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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2013

➤➤ Σάββατο 10 Αυγούστου 2013 και ώρα 20:00
Παιδική  βραδιά

➤➤ Κυριακή 11 Αυγούστου 2013 
Ποδηλατικοί Αγώνες

➤➤ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013 και ώρα 20:00
Εγκαίνια της επάνω αίθουσας 
του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Νέας Φιγαλίας

Kωδικός 013622

Γιορτάστηκε και φέτος το Πάσχα από
τους Έλληνες. Με τη συνήθη, βέβαια,

θρησκευτική ευλάβεια, αλλά με περιορι-
σμένη μάλλον -λόγω κρίσης- ευφορία και
πανηγυρική διάθεση. Πάντως, ο εξαιρετικός
καιρός-που άγγιξε τα όρια της ενοχλητικής
σχεδόν ζέστης-ευνόησε τις μετακινήσεις
και τις γνωστές πασχαλινές δραστηριότητες,
θρησκευτικές και κοινωνικές. Έτσι, στο
χωριό μας, πολύ μεγάλη ήταν, για παρά-
δειγμα, η πομπή του Επιταφίου, ενώ τη
νύχτα της Ανάστασης πλήθος κόσμου γέ-
μισε την εκκλησία και το προαύλιό της.
Ένα προαύλιο, που μεταβάλλεται, δυστυχώς,
κάθε χρόνο σε πεδίο βολής και σε εμπόλεμη
ζώνη από τις θορυβώδεις, ενοχλητικές και
επικίνδυνες κροτίδες. Λένε ότι φέτος τα πράγ-
ματα ήταν πιο υποφερτά, όμως αυτό δεν
οφείλεται μάλλον σε κάποια αλλαγή νοοτρο-
πίας των  πολυπληθών και επιδέξιων νεαρών
«πολεμιστών» (και κάποιων  νεανιζόντων ή
και παλιμπαιδιζόντων ενηλίκων), αλλά σε έλ-
λειψη «πυρομαχικών», λόγω οικονομικής δυ-
σκολίας και περικοπής των …πολεμικών δα-
πανών!        

Ότι το Πάσχα συμβολίζει λύτρωση από τα
πάθη, θρίαμβο της Ανάστασης  μετά τη δοκι-
μασία της Σταύρωσης και της Ταφής, νίκη
της ζωής επί του θανάτου, το γνωρίζουμε
όλοι. Ένα, όμως, που δε  γνωρίζουμε, ίσως,
πολλοί, είναι το ωραιότατο ποίημα του  εθνικού
μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού με τίτλο «Η
ημέρα της Λαμπρής», που αποτελεί τμήμα
της ευρύτερης ποιητικής του σύνθεσης «Ο
Λάμπρος», την οποία ο ποιητής άρχισε το
1824 και την επεξεργαζόταν επί πολλά χρόνια.
Στην «Ημέρα  της  Λαμπρής» ο Σολωμός συμ-
πυκνώνει με τέχνη, λυρισμό και ευαισθησία
όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την ημέρα
του Πάσχα: τη γλυκιά ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα
και εικόνα της φύσης, την καθαρότητα του
ουρανού και της ψυχής, τη νίκη της καλοκαι-
ρίας (της ζωής) επί του χειμώνα (θανάτου),
την αθρόα  προσέλευση του κόσμου στις στο-
λισμένες εκκλησίες, την ειρήνη, την αγάπη
αλλά  και τη συναδέλφωση, ακόμα και μεταξύ
εχθρών. Αντί άλλης, εκτενούς αναφοράς στην
ημέρα της Λαμπρής η εφημερίδα παρουσιάζει
το εν λόγω ποίημα, με τη βεβαιότητα ότι θα
το απολαύσουν οι αναγνώστες, ακόμα και
όσοι ήδη το γνωρίζουν.   

Αν, μάλιστα, υπήρχε χώρος και για μια
σύντομη νοηματική και αισθητική ανάλυσή
του, τότε η απόλαυση θα ήταν ακόμη μεγα-
λύτερη.

[Μερικές λέξεις, που σήμερα δεν τις γρά-
φουμε ακριβώς έτσι, είναι της γλώσσας και
της ορθογραφίας του ποιητή. Το αναφερόμενο
αστέρι είναι ο Αυγερινός. Η λέξη «ζωγραφι-
σμένες» (εικόνες) χωρίστηκε από τον ποιητή
στα δύο, για τις ανάγκες του μέτρου-του ποι-
ητικού ρυθμού-και της ομοιοκαταληξίας, για
να ταιριάξει δηλαδή το «ζωγραφι-», με το
«τάφοι» και με το «χρυσάφι»].

Διονυσίου Σολωμού 

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

Καθαρώτατον ήλιο επρομηνούσε 
της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι,             
σύγνεφο, καταχνιά δεν απερνούσε              
τ’ ουρανού σε κανένα από τα μέρη.              
Και από κει κινημένο αργοφυσούσε
τόσο γλυκά στο πρόσωπο τ’ αέρι,                                              
που λες και λέει μες στης καρδιάς τα φύλλα:                                                                         
γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα.

Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες,
όλοι, μικροί μεγάλοι, ετοιμαστείτε.
Μέσα στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες
με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε.
Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες
ομπροστά στους Αγίους και φιληθείτε,
φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη,
πέστε «Χριστός ανέστη» εχθροί και φίλοι.

Δάφνες εις κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι
και βρέφη ωραία στην αγκαλιά οι μανάδες,
γλυκόφωνα, κοιτώντας τες ζωγραφι-
σμένες εικόνες, ψάλλουν οι ψαλτάδες.
Λάμπει το ασήμι, λάμπει το χρυσάφι
από το φως που χύνουν οι λαμπάδες.
Κάθε πρόσωπο λάμπει απ’ τ’ αγιοκέρι,
οπού κρατούνε οι Χριστιανοί στο χέρι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η  ημέρα  της  Λαμπρής Ευχόμαστε 
καλές και ευχάριστες διακοπές 
σε όλους τους συμπατριώτες μας

…και καλή αντάμωση 
το 15Αύγουστο στη  Ζούρτσα

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

Το Λαογραφικό Μουσείο της Ζούρτσας 
είναι ανοιχτό καθημερινά 10-12 π.μ. 

(και Σαββατοκύριακο).
Όσοι ενδιαφέρονται 

να επισκεφθούν το Μουσείο 
οποιαδήποτε άλλη ώρα 

μπορούν να επικοινωνήσουν 
με την κυρία Δήμητρα Τάγαρη-Γιαννίκου
στα τηλ.: 6974 692895 και 26250 41400.



Η πρωτομαγιά συνέπεσε φέτος να
είναι τη Μεγάλη Τετάρτη. Έτσι, προ-
βλημάτισε τους κυβερνητικούς αρμό-
διους και τον κόσμο το ερώτημα αν η
καθιερωμένη αργία ισχύσει εκείνη την
ημέρα για όλους ή αν έπρεπε να μετα-
φερθεί, ώστε να παραμείνουν ανοιχτά
κυρίως τα καταστήματα τη Μεγάλη Τε-
τάρτη, λόγω της εμπορικότητας που
έχει η Μεγάλη εβδομάδα, εν όψει του
Πάσχα και της ανάγκης να εξυπηρετη-
θούν οι καταναλωτές. Τελικά, επιλέ-
χτηκε η λύση, να κάνει αργία εκείνη
την ημέρα μόνο ο δημόσιος τομέας,
ενώ για τον ιδιωτικό η αργία μεταφέρ-
θηκε την Τρίτη του Πάσχα.

Γιατί, όμως, η πρωτομαγιά είναι αρ-
γία για τους εργαζόμενους; Προτού
απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, ας
αναφερθούμε σύντομα στον εορτασμό
της πρωτομαγιάς ως λαϊκού εθίμου. Οι
ρίζες της βρίσκονται στην αρχαιότητα,
σε προχριστιανικές αγροτικές λατρευ-
τικές τελετές, σχετικές με την άνοιξη,
με το ξύπνημα της γης μετά τη νάρκη
του χειμώνα, με τη γονιμότητα, την
ανθοφορία και την καρποφορία. 

Συμβόλιζε, δηλαδή, τη νίκη της άνοι-
ξης και του επερχόμενου καλοκαιριού
επί του χειμώνα και, ακόμη βαθύτερα,
τη νίκη της ζωής επί του θανάτου. Γι’
αυτό, τόσο τα παλιά έθιμα της πρωτο-
μαγιάς όσο κι αυτά που διασώθηκαν
ως σήμερα, συνδέονται με τη φύση και
έχουν χαρακτήρα γιορτής και διασκέ-
δασης: η έξοδος στην εξοχή (και μάλι-
στα με φαγοπότι), η συλλογή λουλου-
διών, μάηδων και άλλων, το πρωτομα-
γιάτικο στεφάνι, οι χοροί γύρω από
ένα δέντρο ή στολισμένο κοντάρι (γαϊ-
τανάκι) και άλλα.

Ας έρθουμε τώρα στο ερώτημα γιατί
η πρωτομαγιά είναι αργία. Την 1η Μαΐου
1886, τα εργατικά συνδικάτα του Σικά-
γου των Η.Π.Α. κήρυξαν απεργία (που
εξαπλώθηκε και σε άλλες πόλεις) και
πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι βγήκαν
στους δρόμους, για να διαδηλώσουν
ειρηνικά και να διεκδικήσουν καλύτε-
ρους όρους εργασίας και αμοιβής από
τους εργοστασιάρχες, οι οποίοι  τους

εκμεταλλεύονταν πολύ σκληρά και
απάνθρωπα. Αίτημα αιχμής ήταν η κα-
θιέρωση της οκτάωρης εργασίας, γιατί
δεν ίσχυε τότε το 8ωρο και οι εργαζό-
μενοι δούλευαν εξαντλητικά, σύμφωνα
με τις ορέξεις των αφεντικών. Φυσικά,
η εργοδοσία ήταν ανένδοτη. Και αφού
- όπως συνέβαινε τότε, αλλά και ακόμα
συμβαίνει - είχε υπό τον έλεγχό της
την κυβέρνηση, έστρεψε τους κατα-
σταλτικούς μηχανισμούς του κράτους
(αστυνομία και στρατό!) κατά των απερ-
γών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν από
τα αστυνομικά και στρατιωτικά πυρά
πολλοί εργάτες και κάποιοι άλλοι στη
συνέχεια να καταδικαστούν σε θάνατο,
σαν να ήταν εγκληματίες!

Προς τιμή αυτών των αγώνων και
των νεκρών και σε ανάμνηση εκείνης
της αιματηρής 1ης Μαΐου 1886, του
Σικάγου, η πρωτομαγιά καθιερώθηκε
ως ημέρα προβολής των εργατικών
διεκδικήσεων και κυρίως του 8ωρου,
αρχικά από το συνέδριο της Β’ Σοσια-
λιστικής Διεθνούς στο Παρίσι το 1889.
Και με τη συνέχιση των αγώνων των
εργαζόμενων, τελικά και το 8ωρο ανα-
γνωρίστηκε επισήμως και νομοθετήθηκε
από τα κράτη και η πρωτομαγιά καθιε-
ρώθηκε ως αργία.

Στην Ελλάδα σήμερα μας έμεινε-
προς το παρόν τουλάχιστον! - η αργία
της πρωτομαγιάς, αλλά το οκτάωρο το
πήρε ο …άνεμος, από την ανάποδη
μάλιστα, αφού οι περισσότεροι, αν είναι
τυχεροί και βρουν δουλειά, εργάζονται
με μειωμένο ωράριο και ελάχιστη αμοι-
βή.

Πάμε, λοιπόν, προς τα πίσω; Δι-
καιώματα αυτονόητα και κατακτημένα
με αίμα θα μας τα στερήσουν οι τροϊ-
κανοί, τα ξένα αφεντικά τους και οι
ντόπιοι υπηρέτες τους; Ναι, αυτός είναι
ο σκοπός τους! Εκτός αν εμείς μπο-
λιαστούμε μόνιμα από το αγωνιστικό
και διεκδικητικό πνεύμα της πρωτο-
μαγιάς και δεν αρκεστούμε μόνο στα
έθιμα της εκδρομής και της διασκέδα-
σης, όπως κάνουμε σήμερα οι περισ-
σότεροι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ    

Ο  ΤΡΑΓΙΚΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΣΤΟΝΗΣ

Μόνιμη, δυστυχώς, είναι στις ειδήσεις η βία. Πότε εδώ και πότε
εκεί ανά τον κόσμο, εμφανίζεται με διάφορες μορφές, αφήνει πίσω
της θύματα και μας ανησυχεί με την εξάπλωσή της. Το χειρότερο
είναι ότι δεν τη συναντάμε πια μόνο σε χώρους και σε καταστάσεις,
όπου είναι μεν απευκτέα, αλλά και αναμενόμενη, κατά κάποιον
τρόπο (πόλεμοι, εμφύλιες διαμάχες, πολιτικές αναταραχές κ.λπ.).
Σήμερα είναι παρούσα στην καθημερινότητα και στις ειρηνικές εκδη-
λώσεις των ανθρώπων: στα σχολεία, στη διασκέδαση, σε γήπεδα και
στάδια, σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και σε πολλές
άλλες περιπτώσεις. Ακόμα και μέσα στις οικογένειες.                             

Όμως, το σημείωμα αυτό δεν έχει σκοπό να εμβαθύνει στο φαι-
νόμενο και να το αναλύσει. Πήρε μόνο αφορμή από το θλιβερό περι-
στατικό που συνέβη στη Βοστόνη των Η.Π.Α., κατά τη διεξαγωγή
του αγώνα του διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου των 42,2 χιλιομέτρων,
όπου οι εκρήξεις βομβιστικών μηχανισμών κόστισαν αθώες ζωές,
τραυμάτισαν αθλητές και θεατές και πλήγωσαν την ίδια την ιδέα του
αθλητισμού ως ειρηνικής εκδήλωσης πολιτισμού της ανθρωπότητας.

Δυστυχώς, το ως άνω κρούσμα δεν είναι το πρώτο στο χώρο
του αθλητισμού. Και -ακόμα δυστυχέστερα- οι ελπίδες ότι θα είναι
το τελευταίο, φαίνονται λίγες. Όμως, ο γράφων δεν είναι ειδικός και
αρμόδιος να μιλήσει για αυτά. Απλώς, είναι λάτρης του κλασικού
αθλητισμού  και ιδιαίτερα των αγώνων δρόμου, αφού, μάλιστα, είναι
και ο ίδιος δρομέας (ερασιτέχνης-βέβαια-και αρκετά όψιμος!) και
έχει συμμετάσχει αρκετές φορές στο αγώνισμα του Μαραθωνίου
Δρόμου στην Αθήνα. Έτσι, την ταραχή και τη φρίκη που προκάλεσε
σε όλο τον κόσμο η τραγωδία της Βοστόνης, αυτός την ένιωσε και
με την ως άνω ιδιότητα. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της σκληρής δοκιμασίας (και ίσως για
εκτόνωση) προέκυψαν τα στιχάκια που ακολουθούν. Δεν προορίζονταν,
βεβαίως, για δημοσιοποίηση, γιατί δεν έχουν καμιά ποιητική αξία,
ώστε να τολμήσουν να απευθυνθούν και στο αναγνωστικό κοινό της
εφημερίδας. Αφού, όμως, με την ενθάρρυνση-ή, μάλλον, με την πίε-
ση-κάποιων φίλων και συναθλητών, πείστηκαν ότι έχουν ….μούτρα
να εμφανισθούν, ας αφιερωθούν κυρίως στους ξενιτεμένους Ζουρ-
τσάνους της Βοστόνης και της Αμερικής γενικότερα, που έζησαν
από κοντά τα θλιβερά γεγονότα, έτσι, σαν χαιρετίσματα και σαν εκ-
δήλωση συμπαράστασης από την πατρίδα.

Ο  ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Ο Μαραθώνιος της Βοστόνης μας συγκλόνισε,            
καρτέρι έστησε στο τέρμα του η τρέλα,
χιλιάδες οι δρομείς, μα η βία αλώνισε
και ματωμένη έκοψε πρώτη την κορδέλα.

Τραγούδια γιορτινά και νικητήρια 
δεν ακουστήκανε σε τούτο τον αγώνα,
μα φρίκης κρότοι -για το θάνατο εισιτήρια-
άγος και όνειδος στον εικοστό πρώτο αιώνα.

Κι αντί θριαμβικά να αντηχήσουνε 
του Πίνδαρου του αρχαίου οι παιάνες,
ποια μοίρα το ’χε τάξει να χτυπήσουνε
όλες του κόσμου πένθιμα οι καμπάνες;

Δε φτάνουν οι ευχές αλλ’ ας τις κάνουμε,
παρόμοιες συμφορές μην ξαναδούμε
κι ας είναι η ευκαιρία αυτή που χάνουμε 
η τελευταία, δίχως βία για να ζούμε.   

(Άγος: βαριά αμαρτία από διάπραξη ανόσιου εγκλήματος. 
Όνειδος: ντροπή. 
Πίνδαρος: σπουδαίος αρχαίος ποιητής μας, που έγραφε παιάνες-ύμνους-
για τους νικητές των ολυμπιακών και των άλλων πανελλήνιων αγώνων).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

2 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2013 

ΓΙΑΤΙ  ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ;

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:

Το Δ.Σ.
•••

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Φιγαλίας ευχαριστεί
θερμά τον κύριο Βλάχο Σπύρο για την δωρεάν κατασκευή
κιγκλιδωμάτων στο κτίριο του Συλλόγου και τον κύριο Χατζή
Παναγιώτη για την δωρεάν τοποθέτησή τους...

Ευχαριστούμε επίσης τους Νίκο και Σταυρούλα Κουτσο-
πούλου για την δωρεάν σίτιση στο συνεργείο τοποθέτησης…

Με εκτίμηση 
Η πρόεδρος: Πάλλα Αναστασία

Νέοι  Επιστήμονες

― Η ΒΛΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΥ & της ΕΥΘΥΜΙΑΣ  πήρε

το πτυχίο από το τμήμα Μαιευ-

τικής των ΤΕΙ Αθηνών.

― Η ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ πήρε το πτυχίο

ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ-

ΔΩΝ από το Πανεπιστήμιο Πει-

ραιά.

Συγχαρητήρια στους νέους επι-

στήμονες και ευχόμαστε καλή

σταδιοδρομία.
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Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από
τότε που ο πρωθυπουργός, προκειμένου
να μας πείσει να δεχτούμε με υπομονή -
αν όχι και με ευχαρίστηση!- τα σκληρά
μέτρα που σήμερα πληρώνουμε, είπε την
περίφημη φράση «αυτά τα μέτρα θα είναι
τα τελευταία!».

Στην εφημερίδα μας που κυκλοφόρησε
λίγο αργότερα, φιλοξενήθηκε κείμενο του
γράφοντος, που είχε ως τίτλο την ως άνω
φράση, αλλά ελαφρώς αλλαγμένη: «Αυτά
τα μέτρα θα είναι τα… τελευταία μας»!
Και εννοούσε ότι τα μέτρα αυτά θα μας
εξοντώσουν, οπότε τα επόμενα δε θα μας
προλάβουν… ζωντανούς! 

Οι εκτιμήσεις εκείνου του κειμένου
επαληθεύονται: η καλπάζουσα ανεργία,
ο εξευτελισμός των αποδοχών μας και η
κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων,
τα συνεχιζόμενα χαράτσια και η όλο και
βαρύτερη φορολογία, η ακρίβεια και γενικά
η οικονομική μας εξαθλίωση, η διάλυση
του κράτους πρόνοιας (στην υγεία, στην
ασφάλιση, στην παιδεία κ.λπ.), το προ-
γραμματισμένο ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας (οργανισμών, αεροδρομίων,
λιμανιών, ακινήτων κ.λπ.), ακόμη και το-
μέων εθνικής στρατηγικής σημασίας (ενέρ-
γεια, επικοινωνίες, νερό κλπ.), ούτε την
οικονομία ανακάμπτουν, ούτε την περι-
βόητη ανάπτυξη φέρνουν, ούτε και τη
βουλιμία των δανειστών ικανοποιούν.
Αυτοί μας ζητούν όλο και περισσότερα. 

Το χειρότερο είναι ότι εμείς, εγκλω-
βισμένοι ανάμεσα στις ψεύτικες διαβεβαι-
ώσεις των συγκυβερνώντων και στη φρού-
δα ελπίδα (μιας κι αυτή πεθαίνει τελευταία!)
ότι τα πράγματα, αύριο-μεθαύριο, δεν
αποκλείεται να πάνε καλύτερα, είμαστε
παθητικοί θεατές της πορείας μας προς
τον γκρεμό. Άλλο έπρεπε να είμαστε!
Έπρεπε να είμαστε -και πρέπει να γί-
νουμε- ενεργοί πολίτες, που υψώνουν
το ανάστημά τους και αρνούνται την τυφλή
υποταγή στις απαράδεκτες, άνομες, αντι-
συνταγματικές και προ πάντων άδικες και
καταστροφικές αποφάσεις που παίρνουν
σε βάρος μας ντόπιοι και ξένοι δήμιοι σαν
δικτατορίσκοι. (Πρόσφατο δείγμα το κλεί-
σιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, πρω-
τοφανές στα χρονικά, με μια απόφαση
που θυμίζει το «αποφασίζομεν και δια-
τάσσομεν!», του αλήστου μνήμης χουντικού
Ζαγοριανάκου και με δικαιολογίες που
απέχουν από την αλήθεια όσο η μέρα από
τη νύχτα!). Πρέπει να γίνουμε Πολίτες
που διεκδικούν, τελικά, το δικαίωμα στη
ζωή, ένα δικαίωμα ανώτερο, προφανώς,
από εκείνο της σωτηρίας των τραπεζών
και γενικά του μεγάλου κεφαλαίου. Γιατί,
ποιος δεν έχει καταλάβει ότι αυτός είναι ο
βαθύτερος λόγος  που μας φορτώνουν τα
βάρη της δικής τους κρίσης; Με κάθε
τρόπο αυτοί να επιβιώσουν και να αρχίσουν
πάλι την υπέρμετρη κερδοφορία τους και
να βουλιάξουμε εμείς. Να ξαναχτίσουν
πάνω στα ερείπια και στα πτώματά μας.
Να μας θάψουν, χωρίς ελπίδα ανάστασης. 

Και με τη λέξη «ανάσταση», επίκαιρη
λόγω και του Πάσχα, το μυαλό έκανε
αυτόματα τους συνειρμούς του. Όλα αυτά
τα ωραία που γιορτάσαμε πρόσφατα, τα
αναστάσιμα τροπάρια, το «θανάτω θάνατον
πατήσας» και το «Χριστός ανέστη-αληθώς
ανέστη», ο οβελίας και τα άλλα πασχαλινά
και χαροποιά έθιμα, για να μπορούν να
έχουν νόημα και στο μέλλον, χρειάζεται
να συμπληρωθούν από τη δική μας κοι-
νωνική ανάσταση ενάντια στους σταυ-
ρωτές μας. (Θα είχε, τάχα, αντίρρηση ο
«αναστάς Ιησούς από του τάφου»; Κάθε

άλλο! Ίσως, μάλιστα, τώρα να λυπάται
και να μας οικτίρει, που μας βλέπει παρα-
δομένους αμαχητί σε άπονες και άδικες
εξουσίες, τάχα χριστιανικές, Αυτός που
δεν δίστασε να τα βάλει με την εξουσία
και να κηρύξει δικαιοσύνη και ισότητα).

Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελε ο γρά-
φων  να  ευχηθεί στους αναγνώστες «καλή
Ανάσταση» τις παραμονές του Πάσχα,
όταν τις ετοίμαζε για την εφημερίδα.
Τώρα που η εφημερίδα άργησε λίγο, η
ευχή είναι εκπρόθεσμη, μα οι προεκτεθείσες
σκέψεις δεν παύουν να είναι επίκαιρες.
Γι’ αυτό- και υπό την επήρεια των ημε-
ρών- έδωσε σ’ αυτές μορφή στίχων, για
να ευχηθεί και «μια άλλη ανάσταση»,
παρά τον κίνδυνο να εκτεθεί από την αδε-
ξιότητά του, αφού δεν είναι ποιητής. Και
ούτε, βέβαια, πολιτικός αναλυτής είναι,
ούτε κοινωνικός μεταρρυθμιστής, ούτε και
σοφός διανοούμενος. Είναι μονάχα ένας
απλός, σκεπτόμενος, ήσυχος αλλά και
ανησυχών πολίτης.

Μια άλλη ανάσταση

Μετά απ’ τη μιαν Ανάσταση
καιρός να ’ρθει και μια άλλη,
δική μας εξανάσταση,
που για αποκατάσταση
του δίκιου θα ’ναι  πάλη.

Όλων! Που ενώ  τα  αγκαθερά
στεφάνια μας φορούμε,
στους  σταυρωτές  μας σιωπηρά
- αν και τους πρέπει η πυρά-
σκύβουμε κι υπακούμε.

Όσο οι αμνοί τηρούν σιωπή,
χωρίς κανείς «ΟΧΙ» να πει
στων δήμιων το συνάφι,
που τους πηγαίνει στη σφαγή,
το αθώο αίμα τους τη γη
κόκκινη θα τη βάφει.     

Κι όσο όλα μένουν στάσιμα
νερά, και έλη θανάσιμα
τριγύρω μας κυκλώνουν,
της τρόικας τα ανδράποδα,
σαν να ’μαστε τετράποδα
όλο θα μας φορτώνουν.

Κι όσο το βάρος προχωρά,   
μέσα στα βρώμικα  νερά
τα χέρια αν δεν κουνάμε,
με τον ασήκωτο σταυρό
που κουβαλάμε από καιρό,
ως το βυθό θα πάμε.

Γιατί, δε φτάνει η Αθηνά
απ’ τον πνιγμό να σώσει
κάποιον, σε κύματα βουνά-
πρέπει τα χέρια να κουνά          
κι αυτός, για να γλυτώσει.    

Με μια τέτοια διάσταση,
εύχονται «καλή ανάσταση»
οι στίχοι αυτοί κι ελπίζουν,
να πάει ο τροχός ανάποδα
και οι αμνοί τα ανδράποδα
ν’ αρχίσουν να σουβλίζουν!
(τότε θα λέει κάθε παθός
και μ’ άλλη αλήθεια το «αληθώς!»).

(Ανδράποδα: στην αρχαιότητα αιχμάλωτοι,
πουλημένοι ως δούλοι. Η Αθηνά: από τη γνωστή
αρχαία παροιμία «συν Αθηνά και χείρα κίνει»=
μαζί με τη βοήθεια της Αθηνάς, κούνα και τα
χέρια σου. Ο τροχός ανάποδα: ο Βάρναλης
λέει: «ο ντουνιάς ανάποδα»).   

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Όταν την 29η Μαΐου 1453, την αποφράδα εκείνη Τρίτη, ο
Μωάμεθ ο Πορθητής κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, το τραγικό
γεγονός, σαν αστραπή, διέτρεξε τον Ελληνικό κόσμο, και σκόρπισε
το πένθος σε κάθε ελληνική ψυχή. Σε πολλούς ήταν αδύνατο να
πιστέψουν το θλιβερό νέο που θα έφερνε τώρα τη σκλαβιά και το
πνευματικό σκοτάδι αιώνων στη γη του φωτός. 

Η Πόλη ήταν «ΜΙΑ». Όλοι την ήξεραν. Εχθροί και φίλοι
θαύμαζαν την πανώρια Βοσπορίτισσα.

Ο Κωστής Παλαμάς γράφει γι’ αυτήν: 

«Και ήταν όπου κόσμοι αντίμαχοι
με την ίδια ερωτόπαθη μανία
ν’ αγκαλιάσουνε λαχτάριζαν 

την πανώρια Βοσπορίτισσα τη μία
…Και ήταν η πανώρια δύο γιαλών

αφροκάμωτη νεράιδα
και ήσουν Εσύ Πόλη ώ Πόλη

και ήτανε της γης το περιβόλι
και ήταν όπου σε μία δόξα

των εθνών ταίριαζαν οι πόλοι».

Για την ιστορική ακρίβεια όμως, πρέπει να τονιστεί ότι η Κων-
σταντινούπολη του 1453 δεν ήταν η νέα Ρώμη του Κωνσταντίνου
του Μεγάλου, η πανίσχυρη πρωτεύουσα του Ιουστινιανού ή η
ένδοξη Πόλη του Νικηφόρου Φωκά, του Βουλγαροκτόνου και
τόσων άλλων ονομαστών αυτοκρατόρων. Είχε ήδη παρακμάσει.
Οι αλλεπάλληλες ορδές των ημιβαρβάρων σταυροφόρων την
είχαν κατακερματίσει και ουσιαστικά καταβάλει. 

Μεταξύ των εχθρών της ήταν και οι Δυτικοί, οι οποίοι έτρεφαν
μίσος κατά της Βυζαντινής Εκκλησίας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
– Δραγάτσης ο τελευταίος αυτοκράτωρ, γνώριζε πολύ καλά τον
Γολγοθά ο οποίος τον περίμενε και τον Σταυρό τον οποίον θα
έπρεπε να σηκώσει όταν στον Άγιο Δημήτριο του Μυστρά, επάνω
στο δάπεδο με το Δικέφαλο Αετό, εστέφετο Βασιλεύς για να ανα-
χωρήσει σε λίγο και να φθάσει διά θαλάσσης στην περιτριγυρισμένη
από εχθρούς πρωτεύουσά του.

Αποδύθηκε σε μία μεγάλη προσπάθεια να ενισχύσει τις δυνα-
τότητες της άμυνας της Πόλης, τόσο στο διπλωματικό όσο και στο
στρατιωτικό τομέα. Δυστυχώς, όμως, οι προσπάθειες που κατέβαλε
δεν έφεραν αποτέλεσμα. Άλλωστε και οι πολιτικοστρατιωτικές
συγκυρίες δεν το επέτρεπαν. 

Ο τελευταίος Αυτοκράτωρ, όμως, ήταν αδύνατον να ξεφύγει
από το πεπρωμένο που του είχαν υφάνει οι ιστορικές και κληρο-
νομικές καταβολές του. Μετέφερε μέσα του, από τα βάθη των αι-
ώνων, τον Κόδρο των Αθηνών και τον Λεωνίδα της Σπάρτης.  

Ήταν επομένως αναμενόμενη η απάντηση προς τον Μωάμεθ
τον Πορθητή: «Το την Πόλην δούναι ούτ’ εμόν εστί ούτ’ άλλου
τινός των ενταύθα οικούντων. Κοινή γνώμη αυτοπροαιρέτως απο-
θανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών». 

Έμεινε, πολέμησε και χάθηκε μαχόμενος στην Πύλη του
Ρωμανού. Η Πόλις δεν παραδόθηκε, αλλά καταλήφθηκε όταν
έπεσε και ο τελευταίος υπερασπιστής της. 

Ο θρύλος τύλιξε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον ανέβασε
ψηλά στα ουράνια σαν φωτεινό μετέωρο σε Ανατολή και Δύση.
Έγινε ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, που διατήρησε τη σπίθα κρυμμένη
βαθιά στη στάχτη της ανείπωτης σκλαβιάς.

Έτσι με τον ένδοξο χαμό τους, Αυτοκράτωρ και Πρωτεύουσα,
έγραψαν αντάξιο το τέλος της υπερχιλιετούς ιστορίας και άφησαν
ιερά παρακαταθήκη στο Γένος των Ελλήνων… 

Γεώργιος Αν. Νίκας 

Η  πόλις  εάλωΜΙΑ  ΑΛΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Σχολικές  ειδήσεις 

Δεν είναι πολλές οι φορές που η εφημερίδα μας είχε ως τώρα την ευκαιρία να
δημοσιεύσει νέα των σχολείων του χωριού μας. Γι’ αυτό με ικανοποίηση και χαρά
λάβαμε από το Δημοτικό Σχολείο ενδιαφέρον και πλούσιο υλικό, που, για να δη-
μοσιευθεί αυτούσιο, θα χρειαζόταν ολόκληρη σχεδόν την εφημερίδα. Είμαστε,
λοιπόν, αναγκασμένοι να παρουσιάσουμε σύνοψη αυτού του υλικού, το οποίο πε-
ριλαμβάνει ειδήσεις και μας ενημερώνει για αξιέπαινες δραστηριότητες των
μαθητών. 

Α) ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Ο δάσκαλος και διευθυντής του σχολείου κ. Ν. Λαμ-
πρόπουλος μας ενημερώνει με επιστολή του ότι από τη Δημοτική αρχή προγραμ-
ματίζονται έργα επισκευής του σχολικού κτηρίου, δαπάνης περίπου 10.000 ευρώ.
Επίσης, ότι οι μαθητές συμμετέχουν σε προγράμματα «Αγωγής Υγείας» και «Πε-
ριβαλλοντικής Αγωγής».

Παράλληλα, όμως, επισημαίνει τον κίνδυνο, το σχολείο να υποβαθμισθεί από
4/θέσιο σε 3/θέσιο, λόγω μείωσης των μαθητών. Αυτή θα είναι μια -από πολλές
πλευρές- δυσάρεστη εξέλιξη, που πρέπει και μπορεί να προληφθεί. Για παράδειγμα,
δεν είναι λογικό να συρρικνώνεται το δικό μας σχολείο, την ώρα που αρκετοί
μαθητές από γειτονικά χωριά (π.χ. Λέπρεο) φοιτούν στη Ζαχάρω, που απέχει
υπερδιπλάσια απόσταση και διανύουν έτσι περισσότερα χιλιόμετρα.

Οι Δημοτικές και Εκπαιδευτικές Αρχές της περιοχής έχουν χρέος να κατα-
νείμουν ορθολογικά και νόμιμα το μαθητικό πληθυσμό, ώστε να μην παρατηρείται
αδικαιολόγητος συνωστισμός μαθητών και διδασκόντων στο ένα σχολείο και
έρημα κτήρια στο άλλο.

Τέλος, ο ως άνω εκπαιδευτικός έθεσε στη διάθεση της εφημερίδας τον πανη-
γυρικό λόγο που εκφώνησε την 25η Μαρτίου, του οποίου απόσπασμα θα παραθέ-
σουμε πιο κάτω.

Β) ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Υπό την καθοδήγηση του ανωτέρω εκπαι-
δευτικού, πραγματοποίησαν έρευνα, με θέμα «Τα παιδικά ατυχήματα», οι εννέα
μαθητές της ΣΤ’ τάξης: Αλέξ. Λούτος, Κων. Μπινιώρης, Γιώτα Γιαννίκου, Ιωάννα
Μαυροειδή, Άγγελ. Τσέλας, Σπ. Μανιάτης, Νικ. Τσιούτας. Κων. Καπλάνης και Στρ.
Στραγάλης. 

Οι ανωτέρω μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες με διαφορετικές αρμοδιότητες,
ετοίμασαν και διένειμαν σε όλο το σχολείο ερωτηματολόγια και επεξεργάστηκαν
τις απαντήσεις των συμμαθητών τους στον υπολογιστή, φτιάχνοντας ωραίους
πίνακες με ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, από τα οποία, συμπερασματικά,
προκύπτουν τα εξής: οι μικροί μαθητές, σε διάφορους χώρους (σπίτι, σχολείο ή
αλλού), για διάφορους λόγους (απροσεξία, σπρώξιμο, ατυχία κ.λπ.), σε διάφορες
δραστηριότητες (εργασία, παιχνίδι, ποδήλατο κ.λπ.), πέφτουν συχνά θύματα ατυ-
χήματος, με συνέπεια τραυματισμούς (από απλούς και ανώδυνους μώλωπες
μέχρι και επώδυνα και επικίνδυνα κατάγματα), δυσκολίες ή και απουσίες από το
σχολείο ή ακόμα και εισαγωγή σε νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση, τα ατυχήματα
έχουν τους κινδύνους τους για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των
παιδιών και για την αποφυγή τους, εκτός της ευθύνης που έχουν οι ενήλικοι,
πρέπει και τα ίδια τα παιδιά να μάθουν να αυτοπροστατεύονται. Πολύ ενδιαφέρον
είναι σχετικώς το κείμενο του μαθητή Κων. Καπλάνη, το οποίο και παραθέτουμε
ακολούθως:

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ    

«Πολλές έρευνες μας έχουν αποδείξει πως τα περισσότερα ατυχήματα
γίνονται σε μικρές ηλικίες στο σπίτι και σε μεγαλύτερες ηλικίες σε κοινωνικούς
και χώρους αναψυχής. Ο λόγος είναι ότι τα μικρά παιδιά είναι από τη φύση τους
γεμάτα περιέργεια και δεν έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου, γι’
αυτό και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήματα. Μεγαλώνοντας, αναπτύσσουν
από τη μία την αίσθηση του κινδύνου, όμως από την άλλη επηρεάζονται και από
άλλους παράγοντες, όπως η ανάγκη επίδειξης, η αντίδραση στους νόμους και
στις συμβουλές των ενηλίκων και η γοητεία της περιπέτειας, με αποτέλεσμα να
συνεχίζουν να κινδυνεύουν από τα ατυχήματα. Γι’ αυτούς τους λόγους είναι ση-
μαντικό να μάθουν από μικρή ηλικία να προστατεύουν τον εαυτό τους και να μην
τον θέτουν σε κίνδυνο. Έτσι, η ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιγαλίας
έκανε μία έρευνα για τα ατυχήματα, με τα εξής αποτελέσματα». (Και ακολουθούν
οι πίνακες και τα στοιχεία, που πιο πάνω αναφέραμε συνοπτικά).

[ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ συγχαίρει θερμά τους μαθητές του σχολείου,
τους νεοσσούς της δημοσιογραφίας και της έρευνας, για την πολύ ενδιαφέρουσα
και χρήσιμη εργασία τους, που θα συμβάλει στον προβληματισμό και στην
προσπάθεια μείωσης των ατυχημάτων των παιδιών μας. Ευχόμαστε να συνεχίσουν
να ασχολούνται με τα προβλήματα της κονωνίας, συμβάλλοντας στη λύση τους,
και τους διαβεβαιώνουμε ότι είναι χαρά μας να έχουμε τη συνεργασία τους.
Μπράβο, παιδιά! Καλή συνέχεια, καλή σας πρόοδο και …φυλαχτείτε από τα ατυ-
χήματα! Συγχαρητήρια και καλή δύναμη και στο δάσκαλό σας.]

Γ) Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ: Ο λόγος που εκφώνησε στις 25
Μαρτίου ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου κ. Ν. Λαμπρόπουλος που προανα-
φέραμε, είχε όλα τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώνει ένας πανηγυρικός αν-
τάξιος της επετείου στην οποία αναφέρεται. O ομιλητής, έχοντας γνώση της
ιστορίας και επίγνωση της ευθύνης του, παρουσίασε με γλαφυρότητα και θέρμη
τα ιστορικά γεγονότα για τα δεινά της σκλαβιάς και τις αιματηρές θυσίες των
επώνυμων και ανώνυμων Ελλήνων ηρώων, που κατέληξαν στην πολυπόθητη
λευτεριά και στη δημιουργία του Νέου Ελληνικού Κράτους. Αναφέρθηκε και στον
ξεσηκωμό της Ζούρτσας (και των γειτονικών περιοχών) υπό την αρχηγία του
Αθανάσιου Γρηγοριάδη. Κατάφερε να συγκινήσει το ακροατήριό του, να συμβάλει
στην τόνωση του εθνικού συναισθήματος, όπως η ημέρα απαιτούσε, και να
τονίσει το χρέος που έχουμε οι Έλληνες απέναντι στην ιερή και βαριά παρακαταθήκη

που μας άφησαν οι συντελεστές εκείνου του μεγάλου άθλου.
Δεν παρέλειψε, βεβαίως, ο ομιλητής να αναφερθεί και στο δύσκολο παρόν

της πατρίδας μας, που σήμερα στενάζει κάτω από νέο ζυγό και που έχει χρέος να
τον αποτινάξει, πατώντας πάνω στο δρόμο που χάραξε ο αγώνας του ’21. Και
παρόλο που η εφημερίδα δεν έχει χώρο για ολόκληρη την ομιλία, εντούτοις, αυτή
την ενδιαφέρουσα αναφορά στο παρόν της χώρας, με την οποία έκλεισε την
ομιλία του, έχουμε τη γνώμη ότι αξίζει να την παραθέσουμε αυτούσια:

«Και στους σημερινούς καιρούς άσπονδοι “φίλοι”, δήθεν σύμμαχοι και εχθροί
έχουν ιταμή και άνανδρη συμπεριφορά απέναντι στη χώρα μας. Οι Ευρωπαίοι,
αξιοποιώντας τα προαιώνια πάθη της φυλής μας, όπως και τον καιρό της Επανά-
στασης, εκμεταλλεύτηκαν τη διχόνοια και τη φιλαρχηγία μας. Έδωσαν δάνεια και
μας έδεσαν με μνημόνια, για να πάρουν τα “χρυσαφικά” της Ελλάδας μας, κύρια
τον ορυκτό μας πλούτο και τη γεωπολιτική μας θέση.

Και μη γελιέστε. Ίσως ο αγώνας τώρα για την ελευθερία, την εθνική κυριαρχία
και την αυτοδιάθεσή μας να είναι δυσκολότερος από ποτέ. Γιατί και σήμερα, υπη-
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ρετώντας τη νεοταξική πολιτική σαν άλλοι Νενέκοι, πλήθος πολιτικοί από διάφορες
παρατάξεις υποσκάπτουν το μέλλον της πατρίδας, πουλάνε το μόχθο και τον
ιδρώτα των ανθρώπων της και διώχνουν τα μορφωμένα παιδιά της για τα ξένα.

Αναρωτηθήκατε ποτέ αν σήμερα διοικούν αυτή τη χώρα, την αιματοποτισμένη,
οι Έλληνες ή αναγκάζονται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να εκτελούν τα
κελεύσματα των ισχυρών; Βλέπετε πώς οι απόγονοι των ναζιστών του Χίτλερ εκ-
βιάζουν ένα μικρό και υπερήφανο κράτος, την Κύπρο, καταστρέφοντάς το
οικονομικά, για να αρπάξουν τον πλούτο και να το ρίξουν ξανά στα χέρια των νε-
οοθωμανών;

Το ίδιο ακριβώς κάνουν και για την Ελλάδα. Διαφθείρουν πολιτικούς, αλλο-
τριώνουν επιστήμονες και πνευματικούς ανθρώπους, χρεοκοπούν επιχειρηματίες,
ελέγχουν την παιδεία μας, ξαναγράφουν την ιστορία, στραγγαλίζουν κάθε εγχώρια
παραγωγή, αλλοτριώνουν συνειδήσεις, με έναν και μόνο σκοπό: να ξαναϋποδου-
λώσουν τη χώρα μας. Και αυτή η υποδούλωση μπορεί να έχει άλλα εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά από εκείνη των Οθωμανών, όμως θα είναι το ίδιο επώδυνη για το
γένος μας. Θέλουν να γίνουμε κι εμείς τρόφιμοι ενός «οικουμενικού πανδοχείου»
και να απαρνηθούμε την εθνική μας μνήμη. Θα το αποδεχτούμε να γίνουμε από-
κληροι; Γιατί, αν δεν υπάρχει «αποκλειστικότητα της γης», τότε καλά κάνει ο
άρχων ιμπεριαλισμός και εισβάλλει σε όποιο σημείο του κόσμου κρίνει ότι

απειλούνται τα συμφέροντά του. Ή διαλύει κράτη και ανεξαρτητοποιεί τμήματά
τους. Ή αποσπά ένα κομμάτι γης από ένα κράτος, διώχνοντας το λαό που το
κατοικεί, για να το «χαρίσει» σ’ ένα λαό της αρεσκείας του.

Υπερβολές, θα πει κάποιος, φαντασιοπληξία και ξεκαπίστρωτη κινδυνολογία.
Μακάρι να ήταν έτσι! Αλλά, όπως λέει ο Κούντερα, «για να εξαφανίσει κανείς ένα
λαό, θα πρέπει να του αφαιρέσει πρώτα τη μνήμη, να του καταστρέψει την
παιδεία και την ιστορία του. Τα υπόλοιπα είναι εύκολα μετά».

Αυτό ακριβώς θέλω να είναι το νόημα της σημερινής μας γιορτής. Το καλύτερο
μνημόσυνο και η μεγαλύτερη τιμή στους προγόνους αγωνιστές του 1821 αλλά
και των άλλων εθνικών αγώνων, είναι να μη σβήσει ποτέ από τα χείλη σας η εξι-
στόρηση των γεγονότων. Να μη σταματήσουν τα παιδιά σας να ακούν και να μα-
θαίνουν την πραγματική τους  ιστορία, αρχίζοντας πρώτα από την τοπική και την
οικογενειακή τους ιστορία. Και μην επαναπαύεσθε στη διδασκαλία της ιστορίας
απ’ το σχολείο, γιατί τα σχολικά εγχειρίδια μιλάνε για «συνωστισμό» των Ελλήνων
στη Σμύρνη-πού να βρεθεί χώρος να γράψουν για το Μανιάκι και τα Δερβενάκια!
Είναι υποχρέωση όλων μας, όσοι αισθανόμαστε Έλληνες, όσων κυλάει μέσα μας
το ίδιο αίμα με εκείνους που ένα πρωινό του Μάρτη είπαν «Ελευθερία ή Θάνατος»,
να σεβαστούμε ως προτεραιότητα την καλλιέργεια, εδραίωση και αναπαραγωγή
της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας.

Είναι, όμως, και υποχρέωσή μας να ενεργούμε κάθε μέρα, κάθε λεπτό για την
υπεράσπιση των εθνικών μας ιδεωδών. Να αντιστεκόμαστε σε κάθε τι που βάζει
σε κίνδυνο την εθνική μας συνέχεια και απειλεί το μέλλον των παιδιών μας. Και
να μην έχουν καμιά αμφιβολία οι ξένοι αλλά και οι ντόπιοι ‘’αλλοτριομορφοδίαιτοι”:
μπορεί να ζούμε στην εποχή του ίντερνετ και των σμαρτ φον, μπορεί να λένε ότι
οι νέοι έχουν αλλοτριωθεί, αλλά αν έρθει η στιγμή για την Ελλάδα μας, θα
ακούσουν τα καριοφίλια μας να κελαηδούν και θα δουν τα γιαταγάνια μας ν’
αστράφτουν κάτω από τον καθάριο ήλιο της πατρίδας μας, κάτω από τον
ολόλαμπρο ήλιο της Λευτεριάς.» 

[Για την επιλογή, την παρουσίαση και το σχολιασμό των  κειμένων:     
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ]
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Σχολικές  ειδήσεις 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ

Το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013 στην κεντρική πλατεία του χωριού μας, παρου-
σιάστηκε ένα ξεχωριστό θέαμα.

Η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαχάρως μας ταξίδεψε σε μια άλλη
εποχή κάτω από το φως της Πανσελήνου. 

Το πλήθος κόσμου που παρευρέθη υποδέχθηκε θερμά τη νέα αυτή εκδήλωση.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Φιγαλίας με αφορμή αυτή την όμορφη βραδιά

θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά:
―Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζαχάρως και τον κ. Καραμπότσο Οδυσσέα (Λυκειάρχη

στη Νέα Φιγαλία) για την συνεργασία.
― Τους κ.κ. Βλάμη Σπύρο, Μπουσιούτα Γιάννη, Κλέντο Θεμιστοκλή και Καζαντζή

Κων/νο για την κατασκευή της εξέδρας.
― Τον κ. Γρηγορόπουλο Γιάννη για τον συντονισμό της μικροφωνικής κάλυψης.
― Τον κ. Κουτσόπουλο Νίκο.
― Όλους όσους συμμετείχαν στην 3η Αιμοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας

αίματος των «ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ».
― Και τέλος όλο τον κόσμο που μας στηρίζει με την παρουσία του.

ΖΩΝΤΑΝΗ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΘΕΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με την ευκαιρία της εορτής του Άγιου Ονούφριου (12 Ιουνίου)
μεταδόθηκε διαδικτυακά από το zourtsa.gr ο Εσπερινός που έγινε στο
μικρό εκκλησάκι του Αγίου, την Τρίτη, 11 Ιουνίου, στις 19:15 και η Θεία
Λειτουργία την Τετάρτη, 12 Ιουνίου, στις 07:00.

«Δράστης» και υπεύθυνος για αυτή την πρωτόγνωρη, για πολλούς, και
συγκινητική εμπειρία ήταν -ποιος άλλος;- ο «συνήθης ύποπτος» και ειδικός
σε αυτά τα θέματα συμπατριώτης μας Βασίλης Κ. Κλέντος, ο οποίος από
χρόνια επιμελείται και την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, όπου αναρτά
ενδιαφέροντα θέματα, ειδήσεις, φωτογραφίες και δραστηριότητες που
αφορούν το Σύλλογο και το χωριό μας και που αξίζει να παρακολουθεί
όποιος τα καταφέρνει με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τον ευχαριστούμε θερμά και για την ως άνω ραδιοφωνική μετάδοση
και για την εν γένει προσφορά του, της οποίας τα αποτελέσματα είναι και
ευχάριστα και χρήσιμα για όλους μας. 

Το  Δ. Σ. του Συλλόγου

Συγκροτήθηκε  σε  Σώμα  το  νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο 
του  Συλλόγου  Πελοποννησίων  Ρόδου  “Ο  ΜΟΡΙΑΣ”

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου, καθώς
επίσης και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική
Επιτροπή, ενώ την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2013 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα. Η συγκρότηση σε σώμα έγινε κάτω από
συναινετικό πνεύμα με ομόφωνη αποδοχή της πρότασης όλων των μελών του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης τονίστηκε το γεγονός ότι ο Σύλλογος
Πελοποννησίων Ρόδου ''Ο ΜΟΡΙΑΣ'' αποτελεί ένα σημαντικό ζωτικό όργανο
προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ιδιαίτερης πατρίδας μας, με ση-
μαντική και διαρκή προσφορά προς τα μέλη του.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Παπαδοπούλου Μαρία Πρόεδρος
Τσαλούπης Διονύσιος Αντιπρόεδρος
Μακρή Ελεονώρα Γενικός Γραμματέας
Κατσικανταή Βασιλική Ταμίας
Μακρής Διονύσιος Μέλος
Σωτηρόπουλος Ηλίας Μέλος
Τσάκωνα Ειρήνη Μέλος

Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
και ιδιαίτερα στην πατριώτισσά μας Πρόεδρό του καθώς και τις από καρδιάς
ευχές του για καλή επιτυχία στο έργο του. 
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Εισφορές  για  την  εφημερίδα 
Παπαδόπουλος Αναστάσιος του Ιωάννη  ............ 50€
Σερεμέτης Αθανάσιος του Κων/νου .................... 20€
Κλέντου Ευαγγελία ............................................. 10€
Γιαννίτσας Πανταζής του Χρήστου ..................... 10€
Καζαντζής Νικόλαος του Κων/νου ...................... 20€
Τζίνου-Καπλάνη Αγγελική.................................... 20€ 
Πούρνου Αθανασία............................................... 30€
Βάγιας Γεώργιος του Παναγιώτη ........................ 20€
Ζαριφόπουλος Αλέκος του Αλέκου ..................... 13€
Δάβανος Αθανάσιος του Νικολάου ..................... 30€
Δάβανος Ιωάννης του Νικολάου ......................... 30€
Βλάμης Σπύρος του Νικολάου ............................ 20€
Γερόσταθος Κων/νος  .......................................... 20€
Κομπορόζος Γεώργιος του Χρήστου ................... 20€
Μπαρόγιωργας Φώτιος ........................................ 20€
Νεοφώτιστος Θεόδωρος ..................................... 20€
Κλέντος  Ευθύμιος  του Ιωάννη .......................... 50€
Βλάμη Μαρία του Ιωάννη (Ολλανδία) .................. 30€
Βλάμη Χριστίνα του Ιωάννη ................................. 20€
Κουτσόπουλος Φώτης του Διονυσίου ................. 10€
Πολυχρονόπουλος Νικόλαος .............................. 30€
Πούρνου Γλυκερία ............................................... 20€
Κατσάμπουλας Χρήστος & Αθανασία ................. 20€
Ζαριφοπούλου - Μακρίδου Σοφία ....................... 10€
Ζαριφοπούλου - Δρακοπούλου Αιμιλία ............... 10€
Μανουσόπουλος Γεώργιος................................... 20€
Βλάμης Κώστας (Λέπρεο) ................................... 20€
Χατζής Νικόλαος (Ιερέας)                                                50€
Χατζή Γεωργία του Νικολάου............................... 50€
Πετρόπουλος Γεώργιος........................................ 20€
Πετρόπουλος Νικόλαος ....................................... 20€
Πετροπούλου Πολυξένη....................................... 20€
Δημοσθενίδης Νικόλαος ..................................... 20€
Δημοσθενίδου-Αγιοπούλου Φωτεινή ................... 20€
Βλάχου - Κουτή Αγγελική .................................... 20Ε
Βλάχου - Αλεξίου Παναγούλα ............................ 10€
Βλάχου - Παύλου Χριστίνα .................................. 10€
Βλάχος Θεόδωρος του Ιωάννη ............................ 10€
Λιάπης Χρήστος του Αναστασίου ........................ 50€
Κομπορόζος Θεόδωρος του Σπυρίδωνα ............. 20€
Κολόσακας Κωνσταντίνος .................................. 20€
Γκουβάτσος Θεόδωρος ........................................ 10€
Αγγελοπούλου  Βασιλική .................................... 50€
Κλέντος Βασίλειος του Κων/νου ......................... 50€
Τσουκαλάς Γεώργιος ............................................ 20€
Παπαδόπουλος Νικόλαος του Παν. ..................... 30€
Αγγελόπουλος Γεώργιος του Δημ. ..................... 20€
Βλάχος Νικόλαος του Φωτίου.............................. 10€
Καραβούλια Δήμητρα του Νικ. ............................ 10€

Γιακουμοπούλου Σοφία ....................................... 10€
Πιπιλή - Σταμοβλάση Βαρβάρα ............................ 50€
Σιώρης Διονύσιος ................................................ 20€
Τσούτα - Δαμίγου Ευσταθία ................................. 30€
Παύλου Αθανάσιος ............................................ 20€
Παύλου Χρυσούλα .............................................. 20€
Καργανούρη Ολυμπία ......................................... 20€
Χατζή Μαρία ....................................................... 20€
Γκουβάτσος Νικόλαος του Παν. ........................... 20€
Παπαδόπουλος Αναστάσιος ................................ 20€
Αλεβίζου - Κολλαρά Διονυσία ............................. 20€
Τάγαρη Λέλια ....................................................... 40€
Λούτος Σωτήριος.................................................. 10€
Παπαγεωργίου Νίκη ............................................ 15€
Παπαγεωργίου Μαρία .......................................... 15€
Παπαγεωργίου Γεώργιος...................................... 15€
Παπαγεωργίου Αγγελική ..................................... 15€

Για έργα  του Συλλόγου                          
Χατζή Μαρία ...................................................... 100€
Κλέντος Αλέξανδρος του Γεωρ ........................... 50€
εις μνήμη του πατέρα του.
Λογοθέτη-Παλαιοθόδωρου Δήμητρα &
Αλέξανδρος Λογοθέτης (Υιός) .......................... 150€
εις μνήμη συζύγου-πατέρα.

Για έργα στο Μοναστήρι        
Πολυχρονόπουλος Νικόλαος............................... 70€
Εις μνήμη των γονέων του Γεωργίου & Θεοφάνης
της αδελφής του Δήμητρας και της νύφης του
Φάνης.
Κατσάμπουλας Χρήστος & Αθανασία ................. 50€
Εις μνήμη του υιού τους Ειρηναίου.

Προσφορά για 
το Λαογραφικό Μουσείο
Μαραίγκα Αγλαΐα ................................................ 25€
Βλαχοδήμος Κωνσταντίνος ................................. 25€

Προσφορά για τον Άγιο  Ονούφριο
Γκουβάτσου Παναγιώτα .......................................20€
Γκουβάτσου Βάσω ................................................20€
Καράπαπα Μαριγούλα........................................ 200€
Καράπαπα - Κλέντου Ευσταθία ........................... 50€
Καράπαπα - Μανώλη Διαμάντω ...........................50€
Καράπαπα - Δήμου Ιωάννα .................................. 20€
Καράπαπα - Σερεμέτη Μαρία ...............................50€
Κακούρη Ελευθερία ..............................................20€
Μανώλη Τασία ......................................................20€  
Κέκη Μίνα ...........................................................100€
Μπινιώρη Γαληνή ................................................. 20€

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Γεννήσεις:
― Στις 9/4/13 ο Παναγιώτης Χάνιος και η σύζυγός

του Έλενα Παπαδοπούλου, απέκτησαν αγοράκι.
― Στις 30/3/13 ο Κωνσταντίνος και η Μαρία Γιαννο-

πούλου, απέκτησαν κοριτσάκι.
― Στις 12/4/13 ο Αριστείδης και η Έφη Αλεξοπούλου,

απέκτησαν αγοράκι.
Να τους ζήσουν.

Βαπτίσεις: 
― Στις 11/5/13 ο Δημήτρης Μπίνης και η Αναστασία

Βλάχου βάφτισαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα
Δανάη.  

Να τους ζήσει.

Γάμοι:
― Στις 13/5/13 έγινε ο γάμος του Παναγιώτη Παπα-

γεωργόπουλου, γιού της Βαρβάρας Τζανέτου-
Πιπιλή και της Ναταλίας Συμεωνίδου στον Ιερό
Ναό της Αγίας Φωτεινής Ίλισσού. 

Τα συγχαρητήριά μας, να ζήσετε ευτυχισμένοι.

Θάνατοι:
― Στις 3/4/13 απεβίωσε στην Αθήνα ο Γεώργιος

Κλέντος τ. Ιωαν. ετών 63 και ετάφη στο κοιμητήριο

του Προφήτη Ηλία Ν. Φιγαλίας.
―  Στις 21/3/13 απεβίωσε στην Αθήνα ο Αναστάσιος

Κουτσόπουλος τ. Νικ. ετών 65 και ετάφη στο
κοιμητήριο της Καισαριανής.

― Στις 5/4/13 απεβίωσε στην Αθήνα ο Δημήτριος
Λογοθέτης ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, σύζυ-
γος της Δήμητρας Παλαιοθόδωρου, και ετάφη
στην ιδιαίτερη πατρίδα του τα Μέγαρα Αττικής. 

― Στις 13/04/2013 απεβίωσε η Λιάπη Χρστίνα, ετών
90 και ετάφη στην Ν. Φιγαλία στο κοιμητήριο
του Μοναστηριού.

― Στις 17/4/13 απεβίωσε στην Αθήνα η Κρεσταινίτη
Αμαλία ετών 73 και ετάφη στο κοιμητήριο του
Προφήτη Ηλία Ν. Φιγαλίας.

― Στις 3/5/13 απεβίωσε στο Νεοχώρι Ηλείας η
Πιπιλή - Λιάπη Παναγιώτα, ετών 83.

― Στις 21/5/13 απεβίωσε στην Ν. Φιγαλία η Μαρίνη
Αγγελική ετών 75 και ετάφη στο κοιμητήριο του
Προφήτη Ηλία Ν. Φιγαλίας. 

― Στις 30/5/13 απεβίωσε στην Ν. Φιγαλία η Ιωάννα
Μπινιώρη τ. Αναστ. ετών 55 και ετάφη στο κοι-
μητήριο του Προφήτη Ηλία Ν. Φιγαλίας.

― Στις 13/6/13 απεβίωσε ο Βλάχος Φώτιος, ετών 84
και ετάφη στον κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία. 

Στις οικογένειες των εκλιπόντων εκφράζουμε τα
θερμά μας συλλυπητήρια.

Αγαπημένε μας πατέρα και σύζυγε.

Ξαφνικά και αναπάντεχα έφυγες από
κοντά μας.

Έφυγες γρήγορα και ευτυχώς δεν ταλαι-
πωρήθηκες πολύ. Είχες απόλυτη επίγνωση
της κατάστασής σου και της αναπόφευκτης
κατάληξής της. Και την αντιμετώπισες παλι-
καρίσια, χωρίς παράπονα και μεμψιμοιρίες,
φεύγοντας όρθιος, όπως το ήθελες και το
έλεγες. Και ως την τελευταία στιγμή η έγνοια
σου ήταν σ’ εμάς, δίνοντάς μας συμβουλές
και ενθάρρυνση να φανούμε δυνατοί στα δύ-
σκολα.

Ήσουν ΠΑΛΙΚΑΡΙ και δεν ήταν λίγα αυτά
που πέρασες στη ζωή σου.

«Δύσκολα χρόνια», έλεγες, μα το πάλεψες
με νύχια και με δόντια. Δούλεψες σκληρά,
μα η ζωή σου έβαλε για άλλη μια φορά τρι-
κλοποδιά. 

Βοήθησες πολύ κόσμο, χωρίς ανταλλάγ-
ματα και προβολές. Πολλές φορές δεν το
γνωρίζαμε ούτε εμείς, η οικογένειά σου.     

Όλοι οι φίλοι σου κάτι καλό έχουν να
πουν για σένα. Τους στάθηκες σε κάθε δύ-
σκολη στιγμή της ζωή τους, και αυτό δεν το
ξέχασε κανείς.

Ακόμα και το χωριό μας, που τόσο πολύ
αγαπούσες, δεν το άφησες αβοήθητο στις
δύσκολες στιγμές που πέρασε με τις πυρκα-
γιές του 2007. 

Απόδειξη για όλα αυτά τα καλά, η εξόδιος
ακολουθία.

Όλοι σε χαιρετίσανε με το δικό τους, μο-
ναδικό, ξεχωριστό τρόπο.

Οι κυνηγοί με ντουφεκιές, οι φίλοι, συγ-
γενείς και συγχωριανοί σου με την παρουσία
τους, καθώς και ο καλός σου Φίλος, που
κατά τη δική σου επιθυμία, σε συνόδευσε
στο τελευταίο σου ταξίδι με το τραγούδι που
επιθυμούσες. Αν και του ήταν τρομερά δύ-
σκολο.

Θα μας λείψεις, καλέ μας πατέρα, αλλά
θα μείνεις ζωντανός στη μνήμη μας και στην
καρδιά μας, στήριγμα και καθοδηγητής της
ζωής μας.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου, γλυκέ
μας Πατέρα, αγαπημένε σύζυγε, παππού και
αδελφέ. Και να δίνει  δύναμη  και  παρηγοριά
στην αγαπημένη σου Οικογένεια.

Η Οικογένειά σου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΛΕΝΤΟΣ 

[Η Οικογένεια ευχαριστεί θερμά όλους τους
συγγενείς, φίλους και συναδέλφους που
μας στήριξαν στις δύσκολες στιγμές, καθώς
επίσης και για τη συμμετοχή στη δωρεά,
που έγινε αντί στεφάνων, χρηματικού ποσού
στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών
με ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΠΑΙΔΙΑ
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ), του Νοσοκομείου Παίδων
Αγία Σοφία (ΠΙΣΤΗ)].  
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Πωλείται οικία με κήπο πλησίον 
της Αγοράς στη Νέα Φιγαλία

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2691026934 
κιν. 6974674736

Κολλαράς Θεόδωρος 

Ενοικιάζονται  Διαμερίσματα  
στη Νέα Φιγαλία (Ζούρτσα) 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 
Τηλ.: 26250 - 41767   ή  0015168481119

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΟΛΥΜΠΙΩΝ

Ο Σύλλογος Ολυμπίων, ένας ιστορικός σύλλογος, ιδρυμένος το

1887 και βραβευμένος με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, συνεχίζει

να δίνει δυναμικά το «παρών» στον πολιτισμό και να προβάλλει τη

γεωγραφική περιοχή μας, την Ολυμπία.

Την Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013, συμμετέχοντας στις πολιτιστικές

εκδηλώσεις του Δήμου Βύρωνα «Γειτονιές Πολιτισμού», παρουσίασε

έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: «Γεννηθήτω Φως. Άνθρωποι και

Τοπία στο Φως της Ολυμπίας», που είχε μεγάλη επιτυχία.

Όπως μας ενημέρωσε με επιστολή του ο πρόεδρος του Συλλόγου

κ. Κώστας Βλάμης, οι φωτογραφίες έχουν επιλεγεί από κριτική

επιτροπή, κατόπιν διαγωνισμού μέσω διαδικτύου, στον οποίο συμμε-

τείχαν 33 άτομα. Δείχνουν και προβάλλουν τοπία, αρχαιολογικούς

χώρους, έθιμα, παραδόσεις κ.λπ. της Ολυμπίας, ενώ ο τίτλος της έκ-

θεσης παραπέμπει στην αναδημιουργία της φύσης, ιδιαίτερα μετά τις

καταστροφικές πυρκαϊές του 2007.

Ξεχωριστή σημασία έχει για μας το γεγονός ότι η έκθεση θα

επαναληφθεί στις 31/7 και 1/8 στη Ζαχάρω και ότι είναι δυνατό να

παρουσιαστεί και στη Ζούρτσα, κατόπιν συνεννοήσεως και κατάλληλης

προετοιμασίας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, συγχαίρει το Σύλλογο Ολυμπίας για

αυτές τις δραστηριότητές του, ευχαριστεί τον κ. Βλάμη για την

πρόθεσή του να συμπεριλάβει τη Ζούρτσα στους σταθμούς περιοδείας

της έκθεσης και θα διερευνήσει τη δυνατότητα πραγματοποίησής

της και στο χωριό μας. 

Από  το  Δ.Σ.

ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Όπως είναι γνωστό στους αναγνώστες μας, τη μεγάλη φροντίδα της
σύνταξης και της έκδοσης της εφημερίδας είχε φορτωθεί στις πλάτες της
η κ. Δήμητρα Δημοσθενίδου, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Εκτός
από την πολύτιμη μακροχρόνια προσφορά της από διάφορες θέσεις στο
σύλλογό  μας, είναι γενικά παραδεκτό ότι στον τομέα της εφημερίδας η
προσφορά της ήταν ανεκτίμητη. Όχι μόνο για το βάρος της εργασίας
αυτής, στην οποία αφιέρωνε τον περισσότερο χρόνο της -αλλιώς
εφημερίδα δε βγαίνει!- αλλά και για το μεράκι με το οποίο δούλεψε και
για την έγνοια και ευαισθησία που έδειξε, για να βελτιωθεί και να ανα-
βαθμισθεί η εφημερίδα και από πλευράς περιεχομένου και από
πλευράς εμφάνισης. Ήταν η ψυχή της εφημερίδας, γιατί η εφημερίδα
ήταν η ψυχή της! Και δεν είναι δικές μας μόνο αυτές οι εκτιμήσεις. Πο-
λυάριθμοι αναγνώστες, είτε μέλη είτε φίλοι του Συλλόγου, έχουν
εκφράσει την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα της δουλειάς της Δή-
μητρας, που συνετέλεσε στο να γίνει η «Ζούρτσα» μια από τις καλύτερες
(ίσως και η καλύτερη) εφημερίδες συλλόγων παρόμοιων με το δικό μας. 

Όμως η κούραση από την προσπάθεια, σε συνδυασμό με κάποιους
προσωπικούς λόγους, ανάγκασαν τη Δήμητρα να ζητήσει από το Δ.Σ.
να την απαλλάξει - για κάποιο διάστημα τουλάχιστον - από την ευθύνη
της εφημερίδας, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι και στο Δ.Σ. θα
συνεχίσει να προσφέρει ως μέλος τις υπηρεσίες της και την εφημερίδα
θα βοηθάει όσο μπορεί.

Το Δ.Σ., κατανοώντας και σεβόμενο απολύτως τους λόγους της,
αποδέχεται (όχι χωρίς λύπη, προφανώς!) το αίτημά της και την ευχα-
ριστεί θερμότατα για το έργο που επιτέλεσε στην εφημερίδα μας. Ελ-
πίζουμε -και θα προσπαθήσουμε- ότι και με τη βοήθεια που μας
υποσχέθηκε, θα μπορέσουμε να καλύψουμε μέρος -έστω- του δικού της
κενού και ζητούμε την επιείκεια των αναγνωστών μας για τυχόν αδυναμίες
μας τον πρώτο τουλάχιστον καιρό.

Από το Δ.Σ.

Παρά την ύπαρξη κοινών σημείων, ο καθένας
που εκφράζει μια παθολογική εξάρτηση έχει την
ξεχωριστή ιστορία που τον οδήγησε σε αυτήν και
που τον κάνει να μην μπορεί ή να μην θέλει να ξε-
φύγει.

Συνήθως, η παθολογική εξάρτηση συγκαλύπτει
βαθύτερα ψυχολογικά κενά και αδιέξοδα. Όλοι
μας κατά καιρούς εξαρτιόμαστε από αντικείμενα
ή συμπεριφορές.

Η εξάρτηση ως συναισθηματική κατάσταση –
ως ένα βαθμό – είναι απαραίτητη. Αρκετές φορές
όμως η εξάρτηση υποκρύπτει ή υποθάλπει κάποια
παθολογία.

Στις σχέσεις της ζωής του ατόμου, η εξάρτηση
οφείλει να λειτουργεί κανονικά, ως συνδετικός
κρίκος και να βλέπει την αναγκαιότητα των αν-
θρωπίνων σχέσεων που υποστηρίζουν και βοηθούν
την υγιή ψυχική ισορροπία του ατόμου.

Όποιος αρνείται την εξάρτησή του από τους
άλλους είναι συνήθως ένα άτομο βαθιά φοβισμένο
όσον αναφορά στο πόσο απογοητευτικές μπορεί
να είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.

Εν αντιθέσει, ένα άτομο που δεν αρνείται την
ανάγκη του να εξαρτηθεί από τους άλλους ενδέ-
χεται να έχει βιώσει τις ανθρώπινες επαφές ως
πηγές στήριξης και αλληλοβοήθειας, αγάπης και
δημιουργίας, ενώ η απογοήτευση είναι μόνο ένα
μέρος του συνόλου και δεν κυβερνά ολοκληρωτικά

τις σχέσεις. Οι πρώτες επαφές με τους άλλους
διαμορφώνουν την συμπεριφορά και τα κίνητρα
των σχέσεών μας στην ενήλικη ζωή.

Οι υπερβολές ή παθολογικές τάσεις στην αρχή
της ζωής μας αντικαθρεφτίζονται σε όλη μας την
μετέπειτα ζωή και πορεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι
ενοχοποιούμε αποκλειστικά το παρελθόν, παρά
μόνον ότι κοιτάζοντας σε αυτό πιο προσεκτικά
μπορούμε να βρούμε απαντήσεις. Βεβαίως η προ-
σωπική μας ευθύνη ως ενηλίκων παίζει καθοριστικό
ρόλο στο χειρισμό των παθολογικών εξαρτήσεων.

Η εξάρτηση στην υπερβολή της μπορεί να
πάρει μορφή επαναλαμβανόμενης, ψυχαναγκα-
στικής συμπεριφοράς, όπως η προσκόλληση στο
αλκοόλ, στο τσιγάρο, στα ναρκωτικά, στα τυχερά
παιχνίδια.

Όταν το άτομο αδυνατεί να ξεφύγει από τη
ρουτίνα που έχει δημιουργήσει, τότε έχουμε την
υποψία μιας παθολογικής εξάρτησης.

Συχνά, η εξάρτηση καμουφλάρεται από ένα
πέπλο κανονικότητας όπως αυτή του τσιγάρου
και του αλκοόλ που δεν κινούν εύκολα υποψίες.
Όταν όμως τους απομακρύνει κάποιος, αυτά τα
αντικείμενα εξάρτησης που τα έχουν ανάγκη, θα
διαπιστώσουμε τότε πόσο σοβαρό είναι το πρό-
βλημα.

Συνήθως, η παθολογική εξάρτηση συγκαλύπτει
βαθύτερα ψυχολογικά κενά και αδιέξοδα. Για να

μπορέσουμε να τα δούμε, πρέπει να αναρωτηθούμε
ποια είναι τα προβλήματα (άγχη) που θα ξεσκεπά-
ζονταν απόντος του αντικειμένου εξάρτησης.

Ίσως οι απογοητεύσεις σε πρώϊμες επαφές να
έχουν καταστήσει τις ανθρώπινες σχέσεις τόσο
αναξιόπιστες, ώστε να αποφεύγεται η συναισθη-
ματική επένδυση σε αυτές.

Υπάρχει λοιπόν η ασυνείδητη φαντασίωση ότι
το αλκοόλ μπορεί να σχετιστεί μ’ αυτόν με έναν
τρόπο ασφαλέστερο από αυτόν που θα μπορούσε
να σχετιστεί με τον διπλανό του ή με τον σύντροφό
του.

Όπως είπαμε λοιπόν ο καθένας από εμάς εκ-
φράζει μια ξεχωριστή παθολογικά εξάρτηση και
μια μοναδική ιστορία που τον οδήγησε σε αυτήν.

Σε μια ψυχοθεραπεία θα μπορούσε κανείς να
αναλύσει και να κατανοήσει αυτήν την προσωπική
του ιστορία, ώστε να προβεί σε λύσεις που θα
απορρέουν από τον ίδιο και άρα να είναι καταλλη-
λότερες.

Το ξερίζωμα των εξαρτήσεων χωρίς καν να κα-
ταλάβουμε τι σκοπό εξυπηρετεί αρχικά η ύπαρξή
τους, προσφέρει μια παροδική ανακούφιση και
διατρέχουμε πάντα, τον κίνδυνο να υποτροπιά-
σουμε.

Βασίλης Τσαγκάρης
Κοινωνιολόγος

Οι  εξαρτήσεις  που  συγκαλύπτουν  κενά  και  αδιέξοδα 
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Α) Τα «Φιγάλεια» και ο «Επικούριος Δρόμος» 

Οι φορείς των Φιγαλικών χωριών (Αρχαίας Φιγαλείας, Περιβολίων, Δραγωγίου,
Στομίου, Καστρούγκαινας), στο πλαίσιο των ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ που διοργανώνουν κάθε Αύγουστο εδώ και 23 χρόνια, έχουν
εντάξει τελευταία και έναν αγώνα δρόμου 14 χιλιομέτρων πανελλήνιας εμβέλειας,
από το Ναό του Επικούριου Απόλλωνα μέχρι την κρήνη της Αρχαίας Φιγαλείας
(Παύλιτσας), που ρέει ακατάπαυστα από τα αρχαία χρόνια.

Ο αγώνας ονομάζεται «Επικούριος Δρόμος» και οι συμμετέχοντες δρομείς
συμβολίζουν τους αρχαίους Φιγαλείς αγγελιοφόρους, οι οποίοι από το όρος
Κωτύλιο έτρεξαν στην πόλη, για να μεταφέρουν την είδηση ότι ο θεός Απόλλων
γιάτρεψε τους κατοίκους από το λοιμό (επιδημία), που είχε τότε ξεσπάσει στην
περιοχή και που γι’ αυτό στη συνέχεια κτίστηκε ο ναός και αφιερώθηκε στο θεό,
στον οποίο δόθηκε η προσωνυμία «Επικούριος», δηλαδή βοηθός. Η ευχάριστη
είδηση συνοψίζεται στη λέξη «Ιάθημεν», (δηλ. θεραπευτήκαμε) και αυτό ακριβώς
αναφωνούν, ως σύνθημα του αγώνα, οι δρομείς, όταν τερματίζουν. 

Φέτος, στα «23α Φιγάλεια», ο «Επικούριος Δρόμος» θα διεξαχθεί (για τέταρτη
συνεχή χρονιά) την Τρίτη, 13 Αυγούστου, ξεκινώντας από το ναό στις 8.30 το
πρωί, ενώ μισή ώρα νωρίτερα θα ξεκινήσουν όσοι επιθυμούν να κάνουν την ίδια
διαδρομή, όχι τρέχοντας αλλά περπατώντας. Μετά από δύο περίπου ώρες όλοι,
δρομείς, περιπατητές και επισκέπτες, συγκεντρώνονται στην αρχαία κρήνη της
Παύλιτσας, κάτω από το δροσερό πλάτανο, όπου γίνεται μικρή τελετή, που περι-
λαμβάνει την απονομή βραβείων και αναμνηστικών διπλωμάτων και παράθεση
πρόχειρου αλλά πλούσιου γεύματος με παραδοσιακό μεζέ της περιοχής και
άλλες …λιχουδιές. Σημειωτέον ότι κάθε χρόνο συμμετέχουν στον αγώνα αυτό
(είτε ως δρομείς είτε ως περιπατητές) αρκετοί Ζουρτσάνοι, και το ίδιο… φιλοδοξούν
να κάνουν κι εφέτος. (Ελάτε να τους ενθαρρύνετε και να τους χειροκροτήσετε!)

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή ή την απλή παρουσία όλων στον
αγώνα. Πρόκειται για μια θαυμάσια εκδήλωση, από την οποία αθλητές και
επισκέπτες  φεύγουν με  θαυμάσιες εντυπώσεις και εμπειρίες. Εγγύηση γι’ αυτό
αποτελούν ο ωραίος αγώνας, η ζεστή φιλική ατμόσφαιρα και φιλοξενία των διορ-
γανωτών, η νοστιμιά του ντόπιου βραστού κατσικιού, το όμορφο φυσικό περιβάλλον
και -πάνω απ’ όλα- η ιστορία και η ιερότητα της περιοχής με τα ιστορικά της
μνημεία. 

Λεπτομερέστερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν
στο τηλέφωνο  6947835223 (Διονύσιος Θεοχάρης) και στο «καλεντάρι» της ιστο-
σελίδας runningnews («τα πάντα για το τρέξιμο»).

Β) Τα «Λύκαια» και η αναβίωση της αρχαιότητας

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Καρυωτών Αρκαδίας
«ο Λύκαιος Δίας», σε συνεργασία με άλλους φορείς, διοργανώνουν κι εφέτος
την 11η αναβίωση αρχαίων αγώνων πολιτισμού και αθλητισμού από 27 Ιουλίου
μέχρι 4 Αυγούστου, με την επωνυμία «Λύκαια», που πραγματοποιούνται εδώ και
σαράντα χρόνια κάθε τετραετία, μια χρονιά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Φέτος, αφού προηγηθούν άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, την τελευταία
ημέρα, Κυριακή, 4 Αυγούστου, από τις 8:00 το πρωί στο Λύκαιο όρος, στο χώρο
του αρχαίου σταδίου, θα γίνουν και θα αναβιώσουν αρχαία αγωνίσματα στίβου
με τη συμμετοχή πολλών αθλητών και γενικά ατόμων κάθε ηλικίας, και με την πα-
ρουσία μεγάλου πλήθους επισκεπτών - θεατών (οι συνήθεις …ύποπτοι Ζουρτσάνοι
- και ως αθλητές και ως επισκέπτες - θα είναι εκεί). Στο στάδιο αυτό γίνονταν από
τους αρχαίους Αρκάδες αγώνες, πολύ αρχαιότεροι από τους πανελλήνιους
αγώνες της Ολυμπίας. Τα αγωνίσματα που έχουν προγραμματιστεί είναι ο δρόμος
ενός σταδίου (192μ.), ο δρόμος δύο σταδίων (384μ.), άλλοι δρόμοι μικρότεροι

του ενός σταδίου, δόλιχος δρόμος εφτά σταδίων (1.344μ.), άλμα σε μήκος,
λιθοβολία, σφαιροβολία, παγκράτιο (αγώνας πάλης) και, εκτάκτως, αγώνας ελλη-
νορωμαϊκής πάλης. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο στάδιο αναβιώνει και το αρχαίο
τελετουργικό, με ιέρειες, λαμπαδηφορίες, στεφάνωμα νικητών κλπ., που
καθιστούν τη συμμετοχή και την παρακολούθηση των αγώνων σπάνια εμπειρία. 

Για λεπτομερέστερη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν
στο Δήμο Μεγαλόπολης (2791/360300), στο Σύλλογο Καρυωτών (210/6821057),
στο παράρτημα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης (2710/222093) ή και
να πληκτρολογήσουν στο διαδίκτυο «Λύκαια 2013».

Ίσως αξίζει να αναφερθούν και μερικές πληροφορίες 
για το Λύκαιον όρος:

Βρίσκεται στα σύνορα Αρκαδίας και Μεσσηνίας, 30 χιλιόμ. από τη Μεγαλόπολη.
Η υψηλότερη κορυφή του (1.421μ.) είναι κωνική και εξασφαλίζει θέα σε μεγάλο
τμήμα της Πελοποννήσου. Όταν ο ήλιος «έσκαγε» από κει, έριχνε τις ακτίνες του
μέσα στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα, πάνω στο βάθρο με τα σύμβολα (ή με
το άγαλμα) του θεού.                             

Λόγω της θέσης και της φωτεινότητάς του από τον ήλιο ονομάστηκε Λύκαιον
(δηλ. φωτεινό, λαμπρό), από την πολύ αρχαία λέξη η «λύκη», που σημαίνει
(πρωινό) φως και που τη ρίζα της τη συναντάμε και στις λέξεις λυκόφως,
λυκαυγές, λύχνος, λευκός, λύκειο (κατά μία εκδοχή), ακόμη και στη λατινική
λέξη lux (λουξ=φως) και σε σημερινές λατινογενείς ξένες γλώσσες. 

Το Λύκαιο με την αρχαία πόλη Λυκόσουρα και άλλες μικρότερες, ήταν
διοικητικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο των Αρκάδων. Μάλιστα, σύμφωνα
με τον τοπικό αρχαίο μύθο, εκεί, στη θέση «Κρητέα», γεννήθηκε ο Δίας και ανα-
τράφηκε από τις τοπικές νύμφες Αγνώ, Νέδα και Θεισόα. Ο αρχαίος περιηγητής
Παυσανίας αναφέρει ότι το Λύκαιο ονομαζόταν και Όλυμπος και ότι εξαιτίας της
λέξης «Κρητέα» ίσως να δημιουργήθηκε η παράδοση πως ο Δίας γεννήθηκε στην
Κρήτη, σε ένα σπήλαιο του όρους Ίδη (Ιδαίον Άντρον). Στην κορυφή, λοιπόν, του
Λυκαίου όρους, του αρκαδικού Ολύμπου, λατρευόταν ο Λύκαιος Ζευς (Δίας),
όπως ήταν φυσικό, αλλά και ο τραγοπόδαρος θεός Πάνας και υπήρχαν πολλά
ιερά και το στάδιο. Η απλότητα και η ομορφιά της αρκαδικής φυσικής ζωής, όπως
περιγράφηκε στα αρχαία κείμενα, υπήρξε μια περίοδος στα νεότερα χρόνια, που
εξιδανικεύτηκε και αγαπήθηκε πολύ από την ευρωπαϊκή διανόηση και εξυμνήθηκε
μέσα από έργα λογοτεχνών, ζωγράφων κ.ά. Δεν αξίζει να βρεθεί κανείς μια φορά
σ’ αυτό τον τόπο;

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εκδηλώσεις  που  αξίζουν  τη  συμμετοχή  μας

210 26 12 058

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λ. Δημοκρατίας 304  'Αγιοι Ανάργυροι  

Τηλ. 210 2310942  Φαξ: 210 2310963
Κιν.: 697 8686 427

e-mail: gotaxisinfo@gmail.com

ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μας, στις 5 Οκτωβρίου
2013, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού
Αγίου Αθανασίου, στη Ζούρτσα.

Προς διευκόλυνση όσων μετακινηθούν για το σκοπό αυτό θα διατεθεί
λεωφορείο, το οποίο θα ξεκινήσει από την Αθήνα για τη Ζούρτσα, στις
4/10/13.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
26250 41788  (πατέρας Αναστάσιος)
210 7775413  (κυρία Μίνα Κέκη) και
26250 41464  (κύριος Θεόδωρος Βλάχος)


