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Διαβάστε  σ’  αυτό  το  φύλλο

Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΤΟΥ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ
• Η ως άνω φράση, που συχνά χρησιμοποιείται

στην καθημερινή μας ζωή, είναι τίτλος μυθιστορή-
ματος του βραβευμένου με Νόμπελ Αμερικανού συγ-
γραφέα Έρνεστ Χέμινγουεϊ, ενός από τους σημαντι-
κότερους του 20ού αιώνα, γνωστού επίσης και ως
σπουδαίου δημοσιογράφου και πολεμικού ανταποκριτή.
Γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1899 και πέθανε στις 2 Ιου-
λίου 1961. Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 120 χρόνων
από τη γέννησή του, αξίζει να γίνει μια μικρή, έστω,
αναφορά σ’ αυτόν. Το βιβλίο του «Για ποιον χτυπά η
καμπάνα» κυκλοφόρησε το 1940 και θεωρήθηκε από
τους βιβλιοκριτικούς ως το κορυφαίο έργο του συγ-
γραφέα και ένα από τα καλύτερα πολεμικά μυθιστο-
ρήματα όλων των εποχών. Αναφέρεται στον Ισπανικό
εμφύλιο πόλεμο (1936-1939), που ήταν μια δραματική
σύγκρουση μεταξύ της δημοκρατίας και του επερχό-
μενου φασισμού του Φράνκο, ο οποίος τελικά επι-
κράτησε και εγκαθίδρυσε στην Ισπανία μια από τις
μακροβιότερες σκληρές δικτατορίες (από το 1939
μέχρι το 1975). Στο βιβλίο, μέσα από τα πολεμικά γε-
γονότα της εμφύλιας σύγκρουσης, αναδεικνύονται
ανθρώπινες και πολιτικές αξίες, ως αντίβαρα στον
παραλογισμό του πολέμου, όπως η αγάπη για τη
ζωή, ο έρωτας, το καθήκον και η δημοκρατία, που
αξίζει κάθε θυσία για την προστασία της από το τέρας
του φασισμού. Προβάλλεται, επίσης, η ιδέα ότι κανένας
δεν μπορεί να μένει αμέτοχος σε ό,τι απειλητικό για
την ανθρωπότητα συμβαίνει γύρω του. Είναι υπεύθυνος,
γι’ αυτό και υποχρεωμένος να λάβει μέρος. Επομένως,
μη ρωτάς να μάθεις για ποιον συνάνθρωπό σου
χτυπά η καμπάνα. Χτυπά (και) για σένα και σε
καλεί στον κοινό αγώνα. Αυτό το μήνυμα επηρέασε
πολύ την Αμερική, την εποχή που ταλαντευόταν και
αναρωτιόταν για το αν έπρεπε να λάβει μέρος στον
μακρινό για αυτήν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο εναντίον της
χιτλερικής Γερμανίας. Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία
του, το βιβλίο έγινε κινηματογραφική ταινία με μεγάλη
παγκόσμια επιτυχία. Ανάμεσα στους κορυφαίους τότε
πρωταγωνιστές (Γκάρι Κούπερ, Ίνγκριντ Μπέργκμαν
κ.ά.) με κεντρικό ρόλο ήταν και η δική μας Κατίνα
Παξινού (πρώτο όνομα στο ελληνικό θέατρο αργότερα),
η οποία, μάλιστα, κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Β΄ γυ-
ναικείου ρόλου. Βέβαια, σήμερα την ταινία είναι δύ-
σκολο να τη συναντήσουμε στις κινηματογραφικές αί-
θουσες. Υπάρχει, όμως το βιβλίο, ένα καλό βιβλίο
αξιώσεων και επιπέδου, που θα μπορούσε να είναι
μια θαυμάσια πρόταση και για τις διακοπές, στη θέση
των μέτριων ή και κακών, που πλασάρονται με κατα-
ναλωτικά κερδοσκοπικά κριτήρια. Πολύ αξιόλογο και
παγκοσμίως αγαπημένο έργο του Χεμινγουέι είναι,
επίσης, και το «Ο Γέρος και η θάλασσα», όπου απο-
τυπώνεται ανάγλυφα και συμβολικά ο σκληρός και
επίμονος αγώνας του ανθρώπου απέναντι στη ζωή
και στη φύση, με την επιτυχία και την αποτυχία να
είναι σαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. 

• Με τη φράση «Για ποιον χτυπά η καμπάνα»,
σήμερα, είτε στα σοβαρά είτε στα αστεία, επισημαίνουμε
ότι κάτι συμβαίνει ή θα συμβεί σε κάποιον, χωρίς να
γνωρίζουμε σε ποιον, αλλά μπορεί και να γνωρίζουμε,
χωρίς να θέλουμε να τον κατονομάσουμε. Το χτύπημα
της καμπάνας ξεκινάει από την Εκκλησία και τη θρη-
σκευτική ζωή, αλλά κάλυψε και ακόμα καλύπτει και
άλλες ανάγκες της κοινωνικής μας ζωής, στους διά-
φορους τομείς της και στις διάφορες εκδηλώσεις της.
Η πρόσκληση των πιστών στις εκκλησίες κατά τις Κυ-
ριακές και τις γιορτές, οι απλές κωδωνοκρουσίες στη
διάρκεια της Θ. Λειτουργίας ή οι πανηγυρικές σε με-
γάλες γιορτές, ο Εσπερινός και η μέσω της καμπάνας
προαναγγελία της γιορτής της επόμενης ημέρας, η
αναγγελία θανάτου προς ενημέρωση του κοινού και
απότιση τιμής προς τον εκλιπόντα, είναι βασικές λει-
τουργίες της καμπάνας στη θρησκευτική ζωή. Αλλά
και ευχάριστα γεγονότα της κοινωνικής και εθνικής
ζωής αναγγέλλονται και πανηγυρίζονται με κωδωνο-
κρουσίες. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται, π.χ., την

απελευθέρωση από τους Γερμανούς και τη λήξη της
κατοχής και του πολέμου, αλλά και οι νεότεροι τα
γνωρίζουμε από άλλες πηγές, όπως τα βιβλία και η
τηλεόραση. Άλλοτε, πάλι, αναγγέλλονται κίνδυνοι
και καταστροφές, π.χ., από πυρκαγιές, και κηρύσσεται
συναγερμός για την αντιμετώπισή τους. Και, βέβαια,
ποιος από τους παλαιότερους δε θυμάται ότι, ιδιαίτερα
στα χωριά, η καμπάνα σήμαινε προσκλητήριο για
προσέλευση των μαθητών στο σχολείο.

• Σήμερα έχουν εκλείψει ή μειωθεί δραστικά οι
κοινωνικοί ρόλοι της καμπάνας. Τους έχει υποκατα-
στήσει η τεχνολογία, με τα διαρκώς εξελισσόμενα
μέσα ενημέρωσης, που διαθέτει. Για παράδειγμα,
παλιά, τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, που δεν υπήρχαν ρολόγια,
το χτύπημα της καμπάνας (καθήκον, που οι δάσκαλοι
ανέθεταν εκ περιτροπής σε μαθητές και εκείνοι
πρόθυμα και ευχάριστα το εκτελούσαν), ήταν αναγκαίο
για τη συντονισμένη και έγκαιρη προσέλευση στα μα-
θήματα. Ή, το χτύπημα του ρολογιού των καμπαναριών
στις ολόκληρες και στις μισές ώρες, αναπλήρωνε την
έλλειψη ρολογιού στο σπίτι, στην τσέπη και στο χέρι,
ικανοποιούσε την ανάγκη να γνωρίζει κανείς τι ώρα
είναι, βοηθούσε στην τήρηση χρονικών προθεσμιών,
στον καθορισμό της διάρκειας εργασιακών και άλλων
δραστηριοτήτων και, γενικά, πρόσφερε συντροφιά
και ένα αίσθημα βεβαιότητας στην καθημερινή ζωή
των ανθρώπων. 

• Εδώ και πολλά χρόνια τώρα, οι ανάγκες αυτές
δεν υπάρχουν. Εντούτοις, τα ρολόγια των καμπα-
ναριών συνεχίζουν τη δράση τους, σαν απολιθώματα
του παρελθόντος ή -για να το πούμε επιεικέστερα- ως
ρομαντικά υπολείμματα της παράδοσης, που δεν
έχουν, όμως, την παλιά πρακτική τους αξία. Για πολ-
λούς, μάλιστα, είναι και ενοχλητικά (ιδιαίτερα το κα-
λοκαίρι, που ο δυνατός ήχος ορμάει ανεμπόδιστα από
τα ανοιχτά πορτοπαράθυρα), όταν χτυπούν και στις
ώρες κοινής ησυχίας και όλη τη νύχτα, και μάλιστα
δύο φορές, πράγμα που κορυφώνεται με τα είκοσι
τέσσερα (!) χτυπήματα κάθε μεσάνυχτα. Σε αυτή
την περίπτωση ανήκει το χωριό μας, που αποτελεί
μάλλον πανελλήνια πρωτοτυπία. Πουθενά αλλού,
απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν παρατηρείται η βασανιστική
εικοσιτετράωρη και διπλή σήμανση των ωρών. Το
πρόβλημα πρέπει να λυθεί και σ’ εμάς, με τη φροντίδα
όποιων Αρχών, Οργάνων, φορέων και προσώπων
έχουν την αρμοδιότητα. Άλλωστε, αφού τα ανεξέλεγ-
κτα, παραπανήσια και περιττά χτυπήματα ενοχλούν
και αφού κανείς πλέον -λογικά και ουσιαστικά- δεν
τα χρειάζεται, τότε γιατί και… για ποιον χτυπά η καμ-
πάνα; Για να το πούμε μεταξύ αστείου και σοβαρού
και, πάντως, με καλή διάθεση, χτυπά για όσους προ-
αναφέραμε ως αρμόδιους και τους καλεί να προχω-
ρήσουν στην επίλυση του προβλήματος.

• Βεβαίως, υπάρχουν και άλλες πηγές ηχορρύ-
πανσης, που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και
αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της Ζούρτσας, ως
χωριού, μετατρέποντάς τη σε πολύβουη πόλη: το
πλήθος των οχημάτων που, από κακή συνήθεια και
χωρίς να είναι πάντοτε απαραίτητο, κατακλύζουν
δρόμους, πλατείες και κάθε γωνιά, εμποδίζουν την
κυκλοφορία, δυσκολεύουν την κίνηση των πεζών και
τους βάζουν σε κίνδυνο, τα αυτοκίνητα και τα μηχα-
νάκια με τις «πειραγμένες» θορυβώδεις εξατμίσεις
τους, η ουσιαστικά άσκοπη και χωρίς νόημα επιθετική
οδήγηση πολλών οδηγών, κυρίως νεαρών, που δεν
καταλαβαίνουν ή δε νοιάζονται για το σοβαρό πρόβλημα
που προξενούν στους άλλους, η ένταση της μουσικής
στα μαγαζιά, αλλά και σε σπίτια, οι θόρυβοι από ερ-
γασίες και φωνές σε ώρες κοινής ησυχίας και πολλά
άλλα, που μπορούν να εξεταστούν σε μια επόμενη
δημοσίευση. Για όλα υπάρχουν κανόνες, καθώς και
αρμόδιοι για την τήρησή τους, αλλά η καλύτερη λύση
βρίσκεται στα δικά μας χέρια, και είναι θέμα λογικής,
κατανόησης, σεβασμού, αξιοπρέπειας και, εντέλει,
πολιτισμού.

ΤΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΤΟ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ

Όπως μας ενημέρωσε η Αρχαιολογική Υπηρεσία,
που πραγματοποίησε την ανακαίνιση του ναού
της Κοιμήσεως στο Μοναστήρι, ανταποκρινόμενη
στο αίτημα του Συλλόγου μας, τα ευρήματα που
προέκυψαν από τις εργασίες της ανακαίνισης και
που ως τώρα κρατούσε, θα τα παραδώσει στο
Σύλλογο και θα τοποθετηθούν σε ιδιαίτερο χώρο
του λαογραφικού μας μουσείου, προσβάσιμο στο
κοινό. Έτσι αναβαθμισμένο το λαογραφικό μου-
σείο, μαζί με το μουσείο πετρωμάτων, θα αποτε-
λούν έναν ακόμη πιο σπουδαίο χώρο πολιτισμού
και πιο δυνατό πόλο έλξης και ντόπιων αλλά και
ξένων επισκεπτών. 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Καλές  και  ευχάριστες  διακοπές 
ευχόμαστε

σε  όλους  τους  συμπατριώτες  μας
…και  καλή  αντάμωση 
το  Δεκαπενταύγουστο  

στη  Ζούρτσα  
και 

στην  εικονιζόμενη  
παραλία  του  Θολού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

• Ωράριο λειτουργίας:
Καθημερινά: 9 π.μ. - 1 μ.μ.
Δευτέρα: Κλειστό

(Επισκέψεις 
εκτός ωραρίου, 
κατόπιν συνεννοήσεως)

• Είσοδος: Παιδιά – μαθητές σχολείων: δωρεάν
Ενήλικες: 1 ευρώ

• Υπεύθυνη Μουσείου: Βενέτη Ειρήνη
• Επικοινωνία: τηλ. 26250-41400 &  6972867878 

e-mail: laografiko-figalia@outlook.com.gr             
• Σελίδα προβολής στο Facebook: 
https://www.facebook.com/laografiko.mouseio1 / ή  

Λαογραφικό Μουσείο Νέας Φιγαλίας
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Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Ν  Ι  Κ  Α
Η Τούλα Μπαρό-

γιωργα-Μπίθα κοι-
μήθηκε στις 5 Ιου-
νίου 2019, λίγο πριν
συμπληρώσει εκατό
χρόνια ζωής. Με-
γάλο το ταξίδι της
μέσα σε καιρούς δί-
σεκτους, με πόλε-
μους, διχασμούς κι
εμφύλιους σπαραγ-
μούς. Έζησε τρυφερά τα παιδικά της
χρόνια, παντρεύτηκε τον καθηγητή
Δημοσθένη Μπίθα, μεγάλωσε κάτω
από τις τρυφερές φτερούγες της
τρία παιδιά, είδε εγγόνια και δισέγ-
γονα, ταξίδεψε την ύπαρξή της μέσα
σε οδύνες και προσωπικές δοκιμασίες,
σε χαρές και λύπες. Ήταν άνθρωπος
απλός και ταπεινός, αλλά τα βάσανα
της ζωής, αντί να την γονατίσουν,
την εξύψωσαν. Δεν είχε τίτλους κι
ιδιότητες να εντυπωσιάζουν, μα όσοι
την πλησίαζαν, καταλάβαιναν τα χα-
ρίσματα, ένιωθαν την ομορφιά της
ψυχής. Της έδωσε ο Θεός χρόνια
πολλά, οι όποιες μικρότητες έγιναν
φρόνηση, τα λάθη οδήγησαν σε σο-
φία, οι ηθικολογίες έγιναν διάκριση,
η αυστηρότητα γλυκύτητα. 

Πολλές οι μαρτυρίες των ευερ-
γετημένων, μεγάλο το νοιάξιμο,
σπουδαίο το παράδειγμα για όποιον
είχε μάτια να δει κι αυτιά να ακούσει,
τρανό το δίδαγμα. Να πονάς για τα
δικά σου και, αντί να κλειστείς στον
εαυτό σου, να νοιάζεσαι για τους
άλλους. Για το γείτονα, τον ξένο,
τον ασθενή, τον πλησίον. Να υποφέ-
ρεις, κι όμως να χαμογελάς με την
πρώτη ευκαιρία. Να παίρνεις ένα
σωρό χάπια, και ποτέ να μην γκρι-
νιάζεις ούτε να μιλάς για αρρώστιες.
Να πονάς, κι όμως να έχεις πάντα
κέφι για κουβέντες και αστεία. Να
μεγαλώνεις μέσα στην εκκλησία, κι
όμως να έχεις συνεχώς απορίες, να
γερνάς, αλλά να μην μένεις αργός,
κι όλο με κάτι να καταπιάνεσαι, να
έχεις ένα καλό λόγο για τον καθένα
και μια δικαιολογία για κάθε πεσμένο.
Να μετανοείς κάθε μέρα, σαν να
πρόκειται να πεθάνεις απόψε, και να
δημιουργείς διαρκώς, σαν να πρό-
κειται να ζήσεις αιώνια. Κι όταν πε-
θάνεις, δεν πεθαίνεις, αλλά μετοικείς
εκεί που δεν υπάρχει λύπη ούτε στε-
ναγμός, αλλά ζωή αιώνια. 

Το παράδειγμα ανθρώπων σαν
την Τούλα, θυμίζει πως, αν δε νιώ-
θουμε χαρά, αυτό προέρχεται από
την τυφλότητά μας, κι αν βλέπουμε
μόνο το κακό, αυτό οφείλεται στο
σκοτάδι μέσα μας, κι αν νιώθουμε
αποστροφή για τους άλλους, είναι
γιατί εστιάζουμε τα πάντα γύρω από
τον εαυτό μας και δεν έχουμε καθα-
ρότητα καρδιάς, να δούμε το βάθος,
τη διαύγεια και τη λάμψη. Την παρα-
τηρούσα στον τελευταίο κύκλο της
ζωής της, καθώς στην ενορία των
Ταξιαρχών, όπου διακονώ, δημιούρ-
γησε πολλές σχέσεις. Έγινε αγαπητή

χωρίς να κάνει καμία
προσπάθεια και τρά-
βηξε σαν μαγνήτης
νέους και μεγαλύτε-
ρους. Την αναζητού-
σαν στον καφέ μετά
τη Θεία Λειτουργία,
την αποζήτησαν στο
σπίτι της, την επι-
σκέφθηκαν στο χω-
ριό το καλοκαίρι.

Μοίραζε καραμέλες, κένταγε δωράκια
για τα νεογέννητα της ενορίας, χωρίς
καλά καλά να ξέρει τους γονείς. Έλε-
γε αστεία, έκανε πειράγματα, γλύ-
καινε με τα λόγια της. Στο πρόσωπό
της είδαν πολλοί την δυνατότητα
του ανθρώπου να γερνά και να φω-
τίζεται, να χαίρεται με τα απλά, τα
λίγα, να ευχαριστεί. Είδαν μια ψυχή
νεανική πίσω από το καμπουριαστό
σώμα, το χαμόγελο που αναγεννιέται
μέσα από τη στενοχώρια. Πλήθος οι
μαρτυρίες που έλαβα αυτές τις μέρες
διαδικτυακά από ανθρώπους που τη
γνώρισαν και κάτι ήθελαν να μαρτυ-
ρήσουν για την επαφή μαζί της. Ένας
Άγιος λέει πως ο άνθρωπος που έχει
καθαρή ματιά και καθαρή καρδιά, δε
βλέπει πλέον το σκοτάδι στον κόσμο,
γιατί αυτό το σκοτάδι φωτίζεται από
τη Θεία Χάρη, που ενεργεί και ανα-
παύεται σ’ όλα τα πράγματα, όσο
σκοτεινά κι αν φαίνονται. Κι αν υπάρ-
χει κακία κι ασχήμια στον κόσμο, μα-
θαίνεις να εστιάζεις στην ομορφιά κι
ανακαλύπτεις πως υπάρχει παντού
στον κόσμο, στη φύση, στην τέχνη,
στα λόγια των φιλοσόφων και των
ποιητών, στη ζωή των αγίων, στην
ευχαριστία κάθε στιγμής. Κι αν θες
να κάνεις κάτι γι’ αυτό το σκοτάδι,
δεν έχεις παρά να ανοιχτείς στον
διπλανό, με μια αγκαλιά, ένα χαμό-
γελο, ένα δάκρυ.

Τώρα η ψυχή της είναι ελεύθερη
από το σώμα κι αγναντεύει, πέρα
από το χαγιάτι του αγαπημένου πα-
τρογονικού σπιτιού, τον απέναντι
λόφο της Φιγαλικής γης, κι ακόμα
μακρύτερα, τον Κυπαρισσιακό κόλπο.
Μα τώρα πια, αντί για θάλασσα, αν-
τικρίζει νερά ιαματικά, που εξαγνί-
ζουν, ξεπλένοντας όλη την ασχήμια
του κόσμου τούτου, παρασύροντάς
την μακριά. Κι επειδή δε νιώθει πια
τη βαρύτητα και τους πόνους του
σώματος που είχε πριν, ούτε το φόβο
και το άγχος της αυριανής ημέρας,
η ψυχή της μπορεί να δει μέσα σ’
αυτά τα νερά ένα νέο, ολοφώτεινο
βάθος. Ανακαλύπτει ένα ρεύμα από
απίστευτα λαμπερό νερό: το νερό
της ζωής, της χαράς, της αιώνιας
ζωής, το νερό για το οποίο μίλησε ο
Χριστός στην Σαμαρείτιδα. Επειδή
είναι πλέον ελεύθερη από κάθε προ-
σωπική αδυναμία και αντίδραση, μπο-
ρεί να δει μέσα από το επιφανειακό
σκοτάδι, τα αυξανόμενα στρώματα
φωτός, βλέπει το Φως της Βασιλείας. 

Πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας

Στη  μνήμη  της  Τούλας  Μπαρόγιωργα-Μπίθα

Εισφορές  για  την  εφημερίδα 
Μπαλαδήμας Ιωάννης του Νικολ. ........................ 20€
Γιαννακοπούλου Ελένη (Ζαχάρω) ....................... 20€
Σερεμέτης Παναγιώτης του Κωνστ. ..................... 20€
Στυλιανού Δήμητρα ............................................. 30€
Μανιάτης Ιωάννης του Γεωργ. ............................ 15€
Μανιάτης Χρήστος του Γεωργ. (Ναύπλιο) ................ 15€ 
Σαλακάς Βασίλειος του Νικ. ................................ 25€ 
Ζαριφοπούλου-Μαυρίδου Σοφία  ......................... 25€ 
Ζαριφοπούλου-Δρακοπούλου Αιμιλία ................. 25€
Κολόσακας Κωνσταντίνος ................................... 20€ 
Κομπορόζος Θεόδωρος ....................................... 20€ 
Πιπιλής Θανάσης και Όλγα ................................ 120€ 
Δόξα Πηνελόπη .................................................. 100€
Καρανάση Άννα του Σωτ...................................... 20€ 
Καζατζής Νικόλαος του Κων. ............................... 15€ 
Ανώνυμος .............................................................. 20€
Ανώνυμος .............................................................. 30€
Χατζή Μαρία  ........................................................ 20€
Καργαδούρη Ολυμπία .......................................... 20€
Δέδε Χαρίκλεια  ................................................... 20€ 

Παναγιωτόπουλος Χρήστος του Χαρ. ................. 20€ 
Ζευγίτης Παναγιώτης Θεοδώρου ........................ 30€
Καράπαπα Τούλα .................................................. 15€
Καράπαπας Αθανάσιος ........................................ 15€
Κουρούβανης Παναγιώτης ................................... 30€
Δαμπολιάς Παναγιώτης ....................................... 20€
Μαρίνη Δήμητρα ................................................... 20€
Κρεστενίτη-Παντελίδη Γαληνή ............................ 50€
Εις  μνήμην
Δέδε Χαρίκλεια του Ηλία  .................................... 50€
εις μνήμην Μαρτιν Ιωάννου
Χατζής Χρήστος εις μνήμην Παναγιώτη Χατζή 150€
Μαρίνα Δέδε του Χρήστου ................................ 100€
εις μνήμην αδελφού της Κώστα Δέδε
Βελούδω Δέδε του Χρήστου ............................. 100€
εις μνήμην του αδελφού της Κώστα Δέδε
Ευγενία Δέδε του Χρήστου ............................... 100€
εις μνήμην του αδελφού της Κώστα Δέδε
Καράπαπα Τούλα .................................................. 20€
εις μνήμην Μαρίας Γλούμη 
Για τον ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Δόξα Πηνελόπη  ................................................. 100€ 

Γάμοι
➤ Στις 15-6-19 ο Χαραμίδης Σωτήριος και η

Κουρούβανη Φωτεινή (του Αθανασίου και
της Χρυσούλας) τέλεσαν το γάμο τους στο
Χαλάνδρι (Αθήνα).

Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Απεβίωσαν και ετάφησαν
➤ Στις 8-5-19  ο Μπίχτης Σωτήριος, (σύζυγος

Μαγδαληνής Βλάχου), ετών 56, στην Αθήνα.  
➤ Στις 15-5-19 ο Χατζής Παναγιώτης, ετών

71, στην Αθήνα.
➤ Στις 22-5-19 η Καλογιάννη Ελένη στην

Αμερική.
➤ Την 1-6-19  η Σακελλαριάδη Βασιλική,

ετών 88, στην Αθήνα.
➤ Στις 6-6-19 η Μπίθα Τούλα, ετών 100, στην

Αθήνα.
➤ Στις 28-6-19 η Γλούμη Μαρία, ετών 85,

στον Άγιο Ηλία.
➤ Στις 10-7-19 ο Τσαούσης Αθανάσιος (Μυ-

λωθρός), ετών 82, στον Άγιο Ηλία.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρία -παράρτημα
Νομού Ηλείας- ανακοίνωσε τα αποτελέσματα
του 13ου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημοτικών
«Παιχνίδι και Μαθηματικά» σχολικού έτους
2018-2019, σύμφωνα με τα οποία δεκάδες
μαθητές από σχολεία της Ηλείας θα βραβευ-
τούν για τις επιδόσεις τους. Ανάμεσα σε
αυτούς που θα βραβευθούν είναι και οι μαθητές

του Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιγαλίας:                                                                                                                                                   

- ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, της Ε΄ τάξης                                                                                                           
- ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, της ΣΤ΄ τάξης,                                                                                                
- ΚΟΠΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ, της ΣΤ΄ τάξης.                      

Ο Σύλλογός μας συγχαίρει θερμά τους ως
άνω μαθητές και τους εύχεται πάντα επιτυχίες. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΓΙΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Αγαπητοί συμπατριώτες, μέλη και φίλοι του Συλλόγου, ανα-

γνώστες της εφημερίδας!  
• Ο Σύλλογος έχει άμεση ανάγκη της οικονομικής σας υποστήριξης.

Μην ξεχνάτε και μην καθυστερείτε να μας στέλνετε τις υποχρεω-
τικές συνδρομές σας για την εφημερίδα και όποια τυχόν προαιρετική
επί πλέον προσφορά σας.

• Για αποφυγή καθυστερήσεων και για διευκόλυνσή σας, παραθέ-
τουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου, όπου μπο-
ρείτε να κάνετε την κατάθεσή σας. 

1) ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK:   
Αρ. λογ.: 232002 101038017  
(ή  IBAN  GR 50 0140 2320 2320 0210 1038 017)

2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
Αρ. λογ.: 6028 010224 822 
(ή IBAN  GR 33 0171 0280 0060 2801 0224 822)

• Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας. Ο Σύλλογος δεν έχει άλ-
λους πόρους.

Έφυγε από κοντά
μας στις 15-5-19 και κη-
δεύτηκε στην Αθήνα
ένα ακόμη ιστορικό μέ-
λος του Συλλόγου μας,
ο Παναγιώτης Χατζής.
Του ταιριάζει αυτός ο
τίτλος για πολλούς λό-
γους. Διότι υπήρξε αδιά-
κοπα ενεργό μέλος του
Συλλόγου, τον υπηρέ-
τησε ως μέλος του Δι-

οικητικού Συμβουλίου, ήταν παρών στις εκδη-
λώσεις του, παρακολουθούσε με ενδιαφέρον
την πορεία του και πρόσφερε τη βοήθειά του
και τις δυνάμεις του στην επίλυση των προβλη-
μάτων του, από τα πιο μεγάλα ως τα πιο μικρά,
ως την πιο μικρή διεκπεραιωτική εργασία, και

στη συλλογική προσπάθεια βελτίωσης της λει-
τουργίας του και εκπλήρωσης των σκοπών του.
Και εκτός από εργάτης του Συλλόγου, ήταν και
αφοσιωμένος υπηρέτης της βυζαντινής τέχνης,
ασχολούμενος ερασιτεχνικά με την αγιογραφική
ζωγραφική και ψηφιδογραφία. Με λίγα λόγια,
ένας αξιόλογος και πολυπράγμων συμπατριώτης
μας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Βασίλης
Γλούμης (που με ευγνωμοσύνη θυμάται, πλην
της συλλογικής, και την προσωπική στήριξη
που του προσέφερε ο Παναγιώτης στην εκπλή-
ρωση των προεδρικών του καθηκόντων) και όλο
το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζουν θερμά συλ-
λυπητήρια στους οικείους του και εύχονται για
τον ίδιο καλή ανάπαυση. Αιωνία του η μνήμη. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.

Στη μνήμη  Παναγιώτη  Χατζή  15-5-19

Διακρίσεις  μαθητών  στα  Μαθηματικά

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

Γεννήσεις
➤ Στις 6-6-19 ο Τουμπάνος Χαρίλαος και

η Γιαννίκου Νίκη (του Νικολάου και
της Κυριακούλας) απόκτησαν κοριτσάκι.

➤ Στις 10-6-19 ο Βάγιας Πάνος και η
Μανωλακιού Γιάννα απόκτησαν αγο-
ράκι.

Να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαφτίσεις
➤ Την 1-6-19 ο Γιαννόπουλος Φώτης και

η Βενέτη Ειρήνη βάφτισαν το κοριτσάκι
τους με το όνομα Κωνσταντίνα. 

➤ Στις 29-6-19 ο Καλογερόπουλος Κώ-
στας και η Κολώκα Βίκη βάφτισαν το
αγοράκι τους με το όνομα Λυμπέρης.

➤ Στις 29-6-19 ο Θεοδωρόπουλος Γεώρ-
γιος (Ιλάκια) και η Κυριακή Πάνου βά-
φτισαν το αγοράκι τους με το όνομα
Νικόλαος.

Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.
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Σε όλη την υφήλιο, όπου υπάρχουν
άνθρωποι, όλα τα παιδιά παίζουν. Από
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα.
Το παιχνίδι είναι συνυφασμένο με το
παιδί. Παιδί ίσον παιχνίδι και παιχνίδι
ίσον παιδί.

Είναι μια απασχόληση που δίνει ευ-
χαρίστηση και ικανοποίηση. Παράλληλα
όμως έχει και μεγάλες ωφέλειες για το
παιδί. Το βοηθάει να κοινωνικοποιηθεί,
να νιώσει ότι ενεργεί ως μέλος μιας ορ-
γανωμένης ομάδας. Υπακούει και τηρεί
ορισμένους κανονισμούς. Έχει υποχρε-
ώσεις έναντι των άλλων και γίνεται υπεύ-
θυνος. Συνηθίζει να διαχειρίζεται σωστά
και ψύχραιμα τη χαρά της νίκης και την
απογοήτευση της ήττας. Κυρίως της ήτ-
τας. Διότι στη ζωή πιο πολλές είναι οι
ήττες και οι αποτυχίες. Εκτός από τα
παραπάνω, εξασκείται και σωματικά και
ισχυροποιεί το σώμα του.

Χαρά λοιπόν και ωφελιμότητα τα
ευεργετήματα του παιχνιδιού.

Τα παιχνίδια διαφέρουν από τόπο σε
τόπο, από εποχή σε εποχή και προσαρ-
μόζονται με τις ευκαιρίες και τις δυνα-
τότητες που τους παρέχει ο πολιτισμός,
η κουλτούρα και οι αντιλήψεις των λαών. 

Σήμερα πρωτεύουσα θέση, για να
μην πούμε αποκλειστική, έχουν τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια. Οι σύγχρονες αυτές
συσκευές με τις τεράστιες δυνατότητες
επικοινωνίας, διασκέδασης και ενημέ-
ρωσης, που έχουν μονοπωλήσει το εν-
διαφέρον των παιδιών και όχι μόνο.

Με ακουστικά ή χωρίς, τα παιδιά
απομονώνονται, κλείνονται στον εαυτό
τους και ούτε ακούνε ούτε βλέπουν τι
γίνεται γύρω τους. Έχουν σταματήσει
κάθε άλλη μορφή παιχνιδιού. Για σωμα-
τική άσκηση ούτε λόγος να γίνεται. Εκτός
αν κάποιος πηγαίνει σε οργανωμένα γυ-
μναστήρια ή ασχολείται συστηματικά με
κάποιο σπορ.

Η υπερβολική ενασχόληση με τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια δεν είναι καλή. Το
διατυμπανίζουν σε όλους τους τόνους οι
ειδικοί, επισημαίνοντας τις αρνητικές
επιπτώσεις στο χαρακτήρα και στη σωστή
και ισορροπημένη σκέψη των παιδιών.
Έλα όμως να τα σταματήσεις! Δύσκολο,
πολύ δύσκολο.

Εμείς δεν είχαμε τέτοιες προκλήσεις,
τέτοια διλήμματα. Δεν είχαμε τίποτα ή
σχεδόν τίποτα από βοηθήματα. Το δικό
μας παιχνίδι βασιζότανε στην κίνηση.
Στο τρέξιμο, στην πιλάλα. Μιλάμε για
πολλή πιλάλα. Στο διάλειμμα, με το που
βγαίναμε έξω, μανικωνόμαστε, έτσι, χω-
ρίς ιδιαίτερο λόγο, και σκαπετάγαμε
πότε κατά την Τρανή βρύση, πότε κατά
τον Άγιο-Λιά, πότε κατά τ’ αλώνια και
πότε κατά την Άγια-Σωτήρω. Και τι κά-
ναμε; Απλώς κυνηγιόμαστε. Και ξυπό-
λητοι. Όλοι ξυπόλητοι. Αν κάποιοι είχαν
παπούτσια, με το που φθάνανε στο σχο-
λείο, τα βγάζανε και τα αφήνανε κάτω
από το θρανίο. Έτσι για να νιώθουν πιο
άνετα και όμοιοι με τους άλλους. Τα
πόδια μας είχαν σκληρύνει και δεν υπο-
λογίζαμε τίποτα. Πατάγαμε τις αφαλα-
ρίδες και τις στραβώναμε. Το να σπά-
σουμε ένα δάχτυλο ή να ξεκαυκαλώσουμε
ένα νύχι, ήταν συνηθισμένο φαινόμενο.

Και στις γειτονιές το ίδιο γινότανε.
Τρέξιμο κι’ άλλο τρέξιμο. Δύο από τους
τόπους συγκέντρωσης ήταν του Ρέντζιου

και ο Άγιο-Νικόλας. Εκεί μαζευόσαντε
τα παιδιά από τα γειτονικά σπίτια. Είχανε
μάλιστα οργανωθεί και σε ομάδες. Αρ-
χηγός στου Ρέντζιου ήταν ο Νιόνιος ο
Τζανής, ένα παιδί μεγαλύτερο από μας.
Στον Άγιο-Νικόλα αρχηγός ήταν ο Γιώργος
ο Μαρίνης (Κεφαλάς). Υπήρχε μεταξύ
των ομάδων μια άτυπη κόντρα. Όχι
πολλά πράγματα. Μην πάει το μυαλό
σας σε εχθρικές ενέργειες. Ίσα-ίσα ποιος
θα τρέξει περισσότερο, ποιος θα κάνει
το μεγαλύτερο κατόρθωμα, τη μεγαλύ-
τερη φιγούρα-επίδειξη. Έτσι, ένας χα-
ζοανταγωνισμός. 

Εγώ δεν είχα πολλές ευκαιρίες να
συμμετέχω στις ομάδες αυτές. Ήμουνα
μπακαλόπαιδο και είχα περιορισμένο
ελεύθερο χρόνο. Καμιά φορά το έσκαγα
και μολονότι χωροταξικά ήμουνα πιο
κοντά στον Άγιο-Νικόλα, προτιμούσα να
πάω στου Ρέντζιου, γιατί εκεί ήταν οι
φίλοι μου. Μάκης Βενετσανόπουλος, Πά-
νος Δαμπολιάς, Δημήτρης Βάγιας, Νίκος
Λυμπερόπουλος, Θύμιος Παύλος και άλ-
λοι. 

Σίγουρα και στις άλλες γειτονιές υπήρ-
χαν παρέες και ομάδες, Τρανή βρύση,
Άγιο-Λιάς, Κάτω Ρούγα κλπ. Παντού
υπήρχε παιδομάνι.

Θα προσπαθήσω να περιγράψω ανα-
λυτικά μερικά από τα παιχνίδια που
παίζαμε, με τους κανόνες τους, τους πε-
ριορισμούς, το κέρδος των νικητών, την
ποινή των νικημένων και άλλες λεπτο-
μέρειες. Για μερικά παιχνίδια μάλιστα
έχω και προσωπικά βιώματα και θα τα
διηγηθώ.

Επειδή η ευγένεια επιβάλλει να προ-
ηγούνται οι κυρίες, το πρώτο παιχνίδι
που θα περιγράψω, είναι ένα καθαρά
κοριτσίστικο, ο στέρνακας (το κουτσό).

Ο ΣΤΕΡΝΑΚΑΣ

Τα κορίτσια έπαιζαν το στέρνακα.
Χάραζαν με ένα αιχμηρό αντικείμενο,
ξύλο ή σίδερο, το σχήμα στο έδαφος.
Τέσσερα κουτάκια στρογγυλά ή τετρά-
γωνα, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 περίπου,
και στην κορυφή η καμάρα, ένα μεγα-
λύτερο κουτί διπλάσιου ή τριπλάσιου
μεγέθους από τα άλλα. Είχε διάφορα
σχήματα ο στέρνακας. Ή και τα πέντε
κουτιά (διαμερίσματα) στη σειρά, ή εναλ-
λάξ, ένα από δω και ένα από κει. 

Διάλεγαν από μια πλακουδή πέτρα ή
ένα κεραμιδάκι η καθεμιά. Τα «δείχνανε»
ποια θα παίξει πρώτη. Τα δείχνανε με
διάφορους τρόπους. Όταν λέμε τα δεί-
χνανε, σημαίνει ότι έλεγαν κάποιες φρά-
σεις με τη μορφή τραγουδιού και σε
κάθε τονισμό ή συλλαβή έδειχναν με το
δάχτυλο από μία παίχτρια. Οι παίχτριες
ήταν στη σειρά και από την τελευταία
ξανά στην πρώτη μέχρι να τελειώσει η
φράση. Σε μερικά μέρη το δείξιμο το
έλεγαν και λάχνισμα (από τη λέξη λα-
χνός). 

Αναφέρω μερικούς από τους τρόπους
που τα δείχνανε. Δε γράφω ολόκληρο
το κείμενο, αλλά την αρχή του καθενός. 
α) Ανέβηκα σ’ ένα βουνό και είδα ένα
γουρούνι …
β) Α μπέμπα μπλομ του κείθε μπλομ …
γ) Ένα δύο τρία πήγα στην κυρία …
δ) Πιποντό και λαρί εράντζι …
ε) Όταν θα πας εκεί στη βόρεια Αμερική

… και άλλα.
Η παίχτρια που θα αντιστοιχούσε

στην τελευταία συλλαβή, θα έπαιζε πρώ-
τη. Τα ξαναδείχνανε για τη δεύτερη και
ούτω καθεξής. Ξεκίναγε λοιπόν το παι-
χνίδι.

Πετάγανε το κεραμίδι στο πρώτο κου-
τί, κάνανε με το ένα πόδι μια βόλτα
μέχρι την καμάρα, γυρίζανε πάλι με το
ένα πόδι και κλωτσάγανε το κεραμίδι να
βγει έξω. Ύστερα το πετάγανε στο δεύ-
τερο, στο τρίτο, στο τέταρτο και τέλος
στην καμάρα. Δεν έπρεπε να πατήσουν
το άλλο πόδι τους κάτω, ούτε το κεραμίδι
να μείνει στις γραμμές, γιατί έχαναν και
έπαιζε η επόμενη. Όποια τελείωνε τον
κύκλο αυτό πρώτη, εχάραζε σε ένα κου-
τάκι ένα σχήμα. Τετράγωνο, ή κύκλο, ή
ρόμβο, ή χιαστί, που το έλεγαν ρούμπο. 

Στη συνέχεια του παιχνιδιού όποια
είχε ρούμπο, μπορούσε εκεί να πατάει
και με τα δύο πόδια, να ξεκουράζεται.
Οι άλλες παίχτριες δεν είχαν δικαίωμα
να περνάνε από το κουτάκι αυτό. Έπρεπε
να το πηδάνε. Έτσι, όποια έκανε πρώτη
ρούμπο, είχε μεγάλο πλεονέκτημα έναντι
των άλλων.

Αυτό που περιέγραψα ήταν η πιο
απλή μορφή παιχνιδιού. Υπήρχαν και
άλλες μορφές πιο δύσκολες και πιο πο-
λύπλοκες, όπως να πετάνε το κεραμιδάκι
ανάποδα με την πλάτη προς τα κουτάκια.
Ή να κλείνουν τα μάτια και να πετάνε το
κεραμιδάκι και άλλα και άλλα.

Δίπλα στο σπίτι μας, πριν χτίσει ο
θείος μου ο Θανάσης, στο οικόπεδο,
ήταν μόνιμα χαραγμένος ένας στέρνακας
και ήταν σημείο συνάντησης των κορι-
τσιών της γειτονιάς. Μαζί με τις αδελφές
μου συγκεντρωνόσαντε η Τούλα και η
Μαρία του Φάμελου, η Ελένη και η Ασπα-
σία του Ξύδη (Φακίρη), η Σοφία του Τά-
γαρη, η Ντινούλα του Γιωργάκου και
άλλες και παίζανε με τις ώρες. Καμιά
φορά κόντευε να νυχτώσει και άρχιζαν
να φωνάζουν οι μανάδες να μαζευτούνε. 

Αυτός ήταν ο στέρνακας που παίζανε
τα κορίτσια της εποχής.    

ΤΟ ΤΟΠΙ

Όταν ήμαστε μικροί, δεν είχαμε μπά-
λες. Κάπου κάπου κυκλοφορούσε κανένα
τόπι. Κάτι μικρά χρωματιστά από καου-
τσούκ. Τα στέλνανε κάποιοι συγγενείς
που μένανε στην Αθήνα. Όταν βρίσκαμε
λοιπόν τόπι, γινότανε χαμός. Μπουλούκι
όλοι τρέχαμε ποιος θα το πρωτοκλω-
τσήσει. Ούτε τέρματα ούτε τίποτα. Απλώς
να το πετύχουμε και όπου θέλει ας πάει.
Δεν είχανε και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Εύκολα τρυπάγανε. Σιγά σιγά, στην αρχή
μικραίνανε και ύστερα γινόσαντε σαν
πατσαβούρι. Έννοια σου όμως, δεν πή-
γαιναν χαμένα. Τα κόβαμε μικρά κομμάτια
και τα χρησιμοποιούσαμε σα γόμες. Εμου-
τζούρωναν βέβαια και το τετράδιο, αλλά
κουτσά στραβά η δουλειά γινότανε.

Αξιοποιούσαμε και τη φούσκα (κύστη)
του γουρουνιού στις απόκριες.

Την κυλάγαμε στη στάχτη για να
φύγει το λίπος, να μη γλιστράει, και τη
φουσκώναμε. Καμιά φορά βάζαμε μέσα
και δυο τρία σπυριά αραποσίτι. Μια
φορά φέρνει στο Σχολείο ο Κώστας ο
Καράπαπας μια μεγάλη φούσκα. Με το
που τη βλέπουμε της πέφτουμε όλοι

κοντά και αρχίζει η κλωτσοπατινάδα.
Κάποιος δίνει μια στραβοκλωτσιά και η
φούσκα πάει στον κήπο του Κωσταντή
του Βάγια. Πηδάει ο Δημητράκης ο Ζευ-
γίτης τη μάντρα της εκκλησίας (κάνα
δυο μέτρα περίπου), πηδάει το φράχτη
του κήπου από ασφέλαχτα και προσγει-
ώνεται με τα τέσσερα. Για κακή του
τύχη όμως το χέρι του ακουμπάει σε ένα
κομμάτι γυαλί από σπασμένο μπουκάλι.
Άνοιξε η παλάμη του πέρα για πέρα. Αί-
ματα και κακό. Έβαλε λίγο χώμα επάνω,
για να σταματήσει το αίμα. Για σχολικό
φαρμακείο εκείνη την εποχή ούτε λόγος
να γίνεται. 

Σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας,
συνέχεια με άλλα παιχνίδια. 

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

ΤΑ   ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ   ΠΟΥ   ΠΑΙΖΑΜΕ

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Κτήμα 14 στρεμ. όχι δασικό με χαρτιά 

και 200 ρίζες ελιές 
στη θέση Μετόχι Φιγαλίας.

Πληροφορίες Ξυδιάς Γεώργιος
Τηλ.: 6945234523

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Αγροτεμάχιο 5 στρεμ. (4.770 τ.μ.) 

με 80 ελαιόδενδρα

στη θέση Παπακώστα Ν. Φιγαλίας

Τηλ.: 6932160765

ΛΑΤΡΕΙ…  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙ… 

Το χωριό που εγεννή…  
και πρωτάνοιξα τα μά… 
όσο ζω κι ό,τι γενεί  
πάντοτε θα το θυμά…

Ζούρτσα λένε το παλιό, 
το καινούργιο Φιγαλί…
είναι όμορφο χωριό  
και το αγαπώ πολύ.

Οι γνωστοί μου με πειρά…  
και μου κάνουνε καζού... 
-ο καιρός έχει περά…  
δε θα κατεβείς στη Ζού… ;

Με πειρά… αλλά ας λέ…  
δε μου καίγεται καρφί 
φαίνεται πως με ζηλέ…  
πού ’χω όμορφη πατρί…    

Το μυαλό μου στο χωριό,  
μέρα νύχτα τριγυρί…
όπου πάω κι όπου βρεθώ 
όλα Ζούρτσα μου θυμί…

Χρόνια αν έλειψα πολλά, 
δρόμους ρούγες τις θυμά…
σ’ όποιο μέρος κι αν μου πεις, 
πάω με κλειστά τα μά…

Μόλις φτάσω στο Στροβί… 
κάτι μέσα μου σκιρτά,
τ’ όνομά της συλλαβί…  
σιγανά τραγουδιστά.

Προσπερνάω τη Μουντρά  
και για το χωριό βαδί…  
νιώθω μέσα μου χαρά, 
συγκινιέμαι και δακρύ…

Όπου και να ταξιδέ…  
όσο κόσμο κι αν γυρί…
άρωμα φασκομηλιάς, 
πουθενά δε θα μυρί…

Κι όταν πλέον ξαγναντώ,  
νιώθω μέσα μου φτερά
και νομίζω πως πετώ 
από την πολλή χαρά.

Κι επειδή κάποια στιγμή 
θα ’ρθει η ώρα να πεθά…
εδεκεί στον Άγιο Λιά 
θα ζητήσω να με θα…..!

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ 

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Ελαιοπερίβολο 11,5 στρέμ.

και 110 δένδρα
στη θέση Κριθαρόλακκα. 

Τηλ. 6930383172

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Παλαιά οικία κάτω 

από την Αγία Σωτήρα 
1,5 στρέμμα κήπο

και 39 ελαιόδενδρα
Τηλ.: 210 6611262

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μονοκατοικία 

στη Νέα Φιγαλία,

πλησίον αγοράς.

Τηλ.: 6974674736
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ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που
εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες της Δευτέρας
του Πάσχα, στελεχώνουν οι παρακάτω:

Βάγιας Παναγιώτης, πρόεδρος
Γιαννίκος Νικόλαος, αντιπρόεδρος
Μανιάτη Ειρήνη, γεν. γραμματέας
Καπλάνη Αλεξάνδρα, ειδ. γραμματέας
Αβραμόπουλος Παναγιώτης, ταμίας
Βλάχου Ντιάνα, μέλος
Τσουκαλάς Αθανάσιος, μέλος

• Για το καλοκαίρι έχουν προγραμματιστεί:
α) ποδηλατικός αγώνας στις 10 ή 11 Αυγούστου 
β) έντεχνη-λαϊκή μουσική βραδιά στις 13 
Αυγούστου και γ) αγώνας δρόμου μέσα στο
χωριό σε ημερομηνία που θα καθοριστεί προσε-
χώς.  

• Αυτός είναι ο τίτλος ενός σπουδαίου και δη-
μοφιλούς θεατρικού έργου του Ισπανού συγγραφέα
Αλεσάντρο Κασόνα. Δύο από τους ήρωές του, αν-
δρόγυνο σε προχωρημένη ηλικία, όχι μόνον αντέ-
χουν στα χτυπήματα της ζωής, αλλά και με γεν-
ναιότητα κρύβουν, από αξιοπρέπεια και αγάπη
προς τους άλλους, τον πόνο που τους προξενεί η
πικρή αλήθεια που βιώνουν, η οποία, όμως, δουλεύει
μέσα τους σαν σαράκι και τους θανατώνει αργά
αργά, κι ας στέκονται όρθιοι, όπως τα δέντρα, που
τα ξεραίνει η αρρώστια και αργοπεθαίνουν όρθια.

• Αυτό, δυστυχώς, ισχύει και για τον πλάτανο
του Μοναστηριού. Επί δεκαετίες, από λυγερό δεν-
τράκι, μέχρι που έγινε αιωνόβιος γέροντας, στάθηκε
μάρτυρας ιστορικών και κοινωνικών συμβάντων,
αντιμετώπισε καιρικά φαινόμενα, έκανε συντροφιά
σε όσους αναπαύονταν στο κοιμητήριο, πρόσφερε
τη δροσιά του ίσκιου του στους προσκυνητές,
στους επισκέπτες, στους θεατές των εκδηλώσεων
που πραγματοποιούνταν εκεί, πρόσθετε την ομορ-
φιά του σε εκείνη του περίτεχνου βυζαντινού μνη-
μείου του μικρού ναού της Κοιμήσεως, διακριτικά
και σιωπηρά, χωρίς άλλες απαιτήσεις, εκτός από
το άφθονο νεράκι που του εξασφάλιζε η διπλανή
αείρροος πηγή και από την αγάπη και ευγνωμοσύνη
που του ανταπέδιδαν οι άνθρωποι που ευεργετούσε.
Και ενώ, παρά τα χρόνια που τον βάραιναν, στεκόταν
όρθιος και πρόθυμος, όπως παλιά, στα «καθήκοντά»
του, τα δύο τελευταία χρόνια προσβλήθηκε από
ασθένεια που καταστρέφει τους πλατάνους και,

το ίδιο διακριτικά και σιωπηρά, ξεράθηκε, χωρίς
να πέσει (εκτός από ένα κλωνάρι του), σαν να
ήθελε να επαληθεύσει τον τίτλο του προαναφε-
ρόμενου θεατρικού έργου «Τα δέντρα πεθαίνουν
όρθια». 

• Μας λυπεί και μας κοστίζει η απώλειά του.
Και αυτονόητο είναι ότι θα μείνει στη μνήμη μας,
τιμημένος και αγαπητός. Όπως αυτονόητο είναι
ότι πρέπει να φροντίσουμε για τη διαδοχή του,
προς κάλυψη του κενού που άφησε, προς αποκα-
τάσταση της περιβαλλοντικής και αισθητικής ισορ-
ροπίας που διαταράχθηκε και προς παρηγορία δική
μας, που θα μας προσφέρει η έγνοια μας να
χαρούν και να απολαύσουν οι επόμενες γενιές,
όσα κι εμείς χαιρόμαστε και απολαμβάναμε ως
τώρα στον αγαπημένο αυτό χώρο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ  ΔΕΝΤΡΑ  ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ  ΟΡΘΙΑ

• Το έθιμο του Αγιάννη του Ριγανά αναβίωσε
την Κυριακή 23 Ιουνίου το βράδυ ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Νέας Φιγαλίας, σε μια εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία του χωριού, πα-
ρουσία δεκάδων κατοίκων της περιοχής. Στη μουσι-
κοχορευτική εκδήλωση συμμετείχαν τα Μουσικά τμή-
ματα του Συλλόγου υπό τον μαέστρο κ. Φώτη Παπα-
θεοδώρου, καθώς και χορευτικά τμήματα υπό τον
χοροδιδάσκαλο κ. Κωνσταντίνο Ζώντο, ενώ ο Σύλλογος
είχε ετοιμάσει την παραδοσιακή ριγανάδα, η οποία
και προσφέρθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους.

• Το Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας (Σινεμά στις
Πλατείες) θα φιλοξενεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
η ιστορική κωμόπολη της Νέας Φιγαλίας, στις 11 Αυ-
γούστου, με τη δωρεάν προβολή μιας πολυβραβευ-
μένης σε διεθνές επίπεδο παιδικής ταινίας. Μεγάλη
ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους, ντόπιους και
επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Μάλιστα, φέτος,
με πρωτοβουλία του ενημερωτικού φορέα #ΦΙΓΑΛΕΙΑ
news24, η ταινία θα προβληθεί στις 27 Ιουλίου στα
Πετράλωνα και στις 8 Αυγούστου στη Λινίσταινα. 

• Ο 10ος Ολυμπιακός Ποδηλατικός Δρόμος Ει-
ρήνης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 16 Ιουνίου.
Τους ποδηλάτες της μεγάλης αυτής διαδρομής (Αμα-
λιάδα-Ολυμπία-Ν. Φιγαλία-Ανδρίτσαινα) υποδέχθηκαν
πανηγυρικά οι συμπολίτες μας, τους χειροκροτούσαν,
τους εμψύχωναν και τους πρόσφεραν νερά.

• Το 3ο Πανελλήνιο Βραβείο στο Διεθνή Μαθητικό
Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δημιουργίας της
ΕΡΤ, έλαβε το Λύκειο Νέας Φιγαλίας, με την ταινία
“Ζούρτσα 1821”, την οποία δημιούργησαν οι μαθητές,
με θέμα τη συμμετοχή του χωριού μας στην Επανά-
σταση του 1821. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στα
παιδιά και στους καθηγητές τους.

• Πέντε βραβεία απέσπασαν οι μαθητές του Γε-
νικού Λυκείου Νέας Φιγαλίας στο διαγωνισμό φω-
τογραφίας με τίτλο, ''Θησαυροί του Κόσμου'', που

διοργάνωσε το τμήμα σχολικών δραστηριοτήτων της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηλεί-
ας. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά και στη φιλόλογο
καθηγήτριά τους κ. Ελένη Γιαννίκου, που εισηγήθηκε
και επέβλεψε αυτή τη δραστηριότητά τους.                                                                               

• Επίτιμος Δήμαρχος ανακηρύχθηκε ο πρ. Δή-
μαρχος από τη Νέα Φιγαλία Νίκος Φάμελος. Με την
απόφασή του αυτή, που είναι τιμή και για το χωριό
μας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαχάρως-
Φιγαλίας θέλησε να τιμήσει και τον ίδιο για την προ-
σφορά του στο Δήμο και για τις υπηρεσίες που προ-
σέφερε ως ανώτατος αξιωματικός των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, αλλά και στο πρόσωπό του να τιμήσει,
επίσης, και άλλους αξιόλογους Δημότες με παρόμοια
προσφορά. Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε να
είναι υγιής και πάντα να προσφέρει.

• Ο Σύλλογος Γυναικών της περιοχής πραγμα-
τοποίησε με επιτυχία εκδρομή στην Αργολίδα, που
ήταν προσφορά της πρώην βουλευτού κας Διονυσίας
Αυγερινοπούλου, την οποία και ευχαριστούν θερμά
το Δ.Σ. του Συλλόγου και οι γυναίκες που έλαβαν
μέρος στην εκδρομή.

• Νερό στον Επικούριο Απόλλωνα. Σε εξέλιξη
βρίσκεται εδώ και μέρες το έργο υδροδότησης του
αρχαιολογικού χώρου των Βασσών Φιγαλείας και
του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα από το Δήμο
Ανδρίτσαινας-Κρεστένων. Μέχρι και σήμερα δεν
υπήρχε αγωγός ύδρευσης προς το Ναό, με τα προ-
βλήματα να είναι πάρα πολλά, συμπεριλαμβανομένου
και του κινδύνου πυρκαγιάς.

• Στο ΦΕΚ και επίσημα πλέον η αναβάθμιση του
Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιγαλίας από 4/θέσιο σε
5/θέσιο. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, που θα
βελτιώσει περαιτέρω τη λειτουργία του σχολείου,
καθώς αυξάνονται και οι μαθητές του και οι δραστη-
ριότητές του.

στη  Νέα  Φιγαλία (Ζούρτσα) 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ

Τηλ.:
Γρηγόρης    6972496616

Σπύρος   0015168481119

Ενοικιάζονται  Διαμερίσματα

Επαγγελματικός χώρος 200 τ.μ. 

στη θέση Κάτω Βρύση 

του Δ.Δ. Ν. Φιγαλίας 

Πληροφορίες: 6937566631 

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2019

ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΧΩΡΙΟ 

4

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


