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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Αγαπητοί αναγνώστες, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Ζουρτσάνων Αθήνας, συγχωριανοί, συμπολίτες
και συμπατριώτες, όπου γης.
● Με την πρώτη, μέσω της εφημερίδας, επαφή
μαζί σας για το 2020, τόσο προσωπικά, όσο και εκ
μέρους των μελών του διοικητικού συμβουλίου του
Συλλόγου μας, ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΜΙΑ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ, με υγεία, πρόοδο και
επίτευξη των στόχων σας, και με ειρήνη σε όλο τον
κόσμο, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση όλων των
άλλων και που, δυστυχώς, τα μεγάλα και αντικρουόμενα συμφέροντα, όχι μόνο την απειλούν και την
υποσκάπτουν, αλλά και τη δολοφονούν φανερά και
χωρίς ενδοιασμούς.
● Όπως βλέπετε στον τίτλο αυτού του κειμένου,
τις ευχές μου για τη νέα χρονιά τις επεκτείνω και
τις συνδέω με την πορεία και τη λειτουργία του
Συλλόγου μας. Από τη στιγμή της ίδρυσής του,
πολλοί και άξιοι συμπατριώτες μας, από τη θέση του
προέδρου ή του μέλους των εκάστοτε διοικητικών
συμβουλίων, μόχθησαν και μοχθούν για την πραγματοποίηση των σκοπών του, που μπορούν να συνοψισθούν στη σύσφιξη των δεσμών όλων όσων ζούμε
μακριά από τον τόπο μας και στην επιθυμία και προσπάθεια να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε για το καλό
του χωριού μας.
● Και ο πιο αυστηρός κριτής, αν είναι αντικειμενικός και καλοπροαίρετος, θα παραδεχτεί ότι, παρά
τις δυσκολίες και τις αδυναμίες του, ο Σύλλογος
υπηρέτησε και υπηρετεί τους παραπάνω σκοπούς
με ευσυνειδησία και συνέπεια, κάνοντας ό,τι περνάει
από το χέρι του για την πραγματοποίησή τους. Με
τις δικές του εκδηλώσεις στην Αθήνα, με τη συμμετοχή
του και τη στήριξή του σε εκδηλώσεις του χωριού,
με τη δημιουργία έργων υποδομής και εξωραϊσμού,
με την απόκτηση ιδιόκτητων χώρων πολιτισμού, που
κοσμούν τον τόπο μας, διαφυλάσσουν την παράδοση
και αναβαθμίζουν ποιοτικά τη ζωή της μικρής μας
κοινωνίας, με τις προσφορές και δωρεές του σε περιπτώσεις που οι κρατικές Υπηρεσίες και οι Αρχές
δείχνουν αδυναμία ή ανεπάρκεια και αδιαφορία, με
τις παρεμβάσεις του για επίλυση προβλημάτων, που,
για διάφορους λόγους, γραφειοκρατικούς και άλλους,
παρέμεναν άλυτα και ακινητοποιημένα, σαν λιμνάζοντα ύδατα, με την υποστήριξη της λειτουργίας
των σχολείων και την παροχή ―μικρών, έστω, και
συμβολικών― κινήτρων για την πρόοδο των μαθητών
και με πολλές ακόμα πρωτοβουλίες, που δεν μπορούν
να χωρέσουν όλες σε αυτή τη σύντομη και ενδεικτική
απαρίθμηση, ο Σύλλογος καταξιώθηκε στη συνείδηση
των συμπατριωτών μας και στηρίχτηκε απ’ αυτούς
στη λειτουργία του και στο έργο του. Διότι αυτοί
αποτελούν την πραγματική δύναμη του Συλλόγου.
Και τα συμβούλια, από τον πρόεδρο μέχρι και τα
απλά μέλη, είναι εκπρόσωποι και εντολοδόχοι τους.
● Έχοντας διατελέσει επί πολλά χρόνια μέλος
και πρόεδρος του Δ.Σ. και έχοντας παρακολουθήσει
από πολύ κοντά όλα όσα ανέφερα πιο πάνω, θεωρώ
τον εαυτό μου τυχερό και νιώθω μια καλώς νοούμενη
υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη, που εσείς, οι συμπατριώτες μου, με τιμήσατε επανειλημμένα με την

ψήφο σας και με αξιώσατε να υπηρετήσω τον ιστορικό
μας Σύλλογο και να προσφέρω τις μικρές μου
δυνάμεις για την εκπλήρωση των σκοπών του. Έχω,
όμως, και μια βαθιά ανησυχία. Ζούμε σε εποχές, που
το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός για την ανιδιοτελή
συμμετοχή μας στα κοινά όλο και μειώνεται. Η αφιλοκερδής, χωρίς στενό ατομικό συμφέρον, προσφορά
του ατόμου σε ένα ευρύτερο σύνολο (σύλλογο,
φορέα κλπ.) δε μας ενεργοποιεί, όπως θα έπρεπε.
Σε γενικότερο κοινωνικό επίπεδο, το πολιτικό-οικονομικό σύστημα έχει επιδιώξει και εν πολλοίς καταφέρει, να μας κάνει παθητικούς δέκτες των επιλογών
του και να μας δημιουργήσει την εντύπωση ότι τάχα
ούτε χρειάζεται ούτε και μπορούμε οι ίδιοι, συλλογικά,
να νοιαζόμαστε για τα κοινά προβλήματά μας, διότι
θα τα λύσει, δήθεν, το σύστημα, το οποίο, όμως, τα
αφήνει να παραμένουν άλυτα, επειδή έτσι το συμφέρει. Αυτή η αντίληψη της ιδιώτευσης σε βάρος
της συλλογικότητας, που διαρκώς συρρικνώνεται,
ενισχύθηκε στη χώρα μας και λόγω της οικονομικής
κρίσης, ενώ το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει.
Διότι, μέσα από τον αγώνα για το κοινό συμφέρον,
θα βρει καλύτερη τύχη και το ατομικό, που περιλαμβάνεται στο γενικό, αφού θα διεκδικηθεί από πολλούς
και με μεγαλύτερη δύναμη. Η ισχύς εν τη ενώσει, ας
μην το ξεχνάμε. Ειδικότερα, στην περίπτωση του
Συλλόγου μας, υπάρχει κανείς που να νομίζει ότι τα
όσα πετύχαμε μαζί, θα μπορούσαν να γίνουν με ατομική και όχι συλλογική προσπάθεια; Πιστεύω, κανένας
λογικός. Υπάρχει κανείς που να θεωρεί τα συλλογικά
μας επιτεύγματα μηδαμινά, άνευ σημασίας; Πιστεύω,
κανείς καλοπροαίρετος.
● Από όλα αυτά προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα
ότι ο Σύλλογός μας πρέπει να παραμείνει ζωντανός,
όχι για μια χρονιά μόνο, αλλά με μια ηθική δέσμευση-σύμβαση α(περι)ορίστου χρόνου, να παραδοθεί
στη διαδοχή των επόμενων γενιών. Για να συμβεί,
όμως, αυτό, χρειάζεται να στηριχθεί ακόμα πιο μαζικά
και πιο δυνατά από όλους μας. Να πυκνώσουμε τις
γραμμές του, να δίνουμε συνειδητά το «παρών» στις
εκδηλώσεις του, να τον ενισχύουμε οικονομικά με
τις ― χαμηλές, άλλωστε ― προβλεπόμενες συνδρομές, αλλά και με προαιρετικές εισφορές, για τα
λειτουργικά έξοδά του, για τα έργα του και για τη
συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας. Χρειάζεται,
επίσης, να ενισχυθεί και να ανανεωθεί με την πρόθυμη
συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο νέων συμπατριωτών, όχι μόνον ως προς την ηλικία, αλλά και ως
προς τη δραστηριοποίησή τους στο Σύλλογο.
• Αυτή η ανανέωση είναι απολύτως αναγκαία,
τόσο επειδή είναι εξαντλητικό, παράλογο και αφύσικο,
να μένουν στο συμβούλιο επί πολλά χρόνια παλιότεροι
συμπατριώτες μας με φιλότιμο και ηρωισμό, από
ανάγκη να κρατηθεί σε λειτουργία ο Σύλλογος, όσο
και επειδή τα νέα μέλη στο συμβούλιο θα του δώσουν
νέα πνοή, νέες ιδέες, κέφι, ζωντάνια και όραμα για
μια νέα δυναμική πορεία. Εξάλλου, το χωριό μας και
τον Σύλλογό μας τιμούν και κοσμούν άξιοι, ικανοί,
δραστήριοι και φιλοπρόοδοι συμπατριώτες, επιστήμονες, επαγγελματίες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι,
όλοι επιτυχημένοι και σεβαστοί στους διάφορους

τομείς της κοινωνικής ζωής, που αγαπούν τον τόπο
μας και μπορούν να προσφέρουν πολλά, όχι μόνο
κατ’ ιδίαν, αλλά και μέσω του Συλλόγου μας. Οι νεότεροι, με τη βοήθεια και την αμέριστη συμπαράσταση
των παλαιότερων, θα έχουν την ευκαιρία της προσφοράς, με μικρή ―πολύ μικρή― επιβάρυνση του
όποιου ελεύθερου χρόνου τους, αφού ο Σύλλογος
δεν απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες ούτε «θυσίες»,
που να δικαιολογούν φόβους και δισταγμούς. Επιπλέον, θα αισθανθούν την ανεκτίμητη χαρά και ηθική
ικανοποίηση της προσφοράς στον τόπο τους και
στους ανθρώπους που αγαπάνε.
● Επομένως, καλούμαστε όλοι, βάζοντας το λιθαράκι μας, να κρατήσουμε ζωντανό τον ιστορικό
μας Σύλλογο και να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία
του και την αποτελεσματικότητά του. Ας θέσουμε
όλοι στον εαυτό μας, στον καθρέφτη της συνείδησης
και της ευθύνης, το ερώτημα: δεν είναι κρίμα, έναν
τέτοιο Σύλλογο, με τόσο πλούσιο παρελθόν, με
τόσες πετυχημένες δραστηριότητες στο ενεργητικό
του, με τόση προσφορά στον τόπο, δηλαδή σε εμάς
τους ίδιους, εμείς οι ίδιοι να τον αφήσουμε να εκφυλιστεί και από δική μας αδιαφορία να φθαρεί, να
αδρανήσει και, τελικά, να διαλυθεί; Δεν είναι κρίμα,
να στερήσουμε από το χωριό μας, από τα παιδιά
μας, από τις νεότερες γενιές, τη δυνατότητα να
διεκδικούν συλλογικά τη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής τους, με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων
και έργων και με την επίλυση προβλημάτων, για τα
οποία οι αρμόδιοι δίνουν μόνο υποσχέσεις, που δεν
τηρούν; Δεν είναι κρίμα, να εγκαταλειφθούν στην
τύχη τους περιουσιακά στοιχεία, που κόστισαν πολλά
χρήματα των μελών και φίλων του Συλλόγου και
των συγχωριανών και είναι στολίδια και πολύτιμοι
χώροι πολιτισμού του χωριού μας και της ευρύτερης
περιοχής, όπως το λαογραφικό μουσείο και το ορυκτολογικό, που ετοιμάζεται να λειτουργήσει; Ποιος
θα τα κληρονομήσει και θα φροντίζει για τη συντήρηση
και τη λειτουργία τους; Δεν είναι κρίμα, επίσης, να
σταματήσει η έκδοση της εφημερίδας, της οποίας η
εμφάνιση και τα περιεχόμενα έχουν φτάσει σε μια
αξιοζήλευτη ποιότητα, κατά ομολογία και των τακτικών
της αναγνωστών-συνδρομητών, αλλά και τρίτων,
ατόμων και συλλόγων, που εκδίδουν ανάλογες εφημερίδες, και η οποία αποτελεί αναντικατάστατο μέσο
ενημέρωσης και επικοινωνίας μας σε χαρές και σε
λύπες;
● Και τελικά, όλα τα ερωτήματα συνοψίζονται σε
ένα: Αγαπάμε το χωριό μας και θέλουμε το καλό
του; Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη, παρά
ένα μαζικό, ηχηρό και ανεπιφύλακτο «ΝΑΙ»! Ας προετοιμαστούμε από τώρα ― περνάει γρήγορα ο καιρός
― να το αποδείξουμε και στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας τον ερχόμενο Ιούνιο, συμμετέχοντας στο
νέο διοικητικό συμβούλιο που θα εκλεγεί, με τη δέσμευση να μην αφήσουμε το Σύλλογό μας στην
κακή του τύχη. Να μη φορτωθούμε, εν γνώσει μας,
τέτοια ευθύνη και ενοχή. Τότε θα είναι αργά, για να
πούμε ότι δεν ξέραμε. Και βέβαιο είναι ότι θα μετανοιώσουμε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΛΟΥΜΗΣ
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Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Προαγωγή

➤ Ο κ. Άγγελος Αβραμόπουλος του
Αθανασίου, προήχθη σε Καθηγητή
στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου
Λαμίας.

Επιτυχίες

➤ Η Εριφύλη Δήμα, εγγονή του Τάσου
Αυγερινού, εισήχθη στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Τους συγχαίρουμε θερμά.

Γεννήσεις

➤ 23-9-19 η Χατζή Άννα και ο Γιαννακόπουλος Ιωάννης απόκτησαν κορίτσι.
➤ 9-12-19 η Δήμητρα Θεοδ. Βλάχου
και ο Σωτήρης Σοφός απόκτησαν
αγόρι.
➤ 20-12-19 ο Βλάχος Θεόδωρος και η
Κολώκα Μαρία απόκτησαν κορίτσι.
➤ 8-1-20 ο Γιαννίκος Ιωάννης και η
Δούφα Παναγιώτα απόκτησαν αγόρι.
➤ 15-1-20 ο Μικέλης Φώτης και η Τσούτα Γιάννα απόκτησαν κορίτσι.
➤ 30-1-20 ο Ζώης Γιώργος και η Δέδε
Χαρίκλεια απόκτησαν κορίτσι.
➤ 30-1-20 ο Στριγκλόγιαννης Μάκης
και η Νικολάου Έφη απόκτησαν αγόρι.
➤ 31-1-20 ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
του Γεωργίου και η σύζυγός του Μαρία απόκτησαν αγόρι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαφτίσεις

➤ Στις 8-9-19 η Βλάχου Θεοδ. Φωτεινή

Εισφορές για την εφημερίδα
Βλάχου Θεοδ. Ευθυμία ........................... 20€
Βλάμης Ιωάννης ...................................... 20€
Βλάμη Ιωάν. Μαρία (Ολλανδία) .............. 30€
Δημόπουλος Νικολ. Διονύσιος ............... 20€
Κουτσούνης Κωνστ. Πέτρος (Αυστραλία) 70€
Κριτσέλη Αθηνά ...................................... 30€
Αγγελοπούλου Νίκη ............................... 30€
Παπαγεωργίου Νικόλαος ........................ 30€
Μανώλη Χρήστου Κλεοπάτρα ................ 25€
Μανώλη Χρήστου Ασημίνα ..................... 25€
Γιακουμόπουλος Αναστάσιος ................. 20€
Βλάμη Παναγιώτα Γρηγ. ......................... 20€
Φλέσσας Ευθύμιος Κων. ....................... 100€
Χατζής Αντώνης του Παν. ...................... 20€
Χατζή-Ποζιάδου Φωτεινή ...................... 20€
Κατσάμπουλα Φωτεινή του Γεωρ. .......... 20€
Καπλάνης Χρήστος του Διον. ................. 50€
Πιπιλή Μαρία του Χρηστ. ........................ 50€
Πιπιλή-Σταμοβλάση Βαρβάρα ................. 50€
Κλέντος Βασίλειος του Αθαν. ................. 40€
Τσούτα-Δαμίγου Ευσταθία ..................... 10€
Χανιώτης Παναγιώτης ............................ 10€
Βλάχος Θεόδωρος του Διον. .................. 20€
Παπαγιώργος Γεώργιος του Αθαν. ......... 20€
Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Γεωρ. ..... 20€
Τσουκαλάς Γεώργιος του Νικ. ................ 20€
Βλάχος Θεόδωρος του Νικ...................... 10€
Γκουβάτσος Αναστάσιος ........................ 20€
Δαΐκος Γεώργιος ..................................... 50€
Θωμόπουλος Γεώργιος ........................... 20€
Χήνας Στυλιανός ..................................... 20€
Παπαδόπουλος Νικόλαος του Παν. ........ 20€
Λιάπη Κωνσταντίνα του Χρηστ. ............. 20€
Βενετσανόπουλος Δημήτριος ................ 20€
Κατσάμπουλα Κωνσταντίνα του Κων. .... 10€
Κανελή Αναστασία .................................. 10€
Δημοσθενίδης Νικόλαος ......................... 15€
Δημοσθενίδου Φωτεινή .......................... 15€
Γαλανόπουλος Βασίλειος ....................... 15€
Κρανίτης Ανδρέας ................................... 15€
Βλάχου-Κουτή Αγγελική ......................... 20€
Βλάχου-Αλεξίου Παναγούλα .................. 10€
Βλάχου-Παύλου Χρυσούλα .................... 10€
Βλάχος Θεόδωρος του Ιωαν. .................. 10€
Γλούμης Θεόδωρος του Τιμ. ................. 50€
Σούμας Βασίλειος ................................... 30€
Ζευγίτης Παναγιώτης ............................. 20€

και ο Καρακοτσόγλου Μιχάλης βάφτισαν το κοριτσάκι τους ΑργυρώΕλένη.
Να τους ζήσει το νεοφώτιστο.

Απεβίωσαν και ετάφησαν

➤ 19-11-19 ο Μανώλης Αντώνης (92)
στο Μοναστήρι.
➤ 21-11-19 η Γεωργακοπούλου Παναγιώτα (Τούλα), (78) στον Άγιο Ηλία.
➤ 26-11-19 ο Ηλίας Διαγούρης (70).
➤ 10-12-19 ο Γιουρούκος Λάμπης (60)
στον Άγιο Ηλία.
➤ 23-12-19 η Κλέντου Βούλα (89) στον
Άγιο Ηλία.
➤ 30-12-19 ο Νικόλαος Παπανδρέου
(84) στον Άγιο Ηλία.
➤ 24-1-20 η Μπαλαδήμα Φωτεινή (88)
στον Άγιο Ηλία.
➤ 27-1-20 ο Βλάχος Δημήτριος (83)
στο Μοναστήρι.
➤ 30-1-20 η Λούτου Δήμητρα (90) στον
Άγιο Ήλία.
➤ Η Γκουβάτσου Αθανασία (84) στον
Άγιο Ηλία.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
τους.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Επαναδημοσιεύουμε τα ορθά στοιχεία
και ζητούμε συγγνώμη για το τυπογραφικό λάθος στην προηγούμενη εφημερίδα:
➤ 21-8-2019 απεβίωσε η ΓκουβάτσουΤσίρου Μαρία (66) και ετάφη στη
Φασκομηλιά.

Πιτσινή-Μαγνήσαλη Χριστίνα .................
Κουτσόπουλος Άγγελος .........................
Κουτσόπουλος Χρήστος .........................
Κουτσοπούλου-Κρεματσιώτη Βελούδω ..
Ζευγίτης Νικόλαος του Γεωρ. .................
Κάσσαρη Ιωάννα του Διον. .....................
Κορρέ Πηνιώ & Λέτη Νάντια ..................
Πάλλας Ιωάννης του Παν. ......................
Λούτου-Αντωνίου Αθανασία ...................
Λούτος Σωτήριος ....................................
Λούτος Διονύσιος ...................................
Κλέντος Βασίλειος του Κων. ..................
Καράπαπα Αθανασία ...............................
Τσούτας Νικόλαος (Ιερέας) ....................
Αυγερινός Αναστάσιος ............................
Τσούτα Αμαλία ........................................
Τσούτα-Τσελεμπή Γεωργ. .......................
Γλούμης Τιμολέων του Κων. ...................
Γλούμης Βασίλειος .................................
Μαυροειδή Κλεοπάτρα ............................
Γεωργούλια Σοφία ..................................

10€
20€
20€
20€
20€
20€
25€
20€
20€
20€
10€
20€
10€
20€
20€
10€
10€
20€
20€
20€
20€

Εις μνήμην
― Χατζή-Ποζιάδου Φωτεινή ................. 150€
εις μνήμη του αδελφού της Χατζή Παναγιώτη
― Ζευγίτης Παναγιώτης του Νικ. .......... 20€
εις μνήμη των γονέων του Νικολάου και
Πηνελόπης και αδελφού Δημητρίου.
― Κάσσαρη Ιωάννα του Διον. ................ 20€
εις μνήμη Θεοδώρου Γεωργ. Γλούμη.
― Αυγερινός Αναστάσιος ...................... 20€
εις μνήμη συζύγου και εγγονής Εριφύλης
και εις μνήμη Αριστείδη Βουδούρη ... 20€
― Γεώργιος Δημοσθενίδης και Σούλα 100€
εις μνήμη Νικολάου Παπανδρέου
― Δημοσθενίδης Δήμος και Σάκης ........ 50€
εις μνήμη Νικολάου Παπανδρέου
― Γρηγόρης και Ελένη Σμυρνή ............ 100€
εις μνήμη του κουνιάδου και αδελφού
Νικολάου Ανδρέα Παπανδρέου δασκάλου
και επιθεωρητή στοιχειώδους εκπαίδευσης.
― Οικογένεια Βασιλείου Αθαν. Κλέντου 100€
εις μνήμη του αγαπητού Νικολάου Παπανδρέου.
― Οικογένεια Βασίλη Γλούμη ................ 30€
εις μνήμη Νικολάου Παπανδρέου.

Για τις ανάγκες του Μουσείου

Χατζής Χρήστος ............................. 150 ευρώ

Επικήδειος λόγος
για τον Νίκο Παπανδρέου
Όλοι εμείς ήρθαμε σήμερα εδώ, για να πούμε ένα
τελευταίο αντίο σε ένα Ζουρτσάνο, που γνωρίσαμε
και ζήσαμε από κοντά σε όλη του τη ζωή για 84 ολόκληρα χρόνια. Τον αγαπητό μας Νίκο, που έφυγε από
κοντά μας στις 30 Δεκεμβρίου 2019. Αυτόν τον υπέροχο
πατριώτη, τον εκλεκτό φίλο, τον εξαιρετικό συνάδελφο,
το λατρεμένο συγγενή, το μοναδικό σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδερφό.
Ο Νίκος άφησε πίσω του ένα εξαιρετικό παράδειγμα
προς μίμηση για όλους μας. Από μικρό παιδί πειθαρχικός
στην οικογένεια, με σεβασμό στους δασκάλους και
τους μεγαλύτερους. Άριστος μαθητής, άριστος δάσκαλος, άφησε πίσω του γενιές παιδιών από επιτυχημένους επιστήμονες, αλλά και επιτυχημένους επαγγελματίες και οικογενειάρχες. Ο Νίκος ήταν ο δάσκαλος
που ήξερε καλά, πως η αποστολή του ως δάσκαλου, δεν ήταν μόνο οι γνώσεις,
αλλά κυρίως το ήθος, η ειλικρίνεια, η συνέπεια, η εργατικότητα. Πίστευε στο
μεγάλο έργο του δασκάλου, στην αγωγή των παιδιών και ταυτόχρονα στη φιλομάθεια.
Παράδειγμα προς μίμηση η προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Ο Θεός τον
αξίωσε να αποκτήσει μαζί με τη Μαίρη, την εκλεκτή του σύζυγο, άριστη οικογένεια.
Παιδιά και εγγόνια, επιτυχημένα στη ζωή που τα καμάρωνε, χωρίς εγωισμό και φιλαυτία.
Ευγενής και ταπεινός ο ίδιος, δεν πρόβαλλε τον εαυτόν του, αλλά δεν
μπορούσε να κρύψει και τις αρετές του, όσο και αν ήθελε. Τα έργα του τον
πρόβαλλαν. Έχω προσωπική πείρα επ’ αυτού ως πρόεδρος του Συλλόγου των
Ζουρτσάνων της Αθήνας για πολλά χρόνια. Η προθυμία του, η προσφορά του, οι
συμβουλές του, η κοινωνικότητά του, φανέρωναν το άρτιο του χαρακτήρα του.
Αυτός ήταν ο ευγενής και ταπεινός Νίκος. Αλλά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και
την αγωγή των γονιών του, και ιδιαίτερα της μητέρας του, που αξιώθηκε και
αυτός και η αγαπημένη του σύζυγος, να την υπηρετήσουν ως τα βαθιά της
γεράματα, με σεβασμό και αγάπη.
Πιστό μέλος της εκκλησίας. Πιστός Χριστιανός. Έτσι ζούσε και δίδασκε πράττοντας. Η ψυχή του αυτή τη στιγμή, ελευθερωμένη από τους σωματικούς πόνους
και τις δυσκολίες των τελευταίων ημερών της ζωής του, πετάει πάνω από τα
βουνά και τα φαράγγια του χωριού μας, που το έζησε και το αγάπησε. Εδώ γύρω
και πάνω μας είναι τώρα και στέλνει σε όλους μας μηνύματα αγάπης, πίστης,
ελπίδας και υπομονής για το υπόλοιπο της ζωής μας.
Λυπόμαστε για τον αποχωρισμό σου, Νίκο μας. Θα λείψεις πολύ σε όλη την οικογένεια. Θα λείψεις και σε μας. Αν μιμηθούμε το παράδειγμά σου, θα ξαναβρεθούμε
εκεί, που δεν υπάρχει λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
Από όλους τους συγχωριανούς σου, καλό ταξίδι, αγαπητέ μας Νίκο.
Μίνα Κέκη
2 Ιανουαρίου 2020

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ θερμά τους συμπατριώτες και φίλους, που είτε ατομικά είτε ομαδικά,
όπως η ΔΕΟΦ, μου συμπαραστάθηκαν στην πρόσφατη περιπέτεια της υγείας
μου, με την προσφορά αίματος, δείχνοντάς μου την ανθρωπιστική τους διάθεση
και την αλληλεγγύη τους, με συγκινητική προθυμία, που με οπλίζει με δύναμη
και που θα θυμάμαι πάντοτε με ευγνωμοσύνη.
Γεωργία Βασιλ. Φασούλη

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
• Ωράριο λειτουργίας:
Καθημερινά: 9π.μ. - 1μ.μ. Δευτέρα: Κλειστό
(Επισκέψεις εκτός ωραρίου, κατόπιν συνεννοήσεως)
• Είσοδος: Παιδιά-μαθητές σχολείων: δωρεάν, Ενήλικες: 1€
• Υπεύθυνη μουσείου: Βενέτη Ειρήνη
• Επικοινωνία: τηλ. 26250-41400 & 6972867878
e-mail: laografiko-figalia@outlook.com.gr

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Αγαπητοί συμπατριώτες, μέλη και φίλοι
του Συλλόγου, αναγνώστες της εφημερίδας!
• Ο Σύλλογος έχει άμεση ανάγκη της
οικονομικής σας υποστήριξης. Μην
ξεχνάτε και μην καθυστερείτε να μας
στέλνετε τις υποχρεωτικές συνδρομές
σας για την εφημερίδα και όποια τυχόν
προαιρετική επί πλέον προσφορά σας.
• Για αποφυγή καθυστερήσεων και για
διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τους
τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου, όπου μπορείτε να κάνετε την
κατάθεσή σας.

1) ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK:
Αρ. λογ.: 232002 101038017
(ή IBAN GR 50 0140 2320 2320 0210
1038 017)
2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αρ. λογ.: 6028 010224 822
(ή IBAN GR 33 0171 0280 0060 2801
0224 822)
• Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας.
Ο Σύλλογος δεν έχει άλλους πόρους.

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ζουρτσάνων
Αθήνας και Πειραιά
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Χαλκοκονδύλη 25 Τ.Κ. 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

3

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019
Απομεσήμερο του καλοκαιριού στη
Ζούρτσα. Η πλατεία σχεδόν έρημη.
Άδεια τα πιο πολλά τραπέζια. Είναι
νωρίς ακόμα. Στην άκρη κάθεται ο
γέρο Σπύρος. Απολαμβάνει τον καφέ
του. Οι δυο παλάμες πάνω στο κεφάλι
της μαγκούρας του και πάνω σ’ αυτές
ακουμπάει το σαγόνι του. Ακίνητος.
Μόνο τα μάτια του παίζουν. Τι να κοιτάζει
άραγε; Τι να βλέπει; Τα σημερινά, ή
σκέφτεται τα περασμένα, τα αμέτρητα
περασμένα που έχει ζήσει; Έχει περάσει
προ πολλού τα ογδόντα πέντε. Ακουμπάει
στα ενενήντα. Κάπου κάπου τραβάει μια
τζούρα από τον καφέ του ή πίνει μια
γουλιά νερό από το ποτήρι του.
Σε λίγο ξαγναντάει στο δρόμο ένας
άλλος γέρος, συνομήλικός του. Είναι
ο γέρο Γιάννης. Του κάνει νόημα με το
χέρι του: Έλα δω. Έρχεται, κάθεται με
αργές κινήσεις. Παραγγέλνουν καφέ. Ο
γέρο Γιάννης πιάνει το ποτήρι και κατεβάζει το νερό μονορούφι.
- Βλέπω το έζαψες με τη μία. Κάτι
καλό φαΐ θα είχες σήμερα. Μπακαλάο
έφαγες;
- Εδίψαγα, ρε! Καλοκαίρι είναι.
- Πώς τα πολεμάς, ρε φίλε;
- Τι να πολεμήσω; Είμαι για πόλεμο
τώρα; Όπως τα πολεμάς και συ.
- Εγώ καλά σε βλέπω.
- Καλάμια είμαι. Το ’να πατάω, τ’
άλλο σηκώνω.
- Έ, τι θέλεις τώρα, να γίνεις εύελπις;
- Όχι βέβαια, αλλά νομίζω πως με
κογιονάρεις;
- Σώπα, ρε, μη φουρώνεις. Τα ίδια
είμαι και ’γώ και χειρότερα.
- Μπράβο. Τώρα μιλάς σωστά. Πάει
η δική μας εποχή. Δουλέψαμε και με το
παραπάνω. Εγώ από τότε που κατάλαβα
τον εαυτό μου, δε στεκόμουνα σε χλωρό
κλαρί. Δε θυμάμαι μια ημέρα που να μη
σηκώθηκα μπονώρα. Δουλειά και Άγιος
ο Θεός. Δεν είχα, βλέπεις, δική μου περιουσία. Ένα μικρό τσουρούλι βρήκα
από τον πατέρα μου και μια χαμοκέλα
να βάνω το κεφάλι μου μέσα. Αλλά δεν
κιότισα. Ούτε εγώ ούτε η γυναίκα μου.

ΔΥΟ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΣΥΖΗΤΟΥΝ

Εγώ ξενοδούλευα και ψωμοκουβάλαγα,
η γυναίκα μικρανάθρεφε, ζυμομαγέρευε,
πλενοσυγύραγε και σεστάριζε και τα
ζωντανά.
Σταθήκαμε και τυχεροί. Δεν είχαμε
αρρώστιες, δε μας τύχανε αβανιές. Εμάζεψα λεφτά, εμάλλιασα. Έκαμα και δύο
αγορές, μεγάλωσα το σπίτι, δόξα Σοι, ο
Θεός, όλα καλά.
- Πράγματι, όπως τα λες είναι, αλλά
μου φαίνεται πως το παράκανες.
- Έτσι λες εσύ. Αλλά δεν ξέρεις. Εσύ
βρήκες αρκετή περιουσία και δε στριμώχτηκες, όπως εγώ.
- Γιατί, εγώ δεν ξεπατώθηκα στη
δουλειά; Ποιος μου τα δούλευε τα δικά
μου; Από τα χέρια μου περνάγανε όλα.
- Ναι, αλλά άλλο να δουλεύεις τα
δικά σου και άλλο τα ξένα. Άλλο να
είσαι αφέντης του εαυτού σου και άλλο
να έχεις ξένα αφεντικά. Να μην κοτάς
να τσάξεις. Τέτοιο ζόρι δεν το πέρασες.
Αν ήθελες, μια μέρα δε δούλευες. Έβγαινες και στην αγορά, πήγαινες και στην
ταβέρνα και, εδώ που τα λέμε, τα έτσουζες κιόλας.
- Σώπα, ρε, τα παραλές.
- Δεν τα παραλέω καθόλου. Ερουκούλαγες τα ποτήρια το ’να πίσω τ’
άλλο.
- Έ, ήμουνα και κοινωνικός άνθρωπος. Όχι βατοκρυμμένος, σαν και σένα.
- Εγώ δεν άδειαζα να χασομερίσω.
Αλλά δεν το άντεχα και το πιοτό. Με
ένα-δυο ποτήρια εζουγκούναγε το κανανούδι μου. Γι’ αυτό το απόφευγα.
Ήθελα να έχω καθαρό μυαλό, να είμαι
σωστός στα νιτερέσια μου και να είμαι
και ντούρος στη δουλειά. Την πείνα
όμως δεν την άντεχα μπίτι. Όταν ήταν η
ώρα μου, έπρεπε να ντερλικώσω κάτι.
Γιατί, άμα με τσούκλωνε η πείνα, θαμπώνανε τα μάτια μου και μου κοβόσαντε
τα γόνατα. Άιντε να δουλέψεις μετά.
- Εντάξει, αλλά απ’ ό,τι θυμάμαι,
όταν σου δινότανε η ευκαιρία, το γλέν-

● Μεγάλη η παραγωγή λαδιού, αλλά χαμηλή η τιμή
του. Μπορεί, όπως λέμε, η σφίξη (της ελιάς) να βγάζει
λάδι, αλλά για φέτος δε βγάζει καλή τιμή. Γεμάτα μεν τα
ελαιοτριβεία από τσουβάλια, ικανοποιημένοι οι παραγωγοί
από τη συγκομιδή, αλλά μόνον σε αυτήν ελπίζουν -αν και
η απόδοση δεν ευνοήθηκε από τον καιρό- για να αντισταθμίσουν κάπως τη ζημιά από την απογοητευτική τιμή
του λαδιού, που κυμαίνεται γύρω στα δύο ευρώ ανά κιλό
και που καθορίζεται, θεμιτά ή αθέμιτα, από διάφορους
παράγοντες, ερήμην και εις βάρος των κόπων και των
εξόδων των παραγωγών. Η λεγόμενη ελεύθερη αγορά
λύνει υπερβολικά τα χέρια σε λίγους και τα δένει στους
πολλούς, που δε ζητούν υπερβολές, αλλά μόνο το δίκιο
του κόπου τους.
● Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Το έθιμο της
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας τηρήθηκε κι εφέτος
στο χωριό μας. Επίσημο χαρακτήρα είχε η σχετική εκδήλωση στο Δημαρχείο, που έγινε με την παρουσία συμπολιτών, εκπροσώπων των τοπικών φορέων και βουλευτών
όλων των κομμάτων του νομού Ηλείας. Η κοπή της πίτας
της ενορίας του Αγίου Νικολάου πραγματοποιήθηκε κατά
τη Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς στη Ζωοδόχο Πηγή.
● Εορταστικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου
Νέας Φιγαλίας. Ο Σύλλογος πραγματοποίησε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με επίδειξη παραδοσιακών χορών
από τα χορευτικά του τμήματα στο κέντρο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ».
Επίσης, πρωτοχρονιάτικη γιορτή για τα παιδιά, στο κτήριο
του Συλλόγου, με κεράσματα και δώρα, που τους πρόσφερε
ο αγαπημένος τους Αγιο-Βασίλης. Και οι δύο εκδηλώσεις
είχαν μεγάλη επιτυχία, με μεγάλη συμμετοχή μικρών και
μεγάλων. Επιπλέον, σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Συλλόγου, από την καθηγήτρια κ.
Μαρία Κονίδη, το βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο
για παιδιά και νέους, με θέμα «Διαφορετικότητα και Ρατσισμός». Με βιωματικές δράσεις, διαδραστικά παιχνίδια,
προβολές, παραδείγματα και συζητήσεις, τα παιδιά είχαν
την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις έννοιες «διαφορετικότητα» και «ρατσισμός», να τις κατανοήσουν και να βάλουν τις βάσεις για την αποδοχή της ισότητας των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλετικών, θρησκευτικών και άλλων διαφορών, μακριά από ξενοφοβικά και άλλα αρνητικά
κοινωνικά στερεότυπα, που δηλητηριάζουν τις ψυχές
μας, οφειλόμενα είτε σε άγνοια και έλλειψη ενημέρωσης
είτε σε καθοδηγούμενους και ύποπτους φανατισμούς.
● Και μια άλλη εκδήλωση, όχι και τόσο πολιτιστική.
Σε καφετέρια-μπαρ του χωριού, η Γ΄ τάξη του Λυκείου,
όπως αναγράφεται στη σχετική διαφημιστική αφίσα-πρόσκληση, διοργάνωσε μουσικοχορευτική βραδιά, που πιθανόν να εντάσσεται και στις προσπάθειες που κάνουν

ταγες κιόλας. Ήσουνα καλός χορευτής.
Εχόρευες στο πηγανόφυλλο. Δε σ’ έπιανε
κανένας.
- Πάνε αυτά, περάσανε. Τώρα τι κάνουμε;
- Γιατί, άμα σου τύχει, δε φέρνεις
καμιά γυροβολιά;
- Μην κολάζεσαι καημένε. Με τι κότσια; Δε λες να μπορούμε να περπατάμε
και να συγυριόμαστε; Ο χορός μας έλειψε; Πέφτω στο κρεβάτι να σβερκωθώ
και είμαι σάψαλο. Δεν έχω ανάκαρο να
γυρίσω πλευρό. Κολλάει το κορμί μου
στο ματαράτσι. Τώρα σκέφτομαι πώς
κατάντησα από το πολύ ταμάχι, αλλά
είναι αργά. Στερνή μου γνώση να σε
είχα πρώτα.
- Δηλαδή, νομίζεις ότι, αν δε δούλευες
πολύ, θα ήσουνα καλύτερα.
- Ε, βέβαια. Θα φύλαγα πισινή.
- Δε βλέπω εγώ και τους γραμματιζούμενους. Αυτοί δεν πιάνανε αξίνα,
αλλά στέκονται χειρότερα από μας, όταν
φτάσουν στην ηλικία μας. Άμα φτάσουν
δηλαδή.
- Δεν περνάει και ο καιρός ρε παιδί
μου. Ξημερώνει, βραδιάζει και δεν τελειώνουν οι ώρες. Άσε που δεν έχουμε
και ύπνο όλη τη νύχτα. Η κυριότερη
φροντίδα μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε να πιούμε τα χάπια μας, τα φάρμακά μας. Να τα πάρουμε στην ώρα
τους. Ευτυχώς που βρίσκονται κι αυτά
και μας κρατάνε στη ζωή.
- Δε μου λες; Θα κατεβούνε οι δικοί
σου φέτος για διακοπές;
- Όσοι μπορέσουν, θα κατεβούν.
Τους περιμένω. Ο καθένας έχει το πρόγραμμά του. Άλλος δώθε και άλλος
κείθε. Ειδικά οι νέοι πάνε αλλού. Οι
δικοί σου;
- Και μένα το ίδιο. Πώς και πώς τους
περιμένω. Να αλλάξουμε και λίγο τη
ρουτίνα μας. Να τους ιδώ. Να ξεπονέσω.
Η ώρα περνάει και οι γέροι δε σταματάνε να λακριντεύουν. Για τα τωρινά

Νέα από το χωριό
συνήθως οι μαθητές να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα
για την πολυήμερη εκδρομή τους. Όμως αδίκησαν και
υποβάθμισαν την εκδήλωσή τους, αναθέτοντας την όποια
διασκέδαση σε μια επαγγελματία χορεύτρια (ας την πούμε
έτσι), που επεδείκνυε την αποκαλυπτική σιλουέτα της με
χαμηλής -ή και ανύπαρκτης- ποιότητας λικνίσματα και
φιγούρες, κάτω ή πάνω στα τραπέζια, περιστοιχισμένη
από πλήθος νεαρών θαμώνων, που την επευφημούσαν,
και αυτή φωτογραφιζόταν μαζί τους, σε προσποιητές
προκλητικές και άνοστες πόζες. Η τέτοιου είδους φτηνή
διασκέδαση, που αντιγράφει συνήθειες όχι αξιοπρεπών
και αξιομίμητων νυχτερινών κέντρων, δεν είναι ούτε τιμητική ούτε και ωφέλιμη, ιδιαίτερα για νέους και μαθητές,
γιατί έχει επάνω τους αποπροσανατολιστική επίδραση
και ψυχικές και σωματικές παρενέργειες, για τις οποίες
δεν μπορεί να γίνει λόγος στο σύντομο αυτό σημείωμα.
Γονείς και εκπαιδευτικοί τις γνωρίζουν. Βεβαίως, η κερδοσκοπική βιομηχανία του θεάματος και της διασκέδασης,
με διάφορα μέσα (μπαράκια, τηλεόραση, διαδίκτυο κλπ.),
τέτοια πρότυπα προπαγανδίζει, προβάλλει και προσπαθεί
να επιβάλει στο νεανικό κοινό. Και στην εποχή της πληροφόρησης δε γίνεται αλλιώς, πολλοί νέοι τα γνωρίζουν
και τα παρακολουθούν από την εικονική πραγματικότητα
της μικρής οθόνης, από μια, έστω, πολύ μικρή και πολύ
εύθραυστη απόσταση «ασφαλείας». Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι είναι βήμα προόδου και χαρακτηριστικό σύγχρονων (μοντέρνων) νέων το να τα μιμούνται, να τα μεταφέρουν και να τα ακολουθούν στη δική τους ζωντανή
πραγματικότητα. Αντιθέτως, η άκριτη αποδοχή προτύπων,
που επιβάλλει η βιομηχανία «πολιτιστικών» υποπροϊόντων,
με σκοπό το κέρδος (και με πολιτικές προεκτάσεις) είναι
μια βαριά μορφή συντηρητισμού, που θέλει να κρατάει
στάσιμη την κοινωνία, δέσμια και υποτακτική στις επιλογές
των «αφεντικών» και των συμφερόντων τους. Χρειάζεται,
λοιπόν, προσοχή και περίσκεψη. Γιατί, με λίγα λόγια,
ένας καλός και άγιος σκοπός, δεν μπορεί και δεν πρέπει
να αγιάζει πάντοτε όλα τα μέσα.
● Η προτομή της Αδαμαντίας Γρηγοριάδη. Η πρώτη
επίσημη παρουσίαση του έργου, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία των γυναικών της Ζούρτσας -εκπαιδευτικών και
άλλων- και φιλοτεχνεί ο τηνιακός γλύπτης Πραξιτέλης
Τζανουλίνος, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Φιγαλίας,
παρουσία του καλλιτέχνη, των τοπικών αρχών, συλλογικών
φορέων, προσκεκλημένων και πολιτών. Με την ολοκλήρωσή του, αναμένεται να τοποθετηθεί σε χώρο που θα

και τα περασμένα. Για όλα. Οι αναμνήσεις
είναι το βάλσαμο του ανήμπορου.
- Τι ώρα ν’ ανοίγει το φαρμακείο.
- Κατά τις έξι.
- Να πάω να πάρω κάτι φάρμακα
που μού ’γραψε ο γιατρός.
- Άιντε να πάμε τότε.
- Θα φύγεις και συ;
- Εγώ θα πάω σπίτι. Μπαίνω νωρίς,
γιατί δε θαμπίζω και καλά και, άμα σουρουπώσει, δυσκολεύομαι. Να μην παραπατήσω πουθενά και σωριαστώ, γιατί,
αν σπάσω κάνα χέρι ή πόδι, θα είναι τα
τελευταία μου. Ο γέρος ξέρεις από τι
πάει, όπως λέει η γνωστή κουβέντα.
Σηκώνονται σιγά – σιγά. Τεντώνουν
το κορμί τους να ξεμουδιάσουν, τα πρώτα
βήματα αργά – αργά σαν καρφοπιασμένοι. Προχωρούν ο καθένας το δρόμο
του. Ο ένας προς τα δω, ο άλλος προς
τα κει.
Τους βλέπεις και σκέφτεσαι:
Τα νιάτα του χθες, γεράματα του
σήμερα.
Οι μαχητές του χθες, απόμαχοι του
σήμερα.
Οι αρχάριοι του χθες, βετεράνοι
του σήμερα.
Τα λουλούδια του χθες, μαραμένα
κοτσάνια σήμερα.
Αυτοί υπήρξαν οι σκαπανείς της δικής
μας ζωής, οι θεμελιωτές του βίου μας,
οι ρίζες μας οι ίδιες. Ο χρόνος ο αμείλικτος, ο πανδαμάτορας, άφησε βαθιές
και ανεξίτηλες γρατζουνιές επάνω τους.
Αναλογίζεσαι, βλέποντάς τους, τη
σκληρή μοίρα που είναι κοινή για όλους
τους ανθρώπους. Διέγραψαν την τροχιά
τους στη ζωή δημιουργικά, εποικοδομητικά και τώρα περιμένουν την αναγνώριση των προσπαθειών τους, το στέφανο της αποδοχής και της επιβράβευσης, όπως είχε ειπεί και ο Απόστολος
Παύλος.
Αξίζουν την αγάπη μας.
Αξίζουν την εκτίμησή μας.
Και πάνω απ’ όλα, αξίζουν το σεβασμό μας.
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

κριθεί κατάλληλος, με την ευκαιρία του πανελλαδικού
εορτασμού της επετείου των διακοσίων χρόνων από την
Επανάσταση του 1821, στο πλαίσιο και άλλων σχετικών
εκδηλώσεων που αρχίζουν να ετοιμάζονται.
● Ελλείψεις εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές
ώρες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Νέας Φιγαλίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση-καταγγελία της δημοτικής παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Ζαχάρως-Φιγαλίας» και του επικεφαλής
της Χρήστου Γιαννόπουλου, δύο μήνες μετά την έναρξη
της σχολικής χρονιάς, παρέμεναν ακάλυπτες στη Φιγαλία
7 διδακτικές ώρες χημικού, 13 ώρες φιλολόγου και 15
ώρες βιολόγου. Χάνονται, δηλαδή, 35 συνολικά ώρες μαθημάτων κάθε εβδομάδα και, επομένως, σχεδόν 150 κάθε
μήνα. Ελλείψεις ―αλλά μικρότερες― υπάρχουν και στη
Ζαχάρω, της οποίας το Λύκειο έχει επιπλέον σοβαρό
πρόβλημα στη στέγη και στα παράθυρα, από όπου
μπαίνουν νερά. Η ανακοίνωση καταλογίζει αδιαφορία
στο Υπουργείο, η οποία αποβαίνει σε βάρος των μαθητών,
και διαμαρτύρεται έντονα που, ενώ τα προβλήματα είναι
γνωστά από καιρό και επανειλημμένα έχουν αναφερθεί
στους αρμόδιους, παραμένουν ακόμη άλυτα. (Δυστυχώς,
όσοι έχουν ―ή είχαν― σχέση με σχολεία, την ξέρουν
καλά αυτή την τακτική. Ας ελπίσουμε ότι τώρα, 5 μήνες
από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η κατάσταση θα
έχει βελτιωθεί).
Σε άλλες ανακοινώσεις της η ως άνω δημοτική παράταξη
καταγγέλλει τη διαχρονική ανεπάρκεια ή και αδιαφορία
των κυβερνήσεων για λήψη των αναγκαίων προληπτικών
μέτρων (αποστραγγιστικών-αντιπλημμυρικών κ.ά. έργων)
προστασίας ανθρώπινων ζωών και περιουσιών από τα
ακραία καιρικά φαινόμενα και διατυπώνει ολοκληρωμένες
τεχνικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Παράλληλα, ζητεί από το δήμαρχο και την πλειοψηφούσα
δημοτική παράταξη τη μείωση του αδικαιολόγητα υψηλού
κόστους του νερού, την εφαρμογή του κοινωνικού τιμολογίου, που δεν το εφάρμοζε η προηγούμενη δημοτική
αρχή, την απαλλαγή από το τέλος ύδρευσης των οικογενειών που έχουν πραγματικά ανάγκη και την άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων που υπάρχουν σε εγκαταστάσεις,
σε έμψυχο δυναμικό και σε αναγκαία μηχανήματα.
● Καινούργιο αναπηρικό αμαξίδιο της Διασωστικής
Εθελοντικής Ομάδας Φιγαλίας (ΔΕΟΦ). Στο πλαίσιο των
δράσεων της ΔΕΟΦ, με πρωτοβουλία των στελεχών της
Δημήτρη Γεωργακόπουλου και Κώστα Μπακόλα, συγκεντρώθηκε περίπου 1 τόνος πλαστικά καπάκια, με τα οποία
αποκτήθηκε νέο αναπηρικό αμαξίδιο. Αξιέπαινη πρωτοβουλία, παράδειγμα προς μίμηση.
Πηγή: ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24
Επιμέλεια και σχόλια: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ετήσια συνεστίαση του Συλλόγου μας

Αγαπητοί συμπατριώτες,
μέλη και φίλοι του Συλλόγου,
● Η καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση του
Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί στις
15 Μαρτίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα
1:00 μ.μ. στο Μουσικό Μεζεδοπωλείο
«Πάμε Ψυρρή», οδός Κατσικογιάννη 5,
Ψυρρή, Αθήνα, τηλ. 210-3246098, κοντά στην
εκκλησία Άγιοι Ανάργυροι (Εξυπηρετεί η στάση
Μοναστηράκι μετρό και ηλεκτρικού).
● Θα προσφερθεί πλούσιο γεύμα με εκλεκτά
φαγητά και όλα τα γνωστά συνοδευτικά, ποτά,
αναψυκτικά κλπ., με 20 ευρώ κατ’ άτομο.
Και, φυσικά, θα υπάρχει ζωντανή μουσική για
τη διασκέδασή μας.

● Αναμένουμε την αθρόα συμμετοχή σας, ώστε
να βρεθούμε από κοινού σε μια ευχάριστη εορταστική ατμόσφαιρα και να βοηθηθεί ο Σύλλογος
στη συνέχιση του έργου του. Μαζική περιμένουμε
να είναι και η παρουσία των νέων μας.

● Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας τηλεφωνικώς ή άλλως πως, σε κάποιο από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Ενδεικτικά, δίνουμε τα κάτωθι τηλέφωνα:

Γλούμης Βασίλης 6972211417,
Κάσσαρη Χρυσούλα 6936794512,
Αντωνοπούλου Μαρία 6973902381.

Στηρίξτε με την παρουσία σας το Σύλλογο.

Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Την Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019, προς τιμήν του
πολιούχου του χωριού μας Αγίου Νικολάου, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος εκκλησιασμός και η
αρτοκλασία του Συλλόγου μας στον Ιερό Ναό της
Παναγίας Θεοτόκου, (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 260,
Άγιος Δημήτριος).
Αθρόα ήταν και φέτος η προσέλευση των συμπατριωτών μας, οι οποίοι μετά τον εκκλησιασμό είχαν
την καλή ευκαιρία να συνευρεθούν στο εντευκτήριο
του ναού, να ανταλλάξουν τα νέα τους μέσα σε ευχάριστη Ζουρτσάνικη ατμόσφαιρα και να απολαύσουν
τον καφέ και τα γλυκίσματα που προσφέρθηκαν με
τη φροντίδα γυναικών του Συλλόγου μας και της
τοπικής ενορίας.

Ο πρόεδρος Βασίλης Γλούμης, ο πατήρ
Νικόλαος Τσούτας και ο γιατρός Γεώργιος Δαΐκος.

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΟΥΤΑ

● Ο Αιδεσιμολογιώτατος Οικονόμος πατήρ Νικόλαος Τσούτας, ο συμπατριώτης μας ιερέας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην περιοχή
Άγιος Δημήτριος Αθηνών, εξέδωσε πρόσφατα ένα ακόμη καλαίσθητο βιβλίο
του με τον τίτλο «Μαθητεύσαντες πάντα τα έθνη…». Στην τελετή παρουσίασης
του βιβλίου παραβρέθηκε εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας η κ. Χρυσούλα
Κάσσαρη.

● Συγχαίρουμε τον πατέρα Νικόλαο, του ευχόμαστε να έχει πάντα τη
δύναμη για πνευματική προσφορά, να είναι καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο του
και τον ευχαριστούμε που το δώρισε στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας και στην
εφημερίδα. Επίσης τον ευχαριστούμε που κάθε χρόνo φιλοξενεί το Σύλλογό
μας στον Ναό που ιερουργεί, για τη Θεία Λειτουργία, την αρτοκλασία και τον
καφέ.

