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Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

Το Λαογραφικό Μουσείο της Ζούρτσας 

είναι ανοιχτό καθημερινά 10-12 π.μ. 

(και Σαββατοκύριακο).

Όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν 

το Μουσείο οποιαδήποτε άλλη ώρα 

μπορούν να επικοινωνήσουν 

με την κυρία Δήμητρα Τάγαρη-Γιαννίκου

στα τηλ.: 6974 692895 και 26250 41400.
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Η  ΑΛΩΣΗ  ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ: 29Η ΜΑΪΟΥ  1453
Η αποφράδα ημέρα, που ακούστηκε η φοβερή κραυγή «ἑάλω ἡ Πόλις!»

(Γράφει ο ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ)*

Η ΙΣΤΟΡΙΑ έχει να μας δείξει λαμπρές σελίδες
ηρωισμού, δόξας και τιμής, αλλά και να μας θυμίσει
και θλιβερά γεγονότα, που ματώνουν τα τοπία της
μνήμης. Ένα τέτοιο θλιβερό συμβάν είναι και η
αποφράδα ημέρα της 29ης Μαΐου 1453, κατά την
οποία η βασιλίδα των πόλεων, η Κωνσταντινούπολη,
έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών και του αρχηγού
τους Μωάμεθ Β’ του Πορθητή, ενώ την υπερασπι-
ζόταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαι-
ολόγος.

• Αν αναζητηθούν τα αίτια της
πτώσης της Βασιλεύουσας Πόλης,
θα πρέπει κανείς να στραφεί στην
ανικανότητα των τελευταίων αυ-
τοκρατόρων και στις μεταξύ τους
διενέξεις, που άφησαν τους Οθω-
μανούς να ροκανίζουν, χρόνο με
το χρόνο, την πάλαι ποτέ κραταιά
Αυτοκρατορία, στο θρησκευτικό
φανατισμό μεταξύ ενωτικών και
ανθενωτικών, καθώς και στην κα-
ταφυγή πολλών νέων στα μοναστήρια, με αποτέ-
λεσμα την αποδυνάμωση του βυζαντινού στρατού
και τη στρατιωτική υπεροχή των Τούρκων (160.000
επιτιθέμενοι, με 150 πλοία και με πυροβόλα, έναντι
8.000 αμυνομένων με 25 πλοία και 700 μαχητών
του Γενουάτη Ιωάννη Ιουστινιάνη με 2 πλοία). Και
μπορεί η ένωση των Εκκλησιών να υπογράφηκε
στη Φεράρα της Ιταλίας στις αρχές του 1439, ήταν
όμως τυπική και δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Η μισαλλοδοξία και η αγεφύρωτη αντίθεση ήταν
τέτοια, που ακόμα και ο τελευταίος πρωθυπουργός
του Βυζαντίου δούκας Λουκάς Νοταράς είχε πει:
«κρείττον εστίν ιδείν εν μέση τη πόλει φακιόλιον
βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν» (σ.σ.:
με άλλα λόγια, προτιμούσε να δει το τούρκικο
σαρίκι να κυβερνάει την πόλη, παρά την τιάρα του
Πάπα). Δεν «πήγε», όμως, από την τιάρα του
Πάπα, αλλά από οθωμανικό σπαθί. Έτσι, η βοήθεια
δεν ήρθε ποτέ από τη Δύση.                                                                

• Στις 28 Μαΐου -παραμονή της άλωσης- ο Πα-
λαιολόγος μετέσχε στην τελευταία πάνδημη λει-
τουργία της Αγια-Σοφιάς και την επόμενη μέρα,
Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, έπεφτε ηρωικά μαχόμενος
στην Πύλη του Ρωμανού. Προηγουμένως είχε απαν-
τήσει περήφανα στον Μωάμεθ, που είχε ζητήσει
την παράδοση της Πόλης: «το την Πόλιν σοι δούναι
ούτ’ εμόν εστί ούτ’ άλλου των κατοικούντων εν
ταύτη. Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως
αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών»
(σ.σ.: το να σου παραδώσουμε την Πόλη δεν είναι
δικαίωμα ούτε δικό μου ούτε κανενός απ’ όσους
την κατοικούν. Γιατί, με κοινή μας απόφαση, θα
πεθάνουμε όλοι με τη θέλησή μας και δε θα λογα-
ριάσουμε τη ζωή μας). Και όταν πια διαπίστωσε
ότι δεν υπήρχε ελπίδα σωτηρίας, μπόρεσε, μέσα
στην απελπισία του να αναφωνήσει: «ουκ έστι τις
των χριστιανών του λαβείν την κεφαλήν μου απ’
εμού;» (σ.σ.: δεν υπάρχει κανείς από τους Χρι-
στιανούς να μου πάρει το κεφάλι;). Ήταν πια η
μέρα, που ακούστηκε ως κραξιά κουκουβάγιας τη
νύχτα «εάλω η Πόλις!» (σ.σ.: η Πόλη κυριεύτηκε,

έπεσε, χάθηκε!). Η νύφη του Βοσπόρου, που είχε
τα ριζοθέμελά της από την αρχαιότητα στο Βύζαντα
και στους Μεγαρείς, που είχε εγκαινιαστεί ως Νέα
Ρώμη από το Μέγα Κωνσταντίνο το 330 μ.Χ. και
που για πάνω από μια χιλιετία, φώτιζε Ανατολή
και Δύση, ως φάρος φωτεινός και τηλαυγής (σ.σ.:
που φέγγει μακριά), έπαυε να ’ναι ελληνική. Και,
δυστυχώς, ούτε επέπρωτο να ξαναγίνει, παρά το
γεμάτο ελπίδες δίστιχο που απηύθυνε ο πληγωμένος

λαός ως παρηγοριά προς την Πα-
ναγία και προς τον εαυτό του:
«σώπασε, κυρα-Δέσποινα και μην
πολυδακρύζεις,/ πάλι με χρόνια,
με καιρούς, πάλι δικά μας θα
’ναι».    

•Μετά την άλωση της Πόλης,
οι Ασιάτες βάρβαροι δεν σεβάστη-
καν τίποτα. Προέβησαν σε σφαγές,
λεηλασίες και καταστροφές. Ο Άγ-
γλος βυζαντινολόγος Στίβεν Ράν-
σιμαν σημειώνει ότι ακόμα και ο

ίδιος ο Πορθητής απόρησε με το κακό που έγινε
και, περιφερόμενος στους δρόμους της αλωμένης
Πόλης, μετά την τριήμερη λεηλασία, μονολογούσε
με πολλή, θα έλεγε κανείς, υποκρισία: «τι πόλη
παραδώσαμε στη λεηλασία και στην καταστρο-
φή!». Στην Αγια-Σοφιά, το περίλαμπρο αυτό έργο
του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, το κόσμημα της
Πόλης, αλλά και ολόκληρης της Ορθοδοξίας, δεν
λαμπυρίζει έκτοτε ο Σταυρός. Τη θέση του έχει
πάρει το μισοφέγγαρο. Και γύρω της, κατά τρόπο
απαράδεκτο, υψώνονται πια τέσσερις μιναρέδες.                                                                                                                                                   

• Θλιβερή, αναντίλογα, η επέτειος της άλωσης
της Πόλης, της κοσμόπολης, για μας τους Έλληνες.
Και κάθε τέτοια επέτειος πρέπει να μας οδηγεί σε
αυτογνωσία και προβληματισμό, διότι, λαός που
ξεχνάει την Ιστορία του, είναι αναγκασμένος να
την ξαναζήσει. Και πρέπει με περίσκεψη και σοβα-
ρότητα να στέκεται μπροστά σε τέτοια συμβάντα.
Αν οι βυζαντινοί δεν ήταν φορτωμένοι με «αμαρ-
τήματα», αν δεν διαπνέονταν από φανατισμό και
μισαλλοδοξία, αν δεν άφηναν, τα τελευταία πριν
από την άλωση χρόνια, την Αυτοκρατορία απρο-
στάτευτη και αν ήσαν λιγότερο μοιρολάτρες, δε
θα έφταναν στην 29η Μαΐου 1453.                                                                                                                           

• Τα παθήματα πρέπει κάποτε να μας γίνονται
μαθήματα. Γιατί, φοβάται κανείς, ψύχραιμος με-
λετητής και αναλυτής του σήμερα, ότι, ως Νεοέλ-
ληνες, επαναλαμβάνουμε σφάλματα των προγόνων
μας. Βάζουμε πάνω από το αλληλέγγυο «εμείς»,
το φίλαυτο «εγώ» και προτάσσουμε πάνω από την
πατρίδα το σπίτι μας, το συμφέρον μας, με πρωτο-
πόρους σ’ αυτό τους ηγέτες μας, που μας οδήγησαν
στην ταπείνωση και στην ευτέλεια. Η θλιβερή επέ-
τειος, παρά την πίκρα που ενσταλάζει η μνήμη της
στο είναι μας, ας είναι και μέρα περισυλλογής, αυ-
τογνωσίας και αλλαγής της αλλόκοτης νοοτροπίας
που αποκτήσαμε τις τελευταίες δεκαετίες, απεμ-
πολώντας αξίες, που μας κράτησαν όρθιους και
ζωντανούς.    
____________
*Φίλος της εφημερίδας μας, που την τροφοδοτεί με κείμενά
του και τον ευχαριστούμε.

Ευχόμαστε 
σε όλους τους συμπατριώτες μας
καλές και ευχάριστες διακοπές 

…και καλή αντάμωση 
το 15Αύγουστο στη Ζούρτσα
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Στην πλούσια Ιστορία της νεότερης Ελλάδας είναι
δύσκολο να βρεθεί μήνας, μέσα στον οποίο να μην
έγιναν σπουδαία γεγονότα για τον τόπο μας. Ξεχωριστή
θέση ανάμεσα σε όλους κατέχει ο Ιούλιος. Επιλέγουμε
τρεις «καυτούς» Ιουλίους του 20ου αιώνα, για να πα-
ρουσιάσουμε εν συντομία κάποια γεγονότα, που δικαιο-
λογούν το χαρακτηρισμό του Ιουλίου ως καυτού μήνα
του πολιτικού μας ημερολογίου. Στο τέλος προστίθεται,
αναπόφευκτα, και ο Ιούλιος που διανύουμε.

Α) ΙΟΥΛΙΟΣ 1920: Δύο θλιβερά επακόλουθα του τότε
εθνικού διχασμού

1) Απόπειρα δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου
στο Παρίσι (30 Ιουλίου). Ενώ ήταν σε εξέλιξη η Μικρα-
σιατική Εκστρατεία μας, υπογράφηκε η ευνοϊκή για μας
Συνθήκη των Σεβρών (πόλη της Γαλλίας) στο τέλος του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με την οποία παραχωρούνταν
στη χώρα μας η Ανατολική Θράκη μέχρι κοντά στην
Κωνσταντινούπολη, τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος, η Βό-
ρειος Ήπειρος, η περιοχή της Σμύρνης υπό κάποιους
όρους, τα περισσότερα νησιά της Δωδεκανήσου κλπ.,
πράγμα που δημιούργησε τη λεγόμενη «Ελλάδα των
δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών». Δύο μέρες μετά,
ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, που μετείχε
στις διαπραγματεύσεις και στη διαδικασία υπογραφής
της συμφωνίας, ενώ βρισκόταν στο σιδηροδρομικό σταθμό
Λυών των Παρισίων, για να επιστρέψει με το γνωστό
τρένο «Οριάν Εξπρές», δέχθηκε δολοφονική επίθεση
από δύο απότακτους βασιλόφρονες αξιωματικούς, οι
οποίοι, εν τέλει, δεν κατάφεραν να τον σκοτώσουν, αλλά
τον τραυμάτισαν και τον υποχρέωσαν να νοσηλευτεί και
να καθυστερήσει την επάνοδό του στη χώρα.                                                                                                                                       

2) Αντίποινα των βενιζελικών-δολοφονία του Ίωνα
Δραγούμη στην Αθήνα (31 Ιουλίου). Η είδηση της από-
πειρας δολοφονίας του Βενιζέλου έφθασε αρχικά παρα-
ποιημένη, ως δολοφονία, στην Αθήνα, με αποτέλεσμα
να οδηγήσει σε μαζική βία εκ μέρους των βενιζελικών
την άλλη μέρα. Παρακρατικές ομάδες επιτέθηκαν και
κατέστρεψαν γραφεία αντιπολιτευόμενων εφημερίδων
(«Καθημερινή», «Ριζοσπάστης»), τυπογραφεία, καταστή-
ματα και θέατρα («Κοτοπούλη»), ενώ επιτέθηκαν και λε-
ηλάτησαν σπίτια πολιτικών της αντιπολίτευσης, όπως
του πρώην πρωθυπουργού Στέφανου Σκουλούδη.                                                           

Το γεγονός, όμως, που σημάδεψε την ημέρα, ήταν η
δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη, επιφανή εκπροσώπου
της αντιβενιζελικής παράταξης (και μελλοντικού πρωθυ-
πουργού, σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς). Ο Δραγούμης,
παρά την προτροπή της ερωμένης του Μαρίκας Κοτο-
πούλη, έφυγε από το σπίτι του στην Κηφισιά με το μικρό
του «Φορντ», για το κέντρο της Αθήνας. Βιαζόταν να
κλείσει την ύλη του περιοδικού του «Πολιτική Επιθεώρη-
σις», το οποίο θα κυκλοφορούσε την επομένη. Στο ύψος
των Αμπελοκήπων στρατιωτικές δυνάμεις της προσωπικής
φρουράς του Βενιζέλου («Τάγμα Ασφαλείας») τον στα-
μάτησαν και τον οδήγησαν σε άγνωστο μέρος, συνοδεία
στρατιωτικού αποσπάσματος. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρ-
τυρα, στη γωνία των οδών Βασιλίσσης Σοφίας (τότε Κη-
φισίας) και Παπαδιαμαντοπούλου, ο Δραγούμης έπεσε
νεκρός από πυροβολισμούς των στρατιωτών, γύρω στις
4:00 το απόγευμα.

Β) ΙΟΥΛΙΟΣ  1965: Η Αποστασία και τα Ιουλιανά
• Με τους όρους Αποστασία και Ιουλιανά αναφέρεται

στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας η περίοδος πολιτικής
ανωμαλίας που ακολούθησε μετά την παραίτηση της κυ-
βέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, στις 15 Ιουλίου
1965, έως την επιβολή της δικτατορίας των συνταγμα-
ταρχών, στις 21 Απριλίου 1967. Αναλυτικότερα, συνέβησαν
τα εξής:                                                                                                                                                              

• Η Ένωσις Κέντρου είχε νικήσει στις εκλογές του
Φεβρουαρίου του 1964 με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
στην ιστορία των ελληνικών εκλογών (52,72%) και ο Γ.
Παπανδρέου είχε σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση με
171 βουλευτές. Αφορμή για την παραίτησή του από την
πρωθυπουργία τον Ιούλιο του 1965 υπήρξε η διαμάχη
του με τον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο, επειδή ο Παπαν-
δρέου επιθυμούσε να αντικαταστήσει τον ως τότε υπουργό
Άμυνας Πέτρο Γαρουφαλιά και τον αρχηγό Γενικού Επι-
τελείου Στρατού στρατηγό Γεννηματά, οι οποίοι, κατά
την άποψή του, ελέγχονταν από το παλάτι, με ανθρώπους
της εμπιστοσύνης του. Ο Γαρουφαλιάς, παρά την απο-
πομπή του, ακόμα κι αφού ο Γ. Παπανδρέου τον διέγραψε
από την Ένωση Κέντρου, αρνιόταν να εγκαταλείψει το
υπουργείο, υποστηρίζοντας ότι έτσι αντιστέκεται κατά
της κομματικοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων, που,
κατά τη γνώμη του, σχεδίαζε ο Παπανδρέου.                                                                                                                      

• Τελικά, ο Γ. Παπανδρέου θέλησε να αναλάβει ο
ίδιος το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Κωνσταντίνος,
όμως αρνήθηκε να υπογράψει το σχετικό διάταγμα, είτε
επειδή επιθυμούσε να τοποθετηθεί πρόσωπο της δικής
του εμπιστοσύνης είτε επειδή ο Γ. Παπανδρέου ήταν πα-
τέρας του Ανδρέα  Παπανδρέου, τον οποίο θεωρούσαν
μπλεγμένο στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ (μια μυστική οργάνωση
αξιωματικών, οι οποίοι κατηγορούνταν ότι ήθελαν να
ανατρέψουν τους «εθνικόφρονες» συναδέλφους τους
και να προωθηθούν σε καίριες θέσεις του στρατεύματος,

πράγμα, όμως, που δεν επαληθεύτηκε από τις σχετικές
ανακρίσεις και έρευνες). Τότε ο Παπανδρέου θεώρησε
απαράδεκτο, ο πρωθυπουργός να μην μπορεί να αναλάβει
όποιο υπουργείο επιθυμεί («πρωθυπουργός υπό απαγό-
ρευσιν») και, φεύγοντας από την τελευταία συνάντηση
που είχε με το βασιλιά στις 15 Ιουλίου, του δήλωσε ότι
την άλλη μέρα θα υπέβαλε γραπτώς την παραίτησή του,
διαμαρτυρόμενος για ανεπίτρεπτη και αντισυνταγματική
παρέμβαση του  παλατιού στη διακυβέρνηση της χώρας.                                             

• Τότε άρχισε ο «χορός» της αποστασίας. Υπουργοί
και βουλευτές της Ενώσεως Κέντρου του Γ. Παπανδρέου
εγκατέλειψαν το κόμμα τους και τον αρχηγό τους και
τάχθηκαν με το μέρος του βασιλιά, συμμετέχοντας σε
κυβερνητικά σχήματα «δοτά», που δεν είχαν καμιά λαϊκή
δημοκρατική έγκριση. Πενήντα μόλις λεπτά μετά την
προφορική δήλωση Παπανδρέου και χωρίς να υπάρχει
έγγραφη παραίτηση της κυβέρνησης, ορκίστηκε ο πρώτος
«αποστάτης» πρωθυπουργός, ο τότε πρόεδρος της
Βουλής Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας, μέλος της Ενώ-
σεως Κέντρου, ο οποίος είχε ήδη ειδοποιηθεί να είναι
έτοιμος! Επειδή η ορκωμοσία του ήταν προφανώς προ-
αποφασισμένη και προσυνεννοημένη με το βασιλιά, ονο-
μάστηκε «κατεψυγμένος πρωθυπουργός».                                                                                                                                 

• Στο μεταξύ ο Γ. Παπανδρέου είχε κηρύξει νέο
«ανένδοτο αγώνα» κατά της συνταγματικής εκτροπής.
Στους δρόμους γίνονταν μεγάλες διαδηλώσεις και συγ-
κρούσεις με την αστυνομία. Σε μια τέτοια σύγκρουση
σκοτώθηκε ο 25χρονος φοιτητής και στέλεχος της Αρι-
στεράς Σωτήρης Πέτρουλας. Στις πορείες ακούγονταν
έντονα αντιβασιλικά συνθήματα με κυρίαρχο το «Δε σε
θέλει ο λαός, παρ' τη μάνα σου και μπρος». Ήταν διάχυτη
η αντίληψη ότι πίσω από το βασιλιά Κωνσταντίνο, για
τον έλεγχο του στρατεύματος και την αντισυνταγματική
ανάμειξη στα πολιτικά πράγματα, κινούσε τα νήματα η
πρώην βασίλισσα και τότε «Βασιλομήτωρ» Φρειδερίκη,
μητέρα του Κωνσταντίνου. Για παρόμοιους λόγους, εξάλ-
λου, είχε συγκρουστεί με το παλάτι πιο παλιά ως πρωθυ-
πουργός και ο Κ. Καραμανλής.                                                                              

• Μετά την πραξικοπηματική ανατροπή του Γ. Παπαν-
δρέου ακολούθησε κυβερνητική αστάθεια. Η πρώτη κυ-
βέρνηση των αποστατών με πρωθυπουργό τον Γ. Αθα-
νασιάδη-Νόβα, δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης στη σχετική
θυελλώδη συνεδρίαση της Βουλής και παραιτήθηκε. Ο
βασιλιάς ανέθεσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο
Στέφανο Στεφανόπουλο, που ήταν της παπανδρεϊκής
παράταξης, αλλά αρνήθηκε, διότι δεν ήθελε να κάνει
κάτι με το οποίο το κόμμα του δε συμφωνούσε. Νέα
εντολή έδωσε τότε ο βασιλιάς στον Ηλία Τσιριμώκο, ο
οποίος, μαζί με το Στεφανόπουλο, το Νόβα και τον (ση-
μερινό) Κ. Μητσοτάκη, προσπαθεί να πείσει στελέχη του
κόμματός τους (της Ενώσεως Κέντρου) με πιέσεις και
υποσχέσεις να τον στηρίξουν. Τελικά, σχημάτισε κυβέρ-
νηση, αλλά ούτε κι αυτή πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στη
Βουλή και παραιτήθηκε. Μάλιστα, τότε είχε προκαλέσει
εντύπωση και συζητήσεις, το γεγονός ότι ο Τσιριμώκος,
αν και είχε χρηματίσει πιο μπροστά υπουργός στην κυ-
βέρνηση Γ. Παπανδρέου, ως βασικό στέλεχος της Ενώ-
σεως Κέντρου, και παρόλο που είχε αριστερό παρελθόν,
ως παλιό μέλος της ΕΔΑ και ως πρώην μέλος  της λεγό-
μενης Κυβέρνησης του Βουνού (ΠΕΕΑ), δέχθηκε να σχη-
ματίσει κυβέρνηση, με την υποστήριξη της δεξιάς ΕΡΕ
(Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, το τότε κόμμα του Κ. Κα-
ραμανλή), η οποία πιο μπροστά τον κατηγορούσε ως
κομμουνιστή, αλλά και ο ίδιος βρισκόταν πολιτικά «στα
μαχαίρια» μαζί της. Εντούτοις, «τα βρήκαν» και συμμά-
χησαν.                                                                                                       

• Μετά από πολλές διαβουλεύσεις του βασιλιά με
τους πολιτικούς αρχηγούς και ενώ ο Γ. Παπανδρέου
επέμενε ότι η μόνη λύση ήταν ο διορισμός υπηρεσιακής
κυβέρνησης και η διεξαγωγή εκλογών, τελικά ορκίστηκε
πρωθυπουργός στις 17 Σεπτεμβρίου 1965 ο Στέφανος
Στεφανόπουλος, με τη στήριξη της ΕΡΕ, του Κόμματος
των Προοδευτικών του Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη και ορι-
σμένων βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου. Χαρακτηριστικό
είναι ότι ορισμένοι υπουργοί αποφάσισαν την τελευταία
στιγμή να ενδώσουν στις πιέσεις για συμμετοχή τους
στην κυβέρνηση και, από φόβο μήπως αλλάξουν γνώμη,
τους όρκισαν βιαστικά, άλλους αξύριστους και άλλους
με τα καθημερινά τους ρούχα! Στην κυβέρνηση μετείχαν
οι Τσιριμώκος και Νόβας ως αντιπρόεδροι, και ο Κ. Μη-
τσοτάκης ως υπουργός Συντονισμού και Οικονομικών.
Όταν η νέα κυβέρνηση παρουσιάστηκε στη Βουλή στις
22 Σεπτεμβρίου, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ενώ-
σεως  Κέντρου  είχαν απομείνει από τους αρχικούς 171,
μόνο 126 βουλευτές. Οι άλλοι είχαν αποστατήσει. Τελικά,
η κυβέρνηση Στεφανόπουλου έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης
στις 24 Σεπτεμβρίου με 152 ψήφους υπέρ και 148 κατά.
Οι περισσότεροι «αποστάτες» βουλευτές ίδρυσαν δικό
τους κόμμα, το «Φιλελεύθερον Δημοκρατικόν Κέντρον»
(ΦΙΔΗΚ) το Δεκέμβριο του 1965, με αρχηγό τον Στεφα-
νόπουλο. Η κυβέρνηση Στεφανόπουλου θα παραμείνει
στην εξουσία ως την 21η Δεκεμβρίου 1966, οπότε και θα
ανατραπεί ύστερα από συμφωνία του βασιλιά, του
αρχηγού της ΕΡΕ Π. Κανελλόπουλου (ο οποίος, στο με-

ταξύ, είχε διαδεχθεί στην ηγεσία του κόμματος τον Κ.
Καραμανλή, που είχε καταφύγει στη Γαλλία) και του αρ-
χηγού της Ενώσεως Κέντρου  Γ. Παπανδρέου, για
διορισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης και διεξαγωγή εκλογών.
Η πολιτική αστάθεια συνεχίστηκε, ώσπου, τελικά, ορί-
στηκαν εκλογές για τις 28 Μαΐου, που τις πρόλαβε,
όμως, η επιβολή της δικτατορίας.                                                                                                              

• Τα αίτια αυτής της κρίσης ήταν πολλά και πολύ-
πλοκα: η επιθυμία του παλατιού για πλήρη έλεγχο του
στρατεύματος· η επιδίωξη διάσπασης της Ενώσεως Κέν-
τρου και εξουδετέρωσης του Παπανδρέου, που οι πιο
συντηρητικοί κύκλοι, διάφορα παραστρατιωτικά κέντρα
και η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών, επισείοντας
κάποιον αόριστο και αναπόδεικτο κομμουνιστικό κίνδυνο,
θεωρούσαν φιλοκομμουνιστή, πράγμα εντελώς αναληθές·
η άνοδος της δημοτικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου,
που είχε αναλάβει για πρώτη φορά υπουργός το 1964
και εξέφραζε θέσεις που τον έκαναν δημοφιλή, όπως
ήταν η ανεξαρτητοποίηση της εξωτερικής πολιτικής από
τις ΗΠΑ και τους λοιπούς δυτικούς συμμάχους· επίσης ο
φόβος των επίδοξων διαδόχων του Γ. Παπανδρέου (π.χ.,
του Κ. Μητσοτάκη), μήπως «ο Γέρος» τούς παραμερίσει
και παραδώσει τα ηνία στον Αντρέα. Και άλλα πολλά
έχουν υποστηριχθεί ότι μπορεί να υπήρξαν τα αίτια της
κρίσης, υποχθόνια και σκοτεινά.                                                                                                                                                               

• Οι συνέπειες της κρίσης, όμως, ήταν φανερές και
οδυνηρές.                                                                                                

Πρώτη συνέπεια ήταν η πολιτική αστάθεια που δημι-
ουργήθηκε. Το μεγαλύτερο κόμμα, η Ένωσις Κέντρου,
διασπάστηκε και βασικά στελέχη της αποχώρησαν. Έτσι,
ενώ στις εκλογές του 1964 είχε λάβει 52% των ψήφων,
βρέθηκε στην αντιπολίτευση, ενώ η κυβέρνηση ήταν
πλέον ουσιαστικά όργανο του βασιλιά. Με τον τρόπο
αυτόν παραβιάστηκε η βασική συνταγματική αρχή της
λαϊκής κυριαρχίας.                                                                                                 

Δεύτερη συνέπεια ήταν η εμφάνιση φαινομένων εξα-
γοράς των πολιτικών συνειδήσεων. Για να πειστούν οι
βουλευτές της Ενώσεως Κέντρου να αποστατήσουν,
χρησιμοποιήθηκαν ταπεινά δολώματα. Προσφέρθηκαν
υπουργικοί θώκοι σε πολιτικούς ήσσονος σημασίας, για
να στηρίξουν τις κυβερνήσεις, έτσι ώστε δημιουργήθηκε
η εντύπωση πως, όποιος βουλευτής αποχωρούσε από
την Ε.Κ., λάμβανε αυτόματα και υπουργείο. Παράλληλα
υπήρξαν και καταγγελίες για χρηματισμό και εξαγορά
ψήφων.                                                                                                                                                                             

• Η πιο σημαντική συνέπεια, όμως, ήταν η απαξίωση
της πολιτικής και των πολιτικών και η αδιαφορία τους
για την προστασία του πολιτεύματος, πράγματα που
εξέθρεψαν και διευκόλυναν το στρατιωτικό πραξικόπημα
της 21ης Απριλίου 1967 και την επιβολή της χούντας.
Διότι, αφ’ ενός, κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του κόσμου
στη δημοκρατία, αφού έβλεπε ότι οι πολιτικοί άλλαζαν
γνώμη και στρατόπεδο εν μιά νυκτί, για να εξασφαλίσουν
υλικά ανταλλάγματα. Αφ' ετέρου, με την επιμονή του
βασιλιά να ελέγχει το στράτευμα και με την αναταραχή
που δημιουργήθηκε απ’ αυτή, τελικά αφέθηκαν να δρουν
ανεξέλεγκτα οι παραστρατιωτικές ομάδες, με κυριότερη
αυτή του τότε αντισυνταγματάρχη Γ. Παπαδόπουλου,
κατοπινού δικτάτορα. Οι πολιτικοί όλων των παρατάξεων
αλλά και τα ανάκτορα φέρθηκαν κοντόφθαλμα και στά-
θηκαν ανίκανοι να προβλέψουν τους κινδύνους από αυτή
την πολιτειακή κρίση. Μόνον ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος της ΕΔΑ Ηλίας Ηλιού είχε προειδοποιήσει κατ'
επανάληψιν από το βήμα της Βουλής για την επικινδυνό-
τητα της κατάστασης, μιλώντας για «απαρχή εφαρμογής
σχεδίου προς προπαρασκευήν του εδάφους δι' ανωμάλους
λύσεις». Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο αυτού του
σχεδίου, ο Παπαδόπουλος, ως διοικητής μονάδος στον
Έβρο, οργάνωσε προβοκάτσια, ότι, δήθεν, δύο ξενοκίνητοι
κομμουνιστές στρατιώτες, αχρήστεψαν στρατιωτικά αυ-
τοκίνητα της μονάδας, πράγμα που χρησιμοποίησε εν
συνεχεία ως μια δικαιολογία του πραξικοπήματος, τάχα
«για τη σωτηρία της πατρίδος». Αντιθέτως, όμως, τα
δεινά που επεσώρευσε η χούντα στη χώρα, στους πολίτες
και γενικότερα στον Ελληνισμό, υπήρξαν πολλά και βα-
ρύτατα. Από τα πιο κορυφαία είναι αυτό που επεφύλασσε
ο Ιούλιος του 1974. 

Γ) ΙΟΥΛΙΟΣ 1974: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο-
πτώση της χούντας  
• Στις 15 Ιουλίου του 1974 εκδηλώθηκε στην Κύπρο

πραξικόπημα εκ μέρους της Εθνοφρουράς, εναντίον του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου. Στους κόλπους της χούντας του ’67 στην Ελ-
λάδα, είχαν προηγηθεί αλλαγές. Ο δικτάτορας Γ. Παπα-
δόπουλος είχε ανατραπεί από νέο δικτάτορα, τον ταξίαρχο
Ιωαννίδη. Ο Μακάριος αποφάσισε να θέσει υπό τον
έλεγχό του την Εθνοφρουρά της Κύπρου, την οποία
στελέχωναν και περίπου 650 Έλληνες αξιωματικοί εκτός
της ΕΛΔΥΚ (Ελληνικές Δυνάμεις Κύπρου) στα τέλη
Ιουνίου, ερχόμενος έτσι σε μετωπική σύγκρουση με το
νέο δικτάτορα. Ο Ιωαννίδης έκανε σχέδια ανατροπής
του Μακαρίου από την Άνοιξη του 1974, αλλά η τελική
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απόφασή του πάρθηκε στις 2 Ιουλίου, όταν έγινε φανερό
ότι θα έχανε το στρατιωτικό έλεγχο της Κύπρου και
ανησυχούσε ότι ο Μακάριος θα ηγείτο του αντιχουντικού
αγώνα με βάση την Κύπρο. Οργάνωσε, λοιπόν, τη βίαιη,
στρατιωτική ανατροπή του Μακαρίου και επεδίωξε τη
δολοφονία του. Ο Μακάριος φυγαδεύτηκε και γλύτωσε.
Στη θέση του οι πραξικοπηματίες τοποθέτησαν τον Νι-
κόλαο Σαμψών, που ήταν Έλληνας Κύπριος δημοσιογρά-
φος, μέλος της ΕΟΚΑ, εκδότης, αρχηγός παραστρατιω-
τικής οργάνωσης και πολιτικός. Γενικά, μια σκοτεινή
προσωπικότητα.                                                                                                

• Πέντε μέρες αργότερα η Τουρκία έκανε εισβολή
στην Κύπρο, με πρόφαση το πραξικόπημα κατά του Μα-
καρίου. Διότι υπήρχε από παλιότερα μια συμφωνία, που
όριζε ότι η Τουρκία, η Ελλάδα και η Αγγλία ήταν
εγγυήτριες δυνάμεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου.
Η Τουρκία, με άλλοθι το πραξικόπημα, θεώρησε ότι δι-
καιούται να επέμβει, βάσει αυτής της συμφωνίας, για να
προστατεύσει, τάχα, την Κύπρο. Έτσι έκανε την εισβολή,
αποτέλεσμα της οποίας ήταν οι καταστροφές, οι αδικαίωτοι
ακόμα θάνατοι και οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις πάμ-
πολλων Κυπρίων (ακόμα αγνοούμενων), η κατοχή του
40% περίπου των εδαφών της Μεγαλονήσου και η συνε-
χιζόμενη οδύσσεια του μαρτυρικού και ως τότε αδελφω-
μένου λαού της, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυ-
πρίων.                                                                                             

• Η χούντα της Ελλάδας, εν όψει του κινδύνου μιας
ελληνοτουρκικής σύρραξης, κήρυξε, τότε, επιστράτευση,
την οποία υπέστη και ο γράφων και πολλοί αναγνώστες,
ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους Έλληνες. Τελικά, κάτω από
το βάρος και των προηγούμενων αλλά και αυτού του τε-
λευταίου εγκλήματος και της προδοσίας κατά της Κύπρου,
η δικτατορία έπεσε και η δημοκρατία αποκαταστάθηκε,
με την ανάληψη της εξουσίας από τους πολιτικούς (τον
επανελθόντα από τη Γαλλία Κ. Καραμανλή και άλλους).
Έτσι, εκείνος ο καυτός Ιούλιος του 1974, πλην του δρά-
ματος της Κύπρου, έφερε και τη δροσιά ενός νέου, ελπι-
δοφόρου, τουλάχιστον τότε, ξεκινήματος για τη χώρα
μας, που μέχρι σήμερα το προσδιορίζουμε με τη λέξη
«Μεταπολίτευση».                                                                                                                          

Δ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2015: Ο οικονομικός πόλεμος κατά της
Ελλάδος από τους «Εταίρους» της

• Αυτός ο Ιούλιος (που μπαίνει την ώρα που γράφονται
αυτές οι γραμμές), φαίνεται πως έχει αρχίσει πέντε
χρόνια νωρίτερα, από την αρχή της επιβολής των «μνη-
μονίων», με τις γνωστές καταστρεπτικές τους συνέπειες.
Πρόκειται για πόλεμο με τα σύγχρονα οικονομικά όπλα,
που εντάθηκε μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου

2015, με τις οποίες ο λαός αποφάσισε την κυβερνητική
αλλαγή και διατράνωσε την αντίθεσή του στην κατα-
στροφή, στην εξαθλίωση και στον εθνικό εξευτελισμό.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και το οικονομικό επι-
τελείο της κυβέρνησης, επί πέντε μήνες τώρα δίνουν τη
μάχη της δικαίωσης των προσδοκιών και της εντολής
του ελληνικού λαού, προσπαθώντας να πείσουν τους
δανειστές για το αυτονόητο: ότι, δηλαδή, ο δρόμος που
ακολούθησαν στο θέμα του χρέους της χώρας, δεν ήταν
μόνον άδικος και καταστρεπτικός, αλλά και αδιέξοδος
και λανθασμένος. Το τελευταίο αυτό, μάλιστα, έχουν
παραδεχθεί και ομολογήσει και δικά τους επίσημα χείλη.                                                                                                                                              

• Εντούτοις, με την αναλγησία που χαρακτηρίζει τους
τοκογλύφους δανειστές, αυτοί επιμένουν στον ίδιο χαβά.
Και κάθε φορά που η ελληνική πλευρά προτείνει εναλ-
λακτικές λύσεις, για την επίτευξη ενός έντιμου συμβιβα-
σμού και μιας νέας, αμοιβαίως επωφελούς, συμφωνίας,
αυτοί ανεβάζουν τον πήχη των απαιτήσεών τους, αγνο-
ώντας τις αρχές της αλληλεγγύης που διέπουν (ή-πάν-
τως-πρέπει να διέπουν) τις σχέσεις μεταξύ εταίρων και
αδιαφορώντας για την ανθρωπιστική κρίση, στην οποία
έχουν καταδικάσει έναν ολόκληρο λαό. Και επειδή δεν
έχουν λογικά και σοβαρά επιχειρήματα να αντιτάξουν,
έχουν επιδοθεί σε πανάθλια προπαγανδιστική εκστρατεία
ψεύδους, απαξίωσης και υπονόμευσης της χώρας μας
και της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησής της. Έφτασαν
στο σημείο, να μας υποδεικνύουν ότι πρέπει να αλλάξουμε
κυβέρνηση, πράγμα που, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, συ-
νιστά απαράδεκτη επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας.
Τέτοιες παρεμβάσεις έχουν κατά καιρούς αποτελέσει
αιτία διακοπής των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ χωρών,
ακόμη και αιτία πολέμου.                                                                                                                                          

• Μας εκδικούνται, λοιπόν, επειδή δεν επανεκλέξαμε
τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που υπέγραφαν πειθήνια
και στα τυφλά τα μνημόνια; Επειδή τους «αντιμιλήσαμε»;
Επειδή θελήσαμε να πούμε ΟΧΙ στην καταστροφή που
μας οδηγούν; Επειδή αρνούμαστε, η αδικία και η απληστία
τους να καταστρέψει όχι μόνο τη δική μας γενιά, αλλά
και τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τα δισέγγονά μας;
Γι’ αυτό δεν μας δίνουν ούτε τα απαραίτητα για την οι-
κονομία και τη ζωή μας χρήματα, τα οποία δικαιούμαστε
νόμιμα ως μέλος της Ευρωζώνης και τα οποία θα
μπορούσε να «κόψει» και να κυκλοφορήσει η Τράπεζα
της Ελλάδος, αν είχαμε δικό μας νόμισμα; Γι’ αυτό μας
οδηγούν στο «μαρτύριο της σταγόνας», αναγκάζοντας
(αυτοί και όχι το κράτος) τις ελληνικές τράπεζες να
είναι κλειστές και να δίνουν με το σταγονόμετρο ακόμη
και τις πενιχρές συντάξεις και τους εξευτελιστικούς μι-
σθούς μας, αφού η ρευστότητά τους εξαρτάται από την

Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα; Γι’ αυτό αναγκάζουν ακόμη
και τους υπερήλικες και τους ανήμπορους, να στέκονται
στις ουρές των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης; Λες
και δεν έφταναν οι αυτοκτονίες χιλιάδων πολιτών και οι
ατέλειωτες ουρές δεκάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας
στα κοινωνικά παντοπωλεία και στα συσσίτια;                                                                                                                          

• Ναι, γι’ αυτό! Θέλουν να κάμψουν το φρόνημα του
ελληνικού λαού, για να δεχτεί τις σαδιστικές αποφάσεις
τους. Και να δείξουν και σε άλλους λαούς τι παθαίνει,
όποιος τολμήσει να σηκώσει κεφάλι. Και καλά αυτοί.
Έχουν τους λόγους τους. Αλλά οι δικοί μας; Αυτοί που
κυβερνούσαν επί σαράντα χρόνια και που ιδίως τα πέντε
τελευταία χρόνια οδήγησαν τους Έλληνες στην εξα-
θλίωση; Οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και οι δήθεν σοφοί που φέρνουν στις εκ-
πομπές τους, γιατί αναμασούν και παπαγαλίζουν τα
λόγια και τις απειλές των ξένων; Γιατί εξακολουθούν
παθιασμένα, όπως και πριν, να υποστηρίζουν τα μνημόνια,
να ψεύδονται ασύστολα και ξεδιάντροπα, να προφητεύουν
καταστροφές, να μην βρίσκουν επί πέντε μήνες ούτε μια
λέξη να πουν, ούτε ένα παράπονο, εναντίον των τυράννων
μας; Γιατί «σχίζονται» και λυσσομανούν να υπογραφεί,
άρον-άρον, μια συμφωνία, με την αποδοχή όλων των
όρων και των απαιτήσεων των ξένων, που θα διαιωνίσει
την οικονομική και εθνική μας εξάρτηση; 

• Η απάντηση είναι γνωστή, αλλά για να δοθεί, θα
χρειαστεί περισσότερος χώρος, ίσως σε ένα άλλο άρθρο
της εφημερίδας. Και μακάρι να βρεθούν κι άλλοι ανα-
γνώστες να τη δώσουν με κάποιο κείμενό τους, μια και η
έκφραση γνώμης είναι ελεύθερη και ο πλουραλισμός
ωφέλιμος και επιβεβλημένος.                                                                                                                                                         

• Πάντως, σ’ αυτό το κείμενο, ο γράφων εκφράζει
την αισιοδοξία του για την αντιμετώπιση των δυσκολιών,
χωρίς να παραγνωρίζει ότι αυτές είναι και πολλές και
μεγάλες. Και την πεποίθησή του ότι οι Έλληνες δεν εκ-
βιάζονται, δε  φοβούνται τις Κασσάνδρες, δε  γονατίζουν,
δεν προσκυνούν, «δε βολεύονται, παρά μόνο στο δίκιο»
και στην ελευθερία. Αυτά λέει η Ιστορία τους. Οι παλιότεροι
έχουν ζήσει και πρωταγωνιστήσει σε στιγμές αυτής της
Ιστορίας. Οι νεότεροι τη διδάσκονται στα σχολεία, στα
βιβλία, στην κοινωνική και πολιτική ζωή και στις εθνικές
εορτές, εκτός αν εθελοτυφλούν και κωφεύουν στα δι-
δάγματά της. «Θαρσείν χρη» (θάρρος χρειάζεται), έλεγαν
οι αρχαίοι. Και ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε συνοψίσει τη
μοίρα της Ελλάδας (ακόμη και παρά την πτώχευση του
1893!), στην περίφημη φράση του: «Η Ελλάς προώρισται
(=είναι προορισμένη) να ζήσει και θα ζήσει»! Άδικο
είχε;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ: ΕΝΑΣ  ΚΑΥΤΟΣ  ΜΗΝΑΣ  ΤΗΣ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Συνέχεια από την 2η σελ.

Το έτος 1949 έληξε ο καταστρεπτικός εμφύλιος πό-
λεμος. Ο πόλεμος, που μαζί με τα τέσσερα χρόνια της γερ-
μανικής κατοχής, επεσώρευσε αμέτρητα δεινά στον τόπο
μας. Επί εννέα χρόνια οι Έλληνες ζήσανε μέσα στην αγωνία,
το φόβο, την έλλειψη, την πείνα, την αβεβαιότητα για το
αύριο, για το μέλλον το δικό μας και της χώρας και
θρηνήσαμε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Είναι χιλιοειπωμένα.
Δεν είναι σκοπός μου τώρα να τα επαναλάβω.

Μόλις λοιπόν έληξαν αυτά, η ζωή άρχισε να παίρνει κά-
ποιο ρυθμό. Οι αγρότες άφοβα πήγαιναν στα χτήματά τους
για τις καλλιέργειες, τα σχολεία λειτούργησαν πλέον
κανονικά και οι κάθε λογής έμποροι οργάνωναν τις επιχει-
ρήσεις τους με σκοπό το κέρδος και παράλληλα την κάλυψη
των αναγκών, των αμέτρητων αναγκών του κόσμου.

Τότε παρουσιάστηκε στο χωριό μας ένας πλανόδιος
μικροπωλητής, ένας ψιλικατζής, ένας πραματευτής, όπως
λέει και το τραγούδι. Κουβαρίστρες, βελόνες, παραμάνες,
κόπιτσες, σούστες, τσιμπιδάκια, φουρκέτες, στεκάκια και
χίλια δύο άλλα ψιλοπράγματα μέσα σε ένα πανέρι ξέβαθο
και πλατύ, για να τα βλέπει εύκολα ο ίδιος και οι πελάτισσες.
Στο λαιμό του περασμένα λάστιχα παντός είδους, στρογγυλά
και πλακέ για βρακιά, πολύ πλατιά για καλτσοδέτες, ζώνες
για φορέματα, λουρίδες για παντελόνια και κλωστές για
κέντημα. Στο άλλο χέρι ένα τενεκεδάκι που έβαζε το λάδι,
στον ώμο ένα τσουβαλάκι για το σιτάρι και σε μια άκρη του
πανεριού ένα κενό για να βάζει τα αυγά. Γιατί, κυρίως,
αντί για λεφτά, με είδος πληρωνόταν για την πραμάτεια
του. Ιδιαίτερη προτίμηση είχε στα αυγά. Γι’ αυτό και έγινε
γνωστός ως «ο Μένης ο Αυγουλάς». Μας ήρθε από την
Καλαμάτα και για μερικά χρόνια έμεινε στο χωριό μας, γυ-
ρίζοντας στους δρόμους και στις ρούγες και διαλαλώντας
το εμπόρευμά του.

Μόλις σουρούπωνε, σταμάταγε το γύρισμα. Ερχότανε
στο μαγαζί μας. Εκποιούσε το λάδι και το σιτάρι που είχε
μαζέψει και καθόταν σε ένα τραπέζι. Έβγαζε από την
τσέπη του ένα κομμάτι ψωμί, που προφανώς τον είχε
φιλέψει κάποια νοικοκυρά, παράγγελνε ένα κατοσταράκι
κρασί και μια σαρδέλα ή λίγο τυρί. Έκανε το σταυρό του,
λέγοντας πάντα στερεότυπα «Του Αβραάμ και του Ισαάκ τα
καλά, Παναγία μου». Και πριν αρχίσει να τρώει, έπινε μια
γουλιά κρασί, έπαιρνε στα γόνατά του ένα γατάκι που

είχαμε στο μαγαζί, το φίλευε λίγο τυράκι ή λίγο ψωμάκι,
το χάιδευε και του ’λεγε πάλι στερεότυπα «το διαμάντι
μου, το ασήμι μου». Ύστερα το άφηνε κάτω και έτρωγε κα-
νονικά. Σε λίγο η παρέα μεγάλωνε. Ερχόσαντε και άλλοι
από τις δουλειές τους και συνέχιζαν πίνοντας και συζητώντας,
μέχρι να κλείσει το μαγαζί.

Κάθε 15-20 ημέρες έφευγε για την Καλαμάτα. Έπαιρνε
μαζί του και τα αυγά που είχε συγκεντρώσει. Αυτά δεν τα
αντάλλασσε στη Ζούρτσα. Φαίνεται πως στην Καλαμάτα τα
έδινε σε καλύτερη τιμή σε κάποιους που είχαν τη δυνατότητα
να φάνε χωριάτικα αυγά. Έβλεπε την οικογένειά του, συμ-
πλήρωνε τις ελλείψεις της πραμάτειας του και γύριζε.

Σε ένα από τα ταξίδια του, μόλις γύρισε, έφερε μαζί
του και το γιό του. Ένα παλικάρι περίπου εικοσάχρονο,
ψηλό, όμορφο και λίγο ιδιόρρυθμο. Αμίλητο και σχεδόν
πάντα θυμωμένο. Το έλεγαν Γιώργο. Κάθε βράδυ καθόσαντε
στο μαγαζί και ο Μένης άρχιζε να εκθειάζει τα προσόντα
του παιδιού του. Ο Γώγος μου παίζει ωραία κιθάρα, ο
Γώγος μου τραγουδάει ωραία. Έλα Γώγο μου, πες μας ένα
τραγούδι. Ο Γώγος, αφού για κάμποση ώρα το «έπαιζε»
δύσκολος, στη συνέχεια έπαιρνε την κιθάρα, έκανε πως
την κουρδίζει για αρκετή ώρα και μετά άρχιζε να τραγουδάει.
Θυμάμαι ακριβώς το τραγούδι που έλεγε:

Είμαι για κρεμάλα,
Είμαι για κρεμάλα,
Για φιγούρα μ’ έφερες
Και για εκμετάλλα  (εκμετάλλευση)

Δεν ξέρω αν το τραγούδι ήταν τυχαίο ή αν ο Γώγος είχε
την ικανότητα να διαβλέψει την επιθυμία του πατέρα του,
να τον παινεύει, να τον προβάλει, να τον καμαρώνει.      

Είχε και χιούμορ ο Μένης και το έδειχνε σε κάθε ευ-
καιρία. Θυμάμαι ένα περιστατικό αστείο αλλά και επικίνδυνο
παράλληλα. Ένας πατριώτης μας, ο Αγγελής ο Μπίρης, που
έμενε πίσω από το νεκροταφείο του Προφήτη Ηλία, είχε
την ικανότητα να πιάνει φίδια. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε,
λένε πως τους έβαζε μπροστά τον κούκο του, τον δάγκωναν
μια, δυο, τρεις φορές, μέχρι να χυθεί το δηλητήριο, στην
περίπτωση που ήσαν δηλητηριώδη, και ύστερα τα έπιανε
άφοβα.

Μια φορά έπιασε ένα φίδι γύρω στους 80 πόντους, κα-
ταπράσινο και παχουλό. Σα να το βλέπω μπροστά μου

τώρα. Του το ζήτησε, λοιπόν, ο Μένης ο Αυγουλάς, για να
το πάει στην Καλαμάτα. Μου ζήτησε ένα κουτί της καραμέλας
μεταλλικό, του άνοιξα με μια πρόκα τρύπες στο καπάκι,
για να ανασαίνει, έβαλε το φίδι μέσα και το πήρε μαζί του.
Από κει και πέρα κυκλοφόρησε μια φήμη, που δεν ξέρω
κατά πόσον είναι αληθινή. Το έβγαλε ο Μένης, για να κάνει
πλάκα σε μια συγκέντρωση, που ήταν και μια κυρία έγκυος,
η οποία από το φόβο της απέβαλε. Και το Μένη τον έτρεχαν
στα δικαστήρια, απ’ ό,τι έλεγαν.

Άφησα τελευταίο το κυριότερο χαρακτηριστικό του,
γιατί πιστεύω ότι είναι και το σοβαρότερο. Ο άνθρωπος
αυτός, όταν συναντούσε στο δρόμο κάποιους άλλους, όταν
έμπαινε σε μαγαζί που είχε μέσα ανθρώπους και γενικά σε
κάθε επαφή του με κόσμο, δε χαιρετούσε κανονικά όπως οι
άλλοι άνθρωποι. Έβγαζε μια δυνατή μακρόσυρτη ερωτη-
ματική φωνή:

- Εφάγατε, ρέεεε;;;
Αρχικά θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ήταν μια

πλάκα, ένα καλαμπούρι. Αν όμως θελήσεις να εμβαθύνεις
λίγο πάνω στη φράση αυτή, σε συνδυασμό με την εποχή
που ακουγόταν, είχε πολύ βάθος. Ποιος ξέρει, ο άνθρωπος
αυτός, ο ίδιος, η οικογένειά του, το περιβάλλον που ζούσε,
τι πείνα και τι στερήσεις είχαν τραβήξει στα δύσκολα
χρόνια. Ποιος ξέρει τι αγώνα έκανε για να εξασφαλίσει ένα
κομμάτι ψωμί για να φάει, για να ζήσει. Τόσο, που του
έγινε εφιάλτης και με διάθεση καλαμπουριού πλέον το δια-
λαλούσε, όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν, δηλώνοντας
με αυτό τον απλό και πρωτότυπο τρόπο το δράμα που
έζησε και αυτός και ολόκληρη η γενιά του, ιδίως στις
πόλεις. Γιατί, στα χωριά το πρόβλημα ήταν πιο μικρό, απ’
ό,τι μας έλεγαν οι δικοί μας που το έζησαν.

Εύχομαι η φράση αυτή να μην ξανακουστεί στις
ημέρες μας. Γιατί, ενώ δεν έχουμε πόλεμο, βρισκόμαστε
μπροστά σε μια κατάσταση εξίσου δύσκολη, ίσως και χει-
ρότερη. Δεν είναι αντικείμενο του παρόντος η ανάλυση των
αιτίων της κατάντιας μας. Πολλά έφταιξαν. Πολλοί έφταιξαν.
Πολλοί φταίξαμε. Πρέπει επειγόντως να ανανήψουμε πριν
είναι πολύ αργά. Πριν βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση, αντί
χαιρετισμού, να απευθύνουμε ο ένας στον άλλον τη δραματική
αυτή ερώτηση:

- Εφάγατε ρέεεε;;;

Ο  Μένης  ο  Αυγουλάς 

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ   
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(Σ.σ.: Ο Αλφειός, ο Κλαδέος και ο Ιλισός είναι πανάρχαιοι
ποταμοί, οι δύο πρώτοι στην Ηλεία και ο τρίτος στην Αθήνα.
Τον Κλαδέο, μάλιστα, τον συναντάμε σχεδόν στην είσοδο του
αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Οι αρχαίοι Έλληνες τους
θεωρούσαν ιερούς ποταμούς και τους είχαν θεοποιήσει. Τα
γλυπτά του Αλφειού και του Κλαδέου κοσμούσαν το αέτωμα του
ναού του Δία στην αρχαία Ολυμπία, ενώ το γλυπτό του Ιλισού
στόλιζε το αέτωμα του Παρθενώνα στην Ακρόπολη των Αθηνών.
Αυτό το τελευταίο ανήκει στα κλεμμένα, που μαζί με τα άλλα
γλυπτά του Παρθενώνα και τη ζωφόρο του Επικούριου Απόλλωνα,
βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, από όπου και
διεκδικούμε την επιστροφή τους. Πριν από λίγο καιρό οι Βρετανοί
έστειλαν το γλυπτό του Ιλισού, για προσωρινή έκθεσή του στο
Μουσείο Ερμιτάζ, στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας). 

Για φανταστείτε, αυτοί οι ανεκδιήγητοι κλέφτες και κλεπτα-
ποδόχοι και οι απόγονοί τους, σαν τον γραφικό Δήμαρχο του
Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον, να είχαν κλέψει και τον Αλφειό και τον
Κλαδέο από το αέτωμα του Ναού του Δία στην Αρχαία Ολυμπία,
όπως έχουν κλέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα και τη Ζωφόρο του
Ναού του Επικούριου Απόλλωνα, τα οποία εκθέτουν μόνιμα στο
Βρετανικό Μουσείο και τελευταία αποφάσισαν προκλητικά να
στείλουν και δανεικό στο ρωσικό Μουσείο Ερμιτάζ τον Ιλισό ποταμό
από το αέτωμα του Παρθενώνα της Αθήνας!

Τον βλέπω σε φωτογραφίες τον Ιλισό, να τον κοιτάζουν οι
Ρώσοι στην Αγία Πετρούπολη και αισθάνομαι πως τα αδέλφια του,
οι “Θεοί ποταμοί” των Αρχαίων Ελλήνων, “κλαίνε” στην Αρχαία
Ολυμπία. Τόσο ο Αλφειός όσο και ο Κλαδέος, στη συμβολή των
οποίων οριοθέτησε ο Ηρακλής την ιερή Άλτη και γεννήθηκαν οι
Ολυμπιακοί Αγώνες, εκτίθενται μόνιμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο
της Αρχαίας Ολυμπίας. Είναι εδώ για όλη την ανθρωπότητα, στο
σημείο που γεννήθηκαν. Ο Ιλισός, δυστυχώς, αποκόπηκε βίαια και
βρίσκεται σε χέρια κλεφτών και κλεπταποδόχων.

Αλήθεια, πόσο τεράστια ήταν η μεγαλοσύνη των Ηλείων, που
έδωσαν την Ολυμπιακή φλόγα το 2012 σε αυτούς τους βάρβαρους
κλέφτες του Ιλισού και των υπολοίπων γλυπτών του Παρθενώνα
αλλά και της Ζωφόρου του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα!

Πόσο απεχθέστατος ήταν πρόσφατα ο Δήμαρχος του Λονδίνου,
που με τις δηλώσεις του μας μίλησε για τη δήθεν μεγαλοσύνη των
υπευθύνων του Βρετανικού Μουσείου και δήλωσε προκλητικά: “Η
απόφαση του Βρετανικού Μουσείου δεν έχει σχέση με την εξωτερική
πολιτική της χώρας, άρα, η διοίκησή του δεν χρειάζεται την έγκριση
της κυβέρνησης και αυτό δείχνει τη διαφορά μεταξύ Βρετανίας και
άλλων χωρών του κόσμου, όπως και της Ρωσίας. Δεν έχουμε
τυραννία.  […] Απολαμβάνουμε και προστατεύουμε την ιδέα της πο-
λιτιστικής ελευθερίας, όπως και της ελευθερίας της σκέψης και δια-
νόησης.”

Ακόμα και το έμβλημα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, που είναι
ένα αρχαίο νόμισμα, το έχουν κλεμμένο στο Βρετανικό Μουσείο
αυτοί, οι δήθεν φιλεύσπλαχνοι και προστάτες της πολιτιστικής
ελευθερίας, οπαδοί της αναλγησίας του Βρετανικού Μουσείου.

Αναρωτιέμαι: γιατί δεν κάνει το ελληνικό δημόσιο τώρα μια
αγωγή στα ρωσικά δικαστήρια και στην Ιντερπόλ, ώστε να
αποφασίσει η ρωσική δικαιοσύνη για τον κλεμμένο Ιλισό, που
εκτίθεται στο Ερμιτάζ; Ο Δήμαρχος του Λονδίνου γνωρίζει την
κλοπή και αισθάνεται τον κίνδυνο που επέτρεψε το Βρετανικό
Μουσείο την έξοδο του Ιλισού από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αισιοδοξώ, γιατί ξέρω πως υπάρχουν πράγματι ανοικτά μυαλά
στη Βρετανία, που γνωρίζουν το δίκαιο αίτημά μας, να επαναπατρι-
στούν τα κλεμμένα γλυπτά. Δεν δέχομαι, όμως, εμείς εδώ στην
Ηλεία, που δώσαμε αδιαμαρτύρητα τη φλόγα για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Λονδίνου, να μην παρεμβαίνουμε στη διεθνή συζήτηση
για τα κλεμμένα. Όλα τα διεθνή ΜΜΕ θα μπορούσαμε να τα
καλέσουμε στην Αρχαία Ολυμπία. Να δουν τον Αλφειό και τον
Κλαδέο, που απαιτούν να επιστραφεί στην πατρώα γη ο Ιλισός από
το Ερμιτάζ.

Αθανάσιος Κατσίμπελης                                                                               
Δάσκαλος-Μ.Ed., Νομικός

ΟΙ ΚΛΕΜΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΜΑΣ
Kλαίει ο Αλφειός και ο Κλαδέος για τον Ιλισό 

Δημοτικό  Σχολείο  Νέας  Φιγαλίας:                                                                             
Σταδιακή αύξηση μαθητών την τελευταία τριετία 

• Σταδιακή αύξηση των μα-

θητών του παρουσιάζει την τε-

λευταία τριετία το Δημοτικό

Σχολείο Νέας Φιγαλίας, αφ’

ενός λόγω του διπλασιασμού

των γεννήσεων τα τελευταία

χρόνια και αφ’ ετέρου, επειδή

το προτιμούν πλέον και μαθητές

από το Λέπρεο και κάτω.    

• Το 2012-2013 θεωρήθηκε

μια δύσκολη χρονιά για το σχο-

λείο, καθώς κινδύνευσε άμεσα

να υποβιβαστεί σε 3/θέσιο, αλλά

από τότε οι μαθητές σταδιακά αυξάνονται. Από 38 που ήταν πέρυσι, φέτος πήγαν 49 και

από Σεπτέμβρη υπολογίζεται να φτάσουν τους 55.                                      

• Το σχολείο τα τελευταία δυο χρόνια λειτουργεί ως 4/θέσιο, αλλά χωρίς τις ειδικότητες

Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών. Όμως τη νέα περίοδο μπορεί να προβιβαστεί σε 5/θέσιο και

πρέπει, πλην των Αγγλικών, να έχει και ειδικότητα Φυσικής Αγωγής. Μην ξεχνάμε, άλλωστε,

ότι είμαστε στην Ολυμπία, τον τόπο που γέννησε τον αθλητισμό!

• Τέλος, και σύμφωνα με μετρήσεις και στατιστικά στοιχεία, που συνέλεξε το ΦΙΓΑΛΙΑ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ο αριθμός των παιδιών ηλικίας από 1 έως 4ων ετών στην περιοχή της

Φιγαλίας αγγίζει τα 70, πράγμα που μας δίνει ισχυρές ελπίδες πως τα σχολεία της περιοχής

θα έχουν στήριγμα για τα επόμενα χρόνια και δεν κινδυνεύουν να κλείσουν.

Από το ΦΙΓΑΛΙΑ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εθνική  Αυτογνωσία

• Ο ρήτορας Ισοκράτης (436-388 π.Χ.) έλεγε στους αρχαίους Αθηναίους: «Η Δημο-
κρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι καταχράστηκε το δικαίωμα της ελευθερίας και
της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την πα-
ρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως
ευδαιμονία».                                                                                                                                                           

• Περίπου 1800 χρόνια αργότερα, ο ανώνυμος ποιητής του «Θρήνου» για το
πάρσιμο της Πόλης, θεωρεί ότι βασική αιτία για την πτώση του Βυζαντίου στάθηκαν «οι
δημεγερσίες, οι διαβολές και οι πονηρίες». Αυτές οι ακατονόμαστες συμπεριφορές
«τον ποταμόν τον πύρινον έβαλαν εις την Πόλιν». Ο Βυζαντινός ποιητής κάνει την αυ-
τοκριτική του και φανερώνει τις αιτίες, που φέρανε την καταστροφή. Αυτοκριτική
χωρίς μισόλογα και, κυρίως, χωρίς προσπάθεια να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα.
Για να βλαστήσει η αυτογνωσία και, μάλιστα, η εθνική. Χωρίς εθνική αυτογνωσία οι
λαοί δεν προχωρούν στο δρόμο της προόδου και της προκοπής.                                                                                                 

• Για χρόνια συμπεριφερόμαστε όπως οι Βυζαντινοί στις μέρες της παρακμής, που
έφεραν την καταστροφή. Και κλείνουμε τα μάτια. Μας αρέσει ο εθνικός ναρκισσισμός.
Και πάνω στις δάφνες του αναπαυόμαστε. Ο ποιητής του «Θρήνου» ζητάει, με το
σπαθί και με τη βία, με ομόθυμη θέληση, να διώξουμε τον κατακτητή: «εγρήγορα με το
σπαθίν και με θυμόν να πάτε/ και να τον πολεμήσετε και πλέον μην αργείτε». Με το
σπαθί της αυτογνωσίας να διώξουμε τη χλεύη. Μην αργούμε πλέον. Ομοψυχία
χρειάζεται. Όχι όπως την εποχή της Εθνεγερσίας, που οι αφεντάδες προμήθευαν, σε
κείνους που κινδύνευαν για την πατρίδα, διχόνοια (την δολερή, όπως γράφει ο εθνικός
μας ποιητής). Είναι στο πετσί μας η φαγωμάρα. Από τα παλιά τα χρόνια! «Και οι
Αθηναίοι του Θεμιστοκλή αυτήν την ανταμοιβή το ’καμαν, κι αλλουνών πολλών. Όχι
όμως όταν η πατρίς κινδύνευε». Σήμερα τα λόγια του Μακρυγιάννη παίρνουν επίκαιρο
χαρακτήρα, όσο ποτέ άλλοτε.            

• Να, το χρέος μας σήμερα. Ν’ αφανίσουμε τα πάθη. Και μάλιστα τα πολιτικά, τα πιο
επικίνδυνα. Τα πιο μοχθηρά! Θα είναι για μας η αυτογνωσία του χρέους. Πραγματική
Εθνική Αυτογνωσία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΝΙΚΑΣ
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1. ΦΟΒΙΕΣ, ΟΙ ΑΟΡΑΤΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Ο ΦΟΒΟΣ είναι ένα σύστημα προειδοποίησης, που,
ως ένα σημείο, μας εξυπηρετεί σωστά και αποτελε-
σματικά. Μας θέτει σε κατάσταση επιφυλακής για το
πολύ ρεαλιστικό ενδεχόμενο κάποιου προβλήματος.
Σε επικίνδυνες καταστάσεις ο φόβος είναι σημάδι
υγείας. Μας προστατεύει. Εύκολα, όμως, μπορούμε να
βιώσουμε φόβο, χωρίς να υπάρχει ορατός κίνδυνος.
Αυτό το είδος του φόβου είναι τεχνητό, δεν είναι
αληθινό. Η αίσθηση του φόβου μπορεί να φαίνεται
αληθινή, όμως ο ίδιος ο φόβος δεν έχει πραγματική
βάση. Παρόλα αυτά, μας κρατά ξάγρυπνους τη νύχτα
και μας εμποδίζει να ζήσουμε. Οι φόβοι αυτοί είναι οι
κραυγές της ψυχής, που ζητάει να θεραπευτεί, να λει-
τουργήσει διαφορετικά και να επιλέξει, αντί του φόβου
την αγάπη, αντί της ψευδαίσθησης την πραγματικότητα,
αντί του παρελθόντος το παρόν. Εννοούμε αυτό το
είδος του φανταστικού φόβου, που αφαιρεί αξία από
τη ζωή μας.

Πόσα, όμως, από όλα αυτά που φοβόμαστε, πρόκειται
να μας συμβούν;

Η αλήθεια είναι ότι, ουσιαστικά, δεν υπάρχει μεγάλη
συνάφεια μεταξύ αυτών που φοβόμαστε και αυτών
που μας συμβαίνουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα που
φοβόμαστε στη ζωή. Φοβόμαστε, π.χ., να μιλήσουμε
μπροστά σε κοινό, φοβόμαστε να παραδεχτούμε τη
μοναξιά μας κλπ. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ανεπαρκείς,
βασικός λόγος είναι ο φόβος ότι “δεν είμαι αρκετός”.
Πίσω από το φόβο αυτόν υπάρχει ο φόβος της απόρρι-
ψης. Ένας φόβος, ότι ο άλλος θα σε κριτικάρει, θα σε
κοροϊδέψει, θα σε ταπεινώσει. Η αποδοκιμασία και η
απόρριψη καραδοκούν ως φόβοι στις κοινωνικές συνα-
ναστροφές. Μάλιστα, πίσω από τις ντροπές και τις
φοβίες αυτές που κουβαλάμε στη ζωή μας, συχνά  βρί-
σκεται ένας ντροπαλός, φοβισμένος γονιός, που έχει
μάθει στο παιδί του να λειτουργεί μέσα από το συναί-
σθημα αυτό. Επίσης η αποδοκιμασία από το γονιό  στην
παιδική ηλικία, μπορεί να χτίσει μία χρόνια αυτομομφή
στο παιδί, το οποίο χάνει σταδιακά την εμπιστοσύνη
στον εαυτό του και αποσύρεται από τον έξω κόσμο.
Μαθαίνει να τον φοβάται. 

Ο φόβος της απόρριψης στην παιδική ηλικία είναι
ένα πολύ σκληρό συναίσθημα, που ορισμένα παιδιά
βιώνουν ως αποτέλεσμα σημαντικών γεγονότων, τα
οποία μεταφράζουν μέσα τους ως απόρριψη. Το διαζύγιο
των γονιών, π.χ., είναι ένα χαρακτηριστικό τραυματικό

ορόσημο στη ζωή του μικρού παιδιού, που το βλέπει
συχνά σαν πένθος. Στη διαδικασία της επεξεργασίας
του χωρισμού, το παιδί μπορεί να νιώσει ότι ευθύνεται
το ίδιο για το χωρισμό, με τη σκέψη ότι “δεν το αγα-
πούσαν τόσο, ώστε να μείνουν μαζί”.

Πολλές φορές ο φόβος της απόρριψης λειτουργεί
παράλληλα και ως μια αναβίωση της απόρριψης που
ένιωσε ως παιδί από τους γονείς, όταν εκείνοι χώρισαν.
Γι’ αυτό, κάντε το παιδί σας να νιώσει ότι αξίζει και ότι
αγαπιέται άνευ όρων. Περάστε του το μήνυμα ότι η αυ-
τονομία και η αυτοπεποίθηση είναι το ισχυρότερο όπλο
στη ζωή. Το παιδί πρέπει να γίνει διεκδικητικό, χωρίς
να φοβάται την αντίδραση των άλλων.

Για να υπερβούμε, ωστόσο, τους φόβους μας, θα
πρέπει να μετακομίσουμε συναισθηματικά, θα πρέπει
να μετακινηθούμε στον τόπο της αγάπης. Όλα τα θετικά
συναισθήματα προέρχονται από την αγάπη, όλα τα αρ-
νητικά από το φόβο. Η επιλογή της αγάπης δε σημαίνει
ότι δεν θα νιώσουμε ποτέ ξανά το φόβο. Αυτό που ου-
σιαστικά σημαίνει είναι ότι πολλοί από τους φόβους
μας τελικά θα βγουν στην επιφάνεια και θα θεραπευτούν.
Στην αγάπη, στη σκέψη, στον συναισθηματισμό δεν
υπάρχουν σύνορα. Τα σύνορα τα βάζει ο φόβος. Την
ευτυχία τη ζούμε, όταν έχουμε μια καλή εικόνα για
τους εαυτούς μας, έτσι όπως είναι σήμερα, χωρίς συγ-
κρίσεις με άλλους, χωρίς αναφορές στο πώς ήμασταν
ή σ’ αυτά που φοβόμαστε μη γίνουμε.

Ο μεγαλύτερος φόβος, βέβαια, είναι ο φόβος του
θανάτου. «Εάν, όμως, η ζωή μάς φάνηκε ευάρεστη, το
ίδιο πρέπει να φανεί και ο θάνατος», είπε ο μεγάλος
Ιταλός ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της εποχής
της Αναγέννησης Μιχαήλ Άγγελος (γύρω στο 1500
μ.Χ.). Με άλλα λόγια, το χέρι εκείνου που μας έδωσε
τη ζωή, την ευτυχία, την αγάπη, δεν μπορεί να κάνει το
θάνατό μας φριχτό και απαίσιο. Είναι το τέλος, απλά,
μιας αρχής προς τα πίσω. Όσο ζούμε, έχουμε, πραγμα-
τικά, ένα αποτελεσματικό όπλο κι αυτό είναι το γέλιο.
Οι φοβίες που κουβαλάμε από την παιδική ηλικία, έχουν
τις ρίζες τους στην απόρριψη, στην εγκατάλειψη, στην
ταπείνωση, στην προδοσία και στην αδικία.

2. Η  ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Νάρκισσος, κατά τη μυθολογία, ήταν ένας όμορφος
νέος, που σκύβοντας πάνω από τα ποτάμια και τις
πηγές για να καθρεπτίζει την ομορφιά του, με την
οποία ήταν τόσο ερωτευμένος, κάποτε έπεσε και

πνίγηκε. Η μυθολογία φέρνει στο φως σημαντικές
πτυχές του ανθρώπου και του ψυχισμού του.

Η ναρκισσιστική προσωπικότητα χαρακτηρίζεται από
έντονη αίσθηση μεγαλείου και σπουδαιότητας για τον
εαυτό. Το άτομο είναι εγωκεντρικό, επιδειξιομανές,
αλαζονικό, υπεροπτικό. Είναι άτομο που νομίζει πως
όλα τα ξέρει, πως για όλα είναι ικανό, δεν αναγνωρίζει
εύκολα σε άλλο ικανότητες και νομίζει πως χωρίς αυτό
δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Διακατέχεται από
φαντασιώσεις μοναδικής επιτυχίας, εξυπνάδας και
ομορφιάς. Επιζητά, αλλά πολλές φορές και απαιτεί το
θαυμασμό από τους άλλους, αδυνατώντας να νιώσει
τα συναισθήματά τους. Γίνεται χειριστικό άτομο και εκ-
μεταλλεύεται τους άλλους, για να πετύχει  τους στόχους
του. Βλέπει τον εαυτό του σαν κάτι το ξεχωριστό και
μόνο λίγοι μπορούν να το καταλάβουν. Υποτιμά, περι-
φρονεί και φθονεί τις ικανότητες και τα επιτεύγματα
των άλλων. Λόγω της αίσθησης μοναδικότητας για τον
εαυτό του, προσδοκά ευνοϊκή και ιδιαίτερη μεταχείριση
από το περιβάλλον του, πιστεύοντας ότι οι νόμοι και οι
κανόνες δεν τον αφορούν ιδιαίτερα. Επιλέγει στην
επαγγελματική ζωή του ανθρώπους, που μπαίνουν στο
ρόλο του «αυλικού».

Είναι, λοιπόν, ο ναρκισσισμός παθολογικός; Φαι-
νομενικά, ένα ναρκισσιστικό άτομο δεν πάσχει, δεν
υποφέρει, δεν έχει εμφανή συμπτώματα. Αντίθετα, μοι-
άζει συγκροτημένο και η επαγγελματική και κοινωνική
ζωή του είναι συχνά επιτυχημένη. Τα προβλήματα τα
επιλύει επιρρίπτοντας την ευθύνη στους άλλους και
όχι στον εαυτό του. Πίσω, όμως, από τη ναρκισσιστική
εικόνα του κρύβεται ένας εύθραυστος ψυχισμός, ο
οποίος είναι έτοιμος να αποδομηθεί και να «πέσει» ψυ-
χολογικά, όταν δεν τραφεί ικανοποιητικά από τον ανα-
γκαίο θαυμασμό. Νιώθει έντονη μοναξιά, στο πλαίσιο
μιας συνεχούς και αγωνιώδους αναζήτησης της μονα-
δικότητας, η οποία ποτέ δεν του είναι αρκετή. Δεν θα
αναζητούσε, όμως, θεραπευτική βοήθεια, γιατί κάτι
τέτοιο θα απειλούσε τη μοναδικότητά του. Αν το κάνει,
θα είναι λόγω ενός τυχαίου γεγονότος (π.χ. χωρισμός)
ή ενός δευτερογενούς συμπτώματος που αντιμετωπίζει.
Η ψυχοθεραπεία καθίσταται δύσκολη υπόθεση λόγω
του ναρκισσισμού, που επισκιάζει τη θεραπευτική σχέση.
Διότι, στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η διαμόρφωση
μιας ρεαλιστικής ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑΣ και όχι η ενίσχυση
των φαντασιώσεων του ναρκισσιστή.

Βασίλης Τσαγκάρης
Κοινωνιολόγος 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ   ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(Δύο κείμενα του Κοινωνιολόγου Βασίλη Τσαγκάρη) 

Η  πάνω  πλατεία  της  Ζούρτσας
Το κέντρο της «κοσμικής κίνησης και ζωής»

της Ζούρτσας (ιδίως, της νεολαίας της, αλλά όχι
μόνον αυτής) έχει τα τελευταία χρόνια μετατοπιστεί
«προς τα κάτω». Εντούτοις, η πάνω πλατεία παρα-
μένει ως το ιστορικό κέντρο του χωριού, που αντι-
στέκεται στις αλλαγές των καιρών (θετικές ή αρνη-
τικές) και προσφέρει ήσυχο καταφύγιο στους ερα-
στές του παρελθόντος, μακριά από το συνωστισμό
και το θόρυβο (αυτοκινήτων, μηχανών, εκκωφαντικής
μουσικής και τηλεοράσεων), για έναν απολαυστικό
καφέ, για ανάσες δροσιάς από τα αντικρινά υψώματα
που ξεκουράζουν το μάτι και ηρεμούν την ψυχή και
για επικοινωνία, όχι μόνο με τους τωρινούς και τα
τωρινά, αλλά και -μέσω της μνήμης- με όσους και
όσα σήμερα δεν υπάρχουν: τους παλιούς «θαμώνες»,
το περίπτερο με την παλιά του «αρχιτεκτονική», το
σιντριβάνι, τις προτομές που -καλώς, βέβαια- φιλο-
ξενούνται από καιρό στο όμορφο Ηρώον και άλλα
πολλά.                                                                                                                                                 

• Μερικές φορές η πλατεία ζωντανεύει και απο-
κτά, έστω και για λίγο, την παλιά της αίγλη και ξα-

ναζεί την παλιά της δόξα. Ικανοποιεί ακόμα τη συ-
νήθεια του καφέ μετά τον Εκκλησιασμό των Κυρια-
κών και των εορτών, ζωηρεύει από το κυριακάτικο
παζάρι και πλημμυρίζει από κόσμο, όποτε από τον
τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο ή από άλλον φορέα
διοργανώνονται εκεί πολιτιστικές και άλλες εκδη-

λώσεις.                                                                   
• Έτσι, η πάνω πλατεία γίνεται ο συνδετικός

κρίκος ανάμεσα στο παλιό και στο καινούργιο και
εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών
πόλων, που η ειρηνική, χωρίς αντιπαλότητες και
«αλληλοκατηγορίες», αλλά με αλληλοσεβασμό συ-
νύπαρξη και συμπόρευσή τους, είναι προϋπόθεση
της διατήρησης και ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού
και για τη Ζούρτσα, όπως και για κάθε μικρή ή
μεγάλη κοινωνία.   

Αφορμή για τις πιο πάνω σκέψεις ήταν αυτή η
φωτογραφία, που μας έστειλε ο φαρμακοποιός και
φίλος του χωριού μας Κώστας Δεμπεγιώτης, τον
οποίο και ευχαριστούμε. Εικονίζονται, από τα αρι-
στερά, Βασίλης Φασούλης, Νίκος Δαμπολιάς, Χρή-
στος Λιάπης, Γιάννης Πιπιλής (ο πρώην δήμαρχος)
και Θανάσης Καπλάνης. Ο πρώτος, ο τρίτος και ο
πέμπτος είναι από αυτούς που έχουν φύγει, αλλά
είναι καταγεγραμμένοι στη μνήμη της πλατείας και
στη δική μας.           

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ενοικιάζονται  Διαμερίσματα

στη Νέα Φιγαλία 

(Ζούρτσα) 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ  

Τηλ.: 26250 - 41767  ή  0015168481119
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Π ω λ ή σ ε ι ς
― ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο στην Κάτω Βρύση επιφά-

νειας 490 τ.μ. με πρόσοψη σε δημόσιο δρόμο

απέναντι από την οικία του Δημητρίου Πα-

πανδρέου και κατάστημα στην αγορά, στο

δρόμο προς την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Τηλ. 2610422470 Αθανασία Πανταζάτου, Πάτρα 

― ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία με κήπο πλησίον της αγοράς

στη Ν. Φιγαλία. Τηλ. επικοινωνίας 2691026934,

6974674736 Κολλαράς Θεόδωρος

― ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία μετά οικοπέδου που

συνορεύει ανατολικά της κεντρικής πλατείας

της Ζούρτσας.

Τηλ. 0014168576991 Κάσσαρης Αναστάσιος

του Παναγιώτη.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2015

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

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ  ΡΟΔΟΥ 
Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Ρόδου «Ο ΜΩΡΙΑΣ» πραγματοποίησε εκλογές για την ανάδειξη

Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, την Κυριακή 07-06-2015, στην έδρα του Συλλόγου, επί της οδού Μεγ.
Κωνσταντίνου 39.

Στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, επανεξελέγη ως πρόεδρος η συμπατριώτισσά μας κ. Μαρία Πα-
παδοπούλου. 

Της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ  

«ΑΥΘΕΝΤ Ι ΚΟ »«ΑΥΘΕΝΤ Ι ΚΟ »
Ανοίξαμε και σας περιμένουμε 

να σας εξυπηρετήσουμε στον πλήρως ανακαινισμένο 
χώρο μας στη Νέα Φιγαλία Ηλείας, 

φτιάχνοντας με τα πιο αγνά και τοπικά υλικά, 
χυλοπίτες - μακαρόνια - τραχανά - βίδες - 

λαζάνια - σαλιγκαράκια κ.ά.
Τηλ. Επικοινωνίας 26250 41068

Γιουρούκος Κωνσταντίνος Κιν. 6974222901

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ 

•«Η Ζούρτσα» στη βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας:
δωρεά ενός κομματιού της Ιστορίας της Νέας Φι-
γαλίας προς την ιστορική Νικολοπούλειο Δημόσια
Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας έκανε ο Σύλλογος
Ζουρτσάνων Αθήνας, προσφέροντας δύο μεγάλους
τόμους της εφημερίδας "Η ΖΟΥΡΤΣΑ", οι οποίοι
περιλαμβάνουν τα φύλλα των ετών 1984-2006.                                                                             

• Σιώπησε ο τραγουδιστής μας: έφυγε από τη
ζωή στο τέλος του Μαΐου ο Πετραλωνίτης Γεώργιος
Παναγούλιας, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και σπου-
δαίος  τραγουδιστής της δημοτικής μας μουσικής,
που την υπηρέτησε με συνέπεια, όχι μόνο στην
περιοχή μας, αλλά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο,
στην Αθήνα και στον Ελληνισμό του εξωτερικού.
Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας και τα συλλυ-
πητήριά μας στους οικείους του.                                                                                                                                                                            

• Ο «Απόλλων» παράγει ταλέντα: ο δεκαεφτά-
χρονος άσος της ποδοσφαιρικής μας ομάδας Γε-
ώργιος Καππής, από τα Πετράλωνα, κλήθηκε στην
Ιταλία, για να δοκιμαστεί από την ομάδα EMPOLI
(Έμπολι). Του ευχόμαστε καλή επιτυχία.

• Η Αρχαιολογική Υπηρεσία στο Μοναστήρι:
επίσκεψη στο εργοτάξιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως
Θεοτόκου του Μοναστηριού της Ζούρτσας πραγ-
ματοποίησε πρόσφατα η Διευθύντρια της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Αχα�ας κ. Αναστασία Κουμούση και
ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών ανα-
στήλωσης του ναού. Τα έργα εντός του Ναού ολο-
κληρώνονται, αλλά ο έξω χώρος θα καθυστερήσει,
επειδή ορισμένοι τάφοι δεν έχουν ακόμα μετα-
φερθεί, όπως θα έπρεπε, στο νέο κοιμητήριο, από
τους συγγενείς των νεκρών. Η Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία εξετάζει τα ευρήματα που προέρχονται από
το εσωτερικό του Ναού, ενώ περιμένει την απομά-
κρυνση των ταφικών μνημείων, για να αρχίσουν οι
ανασκαφές και στο προαύλιο.                                                                                                                                                                                            

• Το έθιμο των αλόγων: η εορτή του Αγίου Γε-
ωργίου γιορτάστηκε στο ομώνυμο ξωκλήσι. Τη Λει-

τουργία παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς
και όλα τα σχολεία του χωριού. Οι οικογένειες
Κουκλαμάνη και Γεωργακόπουλου από τη Φασκο-
μηλιά, τιμώντας κι εφέτος την παράδοση, παρα-
βρέθηκαν με τα άλογά τους, όπως γίνεται σε πολλά
μέρη της Ελλάδας.                       

• Ο 6ος Ποδηλατικός Γύρος Ειρήνης: με επιτυχία
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ο 6ος Ποδηλατικός
Γύρος Ειρήνης, με αφετηρία τον Πύργο και τερμα-
τισμό την Ανδρίτσαινα. Οι ποδηλάτες πέρασαν από
τη Νέα Φιγαλία και γι’ αυτό, με πρωτοβουλία του
Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Φιγαλίας, στην είσοδο
του χωριού στήθηκε μια πολύ όμορφη υποδοχή,
για την ενθάρρυνση των συμμετεχόντων και για
τη διανομή νερών. Οι αγωνιζόμενοι ευχαρίστησαν
θερμά και διαβεβαίωσαν πως ήταν η καλύτερη
υποδοχή που συνάντησαν σε όλη τη διαδρομή,
πράγμα που τιμά τον τόπο και μας χαροποιεί ιδιαί-
τερα.                                                                     

• Παράσταση Παραδοσιακών και Μοντέρνων
Χορών: πραγματοποιήθηκε στους εξωτερικούς χώ-
ρους του Γυμνασίου και Λυκείου Νέας Φιγαλίας,
στις 30-05-2015. Την απολαυστική καλλιτεχνική
βραδιά πρόσφερε η σχολή χορού «Εν χορώ» της
κ. Αθανασίας Νικολετοπούλου, ενώ η διοργάνωσή
της πιστώνεται στις ωραίες δραστηριότητες του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Νέας Φιγαλίας.                                                                                                              

• 1ο Τουρνουά Πινγκ-Πονγκ: ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Νέας Φιγαλίας έχει διοργανώσει το 1ο
τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ).
Η πρώτη μέρα των αγώνων έχει προγραμματιστεί
για το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015, στον προαύλιο
χώρο Γυμνασίου-Λυκείου. Είναι μια ακόμη αξιέπαινη
προσφορά του Συλλόγου, ιδίως προς τους νέους
μας.                                

(Αλιευμένα από 
το ΦΙΓΑΛΙΑ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ)

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Με την καθιερωμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-
λευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα του
Πάσχα, 13-4-2015, εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. του
Συλλόγου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως
εξής: 
Πρόεδρος: Καπογιάννης Βασίλης
Αντιπρόεδρος: Γιαννόπουλος Φώτης
Γεν. Γραμματέας: Τσούτα Ιωάννα
Ειδ. Γραμματέας: Βλάχος Γιώργος
Ταμίας: Ζευγίτης Γιώργος
Μέλος 1: Μανιάτη Νίκη
Μέλος 2: Γιουρούκος Λεωνίδας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μικέλης Φώτης
2. Γρηγοροπούλου Χρυσούλα
3. Καζαντζής Κων/νος

2) Πρόγραμμα καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2015
Τουρνουά Πινγκ-Πονγκ: 4-10 Ιουλίου
Τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5: 

25 Ιουλίου-12 Αυγούστου
Ποδηλατικοί Αγώνες: 13 Ιουλίου
Μουσική Λαϊκή Βραδιά: 10 Αυγούστου 

(με Π. Ίμβριο και Τριαντάφυλλο) 
Αιμοδοσία: 2 Αυγούστου 

(σε συνεργασία με τη ΔΕΟΦ)

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ

Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε μετά τη Γενική Συνέλευση
της 1-6-2015 έχει ως εξής:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γλούμης Γρηγόριος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βενέτης Γεώργιος, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσούτα Μαρία,
ΤΑΜΙΑΣ: Κουτσοπούλου Σταυρούλα, ΜΕΛΗ: Τάγαρης
Χρήστος, Γρηγορόπουλος Ιωάννης, Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος, Γιαννίκος Βασίλειος, Δημοσθενίδης
Αθανάσιος. 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καράπαπας Νικόλαος,
Χριστοδουλίδης Γεώργιος, Βλάμης Γρηγόριος.  

Α.Ο.  ΑΠΟΛΛΩΝ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ  -  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΝΕΟΥ  Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Πατησίων 24  -  Αθήνα  10677
Τηλ./Fax:  210 3801920
Κιν.: 697 3335104
e-mail: geofles@hotmail.com



7Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2015

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ζητούμε συγγνώμη από όσους αναγνώστες και φίλους της εφημερίδας στέλνουν συνδρομές
και εισφορές μέσω τράπεζας, τις οποίες αργούμε να τις δημοσιεύσουμε. Αυτό οφείλεται
στο ότι η ALPHA BANK (ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ), μετά τη συγχώνευσή της με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ, μας
ενημερώνει καθυστερημένα για τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό του Συλλόγου,
με αποτέλεσμα να καθυστερεί και η δημοσίευσή τους στην εφημερίδα. Είναι θέμα καθαρά
τεχνικό και κανένας κίνδυνος απώλειας ή παράλειψης δεν υφίσταται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Γάμοι 
➤ Στις 21-6-2015 έγινε ο γάμος του

Γεωργίου Αθαν. Κρεσταινίτη και
της Φανής Κατσιώλη, στον Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου Ν. Φιγαλίας.

Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυ-
χισμένοι.

Γεννήσεις
➤ Στις 29-4-2015 ο Τσαούσης Ειρη-

ναίος και η Κουτσούνη Αθανασία
απέκτησαν αγοράκι.

➤ Στις 26-5-2015 ο Λιάπης Σταύρος
του Γεωργ. και η Βασιλική Βλάχου
του Ιωάν. απέκτησαν αγοράκι.

➤ Στις 3-6-2015 ο Κουτσόπουλος
Ιωάννης και η Ειρήνη απέκτησαν
αγοράκι.

➤ Στις 26-6-2015 ο Αλεξόπουλος
Γρηγόρης του Αναστ. και η Γιαννίκου
Έρη απέκτησαν αγοράκι. 

Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νε-
ογέννητα.

Βαπτίσεις
➤ Ο Ζένος Χαράλαμπος και η Μπιρ-

πανάγου Ιφιγένεια βάφτισαν το
αγοράκι τους στις 26 Απριλίου 2015,
στον Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα Νέας
Ιωνίας και του έδωσαν το όνομα
Κωνσταντίνος.

➤ Στις 30-5-2015 ο Τάσος Σωτ. Μπα-
ρόγιωργας και η Κατσάμπουλα Γλυ-
κερία βάφτισαν το κοριτσάκι τους
και του έδωσαν το όνομα Αγγελική.                                                                                                                          

➤ Στις 21-6-2015 ο Γεώργιος Αθαν.
Κρεσταινίτης και η Φανή Κατσιώλη
βάφτισαν το αγοράκι τους και του
έδωσαν το όνομα Αθανάσιος.                                                                                                                                                     

➤ Στις 6-6-2015 ο Δημήτριος Αθαν.
Πιτσινής και η Καραχάλιου Αθηνά
βάφτισαν το αγοράκι τους και του
έδωσαν το όνομα Αλέξανδρος.

➤ Στις 19-5-2015 ο Κουκλαμάνης Πα-

ναγιώτης του Σωκράτη και η Αδα-
μοπούλου Έφη βάφτισαν το κορι-
τσάκι τους και του έδωσαν το όνομα
Μαρία-Γεωργία.

➤ Στις 25-5-2015 ο Ηλίας Αθαν. Πι-
τσινής και η Νίκη βάφτισαν το κο-
ριτσάκι τους και του έδωσαν το
όνομα Ευτυχία-Διονυσία.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νε-
οφώτιστα.

Θάνατοι
➤ Απεβίωσε στις 29-01-2015 στην

Αθήνα ο Δέδες Ιωάννης του Κων.
και ετάφη στο Nεκροταφείο Bούλας.

➤ Στις 20-5-2015 απεβίωσε στο Νο-
σοκομείο Πύργου ο Μπουσιούτας
Αργύρης, ετών 85, και ετάφη στο
κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία του
χωριού μας.

➤ Στις 22-5-2015 απεβίωσε στο Νο-
σοκομείο Κυπαρισσίας ο Ιωάννης
Παπαϊωάννου, ετών 90, και ετάφη
στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία.

➤ Στις 24-4-2015 απεβίωσε στην Αθή-
να ο Ζευγίτης Δημήτριος, ετών 80,
και ετάφη εκεί.

➤ Στις 27-5-2015 απεβίωσε στην Αθή-
να ο Πετραλωνίτης τραγουδιστής
Παναγούλιας Γεώργιος, ετών 67,
και ετάφη εκεί. 

➤ Στις 15-6-2015 απεβίωσε στη Γερ-
μανία ο Αδαμόπουλος Ιωάννης,
ετών 75, και ετάφη εκεί.

➤ Στις 24-6-2015 απεβίωσε στην Κα-
λαμάτα ο Κων/νος Καραχάλιος,
ετών 63, και ετάφη στο κοιμητήριο
του Μοναστηριού Νέας Φιγαλίας.

➤ Στις 8-5-2015 απεβίωσε στη Νέα
Φιγαλία η Τσούτα Στυλιανή, ετών
75, και ετάφη στο κοιμητήριο του
Προφήτη Ηλία.   

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους
οικείους τους.

Εισφορές  για  
την  εφημερίδα 

Κομπορόζος Γεώργιος του Χρήστου ... 20€

Γρηγορόπουλος Σπύρος (Αμερική).... 200€

Γιαννίτσας Γεώργιος .............................10€

Γεωργακόπουλος Ιωάννης................... 20€

Βλάχος Ιωάννης του Κων/νου ............. 20€

Παύλος Γεώργιος (Ιερέας) .................. 20€

Βλάμη-Πούρνου Γλυκερία .................. 20€ 

Δημόπουλος Διονύσιος (Μέγαρα)....... 20€  

Κλέντου Ευαγγελία .............................10€

Βουδούρης Ιωάννης του Νικ.  ............. 20€

Γκουβάτσος Νικόλαος του Παν. ......... 20€

Δαμπολιάς Αθανάσιος του Γρηγ. ........ 50€

Παύλου-Καργανούρη Ολυμπία ........... 20€

Χατζή Μαρία ........................................ 20€

Ζέρβα-Φλέσσα Αναστασία .................. 50€

Νισταζάκη-Φλέσσα Μαρία .................. 50€

Εις  Μνήμη
― Η Μανώλη Ασημίνα του Χρήστου προσφέρει

συνολικά 200 ευρώ εις μνήμην των κάτωθι:                                                                                                                                                            
• της πολυαγαπημένης θείας της Μανώλη
Βελούδως 50€

• του πολυαγαπημένου θείου της Κατσιώλη
Αναστ. του Ναπ. 50€

• των παππούδων της Ναπολέοντα και
Κλεοπάτρας Κατσιώλη 50€

• των επίσης παππούδων της Αναστασίου
και Ασήμως Μανώλη 50€

― Στη μνήμη του Ιωάννη Πέτρ. Παπαϊωάννου
οι οικείοι του πρόσφεραν στην εφημερίδα
του Συλλόγου το ποσό των 100€.  

― Η Παύλου Χρυσούλα του Αθαν. 50€ εις
μνήμη του πατέρα της Αθανασίου Παύλου.  

― Η Δέδε Μαρία του Παναγιώτη 50€ εις
μνήμη του Ιωάννη Δέδε.

― Ο Βουδούρης Ιωάννης του Νικ. 50€ εις
μνήμη των γονέων του Νικολάου και Αθα-
νασίας.

Επί 90 χρόνια μαχητής της ζωής. Ερα-
στής της γης, των αμπελιών και των κήπων.
Αχώριστος αδελφός της ελιάς και ευλαβικός
μύστης του ευλογημένου καρπού της. Φίλος
και συνομιλητής με τα ζωντανά, που κατα-
λάβαινε τη γλώσσα τους και αυτά τη δική
του. 

Μετρημένος και μειλίχιος οικογενειάρ-
χης, ψύχραιμος διαχειριστής των δυσκολιών
της ζωής, στωικά υπομονετικός αποδέκτης
της κάθε αναποδιάς, σιωπηλός και αδια-
μαρτύρητος αγωνιστής για το ξεπέρασμά
της. 

Αγαπητός γείτονας και συμπολίτης, πρόσχαρος και χαμογελαστός πρωτα-
γωνιστής των αστεϊσμών και των πειραγμάτων της αγοράς, αριστοφανικός
σχολιαστής προσώπων και καταστάσεων της τοπικής και της ευρύτερης κοινω-
νικής και πολιτικής πραγματικότητας, ρομαντικός αφηγητής της παλιάς ζωής
και Ιστορίας. 

Δωρικά λιτός στις προσωπικές του απαιτήσεις, οπαδός του άριστου μέτρου,
με μόνο «παράπονο» την ανοστιά του ανάλατου φαγητού, που το διακωμωδούσε
με την προσφιλή του έκφραση «το αλάτι το πήραν όλο στο παλάτι». 

Με ιώβεια πίστη και παπαδιαμάντεια ευλάβεια, τακτικός και συνεπής
κοινωνός της εκκλησιαστικής ζωής, λάτρης της βυζαντινής υμνολογίας και 
-μερικές φορές- ντροπαλός ερασιτέχνης υπηρέτης της από το ψαλτήρι σε
κάποια εξωκλήσια. 

Με την ίδια αγάπη που του δείχναμε όσο ζούσε, τον κατευοδώνουμε και
τον συνοδεύουμε νοερά στο μεγάλο του ταξίδι, που με απόλυτη ηρεμία και ευ-
χαρίστηση το προετοίμαζε και το περίμενε. Και έφυγε όρθιος, παλικαρίσια,
αφού σαν Διγενής έδωσε την τελευταία μάχη του με τον ανίκητο, για όλους
μας, αντίπαλο.  

Κοντολογίς, έχτισε μια μνήμη αιώνια, στην οποία, παραβιάζοντας κάπως τις
εντολές του να αποφύγουμε τα περιττά, αφιερώνουμε αυτά τα λόγια, μαζί τη
συμβολική προσφορά μας στην εφημερίδα του Συλλόγου, που την περίμενε
πάντοτε και με ενδιαφέρον την «ξεκοκάλιζε». 

Οι οικείοι του

ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΕΛΕΤΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΚΗΔΕΙΕΣ - 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΥΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

ΖΑΧΑΡΩ • ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ • ΚΑΛΑΜΑΤΑ • ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 26250 31555 • ΚΙΝ: 6977 13 99 94

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΕΤΡ.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Σπουδαίοι άνθρωποι του τόπου μας

Ο  ΣΙΜΩΝ  ΚΑΡΑΣ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ 
ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ 

Ο Σίμων Καράς γεννήθηκε το 1903 στην περιοχή μας και ήταν Έλληνας νομικός,
ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος. Υπήρξε μουσικολόγος και ερευνητής της Ελ-
ληνικής μουσικής παράδοσης και κληρονομιάς. Πολλοί θεωρούν ότι χάρη στην πο-
λύχρονη και επίπονη ερευνητική του προσπάθεια διασώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι
της παραδοσιακής μουσικής, την οποία κατέγραψε σε όλο το φάσμα της ελληνικής
επικράτειας. Έχει πραγματοποιήσει σε όλη την Ελλάδα καταγραφή των δημοτικών
τραγουδιών με κασετόφωνο, τα οποία κυκλοφόρησαν σε δίσκους, καθώς επίσης
όλες τις Ακολουθίες και τους Ύμνους της Εκκλησίας.

Η αγάπη του για την Ελλάδα και την ελληνική παράδοση φαίνεται στα εξής
λόγια του:

«Σε τούτον τον τόπο, οι άνθρωποι μιλάνε στους νεκρούς τους. Πιάνουν τα όρ-
γανα και τους τραγουδούν, λες και κείνοι από ψηλά μπορούν να τους ακούσουν.
Απλώνουν τα φαγητά πάνω στα μνήματα και δέονται στο Θεό για την ανάπαυση
των ψυχών τους. Όσο οι ζωντανοί μιλούν με τους νεκρούς κι όσο συμπλέκεται η
ζωή έτσι γλυκά με το θάνατο, τούτο το γένος δεν πρόκειται να χαθεί». 

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους θεματοφύλακες της παράδοσής μας.
Έφυγε πλήρης ημερών, σε ηλικία 94 ετών, στις 26 Ιανουαρίου του 1999, αφήνοντας
πίσω του έναν ανεκτίμητο λαϊκό θησαυρό, που ανήκει σε όλους μας και γι' αυτό
όλοι μας θα πρέπει διαρκώς να μεριμνούμε και να συμβάλλουμε, ώστε να παραμείνει
ζωντανός.

(Ορισμένα κειμήλια από τη ζωή του και το έργο του εκτίθενται στο Λαογραφικό
Μουσείο του χωριού μας).

Από το ΦΙΓΑΛΙΑ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Η  σελίδα  του  Λαογραφικού  μας  Μουσείου
ΤΟ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΤΗΣ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ

3η συνέχεια παρουσίασης εκθεμάτων μας

• 2 μικρά αμόνια

• Τύπος ζουμπά – 
εργαλείο για να ανοίγουν 
μεγάλες τρύπες στα μέταλλα.

• Καταρράκτης – πριόνι μεγάλο για σκίσιμο μαδεριών
• Φαγάνα – για το κόψιμο κορμών δέντρων.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

• 2 γαλλικά κλειδιά

Καταγραφή  και  επιμέλεια  παρουσίασης  αντικειμένων-εκθεμάτων: Έλενα  Παπαδοπούλου. Φωτογραφίες: Γιώργος  Κουτσόπουλος, Έλενα  Παπαδοπούλου

• 6 παχύμετρα διαφόρων μεγεθών 
(το αριστερά λέγεται χιλιοστόμετρο)

• 5 τσιμπίδες σιδηρουργών

• 3 κολλητήρια – 
εργαλεία που τα χρησιμοποιούσαν 
οι γανωματήδες για κόλλημα οπών.

• Παστράγαλο – εργαλείο για
να λειαίνει και να πελεκάει τις
ανώμαλες επιφάνειες ξύλων.
• Σημαδούρα ή γράφι – εργα-
λείο με το οποίο σημάδευαν
πάνω στα ξύλα τις ευθείες
όπου έκοβε μετά το πριόνι.
• Λαδοτήρι ή λιπαντής για
βίδες, κλάπες κλπ.
• Λιπαντής χωρίς τρόμπα
• 2 μικρά λαδοτήρια

• 3 σκαρπέλα-
εργαλεία για να σκαλίζουν
έπιπλα και να ανοίγουν 
τρύπες στο ξύλο.

• Ματικάπι – 
είδος τρυπανιού

• Σέγα – 
είδος πριονιού

• Μεγάλη πλάνη ή σουραμάς. Πάνω της βρίσκε-
ται ένα κοφτάκι για καπλαμάδες (επένδυση
ξύλου).
• Μικρή πλάνη ή ροκάνη

• 4 είδη σφυριών 
– σφυρί με χτενάκι
– σφυρί 2 κεφαλών
– σφυρί - κοπίδι
– σφυρί και σκεπάρνι
μαζί (σκεπαρνόσφυ-
ρο).

• Πορταδελόσμιλα – 
εργαλείο για τοπο-
θέτηση πορταδελών
(πορταδέλες = είδος
μεντεσέδων).

Σ Κ Ε Υ Η Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α -  Σ Ι Δ Ε Ρ Α

Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α -  Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ

• Ένα μεγάλο κολλητήρι – 
εργαλείο γανωματή 
και σιδηρουργού.

• Σφιγκτήρας 
(ξυλουργού ή σιδεράδων)

• Δράπανο – εργαλείο με το οποίο
τρυπούσαν συνήθως μέταλλα.

Επίσης:

• Διασέλι ή τσαπραζολόγος –
εργαλείο με το οποίο «άνοιγαν
δρόμο» για να κόβει ελεύθερα
το πριόνι.
• Ζύγι 


