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Με εθνική υπερηφάνεια, απολύτως δι-
καιολογημένη, γιορτάζουμε κάθε χρόνο την
Εθνική μας Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Χιλιάδες ομιλητές ανά την χώρα υπενθυμίζουν
εκείνον τον άθλο, εξυμνούν τον ηρωισμό των
συντελεστών του, και εξαίρουν τη θυσία τους.
Χιλιάδες στεφάνια κατατίθενται στα μνημεία
των ηρώων, χιλιάδες μαθητές παρελαύνουν,
αλλά και στρατιωτικά τμήματα και άρματα,
και μέσα σε μια ατμόσφαιρα εθνικής ανάτασης
και υγιούς πατριωτισμού, καταχειροκροτούνται
από χιλιάδες Έλληνες πολίτες, τουλάχιστον
όπου η αστυνομία με κυβερνητικές εντολές
δεν απαγορεύει -άκουσον, άκουσον!- την πα-
ρακολούθηση της παρέλασης. Και μολονότι
αυτά επαναλαμβάνονται  πανομοιότυπα κάθε
χρόνο, όχι μόνο δεν τα βαριόμαστε, αλλά και
τα επιζητούμε, τα περιμένουμε και τα παρα-
κολουθούμε με ενδιαφέρον και ευχαρίστηση.
Γιατί, άραγε; 

Η απάντηση δεν είναι δύσκολη: τέτοιοι άθλοι είναι
που συνθέτουν την ιστορία μας, που διαμορφώνουν την
ιστορική μας μνήμη και την εθνική μας συνείδηση. Και ο
εορτασμός τους διατηρεί ζωντανές τις εθνικές μας αξίες
και παρακαταθήκες. Η αγάπη για την πατρίδα, η ακλόνητη
πίστη και προσήλωση στην ελευθερία και τη δημοκρατία,
η εθνική αξιοπρέπεια και οι άλλες, βαθιά ριζωμένες και
αναπαλλοτρίωτες αξίες του λαού μας, ζωντανεύουν, επι-
καιροποιούνται, ενισχύονται και αντιπαρατίθενται, με το
διαρκές και διαχρονικό «ΟΧΙ» τους, σε «όλα τα θερία που
πολεμούν να μας φάνε», κατά τη φράση του αγωνιστή
του 1821 Μακρυγιάννη: στις ισοπεδωτικές αντιλήψεις της
παγκοσμιοποίησης, στα σχέδια αποδυνάμωσης της εθνικής
ταυτότητας και αμφισβήτησης των συνόρων, της αυτοδιά-
θεσης και των άλλων κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας,
στις μοντέρνες μεθόδους χειραγώγησης και υποταγής των
λαών, με τον οικονομικό τους θάνατο, στην εξόφθαλμη
παραβίαση των συνταγματικών ελευθεριών και δημοκρα-
τικών δικαιωμάτων, στη δολιότητα και τον βόρβορο της
φασιστικής-ναζιστικής ιδεολογίας και πρακτικής, που ορι-
σμένοι σύγχρονοι θιασώτες της επιχειρούν να αναβιώσουν,
στην επιχειρούμενη μείωση ή αμφισβήτηση του ρόλου
και της προσφοράς της Ελλάδας στον κόσμο και, γενικά,
σε κάθε προσβολή, απειλή και επιβουλή κατά της εθνικής
μας ύπαρξης, συνέχειας και αξιοπρέπειας.

Το μεγαλείο του αγώνα, το μεγαλείο της λευτεριάς,
δεν είναι εύκολο να αποδώσει κάποιος με λόγια, χωρίς να
κινδυνεύει να περιπέσει σε κοινοτοπίες και επαναλήψεις,
αφηγούμενος γεγονότα που είναι γνωστά στους αναγνώστες
από πλήθος άλλων πηγών. Για το λόγο αυτό, σε συνδυασμό
με την έλλειψη χώρου, το παρόν άρθρο θα περιοριστεί σε
όσα πιο πάνω ανέφερε για τη σημασία του εορτασμού της
εθνικής επετείου του «ΟΧΙ» και για τη συμβολή του στη
διατήρηση και ενίσχυση των εθνικών μας αξιών, χωρίς να
επεκταθεί σε εξιστόρηση γεγονότων του πολέμου. Δεν θα
ήθελε, όμως, να τελειώσει, χωρίς να θίξει σύντομα τρία
θέματα, που, εν δυνάμει, εμπεριέχονται στα προαναφερ-
θέντα.

Το πρώτο είναι η Εθνική Αντίσταση. Τον μεγαλειώδη
αγώνα του  ’40  διαδέχθηκε η επίσης μεγαλειώδης αντίσταση
των Ελλήνων ενάντια στους κατακτητές κατά τη διάρκεια
της κατοχής (1941-1944). Αν και έχει δική της επέτειο (25
Νοεμβρίου 1942, ημερομηνία ανατίναξης της Γέφυρας του
Γοργοπόταμου) η Εθνική Αντίσταση αποτελεί συνέχεια και
συμπλήρωση της 28ης Οκτωβρίου, διότι ολοκλήρωσε τον
άθλο της απόκρουσης και εκδίωξης των κατακτητών και,
τελικά, της απελευθέρωσης της χώρας.

Παρ’ όλο που στέναζαν οι Έλληνες κάτω από τη βαριά,
βάρβαρη και ανελέητη μπότα των κατακτητών, παρ’ όλο
που πέθαιναν κατά χιλιάδες από την πείνα, παρά τις συλ-

λήψεις, φυλακίσεις και εκτελέσεις, οργάνωσαν ένα από τα
πιο αξιόλογα στην κατακτημένη Ευρώπη αντιστασιακά κι-
νήματα, που εκδηλώθηκε με ένοπλο αγώνα στα βουνά και
με διάφορες άλλες μορφές στις πόλεις. Όλα αυτά καθιστούν
την Εθνική Αντίσταση ορόσημο στη νεότερη ιστορία μας
και μολονότι η επέτειός της δεν εορτάζεται με την ευρύτητα
και επισημότητα που της ταιριάζει, ανήκει στις πολύτιμες
εθνικές μας παρακαταθήκες και αξίζει να τη μνημονεύουμε
περισσότερο. Ίσως να το πράξει αυτό η εφημερίδα μας με
άλλη ευκαιρία.

Το δεύτερο θέμα είναι οι παρελάσεις. Σε ποιους απευ-
θύνονται, άραγε, οι επίσημες μεγάλες παρελάσεις, αν σε
αυτές δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι Έλληνες
πολίτες; Σε μια χούφτα εκπροσώπων της πολιτειακής και
πολιτικής ηγεσίας και σε μια ολιγάριθμη ελίτ θεατών, που
τους δίνονται ειδικές προσκλήσεις και -ποιος ξέρει- με τι
κριτήριο; Με το λαό αποκλεισμένο από τις αστυνομικές
δυνάμεις, μακριά από τα παρελαύνοντα στρατευμένα ή
σπουδάζοντα παιδιά του, τι χρησιμότητα και ποια σκοπι-
μότητα έχει μια τέτοια παρέλαση; Αν ο λόγος είναι ο
φόβος των κυβερνώντων για τυχόν αποδοκιμασίες -ή και
εκδηλώσεις οργής- των πολιτών, τότε αυτό κάτι σημαίνει.
Το λαό φοβούνταν ανέκαθεν οι τύραννοι στην αρχαιότητα,
οι λαομίσητοι βασιλιάδες έπειτα και οι βάναυσοι δικτάτορες
στη συνέχεια, όσοι δηλαδή ανέβαιναν στην εξουσία με τη
βία, χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς την έγκριση
των λαών τους. Φαίνεται, όμως, ότι σ’ αυτούς πρέπει να
προστεθεί και μια ακόμα κατηγορία αρχόντων: αυτών που
είναι τυπικά μόνο, και όχι ουσιαστικά, λαοπρόβλητοι. Που
με ψεύτικες υποσχέσεις, κινδυνολογίες και απειλές υπο-
κλέπτουν τη λαϊκή έγκριση και, ενώ πριν ευαγγελίζονταν
τη σωτηρία της χώρας, που βρισκόταν -από δικές τους
προηγούμενες βαριές αμαρτίες- στο χείλος του γκρεμού,
στη συνέχεια την πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά: τη ρίχνουν
μέσα! Γι’ αυτό φοβούνται να έρθουν ενώπιοι ενωπίοις με
τους πολίτες. Να αντικρίσουν το λαό στα μάτια. Αυτός ο
παραλογισμός, όμως, πρέπει να τελειώσει. Οι πολίτες
έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να συμμετέχουν χωρίς εμπόδια
και περιορισμούς στον εορτασμό των εθνικών κατορθω-
μάτων, γιατί οι ίδιοι τα δημιούργησαν. Και οι άρχοντες
έχουν υποχρέωση να κυβερνούν με κριτήριο τα συμφέροντα
του λαού και όχι τα δικά τους ή των τυχόν τρίτων εντολέων
τους. Έτσι δεν θα έχουν να φοβηθούν τίποτα.

Το τρίτο θέμα είναι ο χαρακτήρας του αγώνα του ’40
και του «ΟΧΙ». Ο αγώνας του ’40 ήταν αναμφισβήτητα
ένας μεγάλος και ηρωικός αγώνας υπεράσπισης της
εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και της εθνικής μας
ανεξαρτησίας. Το ομόθυμο «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού ήταν
η υπερήφανη άρνηση υποταγής στους ιταμούς επίδοξους
κατακτητές. Αν, όμως, σκεφτούμε ποια ήταν τότε η ιδεολογική
και πολιτική λαίλαπα που απειλούσε την Ευρώπη και ποιοι
ήταν αυτοί που μας επιτέθηκαν, καταλαβαίνουμε ότι ο
αγώνας μας εκείνος ήταν ευρύτερος και βαθύτερος. Ήταν

ταυτόχρονα αγώνας με πανευρωπαϊκό ή και παγκόσμιο
χαρακτήρα ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό. Η συμβολή
της Ελλάδας στη μη υποδούλωση του κόσμου στα βδελυρά
και απάνθρωπα καθεστώτα του Μουσολίνι και του Χίτλερ
ήταν ανεκτίμητης αξίας, αναγνωρισμένη από την παγκόσμια
ιστορία. Η αντιφασιστική-αντιναζιστική τοποθέτηση του
ελληνικού λαού ήταν και εξακολουθεί να είναι δεδομένη,
σταθερή και ανυποχώρητη. Ανήκει και αυτή στα διαχρονικά
«πιστεύω» του και κατέχει υψηλή θέση στην κλίμακα των
πολιτικών αξιών του. Λαός που δοκίμασε στο πετσί του τη
βαρβαρότητα και τη θηριωδία τέτοιων ιδεολογιών δεν
μπορεί παρά να τις απεχθάνεται και να αντιστρατεύεται
σε κάθε προσπάθεια αναβίωσής τους, από όπου κι αν
αυτή εκπορεύεται, κατευθύνεται και τροφοδοτείται, με
όποια σχήματα, προσχήματα, πρόσωπα και προσωπεία κι
αν εμφανίζεται, με όποια τεχνάσματα λαϊκισμού κι αν
κρύβει τους πραγματικούς σκοπούς της και επιχειρεί να
εξαπατήσει και να εκμαυλίσει συνειδήσεις, εκμεταλλευόμενη
τις πολιτικοοικονομικές συγκυρίες. 

Η ιστορία διδάσκει: με τέτοιους τρόπους και εκμεταλ-
λευόμενος παρόμοιες συνθήκες ανέβηκε ο Χίτλερ στην
εξουσία. Το τι ακολούθησε, το γνωρίζουμε όλοι καλά.  Μας
το θυμίζει η κόλαση των στρατοπέδων συγκέντρωσης με
τους θαλάμους αερίων. Τα δικά μας ολοκαυτώματα των
Καλαβρύτων, του Διστόμου και του Δοξάτου Δράμας. Η
Καισαριανή, η Κοκκινιά και το Χαϊδάρι. Τα σχεδόν 80 εκα-
τομμύρια νεκρών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αναρίθ-
μητοι σωματικά και ψυχικά ανάπηροι. Οι τεράστιες υλικές
καταστροφές και, γενικά, η μετατροπή του κόσμου σε απέ-

ραντο νεκροταφείο,
όπως δείχνει, με τον τρό-
πο της, η πικρή γελοι-
ογραφία της εποχής, που
παραθέτουμε δίπλα. 

Γι’ αυτό, το «ΟΧΙ»
του ’40 είναι, εκτός των
άλλων, ένα διαρκές,
ηχηρό και ανυποχώρητο
«ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΝΑΖΙΣΜΟ»!

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ  ΕΠΟΣ  ΤΟΥ ’40  ΚΑΙ  Η  ΕΘΝΙΚΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
Διαχρονικές  Εθνικές  Αξίες  και  Παρακαταθήκες

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ
Στις 8 Δεκεμβρίου 2013, την πρώτη Κυριακή

μετά την εορτή του Πολιούχου του χωριού
μας Αγίου Νικολάου, θα γίνει, όπως κάθε
χρόνο, ο εκκλησιασμός των μελών και των
φίλων του Συλλόγου μας.

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

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

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 σιδηρόδρομος
διευκολύνουν τη μεταφορά μας για όσους
δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό
τους.

Η απόσταση από τη στάση στο Μοναστη-
ράκι είναι πολύ κοντινή.

Διευκολύνει πάρα πολύ.
Η Θεία Λειτουργία τελειώνει στις 10 η

ώρα. Να είμαστε όλοι εκεί.                                                                                                                                     

Το Διοικητικό Συμβούλιο



Όταν ήμαστε μαθητές στο Γυμνάσιο
Κυπαρισσίας, κάθε απόγευμα μόλις
άρχιζε να σουρουπώνει, φεύγαμε από
το γήπεδο που περνάγαμε παίζοντας
τις περισσότερες
ώρες μας και πηγαί-
ναμε κατ’ ευθείαν
στην αγορά. Περνά-
γαμε πρώτα από το
βιβλιοπωλείο του Κα-
γιάφα, που ήταν τό-
πος συναντήσεως και
μετά κάναμε βόλτα
πάνω κάτω στην αγο-
ρά. Είχαμε από το Γυμνάσιο περιορι-
σμένη ώρα κυκλοφορίας. Φεύγαμε
λοιπόν εγκαίρως, για να μη μας δει
κανένας καθηγητής και έχουμε ιστο-
ρίες.

Ένα βράδυ, χειμώνα καιρό, που
γυρίζαμε στα σπίτια μας, περάσαμε
έξω από το ζαχαροπλαστείο του Χρο-
νόπουλου. Ήταν σε έναν στενό δρόμο
που ξεκίναγε από την πλατεία, ακριβώς
πίσω από το άγαλμα του Αμβρόσιου
Φραντζή και κατέληγε στο σπίτι του
τότε Δημάρχου του Καλατζάκου.

Μόλις φθάσαμε στο ύψος του ζα-
χαροπλαστείου, μας ήρθε η  μυρωδιά
από τους λουκουμάδες. Πω! Πω!.. τι
πρόκληση ήταν αυτή. Τρέχανε τα σάλια
μας.

- Πάμε ρε μέσα να φάμε λουκου-
μάδες; είπε κάποιος. 

- Με τι λεφτά ρε. Νομίζεις ότι έχου-
με; 

- Για να δούμε τι μπορούμε να
συγκεντρώσουμε.

Άλλος είχε δραχμή, άλλος πενην-
ταράκι, άλλος λίγες δεκάρες. Τελικά
συγκεντρώσαμε το …αστρονομικό ποσό
των 6 δραχμών! Είχε 2 δραχμές η με-
ρίδα. Έφταναν μόνο για τρείς μερίδες.
Εμείς όμως είμαστε οκτώ. Ο Γιάννης ο
Φλέσσας, ο Αλέξης ο Παυλούρος, ο
Θύμιος ο Παύλος, ο Δημητράκης ο Βε-
νετσανόπουλος, ο Δημητράκης ο Βά-
γιας, ο Σπύρος ο Τάγαρης, ο Τάκης ο
Καραχάλιος και εγώ. (Δυστυχώς οι
τρείς πρώτοι δεν βρίσκονται πλέον
κοντά μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που τους σκέπασε).

Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο Ζαχα-

ροπλαστείο και λέμε στο ζαχαροπλά-
στη: Έχουμε 6 δραχμές. Μας δίνεις
τρείς μερίδες με πιρούνια για όλους; -
Ναι, ναι, ελάτε.

Καθόμαστε σε μια
γωνιά όλοι και περι-
μέναμε. Ήρθαν οι λου-
κουμάδες ζεστοί και
μυρωδάτοι, κολυμπι-
σμένοι στο μέλι. Τρείς
μερίδες από 7 κομμάτια
η κάθε μία. Είκοσι ένας
λουκουμάδες. Μας κοι-
τάζει. Μας μετράει και,

φαίνεται, μας συμμερίστηκε (για να
μην ειπώ μας λυπήθηκε) και πάει και
φέρνει άλλους τρείς λουκουμάδες.
Δηλαδή συνολικά είκοσι τέσσερις. Ότι
έπρεπε. Τρείς ο καθένας.

Αρχίσαμε λοιπόν με λαιμαργία να
τρώμε τους λουκουμάδες. Με λαιμαρ-
γία, κάνοντας και διάφορα σχόλια,
πειράζοντας ο ένας τον άλλον και γε-
λώντας. Μέχρι και το μέλι γλύψαμε
από τα πιατάκια.

Στο τέλος, φεύγοντας, μερικά μα-
χαιροπίρουνα βρέθηκαν στις τσέπες
μας… κατά λάθος. Τέλος πάντων, λε-
πτομέρειες.

Τις επόμενες ημέρες ο Γιάννης ο
Φλέσσας έφτιαξε ένα ποίημα με τίτλο
«Οι Λουκουματζήδες». Δεν το θυμάμαι
ολόκληρο να το γράψω. Αλλά και να
το θυμόμουνα, μάλλον δεν θα το έγρα-
φα. Σίγουρα δεν θα το έγραφα. Το
περιεχόμενό του ήταν σατιρικό και
σκωπτικό. Θα έλεγα μάλιστα και αρ-
κετά καυστικό έως ακατάλληλο. 

Το περιστατικό αυτό το θυμήθηκα
προ ημερών, όταν πήγα σε έναν ακτι-
νολόγο της γειτονιάς μου (στις αρχές
Φεβρουαρίου 2013) που λεγόταν Χρο-
νόπουλος. Τον ρώτησα από πού είναι
και μου είπε από την Κυπαρισσία. 

- Τι δουλειά  έκανε ο πατέρας σου; 
- Είχε ζαχαροπλαστείο, μου λέει. 
Του είπα την ιστορία αυτή και ευ-

χαριστήθηκε. Το θεώρησε σαν ένα
μνημόσυνο στη μνήμη του πατέρα του.
Ας είναι και από μας κάτι σαν μνημό-
συνο για τους τρεις της παρέας που
λείπουν.  

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ  
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΛΑΘΟΥΣ 

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερί-
δας μας (αρ.118) γράψαμε, εκ παρα-
δρομής, ότι η ωραία έρευνα των
μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού
μας Σχολείου για τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗ-
ΜΑΤΑ, την οποία δημοσιεύσαμε, πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση
του Δ/ντή του Σχολείου κ. Λαμπρόπου-
λου.

Το σωστό είναι ότι η έρευνα πραγμα-
τοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση και
ευθύνη του δάσκαλου της ΣΤ΄τάξης 
κ. Περικλή Τσαούση, τον οποίο επίσης
ευχαριστούμε και συγχαίρουμε θερμά
για την εξαιρετική δουλειά του.

Βέβαια, σε ένα σχολείο που λειτουργεί
καλά, η προσπάθεια πιστώνεται σε
όλους, αλλά δεν βλάπτει και το να απο-
δίδονται για συγκεκριμένες ενέργειες
«τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».

Η  συνάντηση  Αποφοίτων 
του  παλιού  Γυμνασίου

Από  το  «Νέο Βήμα»  της  Κυπαρισσίας, αρ. φύλλου  73

Όπως κάθε χρόνο, στις 16 Αυγούστου το βράδυ, πραγματοποιήθηκε κι
εφέτος η καθιερωμένη συνάντηση των μελών του εδρεύοντος στην Αθήνα
Συλλόγου Αποφοίτων του Γυμνασίου Κυπαρισσίας, στο εξοχικό Κέντρο
«Στεφανής» στην Τερψιθέα Κυπαρισσίας. Πήραν εφέτος μέρος πάνω από
70 μέλη, παλιοί συμμαθητές, αποφοιτήσαντες κυρίως κατά τα έτη 1947 έως
1954. Ήταν και πάλι μια υπέροχη και πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά, με
άψογο σέρβις από το Κέντρο «Στεφανής», εκλεκτά και πλούσια φαγητά,
εύγευστο κρασί κλπ.

Οι παλιοί συμμαθητές και φίλοι είχαν πάλι την ευκαιρία να ξανασμίξουν
και να επαναφέρουν τις μνήμες των, πού πάντα διατηρούν με νοσταλγία.
Θυμήθηκαν αξέχαστες παλιές ημέρες, όπως και τους αείμνηστους καθηγητές
των, τον Γυμνασιάρχη Κυριακόπουλο ή Δία, τον Φάκαλο, τον Παπακυρια-
κόπουλο ή «Σκούρκο», τον Τάγαρη, την Μανούσου, τον Αναστασόπουλο,
τον Σκαρπαλέζο ή «Σκάρπα», τον Γεωρ. Διονυσόπουλο ή Κασσόλο, τον
Θανάση Ράμμο, την Πηνειώ Τουρκολιά, την Ζηνοβία Φραγκοδημητρακο-
πούλου, και τόσους άλλους.

Μεταξύ των συμμαθητών-μελών,εκτός από τον γράφοντα… εαυτό μου,
θυμάμαι πως είδα: το ζεύγος Ηλία και Βάσως Τσιγγάνου, τους Πάνο Τσάκο,
Μίμη Μπαλούσκο, τους Χριστοπουλαίους Βασίλη και Δήμο, το Λυκούργο
Χήναρη, την Μαίρη Καρυώτη, το Δημήτρη Δημητρακάκη, το ζεύγος Πηνελόπη
και Δημήτρη Καναβό, το Πάνο Αμπατζή, τη Γωγώ Αρβανιτάκη-Κωνσταντινίδου,
τον Τίμο Φλέσσα πρώτον και καλύτερο, το Γιάννη Αλεβίζο, τη Μαρία Τάκη
και πολλούς άλλους, πού προς το παρόν ξεχνάω, αλλά θα τους θυμηθώ σε
λίγο...

Δεδομένου ότι στους συμμαθητές αυτούς συμπεριλαμβάνονται αρκετοί
πού είναι ταυτοχρόνως και μέλη των εν Αθήναις Συλλόγων, ατύπως συνα-
ποφασίσθηκε να εξετασθεί το ενδεχόμενο στενότερης μεταξύ των συνεργασίας
και κάποιας κοινής των εκδήλωσης στην Αθήνα.

Βασίλης Βασιλόπουλος απόφοιτος 1947

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ  
ΣΤΟ  ΑΓΙΟΝ  ΟΡΟΣ

Το βράδυ της 5ης Οκτω-
βρίου 2013 πραγματοποι-
ήθηκε στην κατάμεστη αί-
θουσα του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ν. Φιγαλίας εκ-
δήλωση από τον ζωγράφο
- μελετητή του Αγίου
Όρους Γιώργο Ασημακό-
πουλο. Έγινε μία μοναδική
παρουσίαση με οπτικοακου-
στικό θέαμα για τις είκοσι
Μονές του Αγίου Όρους
και την πρωτεύουσά του,
τις Καρυές με το ναό του
Πρωτάτου. Παρουσιάστη-
καν πάνω από πεντακόσιες
φωτογραφίες, εναέριες λή-
ψεις και πλάνα από video.
Η παρουσίαση συνοδευό-
ταν από αφήγηση, μουσική,
ψαλμωδίες και πολλά ηχη-
τικά εφέ. Οι συμπατριώτες
μας που είχαν την ευκαιρία
αυτή βίωσαν μια μοναδική
εμπειρία και έμειναν κατεν-
θουσιασμένοι από τις σπά-
νιες ομορφιές του Αγίου
Όρους. Το εγχείρημα αυτό
έχει ακόμη μεγαλύτερη
αξία, για τις γυναίκες, οι
οποίες, λόγω του άβατου,
δεν έχουν τη δυνατότητα
να επισκεφθούν και να θαυ-
μάσουν από κοντά τις μο-
νές. 

Ευχαριστούμε θερμά
τον κύριο Γιώργο Ασημα-
κόπουλο για την προσφορά
του.
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Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, έγινε στις 17 Νοεμβρίου 1973. Συμπληρώνονται
φέτος 40 χρόνια από τότε και σε λίγο θα εορταστεί η τεσσαρακοστή επέτειός της,
με την απαιτούμενη ευλάβεια, σεμνότητα αλλά και τον ενθουσιασμό, με τον οποίο η
σπουδάζουσα και η μαθητιώσα νεολαία πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις της κάθε
χρόνο, με αποκορύφωμα τη μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας προς την αμερικανική
πρεσβεία, υπεύθυνη για ουκ ολίγα!

Ο γράφων δε θυμάται αν η εφημερίδα μας είχε ποτέ ως τώρα αναφερθεί στο
θέμα αυτό. Πάντως δε θα ήθελε να έπεφτε σ’αυτόν ο… πρώτος κλήρος, πρώτον,
επειδή αυτό θα σήμαινε μια παράλειψη της εφημερίδας επί χρόνια και, δεύτερο,
γιατί ένας νεότερος θα έπρεπε να έχει τα πρωτεία, αφού πρόκειται για γιορτή των
νέων, κυρίως. Αν κάτι δικαιολογεί αυτό το κείμενο, εκτός από το ιστορικό και πολιτικό
ενδιαφέρον που δικαιούται (αλλά και υποχρεούται) να έχει κάθε πολίτης για τέτοια
θέματα, είναι η μακροχρόνια σχέση του γράφοντος με τους νέους και το ζωντανό
ακόμα ενδιαφέρον του για ό,τι τους αφορά. Ας αφήσουμε, όμως, τους προλόγους
και ας έρθουμε στο θέμα, με την ευκαιρία που μας δίνει ο επερχόμενος εορτασμός
της 40ης επετείου, κυρίως για χάρη των νεότερων αναγνωστών που απέχουν αρκετά
χρόνια από τα γεγονότα.

Στις 21 Απριλίου 1967 επιβλήθηκε στη χώρα δικτατορία. Μια ομάδα συνταγμα-
ταρχών έκανε στρατιωτικό πραξικόπημα και, έχοντας τον έλεγχο του στρατού,
κατέλαβε την εξουσία με τη βία, προβάλλοντας τις ψεύτικες δικαιολογίες ότι η χώρα
απειλούνταν τάχα από κομμουνιστικό κίνδυνο και από το «χάος», όπως χαρακτήριζαν
την ένταση και αστάθεια που τότε επικρατούσε στην πολιτική ζωή της χώρας. Προ-
ηγουμένως είχαν οι ίδιοι φροντίσει, μεθοδικά και συστηματικά, να προκαλέσουν δο-
λιοφθορές στο στράτευμα και κοινωνικοπολιτικές εντάσεις, αναστατώσεις και
ανωμαλίες, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι η χώρα έχει ανάγκη προστασίας και έτσι
αυτοί να παρουσιαστούν ως σωτήρες. Όλα αυτά γίνονταν και με τη βοήθεια εγχώριων
και ξένων μηχανισμών, κυρίως αμερικανικών, που ήθελαν, για δικούς τους λόγους
και συμφέροντα, να εμποδίσουν την ομαλή πολιτική ζωή της χώρας και να ματαιώσουν
τις  βουλευτικές εκλογές που πλησίαζαν, προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο
να εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία, όπως έδειχναν τα προγνωστικά, το κόμμα της
Ενώσεως Κέντρου, υπό την ηγεσία του Γεωργίου Παπανδρέου.

Το καθεστώς που επέβαλαν οι δικτάτορες ήταν, όπως συμβαίνει σε αυτές τις
περιπτώσεις, βίαιο, σκληρό και άκρως αντιδημοκρατικό. Φασιστικό, με μια λέξη:
αναστολή του συντάγματος, κατάργηση των δημοκρατικών ελευθεριών, απαγόρευση
των κομμάτων, του συνδικαλισμού, της ελευθερίας του τύπου, της ελευθερίας της
έκφρασης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, φυλακίσεις, εξορίες και φρικτά βασα-
νιστήρια των «αντιφρονούντων» στο Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα της Ελληνικής
Στρατιωτικής Αστυνομίας (ΕΑΤ-ΕΣΑ) στα μπουντρούμια της οδού Μπουμπουλίνας
από περιώνυμους βασανιστές (Μάλλιος, Μπάμπαλης κ.ά.) ήταν στην ημερήσια
διάταξη. Μούδιασμα και φόβος απλώθηκε παντού. Φυλακίστηκαν πολίτες και
πολιτικοί. Πολλοί κατέφυγαν στο εξωτερικό, η εθνική αξιοπρέπεια λαβώθηκε, η
χώρα διασύρθηκε διεθνώς και η εθνική οικονομία δοκιμάστηκε σκληρά.

Όμως, ο βαθιά δημοκρατικός ελληνικός λαός δεν αποδέχτηκε στην ουσία το δι-
κτατορικό καθεστώς. Μετά το πρώτο μούδιασμα  άρχισε σιγά σιγά να εκδηλώνει τη
δυσαρέσκεια και την αντίθεσή του στη «χούντα», όπως ονομαζόταν μια τέτοια
ομάδα πραξικοπηματιών, με διάφορους τρόπους: από ειρωνικά ανέκδοτα και μικρές
δολιοφθορές, μέχρι και την απόπειρα του αγωνιστή Αλέκου Παναγούλη εναντίον
του πρωτεργάτη της χούντας και ψευτοκυβερνήτη της χώρας Γεώργιου Παπαδόπουλου,
μιας κωμικοτραγικής καρικατούρας. 

Κορυφαία πράξη αντίστασης ήταν ο ξεσηκωμός των φοιτητών, που έδωσε το
παράδειγμα και το θάρρος και σε άλλα τμήματα του πληθυσμού, να εκδηλώσουν
εντονότερα την αντίθεσή τους στο καθεστώς. Η χούντα είχε καταπατήσει τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φοιτητών, γιατί φοβόταν το ισχυρό τότε φοιτητικό
κίνημα, το οποίο εμπνεόταν από τις αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας, μια
και τα πανεπιστήμια ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνουν, προπύργια  των πνευ-
ματικών ελευθεριών, της ελεύθερης σκέψης και έκφρασης. Η χούντα είχε φτάσει
στο σημείο να διακόπτει τη φοίτηση των αντιφρονούντων φοιτητών και να τους
στέλνει υποχρεωτικά να υπηρετήσουν στο στρατό, μετατρέποντας έτσι, χωρίς ντροπή,
τη στρατιωτική θητεία, από ιερή και τιμητική υποχρέωση προς την πατρίδα, σε κατά-
πτυστη τιμωρία. Έτσι, οι φοιτητές, εκφράζοντας και τη συνολική αντίθεσή τους στο
χουντικό καθεστώς, αλλά και εν γένει τη λαϊκή αντίθεση, ξεκίνησαν την κορύφωση
των κινητοποιήσεών τους με την κατάληψη του κτηρίου της Νομικής Σχολής Αθηνών,
(στην οδό Σόλωνος, τότε), στις αρχές του 1973. Αφού μεσολάβησαν κι άλλα γεγονότα,
το Νοέμβριο του ’73 πολλοί κλείστηκαν στο γνωστό μας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
που έκτοτε έγινε σύμβολο αγώνων της νεολαίας και του λαού. Υπό τα άγρυπνα και
άγρια βλέμματα της χούντας, οι καινούργιοι αυτοί «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», ενι-
σχυόμενοι από τη σταδιακή είσοδο πλήθους μαθητών, εργαζόμενων και πολιτών και
με τη συμπαράσταση του απ’ έξω κόσμου, διαδήλωναν την απαίτησή τους να φύγει
η χούντα, καλώντας, με το ραδιοφωνικό σταθμό που είχαν εγκαταστήσει, και το λαό
να ξεσηκωθεί.

Το  καθεστώς αντέδρασε σκληρά και απάνθρωπα. Έφερε τανκς έξω από το κο-
ρυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, ένα από τα οποία έσπασε την κεντρική
πύλη στην οδό Πατησίων, ισοπέδωσε κάγκελα και νεανικά κορμιά και έβαψε στο
αίμα το Πολυτεχνείο, εξαπολύοντας στη συνέχεια άγριο κυνηγητό και πυροβολώντας
«στο ψαχνό» όσους διέφευγαν τρέχοντας να κρυφτούν στις γύρω πολυκατοικίες
και να γλυτώσουν, πράγμα που αρκετοί δεν κατάφεραν.

Όμως, ο αγώνας και η θυσία των νέων δεν πήγαν χαμένα. Κλόνισαν το χουντικό
καθεστώς και σηματοδότησαν την αρχή του τέλους του. Οι χουντικοί είχαν διεθνώς
εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Προηγουμένως, οι εσωτερικές τους αντιθέσεις είχαν οδηγήσει
στην ανατροπή του δικτάτορα Παπαδόπουλου από νέο δικτάτορα, τον Ιωαννίδη. Και
σε λιγότερο από ένα χρόνο κατέρρευσαν, κάτω από το βάρος και του νέου εθνικού
εγκλήματος που διέπραξαν: υπακούοντας σε αμερικανικά σχέδια, οργάνωσαν την
πραξικοπηματική ανατροπή του Προέδρου της Κύπρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου,
πράγμα που αποτέλεσε προσχηματική αφορμή για την τουρκική εισβολή στη
μαρτυρική Μεγαλόνησο, με τις τραγικές συνέπειες που είχε και που ακόμα συνεχίζονται.
Έτσι ο Ιούλιος του 1974 πιστώθηκε μεν, από τη μια, με την πολυπόθητη πτώση της
δικτατορίας, αλλά και σημαδεύτηκε, από την άλλη, με την έναρξη ενός νέου δράματος
για την ηρωική και πολύπαθη Κύπρο.

Αγώνες, λοιπόν, και θυσίες σαν του Πολυτεχνείου, ούτε μπορεί ούτε πρέπει να
ξεχνιούνται. Και η επέτειος του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου (1973) δε  γειτονεύει,
απλώς, χρονικά με την 28η Οκτωβρίου και με την 25η Νοεμβρίου(της Εθνικής
Αντίστασης), αλλά επάξια κατέχει τη θέση της σε ένα λαμπρό τρίπτυχο εθνικών
αξιών και συμβόλων της νεότερης και της πρόσφατης ιστορίας μας. Άλλωστε, τα
αιτήματα και τα συνθήματα του Πολυτεχνείου για ελευθερία, δημοκρατία, εθνική
ανεξαρτησία και προκοπή της χώρας είναι και σήμερα επίκαιρα. Συνοψίζονται στο
κορυφαίο σύνθημα των φοιτητών, στο τρίπτυχο «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», που
πρέπει και σήμερα να αντιτάξουμε στο άθλιο τρίπτυχο της συμφοράς (μας), στο…
τρίο της τρόικας, των αφεντικών της και των υπηρετών της.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  ΖΕΙ!
17  Νοέμβρη  1973 

40  χρόνια  από  τον  ξεσηκωμό
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Εδώ και εβδομήντα χρόνια περίπου, στην
περιοχή της πάνω Μπούρας στο χωριό μας,
πάνω από τον Άγιο Ονούφριο, η πατριώτισσά
μας Βασιλική Αποστολοπούλου, διάλεξε μια
τοποθεσία στην πλαγιά του βουνού, να χτίσει
το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου. Δεν ήταν
τυχαία η επιλογή να χτιστεί το εκκλησάκι αυτό
για τον Άγιο Αθανάσιο στην περιοχή αυτή.
Σύμφωνα με την παράδοση, στην περιοχή της
τρανηβρύσης υπήρξε η εκκλησία αυτή από
πολύ παλιά, και είναι μάλιστα καταγεγραμμένη
στην απογραφή των εκκλησιών, που, σύμφωνα
με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, έγινε το
1699, την εποχή της Β΄ Ενετοκρατίας από
τον Μαρίν Μικέλ.

Επειδή, όμως, παρά τις προσπάθειές της
να βρει χώρο κάπου σε κάποιο κήπο ή σε
κάποια γωνιά εκεί γύρω, δεν τα κατάφερε,
επέλεξε τη θέση αυτή στην πλαγιά του βουνού
να τη χτίσει. Εδώ αξίζει τον κόπο να πούμε
δυο λόγια για τη γυναίκα αυτή. Ήταν μια
μορφή που άφησε έντονη την παρουσία της
στο χωριό με τη ζωή και την ενεργητικότητά
της, που όλοι οι παλαιότεροι θυμόμαστε. Η
Βασιλική Αποστολοπούλου είχε έρθει στη
Ζούρτσα από το διπλανό χωριό μικρό κορίτσι.
Έζησε στην επάνω γειτονιά σε ένα μικρό σπι-
τάκι ενός δωματίου. Κοντή στη σωματική διά-
πλαση, αλλά ξύπνια και δραστήρια χωρίς
κανένα περιουσιακό στοιχείο. Η φτωχότερη
του χωριού θα έλεγα. Είχε, όμως, από μέσα
της μια ζωντάνια, μια εργατικότητα και μια
επιθυμία για δημιουργία. Το έβλεπες από τον
τρόπο που περπατούσε, με το βελέσι της να
πηγαινοέρχεται, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά
μην της ξεφύγει τίποτε από τα δρώμενα τρι-
γύρω της, έτοιμη πάντα για δράση.

Όλους τους μήνες του χρόνου είχε κάτι
να κάνει, για να εξοικονομήσει όχι μόνον «τα
προς το ζειν» αλλά και να αποταμιεύει. Να
αποταμιεύει όχι βέβαια χρήματα (που να τα
βρει) αλλά να αποθηκεύει, καλύτερα, ό,τι της
περίσσευε. Το καλοκαίρι γινόταν η σταχομα-
ζώχτρα του χωριού για να εξοικονομεί το
ψωμί αλλά και να της περισσεύει έστω και
λίγο. Τον Αύγουστο να βοηθάει στον τρύγο
τους νοικοκυραίους του χωριού για να εξοικο-
νομεί το κρασί της. Το Σεπτέμβρη που η Ζούρ-
τσα ήταν γεμάτη καρυδιές τότε, περίμενε μετά
το ράβδισμα για τα καρύδια να μαζέψει το κο-
κολόϊ για τα καρύδια της. Όταν άρχιζαν οι
ελιές, ήταν πρώτη για το χαμολόι η θεία
Βασίλω όπως τη λέγαμε. Έτσι μάζευε το λάδι
που της χρειαζόταν και όχι μόνο. Όταν κατά
περιόδους δεν υπήρχαν γεωργικές δραστη-
ριότητες, είχε βρει να κάνει κάτι πρωτότυπο
και πρωτοφανές. Με ένα σακί στον ώμο περ-
πατώντας στους δρόμους μάζευε τις κοπριές
των ζώων που υπήρχαν τριγύρω. Από τα άλογα
και τα γαϊδούρια τα γκάβαλα και από τις αγε-
λάδες, που στάλιζαν το καλοκαίρι κάτω από
τις ελιές της τρανηβρύσης, τις ασβουνιές.
Άδειαζε το σακί της σε ένα συγκεκριμένο
μέρος σε σωρό και το πουλούσε την άνοιξη
για φουσκί στους κήπους των χωριανών μας.
Αυτά και άλλα πολλά ήταν οι δραστηριότητές
της, οπότε κάποια μέρα η θεία Βασίλω από
σταχομαζώχτρα έφτασε να δανείζει σιτάρι ή
λάδι ή οτιδήποτε άλλο από τα αγαθά, που με
ιδρώτα είχε αποκτήσει, σε συγχωριανούς μας,

όταν στο τέλος του χειμώνα είχαν έλλειψη
από σιτάρι ή στο τέλος του καλοκαιριού  είχαν
έλλειψη από λάδι και ούτω καθ’ εξής. Είχε
γίνει δηλαδή ένας μικρός επιχειρηματίας, που
διαχειριζόταν το βιός της. Με τον τρόπο αυτό
αξιώθηκε να χτίσει τρεις εκκλησίες. Στην πε-
ριοχή του Μαυρονικόλα τον Αϊ-Νικόλα, τον
Άγιο Θεόδωρο, και τον Άγιο Αθανάσιο στη
Ζούρτσα. Με το βαρέλι κουβαλούσε το νερό
στην πλαγιά του βουνού για να φτιάξει λάσπη
και με τους ντενεκέδες στον ώμο το χαλίκι
και την άμμο. Μόχθος-κόπος-ιδρώτας πολύς.
Το εκκλησάκι χτίστηκε, χωρίς μαστόρους έμ-
πειρους και μηχανικούς, γι’ αυτό μετά από
δυο δεκαετίες περίπου γκρεμίστηκε.

Εκεί επάνω στο ίδιο σημείο αξιωθήκαμε
εμείς οι σημερινοί Ζουρτσάνοι, να χτίσουμε
αυτό το πανέμορφο εκκλησάκι του Αγίου Αθα-
νασίου προσφέροντας όχι εκ του υστερήματος,
όπως εκείνη, αλλά εκ του περισσεύματος, με
πλακόστρωτη πέτρινη αυλή τριγύρω, με σκάλες
από πελεκητά αγκωνάρια, με πελεκητό καμ-
παναριό και ωραιότατο προσκυνητάρι απ’ έξω,
χωρίς όμως να ξεχνάμε την πρώτη κτήτορα,
την αξιέπαινη για την εργατικότητά της και
τον τρόπο ζωής της. Αιωνία της η μνήμη.

Στις 5 Οκτωβρίου, λοιπόν, ορίστηκαν και
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ιερού
ναού με τον επίσκοπο της επαρχίας μας, τον
Σεβασμιώτατο κ. κ. Χρυσόστομο, που με πα-
τρική αγάπη εγκαινίασε το ναό του Αγίου Αθα-
νασίου με τόση κατάνυξη, που πραγματικά
νιώσαμε μοναδική ψυχική ανάταση. Το τελε-
τουργικό που άρχισε από τον Μέγα Εσπερινό
της προηγουμένης ημέρας, τα κατανυκτικά
τροπάρια, τις προφητείες, τους ψαλμούς, τις
ομιλίες του Σεβασμιώτατου και στον εσπερινό
και την επομένη ημέρα των εγκαινίων, μας
ανέβασε ψηλά και γέμισε τις ψυχές μας από
αγαλλίαση. Οι ψάλτες νομίζω πως την ημέρα
εκείνη ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Το χωριό
όλο παρόν και στον εσπερινό και την επομένη.
Κόσμος πολύς. Και όχι μόνο τότε. Όλη την
επομένη εβδομάδα (γιατί, όταν ένας ναός εγ-
καινιάζεται λειτουργείται για επτά συνεχόμενες
μέρες) δεν έλειψαν οι εκκλησιαζόμενοι καθη-
μερινά με αρτοκλασίες, φανουρόπιτες, γλυκί-
σματα και διάφορες όμορφες εκδηλώσεις. Οι
Ζουρτσάνοι της Αθήνας έδωσαν το "παρών"
με την συμμετοχή τους στην εκδήλωση αυτή.
Ένα πούλμαν με 38 άτομα έφθασε την Παρα-
σκευή το βράδυ και έφυγε την Κυριακή το με-
σημέρι. Όλοι μας δώσαμε και πήραμε και γε-
μίσαμε από αυτό το κάτι αλλιώτικο. Αυτό που
δεν το δίνουν τα υλικά αγαθά και οι ανέσεις
στη ζωή. Αυτό που ξεκινάει από την πίστη και
την αγάπη στο Θεό, για να έρθει μετά να
γεμίσει ολόκληρο το είναι μας.

Όσοι παρευρεθήκαμε την ημέρα των εγ-
καινίων στον 'Αγιο Αθανάσιο, αισθανόμαστε
την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Μητρο-
πολίτη μας, Σεβασμιώτατο κ.κ. Χρυσόστομο
για τη Χειροθεσία σε Οικονόμο του ιερέα του
χωριού μας, πατέρα Αναστάσιου, και μαζί με
το "άξιος", που αυθόρμητα και μετά πεποιθή-
σεως αναφωνήσαμε εκείνη την ώρα όλοι μας,
να επαναλάβουμε και τώρα το "πάντα άξιος",
που του ευχήθηκε μετά από μας ο Σεβασμιώ-
τατος.

Μίνα Κέκη-Παπακυριακοπούλου 

Τα  εγκαίνια  του  Ιερού  Ναού  Αγ.  Αθανασίου 
στη  Ζούρτσα

(Μαζί με μια ιστορική αναδρομή)

Ο συμπατριώτης μας Γιώργος Αντ. Καπλάνης πραγματοποίησε, έτσι στα γρήγορα, κάτι μικρό

αλλά πολύ όμορφο. Σκέφτηκε και διάνοιξε ένα μικρό μονοπάτι, που θα αρέσει πολύ σ’ αυτούς

που αγαπάνε να περπατούν και να απολαμβάνουν τη φύση και τις ομορφιές της. Συνέδεσε έτσι

μεταξύ τους τα δύο όμορφα και γραφικά εκκλησάκια του χωριού μας, τον Άγιο Ονούφριο και τον

μόλις εγκαινιασθέντα Άγιο Αθανάσιο. Μάλιστα, την αρχή και το τέλος του μονοπατιού στολίζουν

δυο όμορφες κομψές πινακίδες, που δείχνουν την κατεύθυνση προς κάθε εκκλησάκι.   

Ευχαριστούμε τον αγαπητό μας Γιώργο, που είχε αυτή τη χρήσιμη και καλαίσθητη ιδέα και

που την υλοποίησε.

ΚΑΝΕΛΛΑ    Δ.   ΚΡΑΝΙΤΗ
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ   

Πτυχιούχος Ιατρικής & Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα στη Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρ/κή 

στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»  
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΤΡΑΥΜΑ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΚΑΙ  ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Δ/νση: Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10, Πύργος Ηλείας
Τηλ. 2621301410, 6940409071  •  e-mail: nkraniti@yahoo.gr 

Το πρώτο... λιθαράκι επιχείρησαν να βάλουν στην Ανδρίτσαινα
οι εκπρόσωποι του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς
σε μια όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λαογραφικό
Μουσείο της Ανδρίτσαινας.

Την εκδήλωση παρουσίασαν οι κ.κ. Δημήτριος Μπίστης,
Φώτης Ζώης και Άγγελος Δενδρινός, με σκοπό να ενημερώσουν
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για τη δημιουργία του
Πάρκου, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στον σχεδιασμό
του και στην ενεργοποίησή του, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
θα δημιουργηθούν για τη διεθνή προβολή και την τοπική ανάπτυ-
ξη.

Όπως ανέφεραν οι ομιλητές, η πρόταση «γεννήθηκε» κατά τη
διάρκεια ανασκαφών στο Λύκαιον Όρος και της υλοποίησης του
Προγράμματος για την επιφανειακή έρευνα της περιοχής μεταξύ
Ελλήνων και Αμερικανών αρχαιολόγων.

Το μεγάλο διεθνές διεπιστημονικό πρόγραμμα ξεκίνησε το
2004 και παραμένει σε εξέλιξη, έχοντας φέρει μαζί του αρχαι-
ολόγους, αρχιτέκτονες, γεωλόγους, ιστορικούς, δασολόγους κ.ά.
με στόχο να μελετηθεί και να προστατευθεί το Ιερό του Διός στο
Λύκαιο μέσω επιστημονικών ανασκαφών. Η πρόταση ίδρυσης του
Παρράσιου Πάρκου αποτελεί το πρώτο δείγμα των στόχων του
προγράμματος.

Η έκταση που καταλαμβάνει το Παρράσιο Πάρκο είναι περίπου
500.000 στρέμματα και περιλαμβάνει περιοχές της Δυτικής Αρ-
καδίας, της Νοτιοανατολικής Ηλείας και της Βορειοανατολικής
Μεσσηνίας. 

Συνεπώς απαιτεί την αρμονική συνεργασία των περιφερειών
Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου για τη θεσμοθέτησή του,
καθώς και το ειλικρινές ενδιαφέρον όλων των εμπλεκόμενων φο-
ρέων, τοπικών και κεντρικών.

Η δημιουργία του Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα
με τους συντελεστές της εκδήλωσης, είναι καινοτόμα ιδέα, η
οποία συνδυάζει τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας με
την προστασία της φύσης, μέσα από την ενθάρρυνση των κατοίκων
να συμμετάσχουν ενεργά ακολουθώντας το τρίπτυχο Τοπική ταυ-
τότητα, Κοινωνία, Σχεδιασμός.

Άλλωστε, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στο ότι η
επιτυχία του Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς εξαρτάται από
τη συμμετοχή των ατόμων και των κοινοτήτων της περιοχής, ιδι-
αίτερα σε μια περιοχή όπως η Πελοπόννησος, που κουβαλά
πλούσια ιστορία και μυθολογία χιλιετιών.

Το Παρράσιο Πάρκο είναι όραμα του Ντέιβιντ Ρομάνο και της
Μαίρης Βογιατζή και ξανάρθε στην επιφάνεια όσο η Deepgreece
άρχισε να «ξεσκονίζει» την ιστορία της Αρκαδίας για το ντοκιμαντέρ
Mystagogea με την αμέριστη πάντα στήριξη των κ.κ. Μπίστη, Δε-
δρινού και Ζώη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι βουλευτές Ηλείας, Έφη Γε-
ωργοπούλου-Σαλτάρη και Διονυσία Αυγερινοπούλου.

Η κα. Γεωργοπούλου δήλωσε ότι στηρίζει την πρόταση και
αφού συνεχάρη τους πρωτεργάτες, τόνισε πως το κόμμα της
(ΣΥΡΙΖΑ) θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει.

Η κα. Αυγερινοπούλου επεσήμανε την ιστορική σημασία του
πάρκου καθώς και τον επιστημονικό χαρακτήρα του προγράμματος,
υπενθυμίζοντας ότι πρέπει και η Πολιτεία να συμβάλει στην υλο-
ποίησή του.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας, Γ. Γεωργιό-
πουλος ευχήθηκε την υλοποίηση του Πάρκου, εκφράζοντας τις
επιφυλάξεις του για το πώς θα διαχωριστούν δημόσιες εκτάσεις
με βάση την πρόταση.

Ο κ. Φώτης Ζώης δήλωσε στο patrisnews.com: «Είμαστε ευ-
χαριστημένοι που γέμισε η αίθουσα και οι παρευρισκόμενοι είχαν
την ευκαιρία να πληροφορηθούν αρκετά πράγματα και να εξηγή-
σουμε ότι μιλάμε για κάτι κοινό. Δεν μας ενδιαφέρουν και δεν εμ-
πλεκόμαστε σε τοπικιστικές έριδες. Φεύγουμε με θετική εντύπωση
και ψυχολογία».

Θα ακολουθήσουν άλλες δύο εκδηλώσεις σε Μεσσηνία και
Αρκαδία.

* Παρρασία: Στην αρχαιότητα η Παρρασία θεωρούνταν η αρχαιότερη
περιοχή της Ελλάδας και προϋπήρχε των μεταγενέστερων περιφερειακών
διαιρέσεων της Αρκαδίας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας. Στους κατοίκους
της Παρρασίας αναφέρεται στον Όμηρο (Ιλιάδα, Ραψωδία Β) ότι δόθηκαν
πλοία για να συμμετάσχουν στον Τρωικό πόλεμο.

Παναγιώτης Φωτεινόπουλος 
Fopan83@gmail.com

ΗΛΕΙΑ
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Πολιτιστικές  -  Αθλητικές ειδήσεις από  τη…  γειτονιά  μας

Πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι με επιτυχία τα
«Λύκαια» και τα «Φιγάλεια», εκδηλώσεις που είχαμε
προαναγγείλει στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
μας και που έχουν παράδοση πολλών ετών. 

ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ έγιναν στον αρχαιολογικό χώρο του Λύκαιου
όρους, κοντά στη Μεγαλόπολη, και στη διάρκειά τους,
εκτός από άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναβίωσαν
και φέτος αρχαία αγωνίσματα με όλο το αρχαίο τελε-
τουργικό. Πλήθος κόσμου απόλαυσε την ωραία ατμό-
σφαιρα και καταχειροκρότησε τους αγωνισθέντες αθλητές,
μεταξύ των οποίων βρέθηκαν και μερικοί Νεοφιγαλείς,
που πραγματοποίησαν από αξιοπρεπή μέχρι και πολύ
καλή εμφάνιση.

ΤΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ πραγματοποιήθηκαν στην (αρχαία) Φι-
γαλία και στα γύρω Φιγαλικά χωριά και στη διάρκειά
τους έγιναν κι εφέτος πολλές εδηλώσεις, μεταξύ των
οποίων ξεχωρίζει ο αγώνας δρόμου 14 χιλιομέτρων
(«Επικούριος Δρόμος»), με αφετηρία το ναό του Επικού-
ριου Απόλλωνα και τερματισμό στην αρχαία κρήνη της
Φιγαλίας, όπου και ακολουθεί η απονομή των επάθλων
στους νικητές και η εκ μέρους των διοργανωτών παράθεση
γεύματος στους αθλητές και στους επισκέπτες, δίπλα
από το τρεχούμενο δροσερό νερό της αρχαίας κρήνης
και κάτω από το φιλόξενο ίσκιο του σχεδόν αιωνόβιου,
αλλά θαλερού και θεόρατου πλατάνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί αθλητές και επισκέ-

πτες-θεατές από τη Νέα Φιγαλία βρέθηκαν εκεί. Στον
αγώνα των 14 χιλιομέτρων έλαβαν μέρος και τερμάτι-
σαν… παλικαρίσια και με καλή επίδοση δέκα συγχωριανοί
μας δρομείς διαφόρων ηλικιών (από τριαντάρηδες μέ-
χρι… γκριζομάλληδες και ασπρομάλληδες!). Ένας, μάλιστα
(που μάλλον ανήκει στους… σχεδόν γκριζομάλληδες)
δόξασε τη Ζούρτσα, κατακτώντας την πρώτη θέση στην
ηλικιακή του κατηγορία και παίρνοντας, έτσι, το χρυσό
-λέμε, τώρα-! μετάλλιο και κύπελλο.  

Αλλά η προσφορά της Ζούρτσας ήταν αξιόλογη και
στη διοργάνωση του αγώνα: 

— οι Νεοφιγαλείς δρομείς, με την πείρα τους, βοήθησαν
τους Φιγαλείς διοργανωτές στην επίλυση οργανωτικών
προβλημάτων του αγώνα και με παρεμβάσεις τους
εξασφάλισαν τα χρήματα και τις προσφορές που
αναφέρονται πιο κάτω.

— ο Σύλλογος Νέων Φιγαλέων (Ζουρτσάνων) Αθήνας,
μέσω του προέδρου του, κ. Βασίλη Γλούμη, πρόσφερε
ως οικονομική βοήθεια το ποσό των 200 ευρώ.

— οι παρακάτω δρομείς και συμπολίτες από τη Νέα Φι-
γαλία αθλοθέτησαν τα κύπελλα για τους νικητές του
αγώνα και μοιράστηκαν -περίπου ισόποσα- το κόστος
των 170 ευρώ: Δημοσθενίδου Δήμητρα, Βάγιας Αθα-
νάσιος, Βλάχος Νικόλαος, Γλούμης Βασίλειος, Αντω-
νόπουλος Ιωάννης.

— το σούπερ μάρκετ του κ. Μπιλιώνη στη Νέα Φιγαλία
πρόσφερε 10 24άρια πακέτα νερό για τις ανάγκες
των αθλητών στον αγώνα. Νερά, επίσης, πρόσφεραν
για τον ίδιο σκοπό οι εξής καταστηματάρχες του
χωριού μας: Κουτσόπουλος Νίκος, Γρηγοροπούλου
Χρυσούλα, Δημοσθενίδης Θανάσης, Καπλάνη Βάσω.

— ο φούρνος Τάγαρη πρόσφερε 40 φρατζόλες ψωμί για
το γεύμα που παρέθεσαν οι διοργανωτές μετά τον
αγώνα.

— τέλος, ζουρτσάνοι δρομείς και φίλοι φιλοξένησαν την
παραμονή του αγώνα έξι αθλητές, που είχαν έρθει
από μακρινές αποστάσεις (Αθήνα κ.ά.), για να συμ-
μετάσχουν στον αγώνα.

Με όλα τα παραπάνω, οι Νεοφιγαλείς, είτε δρομείς
είτε επαγγελματίες είτε εκπρόσωποι φορέων είτε απλοί
πολίτες, έδειξαν το ενδιαφέρον και την αγάπη τους για
τις πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις της ευρύτερης
περιοχής και την υποστήριξη και αλληλεγγύη τους
στους Φιγαλείς γείτονες, συνδημότες και συμπολίτες.
Οι τελευταίοι, με τη σειρά τους, μέσω της εφημερίδας
μας, εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους για τη ση-
μαντική υποστήριξη που τους πρόσφερε το χωριό μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΟ  ΜΑΣ  ΙΑΤΡΕΙΟ:
ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΑΚΟ  ΣΤΟ  ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ!

Τι ευχαρίστηση και πόσες ελπίδες μας πλημμύρισαν, όταν χτίστηκε και ετοιμάστηκε το
όμορφο κτήριο του ιατρείου; Πόση ικανοποίηση και ασφάλεια αισθανθήκαμε, όταν άρχισε να
λειτουργεί, στελεχωμένο με δύο γιατρούς και με νοσηλεύτρια; Σιγά σιγά οι δύο γιατροί έγιναν
ένας, ο ένας έγινε… μισός (αφού δεν ερχόταν όλες τις μέρες) και η ταλαιπωρία των ασθενών,
που συνωστίζονταν μέσα κι έξω, έδειχνε… κόκκινο. Αλλά η κατρακύλα είχε και συνέχεια:

έφυγε και ο μισός γιατρός, έμεινε μόνο η νοσηλεύτρια, συνταξιοδοτήθηκε κι αυτή κι έτσι το
κτήριο… ησύχασε από τους ενοχλητικούς ασθενείς!

Και τώρα, κλειστό και βουβό εδώ και εφτά μήνες, όπως λέει το πανό, το κοιτάμε με θλίψη,
με ανησυχία για τους κινδύνους, που η έλλειψη γιατρού συνεπάγεται για την υγεία μας, αλλά
και με οργή για τους υπεύθυνους αυτής της κατάντιας, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται: είτε στο
Κέντρο Υγείας της Ζαχάρως και στο Δήμο Ζαχάρως, στον οποίο διοικητικά ανήκουμε, είτε στο
νοσοκομείο του Πύργου, που είναι η αμέσως ανώτερη υγειονομική Αρχή, είτε στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος, η οποία εποπτεύει, είτε στο Υπουργείο Υγείας, όπου οι υπουργοί αλλάζουνε,
με κριτήριο, όπως φαίνεται, το ποιος θα καταφέρει να δώσει τη χαριστική βολή στη δημόσια
υγεία, στο αυτονόητο και συνταγματικά προστατευόμενο ύψιστο αγαθό των πολιτών.  

Μας ακούει κανείς από όλους αυτούς τους …ανευθυνοϋπεύθυνους; Και τι απαντάει;
Μήπως ότι τα ελληνικά χωριά, αφού αποψιλωθούν και από όλες τις άλλες υπηρεσίες (τράπεζες,
ΙΚΑ, εφορίες, σχολεία, ταχυδρομείο κ.λπ.), θα καταδικαστούν και στο βιολογικό θάνατο με
εντολές της τρόικας, που πρόθυμα συνυπογράφουν και εφαρμόζουν οι δικοί μας; Αλλά δίκιο
έχουν. Είμαστε τόσα πολλά εκατομμύρια οι Έλληνες και ζούμε τόσα πολλά χρόνια, ώστε
κοστίζει πολλά χρήματα η σύνταξή μας και η υγεία μας. Τους χαλάμε, λοιπόν, τα σχέδια και
τους λογαριασμούς. Επομένως, αν πεθάνουμε οι μισοί, δεν τους νοιάζει. Θα τους προσφέρουμε
έτσι μια πολύ καλή υπηρεσία. Λέτε να μας κάνουν και άγαλμα;                                        

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Φαίνεται ότι η ευχή που είχε εκφράσει παλιότερα αυτή η στήλη
έπιασε! Οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δραστηριότητες του χωριού μας
μονιμοποιούνται, αυξάνονται και βελτιώνονται. Έτσι, και το περασμένο
καλοκαίρι, εκτός από τις άλλες χάρες και χαρές του, πρόσφερε σε
όλους, μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες, τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουμε αρκετές, ωραίες και καλά οργανωμένες πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις, που έδωσαν ζωή και κίνηση στο χωριό μας, χάρη στις προ-
σπάθειες, βεβαίως, των ανθρώπων που δούλεψαν και κουράστηκαν
γι’ αυτές.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Φιγαλίας, με την πρωτοστασία της
προέδρου του Χρυσούλας Γρηγοροπούλου και των μελών του διοικητικού
συμβουλίου, αλλά και με τη βοήθεια και άλλων εθελοντών, είχε οργα-
νώσει και πραγματοποίησε με επιτυχία τις εξής εκδηλώσεις, που είχαν
μεγάλη συμμετοχή: -παιδική βραδιά, που πάντα την περιμένει η…
πιτσιρικαρία! - ποδηλατικούς αγώνες, στους οποίους οι νεαροί συμ-
μετέχοντες έδειξαν τις οδηγητικές τους ικανότητες και την αντοχή
των πνευμόνων και των ποδιών τους - νεανική βραδιά-συναυλία με
τον γνώριμο πλέον και φίλο της Ζούρτσας τραγουδιστή Βαγγέλη Κα-
κουλάκη, ο οποίος παρουσίασε ένα μαγευτικό πρόγραμμα από την
πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά και από επιλεγμένα
τραγούδια του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Μαζί του ήταν ο
επί σειρά ετών συνεργάτης του, ο Ζουρτσάνος Αλέξιος Αντωνόπουλος,
στα τύμπανα. (Στα έξοδα για την εκδήλωση συμμετείχε και ο Σύλλογος
Ζουρτσάνων Αθήνας) -εγκαίνια της αίθουσας του ορόφου του ιδιό-
κτητου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου, που ήταν όνειρο πολλών
ετών και καρπός μεγάλων προσπαθειών και κόπων, τόσο του παρόντος
όσο και προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων. Είναι ένα καινούργιο
πολύτιμο απόκτημα για το σύλλογο και το χωριό, που μπορεί να λει-
τουργήσει σαν αμυντικός μηχανισμός, σαν ένα φως ενάντια στη
σκοτεινιά των γκρίζων καιρών που περνάμε, όπως χαρακτηριστικά
είπε και ένας από τους παρευρεθέντες που πήραν το λόγο.

Τέλος, ο αθλητικός σύλλογος  «Απόλλων», η αγαπημένη ποδο-
σφαιρική ομάδα των Ζουρτσάνων με την ανοδική πορεία, διοργάνωσε
το καθιερωμένο γλέντι στο προαύλιο του Γυμνασίου, που γέμισε
ασφυκτικά, αφού η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε φέτος κάθε προ-
ηγούμενο. Η «γουρνοπούλα»  πήγε… σύννεφο (δεν έμεινε ούτε κοκα-
λάκι!), η ορχήστρα «τα έδωσε όλα» και ο κόσμος χόρτασε πανηγυριώτικη
ατμόσφαιρα και χορό, σχεδόν «μέχρι πρωίας».

Και του χρόνου!

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Οι  Πολιτιστικές  εκδηλώσεις 
του  καλοκαιριού 
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Εισφορές  για  την  εφημερίδα 

1. Χατζή Γεωργία ........................................................... 10€

2. Χατζή-Μανιάτη Κων/να ............................................. 10€

3. Φαμέλου Σεβαστή ..................................................... 10€

4. Φαμέλου Σοφία ......................................................... 10€

5. Αλεβίζου-Κολλαρά Διονυσία .................................... 20€

6. Δημόπουλος Διονύσιος ............................................ 30€

7. Παπανδρέου-Αρβανίτη Σπυρούλα ............................ 20€

8. Παπαδόπουλος Λεωνίδας του Σταύρου ................... 20€    

9. Γερόσταθος Δημήτριος ............................................. 20€

10. Νίκας Γεώργιος του Αναστ. .................................... 20€

11. Παπανδρέου Δήμητρα ............................................. 20€

12. Δεμπεγιώτης Κων/νος (Φαρμακοποιός) ................. 50€

13. Γόρας Φώτιος (Κάτω Ταξιάρχες) ............................ 20€

14. Αβραμοπούλου Αγγελική (Αμερική) ....................... 50€

15. Βουδούρη Αλεξάνδρα ............................................. 50€

16. Παπαδοπούλου-Λελεντζή Ευαγγελία .................... 20€

17. Κουρούβανης Παναγιώτης ...................................... 20€

18. Κουρούβανη-Αλεξάνδρου Βικτωρία ....................... 20€

19. Κουρούβανη-Ραψομανίκη Ακριβή ........................... 20€

20. Κουρούβανη-Μητροπούλου Αναστασία .................. 20€

21. Κουρούβανη Αθανασία ............................................ 15€

22. Αβραμοπούλου Ζέτα ............................................... 20€

23. Παπανδρέου Παναγιώτα ......................................... 20€

24. Βλάχου Αλεξάνδρα ................................................. 25€

25. Γιακουμόπουλος Νικόλαος ................................... 100€

26. Κοτσορώνη Ιωάννα ................................................. 20€

27. Σαούσης Νικόλαος .................................................. 20€

28. Σιλβέστρου-Μανώλη Όλγα ...................................... 20€

29. Μανώλη Κλεώνη ..................................................... 15€

30. Μανώλη Φωτεινή του Ευθ........................................ 15€

31. Νίκα Αντωνία ........................................................... 20€

32. Νίκα Μαρία του Αθανασίου ..................................... 10€

33. Μπινιώρης Χρήστος του Θεοδ. ............................... 20€

34. Μπινιώρη Φωτεινή του Θεοδ. ................................. 20€

35. Μπινιώρη Αναστασία του Θεοδ. ............................. 20€

36. Κομπορόζος Σπυρίδων ............................................ 20€

37. Τάγαρη Αναστασία ................................................... 20€

38. Μπιρπανάγου Νίκη ................................................... 20€

39. Μπιρπανάγου-Καλκαντζή Μαρία του Κων/νου ....... 15€  

40. Μπιρπανάγου-Ζένου Ιφιγένεια του Κων/νου .......... 15€   

41. Βλάμης Νικόλαος του Ελισσαίου ........................... 20€

42. Βλάμη Ουρανία του Ελισσαίου ............................... 20€

43. Βλάμης Ελισσαίος (Τριάντα) ................................... 10€

44. Κομπορόζος Χρήστος του Γεωργίου ...................... 50€

45. Μπαλαδήμας Ιωάννης του Σωτηρίου ...................... 20€

46. Γρηγορόπουλος Σπύρος ....................................... 200€

47. Καπλάνης Γεώργιος του Αντωνίου ......................... 20€

48. Κουτσόπουλος Φώτης του Διονυσίου .................... 10€

49. Γιαννακόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου .............. 50€

50. Αργυροπούλου Δήμητρα ........................................ 10€

Για έργα  του Συλλόγου                          

1. Καπογιάννης Νικόλαος του Χρήστου .....................220€

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
― Η Μπαλασοπούλου Νάνσια (κόρη Αθηνάς

Κομπορόζου) πέρασε στο Μαθηματικό Πα-
τρών.

― Η Κομπορόζου Μαντώ (κόρη του Χρήστου
και της Ελένης Κομπορόζου) πέρασε στην
Νομική Αθηνών.

― Η Παιδούλια Ειρήνη (κόρη του Παιδούλια
Αριστείδη και της Παπανδρέου Αντωνίας,
του Μήτρου) πέρασε με Άριστα στην Ιατρική
Σχολή Αθηνών.

― Η Μπινιώρη Σοφία κόρη του Νικολάου Μπι-
νιώρη πέρασε στο Πανεπιστήμιο Κομοτήνης
– Φιλόλογος.  

― Στις 26-07-2013 η Καραμόσχου Καλλιρρόη
(εγγονή της Βασιλικής Σακελλαριάδου) πήρε
το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Δα-
σκάλα).

― Η Τριανταφυλλοπούλου Ευαγγελία-Λίνα
(κόρη της Κων/νας Τριανταφυλλοπούλου)
πήρε το πτυχίο της από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
– Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας
(Κέρκυρας) συνεχίζοντας τις μεταπτυχιακές
σπουδές στο ίδιο Τμήμα. 

― Η Καραχάλιου Ανδριάνα του Κωνσταντίνου
και της Παναγιώτας εισήχθη στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

― O Καράπαπας Κωνσταντίνος του Αναστασίου
και της Τασίας πέτυχε στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο.

― Η Ζώη Ακριβή του Δημητρίου πέτυχε στο
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου.

― Η Κατσιώλη Κλεοπάτρα του Κων/νου πέτυχε
στο τμήμα Φιλολογίας – Καλαμάτας του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου.

― Η Κρανίτη Παναγιώτα του Αλεξίου πέτυχε
στο τμήμα Νοσηλευτικής – Ηρακλείου των
ΤΕΙ Κρήτης.

― Ο Μανιάτης Γεώργιος του Βασιλείου πέτυχε
στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Λευκάδα
των ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

― Η Τσούτα Γεωργία του Κων/νου πέτυχε στο
τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής-
Μεσολόγγι των ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος. 

Το Δ.Σ. συγχαίρει όλα τα παιδιά για την επιτυχία
τους και τους εύχεται καλές σπουδές.

Μια  σπουδαία  προαγωγή  
που   μας  χαροποιεί  και  μας  τιμά

Ο συμπατριώτης μας Αρεοπαγίτης κ. Γρηγόριος
Κουτσόπουλος του Χρήστου προήχθη πρόσφατα
σε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. Τον συγ-
χαίρουμε θερμά και του ευχόμαστε καλή επιτυχία
στο έργο του.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Γεννήσεις:
― Στις 17 Δεκεμβρίου 2012 ο Αθανάσιος Παρα-

πονιάρης και η σύζυγός του Αικατερίνη Βε-
νετσανοπούλου του Δημητρίου απέκτησαν
κοριτσάκι.

― Στις 16 Ιουλίου 2013 ο Παναγιώτης Πάλλας
και η Μπιρπανάγου Χρυσάνθη απέκτησαν
αγοράκι.

― Στις 30 Αυγούστου 2013 ο Γεώργιος Τάγαρης
του Φώτη και η Κρεσταινίτη Παναγιώτα απέ-
κτησαν κοριτσάκι.

― Στις 9 Σεπτεμβρίου 2013 ο Γεώργιος Λιάπης
του Παν. και η σύζυγός του Βάσω απέκτησαν
κοριτσάκι.

Να τους ζήσουν.

Βαπτίσεις: 
― Στις 25 Αυγούστου 2013 ο Στριγκλόγιαννης

Αθανάσιος και η Βίκυ Χατζή βάπτισαν το αγο-
ράκι τους και του έδωσαν το όνομα ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ.

― Στις 31 Αυγούστου 2013 ο Καζαντζής Χρήστος
και η Σοφία Καράπαπα βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και του έδωσαν το όνομα ΝΙΚΗ.

― Την 1 Σεπτεμβρίου 2013 ο Καπογιάννης Δη-
μήτριος και η σύζυγός του Μάγδα βάπτισαν
το αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα
ΑΠΟΛΛΩΝ.

― Στις 7 Σεπτεμβρίου 2013 ο Τριπύλας Ανδρέας
και η Δημοσθενίδη Δόμνα βάπτισαν το κορι-
τσάκι τους και του έδωσαν το όνομα ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ.

― Στις 7 Σεπτεμβρίου 2013 ο Κλέντος Θεμιστο-
κλής του Παναγιώτη και η σύζυγός του Αντι-
γόνη βάπτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν
το όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

― Στις 21 Σεπτεμβρίου 2013 ο Τάγαρης Χρήστος
του Σπυρ. και η Μαρία Πολίτη βάπτισαν το
αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα ΣΠΥ-
ΡΙΔΩΝ.

― Στις 28 Σεπτεμβρίου 2013 ο Κουτσόπουλος
Γιάννης του Παν. και η σύζυγός του Ειρήνη
βάπτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν το
όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Να τους ζήσουν.

Γάμοι:
― Στις 10 Μαρτίου 2013 έγινε ο γάμος του Αρι-

στείδη Παπαϊωάννου και της Σωτηρίας Αλε-
ξανδρή του Αναστασίου στον Ιερό Ναό του
Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου Αττικής.

― Στις 21 Ιουλίου 2013 έγινε ο γάμος του
Τσαούση  Παναγιώτη του Νικ. και της Μα-

ριέττας Πούλου  στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου στο
Βραχάτι Κορινθίας. 

― Στις 25 Αυγούστου 2013 έγινε ο γάμος του
Σταύρου Λιάπη τoυ Γεωργ. και της Βασιλικής
Βλάχου στο Νεοχώρι.

― Στις 25 Αυγούστου 2013 έγινε ο γάμος του
Στριγκλόγιαννη Αθανασίου και της Βίκυς Χα-
τζή στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Ν. Φιγαλίας.

― Στις 7 Σεπτεμβρίου 2013 έγινε ο γάμος του
Τριπύλα Ανδρέα και της Δημοσθενίδη Δόμνας
στον Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Κακοβάτου.

― Στις 11 Οκτωβρίου 2013 έγινε ο γάμος του
Βάγια Κωνσταντίνου του Θεοδ. και της Δάφνης
Σταμέλου στις Βρυξέλλες.

― Στις 27 Οκτωβρίου 2013 έγινε ο γάμος του Νι-
κολάου Νεοφώτιστου και της Καλλιόπης Κε-
φαλληνού στον Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος στο
Σκουροχώρι.

Τα συγχαρητήριά μας, να ζήσετε ευτυχισμένοι.

Θάνατοι:
― Στις 12-04-2013 απεβίωσε στην Ν. Φιγαλία ο

Παπαδόπουλος Ιωάννης του Αναστ. και ετάφη
στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία.

― Στις 29-04-2013 απεβίωσε στην Αθήνα ο Αν-
τάπασης Αντώνιος σύζυγος της Μαρίας Πιπιλή,
ετών 71 και ετάφη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθη-
νών.

― Στις 5-07-2013 απεβίωσε στη Ν. Φιγαλία ο
Μπιρπανάγος Σπύρος ετών 77 και ετάφη στο
κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία.

― Στις 15-07-2013 απεβίωσε στον Πύργο ο Κου-
τσούνης Δημήτριος ετών 80 και ετάφη στο
κοιμητήριο του Μοναστηριού.

― Στις 22-08-2013 απεβίωσε στην Καλαμάτα η
Μιτσέλη-Αρβανίτη Κατερίνα ετών 74 και ετάφη
στο κοιμητήριο της Αγ. Αικατερίνης στο Ασπρό-
χωμα Καλαμάτας.

― Στις 24-09-2013 απεβίωσε στο Νοσοκομείο
της Κυπαρισσίας η Κολώκα Βασιλική ετών 88
και ετάφη στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία.

― Στις 10-10-2013 απεβίωσε στην Πάτρα ο Μπιρ-
πανάγος Αναστάσιος ετών 85 και ετάφη στην
Πάτρα.

― Στις 27-10-2013 απεβίωσε στην Αθήνα ο Νάνος
Ιωάννης, σύζυγος της Αναστασίας Παπαϊωάν-
νου και ετάφη στο Κοιμητήριο του Προφήτη
Ηλία στην Ν. Φιγαλία, ετών 69.

―Στις 28-10-2013 απεβίωσε στην Αθήνα, ο Γκου-
βάτσος Φώτιος του Κων/νου και ετάφη στο
Κοιμητήριο του Μοναστηριού, ετών 45.
Στις οικογένειες των εκλιπόντων εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.
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ΕΛΕΝΗ  ΔΑΪΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Στις 22-08-2013 έφυγε από
την ζωή η Αγαπημένη μου αδελφή
Αικατερίνη Αρβανίτη, κόρη του
Τιμολέοντα Μιτσέλη, μετά από
σκληρή μάχη με την επάρατη
νόσο. Παρά τα 4 χρόνια μάχης
που έδινε, έφυγε αθόρυβα, με
αξιοπρέπεια, όπως είχε και στη
ζωή. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Μεσσηνιακής γης που την
σκέπασε, στο Ασπρόχωμα Καλα-
μάτας.

Αιωνία σου η μνήμη, η αγα-
πημένη σου αδελφή  Παπανδρέου
Δήμητρα.  

Ο Αντώνης Μ. Αντά-
πασης υπήρξε Καθηγητής
του Εμπορικού Δικαίου
στη Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, δι-
κηγόρος στον Άρειο Πάγο.
Γεννήθηκε στη Νίσυρο της
Δωδεκανήσου από τον Μι-
χαήλ και τη Ζαμπέττα Αν-
τάπαση. Ο πατέρας του
υπηρέτησε ως ιατρός στη
Νίσυρο και από το 1952
στον Πειραιά. Η οικογέ-
νεια του πατέρα του απο-
τελείται από Έλληνες της

Διασποράς που έχουν δώσει έντονα σημεία παρουσίας
στο μικρό νησί της Δωδεκανήσου, τόσο κατά την ιταλο-
κρατία, όσο και μετά την απελευθέρωση. Παντρεύτηκε τη
Μαρία Πιπιλή, δικηγόρο, και απέκτησαν τρία παιδιά: την
Αναστασία, καθ. γαλλικής φιλολογίας, το Μιχαήλ, δικηγόρο
και την Ελισάβετ, σκηνογράφο-ενδυματολόγο.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών (1964).
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ευρωπαϊκού δικαίου Πανεπιστημίου
Στρασβούργου (Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών – 1968).
Ειδικό πτυχίο ναυτικού δικαίου από το Ελεύθερο Πανεπι-
στήμιο Βρυξελλών (1969). Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής
Αθηνών με το βαθμό άριστα («Απαιτήσεις απολαύουσαι
ναυτικών προνομίων») (1976).

Ακαδημαϊκή εξέλιξη: Διήλθε όλες τις βαθμίδες της
ακαδημαϊκής ιεραρχίας: Επιστημονικός βοηθός (1970),
επιμελητής (1976), λέκτορας (1983), επικ. καθηγητής
(1986), αναπλ. καθηγητής (1993). Εκλέχθηκε ομόφωνα
καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου (1998). Αποχώρησε
από την υπηρεσία το Σεπτέμβριο του 2008 λόγω ορίου
ηλικίας. Η Σύγκλητος του Παν/μίου Αθηνών του απένειμε
τον ακαδημαϊκό τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή.

Πανεπιστημιακή δραστηριότητα: Δίδαξε το Δίκαιο των
Αξιογράφων, το Ναυτικό Δίκαιο και το Ιδιωτικό Αεροπορικό
Δίκαιο για περισσότερα από 30 έτη. Δίδαξε το Δίκαιο της
θαλάσσιας, εναέριας και χερσαίας μεταφοράς στο μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου της
Νομικής Αθηνών για περισσότερα από 15 έτη. Πρόεδρος
της Νομικής Σχολής Αθηνών κατά την περίοδο 2001-
2003. Πρόεδρος του Συλλόγου των μελών ΔΕΠ της
Νομικής Αθηνών επί δεκαπενταετία.

Επιστημονική δραστηριότητα: Είχε επανειλημμένα
αποτελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, όπως
εκείνης που συνέταξε τον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.
Ήταν πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
για την αναμόρφωση του ΚΙΝΔ και μέλος της Επιτροπής
για τη σύνταξη του Εμπορικού Κώδικα. Πρόεδρος της
Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά την περίοδο 1989-1990.
Μέλος του Δικαστηρίου αγωγών κακοδικίας (1990 και
2000). Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Αιγαίου για το
Δίκαιο της Θάλασσας και το Ναυτικό Δίκαιο που εδρεύει
στη Ρόδο. Μέλος του Νομικού Συμβουλίου της ΔΕΗ
(1989-1993). Διευθυντής του νομικού περιοδικού «Πειραϊκή
Νομολογία» που εκδίδει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
από το 1979 έως το 1993. Επίτιμο μέλος του Comité
Maritime International, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Ναυτικού Δικαίου, Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Αιγαίου
για το Δίκαιο της Θάλασσας και το Ναυτικό Δίκαιο και
μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, της Ένω-
σης Ελλήνων Δικονομολόγων, της Εταιρίας Ιδιωτικού Διε-
θνούς Δικαίου, της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών και της
Εταιρίας Νισυριακών Σπουδών. Είχε επανειλημμένα δια-
τελέσει μέλος εξεταστικών επιτροπών για τη χορήγηση
άδειας δικηγόρου και την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων
και δικαστικών παρέδρων της τακτικής Δικαιοσύνης. Ορ-
γάνωσε και προήδρευσε των επτά Διεθνών Συνεδρίων
Ναυτικού Δικαίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.
Είχε λάβει μέρος και σε άλλα, ελληνικά και διεθνή, συνέ-
δρια.

Επαγγελματική δραστηριότητα: Δικηγόρος Πειραιώς
(από το 1967 έως και το 2013) με κύρια ενασχόληση τις
εμποροναυτικές υποθέσεις. Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιώς επί σειρά ετών. Διαιτητής του Inter-
national Chamber of Commerce, του Ναυτικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος και της Ένωσης Ναυτικής Διαιτησίας.

Επιστημονικό έργο: Τα κυριότερα έργα του ήταν: Ιδιω-
τικό Ναυτικό Δίκαιο τομ. Ι 2010, Η Σύμβαση του 1952 για
τη συντηρητική κατάσχεση πλοίων 1998, Το ελληνικό
πλοίο και το προσωπικό του από τη σκοπιά του κοινοτικού
δικαίου 1996, Θαλάσσια Αρωγή και Διάσωση Ι Πηγές και
έννοια 1992, Les Codes maritimes grecs 1983, Το σύστημα
φορολογίας των ελληνικών πλοίων 2001, καθώς και με-
γάλος αριθμός άρθρων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.

Μιλούσε άπταιστα γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά.

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Αντώνης  Μ.  Αντάπασης  (6/7/1941 – 29/4/2013)

Την 1η Ιουλίου έφυγε από κοντά μας η Ελένη Δαΐκου. Την

Ελένη τη γνώρισα σαν φίλη το 1948 όταν ήρθα στην Αθήνα

για πρώτη φορά. Το 1953 η Ελένη από φίλη έγινε αδελφή.

Γνωρίστηκε και παντρεύτηκε τον εξάδελφο-αδελφό μου Θανάση

Δαΐκο, το γνωστό σε όλους μας όχι μόνο για τη Ζουρτσάνικη

καταγωγή του αλλά και την αγάπη του και τις ατελείωτες και

σημαντικές προσφορές του στο σύλλογο και το χωριό μας.

Η Ελένη μπήκε στην οικογένεια σαν κόρη και σαν αδελφή.

Μας αγκάλιασε όλους, μας έδωσε και της δώσαμε την ψυχή

μας. Δεν υπήρχαν ποτέ επιφυλάξεις και κρατούμενα μεταξύ

μας.

Από τα πρώτα χρόνια του γάμου της και με τα παιδιά της

ακόμη μικρά στην αγκαλιά ερχόταν τα καλοκαίρια στην Ζούρτσα,

ενσωματωμένη πλήρως στην οικογένεια. Καθώς τα χρόνια

περνούσαν και κυρίως τα τελευταία τριάντα χρόνια περίπου,

με τον ενεργό ρόλο του Θανάση στα δρώμενα του συλλόγου,

η Ελένη δεν έλειψε ποτέ από κοντά του. Αυτός είναι και ο

λόγος που διάλεξα να βάλω αυτή τη φωτογραφία στη μνήμη

της, ανάμεσα στα λίγα λόγια που ήθελα να της αφιερώσω.

Μια φωτογραφία μαζί με τον μαστρο - Θύμιο Γ. Βλάχο, το μα-

στρο-Θεόδωρο Γ. Βλάχο, τον Παναγιώτη Χ. Καπλάνη και το

Βασίλη Γ.  Παπακυριακόπουλο που και εκείνοι παρακολουθούσαν

από κοντά μαζί με όλους μας τις δραστηριότητες του συλλόγου.

Η φωτογραφία αυτή είναι βγαλμένη  μπροστά στο ιατρείο που

χτίστηκε από το σύλλογό μας με τις συνδρομές όλου του

χωριού. Η Ελένη λοιπόν από Αθηναία –Πλακιώτισσα έγινε ένα

με εμάς. Έγινε Ζουρτσάνα. Μας αγάπησε και την αγαπήσαμε.

Μας άφησε στην διάρκεια της ζωής της ένα παράδειγμα

πίστης στο Θεό, αφοσίωσης στην οικογένεια, υπομονής και

καρτερίας στις δυσκολίες της ζωής. Ιδιαίτερα στις τελευταίες

δύσκολες μέρες της αρρώστιας της. 

Τώρα η Ελένη αναπαύεται βέβαια εν χώρα ζώντων και εν

σκηναίς δικαίων. Το άλλο βέβαιο είναι ότι λείπει από όλους

μας και ιδιαίτερα από τον αγαπημένο σύντροφό της και τα

παιδιά της. Αιωνία σου η μνήμη Ελένη.

Καλή αντάμωση

Η αδελφή σου Μίνα-Κέκη Παπακυριακοπούλου

ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ  

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  

ΑΝΤΩΝΗ  ΑΝΤΑΠΑΣΗ

Απεβίωσε στο τέλος του πε-
ρασμένου Απριλίου, σε  ηλικία  71
ετών, ο Αντώνης  Αντάπασης, δια-
πρεπής νομικός επιστήμονας, δι-
κηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ομό-
τιμος  καθηγητής του Εμπορικού
και Ναυτικού Δικαίου. Ο θάνατός
του είναι μεγάλη απώλεια για τους
δικούς του, για ολόκληρο το νομικό
κόσμο και για τη Νομική Επιστήμη
στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές
επίπεδο, αφού ο αείμνηστος κα-
θηγητής υπήρξε αυθεντία στα αν-
τικείμενά του, που όλοι αναγνώ-
ριζαν και εμπιστεύονταν. Ήταν επί-
σης και φωτισμένος και χαρισμα-
τικός δάσκαλος, που λάμπρυνε με
την παρουσία του τις πανεπιστη-
μιακές αίθουσες και μάγευε με τη
διδασκαλία του τους φοιτητές του,
μεταδίδοντάς τους στέρεη επιστη-
μονική γνώση, ανθρωπιστικές αξίες
και αξιοπρέπεια.

Αλλά και για το χωριό μας είναι
μεγάλη απώλεια ο θάνατός του.
Όπως είναι γνωστό, ήταν παντρε-
μένος με τη συμπατριώτισσά μας
δικηγόρο Μαρία Πιπιλή και αγα-
πούσε και συχνά επισκεπτόταν τη
Ζούρτσα. 

Η εφημερίδα μας εκφράζει, και
εκ μέρους όλων των Ζουρτσάνων,
τη βαθύτατη λύπη της για την απώ-
λεια ενός τέτοιου επιστήμονα, δα-
σκάλου και ανθρώπου, ενός σπου-
δαίου συμπατριώτη τελικά, απευ-
θύνει τα θερμά της συλλυπητήρια
στην οικογένειά του και παραθέτει
το ενημερωτικό κείμενο παραπλεύ-
ρως με πληροφορίες για τη ζωή
και τη δράση του εκλιπόντος.

Το Δ.Σ. 
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ΣΤΕΙΛΤΕ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Αγαπητοί  αναγνώστες,

Όπως γνωρίζετε, η εφημερίδα μας δεν ανήκει σε κάποιον
εκδοτικό οίκο και, φυσικά, δε διαθέτει επαγγελματίες
ρεπόρτερ και δημοσιογράφους. Έτσι, η συλλογή και δημο-
σίευση κειμένων και ειδήσεων εναπόκειται στις ανεπαρκείς
για το σκοπό αυτό δυνάμεις του Διοικητικού Συμβουλίου
και στη φιλοτιμία μερικών μελών και φίλων του συλλόγου.
Πολλές φορές τα γεγονότα μας ξεπερνούν, δεν τα μαθαίνουμε
έγκαιρα ή και δε φτάνουν καθόλου στα αφτιά μας.

Είναι, λοιπόν, μεγάλη η ανάγκη να βοηθήσουμε όλοι
στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Χρειαζόμαστε
κείμενα με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, που μπορούν να
βελτιώνουν το επίπεδο της εφημερίδας και να προσφέρουν
στον αναγνώστη και γνώσεις και την ικανοποίηση που δίνει
η ανάγνωση μιας εφημερίδας. Πολλά μέλη του συλλόγου
μας έχουν τις γνώσεις, την ικανότητα και το χάρισμα να
αναλαμβάνουν κατά καιρούς αυτό το μικρό βάρος για μια
προσφορά πολλαπλάσια μεγαλύτερη στους υπόλοιπους.
Κάνουμε έκκληση, να αφήσουν τους δισταγμούς τους και
να συστρατευτούν στην προσπάθεια αυτή.

Αλλά η εφημερίδα χρειάζεται και ειδήσεις. Κυρίως
εκείνες που αφορούν το σύλλογο, το χωριό μας και την
περιοχή μας. Εκείνες που δεν απασχολούν τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και που, όμως, έχουν ενδιαφέρον για μας. Και
προπαντός, όταν πρόκειται για ειδήσεις της λεγόμενης κοι-
νωνικής στήλης (γάμοι, γεννήσεις, επιτυχίες σπουδαστών
κλπ.), πρέπει οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι να μας ειδοποιούν
έγκαιρα και εμείς δεν έχουμε λόγους να μην τις δημοσιεύουμε.
Αντιθέτως, αναζητούμε ύλη, για να εμπλουτίζουμε την εφη-
μερίδα προς χάριν όλων ανεξαιρέτως των αναγνωστών.
Χωρίς τη δική σας βοήθεια ακόμη και σπουδαίες ειδήσεις
μπορεί να τις μάθουμε με καθυστέρηση ή και να μας
ξεφύγουν εντελώς.

Όσον αφορά τα δημοτικά θέματα (αποφάσεις, έργα,
προβλήματα κτλ.), παρακαλούμε να μας στέλνουν τις σχε-
τικές ειδήσεις οι συμπατριώτες και συγχωριανοί μας που
είναι εκλεγμένοι είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο είτε στα
τοπικά Δημοτικά Όργανα, γιατί αυτοί είναι η πιο άμεση
και έγκυρη πηγή πληροφόρησής μας για τα θέματα του
Δήμου και του χωριού μας, για τα οποία όλοι έχουμε
έγνοια και ενδιαφέρον.  

Αν όλοι βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, τότε  η
ενημέρωση θα είναι έγκαιρη και πληρέστερη, οι παραλείψεις
μας λιγότερες και  τυχόν πικρίες, παρεξηγήσεις και παράπονα
- δίκαια ή άδικα, δεν έχει σημασία- θα μετριαστούν. Άλλωστε,
δεν είναι πολλά. Πάντως εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, για
να μην υπάρχουν καθόλου. 

Το  Δ.Σ.

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

Παλιές μνήμες
Τωρινές  συγκινήσεις

Έτος 1956. Ημέρα Εθνικής γιορτής, από όπου και η παραπάνω φωτογραφία. Παρόντες,
νέοι του χωριού μας, μέλη της «Φιλοπροόδου Νεολαίας της Ζούρτσας» ή αλλιώς του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου της εποχής εκείνης, καθώς και μέλη του τότε Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Στη φωτογραφία εικονίζονται αγαπημένοι συμπατριώτες μας, πολλοί από τους οποίους
έχουν φύγει από κοντά μας, αφήνοντας σ’ εμάς μια καλή ανάμνηση.

Αναγνωρίσαμε τους παρακάτω:                                                                  
Πρώτη σειρά από αριστερά προς δεξιά καθιστοί:
1. Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης (Αρφάνης) 2. Δούφας Κώστας 3. Κλέντος Κων/νος 

4. Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης (χωροφύλακας) 5. Κουτσούνης Αθανάσιος 
6. Τσαούσης Διονύσιος 7. Νίκας Αθανάσιος, πίσω από τον Δ. Τσαούση.

Δεύτερη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά όρθιοι:
8. Τριανταφυλλόπουλος Χρήστος (Πακιάς) 9. Μπαλαδήμας Πέτρος 10. Καπλάνης Πα-

ναγιώτης 11. Ο μικρός ………….. 12. Φάμελος Αντώνιος 13. Βουδούρης Λάκης 14. Παπαγε-
ωργίου Ηρακλής 15. Πετρόπουλος Ιωάννης (πρόεδρος τότε της Κοινότητας) 16. …………
17. Καραχάλιος Γεώργιος 18. Μανώλης Ευθύμιος 19. Μαυροειδής Ιωάννης.  

Τρίτη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά:
20. Γλούμης Κων/νος 21. Γιαννίτσας Γρηγόριος 22. ……………….. 23. ……………. 

24. Δάβανος Γεώργιος (ράφτης) 25. Παπανδρέου Νικόλαος 26. Καπογιάννης Ντίνος 
27. Φάμελος Παναγιώτης 28. Αβραμόπουλος Ευθύμιος (παπαγγελής) 29. Τριανταφυλλόπουλος
Κώστας (Αρφάνης) 30. Καπλάνης Σωκράτης 31.……………  

Τέταρτη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά: 
32. Καπλάνης Νικόλαος και 33. Κουρούβανης Σπυρίδων (ιερέας).     
Όσους  δεν αναγνωρίσαμε, και μπορεί κάποιος να τους αναγνωρίσει, τον παρακαλούμε

να μας ενημερώσει, για να τους συμπληρώσουμε.
Την παραπάνω φωτογραφία την έχει ο Βασίλης ο Γλούμης από τον πατέρα του Κων-

σταντίνο, που είναι μέσα στη φωτογραφία.
Τη φωτογραφία που δημοσιεύσαμε στο 114 φύλλο της εφημερίδας μας στη σελ. 8,

μας την είχε δώσει ο Κωνσταντίνος Κομπορόζος. 
Τους ευχαριστούμε πολύ.

Ενοικιάζονται  Διαμερίσματα  

στη  Νέα  Φιγαλία  (Ζούρτσα) 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 

Τηλ.: 26250 - 41767   ή  0015168481119


