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Η έκδοση και κυκλοφορία του παρόντος
φύλλου της εφημερίδας μας, βρίσκει την
άνοιξη στο αποκορύφωμά της. Είναι η

εποχή που, όπως γράφει ο εθνικός μας ποιητής
Διονύσιος Σολωμός στο αριστουργηματικό  ποίημά
του ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ (αφιερωμένο
στην ηρωική άμυνα και θυσία του Μεσολογγίου,
Απρίλ. 1826) «Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξαν-
θόν Απρίλη / κι η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυ-
κειά της ώρα». 

Ο πανάρχαιος συσχετισμός της άνοιξης με την
αναγέννηση και ανάσταση της φύσης ύστερα από
το «θανάσιμο» μαρασμό του χειμώνα, έχει ως σή-
μερα το αντίστοιχό του στη θρησκευτική και στην
εθνική μας ιστορία και ζωή. Το παλιό παγανιστικό
στοιχείο συναντά το χριστιανικό στην Ανάσταση
του Χριστού και  το εθνικό στην Ανάσταση και Ανα-
γέννηση του Έθνους. Έτσι, το Πάσχα και η Επανά-
σταση του 1821 είναι δύο κορυφαία γεγονότα που
γιορτάζουμε ως Χριστιανοί και ως Έλληνες μέσα
στην άνοιξη. Μετά τα Πάθη και τη Σταύρωση, η

Ανάσταση. Μετά την υποδούλωση και τα δεινά της
σκλαβιάς, η Επανάσταση και η Ελευθερία. 

Όσες φορές και να διαβάσει κανείς για αυτά
τα δύο θαύματα, το μεταφυσικό και το κοσμικό,
δεν τα βαριέται. Έρχονται και ξανάρχονται κάθε
χρόνο στο θρησκευτικό και στο εθνικό μας προσκή-
νιο, σαν να είναι κάθε φορά καινούργια, γιατί είναι
ανεξάντλητα. Η έλλειψη χώρου σε αυτό το φύλλο
δεν επιτρέπει να επεκταθούμε περισσότερο. Μας
παρηγορεί, όμως, το γεγονός ότι οι αναγνώστες
δεν είναι «πρωτάρηδες» σε τέτοιους προβληματι-
σμούς. Άλλωστε, η εφημερίδα μας είχε παρουσιά-
σει εκτενή σχετικά κείμενα στο αντίστοιχο
περυσινό της φύλλο. 

Μια σκέψη, λοιπόν, μόνο θα προσθέσουμε
ακόμα, που μακάρι να μην είχαμε λόγο να την κά-
νουμε. Μα, δυστυχώς, έχουμε λόγο: είναι η-έστω
και μικρή-ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στο
θρησκευτικό Πάθος και την εθνική σκλαβιά, από τη
μια, και στη σημερινή κατάσταση της χώρας μας
και του λαού μας, απ’ την άλλη. Γι’ αυτό και η ευχή
που απευθύνουμε ο ένας στον άλλο για «ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ», μαζί με το θρησκευτικό της περιεχό-
μενο, ας έχει και το κοινωνικό της νόημα: «καλή
ανάσταση και καλή λευτεριά της πατρίδας μας
από τα σημερινά της δεινά». Και μακάρι, όσοι μας
υπόσχονται ότι αυτά τα δύο πλησιάζουν, να μη
βγούν ακόμα μια φορά ψεύτες. Το «πρωτογενές
πλεόνασμα» -και όχι μόνον αυτό- της υπομονής
μας και της αντοχής μας έχει από καιρό εξαντλη-
θεί! 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

Χριστός  Ανέστη 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εύχεται

σε όλους τους συμπατριώτες μας, το χαρμόσυνο
και ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης να γίνει
οδηγός για μια καλύτερη ζωή, γεμάτη υγεία,
αγάπη, ειρήνη και προκοπή.

Και καλοτυχίζει όσους βρέθηκαν στο αγαπημένο
μας χωριό και χάρηκαν το Πάσχα, απολαμβάνοντας
και τις γνώριμες εικόνες, τους ήχους και τις
μυρωδιές της Άνοιξης.

Αρχαιρεσίες  του  Συλλόγου  μας

Στις 22 Ιουνίου 2014 θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες στο Σύλλογό μας,
προκειμένου να εκλέξουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ενός Συλλόγου με
ιστορία εξήντα χρόνων. 

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

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

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

Όλοι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε κάτι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
Η ανάγκη να παρουσιαστούν ΝΕΟΙ άνθρωποι και ως προς την ηλικία και ως

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

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

Η παρουσία όλων σας, στη Γενική Συνέλευση και η συμμετοχή στην
ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ. είναι απαραίτητη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο περιμένει τις υποψηφιότητές σας.
Βασ. Γλούμης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ)
Αθήνας-Πειραιά «Ο Άγιος Νικόλαος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ  22ας  ΙΟΥΝΙΟΥ  2014

Προσκαλούνται τα μέλη του Συλλόγου των Νέων Φιγαλέων (Ζουρτσάνων) της
Αθήνας και Πειραιά «Ο Άγιος Νικόλαος» σε Τακτική Γενική Συνέλευση σε αίθουσα
του 1ου ορόφου του Ξενοδοχείου «Polis Grand Hotel» οδός Πατησίων 19 και Βε-
ρανζέρου 10 (πλησίον του γραφείου του Συλλόγου) την 22α Ιουνίου 2014, ημέρα
Κυριακή και ώρα 10 π.μ. με θέματα:
1. Λογοδοσία απερχόμενης Διοίκησης, έκθεση πεπραγμένων και απαλλαγή του

Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση οικονομικής διαχείρισης.  
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (9 μελών) και Εξε-

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

Επιτροπή, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο του Συλλόγου μέχρι και τις
12 Ιουνίου 2014. Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει να πληρώσουν στον Ταμία του
Συλλόγου κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητος, τη συνδρομή τους, 10
ευρώ για κάθε χρόνο.

Το Γραφείο του Συλλόγου θα είναι ανοικτό την 12η Ιουνίου από 6-8 μ.μ. ημέρα
λήξης της υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας (τηλ.: 210 5239423). 

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

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΛΟΥΜΗΣ         ΦΩΤ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ

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

πληρώσουν τη συνδρομή τους από 10 ευρώ, την ίδια ημέρα της ψηφοφορίας.
Το πέρας της ψηφοφορίας, λόγω και στενότητας του χρόνου του ξενοδοχείου,

ορίζεται στις 2 μ.μ.

Διαβάστε  σ’  αυτό  το  φύλλο
➤ Το Πάσχα στη Ζούρτσα (Αναμνήσεις) ................. σελ. 2 

➤ Προεκλογική περίοδος: Τέσσερα ανέκδοτα................ 3 

➤ Ποιήματα Τάσου Γαλάτη // Ειλικρίνεια ......................... 4

➤ Η μετανάστευση άλλοτε και τώρα ............................... 5

➤ Νέα από το χωριό μας / / Πρωτομαγιά .......................... 7

➤ Συνεστίαση του Συλλόγου // Τι είναι η πατρίδα μας! .. 8



Παντού γιορτάζεται το Πάσχα. Και στις πόλεις
και στα χωριά. Λένε όμως ότι το Πάσχα είναι
καλύτερο στο χωριό. «Χριστούγεννα στην

Πόλη και Πάσχα στο Χωριό». Έτσι και στη Ζούρτσα.
Γιορταζόταν και γιορτάζεται κατά τον καλύτερο
τρόπο. Βέβαια, περνώντας τα χρόνια αλλάζει και ο
τρόπος και οι συνήθειες του ανθρώπου. Άλλες προς
το καλύτερο και άλλες προς το χειρότερο. Πάντα
όμως διαφορετικές.

Πόσο διαφορετικά ήσαν τα πράγματα, όταν εί-
μαστε παιδιά, εκεί στη δεκαετία του 1950!

Από την Κυριακή των Βαΐων μπαίναμε στο
πνεύμα του Πάσχα. Άρχιζαν οι βραδινές λειτουργίες,
οι ολονυχτίες, όπως τις λέγαμε. Κάθε βράδυ στην
εκκλησία. Μας άρεσε. Το παίρναμε κάπως και σαν
διασκέδαση εμείς τα παιδιά. Τότε η εκκλησία είχε
από τη μέση και κάτω στασίδια ανάμεσα στις δύο
κολόνες. Τα αγόρια στεκόμαστε στο δεξιό μέρος
πίσω από τα στασίδια αυτά. Τα κορίτσια αντίστοιχα
στο αριστερό μέρος. Ήταν κάπως κρυμμένο το
μέρος εκείνο και μας δινόταν η ευκαιρία να κάνουμε
και καμιά ζαβολιά. Να πειράζουμε τον μπροστινό
μας, να σπρώχνουμε κάποιον, τέτοια πράγματα.
Αλλά και αυτά πολύ σπάνια. Δε μας έπαιρνε να εί-
μαστε ανεξέλεγκτοι. Ερχόταν ο επίτροπος ο Γιώργος
ο Χατζής (Γκούμας) και μας κατακεραύνωνε με το
βλέμμα του. Τον τρέμαμε όλοι. Οι άλλοι επίτροποι,
ο Χρήστος ο Κλέντος, ο Θοδωράκης ο Χατζής, ήσαν
πιο ήρεμοι, δεν τους φοβόμαστε.

Το βράδυ της Ανάστασης η καμπάνα χτύπαγε
στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Η λειτουργία τελείωνε
κατά τις 6. Είχε ξημερώσει για τα καλά. Νυσταγμένοι,
κουρασμένοι από την ορθοστασία, πεινασμένοι από
τη νηστεία (γιατί τότε νηστεύαμε κιόλας), καθόμαστε
μέχρι το τέλος. Πού να τολμήσει κανένας να φύγει
νωρίτερα. Δεν κοτάγαμε από τον Παπα-Γιάννη. Αρ-
γότερα ήρθε η... μόδα, με το «Χριστός Ανέστη» να
αδειάζει η εκκλησία για να πάμε κατευθείαν για
φαΐ.

Γυρίζαμε στα σπίτια και τρώγαμε τη μαγειρίτσα.
Το αρνί αργότερα άρχιζε να ψήνεται στη σούβλα.
Το πήραμε από τους Ρουμελιώτες. Αν και, όπως
αναφέρεται σε κείμενα σχετικά με την κλεφτουριά,
στην Πελοπόννησο,που ήταν κυρίως η κοιτίδα της,
έψηναν και έτρωγαν τον «οβελία αμνό».

Κατά τις 3 η ώρα χτύπαγε πάλι η καμπάνα της
Παναγίας στην Τρανή Βρύση. Πηγαίναμε στη λει-
τουργία της Αγάπης. Μετά το σχόλασμα της εκκλη-
σίας, στο πλάτωμα που υπήρχε έξω άρχιζε ο χορός.
Έπαιζαν τα όργανα και χόρευαν οι νέοι και οι νέες
του χωριού μας. Και οι υπόλοιποι γύρω-γύρω έβλε-
παν και συμμετείχαν στο λαϊκό αυτό πανηγύρι. Κά-
ποιες χρονιές έκαιγαν και τον Ιούδα. Ένα ομοίωμα
ανθρώπου φτιαγμένο από λινάτσα και άχυρο. Το
στήριζαν σε ένα ξύλο και εκεί στην ανηφόρα που
πάμε κατά τα Στριγκλογιανναίικα του έβαζαν φωτιά
και λαμπάδιαζε. Έτσι, για να εκδικηθούμε την προ-
δοσία του στο δάσκαλό του το Χριστό.

Εμείς τα παιδιά αλλά και αρκετοί μεγάλοι κα-
ταγινόμαστε και με το γνωστό έθιμο των πυροτε-

χνημάτων ή κροτίδων. Τα λέγαμε και τρίγωνα ή
μυστικά. Όλα ήσαν αυτοσχέδια. Δεν πουλάγανε
τότε βιομηχανοποιημένα, έτοιμα. Αρχίζαμε να ρί-
χνουμε από τη Μεγάλη Εβδομάδα, με αποκορύφωμα
το Πάσχα και τις ημέρες που ακολουθούσαν.

Εγώ είχα ιδιαίτερη επίδοση στην κατασκευή
τους. Είχα και τα απαραίτητα υλικά. Μπαρούτι,
φυτίλι και χαρτί. Η ζάχαρη ερχόταν τότε στο μαγαζί
μας σε τσουβάλια φτιαγμένα με αλλεπάλληλα φύλλα
σκληρού χαρτιού, για να μην τρυπάνε. Όπως τα λι-
πάσματα αργότερα και όπως τα τσιμέντα ακόμα και
σήμερα. Αυτό το χαρτί λοιπόν ήταν ό,τι έπρεπε. Το
έκοβα λουρίδες και το τύλιγα τριγωνικά όπως τα
τυροπιτάκια, έχοντας βάλει μέσα μπαρούτι.

Μια χρονιά έφτιαξα ένα πολύ μεγάλο, σαν κε-
φάλι μικρού παιδιού. Πολύ μπαρούτι, πολύ χαρτί,
κάπου-κάπου το έδενα και με σύρμα.
― Τι θα το κάνεις αυτό; Με ρωτάει ο πατέρας μου.

― Θα το ρίξω στην εκκλησία.

― Όχι. Θα το ρίξουμε τη νύχτα, την ώρα που θα
χτυπήσει η καμπάνα.

― Εντάξει.

Το έριξα λοιπόν τη νύχτα δίπλα στο οικόπεδο
του Πιπιλή. Εσείστηκε ο τόπος! Την άλλη μέρα
πάω, κοιτάζω και τι να ειδώ. Είχε ανοίξει μια
μεγάλη γούβα στο χώμα. Ρε, πώς δεν το έριξα στην
εκκλησία! Θα είχαμε θύματα.

Έκανα όμως άλλη ζαβολιά.
Στην Αγάπη, την ώρα που γινόταν ο χορός,

εμείς τα παιδιά γύρω-γύρω παίζαμε και πετάγαμε
τρίγωνα. Θυμάμαι σα να είναι τώρα. Χόρευε μπροστά
ο Ελισσαίος ο Καπλάνης (Τσελίκας). Μόλις είχε γυ-
ρίσει από τον πόλεμο της Κορέας. Φορούσε τα χακί
ρούχα και ένα γαλάζιο μαντίλι στο λαιμό. Ήταν αρ-
ραβωνιασμένος με μια μελαχρινή κοπέλα με κατσαρά
μαλλιά, κόρη του Θανάση του Πιτσινή.

Την ώρα αυτή, λοιπόν, ανάβω ένα τρίγωνο
και το πετάω μέσα στο χορό και πάει και σκάει
ακριβώς μπροστά στο πρόσωπο του Ηρακλή του
Καρανικόλη, που έπαιζε κιθάρα. Κόντεψα να τον
στραβώσω τον άνθρωπο. Αφήνει την κιθάρα του
στην καρέκλα και έρχεται εκεί που είμαστε. Ποιος
το πέταξε; Ο Νίκος, ο Νίκος, λένε τα παιδιά. Εγώ
ούτε που διανοήθηκα να λακίξω. Έτρεμαν τα πόδια
μου.

Έρχεται και στέκεται μπροστά μου σχεδόν
ακουμπητά. Το πρόσωπό του έβγαζε κεραυνούς.
Με κοιτάζει κατάματα για λίγα δευτερόλεπτα, που
εμένα μου φάνηκαν αιώνες και ύστερα γυρίζει στη
θέση του. Ούφ! Εσώθηκα!

Δεν ξέρω τι σκέφτηκε την ώρα εκείνη. Δεν
ξέρω τι τον έκανε να διατηρήσει την ψυχραιμία
του. Γιατί, αν άρχιζε, με το θυμό που είχε, ακόμη
θα με βάραγε. Πιθανόν να μην το θυμάται μετά από
60 τόσα χρόνια. Καλή του ώρα.

Μόλις σουρούπωνε, ο χορός μεταφερόταν στου
Ρέντζιου. Εκεί, το απόγευμα του Πάσχα καθώς και
τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τρίτης, γινότανε
μεγάλο γλέντι. Τραπέζια, καρέκλες, ποτά, φαγητά,
κόκκινα αυγά, κεράσματα. Τα όργανα να παίζουν
και ο χορός να μη σταματάει. Και όσοι δε μετείχαν
στο χορό, συμμετείχαν στο γλέντι ως θεατές. Όλο
το χωριό, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, γύρω-γύρω

παρακολουθούσαν. Ο κήπος του Κομπορόζου, ο
κήπος του Κόπιτσα, (τότε δεν υπήρχαν εκεί τα κτί-
σματα που υπάρχουν σήμερα), το χαγιάτι του Ξυδιά
και οι γύρω δρόμοι γεμάτοι. Βλέπεις, τότε δεν
υπήρχε τηλεόραση και ο κόσμος, για να ακούσει
λίγη μουσική ή να ειδεί χορό, περίμενε να γίνει κα-
νένας γάμος ή κανένα πανηγύρι. Οι μόνιμοι οργα-
νοπαίχτες ήσαντε ο Μήτσος ο Αλεξανδρής με το
κλαρίνο και ο Ηρακλής ο Καρανικόλης με την
κιθάρα. Πλαισιωνόσαντε κατά καιρούς από διάφο-
ρους άλλους, όπως τον Κώστα τον Τρίμη από την
Κοπάνιτσα, έναν Παναγούλια από τα Πετράλωνα
και έναν Ζούπινα από το Λέπρεο ή από την Κοστο-
μέρα.  

Εμείς τα παιδιά γύρω-γύρω πηγαινορχόμαστε
μέχρι του Καραντώνη και μέχρι τ’ αλώνια, παίζοντας
και ρίχνοντας «μυστικά» που είχαμε φτιάξει. 

Οι Χωροφύλακες προσπαθούσαν να μας απα-
γορεύουν να ρίχνουμε, αλλά, νέα παιδιά κι’ αυτοί,
έκαναν τα στραβά μάτια. Ο Παναγιώτης, ο χωρο-
φύλακας, με τρόπο μου έλεγε: Έχεις κανένα να μου
δώσεις; Του έδινα με τρόπο μερικά και καταλαβαίνετε
από εκεί και πέρα πόσο απαγορευόταν. Εγώ πάντως
τα έκρυβα πότε στον κόρφο, πότε μέσα στη φανέλα
στην κοιλιά, ακόμη και στις κάλτσες.

Ερχότανε και ο πλανόδιος φωτογράφος από
τη Ζαχάρω, ο Αριστείδης ο Κούκλινος (Γιαννακό-
πουλος το επώνυμό του). Ένας ψηλός, αδύνατος,
με το ένα μάτι μισοκλεισμένο, σαν ελαττωματικό.
Έστηνε το… ατελιέ του μπροστά στο σπίτι του Λυμ-
πέρη. Μια πρασινωπή υφαντή κουβέρτα στον τοίχο,
τη μηχανή με τον τρίποδα μπροστά και… έτοιμος!

Έβαζε τους ενδιαφερόμενους μπροστά στην
κουβέρτα, όρθιους ή καθιστούς, έβαζε το χέρι του
μέσα σε ένα μακρύ πάνινο σωλήνα σα μανίκι,
σκέπαζε το κεφάλι του με ένα άλλο πανί (όλα αυτά
προφυλάξεις για να μην πάρει φως ο σκοτεινός θά-
λαμος) και από μια τρύπα κοίταζε μέσα για να
δώσει στο φακό την ανάλογη ρύθμιση, το ζουμάρι-
σμα, όπως λένε σήμερα. Ύστερα έδινε τις απαραί-
τητες οδηγίες: «Κοιτάτε το φακό, μην κουνιόσαστε.
Έτοιμοι;» Έβγαζε το κάλυμμα του φακού, ένα, δύο,
τρία, μέτραγε μέσα του, ξανάκλεινε το φακό και
τέλος. Ύστερα χανότανε κάμποση ώρα μέσα στο
μαύρο πανί και τέλος ξαγνάνταγε κρατώντας τη
φωτογραφία. Τη βούταγε για λίγο σε ένα κουβαδάκι
με κάποιο υγρό, την κούναγε πέρα δώθε για να
στεγνώσει και την παρέδιδε στον πελάτη. Πόσες
τέτοιες φωτογραφίες ασφαλώς υπάρχουν σήμερα
στα σπίτια μας, ενθύμια της ωραίας εκείνης εποχής!

Τις πιο πολλές χρονιές, τη Δευτέρα του Πάσχα
γιορτάζαμε και του Αγίου Γεωργίου. Πηγαίναμε στο
εξωκλήσι του Αϊ-Γιώργη. Λίγοι μέσα και οι πιο
πολλοί έξω. Συνδυασμός της ωραίας ψαλμωδίας με
τον ήχο των κουδουνιών από τα γειτονικά κοπάδια,
που έβοσκαν το τρυφερό ροδάμι από τα πουρνά-
ρια.

Οι εορτασμοί ολοκληρώνονταν την Παρασκευή
της Ζωοδόχου Πηγής με τη λειτουργία στην Παναγία
και την Περιφορά της Εικόνας της σε όλο το χωριό.

Έτσι τελείωνε το δεκαπενθήμερο του Πάσχα.
Από τη Δευτέρα του Θωμά άνοιγαν τα σχολεία και
τέρμα. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Του
χρόνου πάλι με υγεία.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ
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ΤΟ  ΠΑΣΧΑ  ΣΤΗ  ΖΟΥΡΤΣΑ
Αναμνήσεις

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

Κοπή  πίτας 

• Στις 01-01-2014 έγινε η κοπή πί-
τας στο Δημαρχείο μας στην
Νέα Φιγαλία.

• Στις 4-01-2014 έγινε κοπή πίτας
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ν.
Φιγαλίας.

ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ 

• Στις 18-01-2014 ημέρα του Αγίου
Αθανασίου έγινε η Θεία Λειτουρ-
γία στο πανέμορφο εκκλησάκι
του Αγίου Αθανασίου με την
υπέροχη θέα του.

Μήνυμα
που  πρέπει  όλοι  να  το  λάβουμε 

σοβαρά  υπόψη  μας

Αν κάθε Έλληνας καταφέρει μέσα στο 2014 να αγοράσει ελληνικά
προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ στη θέση ξένων προϊόντων που
αγόρασε πέρυσι, τότε θα προστεθεί στην προβληματική ελληνική
οικονομία το αστρονομικό ποσό των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ!
Ολόκληρο το περιβόητο ΕΣΠΑ, που υποτίθεται ότι θα αναζωο-
γονούσε τη χώρα, είναι 18 δισεκατομμύρια για τέσσερα χρόνια.
Στροφή, λοιπόν, στο ελληνικό τρόφιμο, στο ελληνικό ποτό,
στροφή. 
Και σιγά-σιγά, στροφή στο ελληνικό ρούχο και το ελληνικό πα-
πούτσι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ BARCODE 
ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 520 !!! 
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Εκλογές χωρίς προεκλογικά τεχνάσματα, μικρο-
παροχές και υποσχέσεις δεν υπάρχουν. Κανείς απ’
όσους διεκδικούν την ψήφο μας, δεν αποφεύγει αυτό
τον πειρασμό. Όλοι, βεβαίως, έχουν το δικαίωμα να
διεκδικήσουν την ψήφο του λαού, προβάλλοντας τα
σχέδιά τους και το έργο τους. Αρκεί, όμως, να μην
είναι διπρόσωποι και… «ἥξεις ἀφίξει(ς)», αλλά να λένε
την αλήθεια. Διότι αλήθειες απαιτεί ο λαός από όλους
και, μάλιστα, στις δύσκολες καταστάσεις. Αυτή την
απαίτηση την έχει σε αυξημένο βαθμό από την κυβέρ-
νηση, που η ίδια επαναλάμβανε ότι πολιτεύεται με
γνώμονα την αλήθεια, ώστε οι πολίτες, εν γνώσει τους
να υποστούν υπεύθυνα και συνειδητά τις θυσίες. Σή-
μερα, όμως, δε φαίνεται να τηρεί αυτή τη δέσμευσή
της και καταφεύγει σε προεκλογικά τεχνάσματα, που
θυμίζουν… ανέκδοτα! 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ.
Είναι τέχνασμα που «μαγειρεύτηκε» καιρό (μαζί με
την τρόικα!) και «σερβιρίστηκε στην ώρα του»: πα-
ραμονές εκλογών! Για να λέει η κυβέρνηση ότι, με την
πολιτική της, έπιασαν τόπο οι θυσίες και ο λαός άρχισε
να… εισπράττει! Και να μοιράζει «δωράκια» με εύσχημο
τρόπο, γιατί δεν μπορεί να πει καθαρά το σκοπό της:
ότι δίνει κάτι, για να εισπράξει ψήφους. (Και «γνοι-
άστηκε» πρώτα για ομάδες ψηφοφόρων, παραδοσιακά
δικές της, που, από αντίδραση ή ιδεολογική συγγένεια,
«φλερτάρουν» με πολιτικά μορφώματα -«σκιάχτρα»
του παρελθόντος). 

Αλλά, από πού κι ως πού έχει πλεόνασμα μια
άμοιρη (εξαιτίας των μνημονίων) χώρα, που θα χρωστάει
επί μακρόν «τα μαλλιά της κεφαλής της» από τα δάνεια; 

Από πού κι ως πού έχει πλεόνασμα ένας προϋπο-
λογισμός που χρωστάει μεγάλα ποσά σε επαγγελματίες
(Φ.Π.Α.), συνταξιούχους (συντάξεις και εφάπαξ), φαρ-
μακοποιούς, γιατρούς κλπ., επιβαρύνοντας έτσι δυ-
σβάσταχτα τους δεινοπαθούντες πολίτες;   

Από πού κι ως πού μια οικογένεια ή επιχείρηση θα
πανηγύριζε για περίσσευμα, όταν το μέλλον της είναι
υποθηκευμένο και κινδυνεύει να χάσει σπίτι, μαγαζί ή
εργοστάσιο; 

Από πού κι ως πού, τέλος, είναι πλεόνασμα αυτό
που βασίζεται στη λεηλασία μεροκάματων, μισθών,
συντάξεων, υγείας, παιδείας και στη διόγκωση της
ανεργίας; Ένα τέτοιο «πλεόνασμα» θα μπορούσαμε
και να το αυξήσουμε, αν δεν τρώγαμε καθόλου, όπως
ο συμπαθής γάιδαρος του Χότζα!. Δεν υπάρχει, λοιπόν,
πραγματικό πλεόνασμα, όταν και χρωστάμε και
πεινάμε (μεταφορικά ή κυριολεκτικά). Και σύμφωνα
με τις δεσμεύσεις μας, το τυχόν λογιστικό πλεόνασμα
πρέπει να πηγαίνει για τα δάνεια. Αλλά η τρόικα επέ-
τρεψε, να χρησιμοποιηθεί ως προεκλογικό δόλωμα.
Το «γιατί», είναι… από άλλο ανέκδοτο, που θα πούμε
πιο κάτω.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ. «Αγορές» είναι οι πολυεθνικοί κολοσσοί
(τράπεζες κ.ά. συναφή ιδρύματα) του μεγάλου κεφα-
λαίου των μεγιστάνων του πλούτου, που το αυξάνουν
με επενδύσεις και με δάνεια προς ιδιώτες και σε κράτη
(ακόμη και σε οικονομικώς ισχυρά, ΗΠΑ, Γερμανία
κλπ.). Σε περιόδους κρίσης εκμεταλλεύονται τις ανάγκες
και με τα δάνεια κερδοσκοπούν αλύπητα. Η Ελλάδα
βρέθηκε (δηλαδή, την έφεραν) στην ανάγκη, αλλά
δεν τη δανειοδοτούσαν πια οι διεθνείς αγορές, γιατί
δεν την εμπιστεύονταν. Άλλωστε, τα επιτόκια σε αυτές
τις περιπτώσεις γίνονται αβάσταχτα για το δανειοδο-
τούμενο. Έτσι, για τη «σωτηρία» της χώρας, ο τότε
πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου έλεγε ότι «κατάφερε
να πείσει» τους εταίρους μας, να δημιουργηθεί και να
μας δανειοδοτεί η περιβόητη τρόικα, η «τριάδα»: Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ). Όμως, και αυτοί «αγορές»
είναι! Και πολύ χάρηκαν που ο αξέχαστος πρωθυ-
πουργός-προσυμφωνημένα!-μας έριξε στα δίχτυα
τους! Διότι θα έκαναν κερδοφόρα και σίγουρη επένδυση,

αφού οι δικοί μας ήταν «δικοί τους άνθρωποι» και θα
υπάκουαν, μια και η Ελλάδα είναι και «εταίρος» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το «αστείο» είναι ότι μας έκαναν
το δύσκολο, γιατί δήθεν θα επιβαρύνονταν οι λαοί
τους από τα δάνειά μας, αν και ήξεραν ότι θα κερδο-
σκοπούσαν, βάζοντάς μας «τα δύο πόδια σε ένα πα-
πούτσι», όπως έδειξαν οι ληστρικές συμφωνίες (μνη-
μόνια) που μας επέβαλαν και που υπέγραφαν οι
δικοί μας χωρίς αντίρρηση (αλλά και χωρίς να τα δια-
βάζουν, όπως κάποιοι ομολόγησαν!).  

Στην ουσία, λοιπόν, δε φύγαμε ποτέ από τις αγορές.
Για την ακρίβεια, φύγαμε από τις μεν και πήγαμε στις
δε, από το στόμα του «διεθνούς» λύκου στο στόμα
του άλλου, του ευρωπαϊκού (με «τσόντα» και το
Δ.Ν.Τ., για επιτήρηση και για διατήρηση της… επαφής).
Και τώρα πανηγυρίζει η κυβέρνηση και η φιλική της
«δημοσιογραφία» για την «έξοδο» (την επάνοδό μας)
στις διεθνείς αγορές. Επειδή, λέει, το ομόλογο 2,5 δις
ευρώ που βγάλαμε (κάτι σαν γραμμάτιο, σαν ανοιχτή
αίτηση δανείου), προσφέρθηκαν να το αγοράσουν
(δηλ., να μας δανείσουν εντόκως) κάποιοι από τους
παλιούς λύκους των διεθνών αγορών, που μας είχαν
«εγκαταλείψει»… ξεζουμισμένους (και γι’ αυτό τότε
εφευρέθηκε το «μεγάλο κόλπο» της τρόικας). Είναι η
«Τράπεζα Γερμανίας» και 5 αμερικανικές, βασικά,
όλες παγκοσμίως γνωστά, αδηφάγα θηρία. Όσοι το…
πανηγυρίζουν, λένε ότι αυτοί μας εμπιστεύονται πλέον
και ήταν πρόθυμοι να μας δανείσουν μέχρι και 20 δις
ευρώ! Μωρέ, μπράβο ξαφνική εμπιστοσύνη και προ-
θυμία! Αξίζει να τη σχολιάσουμε:

α) Πώς ξαφνικά η οικονομία έχει πλεόνασμα και
μοιράζει, ενώ χρειάζεται και νέο δάνειο; Αν το παίρνει
ακριβώς για να το μοιράσει προεκλογικά, είναι (σχεδόν!)
«δώρο άδωρο» γι’ αυτήν. Πώς ξαφνικά οι αγορές μάς
θεωρούν «καλά παιδιά», ενώ μας έλεγαν τεμπέληδες
και  ανοικοκύρευτους, που κινδυνεύαμε να καταστρα-
φούμε επιστρέφοντας στη δραχμή; Πώς ξαφνικά η
«σιδηρά κυρία» Μέρκελ και η «αγέλαστος πέτρα» Σόιμ-
πλε μας «επαινούν»; Απάντηση: τίποτα δεν είναι ξαφ-
νικό και τυχαίο. Απλώς, εν όψει των εκλογών, έχουν
«υποχρέωση» αλλά και συμφέρον, να καλλωπίσουν
την εικόνα μιας κυβέρνησης που τους φέρθηκε τόσο
καλά. Δε ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση του χρέους
(ρητή δέσμευση των τριών αρχικά συγκυβερνώντων),
δεν πρόβαλε αντιρρήσεις (κι ας καμωνόταν το αντίθετο),
τους έκανε όλα τα χατίρια και, γενικά, αποδείχτηκε
άριστος φύλακας των ξένων χρημάτων και συμφε-
ρόντων, κάνοντας τη χώρα εύφορο τόπο κερδοφορίας
των ξένων κεφαλαίων, πρόσφορο τόπο ξεπουλήματος
«φιλέτων» της εθνικής περιουσίας και «κρανίου και
«μαρτυρίου» τόπο για το λαό της. Επίσης, θέλουν να
δείξουν ότι η πολιτική που μας επέβαλαν ήταν σωστή
και έφερε αποτελέσματα! Μόνο που ως αποτελέσματα
αυτοί βλέπουν τα κέρδη τους. Η χώρα όμως στενάζει
και άλλα αποτελέσματα ζει στο πετσί της.

β) Είναι παραλογισμός να πανηγυρίζεις που κάποιοι
τοκογλύφοι σου δίνουν δάνειο και μάλιστα με 5%,
όταν η Γερμανία, π.χ., δανείζεται με μηδαμινό ή και
μηδενικό επιτόκιο και φορτώνει σ’ εμάς τα δάνεια με
επιτόκιο που της φέρνει μεγάλα κέρδη. Η ίδια η
Λαγκάρντ (του Δ.Ν.Τ.) έχει πει ότι τα πλεονάσματα της
Γερμανίας είναι τα ελλείμματα της Ελλάδας! Αλλά και
από το 2012 Γερμανός αξιωματούχος είχε αποκαλύψει
ότι μέχρι τότε, από τα δάνεια προς την Ελλάδα, τα
κέρδη της Γερμανίας ξεπερνούσαν τα 15 δις! Λοιπόν,
«τι χρείαν έχομεν (άλλων) μαρτύρων;» Όταν έχεις τέ-
τοιους «φίλους» (τους Ευρωπαίους), τι τους θέλεις
τους άλλους, (τους «διεθνείς»), που θέλουν να σε ξα-
ναβάλουν στο χέρι; Η κυβέρνηση τα ξέρει όλα αυτά,
μα τώρα προεκλογικά νοιάζεται μόνο για το πώς θα
παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο, με… φο μπιζού!
(ψεύτικα κοσμήματα).

γ) Μήπως πανηγυρίζουμε, γιατί τάχα οι διεθνείς
αγορές είναι επιεικείς και συμφέρουσες; Κάθε άλλο!
Τις πληρώναμε ακριβά επί δεκαετίες και θα τις πληρώ-
σουμε πάλι ακριβά. Μήπως πανηγυρίζουμε, που ξα-

ναμπαίνοντας στις παλιές αγορές «σκίζονται τα μνη-
μόνια»; Έτσι πανηγύριζαν τα «Νέα» και άλλα, δήθεν
αντικειμενικά και έγκυρα, μέσα «ενημέρωσης». Αλλά,
κι αν δεν προκύψει νέο μνημόνιο, οι συνέπειες των
μέχρι τώρα μνημονίων ούτε καταργούνται ούτε με-
τριάζονται ούτε θα τελειώσουν σύντομα. Θα είμαστε
υποχρεωτικά υπό επιτήρηση, μέχρι που να ξεπληρώ-
σουμε το 75% του χρέους μας, δηλαδή σε 50 χρόνια!
Επομένως, θα συνεχιστεί η πολιτική της εξαθλίωσής
μας. Να πανηγυρίζουμε γι’ αυτό;

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ
ΜΕΡΚΕΛ. Τι άξιο πανηγυρισμών μας απέφερε αυτή η
«φιλική», αλλά και πάλι «τεθωρακισμένη» επίσκεψη;
Την απάντηση είχε δώσει από πριν μια γερμανική εφη-
μερίδα, γράφοντας ότι μέχρι τις ευρωεκλογές θα
πρέπει να δίνεται η εντύπωση πως όλα βελτιώνονται
στην Ελλάδα! Άρα, η Μέρκελ ήρθε για εντυπώσεις:
για να ενισχύσει την εικόνα της κυβέρνησης εν όψει
των εκλογών. Διότι της έχει υποχρέωση για την υπάκουη
πολιτική της, με την οποία πλουτίζει η Γερμανία.
Δεν ξέχασε, φυσικά, να μας πει ότι πρέπει να συνεχί-
σουμε αυτή την πολιτική. «Ξέχασε», όμως, να αναφερθεί
στην ανάγκη «κουρέματος» του ελληνικού χρέους. Ξέ-
χασε -δηλαδή, δε θέλησε!- να συναντηθεί, έστω τυπικά,
με την αξιωματική αντιπολίτευση. Ξέχασε -δηλαδή,
αρνήθηκε!- να συναντηθεί με την Ελληνική Επιτροπή
για τις πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο,
που και γι’ αυτό το θέμα η κυβέρνηση δε βγάζει μιλιά
στους Γερμανούς και αρκείται στα αμοιβαία χαμόγελα.
Αυτά, όμως, δεν κρύβουν την πραγματικότητα. Την
αποκαλύπτουν, άλλωστε, οι δηλώσεις που έκαναν αμέ-
σως μετά την επίσκεψη, αξιωματούχοι του γιούρογκρουπ
και του Δ.Ν.Τ. ότι «η έξοδος στις αγορές δεν είναι το
τέλος του προβλήματος και η Ελλάδα έχει ακόμα
πολύ δρόμο να διανύσει». Και ότι «οι χρηματοδοτικές
ανάγκες της είναι μεγάλες και ίσως να απαιτηθεί
πρόσθετη χρηματοδότηση» (νέο μνημόνιο). Εντωμεταξύ,
με νέο «δολοφονικό» νομοσχέδιο, ετοιμάζεται νέος
Γολγοθάς για τους εργαζόμενους, εν όψει της νέας
«δόσης».                   

Και ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, δεν είναι κατά-
φορη κοροϊδία, να κάνουν πως σου δίνουν κάτι με το
ένα χέρι και με το άλλο να σου παίρνουν περισσότερα;
Αν όλα αυτά είναι για πανηγυρισμούς, τότε… είμαστε
για τα πανηγύρια! Απλώς, είναι προεκλογικά τεχνά-
σματα, με τα οποία οι συγκυβερνώντες και το βαρύ
πυροβολικό των μέσων της κυβερνητικής προπαγάνδας
αποσκοπούν στον επηρεασμό των ψηφοφόρων και πα-
σχίζουν να μας πείσουν ότι «είμαστε μια ωραία…
ατμόσφαιρα», που έλεγε ο αείμνηστος Ντίνος Ηλιό-
πουλος.

Όλα σκοπιμότητες, λοιπόν. Ακόμη και η εμφάνιση
νέων πολιτικών σχηματισμών ή δήθεν νέων ή αναπα-
λαιωμένων, με τα ίδια υλικά, έχει τις -όχι πάντοτε
αθώες- σκοπιμότητές της. Και όταν περάσει η προ-
εκλογική  περίοδος, θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο
όλων και η «ωραία ατμόσφαιρα» μάλλον θα έχει…
πετάξει!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Όταν πέθανε κάποιος, αντί
για την ησυχία και μακαριότητα του παραδείσου, προ-
τίμησε την κόλαση, γιατί από εκεί ακούγονταν φαγοπότια,
γλέντια, έντονη κοσμική ζωή και υποσχέσεις για καλύ-
τερες συνθήκες στο μέλλον. Αλλά, όταν μετά μπήκε
οριστικά μέσα και είδε βασανιστήρια αντί για χαρές
και πανηγύρια, τότε έμαθε ότι μόλις προ ολίγου είχε
τελειώσει η… προεκλογική περίοδος και ότι, δυστυχώς,
ο επανεκλεγείς αφέντης, παρά τις προεκλογικές του
φανφάρες και υποσχέσεις, εφάρμοζε ξανά την παλιά
του πολιτική. Μετάνιωσε ο μακαρίτης, αλλά ήταν
αργά. Καλά να πάθω, είπε. Φαίνεται πως τη φράση
του αρχαίου σοφού Σόλωνα «γηράσκω αεί διδασκό-
μενος» (όσο γερνάω, μαθαίνω), έπρεπε να τη θυμάμαι
και μετά θάνατον. Μα «αν ξαναγίνω.. νύφη, ξέρω και
προσκυνάω»!                       

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  ΤΕΣΣΕΡΑ… ΑΝΕΚΔΟΤΑ   

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Ανώτατος  Αξιωματικός (ε.α.)-Νομικός 

Υποψήφιος  Δημοτικός  Σύμβουλος

για  το  Δήμο  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

με  τον  συνδυασμό  του  Β.  Καπερνάρου

«Η ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ»

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
ΤΗΛ.: 210 2636556 ΚΙΝ.: 6942654032

ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΙΑ ΗΛΕΙΑΣ 
ΤΗΛ.: 26250 41520
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ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ: 
Πλεονέκτημα  ή  βόμβα  
στη  συντροφική  σχέση; 

«Σχέση χωρίς ειλικρίνεια είναι σχέση χωρίς θεμέλια»,
ακούμε συνήθως. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Γιατί κά-
ποιες φορές που έχουμε εξομολογηθεί μυστικά στον σύν-
τροφό μας έχουν λειτουργήσει εναντίον μας; Μήπως θα
ήταν καλύτερα να είχαμε κρατήσει το στόμα μας κλειστό,
προκειμένου να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της σχέσης;
Είναι μεγάλο το δίλημμα και καθόλου εύκολο να αποφασίσει
κάποιος αν είναι καλύτερο να αποκαλύπτει στο σύντροφό
του τα μυστικά του ή όχι.

Η κοινωνική ηθική υποστηρίζει την αλήθεια και τη
διαφάνεια και κατακρίνει το ψέμα και την συγκάλυψη.
Πώς είναι όμως η κατάσταση στην πραγματικότητα; Ποια
είναι τα «επικίνδυνα» θέματα που αποκαλύπτει κάποιος
στο σύντροφό του, όταν αποφασίζει να είναι ειλικρινής;
Από τις πιο επικίνδυνες εξομολογήσεις είναι οι λεπτομέρειες
για το παρελθόν του συντρόφου μας, που μπορεί να μας
επηρεάσει και να μας οδηγήσει σε συγκρίσεις και ανησυ-
χίες.

Μάλιστα, η αποκάλυψη ενός φλερτ ή μιας απιστίας
δημιουργούν κάποιες φορές ζήλεια, ανασφάλεια και
ανάγκη για ανταπόδοση. Ακόμη και αν η σχέση κυλάει
ομαλά, ο σύντροφος βρίσκεται σε μια μόνιμη κατάσταση
επιφυλακής, που οδηγεί σε αίσθημα αδιεξόδου, γιατί
χωρίς εμπιστοσύνη είναι δύσκολο κανείς να «επιβιώσει».
Γινόμαστε, λοιπόν, ειλικρινείς για την κοινωνική προσω-
πική ηθική, δηλαδή την άποψη ότι η αλήθεια οφείλει
να λέγεται σε όλες τις περιπτώσεις ή από το φόβο απο-
κάλυψης του «μυστικού» από τρίτους. 

Κάποιες φορές λέμε τα μυστικά μας στο σύντροφό
μας, προκειμένου να έρθουμε πιο κοντά. Δηλαδή από την
ανάγκη να πλησιάσουμε τον άλλον αποκαλύπτοντάς του
τα μυστικά μας. Η θετική έκβαση της αποκάλυψης (μετά
την εξομολόγηση) είναι η κατανόηση, η συγχώρηση και η
συνέχιση της σχέσης, ανεπηρέαστης από τα νέα δεδομένα. 

Μετά την εξομολόγηση, λοιπόν, οι συνθήκες καλούν
για άφεση αμαρτιών, γιατί απλά δεν γίνεται αλλιώς, όταν
το ζευγάρι έχει δημιουργήσει ισχυρό δεσμό. Διότι μια
σχέση με γερά θεμέλια δύσκολα κλονίζεται ή, τουλάχιστον,
καταφέρνει έπειτα από επεξεργασία  του θέματος να επα-
νέλθει στην προηγούμενη κατάσταση.

Η άφεση αμαρτιών γίνεται και από φόβο απώλειας
του συντρόφου ή και από δυσκολία αντικατάστασης και
φόβο της μοναξιάς. Αρκετά συχνά, όμως, τα θέματα που
έρχονται στην επιφάνεια με την εξομολόγηση, χρησιμο-
ποιούνται από τον ένα σύντροφο εναντίον του άλλου σε
κάθε ευκαιρία. Ιδιαίτερα στη γυναίκα δεν συγχωρείται
εύκολα το ερωτικό της παρελθόν, ενώ η αποκάλυψη απι-
στίας κλονίζει την εμπιστοσύνη. Κι’ αν συγχωρηθεί,  είναι
αμφίβολο αν τα πράγματα θα παραμείνουν όπως πριν.  

Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ: 

είναι η αναγκαιότητα της αποκάλυψης ενός μυστικού
τόσο σπουδαίο πράγμα, που δεν μπορούμε να το κρα-
τήσουμε μέσα μας; 

Γιατί θα πρέπει ο σύντροφός μας να ξέρει και την πα-
ραμικρή λεπτομέρεια για εμάς; Θέλουμε τόσο πολύ να
μας συγχωρήσουν για τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν;
Μήπως είναι κάτι το οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε
μόνοι μας και να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας; Κάποιες
πληροφορίες είναι σίγουρα περιττές. 

Βασίλης Τσαγκάρης, Κοινωνιολόγος    

ΕΚΕΙΝΟ  ΤΟΝ  ΔΕΚΕΜΒΡΗ  

Ὁ πατέρας μου
ποὺ ἦταν ὁρκισμένος βασιλόφρων
μιὰ νύχτα ἐκείνου τοῦ Δεκέμβρη
ἔλεγε στὸν ἀδερφὸ τῆς μάνας μου
ἀμετανόητο αὐτὸν τῆς οὐτοπίας ἐραστή
«Μήπως καὶ οἱ δυὸ δὲν εἴμαστε Ζουρτσάνοι».

Καὶ βέβαια ὁ μπάρμπας μου
τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ ὁμολογήσει
«μήγαρις», ὅπως ἔλεγε ἡ μάνα μου
Ζουρτσάνος δὲν ἤτανε κι αὐτός.

Θαμπόφεγγε τὸ φῶς τῆς λάμπας
ἔλειωνε τὸ σπαρματσέτο
ἄναβαν φωτιές, σφύριζαν ὅλη τὴ νύχτα
οἱ σφαĩρες τοῦ Δεκέμβρη.

Νύσταζα καὶ δὲν γινόταν νὰ διακρίνω στὸ σκο-
τάδι
πόσο Ζουρτσάνοι ἔμοιαζαν καὶ οἱ δύο·
Κουζούμης ὁ ένας, Πιπιλής ὁ ἄλλος
δηλαδὴ ἀμφότεροι Ζουρτσάνοι
τὴ φύτρα τους καὶ τὸ σουσούμι τους
ἦταν ἀδύνατο ν’ ἀλλάξει
ὁ τρόμος καὶ ἡ παραφροσύνη τοῦ καιροῦ.

* * * * * * * * * * * *

ΣΤΑ  ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΕΪΚΑ 

Τί γίνηκαν ἀλήθεια
τὰ χαμίνια τοῦ παλιοῦ καιροῦ
οἱ παίδαροι μὲ τὰ κοντὰ παντελονάκια
τὸ κουρεμένο τὸ κεφάλι σύρριζα
τὸ καθρεφτάκι στὴν κωλότσεπη καὶ τὴν τσατσά-
ρα
μόλις φυτρώναν μιὰ σταλίτσα τὰ μαλλιά τους.

Οἱ γόησσες τοῦ Μουταλάσκη στὸ μπαμπάκι βου-
τηγμένες
ὅταν μᾶς προσπερνοῦσαν χωρατεύοντας
ποῦ κρύβονται οἱ βασανιστές μου στὰ καλὰ κα-
θούμενα
παντοτινὰ τώρα χαμένοι, ἄφαντοι
πεθαίνοντας στὰ βόρεια προάστια
τὰ χτεσινὰ χαμίνια στὰ Πατσαβουρέικα
οἱ χιτλερίσκοι καὶ οἱ σταλινίσκοι τῆς γενιᾶς μου
οἱ σημερινοὶ ἀφεντάδες μας,
τί γίνηκαν ἀλήθεια…

* * * * * * * * * * * *

ΕΝΑΣ  ΓΙΑΒΡΟΥΜΗΣ

Γιαβρούμης καὶ Κουζούμης ἀπὸ τὴ Χούτσαινα
τελείωσε τὸ Δημοτικὸ στὴ Ζούρτσα πλάι στὸν
Ἅη- Νικόλα.              
Στὴ δεκαετία τοῦ διχασμοῦ
βρέθηκε γυμνασιόπαις στὴν Ἀνδρίτσαινα καὶ
στὴν Κυπαρισσία
ζώντας μὲ τὴν μπομπότα καὶ τὸν τραχανά.

Στὰ χρόνια τῆς Δημοκρατίας
κοιμότανε ἀνέστιος καὶ πένης ὅπου ἔβρισκε
μὰ δὲ γονάτισε, μπῆκε στὴ Θήβα θριαμβευτικὰ
σέρνοντας πίσω του δεμένο χειροπόδαρα
τὸν τελευταĩο λήσταρχο στὴ δεύτερη τετραετία
τοῦ Βενιζέλου.

Δὲν λιποψύχησε ποτὲ
ἂν καὶ στὰ περιλάλητα Δεκεμβριανὰ
ἦταν ἕτοιμος νὰ βγεĩ στὰ ὁδοφράγματα
ὄχι γιατί πίστευε σὲ μιὰν ἄλλη λευτεριά,
εἶχε γυναίκα καὶ παιδιὰ ὁ ἄμοιρος, τί νάκανε…

Κι ἄν ζοῦσε κάτι παραπάνω τί θὰ κέρδιζε
αὐτὸς ποὺ ἔφηβος κινοῦσε ἀπό τὴ Χούτσαινα
γιὰ τὴν Ἀνδρίτσαινα
καὶ τὴν Κυπαρισσία περπατώντας
πῶς θὰ γινότανε νὰ καταλάβει τὶς δικές μου
προκοπὲς
ποιά τὰ χρόνια μου, οἱ συμφορές μου                         
τὸ κατάντημα τῆς Ρωμιοσύνης.

* * * * * * * * * * * *

ΙΣΩΣ  ΡΩΜΙΟΣ

Σίγουρα δὲν ἦταν Πολωνὸς
ἡ φάτσα του δὲν πρόδινε παρόμοια καταγωγὴ
ἴσως νὰ ἦταν Ἀλβανὸς ἢ Κοῦρδος, πιθανότατα 
Ρωμιὸς
μὲ ὑποψίασαν τὰ εὔηχα ἑλληνικά του
ναὶ Ρωμιὸς ἀπ’ τὸν κατακαημένο τὸν Μωριὰ
ἐκεῖ μαυρίσαν οἱ πατοῦσες του.

Μεσάνυχτα καὶ κάτι
λέω νὰ κατέβω, νὰ τοῦ δώσω τὰ κλειδιά μου
κι ἐγὼ νὰ πάρω τὴ θέση του στὸ παγκάκι
δὲν θὰ κακονυχτήσω δὰ
τὸ καταραμένο καλοκαίρι κρατάει
ὁ Μωριᾶς φλέγεται ἀκόμα
μὰ πάλι λέω, μᾶλλον δὲν εἶναι Ρωμιός, Ἓλληνας
δὲν εἶναι
πέστε μου εἴδατε πουθενὰ κανένα Ἓλληνα
σ’ ἐτοῦτο τὸ καταραμένο καλοκαίρι

ὑπάρχουν ἀκόμη Ἓλληνες;

Ο Τάσος Γαλάτης, ποιητικό ψευδώνυμο του Τάσου Παπαδόπουλου, είναι
γιος του Αριστομένη Παπαδόπουλου και της Βιτώριας Γιάννη Πιπιλή, που και οι
δυο τους ήσαν γέννημα και θρέμμα Ζουρτσάνοι.

Το 2006 πήρε το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης, που το χάρισε στο Λαο-
γραφικό Μουσείο της Ζούρτσας (όπου και εκτίθεται), τιμώντας έτσι τη φύτρα της οικογενειακής
του καταγωγής. Διάκριση που τον ξεχώρισε ανάμεσα σε 96 νέους ποιητές. Μέχρι τώρα έχει εκ-
δώσει πέντε ποιητικές συλλογές. Η τελευταία, με τίτλο «Νυχτερινή Ὀξυγραφία», εκδόθηκε
τον Οκτώβριο του 2013.

Η γραφή του δωρική και στυλιζαρισμένη, η γλώσσα ρέουσα, απλή, χωρίς πομπώδεις
εκφράσεις. Η ρίμα του φροντισμένη, που σε αγγίζει, τα νοήματα και τα μηνύματα σε
συναρπάζουν. Ο ποιητής αναπολεί παλιές μνήμες, κρίνει καταστάσεις και περιγράφει εικόνες
και σκηνές της καθημερινότητας με έντονο συναίσθημα και φιλοσοφικό στοχασμό.

Από την τελευταία εκδοθείσα ποιητική συλλογή «Νυχτερινή Ὀξυγραφία» (2013) επιλέγω,
για επίρρωση των όσων ανωτέρω σημείωσα, τα ποιήματα: Εκείνο τον Δεκέμβρη, Ένας Για-
βρούμης, Στα Πατσαβουρέικα, Ίσως Ρωμιός, τα οποία και παρουσιάζονται πιο κάτω. Νομίζω,
μαζί με όλα τα άλλα ποιήματα, ότι αυτά εκφράζουν τον έντονο ψυχισμό του. Τον ευχαριστούμε
και γι’ αυτή του την ποιητική προσφορά και για τις όμορφες ώρες που μας κράτησε συντροφιά.

Αγαπητέ Τάσο, εύχομαι να συνεχίσεις ανοδικά το δρόμο της ποίησης και να μας χαρίσεις
στο μέλλον καινούργια δημιουργήματα.      

Βασίλης Αθ. Κλέντος 

KΡΙΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ 

Τέσσερα  ποιήματα  από  τη  συλλογή  «Νυχτερινή  Ὀξυγραφία», (2013) 

(Σημείωση της Σύνταξης: στην αντιγραφή τηρήσαμε την ορθογραφία και το πολυτονικό σύστημα του ποιητή)
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Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ
ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ.

•Από τα αρχαία χρόνια έφευγαν από τον τόπο τους
και αναζητούσαν μια καλύτερη μοίρα, όταν οι οικονο-
μικές και πολιτικές συνθήκες τους ανάγκαζαν να εγκα-
ταλείψουν την πατρίδα τους. Ταξίδευαν, όμως, όπως
λέει κάπου ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος, και «θεω-
ρίης είνεκεν», δηλαδή, χάριν της μάθησης, της γνώ-
σης. Για να μάθουν και να γνωρίσουν τόπους,
ανθρώπους, πολιτισμούς. Εξαπλώθηκαν και εγκαταστά-
θηκαν, ιδρύοντας ξακουστές για την ανάπτυξή τους
αποικίες, σε όλα τα παράλια της Μεσογείου και του
Εύξεινου Πόντου (της «Μαύρης Θάλασσας»). Αρκεί να
σκεφτεί κανείς ότι η περιοχή της Κάτω Ιταλίας και της
Σικελίας, όπου υπήρξε και άνθησε πλήθος ελληνικών
πόλεων, ονομαζόταν «Μεγάλη Ελλάδα» (Magna Gre-
cia,) και ότι από την Ιωνία (δηλαδή, από τα -ως το
1922- ελληνικά παράλια της Μικράς Ασίας), ξεκίνησε
η φιλοσοφία και η πρώτη προσπάθεια Λογικής και όχι
Μυθικής εξήγησης του κόσμου. Αλλά και ποίηση, ιστο-
ρία, ρητορική, μαθηματικά, ιατρική κλπ. ξεκίνησαν εν
πολλοίς από τις ελληνικές αποικίες, για να μην αναφερ-
θούμε και στην εξάπλωση με το Μέγα Αλέξανδρο και
μακρυγορήσουμε. 

•Στα νεότερα χρόνια η Ιστορία συναντά τους  Έλληνες
σε κάθε γωνιά της γης. 

Από την εποχή της τουρκοκρατίας, ανώνυμοι αλλά και
επώνυμοι Έλληνες, ζούσαν στα Βαλκάνια και σε όλη
σχεδόν την Ευρώπη, όπου δημιουργούσαν και πρόσφε-
ραν πολλά στην υπόδουλη (αλλά και μετά, στην ελεύ-
θερη) πατρίδα (Ρήγας, Κοραής, Καποδίστριας κ.α.). 

Κατά το 19ο και τον 20ο αιώνα, οι πιο ανεπτυγμένες
χώρες της Ευρώπης, αλλά και η Αμερική και η Αφρική
και η μακρινή Αυστραλία, κατακλύστηκαν από εκατομ-
μύρια Έλληνες εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να υπο-
λογίζεται σήμερα ότι σχεδόν μια ολόκληρη ακόμα
Ελλάδα ζει και διακρίνεται έξω από τα ελληνικά σύ-
νορα, σε όλους τους τομείς. 

Αλλά και στον 21ο αιώνα, την ώρα που μιλάμε, λόγω
των γνωστών δυσκολιών, πάλι πολλοί Έλληνες, ιδίως
νέοι, παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς, για δουλειά ή
σπουδές.               

• Και από παλιά κανείς λαός δεν τους είπε: «ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ
ΕΔΩ, ΟΙ ΞΕΝΟΙ; ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ!»

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΙΝΕ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ-
ΤΑΝΑΣΤΩΝ, φούντωσε η συζήτηση και ο προβληματι-
σμός (συχνά και η διαμάχη) για το τι θα κάνουμε, ως
χώρα και ως λαός, με τους τόσους μετανάστες, λευκούς
και έγχρωμους. Να τους διώξουμε ή να τους διευκολύ-
νουμε να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, όπως
και οι Έλληνες μετανάστες εντάχθηκαν στις κοινωνίες
των χωρών, όπου πήγαν; Και στις παρούσες δύσκολες
για όλους μέρες, θα οργανώνουμε συσσίτια «μόνο για
Έλληνες», όπως μερικοί υποστηρίζουν, ή με βάση τη
θρησκευτική και την ανθρωπιστική αντίληψη για τον
«πλησίον» και για το συνάνθρωπο, εμείς οι Έλληνες,
οι από αιώνες όντας «μες στην ξενιτιά, σαν πουλιά πε-
ριπλανώμενα», που λέει κι ένα από τα αμέτρητα τρα-
γούδια μας για την ξενιτιά, θα εφαρμόσουμε τη ρήση
του Αποστόλου Παύλου; Ας θυμηθούμε τι λέει στην
«Επιστολή προς Γαλάτας» (Κεφάλαιο 3, στίχος 28):
«Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ
ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ. Πάντες γαρ υμείς
είς εστέ εν Χριστώ Ιησού». Δηλαδή, δεν υπάρχει διά-
κριση (διαχωρισμός των ανθρώπων) σε Ιουδαίο και
Έλληνα ούτε σε δούλο και ελεύθερο ούτε σε άνδρα και
γυναίκα, διότι όλοι είμαστε το ίδιο μπροστά στο Χρι-
στό! Είμαστε το ίδιο, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά και γνωρίσματά μας, ανεξαρτήτως
θρησκείας, φυλής, χρώματος, φύλου, κοινωνικής
θέσης.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ. Έχει
πολλές παραμέτρους (εθνικές, πολιτικές, οικονομικές
κλπ.) και ξεπερνά τα όρια και τις δυνατότητες αυτού
του κειμένου. Για την αντιμετώπισή του αρμόδια είναι
η Πολιτεία με την εκάστοτε κυβέρνηση (όταν αυτή πο-
λιτεύεται σοβαρά, χωρίς μικροκομματικούς καιροσκο-
πισμούς) με τους ειδικούς, για κάθε πτυχή του,
επιστήμονες και μελετητές. Εμείς, ας σταθούμε μόνο
σε κάποιους προβληματισμούς γύρω από την ιστορική
και την κοινωνική - ανθρωπιστική πλευρά του:   

α) Η εποχή των ρατσιστικών (= φυλετικών) αλλά και
των άλλων διακρίσεων (θρησκευτικών, πολιτικών
κλπ.) έχει περάσει, αφού άφησε πίσω της αιματοβαμ-
μένες σελίδες της ιστορίας. Η θρησκευτική μισαλλοδο-
ξία του μεσαίωνα και οι θρησκευτικοί πόλεμοι της
Ευρώπης • ο εμφύλιος πόλεμος, το κυνηγητό και ο κοι-
νωνικός αποκλεισμός των Μαύρων στην Αμερική• η θη-
ριωδία του Χιτλερισμού με την εξόντωση των Εβραίων
και, γενικά, «των άλλων», των «διαφορετικών» στα
φρικτά και απάνθρωπα στρατόπεδα συγκέντρωσης
•τα δεινά του, κατά συντριπτική πλειοψηφία, μαύρου
πληθυσμού της Νότιας Αφρικής, που υπέφερε ως πρό-
σφατα κάτω από την τυραννική εξουσία μιας «λευκής»
πολιτικής και οικονομικής ολιγαρχίας, και πολλά ακόμα
παραδείγματα, μάς είναι πολύ χρήσιμα διδάγματα. 

β) Με βάση τα ιστορικά και τα χριστιανικά διδάγματα,
με βάση το δικό μας μεταναστευτικό παρελθόν (αλλά
και  παρόν), με βάση την πανάρχαια παράδοσή μας ως
φιλόξενου λαού και με βάση τις αρχές του ανθρωπι-
σμού, δεν μπορούμε να πούμε στους μετανάστες αυτό
που δεν είπαν άλλο ι σε μας: «ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΕΔΩ, ΟΙ
ΞΕΝΟΙ; ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ!». Ούτε είναι επιτρεπτό να τους εκ-
μεταλλευόμαστε, να τους κυνηγάμε, να τους απει-
λούμε και -προ παντός- να βιαιοπραγούμε εναντίον
τους. Άλλωστε, ένας χρυσός κανόνας του δικαίου λέει:
«μην κάνεις στον άλλον, αυτό που δε θα ήθελες να
πάθεις ο ίδιος».

γ) Τα εύκολα και παρορμητικά συμπεράσματα, ότι οι
μετανάστες μάς «κλέβουν» τις δουλειές, απομυζούν
την εθνική οικονομία, αυξάνουν την εγκληματικότητα,
αλλοιώνουν ή και αλώνουν τον πολιτισμό μας και άλλα
παρόμοια, δε βασίζονται σε στατιστικά και επιστημο-
νικά δεδομένα, δεν έχουν ως βάση τον Ορθό Λόγο,
αλλά τον ευμετάβολο και από πολλούς -και συχνά
ύποπτους- παράγοντες επηρεαζόμενο συναισθηματι-
σμό μας, που οδηγεί στην ξενοφοβία και στην αρνη-
τική μας στάση. Ας αφήσουμε τους πιο αρμόδιους να
μελετήσουν το φαινόμενο, που, όπως είπαμε, έχει πολ-
λές πτυχές, στις οποίες συγκαταλέγονται η γεωγραφική
θέση της χώρας μας (που ευνοεί τη λεγόμενη παρά-
νομη μετανάστευση, με τις τόσο τραγικές συχνά αιτίες
της και συνέπειές της), αλλά και η συμφεροντολογική
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο πρό-
βλημα.  

δ) Πάντως, η ιστορία δε δικαιολογεί φόβους ότι τάχα
οι μετανάστες βλάπτουν την οικονομία των χωρών υπο-
δοχής και υποβαθμίζουν τον πολιτισμό τους. Το αντί-
θετο μας  λέει και μας διδάσκει. Ήδη έχουμε αναφέρει
στην αρχή το ρόλο των αρχαίων Ελλήνων μεταναστών
στην αναβάθμιση των περιοχών, όπου ίδρυσαν τις
αποικίες τους. Ας έρθουμε και στη σύγχρονη εποχή: τι
θα ήταν, π.χ., Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία κλπ.,
χωρίς τη συμβολή εκατομμυρίων μεταναστών (ανά-
μεσά τους και τόσων Ελλήνων) στην ανάπτυξή τους;
Το αντεπιχείρημα, ότι εκεί υπήρχε ανάγκη εργατικών
χειρών, είναι τεχνητό και δεν αλλάζει τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά των δικών μας προβληματισμών. Εξάλλου,
αυτό που προηγείται είναι ο στόχος και μετά έρχεται η
αναζήτηση των μέσων για την πραγματοποίησή του. Αν
μια χώρα θέσει σοβαρά ως στόχο την ανάπτυξη, τότε,
έχοντας πολλά χέρια, όχι μόνο θα πετύχει, αλλά και θα
διευρύνει τους αρχικούς σχεδιασμούς της. Πόσα έργα
ανάπτυξης στη χώρα μας δεν έγιναν (και) με μετανά-
στες. Να μην το ξεχνάμε και να μην εθελοτυφλούμε.

ε) Ούτε και ο φόβος ότι οι μετανάστες θα μας αλώ-
σουν εθνικά και πολιτισμικά δικαιολογείται από την
ιστορία και την επιστήμη. Το αντίθετο, μάλιστα, συμ-
βαίνει: κυρίαρχη είναι η ντόπια κοινωνία και η κουλ-
τούρα της. Αυτή απορροφά τους μετανάστες, γι’ αυτό
και εμείς οι Έλληνες αγωνιούμε μήπως οι συμπατριώτες
μας στις ξένες χώρες, και κυρίως οι νέοι, ξεχάσουν τη
γλώσσα τους και την παράδοσή τους. Και, ως ένα
βαθμό, η χώρα μας παίρνει κάποια (έστω και ανεπαρκή)
μέτρα για τον περιορισμό αυτού του κινδύνου. Δε δι-
καιολογείται, λοιπόν, τόσος φόβος ότι ο Ελληνικός λαός,
μέσα στη χώρα του, θα χάσει την εθνική του ταυτότητα,
τη γλώσσα του, τη θρησκεία του και τις παραδόσεις του
από λίγους, συγκριτικά, και ταλαίπωρους μετανάστες.
Δεν τα έχασε ούτε με τις επιδρομές των Σλάβων στον
ελλαδικό χώρο κατά τον 6ο αιώνα μ.Χ. και μετά, παρά
τα όσα αντίθετα υποστήριζε ο ιστορικός Fallmerayer
(Φαλμεράγιερ) γύρω στα 1830. Και, κυρίως, δεν τα
έχασε με τα 400 περίπου χρόνια της τουρκοκρατίας.
Από αλλού, και όχι από τους μετανάστες, προέρχεται
ο κίνδυνος: από τους δήθεν φίλους, συμμάχους και
εταίρους, που εύκολα μεταβάλλονται σε ανθρωποφά-
γους τοκογλύφους δανειστές και σε κατακτητές με
διάφορα προσωπεία. 

στ) Πρόσφατα οι Έλληνες της Αμερικής γιόρτασαν την
εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, με την παρου-
σία μάλιστα του Αμερικανού Προέδρου. Παρόντες
ήταν, φυσικά, και μέλη της ελληνικής Κυβέρνησης και
του Κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας τη Μητέρα Ελ-
λάδα και τον Ελληνικό Λαό. Τι θα έλεγαν, λοιπόν, στον
Ομπάμα και στους Αμερικανούς; Βοηθήστε τους Έλλη-
νες μετανάστες της Αμερικής, αλλά εμείς τους μετα-
νάστες δεν τους θέλουμε στη χώρα μας; Μια τέτοια
αντίφαση είναι (εθνικά, πολιτικά, ηθικά) παράλογη
και ανεπίτρεπτη. Εξ ίσου απαράδεκτο είναι να δηλώ-
νεις «γνήσιος» και «φανατικός» Έλληνας και, ενώ έχεις
Έλληνες σε ξένους τόπους, να είσαι, εντούτοις, ορκισμέ-
νος και οργισμένος εχθρός των ξένων στον τόπο σου.
Δεν μπορείς, επίσης, να δηλώνεις Χριστιανός και να κα-
ταστρατηγείς τα Χριστιανικά διδάγματα περί μη διακρί-
σεων, όπως αυτό του Αποστόλου Παύλου, που
προαναφέραμε. Δεν μπορείς να είσαι και τα δύο, κά-
ποιο απ’ αυτά είναι ψέμα επιζήμιο ή και ύποπτο. Όσο
για τον ανθρωπισμό σου, αυτός κι αν είναι ψεύτικος!  

ζ) Και, τέλος, μην πεις ποτέ: «μα, εγώ είμαι Έλληνας,
είμαι λευκός, είμαι ανώτερος από τους έγχρωμους ξέ-
νους που κάνουν κακό στην πατρίδα μου». Το ίδιο
έλεγε και ο Χίτλερ! Εξάλλου, και το λευκό ένα χρώμα
είναι. Κι αν νομίζεις ότι όλοι οι άλλοι είναι έγχρωμοι,
ενώ εσύ όχι, άκου τι έχει να σου πει ένα παιδί από την
Αφρική, με ένα υπέροχο ποίημα που έγραψε και που
προτάθηκε από τον Ο.Η.Ε. ως το καλύτερο ποίημα του
2006. Είναι το ποίημα που έδωσε την αφορμή, για να
γραφτεί αυτό το κείμενο.

Όταν γεννιέμαι, είμαι μαύρος,
Όταν μεγαλώσω, είμαι μαύρος,
Όταν κάθομαι στον ήλιο, είμαι μαύρος,
Όταν φοβάμαι, είμαι μαύρος,
Όταν αρρωσταίνω, είμαι μαύρος,
Κι όταν πεθαίνω, ακόμα είμαι μαύρος.

Κι εσύ, λευκέ άνθρωπε,
Όταν γεννιέσαι, είσαι ροζ,
Όταν μεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός,
Όταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος,
Όταν κρυώνεις, γίνεσαι μπλε,
Όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος,
Όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος,
Κι όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι.
Και λες εμένα έγχρωμο;

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  ΑΛΛΟΤΕ  ΚΑΙ  ΤΩΡΑ  
(ΣΚΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΕΝΟΣ  ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΜΕ  ΑΦΟΡΜΗ  ΕΝΑ  ΠΟΙΗΜΑ)

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

210 26 12 058
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Εισφορές  
για  την  εφημερίδα 
Αγοροπούλου Δήμητρα ....................10 €
Κοκκώνη-Βάγια Παναγιώτα .............10 € 
Κυριακοπούλου Σπυριδούλα ........... 20 €
Γιαννίκος Σπύρος του Νικ. ...............10 €
Γιαννίκου Παγώνα ........................... 10 €
Μπιμπή Φωτεινή ...............................10 €
Μπουτσίκου-Μπιμπή Ελένη ............ 10 €
Μανώλη Ασπασία ............................ 20 €
Γιαννακοπούλου-Μπουζέα Φωτεινή 20 €
Κολώκα Ελευθερία ..........................10 €
Φάμελος Θεόδωρος του Αντ. ......... 20 €
Κομπορόζος Γεώργιος .................... 20 €
Πετρόπουλος Νικόλαος .................. 20 €
Πετροπούλου Πολυξένη ................. 20 €
Μπαλαδήμας Ιωάννης του Νικ. ....... 50 €
Γλούμη Δήμητρα ..............................10 €
Γλούμης Κων/νος του Νικ. ...............10 €
Γλούμης Πέτρος του Νικ. ................15 €
Πολυχρονόπουλος Νικόλαος 
(Καναδάς) ....................................... 30 €

Εις μνήμη
Βουδούρη Αλεξάνδρα του Κων/νου 100 € 

Εις μνήμη των γονέων της Ντίνου και

Ελένης Βουδούρη και του αδελφού της
Άγγελου.

Βουδούρη Αλεξάνδρα του Κων/νου 50 €
Εις μνήμη των θείων της Ιόλης και Τα-

σίας Βουδούρη. 

Για την Παναγία στο Μοναστήρι 
Παπανδρέου Δήμητρα .................. 200 €

Εις μνήμη της αδελφής της Αικατερίνης 
Αρβανίτη, της κόρης της Παπανδρέου Μα-
ρίας, των γονιών της Τιμολέοντα και Πα-
ναγιώτας Μιτσέλη και Ανδρέα και
Αντωνίας Παπανδρέου.

Για το Μοναστήρι 
(Νέο Κοιμητήριο) 
Κλέντου  Ηλέκτρα ....................... 400 €

Εις μνήμη του αξέχαστου και πολυαγα-
πημένου συζύγου, πατέρα και παππού Χα-
ρίλαου Κλέντου.   

Στο εκκλησάκι Αγ. Ονουφρίου
(μέσω του Συλλόγου)
Τάγαρη Σοφία του Παναγιώτη......... 50 €
Καραχάλιος Ιωάννης του Νικ. ........ 50 €
Βλάχου Αναστασία του Παν. ........ 100 €

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: 
― Η Αιμιλία Θεοδ. Βλάχου πήρε το πτυ-

χίο της από τη Σχολή Μαιευτικής
Αθηνών. 

Τη συγχαίρουμε και της ευχόμαστε
καλή σταδιοδρομία. 

Γάμοι:
― Στις 6-12-2013 ετελέσθησαν οι γάμοι

του Ηλία Καρούμπαλη και της Ανα-
στασίας Διαμαντοπούλου (κόρης της
Αλεξάνδρας Παπαγιώργου), στον
Άγιο Φίλιππο Θησείου.

― Στις 25-01-2014 έγινε ο γάμος του
Πιτσινή Ηλία του Αθανασίου και της
Νίκης Χρονοπούλου στον Ιερό Ναό
Παναγίας Φιλιατρών.

― Ο Φώτης Αριστ. Βλάχος και η Ευγε-
νία Τσουτσάνη τέλεσαν τους γάμους
τους το Σάββατο 18 Ιανουαρίου
2014, στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου
Περιστερίου.

― Στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας Ψυ-
χικού ετελέσθησαν οι γάμοι του
Κωνσταντίνου Βασιλείου και της
Δροσούλας Κων. Γερόσταθου.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι!

Βαπτίσεις:
― Ο Γεώργιος Βλάχος και η Diana βά-

πτισαν το αγοράκι τους και του έδω-
σαν το όνομα Χρήστος.

― Ο Χρήστος Γεωργ. Κουτσόπουλος
και η σύζυγός του Ματούλα βάφτι-
σαν το κοριτσάκι τους στις 25-6-2013
και του έδωσαν το όνομα Ιωάννα.

― Η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Πανα-
γιώτης Χάνιου βάπτισαν το αγοράκι
τους στη Ζωοδόχο Πηγή στη Ν. Φιλα-
δέλφεια και του έδωσαν το όνομα
Αργύρης.

Να τους ζήσουν!

Θάνατοι:
― Στις 20-7-2013 απεβίωσε η Θεοφανή

Γεωργ. Δαμπολιά, ετών 76 και ετάφη
στο νεκροταφείο Αργυρούπολης. 

― Στις 14-01-2014 απεβίωσε στην Αμε-
ρική ο Παπαδόπουλος Γεώργιος του
Βασιλείου, ετών 48.

― Στις 22-01-2014 απεβίωσε στον Κα-
ναδά ο Πολυχρονόπουλος Θεόδω-
ρος του Γεωργίου.

― Στις 28-01-2014 απεβίωσε στην
Αθήνα η Σερεμέτη-Κυρίτση Μαρι-
γούλα, όπου και ετάφη. 

― Στις 14-02-2014 απεβίωσε στη Ν. Φι-
γαλία ο Πανάγος Μπινιώρης, ετών
78 και ετάφη στο κοιμητήριο του
Προφήτη Ηλία.

― Στις 20-02-2014 ετάφη στην Αθήνα ο
Σιώρης Αναστάσιος του Ιωάννη, που
είχε χαθεί στη θάλασσα με το σκά-
φος στην περιοχή της Αναβύσσου,
ετών 26.

― Στις 10-3-2014 απεβίωσε και ετάφη
στη Ν. Φιγαλία η Παναγιώτα (σύζυ-
γος Αναστασίου) Τάγαρη σε ηλικία
102 ετών.

― Στις 24-03-2014 απεβίωσε η Καραχά-
λιου Ευθυμία, ετών 90 και ετάφη στο
κοιμητήριο του Μοναστηριού. 

― Στις 26-03-2014 απεβίωσε ο Καθηγη-
τής, ο Συγγραφέας, ο Άνθρωπος, ο
Κυριάκος Μαντζιβής και ετάφη στον
Πύργο Ηλείας, ετών 62.

― Απεβίωσε το 2014 η Σπήλιου-Φι-
σκίλη Καλλιόπη, ετών 90 στην Αθήνα
όπου και ετάφη.

― Aπεβίωσε στην Ν. Φιγαλία η Γιαννί-
κου Χρυσούλα, ετών 78 και ετάφη
στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
των θανόντων.

Πωλήσεις
― ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία με Οικόπεδο, πληροφορίες στα τηλ.: 6974674736-

2691026934.
― ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο στην Κάτω βρύση 490 τ.μ. σε δημόσιο δρόμο

απέναντι στου Δημήτρη Παπανδρέου και μαγαζί 10 τ.μ. στην
αγορά στο δρόμο προς τον Άγιο Νικόλαο, πληροφορίες Πανταζά-
κου-Μιτσέλη Αθανασία, στο τηλ. 2610422470. 

Συλλυπητήριο  μήνυμα  για  το  θάνατο  
του  Κυριάκου  Μαντζιβή 

Παναγιώτα  Τάγαρη 

Στις 10 Μαρτίου 2014 έφυγε από
τη ζωή, πλήρης ημερών, σε ηλικία 102
ετών, μέσα στη θαλπωρή και τη φρον-
τίδα των παιδιών της και των εγγονιών
της.

Ήταν κόρη του Σπύρου Βουδούρη
και της Βικτωρίας Γεραμούτσου. Οι γο-
νείς της πέθαναν πολύ νωρίς και άφη-
σαν τέσσερα παιδιά σε πολύ μικρή ηλι-
κία. Την Παναγιώτα οκτώ ετών περίπου.
Τα ορφανά μεγάλωσαν με τη φροντίδα
της γιαγιάς και του παππού, των γονιών
της μητέρας τους.

Παντρεύτηκε σε πολύ νεαρή ηλικία,
στα δεκάξι της, τον Αναστάσιο Τάγαρη και απέκτησαν 6 παιδιά, δύο
αγόρια και τέσσερα κορίτσια. Έμαθε από μικρή να αγωνίζεται και να
αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής.

Ήταν άξια, εργατική, δυναμική και κουμανταδόρισσα και τα έβγαζε
πέρα με τη μεγάλη οικογένεια που είχε. Αλλά και στις οικογενειακές
επιχειρήσεις δούλευε καθημερινά, τουλάχιστον μέχρι τα 95 της χρόνια
με αξιοσημείωτη ικανότητα και αντοχή για την ηλικία της. Η Παναγιώτα
Τάγαρη έμοιαζε με αρχηγό μητριαρχικής οικογένειας μιας άλλης επο-
χής.

Έχασε νωρίς τη μεγάλη της κόρη, την Ευθυμία, και πικράθηκε πολύ.
Όμως δεν σταμάτησε να αγωνίζεται και να προσφέρει στην πολυμελή
οικογένειά της, που μαζί με παιδιά, γαμπρούς, νυφάδες, 15 εγγόνια
και 21 δισέγγονα έφτασε στον αριθμό 50!   

Σημείο αναφοράς όλων ήταν το σπίτι της μητέρας και γιαγιάς Πα-
ναγιώτας. Σε κάθε ανάγκη και σε κάθε χαρά. Της το ανταπέδωσαν οι
δικοί της άνθρωποι, ιδιαίτερα στο τέλος της ζωής της που σίγουρα το
είχε ανάγκη. Είχε την περιποίηση, την αγάπη και το σεβασμό όλων.
Έφυγε διατηρώντας διαύγεια πνεύματος μέχρι το τέλος και αυτό είναι
πολύ σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο.

Ο Θεός να την αναπαύσει.
Στην οικογένειά της εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και την

ευχή να ζήσουν να τη θυμούνται.
ΔΗΜ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΟΥ

Ένας από τους πιο αγαπημένους αν-
θρώπους της Νέας Φιγαλίας, ο φιλόλογος
Κυριάκος Μαντζιβής, δεν είναι πια ανά-
μεσά μας. Πέθανε πρόωρα και ξαφνικά
στις 26-3-2014, γεμίζοντας με θλίψη τους
οικείους του, την εκπαιδευτική οικογένεια,
τους μαθητές και όλους όσους τον γνώ-
ριζαν.

Διευθυντής επί χρόνια στο Γενικό Λύ-
κειο Νέας Φιγαλίας, ο Κυριάκος έδωσε
όλες του τις δυνάμεις, για να προσφέρει
στο χωριό και στη νεολαία του. Ανέπτυξε τα σχολεία σε όλους τους
τομείς και τα επίπεδα. Έκανε προσπάθειες να μην υποβαθμιστούν.
Έκανε πολλές γενιές να μάθουν να είναι σωστοί άνθρωποι μέσα από
τις γνώσεις του. Έγραψε το βιβλίο «Επικούριος Απόλλων - ο Παρθενών
της Πελοποννήσου», που η παρουσίασή του είχε γίνει στη Ζούρτσα το
Μάρτιο του 2002, ενώπιον επισήμων αρχών, βουλευτών, στρατιωτικών,
εκπροσώπων φορέων του χωριού και της ευρύτερης περιοχής, προσω-
πικοτήτων που μίλησαν για το έργο του, μαθητών, γονέων και πλήθους
κόσμου.

Γενικά, προσέφερε σπουδαίο έργο σε πολλούς τομείς. Ήταν ένας
σπουδαίος άνθρωπος για τη Νέα Φιγαλία, την αγάπησε  και αγαπήθηκε
από τους κατοίκους και τους μαθητές. Γι’ αυτό και είναι μεγάλη και δι-
καιολογημένη η θλίψη τους για την απροσδόκητη απώλειά του.

Τη θλίψη τους και τα συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος
εκφράζουν: Το «Φιγαλία-Τοπικές Ειδήσεις». Ο πρώην Δήμαρχος
Φιγαλίας Ιωάννης Πιπιλής. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Φιγαλίας.
Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ζουρτσάνων Αθήνας Βασίλης Γλούμης και
το Δ.Σ. του Συλλόγου. Η πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Ζουρτσάνων
Αθήνας Ασημίνα Κέκη. Τα 15μελή συμβούλια των μαθητών του
Γυμνασίου και του Λυκείου Νέας Φιγαλίας και σύσσωμη η μαθητική
κοινότητα και η τοπική κοινωνία της Νέας Φιγαλίας.

(Σ.Σ.: Ευχαριστούμε το «Φιγαλία-Τοπικές Ειδήσεις», που μας έστειλε
το ανωτέρω κείμενο, το οποίο προσαρμόσαμε στις ανάγκες και τις δυ-
νατότητες χώρου της εφημερίδας μας).
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Α) Η Πρωτομαγιά, ως σύμβολο κορύφωσης της άνοιξης και -μεταφορικά- της
άνθισης της ζωής μετά από το χειμωνιάτικο «θάνατό» της, έχει συγκινήσει
πάμπολλους ποιητές. Και πολλοί κορυφαίοι την ύμνησαν ως ημέρα της φύσης
που οργιάζει, με τα λουλούδια, τα χρώματα, τα αρώματα, τους ήχους και μας
γεμίζει χαρά, αγαλλίαση και γιορτινή διάθεση. Αντιπροσωπευτικοί είναι οι
στίχοι από ανολοκλήρωτο ποίημα του Διον. Σολωμού (1798-1857), που συμ-
πυκνώνουν, με τέχνη και ευαισθησία, τη μαγιάτικη μαγεία:

Του Μαϊού ροδοφαίνεται η μέρα Άνθη κι άνθη βαστούνε στο χέρι
που ωραιότερη η φύση ξυπνάει      παιδιά, άντρες, γυναίκες και γέροι,
και την κάνουν λαμπρά και γελάει  ασπροεντύματα, γέλια και κρότοι, 
πρασινάδες, αχτίδες, νερά.           όλοι οι δρόμοι γεμάτοι χαρά.

Ναι, χαρείτε του χρόνου τη νιότη,
άντρες, γέροι, γυναίκες, παιδιά.

Β) Η Πρωτομαγιά, ως σύμβολο των εργατικών και κοινωνικών αγώνων, κα-
θιερώθηκε αργότερα, με αφορμή τον αιματοβαμμένο από την αστυνομία
απεργιακό ξεσηκωμό των εργατών του Σικάγου και άλλων αμερικανικών
πόλεων την 1η Μαΐου 1886, που διεκδικούσαν την 8ωρη εργασία και άλλα αι-
τήματα. (Βλέπε «η Ζούρτσα», φύλλο 118, Β’ τρίμ. 2013, σελ. 2). Έκτοτε, οι
αγώνες αυτοί έγιναν πηγή έμπνευσης πολλών σπουδαίων ποιητών μας. Πρω-
τομαγιές που σχετίζονται με κοινωνικούς αλλά και εθνικούς αγώνες, έμειναν
ως σταθμοί στην Ιστορία μας και τα αντίστοιχα ποιήματα ως σταθμοί στη Νε-
οελληνική Ποίηση.  

α) Την Πρωτομαγιά του 1936 κορυφώθηκε η παλλαϊκή απεργία της Θεσσαλονίκης
και στις επόμενες μέρες χτυπήθηκε «στο ψαχνό» από τα πολυβόλα της Χωρο-
φυλακής!  Ο «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» του Γιάννη Ρίτσου (που μελοποιήθηκε από το Μίκη
Θεοδωράκη) είναι  ο θρήνος μιας μάνας για το γιο της, τον πρώτο από τους 12
τότε νεκρούς, που οι εφημερίδες τη φωτογράφισαν να θρηνεί πάνω από το ξα-
πλωμένο στο δρόμο και ζεστό ακόμα πτώμα του. Ένα αριστουργηματικό,
ενιαίο, μεγάλο έργο (228 στίχ.), με 14 μικρότερα, ίσης έκτασης, ποιήματα.
Ιδού μια επιλογή στίχων από αυτό τον ποιητικό θησαυρό: 

Γιε μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου,
πουλάκι της φτωχιάς αυλής, ανθέ της ερημιάς μου,
Πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δε θωρείς που κλαίω                    
και δε σαλεύεις, δε γροικάς τα που πικρά σου λέω....
Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω,
Άνοιξη, γιε, που αγάπαγες κι ανέβαινες απάνω
στο λιακωτό και κοίταζες, και δίχως να χορταίνεις,
άρμεγες με τα μάτια σου το φως της Οικουμένης….
Να ’χα τ’ αθάνατο νερό, ψυχή καινούργια να ’χα,
να σου ’δινα, να ξύπναγες για μια στιγμή μονάχα….
Τι έκανες, γιε μου εσύ κακό; Για τους δικούς σου κόπους
την πλερωμή σου ζήτησες απ’ άδικους ανθρώπους.
Λίγο ψωμάκι ζήτησες και σου ’δωκαν μαχαίρι,
τον ίδρωτά σου ζήτησες και σου ’κοψαν το χέρι….
ΓΙΕ ΜΟΥ, ΕΣΥ ΔΕ ΧΑΘΗΚΕΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ,
ΓΙΕ ΜΟΥ, ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΟΛΟΥΝΩΝ ΕΜΠΑ ΒΑΘΙΑ ΚΑΙ ΖΗΣΕ!

β) Την Πρωτομαγιά του 1944 οι Γερμανοί εκτέλεσαν στη μάντρα του σκοπευ-
τηρίου της Καισαριανής 200 πατριώτες, που κρατούνταν στο στρατόπεδο
Χαϊδαρίου, σε αντίποινα για το θάνατο 4 Γερμανών από Έλληνες αντιστασιακούς,
σε μάχη στους Μολάους της  Σπάρτης. 
Ο Ηλίας Σιμόπουλος τους αφιέρωσε το ποίημα «Πρωτομαγιά 1944». Ιδού
μερικοί στίχοι του:

Διακόσια παλικάρια τραγούδησαν σαν σήμερα τον ερχομό του Μάη
Το τραγούδι τους πυρπόλησε τους ορίζοντες της Καισαριανής
Τ’ ακούσαν οι γερόντισσες και στήσαν όλες το χορό
κι ανάστησαν το Ζάλογγο κι αγκάλιασαν τον κόσμον όλο….
Τ’ ακούσανε κι οι δήμιοι και πισωπάτησαν τρομαγμένοι 
με μια πελώρια σιωπή στο στόμα….
Διακόσια παλικάρια τραγούδησαν σαν σήμερα τον ερχομό του Μάη
ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΠΩΣ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΝΟΙΞΗ, ΠΩΣ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ! (= η λευτεριά).

γ) Για το ίδιο θέμα έγραψε και ο Γιάννης Ρίτσος το «Σκοπευτήριο της Καισα-
ριανής», σαν επιστολή-παρακαταθήκη που μας άφησαν οι 200 εκτελεσθέντες
πατριώτες:

Εδώ πέσαμε. Παιδιά του λαού. Γνωρίζετε γιατί.
Ακούσατε τις ομοβροντίες στα μυστικόφωτα αττικά χαράματα,
είδατε τα πουλιά, που πέταξαν αντίθετα απ’ τις σφαίρες,
αγγίζοντας με τα φτερά τους τον ανατέλλοντα πυρφόρον (=τον ήλιο)
Είδατε τα παράθυρα της γειτονιάς ν’ ανοίγουνε στο μέλλον.
Εμείς μερτικό δε ζητήσαμε. Τίποτα! Μόνο θυμηθείτε:
ΑΝ  Η  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΔΕ  ΒΑΔΙΣΕΙ  ΣΤΑ  ΧΝΑΡΙΑ  ΤΟΥ  ΑΙΜΑΤΟΣ  ΜΑΣ,
ΕΤΣΙ  ΘΑ  ΜΑΣ  ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ  ΚΑΘΕ  ΜΕΡΑ.  ΓΕΙΑ  ΣΑΣ! 

[Μερικές ακόμη μαγιάτικες ιστορικές συμπτώσεις: ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε
την 1η Μαΐου 1909. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης σκοτώθηκε την 1η Μαΐου 1976. Ο
Γρηγόρης Λαμπράκης δολοφονήθηκε στις 27 Μαΐου 1963. Το Μάιο του 1968 έγινε
ο μεγάλος και, έκτοτε, παγκοσμίως εμβληματικός ξεσηκωμός στη Γαλλία («Μάης
του ’68»). Και, βέβαια, η Κωνσταντινούπολη έπεσε στις 29 Μαΐου 1453 κλπ. κλπ.
Εμείς έχουμε διπλές εκλογές αυτό το Μάη. Ας είναι για το καλό όλων μας και…
δεν πειράζει, αν δε βρεθεί ποιητής να τον υμνήσει!] 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

• ΤΟ ΖΟΥΡΤΣΑΝΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 
(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ) 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Φιγαλίας
διοργάνωσε και φέτος το «Ζουρτσάνικο Καρ-
ναβάλι» την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς.
Πλήθος κόσμου από τη Νέα Φιγαλία και τις
γύρω περιοχές συγκεντρώθηκε κατά μήκος
του κεντρικού δρόμου του χωριού γύρω στις
2.30 μ.μ., για να παρακολουθήσει την παρέ-
λαση των αρμάτων και των γκρουπ, στα οποία
συμμετείχαν με όρεξη και μεταδοτικό κέφι όχι
μόνο παιδιά, αλλά και μεγάλοι.

Η παρέλαση κράτησε περίπου μία ώρα και
πρόσφερε στους πολυπληθείς θεατές ένα
πολύ ενδιαφέρον και ευχάριστο μουσικοχο-
ρευτικό και σατιρικό θέαμα, που δημιούρ-
γησε ευθυμία και αποκριάτικη διάθεση. Στη
συνέχεια κόσμος και καρναβαλιστές συγκεν-
τρώθηκαν στην Κεντρική Πλατεία του χωριού,
για να παρακολουθήσουν την καύση του
«Βασιλιά Καρνάβαλου» και να διασκεδά-
σουν με παραδοσιακά τραγούδια και χο-
ρούς. Το βράδυ ακολούθησε αποκριάτικο
γλέντι στο κέντρο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ», όπου η
σχολή χορού «Εν χορώ» της κ. Αθανασίας Νι-
κολετοπούλου,  παρουσίασε χορευτικές επι-
δείξεις, τα έξοδα των οποίων κάλυψε το
ζεύγος Νίκου και Βούλας Κουτσοπούλου (ιδιο-
κτήτες του κέντρου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Νέας Φιγαλίας ευχαριστεί θερμά:

• τους κ.κ. Λιάπη Δημήτρη, Ζευγίτη Πανα-
γιώτη, Κλέντο Θεμιστοκλή, Τσαούση Γιώργο,
για την κατασκευή των αρμάτων.

• τον κ. Γρηγορόπουλο Γιάννη, για την ηχη-
τική κάλυψη.  

• τις κ.κ. Αποστολοπούλου Παναγιώτα, Απο-
στολοπούλου Δέσποινα, Βλάχου Ειρήνη, που
επιμελήθηκαν τις στολές.  

• τον κ. Καπλάνη Θανάση και την κ. Τσούτα
Μαρία, που ήταν οι εκφωνητές. 

• τον κ. Κολοσκόπη Αθανάσιο, για τη δωρεά
της λαγάνας την Καθαρή Δευτέρα. 

• τον κ. Ρόδη Αντώνη, για τη δωρεά αναψυ-
κτικών.                   

• όλους όσους με διάφορους τρόπους βοή-
θησαν στην πραγματοποίηση και φέτος του
«Ζουρτσάνικου Καρναβαλιού» καθώς και
στον κόσμο που το παρακολούθησε.

[Σ.Σ.: Η εφημερίδα μας ευχαριστεί και συγ-
χαίρει την πρόεδρο κ. Γρηγοροπούλου Χρυ-
σούλα και όλα τα μέλη του Δ.Σ. του
Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Φιγαλίας, αλλά
και όσους βοήθησαν και συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση του καρναβαλιού του χω-
ριού μας. Μια τέτοια δύσκολη, πολύπλοκη
και απαιτητική εκδήλωση είναι άθλος, αν υπο-
λογίσει κανείς την έλλειψη μέσων και πόρων,
καθώς και τη χρονοβόρα και κουραστική προ-
ετοιμασία της. Η σημασία της όμως είναι αυ-
τονόητη και μεγάλη, όχι μόνο γιατί προσφέρει
διασκέδαση, αλλά και γιατί με αυτήν παρά-
γεται ντόπιο και αυθεντικό πολιτιστικό προ-
ϊόν, η παράδοση συνεχίζεται και η ζωή του
χωριού ανατροφοδοτείται. Ευχόμαστε «και
του χρόνου» και πάντα τέτοια!]

• ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΠΛΗΓΗ: 
ΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Ο δρόμος Θολού-Νέας Φιγαλίας είχε πάν-
τοτε τα προβλήματά του. Ανάμεσα στα άλλα,
τα τελευταία χρόνια παρακολουθούσαμε με
αγωνία να χειροτερεύουν κυρίως δύο  (ανέ-
καθεν προβληματικά) σημεία του. Καθώς τα
χώματα εκεί είναι ασταθή και δεν υποστηρί-
ζονταν από αποστραγγιστικά έργα, σιγά σιγά
«κάθονταν» και το οδόστρωμα όλο και υπο-
χωρούσε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν
«βυθίσματα» που δυσκολεύουν τη συγκοινω-
νία αλλά και εγκυμονούν κινδύνους για την
ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Καθώς ανε-
βαίνουμε στο χωριό από το Θολό, συναν-
τάμε το πρώτο βύθισμα πλησιάζοντας στη
θέση «Σκουπά» και το δεύτερο στο τέλος του
οικισμού «Ρεβελέικα», όπου μάλιστα κινδυ-
νεύει ένα κατοικημένο σπίτι. 

Παρόλο που τα πράγματα είχαν αφεθεί να
φτάσουν «στο απροχώρητο», τώρα, έστω και
αργά, με ικανοποίηση βλέπουμε να βρίσκον-
ται σε εξέλιξη έργα αποκατάστασης του δρό-
μου και στα δύο αυτά σημεία, τα οποία
ελπίζουμε να μην είναι πάλι πρόχειρα μπαλώ-
ματα. Οι εργασίες που γίνονται και τα μηχα-
νήματα που δουλεύουν δείχνουν ότι οι
αρμόδιοι έχουν δρομολογήσει μια οριστική
(ή-πάντως-μια μακρόβια) λύση του προβλή-
ματος. Δε γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα,
αλλά ευχόμαστε να έχουν διορθωθεί οι ζημιές
μέχρι το καλοκαίρι, που η κίνηση, με τις δια-
κοπές και τα μπάνια, θα αυξηθεί κατά πολύ. 

Υπάρχει, όμως, και ένα τρίτο σημείο του δρό-
μου, από παλιά προβληματικό και αυτό, όπου
το οδόστρωμα έχει αρχίσει πάλι να κάνει ρωγ-
μές και να «κάθεται», να υποχωρεί, προκα-
λώντας ανησυχίες. Το συναντάμε λίγο μετά
το Λέπρεο, πολύ κοντά στο εκκλησάκι του
Αγίου Δανιήλ. Θα πρέπει οι αρμόδιοι να
ασχοληθούν έγκαιρα με την (οριστική) θερα-
πεία και αυτού του προβλήματος, προτού με-
ταβληθεί σε δυσθεράπευτο (αν όχι και
αθεράπευτο) βύθισμα. 

• Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Από το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας
«ΠΑΤΡΙΣ» του Πύργου αναδημοσιεύουμε
τους συνδυασμούς των Δημοτικών Εκλογών,
με όσους υποψηφίους αντιληφθήκαμε ότι
σχετίζονται με την περιφέρεια Φιγαλίας και
με τη Ζούρτσα.

Α) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΖΑΧΑΡΩΣ: Υπο-
ψήφιος δήμαρχος Χρονόπουλος Πανταζής
του Χρ.

α) Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογι-
κής περιφέρειας Φιγαλίας: 1) Βηλαράς Δημή-
τριος του Γρηγορ. 2) Γρηγορόπουλος
Γρηγόριος του Ιωάν. 3) Κοκκίνου Γεωργία του
Μιλτ. 4) Κουκλαμάνης Ανδρέας του Σωκρ. 5)
Φάμελος Νικόλαος του Αντων.

β) Υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας
Νέας Φιγαλίας: 1) Γιαννίκος Βασίλειος του
Νικ. 2) Καράπαπα Σοφία του Νικ. 3) Κρανίτης
Κων/νος του Παναγ. 4) Μπινιώρης Γεώργιος
του Πανάγου.

Β) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΝΕ.Δ.Α.): Υποψή-
φιος δήμαρχος Αλεξανδρόπουλος Κων/νος
του Ιωάν.

α) Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογι-
κής περιφέρειας Ζαχάρως: 1) Αλτάνης Ανα-
στάσιος του Χριστοφ. 2) Μπαλαδήμας
Ιωάννης του Νικ. 

β) Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογι-
κής περιφέρειας Φιγαλίας: 1) Βλάχος Χρή-
στος του Σπυρ. 2) Γιαννίκος Κων/νος του Νικ.
3) Δαμπολιά Αναστασία του Δημοσθ. 4) Κα-
πλάνης Χρήστος του Διον. 5) Καράπαπας Νι-
κόλαος του Κων/νου 6) Λώλος Θεόδωρος του
Δημητρ.

γ) Υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας
Νέας Φιγαλίας: 1) Κατσάμπουλα Ολυμπία
του Χρ. 2) Κατσώλη Θεοφανή του Δημοσθ. 3)
Κουτσούνης Νικόλαος του Αθαν. 4) Φάμελος
Τιμολέων του Λεων.

Γ) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΙΑΣ:
Υποψήφιος δήμαρχος Γιαννόπουλος Χρήστος
του Δημοσθ.

α) Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογι-
κής περιφέρειας Ζαχάρως: 1) Βάγια-Χαμπίπη
Παναγιώτα του Αθαν.

β) Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογι-
κής περιφέρειας Φιγαλίας: 1) Καλύβα Θεο-
δώρα του Παναγ. 2) Λούτος Κων/νος του
Αθαν. 3) Λώλος Κων/νος του Γεωργ.

γ) Υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας
Νέας Φιγαλίας: 1) Τρίμμης Σπυρίδων του
Ασημ.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και περιμέ-
νουμε από όλους την υλοποίηση των υπο-
σχέσεών τους για το καλό του χωριού μας και
του Δήμου (και το δικό τους!). Τα επόμενα
νέα της εφημερίδας μας για το θέμα αυτό θα
είναι μετεκλογικά. Μέχρι τότε… υπομονή! 

ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ Η  ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ  ΤΩΝ  ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ 
ΣΤΗ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΟΙΗΣΗ
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Πραγματοποιήθηκε και φέτος η ετήσια ψυχαγωγική συ-
νεστίαση του Συλλόγου μας, όπως είχε προγραμματιστεί,
το μεσημέρι της Κυριακής 16 Μαρτίου 2014, στο γνωστό
και από άλλες χρονιές κέντρο «Γοργόνα», κοντά στο τέρμα
της οδού Αχαρνών, στη Νέα Χαλκηδόνα.

Στη ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα του εξαιρετικά πε-
ριποιητικού μαγαζιού, που τη θέρμανε ακόμα περισσότερο
η Ζουρτσάνικη παρουσία και λαλιά, βρήκαμε για άλλη μια
φορά την ευκαιρία να συναντηθούμε, να πούμε «τα δικά
μας» και να το… ρίξουμε λίγο «έξω», διασκεδάζοντας και
χορεύοντας με το πολύ καλό μουσικό πρόγραμμα, λαϊκό
και δημοτικό, που μας πρόσφερε η έμπειρη και καλά συν-
τονισμένη ορχήστρα, με εξαιρετικούς μουσικούς και με
καλλίφωνους τραγουδιστές και τραγουδίστριες. 

Μέσα στο κέφι και στη γενική ευεξία, μια ακόμα ευχάριστη
πινελιά ήταν και η έκδηλη ικανοποίηση αυτών που ευνοή-
θηκαν από την τύχη και κέρδισαν τα δώρα των λαχνών,
πολλά από τα οποία είχαν προσφέρει για τη λαχειοφόρο
αρκετοί συμπατριώτες μας, τους οποίους και ευχαριστούμε
θερμά. Έτσι πέρασαν ευχάριστα πέντε ώρες χωρίς να τις
καταλάβουμε και η συνεστίαση, κατά κοινή ομολογία, στέ-
φθηκε από πλήρη επιτυχία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
του Δήμου μας κ.κ. Αλεξανδρόπουλος Κων. και Βλάχος Χρ.
Επίσης ο κ. Παπαλεξόπουλος Άγγελος, ενώ χαιρετιστήριο
μήνυμα έστειλε ο κ. Καπλάνης Γ. Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί, παρά να είναι
ικανοποιημένο από τα παραπάνω και ευχαριστεί θερμά
τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που, παρά τις δυ-
σκολίες, έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση. Οφείλει,
όμως, να προσθέσει και την ανησυχία του, γιατί η συμμε-
τοχή ήταν φέτος αισθητά μειωμένη, και να επισημάνει
τους κινδύνους που συνεπάγεται η μη στήριξη του Συλλόγου
με μαζικό και δυναμικό τρόπο. Δεν είναι μόνο ότι επιβα-
ρύνεται το ταμείο από τα τραπέζια που μένουν άδεια,
βάσει της συμφωνίας με το μαγαζί, αυτό είναι το λιγότερο.

Όπως τόνισε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασίλης Γλούμης, ο Σύλλογος πρέπει να έχει μαζικότητα
και δύναμη, για να παρεμβαίνει αποτελεσματικά και να
λύνει προβλήματα που αφορούν τους συμπατριώτες μας
και το χωριό μας, τα οποία οι επίσημες αρχές δε λύνουν,
είτε από αδυναμία είτε από αδιαφορία είτε επειδή είναι
εντελώς ανύπαρκτες, αφού στο χωριό μας, όπως και σε
άλλα, κλείνουν μία μία οι Υπηρεσίες και οι πολίτες μένουν
«ξεκρέμαστοι» και αβοήθητοι. Μάλιστα, ο πρόεδρος ανέ-
φερε και συγκεκριμένα παραδείγματα προβλημάτων που
λύθηκαν με την παρέμβαση του Συλλόγου.  

Γι’ αυτό το λόγο, όχι μόνο πρέπει να είναι μαζική η

συμμετοχή στην προσεχή Γενική Συνέλευση και στις
εκλογές που ανακοινώνονται στην πρώτη σελίδα, αλλά
και να υπάρξει προθυμία για εκλογή στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο και για βοήθεια στην εφημερίδα, προκειμένου,
με νέες δυνάμεις και νέες ιδέες, και το Δ.Σ. να βελτιώσει
τη λειτουργία και αποτελεσματικότητά του και η εφημερίδα
να εμπλουτιστεί και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις
απαιτήσεις των αναγνωστών. Ο Σύλλογος και η εφημερίδα
πρέπει να διαφυλαχτούν ως κόρη οφθαλμού. Και αυτό
δεν είναι πάντα δουλειά κάποιων «άλλων», που πρέπει
να κοπιάζουν για μας, αλλά και δουλειά δική μας, που
πρέπει να κοπιάσουμε με τη σειρά μας για τους άλλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ένας 14χρονος μαθητής Β’ Γυμνασίου από τα Γιαννιτσά
του Ν. Πέλλας, ο Μάριος Χατζηδήμου, έγραψε την καλύτερη
έκθεση σε διαγωνισμό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής
Ένωσης, στον οποίο συμμετείχαν περίπου ένα εκατομμύριο
μαθητές από 55 χώρες. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν:
«Γράψτε μια επιστολή σε έναν αθλητή ή μια μορφή του
αθλητισμού που θαυμάζετε, για να εξηγήσετε τι σημαίνουν
για εσάς οι Ολυμπιακοί Αγώνες». Ο παραλήπτης που
επέλεξε ο Μάριος, ήταν ο Νο1 παγκόσμιος πρωταθλητής
του τένις Ρότζερ Φέντερερ.

Στη βράβευση του Μάριου, που έγινε τον Οκτώβριο
στην Ντόχα του Κατάρ, δεν μπόρεσε να πάει ο Ρότζερ
Φέντερερ, αλλά έστειλε  προσωπική επιστολή στο νικητή
(η οποία διαβάστηκε δημόσια), στην οποία τον συνεχάρη,
τον ενθάρρυνε να συνεχίσει το γράψιμο και το τένις, του
εξομολογήθηκε ότι είναι ένας από τους λίγους θαυμαστές
του με τέτοιο ταλέντο και ανέφερε ότι το βραβείο αυτό
αποτελεί την πρώτη «νίκη» του νεαρού μαθητή.

Παρακάτω η εκπληκτική Έκθεση του 14χρονου μαθητή:

Γιαννιτσά, 25/01/12. Κύριο Ρότζερ Φέντερερ, Tennis
sport club of Bussel, Switzerland.

«Αγαπητέ Ρότζερ Φέντερερ,

Είμαι ο Μάριος, ένας από τους χιλιάδες, φαντάζομαι,
θαυμαστές σου. Ένας μικρός, ασήμαντος Μάριος, μπροστά
σ’ έναν γίγαντα του αθλητισμού. Κι ο λόγος που σου
γράφω; Για να σ’ ευχαριστήσω… να σ’ ευχαριστήσω, που
ξύπνησες μέσα μου την αγάπη για τον αθλητισμό και το
τένις!

Χρόνια παρακολουθώ τους αγώνες και τις προσπάθειές
σου στα γήπεδα, χειροκροτώ τις νίκες σου και θαυμάζω
την επιμονή σου στις δύσκολες στιγμές. Το ανέβασμά σου
όμως στο βάθρο του νικητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Πεκίνου, ήταν το «σερβίς», για την δική μου είσοδο
στο άθλημα.

Άρπαξα την παρατημένη ρακέτα του αδελφού μου και
αποφασιστικά μπήκα στο γήπεδο, έτοιμος να νικήσω. Τότε
συνειδητοποίησα πόσο διαφορετικό είναι, να βλέπεις την
ρακέτα στα χέρια του Φέντερερ από το να προσπαθείς να
την κουμαντάρεις στα δικά σου χέρια. Παιδεύτηκα, ίδρωσα,
άκουσα δικαιολογημένα τις φωνές του προπονητή μου,
όμως δεν τα παράτησα. Η μορφή σου στο βάθρο του
Ολυμπιονίκη, με κρατούσε εκεί και συνέχιζα…

Συνέχιζα και ονειρευόμουνα… Κάποια μέρα, κτυπώντας
το μπαλάκι,  εκσφενδονίστηκε μαζί και η φαντασία μου,
μακριά, πολύ μακριά στον χρόνο και στον τόπο. Βρέθηκα,
λέει, εκεί, στην Αρχαία Ολυμπία, στην μεγάλη γιορτή του
αθλητισμού, στους πρώτους επίσημους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 776 π.Χ.! Οι κήρυκες γυρνούν όλη την Ελλάδα και
αναγγέλλουν το γεγονός. Οι πόλεμοι σταματούν, γιατί ο
αθλητισμός ενώνει και συμφιλιώνει τους ανθρώπους, έτσι

τουλάχιστον ήταν τότε! Νέοι από κάθε άκρη της χώρας,
καταφθάνουν εκεί με λεβέντικη ψυχή και σώμα, για ν’
αγωνισθούν τον «καλόν αγώνα», το «Ευ αγωνίζεσθαι». Τι
υπέροχες λέξεις, τι φανταστική ατμόσφαιρα!

Ήσουν κι εσύ, λέει, εκεί. Οι ιστορικές μου γνώσεις σε
απορρίπτουν, όμως η φαντασία μου σε θέλει εκεί. Ν’
αγωνίζεσαι και να στεφανώνεσαι με την αγριελιά. Να πο-
τίζεις με τον ιδρώτα σου, το χώμα της αρχαίας Ολυμπίας
και να δοξάζεσαι μαζί με τον Διαγόρα της Ρόδου, τον Πο-
λυδάμα, τον Θεαγένη.

Ναι, είμαι περήφανος, που η δική μου πατρίδα, η Ελ-
λάδα, έθεσε τα θεμέλια του σύγχρονου αθλητισμού. Το
αθλητικό πνεύμα, σαρκώθηκε και μορφοποιήθηκε στους
αγώνες της αρχαιότητας. Η Ολυμπιακή φλόγα, λαμπρυνό-
μενη με τις αξίες του Ελληνικού πολιτισμού, φώτισε την
οικουμένη. Η αγωνιστικότητα, η ευγενής άμιλλα, ο αυτοέ-
λεγχος, η συνεργασία μέσ’ από τον αθλητισμό, εμπλούτισαν
και όλη τη στάση του ανθρώπου απέναντι στην ζωή…

…Στεκόσουν εκεί, στεφανωμένος, ακτινοβολώντας τη
χαρά της νίκης, όταν σε πλησίασα ντροπαλά, σου έπιασα
το χέρι, σε κοίταξα στα μάτια και σε ρώτησα: - Πώς
νοιώθεις, Ρότζερ; Τι σημαίνουν για σένα όλα αυτά; - Άκου
μικρέ μου, μου απάντησες με μια φωνή κρυστάλλινη, που
ακόμα αντηχεί στ’ αυτιά μου. «Αγωνίζομαι» σημαίνει
«νικώ», να το θυμάσαι αυτό. Η συμμετοχή, ο αγώνας,
είναι ήδη μια μεγάλη νίκη, ανεξάρτητα απ’ το τρόπαιο.

Νίκη ενάντια στους φόβους, τις ανασφάλειες και τις δυ-
σκολίες του εαυτού σου, ενάντια στον εγωισμό και την
φιλαυτία σου. Νίκη υπέρβασης του εαυτού σου. Και κάτι
ακόμα: «Νικώ» σημαίνει «Αγαπώ». Αγαπώ τον συναγωνιστή
μου, που μου έδωσε την ευκαιρία ν’ αγωνιστώ, τον προ-
πονητή μου, που μου έμαθε τον τρόπο ν’ αγωνίζομαι και
να νικώ, τον κόσμο που με στηρίζει στην προσπάθεια και
στον δρόμο προς τη νίκη, τον Θεό, που μου χαρίζει την
δυνατότητα ν’ αγωνίζομαι και να νικώ!

- Άουτ! Μάριε, συγκεντρώσου επιτέλους στο παιχνίδι!
Ήταν η φωνή του προπονητή μου, που με έβγαλε ξαφνικά
από την ονειροπόλησή μου. Όμως όχι, εκείνη την ημέρα,
δεν ήταν δυνατόν να συγκεντρωθώ σε κανένα παιχνίδι.
Ήθελα να διηγηθώ, όλα αυτά που έζησα, στους πρώτους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι μαζί, ο προπονητής και οι
συμπαίκτες μου, γίναμε μια συντροφιά κι αναβαπτισθήκαμε
στο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Μιλήσαμε για το περίφημο «Ευ αγωνίζεσθαι», αυτό
που οι σύγχρονοι άνθρωποι, μπορούν τέλεια να ερμηνεύ-
σουν ετυμολογικά, όσον όμως αφορά την πράξη, δυσκο-
λεύονται από λίγο έως τραγικά! Στοχεύοντας αποκλειστικά
στον πρωταθλητισμό, λούζονται στα βρώμικα κι επικίνδυνα
νερά των αναβολικών, θυσιάζοντας στον βωμό της εφήμερης
δόξας, την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος. Η
εξόντωση του αθλητή και η δυσφήμιση των αγώνων, είναι
το μόνο αντίτιμο που εισπράττει κανείς από τέτοιες ενέρ-
γειες.

Ε, λοιπόν για μένα οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν σημαίνουν
ούτε αναβολικά, ούτε πρωταθλητισμό, ούτε οικονομικά
συμφέροντα, οικονομική κρίση, αντιζηλίες και μίση. Ση-
μαίνουν χαρά για τη συμμετοχή, «ευ αγωνίζεσθαι», φιλία,
ειρήνη και σ’ αυτό το πνεύμα εύχομαι να σταθούν οι
φετινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Σταματώ εδώ την φλυαρία μου, που ίσως σε κούρασε
και σου εύχομαι μέσα απ’ την ψυχή μου, σε όλη σου την
ζωή, ν’ αγωνίζεσαι, να νικάς και ν’ αγαπάς, όπως ακριβώς
εσύ μου δίδαξες. Σ’ ευχαριστώ για άλλη μια φορά και σε
περιμένω, εκεί που πρωτοσυναντηθήκαμε… Στην αρχαία
Ολυμπία, στην Ελλάδα, στην πατρίδα του πολιτισμού
και του αθλητισμού. Στην πανέμορφη και πολυαγαπημένη
μου πατρίδα, που όσες δυσκολίες και τρικυμίες κι αν
περνά τώρα, «δεν την σκιάζει φοβέρα καμιά», γιατ’ «έχει
στο κατάρτι της βιγλάτορα, παντοτινό, τον Ήλιο, τον Ηλιά-
τορα»!

Με αγάπη και θαυμασμό, Μάριος Α. Χατζηδήμου

ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  Η  ΠΑΤΡΙΔΑ  ΜΑΣ!  (ή,  αλλιώς:  Να  τι  θα  πει  «Ελλάδα»!)
Η  εκπληκτική  έκθεση  του  14χρονου  μαθητή  Μάριου  Χατζηδήμου


