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ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ &
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΕΣ ΦΙΓΑΛΕΙΣ

Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,

Επί «τη αναλήψει των καθηκόντων μας» στις 14 Μαρ-
τίου του τρέχοντος έτους, επιθυμούμε μέσα από τις
στήλες του «Φιγαλικού Βήματος» να σας απευθύνου-
με έναν εγκάρδιο πατριωτικό χαιρετισμό και ταυτό-
χρονα να σας ενημερώσουμε, σε γενικές γραμμές, για
την κατάσταση του ιστορικού μας Συλλόγου:

- Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότε-
ροι εκπολιτιστικοί Σύλλογοι διέρχονται μεγάλη και
σοβαρή κρίση, που οφείλεται κατά βάση στο γεγονός
ότι η πλειοψηφία των νέων, οι οποίοι δεν έχουν γεν-
νηθεί στους τόπους καταγωγής των γονιών τους,
αδιαφορούν για την ύπαρξη και την στήριξη των εκπο-
λιτιστικών Συλλόγων, με αποτέλεσμα την υπολειτουρ-
γία και τη συρρίκνωσή τους. Μετά δε την εμφάνιση της οικονομικής και όχι μόνο οπισθοδρόμησης της χώρας
μας, επιτείνεται και βαθαίνει ακόμη περισσότερο η κρίση που έχει ως συνέπεια την υπολειτουργία και σε μερικές
περιπτώσεις τη διάλυση Εκπολιτιστικών Συλλόγων.

- Ο δικός μας Ιστορικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος, παρότι δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται από αυτό το δύσκολο
και επικίνδυνο περιβάλλον, αντιστέκεται σθεναρά στην πορεία φθοράς και αποσύνθεσης, χάρις στις προσπάθειες
όλων των μέχρι σήμερα μελών των Διοικητικών Συμβουλίων ( Δ.Σ.) του Συλλόγου μας και τη δική σας ενεργό
συμμετοχή και συμπαράσταση, αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες, όπου Γης, Φιγαλείς. Για αυτό το
λόγω στηριζόμενος στην αγάπη των μελών και των φίλων του και με τη βοήθεια της Θείας Πρόνοιας, ο Σύλλογός
μας, ξεπέρασε ήδη τα 50 χρόνια προσφοράς και δημιουργίας. Είναι όμως απαραίτητο να αναζητήσουμε τον τρόπο
που θα έλθουν κοντά στο Σύλλογο οι νέοι μας, αλλά και όσο το δυνατόν και άλλα μέλη, έτσι ώστε να τον στελε-
χώσουν & να τον στηρίξουν με φρέσκιες και σύγχρονες ιδέες και δράσεις και να του δώσουν ελπίδα και προοπτι-
κή για περαιτέρω εδραίωση και ανάπτυξη.

Η
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του ΣΥΛΛΟΓΟΥ που πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή 5 Φεβρουαρίου 2012, που ήταν και η ημέρα κοπής της πίτας, λόγω έλλει-
ψης απαρτίας και ενδιαφέροντος, δεν κατόρθωσε να εκλέξει το νέο Διοικη-

τικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου. Αποτέλεσμα ήταν να συνέλθει εκ νέου η Γενι-
κή Συνέλευση την 4η Μαρτίου 2012, όπου με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών
της, εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. και τα αναπληρωματικά μέλη καθώς και τα μέλη της
εξελεγκτικής επιτροπής.
Παρακάτω αναγράφονται τα ονόματα των τακτικών μελών του νέου Δ.Σ., έτσι
όπως διαμορφώθηκ μετά τη συγκρότησή τους σε σώμα την 14η Μαρτίου 2012 και
τα τηλέφωνα τους. Επίσης αναγράφονται και τα αναπληρωματικά μέλη καθώς και
τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής, ως ακολούθως:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΝΕΟΥ) Δ.Σ.
1.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΚΟΣ Πρόεδρος ΤΗΛ. 6974589616 & 210 7642425
2.ΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ– 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Αντιπρόεδρος ΤΗΛ. 210 6420340 & 6938654932
3. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεν. Γραμματέας ΤΗΛ. 6974914579
4. ΠΑΝΟΣ Α. ΦΑΣΣΑΡΗΣ Ταμίας ΤΗΛ. 6977600007 & 210 8839384
5. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Μέλος ΤΗΛ. 211 4056883

6. ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.ΚΑΛΔΕΡΗΣ Μέλος ΤΗΛ. 210 3473050 & 6977522303
7. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΣΙOΠΟΥΛΟΣ Μέλος ΤΗΛ. 210 2929792 & 6974044350
8. ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ Μέλος ΤΗΛ. 69 82173742
9. ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ Μέλος ΤΗΛ. ΤΗΛ. 210 2519364
10. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ Μέλος ΤΗΛ. 210 2464150
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.:
1. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΗΛ. 6947835223
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 5014706
Γ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( Ε.Ε.) :
1. ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΦΑΣΣΑΡΗΣ ΤΗΛ. 210 6614144
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 7233283

Την Τετάρτη,14/3/2012, ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ., Διονύσιος Θεοχάρης,
παρέδωσε τα βιβλία και τα λοιπά στοιχεία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ στο νέο Δ.Σ. μαζί με τις
ευχές του για καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο του. Και ο Πρόεδρος του νέου
Δ.Σ. Θεόδωρος Ζάγκος, αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, ευχαρίστησε τον Πρόε-
δρο & τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. και ζήτησε την ενεργό συμμετοχή, παρουσία
και συμπαράσταση τους στις προσπάθειες, τις δράσεις και εκδηλώσεις του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ.-

Αποψη της Φιγαλείας

Ευχαριστήριο Επιστολή Διονυσίου Θεοχάρη
Τέως Προέδρου ΔΣ 

Συλλόγου Απανταχού Φιγαλέων

Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Tην 4η Μαρτίου τρέχοντος
έτους, εξελέγη το νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο για να συνεχί-
σει τη λειτουργία του Ιστορι-
κού μας Συλλόγου, όπως άλλω-
στε λεπτομερώς αναφέρεται
και σε σχετικές στήλες του
παρόντος Φιγαλικού Βήματος,
Εκφράζοντας τα συναισθήματα
και τις σκέψεις, όλων των μελών του απερχόμενου ΔΣ, θα ήθελα ,
πρώτα από όλα να δώσω συγχαρητήρια στα Μέλη του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου και να τους Ευχηθώ, καλή επιτυχία, δηλώνοντας ότι
όλοι μας θα είμαστε παρόντες, σε κάθε τους πρόσκληση.
Πιστεύω ακράδαντα ότι η επιτυχημένη πορεία του Συλλόγου, δεν
εξαρτάται μόνο από τη δυναμικότητα και το όραμα του εκάστοτε ΔΣ,
αλλά από την ύπαρξη ενεργών μελών. Την πεποίθηση μας αυτή, ως
απερχόμενο ΔΣ, την εκφράσαμε έμπρακτα, τόσο με τη συμμετοχή
στο νέο ΔΣ, τριών παλαιών μελών, αλλά και την παραμονή των Διο-
νυσίου Θεοχάρη και Γεώργιου Κανελλόπουλου , ως αναπληρωματικά
Μέλη.
Κατά δεύτερο λόγο, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω, όλα τα
μέλη και φίλους του ΄ΦΙΓΑΛΟΥ’ για την επί πέντε χρόνια υποστήριξή
τους, οικονομική και ψυχική, αναγκαίες και οι δύο, για τη διαχείριση
των πραγμάτων του Ιστορικού μας Συλλόγου.
Προσωπικά θέλω να καταθέσω ότι καταβλήθηκε, κάθε φιλότιμη προ-
σπάθεια, από όλα τα μέλη του ΔΣ, του οποίου είχα την τιμή να είμαι
Πρόεδρος, στα πλαίσια πάντα των δυνατοτήτων μας, για την διατή-
ρηση και επέκταση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου. Γι αυτό
ευχαριστώ όλους τους και θέλω να πιστεύω ότι, είχαμε μια υποδειγ-
ματική συνεργασία.
Οι Καιροί βέβαια είναι δύσκολοι για την λειτουργία Συλλόγων, γεγο-
νός το οποίο χειροτέρευσε με την τελευταία οικονομική, αλλά και

Φωτο από τη γενική συνέλευση

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. & Ε.Ε.

Συνέχεια στη σελ. 2
Συνέχεια στη σελ. 2

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΑΣ 
ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ΜΕ  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
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ΦΙΓΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Ο Σύλλογος των απανταχού

Φιγαλέων «Ο ΦΙΓΑΛΟΣ»

Εκδότης-Διευθυντής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Συντακτική Επιτροπή

Ολα τα μέλη του ΔΣ

Κάθε ενυπόγραφο άρθρο

εκφράζει τις

απόψεις του συντάκτη του

Συνδρομές ετησίως

Ιδιωτών Εσωτερικού 15 ευρώ

Ιδιωτών Εξωτερικού 40 ευρώ

Οργανισμών, Συλλόγων, 

Νομικών Προσώπων 25 ευρώ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

«MELLOW GRAPHIC ARTS

ΜΕΤΑΞΙΑ Π. ΣΜΑΪΛΗ»

ΤΗΛ. 6943551683

email:mellowarts@hotmail.gr

- Κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012,
ημέρα κοπής της πίτας μας, δεν βρέθηκε ικα-
νός αριθμός μελών που να επιθυμούν να ανα-
λάβουν την ευθύνη διοίκησης του Συλλόγου
μας και έτσι ορίστηκε επαναληπτική Γενική
Συνέλευση για την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012.
Κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση τα
πλείστα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου μετά από 5ετή και κατά κοινή
ομολογία δραστήρια και απόλυτα επιτυχημέ-
νη διοίκηση του Συλλόγου, αποφάσισαν να
παραδώσουν την ευθύνη σε νέα μέλη, που
μαζί με τα μέλη που επιθυμούσαν να παρα-
μείνουν στις θέσεις τους θα αποτελούσαν το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.
‘Ετσι προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας στο οποίο η Γενική Συνέ-
λευση εμπιστεύθηκε τη διοίκηση και διαχείρι-
ση του ιστορικού μας Συλλόγου για την επό-
μενη διετία.

- Την Κυριακή στις 14 Μαρτίου 2012 συγκρο-
τηθήκαμε σε σώμα, ως νέο Δ.Σ. όπως εμφανί-
ζεται σε διπλανές στήλες της παρούσης εφη-
μερίδας και θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχα-
ριστώ κι από τη στήλη αυτή, τα μέλη που με
τίμησαν με την επιλογή τους στη θέση του
Πρόεδρου του Δ. Συμβουλίου.
Την ίδια ημέρα ο Πρόεδρος και τα μέλη του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου μας
ενημέρωσαν με λεπτομερή αναφορά για όλα
τα θέματα που απασχολούν το Σύλλογο.
- Εκ μέρους όλων των μελών του Δ.Σ. εκφρά-

ζω τις ευχαριστίες μας, προς τα μέλη της
Γενικής Συνέλευσης που μας εμπιστεύτηκαν
την τύχη του Συλλόγου μας και βεβαίως προς
τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμ-
βουλίου για την εκτενή ενημέρωση που μας
παρείχαν και για τη δέσμευσή τους να βοη-
θήσουν, έτι περαιτέρω, τις προσπάθειες του
νέου Δ.Σ.

Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισ-
σες, εκφράζοντας τις σκέψεις, θέσεις και
απόψεις όλων των μελών του Δ. Συμβουλίου,
θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ότι
είναι δυνατόν να διατηρήσουμε «ζωντανό»
και ακμαίο τον Σύλλογο μας και να πετύχου-
με τους σκοπούς και τους στόχους, που
έχουν τεθεί στο καταστατικό από τα φωτι-
σμένα μυαλά των Ιδρυτικών Μελών του Ιστο-
ρικού μας Συλλόγου.

Το νέο Δ.Σ. για την τρέχουσα διετία θέτει
τους εξής στόχους:

1- Να δραστηριοποιήσει όλους τους απαντα-
χού Φιγαλείς, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύ-
τερη συμμετοχή στις διαδικασίες, εκδηλώ-
σεις και δράσεις του Συλλόγου.

2- Θεωρούμε ως βασικό στόχο του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου την καταβολή ιδιαίτε-
ρης προσπάθειας για δραστηριοποίηση των
Νέων στο Σύλλογο μας, που είναι το παρών
και μέλλον κάθε ζωντανού οργανισμού. Είναι
υποχρέωση όλων μας να φροντίζουμε ώστε
οι νέοι να διατηρούν άρρηκτο δεσμό με τον

τόπο καταγωγής των γονιών τους (πατερά-
δων, μανάδων, παππούδων, γιαγιάδων) και να
είναι υπερήφανοι για αυτόν τον ιστορικό και
δοξασμένο τόπο.

3- Στην υλοποίηση με επιτυχία πολιτιστικών
εκδηλώσεων που έχουν καθιερωθεί όπως τα
Φιγάλεια, η κοπή της Πίττας, οι Συνεστιάσεις,
τυχόν Εκδρομές και λοιπά, αλλά και στην
αναζήτηση άλλων δράσεων και εκδηλώσεων
τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο χωριό
που θα φέρουν πιο κοντά τους συμπατριώτες
και τις συμπατριώτισσες.

4- Στους στόχους μας ακόμη συμπεριλαμβά-
νεται η στενή και εποικοδομητκή συνεργασία
με τους Φορείς του χωριού και τους Δήμους
της περιοχής, αλλά και με τους εκπολιτιστι-
κούς Συλλόγους των όμορων Χωριών για την
προώθηση των συμφερόντων του χωριού και
την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής
μας.

5- Μέσα στους στόχος μας ακόμη είναι και η
επικοινωνία με τους συμπατριώτες και τις
συμπατριώτισσες έτσι ώστε να υπάρξει και
αλληλογνωριμία αλλά και ανταλλαγή απόψε-
ων για τη λειτουργία και δράση του Συλλό-
γου.

- Με δεδομένο τις συνθήκες της οικονομικής
κρίσης που διέρχεται η χώρα μας και της αβε-
βαιότητας για το μέλλον που βιώνουμε όλοι
οι ‘Ελληνες, η περίοδος αυτή θα μπορούσε
ίσως να συγκριθεί με την εποχή εκείνη, κατά

τα έτη 1958 και μεταγενέστερα, που κάποιοι
φωτισμένοι άνθρωποι από το χωριό μας απο-
φάσισαν την ίδρυση, συμμετοχή και στήριξη
του Ιστορικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου των
απανταχού Φιγαλέων «Ο ΦΙΓΑΛΟΣ». Ο λόγος
αυτός μας κάνει να πιστεύουμε πως στις
δύσκολες αυτές ώρες, που περνάει η Πατρί-
δα μας, η ενότητα, η αλληλοβοήθεια και η
συμμετοχή όλων των συμπατριωτών μας,
ανδρών και γυναικών, νέων και ηλικιωμένων,
στις διαδικασίες και δράσεις του ιστορικού
μας Συλλόγου, είναι περισσότερο χρήσιμες
και αναγκαίες από κάθε άλλη περίοδο της
τελευταίας 20ετίας και μπορεί να παράσχουν
τη δυνατότητα, στα μέλη και όλους τους
συμπατριώτες, άμβλυνσης των καταστροφι-
κών συνεπειών της κρίσης.
Αγαπητοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισ-
σες, μαζί με τις άπειρες και από καρδιάς
Ευχές για ένα Καλό και Παρήγορο Πάσχα,
σας διαβιβάζουμε και τους Πατριωτικούς μας
Χαιρετισμούς και περιμένουμε την ανταπό-
κρισή σας στις εκδηλώσεις και δράσεις του
Συλλόγου μας. Είμαστε δε στη διάθεσή σας
να δεχτούμε ζωντανά, δια της προσωπικής
σας παρουσίας, ή γραπτά ή τηλεφωνικά τις
όποιες προτάσεις και παρατηρήσεις επιθυμεί-
τε να κάνετε για βελτίωση των διαδικασιών,
των εκδηλώσεων και δράσεων και της εν
γένει λειτουργίας του ιστορικού μας Συλλό-
γου.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Ζάγκος

κοινωνική κρίση
Ο απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ έγινε στις σχετικές Γενικές
Συνελεύσεις, αξίζει όμως να σημειωθούν ορισμένα πράγματα.
• Είχαμε την ευθύνη διοργάνωσης των ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ , δύο φορές στην
πενταετή Θητεία μας-) και μάλιστα των 20ων ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ και ομολο-
γουμένως το κάναμε με επιτυχία, αναβαθμίζοντας τα με πρόσθετα
δρώμενα και τελετές Συμμετείχαμε δε ενεργά στην διοργάνωση των
‘ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ’, όταν την ευθύνη είχαν οι άλλοι Φιγαλικοί Σύλλογοι.
• Εμπλουτίσαμε, με δική μας πρωτοβουλία, το περιεχόμενο και τους
συμβολισμούς των ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ, με τη Θεματική Βραδιά, με την Αφή
της Φλόγας στον Ναό της Αθηνάς κατά την εναρκτήρια Τελετή, με
έκθεση Ζωγραφικής και Φωτογραφίας και με δρώμενα για τους
μικρούς Φίλους.
• Εντάξαμε τη διεξαγωγή του Επικούριου Δρόμου, - δρόμος 14 χιλιο-
μέτρων- Από τον Επικούριο Απόλλωνα μέχρι την Αρχαία Κρήνη Φιγα-
λείας-, με την συμμετοχή αθλητών από πολλά μέρη της Ελλάδος.,
πανελλήνιας εμβέλειας και είχαμε σημαντική επιτυχία, δίδοντας έτσι
μια άλλη διάσταση στα ΦΙΓΑΛΕΙΑ.
• Είχαμε την πρωτοβουλία, ζητήσαμε και συμβάλαμε στην διοργάνω-
ση Θεατρικής Παράστασης στον Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα το
2010, σε συνεργασία με τους πρώην Δήμους Ανδρίτσαινας και Φιγα-
λείας, γεγονός το οποίο επαναλήφθηκε το 2011, από τον Καλλικρά-
τειο Δήμα Ανδρίτσαινας .
• Διοργανώσαμε στις 23 Μαρτίου 2008, την εξαίρετη και γεμάτη
συναισθήματα Τελετή στο Ηρώων του Χωριού μας, για να αποτίσου-
με φόρο τιμής στου τόσους Ήρωες μας, με τη συμμετοχή των
Νομαρχιακών και δημοτικών αρχών, αλλά και πλήθους κόσμου..
• Διοργανώσαμε την επιτυχημένη τελετή για τα 50 χρόνια του Συλ-
λόγου μας, ώστε να τιμήσουμε τους πρωτεργάτες ιδρύσεως του,
προσφέροντας τιμητικές πλακέτες, αλλά και προβήκαμε στην έκδο-
ση επετειακού Ημερολογίου- λευκώματος , με πολλά ιστορικά αλλά
και άλλα στοιχεία, τόσο από την 50χρονη πορεία του Συλλόγου μας,
όσο και από την ιστορία, τον πολιτισμό και τις ομορφιές του Τόπου
μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Τελετή αυτή συμμετείχαν πλέον
των 250 συμπατριωτών.
• Τιμήσαμε, με ευκαιρία έκδοσης του 200στου Φύλλου του Φιγαλικού
Βήματος, τους πρωτεργάτες έναρξης έκδοσης του σημαντικού
αυτού οργάνου, που συνέβαλε και συμβάλλει στη δυναμική διατήρη-
ση του «ΦΙΓΑΛΟΥ»
• Ανακαινίσαμε την Εστία του ΦΙΓΑΛΟΥ, αλλάζοντας το Σύνολο των
παραθύρων, τις κουρτίνες με στόρια, προσθέσαμε δε και φωτιστικά.
• Κατορθώσαμε αφενός να υπάρξει, επί πέντε συναπτά έτη σημαντι-

κή χρηματοδότηση συγκεκριμένων δαπανών για τη διεξαγωγή των
«ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ», από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, σημερινή
Περιφερειακή Διοίκηση, αφετέρου να τα κάνουμε πιο γνωστά για να
γίνουν τόσο η περιφερειακή όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση, συμπα-
ραστάτες και αρωγοί, γεγονός που εκφράστηκε με τη συμμετοχή
του Νομάρχη και νομαρχιακών Συμβούλων και για το οποίο τους
Ευχαριστούμε
• Συνεχίσαμε και βελτιώσαμε τη συνεργασία με τους Συλλόγους των
Φιγαλικών και άλλων όμορων Χωριών για την πολιτιστική προβολή
του Τόπου μας, πρωτοστατούντες σε κάθε κοινή εκδήλωση.
• Τέλος Συστήθηκε Επιτροπή με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων
για την βοήθεια στο έργο ανακαίνισης της Εκκλησίας μας, η οποία
συγκέντρωσε 4,150 Ευρώ, τα οποία παρέδωσε στην Εκκλησιαστική
Επιτροπή.
Αγαπητοί Συμπατριώτες, κρίναμε, ότι είχαμε χρέος να κάνουμε τον
πάρα πάνω απολογισμό, δημόσια, όχι γιατί δεν είναι γνωστά αυτά
στην πλειοψηφία των μελών, χωρίς την βοήθεια των οποίων, τίποτα
δεν θα ήταν εφικτό, ούτε για να «ευλογήσουμε τα γένια μας», που
λέει ο Λαός μας, αλλά για να θυμίσουμε ότι, παρά τις δυσκολίες και
τις αντιξοότητες, όλα τα Διοικητά Συμβούλια του «ΦΙΓΑΛΟΥ» κατα-
βάλλουν προσπάθεια και κάνουν έργο. Κάθε προσπάθεια, πρέπει να
γίνει συνείδηση, απαιτεί, κόπο, θέληση και τέλος κατάθεση ψυχής.

Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια να γίνουν περισσότερα, σημαντικότε-
ρα, διαφορετικότερα. Γι αυτό επιβάλλεται να γίνονται συχνές εναλ-
λαγές στο ΔΣ, με νέα πρόσωπα και νέες ιδέες.

Πιστεύω όμως ότι κρατήσαμε το λάβαρο του ΄ΦΙΓΑΛΟΥ’ αρκετά
ψηλά.

Θα ήταν βέβαια παράληψη να μην ευχαριστήσω τα Διοικητικά Συμ-
βούλια αλλά και τα μέλη των αδελφών Συλλόγων, Περιβολίων, Δρα-
γωγίου, Καστρούγγενας, Πλατανίων για τη στενή και αγαστή συνερ-
γασία που είχαμε και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια, τιθέμενος στη
διάθεση τους, αν ποτέ κριθεί αναγκαίο.

Τελειώνοντας, συγχαίρω και πάλι το Νέο ΔΣ και εύχομαι, για άλλη
μια φορά, καλή επιτυχία. Παρακαλώ δε όλους να συμμετέχουμε και
να το στηρίζουμε.

Με Πατριωτικούς Χαιρετισμούς
Διονύσιος Ε. Θεοχάρης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο Παναγιώτης Γεωργίου

Κανελλόπουλος (Κανέλλος) & ο
Ιωάννης Αναστασίου Κανελλό-

πουλος (Κανέλλος) προσφέρουν
το ετήσιο ποσό των 300 δολαρίων
ΗΠΑ έκαστος για την έκδοση της

εφημερίδας στη μνήμη των
Παναγιώτη, Γεωργίου,

Αναστασ΄λίου, Δημητρίου (Τζίμη)

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Συνέχεια από την 1η σελίδα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

Οπως ανακοινώθηκε και στη Γενική Συνέλευση, ο Σύλλογός μας 
απέκτησε παρουσία στο διαδίκτυο. 

Eπισκεφθείτε το ιστολόγιο τστη διεύθυνση www.figaleiagi.wordpress.com
καθώς επίσης και το προφίλ του στο facebook (Συλλογος Φιγαλέων). 

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε email στη διεύθυνση syllogosfigaleon@gmail.com



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΖΗΤΩ η 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ημέρα Γιορτής, Ημέρα Χαράς, Ημέρα για Εθνική περηφάνια

Ημέρα να τιμήσουμε με δάφνινα στεφάνια
Εκείνους που πολέμησαν με πίστη και ανδρεία

Για να χαιρόμαστε εμείς γλυκιά ελευθερία.

Ε
ορτάσαμε πριν λίγες μέρες την Εθνική Εορτή της 25 Μαρτίου, της σημαντικότερης για την
παλιγγενεσία του Έθνους μας, δυστυχώς χωρίς ασχήμιες και επεισόδια και με απαράδεκτα για
μια Εθνική Επέτειο μέτρα προστασίας, για να αποτίσουμε ένα ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους

τους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες της Εθνεγερσίας.
Να τιμήσουμε δηλαδή όλους εκείνους που αψηφώντας, τους κινδύνους και τις δυσκολίες, τα έβαλαν
με τον στρατό, της άτρωτης μέχρι τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατόρθωσαν να φέρουν τη
λευτεριά στην Ρημαγμένη Ελληνική Γη.
Τιμήσαμε εκείνους που κατόρθωσαν να δώσουν το πολυπόθητο σκήπτρο και χλαμύδα, όπως λέει και ο
ποιητής, συμβολικά μιλώντας, στην Ελλάδα μας, που για 400 χρόνια στέναζε κάτω από τον σκληρότερο
ζυγό τυραννίας και δουλείας, χωρίς Εθνική Υπόσταση
Κατόρθωσαν να δώσουν Σκήπτρο και Χλαμύδα, που συμβολίζουν, ανεξάρτητο κράτος με Εθνική Διοί-
κηση, εθνικά σύμβολα, στρατό και περηφάνια . Σύμβολα που πολλές φορές εμείς σήμερα τα θεωρούμε
δεδομένα ή τα χλευάζουμε και τα υποτιμούμε.
Πρέπει να μας γίνει βίωμα ότι οι Εκδηλώσεις για την 25 Μαρτίου, δεν αποτελούν μια επαναλαμβανόμε-
νη τυπική και από συνήθεια διαδικασία, αλλά δίδουν την ευκαιρία, να τιμήσουμε και να θυμηθούμε, σε
ποιους χρωστάμε την ελευθερία μας, αλλά και να αναλογιστούμε και να προβληματιστούμε, προς τα
πού και πως πορευόμαστε, ως Χώρα και ως έθνος. Μας δίδεται η ευκαιρία, φέροντας στη σκέψη μας
τις απερίγραπτες θυσίες των τόσων αγωνιστών αλλά και όλου του υπόδουλου τότε έθνους μας, σε
ασύλληπτα πολύ πιο δύσκολες εποχές και συνθήκες, να αποφασίσουμε το δρόμο που πρέπει να πάρου-
με για να κρατήσουμε ψηλά το εθνικό φρόνημα, ώστε να βγάλουμε την Χώρα μας από την απρόσμενα,
πολύ σκληρή δοκιμασία στην οποία έχει περιέλθει. Μας δίδεται δηλαδή η ευκαιρία να τιμήσουμε αλλά
και να διδαχθούμε.Δεν έχουμε άλλη επιλογή, αν θέλουμε ως Έθνος να έχουμε ένα καλύτερο και ελπι-
δοφόρο αύριο, παρά να βγούμε από την κρίση, πιο δυνατοί πρέπει να αντιληφθούμε, ότι οι καιροί είναι
αμείλικτοι η δε διατήρηση της Εθνικής Υπόστασης, Ελευθερίας, ανεξαρτησίας, απαιτούν όραμα, στρα-
τηγική, ενότητα, αδιάκοπη και συνειδητά μεγάλη και από όλους προσπάθεια. Απαιτούν θυσίες από εμάς
σήμερα με προοπτική για ένα καλύτερο αύριο, για τα παιδιά μας, χωρίς εξαρτήσεις και φρούδες ελπί-
δες από τρίτους.
Σίγουρα οι παρακάτω στίχοι, από τον Ύμνο για την Ελευθερία του Εθνικού μας Ποιητή Διονυσίου
Σολωμού, είναι πάντα επίκαιροι.

Με τα ρούχα αιματωμένα 
Ξέρω ότι έβγαινες κρυφά 
Να γυρεύης εις τα ξένα 
Aλλα χέρια δυνατά. 

Μοναχή το δρόμο επήρες, 
Εξανάλθες μοναχή 
Δεν είν’ εύκολες οι θύρες, 
Εάν η χρεία τες κουρταλή.

Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, διότι μόνο μία δυνατή και ομονοούσα Ελλά-
δα, θα σκεπάσει με την αναγκαία μητρική στοργή τα παιδιά της και θα ανακτήσει τον σεβασμό και την
θέση που της αρμόζει στην παγκόσμια κοινότητα των πολιτισμένων Εθνών.
Ας αποτελέσει λοιπόν ο αγώνας για του Χριστού την πίστη την αγία και για της πατρίδας την ελευθερία
και οι θυσίες των Ηρώων του 1821, φωτεινά παραδείγματα για όλους μας, ιδιαίτερα για την νεολαία

« ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Π
άρα πολλά συνέβησαν το προηγούμενο
τρίμηνο ,- Ιανουαρίου –Μαρτίου 2012-
τα οποία, τα ταχύτατα ηλεκτρονικά

αλλά και έντυπα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης,
παρουσίασαν και τα σχολίασαν ποικιλλοτρό-
πως.
Σίγουρα οι ημέρες που περνάμε είναι πολύ
δύσκολες, τα δε αμέτρητα μέτρα που πάρθη-
καν, και συνεχίσουν να παίρνονται, χωρίς να
φαίνεται ότι φέρνουν αποτέλεσμα, αλλά και
έχουν τελειωμό, εξασθένησαν οικονομικά,
αλλά και έπληξαν ψυχολογικά όλους τους
Έλληνες.
Σίγουρα η Εθνική περηφάνια έχει πάει στο Ναδίρ, η δε απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων,
είναι πραγματικότητα, παρά τα λεγόμενα περί του αντιθέτου.
Σίγουρα είναι επιβεβλημένο, κάποια στιγμή, να αναζητηθούν οι αιτίες, όχι μόνο για να αποδο-
θούν ευθύνες, αλλά για να εξαχθούν συμπεράσματα και να γίνουν μαθήματα σε όλους μας.
Ένα γεγονός, κατά τη γνώμη μου όμως πολύ σημαντικό, που ήλθε στην επιφάνεια, μας άγγιξε
όλους και πρέπει να αναλυθεί και να αξιοποιηθεί, είναι αυτό της κινητοποίησης των τόσων
πολιτών σε ξένες Χώρες, υπέρ της Ελλάδος. που φώναζαν, «Είμαστε όλοι Έλληνες», χωρίς
δισταγμό και υστεροβουλία. Αυθόρμητα με αγάπη και σεβασμό, προς την Ελλάδα και τους
Έλληνες!
«Είμαστε όλοι Έλληνες», Μεγάλης σημασίας κουβέντα, όχι μόνο για τη συμπαράσταση στον
δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό, όχι από λύπηση, όχι τυχαία και ευκαιριακά, αλλά από αγάπη και
θαυμασμό, σε ότι σημαίνει να είσαι Έλληνας.
Να έχεις Ελληνική παιδεία, να έχεις γαλουχηθεί με τον Ελληνικό πολιτισμό, τον τρόπο διανόη-
σης και σκέψης.
Όσοι έχουμε ζήσει στο εξωτερικό, έχουμε αισθανθεί, την μεγαλοσύνη και την ακτινοβολία
της Αρχαίας Ελλάδας και του Ελληνικού Πνεύματος
Έχουμε βέβαια αισθανθεί και τη σύγκριση και αντιδιαστολή με τη σημερινή πραγματικότητα.
Είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουμε, ως Έθνος ότι, η κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας,
είναι πολύτιμη, αλλά βαριά και χρειάζεται ανθρώπους υπερήφανους, με όραμα και μεγαλείο
ψυχής για να είναι αποδεκτοί ως οι φυσικοί της κληρονόμοι.
Ακτινοβολεί και θα ακτινοβολεί ο Ελληνικός πολιτισμός, γεγονός που πρέπει να μας κάνει
υπερήφανους, αλλά πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αντάξιοι απόγονοι αυτών που έφθα-
σαν στο ζενίθ τον ανθρώπινο πολιτισμό.
«Είμαστε όλοι Έλληνες» “ We are all Greeks”, φράσεις απλές με νόημα και αληθινές.
Σίγουρα οι μορφωμένοι και οι πολιτισμένοι όλης της γης είναι Έλληνες, στον τρόπο που σκέ-
πτονται, στον τρόπο που φιλοσοφούν, στον τρόπο που προάγουν τον πολιτισμό.
Εμείς είμαστε σε αυτά Έλληνες ή μόνο κατ’ όνομά. ;
Η Ιστορία θα το δείξει και μάλιστα σύντομα, αφού οι καιροί μας φημίζονται για την ταχύτητα
της εξέλιξης.
Ας δούμε λοιπόν την κρίση ως μία ευκαιρία Εθνικής και πολιτιστικής αφύπνισης. Ας κάνουμε ο
καθένας το καθήκον μας, ως πολίτης αυτής της Χώρας, αλλά και ως Έλληνας, διαφυλάττο-
ντας την Οικουμενική απήχηση του Ιερού ονόματος μας.

«WE ARE ALL GREEKS»

Aλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, 
Αλλ’ ανάσασιν καμιά 

Aλλος σου έταξε βοήθεια 
Και σε γέλασε φρικτά. 

Aλλοι, οϊμέ! στη συμφορά σου
Οπού εχαίροντο πολύ, 

Σύρε νάβρης τα παιδιά σου, 
Σύρε ελέγαν οι σκληροί

Αφιερωμένο στην Παγκόσμια 
Ημέρα Ποίησης

Ο Ποιητής
Ω πόσο τραγουδά γλυκά του ποιητή ή Λύρα;

Πόσο η Μούσα η Θεά, αγγίζει την ψυχή!
Τι μελωδία που σκορπά το πνεύμα του τριγύρα;

Και πως κρούουν τα λόγια του, την πιο γλυκιά χορδή !

Σειρήνες γλυκολάλητες, στη γλύκα καταβάλλει
Δίδει κουράγιο στου φτωχούς, στον θάνατο ζωή.
Υμνεί, νιότης και Άνοιξης, την ομορφιά, τα κάλλη

Και τραγουδά του έρωτα, το σφρίγος την ορμή
Πάντα πετά στα πέρατα, τα ύψη ανιχνεύει

Φεύγει από τον κόσμο και τη Γη και στα Άστρα 
φτερουγεί

Ψάχνει να βρει εκεί ζωή, τον χρόνο ανασκαλεύει,
που πέρασε, που έρχεται, που πρόκειται να ΄ρθεί

Αδιάκοπα η αστείρευτη πηγή του κελαρύζει
με το αθάνατό νερό, γητεύει τις πληγές

Δέντρα και χόρτα ταπεινά, στο διάβα του ποτίζει,
Γκρεμίζει όμως αδιάβατες και φαύλες ριζιμιές

Ωσάν την αύρα έρχεται, δροσιά για να μας φέρει,
Ας καίει η λαύρα δυνατά, ας είναι Καλοκαίρι.

Μα ρίχνει και τους κεραυνούς, εκεί όπου ταιριάζει,
Ας είναι καταμεσήμερο και οι ουρανοί γαλάζιοι.!!

Διονύσιος Θεοχάρης

Ε
ίναι Βαθειά μας πεποίθηση ότι οι Εθνικοί Επέτειοι και τα Σύμβολα του Έθνους πρέπει να
δίδουν την ευκαιρία για εθνική ανάταση και υπερηφάνεια. Για περίσκεψη και απότιση
φόρου τιμής στους ανώνυμους και επώνυμους αγωνιστές των τόσων εθνικών αγώνων και

ιδιαίτερα της Εθνεγερσίας του 1821, που απετέλεσε την αφετηρία για την παλιγγενεσία του
Έθνους. Σίγουρα βιώνουμε μια από τις πιο δύσκολες καμπές στην ιστορία μας και υπάρχει
δικαιολογημένη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση, από όλους μας Πρέπει όμως, οι εθνικά σκεπτό-
μενοι, που αποτελούμε και τη μεγάλη πλειοψηφία, να διαχωρίζουμε και να σεβόμαστε τα Σύμ-
βολα και τις Εθνικές Γιορτές, μη αφήνοντας περιθώρια εκμετάλλευσης, των αγνών αισθημάτων

του λαού, από στοιχεία που ενδεχόμενα επιδιώκουν «άλλα» ..
Αυτά έχοντες κατά νου, οι πολιτιστικοί Σύλλογοι της Χαλκίδας, αλλά και όλης της Χώρας, απο-
φάσισαν να δώσουν φέτος στους Εορτασμούς, για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, μια
ιδιαίτερη παρουσία, με πλούσια πολιτιστικά δρώμενα, αλλά και συμμετοχή στις Παρελάσεις.
Ο Αδελφός Σύνδεσμος Πελοποννησίων Εύβοιας, πρωτοστάτησε και εφέτος στις εκδηλώσεις,
κάνοντας μάλιστα μια υπέρβαση, τη συμμετοχή στην παρέλαση σύσσωμου του Διοικητικού
Συμβουλίου, με σημαιοφόρο τον Πρόεδρο του και τέως πρόεδρο του Συλλόγου μας, Διονύσιο
Θεοχάρη αλλά και της κόρης του Σωτηρίας.

Ο χορός των Μουσών
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Το Κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 
και οι Αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας

Ό
πως είχε ανακοινωθεί στο προηγούμενο φύλλο του Φιγαλικού Βήματος, το κόψι-
μο της Πίτας του Συλλόγου μας, έγινε στις 5 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους, στα
Γραφεία του, στα Εξάρχεια

Παρά το γεγονός ότι αυτή θεωρείται η πλέον σημαντική και συναισθηματική εκδήλωση
του Συλλόγου μας, είναι κοινή διαπίστωση ότι η προσέλευση μελών ήταν από τις μικρό-
τερες, γεγονός απογοητευτικό για το ΔΣ και την πορεία του Ιστορικού μας Συλλόγου,
γενικότερα.
Σίγουρα σε αυτό συνέβαλε η ατυχής σύμπτωση του αδόκητου θανάτου της προσφιλούς
σε όλους μας Χριστίνας Δάγλα –Γιαννικοπούλου.
Ίσως να συντέλεσε και η ταυτόχρονη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, την οποία τα μέλη, δεν
ξέρω για πιο λόγο, αποφεύγουν, παρά του ότι είναι η πιο σημαντική διαδικασία για την
λειτουργία του Συλλόγου. Ίσως η Οικονομική Κρίση, που αποτέλεσε και αιτία για τον μη
προγραμματισμό, ετήσιας Χοροεσπερίδας.
Όποιος όμως να είναι ο λόγος, ήταν μία πραγματική απογοήτευση, τόσο για το Διοικητι-
κό Συμβούλιο, όσο και για τα μέλη του Συλλόγου που παρευρέθησαν.
Όσοι τελικά μαζευτήκαμε, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε, τις πάντοτε εγκάρδιες
ευχές, αλλά και να προβληματιστούμε για το αύριο του Ιστορικού μας Συλλόγου. Οι
Αρχαιρεσίες δεν ολοκληρώθηκαν και λόγω συμμετοχής, αλλά και μη ύπαρξης υποψηφιο-
τήτων..
Κατόπιν συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων, υιοθετήθηκε πρόταση του πάντοτε ενερ-
γά παρόντος Δημητρίου Θεοχάρη, να αποσταλεί από το Διοικητικό Συμβούλιο επιστολή-
πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας την 4η Μαρτίου, ως νέα ημερομηνία, για τη
διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση δε δυστοκίας και πάλι, να ληφθεί απόφαση για το
μέλλον του «ΦΙΓΑΛΟΥ». Αυτό και ως γνωστόν έγινε.
Στις 4 Μαρτίου, ήλθε πράγματι, όπως αναμενόταν άλλωστε, πολύ λιγότερος κόσμος,
αλλά το συναίσθημα αγάπης για τον Ιστορικό μας Σύλλογο υπερίσχυσε, των όποιων
δυσκολιών.
Προς τιμή τους λοιπόν εκδήλωσαν ενδιαφέρον, πλέον των 10 συμπατριωτών, παλαιών
και νεώτερων, μεγάλης αλλά και μικρής ηλικίας, για να στελεχώσουν το Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο. Το παρόν του Κώστα Καλδέρη, του Κώστα Κωτσιόπουλου του Ιωάννη και η
συγκινητική συμμετοχή, ως απλού Μέλους, του πρώην Προέδρου του ΔΣ, Γεωργίου
Πολυχρονόπουλου του Νικολάου, άνοιξαν διάπλατα τον δρόμο.

Ακολούθησαν αμέσως, η Ντίνα Παπαϊωάννου- Δημητροπούλου, του Τζανέτου, ο Θεόδω-
ρος Ζάγκος, του Δημητρίου, ο Πάνος Φάσσαρης του Αναστασίου, η Αθανασία Παπαδο-
πούλου, ο Γιώργος Πρίντζιος, η Σωτηρία Διονυσίου Θεοχάρη, η Έλλη Μουράτη, εγγονή
του Θανάση Γεωργακόπουλου,(Γιωργακάκη) και ο Αθανάσιος Λυγουδάκης, εγγονός του
Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου- Παναγιώτη Κώστα που λέμε στο Χωριό.
Τέλος αναπληρωματικά μέλη δήλωσαν ο Διονύσιος Θεοχάρης και ο Γεώργιος Κανελλό-
πουλος.
Εδώ ταιριάζει η έκφραση, « τέλος καλό, όλα καλά»
Τα ερώτημα όμως παραμένει. Είναι δυνατόν σε κάθε διαδικασία εκλογής Νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου, για πάρα πολλά χρόνια, να δημιουργείται το ίδιο πρόβλημα; Έως πότε
θα ευρίσκονται οι φιλότιμοι και οι συναισθηματικά δεμένοι με τον Σύλλογο, για ότι αυτό
σημαίνει σήμερα, να αναλαμβάνουν τα της διαχειρίσεως του; Δεν πρέπει όσοι είμαστε
μέλη, να το θεωρούμε και υποχρέωση να συνεισφέρουμε, κάποια φορά και με τη συμμε-
τοχή μας στο ΔΣ;
Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή, απαιτεί πέραν του ενδιαφέροντος για τον Σύλλογο,
χρόνο, και πάνω από όλα κατάθεση καρδιάς. Αλλά πιστεύω ότι αυτά είναι διαθέσιμα από
πολλούς συμπατριώτες. Σίγουρα όλοι αντιμετωπίζουμε τη δύσκολη καθημερινότητα και
τα οικογενειακά μας θέματα πρωτεύουν
Ας μην αφήσουμε όμως τον Σύλλογο μας να γίνει, όπως έχουν γίνει πάρα πολλοί Σύλλο-
γοι σήμερα, Σύλλογος σφραγίδα.
Ας αναλογιστούμε το γεγονός, ότι σαν Χωριό, με όλες τις νέες Διοικητικές αναδιαρθρώ-
σεις δεν έχουμε την ταυτότητα της παλιάς Κοινότητας. Έχουμε στην ουσία χάσει την
ενορία. Δεν υπάρχει Σχολείο. Αν κλείσουμε και τον Σύλλογο, φοβάμαι σε λίγο θα χάσου-
με και την ταυτότητα μας !!
Τελειώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να τους ευχηθώ
καλή Επιτυχία.
Η Σύνθεση του είναι πάρα πολύ καλή, διότι διαθέτει την εμπειρία αλλά και την ανανέω-
ση.
Η συμμετοχή τριών, από τα βασικά στελέχη του απερχόμενου ΔΣ στο ΔΣ, αλλά και των
Διονυσίου Θεοχάρη και Γεωργίου Κανελλόπουλου, ως αναπληρωματικά μέλη, πιστεύω
ότι βοηθάει σημαντικά στην ύπαρξη της αναγκαίας συνέχειας αλλά της βοήθειας όπου
απαιτηθεί.
Πρέπει όμως να κατανοήσουν τα μέλη, που αναμφισβήτητα αγαπούν τον Σύλλογο, ότι, η
προσπάθεια του εκάστοτε ΔΣ , για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να συνοδεύεται με την
έμπρακτη συμμετοχή και συμπαράσταση των μελών του Συλλόγου.
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Τα Μεθεόρτια των Μέτρων
Η Σύνδεση Με τα Προηγούμενα

Αν θυμάστε είχαμε μείνει στην τελευταία Συνεδρία
Που τα νέα για τα «ΜΕΤΡΑ», σαν Αστραπή μες στην Αιθρία,
Τους εξαναγκάσανε να διακόψουν, ώστε να τα καταλάβουν
Και σε εύθετο, που λέτε χρόνο, την συνεδρίαση να επαναλά-
βουν
Τόσα όμως ήτανε «ΤΑ ΜΕΤΡΑ» και οι πολλές οι αλλαγές
Που δεν προλάβαινες, ανάσα για να πάρεις από τις «μπηχτές»
Ο Καθένας προσπαθούσε για να δει που τον πονάει
Και μετά από όλα αν θα έχει, το ψωμάκι του να φάει

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Το Γενικό Κλίμα
Πέρασαν ημέρες αρκετές, χωρίς πρωτοβουλία,
Από κανέναν για να δουν τι πρέπει για να γίνει.
Όλοι στον νου και στην καρδιά είχανε μια φοβία
Αυτή που η αβεβαιότητα σε όλους μας αφήνει

Διότι ναι, αβεβαιότητα σκορπούσανε τα νέα
Που ακούγανε και μαθαίνανε από τις ανακοινώσεις
Και όσο να είσαι ψύχραιμος, να έχεις καρδιά γενναία,
Φόβο στο θεοσκόταδο και ανατριχίλα θα νοιώσεις.

Διότι στο θεοσκόταδο, μας έχουνε αφήσει
Αυτοί που χρόνια τάζανε λαγούς με πετραχήλια,
Την πλάτη και τα οπίσθια, μας έχουνε γυρίσει
Και τρέχουνε για να σωθούν, με πεντακόσια μίλια.

Αλλάξανε Πρωθυπουργό και υπουργούς ακόμα
Έβαλαν μέσα στο χορό και αυτούς που λέγανε άλλα,
Μα αφού άλλοι αποφασίζουνε, το ένα ή το άλλο Κόμμα,
Στο πίσω μέρος του μυαλού, σκέφτεται την κουτάλα.

Διότι το χούι, λέγανε οι παλιοί και η κακιά συνήθεια,
Βγαίνει μετά απ τη ψυχή, απ το θνητό μας σώμα.
Γι αυτό δεν βγάζεις πια συμπέρασμα, δεν λένε την αλήθεια,
Τι και αν τυρβάζουν για πολλά, κλειστό έχουν το στόμα

Μερικοί όμως αρχίσανε την καταστροφολογία
και άλλοι, ότι τα «Μέτρα» ήτανε, η μόνη σωτηρία!
Σε ένα όμως συμφωνούν, πως η απεχθής σε όλους, Γερμανο-
Καγκελαρία
Στην Χώρα μας πια θα κρατά, την βίτσα και τα ηνία.

Ο Προβληματισμός του Ζολώτα
Ο Ζολώτας, όλο τον χρόνο αυτό, που ατέλειωτος του εφάνη
Ακούει τηλεόραση και στο διαδίκτυο ψάχνει.
Μονολογάει και αυτός, ως η Ελλάδα όλη
Τι και αν είναι σε γιορτή, στο χωράφι ή σε σκόλη.

Μια φράση μέσα στο μυαλό, όλο του γυροφέρνει
Που πάμε; Ακούει συνεχώς και αυτό τονε τρελαίνει!
Θέλει να πάει για να βρει τον Πρόεδρο να μιλήσει
Μα σκέφτεται τι να του πει; ποιά να προτείνει λύση;

Περνάει από την Εκκλησιά και τον σταυρό του κάνει
Και το Ηρώων σαν κοιτά, μελαγχολία τον πιάνει
Αναρωτιέται τι θα λεν, οι ένδοξες ψυχές τους;
Θα θεωρούνε πως άδικα έδωσαν τις ζωές τους;
Θα μας λυπούνται γι αυτά, που σήμερα συμβαίνουν;
Ή ξέρουν για χειρότερα και γι αυτό σωπαίνουν;

Δεν κράτησε πάρα πολύ, αυτός ο αναλογισμός του
Γιατί μπροστά του βρέθηκε, ξάφνου, «ο άνθρωπός του»!
Σίγουρα το μαντέψατε , που η ευχή να τονε πάρει
Μιλάμε για τον Πρόεδρο της Βουλής, τον συνετό Θιοχάρη

Συνάντηση Με τον Πρόεδρο- 
πρόταση για επίσκεψη Γερμανία
«Πρόεδρε», ο Ζολώτας ψέλλισε, « θα ερχόμουνα σε εσένα»!
«Διότι , όπως θα εκατάλαβες, τα έχω μπερδεμένα
Με όλα αυτά που γίνανε και ακόμα συνεχίζουν
Δεν ξέρω που τελειώνουνε, ούτε και που αρχίζουν

Ο Πρόεδρος χαμογέλασε, ανέκφραστα λιγάκι
Τα δόντια μόλις φάνηκαν, κάτω απ το μουστάκι
Μα ευθύς του απευθύνθηκε «Το ξέρω σε πιστεύω»
Στο ίδιο χάλι είμαι και εγώ, δεν θέλω να κοροϊδεύω
Από τα «ζαγάρια» που μιλούν, νόημα πια δεν βγάζεις.
Μα σαν τον Χάνο όταν μιλάω, πες μου γιατί κοιτάζεις;

-Πρόεδρε κάτι θα σου πω, σκέψου προτού νευριάσεις
Και κάτω στα Μαστρόνικα, σαν σαρίδι με πετάξεις.
Τι τσαμπουνάς μωρέ εσύ, βελάνια έχεις στο στόμα;
Λέγε μου ότι σκέφτεσαι και απίθανα ας είναι ακόμα.

Σκέφτηκα πως σε Αρχηγούς Κομμάτων αν θα πάμε
Το τι συμβαίνει να μάθουμε, χυλόπιτα θα φάμε.
Αφού και αυτοί δεν ξέρουνε, απλά μόνο εκτελούνε
Ότι οι Ξένοι λέγουνε, οι Ξένοι Διοικούνε

Γι αυτό που λες εσκέφθηκε να πάμε Γερμανία
να δούμε εκεί την Άγγελλα, που κρατάει τα ηνία
Να έλθει και ο Αγγελής ο Συνονόματός της,
να ακούσουμε, τι σκέφτεται διά του στόματος της.
Να της ειπούμε ρε αδελφέ με τα δικά μας λόγια
Ούτε με κλαψουρίσματα , ούτε με μοιρολόγια
Ότι φθάσαμε πια στο αμήν, να κάνει πρέπει κράτι
Και να αφήσει το παλιό, από τον πόλεμο γινάτι

Διότι που λες Θιοχάρη μου, εγώ είμαι πεπεισμένος
Ότι ο Γερμανός από τον πόλεμο, ακόμα είναι χολωμένος
Δεν το χωνέψανε ποτέ, πως ήμασταν η αιτία
Να χάσει τον παγκόσμιο Πόλεμο, η αήττητη Γερμανία.

Η Αντίδραση του Θιοχάρη
Αυτά o Ζολώτας έλεγε με φόρα και μες στόμφο,
Ο Θιοχάρης δεν τον έκοβε, μα έφτυνε στον κόρφο
Σαν κάτι να είπε κακό, που έπρεπε να ξορκίσει
Για να μην πιάσει και αυτόν, για να μη το κολλήσει.

Σε λίγο αφού σταμάτησε ο Ζολώτας να μιλάει
Ο Θιοχάρης με το χέρι του, στο κούτελο τον ακουμπάει,
Μπα βλέπω δεν έχεις πυρετό, ευλογιά δεν σε έχει πιάσει!
Τότε φωνάζω τον παπά, πρέπει να σε διαβάσει
Γιατί αυτά τώρα που λες, χωρίς να είσαι πιωμένος,
Μάλλον πρέπει Ζολώτα μου είσαι συνεπαρμένος.

Ξεχνάς μωρέ τρομάρα σου, σαν φύγαμε απ την Βουλή
Εσύ για να προετοιμαστείς, χρόνο δεν ζήτησες πολύ;
Μία εβδομάδα είπαμε και τώρα μήνες πάνε
Το ξέρεις οι αντίπαλοι, όλους μας θα μας φάνε
Αντί να τους μιλήσουμε, για το θέμα το γνωστό
Και να τους ενημερώσουμε, όπως είναι το σωστό
Θα πάμε να προτείνουμε ταξίδια Γερμανία,
Άσε που στον προϋπολογισμό, δεν έχουμε ούτε μία,
Με πέτρες θα μας πάρουνε και δίκιο θα έχουν μεγάλο,
ξέχνα λοιπόν αυτό που σκέφτηκες και να βρεις κάτι άλλο

-Μα πρόεδρε, το Βασάνισα, πριν έλθω να μιλήσω
Επίσης το οικονομικό, θέμα εγώ θα λύσω
Θα πάω εις του Βουλευτές, χρήματα να ζητήσω,
Αφού την Ελλάδα με αυτό θέλω για να βοηθήσω
Διότι αν θα πάμε , εις την Άγγελλα, εις την Καγκελαρία
Εμείς θα ομιλήσουμε, για όλη την Επαρχία
Και όχι σαν πολιτικοί ή συνδικαλιστές, που σε αυτούς χρεώνει
Την Κρίση στην Ελλάδα μας και βέβαια, σε αυτό δεν είναι Μόνη

θα μάθει την αλήθεια, από το πρώτο χέρι
και αντί χατζάρα να κρατά, ίσως πάρει νυστέρι
λεπτή να κάνει εγχείριση αποστήματα να αφαιρέσει
και όχι να σφάζει αμείλικτα , όποιον δεν της αρέσει.

Ο Πρόεδρος καταλάγιασε και ρωτάει σιγανά
Ξέρεις ότι μιλάς μπροστά, στους ήρωε, ρε παλιό -τραχανά
Αυτοί εχύσανε το αίμα τους, να είμαστε, ανεξάρτητοι να αποφα-
σίζουμε μόνοι 
και αυτό τώρα που εσύ λες, σαν καυτερό ξίφος τα σωθικά, τα
σχίζει, τα πληγώνει

Μα η πραγματικότητα, πρόεδρε, τα έχει όλα αλλάξει
Οι ξένοι αποφασίζουνε και αυτό μη σε τρομάξει
Διότι προτείνω τους Προεστούς εδώ να προσκαλέσεις
Και αν αυτοί τότε αρνηθούν, στα μαλακά θα πέσεις,
Που πέρασε τόσος καιρός, χωρίς τη Βουλή να συγκαλέσεις

Αγρίεψε ο Πρόεδρος, Ζολώτα μου τα λόγια μετρημένα
Την δυσκολία που αντιμετωπίζεις τώρα εσύ, τη έριξες σε Μένα
Πήγαινε θέλω να σκεφτώ, πρέπει να αποφασίσω
Πριν με το πάλιο μπάστουνο το κεφάλι σού τσακίσω.

Η ΜΙΚΡΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ
Ρεπορτάζ του «Κανένα»

ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΙΝΑΙ

Η  ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΛΙΟ. ΑΣ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ...

Το Αλαλούμ των Καιρών

Κατόρθωσαν «οι μπροστινοί» να μας μπερδέψουν πάλι
Αλλού να έχουμε το μυαλό και αλλού να είναι το κεφάλι

Όταν τηράς αριστερά, δεξιούς να αντικρίζεις
Τα «Μέτρα» τόσο να μισείς, μα και να τα ψηφίζεις

Για τα Μνημόνια, το λοιπόν, το Ένα και το Δύο,
οι πιο διαβασμένοι βρίσκονται, στο δίπλα Καφενείο,
Αφού εκείνους τους πονά, ακούνε και διαβάζουν.

Ενώ οι Βουλευτές και οι Υπουργοί τίποτα δεν σκαμπάζουν

Ψηφίζουν δίχως να τα δουν, τι λένε ούτε ξέρουν!
Γιατί αυτοί να νοιάζονται; αυτοί δεν υποφέρουν!

Μα και το πιο περίεργο, το λένε χωρίς τσίπα !
το «άλλα σας λέω σήμερα τι και άλλα τότε είπα»!

Σωτήρες μας εγίνανε, ούλοι σε μία νύχτα,
Αφού εξαναγκάστηκα να πάω σε χαρτορίχτρα

Να την ρωτήσω για να δει, τι τα χαρτιά της λένε;
Και εκείνη μου απήντησε, «αύριο παιδί μου κλαίνε»..

«Μα Εγώ κλαίω από σήμερα», τόλμησα να ψελλίσω
«Και για να φθάσω ως το αύριο, τώρα πρέπει να ζήσω»!.

Εκείνη εσυμφώνησε, κουνώντας το κεφάλι
Και μου είπε πως «το Αύριο εγώ φοβάμαι πάλι»!

Ζούμε σε αβεβαιότητα, ζούμε σε σχιζοφρένεια,
Χάθηκε κάθε λογική, φιλία και συγγένεια

«Ο Σώζον εαυτόν σωθείτω», είναι η κύρια φράση.
Οι δε παλιοί πολιτικοί, όλοι έχουνε γεράσει.

Γεράσανε οι ιδέες τους, παλιώσανε τα τερτίπια,
Ότι κι αν λένε ακούγονται, ξαναζεσταμένα κολοκύθια.

Μα και όταν φεύγουν από «το Μαντρί» και φτιάχνουν νέο
κοπάδι,

Που να βοσκήσει το έρημο, σε ποιο χλωρό λιβάδι;

Αφού όλα ξεραθήκανε από την ανομβρία,
Που εκείνοι προκαλέσανε, όταν σαν τα θηρία
Τίποτα δεν λογάριαζαν, για πάντα θεωρούσαν,

πως θα είναι μες τα πράγματα και πως θα κυβερνούσαν.

Έτσι, στην Σκύλα και στην Χάρυβδη, μας έχουνε πετάξει.
Αφού η Τρόικα και οι Γερμανοί εδώ έχουν αράξει

Και σαν τον Χότζα θέλουνε, να μάθουμε, κανένας να μην
τρώει,

Δεν ξέρω αν γνωρίζουνε ότι του Χότζα ο Γάιδαρος, ψόφησε
στο Κατώι

Το τι θα γίνει αύριο, κανένας δεν γνωρίζει,
Το μόνο που είναι σίγουρο, η κάθε Καγκελάριος, τις τύχες

μας ορίζει
Προτεκτοράτο γίναμε, ότι και εμείς αν λέμε

Οι ξένοι αποφασίζουνε, το θέμε, δεν το θέμε!

Τον εαυτόν μου, που λες, έπιασα, σε κάποιον να μιλάει
Και εκείνος με ανοιχτό στόμα, σαν χάνος, να με κοιτάει!

Του μίλαγα Γερμανικά, που λέξη δεν γνωρίζω!
Τώρα το πώς τα έμαθα, την κούτρα μου τσακίζω

Ίσως από τον Σόιμπλε, που λέξη του δεν πιάνω
Ή και από την Άγγελλα, που τα σπυράκια βγάνω
Σαν την ακούω να μιλά , και συμβουλές να δίνει

Μα και άκομψα την απειλή, ευθέως, να την ρίχνει.

Όλα, έχουν γίνει ΑΛΑΛΟΥΜ, εις την ζωή μας πάλι
Το πώς τα καταφέραμε; μου σπάει το κεφάλι!
Διότι και να σχεδιάζαμε, χειρότερα να γίνουν

Δεν θα τα καταφέρναμε και άναυδο με αφήνουν
Όταν ακούω να μιλούν, χωρίς να κοκκινίζουν,

Πως τώρα, γι άλλη μια φορά, με θράσος ξαναρχίζουν!!

Ο Πολύφημος

Έφυγε ο Πρόεδρος βιαστικός αλλά και νευριασμένος
Κούναγε την μαγκούρα του και επαραμιλούσε
Ο δε Ζολώτας έμεινε στο πεζούλι κολλημένος
Και ούτε δεξιά και ούτε ζερβά με τα μάτια κοιτούσε

Φοβότανε μήπως και βγει, κάποιος απ το Ηρώων
Η ακόμα και από την Εκκλησιά για να τον υποτιμήσει,
Και του φωνάξει και του πει, ότι μόνο ένα ζώον
Θα πρότεινε, αβασάνιστα, αυτό που είπε για λύση
Μα πάλι μέσα του έλεγε, η αλήθεια είναι αυτή άσχετα αν πονάει
Γι αυτό και αποφάσισε στον Γιώργο για να πάε.ι
Αυτός είναι πιο ρεαλιστής και ίσως καταλάβει
Και για να πείσει τους λοιπούς, εκείνος αναλάβει.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

Διονύσιο Αλέξη Θεοχαρόπουλο

Λατρεμένε μου πατέρα,

Ένιωσα την ανάγκη να σου γράψω φράσεις, βγαλμένες από την
καρδιά μου. Μας άφησες την Άγια Μέρα των Θεοφανείων,
μετά από πολυετή ασθένεια.
Ταλαιπωρήθηκες πολύ στη ζωή σου. Έμεινες ορφανός από
μητέρα πολύ μικρός, πέρασες πείνα, ανέχεια, πολέμους. Ήσουν
πάντα αγωνιστής για την Πατρίδα. Λάτρευες το χωριό σου, την
Φιγαλία. Μας άφησες τα μετάλλιά σου να μας δηλώνουν τους
αγώνες σου στα δύσκολα χρόνια της κατοχής.
Παντρεύτηκες την μητέρα μας, Δήμητρα. Παλέψατε και οι δύο
και φτιάξατε μία ζωή με αγώνες και θυσίες. Έκανες οικογένεια,
και αποκτήσατε τέσσερα, μεγάλα πια, παιδιά, τον Δημήτρη, την
Γιώτα, τον Αλέκο και την Μαίρη, για τα οποία έδωσες τα πάντα.
Ήσουν και είσαι το πρότυπό μας. Τίμιος, ηθικός, αξιοπρεπής,
δίκαιος, ευαίσθητος, ευχάριστος, αγωνιστής, πατριώτης, δρα-
στήριος, έξυπνος, κοινωνικός, αγαπητός. Και πόσα άλλα θα
μπορούσα να γράψω για σένα πατέρα! Ήσουν η ψυχή της παρέ-
ας με τα τραγούδια σου, τους χορούς σου, την ζωντάνια σου!
Τα δέκα σου εγγόνια είναι περήφανα για τον παππού τους. Ο
γιός μου Βασίλης, μιλάει συχνά για τις αμέτρητες ιστορίες που
του έλεγες, για την κατοχή, για τα χωριά της Κρήτης, στην
οποία σπούδαζε.
Με σπούδασες, μου έδωσες αρχές ηθικής και αξιοπρέπειας. Με
περίμενες πατέρα να σε αποχαιρετήσω στο τελευταίο σου ταξί-
δι στην Κυπαρισσία, να σου κλείσω τα ματάκια σου. Τις τελευ-
ταίες στιγμές σου, μέσα στην άνοιά σου, εσύ έκανες τον Σταυ-
ρό σου. Πίστευες στον Θεό, απλά και αληθινά.
Σ’ευχαριστώ για όσα έκανες για μένα πάτερα, σε αγαπώ και θα
σε αγαπώ για πάντα. Ήσουν και είσαι η δική μου ψυχή.

Λατρεμένε μου μπαμπά
Καλό σου ταξίδι και να μας προσέχεις
Η αγαπημένη σου κόρη Γιώτα Διονυσίου Θεοχαροπούλου

κι ο εγγονός σου Βασίλης

Υ.Γ. Ευχαριστώ όλους όσους τίμησαν τον πατέρα μου και
συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες στιγμές μας.

Το ΔΣ πληροφορούμενο το θανατο του πατριώτη μας Διονυσί-
ου Αλέξη Θεοχαρόπουλου  συλλυπείται τους οικείους και εύχε-
ται ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. 
Σίγουρα η φιγαλική οικογένεια γίνεται φτωχότερη με την απώ-
λεια του αείμνηστου και προσφιλούς σε όλους μας Διονύσιου. 
Ας είναι αιωνία του η μνήμη. 

Χριστίνα Γιαννικοπούλου- Δαγλα

Στις 4 Φεβρουαρίου έφυγε, απρόσμενα από κοντά μας, η Συμπατριώτισσα μας Χριστίνα Γιαννι-
κοπούλου- Δάγλα., αγαπητή σε όλους μας για το ήθος, το ήρεμο του χαρακτήρα, την αγάπη
προς τον συνάνθρωπο, την σύνεση και τέλος την καλοσύνη, που εξέπεμπε, Είναι πράγματι μια
μεγάλη απώλεια για την μικρή Οικογένεια των Φιγαλέων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου, συλλυπείται , τα παιδιά και τα αδέλφια της εκλιπούσας, εύχεται δε, ο Θεός να τους δίνει
κουράγιο και να αναπαύσει την ψυχή της Αειμνήστου Χριστίνας.

Χριστίνα Πολ. Γιαννικοπούλου – Δάγλα
(1930 – 2012)
Η Χριστίνα του Πολυχρόνη, όπως ήταν γνωστή από το
όνομα του πατέρα της, ήταν από τη Φιγαλεία της Ολυ-
μπίας. Δεν την διέκρινε πανεπιστημιακή μόρφωση ούτε
είχε τύχει διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων.
Απλώς είχε τύχει της εγκυκλίου μορφώσεως. Είχε όμως
πάρει με βαθμό άριστα άλλα πτυχία και διδακτορικά από
το λαϊκό πανεπιστήμιο, την κοινωνία, εκεί που πρυτανεύ-
ει η άτεγκτη κρίση του κόσμου, η οποία δεν αστειεύεται,
ούτε δέχεται παρεμβάσεις και απονέμει μετά φειδούς
και αντικειμενικά τα πτυχία της.
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε μερικά:
Πτυχίο κοινωνικής αγωγής. βαθμός Άριστα.
Πτυχίο ανθρωπιάς και καλοσύνης. Άριστα.
Πτυχίο σεμνότητας, ευπρέπειας. Άριστα.
Πτυχίο αλτρουισμού και αγάπης προς τον πλησίον. Άρι-
στα.
Πτυχίο νοικοκυράς, καλής συζύγου, μητέρας και γιαγιάς. Άριστα.
Πτυχίο πιστής τήρησης των θρησκευτικών κανόνων πίστεως και λατρείας. Άριστα.
Ήταν Άνθρωπος. Ήταν άτομο με πολλές αρετές. Και τα σημειώνω αυτά ναι μεν υπό το κράτος
κάποιας συναισθηματικής φόρτισης, αλλά χωρίς να υπερβάλω. Απεναντίας είμαι ολίγος και αδυ-
νατώ να απαριθμήσω όλα τα προτερήματα που την διέκριναν.
Για τον γράφοντα, που ήταν αδελφή του, και τα άλλα αδέλφια μας, για τα παιδιά της αποτελεί
μια δυσαναπλήρωτη απώλεια. Εκτός από αδελφή ήταν και μητέρα. Ήταν η δασκάλα μας, ο συν-
δετικός κρίκος μεταξύ μας και των άλλων συγγενών και φίλων. Ήταν ο άνθρωπος που μας απέ-
τρεπε να πράξουμε κάτι το ανάρμοστο, το μη πρέπον. Αντίθετα μας παρότρυνε να πράξουμε το
πρέπον, το σωστό, το κοινωνικά αποδεκτό.
Ήταν καταξιωμένη η Χριστίνα στην κοινωνία και σε όσους την γνώριζαν και απολάμβανε εκτιμή-
σεως, αγάπης και σεβασμού.
Δυστυχώς και οι καλοί πεθαίνουν και έτσι σε σύντομο διάστημα έφυγε την 4 Φεβρουαρίου από
κοντά μας να πάει εκεί που και εμείς κάποια στιγμή θα μετακινηθούμε από την παρούσα ζωή.
Πήγε κοντά στους γονείς της και στον αγαπητό σύζυγό της τον αείμνηστο Παναγιώτη Δάγλα,
εκείνον τον πρόσχαρο άνθρωπο.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της πατρώας γης που την σκέπασε και αγήρως η μνήμη της. Χριστίνα,

θα μας μείνεις αξέχαστη.
Ο αδελφός σου Ευάγγελος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ- ΓΙΑΝΝΑ
Την 6φεβρουαρίου 2012 απεβίωσε στην Αθήνα η Ευαγγελία Θεοχάρη
(Γιάννα) σύζυγος του συμπατριώτη μας  Γεωργίου  Θεοχάρη του Πολύβι-
ου, βυθίζοντας σε βαθύτατο πένθος την οικογένειά της,καθώς και τους
συγγενείς και φίλους.
Η Ευαγγελία γεννήθηκε στην Ροδιά Λαρίσσης από τον Δημοσθένη και την
Αικατερίνη Γιάννα την 20-10-1952,και τελείωσε τις σπουδές της στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών.  Το  1975 παντρεύτηκε με τον Γιώργο και απέκτησαν
δύο αγόρια ,τον Πολύβιο και τον Βασίλη,ενώ ευτύχησε να δει ένα εγγονά-
κι, την Βαγγελίτσα, από τον γιότης Πολύβιο. Η κηδεία της έγινε στο δεύ-
τερο νεκροταφείο Αθηνών με την παρουσία πολλών συγγενών και φίλων. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εύχεται ο Υψιστος να δίνει παρηγοριά και
δύναμη στους οικείους της και να είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης
που την σκεπάζει.

ΠΡΟΣΦΟΡΡΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΔΑΓΛΑ

Κοκκίνης Ιωάννης του Παναγιώτη 50

Χαρίτου Γεωργία - Κωνσταντίνος 50

Λεντάκη Ελένη (Ζάκυνθος) 50

Σιαμπίρη Γιάννα 20

Ανδριοπούλου Βικτωρία 50

Γυφτόπουλος Βασίλης 30

Κοκκίνης Προκόπης 50

Καλησπεράτης Ιωάννης και

Γιαννικόπουλος Ιωάννης 50

Κανελλοπούλου Πηνιώ 20

Παναγόπουλος Παναγιώτης 50

Αβδουλά Φωτούλα 20

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος 200

Γεωργακόπουλος Δημήτριος 200

Κοκκίνης Δημήτριος 50

Κοκκίνης Αθανάσιος 50

Εις μνήμη του Φάσσαρη Μιχάλη
Στούμπου Παναγιώτα 300

Εις μνήμη Φωτεινής Κοκκίνη
αντί στεφάνου

Τα παιδιά της 850

Οικογένεια Βασίλη Γιαννικόπουλου 150

Στον Ηλία μας, 

Γεννήθηκες στα χρόνια του πολέμου και μεγάλωσες φτωχικά και με αγώνα, με τους γονείς και τα αδέλφια σου
στο χωριό του Κολοκοτρώνη, όπως έλεγες το χωριό μας. 
Και από εκεί στην Αθήνα συνεχίσθηκε ο αγώνας, πάντα με την οικογένεια κοντά και με φροντίδα ο ένας για τον
άλλον καταφέρατε να κάνετε οικογένειες και δουλειές δικές σας και φίλους, με την αγάπη πάντα μεταξύ σας. 
Και αγαπούσες το χωριό και φρόντιζες τα λίγα ή τα πολλά της οικογένειας εκεί μέχρι την τελευταία ώρα. 
Τιμούσες τους φίλους σου και συγχώρεσες τις όποιες παρεξηγήσεις είχαν υπάρξει μεταξύ σας, και σε τίμησαν
και εκείνοι, οι καλοί που αγαπούσες και σε αγαπούσαν, στο τελευταίο σου αντίο. 
Τους ευχαριστούμε πολύ γι αυτό. 
Εμείς θα είμαστε πάντα στο σπίτι μας να σε αναζητάμε και να μας λείπεις και εσύ θα είσαι πάντα κοντά μας. 

ΦΛΩΡΑ
ΝΤΙΝΟΣ&ΜΑΡΙΑ

ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΣΗ
Η Μαρία Φάσσαρη-Λαθούρα και ο σύζυγός της Γεώργιος απέκτη-
σαν το δεύτερο αγοράκι τους. 
ΤΟ ΔΣ ΤΟΥΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΖΗΣΕΙ.
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
381 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 20

382 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΤΖΕΝΗ 20

383 ΦΑΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 50

384 ΖΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 50

385 ΦΑΣΣΑΡΗ-ΛΑΘΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡ. 30

386 ΦΑΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 40

387 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 250

388 ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50

389 ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30

390 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20

391 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 50

382 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚ/.30

393 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 50

394 ΑΝΔΡΕΟΥ-ΦΑΣΣΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 80

395 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40

396 ΛΟΥΚΙΝΑ ΖΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 40

397 ΖΑΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΖ. ΔΗΜ. 20

398 ΖΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. 50

399 ΜΑΛΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20

400 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50

401 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 50

402 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΚΟΣ 50

403 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20

404 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 15

405 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20

406 ΖΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜ 20

407 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20

408 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΣΙΚΑΓΟ) 50

409 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΣΙΚΑΓΟ) 50

410 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΝΕΛΛΟΣ) 50

411 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 200

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

412 ΖΑΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. 20

413 ΘΕΟΧΑΡΗ ΝΤΙΝΑ 20

414 ΟΙΚ. ΙΕΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΧΑΡΗ 20

415 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 200

416 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 50

417 ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20

418 ΚΑΛΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50

418 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50

420 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΙΖΑΙΩΝ 50

421 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 30

422 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 50

423 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150

424 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 20

425 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 50

426 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ-ΝΤΙΝΟΣ 50

427 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΚΡΙΒΗ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ) 20

428 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 20

429 ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25

430 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30

431 ΤΣΑΚΟΥ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

20 ΦΑΣΣΑΡΗ ΛΑΘΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡ. 50

21 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΧΡ. 100

22 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1000

23 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 150

24 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 200

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥΣ ΗΛΙΑ

25 ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 100

26 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 200

27 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . 500

Υποκάμισα ανδρικά επί παραγγελία

Με ένα τηλεφώνημά σας, έρχομαι στο σπίτι σας, στο μαγαζί σας, στο γραφείο σας,

ή όπου αλλού θέλετε, με τη συλλογή μου που αποτελείται από βαμβακερά δίκλωνα

υφάσματα των καλύτερων ιταλικών εργοστασίων, να σας ράψω στα μέτρα σας με

τη σύγχρονη ραφή το πουκάμισο επιλογής σας. 

Νικόλαος και Θεόδωρος Μάλεσης

Τηλ. 2103252550, 2107662182, κιν. 6945376707

Εργαστήριο Χρυσοχοϊας 

Χρήστος και Αλέκος Μυλωνάς
Λεωχάρους 5, 6ος όροφος Τηλ. 2103238293, 2103255327

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αρχαία Φιγαλεία θέση Σαδαραρές, οικόπεδο εντός οικισμού συνο-

λικού εμβαδού 2628.67 τ.μ, με λιθόκτιστη εγκαταλελειμένη κατοικία εντός του

οικοπέδου, άρτια και οικοδομήσιμη δίπλα σε κεντρικό δρόμο πλάτους 4 μέτρων,

με παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφώνου. Τιμή 38.000 ευρώ. 

Πληροφορίες Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης 6977443477
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Δάνεια
Όταν οι τράπεζες με μητρική στοργή πες ,πες
χορηγούσαν εορτοδάνεια για ωραίες διακοπές
οι ημέρες και οι νύκτες της καλοκαιρινής σαιζόν
ήσαν γεμάτες με ρούχα της νέας κολεξιόν.

Οι άνθρωποι σαν τζίτζικες διασκέδαζαν όλο τον καιρό
χωρίς να σκέπτονται του χιονιά τον ερχομό
γλέντια , ταξίδια, τραγούδια, ρούχα και χορό
ήταν τα μοναδικά που είχαν στο μυαλό

Ξαφνικά οι τράπεζες τα δάνεια διέκοψαν
και οι άνθρωποι σκοντάφτοντας στων δανειστών τα χέρια έπεσαν
οι περισσότεροι από τους τόκους και τις δόσεις τα ‘χασαν
και με μαύρο δάκρυ για την κακή τους τύχη έκλαψαν.

Μερικοί σκέφτηκαν το φίλο που κορόϊδευαν σφικτό
να τους δώσει να περάσουν κανένα μετρητό
άλλοι, της ζωής του, τον τρόπο θέλησαν να μάθουν
ώστε ποτέ μα ποτέ να μην την ξαναπάθουν.

ΔΑΝΑΗ

Η Αγάπη φέρνει χαρά
Η ωραιότερη στιγμή της ζωής σε περιμένει
να συναντηθείς μαζί της επιμένει
Τα μάτια σου μη τα κρατάς κλειστά
για να την δείς πρέπει να τα ‘χεις ανοικτά.

Πόσοι άραγε προσπερνούν το σημείο της χαράς
από επιπολαιότητα και αμέλεια κατ’ αρχάς
έπειτα από τον φόβο της καρδιάς
ή από υπερηφάνεια ή δείγμα απονιάς

Φέρνει χαρά η αγάπη για τον άλλον
φέρνει χαρά η αγάπη για το περιβάλλον
φέρνει χαρά η αγάπη για τον εαυτό σου
όταν την μοιράζεσαι , με αυτόν που τον θεωρείς δικό σου.

ΔΑΝΑΗ

Το παρακάτω ποίημα του Γεωργίου Σουρή, σατυρικού μας ποιητή,
που έζησε το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα και στις αρχές του
20ου ( 1853-1919), είναι τόσο επίκαιρο για την σημερινή κατάσταση
που βιώνουμε οι ‘Ελληνες στη χώρα μας και εκφράζει τα συναισθή-
ματά μας σε απόλυτο βαθμό, λές και το έγραψε πρίν από 100 και
πλέον χρόνια, για τη δική μας την περίπτωση και την πραγματικότη-
τα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία δύο χρόνια:
Φόροι
Βάλλετε φόρους βάλετε εις την πτωχή μας ράχη.
Ποτίστε με το αίμα μας την άρρωστη πατρίδα.
Σεις το κρασί και τον καπνό να πίνετε μονάχοι,
κι εμείς να σας κοιτάζομε με μάτι σαν γαρίδα.
Βαριά φορολογήσετε και το νερό που τρέχει
βάλλετε φόρους βάλετε και η ράχη μας αντέχει.

Μ’ εμάς το ισοζύγιο του έθνους μας ας γίνει,
φορολογήστε κι αυτή τη σάρκα μας ακόμα.
Πρέπει να είναι οι πολλοί πτωχοί και πεινασμένοι
και οι ολίγοι πάντοτε να βρίσκονται χορτάτοι.
Πρέπει ο κόσμος ο πολύς να δέχεται τα βάρη,
κι ο λιγοστός απάνω του κανένα να μην πάρει.

Με αυτόν το νόμο έζησε ο κόσμος και θα ζήσει,
τη δύναμη του προσκυνά η κάθε κοινωνία.
Δεν ημπορεί ο καθένας μας βεβαίως να πλουτίσει,
γιατί του κόσμου έπειτα χαλά η αρμονία.
Φτώχεια και πλούτος … ζήτημα του καθενός αιώνος,
ιδού το τέλος κι η αρχή του φοβερού αγώνος.                       Γ. Σ.

ANEΚΔΟΤΑ
Γράφει ο Γιώργος Κανελλόπουλος

• Ενας οδηγός βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό του,σε ένα μπο-
τιλιάρισμα σε αυτοκινητόδρομο της Αθήνας. Δεν κινείται τίπο-
τα.
Ξαφνικά ένας άνδρας του χτυπάει το τζάμι. Ο οδηγός κατεβά-
ζει το παράθυρο.
-Τι συμβαίνει;
-Τρομοκράτες απήγαγαν τον πρωθυπουργό Παπανδρέου και
ζητούν 10 εκατομμύρια ευρώ λύτρα, αλλιώς θα τον λούσουν
με βενζίνη και θα τον κάψουν ζωντανό. Πηγαίνουμε από αυτο-
κίνητο σε αυτοκίνητο και μαζεύουμε από τους οδηγούς ότι
μπορεί να δώσει ο καθένας.
Ο οδηγός ρωτάει .
-Τι δίνει περίπου ο κάθε οδηγός;
-Γύρο στο ένα λύτρο απαντάει ο άλλος......

• Στο στρατό στην πρωινή αναφορά ο διοικητής εξηγεί την δια-
φορά μεταξύ αγγαρίας και ευχαρίστησης.

-Για να δούμε αν κατάλαβες την διαφορά ρωτάει ένα φαντάρο.
Όταν κάνω έρωτα με την γυναίκα μου τι είναι αυτό για μένα
αγγαρία ή ευχαρίστηση?
-Ευχαρίστηση κ. διοικητά.
-Ναι; Και πως το ξέρεις αυτό παιδί μου;
-Να κ. διοικητά ,εάν ήταν αγγαρία θα στέλνατε εμένα.......

• Ήταν βράδυ και ένας πολύ απελπισμένος τύπος χτυπάει το
κεφάλι του σε μια κολώνα της Δ.Ε.Η. Σε μια στιγμή έρχεται
ένας μεθισμένος και του λέει.
Χτύπα - Χτύπα μην απελπίζεσαι έχει φως επάνω, θα σου ανοί-
ξουν....

Ο ξενητεμένος sτην Αμερική γιος γράφει στη μάνα του. Μάνα,
επιτέλουςαποκτήσαμε παιδί ,αλλά η γηναίκα μου δεν έχει γάλα
και αναγκαστήκαμε να δίνουμε στο μωρό γάλα από μια μαύρη
αγελάδα, με αποτέλεσμα κάθε ημέρα που περνάει το παιδί μας
όλο και μαυρίζει.  Και η μητέρα απαντάει...
-Γιόκα μου και εγώ δεν είχα γάλα όταν γεννήθηκες εσύ και
αναγκαστήκαμε να σου δίνουμε γάλα από την κατσίκκα.Αλλά
όπως καταλαβαίνω τα κέρατα τώρα τα βγάζεις.....

Ο Χειμώνας στο Χωριό μας

Ο
Φετινός Χειμώνας στο Χωριό μας , όπως σχε-
δόν σε όλη την Ελλάδα άλλωστε , ήταν αρκε-
τά έντονος και μεγάλης διάρκειας. Χιόνισε

αρκετές φορές και μάλιστα, κάτι το ασυνήθιστο, το
έστρωσε που λέμε, μέσα στο Χωριό. Τα γύρω βουνά
είχανε στολιστεί με τα άσπρα για αρκετές ημέρες..
Σίγουρα θέαμα όμορφο, αλλά και δύσκολο, διότι η
παγωνιά που διατηρήθηκε για αρκετό καιρό, δυσκό-
λεψε την ζωή των κατοίκων, προκαλώντας και αρκε-
τές ζημιές.
Οι Κρουνοί της αρχαίας Κρήνης είχαν πολλά χρόνια
να τρέξουν με τόση ποσότητα νερού, όπως φέτος,
καθώς και ο Καταρράκτης του Άσπρου νερού, που
άφριζε με μανία πριν ενωθεί με την Νέδα.
Παρά όμως, τις όποιες δυσκολίες, το Χωριό μας είναι
όμορφο και τον Χειμώνα
Το τζάκι γλυκαίνει το βουητό του αέρα, το δε άκου-
σμα της Νέδας, που τρέχει πιο ορμητικά τώρα, σε
ηρεμεί, αντί να σε αγριεύει τα βράδια.
Στο Πλατανήτικο οι καταπτώσεις βέβαια συνεχίζονται και χρειάζεται προσοχή, όπως και στο Γεφύρι και στην δική μας πλευρά,
αφού τα νεροφαγώματα, έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, για διάστημα ,πλέον , των εκατό (100 ) μέτρων.
Μία όμως είναι η αλήθεια και το πλέον σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, η συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους της βενζί-
νης και των διοδίων, σπρώχνουν το Χωριό μας πιο μακριά, αφού το επισκεπτόμαστε πιο αραιά!!

Η Λαϊκή Σοφία είναι η «Τροφός» των Επιστημών
Την Εποχή μας έχει αναχθεί σε επιστήμη και διδάσκεται στα Σχολεία, Ανωτέρας, Ανωτάτης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ,
κάθε τι που μπορεί να αποτελέσει εφόδιο για μια Επαγγελματική σταδιοδρομία. Στον τομέα των εμπορικών επιστημών, του
στρατηγικού και επιχειρησιακού, ιδιαίτερα σχεδιασμού, φαίνεται ότι μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, οι Ιάπωνές διέπρεψαν
πάρα πολύ.
Με Όραμα, στόχους αλλά και τόλμη πετύχανε ένα οικονομικό και εμπορικό θαύμα, καίτοι είχανε, ως γνωστόν, καταστραφεί .
Ένα από τα βασικά στοιχεία που σου μαθαίνουν λοιπόν στα εμπορικό-οικονομικά Σχολεία για την δημιουργία μίας επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας είναι η επιλογή της κατάλληλης θέσης. Στα αγγλικά σου λένε “ Location- location- location”.- Tοποθεσία-
τοποθεσία-τοποθεσία!
Ας δούμε πως η λαϊκή σοφία όμως αντιμετωπίζει αυτό το θέμα, προηγούμενη και τροφοδοτώντας, την επιστήμη.
Ο κυρ Βασίλης λοιπόν, είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, γύρω στα 80 έτη του σήμερα, ένας έμπειρος και φιλοσοφημένος Έλληνας,
ο οποίος όχι μόνο έμαθε πολλά από τις εμπειρίες που αποκτά ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος ευτύχησε να ζήσει και να φθάσει σε
αυτή την ηλικία, αλλά το γεγονός ότι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην
Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, όπου διαμένει σήμερα, του έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει και να μάθει πράγματα, από συγγε-
νείς αλλά και διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνίες.
Η διαύγεια δε πνεύματος που τον διακρίνει και ο παραστατικός τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τα θέματα σε πείθουν ότι,
είναι ένα αυθεντικό παράδειγμα ελληνικής, λαϊκής σοφίας.
« Κάποτε» , μας διηγείται ο κύριος Βασίλης « πριν ξεσπάσει η κρίση, ένας Οικογενειάρχης στην Αθήνα, είχε μία μικρή οικογε-
νειακή επιχείρηση, αυτές που ακόμα αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής Οικονομίας και σήμερα. Δούλευε σε Αυτή όλη
η οικογένεια , ιδιαίτερα τα δύο αγόρια, που όνειρο του πατέρα ήταν να συνεχίσουν και να μεγαλώσουν την Επιχείρηση.
Ήλθε όμως καιρός ο μεγάλος γιός να πάει στρατιώτης και αφού απολύθηκε με το καλό, ζήτησε από τον πατέρα να ανοίξει σε
άλλη περιοχή την δική του Επιχείρηση. Ο πατέρας αν και δεν του άρεσε στην αρχή η επιθυμία του γιού του, σφίγγοντας την
καρδιά και κρύβοντας τα συναισθήματα του, του έδωσε την ευχή του και του επίστησε την προσοχή στην επιλογή του κατάλ-
ληλου, για την νέα επιχείρηση, χώρου.
Ο Γιός τον ευχαρίστησε τον πατέρα και του ζήτησε να τον βοηθήσει και αυτός στην επιλογή. Ο Πατέρας του απήντησε ότι θα
πάει και αυτός, αλλά του είπε να ψάξει αυτός πρώτα, για να μην λείπουμε και οι δύο από το μαγαζί και συμπλήρωσε -κάνε όμως
την εξής χάρη. Όταν βρεις αυτό που σου αρέσει, να κατουρήσεις την κλειδαριά, του ρολού και να έλθεις αμέσως για να πάμε
μαζί.
Ο Γιος ξαφνιάστηκε, αλλά δεν αμφισβήτησε την επιθυμία του πατέρα. Αυτός πέταγε στα ουράνια από την χαρά του, που θα
γινότανε αφεντικό στην δική του Επιχείρηση.
Την άλλη μέρα λοιπόν άρχισε το ψάξιμο και όταν βρήκε αυτό που θεώρησε κατάλληλο, έτρεξε αμέσως στον πατέρα του. Ο
Πατέρας τον είδε χαρούμενο αλλά τον ρώτησε. Έκανες όπως σου είπα;. Ναι του λέει το παιδί, πάμε να το δούμε. Δεν κάνει του
λέει ο πατέρας, ψάξε για άλλο. Για να μην τα πολυλογούμε, αυτό συνέβηκε πολλές φορές. Μία μέρα όμως ο γιος άργησε.
Νύχτωσε, ήλθε η ώρα ο πατέρας να κλείσει το μαγαζί και ο γιός δεν είχε φανεί. Ο Πατέρας αντί να ανησυχεί, είχε μια λάμψει
στο πρόσωπο. Σε λίγο, παρουσιάζεται ο γιός ασθμαίνοντας μήπως και δεν προφθάσει τον πατέρα του και του ανακοινώνει ότι
βρήκε ένα ακόμα κατάλληλο μαγαζί.
Ο Πατέρας τον ερωτά, έκανες ότι σου είπα; Κατούρησες το λουκέτο; Ήλθες αμέσως μετά εδώ;. Ο Γιος απαντάει θετικά. Μα
γιατί άργησες, πολύ ; Γιατί νύχτωσες; Πάρα λίγο να φύγω, Τον ξαναρωτάει ο Πατέρας. Μα περνούσε πολλής κόσμος από εκεί
και δεν μπορούσα να σου κάνω την επιθυμία να κατουρήσω το λουκέτο!. Λέει με κάποια ενόχληση ο γιός. Ο πατέρας με ικανο-
ποίηση και με πατρική θαλπωρή τότε τον κτυπάει στην πλάτη και του λέει, καλορίζικο, δεν χρειάζεται να έλθω να το δω. Αυτό
κάνει»!!
Ο κύριος Βασίλης τελειώνοντας την αφήγηση, σημειώνει: Σίγουρα σε κάθε είδους επιχείρηση διαφέρουν και οι προϋποθέσεις
για την θέση εγκατάστασης της , αλλά όταν πρόκειται για Επιχείρηση διάθεσης καταναλωτικών αγαθών η βάση και το κριτήριο
είναι το πέρασμα κόσμου. Υποψήφιων πελατών δηλαδή.

Διονύσιος Θεοχάρης

Μια όμορφη άποψη του Φαράγγιού της Νέδα στη θέση Στόμιο ,
που σμίγει με το Ρέμα του Μπρίσκιου – Φαίνεται το Καστρο-
λίγο οι Νερατζιές και η Όξοφωλιά.  Στο βάθος δε διακρίνεται

το Καλλιτσάνικο και Σμαρλεϊκο προς τη Καταλιωμένη -- 
Τραβηγμενη από τον Ανάντηλα,


