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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.

Διαβάστε  σ’  αυτό  το  φύλλο
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28η Οκτωβρίου  1940
Μικρό  αφιέρωμα  στη  συμμετοχή  της  Ελλάδας

στο  Β΄  Παγκόσμιο  πόλεμο

Κ ΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ, το έθνος μας αποτίει φόρο τιμής και
ευγνωμοσύνης στους αθάνατους ήρωες του

έπους, που άρχισε να γράφεται στις βουνοκορφές της
Πίνδου τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Την εποχή εκείνη οι ώρες ήταν κρίσιμες για ολό-
κληρη την ανθρωπότητα.

Οι φασιστικές δυνάμεις του Άξονα, (που τον αποτε-
λούσαν κυρίως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία),
είχαν εξαπολύσει την καταιγίδα του Β΄ Παγκοσμίου πο-
λέμου, για την εδαφική τους επέκταση και την επιβολή
νέας τάξης πραγμάτων, ανατρέποντας τους όρους που
είχαν επιβληθεί από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών στο
τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Το ελεύθερο φρόνημα έπρεπε
να υποταχθεί στη βία και την υλική
υπεροχή. Οι ακατάλυτες ηθικές και
πνευματικές αξίες, τις οποίες έθεσε
ο ελεύθερος άνθρωπος και κυρίως
ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια
της δημιουργικής διαδρομής του
των τριών χιλιάδων χρόνων, έπρεπε
πάλι να παραμεριστούν. Τα θαυμα-
στά επιτεύγματα του πολιτισμού,
τα αγαθά της εργασίας των ανθρώ-
πων και των εθνών, έπρεπε να τε-
θούν στη διάθεση των φορέων της
βίας. Η ανεξαρτησία των λαών, η
εδαφική ακεραιότητα των κρατών,
η ατομική και εθνική ελευθερία, η ελευθερία των ιδεών,
των αποφάσεων και των πράξεων, έπρεπε να πάψουν
να είναι αναφαίρετα δικαιώματα, αλλά να ρυθμίζονται
από τη θέληση και τα συμφέροντα των ανθρώπων της
νέας τάξης πραγμάτων.

Ο ελεύθερος κόσμος, όμως, δεν θέλησε να υπο-
κύψει και έτσι ξέσπασε η θύελλα του πολύνεκρου Β΄
Παγκοσμίου πολέμου. Δημιουργήθηκε ο συνασπισμός
των Συμμάχων (αρχικά Μεγάλη Βρετανία, Σοβιετική
Ένωση, Η.Π.Α., Γαλλία, Κίνα, και ακολούθησαν πολλά
ακόμα κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα), για να
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα οι επιθέσεις των
δυνάμεων του Άξονα, οι οποίες προχωρούσαν ακάθεκτες,
καταλύοντας την Ευρώπη. Κράτη και στρατοί διαλύθηκαν,
οχυρά και φρούρια κατέρρευσαν, μεγάλα τεχνικά έργα
καταστράφηκαν, μεγαλουπόλεις βομβαρδίστηκαν. Χι-
λιάδες κάθε μέρα οι νεκροί στα πεδία των μαχών, αλλά
και στον άμαχο πληθυσμό. Η πείνα, οι αρρώστιες, οι
πρόσφυγες, οι άστεγοι, συμπλήρωναν την εικόνα της
φρίκης του πολέμου.

Η Ελλάδα τις κρίσιμες εκείνες ώρες, με πίστη στο
ιδανικό της ελευθερίας και με το αίσθημα της ιστορικής
της ευθύνης, βροντοφώνησε ΟΧΙ στην ιταμή αξίωση
των επίδοξων κατακτητών να παραδώσει τα όπλα της,
τη γη των προγόνων της, τα όσια και τα ιερά της.
Όρθωσε το ανάστημά της για μια θανάσιμη αναμέτρηση
με τις δυνάμεις της βίας και την συντριπτική τους
υπεροχή σε αριθμητική δύναμη, σε όπλα, σε πυρομαχικά
και σε μηχανές θανάτου.

Οι λαοί έκπληκτοι έστρεψαν τα βλέμματά τους
στη μικρή Ελλάδα, τη γνωστή σε όλους από την ιστορία
της, από την πνευματική της δημιουργία και από την
παγκόσμια ακτινοβολία του πολιτισμού της. Χειροκρό-
τησαν το καινούργιο ΟΧΙ της Ελλάδας, όπως σε άλλα
χρόνια, σε άλλες κρίσιμες ώρες για την ανθρωπότητα,
που υψώθηκαν τα ΟΧΙ του Λεωνίδα, του Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου, του Αθανασίου Διάκου, των πολιορκημένων

του Μεσολογγίου, του ηγούμενου Γαβριήλ στο θρυλικό
Αρκάδι και άλλων.

Όλοι οι Έλληνες συμμετέχουν ο καθένας με το
δικό του τρόπο στον αγώνα. Τα παλικάρια της Ελλάδας
μάχονται υπέρ βωμών και εστιών, με ανάταση ψυχής
και ατσαλένια αντοχή στις δοκιμασίες του πολέμου. Ως
και εκείνο το αξέχαστο τραγούδι: «Κορόιδο Μουσολίνι»
τους ηλεκτρίζει και ενισχύει το άκαμπτο φρόνημά τους.
Με τη λόγχη, με την πολεμική ιαχή «αέρα, αέρα…» και
με θυελλώδη ορμή, κάμπτουν την αντίσταση του εχθρού.
Κυριεύουν υψώματα, χαρακώματα και οχυρά. Νικούν.
Απελευθερώνουν τη Βόρεια Ήπειρο. Στην Κορυτσά, στο
Αργυρόκαστρο, στους Αγίους Σαράντα υψώνεται η γα-
λανόλευκη. Νέες δόξες γράφονται με το αίμα των

ηρώων στις σελίδες της Ελληνικής
Ιστορίας. Οι Έλληνες ζουν στιγμές
εθνικής έξαρσης.

Η περίφημη εαρινή επίθεση των
Ιταλών, με διπλάσιες δυνάμεις, κυ-
ριολεκτικά συντρίβεται. Την παρα-
κολούθησε αυτοπροσώπως ο ίδιος
ο Μουσολίνι. Στις 21 Μαρτίου 1941,
αφού παρέμεινε στο Μέτωπο δε-
καεννέα ολόκληρες ημέρες και είδε
με τα μάτια του τη φυγή και την
ταπείνωση των στρατευμάτων του,
επιστρέφει στη Ρώμη απελπισμένος
και ντροπιασμένος. Ο εξευτελισμός
του στα μάτια του συνεταίρου του

Χίτλερ είναι άνευ προηγουμένου.

Την πολύτιμη προσφορά των Ελλήνων αναγνώρισαν
τότε όλοι εκείνοι οι οποίοι μάχονταν εναντίον των δυ-
νάμεων του Άξονα. Τα λόγια τους, που ατυχώς ξεχά-
στηκαν αργότερα από αυτούς που τα είπαν, είναι πολύ
χαρακτηριστικά. Τα παρακάτω είναι ένα μικρό δείγμα: 

Στις 28/10/1940 ο πρωθυπουργός της Αγγλίας
Ουΐνστον Τσώρτσιλ δήλωνε επισήμως: 
«Μαχόμενοι εναντίον του κοινού εχθρού, θα μοιρα-
στούμε τη νίκη».

Το 1941 ο Στρατάρχης Γιάν Σματς (Νοτιοαφρικανός
ολλανδικής καταγωγής) έλεγε: 
«Η μάχη της Πίνδου άλλαξε τον ρουν της ιστορίας».

Στις 27-4-1942 η Μόσχα έλεγε από το ραδιόφωνό
της:   
«Πολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και νικήσατε.
Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήταν
δυνατόν να γίνει διαφορετικά, διότι είσθε Έλληνες.
Κερδίσαμε χρόνο για να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι και ως
άνθρωποι σας ευγνωμονούμε». 

Στις 28-10-1942 ο ραδιοσταθμός του Λονδίνου μετέ-
διδε:
«Άλλοτε λέγαμε: οι Έλληνες μάχονται σαν ήρωες. 
Τώρα θα λέμε: οι ήρωες μάχονται σαν Έλληνες».

Μετά την ήττα και τη συντριβή των Ιταλών του
Μουσολίνι, οι μηχανοκίνητες μεραρχίες του Χίτλερ κα-
τέκλυσαν την Ελλάδα. Η σημαία του αγκυλωτού σταυρού
βεβήλωσε τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Οι Έλληνες
με αδούλωτο φρόνημα και περήφανη ψυχή συνεχίζουν
τον αγώνα εναντίον του νέου αντιπάλου-κατακτητή,
παρά τους διωγμούς, τα βασανιστήρια, τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, τις φυλακές, τις εκτελέσεις, τη φοβερή
πείνα, την ισοπέδωση χωριών και πόλεων. Παρ’ όλα
αυτά, η θέληση και η αντοχή του Ελληνικού λαού δεν
εξαντλήθηκαν. Οργάνωσε το κίνημα της Εθνικής Αντί-
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Ο  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα
της εορτής του Πολιούχου του χωριού μας
Αγίου Νικολάου, θα γίνει, όπως κάθε χρόνο,
ο εκκλησιασμός των μελών και των φίλων
του Συλλόγου μας. 

Μετά την περσινή επιτυχία, ο εκκλησιασμός
θα γίνει και φέτος στον Ιερό Ναό της 
Παναγίας Θεοτόκου, Λεωφόρος Βου-
λιαγμένης 260, Άγιος Δημήτριος, όπου
ιερουργεί ο Ζουρτσάνος ιερέας πατήρ Νικό-
λαος Τσούτας. 

Η πρόσβαση στην Εκκλησία είναι εύκολη.
Όσοι έρθουν με το μετρό, θα κατεβούν στο
σταθμό «Άγιος Δημήτριος» και θα διανύσουν
μια απόσταση περίπου 500 μ. προς τα πίσω. 

Ο συμπατριώτης μας παπα-Νίκος θα έχει
φροντίσει, ώστε, μετά τη Λειτουργία, για τον
καφέ μας (και τα γνωστά συνοδευτικά του),
να έχουμε κατ’ αποκλειστικότητα την κατάλ-
ληλη προς τούτο αίθουσα που διαθέτει ο
Ναός. 

Πιστεύουμε ότι και φέτος, συνδυάζοντας
τα θρησκευτικά μας καθήκοντα με τη χαρά
της συνάντησής μας μέσα σε άνετη και
χαλαρή ατμόσφαιρα, θα περάσουμε ένα ευ-
χάριστο κυριακάτικο πρωινό. Να είμαστε όλοι
εκεί! (Το τηλέφωνο του Ναού είναι 210-
9711571 και του ιερέα 6934533867)                    

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Συνέχεια στη σελ. 2



στασης. Ο κατακτητής δεχόταν σκληρά κτυπήματα από τους
αγωνιστές αυτούς της ελευθερίας και ήταν υποχρεωμένος να
διατηρεί στη χώρα μας σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Παράλληλα, τα συμμαχικά στρατεύματα διέλυσαν και τα τελευταία
υπολείμματα των στρατιωτικών δυνάμεων του εχθρού και το Μάιο
του 1945 ήρθε το τέλος του πολέμου. Ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι
ήσαν νεκροί. Το τέρας του φασισμού είχε εκπνεύσει, αφού είχε
προκαλέσει το μεγαλύτερο πόλεμο σε συμμετοχή κρατών, τον κα-
ταστρεπτικότερο σε υλικά αγαθά και τον πιο πολύνεκρο. Η Ελλάδα
έχασε 413 χιλιάδες ζωές και η ανθρωπότητα συνολικά 80 εκατομμύρια
περίπου μαχητές και αμάχους. 

Τι έγινε όμως μετά την ακριβοπληρωμένη νίκη; Οι «μεγάλοι»
από τους συμμάχους συνήλθαν σε αλλεπάλληλες διασκέψεις, όχι
για να μοιραστούν την κοινή νίκη, όπως είχε υποσχεθεί ο Τσώρτσιλ,
αλλά για να καρπωθούν οι ίδιοι τα κέρδη από τον πόλεμο και να
ρυθμίζουν αυτοί την τύχη των μικρών, σύμφωνα με τα δικά τους
συμφέροντα. Τα εδάφη της Βορείου Ηπείρου, για τα οποία πολέμησε
με αυτοθυσία ο ελληνικός στρατός, δεν παραχωρήθηκαν στην
Ελλάδα. Εδώ επαληθεύεται για μία ακόμη φορά η -κατά τον Θουκυ-
δίδη- ρήση των Αθηναίων προς τους Μηλίους ότι: «στις ανθρώπινες
υποθέσεις το δίκαιο λογαριάζεται μόνον όταν και οι δύο πλευρές
έχουν ίση δύναμη για να το επιβάλουν, διαφορετικά ο πιο δυνατός
επιβάλλει αυτό που θέλει με τη δύναμή του, ενώ ο αδύναμος αναγ-
κάζεται να υποχωρήσει και να το δεχτεί, λόγω της αδυναμίας του».

Όμως, παρά την πικρία που μας αφήνει, ως έθνος, η επιλεκτική
αυτή μεταχείριση και το παράπονό μας, γιατί μας ξέχασαν και μας
ξεχνούν την ώρα της απόδοσης αυτών που δικαιούμαστε, εμείς
αγωνιστήκαμε και δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για το
καλό της πατρίδας μας, όταν χρειαστεί. 

Με δικαιολογημένη εθνική υπερηφάνεια, λοιπόν, κάθε χρόνο
γιορτάζουμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Να γνωρίζουμε
όμως, ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την ιστορία μας και ότι χρέος
μας είναι η διαφύλαξη του μέγιστου αγαθού της ελευθερίας της πα-
τρίδας μας, που με τόσες θυσίες μας χάρισαν οι αγωνιστές του
έπους του ’40.                                             Δημ. Δημοσθενίδου
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*Κλείνει ο Παιδικός Σταθμός; Ανησυχία, αν-
τιπαραθέσεις και κινητοποίηση των κατοίκων
έχει προκαλέσει η είδηση ότι με κατά πλει-
οψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ζαχάρως-Φιγαλίας κλείνει ο Παι-
δικός Σταθμός του χωριού μας. Κατά την
άποψη της πλειοψηφούσας δημοτικής παρά-
ταξης και του δημάρχου, σύμφωνα με τον
κανονισμό δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει
ο Σταθμός, διότι είχαν εγγραφεί μόνον 3 ή 4
παιδιά για τη νέα χρονιά. Η αντιπολίτευση
και οι γονείς θεωρούν απαράδεχτη τέτοια
απόφαση και αντιτείνουν ότι τα παιδιά είναι
14, ανεξαρτήτως του αν οι γονείς δεν έκαναν
έγκαιρα την εγγραφή τους. Έγιναν συγκεν-
τρώσεις θιγόμενων γονέων και πολιτών με
πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου
Νέας Φιγαλίας και της τοπικής κοινότητας
για συζήτηση και αντιμετώπιση του προβλή-
ματος. Είναι αναμφισβήτητο ότι τυχόν κλεί-
σιμο του Σταθμού θα αποτελέσει δυσμενή
εξέλιξη για τα παιδιά και τους γονείς, αλλά
και για όλο το χωριό, που δεν μπορεί άλλο
να βλέπει να κλείνουν ή να υπολειτουργούν
Υπηρεσίες και Ιδρύματα, πράγμα που οδηγεί
στην υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων και
στην αδυναμία να εξυπηρετούνται και να
απολαμβάνουν στοιχειώδη κοινωνικά τους
δικαιώματα. Ελπίζουμε ότι ο Δήμος θα ξεπε-
ράσει τα τυχόν τυπικά κωλύματα και, επανε-
ξετάζοντας την ουσία του θέματος, θα δώσει
τη λύση προς όφελος των μικρών παιδιών,
των γονέων τους και του χωριού.     

*Πρόστιμα για το νερό: Είναι γνωστό ότι,
ενώ το καλοκαίρι παρατηρείται έλλειψη νερού
στο χωριό, εντούτοις πολλοί συγχωριανοί
μας, αδιαφορώντας για το πρόβλημα και για
τις σχετικές προειδοποιήσεις της Δημοτικής
Αρχής, σπαταλούν το νερό ποτίζοντας ολο-
νυχτίς τους κήπους τους και καταδικάζουν
πολλά σπίτια σε λειψυδρία. Μάθαμε ότι ο
Δήμος φέτος έστειλε στους παραβάτες «ρα-
βασάκια», με τα οποία τους καλούσε να πλη-
ρώσουν πρόστιμο 500 ευρώ. Αργότερα μάθαμε
πως οι υπεύθυνοι της ύδρευσης του Δήμου
είπαν ότι τα πρόστιμα δεν ισχύουν και ότι
στάλθηκαν απλώς για εκφοβισμό. Το πρό-
βλημα της ορθολογικής χρήσης του νερού
είναι υπαρκτό και μεγάλο και χρήζει σοβαρής
αντιμετώπισης. Αλλά, αν αληθεύουν τα πα-
ραπάνω, είναι σοβαρή αυτή η αντιμετώπιση;                                            

*Επιτυχίες των μαθητών του Λυκείου Ν. Φι-
γαλίας: Οι παρακάτω μαθητές του Λυκείου
μας πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση. Συγχαίρουμε και τους

ίδιους και τους καθηγητές τους, και τους ευ-
χόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές τους.                                    

• Κουτσούνης Νικολ. Αθανάσιος: Λαϊκής &
Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα-ΤΕΙ Ηπεί-
ρου). 

• Κρανίτη Αλεξ. Παναγιώτα: Νοσηλευτικής
(Λαμία-ΤΕΙ Στερ. Ελλάδος).                                          

• Μανιάτης Αθαν. Ιωάννης: Μαθηματικών-
Στατιστικής (Σάμος-Πανεπιστήμιο Αιγαίου).                                                                                                                                                                       

• Τσούτας  Χαραλ. Αθανάσιος: Αστυνομικών
Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυν. Σχολή).                    

*Ελπίδες για καλή ελαιοπαραγωγή: Σύμφωνα
με όλες τις ενδείξεις, θα έχουμε φέτος μια
καλή χρονιά για το λάδι. Οι ελιές έχουν «γιό-
μο», οι πρόσφατες βροχές έκαναν καλό, γί-
νονται οι ψεκασμοί δακοκτονίας και η τιμή
αναμένεται αρκετά καλή. Αν στη συνέχεια ο
καιρός πάει καλά, χωρίς τα ακραία φαινόμενα
που έπληξαν άλλες περιοχές, υπάρχουν βά-
σιμες ελπίδες ότι οι παραγωγοί θα χαμογε-
λάσουν φέτος. Το δικαιούνται, μετά την περ-
σινή άκαρπη χρονιά.                                                    

*Εργασίες ανάπλασης του περιβάλλοντα χώ-
ρου του Μοναστηριού: Μπήκαν επιτέλους οι
μπουλντόζες, να καθαρίσουν και να απομα-
κρύνουν τα ταφικά μνημεία περιμετρικά του
ναού, με σκοπό σύντομα να ξεκινήσουν οι
εργασίες ανάπλασης. Πέτρα, φωτισμός, παγ-
κάκια και βρύσες θα δώσουν άλλη όψη σε
ένα σημαντικό θρησκευτικό μνημείο της πε-
ριοχής μας. Μια δυσκολία παρουσιάστηκε
τελευταία, με μια νέα ταφή που έγινε κοντά
στο ναό, παρά την υπάρχουσα απαγόρευση
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Από λάθος;
Από ανυπακοή; Δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
Ελπίζουμε, πάντως, να αντιμετωπιστεί έγκαιρα
το θέμα από τους αρμόδιους και οι εργασίες
να μη βρουν καινούργια εμπόδια.                                                                                                                                                               

*Η αιμοδοσία της Δ.Ε.Ο.Φ.: Μια μεγάλη εθε-
λοντική αιμοδοσία διοργάνωσε και πάλι την
Κυριακή 2 Αυγούστου η Διασωστική Εθελον-
τική Ομάδα Φιγαλίας (Δ.Ε.Ο.Φ), σε συνεργασία
με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Φιγαλίας
αλλά και με την υποστήριξη του Α.Ο. «Απόλ-
λων Νέας Φιγαλίας» και του «ΦΙΓΑΛΙΑ ΤΟΠΙ-
ΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ». 

*Εγγραφές σε τμήματα παραδοσιακών χορών.
Στον Πολιτιστικό Σύλλογο γίνονται εγγραφές
σε τμήματα παραδοσιακών χορών, με υπεύ-
θυνη την κ. Αναστασία Πάλλα.                                                                      

(Οι περισσότερες ειδήσεις είναι αλιευμένες
από το ΦΙΓΑΛΙΑ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ)

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΖΟΥΡΤΣΑ

Συνέχεια από την 1η σελ. 

28η Οκτωβρίου  1940

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ζουρτσάνων Αθήνας και Πειραιά 

«Ο  ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 
Βερανζέρου 23Α, 104 32 Αθήνα 

Τηλ.: 210 5239423
•••

Εκδότης - Διευθυντής: 
Βασίλειος Κ. Γλούμης 

Ουρανουπόλεως 12, Τ.Κ. 111 42 Αθήνα 
Τηλ.: 210 2927747 

•••
Σύνταξη - Επιμέλεια έκδοσης: Το Δ.Σ.

•••
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 
Θεοδοσίου  23  Ίλιον  Τ.Κ. 13121 

Τηλ.-Fax: 210 2619 003 - 210 2619 696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

•••
EΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ

Εσωτερικού Ευρώ: 10 
Εξωτερικού  $ 40

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο κ. Βασίλης Γ. Παπακυριακόπουλος μέλος του Συλλόγου

μας, βιβλιοδέτησε, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, τα
90 πρώτα φύλλα της εφημερίδας μας σε 4 δίτομα αντίτυπα,
τα οποία έγιναν δωρεά στις βιβλιοθήκες των πόλεων Αν-
δρίτσαινας, Πύργου, Κυπαρισσίας και Αμαλιάδας.  

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Β. Παπακυριακόπουλο για
την προσφορά του αυτή, η οποία θα συμβάλει στην προβολή
της Ζούρτσας στην ευρύτερη περιφέρεια και αυτό είναι
πάρα πολύ θετικό για τον τόπο μας.                       Το Δ.Σ.

Π ω λ ή σ ε ι ς
― ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 625 τ.μ., 

με πέτρινο οίκημα, στη θέση Μπορτζί στη Ζούρτσα. 
Κατσάμπουλας Πέτρος: 6939 088 430 & 210 2630239

― ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία πέτρινη, 
ανακαινισμένη, στο κέντρο της Νέας Φιγαλίας, 
σε οικόπεδο 370 τ.μ. Πληροφορίες στο τηλ.: 6937282588

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας σας εκ-
φράζει τις πιο θερμές της ευχαριστίες για την αποστολή-
δωρεά, προς πλουτισμό της, των πολύτιμων βιβλιοδετημένων
φύλλων της εφημερίδας «Η ΖΟΥΡΤΣΑ (ΑΡ. ΦΥΛΛΩΝ 1-90,
ΤΟΜΟΙ Α΄ και Β΄)», τα οποία καταγράφηκαν στο Βιβλίο Ει-
σαγωγής και Δωρεών και ταξινομήθηκαν στον κλάδο τους.

Η προϊσταμένη: Αντωνία Βλαχούση

Ενοικιάζονται  Διαμερίσματα

στη Νέα Φιγαλία 

(Ζούρτσα) 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ  
Τηλ.: 26250 - 41767  ή  0015168481119
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*1ος Oρεινός Aγώνας Δρόμου Άνω Ταξιαρχών. Την
Κυριακή 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ο 1ος Ορεινός
Αγώνας Δρόμου στο Νομό Ηλείας από τον Εξωραϊστικό
και Πολιτιστικό Σύλλογο Ταξιαρχών Ηλείας “Η ΜΟΦΚΙΤΣΑ”.
Η διαδρομή ήταν 9 ορεινά χλμ., με εκκίνηση και τερμα-
τισμό στην ωραία και δροσερή πλατεία του χωριού
Άνω Ταξιάρχες (Μοφκίτσα). Η διοργάνωση ήταν άψογη,
η φιλοξενία εξαιρετική, τα παραδοσιακά εδέσματα
πλούσια και οι εντυπώσεις των δρομέων και των επι-
σκεπτών άριστες. Στόχος των διοργανωτών με την κα-
θιέρωση αυτού του αγώνα είναι η ανάδειξη της ιστορικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς του παραδοσιακού χωριού,
η προώθηση του εναλλακτικού και αθλητικού τουρισμού
και η προβολή της ιστορικής ταυτότητας και της φυσιο-
γνωμίας όλης της περιοχής του Δήμου.

*1ο τουρνουά πινγκ-πονγκ, Ιούλιος 2015. Με επιτυχία
πραγματοποιήθηκε το 1ο τουρνουά επιτραπέζιας αντι-
σφαίρισης (Πινγκ-Πονγκ), που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Νέας Φιγαλίας στα πλαίσια των καλοκαιρινών
εκδηλώσεων. 

*Ποδηλατικός Γύρος Νέας Φιγαλίας 2015. Με από-
λυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε για άλλη μια χρονιά ο πο-
δηλατικός γύρος Νέας Φιγαλίας με τους αγώνες μικρών
και μεγάλων, που διοργανώθηκαν από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Ν. Φιγαλίας στις 17 Αυγούστου. Οι μικροί,
ηλικίας μέχρι 15 ετών, διέσχισαν την απόσταση Πιπί-
λειο-Κεντρική Πλατεία, ενώ οι μεγάλοι, από 15 ετών
και πάνω, διέσχισαν το δρόμο Ρεβελέικα-Κεντρική Πλα-
τεία. 

*Ο 6ος Επικούριος Δρόμος «Ιάθημεν!». Για αυτόν
τον αγώνα δρόμου και για τους συμβολισμούς του και
την αξία του έχουμε μιλήσει επανειλημμένα από την
εφημερίδα μας. Πραγματοποιήθηκε για έκτη συνεχόμενη
φορά φέτος στις 13 Αυγούστου από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο (αρχαίας) Φιγαλίας, με τη συνεργασία και βοή-
θεια του Συλλόγου Ζουρτσάνων Αθήνας αλλά και μεμο-
νωμένων συγχωριανών μας. Σχεδόν 100 δρομείς από
διάφορα (ακόμη και μακρινά) μέρη της Ελλάδος και
πολλοί περιπατητές διήνυσαν την απόσταση των 14 χι-
λιομέτρων, από το ναό του Επικούριου Απόλλωνα μέχρι
την αρχαία κρήνη και τον αιωνόβιο πλάτανο της Φιγαλίας,
όπου έγιναν οι απονομές των αναμνηστικών μεταλλίων
σε όλους τους δρομείς και των ειδικών βραβείων στους
νικητές. Πλούσιο και απολαυστικό ήταν και το γεύμα
που παραχωρήθηκε σε αθλητές και επισκέπτες από
τους διοργανωτές. Το είχε επιμεληθεί ο γνωστός μας
Ζουρτσάνος καταστηματάρχης Νίκος Κουτσόπουλος, ο

οποίος, με την ευαισθησία που τον διακρίνει σε θέματα
πολιτισμού και αθλητισμού και με τον επαγγελματισμό
του, μετέτρεψε, αν και εκτός έδρας, τον υπαίθριο χώρο
της αρχαίας κρήνης σε εστιατόριο «πολυτελείας», με
εξαιρετικά χαμηλό κόστος για τους διοργανωτές, οι
οποίοι και τον ευχαριστούν θερμά. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στον αγώνα έτρεξαν με επιτυχία αρκετοί δρομείς
από τη Ν. Φιγαλία, από τους οποίους τη μεγαλύτερη
διάκριση πέτυχε ο ταχύτατος Φώτης Καραβούλιας, που
κέρδισε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη και πήρε
ένα από τα αθλοθετημένα κύπελλα. Για τις ανάγκες του
αγώνα ο Σύλλογος Ζουρτσάνων Αθήνας πρόσφερε 200
ευρώ. Επίσης, από 50 ευρώ ο καθένας πρόσφεραν οι
συμπατριώτες μας Τάκης Ζαριφόπουλος, Δήμητρα Δη-
μοσθενίδου, Φώτης Γ. Τάγαρης (Αμερική), Βασίλης Γλού-
μης και 20 ευρώ ο Ιωάννης Αντωνόπουλος. Παράλληλα,
το σούπερ μάρκετ Μπιλιώνη στη Ζούρτσα πρόσφερε
δέκα 24άρια δέματα εμφιαλωμένου νερού για τις
ανάγκες των αθλητών του Επικούριου Δρόμου. Νερά
πρόσφεραν, επίσης, για τον ίδιο σκοπό, οι καταστημα-
τάρχες Νίκος Κουτσόπουλος, Αντώνης Ρόδης, Χρυσούλα
Γρηγοροπούλου και Θανάσης Δημοσθενίδης, ενώ ο
φούρνος Τάγαρη διέθεσε 60 φρατζόλες φρέσκο ψωμί
για το γεύμα. Τέλος, η Διασωστική Εθελοντική Ομάδα
Φιγαλίας (ΔΕΟΦ) πρόσφερε, όπως πάντα, τις πολύτιμες
υπηρεσίες της για την επιτυχημένη και ασφαλή διεξαγωγή
του αγώνα. Αξίζουν συγχαρητήρια και θερμές ευχαριστίες
στους προαναφερθέντες. Σε μια δύσκολη εποχή, που
το κράτος, οι Δήμοι, τα μαγαζιά και οι πολίτες δυσκο-
λεύονται να κάνουν χορηγίες σε συλλόγους για εκδη-
λώσεις, υπάρχουν και εκείνοι που αντιλαμβάνονται την
αξία του πολιτισμού και, με την αγάπη που τους διακρίνει
για τον τόπο τους, προσφέρουν είτε την προσωπική
τους εργασία είτε ό,τι μπορούν από το υστέρημά τους
για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Και πρέπει, από
εξαίρεση, να γίνουν ο κανόνας. Γιατί, όπως αξίζει η
προσφορά για φιλανθρωπικούς, κοινωνικούς, εκκλη-
σιαστικούς, μοναστηριακούς κλπ. σκοπούς, έτσι αξίζει
και η οικονομική και άλλη στήριξη των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων. Ό,τι προσφέρουμε για την πραγματοποίησή
τους, μας το επιστρέφουν πλουσιοπάροχα, βελτιώνοντας
την ποιότητα της ζωής μας και αναβαθμίζοντας το χωριό
μας.

[Σημείωση: ο φίλος μας από τη Φιγαλία κ. Διονύσιος
Θεοχάρης, υπεύθυνος για την προετοιμασία και τη διε-
ξαγωγή του αγώνα, ευχαριστεί τους φορείς, τα κατα-
στήματα και τους κατοίκους της Ν. Φιγαλίας, τόσο για
τη στήριξη όσο και για τη συμμετοχή και την παρουσία
τους. Τον ευχαριστούμε κι εμείς, που μας προσφέρει
τον ωραίο αγώνα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια.]

ΛΙΓΑ  ΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ  ΜΕ  ΝΟΗΜΑ!

◗ Ποιοι μας κουνούν το δάχτυλο τόσον καιρό και
θέλουν να μας βγάλουν από το ευρώ; 

◗ Ποιοι μας κατηγορούν για τεμπέληδες, που θέλουμε
να ζούμε με ξένα χρήματα;                         

◗ Ποιοι μας χαρακτηρίζουν ανοικοκύρευτους και ανα-
ξιόπιστους;                                                                    

◗ Ποιοι μας εγκαλούν για φοροδιαφυγή, διαπλοκή και
διαφθορά;                                                                   

◗ Ποιοι αρνούνται κατηγορηματικά να γίνει μείωση
(«κούρεμα») του χρέους μας και προετοιμάζουν ήδη
εμπόδια ακόμη και για μια μικρή αναδιάρθρωσή του,
που είναι προσυμφωνημένη με τους «εταίρους»; 

Όλοι τους ξέρουμε:

◗ Είναι αυτοί, κυρίως, που μαζί με την Ολλανδία και το
Λουξεμβούργο (του κ. Γιούνγκερ), είναι στην πρώτη
ευρωπαϊκή τριάδα της φοροδιαφυγής, της φοροαπο-
φυγής, της διαπλοκής, της διαφθοράς και του ξεπλύ-
ματος μαύρου χρήματος.                                                                                                         

◗ Είναι αυτοί, που έχουν ως τώρα κερδίσει 80 δις
(άλλοι μιλάνε για πολύ περισσότερα) από την ελληνική
κρίση, κι ας λένε ότι τάχα ο λαός τους μας πληρώνει.                                                                                                                                                                             

◗ Είναι αυτοί, που μας χρωστούν αστρονομικά ποσά
από το κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές αποζημιώσεις.                                                                                                                                                

◗ Είναι αυτοί, που οι εταιρείες τους μοιράζουν αφειδώς
«μίζες» για να πάρουν τις δουλειές, όπως η SIEMENS.                                                                                                                                                              

◗ Είναι αυτοί, που «λαδώνουν» ασύστολα, για να που-
λήσουν τα οπλικά τους συστήματα  και τα υποβρύχιά
τους, έστω κι αν «γέρνουν».                                                                                                              

◗ Είναι αυτοί, που κόπτονται δήθεν για το περιβάλλον,
αλλά, στο όνομα του κέρδους το καταστρέφουν και
εξαπατούν πολλά εκατομμύρια πολίτες-πελάτες τους
ανά τον κόσμο, όπως η VOLKS-WAGEN (ΦΟΛΚΣ-
ΒΑΓΚΕΝ), με το τεράστιο σκάνδαλο των πετρελαι-
οκίνητων αυτοκινήτων.
Είναι οι Γερμανοί. Όχι οι πολίτες, αλλά η χώρα

τους, η κυβέρνησή τους, που, με την προπαγάνδα της
και με τα ψέματά της, στρέφει το λαό της εναντίον μας,
αλλά και επιβάλλει τη γραμμή της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στα περισσότερα κράτη της ευρωζώνης,
που, με τη σειρά τους, μας εχθρεύονται.

Είναι η Γερμανία των μεγάλων σκανδάλων. Και
πόσα σκάνδαλα δεν ξέρουμε ακόμη! Και πόσα δε θα
μάθουμε ποτέ! Ο καπιταλισμός δεν έχει ηθική. Πατάει
επί πτωμάτων για κέρδος-κέρδος-κέρδος! Όχι, όμως,
και να μας παριστάνει τον άγιο και να μας κάνει το δι-
καστή. Πάει πολύ!           ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ  ΝΕΑ 

Εισφορές  για  την  εφημερίδα 
Κωτσάκη Αιμιλία ..........................................20€
Δημοσθενίδης Γεώργιος ............................. 30€
Δημοσθενίδου Δήμητρα ..............................20€
Αβραμοπούλου Αγγελική ............................50€
Γερόσταθος Κων/νος του Αντωνίου............ 20€
Παπανδρέου-Αρβανίτη Σπυρούλα ...............15€
Κατσάμπουλας Χρήστος Αναστασίου .........20€
Πολυχρονόπουλος Νικόλαος 
(Οντάριο Καναδά) ....................................... 40€
Χατζή Άννα του Παναγιώτη  .......................15€
Νίκα Μαρία  .................................................10€
Νίκα Αντωνία  ..............................................20€
Τριανταφυλλόπουλος Χρήστος ................... 5€ 
Γερόσταθος Δημήτριος του Φωτίου ............20€
Πιπιλής Μενέλαος του Χρήστου .................50€
Αυγερινός Κων/νος του Ηρακλή  ............... 20€
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης  του Σπ. .... 20€
Γιαννίκος Δημήτριος  του Γεωργίου .......... 30€
Νάκου Μαρία .............................................. 10€

Κλέντος Κων/νος & Μαρία ......................... 50€
Κομπορόζος Σπυρίδων (Ιερέας) ................. 20€
Καπλάνη-Κωστοπούλου Κυριακή ............... 20€
Αβραμοπούλου Ζέτα  ..................................10€
Παπαποστόλου-Καραχάλιου Διαμάντω ..... 25€
Κόπιτσας Γεώργιος ..................................... 20€
Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ηρακλή  .......15€
Παπαγεωργίου Αγγελική .............................15€
Παπαγεωργίου Νίκη ....................................15€
Παπαγεωργίου Μαρία .................................15€
Παγανού-Σπύρου Αγγελική ........................ 20€
Παγανού-Μανώλη Σοφία .............................20€
Βλάχος Ιωάννης του Κων/νου .................... 20€
Μπαλαδήμας Ιωάννης του Σωτηρίου ..........20€
Μπαλαδήμας Ιωάννης του Νικολάου ..........20€
Παπανδρέου Παναγιώτα ............................ 20€
Γιαννίκος Παναγιώτης του Γεωργίου 
(Αμερική) .....................................................50€
Βουδούρη Αλεξάνδρα (Παρίσι) .................. 50€
Αντωνοπούλου-Γεροστάθου Αναστασία .... 20€
Λούτος Σωτήριος ........................................ 20€

Ράπτη-Γεωργιοπούλου Σοφία .................... 20€
Παναγόπουλος Χαράλαμπος ..................... 30€
Χαραλαμποπούλου-Φαμέλου Θεώνη  .......100 $
Μπαρδή-Φαμέλου Αθηνά ..........................100 $              
Ζευγίτης Σωτήρης ...................................... 60€
Ζευγίτης Παναγιώτης του Θεοδώρου......... 20€ 
Πούρνου Αθανασία ......................................20€
Φρονίμου Γεωργία ....................................... 20€
Ζευγίτης Αθανάσιος .................................. 20€

Εις  Μνήμη
― Ο Δημοσθενίδης Γεώργιος 

στη μνήμη Θεοδώρου Βάγια ............... 100€
― Η Ελένη και ο Γρηγόρης Σμυρνής  

*στη μνήμη Τάκη και Αγαθής Τάγαρη ..... 50€
*και στη μνήμη Θεοδώρου Βάγια ........... 50€

― Η Κων/να Νίκα-Καραβίδα ....................... 50€ 
στη μνήμη των γονέων της Κων/νου 
και Σοφίας

― Η Βουδούρη Αλεξάνδρα (Παρίσι) ........ 100€
στη μνήμη των γονέων της Ντίνου

& Ελένης Βουδούρη 
και του αδελφού της Άγγελου Βουδούρη.

― Ο Πιπιλής Μενέλαος  ............................. 50€
στη μνήμη Φωτεινής Κουτσοπούλου

― Ο Πιπιλής Ιωάννης του Τζανέτου......... 100€
στη μνήμη Θεοδώρου Βάγια.

― Εις μνήμη Θεοδώρου Βάγια, τα αδέλφια του
προσέφεραν το ποσό  ....................... 500€

― Η Μαριάννα χήρα Βασιλείου Τσαγκάρη, πρό-
σφερε στην εφημερίδα 50 ευρώ εις μνήμην
του συζύγου της.

Για  τα  έργα  του  Συλλόγου
Πολυχρονοπούλου Γαρυφαλιά 
(Καναδάς)................................................... 200$
Κάσσαρης Νικόλαος του Παναγιώτη ......... 50€

Για  το  νέο  Κοιμητήριο
Βλάχος Θεόδωρος ................................... 100€
Κουτή Αγγελική ......................................... 100€

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
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Σ το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας γρά-
ψαμε για μερικές χαρακτηριστικές χρονιές, που
ο Ιούλιος αποδείχθηκε «καυτός» μήνας για την

Ιστορία και την πολιτική ζωή της χώρας, λόγω της
σπουδαιότητας των γεγονότων που συνέβησαν κατά
τη διάρκειά του. Είχαμε αναφερθεί και στον επερχό-
μενο, τότε, Ιούλιο του 2015, τον οποίο επρόκειτο να
«θερμάνουν» σημαντικά πολιτικά γεγονότα, με πρώτο
το δημοψήφισμα, που είχε ήδη εξαγγελθεί. Και πράγ-
ματι, οι εξελίξεις έδειξαν ότι θα είχαμε έναν ακόμη
«καυτό» Ιούλιο, του οποίου ο πολιτικός «καύσωνας»
θα μετατρεπόταν στην «κρυάδα» του τρίτου μνημονίου,
που δεν ξέρουμε για πόσους Ιουλίους ακόμα, θα μας
τσουρουφλίζει και θα μας παγώνει ταυτόχρονα. 

Α) Ας θυμηθούμε τι συνέβη τον περασμένο Ιούλιο.                                                                                         
• Ύστερα από εξάμηνες διαπραγματεύσεις, ο πρω-

θυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επικαλούμενος την άκαμ-
πτη στάση των δανειστών και την επιμονή τους σε
ένα πολύ σκληρό πακέτο μέτρων, προκήρυξε δημο-
ψήφισμα και παρότρυνε τον ελληνικό λαό να πει ΟΧΙ
στα μέτρα αυτά, για να ενισχύσει έτσι και τη θέση
της κυβέρνησης, η οποία με λαϊκή εντολή πλέον, θα
συνέχιζε τις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και βιώ-
σιμη, όπως έλεγε, συμφωνία.  

• Ο ελληνικός λαός, με πολύ μεγάλη και απροσ-
δόκητη, για πολλούς, πλειοψηφία, υιοθέτησε τη
γραμμή της κυβέρνησης και, παρά τις κραυγές και
την αντίθετη προπαγάνδα της αντιπολίτευσης, των
συστημικών Μέσων Ενημέρωσης και των δημοσκο-
πήσεων, ύψωσε ένα δυνατό ΟΧΙ στις απαιτήσεις των
δήθεν φίλων και εταίρων μας, μια και του δόθηκε η
σπάνια ευκαιρία να πει τη γνώμη του και να εκφράσει
τη θέλησή του με δημοψήφισμα.                       

• Το δημοψήφισμα, ας πούμε με την ευκαιρία,
είναι άκρως δημοκρατικός θεσμός, που υπηρετεί την
Αρχή της άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή το να συμμε-
τέχει ο ίδιος ο πολίτης στη διαδικασία λήψης των
αποφάσεων, να αποφασίζει ο ίδιος και όχι μέσω αντι-
προσώπων (π.χ. βουλευτών), οι οποίοι συχνά αλλοι-
ώνουν και προδίδουν τη λαϊκή βούληση και εντολή.
Αυτός ο θεσμός λειτουργούσε στην αρχαία Αθήνα,
που αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η κοιτίδα της Δη-
μοκρατίας.                                                                                                                                                                   

• Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λαός ύψωσε το ανά-
στημά του, παρόλο που είχε επιβληθεί ο περιορισμός
στις αναλήψεις χρημάτων από τις τράπεζες, μέτρο
που προξένησε (και ακόμα προξενεί) μεγάλη ταλαι-
πωρία και σοβαρές δυσκολίες στη ζωή του, στις δου-
λειές του και στην εθνική οικονομία. Εντούτοις, απ’
ότι φάνηκε, όλα αυτά περισσότερο τον πείσμωσαν
παρά τον φόβισαν. Κατάλαβε, προφανώς, ότι το μέτρο
αυτό ήταν ένας ακόμη απαράδεκτος εκβιασμός των
δανειστών μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
η οποία αρνήθηκε να χορηγήσει τη ρευστότητα στις
ελληνικές τράπεζες, δηλαδή να δώσει χρήματα στη
χώρα μας, όχι ως δάνειο (άλλο πράγμα είναι αυτό),
αλλά ως συνηθισμένη χρηματοδότηση που υποχρεωτικά
χορηγεί στις χώρες του ευρώ, μια και αυτές δεν μπο-
ρούν να εκδώσουν και να ρίξουν στην αγορά δικό
τους, εθνικό, νόμισμα και είναι υποχρεωμένες να
χρησιμοποιούν το ευρώ, που μόνον η Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα εκδίδει. Χωρίς, λοιπόν, το χρήμα που
δικαιούμασταν και με δεδομένο ότι από τις τράπεζες
είχε φύγει (νόμιμα ή παράνομα) πολύ χρήμα για το
εξωτερικό, η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος
δεν είχαν άλλη επιλογή από τον περιορισμό των ανα-
λήψεων. Διαφορετικά, μέσα στο κλίμα της αβεβαιότητας
και των απειλών για «κούρεμα», θα «άδειαζαν» τις
τράπεζες, κυρίως οι μεσαίοι και μεγάλοι καταθέτες,
με αποτέλεσμα να μην έχει ούτε το κράτος τη δυνα-
τότητα να εκπληρώσει βασικές υποχρεώσεις του (π.χ.,
μισθούς και συντάξεις) ούτε και οι πολίτες να καλύψουν
βασικές τους ανάγκες. Ανεξάρτητα από το τι προηγή-
θηκε και από το γιατί φτάσαμε ως εκεί, αυτή είναι η
αλήθεια για το συγκεκριμένο μέτρο. Ας προστεθεί,
τέλος, ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θεω-
ρήθηκε μεγάλη νίκη για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
και τον Τσίπρα, και ταυτόχρονα έγινε πρόξενος πολι-
τικών αναταράξεων και εξελίξεων, αφού  αποτέλεσε
νέα ήττα για το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
των οποίων οι αρχηγοί και πρώην συνεταίροι (Βενιζέ-
λος-Σαμαράς), παραιτήθηκαν από την αρχηγία των
κομμάτων τους.  

Β) Μέχρις εδώ, όλα καλά και κατανοητά, ας
πούμε. Από δω και πέρα πέφτει η… «ομίχλη».

• Στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όλοι συμφώνησαν (πλην
του ΚΚΕ, που δεν υιοθετεί λύσεις μέσα στο ευρώ και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση), ότι ο πρωθυπουργός, επι-
στρέφοντας στις διαπραγματεύσεις, πρέπει οπωσδή-
ποτε να εξασφαλίσει την παραμονή της χώρας στους
ευρωπαϊκούς θεσμούς και να συνάψει, το ταχύτερο

δυνατό, συμφωνία με τους «εταίρους». Κάποιοι, μά-
λιστα, από την αντιπολίτευση, τον πίεζαν από παλιότερα
να φέρει μια συμφωνία και δήλωναν ότι θα την ψηφί-
σουν, όποια κι αν είναι!                                            

• Αλλά, με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων,
ο πρωθυπουργός βρήκε τους εταίρους πιο άκαμπτους
και τις απαιτήσεις τους ακόμα πιο σκληρές από πριν.
Του έβαλαν, είπε, το πιστόλι στον κρόταφο και ουσια-
στικά τον απείλησαν με διακοπή της χρηματοδότησης,
πράγμα που ισοδυναμεί πρακτικά με έξοδο της χώρας
από το ευρώ. Έτσι, μετά τις μαραθώνιες και ολονύχτιες
συζητήσεις, αναγκάστηκε να δεχθεί και να υπογράψει
μια συμφωνία, που ο ίδιος, όπως είπε, δεν την ήθελε
και που ήταν βαρύτερη από εκείνη που ο λαός είχε
απορρίψει με το δημοψήφισμα. Άλλωστε, πρόσθεσε,
από το λαό δεν είχε εξουσιοδότηση για ρήξη με τους
εταίρους. Αντίθετα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις
(αν έλεγαν την αλήθεια), η μεγάλη πλειοψηφία των
Ελλήνων ήταν υπέρ της παραμονής μας στο ευρώ και
το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα δεν σήμαινε και την επιθυμία
για έξοδο από αυτό. Επίσης, μας είπε ο πρωθυπουργός,
ότι υπήρχε σχέδιο ευρωπαϊκών κύκλων, να μας αναγ-
κάσουν να μείνουμε εκτός ευρωπαϊκού νομίσματος,
κάτι που θα ήταν οικονομική καταστροφή για τη χώρα
μας, η οποία δεν είχε χρηματικά αποθέματα, ώστε να
στηρίξει την επιστροφή της σε εθνικό νόμισμα. Τέλος,
μας διαβεβαίωσε, ότι, παρά τη σκληρότητα της νέας
συμφωνίας (του τρίτου μνημονίου, δηλαδή), υπάρχουν
περιθώρια μετριασμού των μέτρων, προς όφελος, κυ-
ρίως, των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.

• Κλήθηκε στη συνέχεια η Βουλή να ψηφίσει τα
«προαπαιτούμενα» της συμφωνίας, (δηλαδή να νο-
μοθετήσει προκαταβολικά μια σειρά από σκληρά
μέτρα, που οι δανειστές απαιτούσαν πριν από την
οριστική υπογραφή της) και ακολούθως, βέβαια, να
εγκρίνει και το «καυτό» περιεχόμενό της. Τότε άρχι-
σαν… τα όργανα! Παρατηρήθηκε το κοινοβουλευτικό
παράδοξο, να ψηφίζουν τις εισηγήσεις της κυβέρνησης
όλα τα λεγόμενα μνημονιακά κόμματα της αντιπολί-
τευσης, ενώ, αντίθετα, πολλοί βουλευτές της ίδιας
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και υπουργοί, να
διαχωρίζουν τη θέση τους, να καταγγέλλουν τη συμ-
φωνία και να την καταψηφίζουν. Κινδύνευσε, μάλιστα,
η κυβέρνηση, με τις συνεχείς διαρροές ψήφων από
την κοινοβουλευτική της ομάδα, να χάσει τη «δεδη-
λωμένη» πλειοψηφία και να οδηγηθεί σε παραίτηση.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα της αναστάτωσης που προ-
κλήθηκε στους ψηφοφόρους και στα μέλη και στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ από την απροσδόκητη τροπή που πήραν
τα πράγματα με την υπογραφή της συμφωνίας. Όσοι
εναντιώνονταν σ’ αυτήν, θεώρησαν την υπογραφή
της τραγικό και θανάσιμο σφάλμα του πρωθυπουργού,
που «ἐν μιᾷ νυκτὶ» μετέτρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ σε μνημο-
νιακό κόμμα και υιοθέτησε αυτά που κατηγορούσε
στους άλλους, προδίδοντας την ως τότε εμπιστοσύνη
και τις ελπίδες του ελληνικού λαού. Αρκετοί μιλούσαν
απροκάλυπτα για κυβίστηση (κοινώς, κωλοτούμπα),
που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την Αριστερά
και για τη χώρα.  Έτσι, το χάσμα μεταξύ των εσωκομ-
ματικών διαφωνούντων και των άλλων μεγάλωνε, η
διάσπαση ήταν προ των πυλών, αλλά κανείς δεν
έκανε το πρώτο βήμα, για να μην τη χρεωθεί ως υπαί-
τιος. Ήξεραν, άλλωστε, ότι το «διαζύγιο» θα ερχόταν
πιο ομαλά σε λίγο, με την προκήρυξη των εκλογών.

Γ) Μόλις τελείωσαν οι ψηφοφορίες, η κυβέρνηση
προκήρυξε εκλογές.

• Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε τις αρχές της
δημοκρατίας και θεώρησε τις εκλογές αναγκαίες, για
να εκφραστεί η λαϊκή βούληση πάνω στην καινούργια
συμφωνία, για την οποία ο λαός δεν είχε δώσει την
έγκρισή του.                                                                                                  

• Τα μνημονιακά κόμματα διακήρυξαν πάλι την
αντίθεσή τους με τις εκλογές, επειδή, τάχα, δεν τις
αντέχει η χώρα κάθε τόσο (γνωστή… καραμέλα),
αλλά, κυρίως, επειδή το εθνικό συμφέρον επέτασσε,
να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, από
όλα τα κόμματα του «ευρωπαϊκού τόξου» (δηλαδή,
τα φιλοευρωπαϊκα-φιλομνημονιακά), η οποία θα οδη-
γούσε ασφαλέστερα τη χώρα μακριά από τα «βράχια».                                                                                    

• Αλλά, ο πραγματικός λόγος της αντίθεσής τους
ήταν άλλος. Πίσω από το δήθεν ενδιαφέρον για τη
χώρα, η μνημονιακή αντιπολίτευση έκρυβε δύο δικούς
της σκοπούς. Αφ’ ενός, να πάρει γεύση εξουσίας με
το να «τρυπώσει», χωρίς εκλογές, σε μια κυβέρνηση
συνεργασίας, όπως πρότειναν και οι δανειστές, και
να μην αφήσει τον Τσίπρα μοναδικό κυρίαρχο του
παιχνιδιού. Και, αφ’ ετέρου, να μην υποστεί μια ακόμα
εκλογική ήττα από αυτόν, αφού φαινόταν βέβαιη ξανά
η επικράτησή του.

• Στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 επι-
κράτησε άνετα ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που είχε κάνει την
αναγκαστική, όπως την είπε, στροφή των 180° μοιρών,

παρόλο που οι διαφωνούντες που αναφέραμε πιο
πάνω, αποχώρησαν και συγκρότησαν δικό τους κόμμα
και παρόλο που τα Μέσα Ενημέρωσης και οι δημο-
σκοπήσεις, υπακούοντας πάλι σε εντολές συμφερόν-
των, προσπάθησαν προεκλογικά να ανακόψουν τη νι-
κηφόρα πορεία του με σκοπίμως ψεύτικες προβλέψεις.
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, Τσίπρας και
Καμμένος, σχημάτισαν πάλι κυβέρνηση, της οποίας
κύριος στόχος είναι η εφαρμογή της νέας συμφωνίας,
αλλά με τρόπο, λένε, που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη
της χώρας, στην ανόρθωση της οικονομίας και στην
ανακούφιση των ασθενέστερων τμημάτων της κοινω-
νίας, εκείνων που επλήγησαν πιο βάναυσα από τα
δύο προηγούμενα μνημόνια.

• Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΛΑ.Ε. (Λαϊκή Ενότητα),
δηλαδή το αποσχισθέν από τον ΣΥΡΙΖΑ τμήμα, που
κατήλθε στις εκλογές ως αυτόνομο κόμμα, δεν πήρε
τελικά το απαιτούμενο ποσοστό 3%, αν και το πλησίασε
(2,85%), με αποτέλεσμα να μην εκπροσωπείται στη
νέα Βουλή. Έτσι, έμειναν εκτός Κοινοβουλίου, πλην
πολλών άλλων πρώην στελεχών του κόμματος και
της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δύο πολυσυζητημένα
και πρωτοκλασάτα ονόματα (Βαρουφάκης και Κων-
σταντοπούλου), που η προσωπικότητά τους και η
προσφορά τους αμφισβητήθηκε, εν τέλει, και καλύ-
φθηκε (για ποιους, άραγε, πραγματικούς λόγους;)
από την «ομίχλη» που προαναφέραμε.   

Δ)Έρχονται, τώρα οι απορίες του απλού πολίτη.
• Ποια είναι η αλήθεια για τον Βαρουφάκη; Ενώ

με την επιστημονική του επάρκεια, με το ταπεραμέντο
του και -έστω- με την ιδιόρρυθμη παρουσία του έδωσε
μεγάλη ώθηση στις διαπραγματεύσεις και έκανε την
Ελλάδα επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, γιατί
στη συνέχεια δέχτηκε τις επιθέσεις ξένων και δικών
μας, με στόχο την απαξίωσή του και τον παραμερισμό
του; Και, καλά, οι ξένοι είχαν τους λόγους τους. Δεν
μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μαζί του. Τους «ξεμ-
πρόστιαζε» και τους αποδείκνυε ότι έχουν άδικο, ότι
η πολιτική τους είναι όχι μόνον ανθελληνική, αλλά
αντιευρωπαϊκή, ότι οι αποφάσεις τους είναι λανθα-
σμένες και τόσα άλλα, που πρώτη φορά τολμούσε να
πει κατάμουτρα η «μικρή» Ελλάδα, σ’ αυτούς που
είχαν συνηθίσει να την έχουν του χεριού τους και να
δέχεται αδιαμαρτύρητα τους όρους τους, χωρίς καν
να τους διαβάζει. Έτσι, για να απαλλαγούν απ’ αυτόν,
έπλαθαν και διέδιδαν μύθους, από τους πιο βαρείς,
περί παραλογισμού και ανικανότητας συνεννόησης,
μέχρι τους πιο γελοίους, περί ναρκισσισμού και ωραι-
οπάθειας, περί επιδειξιομανίας, ενδυματολογικών
ακροτήτων κλπ. Λες και τα κοστούμια και οι γραβάτες
δείχνουν την αξία του ανθρώπου. Αν ήταν έτσι, δεν
θα είχαμε πολέμους, παγκόσμια φτώχια, εκμετάλλευση,
πρόσφυγες και τόσα άλλα, που οι γραβατωμένοι της
εξουσίας αποφασίζουν, με τις πράξεις και τις παρα-
λείψεις τους. Αυτά τα φτηνά «κόλπα» των ξένων
συμφερόντων αναμασούσαν και τα εγχώρια φερέφωνά
τους. Αναμενόμενο και αυτό. Αλλά από την κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ γιατί να παραμεριστεί ο Βαρουφάκης;
Μήπως ήταν και για αυτήν, τελικά, ενοχλητικός;
Μήπως ο Τσίπρας έπεσε στην παγίδα των ξένων, ότι
τάχα χωρίς το Βαρουφάκη θα βρεθεί η λύση στις δια-
πραγματεύσεις; Ή, μήπως, η απομάκρυνση του πρώην
υπουργού, ήταν το πρώτο στάδιο ενός ομιχλώδους
για εμάς σχεδίου, προσυμφωνημένου να οδηγήσει
σταδιακά τις εξελίξεις εκεί που τις οδήγησε; Και ο
Τσίπρας το ήξερε και το εκτέλεσε; Ποιος ξέρει; «Τι
να καταλάβουμε, οι φτωχοί», που λέει ένα παλιό τρα-
γούδι!                                                                                                                                                         

• Όσο για την Κωνσταντοπούλου, τόσο η επιμονή
της να επιβάλει, όπως είχε θεσμική υποχρέωση, τη
σωστή λειτουργία του σώματος και να καταπολεμήσει
κακές συνήθειες του παρελθόντος (ακόμη και του
πρόσφατου, επί προεδρίας Μεϊμαράκη), όσο και η
λειτουργία της επιτροπής αλήθειας για το χρέος, με
τα σπουδαία πορίσματα, αυτά τα δύο και μόνο θα
ήταν αρκετά να της εξασφαλίσουν περισσότερο σε-
βασμό και από τους συντρόφους της και από τους
αντιπάλους της. Διότι κι αυτοί κατέφυγαν σε γελοι-
ότητες, προκειμένου να την απαξιώσουν.                                                                                                                                                                 

• Γιατί, μετά τη μεταστροφή («κωλοτούμπα»), οι
Έλληνες πάλι εμπιστεύθηκαν τον Τσίπρα; Πολλές
εξηγήσεις ακούστηκαν. Εν μέρει, για τους ίδιους λό-
γους, που τον εμπιστεύθηκαν και την πρώτη φορά,
στις εκλογές του περασμένου Ιανουαρίου: ως τη νέα
δύναμη, που ήθελε, όπως έδειχνε, και που θα μπορούσε
να κάνει για τη χώρα περισσότερα πράγματα από τις
χρεοκοπημένες στη λαϊκή συνείδηση προηγούμενες
μνημονιακές κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις, που
βύθισαν τη χώρα στην ύφεση, το λαό στην ανέχεια
και τραυμάτισαν βαριά την εθνική ανεξαρτησία, αξιο-
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πρέπεια και υπερηφάνεια. Από την άλλη,
φαίνεται πως εκτίμησαν τις προσπάθειες
που έκανε με τις διαπραγματεύσεις, προ-
βάλλοντας τα δίκαια αιτήματα της Ελλάδας
και απαιτώντας λύσεις, κάτι που οι προ-
ηγούμενοι δεν έκαναν. Και δύσκολα μπορεί
να πει κανείς ότι έγιναν μόνο για το «θεα-
θήναι» 5-6 σύνοδοι κορυφής (των πρωθυ-
πουργών) και κάπου 20 eurogrοup (συνε-
δριάσεις των υπουργών οικονομικών) με
αποκλειστικό θέμα την Ελλάδα. Επίσης,
είδαν την πληγωμένη τους αξιοπρέπεια να
ανακάμπτει και να αποκτά λόγους ύπαρξης,
καθώς, μάλιστα, το πρόβλημα της Ελλάδας
διεθνοποιήθηκε, κατά κάποιον τρόπο, και
εκατομμύρια ξένοι πολίτες διαδήλωναν
υπέρ της λύσης του και εκδήλωναν ποικι-
λοτρόπως τη συμπαράστασή τους προς
τον ελληνικό λαό. Επιπλέον, οι Έλληνες
δεν είχαν αξιόπιστη και φερέγγυα εναλ-
λακτική λύση μεταξύ των διεκδικητών της
εξουσίας. Δεν μπορούσαν να εμπιστευθούν
εκείνους, που, μέχρι πριν από λίγους μήνες,
είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση,
υπηρετούσαν πιστά τα μνημόνια και τις
μνημονιακές πολιτικές. Τα λόγια, τα έργα
και οι ημέρες τους δεν έπειθαν. Και από
την υπόλοιπη Αριστερά, κανένα κόμμα δεν
φαινόταν να διεκδικεί εξουσία, άλλα με τη
θέλησή τους και άλλα όχι. Έτσι, είτε με τη
λογική της (μόνης) ελπίδας είτε με τη
λογική του μικρότερου κακού («το μη χείρον,
βέλτιστον»), ο λαός θέλησε να δώσει μια
δεύτερη ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ, με την
προσδοκία ότι οι διαβεβαιώσεις του για
την ήπια εφαρμογή του 3ου μνημονίου και
την ανακούφιση των δεινοπαθούντων θα
επαληθευτούν.                                                                                                                            

• Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που
ψήφισαν τη συμφωνία, διακηρύσσουν και
απειλούν ότι δεν θα ψηφίζουν στο εξής τα
μέτρα που αυτή η συμφωνία περιέχει (π.χ.
μείωση συντάξεων, αύξηση ΦΠΑ κλπ.). Μα,
τότε, γιατί την ψήφισαν; Δεν επιθυμούν,
προφανώς, να θεωρηθούν συνένοχοι των
νέων μέτρων που θα πλήξουν ακόμα σφο-
δρότερα το λαό και τη χώρα. Και εδώ ο
απλός πολίτης δικαιούται να ρωτήσει: αν
υπέγραψαν τη συμφωνία, για να σωθεί η
χώρα, όπως έλεγαν με έμφαση, πώς τώρα
θα καταψηφίζουν τους όρους που περιέχει;
Επειδή ανακάλυψαν όψιμα ότι η συμφωνία
είναι καταστροφική και ότι έκαναν λάθος;
Αν είναι έτσι, δε θα πρέπει να το ομολογή-
σουν και να ζητήσουν συγγνώμη από το
λαό; Ή, μήπως, επειδή, φοβούνται το πολι-
τικό κόστος; Μα, τότε, δεν τηρούν υπεύθυνη
εθνική στάση, αλλά ασκούν μικροκομματική
πολιτική, πράγμα-δυστυχώς συνηθισμένο!                                                                                                                                                                  

• Από την άλλη, αυτοί που δεν ψήφισαν
τη συμφωνία και αποσχίστηκαν από τον
ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνουν σε όλους τους τόνους
ότι υπήρχε εναλλακτική λύση, δύσκολη
μεν, αλλά εφικτή, που θα μπορούσε να
συμπεριλάβει ακόμα και την επιστροφή σε
εθνικό νόμισμα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται
την καταστροφή. Και εδώ ο απλός πολίτης
δικαιούται να ξαναρωτήσει: άραγε, ο Τσί-
πρας  έπεσε θύμα των ασφυκτικών πιέσεων,
ευρωπαϊκών και αμερικανικών (διέρρευσε
ότι και ο Ομπάμα του παράγγειλε: «μη φύ-
γεις από το δωμάτιο χωρίς συμφωνία»!) ή
αυτομόλησε στο αντίπαλο στρατόπεδο και,
προδίδοντας το λαό (αυτούς που τον ψή-
φισαν, τουλάχιστον), έγινε αυτοβούλως
εκφραστής και υπηρέτης των σχεδίων των

δανειστών; Όταν βρέθηκε μπροστά στις
αξεπέραστες δυσκολίες και στο αδιέξοδο,
δεν θα ήταν αξιοπρεπής και εθνικά περή-
φανη στάση να παραιτηθεί (κάτι που ο
ίδιος δεν είχε αποκλείσει, αν από το δημο-
ψήφισμα προέκυπτε ΝΑΙ) ή, πάντως, να
επιστρέψει στην Αθήνα για συνεννοήσεις
και πιο ψύχραιμη αντιμετώπιση του θέματος;
Γιατί δεν το έκανε; Από φόβο μπροστά
στις απειλές και στους υπαρκτούς κινδύ-
νους; Από φιλοδοξία, για να γίνει στο μέλ-
λον Ευρωπαίος αξιωματούχος; Για να μείνει
κυρίαρχος στην πολιτική ζωή της χώρας
και να μη χάσει την πρωθυπουργία; Και,
άραγε, αυτό προέκυψε από μόνο του, μέσα
από την απρόβλεπτη, συχνά, εξέλιξη των
πραγμάτων ή ήταν κάτι το προσχεδιασμένο
και προσυμφωνημένο, που βόλευε και τις
δύο πλευρές, τον έναν να ικανοποιήσει τις
φιλοδοξίες του και τους άλλους να προ-
ωθήσουν τα σκληρά μέτρα πιο εύκολα, με
μια αριστερή (εντός ή εκτός εισαγωγικών)
κυβέρνηση, που την εμπιστεύεται ο λαός
και, επομένως, μπορεί να ελέγξει τις αντι-
δράσεις του και να περιορίσει τις διαμαρ-
τυρίες του; Ή, μήπως, κάτω από το βάρος
των μέτρων, περίμεναν να «χρεοκοπήσει»
οριστικά ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ (να απο-
τελέσει μια σύντομη αριστερή παρένθεση,
όπως έλεγαν, ήθελαν και επεδίωκαν οι
ξένοι και οι ντόπιοι γνωστοί κύκλοι), έτσι
ώστε να ανοίξει πάλι ο δρόμος της εξουσίας
στα μνημονιακά κόμματα, που, όπως έχει
αποδείξει η πράξη των τελευταίων ετών,
είναι πολύ συνεργάσιμα με τους εταίρους,
δεν τους κουράζουν με διαπραγματεύσεις,
δεν προβάλλουν απαιτήσεις και, γενικά,
υπακούουν πρόθυμα στις εντολές τους; 

Ε) Αν έχουν κάποιο νόημα κι αν λογικά
«στέκουν» τα ερωτήματα αυτά (και δεν
είναι τα μόνα), το παρόν κείμενο δε φιλο-
δοξεί να τα απαντήσει. Πώς να ξέρει τις
απαντήσεις ο συντάκτης του, ένας απλός
πολίτης, με την ελεγχόμενη και περιορι-
σμένη πρόσβαση που έχει (όπως, άλλωστε,
όλοι οι απλοί πολίτες) στην πλήρη ενημέ-
ρωση και αλήθεια; Θέλησε μόνον να μοι-
ραστεί με τους αναγνώστες τις απορίες
του, αν αυτές -ας ξανατονιστεί- έχουν κά-
ποιο νόημα και δεν είναι αφελείς. Το βέβαιο
είναι ότι οι δανειστές έχουν προσχεδιάσει
το «θάνατό» μας και θα προσπαθήσουν να
τον πετύχουν, αν τα καταφέρουν. Αβέβαιο
(ας ελπίσουμε ότι) είναι το αν τις εξελίξεις
είχε προσχεδιάσει και η δική μας, η ελλη-
νική, πλευρά. Γι’ αυτό και μπήκε σε παρέν-
θεση το ερωτηματικό στη λέξη «προσχε-
διασμένος» του τίτλου. Πάντως, το απο-
λύτως βέβαιο είναι ότι, είτε μερικοί τον
προτιμούν καυτό είτε κάποιοι τον προτιμούν
κρύο, αυτόν τον Ιούλιο του 2015 δε θα τον
ξεχάσουμε εύκολα. Μπροστά μας έχουμε
δύσκολη και μακράς διάρκειας ανηφόρα.
Θα υποστούμε, όχι απλώς ζέστες, αλλά
καύσωνες. Όχι απλώς μπόρες, αλλά κα-
ταιγίδες. Και κάποια αισιοδοξία που εκ-
φράστηκε στο τέλος του σχετικού άρθρου
του προηγούμενου φύλλου της εφημερίδας,
ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, είναι τώρα
μικρότερη. Και τη λέξη «αισιοδοξία» που
υπήρχε εκεί, πρέπει να αντικαταστήσει η
λέξη «ελπίδα». Ελπίδα και ευχή, να δια-
βούμε τις συμπληγάδες που μας περιμέ-
νουν, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
Μακάρι η κυβέρνηση, που μας το υπόσχε-
ται, να αποδείξει ότι το εννοεί και να το
καταφέρει.    
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ΙΑΤΡΟΣ

ΝΕΑ  ΦΙΓΑΛΙΑ 

Τηλ.: 26250 41006 – 6976 124762

e-mail: zchronopoulou@gmail.com

ΘΕΟΧΑΡΗ  Κ.  ΙΩΑΝΝΑ ΜD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Νέα Φιγαλία - Ν.  Ηλείας

Τηλ.: 2625041470

Κιν.: +30 6984903551

Τ ις περισσότερες ημέρες του καλοκαιριού τις πέρασα στη
Ζούρτσα. Βρέθηκα εκεί και το Δεκαπενταύγουστο. Ανήμερα
της Παναγίας, μόλις χτύπησε η τρίτη καμπάνα, ξεκίνησα για

την εκκλησία. Στο δρόμο αντάλλαξα καμιά δεκαριά καλημέρες και
άλλες τόσες ευχές για Χρόνια Πολλά.

Φθάνοντας στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, βλέπω πολύ
κόσμο. Το δυτικό μέρος του προαυλίου γεμάτο. Ουρά στην πόρτα για
να μπούμε μέσα, να ανάψουμε ένα κεράκι και να προσκυνήσουμε τις
εικόνες. Μέσα το αδιαχώρητο. Μπήκα, προσκύνησα και ξαναβγήκα
έξω.

Δε μου έκανε έκπληξη ο πολύς κόσμος. Πάντα έτσι γίνεται την
ημέρα αυτή. Η γιορτή της Παναγίας είναι η μεγαλύτερη του καλοκαιριού
και μια από τις μεγαλύτερες της Χριστιανοσύνης. Οι Χριστιανοί αγαπούν
και τιμούν τη μητέρα του Χριστού, γιατί λόγω της ανθρώπινης φύσης
της, την νιώθουν πιο κοντά τους και σε αυτήν κυρίως απευθύνουν τις
παρακλήσεις τους στις δύσκολες στιγμές.

Εκείνο που μου έκανε ζωηρή εντύπωση, ήταν η ύπαρξη πολλών
παιδιών, πάρα πολλών παιδιών. Στην κοιλιά, στην αγκαλιά, στο κα-
ροτσάκι, απ’ το χεράκι, μπροστά απ’ τη μάνα, πίσω απ’ τη μάνα, γύρω
απ’ τη μάνα, πιο πέρα τα μεγαλύτερα, πιο μακριά τα πιο μεγάλα, μόνα
τους τα ξεπεταγμένα, παιδιά, παιδιά, παιδιά!.. Ένα πολύβουο μελισσολόι,
ένα μωσαϊκό ηλικιών και χρωμάτων, μια θαυμάσια εικόνα χαράς, ξε-
νοιασιάς, ομορφιάς και ελπίδας. Και αυτό το είχα διαπιστώσει και σε
άλλους χώρους. Στους δρόμους, στις πλατείες, στις γειτονιές, έντονη η
παρουσία των παιδιών, που με τα παιχνίδια και τις φωνές τους, φανε-
ρώνουν τη ζωντάνια και τη δύναμη της ηλικίας τους.

Είχα διαβάσει πρόσφατα και σε εφημερίδα του Πύργου, ότι η
Ζούρτσα έρχεται πρώτη στο νομό σε ποσοστό γεννήσεων. Άλλο όμως
είναι να το διαβάζεις και άλλο να το βλέπεις με τα μάτια σου και να ευ-
χαριστιέσαι. Γιατί μόνο χαρά και ευχαρίστηση μπορεί να σου δώσει το
γεγονός αυτό.

Προσπαθώ να εξηγήσω την έξαρση αυτή της γεννητικότητας.
Μήπως οφείλεται στην ανάσχεση της εσωτερικής μετανάστευσης από
τα χωριά στις πόλεις, λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης;
Μήπως στο αντίθετο ρεύμα πορείας από τις πόλεις προς τα χωριά, που
κάποιοι νέοι ακολουθούν μη βρίσκοντας εργασία;

Όπου όμως και να οφείλεται, το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί νέοι
και νέες παντρεύτηκαν και μένουν στο χωριό και χτίζουν την οικογένειά
τους. Ακόμη και νύφες από το εξωτερικό μας ήλθαν. Και αυτό δεν είναι
κακό. Το έθνος μας από αρχαιοτάτων χρόνων έχει την ικανότητα να
παίρνει από τους ξένους τα θετικά στοιχεία και να τους μπολιάζει με
τον πολιτισμό, την παιδεία, τα ήθη και τα έθιμά του και να τους κάνει
ισότιμα μέλη του.

Μπράβο, λοιπόν, στα νέα ζευγάρια. Αρκεί το φαινόμενο να μην
είναι προσωρινό. Αρκεί να συνεχιστεί επί πολύ ακόμη γα να προστίθενται
νέοι κρίκοι στην αλυσίδα που συγκροτεί το ανθρώπινο δυναμικό του
χωριού μας. Νέοι κρίκοι, που θα αντικαθιστούν τους παλιούς, που ανα-
πόφευκτα φεύγουν και θα μεγαλώνουν την αλυσίδα για να έχει μέλλον
η οικογένεια, το χωριό μας, η Ελλάδα μας, που τόσο το έχει ανάγκη.

Τη στιγμή αυτή της πραγματικής ευχαρίστησης που νοιώθω,
προσπαθώ να διώξω από τη σκέψη μου κάποια μελανά σύννεφα
ανησυχίας για το μέλλον των παιδιών αυτών. Προσπαθώ να αποτινάξω
κάποιες τύψεις συνειδήσεως για τον κόσμο που τους παραδίδω εγώ, η
γενιά μου και η προηγούμενη και η επόμενη.

Ας μη δειλιάσουν όμως τα νέα ζευγάρια. Και εγώ και οι συνομήλικοί
μου στον πόλεμο και στην κατοχή γεννηθήκαμε. Και επιβιώνουμε και
διαγράφουμε την πορεία μας στη ζωή, άλλος έτσι και άλλος αλλιώς. Ας
επικεντρωθούν οι νέοι γονείς στην οικογένειά τους και στο μεγάλωμα
των παιδιών τους. Είναι μεγάλη η ευθύνη. Γονείς, σχολείο, κοινωνία
πρέπει να συνεργαζόμαστε στενά για να κάνουμε τους νέους, άξιους
ανθρώπους, πιο καλούς από μας. Για να παραδώσουμε στα χέρια τους
τα ηνία της χώρας μας, για να προσπαθήσουν να διορθώσουν και τα
δικά μας λάθη και να πάει μπροστά αυτός ο τόπος.

Ας προσέξουμε πολύ. Ας προσπαθήσουμε πολύ. Δεν έχουμε άλλη
επιλογή, άλλη ελπίδα.

Δε θα μακρηγορήσω προσπαθώντας να αναλύσω τη σοβαρότητα
της ευθύνης μας. Θα παραθέσω απόσπασμα από ένα τραγούδι σε
στίχους του μεγάλου σύγχρονου ποιητή και στιχουργού Λευτέρη Παπα-
δόπουλου:

«Έχε το νου σου στο παιδί,
κλείσε την πόρτα με κλειδί
στην καταιγίδα.
Υπερασπίσου το παιδί,
γιατί αν γλυτώσει το παιδί,
υπάρχει ελπίδα»

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Η  Ελπίδα  δε  χάθηκε
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Γεννήσεις
➤ Στις 3-7-2015 ο Μαυροειδής Δη-

μήτριος και η Τσαούση Αμαλία
απόκτησαν αγοράκι.

➤ Στις 31-7-2015 ο Χατζής Πανα-
γιώτης του Δημητρίου και η Μα-
νιάτη Γεωργία του Χρήστου από-
κτησαν κοριτσάκι.

➤ Στις 15-8-2015 ο Ηρακλής Πεδια-
διτάκης (γιος της Ασπασίας Πιτσινή)
και η σύζυγός του Αγγελική από-
κτησαν αγοράκι.

➤ Στις 22-8-2015 ο Γεώργιος Πολυχρ.
Μανώλης και η Λεττίσα απόκτησαν
κοριτσάκι.

➤ Στις 25-8-2015 ο Μπαρόγιωργας
Δημήτριος και η Αναστασία απέ-
κτησαν αγοράκι.

➤ Στις 22-9-2015 ο Ιωάννης Λαμ-
πρόπουλος γιος της Κων/νας Κλέν-
του και η σύζυγός του απέκτησαν
αγοράκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νε-
ογέννητα.

Βαπτίσεις
➤ Στις 15-8-2015 ο Σπερδούλης

Μπάμπης και η Γιαννίτσα Μαρία
βάφτισαν το αγοράκι τους και του
έδωσαν το όνομα Παναγιώτης-
Χρήστος.

➤ Στις 22-8-2015 Θεόδωρος Βλάχος
του Σπύρου και η Κολώκα Μαρία
του Βασιλείου βάφτισαν το αγοράκι
τους και του έδωσαν το όνομα 
Άγγελος.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νε-
οφώτιστα.

Γάμοι 
➤ Στις 23-5-2015, στον Ιερό Ναό Αγ.

Δημητρίου Πετρούπολης έγινε ο
γάμος του Ηρακλή Ιωάν. Κλέντου
μετά της Κρινιώς Διον. Σιώρη. 

➤ Στις 11-7-2015, στον Άγιο Νικόλαο
Κορίνθου, έγινε ο γάμος του Αν-
τώνη Παναγ. Χατζή μετά της Εύης
Κεφαλληνού.

➤ Στις 12-7-2015 ο Ζώης Γεώργιος
και η Δέδε Χαρίκλεια τέλεσαν το
γάμο τους στο Λέπρεο.

➤ Στις 18-7-2015 ο Μαγνήσαλης
Δημήτριος (γιος του Ευστρατίου
και της Χριστίνας Πιτσινή-Μαγνή-
σαλη) και η Κουμαντάνη Αλεξία
τέλεσαν το γάμο τους στον Ιερό
Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Βό-
νιτσα.  

➤ Στις 19-7-2015, στο Άλσος Νυμφών
στις Αφίδνες Αττικής, έγινε ο γάμος

του Γιάννη Ερρίπη (εγγονού του
Γιάννη Τσέκερη και γιού της Μαρίας
Τσέκερη-Ερρίπη) μετά της Μαρίζας
Σαραντοπούλου.

➤Στις 22-8-2015 τέλεσαν το γάμο
τους στα Ροδινά Ηλείας ο Κου-
ρούβανης Νικόλαος του Ιωάννη
και η Μωυσιάδη Παναγιώτα, που
ήρθαν από την Αυστραλία για το
σκοπό αυτό. 
Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυ-
χισμένοι.

Θάνατοι
➤Στις 21-4-2015 απεβίωσαν ο Πα-

ναγιώτης Γεωργ. Τάγαρης και η
σύζυγός του Αγαθή και ετάφησαν
στο κοιμητήριο του Θολού.

➤Στις 22-7-2015 απεβίωσε στην Αθή-
να ο Θεόδωρος Παναγ. Βάγιας,
ετών 84,  και ετάφη στο κοιμητήριο
Ζωγράφου. 

➤Στις 8-8-2015 απεβίωσε στον Πύργο
Ηλείας η Καπογιάννη Ευσταθία,
ετών 49, και ετάφη στον Άγιο Ηλία
Ν. Φιγαλίας.

➤Στις 10-8-2015 απεβίωσε στη Ν.
Φιγαλία ο Τσαγκάρης Βασίλειος
(κάτοικος Γερμανίας), ετών 79, και
ετάφη στον Άγιο Ηλία Ν. Φιγαλίας.

➤Στις 10-8-2015 απεβίωσε στην Αθή-
να η Κουτσοπούλου Φωτεινή, ετών
80, και ετάφη στον Άγιο Ηλία Ν.
Φιγαλίας.

➤Στις 21-8-2015 απεβίωσε στην Αθή-
να η Ελπίδα Βουδούρη, ετών 76,
και ετάφη στο κοιμητήριο Ζωγρά-
φου.

➤Στις 30-8-2015 απεβίωσε στο νο-
σοκομείο Κυπαρισσίας ο Μανώλης
Πολυχρ. Γεώργιος, ετών 90, και
ετάφη στο Μοναστήρι Ν. Φιγαλίας.

➤Στις 2-9-2015 απεβίωσε στην Αθήνα
ο Κατσάμπουλας Αθανάσιος, ετών
86, και ετάφη εκεί.  

➤Στις 10-9-2015 απεβίωσε στην Αμε-
ρική η Αγλαΐα Καπλάνη, ετών 96,
και ετάφη εκεί.

➤Στις 21-9-2015 απεβίωσε στη Ν.
Φιγαλία ο Καράπαπας Νικόλαος
του Γεωργίου, ετών 78, και ετάφη
στο Μοναστήρι.

➤Στις 22-9-2015 απεβίωσε στην Αθή-
να ο Νικόλαος Δαμπολιάς, ετών
81, και ετάφη στον Άγιο Ηλία.

➤Στις 27-09-2015 απεβίωσε ο Τάσος
Μπολολιάς ετών 84 στο Νεοχώρι
Ηλείας και ετάφη στον Άγιο Ηλία
Νέας Φιγαλίας.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους
οικείους τους.

Επιτυχίες
- Ο Βλάχος Θεόδωρος του Νικολάου (εγγονός του Θεοδώρου και της

Φωτεινής) πέτυχε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ
Πειραιώς.

- Η Βλάχου Νικολέτα του Ηρακλή και της Κλεοπάτρας απεφοίτησε
από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου με βαθμό «λίαν καλώς» 7,72.

- Ο Μιχάλης Κακούρης (του Χρήστου και της Ελένης Κακούρη,
εγγονός του Τάσου και της Ελευθερίας Κακούρη) εισήχθη στο
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.

Συγχαρητήρια και καλή τους συνέχεια.

ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΕΛΕΤΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΚΗΔΕΙΕΣ - 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΥΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

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

Ένας φίλος ήρθε απόψε απ’ τα παλιά,
φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις.
Είχε άσπρα τα σγουρά του τα μαλλιά
και μου είπε πως ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΓΥΡΙ-
ΣΕΙΣ!!!

Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς αι-
σθήματα και συναισθήματα απ’ την απώλεια
αγαπητών φίλων που φεύγουν απ’ την
συντροφιά για το αιώνιο ταξίδι της ζωής
χωρίς ελπίδα επιστροφής. Με θλίψη και
συγκίνηση θα επιχειρήσω παρακάτω να πω
το «αντίο» σε δύο αγαπημένους φίλους,
ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη τους.

1) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΓΙΑΣ

Ο Θόδωρος
Βάγιας, αγαπη-
τός στην ζωντα-
νή συντροφιά
της Ζούρτσας,
ήταν με την πα-
ρουσία του πάν-
τοτε μια «νότα»
αγαπητικής σχέ-
σης με όλους
τους πατριώτες
και συγχωρια-
νούς του. Πάν-

τοτε παρών σε κάθε εκδήλωση του τόπου
του, έδινε με την παρουσία του την αγάπη
του για το χωριό που γεννήθηκε και μεγά-
λωσε και ποτέ δεν ξέχασε, όσα χρόνια κι
αν έζησε μακριά του, αφού οι επαγγελμα-
τικές του υποχρεώσεις και ασχολίες τον
κρατούσαν μακριά από την όμορφη Ζούρ-
τσα.

Τον Θόδωρο τον γνώρισα, όταν βρέθηκα
«γαμπρός» στο χωριό του, παντρεμένος
με μια παλιά του συμμαθήτρια από το δη-
μοτικό σχολείο, που είχε κάτι το κοινό
μαζί της. Είχαν γεννηθεί την ίδια μέρα κι
είχαν έρθει στην ζωή με την βοήθεια της
ίδιας της μαμής! Γίναμε φίλοι και μπήκε
στη συντροφιά μιας μεγάλης παρέας, με
την οποία ταιριάξαμε στα ενδιαφέροντα
τόσο της ζωής όσο και στις κοινωνικές
μας δραστηριότητες. Στη συντροφιά από
γιατρούς, δικηγόρους, ελεύθερους επαγ-
γελματίες, συνταξιούχους της ζωής από
διάφορα επαγγέλματα, μας συνέδεε μια
απλόχερη φιλία, που μας έδενε ζεστά σε
κάθε ευκαιρία αντάμωσης. Είχαμε πολλές
ευκαιρίες οικογενειακών συναναστροφών
και ακόμα πολλές ευκαιρίες εκδρομών,
τόσο στο τόπο μας όσο και στο εξωτερικό.
Βρεθήκαμε μαζί στον Πόντο, στην Καππα-
δοκία, στην Ευρώπη, μέχρι και στην άγνω-
στη σε πολλούς Περσία!!

Ο Θόδωρος ήταν πάντα πρόσχαρος,
ποτέ μίζερος, ποτέ γκρινιάρης. Είχε ένα
μεγάλο προσόν, που πολύ λίγοι συνάν-
θρωποί μας το κατέχουν. Δεχόταν και το
αστείο και το πείραγμα χωρίς πικρία, χωρίς
διάθεση ανταπόδοσης. Ήταν ο Θόδωρος
με την πλατειά καρδιά, με την άδολη αδελ-
φική αγάπη, ήταν ο φίλος που σκόρπιζε
πάντοτε το κέφι του και την άδολη φιλία
του σε όποιον τον πλησίαζε και πάνω απ’
όλα ο σωστός και άξιος επαγγελματίας

στην δικηγορία του.
Τον γνώρισα και στις χαρές του μα και

στις δοκιμασίες του, σαν γιατρός. Όταν
χρειαζόταν μια κάποια συμβουλή, η ιατρική
μας συντροφιά πρόθυμα ήταν κοντά του.
Δυστυχώς, η επιστήμη της ιατρικής έχει
κάποια όρια, που δεν μπορεί κανείς να τα
ξεπεράσει. Και αυτά τα όρια κάποια μέρα
έφτασαν στο τέλος.

Χάσαμε έναν αγαπητό, πολύτιμο, χαρι-
τωμένο, άδολο, χαρισματικό αδελφικό
φίλο.

Αγαπητέ μας φίλε, Θόδωρε, μας λεί-
πεις!!

2) ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Ο Βασίλης
Τσαγκάρης, άλ-
λος ένας πα-
τριώτης Ζουρ-
τσάνος, έφυγε
τις μέρες του
Αυγούστου, έτσι
ξαφνικά, χωρίς
κανένα προμή-
νυμα. Και αυτό
το αιφνίδιο είναι
πολλές φορές
πολύ πιο τραγι-
κό, γιατί είναι αναπάντεχο και μας προλα-
βαίνει χωρίς καμιά ψυχική προετοιμασία.

Τον Βασίλη τον γνώρισα κυρίως τα
καλοκαίρια, γιατί τότε ανταμώναμε, όταν
γύριζε πάντα στο χωριό για καλοκαιρινές
διακοπές από την ξενιτιά, το Aachen της
Γερμανίας. Παρά την αξιόλογη σταδιοδρο-
μία του στην Γερμανία (ήταν καθηγητής
της Κοινωνιολογίας στο Παν/μιο του
Aachen), η ψυχή του έμενε δοσμένη στην
όμορφη Ζούρτσα.

Όταν οι επαγγελματικές του ασχολίες
μειώθηκαν στο ελάχιστο, το χωριό ήταν η
χαρούμενη γι’ αυτόν διαμονή του. Άλλωστε,
έβρισκε τους παλιούς φίλους και τους
συγγενείς, που με περίσσια αγάπη τον πε-
ριέβαλλαν. Ο Βασίλης ήταν ευτυχής, γιατί
την αγάπη του για τη Ζούρτσα την είχε
«μπολιάσει» και στην χαρούμενη γυναι-
κούλα του, την ευγενική Μαριάννα. Πάντα
κοντά του, πολύ καλή οδηγός του και με
περίσσια συμπαράσταση στην εκκλησία,
στο καφενείο της πλατείας, στη θάλασσα
για ένα μπάνιο. Η Μαριάννα ήταν για τον
Βασίλη μια συντροφιά που είχε προσαρ-
μοστεί στη ζωή του χωριού τόσο, που δεν
την ξεχώριζες σαν μια ξένη από άλλο
τόπο.

Ο Βασίλης μας έφυγε εντελώς ξαφνικά
και ο θάνατός του διαδόθηκε σαν ένα
«πρωταπριλιάτικο» ψέμα στα μέσα του ζε-
στού Αυγούστου. Δυστυχώς η αλήθεια
ήταν μπροστά μας!! Και η πραγματικότητα
του θανάτου του μας γέμισε θλίψη, όταν
όλοι βρεθήκαμε γύρω του για το στερνό
αντίο.

Τούτο το καλοκαίρι η Ζούρτσα έχασε
δύο πολύ αγαπητούς και καλούς φίλους.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους
σκεπάζει.          

Βασίλης  Κέκης

ΑΝΤΙΟ,  ΦΙΛΟΙ!

Αφιέρωμα  στον  Τάσο  Μπολολιά 
Αυτά τα λόγια είναι μια αφιέρωση σε σένα, μπαμπάκα μου.
Σε σένα, που πάντα ήσουν γλυκός, ήρεμος, καλός για όλους. Ένα σπάνιο διαμάντι.

Νοιαζόσουν για όλους εμάς και μας λάτρευες. Δεν έλεγες πολλά λόγια, αλλά ό,τι
έλεγες, ήταν γεμάτο από γλύκα, αγάπη και τρυφερότητα.

Έφυγες όρθιος, υπερήφανος, κύριος, όπως ήσουν πάντα στη ζωή σου, στη δουλειά
σου, στην οικογένειά σου. Έφυγες κοντά στον γαμπρό σου, που τόσο αγαπούσες, στο
σπίτι και στο χωριό που λάτρευες. 

Δεν σου λέω καλό ταξίδι, γιατί για μας είσαι εδώ. Γύρω μας, σε νιώθουμε και σου
μιλάμε. Η ψυχή σου είναι στις καρδιές όλων μας. Σε αγαπάμε τόσο, μα τόσο πολύ, και
δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, γλυκέ μου. Η κόρη σου Ματίνα
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Ανάμεσα στους πολλούς συμπατριώτες μας που, δυ-
στυχώς, χάσαμε αυτό το καλοκαίρι και θλιβόμαστε για
την απώλειά τους, είναι και δύο ξεχωριστές, για το
Σύλλογό μας και την εφημερίδα μας, προσωπικότητες.
Άνθρωποι της δράσης και της επιστήμης και οι δύο, συμ-
πολίτες αγαπητοί από τη Ζούρτσα, την οποία και αυτοί
δεν έπαψαν ποτέ να αγαπούν και να επισκέπτονται, αν
και η επαγγελματική δραστηριότητά τους και η μόνιμη κα-
τοικία τους ήταν μακριά.

1) Ο Θεόδωρος Βάγιας (δικηγόρος Αθηνών) υπήρξε
από τους πρώτους που ενδιαφέρθηκαν για την επαναλει-
τουργία και τον εκδημοκρατισμό του Συλλόγου Ζουρτσάνων
Αθήνας, αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας. Ήταν
μέλος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής που διορίστηκε
από το Πρωτοδικείο Αθηνών το 1976 και στις αμέσως
μετά τη χούντα πρώτες αρχαιρεσίες του Συλλόγου (14-
11-1976) εκλέχτηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με
τους Άγγελο Βουδούρη (πρόεδρο), Γιάννη Σκουριώτη, Ν.
Καπλάνη, Θ. Ζαριφόπουλο, Φ. Πετρόπουλο, Φωτεινή
Πιπιλή, Ν. Καπογιάννη και Γιάν. Μπέσκο. Έκτοτε, εκλεγόταν
συνεχώς ανά διετία επί μεγάλο χρονικό διάστημα στο
Συμβούλιο, του οποίου τις συνεδριάσεις φιλοξενούσε
συχνά στο δικηγορικό του γραφείο. Επί των ημερών του ο
Σύλλογος μίσθωσε γραφείο για τη στέγασή του και κατά-
φερε να κυκλοφορήσει το πρώτο φύλλο της εφημερίδας
«Η ΖΟΥΡΤΣΑ», το Μάρτιο του 1984, το πρώτο έντυπο του
Συλλόγου, 31 χρόνια μετά την ίδρυσή του (1953). Ο Θό-
δωρος ήταν πάντοτε μέλος του Συλλόγου, έδινε πάντα
το «παρών» στις εκδηλώσεις του και πρόσφερε ποικιλο-
τρόπως τη βοήθειά του. Θα είναι «παρών» και στη μνήμη
του καθενός μας, αλλά και στη συλλογική μνήμη και
ιστορία του Συλλόγου μας. Τον ευχαριστούμε για την
προσφορά του. 

2) Ο Βασίλης Τσαγκάρης (καθηγητής κοινωνιολογίας
στο Άαχεν Γερμανίας) ήταν χαρακτηριστικό δείγμα ξενι-
τεμένου Έλληνα, ο οποίος με την πατρίδα του είχε ανα-
πτύξει μια σχέση, ίδια με αυτήν που έχει ο μαγνήτης με
τα μέταλλα που έλκει. Το αποδεικνύει η αδιάλειπτη και
μακρά παρουσία του τα καλοκαίρια στη Ζούρτσα, η σχέση
φιλίας και αγάπης που είχε με τους συγχωριανούς μας
και το ενδιαφέρον του για τα ζητήματα που απασχολούσαν
το χωριό. Ανάμεσα στις μόνιμες έγνοιες του ήταν και η
πορεία του Συλλόγου μας και της εφημερίδας, την οποία
τροφοδοτούσε διαρκώς με επιστημονικώς ενδιαφέροντα
και πρακτικώς πολύ χρήσιμα άρθρα, αναφερόμενα σε θέ-
ματα κοινωνιολογικά, ψυχολογικά και παιδαγωγικά. Κάθε
τόσο, μαζί με τα καλόκαρδα πατριωτικά χαιρετίσματά
του, μας ταχυδρομούσε τα χειρόγραφά του, έτσι ώστε
ήταν σπάνιο να κυκλοφορήσει φύλλο της εφημερίδας
μας, χωρίς να υπάρχει στις σελίδες της δικό του κείμενο
(μερικές φορές, μάλιστα, και δύο). Η παρουσία του ως αν-
θρώπου, ως συμπολίτη και ως αρθρογράφου θα μας λείψει
πολύ. Αλλά θα είναι και αυτός διαρκώς «παρών» στη
μνήμη των αναγνωστών της εφημερίδας και στη μνήμη
όλων μας. Τον ευχαριστούμε για όσα μας πρόσφερε.

Διερμηνεύοντας και τα αισθήματα των μελών και
φίλων του Συλλόγου, αλλά και όλων των συμπατριωτών,
εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας για την απώλειά τους
και τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Το  Δ.Σ. του Συλλόγου

ΕΦΥΓΑΝ,  ΑΛΛΑ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Έχουν περάσει έξι μήνες από τότε που έφυ-

γαν ξαφνικά και αναπάντεχα από κοντά μας οι
πολυαγαπημένοι μας Τάκης και Αγαθή. Ακόμη
δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την τραγική
είδηση του θανάτου τους, εκείνο το βράδυ
της 21ης Απριλίου 2015.

Ο Τάκης και η Αγαθή υπήρξαν από τους πιο
αγαπητούς συγγενείς και φίλους. Το σπίτι
τους ήταν πάντα ανοιχτό για όλους μας και η
παρέα τους περιζήτητη. Δεν υπήρξε μέρα που
να κατεβούμε στο Θολό και να μην περάσουμε
να τους επισκεφθούμε. Πάντοτε μας υποδέ-
χονταν με χαμόγελο και χαρά στην πόρτα
τους. Η φιλοξενία τους ήταν μοναδική και
ανεπανάληπτη.

Υπήρξαν καλοί και στοργικοί γονείς για
τους γιους τους, τον Γιώργο και τον Γιάννη. Η
σκέψη τους ήταν συνεχώς στην πρόοδο, την
ευτυχία και την αποκατάσταση των παιδιών
τους, ενώ ευτύχησαν στη ζωή τους να αγκα-
λιάσουν με στοργή τα πέντε εγγόνια τους.
Την αγάπη και την ειλικρινή φιλία τους μετέ-
δωσαν και στα παιδιά τους. Ήταν παρόντες
στη χαρά και στη λύπη όλων μας.

Ο Τάκης υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Συλλό-
γου των Ζουρτσάνων Αθήνας και Πειραιά και
συνέβαλε θετικά και αποτελεσματικά στην
πρόοδο και στις εκδηλώσεις του Συλλόγου
μας.

Όταν κατεβαίνουμε πλέον στο Θολό και
περνάμε μπροστά από το σπίτι τους, φέρνουμε
νοερά στη μνήμη μας τη χαμογελαστή τους
εικόνα.

Τώρα που έφυγαν από τη ζωή, ευχόμαστε,
όπως Κύριος ο Θεός τάξει τις ψυχές τους εν
σκηναίς δικαίων και εν κόλποις Αβραάμ. Να
χαρίσει βάλσαμο παρηγοριάς στην οικογένειά
τους και να απαλύνει τον πόνο των παιδιών,
των εγγονών και των αδελφών τους.

Εμείς όλοι να μην τους ξεχάσουμε ποτέ.
Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα πολυαγαπημένοι

μας συγγενείς και φίλοι, Τάκη και Αγαθή.

Ο ξάδελφός σας 
Βασίλης Αθ. Κλέντος 

ΤΑΚΗΣ  ΚΑΙ  ΑΓΑΘΗ  ΤΑΓΑΡΗ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όσους συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος μας για την απώλεια 

του πολυαγαπημένου μας αδελφού 
Θεοδώρου Βάγια.

Τα αδέλφια του

Αγαπητοί μου συγχωριανοί, 
Ο ξαφνικός χαμός του τόσο αγαπητού μας

Βασιλάκη ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία και είναι
για όλους αδιανόητος.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά από τα
βάθη της καρδιάς μου για τη μεγάλη σας συμμετοχή
και συμπαράσταση στο πένθος μου και στο πένθος
των συγγενών μου. Θέλω, επίσης, να εκφράσω
τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς όλους, για
την αγάπη που επί τόσα χρόνια χαρίζατε σε
εκείνον αλλά και σε εμένα.

Ο Βασιλάκης ήταν όλα αυτά
τα χρόνια πολύ ευτυχισμένος
ανάμεσά σας, μοιράζοντας το
χρόνο του μεταξύ του αγαπημέ-
νου χωριού μας, της Ζούρτσας,
και του Άαχεν της Γερμανίας,
όπου έχουμε το πατρικό μου σπί-
τι. Την ίδια αγάπη και θαλπωρή
που απολάμβανε εκείνος, απο-
λαμβάνω και εγώ μεταξύ σας,
ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες
ώρες του χαμού του, πράγμα το
οποίο θα επιθυμούσα να παρα-
μείνει έτσι και μετά την απώλειά
του.

Και ομολογώ ότι αισθάνομαι
πολύ τυχερή, που βρίσκομαι ανά-
μεσα σε φίλους, γείτονες και,
προ πάντων, αγαπημένους συγ-

γενείς της οικογένειας του Βασιλάκη (που είναι
και δικοί μου), οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου σαν
βράχοι. Γι’ αυτό τους απευθύνω και δημόσια ένα
μεγάλο «ευχαριστώ».

Πολλές ευχαριστίες οφείλω και στους ιερω-
μένους. Ιδιαίτερη τιμή ήταν για μας η παρουσία
του επιστήθιου φίλου μας Θεοφιλέστατου Επι-
σκόπου Λεύκης Ευμένιου από την Ιερά Μητρόπολη
Γερμανίας, αλλά και των ιερέων συλλειτουργών
πατρός Γεωργίου και πατρός Κωνσταντίνου, οι
οποίοι, μαζί με τον αγαπημένο ιερέα του χωριού

μας πατέρα Αναστάσιο, τέλεσαν
την εξόδιο ακολουθία στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου και συ-
νόδευσαν τον Βασιλάκη στην τε-
λευταία του κατοικία, στο κοιμη-
τήριο του Αγίου Ηλία.

Ο Αγαπητός Θεός μού στέ-
ρησε, δυστυχώς, τα πλέον αγα-
πητά μου πρόσωπα πολύ νωρίς.
Παρόλα αυτά, Τον ευχαριστώ
θερμά, που είχα στο πλάι μου
για 40 χρόνια τον αγαπημένο
μας γιο Θοδωράκη και για 56
χρόνια τον αγαπημένο μου σύ-
ζυγο Βασιλάκη.

Ευχαριστώ κι εσάς για ακόμα
μια φορά και σας αγκαλιάζω
όλους με πολλή αγάπη.                                                                                              

Η Μαριάννα σας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ, ΧΗΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΣΑΓΚΑΡΗ

Der plötzliche Tod von unserem
so sehr geliebten Wassilakis kam
wie  ein Blitz aus heiterem  Himmel
und ist für alle unfaßbar.

Von ganzem Herzen möchte
ich Euch danken, für Euere so
große Anteilnahme. Ganz besonders
möchte ich mich bei Euch allen bedanken, für Euere
Liebe, die Ihr in all den Jahren ihm geschenkt habt,
wodurch er so unsagbar glücklich war, hier mit
Euch so vielen Jahren verbracht zu haben.                                                          

Hier möchte ich nicht vergessen, Euch zu sagen,
daß Ihr auch mir diese Liebe geschenkt habt,
worüber ich sehr glücklich bin und was mir so hilft
in dieser so schweren Zeit. Ich wünsche mir sehr,
daß es so auch in Zukunft bleibt. 

Einen besonderen Dank gilt unseren Freunden
und Nachbarn, die auch stets  felsenfest neben mir
stehen. Und, natürlich, unsere Familie und Verwanden
hier, waren und sind mir eine unheimlich große
Stütze und Hilfe. Deshalb möchte ich mich öffentlich
bei ihnen bedanken.   

Sehr herzlich möchte ich auch
den Priestern danken. Eine ganz
besondere Ehre war für uns alle,
daß unsere beste Freunde aus
Aachen, der Bischof von Lefki
Evmenios, Metropolit Deutsch-

lands, und der Archimandrit Emanuil
Karafullakis, zusammen mit unseren Pfarrern Anas-
tasios, Konstantinos und Georgios, die Totenmesse
und anschließend die Beerdigung gehalten haben
und den Wassilakis auf seinen letzten Weg begleitet
haben.

Der liebe Gott hat mir, das Liebste genommen,
jedoch danke ich Ihm, daß ich 40 Jahre mit unserem
geliebten Sohn und 56 Jahren mit meinem geliebten
Mann zusammen gelebt habe.

Mein Bestreben ist jetzt und bleibt, alles im
Sinne von unserem Wassilakis fortzusetzen.   

Ich danke Euch allen noch einmal und umarme
Euch sehr herzlich. 

In Liebe       
Euere Marianne 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

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

"... και όταν θα σου  έχει πε-
ράσει η λύπη, θα είσαι χαρού-
μενη που με είχες γνωρίσει".

(Σαιντ  Εξιπερύ, 
"Ο μικρός πρίγκηπας")

"... und wenn du dich getröstet
hast, wirst du froh sein, mich
gekannt zu haben". 

(Saint-Exupery,  
"Der kleine Prinz")

Liebe Dorfbewohner,
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* Η συναυλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Φι-
γαλίας. Σε μια μεγάλη συναυλία που κράτησε μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες, οι τραγουδιστές Πέτρος
Ίμβριος, Τριαντάφυλλος και Νάνσυ Αλεξιάδη, μαζί με
την Σάσσυ Τσεντούρου στο κλαρίνο, ξεσήκωσαν πε-
ρισσότερους από 1.500 θεατές, ντόπιους, παραθερι-
στές και επισκέπτες από τις γύρω περιοχές, που βρέ-
θηκαν τη Δευτέρα 10 Aυγούστου το βράδυ στη Νέα
Φιγαλία. Ήταν ένα ξεχωριστό γεγονός που διοργάνωσε
και πρόσφερε στον κόσμο ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος
και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα του καλοκαιριού
στην Ηλεία. 

* Το μεγάλο πανηγύρι του ποδοσφαιρικού συλλό-
γου «Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ» Ν. Φιγαλίας. Κάπου 2.000
άτομα γλέντησαν το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγού-
στου στο μεγάλο πανηγύρι που διοργάνωσε ο «Α.Ο.
Απόλλων» Ν. Φιγαλίας στον προαύλιο χώρο του Γυ-
μνασίου της πόλης. Ο εξαιρετικός τραγουδιστής Βα-
σίλης Αγραφιώτης με το επιτελείο του, ο επίσης
πολύ καλός νεαρός τραγουδιστής Σωτήρης Κούνας
και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Κώστας Μπάος ξε-
σήκωσαν τους παρευρισκόμενους από όλη την Ηλεία
και τη Μεσσηνία και πρόσφεραν μουσική απόλαυση
και κέφι μέχρι αργά τη νύχτα.                                                                           

* Εντυπωσιακό και το φετινό πανηγύρι της Φα-
σκομηλιάς. Με απόλυτη επιτυχία έγινε στις 16 Αυ-
γούστου για άλλη μια χρονιά το λαϊκοδημοτικό πα-
νηγύρι στη Φασκομηλιά με την παρουσία πλήθους
κόσμου.  Στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου
οι τραγουδιστές και η ορχήστρα εντυπωσίασαν πραγ-
ματικά τους πανηγυριώτες, οι οποίοι διασκέδασαν
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Είναι ένα πανηγύρι
με παράδοση πολλών χρόνων και, όχι άδικα, συρρέει
πλήθος κόσμου κάθε χρόνο, για να το παρακολουθήσει.                                                          

* Θεατρική παράσταση από μαθητές των σχολείων
και νέους του χωριού. Στις 26 Αυγούστου στο

προαύλιο του Γυμνασίου ανέβηκε για δεύτερη φορά
με επιτυχία ένα θεατρικό έργο, γραμμένο και σκηνο-
θετημένο από το φιλόλογο καθηγητή κ. Χρήστο
Χαχόλο και ερμηνευμένο από μαθητές και νέους του
χωριού. Είχε τον τίτλο «Μπάχαλο-σοβαρότης: σημει-
ώσατε 1» και με αστείο τρόπο πραγματευόταν ένα
υποθετικό διαζύγιο του Οδυσσέα και της Πηνελόπης,
πολύ γνωστού ζευγαριού από το έργο «Οδύσσεια»
του μεγάλου αρχαίου ποιητή μας, του Ομήρου. Ήταν
μια αξιόλογη και αξιέπαινη προσπάθεια του καθηγητή
και των παιδιών, που αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων.
Όχι μόνο γιατί πρόσφεραν άφθονο γέλιο, αλλά γιατί
πρόσφεραν πολιτισμό, βγαλμένον από τα ίδια τους
τα χέρια. Η παραγωγή πολιτισμού σε έναν τόπο από
τους ανθρώπους του και, κυρίως, από τους νέους,
έχει μεγαλύτερη αξία από τις «φερτές» πολιτιστικές
εκδηλώσεις (παραστάσεις, συναυλίες κλπ.), που, αν
και χρήσιμες και ωφέλιμες, είναι κατανάλωση και όχι
παραγωγή πολιτισμού.                                                          

* Ενημερωτική εκδήλωση για τον Επικούρειο
Απόλλωνα, τη Νέδα και την Αρχαία Φιγάλεια. Η εκ-
δήλωση διοργανώθηκε στις 18 Αυγούστου στη Νέα
Φιγαλία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Φιγαλίας,
σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Εται-
ρεία «Deep Greece», που εδρεύει στην Ανδρίτσαινα.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο γνωστός Πατρινός καθη-
γητής της φιλοσοφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου
Φιλοσοφικών Ερευνών Απόστολος Πιερής, συνοδευό-
μενος από τον υπεύθυνο εργασιών του ναού του
Επικούριου Απόλλωνα Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο
και άλλους αρμόδιους. Η εκδήλωση αποσκοπούσε
στην ενημέρωση φορέων, συλλόγων, σωματείων και
δημοτικών αρχών σχετικά με την σημασία των μνη-
μείων για την περιοχή, την τουριστική προβολή τους,
την αξιοποίησή τους καθώς και την αξία τους για την
Φιγαλική και την Ηλειακή γη αλλά και όλο τον

Ελλαδικό χώρο.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων,

οι αντιπεριφερειάρχες Ηλείας κ.κ. Γεωργιόπουλος
και Πλατανιάς και ο δήμαρχος Ζαχάρως-Φιγαλίας κ.
Φάμελος.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: άσχημη εντύπωση προκάλεσε το πα-
ρακάτω σχόλιο που αναρτήθηκε σχετικά με την ως
άνω εκδήλωση. Το παραθέτουμε, όπως ακριβώς το
«ανέβασε» επωνύμως ένας συνδημότης μας από την
αρχαία Φιγάλεια (Φιγαλία, πρώην Παύλιτσα):

«Πολυχρόνης Γιαννικόπουλος. Πόσο επιτυχημένη
μπορεί να είναι μια εκδήλωση που αφορά τη Φιγαλεια
λαμβάνοντας χώρα σε μη φιγαλικο έδαφος δε μπορώ
να καταλάβω. Συνεχίζετε να θέλετε να εξομοιώσετε
τη Φιγαλεια με τη Νέα Φιγαλεια μερικοί αλλά το μόνο
που καταφέρνετε είναι να αποκαλύπτετε τη γύμνια
σας και θα το πω πάλι. ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΕΧΕΙ ΕΙΧΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ Η ΦΙΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ
ΦΙΓΑΛΕΙΑ. ΟΣΟ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΣΟ
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ».

Αν και τα ανωτέρω δεν αξίζουν απάντηση, ας ση-
μειώσουμε ότι λυπούμαστε, που ένας νέος άνθρωπος
(τον γνωρίζουμε) δείχνει μια ανεξήγητη και αδικαιο-
λόγητη έχθρα για κάτι που θα έπρεπε να επαινέσει,
αφού, άλλωστε, πρόκειται και για προβολή των μνη-
μείων του χωριού του. Όσο για τα διχαστικά συνθήματα
περί εξομοιώσεως και γύμνιας και «αβύσσου» που
τάχα χωρίζουν τη Φιγαλία (του) με τη Νέα Φιγαλία
(μας), είναι αστεία και δε φαίνεται να έχουν βγει από
καθαρό μυαλό. Να περιμένουμε και… κήρυξη πολέμου;
Το νου σου, Πολυχρόνη!]

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ,  ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ένα  πλούσιο  καλοκαίρι 

Π
αίρνοντας το δρόμο από την Κάτω Βρύση
προς τα Δυτικά, σε μικρή απόσταση, συναν-
τάμε το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής.

Κανά δυο χιλιόμετρα περίπου προς τα κάτω και
διακόσια μέτρα πριν στρίψουμε για τις Ράχες, στο
δεξί μέρος του δρόμου, υπήρχε μια μεγάλη Πεύκα.
Ήταν στο χωράφι του Γρηγόρη του Πολυχρονό-
πουλου. 

Μεγάλη Πεύκα όνομα και πράμα. Τεράστια.
Υψωνόταν μεγαλόπρεπα, απλώνοντας τα χοντρά
κλαδιά της προς όλες τις κατευθύνσεις, καταλαμ-
βάνοντας μια μεγάλη έκταση, στην οποία θα μπο-
ρούσαν να σταλίσουν και πεντακόσια γιδοπρόβατα.
Οι ρίζες της, προς το μέρος του δρόμου, είχαν μι-
σοβγεί στην επιφάνεια και σαν πλοκάμια χταποδιού
αρπάζονταν από το χώμα για να τη συγκρατήσουν
από την ορμή των ανέμων και να εξασφαλίσουν τις
απαραίτητες ουσίες για την επιβίωσή της.

Αλλά το μεγαλείο της ήταν όταν σήκωνες τα
μάτια προς τα πάνω. Τεράστια παρακλάδια του κορ-
μού  έφτιαχναν με το φύλλωμά τους πραγματικά
στρώματα πράσινου, που μαζί με τα ξερά ζύγανα
δημιουργούσαν μια φυσική ομπρέλα, αδιαπέραστη
από τον ήλιο και από τη βροχή ακόμα.

Η πεύκα αυτή ήταν η απαραίτητη στάση για
τους διερχόμενους αγρότες, ιδίως όταν ανηφόριζαν,
στην επιστροφή. Κουρασμένοι από τον κάματο της
ημέρας, σταματούσαν να ξεκουραστούν οι ίδιοι και
τα ζώα τους και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς, αν
ήταν καλοκαίρι, ή να γλυτώσουν λίγη βροχή το χει-
μώνα.

Μέχρι και ως περιστασιακό μαιευτήριο είχε χρη-
σιμεύσει. Μια πατριώτισσά μας, σε κατάσταση προ-
χωρημένης εγκυμοσύνης, εγύριζε από το χωράφι
με τα πόδια, όταν την έπιασαν οι πόνοι εδεκεί.
Φωνές και κακό!.. Εκείνη ακριβώς την ώρα έφταναν
στην Πεύκα η θεία μου η Λευτερία με τον ξάδελφό
μου το Γιώργο, η μάνα μου και η Σταματούλα του
Μπολολιά, που γύριζαν κι’ αυτοί από δουλειά. Οι
γυναίκες παίρνουν αμέσως την ετοιμόγεννη, την
ξαπλώνουν σε κάτι λινάτσες, λένε στο Γιώργο
«τήρα κατά κείθε εσύ», και με τις όποιες γνώσεις
είχαν ως παλιές μανάδες βοήθησαν ουσιαστικά να
γεννηθεί ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Ύστερα τη
βοήθησαν να ανέβει επάνω στο άλογο, πήραν και
το μωρό στην αγκαλιά και γύρισαν στο χωριό. 

Εγώ, όταν περνούσα από κει και τύχαινε να φυ-
σάει αέρας και να κουνάει τα κλαδιά της Πεύκας
αργά και μεγαλόπρεπα, πάντα θυμόμουν τον καθη-
γητή των Ελληνικών στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας,
τον Δεληγιάννη. Στο μάθημα των Νέων Ελληνικών,
όταν κάναμε τεχνολογία και μαθαίναμε τα διάφορα
στοιχεία που ομορφαίνουν το λόγο, τα λεγόμενα
«καλολογικά στοιχεία», στο κεφάλαιο της μιμητικής
αρμονίας, μας έλεγε για παράδειγμα το παρακάτω
τετράστιχο:

Ανάρια τα κλωνάρια του
κουνάει ο γέρο Πεύκος
και πίνει και ρουφάει νερό 
κι αχολογάει και τρίζει.

Ε! Λες και το ποίημα αυτό γράφτηκε αποκλειστικά
για τη μεγάλη αυτή πεύκα. Έτσι ένοιωθα.

Αλλά το ωραιότερο σ’ αυτή την πεύκα και γενικά
αυτό που χαρακτηρίζει όλες τις πεύκες είναι το
θρόισμα που δημιουργεί την Άνοιξη και το Καλοκαίρι
ο αέρας που περνάει μέσα από τα λεπτά φύλλα, τις
πευκοβελόνες. Είναι ένας αρμονικός, μελωδικός
ήχος που αυξομειώνεται ανάλογα με την ένταση
και τη φορά του αέρα και φτιάχνει μια ιδιαίτερη
μουσική, ένα τραγούδι της φύσης που σε ηρεμεί
και σε ξεκουράζει. Μια μουσική που δεν ξέρω αν
μπορεί να γραφεί σε νότες, ούτε θα την ακούσετε
σε ορχήστρες και αίθουσες. Μια μουσική φτιαγμένη
από τη φύση με τα δικά της θεϊκά και ανυπέρβλητα
μέσα. Αρκεί να έχει κανείς ανοιχτά τα αυτιά του.
Τα αυτιά του σώματος και της ψυχής, για να αφουγ-
κράζεται.

Όσο όμως και να επιχειρείς να περιγράψεις
αυτό το ωραίο άκουσμα, δύσκολα θα το πετύχεις.
Πρέπει από πρώτο χέρι να το αισθανθείς. Πρέπει
να ξαπλώσεις κουρασμένος το καταμεσήμερο κάτω
από τη σκιά του πεύκου. Δεν πειράζει αν σε ενοχλούν
τα ξερά ζύγανα στο σβέρκο. Δεν πειράζει αν κάποια
πέτρα σε τρυπάει στην πλάτη. Δεν πειράζει αν οι
μύγες και τα μυρμήγκια σε τσιμπάνε. Δεν πειράζει
αν οι ακτίνες του ήλιου περνώντας μέσα από το λε-
πτό φύλλωμα σε ενοχλούν στα μάτια και προσπαθείς
με την παλάμη σου να τις αποφύγεις. Κι αν δε
φτάνει η παλάμη, βάλε και τη ψάθα σου στο πρόσωπό

σου. Την ψάθα που μυρίζει από τον ιδρώτα σου. Η
μυρωδιά αυτή δε θα σε ενοχλήσει. Είναι η μυρωδιά
του μόχθου και της τιμιότητας, που θα έπρεπε όλοι
οι άνθρωποι να νιώσουν για να καταλάβουν μερικά
πράγματα στη ζωή. Έτσι σε αυτή τη στάση, άκουσε.
Άκουσε και απόλαυσε και ξεκουράσου και πάρε δύ-
ναμη από τη φύση και τη μητέρα γη, σαν τον μυθικό
γίγαντα Ανταίο, που δυνάμωνε όταν πάταγε το
χώμα.

Τυχεροί είναι όσοι λόγω της δουλειάς τους βρί-
σκονται κοντά στη φύση και μπορούν να απολαμ-
βάνουν αυτή την αίσθηση.

Τώρα η Μεγάλη Πεύκα δεν υπάρχει πια. Δεν
ξέρω πότε και με ποιον τρόπο χάθηκε. Κάηκε; Κό-
πηκε; Ξεράθηκε; Μικρή σημασία έχει. Η ουσία είναι
πως πάει και αυτή, όπως χιλιάδες, εκατομμύρια,
αμέτρητα δέντρα και δάση του πλανήτη μας.

Εμείς ειδικά οι Ζουρτσάνοι, αλλά και οι κάτοικοι
των γύρω περιοχών, μπορούμε να ξεχάσουμε την
καταστροφική φωτιά του 2007; Τη φωτιά που μετέ-
τρεψε τα όμορφα πευκοδάση μας μαζί με τις διά-
φορες καλλιέργειες σε κρανίου τόπο; Ποιος ταξίδεψε
μετά τις φωτιές στη διαδρομή Θολό-Ζούρτσα και
δεν πιάστηκε η ψυχή του από το αποτρόπαιο θέαμα;
Ποιος μπορεί να ξεχάσει την ειδυλλιακή διαδρομή
εκεί στου Κατσαβού, «τα Τέμπη της Επαρχίας Ολυμ-
πίας!» όπως κάλλιστα θα μπορούσαμε να τα απο-
καλέσουμε;

Ευτυχώς που η φύση έχει την υπομονή και τη
δυνατότητα να αναπλάθεται εκ του μηδενός. Χρει-
άζεται χρόνο, αρκεί βέβαια να την αφήσουμε ανεμ-
πόδιστη.    

Μακάρι να συνεχίσουν να υπάρχουν μικρές και
μεγάλες πεύκες για το καλό της γης, για το καλό
μας. Η ύπαρξή τους εξαρτάται και από μας.

Σημείωση:
Η πεύκα είναι από τα ουσιαστικά εκείνα που συναν-

τώνται και στα τρία γένη, λες και είναι επίθετο. Και ως
αρσενικό: «Ένας πεύκος μες τον κάμπο…», μας λέει
ένα τραγούδι.

Και ως ουδέτερο: «Στα πεύκα και στα έλατα…»,
μας λέει άλλο τραγούδι.

Και ως θηλυκό: «Η Πεύκη», αναφέρεται στη Φυσική
Ιστορία. (Η πεύκα, λέει και ο λαός μας).  

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Η  Μεγάλη  Πεύκα 

Λόγω τεχνικής δυσκολίας και πληθώρας ύλης 
η παρουσίαση των εκθεμάτων του Μουσείου 

θα συνεχιστεί στο επόμενο φύλλο.


