
EΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ

ΙΛΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΗ  ΕΚΔΟΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΝΕΩΝ  ΦΙΓΑΛΕΩΝ  (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ)  ΑΘΗΝΑΣ  •  ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ  23 Α, 104 32  ΑΘΗΝΑ 
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 115 •  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2012  •  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.zourtsa.gr  •  e-mail:syllogos@zourtsa.gr • ΚΩΔΙΚΟΣ 013622

Είχα δύο καλοκαίρια να επισκεφτώ το όμορφο
χωριό μας, μα φέτος που τα κατάφερα με την οι-
κογένειά μου να το χαρώ, παρά την όποια κρίση,
θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις.

Η αγαπημένη μας Φιγαλία, αυτό το «ιδιαίτερο»
χωριό, που μόνο δυόμισυ ώρες απέχει από την
πρωτεύουσα και όταν το ζυγώσεις, νιώθεις ότι
είσαι σε τόπο εξωτικό μπορεί αυτές τις μέρες της
δυσκολίας να ζήσει μέρες λαμπρές για τους αν-
θρώπους της.

Πρώτα απ’ όλα μπορεί να αποδείξει την αυ-
τάρκειά της σε βασικά προϊόντα υψηλής διατρο-
φικής αξίας. Κάθε οικογένεια μπορεί είτε στον
ατομικό της κήπο, είτε στα χωράφια της, είτε σε
μικρό ενοικιαζόμενο τόπο να διατηρεί ό,τι είναι
απαραίτητο προκειμένου να συντηρηθεί σε βασικά
είδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή σε γάλα, κρέας,
οπωροκηπευτικά, αβγά και λάδι. Για το σιτάρι,
υπάρχουν τόσα ακαλλιέργητα μέρη (βλ. χωράφια
Παπαδόπουλου κ.ά.) που τα καλλιεργούσαν οι
παππούληδές μας αλλά τώρα είναι χέρσα. Είναι
ευκαιρία να ξαναδούμε την απόδοσή τους.

Θα μου πει κάποιος γιατί μας τα λέει ο δάσκα-
λος, τόσο πολύ μπορεί να φτωχύνουμε; Ενδεχο-
μένως ναι, γι’ αυτό και είναι καλό να προετοιμα-
στούμε. Το χωριό μας έχει φιλότιμους οικογενει-
άρχες, συνεπείς επαγγελματίες οι οποίοι θα δώ-
σουν το παράδειγμα και μια ηθική κυρίως βοήθεια
σε ανθρώπους που θα κάνουν το βήμα να έλθουν
πίσω από τα αστικά κέντρα. Θα παρατηρηθεί το
φαινόμενο να μην έρχονται πλέον οι συνταξιούχοι

για μόνιμη εγκατάσταση, αλλά οικογένειες από
τη Φιγαλία ή μη, οι οποίες θα έχουν πραγματικά
ανάγκη για επιβίωση.

Ο τόπος μας μπορεί να θρέψει πολλούς. Προ-
σωπική βούληση χρειάζεται και εξυπνάδα. Αφού
η πολιτεία, από την οποία είχαμε μάθει όλα να τα
ζητάμε, δεν μπορεί πλέον να τα προσφέρει, εμείς
πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες. Να επιστρέψει
ο κόσμος, αλλά να ξέρει πως δεν θα είναι όλα ρό-
δινα στην αρχή. Πρέπει να είναι ευέλικτος, γιατί
θα αντιμετωπίσει διαφορετική ίσως και ιδιόρρυθμη
νοοτροπία, ενδεχομένως και την καχυποψία των
ντόπιων. Αυτά όλα θα ξεπεραστούν με την παι-
δεία.

Ανοίγω ένα άλλο κεφάλαιο τώρα. Για χρόνια
ακούγαμε για τον αγρότη το ευφυολόγημα «όλα
τα καλά όλα τα λεφτά». Πολιτικές κατεύθυναν
εσφαλμένα την αγροτική τάξη σε εύκολους δρό-
μους των δήθεν πλουτισμού και απόλαυσης. Αυτά
πέρασαν. Την ώρα τούτη της κατάρρευσης πρέπει
να αναδειχθεί ο πολιτισμός. Και πάλι εδώ δεν
αρκεί η πολιτεία με κάποια κονδύλια που δε γνω-
ρίζουμε πώς και σε ποιους διαθέτονται. Για να
στηρίξουμε τον πολιτισμό πρέπει να απαιτήσουμε
και να συγκροτήσουμε παιδεία. Συγκεκριμένα
στον τόπο μας με τέτοια κληρονομιά οικο-αρχαι-
ολογική (Επικούριος, Ολυμπία, Λέπρεο, Νέδα),
δεν φτάνει μόνο ο αγώνας για την ύπαρξη σχο-
λείου. Χρειάζονται περισσότερες και ιδιαίτερες
πολιτιστικές δραστηριότητες. Τέτοιες είχε αρχίσει
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

Στις 9 Δεκεμβρίου 2012, την πρώτη
Κυριακή μετά την εορτή του Πολιούχου
του χωριού μας Αγίου Νικολάου, θα
γίνει, όπως κάθε χρόνο, ο εκκλησια-
σμός των μελών και των φίλων του
Συλλόγου μας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ο εκκλησιασμός
να γίνει και πάλι στην εκκλησία Χρυ-
σοσπηλιώτισσα, που βρίσκεται στην
οδό Αιόλου 62. 

Για τον καφέ μας θα πάμε όλοι
μαζί στην καφετέρια Commerce cafe
που βρίσκεται στην οδό Ευαγγελι-
στρίας 3 και Ερμού, τηλ. 210 3225532,
πολύ κοντά στη Χρυσοσπηλιώτισσα. 

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

Το Μετρό και ο ηλεκτρικός σιδη-
ρόδρομος διευκολύνουν τη μεταφορά
μας για όσους δεν θέλουν να χρησι-
μοποιήσουν το αυτοκίνητό τους.

Η απόσταση από τη στάση στο Μο-
ναστηράκι είναι πολύ κοντινή.

Διευκολύνει πάρα πολύ.
Η Θεία Λειτουργία τελειώνει στις

10 η ώρα. Να είμαστε όλοι εκεί.                                                                                                                                     

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  ΖΩΗ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ
ΕΛΠΙΔΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Εικόνα  Φθινοπώρου 

Στην εύκρατη ζώνη το φθινόπωρο είναι η εποχή της συγκο-

μιδής. Τα φυλλοβόλα δένδρα χάνουν το φύλλωμά τους, τα

χρώματα στη φύση είναι διαφορετικά και ξεκινούν οι πρώτες

βροχές, που προετοιμάζουν το έδαφος μεταφέροντας βαθύ-

τερα τα άλατα, μεταλλικά στοιχεία και τις θρεπτικές ουσίες

για την επερχόμενη σπορά. 

Kωδικός 013622

Το μεγαλείο του Έπους του ’40, όσα χρόνια κι
αν περάσουν, θα μας εμπνέει, θα μας συγκινεί, θα
μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι αλλά και
θα μας δεσμεύει ως ιερή εθνική παρακαταθήκη. Το
θρυλικό «ΟΧΙ» και η ηρωική Εθνική μας Αντίσταση
κατά των κατακτητών, που επιχείρησαν να μας
αφανίσουν με τα φονικά τους όπλα και τη βδελυρή
ιδεολογία τους, είναι κορυφαίες στιγμές της νεό-
τερης ιστορίας μας. Τα διδάγματά τους είναι σήμερα
εξαιρετικώς επίκαιρα και δε μας αφήνουν περιθώρια
για πισωγυρίσματα. Δε μας επιτρέπουν ηττοπάθεια,
εφησυχασμό και ανοχή απέναντι στις νέες απόπειρες
υποδούλωσής μας, όποια μορφή κι αν έχουν –
υλική ή ιδεολογική, από όποια κέντρα κι αν εκπο-
ρεύονται – ξένα ή ντόπια.

Το μεγαλειώδη και νικηφόρο ελληνικό αγώνα
του ’40 συνοψίζει και υμνεί με εξαιρετικούς επικο-
λυρικούς στίχους ο μεγάλος μας ποιητής Άγγελος
Σικελιανός στο ποίημά του «Αντίσταση», το οποίο
παραθέτουμε, ως ένα μικρό αφιέρωμα στην εθνική
μας επέτειο.

Α ν τ ί σ τ α σ η

Δεν είναι τούτο πάλεμα σε μαρμαρένια αλώνια
εκεί να στέκει ο Διγενής και μπρος να στέκει ο χάρος.
Εδώ σηκώνετ’ όλη η γη με τους αποθαμένους
και με τον ίδιο θάνατο πατάει το θάνατό της.

Κι απάνω απάνω στα βουνά, κι απάνω στις κορφές 
τους

φωτάει με μιας Ανάσταση, ξεσπάει αχός μεγάλος…

Η Ελλάδα σέρνει το χορό ψηλά με τους αντάρτες  
-χιλιάδες δίπλες ο χορός, χιλιάδες τα τραπέζια-
κι είν’ οι νεκροί στα ξάγναντα πρωτοπανηγυριώτες.

Στο ποίημα η πάλη της Ελλάδας κατά των κατα-
κτητών παρουσιάζεται πιο ηρωική και πιο συγκλο-
νιστική ακόμα και  από τη θρυλική πάλη του Διγενή
με το χάροντα, που περιγράφεται στο δημοτικό
μας τραγούδι. Εδώ παίρνει μέρος όλη η γη και μά-
λιστα συμμετέχουν και οι νεκροί. Και ενώ στο δη-
μοτικό τραγούδι, όπως ήταν φυσικό, ο χάρος νικάει
το Διγενή, εδώ ο καινούργιος Διγενής, δηλαδή η
Ελλάδα, νικάει το χάρο, δηλαδή τους κατακτητές,
με τον ηρωισμό της και τη θυσία της (με το θάνατό
της πατάει το θάνατο).  

Η νίκη γιορτάζεται πανηγυρικά και μεγαλόπρεπα
σαν Ανάσταση πάνω στα βουνά. Η προσωποποίηση
της Ελλάδας σαν μιας λεβέντισσας που σέρνει το
χορό μαζί με τους πολεμιστές της, οι χιλιάδες πα-
νηγυριώτες που συμμετέχουν στο χορό και στο
φαγοπότι και ιδιαίτερα η συμμετοχή στο πανηγύρι
και των νεκρών από τα ξάγναντα, που πρώτοι και
καλύτεροι γλεντούν, γιατί η θυσία τους δικαιώθηκε,
όλα αυτά συνθέτουν ίσως τον πιο συναρπαστικό
ζωγραφικό πίνακα που έδωσε η ποίηση για τη με-
γαλειώδη αντίσταση και νίκη των Ελλήνων, η οποία
υλοποίησε το «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου.

Ένα τέτοιο «ΟΧΙ» χρειάζεται και πρέπει να
υψωθεί και σήμερα προς πολλές κατευθύνσεις και
να εκτοπίσει επί τέλους το ραγιαδισμό του «Ναι σε
όλα».                 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Συνέχεια στην 3η σελ.

Φθινόπωρο! 

Βροχούλες, πρωινές και βραδινές ψυχρούλες 

και τα φύλλα πέφτουν. 

Μελαγχολική εποχή αλλά και πολύ όμορφη!

28η Οκτωβρίου 1940



ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ,
που εκτυλίσσεται εδώ και καιρό. Η χώρα και ο λαός
στη θέση του θεατή και, βεβαίως, του θύματος, που
πολλοί προσπαθούν να τον ενοχοποιήσουν για  μι-
κροπταίσματα, αναζητώντας άλλοθι για τα δικά τους
«κατά συρροήν και κατ’ εξακολούθησιν» εγκλήματα.
Πρωταγωνιστές επί σκηνής οι τροϊκανοί εκπρόσωποι
των τοκογλύφων δανειστών, που δίνουν την τελευταία
τους παράσταση λίγο προτού να βάλουν την ταφό-
πλακα στην ελληνική κοινωνία. Η εκτίμηση αυτή
δεν είναι καθόλου υπερβολική, αν λάβουμε υπόψη
τα παρακάτω.

Α) Το περίφημο πακέτο των 11,5 δις, που έγινε
ήδη 13,5 δις και τώρα βαδίζει για τα 18 δις (και βλέ-
πουμε!) θα συντρίψει κυρίως τα εξουθενωμένα ήδη
στρώματα της κοινωνίας και θα τα καταδικάσει  σε
μακροχρόνια φτώχεια, ανασφάλεια, ανεργία, πείνα
και δυστυχία. Πάλι θα πληρώσουν οι άνθρωποι του
μόχθου (και πού να τα βρουν;), ενώ οι έχοντες και
κατέχοντες θα μείνουν λίγο-πολύ ουσιαστικά στο
απυρόβλητο.

Β) Οι ετοιμαζόμενες απολύσεις χιλιάδων δημοσίων
υπαλλήλων (των περιττών τάχα και ανάξιων) θα
ανοίξουν το δρόμο για να σαρωθούν οι δημόσιες
υπηρεσίες με νέες μαζικές απολύσεις στη συνέχεια.
Οι ουρές και η ταλαιπωρία των πολιτών που θα περι-
μένουν να εξυπηρετηθούν δε θα έχει προηγούμενο.
Αλλά το κυριότερο είναι ότι μαζί με τους συνεχώς
αυξανόμενους ανέργους του ιδιωτικού τομέα, όπου
επιχειρήσεις και μαγαζιά κλείνουν με ραγδαίους
ρυθμούς, η ανεργία θα εκτοξευτεί στο δυσθεώρητο
ύψος του 30%, με συνέπειες βαρύτατες για την οι-
κονομία και τρομακτικές για τη ζωή μας.

Γ) Αποδομείται πλήρως το κοινωνικό κράτος,
βγαίνουν στο σφυρί αντί πινακίου φακής κάθε τομέας
κοινωνικής υπηρεσίας και ολόκληρος ο ενεργειακός
πλούτος της χώρας, χωρίς σχεδιασμό για την κάλυψη
των εθνικών αναγκών. Μετά τον ΟΤΕ πωλούνται σε
ιδιώτες λιγνίτες και υδροηλεκτρικές μονάδες, τα τι-
μολόγια της ΔΕΗ θα εκτιναχθούν στα ύψη, απειλείται
με ιδιωτικοποίηση το νερό (ΕΥΔΑΠ), ιδιωτικοποιούνται
κρατικές δραστηριότητες (π.χ. ΟΠΑΠ, Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων κ.ά.) από τα έσοδα των
οποίων καλύπτονταν ως τώρα κοινωνικές ανάγκες.
Ας σημειωθεί ότι τις ιδιωτικοποιήσεις έχουν αναλάβει
ειδικοί σύμβουλοι, που πληρώνονται με εκατομμύρια
για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

Δ) Η δημόσια υγεία στήνεται στο εκτελεστικό
απόσπασμα. Με την κατάργηση ή συγχώνευση νο-
σοκομειακών μονάδων, με την έλλειψη φαρμάκων
και αναλώσιμων υλικών, με την υποχρηματοδότηση
του ΕΟΠΥΥ, με την αύξηση της συμμετοχής για
φάρμακα, εξετάσεις και γιατρούς, οι πολίτες πρέπει
να προσεύχονται να μην αρρωστήσουν. Το ΕΣΥ αρ-
γοσβήνει, όλες οι υπηρεσίες υγείας συρρικνώνονται
με στόχο την απαξίωσή τους και την πιο εύκολη
έτσι παράδοσή τους στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ανά-
λογα φαινόμενα πλήττουν την Παιδεία μας και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Βρεφονηπιακοί σταθμοί, πα-
νεπιστημιακές σχολές και Δήμοι αδυνατούν να λει-
τουργήσουν από έλλειψη κονδυλίων.

Ε) Ετοιμάζεται πραγματικός μεσαίωνας στον
τομέα της εργασίας. Με την αύξηση ημερών και
ωρών εργασίας, την ελαστικοποίηση του ωραρίου,
τη δραστική μείωση των αποδοχών, την πλήρη κα-
τάργηση δώρων, επιδομάτων, τριετιών κλπ, το ερ-
γασιακό περιβάλλον οδηγείται σε «κινεζοποίηση»,
με στόχο τη μετατροπή της χώρας σε παράδεισο
για τους επενδυτές και σε κόλαση για το λαό της.
Τέτοια «ανάπτυξη» μας επιφυλάσσουν: που σ’ αυτούς
θα φέρει πλούτο, ενώ θα μετατρέπει τους εργαζό-
μενους σε δουλοπάροικους. Ανάλογη μοίρα περιμένει
και όλους τους συνταξιούχους, ενώ τα χαράτσια
συνεχίζονται και ετοιμάζονται σκληρότερα φορο-
λογικά μέτρα, που θα συμπεριλάβουν και τα χωρά-
φια!

ΣΤ) Έχει και άλλα «μαργαριτάρια» η τρέχουσα
επικαιρότητα:

α) Κάναμε την Αθήνα Φρούριο για να έρθει η
Μέρκελ και να πεί μια καλή κουβέντα στήριξης και
αυτή μας έδωσε μόνο την ευχή της: να μπορέσουμε,
λέει, να τα καταφέρουμε! Όμως αυτή ήρθε με αλ-

λαγμένη μόνο την τρίχα και όχι τι γνώμη. Θέλησε
να δείξει δήθεν καινούργιο πρόσωπο και να μετριάσει
τη δυσαρέσκεια που εκδηλώνεται εναντίον της εντός
και εκτός Γερμανίας. Και κυρίως ήρθε για να προ-
ωθήσει τα γερμανικά συμφέροντα στην Ελλάδα. Γι’
αυτό και δε θέλησε να συναντηθεί με Έλληνες επι-
χειρηματίες, παρά μόνο εκπροσώπους γερμανικών
εταιρειών.

β) Ακούστηκε ότι οι τροϊκανοί ζητούν και την εκ-
κένωση των νησιών μας που έχουν κάτω από 150
κατοίκους, για λόγους οικονομίας του κράτους! Η
είδηση διαψεύστηκε, αλλά υπάρχει καπνός χωρίς
φωτιά; Και το περίεργο (και ύποπτο) είναι ότι σ’
αυτά ακριβώς τα νησιά η Τουρκία αμφισβητεί την
ελληνική κυριαρχία. Τυχαίο;

γ) Απονεμήθηκε το Νόμπελ ειρήνης στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, με το σκεπτικό ότι αυτή συμβάλλει
επί χρόνια στην προώθηση της ειρήνης, της συμφι-
λίωσης των λαών, της δημοκρατίας και των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Αλήθεια; Και ο πόλεμος και η
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας; Και ο οικονομικός πό-
λεμος που βιώνουν οι φτωχές χώρες του ευρωπαϊκού
«Νότου»; Τίνος έργο είναι όλα αυτά; Και ποια δι-
καιώματα προστατεύονται; Της φτώχειας, της ανερ-
γίας και της εξαθλίωσης; Εκτός εάν πρέπει να
είμαστε και ευγνώμονες, που ο πλούσιος ευρωπαϊκός
«Βορράς» και κυρίως η Γερμανία, δε χρησιμοποιούν
όπλα για την ώρα! 

δ) Ο Έλληνας πρωθυπουργός, παγιδευμένος με-
ταξύ της τρόικας και των συνεταίρων του στη συγ-
κυβέρνηση, ορκίζεται ότι τα σκληρά αυτά μέτρα θα
είναι τα τελευταία. Πώς να τον πιστέψουμε; Τα ίδια
ακούμε κάθε φορά που έρχεται η ώρα να πάρουμε
μια δόση του δανείου, που το μεγαλύτερο, βέβαια,
μέρος της προορίζεται για την αποπληρωμή του
χρέους και για τις Τράπεζες. Εκτός αν ο πρωθυ-
πουργός εννοεί αυτό που εννοεί και ο τίτλος αυτού
του κειμένου, ότι δηλαδή τα μέτρα αυτά θα είναι τα
τελευταία μας, γιατί στην κυριολεξία θα μας πεθά-
νουν ως κοινωνία.

Πέρα όμως από τα αστεία και τα λογοπαίγνια,
παραμένει το καίριο και βασανιστικό ερώτημα. Τι
αποτέλεσμα θα έχουν τα νέα μέτρα; Μετά την τρι-
κυμία υπάρχει πράγματι η ελπίδα, όπως μας υπό-
σχονται; Όταν πριν 500 περίπου χρόνια οι Πορτογάλοι
θαλασσοπόροι έψαχναν να βρουν τις πλούσιες Ινδίες
περιπλέοντας την Αφρική και συνάντησαν μεγάλη
θαλασσοταραχή στο νοτιότερο άκρο της, το μετο-
νόμασαν από ακρωτήριο των τρικυμιών σε ακρωτήριο
της καλής ελπίδας, γιατί μόλις το πέρασαν, ζωντάνεψε
η ελπίδα να φτάσουν στην Ινδία και στον πλούτο
της. Κάτι τέτοιο επιχειρούν σήμερα οι ντόπιοι και
ξένοι διαχειριστές της τύχης μας. Να μας πείσουν
ότι υπάρχει ελπίδα, όταν περάσουμε τον κάβο, την
τελευταία τρικυμία. Ενώ, όμως, τότε οι Πορτογάλοι
βρήκαν τον αμύθητο πλούτο της Ινδίας και της
Κίνας, το μόνο που πραγματικά φαίνεται στον ελλη-
νικό ορίζοντα είναι τα εξευτελιστικά μεροκάματα
Ινδίας και Κίνας. Οι σύγχρονοι αποικιοκράτες δε
χρειάζονται σήμερα μεγάλα ταξίδια για να βρουν
πόρους και ανθρώπους προς εκμετάλλευση. Μπορούν,
απλώς, με μνημόνια, με δανειακές συμβάσεις και με
χειραγώγηση του πολιτικού συστήματος, να μετα-
φέρουν τους λαούς στην εργασιακή κόλαση του με-
σαίωνα και της αποικιοκρατίας.

Αυτός είναι ο πραγματικός τους σκοπός και αυτό
θα μας κάνουν, αν τους αφήσουμε να περάσουν τον
κάβο. Και για να το πετύχουν, μας παρουσιάζουν τα
μέτρα καταστροφής ως μέτρα ελπίδας. Και παράλ-
ληλα δεν παύουν να μας απειλούν με την έξοδό μας
από το ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα δικός τους
είναι ο φόβος για τυχόν διάλυση της Ευρωζώνης,
ακόμα και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν με
κάποια χώρα γίνει η αρχή. Γιατί τότε θα κινδυνεύει
η προνομιακή τους δυνατότητα να εκμεταλλεύονται
τους άλλους και οι ίδιοι να θησαυρίζουν. Και με μια
επαίσχυντη προπαγάνδα, που την αναπαράγουν τα
εγχώρια παπαγαλάκια τους, προσπαθούν (και, δυ-
στυχώς, έχουν καταφέρει ως ένα βαθμό) να μας
πείσουν ότι εμείς φταίμε για όλα, που είμαστε φυ-
γόπονοι, που καλοπερνούσαμε με δανεικά, που κλέ-
βαμε το κράτος κλπ., ενώ, ακόμα κι αν αθροιστούν
και διογκωθούν όλες οι δικές μας ευθύνες, μικρές
και μεγάλες, πάλι δεν αρκούν να εξηγήσουν και να

δικαιολογήσουν την εξαθλίωση, στην οποία μας
οδηγούν.

Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. Διανύουμε πε-
ρίοδο καπιταλιστικής κρίσης – φαινόμενο σύμφυτο
με το καπιταλιστικό σύστημα, που κάθε μερικές δε-
καετίες επαναλαμβάνεται με την αναγκαιότητα πε-
ρίπου των φυσικών φαινομένων. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις το κεφάλαιο έχει απώλειες, που προσπαθεί
να φορτώσει στους εργαζόμενους, για να προστα-
τεύσει τα κέρδη του με κάθε τρόπο (Η ιστορία
διδάσκει ότι δε διστάζει να προκαλέσει ακόμα και
πολέμους, τοπικούς και παγκόσμιους). Στη δική μας
περίπτωση ο πλούσιος ευρωπαϊκός «Βορράς», απει-
λούμενος από την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση
και πιεζόμενος από τον ανταγωνισμό άλλων ανερ-
χομένων οικονομιών, όπως αυτή της Κίνας, είδε τα
κέρδη του να μειώνονται και έθεσε σε εφαρμογή
ένα ύπουλο σχέδιο: να προκαλέσει μια τεχνητή οι-
κονομική κρίση χρέους σε κάποια μέλη-κράτη του
φτωχού Νότου και αφού την αφήσει και την υπο-
βοηθήσει να διογκωθεί, να επιβάλει ύστερα μέτρα
σκληρής λιτότητας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση
του εργατικού κόστους και την κατάργηση των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων, για την προστασία και προ-
σαύξηση των κερδών του (Για το κεφάλαιο η συνεχής
αύξηση των κερδών με κάθε τρόπο είναι νόμος και
θρησκεία!). Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον εξα-
θλίωσης των εργαζομένων και των πολιτών, είναι
πιο εύκολο να περάσουν στα χέρια των οικονομικών
κατακτητών και οι ακίνητες αξίες (εθνική περιουσία
κ.λπ.), πράγμα που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο και
την εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία. Η Ελλάδα
επιλέχθηκε ως πρώτο πειραματόζωο, με τη σύμφωνη
γνώμη και συνεργασία, όπως φαίνεται, των κυβερ-
νώντων. Και τώρα οι εμπνευστές του πειράματος
οδηγούν στην εξαθλίωση τον ελληνικό λαό (Και έρ-
χεται σιγά-σιγά η σειρά και άλλων, των Ισπανών,
των Πορτογάλων κλπ. Άραγε, είναι και αυτοί τεμπέ-
ληδες και καλοπερασάκηδες και κλέφτες;). Και δε
φαίνεται να φτάσαμε ακόμα στον πάτο του βαρελιού.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι τροϊκανοί μας υποδεικνύουν
ως μέτρο σύγκρισης τους άθλιους μισθούς σε γει-
τονικές μας χώρες, που φτάνουν – δε φτάνουν στα
300 ευρώ. Και όταν μας πάνε εκεί, τότε δε θα τους
νοιάζει αν είμαστε και επισήμως χρεοκοπημένοι
ούτε και ποιο νόμισμα θα έχουμε. Αυτοί θα κάνουν
τις χρυσοφόρες επενδύσεις τους, που θα φέρουν
την «ανάπτυξη» που τους βολεύει και που θα μει-
ώσουν κατακόρυφα την ανεργία, αφού όλοι μαζί θα
δουλεύουμε τσάμπα στις πρώην περιουσίες μας
για την αύξηση των κερδών των αφεντικών, χωρίς
κοινωνικές παροχές και δικαιώματα.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ; Ποιος θα υψώσει ένα
καινούργιο περήφανο «ΟΧΙ» στη νέα απόπειρα υπο-
δούλωσής μας; Δυστυχώς, η δική μας κυβερνητική
τρόικα φαίνεται απρόθυμη και ανήμπορη για κάτι τέ-
τοιο. Στην ουσία ευθυγραμμίζεται χωρίς αντίσταση
με τις απαιτήσεις των δανειστών. Περιορίζεται σε
κροκοδίλια δάκρυα και σε ψευτοπαλικαρισμούς χωρίς
αντίκρισμα. Γιατί τα σκληρά μέτρα τα είχε από το
δεύτερο μνημόνιο αποδεχτεί και προσυπογράψει.
Γι’ αυτό αθετήθηκαν και οι προεκλογικές υποσχέσεις
όλων και οι μετεκλογικές προγραμματικές συμφωνίες
περί δήθεν επαναδιαπραγμάτευσης και οι «κόκκινες
γραμμές» που τάχα θα έβαζαν στις παράλογες τροϊ-
κανές απαιτήσεις. Τώρα αγωνιούν για την κομματική
τους διάσωση και για την ψήφιση των μέτρων από
τη Βουλή. Φοβούνται μήπως οι βουλευτές τους, είτε
από συνείδηση είτε από τη λαϊκή κατακραυγή, τα
καταψηφίσουν. Τους πιέζουν, τους απειλούν με δια-
γραφή και σκαρφίζονται τρόπους και μεθοδεύσεις
εξαναγκασμού τους (π.χ. ψήφιση όλων των μέτρων
σε ένα άρθρο!) που καταστρατηγούν τον Κοινοβου-
λευτισμό και τη Δημοκρατία.       

Από την κυβερνητική υποχωρητικότητα στην Τρόι-
κα και στους εντολοδότες της προκύπτουν εύλογες
απορίες και ερωτηματικά. Ακόμα και ο Μεταξάς,
που ήταν δικτάτορας και ιδεολογικά συγγενής προς
τους επίδοξους κατακτητές μας, δεν υπέκυψε πα-
θητικά στην ιταμή απαίτηση των Ιταλών και συνέδεσε
το όνομά του με το ηρωικό «ΟΧΙ» του λαού μας το
1940. Οι σημερινοί κυβερνώντες γιατί δεν προβάλλουν
ουσιαστική αντίσταση στις βάρβαρες, ληστρικές και
αισχροκερδείς απαιτήσεις των δανειστών; Είναι
εκλεγμένοι εκπρόσωποι δικοί μας ή πειθήνιοι εντο-
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ο πρώην Λυκειάρχης της Φιγαλίας, ορισμένες
πραγματοποίησε και ο Σύλλογος Ζουρτσάνων,
χρειάζονται όμως μεγαλύτερη στήριξη και συμ-
μετοχή. Και να βοηθήσουν σ’ αυτό χορηγοί, όπως
αυτοί που έφτιαξαν το εξαιρετικό γήπεδο 5Χ5
στο σχολείο. Οι χορηγοί μπορούν να χρηματοδο-
τήσουν και μια βιβλιοθήκη με τεχνολογική υπο-
στήριξη, υπάλληλο και προσωπικό συντήρησης
που να μη λειτουργεί τόσο απομακρυσμένα στο
σχολείο αλλά σε ένα οίκημα κοντά στην πλατεία
για να αποτελεί εστία συζητήσεων και προβλη-
ματισμού για περισσότερο κόσμο.

Εδώ να μιλήσω για ένα προσωπικό μου λάθος,
καθότι τόσα χρόνια που παραθερίζω στο χωριό
και είχα το ένα τρίτο του χωριού μαθητές/τριες,
δε φρόντισα με πνευματικούς ανθρώπους που
γνωρίζω να πραγματοποιήσω κάποια εκδήλωση
για τη Φιγαλία. Πιστεύω ότι ήλθε ο καιρός να το
κάνουμε και μάλιστα με πολλούς φίλους και φίλες
από το χωριό. Ο κόσμος πάντα διψάει για τέτοια.
Κα να μην έχουμε ψευδαισθήσεις και στερεότυπα
ότι τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται, αλλά να σκε-
φτόμαστε ότι τα παιδιά πάντοτε αναζητούν κάτι
διαφορετικό και ανώτερο. Χρειάζονται μόνο υπο-
μονή και συμπαράσταση από τους οικείους τους.

Λίγο ακόμη με το αγροτικό ζήτημα. Όταν
έλεγα τις σκέψεις μου σε φίλους τα όμορφα κυ-
ριακάτικα πρωινά στην πλατεία του χωριού, πολλοί
μου έλεγαν για το πόσο είναι πλέον ακριβά στην
αγορά, οι αγροτικές πρώτες ύλες, οι σπόροι, οι
ζωοτροφές και ότι δεν είναι πλέον εύκολα αυτά
που ήταν κάποτε αυτονόητα. Χωρίς να είμαι ειδι-
κός, μόνο από τις λίγες αναγνώσεις μου, θα
έλεγα σε όσους αμφισβητούν τα γραφόμενά μου,
ότι πολλοί μπορούν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο
και να ζήσουν από τη γεωργία και την κτηνοτροφία
φυσικά με λιγότερα χρήματα από όσα είχαν μάθει,
αρκεί να αναλογιστούμε το πόσο μας απέκοψαν
από τον πρωτογενή παράγοντα οικονομίας οι
κατά καιρούς ηλίθιες και ολέθριες πολιτικές απο-
φάσεις για την εκπαίδευση. Στις οικονομικές σχο-
λές, και απ’ όσο γνωρίζω στις γεωπονικές, είναι
αμφίβολο αν διδάσκονται συγγράμματα που θα
βοηθούσαν στην κατεύθυνση της ανάδειξης της
γενεαλογίας του γεωργικού τρόπου παραγωγής.
Συγγράμματα όπως τα Αγροτικά του Καραβίδα
θεωρούνται απαρχαιωμένα, παρότι σήμερα ζητάμε
να επανέλθουμε στις πηγές της κοινωνικής μας
συγκρότησης. Και ερωτώ. Γιατί τόσα χρόνια δε
λειτουργούσαν τράπεζες ελληνικών σπόρων;
Απλώς γιατί βόλευαν ορισμένους οι εισαγωγές
με τις μίζες που έπαιρναν από τις εταιρείες για

τα προϊόντα. Ευτυχώς πολλοί αγρότες μας κι-
νούνται πλέον σωστά και αρχίζουν να επανιδρύουν
το θεσμό διατήρησης των παλαιών σπόρων με
την υποχρέωση να μην τον κρατούν μόνο ορι-
σμένοι αλλά να τον μοιράζονται με περισσότερους.
Και οι επαγγελματίες θα έχουν καλύτερες πωλή-
σεις σ’ αυτόν τον τομέα, γιατί θα βοηθήσει η συ-
νεργατικότητα των περισσοτέρων φορέων. Το
μονοπώλιο καταλύεται μόνο με την αλληλεγγύη.

Η ύπαιθρος δεν θα ξαναγυρίσει πίσω στο γαϊ-
δούρι και στο φόρτωμα της κλάρας για τις γίδες.
Αυτά ανήκουν πλέον στις ρομαντικές αφηγήσεις
μας. Μπορούμε να βιώσουμε την ύπαιθρο και με
το i pad. Αλλά μαζί με την υψηλή τεχνολογία
μπορούν να συνυπάρχουν και οι ανώτερες μορφές
τέχνης και πολιτισμού. Και από αυτές έχει ανάγκη
η ύπαιθρος. Ο αγρότης αν μάθει ή αν δει, θα εκτι-
μήσει και θα στείλει το παιδί του εκτός από το
φροντιστήριο, και στη σχολή χορού και στη σχολή
δημιουργικής απασχόλησης. Αυτά δεν είναι εξω-
πραγματικά. Η κρίση μπορεί να δείξει το δρόμο
για μια «δημιουργική» επαρχία. Οι νέοι επαγγελ-
ματίες μπορούν να δημιουργήσουν και τέτοια
κέντρα απασχόλησης και κοινωφελείς υπηρε-
σίες.

Ο τουρισμός επίσης είναι ένας από τους τομείς
που μπορεί να αναπτύξει το χωριό μας και μάλιστα
όλες τις εποχές του χρόνου. Παντός είδους δρα-
στηριότητες, αθλητικές, οικολογικές/φυσιολατρι-
κές, πολιτιστικές ακόμη και θρησκευτικές/λατρευ-
τικές μπορούν να προσφερθούν από τους αν-
θρώπους μας, αρκεί να δημιουργηθεί η κατάλληλη
υποδομή κυρίως με χαμηλό κόστος. Μετά τις
φωτιές συνειδητοποιήσαμε ακόμη περισσότερο
το φυσικό περιβάλλον που είχαμε και χάσαμε και
πώς μπορούμε εκ νέου με υπομονή και διάθεση
να το ξαναδημιουργήσουμε και να το προσφέρουμε
και σε ξένους. ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. Δείτε τα διπλανά χωριά
της ορεινής Αρκαδίας και την Ανδρίτσαινα. Η Φι-
γαλία δεν έχει τίποτα να ζηλέψει απ’ αυτά.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να μεταφέρω τις θερ-
μές ευχαριστίες προς τους ανθρώπους που βοη-
θούν με τεράστια ποσά την αποκατάσταση του
μοναστηριού, επίσης προς τους επαγγελματίες
του χωριού που τόσο πρόθυμα παρέχουν εξυπη-
ρετήσεις στον κόσμο αλλά και τους απλούς μας
συγχωριανούς – τους γείτονες και φίλους που
με την καλοσύνη τους μπορεί να μας κάνουν ν’
αντέξουμε και τούτη τη χρονιά μέχρι να τους ξα-
ναδούμε σύντομα, ελπίζω.

Θανάσης Γ. Σακελλαριάδης
Ο «δάσκαλος» 

για τους συγχωριανούς μου. 
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λοδόχοι των όποιων «ευρωπαϊκών» επιλογών και
συμφεροντολόγοι θεσιθήρες, που με την υπακοή
τους προστατεύουν τη θεσούλα τους στην εξουσία;
Είναι ηττοπαθείς και φοβισμένοι πολιτικοί, ακατάλ-
ληλοι και ανίκανοι να υψώσουν το ανάστημά τους
και να εμπνεύσουν το λαό να κάνει το ίδιο; Δεν μπο-
ρούν ή δεν θέλουν να εκπονήσουν τόσον καιρό ένα
εναλλακτικό σχέδιο για να βγει η χώρα από την
κρίση και να απαλλαγεί από το θανατηφόρο εναγκα-
λισμό της τρόικας και όσων βρίσκονται πίσω της φα-
νερά ή κρυφά; Έχουν, απλώς, πεισθεί, ότι με την
ατελείωτη αλυσίδα των σκληρών μέτρων θα σωθεί ο
ελληνικός λαός, όταν ακόμα και οι πέτρες φωνάζουν
ότι «το πρόγραμμα δεν βγαίνει»; Είναι, μήπως,
δέσμιοι των αμαρτιών τους και συμπεριλαμβάνονται
σε ύποπτες λίστες τύπου Μέρκελ ή Λαγκάρντ, οπότε
οι δανειστές τους κρατούν στο χέρι; Και με την πιο
αθώα εκδοχή να συνταχθούμε, ο χαρακτηρισμός
«ανάξιοι και «αποτυχημένοι» τους ταιριάζει. Και δεν
αποκλείεται στο μέλλον η ιστορία να τους κρίνει πιο
αυστηρά και να τους επιφυλάξει την περιφρόνησή
της, μπορεί και την καταδίκη της.

Το βάρος και η ελπίδα της αντίστασης και της
ανατροπής αυτής της κατάστασης εναπόκειται στον
ελληνικό λαό. Η αντοχή του έχει ήδη εξαντληθεί.
Είναι καιρός να εξαντληθεί και η ανοχή του απέναντι
στα δόλια σχέδια των ντόπιων και ξένων μηχανορ-
ράφων. Να διώξει το φόβο που του έχουν ενσταλάξει,
να αποβάλει την ηττοπάθεια, να αγνοήσει τις ψευ-
τοαπειλές και με αγωνιστική επαγρύπνηση να στείλει
και στους εδώ και στους έξω ηχηρό και αποφασιστικό
και ανυποχώρητο μήνυμα ότι «δεν πάει άλλο» και
ότι τα μέτρα δε θα περάσουν. Αν δουν ότι τα δεχό-
μαστε, αν δεν τους σταματήσουμε, αυτοί θα συνεχί-
σουν μέχρι τελικής εξοντώσεώς μας. Κι αν τελικά η
Κυβέρνηση είναι ανάλγητη και αποφασισμένη να
συνεργήσει στο έγκλημα, να βρούμε τρόπους να
πείσουμε τους βουλευτές, να μη λερώσουν ξανά και
τα δικά τους χέρια. Με μαζικές διαμαρτυρίες, με
προσωπικές επαφές, με τηλεφωνήματα, με την υπό-
μνηση ότι είναι δικοί μας εκπρόσωποι και όχι των
τροϊκανών, ακόμη και με την απειλή του «μαυρίσμα-
τος», να μην τους αφήσουμε να δώσουν τη χαριστική
βολή στο λαό που τους εμπιστεύθηκε. Ακόμα και αν
τα μέτρα θα έχουν – ο μη γένοιτο – ψηφιστεί όταν
κυκλοφορήσει η εφημερίδα, αυτή η προσπάθεια
πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει, για την ακύ-
ρωση και ανατροπή τους.

Ταυτόχρονα οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συμ-
φωνήσουν σε καθαρές λύσεις και τρόπους αντίστασης
στην καταστροφή και εναλλακτικά σχέδια που θα
θέσουν έντιμα και υπεύθυνα στην κρίση του λαού.
Και αν η επιλογή του λαού είναι η παραμονή στο
ευρώ και στην ευρωπαϊκή ένωση, αυτό δεν μπορεί
να νοηθεί και να γίνει «πάση θυσία», αλλά μόνο με
τους όρους του ισότιμου και αξιοπρεπούς εταίρου
και όχι του θύματος προς εκμετάλλευση. Διαφορετικά,
όπως υποστηρίζουν άλλοι, η χώρα πρέπει να εγκα-
ταλείψει μια λυκοσυμμαχία, μέσα στην οποία την
έχουν για μαύρο πρόβατο, και να χαράξει δική της
αυτόνομη πορεία οικονομικής ανάπτυξης και εθνικής
ανεξαρτησίας, βάζοντας τους δικούς της όρους για
τη διαχείριση του χρέους που μπορεί να φτάσουν
και – γιατί όχι; – μέχρι τη μονομερή διαγραφή ενός
μέρους του ή και του συνόλου του. Σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση θα ενταθούν οι απειλές και οι φόβοι ότι το
πρόβατο έξω από το μαντρί θα το φάνε οι λύκοι.
Όμως οι λύκοι, όπως αποδείχτηκε περίτρανα, είναι
μέσα στο μαντρί και εκεί κατασπαράσσουν τα θύματά
τους. Γι’ αυτό, άλλωστε, το έφτιαξαν, για να τα μαν-
τρώσουν.

Λοιπόν, ο ρόλος του προβάτου-θύματος που μας
επιφυλάσσουν σήμερα οι λύκοι, δε γίνεται δεκτός,
δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ή μέσα, πραγματικά ισό-
τιμοι, σεβαστοί και αξιοπρεπείς εταίροι ή έξω, στη-
ριγμένοι στις δικές μας αστείρευτες ψυχικές δυνάμεις
και στον άφθονο εθνικό μας πλούτο, που τώρα άλλοι
τον εποφθαλμιούν ή και τον νέμονται ήδη. Αν
μείνουμε στη σημερινή κατάσταση, αυτοί θα μας
εξαφανίσουν. Όσο ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί
του έμεναν μέσα στη σπηλιά, ο Κύκλωπας έτρωγε
κάθε μέρα έναν απ’ αυτούς. Όταν βρήκαν τρόπο να
βγουν, γλίτωσαν και συνέχισαν, έστω με δυσκολίες,
το ταξίδι τους για την Ιθάκη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
(με τη βοήθεια δημοσιευμάτων)

ΤΑ  ΜΕΤΡΑ  ΑΥΤΑ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ
ΤΑ …ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΜΑΣ!

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

Ενοικιάζονται  Διαμερίσματα  
στη Νέα Φιγαλία (Ζούρτσα) 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 

Τηλ.: 26250 - 41767 

ή 0015168481119
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Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα που
έχει παραδώσει την κυριαρχία της μαζί
με την αξιοπρέπειά της, με αντάλλαγμα
την οικονομική βοήθεια την οποία συνο-
δεύουν δυσβάσταχτοι όροι, που τη βυθί-
ζουν ακόμα περισσότερο στην εξαθλίωση
και στην εξάρτηση από τους δανειστές
της.

Είναι μια χώρα όπου καθημερινά αυ-
τοκτονούν πολίτες της  (έχουν φτάσει
φέτος τις 3.500), λόγω του οικονομικού
αδιεξόδου, όπου παιδιά λιποθυμούν  στα
σχολεία, επειδή οι γονείς τους δεν μπο-
ρούν να τα θρέψουν, όπου άνθρωποι ψά-
χνουν στα σκουπίδια για να φάνε, όπου η
ανεργία έχει ξεπεράσει το 25%  και μάλι-
στα στους νέους το 50%, αλλά και μεγάλο
μέρος εργαζομένων υποαμείβεται, με
αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να μην
μπορούν να καλύψουν τις βασικές βιοτικές
τους ανάγκες.

Είναι μια χώρα με οξύ δημογραφικό
πρόβλημα, αλλά που καταργεί τα οικογε-
νειακά επιδόματα. Αντί να στηρίξει, με
κάθε τρόπο, τη μητρότητα, κόβει το πενι-
χρό επίδομα της πολύτεκνης μητέρας,
κλείνει τους δημόσιους βρεφονηπιακούς
σταθμούς, δήθεν για λόγους περιστολής
δαπανών. Συγχρόνως ο λαός της, η νεο-
λαία της, μεταναστεύει καθημερινά. Και
αυτή αδιαφορεί, όταν την εγκαταλείπει ο
ανθός του πληθυσμού της, την ίδια στιγμή
που εκατομμύρια μετανάστες αλλοιώνουν
την πολιτισμική φυσιογνωμία της, με κίν-
δυνο στο εγγύς μέλλον οι Έλληνες να εί-
μαστε μειοψηφία στην ίδια μας τη χώρα.

Είναι μια χώρα όπου υπολειτουργούν
τα νοσοκομεία της, που δεν έχει φάρμακα
για τους  πολίτες της, χρήματα για τη
λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών της,
κυρίως των Δημοτικών της Αρχών, οι
οποίες δεν πρόλαβαν να οργανωθούν
από το «μπάχαλο» που δημιούργησε η
εφαρμογή του «Καλλικράτη», ενώ πα-
ράλληλα εξοντώνει φορολογικά τους συ-
νεπείς πολίτες, διότι δεν μπορεί ή δεν
θέλει να συλλάβει τη φοροδιαφυγή.

Είναι μια χώρα που αφήνει ατιμώρητους
τους πολιτικούς που έχουν καταχραστεί
δημόσιο χρήμα. Αυτός είναι ένας από
τους λόγους που ο χώρος της πολιτικής
έχει απαξιωθεί στη χώρα μας, με συνέπεια
να μην ελκύει, όπως θα έπρεπε, τους κα-
λύτερους πολίτες. Η πολιτική είναι σπου-
δαία υπόθεση και πρέπει να ασκείται από
ανθρώπους ικανούς και τολμηρούς και
όχι από αμαθείς, ανιστόρητους, άτολμους,
κενόδοξους και υπηρέτες ξένων δυνάμεων
ή ξένων συμφερόντων.    

Είναι μια χώρα που αρνείται να ερευ-
νήσει το πώς παραδόθηκε άνευ όρων
στους δανειστές της και ποιοί είναι οι
πραγματικοί υπαίτιοι της παράδοσης αυτής.
Μια χώρα όπου το περί δικαίου αίσθημα
των πολιτών της αγνοείται προκλητικά.
Πότε άραγε θα επέλθει η κάθαρση, που
είναι ο επίλογος της τραγωδίας, ώστε να
μπορέσουν οι πολίτες της να αφήσουν
πίσω τους τα δεινά που συσσώρευσαν τα
μνημόνια; Αυτά που υπογράφτηκαν, χωρίς
να τηρηθούν οι διαδικασίες που υπαγο-
ρεύουν το Σύνταγμα και οι νόμοι του κρά-
τους, προφανώς για να μη δοθεί χρόνος
να μελετηθούν επί της ουσίας. Αυτά που
υπογράφτηκαν αδιάβαστα, όταν όλοι οι
πολίτες γνωρίζουν ότι για να υπογράψουν
ένα απλό συμβόλαιο, ο συμβολαιογράφος,
τους το διαβάζει και τους το εξηγεί ανα-
λυτικά, για να ξέρουν τι υπογράφουν. 

Είναι μια χώρα που επί δεκαετίες δεν
παρήγαγε τίποτα, εφαρμόζοντας την εύ-
κολη πολιτική του δανεισμού και ίσως μια
πολιτική υπαγορευμένη από ξένα κέντρα
αποφάσεων, ώστε αργά και μεθοδικά να
βρεθεί στη σημερινή κατάσταση και να
ξεπουλήσει όσο-όσο την περιουσία της,
δημόσια και ιδιωτική.

Είναι μια χώρα που δεν μπορεί να ορ-
γανωθεί και να σχεδιάσει  το μέλλον της
και να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην εξω-
τερική της πολιτική. Που περιμένει παθη-
τικά να αποφασίζουν οι άλλοι για θέματα
ζωτικά της εθνικής της κυριαρχίας και
δέχεται να παραχαράσσουν την Ιστορία
της και τον πολιτισμό της.

Είναι μια χώρα που καταρρέει οικονο-
μικά και υφίσταται συνέπειες πολέμου,
ενώ οι πολιτικοί της δεν ξεχνούν τις πα-
λαιοκομματικές νοοτροπίες, ώστε να αρ-
θούν στο ύψος των περιστάσεων και όλοι
σαν μια γροθιά να δουλέψουν για τη σω-
τηρία της. Την ίδια στιγμή μεγάλη μερίδα
των πολιτών της, αντί να αφυπνίζεται,
παρακολουθεί τα τούρκικα σίριαλ, που
έχουν κατακλείσει την ελληνική τηλεό-
ραση, προϊόντα της τουρκικής προπαγάν-
δας, στο βωμό της δήθεν ελληνοτουρκικής
συνύπαρξης.  

Όταν όλα αυτά συμβαίνουν, τότε η
χώρα αυτή βρίσκεται στα πρόθυρα του
θανάτου.

Η Ελλάδα μας, είναι το καλύτερο
μέρος του πλανήτη. Έχει ήλιο, θάλασσα,
πλούσιο έδαφος και υπέδαφος, άριστες
κλιματικές συνθήκες, ποικίλο ορυκτό πλού-
το. Αν όντως έχει και μεγάλα υποθαλάσσια
ενεργειακά αποθέματα (πετρέλαιο, φυσικό
αέριο), όπως συμπεραίνεται, τότε είναι
ευνόητος ο λόγος για τον οποίο γίνεται
όλη η «φασαρία». Η Ελλάδα ήταν, είναι,
και θα είναι πάντα, αντικείμενο σκόπευσης
των ισχυροτέρων, γιατί  έχει την τύχη ή
την ατυχία να έχει γεωπολιτική σημασία
πάντα μεγαλύτερη από τη δύναμή της.

Η Ελλάδα πρέπει να σωθεί, και αυτό
μπορεί να γίνει όταν το πιστέψουμε όλοι
μας. Και αν γίνουν ακόμα πιο δύσκολα τα
πράγματα, ας μην αφήσουμε τη διχόνοια,
(η οποία θα απειλήσει τη χώρα μας, αν
επιβληθούν ακόμα πιο σκληρά μέτρα λι-
τότητας), να κρατήσει πάλι το σκήπτρο
της, διότι η διχόνοια όπως ξέρουμε, κάνει
μεγαλύτερο κακό και από τον εχθρό και
είναι η μεγαλύτερη «κατάρα» του Ελλη-
νικού γένους.

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας είναι
και συνέπεια της κρίσης των αξιών στην
ελληνική κοινωνία. Πιάσαμε «πάτο». Και
αφού δεν πάει παρακάτω, η μόνη διέξοδος
είναι προς τα πάνω. Οι πολίτες μαζί με
την προσπάθεια επιβίωσης, περνούν και
μια φάση ενδοσκόπησης και αυτοκριτικής,
τουλάχιστον για το δικό τους μερίδιο ευ-
θύνης. Μακάρι να συμβεί το ίδιο και στους
κυβερνώντες και να πάρουν, έστω και
τώρα, σωστές αποφάσεις για τη σωτηρία
της χώρας μας.

Ο λαός μας, ο «πάντα ευκολόπιστος
και πάντα προδομένος», έχει ανάγκη να
ελπίζει, πως η Ελλάδα θα τα καταφέρει.
Έχει ανάγκη να πιστεύει τα λόγια του
ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη: 

«Την Ελλάδα, στη μακραίωνα ιστορία
της, κάθε μεγάλη ήττα και καταστροφή,
αντί να την αφανίσει, την ανάσταινε!»

Δημ. Δημοσθενίδου

Οι  διανοούμενοι  της  Ελλάδας 
καλούν  τους  διανοούμενους 

ολοκλήρου  του  κόσμου

Λίγες μέρες μετά την έκρηξη του ελληνοϊταλικού πολέμου μερικοί

Έλληνες διανοούμενοι υπέγραψαν την ακόλουθη διαμαρτυρία η οποία

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Νέα Ελλάς» στις 10 Νοεμβρίου 1940:

10  Νοεμβρίου  1940

«Είναι δυο εβδομάδες τώρα, που μ’ ένα τελεσίγραφο,
μοναδικό στα διπλωματικά χρονικά των Εθνών, για το περιεχό-
μενο, την ώρα και τον τρόπο που το παρουσίασαν, η Ιταλία
κάλεσε την Ελλάδα να της παραδώσει τα εδάφη της, ν’ αρνηθεί
την ελευθερία της και να κατασπιλώσει την τιμή της.

Οι Έλληνες δώσαμε στην ιταμή αυτή αξίωση της φασιστικής
βίας, την απάντηση που επέβαλλαν τριών χιλιάδων ετών παρα-
δόσεις, χαραγμένες βαθιά στη ψυχή μας, αλλά και γραμμένες
στην τελευταία γωνιά της ιερής μας γης, με το αίμα των μεγα-
λύτερων ηρώων της ανθρώπινης ιστορίας. Και αυτή τη στιγμή,
κοντά στο ρεύμα της Θυάμιδος και τις χιονισμένες πλαγιές της
Πίνδου και των μακεδονικών βουνών, πολεμούμε, τις περισσότερες
φορές με τη λόγχη, αποφασισμένοι να νικήσουμε ή να πεθάνουμε
μέχρις ενός.

Σ’ αυτόν τον άνισον, σκληρότατον αλλά και πεισματώδη
αγώνα, που κάνει τον λυσσασμένο επιδρομέα να ξεσπάσει
κατά των γυναικών, των γερόντων και των παιδιών, να καίει, να
σκοτώνει, ν’ ακρωτηριάζει, να διαμελίζει τους πληθυσμούς στις
ανοχύρωτες κι’ άμαχες πόλεις μας και στα ειρηνικά χωριά μας,
έχουμε το αίσθημα ότι δεν υπερασπιζόμαστε δική μας μόνο
υπόθεση. Ότι αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία όλων εκείνων των
υψηλών αξιών που αποτελούν τον πνευματικό και ηθικό πολιτισμό,
την πολύτιμη παρακαταθήκη που κληροδότησαν στην ανθρωπό-
τητα οι δοξασμένοι μας πρόγονοι και που σήμερα βλέπουμε ν’
απειλούνται από το κύμα της βαρβαρότητας και της βίας.
Ακριβώς αυτό το αίσθημα εμπνέει το θάρρος σ’ εμάς τους
Έλληνες διανοούμενους, τους ανθρώπους του πνεύματος και
της τέχνης ν’ απευθυνθούμε στους αδελφούς μας ολοκλήρου
του κόσμου για να ζητήσουμε όχι την υλική βοήθεια αλλά την
ηθική βοήθειά τους. Ζητούμε την εισφορά των ψυχών, την επα-
νάσταση των συνειδήσεων, το κήρυγμα, την άμεση επίδραση
παντού, όπου είναι δυνατόν, την άγρυπνη παρακολούθηση και
την ενέργεια για έναν καινούργιο πνευματικό Μαραθώνα, που
θ’ απαλλάξει τα δυναστευόμενα Έθνη από τη φοβέρα της πιο
μαύρης σκλαβιάς που είδε ποτέ ο κόσμος. Όταν μια τέτοια επα-
νάσταση συντελεστεί η Νίκη θα στεφανώσει το μέτωπο και του
τελευταίου, του πιο ταπεινού εργάτη.

Με τη μεγάλη και σταθερή αυτή ελπίδα, σας στέλνουμε τον
αδελφικό μας χαιρετισμό».

Υπογράφουν:
Κωστής Παλαμάς, Σπύρος Μελάς, Άγγελος Σικελιανός,

Γεώργιος Δροσίνης, Σωτήρης Σκίπης,
Δημήτριος Μητρόπουλος, Κ. Δημητριάδης, Νικόλαος Βέης, 
Κ. Παρθένης, Ιωάννης Γρυπάρης, Γιάννης Βλαχογιάννης, 

Στρατής Μυριβήλης, Κώστας Ουράνης, 
Μιλτιάδης Μαλακάσης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, 
Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, Αρίστος Καμπάνης.

Επιμέλεια: Γεώργιος Αν. Νίκας

Η  Ελλάδα  σήμερα…

Οι  Δύο  Λύκοι   

Ένα βράδυ ένας γέρος Ινδιάνος της φυλής Τσερόκι, μίλησε

στον εγγονό του για τη μάχη που γίνεται μέσα στην ψυχή των

ανθρώπων. Είπε: "Γιέ μου, η μάχη γίνεται μεταξύ δυο “λύκων”

που υπάρχουν μέσα σε όλους μας.

Ο ένας είναι το Κακό. Είναι ο θυμός, η ζήλια, η θλίψη, η απο-

γοήτευση, η απληστία, η αλαζονία, η αυτολύπηση, η ενοχή, η

προσβολή, η κατωτερότητα, τα ψέματα, η ματαιοδοξία, η

υπεροψία, και το εγώ.  

Ο άλλος είναι το Καλό. Είναι η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, η

ελπίδα, η ηρεμία, η ταπεινοφροσύνη, η ευγένεια, η φιλανθρωπία,

η συμπόνοια, η γεναιοδωρία, η αλήθεια, η ευσπλαχνία και η

πίστη στο Θεό."

Ο εγγονός το σκέφτηκε για ένα λεπτό και μετά ρώτησε τον

παππού του: "Ποιος λύκος νικάει;"

Ο γέρος Ινδιάνος απάντησε απλά…

"Αυτός που ταΐζεις."
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ  2012

ΕΚΘΕΣΗ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»
Μόλις φθάνει το φθινόπωρο, οι ευχάριστες κα-

λοκαιρινές αναμνήσεις, ομορφαίνουν ακόμα περισ-

σότερο, ειδικά για εμάς, που αυτό το καλοκαίρι επε-

φύλασσε κάτι διαφορετικό.

Η πρότασή μας να φιλοξενήσουμε, τις «ΔΙΑΔΡΟ-

ΜΕΣ», την έκθεση ζωγραφικής του Άρη Φιλιππό-

πουλου, αρχικά φάνηκε αρκετά τολμηρή και φιλό-

δοξη.

«-Καλά, ποιός θα έρθει να δει πίνακες στο χωριό,
πάνω στο βουνό;» διερωτήθηκαν κάποιοι «καλοθε-

λητές». Ευτυχώς απεδείχθη τολμηρός και ο ζωγρά-

φος. Τον φέραμε στο χωριό, του άρεσε και μας εμ-

πιστεύθηκε.

Μεγαλωμένος στον Πύργο, σπούδασε αρχιτε-

κτονική, η αγάπη όμως για τη ζωγραφική, αποτυπώ-

θηκε σε μια συλλογή έργων, μετά τις διαδρομές

του, σε μέρη της Ηλείας και της ευρύτερης Πελο-

ποννήσου.

Χρώματα, παιδικές μνήμες, διαδρομές στο χρόνο,

μπόρεσαν και χώρεσαν στην αίθουσά μας, και στό-

λισαν τον ξενώνα μας, ίσως και όλο το χωριό.

Η Ζούρτσα ομολογουμένως φάνηκε όμορφη όχι

μόνο από τους πίνακες του Άρη. Στους «ξένους»

που μας επισκέφτηκαν φέτος, άρεσαν και οι δύο:

έκθεση και Ζούρτσα!

Εντυπωσιακός ήταν ο θαυμασμός κυρίως των

«κοντινών» επισκεπτών, αυτών που ήρθαν από τον

Πύργο και την ευρύτερη περιοχή. Σχεδόν όλοι ήξεραν

ή είχαν ακούσει ότι στο νομό υπάρχει το χωριό Νέα

Φιγαλία, λίγοι όμως το είχαν επισκεφτεί.

Από την συζήτηση προέκυπτε ότι ερχόμενοι, πε-

ρίμεναν να δουν κάποιο απόμακρο, απομονωμένο

ίσως και λίγο ερειπωμένο χωριό, αντικρίζοντας όμως

την πραγματικότητα, συνειδητοποιούσαν ότι ούτε

πολύ μακριά από τον Πύργο, ούτε άδειο και έρημο,

είναι. Αντίθετα μάλιστα, γεμάτο ομορφιές και γραφικά

σημεία.

Γέμισαν η αυλή και ο κήπος μας, το βράδυ των

εγκαινίων, παρά την ζέστη του Ιουλίου. Όλες οι

ηλικίες παρούσες. Μια καλή κουβέντα, ικανή να

δώσει δύναμη και κίνητρο, πραγματικά περίσσευε

από όλους. Κάποιοι μάλιστα δεν δίστασαν να προ-

τείνουν, την επανάληψη της βραδιάς, ωσάν τελετή

λήξης της έκθεσης.

Τελετή λήξης δεν έγινε. Εγκαίνια όμως για κάτι

νέο, σίγουρα θα κάνουμε. Μακάρι να ξαναγίνει αυτό,

η αφορμή να γνωρίσει κι άλλος κόσμος τη Ζούρτσα.

Το φθινόπωρο όχι μόνο κάνει τις αναμνήσεις πιο

ωραίες αλλά και τις ευχαριστίες αναγκαίες.

Γι’ αυτό, όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία

τους, όλους όσους βοήθησαν με τον τρόπο του, ο

καθένας, για να φιλοξενήσουμε επιτυχώς αυτή την

έκθεση ζωγραφικής, ακόμα και αυτούς, που αν και

ήθελαν δεν τα κατάφεραν να την επισκεφτούν, τους

ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.

Καλό φθινόπωρο

ΞΕΝΩΝΑΣ  ΙΛΑΚΙΑ

Άλλος  ένας  Αύγουστος  πέρασε 
με  όμορφες  εκδηλώσεις  στο  χωριό  μας 

Οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τον Πο-

λιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας τον Αύγουστο,

διασκέδασαν μικρούς και μεγάλους.

Το παιδικό πάρτι με κλόουν και φουσκωτά ξε-

τρέλανε τους μικρούς, ντόπιους και παραθεριστές.

Η φετινή μουσική βραδιά με το μουσικό σχήμα

του Νίκου Κρητικού μας διασκέδασε όλους με το

πλούσιο μουσικό του πρόγραμμα.

Για 2η χρονιά παρακολουθήσαμε φεστιβάλ ελ-

ληνικού παραδοσιακού χορού. Οι εναλλαγές των

χορευτικών συγκροτημάτων, των παραδοσιακών

ενδυμασιών, των παραδοσιακών χορών από διά-

φορα μέρη της Ελλάδας και  οι χορευτικοί σχημα-

τισμοί, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των

θεατών μέχρι το τέλος της παράστασης.

Οι ποδηλατικοί αγώνες ήταν το αποκορύφωμα

σε ζωντάνια και συμμετοχή. Μικροί, μεγάλοι εν

δράσει. Η οργάνωση, τα μέτρα ασφάλειας, ο συν-

τονισμός, η επιτυχής εκτέλεση του αγωνίσματος,

μας εξέπληξαν θετικά όλους. Οι συμμετέχοντες,

τόσο στην αγωνιστική ομάδα νέων μεγαλύτερης

ηλικίας, όσο και οι συμμετέχοντες στην ομάδα της

μικρής ηλικίας, συναγωνίστηκαν με συνέπεια και

υπακοή στις οδηγίες των διοργανωτών. Τα πολλά

χειροκροτήματα στην κατάμεστη από κόσμο πλα-

τεία του χωριού μας, όπου ήταν ο τερματισμός, επι-

βράβευσε την προσπάθεια όλων των παιδιών.  

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη αιμοδοσία με ευθύνη

του πολιτιστικού συλλόγου, για την ενίσχυση της

τράπεζας αίματος.

Με επιτυχία διεξάχθηκε για 8η χρονιά το τουρ-

νουά ποδοσφαίρου 5Χ5 φιλοξενώντας και ομάδες

από γειτονικά χωριά.

Το καθιερωμένο γλέντι, με ευθύνη του Αθλητι-

κού Ομίλου «ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΙΓΑΛΙΑΣ», το 15αύγου-

στο, στο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου, είναι η

κορυφαία εκδήλωση του καλοκαιριού. Και φέτος

όλοι είμαστε εκεί. Με ψητή γουρουνοπούλα, ωραίο

βραστό κρέας, ποικιλία ποτών, όμορφα τραγούδια

και πολύ χορό, το γλέντι κράτησε μέχρι αργά τη

νύχτα. 

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστίες

όλοι οι διοργανωτές των εκδηλώσεων και οι συμ-

πολίτες εθελοντές που κόπιασαν για την επιτυχία

τους. Μπράβο και στο κοινό για τη συμμετοχή του.

Και του χρόνου λοιπόν και πάντα καλύτερα.

* * * * *
Στα καλοκαιρινά δρώμενα του χωριού μας, πρέ-

πει να συμπεριλάβουμε και τα μικρά πανηγυράκια

στα εξωκκλήσια του χωριού, όπου οι Ζουρτσάνοι

τιμούν τους Αγίους της Εκκλησίας μας, και προ-

σφέρουν μετά τη λειτουργία πλούσια εδέσματα.

Αξίζουν τις ευχαριστίες μας οι άνθρωποι του

χωριού μας για τα όμορφα συναισθήματα που μας

κάνουν να νιώθουμε και για τον κόπο που καταβάλ-

λουν, όχι μόνο την ημέρα της εορτής αλλά και όλο

το χρόνο, που φροντίζουν τα εξωκκλήσια και όλοι

τα χαιρόμαστε καθαρά και περιποιημένα.  

* * * * *
Η κεντρική πλατεία του χωριού μας φέτος έγινε

πιο ασφαλής για όλους και περισσότερο για τα

μικρά παιδιά. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από

δωρεές των κυρίων: Καλογιάννη Δημήτρη, Γιαννί-

κου Γιώργου, Βλάχου Χρήστου, Γρηγορόπουλου

Γρηγόρη, της κ. Φωτεινής Κατσιώλη και του Πολι-

τιστικού Συλλόγου Νέας Φιγαλίας, διατέθηκαν για

την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιμετρικά της

πλατείας, με αποτέλεσμα μαζί με την ασφάλεια να

αλλάξει και η όψη της. Τους ευχαριστούμε όλους

για την προσφορά τους.

Οι τελευταίες οδηγίες πριν την εκκίνηση.

Η επιβράβευση απαραίτητη, ως κίνητρο 

για μεγαλύτερες επιδόσεις.

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Από  τον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  Νέας  Φιγαλίας

Ευχαριστούμε θερμά όσους μας βοήθησαν και φέτος στην προσπάθειά μας. Το Δήμο Ζαχάρως-Φι-
γαλίας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζουρτσάνων Αθήνας, τη Διασωστική Εθελοντική Ομάδα Φιγαλίας
(ΔΕΟΦ), την Αστυνομία Ζαχάρως, τον Αθλητικό Όμιλο «ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΙΓΑΛΙΑΣ», τους κυρίους: Κων/νο
Δεμπεγιώτη, Κουτσόπουλο Νίκο και Σταυρούλα, Μπιμπή Γεώργιο, Κόπιτσα Γεώργιο, Ρόδη Αντώνιο,
Μπιλιώνη Πέτρο, Δημοσθενίδη Αθανάσιο, Γιαννίκο Γεώργιο, Τάγαρη Χρήστο και Αναστάσιο, Καμπά
Λάμπρο, Μικέλη Φώτη, Κλέντο Θεμιστοκλή, Γιουρούκο Άκη, Αλεξανδρή Δημήτρη καθώς και τις
κυρίες: Κατσιώλη Φωτεινή, Γρηγοροπούλου Χρυσούλα και Μαρία, είτε για την προσφορά προϊόντων
είτε για την εθελοντική τους εργασία. Επίσης τη σχολική επιτροπή και τον Λυκειάρχη κ. Καραμπότσο
Οδυσσέα.

Η  Πρόεδρος
Αναστασία  Πάλλα

Νέα Φιγαλία Ηλείας
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (0030)

2625 041366
Κινητό: (0030) 6948 600028
e-mail: ilakiain@otenet.gr

www.ilakia.gr
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Εισαγωγή  στα  Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα

― Ο ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου (εγ-

γονός της Ελευθερίας και του Τάσου Κακούρη)

εισήχθη στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-

νίκης.

― Ο ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου

εισήχθη ενδέκατος στη σειρά, στην Οδοντια-

τρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

― Η ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ηρακλή και της

Κλεοπάτρας εισήχθη στη Φυσική Σχολή του

Πανεπιστημίου Αθηνών.

― Η ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (κόρη της Κανέλλας

Πιτσινή) εισήχθη στο Παιδαγωγικό Δημοτικής

Εκπαίδευσης στη Φλώρινα. 

― Ο ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου και

της Βικτωρίας (εγγονός του ιερέως Νικολάου

Γκουβάτσου) εισήχθη στο Τμήμα Πληροφορικής

του Πανεπιστημίου Πειραιά.

― Η ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΛΥ) κόρη της

Δήμητρας Ζώη του Αθανασίου από τη Φασκο-

μηλιά, εισήχθη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανι-

κών του Ε.Μ.Π. 

Από το Γενικό Λύκειο 
Νέας Φιγαλίας

― Η ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Πανα-

γιώτη και της Ελένης στη Σχολή Βρεφονη-

πιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα).

― Η ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σωτηρίου

και της Δήμητρας στη Σχολή Ιστορίας και Αρ-

χαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέ-

θυμνο).

― Η ΜΠΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σπυρίδωνος και

της Κων/νας στη Σχολή Τεχν/γίας Πληροφο-

ρικής και Τηλ/νιών ΤΕΙ Καλαμάτας (Σπάρτη).

― Η ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη και

της Αφροδίτης στη Σχολή Διοίκησης Μονάδων

Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Καλαμάτας.

― Η ΤΣΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου και

της Ταξιάρχω στη Σχολή Επιχειρ/κού Σχεδια-

σμού και Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρας.

― Ο ΤΣΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χαραλάμπους

και της Γεωργίας στη Σχολή Οικονομικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Πάτρας.

Τα συγχαρητήριά μας σε όλα τα παιδιά για την
επιτυχία τους και τους ευχόμαστε καλές σπου-
δές.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Εφέτης Αθηνών,

σύζυγος της Δήμητρας Ζώη, επίσης Εφέτη Αθη-

νών, εξελέγη μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης

Εφετείου Αθηνών.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά

του συγχαρητήρια και του εύχεται ολόψυχα

καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο του, σε μια

χρονική περίοδο πολύ δύσκολη και για τη δι-

καιοσύνη.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Γεννήσεις:

― Στις 21/8/12 η Ελένη Κυριακίδου-Δημητροπούλου

(κόρη της Γεωργίας Π. Κάσσαρη) και ο Ιερόθεος

Κυριακίδης απέκτησαν κοριτσάκι.

― Στις 11/8/12 ο Τσούτας Πέτρος και η σύζυγός

του Ευγενία απέκτησαν αγοράκι.

― Στις 20/8/12 ο Τάγαρης Χρήστος του Σπύρου

και η σύζυγός του Μαρία απέκτησαν αγοράκι.

― Την 1/9/12 ο Δημήτριος Καπογιάννης του Νικο-

λάου και η σύζυγός του Μάγδα απέκτησαν αγο-

ράκι.

Να τους ζήσουν.

Βαπτίσεις:

― Ο Γεώργιος Καπλάνης του Παναγιώτη (Δήμαρχος

Αγίας Βαρβάρας Αττικής) και η σύζυγός του

Μαρία βάπτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν

το όνομα Παναγιώτης.

― Την 1/9/12 ο Γεώργιος Ζάγκος και η σύζυγός

του Παναγιώτα βάπτισαν το αγοράκι τους και

του έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνος.

― Την 1/9/12 ο Γεώργιος Τάγαρης του Φωτίου και

η σύζυγός του Παναγιώτα βάπτισαν το αγοράκι

τους στο ναό του Αγίου Νικολάου Ν. Φιγαλίας

και του έδωσαν το όνομα Αθανάσιος.

― Στις 8/9/12 ο Φώτης Καστρινός και η σύζυγός

του Θωμαή βάπτισαν το αγοράκι τους στο ναό

του Αγίου Νικολάου Ν. Φιγαλίας και του έδωσαν

το όνομα Κωνσταντίνος.

-― Στις 8/9/12 ο Γρηγορόπουλος Ιωάννης και η

σύζυγός του Αντιόπη βάπτισαν το κοριτσάκι

τους στο ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μαντα-

μάδου στη Μυτιλήνη και του έδωσαν το όνομα

Καλλιόπη.

― Στις 12/6/12 ο Νικόλαος Καπλάνης του Δημητρίου

και η σύζυγός του Ειρήνη βάπτισαν το κοριτσάκι

τους στην Αθήνα και του έδωσαν το όνομα Μα-

ρία. 

― Στις 21/7/12 ο Κωνσταντίνος Φλέσσας του

Ιωάννη και η σύζυγός του Ηλέκτρα βάπτισαν το

αγοράκι τους στο ναό του Αγίου Νικολάου Ν.

Φιγαλίας και του έδωσαν το όνομα Νικόλαος-

Στασινός.

― Στις 22/7/12 ο Θεμιστοκλής Κλέντος του Νικο-

λάου και η σύζυγός του Χρυσούλα βάπτισαν το

αγοράκι τους στο ναό του Αγίου Νικολάου Ν.

Φιγαλίας και του έδωσαν το όνομα Νικόλαος.

― Στις 16/9/12 ο Αριστείδης Λιάπης και η σύζυγός

του Θεοδώρα βάπτισαν το κοριτσάκι τους στο

ναό της Αγίας Κυριακής Τίρυνθας Ναυπλίου και

του έδωσαν το όνομα Κυριακή. 

― Στις 25/8/12 ο Ιωάννης Καπογιάννης του Νικο-

λάου και η σύζυγός του Πάτρα βάπτισαν το

αγοράκι τους στο ναό του Αγίου Νικολάου Ν.

Φιγαλίας και του έδωσαν το όνομα Νικόλαος.

-―Την 1/7/12 ο Άγγελος Παπαντώνης και σύζυγός

του Ειρήνη Κουρούβανη βάπτισαν το αγοράκι

τους στο ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος,

Βουλιαγμένης Πηνείας και του έδωσαν το όνομα

Διονύσιος.

― Στις 22/9/12 ο Κανέλλος Τσούτας και η σύζυγός

του Αφροδίτη βάπτισαν το κοριτσάκι τους στο

ναό Αγίου Δημητρίου στο Θολό και του έδωσαν

το όνομα Λυδία.

―·Στις 30/9/12 ο Παναγιώτης Κέκης και η σύζυγός

του Γεωργία Παπαϊωάννου βάπτισαν το αγοράκι

τους στον Ι. Ναό Αγ. Χαραλάμπους Ιλισίων και

του έδωσαν το όνομα Χαράλαμπος.

Νονοί ήταν ο Νικόλαος Μπρουχούτας και ο Μι-

χάλης Παπαϊωάννου.  

Να τους ζήσουν.

Γάμοι:

― Στις 28/4/12 έγινε ο πολιτικός γάμος του Χρήστου

Τάγαρη του Σπύρου και της Μαρίας Πολίτη.

― Στις 21/7/12 έγινε ο γάμος του Ιωάννη Καπο-

γιάννη του Νικολάου και της Ευτυχίας, με την

Ελένη Κολοκάθη στο ναό της Ευαγγελιστρίας

Ιλίου στην Αθήνα.

― Στις 22/9/12 έγινε ο γάμος του Τσούτα Κανέλλου

και της Αφροδίτης Κουτσουρούμπα στο ναό

του Αγίου Παντελεήμονα Ζαχάρως. 

Τους ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσουν ευτυχισμένοι.  

Θάνατοι:

― Την 1/5/12 απεβίωσε στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος

Ξυδιάς του Στάϊκου ετών 99 και ετάφη στο Α΄

Κοιμητήριο Αθηνών.

―  Τον Αύγουστο 2012 απεβίωσε στην Αθήνα ο

Κορδονούρης Κων/νος, σύζυγος της Αθανασίας

Χρήστου Καράπαπα, ετών 54 και ετάφη στο Β΄

Νεκροταφείο Αθηνών.

― Στις 5/7/12 απεβίωσε στη Ν. Υόρκη η Ευαγγελία

Γιαννίκου σύζυγος του Παναγιώτη Γιαννίκου

από τη Φασκομηλιά ετών 56 και ετάφη στο κοι-

μητήριο Μαραθιά Ευρυτανίας.

― Στις 26/7/12 απεβίωσε στην Κομοτηνή ο Κολώκας

Παναγιώτης του Κων/νου ετών 61 και ετάφη

εκεί.

― Στις 10/8/12 απεβίωσε στη Ν. Φιγαλία η Γεωργία

Λιάπη ετών 82 και ετάφη στο κοιμητήριο του

Μοναστηριού.

― Στις 22/8/12 απεβίωσε στην Αθήνα η Παναγιώτα

Γιαννίκου ετών 85 και ετάφη στο κοιμητήριο

του Προφήτη Ηλία Ν. Φιγαλίας.

― Στις 26/8/12 απεβίωσε στη Νέα Φιγαλία η Καλ-

λιρρόη Καραχάλιου ετών 93 και ετάφη στο κοι-

μητήριο του Μοναστηριού.

― Την 1/10/12 απεβίωσε στην Αθήνα η Λίτσα

Θάνου ετών 82 και ετάφη στη Αθήνα. Η ίδια και

ο σύζυγός της Ανδρέας αγαπούσαν πολύ τη

Ζούρτσα. Έμεναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα

σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο χωριό μας

και είχαν αγαπηθεί από τους Ζουρτσάνους.

― Στις 13/10/12 απεβίωσε ο Αθανάσιος Κατσιώλης

του Ναπολέοντος ετών 75 και ετάφη στο κοι-

μητήριο της Φασκομηλιάς.  

Στις οικογένειες των εκλιπόντων εκφράζουμε τα

θερμά μας συλλυπητήρια. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: 03 Μαρτίου 2012 στον ημερήσιο
τύπο.  

Κοντά στα πρωτότυπα (ή ακριβέστερα πρωτοτυπικά)
φάρμακα (χαρακτηρισμός που ισχύει για ορισμένο χρο-
νικό διάστημα), τα φάρμακα που φέρουν ορισμένη εμ-
πορική επωνυμία, κοντά δηλ. στα επώνυμα φάρμακα
(«branded drugs»), υπάρχουν και τα generic drugs, που
έχουν την ίδια δραστική ουσία, αλλά όχι και την ίδια
εμπορική επωνυμία, αφού παράγονται από άλλες φαρ-
μακευτικές εταιρείες.

Αυτά τα ταυτόσημα (identical) ως προς τη δραστική
θεραπευτική ουσία φάρμακα που ανήκουν στην ίδια

γενική κατηγορία, στην ίδια έννοια γένους (generic)
ονομάστηκαν (από κάποιους) γενό-σημα, ως σημαίνοντα
γένος και όχι (εμπορικό) είδος φαρμάκου. Ωστόσο, μια
ονομασία δεν κρίνεται από το σκεπτικό που οδήγησε
στο πλάσιμό της, αλλά από τη δηλωτική ικανότητά της,
από τη δηλωτικότητα και τη διαφάνεια που έχει γλωσσικά
ώστε να γίνεται αντιληπτή από τους απλούς χρήστες.
Αυτό δεν ισχύει με τον όρο γενόσημα. Ο όρος αυτός
είναι κρυπτικός, παρασυνδέεται με γένεση ή και γέννηση
πραγμάτων και καταλήγει στο να είναι σκοτεινός, ακα-
τάληπτος και παροδηγητικός. Να διερωτώνται και να
ρωτούν όλοι τι σημαίνει...

Τα εν λόγω φάρμακα -σύμφωνα με την αντίθεσή

τους προς τα πρωτότυπα ή πρωτοτυπικά και βάσει της
ίδιας δραστικής ουσίας που περιέχουν- είναι προτιμότερο
να ονομαστούν:

ομοιοδραστικά (αφού έχουν την ίδια δραστική ου-
σία).

Θα μπορούσαν επίσης να ονομαστούν παράγωγα
(ενν. των πρωτοτύπων) ή ακόμη και αντιτυπικά (κατ'
αντίθεση προς τα πρωτοτυπικά).

Ο,τιδήποτε εκτός από το ακατάληπτο και παροδη-
γητικό γενόσημα!

*(Ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης είναι καθηγητής Γλωσσολογίας

και πρώην πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Ένας  ακατάληπτος  γλωσσικός  όρος
του Γεωργίου Μπαμπινιώτη*
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ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΑΣ 
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ

Γεννήθηκες στη
Ζούρτσα το 1919 και
μεγάλωσες με τα
τέσσερα αδέλφια
σου, το Θύμιο, τον
Λυμπέρη, τη Μαρία
και το Γιώργο. Δύ-
σκολα χρόνια περ-
νούσε τότε η χώρα
μας και οι ανάγκες
ήταν πιο πολλές για
την πολυμελή οικο-
γένειά σου. Έμεινες ορφανή μικρή από μητέρα και
έμελλε να παίξεις διπλό ρόλο στην οικογένειά
σου. Ο θείος μας ο Γιώργος λέει ακόμη και σήμερα:
«η Καλλιρρόη δεν ήταν μόνο αδελφή μου, αλλά
και μάνα μου, γιατί σαν μεγαλύτερη έπρεπε να
φροντίζει και για τα αδέλφια της, αλλά και για
όλες τις δουλειές της οικογένειας».

Τα αδέλφια σου αναγκάστηκαν να φύγουν για
την επιβίωση, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πέρασαν
τα χρόνια και έπρεπε να κάνεις τη δική σου οικο-
γένεια. Παντρεύτηκες τον αγαπημένο σου Νίκο
και μαζί ζήσατε μια ευτυχισμένη ζωή. Δουλέψατε
σκληρά παντού, στα χωράφια, στα λιοστάσια, στο
αμπέλι αλλά και μετέπειτα στην ταβέρνα. Στάθηκες
δίπλα στον πατέρα μας και τον στήριξες σε όλες
τις δύσκολες στιγμές της ζωής. Σε διέκρινε η
αγάπη, η αλήθεια, η εντιμότητα, η αξιοπρέπεια, η
ηθική, η ειλικρίνεια, αρετές που μετέδωσες και
στα παιδιά σου. Ευτύχησες να τα δεις να αποκατα-
σταθούν, να κάνουν οικογένειες, να δεις εγγόνια
αλλά και δισέγγονα. Για εμάς έκανες ότι μπορούσες,
όπως κάθε μάνα, για να μας κάνεις χρήσιμους
στην κοινωνία, να μας σπουδάσεις, μα προ πάντων

να μας δώσεις όλα τα εφόδια για τις δυσκολίες
της ζωής.

Επιλέξαμε σαν μεγαλώσαμε να φύγουμε για
την Αθήνα προς αναζήτηση εργασίας, μα δεν σας
ξεχάσαμε ποτέ. Όταν έφυγε ο πατέρας και έμεινες
μόνη, τότε πιο πολύ νιώθαμε την ανάγκη να βρι-
σκόμαστε κοντά σου, να σε ακούμε πιο συχνά και
να σε βλέπουμε πιο πολύ. Η καθημερινή επικοινωνία
δεν ήταν πλέον συνήθεια μα ανάγκη και τρόπος
ζωής, γιατί πιστεύουμε «σαν τη μάνα δεν είναι
άλλος εις τον κόσμο θησαυρός».

Ο ποιητής γράφει:
Ποιος με βοήθησε όταν έπεσα στη γη,
ποιος στο αυτί μου παραμύθι μου λαλεί,
ή μου έγιανε το τραύμα με φιλί;
Η μητέρα μου.
Στις χαρές μας αλλά και στις στεναχώριες μας

βρέθηκες κοντά μας και με τα καλά σου λόγια μας
έμαθες να ξεπερνάμε τα εμπόδια της ζωής. Πέρασαν
όμως τα χρόνια και ήλθαν τα άσχημα νέα που κα-
νένας δεν θέλει να μαθαίνει. Δώσαμε τη μάχη της
ζωής στο νοσοκομείο, με ότι καλύτερο ήταν δυνατό
να γίνει, προσπαθήσαμε με όλες τις δυνάμεις μας
να το ξεπεράσουμε και καταφέραμε να περάσει ο
χρόνος ανώδυνα, χωρίς να πονέσεις, βρισκόμενοι
πάντα πλάι σου. Μας ήθελες κοντά σου, μα στις
φετινές καλοκαιρινές ημέρες των διακοπών έφυγες
μέσα από την αγκαλιά μας για να αναπαυθείς, «ότι
ητοιμάσθη σοι τόπος αναπαύσεως», όπως λέει και
η εκκλησία μας, εν τόπω χλοερώ, όπου δεν υπάρχει
λύπη ή στεναγμός αλλά ζωή αιώνιος. 

Αιωνία σου η μνήμη.
Γιάννης – Διαμάντω

ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δε θα σε ξεχάσουμε
ποτέ. Θα ζεις για πάντα,
γιατί θα ζεις μέσα μας. Θα
ζεις για πάντα γιατί όλοι θα
θυμούνται το καλό που έκα-
νες σε όποιον το είχε ανάγ-
κη. Προσπαθούσες πάντα
να κάνεις περισσότερα από
όσα μπορούσες. Έκλαψαν
πολλοί μαζί μας.

Ήσουν τρυφερός και δο-
τικός άνθρωπος. Δεν σου
άρεσε η μοναξιά. Ήθελες
πάντα να έχεις ανθρώπους
γύρω σου. Ανθρώπους που
αγαπούσες και σε αγαπούσαν. Δεν σε πτόησαν οι δυ-
σκολίες της ζωής. Ήθελες να φτάσεις ψηλά και τα κα-
τάφερες. Μόνος σου, χωρίς βοήθεια.

Έφυγες περήφανα όπως έζησες. Χωρίς να μας κου-
ράσεις, χωρίς να μας δώσεις την ευκαιρία να κάνουμε
κάτι και εμείς για σένα, όπως εσύ μας φρόντιζες τόσα
χρόνια. Έτσι ήθελες να φύγεις. Με το κεφάλι ψηλά,
όπως έζησες τη σύντομη ζωή σου. Ήταν νωρίς… είχες
πολλά χρόνια ακόμη μπροστά σου. Να ζήσεις για να
προσφέρεις στην οικογένειά σου. Να ζήσεις για να απο-
λαύσεις ότι έφτιαξες με δυσκολία και κόπο. Δεν σου
χαρίστηκε τίποτε!

Έφυγες ήρεμα χωρίς να το καταλάβεις. Ύπουλα σε
χτύπησε ο θάνατος γιατί δε θα έπεφτες χωρίς μάχη. Δε
θα άφηνες την οικογένειά σου χωρίς να παλέψεις. Δεν
έφυγες όμως ποτέ από κοντά μας. Σε νιώθουμε δίπλα
μας κάθε στιγμή. Έχουμε την αίσθηση ότι, από εκεί
ψηλά στον ουρανό, μας κοιτάζεις και μας φροντίζεις.
Μας δίνεις δύναμη και κουράγιο να συνεχίζουμε το
έργο σου.

Θα σ’ αγαπάμε πάντα.

Η οικογένειά σου

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Εισφορές  για  την  εφημερίδα 

Κορδονούρη Αθανασία .........................................20€
Στρατηγέα-Ζαριφοπούλου Φωτεινή ....................50€
Γερόσταθος Δημήτριος του Φωτίου ....................20€
Πούρνου Αθανασία του Αναστασίου ...................30€
Κομπορόζος Γεώργ. Χρήστου (Πάτρα) ............... 20€
Παπαδόπουλος Προκόπης του Παν. ....................20€
Κουρούβανη Αθανασία ........................................15€
Κουρούβανης Παναγιώτης ...................................30€
Κουρούβανη Αναστασία ..................................... 20€
Κουρούβανη Ακριβή .............................................20€
Κουρούβανη Βικτωρία .........................................20€
Αβραμοπούλου Ζέτα .......................................... 20€
Μανώλη Αναστασία .............................................10€
Τριανταφυλλοπούλου Κων/να .............................10€
Ζώτου Ελένη .......................................................10€
Κλέντου Ευαγγελία ..............................................10€
Τριανταφυλλοπούλου-Μπαλαδήμα Ακριβή .........50€
Μπινιώρη Κατίνα του Αναστασίου .......................10€
Βλάχου-Μαντζούνη Μότα ...................................20€
Καζαντζής Νικόλαος του Κων/νου ......................20€
Παπαϊωάννου Κων/νος ........................................25€
Κουκλαμάνη-Λαγοπόδι Κων/να .......................... 20€
Κάσσαρης Διονύσιος και Ιωάννα .........................20€
Γλούμης Θεόδωρος του Γεωργίου ......................10€
Καπογιάννης Νικόλαος του Χρήστου ...............100€
Χανιώτης Παν/της του Αθανασίου ......................20€
Κωνσταντοπούλου Βαρβάρα................................10€
Παιδούλια Δήμητρα .............................................10€
Παπανδρέου-Αρβανίτη Σπυριδούλα ....................20€
Δημόπουλος Διονύσιος .......................................20€
Βλάχος Κων/νος του Νικολάου ...........................20€
Χαρίτση Γιάννα ....................................................50€
Καζαντζή Σεβαστή του Κων/νου .........................10€
Μπαλαδήμας Ιωάννης του Σωτηρίου ..................20€
Γιακουμόπουλος Νικόλαος.................................100€
Γιακουμόπουλος Παναγιώτης ...........................100€
Βάγιας Γεώργιος του Παναγιώτη ........................20€
Παπαδοπούλου Ευαγγελία ..................................20€
Παπαποστόλου-Καραχάλιου Διαμάντω ..............30€
Τάγαρης Φώτης του Γεωργίου (Αμερική) ............50€
Βλάχου Αλεξάνδρα .............................................20€
Γρηγορόπουλος Σπύρος του Ιωάννη..................100€
Κλέντος Ευθύμιος του Ιωάννου ..........................50€
Παπαδόπουλος Λεωνίδας του Σταύρου ............. 20€
Μανώλη Ασημίνα του Χρήστου............................25€
Μανώλη Πάτρα του Χρήστου ............................. 25€
Τάγαρη-Σωτήρχου Αναστασία ............................ 20€
Κουνάδης Θεόδωρος (Λέπρεο)  ..........................20€
Κουτσούνης Πέτρος ......................100$ (Αυστραλία)
Παιδούλιας Ιωάννης ......................100$ (Αυστραλία)

Καπλάνη Μαριγούλα  ......................................... 20€
Πιτσινής Σωτήρης του Γεωργίου .........................20€
Γιαννίκος Παν/της του Γεωργίου και 

της Χρυσούλας (Ν. Υόρκη) ................. 50€
Κομπορόζος Χρήστος του Γεωργίου .................. 20€
Χατζή-Γκόλιου Χριστίνα ..................................... 20€
Πετρόπουλος Γεώργιος....................................... 20€
Κατσάμπουλα Φωτεινή ........................................10€
Πετρόπουλος Νικόλαος ......................................20€
Πετροπούλου Πολυξένη ..................................... 20€
Παπανδρέου Παναγιώτα .....................................30€
Βλάχος Ιωάννης του Κων/νου .............................30€
Κομπορόζος Σπυρ. του Θεοδ. (ιερέας) ...............20€
Κατσάμπουλας Αναστάσιος του Χρησ. ...............30€
Κουνάδης Αριστείδης (Λέπρεο) .......................... 40€
Γλούμης Πέτρος του Νικολάου ...........................20€
Γλούμης Κων/νος του Νικολάου .........................10€
Γλούμη Δήμητρα του Νικολάου ..........................10€
Λιάπης Γεώργιος του Κων/νου ............................15€
Καπλάνης Γεώργιος του Αντωνίου ......................20€
Νίκας Παναγιώτης του Γεωργίου ........................20€
Νίκα Μαρία-Αθανάσιος ........................................20€
Νίκα Αντωνία .......................................................20€
Δεμπεγιώτης Κων/νος (Φαρμακοποιός)...............50€
Μανουσόπουλος  Γεώργιος .................................30€                                                                                                         
Ανώνυμος............................................................. 50€                                                         
Βηλαράς Δημήτριος ............................................ 20€                                                                    
Καραχάλιος Θεόδωρος τ. Νικ ............................ 20€                                                        
Παπαγιώργου Αλεξάνδρα  ................................. 20€                                                    
Κατσάμπουλα-Μπαρμποπούλου Έφη.................. 20€
Κομπορόζος Κωνσταντίνος τ. Παν ......................10€

Για τα έργα του Συλλόγου

Δέδε Χαρούλα  ................................................. 300€
Εις μνήμην του συζύγου της Ηλία Δέδε    

Βελούδω Παναγ. Δέδε-Βελισκιώτη ...................100€
Μιχαλία Παναγ. Δέδε-Τσιρίμπη..........................100€
Εις μνήμην του θείου τους Ηλία Δέδε 

Γιάννης και Σία Καραχάλιου ..............................100€
Γιώργος και Διαμάντω Παπαποστόλου .............100€
Εις μνήμην της μητέρας τους 
Καλλιρρόης Καραχάλιου 

Εις μνήμην Κορδονούρη Κωνσταντίνου ...........100€
Από τη σύζυγό του Αθανασία και 
τις κόρες του Μαρία και Ιωάννα

Παπαϊωάννου Κων/νος.........................................25€              
Εις μνήμην των παππούδων του
Κυριάκου και Σωτηρίας Παπαφωτοπούλου,

Πέτρου και Μαριγώς Παπαϊωάννου

Βασίλης και Ντόρα Αβράμη .............................. 200€
εις μνήμην του αδελφού του  

Παπαδόπουλος Ιωάννης του Σταύρου ................10€
Εις μνήμην του πατέρα του και της 
αδελφής του 

Σιώρης Φώτιος του Νικολάου ............................100€
Εις μνήμην της συζύγου του  Αικατερίνης, 
των γονέων Νικολάου-Παναγιώτας και των 
αδελφών του Γεωργίου-Γεωργίας,                                     
Παναγιώτου-Παγωνίας, Ανδρέου-Γρηγορίου,
Αναστασίου-Ελένης, Κωνσταντίνου.

Τσαγκάρης Βασίλειος........................................ 150€
Τάγαρης Αριστείδης ..........................................100€                                                           
Τάγαρης Χρήστος ................................................ 50€
Βλάχος Δημήτριος του Νικολάου ......................100€

Γρηγορόπουλος Σπύρος (Αμερική) ................. 200 € 
(Για την καταχώριση διαφήμισης) 

Για τα έργα στο Μοναστήρι

Πολυξένη και Νίκη Πετροπούλου ......................100€
Εις μνήμην των γονέων τους Ιωάννη-Ασπασίας
και του αδελφού τους Φώτη

Αγγελική Βλάχου-Κουτή ................................... 50 €
Θεόδωρος Ι. Βλάχος............................................50 €
Εις μνήμην της θείας τους Παρασκευής Καράπαπα

Κουτσούνης Πέτρος.......................................... 200 $
Εις μνήμην των γονέων του 
Κωνσταντίνου και Χαρίκλειας

Παιδούλιας Ιωάννης ..........................................200 $
Εις μνήμην των γονέων του
Παναγιώτη και Γεωργίας και των αδελφών του
Χριστίνας – Διονυσίου – Τριανταφυλλιάς – 
Γεωργίου – Νικολάου και Γεωργίου

Καπλάνης Νικόλαος του Ιωάννη .......................150 €
Εις μνήμην Γεωργίας Λιάπη

Κυριακόπουλος Ευθύμιος .................................. 25 €

Οικογένεια Τζίνου Νικολάου ............................. 50 €
Εις μνήμην Γεωργίας Λιάπη

Διόρθωση καταχώρισης στο φύλλο εφημ. 114
Κων/να Γεωργ. Θεοδωροπούλου ......................100 €
Εις μνήμην Ρένας Θεοδωροπούλου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όσους 

συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για 
την απώλεια της πολυαγαπημένης μας μητέρας.

Γιάννης και Σία Καραχάλιου
Διαμάντω και Γιώργος Παπαποστόλου
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Ο άνθρωπος από την αρχαιότητα υποψιαζόταν ότι
τα προϊόντα της μέλισσας έχουν θρεπτικές και άλλες
ιδιότητες. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα
προϊόντα αυτά, όχι μόνο στη διατροφή τους αλλά και
για την καταπολέμηση ασθενειών. Τα προϊόντα της
μέλισσας που χρησιμοποιούμε στη διατροφή μας εί-
ναι:

ΜΕΛΙ
Οι μέλισσες παίρνουν το νέκταρ από τα άνθη ή το

μελίτωμα, το μαζεύουν στον πρόλοβό τους και το με-
ταφέρουν στην κυψέλη. Αφού το τοποθετήσουν στα
κελιά, με τη ζέστη και με το φτερούγισμα των μελισσών,
χάνει την επιπλέον υγρασία που περιέχει και μαζί με
ένζυμα από το σώμα των μελισσών γίνεται μέλι. Στη
συνέχεια, οι μέλισσες καλύπτουν το μέλι με κερί.

Το μέλι είναι ένα φυσικό προϊόν που δεν επιδέχεται
καμία επεξεργασία. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
του μελιού είναι το άρωμα, η γεύση και το χρώμα, χα-
ρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν την προέλευσή
του.

Το μέλι διακρίνεται σε 2 μεγάλες κατηγορίες: το
ανθόμελο που παράγεται από το νέκταρ των λουλου-
διών (θυμαριού, πορτοκαλιάς, βαμβακιού, ερείκης κ.ά.)
και το μέλι από μελιτώματα που παράγεται από εκκρί-
ματα εντόμων, τα οποία απομυζούν τα φυτά (πεύκο,
έλατο, βαλανιδιά κ.ά.).

Μερικές από τις φυσικές ιδιότητες του μελιού
είναι το ιξώδες, το οποίο προσδιορίζει τη ρευστότητα
και η κρυστάλλωση. Η κρυστάλλωση, γνωστή αν και
λανθασμένα σαν ζαχάρωμα, είναι φυσικό βιολογικό
φαινόμενο του φυσικού ακατέργαστου μελιού, που
δεν προξενεί καμία αλλαγή στις θρεπτικές και βιολο-
γικές ιδιότητές του. Συνεπώς ένα κρυσταλλωμένο
μέλι δεν είναι χαλασμένο ούτε νοθευμένο. Η ιδιότητα
αυτή οφείλεται στα μόρια δεξτρόζης του μελιού, τα
οποία μεταβάλλονται κυρίως στο κρύο. Ορισμένα
μέλια κρυσταλλώνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά
την εξαγωγή από τις κηρήθρες, ενώ άλλα παραμένουν
σε υγρή μορφή για μήνες ή χρόνια. Ο χρόνος κρυ-
στάλλωσης εξαρτάται από την προέλευση του μελιού
και από την συντήρησή του.

Το μέλι αποτελείται από σάκχαρα και έχει μεγάλη
θρεπτική αξία, αφού απορροφάται άμεσα από τον αν-
θρώπινο οργανισμό. Περιέχει νερό, οργανικά οξέα,
πρωτεΐνες και αμινοξέα, μεταλλικά στοιχεία όπως
κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, βιταμίνες Β2, Β6,
C, D, E κ.ά.

Η κατανάλωση του μελιού βελτιώνει την κατάσταση
σε άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις και μειώνει
την υπέρταση. Το μέλι μειώνει την αναιμία, προστατεύει
από το έλκος στομάχου και αυξάνει την άμυνα του
οργανισμού. Θεωρείται καταπραϋντικό και χαλαρωτικό,
καθώς μια κουταλιά μέλι σε χλιαρό γάλα, διευκολύνει

τον ύπνο.
Το ελληνικό μέλι θεωρείται ποιοτικά από τα καλύ-

τερα μέλια. Οι μορφολογικές και κλιματολογικές συν-
θήκες στη χώρα μας, με τη μεγάλη ηλιοφάνεια,
ευνοούν την ανάπτυξη μιας ποικιλόμορφης χλωρίδας
με πολλά διαφορετικά είδη φυτών, τα οποία παίζουν
καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των ιδιαίτερων
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του μελιού, τα
οποία έχουν τεκμηριωθεί και επιστημονικά.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ  ΠΟΛΤΟΣ
Οι μέλισσες τροφοί, αφού φάνε μέλι και γύρη,

επεξεργάζονται τις τροφές αυτές σε ειδικούς αδένες,
που βρίσκονται στο φάρυγγά τους και παράγουν ένα
πολτό, που μοιάζει με κρέμα. Αυτός ο πολτός λέγεται
βασιλικός πολτός, γιατί με αυτόν τρέφεται η βασίλισσα
σε όλη της τη ζωή. Της προσφέρει μακροζωία, μεγα-
λύτερη σωματική διάπλαση, καθώς και τη δυνατότητα
αναπαραγωγής.

Έχει αποδειχτεί ότι είναι η πλουσιότερη υγιεινή
τροφή της φύσης, μιας και είναι πλούσια σε μεταλλικά
άλατα και κυρίως ασβέστιο, κάλιο και μαγνήσιο. Είναι
πηγή βιταμινών, ενζύμων και μιας ομάδας συστατικών,
που μέχρι σήμερα έχουν μείνει απροσδιόριστα (!).

Ο βασιλικός πολτός:
• Τονώνει τους κουρασμένους οργανισμούς
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
• Συντελεί στην καλή υγεία του δέρματος
• Έχει αντισηπτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες
• Βοηθά στο καρδιαγγειακό, κυκλοφορικό, γενετικό,

νευρικό και δερματολογικό σύστημα
• Βοηθά στην αύξηση της φυσικής, σεξουαλικής και

πνευματικής κατάστασης του ανθρώπου
• Έχει αντιγριπικές και αντικαρκινικές ιδιότητες
• Επιδρά θετικά στον μεταβολισμό, στην ανάπτυξη

και στην μακροζωία
• Ρυθμίζει το βάρος και βοηθά στη χώνεψη.

ΓΥΡΗ
Η γύρη είναι η σκόνη που βγαίνει από τους

στήμονες των λουλουδιών. Συλλέγεται από τις μέλισσες
ιδιαίτερα στο τέλος του χειμώνα και την άνοιξη. Οι
μέλισσες αλείφουν με σάλιο ή νέκταρ τους κόκκους,
τους μαζεύουν με τα πόδια τους και τους τοποθετούν
στα «καλάθια» που έχουν στο εξωτερικό μέρος του
τρίτου ζευγαριού των ποδιών τους. Όταν επιστρέψουν
στη κυψέλη, τοποθετούν τη γύρη στα κελιά.

Η γύρη έχει μεγάλη θρεπτική αξία για τον άνθρωπο.
Είναι πηγή θρεπτικών στοιχείων, άριστο συμπλήρωμα
διατροφής. Προφυλάσσει τον οργανισμό από εγκε-
φαλικές αιμορραγίες και επιδρά στους γενετικούς
αδένες. Συνιστάται ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις:
• Αδυναμίας και εξασθένισης του οργανισμού

• Εντερικών ανωμαλιών
• Ψύχωσης και νευρασθένειας
• Απώλειας μνήμης
• Κακού μεταβολισμού

Η γύρη βελτιώνει την κατάσταση ατόμων που
έχουν ήπιες αλλεργικές εκδηλώσεις και τους βοηθά
ώστε να αποκτήσουν βαθμιαία αντίσταση.

ΚΕΡΙ
Το κερί είναι μια λιπαρή ουσία που εκκρίνουν οι

κηρογόνοι αδένες, που βρίσκονται στη κοιλιά των νε-
αρών εργατριών. Για να παραχθεί ένα κιλό κερί, οι μέ-
λισσες καταναλώνουν τροφή 8,5 κιλά μέλι.

Το κερί έχει ευεργετικές ιδιότητες. Έχει επουλω-
τικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες γι’ αυτό είναι
ιδανικό να καταπραΰνει τραυματισμούς του στόματος.
Το κερί περιέχεται σε φαρμακευτικά προϊόντα για
δερματοπάθειες και εγκαύματα.

ΠΡΟΠΟΛΗ
Η πρόπολη είναι μια ρητινώδης ουσία που προ-

στατεύει τους βλαστούς των δέντρων. Οι μέλισσες
την συλλέγουν, την αναμειγνύουν με γύρη, ένζυμα
και κερί και τη χρησιμοποιούν για να σφραγίσουν τις
χαραμάδες στην κυψέλη, να απολυμάνουν τα τοιχώ-
ματά της και να αποστειρώσουν τα κελιά.

Η πρόπολη έχει επουλωτική δράση και αντιμικρο-
βιακές ιδιότητες. Είναι αποτελεσματική για τοπικούς
πόνους και καταστρέφει τον πολλαπλασιασμό βακτη-
ρίων, όπως ο σταφυλόκοκκος. Είναι επίσης πολύ απο-
τελεσματική στην αντιμετώπιση και στην θεραπεία
των φλεγμονών.

Συνοψίζοντας λοιπόν, είναι εύκολο να κατανοή-
σουμε πως τα προϊόντα της μέλισσας είναι πραγματικές
υπερτροφές. Αρκεί μόνο να ρίξουμε μια ματιά στα
οφέλη που προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισμό.

ΑΜΑΛΙΑ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
Μελισσοκόμος

amaliakar@windowslive.com
τηλ. 210 26 12 058,  697 71 58 261,

690 60 73 493

ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ:

ΟΙ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ  ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αλφειού 28 & Πανόρμου 

Αμπελόκηποι 115 22 Αθήνα

Τηλ.: 210 4835955 & 6944728777

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ.  ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, MSc

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Λεωφ. Μεσογείων 399 - Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 210 6017295   Κιν. 6936959795

Κωνσταντίνος Ν. Παπανδρέου 
Παιδίατρος 

Πτυχ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργάτης Μαιευτηρίου «Μητέρα» και «Λητώ» 

Δέχεται καθημερινά: 17:00 -21:00 

Πρωινά με ραντεβού 

Ιατρείο: Κάσου 9 Πλατεία Πετρούπολης 

Τηλ.: 210 5066394  Κιν. 6944 699618 

www.Healthychild.gr  •  e-mail:kpapan@gmail.com

210 26 12 058


