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ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 
Με αφορμή τον καταιγιστικό 
και ανελέητο βομβαρδισμό 
των διαφημίσεων από τα έ-
ντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης, υπέρ ορισμένων 
νεοφανών τροφίμων, όπως 
είναι τα «μεταλλαγμένα», οι 
μαργαρίνες, τα λειτουργικά  

και τα διατροφικά συμπληρώματα, με συνέπεια να 
προοιωνίζεται η απομάκρυνση του πληθυσμού από  
την παραδοσιακή διατροφή του Έλληνα, ώθησαν την 
ελαχιστότητά μου να γράψω δυό λόγια, με βάσιμη 
ελπίδα ευαισθητοποίησης των αναγνωστών του περι-
οδικού μας, υπέρ της Ελληνικής παραδοσιακής- με-
σογειακής διατροφής. 

Ως γνωστόν η διατροφή ενός πληθυσμού κάθε 
άλλο παρά απλό θέμα είναι. Καθορίζεται από μια 
ποικιλία παραγόντων, όπως οι γευστικές εμπειρίες 
του, η διαθεσιμότητα των τροφίμων, το κοινωνικό 
πλαίσιο, καθώς και η ευαισθητοποίησή του σε θέμα-
τα υγείας. 

Σχετικά με τη χώρα μας, οι γευστικές εμπειρίες 
είναι εγγεγραμμένες στο ευρύτερο πλαίσιο της Ελλη-
νικής παραδοσιακής μεσογειακής δίαιτας, η οποία 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιταγές της σωστής 
διατροφής. Υπάρχει ωστόσο το θέμα της διαθεσιμό-
τητας των τροφίμων, το οποίο αναφέρεται όχι μόνο 
στη εγχώρια παραγωγή αλλά και σε τρόφιμα διακι-
νούμενα από άλλες χώρες. Η διακίνηση με τη σειρά 
της, επηρεάζεται τόσο από της χώρας μας, όσο και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H διαφήμιση ορισμένων 
προϊόντων είναι πιθανό να δράσει καταλυτικά στις 
προτιμήσεις του καταναλωτή, επηρεάζοντας έτσι τη 
διαθεσιμότητα.  

Η πρόσφατη ή επικειμένη εμφάνιση νεοφανών 
τροφίμων, όπως είναι τα «μεταλλαγμένα», τα λει-
τουργικά και τα διατροφικά συμπληρώματα, ενδέχε-
ται να προοιωνίζουν την απομάκρυνση του πληθυ-
σμού από την παραδοσιακή διατροφή του Έλληνα, 
είτε με την μείωση της βιοποικιλίας είτε με την απο-
μάκρυνση παραδοσιακών τροφίμων με καταναλωτι-
κά κακέκτυπα. 

Πάντως στη χώρα μας διαπιστώνεται προοδευ-
τική αλλαγή των διατροφικών συνηθειών μεγάλου 
και συνεχώς αυξανομένου τμήματος του πληθυσμού, 
το οποίο απομακρύνει από την παραδοσιακή Ελληνι-
κή μεσογειακή διατροφή και υιοθετεί δυτικές δια-
τροφικές συνήθεις και τρόπο ζωής. Η διαπίστωση 
αυτή είναι βασισμένη σε στοιχεία που αναφέρονται 
στο τι  αγοράζει το Ελληνικό νοικοκυριό. Για παρά-
δειγμα η διαθεσιμότητα του ελαιολάδου ανά νοικο-
κυριό στην Ελλάδα έχει πτωτικές διαχρονικές τάσεις, 
σε αντιδιαστολή με την σταθερή ανοδική πορεία των 
σπορέλαιων και της μαργαρίνης. 

Αν θελήσουμε να αναζητήσουμε τον λόγο για 
τον οποίο συμβαίνει αυτό, τότε πρέπει να αποφασί-
σουμε αν αιτία είναι η υψηλότερη τιμή του ελαιολά-
δου, ο καταιγιστικός βομβαρδισμός της διαφημιστι-
κής εκστρατείας των μαργαρινών και σπορέλαιων, ή 
και των δύο. Θέμα επιλογής για λόγους υγείας δεν 
υπάρχει, αφού το ελαιόλαδο είναι ότι καλύτερο έ-
χουμε για την υγεία μας. Oι βόρειοι Ευρωπαίοι μπο-
ρεί να δικαιολογούνται για το ότι υποκαθιστούν το 
βούτυρο με μαργαρίνη, εμείς όμως δεν έχουμε λόγο 
να αντικαταστήσουμε το ελαιόλαδο με οποιοδήποτε 
άλλο προϊόν. 

Το ελαιόλαδο φέρεται να έχει μία σειρά από 
ευεργετικές ιδιότητες μεταξύ των οποίων είναι η 
ρύθμιση των λιπιδίων του   αίματος και ο έλεγχος της 
υπέρτασης. Στο ελαιόλαδο μπορεί να αποδοθεί η 
μείωση της           (Συνέχεια στη σελίδα 2) 
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θνησιμότητας από τα καρδιοαγγειακά νοσήματα κα-
θώς πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνει την κα-
κή χοληστερίνη ενώ αυξάνει την καλή και διαθέ-
τει αντιοξειδωτικούς παράγοντες. 

Επί πλέον, αποτελεί ένα εξαιρετικά εύγεστο 
συμπλήρωμα ευνοεί την κατανάλωση πολλών λαχα-
νικών και χορταρικών. Δεν μπορούμε, για παράδειγ-
μα, να φάμε ωμή τη μελιτζάνα ή το κολοκυθάκι. Ό-
ταν όμως το μαγειρέψουμε με ελαιόλαδο, προσθέ-
τουμε κι άλλα συστατικά, όπως κρεμμύδι, σκόρδο 
κ.λπ., τότε προκύπτει ένα φαγητό που περιέχει αντιο-
ξειδωτικές ουσίες, μέταλλα και βιταμίνες. Αξίζει ε-
πίσης να σημειωθεί ότι πρόσφατες μελέτες αποδί-
δουν στο ελαιόλαδο ακόμη και αντιφλεγμονώδη 
δράση, παρόμοια με εκείνη των φαρμάκων που 
χορηγούνται για αρθρίτιδες. 

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να τηγα-
νίζουμε με ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο αντέχει και δια-
σπάτε σε υψηλότερες θερμοκρασίες από τα σπορέ-
λαια. Έχει από την φύση του αντιοξειδωτικές ουσίες, 
οι οποίες εμποδίζουν την οξείδωσή του. Σε αντιδια-
στολή, τα σπορέλαια διασπώνται σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες. 

Κατά συνέπεια χρέος όλων μας πρέπει να είναι 
η ένταξη στο καθημερινό μας διαιτολόγιο η Ελληνι-
κή Μεσογειακή Διατροφή με το βασικό της συστατι-
κό το παρθένο Ελαιόλαδο, για καλή υγεία, χωρίς χο-
ληστερίνη, υπέρταση και καρδιαγγειακά νοσήματα. 

Αθανάσιος Καράμπελας  
Η εκδήλωση στην Παλιά Πόλη της Κυπαρισσίας 
και η «ανακάλυψη» του παλαιού καλντεριμιού. 

(Φωνή Μεσσηνίας Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009  
Σελίδα 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Σύλλογος για την Προστασία και Αναβίωση 
της Παλιάς Πόλης της Κυπαρισσίας, γιόρτασε και 
φέτος με μεγάλη επιτυχία το έθιμο, με τις φουγγαρίες 
του Αγιάννη Ριγανά και τον Κλείδωνα. 

Η συμμετοχή  του κόσμου, την περασμένη Τρίτη 
στις 23 Ιουνίου ήταν μεγάλη και η πλατεία της Άνω 

Πόλης ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Μετά το πα-
ραδοσιακό έθιμο, που έρχεται από τα παλιά χρονιά 
με τις φουγγαρίες που άναβαν στις διάφορες ρούγες 
της Παλιάς Πόλης, ακολούθησε μου-σικοχορευτική 
βραδιά με ζωντανή παραδοσιακή μουσική και συμμε-
τοχή του χορευτικού συγκροτήματος του ΜΕΣΚ και 
του Συλλόγου Γυναικών ΓΑΙΑ με τις παραδοσιακές 
στολές.  Επίσης ο Σύλλογος συνεχίζει την προσπά-
θεια για την διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτή-
ρα της Παλιάς Πόλης, προχωρώντας στον καθαρισμό 
ενός από τα ομορφότερα καλντερίμια της Παλιάς Πό-
λης νότια του κάστρου και πλησίον των Χαμάμ. Ου-
σιαστικά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους, ό-
ταν καθαρίζοντας τόνους από μπάζα και πέτρες που 
σε ορισμένα σημεία έφταναν και το ένα μέτρο, βρε-
θήκαμε στην θέα ενός πανέμορφου καλτεριμιού που 
διατηρείτο ανέπαφο για δεκαετίες και ουσιαστικά 
ήταν ξεχασμένο. 

Στην προσπάθεια αυτή βοήθησαν τα συνεργεία 
της ΔΕΥΑΚΥ και του Δήμου Κυπαρισσίας. Ο Σύλ-
λογος θα προχωρήσει στο μέλλον στον καθαρισμό  
και άλλων  παραδοσιακών καλτεριμιών στην Παλιά 
Πόλη. 

Τέλος το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν 
και άλλες εκδηλώσεις από τον Σύλλογο με αποκορύ-
φωμα το Παζάρι αντικών και παλαιών αντικειμένων 
που θα γίνει στις αρχές του Αυγούστου. 

Ξεκινά ψάξιμο για νέο Λύκειο στην Κυπαρισσία 
(Φωνή Μεσσηνιακά 29 Ιουνίου 2009 Σελίδα 9) 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ αναζήτησης οικοπέδου για την 
ανέγερση του καινούργιου Λυκείου Κυπαρισσίας, 
ξεκινάει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που προφα-
νώς αναλαμβάνει να πληρώσει για την απόκτηση της 
γης που χρειάζεται. 

Μια πρώτη συζήτηση για το θέμα έγινε κατά 
την πρόσφατη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτρο-
πής Υποδομών, όπου ομόφωνα αποφασίστηκε η έγκρι-
ση της σκοπιμότητας για την αγορά του οικοπέδου. Με 
την απόφαση αυτή η Νομαρχιακή Επιτροπή Οικονομι-
κών Θεμάτων, η διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και ο Δήμος Καλαμάτας καλούνται να υποδεί-
ξουν με τις νόμιμες διαδικασίες τα καταλληλότερα και 
συμφερότερα οικόπεδα, στα οποία μπορεί να ανεγερ-
θεί το καινούργιο Λύκειο, ώστε να γίνει μετά η τελι-
κή επιλογή. 

Ο Δήμος Κυπαρισσίας έχει ήδη κάνει μια πρό-
ταση, η οποία ωστόσο δεν εξετάστηκε από τη Ν.Ε. 
Υποδομών, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία που να δεί-
χνουν ότι ακολουθήθηκε μια διαδικασία υποβολής 
και αξιολόγησης προσφορών. 

Η αναγκαιότητα του νέου Λυκείου στην Κυπα-
ρισσία είναι εκ των ων ουκ άνευ γιατί τα τελευταία 
χρόνια ο αριθμός των μαθητών έχει διπλασιαστεί 
σχεδόν, με αποτέλεσμα να υπάρχει εντονότατη έλ-
λειψη χώρων με σειρά αρνητικών συνεπειών, κυρίως 
φυσικά εκπαιδευτικών και διαπαιδαγωγικών.  

                        (Συνέχεια στη σελίδα 3) 
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Χαρακτηριστικά οπ αντιδήμαρχος Κυπαρισσίας 
Αργύρης Γκότσης σε υπόμνημα του προς τη Νομαρ-
χιακή Επιτροπή επισημαίνει: «Σήμερα παιδιά του 
Λυκείου στεγάζονται στον ίδιο μικρό και ανεπαρκή 
χώρο που στεγάζεται το Γυμνάσιο της πόλης. Συνο-
λικά 450 παιδιά φοιτούν στο Γυμνάσιο και ακόμα 
300 στο Γενικό Λύκειο. Ο αύλιος χώρος είναι πολύ 
μικρός για ένα τόσο μεγάλο αριθμό παιδιών αλλά και 
με μεγάλη διαφορά ηλικίας, πράγμα που δημιουργεί 
συχνά προβλήματα συμπεριφοράς μεταξύ τους. Οι 
αίθουσες είναι λίγες και δεν αρκούν να στεγάσουν τα 
τμήματα. Πιθανή επέκταση των κτιριακών υποδομών 
στο ίδιο χώρο είναι αδύνατη, γιατί έτσι θα κλείσει 
και ο ελάχιστος ελεύθερος χώρος που έχει μείνει. 
Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη κατασκευής νέ-
ου Λυκείου στην Κυπαρισσίας. Επιπροσθέτως στο 
Λύκειο έχουν προστεθεί και αθλητικά τμήματα με α-
ποτέλεσμα το πρόβλημα της στέγασης να γίνεται έ-
ντονο και να είναι και επείγουσα η ανάγκη του νέου 
Λυκείου.». 

Ακόμη ο αντιδήμαρχος τονίζει ότι με το και-
νούργιο Λύκειο θα απελευθερωθεί το υπάρχον κτήριο 
για να δημιουργηθεί νέο Γυμνάσιο: «Η μεταστέγαση 
του Λυκείου θα δώσει την ευκαιρία στέγασης μιας 
δεύτερης διεύθυνσης Γυμνασίου που από κάθε άπο-
ψη είναι απαραίτητη, γιατί ο μεγάλος αριθμός μαθη-
τών και τμημάτων έχει προκαλέσει τη δυσλειτουργία 
του ενιαίου γυμνασίου». 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 
 

(Ανατύπωση από την εφημερίδα ¨Η ΖΟΥΡΣΤΑ» 
Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2009 σελίδα 4) 

Ο άνθρωπος, ο καθηγητής, ο δικαστής του Λαϊκού 
δικαστηρίου. 

Ήταν αυστηρός, ήταν σκληρός. Ήταν σκούρκος, 
αλλά ήταν έντιμος και δίκαιος. Δεν δικαιολογούσε 
μαθητές που πηγαίνανε στο Γυμνάσιο * αδιάβαστοι 
και απροετοίμαστοι εάν και εφόσον ήξερε ότι δεν 
εστερούντο τον επιούσιον άρτον, ότι δεν ήταν νηστι-
κοί. 

Ο ίδιος μαθητής, στο Γυμνάσιο της Κυπαρισσίας, 
είχε υποφέρει. Είχε μείνει ορφανός χάνοντας τη μη-
τέρα του σε μικρή ηλικία και αυτό είχε τις συνέπειες 
του στην παιδική ψυχή. 

Ο πατέρας του, του έστελνε κάθε φορά ένα ταψί 
μπομπότα με αυτό περνούσε όλη τη εβδομάδα. Το 
ψωμί αυτό το μοίραζε σε 7 κομμάτια, ένα για κάθε 
ημέρα. Κάποια ημέρα όμως είπε να το ρίξει έξω και 
να φάει δύο κομμάτια, την επομένη μετάνιωσε γιατί 
δεν έφαγε τίποτα. Έκανε αναγκαστική νηστεία. Λέ-
γεται ότι σε κάποια φάση δεν έλαβε το περίφημο σι-
τηρέσιο γι' άγνωστους λόγους. Ίσως ήταν άρρωστος 
ο πατέρας και όλη την εβδομάδα την έβγαλε με 
στραγάλια και νερό. 

Όλα αυτά βέβαια σημάδεψαν την ψυχολογία του 
και τη συμπεριφορά του έναντι των μαθητών του και 
του κοινωνικού του περίγυρου. Αναφέρω δύο γεγο-
νότα που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. 

Επεισόδιο 1. Παντρεύτηκε την κόρη του διαβολή 
με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, τη Μίνα, το Βα-
σίλη και το Νίκο. 

Ανέθρεψε την οικογένεια του με τις αρχές της 
Χριστιανικής ηθικής και έμαθε τα παιδιά του με το 
παράδειγμα του να ζουν έντιμα και δίκαια. 

Όταν νιόγαμπρος θέλησε να πάει γαμήλιο ταξίδι, 
εφόρτωσε στο άλογο κάποια βαλίτσα, ένα σακούλι 
με τα απαραίτητα και ετοιμάστηκε να ξεκινήσει. 

Στο σπίτι του όμως φιλοξενούσε τα παιδιά του 
Κώστα Δαΐκου, Σχολάρχη τότε, Γιώργο και Θανάση. 
Τα παιδιά είχαν χάσει τη μητέρα τους και ο πατέρας 
τους δεν διανοείτο να ξαναπαντρευτεί. 

Όταν ο Γιώργος Παπακυριακόπουλος και η γυ-
ναίκα του Όλγα άρχισαν να αποχαιρετούν τα παιδά-
κια, εκείνα άρχισαν να κλαίνε με λυγμούς, «που θα 
μας αφήσετε εμάς τί θα γίνουμε χωρίς εσάς τώρα». 
Έκλαιγαν και ατελείωτα και απαρηγόρητα. 

Βλέπει όλη τη σκηνή ο νιόγαμπρος και φωνάζει 
«ξεφορτώστε το άλογο δεν θα πάμε πουθενά». Τα 
παιδιά αυτά μεγάλωσαν και ο μεν Γιώργος έγινε κα-
θηγητής της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο 
δε Θανάσης Πολιτικός μηχανικός. Για τα παιδιά αυ-
τά σεμνύνεται όχι μόνο η Ζούρτσα αλλά ολόκληρη η 
Ολυμπία. 

Εδώ πρέπει να σταθούμε με σεβασμό για την 
γενναία απόφαση και πράξη του αείμνηστου Παπα-
κυριακόπουλου. Εθυσίασε ένα δεκαήμερο ξεγνοια-
σιάς και αναμνήσεων για χάρη των τρυφερών παιδι-
κών ψυχών που παρακαλούσαν τη συμπαράσταση 
στην πιο κρίσιμη παιδική ηλικία της ζωής τους. 

Επεισόδιο 2. 1943. Ο πατέρας μου είναι κατη-
γορούμενος για πολλές μικροζημιές στα χωράφια του 
θείου μου Τάση Γιακουμόπουλου στη θέση Μετόχι. 

Είναι γεγονός ότι οι αδελφοί Βλάμη προξενού-
σαν καθημερινά με τα πρόβατα τους ένταση στις 
σχέσεις των δύο συγγενών. Αδιαφορούσαν στα δί-
καια παράπονα του Τάση Γιακουμόπουλου. 

Κατήγορος ο Τάσης Γιακουμόπουλος κατηγο-
ρούμενος ο Αλέξης Βλάμης για επτά μικροαδικήμα-
τα. Πρόεδρος του Λαϊκού Δικαστηρίου ο Παπακυρι-
ακόπουλος. Ο κ. Γ. Παπακυριακόπουλος διορισμένος 
από τις αρχές της εποχής. Ερωτά ο Πρόεδρος: Έγι-
ναν οι ζημιές αγροφύλαξ; Μικροπράγματα κύριε 
Πρόεδρε αλλά έγιναν. Μα καλά 7 αγωγές; Απαντάει 
ο κατηγορούμενος «άρον άρον σταύρωσον αυτόν 
κύριε Πρόεδρε». Ο Πρόεδρος αποφαίνεται: «Το δι-
καστήριο αμφιβάλλει». Τι συνετέλεσε στην απαλλα-
γή;  Κανένας δεν έδωσε εξήγηση. 

Αυτός ήταν ο Γεώργιος Παπακυριακόπουλος ο 
καθηγητής που άφησε όνομα με το χαρακτήρα του 
και τις παρακαταθήκες του για τους νεότερους και 
όσους τον γνώρισαν. 

Πέρασαν χρόνια, τα τσοπανόπουλα ήρθαν στην 
Αθήνα, έγιναν φοιτητές και κατά καιρούς κατέβαιναν 
στη Ζούρτσα. 

                  (Συνέχεια στη σελίδα 4) 
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Ξεχάστηκε το παρελθόν, αποκατεστάθησαν 
πάλι οι οικογενειακές σχέσεις των δύο οικογενειών, 
επήλθε συμφιλίωση και αρμονία και αγάπη. Με το 
φτάσιμο των αδελφών Βλάμη οι Ζουρτσάνοι αυθόρ-
μητα λέγανε στον Τάση Γιακουμόπουλο. «Καλώς τα 
δέχτηκες Τάση» και εκείνος υπερήφανα χαιρόταν λες 
και δεχότανε τα ίδια του τα παιδιά. Άλλες εποχές, 
άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Ας ελπίσουμε ότι δεν χάθη-
καν για πάντα οι συνήθειες αυτές. 

Υπάρχει ακόμα στον τόπο μας και φιλοξενία 
και αλληλεγγύη και φιλότιμο και λεβεντιά και αγάπη 
και ελπίδα. 

                            Γληγόρης Βλάμης 
Σημ. Τα χωριατόπουλα που φοιτούσαν στο 

8τάξιο γυμνάσιο της Κυπαρισσίας την περίοδο 1948 
1954 θυμόμαστε ξεκάθαρα τις νυκτερινές εφόδους με 
τον Δημητρό τον Παπακυριακόπουλο και τον Γεώρ-
γιο Τάγαρη που ήθελαν να σιγουρευτούν ότι όλοι εί-
μαστε μέσα και διαβάζουμε.  

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
«… Εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου  

κατέλιπες Θεοτόκε…» 
Απολυτίκιον Κοιμήσεως 

Η Παναγία, η Θεομήτωρ, η μετά Θεόν Θεός, 
κατανοείται καλλίτερον υπό των πεπιστευκότων τω 
Κυρίω, μόνον δια τής εμπειρίας τής εν τη Εκκλησία 
ζωής των, καθ’ ότι η Θεομητορική μορφή της ελα-
ξεύθη κυρίως υπό του Αγίου Πνεύματος εντός του 
«εργαστηρίου» της Εκκλησίας από 3 ετών (εισόδια 
της Θεοτόκου) και αναντιρρήτως κατέχει κεντρικήν 
θέσιν εις την εκπλήρωσιν τής «βουλής του Θεού», η 
εκλελεγμένη και υπήκοος και κλίμαξ επουράνιος 
δι’ ής ο μονογενής Υιός Του εκατέβη, μορφήν δού-
λου λαβών, δια την ημών Σωτηρίαν… Μετά την έν-
δοξον Ανάστασιν και Ανάληψιν του Υιού και Θεού 
της και Θεού ημών, η Θεοτόκος κατοικούσε εις Ιε-
ροσόλυμα, όπου κατά την παράδοσιν, Άγγελος Κυ-
ρίου εκόμισεν μήνυμα του Ιησού Χριστού και την 
επληροφόρει, 3 ημέρας ενωρίτερον, ότι «είναι και-
ρός, Μητέρα, να σε πάρω κοντά μου…» Αμέσως ήρ-
ξατο των προετοιμασιών καθαριότητος ψυχής και 
σώματος, προς διδαχήν ημών (προσευχή, εξομολό-
γηση, Θεία Κοινωνία..), και απέστειλε μηνύματα εις 
συγγενείς και πρωτίστως εις τους Αγίους Αποστό-
λους, οίτινες από τα πέρατα της οικουμένης, όπου 
καθείς ευρίσκετο κηρύττων το Ευαγγέλιον, κατέφ-
θασαν επί νεφών κατά τρόπον εξόχως θαυμαστόν εις 
την πτωχήν κατοικίαν Της. «Απόστολοι εκ περάτων 
συναθροισθέντες ενθάδε» (εξαποστειλάριον 15ης 
Αυγούστου). Η Θεοτόκος εξήγησεν εις τους Απο-
στόλους και συγγενείς τον λόγον της συγκεντρώσε-
ως, χάριτι και καθοδηγία του Αγίου Πνεύματος και 

με μητρικήν στοργήν παρηγόρησεν την μεγάλην αυ-
τών θλίψιν.  

Η προαίσθησις του θανάτου είναι προνόμιον 
των αγίων ψυχών, ως εσχάτη ευλογία του Θεού που 
δίδει την ευκαιρίαν της τελικής προετοιμασίας δια 
την μεγάλην συνάντησιν με το πρόσωπον του θείου 
έρωτός των, τον Χριστόν. Οι πιστοί Χριστιανοί ας 
θεωρούν προνομιακήν την προειδοποίησιν – από ια-
τρούς ή συγγενείς – ότι το τέλος εγγύς. Ασφαλώς 
τούτο εις άλλους ομοιάζει με εφιάλτη, οι 
κατ’ επίγνωσιν όμως Χριστιανοί θεωρούν τούτο ως 
ευλογίαν Θεού, διότι τους δίδεται η δυνατότης της 
τελικής προετοιμασίας των, όπως και εις την Θεοτό-
κον. Η παράστασις των Αποστόλων και συγγενών 
υποδηλώνει το θέλημα του Θεού να μην είναι ο άν-
θρωπος μόνος κατά τας τελευταίας στιγμάς της ζωής 
του. Φυσικόν είναι ο Χριστιανός που εβίωσεν μέσα 
εις τους κόλπους της Εκκλησίας να τελειώνη μέσα 
εις την σύναξιν της Εκκλησίας. Εγκαταλείπει τα 
πρόσκαιρα και τα επίγεια και μεταβαίνει εις τα αιώ-
νια και τα ουράνια. Από την Στρατευομένη Εκκλησία 
τον υποδέχεται η Θριαμβεύουσα Εκκλησία. Η έξοδος 
της Θεοτόκου υπήρξεν κατ’ εξοχήν εκκλησιαστικόν 
γεγονός. Απήχησις της αληθείας αυτής είναι ο πάν-
δημος εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την 
15ην Αυγούστου – το Πάσχα του καλοκαιριού. 

Τον «θάνατον» της Θεοτόκου η Εκκλησία 
ονομάζει Κοίμησιν, εφαρμόζουσα τον λόγον του Κυ-
ρίου ότι ο θάνατος είναι ως ύπνος: «Λάζαρος ο φί-
λος ημών κεκοίμηται…» (Ιωάν. ΙΑ΄11). Αυτό που 
κυρίως μαρτυρεί ότι ο «θάνατος» της Θεοτόκου ήτο 
απλώς κοίμησις, είναι η ένδοξος μετάστασις του σώ-
ματός Της εις τον Ουρανόν 3 ημέρας μετά την ταφήν 
Της εις Γεθσημανή, όπου κατά την παράδοσιν ευρέ-
θη ο τάφος κενός (μηναίον Αυγούστου) και τούτο 
διότι η Παναγία είχε φθάσει εις την κορυφήν τής δυ-
νατής δι’ άνθρωπο ταπεινώσεως, τελειότητος και α-
γιότητος. Υπήρξεν ο πρώτος άνθρωπος που η Χάρις 
του Αγίου Πνεύματος μετεμόρφωσε και ύψωσε εις 
κατάστασιν θεώσεως. Διά την Θεοτόκον είδομεν τον 
θάνατον εις τας πραγματικάς του διαστάσεις, ως εγέ-
νετο και με τον Υιόν και Θεόν Της. Τον είδομεν ως 
κοίμησιν και ύπνο. Δια πάντα πιστόν που ακολουθεί 
το πρότυπον του Χριστού και της Παναγίας ο θάνα-
τος έχει χάσει κάθε αρνητικόν στοιχείον. «Πού σού 
θάνατε το κέντρον;» (Ιερός Χρυσόστομος) και έχει 
καταστεί λειτουργία ζωής. «Εκ γάρ θανάτου προς 
ζωήν και εκ γης προς ουρανόν Χριστός ημάς δια-
βίβασεν επινίκιον άδοντας» (Πεντηκοστάριον). Η 
Ορθοδοξία χρησιμοποιεί τον όρον ‘Ανάστασις’ δια 
τον Ιησούν Χριστόν και  ‘Μετάστασις’ δια την Θεο-
τόκον.                     (Συνέχεια στη σελίδα 5) 
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Η Μετάστασις είναι μοναδική και ανεπανά-
ληπτος κατάστασις ήν ο Χριστός εχάρισεν εις την 
Παναγίαν Μητέρα Του, και Μητέρα πάντων ημών 
κατά Χάριν. Είναι μία Ανάστασις πρό της κοινής 
Αναστάσεως. Είναι πρώτη εις την Ανάστασιν. «Οι 
νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον» 
(Α΄Θεσσ. Δ΄16). 

Η Ζωηφόρος, Κυριοτόκος και Μυριώνυμος 
(χιλιάδες τα προσωνύμια της Παναγίας) είναι η τιμι-
ωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως 
των Σεραφείμ. Απέκτησεν όχι μόνον παγκόσμιον, 
αλλά και πανουράνιον δόξαν αφού ο Υιός και Θεός 
Της την ετοποθέτησεν τιμητικώς «εκ δεξιών» Του. 
Εδόθη δηλαδή εις Αυτήν Θρόνος βασιλικός: «Παρέ-
στη η βασίλισσα εκ δεξιών Σου» (Ψαλμ. 44.10). 
Εξεπληρώθη κατά γράμμα η προφητική προτύπωσις 
του προφητάνακτος Δαβίδ, ως και πλείσται άλλαι 
προτυπώσεις και προεικονίσεις της Παλαιάς Διαθή-
κης.    
Η Θεοτόκος άφησε εις την Εκκλησία μας δύο ιερά 
κειμήλια, την Τιμίαν Ζώνην και την εσθήτα Της  
(ωμοφόριον, σκέπη, φόρεμα). Τα κειμήλια αυτά, κα-
θώς και τα ιερά λείψανα των Αγίων άφησεν ο Θεός 
εις την γη δια να μάς μεταδίδουν την Χάριν του Αγί-
ου Πνεύματος, να μάς σώζουν θαυματουργικώς, αλ-
λά και να μάς δείχνουν το δρόμο της αγιότητος.  
Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εκτός από την τιμήν 
και την δόξαν που εχάρισεν εις την Θεομήτορα, της 
ενεπιστεύθη έν ύψιστον λειτούργημα, το πρεσβευτι-
κόν ή μεσιτικόν. Την ανέδειξεν πρέσβειρα και μεσί-
τρια πρώτη από όλους τους πρεσβευτάς (τους Αγί-
ους) που είναι διαπιστευμένοι εις τον Ουράνιον  
Θρόνον. «Άγιοι του Θεού πρεβεύσατε υπέρ ημών». 
Η καθιέρωσις της Παναγίας και των Αγίων εις το 
πρεσβευτικόν αξίωμα είναι δεδομένη, όπως και η 
θέλησίς των να σπεύσουν εις βοήθειαν ημών των 
αμαρτωλών, ανυστάκτως, ημέρας και νυκτός. Απο-
μένει η καταφυγή μας – ένα «τηλεφώνημα» ή επεί-
γον τηλεγράφημα / αίτημά μας δια να κινητοποιηθή 
η πρεσβευτική διαδικασία του ουρανού με επικεφα-
λής την προϊσταμένην της πρεσβείας, την γοργοεπή-
κοον και παντάνασσαν… Η πρεσβεία μας εις τον 
Ουρανόν είναι η πλέον καλώς οργανωμένη υπηρεσία 
και ουδένα απογοητεύει εξ ημών των ευρισκομένων 
εισέτι «εις την κοιλάδα του κλαυθμώνος» (Ψαλμ. 
83.6) και καταφευγόντων εν πίστει, ως καταμαρτυ-
ρούν τα αμέτρητα θαύματά Της. Αμήν. 
Ιωάννης Κάππος 
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.  

Η Κυπαρισσία  
Και ο Κωστής Παλαμάς 

Του Στάθη Παρασκευοπούλου (ΦΩΝΗ Δευτέρα 3  

Αυγούστου 2009 σελίδα 4) 

 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ φέτος 150 χρόνια απ' τη 
γέννηση του μεγάλου μας εθνικού ποιητή, του Κω-
στή Παλαμά. Η Κυπαρισσία ευτύχησε να δεχτεί και 
να φιλοξενήσει τον εθνικό μας βάρδο μια χρονιά 
στην αγκαλιά της, όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα. 
Μεσολογγίτης στην καταγωγή, γεννήθηκε στην  
Πάτρα, ορφάνεψε μικρός, βρέθηκε στην Αθήνα για 
σπουδές, αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες και 
κει, γύρω στο 1881, βρέθηκε στην Κυπαρισσία μας, 
για να 'βρει αποκούμπι στον αδελφό του Χρηστάκη 
που ήταν Έπαρχος στην Τριφυλία με έδρα την Αρκα-
δία. 
Επαρχείο, τ' ομορφοχτισμένο σπίτι, πίσω απ' τον πλά-
τανο, ανατολικά του κάστρου, που ανακαινίστηκε πριν 
λίγα χρόνια απ' το Δήμο - προς τιμήν του - και «βαφτί-
στηκε» - λάθος κατά την ταπεινή μου γνώμη - «Λαο-
γραφικό Μουσείο». Το Μουσείο αυτό πρέπει - θα το 
γράψω άλλη μια φορά - πρέπει να ονομαστεί: «Μου-
σείο Κωστή Παλαμά». Να φιλοξενήσει όλο τον πνευ-
ματικό μόχθο του μεγάλου μας ποιητή, που 'ναι ένας 
Δούναβης. Και που στην Κυπαρισσία έχει γράψει το 
ποίημα «το λουλούδι της ροδιάς» τρεις συνέχειες για 
το «πανηγύρι στης Κυπαρισσίας» στον τότε πατριάρ-
χη της δημοσιογραφίας Βλάση Γαβριηλίδη και που 
όπως ισχυρίζομαι - στο βιβλίο μου για την Κυπαρισσία 
και τον Παλαμά - έχει εμπνευστεί και το «Δωδεκάλογο 
του Γύφτου», υπόθεση που ασπάστηκαν και πολλοί 
«παλαμιστές». Να πάμε στο Μεσολόγγι και να δούμε το 
εκεί Μουσείο. Ο δρόμος μπροστά απ' το Επαρχείο να 
ονομαστεί «οδός Κωστή Παλαμά». Και να στηθεί και 
μια προτομή του. Έτσι «δένεται» η πόλη με το μεγάλο 
βάρδο και ταυτόχρονα τον τιμά. Στο Μουσείο αυτό 
μπορεί να στεγαστούν και τα έργα του Πολύβιου Δη-
μητρακόπουλου, του Δημήτρη Φωτιάδη, του Φώτη 
Κόντογλου, του Άριστου Σταθόπουλου, του Κώστα και 
του Μιχάλη Κατσαρού και των άλλων λογίων της πό-
λης μας. Και στους τοίχους ν' αναρτηθούν πορτρέτα 
ή και πίνακες. 
  (Συνέχεια στη σελίδα 6) 
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Αν, μάλιστα, η αρχή γινόταν από φέτος - που συ-
μπληρώνονται 150 χρόνια απ' τη γέννηση του - θα 
ήταν ευχής έργο και θα γινόταν «μια καλή αρχή, που 
είναι και το ήμισυ του παντός». 
Σε ότι αφορά το «Λαογραφικό Μουσείο», αυτό θα 
πρέπει να στεγαστεί στο διπλανό κτίριο του αείμνη-
στου μπάρμπα-Πάνου Αντωνόπουλου (Γκάμπρα), 
που για μουσείο το δώρισε στο Δήμο και που ο ίδιος 
ξωμάχος της γης ήταν·, αφού, βέβαια, αναπαλαιωθεί. 
Ο Δήμος και οι φορείς, ας σκύψουν στην πρόταση. Και 
αν θέλουν συζήτηση, για πληρέστερη τεκμηρίωση, ο 
υπογραφόμενος είναι στη διάθεση τους. Να θυμίσω κά-
τι που 'χε γίνει και με την προτομή της «Αρκαδιανής 
μητέρας». Ήταν να τοποθετηθεί πάνω απ' τα «χα-
μάμ»(!). Με παρέμβαση - ευτυχώς εισακούστηκε, τότε 
- η προτομή τοποθετήθηκε εκεί που είναι σήμερα. 

Στάθης Παρασκευόπουλος 
Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ 
Έκαμαν τη Ζούρτσα (Νέα Φιγαλεία) κεφαλοχώρι, 
που επάξια ορίστηκε πρωτεύουσα του Δήμου Φιγα-
λίας με Διάταγμα του Όθωνα στα 1840. Με τις Δημόσι-
ες Αρχές  με τα σχολεία της, Δημοτικά  και  Σχολαρχείο, 
με την Αγορά της και το παζάρι της Κυριακής έγινε το δι-
οικητικό, οικονομικό και πνευματικό κέντρο της νο-
τιοδυτικής Ολυμπίας, που ένωσε κι αδέρφωσε τους κα-
τοίκους είκοσι χωριών. 
Η θέση που διάλεξαν οι οικιστές της είναι προνομιακή. Στο 
όριο του βουνού και του κάμπου, εκεί που συναντιέται 
το πεύκο με την οξιά και τη δρυ, στα πλατώματα και 
τα πλάγια ομαλών λοφίσκων που τα διασχίζουν ποταμάκια 
και ρεματιές και τα αρδεύουν άφθονα νερά, απλώθηκε η 
κωμόπολη με την  ποικίλη βλάστηση τα καρπερά δέ-
ντρα της και τους κήπους. Ολόγυρα ο ορίζοντας προσφέ-
ρει στο μάτι άλλες χαρές. Δυτικά ο ουρανός κι η θάλασσα 
του Ιονίου, χωρίζονται σε μια γραμμή που τη διακόπτουν 
στο μέσο τα δυο νησάκια, οι Στροφάδες. Από τη μεριά του 
Βορρά κατεβαίνουν προς τη Δύση σε διαδοχικές κα-
μπύλες τα τελευταία υψώματα της Βουνούκας (Μίν-
θης). Από την άλλη μεριά, το Νότο, πέρα από το Νέδα, 
ξεκινάνε από το Τετράζι (Νόμια), περνάνε από τα Πλατάνια 
και του Καραμούσταφα και χαμηλώνοντας  κυματιστά  
φτάνουν στην Κυπαρισσία τα βουνά της Τριφυλίας. Ανα-
τολικά, από την Πάνω Κοπάνιτσα και ψηλά από του 
Τριάντα την Πέρα Μεριά και του Σίλα, κεντούν δα-
ντελωτά τις κορυφογραμμές των βουνών οι βελανι-
διές. 
Σ' αυτή την προστατευτική αγκαλιά της φύσης, το εύ-
κρατο κλίμα της Ελλάδας γίνεται πιο ήπιο. Μήτε θυελ-
λώδεις άνεμοι και χιονιές το χειμώνα, μήτε τροπικός  
καύσωνας το καλοκαίρι Τούτο το ευεργετικό κλίμα 

αποτύπωσε τη σφραγίδα του και στον ήμερο χαρα-
κτήρα των κατοίκων της. 
Με βασικό κύτταρο την αυστηρή οικογένεια, με την εκ-
κλησία και τα σχολεία της, διαμόρφωσε μια κοινωνία 
ζηλευτή. Στο σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της, ο άν-
δρας ξωμάχος ή επαγγελματίας και η γυναίκα κυρά 
του σπιτιού. Ο ναός του Αγίου Νικολάου υψώνεται 
επιβλητικός στο κέντρο της κωμόπολης, σύμβολο πνευ-
ματικού και ψυχικού δεσμού των κατοίκων της. Ο ήχος 
της καμπάνας του, άλλοτε γιορταστικός κι άλλοτε πέν-
θιμος, συνοδεύει τις χαρές και τις λύπες του χωριού. 
Τα σχολεία της, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, δί-
νουν τα φώτα των γνώσεων στους μαθητές. Οι Σύλλο-
γοι και οι Συνεταιρισμοί προσθέτουν κι άλλους δεσμούς 
στους νέους και στους αγρότες για συνεργασία, δου-
λειά και προκοπή. Τα «δρώμενα » από τη λαϊκή μας 
παράδοση — καρναβάλια, καλλικατζάρια κ.ά. — τα 
πρωτοχρονιάτικα, αποκριάτικα και πασχαλινά έθιμα.  
Οι δημόσιοι χοροί και τα πανηγύρια. Τα χαριτολογήμα-
τα και τα αθώα πειράγματα, που τροφοδοτούν την ευ-
θυμία και το γέλιο στις συναναστροφές και έχουν α-
φήσει πλήθος ανέκδοτα. Όλα τούτα - που πρέπει να 
συλλεγούν και να συντηρηθούν – συνθέτουν την ω-
ραία εικόνα της μικρής μας πατρίδας, και είναι το 
ακένωτο πιθάρι των αναμνήσεως και της νοσταλγίας. 
Σ' αυτό και πάλι τώρα, στο τέλος της χρονιάς και  
στο ξημέρωμα  του νέου έτους, μέσα στη ζοφερή α-
τμόσφαιρα των καιρών και την αγωνία των λαών, 
γυρίζουμε για να αντλήσουμε πίστη στη ζωή και ν 
ανταλλάξουμε ευχές με το: «Επί γης Ειρήνη».  

Χρήστος Κ. Δέδες,  εκ Ζούρτσης 
Ο ΠΑΝΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ 

Για να σας φτιάξω την ημέρα με ένα ωραίο που μου 
έστειλε ο Τζίμης Φλέσσας από την Νέα Υόρκη. 
«Ένας Έλληνας μπαίνει σε μια τράπεζα της Νέας Υόρκης 
και ζητάει πληροφορίες για ένα δάνειο. Λέει στον υ-
πάλληλο των δανείων ότι θέλει να ταξιδέψει στην Ελ-
λάδα λόγω των εορτών των Χριστουγέννων για δύο ε-
βδομάδες και χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρει ένα δά-
νειο των 5.000 δολαρίων. 
    Ο υπάλληλος του εξηγεί ότι η τράπεζα  θα χρειαστεί 
ένα είδος εξασφάλισης  για να του χορηγήσει το δά-
νειο, έτσι ο Έλληνας βγάζει από την τσέπη του και αφή-
νει πάνω στο  γραφείο τα κλειδιά από μία ολοκαίνουρια  
FERRARI , που είναι ο παρκαρισμένη στην είσοδο της 
Τράπεζας. Αφού πραγματοποιείται ο έλεγχος από την 
Τράπεζα ότι το αυτοκίνητο είναι όντως στο όνομα του, 
μέσα σε 20 λεπτά εγκρίνεται το δάνειο, ο Έλληνας παίρ-
νει τα χρήματα και φεύγει. 
 Μόλις φεύγει, ο διευθυντής της Τράπεζας και οι υπάλ-
ληλοι του ξεκαρδίζονται        (Συνέχεια στη σελίδα 7) 
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στα γέλια που ο Έλληνας έβαλε υποθήκη μία  FERRARI  
των 200.000  δολαρίων  για  να  πάρει δάνειο 5000 δολά-
ρια!!  Ένας υπάλληλος παίρνει το αυτοκίνητο και το α-
φήνει στο υπόγειο γκαράζ της τράπεζας. 
Δύο βδομάδες αργότερα, ο Έλληνας επιστρέφει, πλη-
ρώνει 5.000 δολάρια και τον τόκο, που ανέρχεται στα 
15.41 δολάρια. Ο υπάλληλος του λέει: Κύριε, είμαστε 
ευτυχείς που συνεργαστήκατε με την τράπεζα μας, όλα 
έγιναν σωστά μόνο που έχουμε μία απορία. Όσο εσείς 
λείπατε, ελέγξαμε στον υπολογιστή και βρήκαμε ότι 
είσαστε  δισεκατομμυριούχος!!! Το περίεργο είναι 
ποιος ήταν ο λόγος που πήρατε το δάνειο!  Και ο Έλ-
ληνας απαντά: Πες μου ένα άλλο σημείο στη Νέα 
Υόρκη που θα μπορούσε να αφήσει κανείς μια FERRARI 
με ασφάλεια για δύο εβδομάδες, πληρώνοντας για πάρ-
κινγκ μόνο 15.41 δολάρια!!!  Κόκαλο ο υπάλληλος...»  
                            Τίμος Φλέσσας ο Ζουρτσάνος 

ΩΡΑΙΑ (ΟΜΟΡΦΗ)  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΑΝΑΜΝΗΣΗ  

Γράφει: Ο Κώστας Παπαγεωργίου 
Ήταν Νοέμβριος του 2004 και Νοέμβριος 2009, 
πέρασαν  κιόλας πέντε (5) ολόκληρα χρόνια. Σαν 
να ήταν χθές. 
Τότε ογδόντα επτά (87) άτομα, άντρες και γυναί-
κες, συμμαθητές-συμμαθήτριες απόφοιτοι των ετών 
1953 και 1954 από το Γυμνάσιο Κυπαρισσίας, συ-
ναντήθηκαν μετά από πενήντα (50) χρόνια σε τα-
βέρνα στα Σπάτα, Αττικής. 
Μετά από τη συνάντηση αυτή, στις 7 Νοεμβρίου 
2004, οργανώθηκε Σύλλογος Αποφοίτων Γυμνασί-
ου-Λυκείου Κυπαρισσίας με έδρα την Αθήνα και 
με πάρα πολλές όμορφες δραστηριότητες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Φώτο. Τίμου Φλέσσα 
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εδώ 
στη Λάρισα που εγώ ήδη κατοικώ μόνιμα, διάβαζα 
κάθε τόσο στις τοπικές εφημερίδες ότι, συναντώ-

νται οι συμμαθητές απόφοιτοι….. κ.λ.π. Δεν το 
κρύβω ζήλευα. Είχα πει τη σκέψη μου για δική μας 
συνάντηση σε δύο ή τρείς, αλλά δεν βρήκα προθυ-
μία.  
Όταν το 1993 βρέθηκα για δύο (2) χρόνια στην Α-
θήνα, πήρα από το Λύκειο Κυπαρισσίας κατάσταση 
αυτών που αποφοίτησαν το 1954. 
Σε συνεργασία με τον Άρη Σταυρόπουλο και Τρου-
πάκη Βασίλειο, αποφασίσαμε, βρήκαμε και άλλους 
και κλείσαμε στα μέσα Δεκεμβρίου να συναντη-
θούμε σε ταβέρνα στη ΔΡΟΣΙΑ/ΑΤΤΙΚΗΣ.  Χιόνι-
σε εκείνη την ημέρα, το χιόνι ένα μέτρο και η συ-
νάντηση ματαιώθηκε. Εγώ σκόπευα να προτείνω να 
βρούμε και άλλους-άλλες και να συναντηθούμε με-
τά σαράντα (40) χρόνια, το Πάσχα στην Κυπαρισ-
σία.  
Επέστρεψα το 1995 στη Λάρισα μόνιμα. Η ιδέα 
όμως με βασάνιζε. Τυχαία μία ημέρα, από κοινό 
γνωστό, βρήκα το τηλέφωνο του Θύμιου Φλέσσα, 
είχα να τον δω από το 1954. Του τηλεφώνησα εί-
παμε διάφορα και πολλά. Του είπα την ιδέα μου, 
εκείνος ενθουσιάστηκε, πήρε όλη την υπόθεση ε-
πάνω του.  
Εγώ του έδωσα το τηλέφωνο του συμμαθητή μας 
και πρωτεξαδέλφου μου Άρη Σταυρόπουλου.  
Ο Θύμιος όμως ανακάτεψε τους πάντες και τα 
πάντα, βρήκε τον Άρη συναντήθηκαν, βρήκαν 
και άλλους-άλλες. Είναι γνωστή σε όλους η από 29 
Σεπτεμβρίου 2004 επιστολή η οποία εστάλη σε ε-
βδομήντα εννέα (70) συμμαθητές-συμμαθήτριες.  

Έτσι άνοιξε διάπλατα ο δρόμος και έγινε η 
πρώτη συνάντηση στα Σπάτα την 7η Νοεμβρίου 
2004. 

Τα υπόλοιπα είναι σε όλους/ες γνωστά, από το περι-
οδικό μας «ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ». Ήδη ο Σύλλογός μας 
αγκαλιάζει όλους τους απόφοιτους του παλαιού εξα-
ταξίου Γυμνασίου και τους αποφοίτους Λυκείου ό-
λων των ετών. 
Το πλούσιο, όμορφο και συγκινητικό έργο των Διοι-
κητικών Συμβουλίων, αλλά και άλλων που προσφέ-
ρουν στον κοινό σκοπό είναι γνωστό και αξιέπαινο. 
Εκεί που εγώ ήθελα να σταθώ και για το οποίο είμαι 
χαρούμενος είναι ότι αρκετοί συμμαθητές μας, και 
όχι μόνο, από τότε δημιούργησαν οικογενειακές σχέ-
σεις και με ιδιαίτερη ικανοποίηση μαθαίνω ότι βρί-
σκονται, κάνουν παρέα, ανταλλάσουν επισκέψεις 
κλπ. 
 Αυτά μετά πέντε (5) χρόνια από τον Ιστορικό Νοέμ-
βριο 2004, τα έγραψα να μείνουν για την Ιστορία.  
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ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ. 

 Καλύψτε τη μύτη και στο στόμα μας με ένα 
χαρτομάντιλο όταν βήχετε ή φτερνίζεστε και 
μετά πετάξτε το χαρτομάντιλο στα σκουπίδια.  

 Να πλένετε καλά τα χέρια σας κάθε φορά που 
βήχετε ή φτερνίζεστε  

 Προσπαθήστε να μην έρχεστε σε επαφή με 
άρρωστα άτομα  

 Αν θεωρείτε πως αρρωστήσατε από τη νέα 
γρίπη  σταματήστε να κυκλοφορείτε ανάμεσα 
σε κόσμο για να μην εξαπλωθεί η ασθένεια. 
Σταματήστε το σχολείο ή την εργασία σας και 
καλέστε έναν γιατρό ώστε να σας εξετάσει 
όσο συντομότερα γίνεται. Αποφύγετε να α-
κουμπάτε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα σας 
γιατί το μικρόβιο εξαπλώνεται με αυτόν τον 
τρόπο.       

Sudoku 
 

Κάθε Sudoku περιλαμβάνει 81 μικρά τετράγωνα στα 
οποία πρέπει να τοποθετηθούν αριθμοί από το 1-9. 
Σε κάθε οριζόντια και κάθετη σειρά πρέπει να εμφανίζονται οι 
αριθμοί από το 1-9 μια μόνο φορά. 

Το ίδιο πρέπει να συμβεί και στα μεγάλα τετράγωνα 
που ορίζονται από τις διπλές γραμμές. Δε χρειάζεται μαθημα-
τική σκέψη. Μόνο υπομονή, μολύβι, γομολάστιχα και υπο-
μονή! 

Από τους γιατρούς συνιστάται ιδιαίτερα σε 
 ηλικιωμένους για την αποφυγή γεροντικής άνοιας και νόσου 
Αλτσχάιμερ. 
          Βασίλης Τρουπάκης 
 

 
 

 
 

ΜΙΚΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
 

1. Επιστημονική έρευνα απέδειξε ότι οι πιστοί (οποι-
ασδήποτε θρησκείας) έχουν λιγότερες πιθανότητες 
πρόωρου θανάτου κατά 20%. Ίσως γιατί ζουν πε-
ρισσότερο υγιεινά. (Κολλέγιο Ιατρικής Άλμπερτ 
Αϊνστάιν). 

2. Άλλη έρευνα διαπίστωσε ότι η καθαριότητα των 
ανθρώπων δεν έχει ανάλογη σχέση με την ηθική 
τους. (Πανεπ, Plymouth). 

3. Το 2009 καθυστέρησε να έλθει κατά ένα (1) δευτε-
ρόλεπτο λόγω της απρόβλεπτης φύσεως της περι-
στροφής της Γης περί τον άξονα της. Το ίδιο είχε 
συμβεί στις 31 Δεκ. 2005. 

4. Στη Βρετανία υπολογίσθηκε ότι υπάρχουν 1,7 εκα-
τομμύρια άνθρωποι σε αναμονή για εύρεση κατοι-
κίας, ενώ υπάρχουν περί τις 760.000 κατοικίες που 
δεν χρησιμοποιούνται και για τις οποίες το κράτος 
προσφέρει πάνω από 700 εκατομμύρια λίρες για την 
ανακατασκευή τους. 

5. Οι γυναίκες έχουν οξύτερη αίσθηση της γεύσης ενώ 
είναι πιο ευάλωτες στον ιό (AIDS) 

6. Για 5 εκατομμύρια παιδιά φέτος, ο θάνατος θα έχει 
ένα και μοναδικό όνομα: «Υποσιτισμός». 

 
 
7. 830.000 υπολογίζεται ο αριθμός των παιδιών που 

χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε δυστυχήματα (τα 
μισά και πλέον από τροχαία και πνιγμούς). Το 95% 
των θυμάτων καταγράφεται σε φτωχές ή αναπτυσ-
σόμενες χώρες (Παγκ. Οργ. Υγείας - Unisef).  

 
 
 
 
 
 

 
 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΗΛ: 210- 32 51740   

ΦΑΞ 210- 3251722  
 e-mail tflessas@hol.gr  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Τεύχους 17 
Εκδότης Διευθυντής Φλέσσας Τίμος Βουλής 

36, 5ος όροφος Γραφ.5 Αθήνα Τ. Κ. 105 57 
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙ-
ΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.  ΕΠΙΤΑ-
ΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ Σύλλογο 

Αποφοίτων Λυκείου Κυπαρισσίας Βουλής 
36, Αθήνα  105 57 

 

Εγώ πλήρωσα τη συνδρομή μου 
ΕΣΥ; 

 
 

Η ετήσια συνδρομή είναι 15.00 
Λογαριασμός κατάθεσης 
ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς 
5039-026288-071 

Μετά την κατάθεση ενημερώστε τον ταμία μας 
Βασίλη Τρουπάκη 

              τηλ.210 7015398, 6975786615 


