν μέτρον άριστον» και «Μηδέν άγαν». Ρητά
που, δυστυχώς, καθημερινά ξεχνούμε.

Τέλος, θα πρέπει τα παιδιά να μάθουν ότι το
κινητό πρέπει να κλείνει σε κάποιους χώρους,
όπως είναι: η εκκλησία, το σχολείο, ο κινηματο-
γράφος, το θέατρο, οι χώροι κοινωνικών εκδη-
λώσεων.

Απαιτείται σεβασμός στους συνανθρώπους
μας.

Εν κατακλείδι, πρέπει να τονιστεί ότι τα παιδιά,
έχοντας το κινητό, δεν πρέπει ν’ αποξενωθούν
απ’ τους συνομηλίκους τους και γενικότερα απ’
την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν και κινούνται.
Πρέπει να συναναστρέφονται τους γύρω τους
και να μιλούν μαζί τους, γιατί θα πρέπει να κατα-
λάβουν πως ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον. Και
του είναι απαραίτητα και η συναναστροφή και ο
διάλογος μεταξύ των συναναστρεφομένων. 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  

και  το  ΚΙΝΗΤΟ 
Γράφει ο ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σε μία εποχή χωρίς ελεύθερο χρόνο, ασφάλεια

και αλάνες, η άθληση για τα παιδιά υποκαθιστά
σήμερα το ανέμελο παιχνίδι άλλων εποχών. Για
τον λόγο αυτόν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
άθληση χρειάζεται να είναι πρωτίστως μια ευχά-
ριστη δραστηριότητα αλλά και μια πολύτιμη εμ-
πειρία για το παιδί.

Η συμμετοχή στα οργανωμένα αθλήματα δίνει
την ευκαιρία στα παιδιά και στους νέους να βελ-
τιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να συνη-
θίσουν σ’ ένα τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανικά
θα συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους.

Ο αθλητισμός προστατεύει τα παιδιά από την
παχυσαρκία και τη γνωστή παγίδα «καναπές –
τηλεόραση – ψυγείο». Μειώνει τον κίνδυνο για
προβλήματα υγείας (τώρα, αλλά και στην ενήλικη
ζωή), όπως οι καρδιαγγειακές νόσοι και ο σακχα-
ρώδης διαβήτης, και βοηθά στην απόκτηση υγιει-
νών συνηθειών διαβίωσης. Επιπλέον, συμβάλλει
στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και συντο-
νισμού.

Ο Αθλητισμός δεν αφορά μόνο στη σωματική
ανάπτυξη και υγεία, αλλά και στον τρόπο με τον
οποίο το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον κό-
σμο. Με τη συμμετοχή του στα αθλήματα γίνεται
μέλος μιας ομάδας και μαθαίνει να επικοινωνεί
ισότιμα και με κανόνες, να συμμετέχει σε μια
κοινή προσπάθεια προς έναν κοινό στόχο. Είναι
μια ευκαιρία να κάνει νέους φίλους και να μάθει
να συνεργάζεται μαζί τους.

Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι και το γεγονός
ότι μέσα από τον αθλητισμό το παιδί αντιλαμβά-
νεται και αποδέχεται τη διαφορετικότητα και καλ-
λιεργεί την ιδέα του αλληλοσεβασμού και της
ανεκτικότητας.

Ένας κίνδυνος

Αρκετές φορές, πάντως, η λάθος επιλογή
αθλήματος, οι πιεστικοί γονείς ή οι φιλόδοξοι
προπονητές μπορεί να μετατρέψουν τη χαρά του
μικρού αθλητή σε απογοήτευση. Το παιδί, και
ειδικά το παιδί προσχολικής ηλικίας, μπορεί να
μην είναι ακόμα αναπτυξιακά έτοιμο να ασχοληθεί
με κάποιο άθλημα, ενώ άλλες φορές ίσως πιεστεί
να ακολουθήσει κάτι που δεν του ταιριάζει. Σε
τέτοιες περιπτώσεις δεν αποδίδει καλά και, ειδικά
αν αθλείται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, επη-
ρεάζεται η αυτοεκτίμησή του.

Παράλληλα, μειώνονται και οι πιθανότητες να
συνεχίσει να ασχολείται με τον αθλητισμό. Αλλά
και οι προικισμένοι μικροί αθλητές δυσκολεύονται
να συνδυάσουν τις συχνά αυξημένες απαιτήσεις
του αθλήματος με τις υπόλοιπες σχολικές και
κοινωνικές υποχρεώσεις τους και συχνά καταπο-
νούνται ψυχικά και σωματικά στην προσπάθεια
να επιτύχουν τη νίκη με κάθε κόστος.

Ο ρόλος των γονέων

Η στάση των γονέων και άλλων ενηλίκων σί-
γουρα επηρεάζει το πώς θα βιώσουν αυτή την
εμπειρία τα παιδιά και κάνει όλη τη διαφορά ανά-
μεσα στη χαρά της συμμετοχής ή την πίκρα της
ήττας.

Σημαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου
αθλήματος, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δε-
ξιότητες του παιδιού. Για παράδειγμα, τα περισ-
σότερα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν έχουν
ακόμη τις κινητικές δεξιότητες και την απαραίτητη
προσοχή για να ασχοληθούν με οργανωμένα
αθλήματα. Αντίστοιχα, σε παιδιά που δε συμπαθούν
τα σπόρ είναι σημαντική η συζήτηση για τα οφέλη
του αθλητισμού, αλλά και η διερεύνηση των ανη-
συχιών τους και η προσφορά εναλλακτικών επι-
λογών άθλησης μέχρι να βρουν αυτό που τους
ταιριάζει.

Οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενθαρρύνουν
τη συμμετοχή των παιδιών τους, να παρακολου-
θούν και να σχολιάζουν τις δραστηριότητές τους
καθώς και να αθλούνται μαζί τους. Καλό είναι να
διατηρούν ρεαλιστικές προσδοκίες για την εξέλιξη
και τις επιδόσεις του παιδιού, να δίνουν έμφαση

στον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του αθλήματος, να
το επαινούν για την προσπάθεια και να το ενθαρ-
ρύνουν στην περίπτωση αποτυχίας. Επίσης, με
το παράδειγμά τους μπορούν να διδάξουν τη
σωστή αθλητική συμπεριφορά, τη διατήρηση της
ψυχραιμίας σε καλές και κακές στιγμές και τον
σεβασμό προς τους αντιπάλους.

Οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνούν με τους
προπονητές και τους άλλους γονείς, για να δια-
σφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες άσκησης
και την αποφυγή υπερβολικής πίεσης στα παιδιά.

Η ιατρική εξέταση

Ο παιδίατρος, με τη σειρά του, εκτιμά τη
φυσική κατάσταση και την ανάπτυξη των μικρών
αθλητών. Είναι μια ευκαιρία να διαγνώσει πιθανά
προβλήματα υγείας ή παράγοντες αυξημένου
κινδύνου, εξασφαλίζοντας την αθλητική δραστη-
ριότητα χωρίς κινδύνους για την υγεία. Είναι
επίσης μια καλή στιγμή για να συζητηθούν επι-
κίνδυνες συμπεριφορές, όπως το κάπνισμα, η
χρήση ουσιών ή αναβολικών, οι διατροφικές συ-
νήθειες και διαταραχές κ.ά.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο παιδίατρος θα
ρωτήσει για το ατομικό και το οικογενειακό ιστο-
ρικό του παιδιού, με έμφαση στα καρδιαγγειακά
νοσήματα και συμπτώματα (όπως φυσήματα,
πόνος στο στήθος ή λιποθυμία κατά την άσκηση,
θάνατοι σε νεαρή ηλικία στην οικογένεια), αλλά
και για άλλες χρόνιες παθήσεις (άσθμα, μυοσκε-
λετικά θέματα, δερματολογικά προβλήματα κ.ά.).
Θα εξετάσει το παιδί με έμφαση στην καρδιολογική
και ορθοπαιδική εξέταση και μπορεί να ζητήσει
ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχοκαρδιογρά-
φημα για τον αποκλεισμό υποκείμενης καρδιο-
πάθειας.

Τέλος ο παιδίατρος μπορεί να βοηθήσει τους
γονείς στην επιλογή του κατάλληλου αθλήματος
για το παιδί και να επισημάνει τους πιθανούς κιν-
δύνους και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να
ληφθούν για την αποφυγή τους.

Ως επίλογο, λοιπόν, μπορούμε να πούμε:
«Ναι στην άθληση, ναι στη σωματική δραστη-

ριότητα, χωρίς υπερβολές, για υγιή και χαρούμενα
παιδιά»! Καλό είναι οι γονείς να διατηρούν ρεα-
λιστικές προσδοκίες για την εξέλιξη και τις επι-
δόσεις του παιδιού και να δίνουν έμφαση στον
ψυχαγωγικό χαρακτήρα του αθλήματος, να επαι-
νούν τα παιδιά για την προσπάθεια και να τα εν-
θαρρύνουν στην περίπτωση αποτυχίας.

Αναδημοσίευση από την περιοδική έκδοση
του ΤΥΠΕΤ

Παιδιά  και  Αθλητισμός 

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 λόγος δόθηκε στον πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Βασίλη Γλούμη ο οποίος μίλησε στους παρευρισκομένους και αναφέρθηκε στα
πεπραγμένα της προηγούμενης διετίας, όπως ορίζει το καταστατικό μας.

Συνοπτικά αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις του Συλλόγου (συνεστιάσεις,
εκδρομές, εκκλησιασμό μελών, βράβευση αριστούχων μαθητών, κ.λ.π.), στις ερ-
γασίες συντήρησης του κτιρίου του Μουσείου μας, κ.ά.

Ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν το έργο του συλλόγου: Τα
μέλη του Δ.Σ. για την άψογη συνεργασία μεταξύ μας, για την υλοποίηση των
αποφάσεων που πήραμε.

Την Αντιπρόεδρο του συλλόγου μας κ. Δήμητρα Δημοσθενίδου για την
έκδοση της εφημερίδας μας.

Την κ. Άννα Πιτσινή-Μανιάτη, εκπρόσωπό μας στη Ζούρτσα για την πολύτιμη
βοήθειά της στην είσπραξη των συνδρομών της εφημερίδας μας και την
ενημέρωσή μας στα κοινωνικά θέματα.

Τον κ. Βασίλη Κων. Κλέντο για την διατήρηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας
μας στο Διαδίκτυο.

Τον κ. Γιάννη Αντωνόπουλο, φιλόλογο, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά
μας για την σύνταξη κειμένων στην εφημερίδα μας.

Όλους όσους μας στέλνουν τα άρθρα τους και ειδήσεις για την εφημερίδα.
Επίσης ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους που με την παρουσία

τους μας δίνουν δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε με περισσότερη δύναμη
την προσπάθεια που κάνουμε. Για να συνεχίσει ο Σύλλογος την μέχρι τώρα
αξιόλογη πορεία του, και να μπορεί να προσφέρει στο τόπο μας, με τη βοήθεια
και την συμπαράσταση όλων των Ζουρτσάνων.   

Εν συνεχεία κ. Βασίλειος Κων. Κλέντος διάβασε το πόρισμα της Εξελ.  Επι-
τροπής για τη διετία που πέρασε και διαπίστωσε την άψογη διαχείριση και λει-
τουργία του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την λογοδοσία και τα πεπραγμένα της απερ-
χόμενης διοίκησης, καθώς και το πόρισμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Ακολούθησε ψηφοφορία των μελών του συλλόγου μας για την εκλογή νέου
Δ.Σ. και Εξελ. Επιτροπής, με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, αποτελουμένης
από την κ. Αγγελική Βλάχου-Κουτή και την κ. Βασιλική Αυγερινού.  

Τα νεοεκλεγέντα μέλη είναι τα παρακάτω, τα οποία μετά δύο μέρες συνε-
δρίασαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο
Γλούμης Βασίλειος Κων/νου Πρόεδρος          τηλ. 6972 211417
Δημοσθενίδου Δήμητρα  Γεωργ. Αντιπρόεδρος       »   6977 394317
Ζαριφοπούλου-Γιαγμούρογλου Φωτεινή Γεν. Γραμματέας    »   6947 000173
Κάσσαρη Χρυσούλα Κων/νου    Ταμίας                   »   6936 794512
Λούτος Διονύσιος  Αθαν.                  Μέλος                  »   6977 916477 
Παπαϊωάννου-Αντωνοπούλου Μαρία  Μέλος                  »   6973 902381
Πιτσινής Ανδρέας του Ηλία  Μέλος                  »   6974 480443
Φλέσσα Νίκη του Ιωάννη   Μέλος                  »   210-6745988
Χατζής Παναγιώτης  Αντωνίου   Μέλος                  »   6974 298516                  

Εξελεγκτική Επιτροπή
Βλάχος Φωτ. Νικόλαος 
Κλέντος Κων. Βασίλειος   
Βάγιας Παν. Αθανάσιος

Tα μέλη της διοίκησης του συλλόγου υποσχεθήκαμε να καταβάλουμε, όλοι
μαζί, κάθε δυνατή προσπάθεια, με σύμπνοια και αγάπη μεταξύ μας για την εκ-
πλήρωση των στόχων του Συλλόγου μας. Για να μην ξεθωριάσει ο ζήλος και η
διάθεση όλων των Ζουρτσάνων στο να συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για το
Σύλλογο και να προσφέρουν ηθική και υλική βοήθεια για το καλό του τόπου
μας, ζητάμε την συμπαράσταση και συμμετοχή όλων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οι  Αρχαιρεσίες  του  Συλλόγου  μας 
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Ανδρέας  Ζώης  

Είναι ένας από τους μαθητές που επι-
λέχθηκαν για να εκπροσωπήσουν την
Ηλεία στην Βουλή των Εφήβων το ερχό-
μενο Φθινόπωρο. 

Ο Ανδρέας Ζώης - μαθητής της Β΄τάξης
του Λυκείου Νέας Φιγαλίας- που ζει στο
χωριό Φασκομηλιά, μαζί με ακόμα έξι συμ-
μαθητές του έγραψαν μια έκθεση 300 λέ-
ξεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο χώρο
του σχολείου τους για να επιλεχτεί ο ίδιος
μετά από κλήρωση. Είναι η δεύτερη συνε-
χόμενη φορά που επιλέγεται μαθητής από
το σχολείο της Νέας Φιγαλίας καθώς πέρσι
είχε επιλεγεί η Κωνσταντίνα Μπαλαδήμα.          

Ας δούμε τι μας λέει ο Ανδρέας για το
συγκεκριμένο γεγονός και όχι μόνο, στη
συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα
«ΠΑΤΡΙΣ».

Πώς νιώθεις για το γεγονός ότι θα ανέ-
βεις στο βήμα του Κοινοβουλίου;                                                                     

Νιώθω ιδιαίτερη ευχαρίστηση που θα ακουστεί η άποψή μου.
Αν και λίγο νωρίς, έχεις σκεφτεί κάποια πράγματα που θα ήθελες να ανα-

φερθείς στην ομιλία σου;
Η έκθεση που έγραψα, μαζί με τους συμμαθητές μου, είχε ως θέμα τα

ναρκωτικά και μέσω του βήματος που θα μου δοθεί στην Βουλή θα αναφερθώ
πιο αναλυτικά γι’ αυτό το θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία.

Τι σου είπαν οι συμμαθητές σου όταν τους ανακοίνωσες το νέο;
Πρώτον χάρηκαν πάρα πολύ που κάποιος συμμαθητής τους θα τους αντι-

προσωπεύσει στη Βουλή και δεύτερον πιστεύουν ότι το θέμα των ναρκωτικών
πρέπει να απασχολεί όλους τους νέους.

Το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» αποσκοπεί (κυρίως) στην καλλιέρ-
γεια της θετικής στάσης των νέων απέναντι στην αξία  της συμμετοχής  στα
κοινά.  Πιστεύεις ότι στους νέους υπάρχει αυτή η τάση ή απλά, δεν ενδια-
φέρονται καθόλου;

Πιστεύω ότι οι νέοι δεν ασχολούνται με τα κοινά γιατί δεν έχουν τον
χρόνο αλλά και το κίνητρο για να κάνουν κάτι τέτοιο.

Ποιο είναι το καθημερινό σου πρόγραμμα; 
Ξυπνάω νωρίς γιατί το χωριό μου δεν έχει Λύκειο και πηγαίνω στην Νέα

Φιγαλία. Μετά το σχολείο γυρίζω σπίτι όπου και βοηθώ τους γονείς μου στις
δουλειές τους, μετά διαβάζω και στο χρόνο που μου μένει βρίσκομαι με τους
φίλους μου.

Ζώντας σε μια ορεινή περιοχή έχεις τη γνώμη ότι οι μαθησιακές ευκαι-
ρίες - σε σχέση με τους συνομήλικούς σου που ζουν σε μεγάλες πόλεις-
είναι λιγότερες; Φυσικά και είναι λιγότερες γιατί όλοι ξέρουμε ότι στην επαρ-
χία οι δυνατότητες είναι περιορισμένες...

Η χρήση του διαδικτύου μπορεί να βοηθήσει για να μην υπάρχουν αυτές
οι ανισότητες;  

Το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό αρκεί να γίνεται σωστή χρήση
του.

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ

Τη Δευτέρα του Πάσχα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου πραγματο-
ποιήθηκαν οι καθιερωμένες ετήσιες εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., το
οποίο διαμορφώθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Πάλλα Αναστασία
Αντιπρόεδρος: Χρούση Καλλιόπη (Πένυ)
Γραμματέας: Τσούτα Ιωάννα
Ειδ. Γραμματέας: Καπλάνη Γεωργία
Ταμίας: Γρηγοροπούλου-Κλέντου Χρυσούλα
Μέλη: Κλέντος Ηρακλής

Τσαούσης Γεώργιος
Σας ευχαριστούμε όλους για την στήριξη και την δύναμη που μας δίνετε να
συνεχίσουμε το έργο μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Το Δ.Σ ευχαριστεί πολύ τον κύριο Ιωάννη Βάγια 

για την προσφορά επίπλων του γραφείου του στο Σύλλογό μας.

Ολυμπία,  γενέθλια  γη  μου

Κόρη ηλιογέννητη, ακριβή της θαυμαστής Ελλάδας.

Τόπος περικαλλής, γλαυκός.

Μια κουκίδα φωτεινή μες στον Παγκόσμιο χάρτη.

Είναι η γη του θυμαριού, της κουμαριάς, του πεύκου, 

του αμπελιού, της λεμονιάς και της ελιάς.

Του μύθου και του θρύλου,

των ιερών μνημείων και Μονών, 

του ειδυλλιακού Ιόνιου, του ξάστερου ουρανού.

Η πανύμνητη γη του Επικούριου Απόλλωνα,

της πέτρας, 

των ημιθέων και των γιγάντων 

και του πατέρα των Θεών, του Ξένιου Δία.

Της καλλιμάρμαρης Αρχαίας Ολυμπίας.

Γεννήτρα γη επιφανών του πνεύματος, της τέχνης,

του Πρωτοφιλικού Αναγνωστόπουλου…

Ολυμπία! Τόπος εμβέλειας διεθνούς 

και προσκυνήματος.

Τόπος έμπνευσης. Ο τόπος μου, η γενέθλια γη μου.

Αγάπη άσβεστη, σταθμός,

καύχημα και τραγούδι.

Όνειρό μου τρισεύγενο.

Νοσταλγία γλυκιά διαρκείας…
Φωτεινή Σασσάλου-Λαμπροπούλου

Εκπαιδευτικός   
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Η  ΝΤΡΟΠΗ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ 
Η Μέρκελ και ο Σόιμπλε – πιστά σκυλιά στο γερμανικό κεφάλαιο, που ξα-

ναεπιχειρεί να κυριαρχήσει στην Ευρώπη – δε σταματούν να γαυγίζουν, να
μας δείχνουν τα δόντια τους και να μας απειλούν. Θέλουν να τρομοκρατήσουν
και να καθυποτάξουν στη βούλησή τους όχι μόνον εμάς τους Έλληνες αλλά
και τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, συμπεριλαμβανομένου και του
γερμανικού, ώστε κανείς να μη σηκώνει κεφάλι, αλλά να υποκύπτει και να
δέχεται τα δυσβάσταχτα μέτρα που οδηγούν τους λαούς στην εξαθλίωση,
προκειμένου να διασωθεί το κεφάλαιο από την κρίση που το ίδιο δημιούργησε
και να προστατευθεί «πάση θυσία» η κερδοφορία του. Και αυτό το πράγμα το
έχουν ονομάσει – σκόπιμα και παραπλανητικά – σωτηρία της οικονομίας, σω-
τηρία της χώρας. Τι σημαίνει, όμως, σωτηρία της χώρας, όταν ο λαός της κα-
ταστραφεί; Τι θα απομείνει, τι θα σωθεί, όταν οι πολίτες της εξαθλιωθούν;

Αυτό δεν τους νοιάζει. Εκείνο που κυρίως και πρωτίστως τους ενδιαφέρει
είναι η σωτηρία του κεφαλαίου και των αγορών και μάλιστα «πάση θυσία»
όπως ομολογούν: δηλαδή και με θυσία των λαών. Αυτοί, λοιπόν, που είναι
ικανοί να θυσιάσουν λαούς και να πατήσουν επί πτωμάτων δεν πρέπει να μας
εκπλήσσει που δεν σέβονται την εθνική μας αξιοπρέπεια, την ιστορία μας και
την πνευματική προσφορά μας στην Ευρώπη και στο κόσμο.

Αλλά αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά προκαλεί αντιδράσεις και διαμαρ-
τυρίες και μέσα στην ίδια τη Γερμανία. Υπάρχουν φωνές και συνειδήσεις που
δεν τρομοκρατούνται, δεν εξαπατώνται και δεν φιμώνονται. Αντιθέτως, υπε-
ρασπίζονται τη χώρα μας, θυμίζοντας τις οφειλές που έχουν απέναντί της,
όχι μόνον η Γερμανία αλλά και η Ευρώπη και ολόκληρη η ανθρωπότητα. Μια
τέτοια ισχυρή φωνή υπέρ της χώρας μας είναι αυτή του νομπελίστα Γερμανού
συγγραφέα Γκίντερ Γκρας, που πρόσφατα έγραψε και έδωσε στη δημοσιότητα
ένα ποίημα με τίτλο «Η Ντροπή της Ευρώπης» με το οποίο στηλιτεύει την
πολιτική που ασκεί η Ευρώπη, αλλά και η πατρίδα του η Γερμανία απέναντι
στην Ελλάδα, τη χώρα που είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Παραθέτουμε σε ελεύθερη απόδοση το εν λόγω ποίημα, προσθέτοντας
βοηθητικά-διευκρινιστικά σχόλια εντός των παρενθέσεων:

• Στο χάος κοντά (η Ελλάδα) γιατί δε συμμορφώθηκε προς τις αγορές. Κι
εσύ (Ευρώπη) δε συμπαραστέκεσαι στη χώρα που ήταν κάποτε για σένα
το λίκνο (της πνευματικής σου γέννησης).

• Ό,τι ωραίο για την ψυχή και για το πνεύμα έβρισκες παλιά σ’ αυτή τη
χώρα, τώρα, Ευρώπη, το πετάς στα σκουπίδια.

• Σαν οφειλέτης που δακτυλοδείχνεται και διαπομπεύεται γυμνός, υποφέρει
η χώρα εκείνη, που κάποτε έλεγες ότι της χρωστάς ευγνωμοσύνη. Και
αντί για το «ευχαριστώ» που της οφείλεις, προσφέρεις λόγια κενά.

• Καταδικασμένη στη φτώχεια μια χώρα, ενώ τόσος πλούτος της στολίζει
τα μουσεία σου, Ευρώπη: λεία, που εσύ έχεις πάρει και φυλάττεις.

• (Κι ας μην ξεχνάμε ότι) αυτοί που κάποτε επιτέθηκαν με τα όπλα σ’ αυτή
τη χώρα την ευλογημένη με νησιά, στο στρατιωτικό τους σάκο κουβαλούσαν
τα ποιήματα του (μεγάλου Γερμανού Φιλέλληνα ποιητή) Χέλντερλιν. (ήταν,
δηλαδή, Γερμανοί).

• Σήμερα, Ευρώπη, στη χώρα αυτή δε δείχνεις ανοχή, ενώ κάποτε είχες
ανεχθεί και είχες δεχθεί ως συμμάχους σου τους πραξικοπηματίες της
χούντας.

• Τώρα ζει χωρίς δικαιώματα κι εσύ, Ευρώπη, με την ισχυρογνώμονα
εξουσία σου, της σφίγγεις όλο και πιο πολύ το ζωνάρι.

• Σ’ ολόκληρη τη χώρα πενθοφορεί ο λαός, που κάποτε σε είχε φιλοξενήσει.
Σε σένα αντιστέκεται πεισματικά φορώντας μαύρα η Αντιγόνη (η ηρωίδα
της ομώνυμης αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή, σύμβολο αντίστασης
στον αυταρχισμό, στην αυθαιρεσία και στην ξεροκεφαλιά της εξουσίας).

• Την ίδια ώρα οι παρατρεχάμενοι του Κροίσου (του γνωστού πλούσιου
αλλά και άφρονα αρχαίου Λυδού βασιλιά, οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου)
αρπάζουν τον πλούτο αυτής της χώρας και γεμίζουν, Ευρώπη, τα δικά
σου θησαυροφυλάκια.

• Πιές! επί τέλους, πιές! κραυγάζουν (προς την Ελλάδα) οι κάθε λογής επί-
τροποι και οι εγκάθετες μαριονέτες που τους εκπροσωπούν (προσφέροντάς
της το πικρό ποτήρι της φτώχειας και της αναξιοπρέπειας, όπως προ-
σφέρθηκε κάποτε το δηλητήριο – το κώνειο – στο σοφό Σωκράτη). Όμως
ο Σωκράτης (δηλ. η Ελλάδα) αντιστέκεται και σου επιστρέφει, Ευρώπη, το
κύπελλο γεμάτο ως επάνω.

• (Έρχεται η σειρά σου να το πιείς), γιατί απάνω σου, Ευρώπη, θα ρίξουν
όλοι οι θεοί την κατάρα τους, αφού η δική σου βούληση ζητάει να απαλ-

λοτριώσει και να ξεπουλήσει το δικό τους Όλυμπο (δηλ. τη χώρα με τη
λαμπρή αρχαία ιστορία και τον πολιτισμό).

• Κι όταν, Ευρώπη, μείνεις χωρίς πνευματική τροφή, χωρίς τη χώρα (την
Ελλάδα) που το πνεύμα της σε δημιούργησε, τότε Ευρώπη, θα φθαρείς,
θα μαραζώσεις και θα καταρρεύσεις.

Όπως ήταν επόμενο, το ποίημα δεν άρεσε καθόλου στη γερμανική
κυβέρνηση και στα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια της. Χωρίς να σεβαστούν
την προσωπικότητα του νομπελίστα συγγραφέα, έγραψαν ψεύτικες ειδήσεις
και έστησαν ολόκληρο σκηνικό με ψεύτικα ρεπορτάζ, για να δείξουν ότι τάχα
επρόκειτο για ένα γελοίο και κακής ποιότητας ποίημα, που δεν έγραψε ο
Γκράς, αλλά η συντακτική ομάδα ενός σατιρικού περιοδικού, που το παρουσίασε
ως έργο του Γκρας και εξαπάτησε τις εφημερίδες και το κοινό. Ξεφτιλίστηκαν
όμως οι εμπνευστές αυτής της αδίστακτης δημοσιογραφικής αλητείας, γιατί
ο Γκρας είχε απαγγείλει ο ίδιος το ποίημά του στον κρατικό ραδιοσταθμό της
πόλης Μπρέμεν (Βρέμης).

Αυτή η επίθεση που εξαπολύθηκε εναντίον του Γκρας και του ποιήματός
του είναι κατάπτυστη αλλά και εύκολα εξηγείται: η αλήθεια ενοχλεί και
πονάει. Οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών έχουν
στήσει τεράστια εκστρατεία εξευτελισμού της Ελλάδας και εξαθλίωσης του
λαού της, ώστε να τρομοκρατηθούν και οι άλλοι λαοί και έτσι πιο εύκολα να
συμμορφώνονται «προς τας υποδείξεις». Γι’ αυτό δεν μπορούν να ανεχθούν
τον Γκρας να λέει ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο χάος επειδή δε συμμορ-
φώθηκε προς τις υποδείξεις των αγορών· και ότι η Ευρώπη θα καταρρεύσει,
αν μείνει χωρίς την Ελλάδα, που είναι η πνευματική της μητέρα· και ότι τον
πολιτισμικό πλούτο της Ελλάδας τον έχουν πάρει οι Ευρωπαίοι στα μουσεία
τους· και ότι οι Γερμανοί στρατιώτες που επιτέθηκαν στην Ελλάδα  ακόμα και
αυτοί  κουβαλούσαν (μεταφορικά) μαζί τους τα ποιήματα ενός φιλέλληνα
Γερμανού ποιητή. Και κυρίως δεν μπορούν να ανεχθούν ότι στο ποίημα πα-
ρουσιάζονται να αντιστέκονται δυο προσωπικότητες - σύμβολα της αρχαίας
Ελλάδας, η Αντιγόνη και ο Σωκράτης, πράγμα που ισοδυναμεί με προσκλητήριο
σάλπισμα προς το λαό για αντίσταση εναντίον των παντός είδους εξουσιαστών,
των κάθε μορφής επιτρόπων τους και των λογής-λογής χειροκροτητών και
πλακαδόρων τους. Μάλιστα όλους αυτούς ο ποιητής τους εξευτελίζει και με
έναν άλλο τρόπο, καταλογίζοντάς τους ζωώδη συμπεριφορά: τους βάζει
στους στίχους του να προσφέρουν το κώνειο στο Σωκράτη (στην Ελλάδα)
και να λένε «Πιές, πιές!» Όμως το ρήμα «πίνω» που χρησιμοποιεί στα
γερμανικά δεν είναι το trinken (τρίνκεν) που χρησιμοποιείται προκειμένου για
ανθρώπους, αλλά το saufen (σάουφεν) που χρησιμοποιείται για τα ζώα.

Η παρέμβαση του Γκίντερ Γκρας με το εν λόγω ποίημα δείχνει ότι η
ιστορία μας και ο πολιτισμός μας εξασφαλίζουν στη χώρα μας συμμάχους
στις δύσκολες ώρες που περνάμε και υπερασπιστές απέναντι στην καταδυ-
νάστευση των αγορών και των εκπροσώπων τους. Ας μην τους ξεχάσουμε.
Ας τους αξιοποιήσουμε κι ας αποκτήσουμε κι άλλους.  Και μάλιστα όχι μόνο
προβάλλοντας το παρελθόν μας, αλλά παρουσιάζοντας αξιόπιστα, αποφασιστικά
και δυναμικά το παρόν μας και το δίκιο μας. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γκίντερ Γκρας:
"Ευρώπη θα καταρρεύσεις χωρίς τη χώρα  

που το πνεύμα της σε δημιούργησε"

ΣΟΦΑ  ΛΟΓΙΑ  
Τι μπορεί να καταστρέψει μια κοινωνία;
Ο πλούτος χωρίς μόχθο, 
η πολιτική χωρίς αρχές, 
η επιστήμη χωρίς ανθρωπιά, 
η απόλαυση χωρίς συναίσθημα, 
η παιδεία χωρίς ήθος, 
το εμπόριο χωρίς εντιμότητα, και
η λατρεία χωρίς προσωπικές θυσίες.

ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ
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Συνέχεια από την 1η σελ. 

Στην Πάφο γεννήθηκε, στις 4 Μαΐου 1910. Πάνω από έναν αιώνα πια.
Φτωχόπαιδο ήταν και κάποια στιγμή ξεκίνησε τον αθλητισμό στην Λεμεσό.
Του άρεσε να τρέχει από πιτσιρίκι. Κατάφερε, μάλιστα, να πάρει μέρος ως
δρομέας με την ελληνική εθνική ομάδα στους ολυμπιακούς αγώνες του
1936!

Αγροτόπαιδο, με έρωτα για τον αθλητισμό και ταλέντο, από το 1934 τα
μαζεύει και μετακομίζει στο Χαλάνδρι. Έπιασε δουλειά στην ΔΕΗ (τότε Ηλε-
κτρική Εταιρεία) και πήγαινε να μετράει τα ρολόγια στα σπίτια του κόσμου
για να βγάλει το μεροκάματο.

Τά ’μπλεξε ο πόλεμος μετά. Υπέφερε ο κόσμος. Έτσι κι αυτός, έτσι και η
οικογένειά του. Το 1940 έκοψε το τρέξιμο και κοίταξε μόνο να ζήσει.

Πείνα! Έβλεπε τους παλιούς του συναθλητές,
εκείνη την μεγάλη ομάδα του 1930, να λιμο-
κτονούν ή να τους σκοτώνει ο γερμανικός κα-
τοχικός στρατός.

Παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, τέλειωσε η Κα-
τοχή, άρχισε η φαγωμάρα του Εμφυλίου. Αδερ-
φός να σκοτώνει αδερφό εκείνα τα μαύρα χρό-
νια.

Πούλησε τα μισά έπιπλα για να πάει να
τρέξει!

Παίρνει την μεγάλη απόφαση το 1946 να
ξανατρέξει. Λίγη προπόνηση, ελάχιστο φαγητό
από τους γείτονες, δύσκολα χρόνια. Ήθελε να
πάει στην Αμερική. Στην Βοστώνη. Στον φημι-
σμένο μαραθώνιο! Ελπίζοντας ότι και μόνο με
την παρουσία του θα μπορέσει να ευαισθητο-
ποιήσει τους Αμερικάνους για να βοηθήσουν
τον λαό μας που τα περνούσε δύσκολα όσο
ποτέ άλλοτε.

Πώς, όμως, να αγοράσει εισιτήριο για την
Αμερική; Με τι λεφτά; Μαζεύει και πουλάει τα
μισά έπιπλα του σπιτιού. Πιάνει πέντε δραχμές
στο χέρι, του δίνουν με τα πολλά και κάμποσα
ακόμα από την δουλειά του και πάει και βγάζει
αεροπορικό εισιτήριο. Μονό! Δεν είχε λεφτά
για «μετ’ επιστροφής».

Μέσα από τα χαλάσματα της Αθήνας, βρήκε
το κουράγιο να πετάξει για Αμερική ρισκάροντας
τα πάντα. Με μοναδικό σκοπό να τρέξει! Τίποτα
άλλο!

«Θα πεθάνεις στα πρώτα χιλιόμετρα»
Ο πιο δύσκολος μαραθώνιος της εποχής – κι

ακόμα φημισμένος – ήταν αυτός της Βοστώνης.
Φαβορί ο τεράστιος Άγγλος Κένεθ Μπέιλι και ο
Αμερικάνος, νικητής της προηγούμενης χρονιάς,
Τζόνι Κέλι. Κι από κοντά ένας Καναδός αθλητα-
ράς.

Πριν τον αγώνα όλοι οι αθλητές έπρεπε να περάσουν από γιατρό. Πάει
και ο Κυριακίδης, τον εξετάζουν οι Αμερικάνοι και του λένε:

«Δεν μπορείς να τρέξεις».
- Μα, γιατί; Γιατί δεν μπορώ ενώ έκανα τόσο ταξίδι;
- Είσαι πολύ αδύναμος, νεαρέ Έλληνα. Θα πεθάνεις στον δρόμο από την

εξάντληση, έτσι κοκαλιάρης όπως είσαι. Δεν θα αντέξεις ούτε για μερικά χι-
λιόμετρα.

Παίρνει ουσιαστικά την προσωπική ευθύνη και λέει «φέρτε μου το χαρτί
να το υπογράψω ότι θα τρέξω κι αναλαμβάνω όποιον κίνδυνο υπάρχει για
την ζωή μου. Θα τρέξω κι ας πεθάνω εδώ πέρα».

Αρχίζει ο αγώνας. 20 Απριλίου 1946 ήτανε. Ξεκίνησε αργά ο Στέλιος Κυ-
ριακίδης, αλλά ανέβαζε στροφές. Όλο και πλησίαζε τους πρώτους, όλο και
πατούσε καλύτερα. Στο 40 χιλιόμετρο έπιασε τον Κέλι, τον πρωτοπόρο.

Ναι, κέρδισε! Με πανευρωπαϊκό ρεκόρ! Παραμιλούσε η Αμερική.
«Εγώ έτρεχα για τον εαυτό μου, ο Κυριακίδης για έναν λαό»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τρούμαν καλεί τον Κυριακίδη στον Λευκό Οίκο,

μαζί με τον δεύτερο, τον Αμερικάνο Τζόνι Κέλι.
Κι όταν λέμε Κέλι να αναφέρουμε ότι 15 φορές βγήκε στην καριέρα του

μέσα στην πρώτη πεντάδα του μαραθωνίου της Βοστώνης, ενώ το 2000 ανα-
κηρύχθηκε από το Runner’s World ο κορυφαίος δρομέας για τον περασμένο
αιώνα.

Ρωτάει ο Χάρι Τρούμαν τον Τζόνι Κέλι: «Καλά, βρε παιδί μου. Πώς
έχασες απ’ αυτόν τον κοκαλιάρη (σ.σ. έτσι τον έλεγαν οι εφημερίδες) κι
αδύναμο Έλληνα;».

Απάντηση Κέλι: «Μόνο εγώ έχασα; Κανένας δεν μπόρεσε να τον κερδίσει.
Εγώ έτρεχα για τον εαυτό μου κι αυτός για έναν ολόκληρο λαό, για μια ιδε-
ολογία…».

Ο Τρούμαν χαμογελάει και γυρνάει προς τον Κυριακίδη. «Εσύ, παιδί μου,
είσαι άξιος συγχαρητηρίων. Για πες μου. Τι θες να κάνω για σένα; Θες

ρούχα; Τρόφιμα να δυναμώσεις; Χρήματα;  Ό,τι θες από μένα».
«Δεν θέλω τίποτα για μένα, μόνο για τους Έλληνες που λιμοκτονούν».
Απάντηση Κυριακίδη: «Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Δεν θέλω τίποτα για

εμένα. Το μόνο που ζητώ, κύριε Τρούμαν, είναι να στείλετε ρούχα και
τρόφιμα στα 7 εκατομμύρια Έλληνες που λιμοκτονούν. Αυτό ζητάω. Να
βοηθήσετε τον λαό μου που υποφέρει».

Αυτό που έγινε μετά ήταν απίστευτο. Από δωρεές των Αμερικάνων μα-
ζεύτηκαν τόνοι από τρόφιμα, φάρμακα, κουβέρτες. Δεν είχαν πώς να τα με-
ταφέρουν. Μόλις βρέθηκαν έξι καράβια, με τη συνδρομή της οικογένειας  Λι-
βανού, έφτασε η βοήθεια στην Ελλάδα. Το «Πακέτο Κυριακίδη», όπως το
ονόμασαν.

Συγκεντρώθηκαν, επίσης, 250.000 δολάρια για να δοθούν στους ταλαιπω-
ρημένους Έλληνες από την Κατοχή και τον Εμφύλιο! Ποσό τεράστιο για την

εποχή. Όλες οι αμερικάνικες εφημερίδες τον
είχαν πρωτοσέλιδο, ενώ ο ίδιος έτρεχε από
Πολιτεία σε Πολιτεία της Αμερικής για να φέρει
κι άλλη βοήθεια στην τσακισμένη Ελλάδα.

Ένα εκατομμύριο κόσμος στην υποδοχή!
Ένας λαός που πέθαινε στους δρόμους από

την εισβολή του ναζισμού και τον Εμφύλιο,
μπόρεσε να χαμογελάσει ξανά απ’ αυτόν τον
τεράστιο Έλληνα. Την μέρα που ήρθε από τις
ΗΠΑ στην Αθήνα, στις 23 Μαΐου, ξεχύθηκε
στους δρόμους ένα εκατομμύριο κόσμος για
να τον υποδεχτεί.

Είχαν φτάσει απ’ όλη την Ελλάδα άνθρωποι
στην πρωτεύουσα για να τον ευχαριστήσουν.
Εκείνη τη μέρα ήταν η πρώτη φορά που φωτα-
γωγήθηκε ξανά η Ακρόπολη από τότε που
άρχισε ο πόλεμος. Και θεωρήθηκε το πρώτο
χαρμόσυνο γεγονός για τον τόπο ύστερα από
τόσα καταραμένα χρόνια. Ο Κυριακίδης έδωσε
χαρά, περηφάνια, ανακούφιση στους συναν-
θρώπους του.

Πόσο γνήσιος ο Στέλιος Κυριακίδης! Πόσο
αυθεντικός. Και τι ψυχή! Μεγαλείο.

Ο γιός του, απλόχερα και χωρίς να ζητήσει
ποτέ καμία αμοιβή, προσέφερε χρόνια μετά
όλα τα κειμήλια του Στέλιου Κυριακίδη στο
Μουσείο του Μαραθωνίου δρόμου στον Μαρα-
θώνα (αξίζει να το επισκεφθείτε κάποια φορά).

Με διαμάντι!
Μέσα σ’ αυτά που έγιναν δωρεά στο Μουσείο

είναι και το μετάλλιο τεράστιας αξίας από τον
νικητήριο αγώνα στην Βοστώνη. Ένα μετάλλιο
που ήταν συλλεκτικό ακόμα και τότε, αφού για
εκείνη και μόνο τη χρονιά είχε τοποθετηθεί
στο κέντρο του ένα διαμάντι!

Ο Στέλιος Κυριακίδης είναι ακόμα και σήμερα άγνωστος στους περισσό-
τερους Έλληνες φιλάθλους. Στις ΗΠΑ, όμως, έχουν γράψει βιβλία για το κα-
τόρθωμά του, έχουν γυρίσει βραβευμένα ντοκιμαντέρ (NBC), ενώ ετοιμάζουν
και μια ταινία από την Disney με παραγωγούς τους Mark Ciardi και Gordon
Gray.

Άνθρωπος της προσφοράς, με υψηλά ιδεώδη, γνώστης της βαριάς κληρο-
νομιάς αυτού του τόπου στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, ένας μοναδικός
αθλητής που λατρεύτηκε στην εποχή του. Θα μπορούσε και σήμερα να
αποτελεί φάρο έμπνευσης για όλους μας, αλλά μάλλον σε πολλούς το
όνομά του δεν λέει κάτι.

Κι ας έκανε, πέρα απ’ όλα τα άλλα, κι έναν τεράστιο άθλο από καθαρά
αθλητικής άποψης, αφού η νίκη στον μαραθώνιο της Βοστώνης θεωρείται
κάτι τρομερά δύσκολο.

Στέλιος  Κυριακίδης  (1910-1987) 

O AΓΝΩΣΤΟΣ ΗΡΩΑΣ

Στη Βοστώνη, σε ανάμνηση του θριάμβου του, οι Αμερικανοί
φιλοτέχνησαν γλυπτό στο οποίο εμφανίζεται ο πρώτος σύγ-
χρονος ολυμπιονίκης του μαραθωνίου, Σπύρος Λούης, να
δείχνει στον Στέλιο Κυριακίδη το δρόμο προς τη νίκη.

   

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η
Το Λαογραφικό Μουσείο

της Ζούρτσας είναι ανοιχτό 
καθημερινά 10-12 π.μ. 
(και Σαββατοκύριακο)

Για όσους ενδιαφέρονται 
να επισκεφθούν το Μουσείο 

οποιαδήποτε άλλη ώρα
μπορούν να επικοινωνήσουν

με  την κυρία 
Δήμητρα Τάγαρη-Γιαννίκου

στα τηλ. 6974 692895
και 26250 41400.
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Εισφορές  για  την  εφημερίδα 

Φλέσσα Μαρία του Ιωάννη ............ευρώ 50  

Δημοσθενίδης Γεώργιος ..........................30  
Παπαγιώργος Γεώργιος του Αθαν.  ........ 30   

Ζευγίτης Αθανάσιος ................................ 20     
Πιπιλής Λεωνίδας  του Νικ. .................... 20     

Πιπιλής Γεώργιος του Νικ. .......................20     

Βλάχος Νικόλαος του Φωτ. .................... 10     

Λούτου Αντωνίου Αθανασία.....................20     

Γλούμης Άγγελος του Θεοδ. ...................50     

Παπαδόπουλος Νικόλαος του Παν. ........ 20    

Καραβούλια Δήμητρα  .............................10     

Παπαδοπούλου-Σπαθάρη Μαρία .............20     

Ζαριφόπουλος Τάκης του Γεωργίου.........80       

Ζευγίτης Παναγιώτης του  Θεοδ. ............20    

Κουτή Αγγελική ........................................10

Κουτσούνη Ελένη ....................................10

Για τα έργα του Συλλόγου

Ζευγίτης Αθανάσιος........................ευρώ 10 
Κλέντος Βασίλειος ................................. 30    

Αγγελόπουλος Σπύρος.............................10  

Βλάχος Νικόλαος του Φωτίου ...............300  
Εις μνήμην της αδελφής του Κων/νας   

Βαρβάρα Πιπιλή-Σταμοβλάση ............... 200

Εις μνήμην Ηλία Κων. Δέδε

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

Εις μνήμην Ηλία Δέδε

Πιπιλής  Λεωνίδας .................................. 20  
Εις μνήμη των Γονέων του 
Νικολάου - Χρυσούλας

Βλάχου-Κότσαλου Αγγελική ...................50  

Εις μνήμην
Α) Βλάχου Κων/νου του Αναστασίου
Β) Βλάχου Κων/να του Φωτίου

Ζουρτσάνος Νικόλαος............................. 50  

Εις μνήμην της συζύγου του  Ιωάννας

Ζαριφοπούλου Φωτεινή .......................... 30  

Εις μνήμην του πατέρα της Γεωργίου

Για τα έργα στο Μοναστήρι

Θεοδωροπούλου Ρένα ..........................100

Θεοδωροπούλου-Χύμη Άννα .................100

Εις μνήμην Ρένας Θεοδωροπούλου

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

Γεννήσεις:

- Στις 3/3/12 ο Ιωάννης Φλέσσας του Ιωάννη

και η σύζυγός του Ιωάννα Τριανταφυλλο-
πούλου του Ηλία, ιατροί, απέκτησαν κορι-
τσάκι.
- Στις 13/6/12 ο Πιτσινής Ηρακλής του Αθα-

νασίου και η σύζυγός του Ελένη απέκτησαν

αγοράκι.
Να τους ζήσουν.

Βαπτίσεις:

― Στις 27/5/12 ο Γεώργιος Φλέσσας του

Ιωάννη και η σύζυγός του Ευσταθία βάπτισαν

το αγοράκι τους στον Ναό του Αγίου Ελευ-

θερίου στο Χαλάνδρι και του έδωσαν το

όνομα Ιωάννης.

― Στις 17/6/12 ο Αριστείδης Κουτής του

Λάμπρου (γιός της Αγγελικής Ιωαν. Βλάχου)

και η σύζυγός του βάπτισαν το αγοράκι τους

στην Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου Πεντέλης και

του έδωσαν το όνομα Λάμπρος.

― Στις 24/6/12 ο Σταμάτης Σπιθουράκης
(γιος της Αθανασίας Θεοδ. Χατζή) και η σύ-

ζυγός του Φωτεινή βάπτισαν το αγοράκι

τους στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελο-

κήπων και του έδωσαν το όνομα Μανώλης-
Γεράσιμος.
Να τους ζήσουν.

Γάμοι:

―  Στις 2/6/12 έγινε ο γάμος του Κωνσταν-
τίνου Κολώκα του Βασιλείου και της Μαρίας
Γιαννοπούλου στο Ναό της Παναγίας Μυρ-

τιδιώτισσας στον Άλιμο. 

― Στις 23/6/12 έγινε ο γάμος του Ιωάννη
Καπογιάννη του Νικολάου και της Πάτρας
Κατσιώλη του Δημοσθένη στο Μητροπολιτικό

Ναό του Αγίου Νικολάου Νέας Φιγαλίας.

―  Στις 30/6/12 έγινε ο γάμος της Ασημίνας
Μανώλη του Χρήστου και του Βασιλείου
Γουλιδάκη στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Νικολάου Νέας Φιγαλίας.

―  Στις 30/6/12 έγινε ο γάμος του Θεμιστοκλή
Κλέντου του Παναγιώτη και της Αντιγόνης
Μπουζάνα στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής
στη Λυκόβρυση.
― Στις 15/7/12 έγινε ο γάμος της Ιωάννας
Αλεξανδρή του Αναστασίου και του Γεωργίου
Μπόνου στο Ναό της Αγίας Τριάδος στους
Θρακομακεδόνες.
Ευχόμαστε σε όλους να ζήσουν ευτυχισμέ-
νοι.

Θάνατοι:

― Στις 4/2/12 απεβίωσε ο Δημήτριος Αγγε-
λόπουλος του Αντωνίου ετών 39 και ετάφη
στο Γ΄ κοιμητήριο Νίκαιας. 

― Στις 14/5/12 απεβίωσε στο EASTON της
Αμερικής όπου διέμενε ο Ευθύμιος Παύλος
του Γεωργίου ετών 71 και ετάφη εκεί.
― Στις 14/4/12 απεβίωσε ο Ηλίας Δέδες του
Κων/νου ετών 83 και ετάφη στο κοιμητήριο

του Βύρωνα.

― Στις 24/5/12 απεβίωσε η Ειρήνη σύζυγος
Δημητρίου Θεοδωροπούλου ετών 67 και
ετάφη στο κοιμητήριο του Παλιού Φαλήρου.

― Απεβίωσε ο Νικόλαος Φάμελος του Ηλία,

ετών 82 στον Καναδά και ετάφη εκεί.

― Στις 9-7-2012 απεβίωσε ο Σαράντος Κα-
τσικαρώνης του Νικολάου ετών 58 στην Κα-

βάλα και ετάφη εκεί. 

Στις οικογένειες των εκλιπόντων εκφράζουμε
τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια.

Νέοι επιστήμονες:

- Ο Γεώργιος Σπιθουράκης του Παναγιώτη (εγ-
γονός της Αθανασίας Χατζή) πήρε το πτυχίο
του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.
- Η Γεωργία Μανώλη του Ιωάννη πήρε το πτυχίο
της από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τμήμα Ιατρικών Εργα-
στηρίων.
Τα συγχαρητήριά μας και τους ευχόμαστε καλή
σταδιοδρομία.

Εισαγωγή στα ΑΕΙ

- Ο Γκουβάτσος Αλέξανδρος του Γεωργίου ει-
σήχθη στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το έτος 2011.
- Ο Σαλούστρος Αλέξανδρος (εγγονός της Μα-
ρίας Θεοδ. Χατζή-Τσαπατσάρη) εισήχθη στη Σχο-
λή Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,
το 2011.
Τα συγχαρητήριά μας και τους ευχόμαστε καλές
σπουδές.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α) Υπενθυμίζουμε στους αγαπητούς παραλήπτες

της εφημερίδας μας να πληρώσουν την συνδρομή
τους για το τρέχον έτος 2012, όσοι ακόμα δεν
έχουν πληρώσει. Είναι επιτακτική ανάγκη, για να
μπορεί ο Σύλλογος να αντιμετωπίζει τις δαπάνες
για την έκδοσή της και την αποστολή της. Όπως
έχουμε ξαναπεί, με το νόμο 3986/2011 καταργήθηκε
η ατέλεια που είχαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι στα
ταχυδρομικά τέλη, με αποτέλεσμα να τετραπλα-
σιαστούν τα έξοδα αποστολής της εφημερίδας
μας. 

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

Για την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα στέλνετε
ταχυδρομική επιταγή στη Διεύθυνση του Συλλόγου,
ή καταθέτετε στους παρακάτω λογαριασμούς τρα-
πεζών τη συνδρομή σας. Σε όλες τις περιπτώσεις
να δίνετε πλήρη τα στοιχεία σας, για να ξέρουμε
ποιός κατάθεσε χρήματα και πόσα, προκειμένου
να κόβεται η σχετική απόδειξη του ταμείου μας
και να γράφεται και στην εφημερίδα, όπου μπορείτε
να το διασταυρώσετε και εσείς.
Εμπορική Τράπεζα αριθ. Λογ/σμού 043/47574111
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος αριθ. Λογ/σμού 

028 01 022482 51

Β) Παρακαλούμε τους συνδρομητές της εφημερί-
δας μας να μας ενημερώνουν όταν προκύπτουν
οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) αν έπαιρναν εφημερίδα και εκ παραδρομής
δεν παίρνουν, 

β) αν άλλαξαν διεύθυνση και δεν μας το έχουν
γνωρίσει και συνεπώς η εφημερίδα πηγαίνει στην
παλιά τους διεύθυνση, 

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

δ) σε περίπτωση θανάτου συνδρομητού, να μας
ενημερώνει πρόσωπο της οικογένειάς του, αν επι-
θυμεί τη διακοπή της αποστολής της εφημερίδας
ή την αλλαγή του ονόματος του παραλήπτη.
Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει, για να
μην δεχόμαστε επιστροφές της εφημερίδας από
το Ταχυδρομείο, και ο Σύλλογος να επιβαρύνεται
με την αποστολή φύλλων χωρίς λόγο.
Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με έναν από τους
παρακάτω τρόπους:

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

2) Τηλεφωνικά:
α) στο τηλέφωνο του Συλλόγου 210-5239423 
β) στη Δήμητρα Δημοσθενίδου 
τηλ. 210-5015705 & 6977394317 

γ) στη Χρυσούλα Κάσσαρη 
τηλ.: 210-2385969 & 6936794512 

3) Ταχυδρομικά: με επιστολή στη Δ/νση του
Συλλόγου: «Σύλλογο Ζουρτσάνων Αθήνας» οδός
Βερανζέρου 23Α Τ.Κ.104 32 Αθήνα.

4) Οι συνδρομητές του χωριού μας μπορούν να
απευθύνονται και στην κ. Άννα στο Φαρμακείο.

Είναι απαραίτητα όλα τα στοιχεία σας, ήτοι:
Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο.
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης χρειάζεται και
η παλιά σας διεύθυνση, προκειμένου να ενημερώ-
σουμε σωστά τον κατάλογο των συνδρομητών. Τα
πλήρη στοιχεία σας είναι αναγκαία, διότι υπάρχουν
και πολλές συνωνυμίες. 

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ
Σε χώρους που πληρούν τις προδιαγραφές 

και με όλα τα τεχνολογικά μέσα

Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά 
Στη Ζαχάρω τηλ.: 26250-33888

Παράρτημα στη Ζούρτσα τηλ. 26250-41756

Ασημίνα και Φώτης Αλεξανδρόπουλος 
Πτυχιούχοι Αγγλικής Φιλολογίας 

Έναρξη τον Σεπτέμβριο 
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Ο πάντων αρπακτής Αΐδης¹ 
και ο αναπότρεπτος παραλογισμός του

(Μνήμη Ντίνας Βλάχου, 1959-2012)

Αγαπημένη φίλη
Δυο λόγια μόνο, έτσι χωρίς ειρμό, όπως χωρίς ειρμό
εκφράζεται κι ο θάνατος, αφού παραλογίζεται διαρκώς,
κόβοντας της ζωής το νήμα άκαιρα, άδικα, αναίτια. 
Δυο λόγια μόνο, γιατί μπροστά στην πραγματικότητα
του θανάτου οι λέξεις μοιάζουν ανίσχυρες, α-νόητες,
ανήμπορες να εννοήσουν ή να εξηγήσουν.
Δυο λόγια μόνο, απλά και σύντομα, δε σου ταιριάζουνε
εσένα τα βαρύγδουπα και τα μακροσκελή, αφού απλή
και σύντομη ήταν η ζωή σου.
Δυο λόγια μόνο, για σένα που δούλευες χρόνια τώρα
στο εργαστήριο της ζωής, σαν ένας βοηθός σκηνοθέτη
που ενίοτε κατέστρεφε τα πλάνα του θανάτου –ίσως
γι’ αυτό σε εκδικήθηκε.
Δυο λόγια μόνο, γιατί όταν το στρώνει ο θάνατος, το
μόνο ρούχο που μπορεί να ζεστάνει κάπως την παγωνιά
μας είναι η Σιωπή. Τώρα που σ’ έχει κυριεύσει λοιπόν
η Σιωπή, με τη Σιωπή οφείλουμε να σου συμπαραστα-
θούμε.
Δυο λόγια μόνο, γιατί έτσι κι αλλιώς «καθένας μονάχος
πορεύεται στον έρωτα, μονάχος στη δόξα και στο θά-
νατο»2.
Δυο λόγια μόνο, γιατί όλα είναι μάταια, «ματαιότης
ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης»3. Γιατί σαν τη ζωή
των φύλλων ξετυλίγεται η ζωή των ανθρώπων: «οίη
περ φύλλων γενεή, τοίη δε και ανδρών»4.
Δυο λόγια μόνο, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να μάθουμε
την αλήθεια, αφού «η αλήθεια μόνον έναντι θανάτου
δίδεται»5.
Δυο λόγια αγάπης μόνο, γιατί ήσουν ιδιαίτερη, ξεχω-
ριστή, αφήνοντας το ίχνος σου όπως το πληγωμένο
ελάφι πάνω στο χιόνι, αίμα σταλάζοντας.
Δυο λόγια μόνο, για σένα, αγαπημένη φίλη, που
πήρες μόνη το δρόμο «για την αυτοκρατορία του
μαύρου / με τα τρομερά κι αναρίθμητα στόματα»6.

Να ’σαι καλά λοιπόν εκεί που είσαι, Ντίνα, θα σε θυ-
μόμαστε με αγάπη, γιατί κι εσύ πλημμυρισμένη ήσουν
από αγάπη.

Στάθης Κουτσούνης

1. Καλλίμαχος, Παλατινή Ανθολογία, VII 80

2. Γιάννης Ρίτσος, Η σονάτα του σεληνόφωτος, Κέδρος 1956

3. Βίβλος, Εκκλησιαστής, I 2

4. Όμηρος, Ιλιάς, Ζ 146

5. Οδυσσέας Ελύτης, Τα Ελεγεία της Οξώπετρας, Ίκαρος 1991

6. Στάθης Κουτσούνης, Παραλλαγές του μαύρου, Δελφίνι 1998.

ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ.  ΔΕΔΕΣ

Το απόγευμα του

Μ. Σαββάτου, 14

Απριλίου, λίγες ώρες

πριν το χαρμόσυνο

άγγελμα της Ανά-

στασης του Χριστού,

έφυγε από τη ζωή ο

Ηλίας Κων/νου Δέ-

δες και ετάφη στο

κοιμητήριο Βύρωνα.

Γεννήθηκε το

1929, στη Ζούρτσα,

γόνος μιας εκλεκτής

οικογένειας, του Κώστα Δέδε και της Βελούδως

Ιωάννου Πιπιλή. Από τα αδέλφια του μόνο έξι

έζησαν μέχρι να δουν παιδιά και εγγόνια, κι ενώ

η ζωή τους έφερε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας,

ο Ηλίας ήταν πάντα ο συνδετικός κρίκος ανάμεσά

τους, καθώς και ανάμεσα σε ανίψια και συγγε-

νείς.

Έφυγε νωρίς από τη Ζούρτσα, για την Αθήνα,

όπου τελείωσε τις γυμνασιακές και πανεπιστη-

μιακές του σπουδές, ενώ συγχρόνως εργαζόταν.

Είχε μια λαμπρή σταδιοδρομία στο δημόσιο, φθά-

νοντας στην ανώτερη βαθμίδα. Έντιμος, δίκαιος,

με ήθος και αρχές, κέρδισε την εκτίμηση και την

αγάπη των συναδέλφων του σε όποια θέση υπη-

ρέτησε.

Ευτύχησε να δημιουργήσει οικογένεια, να

απολαύσει αγάπη και αφοσίωση από τη σύζυγό

του, τα παιδιά και τα εγγόνια του, τα οποία υπε-

ραγαπούσε. Είχε και την ατυχία να ζήσει το χαμό

τω αδελφών του που έφυγαν πριν από αυτόν, κά-

ποιοι σε μεγάλη ηλικία, κάποιοι νεώτεροι και κά-

ποιοι τραγικά νέοι. Η αφοσίωσή του στην οικογέ-

νεια είναι από τις σημαντικότερες αξίες που

αφήνει σε μας, τα παιδιά του. 

Αγαπούσε με πάθος την ιδιαίτερη πατρίδα του

και σε όλη του τη ζωή ποτέ δεν έλειψε για μεγάλο

διάστημα. Επισκεπτόταν συχνά – πυκνά το χωριό

του, κρατούσε επαφή με φίλους και χωριανούς,

ενδιαφερόταν για τα κοινά, και του άρεσε να μας

λέει ανέκδοτα από τα παλιά – όλα αληθινές ιστο-

ρίες, όπως ισχυριζόταν!

Ο Ηλίας Δέδες ήταν ένας άνθρωπος αγαπητός

σε όλους όσοι τον γνώριζαν, ένας άνθρωπος που

δεν μπορούσε να κρατηθεί μακριά από τα «άγια

χώματα», όπως ονόμαζε τον τόπο του. Η οικογέ-

νειά του, θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και

στοργή. Οι συγχωριανοί του με σεβασμό και εκτί-

μηση. 

Αιωνία του η μνήμη. 

Μαρία – Βελούδω Δέδε

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 

Ο παππούς μου ο Νιόνιος!!!

Στις 8 Απριλίου

έφυγε από κοντά μας

ο παππούς μου ο Νιό-

νιος… ο μπάρμπα Σά-

κης… ο Βιενίσιος…

Ένας άνθρωπος τόσο

αγαπητός σε όλη τη

Ζούρτσα, σε όλους

όσους τον γνώριζαν

σε μικρούς και μεγά-

λους. Άνθρωπος χα-

ρούμενος και γελα-

στός που του άρεσε

να τους πειράζει όλους και να τους κάνει να

γελάνε με τα καλαμπούρια του. Ακόμα και όταν η

γιαγιά μου του φώναζε, αυτός μου έκλεινε το μάτι

και γέλαγε πίσω από την πλάτη της… «άστη να

σκούζει παιδάκι μου» μου ’λεγε. Και ’γω γέλαγα

και πιο πολύ τον πείραζα. Και γέλαγα που μάλω-

ναν…

Μεγάλη του αγάπη ήταν το κυνήγι. Κυνηγός

από  παιδί. Δεν τον ένοιαζε ούτε κρύο, ούτε βροχή,

ούτε χιόνι, ούτε οι φωνές της γιαγιάς όταν γύριζε.

Του έφτανε που έπαιρνε τα σκυλιά του και έφευγε

για το βουνό. Εκεί πέρναγε την ώρα του και σκε-

φτόταν ήσυχος τους γιους του, Γιώργη και Πανα-

γιώτη που είναι στη Αμερική και το Θανάση που

του έφυγε νωρίς όπως έλεγε. Το κορίτσι του, τη

Ντίνα την είχε κοντά και την έβλεπε. Τέσσερα

παιδιά που τα μεγάλωσε με την Αντώνα του με

φτώχεια και κόπο. Όσες πίκρες και αν του έδωσε

η ζωή όμως, ποτέ δε λύγισε, ποτέ δεν έριξε το κε-

φάλι κάτω. Πάντα λεβέντης!!! «Έχεις παππούλη

λεβέντη μου έλεγε». Και έτσι ήταν. Έτσι έφυγε…

Ο θάνατός σου δεν μας ξάφνιασε αλλά αυτό

δεν σημαίνει πως δεν μας πόνεσε και δεν μας πο-

νάει. Μας λείπεις παππού Νιόνιο!!! Έφυγες γεμάτος

από την αγάπη των παιδιών σου, των εγγονιών

σου και των δισέγγονών σου. 

Δεν θα ευχηθώ καλό ταξίδι. Θα ευχηθώ 

«Να ’σαν τα νιάτα δυο φορές…».
Τώρα καταλαβαίνω…

Η εγγονή σου

ΝΙΚΟΣ  ΔΗΜ.  ΤΑΓΑΡΗΣ

Στις 7/1/12 έφυ-

γε από κοντά μας ο

αγαπητός μας Νίκος

και ετάφη στο κοι-

μητήριο Χαλανδρί-

ου, αφήνοντας ένα

μεγάλο πόνο στην

οικογένειά του.

Ήταν καλός και

υπεραγαπούσε την

οικογένειά του, τα

αδέλφια του και

όλους όσους τον

γνώριζαν.

Κατά την σταδιοδρομία του στη Χωροφυλακή

όπου και αν υπηρέτησε  όλοι είχαν να πούν έναν

καλό λόγο.

Αγαπητέ μας Νίκο, θα μας λείπεις πολύ. Ευ-

χόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει την

ψυχή σου. Ευχαριστούμε, μέσω της εφημερίδας,

όλους όσους παραβρέθηκαν στο πένθος μας.

Η οικογένειά σου και τα αδέλφια σου.

ΕΙΡΗΝΗ  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στη Ρένα που «έφυγε»

Γρήγορα έφυγες

από κοντά μας αγαπη-

μένη μας Ρένα.

Για πολλά χρόνια,

μέσα στους κόλπους

της σπετσιώτικης οι-

κογένειας της Ένω-

σης, ζήσαμε μαζί, με

σύμπνοια, αγάπη και

πραγματική φιλία,

όλες τις χαρές και τις

αγωνίες, στην προσπά-

θεια να υπηρετήσουμε

κοινούς στόχους και σκοπούς.

Από την εποχή αυτή λίγοι απομείναμε και με

το φευγιό σου φτωχύναμε ακόμη πιο πολύ.

Έζησες πολύ ωραία οικογενειακά και έδρασες

εξίσου ωραία και κοινωνικά. Εκπλήρωσες με λε-

βεντιά, αρχοντιά και σύνεση, όλα σου τα καθήκοντα.

Στάθηκες πανάξια γυναίκα ναυτικού, κόρη και

αδελφή αξιόλογων γονιών και αδελφών, μητέρα

ξεχωριστών παιδιών, αλλά και γλυκειά γιαγιά λα-

χταριστών εγγονιών.

Φεύγεις νωρίς. Αφήνεις όμως πλούσιες ανα-

μνήσεις ψυχικού μεγαλείου και πνευματικού πλού-

του.

Όσο ζούμε δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Καλό σου ταξίδι Καπετάνισσα.
Μαρίκα Β. Μπουζουμπάρδη 

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα συλλυπη-

τήριά του στις οικογένειες όλων των συμπατριωτών

μας που έφυγαν από κοντά μας. 

Ο Ηλίας Δέδες ήταν πάντα κοντά στο Σύλλογο

και προσέφερε πολύτιμη βοήθεια για πολλά χρόνια,

ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλό-

γου μας. 

Και η αγαπητή μας Ρένα θα λείψει πολύ από τη

συντροφιά των γυναικών που κάθε χρόνο φτιά-

χνουν τα μελομακάρονα για τη γιορτή του εκκλη-

σιασμού των μελών του Συλλόγου μας. 

Ο Θεός να τους αναπαύσει. 
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Με την ευκαιρία της εορτής της Kοιμήσεως της Θεοτόκου
στις 15 Αυγούστου, όλοι θέλουμε να βρεθούμε στη Ζούρτσα,
ν’ ανάψουμε ένα κερί και να προσκυνήσουμε την εικόνα της.
Είναι καλό να γνωρίζουμε τι παριστάνει.

Aναδημοσιεύουμε κείμενο περιγραφής της εικόνας.

Περιγραφή της εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Η αγία εικόνα της
Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου είναι πολυπρόσω-
πη. Δύο όμως πρόσω-
πα ξεχωρίζουν στην
όλη παράσταση: Ο
Χριστός και η Παναγία.
Ο Ιησούς με το ηγεμο-
νικό του παράστημα
που κρατεί την ψυχή
της Παναγίας, βρέφος
φασκιωμένο, και το λι-
πόσαρκο σκήνωμα της
Παναγίας.

«Στην εικόνα δε-
σπόζει το νεκρικό κρε-
βάτι, στολισμένο με
πλούσια ποδέα, όπου
αναπαύεται η Παναγία με τα χέρια σταυρωμένα. Μπροστά
στερεωμένο σε ένα απλό κηροπήγιο καίει ένα χοντρό κερί.
Πίσω από το νεκρικό κρεβάτι και στη μέση ακριβώς στέκει ο
Χριστός με το σώμα σε περίεργη στροφή προς τα δεξιά,
προς την κεφαλή της Μητέρας του. Στα χέρια του απλωμένα
στην ίδια κατεύθυνση, κρατεί την  ψυχή της, που έχει τη
μορφή φασκιωμένου μωρού με τα χέρια σταυρωμένα. Τον
τριγυρίζει δόξα. Μέσα σ’ αυτήν είναι ζωγραφισμένοι στην
κορυφή ένα εξαπτέρυγο και σε μονοχρωμία τέσσερις άγγελοι
που πλαισιώνουν το Χριστό με χειρονομίες και έκφραση
λύπης στα πρόσωπά τους... Πάνω ακριβώς από το Χριστό
στην κορυφή του τόξου της εικόνας έχουν ανοίξει οι πύλες
του ουρανού και φαίνονται δύο άγγελοι, πάλι σε μονοχρωμία,
να σκύβουν με σκεπασμένα χέρια για να πάρουν με τη
σειρά τους την ψυχή. Στην κεφαλή και στα πόδια του
νεκρικού κρεβατιού είναι μαζεμένοι οι δώδεκα απόστολοι με
εκφράσεις, στάσεις και χειρονομίες που δείχνουν βαθειά
λύπη. Ο Πέτρος θυμιατίζει στην κεφαλή της Παναγίας και ο
Παύλος σκύβει στα πόδια της. Πιο πίσω είναι τρεις ιεράρχες
με ανοιχτά βιβλία και στα αριστερά, στο βάθος, θρηνούν
τρεις γυναίκες. Τη σύνθεση κλείνουν στο βάθος, πίσω από
τις ομάδες των μαθητών, δύο συμβατικά αρχαιόπρεπα
κτήρια. Ανάμεσα σ’ αυτά διαβάζεται η επιγραφή Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ
ΤΗΣ Θ(ΕΟ)ΤΟΚΟΥ» (Α. Καρακατσάνη). Οι τέσσερις (εικονί-
ζονται οι τρεις) ιεράρχες που παραβρέθηκαν στην Κοίμηση,
ήταν: ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο Ιερόθεος, ο Διονύσιος ο
Αρεοπαγίτης και ο Τιμόθεος.

Παλιές μνήμες  
Τωρινές συγκινήσεις 

Η  εικόνα 

της  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου  

1η σειρά

Από αριστερά προς δεξιά όρθιοι:

Σιώρης Χρήστος του Αναστασίου

Παπαϊωάννου Κώστας του Ιωάννη

Αγγελόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου

Μπαλαδήμας Ιωάννης του Νικολάου

Κομπορόζος Φώτης του Παναγιώτη 

Ζαριφόπουλος Αναστάσιος του Δημητρίου 

Κατσιώλης Δημοσθένης του Ναπολέοντος

Νίκας Γεώργιος του Αθανασίου

2η σειρά

Από αριστερά προς δεξιά καθιστοί:

Γλούμης Βασίλειος του Κων/νου

Κουρούβανης Παναγιώτης του Σπύρου

Κολαράς Θεόδωρος του Γεωργίου

Πιπιλής Αδαμάντιος του Γεωργίου

Παύλος Γεώργιος του Αλκιβιάδη 

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Θέμη.

"Η νέα γενιά". Το μέλλον και οι ελπίδες της Ζούρτσας του 1968;


