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Διαβάστε  σ’  αυτό  το  φύλλο

Ο  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Την Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019, προς τιμήν
του πολιούχου του χωριού μας Αγίου Νικολάου,
θα πραγματοποιηθεί ο εκκλησιασμός του Συλ-
λόγου μας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Θεοτόκου,
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 260, Άγιος Δημήτριος.
Όσοι θα έρθουν με το μετρό, θα κατεβούν στο
σταθμό «Άγιος Δημήτριος» και θα βαδίσουν πε-
ρίπου 500 μέτρα προς τα πίσω. 

Σας περιμένουμε όλους, τόσο στη Θεία Λει-
τουργία, όσο και στον καφέ, που θα προσφερθεί
μετά, σε κατάλληλη αίθουσα του ναού. Τηλέφωνα:
του ναού 210-9711571, και του συμπατριώτη μας
Ιερέα Πατρός Νικολάου Τσούτα 6934533867.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Είκοσι χρόνια από το θάνατο του Χρήστου Δέδε…

ΕΙΚΟΝΕΣ  ΑΠΟ  ΜΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ
• Έτσι επιγράφεται ένα εξαιρετικό και πολύ

δημοφιλές έργο κλασικής, όπως τη λέμε, μουσικής,
του σπουδαίου ρώσου συνθέτη Μοντέστ Μου-
σόργκσκι (1839-1881). Ήταν μια σύνθεση για πιάνο,
αλλά παγκοσμίως γνωστό έγινε κυρίως από τη
μεταγραφή του για ορχήστρα, που την πραγματο-
ποίησε ο μεγάλος γάλλος συνθέτης Μωρίς Ραβέλ.
Ο Μουσόργκσκι εμπνεύστηκε το έργο αυτό από
τις εικόνες των πινάκων που είδε σε έκθεση έργων
(ενός φίλου του ζωγράφου, που είχε πεθάνει) και
τον συγκίνησαν.

• Τηρουμένων των αναλογιών, συγκίνηση και
αισθητική απόλαυση ήταν η ανταμοιβή όσων είδαν
τα έργα του Ζουρτσάνου δικαστικού, ζωγράφου
και πνευματικού ανθρώπου Χρήστου Δέδε, που
εκτέθηκαν σε δημοτικό κτήριο, στην πλατεία του
χωριού μας, πράγμα που απετέλεσε το πιο σπουδαίο
πολιτιστικό γεγονός του πρόσφατου καλοκαιριού.
Η έκθεση εγκαινιάστηκε το Σάββατο, 17 Αυγούστου,
με τη συμμετοχή πολλών συμπολιτών, ντόπιων
και επισκεπτών, και παρέμεινε ανοικτή και επισκέ-
ψιμη για αρκετό χρονικό διάστημα.                     

• Ο Χρήστος Δέδες, του οποίου αναλυτικότερα
βιογραφικά στοιχεία υπάρχουν στις σελ. 4-5,
εκτός από εξαίρετος δικαστής, υπήρξε λάτρης
των Γραμμάτων, με πλούσιες και βαθιές γνώσεις
αξιοθαύμαστου εύρους, άνθρωπος ηθικός και με
ευγένεια ψυχής, αλλά και ταλαντούχος ζωγράφος,
όπως αποδεικνύει το πλούσιο έργο που άφησε,
μέρος του οποίου γνωρίσαμε με την ως άνω
έκθεση. Με γνώση των τεχνικών και μυστικών της
ζωγραφικής, με επιτυχείς συνδυασμούς των κα-
τάλληλων χρωμάτων, με καθαρή και διεισδυτική
ματιά, με χέρι σταθερό και επιδέξιο στην απόδοση
ως και της πιο μικρής λεπτομέρειας και με αγάπη
για τα θέματά του, είτε με τον χρωστήρα είτε με
το μολύβι, απαθανάτισε σπίτια, κτήρια, σχολεία,
εκκλησίες, δρόμους, γειτονιές, πρόσωπα, εικόνες
της φύσης και της ζωής της Ζούρτσας (αυτό είναι
το συγκινητικό για μας), αλλά και άλλων περιοχών
της Ελλάδας.                                                                               

• Τα περισσότερα από τα εξήντα και πλέον
έργα που εκτέθηκαν, τα διέθεσαν ευγενώς οι θυ-
γατέρες του ζωγράφου καθώς και οι οικογένειες
των αδελφών του, Ηλία και Παναγιώτη. Για τη
διοργάνωση και πραγματοποίηση της εκδήλωσης,
μαζί με τις θυγατέρες του, φρόντισαν οι συμπα-
τριώτισσές μας κυρίες Μίνα Κέκη (που εμπνεύστηκε
και στήριξε ποικιλοτρόπως και αυτή την εκδήλωση)

και Παναγιώτα Παπαγιώργου (επιμελήτρια της έκ-
θεσης), που έκαναν και σχετικές ομιλίες, καθώς
και ο τοπικός Σύλλογος Γυναικών. Για την προσω-
πικότητα και το έργο του Χρήστου Δέδε μίλησαν,
επίσης, ο πρώην δήμαρχος κ. Ιωάννης Πιπιλής
(που είχε και το συντονισμό της εκδήλωσης) και ο
κ. Ευάγγελος Γιαννικόπουλος, συνταξιούχος δη-
μοσιογράφος, από τη γειτονική μας και ―τύχῃ�
ἀγαθῇ!― σχεδόν συνονόματη (αρχαία) Φιγαλεία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Πιπιλής, Μίνα Κέκη 

Παναγιώτα Παπαγιώργου

Το κοινό στους χώρους της έκθεσης 

Ευάγγελος Γιαννικόπουλος

ΩΡΑΙΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΣΤΗ  ΘΗΒΑ

● Την Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου 2019, θα πραγ-
ματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή των μελών και
φίλων του Συλλόγου στην κοντινή μας Θήβα, με
κύριο σκοπό την επίσκεψη του νέου, μεγάλου,
πλουσιότατου σε σημαντικά εκθέματα, εξαιρετικά
διαμορφωμένου και πολύ ενδιαφέροντος Αρχαιο-
λογικού Μουσείου. Αν υπάρξει διαθέσιμος χρόνος,
εκτός από την ανάπαυση για καφέ, φαγητό κτλ.,
θα επισκεφτούμε και άλλους ενδιαφέροντες και
όμορφους προορισμούς της γύρω περιοχής (π.χ.
Μονή Σαγματά ή Λειβαδιά), που οι περισσότεροι
δε γνωρίζουμε. Όλα τα ανωτέρω εγγυώνται μια
πολύ όμορφη και ωφέλιμη εμπειρία, που δεν
πρέπει να χάσει κανείς.
● Κριτήριο για την επιλογή της ημερομηνίας
ήταν το γεγονός ότι η είσοδος στο μουσείο είναι
δωρεάν την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα.
● Τηλεφωνήστε έγκαιρα στα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου Κάσσαρη Χρυσούλα (6936794512)
και Αντωνοπούλου Μαρία (6973902381), για να
δηλώσετε συμμετοχή και να μάθετε λεπτομέρειες
για την ώρα και τον τόπο αναχώρησης και για το
κόστος, που θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό
των εκδρομέων και που θα είναι, ούτως ή άλλως,
χαμηλό. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Ν  Ι  Κ  Α
Γιώργο μας,
Έφυγες από κοντά μας νωρίς. Ήσουν

συγγενής, ξάδελφος, φίλος. Δε βρίσκω
λόγια να εκφραστώ. Όλες οι λέξεις είναι
μικρές και χάνονται μπροστά στο μεγάλο
αυτό κακό. Ο άδικος πρόωρος χαμός σου
γέμισε πίκρα και πόνο όλους μας. Δεν
μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, να πι-
στέψουμε και να δεχτούμε την απώλειά
σου. Με τα μάτια μας θολά, αναζητούμε
μάταια τη μορφή σου. Έφυγες ξαφνικά,
αθόρυβα και σιωπηλά. Άδειασε η καρδιά
μας, η γειτονιά μας, το χωριό μας. Στο
καλό. Παράδεισος λέγεται η νέα σου γει-
τονιά. Αναπαύσου ειρηνικά εκεί κι εμείς
εδώ θα σε θυμόμαστε πάντα.

ΑΝΝΑ ΠΙΤΣΙΝΗ                                           

ΠΟΙΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΓΙΩΡΓΟ
Σ’ ήσυχες νύχτες, σαν σκιά, στη γη να κατεβαίνεις, 
τη μάνα να παρηγορείς, το δάκρυ να της παίρνεις.
Σκέπασμα αόρατο, γλυκό, το χέρι σου να αφήνει 
στο σώμα της και στην ψυχή, γιατί της άνοιξες πληγή, 
που ο χρόνος δεν την κλείνει.
Κι ένα κορίτσι ξενυχτά και όλο περιμένει,
δε γίνονται, όμως, θαύματα, όσο κι αν επιμένει.
Κι όταν θα νιώθει μοναξιά, θα λέει τ’ όνομά σου  
κι έτσι θα αισθάνεται πως ζει ξανά στην αγκαλιά σου.

********
Έφυγες χωρίς να πεις αντίο, τους δικούς σου πότισες καημό,
η πλατεία τώρα έρημο τοπίο κι εσύ άγγελος ψηλά στον ουρανό.
Άφησες μισά τα όνειρά σου, κι οι δικές μας οι καρδιές κομμάτια γίνανε,
ήθελε ο Θεός την ομορφιά σου κι έστειλε αγγέλους και σε πήρανε.
Το Θεό η μάνα σου ρωτούσε, γιατί, Θεέ μου, έτυχε σε μένα; 
κανείς, όμως, δεν της απαντούσε και νομίζει πως ακόμα ζει ένα ψέμα.
Δε θα αναζητήσουν λησμονιά, όλοι αυτοί που τόσο σ’ αγαπάνε,
κι αν για τα ψηλά άνοιξες πανιά, θα σε βλέπουν και μαζί σου θα μιλάνε.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΛΥΒΑ

Στη  μνήμη  Γιώργου  Κολόκα 

Στη  μνήμη  Μαρίας  Γλούμη   

Γάμοι
➤ Την 1/9/2019 τέλεσαν το γάμο τους ο

Μπινιώρης Παναγιώτης και η Χαρά.
➤ Στα Πετράλωνα τέλεσαν το γάμο τους ο

Στριγγλόγιαννης Ευθύμιος και η Νικολάου
Ευσταθία.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Απεβίωσαν και ετάφησαν
➤ Η Σερεμέτη Μαρία (74) στο Μοναστήρι.
➤ Στις 28/6/2019 η Γλούμη Μαρία (86) στη

Νέα Φιγαλία.
➤ Στις 29/7/2019 η Αγρίου Ιωάννα (77) στο

Μοναστήρι.
➤ Στις 7/8/2019 η Καραβίδα-Μανιάτη Πα-

ναγιώτα (86) στον Πύργο.
➤ Στις 20/8/2019 ο Κολόκας Γεώργιος (32)

στον Άγιο Ηλία.
➤ Στις 21/8/2019 η Γκουβάτσου-Τσίτσου

Μαρία (66) στη Φασκομηλιά.
➤ Στις 9/9/2019 η Γιουρούκου Αρχοντούλα

(90) στον Άγιο Ηλία.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Γεννήσεις
➤ Στις 24/9/2019 ο Γιαννακόπουλος Ιωάννης

και η Χατζή Άννα απέκτησαν κοριτσάκι.
➤ Στις 25/9/2019 ο Μπουσιούτας Γιώργος

και η Αβραμοπούλου Αναστασία απέκτη-
σαν κοριτσάκι.

➤ Στις 28/9/2019 ο Κρανίτης Κωνστ. Πανα-
γιώτης και η Αντωνία απέκτησαν δίδυμα.

Να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαφτίσεις
➤ Στις 21/1/2019 ο Ζώης Γεώργιος και η

Δέδε Χαρίκλεια βάφτισαν το αγοράκι τους
Ιωάννη. 

➤ Την 1/9/2019 ο Μπινιώρης Παναγιώτης
και η Χαρά βάφτισαν το αγοράκι τους
Χρήστο.

➤ Στις 28/9/2019 ο Καπογιάννης Δημήτριος
και η Μάγδα βάφτισαν το αγοράκι τους
Φίλιππο.

➤ Ο Στριγγλόγιαννης Ευθύμιος και η Νικο-
λάου Ευσταθία βάφτισαν το κοριτσάκι
τους Ιωάννα.  

Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

• Έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, στις 28-06-2019 η Μαρία
Γλούμη και η κηδεία της έγινε στη γενέτειρά της. Γεννήθηκε στη
Ζούρτσα το 1933, κόρη του Γρηγόρη και της Βασιλικής Πολυχρο-
νόπουλου. Παντρεύτηκε με τον Θεόδωρο Γλούμη, εγκαταστάθηκαν
στην Αθήνα και εκεί δημιούργησαν μία υπέροχη οικογένεια. 

• Όταν ένας άνθρωπος φεύγει, η απώλεια για την οικογένειά
του είναι μεγάλη, όταν μάλιστα ήταν γεμάτος αγάπη και τρυφερότητα.
Η Μαρία ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη, καλοσύνη και
φροντίδα και είχε πάντα ένα καλό λόγο όχι μόνο για τους δικούς
της, αλλά για όλους τους συνανθρώπους της. 

Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Είθε να είναι ελαφρύ το
χώμα που τη σκεπάζει.                           

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΓΛΟΥΜΗΣ

Ξημέρωνε η 17η Αυγούστου. Η Ζούρτσα ξύ-
πναγε μέσα στον απόηχο των εορταστικών εκ-
δηλώσεων του Δεκαπενταύγουστου. Πρωί πρωί
άρχισε να χτυπάει η καμπάνα του Αγιο-Νικόλα.
Πένθιμα, λυπητερά. 

- Α! ποιος να πέθανε;
Το μυαλό όλων πήγαινε σε κάποιον ηλικιω-

μένο, σε κάποιον βαριά άρρωστο, σε κάποιον
που τον «περιμένανε». Αρχίσαμε να ρωτάμε ο
ένας τον άλλον. Κάποιοι ήξεραν. Είχαν μάθει.
Αλλά πώς να το ειπείς; Πώς να το ξεστομίσεις;
Και άρχισαν οι περιστροφές: 

- Μην το ακούσεις καλύτερα. 
- Δεν πάει το μυαλό σου. 
- Ποιος το φανταζότανε;
- Αυτό είναι από τα ανήκουστα.
Λες και έβαναν αίνιγμα με δύσκολη λύση.

Και πράγματι, δύσκολα να γίνει πιστευτή η
απάντηση. 

- Πέθανε ο καφετζής.
- Ποιος καφετζής;
- Ο Γιώργος ο Κολόκας.
- Ο Κολόκας;
- Ναι;
- Πω πω!
- Μη μου το λες! Σοβαρά μιλάς; Δεν το πι-

στεύω! Μα χθες το βράδυ είμαστε μαζί, μας
σέρβιρε, κουβεντιάσαμε και δώσαμε ραντεβού
για το γλέντι στο Σχολείο.

Ναι. Έτσι είναι. Μέχρι χθες, μέχρι σήμερα,
μέχρι τελευταία ώρα κάτι λέει, κάτι κάνει, με
κάποιους μιλάει αυτός που ξαφνικά φεύγει.
Έτσι  είναι ο απροσδόκητος θάνατος.

- Κρίμα το παιδί.
- Το χαρούμενο και ευγενικό παιδί.
Η είδηση έτρεχε αστραπιαία. Όλο το χωριό

βυθίστηκε στο πένθος. Την άλλη μέρα έγινε η
κηδεία. 

Τέτοια συγκέντρωση δεν ξανάγινε στο χωριό.
Είτε για καλό, είτε για κακό. Η εκκλησία του
Αγίου Ηλία, το προαύλιο, τα γύρω μνημεία, ο
χώρος στάθμευσης και μεγάλο μέρος του δρόμου
που οδηγεί στο νεκροταφείο γεμάτα. Ζουρτσάνοι
και ξένοι μαζί, να κατευοδώσουν το Γιώργο.
Σκυθρωποί, σκεφτικοί, αμίλητοι. Άκρα σιωπή.

Δεν ακουγότανε κιχ. Ούτε σχόλια, ούτε συζητή-
σεις, που γίνονται συνήθως, ούτε τίποτα.

Τι ήταν αυτό; Απότιση φόρου τιμής στο αδι-
κοχαμένο παιδί; Σεβασμός στο δράμα της οικο-
γένειάς του; Απορία, αγανάκτηση, διαμαρτυρία,
τι απ’ όλα; Ή όλα μαζί; Μια γαλήνη όμοια με
την κάλμα που επικρατεί πριν ξεσπάσει η κα-
ταιγίδα.

Αλλά καταιγίδα δεν ξέσπασε. Σιωπηλοί όλοι
παρακολουθήσαμε την ακολουθία της κηδείας
και τη διαδικασία της ταφής. Ποιος να μιλήσει;
Και τι να ειπεί; Και ποιος θα τον ακούσει; Και τι
θα πετύχει;

Οι δυνάμεις που διέπουν τη ζωή και το θάνατο
των ανθρώπων δεν αντιμετωπίζονται. Είναι πέρα
και πάνω από τ’ ανθρώπινα μέτρα. Και οι άν-
θρωποι σιωπηλοί και ανήμποροι ακολουθούν
τη μοίρα τους και προσπαθούν να συμβιβαστούν
στην ιδέα του θανάτου, να επουλώσουν τις πλη-
γές τους και να συνεχίσουν να ζουν. 

Οι ευχές στους οικείους αυτή την έννοια
έχουν. Ανάπαυση στο νεκρό και παρηγοριά στην
οικογένειά του. Η ζωή συνεχίζεται με τραυματι-
σμένο ηθικό, με δυσαναπλήρωτο κενό, με καημό
και πόνο, αλλά συνεχίζεται. Ο καλύτερος γιατρός
είναι ο χρόνος. Ο Θεός να μη το χρωστάει σε
κανέναν αυτό το κακό.

Εγύρισα και εγώ στο σπίτι κουρασμένος ―να
φανταστείτε είχα παρκάρει στην Κάτω Βρύση―
και κάθισα να ξεκουραστώ, πλημμυρισμένος
από διάφορα συναισθήματα. Θλίψη, απορία,
αγανάκτηση, θυμό και τελικά φόβο στην ιδέα
του θανάτου, μοιρολατρία και συναίσθηση της
αδυναμίας μας.

Μηχανικά πήρα στα χέρια μολύβι και χαρτί.
Άρχισα να γράφω. Και μου βγήκε ένα ποίημα.*
Το αφιερώνω στον Γιώργο, στο ευγενικό και
γελαστό παιδί, καθώς και σε όλα τα παιδιά της
Ζούρτσας, που έφυγαν νωρίς και δεν είναι και
λίγα. Έφυγαν και άφησαν τους γονείς τους να
κουβαλάνε μια ζωή το δυσβάσταχτο βάρος του
δικού τους σταυρού και να ανηφορίζουν στο
γολγοθά τους. Για διαβάστε το. 

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ 
(*Σ.Σ.: Δημοσιεύεται στη διπλανή στήλη)

ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΚΑΤΑΚΑΛΟΚΑΙΡΑ Tο χάρο τον αντάμωσα 
μεσάνυχτα και κάτι, 
κρυφό καρτέρι έστηνε 
σε κάποιο μονοπάτι.

Ψηλός, σκυφτός και άσχημος 
κατάμαυρα ντυμένος, 
με κοίταζε παράξενα 
σα να ’ταν θυμωμένος.

Το ’να του χέρι χαμηλά 
και τ’ άλλο σηκωμένο, 
ένα δρεπάνι κράταγε 
γερό κι ακονισμένο.

Τον πλησιάζω άφοβα,  
στα μάτια τον κοιτάζω 
κι αμέσως λόγια πύρινα 
αρχίζω ν’ αραδιάζω.

Βρε άσπλαχνε, βρε άπονε, 
βρε τρισκαταραμένε, 
κακέ κι ανεπιθύμητε, 
απ’ όλους ξορκισμένε.

Δεν έχεις μέσα σου καρδιά;
αισθήματα δεν τρέφεις; 
και τις ανθρώπινες ζωές
θερίζεις, καταστρέφεις;

Παίρνεις τις νιες τις όμορφες, 
τα παλικάρια παίρνεις 
κι όπου περνάς, στο διάβα σου 
πόνο και δάκρυα σπέρνεις.

Αφήνεις χήρες κι ορφανά 
μέσα στους πέντε δρόμους, 
για να διαβούνε στη ζωή 
με βάσανα και πόνους.

Αντί τους γέρους κι άρρωστους 
με μιας να καθαρίζεις 
και λύτρωση απ’ τα βάσανα 
έτσι να τους χαρίζεις,

να ζήσουν, να υποφέρουνε 
χαιρέκακα αφήνεις 
και τους γερούς και δυνατούς 
τους παίρνεις και τους σβήνεις. 

Κάνεις και το χειρότερο, 
μικρά παιδιά σκοτώνεις 
και των γονιών τα κρίματα 
σε κείνα τα φορτώνεις.

Αυτά τα λόγια θέλησα 
ν’ ακούσεις από μένα, 
για τα πολλά σου κρίματα 
που σ’ τα ’χω μαζεμένα.

Φτάνει, μου λέει. Άκουσα 
τι μου ’χεις μαζεμένα, 
είσαι μικρός κι αδύναμος 
να μετρηθείς με μένα.

Γι' αυτά που κάνω φτιάχτηκα, 
άλλοι τα ’χουν γραμμένα 
και τώρα που με θύμωσες 
θ’ αρχίσω από σένα.

Κάνει δυο τρία βήματα 
μπροστά και με σιμώνει, 
το κοφτερό δρεπάνι του 
επάνω μου σηκώνει. 

Πετάγομαι απ’ τον ύπνο μου 
χλωμός κι αλαφιασμένος, 
σαν το λεμόνι κίτρινος  
και κατατρομαγμένος.

Παίρνω βαθιές αναπνοές 
και κάνω το σταυρό μου, 
πάλι καλά που όλα αυτά 
τα είδα στο όνειρό μου.

Γιατί αν ποτέ τον χάροντα 
στ’ αλήθεια συναντήσεις, 
έφτασε πια η ώρα σου 
τον κόσμο αυτό ν’ αφήσεις.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

ΚΟΥΒΕΝΤΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΧΑΡΟ    
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Εισφορές  για  την  εφημερίδα 
Χατζή Χριστίνα ............................................................. 20€
Τεμπονέρα Δήμητρα .................................................... 10€
Καραχάλιου Χριστίνα ................................................... 10€
Γόρα Σωτηρία  .............................................................. 20€
Γεραμούτσος Γιώργος ................................................. 10€
Κομπορόζου Ευανθία .................................................. 20€
Μπιρπανάγου Νίκη ....................................................... 20€
Μπιρπανάγου-Καλαντζή Μαρία ................................... 15€
Μπιρπανάγου-Ζένου Ιφιγένεια .................................... 15€
Βασιλείου Σεβαστή ...................................................... 10€
Δαμπολιά Παναγ. Χρυσάνθη ....................................... 10€
Φαμέλου Σεβαστή-Σοφία ............................................. 20€
Καράπαπας Χρ. Νικόλαος ............................................ 20€
Καράπαπα Χρ. Αθανασία ............................................. 20€
Καπλάνη-Νασούλα Νανά ............................................. 50€  
Γλούμης Νικ. Κωνσταντίνος ........................................ 15€
Γλούμης Νικ. Πέτρος ................................................... 15€
Καραχάλιου-Παπαποστόλου Διαμάντω ....................... 20€
Στριγάς Οδυσσέας (Αμαλιάδα) .................................... 10€  
Γερόσταθος Δημήτριος ................................................ 20€
Τάγαρης Γεωργ. Φώτιος .............................................. 30€
Αγοροπούλου Δήμητρα ............................................... 20€
Λαμπροπούλου-Γεραμούτσου Ιωάννα ......................... 20€
Σιώρης Ανδρ. Νικόλαος ............................................... 20€
Γερόσταθου Φωτ. Γαρυφαλλιά .................................... 20€
Μπαλαδήμας Σωτ. Ιωάννης ......................................... 20€
Γιαννίκος Γεωργ. Παναγιώτης (Αμερική) ..................... 50€
Πεδιαδιτάκης Νικόλαος ............................................... 20€
Γερόσταθος Κων/νος  .................................................. 20€
Μπαρόγιωργας Δημ. Φώτης  ....................................... 20€
Βουδούρης Νικ. Ιωάννης ............................................. 30€
Βουδούρη Κων/νου Αλεξάνδρα ................................... 50€
Αβράμης (Αβραμόπουλος) Βασίλειος .......................... 50€

Εις  μνήμην
― Γλούμης Θεόδωρος εις μνήμη της συζύγου του Μαρίας

Γλούμη 50 ευρώ.
― Γλούμης Βασίλειος & Άννα εις μνήμη Μαρίας Γλούμη 20

ευρώ.
― Στη μνήμη της Τούλας Μπίθα συγγενείς και φίλοι της οι-

κογένειας πρόσφεραν για τα έργα του Συλλόγου μας 550
ευρώ.

― Αβράμης (Αβραμόπουλος) Βασίλειος εις μνήμη Αριστείδη
Βουδούρη 50 ευρώ. 

Για τον Άγιο Νικόλαο
― Τα αδέρφια της θανούσας Αρχοντούλας Γιουρούκου,

προσέφεραν στην μνήμη της το ποσό των 520 ευρώ στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νέας Φιγαλiας.

Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ
• Ωράριο λειτουργίας:

Καθημερινά: 9π.μ. - 1μ.μ. 
Δευτέρα: Κλειστό
(Επισκέψεις εκτός ωραρίου, κατόπιν 
συνεννοήσεως)

• Είσοδος: Παιδιά-μαθητές σχολείων: δωρεάν,
Ενήλικες: 1€ 

• Υπεύθυνη μουσείου: Βενέτη Ειρήνη
• Επικοινωνία: τηλ. 26250-41400 &  6972867878 
e-mail: laografiko-figalia@outlook.com.gr     

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

αναγνώστες της εφημερίδας!  
• Ο Σύλλογος έχει άμεση ανάγκη της οικονομικής σας υπο-

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

• Για αποφυγή καθυστερήσεων και για διευκόλυνσή σας,
παραθέτουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου,
όπου μπορείτε 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 άλλους πόρους.

● Με εθνική υπερηφάνεια, απολύτως δι-
καιολογημένη, γιορτάζουμε κάθε χρόνο την
Εθνική μας Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
1940, φέτος 79 χρόνια από τότε. Χιλιάδες
ομιλητές σε ολόκληρη τη χώρα υπενθυμίζουν
εκείνο τον άθλο, εξυμνούν τον ηρωισμό των
συντελεστών του, και εξαίρουν τη θυσία τους.
Χιλιάδες στεφάνια κατατίθενται στα μνημεία
των ηρώων, χιλιάδες μαθητές παρελαύνουν,
αλλά και στρατιωτικά τμήματα και άρματα,
και μέσα σε μια ατμόσφαιρα εθνικής ανάτασης
και υγιούς πατριωτισμού, καταχειροκροτούνται
από χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Και μολονότι
αυτά επαναλαμβάνονται πανομοιότυπα κάθε
χρόνο, όχι μόνο δεν τα βαριόμαστε, αλλά και
τα επιζητούμε, τα περιμένουμε και τα παρα-
κολουθούμε με ενδιαφέρον και ευχαρίστηση.                                                             

● Γιατί, άραγε επιμένουμε σε αυτό τον
πάνδημο εορτασμό; Η απάντηση δεν είναι
δύσκολη: τέτοιοι άθλοι είναι που συνθέτουν
την ιστορία μας, που διαμορφώνουν την ιστο-
ρική μας μνήμη και την εθνική μας συνείδηση.
Και ο εορτασμός τους διατηρεί ζωντανές τις
εθνικές μας αξίες και παρακαταθήκες. Η αγάπη
για την πατρίδα, η ακλόνητη πίστη και προσή-
λωση στην ελευθερία και τη δημοκρατία, η
εθνική αξιοπρέπεια και οι άλλες, βαθιά ριζω-
μένες και αναπαλλοτρίωτες αξίες του λαού
μας, ζωντανεύουν, επικαιροποιούνται, ενι-
σχύονται και, με το διαρκές και διαχρονικό
«ΟΧΙ» τους, αντιπαρατίθενται σε «όλα τα
θερία που πολεμούν να μας φάνε», κατά τη
φράση του αγωνιστή του 1821 Μακρυγιάννη:
στις ισοπεδωτικές αντιλήψεις της παγκοσμιο-
ποίησης, στα σχέδια αποδυνάμωσης της εθνι-
κής ταυτότητας και αμφισβήτησης των συνό-
ρων, της αυτοδιάθεσης και των άλλων κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, στις μο-
ντέρνες μεθόδους χειραγώγησης και υποταγής
των λαών, με τον οικονομικό τους θάνατο,
στην εξόφθαλμη παραβίαση των συνταγματι-
κών ελευθεριών και δημοκρατικών δικαιωμά-
των, στη δολιότητα και τον βόρβορο της φα-
σιστικής-ναζιστικής ιδεολογίας και πρακτικής,
που ορισμένοι σύγχρονοι θιασώτες της επι-
διώκουν να αναβιώσουν, στην επιχειρούμενη
μείωση ή αμφισβήτηση του ρόλου και της
προσφοράς της Ελλάδας στον κόσμο και, γε-
νικά, σε κάθε προσβολή, απειλή και επιβουλή
κατά της εθνικής μας ύπαρξης, συνέχειας και
αξιοπρέπειας.                                                                                                                                                         

● Το μεγαλείο του αγώνα, το μεγαλείο
της λευτεριάς, δεν είναι εύκολο να αποδώσει
κάποιος με λόγια, χωρίς να κινδυνεύει να πε-
ριπέσει σε κοινοτοπίες και επαναλήψεις, αφη-
γούμενος γεγονότα που είναι γνωστά στους
αναγνώστες από πλήθος άλλων πηγών. Για
το λόγο αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη
χώρου, το παρόν άρθρο θα περιοριστεί σε
όσα πιο πάνω αναφέρονται για τη σημασία
του εορτασμού της εθνικής επετείου του
«ΟΧΙ» και για τη συμβολή του στη διατήρηση
και ενίσχυση των εθνικών μας αξιών, χωρίς
να επεκταθεί σε εξιστόρηση γεγονότων του
πολέμου. Αλλά πριν να τελειώσει, θα θίξει
σύντομα δύο θέματα, που, εν δυνάμει, εμπε-
ριέχονται στα προαναφερθέντα.                                                                                                                                                         

● Το πρώτο είναι η Εθνική Αντίσταση. Τον
μεγαλειώδη αγώνα του ’40 διαδέχθηκε η
επίσης μεγαλειώδης αντίσταση των Ελλήνων
ενάντια στους κατακτητές κατά τη διάρκεια
της κατοχής (1941-1944). Αν και έχει δική
της επέτειο (25 Νοεμβρίου 1942, ημερομηνία
ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοπόταμου)
η Εθνική Αντίσταση αποτελεί συνέχεια και
συμπλήρωση της 28ης Οκτωβρίου, διότι ολο-
κλήρωσε τον άθλο της απόκρουσης και εκ-
δίωξης των κατακτητών και, τελικά, της απε-
λευθέρωσης της χώρας. Παρόλο που στέναζαν
κάτω από τη βαριά, βάρβαρη και ανελέητη
μπότα των κατακτητών, παρόλο που πέθαιναν

κατά χιλιάδες από την πείνα, παρά τις συλλή-
ψεις, φυλακίσεις και εκτελέσεις, οι Έλληνες,
εντάχθηκαν σε οργανώσεις, κυρίως στο ΕΑΜ
(Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο), που ήταν
μακράν η πολυπληθέστερη και μαζικότερη
από όλες τις άλλες, και οργάνωσαν ένα από
τα πιο αξιόλογα στην κατακτημένη Ευρώπη
αντιστασιακά κινήματα, που εκδηλώθηκε με
ένοπλο αγώνα στα βουνά και με διάφορες
άλλες μορφές στις πόλεις. Όλα αυτά καθιστούν
την Εθνική Αντίσταση ορόσημο στη νεότερη
ιστορία μας και μολονότι η επέτειός της δεν
εορτάζεται τόσο επίσημα και πανηγυρικά με
την ευρύτητα και επισημότητα που της ταιριάζει
(και αυτό ξεκίνησε από μιαν όχι και τόσο
αθώα ιστορική και πολιτική σκοπιμότητα, που
δεν είναι ώρα να αναλύσουμε εδώ), ανήκει
στις πολύτιμες εθνικές μας παρακαταθήκες
και αξίζει να τη μνημονεύουμε περισσότερο.                                                                                                                             

● Το δεύτερο θέμα είναι ο χαρακτήρας
του αγώνα του ’40 και του «ΟΧΙ». Ο αγώνας
του ’40 ήταν αναμφισβήτητα ένας μεγάλος
και ηρωικός αγώνας υπεράσπισης της εδαφικής
ακεραιότητας της χώρας και της εθνικής μας
ανεξαρτησίας. Το ομόθυμο «ΟΧΙ» του ελληνι-
κού λαού ήταν η υπερήφανη άρνηση υποταγής
στους ιταμούς επίδοξους κατακτητές. Και
συνδέθηκε, επίσης, με την ελπίδα και τη
θέληση των Ελλήνων, αφού αποκρούσουν και
διώξουν τους κατακτητές, να ανοικοδομήσουν
μια πατρίδα ελεύθερη, προοδευτική, κοινωνικά
δίκαιη, που δεν θα ανήκει ουσιαστικά στους
ξένους, δήθεν προστάτες, αλλά τα παιδιά της
θα είναι νοικοκύρηδες στον τόπο τους. Αν
παραπέρα σκεφτούμε ποια ήταν τότε η ιδεο-
λογική και πολιτική λαίλαπα που απειλούσε
την Ευρώπη και ποιοι ήταν αυτοί που μας επι-
τέθηκαν, καταλαβαίνουμε ότι ο εθνικός εκείνος
αγώνας μας ήταν ευρύτερος και βαθύτερος.
Ήταν ταυτόχρονα αγώνας με πανευρωπαϊκό
ή και παγκόσμιο χαρακτήρα ενάντια στο φα-
σισμό και το ναζισμό. Η συμβολή της Ελλάδας
στη μη υποδούλωση του κόσμου στα βδελυρά
και απάνθρωπα καθεστώτα του Μουσολίνι και
του Χίτλερ ήταν ανεκτίμητης αξίας, αναγνω-
ρισμένη από την παγκόσμια ιστορία. Η αντι-
φασιστική-αντιναζιστική τοποθέτηση του ελ-
ληνικού λαού ήταν και εξακολουθεί να είναι
δεδομένη, σταθερή και ανυποχώρητη. Ανήκει
και αυτή στα διαχρονικά «πιστεύω» του και
κατέχει υψηλή θέση στην κλίμακα των πολιτι-
κών αξιών του. Λαός που δοκίμασε στο πετσί
του τη βαρβαρότητα και τη θηριωδία τέτοιων
ιδεολογιών δεν μπορεί παρά να τις απεχθάνεται
και να αντιστρατεύεται κάθε προσπάθεια ανα-
βίωσής τους, από όπου κι αν αυτή εκπορεύεται,
κατευθύνεται και τροφοδοτείται, με όποια
σχήματα, προσχήματα, πρόσωπα και προσω-
πεία κι αν εμφανίζεται, με όποια τεχνάσματα
λαϊκισμού κι αν κρύβει τους πραγματικούς
σκοπούς της και επιχειρεί να εκμαυλίσει και
να εξαπατήσει συνειδήσεις, εκμεταλλευόμενη
τις πολιτικοοικονομικές συγκυρίες. Η ιστορία
διδάσκει: με τέτοιους τρόπους και εκμεταλ-
λευόμενος παρόμοιες συνθήκες ανέβηκε ο
Χίτλερ στην εξουσία. Το τι ακολούθησε, το
γνωρίζουμε όλοι καλά. Μας το θυμίζει η
κόλαση των στρατοπέδων συγκέντρωσης με
τους θαλάμους αερίων. Τα δικά μας ολοκαυ-
τώματα των Καλαβρύτων, του Διστόμου και
του Δοξάτου Δράμας. Η Καισαριανή, η Κοκκινιά
και το Χαϊδάρι. Τα σχεδόν 80 εκατομμύρια
νεκρών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ανα-
ρίθμητοι σωματικά και ψυχικά ανάπηροι. Οι
τεράστιες υλικές καταστροφές και, γενικά, η
μετατροπή του κόσμου σε απέραντο νεκρο-
ταφείο. 

Γι’ αυτό, το «ΟΧΙ» του ’40 είναι, εκτός των
άλλων, ένα διαρκές, ηχηρό και ανυποχώρητο
«ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΑΖΙΣΜΟ»! 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΟ  ΕΠΟΣ  ΤΟΥ  1940
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Η  ΕΚΘΕΣΗ  ΕΡΓΩΝ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΔΕΔΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΔΕΣ: 
ΖΟΥΡΤΣΑ 1915 – ΑΘΗΝΑ 1999

Αγαπητοί μου συμπατριώτες, φίλοι και φίλες,
● Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε

τη μνήμη ενός ξεχωριστού σε ήθος και κύρος αν-
θρώπου, ενός ταλαντούχου συμπατριώτη μας. Είναι
ο ζωγράφος, συγγραφέας και ποιητής Χρήστος Κ.
Δέδες.

Σε μένα ανατέθηκε το τεχνικό μέρος αυτής της
εκδήλωσης, να οργανωθεί η έκθεση ζωγραφικής με
τα έργα του, που με ιδιαίτερη τιμή και χαρά ολοκλή-
ρωσα. Είθισται να τιμούμε με μια εκδήλωση, ένα
αφιέρωμα, κάποιον που άφησε ένα έργο, υλικό ή
πνευματικό. Το αποδέχομαι με σεβασμό. Θα μου επι-
τραπεί, ίσως, κατ’ εξαίρεση να πω ότι το αφιέρωμα
αυτό έχει κι άλλον έναν αποδέκτη. Έχοντας όλο
αυτόν τον καιρό στα χέρια μου το καλλιτεχνικό του
έργο συνολικά, κατάλαβα πως ο Χρήστος Δέδες,
εκτός από έργα που απεικονίζουν μέρη της Ελλάδας,
όπου ο ίδιος πέρασε και έζησε, εκτός από τις ιστορικές
και συγκινητικές μέρες του έπους του ’40, και μετέ-
πειτα της κατοχής, αφιερώνει σ’ εμάς,  κυρίως, τους
μεγαλύτερους, ένα πανέμορφο, μοναδικό, ταξίδι στα
παιδικά μας χρόνια, στο οποίο βλέπουμε γωνιές του
τόπου μας, και στιγμές, και πρόσωπα της εποχής
εκείνης και παλαιότερα ακόμη, καθώς πατρίδα όλου
του κόσμου είναι τα παιδικά του χρόνια, λέει κάπου
ένας άλλος ποιητής. Αλλά και στους νεότερους εμ-
πνέει το αίσθημα της υπερηφάνειας, που έχουν συμ-
πατριώτη τους έναν ακούραστο εργάτη των γραμμά-
των και των τεχνών, έναν καλλιτέχνη.

● Εφόσον σκεφτούνε ότι ζωγράφος ―το λέει η
ίδια η λέξη― είναι αυτός που γράφει, περιγράφει τη
ζωή, και καλλιτέχνης ―επίσης το λέει η λέξη―
είναι αυτός που, με όλα τα εφόδια της τέχνης του
παράγει ένα έργο που έχει κάλλος, που είναι, δηλαδή,
όχι απλώς κάτι ωραίο, αλλά το ιδανικώς ωραίο, θα
καταλάβουμε καλύτερα γιατί είμαστε σήμερα εδώ,
γιατί τιμούμε αυτούς τους ξεχωριστούς ανθρώπους
και γιατί είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος στη ζωή μας
οποιασδήποτε μορφής τέχνης γενικότερα. Μια με-
λωδία, ένα ποίημα, ένα λογοτεχνικό ή ζωγραφικό
έργο. Αυτό που θα δούμε δεν είναι ένα λούσο, είναι
ένα στολίδι για μας και για τον τόπο μας και, σε κάθε
περίπτωση είναι στοιχείο πολιτισμού, όπως ο καθένας
μας το καταλαβαίνει.

● Η ζωγραφική, λοιπόν, του Χρήστου Δέδε είναι
ευκρινής, είναι ξεκάθαρη, είναι σαφής, είναι κατα-
γραφική, «έχει μια ματιά ρεπόρτερ», όπως μου είπαν
τα παιδιά του. Το δείχνει αυτό η καταγραφή γεγονότων
από το Μέτωπο και μετά. Δεν είναι «δήθεν» και δεν
υπάρχει πουθενά η υπερβολή στα έργα του. Αυτό το
μαρτυρά ο μεγαλύτερος αριθμός έργων που είναι
σχέδια-σκίτσα με μολύβι. Μ’ ένα μολύβι, δηλαδή,
πάνω σ’ ένα άσπρο χαρτί πάντα μικρού μεγέθους και
χωρίς χρώμα, αποδίδει ένα ολοκληρωμένο ζωγραφικό
έργο, αφού τα έργα του πληρούν τις τρεις βασικές
αξίες (και όχι μόνο της ζωγραφικής), που είναι η επι-
φάνεια, το βάθος και η κίνηση. Καθαρότητα, λοιπόν,
σαφήνεια, αλήθεια, τελειότητα, σοβαρότητα, ταπει-
νότητα, όχι υπερβολή, όχι έπαρση αποπνέουν τα
έργα του και προφανώς αποκαλύπτουν και στοιχεία

του χαρακτήρα του. Η ταπεινότητά του, όμως, αυτή
η αρετή κατά βάση, ίσως είναι η αιτία, σε συνδυασμό
με τις δικές του καθημερινές και ανθρώπινες δυσκο-
λίες, που δεν γνωρίσαμε νωρίτερα το έργο του.
Έστω και τώρα όμως είναι τιμή για μας μεγάλη και
παράδειγμα προς μίμηση μια τέτοια προσωπικότητα.

● Ως ζωγράφος ο Χρήστος Δέδες χρησιμοποιεί
τρεις τεχνικές. Ξεκίνησε να ζωγραφίζει από τα πρώτα
κιόλας χρόνια της ζωής του σχέδια-σκίτσα με μολύβι.
Αργότερα ελαιογραφίες, κάποιες προσωπογραφίες
της οικογένειας και μερικά τοπία (με μια τάση,
περίπου, ιμπρεσιονισμού) και, από το 1960 και μετά,

υδατογραφίες εξαιρετικές. Τα εκτιθέμενα εδώ έργα
είναι όλα αντίγραφα, που βγήκαν για το σκοπό της
έκθεσης. Είναι στις φυσικές τους διαστάσεις, εκτός
από ελάχιστα που έκρινα πως έπρεπε να μεγεθυνθούν
για λόγους ευκρινείας.

● Στην έκθεση θα δείτε μόνο έργα του Χρήστου
Δέδε. Όμως, την τελευταία στιγμή πρόεκυψε ένα
έργο του Λαρισαίου ζωγράφου ―Αγήνωρ Αστεριάδης
το όνομά του― που πέρασε από τα μέρη μας και το
1944 ζωγράφισε έναν πίνακα που τον χαρακτηρίζει
«Ορεινό Χωριό Φιγαλεία». Ο πίνακας αποκτήθηκε
πρόσφατα από τον συμπατριώτη μας κ. Τάκη Ζαρι-
φόπουλο που, με την ευκαιρία της έκθεσης, θέλησε
να τον μοιραστεί μαζί μας και να παραμείνει και αρ-
γότερα στην έκθεση. Τον ευχαριστούμε πολύ γι’
αυτό.

● Όσο για μένα, η επαφή μου με το καλλιτεχνικό
έργο του Χρήστου Δέδε ήταν μια ανεπανάληπτη εμ-
πειρία, γεμάτη συναισθήματα και εικόνες. Έχω
τριάντα χρόνια σε αυτή τη δουλειά φέτος και έχουν
περάσει από τα χέρια μου έργα αξιοθαύμαστα και
εμπνευσμένα. Ο θαυμασμός μου, όμως, γι’ αυτά κρα-
τούσε ελάχιστα, γιατί τα έβλεπα απλώς σαν δουλειά.
Ενώ εδώ, το έργο του αλλά και η αναφορά στην κα-
ταγωγή του, ίδια με τη δική μου, είχαν για μένα μιαν
άλλη δυναμική. 

Αν και σε σας λειτουργήσει ανάλογα η έκθεση, θα
έχει επιτευχθεί το δεύτερο μισό του στόχου της, να
μιλήσει, δηλαδή, και στη δική σας καρδιά.

● Πριν ευχαριστήσω, θα πρότεινα, πέρα από τη
γαλήνη και την ομορφιά που αποπνέουν τα έργα
της δεκαετίας του ’60, να αναζητήσουμε και να
δούμε κάποια της περιόδου ’40-’44. Είναι το καμένο
Στροβίτσι από τους Γερμανούς, είναι η αγρότισσα
που οργώνει το χωράφι μόνη, προφανώς χήρα, ή ο
άντρας της οικογένειας στο Μέτωπο, ή πιο μετά αν-

τάρτης στα βουνά. Είναι η αγροτική οικογένεια σε
πλήρη ένδεια και ασύλληπτη πείνα, όλα περιόδου
κατοχής και άλλα ακόμη. Να σταθούμε λίγο παραπάνω
σε αυτά. Είναι ο βίος των παππούδων και των γονιών
μας, μικρών παιδιών τότε. Και βγαίνοντας από την
έκθεση, ίσως να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας
για τις σημερινές μεγάλες και πολλές φορές ανυ-
πέρβλητες δυσκολίες, που λέμε ότι αντιμετωπίζουμε.
Να σκεφτούμε, δηλαδή, ότι δεν είναι τόσο δύσκολα
τα πράγματα, όπως τότε, και με ψυχραιμία να πο-
ρευτούμε στον αγώνα της ζωής μας. Δύναμη για το
παρόν μας χαρίζει σήμερα, είκοσι χρόνια σαν προχθές
της Παναγίας, που έφυγε από τη ζωή, μέσα από
αυτά τα μικρά σκίτσα με την καταγραφική ζωγραφική,
τύπου ανταποκριτή, ο συμπατριώτης μας, ο δικός
μας Χρήστος, όταν περίπου 25χρονο τότε παλικάρι,
με ωριμότητα και σοβαρότητα περιέγραφε τη ζωή,
σκιτσάριζε την ιστορία ή, απλώς, ζωγράφιζε. Αυτό
θα είναι το μεγάλο κέρδος μας. Αυτή, άλλωστε, είναι
και η μεγάλη προσφορά της τέχνης στον άνθρωπο,
να του δίνει ελπίδα και δύναμη για τη ζωή, για το
παρόν και το μέλλον.

● Τελειώνοντας, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους
κατόχους των έργων, που αγκάλιασαν, υποστήριξαν,
έδωσαν τα έργα του γι’ αυτή την έκθεση και για
αυτή την εκδήλωση. Είναι η οικογένεια του Χρήστου
Δέδε, οι αξιαγάπητες κόρες του, η εγγονή του, ο
γαμπρός του, που είναι σήμερα εδώ, στενοί συγγενείς
και φίλοι του. Είναι και φίλοι που αναζήτησαν έργα
του σε άλλους κατόχους και τα έφεραν, για να είναι
ολοκληρωμένη η έκθεση, όπως ο κ. Βαγγέλης Γιαν-
νικόπουλος, που τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό και
για την παρουσία του εδώ.

● Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γυναικών Νέας Φι-
γαλίας για τη βοήθειά του, που ήταν ουσιαστική ως
και καθοριστική.

● Ευχαριστούμε τον πρώην δήμαρχο Νέας Φιγαλίας
κ. Ιωάννη Πιπιλή, που κατά τη μακρά θητεία του,
πλην άλλων, αξιοποίησε δομές και έφτιαξε αυτό τον
θαυμάσιο εκθεσιακό χώρο, που φιλοξενεί σήμερα
την εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε και τον νυν δήμαρχο
και το δημοτικό συμβούλιο που μας τον παραχώρησαν. 

● Ευχαριστούμε από καρδιάς όλοι ―κι εγώ προ-
σωπικά― αυτήν που εμπνεύστηκε την ιδέα και φρόν-
τισε και για την υλοποίησή της. Είναι ανάμεσά μας,
τη γνωρίζουμε όλοι από τον τρόπο που προσεγγίζει
τα πάντα, πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, τόπο,
με μια αξιακή ουσία, με σημασία διαχρονική, με απύθ-
μενη αγάπη και με μια οικουμενικότητα. Το δείχνει
αυτό και η σημερινή δράση. Γνώριζε την προσωπικό-
τητα του Χρήστου Δέδε, το κύρος του και το ταλέντο
του, ήταν απ’ τις πρώτες που διάβασε τα ποιήματά
του, όταν εκείνος τα εξέδωσε, είχε δει πολλά ζω-
γραφικά του έργα και όλο αυτό θέλησε να το μοιραστεί
εδώ, στον τόπο του, τον τόπο της, μαζί μας. Είναι η
κ. Μίνα Παπακυριακοπούλου-Κέκη.

● Τέλος, και πάνω απ’ όλα, ευχαριστούμε όλους
εσάς που βρίσκεστε εδώ και όλους αυτούς που θα
δουν τις επόμενες μέρες αυτό το αφιέρωμα, γιατί,
πιστέψτε με, τελικά, μόνο εσείς κι αυτοί που θα
έρθουν θα δώσετε πραγματική αξία και διάσταση σ’
αυτή την προσπάθεια.     

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

OΜΙΛΙΑ  ΤΗΣ  κ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ,  ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ 

[Παρουσιάζουμε τα κείμενα που λάβαμε, κάνοντας μικρές μόνο παρεμβάσεις (περικοπές, τροποποιήσεις κλπ.) που δεν βλάπτουν την πληρότητα και
ομοιογένεια του περιεχομένου τους, αλλά εξυπηρετούν τις ανάγκες κυρίως της σωστής σελιδοποίησης και της εξοικονόμησης χώρου]. 

Πίνακας του Χρήστου Δέδε που δείχνει 
το δρόμο από Άγ. Νικόλαο προς πλατεία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΔΕΔΕ

ΜΑΡΙΝΑ Χ. ΔΕΔΕ

● Ο Χρήστος Δέδες, γιος του Κωνσταντίνου
Δέδε και της Βελούδως, το γένος Πιπιλή, γεν-
νήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1915 στη Ζούρτσα
(Νέα Φιγαλία) και πέθανε στην Αθήνα το 1999.
Mε τη σύντροφo της ζωής του Ελένη, απέκτησε
τέσσερα παιδιά, τη Βελούδω, την Ευγενία, τον
Κωνσταντίνο και τη Μαρίνα. 
● Ο νεαρός Χρήστος Δέδες, λόγω της αξιοση-
μείωτης κλίσης του στη ζωγραφική, παράλληλα
με την εισαγωγή του στη Νομική Σχολή Αθηνών,
έγινε δεκτός στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τε-
χνών, όμως, παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις
του, την εγκατέλειψε, για να αφοσιωθεί στα
νομικά. Αποφοίτησε το 1937 και άσκησε για
αρκετά χρόνια τη δικηγορία, για να ενταχθεί
τελικά στο δικαστικό σώμα (διοικητικά δικα-

στήρια), απ’ όπου αποχώρησε με το βαθμό του
εφέτη.
● Εκτός από την αγάπη του για τη ζωγραφική,
ο Χρήστος Δέδες, έχοντας έντονες πνευματικές
ανησυχίες, δεν έμεινε ανεπηρέαστος από τα
φιλοσοφικά και λογοτεχνικά ρεύματα της γενιάς
του, της περίφημης γενιάς του ’30. Έτσι, όσο
του επέτρεπαν τα καθήκοντά του ως δικαστικού
λειτουργού, αφιέρωνε σημαντικό χρόνο στη
μελέτη και τη συγγραφή. Το 1982 εξέδωσε την
ποιητική συλλογή με τίτλο «Σε τόπον άγνωστο»,
καθώς και ένα ερμηνευτικό δοκίμιο της Κυριακής
Προσευχής. 
● Το ζωγραφικό του έργο περιλαμβάνει μολύβια,
ακουαρέλες και λιγότερα λάδια. Από το μεγάλο
αριθμό σχεδίων που άφησε (μα και από τα

σχόλια που συχνά τα συνοδεύουν), αισθάνεται
κανείς ότι μέσω της ζωγραφικής κατέγραφε
διαρκώς, με μια ματιά «ρεπόρτερ», την πραγ-
ματικότητα. Σημαντική μαρτυρία αποτελούν τα
σκίτσα του από το Μέτωπο του ’40.
● Συνεπής στον ερασιτεχνισμό, όσο ζούσε,
προτίμησε να μην εκθέσει τη ζωγραφική του.
Στην οικογενειακή συλλογή υπάρχουν προσω-
πογραφίες των μελών της οικογένειας, τοπία
(από την ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και από
τα μέρη όπου είτε ταξίδεψε είτε υπηρέτησε ως
δικαστικός, κυρίως από τη Σύρο), καθώς και
κάποιες αυτοπροσωπογραφίες. Έργα του βρί-
σκονται, επίσης, σε προσωπικές συλλογές
φίλων και συγγενών. 
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● Ο Χρήστος Δέδες ήταν το δεύτερο από τα
πολλά παιδιά του Κώστα Χ. Δέδε, γόνου μιας ιστο-
ρικής οικογενείας της περιοχής, και της Βελούδως
Πιπιλή. Γεννήθηκε στη Ζούρτσα το 1915. Από μικρός
είχε έφεση στα Γράμματα και υπήρξε αριστούχος
όλων των σχολείων από τα οποία διήλθε, δηλαδή του
τότε Ελληνικού, του ιστορικού Γυμνασίου Ανδριτσαίνης
και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επίσης και της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου εθήτευσε.
Αλλά η πάντα επιτυχής πορεία του επιβεβαιώθηκε και
στον μετέπειτα βίο του ως Δικηγόρου και κατόπιν ως
Διοικητικού Δικαστή, όπου έφτασε επαξίως μέχρι τον
ανώτερο βαθμό του κλάδου, δηλ. του προέδρου Εφε-
τών. Άλλωστε, από όπου και αν πέρασε ο Χρήστος
Δέδες, άφησε ανάγλυφη τη σφραγίδα της προσωπι-
κότητάς του, ως ατόμου υψηλής πνευματικής και κοι-
νωνικής στάθμης. Υπηρέτησε κατά τον ελληνο-ιταλικό
πόλεμο στα πρόσω, από όπου έφερε πολλές εικόνες
συναδέλφων του ή στιγμιότυπα της στρατιωτικής
ζωής. Μερικά πρωτότυπα ήταν στην κατοχή του εξα-
δέλφου του και συγγενή μου Νίκου Παπαδόπουλου,
από τη Φιγαλεία (Παύλιτσα), Συνταγματάρχου εν τι-
μητική αποστρατεία, λόγω αναπηρίας σε εκείνο τον
πόλεμο, που μου τα εμπιστεύτηκε και αξιοποίησα
μερικά μέσω των σελίδων της επετηρίδας «Ολυμπιακή
Εστία». Επίσης, μου έδωσε πληροφορίες για το
Χρήστο, τον οποίο, όχι απλώς αγαπούσε και εκτιμούσε,
αλλά τον ελάτρευε και καμάρωνε ότι είχε τέτοιο συγ-
γενή. 

● Κατά την πορεία της ζωής του, ο Χρήστος
ήρθε σε γάμου κοινωνία με την Ελένη Φουσέκη, με
την οποία απόκτησαν πολυμελή επίσης οικογένεια,
στην οποία έδωσαν τη δέουσα αγωγή και μόρφωση.

Αναχώρησε από την επίγεια ζωή τη 15η Αυγούστου
1999, ακριβώς 20 χρόνια από σήμερα, ημέρα Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, την οποία ελάτρευσε και ύμνησε με τα
σχέδιά του και τα κείμενά του.

● Τον Χρήστο Δέδε μια φορά μόνο είχα δει από
κοντά, αλλά μου έμεινε αξέχαστη, όπως θα εξηγήσω
αμέσως. Ήταν καλοκαίρι του 1942, όταν είχε έλθει
στο χωριό μου, τη Φιγαλεία. Τον συναντήσαμε στο
δρόμο, εγώ, εννιά χρονών τότε, και η μητέρα μου.
Χαιρετήθηκαν εγκάρδια οι δυο τους και έπιασαν την
κουβέντα. Με τα στοιχεία της τότε εικόνας του, που
σχημάτισα, σήμερα θα τον περιέγραφα σαν ένα λε-
βεντόπαιδο, παλικάρι, όπως λέμε. Ψηλός, λεπτός και
όμορφος, με οικειότητα, απλότητα και διάχυτη  κα-
λοσύνη στο πρόσωπό του. Αυτή η μικρή προσωπική
μου εμπειρία μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα στοιχείο
για το χαρακτήρα του Χρήστου Δέδε, ως απλού και
ευγενικού ανθρώπου, ο οποίος, εγγράμματος εκείνος
και με τίτλους, ήταν τόσο καταδεχτικός σε μια απλή
γυναίκα του χωριού.

● Είναι κρίμα που δεν τον γνώρισα. Έχασα
πολλά, διότι, όπως διαπίστωσα αργότερα, ήταν
ένας σπουδαίος άνθρωπος, μεγάλου ειδικού βάρους.
Ευτυχώς, όμως, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για το
χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Για πα-
ράδειγμα, ο Ζουρτσάνος Αθανάσιος Δαΐκος, που τον
έζησε και είχε πνευματική επικοινωνία μαζί του,
γράφει στη νεκρολογία που του αφιέρωσε τα εξής:

«… Ο Χρήστος, παρ’ όλα του τα χαρίσματα, ήτανε
και έμεινε μέχρι την τελευταία του πνοή απλός και τα-
πεινός ως ζωγράφος και ως λογοτέχνης και, πάνω
απ’ όλα, ως άνθρωπος. Αγάπησε με πάθος και λάτρεψε
κυριολεκτικά και έκανε κτήμα του τα Ελληνικά Γράμματα

και σου προξενούσε θαυμασμό για τον πλούτο και το
βάθος των γνώσεών του και τη βαθιά χριστιανική του
πίστη». 

Αυτόν το θαυμασμό ένιωσε και ο ομιλών για τον
Χρήστο Δέδε, διαβάζοντας το ως άνω έξοχο απόσπα-
σμα, το οποίο, διαμορφωμένο κατάλληλα, μπορεί να
αποτελέσει επίγραμμα σε προτομή του τιμώμενου,
για να στηθεί στην γενέτειρα κωμόπολη. Διότι, παρόλο
που εκείνος δεν ήθελε να προβάλλεται, εμείς έχουμε
χρέος να προβάλλουμε τον ίδιο και το έργο του και,
μέσω αυτού, να προβληθεί και ο τόπος μας, ως τόπος
και πατρίδα προσωπικοτήτων.

● Ας αναφερθώ, τέλος, και στο καλλιτεχνικό
έργο του, παρ’ όλο που δεν είμαι ο καταλληλότερος
για αυτό. Όμως, όποιος μελετήσει τα έργα του, δια-
πιστώνει ότι, εκτός από τις αρετές του, ήταν προικι-
σμένος και με το προσόν ―μια Θεία Δωρεά― να είναι
ποιητής και ζωγράφος. Και τα δυο αυτά στοιχεία τα
αξιοποίησε στηριζόμενος στους κανόνες της παραδο-
σιακής ποίησης και της «ορθόδοξης» ζωγραφικής,
προσφέροντάς μας αξιόλογα έργα με σημασία και
νόημα, χωρίς υπονοούμενα ή ακρότητες που συναν-
τούμε στη μοντέρνα τέχνη. Όλα τα έργα του διαπνέονται
από σοβαρότητα, απλότητα και σεμνότητα. Αποτυ-
πώνουν αδρά στιγμιότυπα από τον κοινωνικό βίο,
από το στρατό, τα παζάρια, ή πρόσωπα και τοπία,
σχετιζόμενα, ως επί το πλείστον, με τη Ζούρτσα. Όλα
αυτά θεωρώ ότι συμπληρώνουν την ταυτότητά του με
το στοιχείο του πατριδολάτρη, όπως, πράγματι, ήταν.
Και ελπίζοντας ότι και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί
μου, αλλά και οι ειδικοί, τελειώνω την ομιλία μου και
σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ  ΤΟΥ  κ.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 

Η  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
● Η ημέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης

από την τουρκική κυριαρχία είναι μια ακόμα επέτειος
μεγάλης εθνικής σημασίας, που εορτάζεται σχεδόν
μαζί με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Και η εφημε-
ρίδα μας έκρινε σκόπιμο να κάνει και σ’ αυτήν ένα
μικρό αφιέρωμα στο παρόν φύλλο, εκτός από το αφιέ-
ρωμα που κάνει κάθε χρόνο στο έπος του ’40. Και
πρώτα δυο λόγια για το ιστορικό πλαίσιο, που ήταν οι
δύο βαλκανικοί πόλεμοι των ετών 1912-1913 και που
είχαν μεταξύ τους μικρή και δυσδιάκριτη χρονική δια-
φορά. 

● Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος ξεκίνησε στις 8 Οκτω-
βρίου 1912, (όταν η Ελλάδα, η Βουλγαρία, το Μαυρο-
βούνιο και η Σερβία, που είχαν νωρίτερα συγκροτήσει
μεταξύ τους συνασπισμό, επιτέθηκαν στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία) και έληξε οκτώ μήνες αργότερα με
την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου στις 30
Μαΐου 1913. Με τη νίκη των ως άνω συμμάχων, η
Οθωμανική Αυτοκρατορία έχασε το μεγαλύτερο μέρος
της επικράτειάς της στην Ευρώπη και τα βαλκανικά
κράτη απελευθέρωσαν εδάφη τους, που κατείχαν οι
Τούρκοι από πολύ παλιά, πετυχαίνοντας έτσι τον
αρχικό σκοπό τους.                           

● Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος ξεκίνησε στις 16
Ιουνίου 1913 και αιτία του ήταν η διαφωνία των πρώην
συμμάχων για τη μοιρασιά των εδαφών που απελευ-
θέρωσαν από την οθωμανική κυριαρχία. Η Ελλάδα και
η Σερβία διατήρησαν υπό την κατοχή τους όλα τα
εδάφη που είχε καταλάβει ο στρατός της καθεμιάς,
ενώ αυτά έπρεπε να χωριστούν σύμφωνα με συγκε-
κριμένα προσυμφωνημένα όρια. Τη Βουλγαρία δεν τη
συνέφερε αυτή η διαφοροποίηση από την αρχική συμ-
φωνία, ιδίως σε σχέση με τη διανομή των εδαφικών
κερδών στη Μακεδονία, και κήρυξε πόλεμο κατά της
Ελλάδας και της Σερβίας, στον οποίο, όμως, ηττήθηκε
και με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, που ακολούθησε
μετά, έχασε τα περισσότερα από τα εδάφη που είχε
κερδίσει κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο και υποχρε-
ώθηκε να κάνει και άλλες παραχωρήσεις.

● Και ενώ η Ελλάδα με τις νίκες της διπλασίασε
σχεδόν την έκταση και τον πληθυσμό της, η Τουρκία
έχασε ξαφνικά τα ευρωπαϊκά της εδάφη από αντιπά-
λους που θεωρούσε στρατιωτικά πολύ ασθενέστερους,
πράγμα που οι Τούρκοι το θεωρούν ψυχοτραυματικό
γεγονός και εθνική τους καταστροφή, αφού ήταν ίσως
και η αρχή του τέλους της μακραίωνης αυτοκρατορίας
τους.  

● Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εν-
τάσσεται στο πλαίσιο των Βαλκανικών Πολέμων και

συγκεκριμένα του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Και ήταν
το πιο σπουδαίο «λάφυρο» του πολέμου, που διεκδι-
κούσε και παρά λίγο να κερδίσει η Βουλγαρία. Αξίζει
να ειπωθεί ότι η Θεσσαλονίκη είχε αλωθεί από τους
Τούρκους το 1430, δηλαδή 23 χρόνια νωρίτερα από
την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Το χρονικό
της απελευθέρωσης, μετά από 482 χρόνια τουρκικής
κυριαρχίας, είναι σε γενικές γραμμές το ακόλουθο.

● Οι νίκες των Ελλήνων σε σημαντικές μάχες του
Α΄ Βαλκανικού Πολέμου είχαν δημιουργήσει θετικό
κλίμα στο στράτευμα, το οποίο όδευε για την κατάκτηση
του Μοναστηρίου, βαλκανικής πόλης με ακμαίο ελληνικό
πληθυσμό. Επικεφαλής της στρατιάς της Θεσσαλίας
και αρχιστράτηγος ήταν ο διάδοχος του θρόνου Κων-
σταντίνος, ο οποίος, έπειτα από τη νικηφόρα μάχη
στο Σαραντάπορο, κινούνταν προς το Μοναστήρι. Οι
πληροφορίες, όμως, προς την ελληνική κυβέρνηση
έλεγαν ότι τα βουλγαρικά στρατεύματα κινούνταν
νότια, με σκοπό την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Ο
Ελευθέριος Βενιζέλος, που ήταν τότε πρωθυπουργός
και υπουργός Στρατιωτικών, τηλεγράφησε στον Κων-
σταντίνο να κινηθεί ταχύτατα προς τη Θεσσαλονίκη,
αλλά όταν διαπίστωσε ότι ο διάδοχος κωλυσιεργούσε,
απέστειλε το περίφημο τηλεγράφημα, με το οποίο
τον διέτασσε να παραδώσει τη διοίκηση του στρατού
στον αντικαταστάτη του και να γυρίσει στην Αθήνα.

«Αρχηγόν Στρατού
Εντέλεσθε άμα τη λήψει της παρούσης να παρα-

δώσητε την διοίκησιν του στρατού εις τον Αρχηγόν
του Γεν. Επιτελείου υποστράτηγον Δαγκλήν και να
αναχωρήσητε πάραυτα δι' Αθήνας, τιθέμενος εις την
διάθεσιν του υπουργού των Στρατιωτικών.

Ε. Βενιζέλος, Υπουργός Στρατιωτικών».

● Μετά από παρέμβαση του βασιλιά Γεωργίου, το
ελληνικό στράτευμα της Θεσσαλίας, αλλάζοντας πο-
ρεία, κινήθηκε προς τη Θεσσαλονίκη, αφού είχε προ-
ηγουμένως απελευθερώσει τη Βέροια και τα Γιαννιτσά.
Οι Τούρκοι, όμως, οπισθοχωρώντας προς την Θεσσα-
λονίκη, για να καθυστερήσουν τον Ελληνικό στρατό,
κατέστρεψαν τις γέφυρες των ποταμών Λουδία, Αξιού
και Γαλλικού, ενώ το βουλγαρικό στράτευμα όλο και
πλησίαζε στη Θεσσαλονίκη.  Ο Αξιός ήταν αδιάβατος
και έπρεπε επειγόντως να κατασκευαστεί γέφυρα,
αλλά δεν υπήρχαν υλικά. Γι’ αυτό οι στρατιώτες απευ-
θύνθηκαν στα γύρω χωριά, τα Μάλγαρα, τα Κύμινα,
τη Χαλάστρα και τη Σίνδο. Η ανταπόκριση των κατοίκων
ήταν άμεση. Χιλιάδες άνθρωποι πρόσφεραν ό,τι ξύλινο
υπήρχε στο σπίτι τους και στο βιος τους, τις βάρκες
τους, τα ξύλινα βαρέλια, τις πόρτες από τα σπίτια
τους, ακόμα και τις κάσες. Δούλευαν  ασταμάτητα χι-
λιάδες κόσμου και στρατιωτών, άυπνοι, και το πρωί
της 24ης Οκτωβρίου η γέφυρα ήταν έτοιμη και η
διάβασή της κράτησε μέχρι το πρωί της 26ης Οκτωβρίου.
Έτσι, από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, το ελληνικό
στράτευμα περικύκλωσε την πόλη, ενώ το βουλγαρικό
είχε φτάσει σε απόσταση 4,5 χιλιομέτρων από το
κέντρο της.

● Οι Οθωμανοί στρατιωτικοί επιτελείς της Θεσσα-
λονίκης, με επικεφαλής τον διοικητή του 8ου σώματος
του οθωμανικού στρατού, Χασάν Ταχσίν Πασά, αντι-
λήφθηκαν ότι πιθανή αντίσταση θα επέφερε αιματοχυσία
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα και έκαναν προτάσεις
παράδοσης προς τον Κωνσταντίνο, βάζοντας κάποιους
όρους, όπως η παραμονή 5.000 όπλων μέσα στην
πόλη για εκπαίδευση νεοσυλλέκτων. Άλλωστε από
οθωμανικής πλευράς υπήρχε η προτίμηση της παρά-
δοσης της πόλης στους Έλληνες λόγω του φόβου ότι
οι Βούλγαροι θα προέβαιναν σε βιαιότητες έναντι του
μουσουλμανικού πληθυσμού αλλά και ότι, αν έπαιρναν
τη Θεσσαλονίκη, θα δημιουργούσαν μεγάλο και ισχυρό
κράτος, που δεν επιθυμούσαν οι Τούρκοι να έχουν
δίπλα τους. Ο Κωνσταντίνος, όμως, δεν έκανε δεκτή
την οθωμανική πρόταση και, καθυστερώντας, απαιτούσε
την «άνευ όρων» παράδοση της πόλης. 

● Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενι-
ζέλος, έχοντας γνώση των κινήσεων της 7ης Βουλ-
γαρικής μεραρχίας, η οποία πλησίαζε τη Θεσσαλονίκη,
προειδοποίησε το διάδοχο να επισπεύσει τη διαδικασία
με το ακόλουθο, επίσης πολύ αυστηρό, τηλεγράφημα: 

Συνέχεια στη σελ. 7



6 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Ευχαριστήρια επιστολή
• Οι σύλλογοι διδασκόντων και διδασκομένων του Γυμνα-

σίου και του Λυκείου Νέας Φιγαλίας εκφράζουν τις θερμότατες
ευχαριστίες τους στην κ. Μίνα Κέκη και τον κ. Βασίλη Γλούμη
για την ευαισθησία με την οποία πάντα αντιμετωπίζουν τα εκ-
παιδευτικά μας θέματα. Χάρη στις γενναιόδωρες προσωπικές
προσφορές τους  αναβαθμίστηκε ο τεχνολογικός εξοπλισμός
των σχολείων μας, διευκολύνοντας έτσι τον ψηφιακό γραμμα-
τισμό των μαθητών, που είναι ένας από τους στόχους της μα-
θησιακής διαδικασίας.

• Είναι πολύ σημαντικές αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες,
που αναδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία και την έννοια της
προσφοράς, και, στην περίπτωσή μας, ενθαρρύνουν τους μαθη-
τές στη μελέτη τους αλλά και στην ανάληψη καινοτόμων πρω-
τοβουλιών. 

• Επίσης, αποτελούν παράδειγμα για κάθε συμπολίτη, που
επιθυμεί να προσφέρει στα σχολεία μας, ερχόμενος σε επικοι-
νωνία με τους διευθυντές.

Αγαπητοί μας, κυρία Κέκη και κύριε Γλούμη, 
σας ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά σας. 

Με εκτίμηση
Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών και μαθητών
Γυμνασίου και Λυκείου Νέας Φιγαλίας

Όταν οι γυναίκες τολμούν… 

ΠΡΟΧΩΡΕΙ  ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΤΗΣ  ΠΡΟΤΟΜΗΣ 
ΤΗΣ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

• Δεν πέρασαν έξι μήνες, αφότου οι «δασκάλες» της Ζούρτσας δημοσιοποίησαν

την πρόθεσή τους, να φιλοτεχνηθεί η προτομή της Ζουρτσάνας ηρωίδας της

Επανάστασης του ’21, Αδαμαντίας Γρηγοριάδου. Ενθουσιασμένες δεκάδες γυναίκες,

με σχέση «αίματος ή εξ αγχιστείας» με το χωριό μας, επικρότησαν αυτή την

κίνηση. Με ηθική και οικονομική στήριξη εκφράζουν καθημερινά την επιθυμία τους,

να αποδοθεί φόρος τιμής σε αυτή τη γυναίκα.

• Η προτομή της Γρηγοριάδου αίφνης αποκτά πολλαπλούς συμβολισμούς.

Αποδίδουμε τιμή εν γένει στους προγόνους που μας χάρισαν την ελευθερία

μας. Αναγνωρίζουμε την προσφορά του χωριού μας στην Επανάσταση του

Εικοσιένα. Τιμούμε τη γυναίκα, την κόρη του επαναστάτη ιερέα, την αδελφή που

έχασε τα αδέλφια της στον πόλεμο, τη σύζυγο που έμεινε χήρα, γιατί ο άντρας

της υπέθαλπε επαναστάτες, τη μάνα που έστειλε τα δύο βλαστάρια της ―“ή ταν ή

επί τας”― στη μάχη.

Η Γρηγοριάδου γίνεται το σύμβολο της αέναης παρουσίας της γυναίκας στο

ιστορικό γίγνεσθαι, στην ίδια τη ζωή. Οι στίχοι της ποιήτριας συμπληρώνουν την

πολυεπίπεδη νοηματικά προτομή: «αυτοί σε λένε άγαλμα κατευθείαν, εγώ σε 

προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν». (Κική Δημουλά, Σημείο Αναγνωρίσεως). Οι επίσημα

καταγεγραμμένες ηρωίδες της επανάστασης ήταν περίπου 170 και σε αυτό τον

μικρό κατάλογο, που αφορά όλη την ελληνική επικράτεια, υπάρχει και το όνομα

μιας συμπατριώτισσάς μας: "Αδαμαντία Γρηγοριάδου, εκ Ζούρτσης ορμώμενη".

Τιμή μας και καμάρι μας.

• Η προτομή θα απεικονίζει ένα πρόσωπο γυναικείο, ένα πρόσωπο που θα

αποπνέει ηρωισμό, φιλοπατρία, που θα είναι από μόνο του ένα ανοιχτό, άνευ δι-

δασκάλου μάθημα ιστορίας για το διαβάτη, τον περαστικό, τον έναν, που θα κοντο-

σταθεί να το ατενίσει.

Αναπάντεχα καλά - στους χαλεπούς καιρούς μας - ο πρώτος οικονομικός απολο-

γισμός έδειξε πως το μισό του συνολικού ποσού συγκεντρώθηκε. Το συμπέρασμα

είναι πως η κίνηση αυτή, τελικά, ήταν ενδόμυχη επιθυμία πολλών και πως στις

μέρες μας, που πολλοί ισχυρίζονται πως όλα έχουν απαξιωθεί, έρχεται ένα μικρό

χωριό, με μια χούφτα ανθρώπους, να τους διαψεύσει. Τίποτα δεν έχει απαξιωθεί.

Η φιλοπατρία, η αγάπη για την ελευθερία και η ευγνωμοσύνη για αυτούς που μας

τη χάρισαν, δεν έφυγαν ποτέ από τη Ζούρτσα.

• Ευχαριστούμε θερμά γυναίκες και άνδρες για τη συνεισφορά τους και προ-

τρέπουμε και εσάς, που σας αρέσει η ιδέα μας, να μας βοηθήσετε, ώστε να συγ-

κεντρωθεί όλο το ποσό. Επιθυμία μας είναι η προτομή να αποτελέσει έργο όλων

μας, ανεξαρτήτως του μεγέθους της προσφοράς καθενός. "Και το ένα ευρώ

μετράει". (Τα ονόματα των δωρητών θα δημοσιοποιηθούν χωρίς το ποσό που προ-

σέφεραν).

• Επίσης, καλούμε συλλόγους και φορείς και κάθε συμπολίτη, να καταθέσουν

τις ιδέες τους για την οργάνωση της επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση

του ’21 και την πλαισίωσή της και με άλλες εκδηλώσεις. Για οποιοδήποτε θέμα και

για την οικονομική σας συνδρομή μπορείτε να απευθύνεστε σε οποιοδήποτε από

τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, τα οποία υπογράφουν και το παρόν κείμενο:

Νίκη Παπαγεωργίου, Μίνα Κέκη, Μαριγούλα Βάγια, Φωτεινή Ζαριφοπούλου,

Γιώτα Παπαγιώργου, Μαρία Φλέσσα, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Σοφία Γιακουμο-

πούλου, Ιωάννα Μανιάτη.

➤ Ο Βαγγέλης Αγιόπουλος του Στέφανου, γιος της Φωτεινής
Δημοσθενίδη, εισήχθη στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
του Εθν. Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

➤ Ο Γιάννης Κων/νου Σερεμέτης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Τρίπολης. 

➤ Ο Βασίλειος Σαρλάνης, εγγονός της Ευθυμίας Αδαμοπούλου,
στο Οικονομικό του Πειραιά. 

➤Η Σταματία Βλάχου, του Ευθυμίου και της Θεώνης, Επιστημών
και Εκπαίδευσης της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στην Πάτρα.  

➤Η Αικατερίνη Ζευγίτη, του Θεόδωρου και της Μαρίας, Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας στη Θεσσαλονίκη.

➤ Ο Κωνσταντίνος-Μάριος Καπλάνης, του Χρήστου και της 
Αλεξάνδρας, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων στη Σάμο. 

➤ Η Ιωάννα Μαυροειδή, του Γεωργίου και της Λεμονιάς, 
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι. 

➤ Ο Κωνσταντίνος Μπινιώρης, του Γεωργίου και της Παναγιώτας,
Οικονομικών Επιστημών στην Τρίπολη. 

➤ Ο Βίκτωρ Τζαννέτος, του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας,
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή. 

➤ Ο Άγγελος Τσέλα του Άντον και της Σπρέσα, Μαθηματικών στη
Σάμο.

Θερμά συγχαρητήρια στο σχολείο και στα παιδιά. Τους ευχόμαστε
καλές σπουδές.

Ε π ι τ υ χ ί ε ς  

Από το συμπατριώτη μας Αριστείδη Τάγαρη λάβαμε την παρα-
κάτω επιστολή:

Τρία Ζουρτσανόπουλα διαπρέπουν στον Καναδά. Είναι τρία
αδέλφια, παιδιά του Κώστα Παναγ. Καραβούλια και της Νίτσας
Καραβούλια.

● Ο Παναγιώτης Καραβούλιας είναι διακεκριμένος δικηγόρος,
με τους συνεργάτες του, έχει γραφείο στο Μόντρεαλ και στο Το-
ρόντο, ενώ στο εγγύς μέλλον θα ανοίξει γραφείο και στη Νέα
Υόρκη.

● Ο Διονύσιος Καραβούλιας είναι διορισμένος στο Καναδικό
κράτος, με θέση διευθυντή στο Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και υπεύθυνου για την πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων.

● Ο Θεόδωρος Καραβούλιας είναι διορισμένος στο τηλεοπτικό
κανάλι FOX TV CHANNEL, υπεύθυνος για όλα τα προγράμματα
του καναλιού.

Τους ευχόμαστε εις ανώτερα, να έχουν ένα λαμπρό μέλλον
και να μην ξεχνούν την Ελλάδα μας.

Αριστείδης Τάγαρης

Nέα  από  τους  ξενιτεμένους  μας

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

ΔΩΡΕΑ  ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Προς τη Διασωστική Εθελοντική 

Ομάδα Φιγαλίας (Δ.Ε.Ο.Φ.)

Με χαρά η εταιρεία μας χορηγεί στο
σωματείο σας έναν απινιδωτή για τη χρήση
του σε περίπτωση ανάγκης, όπως μας την
εξέθεσε με αγωνία το καλοκαίρι ο Χρήστος
Καπλάνης, μετά την τραγική απώλεια του
συντοπίτη μας. Εκτιμώντας το εξαιρετικό
έργο σας και το μεράκι σας για προσφορά,
είμαι βέβαιος ότι θα τον χρησιμοποιήσετε
με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο
για τους ανθρώπους της Ζούρτσας μας.

Με εκτίμηση 
Τάκης Ζαριφόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος της
Ζαριφόπουλος Α.Ε.

Τηλ.: +30 210 2713970    
Fax: +30 210 2779542                                                                                

Εmail  takis@zarifopoulos.com   
URL www.zarifopoulos.com   

Μαθήματα  Γερμανικών
ΑΛΕΞΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής  Γερμανικών

Πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλ.: 6972117298    

alexiosdeutsch@gmail.com
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Ο ΦΟΥΣΚΟΣ
Φτιάχναμε με πανιά τυλιγμένα σφιχτά, ένα

τόπι σε μέγεθος παιδικής γροθιάς. Το ράβαμε
κοντά-κοντά να μην ξεφτάει και να μη χάνει το
στρογγυλό σχήμα του. Κάποιοι, κακώς, βάζανε
μέσα και μια μικρή πέτρα, ή χοντρό αλάτι, για
να γίνεται βαρύτερο. Αυτό όμως δεν ήταν καλό,
γιατί πονούσε το χτύπημά του και πιθανόν να
προκαλούσε τραυματισμό.  

Τα δείχναμε** και χωριζόμαστε σε δυο ομάδες.
Αμυνόμενοι και επιτιθέμενοι, εναλλάξ. Ένας-
ένας οι αμυνόμενοι καθόσαντε μπροστά σε
έναν τοίχο, (της εκκλησίας συνήθως) και ένας
ένας οι επιτιθέμενοι από απόσταση 7-8 μέτρων
προσπαθούσαν να τους χτυπήσουν. Ο ένας ση-
μάδευε και ο άλλος έκανε διάφορες κινήσεις
για ν’ αποφύγει το χτύπημα. Όποιος χτύπαγε,
εσυνέχιζε. Όποιος χτυπιότανε έφευγε και πή-
γαινε άλλος στη θέση του. Η ομάδα με τις με-
γαλύτερες επιτυχίες ήταν η νικήτρια.

Σ’ αυτό το παιχνίδι ασυναγώνιστος ήταν ο
Αλέξης ο Κρανίτης από τη Φασκομηλιά. Πώς
το έκανε, πώς τα κατάφερνε, «άναζε» μια δυο
φορές, έκανε προσποιήσεις και τελικά δεν του
ξέφευγε κανένας. Σκοτωνόμαστε ποιος θα τον
πρωτοπάρει στην ομάδα του, γιατί σίγουρα θα
ήταν νικήτρια. Και εδώ η ανταμοιβή των νικητών
ήταν το κουβάλημα στην πλάτη από τους νικη-
μένους. 

ΤΟ ΤΟΙΧΑΚΙ   
Υπήρχαν τότε κάτι παλιά κέρματα χωρίς

αξία. Από τα λεφτά που είχαν αχρηστευτεί
στην κατοχή. Τα έλεγαν ράλλικα. Παίρναμε,
λοιπόν, το τάλιρο και παίζαμε ένα παιχνίδι, το
τοιχάκι.

Χτυπάγαμε το τάλιρο στον τοίχο, συνήθως
σε αγκωνάρι, που είχε όσο το δυνατόν λεία
επιφάνεια. Έκανε μια αναπήδηση και έπεφτε
σε απόσταση ενός ή δυο μέτρων περίπου. Ο
επόμενος, χτυπώντας στον τοίχο το τάλιρο,
προσπαθούσε, πέφτοντας αυτό κάτω, να χτυ-
πήσει ή να πλησιάσει το κέρμα του προηγούμε-
νου. Για μέτρημα της απόστασης είχαμε κυρίως
την πιθαμή. Επειδή όμως οι πιθαμές δεν ήσαντε
ίδιες, αυτό το μέτρο δεν ήταν δίκαιο. Κάποια
παιδιά, πάλι, άλλοτε τέντωναν την πιθαμή να
μεγαλώσει και άλλοτε ίσα που την άνοιγαν,
ανάλογα με το τι τους συνέφερε. Αυτό ήταν
μια από τις αιτίες διαμάχης και παρεξηγήσεων.
Έτυχα κάποτε μπροστά σε μια διαμάχη. Έπαιζαν
ο Νίκος ο Πολυχρονόπουλος (του Γεωργίου)
και ο Θανάσης ο Σερεμέτης (του Κων/νου), ο
συγχωρεμένος. 

– Πολύ την τεντώνεις την πιθαμή, ρε.
– Τί σε νοιάζει εσένα; Όσο μπορέσω θα την

τεντώσω. 
– Ναι αλλά το παρακάνεις. Κοντεύει ν’ ανοίξει

η απαλάμη σου.  
– Άνοιχ’ τη και εσύ, όταν θα ’ρθεί η βάδα

σου. 

– Όλο στραβολιτζιές κάνεις. 
– Γιατί, εσύ είσαι καλύτερος; 
– Άμα συνεχίσεις έτσι, θα σε πετσώσω. 
– Άμα σου κοτάει. 
– Καλά, άμα τις αρπάξεις, θα σκλημουριέσαι.  
– Και εγώ άμα περάσεις από τη γειτονιά, θα

σε τρουποκεφαλιάσω.
Τελικά, ευτυχώς έμειναν στα λόγια. Η παρε-

ξήγηση λύθηκε και το παιχνίδι συνεχίστηκε κα-
νονικά. 

Ο νικητής έπαιρνε στο τέλος ή χρήματα,
άμα υπήρχαν, (μιλάμε για πενταροδεκάρες) ή
είδος, όπως καρύδια, μύγδαλα, ή έδινε χτυπή-
ματα στην πλάτη στον ηττημένο. Μελάτες ή
ξυδάτες, ανάλογα με τη συμφωνία.

ΑΜΑΔΕΣ
Βάναμε δύο τρεις πέτρες τη μία πάνω στην

άλλη και φτιάχναμε ένα σημάδι που το λέγαμε
«πίτσιο». Ύστερα διαλέγαμε ο καθένας μια
πλακουδή πέτρα, την αμάδα, και από απόσταση
8-10 μέτρων προσπαθούσαμε να χτυπήσει ο
καθένας μας τον πίτσιο, ή να τον πλησιάσει
όσο το δυνατόν περισσότερο. Στο τέλος με-
τράγαμε την απόσταση και ο πλησιέστερος
ήταν ο νικητής. Ο χαμένος έπρεπε να πάρει το
νικητή στην πλάτη και να τον κουβαλήσει σε
κάποια απόσταση.

Μια φορά έπαιζαν αμάδες στο προαύλιο του
Αγιο-Νικόλα, ο Νίκος ο Γκουβάτσος, ο σημερινός
ιερέας, και ο Παναγιώτης ο Γουρουνάς, ένα
παιδί που έφυγε νωρίς με τρόπο δραματικό. 

Τη στιγμή που πέταγε ο ένας την αμάδα,
τρέχω εγώ να περάσω απέναντι και τρώω την
αμάδα στο κεφάλι. Μου ήρθε ο ουρανός σφον-
τύλι. Πλημμύρα τα αίματα. Πάω κλαίγοντας και
βάνω το κεφάλι μου κάτω από τη βρύση που
ήταν δίπλα στη μπροστινή σκάλα. Εγέμισε το
λιμπί αίματα. Με βλέπει ο μπάρμπα Ντίνος ο
Χατζής, ο πατέρας του παπα-Νίκου, με παίρνει
από το χέρι και με πάει στη θεία μου τη Λευτερία,
που το σπίτι της ήταν κοντά στον Αγιο-Νικόλα.
Μου προσφέρει αυτή τις πρώτες βοήθειες, μου
δένει το κεφάλι με μία πετσέτα και με πάει στη
μάνα μου.

Με το που με βλέπει εκείνη, εσυφοριάστηκε. 
– Κακό πού ’παθα! Τι έπαθες ρε μαμούρι;
Μην τα πολυλογώ, έκανε πάνω από ένα

μήνα να θρέψει η πληγή. Όταν κουρευόμουνα
γουλί, φαινότανε το σημάδι σαν μισοφέγγα-
ρο.- 

Σημείωση: Λέμε για κάποιον που φέρεται
παράξενα ή έχει κάποιες ιδιοτροπίες ότι: «αυτός
την έχει την πετριά του». Εγώ πάντως την έχω
κανονικά την πετριά μου, όπως προκύπτει από
το παραπάνω συμβάν.         

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

**Σ.Σ.: Φράση για τα δάκτυλα, για το ποιος
θα αρχίσει πρώτος. 

ΤΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΠΟΥ  ΠΑΙΖΑΜΕ

Συνέχεια από το φύλλο 142 της εφημερίδας μας

Μαθήματα  Drums

ΑΛΕΞΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Drum instructor

Καθηγητής  Ωδείου  Atheneum

Τηλ.:  6972117298     •   alexiosdrums@gmail.com 

«Αρχηγόν Στρατού
Παραγγέλλεσθε να αποδεχτείτε προσφερομένην υμίν παρά-

δοσιν της Θεσσαλονίκης και να εισέλθητε εις ταύτην άνευ χρο-
νοτριβής. Καθιστώ υμάς υπεύθυνον δια πάσαν αναβολήν έστω
και στιγμής.

Υπουργός Στρατιωτικών Ε. Βενιζέλος».
● Έτσι, τη νύχτα της 26ης προς 27η Οκτωβρίου οι πληρεξούσιοι

επιτελείς αξιωματικοί, Βίκτωρ Δούσμανης και Ιωάννης Μεταξάς,
υπέγραψαν στη Θεσσαλονίκη το πρωτόκολλο παράδοσης της
πόλης από την οθωμανική διοίκηση στον ελληνικό στρατό. Το
πρωτόκολλο συντάχθηκε στα γαλλικά και υπογράφτηκε στη 1.30
μετά τα μεσάνυχτα. Αντίγραφα δεν κρατήθηκαν, ούτε στα
ελληνικά, ούτε στα τουρκικά. Ωστόσο, στο πρωτόκολλο, ως
ημέρα παράδοσης, αναφέρεται η 26η Οκτωβρίου και ώρα 23.30.
Αυτό ζητήθηκε από την ελληνική πλευρά για θρησκευτικούς λό-
γους, για να φανεί ότι η απελευθέρωση συνέπεσε με την εορτή
του πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, αλλά και
για να τεκμηριωθεί επίσημα ότι ο ελληνικός στρατός κατέλαβε
την πόλη μία μέρα νωρίτερα, κάτι που αποδείχθηκε σημαντικό
διαπραγματευτικό όπλο απέναντι στις βουλγαρικές αξιώσεις για
την κυριαρχία της πόλης.                                                                                                ⦁ Το απόγευμα της 27ης Οκτωβρίου εισήλθαν στη Θεσσαλονίκη
τα δύο πρώτα ελληνικά ευζωνικά τμήματα της μεραρχίας Κλε-
ομένους. Αργότερα μπήκε ολόκληρη η μεραρχία, κάτω από
τους έξαλλους πανηγυρισμούς των Ελλήνων κατοίκων, στις 28
ήρθε, τελικά, ο Κωνσταντίνος και παρέλαβε επίσημα την πόλη
από τον Χασάν Πασά, και στις 29 έφτασε και ο βασιλιάς Γεώργιος.                                                                                                              

● Εντωμεταξύ οι Βούλγαροι, που είχαν προσεγγίσει την
πόλη, πίεσαν το Χασάν Ταχσίν Πασά να υπογράψει παρόμοιο
πρωτόκολλο και με αυτούς. Η πρότασή τους, εντούτοις, δεν
έγινε δεκτή, με τη χαρακτηριστική απάντηση του Οθωμανού
στρατηγού: «Έχω μόνο μία Θεσσαλονίκη, την οποία έχω ήδη πα-
ραδώσει». Και σε άλλη περίπτωση είχε πει «Από τους Έλληνες
την πήραμε, στους Έλληνες θα την παραδώσουμε». (Λέγεται,
μάλιστα, ότι ο Χασάν Πασάς είχε φιλελληνικά αισθήματα, καθώς
είχε σπουδάσει στη Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων και γνώριζε
την ελληνική γλώσσα). Εντούτοις, οι βουλγαρικές διεκδικήσεις
δε σταμάτησαν έως και τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο, οπότε το νι-
κηφόρο αποτέλεσμά του για την ελληνική πλευρά, επέφερε ορι-
στική λύση στο θέμα. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συνέχεια από τη σελ. 5

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  Β.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

Λ. Δημοκρατίας 304  Άγ. Ανάργυροι  

Τηλ.: 210 2310942  Φαξ: 210 2310963  

Κιν.: 697 8686 427
e-mail: gotaxisinfo@gmail.com

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 Τ Α Ι

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α 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 Τ Α Ι
Κτήμα 14 στρεμ. όχι δασικό με χαρτιά και 200 ρίζες ελιές 

στη θέση Μετόχι Φιγαλίας.
Πληροφορίες Ξυδιάς Γεώργιος   •   Τηλ.: 6945234523
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EΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΟ-
ΚΑΙΡΙΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ. Ο πλούτος
του δεν συνίσταται μονάχα στο πλήθος των εκδηλώ-
σεων, αλλά και στην ποιότητα των περισσότερων απ’
αυτές. Και, εν πάση περιπτώσει, στην απήχηση που
είχαν στο πολυπληθές κάθε φορά κοινό που τις παρα-
κολουθούσε με ενδιαφέρον, προσθέτοντας στην ψυχή
του συγκινήσεις και απολαύσεις, κοντά στις άλλες
που, επίσης πλούσια, προσφέρει το καλοκαίρι. Με τη
σειρά που έγιναν, οι εκδηλώσεις ήταν οι ακόλουθες:                                      

• Η παράσταση του «μάγου» Konstantin για τα
παιδιά στην πλατεία, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυ-
ναικών Νέας Φιγαλίας.                

• Η ψυχαγωγική συνάντηση γυναικών στην πλα-
τεία, με εδέσματα δικά τους και των γύρω καφενείων,
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Φιγαλίας. 

• Ο ποδηλατικός αγώνας για παιδιά, που διοργά-
νωσε κι εφέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Φιγαλίας. 

• Η προβολή ταινίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρ-
χαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Σινεμά στις Πλατείες», που διοργάνωσε ο τοπικός
Σύλλογος Γυναικών.         

• Η προβολή της ταινίας «Γκιουζέλ Ζούρτσα»
(γκιουζέλ: όμορφη, ωραία, στα τουρκικά), την οποία
δημιούργησαν οι μαθητές του Λυκείου μας, με θέμα
τη συμμετοχή της Ζούρτσας στην επανάσταση του
1821 και η οποία βραβεύθηκε με το 3ο Πανελλήνιο
Βραβείο στο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοα-
κουστικής Δημιουργίας της ΕΡΤ. Η προβολή έγινε στο
Λαογραφικό Μουσείο με τη φροντίδα του ενημερωτικού
φορέα  ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24, του συμπατριώτη μας Θάνου
Χουλιάρα.             

• Η παράσταση Καραγκιόζη για μικρούς και με-
γάλους, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος
του χωριού στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου.                                                                                         

• Η μουσική βραδιά έντεχνου και λαϊκού τρα-
γουδιού, με τη θαυμάσια ορχήστρα του Ηλείου Ηρακλή
Φάμελου και των εξαιρετικών συνεργατών του, που
διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο προαύλιο
του Δημοτικού Σχολείου και έδωσε την ευκαιρία σε
περίπου 500 παρευρεθέντες, να ακούσουν καλή μουσική
και ωραία τραγούδια, να γευτούν νόστιμα σουβλάκια,

να χορέψουν, να διασκεδάσουν μέχρι πολύ αργά τη
νύχτα και να φύγουν με θετικά σχόλια για την όλη
διοργάνωση και την εξυπηρέτηση.

• Το λαϊκό-δημοτικό γλέντι, που διοργάνωσε κι
εφέτος ο Αθλητικός Όμιλος «ΑΠΟΛΛΩΝ», η αγαπημένη
ποδοσφαιρική ομάδα των Ζουρτσάνων, στο προαύλιο
του Γυμνασίου-Λυκείου, με τον τραγουδιστή Βασίλη
Τερλέγκα και άλλους καλλιτέχνες. Το προαύλιο γέμισε
ασφυκτικά από κόσμο του χωριού και των γύρω πε-
ριοχών (υπολογίζονται γύρω στα 1.500 άτομα), που
απόλαυσαν αυτό το είδος της διασκέδασης που αγαπούν
―περί ορέξεως ουδείς λόγος!― με τη συνοδεία των
προσφερόμενων μεζέδων (που εξαντλήθηκαν) και πο-
τών, γλεντώντας μέχρι ―κυριολεκτικά― το ξημέρωμα. 

• Η έκθεση έργων ζωγραφικής του Χρήστου Κ.
Δέδε που έκλεισε τον κύκλο των καλοκαιρινών εκδη-
λώσεων και που ήταν, κατά κοινή ομολογία, ένας
θαυμάσιος ποιοτικά επίλογος, προσφέροντας σπάνια
πνευματική και καλλιτεχνική εμπειρία στους τυχερούς
που την επισκέφθηκαν. Άλλωστε, πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις δεν είναι μόνον αυτές της διασκέδασης,
με τα «μεγάλα» μουσικά ονόματα, που δεν εγγυώνται
πάντοτε την ποιότητα που προϋποθέτει και απαιτεί
ο πολιτισμός.

Συγχαρητήρια και ευχαριστίες αξίζουν, πάντως,
σε όλους τους διοργανωτές, που κοπιάζουν και πα-

σχίζουν να προσφέρουν στο χωριό μας ό,τι καλύτερο
νομίζουν και μπορούν, μέσα από ποικίλες δυσκολίες
και εμπόδια.

Τέλος, οι φορείς που διοργάνωσαν τις εκδηλώ-
σεις, ευχαριστούν θερμά όσους βοήθησαν στην πραγ-
ματοποίησή τους, τους εθελοντές, τα καταστήματα με
τις χορηγίες τους, τον κόσμο που τις τίμησε με την
παρουσία του, και ζητούν την επιείκεια όλων για
τυχόν παραλείψεις, ατέλειες και λάθη.    

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ένα  πλούσιο  πολιτιστικό  Καλοκαίρι

Από το γλέντι στο Γυμνάσιο-Λύκειο Από τη μουσική βραδιά στο Δημοτικό 

Από την προβολή της ταινίας «Γκιουζέλ Ζούρτσα»

• Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυ-
γούστου, στις 9 το πρωί, ο 10ος Επικούριος Αγώνας
Δρόμου των 14 χιλιομέτρων, από το Ναό του Επικούριου
Απόλλωνα ως την κρήνη της (αρχαίας) Φιγαλίας, που το
νερό της τρέχει ακόμα από τα αρχαία χρόνια. Έτρεξαν
πάνω από 120 δρομείς. Οι συμμετοχές από Μεσσηνία,
Ηλεία και Αρκαδία ήταν δεκάδες, ενώ υπήρχαν, όπως
κάθε χρόνο, και συμμετοχές από τη Νέα Φιγαλία. Συμμε-
τείχαν, επίσης, δρομείς και από άλλες περιοχές της Πε-
λοποννήσου, από τη Στερεά, την Αττική και την Κρήτη.

• Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, στήθηκε ένα με-
γάλο και πλούσιο εορταστικό τραπέζι για τους αθλητές
και τους επισκέπτες, δίπλα στην αρχαία κρήνη και κάτω
από τον αιωνόβιο πλάτανο, προσφορά των διοργανωτών,
που ξανά είχε αναλάβει να ετοιμάσει, με χαμηλές τιμές,
αλλά πλήρη εξυπηρέτηση, το κέντρο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» του
χωριού μας. Ταυτόχρονα έγιναν οι βραβεύσεις των
αθλητών με κύπελλα, μετάλλια και αναμνηστικούς επαί-
νους, καθώς και η απονομή τιμητικών πλακετών σε πρό-
σωπα και φορείς για την πολυετή προσφορά τους στον
αγώνα. 

• Η  επίδειξη (φιλικών) αγώνων του αρχαίου ελληνικού
αγωνίσματος πάλης, που ονομάζεται παγκράτιο, ήταν
το ιδιαίτερο γεγονός του φετινού επετειακού Επικούριου
Δρόμου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 συνεχών
χρόνων επιτυχούς διεξαγωγής του. Για το σκοπό αυτό
είχαν την ευγενή καλοσύνη να βρεθούν στην αρχαία
κρήνη και στον πλάτανο με αθλητές τους, προπονητές
και παράγοντες, αφενός η Ελληνική Ομοσπονδία Παγ-
κρατίου Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.) από την Αθήνα και αφετέρου
ο Αθλητικός Σύλλογος Αμαλιάδος «Ο Αρραχίων», που
φέρει το όνομα του φημισμένου κατά την αρχαιότητα,
δύο φορές ολυμπιονίκη, Αρραχίωνα, καταγόμενου από
την (αρχαία) Φιγαλία. Η παρακολούθηση της επίδειξης
και η ενημέρωση που έκαναν οι υπεύθυνοι των ως άνω
συλλόγων για αυτόν τον πιο σκληρό αγώνα πάλης της
αρχαιότητας, (που αποτελεί στην ουσία τον πρόγονο
όλων των σύγχρονων πολεμικών τεχνών και που γίνονται
προσπάθειες να ενταχθεί, όπως του αξίζει, στα αθλήματα
των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων), ήταν μια εξαιρετική
και πρωτόγνωρη εμπειρία.

• Να προσθέσουμε ότι τη διοργάνωση του Επικούριου
Δρόμου έχουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των Φιγαλικών
Χωριών, (Αρχαίας Φιγαλίας, Περιβολίων, Δραγωγίου, Κα-
στρούγκαινας, Στομίου), με πρωτοστάτες τους χαλκέν-
τερους Φιγαλείς Διονύση Θεοχάρη και Γιάννη Κοκκίνη. 

• Βοήθεια τεχνική ή χρηματική πρόσφεραν κι εφέτος
Ζουρτσάνοι της Αθήνας, η Διασωστική Εθελοντική Ομάδα
Φιγαλίας (Δ.Ε.Ο.Φ.), ενώ μεγάλοι χορηγοί των νερών
για τις ανάγκες του αγώνα ήταν, κατά πρώτο λόγο, ο
Αντώνης Ρόδης (Παντοπωλείο Καπλάνη), με 500 μπου-
καλάκια, και το σούπερ μάρκετ ΤΕΡΖΗΣ με 120. Χορηγός
επικοινωνίας και προβολής των εκδηλώσεων ήταν το
#ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24.

Προς όλους τους ανωτέρω οι διοργανωτές απευθύνουν
θερμές ευχαριστίες. 

Ο  10ος  επετειακός  Επικούριος  Δρόμος 

Τα μέλη της Δ.Ε.Ο.Φ. μελετούν τη λειτουργία 
του απινιδωτή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  Δ.Ε.Ο.Φ. 
ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΩΡΕΑ  ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

● Ως μέλη της Διασωστικής Εθελοντικής Ομάδας Φι-
γαλίας, εκφράζοντας και τα αισθήματα των κατοίκων
της Ζούρτσας και της ευρύτερης περιοχής, ευχαριστούμε
θερμά τον συμπατριώτη μας κ. Τάκη Ζαριφόπουλο για
τη δωρεάν προσφορά του απινιδωτή, ενός τόσο απα-
ραίτητου ιατρικού μηχανήματος που έλειπε από τον
εξοπλισμό μας και που είναι ικανό να σώζει, στην κυ-
ριολεξία, ζωές συνανθρώπων μας που κινδυνεύουν,
καθώς βρισκόμαστε μακριά από γιατρούς και νοσοκο-
μεία.
● Μαζί με τις ευχαριστίες μας, τον διαβεβαιώνουμε
ότι θα αξιοποιήσουμε την προσφορά του με συνείδηση
της ευθύνης που επωμιζόμαστε, για να φανούμε χρήσιμοι
και πρόθυμοι, όπως κάνουμε πάντα, σε όλες τις δύσκολες
στιγμές που ο τόπος μας και οι συνάνθρωποί μας έχουν
ανάγκη από τη βοήθειά μας.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Ο.Φ.  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ


