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Δίνοντας αίμα
δίνεις ζωή!

Αίμα χρειάζονται...
• -Οι τραυματίες.
• -Όσοι πάσχουν 

από διάφορες αιμα-
τολογικές 
ασθένειες  (λευχαι-
μία, αιμορριοφιλία 
κλπ.) και από Με-
σογειακή Αναιμία

• -Ορισμένες έγκυες
που παρουσιάζουν 
προβλήματα κατά 
τον τοκετό.

• -Ασθενείς που 
πρόκειται να υπο-
βληθούν σε κάποια 
επέμβαση.

• -Περιστατικά βα-
ριάς γαστρορραγίας
και χρόνιας νεφρι-
κής ανεπάρκειας.

•
Σημεία αιμοδοσί-
ας Ηλείας :

• Γ. Νοσοκομείο 
Πύργου «Α. Πα-
πανδρέου». Αι-
μοδοσία

26210 82300 
(Τηλ. Κέντρο)

• Γ. Νοσοκομείο 
Αμαλιάδας - Αι-
μοδοσία

  26220 22222 
(Τηλ. Κέντρο) 

Φυσιογνωμίες

του Γιάννη Σούλη

     Όλοι οι άνθρωποι όπου κι αν ζουν, όταν επιτε
λούν σημαντικό έργο, αφήνουν στο διάβα τους 
ίχνη ανεξίτηλα στο χρόνο. Με την  αποτίμηση 
της προσφοράς τους καταξιώνονται στις συνει-
δήσεις των συγχρόνων τους, εμπνέοντας και κα-
θοδηγώντας  τους μεταγενέστερους.
Και στο χωριό μας υπήρξαν κάποιοι που 
διακρίθηκαν για τον ηρωισμό τους ή ξεχώρισαν 
για τις ιδιαίτερες ικανότητες και τις υπηρεσίες 
τους στην τοπική κοινωνία   και οι κατοπινοί 
τους τιμούν, αναγνωρίζοντας την προσφορά 
τους .Άλλοι πάλι έμειναν στη αφάνεια ή 
αντιμετώπισαν την μικροψυχία και την 
αδιαφορία της κοινωνίας Όπως για παράδειγμα 
η θυσία των συγχωριανών μας το 1825 στη μάχη
του Βαρθολομιού κατά των στρατευμάτων του 
Ιμπραήμ. Ο πρωτεργάτης της μάχης,  ο ήρωας 
καπετάν Βέρρας Κυριακόπουλος,  τιμήθηκε από 
την πολιτεία για τη θυσία του, στα παιδιά του 
όμως ποτέ δεν αποδόθηκαν οι γαίες που τους 
αναλογούσαν, με αποτέλεσμα να ζήσουν και να 
πεθάνουν πάμφτωχα. Αλλά και στο ίδιο του το 
χωριό μετά από χρόνια ξεχάστηκε μέχρι και το 
επίθετο του, Κυριακόπουλος, τη στιγμή που 
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την 
αναγκαιότητα ανάδειξης της  τοπικής ιστορίας, 
αλλά και της λαϊκής μας κληρονομιάς , για να 
μαθαίνουν οι επόμενες γενιές όσα καλά για τον 
τόπο τους έπραξαν κάποιοι, να τους 
μνημονεύουν και να παραδειγματίζονται από 
αυτούς. 

   Η συνέχεια στην 8η σελίδα

====================

Δημοτικά

ΩΡΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ!

Του Χρήστου Αντωνόπουλου
   Κλείνοντας το 2013 κλείνει και ένας κύκλος 
αναμονής και ψευδαισθήσεων όσον αφορά το 
παρόν μα πιο πολύ το μέλλον του (πρώην 
Καποδιστριακού Δήμου) Βαρθολομιού, αλλά και
ολόκληρου του Δ. Πηνειού.
Σε τελική ευθεία οι εξελίξεις, δεν είναι όμως 
ικανές να αναστρέψουν την ζοφερή, στεγνή, 
απογυμνωμένη πραγματικότητα, ενώ επιδιώκε- 
ται –από μέρους της τωρινής Δημοτικής Αρχής- 
να εμφανιστεί ως έντονη δραστηριότητα έργων 
και δράσεων στο χώρο του Βαρθολομιού και 
περιχώρων, αλλά και στο σύνολο της Περιοχής 
του Δ. Πηνειού. Η περιοχή αυτή του Βαρθολο- 
μιού είναι η τέταρτη σε πληθυσμό της Ηλείας, 
είχε αναπτύξει πλούσια και ποικίλη δραστηριό 
τητα, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση πριν μα και με το
πρώην Καποδιστριακό σχήμα, σε πολύ σημαν- 
τικό βαθμό και σε τομείς που χαρακτήριζαν την 
ταυτότητα του πρώην Δ. Βαρθολομιού-συγκρι 
τικά με την ευρύτερη περιοχή- σε υψηλό ποιο- 
τικό  πεδίο υπηρεσιών προς το πολίτη, αλλά και 
αναπτυξιακή δράση προσέχοντας την ανάδειξη 
του πλεονεκτημάτων του σε τομείς Περιβάλ- 

     Η συνέχεια στην 4η σελίδα

Αφιέρωμα : Γλύφα
Τ

Από τη Μικρά Ασία
στη Γλύφα

Ένα οδοιπορικό μνήμης 

από το Νίκο Αντ. Δεμερτζή,
Διευθυντή στο 1Ο Γυμνάσιο

Ν. Σμύρνης

  Αγαπητέ αναγνώστη, σε καλώ συνοδοιπόρο  μιας 
σύντομης περιδιάβασης στην ιστορία αυτού του 
χωριού που ξεκινά το 1922. Το έτος αυτό  έλαβε 
χώρα η Μικρασιατική καταστροφή με αποτέλεσμα 
1.500.000 Έλληνες, μεταξύ αυτών και πολλοί 
κάτοικοι της Γλύφας, να βρεθούν κυνηγημένοι και 
να αναζητούν μια καινούργια πατρίδα. Οι πρώτοι 
αυτοί οικιστές πρόσφυγες πρώτης γενιάς, που ξερι-
ζωμένοι άφησαν τις εστίες τους και κατέληξαν στην
περιοχή της Γλύφας, υπόφεραν τα πάνδεινα, αλλά 
στο τέλος κατάφεραν να μας παραδώσουν έναν 
τόπο βιώσιμο και αξιοποιήσιμο.

Το 1923 με πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Εθνών
(ΚτΕ) συστήθηκε η Επιτροπή Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων (Ε.Α.Π.) με κύρια αποστολή να εξα-
σφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόλη-
ση και οριστική στέγαση. Από τη πρώτη στιγμή της
δημιουργίας της η Ε.Α.Π. αποφάσισε την δημιουρ-
γία οικισμών στην ύπαιθρο, μεταξύ αυτών και της 
Γλύφας, για να αποφευχθούν κοινωνικές αναταρα-
χές από την υπερσυγκέντρωσή τους στα μεγάλα 
αστικά κέντρα.      Η συνέχεια στην 5η σελίδα  
===================

 θέματα και απόψεις

Ο άλλος δρόμος  στο δήμο Πηνειού. 
Η  Δημοκρατική, Αντικαλλικρατική και
Αντιμνημονιακή δημοτική παράταξη.

Γιώργος Πυλαρινός
   Η τριβή περί τα δημοτικά θέματα έχει αρχίσει 
έντονη και ήδη διαφαίνονται κάποια σχήματα που 
θα   συγκρουστούν στις δημοτικές εκλογές.
Είναι φανερή πριν απ' όλα, η φθορά της τωρινής 
δημοτικής αρχής. Νωρίς άρχισε να τρώει όπως ο 
Κρόνος τα ίδια τα παιδιά της. Πολλοί υποστηρικτές
της αλλά και αρκετοί από κείνους που απλώς την 
ανέχονταν, άρχισαν να παίρνουν από νωρίς τις 
αποστάσεις τους. Ο κόσμος συνηθισμένος στην 
αντίληψη του παραγκωνισμού του από τις ηγεσίες 
των δημοτικών παρατάξεων δεν παραξενεύτηκε 
που ακόμα ένα δημοτικό προεκλογικό πρόγραμμα 
με μεγαλοστομίες και κλοπές πνευματικής 
ιδιοκτησίας δεν το θυμόταν κανείς αμέσως μετά τις
δημοτικές εκλογές.
Και για την ιστορία και την αλήθεια: Το 1998 
αρκετοί συμπολίτες ιδρύσαμε την “ανεξάρτητη 
ενωτική δημοτική κίνηση Βαρθολομιού” 
φιλοδοξώντας να προσφέρουμε κάτι καλύτερο στην
κοινωνία. Η κίνηση αυτή πήρε τα ηνία του δήμου 
και κυριάρχησε για τρεις τετραετίες.  Η τέταρτη 
τετραετία είναι αυτή που διανύουμε τώρα και η

Η συνέχεια στην 8η σελίδα

Διαβάστε 

Σελ 2: Συνεργασίες Αναγνωστών (Μαρίκα 
Μπράτη, Παναγιώτης Πατσός, Σάκης Μανιανής)
Σελ 3: Η αριστοκρατική αντίληψη στη 
δημοκρατία – Χ.Πατσός
Σελ.4: 10 Νοέμβρη 1825:Η ομιλία του 
Χ.Αντωνόπουλου (1ο μέρος)
 Σελ.6: Οι «Νέοι Δρόμοι» - Η ανταπόκριση 
συνεχίζεται από το αρχείο του Χ.Βρυώνη.
Σελ.7: Νυν κρίσις εστί του κόσμου… Μέρος
3 (Χ Κότσιφας) - Αιχμαλωτίζοντας τον νου 
και τη καρδιά  Μέρος 2 (Η. Καλογήρου)
Σελ.8: Μερικά επαγγέλματα και οι 
επαγγελματίες του παρελθόντος- 
Δ.Στεργιόπουλος (Μέρος 1ο)

====================

Αγαπητοί αναγνώστες
η συνδρομή σας είναι το μόνο εισόδημα της

αναζήτησης. 
      Μην  την ξεχνάτε!

==============  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
   Επειδή μετά την υπογραφή του μνημονίου 
μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας τα μόνα μέτρα 
εκσυγχρονισμού και ανασυγκρότησης που 
βλέπουμε και βιώνουμε στο δημο μας είναι
- Να κλέβουν τους μισθούς και τις συντάξεις μας
- Να μας φτωχοποιούν υποχρεώνοντας μας να 
πληρώνουμε χαράτσι για τα σπίτια μας,
φόρο για το χωράφι μας ακόμα και αν δεν τα 
χρησιμοποιούμε.
- Να ξεπουλάνε και να καταστρέφουν οτι έχει 
απομείνει από δημόσιες επιχειρήσεις, χώρους και 
περιβάλλον.
Η μεγαλοφοροδιαφυγή και η κρατική τοκογλυφία 
είναι πια νόμος του κράτους.
Οι επαγγελματίες οδηγούνται στην χρεωκοπία,οι 
εργαζόμενοι στην ανεργία,οι άνεργοι στο 
περιθώριο, και όλοι μαζί στην καταστροφή.
Οι νέοι που θέλουν να δημιουργήσουν έχουν μόνο 
τρεις επιλογές α) να ξενιτευτούν  β) να φυτοζωούν 
με 300 ευρώ το μήνα σε ανασφάλιστη εργασία γ) 
να βοηθάνε τον πατέρα τους να τρώει τη 
σύνταξη.Επειδή για όλα αυτά δεν είμαστε όλοι 
συνυπεύθυνοι          Η συνέχεια στην 2η σελίδα

Αγαπητοί ανα-
γνώστες

η συνδρομή σας
είναι το μόνο ει-

σόδημα 
της 

αναζήτησης
Μην  την ξε-

χνάτε! 
Αν θέλετε να
λαβαίνετε την
ηλεκτρονική

έγχρωμη «ανα-
ζήτηση», γνω-

στοποιείστε
μας το e-mail

σας.
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Συνεργασίες 

Της Μαρίκας
Μπράτη

Η αλληλεγγύη στην εποχή μας
Δεν το γνωρίζαμε τι σημαίνει κρίση οικο-
νομική.
Ζήσαμε εποχές παχέων αγελάδων.
Δεν ξέραμε τι κάνει ο διπλανός μας.
Ήρθε η εποχή να  μάθομε τις ανάγκες του 
συνανθρώπου μας.
Από το υστέρημά μας να προσφέρομε.
Δίνομε υλικά αγαθά, αλλά και αγάπη.

Μια πεταλούδα ωραία

Πεταλούδα μου ωραία
με τα μπιρμπιλά σου τα φτερά
κάθησε λίγο κοντά μου
να σε δω από κοντά.

Σε θαυμάζω σου το λέω
είσαι όμορφη πολύ
με τα ωραία τα φτερά σου
και σε αγαπώ πολύ.

Έχεις όλα τα προσόντα  
που τα αγαπώ πολύ
και θα σε έχω στην καρδιά μου
μέρα νύχτα στη ζωή.

Λίγα λόγια που διάβασα για τον Άγιο
Σεραφείμ

Ήταν ήρεμος.
Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και χαρού-
μενο.Να μη φοβάσαι και να μην αποθαρ-
ρύνεσαι,
αφού με τη χάρη του θεού και τα θηρία 
ακόμη μπορεί να μας υπακούουν, γιατί να 
χάνουμε το θάρρος μας μπροστά στις δυ-
σκολίες της ζωής μας;
H ευλαβής μητέρα το ανέθρεψε με παιδεία 
και νουθεσία Κυρίου,υπόδειγμα αρετής. 
Όλοι την αγαπούσαν για τα πάμπολλα χα-
ρίσματά του, την προθυμία, την ταπεινο-
φροσύνη του και την αγάπη που έδειχνε 
προς όλους.
Η απέραντη αγάπη του Αγίου Σεραφείμ 
απλωνόταν σε όλη την κτίση, στα ζώα, στα
πουλιά, στα δένδρα και στα ποτάμια.
Η ζωή μας δίνει μαθήματα σαν την καλή 
δασκάλα.

-----------------------------------------

Τα όνειρα θέλουν
αίτηση

Σάκης  Μανιανής 

Όταν κοιμάται ο άνθρωπος 
ένα διακόπτη κλείνει 
κι έτσι και πίκρες και καημούς 
στην άκρη τα αφήνει.
 Ξεχνιέται μες στο όνειρο 
και βλέπει ότι θέλει 
μα οι αναμνήσεις στο μυαλό 
τον κάνουνε κουρέλι.
 Γιατί η ζωή τον κούρασε 
και θέλει να ξεχάσει 
όλες τις πίκρες και καημούς 
για να τα ξεπεράσει.
 Τα μάτια κλείνει προσπαθεί 
γυρίζει στο κρεβάτι 
μα είναι οι έγνοιες του πολλές 
και πως να κλείσει μάτι.
 Γιατί παλιά στα όνειρα
 είχαμε γαλήνη
με τους καιρούς ξεχάσαμε 
και πίκρα έχει μείνει.
 Τώρα αν θες να ονειρευτείς 
πρέπει να το δηλώσεις 
και με σφραγίδα στρογγυλή 
να το κατοχυρώσεις.

Αναγνωστών
Η ανασυγκρότηση του αγρο-

τικού τομέα

Του Π.Πατσού

  Η οικονομική κρίση και η χρεοκοπία του 
κράτους κάνει κατεπείγουσα την ανάγκη ανασυ-
γκρότησης του αγροτικού τομέα και ταυτόχρονα 
δημιουργεί κινητικότητα στην κοινωνία που μπο-
ρεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. 
Αφού αναφέρω τις γενικές θέσεις του κόμματος 
των Οικολόγων Πράσινων για τον αγροτικό το-
μέα θα εστιαστώ στις προτάσεις και τις αλλαγές 
που μπορούν να στηριχτούν από την τοπική κοι-
νωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως με 
δεδομένη  την ανικανότητα του κεντρικού 
κράτους -λόγω των μνημονίων και των γνωστών 
ελληνικών αδυναμιών – να διαμορφώσει και να 
υλοποιήσει κάποιον αποτελεσματικό προγραμμα-
τισμό.
  Η αντίληψη των οικολόγων-Πράσινων συνοπτι-
κά είναι η εξής:
Υπάρχει ανάγκη για νέο πρότυπο βιώσιμης 
ανάπτυξης που να απαντά στη συνολική κρίση 
(κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική) που 
βιώνουμε.
Στόχοι αυτού του προτύπου πρέπει να είναι:
-Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας ασφαλών ψη-
λής ποιότητας, προσιτών στους καταναλωτές 
τροφίμων.
-Εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών εργασίας, 
ποιότητα ζωής και ικανοποιητικού εισοδήματος 
για τους παραγωγούς.
-Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών
πόρων (εδάφους, νερού, βιοποικιλότητας, αγρο-
τικού τοπίου), εξοικονόμηση ενέργειας.
 Πως μπορούν να επιτευχθούν οι παραπάνω 
στόχοι.
-Προτεραιότητα στην παραγωγή και κατανάλω-
ση τροφίμων σε τοπικό επίπεδο.
-Απευθείας σύνδεση παραγωγών-καταναλωτών, 
ιδιαίτερα στη σημερινή κατάσταση- οικονομικής 
κρίσης και φτωχοποίησης μεγάλων στρωμάτων- 
του πληθυσμού (υπάρχουν ήδη πολλά παραδείγ-
ματα στην Κρήτη και αλλού.)
-Υποβοήθηση, με παροχή φθηνής γης υποδομών 
και τεχνικών γνώσεων, των νέων που μετακινού-
νται από τον αστικό χώρο στην ύπαιθρο με σκο-
πό να ζήσουν από γεωργία-κτηνοτροφία.
-Νέες μορφές συνεργασίας των παραγωγών τυπι-
κές και άτυπες που εκτός από την πρωτογενή πα-
ραγωγήνα μπορούν να οργανώσουν τη μεταποίη-
ση και προώθηση των προϊόντων.
-Προώθηση βιολογικής γεωργίας- αντίσταση 
στην είσοδο Γενετικά Τροποποιημένων Οργανι-
σμών.
-Υποκατάσταση εισαγόμενων εισροών (λιπάσμα-
τα, φυτοπροστατευτικές ουσίες, καύσιμα) με το-
πικά παρασκευαζόμενες.

Μια σημαντική παρατήρηση. Η σημερινή κρίση, 
η επιστροφή ανθρώπων στον αγροτικό χώρο και 
η συνειδητοποίηση των αδιεξόδων της ως τώρα 
πορείας δημιουργούν δυνατότητες  να ξεπερα-
στεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής 
αγροτικής οικονομίας, η αδυναμία του ανθρώπου
παράγοντα.
Ήδη παντού εμφανίζονται πρωτοβουλίες ατομι-
κές και συλλογικές για εφαρμο22γή νέων καλ-
λιεργειών  και μεθόδων καλλιέργειας, τυπικά και 
άτυπα δίκτυα διακίνησης τοπικών προϊόντων, 
άμεσες συνεργασίες παραγωγών-καταναλωτών 
χωρίς μεσάζοντες.
  Τα δεκάδες τοπικά δίκτυα μη Χρηματικών 
Ανταλλαγών που εμφανίζονται παντού (τέσσερα 
έχουμε ήδη στην Κρήτη) μπορούν επίσης να 
βοηθήσουν ουσιαστικά. Όλη αυτή η δραστη-
ριότητα μεσοπρόθεσμα ίσως οδηγήσει στην περι-
πόθητη αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου.
  Σχετικά με τα συλλογικά σχήματα:
Στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ατομικι-
σμού και έλλειψης πνεύματος συνεργασίας. 
Όμως οι μικροπαραγωγοί δεν μπορούν να επι-

 βιώσουν χωρίς κάποιο συνεργατικό σχήμα. 
Στον αγροτικό χώρο οι περισσότερες συνε-
ταιριστικές οργανώσεις κατέρρευσαν οικο-
νομικά εξαιτίας της κομματικοποίησης, της 
κατασπατάλησης χρημάτων και γενικά της 
άθλιας διαχείρισης- καταστάσεις που έγιναν 
δυνατές λόγω του ότι οι αγρότες-μέλη τους 
δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες.
 Γι αυτό και δεν είναι δυνατή η ανασύσταση 
τέτοιων μαζικών σχημάτων, όπως οραματί-
ζονται κάποιοι, με ενέργειες από τα πάνω. Η 
λύση θα έρθει σιγά σιγά από τα κάτω. Εφι-
κτές θεωρώ μικρές σχετικά ομάδες συνεργα-
ζόμενων παραγωγών που νομικά μπορεί να 
έχουν μορφή εταιρείας, συνεταιρισμού, 
ομάδας παραγωγών κατά τα πρότυπα της 
Ε.Ε.
Σημασία έχει να εμπιστεύονται ο ένας τον 
άλλον και να μπορούν να αξιοποιήσουν –με 
δίκαιη αμοιβή- τα άτομα και τους φορείς 
που μπορούν να προσφέρουν την απαραίτη-
τη  τεχνική-οικονομική-διαχειριστική 
γνώση.
Σχετικά με τους παραγωγούς: Χρειαζόμαστε 
ένα νέο τύπο αγρότη, γιατί για  να υλοποιη-
θούν τα παραπάνω χρειάζεται περισσότερη 
και ποιοτικότερη προσωπική εργασία, τόσο
με την έννοια της δουλειάς στο χωράφι (π.χ. 
για καλλιέργειες λαχανικών πρέπει να είναι 
ο καλλιεργητής από πάνω συνέχεια) όσο και
με την  έννοια της διανοητικής δουλειάς 
(συλλογή πληροφοριών, επεξεργασία, απο-
φάσεις για τεχνικά θέματα καλλιέργειας 
αλλα και ενέργειες για την προώθηση των 
προϊόντων). Χρειάζεται επιμονή και σοβα-
ρότητα. Αργή και σταθερή ανάπτυξη. 
Χρειάζεται περισσότερη μόρφωση και 
πνεύμα συλλογικότητας. 

====================

Συνέχεια από την 1η σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

επειδή δεν είμαστε όλοι ίδιοι,λέμε φτάνει 
πια δεν πάει άλλο. 
Σήμερα οι παλιές συνήθειες , οι παλιοί 
τρόποι άσκησης δημοτικής διοίκησης έχουν 
αποτύχει και είναι μακριά από τις ανάγκες 
μας.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη 
να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα τοπικό κίνημα 
δράσης και αλληλεγγύης. Να βρεθούμε ο 
ένας δίπλα στον άλλο να συζητήσουμε και 
να συναποφασίσουμε για τις επιπτώσεις 
όλων των παραπάνω στο δήμο μας και στη 
ζωή μας.
 Είναι ανάγκη ο δήμος μας να απαλλαγεί 
από παλιούς η νέους πρόθυμους εφαρμοστές
του μνημονίου και του Καλλικράτη.
Επειδή όλα αυτά δεν αλλάζουν ούτε από 
μόνα τους χωρίς εμάς ούτε με απ ευθείας 
ανάθεση σε κάποιον έντιμο η πεφωτισμένο 
αλλά μόνο μέσα από κοινωνική συμμετοχή 
και με ανθρώπους τους οποίους εμείς οι ίδιοι
θα εκλέξουμε για να μας εκπροσωπήσουν 
στο δήμο, δημιουργήσαμε την
δημοκρατική ριζοσπαστική δημοτική κίνηση
δήμου Πηνειού
Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

και απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε
όλους τους συνδημότες μας που θέλουν να
συμμετάσχουν στη δημιουργία μιας κοι-
νωνίας αλληλεγγύης και συμμετοχής. 

================
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  Η «αναζήτηση» είναι 
πολιτιστικός Σύλλογος με
έδρα το Βαρθολομιό και 
με κύρια δραστηριότητα 
την έκδοση της ομώνυ-
μης δίμηνης εφημερίδας.

    Η εφημερίδα μας άρχι-
σε την έκδοσή της τον 
Μάρτη του 2008 και από 
τότε έχει σταθερή παρου-
σία ανά δίμηνο. Στο Δ.Σ. 
ή στη  Συντακτική Επι-
τροπή έχουν συμμετάσχει
(εκτός από όσους ανα-
φέρονται λίγο πιο πάνω) 
κατά καιρούς και οι πα-
ρακάτω:
Ανδριανοπούλου Πέπη, 
Κουζής Τέρης, Κουταβά 
Όλγα, Μαυρικάκης Γιάν-
νης, Μπούρα Αντρέας, 
Μπράτης Ανδρέας, Πα-
τσός Χρήστος, Ρέγκλη 
Ντίνα, Τσολάκη Μαρία, 
Τρυφωνόπουλος Χρή-
στος, Τσεκουράς Φώτης.

mailto:xpat21@otenet.gr
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Η αριστοκρατι-
κή αντίληψη

στη δημοκρατία

Του Χ.Πατσού

 Τα σχήματα αντίληψης σκέψης και 
πράξης του εργαλειακού – ωφελιμιστι-
κού και του μεταφυσικού- θεολογικού 
λόγου αποκρυσταλλώνονται σε μορφές
εξάρτησης και αυταρχικότητας της ελ-
ληνικής κοινωνίας στο οικονομικό, πο-
λιτικό και πολιτισμικό πεδίο.

 Η κριτική που ασκείται στο πολιτικό 
μοντέλο της αντιπροσωπευτικής κοινο-
βουλευτικής δημοκρατίας περιστρέφε-
ται γύρω από την βασική ιδέα ότι δεν 
πρόκειται στην ουσία του για δημοκρα-
τία, αλλά για μια φιλελεύθερη ολιγαρ-
χία. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης
ξεκινούν από τη βασική θέση ότι: 
“Όταν λέμε δημοκρατία εννοούμε το 
κράτος του δήμου, δηλαδή την εξουσία
του λαού, και μια τέτοια εξουσία δεν 
υπάρχει σήμερα, παρ’ όλα όσα λέει το 
σύνταγμα. Εξουσία υπάρχει βέβαια, 
αλλά ασκείται από ένα ελάχιστο τμήμα
της κοινωνίας”. 

  Οι λόγοι που κάνουν το σύστημα της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην 
ουσία του αντιδημοκρατικό είναι κατά 
τον Κ. Καστοριάδη οι εξής: 

 Όταν υπάρχει αντιπροσώπευση με 
αντιπροσώπους που δεν είναι ανακλη-
τοί άμεσα, τότε έχουμε ριζική και βα-
θιά αποξένωση των εκλογέων από τις 
εξουσίες που έχουν μεταβιβάσει στους 
αντιπροσώπους: πρόκειται για τη λε-
γόμενη «μεταφυσική της αντιπρο-
σώπευσης».

   Στο σημείο αυτό υπάρχει μια θεολο 
γική ιδέα στο θέμα της αντιπροσώπευ 
σης, δηλαδή «η κυρίαρχη υπόσταση 
του λαού, μετά από μια μυστηριώδη 
χημική διαδικασία, συμπυκνώνεται μια
Κυριακή και με επιφοίτηση βρίσκει 
σκήνωμα σε 300 ανθρώπους, που τη 
διατηρούν και τη μεταφέρουν ενσαρ-
κώνοντάς την για τέσσερα χρόνια. 
Ξαφνικά, στα τέσσερα  χρόνια απάνω, 
θα ξαναδιαλυθεί μέσα στον λαό που 
την ξανασυμπυκνώνει και τη μεταφέρει
στους 300 κ.ο.κ». 

Ο θεσμός της εκλογής των σύγχρονων 
«αρχόντων», αυτός καθ΄ εαυτός, είναι 
θεσμός αριστοκρατικός. 

Εκλέγουμε τους «άριστους». Με ποια 
κριτήρια; Φυσικά με αυτά που προσ-
διορίζουν τα κυρίαρχα «σχήματα αντί-
ληψης, σκέψης και πράξης» που επι-
βάλλονται από τις κυρίαρχες αστικές  
κοινωνικές τάξεις. 
 Ένα άλλο θέμα πολιτικής αλλοτρίω- 
σης, στα πλαίσια της αντιπροσωπευ- τι-
κής δημοκρατίας, είναι το ζήτημα των 
αρμοδιοτήτων, δηλαδή ποιος πρέπει να
κρίνει την ικανότητα κάποιου, έτσι 
ώστε αυτός να καλύψει την άλφα ή 
βήτα πολιτική θέση. 
Στην άμεση δημοκρατία των αρχαίων 
Ελλήνων η γνώμη όλων βαραίνει το 
ίδιο, «δεν υπάρχει επιστήμη ή τέχνη 
που να επιτρέπει σε κάποιους να θεω-
ρούνται καλύτεροι ως κυβερνήτες».
Η σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημο-
κρατία δεν μπορεί να υπάρξει δίχως το 
«σχήμα αντίληψης, σκέψης και πρά- 
ξης» του κράτους.

 

  Όπως σημειώνει ο Καστοριάδης, για 
τους αρχαίους Έλληνες κράτος σημαίνει
κατάσταση «ωμής βίας» και όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρει, αρκούσε η αντι-
κατάσταση της λέξης πόλις από τη λέξη
κράτος στο κείμενο του Επιτάφιου του 
Περικλή από τους ναζιστές στη Γερμα-
νία του 1939 για να το μετατρέψει σε 
ναζιστικό κείμενο. Ενδιαφέρον επίσης 
έχει η επισήμανση του ίδιου για τα αυ-
ταρχικά «σχήματα αντίληψης, σκέψης 
και πράξης» που διαχέονται στην πολι-
τική ορολογία και εκφράζουν ακριβώς 
την τάση να απαλλοτριώσουν το κοινω-
νικό άτομο από τον καθοριστικό του 
ρόλο, ότι δεν υπάρχει πολιτεία ή Δήμος 
των Αθηναίων ή οποιουδήποτε λαού, 
αλλά, των Αθηναίων η πολιτεία, των 
Αθηναίων ο Δήμος κ.ο.κ. Ειδικότερα, 
δεν υπάρχουν οι Έλληνες επειδή υπάρ-
χει η Ελλάδα ως γεωγραφική περιοχή, 
αλλά ακριβώς το αντίθετο: υπάρχει η 
Ελλάδα, επειδή υπάρχουν Έλληνες. Το 
να παρανοήσουμε τη βασική αυτή θέση,
στην ουσία σημαίνει ότι ο δημιουργικός
χαρακτήρας του πολιτικού υποκειμένου 
ακυρώνεται. Τα όποια χαρακτηριστικά 
του, φαίνεται έτσι ότι δεν αναδύονται 
μέσα από αυτό και μέσω των συνεχών 
σχέσεών του με τους άλλους, αλλά ότι 
δήθεν είναι δοσμένα από κάποια εδαφι-
κή περιοχή. Αυτό, σε τελική ανάλυση, 
οδηγεί στην κατάργηση του πολιτικού 
υποκειμένου και της πολιτικής του δη-
μιουργίας. «Η εδαφική αντίληψη της 
πολιτικής κοινότητας είναι σύγχρονη 
αντίληψη, αρχίζει στους ρωμαϊκούς 
χρόνους και κορυφώνεται με την φεου-
δαρχία».-

Η δομή και η λειτουργία της λεγόμενης 
αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας, από το 1974 και έπειτα, 
διαμόρφωσε ένα πολιτικό σύστημα, που
ενώ στηρίζεται συνταγματικά σε ένα 
πλουραλιστικό κομματικό μοντέλο, 
στην πράξη λειτουργεί δικομματικά.

Οι τρεις συνταγματικά προβλεπόμενες 
εξουσίες, στην πράξη ηγεμονεύονται 
από την εκτελεστική και κυρίως από 
την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο πρόεδρος 
της κυβέρνησης, που είναι πάντοτε και 
πρόεδρος- αρχηγός του κυβερνώντος 
κόμματος (με μικρές εξαιρέσεις), στην 
πράξη είναι αυτός που συγκεντρώνει τις
πιο πολλές εξουσίες, ενώ ταυτόχρονα 
την ευθύνη των πράξεων της κυβέρνη-
σης την έχουν οι εκάστοτε υπουργοί, 
που όμως διορίζονται και παύονται από 
τον πρωθυπουργό. 

Ο ρόλος των βουλευτών στο ελληνικό 
κοινοβούλιο λόγω της κομματικής πει-
θαρχίας είναι περιορισμένος. Ο βουλευ-
τής κάτω από τον ασφυκτικό κομματικό
έλεγχο, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί 
από την “κομματική γραμμή’’ χωρίς τον
κίνδυνο διαγραφής του από το κόμμα 
που ανήκει (οι τυχόν εξαιρέσεις αφο-
ρούν βουλευτές με προσωπική πολιτική 
και οικονομική δύναμη).

Αυτό το φαινόμενο ακυρώνει σε ένα 
βαθμό την έννοια του βουλευτή ως εκ-
πρόσωπου μιας ομάδας πολιτών. 

Στο ερώτημα κατά πόσο ο ψηφοφόρος 
στέλνει στην βουλή πρόσωπα ως αντι-
προσώπους του ή πολιτικούς θεσμούς, 
δηλαδή πολιτικά κόμματα, δεν έχει απα-
ντηθεί από τους πολιτειολόγους και 
σκοπίμως καλύπτεται από ασάφεια.

Θα θέλαμε εδώ να τονίσουμε ότι, το πο-
λιτικό σύστημα στην πράξη του λει- 
τουργεί ως πρωθυπουργοκεντρικό με 
την έννοια ότι στο πρόσωπο του πρωθυ 
ουργού συνυπάρχουν ο αρχηγός της

 

εκτελεστικής εξουσίας και ο αρχηγός 
του κυβερνώντος κόμματος, παρά τις 
όποιες συνταγματικές επιταγές. Φαίνε-
ται ότι δικαίως έχει χαρακτηριστεί η 
σύγχρονη δημοκρατία ως «κομματική 
δημοκρατία». 

Το εκλογικό σώμα χαρακτηρίζεται 
τέλος από παθητικότητα και περιθωριο-
ποίηση,  που οφείλονται τόσο στο πολι-
τικό σύστημα όσο και στην αμβλυμμένη
πολιτική συνείδηση των ψηφοφόρων, 
που σε τελευταία ανάλυση είναι το απο-
τέλεσμα της μειωμένης διαλεκτικής πο-
λιτικής συνείδησής τους.

Συμπερασματικά, η μονοπώληση της 
πολιτικής εξουσίας από μια μειοψηφική 
πολιτική ελίτ και η εκμετάλλευση των 
πολιτικών θεσμών από τους πολιτικά 
ισχυρούς, διαμορφώνει μια αυταρχική 
κουλτούρα που βρίσκεται σε αλληλεπί-
δραση με το οικονομικό και πολιτισμικό
επίπεδο. 
  Το φαινόμενο των πελατειακών σχέσε-
ων εξηγείται μεταξύ των άλλων και με 
το φαινόμενο του πολιτικού συγκεντρω-
τισμού.

Ειδικότερα, από συστάσεως του ελληνι-
κού κράτους, επιχειρείται με επιτυχία 
μέσω της ταύτισης κυβερνώντος κόμμα-
τος και κυβέρνησης, μια πολιτική και 
κομματική εκμετάλλευση και ιδιοποίη-
ση θεσμών.

Επιχειρείται ιδίως η εκμετάλλευση και 
ιδιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, 
μέσω πελατειακών διορισμών και πάσης
φύσεως παροχών για ιδιοτελείς κομμα-
τικούς ή προσωπικούς σκοπούς.

Αυτή η πρακτική έχει εύστοχα χαρακτη-
ρισθεί σαν κοινοβουλευτική πατρωνία.

Από την μεταπολίτευση του 1974 και 
μετά, διαμορφώθηκε μια νέου τύπου 
κομματική κυριαρχία. Τα πολιτικά κόμ-
ματα εξελίχθηκαν σε κέντρα εξουσίας 
μέσα από την κατάκτηση και τη διαχεί-
ριση της εκτελεστικής εξουσίας και κατ’
επέκταση της κρατικής εξουσίας στο 
σύνολό της, μέσω της ενεργοποίησης 
και του ελέγχου των μηχανισμών λήψης
αποφάσεων. 

Τα πολιτικά κόμματα δηλαδή «λειτουρ-
γούν ως κύριοι συντονιστές των μηχανι-
σμών εξουσίας στο επίπεδο του 
κράτους». 

Σημασία για μας εδώ έχει ότι αυτή η 
“κομματική δημοκρατία’’ έχει αντικατα-
στήσει άτυπα αλλά ουσιαστικά την κοι-
νοβουλευτική δημοκρατία.

Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι 
κατά την μεταδικτατορική περίοδο ανα-
παράγεται ένας τύπος κρατικού παρεμ-
βατισμού στην οικονομία και την κοι-
νωνία, σύμφωνα με τον οποίο ένα 
ιδιόμορφο κράτος παροχών αναδιανέμει
πλούτο,  όχι για την άσκηση μιας 
κάποιας πολιτικής, αλλά για να στηρίξει
και να διευρύνει την εκλογική πελατεία 
του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. 
Οδηγείται έτσι το κράτος σε αναποτελε-
σματικότητα, και σε αδυναμία να δώσει 
λύσεις στα πραγματικά προβλήματα της
κοινωνίας. Παρατηρείται δηλαδή ένας 
ανορθολογισμός στην άσκηση της πολι-
τικής πρακτικής, τόσο διαχειριστικού, 
όσο και στρατηγικού χαρακτήρα.

===============

Υποδηματοπωλείο
ΣΑΝΔΑΛΟ

Τασσοπούλου Α.Γιαννούλα
Α.Παπανδρέου 38 - Βαρθολομιό

Επιστολές
Λάβαμε  και  με  ευχαρίστηση  δημο-

σιεύουμε  την  ακόλουθη  επιστολή  του
Λ.Καρνάρου:

Αγαπητέ κ. Πυλαρινέ, ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΛΛΑ-ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ.

Το 2003 εκδόθηκε το βιβλίο μου "Πρω-
τοδικείο Αμαλιάδας. Το ιστορικό της ίδρυ-
σης, οι αγώνες για τη διατήρησή του και η
συμβολή  του  Δικηγορικού  Συλλόγου".  Σε
αυτό  έχω  καταγράψει  αναλυτικά  τους
αγώνες για την ίδρυση και διατήρησή του,
μέχρι  και  την  κατασκευή  του  δικαστικού
μεγάρου (1968).  
  Αρχικά  υπήρχε  ένα  Πρωτοδικείο  στην
Ηλεία, αυτό του Πύργου. Όμως οι Κοινότη-
τες  του  Κάμπου  επιθυμούσαν  την  ίδρυση
Πρωτοδικείου  στην  Αμαλιάδα,  αφού  αυτό
θα τις εξυπηρετούσε και θα ελαχιστοποιού-
σε τα έξοδα και την ταλαιπωρία των συναλ-
λασσομένων συμπολιτών τους. Πολλές από
αυτές  ανταποκρίθηκαν  στην  επιθυμία  της
Επιτροπής Αγώνα και προχώρησαν στην έκ-
δοση  ψηφισμάτων  συμπαράστασης  τα
οποία η επιτροπή χρησιμοποίησε καταλλή-
λως υπέρ του επιδιωκόμενου σκοπού. Ένα
από  αυτά,  του  Κοινοτικού  Συμβουλίου
Βαρθολομιού, έχει διασωθεί στο αρχείο του
Σωκράτη Καλύβα. 

Στο  ερώτημα  γιατί  ανταποκρίθηκε  η
Κοινότητα  Βαρθολομιού  στο  αίτημα  του
Καλύβα,  η  απάντηση  είναι  ότι  η  σύζυγός
του  Βιργινία,  το  γένος  Μακρυδήμα,  δα-
σκάλα  στο  επάγγελμα,  καταγόταν  από  το
Βαρθολομιό. Μητέρα της ήταν η Αγγελική
Δημητρίου  Καρκαβίτσα,  αδελφή  του  με-
γάλου  μας  λογοτέχνη  Ανδρέα  Δημητρίου
Καρκαβίτσα, που είχε παντρευτεί στο Βαρ-
θολομιό τον Μακρυδήμα. Ως εκ τούτου οι
σχέσεις της οικογένειας Καλύβα με το Βαρ-
θολομιό ήταν στενές και για τούτο ανταπο-
κρίθηκαν στο αίτημά του να του στείλουν
ψήφισμα  συμπαράστασης  για  την  ίδρυση
Πρωτοδικείου, μιας και ο Σωκράτης Καλύ-
βας ήταν από τους πρωτεργάτες  της κίνη-
σης για την ίδρυσή του.

Σου στέλνω το  κείμενο καθώς  και  το
πρωτότυπό  του  για  να  έχεις  τη  σφραγίδα
της Κοινότητας καθώς και τα ονόματα των
διατελεσάντων  Προέδρου  και  Μελών  του
Κοινοτικού Συμβουλίου ή Διοικούσας Επι-
τροπής, όπως ονομαζόταν τότε:

Με Εκτίμηση
Λεωνίδας Καρνάρος

Συγγραφέας - Ιστορικός Μελετητής

=======================
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
"ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΝ ΑΜΑ-
ΛΙΑΔΙ”
    Η Διοικούσα την Κοινότητα Βαρθολο-
μιού Επιτροπή 
Συνελθούσα εις το Κοινοτικόν Κατάστημα, 
σήμερον την εικοστήν (20ην) Μαΐου 1942, 
ημέραν Τετάρτην και ώραν 8ην μ.μ. κατόπιν
εκτάκτου προσκλήσεως του κ. Προέδρου 
αυτής και αποτελουμένη εκ των κάτωθι 
τεσσάρων υπογεγραμμένων μελών αυτής, 
συνεσκεύθη και αποφασίζει τα κάτωθι.

Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγον, εκθέτει

Η συνέχεια στη σελ.8

=================
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Καθηγήτρια Μουσικής

Αρμονία, Αντίστιξη, Φυγή, Σύνθεση,
Προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. Δωρε-
άν τμήμα Μουσικοκινητικής από 3 ετών
Τηλ. 2623032363-33655 - 6932561686
Αναγνωρισμένα πτυχία σε συνεργασία με το 

ΩΔΕΙΟ  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
=================

3 εποχές- Πιτσερία
Στο κέντρο του Βαρθολομιού

Και στο Αρκούδι 
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Μέρα εθνικής
μνήμης, αλλά

περισσότερο μέρα
λαϊκής αφύπνισης

και αγώνα.
Χ.Αντωνόπουλος

  Κοιτάζοντας τη προτομή του καπετάν 
Βέρα, αλλά και τη στήλη του μνημείου 
με τα ονόματα των πεσόντων συμπολι   
τών μας,  ας στοχαστούμε το μέγεθος 
της υπέρτατης θυσίας τους, που τους 
κατέστησε ως ήρωες- πολίτες της 
Ελευθερίας!
Και μεις, σε τούτες τις κρίσιμες στιγμές 
που περιήλθε η Χώρα κι ο Λαός μας, 
πόσο έτοιμοι νοιώθουμε να σταθούμε 
στο ύψος των περιστάσεων;
Ας αφουγκραστούμε τη βουή της άνι-
σης  Μάχης του Βαρθολομιού με τις ορ-
δές του Ιμπραήμ μέχρι τελικής πτώσης 
και του τελευταίου, υπέρ της αξιο-
πρέπειας κ΄ τιμής, σε κείνο το ψιλόβρο-
χο του Νοέμβρη του 1825. 
Πόσο κουράγιο, πόσες ανάσες φθάνουν 
για να πείς Ναι  στο Θάνατο κατάμα-
τα, ζυγίζοντάς τον με το «Τώρα η 
Ποτέ!».
 Κι ας έμειναν πίσω  χήρες, ορφανά και
ρημαγμένα σπίτια..!  
Πάνω απ΄όλα  το δίκιο των Εστιών, η
Πατρίδα κι η Λευτεριά!
-Και μεις; Πόσο ακριβή νοιώθουμε την
όμορφη, άνετη, ποικιλόχρωμη και ποι-
κιλότροπη ζωή μας, ώστε να την βάλου-
με σε μπόϊ δίπλα σ΄αυτήν εκείνων των
Βαρθολομαίων  συντοπιτών  και  συγγε-
νών μας, των απανταχού ξεσηκωμένων
εκείνων, των φλογισμένων χρόνων του
Ξεσηκωμού;  Πόσο  είμαστε  διατεθει-
μένοι  να  υπερασπιστούμε  τα  κεκτη-
μένα που σήμερα χάνονται;
-Πόσο είμαστε πεισμένοι και πρόθυμοι 
για αγώνες και θυσίες, όταν στο τιμόνι 
δεν βρίσκονται ηγετικές φυσιογνωμίες 
ενός Κολοκοτρώνη, ενός Μακρυγιάννη;
Ας αναλογιστούμε τα καμένα σπαρτά 
και ζώα, τα δηλητηριασμένα πηγάδια, 
τα γκρεμισμένα ή ρημαγμένα κάστρα 
που ο Ιμπραήμ κι ο Δράμαλης συνα-
ντούσαν – ως κρανίου τόπο- να μη μπο-
ρούν να σταθούν, να τραφούν, να ξεδι-
ψάσουν! 
Κι ας δίψασαν έτσι και πείνασαν ακόμη
και πεθάναν  γυναικόπαιδα πολλά και 
γέροι,  που το ψωμί δεν έφτανε και το 
νερό χρυσάφι! για κάθε γυναικόπαιδο, 
ραγιά, για κάθε απόμαχο κολήγο.
Ακόμη και το στιβαρό στο Κάμπο που 
δεσπόζει το Χλεμούτσι, στη τύχη 
στέκεται ορθό, αφού το μπαρούτι ήταν 
λιγοστό για να τ΄ανατινάξουν, στο χέρι 
του Μπραϊμη να μη πέσει! 
Ετσι,  συμπτωματικά,  στη Δύση ακόμη
στέκει… Όταν  οι  καιροί  το  απαιτούν,
με τούτα δω τα λόγια προκαλεί ο στο-
χαστικός  ποιητής  μας  Κωστής  Παλα-
μάς: 
Χέρσωσε το περιβόλι, κόφ' το, 
και χτίσε κάστρο απάνω του 
και ταμπουρώσου μέσα, 
για πάλεμα, για μάτωμα, 
για την καινούργια γέννα. 
-Τότε, τα Δερβενάκια κι η Αλαμάνα νί-
κησαν  τους  στρατηγικούς  νόμους  της
υπεροχής  με  το  νόμο του  Δίκιου,  στα
Ρωμέϊκα οι 180 ή κατά άλλους 250 έπε-
σαν όχι νικημένοι -γιατί η ήττα δεν ταί-
ριαξε ποτέ με το δίκιο-αλλά αγωνιζόμε-
νοι με το πάθος για το ακατόρθωτο: οι
ραγιάδες και κολλήγοι να γίνουν Λεύτε-
ροι! 
-Κι εμείς, σήμερα, τη μέρα αυτή, συναι-
σθανόμαστε  τη  σημασία  της  ως  μέρα
αγώνα και  θυσίας  ενάντια στη βαρβα-
ρότητα  του εισβολέα και στον εξευτε-
λισμό  της  αξιοπρέπειας  του  Λαού της
περιοχής μας.    Συνεχίζεται

ΩΡΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ!

Συνέχεια από την 1η σελίδα 
-λοντος Πολιτισμού και Τουρισμού, σε 
Αθλητισμό και Υγείας-Περίθαλψης.
- Η πλούσια δράση του ΚΑΠΗ Βαρθολο-
μιού έφθασε σε υψηλά ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά  -από την Ίδρυσή του-, αγκαλιάζοντας
ευρύ φάσμα της κοινωνίας και αναπτερώνο-
ντας την εικόνα της Αγοράς – που αποτελεί 
πολιτιστικό σήμα κατατεθέν της πρόσφατης 
ιστορίας του Βαρθολομιού. Σήμερα μιζέρια 
και αφάνεια διέπει το ΚΑΠΗ, χωρίς ουσια-
στική στήριξη απ΄το Δήμο.
- Η πολιτιστική δράση σε επίπεδο αυτόχθο-
να, ιθαγενούς πολιτισμού, στα πλαίσια και 
με φροντίδα του Δήμου Βαρθολομιού, 
έφθασε να έχει εντάξει σε δράσεις περισ-
σότερους από 250 ενεργούς πολίτες – κυρί-
ως παιδιά και εφήβους- σε διάφορους τομείς
( Χορευτικός, ζωγραφικής, φιλαρμονικής, 
καλτσέτου, δημιουργικής Γραφής, εκμάθη-
σης κολύμβησης, καλοκαιρινές συνεχείς 
δράσεις –στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
«Ελιάς», που είχε καθιερώσει-  ενώνοντας 
πολιτισμούς παράδοσης και κοινωνικών 
αξιών σε ένα κάδρο πολιτισμού, που αναλο-
γικά με το οικονομικό και πληθυσμιακό του 
μέγεθος ίσως να αποτελεί παράδειγμα προς 
μίμηση!
- Σήμερα η πολιτική του Δ. Πηνειού έχει 
στείλει τον Πολιτισμό στην εμπορικότητα 
επιφανειακού σε αξία – ως προς τα κίνητρα 
και τους στόχους- θορυβώδους δήθεν πολι-
τιστικού ιδεώδους της μιάς νύχτας και μετά 
σκοτάδι… εγκαθιδρύοντας πολιτιστικό κα-
κέκτυπο διήμερο της «Ελιάς»! 
- Το λεωφορείο του Δ. Βαρθολομιού, έχο-
ντας οργώσει την περιοχή του και πέραν αυ-
τής, μια εμπνευσμένη και οπωσδήποτε ου-
σιαστικά αποτελεσματική κοινωνική πολιτι-
κή του τότε Δήμου στο νευραλγικό και τόσο
αναγκαίο ζήτημα της μετακίνησης σχολιο-
παίδων και φορέων πολιτισμού και αθλητι-
σμού, αποτέλεσε επίτευγμα υπηρεσιών στη 
μετακίνηση. 
- Σήμερα, αντί να προσπαθήσει ο Δήμος να 
απλώσει αυτή τη δράση περιέργως και ίσως 
επιλήψιμο, παρόπλισε το λεωφορείο, 
«πέταξε» την κρατική επιδότηση για τον 
σκοπό και το ρόλο του, άφησε το σοβαρό 
πρόβλημα της μετακίνησης σχολιόπαιδων 
και  φορέων να το εκμεταλλεύονται οι 
αντίστοιχοι ιδιώτες, επιβαρύνοντας τη 
ποιότητα υπηρεσιών και το ήδη ανύπαρκτο 
βαλάντιο των ενδιαφερόμενων τομέων της 
κοινωνικής δράσης σχολείων και 
πολιτισμού.
-Τα έργα υποδομών και ανάπτυξης του 
Πηνειού γενικότερα έχουν έλλειψη 
οράματος και στερούνται στρατηγικής και 
σχεδιασμού σε πορεία προοπτικής 
ανάδειξης και αξιοποίησης των υποδομών 
και του πλουτοπαραγωγικού ιστού της 
περιοχής του. Αλλά και του πρώην Δ. 
Βαρθολομιού ειδικότερα, έχουν ουσιαστικά 
σκαλώσει και λιμνάζουν, με το σοβαρό 
κίνδυνο να ξεπεραστούν απ΄τις εξελίξεις ως 
ανενεργά! 
Το μεγάλο παράγοντα οικονομικής 
ανάκαμψης- κατά τις εξελίξεις- που ακούει 
ως  σύνολο υπηρεσιών στο όνομα 
Τουρισμός, 
- με τις ατελείωτες, μοναδικές σε ομορφιά 
παραλίες, με την υπάρχουσα υποδομή στην 
εξυπηρέτηση επισκεπτών και τουριστών, 
-με το μοναδικό Δάσος των Θινών και την 
μοναδική επιδοτούμενη απ΄το τότε Δ.
Βαρθολομιού μελέτη ανάδειξης και 
περιβαλλοντικά συμβατής αξιοποίησής του, 
-με τις ξενοδοχειακές υπάρχουσες μονάδες, 
-με το Δημοτικό Τουριστικό περίπτερο των 
Θινών, που αποτελεί κατάκτηση  και όχι 
μόνο, να στερούνται τα πλέον απαραίτητα 
σε επίπεδο υπηρεσιών (π.χ. Καθαριότητα)

από μέρους ευθύνης και ενδιαφέροντος 
του Δήμου. 
Το υποσχόμενο, στο προεκλογικό της 
έντυπο δράσης της παρούσας Δημοτικής 
Αρχής, γραφείο Τουρισμού όχι μόνο είναι 
ανύπαρκτο αλλά και οι έκδηλες διαθέσεις 
της υπογραμμίζουν την έλλειψη βούλησης
προς υλοποίησή του.
Δεν έχει βρεθεί σε τόσο άσχημη θέση και 
εικόνα το Βαρθολομιό κι ειδικότερα η 
Αγορά του ( ακόμη και τη σημαντικότερη 
μέρα του-το Δεκαπενταύγουστο του΄13- 
βρέθηκε να έχει ρείθρους και πεζοδρόμια  
πνιγμένα στα χόρτα και τα σκουπίδια 
ακόμη και στα 20 μέτρα απ΄τη πλατεία γ. 
Ν. Σπεντζάρη!), και δεν φταίει μόνο η 
οικονομική γενική κατάσταση της 
χώρας… όσο για το Δημοτικό φωτισμό… 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα σκοτάδι 
σε αρκετές γειτονιές, ακόμη και στην 
Αγορά να θυμίζει πόλη σε έκτακτη 
ανάγκη απαγόρευσης κυκλοφορίας…
Η έλλειψη συγκροτημένης Τεχνικής 
Υπηρεσίας τονίζει ιδιαίτερα την έλλει-
ψη σχεδιασμού υπηρεσιών και οργάνω-
σης, με ότι συνεπάγεται και αυτό ο κάθε
πολίτης το εισπράττει, το βιώνει!
-Ο Αγροτικός κόσμος που είναι η ραχοκο-
καλιά του ενεργού πληθυσμού του Δ. Πη-
νειού, δεν έχει, όχι μόνο το αντίστοιχο με 
του Τουρισμού Γραφείο, αλλά καμία 
απόφαση και θέση δεν έχει ψηφιστεί 
απ΄το  Δημ. Συμβούλιο που να στηρίζει 
και να προωθεί κάποιο απ΄ τα φλέγοντα 
ζητήματά του.
-Στο τομέα της Παιδείας δεν έχει πολιτικό
σχεδιασμό στήριξης και διασφάλισης των 
βασικών αναγκών της, το βλέπει όποτε 
πιέζεται από τους πολίτες και φορείς αλλά
και όχι πάλι επαρκώς.
-Το Αστυνομικό Τμήμα του Βαρθολομιού 
επιζητήθηκε εμμέσως πλην σαφώς απ΄ τον
ίδιο το Δήμαρχο –θυσιάζοντάς το-  να 
συγχωνευθεί με αυτό της Γαστούνης, προς
…καλύτερη λειτουργία του! Ενώ δεν έχει 
ποτέ συστηματικά παρουσιάσει την πολύ 
μεγάλη σημασία της ύπαρξης και δράσης 
στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Καπο-
διστριακού Δήμου Βαρθολομιού, διεκδι-
κώντας έτσι την διατήρησή του, που τόσο 
απαραίτητη είναι ειδικά την Τουριστική 
περίοδο.
Όλη η εικόνα της πολιτικής της τωρινής 
Δημοτικής Αρχής είναι,σε ότι αφορά την 
ιεράρχηση έργων και κατανομής κονδυλί-
ων και δράσεων, να προηγούνται τα ανα-
φερόμενα στη περιοχή Γαστούνης, κα-
τόπιν Τραγανού και τέλος Βαρθολομιού, 
χωρίς σεβασμό και όραμα, χωρίς σχέδιο 
και κριτήρια. Αναφερόμενος σ΄αυτό το το-
μέα έχω λεπτομερείς απόψεις και θέσεις 
για το ζήτημα αυτό.
Η διαχείριση των απορριμμάτων του Δ. 
Πηνειού συνολικά καθιστά το Δάσος Θι-
νών μοναδικό αποδέκτη όλων των απορ-
ριμμάτων του Δήμου και, όπως κατά και-
ρούς και συμπτώσεις έχει υποπέσει στην 
αντίληψή μας, όχι μόνον αφού οι ολόθερ-
μες ενδιαφέροντος προσπάθειες πολιτικής
συγκάλυψης από μεριάς Δημοτικής Αρχής
δείχνει αυτό ακριβώς, μεταχειριζόμενη με 
καταστροφική μανία την ευρύτερη περιο-
χή που αποτελεί Περιβαλλοντικά και Οι-
κονομικά το μεγάλο ισχυρότερο τομέα 
ανάπτυξης του Δήμου.
Οι πελατειακές σχέσεις και επιλεκτικές 
παραταξιακές εξυπηρετήσεις με προκλητι-
κό μάλιστα τρόπο τείνουν να είναι η επί-
σημη Δημοτική πολιτική υπηρεσιών προς 
το Πολίτη-Δημότη, που γίνονται εντο-
νότερες όσο πλησιάζει η προεκλογική πε-
ρίοδος.  
Το Κοινοτικό Συμβούλιο του Βαρθολο-
μιού, δεν έχει επωμισθεί την σοβαρή ευ-
θύνη του απέναντι της πόλης του και υπέρ
των ζωτικών συμφερόντων της. Δεν έχει 
σηκώσει το πολιτικό της ανάστημα να 
υπερασπίσει, να διεκδικήσει, να απαιτήσει
από το Δήμο όλη αυτή τη Δημοτική περίο-
δο. Συμπεριφέρεται ως εντελούντες και 
όχι ως πολιτικό εκλεγμένο σώμα!

 Δεν σχεδιάζει δεν οραματίζεται! Πα-
ρόμοια εικόνα εμφανίζουν όλα τα εκλεγ-
μένα πολιτικά όργανα- σώματα στο 
Δήμο! 

Συμπολίτες, συμπολίτισσες,
Ήλθε ο καιρός να απαιτήσουμε μια 
ποιοτικότερη ζωή, να δημιουργήσουμε
τις προϋποθέσεις μιας τέτοιας πορείας 
μέσα από την Κίνηση Πολιτών Βαρθο-
λομιού!
Ο αυταρχισμός και οι επιλεκτική μετα-
χείριση που διέπουν την σημερινή Δη-
μοτική Αρχή, με την παντελή έλλειψη 
σεβασμού στις Πρώην Δημοτικές 
οντότητες του σημερινού Σχήματος 
του Πηνειού, που επεβλήθη χωρίς όρα-
μα και σχεδιασμό φέρνει επιτακτικά 
την ανάγκη αλλαγής πορείας και προ-
σώπων! Για ένα δημοκρατικό κοινωνι-
κά δίκαιο Δήμο της Δημιουργίας!

===============

====================

Καμπίτση 
Ρούσσα
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26230 34200
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(Φαξ)
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   Από τη Μικρά Ασία στη Γλύφα
Συνέχεια από την 1η σελίδα 

 κοντά στο Σίλε (Χηλή), περιφέρειας 
Κωνσταντινούπολης. 
Κυνηγημένοι το 1922 από τον τόπο 
τους, αποβιβάζονται αρχικά στην Κε-
φαλλονιά (Ληξούρι).                            
Μην μπορώντας όμως να ριζώσουν 
εκεί, περνούν απέναντι στη Γλύφα, 
ζουν σε  σκηνές και περιμένουν την 
ολοκλήρωση του συνοικισμού.
Β.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΝΤΟΥ
Την ίδια χρονιά (1925) καταφθάνει στη
Γλύφα η οικογένεια Κωνσταντινίδη, η 
οποία αναχωρεί από τον Πόντο το 1923
 με την ανταλλαγή. Προέρχεται από 
την περιοχή της Αργυρούπολης του 
Πόντου και ο πρώτος σταθμός εγκα-
τάστασή τους ήταν το Ναύπλιο.
Γ.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ 
(ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ)
Όταν οι εργασίες κατασκευής του συ-
νοικισμού βρίσκονται σε εξέλιξη, κα-
ταφθάνει και η οικογένεια Χατζηελευ-
θερίου. Πριν είχαν εγκατασταθεί στην 
Κεφαλλονιά. Εκεί, όμως, δεν υπάρχουν
δουλειές, έτσι μαζί με άλλους Κεφαλ-
λονίτες που περνούν απέναντι για να 
εργαστούν στα κτήματα της Ηλείας, 
καταλήγουν προσωρινά στο Βαρθολο-
μιό.
Γ.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΟΝΙΟΥ
Δύο αδέλφια από τη οικογένεια Παπα-
δόπουλου, που έρχεται στην Ελλάδα 
από το Μπερεκετλί Μάντεν που βρί-
σκεται στην περιοχή του Ικονίου,  
εγκαθίστανται στη Γλύφα συμμετέχο-
ντας μάλιστα στην οικοδόμηση του οι-
κισμού.
Δ.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ
Με την ανταλλαγή του 1923 τέσσερες 
οικογένειες με συγγενικούς δεσμούς 
μεταξύ τους, αποβιβάζονται στην Κέρ-
κυρα. Είναι οι οικογένειες Δουρμούσο-
γλου, Θεοδώρου, Μαυρομάτη, Χα-
τζηωάννου.Η ομάδα αυτή κατοικούσε 
στην περιοχή της Καισάρειας, στο χω-
ριό Ντέβελι Ζίλε και είχαν στη κατοχή 
τους μεγάλες εκτάσεις γης. Στη Γλύφα 
έρχονται το 1926 όταν ο συνοικισμός 
είναι στη φάση της ολοκλήρωσής του-
.Οι συγκεκριμένοι  πρόσφυγες, επειδή 
ήλθαν με ανταλλαγή, έφεραν μαζί τους
είδη οικιακής και αγροτικής χρήσης. 
Έφεραν, όμως και ένα σημαντικό κειμή
λιο, μία εικόνα, με την Παναγία να 
κρατά στην αγκαλιά της το Χριστό, ως 
βρέφος και τους Αγίους Θεοδώρους δε-
ξιά και αριστερά να τους προστατεύ-
ουν.
Ε.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑ – ΜΠΟΥΡΝΟΥ 
(ΜΑΥΡΗ ΜΥΤΗ) ΣΜΥΡΝΗΣ
Τελευταίοι καταφθάνουν στη Γλύφα οι 
Καραμπουρνιώτες (οικογένειες 
Γιαλαμά, Δημητρίου, Γιαβάση 
(αργότερα θα μετακομίσει στην Κάτω 
Παναγιά), Καρασταμάτη, Κυρέζη, 
Μαυρουδή, Μοραγλή, Μπαξεβάνη, 
Ντόντη, Ορφανού, Παπαγεωργίου, 
Σιδέρη, Σμυρλή και Στρατή. Είναι η 
πολυπληθέστερη ομάδα, η προσέλευσή
τους έγινε σταδιακά (1926) και 
διήρκεσε έως το 1928. Πριν από το 
διωγμό τους κατοικούσαν στο πάνω 
μέρος της χερσονήσου της Ερυθραίας, 
που ονομάζεται Καρά–μπουρνού 
(Μαύρη μύτη). 
Η συντριπτική πλειοψηφία των 
προσφύγων αυτών προέρχεται από τα 
χωριά Σαντζάκι, Σαλπιτζίκι και 
Χασεκί. Η περιοχή αυτή διοικητικά 
ανήκει στο Σαντζάκ (Νομό) Σμύρνης 
και εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη 
Τσεσμέ (Κρήνης).

Έναρξη οικοδόμησης του
συνοικισμού

Το 1925 αρχίζει η οικοδόμηση του 
συνοικισμού σύμφωνα με το σχέδιο που 
εκπόνησαν μηχανικοί που υπηρετούσαν 
στον Ελληνικό Στρατό. Κατασκευάζονται 
συνολικά 27 διπλά οικήματα, άρα 54 
κατοικίες και μία κατοικία, η οποία 
προσωρινά θα χρησιμοποιηθεί ως 
σχολείο. Εκκλησία δεν κτίστηκε τη 
χρονιά αυτή αλλά προβλεπόταν στο 
σχέδιο. Τέλος για πλατεία κατοχυρώθηκε 
ειδικός χώρος, στην άκρη του χωριού, 
προς τη θάλασσα. 

1926: Άρχισε η εγκατάσταση στις νέες
κατοικίες

    Από μαρτυρίες των κατοίκων μαθαίνουμε
ότι τη χρονιά αυτή οι εργασίες στις νέες 
κατοικίες δεν έχουν ολοκληρωθεί 
(λείπουν τα ταβάνια και τα πατώματα).
 Παρόλα αυτά όμως κάποιοι που ζουν σε 
σκηνές προτιμούν να μετακομίσουν σ΄ 
αυτές.
Κάθε οίκημα, αποτελείται από δύο 
κατοικίες, άρα εγκαθίστανται δύο οικο-
γένειες.  Όλοι που γεννηθήκαμε και μεγα-
λώσαμε σε αυτές τις κατοικίες θυμούμα-
στε ότι οι τοίχοι ήταν αρκετά μεγάλοι από
πέτρα της περιοχής και είχαν στέγες από 
κεραμίδια με αποτέλεσμα να είναι δροσε-
ρές το καλοκαίρι και ζεστές το χειμώνα. 
Από μαρτυρίες λέγεται ότι Λαγκαδιανοί 
μάστορες τα έκτισαν. 

1928: Έναρξη λειτουργίας Δημοτικού
Σχολείου

1930: Παραχώρηση γης για καλλιέργεια
και βοσκή ζώων

Μετά την εξασφάλιση στέγης στους 
πρώτους πρόσφυγες, τη χρονιά αυτή πα-
ραχωρείται μια έκταση γης 25,5 με 30 
στρέμματα, ανάλογα με τα άτομα που είχε
κάθε οικογένεια, ένα υνί και ένα σέρβικο 
άλογο. Ακόμη δίδεται σ΄ όλο το συνοικι-
σμό μία έκταση 600 περίπου στρεμμάτων 
ως βοσκότοπος. Αξιοθαύμαστο είναι πως 
οι πρώτοι αυτοί οικιστές μοίρασαν τη γη 
αυτή, χωρίς προστριβές, με ένα σχοινί, 
όπως θυμούνται οι παλιότεροι. Η γης, 
όμως, αυτή που τους παραχωρείται δεν εί-
ναι καλλιεργήσιμη, αλλά γεμάτη λόγγους.
Μπορούμε όλοι να φανταστούμε, τι 
αγώνα, τι μόχθο και τι χαλύβδινη θέληση, 
διέθεσαν οι ξεριζωμένοι από τις πατρίδες 
τους, πρώτοι αυτοί οικιστές για να μετα-
τρέψουν τη γη σε καλλιεργήσιμη και απο-
δοτική. 
Στην αρχή χρησιμοποιούν τα ξύλα από το 
ξελόγγωμα και δημιουργούν καμίνια για 
την παραγωγή κάρβουνου. Στην συνέχεια 
καλλιέργησαν σιτηρά  και φύτεψαν αμπέ 
λια είτε για την παραγωγή κρασιού, είτε 
σουλτανίνας για την παραγωγή σταφίδας, 
καλλιέργεια που οι περισσότεροι γνώρι- 
ζαν πολύ καλά από τις πατρίδες τους.
1933/34: Ανέγερση Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας

(παλαιού)
Οι κάτοικοι του συνοικισμού με έντονο το
θρησκευτικό συναίσθημα αντιλαμβάνο-
νται την έλλειψη και αποφασίζουν την οι-
κοδόμηση ναού, στη θέση που προβλε-
πόταν από το σχέδιο. 
 Την ανέγερση αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι 
κάτοικοι, οι οποίοι κουβαλούν πέτρες από
νταμάρια της περιοχής και νερό από 
γειτονικά πηγάδια. Οι πρώτοι οικιστές 
επέλεξαν να αφιερώσουν την καινούργια 
τους εκκλησία στην Αγία Μαρίνα για δύο
λόγους: πρώτον γιατί ήταν Μικρασιάτισα 
και δεύτερον γιατί εορτάζει, άρα το 
πανηγύρι θα γινόταν το καλοκαίρι (17 
Ιουλίου).

1952: Δεύτερη απαλλοτρίωση
Το έτος αυτό, επί Κυβερνήσεως Πλαστή- 
ρα, έχουμε την 2η απαλλοτρίωση και δια- 
νομή μοναστηριακής γης στους πρόσφυ- 
γες της Γλύφας. Η διαφορά τώρα είναι ότι
ένα μέρος της διανομής αυτής αφορούσε 
και ακτήμονες των γύρω περιοχών.

  Πρόκειται για την περιοχή που γειτνιάζει
με το Μοναστήρι της Αγίας Ελεούσας, 
γι΄ αυτό άλλωστε έχει πάρει και το όνομα 
αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης 
αυτής, σταδιακά θα φυτευτεί με ελαιόδε-
ντρα.

1955: Δημιουργία του δάσους
Το έτος αυτό ξεκινά κάτι πολύ σημαντικό 
για το χωριό, η δενδροφύτευση του ανα-
τολικού τμήματος που καλύπτεται από 
αμμόλοφους, έως τις θίνες Βαρθολομιού. 
Είναι σημαντική αυτή η ενέργεια (στην 
οποία συμμετείχαν πολλοί κάτοικοι), γιατί
απέτρεψε τη μετακίνηση της άμμου, 
δυτικά, προς τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Δεκαετία 1960: Το πολύ καλό κλίμα της 
περιοχής, σε συνδυασμό με την καλή 
ποιότητα του εδάφους, οδήγησε τους 
κατοίκους, την περίοδο αυτή, σε αλλαγή 
των καλλιεργειών τους.  Έτσι, λοιπόν, 
ξεριζώνονται τα αμπέλια και οι καλλιεργη
 τές στρέφονται στα πρώιμα κηπευτικά 
(καρπούζια, πατάτες, φασολάκια, κ.α.) 
Eπίσης σε μεγάλα θερμοκήπια καλλι- 
εργούν τομάτες και αγγούρια.
1960: Κατασκευή νέου σχολικού κτιρί-

ου
Τη χρονιά αυτή κατασκευάστηκε το νέο 
σχολικό κτίριο, που υπάρχει και σήμερα, 
στη θέση που προβλεπόταν από το σχέδιο 
του χωριού.
1968: Άφιξη Αρχιεπισκόπου Ιακώβου-

Ιονικό χωριό
Τη χρονιά αυτή φθάνει στη Γλύφα ο Αρ-
χιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερι-
κής Ιάκωβος, προκειμένου να δει από κο-
ντά το μέρος όπου επρόκειτο  να ξεκινή-
σει η οικοδόμηση του Ιονικού χωριού. 
Δεκαετία 1970: Τη Δεκαετία αυτή η Γλύ-
φα είχε όλες τις προϋποθέσεις για τουρι-
στική ανάπτυξη (καθαρή θάλασσα, όμορ-
φο δάσος, κ.λ.π.), αυτό, όμως, που της 
έλειπε ήταν οι υποδομές. Καταλυτικό 
ρόλο έπαιξε την περίοδο αυτή η δημιουρ-
γία του Ιονικού Χωριού για το οποίο 
αναφερθήκαμε προηγούμενα. Έτσι, λοι-
πόν, με αφορμή τη νέα χάραξη και 
ασφαλτόστρωση του κεντρικού δρόμου 
που συνέδεσε το Ιονικό χωριό με το 
δρόμο Λουτρών Κυλλήνης, η Γλύφα βγή-
κε από την απομόνωση. Την περίοδο αυτή
αυξάνεται το ενδιαφέρον, κατοίκων των 
γύρω περιοχών αλλά και πιο μακρινών  
(Πάτρα, Αθήνα κλπ.) για παραθεριστική 
κατοικία στο παραλιακό κομμάτι, δίπλα 
στη θάλασσα. 
Δεκαετίες 1980 – 1990: Η τουριστική 
ανάπτυξη συνεχίζεται, με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί και δεύτερο camping. 
Παράλληλα συνεχίζεται η κατασκευή 
παραθεριστικών κατοικιών στην 
παραλία αλλά και στο ενδιάμεσο 
διάστημα με αποτέλεσμα σιγά–σιγά να 
ενοποιείται ο βασικός οικιστικός κορμός 
του χωριού με αυτόν της παραλίας του. 

1987: Ίδρυση του Μορφωτικού και
Εξωραϊστικού συλλόγου Γλύφας 

«η Αγία Μαρίνα».
Η τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου, που 
οδηγεί πολλές φορές σε άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου, δεν εξυπακούεται ότι 
επιφέρει πάντα και πνευματική άνοδο. 
Ακόμη στο βωμό του κέρδους, πολλές 
φορές, καταστρέφεται και το φυσικό 
περιβάλλον. Η ίδρυση του συλλόγου το 
έτος αυτό είχε ως σκοπό τη μορφωτική 
εξύψωση των κατοίκων και την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
Έργο του Συλλόγου υπήρξε και η 
ανέγερση μνημείου στο κέντρο της 
πλατείας, αφιερωμένο, που αλλού 
άλλωστε, στους πεσόντες κατά την 
Μικρασιατική καταστροφή.
1989 – 1998: Ανέγερση νέου Βυζαντινού

Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας
Το 1989 ξεκινούν οι εργασίες ανέγερσης

 του νέου Ι. Ναού, δίπλα στον παλαιό, ο 
οποίος είχε υποστεί ζημιές από τους 
σεισμούς της εποχής εκείνης. 
2000 – ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ Το ξεκίνημα της 
νέας χιλιετίας βρίσκει τη Γλύφα στον Κα-
ποδιστριακό Δήμο Βαρθολομιού. Μάλι-
στα στις 8 Σεπτεμβρίου 2000 διεξήχθη 
στη πλατεία του Χωριού, από το Δήμο 
Βαρθολομιού, εορταστική εκδήλωση μνή-
μης Μικρασιατικού Ελληνισμού και 
βράβευση γεννηθέντων στη Μικρά Ασία.
Την εποχή αυτή κλείνει το Δημοτικό Σχο- 
λείο Γλύφας και μετατρέπεται σε Λαογρα-
φικό Μουσείο Μικρασιατών. 
Οι μαθητές πλέον μεταφέρονται με λεω- 
φορείο του Δήμου και παρακολουθούν 
μαθήματα στο Βαρθολομιό
2010 - Η Γλύφα στον Καλλικρατικό 
Δήμο Πηνειού με έδρα τη Γαστούνη. Με 
την έναρξη της τελευταίας αυτής δεκαετί-
ας καθιερώνεται κάθε χρόνο, ένα Σαββα-
τοκύριακο του Σεπτέμβρη να πραγματο-
ποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για την Μι-
κρασιατική καταστροφή στον προαύλιο 
χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Μι-
κρασιατών (πρώην Δημοτικό Σχολείο 
Γλύφας), με ομιλίες, παραδοσιακούς χο-
ρούς κλπ. Το πρωί της Κυριακής τελείται 
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας 
Μαρίνας και στη συνέχεια μετά την επι-
μνημόσυνη δέηση στο Μνημείο που 
υπάρχει στην Κεντρική Πλατεία της Γλύ-
φας, κατατίθενται στεφάνια στην μνήμη 
των πεσόντων στον Μικρασιατικό Πόλε-
μο και των σφαγιασθέντων από τους 
Τούρκους  Ελλήνων της Μικράς Ασίας. 

Επίλογος
Αγαπητέ αναγνώστη και συνοδοιπόρε, 
εδώ τελειώνει μια σύντομη περιδιάβαση 
στην ιστορία της Γλύφας. Αρχικά ξεκινή-
σαμε από τις αλησμόνητες πατρίδες της 
Μικράς Ασίας, μαζί με τους ξεριζωμένους
αυτούς ταλαίπωρους πρόσφυγες που άφη-
σαν τις εστίες τους και κατέληξαν στην 
περιοχή της Γλύφας. Διαπιστώσαμε πώς 
οι άνθρωποι αυτοί αγάπησαν τη νέα τους 
πατρίδα, μόχθησαν γι΄ αυτήν και μας την 
παρέδωσαν έτσι όμορφη, όπως την αντι-
κρίζουμε τώρα. Χρέος δικό μας είναι, από
τη μια να τιμήσουμε, τους πρώτους αυ-
τούς οικιστές και από την άλλη να διαφυ-
λάξουμε την ιστορική μας μνήμη και την 
πολιτιστική μας κληρονομιά, έτσι ώστε να
γίνει κτήμα των επόμενων γενεών, που θα
αποτελέσουν τη συνέχειά μας. 
(Πηγή: http://users.sch.gr/ndemertzis/
glyfa.pdf).

==============
Αφιερωμάτων συνέχεια

  Στο φύλλο μας αυτό συνεχίζουμε τα 
αφιερώματά μας στα κοντινά χωριά του 
Βαρθολομιού με το ωραίο αυτό άρθρο 
του Νίκου Δεμερτζή για τη Γλύφα.
  Ξεκινήσαμε με το αφιέρωμα στου 
Μάχου (φύλλο 25), συνεχίσαμε με τη
Δήμητρα (Τρουμπέ-Γρουμπί-φύλλο 30), 
Βρανά (Φύλλο 32), Καλύβια (φύλλο 33), 
Λυγιά (φύλλο 34).

  Θέλω να ευχαριστήσω και από δω το 
φίλο Νίκο Δεμερτζή που ανταποκρίθηκε 
πρόθυμα στην πρόσκλησή μου για τη 
συγγραφή αυτού του αφιερώματος.

  Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες και τα 
ιστορικά θέματα που αναπτύσσει θα είναι 
χρήσιμα τόσο στους νέους όσο και στους 
παλιότερους.                  Γ.Πυλαρινός

  ====================

Αγαπητοί αναγνώστες
η συνδρομή σας είναι το μόνο εισόδημα της

αναζήτησης
Μην  την ξεχνάτε!

(Αν θέλετε να λαβαίνετε την ηλεκτρονική
έγχρωμη «αναζήτηση», γνωστοποιείστε

μας το e-mail σας.)
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Ανταπόκριση από το παρελθόν- «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» *

Οι “έντιμοι”άνθρωποι του 
(Χρόνος Α-Φύλλο 10-Ιούνιος 1979, 

=========
 Η δημιουργία του συλλόγου μας, έγι-
νε ύστερα από αρκετή σκέψη και συ-
νάντησε πολλές δυσκολίες. Όλες 
όμως αυτές ξεπεράστηκαν, γιατί ο 
στόχος μας ήταν αρκετά βαθύς και 
δυνατός για να σταματήσει σε τέτοια 
εμπόδια.
 Ο  στόχος μας ήταν και παραμένει ο 
ίδιος. 'Όλοι μαζί για το καλό του 
τόπου μας”.
  Και αφού ο στόχος ήταν και είναι  
μαζί για το καλό του τόπου, ξέχωρα 
και μακριά από τις ατομικές βλέψεις 
και πεποιθήσεις του καθένα, φυσικό 
ήταν, ο σύλλογος όταν ορθοπόδησε, 
να προσπαθήσει να απλωθεί, να μαζι-
κοποιηθεί, να αγκαλιάσει πολύ κόσμο,
όσο το δυνατόν πιο πολύ, όλο τον 
κόσμο του Βαρθολομιού και των 
γύρω χωριών, αν ήταν δυνατόν ... Για-
τί δυστυχώς αποδείχτηκε πως δεν 
ήταν... Από την πρώτη κιόλας μέρα 
της δημιουργίας του συλλόγου, άρχι-
σαν οι κακόπιστες διαδόσεις και οι 
λασπολογίες μερικών “κυρίων”.
 Πως οι σκοποί μας ήταν διαφορετικοί
κ.τ.λ. Φυσικό ήταν αρκετός κόσμος 
να μας αντιμετωπίζει με επιφυλακτι-
κότητα γιατί οι λάσπες και οι ανώνυ-
μες διαδόσεις των “κυρίων” είχαν 
πιάσει τόπο.
  Ο Σύλλογος όμως τράβηξε το δρόμο 
του /. (Πολιτιστικές εκδηλώσεις, προ-
βολές ταινιών, εκθέσεις βιβλίων, έκ-
δοση εφημερίδας κ.τ.λ.). Τα επιχειρή-
ματα περί άλλων σκοπών άρχιζαν να 
ξεφτίζουν και να πέφτουν, γιατί δεν 
είχαν καμιά λογική, καμιά σωστότητα
όπως και αυτοί που τα είπαν.
  Αλλά αυτοί οι κύριοι τα ίδια. 
Κόντρα σε κάθε μας ενέργεια.
  Για την κάθε εκδήλωσή μας, η κριτι-
κή και η στάση τους ήταν εκ των προ-
τέρων γνωστές. Πάντα καχύποπτες, 
πάντα φαρμακερές, πάντα ύπουλες 
και κρυφές. Γιατί ξέρουν πως αυτά 
που λένε μόνο στη στενή και στείρα 
“λογική”τους υπάρχουν και πουθενά 
αλλού και άμα τα δει το φως της 
ημέρας θα διαλυθούν σαν φαντάσμα-
τα.
  Μα τους ξέρουμε ποιοι είναι.
 Και συ τους ξέρεις φίλε αναγνώστη.
  Οι ίδιοι πάντα είναι. Αυτοί που μόλις
δημιουργήθηκε ο σύλλογος μας κατη-
γορούσαν. Αυτοί που στην εκδήλωση 
για την Κύπρο μας κατηγορούσαν. 
Αυτοί που στην έκθεση βιβλίου μας 
κατηγορούσαν και ας μην ήξεραν τί-
ποτα για το είδος των βιβλίων. Αυτοί 
που στην εκδήλωση για το Πολυτε-
χνείο μας κατηγορούσαν  και μας 
απειλούσαν !!!
 Αυτοί που πάντα θα κατηγορούν χω-
ρίς να βλέπουν, χωρίς να ακούν, χωρίς
να κρίνουν.
  Επανειλημμένα ο σύλλογος έχει 
προσπαθήσει να έρθει σε αντιπαράθε-
ση μ' αυτούς τους “κυρίους”.
 Μα δεν έγινε τίποτα για να κάνουν 
τις “έντιμες” και “σοφές” σκέψεις και 
ενέργειές τους πραγματικότητα γιατί 
πρέπει να κρύβονται απ' το σκοτάδι 
και την ανωνυμία. Παρ' όλα ταύτα 

Βαρθολομιού.
άρθρο του Γ.Παπαδόπουλου)
=========
όμως τους προκαλούμε και πάλι να έρθουν 
σε αντιπαράθεση με μας επώνυμα και υπεύ-
θυνα και όχι με μισόλογα και συκοφαντίες. 
Μα δεν θα το κάνουν, όπως δεν το έκαναν 
και στο παρελθόν.
  Σιγά-σιγά όμως ο κόσμος αρχίζει και κα-
ταλαβαίνει την “εντιμότητά” τους. Και αυ-
τοί αρχίζουν και φοβούνται γιατί απομο-
νώνονται.
Οι καιροί αλλάξανε και η μπογιά τους δεν 
περνάει πια.

===================
 Τοπικές ειδήσεις

(Φύλλο 10-Φεβρουάριος 1979)
1. Οι μαθητές της Γ'Λυκείου του Βαρθολο-
μιού έκαναν χορό στο κέντρο “Ωραία Έλε-
να” (Μπαλαούρα) στις 25 του Φεβρουαρί-
ου.
  Σκοπός του χορού που είχε λαχειοφόρο 
αγορά ήταν η ενίσχυση της πολυήμερης εκ-
δρομής της τάξης τους. Ο χορός είχε πολλή 
επιτυχία.
2. Στη Γαστούνη, στις 17 του Φεβρουαρίου 
έγινε παρόμοια εκδήλωση από τους μαθη-
τές της Γ'Λυκείου Γαστούνης. Ο σκοπός 
ήταν ο ίδιος με των μαθητών του Βαρθολο-
μιού. Και αυτός ο χορός είχε πολλή επιτυ-
χία.
3. Την τελευταία Κυριακή της Αποκρηάς 
στα Λεχαινά έγινε το “αποκρηάτικο καρνα-
βάλι”. Έχει ζωή τριών χρόνων. Είχε και 
φέτος πολλή επιτυχία. Σημειώσαμε την εμ-
φάνιση αξιόλογων συγκροτημάτων δημοτι-
κών χορών (συγκρότημα Ελένης Τσαούλη 
κ.λ.π).
  Αποκορύφωμα του “Λεχαινιώτικου Καρ-
ναβαλιού” ήταν ο τοπικός Γενιτσάρικος χο-
ρός (Μπούλες).Πραγματικά, ο χορός αυτός 
έχει μια παλικαριά, μια λεβεντιά. Είδαμε με
ικανοποίηση να χορεύουν και τα παιδιά του
Λυκείου Λεχαινών. Αυτό είναι μια εγγύηση
για την συνέχιση της παράδοσης του τόπου 
μας. Μερικές τεχνικές ελλείψεις σημειώσα-
με ακόμη, όπως κάποια ασυνεννοησία με-
ταξύ των διαφόρων εκδηλώσεων.
 Δηλαδή κατά την εμφάνιση χορευτικών 
συγκροτημάτων ακούγονταν από τις διάφο-
ρες φιλαρμονικές ξαφνικά διάφορα τραγού-
δια ή έφταναν οι χορευτές του γενιτσαρίστι-
κου.
 Επίσης σημειώνουμε την καλή εντύπωση 
που άφησε η φιλαρμονική του Βαρθολο-
μιού στα Λεχαινά.
 Αξίζουν συγχαρητήρια στην οργανωτική 
επιτροπή του Καρναβαλιού.
 Οι λίγες τεχνικές-οργανωτικές ελλείψεις 
δεν μπορούν να αλλοιώσουν την γενικότε-
ρη όμορφη εντύπωση από το Λεχαινίτικο 
Καρναβάλι.
Μπράβο.Οι Λεχαινίτες είναι άξιοι μιμήσε-
ως.
Η δενδροφύτευση του αύλιου χώρου

του Γυμνασίου Βαρθολομιού. 
  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας με τους συλ-
λόγους του Βαρθολομιού πρέπει να έλθει 
σε συνεννόηση με τον κ. Γυμνασιάρχη για 
την δενδροφύτευση του αύλιου χώρου του 
Γυμνασίου Βαρθολομιού με θαλάσσιες πεύ 
κες, κουκουναριές και άλλα θαμνώδη καλ-
λωπιστικά φυτά, όπως τριανταφυλλιές κ.α.
Άρχισε η αγιογράφηση του ναού της Πανα-
γίας από διπλωματούχο ζωγράφο του 
Ε.Μ.Π.  Στην πρώτη φάση, θα αγιογραφηθεί

Ο πελώριος τρούλος και σε δεύτερη η ανα-
τολική πλευρά πάνω από το ιερό.

=======================

Αληθινές ιστορίες και προβλήματα
του αγροτικού μας κόσμου.

(Φανταστική) κουβέντα μ'ένα (φα-
νταστικό) συμπολίτη

(Φύλλο 10-Φεβρουάριος 1979)
Πήραμε μια (φανταστική) συνέντευξη 
μ'ένα (φανταστικό) συμπολίτη Χ.

ΕΡ. Πως βλέπεις αγαπητέ, την πολιτιστι-
κή προσπάθεια των διαφόρων Πολιτιστι-
κών-Μορφωτικών Συλλόγων;
ΑΠ. Δεν βλέπω καμία προσπάθεια. Εξ άλ-
λου, αυτές είναι δουλειές του κράτους. Τι 
σύλλογος και κουραφέξαλα;
ΕΡ. Μα προσπαθούμε να ανεβάσουμε το 
πολιτιστικό-μορφωτικό επίπεδο του 
κόσμου, θέλουμε να κάνουμε θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις βιβλί-
ων, να προβάλλουμε ταινίες αγροτικού 
περιεχομένου, να σταματήσουμε την απο-
στράγγιση της επαρχίας από τους αν-
θρώπους της, να σου δώσουμε να κατα-
λάβεις κάποτε την αλήθεια, να μάθεις την
ιστορία του τόπου σου, θέλουμε να 
βγάλουμε εφημερίδα, να σε γράψουμε 
συνδρομητή, να μας δίνεις τα προβλήμα-
τά σου για να τα δημοσιεύουμε, να σου 
δώσουμε τη συμπαράστασή μας.
Απ. Δεν ξέρω τίποτα.Τι τα χρειαζόμαστε τα
βιβλία, τις ταινίες, την εφημερίδα;
Είσαστε αριστεροί, είσαστε υπονομευτές, 
θέλετε το κακό μου.
ΕΡ. Μα οι σύλλογοι αυτοί δεν αποτελού-
νται από αριστερούς μόνο. Μέλη τους εί-
ναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Βασικά, κάθε 
σύλλογος έχει την ίδια αναλογία που έχει 
και η κοινωνία. Υπάρχουν μέλη όλων των
ειδών. Πάρε την εφημερίδα, δες τα γρα-
φόμενα, γράψε και συ αν θέλεις, κανείς 
δεν σου το απαγορεύει. Ακόμη περισσότε-
ρο, άν διαφωνείς κάπου, γράψε τη δια-
φωνία σου. Θα δημοσιευτεί.
Απ. Μακριά. Ούτε να τη βλέπω. Πάρτη 
πίσω, δεν με νοιάζει τι γράφει. Δεν θέλω να 
την ξέρω. Έτσι με τις παληοφυλλάδες σας 
πάτε να στραβώσετε τον κόσμο.
Ερ. Μα, και η ίδια η κυβέρνηση τιμά το 
Πολυτεχνείο. Προχτές, αντιπροσωπεία 
βουλευτών από όλα τα κόμματα πήγε στο
Πολυτεχνείο και κατάθεσε στεφάνι. Εξ 
άλλου στο Πολυτεχνείο δεν ήταν μόνο 
αριστεροί. Αντιχουντικοί ήταν.
Απ. Τίποτα. Δεν θέλω να ακούω τίποτα. 
Δεν θέλω να δω τίποτα.
Ερ.Μα κοίτα, εδώ γράφει για τα προβλή-
ματα των αγροτών, τα προϊόντα τους 
έμειναν απούλητα, οι αγρότες απεργήσα-
νε, χιλιάδες τόνοι πορτοκάλια κάηκαν 
από το κρύο.
Απ. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω τίποτα.
Ερ.Τι τελικά σε ενδιαφέρει;Τι θες να 
γράφει αυτή η εφημερίδα;
Απ.Τίποτα.Να μη γράφει τίποτα, να μην με 
ενοχλείτε, να μη μου τη στέλνετε. Κι αν τη 
στείλετε θα την επιστρέψω. Δεν θέλω να με 
πουν αριστερό, δεν είμαι αριστερός.
Ερ. Μα ούτε και γω είμαι αριστερός. 
Απλώς ενδιαφέρομαι για το καλό του 
τόπου μου.
Απ. Κακώς.  .

α

  Φυσικά η συνέντευξη ήταν φανταστική. 
Πάντως κρύβει πολλή αλήθεια μέσα της, οι 
σκέψεις, οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις είναι 
πέρα για πέρα αληθινές.

  Από πολλούς λέγονται αυτά τα 
πράγματα. Σώνει και καλά βαφτίζεται
αριστερός όποιος ενδιαφέρεται να 
μάθει, να ακούσει, να βοηθήσει τον 
τόπο του.
 Πολλούς αριστερούς έχουμε δηλαδή. 
Που θα χωρέσουν όλοι αυτοί;
Μα που βρέθηκαν τόσοι;
Βέβαια ο τρόπος αυτός είναι παλιός. 
Η ίδια νοοτροπία έστειλε τον Κολο-
κοτρώνη και τον Μακρυγιάννη στη 
φυλακή.
Η ίδια νοοτροπία το Γαλιλαίο στην 
ιερά εξέταση και το Χριστό στο σταυ-
ρό.

===================

Για τους αναγνώστες
(Φύλλο 10-Φεβρουάριος 1979)

...  Εκείνο που προέχει είναι το γιατί
υπάρχει το κάθε πρόβλημα.Αυτό θα 
ψάξουμε να βρούμε. Ποιοί φταίνε 
και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ο
λαός, για να λύσουμε τα προβλήμα-
τα αυτά. Η μορφή της εφημερίδας 
δεν μπορεί να καθοριστεί αμέσως 
και οριστικά. Θα ολοκληρώνεται 
διαλεχτικά, με την συζήτηση, με τη 
συμμετοχή των αναγνωστών. Βοή-
θησε και συ να γίνει η εφημερίδα 
μας και δική σου εφημερίδα. Η 
φωνή μας και δική σου φωνή.
 Αυτό λέει και το σύνθημά μας:Όλοι
μαζί για ένα καλύτερο μέλλον....

===================

* «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ-1979-Του αντα-
ποκριτή μας!!!»
Τούτη τη φορά ο φίλος Χρήστος 
Βρυώνης έθεσε στη διάθεσή μου το 
αρχείο του των “Νέων Δρόμων” και 
βοήθησε στην επιλογή των κειμένων.
  Επί της ουσίας τώρα.
 Τα δυο κύρια θέματα των “Νέων 
Δρόμων” που παρουσιάζονται σήμερα
έχουν να κάνουν με την ίδια κεντρική 
ιδέα. Οι “έντιμοι άνθρωποι” και η 
“φανταστική συνέντευξη”, απέχουν 
χρονικά μεταξύ τους μερικούς μήνες. 
Κι όμως το κλίμα που διαφαίνεται 
μέσα και πίσω από τις γραμμές τους 
είναι το ίδιο: Μια σκληρή και μαύρη 
αντίδραση απέναντι στο πολιτιστικό 
κίνημα της τότε εποχής. Μια αντίδρα-
ση που εκπορευόταν από τις ίδιες 
πάντα πηγές και που ήταν άγρια γιατί 
τα χρόνια που είχαν περάσει από τον 
τρόμο της χούντας και της διακυβέρ-
νησή της δεν ήταν μακριά.
  Τότε που και το να έλεγες κάτι για 
την Κύπρο ήθελε πολύ θάρρος, ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος έκανε εκδήλωση 
για την Κύπρο. Τότε που οι νοσταλγοί
της χούντας τρομοκρατούσαν ακόμα 
τον κόσμο, ο Σύλλογος έκανε εκδή-
λωση για το Πολυτεχνείο. Την εποχή 
εκείνη ήταν ακόμα νωπές οι μνήμες 
της θηριωδίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο 
εφιάλτης της Γυάρου στοίχειωνε τον 
ύπνο της κοινωνίας.Η Γυάρος χρησι-
μοποιήθηκε ως τόπος εξορίας για 
πρώτη φορά το 1947 και λειτούργησε 
μέχρι το 1974 με μικρά μόνο διαστή-
ματα παύσης. 
Κύλησε πολύ νερό στ' αυλάκι από 
τότε. Όμως πολλά από τα θέματα των 
“Νέων Δρόμων” είναι ανοιχτά ακόμα.
Και πιθανότατα θα μείνουν ανοιχτά 
για πολύ.                 Γ.Πυλαρινός
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Νυν κρίσις εστί
του κόσμου…
Του Χάρη Κότσι-
φα- Μέρος 4

Ο σκοπός ποτέ 
δεν αγιάζει τα 

μέσα. Το καλό μόνο με καλό 
τρόπο θα έλθει. Για ένα γενικό 
καλό δεν μπορεί να καταργηθεί το
προσωπικό. Ο Ντοστογιέφσκυ 
σοφά είπε: "Δεν μπορεί να έχουμε
μια παγκόσμια ειρήνη που θα βα-
σίζεται στο χαμένο αίμα ενός 
αθώου παιδιού"!

"Ως εδώ και μη παρέκει. Δεν 
πάει άλλο", να πει ο άνθρωπος 
δυνατά στον εαυτό του τώρα. 

Έξω από το κελλί ενός Αγιορεί-
του μοναχού έγραφε: "Σήμερον 
εμού, αύριον ετέρου, ουδέποτε 
ουδενός"! Στον κόσμο αυτό υπάρ-
χουμε για να γνωρίσουμε τον 
Θεό. Η αποτυχία αυτής της ου-
σιαστικής γνωριμίας με τον Θεό, 
αποτελεί τη μεγαλύτερη τραγωδία
του ανθρώπου. Η συνάντηση του 
ανθρώπου με τον Θεό θα του χα-
ρίσει την ολοκλήρωση και την 
απόλυτη χαρά.

Μέσα στην όλη αυτή θλιβερή 
κατάσταση μπορεί να ελπίζει 
κανείς κάτι;
Όλα επιτρέπονται εκτός από την 
απελπισία. Η απελπισία είναι κα-
θαρά δαιμονοφρονούμενη και 
δαιμονοκίνητη. Δεν μπορούμε να 
μην υπομένουμε, επιμένουμε, ελ-
πίζουμε και αισιοδοξούμε. Στη 
στάχτη υπάρχουν σπίθες. Και σή-
μερα υπάρχει κρυμμένη αρετή. Η 
αγιότητα ήταν πάντα μειοψηφία. 
Η τιμιότητα δεν πέθανε. Οι αληθι-
νοί άνθρωποι του Θεού υπάρχουν.
Έλεγε μια γιαγιά στην Κρήτη: 
"Στα 86 χρόνια της ζωής μου, δε 
συνάντησα κακό άνθρωπο"! Ήταν
καλή και τους έβλεπε όλους κα-
λούς.. Ψύχραιμα ν' αντιμετωπί-
σουμε τα σημεία των καιρών. 
Μην εύκολα πανικοβληθούμε και 
το βάλουμε στα πόδια. Και η πιο 
μικρή αντίσταση είναι ωφέλιμη. 
Κανένα "Κύριε ελέησον" δεν πάει
χαμένο. Καμία αμαρτία δεν είναι 
που να μην συγχωρείται από την 
μεγάλη αγάπη του Θεού. Η με-
τάνοια είναι για όλους, μα όλους 
μας. Κανένας δεν είναι αναμάρτη-
τος σε αυτή τη γη. Είμαστε συνα-
μαρτωλοί, ας είμαστε συμπαθείς, 
ανεκτικοί κι επιεικείς με τους 
πλησίον.
. Η αναγωγή από το «εγώ» στο 
«εσύ», το αληθινό πλησίασμα του
πλησίον, ως αδελφού, δίχως προ-
ϋποθέσεις κι επιφυλάξεις, καχυ-
ποψίες και υποκρισίες, θα δώσει 
χάρη και χαρά, αληθινή άνεση. 
Θεμέλιο της ύπαρξης στον τόπο 
μας ήταν πάντοτε το ήθος. Αλη-
θινά ελεύθερος είναι όποιος 
αγαπά αληθινά, με ανιδιοτέλεια 
και θυσιαστικότητα. 

Για να συντελεσθεί μια ουσιαστι-
κή αλλαγή και αποσόβηση της  
κρίσης, η Εκκλησία θα πρέπει

ν’ απορρίψει τα περιττά, ν’ ασχοληθεί 
με τα καίρια και ουσιαστικά, η οικο-
γένεια ν’ ανασυνταχθεί, η πατρίδα ν’ 
αγαπηθεί, η κοινωνία να επανατοπο-
θετηθεί σε πιο στέρεες βάσεις. Το νο-
θευμένο τρί
πτυχο πατρίδα, θρησκεία και οικο-
γένεια, που δυστυχώς καπηλεύθηκε 
από πολλούς κατά καιρούς, έως 
πρόσφατα, θα πρέπει να επανεύρει τη 
θέση του, την αξία και την τιμή του, 
δίχως ιδεοληψίες και ακρότητες. Κα-
λούμαστε σε αγώνα, αγρυπνία, εγρή-
γορση, ορθοστασία. Δεν μπορούμε εύ-
κολα ν’ αρνηθούμε τη ζωηφόρο πα-
ράδοση μας, που μιλά για κοινοτισμό, 
αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, συνύ-
παρξη και αλληλοκατανόηση. Η συ-
ντροφικότητα, η αδελφοσύνη, η συ-
μπαράσταση, ομορφαίνουν τη ζωή. Δί-
νουν κουράγιο κι ελπίδα, δεν αφήνουν
να κυριαρχήσει η παγερή μοναξιά. Η 
μοναξιά που δημιουργεί αιθάλη λογι-
σμών, θλίψη, κατάθλιψη, μελαγχολία, 
αυτοκαταδίκη και σκληρή απομόνω-
ση. Ν’ αφήνεις χώρο για τον άλλον, να
ποιείς ευχάριστα το του ετέρου, ν’ 
αναπαύεις τον αδελφό, να παραιτείσαι
από το αρεστό θέλημα σου, είναι μια 
ωραία περιπέτεια, που θα δώσει με-
γάλη χαρά στην ψυχή. Μικρές, καθη-
μερινές κινήσεις μπορούν να ομορφύ-
νουν καταπληκτικά τη ζωή μας αγαπη-
τοί μου αδελφοί.              Τέλος

======================
«Αλάτι και πιπέρι»

Εστιατόριο -  Ελληνική ταβέρνα
Παραδοσιακή κουζίνα

ΚΥΠΡΟΥ 8 - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 

Τηλ. : 2623041061
Στεργιόπουλος Μιχάλης

=================

Ελαιοτριβείο
AΦOI ΓABPIΛIAΔH

MAXOY HΛEIAΣ -  THΛ.: 2623042120
Αγοραπωλησία Ελαιολάδου

=================

Σνακ Μπαρ   Ζωή   Βαρθολομιό
έναντι Δημαρχείου

=================

Βιβλιοχαρτοπωλείο- Τυπογραφείο –
Σφραγίδες -Φωτοαντίγραφα

Μαρία Βαρούχα
Τηλ.: 2623032320  Γαστούνη

=================

Ελληνική ταβέρνα

«η ελιά»
Ενοικιαζόμενα δωμάτια
Αρκούδι   2623096493

=================

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ
   Κέντρο Ξένων Γλωσσών   

Πτυχ.Aγγλικής φιλολογίας
Παν/μίου Αθηνών
Τηλ. : 2623042023

Διον. Γιατρά 13    ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
=================

DVD ΓΑΡΙΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΕΝΤΖΑΡΗ 

 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΤΗΛ.2623041251
Όλες οι νέες κυκλοφορίες 

DVD , PS 2 ,X-BOX
Πάνω από 5.000 τίτλοι!

=================

Οπωροπωλείο-Κατεψυγμένα
Είδη Παντοπωλείου

Χονδρογιάννης Δημ.
Τηλ.2623042774 Βαρθολομιό

=================

Έπιπλα παντός τύπου
Εσωτερικού-εξωτερικού χώρου

Μεγάλες προσφορές
Βρυώνη Σοφία
Μ.Μερκούρη 1

2623041375 – Βαρθολομιό

Αιχμαλωτίζοντας τον νου και τη
καρδιά

κατά τη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών 

(Μια ομιλία στη Θεσσα-
λονίκη στις 13 Απριλίου
2013 στο πλαίσιο του 
προγράμματος 
TEDxThessaloniki  του 

Ηλία Καλογήρου) - Μέρος 3ο 
Και να τι φτιάξαμε με τους μαθητές  του 
4ου Γυμνασίου Πύργου που τότε και τώρα 
στεγάζεται το ΕΚΦΕ ( τα περισσότερα 
εγώ τα έφτιαξα αλλά και μόνο που παρα-
κολουθούσαν τα στάδια κατασκευής ,συ-
γκέντρωναν υλικά και κάναμε γόνιμες 
υποδείξεις , μου έφτανε).

 Τα υλικά απλά, καθημερινής χρήσης τα 
περισσότερα: πλαστικός σωλήνας, γάντι 
μιας χρήσης , πλαστικά πώματα, καλώδιο 
ηλεκτρολόγου , χαρακάκια, σωλήνας 
Plexiglas, κλωστές, φελλοί, τσέρκια από 
παλέτες , ξύλινα πηχάκια, κοντρα πλακέ, 
λαμπάκια , καλώδια και μερικά άλλα. 
Ακολουθεί λεπτομερέστερη κατασκευή 
για να εξηγήσει τις βασικές λειτουργίες 
στον κοχλία

Αυτό το τμήμα εξηγεί πώς ο εγκέφαλος 
μπορεί να αντιληφθεί ότι ένας ήχος προ-
έρχεται από παιδί ή από ενήλικο ή από 
βάτραχο ή από σειρήνα κ.ο.κ.
    Συνοψίζοντας με το πρώτο παράδειγμα 
μου,  θέλω να δείξω τι προτείνουν τα βι-
βλία και τι έκανα εγώ στη πράξη

δίνοντας σημασία στην εποπτικότητα . 
Μπορεί κάποιος να με ρωτήσει: είναι δυ-
νατόν ο κάθε εκπαιδευτικός να προχωράει
με τέτοιες κατασκευές; Η απάντησή μου 
είναι: μπορεί να μη φτιάχνει τέτοιες κατα-
σκευές αλλά μπορεί να φτιάχνει και καλύ-
τερες. Το σημαντικό εδώ είναι αν θα 
εφαρμόζει το μετασχηματισμό ώστε η 
γνώση να είναι προσαρμοσμένη στο μα-
θητή του ή με άλλα λόγια να κάνει 
«λαϊκή» τη γνώση ή απλά θα «απαγγέλ-
λει»  βιβλία. Να σας πω ότι η εργασία 
αυτή απέσπασε το 1ο βραβείο του διαγω-
νισμού εκείνη τη χρονιά.
Ακολουθεί το 2ο παράδειγμα.
Έχω την εντύπωση ότι κάθε μαθητής είναι
ένας μικρός καλλιτέχνης ή έτοιμος να δε-
χτεί την ομορφιά στη ζωή του με 

μεγαλύτερη ευαισθησία από πολλές άλλες 
ηλικίες. Γι αυτό πεποίθησή μου είναι ότι η 
διδασκαλία συγγενεύει με τη τέχνη και 
επομένως πρέπει να έχει σαν εργαλεία το 
ωραίο, το ευπαρουσίαστο , να προκαλεί 
θαυμασμό και να αιχμαλωτίζει εκτός από 
τον νου, και τη καρδιά!
Πάνω σ’ αυτό το πλαίσιο σκέφτηκα να 
φτιάξω μια διάταξη που λέγεται γραμμικό 
ελαστικό μέσο και η οποία βοηθάει με άρι-
στο τρόπο τη μελέτη κυματικών φαινο-
μένων, τα οποία χαρακτηρίζονται σαν κατ’ 
εξοχήν δύσκολα θέματα Φυσικής  ως προς 
τη κατανόηση. Αυτή η διάταξη μου κόστι-
σε 25€ και χρησιμοποίησα για να τη φιάξω
πετονιά ψαρέματος, καλαμάκια για σου-
βλάκια, στοπάκια που βάζουμε στα κουρτι-
νόξυλα και πλαστικές χάντρες. Είναι αυτή 
που βλέπετε εδώ. (Πλησιάζω προς το στη-
μένο γραμμικό ελαστικό μέσο ). Δεν θα 
σας κάνω μάθημα , αλλά θέλω να τη δείτε 
να λειτουργεί , υπακούοντας στις εντολές 
μου. (Παράγω κυματισμούς στη διάταξη). 
Τι λέτε; Θα γουστάρουν τα παιδιά; Τον 
κερδίζεις τον μαθητή; Καθώς λικνίζονται 
γοητευτικά οι 72 αλτήρες , λες και ση-
κώνεται ένας άνεμος , μια πνοή που λούζει
το μαθητή προκαλώντας του μια όρεξη για
συμμετοχή και επομένως βιωματική μάθη-
ση!

(Εδώ φαίνεται η εικόνα 7 όπου οι μαθητές
ασκούνται με το γραμμικό ελαστικό μέσο.
Καθώς βλέπουμε την εικόνα αυτή εγώ λέω
σχολιάζοντας: ). Ένα μίγμα από μαθητική
δεξιοτεχνία, από την ανάδειξη της αξίας

του παιδιού ότι μπορεί και από κατανόηση
καθώς μαθαίνει βιωματικά! Η εργασία

αυτή πήρε το 10ο βραβείο στο διαγωνισμό
«Φυσική στο Προσκήνιο»  στην Ολλανδία

το 2002.
    Θα σας πω τώρα και τον τρόπο που 
αντιμετωπίστηκε το ελαστικό μέσο σε 3 
περιπτώσεις. Μια ομάδα τριών μαθητών 
που δεν τους γνώριζα με πήρανε μια μέρα 
τηλέφωνο και μου είπανε να τους βοηθή-
σω να φτιάξουν αυτή τη διάταξη γιατί ήθε-
λαν να την κάνουν δώρο στον αγαπημένο 
τους καθηγητή. Σαν να μου έλεγαν ότι εί-
ναι πολύ όμορφη η επιστήμη και αξίζει να 
την κάνεις ακόμη και δώρο!
    Μια άλλη φορά όταν έκανα μια παρου-
σίαση σε ένα Λύκειο, πρόσεξα ένα μαθητή 
που τον είχε πάρει ο ύπνος. Για να μην τον 
προσβάλω εκείνη την ώρα, τον πλησίασα 
στο τέλος καθώς δεν μας άκουγε κανείς 
και τον ρώτησα αν ήταν κουρασμένος. 
Μου είπε γιατί ρωτάω και του εξήγησα. 
Και τι μου είπε, νομίζετε; Κύριε,  μου  
λέει, καθώς έβλεπα αυτό τον αρμονικό 
χορό των αλτήρων ένιωσα μια γλυκιά χα-
λάρωση και με πήρε ο ύπνος. Δεν είχα φα-
νταστεί ποτέ ότι είχα φτιάξει ένα χαλαρω-
τικό χάπι από χάντρες και πετονιά!
   Αλλά το αμίμητο ήταν το εξής. Σε ένα 
άλλο Λύκειο, όταν τέλειωσε η παρουσία-
ση, πετάγεται ένας μαθητής και λέει: «να 
και ένας Έλληνας που χρησιμοποιεί τα κα-
λαμάκια και για άλλο λόγο εκτός από σου-
βλάκια!». 

Συνεχίζεται
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 εις τα Μέλη της Διοικούσης Επιτροπής ότι
οι κάτοικοι της περιφερείας Κοινότητος 
Βαρθολομιού, μεταβαίνοντες δια τας δια-
φόρους δικαστικάς των υποθέσεις εις Πύρ-
γον, εγκαταλείπουσι τας εργασίας των και 
ταλαιπωρούνται επί τριημέρου (και πλέον 
πολλάς φοράς) δαπανώντας ασκόπως τας 
οικονομίας των.Ενώ τούτο θα απεφεύγετο, 
εάν ιδρύετο εις Αμαλιάδα Πρωτοδικείον. 
Και παρακαλεί τα Μέλη αυτής όπως υπο-
βληθή σχετικόν ψήφισμα ευχής και παρα-
κλήσεως προς την Σεβαστήν Κυβέρνησιν 
περί ιδρύσεως εν τη πόλει της Αμαλιάδος 
Πρωτοδικείου.
 Η Διοικούσα Επιτροπή σκευθείσα κατά 
ταύτα και ενθουσιωδώς αποδεχομένη την 
πρότασιν ταύτην του κ. Προέδρου, λαμβα-
νομένου δε και υπ' όψει της κακής συγκοι-
νωνίας και του κακοσιτισμού των κατοί-
κων, εξ ου ούτοι βαδίζοντες ως επί το 
πλείστον πεζή και εξαντλούνται.

Παμψηφεί
 Υποβάλλει την θερμήν ευχήν και πα-
ράκλησιν προς την Σεβαστήν Κυβέρνησιν 
όπως αποφασίση την ίδρυσιν Πρωτοδικεί-
ου εν Αμαλιάδι, όπερ θα εξυπηρετήση τα 
μέγιστα τους κατοίκους της Κοινότητος 
Βαρθολομιού και περιχώρων.
Εγένετο, απεφασίσθη και υπογράφεται 
αυθημερόν
Η Διοικούσα την Κοινότητα Βαρ-
θολομιού Επιτροπή

Ο Πρόεδρος  
Βασίλειος Λιβιεράτος 

Τα Μέλη: 
Στυλιανός Τεμπονέρας, Νέστωρ Χού-
νος, Ιωάννης Γεωργόπουλος
Δια την ακριβειαν της αντιγραφής

Εν Βαρθολομιώ τη 20 Μαΐου 1942
Ο Πρόεδρος  της Κοινότητος

=================

TΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Επιμέλεια Γιάννης Κ.Σούλης

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Γαργαλιάνος Φ.- Νικολακοπούλου Ευστ: 
Κορίτσι 
Αλεξόπουλος Γ.- Τσιρωνίδου Δ.: κορίτσι 
Λάζαρης Παν.- Κούτουλα Ματίνα : αγόρι 
Τσιράκης Ν. – Κούττη Παρ. : κορίτσι 
Μπουγιουκλής Δημ.- Παυλή Μαρία:αγόρι 
Ορφανουδάκης Γ. –Ποταμιάνου Γ.: κορίτσι 
Γεωργιόπουλος Ευάγγελος- Αποστολο-
πούλου Ανθούλα :αγόρι 
Μπράβος Άγγ- Μπεχλιβανίδη Γεωργία: 
αγόρι 
ΓΑΜΟΙ
8/10/2013, Τσεκουρλούκη Αναστασία- 
Κάσσος Λουκάς
24/10, Τσαμαδός Φ.- Δημητρίου Ανδρ.
 2/12 Μαρίνου Αικ. – Λιακόπουλος Παν.
ΘΑΝΑΤΟΙ
31-10-2013, Ανδρούτσου Ιωάννα του Γε-
ωργίου-έτος γένν. 1934
8-11-2013, Βύνια Ιωάννα του Δημητρίου- 
1925
26-11-2013, Αντωνόπουλος  Παναγιώτης 
του Νικολάου- 1929
1-12-2013, Αρβανιτάκη Ιωάννα του Αν-
δρέα- 1915 
13-12-2013, Τσαγκαράκης Αθανάσιος του 
Γρηγορίου-1924
15-12-2013, Παναγιωτόπουλος Κωνστα-
ντίνος του Νικολάου-1931
20-12-2013, Mayer Gerhard Werner (Γερ-
μανός- Γλύφα)-1942 

Μερικά επαγγέλ-
ματα και οι επαγ-
γελματίες του πα-

ρελθόντος

Του Δ.Στεργιόπουλου

Αλουμίνια: Αφοι Αντωνάτου
Αποικιακά:  Αχτύπης Νικόλαος,Αφοι Μα-
κρυδήμα, Λιβιεράτος Βασίλειος, Μανιανής 
Γρηγόριος,Αρβανίτης Διονύσιος,Γρηγορόπου-
λος Αντώνιος, Παναγούλης Διον.
Αποικιακά - χρώματα: Μανιάτης Διον.
Αποικιακά - τσιγάρα: Σπεντζάρης Πάνος
Απορρυπαντικά (Εμπόριο): Κοκκώνης Γε-
ώργιος
Βαρελοποιοί:Αφοι Στράτη
Βενζίνες:Χρόνης Παν., Μπουρλέσα Αφοι, 
Φουρνομύτης Δημ.
Βιβλιοπωλείο:Σταματοπούλου Μαίρη
Γανωματής: Στράτης Σταύρος
Γενικό Εμπόριο-Σταφιδέμπορος:
Σταθόπουλος Θωμάς
Γεωργικά εφόδια:Αχτύπης Παν.
Ελαιοτριβείο:Μανιανής Διονύσιος, Γρηγο-
ρόπουλος Χ. Γρηγόριος
Ελαιοτριβείο-Μύλος-Σούμες:Αφοι Σούλη
Εμπορικό-Υφάσματα:Σπανός Αλέκος, Αρβα-
νίτης Γεώργιος, Μπαρλαμάς Νικόλαος
Εμπορικό : Σακελαρόπουλος Νικόλαος
Εμπόριο Γλυκόριζου:Μυτάκης Τάκης 
Επιπλοποιοί-ξυλουργοί:Βύνιας Σταύρος, 
Μανιάτης Γεώργιος,Ντεμπέλης Ιωάννης, Πα-
ντελιός Αχιλλέας, Κοντάρης Κων., Αφοι 
Μπράτη, Μυλωνάς Δημήτριος, Τσιράκης Γε-
ώργιος
Επιπλοποιός (Καρεκλοποιός)
Πατεράκος Δημ.
Εργολάβοι οικοδομών
Μήλεσης Αντώνης, Θεοδόσης Σπύρος, 
Βρυώνης Νικόλαος
Εστιατόριο:Πατσός Ανδρέας, Ταΰγετος Δ.
Εφημεριδοπώλης : Κοντάρης Ανδρέας
Ζαχαροπλαστείο:Γιαννόπουλος Κυριάκος
Ιατροί:Σπεντζάρης Ν., Βλασσόπουλος Ιω., 
Ιχθυοπωλεία:Ζαρογιάννης Διον.
Καθαριστήρια:Μπράτης Παναγιώτης, Γρη-
γορόπουλος Γιώτης, Αγαλιανός Παύλος
Καφενεία-Ουζερί:Χαλτούπης Διον., Αφοι 
Φραγκογιάννη, Δρογγίτης Πέτρος, Τούγκας 
Χρήστος, Παπακωνσταντίνου Χρήστος, Γα-
ριός Νικόλαος, Μαρινόπουλος Διον., Καποδί-
στριας Κων., Βέρρας Ιωάννης, Γαριός Ηλίας, 
Χατζηελευθερίου Γεώργιος
Κινηματογράφος:Γαριός Σάκης
Κομμώτριες:Καλαμαρά Σία
Κοσμικό κέντρο:Γρηγορόπουλος Π.Γρ.
Κότσαλα:Χρόνης Σταύρος
Κουρεία:Τούγκας Ταξίαρχος, Ντόλας Σάβ-
βας, Κοκκορίνος Γεώργιος, Καποδίστριας 
Μπριάνος, Πετρόπουλος Παν., Ντάλιος Νικ.
Κρεοπωλεία: Θανόπουλος Ιω., Μαστροπανα-
γιωτόπουλος Διον.,Καλούδης Γεώργιος, Πα-
παευσταθίου Ευστ., Γερασιμόπουλος Παν.
Κυνηγίου είδη (όπλα-φυσίγγια κλπ):  
Μητσόπουλος Νικ.
Μανάβης: Μανουσιάδης Πέτρος, Μανου-
σιάδης Γεώργιος, Χούνος Παναγιώτης, Αχτύ-
πης Ελευθέριος
Μοδίστρες: Θεοφιλοπούλου Κατίνα, Κο-
ντάρη Σούλα, Μανιάτη Μαγδαληνή
Μπακάλικα - Παντοπωλεία: Κοκκορίνος 
Κων/νος, Χούνος Ιωάννης, Κούτσης Δημ., 
Λαμπρινός Αυγερινός, Στεργιόπουλος Δημ., 
Αγγελόπουλος Ιω., Βούλτσος Σπύρος, Ασκο-
τύρης Διον., Τσιράκης Λάκης , Γρηγορόπου-
λος Δημ.
Μπαλωματής: Σταθάτος Κ., Μαρκουτσάς Π.
Μύλος-Ελαιοτριβείο-Ηλεκτρική:
Αφοι Γαριού-Γαρτσίδα
Ξενοδοχεία: Ασκοτύρης Όθ, Γκινάλας Διον.
Οδηγοί Ταξί: Πατσός Χρήστος, Σπεντζάρης 
Αβράμος, Γέμος Ευάγγελος.
Οινολογικό Εργαστήριο:Πρωτόπαπας Δημ.
Πεταλωτής:Κοροβέσης Κ., Δίπλαρος Διον.

Συνεχίζεται

Συνέχεια από την 3η σελίδα

Ο άλλος δρόμος  
στο δήμο Πηνειού. 

Η  Δημοκρατική, Αντικαλλικρατική και
Αντιμνημονιακή δημοτική παράταξη

και η αρχική “ανεξάρτητη ενωτική δημο-
τική κίνηση Βαρθολομιού” έχει πάθει 
υποτίθεται μετάλλαξη σε “ανεξάρτητη 
ενωτική δημοτική κίνηση δήμου Πη-
νειού” με ηγέτη τον σημερινό δήμαρχο.
  Όμως ο καιρός όλα τα αλλάζει. Το σημε-
ρινό τερατούργημα όχι μόνο δεν συνέχισε
τα οράματα της  αρχικής “ανεξάρτητη 
ενωτικής δημοτικής κίνησης Βαρθολο-
μιού”, αλλά πολλά από αυτά τα ακύρωσε.
Μέσα σε αυτά και το δημοτικό λεωφο-
ρείο, που αντί να διευρύνει την ιδέα σε 
όλο το νεοσύστατο δήμο Πηνειού, φρόντι
σε να αναστείλει τη λειτουργία του.
  Αργότερα, με τα κόλπα σχετικά με τη 
διαχείριση των απορριμμάτων παράτησε 
κάθε ιδέα περί ανακύκλωσης και ορθής 
οικολογικής διαχείρισης και προώθησε 
λύσεις που έχουν να κάνουν με δεματο-
ποίηση, αποθήκευση και καύση. Μέχρι 
τότε όμως αισίως η χωματερή του δάσους
Θινών πηγαίνει από το κακό στο χειρότε-
ρο.
 Η σημερινή δημοτική αρχή βασίστηκε 
στην ανοχή μας και με περισσή αυτα-
ρέσκεια συνεχίζει να βασίζεται σ'αυτήν. 
  
Αλλά έτσι ο Δήμος, σαν οργανισμός έγινε
περισσότερο  εχθρικός και απόμακρος 
στο δημότη.
Χαρακτηριστικό της νοοτροπίας αυτής εί-
ναι το ότι η αίθουσα συνεδριάσεων του 
δημοτικού Συμβουλίου, που την είχαμε 
συνηθίσει να είναι ανοιχτή στον κόσμο 
και στις εκδηλώσεις, έγινε μια αίθουσα 
διπλομανταλωμένη που δεν δέχεται 
κόσμο ούτε στις εθνικές εορτές.
 Τα θέματα που έπρεπε πρωτίστως να 
φροντίσει τα εγκατέλειψε άμεσα και χω-
ρίς χρονοτριβή. Η έμφαση δόθηκε σε 
έργα βιτρίνας και σε αναπλάσεις. Και 
βέβαια με έμφαση στην “έδρα”, τη Γα-
στούνη.
   Το Βαρθολομιό, το Τραγανό και τα 
γύρω χωριά νοιώθουν εγκαταλειμμένα. 
Και βέβαια τα έργα βιτρίνας λίγο πριν τις 
εκλογές θα μας κάθονται καθημερινά 
καρφί στο μάτι. “Έργα” που περίμεναν 4 
χρόνια να ξεκινήσουν, θα ξεκινούν ως εκ 
θαύματος την προεκλογική περίοδο.
Α  υτές οι συνθήκες την κάνουν να είναι 
ακόμα περισσότερο αυτάρεσκη σήμερα, 
έτσι προσπαθεί να περάσει το παραμύθι 
“είμαστε αχτύπητοι, δεν έχουμε αντίπα-
λο”.
 Αλλού αυτά, όμως. Ο κάθε δήμαρχος έρ-
χεται και φεύγει όποιος και αν είναι, 
όποιος και να τον στηρίζει. Α, και σχολή 
δημάρχων δεν υπάρχει στην Ελλάδα (φα-
ντάζομαι, ούτε και παγκόσμια).
  Η κριτική μας έχει δημοσιοποιηθεί αρ-
κετό καιρό πριν, όμως είναι καιρός να 
διακηρυχτεί από κάθε θέση:
-Θέλουμε μια Δημοκρατική δημοτική 
αρχή.
-Θέλουμε ένα Δήμο που όχι μόνο δεν θα 
επικροτεί τα μνημόνια, αλλά θα στέκεται 
απέναντί τους, θα τα καταγγέλλει και θα 
προασπίζει τις κοινωνικές δομές.
-Θέλουμε ένα δήμο που θα αντιπαρατεθεί
έμπρακτα στην “Καλλικρατική” (διάβαζε 
νεοδημοκρατική και πασοκική, δηλαδή 
δεξιά) αντίληψη. Τα χωριά πρέπει να 
έχουν λόγο, δεν είναι μόνο η “έδρα” ο δή-
μος, δεν δώσαμε καμιά εξουσιοδότηση 
για να βλέπουμε την καθημερινή εγκα-
τάλειψη των δημοτικών διαμερισμάτων.
 
   Και επειδή πολλοί θέτουν θέματα αρχη-
γών και παραγόντων, ας εξηγηθούμε μια 
και καλή:
Για να κάνεις μια δημοτική παράταξη που
θα θέτει τα προβλήματα, δεν προαπαιτού-

νται “διασημότητες”,ούτε “επικεφαλής”.
Επικεφαλής πρέπει να είμαστε όλοι 
ώστε να μη μας κοροϊδεύει κανένας.
Και εδώ δεν χωράνε παρερμηνείες και 
μισόλογα. “Ο κύβος ερρίφθη” και δεν 
χρειάζονται πολλά λόγια.'Οσο καθυστε-
ρούμε, τόσο οι “διάφοροι” το εκμεταλ-
λεύονται.
Και δεν μας ενδιαφέρουν ούτε κυβερνη-
τικές εύνοιες, ούτε “χρίσματα”, ούτε άλ-
λες πιο υπόγειες και πιο αμαρτωλές δια-
συνδέσεις. 
  Η δημοτική παράταξη “άλλος δρόμος 
στο δήμο Πηνειού” περιμένει και είναι 
ανοιχτή. Και το ξαναλέμε.
Θέλει και πρέπει να είναι Δημοκρατι-
κή, Αντικαλλικρατική και Αντιμνημο-
νιακή.  Αλλιώς δεν χρειάζεται.

Γ.Πυλαρινός
====================

Φυσιογνωμίες
Συνέχεια από την 1η σελίδα 

Αυτοί που ξεχωρίζουν όμως στις τοπικές
κοινωνίες δεν είναι  μόνο οι  ήρωες που
θυσιάζονται στα πεδία των μαχών. Μπο-
ρεί  να  είναι  και  άνθρωποι  της  κα-
θημερινότητας.  Θέλω  να  σταθώ  σε
κάποιον  άνθρωπο  που  προσωπικά  δεν
γνώρισα,  άκουγα  όμως  συχνά  τον  πα-
τέρα μου, αλλά και  όλους τους συγχω-
ριανούς μου, να μιλούν με θαυμασμό για
αυτόν. Ο λόγος για τη Λούκαινα, τη γυ-
ναίκα  που  αφιλοκερδώς  πρόσφερε  τις
γνώσεις πρακτικής ιατρικής που κατείχε
σε όσους τις είχαν ανάγκη.
Η Μαρία Ζήση του Δημητρίου και  της
Αθανασίας γεννήθηκε στον Κόροιβο το
1869. Παντρεύτηκε στο Βαρθολομιό τον
Λούκα Νικητόπουλο και έκαναν τέσσε-
ρα παιδιά,  τον Δημήτριο,  τον Νικόλαο,
την Αθανασία και τον Γεώργιο ή Μαρα-
μένο.  Πέθανε  στο  Βαρθολομιό  στις
10-5-1966. Στο χωριό  όλοι την ήξεραν
ως Λούκαινα και ήταν η πρακτική ορθο-
πεδικός  και  φυσικοθεραπεύτρια  του
Βαρθολομιού  και  των  περιχώρων.  Σε
πολλές  περιπτώσεις  όμως έκανε  και  τη
μαμή. Από τα θαυματουργά της χέρια εί-
χαν θεραπευτεί τα διαστρέμματα και τα
κατάγματα  όλων  των  παιδιών  και  των
μεγάλων.
Στα  κατάγματα  αφού  πρώτα τα  τακτο-
ποιούσε,  έφτιαχνε  μια  ειδική  «πάστα»
αποτελούμενη  από ξύσμα χειροποίητου
σαπουνιού,  ασπράδι  αυγού  και  οι-
νόπνευμα  (μαστίχα  ποτό  ή  τσίπουρο).
Με  αυτήν  τύλιγε  το  σπασμένο  σημείο
και  γινόταν  όπως  ο  σημερινός  γύψος.
Στα διαστρέμματα τα μαγικά της δάχτυ-
λα  και  οι  γνώσεις  της  περί  ανατομίας
που  τις  μεταδόθηκαν  από  τον  αδελφό
της μάνας της, πρακτικός κι αυτός, κα-
τάφερναν να φέρνουν στη θέση τους τα
οστά και τους μύες.
 Κατά ομολογία αυτών που θεραπεύτη-
καν, την ώρα της προσπάθειάς της η 
Λούκαινα έσκουζε κι αυτή μαζί με τα 
παιδιά που πονούσαν και έκλαιγαν. Η 
Λούκαινα για αυτές τις υπηρεσίες της δε
ζητούσε ποτέ αμοιβή. Ορισμένοι λένε 
ότι αν είχες να της δώσεις κάτι, το δε-
χόταν. Άλλοι λένε ότι ακόμη κι αν της 
έδινες, δεν το έπαιρνε. Σημασία έχει ότι 
αυτή η γυναίκα ήταν μια ιδιαίτερη μορ-
φή για το χωριό. Οι υπηρεσίες που 
απλόχερα πρόσφερε σε όποιον τις είχε 
ανάγκη, την έκαναν να ξεχωρίζει . Για  
αυτό και όλοι όσοι την γνώρισαν την κα-
λομελετάνε, μνημονεύοντας την με ευ-
γνωμοσύνη και θαυμασμό.
Πριν από μερικά χρόνια είχα κάνει μια 
ανεπίσημη πρόταση στον τότε Δήμαρχο 
Βαρθολομιού να αφιερώσουν μια οδό 
στο όνομά της, αλλά δεν ευοδώθηκε η 
πρότασή μου. Ίσως προκύψει στο μέλ-
λον.  (Τα στοιχεία της προαναφερθείσας 
αντλήθηκαν από τον εγγονό της, Νικήτα 
Νικητόπουλο του Νικολάου).

Γιάννης Κ.Σούλης


