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Ο ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ ΜΑΣ κ. Νικόλαος Φάμελος
(στρατηγός ε.α.) είναι εδώ και μερικούς μήνες ο νέος
επικεφαλής του Δήμου Ζαχάρως-Φιγαλίας. Μετά την
ακύρωση της εκλογής του κ. Πανταζή Χρονόπουλου
στο δημαρχιακό αξίωμα, έπρεπε, σύμφωνα με το νόμο,
να ορισθεί νέος δήμαρχος από την ίδια (την πλειοψη-
φούσα) παράταξη. Δεν μας εκπλήσσει, αντιθέτως,
μας χαροποιεί και μας τιμά το γεγονός ότι οι σύμβουλοι
της πλειοψηφίας, παρόλο που οι περισσότεροι, βέβαια,
δεν είναι συγχωριανοί μας, έκριναν ως καταλληλότερο
για τη θέση αυτή και την εμπιστεύθηκαν σε έναν
Ζουρτσάνο. Εκτίμησαν, προφανώς, ότι ούτε τυχαίος
είναι ούτε πρωτάρης, αφού έχει μακρόχρονη ενασχό-
ληση και πείρα στα κοινά, και ότι η Νέα Φιγαλία είναι
πληθυσμιακά και ιστορικά δικαιούχος ενός τέτοιου
αξιώματος, αφού μάλιστα το είχε και το έχασε χωρίς
τη θέλησή της από τον «Καλλικράτη». Και πιστεύουμε
ότι στο πρόσωπό του και οι σύμβουλοι και οι δημότες
έχουν επενδύσει τις προσδοκίες τους για μια επανεκ-
κίνηση και νέα πορεία του Δήμου, που φαινόταν ως
τώρα εγκλωβισμένος από Διοικητικές και Δικαστικές
αποφάσεις, και για μια θαρραλέα απόφαση απαλλαγής
του από κηδεμονίες και από ανεπάρκειες του παρελ-
θόντος ή και παρωχημένες αντιλήψεις. Τα ίδια προσ-
δοκούμε, σε μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό, κι εμείς οι
Νεοφιγαλείς, με το «προνόμιο» της εντοπιότητας,
που μας φορτώνει, όμως, και με ευθύνες.

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ, λοιπόν, θερμότατα, το συμπα-
τριώτη και φίλο Νίκο (ας μας επιτραπεί η οικειότητα)
και του ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας καλή δύναμη

και καλή επιτυχία στο δύσκολο πράγματι έργο του.
Είναι μια λαμπρή ευκαιρία, αφήνοντας πίσω το πα-
ρελθόν, (που, όμως, και με  τα λάθη διδάσκει), να μας
αγκαλιάσει όλους και να τον στηρίξουμε όλοι, ανε-
ξάρτητα από παρατάξεις και εκλογικές προτιμήσεις,
για να προχωρήσουν μπροστά τα κοινά, τόσο ευρύτερα
στο Δήμο όσο και στο χωριό μας, το οποίο μπαίνει
έτσι και σε μια διαδικασία δοκιμασίας και «εξετάσεων»,
για το κατά πόσο διαθέτει πρόσωπα, που μπορούν να
τα εμπιστευθούν όχι μόνον οι Ζουρτσάνοι, αλλά και
οι ψηφοφόροι ολόκληρου του Δήμου σε επόμενες
εκλογές.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ δεν έχει προτιμήσεις σε πα-
ρατάξεις και πρόσωπα. Έχει αποδείξει ότι, ανεξάρτητα
από αυτά, προσφέρει πρόθυμα και τη συνεργασία του
στο Δήμο και τη βοήθειά του στο χωριό μας, με τις μι-
κρές του δυνάμεις, για όσα περνούν από το χέρι του.
Δεν μπορεί, όμως, να μην εκφράσει την ευαρέσκειά
του και την προσδοκία του, ότι στο εξής θα έχει μια
πιο εποικοδομητική συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή
και θέτει τις δυνάμεις του εκ νέου στο πλευρό της,
για το καλό του Δήμου και του χωριού μας. Και πι-
στεύουμε ότι τα όποια καλόπιστα παράπονα για καθυ-
στέρηση έργων, για λιμνάζοντα -στην κυριολεξία!-
νερά, για αδιαφορία ή εγκατάλειψη, θα περάσουν στο
παρελθόν. Αυτό πρέπει να είναι το στοίχημα όλων.
Του νέου Δημάρχου, των συνεργατών του (που η επι-
λογή τους έχει βαρύνουσα σημασία), της Δημοτικής
Αρχής και όλων των δημοτών! 
Δήμαρχε, και πάλι συγχαρητήρια και καλή επιτυχία!

Ευχόμαστε  σε όλους 
ένα χαρούμενο και δημιουργικό νέο έτος.                   

Να φέρει υγεία, αγάπη και ειρήνη 
σε όλον τον κόσμο, και στην πατρίδα μας

την ανόρθωση που χρειάζεται, 
δικαιούται και της αξίζει!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ετήσια συνεστίαση Η ετήσια συνεστίαση 

του Συλλόγου μαςτου Συλλόγου μας
Η καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση των

μελών και φίλων του Συλλόγου μας
θα πραγματοποιηθεί στις 27-02-2015,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 μ.μ.,
στο μουσικό μεζεδοπωλείο «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ»
οδός Α. Λεντάκη, Αμισσού & Σμύρνης
στον Υμηττό (Δίπλα στην ΠΥΡΚΑΛ), Τηλ.:
210 7629905

Θα προσφερθεί πλούσιο φαγητό (για
νηστεύοντες και μη), με εκλεκτά εδέσματα,
σαλάτες, τυριά, φρούτα, κρασί και ανα-
ψυκτικά, που θα συμπεριλαμβάνονται όλα
στην τιμή των 20 ευρώ κατ’ άτομο, την
οποία διαπραγματευθήκαμε, προσπαθώντας
να είναι κατά το δυνατόν προσιτή. (Για
παιδιά, μαθητές, φοιτητές 15 ευρώ).                                                                                                   

Το κέντρο διαθέτει πλούσιο μουσικό
πρόγραμμα με λαϊκά, δημοτικά και νησιώ-
τικα τραγούδια, με ορχήστρα και συμμετοχή
γνωστών καλλιτεχνών.

Καλούμε όλους τους συμπατριώτες και
φίλους να συμμετάσχουν μαζικά στην
εκδήλωση, που θα μας δώσει την ευκαιρία
να συναντηθούμε σε μια ευχάριστη ατμό-
σφαιρα, να πούμε τα δικά μας, να διασκε-
δάσουμε, αλλά και να στηρίξουμε, ηθικά
κυρίως, το Σύλλογο στην πορεία του και
την προσπάθειά του. Με ιδιαίτερη χαρά
θα περιμένουμε και τους νέους μας να
αυξήσουν τη συμμετοχή τους.

Για οργανωτικούς λόγους, παρακαλούμε
θερμά να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή
σας τηλεφωνικά στα μέλη του Δ.Σ. 

Σας περιμένουμε όλους.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Χαρά μεγάλη θα σκορπίσουν και πάλι
εφέτος οι χριστουγεννιάτικες καμπάνες στον
κόσμο ολόκληρο. Χριστούγεννα! Η μεγάλη
εορτή, που δεν αφήνει ασυγκίνητο σχεδόν
κανέναν. Κάτι έχει να πει σε όλους. Κάποια
χορδή της ψυχής όλων θ’ αγγίξει. Κάτι θα
θυμίσει. Χριστούγεννα! Αλήθεια, με πόσο
φως είναι γεμάτη αυτή η λέξη! Πόση αγάπη
και ειρήνη ακτινοβολεί! Πόση χαρά!

Ναι! Η γέννηση του Κυρίου μας ανέτειλε
στον κόσμο το φως της γνώσεως του αληθινού
Θεού και των όσων ο Θεός θέλει και ζητάει
από τον άνθρωπο. Με τη γέννησή Του μας
έδειξε ακόμη στο πρόσωπό Του και με τη ζωή Του στη γη, και άλλες αλήθειες για το Θεό, όπως την
παντοδυναμία Του, με την κατάπαυση της τρικυμίας, με την ανάσταση νεκρών, με την κυριαρχία επί
των δαιμόνων, με την άμεση θεραπεία βαρέως νοσούντων κ.ά. Μας έδειξε την πανσοφία του Θεού,
με τις ευεργεσίες που σκόρπισε σε όλη τη διάρκεια της ζωής Του προς κάθε άνθρωπο και με την
υπέρτατη, τέλος, θυσία Του χάριν των ανθρώπων. Και με όλα αυτά μας έδειξε, συμπερασματικά, ότι
Αυτός είναι ο λυτρωτής και σωτήρας του κόσμου, τον οποίον ο Πατήρ έστειλε στη γη για τη σωτηρία
όλων μας («ουκ εστίν εν άλλω ουδενί η σωτηρία», πράξ. Δ΄ 12), επιβεβαιώνοντας έτσι και τη
διακήρυξη του αγγέλου: «ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην… ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ος
εστί Χριστός Κύριος».

Το φως, επομένως, «το της γνώσεως», το έχουμε απόλυτη ανάγκη, αρκεί να πιστεύουμε σ’ αυτό.
Δεν είναι ζωή χωρίς αλήθεια για το Θεό. Γι’ αυτό και χαιρόμαστε τα «Χριστούγεννα», διότι ανέτειλε
το φως το της γνώσεως και μπορούμε να ζούμε αληθινά. Γι’ αυτή την ευλογία που μας έφερε από
τον Ουρανό στη γη, ας τρέξουμε και φέτος στη φάτνη Του, για να καταθέσουμε εκεί στο Βρέφος της
Βηθλεέμ, μαζί με τους ποιμένες και τους Μάγους, τη δοξολογία και τις ευχαριστίες μας: «Χριστός
γεννάται, δοξάσατε…!».     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΝΙΚΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΤΟ  ΦΩΣ  ΤΗΣ  ΓΝΩΣΕΩΣ

Εξελίξεις  στα  Δημοτικά…

ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΣ  Ο ΝΕΟΣ  ΜΑΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ!
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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

Εκκλησιαστικά νέα…

Ο ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ

Με δικαιολογημένη ικανοποίηση και με την αναφώ-
νηση «άξιος» υποδέχτηκαν οι συγχωριανοί μας την
απόφαση του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Τριφυ-
λίας κ. Χρυσοστόμου, να απονείμει το οφίκιο της
Πνευματικής Πατρότητος και να αναγορεύσει σε
πνευματικό εξομολόγο τον Αρχιερατικό Επίτροπο
της περιφέρειας Φιγαλίας και Ιερέα του χωριού μας
πατέρα Αναστάσιο. Αυτό έγινε στον Ιερό Ναό του
πολιούχου μας Αγίου Νικολάου, όπου χοροστάτησε
ο σεβασμιότατος στον Εσπερινό που τελέστηκε για
τον εορτασμό της μνήμης του πολιούχου μας Αγίου.
Έτσι, οι πιστοί θα διευκολύνονται να είναι πιο συ-
νεπείς στα θρησκευτικά τους καθήκοντα, να μην πα-
ραλείπουν ενδεχομένως την εξομολόγηση ούτε να
διανύουν αποστάσεις αναζητώντας αλλού εξομολό-
γους. Τον καθ’ όλα άξιο ιερέα τους θα τον έχουν
τώρα και ως πνευματικό τους. Σημειώνουμε ότι τον
Οκτώβριο του 2013 ο Μητροπολίτης τον είχε ανα-
γορεύσει σε Οικονόμο, δηλαδή υπεύθυνο της οικο-
νομικής διαχείρισης της αρχιερατικής μας
περιφέρειας. Του ευχόμαστε, με τη βοήθεια του
Θεού και την αγάπη του ποιμνίου του, να έχει υγεία
και δύναμη για να ανταποκρίνεται στα ιερά του κα-
θήκοντα.

Αγροτικά νέα…  

ΛΑΔΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ!

Από ελάχιστα και περιορισμένα έως ανύπαρκτα
είναι φέτος τα χαμόγελα και η ικανοποίηση που
έφερνε άλλες χρονιές η συγκομιδή της ελιάς και η
συγκέντρωση του λαδιού στις λίμπες! Ήταν, βέβαια,
αναμενόμενο ότι η παραγωγή θα περιοριζόταν
φέτος, αφού στην περιοχή μας οι ελιές είχαν πέρυσι
«τη χρονιά τους». Όμως ο δάκος και κάποιες λεπτο-
μέρειες στις καιρικές συνθήκες, από τις οποίες
συχνά εξαρτάται η τύχη του αγρότη, έδωσαν τη «χα-
ριστική βολή». Έτσι, όλοι οι εμπλεκόμενοι, παραγω-

γοί, εργάτες, ελαιοτριβεία, τελείωσαν πολύ νωρίς
τις δουλειές τους και πολλοί μάλιστα ούτε καν τις
άρχισαν. Ελάχιστοι είναι οι τυχεροί, που εξασφάλι-
σαν το λάδι της χρονιάς και ακόμα πιο λίγοι και πιο
τυχεροί αυτοί που θα πουλήσουν το τυχόν περίσ-
σευμα στην καλή για φέτος τιμή. Αν εξαιρέσουμε
όσους έχουν περυσινά αποθέματα, οι περισσότεροι
δεν θα έχουν λάδι «ούτε για το καντήλι», με τις επι-
πτώσεις που αυτό συνεπάγεται για κάθε νοικοκυριό
ξεχωριστά και για την τοπική οικονομία γενικότερα.
Ας ελπίσουμε ότι οι ευχές μας για «καλή χρονιά» θα
ισχύσουν και για την ελαιοπαραγωγή του χωριού
μας το 2015.

Σύντομα, αλλά και ενδιαφέροντα…

-Εορτή Αγίου Νικολάου: Με κατάνυξη και μεγαλο-
πρέπεια εορτάσθηκε η μνήμη του Αγίου μας. Πλην
του Αρχιερατικού Εσπερινού, έγινε η Θ. Λειτουργία
και η λιτάνευση της Εικόνας με συμμετοχή πλήθους
κόσμου και παρουσία των τοπικών και περιφερει-
ακών αρχών και φορέων.

- Δεξίωση Δημάρχου: Στο κέντρο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
γιόρτασε την ονομαστική εορτή του ο Δήμαρχος κ.
Νικόλαος Φάμελος, με συμμετοχή των Αντιδημάρ-
χων, στελεχών της παράταξής του, μελών της αντι-
πολίτευσης, υπαλλήλων του Δήμου, φίλων του και
πολιτών.                          

- Πυροσβεστικό όχημα μόνιμα στη Ζούρτσα: Απο-
μένουν οι τυπικές λεπτομέρειες, για να εγκαταστα-
θεί από το Φεβρουάριο. Το θέμα έχει αναλάβει ο
Δήμαρχος κ. Ν. Φάμελος.

- Νέα γέφυρα στην «Κορακοφωλιά»: Προχωρούν
οι μελέτες κατασκευής της, στο δρόμο Θολού-Ν. Φι-
γαλίας.                                                                                                                                                                            

-Μοναστήρι: Ολοκληρώνεται η σκεπή και τοποθε-
τήθηκαν τα νέα μαρμάρινα παράθυρα. Ένα πολύ-
τιμο μνημείο σε λίγο θα κοσμεί και θα τιμά το χωριό
και την περιοχή μας.                                                                                  

-Διεθνής αθλητική διάκριση: Η Ζουρτσάνα στην κα-

ταγωγή Άννα Κρεστενίτη του Ηλία, μαθήτρια Λυ-
κείου, στο διεθνές τουρνουά ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, που έγινε
στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) το Δεκέμβριο 2014 με τη
συμμετοχή πολλών (περίπου 500) και σπουδαίων
αθλητών, κατέλαβε την τρίτη θέση στο βάθρο των
νικητών και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ανά-
λογη διάκριση είχε και πέρυσι. Τη συγχαίρουμε και
της ευχόμαστε καλή συνέχεια στον αθλητισμό και
στη ζωή της.                                        

-Πυρκαϊά σε σπίτια στις 12 Δεκεμβρίου: Κάηκαν
ολοσχερώς δύο οικίες στην Άνω Μπούρα, υπό
άγνωστες ακόμα συνθήκες. Την τελευταία στιγμή
απεγκλωβίστηκε σώα μια ηλικιωμένη γυναίκα.                                                                                                                                                                           

-Καρδιαγγειακός έλεγχος δωρεάν: Πραγματοποι-
ήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου στο αγροτικό μας ιατρείο
από ιατρική ομάδα που ήρθε από το Κέντρο Υγείας
Ζαχάρως.                                                                                                                 

- Ισχυρή χαλαζόπτωση: Έπληξε τη Ζούρτσα, συνο-
δευόμενη από καταιγίδα, στις 8 Δεκεμβρίου.                                                                                       

- Τοπικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα: Επιτυχημένη
η ως τώρα πορεία της ομάδας μας «Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ
Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ». Είναι 4ος στη βαθμολογία με 24 βαθ-
μούς, ακολουθώντας από πολύ κοντά τους τρεις
πρώτους. (Α.Ο. Νεοχωρίου 30, Πρόοδος Σαλμώνης
27, Θύελλα Πύργου 25).  
Ο «ΑΠΟΛΛΩΝ» ευχαριστεί τον κ. Κων/νο Νικολ. Κα-
τσάμπουλα για την προσφορά του σε αθλητικό
υλικό (μπάλες και κάλτσες), και όλους όσους τον
βοηθούν και του συμπαραστέκονται.        

- Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα: Η πάνω πλατεία
ήταν στολισμένη με φάτνη, το «Ηρώον» με φωτιζό-
μενο τεχνητό ομοίωμα χριστουγεννιάτικου δέντρου
και οι κολώνες του δημοτικού φωτισμού με λαμπιό-
νια, ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονταν χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα σύντομα νέα είναι αλιευμένα από
το «Ζούρτσα blog» και παρουσιάζονται εδώ περιλη-
πτικά).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΖΟΥΡΤΣΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ  ΡΟΔΟΥ: 
ΕΥΧΕΣ  ΚΑΙ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννησίων
Ρόδου «Ο Μοριάς», συμπατριώτισσά μας
κ. Μαρία Νικολ. Παπαδοπούλου (ανιψιά
του Τάση Παπαδόπουλου-Αλευρά), μας
έστειλε τις ευχές της για το νέο έτος και μας
ενημέρωσε για την κοπή της πίτας τους,
καθώς και για το ότι ο σύλλογός τους μπήκε
στο 50ο έτος λειτουργίας του και θα εορτάσει
την επέτειο αυτή με τριήμερες  πανηγυρικές
εκδηλώσεις, στις 24-25-26 του προσεχούς
Μαρτίου.

Ευχαριστώντας θερμά, στέλνουμε κι εμείς
τις εγκάρδιες ευχές μας για το νέο έτος και,
μαζί με τα συγχαρητήριά μας, ευχόμαστε
στο σύλλογο «να τα χιλιάσει!» και στους
συντελεστές του να έχουν υγεία και δύναμη
για τη συνέχιση του ωραίου έργου τους. 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  «ΠΑΡΑΔΟΞΑ»  ΚΙ  ΟΜΩΣ  ΑΛΗΘΙΝΑ!
Α) Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 7 ΧΡΟΝΙΑ… ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ! Ίσως πρω-

τάκουστος και παράδοξος ισχυρισμός, αλλά, βάσει  ιστορικών δεδο-
μένων, αληθινός. Υπεύθυνα γι’ αυτό είναι τα… Ημερολόγια! Και ιδού
γιατί: 

• Τι εννοούμε, όταν λέμε ότι βρισκόμαστε στο έτος 2014 μετά
Χριστόν (μ.Χ.); Εννοούμε, προφανώς, ότι α) μετράμε τις χρονολογίες
με αφετηρία τη γέννηση του Χριστού, β) έχουν περάσει 2014 χρόνια
από τότε και γ) επομένως, ο Χριστός γεννήθηκε πριν από 2014
χρόνια, στο πρώτο έτος αυτού του τρόπου χρονολόγησης, δηλαδή το
έτος 1 μ.Χ. Όμως, σύμφωνα με τις ιστορικές έρευνες, τα ιστορικά δε-
δομένα και γεγονότα που συνδέονται με τη Γέννηση (π.χ., «άστρο»
των Μάγων, θητεία Ρωμαίων διοικητών, απογραφή πληθυσμού,
κλπ.), συνέβησαν 4-5 ή, κατά την επικρατέστερη άποψη, 6-7 χρόνια
νωρίτερα. Επομένως, αν κρατήσουμε την ισχύουσα σήμερα χρονολό-
γηση, ο Χριστός γεννήθηκε όχι το έτος 1 μ.Χ., αλλά το έτος 7 ή 6 προ
Χριστού (π.Χ.)!

• Γιατί, όμως, «συμβαίνει» αυτό το παράδοξο και πώς εξηγείται;
Το σημερινό ημερολόγιο στηρίζεται κυρίως στους υπολογισμούς ενός
Μοναχού αστρολόγου του 4ου αιώνα μ.Χ., του Διονυσίου του Μικρού,
που, με τα δεδομένα και τις γνώσεις της εποχής του (περίπου 400
χρόνια μετά τη Γέννηση), υπολόγισε ως έτος γέννησης του Χριστού
το έτος 754 «από κτίσεως Ρώμης», σύμφωνα με τον τρόπο χρονο-
λόγησης, που είχε αφετηρία την ίδρυση της Ρώμης. Αλλά, όπως
είπαμε, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η χρονολογία αυτή
πρέπει να πάει 6-7 χρόνια πίσω και να γίνει “747 από κτίσεως
Ρώμης”. Επομένως, και στο δικό μας ημερολόγιο, αν υποθέσουμε
ότι θα το διορθώναμε, θα βάζαμε τη γέννηση του Χριστού 7 χρόνια
νωρίτερα, δηλαδή, όχι το 1 μ.Χ., αλλά το 7 π.Χ.! Έτσι θα προέκυπτε
το παράδοξο, ο Χριστός, από λανθασμένο υπολογισμό, να φαίνεται
ότι γεννήθηκε… προ Χριστού, και μάλιστα 7 χρόνια νωρίτερα από τη
σήμερα αποδεκτή χρονολογία. Πράγμα που φαντάζει όχι μόνο
παράδοξο αλλά και αστείο. 

• Αλλά, πέρα από τα «αστεία», αν για άλλα ιστορικά πρόσωπα
και γεγονότα η ακριβής χρονολόγηση είναι σημαντική, στην περίπτωση
του Χριστού είναι αυτονόητο ότι οι υπολογισμοί, ακριβείς ή όχι, δε
μειώνουν για τους χριστιανούς ούτε κατ’ ελάχιστον την αξία και τα
μηνύματα της Γέννησης. Σημασία έχει το «Γεγονός». 

Β) Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΝΟΙΞΗ Ή ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ! Οι ερευνητές
τοποθετούν τη Γέννηση άνοιξη ή φθινόπωρο, και αυτό το στηρίζουν
σε πολλά επιστημονικά και ιστορικά δεδομένα, όπως είναι τα
παρακάτω: 

• Το λεγόμενο αστέρι των Μάγων, το εντόπισε ο μέγας αστρονόμος
Κέπλερ ως φαινόμενο της σύμπτωσης του φωτός τριών αστέρων
(«σύνοδος πλανητών», του Δία, του Κρόνου και του Άρη), που
συμβαίνει δύο φορές την άνοιξη. Διατυπώθηκαν κι άλλες απόψεις,
αλλά αυτή είναι σήμερα η επικρατέστερη  για το «αστέρι». Οι Μάγοι
είδαν το φαινόμενο, όταν ξεκίνησαν, και πλησίον της Βηθλεέμ, μετά
μακράς διάρκειας ταξίδι, είδαν την επανάληψή του. 

• Η παρουσία των βοσκών συνηγορεί υπέρ της άνοιξης ή του φθι-
νοπώρου, αφού στην παγωμένη χειμωνιάτικη ύπαιθρο της Παλαιστίνης
οι «αγραυλούντες ποιμένες» και τα κοπάδια τους δεν μπορούσαν να
διανυχτερεύσουν. 

• Η απογραφή πληθυσμού, που συνέπεσε με τις ημέρες της Γέν-
νησης, δεν μπορεί να έγινε το χειμώνα. Οι απογραφές γίνονταν το
φθινόπωρο, όταν οι άνθρωποι τελείωναν τις ασχολίες τους στην
ύπαιθρο και επέστρεφαν στη βάση τους. Ο χειμώνας, με τις δυσκολίες
του, δεν προσφερόταν στη ρωμαϊκή διοίκηση για ένα τόσο δύσκολο
έργο.  

• Δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά: ούτε οι Ευαγγελιστές
ούτε οι Απόστολοι ούτε κανείς άλλος τότε προσδιόρισε ημερολογιακά
τη Γέννηση. Ούτε και η Εκκλησία τη συνέδεσε αρχικά με ορισμένη
ημερομηνία. 

• Η 25η Δεκεμβρίου επιλέχτηκε αργότερα, όχι ως ημέρα της Γέν-
νησης, αλλά ως ημέρα εορτασμού της Γέννησης, για λόγους θρη-
σκευτικής πολιτικής: για να συμπέσει και να αντιπαρατεθεί με τις
τότε μεγάλες ειδωλολατρικές εορτές  για τον Κρόνο και τον Ήλιο (ως
πηγή φωτός) και να δείξει ότι αυτή η Γέννηση έφερε στον κόσμο «τό
φῶς τό ἀληθινόν», «τό φῶς τό τῆς Γνώσεως». (Βλέπε εκτενέστερα
και το φύλλο της εφημερίδας μας με αριθ. 120). 

• Στην ημερομηνία αυτή σταδιακά προσαρμόσθηκαν, όπως ήταν
λογικό και επόμενο, οι «χειμωνιάτικες» ειδυλλιακές αντιλήψεις και
εορταστικές μας συνήθειες, που συνδέονται με τα Χριστούγεννα
(ζεστή ανάσα των ζώων στη φάτνη, χιόνια, αστέρια, έλατα κλπ.,
καθώς και η εορτή του Ευαγγελισμού). Και όπως δεν έχει τόση
σημασία για τους χριστιανούς το έτος, έτσι δεν έχει και η ημερομηνία
της Γέννησης.    

Γ) Ο ΧΡΙΣΤΟΣ «ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ» ΤΟ 800… ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ! Προσοχή!
Όχι ο ίδιος! Η διδασκαλία Του. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό το
ακόμα πιο παράδοξο; Απλούστατα, ότι σε σπουδαία κείμενα της
αρχαίας ελληνικής γραμματείας συναντάμε μηνύματα, που συμπίπτουν
με το πνεύμα, συχνά και με το γράμμα, της χριστιανικής διδασκαλίας.
Από τις πολλές περιπτώσεις που θα μπορούσαν να αναφερθούν, πα-
ραθέτουμε μερικές χαρακτηριστικές:                                                          

α. Στο έργο του Ομήρου «Ιλιάδα» (περίπου 800 π.Χ.) που
αφηγείται τον Τρωικό Πόλεμο, σε μία μάχη ετοιμάζονται να μονομα-
χήσουν ο Διομήδης από τους Έλληνες και ο Γλαύκος από τους Τρώες.
Όπως συνηθιζόταν στην «Ιλιάδα», οι εν λόγω αντίπαλοι, λίγο πριν να
αρχίσει η μονομαχία, περιαυτολογούσαν και περηφανεύονταν για
τους προγόνους τους. Έτσι διαπίστωσαν ότι οι οικογένειές τους συν-
δέονταν με παλιά  φιλία. Αμέσως τότε και οι δύο κατέβηκαν από τις
πολεμικές τους άμαξες, αντάλλαξαν, ως δώρα, τα όπλα τους, έδωσαν
τα χέρια και ορκίστηκαν, στο εξής να μην συγκρουστούν στον
πόλεμο, αλλά να είναι πιστοί και αγαπημένοι φίλοι. Και ο Όμηρος,
μετά τη συνομιλία τους, προσθέτει δύο στίχους, που ακολουθούν σε
μετάφραση (ραψωδία Ζ, στίχος 215 και εξής): «Έτσι σα μίλησαν,
απήδηξαν από τ’ αμάξια κάτω,/ δώσαν τα χέρια και ορκίστηκαν
πιστή φιλία κι αγάπη»! Τι παρατηρούμε εδώ; Ένα ελληνικό αρι-
στούργημα, ηλικίας σχεδόν 3.000 χιλιάδων ετών, μας στέλνει από
τότε, από το 800 π.Χ., περίπου, το μήνυμα της συμφιλίωσης, της
αγάπης (ακόμα και εχθρών) και της ειρήνης. Είναι σαν να μας
προλέγει τα χριστιανικά μηνύματα «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» και, ακόμη
πιο πέρα, «ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν»! Μακάρι και όλοι οι αντίπαλοι
και εχθροί στις μέρες μας, σε όποιο πεδίο κι αν συγκρούονται, να
ακολουθούσαν το παράδειγμα των δύο ομηρικών ηρώων και να
έδιναν τα χέρια. Όχι στο επίπεδο του μύθου και της καλλιτεχνικής
φαντασίας, αλλά στην πραγματικότητα. Για να επικρατήσει, επί
τέλους «… καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη». 

β. Στην τραγωδία του Σοφοκλή «Αντιγόνη» (περίπου 450 π.Χ.)
συναντάμε ίδια μηνύματα: κορυφαίο είναι εκείνο το περίφημο, που,
μεταξύ άλλων, λέει η Αντιγόνη, η ηρωίδα του έργου, στο σκληρό
βασιλιά της Θήβας Κρέοντα: «οὔτοι συνέχθειν ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν»,
δηλαδή, «δε γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ»! Μια
φράση-διαμάντι, δείγμα του υψηλού επιπέδου του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού, διατυπωμένη 450 χρόνια π.Χ. 

γ. Στο διάλογο «Κρίτων» του κορυφαίου φιλοσόφου Πλάτωνα,
(περίπου 400 π.Χ.), που μας διασώζει βασικά διδάγματα της σωκρα-
τικής φιλοσοφίας, ο μεγάλος «δάσκαλος» Σωκράτης, διατυπώνει τον
εξής ηθικό κανόνα: «οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν οὐδὲ ἀδικούμενον δεῖ
ἀνταδικεῖν», που σημαίνει ότι «σε καμιά περίπτωση και με κανέναν
τρόπο δεν πρέπει να αδικούμε και ούτε, όταν μας αδικούν, πρέπει
να ανταποδίδουμε την αδικία»! 

Έτσι η ελληνική αρχαιότητα κληροδότησε στην ανθρωπότητα ένα
ακόμη πολύτιμο μήνυμα ηθικής συμπεριφοράς και στάσης ζωής, το
οποίο αντιστρατεύεται το εβραϊκό «ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ», που
πολύ αργότερα ήρθε να καταργήσει ο χριστιανισμός με τη διδασκαλία
της αγάπης.

Τα ως άνω παραδείγματα δεν είναι τα μόνα. Είναι, όμως, χαρα-
κτηριστικά της παγκόσμιας αξίας του αρχαίου ελληνικού πνεύματος,
το οποίο, έθετε έτσι τις βάσεις για έναν κόσμο αγάπης, δικαιοσύνης
και ειρήνης, παρόλο που κατηγορήθηκε ως ειδωλολατρικό και κατα-
διώχθηκε από βυζαντινούς αυτοκράτορες (π.χ. Μέγας Θεοδόσιος) με
κλείσιμο των φιλοσοφικών σχολών, απαγόρευση των θεάτρων, κα-
ταστροφή αρχαίων ναών, κατάργηση των ολυμπιακών αγώνων κλπ.
Γιατί, ανέκαθεν η εξουσία δεν παύει να χρησιμοποιεί τη θρησκεία,
για να εδραιώνει τη θέση της, και, ενώ προσποιείται ότι πιστεύει στα
μηνύματά της και ορκίζεται σ’ αυτά, την ίδια στιγμή, υποθάλποντας
τη μισαλλοδοξία και την εχθρότητα, τα καταργεί στην πράξη και πα-
ρασύρει έτσι στην ουσία και τον πιστό, τον πολίτη, τον άνθρωπο, σε
επικίνδυνες ατραπούς απανθρωπίας. Εγκλήματα, σφαγές, αποκεφα-
λισμοί, θάνατοι διά της πυράς, αιματηροί και καταστροφικοί πόλεμοι
έχουν γίνει -και γίνονται!- στο όνομα της θρησκείας. 

Ο Γάλλος διαφωτιστής Βολτέρος (†1778) έγραψε σχετικά: «Θεέ
μου, κάνε όσους ανάβουν κεριά με το φως της ημέρας για να Σε
λατρέψουν, να ανέχονται όσους αρκούνται στο φως του ήλιου
Σου. Και όσους φορούν άσπρο ράσο για να Σου δείξουν την αγάπη
τους, να μη μισούν όσους Σε αγαπούν το ίδιο, φορώντας μαύρο
ράσο». 

Σε πόσους δε θα έλεγε σήμερα ο Χριστός: «οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς
καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί!»; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ
➦ Πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου

2014 ο ετήσιος εκκλησιασμός των μελών
και φίλων του Συλλόγου μας, όπως είχαμε
προαναγγείλει, με την ευκαιρία της εορτής
του Πολιούχου του χωριού μας Αγίου Νικο-
λάου. Φέτος έγινε για πρώτη φορά στον
Ιερό Ναό της Παναγίας Θεοτόκου, επί της
Λεωφόρου Βουλιαγμένης 260, στον Άγιο Δη-
μήτριο. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγαλύτερη
από άλλες χρονιές. Φαίνεται ότι συνετέλεσε
σ’ αυτό η αλλαγή που κάναμε στην εκκλησία
και μάλιστα το ότι σ’ αυτήν λειτουργεί ο
συγχωριανός μας ιερέας π. Νικόλαος Τσού-
τας, που μας προσκάλεσε. Και, ευτυχώς, η
προσέλευση δεν επηρεάστηκε από τη λαν-
θασμένη αναγραφή της διεύθυνσης του
Ναού (ο «δαίμων» του τυπογραφείου
έγραψε 60 αντί για 260), για την οποία ζη-
τούμε συγγνώμη. 

➦ Μετά τη Θ. Λειτουργία, μας προσφέρθηκε
δωρεάν ο καφές σε ευρύχωρη αίθουσα της
Εκκλησίας, που είχε ετοιμάσει ο ευσεβής,
πρόθυμος, απλός και καλοκάγαθος παπα-
Νίκος με την εξίσου καλή πρεσβυτέρα του
και κυρίες της ενορίας του, συνοδευόμενος
από τους άρτους και από πολύ νόστιμα σπι-
τικά μελομακάρονα, μουστοκούλουρα και
βουτήματα, που τα είχαν ετοιμάσει γυναίκες
του Συλλόγου μας, με προσωπικό τους κόπο
και  δαπάνη. Ευχαριστούμε και αυτές, αλλά
περισσότερο το σεβαστό και αγαπητό μας
ιερέα, που μας έδωσε την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουμε τη Λειτουργία στον πολύ
ωραίο Ναό της ενορίας του, αλλά και να

απολαύσουμε ένα ευχάριστο κυριακάτικο
πρωινό μαζί του και μαζί με πολλούς συμπα-
τριώτες μας.    

➦ Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος Βασίλης
Γλούμης, αφού ευχαρίστησε τον παπα-Νίκο
και το λοιπό ιερατείο του Ναού, έκανε σύν-
τομη αναφορά στις εργασίες του Μοναστη-
ριού, οι οποίες βαίνουν προς το τέλος τους
με την κατασκευή της σκεπής, μετά την
οποία το έργο θα ολοκληρωθεί και έτσι ένα
βυζαντινό μνημείο μεγάλης αρχαιολογικής
αξίας θα κοσμεί τη Νέα Φιγαλία και την πε-
ριοχή και θα είναι στη διάθεση ντόπιων,
κοντινών και μακρινών επισκεπτών.                                    

➦ Στη συνέχεια ο πρόεδρος με θερμά λόγια
ευχαρίστησε τον κ. Γεώργιο Δαΐκο, συμπα-
τριώτη μας ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής,
που ήταν πάλι ανάμεσά μας με τη σύζυγό
του, με τη γενναία χρηματοδότηση του
οποίου φθάνει σε αίσιο πέρας, μέσα από
δαιδαλώδεις και χρονοβόρες διαδικασίες,
αυτό το σπουδαίο έργο (του οποίου φωτο-
γραφίες είχαν αναρτηθεί σε κοινή θέα, στην
αίθουσα του καφέ).

➦ Τέλος, ο πρόεδρος επέδωσε τα καθιερω-
μένα χρηματικά βραβεία στους πρωτεύσαν-
τες αριστούχους μαθητές Μαρία Γεωργ.
Κόπιτσα (Γ’ Γυμνασίου) και Αναστάσιο
Γεωργ. Κουλίκα (Γ’ Λυκείου), οι οποίοι και
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το
Σύλλογο, μέσω της εφημερίδας. 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Βασίλης Γλούμης κατά τη βράβευση 
των μαθητών και ο παπα-Νίκος.

Ομιλίες, καφές και… λιχουδιές

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ «ΑΠΟΡΙΕΣ»  ΕΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΗ  
➤ Όταν η εφημερίδα θα κυκλοφορήσει,

οι εκλογές θα έχουν τελειώσει. Έτσι, το κείμενο
αυτό δε θα θεωρηθεί απόπειρα επηρεασμού
της ψήφου. Στη δημοκρατία ο πολίτης είναι
ελεύθερος να ψηφίσει όποιους θέλει. Αυτό λέει
το Σύνταγμα, οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί, οι
επιστήμονες και αναλυτές, αλλά και οι «ξερόλες»
τηλεοπτικοί αστέρες των πολιτικών εκπομπών.                                                  

➤ Το λένε, αλλά δεν το εφαρμόζουν!
Αντιθέτως, προσπαθούν να μας επηρεάσουν με
μύριους τρόπους. Αυτό ως ένα βαθμό είναι θε-
μιτό. Είναι απαραίτητο να ενημερώνονται οι
πολίτες για τα προγράμματα των κομμάτων.
Γι’ αυτό και ξοδεύονται πολύ μελάνι και χαρτί
και ώρες επί ωρών στην τηλεόραση. Και είναι
δικαίωμα όλων να λένε τη γνώμη τους, ανε-
ξάρτητα από το αν τη δεχόμαστε. Ο Γάλλος
διαφωτιστής Βολτέρος το είπε κατηγορηματικά,
όσο και γλαφυρά, εδώ και 250 χρόνια: «δε
συμφωνώ, κύριε, με όσα λέτε, αλλά θα έδινα
και τη ζωή μου ακόμη, για να υπερασπιστώ το
δικαίωμά σας να τα λέτε!». Πράγματι, για
τέτοια δικαιώματα θυσιάστηκαν ζωές.                                                                                    

➤ Το πράγμα, όμως, «χαλάει», όταν η
«ενημέρωση» στοχεύει στην παραπλάνησή μας
με πλήθος «τοξικών πολιτικών αποβλήτων»:
ψέματα, «στημένους» καυγάδες, σίριαλ παρα-
κολουθήσεων, χρηματισμών και εγκληματικών
σχεδίων, ύποπτες αυτομολίες και αλλαγές πο-
λιτικού στρατοπέδου, κομματική χρησιμοποίηση
του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας
(και απορεί κανείς με την αντοχή -αν όχι και
ανοχή- και του απερχόμενου και του υποψήφιου
Προέδρου), απειλές για καταστροφή ή ευαγγε-
λισμούς για σωτηρία, ανάλογα με το αποτέλεσμα
των εκλογών και άλλα. Έτσι, ο προεκλογικός
αγώνας, αντί να διεξάγεται πολιτισμένα, θυμίζει
πόλεμο! Και αντί ο ψηφοφόρος να επιλέγει -

ελεύθερα και ψύχραιμα- θέσεις και προγράμ-
ματα, που με καθαρότητα και ειλικρίνεια θα
του παρουσιάζουν οι διεκδικητές της ψήφου
του, συνθλίβεται κατ’ επανάληψη στις μυλόπε-
τρες του φόβου και της ενοχής για «καταστρο-
φή», αν κάνει «λανθασμένη» επιλογή!   

➤ Έτσι, ο πολίτης απορεί και αναρωτιέται:
είναι, πράγματι, ελεύθερος να αποφασίζει;
Γιατί οι εκλογές αναθεματίζονται ως καταστροφή
για τη χώρα, αφού τις προβλέπει το Σύνταγμα,
που καθορίζει πότε επιτρέπεται ή επιβάλλεται
να γίνουν; Είμαστε πολιτικά «ανώριμοι», όπως
έλεγαν οι δικτάτορες της χούντας του 1967;
Μήπως πρέπει να αφήνουμε τις τύχες μας στους
«σωτήρες» και να αποφασίζουν αυτοί για μας
τα όσα «ωραία» αποφασίζουν από τις καρέκλες
τους; Και όταν, συνταγματικά, οι εκλογές είναι
τελικά αναπόφευκτες, γιατί πρέπει να διεξά-
γονται σε κλίμα κινδυνολογίας, απειλών, φοβίας
και τρόμου; Γιατί να μας «τρομοκρατούν» οι
πολιτικοί και τα καλοπληρωμένα δημοσιογρα-
φικά φερέφωνά τους, ενώ διατείνονται ότι
αποκηρύσσουν κάθε μορφή τρομοκρατίας;
Όμως, η λέξη «τρομοκράτης» έχει το ίδιο νόημα,
ανεξαρτήτως  βαθμού εγκληματικότητας, μέσων
και τομέα εφαρμογής της: σημαίνει αυτόν που
θέλει να επικρατήσει, ενσπείροντας τρόμο στους
άλλους. Ποιων νοσηρών εγκεφάλων δημιούρ-
γημα είναι η προεκλογική «πολιτική τρομοκρα-
τία» που βιώνουμε; Πού είναι ο σεβασμός των
πολιτικών στους πολίτες; Γιατί να είμαστε
θύματα του μακιαβελισμού* τους, των ανήθικων
μεθόδων και μέσων, που καθόλου δεν τα «αγιά-
ζει» ο ευτελής σκοπός, ο φωλιασμένος στην
ασημαντότητα μιας κομματικής ιδιοτέλειας και
«καρεκλολατρείας», κάτω από τη μάσκα των
κροκοδίλιων δακρύων; *(Ο Ιταλός πολιτικός
Μακιαβέλι το 1500 μ.Χ. υποστήριζε ότι για την

κατάκτηση και άσκηση της εξουσίας επιτρέπονται
όλα τα μέσα, με άλλα λόγια «ο σκοπός αγιάζει
τα μέσα»!)                   

➤ Άλλη απορία: γιατί οι προεκλογικές
υποσχέσεις επαναλαμβάνονται ίδιες κάθε φορά
και όποιοι έρχονται στην εξουσία τις ξεχνούν;
Και γιατί, αφού δεν τις υλοποίησαν, ούτε απο-
λογούνται ούτε ντρέπονται να μας υποσχεθούν
τα ίδια, που είχαν ξανά υποσχεθεί, και έκαναν
άλλα; Είναι κι αυτό ένα από τα σύνδρομα της
πολιτικής μας ζωής: το σύνδρομο του «άλλα
λέω κι άλλα κάνω».                         

➤ Και μια τελευταία απορία, αν και αυτές
δεν έχουν τελειωμό: συχνά, κάποιος που βα-
ρύνεται από μια σοβαρή αντικοινωνική πράξη,
«μετακομίζει», είτε από ντροπή είτε από το
φόβο της κατακραυγής. Με τους πολιτικούς
μας άλλα συμβαίνουν. Ενώ κάποιοι ουσιαστικά
εκδιώχθηκαν ως αποτυχημένοι και υπεύθυνοι
(το λένε και οι πρώην «δικοί» τους) για το κα-
τάντημα της χώρας, επανέρχονται στο προσκήνιο
και διεκδικούν την ψήφο μας, σαν να μην έχει
συμβεί τίποτα, δίχως ίχνος ντροπής και μετα-
μέλειας. Έχουν χάσει και το «συγγνώμη» και
το φιλότιμο! Απύθμενο θράσος; Διανοητικό
μπλακάουτ; Πολιτική… αφασία; Για αφαίρεση
ψήφων από άλλους; Για μια βουλευτική έδρα,
που, πλην άλλων, προσφέρει ασυλία και προ-
οπτική άφεσης αμαρτιών μέσω της διαγραφής;
Και άλλα πιο ύποπτα μπορεί να σκεφτεί ο πο-
λίτης, που, εκτός από υποψιασμένος, τελικά
δικαιούται να είναι και καχύποπτος, με όσα
βλέπει. Εκτός αν πρόκειται... απλώς για την
περίπτωση, που, ο «εγκληματίας» ξαναγυρίζει
στον τόπο του «εγκλήματος»! Για τέτοιες περι-
πτώσεις πάντως, πλην της καχυποψίας του, ο
λαός πρέπει να επιστρατεύει και την περιφρό-
νησή του. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΙΠΙΛΗΣ
Δεν θα ήθελα ποτέ το κείμενο αυτό της

εφημερίδας μας, που αφιερώνεται με αγάπη
στον εκλεκτό και σεβαστό μας Γεώργιο Αθ. Πι-
πιλή, να συμπεριλαμβάνεται στη στήλη της
εφημερίδος μας «Αυτοί που φεύγουν». Εμείς,

όσοι τον γνωρίσαμε και τον ζήσαμε από κοντά,
δε θα ξεχάσουμε και δε θα σβήσει από τη
μνήμη μας ποτέ μια μορφή, μια προσωπικότητα,
ένας άνθρωπος φτιαγμένος και ζυμωμένος με
ιδανικά, με αξίες, με πίστη στο Θεό, με αγάπη
στην πατρίδα και προσφορά στο συνάνθρω-
πο.

Στ’ αλήθεια, ο άνθρωπος γενικά, όσο ζει
στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, είναι
δίπλα μας, μπορούμε να του μιλάμε, να μας
συντροφεύει με ωραίες αναμνήσεις, με τον
απόηχο των έργων του, με την έντονη παρουσία
του στην καθημερινότητα της ζωής μας. Μπο-
ρούμε να ζούμε μαζί χαρές και λύπες, στιγμές
εύκολες και δυσκολίες, μέρες δημιουργίας και
αναζητήσεων. Λες και δεν έφυγε από κοντά
μας.

Ο  ίδιος έζησε μια όμορφη παιδική ηλικία,
που άρχισε στο πατρικό του σπίτι στη Ζούρτσα
με την αγάπη της αείμνηστης μητέρας του
θειά- Αθηνάς, των αδελφών του Νίκου, Σοφίας,
Γιαννάκη, Μαρίας και Ανδριάνας. Καθότι μι-
κρότερος, απολάμβανε την αγάπη όλων. Αυτή
η στοργή και η αγάπη που πήρε στα παιδικά
του χρόνια, ξεχείλισε και γέμισε τη ζωή του
αργότερα. Μοναδικός σύζυγος, ασύγκριτος
πατέρας, υπέροχος θείος, ανεπανάληπτος
αδελφός. Με απέραντη αγάπη για όλους. Αγά-
πησε τον τόπο που είδε το πρώτο φως στη
ζωή του, τη Ζούρτσα. Τη νοιάστηκε και τη
φρόντισε σε όλη του τη ζωή. Αλλά και στην ια-
τρική επαγγελματική οικογένεια, μέσα στην
οποία εργάστηκε, ήταν υποδειγματικός. Αφο-
σιωμένος στον άρρωστο και με ξεχωριστή διά-
κριση στους συναδέλφους του. 

Ήρθε όμως κάποτε και η ώρα της συγ-
κομιδής. Ήρθε η ώρα να εισπράξει τους καρ-
πούς της προσφοράς του με αποκορύφωμα
την πλήρη αφοσίωση της συζύγου του, της

αγαπημένης του Ηρώς και των δύο παιδιών
του, της Μαρίας και του Θάνου. Η φροντίδα
και η προστασία τους, τον αγκάλιασαν στοργικά,
όπως το άξιζε, ως την τελευταία του στιγμή.
Έφυγε πλήρης ημερών. Η ζωή του τώρα συ-
νεχίζεται στην απέναντι όχθη του ποταμιού
και μας συντροφεύει από εκεί. Θα ζει μέσα
μας, όσο και αν λυπηθήκαμε γι’ αυτό το χωρι-
σμό, για πάντα. Ο άνθρωπος πεθαίνει, όταν
ξεχνιέται. Γι’ αυτό υποσχόμαστε πως δεν θα
τον ξεχάσουμε ποτέ.

Ο Σύλλογος των Ζουρτσάνων της Αθήνας
έχει πολλά να πει για τη ζωή του, την πα-
ρουσία του και την προσφορά του σ’ αυτόν.
Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του, με ενεργό
δράση από τότε μέχρι και σήμερα. Το 1959
εξελέγη πρόεδρος. Επί της προεδρίας του

και με τη βοήθεια του αειμνήστου αδελφού
του Γιαννάκη Πιπιλή, Αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
έγινε η διάνοιξη του δρόμου Ζούρτσα-Αν-
δρίτσαινα. Πολύ ζωτικό και σπουδαίο έργο
για το χωριό μας. Η ΜΟΜΑ έλαβε την εντολή
για την κατασκευή του δρόμου και η αρχή της
διάνοιξης έγινε από το σημείο εκείνο του
χωριού που βρίσκεται σήμερα η προτομή του
αείμνηστου στρατηγού αδελφού του. Η προ-
σφορά του ήταν καθοριστική. Για τη δημιουργία
της μικρής και πολύ όμορφης αυτής πλατείας
του χωριού μας, στη μνήμη του αδελφού του,
μπορώ να σας διαβεβαιώσω προσωπικά,
πόσο πολύ νοιάστηκε και κουράστηκε ο ίδιος,
μέχρις ότου ξεπεραστούν οι τυπικές δυσκολίες
που υπήρχαν και ολοκληρωθεί το έργο.

Με την εφημεριδούλα του χωριού είχε πολύ
στενή συνεργασία. Ξεφυλλίζοντας τους τόμους
της, βρίσκεις ωραία άρθρα του εκεί, νοσταλγικά
πάντα. Νομίζω πως πολλά από αυτά, αν ανα-
δημοσιεύονταν στις στήλες της κατά καιρούς,
έχουν πολλά να δώσουν σε όλους μας.

Στις 5 Μαΐου του 1993 γίνονται τα εγκαίνια
του ιατρείου. Πολλοί οι προσκεκλημένοι που
παρευρέθησαν και τίμησαν το χωριό μας. Με-
ταξύ τους ξεχώρισαν δύο ιδρυτικά μέλη του

συλλόγου μας, δυο γιατροί, γέννημα θρέμμα
της Ζούρτσας, γνωστοί στο Πανελλήνιο και
όχι μόνο. Γεώργιος Αθ. Πιπιλής και Γεώργιος
Κ. Δαΐκος. Ο πρώτος, ως πρεσβύτερος, κάνει
την πρώτη ομιλία από τους καλεσμένους μας

και κόβει την κορδέλα των εγκαινίων. Αξέχαστη
μέρα και ώρα. Την αναπολούμε με συγκίνηση.
Και είναι όντως συγκλονιστικό, αν σκεφθεί κα-
νείς, πως αυτή ήταν και η τελευταία φορά που
επισκέφθηκε την αγαπημένη του Ζούρτσα, ο
αγαπητός μας «θείος Γιώργος».

Στην εφημερίδα που κυκλοφόρησε μετά
τα εγκαίνια, στη στήλη της αλληλογραφίας,
γράφει ένα ζεστό γράμμα προς όλους μας για
την όμορφη γιορτή των εγκαινίων. Για τη συγ-
κίνηση που ένοιωσε και τη χαρά που πήρε.
Στο ίδιο τεύχος γράφει κείμενο για την αξία
των δημοτικών τραγουδιών μας και καταλήγει
με το ποίημα του Κρυστάλλη.
«Καλότυχοί μου χωριανοί, ζηλεύω τη ζωή
σας.
Την απλοϊκή σας τη ζωή, πούχει περίσσιες
χάρες.
Μα πιο πολύ τον μαζικό ζηλεύω γυρισμό
σας,
όταν η ημέρα σώνεται και βασιλεύει ο
ήλιος».

Μιλάει ακόμα για την επίσκεψή του στο
Μοναστήρι. Θαυμάζει το καινούργιο τέμπλο
και μας παροτρύνει να μην αμελήσουμε το
Μοναστήρι. Να νοιαστούμε, ώστε να λάμψει η
ωραιότητα του μνημείου, που είναι το μόνο
αρχαιολογικό μνημείο του τόπου μας. Πού να
ήξερε πως ύστερα από είκοσι και πλέον χρόνια,
οι προφητικοί του λόγοι θα επαληθεύονταν
και το Μοναστήρι μας θα ανακαινιζόταν και θα
ξαναέλαμπε σαν μοναδικό μνημείο όχι μόνο
της Ζούρτσας αλλά και ολόκληρης της περιοχής.
Λες και ήταν η «ώρα ανοιχτή» και ακούστηκε
η ευχή του! Ή μήπως είπε κάτι μυστικά στο
αυτί του αγαπημένου φίλου, συναδέλφου
και συγγενή του, που ήταν μαζί στα εγκαίνια
του ιατρείου και έτσι ανέλαβε αυτός την
αναστήλωσή του;

Θα πρέπει να έχουμε «μέρες του Μαγιού
και νύχτες του Γενάρη», για να λέμε και να
γράφουμε αναμνήσεις, ιστορίες, γεγονότα, πα-
ραινέσεις και συμβουλές από τέτοιες μορφές.
Να γιατί δεν πεθαίνουν μερικοί άνθρωποι.

Μίνα Κέκη-Παπακυριακοπούλου

Σε εκδρομή ως Πρόεδρος του Συλλόγου το 1959

Μια ιστορική φωτογραφία στη Μπούρα 
εκεί που αρχίζει ο δρόμος για το Μοναστήρι.

Με την οικογένειά του και τους συνεργάτες του.

Από τα αποκαλυπτήρια της προτομής
του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ιωάννου Πιπιλή

Από την ομιλία του στα εγκαίνια του ιατρείου το 1993

Κόβοντας την κορδέλα
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

Επιτυχίες
➤ Η Γλούμη Κων/να του Νικολάου

αποφοίτησε από το Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Μαθηματικός). 

➤ Ο Νικόλαος Γαρδέλης γιος της
Σίσσης Καπλάνη, εγγονός του Νι-
κόλαου Καπλάνη, εισήχθη στην
Σχολή Καλών Τεχνών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. 
Τα θερμά μας συγχαρητήρια.
Καλές σπουδές.

Γεννήσεις
➤ Η Κρεσταινίτη Αναστασία του

Γρηγορίου και ο σύζυγός της
Σκαμπαρδώνης Ανδρέας που
διαμένουν στην Πάτρα, απέκτη-
σαν αγοράκι στις 11-12-2014.

➤ Η Δέσποινα Αγγελοπούλου του
Μιχάλη και ο σύζυγός της Παπα-
λυμπέρης Βασίλειος, απέκτησαν
αγοράκι στις 19-12-2014.

➤ Ο Κολώκας Κων/νος του Βασι-
λείου και η σύζυγος του Γιαννο-
πούλου Μαρία, απέκτησαν
αγοράκι.

➤ Ο Βλάχος Θεόδωρος του Σπύ-
ρου και η σύζυγός του Κολώκα
Μαρία του Βασιλείου, απέκτησαν
αγοράκι.

➤ Ο Πολυχρονόπουλος Άγγελος
του Φωτίου και η σύζυγός του
Ελένη HOMSI, απέκτησαν κορι-
τσάκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα
νεογέννητα.

Γάμος
➤ Ο Λούτος Αθανάσιος του Διον.

και η Κρανίτη Κανέλλα του Κων.

τέλεσαν τους γάμους τους στην
Αθήνα στις 27-10-2014.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχι-
σμένοι. 

Θάνατοι
➤ Στις 23-11-2014 απεβίωσε στην

Αθήνα η Δήμητρα Καραβούλια
(χήρα Νικολάου), ετών 87, και
ετάφη στη Νέα Φιγαλία, στο κοι-
μητήριο του Μοναστηριού.

➤ Απεβίωσε η Μπουσιούτα Αιμι-
λία, ετών 86 και ετάφη στο κοιμη-
τήριο του Προφήτη Ηλία του
χωριού μας.

➤ Απεβίωσε στην Αθήνα ο Σιώρης
Ιωάννης, ετών 61 και ετάφη στην
Αθήνα.

➤ Απεβίωσε στην Αυστραλία ο
Κρεσταινίτης Αθανάσιος του
Κων., ετών 75.

➤ Απεβίωσε στην Αθήνα η Τσούτα
Ιωάννα, ετών 92 και ετάφη στο
κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία
του χωριού μας.

➤ Απεβίωσε στον Κακόβατο η
Χύμη - Θεοδωροπούλου Άννα,
ετών 84 και ετάφη εκεί.

➤ Απεβίωσε στην Αθήνα η Σιώρη
Θεοφάνη, ετών 92 και ετάφη στο
κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία.

➤ Απεβίωσε στην Αθήνα ο Πιπιλής
Γεώργιος (ιατρός καρδιολόγος),
ετών 103 και ετάφη εκεί.

➤ Απεβίωσε ο Αθανάσιος Παύλου
στην Αθήνα, ετών 83 και ετάφη
στο Γ΄Κοιμητήριο στη Νίκαια.

➤ Απεβίωσε η Όλγα Κατσάμπουλα
του Ευθυμίου στην Αθήνα, ετών
58 και ετάφη εκεί. 
Τα θερμά μας συλλυπητήρια
στους οικείους τους.

Αφιέρωμα  στον  Χαρίλαο  Κλέντο

ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗΝ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝ.  ΠΙΠΙΛΗ

Ο Σύλλογος Ζουρτσάνων Αθήνας στέκεται με συγκίνηση, ευλάβεια και

ευγνωμοσύνη μπροστά στη μνήμη του εκλιπόντος και αείμνηστου

Γεωργίου Αθαν. Πιπιλή, συμπατριώτη μας γιατρού, ιδρυτικού και έκτοτε

ενεργού μέλους του Συλλόγου μας και τέως προέδρου του Δ.Σ., με

μεγάλη προσφορά και υποστήριξη στο Σύλλογο και στο χωριό μας.

Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας και τα θερμά συλλυπητήριά μας

στους οικείους του και συνεισφέρουμε εις μνήμην του το ποσό των 100

ευρώ για τα έργα στο νέο κοιμητήριο του χωριού μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος

Βασίλειος Κων. Γλούμης

Aγαπημένε μας Χάρη

Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από την
ημέρα που έφυγες για πάντα από κοντά
μας, ένας χρόνος γεμάτος απέραντη λύπη
και αναμνήσεις από εσένα που μας καίνε! 

H αγάπη σου, η φροντίδα για την οι-
κογένειά σου, οι ενθαρρυντικές σου κου-
βέντες για οτιδήποτε άσχημο και αν συ-
νέβαινε, μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη
και στην καρδιά μας και αντλούμε δύναμη
από αυτές για να συνεχίσουμε!

H γέννηση της νέας εγγονούλας σου
που συνέπεσε με τη δική σου έξοδο είναι μεγάλη παρηγοριά για όλους
μας!

Στη μνήμη σου τελέσαμε επιμνημόσυνη δέηση στο κοιμητήριo της 
Καλλιθέας. Δεν σε ξεχνούμε, βρίσκεσαι πάντα ανάμεσά μας!

H οικογένειά σου

Εισφορές  για  την  εφημερίδα 
Βλάχος Δημήτριος του Νικολάου 
(Νέα Υόρκη) ......................................... 50,00€
Καράπαπας Κωνσταντίνος ..................10,00€
Καράπαπας Αθανάσιος........................ 10,00€
Γεωργοπούλου Βούλα......................... 20,00€ 
Δαΐκος Γεώργιος ................................. 50,00€
Λιναρδάκη Ιωάννα .............................. 20,00€
Γλούμης Θεόδωρος ............................ 30,00€
Καρανάση Άννα .................................. 20,00€
Ζαριφοπούλου Αφρούλα .................... 20,00€
Παπανδρέου Ελένη ............................ 20,00€
Κολοσάκας Κωνσταντίνος ................. 20,00€
Κλέντος Βασίλης ................................ 20,00€
Λούτος Διονύσιος ............................... 20,00€
Καράπαπας Κανέλλος ........................ 20,00€
Πιτσινής Ανδρέας ................................10,00€
Αυγερινός Αναστάσιος ........................10,00€
Βλάχος Νικόλαος του Φωτ. ................ 20,00€
Τσούτας Νικόλαος .............................. 20,00€
Βλάχος Νικόλαος του Γεωρ. .............. 15,00€ 
Αυγερινού Βασιλική ............................ 20,00€
Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος ..........50,00€
Κάσσαρης Αναστάσιος ....................... 50,00€
Κουτσόπουλος Άγγελος .................... 20,00€ 
Κουτσόπουλος Χρήστος .................... 20,00€ 
Παπαδόπουλος Νικόλαος .................. 20,00€
Παπαδόπουλος Νικόλαος .................. 20,00€
Φλέσσα - Λιάκου Αμαλία .................... 50,00€ 

Παπαδόπουλος Αναστάσιος ............... 30,00€
Κατσάμπουλας Νικόλαος ................... 10,00€ 
Ζευγίτης Παναγιώτης του Νικ............. 10,00€ 
Ζευγίτης Νικόλαος του Παν. ...............10,00€
Παπαδοπούλου-Μούτση Γεωργία ...... 20,00€
Πιπιλή Ευσταθία ................................. 25,00€
Τσόπελα Κωνσταντίνα ........................ 50,00€
Πιπιλή-Νότα Ιωάννα ........................... 25,00€
Ανδρίκουλα Φανή ................................ 20,00€
Πιπιλής Διαμαντής .............................. 20,00€
Τσόπελα Γαρυφαλλιά ......................... 30,00€
Χανιώτης Παναγιώτης .........................10,00€
Χατζής Παναγιώτης .............................10,00€
Χατζής Αντώνιος ..................................10,00€
Πιτσινή-Μαγνήσαλη Χριστίνα ............ 20,00€
Κατσάμπουλα Φωτεινή ....................... 20,00€
Τσούτα-Δαμίγου Ευσταθία ................. 20,00€
Βάγια-Καλαθά Βασιλική ..................... 10,00€
Βάγιας Θεόδωρος .............................. 20,00€
Καραχάλιος Ιωάννης του Νικ. ............ 40,00€
Γεραμούτσου-Λαμπροπούλου Ιωάννα .. 20,00€
Ζαριφόπουλος Παναγιώτης ............... 50,00€
Ζαριφοπούλου-Γιαγμούρογλου 
Φωτεινή ............................................... 20,00€
Σούμας Βασίλειος ............................... 50,00€
Δημοσθενίδης Νικόλαος .................... 25,00€
Δημοσθενίδου-Αγιοπούλου Φωτεινή . 25,00€
Βενετσανοπούλου Αθανασία ..............20,00€
Βενετσανόπουλος Δημήτριος ............ 20,00€
Βλάμη Νίκη ......................................... 30,00€

Χατζή-Γκόλιου Χριστίνα ..................... 20,00€
Χατζή Σοφία ........................................ 10,00€ 
Πετρόπουλος Νικόλαος ...................... 20,00€
Πετροπούλου Πολυξένη .................... 20,00€
Παπανδρέου Νικόλαος ....................... 20,00€
Καλύβα Αντωνία του Αθαν  ................ 20,00€
Βλάχου-Κουτή Αγγελική .................... 20,00€
Βλάχου-Αλεξίου Παναγούλα ............. 10,00€
Βλάχου-Παύλου Χρυσούλα ................ 10,00€
Βλάχος Θεόδωρος του Ιωαν ............... 10,00€
Σπιθουράκης Παναγιώτης ................... 10,00€
Σπιθουράκης Σταμάτιος ...................... 10,00€
Γκουβάτσος Γεώργιος του Νικ. .......... 20,00€
Αγγελοπούλου Βασιλική του Δημοσθ. 20,00€
Βλάχος Σπύρος του Γεωρ.................... 30,00€
Μαυροειδή Κλαίρη .............................. 20,00€
Γκουβάτσος Αναστάσιος του Γεωρ. .... 20,00€
Σερεμέτης Κων/νος του Ιωάν. ............ 10,00€
Σερεμέτης Παναγιώτης του Ιωάν. ....... 10,00€
Γιαννακόπουλος Ιωάννης  .................. 50,00€
Γιαννίτσας Πανταζής .......................... 10,00€
Σερεμέτης Παναγιώτης του Κων......... 20,00€
Δημόπουλος Διονύσιος  ..................... 20,00€
Ανώνυμος ........................................... 50,00€
Καράπαπας Νικόλαος του Χρησ. ....... 20,00€
Γλούμης Νικόλαος του Γεωρ. ............. 20,00€
Τριανταφυλλόπουλος Χρήστος του Παν. 10,00€
Βλάχου-Ματζούνη Νότα .................... 20,00€
Μανιάτης Χρήστος του Γεωρ. ............ 10,00€
Μανιάτης Ιωάννης του Γεωρ. ............. 10,00€

Γιαννακόπουλος Ιωάννης ................... 20,00€
Κόπιτσας Γεώργιος ............................. 20,00€
Παυλούρος Γεώργιος του Θεοδ. ......... 30,00€
Λαμπρόπουλος (Γραφείο Τελετών) .... 20,00€

Εις  Μνήμη
Ζευγίτης Παναγιώτης του Νικ............. 20,00€

των γονέων Νικολάου και Πηνελόπης.
Λιάπη Κωνσταντίνα ...........................100,00€

του αγαπημένου συζύγου, πατέρα 
και παππού, Χρήστου Λιάπη

Σμυρνής Γρηγόρης και Ελένη ............ 50,00€
Χρήστου Λιάπη

Κάσσαρης Κων/νος και Χρυσούλα ..... 30,00€
Χρήστου Λιάπη

Γλούμης Βασίλης και Άννα ................. 30,00€
Χρήστου Λιάπη

Σερεμέτης Ιωάννης του Κων/νου........ 30,00€
του αδελφού του Αθανασίου Σερεμέτη    

Σιώρης Φώτης ....................................100,00€
(για την Αγία Βαρβάρα)

Θεοφανής Σιώρη, Γιάννη Σιώρη, Αναστασίου
Σιώρη του Ιωάν. και Αθανασίου Σερεμέτη.  

Για έργα του Συλλόγου
Σιώρης Φώτιος................................... 100,00€

Για το Μοναστήρι
Φλέσσα Μαρία του Ιωάν. ................... 100,00€



7Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2014

Από το συμπατριώτη μας κ. Γρηγόριο Ιωάν. Γρηγορόπουλο λάβαμε
και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή, που περιέχει ευχάριστα
νέα για τους συλλόγους του χωριού μας.

ΜΙΑ  ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους αναγνώστες
της εφημερίδας μας για μια αξιέπαινη ενέργεια, στην οποία προέβη ο
συντοπίτης μας και πρώην πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Γρη-
γόριος Γρηγορόπουλος του Ιωάννη.                                                                       

Τον περασμένο Σεπτέμβρη επεσκέφθη για λίγες μέρες τις Η.Π.Α., αντα-
ποκρινόμενος σε πρόσκληση συγγενών και φίλων του, που διαμένουν
εκεί. Ο αγαπητός μας συγχωριανός δεν ξέχασε να ενημερώσει κάποιους
από τους Ζουρτσάνους, που συνάντησε εκεί, για τις δυσκολίες και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι από τους φορείς του τόπου
μας, σε σχέση με τη λειτουργικότητα και τις δραστηριότητές τους. Δεν
πρόλαβε ο Γρηγόρης να επιστρέψει και οι υπέροχοι αυτοί Ζουρτσάνοι
προέβησαν σε μια συγκινητική ενέργεια: έβαλαν αμέσως το χέρι στην
τσέπη τους και συγκέντρωσαν ένα χρηματικό ποσό 3.000,00 ευρώ, που
με κάθε δυνατό και άμεσο τρόπο έφτασαν στα χέρια του Γρηγόρη, για
να τα μοιράσει στους τοπικούς φορείς της Νέας Φιγαλίας. 

Από το ποσό αυτό, 2.200,00 ευρώ παραδόθηκαν στον ποδοσφαιρικό
όμιλο «ΑΠΟΛΛΩΝ», για να διατεθεί δεόντως για την ασφαλή μεταφορά
των ποδοσφαιριστών με κατάλληλο λεωφορείο σε προορισμούς και
έδρες εκτός Ζούρτσας, διότι μέχρι σήμερα αυτό γίνεται με το υστέρημα
κάποιων παραγόντων του ομίλου, και πολλές φορές και αυτών των ίδιων
των παιδιών. Το σπουδαιότερο μάλιστα είναι ότι αναγκάζονταν να ταξι-
δεύουν μεγάλες αποστάσεις με οχήματα, αρκετά εκ των οποίων δεν πα-
ρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια.

Πεντακόσια (500,00) ευρώ παρεδόθησαν στον πολιτιστικό σύλλογο της
Ζούρτσας, για την κάλυψη εξόδων διαφόρων τοπικών εκδηλώσεων.

Τριακόσια (300,00) ευρώ παρεδόθησαν στο σύλλογο των εν Αθήναις
Ζουρτσάνων, για την κάλυψη αναγκών του τομέα έκδοσης και κυκλοφο-
ρίας της εφημερίδας μας.

Τα χρήματα προσέφεραν οι:                                                                                                                                                  
1.-Γιακουμόπουλος Νικόλαος του Αναστασίου  ....... 1.000 δολάρια                                                   
2.-Γιακουμόπουλος Παναγιώτης του Αναστασίου ... 1.000 δολάρια      
3.-Γρηγορόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη .................... 650 δολάρια  
4.-Τάγαρης Φώτιος του Γεωργίου ................................ 650 δολάρια  
5.-Βλάχος Δημήτριος του Νικολάου ............................ 500 δολάρια 

Υποκλινόμαστε στη γενναία προσφορά των παιδιών αυτών της Ζούρ-
τσας, αλλά και στο συγχωριανό μας Γρηγόρη Γρηγορόπουλο για την
πρωτοβουλία του, με την οποία απέδειξε το βαθμό αγάπης του προς τους
παραπάνω φορείς και τη Ζούρτσα γενικότερα.              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντίγραφο της παρούσης επιστολής να δημοσιευθεί τόσο
στην εφημερίδα των εν Αθήναις Ζουρτσάνων, όσο και στην εφημερίδα
«Πατρίς» Πύργου Ν. Ηλείας».

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σημείωση της εφημερίδας: ευχαριστούμε θερμά και συγχαίρουμε τους αγα-
πητούς μας συμπατριώτες για τη γενναία προσφορά τους, τόσο προς την
εφημερίδα μας όσο και προς τους άλλους φορείς. Επίσης και τον αγαπητό
Γρηγόρη για την πρωτοβουλία και τη μεσολάβησή του. Στις ενέργειές τους
καθρεφτίζεται η αγάπη για το χωριό μας και το ενδιαφέρον για την πρόοδό
του. Ακολουθώντας το παράδειγμά τους, μακάρι όλοι μας, ο καθένας με τις
δυνάμεις του, να βάζουμε ένα λιθαράκι για τον ίδιο κοινό σκοπό.

Ανάλογο ευχαριστήριο μέσω της εφημερίδας απευθύνει προς όλους τους
ανωτέρω συμπατριώτες και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Φιγαλίας, με επι-
στολή της προέδρου του κ. Χρυσούλας Γρηγοροπούλου, καθώς και ο ποδο-
σφαιρικός Σύλλογος «Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ» Ν. Φιγαλίας μέσω του προέδρου του
κ. Κων/νου Αλεξόπουλου, για τη γενναία βοήθεια που έλαβαν.

Πωλείται:
Οικία με οικόπεδο κάτω από 

την πλατεία στη Νέα Φιγαλία. 

Πληροφορίες 

στο τηλ.: 697 4674736

Ανακοίνωση

Η Απώλεια είναι κάτι περίπλοκο
και κανείς δεν είναι σε θέση να προ-
βλέψει την αντίδραση που μπορεί
να προκαλέσει. Μια απώλεια αγγίζει
πολλές ζωές: την οικογένεια, τους φί-
λους. Μια απώλεια μπορεί να μας χω-
ρίσει ή και να μας ενώσει. Μπορεί
στο τέλος να χάνουμε όλα όσα έχουμε,
αλλά αυτό που τελικά μετράει, η αγάπη
που νιώσαμε και η αγάπη που δώσαμε,
δεν μπορεί να χαθεί ποτέ. Τα σπίτια,
οι δουλειές, οι περιουσίες, τα νιάτα
μας ή ακόμη και τα αγαπημένα μας
πρόσωπα είναι για μας τα δάνεια της
ζωής. Δεν είναι δικά μας για πάντα.
Μεγαλώνοντας, χάνουμε φίλους, κάθε
φορά που αλλάζουμε τόπο διαμονής,
χάνουμε τα παιχνίδια μας και ζούμε
τους πρώτους μας έρωτες, μόνο και
μόνο για να τους χάσουμε.  

Όλα τα πράγματα, τα όνειρα, η
νιότη, η ομορφιά, θα τελειώσουν.
Όλα όσα μας ανήκουν, ουσιαστικά
τα έχουμε δανειστεί. Τα πάντα είναι
παροδικά. Η παρουσία μας στον κόσμο
αυτό δεν είναι μόνιμη, όπως δεν είναι
και η οποιαδήποτε ιδιοκτησία μας.
Δεν μας αρέσει να βλέπουμε τη ζωή
με τον τρόπο αυτό. Μας αρέσει να
αυταπατόμαστε ότι η ζωή μας και όλα
όσα αυτή περιλαμβάνει, θα κρατήσουν
αιώνια. Ελπίζουμε να κρατήσουμε τους
ανθρώπους μας και τα πράγματα όπως
είναι, όμως ξέρουμε πως αυτό δε γί-
νεται. Και δε θέλουμε καν να σκεπτό-
μαστε την τελευταία αντιληπτή ΑΠΩ-
ΛΕΙΑ, τον ίδιο το θάνατο. Ίσως η μόνη
βεβαιότητα σχετικά με την απώλεια
είναι ότι ο χρόνος μας θεραπεύει. Δυ-
στυχώς όμως, η θεραπεία δεν είναι
πάντοτε άμεση.

Η απώλεια είναι ένα από τα πιο
δύσκολα πράγματα στη ζωή, αλλά
είναι αναπόφευκτη. Όπως  δεν μπορεί
να υπάρχει το καλό χωρίς το κακό ή
το φως χωρίς το σκοτάδι, έτσι δεν
μπορεί να υπάρχει ζωή χωρίς απώλεια.
Και σίγουρα η απώλεια αγαπημένων
μας προσώπων είναι από τις πιο λυ-
πηρές εμπειρίες της ζωής. Αυτό το
γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι γο-
νείς που έχουν χάσει παιδιά τους. Μια
τέτοια τραγική απώλεια γι’ αυτούς
ισοδυναμεί με το τέλος του κόσμου.

Όμως, ας μου επιτραπεί να πω ότι ως
γονέας έχω προσωπική εμπειρία του
πράγματος, διότι έχω υποστεί και βιώ-
σει μια τέτοια απώλεια. Νομίζω, λοι-
πόν, πως με την πάροδο του χρόνου,
διαπιστώνει κανείς ότι από την τρα-
γωδία αυτή γίνεται ωριμότερος. Και
ενώ ο μεγάλος πόνος μένει βαθιά χα-
ραγμένος μέσα μας, καταλαβαίνουμε
ότι παράλληλα η τραγική απώλεια μας
προσφέρει και κάποιες εντελώς απροσ-
δόκητες βοήθειες: μαθαίνουμε ότι
είναι καλύτερο να έχεις αγαπήσει και
να έχεις χάσει, παρά να μην έχεις αγα-
πήσει καθόλου. Και, βεβαίως, γινό-
μαστε αρκετές φορές πιο δυνατοί και
πιο ολοκληρωμένοι.

Αλλά πολλές φορές, πλην του θα-
νάτου, και άλλες, μικρότερες -ας τις
πούμε έτσι- απώλειες στη ζωή μας
γίνονται μεγάλες, όπως η απώλεια
της υγείας από βαριές ασθένειες, η
απώλεια κάποιας από τις βασικές μας
αισθήσεις, η απώλεια της δυνατότητας
να κινούμαστε και να αυτοεξυπηρε-
τούμαστε κλπ. Με βάση, όμως, τη
σκέψη ότι η απώλεια στη ζωή μας εί-
ναι αναπόφευκτη, πρέπει να μάθουμε
να είμαστε δεμένοι, συμφιλιωμένοι
μαζί της. Τότε νοιαζόμαστε περισσό-
τερο ο ένας για τον άλλο και καταλα-
βαίνουμε βαθύτερα τον άνθρωπό μας
και το συνάνθρωπό μας. Τότε βιώνουμε
τον πόνο της απώλειας του γονέα ως
παιδιά, του παιδιού ως γονείς, του ή
της συζύγου ως σύζυγοι, του συγγενή
ως συγγενείς, του φίλου ως φίλοι
κ.ο.κ.

Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι οι απώλειες
στη ζωή δε σημαίνουν και απώλεια
της ζωής. Η ζωή συνεχίζεται και είναι
γεμάτη από νέα ξεκινήματα. Μπορεί
οι απώλειες να μας καίνε, αλλά μπο-
ρούμε και πρέπει να περνάμε μέσα
από τη φωτιά, για να βγούμε στην
άλλη πλευρά της ζωής.                                                                                                                         

(Στο επόμενο φύλλο: αγάπη-έρω-
τας-σεξουαλ. διαπαιδαγώγηση παι-

διών και  εφήβων)

ΒΑΣΙΛΗΣ  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ,  

Κοινωνιολόγος

ΟΙ  ΑΠΩΛΕΙΕΣ  ΤΗΣ  ΖΩΗΣ «Αμερικανική»  βοήθεια… από  Ζουρτσάνους!

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  
Β.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

Λ. Δημοκρατίας 304  Άγιοι Ανάργυροι  

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

e-mail: gotaxisinfo@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΕΛΕΤΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΚΗΔΕΙΕΣ - 
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ΖΑΧΑΡΩ • ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ • ΚΑΛΑΜΑΤΑ • ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 26250 31555 • ΚΙΝ: 6977 13 99 94

Λόγω τεχνικής δυσκολίας 

και πληθώρας ύλης

η παρουσίαση των 

εκθεμάτων του Μουσείου

θα συνεχιστεί στο επόμενο

φύλλο.
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Οι εκλογές ήταν και θα είναι πάντα ένα γε-
γονός σπουδαίο για τη χώρα. Είναι η ημέρα
κατά την οποία ο λαός καλείται να επιλέξει τους
εκπροσώπους του στη  Βουλή. Είναι η ημέρα που
κάθε πολίτης μετέχει, ή τουλάχιστον νομίζει ότι
μετέχει, στη διακυβέρνηση του κράτους.

Σαν τέτοιο γεγονός μένει χαραγμένο στη
μνήμη των ανθρώπων, μικρών και μεγάλων. Θυ-
μάμαι και εγώ από μικρό παιδάκι τις εκλογές που
γινόσαντε στη Ζούρτσα. Εκεί στις αρχές της δε-
καετίας του ’50. Με αυτές θα ασχοληθώ σ’ αυτή
την ιστορία. 

Η ημερομηνία τους γινόταν γνωστή από τις
εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Τηλεόραση δεν
υπήρχε. Μετά την προκήρυξή τους, άρχιζαν οι
δραστηριότητες των ενδιαφερομένων. Οι υποψή-
φιοι ερχόσαντε στο χωριό για να μιλήσουν στους
ψηφοφόρους, να τους ενημερώσουν και να «ψα-
ρέψουν» τις ψήφους τους. Συνοδευόσαντε πάν-
τοτε από πλήθος οπαδών, δικών τους
ανθρώπων, που πάντα πρόθυμοι χειροκροτού-
σαν τον υποψήφιο και έκαναν «μπούγιο», τονί-
ζοντας έτσι το «ρεύμα», τη δύναμη και την
αυξημένη πιθανότητα, για να μην ειπούμε τη σι-
γουριά, που έδειχναν για την εκλογή του δικού
τους υποψήφιου. Οι τοίχοι των σπιτιών γέμιζαν
με φωτογραφίες. Φωτογραφίες πολλές, η μία
δίπλα στην άλλη, σειρές ατέλειωτες. Ο υποψή-
φιος βουλευτής καμαρωτός και ενδιάμεσα και ο
αρχηγός του κόμματος, ο υποψήφιος Πρωθυ-
πουργός. Έτσι, βλέποντας σε ένα σπίτι τις φω-
τογραφίες, καταλάβαινες ποιον υποστηρίζουν οι
ένοικοι. Αυτό το έκαναν οι φανατικοί. Διότι κά-
ποιοι ήσαν πιο αδιάφοροι ή, αν θέλετε, πιο ψύ-
χραιμοι και, για… ευνόητους λόγους, δεν
εκδηλωνόσαντε φανερά.

Στο χωριό μας έτυχε να έχουμε δύο υποψή-
φιους βουλευτές. Τον Κων/νο Βουδούρη και το
Χρήστο Πιπιλή. Ανήκαν σε διαφορετικά κόμ-
ματα. Ο Βουδούρης στον Κεντρώο χώρο και ο Πι-
πιλής στο Δεξιό χώρο. Έτσι εκάλυπταν όλες
σχεδόν τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Υπήρ-
χαν και άλλα κόμματα μικρότερα.

Οι ψηφοφόροι επέλεγαν τον υποψήφιο που
θα ψηφίσουν, καθένας με τα δικά του «πιστεύω»
και με τα δικά του κριτήρια. Άλλος προσδοκούσε
διορισμό, άλλος μετάθεση, άλλος κάποια χαρι-
στική απόφαση, κάποια άδεια, γενικώς κάποιο
ρουσφέτι. Μερικοί ψήφιζαν για ένα πενηντάρικο
ή για ένα φελί βακαλάο. Αρκετοί ψήφιζαν απλώς
από οικογενειακή παράδοση. Όχι πως και τώρα
είναι λίγοι αυτοί που ψηφίζουν έτσι. Ελάχιστοι
είναι οι ιδεολόγοι και κυρίως αυτοί που ενδιαφέ-
ρονται για το καλό της χώρας.

Εδώ θα κάνω μια μεγάλη παρένθεση, για να
σας πω κάτι ενδεικτικό των παραπάνω. Σε ένα
χωριό της Ηλείας, που υπηρετούσα ως δάσκα-
λος, εψήφιζαν μονοκούκι Στεφανόπουλο. Μετά
τη δικτατορία, που έγιναν οι πρώτες εκλογές, οι
Στεφανόπουλοι, Στέφανος και Γιώργος, είχαν
πεθάνει. Στο συνδυασμό της Δεξιάς ήταν υποψή-
φιος ένας Στεφανόπουλος Βάσος, που έλεγαν
πως ήταν ανιψιός των Στεφανόπουλων.

Συζητούσαν, λοιπόν, δύο αδέλφια.
― Τι λες, ρε Γιώργη, ποιον θα ψηφίσουμε

τούτη τη φορά;

― Τι να σου πω, ρε Λάμπη, ούτε και ’γω
ξέρω. 

― Δε μου λες, εκείνον τον Στεφανόπουλο τον

ξέρεις;

― Μπα, ούτε τον έχω ακούσει ποτέ.

― Να πάρει η ευχή! Τι θα κάνουμε τώρα;
Έχουμε μείνει ξεκρέμαστοι.

― Να σου πω κάτι; Αν προσέξεις τη φωτογρα-
φία του, ετούτο του (και δείχνει τα δύο μάγουλα
του εν λόγω υποψήφιου) είναι όμοιος ο θείος
του.

― Σοβαρά, ρε;

― Ναι, σου λέωωω…

― Ε, τότε να τον ψηφίσουμε.

― Έτσι λέω και εγώ. Θα τον ψηφίσουμε τε-
λικά. 

Κλείνει η παρένθεση.

Πιστεύω δεν χρειάζονται άλλα σχόλια για
να φανεί πώς ψήφιζε η πλειονότητα των ψη-
φοφόρων. 

Καμιά εβδομάδα πριν από τις εκλογές ερχό-
τανε στη Ζούρτσα ένας ψηφοφόρος του Πιπιλή,
που τον έλεγαν Παμή (προφανώς Επαμεινώνδα).
Δεν ξέρω ποιος ήταν και από πού ερχόταν. Ήταν
ένας τύπος κοντός, με έξυπνη φάτσα, το παλτό
του ριχτό πάντα επάνω του και ίσως κούτσαινε
και λιγάκι. Αυτός, λοιπόν, όλη την ημέρα εγύριζε
στην αγορά από τη μια άκρη στην άλλη και τρα-
γούδαγε ένα τετράστιχο, το εξής:

Τη Δευτέρα στη Βουλή
θέλουμε Καραμανλή
και το Χρήστο Πιπιλή
για βουλευτή.

Έτσι με αυτό τον τρόπο έκανε την προπα-
γάνδα του για τον πολιτικό που συμπαθούσε.

Από την άλλη πλευρά πάλι, κάπου-κάπου ο
μπάρμπα Ντίνος ο Παυλούρος έβγαζε μια δυνατή
μακρόσυρτη φωνή: Βουδούραρος ρεεεεεεεε!..
Γενικά, όμως, μπορώ να πω ότι τα πνεύματα
ήσαν, απ’ ότι εγώ τουλάχιστον θυμάμαι, ήρεμα
και πολιτισμένα.

Έτσι φθάναμε στην ημέρα των εκλογών. Οι
εκλογές γινόσαντε στο παλιό σχολείο, πίσω από
την εκκλησία. Έτσι, οι υποψήφιοι άνοιγαν τα
εκλογικά τους κέντρα εκεί κοντά. Ο Βουδούρης
είχε κέντρο το ισόγειο του σπιτιού του Γιώργου
του Χατζή (Γκούμα). Ο Πιπιλής είχε το ισόγειο
του σπιτιού του Νίκου του Φρόνιμου. Έτσι, και
οι δύο είχανε πιάσει τα πόστα κοντά στους  χώ-
ρους ψηφοφορίας. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο.
Όπως δεν είναι και σήμερα. Διότι και σήμερα το
ίδιο γίνεται. Παίζει ρόλο, βλέπεις, η τελευταία
ενόχληση, η τελευταία υπόμνηση, η τελευταία
εντύπωση. Γι’ αυτό και οι αρχηγοί των κομμάτων
μιλάνε στην Αθήνα ανάλογα με τη δυναμικότητα
των προηγούμενων εκλογών. Ο αρχηγός του κυ-
βερνώντος κόμματος μιλάει τελευταίος, την Πα-
ρασκευή το βράδυ. Η αξιωματική αντιπολίτευση
την Πέμπτη, το τρίτο κόμμα την Τετάρτη και
ούτω καθ’ εξής. Παίζει ρόλο, όπως είπαμε και
παραπάνω, η τελευταία εντύπωση. Και αυτό το
φαινόμενο έχει τις ρίζες του πολύ παλιά. Στην
Αρχαία Αθήνα, όταν συνεδρίαζε «Η Εκκλησία του
Δήμου», ήθελαν όλοι να μιλάνε τελευταίοι, διότι,

όπως έλεγαν, «ο έσχατος ειπών» είχε τις μεγα-
λύτερες πιθανότητες επιτυχίας και επικράτησης
των απόψεών του.

Από την ανατολή μέχρι τη δύση του Ηλίου
διεξάγονταν οι εκλογές, όπως και τώρα. Κάθε
ψηφοφόρος, δασκαλεμένος από πριν ή αυτοβού-
λως, εψήφιζε. Οι περισσότεροι είχαν το ψηφο-
δέλτιο στην τσέπη. Τους το έδινε το Γραφείο του
υποψήφιου. Δεν ξέρω αν γινόταν  στην πραγμα-
τικότητα, αλλά έλεγαν πως είναι σημαδεμένο,
για να ελέγχεται η ειλικρίνεια του ψηφοφόρου.

Τα πρώτα χρόνια τα παραβάν ήσαντε μακριά.
Εκάλυπταν, δηλαδή, όλο το ύψος, από το κεφάλι
μέχρι τα πόδια του ψηφοφόρου. Αργότερα έγι-
ναν κοντά, με αποτέλεσμα να φαίνεται το σώμα
από τα γόνατα και κάτω. Σ’ ένα χωριό που υπη-
ρετούσα (πάλι βάζω παρένθεση), μια γριούλα
είχε κρύψει το ψηφοδέλτιο στο παπούτσι. Αλλά
δε θυμότανε σε ποιο. Βγάζει το ένα, τίποτα. Βγά-
ζει το άλλο, σκύβει, το παίρνει και το βάζει στο
φάκελο. Ο δικαστικός  αντιπρόσωπος με κοιτάζει
με νόημα και κουνάει το κεφάλι του. Εγώ τότε
έτυχε να είμαι μέσα στο εκλογικό κέντρο, διότι
μετά τη μεταπολίτευση, ώσπου να γίνουν Δημο-
τικές εκλογές, είχαν αναθέσει, στα χωριά, στους
δασκάλους τα καθήκοντα του Προέδρου της Κοι-
νότητας.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά τελείωναν οι εκλογές.
Μόλις σουρούπωνε, οι περισσότεροι άντρες συγ-
κεντρωνόσαντε στο καφενείο του «Φακίρη»
(Γιώργου Ξύδη). Το καφενείο αυτό ήταν στο ισό-
γειο του σπιτιού που ανήκει σήμερα στον Αρι-
στείδη Φάμελο και τώρα λειτουργεί ως
καθαριστήριο.  Είχε ένα ραδιόφωνο τεράστιο,
σαν τις σημερινές τηλεοράσεις, που αντί για
οθόνη είχε κάτι σαν πλεχτό και στο κάτω μέρος
κουμπιά. Είχε πολλά παράσιτα και ο καφετζής το
ρύθμιζε συνέχεια για να καθαρίζει η φωνή.
Τέλος πάντων, άρχιζαν τα αποτελέσματα. Όλοι
«κρεμόσαντε» από το ραδιόφωνο ν’ ακούσουν.
Ο εκφωνητής επιτέλους άρχιζε. Πρώτα έλεγε
όνομα χωριού:

Εκλογικό Κέντρο «Κάτω Ραχούλας!»
Εγγεγραμμένοι 165
Εψήφισαν 142
Έγκυρα ψηφοδέλτια 140
Έλαβον: 
Ελληνικός Συναγερμός τόσους
ΕΠΕΚ                              τόσους
Λαϊκό κόμμα                   τόσους  κλπ.

Κάπου κάπου έλεγε τα μέχρι στιγμής συγκεν-
τρωτικά αποτελέσματα. Και τότε άρχιζαν τα
πρώτα χαμόγελα ικανοποίησης ή τα πρώτα σύν-
νεφα απογοήτευσης. Κατά τα μεσάνυχτα ξεκα-
θάριζε περίπου η κατάσταση. Και τότε άρχιζαν
να πανηγυρίζουν οι μεν, και να σηκώνονται να
φεύγουν οι άλλοι. Οι πρώτοι ξενύχταγαν μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες γλεντώντας και οι
άλλοι κουκουλωνόσαντε νωρίς.

Έτσι, περνούσαν οι εκλογές και η ζωή συ-
νεχιζόταν, όπως και πριν. Τους υποψήφιους
τούς βλέπανε την επόμενη τετραετία. Και η Ελ-
λάδα συνέχιζε και εκείνη το δρόμο της μόνη,
έρημη και απροστάτευτη. Λίγοι οι καλοί, λίγοι οι
ευσυνείδητοι, λίγοι οι πατριώτες. Γι’ αυτό φτά-
σαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Αυτό όμως είναι
ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Επίκαιρες αναμνήσεις…

ΟΙ  ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΙ  ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΛΙΑ  ΣΤΗ  ΖΟΥΡΤΣΑΠΑΛΙΑ  ΣΤΗ  ΖΟΥΡΤΣΑ


