
• Την άνοιξη η φύση είναι στις δόξες της. Βρίσκει,
κατά το στίχο του εθνικού ποιητή μας Διονύσιου Σολωμού,
«την καλή και τη γλυκιά της ώρα». Ο πανάρχαιος συσχετισμός
της άνοιξης με την ανάσταση της φύσης ύστερα από τον
«θανάσιμο» μαρασμό του χειμώνα, έχει ως σήμερα το αντί-
στοιχό του στη θρησκευτική και στην εθνική μας ζωή. Το
παλιό παγανιστικό στοιχείο της φυσικής αναγέννησης συ-
ναντιέται με το χριστιανικό στοιχείο της Ανάστασης και με
το εθνικό της Παλιγγενεσίας. Έτσι, το Πάσχα και η Επανά-
σταση του 1821 είναι, για τους Χριστιανούς και τους
Έλληνες, δύο κορυφαίες μέσα στην άνοιξη εορτές του θρη-
σκευτικού και του εθνικού βίου, με τους σπουδαίους συμ-
βολισμούς τους: μετά τα Πάθη και τη Σταύρωση, η Ανάσταση.
Μετά την υποδούλωση και τα δεινά της σκλαβιάς, η Επανά-
σταση και η Λευτεριά.                                                                                                                                      

• Μέσα στην ανθισμένη ανοιξιάτικη φύση, το μήνυμα
της νίκης της ζωής επί του θανάτου ενσαρκώνεται πλήρως
με τους συμβολισμούς του, πιο φωτεινό και πιο ηχηρό από
οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου. Από τα νησιά του Αι-
γαίου, που τον τελευταίο καιρό έχουν μπει στη ζωή μας με
θλίψη και ανθρώπινο πόνο, μέχρι τις χιονισμένες ακόμα
βουνοκορφές της Ηπείρου και τα συρματοπλεγμένα γειτονικά
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Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι,      
Όπου κι αν πάτε, όπου κι αν βρεθείτε,

σας ευχόμαστε να περάσετε ένα 
καλό και ελπιδοφόρο Πάσχα.

Αλλά, να ξέρετε: ο καλύτερος προορισμός
είναι η Ζούρτσα. 

Τα έχει όλα και… συμφέρει! 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Αγαπητοί Συμπατριώτες, 

Με την ευκαιρία των επικείμενων
αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας, θα
μου επιτρέψετε να επαναλάβω αυτό
που με κάθε ευκαιρία τονίζουμε: την
επιτακτική ανάγκη ανανέωσης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
μας και της στελέχωσής του με νέα
πρόσωπα. Και δεν εννοώ μόνο τα
νεαρά σε ηλικία πρόσωπα, που, αναμ-
φίβολα, τα χρειάζεται ο Σύλλογος,
αλλά και όσους, ανεξαρτήτως ηλικίας,
παρά τις αναμφισβήτητες ικανότητές
τους, δεν έχουν ως τώρα θητεύσει
στο Δ.Σ., καθώς και όσους είχαν θη-
τεύσει, πρόσφατα ή παλαιότερα.   

Είναι γεγονός ότι το έργο κάθε
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου μας είναι αποτέλεσμα μιας συλ-
λογικής προσπάθειας όχι μόνο των
μελών του, αλλά κυρίως όλων εσάς,
των Ζουρτσάνων, των ντόπιων αλλά
και των ξενιτεμένων αδελφών μας,
που με την προτροπή, τις συμβουλές,
την ανταλλαγή απόψεων, την καλο-
προαίρετη κριτική, τη συνεργασία,
τη συμπόρευση, την ενίσχυση (ηθική,
οικονομική, υλικοτεχνική), συμβάλ-
λετε στην υλοποίηση των οραμάτων
του. 

Με την αγαστή συνεργασία όλων
μας, ο Σύλλογος έχει καταφέρει να
αφήσει στο χωριό μας αξιόλογα  έργα
που, όχι μόνο το κοσμούν, αλλά εξα-
σφαλίζουν και τη συνέχειά μας ως
κοινότητας, διαφυλάσσουν την πα-
ράδοσή μας και μένουν ως παρακα-
ταθήκη στις επόμενες γενιές, για να
θυμούνται, να μαθαίνουν και να συ-
νεχίζουν πάντα μακρύτερα να πη-
γαίνουν, διότι δεν έχουμε μέλλον,
όταν ξεχνούμε το παρελθόν. Για να
διατηρηθούν όμως τα έργα αυτά, για
να εξασφαλιστεί η συντήρησή τους,
ενόψει και της έλλειψης οποιασδή-

ποτε κρατικής ενίσχυσης, και να

καταστρωθεί ένα καινούριο οργανό-
γραμμα, θα πρέπει να διασφαλιστεί
η ανανέωση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Είναι ανάγκη να πλαισιωθεί
αυτό με νέα μέλη δραστήρια, με όρα-
μα, νέες ιδέες, ενθουσιασμό, τα οποία
με δυναμισμό θα αναλάβουν τα ηνία
και θα εξασφαλίσουν μια νέα πορεία
στο Σύλλογό μας, όπως του αξίζει.          

Μετά από πολλά χρόνια στα δρώ-
μενα του Συλλόγου των Ζουρτσάνων
(εκλέχτηκα πρώτη φορά ως μέλος
του Δ.Σ. το 1985 και από το 2006 ως
σήμερα τον υπηρετώ ως Πρόεδρος
του Δ.Σ.), πιστεύω ότι προσπάθησα,
παρά τις δυσκολίες και τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίσαμε λόγω της
κρίσης, να συνεχίσει ο Σύλλογός μας
να υπάρχει δραστήριος, πιστός στους
σκοπούς και τις επιδιώξεις του, πα-
ράγοντας έργο και βοηθώντας τον
τόπο και τους συμπατριώτες μας.
Όμως, γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν
είναι δυνατόν να ηγούμαστε του Συλ-
λόγου μας επί μακρόν και να προ-
σφέρουμε σ’ αυτόν με τις ίδιες δυ-
νάμεις, τον ίδιο ενθουσιασμό και την
ίδια αντοχή. Είναι επιβεβλημένη, προς
όφελος του Συλλόγου μας, η εναλ-
λαγή προσώπων και ιδεών, αν δεν
θέλουμε να επέλθει ο μαρασμός. 

Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πολ-
λοί συμπατριώτες μας με ικανότητες,
δυνατότητες και νεανικό ενθουσια-
σμό, που μπορούν να δραστηριοποι-
ηθούν πιο ενεργά, να εργαστούν σε
διάφορους τομείς και να προσφέρουν
στο Σύλλογο και στον τόπο μας.
Εμείς τους διαβεβαιώνουμε ότι θα
είμαστε δίπλα τους, αν μας χρει-
αστούν, και θα τους στηρίζουμε, όπο-
τε μας το ζητούν.

Η διάθεση προσφοράς που μας
διακρίνει όλους, ας αποτελέσει το
κίνητρο για να πλαισιώσουν και και-
νούργια μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου, να πάρουν τα ηνία

και να δουλέψουν για τη συνέχειά
του. 

Απευθύνω θερμή παράκληση και
κάνω έκκληση σε όλους αυτούς τους
ικανούς, χαρισματικούς, εργατικούς
και φιλοπρόοδους συμπατριώτες μας,
νέους και παλιότερους, που αγαπούν
τον τόπο μας και τους συντοπίτες
μας και θέλουν να προσθέσουν ένα
λιθαράκι στη συνέχεια του Συλλόγου
μας, να ασχοληθούν ουσιαστικά, θέ-
τοντας υποψηφιότητα για το Διοικη-
τικό του Συμβούλιο στις επόμενες
εκλογές και να είναι βέβαιοι ότι η
ενασχόλησή τους με τα κοινά θα
τους δώσει την ανεκτίμητη ηθική ικα-
νοποίηση της προσφοράς στον τόπο
τους και στους ανθρώπους που αγα-
πάνε. 

Για το σκοπό αυτό, καλώ όλους
τους ενδιαφερόμενους σε ανοιχτή
συνάντηση, που θα γίνει στις 10-5-
1016, ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ.,
στα γραφεία του Συλλόγου, Βεραν-
ζέρου 23 Α, Αθήνα, (τηλέφωνο Συλ-
λόγου 210 5239423), προκειμένου
να συζητήσουμε λύσεις και να ανα-
ζητήσουμε πρόσωπα, που θα συμβά-
λουν στην πιο αποτελεσματική λει-
τουργία του Συλλόγου μας από τη
νέα περίοδο. 

Επίσης, μη διστάσετε να μας ανα-
ζητήσετε δια ζώσης ή τηλεφωνικά,
προκειμένου να μας μεταφέρετε τις
προτάσεις και τις ιδέες σας, απευ-
θυνόμενοι στον πρόεδρο Βασίλη
Γλούμη (τηλ. 6972211417), στη γραμ-
ματέα Χριστίνα Πιτσινή (τηλ.
6937425666) ή στα άλλα μέλη του
Συμβουλίου.

Ο σκοπός είναι σοβαρός, η έκ-
φραση κάθε γνώμης ελεύθερη και
επιθυμητή, η διαδικασία διαφανής
και το κάλεσμα ελπίζουμε να βρει τη
μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΛΕΣΜΑ  ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΓΛΟΥΜΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΕΩΝ  ΦΙΓΑΛΕΩΝ  (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ)
Αθήνας-Πειραιά «Ο Άγιος Νικόλαος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ  12ης  ΙΟΥΝΙΟΥ  2016

Προσκαλούνται τα μέλη του Συλλόγου των
Νέων Φιγαλέων (Ζουρτσάνων) της Αθήνας και Πει-
ραιά «Ο Άγιος Νικόλαος» σε Τακτική Γενική Συνέ-
λευση σε αίθουσα του υπογείου του Ξενοδοχείου
«Polis Grand Hotel» οδός Πατησίων 19 και Βε-
ρανζέρου 10 (πλησίον του γραφείου του Συλλόγου)
την 12η Ιουνίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10
π.μ. με θέματα:
1. Λογοδοσία απερχόμενης Διοίκησης, έκθεση πε-

πραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευ-
θύνη.

2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση
οικονομικής διαχείρισης.  

3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου (7 μελών) και Εξελεγκτικής Επιτροπής
(3 μελών).

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για
το Δ.Σ. ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή, να υπο-
βάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο του Συλλόγου
μέχρι και τις 1 Ιουνίου 2016. Επίσης οι υποψήφιοι
πρέπει να πληρώσουν στον Ταμία του Συλλόγου
κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητος, τη
συνδρομή τους, 10 ευρώ για κάθε χρόνο.

Το Γραφείο του Συλλόγου θα είναι ανοικτό την
1η Ιουνίου από 6-8 μ.μ. ημέρα λήξης της υποβολής
αιτήσεων υποψηφιότητας (τηλ.: 210 5239423). 

Θεωρούμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή όλων
των μελών στη Γενική Συνέλευση και τις Αρχαι-
ρεσίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΛΟΥΜΗΣ         ΠΙΤΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα μέλη που θα προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση

και θα ψηφίσουν, μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή
τους από 10 ευρώ, την ίδια ημέρα της ψηφοφορίας.

Το πέρας της ψηφοφορίας, λόγω και στενότητας
του χρόνου του ξενοδοχείου, ορίζεται στις 2 μ.μ.

Συνέχεια στη σελ. 2
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• Η ημέρα της Γυναίκας: Όπως κάθε χρόνο, οι
γυναίκες της Ζούρτσας γιόρτασαν και φέτος στις
8 Μαρτίου την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Στην εκδήλωση, που έγινε στο κέντρο «ΠΑΝΟΡΑ-
ΜΑ», συμμετείχαν πάρα πολλές συμπατριώτισσές
μας και γιόρτασαν την «Ημέρα» τους με άφθονο
φαγητό, χορό και κέφι. Παραβρέθηκαν και έδωσαν
τις ευχές τους ο Δήμαρχος Νίκος Φάμελος, ο αρ-
χηγός της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστας Αλε-
ξανδρόπουλος και οι τοπικοί αιρετοί του Δήμου.
Προσφέρθηκαν σε όλες τις γυναίκες αναμνηστικά
δώρα, που αγοράστηκαν με χρήματα που πρόσφερε
η Αμαλία Κουτσοπούλου, στη μνήμη του πατέρα
της Γρηγόρη Κουτσόπουλου. Περιττό να θυμίσουμε
ότι η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στους πολύ-
χρονους αγώνες του Γυναικείου Κινήματος για τη
χειραφέτηση των γυναικών, για τα δικαιώματά
τους, για ισότητα, για δικαιοσύνη και για έμπρακτη
και χωρίς εκπτώσεις αναγνώριση της προσφοράς
τους στην οικογένεια και στην κοινωνία. 

• Η επέτειος της 25ης Μαρτίου: Εορτάστηκε
δεόντως η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, με
τις γνωστές κάθε χρόνο εκδηλώσεις (Δοξολογία,
κατάθεση στεφάνων, παρέλαση κλπ.), τις οποίες
παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Το καινούργιο
στοιχείο, που προκάλεσε ευχάριστη έκπληξη, ήταν
η συμμετοχή στην παρέλαση της ποδοσφαιρικής
ομάδας μας. Για πρώτη φορά ύστερα από 12
χρόνια, ο Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. Φιγαλίας έκανε την
«κοσμική» του εμφάνιση, παρελαύνοντας πρώτος,
μπροστά από τα σχολεία και αποσπώντας το γεν-
ναίο χειροκρότημα των συγκεντρωμένων συμπο-
λιτών μας. Του ευχόμαστε να συνεχίσει να μας

συγκινεί και με τις επιτυχίες του στα γήπεδα.
• Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου: Λόγω των

ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός (5,2 R) του πε-
ρασμένου Φεβρουαρίου, δεν λειτουργεί προς το
παρόν (και άγνωστο μέχρι πότε) ο Άγιος Νικόλαος.
Αντ’ αυτού λειτουργεί η Εκκλησία της Ζωοδόχου
Πηγής στην Τρανή Βρύση.                                                                                                                                                                        

• Οι επιδοτήσεις της ελαιοπαραγωγής: Όπως
είναι γνωστό, λήγει επισήμως στις 15 Μαΐου η
προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων και
των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από το ότι κάθε
χρόνο τα αρμόδια κλιμάκια έρχονται στα χωριά
και μετά από την ως άνω ημερομηνία, παρατεί-
νοντας ανεπισήμως την προθεσμία. Οι δικαιούχοι,
πάντως, πρέπει να έχουν το νου τους και να είναι
έτοιμοι, γιατί και την προηγούμενη περίοδο παρα-
τηρήθηκαν καθυστερήσεις πληρωμών, λόγω πα-
ραβλέψεων και λαθών. Μερικές, μάλιστα, επιδο-
τήσεις είναι ακόμα μπλοκαρισμένες. 

Ο Σύλλογός μας συνεχίζοντας την παράδοση χρόνων, παρά τις
οικονομικές δυσκολίες, χάρη στην αγάπη, το μεράκι και την πολύτιμη
βοήθεια των εθελοντών και των χορηγών μας, διοργάνωσε και
φέτος τριήμερο Αποκριάτικων Εκδηλώσεων, που περιλάμβαναν:

-Καρναβάλι στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
-Αποκριάτικο χορό στο κέντρο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ».
-Κούλουμα στο προαύλιο του Γυμνασίου-Λυκείου.
Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αυτών, ευχαριστούμε

θερμά τους παρακάτω, που μας βοήθησαν.
Για την οικονομική τους ενίσχυση: • τον κ. Φάμελο Θεόδωρο 

• τον κ. Αντωνόπουλο Ιωάννη • την κ. Αμαλία Κουτσοπούλου, εις
μνήμην του πατέρα της Γρηγόρη Κουτσόπουλου.

Τους εθελοντές μας:
-Κατσάμπουλα Ολυμπία, Βλάχου Ειρήνη, Βενέτη Αναστασία,

Ματζιούνη Νικολία, Αποστολοπούλου Παναγιώτα, Αποστολοπούλου
Δέσποινα.

-Πιπιλή Διαμαντή, Καπλάνη Δημήτρη, Καπλάνη Θανάση, Χουλιάρα
Θανάση, Κουτσούνη Θανάση, Πλάκα Παναγιώτη, Στριγγλόγιαννη
Μάκη, Χριστοδουλίδη Γιώργο, Γλούμη Γρηγόρη, Κουτσούνη Βασίλη,
Γιαννίκο Βασίλη, Τσαούση Γιώργο, Γρηγορόπουλο Γιάννη, Καλαντζή
Γιώργο, Γιαννίκο Γιάννη και Καπλάνη Χρήστο.

-Την κ. Πάλλα Αναστασία με τη χορευτική της ομάδα.
Για τη βοήθειά τους: • Το σούπερ μάρκετ «ΜΠΙΛΙΩΝΗ» • το Φαρ-

μακείο «Κ. Δεμπεγιώτη» • το παντοπωλείο «ΚΑΠΛΑΝΗ» και • τα κα-
ταστήματα τα οποία προσέφεραν τα δώρα τους για τη λαχειοφόρο
αγορά της Αποκριάτικης εκδήλωσης.

Τέλος ευχαριστούμε τον κόσμο, που με την παρουσία του μας
στήριξε και μας βοηθάει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το κα-
λύτερο.

Ευχόμαστε Καλή Σαρακοστή, Καλό Πάσχα και του χρόνου!..
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Φιγαλίας

ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤO ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ Πολιτιστικός  Σύλλογος  
Νέας  Φιγαλίας

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους
συνέβαλαν στη δημιουργική αξιοποίηση της σχολικής αίθουσας
του Γυμνασίου – Λυκείου Νέας Φιγαλίας.

Με πρωτοβουλία του συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών και του
συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων υλοποιήθηκε η ανακαίνιση της
αίθουσας, η οποία εξοπλίστηκε με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα,
όπως με τον διαδραστικό πίνακα (δωρεά της εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ),
που αναβάθμισε το δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιοχής μας.

Για την ευγενική και πολύτιμη βοήθειά τους στη δύσκολη οικονομική
συγκυρία που διανύουμε, ευχαριστούμε θερμά τους παρακάτω χο-
ρηγούς του ως άνω έργου:

• Τον επικεφαλής της παράταξης ΝΕ.Δ.Α. Αλεξανδρόπουλο Κώστα
• Τον δημοτικό σύμβουλο Αλτάνη Αναστάσιο • Τον «Ανώνυμο» • Τη
Δ.Ε.Ο.Φ. • Την εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ • Τον ιατρό Κέκη Παναγιώτη • Τον
φαρμακοποιό Δεμπεγιώτη Κωνσταντίνο • Τον επιχειρηματία Καπλάνη
Χρήστο • Την επιχειρηματία Μπιμπή Αγγελική και • Το εκκλησιαστικό
συμβούλιο, που εκπροσωπείται από τον ιερέα Αναστάσιο Αναστα-
σόπουλο.

Επίσης, ευχαριστούμε την Μανιάτη Νίκη για τη ραφή των κουρτινών,
καθώς και τους Καπλάνη Δημήτριο και Καπογιάννη Γιώργο για τις
ξυλουργικές εργασίες που πρόσφεραν.

Τέλος, ευχαριστούμε για την οικονομική ενίσχυση της εκπαιδευτικής
εκδρομής των μαθητών, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2015, τους
εξής:

• Το δήμαρχο Ζαχάρως-Φιγαλίας Φάμελο Νικόλαο • Το δημοτικό
σύμβουλο Κουκλαμάνη Ανδρέα • Τον «Ανώνυμο» • Τον επιχειρηματία
Αντώνη Ρόδη και • Το εκκλησιαστικό συμβούλιο.

Με την ανιδιοτελή προσφορά τους απέδειξαν για άλλη μια φορά
το συνεχές ενδιαφέρον τους για τους μαθητές, που είναι το μέλλον
του τόπου μας. Τους διαβεβαιώνουμε ότι στόχος μας είναι η συνεχής
βελτίωση και αναβάθμιση της σχολικής μας μονάδας και ευελπιστούμε
ότι θα τους έχουμε ξανά αρωγούς και συμπαραστάτες στην προ-
σπάθειά μας αυτή.

Με εκτίμηση, 
η πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,
Αλεξάνδρα Κολτούκη - Καπλάνη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ

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

• Ο Απρίλης, μήνας της άνοιξης και της δημι-
ουργίας, πλησιάζει προς την κορύφωσή του, με τη
Μεγάλη Εβδομάδα να ανηφορίζει ως τη δικαίωση
της ελπίδας, την Ανάσταση, και θα ακουστούν και
πάλι οι καθιερωμένες ευχές. Τα λόγια των λόγων,
τα γεμάτα και άδεια, που έχουν πια αυτονομηθεί,
όπως οι κτύποι του ρολογιού, και εκστομίζονται
χωρίς συναίσθηση της σάρκας τους.

• Τις μέρες αυτές, εκείνο που κυριαρχεί είναι
μια διάχυτη ανάλαφρη εορταστικότητα, που εύκολα
μας παρασύρει μακριά από το αληθινό νόημα της
Λαμπρής Εορτής. Η χριστιανική παράδοση διδάσκει
πως ο Υιός του Θεού, ο Ένας, ο Μοναδικός, θυσιά-
στηκε για τους άλλους, τους πολλούς τους ανθρώ-
πους. Σύμβολο αγάπης προς τον πλησίον, όποιος
κι αν είναι αυτός. Και αναστήθηκε δίνοντας το
μήνυμα νίκης της θυσίας της Αγάπης πάνω στο
«εγώ». Είναι η Αγάπη του Χριστού, που αγκαλιάζει
τον Άλλο, θυσιαζόμενος γι’ αυτόν.

• Οι περισσότεροι μένουν στο να θαυμάζουν το
χαρμόσυνο της Ανάστασης και αποφεύγουν να
αναστοχαστούν πάνω στο συμβολισμό της Σταύ-

ρωσης. Κι όμως, το ζητούμενο είναι η Σταύρωση
και η ολοκλήρωση αυτής είναι η Ανάσταση. Απ’
αυτήν καλούμαστε να αντλήσουμε θάρρος και
ψυχική αλκή, να υπερβούμε τη βολή μας. Στα μέτρα
των κοινών θνητών αυτό σημαίνει να βιώσουμε
βαθιά το υψηλό αίσθημα της δωρεάς. Να προσφέ-
ρουμε, όπως ο Χριστός, στον Άλλο, στον ξένο, το
φτωχό, τον ταπεινό, τον πρόσφυγα που έχει ανάγκη,
την έμπρακτη αγάπη μας. Αυτή η αγία Αλληλεγγύη,
με την καρδιά και με τα χέρια, που εσφαλμένα νο-
μίζουμε ότι μας αποδυναμώνει, αυτή η ίδια μας
κάνει ισχυρούς, αυτή η ίδια είναι η νίκη πάνω στο
«εγώ», η Ανάσταση του Θείου μέσα στον άνθρωπο.
Αυτή θα χαρίσει στην ψυχή την ειρήνη που λείπει
απ’ όλους μας.  

• Έξω από τους τύπους και τις τυπικότητες
των κατά συρροή ευχών, ας έχουμε καλές γιορτές.
Ας νιώσουμε συνειδητά και αισθαντικά το νόημα
της Σταύρωσης και της Ανάστασης και όχι, λόγω
των ημερών, συμβατικά και επιπόλαια. Ας κάνουμε
την ελπίδα πράξη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΝΙΚΑΣ 

ΣΤΑΥΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ

σύνορα, η ζωή δίνει το «παρών», για να αντλήσουμε
αισιοδοξία και ελπίδα για την τελική της νίκη και
τις καλύτερες μέρες που όλοι αναζητούμε.                                                                                                            

• Η Πρωτομαγιά είναι μια ακόμη ανοιξιάτικη
γιορτή, που ενσαρκώνει και συνοψίζει όχι μόνο
το συμβολισμό της νίκης της φύσης (και της ζωής)
επί του χειμώνα (και του θανάτου), αλλά και τους
κοινωνικούς αγώνες για δικαιώματα, ισότητα, ει-
ρήνη και δικαιοσύνη. Και δεν εμπλέκεται μόνο

στον κοινωνικό μας βίο, αλλά και στον εθνικό.
Αρκεί να θυμηθούμε ότι την Πρωτομαγιά του 1944
οι Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν στη μάντρα
του σκοπευτηρίου της Καισαριανής 200 πατριώτες,
«διακόσια παλικάρια που τραγουδούσαν τον ερ-
χομό του Μάη/και στα μεγάλα εκφραστικά τους
μάτια διαβάσαμε το μήνυμα/πως φτάνει η Άνοιξη,
φτάνει η Ανατολή», κατά τους στίχους του Αρκάδα
ποιητή Ηλία Σιμόπουλου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Η  Άνοιξη  της  Ανάστασης, της  Επανάστασης  και  της  Πρωτομαγιάς
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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

Προσοχή στον τίτλο. Όχι «κλέφτες και αρματολοί»
του 1821, αλλά σημερινοί κλέφτες και αμαρτωλοί,
σε όλα τα πεδία της δημόσιας ζωής μας: πολιτικό,
οικονομικό, δημοσιογραφικό, προσφυγικό κλπ. Και
ας αρχίσουμε από το… κεφάλι του ψαριού.

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δανειστές και το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο, παρά τη λεόντεια συμφωνία
που μας επέβαλαν με το τρίτο μνημόνιο, όταν έρχεται
η ώρα της συμφωνημένης δόσης χρημάτων, προ-
βάλλουν νέες απαιτήσεις για επί πλέον μέτρα, με
ψευτοδικαιολογίες, ενώ είναι φανερό ότι αποσκοπούν
στην περαιτέρω προστασία και επέκταση των δικών
τους συμφερόντων, την ώρα που οι ασθενέστεροι
έχουν φτάσει στο μη παρέκει. Την ίδια ώρα, από την
ελληνική κρίση έχουν τεράστια οφέλη. Και μόνο της
Γερμανίας τα οφέλη ξεπερνούν αποδεδειγμένα τα
100 δις ευρώ!. Πρόκειται για «Ένωση» χωρίς αξίες
ανθρωπισμού, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, στην
οποία θησαυρίζουν οι δυνατοί από την απάνθρωπη
και καταστροφική εκμετάλλευση των ανίσχυρων.
Αυτός ο δρόμος, στον οποίο οδηγούν σήμερα την
Ευρώπη τα μεγάλα κεφαλαιοκρατικά συμφέροντα
και οι κυβερνήσεις (και οι «θεσμοί») που τα εκπρο-
σωπούν (με το αζημίωτο, φυσικά), είναι καταστροφικός
και διαψεύδει τις όποιες ελπίδες για μια δίκαιη
Ευρώπη των λαών. Και η πολιτική τους, που πατάει
πάνω στα πτώματα των αδύναμων, δεν είναι, απλώς,
κλεψιά και αμαρτία, αλλά έγκλημα με κάθε έννοια:
νομική, πολιτική, ηθική. Εκτός εάν οι εταίροι μας θέ-
λουν να επαναλάβουν το πείραμα του χότζα με το
γάιδαρο, έχοντας εμάς ως πειραματόζωα, για να
δουν αν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τροφή! Αλλά,
μάλλον, το δικό τους πείραμα είναι πιο… κομψό!
Θυμίζει την ιστορία ενός γέρικου αλόγου, που το
αφεντικό του δεν ήθελε να το θανατώσει μονομιάς
και είχε διατάξει τον υπηρέτη του να του μειώνει
σταδιακά την τροφή. Στο στάβλο τού έδινε όλο και
λιγότερη βρώμη και σανό. Στο λιβάδι τού περιόριζε
κάθε τόσο την ακτίνα της βοσκής και στο τέλος
έμπηγε τον πάσαλο στο ίδιο σημείο, με αποτέλεσμα
το άλογο να μη βρίσκει αφάγωτο χορτάρι. Και,
φυσικά, πέθανε. Αυτά παθαίνουμε κι εμείς με τα
μνημόνια και με κάθε νέο μέτρο. Σταδιακά, περιορί-
ζεται η ακτίνα της βοσκής μας. Ο αφέντης (οι δανει-
στές) δίνει τη διαταγή να κονταίνει ολοένα το σχοινί.
Και ο υπηρέτης (οι κυβερνήσεις) διαπραγματεύεται
το μήκος του. Περιορίζει τις μερίδες της βρώμης και
του σανού, ξεπουλάει στο τέλος και το λιβάδι στους
«επενδυτές» και παρηγορεί τα γέρικα άλογα με
την… καραμέλα ότι «μένουμε Ευρώπη», για να μην
πάθουμε χειρότερα!                                                                                         

• Τα πολιτικά και οικονομικά σκάνδαλα είναι
συχνή ασθένεια στο δημόσιο βίο μας, συνδεμένα με
ιστορίες διαπλοκής και διαφθοράς. Σκάνδαλο πρώτης
γραμμής είναι και η μεγάλη φοροδιαφυγή, ακόμη
και από τους θεωρούμενους ως υπεράνω υποψίας.
Οι κατά καιρούς εμφανιζόμενες λίστες (Λαγκάρντ
κλπ.) το επιβεβαιώνουν. Χοροί ονομάτων και δισε-
κατομμυρίων δείχνουν τη σκοτεινή πλευρά του με-
γάλου πλούτου (φωτεινή πλευρά συνήθως δεν υπάρ-
χει). Κλέφτες και αμαρτωλοί, άγνωστοι αλλά και
επώνυμοι, παράγοντες της επιχειρηματικότητας, της
πολιτικής και της κοινωνικής ζωής, κρύβουν τεράστια
ποσά, που συχνά είναι προϊόντα παρανομίας, και
αποφεύγουν τη φορολόγησή τους, σε βάρος των
κρατών και των πολιτών, ιδίως σε περιόδους οικονο-
μικής δυσπραγίας. Σκανδαλώδης είναι και η περίπτωση
των λεγόμενων θαλασσοδανείων προς επιχειρηματίες,
μεγαλοεργολάβους, καναλάρχες και ιδιοκτήτες εφη-
μερίδων και άλλων μέσων ενημέρωσης, που «ξε-
χνούν» να τα εξοφλήσουν ή να τα δηλώσουν στις
φορολογικές τους δηλώσεις ή στο «πόθεν έσχες».
Και το θράσος τους επαληθεύει τη γνωστή φράση
«φωνάζει ο κλέφτης…», τώρα, μάλιστα, που το
κράτος -επί τέλους!- τολμάει να συγκρουστεί με
τους φοροφυγάδες και με τους αρχιμάστορες του

«δανεικά κι αγύριστα» και επιχειρεί να επιβάλει τάξη
και νομιμότητα στην επί 25 χρόνια («ιστορία μου,
αμαρτία μου»!) ασύδοτη, και ανεξέλεγκτη λειτουργία
των ΜΜΕ της διαπλοκής, της παραπληροφόρησης,
της φτήνιας και της υποκουλτούρας.

• Αλλά εκεί που σταματάει ο νους του ανθρώπου
είναι οι πρόσφατες αποκαλύψεις των «αρχείων» του
Παναμά (Panama papers, διάβαζε Πάναμα πέιπερς).
Η διαρροή, η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην ιστορία,
έφερε στο φως 11,5 εκατομμύρια (!) εμπιστευτικά
έγγραφα, τα οποία δείχνουν ότι στο κράτος αυτό,
που είναι ένας από τους χιλιάδες «φορολογικούς
παραδείσους» στον κόσμο, έχουν αφορολόγητες
τις καταθέσεις τους, ανάμεσα σε αναρίθμητους άλ-
λους, πολλοί πολιτικοί, δημόσιοι αξιωματούχοι, πρω-
θυπουργοί, βασιλιάδες, σταρ του ποδοσφαίρου, δια-
σημότητες, απατεώνες, έμποροι ναρκωτικών, η…
σάρα και η μάρα, με τη διαμεσολάβηση, μάλιστα,
νομίμως λειτουργούντων «μεσιτών», τραπεζών, δι-
κηγορικών εταιρειών κλπ. Το «μεγάλο κόλπο» στή-
νεται με την ίδρυση των λεγόμενων υπεράκτιων
εταιρειών (offshore, διάβαζε οφσόρ). Οι ενδιαφερό-
μενοι, μπορούν να ιδρύουν τέτοιες εταιρείες, σε
όποιο κράτος ή «κρατίδιο» προσφέρει φορολογικές
απαλλαγές, και να γλυτώνουν από τη φορολογία
της χώρας τους. Μπορεί τα κεφάλαια να προέρχονται
και από παράνομες πηγές, αλλά αυτό δεν ενοχλεί
και δεν ελέγχεται. Η όλη διαδικασία είναι «νόμιμη».
Ο καπιταλισμός προστατεύει τους δικούς του και
φορολογεί τους φτωχούς, που, και να ήθελαν, δεν
μπορούν να κρύψουν το ισχνό εισόδημά τους. Βε-
βαίως, απαγορεύεται στους εν ενεργεία πολιτικούς
και άλλους αξιωματούχους να εμπλακούν σε τέτοιες
διαδικασίες. Αλλά, να που το κάνουν, για προστασία
και αύξηση του πλούτου τους, την ίδια ώρα που επι-
βάλλουν στους λαούς σκληρή λιτότητα, ως μόνη
δήθεν λύση σωτηρίας τους. «Όμορφος κόσμος,
ηθικός, αγγελικά πλασμένος», λέει ένας στίχος του
Σολωμού (που εδώ ταιριάζει ως ειρωνεία).                                                                                                                                                                      

• Θύματα των καπιταλιστικών συμφερόντων είναι
και οι πρόσφυγες. Οι μεγάλοι κάνουν τους πολέμους,
οι άνθρωποι φεύγουν, μήπως και γλυτώσουν, και
όταν κυνηγημένοι ζητούν καταφύγιο, οι μεγάλες
πόρτες μανταλώνονται ερμητικά. Οι μεγαλόστομες
διακηρύξεις για ανθρωπισμό, αλληλεγγύη, χριστιανική
αγάπη, ισότητα, δικαιοσύνη κλπ., πάνε… περίπατο
και οι άνθρωποι εγκαταλείπονται στη μαύρη τύχη
τους, σαν να μην ήταν άνθρωποι. Ο ρατσισμός
δείχνει το φρικιαστικό πρόσωπό του και τροφοδοτεί
επικίνδυνες αντιλήψεις, όπως αυτές του φασισμού
και του ναζισμού, που τόσα δεινά έχουν στοιχίσει
στην ανθρωπότητα. Η νεκρανάστασή τους θα ήταν
ολέθρια. Οι νοσταλγοί τέτοιων καταστάσεων διαχω-
ρίζουν τους ανθρώπους με βάση τη θρησκεία. Ακού-
γονται, βεβαίως και άλλα (ακόμη και από υψηλόβαθ-
μους ιερωμένους!), ότι οι πρόσφυγες θα μας εκτοπί-
σουν, θα μας πάρουν τα σπίτια και τις δουλειές, θα
τους ταΐζουμε τζάμπα, θα μας αλλοιώσουν πολιτιστικά
και εθνικά κ.ά. Κηρύγματα λαϊκίστικα και ανιστόρητα.
Ποτέ οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν έκαναν
τέτοια πράγματα στις χώρες που κατέφυγαν. Αντι-
θέτως, ενίσχυσαν την οικονομία και την κοινωνία
στις νέες τους πατρίδες και, τελικά, αφομοιώθηκαν
από τον ντόπιο πληθυσμό. Αυτό έγινε και εδώ με
τους Μικρασιάτες, αυτό έγινε και σε ξένες χώρες,
όπου εκατομμύρια Έλληνες και άλλοι εγκαταστάθηκαν
κατά καιρούς. Η αντίληψη ότι εμείς είμαστε οι καλοί,
ενώ οι αλλόθρησκοι είναι εχθροί, κακοί, τρομοκράτες
κτλ., έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα σε μίση και
πολέμους. Η μισαλλοδοξία υποθάλπεται από κράτη
και άλλα κέντρα εξουσίας, που έχουν οικονομικές,
πολιτικές, γεωγραφικές και άλλες επιδιώξεις. Και
δεν πρέπει να υποκύψουμε στο φόβο και στις κινδυ-
νολογίες, ότι, για παράδειγμα, οι Μουσουλμάνοι
ταυτίζονται με την τρομοκρατία, η οποία είναι, πράγ-
ματι, μια φρικιαστική μάστιγα της εποχής μας, κατα-

δικαστέα από όλους. Ο Ισλαμικός κόσμος δεν ταυτί-
ζεται με το λεγόμενο «Ισλαμικό Κράτος». Αυτό είναι
ένα μόρφωμα εξτρεμιστών, που, όμως, στη δημιουργία
του συνέβαλαν με την πολιτική τους και οι Αμερικανοί
και οι Ευρωπαίοι. Τέτοια μορφώματα τα ενισχύουν,
τα εξοπλίζουν και τα χρησιμοποιούν κάποιοι για
δικούς τους σκοπούς και, όταν φεύγουν από τον
έλεγχό τους, τότε θυμούνται να τα καταδικάσουν
και ορκίζονται πως θα τα πατάξουν. Μόνο που, και
αληθινοί να είναι οι όρκοι τους, έρχονται «κατόπιν
εορτής».                                                                                                                                                                    

• Η ανάλυση του προβλήματος της τρομοκρατίας
ούτε εύκολη είναι ούτε στις προθέσεις αυτού του
κειμένου περιλαμβάνεται. Όμως, ανάμεσα στα αίτιά
της, έγκριτοι αναλυτές, Έλληνες και ξένοι, συμπερι-
λαμβάνουν την εχθρική πολιτική κάποιων ευρωπαϊκών
χωρών, τόσο απέναντι σε μουσουλμανικά κράτη (Αί-
γυπτο, Λιβύη, Ιράκ, Συρία, Παλαιστίνη, Υεμένη, Σο-
μαλία, Αφγανιστάν κλπ.), όσο και απέναντι σε Μου-
σουλμάνους κατοίκους της Ευρώπης. Οι καταστρο-
φικές παρεμβάσεις (που ιστορικά πηγαίνουν πίσω,
μέχρι την εποχή της βάναυσης αποικιοκρατίας), η
περιθωριοποίηση και η υποβάθμιση ολόκληρων μου-
σουλμανικών πληθυσμών σε ευρωπαϊκές μεγαλου-
πόλεις, η καχυποψία και η ρατσιστική αντιμετώπιση
από το κράτος, την αστυνομία και από μέρος της
κοινωνίας, δημιουργούν πικρίες και δυσαρέσκειες,
που σταδιακά μετατρέπονται σε εχθρότητα και μνη-
σικακία. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από τους βομβι-
στές είναι μόνιμοι κάτοικοι (ή και υπήκοοι) των
κρατών ή των πόλεων, εναντίον των οποίων επιτί-
θενται. Και ανησυχητικό επίσης είναι ότι πολλοί Ευ-
ρωπαίοι νεαροί έχουν καταταγεί στις ένοπλες ομάδες
των τζιχαντιστών. Αυτά αξιοποιούν οι «ισλαμιστές»
και με πλύση εγκεφάλου για ηρωοποιήσεις και μετά
θάνατο παραδείσους, προσελκύουν νέους, που δέ-
χονται να γίνουν «μάρτυρες», ανατινάζοντας τον
εαυτό τους μαζί με τα αθώα θύματα των τυφλών
χτυπημάτων τους. Έρχονται μετά ως «τεθλιμμένοι
συγγενείς» οι πολιτικοί και κηρύσσουν «τον πόλεμο»
κατά της τρομοκρατίας, παίρνοντας πιο αυστηρά
μέτρα ασφαλείας, περιορίζοντας περαιτέρω τις ελευ-
θερίες των πολιτών, προκαλώντας ξενοφοβία και
αγανάκτηση και, βέβαια, περικόπτοντας δαπάνες
από τους ζωτικούς τομείς της υγείας, της παιδείας,
της πρόνοιας κλπ. για τα έξοδα του αντιτρομοκρατικού
πολέμου. (Μετά την πτώση των δίδυμων πύργων
στη Ν. Υόρκη από το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου
του 2001, ο λεγόμενος πόλεμος κατά της τρομο-
κρατίας είναι ο πιο δαπανηρός πόλεμος που έχει
γίνει ποτέ στον κόσμο). Και ταυτόχρονα κλείνουν
τα μάτια τους στο δράμα των προσφύγων, αδιαφο-
ρώντας για τον κίνδυνο, ότι μπορεί κάποιοι απ’
αυτούς, απογοητευμένοι από τον «πολιτισμένο» δυ-
τικό κόσμο, να γίνουν αύριο υποχείρια των τζιχαντι-
στών, θύματα οι ίδιοι και θύτες νέων θυμάτων σε
τυχόν επόμενες επιθέσεις τους.

• Εμείς φερθήκαμε στους πρόσφυγες ως άνθρωποι
προς ανθρώπους. Με το περίσσευμα της ανθρωπιάς
μας και με το υστέρημα της τσέπης μας απαλύναμε
το δράμα τους και καλύψαμε πολλά από τα κενά
που αφήνει η κρατική μηχανή, είτε από αντικειμενικές
δυσκολίες είτε από οργανωτικές και άλλες αδυναμίες.
Ιδιαίτερα στα νησιά, εκεί που συγκρούονταν μετωπικά
ο ανθρωπισμός με τη φρίκη, γράφτηκε μια μικρή
εποποιΐα, που μπορούν οι Έλληνες με περηφάνια
στο εξής να αντιπαραβάλλουν με το όνειδος του
«τείχους» της Ειδομένης και γενικότερα με το αίσχος
της συμπεριφοράς αρκετών ευρωπαϊκών ηγεσιών.
Γι’ αυτό και τους αξίζει το νόμπελ της ανθρωπιάς και
της αλληλεγγύης, όπως γράφαμε στο προηγούμενο
φύλλο μας. Και με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι υπο-
βλήθηκε ήδη η υποψηφιότητα για νόμπελ στην αρ-
μόδια σουηδική ακαδημία. Αν μας δικαιώσει με την
απόφασή της, θα τιμήσει και τον εαυτό της.                                                                                           

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Η
Μολδαβία και η Βλαχία
(με μια λέξη: Μολδοβλα-
χία) ήταν περιοχές της

σημερινής Ρουμανίας υπό την
επικυριαρχία της Τουρκίας. Είχαν,
όμως, καθεστώς αυτονομίας και
κυβερνούνταν από ηγεμόνες, με-
ταξύ των οποίων και Έλληνες.
Και λόγω του γειτονικού ποταμού
Δούναβη, λέγονταν Παραδου-
νάβιες Ηγεμονίες. Είχαν υπολο-
γίσιμο ελληνικό πληθυσμό, ση-
μαντικούς Έλληνες εμπόρους
και λογίους και οι κάτοικοί τους,
Έλληνες και άλλοι, ήταν στη με-
γάλη πλειοψηφία τους Ορθόδο-
ξοι.

Από εκεί ξεκίνησε η Ελληνική
Επανάσταση, στις 24 Φεβρουα-
ρίου του 1821. Είχε προηγηθεί
το 1814 η ίδρυση της «Φιλικής
Εταιρείας», μυστικής οργάνωσης
για την προετοιμασία του Αγώνα.
Την αρχηγία της δέχτηκε τελικά
να αναλάβει ο Αλέξανδρος Υψη-
λάντης, Έλληνας αξιωματικός
στο ρωσικό στρατό.      

Οι Φιλικοί είχαν πάρει με το
μέρος τους το σπουδαίο επανα-
στάτη αρχηγό των Σέρβων Κα-
ραγεώργη Πέτροβιτς, ο οποίος
ήταν εξόριστος και επιστρέφον-
τας κρυφά θα ξεσήκωνε τους
Σέρβους σε κοινό με τους Έλ-
ληνες αγώνα κατά των Τούρκων.
Ήταν ένας ξακουστός πολεμι-
στής, που τον έτρεμαν οι αντί-
παλοί του. Επιστρέφοντας από
την εξορία, για να μην προδοθεί
από το γιγαντιαίο ύψος του, ήταν
συνεχώς ξαπλωμένος μέσα στην
άμαξα, προσποιούμενος τον άρ-
ρωστο. Όταν έφτασε, όμως, κά-
ποιος τον πρόδωσε, με αποτέ-
λεσμα τη δολοφονία του. Το
πλήγμα ήταν μεγάλο και για τους
Σέρβους και για τους Έλληνες.
Μετά, ο Υψηλάντης προσπάθησε
να προσεταιριστεί έναν άλλο
Σέρβο ηγέτη, αλλά οι συνεννοή-
σεις έφτασαν στα αφτιά των
Τούρκων. Έπρεπε, λοιπόν, οι Φι-
λικοί να βιαστούν, για να προλά-
βουν τις τουρκικές αντιδράσεις.

Έτσι, στις 24 Φεβρουαρίου
του 1821, κηρύχθηκε η επανά-
σταση από τον Υψηλάντη, και
ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες, έχον-
τας στο πλευρό τους Σέρβους
και άλλους Βαλκάνιους  αγωνι-
στές. Όμως, το «Γενικόν Σχέ-
διον» των επαναστατών δεν ευο-
δώθηκε, παρά τις αρχικές επιτυ-
χίες και τον ενθουσιασμό. Πα-
ρατηρήθηκαν οργανωτικές αδυ-
ναμίες, έγινε εισβολή τουρκικών
στρατευμάτων, παρόλο που η
περιοχή ήταν αυτόνομη, οι με-
γάλες δυνάμεις ήταν εχθρικές,
ο τσάρος της Ρωσίας αποκήρυξε
τον Υψηλάντη (για να μη θεω-
ρηθεί υποκινητής του και εκτεθεί
στις άλλες ευρωπαϊκές δυνά-
μεις), ο Πατριάρχης Γρηγόριος
Ε΄ αφόρισε τον Υψηλάντη, για
να μην εκτεθεί στους Τούρκους
και σε αντίποινα, ο ξεσηκωμός
των ντόπιων δεν ήταν ο αναμε-
νόμενος, αφού έλειψε ο Καρα-
γεώργης και έτσι η επανάσταση
καταπνίγηκε. Ο Υψηλάντης, προ-
σπαθώντας να έρθει μέσω Αυ-
στρίας στην Ελλάδα, για να συ-
νεχίσει τον αγώνα,  φυλακίστηκε
επί επτά χρόνια από τους Αυ-
στριακούς και μετά πέθανε στη
Βιέννη. Από τους άλλους οπλαρ-
χηγούς, ο Ιωάννης Φαρμάκης
θανατώθηκε από τους Τούρκους
με φρικτά βασανιστήρια, ενώ ο
Γιωργάκης Ολύμπιος και οι λι-
γοστοί σύντροφοί του, πολιορ-
κούμενοι ασφυκτικά στη Μονή

του Σέκου, έβαλαν φωτιά στη
μπαρουταποθήκη και ανατινά-
χτηκαν μαζί με τους εχθρούς. 

Αξιομνημόνευτη έμεινε και η
μάχη στο Δραγατσάνι, στις 6
Ιουνίου 1821, όπου περίπου 250
νέοι, κυρίως σπουδαστές, που
είχαν συγκροτήσει τον λεγόμενο
«Ιερό Λόχο», κατ’ αναλογία προς
τον Ιερό Λόχο της αρχαίας Θή-
βας, έγιναν παράδειγμα θυσίας
των νέων για την πατρίδα. Οι
200 σκοτώθηκαν και οι άλλοι
αιχμαλωτίστηκαν. Ακολούθησαν
και άλλες συγκρούσεις μετά τον
Ιούνιο, αλλά η υπόθεση είχε πλέ-
ον κριθεί υπέρ των Τούρκων. Εν
τω μεταξύ, όμως, είχε ξεσπάσει
η επανάσταση στην κυρίως Ελ-
λάδα.

[Είναι γνωστή η οδός Καρα-
γεώργη (της) Σερβίας, στο Σύν-
ταγμα, μπροστά από την είσοδο
του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρε-
τανία». Θυμίζει και τιμά τον Σέρ-
βο επαναστάτη, που, αν δεν είχε
δολοφονηθεί, ίσως τα πράγματα
να είχαν εξελιχθεί καλύτερα.
Πάντως, θυσιάστηκε σαν δικός
μας και δικαίως ο δρόμος με το
όνομά του αντιπροσωπεύει την
τιμή που του οφείλουμε. Είναι
παλιοί οι δεσμοί μας με τον σερ-
βικό λαό, που γνωρίζει καλά και
αυτός τι σημαίνουν «μεγάλες
δυνάμεις», του μακρινού αλλά
και του πρόσφατου παρελθόντος
του].

Ο αγώνας στη Μολδοβλαχία
δεν πήγε χαμένος, παρά την
ατυχή κατάληξή του. Άνοιξε το

δρόμο για τον πανελλήνιο ξε-
σηκωμό και ταυτόχρονα έπαιξε
ρόλο αντιπερισπασμού, αφού οι
Τούρκοι είχαν έτσι δύο μέτωπα
να αντιμετωπίσουν. 

Γιατί, όμως, θεωρούμε την
25η Μαρτίου ως ημέρα κήρυξης
της Επανάστασης του ’21 και
όχι την 24η Φεβρουαρίου;

Η επανάσταση στην κυρίως
Ελλάδα άρχισε με συγκρούσεις
που έγιναν λίγες μέρες πριν από
τις 25 Μαρτίου. Ιστορικά δεν
αληθεύουν τα περί 25ης και Αγίας
Λαύρας. Στις 25 Μαρτίου δε συ-
νέβη τίποτα εκεί και ούτε ο Πα-
λαιών Πατρών Γερμανός βρισκό-
ταν στην περιοχή. Ο ίδιος, άλ-
λωστε, δεν αναφέρει τίποτα σχε-
τικό στα απομνημονεύματά του.
Ωστόσο, η 25η Μαρτίου καθιε-
ρώθηκε ως ημέρα-σύμβολο, που
συμπυκνώνει όλα τα επαναστα-
τικά γεγονότα εκείνων των ημε-
ρών του Μαρτίου του 1821. Η
επιλογή της, όμως, έγινε με πα-
ρέμβαση της Εκκλησίας στο βα-
σιλιά Όθωνα, ο οποίος την επέ-
βαλε με διάταγμά του στις 15
Μαρτίου 1838, για να συμπίπτει
με την εορτή του Ευαγγελισμού.
Μια κίνηση που αποσκοπούσε
στην απόλυτη ταύτιση της εθνι-
κής με τη θρησκευτική συνείδη-
ση. Μπορεί, βέβαια, η ημερομηνία
έναρξης να μοιάζει λεπτομέρεια
μπροστά στο μείζον γεγονός της
επανάστασης και της απελευθέ-
ρωσης.  Ωστόσο, η επιστημονική
ιστορική αλήθεια πρέπει να λέ-
γεται. Και πολύ συχνά αποδει-
κνύεται ότι δε συμφωνεί με τις
δικές μας εθνικές και θρησκευ-
τικές σκοπιμότητες. 

Ο παραγκωνισμός της 24ης
Φεβρουαρίου, οφείλεται και σε
μια προσπάθεια αποκλεισμού της
Φιλικής Εταιρείας από την εθνική
μνήμη, τόσο στη διάρκεια της
Επανάστασης όσο και στη συ-
νέχεια. Πολλοί ήταν αντίθετοι
με τη Φιλική Εταιρεία από την
αρχή. Ένας λόγος ήταν ο φόβος
μήπως θυμώσουν οι ευρωπαϊκές

μεγάλες δυνάμεις (Ιερή Συμμαχία
κλπ.), που είχαν ορκιστεί να πα-
τάσσουν, όποιους σήκωναν κε-
φάλι, θεωρώντας τους ληστές
και τρομοκράτες. Αλλά και οι
πολιτικοί που ανέλαβαν τα ηνία
της Επανάστασης εχθρεύονταν
τη Φιλική Εταιρεία, στην οποία,
σημειωτέον, είχαν μυηθεί και
ανήκαν οι περισσότεροι στρα-
τιωτικοί ηγέτες του αγώνα και
κανονικά αυτοί έπρεπε να έχουν
το πάνω χέρι. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι στις Εθνοσυνελεύσεις
που έγιναν στη διάρκεια της Επα-
νάστασης, οι πολιτικοί και οι πρό-
κριτοι, που με διαβλητές διαδι-
κασίες είχαν την πλειοψηφία,
ποτέ δεν μνημόνευσαν τον Υψη-
λάντη και τον αγώνα των Φιλικών
στη Μολδοβλαχία. Ούτε ανα-
γνώρισαν το ρόλο του Δημήτριου
Υψηλάντη (αδελφού του Αλέ-
ξανδρου και αγνού πατριώτη και
αγωνιστή), ως αρχηγού, αν και
είχε σταλεί ως διάδοχος του φυ-
σικού ηγέτη της Φιλικής Εται-
ρείας, εξουσιοδοτημένος να συ-
νεχίσει τον αγώνα στην Ελλάδα
μετά τη Μολδοβλαχία. Είναι φα-
νερό ότι η Φιλική Εταιρεία, οι
οπλαρχηγοί και οι πολεμιστές
θεωρούνταν ως το λαϊκό αγωνι-
στικό κίνημα, που προκαλούσε
«αλλεργία» στους αριστοκράτες
πολιτικούς και αποτελούσε κίν-
δυνο για την εξουσία τους. Ο
παραγκωνισμός του λαού, των
οπλαρχηγών και των αγωνιστών
συνεχίστηκε στο νεοσύστατο
κράτος, αρχικά από τους Βαυα-
ρούς επιτρόπους του ανήλικου(!)
βασιλιά Όθωνα, στη συνέχεια
από τον ίδιο τον ξενόφερτο μο-
νάρχη και… πάει λέγοντας.      

Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον
όλα αυτά, αλλά πώς να χωρέ-
σουν αναλυτικά τόσα πολλά και
σπουδαία σε ένα περιορισμένο
κείμενο, που η ταπεινή του φι-
λοδοξία ήταν μια σύντομη ενη-
μέρωση όσων αναγνωστών δεν
τα γνωρίζουν. 
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Αλέξανδρος Κ. Υψηλάντης 

Γεώργιος Πέτροβιτς (Καραγεώργης)

Προ καιρού ετελέσθη στην Αθήνα, στο νε-
κροταφείο του Παλαιού Φαλήρου, το τεσσαρα-

κονθήμερο μνημόσυνο του μακαρίτη του Τάσου
Κακούρη, γιου του παπα-Βαγγέλη και συζύγου της
συμπατριώτισσάς μας Ελευθερίας Καπογιάννη.

Παρευρέθηκα και εγώ, για να ενώσω και τις δικές
μου ευχές μαζί με τους άλλους, για την ανάπαυση της
ψυχής του.

Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία, στον καφέ που ακο-
λούθησε, να συναντήσω και να μιλήσω με πολλούς
συμπατριώτες μας. Συνάντησα και το Θανάση τον Δά-
βανο, το συμβολαιογράφο και γιο του δασκάλου μας,
του Νίκου του Δάβανου. Παλιός και καλός φίλος και
συμμαθητής ο Θανάσης, κάθε φορά που σμίγουμε δεν
τα τελειώνουμε. Θυμόμαστε τα παλιά μας με νοσταλγία
και αναπολούμε τα χρόνια της νιότης μας, τα ανέμελα
σχολικά χρόνια.

Του θύμισα ένα περιστατικό που είχε συμβεί μεταξύ
αυτού και του πατέρα του. Το θυμόταν πολύ καλά. Το
επαναλάβαμε και γελάσαμε. Θα το γράψω για να το
θυμηθούν οι τότε συμμαθητές μας και να το γνωρίσουν
οι μεταγενέστεροι.

Το μάθημα της Ωδικής το κάναμε όλες οι τάξεις
μαζί. Συγκεντρωνόμαστε στη μεγάλη αίθουσα. Εκείνη
που ήταν στο δυτικό μέρος του παλιού σχολείου. Στρι-
μωγμένοι πολύ. Κυριολεκτικά ο ένας απάνω στον
άλλον. Στα θρανία τρεις τρεις και τέσσερις τέσσερις.
Στα πίσω θρανία πολλοί όρθιοι. Ακόμη και στους δια-
δρόμους. Τα θρανία είχαν το πάνω μέρος το, επικλινές,
που ακουμπάγαμε τα βιβλία. Είχαν και το κάθισμα.
Άμα ακούμπαγες δύο θρανία, το ένα δίπλα στο άλλο,
τα γραφεία στο πάνω μέρος εφάρμοζαν μεταξύ τους,

αλλά τα καθίσματα άφηναν κενό. Για να αβγατάνε οι
θέσεις κατά μία, μέχρι σανιδάκια βάζαμε ανάμεσα.
Στην ίδια αίθουσα μαζευόμαστε και στις παραμονές
των σχολικών εορτών για να κάνουμε τις πρόβες στα
ποιήματα και τα σκετς που θα παίζαμε.

Την Ωδική, μας την έκανε κατά κανόνα ο κύριος Κα-
πλάνης. Είχε καλύτερη φωνή από τους άλλους δύο,
τον κύριο Δάβανο και την κυρα-Ντινούλα. Είναι γνωστό
άλλωστε ότι ήταν μια ζωή ο δεξιός ψάλτης του Αγίου
Νικολάου. Έπαιρνε και στο ψαλτήρι τα παιδιά που
είχαν καλή φωνή και τα μάθαινε σιγά σιγά να ψέλνουν.
Έβγαλε αρκετούς ψάλτες. Πρώτος και καλύτερος ο
Γιώργος ο Κλέντος. Από παιδί ακόμη έψελνε το «Σε
υμνούμεν σε ευλογούμεν…..» τόσο μελωδικά, που κα-
θήλωνε όλο το εκκλησίασμα.

Μια φορά όμως αποφάσισε να μας μάθει ένα τραγούδι
ο κύριος Δάβανος. Οι στίχοι του τραγουδιού ήσαν του
Ζαχαρία Παπαντωνίου και τίτλος ήταν «Ο Πεύκος».

Ένας πεύκος μες στον κάμπο 
γέρασε ο φτωχός 
ζει διακόσια τόσα χρόνια 
μοναχός κλπ. 

Και ο κύριος Δάβανος ήταν ψάλτης, αριστερός ψάλ-
της, και η φωνή του ήταν με τη μύτη, ήταν ένρινος. Με
το που αρχίζει, λοιπόν, να τραγουδάει τον πρώτο
στίχο: «Ένας πεύκος μες στον κάμπο…», μέσα σε
απόλυτη ησυχία ακούγεται χι χι χι. Ένα πνιχτό γέλιο.
Ήταν ο γιος του ο Θανάσης, ο συμμαθητής μας. Αρχίζει,
λοιπόν, να γελάει χι χι χι και να λέει με φωνή που
ακούστηκε καθαρά: «Σαν τον Μανέλα!..».

Εδώ θα πρέπει να κάνω μια παρένθεση. Ο Μανέλας
ήταν ένας ιδιόρρυθμος συμπατριώτης μας, ένας άκακος

άνθρωπος, που είχε τη συνήθεια να τριγυρίζει, να
κάθεται στις άκρες του χωριού, πότε προς τα Ιλάκια,
πότε προς την Τρανή Βρύση, πότε προς την Κάτω
Ρούγα και να τραγουδάει. Είχε πάντα μαζί του τσατσάρα
και καθρεφτάκι της τσέπης, κοιταζότανε, χτενιζότανε
και τραγούδαγε.

Όταν, λοιπόν, ο κύριος Δάβανος άκουσε το Θανάση
να λέει: «Σαν τον Μανέλα», νευρίασε πολύ. Ορμάει
από την έδρα προς τα κάτω και φτάνει στο θρανίο του
Θανάση. Εγώ καθόμουνα στην άκρη και δίπλα μου ο
Θανάσης. Με τη φόρα που είχε, πέφτει επάνω μου με
απλωμένα τα χέρια, φτάνει το Θανάση και τον αρχίζει
στις φάπες. Πάρε και τούτη, πάρε και κείνη, τον έκανε
τ’ αλατιού. Κλάματα και κακό ο Θανάσης, του βγήκε
ξινό το γέλιο. Τρέχει η κυρά-Ντινούλα να σταματήσει
το κακό. Νικόλα – Νικόλα φτάνει, ασ’ το παιδί, το σκό-
τωσες! Ο κύριος Καπλάνης καθισμένος στην άκρη,
δίπλα στην έδρα εκοίταζε αμίλητος, με μια έκφραση
μεταξύ μειδιάματος και διάθεσης να επικροτήσει την
πάταξη της απρέπειας του παιδιού.

Τελικά έληξε το επεισόδιο και συνεχίσαμε το μάθημα
της ωδικής. Το συνέχισε όμως ο κύριος Καπλάνης. Ο
κύριος Δάβανος έφυγε νευριασμένος στο προαύλιο
της εκκλησίας, ίσως για να ηρεμήσει.

Επειδή πιθανόν απορήσουν οι νέοι, θα πρέπει να
τονίσω ότι τότε το «ξύλο» ήταν στην ημερήσια διάταξη.
Έπεφτε αβέρτα. Ενώ σήμερα έχει καταργηθεί. Οι τότε
παιδαγωγοί εφήρμοζαν τη συνταγή του Αποστόλου
Παύλου: «ο μη δαρείς ού παιδεύεται». 

Σημείωση:
Μολονότι το Κύριος – Κυρία δεν χρησιμοποιείται όταν

μιλάμε για τους πεθαμένους, εγώ πάντα όταν αναφέρομαι
στους δασκάλους μας το χρησιμοποιώ. Έτσι, σαν μια
διαρκή ένδειξη σεβασμού γι’ αυτά που τους οφείλουμε.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Το  μάθημα  της  Ωδικής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Καρναβάλι  Νέας  Φιγαλίας  2016 
➤ Το Ζουρτσάνικο Καρναβάλι έχει παράδοση δεκαετιών. Έδωσε

και φέτος την ευκαιρία στον Πολιτιστικό Σύλλογο και στους
δεκάδες εθελοντές να δείξουν την εφευρετικότητά τους και την
όρεξή τους για προσφορά στο χωριό, και στους πολυάριθμους
συμπολίτες και σε πολλούς επισκέπτες να ευχαριστηθούν, να
χαρούν και να διασκεδάσουν.

➤ Υπό τους ήχους εύθυμης χορευτικής μουσικής και με την
υποστήριξη των κεφάτων νεαρών παρουσιαστών Θανάση Καπλάνη,
Παναγιώτη Πλάκα και Θανάση Κουτσούνη, η παρέλαση στον
κεντρικό δρόμο του χωριού έγινε με οχτώ «μηχανοκίνητα» άρματα.
Βαρουφάκης Βασιλιάς Καρνάβαλος, Κωνσταντοπούλου, Μέρκελ,
Σόιμπλε, σκίσιμο μνημονίων κλπ. από την πολιτική επικαιρότητα,
αλλά και στιγμιότυπα από την τοπική κοινωνική ζωή, αφού σχολιά-
στηκαν με κέφι και χειροκροτήθηκαν δεόντως, κατέληξαν στην
κεντρική πλατεία, για το κάψιμο του Καρνάβαλου και για γλέντι. 

Η  ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ
◗ Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 3

Απριλίου, η ετήσια συνεστίαση των μελών
και φίλων του Συλλόγου μας στο μουσικό
μεζεδοπωλείο «Το Μυστικό»… εκεί ψηλά
στον Υμηττό. Με άφθονο και πολύ καλό
φαγητό, με άψογη εξυπηρέτηση και πε-
ριποίηση, με εξαιρετική ορχήστρα, που
ήταν δύσκολο να αντισταθεί κανείς στις
προκλήσεις της, περάσαμε μια όμορφη
βραδιά: μιλήσαμε, επικοινωνήσαμε, δια-
σκεδάσαμε και χορέψαμε με κέφι (σχεδόν
μέχρι… πρωίας!) και οι πιο τυχεροί της
λαχειοφόρου αγοράς έφυγαν με τα δώρα,
που ήταν ευγενική προσφορά συμπα-
τριωτών και φίλων «χορηγών» μας, τους
οποίους και ευχαριστούμε θερμά.                                                                                                                                       

◗ Οι λίγες κενές θέσεις που έμειναν -
κυρίως, από αθέτηση δηλώσεων συμμε-
τοχής- το κόστος των οποίων θα επιβα-
ρύνει το ταμείο του Συλλόγου, δεν μει-
ώνουν την αξία και την επιτυχία της εκ-
δήλωσης, επαναφέρει, όμως, στο προ-
σκήνιο την ανάγκη για μαζικότερη υπο-
στήριξη του Συλλόγου, ώστε να είναι
και οικονομικά πιο εύρωστος και ηθικά
πιο ενισχυμένος στο έργο του, έχοντας
όλους τους συμπατριώτες στο πλευρό
του. Άλλωστε, για αυτούς υπάρχει και
για αυτούς προσπαθεί, με όσες δυνάμεις
διαθέτει.                                                             

◗ Ανάμεσα στους παρευρεθέντες
ήταν, με την παρέα τους, οι συμπατριώτες
μας Γεώργιος Καπλάνης, δήμαρχος Αγίας
Βαρβάρας Αιγάλεω, πατήρ Νικόλαος
Τσούτας, ιερέας στον Ιερό Ναό της Πα-
ναγίας Θεοτόκου (στην περιοχή Άγιος
Δημήτριος), Ολυμπία Κατσάμπουλα, πρό-
εδρος του τοπικού συμβουλίου Ν. Φιγα-
λίας, Νίκος Παπαγιώργος, φύλακας αρ-
χαιοτήτων της περιοχής μας, τους οποί-
ους και ευχαριστούμε, μαζί με όλους
τους υπόλοιπους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Γεννήσεις
➤ Στις 4/1/16 ο Γεώργιος Φλέσσας

του Ιωάννη και η σύζυγός του Ευ-

σταθία Γκουβάτσου απέκτησαν κο-

ριτσάκι.

➤ Στις 28/1/16 ο Τάσος Μπαρόγιωρ-

γας και η Κατσάμπουλα Γλυκερία

απέκτησαν κοριτσάκι.

➤ Στις 7/2/16 ο Ιωάννης Ψευδός και

η Γιώτα Παπαγιώργου απέκτησαν

αγοράκι.

➤ Στις 11/2/16 ο Γιάννης Γιαννακό-

πουλος και η Άννα Χατζή απέκτησαν

κοριτσάκι.

➤ Στις 17/2/16 ο Γεώργιος Βλάχος

του Ευθυμίου και η Ελένη Γιαννίκου

απέκτησαν κοριτσάκι.

➤ Στις 3/3/16 ο Φώτης Μικέλης και η

Γιάννα Τσούτα απέκτησαν κοριτσά-

κι.

➤ Στις 31/3/16 ο Κρανίτης Παναγιώτης

του Κων/νου και η σύζυγός του Αν-

τωνία απέκτησαν κοριτσάκι.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νε-
ογέννητα.

Βαπτίσεις
➤ Στις 20/9/15 ο Άγγελος Πολυχρο-

νόπουλος και η Ελένη Ελχόμοϊ βά-

πτισαν το κοριτσάκι τους και του

έδωσαν το όνομα Μαρία-Άννα.                                                                                    

Ευχόμαστε να τους ζήσει το νεο-

φώτιστο.

Γάμοι 
➤ Στις 19/9/15 έγινε ο γάμος του

Ιωάννη Ψευδού και της Γιώτας Πα-
παγιώργου του Νικολάου.

➤ Στις 20/9/15 έγινε ο γάμος του Άγ-
γελου Πολυχρονόπουλου και της
Ελένης Ελχόμοϊ στον Ιερό Ναό
Αγίας Φιλοθέης στην Αθήνα.

Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυ-
χισμένοι.

Θάνατοι
➤ Στις 7/1/16 απεβίωσε η Παναγιώτα

Σταυροπούλου ετών 82 και ετάφη

στο κοιμητήριο του Αγίου Ηλία.                                                                                                                                                 

➤ Στις 3/1/16 απεβίωσε στην Αθήνα

ο Αναστάσιος Κακούρης του Ευαγ-

γέλου ετών 76 και ετάφη στο κοι-

μητήριο Παλαιού Φαλήρου. 

➤ Στις 18/2/16 απεβίωσε ο Γεώργιος

Βενέτης ετών 87 και ετάφη στο

κοιμητήριο του Μοναστηριού.

➤ Στις 20/2/16 απεβίωσε στην Αθήνα

ο Φώτης Τσιμπουκάκης ετών 66

(σύζυγος της Σίας Πιτσινή) και ετάφη

στο χωριό Κόκλα Μεσσηνίας. 

➤ Στις 27/2/16 απεβίωσε στην Αθήνα

η Παναγιώτα Λαμπροπούλου ετών

100 και ετάφη στο κοιμητήριο του

Αγίου Ηλία Ν. Φιγαλίας.

➤ Στις 10/3/16 απεβίωσε στην Αθήνα

ο Δημήτριος Στέφανος ετών 73 και

ετάφη στο κοιμητήριο του Μονα-

στηριού. 

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους

οικείους τους.

Νέοι  επιστήμονες
― Η Κωνσταντίνα Σερεμέτη του Κων/νου και της Ειρήνης

πήρε το πτυχίο της από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
(ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Στατιστικής.  
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

Αγαπημένε και αλησμόνητε συγγενή και φίλε. 
Σύσσωμο το χωριό σου (Κόκλα Μεσσηνίας) αλλά και οι

Ζουρτσάνοι που σε είχαν γνωρίσει, πενθούν τον πρόωρο
χαμό σου. Υπήρξες απέναντι σε όλους ένας καλός και γνήσιος
φίλος. Ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη, ευγένεια, κατα-
νόηση και διάθεση προσφοράς. Μια μεγάλη καρδιά, πρόθυμη
και ανοιχτή, που χωρούσε όλο τον κόσμο. Ένας υποδειγματικός
σύζυγος και πατέρας, ένας οικογενειάρχης, που είχες πολλά
ακόμα να προσφέρεις στην αγαπημένη σου γυναίκα (την
καλή μας συμπατριώτισσα Σία Πιτσινή) και στα λατρεμένα
σου παιδιά, Έφη και Σωτήρη. Δυστυχώς για όλους μας,
έφυγες πολύ νωρίς. 

Αλλά, άνθρωποι σαν και σένα δεν ξεχνιούνται. Σου υποσχόμαστε ότι θα μένεις
πάντα ζωντανός στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Και ευχόμαστε στην οικογένειά
σου καλή δύναμη, για να αντιμετωπίσει με σθένος και αξιοπρέπεια, όπως θα
ήθελες κι εσύ, τον πόνο και την πίκρα από την απώλειά σου. Άννα Πιτσινή

Αποχαιρετισμός  στον  Φώτη  Τσιμπουκάκη 

Εισφορές  για  την  εφημερίδα 

Γιαννίτσας Γεώργιος του Πανταζή ..............10€
Γιαννακοπούλου Ελένη  ............................. 20€
Κλέντου Ευαγγελία .....................................10€
Βλάμης Σπύρος του Νικολάου .................... 20€
Γρηγορόπουλος Σπύρος ........................... 200€
Σιώρης Φώτιος του Νικολάου ......................20€
Βλάμης Ιωάννης και Χριστίνα ......................20€
Βλάμη Μαρία του Ιωάννη (Ολλανδία) ........ 30€
Μανιάτης Αριστείδης ...................................10€
Καράπαπας Νικόλαος του Χρήστου ............15€
Καράπαπα-Κορδονούρη Αθανασία ............. 15€
Τάγαρης Νικόλαος του Δημητρίου ............. 20€
Τάγαρης Γεώργιος του Δημητρίου ............. 20€
Τάγαρης Δημήτριος του Δημητρίου ............20€
Αλεβίζου Διονυσία ...................................... 10€
Καραβούλιας Φώτιος .................................. 10€

Χαχόλου-Φαμέλου Δήμητρα ........................10€
Φάμελος Θεόδωρος  ................................... 30€
Γιαννίτσας Πανταζής .................................. 10€
Καλύβα Πηνελόπη του Κων/νου ..................10€
Ζευγίτης Γεώργιος του Νικ. ........................ 20€
Χανιώτης Παναγιώτης ................................ 10€
Τσόπελα Γαρυφαλιά .................................... 30€
Τσόπελα Κωνσταντίνα ................................ 30€
Πιπιλή Ευσταθία .......................................... 25€
Πιπιλή – Νότα Γιαννούλα ............................ 25€
Πιπιλής Διαμαντής ...................................... 20€
Κουτσοπούλου-Ανδρίκουλα Φανή .............. 20€
Κλέντος Βασίλειος του Αθαν. ..................... 20€
Λιάπη Κωνσταντίνα  ................................... 20€
Λιάπης Αναστάσιος ..................................... 15€
Λιάπη-Μουστογιάννη Δήμητρα ...................15€
Βενετσανόπουλος Δημήτριος .....................15€
Παπανδρέου-Σμυρνή Ελένη ....................... 25€
Χατζή Σοφία ................................................ 10€

Χατζή-Γκόλιου Χριστίνα ...............................10€
Παπαδόπουλος Νικόλαος ........................... 20€
Τσούτα-Δαμίγου Ευσταθία ......................... 20€
Δημοσθενίδης Νικόλαος ............................. 20€
Δημοσθενίδου Φωτεινή  ............................. 20€
Κλέντος Βασίλειος του Κων. ....................... 20€
Παπανδρέου Νικόλαος ............................... 20€
Παπανδρέου Ανδρέας του Νικ. .................. 20€
Παπανδρέου Κωνσταντίνος του Νικ. .......... 20€
Κολόσακας Κων/νος .................................... 20€
Πετροπούλου Πολυξένη ..............................20€
Πετρόπουλος Νικόλαος ...............................20€
Μπολολιά Δήμητρα ..................................... 20€
Πιτσινή-Μαγνήσαλη Χριστίνα ..................... 20€
Καλύβα Πηνελόπη του Κων. ........................ 10€ 
Αγγελόπουλος Γεώργιος ............................ 20€ 
Καργαδούρη Ολυμπία .................................. 20€
Χατζή Μαρία  .............................................. 20€
Μανουσόπουλος Γεώργιος ......................... 20€

Πιπιλής Πέτρος ........................................... 50€
Βλάμη Παναγιώτα ....................................... 20€
Δέδε Χαρίκλεια του Ηλία ............................ 20€

Εις  Μνήμην

― Ο Φώτιος Καραβούλιας και η Γεωργία Καρα-
βούλια πρόσφεραν στο σύλλογο εκατό (100)
ευρώ, στη μνήμη των γονέων τους Νικολάου
και Δήμητρας.

― Η Μπολολιά Δήμητρα και η κόρη της Ματίνα
προσέφεραν στο Σύλλογο 50 ευρώ στη μνήμη
του συζύγου και πατέρα Τάσου.

― Κουτσοπούλου-Τζεμανάκη Αμαλία 200 ευρώ
στη μνήμη του πατέρα της Γρηγορίου Κουτσό-
πουλου.

― Πιπιλής Πέτρος 50 ευρώ στη μνήμη Βασιλείου
Πιπιλή.

ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΕΛΕΤΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΚΗΔΕΙΕΣ - 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΥΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

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

Η αγωνία της Εξόδου είναι αγωνία απέναντι στο ακατα-
νόητο. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν φοβούνται το θά-
νατο. Εσύ ήσουν ένας από αυτούς.

Στα δίσεκτα χρόνια της ζωής σου, ποτέ δεν το έβαλες
κάτω, ποτέ δεν άφησες να σε λυπηθεί κανείς. Ήταν τέτοια η
δύναμή σου που όλοι πιστεύαμε πως και πάλι θα έβγαινες
νικητής. Όμως αυτός ο εχθρός δεν νικιέται εύκολα. Έφερε
τη ζωή στα όρια. Αποτραβιέσαι σιγά-σιγά από την κοινωνία.
Επιστρέφουν οι δοκιμασίες. Ξέρουμε πλέον ότι σε οδηγούσαν
στη μεγάλη έξοδο. Στάθηκες όμως ψηλά μέχρι την τελευταία
σου ανάσα. Και έτσι έφυγες τις πρώτες μέρες του Γενάρη.
Σ’ εμάς έμειναν οι μνήμες. Μέσα απ’ αυτές θα συνδιαλεγό-
μαστε και θα συνυπάρχουμε. Θα είσαι παντού και πάντα
στις ψυχές και στις καρδιές μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Φαληρικής γης που σε
σκεπάζει. Η οικογένειά σου

Αναστάσιος  Κακούρης 

Εσύ, γλυκούλη μου, δεν μιλούσες. Μια φορά μίλησες και τα είπες
όλα. Τα μάτια συστέλλονται. Οι πόροι ανοίγουν. Το μυαλό δουλεύει
γρήγορα, μήπως σε νιώσει. Γιατί η ψυχή σε νιώθει. Σε ζητάει. Η
καρδιά χορεύει ήρεμα, ρυθμός χαρούμενος, που σε αγαλλιάζει. ΝΑ
ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΟΥ. Πόσο λίγος νιώθω
μπροστά σου! Πόση ορμήνια χωράει σε μια σου κουβέντα! Ποιες
λέξεις να περιγράψουν την ψυχή σου! Πόσο σ’ αγαπάω! Πόσο μου
λείπεις! Ξυπόλυτος, πεινασμένος, μόνος, σε πάλη άνιση με τα
δύσκολα. Όμως, εσύ εκεί. Βράχος. Στέκεσαι ψηλά. Τα κύματα
χτυπάνε, η θάλασσα λυσσάει, και εσύ εκεί. Δεν μπορούν να σε λυγί-

σουν. Δίχως να μιλάς. Τα βάζεις μέσα σου και μάχεσαι. Μαχητής. Διακριτικός. Ανιδιοτελής.
Βλέμμα σταθερό. Σε τρυπάει σε όλο το κορμί και γαληνεύεις. Φωνή γλυκιά. Καλοσύνη
απύθμενη. Η μέρα έσβησε, σκοτείνιασε. Όλα είναι μικρά πια, αδιάφορα. Το άστρο
ανέβηκε ψηλά, στη θέση του. Δώσε φως στην ψυχή μου, φώτισέ μας. Είσαι εδώ. Με
σκεπάζεις το βράδυ, με ξυπνάς το πρωί. Με χορταίνεις. Η ορμήνια σου οδηγός στη ζωή
μου. Σκόρπιες σκέψεις σε ψυχή φουρτουνιασμένη, μυαλό ταραγμένο. Σε ευχαριστώ.
Γιατί είσαι Παναθηναϊκός. Γιατί είσαι ειλικρινής. Γιατί είσαι καλός. Γιατί είσαι εσύ.
Παππούκα μου. Γλυκούλη μου. Μελισσάκι μας. Σ’ αγαπάω και κάποια μέρα θα αγκαλια-
στούμε πάλι. Το μεγαλείο σου ατέλειωτο. Καλό παράδεισο, γλυκούλη μου. Καλό ταξίδι,
μελισσάκι μας. Σ’ αγαπάω. Τα εγγόνια σου Τάσος-Βασίλης

Στον αγαπημένο μου παππού Τάσο Μπολολιά

Π ω λ ή σ ε ι ς
― ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία με οικόπεδο στη

Νέα Φιγαλία.  
Πληροφορίες στο 6974674736

― ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία διώροφη με με-
γάλο κήπο πλησίον της Αγ. Σω-
τήρας στη Νέα Φιγαλία.                                                 
Πληροφορίες: Ζευγίτης Αθανά-
σιος 

Τηλ.: 210 2526519

Ζωή  Χρονοπούλου
ΓΕΝΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ

ΝΕΑ  ΦΙΓΑΛΙΑ 

Τηλ.: 26250 41006 – 6976 124762

e-mail: zchronopoulou@gmail.com
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Η Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί ίσως το μοναδικό αδιαμ-
φισβήτητο ρήγμα, που επέφερε ένα κοσμικό κίνημα στο χρι-
στιανικό ή σε κάποιο άλλο επίσημο εορτολόγιο, μια γιορτή,
που καθιερώθηκε όχι σε μια ή σε δυο χώρες, αλλά επισήμως
σε 107 κράτη. Και το σημαντικότερο, είναι μια επέτειος, που
δεν την καθιέρωσε η εξουσία, αλλά ένα κίνημα φτωχών αν-
θρώπων και γυναικών, όπως παρατηρεί ο Eric Hausbawm.

H Πρωτομαγιά ως παγκόσμια ημέρα διεκδικήσεως και αλ-
ληλεγγύης των εργαζομένων και σύμβολο της δυνατότητας
της εργατικής τάξης να δρα ταυτόχρονα και συντονισμένα σε
πολλές χώρες για την προώθηση των αιτημάτων της, παραπέμπει
ευθέως στους αγώνες των εργατών για το οκτάωρο και
συνδέεται τόσο με τους αγώνες τους στην Ευρώπη, όσο και
στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για να επιτύχει ενότητα δράσης η εργατική τάξη χρειάστηκε
να διαμορφώσει ενότητα αντιλήψεων σε κρίσιμα ζητήματα. Η
εργατική τάξη οφείλει πολλά ασφαλώς σε πολλούς στοχαστές,
μερικούς των οποίων πρέπει να μνημονεύσουμε στη παρούσα
στήλη, όπως ο Καρλ Μαρξ, ο Φρίντριχ Ένγκελς και ο Καρλ
Καουτσκί. Ο Μαρξ και ο Ένγκελς είχαν εκδώσει το 1848 το
κομμουνιστικό μανιφέστο, καλώντας τους προλετάριους να
ενωθούν και να αγωνιστούν για την χειραφέτησή τους. Στο
ιδρυτικό συνέδριο της Πρώτης Διεθνούς το 1864 στη Γενεύη, ο
Μαρξ έγραψε τον Εναρκτήριο λόγο και τους κανόνες, στους
οποίους περιλαμβάνονταν οι γενικές αρχές της παγκόσμιας
οργάνωσης της Εργατικής Τάξης. Στους κανόνες ο Μαρξ
τόνιζε: «Ο αγώνας των εργαζομένων πρέπει να κερδηθεί από
τους ίδιους τους εργαζόμενους.».

Το Ιδρυτικό Συνέδριο της Πρώτης Διεθνούς το 1864 είχε
υιοθετήσει ως κεντρικό αίτημα της εργατικής τάξης την οκτάωρη
εργασία. Την ίδια εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες τα εργατικά
σωματεία έθεσαν το 1865 το αίτημα της οκτάωρης εργάσιμης
ημέρας. Η παράλληλη πορεία των δύο Ηπείρων είναι πράγματι
εντυπωσιακή, αλλά ευεξήγητη. O ίδιος τρόπος παραγωγής
αναπτυσσόταν ορμητικά δημιουργώντας τα ίδια προβλήματα
και τις ίδιες εντάσεις.

Το 1885 η Αμερικανική Ομοσπονδία της Εργασίας αποφάσισε
στο συνέδριο να στηρίξει το αίτημα για το οκτάωρο και κήρυξε
πανεργατική απεργία την 1η Μαΐου 1886. Σχεδόν μισό εκατομ-
μύριο εργάτες πήραν μέρος στην κινητοποίηση-απεργία σε
όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, εργοστάσια έκλεισαν, οικοδόμοι
σταμάτησαν να δουλεύουν και σιδηρόδρομοι ακινητοποιήθηκαν.
Πουθενά, όμως, η συμμετοχή δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή,
όσο στο Σικάγο. Η επιτυχία της κινητοποίησης ήταν αναπάντεχη.
Για πολλούς δεν ήταν το ίδιο και τα αιματηρά γεγονότα, τρεις
μέρες αργότερα, στις 4 Μαΐου, όταν τα εργατικά συνδικάτα
πραγματοποίησαν στη πλατεία Χέιμαρκετ του Σικάγο συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας για τους έξι (6) νεκρούς εργάτες, από
πυρά αστυνομικών την προηγούμενη σε μεγάλη συγκέντρωση
έξω από το εργοστάσιο Μακ Κόρμικ, στο Χάρβεστερ. Άγνωστο,
ποιος πέταξε μια βόμβα, που σκότωσε επτά (7) αστυνομικούς
και τέσσερεις (4) εργάτες και τραυμάτισε πολλούς.

Τρία χρόνια αργότερα, στις 14 Ιουλίου 1889, με την ευκαιρία
των εκατό χρόνων από τη Γαλλική Επανάσταση, συνήλθαν στο
Παρίσι 391 αντιπρόσωποι από 20 χώρες και ίδρυσαν τη δεύτερη
Διεθνή Σοσιαλιστική.

Η Εργατική Πρωτομαγιά εορτάζεται, όπως αναφέρθηκε,
σήμερα ως επίσημη αργία σε περισσότερες από 100 χώρες σε
όλο τον κόσμο, και αυτό δεν οφείλεται, όπως αφελώς ή ανι-
στόρητα θα υποθέσει κανείς, σε κομμουνιστές ή, έστω, στους
σοσιαλδημοκράτες, αλλά σε πολιτικούς και σε επιλογές, που
ενδιαφέρονται πρωτίστως για την κοινωνική ειρήνη και την
αδιατάρακτη σχέση κεφαλαίου και εργασίας.

Αξιοσημείωτο εν προκειμένω είναι ότι, η πρώτη χώρα,
ύστερα από την Σοβιετική Ένωση, που ανακήρυξε την Πρωτο-
μαγιά σε επίσημη Εθνική Ημέρα της Εργασίας, ήταν η Γερμανία
του Χίτλερ, ακολούθησε η Ισπανία του Φράνκο, και στην
Ελλάδα ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος, απευθυνόμενος
στους συγκεντρωμένους εργάτες την Πρωτομαγιά του 1938,
είχε χαιρετήσει τη «μεγαλειώδη συγκέντρωση των εργατών,
εργατριών και υπαλλήλων του εργατοϋπαλληλικού κόσμου
των Αθηνών και του Πειραιά».

Η επίσημη Πρωτομαγιά, όσο και αν επιμένουν τα συνθήματα,
δεν είναι απεργία. Είναι μια επίσημη αργία. Η Πρωτομαγιά
εφέτος συμπίπτει με το Πάσχα των Ορθοδόξων και πιστεύω
ότι, θα εορτασθεί κάποια άλλη μέρα από τους Έλληνες εργα-
ζομένους με συμμετοχή και της επίσημης Πολιτείας.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ η Πρωτομαγιά θα εορ-
ταστεί σχεδόν παντού σε όλο τον κόσμο, δεν θα συμβεί το
ίδιο στην Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν
έχουν αναγνωρίσει την Πρωτομαγιά ως επίσημη αργία, μολονότι
η δράση, των εργαζομένων στις χώρες αυτές έπαιξε σημαντικό
ρόλο στη καθιέρωσή της ως παγκόσμιας ημέρας της εργατικής
τάξης.

Βασίλης Ν. Σαλακάς
Επίτιμος Δικηγόρος 

* Ευχαριστούμε το συμπατριώτη συντάκτη για την παραχώ-
ρηση του κειμένου του.

Αναδημοσίευση

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Γράφει ο Διευθυντής της Εφημερίδας 

του Συλλόγου Πετραλωνιτών 
«ΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ» (Βερβίτσα) 

Βασίλης Ν. Σαλακάς, Επίτιμος Δικηγόρος

Στην Αθήνα, μία από τις κυριότερες απα-
σχολήσεις μου είναι να εξυπηρετώ τα εγγόνια
μου, πηγαινοφέρνοντάς τα στις εξωσχολικές
τους δραστηριότητες. Ξένες γλώσσες, μουσική,
γυμναστήρια και άλλα.

Την εγγονή μου την πηγαίνω τρεις φορές
την εβδομάδα σε σχολή χορού. Στο μπαλέτο,
όπως λέει. Αυτό γίνεται αρκετά χρόνια τώρα.

Κάποια φορά της είπα:
- Πρέπει τώρα να έχεις μάθει αρκετά πράγ-

ματα. Πρέπει να έχεις γίνει καλή στο χορό.
- Προσπαθώ, μου λέει.
- Θέλω κάποια στιγμή να σε δω να χορεύεις

την «Παπαλάμπραινα!..»
- Τι χορός είναι;
- Τσάμικος.
- Α, όχι, δε χορεύουμε τσάμικο.
- Ε, τότε, να χορέψεις το «Ένα νερό κυρά

Βαγγελιώ!..», που είναι καλαματιανός.
- Ούτε καλαματιανό χορεύουμε.
- Τότε τι μαθαίνετε τόσα χρόνια;
- Μαθαίνουμε κλασικό χορό, ασκήσεις και

φιγούρες χορευτικές.
- Για πες μου καμία.
- Ας πούμε, ξέρεις τι είναι το σπαγγάτ;
- Σα μακαρόνι ψιλό μου ακούγεται.
- Όχι, ρε παππούλη. Με κάνεις και γελάω.

Το μπερδεύεις με το σπαγγέτι.
- Τι είναι λοιπόν;
- Μια άσκηση που κάνεις διάσταση των

ποδιών μέχρι που να ακουμπήσει το σώμα
στο δάπεδο.

- Και πώς δεν ξεκατινιαζόσαστε;
- Τι πράγμα;
- Καλά, άσ’το. Και δε μου λες. Εκείνα τα

τσόκαρα που πηγαινοφέρνεις στην τσάντα  τι
τα κάνεις;

- Ποια τσόκαρα;
- Εκείνα τα παπούτσια με τις ξύλινες σό-

λες.
- Α, λες τις πουέντ. Τις φοράμε για να μπο-

ρούμε να περπατάμε στα δάχτυλα.
- Γιατί; Κοιμάται κανείς;
- Τι εννοείς;
- Στα δάχτυλα περπατάμε όταν θέλουμε να

κάνουμε ησυχία.
- Όχι. Άσκηση είναι κι αυτή. Χορευτική κί-

νηση.
- Δηλαδή μπίτι ελληνικούς χορούς.
- Όχι. 
- Καλά. Τη μια φορά την εβδομάδα μου λες

ότι κάνετε σύγχρονο χορό. Εκεί δε μαθαίνετε
ελληνικούς χορούς;

- Όχι. Μόνο ευρωπαϊκούς και μοντέρνους.
- Μάλιστα. Ελληνικούς καθόλου. Και δε θα

μάθεις ελληνικούς χορούς;
- Πώς δε θα μάθω. Με μαθαίνει η μαμά μου

και η γιαγιά μου.
- Πάλι καλά.
Τελικά σε τούτη τη χώρα φαίνεται πως

έχουμε πρόβλημα. Όλες οι γειτονιές, όλες οι
συνοικίες είναι γεμάτες με σχολές χορού, με
μπαλέτα, όπως τα λένε. Και διδάσκουν ξένους
χορούς. Κάπου – κάπου υπάρχουν και σχολές
για ελληνικούς χορούς. Έτσι για να εξισορρο-
πήσουν κάπως την κατάσταση. Αν και θα έπρε-
πε οι σχολές με τους ελληνικούς χορούς να
είναι πολύ περισσότερες. Ευτυχώς που κάποιοι
Σύλλογοι, κάποιοι Όμιλοι, με μπροστάρηδες
ανθρώπους, λάτρεις της ελληνικής κουλτούρας
κάνουν αξιέπαινες προσπάθειες προς αυτή
την κατεύθυνση. 

Επίσης και στα σχολεία γίνεται καλή προ-
σπάθεια εκμάθησης ελληνικών χορών. Τα απο-
τελέσματά τους τα βλέπουμε με ικανοποίηση
και χαρά όταν λαμβάνουν μέρος σε μουσικές
εκδηλώσεις, σε εθνικές γιορτές, σε πανηγύρια,
σε εκπομπές της τηλεόρασης και ειλικρινά
αναβαφτιζόμαστε εθνικά, πέρα από τη χαρά
της διασκέδασης που νοιώθουμε. 

Διότι οι χοροί δεν είναι άσχετοι και ξεκομ-
μένοι από τη ζωή μας. Τα λόγια των τραγουδιών
που χορεύουμε σχετίζονται άμεσα με την ιστο-
ρία μας, τα έθιμά μας, τον τόπο μας, τις συνή-
θειές μας και γενικά την κουλτούρα μας. Είναι
στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας. 

Πάει το παρελθόν. Σιγά – σιγά σβήνει. Σε
λίγο τίποτα δε θα μας το θυμίζει. Κρίμα και
πάλι κρίμα. Θα μείνει σε μας τους μεγαλύτερους
η νοσταλγία και μόνο.

Θα βρεθούμε καμιά φορά σε κανα ποτάμι
και θα σκεφτόμαστε τη μάνα του Κίτσου, αλλά
πάει κι αυτή. Δεν πετροβολάει πια το ποτάμι.
Ούτε θέλει να περάσει αντίπερα. Και να πε-

ράσει, τι να κάνει; Δεν υπάρχουν πια κλέφτες,
για να κάνουν σύναξη. Εκείνοι οι παλιοί. Γιατί
οι σημερινοί κλέφτες, οι αληθινοί, δεν κάνουν
σύναξη. Κρυφά και στο σκοτάδι ζουν και ενερ-
γούν και μας δυσκολεύουν τη ζωή.

Κι’ αν φύγουμε από το ποτάμι και πάμε
κατά τα βουνά, μην περιμένετε να δούμε καμιά
βοσκοπούλα καθισμένη σε ψηλή ραχούλα να
βόσκει τα πρόβατά της. Φύγανε όλες για τις
πόλεις να πιάσουνε δουλειά, να διοριστούνε.

Κι’ αν, λέμε αν, ξέμεινε καμιά αποκλείεται
να κρατάει ρόκα. Πάνε οι ρόκες. Στα μουσεία
ίσως τις δούμε, ή ξεχασμένες σε κανα κατώι να
σκοροτρώνε κρεμασμένες στην αστράχα. Σί-
γουρα θα κρατάει τρανζίστορ ή κινητό ή κανα
ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Θα μπορούσε κάποιος νεότερος να μου πεί:
- Τι είναι αυτά που λες; Πού ζεις; Σε ποιον

αιώνα βρίσκεσαι; Θέλεις να πισωγυρίσουμε;
Ματαιοπονείς. Τα πράγματα αλλάζουν. Η ζωή
εξελίσσεται. Βελτιώνεται, διαφοροποιείται.
Όλα αλλάζουν. Δε σου αρέσει η πρόοδος; Ζού-
σαν καλύτερα οι παλαιοί; Σήμερα έχουμε ανέ-
σεις που και σεις ακόμα στα νιάτα σας ούτε
στο όνειρό σας δεν τις βλέπατε.

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ισχύει, θα του
έλεγα. Είμαι και εγώ σύγχρονος. Ζω και γω σή-
μερα και χρησιμοποιώ άνετα όλα τα επιτεύγ-
ματα της προόδου και της εξέλιξης. Και κινητό
χρησιμοποιώ και τηλεόραση βλέπω και στο
διαδίκτυο «μπαίνω» και γενικά απολαμβάνω
κατά τον καλύτερο τρόπο τα αγαθά της εξέλιξης.
Παράλληλα όμως «λούζομαι» και τα κακά της.
Γιατί, μη μου πείτε ότι δεν έχει κακά και αρ-
νητικά επακόλουθα η εξέλιξη. Έχει και παρα-
έχει. Και κυρίως μας αποξενώνει από κάποια
πράγματα που πρέπει να προσέχουμε ως κόρην
οφθαλμού.

Διότι, τι είναι οι άνθρωποι, η κοινωνία, ο
λαός, το έθνος; Ένα μεγάλο δέντρο είναι. Ένα
τεράστιο δέντρο. Με ρίζες, με κορμό, με κλαδιά,
παρακλάδια και φύλλα. Που ζει και τρέφεται
και θεριεύει και ευδοκιμεί στους αιώνες. Αν
όμως του κόψεις τις ρίζες χαιρέτα το. Με το
πρώτο φύσημα του ανέμου θα σωριαστεί κάτω,
θα πάψει να υπάρχει. Για κείνες τις ρίζες, να
πάρει η ευχή μιλάω και ενδιαφέρομαι. Γιατί
σήμερα φυσάνε πολλοί άνεμοι. Πολλοί και δυ-
νατοί. Και από κάθε κατεύθυνση. Και κινδυ-
νεύουν όχι μόνο ο χορός μας που είναι μια
απλή παράμετρος της ζωής μας, αλλά τα πάντα.
Το βλέπουμε, το ζούμε, δε θέλει πολλή ανάλυ-
ση.

Μπορεί κανείς, κυρίως της ηλικίας μας, να
σκεφτεί ένα γνήσιο ελληνικό γλέντι, σε γάμους,
σε πανηγύρια, σε γιορτές, χωρίς να βροντάει
το κλαρίνο, χωρίς τσάμικο και καλαματιανό
και τους άλλους υπέροχους ελληνικούς χο-
ρούς;

Άντε να κάνεις κέφι με μπαλέτο και λάτιν.
Αυτά είναι ωραία για τους νέους που τα ξέρουν,
που τους αρέσουν, που τα απολαμβάνουν και
διασκεδάζουν. Μπράβο τους και καλά κάνουν.

Προσοχή, όμως, να μην φτάσουμε στο ση-
μείο να διασκεδάζουμε μόνο με αυτά ή και με
αμανέδες ακόμα, που τώρα τελευταία μας πο-
λιορκούν. Θεός φυλάξοι!..

Καλή η πρόοδος, καλή η εξέλιξη. Και απα-
ραίτητη. Αλοίμονο, αν δεν υπήρχε. Αλλά και
μια ματιά πίσω στις ρίζες μας, στο παρελθόν
μας, που είναι το νταμάρι που μας στηρίζει,
είναι απαραίτητη. «Σβήνοντας ένα κομμάτι
από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνεις ένα αν-
τίστοιχο κομμάτι από το μέλλον», όπως πολύ
σωστά είχε πει ο Γεώργιος Σεφέρης.  

Έτσι λοιπόν πρέπει να εφαρμόζουμε το
γνωστό αρχαίο ρητό «καὶ τοῦτο δεῖ ποιεῖν
κἀκεῖνο μὴ ἀφιέναι». 

ΣΗΜ.: Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας
(αριθ.128) στο θέμα της 3ης σελίδας, που αναφέρεται
στο «χορίδι» του Αγίου Νικολάου, κάνω λόγο για τη σί-
γουρη και άνετη σκάλα που οδηγούσε στη σκεπή της
εκκλησίας και ήταν σχέδιο του συμπατριώτη μας μηχα-
νικού Αθανασίου Δαΐκου. Ο κ. Δαΐκος που διάβασε την
εφημερίδα, επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι, ναι
μεν το σχέδιο ήταν δικό του, αλλά η εξαιρετική κατασκευή
της σκάλας ωφείλετο στους άξιους τεχνίτες της εποχής,
Ντίνο Αυγερινό, Ηλία Κρεσταινίτη, Παναγιώτη Κάσσαρη
και Δημητράκη Φλέσσα (Ρήγα). Έκρινα, πως πρέπει να
δημοσιεύσω αυτή την επισήμανση, πιστεύοντας ότι
έτσι βοηθάω στο να αποδίδονται «τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι».

ΝΙΚΟΣ  ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

«Καὶ  τοῦτο  δεῖ  ποιεῖν  κἀκεῖνο  μὴ   ἀφιέναι»
(Και  τούτο  πρέπει  να  κάνουμε  και  εκείνο  να  μην  αφήνουμε)
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Η  σελίδα  του  Λαογραφικού  μας  Μουσείου
ΤΟ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΤΗΣ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ 

(5η συνέχεια παρουσίασης εκθεμάτων μας)

• Ταπόνι – ερ-
γαλείο υδραυλι-
κού. Με αυτό
διάνοιγαν και
μεγάλωναν τις
τρύπες για να
μπει ένας σωλή-
νας

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

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

• Σφυράκι μικρό
• Σφυρί μεγάλο
δίχως ξύλο

• Σφυρί χτίστη 
ή πικούνι – 
εργαλείο με το οποίο  
πελεκούσαν την πέτρα

• 2 διαβήτες • Μικρό αμόνι 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΥ

Δ Ι ΑΦ Ο ΡΑ   Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α   

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Α   Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α   Κ Α Ι   Ο Ι Κ Ι Α Κ Α   Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α
Γ Ι Α   Α Ρ Μ Ε Γ Μ Α   Κ Α Ι   Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η   Ψ Ω Μ Ι ΟΥ

• Μικρή μέγγενη

Ανοιχτό όλες τις μέρες 
10-12 π.μ. 

ή και με ραντεβού 
(κ. Δήμητρα Τάγαρη-Γιαννίκου), 
τηλ. 26250/41400  και  6974692895

• Χαρέρι (Δωρεά Γ. Γκουβάτσου) - με αυτό μετέφεραν τα άχυρα
στο σπίτι. Ένα καλούπι με το οποίο έδιναν σχήμα στα άχυρα και
τα έκαναν «μπάλες».
• 2 τσαπιά σιδερένια
• Τσουγκράνα αλωνιού ή γκράβαλος - για να καθαρίζουν ξερά
χόρτα.
• Τέσα (3 κομμάτια) - χάλκινο δοχείο για μεταφορά νερού - φα-
γητού - γάλακτος.

Κάδη (4 κομμάτια) και 
2 καδόξυλα (δωρεά Μίνας Κέκη)-

σκεύος παρασκευής βουτύρου

• Βεδούρι ή βεδούρα (2 κομμάτια, ένα μικρό κι ένα με-
γάλο) - ξύλινο δοχείο όπου άρμεγαν
• Ξυλόφτυαρο - για το λίχνο του σιταριού στο αλώνι.
Πέταγαν το σιτάρι ψηλά για να φεύγει το ψιλό άχυρο.
• 2 πλαστήρια - με αυτά έριχναν το ψωμί στον ξυλό-
φουρνο
• Χερόμυλος (από το σπίτι της Ευθυμίας Δόξα, δωρεά
Βασ. Κέκη) - με αυτό άλεθαν σιτάρι και αλάτι στο σπίτι.
• Καλμπούρι - με αυτό κοσκίνιζαν το σιτάρι, κριθάρι, κα-
λαμπόκι, κλπ. Έτριβαν τον τραχανά.

• 2 ξύλινα κουτάλια

• 2 χειροκίνητες πρέσες για κουμπιά,
τρυπούλες κ.α. Τις χρησιμοποιούσαν
έμποροι, τσαγκάρηδες κ.α.

ΘΕΟΧΑΡΗ  Κ.  ΙΩΑΝΝΑ ΜD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Νέα Φιγαλία - Ν. Ηλείας

Τηλ.: 2625041470

Κιν.: +30 6984903551

• Κόπανος

Ενοικιάζονται  Διαμερίσματα

στη  Νέα  Φιγαλία 

(Ζούρτσα) 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ
Τηλ.: 26250 - 41767  ή  0015168481119

ΘΗΒΩΝ  496 - ΙΛΙΟΝ 
ΤΗΛ: 26. 16. 024

ΚΙΝ.: 6977 295 418


