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• Η Συμφωνία των Πρεσπών και όσα ακολούθησαν,
δεσπόζουν στην πολιτική ζωή της χώρας για αρκετόν
καιρό και μονοπωλούν σχεδόν το ενδιαφέρον των πολιτών
και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), πράγμα αυτονόητο για ένα τόσο σπουδαίο εθνικό θέμα. Θα ήταν, επίσης,
αυτονόητο, τα κόμματα και οι πολιτικοί, να αντιμετώπιζαν
το θέμα με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και όχι ως ευκαιρία
αλληλοκατηγοριών, ύβρεων, λασπολογιών και ψευδολογιών,
για εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπών και προσέλκυση
ψηφοφόρων. Αλλά στους ψηφοφόρους, ως πολίτες, αξίζει
μεγαλύτερος σεβασμός. Αυτονόητη, επίσης, θα ήταν και η
υποχρέωση των ΜΜΕ, να ενημερώνουν υπεύθυνα και σωστά
τους αναγνώστες και τους ακροατές τους και όχι να αναπαράγουν και να μεγεθύνουν, μάλιστα, όσα η κομματική τους
προτίμηση και γραμμή τούς υποδεικνύει, υπακούοντας στα
συμφέροντα των ιδιοκτητών τους και επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αύξηση των εσόδων των εφημερίδων τους και
των τηλεοπτικών καναλιών τους. Αλλά και οι αναγνώστες
και ακροατές, ως πολίτες, αξίζουν περισσότερο σεβασμό.
Κι αν η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα στην πολιτική ζωή
απαιτείται να μπαίνει πάνω από τα μικροκομματικά και
άλλα συμφέροντα, ακόμη και για μικρότερα θέματα (πράγμα
που, εντούτοις, δεν βλέπουμε να γίνεται συνήθως), για μεγάλα, εθνικά και άλλα, θέματα, η απαίτηση και η ανάγκη
αυτή είναι πολλαπλάσια.
• Δεν υπάρχει αμφιβολία -κάθε νοήμων και καλοπροαίρετος πολίτης το είδε- ότι στην περίπτωση της Συμφωνίας
των Πρεσπών, ο διάλογος και η αντιπαράθεση διεξήχθησαν,
όχι απλώς με σφοδρότητα, αλλά με όρους που προσβάλλουν
και αδικούν τον πολιτικό πολιτισμό μας, βλάπτουν και διχάζουν το λαό, αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας και ζημιώνουν τα εθνικά συμφέροντα. Και αυτό δεν περιορίστηκε
στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, στα κάθε λογής έντυπα,
στις ηλεκτρονικές σελίδες, όπου ο κάθε σχετικός ή άσχετος
γράφει ό,τι θέλει, στις ύβρεις, στις απειλές με μεθόδους
παρακράτους και τρομοκρατίας, στις προσπάθειες μετατροπής
των διαδηλώσεων σε επιθέσεις για κατάληψη της Βουλής
και πολλά άλλα. Αλλά, ακόμα και μέσα στο Κοινοβούλιο,
παρά τις διαβεβαιώσεις όλων, ότι το σέβονται ως ναό της
δημοκρατίας, ακούστηκαν πράγματα, που δείχνουν το εντελώς αντίθετο. Χρησιμοποιήθηκε, ακόμη και από υψηλά
ιστάμενους στην κομματική τους ιεραρχία, μια γλώσσα και
μια επιχειρηματολογία, όχι απλώς καφενείου (θα ήταν
αθώα έτσι), αλλά υποκόσμου, πράγμα που δεν είναι μόνο
ντροπή, αλλά και επικίνδυνο, ιδιαίτερα στη δημόσια σφαίρα.
Διότι υποβαθμίζει το δημόσιο λόγο, απειλεί την ποιότητα
αλλά και την ουσία της δημοκρατίας, δίνει κακό παράδειγμα
στους πολίτες, προπάντων στις νέες γενιές, τους μαθαίνει
να ψεύδονται, να παραποιούν και να μην ενδιαφέρονται
για την αλήθεια και τους εθίζει σε βίαιες, αντικοινωνικές
και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Από την άλλη, ενθαρρύνει τους ιδεολογικούς εχθρούς της δημοκρατίας, είτε μεμονωμένους είτε οργανωμένους σε φασιστικά πολιτικά μορφώματα, να προβαίνουν σε δράσεις και ενέργειες βίας,
που μπορούν να φτάσουν, όπως έχουν επανειλημμένα στην
Ιστορία δείξει, μέχρι σε εγκλήματα.
• Στο ερώτημα ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για
αυτό το κατάντημα, ο καθένας έχει την απάντησή του.
Όμως, κι αν ακόμη οι απαντήσεις διαφέρουν, είναι προφανές
ότι δε φταίει για όλα η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά η αντιπολιτευτική διάθεση και αντιπαλότητα των κομμάτων
ενόψει των τριών εκλογικών αναμετρήσεων που έρχονται.
Άλλοι θέλουν να κρατήσουν την εξουσία, άλλοι να αναρριχηθούν σ’ αυτήν, άλλοι να αυξήσουν την εκλογική τους δύναμη και άλλοι να κρατηθούν μέσα στο πολιτικό «παιχνίδι»
και να μην εξαφανισθούν. Κι αν δεν υπήρχαν οι Πρέσπες,
θα βρίσκονταν -και θα βρεθούν- κι άλλες αφορμές για αντιπαράθεση. Αυτό στην πολιτική είναι σύνηθες και θεμιτό.
Το θέμα, όμως, είναι ο τρόπος και οι μέθοδοι διεξαγωγής,
σήμερα της αντιπαράθεσης και αύριο του προεκλογικού
αγώνα. Τα περισσότερα κόμματα, θυσίασαν την αξιοπρέπειά
τους, την αξιοπιστία τους και την αλήθεια στο βωμό της
ψηφοθηρίας, αδιαφορώντας και για τις ηχηρές αντιφάσεις
τους, αλλά και για τη σύγχυση και την ένταση που προκαλούσαν στον κόσμο. Άλλα πίστευαν κατά βάθος και άλλα
έλεγαν με υψηλούς τόνους. Κάποιοι κατέφυγαν και σε,
τουλάχιστον, αμφισβητούμενες ερμηνείες για το θέμα της
γλώσσας και για τους όρους «ιθαγένεια» και «εθνικότητα»,
αλλά και σε παραχαράξεις της ιστορικής αλήθειας και σε
εθνικιστικές συνθηματολογίες, που μπορεί τώρα να χαϊδεύουν
τα αυτιά του ακροατηρίου, αλλά μακροπρόθεσμα είναι
εθνικά επικίνδυνες. Το πιο ανησυχητικό είναι να λέγονται
αυτά όχι μόνον από γνωστούς εθνικιστικούς κύκλους, αλλά
και από υψηλόβαθμα στελέχη κομμάτων εξουσίας του λε-

γόμενου δημοκρατικού-συνταγματικού τόξου. Ακούστηκε,
π.χ., από πολύ επίσημα χείλη μέσα στη Βουλή, ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Με συνθήματα, όμως, που, αν
και ανιστόρητα, εξυπηρετούν την αγωνιστικότητα των διαδηλώσεων, δεν ασκείται επίσημη εθνική πολιτική. Διότι η
διεκδίκηση από εμάς ολόκληρου του γεωγραφικού χώρου,
που από παλιά ονομάζεται Μακεδονία (σύμφωνα με την
επίσημη ελληνική ιστοριογραφία, ακόμη και σύμφωνα με
τον θεωρούμενο ως εθνικό μας ιστορικό, Κων/νο Παπαρρηγόπουλο), ισοδυναμεί με την αμφισβήτηση των συνόρων
που έχουν καθοριστεί με επίσημες διεθνείς συνθήκες, με τις
οποίες κερδίσαμε πάρα πολλά και διπλασιάστηκε η έκταση
και ο πληθυσμός της χώρας μας. Αυτές οι συνθήκες μας
συμφέρει να αλλάξουν; Κι αν υποθέσουμε ότι μας συμφέρει
και τα θέλουμε όλα δικά μας, θα αλλάξουν μονομερώς με
τις κραυγές μας; Ή, μήπως, με πόλεμο; Ανεύθυνα πράγματα.
Άραγε, ωφελήθηκαν από όλα αυτά οι πολίτες; Αισθάνονται
όλοι επαρκώς ενημερωμένοι και σοφότεροι, ώστε με νηφαλιότητα και κρίση να καταλήξουν σε σωστά συμπεράσματα;
Μάλλον, ούτε το «όλοι» ούτε το «επαρκώς» ανταποκρίνεται
στην αλήθεια.
• Εν τέλει, έπρεπε ή όχι να γίνει η συμφωνία; Είναι
συμφέρουσα ή βλαπτική για τη χώρα; Η… φιλοδοξία
αυτού του άρθρου δε φτάνει μέχρι του σημείου να απαντήσει
στο ερώτημα αυτό. Ούτε είναι δυνατό να απαντηθεί με ένα
«ναι» ή ένα «όχι». Σε μια συμφωνία όλες οι πλευρές και
παίρνουν και δίνουν. Μπορεί, όμως, να πει κανείς ότι αυτή
η μακροχρόνια εκκρεμότητα και η αντιπαλότητα με τη γειτονική χώρα έπρεπε, επιτέλους, να σταματήσει, γιατί τα
Βαλκάνια είναι ευαίσθητη και εύφλεκτη περιοχή, οι παλικαρισμοί είναι ανόητοι και επικίνδυνοι, αν όχι και ύποπτοι,
και η χώρα μας έχει κι άλλους κινδύνους κοντά της.
Πάντως, όσοι τάσσονται υπέρ της συμφωνίας, υπενθυμίζουν ότι η Ελλάδα ποτέ δεν διεκδίκησε -και σωστά έπραξετα τμήματα της γεωγραφικής Μακεδονίας των γειτονικών
μας χωρών, αλλά επαγρυπνούσε και αγωνιζόταν να παρεμποδίσει τις βλέψεις που είχαν οι άλλοι σε βάρος μας. Και
υποστηρίζουν ότι η συμφωνία αυτή κινήθηκε μέσα στη χαραγμένη από καιρό εθνική γραμμή, που τώρα ορισμένοι
την αρνούνται, για αντιπολιτευτικούς λόγους. Αυτή η εθνική
γραμμή απαιτούσε σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό (π.χ. βόρεια), που θα ισχύει απέναντι σε όλους
(erga omnes), στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αυτά επιτεύχθηκαν. Και με την αναθεώρηση του συντάγματος της
γειτονικής χώρας, προκύπτουν και πολλές άλλες ευνοϊκές
για την Ελλάδα ρυθμίσεις (σ.σ.: που η αναλυτική τους παρουσίαση δεν χωράει στην εφημερίδα, αλλά και είναι
γνωστές πλέον στο ευρύ κοινό). Αν όλα αυτά τηρηθούν, θα
φανεί στο μέλλον. Υπάρχουν, όμως, και ασφαλιστικές
δικλίδες που θα υποχρεώνουν και θα αναγκάζουν την άλλη
πλευρά να τα τηρεί. Ίσως αυτή να μην είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία. Όσοι την απορρίπτουν, λένε τα αντίθετα
και θεωρούν τη συγκεκριμένη συμφωνία επιζήμια. Ίσως οι
ίδιοι να μπορούσαν να υπογράψουν μια καλύτερη. Δεν το
έκαναν, όμως, όταν κυβερνούσαν. Όπως γίνεται συνήθως
στις περιπτώσεις αυτές, ο καιρός θα δείξει.
• Το βέβαιο είναι ότι η συμφωνία αυτή θα ωφελήσει
το ΝΑΤΟ, που περίμενε (ίσως και πίεζε ασφυκτικά όλους),
να περιέλθει μια ακόμα βαλκανική χώρα στον έλεγχό του,
για την προώθηση των στρατηγικών σκοπών του στην περιοχή. Αν είναι έτσι, τότε οι κραυγές και οι αντιπαραθέσεις
ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση έγιναν
για το θεαθήναι, δηλαδή, για τα μάτια του κόσμου ενόψει
των εκλογών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Όλοι θα υπέκυπταν στις νατοϊκές απαιτήσεις και στις πιέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διότι ούτε θα μπορούσαν να αντισταθούν ούτε και
θα το ήθελαν, αφού ο προσανατολισμός τους είναι φιλονατοϊκός και φιλοευρωπαϊκός. Γι’ αυτό και από τα κόμματα
της Βουλής, μόνον ενός, (του ΚΚΕ), η αρνητική ψήφος δικαιολογείται επαρκώς, διότι μόνον αυτό ανέδειξε τη νατοϊκή
διάσταση της Συμφωνίας των Πρεσπών και υποστήριξε με
παραδείγματα την πάγια θέση του, ότι το ΝΑΤΟ δεν αποτελεί
παράγοντα σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης για τους
λαούς, αλλά μηχανισμό ελέγχου τους και υποταγής τους σε
στρατηγικά, γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των
μεγάλων δυνάμεων, που μπορούν να φτάσουν μέχρι και
στη διάλυση χωρών, όπως έγινε με την Γιουγκοσλαβία. Άλλωστε, και η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ, αυτό, όμως, δεν
μας προστατεύει από την Τουρκία, που, επίσης, ανήκει στο
ΝΑΤΟ και, επομένως, είμαστε σύμμαχοι… στα χαρτιά.
Φυσικά, το κείμενο αυτό δεν είναι γραμμένο από κάποιον
ειδικό, δεν διεκδικεί το αλάθητο και μακάρι να γίνει αφορμή
για διάλογο μέσα από την εφημερίδα μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ευχές για το 2019
Αγαπητοί αναγνώστες,
σας ευχόμαστε ένα χαρούμενο
και δημιουργικό νέο έτος, με υγεία,
δουλειά, αγάπη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη
και ειρήνη σε όλον τον κόσμο, με ευόδωση
των σχεδίων καθενός και με καλύτερες
προοπτικές για τη χώρα μας.
«Το νέο έτος που ’φτασε
πολλές χαρές να δώσει,
κι αν ήταν λίγες του παλιού,
να μας τις συμπληρώσει…»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ετήσια συνεστίαση
του Συλλόγου μας
Αγαπητοί συμπατριώτες,
μέλη και φίλοι του Συλλόγου,
• Η καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου
2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 1:30 μ.μ., στο
«ΒΟΛΙΩΤΙΚΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΨΥΡΡΗ», οδός
Αισχύλου 14-16, Αθήνα, τηλ. 210-3244117, κοντά
στη στάση Μοναστηράκι μετρό και ηλεκτρικού.
• Θα προσφερθεί πλούσιο γεύμα με εκλεκτά
φαγητά και όλα τα γνωστά συνοδευτικά, με
18 ευρώ κατ’ άτομο. Και, φυσικά, θα υπάρχει
ζωντανή μουσική για τη διασκέδασή μας.
• Αναμένουμε την αθρόα συμμετοχή σας,
ώστε να βρεθούμε από κοινού σε μια ευχάριστη
εορταστική ατμόσφαιρα και να βοηθηθεί ο Σύλλογος στη συνέχιση του έργου του. Μαζική περιμένουμε να είναι και η παρουσία των νέων μας.
• Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα τη
συμμετοχή σας τηλεφωνικώς ή άλλως πως, σε
κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου.

Διαβάστε σ’ αυτό το φύλλο
➥
➥
➥
➥
➥
➥
➥
➥
➥
➥
➥
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Γεννήσεις

➤ Τον Οκτώβριο 2018 ο Κασπίρης Περικλής και
η Τσούτα Χαραλ. Γεωργία απέκτησαν αγοράκι.
➤ Στις 15-11-18 ο Ζαχαρής Βασίλης και η Καστρινού Παναγιώτα απέκτησαν κοριτσάκι.
➤ Στις 23-1-19 ο Μιχάλης Καρακοτσόγλου και
η Φωτεινή Βλάχου (του Θεοδώρου και της
Ευθυμίας) απέκτησαν κοριτσάκι.
➤ Την 1-2-19 ο Αντώνης Χατζής και η σύζυγός
του Εύη απέκτησαν κοριτσάκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαφτίσεις

➤ Στις 17-11-18 ο Γλούμης Γρηγόρης και η
Κρανίτη Κανέλλα βάφτισαν το αγοράκι τους
με το όνομα Θεόδωρος.
Ευχόμαστε να τους ζήσει το νεοφώτιστο.

Απεβίωσαν και ετάφησαν

➤ Στις 27-11-18 ο Κωνσταντίνος Νίκας, ετών
78, στο μοναστήρι.
➤ Στις 28-11-18 η Γιαννούλα Καπλάνη, ετών
95, στην Αθήνα.
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Πιπιλής Αθανάσιος του Γεωργ. .............
Πιπιλή Μαρία του Γεωργίου ...................
Αγγελοπούλου Νίκη του Δημοσθένη ....

30€
30€
20€
50€
30€
50€
25€
10€
20€
30€
50€
50€
20€
10€
20€
10€
20€
20€
20€
20€
20€
15€
50€
50€
50€
50€
20€

➤ Την 1-12-18 ο Φώτιος Γόρας, ετών 85, στο
Νεοχώρι.
➤ Στις 13-12-18 η Ζαχαρούλα Χατζή, ετών 84,
στην Αθήνα.
➤ Στις 22-12-18 η Κωνσταντίνα (Νέλλη) ΒάγιαΤόλα (το γένος Γεωργίου Αθ. Βάγια), ετών
65, στην Καβάλα.
➤ Στις 31-12-18 ο Δημοσθένης Κατσιώλης,
ετών 62, στον Άγιο Ηλία.
➤ Την 1-1-19 η Βασιλική Σακελλαριάδη-Λίτου,
ετών 83, στην Αθήνα.
➤ Στις 3-1-19 ο Αριστείδης Βουδούρης, ετών
80, στον Άγιο Ηλία.
➤ Στις 16-1-19 η Μαρία Μανώλη, ετών 72, στο
μοναστήρι.
➤ Στις 17-1-19 η Αθανασία Κατσάμπουλα, ετών
90, στον Άγιο Ηλία.
➤ Στις 24-1-19 η Γεωργία Μπουσιούτα, ετών
91, στον Άγιο Ηλία.
➤ Απεβίωσε η Μαρία-Χριστίνα Δέδε του Ιωάννου
και της Γεωργίας και ετάφη στο Κοιμητήριο
Αγίας Ειρήνης Λαχανιά Ρόδου.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Χανιώτης Παναγιώτης ...........................
Παπανδρέου Νικόλαος ..........................
Ζευγίτης Γεώργιος του Νικολάου .........
Τσούτας Νικόλαος Ιερεύς ......................
Αυγερινός Αναστάσιος ..........................
Παπαδόπουλος Νικόλαος του Παναγ. ..
Παπαϊωάννου Αναστασία του Διονυσίου
Ζευγίτη Παναγιώτα του Δημ. ................
Πετρόπουλος Νικόλαος ........................
Πετροπούλου Πολυξένη.........................
Χήνας Στέλιος ........................................
Κάσσαρη Ιωάννα του Διονυσίου ...........
Βλάχος Διονύσιος του Θεοδώρου ........
Παπαγιώργος Γεώργιος του Αθανασίου
Βλάχος Νικόλαος του Φωτίου ...............
Γκουβάτσος Αναστάσιος του Γεωργίου
Χατζή-Γκόλιου Χριστίνα ........................
Ζευγίτης Παναγιώτης του Νικολάου .....
Ζευγίτης Νικόλαος του Παναγιώτη .......
Βάγιας Αθανάσιος του Παναγιώτη ........
Βάγιας Νικόλαος του Παναγιώτη ..........
Βάγια-Καλαθά Βασιλική .........................
Κλέντος Βασίλειος του Αθαν. ...............
Κλέντος Αθανάσιος του Βασιλ. .............
Δημοσθενίδης Νικόλαος του Γεωργίου
Δημοσθενίδου Φωτεινή του Νικολάου ..
Κρανίτης Ανδρέας του Φωτίου ..............
Λιάπη-Δημοσθενίδου Κων/να .................

10€
10€
20€
20€
10€
20€
20€
10€
20€
20€
30€
20€
20€
20€
20€
20€
20€
20€
20€
10€
10€
10€
20€
20€
20€
20€
20€
10€

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗ
• Απεβίωσε πρόσφατα ο Λεωνίδας Κ. Μπαρτζελιώτης, που γεννήθηκε
στη Μίνθη Ολυμπίας το 1933 και υπήρξε καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξαίρετος Ακαδημαϊκός Δάσκαλος, με πλούσιο και
σημαντικό συγγραφικό έργο και πολύπλευρη πνευματική, πολιτιστική
και κοινωνική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ήταν τακτικό μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών, είχε λάβει
μέρος σε πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια, και πάρα πολλά είχε οργανώσει ο ίδιος. Ένα φιλοσοφικό συνέδριο, μάλιστα, με συνέδρους
ομιλητές πολλούς Έλληνες και ξένους καθηγητές Φιλοσοφίας, οργάνωσε
και πραγματοποίησε το 1996 στο Λέπρεο, στον αρχαιολογικό χώρο του
ναού της Δήμητρας, τις μέρες που γίνονταν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
«Τα Δημήτρια».
• Η βαθύτατα πλατωνική φιλοσοφική του σκέψη, αποτυπωμένη στο
πλούσιο συγγραφικό του έργο και η διδασκαλία του, καθοδήγησε εκατοντάδες φοιτητές να γίνουν σπουδαίοι επιστήμονες και άφησε το
στίγμα της στον επιστημονικό φιλοσοφικό λόγο. Υπηρέτησε τη φιλοσοφία
με πάθος και παροιμιώδη εργατικότητα, ακόμη και όταν η κατάσταση της
υγείας του δεν το επέτρεπε, μέχρι σχεδόν το τέλος της ζωής του. Ήταν,
επίσης, ξεχωριστός για το ήθος, την απλότητα και λιτότητα του βίου του,
τη φιλική του διάθεση και τη μετριοφροσύνη του.
• Ως επιστήμονας και ως άνθρωπος ανήκει σε εκείνους που αξίζουν
πραγματικά αιώνια μνήμη.
(Τα στοιχεία αντλήσαμε από τον πολυσέλιδο επικήδειο, που εκφώνησε
ο φίλος του Συλλόγου μας κ. Κωνσταντίνος Βλάμης, πρόεδρος του Συλλόγου Ολυμπίων, και τον ευχαριστούμε που μας τα παραχώρησε).

Λιάπη-Μουστογιάννη Δήμητρα .............
Μαγνήσαλη-Πιτσινή Χριστίνα ...............
Πάλλας Ιωάννης του Παναγιώτη ...........
Πιτσινής Ανδρέας του Ηλία ...................
Λούτος Σωτήρης του Αθανασίου ..........
Λούτος Διονύσιος του Αθανασίου ........
Λούτου Αντωνίου Αθανασία ..................
Ατσαλάκης Γεώργιος .............................
Κουτσόπουλος Άγγελος ........................
Κουτσόπουλος Χρήστος Αγγέλου ........
Κουτσοπούλου-Κρεμαστιώτη Βελούδω
Καλύβα Αντωνία του Αθαν. ...................
Βλάχου-Κουτή Αγγελική .......................
Βλάχου Αλεξίου Παναγούλα .................
Βλάχου Παύλου Χρυσούλα ...................
Βλάχος Θεόδωρος του Ιωάννη .............
Καράπαπα Τούλα του Κων/νου ..............
Καράπαπας Αθανάσιος του Κων/νου ....
Τσούτα-Δαμίγου Κων/να .......................
Λούτος Παναγιώτης του Τζανέτου .......
Γλούμης Θεόδωρος του Τιμολέοντα ....
Σούμας Βασίλειος ..................................
Κλέντος Αναστάσιος του Ιωάννη ..........
Βλάχος Θεόδωρος του Νικολάου .........
Γκουβάτσος Θεόδωρος του Γεωργίου ..
Καπλάνης Γεώργιος του Αντωνίου ........
Θωμόπουλος Γεώργιος ..........................
Κουτσοπούλου Αντωνία ........................

10€
10€
20€
10€
20€
10€
20€
40€
20€
20€
20€
20€
20€
10€
10€
10€
15€
15€
20€
20€
50€
30€
50€
10€
10€
10€
30€
20€

Μανουσόπουλος Γεώργιος του Πολυχρόνη
Κωνσταντόπουλος Ηλίας ......................
Ζαριφοπούλου Αφρούλα .......................
Κρεσταινίτης Γρηγόρης .........................
Χατζή Μαρία ..........................................
Γκουβάτσος Νικόλαος του Παναγιώτη .
Βλάχος Σπύρος του Γεωργίου ...............

20€
60€
20€
30€
50€
20€
20€

Εις μνήμην
― Νισταζάκη-Φλέσσα Μαρία .............100 ευρώ
στη μνήμη του συζύγου της Νισταζάκη Ιωάν.
― Βλάχος Θεόδωρος του Νικ. .................. 20€
στη μνήμη των γονέων και αδελφών του
Τασίας και Δήμητρας
― Αγγελοπούλου Νίκη .............................. 20€
στη μνήμη του αδελφού της και γονέων
― Αυγερινός Αναστάσιος ......................... 20€
στη μνήμη της συζύγου του Εριφύλλης και
της εγγονής του Εριφύλλης Τζωρτζοπούλου
― Ζευγίτη Παναγιώτα του Δημ. ................ 10€
στη μνήμη του συζύγου της Δημητρίου
― Κρεσταινίτου-Δράκου Δήμητρα ............ 50€
στη μνήμη της εξαδέλφης της Ντινούλας
Σακελλαριάδου.

Για τις ανάγκες του Μουσείου:
Χρήστος Αντων. Χατζής ...............….. 150 ευρώ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΖΟΥΡΤΣΑΣ

Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητές
φίλες της Ζούρτσας

• Σε δύο χρόνια, το 2021, θα γιορτάσουμε τη συμπλήρωση διακοσίων ετών
από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ενόψει της σπουδαίας
αυτής εθνικής επετείου και με αφορμή
ένα σπάνιο άρθρο -ιστορικό ντοκουμέντο
πλέον- που αναφέρεται στο χωριό μας,
δημοσιευμένο σε εφημερίδα του προπερασμένου αιώνα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί
της Ζούρτσας έχουμε την ιδιαίτερη χαρά
να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας
γνωστοποιήσουμε μια πρωτοβουλία μας,
σχετική με την ως άνω επέτειο, και να ζητήσουμε την υποστήριξή σας για την υλοποίησή της. Ας πάρουμε τα πράγματα με
τη σειρά.
• Η «Εφημερίδα των Κυριών», που
δημοσίευσε το προαναφερόμενο άρθρο,
είχε εκδότρια την Καλλιρρόη Παρρέν -δασκάλα από την Κρήτη- που, μεταξύ άλλων
σπουδαίων δράσεων, ίδρυσε το Λύκειο
Ελληνίδων και έγινε η πρώτη γυναίκα εκδότρια εφημερίδας. Η Παρρέν και οι υπόλοιπες γυναίκες της ομάδας της, αγωνίζονταν για τα δικαιώματα και την αναβάθμιση της θέσης των γυναικών και, στο
πλαίσιο αυτό, προσπάθησαν μέσω της
εφημερίδας τους, να συμπληρώσουν το
κενό που άφησαν οι ιστορικοί της εποχής
εκείνης ως προς την προσφορά των γυναικών στην Επανάσταση του Εικοσιένα.
Έτσι, στο φύλλο με ημερομηνία 21-10-

1890, δημοσίευσαν ένα άρθρο, που, ίσως,
είναι η μοναδική γραπτή σωζόμενη πηγή
για τη δράση μιας σπουδαίας Ζουρτσάνας.
• Πρόκειται για την Αδαμαντία
Γρηγοριάδου, η οποία γεννήθηκε το 1770
στη Ζούρτσα και πέθανε το 1873 στην
Αθήνα, σε ηλικία 103 ετών. Πατέρας της
ήταν ο προεστός της Αρκαδίας Θεόδωρος
Παπαθεοδωρόπουλος και η μητέρα της
καταγόταν από την οικογένεια των Σακελλάριων. Παντρεύτηκε τον Γρηγόριο
Γρηγοριάδη, γόνο σπουδαίας οικογένειας
από την Κυπαρισσία. Λεπτοκαμωμένη, μετρίου αναστήματος, με υψηλό όμως φρόνημα, φιλόπατρις και δυναμική, δεν κάμφθηκε ακόμα και όταν έμεινε χήρα με δύο
παιδιά από το 1819, που ο σύζυγός της
σκοτώθηκε από τους Τούρκους. Αντίθετα,
ο πόνος και η ορφάνια των παιδιών της
την όπλισε με θάρρος να πολεμήσει για
την ορφάνια όλου του γένους, με ορμητήριο
την τουρκοκρατούμενη Ζούρτσα.
• Σαν άλλη Σπαρτιάτισσα μάνα, στρατολόγησε τα παιδιά της μαζί με δεκάδες
άλλους Ζουρτσάνους στον πόλεμο κατά
του Ιμπραήμ. Αυτό ήταν το χρέος της. Οι
στρατολογήσεις αγωνιστών, η τροφοδοσία
τους, η ενίσχυση του φρονήματός τους, η
φυγάδευση και σωτηρία των καταδιωκόμενων, η περίθαλψη των πασχόντων, η
υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων απέναντι στους
κατακτητές, οι μυστικές συναντήσεις των
επαναστατών στο σπίτι της και η οργάνωση
εξεγέρσεων, ήταν η επιλογή της. Ήταν η

νίκη της ενάντια στην αδυναμία της γυναικείας φύσης της. Η υπέρβαση αυτή
του φύλου της ήταν εκείνη που όπλισε το
χέρι της, να σκοτώσει τον Μαμελούκο
στρατιώτη του Ιμπραήμ και, σαν μυθική
Αμαζόνα, να κουβαλήσει έφιππη τον άρρωστο θείο της από την Άλβαινα στη Ζούρτσα. Αλλά τη δυναμική της δράση συνέχισε
και μετά την απελευθέρωση. Επί βαυαρικής
αντιβασιλείας, μεσολάβησε για την απελευθέρωση των αγωνιστών, που άδικα
είχαν φυλακιστεί στο Παλαμήδι του Ναυπλίου, μεταξύ των οποίων ήταν ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο γιος της
Αθανάσιος Γρηγοριάδης, που είχε διακριθεί
στον Αγώνα και, μετέπειτα, το 1844, εκλέχτηκε βουλευτής (Γερουσιαστής).
• Αγαπητές συμπατριώτισσες και φίλες, για τους λόγους αυτούς οι γυναίκες
εκπαιδευτικοί της Ζούρτσας σκεφτήκαμε
να αποτίσουμε φόρο τιμής στην Αδαμαντία Γρηγοριάδου, με την κατασκευή
της προτομής της στον τόπο μας. Η αναγνώριση της προσφοράς της έχει διττή
σημασία: από τη μια, να την τιμήσουμε,
και, από την άλλη, να εμφυσήσουμε στους
νεότερους αισθήματα φιλοπατρίας και σεβασμού, παρέχοντας «απτά» πρότυπα μίμησης-εκείνα τα πρότυπα που πασχίσαμε
και πασχίζουμε να διδάξουμε στους μαθητές
μας. Αναγνωρίζουμε, και λόγω της ιδιότητάς μας, ότι η ρήση «λαός που ξεχνά
την ιστορία του είναι καταδικασμένος να
την ξαναζήσει», είναι από τις πλέον επίκαιρες. Οφείλουμε, λοιπόν, να διατηρή-

σουμε και να διδάξουμε σε όλους, και ειδικά στους νεότερους, την ιστορική μνήμη
του χωριού μας. Το παρόν δεν είναι αποκομμένο από το παρελθόν, αλλά η ζωντανή
συνέχειά του. Η προτομή της Γρηγοριάδου
σε κάποιο σημείο του χωριού μας όχι μόνο
θα το αναβαθμίσει αισθητικά, αλλά θα
αποτελέσει και εφαλτήριο στοχασμού και
υπερηφάνειας. Τις σκέψεις αυτές επικρότησαν και οι γυναίκες της Ζούρτσας. Εμφορούμενες από ιδανικά και αξίες, αποφάσισαν μέσω του Συλλόγου τους, να
συμμετάσχουν σ’ αυτή την προσπάθεια.
• Καλούμε όλες τις γυναίκες, συμπατριώτισσες και φίλες, που με οποιονδήποτε τρόπο αισθάνονται το χωριό μας
μικρή τους πατρίδα, να στηρίξουν, πρωτίστως ηθικά και δευτερευόντως υλικά,
την προσπάθειά μας, να φιλοτεχνηθεί ένα
μνημείο για μια ηρωίδα Ζουρτσάνα, που
άξια εκπροσώπησε στο ιστορικό γίγνεσθαι
καθεμία από εμάς: μητέρα, αδελφή, σύζυγο.
Με εκτίμηση,

Οι εκπαιδευτικοί που ζούμε, αγαπάμε,
διδάξαμε και ακόμη διδάσκουμε στο χωριό
μας: Παπαγεωργίου Νίκη, Παπανδρέου-Δημήτρουλα Γωγώ, Τάγαρη-Φλέσσα Μαρία,
Χατζή-Βάγια Μαριγούλα, Γκιουσά-Παπαδοπούλου Κατερίνα, Παπαδοπούλου-Φαμέλου
Βάσω, Καραβούλια-Βλάχου Γεωργία, Αδαμοπούλου-Παπαϊωάννου Έφη, Γκουβάτσου
Μαρίνα, Βλάχου-Γιαννίκου Ελένη και Μανιάτη-Πιτσινή Άννα, (πρόεδρος του Συλλόγου
Γυναικών Νέας Φιγαλίας).
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Ο ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ

Το Θύμιο τον γνώρισα στο στρατό. Νεοσύλλεκτοι και οι
δυο στην Κόρινθο. Στον ίδιο Λόχο, στον ίδιο θάλαμο. Δίπλα
τα κρεβάτια μας. Ευγενικός, έξυπνος, γλυκομίλητος, χιουμορίστας, μορφωμένος. Από τους ανθρώπους που επιδιώκεις
την επαφή μαζί τους. Γιατί οι άνθρωποι είναι δυο κατηγορίες:
Αυτοί που, μόλις φεύγουν, λες: «Ευτυχώς, τον ξεφορτώθηκα»
και αυτοί που, όταν φεύγουν, λες, πότε θα τους ξανασυναντήσεις. Τέτοιος ήταν ο Θύμιος. Από τους δεύτερους.
Τελείωσε η βασική μας εκπαίδευση, εγώ έγινα αξιωματικός στα Τεθωρακισμένα, ο Θύμιος στο Πεζικό. Χαθήκαμε.
Έτσι είναι η ζωή. Σπάνια μπορείς να συμπλεύσεις με όλους
τους ανθρώπους που γνωρίζεις. Πήρε ο καθένας το δρόμο
του.
Και αναπάντεχα τον βρίσκω μετά από 15 περίπου χρόνια.
Εγώ δάσκαλος στην περιοχή του Πύργου, αυτός υπάλληλος της Εμπορικής Τράπεζας.
- Ρε Θύμιο!
- Ρε Νίκο!
- Πώ! πώ!
- Πώ! πώ!
- Πόσα χρόνια, ρε;
- Έλα ντε!
- Τι κάνεις, πώς περνάς; Οι ερωτήσεις πέφτανε βροχή.
- Πού είσαι;
- Εκεί.
- Παντρεύτηκες;
- Ναι.
- Έχεις οικογένεια;
- Έχω. Εσύ;
- Όχι ακόμη.
- Γιατί, ρε; Μήπως το παραψάχνεις;
- Μπά, δεν έτυχε.
- Για νοιάσου, γιατί περνάνε τα χρόνια.
Ο Θύμιος, λοιπόν, είχε μείνει ακόμη εργένης. Αλλά το
κακό ήταν άλλο. Πάρα λίγο να ξεφύγει. Πάρα λίγο να τον
πάρει η κατηφόρα.
Αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο να μας πει την ιστορία του.
- Εγώ, που λες Νίκο, δεν έπαιζα χαρτιά. Δε μου άρεσαν.
Εντάξει, ως παιδιά παίζαμε μουτζούρη, φάντη σάρωμα και
καμιά κολιτσίνα, την κλασική, με το δέκα το καλό, το δύο
το καλό, τα σπαθιά, τα φύλλα. Κάνεις 5, δεν κάνω καμία,
όπως λέγαμε. Τίποτα άλλο. Έβλεπα στα καφενεία να
παίζουν με τις ώρες, να νευριάζουν, να φωνάζουν, να
χάνουν το χρόνο τους και κούναγα το κεφάλι μου.
Στο Στρατό που ήμουνα, κάποιοι συνάδελφοί μου
παίζανε. Παίζανε το 21, το στουκ, όπως το έλεγαν. Κάθε
βράδυ μαζευόσαντε πότε στο σπίτι του ενός και πότε του
άλλου. Με καλούσαν και μένα. Έλα να παίξουμε.
- Αφήστε με ήσυχο.
- Έλα να βλέπεις τουλάχιστον.
- Α πα, πα! Αρνιόμουνα κατηγορηματικά.
Κάποια μέρα, την ώρα που σχολάγαμε (υπηρετούσαμε
σε γραφείο στρατιωτικό), έπιασε μια καταρρακτώδης βροχή,
που δεν έλεγε να σταματήσει. Η ώρα δεν πέρναγε και λέει
κάποιος.
- Δεν παίζουμε κάνα χαρτί.
- Και δεν παίζουμε.
- Ναι, αλλά στο Τάγμα απαγορεύεται.
- Έλα, καημένε. Να παίζουμε με φιστίκια αντί για λεφτά.
Κάπου βρέθηκε μια σακούλα με φιστίκια, τα μοιράσανε
και αρχίσανε το παιχνίδι. Εγώ έβλεπα.
Άρχισα να μαθαίνω τους κανόνες, να υπολογίζω τις πιθανότητες καθενός και να ενδιαφέρομαι γενικώς.
Κάποιος μου βγάζει χαρτί.
- Παίξε, ρε, ένα φιστίκι.
Ποντάρω ένα φιστίκι και κερδίζω. Ξαναποντάρω, ξανακερδίζω. Σαν καλό μου φαίνεται. Ποντάρω, κερδίζω, χάνω,
κερδίζω, έχει ενδιαφέρον. Τελικά, δεν είναι και άσχημη
απασχόληση.
Το βράδυ που πηγαίνανε να παίξουν, μου λένε:
- Δεν έρχεσαι και συ;
- Α! πα,πα.
Φύγανε και έκανα βόλτες μόνος μου. Δεν πέρναγε η
ώρα. Κατά τις δέκα, λέω: δεν πάω να δω τι γίνεται. Πάω.
Το παιχνίδι στο φόρτε του. Κάθομαι και παρακολουθώ. Κάποιος μου βγάζει χαρτί.
- Δε θέλω, ρε, σου λέω.
- Έλα καημένε, δοκίμασε, πώς κάνεις έτσι;
Άντε, να το πάρει το ποτάμι. Δοκιμάζω, κερδίζω, ξαναδοκιμάζω, χάνω, κερδίζω, χάνω, κερδίζω. Έχει μια συγκίνηση, ένα ενδιαφέρον το πράγμα. Το άλλο βράδυ πάλι τα
ίδια. Φίλε, να μη στα πολυλογώ, εκόλλησα. Σε μια βδομάδα,

χωρίς να το καταλάβω, έγινα μανιώδης παίκτης.
- Τι λες, ρε Θύμιο!
- Αυτό που ακούς. Εκεί που δεν ήθελα να ακούσω για
χαρτιά, ξεπέρασα τους άλλους. Άρχισα να τους οργανώνω.
Έβλεπα έναν και του έλεγα: οι άλλοι είναι έτοιμοι. Στον
άλλον το ίδιο. Έτσι, όταν σμίγαμε, δε λέγαμε αν θα παίξουμε
ή όχι, αλλά πού θα παίξουμε. Πότε στο σπίτι του ενός και
πότε του άλλου, κάθε βράδυ είχε παιχνίδι. Πολλές φορές
ξενυχτάγαμε μέχρι το πρωί. Άρχιζα να νυστάζω στο γραφείο.
Κάποτε, μετά από τρία συνεχόμενα ξενύχτια, έγραφα
στη γραφομηχανή καθ’ υπαγόρευση του Διοικητή. Κάπου
το κείμενο έλεγε «εν πολέμω και εν ειρήνη». Το «ΕΝ
ΠΟΛΕΜΩ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ» με κεφαλαία, μου λέει ο Διοικητής.
Το γράφω εγώ νυσταγμένος με μικρά.
- Με κεφαλαία, είπαμε, κύριε …. Θύμιο, λέει ο Διοικητής.
Σβήνω με υπομονή τα πέντε αντίγραφα (με καρμπόν)
και ξαναγράφω «Εν πολέμω και εν ειρήνη», πάλι με μικρά.
Έγινε έξω φρενών ο Διοικητής.
- Α, τι γίνεται εδώ. Συγκεντρώσου, κύριε… Θύμιο. Τι
συμβαίνει με σένα;
- Σοβαρά, ρε Θύμιο, του λέω.
- Άσε, μου λέει, ξεφτιλίστηκα. Εν τω μεταξύ, άρχισα να
χάνω. Είχα ένα μικρό κομπόδεμα, κάτι οικονομίες, σιγά
σιγά εξανεμιστήκανε. Έμεινα ταπί. Φτου, να πάρει η ευχή!
Άρχισα να ιδρώνω στα καλά καθούμενα. Χειμώνας καιρός
και εγώ γινόμουνα λίμνα στον ιδρώτα. Και τώρα τί κάνουμε;
Πώς θα παίξω; Περίμενα πώς και πώς να έρθει ο επόμενος
μισθός. Ρε τι έπαθα! Ρε να μην έχω λεφτά. Δε μπορούσα να
είμαι ταμίας σε καμιά Τράπεζα; Να πάρω λίγα χρήματα, να
παίξω χοντρά, να τους τα πάρω και να τα ξαναβάλω στη
θέση τους;! Πρέπει να σου τονίσω ότι όλοι έκλεβαν. Ο καθένας με τον τρόπο του.
- Πώς δηλαδή, ρε Θύμιο; Δεν τους πήρες χαμπάρι;
- Τους πήρα.
- Λέγε λοιπόν. Πώς έκλεβαν;
- Θα σου ειπώ στο τέλος. Αφού είδα και αποείδα, σκέφτομαι. Έτσι μου είσαστε; Θα σας κανονίσω εγώ. Αν εσείς
είσαστε πονηροί, εγώ είμαι κάτω από τ’ αυλάκι.
Πάω, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη και αγοράζω μια τράπουλα
καινούργια. Καλής ποιότητας, νάιλον, έδωσα ένα πενηντάρι.
Κάθομαι με υπομονή και τη σημαδεύω όλη. Τα 32 φύλλα
της πρέφας. Με εκείνα παίζαμε.
- Πώς τη σημάδεψες, ρε Θύμιο; Για πες μου.
- Θα σου ειπώ στο τέλος. Όταν παίζαμε, λοιπόν, στο
σπίτι μου, άρχισα να τους μαδάω. Δεν πήρανε χαμπάρι τίποτα. Αμάν πια, τι ρέντα είναι αυτή, έλεγαν.
Σε καμιά δεκαπενταριά ημέρες ξαναπήρα τα χαμένα και
άλλες δυο-τρεις χιλιάδες επιπλέον. Αρκετά μέχρις εδώ.
Μετά, με διάφορες προφάσεις απέφευγα να παίζω, μέχρι
που σταμάτησα οριστικά. Βοήθησε και το γεγονός ότι σε
λίγο καιρό απολύθηκα κιόλας.
Με τα κερδισμένα πήρα ένα κοστούμι, πουκάμισο, πουλόβερ, παπούτσια. Έγινα βαφτιστήρι. Αλλά και αυτά δεν
έπιασαν τόπο. Γιατί, όταν απολύθηκα και πήγα σπίτι μου,
άρχισε η μάνα μου την περιποίηση και μέσα σε 4-5 μήνες
πήρα 12 κιλά. Πήγαν χαμένα τα ρούχα. Ανεμομαζώματα
διαβολοσκορπίσματα, που λέει και η παροιμία.
Από τότε, φίλε μου, ούτε για αστείο δεν ξανάπιασα
χαρτιά. Ρε, πώς δεν ήμουνα υπάλληλος σε καμιά Τράπεζα,
να κάνω καμιά κουτουράδα και να καταλήξω πίσω από
τίποτα σιδερένια κάγκελα, να βλέπω τους άλλους από
μέσα!
- Τι μου λες, ρε Θύμιο!
- Ναι, φίλε μου. Γλύτωσα οριστικά.
- Για λέγε τώρα πώς κλέβανε οι άλλοι και πώς σημάδεψες
την τράπουλα.
Έκατσε και μου τα είπε χαρτί και καλαμάρι.
Όταν έγραφα αυτή την ιστορία, σκεφτόμουνα να την
τελειώσω με έναν επίλογο, με παραινέσεις, συμβουλές,
παραδείγματα και άλλα σχετικά με το πάθος της χαρτοπαιξίας. Αλλά ο Θύμιος τα είπε τόσο καλά, που δε χρειάζεται
να προσθέσω τίποτα.
Όσο για τον τρόπο που έκλεβαν όλοι και το σημάδεμα
της τράπουλας, θα μπορούσα να σας τα περιγράψω. Δε θα
το κάνω όμως, γιατί στην περίπτωση αυτή θα φαίνεται σα
να κάνω φροντιστήριο σε επίδοξους χαρτοπαίκτες.
Όμως, όταν συναντούσα το Θύμιο, του έλεγα αστειευόμενος:
- Ρε συ, τώρα που είσαι τραπεζικός, δε σηκώνεις καμιά
μπάζα, να πάμε στο καζίνο να το ξετινάξουμε; Έφτυνε τον
κόρφο του και γελάγαμε.
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
• ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΗ
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΙΩΝ
• ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
Τηλ.: 6945546641 - 2625041509 - 6937702642
e-mail: kastrinosfotis@gmail.com • Ν. Φιγαλία Τ.Κ. 27056

(ΓΕΝΟΣ ΔΟΞΑ)

ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος
Ραγκαβή 53-55, Πεδίον Άρεως, Γκύζη
Τηλ. 216-8008752, 6936 849 412
Theofanis700@gmail.com

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΑ ΚΑΡΑ

• Ο Βερβιτσιάνος φίλος του Συλλόγου
μας, επίτιμος δικηγόρος κ. Βασίλης
Σαλακάς, μας έστειλε εκτενή επιστολή,
σχετική με το Σίμωνα Καρά, της οποίας
το περιεχόμενο παρουσιάζουμε περιληπτικά, λόγω στενότητας χώρου της
εφημερίδας μας. Στην επιστολή του
εξαίρει την ομιλία που έκανε ο συμπατριώτης μας εκπαιδευτικός κ. Δημήτριος
Κρανίτης στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Σύλλογός μας και οι τοπικοί
φορείς το περασμένο καλοκαίρι για το
Σίμωνα Καρά και την είχε δημοσιεύσει
η εφημερίδα μας στο φύλλο της 139.
Και προσθέτει τη δική του «πινελιά»,
για την ολοκλήρωση της εικόνας του
βίου και του έργου του μεγάλου συμπατριώτη μας μουσικοδιδάσκαλου.
• Λέει, λοιπόν, ο κ. Σαλακάς, ότι ο
Σίμων Καράς δεν ήταν εντελώς αυτοδίδακτος, όπως ανέφερε στην ομιλία
του ο κ. Κρανίτης, αλλά ότι διέγνωσε
το ταλέντο του, τον μύησε, τον παρότρυνε και τον καθοδήγησε ο Βερβιτσιάνος δάσκαλος, νονός του επιστολογράφου, Χαράλαμπος Θ. Παναγόπουλος,
που, όταν υπηρετούσε στο Λέπρεο, είχε
μαθητή τον Καρά και ήταν βαθύς γνώστης της δημοτικής και βυζαντινής μουσικής και σπουδαίος ψάλτης.
• Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω,
παραθέτει, πλην άλλων, και την ομολογία του ίδιου του Καρά, ο οποίος,
σε μια φοιτητική εκδήλωση που βρέθηκε
με το συγκρότημά του, γνωρίστηκε με
τον κ. Σαλακά και του είπε: «ο Δάσκαλός μου και Νουνός σου με έσπρωξε
στη μουσική και σε αυτόν χρωστώ
ό,τι είμαι». Και με το συγκρότημά του
έπαιξε δημοτικό τραγούδι, λέγοντας
στο κοινό ότι του το είχε μάθει ο δάσκαλός του Χαράλαμπος Παναγόπουλος.
• Τέλος, ο κ. Σαλακάς, αφού εκθειάζει
και πάλι την πλούσια ομιλία του κ.
Κρανίτη, αναφέρει ότι έκανε αυτή τη
μικρή συμπλήρωση από ηθικό χρέος
προς το νονό του και με τη διάθεση να
βοηθήσει, ώστε να γίνει πληρέστερη η
εικόνα μας για το Σίμωνα Καρά.
Τον ευχαριστούμε πολύ.

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
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Ο Χριστουγεννιάτικος στολισμός του χωριού μας

Συμβολή στη διαμόρφωση του εορταστικού κλίματος ήταν και φέτος ο χριστουγεννιάτικος στολισμός
του χωριού μας από τις υπηρεσίες και το πρoσωπικό του Δήμου. Σύμφωνα με το ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24, μέρος
του στολισμού της Νέας Φιγαλίας, καθώς και της Ζαχάρως, είναι προσφορά του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Αττικής, όπου Δήμαρχος είναι ο συμπατριώτης μας Γεώργιος Καπλάνης.

Γενική άποψη και λεπτομέρεια από τον κεντρικό δρόμο.

Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

• Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή κι εφέτος
ο εκκλησιασμός του Συλλόγου μας, με την ευκαιρία
της εορτής του πολιούχου του χωριού μας Αγίου Νικολάου, την Κυριακή 9-12-18, στην Εκκλησία της Παναγίας
Θεοτόκου, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Αθήνα.
• Μετά τη Λειτουργία, στο εντευκτήριο του ναού,
ακολούθησε ο καθιερωμένος καφές με μελομακάρονα
και βουτήματα, που έφτιαξαν και πρόσφεραν γυναίκες
του Συλλόγου μας, τις οποίες και ευχαριστούμε.
• Ευχαριστούμε, επίσης, το συμπατριώτη μας, ιερέα
του ναού, αιδεσιμότατο Νικόλαο Τσούτα και τους συλλειτουργούς του, που φρόντισαν για τη φιλοξενία μας,
καθώς και τις κυρίες της ενορίας που μας περιποιήθηκαν.
• Τις ευχαριστίες μας εκφράζουμε και στα μέλη και
στους φίλους του Συλλόγου μας για την παρουσία
τους στην εκδήλωση αυτή, που αποτελεί και μια ωραία
ευκαιρία συνάντησης και επικοινωνίας μας μέσα σε
ένα ευχάριστο κλίμα. Ανάμεσά μας ήταν και ο γιατρός
κ. Γεώργιος Δαΐκος καθώς και συμπατριώτες μας που
ήρθαν από το χωριό.
• Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και με την αναφώνηση
«Άξιος!» υποδεχθήκαμε και την ανακοίνωση του
προέδρου του Συλλόγου μας, ότι στον αγαπητό μας
Παπα-Νίκο απονεμήθηκε το οφίκιο του Πρωτοπρεσβύτερου. Του ευχόμαστε υγεία, μακροημέρευση
και καλή συνέχεια στην επιτέλεση του λειτουργήματός
του.
• Στις λίγες και μικρές, κατ’ ανάγκην, φωτογραφίες
που ακολουθούν, δεν ξεχωρίζουν πρόσωπα, φαίνεται,
όμως, το μέγεθος της συμμετοχής των μελών και
φίλων του Συλλόγου.

Το κτήριο του Δημαρχείου και η κεντρική πλατεία, με το φωτισμένο φυσικό κυπαρίσσι.

Το χιόνι αργεί, αλλά δε λησμονεί!!
Τέτοιες εικόνες δε βλέπουμε συχνά στο χωριό μας, αγαπητοί αναγνώστες. Δεν χρειάζονται σχόλια.
Μιλάνε από μόνες τους. Απολαύστε τις, όπως τις απαθανάτισε ο φακός του Θάνου Χουλιάρα
(ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24) στις 5-1-2019.

Ο Πρόεδρός μας Βασίλης Γλούμης καλωσορίζει τους
παρευρεθέντες, ευχαριστεί τους ιερείς και χαιρετίζει
την παρουσία του γιατρού Γ. Δαΐκου, μαζί με τα μέλη
του Διοικ. Συμβουλίου.

Π Ω Λ ΟΥ Ν ΤΑ Ι

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι

1. Ελαιοπερίβολο 2,5 στρεμ. με 45 ελαιόδενδρα
στη θέση Παπακώστα Ν. Φιγαλίας
2. Ελαιοπερίβολο 2,5 στρεμ. με 23 ελαιόδενδρα
στη θέση Νεροτρουβάδα Ν. Φιγαλίας

Αγροτεμάχιο 5 στρεμ.
(4.770 τ.μ.) με 80 ελαιόδενδρα
στη θέση Παπακώστα Ν. Φιγαλίας

Τηλ.: 6981482232

Τηλ.: 6932160765

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 180 τ.μ. εντός
της Νέας Φιγαλίας έναντι ιατρείου με πρόσοψη
στον δρόμο για τον Επικούριο Απόλλωνα

Κτήμα 14 στρεμ. όχι δασικό με χαρτιά
και 200 ρίζες ελιές στη θέση Μετόχι Φιγαλίας.
Πληροφορίες Ξυδιάς Γεώργιος
Τηλ.: 6945234523

Τηλ.: 6972552031
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Καρανάση
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

•Το Σάββατο 29/12/2018 στο κέντρο «Πανόραμα»
πραγματοποιήθηκε συνεστίαση με τη συμμετοχή και
παρουσίαση της προόδου των τμημάτων μουσικής,
μοντέρνου και παραδοσιακού χορού του Πολιτιστικού
Συλλόγου, τα οποία απαρτίζονται από μαθητές όλων

των ηλικιών. Ακολούθησε γλέντι με την εξαιρετική
παραδοσιακή -λαϊκή και δημοτική- ορχήστρα Τζανέτου.
• Την Κυριακή 30/12/2018 πραγματοποιήθηκε
παιδική εκδήλωση στην αίθουσα του Πολιτιστικού
Συλλόγου, όπου ο Άγιος Βασίλης, αφού πέρασε συ-

• Δημιουργία Ιστορικού Αρχείου:
Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση:

Δικαίωμα στη μνήμη…

• Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Φιγαλίας,
σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών Ζουρτσάνων,
αποφάσισε να δημιουργήσει Ιστορικό Αρχείο,
με κάθε είδους πληροφορίες που αφορούν στο
χωριό μας, για να διαφυλάσσει τη συλλογική
κοινωνική μας μνήμη. Όλοι θα συμφωνήσουμε
πως η μνήμη συμμετέχει στη διαμόρφωση της
ταυτότητάς μας, λειτουργεί ως αρραγής κρίκος
μεταξύ παρελθόντος και παρόντος και προδιαγράφει το μέλλον.
• Καλούμε όποιον έχει στη διάθεσή του οποιοδήποτε υλικό (φωτογραφίες, γραπτά κείμενα,
βίντεο, κλπ.), που αφορά οποιαδήποτε έκφανση
της πορείας του χωριού μας στο χρόνο, να μας
αποστείλει αντίγραφα του αρχειακού υλικού του,
ώστε να καταχωριστούν στο Αρχείο, ο εμπλουτισμός του οποίου θα αποτελεί πάγιο μέλημα του
εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία
Μουράτη–Μπαρόγιωργα τηλ. 6987100057, Αλεξάνδρα Κολτούκη–Καπλάνη τηλ. 6937235980,
Αθανάσιος Τσουκαλάς τηλ. 6974385576, Παναγιώτης Βάγιας 6947902452.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ

Κρίμα Θοδωράτση

νοδεία παιδιών τού τμήματος μουσικής, που τραγουδούσαν τα κάλαντα, από την αγορά του χωριού,
μοίρασε δώρα στους μικρούς μας φίλους, τραγούδησε
και χόρεψε μαζί τους μέχρι αργά.

• Και οι δύο εκδηλώσεις είχαν μεγάλη συμμετοχή
και επιτυχία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί
όλους όσοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μας, τους
χορηγούς των δώρων της λαχειοφόρου και τους
εθελοντές, που βοήθησαν στην οργάνωση και πραγματοποίησή τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

• Βοήθεια στο Λύρειο Ίδρυμα. Στο Λύρειο Παιδικό
Ίδρυμα πρόσφερε ο Πολιτιστικός Σύλλογος τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τις καλοκαιρινές
εκδηλώσεις του. Όπως είναι γνωστό, το Λύρειο
Παιδικό Ίδρυμα που βρίσκεται στο Νέο Βουτζά, καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φονικές πυρκαγιές
στο Μάτι Αττικής το περασμένο καλοκαίρι, που άφησαν πίσω τους 100 νεκρούς.

Ενοικιάζονται Διαμερίσματα
στη Νέα Φιγαλία (Ζούρτσα)
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Τηλ.:

Γρηγόρης

6972496616

Σπύρος 0015168481119

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Επαγγελματικός χώρος 200 τ.μ.
στη θέση Κάτω Βρύση
του Δ.Δ. Ν. Φιγαλίας
Πληροφορίες: 6937566631

Λένε πως ένα μπουλούκι λαγκαδινών χτιστών έφτασε
στην Αθήνα όταν Πρωθυπουργός ήταν ο συμπατριώτης τους Θεόδωρος Δεληγιάννης. Πήγαν κατευθείαν
με τα γαϊδούρια τους στην παλιά Βουλή και ζήτησαν
το «Θοδωράτση της Παναγίνας». Όταν βγήκε, τον
πλησίασαν, τον χαιρέτησαν και του ζήτησαν κατάλυμα
γι’ αυτούς κι αχούρι για τα ζώα τους.
― Για σας μπορώ να βρω σπίτι να μείνετε, μα αχούρι
που να βρω μωρέ παιδιά; τους είπε ο Πρωθυπουργός.
Ο πρωτομάστορας θύμωσε:
― Κρίμα Θοδωράτση τη θέση οπού ’χεις. Να μην έχεις
καημένε ένα αχούρι για τα ζα ενός καταλαχιάρη πατριώτη σου. Χαράμι πήγε το σφυρίδι που σου ρίξαμε.
Για εμάς δεν αξίζεις ούτε σκόρδο. Χίλιες βολές καλύτερος είναι ο κουμπάρος μου στη Ζούρτσα, που βραδιάς αλάτι μπορεί να μην έχει, αλλά σαν πέφτουμε
κατά κει, κι αχούρι έχει και φάγνα βρίσκουμε για τα
ζωντανά και κατούνα για μας. Να χαίρεσαι τη θέση
σου και τη μεγαλοσύνη σου.
Αυτά είπε ο πρωτομάστορας κι έφυγε. Μάζεψαν τα
ζώα τους, που στο μεταξύ είχαν μαδήσει τα δέντρα
στον περίβολο της Βουλής και βγήκαν στα χωράφια
να ξενυχτήσουν.
Από τον Θανάση Κων. Δαΐκο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
1) ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK:
αρ. λογ. 232002 101038017
IBAN GR 50 0140 2320 2320 0210 1038 017
2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
αρ. λογ. 6028 010224 822
IBAN GR 33 0171 0280 0060 2801 0224 822

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Οικία στη Ζούρτσα, κάτω από τον
Άγιο Νικόλαο, με ελαιοπερίβολο
δύο (2) στρεμ. σε καλή τιμή.
Πληροφορίες: Τάσος Ζαριφόπουλος
Τηλ.: 6934888710 και 6946529331

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Μονοκατοικία
στη Νέα Φιγαλία,
πλησίον αγοράς.

Τηλ.: 6974674736
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Συνέχεια στην 7η σελ.
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Συνέχεια από την 6η σελ.

Συνέχεια στην 8η σελ.
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Η σελίδα του Λαογραφικού μας Μουσείου

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ

Ανοιχτό 9:00-13:00 καθημερινά
Δευτέρα κλειστά.
Εκτός ωραρίου, κατόπιν συνεννοήσεως
Υπεύθυνη μουσείου: Βενέτη Ειρήνη
τηλ. 26250/41400 και 6972867878

(13η συνέχεια παρουσίασης εκθεμάτων μας)

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

Από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Κ ΥΡΙΩΣ ΑΙΘ ΟΥΣ Α

• Ξύλινη σκαλιστή κούνια

• Κούνια - σαρμανίτσα
(δωρεά Μίνας ΚέκηΠαπακυριακοπούλου)

• Ξύλινο μαθητικό θρανίο

• Το αυθεντικό ξύλινο ζωγραφιστό
ταβάνι αποσπασμένο από
το αρχοντικό του Ζαριφόπουλου

• Παλαιό ραδιόφωνο

• Βημόθυρο
Αγ. Κων/νου και Ελένης
(19ος αι.)
• Αγ. Κων/νος
και Ελένη
1957

• Άρχων Μιχαήλ
Β΄μισό 18ου αιώνα

• Παραδοσιακές ενδυμασίες
(Δωρεά: Φωτεινή
και Πέτρος Γιαγμούρογλου)

• Μάλλινη κάπα
υφασμένη
στον αργαλειό
(Δωρεά: Βασίλειου
Οικονομόπουλου)

• Σταυρός επίστεψης
τέμπλου
Β ΄μισό 19ου αι.

H συνέχεια
στο επόμενο φύλλο

ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ

Καλά να πάθεις, Έλληνα, που ζεις μες στη μιζέρια,
γιατί έβγαλες τα μάτια σου με τα δικά σου χέρια.

Συνέχεια από την 7η σελ.

Καλά να πάθεις, Έλληνα, ποτέ μυαλό δε βάνεις,
τα σφάλματα που έκανες, πάλι θα ξανακάνεις.

Δε θέλεις τους περιορισμούς, δε μπαίνεις σε καλούπι,
αλλά για το συμφέρον σου πίσω δε κάνεις ρούπι.
Για τα κοινά δε νοιάζεσαι ούτε να τα σκεφτείς,
ρωτάς το πού μοιράζουνε, να πας να βολευτείς.

Καλά να πάθεις, Έλληνα, θελές τα και παθές τα,
μα για τα λάθη πού ’κανες, αλλού ζητάς τα ρέστα.
Οι ξένοι δε σ’ αγάπησαν ούτε και σ’ αγαπάνε,
πάντα για το συμφέρον τους κοίταζαν και κοιτάνε.
Έγραψαν πως στον τράχηλο ζυγό δεν υποφέρεις,
αλλά εσύ χωρίς ζυγό δεν κάνεις και το ξέρεις.
Καλά να πάθεις, Έλληνα, θριαμβευτή πολέμων,
σκόρπισες την κληρονομιά στη δίνη των ανέμων.

Πήρες βαριά κληρονομιά κι όμως την έχεις σβήσει,
για τα παιδιά σου σκέφτηκες αν έχεις κάτι αφήσει;
Σε τι κανάλι έχεις μπει και τι χρωστάς δεν ξέρεις
και οι επόμενες γενιές και συ θα υποφέρεις.

Κάποιοι επροσπαθήσανε κανόνες να σου θέσουν,
πού να ’ξεραν οι άμοιροι σε τοίχο ότι θα πέσουν.
Ό,τι κι αν πάθεις τελικά, εσύ μυαλό δε βάνεις
και την επόμενη φορά πάλι το ξανακάνεις.

Κι όταν θα γίνουν εκλογές, κοίτα μην αμελήσεις,
τρέξε να βρεις ποιοι τάζουνε, να πας να τους ψηφίσεις.
Μα, θα μου πεις -και δίκαια- πως ίσως φταίνε όλοι,
που σήμερα ευρέθηκες με άδειο πορτοφόλι.

Φταίνε κι αυτοί, μα φταις και συ κι αν θέλεις να ξεμπλέξεις,
μπροστά στην κάλπη σαν βρεθείς, «μη χείρον» να διαλέξεις.
Θυμό και αγανάκτηση στην άκρη να τ’ αφήσεις,
με γνώμονα τη λογική θα πρέπει να ψηφίσεις.

Ο 9ος ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

• Στις 13-8-2018 πραγματοποιήθηκε για ένατη συνεχόμενη χρονιά ο Επικούριος Αγώνας Δρόμου των 14 χιλιομέτρων, από το ναό του Επικούριου Απόλλωνα μέχρι
την αρχαία αείρροη κρήνη της Φιγαλίας, τον οποίο διοργανώνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι των Φιγαλικών χωριών,
με τη συνεργασία και υποστήριξη του Συλλόγου Ζουρτσάνων
Αθήνας και Νεοφιγαλέων φίλων και δρομέων.
• Στον πανελλαδικά γνωστό πλέον και αγαπητό
στους δρομείς αγώνα έλαβαν μέρος 120 άνδρες και γυναίκες δρομείς και απόλαυσαν για μια ακόμη φορά την
ωραία διαδρομή και το γεύμα που τους παρέθεσαν οι
διοργανωτές του αγώνα, κάτω από τον πλάτανο στην

αρχαία κρήνη. Το γεύμα των αθλητών και των επισκεπτών
είχε αναλάβει το Κέντρο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ», που ήταν πλούσιο,
με εξαιρετική περιποίηση, πολύ φιλική τιμή και με δωρεάν
προσφορά νερών και κρασιού.
• Τον αγώνα υποστήριξαν και καταστήματα της Ζούρτσας, που πρόσφεραν τα απαραίτητα για τους αθλητές
νερά, σε εικοσιτετράδες μικρών φιαλών. Το σούπερ μάρκετ
ΤΕΡΖΗΣ πρόσφερε δέκα τέτοιες συσκευασίες, ο Αντώνης
Ρόδης (Παντοπωλείο Καπλάνη) πέντε, και ανάλογες ποσότητες πρόσφεραν τα καταστήματα Χρυσούλας Γρηγοροπούλου, Παναγιώτας Δάβανου, Γεωργίας Χατζή, καθώς
και οι καφετέριες Γιώργου Γιαννίκου, Βίκης Κολόκα και

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Αγγελικής Μπιμπή.
• Οι διοργανωτές και οι συνεργάτες τους ευχαριστούν
θερμά όλους τους ανωτέρω, καθώς και τη Διασωστική
Εθελοντική Ομάδα Φιγαλίας (ΔΕΟΦ), που και πάλι συνέβαλε
καθοριστικά στη διοργάνωση και την ασφαλή διεξαγωγή
του αγώνα.
• Αξιόλογη εκπροσώπηση στον Αγώνα είχε και η
Νέα Φιγαλία με τη συμμετοχή έξι αθλητών και μιας αθλήτριας, που τερμάτισαν τον αγώνα με εξαιρετικές επιδόσεις
(Καράπαπας Αναστάσιος, Φάμελος Γεώργιος, Αντωνόπουλος
Ιωάννης, Μικέλης Φώτιος, Βλάχου Νικ. Χρύσα, Βλάχος
Φωτ. Νικόλαος, Καραβούλιας Φώτιος).

