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Α) Ομιλία του προέδρου του Συλλόγου Βασιλ.
Γλούμη.

Αγαπητοί συμπατριώτες.

Ήδη πέρασαν δύο χρόνια από τις προηγούμενες
αρχαιρεσίες. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα,
σκοπός του Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου,
που εσείς εκλέξατε - και γι’ αυτό σας ευχαριστούμε
πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που
δείξατε στα πρόσωπά μας - ήταν να συνεχίσει να
εργάζεται με σύμπνοια και αγάπη μεταξύ των με-
λών του, μακριά από προσωπικές και πολιτικές
αντιθέσεις για τη συνεχή πρόοδο του Συλλόγου
μας. 

Έργο του Διοικ. Συμβουλίου ήταν να συνεχίσει
να εργάζεται με μοναδικό σκοπό να πετύχει τους
στόχους που προγραμματίστηκαν στην αρχή της
διετίας, με γνώμονα την αγάπη για το χωριό μας
και τους συμπατριώτες μας, όπου και αν βρί-
σκονται. 

Μεγάλη είναι η αγωνία και τα ερωτηματικά
μας για το πόσο ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις
σας. Γι’ αυτό ζητάμε την επιείκειά σας για τυχόν
λάθη ή παραλείψεις μας.

Αν θέλαμε να είμαστε αυστηροί με τους εαυτούς
μας και να κάνουμε την αυτοκριτική μας, θα
είχαμε να βρούμε κάποιες παραλείψεις ή και αμέ-
λειες, όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι για
καμία από αυτές δεν υπήρχε σκοπιμότητα (Ποια
θα μπορούσε να είναι, άλλωστε;). Εργαστήκαμε
όλοι, με διάθεση σύνθεσης απόψεων και προ-
σφοράς.

Ωστόσο, η ανάγκη ανανέωσης των μελών του
Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου μας με νέους
και ικανότερους συμπατριώτες μας, όπως κάθε
φορά τονίζουμε, είναι πιο επιτακτική από ποτέ.
Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγμα-
τοποιηθεί στο βαθμό που πρέπει και επιθυμούμε.    

Αυτό είναι ένα γεγονός που εμένα προσωπικά
με λυπεί πάρα πολύ και έχω κουραστεί να το
επαναλαμβάνω. Γι’ αυτό και πάλι καλώ τους
νέους μας να έρθουν κοντά μας, αλλά και τους
παλαιότερους να φέρετε τα παιδιά σας στο Σύλ-
λογο. Οι νέοι μας είναι η συνέχεια και το μέλλον
του Συλλόγου μας. Εύχομαι και ελπίζω ότι αυτή
τη φορά θα υπάρξει ανταπόκριση. Ήδη νέοι άν-
θρωποι με διάθεση και μεράκι εκδήλωσαν ενδια-
φέρον να ασχοληθούν με το Σύλλογο και να προ-
σφέρουν σ’ αυτόν. Η ενασχόληση με τα κοινά και
η προσφορά στο συνάνθρωπό μας είναι αυτονόητη
ανάγκη και ύψιστη υποχρέωση όλων μας και,
μάλιστα, σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές που περ-
νάμε, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Είναι αυτό
που μένει, τελικά, από το πέρασμά μας στη ζωή.

Με αφορμή αυτή την ανάγκη, ως πρόεδρος
του Συλλόγου τα τελευταία χρόνια, θέλω να
αναφερθώ στην προσφορά ενός εκλεκτού συμ-
πολίτη μας, ενός από τα ιδρυτικά και ακόμα
ενεργά μέλη του Συλλόγου, του συμπατριώτη
μας ομότιμου καθηγητή της Ιατρικής κ. Γεώργιου
Δαΐκου, που επί σειρά ετών λάμπρυνε τις πανε-
πιστημιακές αίθουσες, τιμούσε και προήγε την

επιστήμη, γαλουχούσε και εξόπλιζε επιστημονικά
γενιές και γενιές γιατρών, θέτοντας την υψηλή
επιστημοσύνη του, τον ακέραιο χαρακτήρα του
και τον ανθρωπισμό του στην υπηρεσία του αν-
θρώπου. 

Όλοι οι Ζουρτσάνοι γνωρίζουμε την αγάπη
και την προσφορά του στο Σύλλογό μας και
στο χωριό, πρόσφατη έκφραση της οποίας είναι
και το έμπρακτο ενδιαφέρον του για το έργο
που λέγεται «Μοναστήρι».

Ο Σύλλογος για πολλά χρόνια ασχολήθηκε,
μαζί με την 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
με την ανάδειξη και αναστήλωση του περίφημου
Βυζαντινού Μοναστηριού και τη μεταφορά του
κοιμητηρίου από το χώρο του Μοναστηριού, σε
άλλο χώρο, απέναντι. Η ανάγκη υλοποίησης
του έργου αυτού απασχολούσε επί πάρα πολλά
χρόνια το Σύλλογο, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε
η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης. Ήδη,
όμως, όσοι κατέβηκαν στο χωριό τις τελευταίες
μέρες, θα είδαν ότι προχωράει η διαμόρφωση
του νέου κοιμητηρίου, καθώς ξεκίνησαν οι ερ-
γασίες για την ανάδειξη του Μοναστηριού, με
την ανάληψη πλέον του έργου από τη Μητρό-
πολη Τριφυλίας, η οποία είναι ο φορέας του
έργου. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες των
εργασιών, δεν είμαι ειδικός. Αυτό που εγώ
θέλω να τονίσω και να υπογραμμίσω, είναι ότι
αυτό το μεγάλο έργο ξεκίνησε και θα ολοκλη-
ρωθεί με γενναία προσφορά του κ. Δαΐκου, τον
οποίο θέλω να ευχαριστήσω τόσο προσωπικά
όσο και ως πρόεδρος του Συλλόγου εκ μέρους
όλων των Ζουρτσάνων και να του ευχηθώ να
είναι καλά, για να δει να ολοκληρώνεται αυτό
το έργο και να γράφει τη δική του καινούργια
ιστορία.

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω
την κ. Μίνα Κέκη, επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου
μας, η οποία και σαν πρόεδρος του Συλλόγου,
αλλά και τα υπόλοιπα χρόνια ήταν και είναι η
ψυχή του έργου αυτού.

Επίσης, πολλές ευχαριστίες οφείλουμε στον
κ. Αντώνιο Παναγ. Χατζή, συμπατριώτη μας αρ-
χιτέκτονα-μηχανικό, για την προσφορά του οποίου
έχουμε ήδη γράψει σε προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας.   

Στο σημείο αυτό, θέλω να κάνω μια παρένθεση,
που έχει σχέση με έναν από τους σκοπούς του
Συλλόγου μας. Είναι η φροντίδα και η εξυπηρέτηση
των αναγκών της γενέτειράς μας και των κατοίκων
της. Και τούτο διότι, η πορεία του χωριού μας,
μετά τα νέα δεδομένα, με την αναδιάρθρωση της
χώρας με το σχέδιο «Καλλικράτης», δεν είναι
αυτή που αξίζει και που έχουν ανάγκη τόσο οι
μόνιμοι κάτοικοι της Ζούρτσας, όσο και όσοι κα-
τεβαίνουμε συχνά στον τόπο μας και όχι μόνο τα
καλοκαίρια. Δυστυχώς, τα τρία τελευταία χρόνια,
μετά τη μεταφορά της έδρας του Δήμου στη Ζα-
χάρω, το χωριό μας έμεινε πολύ πίσω. Η ανάγκη,
λοιπόν, να είναι μαζικός και ισχυρός ο Σύλλογος,
ώστε με τις παρεμβάσεις του να συμβάλλει στην
επίλυση προβλημάτων, για τα οποία οι αρμόδιοι
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Το Λαογραφικό Μουσείο της Ζούρτσας 
είναι ανοιχτό καθημερινά 10-12 π.μ. 

(και Σαββατοκύριακο).
Όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν 
το Μουσείο οποιαδήποτε άλλη ώρα 

μπορούν να επικοινωνήσουν 
με την κυρία Δήμητρα Τάγαρη-Γιαννίκου
στα τηλ.: 6974 692895 και 26250 41400.

Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάστε  σ’  αυτό  το  φύλλο

Η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της, αφού εξέλεξε 
ως πρόεδρό της τον κ. Θεόδωρο Παναγ. Βάγια

Ευχόμαστε 
σε όλους τους συμπατριώτες μας
καλές και ευχάριστες διακοπές 

…και καλή αντάμωση 
το 15Αύγουστο στη Ζούρτσα

Nέα Φιγαλία (Θολό)
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φορείς δείχνουν αδιαφορία ή αδυναμία, είναι πιο
έντονη από ποτέ. Η σημασία των παρεμβάσεων
του Συλλόγου φαίνεται και από το ακόλουθο
μικρό δείγμα πρωτοβουλιών που αναλάβαμε:

α) Το αγροτικό ιατρείο είναι χωρίς γιατρούς.
Το τελευταίο διάστημα, με ενέργειές μας, πηγαίνει
γιατρός μία φορά τη βδομάδα. 

β) Ο Σύλλογος διέθεσε φορητό καρδιογράφο
στο αγροτικό ιατρείο του χωριού.

γ) Με την συμμετοχή και τη βοήθεια του Συλ-
λόγου προς τους τοπικούς φορείς και Συλλόγους,
γίνονται κάθε χρόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις στο
χωριό. 

δ) Συμμετέχουμε στον καθιερωμένο αγώνα
δρόμου από τον Ναό του Επικούριου στην Αρχαία
Φιγάλεια, και με δρομείς μας, αλλά και με οργα-
νωτική και οικονομική υποστήριξη.

Γενικά, προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους
συμπολίτες μας, να ακούμε τα προβλήματά τους
και να δίνουμε λύσεις, όπου μπορούμε. Γι’ αυτό
σας θέλουμε κοντά μας. Θέλουμε να μας μεταφέρετε
τα προβλήματα αυτά και να προσπαθούμε μαζί να
δίνουμε λύσεις. Μόνο με τέτοιες πρωτοβουλίες, με
τον εθελοντισμό και με την αγαστή συνεργασία με
τους εκεί φορείς, θα μπορούμε να είμαστε ουσιαστικά
δίπλα στο συγχωριανό μας, που ζει στο χωριό και
δεν έχει πού να απευθυνθεί.

Ένα θέμα που μας απασχολεί και που δεν κατα-
φέραμε ακόμη να το λύσουμε, παρά το γεγονός ότι
και  παλιότερα προσπαθήσαμε, είναι η δημιουργία
τράπεζας αίματος. Δεν είναι δύσκολο και δεν μας
κοστίζει τίποτα. Λίγο χρόνο μόνο θέλει. Φέτος μου
ζητήθηκε η βοήθειά μας τρεις φορές από συγχω-
ριανούς μας. Ελπίζω το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
που θα εκλεγεί, να δώσει λύση.

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω:
1) Τα μέλη του Δ.Σ. για την άψογη συνεργασία

που είχαμε αυτό το διάστημα της θητεία μας και
για την προσπάθεια που κατέβαλε ο καθένας στα
πλαίσια των δυνατοτήτων του, για την υλοποίηση
των αποφάσεων που πήραμε.

Επίσης, το μέλος του Συλλόγου μας κ. Γιάννη
Αντωνόπουλο, ο οποίος σηκώνει, και μάλιστα με
επιτυχία, το κύριο βάρος της συνέχισης της έκ-
δοσης της εφημερίδας μας. Ένα έργο πραγματικά
δύσκολο, κουραστικό και ψυχοφθόρο, όταν δεν
είσαι ειδικός. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε την επι-
είκειά σας για ό,τι βλέπετε στην εφημερίδα και δεν
σας ικανοποιεί, για τυχόν λάθη, παραλείψεις μας ή
για ατέλειες. Επειδή δεν είναι δυνατόν η εφημερίδα
να αποτελεί έργο ενός ανθρώπου, αλλά πρέπει να
είναι έργο συλλογικής δουλειάς, θέλω να παρακα-
λέσω για μια ακόμη φορά, όποιον μπορεί και θέλει,
να βοηθήσει. Περιμένω την ανταπόκρισή σας και
είμαι σίγουρος ότι θα την έχω.

2) Την κ. Άννα Πιτσινή-Μανιάτη, εκπρόσωπό
μας στην Ζούρτσα, πάντα πρόθυμη να ανταποκριθεί
στο «τρέξιμο» που τη φορτώνουμε, είτε για την
εφημερίδα (συλλογή τοπικών ειδήσεων κλπ.) είτε
για άλλα θέματα του Συλλόγου.

3) Τον κ. Βασίλη Κων/νου Κλέντο, για τη δια-
τήρηση και ανελλιπή ενημέρωση ιστοσελίδας στο
internet, που η προσφορά της είναι πολύ σημαντική,
για όσους, τουλάχιστον, έχουν γνώση και κάνουν
χρήση των νέων τεχνολογιών. 

4) Όλους όσους μας στέλνουν τα άρθρα τους,
ειδήσεις και γενικά ύλη για την εφημερίδα.

5) Τέλος, να ευχαριστήσω όλους εσάς, που με
την παρουσία σας εδώ μας δίνετε τη δύναμη και
το κουράγιο να εντείνουμε την προσπάθεια που
κάνουμε για να συνεχίσει ο Σύλλογος το έργο του
και, το σημαντικότερο, να συνεχίσει να υπάρχει.   

Και ζητώ συγγνώμη, αν ξέχασα κάποιον από
εκείνους στους οποίους έπρεπε να αναφερθώ ονο-
μαστικά.

Β) Τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ. από
τον πρόεδρο:

Αγαπητοί συμπατριώτες.

Η αναφορά στα πεπραγμένα του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου ίσως να είναι και περιττή,
αφού από την εφημερίδα μας μαθαίνετε τα δρώμενα
του Συλλόγου.

Όμως, για να είμαστε και τυπικά σύμφωνοι με
το άρθρο 20 του Καταστατικού, που προβλέπει τη
λογοδοσία της απερχόμενης Διοίκησης κατά τη δια-
δικασία των αρχαιρεσιών, θα αναφέρω εν συντομία
τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διετία που
πέρασε:

➤ Πραγματοποίησε δύο αποκριάτικους χορούς
με μεγάλη επιτυχία.

➤ Επίσης δύο εκκλησιασμούς προς τιμήν του
πολιούχου και προστάτη του χωριού μας Αγίου Νι-
κολάου, που συνοδεύτηκαν από συνάντηση για
καφέ κλπ. σε καφετέρια γειτονική στην Εκκλησία
της Χρυσοσπηλιώτισσας μετά τη Θεία Λειτουργία.

➤ Ενίσχυσε την προσπάθεια της Αρχιεπισκοπής
που, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, κατέβασαν
στο χωριό κλιμάκιο «των γιατρών του κόσμου», με
διάφορες ειδικότητες ιατρών και επί δύο ημέρες
εξέτασαν συμπολίτες μας. 

➤ Συμμετείχε με τους τοπικούς Συλλόγους, κατά
τη διάρκεια των καλοκαιριών, σε πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις στο χωριό μας, δίνοντας ζωντάνια και
ψυχαγωγώντας τους συμπολίτες μας.

➤ Συμμετείχε και βοήθησε στη διοργάνωση των
καθιερωμένων πλέον εορτών «Τα Φιγάλεια», που
διοργανώνουν οι τοπικοί Σύλλογοι των ορεινών φι-
γαλικών χωριών, φιλοξενώντας δρομείς, οι οποίοι
έγιναν μύστες της φιλοξενίας μας και πρεσβευτές,
πιστεύουμε, του χωριού μας.

➤ Βράβευσε τους αριστούχους μαθητές του Γυ-
μνασίου και Λυκείου Ζούρτσας των ετών 2012 και
2013.   

➤ Ανέλαβε και έβαψε τα κάγκελα και στεγανο-
ποίησε το κτήριο του Μουσείου, εργασίες που ήταν
αναγκαίες για συντήρηση.

� Αγόρασε κλιματιστικό για το γραφείο των για-
τρών, στο κτήριο του ιατρείου.

➤ Συνέχισε την έκδοση της εφημερίδας του
Συλλόγου. Είναι μια δύσκολη, υπεύθυνη και σοβαρή
υπόθεση και έτσι την αντιμετωπίζουμε. Για να
μπαίνει στα σπίτια των Ζουρτσάνων και να είναι
αγαπητή σε όλους. Επιμένω πάλι και κάνω παρά-
κληση σε όλους σας, να μας στέλνετε κείμενά σας
για δημοσίευση.

Επιβάλλεται εδώ να κάνω μια επισήμανση: να
δίνετε τη συνδρομή σας, γιατί η εφημερίδα από τη
δική μας συνδρομή θα συνεχίζει να πηγαίνει στους
Ζουρτσάνους. 

Γράψτε κι εσείς ό,τι κρίνετε πως ταιριάζει στο
πνεύμα της εφημερίδας που τόσα χρόνια διαβάζετε.
Δεν είναι σωστό να καλύπτουμε τις σελίδες της με
ύλη που προέρχεται από τους ίδιους ανθρώπους,
τους οποίους πιέζουμε πολλές φορές για να γράψουν.  

Γ) Προτάσεις του προέδρου του Δ.Σ. για τρο-
ποποίηση του Καταστατικού:

α) Μείωση των μελών του Δ.Σ. από 9 σε 7.
β) Τροποποίηση του σκοπού του Συλλόγου όσον

αφορά το Μουσείο.  
γ) Δυνατότητα να γίνονται μέλη και οι εκ Φα-

σκομηλιάς καταγόμενοι.
Σας ευχαριστώ.

Δ) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για
την οικονομική διαχείριση:

Ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Βα-
σίλειος Κων/νου Κλέντος διάβασε προς τη Γενική
Συνέλευση τη σχετική έκθεση, σύμφωνα με την

οποία 1) η οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. υπήρξε
άριστη και 2) τα οικονομικά του Συλλόγου παρου-
σιάζουν την εξής εικόνα:

Σύνολο εσόδων: Ευρώ  29.718,31
Σύνολο εξόδων: Ευρώ  23.477,65
Υπόλοιπο ταμείου: Ευρώ 6.240,66 
(Κατατεθειμένο σε βιβλιάριο της τράπεζας ALPHA

BANK).                   

Ε) Η Γενική Συνέλευση δια ψηφοφορίας εγ-
κρίνει ομόφωνα τη λογοδοσία και τα διοικητικά
και οικονομικά πεπραγμένα της απερχόμενης Δι-
οίκησης και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
για την θητεία του από 10-06-2012 έως 22-6-
2014. Επίσης δια ψηφοφορίας εγκρίνει ομόφωνα
τις προτάσεις του προέδρου του Δ.Σ. για την τρο-
ποποίηση του Καταστατικού.

ΣΤ) Εκλέχθηκε Εφορευτική Επιτροπή και ακο-
λούθησε η ψηφοφορία για εκλογή νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Εκλέχθηκαν οι κάτωθι, με αλφαβητική σειρά:

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Αγγελόπουλος Γεώργιος του Δημητρ.
Αυγερινού-Τασιοπούλου Βασιλική
Βλάχος Νικόλαος του Γεωργ.
Γλούμης Βασίλειος του Κων/νου
Ζαριφοπούλου-Γιαγμούρογλου Φωτεινή 
Καραχάλιος Νικόλαος του Παναγ.
Κάσσαρη Χρυσούλα του Κων/νου
Παπαϊωάννου-Αντωνοπούλου Μαρία του Ιωάν.
Πιτσινή-Μαγνήσαλη Χριστίνα του Ηλία
Αναπληρωματικός: Λούτος Διονύσιος του Αθανασ. 

β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Βλάχος Νικόλαος του Φωτίου
Κλέντος Βασίλειος του Κων/νου
Νίκας Γεώργιος του Αθανασίου
Αναπληρωματικός: 
Φάμελος Γεώργιος του Φωτίου 

Ζ) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την
πρώτη συνεδρίασή του στις 10-7-2014, συγκρο-
τήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Γλούμης Βασίλειος                                    
Τηλ.: 6972211417 

Αντιπρόεδρος: 
Ζαριφοπούλου-Γιαγμούρογλου Φωτεινή    

Tηλ.:  6947000173
Γραμματέας: Πιτσινή-Μαγνήσαλη Χριστίνα

Τηλ.:  6937425666    
Ταμίας: Κάσσαρη Χρυσούλα                                  

Τηλ.: 6936794512
Βοηθός ταμία:
Καραχάλιος Νικόλαος Τηλ.:  6974146004
Μέλη: Αγγελόπουλος Γεώργιος                                        

Τηλ.: 6976281261
Αυγερινού-Τασιοπούλου Βασιλική 

Τηλ.: 6979645612
Βλάχος Νικόλαος   Τηλ.:  6974802577
Παπαϊωάννου-Αντωνοπούλου Μαρία 

Τηλ.: 6973902381

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τα μέλη
του Συλλόγου για την εμπιστοσύνη τους και υπό-
σχεται ότι θα καταβάλει όλες του τις δυνάμεις,
για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους, για το
καλό του Συλλόγου και του Χωριού μας.

Και καλεί όλους τους συμπατριώτες να συ-
σπειρωθούν και να στηρίξουν το Σύλλογό μας
και την εφημερίδα μας, με όποιες δυνάμεις και
τρόπους έχει ο καθένας. Για κάθε θέμα, να μη δι-
στάζετε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο και τα
άλλα μέλη του Δ.Σ. στα ως άνω τηλέφωνα.                    

ΤΑΚΤΙΚΗ  Γ.Σ.  ΚΑΙ  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  (22-06-2014)

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
ΤΗΛ.: 210 2636556 ΚΙΝ.: 6942654032

ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΙΑ ΗΛΕΙΑΣ 
ΤΗΛ.: 26250 41520

Συνέχεια από την 1η σελ. 

γεύσεις
ΖΩΗΣ

Εστιατόριο - Ψησταριά 
Ο χώρος διατίθεται 

για γάμους - βαπτίσεις - μνημόσυνα 
Τηλ. επικοινωνίας: 26250-41533

Κιν. 6979403480



Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη
άξιοι πρεσβευτές μας στο εξω-
τερικό! Διαßάστε πώς ένας Έλ-
ληνας στον ΟΗΕ έβαλε τα πράγ-
ματα στη θέση τους και άφησε
άφωνους τους συνομιλητές
του. Ένα λαμπρό υπόδειγμα ρη-
τορικής και πολιτικής από πρό-
σφατη συνεδρίαση των Ηνωμέ-
νων Εθνών, που έκανε τη διεθνή
κοινότητα να χαμογελάσει: 

Ο Έλληνας εκπρόσωπος άρ-
χισε την ομιλία του έτσι:  

«Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας
πω κάτι για τον Μέγα Αλέξανδρο. 

Όταν δάμασε τον Βουκεφάλα (σ.σ.: το ατίθασο άλογο, που
σε κανέναν ως τότε δεν υπάκουε)... κατά τον γυρισμό του,
περνώντας τον ποταμό Αξιό και ßλέποντας το νερό, σκέφτηκε
ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για μπάνιο. 

Έßγαλε, λοιπόν, τα ρούχα του, τα ... ακούμπησε στο ßράχο
και μπήκε στο νερό. 

Όταν ßγήκε και θέλησε να ντυθεί, τα ρούχα του είχαν εξα-
φανιστεί. Τα είχε κλέψει ένας Σλάßος της Μακεδονίας.»

Τότε πετάχτηκε στη συνεδρίαση του ΟΗΕ οργισμένος ο
Σλαßομακεδόνας εκπρόσωπος της ΠΓΔΜ (Πρώην Γιουγκοσ-
λαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, δηλαδή των Σκοπίων)
κι άρχισε να φωνάζει: «Τι είναι αυτά που λες; Οι Σλάßοι δεν
ήταν εκεί τότε».

Οπότε ο Έλληνας εκπρόσωπος χαμογέλασε και είπε: «Τώρα
που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, μπορώ να ξεκινήσω την ομιλία
μου...»! 

(Σημείωση της Εφημερίδας: με άλλα λόγια, ο εκπρόσωπος
των Σκοπίων προσβλήθηκε που ένας αρχαίος… «συμπατριώτης»
του χαρακτηρίστηκε κλέφτης και, όπως ήταν θυμωμένος, του
ξέφυγε η αλήθεια, ότι δηλαδή η Μακεδονία ήταν από τότε ελ-
ληνική περιοχή και δεν υπήρχαν εκεί Σλάβοι. Άλλο, τώρα,
που οι Σκοπιανοί πολιτικοί φανατίζουν το λαό τους με εθνικι-
στικές κορώνες για εσωτερική κατανάλωση, και τις προβάλλουν
και στο εξωτερικό με δόλο και υστεροβουλία. Αλλά το έξυπνο
τέχνασμα του Έλληνα εκπροσώπου τους ξεμπρόστιασε. Μπράβο
του!)
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ΤΟ  «ΣΚΟΠΙΑΝΟ»  ΜΕ  ΔΥΟ  ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ!
Πώς  ένας  Έλληνας  στον  ΟΗΕ  

έβαλε  τα  πράγματα  στη  θέση  τους 
και  άφησε άφωνους  τους  συνομιλητές  του

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ζουρτσάνων Αθήνας και Πειραιά 

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

Τηλ.: 210 5239423
•••

Εκδότης - Διευθυντής 
Βασίλειος Κ. Γλούμης 

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

•••
Σύνταξη - Επιμέλεια έκδοσης:

Το Δ.Σ.
•••

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση 
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 

Θεοδοσίου  23  Ίλιον  Τ.Κ. 13121 
Τηλ.-Fax: 210 2619 003 - 210 2619 696

e-mail: karpouzi@otenet.gr
•••

EΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
Εσωτερικού Ευρώ: 10 

Εξωτερικού  $ 40

Ο άνθρωπος, όπως πολλές επι-
στήμες έχουν επισημάνει, δεν μπο-
ρεί να νοηθεί χωρίς την κοινωνία.
Ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως μονά-
δα, αλλά ως πρόσωπο σε σχέση με
την κοινωνία, με άλλα πρόσωπα και
με ολόκληρο τον κόσμο. Παρ΄ όλα
αυτά, ενώ οι άνθρωποι στις μέρες
μας ήρθαν πιο κοντά, εντούτοις
φαίνονται να είναι πιο απομακρυ-
σμένοι από ποτέ άλλοτε. Ενώ θέλεις
να επικοινωνήσεις με το συνάνθρω-
πό σου, ο σύγχρονος τρόπος αστικής
ζωής που όλοι ζούμε, μας φέρνει
σε εντελώς αντίθετους και, πολλές
φορές, αρνητικούς δρόμους. Η τα-
χύτητα της εποχής μας αναπόφευκτα

μας οδηγεί σε μία αποξένωση από
το συνάνθρωπο και, εν τέλει, από
τον ίδιο μας τον εαυτό.

Οι σχέσεις που πρέπει να έχου-
με με το συνάνθρωπο, βρίσκουν
την πληρότητά τους στις σχέσεις
των Προσώπων της Αγίας Τριάδος.
Έτσι μόνον η αγάπη έρχεται ως συν-
δετικός δεσμός για να συσπειρώσει
την κοινή των όλων ανθρώπων
φύση. Αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο
κάθε ανθρώπου την εικόνα του Χρι-
στού, μόνον ένα πράγμα απομένει
στον άνθρωπο: να υπηρετήσει θυ-
σιαστικά, με κένωση του «εγώ» του,
όπως το παράδειγμα του Χριστού.

Με ταπείνωση που γίνεται κατορ-
θωτή, σύμφωνα με τους Πατέρες
της Εκκλησίας μας, μέσω του μυ-
στηρίου της Εξομολογήσεως, όπου
εκεί ο άνθρωπος μετανοεί για τα
αμαρτήματά του και λαμβάνει την
συγχώρεση.

Μετά τη συνάντηση με τον πλη-
σίον όλα πλημμυρίζουν Φως. Αυτό,
άλλωστε, είναι και το χαρακτηριστικό
του Θεού Λόγου. «Φως εκ Φωτός»
διακηρύττουμε στο Σύμβολο της
Πίστεώς μας. Φώτισόν μου το σκό-
τος, ικετεύω και σιωπώ.

Γεώργιος  Νίκας

Η γλώσσα στάθηκε απ’ τα πανάρχαια
χρόνια το μέσον επικοινωνίας μεταξύ των
ανθρώπων. Ο λόγος ήταν αρχικά προφορικός
και αργότερα έγινε και γραπτός.

Αυτοί που ήξεραν να μιλούν ωραία, σαγή-
νευαν τους άλλους, έδειχναν δυνατές προσω-
πικότητες και αποκτούσαν πολιτική δύναμη, με
αποτέλεσμα να επιβάλλονται στους συμπολίτες
τους. Ο έντεχνος λόγος απαιτούσε
ρητορικές σπουδές, που αναπτύχ-
θηκαν αρχικά στην Κάτω Ιταλία και
στη Σικελία. (Σ.Σ.: αυτές οι περιοχές
είχαν ονομασθεί «Μεγάλη Ελλάδα»,
επειδή εκεί υπήρχαν πολλές και ανε-
πτυγμένες ελληνικές πόλεις.) Ο Κόραξ
στις αρχές και ο μαθητής του ο Τισίας
ασχολήθηκαν με τη ρητορική. Ο μα-
θητής του τελευταίου Γοργίας, από
τους Λεοντίνους της Σικελίας, μαζί με το δάσκαλό
του, ήρθαν στην Αθήνα το 427 π.Χ., για να ζητή-
σουν βοήθεια στην αντιπαλότητά τους με τις
Συρακούσες (πόλη, επίσης, της Σικελίας). Οι
Αθηναίοι εντυπωσιάστηκαν από την ευγλωττία
του Γοργία, ο οποίος, όταν τελείωσε επιτυχώς
την αποστολή του, επέστρεψε στην Αθήνα και
άνοιξε ρητορική Σχολή, στην οποία φοίτησαν
επιφανείς μετέπειτα Αθηναίοι, όπως ο Ισοκράτης,
ο Αλκιβιάδης, ο Θουκυδίδης και άλλοι.

Η ρητορική στην αρχαία Αθήνα αναπτύχθηκε
σε τρεις κλάδους. Στο δικανικό, που άφησε
εποχή ο Λυσίας, στο συμβουλευτικό, που ανα-
δείχθηκε ο Δημοσθένης και στον πανηγυρικό
που εκπρόσωπός του ήταν ο Ισοκράτης. Ο ΙΣΟ-
ΚΡΑΤΗΣ γεννήθηκε στο Δήμο Ερχαίας της Αττικής
το 436 π.Χ. Ο πατέρας του λεγόταν Θεόδωρος
και είχε βιοτεχνία αυλών (Σ.Σ.: ο αυλός= περίπου
η φλογέρα). Η οικονομική του ευχέρεια του
επέτρεψε να δώσει πολύ καλή μόρφωση στον
Ισοκράτη, που του την εξασφάλισαν διαπρεπείς
δάσκαλοι, όπως ο Γοργίας που προαναφέρθηκε,
ο Πρόδικος (ο Ηλείος), ο Θηραμένης κ ά. Ο Ισο-
κράτης γνωριζόταν και είχε καλές σχέσεις με το
Σωκράτη, αλλά και με τον Πλάτωνα. Αρχικά
ασχολήθηκε με δικανικούς λόγους (αυτούς που
εκφωνούνται στα δικαστήρια), αλλά γρήγορα
αντιλήφθηκε ότι αυτή η ασχολία δεν τον εξέ-
φραζε. Έτσι στράφηκε στους πανηγυρικούς λό-
γους, που λέγονταν και επιδεικτικοί (εκφωνούν-
ταν σε δημόσιες εκδηλώσεις). Με τον καιρό

έγινε συγγραφέας τέτοιων λόγων και στη συνέ-
χεια δάσκαλος, αφού άνοιξε και ρητορική σχολή,
στην οποία προσέρχονταν αρκετοί νέοι της Αθή-
νας, για να σπουδάσουν ρητορική. Ο Ισοκράτης
φρόντιζε, εκτός από τη ρητορική, να τους δώσει
καλή μόρφωση και να τους διαμορφώσει το χα-
ρακτήρα, ώστε να ανταποκρίνονται στο αθηναϊκό
πρότυπο του «καλού κ’ αγαθού πολίτη». Η φοί-
τηση στη σχολή διαρκούσε 3-4 έτη. Η φήμη του

διαδόθηκε και εκτός Αθηνών και
πολλοί μαθητές προσέρχονταν και
από άλλα μέρη της Ελλάδας. 

Ο Ισοκράτης δεν ήταν μόνο
καλός και επιτυχημένος ρητορο-
διδάσκαλος, αλλά και καλός πα-
τριώτης. Προσπάθησε να ενώσει
τους Έλληνες, για ν’ αντιμετωπί-
σουν τον περσικό κίνδυνο, που

θεωρούσε ότι δεν είχε εκλείψει. Προσπάθησε
να το πετύχει αυτό με διάφορους ηγέτες δια-
φόρων πόλεων, αλλά, όταν δεν το κατάφερε με
κανέναν τους, στράφηκε προς το Φίλιππο της
Μακεδονίας. Είναι γνωστός ο «Πανηγυρικός»
του, που πρέπει να γράφτηκε για τα «Ολύμπια»
του 380 π.Χ. Ο Αθηναίος ρήτορας έγραψε πάνω
από 60 λόγους, αλλά σώθηκαν μόνον 21. Έγρα-
ψε δικανικούς, παραινετικούς και εκπαιδευτικούς
λόγους. Στους πρώτους ανήκουν 6 (Περί του
ζεύγους, Τραπεζιτικός, Προς Καλλίμαχον, Αιγη-
νιτικός, Προς Ευθύνουν, Κατά Λοχίτου). Στους
δεύτερους υπάγονται 4 (Προς  Δημόνικον, Προς
Νικοκλέα, Νεοκλής, Ευαγόρας). Στους τελευταίους
έχουν θέση 11 (Πανηγυρικός, Φίλιππος, Αρχί-
δαμος, Αρεοπαγιτικός, Ελένη, Βούσιρις, Περί
Ειρήνης, Παναθηναϊκός, Πλαταϊκός, Κατά Σοφι-
στών, Περί αντιδόσεως). Σώθηκαν ακόμα και 9
επιστολές του Ισοκράτη, που τις απηύθυνε σε
εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής του: 1η

Προς Φίλιππον, 2η Προς Φίλιππον, Προς Διονύ-
σιον, Προς Αλέξανδρον, Προς Τιμόθεον, Προς
Αρχίδαμον, Προς παίδας Ιάσονος, Προς Μυτι-
ληναίων Άρχοντας.

Ο Ισοκράτης πέθανε το 338 π.Χ. σε βαθιά
γεράματα, αφήνοντας πίσω του μνήμη αγαθή
και παράδειγμα προς μίμηση για ό,τι αφορά
την ενότητα που πρέπει να έχουν οι Έλληνες,
για να αντιμετωπίζουν τους όποιους εχθρούς,
απ’ όπου κι αν προέρχονται.      

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Προσωπικότητες  της  αρχαιότητας…

Ι  Σ  Ο  Κ  Ρ  Α  Τ  Η  Σ
Ο  μεγάλος  ρητοροδιδάσκαλος,  

που  πάσχισε  να  ενώσει  τους  ΄Ελληνες

ΤΟ  «ΕΓΩ»  ΚΑΙ  Ο  ΑΛΛΟΣ
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...Συναισθηματική και επιστημονική προσέγγιση 

Τον είχαμε για συντροφιά περίπου για δώδεκα χρόνια. Μ’ αυτόν ξεκινούσαμε τις
διακοπές μας, βλέποντάς τον να μας υποδέχεται με τον τρόπο του και να ακολουθεί το
αμάξι μας από του Ρέντζιου μέχρι το σπίτι. Και τελειώναμε την παραμονή μας στα τέλη
Αυγούστου, με τη συνοδεία του ως το ίδιο σημείο που μας παρέλαβε και με τον ίδιο τε-
λετουργικό αποχαιρετισμό. Το καλό μας σκυλάκι, ο Ρέμπελ, το φιλικό και καλοσυνάτο
όν της Φιγαλίας, έφυγε από τη ζωή και η απουσία του μας θλίβει. 

Γράφω τούτες τις γραμμές γι’ αυτό το ιδιαίτερο κατοικίδιο, που προστάτευε όλη την
απάνω γειτονιά, από το σπίτι του πρώην Δήμαρχου μέχρι το σπίτι του Θανάση του Νίκα.
Το σκυλάκι ήταν του Δήμαρχου μα, όσοι το γνωρίζαμε, το θεωρούσαμε δικό μας. Λίγοι θα
μπορούσαν να πούνε παράπονα για τον Ρέμπελ, ίσως για το ότι γαύγιζε πολύ τ’ αμάξια ή
γιατί ριχνότανε στα άλλα σκυλιά. Όλα αυτά, όμως, τα έκανε στο λιγότερο δυνατό βαθμό.
Και, θέλεις ήταν η ράτσα του τέτοια, θέλεις ήταν άλλοι, άγνωστοι σε μας, οι λόγοι, όπως
κι αν έχει, γενικά έμεινε στον κόσμο μόνο η καλοσύνη του. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι του χωριού μας, παρότι πολλοί καλοθελητές θα επιθυ-
μούσαν το αντίθετο, ήταν και είναι ανεκτικοί στα ζώα. Δεν τα είχαν μόνο ως υποζύγια
αλλά τα θεωρούσαν ζώα συντροφιάς. Θυμάμαι τον παππούλη μου τον Γεροθανάση
(Αθανασιάδη) να έχει πάντα στο σπίτι του σκυλιά και γατιά και να τους απευθύνεται με
ιδιαίτερα καλό τρόπο. Κακομεταχείριση σ’ αυτά δε χωρούσε. Ακόμη κι όταν έκαναν
ζαβολιές, ο παππούς πάντοτε γελούσε δικαιολογώντας τα.

Θα μου πει κάποιος τώρα ότι γράφω για αυτονόητα πράγματα που δεν έχουν νόημα-
τα κατοικίδια ήταν και θα είναι κάτι το επουσιώδες ή ένα δευτερεύον συμπλήρωμα της
ζωής μας, μια ευχάριστη νότα και μόνον αυτό. Θα διαφωνήσω. Στις μέρες μας υπάρχει
κλάδος στο πεδίο της Φιλοσοφίας της Επιστήμης που ασχολείται με τη συμπεριφορά
των ζώων. Μελετά την εξέλιξη της φυσιολογίας του οργανισμού τους καθώς και τις
πάσης φύσεως αντιδράσεις τους αναφορικά με το περιβάλλον και τα ομοειδή ή μη
όντα που το συγκροτούν. Τα μη ανθρώπινα όντα (κοινώς ζώα) είναι τόσο κοντά αλλά
συνάμα και μακριά μας, γι’ αυτό και η εκάστοτε προσέγγισή μας, με σκοπό να τα
εντάξουμε στο κατά τη γνώμη μας κατάλληλο γι’ αυτά περιβάλλον, πρέπει να γίνεται με
ιδιαίτερη προσοχή. Να μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη και η
εξελικτική μας ιστορία φανερώνει όχι μόνο ότι είμαστε προικισμένοι νοητικά, αλλά και
ότι τούτη η διανοητική μας εξέλιξη, αν δε συνοδεύεται από ηθικές και όχι ηθικολογικές
παραμέτρους, μπορεί να προκαλέσει αναρίθμητες στρεβλώσεις στο περιβάλλον, όπως
και έχει δυστυχώς ήδη προκαλέσει.

Λέμε συχνά ότι τα ζώα στερούνται της εκλέπτυνσης των ιδικών μας νοητικών συμ-
βάντων ή καταστάσεων. Μα έχουμε σκεφτεί ότι ενδεχομένως η δική τους εξελικτική
ιστορία να μη θεωρούσε τούτα τα συμβάντα απαραίτητα σε τέτοιο βαθμό εξέλιξης για
τη διατήρησή τους στον πλανήτη; Φθάνει όμως η εκλαϊκευμένη επιστήμη. Τα ζώα,
ιδιαίτερα αυτά που είναι κοντά μας, θεωρούμε ότι μας προσφέρουν μια ζεστασιά
ανεκτίμητη. Θα συμφωνήσω, αρκεί να μη φθάνουμε στο σημείο να αποδίδουμε σ’ αυτά
ιδιότητες που εμείς σκεπτόμαστε για το δικό μας είδος. Σίγουρα τα ζώα δεν έχουν τα χα-
ρακτηριστικά ή τις δεξιότητες που τις θεωρούμε φυσικές για το ανθρώπινο είδος. Έχουν
άλλα χαρακτηριστικά ή άλλες ιδιότητες, τις οποίες δεν γνωρίζουμε και που καθίστανται
φανερές μόνο στην επικοινωνία που έχουν με τα ομοειδή τους. Εμείς απλώς κάνουμε τις
δικές μας αναλογίες σύμφωνα με τους νόμους της λογικής, που, όμως, πολλές φορές μας
απατούν, καθότι δημιουργούν την ψευδαίσθηση της δικής μας παντοδυναμίας. Με
τούτο θέλω επίσης να πω ότι τα ζώα πρέπει να θεωρούνται συγκάτοικοι στον πλανήτη
και να τους αποδίδεται ο ανάλογος σεβασμός στην ιδιαιτερότητά τους. Και όσον
αφορά στη λεγόμενη αγριότητά τους, δεν έχουμε παρά να δούμε και την αγριότητα
του ανθρώπου, η οποία πολλάκις φθάνει στα όρια του κανιβαλισμού. Γι’ αυτό καλό θα
ήταν πρώτα να ορίσουμε την έννοια της επιβίωσης, αφού αυτό μας διδάσκει η εξελικτική
μας ιστορία, και κατόπιν να προχωρήσουμε στη συνεξέταση της συμπεριφοράς των
όντων του πλανήτη μας.

Τούτα τα λίγα για τους γλυκούς μας φίλους, που μας συντροφεύουν και μας επιτρέπουν
να λέμε τόσα γι’ αυτούς, ενώ εκείνοι είναι τόσο σιωπηλοί και μοναχικοί στον κόσμο, γιατί
κανένας δεν γνωρίζει τι κρύβουν οι σκέψεις τους-αν επιτρέπεται να μιλάμε για στοχασμό
των ζώων, όπως συμβαίνει στους ανθρώπους. Μόνο που, όταν λυγίζουν στην αγκαλιά
μας, θεωρούμε ότι είναι τόσο κοντά μας. Αυτό είναι το παράδοξο και η γοητεία του
φυσικού μας κόσμου.

Καλό ταξίδι φίλε μας… Θα μας λείψεις από το χαγιάτι τα πρωινά και από τις απο-
γευματινές βόλτες στου Τριάντα. Θανάσης  Σακελλαριάδης

ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΚΛΟΓΩΝ 
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Προεκλογικά, στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας, είχαμε υποσχεθεί
στους αναγνώστες (έτσι κι αλλιώς, προεκλογικά οι υποσχέσεις αφθονούν!) ότι
θα τα ξαναλέγαμε στο επόμενο φύλλο με τα αποτελέσματα των εκλογών του
Δήμου Ζαχάρως, στον οποίο ανήκουμε. Ήρθε η ώρα να τηρήσουμε την… προ-
εκλογική υπόσχεσή μας, μιας και δεν έχει σχέση με τις… γνήσια προεκλογικές
υποσχέσεις, που συχνά ξεχνιούνται!
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α) Νικητής με απόλυτη πλειοψηφία από την πρώτη Κυριακή αναδείχθηκε ο
συνδυασμός «Δυναμική Πρωτοβουλία» του κ. Πανταζή Χρονόπουλου, ο
οποίος και εξελέγη Δήμαρχος για 4η συνεχή φορά.

β) Δεύτερος αναδείχθηκε ο συνδυασμός «Νέα Δημοτική Αρχή (ΝΕ.Δ.Α.)» του
κ. Κων/νου Αλεξανδρόπουλου (ο οποίος στη Ζούρτσα ήρθε πρώτος) και τρίτος
ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση» του κ. Χρήστου Γιαννόπουλου. Και οι δύο
αυτοί συνδυασμοί εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελούν
αντιστοίχως τη μείζονα και την ελάσσονα αντιπολίτευση. 

Β) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

α) Από ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Φιγαλίας, που περιλαμβάνει τα χωριά
(τοπικές κοινότητες) Νέα Φιγαλία, Κρυονέρι, Πετράλωνα, Στόμιο, Περιβόλια και
Φιγαλία, εκλέχθηκαν στο (κεντρικό) Δημοτικό Συμβούλιο τρεις Ζουρτσάνοι:

1. Κουκλαμάνης Ανδρέας του Σωκράτη (συνδυασμός Χρονόπουλου)

2. Φάμελος Νικόλαος του Αντωνίου (συνδυασμός Χρονόπουλου)

3. Βλάχος Χρήστος του Σπύρου (συνδυασμός Αλεξανδρόπουλου)

β) Στο τριμελές τοπικό Συμβούλιο της Νέας Φιγαλίας εκλέχθηκαν:

1. Κρανίτης Κων/νος του Παναγιώτη (συνδυασμός Χρονόπουλου)

2. Φάμελος Τιμολέων του Λεωνίδα (συνδυασμός Αλεξανδρόπουλου)

3. Κατσάμπουλα Ολυμπία του Χρήστου (συνδυασμός Αλεξανδρόπουλου)

Του ως άνω τοπικού Συμβουλίου της Ζούρτσας πρόεδρος αναδείχθηκε ο Τι-
μολέων Φάμελος, ως ανήκων στο συνδυασμό Αλεξανδρόπουλου, που πλει-
οψήφησε στο χωριό μας.

γ) Στα άλλα χωριά (τοπικές κοινότητες) της Δημοτικής Ενότητας Φιγαλίας,
λόγω μικρού πληθυσμού, εκλέχθηκε από ένας τοπικός εκπρόσωπος, που θα
είναι και ο πρόεδρος της αντίστοιχης τοπικής κοινότητας, ως εξής: (όλοι από
το συνδυασμό Χρονόπουλου)

1. Κρυονέρι: Κουτσούνης Αθανάσιος

2. Πετράλωνα: Αποστολόπουλος Χαράλαμπος

3. Στόμιο: Γιαννακόπουλος Ιωάννης

4. Περιβόλια: Πολύδωρος Χρ. Ιωάννης

5. Φιγαλία: Κοκκίνης Δ. Αθανάσιος

Συγχαίρουμε όλους τους εκλεγέντες και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο
έργο τους, προς όφελος του χωριού μας, της περιοχής μας και ολόκληρου του
Δήμου. Αυτονόητο είναι ότι ο Σύλλογός μας θεωρεί απαραίτητη τη συνεργα-
σία με τις τοπικές αρχές, θα την επιδιώκει σταθερά και διεκδικητικά και, όπου
μπορεί, θα συμβάλλει στην επίλυση κάθε προβλήματος, χωρίς ποτέ να αρ-
νηθεί να προσφέρει τη βοήθειά του, στην οποία όλοι μπορούν να υπολογί-
ζουν, ανεξαρτήτως συνδυασμού και θεσμικής θέσης. 

Ευχαριστήριο  του  Χρήστου  Βλάχου
«Ευχαριστώ από βάθος καρδιάς, τους συμπολίτες μου
για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και με τίμησαν με
την ψήφο τους στις Δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου.
Αποτελεί για εμένα προσωπικά την επιβράβευση ενός
αγώνα που με συνέπεια και διάρκεια έδωσα σε μία
ακόμα θητεία. Τους ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκαν και
με εξέλεξαν πάλι δημοτικό σύμβουλο. Η ψήφος τους
προς το πρόσωπό μου, ήταν και θα είναι ψήφος εμπιστο-
σύνης και ελπίδας, για να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον
για τον τόπο μας. Σας γνωρίζω ότι θα τιμήσω την εντολή
που μου δώσατε και θα ασκήσω τα καθήκοντά μου, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς να
υπηρετήσω κανένα συμφέρον με γνώμονα το καλό όλων των κατοίκων του Δήμου, με
αίσθημα ευθύνης και με πνεύμα δικαιοσύνης». 

Σας ευχαριστώ θερμά

Χρήστος Βλάχος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζαχάρως - Φιγαλίας

Ευχαριστήριο  του  Ανδρέα  Κουκλαμάνη

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη ανάγκη να ευχαριστήσω τον Δή-
μαρχο κ. Πανταζή Χρονόπουλο για την εμπιστοσύνη στο
πρόσωπό μου αλλά κυρίως και πρωτίστως θεωρώ υπο-
χρέωσή μου να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους
εσάς που με εμπιστευθήκατε και με τιμήσατε με την
ψήφο σας. Η εμπιστοσύνη σας είναι τιμή και ευθύνη για
μένα να συνεχίσω να προσφέρω στον τόπο μας με συνέ-
πεια, δημιουργικότητα και πάνω από όλα με ανιδιοτέ-
λεια» 

Σας ευχαριστώ θερμά,

Ανδρέας Κουκλαμάνης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζαχάρως - Φιγαλίας

Ο άνθρωπος και τα ζώα…
ΕΦΥΓΕ  ΕΝΑΣ  ΚΑΛΟΣ  ΜΑΣ  ΦΙΛΟΣ



Η λέξη πανηγύρι σημαίνει συγκέντρωση
γιορτής, συγκέντρωση χαράς, δια-
σκέδασης. Τα πρώτα χρόνια είχε κα-

θαρά λατρευτικό χαρακτήρα. Την ημέρα που γιόρταζε
ένας Άγιος, μια εκκλησία, είτε πολιούχος, είτε εξωκ-
κλήσι, συγκεντρωνόσαντε πολλοί άνθρωποι, πολλοί
χριστιανοί. Ήτανε απ’ το ίδιο χωριό ή από γειτονικά
χωριά.

Παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία, τελούσαν
τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, ευχαριστούσαν το
Θεό, εκπλήρωναν τα τάματά τους και παρακαλούσαν
για υγεία και ό,τι άλλο επιθυμούσε ο καθένας.

Πότε ξεκίνησαν τα πανηγύρια δεν ξέρουμε. Η
αρχή τους χάνεται στα βάθη των χρόνων. Το σίγουρο
είναι ότι και επί τουρκοκρατίας υπήρχαν πανηγύρια.
Πέρα από το λατρευτικό τους χαρακτήρα ήταν τότε
και μια ευκαιρία να επικοινωνήσουν οι κάτοικοι των
γειτονικών χωριών. Γιατί τότε απαγορευόσαντε οι
μετακινήσεις. Κινούσαν τις υπόνοιες των κατακτητών
ότι κάτι γίνεται, κάτι ετοιμάζουν σε βάρος τους.
Μόνο για θρησκευτικούς λόγους επιτρέπανε μετακι-
νήσεις και συγκεντρώσεις. Εκμεταλλευόσαντε λοιπόν
την ευκαιρία οι ραγιάδες να σμίξουν, να συζητήσουν
τα προβλήματά τους, να οργανώσουν την αντίστασή
τους και να προετοιμάσουν σιγά-σιγά τον απελευθε-
ρωτικό τους αγώνα.

Καμιά φορά πήγαιναν και οι Τούρκοι στα πανη-
γύρια. Πότε για καλό και πότε για κακό. Πάντα
όμως με υστεροβουλία. Μερικές φορές πήγαιναν,
μετείχαν στη γιορτή και διασκέδαζαν μαζί με τους
Έλληνες, για να δείξουν ότι είναι καλοί και τους
«αγαπάνε». Άλλοτε πάλι πήγαιναν οι Αγάδες για να
διαλέξουν καμιά όμορφη κοπέλα που τους γυάλιζε
στο μάτι και να την πάρουν στο χαρέμι τους. Αυτό
το ήξεραν οι μανάδες και μόλις παίρνανε χαμπάρι
ότι έρχονται οι Τούρκοι, φρόντιζαν να κακοντύνουν
τα κορίτσια τους, να τα μπαμπουλώνουν με μαντήλες
και τσεμπέρια, μέχρι και μουτζούρες έβαναν στο
πρόσωπό τους, για να φαίνονται άσχημες και μαυ-
ροκακαριασμένες και να μην τις προσέχει ο Αγάς.

Με το πέρασμα των χρόνων ο καθαρά λατρευ-
τικός χαρακτήρας των πανηγυριών άρχισε να αλ-
λάζει. Οι άνθρωποι των γειτονικών χωριών φόρτωναν
στα ζώα τα απαραίτητα, όπως ρούχα για να κοιμηθούν
το βράδυ και φαγητά για να φάνε. Μετά το τέλος
της Λειτουργίας καθόσαντε έξω στο προαύλιο και
στρωνόσαντε ομαδικά στο φαγοπότι. Φαΐ και πιοτό,
σιγά-σιγά άρχιζαν και το τραγούδι. Μετά το τραγούδι,
δεν αργούσε να έρθει και ο χορός. Επίσης κάποιοι
ντόπιοι άρχιζαν να μαγειρεύουν για τους επισκέπτες
και αυτό ήταν το θεμέλιο, η αρχή για τις οργανωμένες
παράγκες-ταβέρνες. Άλλοι πάλι με την ευκαιρία
συγκέντρωσης του κόσμου έφερναν μαζί τους κάποια
από τα προϊόντα τους για να τα πουλήσουν. Και
σταδιακά φτάσαμε στα μεγάλα οργανωμένα εμπο-
ροζωοπανήγυρα,  που κάποια απ’ αυτά εξακολουθούν
να υπάρχουν ακόμη.

Στην περιοχή μας υπήρχαν αρκετά Πανηγύρια.
Τα μεγαλύτερα ήσαν της Κυπαρισσίας, των Ολυμπίων,
της Καρούτας και άλλα. Το πιο μεγάλο της Πελοπον-
νήσου ήταν το πανηγύρι της Τεγέας. Τεράστιες εγ-
καταστάσεις, χιλιάδες κόσμου, αμέτρητα εμπορεύματα
και ζώα. Είχε και εξαιρετική έκθεση γεωργοκτηνο-
τροφικών προϊόντων της περιοχής. Έτυχα κάποτε
στη δεκαετία του 1970 και εντυπωσιάστηκα.

Το δικό μας πανηγύρι, το πανηγύρι της Μουν-
τράς, ξεκίνησε λίγο πριν το 1950. Πότε ακριβώς
δεν ξέρω. Πολύ γρήγορα όμως εξελίχθηκε σε μεγάλο
πανηγύρι. Γινόταν το Δεκαπενταύγουστο.

Ο χώρος που γινόταν, ήταν ένα λιοστάσι του
μπάρμπα Χρήστου του Μανιάτη, κοντά στην εκκλησία
της Μουντράς, απέναντι από το βενζινάδικο του
Ζώη. Σήμερα εκεί έχουν χτιστεί σπίτια. Το πανηγύρι
διαρκούσε τρείς ημέρες. Καμιά φορά όμως, αν άρχιζε
Τετάρτη ή Πέμπτη, συνεχιζόταν μέχρι και το Σαββα-
τοκύριακο και διαρκούσε τέσσερες και πέντε ημέρες.
Έμποροι και μαγαζάτορες από τη Ζούρτσα και τα
γειτονικά χωριά, από τη Ζαχάρω, τα Κρέστενα, την
Κυπαρισσία, τον Πύργο και την Καλαμάτα ακόμα,
άρχιζαν τις ετοιμασίες από τις παραμονές. Έστηναν
τις παράγκες τους στη σειρά, αφήνοντας ενδιάμεσα
διαδρόμους για να περνάει ο κόσμος. Για υλικά χρη-
σιμοποιούσαν σανίδες, καδρόνια, λιόπανα, σταφι-
δόπανα, μουσαμάδες, τέτοια πράγματα. Το νάιλον
ήρθε αργότερα. 

Και τι δεν πουλάγανε! Είδη ρουχισμού, παπούτσια,
εργαλεία, είδη νοικοκυριού, κοσμήματα, παιχνίδια
και ό,τι άλλο βάλει ο νους του ανθρώπου.

Οι γυναίκες όλο το χρόνο έκαναν το κουμάντο
τους. Πούλαγαν τα προϊόντα τους, το αυγό, την
κότα, το τυρί, τη μυζήθρα και ό,τι άλλο είχαν για
πούλημα και έφτιαχναν το κομπόδεμά τους. Το φύ-
λαγαν για να ψωνίζουν στο πανηγύρι. Τότε δεν
υπήρχαν τα εμπορικά αυτοκίνητα  που σήμερα πάνε
από πόρτα σε πόρτα και βρίσκεις ό,τι θέλεις. Επή-
γαιναν λοιπόν και ψώνιζαν προίκες ολόκληρες για
τα κορίτσια τους. Τι χαλκώματα, τι ρουχισμό, τι
είδη οικιακής χρήσεως γενικά. Τι να πρωτοειπεί κα-
νείς; Έβλεπες τις γυναίκες να κρατάνε στα χέρια
τους κατσαρόλες, τετζέρια, λεκάνες, ρογιά, χωνιά,
φανάρια, λυχνάρια, φρεσκάδες, πιάτα, μαχαιροπή-
ρουνα και άλλα και άλλα…

Οι άνδρες ψώνιζαν ρούχα, παπούτσια, εργαλεία
για τις δουλειές τους, είδη εξοπλισμού των ζώων,
όπως καπιστριάνες, μπαλντίμια, σαμάρια και άλλα. 

Τα παιδιά εκοίταζαν με τις ώρες τα διάφορα παι-
χνίδια και, αν είχαν χαρτζιλίκι, αγόραζαν κανά παι-
χνιδάκι ή καμιά σφυρίχτρα. Βέβαια, μερικές φορές

δεν προλάβαιναν να τα πάνε στο σπίτι. Εχάλαγαν
στο δρόμο, γιατί η ποιότητά τους δεν ήταν και η κα-
λύτερη. Γι’ αυτό έχει μείνει η έκφραση, όταν κάτι
χαλάει γρήγορα: «Μωρέ! Λες και είναι πανηγυριώ-
τικο». 

Όλοι όμως, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ήταν
αδύνατο να πάνε στο πανηγύρι και να μη φάνε
παστέλι. Κάτι μικρά μπακλαβαδωτά κομματάκια που
τα έφτιαχνε επί τόπου ο μπάρμπα Γιάννης ο Σκουτέρης
από την Αρήνη. Πιο νόστιμα, πιο γλυκά παστέλια
δεν έχουμε φάει. Θέλεις τα υλικά ήσαντε καλά, θέ-
λεις η σκόνη που έπαιρναν όταν φύσαγε, θέλεις
οι μύγες που καθόσαντε σύννεφο επάνω, δεν
ξέρω τι τα έκανε τόσο ωραία. Πάντως πανηγύρι
χωρίς παστέλι δε γινότανε. Και όταν πέθανε ο μπάρμ-
πα-Γιάννης συνέχισε η Σκουτέραινα και τα παιδιά
της. Το σήμα κατατεθέν του πανηγυριού μας.

Όσοι δε μπορούσαν να πάνε στο πανηγύρι, έδιναν
παραγγελίες σε κείνους που πήγαιναν. Να μου φέρεις
το τάδε πράμα κλπ. Ένας λοιπόν που πήγαινε στο
πανηγύρι, «φορτώθηκε» με πολλές παραγγελίες,
αλλά λεφτά δεν του έδινε κανένας. Στο τέλος του
λέει ένας: «Πάρε ένα δίφραγγο και φέρε μου μια
σφυρίχτρα». «Εσύ, του απαντάει, σίγουρα θα σφυ-
ρίξεις. Οι άλλοι δεν ξέρω τι θα κάνουν…».

Γύρω-γύρω από τον κυρίως χώρο του πανηγυ-
ριού, στα γειτονικά λιοστάσια, έφερναν πολλά
ζώα. Άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια, βόδια, πρόβατα,
γίδια, γουρούνια, απ’ όλα. Άσε τα κοτόπουλα. Αμέ-
τρητα κοτόπουλα δεμένα δύο-δύο από τα πόδια. Και
εκεί γινόσαντε οι αγοραπωλησίες. Διαπραγματεύσεις,

παζάρια, ανταλλαγές (τράμπες τις έλεγαν), αγορές.
Η αγορά λεγόταν και χαΐρι. Για να ξεχωρίζουν τα
ζώα που πουλιόσαντε, τους έβαζαν στο μπροστάρι
του σαμαριού ένα κλαδί ελιάς, στερεωμένο στο κο-
λιτσάκι. Αν ήταν ξεσαμάρωτο, έβαζαν το κλαδί στην
καπιστριάνα, δίπλα στα αυτιά. Αυτή ήταν η ένδειξη
ότι: «Το παρόν πωλείται».

Πρωτεύοντα ρόλο στην αγοραπωλησία των
ζώων είχαν και οι γύφτοι. Καραβάνια ολόκληρα
συνέρρεαν από τις παραμονές και κατέκλυζαν την
περιοχή. Ξαμολιόσαντε οι γύφτισσες και τα γυφτό-
πουλα στη Ζούρτσα για πλιάτσικο. Άλλες έλεγαν τη
μοίρα, άλλες πούλαγαν κοφίνια, άλλες έκαναν δήθεν
ότι θέλουν να ψωνίσουν και «εσούφρωναν» ό,τι
μπορούσαν. Μία έπιανε κουβέντα με το μπακάλη και
οι άλλες «ετράβαγαν» τα χέρια τους. Είναι άλλωστε
γνωστή από τα αστυνομικά δελτία η κλοπή «δια της
μεθόδου της απασχόλησης».

Οι άνδρες γύφτοι καταγινόσαντε με την αγορα-
πωλησία των ζώων, αλόγων, μουλαριών, γαϊδουριών.
Ήσαντε ικανοί να πάρουν ένα ετοιμόρροπο γέρικο
ζώο και μέσα σε λίγο χρόνο να το μετατρέψουν σε
σαΐνι σκέτο. Το περιλάβαιναν με τη βίτσα, με το
κέντρισμα, το αγρίευαν, του προκαλούσαν μια συνεχή
ανησυχία και νόμιζες ότι πιάνει πουλιά στον αέρα.
Ακόμη και χρώμα λέγεται πως μπορούσαν να του
αλλάξουν. Έκαιγαν στη φωτιά ένα μποτσίκι και το
ακούμπαγαν καυτό σε ένα σημείο του ζώου, κυρίως
μπροστά στο κούτελο, μέχρι που να κάνει σημάδι,
να μαδήσει. Το καινούργιο τρίχωμα έβγαινε άσπρο,
έτσι το ζώο γινότανε μπάλιο. Άντε μετά να το γνωρί-
σεις.

Λένε πως κάποιος  συγχωριανός μας πούλησε το
άλογό του και τον άλλο χρόνο το ξαναγόρασε. Μόλις
έφτασε στο σπίτι το άλογο, πήγε μόνο του κατευθείαν
στο παχνί. «Μπράβο άντρα μου, του λέει η γυναίκα
του, καλό άλογο διάλεξες. Φαίνεται νοητάκι. Τυχεροί
είμαστε. Ετούτο είναι για ’μάς». Πού να ήξερε η
καημένη!.. 

Όταν ολοκληρωνόταν μια αγοραπωλησία, πή-
γαιναν στις ταβέρνες-παράγκες να κεραστούν για
τα καλορίζικα, να ευχηθούν. Έτρωγαν, έπιναν και
γλεντούσαν. Όπως άλλωστε και πολύς κόσμος που
πήγαινε στο πανηγύρι για να διασκεδάσει. Όλες οι
ταβέρνες είχαν ζυγιές με όργανα. Κάπου-κάπου
είχαν και καμιά γυναίκα που έκανε την τραγουδίστρια,
της κακιάς ώρας συνήθως. Έτσι για κράχτη την
έφερναν να μαζεύεται ο κόσμος.

Δεσπόζουσα φυσιογνωμία στους οργανοπαίχτες
ήταν ο Γύφτο-Μήτσος, ο βασιλιάς των γύφτων.
Έπαιζε κλαρίνο. Ψηλός, επιβλητικός, σοβαρός, ήταν
ο αδιαφιλονίκητος αρχηγός τους και ο λόγος του
ήταν συμβόλαιο γι’ αυτούς.

Εκεί μέσα στο πήγαινε-έλα του πανηγυριού δινόταν
η ευκαιρία να «ειδωθούν» και κάποιοι νέοι, υποψή-
φιοι για γάμο. Πού αλλού θα ήταν καλύτερα; Πέρα-
δώθε, πέρα-δώθε, έβλεπαν, ξανάβλεπαν ο ένας τον
άλλον και, αν τα προσόντα εκάλυπταν τις εκατέρωθεν
προσδοκίες, το θέμα προχωρούσε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πανηγυριού, ο δρόμος
Ζούρτσα-Μουντρά είχε την τιμητική του. Κόσμος πή-
γαινε και ερχότανε συνεχώς, αληθινό μελισσολόι.
Είχε και αυτοκίνητο για όσους δε μπορούσαν να
περπατήσουν. Οι πιο πολλοί όμως πήγαιναν με τα
πόδια. Άλλοι με τα ζώα τους. Πήγαιναν άδειοι και
γύριζαν φορτωμένοι με τα λογής-λογής ψώνια τους. 

Γενικά το πανηγύρι εξελίχθηκε σε σπουδαία
εκδήλωση για την περιοχή μας. Τόσο από κοινωνι-
κής, όσο και από οικονομικής κυρίως απόψεως.
Όλοι είχαν να ωφεληθούν. Και οι αγοραστές και οι
έμποροι. Όλοι ερύθμιζαν τις δουλειές τους, σύμφωνα
με το πανηγύρι. Είτε σοβαρές ήσαν αυτές, είτε δευ-
τερεύουσες. Ακόμη και εμένα, όταν τελείωσα το Γυ-
μνάσιο και θέλησα να πάω στην Αθήνα για να κάνω
λίγο φροντιστήριο πριν από τις εξετάσεις, μου είπε
ο πατέρας μου: «Άσε να περάσει το πανηγύρι, που
έχουμε δουλειές, και μετά βλέπουμε».

Με το πέρασμα των χρόνων το πανηγύρι έχασε
την αίγλη του, ατόνησε, εκφυλίστηκε και σιγά-σιγά
καταργήθηκε. Σ’ αυτό συνετέλεσαν πολλοί παρά-
γοντες. Κυρίως το κινητό εμπόριο που εκάλυπτε και
καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, η τηλεόραση και τα μέσα επι-
κοινωνίας που έφεραν μέσα στα σπίτια την ενημέρωση
και τη διασκέδαση των ανθρώπων και γενικά η ροή
των πραγμάτων, που τίποτα δεν αφήνει ανεπηρέαστο
στο διάβα της.  

ΝΙΚΟΣ  ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ
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Tο πανηγύρι 

Κάτοικοι άλλου χωριού της Ηλείας κατεβαίνουν
στο δικό τους πανηγύρι.

Μια δική μας φωτογραφία δε θα διέφερε πολύ.

Κάπως έτσι εμφανιζόταν η «ορχήστρα» στις
παράγκες-ταβέρνες και του δικού μας πανηγυριού.
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ΤΟ  ΝΕΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ  «Α.Ο.  ΑΠΟΛΛΩΝ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ»

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Αθλητικού Ομίλου «Απόλλων» Νέας Φιγαλίας, της
αγαπημένης και επιτυχημένης ως τώρα ποδοσφαιρικής ομάδας του χωριού μας, εκλέχθηκε
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Γιαννίκος Βασίλειος

Γραμματέας: Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος

Ταμίας: Κολώκα Βίκυ

Μέλη: Γλούμης Γρηγόριος

Δημοσθενίδης Αθανάσιος

Κουτσοπούλου Σταυρούλα

Λώλος Θεόδωρος

Τσαούσης Κωνσταντίνος 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο Δ.Σ. Να ηγηθεί με σύνεση και σύμπνοια της
ομάδας και να την οδηγήσει όσο πιο ψηλά γίνεται, δίνοντας χαρά και περηφάνια στο φί-
λαθλο κοινό και σε όλους τους Ζουρτσάνους. Είθε η διεξαγωγή του Παγκοσμίου
Κυπέλλου και οι αξιέπαινες εμφανίσεις της Εθνικής Ελλάδος να εφοδιάσουν και τους
ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα με νέες γνώσεις, εμπειρίες και δύναμη, για να
υπηρετήσουν με συνέπεια αυτό που με πάθος αγαπούν και να ομορφύνουν και να ανα-
βαθμίσουν το άθλημα, προσηλωμένοι στο «ευ αγωνίζεσθαι» και στην τίμια ομαδική προ-
σπάθεια, που θα φέρνει και τις νίκες, αλλά και που, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα,
πάντοτε ικανοποιεί και «βαθμολογείται».

Εισφορές  
για  την  εφημερίδα 

Παύλου-Καργανούρη Ολυμπία.................. 20€
Παύλου-Χατζή Μαρία ............................... 20€
Παναγόπουλος Χαράλαμπος ................... 50€
Πάλλας Ιωάννης ....................................... 20€
Τσουκαλάς Γεώργιος του Νικ. .................. 20€
Κουτσόπουλος Γεώργιος του Κων. ...........20€
Βλάχος Νικόλαος του Φωτίου ................. 20€
Καραβούλια Δήμητρα .............................. 20€
Αγγελοπούλου Νίκη του Δημοσθένη ....... 40€ 
Κάσσαρης Διονύσιος του Κων/νου .......... 20€
Γλούμη Δήμητρα του Θεοδ....................... 10€
Παπαγιώργος Γεώργιος του Αθαν. .......... 20€
Βλάχος Ελισσαίος.................................... 20€
Παναγόπουλος Μιχάλης ...........................10€
Μανώλης Διαμαντής .................................10€ 
Παπαϊωάννου Αναστασία του Διον............10€
Παπαϊωάννου Φανή του Διον.................... 10€
Παπαϊωάννου Αθηνά του Διον. ................ 20€
Γλούμης Βασίλειος του Κων. .................... 20€
Λιάπης Ιωάννης του Γεωρ. ....................... 10€
Ζαριφοπούλου-Γιαγμούρογλου Φωτ......... 20€
Κλέντος Ευθύμιος του Ιωάννη ................. 50€
Δημόπουλος Διονύσιος ............................ 20€
Κατσάμπουλα Κατερίνα ........................... 20€
Ιωάννης και Χριστίνα Βλάμη .................... 20€
Ιωάννης και Μαρία Βλάμη από Ολλανδία .30€
Νεοφώτιστος Θεόδωρος .......................... 20€
Παπανδρέου Δήμητρα .............................. 20€
Δάβανος Αθανάσιος ..................................30€
Δάβανος Ιωάννης ..................................... 30€
Βλάμης Σπύρος του Ελισσαίου ................ 10€
Ζαριφόπουλος Αλέκος ............................. 20€
Φλέσσα Μαρία του Ιωαν............................ 50€
Μανωλοπούλου Αιμιλία ............................ 30€
Ζώης Βασίλειος......................................... 20€

Εις  μνήμη
Ζουρτσάνος Νικόλαος .............................. 50€

Εις μνήμη της συζύγου του Γιαννούλας.
Αυγερινός Αναστάσιος ............................. 30€

Εις μνήμη της εγγονής του Εριφύλης       
Τζωρτζοπούλου

Εις μνήμην Αλεξάνδρας Αρ. Βλάχου προσέφε-
ραν: 

Ιωάννης και Χριστίνα Βλάμη ...............100€
Δημήτρης και Αιμιλία Διαμαντίδου ....... 50€    
Μότα Δ. Μαντζούνη και τέκνα ............. 50€
Ευθυμία Θ. Βλάχου και τέκνα .............. 50€
Σταμάτης και Φωτεινή Διαμαντοπούλου      
και τέκνα ............................................... 50€
Αρχοντούλα Λ. Γιουρούκου 
και τέκνα ............................................... 50€
Ηρακλής και Πάτρα Βλάχου ................. 40€
Θεόδωρος και Μαρία Βλάχου .............. 50€
Ελισσαίος Α. Βλάχος ........................... 20€

Η κα Πόπη Γραμματικοπούλου εις μνήμην του
συζύγου της Κώστα προσφέρει 100 ευρώ για
την Αγία Αναστασία.

Εις μνήμην Ευθυμίου Κ. Βλάχου προσέφεραν: 
Τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και συγγενείς
του το ποσό των 590 ευρώ εις την Αγίαν Ανα-
στασίαν και 100 ευρώ εις την Παναγίαν – Μονα-
στήρι.

Για  το  Μοναστήρι 
Ο Πολυχρονόπουλος Νικόλαος από Οντάριο Κα-
ναδά προσφέρει για τα έργα στο Μοναστήρι 150
ευρώ, εις μνήμην του αδελφού του Θεόδωρου
και της νύφης του Φανής

Για  έργα  του  Συλλόγου
Kαραχάλιος Νικόλαος............................... 50€
Κατσάμπουλας Αθανάσιος ........................40€

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Γεννήσεις

➤ Στις 14-4-2014 ο Κουκλαμάνης Παναγιώτης του Σωκράτη
και η σύζυγός του Έφη απέκτησαν κοριτσάκι.

➤ Στις 27-4-2014 ο Πιτσινής Ηλίας του Αθανασίου και η σύ-
ζυγός του Νίκη απέκτησαν δίδυμα κοριτσάκια.

➤ Στις 6-5-2014 ο Αντωνόπουλος Γιώργος και η Σωτηρία
Σταυροπούλου απέκτησαν δίδυμα αγοράκια.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν. 

Βαφτίσεις

➤ Ο Πιτσινής Ηρακλής του Αθανασίου και η σύζυγός του
Ελένη βάφτισαν στην Αθήνα τα δυο αγοράκια τους, Αθα-
νάσιο και Χαρίλαο.

➤ Στις 26-4-2014 ο Ειρηναίος Τσαούσης και η σύζυγός του
Αθανασία βάφτισαν την κορούλα τους και της έδωσαν το
όνομα Παναγιώτα.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα. 

Θάνατοι

➤ Στις 12-5-2014 απεβίωσε στην Αθήνα η Αλεξάνδρα, σύ-
ζυγος του Αρίστου Βλάχου, ετών 75 και κηδεύτηκε στο
κοιμητήριο του Μοναστηριού, στη Νέα Φιγαλία.

➤ Στις 27-5-2014 απεβίωσε ο Χριστοδουλίδης Σάββας, ετών
53 και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία.

➤ Στις 30-4-2014 απεβίωσε στην Αθήνα ο Ευθύμιος Βλάχος,
ετών 90 και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο του Μοναστηριού. 

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Π ω λ ή σ ε ι ς
― ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο στην Κάτω Βρύση επιφάνειας 490

τ.μ. με πρόσοψη σε δημόσιο δρόμο απέναντι από την
οικία του Δημητρίου Παπανδρέου και κατάστημα στην
αγορά, στο δρόμο προς την εκκλησία του Αγίου Νικο-
λάου. Τηλ. 2610422470 Αθανασία Πανταζάτου, Πάτρα 

― ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία με κήπο πλησίον της αγοράς στη 
Ν. Φιγαλία. Τηλ. επικοινωνίας 2691026934, 6974674736 
Κολλαράς Θεόδωρος

ΣΕ  ΚΑΛΟ… ΔΡΟΜΟ  

Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΘΟΛΟΥ - ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ

Είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας για τα
βυθίσματα του δρόμου Θολού-Ζούρτσας και για τα έργα που βρί-
σκονταν σε εξέλιξη, προκειμένου να θεραπευτούν οι βλάβες του
και να αποκατασταθεί η απροβλημάτιστη και ασφαλής βατότητά
του.

Με χαρά και ικανοποίηση είδαμε τώρα ότι τα έργα έχουν
αρχίσει να αποδίδουν καρπούς: το μεγάλο βύθισμα πριν από το
Λέπρεο, στη θέση Σκουπά δεν υπάρχει πια και απομένει να δούμε
-σύντομα, ευχόμαστε- και την ασφαλτόστρωσή του και όποιες
άλλες λεπτομέρειες απομένουν για ολοκλήρωση του έργου. Πα-
ράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες στο βύθισμα στα Ρεβελέικα,
αλλά αυτό έχει ακόμα πολύ… ψωμί. 

Υπάρχουν, βέβαια, και άλλες «κακοτοπιές», που πρέπει να
προσέξουν οι οδηγοί, ιδίως τώρα το καλοκαίρι, που η κίνηση θα
είναι αυξημένη. Και, σίγουρα, στα δύο προαναφερθέντα βυθίσματα
και σε κάποια ακόμα που έχουν αρχίσει να μας απειλούν, θα
υπάρχει μπόλικη σκόνη. Ας είμαστε προσεκτικοί, για να κάνουμε
και το μπάνιο μας πιο ευχάριστο και, πάνω απ’ όλα, τη διαδρομή
μας πιο ασφαλή. Η επιθετική οδήγηση και η βιασύνη να προλά-
βουμε εμείς να σκονίσουμε τον άλλο, πριν να μας σκονίσει
αυτός, είναι και απρεπής και επικίνδυνη ενέργεια. Άλλωστε, τα
αυτοκίνητα εύκολα πλένονται και έξω και μέσα. Μερικές, όμως,
απερισκεψίες μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις που δεν ξε-
πλένονται ούτε απ’ έξω ούτε από μέσα μας.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  Β.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

Λ. Δημοκρατίας 304  Άγιοι Ανάργυροι  

Τηλ. 210 2310942  Φαξ: 210 2310963  

Κιν.: 697 8686 427

e-mail: gotaxisinfo@gmail.com

Ενοικιάζονται Διαμερίσματα 

στη Νέα Φιγαλία (Ζούρτσα) 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ  

Τηλ.: 26250 - 41767 ή 0015168481119
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Με τις νίκες τους στη μάχη του Μαραθώνα
(490 π.Χ.), στη ναυμαχία της Σαλαμίνας (480
π.Χ.) και στη μάχη των Πλαταιών (479 π.Χ.),

οι Έλληνες, με πρωταγωνιστές τους Αθηναίους, απέ-
κρουσαν τους Πέρσες, που είχαν εκστρατεύσει με
σκοπό να κατακτήσουν τον ελληνικό χώρο (και, πιθανόν,
για να επεκταθούν και στην Ευρώπη) και ματαίωσαν
τα σχέδιά τους. Αμέσως μετά την απόκρουση της περ-
σικής απειλής, η «πόλις-κράτος» των Αθηνών, με
νέον αέρα ελευθερίας και αυτοπεποίθησης, είχε μια
ραγδαία και μεγάλη ανάπτυξη, οικονομική, στρατιωτική
(κυρίως ναυτική), πολιτική και πνευματική-καλλιτεχνική,
που την κατέστησε κυρίαρχη δύναμη του ελλαδικού
χώρου. Είναι μία περίοδος πενήντα χρόνων, γνωστή
ως «χρυσή πεντηκονταετία» ή ως «χρυσούς αιώνας
του Περικλή», αφού στο διάστημα αυτό στην πολιτική
σκηνή και στην ηγεσία κυριάρχησε ο μέγας εκείνος
πολιτικός άνδρας. Τότε έφτασε στο αποκορύφωμά της
η δημοκρατία, τότε γεννήθηκαν αθάνατα έργα του
πνεύματος και της τέχνης, τότε γράφονταν και παρου-
σιάζονταν στο θέατρο οι τραγωδίες, τότε χτίστηκαν
θαυμαστά οικοδομήματα, όπως ο Παρθενώνας. Με
τη δύναμη και την ακτινοβολία της η Αθήνα επεξέτεινε
την κυριαρχία της και τον έλεγχό της σε πλήθος άλλων
ελληνικών περιοχών, που γίνονταν σύμμαχοί της, είτε
με τη θέλησή τους είτε με την απειλή είτε και με τη
χρήση πολεμικής βίας. Κάπως έτσι συγκροτήθηκε η
λεγόμενη «αθηναϊκή συμμαχία» και η Αθήνα εξελί-
χτηκε σε υπερδύναμη της εποχής. 

Όμως, η άλλη μεγάλη δύναμη τότε στην Ελλάδα
και παραδοσιακά αντίπαλος της Αθήνας, η Σπάρτη,
και οι επίσης πολλοί και ισχυροί σύμμαχοί της (π.χ.,
Κόρινθος, Μέγαρα κ.ά.) που είχαν συγκροτήσει τη
λεγόμενη «πελοποννησιακή συμμαχία», δεν έβλεπαν
με καλό μάτι την αυξανόμενη δύναμη της Αθήνας,
που απειλούσε τα δικά τους γεωπολιτικά (θα λέγαμε
σήμερα) και οικονομικά συμφέροντα. Διάφορα περι-
στατικά, πολιτικά και στρατιωτικά («θερμά επεισόδια»,
κατά τη σημερινή έκφραση) αποτέλεσαν αφορμές για
κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών και
για συσσώρευση των νεφών του πολέμου. Στις δια-
πραγματεύσεις που προηγήθηκαν, η κάθε πλευρά πρό-
βαλε  στην άλλη τέτοιες απαιτήσεις, που ήταν αδύνατο
να γίνουν δεκτές. Η εμμονή της Αθήνας στη διατήρηση
της ηγεμονικής της θέσης και ο συνακόλουθος φόβος
της Σπάρτης για τις σε βάρος της συνέπειες από την
ανυποχώρητη αυτή τακτική των Αθηναίων, είχε ως
αποτέλεσμα ένα μακροχρόνιο και καταστροφικό πό-
λεμο 27 ετών (431-404 π.Χ., με κάποια ενδιάμεσα
διαλείμματα), που έμεινε γνωστός στην ιστορία ως
«πελοποννησιακός πόλεμος» και του οποίου άμεση
συνέπεια ήταν η ήττα και ταπείνωση της Αθήνας και
έμμεση η καταστροφή της Ελλάδας και η έναρξη της
παρακμής του αρχαίου ελληνικού κόσμου. 

Τα ως άνω εκτεθέντα ιστορικά στοιχεία δε φαίνεται
εκ πρώτης όψεως να έχουν άμεση σχέση με τον τίτλο
και με το θέμα του παρόντος κειμένου, όμως κρίθηκαν
χρήσιμα για δύο λόγους: πρώτον, για να δείξουν την
ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στις συγκρούσεις
συμφερόντων και τις μεθοδεύσεις των μεγάλων δυ-
νάμεων του τότε και του σήμερα. Είναι σαν να βλέπουμε
να ξαναπαίζεται το ίδιο έργο. Και δεύτερον, για να ει-
σαχθεί ο αναγνώστης στο κλίμα εκείνης της εποχής,
να γνωρίσει τις συνθήκες, μέσα στις οποίες έλαβε
χώρα το περιστατικό που θα αναφερθεί πιο κάτω (και
το οποίο δικαιολογεί τον τίτλο του κειμένου), να το
κατανοήσει και να το ερμηνεύσει σωστά, να κάνει τις
συγκρίσεις με το σήμερα και να εξαγάγει τα συμπερά-
σματά του. 

Αυτόν τον «πελοποννησιακό πόλεμο» μεταξύ Αθη-
ναίων και Λακεδαιμονίων (δηλ. των Σπαρτιατών) και
των συμμάχων κάθε πλευράς, εξιστόρησε, στο μεγα-
λύτερο μέρος του, ο Αθηναίος ιστορικός Θουκυδίδης,
που θεωρείται ο σπουδαιότερος, μεθοδικότερος και
αντικειμενικότερος ιστορικός της αρχαιότητας, με παγ-

κόσμιο κύρος και αναγνώριση. Εκτός από την παρου-
σίαση των πολεμικών συγκρούσεων, κατέδειξε ότι η
φθορά όλων των αξιών και της ηθικής γίνεται αναπό-
φευκτη στους πολέμους και στις εμφύλιες διαμάχες
που ξεσπούν στη διάρκειά τους ή κατόπιν. Η αγριότητα
του πολέμου, οι προσωπικές φιλοδοξίες, τα συμφέροντα,
οι κομματικές εμπάθειες και ο αμοραλισμός (δηλ. η
έλλειψη ηθικής), κάνουν τους ανθρώπους αδίστακτους
και απάνθρωπα βίαιους. Ο πόλεμος γίνεται δάσκαλος
της βίας: «βίαιος διδάσκαλος ο πόλεμος», είναι η
φράση του ίδιου του ιστορικού. Αλλάζουν οι κανόνες
συμπεριφοράς, αντιστρέφονται τα κριτήρια της ηθικής
και της λογικής, διαστρεβλώνεται ακόμα και η σημασία
των λέξεων και των εννοιών ανάλογα με τα συμφέροντα,
το μαύρο παρουσιάζεται για άσπρο και το άσπρο για
μαύρο. Και όποιος είναι ισχυρότερος, επιβάλλει τη
θέλησή του στον άλλο με τη βία, καταπατώντας κάθε
έννοια δικαίου. Όλα αυτά ανήκαν και στο «οπλοστάσιο»
των δύο μεγάλων αντιπάλων του πελοποννησιακού
πολέμου, που, κατά τη γνώμη του ιστορικού, κινούνταν
και οι δύο από κίνητρα εγωιστικά και ιδιοτελή, με
μόνη τη διαφορά ότι οι Αθηναίοι διακήρυσσαν κυνικά
τις προθέσεις τους, ενώ οι Σπαρτιάτες κρατούσαν τα
προσχήματα. Στην ουσία, όμως, καμιά διαφορά δεν
υπήρχε στον τρόπο συμπεριφοράς τους. Τα συμπτώματα
και αποτελέσματα της φθοράς και της έκπτωσης των
αξιών ο Θουκυδίδης τα περιέγραψε με την ίδια ενάργεια
και ακρίβεια που περιέγραψε το λοιμό, τη φοβερή
επιδημία που χτύπησε την Αθήνα τη δεύτερη χρονιά
του πολέμου και που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες Αθη-
ναίους πολίτες και στρατιώτες, ακόμη και στον ίδιο το
μεγάλο ηγέτη της πόλης, τον Περικλή.

Λέει, λοιπόν, ο Θουκυδίδης -για να έρθουμε στο
θέμα μας- ότι κατά το 16ο έτος του πελοποννησιακού
πολέμου, δηλαδή το 416 π.Χ., οι Αθηναίοι εξεστρά-
τευσαν εναντίον της νήσου Μήλου, του γνωστού μας
και σήμερα αιγαιοπελαγίτικου νησιού. Οι κάτοικοι
της Μήλου (Μήλιοι) ήταν άποικοι των Λακεδαιμονίων
πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή κάτι σαν μετανάστες,
που από τη Σπάρτη ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο
νησί. Δεν ήθελαν, λοιπόν, να πάνε με το μέρος των
Αθηναίων, αλλά ούτε και εναντίον τους στρέφονταν
και κράτησαν ουδετερότητα. Αλλά οι  Αθηναίοι ήθελαν
οπωσδήποτε να τους εντάξουν στη συμμαχία τους
και, αφού οι Μήλιοι αρνούνταν, έπλευσαν στο νησί
με περίπου 40 πλοία και 2.500 στρατιώτες. Και πριν
από την επίθεση έστειλαν πρέσβεις για διαπραγμα-
τεύσεις.  

Ε ίπαν, λοιπόν, πρώτα απ’ όλα οι Αθηναίοι πρέσβεις
στους άρχοντες των Μηλίων: «…επισταμένους

προς ειδότας ότι δίκαια μεν εν τω ανθρωπείω λόγω
από της ίσης ανάγκης κρίνεται, δυνατά δε οι προ-
ύχοντες πράσσουσι και οι ασθενείς ξυγχωρούσιν.»
Σύμφωνα με μία από τις πολλές μεταφράσεις που
έχουν γίνει στο έργο του Θουκυδίδη και που την έχει
κάνει -ποιος, νομίζετε; -ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η ως
άνω φράση σημαίνει: «…κατά την συζήτησιν των αν-
θρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου
αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν
αυτού, όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει
η δύναμίς του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επι-
βάλλει η αδυναμία του.» Με απλούστερα και πιο κα-
τανοητά λόγια η κυνική αυτή υπόμνηση των Αθηναίων
προς τους Μηλίους λέει: όπως καλά γνωρίζουμε και
γνωρίζετε, στις ανθρώπινες υποθέσεις το δίκιο λο-
γαριάζεται μόνον όταν και οι δύο πλευρές έχουν ίση
δύναμη για να το επιβάλουν, διαφορετικά ο πιο δυ-
νατός επιβάλλει αυτό που θέλει με τη δύναμή του,
ενώ ο αδύναμος αναγκάζεται να υποχωρήσει και να
το δεχτεί, λόγω της αδυναμίας του. 

Είναι σαν να τους έλεγαν: οι διαπραγματεύσεις
είναι τυπικές και δεν έχουν ουσιαστικό νόημα, γιατί
δεν είμαστε ισοδύναμοι. Εμείς είμαστε οι ισχυροί και,
επομένως, το δίκιο είναι με το μέρος μας, δηλαδή -θέ-
λετε, δε θέλετε- θα γίνει το δικό μας!                  

Αυτό είναι το λεγόμενο «δίκαιον του ισχυροτέρου»,
ο νόμος της ζούγκλας, όπου χωρίς λογική και ηθική το
δυνατότερο ζώο κατασπαράσσει το πιο αδύνατο. Και
αν αυτός ο νόμος εκεί δικαιολογείται, η μεταφορά και
εφαρμογή του στις ανθρώπινες κοινωνίες προκαλεί
φρίκη και θέτει σε αμφισβήτηση την κυρίαρχη θέση
που υποτίθεται ότι κατέχει ο άνθρωπος στην κορυφή
της πυραμίδας των δημιουργημάτων της ζωής του
πλανήτη μας. Και όμως, ο κόσμος μας συχνά θυμίζει
ζούγκλα, τόσο στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων όσο
και στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Και εξαιτίας
αυτού, η ανθρωπότητα έχει επανειλημμένα εγγράψει
στο παθητικό της πληγές βαθιές και ανυπόφορες. Όσο
για τη χώρα μας, οι ισχυροί την είχαν ανέκαθεν στο
στόχαστρό τους και -δεν έχουμε παράπονο!- ακόμα
και τώρα που μιλάμε, πολύ καλά την...«περιποιούν-
ται»!

Είπαν κι άλλα, πολλά και ενδιαφέροντα, οι Αθηναίοι
και οι Μήλιοι. Οι μεν Αθηναίοι, στο ίδιο μοτίβο, με την
υπεροψία του δυνατού, πότε με τις απειλές και πότε
με σοφίσματα (δηλαδή, με επιχειρήματα που φαίνονται
λογικά, αλλά δεν είναι), προσπάθησαν να πείσουν τα
υποψήφια θύματά τους ότι τους συμφέρει να παρα-
δοθούν χωρίς αντίσταση, αφού η μοίρα τους είναι
ούτως ή άλλως προδιαγεγραμμένη. Αλλά, αν ο κυνισμός
του δυνατού μετατρέπει την κοινωνία σε ζούγκλα, την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια (με όλες τις αρετές που αυτή
περικλείει) τη διασώζουν κάποιοι αδύναμοι, όπως
οι Μήλιοι, που δηλώνουν ότι θα ήταν πολύ δειλοί
και ευτελείς (φτηνοί, ξεφτιλισμένοι), αν, όσο είναι
ακόμα ελεύθεροι, δεν έκαναν το παν, για να μη
γίνουν δούλοι. Και όντως: δεν παραδόθηκαν, αντι-
στάθηκαν όσο μπορούσαν και μόνον όταν η πολιορκία
από τους Αθηναίους έγινε ασφυκτική με την άφιξη
ενισχύσεων από την Αθήνα, αναγκάστηκαν να συνθη-
κολογήσουν άνευ όρων. Και τότε οι Αθηναίοι σκότωσαν
όσους Μηλίους ενήλικους έπιασαν, εξανδραπόδισαν
(έκαναν ανδράποδα, δηλ. δούλους για πούλημα) τις
γυναίκες και τα παιδιά και έφεραν στο νησί δικούς
τους αποίκους. 

Με τη στάση τους αυτή οι Μήλιοι προστέθηκαν
σε εκείνους που υπερασπίζονται και διασώζουν την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σε εκείνους που, μη δειλιά-
ζοντας μπροστά στους ισχυρούς, υψώνουν ένα ένδοξο
και εμβληματικό «μολών λαβέ», ένα αποφασιστικό
«ελευθερία ή θάνατος», ένα περήφανο «όχι», που
συνοδεύονται από θυσίες, συχνά αιματηρές, αλλά όχι
μάταιες. Γιατί, σύμφωνα με την αρχαιοελληνική αντί-
ληψη, όταν εκδηλώνεται «ύβρις» στον άνθρωπο (δηλ.
αλαζονική και ασεβής συμπεριφορά), έρχεται η «νέ-
μεσις», ως θεία δικαιοσύνη και τιμωρία για τους -συ-
νήθως ισχυρούς- αλαζόνες. Έτσι, η ήττα και καταστροφή
των Αθηναίων στον πελοποννησιακό πόλεμο, στο
μυαλό των αρχαίων θα ερμηνεύτηκε σίγουρα και ως
τιμωρία για την υπεροψία και τον αμοραλισμό τους. 

Ηπαραπάνω «μικρή» (και πικρή) ιστορία των Μη-
λίων, άγνωστη -όπως και πολλές άλλες- στους

περισσότερους, ανήκει στα «ψιλά γράμματα» αλλά
ταυτόχρονα στις υψηλές στιγμές της Ιστορίας. Και
αποτελεί διαφωτιστικό παράδειγμα της συμπεριφοράς
των μεγάλων και ισχυρών από τη μια και του χρέους
των λεγόμενων μικρών και ανίσχυρων από την άλλη.
Αναμφίβολα, το παράδειγμα των Μηλίων είναι και
σήμερα άξιο μίμησης. Για να εξακολουθήσουν να
έχουν νόημα λέξεις, όπως πατρίδα, ελευθερία, αξιο-
πρέπεια και να μην αποτελούν γράμμα κενό. Και
σήμερα έχουμε χορτάσει από τα «κενά γράμματα»
και από «τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα» των
ισχυρών της εξουσίας, δικών μας και ξένων. Είναι
καιρός να παραδειγματιστούμε από τα «ψιλά γράμ-
ματα» της ιστορίας των αδύναμων Μηλίων, που
είναι, εντούτοις, γεμάτα δύναμη, αλήθεια, αξιοπρέπεια
και περηφάνια.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΟ  ΔΙΚΑΙΟ  ΤΟΥ  ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥ 
(ΜΙΑ  ΜΙΚΡΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΑΠΟ  ΤΑ  «ΨΙΛΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ»  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ)
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Στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας
διαβάσαμε για τον απροσδόκητο θάνατο του φι-
λολόγου καθηγητή και ερευνητή συγγραφέα Κυ-
ριάκου Μαντζιβή.

Δικαιολογημένη απόλυτα η θλίψη σε όσους
τον γνώρισαν. Τον γνώρισα και εγώ σε μια επέτειο
της 25ης Μαρτίου, όταν εκφωνούσε τον πανηγυρικό
λόγο της ημέρας από το βήμα του μητροπολιτικού
μας ναού του Αγίου Νικολάου. 

Γνώση, μεταδοτικότητα, πάθος. Δε μίλαγε
μόνο με το στόμα αλλά με ολόκληρο το «είναι»
του. Θα δανειστώ μια δική του έκφραση (προ-
σαρμόζοντάς την στα λεγόμενά μου) και θα πω
ότι, ο λόγος του φωτεινό ποτάμι, ξεχυνόταν από
τα πυρωμένα αυλάκια του μυαλού του, κάνοντας
το ακροατήριό του να παρακολουθεί τον πατριω-
τικό του λόγο, χωρίς ανάσα. 

Στη συνέχεια τον γνώρισα μέσα από το βιβλίο
του «ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» (Ο Παρθενών της
Πελοποννήσου) Αθήνα 2002, αφιέρωμα στον τόπο
που έζησε για χρόνια ως εκπαιδευτικός (και Δι-
ευθυντής του Λυκείου) και που αγάπησε πολύ,
πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεται κανείς, διαβά-
ζοντας το βιβλίο.

Στη μνήμη του, σκέφτηκα να δημοσιεύσουμε
στην εφημερίδα μας ένα κεφάλαιο αυτού του βι-
βλίου με τίτλο «η Αρχαία Φιγάλεια». Το παραθέτω
αντιγράφοντάς το, από το πρωτότυπο. 

Απολαύστε το.
Δημ.Δημοσθενίδου

******* 

Τ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ, ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ, δεσπόζει σαν τεράστιος
βιγλάτορας βυζαντινής εποχής στο

βουνό που προστατεύει στοργικά τη Νέα Φιγαλία.
Συχνά στέκομαι όρθιος στο γραφείο μου κολλη-
μένος στο τζάμι και κοιτάζω έκθαμβος το ανεπα-
νάληπτο τοπίο.

Τέσσερα ολόκληρα χρόνια γεμίζω διαρκώς τα
μάτια μου ομορφιά.

Έντονη λαχτάρα στη ζάλη του τέλειου, καθημε-
ρινή θυσία στη γεννήτρα φλόγα, που ο φωτοδότης
Απόλλωνας σκόρπισε απλόχερα στις αρκαδικές σύ-
δεντρες κι ασύδεντρες συστάδες. Και στα πυρωμένα
αυλάκια του μυαλού μου η φαντασία, ποτάμι φωτεινό
ξεχύνεται στο σιωπηρό παρελθόν, παραμερίζοντας
τον αμήχανο λογισμό μου και με το μεγάλο της
μάτι, το θεϊκό, μαζεύει έναν έναν τους ανθούς των
ονείρων και τους κάνει στεφάνι αμάραντο στο βωμό
της μνήμης. Στο βάθος, στο μενεξελί σύθαμπο ξε-
προβάλλουν οι σκιές των αρχαίων Φιγαλέων που
γι’ αρκετούς αιώνες έζησαν γιορτινά στην ένδοξη
πόλη του Φιγάλου (ή -κατά τον Πολύβιο- Φιάλου),
στην αρχαία Φιγάλεια.

Φαίνεται ότι το βασίλειο της αρχαίας Φιγάλειας,
που ιδρύθηκε από το Φίγαλο, το γιο του βασιλιά
της αρκαδικής πόλης Λυκόσουρας Λυκάονα, βρι-
σκόταν στην ακμή του κατά τον 8ο-7ο π.Χ. αιώνα.
Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ο πληθυσμός της
αρχαίας Φιγάλειας έφτανε τότε τις 50.000. Και
τούτο δεν είναι υπερβολή. Αφενός οι μαρτυρίες
των ιστορικών-περιηγητών (Ηροδότου, Διονυσίου
του Αλικαρνασσέα και Παυσανία του Περιηγητή)
και αφετέρου τα αρχαιολογικά ευρήματα επιβεβαι-
ώνουν την κοινωνική και πολιτιστική άνθιση της
πόλης. Ο ποταμός της περιοχής, η Νέδα, ήταν
πλωτός σχεδόν μέχρι την αρχαία Φιγάλεια (μάλιστα
στο χωριό Λεμονιά βρέθηκαν κάβοι, ίχνη νεωσοίκων1

που χρησιμοποιούνταν για το δέσιμο των πλοίων)
και διευκόλυνε σημαντικά το εμπόριο και τις συ-
ναλλαγές. Τα ισχυρά τείχη με την Ακρόπολη, οι
πολλοί ναοί (του Επικούριου Απόλλωνος, της Σω-
τείρας Αρτέμιδος, του Ακρατοφόρου Διονύσου, της
Κωτυλίου Αφροδίτης, της Ωκεανίδος Ευρυνόμης,
της ποτάμιας θεότητας Νέδας), τα κολοσσιαία αγάλ-
ματα (το λίθινο άγαλμα της Αρτέμιδος, το τετράγωνο

του Ερμού, το μπρούντζινο του Απόλλωνος), το
άντρο της Μελαίνης Δήμητρος, το Πολυάνδριο Μνη-
μείο των πεσόντων Ορεσθασίων, η αρχαία κρήνη,
τα πελασγικά τείχη, η αγορά, το Γυμναστήριο, τα
αγάλματα των Ολυμπιονικών Αρραχίονα και Ναρυ-
κίδα (τα είδε ο Παυσανίας το 174 μ.Χ.) αποτελούν
ατράνταχτα πειστήρια της οικονομικής και πολιτι-
στικής ευρωστίας της αρχαίας Φιγάλειας.

Το γεγονός ότι ο βασιλιάς της Σπάρτης Παυσα-
νίας, βασανιζόμενος από τις τύψεις του (λόγω μη-
δισμού2), συμβουλεύτηκε ο ίδιος τους μάντεις της
αρχαίας Φιγάλειας, το γεγονός ότι ο άρχοντας της
Φιγάλειας Θόρακας είχε νυμφευτεί την αδελφή του
Μεσσήνιου βασιλιά Αριστομένη, το γεγονός ότι ο
Αρραχίονας, ο διάσημος αυτός παγκρατιστής (παγ-
κράτιο=πάλη+πυγμαχία), είχε τρείς φορές συνεχό-
μενες ολυμπιακές νίκες από το 572 έως το 564 π.Χ.
(μάλιστα στην τρίτη Ολυμπιάδα, αν και νεκρός–
πνιγμένος από τον αντίπαλό του– στέφθηκε Ολυμ-
πιονίκης και το ίδιο έγινε και με τον Επιδάμνιο
Κρεύγα, που νίκησε στα Νέμεα), το γεγονός ότι οι
Φιγαλείς προσκάλεσαν το φημισμένο αρχιτέκτονα
Ικτίνο και ότι για την οικοδόμηση του Επικούριου
Απόλλωνα χρησιμοποίησαν ακριβό αθηναϊκό μάρ-
μαρο, το γεγονός ότι το Βασίλειο της αρχαίας Φι-
γάλειας είχε προσχωρήσει στην Αχαϊκή Συμπολι-
τεία3 και είχε κόψει νόμισμα με την επιγραφή
«ΦΙΓΑΛΕΩΝ», το γεγονός ότι η αρχαία Φιγάλεια
συνδέονταν με μύθους και θρύλους (Δίας – Καλλι-
στώ, Πλούτων – Περσεφόνη – Δήμητρα, η παρουσία
της Άρτεμης, η ομορφιά της Νέδας κ.ά.) αποτελούν
λαμπρά δείγματα της αξιόλογης ιστορικής πορείας
της αρκαδικής αυτής πόλης μέσα στο χρόνο.

Οι αρχαίοι Φιγαλείς ήταν πλούσιοι (ο Φιγαλέας
Πυθέας ήταν συλλέκτης χρυσών ποτηριών), δυνατοί,
πρόσχαροι και γλεντζέδες. Ήταν «φιλοπότες» (ο
φιγαλικός οίνος ήταν πασίγνωστος), αλλά και «φι-
λαπόδημοι». (Λένε ότι ο σκοπός των αποδημιών
τους δεν ήταν η καλοζωία μακριά από την ορεινή
τους πατρίδα, αλλά ζητούσαν την καλοπέραση επι-
στρέφοντας στη Φιγάλεια).

Το γεγονός ότι ο Αθήναιος στα βιβλία του επι-
καλείται τον Αρμόδιο από το γειτονικό προς την
αρχαία Φιγάλεια Λέπρεο, κυρίως σε περιπτώσεις
ποτών και φαγητών, δείχνει τις διαφορετικές συ-
νήθειες των κατοίκων της. Λένε ότι σε μια γιορτή
για τους ήρωες οι Φιγαλείς θυσίασαν βόδια και
ύστερα μαζί με τους δούλους επιδίδονταν σε γενναίο
φαγοπότι. Ακόμη οι Φιγαλείς περηφανεύονταν για
την «αυτοχθονία» τους, ισχυριζόμενοι πως ήταν
«πανσέληνοι», δηλαδή ότι κατοικούσαν την αρκαδική
γη πριν από την εμφάνιση της Σελήνης.

Οι Φιγαλείς, άνθρωποι βαθειά θρησκευόμενοι,
δημιουργικοί και πολιτισμένοι, αξιοποίησαν την οι-
κονομική ευμάρεια της πόλης τους και αμιλλήθηκαν4

άλλες πόλεις, πολύ μεγαλύτερες και πλουσιότερες,
κτίζοντας στις Βάσσες εκείνο τον ασύγκριτο ναό
προς τιμή του Επικούριου Απόλλωνα. Κι ήταν πε-
ρήφανοι γι’ αυτόν. Η φυσική ομορφιά του τοπίου
συνδυάστηκε άριστα με την καλλιτεχνική ομορφιά
του ναού. Δικαιολογημένα αργότερα οι Φράγκοι
ονόμασαν τη Φιγαλία «Ελβετία του Μορέως» ενώ
ο περιηγητής Ουίλλιαμ Μύλλερ («Ιστορία της Φραγ-
κοκρατίας στην Ελλάδα») γράφει για την περιοχή:
«Η περιοχή, εκεί όπου ανήκει και η Φιγαλία,
είναι ωραιότατη και κατοικείται από τους πλέον
ατίθασους, περήφανους και γενναίους Έλληνες».

________________
[1. νεώσοικος= Ναύς+οίκος=υπόστεγο σε ακτή, για τη

στέγαση ανελκυσμένων πλοίων.
2. μηδισμός= προδοσία πατρίδας, ιδέας κλπ. (στα αρχαία

μηδίζω= πηγαίνω με το μέρος των Μήδων, δηλ. των
Περσών).

3. Αχαϊκή Συμπολιτεία= Ισχυρός ελληνικός πολιτικός
σχηματισμός (σαν ομοσπονδία κάποιων πόλεων-
κρατών) κατά τον 3ο και 2ο π.Χ. αιώνα.  

4. αμιλλήθηκαν= ανταγωνίσθηκαν. (αμιλλώμαι= αγωνί-
ζομαι για πρωτεία, για επικράτηση, ανταγωνίζομαι)].

«Η  αρχαία  Φιγάλεια»
(Από το βιβλίο του Κυριάκου Μαντζιβή «ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ», 

Ο Παρθενών της Πελοποννήσου)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ
Πλούσιες -στο πλαίσιο του δυνατού- θα είναι και αυτό

το καλοκαίρι οι εκδηλώσεις στο χωριό μας, που φιλοδοξούν
να προσφέρουν και πάλι στους μόνιμους κατοίκους και στους
επισκέπτες και παραθεριστές (μικρούς και μεγάλους) όμορφες
στιγμές ποιοτικής ψυχαγωγίας. Χρονικά έχουν το επίκεντρό
τους τον Δεκαπενταύγουστο, γύρω από την Εορτή της Πανα-
γίας, τότε που το χωριό «μεγαλώνει» και πλουτίζεται από την
παρουσία όχι μόνο των κατοίκων, αλλά και των συμπατριωτών
της Αθήνας, άλλων περιοχών της χώρας και του εξωτερικού.
Ας κρατήσουμε τις ημερομηνίες, για να είμαστε όλοι έτοιμοι
να στηρίξουμε και να απολαύσουμε τις εκδηλώσεις, που οι
συμπατριώτες μας των τοπικών φορέων κάνουν ό,τι μπορούν,
για να μας τις προσφέρουν, παρά τις οργανωτικές, τεχνικές
και οικονομικές δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
Τους οφείλουμε όλοι ευχαριστίες γι’ αυτό και πρέπει να
σταθούμε δίπλα τους. Αυτό θα κάνει, όπως κάθε χρόνο, και ο
Σύλλογος Ζουρτσάνων Αθήνας, τόσο με την ηθική όσο και με
τη μικρή οικονομική υποστήριξη που του επιτρέπει το αδύναμο
ταμείο του. Σημειώστε, λοιπόν:     

α) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Φιγαλίας έχει προγραμμα-
τίσει τα εξής:

• Από Παρασκευή, 25 Ιουλίου: Τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5,
που η διάρκειά του θα εξαρτηθεί από τον τελικό αριθμό των
ομάδων που θα συμμετάσχουν (ήδη έχουν αρχίσει οι δηλώσεις
συμμετοχής)          

• Παρασκευή, 8 Αυγούστου: Μουσική λαϊκή βραδιά

• Σάββατο, 9 Αυγούστου 7 μ.μ.:Ποδηλατικοί αγώνες μεγάλων
(Ρεβελέικα-Πλατεία) και μικρών (Βαγένα-Πλατεία)

• Κυριακή, 10 Αυγούστου: Προβολή ταινιών για μεγάλους
(«300. Η άνοδος της αυτοκρατορίας») και για μικρούς («Η
εποχή των παγετώνων Νο 3»)

β) Ο Αθλητικός Όμιλος «Απόλλων Νέας Φιγαλίας», διοργα-
νώνει, όπως κάθε χρόνο το παραδοσιακό γλέντι-πανηγύρι στο
προαύλιο Γυμνασίου-Λυκείου, με λαϊκή-δημοτική ορχήστρα
και κορυφαίο έδεσμα -ανάμεσα σε άλλα- τη γνωστή μας
«γουρνοπούλα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο,
16 Αυγούστου.

γ) Τα «Φιγάλεια» και ο «Επικούριος Δρόμος»: πρόκειται για
σειρά πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που πραγμα-
τοποιούν επί πολλά χρόνια τα ορεινά Φιγαλικά χωριά κατά
τον Δεκαπενταύγουστο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο «Επικούριος
Δρόμος», αγώνας 14 χιλιομέτρων για δρομείς και περιπατητές,
σε μια διαδρομή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και ιστορικής
βαρύτητας, από το Ναό του Επικούριου Απόλλωνα μέχρι την
αρχαία κρήνη της (Άνω) Φιγαλίας, μέσω Περιβολίων. Στον
τερματισμό, κάτω από τον πλάτανο, προσφέρεται στους
αθλητές και στους επισκέπτες γεύμα («βραστό» κλπ.) και
απονέμονται τα έπαθλα και τα αναμνηστικά του αγώνα. Ανά-
μεσα στους δρομείς και τους επισκέπτες συναντά κανείς
κάθε χρόνο συμπατριώτες μας Ζουρτσάνους καθώς και εκ-
προσώπους του Συλλόγου μας της Αθήνας, που με τη συμ-
μετοχή τους ή την απλή παρουσία τους, αλλά και με άλλους
«πρακτικούς» τρόπους στηρίζουν τους διοργανωτές. Ο
αγώνας φέτος θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 13 Αυγούστου, με
ώρα εκκίνησης 8.00 π.μ. για τους περιπατητές και 8.30 π.μ.
για τους δρομείς. Ελάτε να απολαύσετε την περιοχή, την εκ-
δήλωση και τη φιλοξενία και να υποστηρίξετε όλους τους
δρομείς και ιδιαίτερα τους Ζουρτσάνους που θα λάβουν
μέρος. (Ήδη έχουν αρχίσει να προπονούνται για τον αγώνα
και υπόσχονται να σας ανταμείψουν!).

Πωλείται 
οικόπεδο 1.500 μ. 

με παλαιά πέτρινη οικία

και 40 ρίζες ελιές, κοντά στον Ιερό 

Ναό του Σωτήρος Νέας Φιγαλίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6611262
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ.  ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, MSc

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Λεωφ. Μεσογείων 399 - Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 210 6017295   Κιν. 6936959795

Κωνσταντίνος Ν. Παπανδρέου 
Παιδίατρος 

Πτυχ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργάτης Μαιευτηρίου «Μητέρα» και «Λητώ» 

Δέχεται καθημερινά: 17:00 -21:00 
Πρωινά με ραντεβού 

Ιατρείο: Κάσου 9 Πλατεία Πετρούπολης 
Τηλ.: 210 5066394  Κιν. 6944 699618 

www.Healthychild.gr  •  e-mail:kpapan@gmail.com

Service - Εγκαταστάσεις
air condition 

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ  Θ.  ΓΛΟΥΜΗΣ 
Πτυχιούχος  υδραυλικός  ψυκτικός 

Τηλ.: 6979312248

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ
Σε χώρους που πληρούν τις προδιαγραφές 

και με όλα τα τεχνολογικά μέσα

Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά 
Στη Ζαχάρω τηλ.: 26250-33888

Παράρτημα στη Ζούρτσα τηλ. 26250-41756
Ασημίνα και Φώτης Αλεξανδρόπουλος 

Πτυχιούχοι Αγγλικής Φιλολογίας 
Έναρξη τον Σεπτέμβριο 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αλφειού 28 & Πανόρμου 
Αμπελόκηποι 115 22 Αθήνα

Τηλ.: 210 4835955 & 6944728777

ΚΑΝΕΛΛΑ    Δ.   ΚΡΑΝΙΤΗ
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ   

Πτυχιούχος Ιατρικής & Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ειδικευθείσα στη Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρ/κή 

στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»  
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΤΡΑΥΜΑ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΚΑΙ  ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Δ/νση: Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10, Πύργος Ηλείας
Τηλ. 2621301410, 6940409071  •  e-mail: nkraniti@yahoo.gr 


