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Ο
ι ομορφιές του τόπου μας και ιδιαίτερα της περιοχής μας, σε όλες τις εποχές του χρόνου είναι καταπληκτικές. Τι
να πρωτοθαυμάσει κανείς και σε ποιες αισθήσεις να δώσει προτεραιότητα για ικανοποίηση. Τα βουνά με τις μοσχο-
βολιές τους, τα φαράγγια με το αδάμαστο αγέρι τους, τα γάργαρα νερά που δίνουν ζωή στον τόπο και ποτέ δεν στα-

ματούν να διηγούνται παραμύθια, τα αρχαία μνημεία με την ένδοξη ιστορία τους.
Όμως εκείνο που συνήθως λείπει και φτωχαίνει τον πλούσιο κατά τ’ άλλα τόπο είναι η ανθρώπινη παρουσία, φωνή και
δράση. Οι λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοι του τόπου μας, που ονειρεύονται τις αλλοτινές εποχές με τον πολυάριθμο πληθυσμό
που ζούσε σε αυτόν τον τόπο, περιμένουν την επίσκεψη-επιστροφή, τον «νόστο» των δικών τους και των συμπατριωτών.
Και πράγματι τους καλοκαιρινούς μήνες αρκετοί συμπατριώτες βρίσκονται στα πάτρια εδάφη και δίνουν την ιδιαίτερη, την
ανθρώπινη ζωντάνια στον τόπο μας, που μας αγκαλιάζει όλους με αγάπη και μας παρέχει φιλόξενα τις ομορφιές του.
Και είναι φυσικό μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι συλλογικοί και οι τοπικοί φορείς να προγραμματίζουν μικρές ή μεγα-
λύτερες εκδηλώσεις. Αλλά είναι και αναγκαίο η συμμετοχή όλων μας να είναι καθολική και δυναμική. Ας μη μας μιζεριά-
σει η κρίση, ας νικήσουμε την κακομοιριά ας δώσουμε πνοή και ζωή στον τόπο μας και χαρά και αισιοδοξία στους συναν-
θρώπους μας. Η ζωή είναι μικρή και αναζητά όμορφες στιγμές γεμάτες κέφι και ελπίδα. Και όλες οι εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποιούνται από τους Συλλόγους και τους Τοπικούς Φορείς, έχουν ως βασικό τους στόχο την καλλιέργεια της ομορφιάς
και της ελπίδας. Την άμβλυνση της αποξένωσης που βιώνουμε στην ξενιτιά. Το ρίζωμα της αγάπης για τον τόπο μας και

Τ
ην Παρασκευή το πρωί στις 20 Ιουλίου 2012 εκεί
ψηλά στον Αϊ ΛΙΑ, στην Ακρόπολη της Αρχαίας
Φιγαλίας και στο ταπεινό Εκκλησάκι του Προφή-

τη Ηλία θα γίνει η καθιερωμένη Θεία Λειτουργία και
θα επακολουθήσει, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρό-
νια, η προσπάθεια αναβίωσης του φημισμένου από
παλιά πανηγυριού, όπως γινόταν στον «Παυλιταίκο Αϊ
Λιά».
Από την Εκκλησιαστική Επιτροπή, την τοπική Δημοτι-
κή Αρχή και το Εκπολιτιστικό Σύλλογο Φιγαλέων, μαζί
με την ουσιαστική συμβολή, όπως άλλωστε γίνεται
κάθε χρόνο, του συμπατριώτη μας Δημήτρη Γεωργα-
κόπουλου, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια
για το ζωντάνεμα του Πανηγυριού και την καθολική
επιτυχία της εκδήλωσης.
Συμπατριώτες – συμπατριώτισσες, την Παρασκευή το

πρωί, στις 20 Ιουλίου 2012, ας δώσουμε το παρόν στην
κορυφή του Αϊ ΛΙΑ και άς βιγλίσουμε από ‘κεί ψηλά -
την «ντάπια» - τα βουνά και τα φαράγγια της νοτιοδυ-
τικής Πελοποννήσου και τα κύματα του Κυπαρισσια-
κού κόλπου. Ας ξεχάσουμε για λίγο την κρίση μαζί με
την τρόϊκα και τη Μέρκελ και ας δώσουμε πνοή ζωής
και ελπίδας στον τόπο μας και χαρά και αισιοδοξία
στους συγγενείς, τους γνωστούς, τους φίλους και
τους συμπατριώτες σε κείνη την πανηγυρική σύναξη.

Το δικαιούμαστε άλλωστε σαν άνθρωποι που έλκουμε
την καταγωγή μας από την ιστορική Φιγαλική Γή και
σαν «γλετζέδες» που είναι ένα από τα κύρια χαρακτη-
ριστικά μας γνωρίσματα.
Στις 20 Ιουλίου το πρωϊ, μας αναμένει η κορυφή του
Αϊ ΛΙΑ , όπου όλοι μαζί με κέφι και ελπίδα θα δώσουμε

ζωή στο χώρο και θα αναβιώσουμε παλιές και αξέχα-
στες μνήμες και εποχές. Ας αδράξουμε την ευκαιρία.

Αποψη της Φιγαλείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ:
Το μεγαλείο και η πτώση
Συμπληρώνοντας εφέτος 559 χρόνια από την άλωση της Βασιλεύου-
σας. 
29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη, του έτους 1453. Αποφράδα ημέρα για την
Πόλη, για την Ελλάδα, για τον Χριστιανισμό.
Άραγε «ήταν θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει» ή επαληθεύτηκαν
οι προφητείες που κυκλοφορούσαν ήδη από τον 6ο αιώνα πως έφθα-
σε το τέλος της και μαζί το τέλος του κόσμου και της ιστορίας;
Βρισκόμαστε λοιπόν στα μέσα τους 15ου αιώνα και η Πόλη βρίσκεται
σε μεγάλη παρακμή. Αποδεκατισμένη από την πανώλη και τις αλλε-
πάλληλες πολιορκίες των Τούρκων με βαθειά πίστη στις δεισιδαιμο-
νίες οι Βυζαντινοί ζούσαν ουσιαστικά σε μια πόλη ερημωμένη.

Όπως λέει και ο Παλαμάς στον «Δωδεκάλογο του Γύφτου»:

Και ήταν οι καιροί που η Πόλη

πόρνη σε μετάνοιες ξενυχτούσε

και τα χέρια της δεμένα τα κρατούσε

και καρτέραγε ένα μακελάρη

και καρτέραγε τον Τούρκο να την πάρει.

Αυτό το κλίμα λοιπόν επικρατούσε τότε στην Κωνσταντινούπολη:
Δεισιδαιμονία, διχόνοια, φτώχεια και κακομοιριά.
Ας αναφέρουμε λοιπόν περιληπτικά ορισμένα ιστορικά γεγονότα για
την ίδρυση, την ακμή και την παρακμή της Πόλης των Πόλεων.
Η παράδοση αναφέρει πως ο Βύζας, επικεφαλής των Μεγαρέων στα
μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα, θέλοντας να ιδρύσει αποικία, απευθύνθηκε
στο Μαντείο των Δελφών και εκείνο του υπέδειξε την τοποθεσία
που βρισκόταν απέναντι από τη «Χώρα των Τυφλών» οπότε ο Βύζας
φθάνοντας στην χερσόνησο που σμίγουν τα νερά του Βοσπόρου με
του Κεράτιου αντιλήφτηκε ότι «Τυφλοί» ήταν οι κάτοικοι της αντι-

Το Πανηγύρι του Αϊ ΛΙΑ της Αρχαίας Φιγαλίας

Συνέχεια στη σελ. 9 Συνέχεια στη σελ. 9
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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

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΓΑΛΕΩΝ
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. 6982173742
9. ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ Μέλος 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

Η Μεγάλη Ανατροπή στις
Εκλογές της 6ης Μαϊου 2012

Στις 6 Μαϊου ο Ελληνικός Λαός αποφάσισε
με την ψήφο του να συνταράξει όχι μόνο
το Ελληνικό πολιτικό σύστημα, που είναι
παλαιοκομματικό και διεφθαρμένο, αλλά
και να δείξει μια άλλη πορεία στους Λαούς
των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και ιδίως
των χωρών του Νότου. Κατακρήμνισε
αυτούς που θεώρησε υπεύθυνους για την
εξαθλίωση του στα τάρταρα της πολιτικής
ύπαρξης, διέλυσε τα κόμματα του ρουσφε-
τιού, της μισαλοδοξίας και του νεποτι-
σμού. Τιμώρησε εκείνους που δεν τον
σεβάστηκαν και έπραξαν με γνώμονα το
δικό τους συμφέρον και το συμφέρον των
αφεντικών τους. Εξαφάνισε εκείνους που
χωρίς δισταγμό τον κορόϊδευαν και τον
υπέταξαν στα κελεύσματα της Μέρκελ,
του Σόϊμπλε, των αρχών του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και των λοιπών διε-
θνών, ευρωπαϊκών και ελλήνων «εκμετα-
λευτών». Είναι καιρός να εννοήσουν όσοι

μπαίνουν στην πολιτική και ασχολούνται
με τα κοινά, πως πρωταρχικό τους μέλημα
είναι η προσφορά στον τόπο με γνώμονα
πάντα την ανάπτυξη και την ευημερία του
Ελληνικού Λαού. Οι πολίτες αυτής της
χώρας, που τους εμπιστεύονται και τους
εκλέγουν, τους παρέχουν την εξουσία για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους στα
πλαίσια όμως της δικαιοσύνης, της αξιο-
κρατίας, της ηθικής και της ισότητας αλλά
και της τήρησης και υπεράσπισης των
νόμων και των δημοκρατικών θεσμών.
Συνεπώς δεν συγχωρείται η ανικανότητα,
δεν επιτρέπεται η δράση χωρίς γνώση και
σοφία και απαγορεύεται ρητά και κατηγο-
ρηματικά η εξυπηρέτηση ίδιων ή συγγενι-
κών συμφερόντων, κοινώς όπως λέμε
στην καθημερινότητα «η λαμογιά». Δυστυ-
χώς σε μεγάλο ποσοστό, το πολιτικό προ-
σωπικό, που εξουσίαζε μέχρι σήμερα τη
χώρα, αγνόησε τις βασικές αρχές του
«άρχειν» και είχε αποκτήσει υπερφίαλη,
άξεστη και διεφθαρμένη νοοτροπία που
είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει την χώρα
και τους πολίτες της στο χείλος της οικο-
νομικής & κοινωνικής καταστροφής και
της ολοκληρωτικής χρεοκοπίας. ‘Ετσι οι
πολίτες αυτής της χώρας, χρησιμοποίησαν
το μοναδικό όπλο που τους παρέχεται
μέσω της ψήφου του στις εκλογές για να
ταρακουνήσει συνθέμελα την πολιτική
τάξη και το πολιτικό αλλά και οικονομικό
κατεστημένο και να δώσει μήνυμα για
αλλαγή πορείας και για σεβασμό στις βασι-
κές αρχές ενός Δημοκρατικού Πολιτεύμα-
τος και μιάς Ευνομούμενης και ισχυρής
Πολιτείας.
Ο Ελληνικός Λαός έβαλε τη γνώση και την
εμπειρία του, και θα τα ξανακάνει στην
επόμενη πολιτική αναμέτρηση της 17ης
Ιουνίου 2012. Το πολιτικό προσωπικό, που
ξανακατεβαίνει για να κερδίσει τις επόμε-
νες εκλογές με σκοπό να μας κυβερνήσει,
οφείλει να πιστεύει στις παραπάνω βασι-
κές αρχές και όλοι μαζί με επίπονη και
συστηματική προσπάθεια και σωφροσύνη
και με την Αρωγή και τη Σοφία του Θεού,
ευελπιστούμε πως θα τα καταφέρουμε να
οδηγήσουμε την Πατρίδα μας και τον
Ελληνικό Λαό, του οποίου αποτελούμε και
εμείς τμήμα, στην ανάπτυξη και οικονομι-
κή και κοινωνική ευημερία.

Διαφθορά και σπατάλη
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, που είναι το ανώ-
τατο δικαστικό όργανο, το οποίο ελέγχει
τις κρατικές δαπάνες και τις δαπάνες των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ( Ο.Τ.Α.) στην έκθεση του,
που δημοσιεύτηκε πρόσφατα διαπίστωσε

σημαντική διαφθορά στους Ο.Τ,Α, και
μεγάλη σπατάλη κρατικού χρήματος. Ως
ήταν φυσικό πολλές δαπάνες που δεν πλη-
ρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου δεν
εγκρίθηκαν από τους Παρέδρους του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου κατά τον προληπτικό
έλεγχο. Βεβαίως διαπιστώθηκαν παρανο-
μίες και για τα Υπουργεία και όλη αυτή η
κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα οι μη νόμι-
μες δαπάνες να φθάσουν συνολικά το
ποσό των 657,7 εκατ. ΕΥΡΩ το 2009 σε
σχέση με το ποσό των 106,4 εκατ. ΕΥΡΩ το
2008. Στην έκθεση επίσης αναφέρεται ότι
διαπιστώθηκε μεγάλη αύξηση των κρατι-
κών δαπανών και των δαπανών για τους
Ο.Τ.Α. με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί ο
δανεισμός ( από τις αγορές) κατά το έτος
2009 στο ποσοστό 51, 1% σε σχέση με το
2008.
Αυτά κι άλλα πολλά πληρώνουμε σήμερα.

Πανελλαδικές εξετάσεις
έτους 2012 

Κατά το τρέχον έτος 2012 περίπου 102.500
υποψήφιοι απόφοιτοι Λυκείων ( Γενικών
και ΕΠΑΛ), θα διεκδικήσουν μια από τις
θέσεις που έχουν καθοριστεί για τα Ιδρύ-
ματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά
το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013. Ο αριθμός
των εισακτέων για τα πανεπιστήμια και τα
ΤΕΙ, συμπεριλαμβανομένων και των Ανώ-
τατων Εκκλησιαστικών Σχολών, την
ΑΣΠΑΙΤΕ της ΣΕΛΕΤΕ και τις Ανώτερες
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, έχει
οριστεί σε 76.094 θέσεις. Σημειώνουμε ότι
στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής
Εκπ/σης καθώς σε περιζήτητα Οικονομικά
Τμήματα, παρατηρείται μείωση στον αριθ-
μό εισακτέων. Στα ίδια περίπου με τα περ-
σινά επίπεδα κυμαίνονται οι θέσεις εισα-
κτέων στις Ιατρικές Σχολές, στις Πολυτε-
χνικές Σχολές και στα Τμήματα Νομικής.
Σημαντική αύξηση των θέσεων παρατηρεί-
ται στα Τμήματα Ιστορίας του Ιονίου Πανε-
πιστημίου (+ 40 θέσεις), Αγροτικής Ανά-
πτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης (+ 50 θέσεις), Γεωπονίας Ιχθυολο-
γίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της

Γεωπονικής Σχολής του Αριστ. Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης (+ 50 θέσεις), Ιστο-
ρίας, Αρχαιολογίας και Διαχειρ. Πολιτισμι-
κών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου (+ 50 θέσεις), Φιλολογίας Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου (+ 30 θέσεις). Επίσης
αύξηση των θέσεων παρατηρείται και στα
ακόλουθα Τμήματα των ΤΕΙ: α) Λάρισας -
Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης ‘Εργων
(+ 90 θέσεις) & Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής
(+ 60 θέσεις). β) Καβάλας – Τμήμα Τεχνο-
λογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (+
40 θέσεις) & Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
(+ 30 θέσεις). γ) Κρήτης – Τμήμα Μηχανο-
λογίας (+ 30 θέσεις).
Για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχο-
λές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται με
απόφαση των αντίστοιχων Υπουργείων.
Σε όλους τους υποψήφιους της περιοχής
και του Νομού μας και σε όσους κατάγο-
νται από την περιοχή μας, ευχόμαστε καλή
επιτυχία στη Σχολή – Τμήμα της επιλογής
τους.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

Το σύστημα Υγείας και ασφάλισης 9 εκα-
τομμυρίων Ελλήνων πάει από το κακό στο
χειρότερο. Ιδρύθηκε ο ΕΟΠΥΥ και εντά-
χθηκαν σε αυτόν τον οργανισμό, το ΙΚΑ
ΕΤΕΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ και άλλα ασφ.
Ταμεία αλλά η χρηματοδότησή του μένει
στα χαρτιά και χωρίς χρήματα, ή όπως
έλεγε ο Δημοσθένη « Δει δεί χρημάτων
και ανευ τούτων ουδεν γενέσθαι ….» δεν
μπορεί να στηριχθεί η ασφάλιση και να
παρασχεθεί υγεία στους ‘Ελληνες. ‘Ετσι
είμαστε όλοι ασφαλισμένοι στο πουθενά
και εφόσον υπάρχουν χρήματα διαθέσιμα
μπορούμε να έχουμε φάρμακα και γενικό-
τερα υγεία. Ο ΕΟΠΠΥ χρωστάει χρήματα
στους φαρμακοποιούς και εκείνοι δεν
δίνουν φάρμακα, οφείλει να στηρίξει
Νοσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα αλλά χρή-
ματα δεν διαθέτει για αυτό το σκοπό και
ούτε μπορεί από κάπου να εξοικονομήσει.

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,

ΦΙΓΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Ο Σύλλογος των απανταχού

Φιγαλέων «Ο ΦΙΓΑΛΟΣ»

Εκδότης-Διευθυντής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΚΟΣ

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
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Κατολισθήσεις βράχων έκλεισαν το δρόμο
από το χωριό μας προς τα Πλατάνια

Η
κακή χάραξη του δρόμου που ενώνει την ορεινή Ολυμπία με την
Μεσσηνία είχε ως συνέπεια μετά τις τελευταίες ανοιξιάτικες βρο-
χές να σημειωθούν εκτεταμένες κατολισθήσεις βράχων στην αρι-

στερή, βλέποντας προς τη θάλασσα, όχθη της Νέδα κοντά στο γεφυράκι «
Πολύδωρα», όπως ονομάζεται από τους ντόπιους, με αποτέλεσμα να κλεί-
σει και πάλι πολύπαθος αυτός δρόμος που ενώνει τις δύο προαναφερθεί-
σες περιοχές.
Ευτυχώς που δεν είχαμε ατύχημα να θρηνήσουμε θύματα, γιατί ο δρόμος
αυτός εξυπηρετεί τα μέγιστα την επικοινωνία των χωριών της περιοχής
και είναι, για τα τοπικά δεδομένα, συχνή η διέλευση οχημάτων ιδιαίτερα
τους ανοιξιάτικους και θερινούς μήνες.
Πληροφορηθήκαμε πως θα μεταβούν επί τόπου ειδικά συνεργεία για να
καθαρίσουν τα επικίνδυνα βράχια και στη συνέχεια να ανοίξει ο δρόμος.
Κάνουμε έκκληση από την εφημερίδα αυτή προς όλους τους αρμόδιους
Φορείς των Νομών Μεσσηνίας και Ηλείας να μεριμνήσουν για την ταχύτα-
τη αποκατάσταση του Δρόμου, γιατί εξυπηρετεί σε υπερθετικό βαθμό
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής αλλά και τους τουρίστες
που επισκέπτονται την ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννή-
σου.

Χρωστάει αμοιβές γιατρών και ιατρικών εργα-
στηρίων, που δεν δύναται ν’ αντιμετωπίσει.
Αποτέλεσμα το σύστημα υγείας του ¨Ελληνα
πολίτη να «νοσεί» σοβαρά και να χρειάζεται
όλες τις ειδικότητες της ιατρικής επιστήμης
για να ανακάμψει. Ο υπηρεσιακός Υπουργός κ.
Κίττας μαζί με τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό
κ. Πικραμμένο και τους άλλους συναρμόδιους
Υπουργούς και παράγοντες τρέχουν για να
βρούν λύσεις προς αντιμετώπιση της κατάστα-
σης …. ‘Ισως υπάρξει φως στην άκρη του
«τούνελ» αλλά μετά τις εκλογές με τη νέα
Κυβέρνηση.
Εμείς όμως ευχόμαστε να ευοδωθεί κατ’
αρχήν η προσπάθεια της Υπηρεσιακής Κυβέρ-
νησης, γιατί τα θέματα αυτά αγγίζουν όλο τον
πληθυσμό αυτής της χώρας και δεν μπορούν
να περιμένουν. Και όταν με το καλό σχηματι-
στεί η επόμενη Κυβέρνηση να δοθεί οριστική
λύση στο άκρως σοβαρό πρόβλημα της παρο-
χής υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης των
πολιτών αυτής της χώρας.

Εκλογή Βουλευτών 
της περιοχής μας
Στις εκλογές της 6ης Μαϊου 2012 οι πολίτες
αυτής της χώρας εξέλεξαν έξι (6) Βουλευτές
στο Νομό Ηλείας από τα περισσότερα κόμματα
που αντιπροσωπεύονται στη Βουλή και αναφέ-
ρονται σε διπλανές στήλες, αλλά και δύο Βου-
λευτές, συμπατριώτες μας - από την περιοχή
της Φιγαλικής Γής, που πολιτεύονται στις
εκλογικές περιφέρειας Αθηνών. Αυτοί είναι ο
κ. Βύρων Πολύδωρας και η κα Φωτεινή Πιπιλή
και οι δύο Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κ. Πολύδωρας μάλιστα εκλέχτηκε και Πρόε-
δρος της Βουλής με 179 ψήφους από συνα-
δέλφους του και άλλων κομμάτων, που εκτίμη-
σαν προφανώς το κύρος του, την πνευματική
του καλλιέργεια, τις γνώσεις και την εμπειρία
του στην πολιτική.
Συγχαίρουμε όλους τους Βουλευτές του
νομού μας και τους Βουλευτές από την περιο-
χή μας, ευχόμαστε καλή επιτυχία και στις
εκλογές του Ιουνίου, για την ακρίβεια θεω-
ρούμε σχεδόν βέβαιη την επανεκλογή τους
και πιστεύουμε αλλά και απαιτούμε να κατα-
βάλλουν έντονη προσπάθεια για το καλό της
Χώρας αλλά και ιδιαίτερης Πατρίδας του
νομού μας και ειδικότερα της επαρχίας Ολυ-
μπίας.

Στήριξη Τραπεζών 
Από το πακέτο των 50 δισ. ΕΥΡΩ του μνημονί-
ου για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών,
δόθηκαν ήδη τα 18 δισ. ΕΥΡΩ για τις τράπεζες
Εθνική, Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς. Η
στήριξη αυτή των Τραπεζών πραγματοποιήθη-
κε λόγω της απώλειας κεφαλαίων τους από τη
συμμετοχή στο PSI, δηλαδή στο κούρεμα των
ομολόγων του Δημοσίου που κατείχαν.
Αυτά γίνονται για να μη φαλιρίσουν οι Τράπε-
ζες και για να υπάρξει σιγουριά στις καταθέ-
σεις των πολιτών, που εμπιστεύονται το τρα-
πεζικό σύστημα και δεν φυγάδευσαν ή « έκρυ-
ψαν» στα σεντούκια τα χρήματά τους.

Ιστορική αναδρομή στις 28
Μαϊου 1979 – Ένταξη της
ΕΛΛΑΔΟΣ στην ΕΟΚ.
Πέρασαν 33 χρόνια από την ιστορική εκείνη
ημέρα της 28ης Μαϊου 1979, που υπογράφηκε
στο Ζάππειο Μέγαρο, η συνθήκη προσχώρη-
σης της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικο-
νομική Κοινότητα ( Ε.Ο.Κ.), που σήμερα μετε-
ξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή ¨Ενωση ( Ε.Ε.). Ο
πρωθυπουργός της εποχής εκείνης Κων/νος
Καραμανλής είχε ως όραμα την ένταξη της
Ελλάδας στην ΕΟΚ τόσο για οικονομικούς όσο
και για στρατηγικούς – εθνικούς λόγους ένα-
ντι των γειτόνων μας και ιδίως έναντι της
Τουρκίας. Προς πραγματοποίηση του στόχου
του, ον Ιούνιο 1975 υπέβαλε αίτηση για την

ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ των εννέα μόλις
κρατών. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύ-
σεων που κράτησαν έως το 1979, αντιμετωπί-
στηκαν ισχυρές αρνήσεις και αντιρρήσεις
ιδίως από τη Γερμανία και την Αγγλία. Τελικά
με τη σθεναρή στήριξη του προέδρου της Γαλ-
λικής Δημοκρατίας Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν,
οι διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν σε συμφω-
νία και στις 28ης Μαϊου 1979, όπως προανα-
φέρθηκε υπογράφηκε η συνθήκη προσχώρη-
σης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα ( Ε.Ο.Κ.), σε τελετή που έγινε στο
Ζάππειο Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου και
του Πρωθυπουργού της Γαλλίας και των Πρω-
θυπουργών της Ιταλίας, του Βελγίου, της
Ιρλανδίας και του Λουξεμβούργου.
Η διαδρομή μας, ως χώρας από την προσχώρη-
ση μας στην ΕΟΚ μέχρι σήμερα, κατά τη
γνώμη μας είχε πολύ περισσότερα θετικά απο-
τελέσματα παρά αρνητικά. Και όχι μόνο στον
οικονομικό τομέα, όπου τεράστια ποσά εισέρ-
ρευσαν στα Ταμεία του Κράτους και των ιδιω-
τών αλλά και σε θέματα στρατηγικής, οργάνω-
σης και εθνικής προστασίας. Βεβαίως δεν
έγινε σωστή διαχείριση και εκμετάλλευση των
πόρων και των δυνατοτήτων που μας προσέ-
φερε η ΕΟΚ ή η Ευρωπαϊκή ¨Ενωση, αλλά αυτό
οφείλεται στην δική μας νοοτροπία και αντίλη-
ψη, που συνήθως αντιμετωπίζουμε τις κατα-
στάσεις εκ του προχείρου χωρίς προγραμματι-
σμούς, μακροχρόνιους σχεδιασμούς και χωρίς
διαφάνεια και δικαιοσύνη. Δυστυχώς χάθηκαν
μεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη και ευημερία
αυτού του τόπου, που διαθέτει πολύ περισσό-
τερα πλεονεκτήματα από τις χώρες του Βορά
περίπου ίδιου πληθυσμιακού επιπέδου, όπως
Δανία, Σουηδία, Ολλανδία, Φιλανδία και άλλες
που έχουν ανάπτυξη, πρόοδο και πολύ ανώτε-
ρο επίπεδο διαβίωσης από τη χώρα μας.
Ας φροντίσουμε στο μέλλον, εμείς οι Έλλη-
νες, να διορθώσουμε τα σφάλματά μας και ας
εργαστούμε για την πρόοδό μας και την πρόο-
δο των λαών όλων των χωρών της Ε.Ε. επιδιώ-
κοντας την καλυτέρευση των όρων και συνθη-
κών προς όφελος των απλών πολιτών που ανή-
κουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ισπανία – Σοβαρό 
πρόβλημα για την Ευρωζώνη .
Η τράπεζα ΒΙΑΝΚΑ της Ισπανίας με τα μεγάλα
ελλείμματα και ο δανεισμός της χώρας με
πολύ υψηλό επιτόκιο στα 10ετή ομόλογα,
δημιουργούν πονοκέφαλο στην Ε.Ε. και στο
Γερμανικό και όχι μόνο «Γκουβέρνο». Η
κατάρρευση της Ισπανικής οικονομίας, που
αποτελεί την τέταρτη σε μέγεθος οικονομία
της Ε.Ε., απειλεί να θέσει βόμβα μεγατόνων
στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια εμπεριέ-
χει τον κίνδυνο διάλυσης της ευρωζώνης.

Οι αρμόδιοι της Ε.Ε. υποτίθεται ότι έχουν
λάβει και λαμβάνουν μέτρα, ενώ οι αδηφάγες
αγορές περιμένουν στη γωνία για ν’ αρπάξουν
ότι βρεθεί μπροστά τους ή καλλίτερα να τα’
αρπάξουν όλα.

Εν τω μεταξύ, όπως γράφεται σε ξένα έντυπα,
οι ιθύνοντες της Ε.Ε. έχουν εκπονήσει σχέδιο
για οικονομική και πολιτική ένωση στην Ευρώ-
πη, το οποίο θα τεθεί για συζήτηση στη σύνο-
δο κορυφής της 28ης Ιουνίου 2012. Στόχος
είναι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις μέχρι
το τέλος του τρέχοντος έτους.-

Συνεχείς Κατολισθήσεις Στο Πλανητικό - 
Ίσως και το χαριστικό κτύπημα 

για τον δρόμο αυτόν

Είμαστε τυχεροί, που αυτή την φορά, δεν θρηνήσαμε δικούς μας ανθρώπους, αφού ολό-
κληρη πλαγιά του Βουνού, έπεσε και έκλεισε τον Δρόμο, την ώρα που περνούσαν δύο νέοι
συμπατριώτες μας από πραγματικό θαύμα γλύτωσαν οι άνθρωποι!.
Σίγουρα ο Άγιος Θεόδωρος της Νέδας και η Παναγία η Στομιώτισσα, πρέπει να βοήθησαν
για να αποφευχθούν τα χειρότερα,.
Αλλά έως πότε θα έχουμε την ευλογία και την τύχη με ο μέρος μας; Από τα αρχαία χρόνια
οι προγονοί μας έλεγαν «Συν Αθηνά και χείρα κίνει»
Πόσο άραγε κοστολογούνται από τους υπεύθυνους οι ανθρώπινες ζωές ; Τι πρέπει να γίνει
για να μας πάρουν σοβαρά;
Έχουμε κατ’ επανάληψη ασχοληθεί, στο Φιγαλικό Βήμα, για το Θέμα των κατολισθήσεων
και της Επικινδυνότητας του βασικού Δρόμου πρόσβασης στο Χωριό μας και ιδιαίτερα στο
«Πλατανήτικό», που λέμε, χωρίς να υπάρξει από τους αρμόδιους Φορείς η δέουσα προσο-
χή και ανταπόκριση.
Είναι δε λύση η επιχειρούμενη διάνοιξη στο με καταστροφή , πάλι μέρους του πανέμορ-
φου δάσους με τις αιωνόβιες Αργιές ; Μα πάλι σε κάποιο άλλο σημείο θα συμβεί, αφού
εκεί υπάρχουν νεροφαγώματα και το έδαφος είναι σαθρό. Εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε
τα σουρώματα, που υπήρχαν
Δεν είμαστε βέβαια ειδικοί, αλλά πληροφορούμεθα, ότι ήδη, η επιχειρούμενη διάνοιξη,
αντιμετωπίζει δυσκολίες. Άρα υπάρχει πρόβλημα και τα μπαλώματα δεν θα δώσουν λύση.
Μήπως έφτασε η ώρα που πρέπει να σκεφτούνε σοβαρά, για νέα χάραξη δρόμου, από του
Τζουλουχά, πχ , με νέα γέφυρα,. Είναι γνωστό ότι από υπάρξεως κόσμου στις περιοχές
μας, από εκεί γινότανε η επικοινωνία μεταξύ ;
Τέλος παρακαλούμε τις Εμπλεκόμενες, οι εμπλεκόμενοι Δήμοι Ζαχάρως και Τριφυλίας,
πρέπει άμεσα να λάβουν τα μέτρα τους για να προστατέψουν το πέτρινο Γεφύρι, το οποίο,
λόγω ανάγκης αλλά και από αδιαφορία χρησιμοποιούν, πολλοί, ντόπιοι, αλλά και επισκέ-
πτες, ρισκάροντας την ζωή τους, ιδιαίτερα όμως δήδοντας την χαριστική βολή στο Μνη-
μείο

- Άλλες τοπικές Δραστηριότητες- Εκδηλώσεις
* Στις 8 Ιουλίου θα γίνει η πανελλήνια Διάβαση της Νέδας, με την συμμετοχή Συλλόγων
από όλη την Ελλάδα.
* Την 21 Ιουλίου, με πρωτοβουλία του ΣΚΑΙ, αλλά και την συμμετοχή, τοπικών Συλλόγων
και Φορέων θα λάβει Χώρα καθαρισμός της Νέδα, από Μύλο Τζουλουχά, μέχρι Στόμιο.
Μπορούμε και εμείς να συνδράμουμε, ιδιαίτερα, όσοι βρεθούμε κάτω για το Πανηγύρι.
Στις 17 Αυγούστου , ημέρα Παρασκευή, θα διοργανωθεί και φέτος στο Θέατρο Νότας
Αρνόκουρου, δίπλα στον γνωστό Πύργο του Μπάρμπα-Αλέκου, η καθιερωμένη εκδήλωση
για την Βράβευση των Εκθέσεων μαθητών-Γυμνασίων και Λυκείων τόσο Από τον Νομό
Μεσσηνίας, όσο και από τον Νομό Ηλείας. 
Στην Συνέχεια θα δοθεί η Μουσικό- Χορευτική Παράσταση, «Γεια σου τσολιά μου» 

Διονύσιος Θεοχάρης
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H εταιρία FGL
by Figalos
εγκαινίασε

πρόσφατα το
καινούργιο της

κατάστημα
στο ΙΛΙΟΝ

Θηβών 476

Τηλέφωνα επικοινωνίας
210-2639752, 

Fax: 210-2617455

PIT LANE 46
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Εκλογές της 6ης Μαϊου 2012

Στις Εκλογές της 6ης Μαϊου 2012 έλαβαν μέρος 36 κόμματα και συνδυασμοί κομμά-
των σε όλη την Επικράτεια. Η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά χωρίς σοβαρά
προβλήματα. Οι επικεφαλής όμως των κομμάτων δεν κατόρθωσαν να συμφωνή-
σουν, κι έτσι δεν αποκτήσαμε εκλεγμένη Κυβέρνηση από αυτές τις Εκλογές. Για
αυτό ορίστηκε Υπηρεσιακή με πρωθυπουργό τον κ. Παναγιώτη Πικραμμένο και πάμε
« βουρ» για επαναληπτικές εκλογές, με το καλό , για την Κυριακή στις 17 Ιουνίου
2012.
Τα αποτελέσματα των Εκλογών της 6ης Μαϊου για την Επικράτεια, την εκλογική
περιφέρεια Ηλείας, τους Δήμους Ανρίτσαινας-Κρεστένων και Ζαχάρως, την εκλογι-
κή ενώτητα Φιγαλείας και το εκλογικό τμήμα Αρχ. Φιγαλείας καθώς και τους Βου-
λευτές που εκλέχτηκαν για λίγες μέρες με τους σταυρούς που έλαβαν, καταχωρού-
με αναλυτικά παρακάτω, ως ακολούθως:

Α) Επικράτεια
Γραμμένοι : 9.949.401 Ψήφισαν: 6.476.751 ποσοστό 65,19% ‘Εγκυρα: 6.324.104
ποσοστό 97,64% ‘Ακυρα: 116.887 ποσοστό1,80%

Κόμμα ψήφοι Ποσοστό ‘Εδρες
Νέα Δημοκρατία 1.192.051 18,85% 108
ΣΥΝ./ΣΥ.ΡΙΖ. Α. 1.061.282 16,78% 52
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 833.527 13,18% 41
Ανεξάρτητοι ‘Ελληνες 670.957 10,61% 33
Κ.Κ.Ε. 536.072 8,48% 26
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 441.001 6.97% 21
Δημοκρατική Αριστερά 386.263 6,11% 19
Οικολόγοι Πράσινοι 185.410 2,93% 0
ΛΑ.Ο.Σ. 183.467 2,90% 0
Δημοκρ. Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 161.595 2,55% 0
Δημιουργία ,ξανά 135.965 2,15% 0
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία 114.058 1,80% 0
Αντικαπιταλιστική Αριστερή. Συνεργασία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 75.428 1,19% 0
Κοινωνική Συμφωνία 60.597 0,96% 0
ΟΧΙ (Δημοκρατική Αναγέννηση-Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) 58.426 0,92% 0
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 55.675 0,88% 0
‘Ενωση Κεντρώων 38.376 0,61% 0
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 38.225 0,60% 0
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 32.484 0,51% 0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΆΤΑΞΗ Συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 28.511 0,45% 0
Κ.Κ.Ε. (μ-λ),Μ.-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 16.033 0,25% 0
ΕΕΚ ΤΡΟΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 6.098 0.10% 0
Κόμμα Φιλελευθέρων 3.614 0,06% 0
Ανεξ. Υποψήφιος 3.089 0,05% 0
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 2.579 0,04% 0
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.857 0,03% 0
Αξιοπρέπεια 768 0,01% 0
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 339 0,0% 0
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ. ΑΝ.ΔΕΞΙΑ. ΑΝ.ΠΑΣΟΚ ΑΝ.ΝΔ. ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΟΜΟ 299 0,0% 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 31 0,0% 0
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 0,0% 0
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1 0,0% 0

Β) Εκλογική Περιφέρεια Ηλείας
Γραμμένοι : 179.118 Ψήφισαν: 105.594 ποσοστό 58,95% ‘Εγκυρα: 102.962 ποσοστό
97,51% ‘Ακυρα: 2.803 ποσοστό 1,97%
Κόμμα ψήφοι Ποσοστό ‘Εδρες
Νέα Δημοκρατία 23.685 23,00% 2
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 19.250 18,70% 1
ΣΥΝ./ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 15.551 15,10% 1
Ανεξάρτητοι ‘Ελληνες 9.259 8.99% 1
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 8.079 7,85% 1
Κ.Κ.Ε. 7.233 7.02% 0
Δημοκρατική Αριστερά 5.668 5.50% 0
Οικολόγοι Πράσινοι 2.740 2,66% 0
ΛΑ.Ο.Σ. 2.017 1,96% 0
Κοινωνική Συμφωνία 1.744 1,69% 0
Δημοκρ. Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 1.546 1,50% 0
Δημιουργία ξανά 1.299 1.26% 0
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 1.294 1,26% 0
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 807 0,78% 0
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία 779 0,76% 0
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 605 0,59% 0

ΟΧΙ (Δημοκρατική Αναγέννηση-Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) 420 0,41% 0
‘Ενωση Κεντρώων 317 0,31% 0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΆΤΑΞΗ Συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 313 0,30% 0
Κ.Κ.Ε. (μ-λ),Μ.-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 177 0,17% 0
ΕΕΚ ΤΡΟΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 136 0.13% 0
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 30 0.03% 0
Ανεξ. Υποψήφιος 8 0 0% 0
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 3 0,0% 0
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 0,0% 0

Γ) Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
Γραμμένοι : 17.022 Ψήφισαν: 9.100 ποσοστό 53,46% ‘Εγκυρα: 8.852 ποσοστό 97,27%
‘Ακυρα-λευκά : 248 ποσοστό 2,73 %
Κόμμα ψήφοι Ποσοστό
Νέα Δημοκρατία 2.439 27,55%
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1.558 17,60%
ΣΥΝ./ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 1.397 15,78%
Κ.Κ.Ε. 713 8,05%
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 707 7,99%
Ανεξάρτητοι ‘Ελληνες 694 7,84%
Δημοκρατική Αριστερά 348 3,93%
Κοινωνική Συμφωνία 210 2,37%
Οικολόγοι Πράσινοι 178 2,01%
ΛΑ.Ο.Σ. 133 1,50%
Δημοκρ. Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 84 0,95%
Αντικαπιταλιστική Αριστερή. Συνεργασία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 83 0,94%
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 73 0,82%
Δημιουργία ξανά 56 0,63%
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία 45 0,51%
ΟΧΙ (Δημοκρατική Αναγέννηση- Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) 32 0,36%
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 29 0,33%
‘Ενωση Κεντρώων 26 0,29%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΆΤΑΞΗ Συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 18 0,20%
Κ.Κ.Ε. (μ-λ),Μ.-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 16 0,18%
ΕΕΚ ΤΡΟΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 10 0.11%
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 3 0,03%
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 0,01%

Δ) Δήμος Ζαχάρως
Γραμμένοι : 13.122 Ψήφισαν: 7.572 ποσοστό 57,70% ‘Εγκυρα: 7.436 ποσοστό 98,20%
‘Ακυρα-λευκά : 136 ποσοστό 1,80 %
Κόμμα ψήφοι Ποσοστό
Νέα Δημοκρατία 2.440 32,81%
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1.212 16,30%
ΣΥΝ./ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 1.113 15,24%
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 659 8,85%
Ανεξάρτητοι ‘Ελληνες 485 6,52%
Κ.Κ.Ε. 483 6,50%
Δημοκρατική Αριστερά 266 3,58%
Οικολόγοι Πράσινοι 133 1,79%
ΛΑ.Ο.Σ. 131 1,76%
Κοινωνική Συμφωνία 94 1,26%
Δημιουργία ξανά 74 1,00%
Αντικαπιταλιστική Αριστερή. Συνεργασία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 66 0,89%
Δημοκρ. Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 66 0,89%
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία 58 0,78%
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 40 0,54%
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 33 0,44%
ΟΧΙ (Δημοκρατική Αναγέννηση-Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) 21 0,28%
‘Ενωση Κεντρώων 14 0,19%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΆΤΑΞΗ Συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 10 0,13%
ΕΕΚ ΤΡΟΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 9 0.12%
Κ.Κ.Ε. (μ-λ),Μ.-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 8 0,11%
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2 0,03%
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 1 0,01%
Ανεξ. Υποψήφιος 0

Ε) Δημοτική Ενότητα Φιγαλείας του Δήμου Ζαχάρως
Γραμμένοι : 2.516 Ψήφισαν: 1.370 ποσοστό 54,45% ‘Εγκυρα: 1.349 ποσοστό 98,47%
‘Ακυρα-λευκά : 21 ποσοστό 1,53 %
Κόμμα ψήφοι Ποσοστό
Νέα Δημοκρατία 484 35,88%
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 201 14,90%
ΣΥΝ./ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 195 14,46%
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Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 127 9,41%
Ανεξάρτητοι ‘Ελληνες 100 7,41%
Κ.Κ.Ε. 69 5,11%
Δημοκρατική Αριστερά 40 2,97%
Οικολόγοι Πράσινοι 21 1,56%
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 18 1,33%
Αντικαπιταλιστική Αριστερή. Συνεργασία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 17 1,26%
ΛΑ.Ο.Σ. 16 1,19%
Κοινωνική Συμφωνία 13 0,96%
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 12 0,89%
Δημιουργία ,ξανά 10 0,74%
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 9 0,67%
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία 4 0,30%
Κ.Κ.Ε. (μ-λ),Μ.-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 3 0,22%
‘Ενωση Κεντρώων 3 0,22%
ΟΧΙ (Δημοκρατική Αναγέννηση-Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) 3 0,22%
ΕΕΚ ΤΡΟΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 2 0,15%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΆΤΑΞΗ Συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2 0,15%

ΣΤ) Εκλογικό Τμήμα 191- Αρχ. Φιγαλείας.
Ψήφισαν: 57
Κόμμα ψήφοι
Νέα Δημοκρατία 28
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 5
ΣΥΝ./ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 5
Ανεξάρτητοι ‘Ελληνες 4
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 4
Δημοκρατική Αριστερά 3
Κ.Κ.Ε. 2
ΛΑ.Ο.Σ. 2
Δημιουργία ξανά 2
Αντικαπιταλιστική Αριστερή. Συνεργασία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 1
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 1

Ζ) Εκλεγέντες Βουλευτές στο Νομό Ηλείας.
Στις εκλογές της 6ης Μαϊου 2012 από τους πολίτες της Ηλείας,
εξελέγησαν οι παρακάτω Βουλευτές, για τη σύντομη περίοδο των λίγων ημερών
μέχρι τη διάλυση της Βουλής, με τους αντίστοιχους σταυρούς σε καθένα :

Κόμμα - Ονοματεπώνυμο Βουλευτή Σταυροί
Νέα Δημοκρατία
1.ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9.257
2. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 6.137
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7.968
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
1.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ( ΕΦΗ) 3.067
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή
1.ΚΡΕΣΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.725
Ανεξάρτητοι ‘Ελληνες
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.472

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκρι-
μένα από την εταιρεία, που είχε αναλάβει την επεξεργασία τους και δεν έχουν δια-
σταυρωθεί ακόμη με τα στοιχεία των Πρωτοδικείων.

Εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
Σε διπλανές στήλες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και λοιπά στοιχεία για τις Εκλογές της 6ης
Μαϊου 2012. Στις στήλες που ακολουθούν εμφανίζονται τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότη-
τα από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκλογική διαδικασία της 17ης Ιουνίου 2012.
Ειδικότερα στις επαναληπτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 έλαβαν μέρος 22 κόμματα και συν-
δυασμοί κομμάτων σε όλη την Επικράτεια. Η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και δεν παρα-
τηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα.
Τα αποτελέσματα των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 για την Επικράτεια, την εκλογική περιφέ-
ρεια Ηλείας, το Δήμο Ζαχάρως και το εκλογικό τμήμα Αρχ. Φιγαλείας, καθώς και οι Βουλευτές που
εκλέχτηκαν σύμφωνα με τη λίστα των κομμάτων και βεβαίως με βάση τους ψήφους που έλαβαν
στο νομό μας, καταχωρούμε αναλυτικά παρακάτω, ως ακολούθως:

Α) Επικράτεια
‘Εγκυρα: 6.154.825 ποσοστό 99% ‘Ακυρα: 36.273 και Λευκά:25.049
Κόμμα ψήφοι Ποσοστό ‘Εδρες
Νέα Δημοκρατία 1.825.377 29,66% 129
ΣΥΝ./ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 1.654,870 26,89% 71
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 755.766 12,28% 33
Ανεξάρτητοι ‘Ελληνες -_Πάνος Καμμένος 462.405 7,51% 20
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 425.952 6.92% 18
Δημοκρατική Αριστερά 385.022 6,26% 17
Κ.Κ.Ε. 277.122 4,50% 12
Δημιουργία ξανά 98.050 1,59% 
0 ΛΑ.Ο.Σ. 97.095 1.58% 0
Οικολόγοι Πράσινοι 54.418 0,88% 0
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 23.730 0,39% 0
Αντικαπιταλιστική Αριστερή. Συνεργασία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 20.387 0,33% 0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΆΤΑΞΗ Συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 17.770 0,29% 0
‘Ενωση Κεντρώων 17.192 0,28% 0
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 14.167 0,23% 0
Παναθηναϊκό Κίνημα 12.439 0,20% 0
Κ.Κ.Ε. (μ-λ),Μ.-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 7.648 0,12% 0
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 4.303 0,07% 0
Κόμμα Φιλελευθέρων 615 0,01% 0
Ανεξ. Μεμονωμένοι Υποψήφιοι 416 0,01% 0
ΚΕΑΝ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 80 0,00% 0
ΑΝ. ΔΡ. ΑΝΑΝΑΡΙΣΤ 1 0,00% 0

Β) Εκλογική Περιφέρεια Ηλείας
‘Εγκυρα: 98.343 ποσοστό 99% ‘Ακυρα- Λευκά: 1.057 ποσοστό 1%
Κόμμα ψήφοι Ποσοστό ‘Εδρες
Νέα Δημοκρατία 28.942 30,45% 4
ΣΥΝ./ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 25.771 26,21% 1
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 16.274 16,55% 1
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 7.484 7,61% 0
Ανεξάρτητοι ‘Ελληνες -_Πάνος Καμμένος 5.939 6,04% 0
Δημοκρατική Αριστερά 5.042 5,13% 0
Κ.Κ.Ε. 3.436 3,49% 0
ΛΑ.Ο.Σ. 1.026 1,04% 0
Οικολόγοι Πράσινοι 814 0,83% 0
Δημιουργία ,ξανά 762 0,77% 0
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 376 0,38% 0
Παναθηναϊκό Κίνημα 366 0,37% 0
Αντικαπιταλιστική Αριστερή. Συνεργασία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 348 0,35% 0
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 243 0,25% 0
‘Ενωση Κεντρώων 187 0,19% 0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΆΤΑΞΗ Συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 170 0,17% 0
Κ.Κ.Ε. (μ-λ),Μ.-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 99 0,10% 0
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 64 0,07% 0
Κόμμα Φιλελευθέρων 0 0
Ανεξ. Μεμονωμένοι Υποψήφιοι 0 0
ΚΕΑΝ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0 0
ΑΝ. ΔΡ. ΑΝΑΝΑΡΙΣΤ 0 0

Γ) Δήμος Ζαχάρως
‘Εγκυρα: 7.073 ποσοστό 99% ‘Ακυρα- Λευκά: 63 ποσοστό 1%
Κόμμα ψήφοι Ποσοστό
Νέα Δημοκρατία 2.746 38,82%
ΣΥΝ./ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 1.561 22,07%
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1.027 14,52%
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 603 8,53%
Ανεξάρτητοι ‘Ελληνες -_Πάνος Καμμένος 319 4,51%
Δημοκρατική Αριστερά 281 3,97%
Κ.Κ.Ε. 268 3,79%
ΛΑ.Ο.Σ. 76 1,07%
Δημιουργία ,ξανά 57 0,81%
Οικολόγοι Πράσινοι 41 0,58%
Αντικαπιταλιστική Αριστερή. Συνεργασία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 25 0,35%
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 17 0,24%
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 15 0,21%
Παναθηναϊκό Κίνημα 13 0,18%
‘Ενωση Κεντρώων 7 0,10%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΆΤΑΞΗ Συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 6 0,08%
Κ.Κ.Ε. (μ-λ),Μ.-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 6 0,08%
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 5 0,07%

Δ) Εκλογικό Τμήμα 191- Αρχ. Φιγαλείας.
Ψήφισαν: 55
Κόμμα ψήφοι
Νέα Δημοκρατία 27
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ενωτ. Κοιν. Μέτωπο 7
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 5
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 4
Ανεξάρτητοι ‘Ελληνες Πάνος Καμμένος 4
ΛΑ.Ο.Σ. 4
Δημοκρατική Αριστερά 3
Κ.Κ.Ε. 1

Ε) Εκλεγέντες Βουλευτές στο Νομό Ηλείας.
Στις εκλογές της 17ης Ιονίου 2012 στην Περιφέρεια Ν. Ηλείας, εκλέγονται οι παρακάτω Βουλευ-
τές :
Κόμμα - Ονοματεπώνυμο Βουλευτή
Νέα Δημοκρατία
1.ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
3. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
1.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ( ΕΦΗ)

Επίσης εκλέγονται και οι παρακάτω συμπατριώτες μας βουλευτές , στις εκλογικές περιφέρειες Α’
και Β’ Αθηνών, ως εξής:

1. ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ με τη Ν.Δ. στην Α’ Αθηνών και
2. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ πάλι με τη Ν.Δ. στη Β’ Αθηνών.

Ο κ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ, ως Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής των Ελλήνων, παρέδωσε τα εκλογικά
αποτελέσματα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών αποτελε-
σμάτων από το αρμόδιο Υπουργείο.

Οι επαναληπτικές εκλογές έδωσαν τελικά Κυβέρνηση από τα τρία «φιλο-
ευρωπαϊκά» κόματα..

Οι επαναληπτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου έδωσαν τελικά Κυβέρνηση Συνεργασίας. Επειδή δεν
δόθηκε αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα, από τη ψήφο του Ελληνικού Λαού της 17ης Ιουνίου και το
μήνυμα των εκλογών ήταν «συνεργασία μεταξύ των κομμάτων για σχηματισμό κυβέρνησης», τα
κόμματα της Νέας Δημοκρατίας ( Ν.Δ.), του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΔΗΜ.ΑΡ.),
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που συγκλίνουν ως προς τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της
χώρας, προφανώς έλαβαν το μήνυμα και αποφάσισαν να στηρί-
ξουν τελικά Κυβέρνηση Συνεργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι
αρχηγοί και επιτελείς των τριών αυτών κομμάτων, που συγκε-
ντρώνουν 179 βουλευτές, ήτοι 129 η Ν.Δ., 33 το ΠΑΣΟΚ και 17 η
ΔΗΜΑΡ και το 50% περίπου των Ελλήνων Πολιτών, προχώρη-
σαν στην κατάρτιση βασικού προγράμματος σύγκλισης και επι-
λογής των κατάλληλων προσωπικοτήτων για τις κυβερνητικές
θέσεις, έτσι ώστε η χώρα να κυβερνηθεί ουσιαστικά κατά την
κρίσιμη αυτή περίοδο. Και επί πλέον να εξυπηρετηθούν οι στό-
χοι που είναι η προσπάθεια αναχαίτισης της καταστροφικής
πορείας της Χώρας και η ανάκαμψη της οικονομικής της δρα-
στηριότητας καθώς και η ανασυγκρότηση της διοικητικής, κοι-
νωνικής και εθνικής της υπόστασης.
Με τη σύμφωνη γνώμη των αρχηγών του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελου
Βενιζέλου και της ΔΗΜΑΡ. κ. Φώτη Κουβέλη, ορκίστηκε την
Τετάρτη στις 20 Ιουνίου 2012 Πρωθυπουργός της Χώρας ο κ.
Αντώνης Σαμαράς, αρχηγός της ΝΔ που ήταν πρώτο κόμμα στις
πρόσφατες επαναληπτικές εκλογές.
Στη συνέχεια ορίστηκαν οι Υπουργοί και Υφυπουργοί, οι οποίοι
ορκίστηκαν την επόμενη ημέρα Πέμπτη 21/6/2012. Εξαίρεση
αποτέλεσε ο Υπουργός Οικονομικών ο οποίος επρόκειτο να
ορκιστεί μεταγενέστερα, δεδομένου ότι ο υπηρεσιακός Υπουρ-
γός Οικονομικών κ. Ζανιάς όφειλε να βρίσκεται στις Βρυξέλες
για τη συνεδρίαση του «Eurogroup» κατά τις ημερομηνίες ορκο-
μωσίας της νέας Κυβέρνησης. Ο κ. Βασίλης Ράπανος, ο οποίος
ορίστηκε κατ’ αρχήν Υπουργός Οικονομικών, στη συνέχεια μετά
την γνωστή περιπέτεια της υγείας του, ανακάλεσε την συναίνε-
σή του για ανάληψη των καθηκόντων του υπουργού Οικονομι-
κών και έτσι την 26η Ιουνίου 2012 ορίστηκε νέος Υπουργός
Οικονομικών ο κ. Γιάννης Στουρνάρας. Την ίδια ημερομηνία
παραιτήθηκε και ο κ. Γιώργος Βερνίκος από την κυβερνητική
θέση του Υφυπουργού, στο νεοσύστατο Υπουργείο Ναυτιλίας
και Αιγαίου για προσωπικούς λόγους .

Τα μέλη της νέας Κυβέρνησης, που είναι συνολικά 38 και στε-
λεχώνουν τα παρακάτω 17 Υπουργεία, μαζί με τον Κυβερνητικό
εκπρόσωπο, έχουν ως ακολούθως:
1. Υπουργείο Οικονομικών :
Γιάννης Στουρνάρας - Υπουργός
Χρήστος Σταϊκούρας - Αναπληρωτής Υπουργός
Γιώργος Μαυραγάννης - Υφυπουργός.
2. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης &Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης :
Αντώνης Μανιτάκης – Υπουργός
Μανούσος Βολουδάκης - Υφυπουργός.
3. Υπουργείο Εσωτερικών :
Ευριπίδης Στυλιανίδης – Υπουργός
Χαράλαμπος Αθανασίου - Υφυπουργός.
4. Υπουργείο Εξωτερικών :
Δημήτρης Αβραμόπουλος – Υπουργός
Δημήτρης Κούρκουλας - Υφυπουργός.
5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας :
Πάνος Παναγιωτόπουλος – Υπουργός
Παναγιώτης Καράμπελας - Υφυπουργός
Δημήτριος Ελευσινιώτης - Υφυπουργός.
6. Υπουργείο Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων :

Κωστής Χατζηδάκης – Υπουργός
Σταύρος Καλογιάννης- Αναπληρωτής Υπουργός
Θανάσης Σκορδάς - Υφυπουργός
Νότης Μηταράκης - Υφυπουργός.

7. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής 
Ευάγγελος Λιβεράτος – Υπουργός
Σπύρος Καλαφάτης- Αναπληρωτής Υπουργός
Ασημάκης Παπαγεωργίου - Υφυπουργός.
8. Υπουργείο Παιδείας , Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού :
Κων/νος Αρβανιτόπουλος – Υπουργός
Κώστας Τζαβάρας- Αναπληρωτής Υπουργός
Γιάννης Ιωαννίδης - Υφυπουργός
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου- Υφυπουργός.
9. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας :
Γιάννης Βρούτσης – Υπουργός
Νίκος Νικολόπουλος - Υφυπουργός.
10. Υπουργείο Υγείας :
Ανδρέας Λυκουρέντζος – Υπουργός
Μάριος Σαλμάς - Αναπληρωτής Υπουργός
Φωτεινή Σκοπούλη - Υφυπουργός.
11. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων :
Θανάσης Τσαυτάρης – Υπουργός
Μάξιμος Χαρακόπουλος -Αναπληρωτής Υπουργός.
12. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των:
Αντώνης Ρουπακιώτης – Υπουργός
Κώστας Καραγκούνης - Υφυπουργός.
13. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
Νίκος Δένδιας – Υπουργός.
14. Υπουργείο Τουρισμού ( νεοσύστατο ):
‘Ολγα Κεφαλογιάννη – Υπουργός.
15. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ( νεοσύστατο ):
Κώστας Μουσουρούλης – Υπουργός.
16. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης( νεοσύστατο ):
Θόδωρος Καράογλου – Υπουργός.
17. Υπουργείο Επικρατείας :
Δημήτρης Σταμάτης – Υπουργός.
18. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος : Σίμος Κεδίκογλου – Υπουργός.

Από τις στήλες αυτής της Εφημερίδας ευχόμαστε στα μέλη της
Νέας Κυβέρνησης καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο
τους, που είναι δύσκολο και επίπονο. Οφείλουν όμως με επιμο-
νή , υπομονή και σοφία να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων
και να δώσουν ελπίδα και προοπτική στους Πολίτες αυτής της
Χώρας.

Επίσης συγχαίρουμε τον Ηλείο συμπατριώτη μας κ. Κώστα Τζα-
βάρα, Αναπληρωτή Υπουργό στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευ-
μάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και του ευχόμαστε καλή επι-
τυχία στο έργο του. Προσδοκούμε δε ότι θα καταβάλλει την
απαραίτητη δημιουργική του προσπάθεια για την ανάπτυξη
όλου του νομού, αλλά και της ορεινής Ολυμπίας και Ηλείας,
περιοχές που ιδιαίτερα ταλανίζονται από την απομόνωση και
την υπανάπτυξη.

Η Βουλή των Φιγαλέων
Τα Μεθεόρτια των Μέτρων –Προκήρυξη Εκλογών

Η Σύνδεση Με τα Προηγούμενα

Ο Ζολώτας είχε κάνει ένα λάθος, τρομερό

Να νομίσει η Φουστανέλα, ότι μοιάζει με Φουρό,

Το τσαρούχι με παντόφλα ή με μπάνιου σαγιονάρα,

Διότι πώς να εξηγήσεις , τέτοια που είπε σαχλαμάρα,

Να προτείνει στον Θιοχάρη, να πάμε στην Γερμανία

Την Άγκελα εκεί να δούνε, μέσα στην Καγκελαρία

Αφού γνώριζε πως ο Πρόεδρος, Γερμανό όταν ακούει

Από την κατοχή του έχει μείνει και του έχει γίνει Χούι

Να κτυπιέται, να φωνάζει, Τα σπυράκια να βγάζει,

Ούνους να τους αποκαλεί

Και αλήθεια δεν είναι μόνος, στην Φιγαλική Βουλή.

Τώρα πρέπει να τα μαζέψει, πρέπει για να ελιχθεί

Μα τα γεγονότα τρέχουν, πέφτουνε σαν αστραπή

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Η Συνάντηση Με τον Γιώρη και τον Θιοχάρη
Τον δρόμο παίρνει βιαστικός να πάει στο Νιοχώρι,

Σίγουρος είναι πως θα βρει, κάπου εκεί, τον Γιώρη

Στρίβει στα Λυμπεραίικα, περνάει, το Αλωνάκι

διασχίζει στις Σαδαρραρές, πατάει σαν πουλάκι!,

Βιάζεται διότι στο μυαλό του πέρασε μια σκέψη,

Ότι ο Πρόεδρος πάει εκεί και θα του τα μπερδέψει.

Μα να και ω του θαύματος, σαν φθάνει στο Πουρναράκι

βλέπει τον Θιοχάρη να μιλάει με νεύρα στον « Γιωργάκη»

Τα χέρια του να τα κουνά και να είναι ξαναμμένος

Και τον ακούει να δηλώνει , ότι είναι εκνευρισμένος

Με τον Ζολώτα και ειδικά, με την νέα πρότασή του,

Διότι δεν μπορεί να το βάλει ο νους , ούτε και η λογική του.

«Πως τόλμησε σε με να πει, με θράσος να προτείνει

Στην Μέρκελ για να πάμε εμείς και άναυδος έχω μείνει,

Που έτσι με τον τρόπο του αυτό, αβίαστα, αναγνωρίζει,

Ότι η Γερμανία στο εξής, τις τύχες μας ορίζει»

-Ο Γιώρης τον ησύχαζε, « σταμάτα μην νευριάζεις»,

ας μιλήσουμε πιο ήρεμα, -

«βρε εσύ τι μας κοιτάζεις;»

λέει στο Ζολώτα, που έφθασε με φόρα, μα κοντοστάθηκε

όταν, όπως φοβότανε, ο Πρόεδρος Θεάθηκε,

να έχει φθάσει πρώτος εκεί, την μαγκούρα να κουνάει

και στον Γιώρη τα καθέκαστα, με τον τρόπο του να εξηγάει.

Γυρνάει ο Θιοχάρης προς τα εκεί, ο Ζολώτας αποσβολωμένος

Σαν στήλη που λένε άλατος, στον τόπο κολλημένος

Και Ούτε πίσω ούτε μπροστά, ένα βήμα δεν κάνει,

Γι αυτό ο Γιώρης τον πλησίασε και από τον μπράτσο τον πιάνει,

Λέγοντας του, «μην σκίαζεσαι δεν είμαστε ανθρωποφάγοι,

Για το καλό πασχίζουμε, μιας και αυτοί οι ‘Τράγοι’,

Που τόσο χρόνια διοικούν, μας έχουνε ταράξει,

Αφού Θανατηφόρα αγωγή,

για την οικονομία μας, που ήταν ήδη αναιμική, έχουνε διατάξει.

Αλλά μην κοροϊδευόμαστε, χρόνια τώρα, το χρέος, σαν το σαράκι,

Ροκάνιζε τα θεμέλια της,

Και είναι επόμενο κάποια στιγμή να γκρεμιστούν οι τοίχοι της, να πέσουν

τα πατερά της

μααα , τον Γιαννάκη βλέπω να έρχεται και έτσι όπως τρέχει

κάποιο νέο σοβαρό, φαίνεται, να κατέχει».

Η ανακοίνωση των Εκλογών της 6ης Μαϊου
Έφθασε ο Γιαννάκης και μαζί ‘ξαγνάντεψε’, ο Ζαφείρης

Μα και ο Λώνης , που ως γνωστόν καλός είναι νοικοκύρης

Μαζεύτηκαν και άλλοι πολλοί

Σχεδόν όλη η Τοπική Βουλή

και ο Γιαννάκης άρχισε τότε να εξηγάει.

-ότι προκηρυχθήκανε εκλογές για τις έξι του Μάη.

-Κάποιοι εμείνανε σιωπηλοί, το είχανε ακούσει άλλοι.

Τότε ο Λευτέρης φώναξε, « σας έλεγα το κεφάλι,

Φταίει για όλα τα δεινά, πέστε μου τι θα αλλάξει;

Υπάρχει Κανένας ‘Χαμοθεός’, που τώρα θα τα φτιάξει;».

Πολλοί εσυμφωνήσανε, μα ο Πρόεδρος επεμβαίνει

και λέει «ένα ερώτημα, σε αυτό που άκουσα μες στο μυαλό μου μπαίνει.

Θα δώσουνε οι Εκλογές την δέουσα την λύση

Ή θα γκρεμίσουν γρήγορα, αν κάτι έχουν κτίσειμε την τόση λιτότητα, με

το σφικτό ζωνάρι

Διότι να πάρει η ευχή,

Μας έχουν βγάλει την ψυχή,

Τα πάντα έχουνε πάρει».

Γυρνώντας στον Ζολώτα, που δεν έλεγε λέξη

Του λέει πως τα τώρα είναι που τα πράγματα, έχουνε παραμπλέξει

Το Θέμα μας αναβολή, εκ των πραγμάτων παίρνει

Και βγάλε απ την κούτρα σου και μη σε βολοδέρνει,

η σκέψη που μου έλεγες, καινούργια έχουμε χάλια,

με τις Εκλογές θα χάσουμε τα αυγά και τα Πασχάλια».

Κοιτάζοντας και τους λοιπούς, που δεν τα ξέρανε ούλα

Λέει «να το Θυμάστε Χωριανοί, έρχεται αναμπουμπούλα,

Διότι ο κόσμος με θυμό θα πάει να ψηφίσει

Θέλει να βγάλει το άχτι του, θέλει να τιμωρήσει

Και όχι βεβαία άδικά, αυτούς που τόσα χρόνια

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 συνολικού εμβαδού

2628.67 τ.μ, με λιθόκτιστη εγκαταλελειμένη κατοικία εντός του οικοπέδου, άρτια και οικοδομήσι-

μη δίπλα σε κεντρικό δρόμο πλάτους 4 μέτρων, με παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλε-

φώνου. Τιμή 38.000 ευρώ. 

Πληροφορίες Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης 6977443477



ΦΙΓΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΣΕΛΙΔΑ 7ΦΙΓΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Με τα τόσα ¨θα¨ , μας κάνανε να χάσουμε, βρακιά και παντελόνια.

Προβλέπω πως Κυβέρνηση, πάλι δεν θα προκύψει,

Ξανά θα έχουμε Εκλογές και με πολλή μου θλίψη

Εμείς θα την πληρώσουμε, και θα είναι πάλι τσουχτερή ,

Η νέα αυτή κατραπακιά , που όλοι την λέμε ¨λυπητερή¨»

Ο Έλληνας ακόμα και στα δύσκολα Γελάει
Τότε Όλοι με μια φωνή , αρχίσανε να απειλούνε

Λες και μπροστά είχαν τους υποψήφιους, «τώρα αυτοί θα δούνε..!

Λέγανε και ξαναλέγανε, μα με χιούμορ ο Θανάσης

Στον διπλανό του απαντά, «πάλι εσύ θα χάσεις,

Αν πας στην κάλπη με θυμό, το άχτι σου να βγάλεις,

Σε περιπέτειες, σοβαρές την χώρα μας θα βάλεις.

Πολιτική Αστάθεια και ακυβερνησία,

θα είναι το αποτέλεσμα, θυμάσαι την ιστορία

που μολογούσαν οι παλιοί,

- αυτή που ο Αγάς, από τον πολύ θυμό του,

έβγαλε την χαντζάρα του και έκοψε τον δικό του…!

Κατάλαβες τι εννοώ, λιανά να μη στο κάνω,

διότι τα όρια του επιτρεπτού, μα αυτό που λέω πιάνω».

Γελάσανε όλοι, με το χωρατό του ετοιμόλογου Θανάση,

είδαν πως ήταν σωστό, είδανε πως είχε βάση

Μα τέτοια ώρα που ο θυμός στο κόκκινο έχει φθάσει

Η τιμωρία θα γραφτεί,

σε αυτό το περίεργο χαρτί, Που ψήφο έχουν ονομάσει.

Χωρίς λόγια άλλα πολλά, ούτε με χαιρετούρες κλπ

Φύγανε για το σπίτι

Θέλουνε να ακούσουνε και αυτοί

Με το δικό τους το αυτί

Τα νέα από την τηλεόραση, που την εποχή ετούτη,

Υποτιμητικά την αποκαλούν, ούλοι τους χαζοκούτι.

Οι Εκλογές της 6ης Μαή
Αρχίσανε οι εκπομπές και οι κοκορομαχίες,

Λες και τίποτα δεν διδάχθηκαν, οι ίδιες ιστορίες.

και εν πολλοίς τα πρόσωπα, τα ίδια παραμένουν,

Μονάχα πριν εμφανιστούν , για «λίφτινκ» πια ,πηγαίνουν.

Μα αυτή η παραμόρφωση σαν σκιάκτρα τους κάνει

Όταν τους βλέπεις να μιλούν, το γέλιο σε πιάνει!

Για γέλια όμως δεν είμαστε, μα και το πολύ το κλάμα

Κανέναν πια δε ωφελεί, γι αυτό, έκανα τάμα

Να μας φωτίσει η Παναγιά να κάνουμε ότι είναι σωστό,

Ελέγχοντας με την λογική , τον όντως δίκαιο, Θυμό.

Τα αποτελέσματα των Εκλογών
Μα ο πόνος ήτανε πολλής και ο Θυμός Μεγάλος

Έτσι μετά τις Εκλογές,

Με το αποτέλεσμα που λες

Δεν ημπορούσες για να πεις, ποιος ήτανε, ο ένας ή ο άλλος.

Και όπως θα έλεγε, με νόημα και ο Μπάρμπα Δημήτρης

«Τώρα είναι που δεν γνώριζε και η Στραβή το Αρνί της»

Από αυτά που ήξερες, τα πάντα έχουν αλλάξει

Με πια πρωτόγνωρη σειρά, είχανε κατατάξει

Οι ψηφοφόροι στην Βουλή, την αντιπροσωπεία

Που δεν είχε ομοιότητα, με τα παλιά, καμία.

Την αίγλη που είχανε την πολλή, οι παραδοσιακά μεγάλοι,

Την χάσανε και την διεκδικούν, με δύναμη κάποιοι άλλοι.

Πολλά γίνανε τα Κόμματα, που σαν ένα Πάζαλ μοιάζει,

Το τι πιστεύει ο Καθείς, τα όρια του, που βάζει.

Διότι μπροστά στις κάμερες, ίσως να λένε οι πιο πολλοί

Ότι ο Λαός είναι σοφός και ότι ζητάει από την Βουλή,

ρότα να αλλάξει στο εξής, να δημιουργηθούν συνεργασίες,

αλλά σαν κλείσει το γυαλί, μιλούν για ανοησίες ..

Πράγμα που δείχνει πως ο άνθρωπος, ωσάν τον Λύκο μοιάζει

« την τρίχα αλλάζει σίγουρα, την γνώμη δεν αλλάζει»

Και είναι και πάρα πολλοί από εκείνους και από τούτους

Που με ειρωνεία πολλή, λένε το λατινικό

“multus est stultus”- που θα πει ελληνιστί -οι πολλοί είναι χαζοί

Προκήρυξη Νέων Εκλογών για 17 Ιουνίου
Έτσι το αναμενόμενο, που πρόβλεψε και ο Θιοχάρης

Ατελέσφορες οι Εντολές, του έλα και εσύ να πάρεις!!

Μήπως και φιλοτιμηθούν Κυβέρνηση να φτιάξουν,

Μα ο καθένας σκέφτεται, μήπως και τον ταράξουν

Οι Σύντροφοι στις καρπαζιές, αν κάπου συναινέσει

Για αυτό μια είναι η απάντηση, «Ότι δεν θα μπορέει,

με τους άλλους να συνεννοηθεί, το πρόγραμμα διαφέρει»

χωρίς την αλήθεια να την πει , «Το Κόμμα δεν το Συμφέρει»

Και να που νέες εκλογές προκηρυχθήκανε πάλι

Ξανά εμπήκε στην φωτιά, της Κάλπης το Τσουκάλι

Και βράζουμε μες στο ζουμί, ότι είναι μεινεμένο,

Αφού χρόνια μας στύβουνε , και έχουν ρουφηγμένο,

Κάθε ικμάδα από τον λαό, από τους Νοικοκυραίους,

Που κοντεύουν να τους κάνουνε πια , όλους διακονιαρέους.

Προεκλογική
Περίοδος- Θέσεις Κομμάτων
Δεν είχανε προλάβει τα σπαθιά, από τις μάχες να κρυώσουν

Και τις κουμπούρες τις παλιές, να τις ξανά-λαδώσουν

Και βάλανε τα σελάχια τους, τα μπαρουτόβολά τους

καβαλήσανε τα άτια τους, μα εις τα πισινά τους

Είχανε όλα τα παλιά, που δήθεν είχαν σβήσει

Και στο κακό το παρελθόν τα είχανε αφήσει.

-Ο Ένας κάνει τον Άγιο, τον άλλον τον ξορκίζει,

Για την Συντέλεια του κόσμου ολόκληρου, υπεύθυνο τον χρήζει.

-Ο Άλλος, Μέγας Αλέξανδρος, νομίζει ότι θα γίνει

Θα κατατροπώσει τους εχθρούς,

Σε νέους, ένδοξους Γρανικούς Και στην Ιστορία θα μείνει,

ως ο Μέγα μεταρρυθμιστής, που σαν οδοστρωτήρας

τα πάντα τα ισοπέδωσε και έγινε ο Σωτήρας,

όχι μονάχα της Μικρής Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης όλης.

«μα όπως λένε και στο Χωριό, ο φαφλατάς Μανώλης

Ανέξοδα και ανώφελα με τα πολλά του λόγια

Έκτιζε και εμοίραζε ανώγια και κατώγια»

Αλλά και οι άλλοι αρχηγοί, έχουνε πάρει φόρα

- Ο Ασήκωτος- πολλά βαρύς, κάνει ότι αυτός μπορεί

Να περιμαζέψει το άλλοτε τρανό “μαντρί”,

Που έχει πλέον σκορπιστεί, μετά από την νεροποντή.

Mα το νερό ήταν πολύ και έχει πάρει πορεία,

που σε ετούτη την στιγμή, δεν ημπορεί να κρατηθεί.

Είναι όμως ευκαιρία,

στην αντιπολίτευση όταν θα βρεθεί, με μια ομάδα πολύ μικρή,

να κρίνει να αναλογιστή,

χρειάζεται ψυχραιμία, δύσκολα τα ηνία..!

-Τον Άκαυτο αγιάτρευτη αγάπη τον κατέχει

Για τον παλιό του αρχηγό, έρωτα τόσο έχει

Που και πεθαμένος δεν θα θελε μαζί του να συμπράξει,

Φέρνοντας νέα λογική, ότι δουλεύουν οι νεκροί

Δεν την έχουνε αράξει!!.

-Η Συντρόφισσα, που τον Παπά και τον Ρήγα συνδυάζει,

Έχει κολλήσει στα παλιά, και ξέρει όταν τυρβάζει,

Ότι Κανένας δεν προσέχει πια , κανένας δεν ακούει

Και όσοι την ψηφίζουνε, το κάνουν από χούι

Ούτε ζητάει και πολλά, δεν θέλει φασαρίες\

Με Κυβερνήσεις να μπλεχθεί , με τέτοιες ιστορίες!!.

Αλλά έχει και ένα καλό, σταθερή σαν βράχος παραμένει,

Τι και αν ο Κόσμος άλλαξε, αντίκα Αυτή θα γένει.

- Ο Φωτισμένος, με σκεπτικισμό, κάποιες κινήσεις κάνει

Θέλει Σωτήρας να γενεί και στο κρασί του βάνει

νεράκι, που κάνει καλό και ο οίνος κεκραμένος,

σου αφήνει καθαρό μυαλό, και ας είναι νοθευμένος .

Και όπως λέγανε οι παλιοί που τον τιμούσανε πολύ

«αν ο Μήνας δεν έχει ρο, όπως και ο Ιούνης

το κρασί θέλει νερό», το λέει και ο Ματζούνης.

-Μα και τα άλλα Κόμματα, πώς να τα παρακολουθήσεις,

Νόημα να βγάλεις από αυτά, να πας να τα ψηφίσεις.

-Σίγουρα κάθε χαραυγή, η καρδιά αναπτερώνει,

φωτάει η ημέρα για όλους μας, δεν είναι εκείνοι μόνοι,

Που βλέπουν το ξημέρωμα και λένε ότι χρυσίζει,

Διότι η κάθε ημέρα που έρχεται, για όλους μας φωτίζει.

Μια ωραία χαραυγή , χάνει την ομορφιά της ,

όταν με μάτι αλλήθωρο την βλέπουν τα παιδιά της

-Τον Μαυροσκέλη Μοναχό τον Βλέπω καβαλάρη,

Με περηφάνια να κτυπά της μούλας το σαμάρι,

Αφού εκείνη αλάφιασε και πάει να ζευγαρώσει,

Εις το παλιό να μπει παχνί, άλλος να την σαμαρώσει

-Εκείνοι που στο πράσινο έχουν ευαισθησία

Φαίνεται, πως ο ήλιος, τους φέρνει ανορεξία,

Είναι οι Εκλογές τον Ιούνιο οι, αυτό μην το ξεχνάμε,

Λιγοστεύει πολύ το πράσινο, όσο σε Καλοκαίρι πάμε!

-Μα και η «Αγία» η Ψηλή, Πειθάρχησε στην συμβουλή,

Του Πάνσοφου Πατέρα, Για να γυρίσει στο μαντρί:

«η ευκαιρία είναι καλή,

αν θέλεις και Πρωθυπουργός να γενείς κάποια μέρα»

-Τα υπόλοιπα τα Κόμματα, σε αριθμό πολλά,

Μπορεί όντως τα ποσοστά να ήταν λιγοστά

Μα η αξία και ευρηματικότητά του, είναι στα ονόματά τους .

Η Συμπεριφορά των Χωρικών κατά την προεκλογική Περίοδο
Ήσυχα ήτανε στο χωριό, καμία μαρτυρία

Ότι υπήρχαν Εκλογές, όπως στη ιστορία,

γινότανε το έλα να δεις, με τις αψιμαχίες

Και με τα λόγια τα παχιά, «τα θα», τις αηδίες.

Μόνο με τα μηνύματα, τους βομβαρδίζουνε στα κινητά,

Αφού με τα ευρήματα αυτά, Την νέα Τεχνολογία,

Γίνεται ετούτο μπορετό,

Άσχετα αν είναι σωστό,

Μια και Είναι πολύ μονόπλευρη , αυτή η επικοινωνία.

Η ΜΙΚΡΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ
Ρεπορτάζ του «Κανένα»

ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΙΝΑΙ
Η  ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΛΙΟ. ΑΣ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ...

-Ο Ζολώτας δεν έχανε εκπομπή, ούτε παραθυράκια,

Δίκαια οι χωριανοί τον αποκαλούν, τον νέον τον Ματάκια

Το Mega, βλέπει στις Οκτώ, και στις 9 τον ΣΚΑΙ ,

Ταυτόχρονα, βλέπει την NET, την εκπομπή της Στάη,

Και ας εκνευρίζεται πολύ που πάντα τον απασχολεί δεν ξέρει που τηράει!

Εξανίσταται πολλές φορές, μα όλα αυτά που ακούει και βλέπει,

Μα υπομένει στωϊκά, πιστεύει ότι πρέπει

Να μάθει τις προτάσεις τους, να είναι ενημερωμένος,

Όταν στην κάλπη θα βρεθεί, θέλει να είναι προετοιμασμένος,

Για να ψηφίσει λογική, ελπίδα, αλλά και γνώση,

Μήπως και κάποιος βρεθεί τον Τόπο αυτόν να σώσει!

Επίσημη συνάντηση δεν είχε με κανένα,

Λέγοντας, με αυταρέσκεια, «αν θέλουν οι μπροστινοί, ας έλθουνε σε

Μένα»

Έδειχνε ότι με πολλά θέματα, ήτανε Χολωμένος,

και με τον ίδιο του τον Εαυτό ήτανε «φουρκισμένος»

« Πώς -αναρωτιέται- , βιάστηκε ταξίδι να προτείνει;

αδιάβαστος επιάστηκε, έπρεπε να είχε μείνει,

στην πρόταση την αρχική, που είχε γίνει αποδεκτή

και έτσι να περιμένει, τα πράγματα να εξελιχθούν, να δει τι θα απογίνει

-Μα και οι άλλοι στο Χωριό, δεν κάνανε προσπάθεια

για κάποια, συνάντηση, αλλού είχανε το Μυαλό, αλλού είχανε τα μάτια.

Το τι θα γίνει ενδιέφερε, ποιος θα επικρατήσει;

θα είναι άραγε ικανός να δώσει κάποια λύση;

Στα τόσα μας Προβλήματα και τα τόσα διλήμματα

-Έφθασε και η Κυριακή, πολύ ησυχία πάλι,

Ότι και αν ψήφισε ο καθείς, μέσα εις το κεφάλι,

Αλλά και μέσα στην καρδιά φώλιαζε μια αγωνία

Που την επέτεινε πολύ, το ότι δεν έκανε κανείς, μια πρόταση με ουσία.

Τα αποτελέσματα των Εκλογών- Διαπιστώσεις
Τα αποτελέσματα ήταν κοντά, σε ότι είχανε προβλέψει,

Και μετανιώσανε πολλοί, που στοίχημα δεν είχανε παίξει.

Και την Δευτέρα αυθόρμητα στο Χάλασμα μαζευτήκανε

Για το τι θα γίνει στο εξής, σε διάλογο όλοι μπήκανε

Πολλοί είχαν ενθουσιασμό, συγκρατημένοι ήταν άλλοι

Μα ένα χαμόγελο ελαφρύ, στην έκφραση των οφθαλμών, διέκρινες και

πάλι.

Μακάρι να μην διαψευστούν, η ελπίδα να θεριέψει

Να φύγει πια η Καταχνιά και η Νέα η Κυβέρνηση, τα αμάζευτα να μαζέψει.

-Εκθείαζαν τον σοφό Λαό, που πάλι ψήφισε ορθά!.

Και είπε σε ορίζω αρχηγό, εσένα Αντώνη Σαμαρά

Αλλά δεν θα είσαι μόνος σου, διότι εμπιστοσύνη

Δεν έχω σε κανέναν σας, Κυβέρνηση θα γίνει

Και με τον Βαγγέλη, τον Βαρύ, το θέλει δεν το θέλει

Αλλά και τον χαμωβλεπή, τον Φώτη τον Κουβέλη.

Στο Αλέξη έδωσε άλογο, ίσως τον Βουκεφάλα!

Και του είπε, για να λογικευθεί, ας πιεί της εμπειρίας γάλα,

Μα πάνω από όλα του ζήτησε, το «άλογο» να δαμάσει,

Διότι το ‘Άτι’ του είναι αψύ, μπορεί να τον κρεμάσει.

Του τόνισε πως είναι κολλητική, και βλαβερή η αλαζονεία

Και να προσέξει πιο πολύ, αν θέλει στο μέλλον για να δει , κάποτε εξουσία

-Τον Άκαυτο’. Που ονόμασε, με χιούμορ τον Καμένο,

Του είπε μία συμβουλή,

Ναι, σε θέλω μέσα στην Βουλή,

αλλά για πρόσεξε πάρα πολύ, αδυνάτισε λιγάκι,

έχω καεί από Χονδρούς και εσύ είσαι «μπουλουκάκι»

-Στον Μιχαλολιάκο και ειδικά στον Κασιδιάρη ζήτησε τα χέρια να μαζέψει,

αλλά και τον χαρακτήρα του πολύ να τιθασεύσει ,

αν θέλει ρόλο σοβαρό στην Χώρα για να παίξει.

Πρέπει να γίνει ανθεκτικός σε πολλά,

στα δύσκολα και τα απλά,

Ιδιαίτερα στο όπλο το ισχυρό, που πλεονεκτεί ακόμα και μια γκιόσα

Που για να πετύχει το σκοπό της, Βελάζει ασταμάτητα, δεν βάζει μέσα

γλώσσα.

-Στην Παπαρήγα, μήνυσε το Κόμμα της να φτιάξει .

Βαρέθηκε πια ο Λαός, ο ίδιος ο Λόγος, ο Παλιός,

μονότονος και βαρετός.

Τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλιώς θα το ρημάξει.

Ο Προβληματισμός του Θιοχάρη- για την Συνέχεια
Τον Θιοχάρη τον Προβλημάτιζε, πως μπορετό θα γίνει

Η νέα η Κυβέρνηση, χρόνο αρκετό να μείνει,

Να βάλει κάποιο πρόγραμμα , να βάλει μια τάξη

Και να σταματήσει ,τον κατήφορο, την οικονομία να φτιάξει

Για αυτό έστειλε μήνυμα, στον Γιώρη να καλέσει

Στο Χάλασμα, μια σύναξη, να δει αν θα μπορέσει

να τους μαζέψει το μυαλό, πρέπει τώρα να δούνε ,

το πως θα συνεχίσουν στο εξής, το πως θα πορευτούνε.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22ων ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/8/2012 ΠΡΩΙ- ΩΡΑ 8.00 Εκκλησιασμός

ΑΠΟΓΕΥΜΑ - ΩΡΑ 19.30 Αφή της Φιγαλικής φλόγας στο ναό της Αθθηνάς, επάνω στο λόφο  «Κουρ
δουμπούλι της Αρχαίας Φιγαλείας

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/08/2012 ΠΡΩΙ - ΩΡΑ 8.00 Πεζοπορία από ναό του Επικούριου Απόλλωνα, με τερματισμό την πλατεία του 
Αγίου Δημητρίου στα Περιβόλια. 

ΠΡΩΙ - ΩΡΑ 8.30 ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Αγώνας δρόμου των αθλητών που  θα πάρουν  μέρος, από   το  Ναό  του  Επι
κουρίου Απόλλωνα έως  την αρχαία Κρήνη "ΝΤΟΥΝΑ' της Αρχαίας Φιγαλίας.  
Συνολική απόσταση 14 χιλιομέτρων.
Προσοχή: Η συμμετοχή των αθλητών θα γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
συμπληρωσει το 18ο έτος της  ηλικίας τους και ότι  θα  προσκομίσουν  βεβαίωση
από γιατρό ή ανάλογο ιατρικό κέντρο
'Επαθλο του αγώνα θα είναι, στους τρεις   ( 3) πρώτους κάθε κατηγορίας, 
τιμητικό μετάλλιο με το ΝΑΟ ΤΟΥ  ΕΠΙΟΥΡΙΟΥ  ΑΠΟΛΛΩΝΑ και την  ΠΡΟΤΟΜΗ
ΤΟΥ ΦΙΓΑΛΟΥ και δίπλωμα συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.

Απόγευμα - 'Ωρα  19.00' Μεταφορά  της Φιγαλικής  Φλόγας  στο Γήπεδο των Περιβολίων.                             
Κήρυξη  έναρξης των αθλητικών εκδηλώσεων.

'Ωρα  19.30' Τσουβαλοδρομία παίδων, αρρένων-θηλέω , από επτά εως δώδεκα ετών (7-12).
'Ωρα  19.45' Σκυταλοδρομία  4Χ100, αρρένων-θηλέων. Ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχής 

των αθλητών θα προσδιοριστούν επί τόπου οι κατηγορίες. 
'Ωρα  20.00' Σφαιροβολία Ανδρών.

ΤΡΙΤΗ 14/8/2012 Απόγευμα - 'Ωρα  19.00' Διεξαγωγή Αγώνων δρόμου σε τέσσερις κατηγορίες:
1η Παίδων, αρρένων-θηλέων , από επτά εως δώδεκα ετών (7-12). Αφετηρία  η δια

σταύρωση στο Κομμένο Δένδρο.
2η Εφήβων, αρρένων-θηλέων , από δεκατριών έως δεκαπέντε ετών (13-15). Αφετη

ρία  η διασταύρωση με το δρομάκι για τον Αγιάννη.
3η Εφήβων, αρρένων-θηλέων , από δεκαέξι έως δεκαοκτώ ετών (16-18). Αφετηρία  η

διασταύρωση με το δρόμο για τον Προφήτη Ηλία.
4η Ενηλίκων, ανδρών και γυναικών πάσης ηλικίας. Αφετηρία  η Πλατεία Αγίου Δημη

τρίου Περιβολίων..
Για τους αθλητές όλων των κατηγοριών  ο τερματισμός θα γίνει  στον προαύλειο
χώρο της Εκκλησίας "Κοιμήσεως της Θεοτόκου" και του παλιού Δημοτικού Σχο
λείου της Αρχαίας Φιγαλίας.
Προσοχή:    'Ολοι οι αθλητές και των τεσσάρων κατηγοριών  πρέπει να βρίσκο
νται στις 18.30' ώρα,  στην   Πλατεία του  Αγίου  Δημητρίου  Περιβολίων , για να 
δηλώσουν συμμετοχή και   να πάρουν αριθμό   και      σχετική  φανέλα.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ  ΟΤΙ :  
α) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ,  Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ.  ΟΙ  ΔΕ

ΑΝΗΛΙΚΟΙ  ΜΕ  ΕΥΘΥΝΗ  ΤΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ   ΚΑΙ   ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥΣ.
β) ΟΙ  ΤΡΕΙΣ  ΠΡΩΤΟΙ  ΑΘΛΗΤΕΣ    ΟΛΩΝ    ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  ΣΤΙΒΟΥ ΘΑ ΤΙΜΗΘΟΥΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ.

γ)  ΣΤΟΥΣ  ΤΡΕΙΣ  ΠΡΩΤΟΥΣ  ΑΘΛΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΕΠΙKΟΥΡΙΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ  ΘΑ  ΔΟΘΕΙ   ΕΙΔΙΚΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ  ΚΑΙ  ΟΛΟΙ  ΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ      ΘΑ
ΤΙΜΗΘΟΥΝ  ΜΕ  ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ.

ΩΡΑ 19.00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Θα βγεί έγκαιρα ανακοίνωση για το θέμα και το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η 
θεματική βραδιά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/08/2012 ΤΟΠΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΟΥ "ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ" ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

ΠΕΜΠΤΗ 16/08/2012 ΒΡΑΔΥ ΩΡΑ 21.00 ΚΑΘΙΕΡΩΜΈΝΗ ΣΥΝΕΣΤΊΑΣΗ  ΜΕ ΤΟ  ΠΑΡΑΔΟΣΙAΚΌ ΓΛΕΝΤΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΉ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΘΑ ΒΓΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Εκπολιτιστικών Συλλόγων και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Φορέων
ΦΙΓΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΩΝ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥΓΚΑΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΥΛΩΝΑ
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προς τους συμπατριώτες και τις συμπατριώ-
τισσες.
Συμπατριώτες – συμπατριώτισσες, επειδή δεν
μπορούμε και δεν είναι πρέπον να διαγράψου-
με την παράδοση, όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος, θα έχουμε τις παρακάτω εκδηλώσεις :
* Αρχίζω από τα «ΦΙΓΑΛΕΙΑ 2012» που ξεκι-
νούν την Κυριακή 12 / 8 / 2012 και τελειώνουν
την Πέμπτη 16 / 8 / 2012, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα. Την ευθύνη διεξαγωγής τους για
φέτος, έχουν βασικά τα Περιβόλια.
* Τα τοπικά Πανηγύρια του Αϊ ΛΙΑ της Αρχ.
Φιγαλίας, στις 20 Ιουλίου 2012, της ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του Δραγωγίου, στις 26 Ιουλίου
2012, της ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ των
Περιβολίων, στις 15 Αυγούστου 2012, της
ΑΠΟΔ. ΚΟΙΜ. ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ( Παναγία Στο-
μιώτισσα ) των Πλατανίων, στις 23 Αυγούστου
2012.
* Εκδήλωση στον ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Αρχ. Φιγα-
λίας, στις 19 Αυγούστου 2012 και άλλες εκδη-
λώσεις του τόπου μας, που η πληροφόρηση θα
πραγματοποιηθεί κατά τη θερινή περίοδο επί
τόπου,
Εμπρός λοιπόν συμπατριώτες – συμπατριώτισ-
σες, ας προτιμήσουμε να πραγματοποιήσουμε
μέρος ή και όλες τις διακοπές στον αγαπημέ-
νο και όμορφο τόπο μας και ας λάβουμε
μέρος μαζικά και δυναμικά στις εκδηλώσεις
της περιοχής, έτσι ώστε και εμείς να χαρούμε
και να μαζέψουμε θετική ενέργεια από τον
τόπο της καταγωγής μας και να δώσουμε θάρ-
ρος, δύναμη και ελπίδα στους εαυτούς μας
και τους συνανθρώπους μας , που όλοι έχου-
με τόσο πολύ ανάγκη αυτή τη δύσκολη εποχή.
Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένου-
με.Για το Δ.Σ. του Συλλόγου απανταχού Φιγα-
λέων «Ο ΦΙΓΑΛΟΣ»

Ο πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΖΑΓΚΟΣ

κρινής Χαλκηδόνας που δεν είχαν συνειδητοποιήσει την στρα-
τηγική θέση της Ευρωπαϊκής ακτής του Βοσπόρου.
Εκεί λοιπόν ο Βύζας ίδρυσε την αποικία του που της έδωσε το
όνομα Βυζάντιο.
Το Βυζάντιο, λόγω λοιπόν της εξαιρετικής θέσης του ανεδείχθη
σε πλούσια και ισχυρή πολιτεία και ήταν ευνόητο να το ποθή-
σουν πολλοί επίδοξοι κατακτητές.
Στα μέσα του 3ου π.Χ. αιώνα, το Βυζάντιο κατελήφθη από τους
Βυθινούς και εν συνεχεία απειλήθηκε από τους Μακεδόνες με
αποτέλεσμα οι Βυζαντινοί να ζητήσουν τη βοήθεια της Ρώμης
που εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και κατέλαβε την πόλη.
Έκτοτε αποτελούσε τμήμα της Ρωμαϊκής Επαρχίας της Βιθυ-
νίας.
Τα χρόνια πέρασαν και ο Μέγας Κωνσταντίνος, μετά τη νίκη
του εναντίον του Λικινίου το 324 μ.Χ., μετέφερε εκεί την έδρα
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να μπορεί να ελέγχει τις ανα-
τολικές και δυτικές επαρχίες.
Η παράδοση λέει πως ο Μέγας Κωνσταντίνος επέλεξε την θέση
της νέας πρωτεύουσας βλέποντας στο όνειρό του έναν αετό
που περνώντας πάνω από την Χαλκηδόνα, του έπεσε στο χώρο
του Βυζαντίου μια πέτρα που κρατούσε στο ράμφος του.
Η τελετή μεταφοράς και η θεμελίωση της Πρωτεύουσας έγινε
το Νοέμβριο του 324 μ.Χ. ενώ τα εγκαίνια έγιναν πανηγυρικά
τον Μάιο του 330 μ.Χ. και τότε πήρε το όνομα Κωνσταντινούπο-
λη.
Η πόλη χαρακτηρίστηκε Νέα Ρώμη δικαιώνοντας τον ιδρυτή της
γιατί γνώρισε ταχύτατη ανάπτυξη και παγκόσμια ακτινοβολία.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος εγκαινίασε μια νέα εποχή μετασχηματί-
ζοντάς την από Ρωμαϊκή σε Ελληνοχριστιανική αυτοκρατορία
ώσπου στο τέλος του 4ου αιώνα η Βυζαντινή πλέον Αυτοκρατο-
ρία είχε απομακρυνθεί αρκετά από τις Ρωμαϊκές παραδόσεις.
Κατά τον 8ο αιώνα η Αυτοκρατορία συγκλονίστηκε από την
εικονομαχική κρίση που διήρκεσε περίπου έναν αιώνα (περίο-
δος εικονομαχίας – εικονολατρείας).
Αφού ξεπέρασε την παραπάνω κρίση, έφτασε στο απόγειο της
δύναμής της και της πολιτισμικής της ανάπτυξης και κατά τους
χρόνους των Μακεδόνων Αυτοκρατόρων, με πιο ηρωική μορφή
τον Βασίλειο Β’ (976 -1025), γνώρισε ημέρες δόξας.
Μετά το θάνατο του Βασιλείου Β’, στο θρόνο ανέβηκαν ασήμα-
ντοι αυτοκράτορες, οι οποίοι με άστοχες ενέργειες αποδυνά-
μωσαν το κράτος του Βυζαντίου ενώ μοιραίο γεγονός για τον
Χριστιανικό κόσμο απέβη το σχίσμα της Ανατολικής και Δυτικής
Εκκλησίας (1054 μ.Χ.).
Η επεκτατική τάση της Δυτικής Ευρώπης προς την πλούσια

Ανατολή πήρε μορφή ιερού πολέμου με τις λεγόμενες Σταυρο-
φορίες.
Έκτοτε, η Αυτοκρατορία αποδυναμώνεται συνεχώς και από
άλλες επιθέσεις Βουλγάρων, Νορμανδών αλλά και από εσωτερι-
κές διαμάχες για το θρόνο.
Έτσι, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και τελικά κατέρρευσε το
1204 όταν οι Φράγκοι της Δ’ Σταυροφορίας, οι οποίοι εμφανί-
στηκαν ως υποστηρικτές του Αυτοκράτορα Ισαακίου Άγγελου
τον οποίο είχε εκθρονίσει, τυφλώσει και φυλακίσει ο αδελφός
του Αλέξιος.
Η αρχή του τέλους είχε πλέον έλθει και η πραγματική άλωση
είχε πλέον συντελεσθεί.
Η φρικτή λεηλασία που ακολούθησε από τους Σταυροφόρους
στέρησε την πόλη από τα συσσωρευμένα αμύθητα πλούτη και
τους ανεξάντλητους θησαυρούς. Αφαιρέθηκαν έργα τέχνης τα
οποία κόσμησαν τα μεγάλα κέντρα των κατακτητών της Δύσης.
Ακολούθησε εν συνεχεία ο κατακερματισμός του κράτους σε
πολλά μικρότερα φράγκικα κράτη που είχαν σαν αποτέλεσμα
την αρχή της πτώσης του Βυζαντινού κράτους.
Το 1259, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος κατόρθωσε να διώξει τους Ενε-
τούς από την Κωνσταντινούπολη και να στεφθεί Αυτοκράτορας
ως Μιχαήλ Η’ ο Ελευθερωτής.
Η Αυτοκρατορία όμως ήταν διαμελισμένη και η Βασιλεύουσα
λεηλατημένη και πάμπτωχη. Ο πληθυσμός της, από 500.000 την
περίοδο της ακμής, της δεν ξεπερνούσε πλέον τις 50.000 και
αντιμετώπιζε το φάσμα της πείνας και επιπλέον οι Οθωμανοί
Τούρκοι προωθούνταν δυναμικά στην Μικρά Ασία και στα Βαλ-
κάνια.
Όλα έδειχναν το μοιραίο τέλος.
Έτσι φτάνουμε στο έτος 1347 και η Κωνσταντινούπολη είναι
πλέον ταλαιπωρημένη από εμφύλιους πολέμους και αποδεκατι-
σμένη από πανώλη που την μαστίζει από καιρό.
Στο τέλος του 14ου αιώνα και στις αρχές του 15ου, έχοντας
χάσει όλες τις κτήσεις της, το μόνο που έχει επιβιώσει είναι το
Δεσποτάτο του Μορέως με δεσπότη τον Κωνσταντίνο Παλαιο-
λόγο, ο οποίος εκλήθη να στεφθεί αυτοκράτορας στην Κωνστα-
ντινούπολη.
Ο νέος και τελευταίος Αυτοκράτορας έφθασε στην Πόλη στις
12 Μαρτίου του 1449 και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό και ειλι-
κρινή αισθήματα αγάπης.
Άμεση προτεραιότητα του νέου Αυτοκράτορα ήταν να συνάψει
ειρήνη με τον σουλτάνο Μουράτ τον Β’. Ο Μουράτ συμφώνησε
αλλά δύο χρόνια αργότερα πέθανε και στον θρόνο τον διαδέ-
χθηκε ο 19χρονος υιός του Μωάμεθ διαβεβαιώνοντας και
αυτός τον Παλαιολόγο για τις ειρηνικές του προθέσεις.
Στην συνέχεια όμως, από διάφορα γεγονότα, άλλαξε γνώμη και
στο μυαλό του ωρίμαζε η σκέψη κατάληψης της Βασιλεύουσας.
Σιγά σιγά συγκέντρωσε τον ανάλογο στρατό και τον αντίστοιχο

στόλο ώσπου φθάνουμε στα 1453 και ο στρατός του αριθμούσε
περί τους 100.000 και 400 πλοία.
Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς όλη αυτή η δύναμη άρχισε να
συγκεντρώνεται τμηματικά έξω από τα τείχη της Κωνσταντι-
νούπολης.
Η πολιορκία από τους Οθωμανούς άρχισε επίσημα στις 7 Απριλί-
ου.
Η δύναμη των υπερασπιστών της Πόλης δεν ξεπερνούσε τις
7.000 εκ των οποίων 5.000 Βυζαντινοί και περίπου 2.000 αλλοε-
θνείς, κυρίως εθελοντές Γενουάτες και Βενετοί.
Την 21η Μαΐου ο Μωάμεθ ζήτησε από τον Παλαιολόγο την
παράδοση της πόλης υποσχόμενος σε όσους ήθελαν ότι θα
μπορούσαν να φύγουν. Ο Αυτοκράτορας αντιπρότεινε να πλη-
ρώσει φόρους υποτελείας και να κρατήσει την πόλη υπό την
κατοχή του, κάτι που ο Μωάμεθ δεν δέχθηκε και τότε ο Παλαιο-
λόγος απάντησε με τα λόγια τα οποία έχει καταγράψει ο ιστορι-
κός της εποχής Γεώργιος Φραντζής
«Το δε την πόλιν σοι δούναι, ούτ’ εμόν εστίν ούτ’ άλλου, των

κατοικούντων εν ταύτη. Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέ-

τως αποθανούμεν και ού φεισόμεθα της ζωής ημών.»

Την τελική επίθεση ο Μωάμεθ την εξαπέλυσε τα μεσάνυχτα της
28ης προς την 29η Μαΐου 1453.
Το βράδυ της 28ης Μαΐου στην Αγία Σοφία οι ιερείς φόρεσαν τα
επίσημα άμφια και λειτούργησαν μπροστά στον Αυτοκράτορα
και σε μεγάλο πλήθος για τελευταία φορά.
Η επίθεση άρχισε μετά τα μεσάνυχτα. Οι Τούρκοι είχαν την υπε-
ροχή των δυνάμεων τους και οι λιγοστοί υπερασπιστές της
πόλης συνέχιζαν να τους αποκρούουν γενναία.
Ήταν φανερό όμως πως ο αγώνας ήταν άνισος και η μικρή
γραμμή άμυνας δεν θα άντεχε αρκετά. Τότε ο Βυζαντινός
Αυτοκράτορας ξήλωσε από τη στολή του τα διακριτικά του
αξιώματός του και όρμησε προς τα τείχη μαζί με τους λίγους
υπερασπιστές. Έπεσε και αυτός ως ένας απλός υπερασπιστής
της Πόλης που δεν ήθελε να παραδώσει.
Δεν τον ξαναείδε ποτέ κανείς!
Με τα ξημερώματα ο Μωάμεθ έριξε στη μάχη τους γενίτσα-
ρους οι οποίοι όρμησαν στα σπλάχνα της Βασιλεύουσας η οποία
παραδόθηκε στην αδυσώπητη λεηλασία, στην σφαγή, στο βια-
σμό και στην υποδούλωση που επεκτάθηκε σε όλο το ελληνικό
γένος.

Η πόλις των 2120 ετών εάλω!

Ο πορθητής της ήταν μόλις 21 ετών!

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΚΑΛΔΕΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ:
Το μεγαλείο και η πτώση
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ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ

Στις 22 Μαϊου 2012 ορκίστηκε ως πτυχιούχος, η ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, κόρη του Δημήτρη Γιαννικόπουλου και της συμπα-

τριώτισσας μας Παναγιώτας Ζάγκου - Γιαννικοπούλου και έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας του Εθνικού -

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία στον Επιστημονικό και τον Επαγγελματικό Τομέα του κλάδου των σπουδών της, έτσι

ώστε να ικανοποιήσει και τα δικά της όνειρα και των γονιών και συγγενών της και να φανεί χρήσιμη στον εαυτό της, τον τόπο

της και τους συμπατριώτες.

Σοφία ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας, να ‘σαι καλά και να συνεχίσεις τις προσπάθειές σου για περισσότερη γνώση και
κατάρτιση και με το δυναμισμό και το πνεύμα που διαθέτεις, μπορείς να πραγματοποιήσεις όλους τους στόχους σου και να
χαρίσεις ικανοποίηση πρώτα στον εαυτό σου και έπειτα στους γονείς , τους συγγενείς, τους φίλους και τους συμπατριώτες.

Οι Γονείς σου Δημήτρης και Γιώτα. Η γιαγιά σου Χρυσούλα Ζάγκου, 
όλοι οι Θείοι και οι Θείες σου και όλα τα ξαδέλφια σου.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

*ΜΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
σύζυγος της ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

* και η κόρη τους ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΟΥ,

Στις 7 Απριλίου 2012 έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή ο ΜΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
σύζυγος της συμπατριώτισσάς μας Ροδούλας Ανδριοπούλου (κόρη του
Γιάννη & της Δημήτρος Ανδριόπουλου). Η απώλεια του Γιώργου Μανιού
βύθισε σε βαρύ πένθος τη σύζυγό του, τα παιδιά του και όλους τους
φίλους και συγγενείς που τον γνώριζαν και έχαιρε την εκτίμησή τους.
Όμως το βαρύ χτύπημα της μοίρας δεν σταμάτησε εδώ.

Στις 12 Μαϊου 2012, στα σαράντα του πατέρα της, η μοίρα χτύπησε για μια
ακόμη φορά την οικογένεια με την απώλεια της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΟΥ
πολυαγαπημένης κόρης του Γιώργου, που έφυγε πρόωρα και της Ροδού-
λας Ανδριοπούλου, και επίσης πολυαγαπημένης αδελφής των παιδιών
τους. Αλλά και γλυκιάς & τριφερής μανούλας των παιδιών της, Μαρίας και
Γιώργου, και του συζύγου της Νικόλαου.

Το πένθος για την οικογένεια και για τις δυό αυτές απώλειες σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα είναι βαρύ και ο πόνος πολύ μεγάλος.
Ας είναι αναπαυμένη η ψυχή τους εκεί στη γειτονιά των Αγγέλων που βρί-
σκονται, μαζί κόρη και πατέρας και ελαφρύ το χώμα της Αττικής Γής, που
τους σκεπάζει.

Εχοντας πλήρη κατανόηση της μεγάλης απώλειας, όλα τα Μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας και οι συμπατριώτες, εκφράζουμε τη βαθειά λύπη μας
στους δικούς τους και ευχόμαστε να είναι όλοι τους καλά για να τους σκέ-
πτονται και να τους τιμούν.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΙΜΠΕΡΗΣ
Στις 23 Μαϊου 2012 έφυγε από τη ζωή ο ΛΙΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Πανα-
γιώτη και ενταφιάστηκε στην πατρώα Φιγαλική Γή, που τόσο πολύ είχε αγα-
πήσει.
Ευτύχησε να δει τα παιδιά του Βλάση, Παναγιώτη και Ευτέρπη σε πολύ
κατάσταση και να χαρεί τα εγγόνια του, που υπεραγαπούσε, προτού απο-
χωρήσει από την εφήμερη τούτη ζωή.
Ας είναι αναπαυμένη η ψυχή του εκεί στη γειτονιά των Αγγέλων που βρί-
σκεται και ελαφρύ το χώμα της Φιγαλικής Γής, που τον σκεπάζει.
Τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου και οι συμπατριώτες μας, εκφράζουμε τη
λύπη μας στους δικούς του και ευχόμαστε να είναι όλοι τους καλά για να
τον θυμούνται και να τιμούν τη μνήμη του.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝ. ΧΑΤΖΗΣ
‘Ενας αιώνας ζωής, γεμάτος χαρές και λύπες.
Στις 3 Μαϊου 2012 μας άφησε χρόνους ακόμη ένας συμπατριώτης μας, ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ, γιός του Γιάννη Χατζή και της Γιαννούλας.
Ορφάνεψε από πατέρα σε ηλικία 5 ετών. Από μικρός ξενιτεύτηκε μαζί με το
δίδυμο αδελφό του Νίκο, ανοίγοντας μαγαζί - τσαγκαράδικο στην Αθήνα,
στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 75.

Το 1934 παντρεύτηκε την Ελευθερία του Δημήτρη Μάλεση, με την οποία
απέκτησε πέντε παιδιά. Μεγάλη προσωπικότητα η θεία Χρήσταινα.
Στην κατοχή τα πράγματα δυσκόλεψαν και το 1942 επιστρέφει οικογενεια-
κός στο χωριό και εγκαθίσταται στο σπίτι του Τσαγκάρη, όπως το γνωρί-
ζουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και βέβαια συνέχισε να δουλεύει τη δουλειά
του τσαγκάρη και παράλληλα να είναι και αγρότης. ‘Όμως η ανησυχία του
για το μέλλον τον οδήγησε το 1945 να εγκατασταθεί στο Κοπανάκι, αναζη-
τώντας μια καλύτερη τύχη.
Εκεί έφτιαξε τη νέα του δουλειά , Εμπόριο Τροφίμων ή το Μπακάλικο του

Χρήστου Χατζή, όπως λέγαμε.
Στο μαγαζί του Χρήστου βρίσκει
κανείς τα πάντα ένα ποτήρι
νερό, μια μαστίχα, ένα λουκούμι,
ένα διάφορο και το κυριότερο
μια καλή κουβέντα μετά από
πέντε ώρες ταξίδι.
Πέθανε σε βαριά γεράματα , αγέ-
ροχος και αξιοπρεπής όπως του
ταίριαζε.

Μπάρμπα ΧΡΗΣΤΟ θα σε θυμό-
μαστε πάντα. 
Καλό Ταξίδι.

Αντώνης Μιχόπουλος

• Στις 3 Μαϊου 2012 έφυγε από τη
ζωή ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ του
ΙΩΑΝΝΗ από το χωριό μας, πλή-
ρης ημερών.

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ δραστηριοποιήθηκε κατ’ εξοχήν στο Κοπανάκι και
προσέφερε μαζί με τη σύζυγό του Ελευθερία, ύψιστες υπηρεσίες σε όλους
τους συμπατριώτες, που είχαν ανάγκη και ζητούσαν τη βοήθειά του κατα-
φεύγοντας στις γνώσεις του, τις εμπειρίες του και τις συμβουλές του.
Παρείχε χωρίς δισταγμούς και υστεροβουλίες μεγάλες και συχνές διευκο-
λύνσεις κατά την διαδικασία αγοράς αλλά και πώλησης προϊόντων σε
όλους τους πατριώτες από τα Φιγαλικά χωριά κατά τους δύσκολους χρό-
νους του 1950 και του 1960 …

Ευτύχησε να δει τα πέντε παιδιά του πλήρως αποκαταστημένα και να ζήσει
και να χαρεί τα εγγόνια του, προτού αποχωρήσει από την εφήμερη τούτη
ζωή.

Ας είναι αναπαυμένη η ψυχή του εκεί στη γειτονιά των Αγγέλων που βρί-
σκεται και ελαφρύ το χώμα, που τον σκεπάζει.Τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλό-
γου και οι συμπατριώτες μας, εκφράζουμε τη λύπη μας στους δικούς του
και ευχόμαστε να είναι όλοι τους καλά για να τον θυμούνται και να τιμούν
τη μνήμη του.
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ, ΓΝΩΜΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ
& ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Για Αρετή και για τους Ενάρετους.

Αι δ’ αρεταί ούτε πάθη ούτε δυνάμεις εισίν (είναι), αλλ’
έξεις επαινετικαί.

Αυτός που παραβαίνει τα παραγγέλματα της αρετής δε θα
μπορέσει ποτέ αργότερα να πετύχει τόσο μεγάλο αγαθό
όσο μεγάλο κακό υπήρξε η από το δρόμο της αρετής
παρεκτροπή του .

Αρετή, πολυβάσανη αγάπη του ανθρώπου εσύ καμάρι
ακριβό της ζωής και να αποθάνει , κόρη , για χάρη σου
κανείς , είναι μοίρα γλυκιά ζηλευτή στην Ελλάδα και να
πάθει ακόμα και κακά να υποφέρει. Ποιόν καρπό στο κεφά-
λι μας βάζεις αθάνατο πιο μεγάλο από γονείς και από χρυ-
σάφι….. (απόδοση αρχαίου κειμένου).

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

*****
Αρετή διάθεσης η βελτίστη, έξις θνητού ζώου, καθ’ αυτήν
επαινετή έξις, καθ’ ήν το έχον αγαθόν λέγεται.

Αρετή μεν άρα υγίεια τε τις αν είη και κάλλος και ευεξία
ψυχής, κακία δε νόσος τε και αίσχος και ασθένεια.

Δουλοπρεπές η κακία , ελευθεροπρεπές δε η Αρετή.
ΠΛΑΤΩΝ

*****
Δεν φτάνει να επαινήται μόνο τους ενάρετους , μα πρέπει
και να τους μιμήσθε.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

*****

Aρετήν επαίνει ΣΟΛΩΝ.

*****
Αρετή είναι εμπόλεμη κατάσταση , για να ζούμε ενάρετα
πρέπει διαρκώς να πολεμούμε με τον εαυτόν μας.

Ζ. Ζ. ΡΟΥΣΩ

*****
Αρετής ζυγός κούφος, ο δε της αμαρτίας φορτικώτατος.

Αρετής ουδέν ίσον, ωφέλιμος και εν τη παρούση και εν τη
μέλλουση ζωή.

ΙΩΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

*****
Εις τον εστερημένον αρετής ουδέ άλλο ουδέν έχει
καλώς.

ΞΕΝΟΦΩΝ

*****
Εκεί που η αρετή δεν εκτιμιέται , η κακία μιλάει ελεύθερα.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Ποίηση
Η ΝΤΟΥΝΑ

Αρχαία βρύση της Φιγαλίας η Ντουνά
αιώνες τώρα χαρίζεις της ζωής το θησαυρό
το γάργαρο, το πεντακάθαρο, το δροσερό νερό
σ’ αυτό το καταπράσινο και όμορφο χωριό.

Αρχαία βρύση της Φιγαλίας η Ντουνά
βρίσκεσαι στα αρχαία τείχη του χωριού κοντά
κάτω από του γέρο-πλάτανου τα’ όμορφα κλαδιά
και περιμένεις στοργικά τα ζωντανά και τα παιδιά.

Αρχαία βρύση της Φιγαλίας η Ντουνά
μαζί με του πλατάνου την παχιά σκιά
προσφέρετε δροσιά σε κάθε πεζοπόρο και διαβάτη
και οχήματος ταλαιπωρημένο επιβάτη .

ΔΑΝΑΗ

Περί κομ(μ)άτων

Κ
άποτε, τον καιρό που υπήρχε ακόμη ο θεσμός του επιθεωρη-
τή στην εκπαίδευση, υπηρετούσε σε κάποιο χωριό ένας
δάσκαλος.

Ήλθε ο καιρός που ο επιθεωρητής της περιφέρειας έπρεπε να
πραγματοποιήσει την απαραίτητη επίσκεψη στα σχολεία για να δια-
πιστώσει τόσο την πρόοδο των παιδιών όσο και το εάν ο δάσκαλος
ακολουθεί την ενδεδειγμένη από το υπουργείο διδασκαλία.
Έφθασε λοιπόν απόγευμα στο συγκεκριμένο χωριό και πήγε στο
καφενείο όπου συνάντησε μερικούς κατοίκους. Αφού τους ρώτησε
εάν είναι ευχαριστημένοι από τον δάσκαλο ζήτησε να πληροφορη-
θεί σε ποιο πολιτικό κόμμα πρόσκειται.
Οι χωριανοί του απήντησαν βέβαια και αφού διαπίστωσε ότι δεν
ήσαν ομοϊδεάτες αναφώνησε «Ά το γαϊδούρι». Κάποιος χωριανός
όμως έτρεξε και το σφύριξε στο δάσκαλο αμέσως και το πρωί, όταν
ο επιθεωρητής πήγε στο σχολείο για την καθιερωμένη επίσκεψη, ο
δάσκαλος του την είχε στημένη.
Σήκωσε ένα μαθητή στον πίνακα και του υπαγόρευσε να γράψει
την παρακάτω φράση:
«Ο επιθεωρητής είπε, ο δάσκαλος είναι γαϊδούρι»
υποδεικνύοντας στον μαθητή να βάλει κόμμα μετά την λέξη
«είπε».
Εν συνεχεία, είπε στον μαθητή να γράψει πάλι την ίδια φράση
βάζοντας κόμμα μετά την λέξη «δάσκαλος». Δηλαδή
«Ο επιθεωρητής είπε ο δάσκαλος, είναι γαϊδούρι».
Απευθυνόμενος, εν συνεχεία, στον επιθεωρητή του είπε:
«Είδατε κύριε επιθεωρητά πως ένα κό(μ)μα και μένα και σένα γαϊ-
δούρια μας κάνει;»
Κόκκαλο ο επιθεωρητής.

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΚΑΛΔΕΡΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
432 ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛ 50

433 ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 100

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

434 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 100

(ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ)

435 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20

436 ΔΟΥΜΑ ΑΙΜΙΛΙΑ (ΜΑΛΕΣΗ) 20

437 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ 15

438 ΖΑΓΚΟΥ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 50

439 ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20

440 ΚΟΥΡΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 100

441 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡ. 30

442 ΑΒΔΟΥΛΑ ΦΩΤΟΥΛΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 25

443 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50

444 ΚΛΩΤΣΑ ΕΡΜΙΟΝΗ 25

445 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25

446 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 20

447 ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

28 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ 50
29 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ (ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ) 50



AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012ΣΕΛΙΔΑ 12 ΦΙΓΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Με την ευκαιρία της διεξαγωγής από 17 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2012
των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, μικρό αφιέρωμα σε αυτούς του
αγώνες.

Οι αρχαίοι ‘Ελληνες αγαπούσαν πολύ την άθληση και τον αθλητισμό. Κατά τις τελετές και
τις εκδηλώσεις προς τιμήν των θεών και των ηρώων τους, διεξήγαν και αθλητικούς αγώ-
νες. Αυτό γινόταν σε χώρους και τόπους που θεωρούνταν ιεροί και το περιβάλλον ενέπνεε
θαυμασμό και σεβασμό στους ντόπιους και τους ξένους επισκέπτες του χώρου.

Η αρχαία Ολυμπία αποτελεί τον ιερότερο τόπο των αρχαίων Ελλήνων και σε αυτό το υπέ-
ροχο τοπίο γίνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες κάθε τέσσερα χρόνια. Σε αυτούς τους αγώνες
που θεωρείται πως ξεκίνησαν βασικά το έτος 776 π.Χ. έπαιρναν μέρος μόνο ‘Ελληνες, από
όλα τα μέρη του τότε γνωστού κόσμου και όχι βάρβαροι, όπως αποκαλούντο την εποχή
εκείνη, οι λοιποί λαοί του τότε γνωστού κόσμου.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν σημαντικότατο γεγονός στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων και
περιλάμβαναν αθλητικούς αγώνες όπως πάλη, άλμα, σφαιροβολία, δισκοβολία, ακοντισμό,
ιπποδρομία και λοιπά αθλητικά αγωνίσματα, αλλά και διαγωνισμούς τέχνης, φιλολογίας και
θεάτρου.

Οι αγώνες αυτοί μεταξύ των άλλων, απέβλεπαν και στην συναδέλφωση όλων των Ελλή-
νων. Για το λόγο αυτό σταματούσαν οι πόλεμοι και οι πάσης φύσεως συγκρούσεις κατά τη
διάρκεια των αγώνων, με την επιβολή υποχρεωτικά της ειρήνης ή έστω της εκεχειρίας
μεταξύ των εμπολέμων Πόλεων – Κρατών. Επί πλέον οι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν και άλλη
μια πρόσθετη χρήση για τους αρχαίους ‘Ελληνες, χρονολογούσαν τα ιστορικά γεγονότα
της εποχής τους με βάση τους εκάστοτε ολυμπιακούς αγώνες.

Στους αγώνες αυτούς έπαιρναν μέρος και τους παρακολουθούσαν μόνο άνδρες, το δε
βραβείο ήταν ένα στεφάνι αγριελιάς «κότινος» από το δένδρο αγριελιάς που θεωρούσαν
ότι φύτεψε ο Ηρακλής και με το οποίο στεφάνωναν οι Ελλανοδίκες τον νικητή κάθε αγωνί-
σματος. Κάθε πόλη, που συνήθως τότε λειτουργούσαν ως πόλεις- κράτη, θεωρούσε μεγά-
λη τιμή να έχει νικητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες - Ολυμπιονίκες. Για αυτό όταν επέ-
στρεφαν από την Ολυμπία στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, οι νικητές στους Ολυμπιακούς
Αγώνες τους παρείχαν ιδιαίτερες τιμές και γκρέμιζαν και τμήμα των τειχών που περιέβα-
λαν την πόλη. Το γεγονός αυτό αποτελούσε ένδειξη ότι η πόλη που διέθετε Ολυμπιονίκες
δεν χρειαζόταν την προστασία των τειχών για την υπεράσπισή της, επειδή διέθετε γενναί-
ους και δυνατούς άνδρες για την προστασία της.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, με την αρχαία τους μορφή και αίγλη θεωρείται ότι σταμάτησαν το
έτος 146 π.Χ. όταν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την Ελλάδα. Η οριστική τους όμως κατάργηση,
συντελέστηκε το έτος 393 μ.Χ. με απόφαση του Θεοδοσίου του Α’, αυτοκράτορα του
Βυζαντίου.

Στην νεότερη ιστορία με τη σημερινή τους μορφή , οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αναβίωσαν με
τη βοήθεια του Γάλλου βαρώνου Πιέρ Ντε Κουπερτέν και του δικού μας Δημητρίου Βικέ-
λα και πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά, κατά τα νεότερα χρόνια, στην Αθήνα το έτος
1896 στο καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. ‘Εκτοτε διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια,
όπως παλιά,

σε διάφορες πόλεις του σημερινού κόσμου, ύστερα από απόφαση της Διεθνούς Ολυμπια-
κής Επιτροπής ( ΔΥΟ). Η διεξαγωγή, η συμμετοχή και η επίδοση σε αυτούς τους αγώνες
θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας και τα παρακολου-
θούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή πλήθος ανθρώπων απ’ όλους τους λαούς της
Γής.

Συνεπώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ως παγκόσμιο δρώμενο, αποτελεί μεγάλης σημασίας και
ακτινοβολίας γεγονός και η ιστορική τους προέλευση και καταγωγή γίνεται συνειδητά
κτήμα σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η δε επιρροή του πολιτιστικού και
αθλητικού τούτου γεγονότος και το πνεύμα που εκπέμπει στην ανθρώπινη σκέψη και
συμπεριφορά, φέρνει πιο κοντά στην Ελλάδα και στις αρετές των Ελλήνων εκατομμύρια
ανθρώπους σε όλο των πλανήτη. Μικρή αλλά σημαντική και μετρήσιμη απόδειξη προς
τούτο αποτελεί η ύπαρξη των λέξεων «ολυμπιακοί» και «αθλητισμός ή αθλητής» και βεβαί-
ως πολλών άλλων σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.

Από όλα αυτά βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα πως οι αρχαίοι προγονοί μας, δεν έδωσαν
σε όλο τον κόσμο μόνο τα φώτα και τις γνώσεις τους για θέματα Φιλοσοφίας, Αστρονο-
μίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Ιατρικής, Χημείας, για τους Θεσμούς της Δημοκρατίας και
για άλλα πολλά θέματα. ‘Εδειξαν ακόμη σε όλους τους λαούς του πλανήτη την ύπαρξη του
αθλητικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας, που οδηγούν στην εκεχειρία των πολεμι-
κών συγκρούσεων και στην δυνατότητα επιβολής ειρήνης σε όλους τους λαούς της Γής.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2012

Όπως είναι γνωστό για το τρέχον έτος 2012 την οργάνωση και διεξαγωγή των Ολυμπια-
κών Αγώνων, που θα διεξαχθούν από 17 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2012, έχει αναλάβει η
πόλη του Λονδίνου. Στο Λονδίνο διεξήχθησαν επίσης οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατά το έτη
1908 και 1952. Αναπόσπαστο κομμάτι της ολυμπιακής κληρονομιάς αποτελεί και η Ολυ-
μπιακή Φλόγα που συνδέει πνευματικά τον Ιερό Τόπο των Αρχαίων Ελλήνων, την Αρχαία
Ολυμπία, με τη σύγχρονη εποχή.

Για το λόγο αυτό την έναρξη των αγώνων σηματοδοτεί η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας,
που πραγματοποιείται κάθε φορά με σεμνή τελετή παγκοσμίου ενδιαφέροντος στον Ιερό
τόπο των αρχαίων Ελλήνων, την Ολυμπία. ‘Ετσι και φέτος, έγινε με απόλυτη επιτυχία την
10η Μαϊου 2012 η τελετή για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στο ναό της ’Ηρας στην
Αρχαία Ολυμπία, όπου η πρωθιέρεια Ινώ Μενεγάκη άναψε την Ιερή Φλόγα εν μέσω χειρο-
κροτημάτων πλήθους κόσμου, Ελλήνων και ξένων. Την εκδήλωση της Αφής παρακολούθη-

σαν 15.000 θεατές, όπως αναφέραμε Έλληνες και ξένοι ιδίως Βρετανοί, με μεγάλη συναι-
σθηματική φόρτιση και με σεβασμό και θαυμασμό στην ιστορία και τον πολιτισμό αυτού
του τόπου. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ( ΔΟΕ) κ. Ζακ Ρόγκ τόνισε
πως «έχουμε έλθει στη γενέτειρα του Ολυμπιακού Κινήματος για ν’ ανάψουμε τη φλόγα
που σύντομα θα σκορπίσει τη λάμψη της σε ολόκληρο τον κόσμο». Την ολυμπιακή φλόγα
παρέλαβε ο πρώτος λαμπαδηδρόμος Σπύρος Γιαννιώτης, Ελληνοβρετανός παγκόσμιος
πρωταθλητής κολύμβησης και συνεχίστηκε η μεταφορά της με άλλους λαμπαδηδρόμους
σε διάφορες πόλεις και χωριά της Πατρίδας μας. Η Ολυμπιακή Φλόγα αφού διέτρεξε περί-
που 3 χιλιάδες χιλιόμετρα στη χώρα μας, παραδόθηκε κατά τη διάρκεια τελετής στο

Παναθηναϊκό Στάδιο το βράδυ της 17ης Μαϊου στους Βρετανούς, παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Παπούλια, της πριγκίπισσας ‘Αννας της Αγγλίας και άλλων επισήμων
και από τις δύο χώρες και πλήθος κόσμου. Κατά την διάρκεια της τελετής 10.000 μπαλόνια
αμολήθηκαν στον αττικό ουρανό με το σύνθημα «ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙΣ», που υποδηλώνει ότι
το Ελληνικό Πνεύμα, ο Πολιτισμός αυτού του τόπου και η αθάνατη Ελληνική Ψυχή, μπο-
ρούν και μέσα στην κρίση που μαστίζει τη χώρα, να δώσουν ζωή και πνοή σε όλους τους
‘Ελληνες και να βοηθήσουν για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας και των δομών
της Ελληνικής Κοινωνίας.

Την Ολυμπιακή Φλόγα παρέλαβε η προαναφερόμενη πριγκίπισσα μαζί με την υπόλοιπη
αγγλική αποστολή, για να την μεταφέρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αφού διανύσει και
εκεί κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα να καταλήξει τελικά στο Λονδίνο, για να φωτίζει στα στά-
δια όπου θα γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2012 και μαζί με την Ολυμπιακή Φλόγα, θα
εκπέμπεται το δοξασμένο φώς από το αθάνατο αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα του αθλητισμού
και του πολιτισμού.

Γυναίκα στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες .

Είπαμε παραπάνω, πως στους Ολυμπιακούς αγώνες κατά την αρχαιότητα, έπαιρναν μέρος
και τους παρακολουθούσαν μόνο άνδρες. Η συμμετοχή αλλά και η παρουσία γυναικών
απαγορευόταν αυστηρά και η τιμωρία ήταν η θανατική ποινή.

Σε κάποιους Ολυμπιακούς αγώνες τον 5Ον αιώνα π.Χ. η Καλλιπάτειρα, κόρη του Διαγόρα,
ολυμπιονίκη πυγμάχου από τη Ρόδο και μητέρα του επίσης ολυμπιονίκη Πεισίροδου και
αδελφή ολυμπιονίκη, μπήκε στο Ολυμπιακό Στάδιο μεταμφιεσμένη σε άνδρα. ‘Όταν όμως
νίκησε στους αγώνες ο γιός της Πεισίροδος από τον ενθουσιασμό της αποκάλυψε το
φύλλο της. Οι ελλανοδίκες που την έκριναν, όταν διαπίστωσαν ότι ήταν συγγενείς τόσων
ολυμπιονικών της παρείχαν συγνώμη και δεν της επέβαλαν την προβλεπόμενη ποινή.

Ο Λορέντζος Μαβίλης για αυτό το γεγονός, εμπνεύστηκε το παρακάτω ποίημα:

Καλλιπάτειρα.
«Αρχόντισσα Ροδίτισσα, πως μπήκες;
Γυναίκες διώχνει μια συνήθεια αρχαία εδώθε».
«‘Εχω ένα ανίψι, τον Ευκλέα,
τρία αδέλφια, γιό, πατέρα ολυμπιονίκες.

Να με αφήσετε πρέπει, ελλανοδίκες,
και εγώ να καμαρώσω μες στα ωραία
κορμιά, που για το αγρίλι του Ηρακλέα
παλεύουν, θαυμαστές ψυχές αντρίκιες.

Με τες άλλες γυναίκες δεν είμαι όμοια
στον αιώνα το σόϊ μου θα φαντάζει
με της αντρειάς τα αμάραντα προνόμια.

Με μάλαμα γραμμένος, το δοξάζει
σε αστραφτερό κατεβατό μαρμάρου,
ύμνος χρυσός του αθάνατου Πινδάρου».

Θεόδωρος Ζάγκος

Ολυμπιακοί Αγώνες


