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Οποιος τιμά τις ρίζες του
τιμά τον εαυτό του

Ο Επικούριος Απόλλωνας
Ο Ναός της Φιγαλείας

«Πολυάνδριον Ορεσθασίων μη θαύμαζε
ξείνε, Αρκάδες εσμέν
Αυτόκλητοι γαρ θανάτου ελόντες
Φιγαλεύσιν Ελευθερίην έδομεν»
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ΦΙΓΑΛΕΙΑ 2012 σελ. 5-9

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 10

Συνδρομές σελ. 11

Πνευματική-
Καλλιτεχνική στήλη σελ. 11

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
90 χρόνια από την καταστροφή
της Σμύρνης σελ. 12

Ο
ι πολιτιστικές εκδηλώσεις των  « Φιγάλειων» έχουν καθιε-
ρωθεί πλέον ως παραδοσιακός πολιτισμικός  θεσμός στη
συνείδηση  της τοπικής κοινωνίας,  και μετά από 22 χρόνια

συνεχούς  διεξαγωγής τους και στήριξή τους από τους Πολιτιστι-
κούς Συλλόγους  και τους κατοίκους των χωριών της Αρχαίας
Φιγαλίας, των Περιβολίων, του Δραγωγίου  και της Καστρούγκαι-
νας  έχουν ρίξει  βαθιές  & αναπόσπαστες ρίζες στον Ιερό τούτο
τόπο  της Φιγαλικής  Γής,  και παρά τα προβλήματα που εμφανίζο-
νται κάθε φορά δεν χάνουν την αξία τους και προσφέρουν σε
μικρούς και μεγάλους μια ανάσα ευχαρίστησης και ξενοιασιάς σ’
αυτούς τους δύσκολους χρόνους που όλοι μας περνάμε.   
Όπως και κατά τα  προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος τα « 22α
Φιγάλεια»,  που διενεργήθηκαν από 12 έως 16 Αυγούστου  2012
υπό την αιγίδα  των  Πολιτιστικών Συλλόγων και των τοπικών Φορέ-
ων, είχαν πολύ καλή  οργάνωση και σημείωσαν επιτυχημένη
παρουσίαση. 
Ο εμπλουτισμός των δράσεων με τον «Επικούρειο Δρόμο», δράση
που προστέθηκε τα τρία τελευταία χρόνια, έδωσε πανελλήνια ακτι-
νοβολία στο θεσμό, δεδομένου ότι η συμμετοχή αθλητών στη
δράση αυτή ήταν μεγάλη και από όλα σχεδόν τα διαμερίσματα της
χώρας και δημιουργεί  άλλου είδους υποχρεώσεις και εκτιμήσεις
που οφείλουν να εξετάσουν με την προσήκουσα σοβαρότητα οι
αρμόδιοι φορείς.
Η αξιόλογη συμμετοχή του πληθυσμού  της περιοχής (τοπικού και
επισκεπτών - παραθεριστών), δίνει δύναμη και αντοχή στους
φορείς που διοργανώνουν τις εκδηλώσεις και σηματοδοτεί την
καταβολή προσπάθειας για την έτι περαιτέρω ανάπτυξη και καλλί-
τερη οργάνωση αυτών των εκδηλώσεων. 
Η παρακάτω  σύντομη περιγραφή  θα προσπαθήσει να  δώσει μια
εικόνα, αμυδρή έστω,  όλων των εκδηλώσεων που αποτελούν το
θεσμό και  διαδραματίστηκαν κατά τον κύκλο των εκδηλώσεων για
τα «22α’  ΦΙΓΑΛΕΙΑ», τόσο στην Αρχαία  Φιγαλία και το Ναό του Επι-
κούρειου Απόλλωνα με την αφή της Φιγαλικής Φλόγας και τον
«Επικούρειο Δρόμο», όσο και στα  Περιβόλια με τις άλλες αθλητι-
κές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αποψη της Φιγαλείας

ΦΙΓΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
ΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ,
ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ
Είναι χιλιοειπωμένο αλλά αξίζει να το επανα-
λάβουμε ότι αυτή η εφημερίδα είναι δική
σας, για να εκφράζεστε «εγγράφως» με
θέματα, που έχουν σχέση με τη Φιγαλεία και
όχι μόνο . Ξέρουμε ότι μπορείτε, για αυτό
πάρτε χαρτί και στυλό και γράψτε.
Εάν έχετε παλιές φωτογραφίες να μας τις
στείλετε, να τις δημοσιεύσουμε. Γιατί όσα
λέει μια φωτογραφία δεν λένε χίλιες λέξεις.
Ακόμη αν θέλετε να δημοσιευτούν κοινωνικά
γεγονότα, όπως γάμοι, βαπτίσεις, επιτυχίες
των παιδιών σας στα Πανεπιστήμια, λήψη
πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων να μας το
γράφετε ή να το λέτε στα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου δια ζώσης ή τηλεφωνικά. Το ίδιο
ισχύει και τα πένθη που θέλετε να γνωστο-
ποιήσετε.
Ας μάθουμε να σκεπτόμαστε και να λειτουρ-
γούμε συλλογικά.
Ως Φιγαλείς να είμαστε κοντά στα ήθη και τα
έθιμα του τόπου μας. Να παρευρισκόμαστε
σε χαρές και λύπες των συγχωριανών μας.
Ας έρθουμε όμως και κοντά στο Σύλλογό
μας, που μας έχει αλλά και που τον έχουμε
και εμείς ανάγκη. Η προσφορά σας θα είναι
μεγάλη, ειδικότερα στις επόμενες γενιές.
Η παρουσία σας και η συμμετοχή σας θα δια-
τηρήσει το Σύλλογό μας ζωντανό, για την
καλύτερη προβολή της ιδιαίτερης πατρίδας
μας, την Αρχαία Φιγαλεία, που τόσο πολύ
αγαπάμε.

ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ !!!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΓΑΛΕΙΑ 2012-22α ΦΙΓΑΛΕΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Παρακάτω αναγράφονται τα ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., με τα τηλέφωνα που είναι
δυνατή η επικοινωνία, καθώς και το MAIL της κυρίας Μεταξίας Σμαϊλη που έχει την ευθύνη έκδοσης της εφημερίδας για
διαβίβαση ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αρχείων , ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 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 ΚΩΤΣΙΌΠΟΥΛΟΣ Μέλος ΤΗΛ. 210 2929792 & 6974044350
8. ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ Μέλος ΤΗΛ. 69 82173742
9. ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ Μέλος ΤΗΛ. 210 2519364
10. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ Μέλος ΤΗΛ. 210 2464150
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.:
1. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΗΛ.6947835223
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 5014706 

ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΜΑΪΛΗ MAIL: mellowarts@hotmail.gr
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Αποκατάσταση του δρόμου 
από το χωριό προς τα Πλατάνια.
Μετά από τρίμηνο περίπου αποκλεισμό αποκα-
ταστάθηκε ο δρόμος από το χωριό προς τα
Πλατάνια – Κοπανάκι και αντίστροφα από τις
κατολισθήσεις των βράχων και των χωμάτων
που τον είχαν κλείσει και έτσι η πρόσβαση απ’
αυτή την πλευρά προς το χωριό μας πραγματο-
ποιείται ομαλά.
Οι χειριστές των καταλλήλων μηχανημάτων
που είχαν διατεθεί από την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας,
εργάστηκαν σκληρά για μεγάλο χρονικό διά-
στημα και κατά τις ημέρες λίγο πρίν από το
Δεκαπενταύγουστο, κατόρθωσαν να δώσουν το
δρόμο στην κυκλοφορία.
Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στους
εργαζόμενους, στον Αντιπεριφερειάρχη Μεσ-
σηνίας και σ’ όλους εκείνους που συνετέλεσαν
να αποκατασταθεί αυτή η οδός, που είναι πολύ
έργο πολύ σημαντικό για την περιοχή μας,
έστω κι αν η χάραξη έγινε σε λάθος μέρος και
ο κίνδυνος κατολισθήσεων και αποκλεισμού
του δρόμου είναι υπαρκτός.
Ευχή μας είναι να μην ξανασυμβούν κατολι-
σθήσεις και αποκλεισμός του δρόμου και πολύ
περισσότερο να μη συμβούν ατυχήματα σε
ανθρώπους και οχήματα..

Η αρχαιοκαπηλία χτύπησε 
τάφους στο χωριό μας.
Δυστυχώς και οι αρχαιότητες του χωριού μας,
όπως συμβαίνει σε πλείστα μέρη της Χώρας
μας η οποία είναι διάσπαρτη από αρχαιολογικά
μνημεία, χτύπησαν αρχαιοκάπηλοι και άνοιξαν
δύο ταφικά μνημεία ( τάφους) στα δυτικά του
χωριού, στο μονοπάτι προς το « Μισοβούνι». Η
πράξη αυτή εκτιμάται ότι έγινε περί τα μέσα
Αυγούστου, είναι λογικό να έγινε νύκτα και δεν
είναι εύκολο να εκτιμηθεί αν βρήκαν οι αρχαιο-
κάπηλοι σημαντικά αρχαιολογικά αντικείμενα.

Οι αρχαιότητες χρειάζονται φύλαξη και περι-
φρούρηση, αλλά σε τέτοιους χαλεπούς και-
ρούς που να βρεθούν τα κονδύλια για την αντι-
μετώπιση των δαπανών φύλαξης όλων των
αρχαιολογικών χώρων. Μάλιστα η Αρχαία Φιγα-
λία με τόσο μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει
και τόσα μνημεία σκόρπια σ’ αυτή την έκταση,
εντός και εκτός των τειχών, χρειάζεται μια
ντουζίνα φυλάκων και αρχαιοφυλάκων και όχι
μόνο έναν που διαθέτει σήμερα.

‘Αγιος Θεόδωρος ( Αϊ Θόδωρος) στη Νέδα -
Κυψέλη (Μπιζώ)
Το Σάββατο στις 8 Σεπτεμβρίου 2012 μαζεύτη-
καν πολλοί συμπατριώτες από το χωριό μας και
τα απέναντι χωριά της Τριφυλίας ( Κυψέλη-
Μπιζώ, Καλλίτσαινα, Πλατάνια, Κούβελα, Σουλι-
μά) στον Αϊ Θόδωρο στην αριστερή όχθη της
Νέδας και αφού είδαν και εκτίμησαν την πρόο-
δο των εργασιών, τοποθετήθηκε στέγη στο
εκκλησάκι και προχωρούν οι παραπέρα εργα-
σίες σύμφωνα με το σχέδιο, και θαύμασαν το
καταπληκτικό περιβάλλον το έριξαν στο φαγο-
πότι και στο γλέντι. ‘Όπως αναφέρεται δε σε
σχετική ιστοσελίδα του KOPANAKI NEWS, δεν
έμεινε τίποτε από το « μουνούχι 39 κιλών» που
ήταν άριστα παρασκευασμένο από το μάγειρα (
θα μάθουμε το όνομά του ) με αποτέλεσμα
όλοι οι παρευρισκόμενοι να γλείψουν τα κοκα-
λάκια και τα δάκτυλά τους.
Πολλά δεν γνωρίζουμε για τους παρευρισκομέ-
νους, όμως είμαστε σίγουροι πως δράστης της
όλης διαδικασίας ήταν ο Δημήτρης Γεωργό-
πουλος, υποστράτηγος ε.α. της Αστυνομίας
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, που
έχουν βάλει σκοπό να ολοκληρωθεί το συντο-
μότερο δυνατό η κατασκευή του ναού και να
γίνουν τα θυρανοίξια το Καλοκαίρι του 2013.
Χρειάζεται όμως προσπάθεια, που υπάρχει
άφθονη, αλλά και αρκετό χρήμα που δυστυχώς
δεν υπάρχει. Πρέπει να φτιαχτεί το δάπεδο, τα
πορτοπαράθυρα, το ιερό, η αγιογράφηση και
λοιπά που χρειάζονται πολλά χρήματα ακόμη.
Βεβαίως ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές,
όμως την πίστη και την παράδοσή μας την στη-
ρίξανε οι πρόγονοι μας σε πολύ χαλεπούς και-
ρούς, συνεπώς και εμείς οφείλουμε τώρα ν’
ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και όποι-
ος δύναται να βοηθήσει την προσπάθεια με
οποίον τρόπο μπορεί.
Τα χρήματα διαχειρίζεται, με απόλυτη διαφά-
νεια Ειδική Επιτροπή από εκπροσώπους των
χωριών της περιοχής και ο αριθμός λογαρια-
σμού, που εξυπηρετεί το έργο είναι
046/784845-53 και τηρείται στην Εθνική Τράπε-
ζα.
Ο Αϊ Θόδωρος, στη μνήμη του οποίου αφιερώ-
νεται το Εκκλησάκι, ας είναι αρωγός στην προ-
σπάθεια της Επιτροπής και βοηθός στους συν-
δρομητές και δωρητές αυτού του οίκου του.

Ανεργία.
Η ανεργία κατά το φετινό Ιούνιο, που συγκε-
ντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν τα στατιστικά
στοιχεία, έφθασε το 24,4 % που σημαίνει κοντά
στο 1.300.000 άτομα χωρίς δουλειά. Πέρυσι τον
ίδιο μήνα η ανεργία ήταν 17,2% δηλαδή μέσα
σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά 7% περίπου. Η
ανεργία στους νέους μέχρι 25 χρόνων ανέρχε-
ται στο τρομερό ποσοστό 53% και πλέον. Η
κατάσταση αυτή δημιουργεί πολλαπλασιαστι-
κές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της
χώρας γιατί εκτός από τον κοινωνικό εκτροχια-
σμό και τα φαινόμενα διάλυσης του κοινωνικού
ιστού και της κοινωνικής συνοχής, περιορίζει
το διαθέσιμο εισόδημα για την κατανάλωση,
που μικραίνει την ανάπτυξη και μεγαλώνει
ακόμη πιο πολύ την ύφεση και την ανεργία. Επί
πλέον ι προκαλεί φυγή των νέων προς το εξω-
τερικό και ιδίως των πιο δυναμικών & μορφω-
μένων, με αποτέλεσμα να μπαίνει η Χώρα
βαθύτερα στο φαύλο κύκλο της πενίας και της
αποδιοργάνωσης.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( Ε.Κ.Τ.)-_ Απο-
φάσεις Μ. Ντράγκι
Ο επικεφαλής της Ε.Κ.Τ. , Μάριο Ντράγκιμ ανα-
κοίνωσε την Πέμπτη 6/9/2012 τις ιστορικές απο-
φάσεις της Τράπεζας που έχουν βασικό σκοπό
να σώσουν το Ευρώ και να βοηθήσουν υπό
όρους και προϋποθέσεις τα προβληματικά
κράτη του νότου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και
ιδίως την Ισπανία και την Ιταλία.
Οι αποφάσεις αυτές προβλέπουν: α) Την απε-
ριόριστη συγκέντρωση από τη δευτερογενή

αγορά, ομολόγων τριετούς διάρκειας που εκδί-
δουν τα κράτη- μέλη της ευρωζώνης, και τα
οποία δανείζονται με την έκδοση ομολόγων
χρήμα από τις αγορές. Δεν αφορά τις χώρες
Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία που είναι
αποκλεισμένες από τις αγορές.
β) Να αποσύρεται από την κυκλοφορία, το αντί-
στοιχο ποσό του χρήματος που τυπώθηκε για
την αγορά ομολόγων, έτσι ώστε να μην επηρε-
άζεται ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη.
γ) Να δημοσιεύει κάθε βδομάδα την αξία και
τους όρους των ομολόγων που αγόρασε και τα
κράτη που αφορούσαν τα ομόλογα.
δ) Τα ομόλογα που θα αγοράζει η Ε.Κ.Τ. στα
πλαίσια του νέου προγράμματος θα τα κρατεί
μέχρι τη λήξη τους και δεν θα έχει δικαίωμα
αποπληρωμής κατά προτεραιότητα. Η απόφαση
αυτή δεν αφορά τα 200 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ
περίπου, που κατέχει σήμερα, μεταξύ των οποί-
ων είναι και τα 50 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ ελλη-
νικά ομόλογα και
ε) Την ενίσχυση τη ρευστότητα των ευρωπαϊ-
κών τραπεζών.
Οι αποφάσεις αυτές της Ε.Κ.Τ. ενισχύουν
χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, και δεν αφο-
ρούν την χώρα μας τουλάχιστον όσο χρόνο
βρίσκεται εκτός αγορών.
Ευχόμαστε & ελπίζουμε να καταφέρει σύντομα,
έτσι ώστε να βγούμε από τα αδιέξοδα και την
καταστροφική πορεία, που μας οδηγούν τα
μνημόνια.

Επίδομα πετρελαίου ( θέρμανσης).
Με την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με
το πετρέλαιο κίνησης η τιμή του θα φθάσει και
ίσως ξεπεράσει το 1,5 ευρώ το λίτρο. Με αυτά
τα δεδομένα η επιβάρυνση των νοικοκυριών
κατά τη διάρκεια του χειμώνα που έρχεται θα
είναι δυσβάσταχτη. Σε μια προσπάθεια ν’
αμβλύνει τις βαρύτατες αυτές συνέπειες σε
όσους αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά
προβλήματα, η Κυβέρνηση επεξεργάζεται
θεσμικό πλαίσιο ( μέτρο) για την επιστροφή
μέρους του επί πλέον παρακρατούμενου
φόρου ή τη χορήγηση ειδικού επιδόματος
«θέρμανσης ή πετρελαίου». Το τοπίο δεν έχει
ακόμη ξεκαθαρίσει, σύμφωνα όμως με όσα
διαρρέουν στον τύπο το «μέτρο» για την αντι-
μετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος θα
λαμβάνει υπόψη του, εισοδηματικά και κοινωνι-
κά κριτήρια (χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξι-
ούχους, ανέργους, αναπήρους) καθώς και το
εμβαδόν και τη γεωγραφική θέση κάθε κατοι-
κίας.
Η χειμερινή περίοδο αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου,
συνεπώς σύντομα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα,
γιατί αν είναι κι ο χειμώνας βαρύς, η κατάσταη
θα γίνει πολύ δύσκολη.

Μέτρα – μέτρα – μέτρα.
Το πακέτο που προτείνει η Κυβέρνηση στην
τρόϊκα, για την εξοικονόμηση των περίφημων
11,5 που εν τέλει γίνονται 13,5 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ, είναι μέτρα φωτιά για τους μισθω-
τούς και συνταξιούχους.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα έχουν κατά και-
ρούς δημοσιοποιηθεί προβλέπεται:
* Περικοπές από 2% έως 10% στις συντάξεις,
ανάλογα με το ύψος που παίρνει κάθε συνταξι-
ούχος, συναθροιζομένων και των ποσών από
τις επικουρικές ή δεύτερες ή τρίτες συντάξεις.
Δεν έχει καθοριστεί όμως ακόμη το κατώτατο
όριο από το οποίο θα αρχίζουν οι περικοπές.
Υπάρχουν πληροφορίες για τα 700 ή τα 1000
ευρώ ως πιθανό σενάριο. Ενώ μέχρι πρότινος
λεγόταν πως δεν θα πειραχθούν οι αγροτικές
συντάξεις, οι νεότερες πληροφορίες λένε πως
υπάρχει πρόταση περικοπής των 30 ευρώ,
δηλαδή της αύξησης που δόθηκε τελευταία (
πρίν από 2 χρόνια?) .* Θα κοπούν τα δώρα Χρι-
στουγέννων & Πάσχα των 400 και 200 ευρώ
αντίστοιχα και το επίδομα αδείας 200 ευρώ.
* Θα κοπεί η 13η και 14η επικουρική σύνταξη
όπου υπάρχει.
* Μειώνονται τα κοινωνικά επιδόματα και θα
δίνονται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια. Το ΕΚΑΣ θα δίνεται σε όσους έχουν
συμπληρώσει το 65ο έτος και θα ισχύσουν και
για αυτό το επίδομα περιουσιακά κριτήρια.
* Από τον επόμενο χρόνο σχεδιάζεται να γίνουν
περικοπές στα ειδικά μισθολόγια ( ένστολων,
δικαστικών κλπ.).
* Μειώνεται το ΕΦΑΠΑΞ στο Δημόσιο και τα
άλλα Ταμεία. Τα ποσοστά αρχίζουν από 20% και
μπορεί να φθάσουν και στο 50%.

* Εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο οι εργαζό-
μενοι στις ΔΕΚΟ, με αποτέλεσμα να έχουν
σημαντικές απώλειες εισοδήματος.
* Καταργούνται ορισμένοι Φορείς του Δημοσί-
ου και οι υπάλληλοι ή μετατάσσονται σε άλλες
υπηρεσίες ή απολύονται.
* - Είναι πιθανόν ν’ απολέσουν την εργασία
τους 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι.
* Αυξάνονται τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότη-
ση και φθάνουν μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας
των εργαζομένων.
* Καταργούνται πολλές φοροαπαλλαγές και
ενδεχομένως να μπούν κι άλλοι φόροι σε ελεύ-
θερους επαγγελματίες, όπως πλήρης κατάργη-
ση του αφορολόγητου των 5.00 ΕΥΡΩ
Φυσικά η τρόϊκα δεν σκοτίζεται για τα μέτρα
αυτά και όχι μόνο τα εγκρίνει με πολλές ευλο-
γίες, αλλά τα επαυξάνει με μεγάλη ευχαρίστη-
ση και ζητάει μέτρα, μέτρα και άλλα μέτρα σε
βάρος των μισθωτών και συνταξιούχων ( των
γνωστών υποζυγίων) που δεν μπορούν ν’ αντι-
δράσουν.
Τώρα που βρίσκεται η ανάπτυξη με τα μέτρα
αυτά, που «ξεραίνουν» την αγορά από ρευστό
χρήμα και που η κυκλοφορία του περιορίζεται
στο ελάχιστο, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Η
ύφεση βαθαίνει απεριόριστα, οι πολίτες γίνο-
νται πένητες και το Κράτος, που δεν εισπράττει
φόρους λόγω ανύπαρκτης κυκλοφορίας χρήμα-
τος, φτωχαίνει πιο πολύ και πάμε να γίνουμε
Βουλγαρία και βάλε…..
Κι εμείς ευχόμαστε ο Θεός να βάλει το χέρι
του και τα μέτρα, μέτρα και πάλι μέτρα να στα-
ματήσουν εδώ.

Μαχητικές θρησκευτικές διαδηλώσεις των μου-
σουλμάνων κατά των Η.Π.Α. και όχι μόνο, για
προσβολή του προφήτη Μωάμεθ.
Με μαζικές διαδηλώσεις σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη του μουσουλμανικού κόσμου αντέδρα-
σαν και συνεχίζουν ν’ αντιδρούν οι μουσουλμά-
νοι, βασικά κατά των Η.Π.Α. αλλά και άλλων
χωρών για την ταινία «Η αθωότητα των Μου-
σουλμάνων» που σκηνοθέτησε ο Νακούλα
Μπασιλί Νακούλα και προβλήθηκε ή προβάλλε-
ται στο διαδίκτυο και ορισμένες κινηματογρα-
φικές. Οι μουσουλμάνοι θεωρούν ότι η ταινία
προσβάλλει τη θρησκεία τους και τον προφήτη
Μωάμεθ, που τον παρουσιάζει γυναικά.
Ο σκηνοθέτης της ταινίας ανήκει, όπως γρά-
φτηκε, σε ριζοσπαστική Κοπτική Χριστιανική
ομάδα και μαζί με τους λοιπούς εμπλεκομέ-
νους, ισχυριζόμενοι ότι καταπατάτε η ελευθε-
ρία της έκφρασης και του λόγου, δεν συμφώ-
νησαν ν’ αποσύρουν την ταινία και την προβολή
της μέσω διαδικτύου.
Αποτέλεσμα να γίνονται καθημερινά μαχητικές
διαδηλώσεις σ’ όλες τις μουσουλμανικές
χώρες και να προκαλούνται θύματα και κατα-
στροφές σε διπλωματικές αρχές των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών και άλλων χωρών του Δυτικού
Κόσμου.

Προεδρικές Εκλογές στις Η.Π.Α.
Σύμφωνα με τα αμερικάνικα και τα διεθνή μέσα
ενημέρωσης, οι δημοσκοπήσεις που γίνονται
ένα μήνα πρίν από τις προεδρικές εκλογές στις
Η.Π.Α. δίνουν προβάδισμα στον Ομπάμα, που
είναι & σήμερα πρόεδρος των Η.Π.Α. έναντι του
αντιπάλου του Ρόμνεϊ.
Για την Ελλάδα αλλά και για όλο τον πλανήτη,
συμφέρον είναι να βγεί πρόεδρος εκείνος που
θα ενισχύσει την αμερικάνικη οικονομία, βάζο-
ντας έτσι φρένο στην κρίση που μαστίζει τη
χώρα μας και την Ευρώπη και ταυτόχρονα θα
σταματήσει τις αιματηρές επεμβάσεις στις διά-
φορες χώρες, επιδιώκοντας την ειρηνική διευ-
θέτηση των διαφορών που ανακύπτουν.

Ισπανία – Πορτογαλία.
Μέτρα κι άλλα μέτρα λαμβάνονται και σ’ αυτές
τις χώρες, μ αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν οι
πολίτες και να γίνονται καθημερινές διαδηλώ-
σεις. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και
συνηθίζουν στα κερδοσκοπικά παιχνίδια και
στην αχαλίνωτη απληστία. Ενώ οι φτωχοί φτω-
χαίνουν πιο πολύ και πρέπει να προσαρμόσουν
το βίο τους και τις συνήθειες τους στην μεγα-
λύτερη φτώχεια .
Δυστυχώς αυτό δείχνουν τα γεγονότα, έτσι
όπως εμφανίζονται πλέον και στην γηραιά
Ευρώπη με τον πλούσιο βορρά και το φτωχό
νότο.

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, Αναστασί-

ου, Δημητρίου (Τζίμη)

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
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Περί ηλικίας

Π
ολλοί/πολλές από εμάς κοιτάμε συνομήλικούς
μας και σκεφτόμαστε: “Μα δεν μπορεί να’ ναι
τόσο μεγάλος”. Αν σας έτυχε ποτέ, θα εκτιμή-

σετε δεόντως το παρακάτω πραγματικό συμβάν.
Γνωστή μου κυρία περίμενε στο προθάλαμο του οδο-
ντίατρου που της είχανε συστήσει. Πρόσεξε το πτυ-
χίο του, κορνιζαρισμένο στο τοίχο με τα πλήρη στοι-
χεία του. Ξαφνικά, θυμήθηκε το ψηλό, καστανό καλο-
φτιαγμένο παλληκάρι με το ίδιο ονοματεπώνυμο που
είχε συμμαθητή στο γυμνάσιο – κάπου 40 χρόνια πίσω
(και που για ένα φεγγάρι μάσαγε τα σίδερα για χάρη
του).
“Μπορεί να έχει σχέση με αυτόν εδώ τον τύπο; Μπα,
αποκλείεται” σκέφτηκε όταν τον είδε σαν ήρθε η
σειρά της να την εξετάσει. “Τούτος εδώ ο φαλάκρας,
ο κοιλαράς, μέσα στη ρυτίδα παραείναι γέρος για
είναι ο πρώην συμμαθητής μου”.
Αφού την εξέτασε, τον ρώτησε εάν είχε φοιτήσει στο
Γυμνάσιο επαρχιακής πόλης που είχε φοιτήσει αυτή.
* Ασφαλώς, της απάντησε, και ήμουνα και σημαιοφό-
ρος κάθε χρόνο.
* Πότε αποφοιτήσατε; τον ρώτησε.
Της είπε τη χρονολογία και τη ρώτησε:
* Γιατί με ρωτάτε;
* Γιατί ήσασταν στην τάξη μου, του είπε.
Την κοίταξε προσεκτικά και κατόπιν αυτός ο κακο-
μούτσουνος, φαλακρός, κοιλαράς και σταφιδιασμέ-
νος γέρος την ρώτησε:
* Ποιο μάθημά μου διδάσκατε;!!
Φανταστείτε λοιπόν πόσο γερασμένη την έβλεπε
αυτός!

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΚΑΛΔΕΡΗΣ

ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΚΙ
ΑΞΙΩΝ
‘Ολοι εμείς οι απόστρατοι, που αφιερώσαμε τον πιο δυναμικό μας
εαυτό κοντά, δίπλα κι ανάμεσα στους συνανθρώπους μας, τώρα
που βαδίζουμε πλέον προς το φυσικό μας ηλιοβασίλεμα, έχουμε
δύο φύλακες προστάτες.
Ο ένας πιστεύω σύμμαχός μας, είναι οι δυνατές μνήμες μας, που
ξεκαθαρισμένες από το χρόνο και τα χρυσαφένια μας μαλλιά, μας
διατηρούν νέους, μας δίνουν ζωντάνια, μας αναθερμαίνουν την
αγάπη γι’ αυτούς και γι’ αυτά που ζήσαμε. Είναι το σώμα μας καθι-
σμένο στο θρόνο των αναμνήσεων.
Ο άλλος φύλακας μας, ο περισσότερο αυστηρός είναι οι αξίες και
οι αρχές για τις οποίες αγωνιστήκαμε, νύχτα και μέρα με το στή-
θος μας προτεταμένο. Αγωνιστήκαμε για το ηθικό και νομοταγές
σήμερα, για να γίνει ευημερία του αύριο και αποδεκτή ιστορία του
χθές. Θυσιαστήκαμε, πονέσαμε, υποφέραμε γι’ αυτούς που τις
καταπατούσαν, αλλά και δακρύσαμε από ικανοποίηση γι’ αυτούς
που τις σεβάστηκαν.
Τώρα ως απόμαχοι, ο πρώτος φύλακάς μας φρουρεί τις αναμνή-
σεις μας να μην ποδοπατηθούν από το ανίσχυρο σώμα μας, ενώ ο
δεύτερος στ’ απόγειο της απόδοσής του. Αυτός περιφρουρεί την
προσωπικότητά μας από το ανεξέλεγκτο στόμα μας, από τις «πει-
σματάρικες» ενέργειές μας, από την παραμελημένη εμφάνισή μας.
Είναι ο αυστηρός δάσκαλος της ζωής μας , που μας νουθετεί με το
« ΜΗ & ΜΗ».
Μας θέλει ευπρεπείς στην εμφάνιση, προσεκτικούς στην έκφραση,
σοφούς στην κρίση, νηφάλιους στις συναλλαγές μας.
Σε μια από τις καθημερινές παρουσίες μου σε διαπληκτισμό ηλικιω-
μένου που καθύβριζε νεαρό, με τα μάτια του ν’ χουν βγεί έξω, με
το πρόσωπο κατακόκκινο από τη σύγχυση, με τα χέρια που τρεμά-

μενα είχαν απομακρυνθεί από τα μανίκια….ο νεαρός με αυτοσυνει-
δησία και αυτοσυγκράτηση του απάντησε: «Κύριε πηγαίνετε στο
καλό, γιατί δεν έχετε να δείξετε τίποτε άλλο, εκτός από τα χρόνια
που κάθονται πάνω σας…».
Σε μια άλλη περίπτωση που φιλονίκησαν δύο ο ένας τόνισε, ίσως
για να επικρατήσει, πως ήταν άτομο αξιόλογο, με μεγάλη θέση,
αλλά η απάντηση αποστομωτική: « Για δες τι φυντάνια έβγαλε …
αυτή η υπηρεσία! Τα λόγια σου μου θυμίζουν λιμάνι του προηγού-
μενου αιώνα και η εμφάνισή σου , άντε να μην πώ τι….».‘, μάλιστα
έτσι μας βλέπουν τα μέλη της κοινωνίας μας. Χτίζουν επάνω μας
ελπίδα για το αύριο, αλλά συγχρόνως έχουν και απαίτηση. Απαίτη-
ση να είμαστε θεματοφύλακες των παραδοσιακών αρχών και των
κληροδοτημένων αξιών. Το ηθικό και με τις ελληνοχριστιανικές
αρχές μας βάθρο της δικής μας κοινωνίας με τους ασύνορους ορί-
ζοντες , διαβρώνεται, συρρικνώνεται κι’ οδηγείται προς τον ολο-
σχερή αφανισμό του. Χρειάζεται όμως τη σπίθα της προσδοκίας
αναμμένη. Χρειάζεται την ολυμπιακή φλόγα, που αν και δεν καίει,
όμως ζεσταίνει και φωτίζει. Και αυτή η ολυμπιακή φλόγα για το
φοίνικα της συγκράτησης, αλλά και της αναγέννησης των αρχών
και ηθικών αξιών μας, είμαστε ΕΜΕΙΣ οι απόστρατοι. Εμείς οι
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, αρκεί να μη διώχνου-
με από τη σκοπιά τους δύο «φρουρούς» μας.
Μας προφυλάσσουν και τη ΜΝΗΜΗ και την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. Το μόνο
που απαιτείται είναι «Αντίσταση». Αντίσταση στη συρρίκνωση των
ΑΡΧΩΝ, αλλά και των ΑΞΙΩΝ, με τις οποίες άξια κι αντάξια συγκρα-
τήσαμε την κοινωνία μας με τους γραπτούς και άγραφους νόμους.
Η αποστολή μας δεν τελείωσε, αλλά ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ και θα εξακο-
λουθεί να ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ χωρίς διακοπή.

Κων/νος Τζαν. Σμυρνής
Ανθυπαστυνόμος ε.α. και Πρόεδρος
Πολιτιστικού Συλλόγου Λινίσταινας

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΑΣΤΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

Η
ανθρωπότητα πάει και έρχεται. Σαν την παλίρροια της
θάλασσας που ανεβάζει και κατεβάζει την στάθμη της. Τα
προηγούμενα 15-20 χρόνια είχαμε και εμείς οι Έλληνες ένα

ανέβασμα , μία θεαματική ανοδική πορεία στον οικονομικό τομέα,
μία φαινομενική οικονομική άνοδο με ξένα λεφτά, δανεικά. Και
τότε αφού όλοι μπορούσαμε να περνάμε καλά ,οι μεγάλοι στα
καφενεία και τα παιδιά στις καφετέριες με τους φραπέδες και τα
κινητά ,έπρεπε κάποιοι να κάνουν και κάποιες δουλειές .
Κι ήρθαν οι ξένοι Αλβανοί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Ασιάτες.
Η υπερπροσφορά εργατικού δυναμικού με φθηνά μεροκάματα δια-
τήρησε την ύπαιθρο κάπως και δεν ερήμωσαν τελείως οι πολύ
παραγωγικές περιοχές ,αλλά και δούλεψαν στις οικοδομές, στα
Δημόσια έργα , στην προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
παντού. ‘Έγιναν μαστόροι , εργολάβοι , επιχειρηματίες οι εξυπνό-
τεροι και οι άλλοι με τη δουλειά τους έφτιαξαν οικογένειες ,
σπούδασαν τα παιδιά τους , έφτιαξαν σπίτια εδώ και στην πατρίδα
τους ,σε βάρος της δικής μας οικονομικής προοπτικής που μας
έδιναν χρήματα οι Ευρωπαίοι για να μας υποτάξουν στην Ευρω-
παϊκή αγορά .
Σ’ αυτή την περίοδο υπήρξε μια αναγέννηση και στα εγκαταλειμ-
μένα Ελληνικά χωριά, που ζούσαν οι εναπομείνοντες εκεί γέρο-
ντες, μόνο με τις επιδοτήσεις της ΕΟΚ τότε , και τις μικρές αγρο-
τικές τους συντάξεις. Και οι γέροντες μπορούσαν να πληρώνουν
κάποια φθηνά μεροκάματα στους Αλβανούς για να συντηρούν την
περιουσία τους , αλλά και οι διαμένοντες στην Αθήνα που είχαν
απωθημένα για ένα καλό σπίτι στο χωριό τους, και μπορούσαν ,
απεφάσισαν να φτιάξουν σπίτια στα χωριά τους. Μεταξύ αυτών και
μερικοί από μας που κατοικούσαμε μακριά από τα χωριά μας, τα
ορεινά Φιγαλικά χωριά.
Όποιος δεν είχε οικονομική άνεση τηλεφωνούσε σε μια τράπεζα
και του έστελνε τα λεφτά στο σπίτι. Τόσο εύκολα ήταν και τα στε-
γαστικά δάνεια από τις τράπεζες τότε.
‘Ετσι λοιπόν πολλοί έλληνες ,όπως και εμείς στα ορεινά εγκατελει-
μένα χωριουδάκια μας φτιάξαμε μερικά σπίτια με το βασικό υλικό
του τόπου μας την πέτρα.
Η πέτρα είχε χρησιμοποιηθεί από τότε που σταμάτησαν να ταξι-
δεύουν οργανωμένοι σε συνάφεια συντεχνίες , οι Ηπειρώτες και
οι Λαγκαδιανοί επαγγελματίες κτιστάδες.
Λίγοι Έλληνες μαστόροι , δυσεύρετοι , γνώριζαν να κτίζουν την
πέτρα πριν την άφιξή των Αλβανών στην Ελλάδα. Πολλοί Αλβανοί
είχαν πάει σε σχολές , επί Χόντζα , στην πατρίδα τους και έμαθαν
την πέτρα. ‘Όταν ήρθαν στην Ελλάδα , αν έβρισκαν δουλειές μς
πέτρα δούλευαν ,αλλιώς έκαναν οτιδήποτε για να πάρουν μεροκά-
ματο. Όσοι δεν ήξεραν να κτίζουν μάθαιναν σύμφωνα με τη λαϊκή
έκφραση, στου κασιδιάρη το κεφάλι.
Σε πολλά χωριά κυριάρχησαν οι Αλβανοί μαστόροι - εργολάβοι και
έφτιαχναν στην αρχή σπίτια στάβλους , αργότερα λίγο καλύτερα
ανάλογα με τον νοικοκύρη που τους ανέθετε την δουλειά. Στην
αρχή δεν ήταν σε θέση να προχωρήσουν μόνοι τους και να ολο-
κληρώσουν ένα έργο , με την πάροδο του χρόνου τα κατάφεραν.
Στα δικά μας τα Φιγαλικά χωριά φτιάχτηκαν αρκετά σπίτια και
άλλες πολλές πέτρινες κατασκευές. Ανακαινίσθηκαν πολλά παλαιά
πέτρινα σπίτια , εξωραΐστηκαν αυλές , άλλοι χώροι και όλα τα
χαλάσματα του χρόνου και της ανέχειας.

Γενικά συντελέστηκε μία αναμόρφωση σε σχέση με τα προηγού-
μενα 80-100 χρόνια που φτιαχνόσαντε λίγα αναγκαία κτίσματα,
λιγότερο δαπανηρά και πολλά χωρίς καλαισθησία. Ιδιαίτερα στην
περίοδο 1950-1980 που κυριαρχούσε το τσιμέντο και το τούβλο
όλες οι κατασκευές υστερούσαν εμφανισιακά και είχαν κακοτε-
χνίες .
Σ’ αυτή την αναγέννηση στα δικά μας τα Φιγαλικά χωριά Φιγαλία
και Περιβόλια ουσιαστικά κυριάρχησαν και συνετέλεσαν οι δύο
νέοι Φιγαλείς μαστόροι, Μιχάλης ΣΤΡΙΓΓΑΣ και Θανάσης
ΚΟΚΚΙΝΗΣ.
Αυτοί οι δύο νέοι άνθρωποι αγάπησαν , όπως φαίνεται, πολύ τον
τόπο μας, δεν απομακρύνθηκαν και του πρόσφεραν ανεπανάλη-
πτες υπηρεσίες. Ξεκίνησαν μαθητευόμενοι , στον πρακτικό μάστο-
ρα Δημήτρη ΚΟΚΚΙΝΗ, αναβάθμισαν μόνοι τους σιγά-σιγά την
τέχνη τους και δημιούργησαν έργα απαράμιλλα με τις κατασκευές
των τελευταίων 100 χρόνων. Κυρίως αυτοδίδακτοι, αλλά με προο-
δευτική διάθεση παρακολουθούντες , χωρίς εγωισμό, δείγματα
μαστορικής τέχνης έμπειρων τεχνικών πέτρας, βοηθούμενοι από
καλούς κτίστες Αλβανούς τους οποίους οι ίδιοι επέλεγαν με
αυστηρά κριτήρια , προχώρησαν στην ανέγερση οικοδομικών
έργων που ξεπερνούν τις συνήθεις οικοδομικές κατασκευές της
περιοχής μας , εκτός ελαχίστων που δημιουργήθηκαν γύρω στο
1900 ( εκκλησίες και παλαιά πετρόκτοστα σπίτια).
Η τεχνική επιδεξιότητα του μάστορα και η επιτηδειότητα αποκτά-
ται με τη θέληση, την άσκηση και την εμπειρία . Αυτοί οι δύο
μαστόροι απέδειξαν ότι δουλεύουν με θέληση, με μεράκι και
αγάπη για τη δουλειά τους. Έτσι εξηγείται και η ομορφιά των
έργων τους. Για να φτιαχτεί ένα καλό έργο προϋπόθεση είναι η
αντίστοιχη αντίληψη και η τεχνογνωσία, αλλά και η προσωπική
έκφραση του μάστορα ο οποίος βάζει την προσωπική του σφραγί-
δα στον προϊόν του μόχθου του.
Δεν είναι η οποιαδήποτε μαστοριά τέχνη!
Ο καλός μάστορας δίνει την ψυχή του στη δουλειά του και πρώ-
τος εκείνος έχει την ανάγκη να χαρεί, να καμαρώσει το τελειωμέ-
νο έργο του. Αυτή την δική του χαρά πρέπει να ακολουθεί η ανα-
γνώριση των άλλων, ο έπαινος και ο θαυμασμός. Κι αυτό κάνουμε
γράφοντας για τους μαστόρους αυτούς , που με τα έργα τους
ομορφαίνουν τα χωριά μας. Τη δικαιούνται αυτή την αναγνώριση,
σαν ηθική αμοιβή και τον έπαινο επειδή το αξίζουν.
Με τα έργα τους που στα γυρίσματα των καιρών θα παραμένουνε
έχουν συνδέσει το όνομα τους και την υστεροφημία τους, αλλά
άλλαξαν και την εμφάνιση των χωριών μας.
Στον κακοπροαίρετο ισχυρισμό , ότι αυτή είναι η δουλειά τους και
ότι η εργασία τους είναι καλοπληρωμένη, η απάντηση είναι, ότι η
καλή δουλειά δεν πληρώνεται. Εκτός από τα πνευματικά δημιουρ-
γήματα που είναι κάθε ιδέα, κάθε τέχνη, κάθε επιστήμη στοιχείο
του πολιτισμού μας είναι και κάθε δημιούργημα από χειρονακτικές
εργασίες .
Η Ελλάδα είναι γεμάτη από χειρονακτικά δημιουργήματα σπου-
δαία που αναδεικνύουν τον πολιτισμό της.
Όλα τα επαγγέλματα κατέχουν την δική τους θέση στην λειτουρ-
γία και στην προοδευτική πορεία μια κοινωνίας και σε όλα τα
επαγγέλματα αναδεικνύονται καλοί επαγγελματίες άξιοι καλής
μαρτυρίας.
Οι μαστόροι ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΡΙΓΓΑΣ και ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ανεδεί-
χθησαν με τα έργα τους και ανέδειξαν και τα χωριά μας.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
• Ο πατέρας με το παιδί του είναι μέσα στο
ταξί και πηγαίνουν στο σπίτι .Κάποια στιγμή
περνούν μπροστά από ένα πορνείο .
Το παιδί ρωτάει .Μπαμπά τι είναι αυτό ?
Ειναι μια υπηρεσία λέει ο πατέρας!  Τι του
λέτε κύριε, οίκος ανοχής είναι, επεμβαίνει ο
ταξιτζής.
Το παιδί ξαναρωτάει ποιοί δουλεύουν εκεί?
Κάποιες κυρίες απαντά ο πατέρας.
Τι λέτε κύριε, πόρνες εργάζονται εκεί  ξανα-
επεμβαίνει ο ταξιτζής !!
Αυτές οι κυρίες κάνουν παιδιά ρωτάει το
παιδί?
Ναι απαντάει ο πατέρας και όταν μεγαλώ-
σουν γίνωνται ταξιτζήδες!!

• Σταματάει μια ξανθιά στο φανάρι με την
FERRARI, ένα τσιγγανάκι της καθαρίζει το
παμπρίζ ,και αυτή του δίνει ένα ευρώ.
Ξεκινάει η ξανθιά και μετά από λίγοστο επό-
μενο φανάρι ξαναβλέπει το τιγγανάκι και του
ξαναδίνει ένα ευρώ.
Φτάνωντας στο επόμενο φανάρι η ξανθιά
,πάει να τρελλαθεί,καθώς ξαναβλέπει το
τσιγγανάκι μπροστά της και του λέει.
Θα σου δώσω πέντε ευρώ εάν μου πεις με
πόσο τρέχεις?
Θέλω  δέκα ευρώ για να σου πω πως θα
φύγεις από την πλτεία της απαντά το τσιγγα-
νάκι!!!!

• Ένας επιχειρηματίας έπαιρνε συνέντευξη
από υποψήφιους για θέση στελέχους και
τους έκανε μια απλή ερώτηση για να βρει
τον ποιό κατάλληλο. Η ερώτηση ήταν (  Τι
είναι δύο και δύο? )
Ο  πρώτος ,ήταν δημοσιογράφος και απαντά-
ει 22
Οδεύτερος,ήταν μηχανικός και απάντησε
ανάμεσα στο  3,999  και το  4,οο1 .......όσπου
έφτασε στον τελευταίο, που ήταν λογιστής.
Όταν άκουσε την ερώτηση σηκώθηκε από
την θέση του ,έκλεισε την πόρτα πλησίασε
τον επιχειρηματία και με σιγανή φωνή του
λέει.
Πόσο θέλετε εσείς να κάνει κύριε?
Ο επιχειρηματίας χωρίς δισταγμό  τον προσέ-
λαβε σαν τον ποιό κατάλληλο!!!!!

Γεώργιος Κανελλόπουλος
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Η ΜΙΚΡΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ
Ρεπορτάζ του «Κανένα»

ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΙΝΑΙ

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

Η Βουλή των Φιγαλέων

Σύνδεση με τα Προηγούμενα

Εις Το προηγούμενο το φύλο, που όλο μύριζε εκλογές,

Γίνανε αξιολογήσεις, αναλύσεις, για τα αποτελέσματα, αν θες,

Για το τι μέλει γενέσθαι, σε αυτήν τη έρημη την Χώρα,

αν υπάρξει νηνεμία, μετά από την τόσο μεγάλη μπόρα,

που χρόνια τώρα έχει ξεσπάσει και δεν λέει να σταματήσει,

φουσκωμένα είναι τα ποτάμια, οι λίμνες έχουν ξεχειλίσει

και η κοινωνία σαν καζάνι βράζει, που η έκρηξη του δεν θα αργήσει!

Η Συνάντηση στο Χάλασμα
Ο Θιοχάρης μήνυμα έστειλε στον Γιώρη να καλέσει

Στο χάλασμα μια σύναξη να δει αν θα μπορέσει,

Ακούγοντας τους χωριανούς συμπέρασμα να βγάλει,

Για Το τι θα γίνει στο εξής, διότι δεν αμφιβάλλει

Πως δεν θα αλλάξει τίποτα, όπως και ο Μανωλιός,

Βρώμικα ρούχα κουβαλά , τι και αν τα φοράει αλλιώς.

Τα γεγονότα όμως τρέχουνε, και βλέπει πως τα μέτρα

Γίνονται ακόμα πιο σκληρά, λες και είναι από πέτρα

Η καρδιά εκείνων που τα παίρνουνε και αυτοί που τα στηρίζουν

Ή Λωτοφάγοι γίνονται, ώστε να ξεχνούν και αδιάφορα σφυρίζουν,

Σαν μπούνε στην Κυβέρνηση, σαν πιάσουν εξουσία,

Ή μήπως κάποιος άλλος, αντί αυτών, κρατά την βίτσα και τα ηνία;

Το τελευταίο, πιστευτό, τείνει πλέον να γίνει

Και αναρωτιέται, αν άπραγος ο κόσμος πια θα μείνει

Ή θα ξεσπάσει βουητό, αντάρα, καταιγίδα,

Που όμοια της, δεν άκουσα δεν γνώρισα, δεν είδα

Και θα γκρεμίσει ότι είναι σαθρό, σε αυτήν την κοινωνία,

Που να σταθεί όρθια δεν μπορεί, και πάσχει από αναιμία

Αφού χρόνια τώρα της απομυζούν, το αίμα οι βολεμένοι

Και έχουνε γίνει αβάσταχτοι, χοντροί, μα πεινασμένοι!

Αυτά έχοντας στο μυαλό, προσήλθε εις την σύναξη, ο σκυθρωπός Θιο-

χάρης

Μα και όλοι οι άλλοι βλοσυροί, διάλεξε αν θες να πάρεις,

Να ευρείς έναν χαμογελαστό, έναν ευχαριστημένο

Λες στα μούτρα, όλους τους, με κουτσουνίδα έχουν τριμμένο

Πολλά λόγια δεν είπανε, πού όρεξη για αστεία;

Και ο Γιώρης ανέβηκε στην γνωστή πέτρα με δυσκολία,

Κάτι λες και τον κράταγε, τον είχε πεδουκλωμένο,

σαν το γαϊδούρι του Αγγελή, στο Κάμπο ξεχασμένο.

Κοίταξε γύρω βλοσυρά και όπως το συνηθίζει

Φωνή εσήκωσε τρανή, χωρίς όμως να βρίζει.

Ζήτησε να ησυχάσουνε και να συγκεντρωθούνε,

Άσχετα αν εκεί, νεκρική επικρατούσε σιγή και όλοι κοίταζαν να δούνε,

Αν έχει κάτι να τους πει, να τους ενημερώσει

Ή στον Πρόεδρο τα δύσκολα και εκείνος θα τα φορτώσει

Ο Γιώρης όμως συνέχισε, με ζηλευτή ψυχραιμία,

Είπε Πως δεν βλέπει φως στον ορίζοντα και ότι η Κοινωνία,

Δεν έχει άλλες αντοχές, έσβησε πια η ελπίδα,

Τα μέτρα και οι περικοπές, σαν νέα καταιγίδα

Τα πάντα καταστρέψανε, κανένας δεν αντέχει,

Μα και το πιο χειρότερο, η Χώρα μας, Κυβέρνηση, δεν έχει,

Αφού κουμάντο κάνουνε ή Τρόικα και οι ξένοι,

Σε λίγο δε ο Έλληνες, πάλι ξενιτεμένοι,

για το « νόστιμο ήμαρ» ποιήματα, θα γράφουν, με νοσταλγία,

μακριά, από την Αμερική ή και από την Αυστραλία.

Εμείς, τι ρόλο παίζουμε, όταν εδώ μιλάμε;

Ποιος μας ακούει τελικά, σε ποιόν μπορούμε να πάμε;

Τα θέματα να θέσουμε, να κάνουμε προτάσεις;

«Σε σένα δεν Επιτρέπεται, καθόλου να γελάσεις»,

ο Γιώρης, το δάκτυλο προτείνοντας, έδειχνε τον Ζολώτα,

Που επάνω του επέσανε, των οφθαλμών τα φώτα

Και όλοι καταλάβανε, ότι ο Γιώρης εννοεί,

Την πρόταση που ο Ζολώτας έκανε, πριν έλθουνε εις την Βουλή.

που ζήτησε, να μεταβούν στην Άγκελα, εις την Καγκελαρία,

Έτσι παραδεχόμενοι ότι η Γερμανία,

Επίσημα μας κυβερνά, αυτή κουμάντο κάνει,

Την Φουστανέλα κάνοντας, ένα απλό φουστάνι!

Ο Ζολώτας δεν εμίλησε και αυτός ήταν συνοφρυωμένος

Λες και από όλο το χωριό ήτανε παιδεμένος

Τώρα ανέβηκε, με την σειρά, ο Θιοχάρης, εις την Πέτρα

Χωρίς καθόλου τυπικές και άλλες διατυπώσεις.

Με στόμφο αμέσως φώναξε, « φτάνουνε πια τα μέτρα,

Ποιός σου έδωσε δικαίωμα, ότι για να μας σώσεις;

Το αίμα πρέπει να μας πιείς, τις σάρκες να ξεσχίσεις

Και σε συνθήκες κατοχής όλους να μας γυρίσεις»;

Μίλαγε λες και έβλεπε, μπροστά τους κυβερνώντας,

Κούναγε δε τα χέρια του και πάλι απειλώντας,

Είπε πως δεν θα αντέξουμε και θα ξεσηκωθούμε,

Της κακομοίρας θα γενεί κα άντε τότε να δούμε,

Το που θα βρείτε όλοι σας, κρυψώνα να χωθείτε,

Έτσι χάλια που τα κάνατε, άντε να μου χαθείτε!

Ο πρόεδρος συνέχιζε , σε υποτιθέμενο συνομιλητή, με στόμφο να μιλά-

ει,

Στα λόγια του όμως διέκρινες, το άγχος που κουβαλάει.

Πρόταση για Αναστολή των Εργασιών
της Βουλής
«Συγχωριανοί θα ευχόμουνα, να μην ήτανε χρεία

Εγώ το ποτήριον το πικρό, εδώ τώρα να πίνω

Μα δεν μπορεί, δεν γίνεται, δεν είναι δημοκρατία,

Εμείς να συνεδριάζουμε, για τούτο και για εκείνο,

Αναλύσεις να κάνουμε, λύση μήπως και βρούμε

Και στο τέλος να μην έχουμε, σε κάποιον να τα πούμε.

Διότι στην ουσία χάσαμε, αυτό που είχαμε, την ανεξαρτησία.

Γι αυτό προτείνω, δυστυχώς, ως μια διαμαρτυρία,

Που έχει πολύ συμβολισμό, αλλά έχει και ουσία,

Να αναστείλουμε επ’ αόριστον της Βουλής, την κάθε λειτουργία.

Στέλνοντας ένα μήνυμα, στους έξω και στους μέσα

Ότι λόγο δεν έχει κανένας τους πια, αυτό που λέμε «μπέσα»,

«Αφού ο ελληνικός λαός για τα του οίκου του δεν αποφασίζει

Και σε συνθήκες κατοχής, αυτό πια μας γυρίζει.

Τι έννοια έχει η μικρή Βουλή μας, εδώ να συνεδριάζει,

Άλλα, να ψηφίζει κάποιος εδώ και άλλα να διαβάζει,

ότι οι ξένοι επιθυμούν και αυτό που λένε θα γίνει,

άσχετα, αν ο κοσμάκης αγκομαχεί και η Κοινωνία κοχλάζει σαν καμίνι!

Χρόνια πια βαρεθήκαμε, τα ίδια και τα ίδια

Για αυτό Προτείνω αμέσως να μοιραστούνε τα « κουκιά», αλλά Και τα

βελανίδια.

Και ας διαλέξει ο καθείς τι θέλει για να γίνει.

Αν θέλει να κλείσει η Βουλή, το κουκί που κρατάει στο χέρι

Το ρίχνει στην νεροκολοκύθα, που είναι στα δεξιά, που ο Μήτσος έχει

φέρει

Αν θέλει να μείνει ανοιχτή τότε ρίχνει το βελάνι

Μπροστά θα μπει μια κουρελού, ώστε ο καθένας ότι, κάνει

Να μην μπορεί να τον ιδούνε, να μην πάρει κανείς χαμπάρι ..»,

Μα ο Θοδωρής πετάχτηκε, « για στάσου ρε Θιοχάρη

Θαρρείς, ότι φοβόμαστε να πούμε την γνώμη φανερά

Και μας κρεμάτε εκεί μπερντέ, για να θολωθούνε τα νερά.

Εγώ προτείνω δια βοής, η απόφαση μας να παρθεί

Όπως το κάνανε παλιά, εις την αρχαία εποχή.

Εγώ ψηφίζω αναστολή, Και θέλω να δημοσιευθεί,

στην εφημερίδα την γνωστή, το Φιγαλικό Βήμα,

αλλά και στην Κυβέρνηση επίσημα να διαβιβαστεί, ,

που ο Παπάς να τους το πει στο αυτί , με το δικό του ποίημα»

Η πρόταση αυτή του Θοδωρή, έφερε αναστάτωση πολλή, μεγάλη έγινε

βαβούρα

Αφού Κάποιοι στον αέρα κράδαιναν ακόμα και μαγκούρα.

Ήτανε όμως φανερό, ότι όλοι συμφώναγαν, με αυτή την σκέψη

Για αυτό και ο Πρόεδρος σκέφθηκε, γιατί να τους μπερδέψει;

Ζήτησε τότε να σταματήσουνε και είπε αν κάποιος διαφωνεί,

Ας μην « κολώσει», ας μην κάνει τη κότα, αλλά να σηκώσει την φωνή,

Να ακούσουμε όπως πρώτα, τον λόγο, τον αντίλογο, μια διαφορετική

σκέψη

Μήπως, ρε αδερφέ, είμαστε εμείς παράλογοι, μήπως μας έχει σαλέψει;

Επικράτησε πράγματι σιωπή και πάλι όλων των οφθαλμών τα φώτα

Πέσανε, που θαρρείτε αλλού, στον ήρεμο Ζολώτα,

Που αν και εκοκκίνισε, δήλωσε όμως ότι συμφωνεί

Να αναστείλει τις Εργασίες της Η Φιγαλική Βουλή.

Τον Λόγο πήρε ο Πρόεδρος και είπε πολύ λυπάμαι,

Αλλά, κάτι πρέπει να κάνουμε, ώσπου να δούμε που θα πάμε

Είναι πολύ δύσκολοι οι καιροί, χρειάζεται, υπομονή και επιμονή

Συγκέντρωση και προσοχή, προσπάθεια, αλλά και φωνή

Όταν μας γονατίζουνε, όταν μας ποδοπατάνε,

η Τρόικα και ούλοι αυτοί, που νομίζουν ότι κυβερνάνε.

Με ένα κόμπο στην καρδιά, από την πέτρα κατεβαίνει,

Με Δάκρια στα μάτια φανερά, που η σοβαρότητα της στιγμής φέρνει.

Όλοι το καταλάβανε και αυθόρμητα ορμούνε

Άλλοι τον αγκαλιάζουνε και άλλοι χειροκροτούνε.

Και ο Θανάσης με τρεμάμενη φωνή, λέει «Πρόεδρε κουράγιο κάνε.

Πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά μας θα ναι»

Κάποιοι είδανε τον συσχετισμό φαιδρό, μα σχετικό κάποιοι άλλοι

Μα οι πιο πολλοί εφύγανε, με σκυμμένο το κεφάλι.

Μόνο ο Γιώρης έμεινε, μαζί με τον Θιοχάρη

και τον αγριεμένο Αγγελή, που σκέφθηκε να πάρει,

το ντουφέκι το μπροστογεμί , να ανέβει στην Πρωτεύουσα και με σκάγια

να γεμίσει,

τον πισινό, σε όποιον ακόμα ισχυρίζεται, πως η συνεχιζόμενη αφαίμαξη,

είναι η μόνη λύση.

Σε όποιον για νέα μέτρα πια μιλά, φόρους όποιον προτείνει,

χωρίς αυτός παράδειγμα, πρώτος σε μας να δίνει

ότι μπορεί με τους μισθούς, εκεί που τους έχουν φθάσει,

να μπορέσει, να πληρώσει τα χαράτσια, τα ανελέητα και την οικογένεια

του να χορτάσει.

Τα Συναισθήματα του Κανένα
Και Ενώ Αυτά, εκείνοι συλλογιζόντουσαν, πιο πέρα «ο Κανένας»

Τα πρακτικά του έκλεινε και όπως ο Καθένας,

Που τελειώνει μία αποστολή, μικτά συναισθήματα έχει

Και ένα σφίξιμο στην καρδιά, σίγουρα τον Διακατέχει.

Είδε και έζησε πολλά και όλα τα έχει γραμμένο,

Μα το τι αυτός αισθάνθηκε δεν τα έχει ειπωμένο.

Γυρίζει και αναπολεί, μπροστά του ξετυλίγει

Τα όσα διαδραματίστηκαν και ένας κόμπος τον πνίγει,

Που όλα τελειώνουνε, μα κουνώντας το κεφάλι,

λέει «αχ, πόσα δεν θα έδινα, για να τα ζήσω πάλι»
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«ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» & ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 
ΑΠΟ ΝΑΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ.
Τη Δευτέρα, λίαν πρωϊ,   της 13ης  Αυγούστου 2012,   δόθηκε  ραντεβού  με τους αθλητές των αγώνων δρόμου απ’ όλη τη
χώρα και με τους φιλόδοξους πεζοπόρους της περιοχής, στην μικρή πλατεία κάτω   από τη μαγευτική  κορυφή του Κοτυλίου
όρους, που  βρίσκεται ο περικαλλής Ναός του  Επικούρειου Απόλλωνα.   Εκεί  στην μικρή πλατεία του θαυμάσιου αυτού
χώρου, αφού απολαύσαμε  την υπέροχη ανατολή του Ηλίου και την απεριόριστη  θέα,  σχεδόν προς  όλα τα σημεία της Πελο-
ποννήσου,  από το Λύκειο όρος βορειανατολικά ως τον Ταϋγετο νοτιανατολικά και την Ιθώμη νοτιοδυτικά, έγινε η καταγραφή
των αθλητών – αθλητριών  του «Επικούρειου Δρόμου» και αμέσως μετά δόθηκε το σύνθημα για την αναχώρηση των πεζοπό-
ρων. Μικροί και μεγάλοι   «πήραν» προς τα κάτω τη δημοσιά και παρέες- παρέες με κέφι και ζωντάνια περπάτησαν άλλοι πεζοί
και άλλοι εποχούμενοι, όπως συνήθως γίνεται, προς το τέρμα που είχε οριστεί η πλατεία Αγίου Δημητρίου των Περιβολίων.

«ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» 
Αγώνας Δρόμου αθλητών– αθλητριών  από το Ναό του  Επικούρειου Απόλλωνα, εξ’ ού και η ονομασία της δράσης, έως την
πλατεία  της Εκκλησίας του χωριού  της Αρχαίας Φιγαλίας, δηλαδή   το προαύλιο χώρο της Εκκλησίας  « Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου» μήκους διαδρομής 14ων χιλιομέτρων.
Από το ίδιο σημείο την ίδια ημέρα με την πεζοπορία και  μετά  την παρέλευση μισής ώρας και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες
οδηγίες και λήφθηκαν αναμνηστικές φωτογραφίες  δόθηκε το σύνθημα για την αναχώρηση των αθλητών– αθλητριών  του
«Επικούρειου Δρόμου», που ως δράση στα πλαίσια των « ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ» έκλεισε τον τρίτο χρόνο διεξαγωγής του.
Κατά τη φετινή χρονιά οι συμμετέχοντες αθλητές– αθλήτριες, τα ονόματα των οποίων έχουν καταχωρηθεί σε διπλανές στή-
λες, ξεπέρασαν τους 75 και επειδή προβλέπεται ότι η δράση αυτή θα λάβει πολλαπλασιαστικές διαστάσεις τα επόμενα χρόνια,
θεωρούμε αναγκαίο να αντιμετωπιστεί με την καθιέρωση ειδικού θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου. 
Οχήματα  της Διασωστικής Εθελοντικής Ομάδας Φιγαλείας  ( Δ.Ε.Ο.Φ.) με τους εθελοντές φίλους, που φορούσαν της ειδική
ερυθρά ενδυμασία, υπό την καθοδήγηση του κ. Χρήστου Καπλάνη και των συγχωριανών μας κ. Γιώργου Ζάγκου, δημοτικού
συμβούλου στο Δήμο μας  και κ. Γιάννη Κοκκίνη του Δημητρίου και της Σωτηρίας, που είναι μέλη τα Δ.Ε.Ο.Φ. περιπολούσαν
και συνόδευαν τους   αθλητές – αθλήτριες και τους πεζοπόρους, επεμβαίνοντας για την επίλυση κάθε προβλήματος.  Επίσης
τα οχήματα των  μελών  του Δ.Σ. του Συλλόγου της  Αρχαίας Φιγαλίας,κ.κ. Γιώργου Πρίντζου, Κων/νου Κακέδρη και Κων/νου
Κωτσιόπουλου,  του Προέδρου  & του μέλους του   Συλλόγου των  Περιβολίων κ.κ.  Κων/νου Πολύδωρα  και  Ευθυμίου Αλεξό-
πουλου αντίστοιχα, των συμπατριωτών  μας κ.  Πέτρου Αλεξόπουλου από την Καστρούγκαινα και  κ. Γιώργου Φάσσαρη του
Ιωάννη από την Αρχαία Φιγαλία,  περίμεναν ή κινούνταν σε κομβικά σημεία, όπως είχαν οριστεί, για να παράσχουν βοήθεια σε
όσους έχουν ανάγκη και να προσφέρουν  νερό στους αθλητές – αθλήτριες και τους πεζοπόρους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο στέκι του Παναγιώτη   Μήτρο –Τζαβέλλα, οι Δραγωγίτες  είχαν στήσει σταθμό ανάπαυσης και
προσφοράς γλυκισμάτων, ποτών & νερού που απόλαυσαν  κατ’ εξοχήν οι πεζοπόροι. Ο μπάρμπα Παναγιώτης   Μήτρο –Τζαβέλ-
λας, μη μπορώντας να  εκδηλωθεί όπως ήθελε και συνήθιζε  παλιά, λόγω σωματικής αδυναμίας  και απώλειας της συζύγου
του, εξέφραζε  τις ευχές του και θυμόταν με συγκίνηση τα χρόνια  εκείνα που «κελαηδούσε» το δίκαννο και οι κουραμπιέδες,
οι δίπλες, τα κρασιά και τα ποτά ατελείωτα  πηγαινορχόντουσαν από τραπέζι σε τραπέζι.
Στο σημείο τερματισμού, όπου καταγράφηκε ηλεκτρονικά από τη δ. Ελένη Κοτσή  και τον κ. Δημήτρη Ζάγκο η σειρά των
αθλητών – αθλητριών και χρονομετρήθηκε η επίδοση  τους, προσφέρθηκαν λουκούμια και κρύο νερό. Στη συνέχεια παρατέ-
θηκε γεύμα από τους πολιτιστικούς Συλλόγους Αρχαίας Φιγαλίας και Περιβολίων,  στους αθλητές– αθλήτριες, τους εθελο-
ντές  της Δ.Ε.Ο.Φ. και τους λοιπούς παρευρισκόμενους  στο χώρο μπροστά από την  αρχαία κρήνη «Ντουνά» κάτω από τη
δροσερή φυλλωσιά του αειθαλούς και γιγαντιαίου πλατάνου, που είχε ετοιμάσει η κα Βάσω  Γιαννικοπούλου από την Αρχ.
Φιγαλία. 
Τέλος αφού καλωσόρισαν  & χαιρέτησαν τους αθλητές– αθλήτριες, ο υπεύθυνος της δράσης κ. Διονύσιος  Θεοχάρης, πρώην
πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχαίας Φιγαλίας, οι πρόεδροι των Δ.Σ. των Συλλόγων Αρχαίας Φιγαλίας και Περιβολίων κ.κ.
Θ. Ζάγκος & Κ. Πολύδωρος και ο κ. Αντώνης Πολύδωρας, πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Περιβολίων, δόθηκαν
στους  αθλητές– αθλήτριες και τους εθελοντές  της Δ.Ε.Ο.Φ. τα προβλεπόμενα μετάλλια, διπλώματα και οι αναμνηστικές πλα-
κέτες από την κα Σμαϊλη-Μάλεση Μεταξία, που είχε επιμεληθεί το διαφημιστικό υλικό   και την προβολή της δράσης,  και πάρ-
θηκαν οι απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες. Στο σημείο αυτό έληξε με επιτυχία και αυτή η δράση των  « ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ
2012» και ακολούθησε η προετοιμασία  για να πραγματοποιηθούν  το απόγευμα οι αθλητικές εκδηλώσεις στο αθλητικό κέντρο
Περιβολίων. 
Θεωρούμε χρέος μας να εκφράσουμε τις άπειρες ευχαριστίες μας στα μέλη της Δ.Ε.Ο.Φ. και στον οδηγό του Λεωφορείου
του Δήμου μας, που εξυπηρέτησαν με προθυμία & υπευθυνότητα και αυτή τη δράση των " ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ 2012".

ΑΦΗ της ΦΙΓΑΛΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ.
Τα «22α  ΦΙΓΑΛΕΙΑ» άρχισαν  το απόγευμα-βραδάκι της  Κυριακής  στις 12 Αυγούστου
2012 και όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η έναρξή τους  σηματοδοτήθηκε  με τη
λαμπρή και αρχαιοπρεπή  τελετή  της «Αφής της Φιγαλικής Φλόγας»  πάνω στον Ιερό
χώρο του Ναού της Αθηνάς, που βρίσκεται  στην περίοπτη  θέση, του  λόφου  «Κουρ-
δουμπούλι», της Αρχαίας Φιγαλίας.  
Στο σημείο εκείνο συγκεντρώθηκε αρκετοί άνθρωποι, μόνιμοι κάτοικοι των Φιγαλικών

Χωριών και  επισκέπτες - ξενιτεμένοι  και  παρακολούθησαν από το πρανές του λόφου,
τα δρώμενα στον  προαύλιο χώρου του Ναού με μεγάλο ενδιαφέρον και ζωηρότατο
ενθουσιασμό. 
Ο Βωμός είχε στηθεί κοντά στο ναό και είχε στολιστεί με δάφνες, αγριλιές και άνθη,
ενώ οι Ιέρειες με τις λευκές - αρχαιοπρεπείς  ενδυμασίες τους, δωρεά της δ. Αθανασίας
Παπαδοπούλου στη μνήμη  του πατέρα της Δημητρίου, εμφανίστηκαν  στο χώρο υπό
τους ήχους του τυμπάνου με τυμπανιστή τον νεαρό Γιώργο Τζαβέλλα από το Δραγώγι,
και άρχισαν να κάνουν κύκλους γύρω από το βωμό, ν’ απαγγέλλουν και να ψάλουν  το
σχετικό αρχαίο ύμνο, που έχει επιμεληθεί ο κ. Διόνυσης Θεοχάρης, πρώην Πρόεδρος
του Συλλόγου «Φιγαλέων».
Ταυτόχρονα οι  Πρόεδροι των  Πολιτιστικών Συλλόγων της  Αρχαίας Φιγαλίας,  των
Περιβολίων  κ.κ.Θ. Ζάγκος, Κ. Πολύδωρος  & κα  Μαριάνθη Τζαβέλλα (ως εκπρόσωπος
Συλλόγου Δραγωγιτών ) αντίστοιχα, αφού είπαν λίγα λόγια για την έναρξη των εκδηλώ-
σεων, μαζί με  τα μέλη του   Συλλόγου της  Αρχαίας Φιγαλίας, κ. Γιώργο Πρίντζο, κ.
Κων/νο Καλδερη και  κ. Κων/νο Κωτσιόπουλο  και το μέλος του   Συλλόγου των  Περιβο-
λίων κ. Ευθύμιο Αλεξόπουλο,  επόπτευσαν  τις γραμμές της τελετής  και παρείχαν συμ-
βουλές και οδηγίες για την σωστή εκτέλεση  της δράσης.  
Οι Ιέρειες  με προεξάρχουσα την  Στρίγκα Ιωάννα  & ακολουθούμενη από  τις :
Φάσσαρη-Στρίγκα Χριστίνα, Τζαβέλλα Δήμητρα, Θεοχάροπούλου Δήμητρα,
Καραμπίνη Κατερίνα. Μεσσηνέζη Σεβαστή, Κωτσιοπούλου  Μαρκέλα,
Μεσηνέζη Δήμητρα και  Στρίγκα Σοφία,  με συγχρονισμένο βηματισμό, ακολουθώντας
τους ήχους του τυμπάνου, με  τόλμη και παράστημα διέγραψαν τους καθορισμένους
κύκλους και απήγγειλαν   με στεντόρεια  & μελωδική φωνή τον ύμνο, αφιερωμένο στην
αφή της Φιγαλικής Φλόγας. Στέλνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μήνυμα ανά το πανελλή-
νιο πως τούτος ο τόπος  βγάζει υπέροχους ανθρώπους, που έχουν  υψηλές  ψυχικές και
πνευματικές αξίες και  διαθέτουν ιδιαίτερο κάλος και θαυμαστή σωματική ομορφιά. Το
τελευταίο  είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα, ιδίως  για τον  γυναικείο  πληθυσμό της
περιοχής.
Αφού άναψε η Φιγαλική φλόγα από την πρωθιέρεια και ακολούθησαν  οι τυπολατρικές
διαδικασίες, για να τονιστεί το αθάνατο αρχαίο Ελληνικό και Φιγαλικό πνεύμα, ήλθε η
σειρά των    λαμπαδηδρόμων που κλήθηκαν με τις δάδες τους να μεταφέρουν τη φλόγα
στην Κεντρική  Εστία, που βρισκόταν στην πλατεία  της Εκκλησίας του χωριού  της
Αρχαίας Φιγαλίας, δηλαδή   στο προαύλιο χώρο της Εκκλησίας  « Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου».
Πρώτος λαμπαδηδρόμος, που  έλαβε την φλόγα  από την πρωθιέρεια,  ήταν ο   κ. Χατζής
Χριστοφίλης, σύζυγος της κας Λουίζας Θεοχάρη που ήλθαν από τις Η.Π.Α. και ακολού-
θησαν 
ο κ.  Παπαδόπουλος Ιωάννης,
η δ. Δήμητρα Χαραλαμποπούλου &
η κα Μιχοπούλου- Πολύδωρα Παναγιώτα, που μετέφερε την φλόγα στην Κεντρική
Εστία, η οποία είχε στηθεί στην πλατεία  της Εκκλησίας του χωριού  της Αρχαίας Φιγα-
λίας.
‘Ολοι  οι λαμπαδηδρόμοι  με λεβέντικο παράστημα και υπερηφάνεια,   ακολουθούμενοι
από πλήθος κόσμου  μετέφεραν τη Φιγαλική Φλόγα, μέσα από τον κεντρικό δρόμο του
χωριού,  στον τόπου που είχε στηθεί η εστία δηλαδή  στην  πλατεία της Εκκλησίας του
χωριού.
Η τελευταία λαμπαδηδρόμος παρέδωσε την Φιγαλική Φλόγα  στους Πρόεδρους  των

Πολιτιστικών  Συλλόγων,   οι  οποίοι από  κοινού και  μαζί με τον κ. Διονύσιο Θεοχάρη,
πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου « Φιγαλέων» ( ο οποίος απάγγειλε το σχετικό ποίημα),
άναψαν την  Κεντρική   Εστία   στην  πλατεία μπροστά  από   την  Εκκλησία της «Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου».
Στο σημείο αυτό έληξε η δράση της πρώτης ημέρας των « 22ων ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ» με το
έντονο χειροκρότημα  των παρευρισκομένων και τη λήψη των αναμνηστικών φωτογρα-
φιών, μεταξύ των οποίων και αυτές που δημοσιεύονται στο παρόν φύλλο του Φιγαλικού
Βήματος. 



Τ
ο απόγευμα της Τρίτης, 14ης
Αυγούστου 2012, βρεθήκαμε
και πάλι όλοι, οι αθλητές-

αθλήτριες δρόμου, οι  επόπτες &
παρατηρητές και οι γονείς,    στην
Πλατεία Αγίου Δημητρίου στα  Περι-
βόλια για τη διεξαγωγή, σύμφωνα
με το πρόγραμμα και τα καθιερωμέ-
να, των  αγώνων δρόμου. Ταυτό-
χρονα επόπτες παρατηρητές,
γονείς, συγγενείς και φίλοι γέμισαν
την πλατεία  της Εκκλησίας Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στην Αρχαία
Φιγαλία, όπου γινόταν ο τερματι-
σμός  των αγώνων δρόμου και την
εποπτεία της δράσης είχε αναλάβει
ο κ. Κ. Καλδέρης , μέλους του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας.
Αφού έγιναν τα σχετικά προκαταρ-
κτικά, καταγραφή  και αρίθμηση
ενδιαφερομένων αθλητών – αθλη-
τριών, που είχαν συγκεντρωθεί
στην Πλατεία Αγίου Δημητρίου στα
Περιβόλια, αναχώρησαν οι αθλητές-
αθλήτριες, μαζί με τα μέλη των
εποπτικών-οργανωτικών  επιτροπών
για να λάβουν θέση στην προκαθο-
ρισμένη αφετηρία (ανάλογα με την
κατηγορία – ηλικία κάθε
αθλητή/τριας).
Οι τέσσερες αφετηρίες ήσαν, όπως

και τα προηγούμενα χρόνια, α) η
Διασταύρωση Κομμένου Δέντρου,
β)η Διασταύρωση  Αγιάννη, γ) η Δια-
σταύρωση Προφήτη Ηλία και δ) η
Πλατεία Αγίου Δημητρίου  στα Περι-
βόλια.  
Το σύνθημα της έναρξης των αγώ-
νων δρόμου, δόθηκε  και όταν άρχι-
σαν να καταφθάνουν οι αθλητές-
αθλήτριες στο χώρο τερματισμού,
τους συνόδευε  όλους ένα  θερμό
και παρατεταμένο χειροκρότημα και
τα μπράβο  από το συγκεντρωμένο
πλήθος. Φυσικά  η ατμόσφαιρα ήταν
πανηγυρική  και έκδηλη  η στήριξη
των  συμμετασχόντων  στην αθλητι-
κή εκδήλωση από  όλους όσους
παρευρίσκονταν  στο χώρο αυτό.
Στους αθλητές- αθλήτριες παρασχέ-
θηκαν λουκούμια και κρύο νερό  και
στη συνέχεια λήφθηκαν οι αναγκαί-
ες αναμνηστικές φωτογραφίες.
Τα νεράκια για αυτούς τους αγώ-
νες, ήταν προσφορά από το κατά-
στημα - SUPER MARKET « Αφοι
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ  Ο.Ε.», που  βρίσκε-
ται στην  Ανδρίτσαινα.
Οι  αθλητές και οι αθλήτριες  που
έλαβαν μέρος και σε αυτούς τους
αγώνες δρόμου, αναφέρονται σε
διπλανές στήλες.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ- ΦΙΓΑΛΕΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012ΣΕΛΙΔΑ 6 ΦΙΓΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Τ
ο βραδάκι της ίδιας μέρας,14ης
Αυγούστου 2012, μετά τη λήξη των
αγώνων δρόμου ακολούθησε η θεματι-

κή βραδιά, με θέμα « Η Ελιά και το Λάδι
της» που επιμελήθηκε και παρουσίασε με
επιστημονικά και παιδαγωγικά στοιχεία η  δ.
Αθανασία Παπαδοπούλου, Γ. Γραμματέας
του Δ.Σ. του Συλλόγου της Αρχαίας Φιγα-
λίας.
Κάτω από τον πλάτανο στην  πλατεία  της
Εκκλησίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου της
Αρχαίας Φιγαλίας, είχαν τοποθετηθεί μαξι-
λαράκια για να καθίσουν τα παιδιά που
παρακολούθησαν το θέμα και με εποπτικό
υλικό, βιβλιαράκια, εικόνες, έντυπες παροι-
μίες, και μικρά και καλλιτεχνικά μπουκαλά-
κια λαδιού, ανέπτυξαν το θέμα διεξοδικά,
τόσο  η υπεύθυνη Αθ. Παπαδοπούλου όσο
και τα μεγαλύτερα παιδιά της συγκέντρω-
σης. Στο τέλος ένα  θερμό και παρατεταμέ-
νο χειροκρότημα συνόδευσε την παρουσιά-
στρια και την επιμελημένη και αξιόλογη
δουλειά της.
Στο σημείο αυτό τελείωσε και η τρίτη φάση
των εκδηλώσεων «ΦΙΓΑΛΕΙΑ 2012» και
δόθηκε ραντεβού για την τέταρτη και
τελευταία φάση των εκδηλώσεων που είναι
το παραδοσιακό γλέντι και οι απονομές των

μεταλλίων. Οι εκδηλώσεις αυτές όπως συνη-
θίζεται,  θα πραγματοποιηθούν την 16η
Αυγούστου 2012 ( δεδομένου  ότι η επομένη
ημέρα του  δεκαπενταύγουστου είναι αφιε-
ρωμένη στις  θρησκευτικές και πανηγυριώτι-
κες υποχρεώσεις) και ο χώρος για την πραγ-
ματοποίησή τους   ορίστηκε, από το Δ.Σ. του
Συλλόγου Περιβολίων που είχε φέτος την
ευθύνη, η Πλατεία  Αγίου Δημητρίου  στα
Περιβόλια και οι διπλανοί ελεύθεροι χώροι
του σχολείου και της Εκκλησίας. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΒΡΑΔΙΑ 

Τ
ο απόγευμα της Δευτέρας, 13ης  Αυγούστου 2012, βρεθή-
καμε όλοι, αθλητές- αθλήτριες στίβου, επόπτες παρατη-
ρητές, γονείς, συγγενείς και φίλοι,   στο «Φιγαλικό» αθλη-

τικό κέντρο Περιβολίων, όπου διεξήχθηκαν, σύμφωνα με το
πρόγραμμα και τα καθιερωμένα, οι αγώνες στίβου.
Αφού έγιναν τα σχετικά προκαταρκτικά, καταγραφή  και αρίθ-
μηση ενδιαφερομένων αθλητών - αθλητριών δόθηκε το σύνθη-
μα για την διεξαγωγή του πρώτου αγωνίσματος, της Τσουβαλο-
δρομίας. Τα παιδιά ( αγόρια & κορίτσια) με προθυμία και κέφι
αγωνίστηκαν δυναμικά και με την προσπάθεια και εφευρετικό-
τητά τους, σκόρπισαν χαρά και ευχαρίστηση σ’ όλους τους

παρευρισκόμενους.  Στην συνέχεια πήραν τις θέσεις τους οι
αθλητές- αθλήτριες της Σκυταλοδρομίας, που με πείσμα και
αγωνιστικότητα  διεκδίκησαν  τη νίκη και την πρωτιά. 
Ακολούθησε τέλος η  Σφαιροβολία των ανδρών, κάθε ηλικίας,
που έδειξαν ό,τι και σε δύσκολα αγωνίσματα όπως η σφαιροβο-
λία, οι εκ της Φιγαλικής Γής καταγόμενοι δεν υστερούν σε πεί-
σμα και σε ρώμη των αρχαίων ολυμπιονικών της Φιγαλείας,
Αραχίωνα και Ναρυκίδα .
Οι αγώνες διεξήχθησαν  με τάξη,  κέφι και ευχάριστη διάθεση
των αθλητών – αθλητριών και των παρευρισκόμενων, στους
πρόποδες του βουνού της «Κρύας Βρύσης», ( βουνό  που πράγ-

ματι στην κορφή του αναβλύζει  κρύο και γάργαρο νερό χειμώ-
να-καλοκαίρι), κάτω από έναν πεντακάθαρο ουρανό και έναν
χρυσαφένιο ‘Ηλιο, που φώτιζε πεισματικά ώσπου να  τελειώ-
σουν  οι αγώνες στίβου και στη συνέχεια μας αποχαιρέτησε &
βούτηξε βιαστικά στα καταγάλανα και δροσερά  νερά του Ιονί-
ου Πελάγους. ‘Ολοι  οι αθλητές- αθλήτριες στίβου,  που αναφέ-
ρονται σε  διπλανές στήλες,  κατέβαλαν κάθε  δυνατή προσπά-
θεια  για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες  και  τις  απαιτή-
σεις της  εκδήλωσης, ενώ  οι θεατές  χειροκροτούσαν  θερμά
& με επευφημίες κάθε  προσπάθειά τους.

AΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ



ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΣΕΛΙΔΑ 7ΦΙΓΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

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 αποτελεί-
ται από βαμβακερά δίκλωνα υφάσματα των καλύτερων ιταλικών εργο-
στασίων, να σας ράψω στα μέτρα σας με τη σύγχρονη ραφή το πουκά-

μισο 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 εγκαταλελει-

μένη 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

Τ
ην Πέμπτη το  βράδι της 16ης Αυγούστου 2012, βρεθήκαμε μαζί με πλήθος κόσμου από
τα Περιβόλια, του Δραγώγι, την Αρχαία Φιγαλία  και όχι μόνο  στην  Πλατεία  Αγίου
Δημητρίου και  τους ελεύθερους χώρους   μπροστά από το σχολείο και την Εκκλησία

στα Περιβόλια, όπου είχαν  στηθεί τα απαραίτητα  τραπεζοκαθίσματα  και οι σχετικές μεγα-
φωνικές εγκαταστάσεις.  Και πριν προλάβουν να πάρουν  θέση οι συγκεντρωμένοι, κατά-
φθασε λεωφορείο από τη Ζαχάρω  με τον πρ. Δήμαρχο  κ. Πανταζή Χρονόπουλο και το
χορευτικό συγκρότημα του Δήμου, με παραδοσιακές  ενδυμασίες ( Τσολιάδες και Αμαλίες)
υπό την διεύθυνση & καθοδήγηση του  κ. Κων/νου Τζανέτου. Αφού έγιναν οι σχετικές
παρουσιάσεις των επισήμων και θ’ αναφερθώ κατ’ εξοχήν στον πρώην Προέδρου της Βου-
λής κ.  Βύρωνα Πολύδωρα, που ήταν μαζί μας και στον πρ.  Δήμαρχο  κ. Παντ. Χρονόπουλο,
που  ήλθε για την εκδήλωσή μας ως εκπρόσωπος του Δήμου, ξεκίνησε η εκδήλωση με  την
απονομή των επάθλων       ( διπλωμάτων και μεταλλίων) στους αθλητές και τις αθλήτριες.
Την απονομή πραγματοποίησαν, τιμής ένεκεν, ο πρώην δάσκαλος των Περιβολίων κ.Αλέξαν-
δρος Χάχαλης και ο κ. Δημήτρης Θανόπουλος εκπροσωπώντας  τους μόνιμους κατοίκους
του χωριού (Περιβόλια), ο κ. Βασίλης Θεοχαρόπουλος  εκπροσωπώντας  τους μόνιμους
κατοίκους της Αρχαίας Φιγαλίας, η κα  Μαριάνθη Τζαβέλλα, από το Σύλλογο του Δραγωγί-
ου, οι πρόεδροι των Συλλόγων Περιβολίων  & Αρχ. Φιγαλίας  κ. Κ. Πολύδωραος & Θ. Ζάγκος
και ο  κ. Ευθύμιος Αλεξόπουλος  από το Δ.Σ. του Σύλλογο Περιβολίων.
Η τελετή απονομής των επάθλων  τελείωσε σύντομα και  άρχισαν τα «όργανα», δηλαδή τα
τσάμικα και τα καλαματιανά, ενώ οι   Τσολιάδες και οι  «Αμαλίες» του Δήμου μας, ντυμένοι
με τις ωραιότατες φορεσιές τους,  έκαναν τη  χορευτική τους εμφάνισή  στην πίστα, συνο-
δευόμενοι με τα έντονα και παρατεταμένα χειροκροτήματα του κοινού.  Καθώς το δυνατό
«κελάδημα» του κλαρίνου  και οι νότες  των δημοτικών τραγουδιών  ταξίδευαν στις βουνο-
πλαγιές και τα φαράγγια της Φιγαλικής Γής,  η απαράμιλλη   λεβεντιά  και οι θαυμάσιες
χορευτικές φιγούρες  των αγοριών και των κοριτσιών  σε συνδυασμό   με τις παραδοσιακές
τους ενδυμασίες, συνεπήραν  και ενθουσίασαν  τον κόσμο, που δεν εννοούσε να σταματή-
σει το χειροκρότημα και τις επευφημίες.   Οι  καρδιές όλων πάλλονταν από  συγκίνηση και
ευχαρίστηση και εκφράστηκε με την επιθυμία να συνεχίσει «κι άλλο» το συγκρότημα το
λεβέντικό χορό του.   
Πρέπει να σημειωθεί ότι αξίζουν  το μέγιστο  έπαινο ο καθοδηγητής – δάσκαλος του
συγκροτήματος κ. Κων/νος Τζανέτος, τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος για τη
λαμπρή τους εμφάνιση στην εκδήλωση και ο Δήμος που διέθεσε το συγκρότημα. Βεβαίως
αξίζουν θερμά   συγχαρητήρια και στον Πρόεδρο κ.  Κ. Πολύδωρα και τα μέλη του Δ.Σ. του
πολιτιστικού Συλλόγου Περιβολίων,   που  φρόντισαν για την οργάνωση & παρουσίαση
αυτής της δράσης.
Αφού αποχώρησε το χορευτικό συγκρότημα, ακολουθούμενο από έντονο και παρατεταμένο
χειροκρότημα και ουρανομήκεις  ζητωκραυγές, και βέβαια αφού καταναλώθηκαν οι απαραί-
τητες ποσότητες φαγητού και ποτού, που διέθετε σε απόλυτα λογικά πλαίσια το κατάστημα
των αδελφών Φάσσαρη στα Περιβόλια,     άρχισε το παραδοσιακό γλέντι. Τα  δημοτικά  και
τα λαϊκά τραγούδι, διαδέχονταν το ένα το άλλο ασταμάτητα και οι πίστες, σε όλους τους
χώρους της εκδήλωσης,  ήσαν συνεχώς «τίγκα» από μικρούς και μεγάλους.   Το κέφι  και το
ξεφάντωμα δεν είχαν τελειωμό και κράτησαν μέχρι τις  πρωϊνές  ώρες.
Τα «22α   ΦΙΓΑΛΕΙΑ»  του έτους 2012  έγραψαν τη δική  τους  ιστορία,  και παραδίδουν   την
σκυτάλη  στα  επόμενα «23α’  ΦΙΓΑΛΕΙΑ»  του έτους 2013 για να  συνεχιστεί η παράδοση
και  για ενισχυθεί  και  ν’ αναβαθμιστεί ακόμη πιο πολύ ως  θεσμός πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων στην περιοχή. 

Εκ μέρους των  Δ.Σ. των Πολιτιστικών Συλλόγων  της περιοχής ευχαριστούμε όσους συμμε-
τείχαν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των «22ων ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ» και ευχόμαστε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
σε όλους, είτε συμμετείχαν είτε όχι σ’ αυτές τις εκδηλώσεις.  Και σε  όλους  εσάς τους ανα-
γνώστες του ΦΙΓΑΛΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, ευχόμαστε   να ‘χετε   υγεία  και διάθεση  για να μας
διαβάζετε, να μας κρίνετε και να μας στέλνετε τις απόψεις σας, όποιες και αν είναι, για να
δημοσιευτούν στη δική σας  εφημεριδούλα, που είναι  τούτο το Φιγαλικό Βήμα.    
Μην ξεχνάτε ότι θα σας περιμένουμε, να   ‘μαστε όλοι καλά, και  στα επόμενα «23α
ΦΙΓΑΛΕΙΑ» του χρόνου τον Αύγουστο, για να λαμπρύνετε  τις εκδηλώσεις με την συμμετο-
χή   και   τη  δυναμική σας  παρουσία.

Θ.    Ζ.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ –  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
3ου ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

3ος Επικούριος Δρόμος- -13 Αυγούστου 2012-- 
( Ναός Επικουρίου Απόλλωνα - Αρχαία Κρήνη Φιγαλείας)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Ο Ν Ο Μ Α Φ.  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  ΕΠΙΔΟΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ.ΑΘΛ. ω:λλ:δδ
1ος 28 Ρόμπος Κωνσταντινος Α ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:48:56
2ος 15 Τζαναβάρας Παύλος Α ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ -ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0:49:45
3ος 14 Καρσιώτης Αθανάσιος Α ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0:49:52
4ος 33 Αγγελής Μάκης Α ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:50:26
5ος 21 Κοτσώνης Γιάννης Α Καράτουλα Ηλείας 0:52:17
6ος 56 Γεωργούλιας Αλέξης Α Ανατολή Νέας Ιωνίας 0:52:24
7ος 23 Kάκκαβας Σωτήρης Α Κυπαρισσία 0:53:29
8ος 2 Μαραγκόσ Σπύρος Α ΑΣΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:54:21
9ος 12 Τότσκας Αργύριος Α Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης 0:57:10
10ος 50 Καραφλός Χρήστος Α Σύλλογος Υγείας Πάτρας 0:59:07
11ος 16 Τριαντόπουλος Χαράλαμπος Α Κρέστενα 1:00:09
12ος 17 Μιχαλόπουλος Ιωάννης Α Κρέστενα 1:00:10
13ος 6 Τσιχουρίδης Δημήτριος Α Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης 1:00:12
14ος 72 Αγαλιώτης Χρήστος Α Νέα Φιγαλεία 1:00:20
15ος 13 Πάστρας Διονύσιος Α Ζάκυνθο 1:00:46
16η 69 Κουρλέση Μαγδαληνή Θ Σύλλογος Υγείας Πάτρας 1:03:23
17ος 57 Aναστασόπουλος Διονύσιος Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:03:36
18ος 8 Μουρούσιας Χρήστος Α ΦΛΟΓΑ-ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1:03:52
19ος 7 Γορανίτης Παύλος Α ΓΥΘΕΙΟ 1:04:31
20ος 74 Βλαχος Γεώργιος Α Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας 1:05:27
21ος 66 Σαμαρτζής Δημήτριος Α Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας 1:05:28
22ος 10 Χαραλαμπόπουλος Βαγγέλης Α ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:05:58
23ος 26 Γίτσας Κωνσταντίνος Α 1:06:17
24ος 71 Αγγελλόπουλος Ιωάννης Α 1:06:32
25ος 9 Οικονομίδης Βασίλειος Α ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:06:33
26ος 53 Μαραγκός Δημήτριος Α ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:06:35
27ος 46 Νικολόπουλος Άγγελος Α Πύργος 1:07:04
28ος 22 Παρασκευάς Κωνσταντίνος Α ΣΔΥΜ ΘΗΒΩΝ 1:07:30
29ος 27 Δρακοπουλος Ιωάννης Α ΟΔΥΣΕΑΣ 1:07:34
30ος 61 Βλαχοδημήτης Νικόλαος Α Ναύπλιο 1:07:57
31ος 67 Γεωργούλιας Γιάννης Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1:07:58
32ος 70 Νταλιάνης Πέτρος Α Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας 1:08:29
33η 44 Νικολοπούλου Αριστέα Θ 1:08:44
34ος 60 Βλαχοδημήτης Δημήτρης Α Ναύπλιο 1:09:52
35ος 35 Ντρούδης Νικόλαος Α ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1:09:57
36ος 18 Μίγκος Χρηστος Α Κρέστενα 1:11:08
37ος 25 Καραγιάννης Λευτέρης Α 1:11:20
38ος 62 Ορφανός Πέτρος Α Ναύπλιο 1:11:23
39η 73 Μπουσδούκου Ιωάννα Θ 1:11:34
40ος 32 Μιχόπουλος Γιάννης Α ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:12:05
41ος 79 Καραλιάς Ιωάνννης Α 1:12:25
42ος 78 Καραλιάς Παναγιώτης Α 1:12:26
43ος 24 Καππας Κωνσταντίνος Α Νέα Ιωνία 1:12:33
44ος 75 Κωνσταντόπουλος Ανδρέας Α ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1:12:47
45ος 11 Φάμελος Γεώργιος Α Νέα Φιγαεία 1:12:51
46ος 59 Θεοδωσίου Απόστολος Α 1:12:56
47ος 31 Καραμπίνης Νικόλαος Α 1:13:31
48ος 30 Μυλωνάς Δημήτριος Α 1:13:33
49ος 68 Μπατουδάκης Θεμιστοκλής Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 1:13:48
50ος 58 Πανταζόπουλος Αντώνης Α ΦΙΓΑΛΕΙΑ 1:14:47
51ος 34 Bιταξής Μιχάλης Α 1:15:27
52ος 64 Βάζας Νικόλαος Α 1:15:48
53ος 47 Δεμερτζής Γεώργιος Α ΣΔΥΠ 1:15:50
54ος 37 Aντωνόπουλος Ιωάννης Α Νέα Φιγαλεία 1:15:53
55ος 20 Δαμιανός Λάμπρος Α ΣΔΥΠ 1:16:25
56ος 49 Nτάνος Νικόλαος Α ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1:17:10
57η 51 Φυτίλη Παναγιώτα Θ 1:17:55
58ος 65 Αντωνόπουλος Σωτήριος Α Απόλλων Δυτικής Αττικής 1:18:17
59ος 55 Χρονόπουλος Βασίλειος Α 1:20:00
60ος 40 Παπαδόπουλος Ιωάννης Α 1:20:40
61ος 39 Παπαδόπουλος Ιωάννης Α ΦΙΓΑΛΕΙΑ 1:20:41
62η 45 Καρβελά Θοδώρα Θ 1:21:32
63ος 48 Θεοδωρόπουλος Λάμπρος Α Ναυτικός Όμιλος Ζαχάρως 1:23:17
64ος 19 Δαμιανός Αναστασιος Α ΣΔΥΠ 1:24:24
65ος 63 Μπόμπος Γεώργιος Α 1:26:08
66ος 36 Βλάχος Νικόλαος Α Νέα Φιγαλεία 1:27:43
67ος 38 Καραβούλιας Φώτιος Α Νέα Φιγαλεία 1:27:44
68ος 76 Βύρλας Δημήτριος Α Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας 1:27:53
69ος 1 Καλομοίρης Χρήστος Α Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΙΚΗΣ 1:27:55
70ος 54 Αγριόπουλος Αριστογείτων Α Ζαχάρω 1:27:56
71ος 52 Γιαννόπουλος Ανδρέας Α Τρίπολη 1:33:20
72η 42 Παπαδοπούλου Χρύσούλα Θ 1:33:22
73η 43 Βρανά Μαρία Θ 1:33:58
74ος 77 Τριάντης Δημήτριος Α 1:33:59
75ος 5 Καππής Πανααγιώτης Α ΦΙΓΑΛΕΙΑ 1:35:09

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Ο Ν Ο Μ Α Φ. Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡ.ΑΘΛ. ω:λλ:δδ
16η 1 69 Κουρλέση Μαγδαληνή Θ Σύλλογος Υγείας Πάτρας 1:03:23
33η 2 44 Νικολοπούλου Αριστέα Θ 1:08:44
39η 3 73 Μπουσδούκου Ιωάννα Θ 1:11:34
57η 4 51 Φυτίλη Παναγιώτα Θ 1:17:55
62η 5 45 Καρβελά Θοδώρα Θ 1:21:32
72η 6 42 Παπαδοπούλου Χρύσούλα Θ 1:33:22
73η 7 43 Βρανά Μαρία Θ 1:33:58

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 18-40 ΕΤΩΝ
Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Ο Ν Ο Μ Α Φ. Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡ.ΑΘΛ. ω:λλ:δδ
1ος 1 28 Ρόμπος Κωνσταντινος Α ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:48:56
4ος 2 33 Αγγελής Μάκης Α ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:50:26
5ος 3 21 Κοτσώνης Γιάννης Α Καράτουλα Ηλείας 0:52:17
6ος 4 56 Γεωργούλιας Αλέξης Α Ανατολή Νέας Ιωνίας 0:52:24
8ος 5 2 Μαραγκόσ Σπύρος Α ΑΣΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:54:21
9ος 6 12 Τότσκας Αργύριος Α Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης 0:57:10
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ΑΘΛΗΤΕΣ - ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ &
ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ «22ων ’
ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2012

Στις αθλητικές εκδηλώσεις ( αγώνες δρόμου και
στίβου) των «22ων Φιγάλειων», Αύγουστος του
έτους 2012, συμμετείχαν οι παρακάτω αναφερόμε-
νοι αθλητές και αθλήτριες. Δεν αναφέρονται οι
αθλητές -αθλήτριες του αθλήματος του
«ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ», που αναφέρονται σε
άλλες στήλες.

Η καταχώρηση των προαναφερομένων αθλητών –
αθλητριών έγινε, για μεν τους τρείς πρώτους κατά
σειρά επίδοσης ( στην σκυταλοδρομία η σειρά επί-
δοσης αφορά όλη την ομάδα) για δε τους υπολοί-
πους συμμετέχοντες (αθλητές – αθλήτριες) κατά
αλφαβητική σειρά, ως ακολούθως :

Α. ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ.
α) Τσουβαλοδρομία Κοριτσιών.
1. ΦΑΣΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 1η
2. ΚΟΠΑΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2η
3. ΧΑΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3η

ΑΡΚΑΛΑΚΗ- ΠΛΥΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΦΑΣΣΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΑΧΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

β) Τσουβαλοδρομία Αγοριών.
1. ΚΑΦΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1ος
2. ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2ος
3. ΠΟΛΑΤΟΣ ΘΑΛΗΣ 3ος

ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΙΦΙΛΗΣ

γ) Σκυταλοδρομία Κοριτσιών.
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
-. ΧΑΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1η
-. ΚΟΠΑΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1η
-. ΧΑΧΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1η

-.ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ 2η
-. ΦΑΣΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2η
-. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2η

-. ΠΙΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 3η
-. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 3η
-. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 3η
-. ΣΤΡΙΓΚΑ ΣΟΦΙΑ 3η

δ) Σκυταλοδρομία Αγοριών.
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
-. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1η
-. ΧΑΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1η
-. ΦΛΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1η

-.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2η

-. ΦΑΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2η
-. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2η
-. ΣΤΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2η

-. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3η
-. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3η
-. ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3η
-. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3η

ε) Σφαιροβολία.
1. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΓΙΝΝΗΣ 1ος
2. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2ος
3. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3ος

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ο μικρότερος
αθλητής (13 ετών) στη σφαιροβολία και
«τιμής ένεκεν» του δόθηκαν δίπλωμα & μετάλλιο.
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΡΙΓΚΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΡΟΠΑΪ ΝΙΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΧΟΤΖΑ ΝΙΚΟΣ

Β. ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ.
α) Κατηγορία Κοριτσιών 7 έως 12 ετών.
1. ΣΑΚΕΖΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1η
2. ΦΑΣΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2η
3. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ 3η

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΟΠΑΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΙΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΑΚΕΖΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΡΙΓΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΦΑΣΣΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΑΧΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΧΑΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

β) Κατηγορία Αγοριών 7 έως 12 ετών.
1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ος
2. ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 2ος
3. ΦΑΣΣΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3ος

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

γ) Κατηγορία Κοριτσιών 13 έως 15 ετών.
1. ΚΑΤΣΙΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1η

δ) Κατηγορία Αγοριών 13 έως 15 ετών.
1. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1ος
2. ΦΛΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2ος
3. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3ος

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ε) Κατηγορία Κοριτσιών 16 έως 18 ετών.

1. ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 1η
2. ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2η
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ 3η

στ) Κατηγορία Αγοριών 16 έως 18 ετών.
1. ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΣ 1ος
2. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ος
3. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ος

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ζ) Κατηγορία Ενηλίκων ( Ανδρών – Γυναικών).
1. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1ος
2. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 2ος

Γ. ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ.
Δεν καταγράφηκαν όσοι έλαβαν μέρος στην πεζο-
πορία, από το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα προς
την πλατεία Αγίου Δημητρίου των Περιβολίων,
δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις προς τη δράση του
«ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ», που γινόταν ταυτόχρο-
να με την πεζοπορία, περιόρισαν τη δυνατότητα
καταγραφής και συστηματικής εποπτείας της πεζο-
πορίας.
Ωστόσο η πεζοπορία πραγματοποιήθηκε και ορισμέ-
νοι πεζοπόροι που αναφέρονται παρακάτω, δοκιμά-
ζοντας τις αντοχές και τις επιδόσεις τους, αρνήθη-
καν κατηγορηματικά να κερδίσουν «έδαφος» επο-
χούμενοι και προχώρησαν πεζοί ως το τέρμα και
όχι μόνο.
Συγκεκριμένα οι παρακάτω πεζοπόροι διέσχισαν
πεζοπορώντας τη διαδρομή από το Ναό του Επικού-
ρειου Απόλλωνα έως την πλατεία Αγίου Δημητρίου
των Περιβολίων, και μάλιστα κάποιοι προχώρησαν
έως την πλατεία της Εκκλησίας στην Αρχαία Φιγα-
λία μαζί με τους αθλητές - αθλήτριες του
«ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ», ως ακολούθως:

ΑΝΔΡΕΣ
1ος Θεοχάρης Δημήτριος του Διονυσίου. Πραγμα-
τοποίησε τη διαδρομή πεζοπορώντας ή τρέχοντας,
δοκιμάζοντας τις αντοχές του, & τερμάτισε μαζί με
πλήθος
των αθλητών του «ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ», στην
πλατεία της Εκκλησίας στην Αρχ. Φιγαλία.
2ος Χαλιμούρδας Ιωάννης και
3ος Παπαδόπουλος Φώτης.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1η Θεοχάρη Γεωργία. Πραγματοποίησε τη διαδρο-
μή πεζοπορώντας ή τρέχοντας και τερμάτισε στην
πλατεία της Εκκλησίας στην Αρχ. Φιγαλία.
2η Πλανουδάκη Σεβαστή και
3ος Παπαδοπούλου Ιωάννα.

Με την παραπάνω καταγραφή των αθλητών-αθλη-
τριών και των αποτελεσμάτων σε θέματα επίδοσης
κατά την διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων,
που έγιναν στα πλαίσια των «22ων ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ» του
έτους 2012, έκλεισε ο κύκλος των δραστηριοτήτων
και εκδηλώσεων και της φετινής πολιτιστικής γιορ-
τής στην ιερή Φιγαλική Γή.
Καλή συνάντηση στον ίδιο τόπο, την αγαπημένη
πατρική γή, του χρόνου τον Αύγουστο.-
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Αφιέρωμα στους Αθλητές 
του Επικουρίο Δρόμου

Από το Κοτύλιο, το Ιερό των Φιγαλέων Βουνό,
Που για χιλιετίες, του Επικουρίου Απόλλωνα ο Κάλλιστος όλων, Ναός στολίζει,
Αυτόν, που οι Φιγαλείς, Του αφιέρωσαν, διότι τους έσωσε από τον λοιμό,
« Ο Επικούριος Δρόμος», κάθε Αύγουστο αρχίζει.!

Το Σύνθημα του «Αγώνα» , είναι απλό,
μα άρρηκτα με τα παλιά δεμένο
«ΙΑΘΗΜΕΝ», σώμα τε και Μυαλό,
από τα αγνά χείλη των αθλητών, Αυθόρμητα, ειπωμένο.

Και ζωντανεύει κάποιες θύμησες μακρινές,
Που στο λαβύρινθο της μνήμης μπερδεμένες,
Έρχονται στο μυαλό μας, σαν ιδέες φαεινές,
Από τον μίτο της Αριάδνης και αυτές πιασμένες.

Να, κοίτα και ο Απόλλωνας, από ψηλά χαμογελά,
Ο δε ήλιος λάμπει, πιο πολύ αυτή την ημέρα,
Ανατέλλοντας στα Νομια, που ο τραγοπόδαρος Πάνας, τις αίγες του, φυλά,
Παίζοντας για τους αθλητές αρμονικά, την ποιμενική του, την φλογέρα.

Οι Φιγαλείς Ολυμπιονίκες, ο Αρραχίωνας και ο Ναρυκίδας, ανεμίζουν τον κότι-
νο, τον Ιερό
Και λένε «ναι μπορείς και εσύ να τον βάλεις,
Τρέξε να πιείς από της αειφόρου Κρήνης, το ζωογόνο, το Νερό
Και για την αξία σου, ποτέ πια αθλητά, μην αμφιβάλεις»!

Όλα αυτά, στων δρομέων τα πόδια δίνουνε φτερά,
που σαν της θεάς Άρτεμης τα αλαφιασμένα Ελάφια ροβολάνε,
να δροσιστούν στης Νέδας, τα αγιασμένα τα νερά,
κι από την τροφή των βαλανοφάγων Φιγαλέων και αυτοί να φάνε.

Η αρχαία Κρήνη, που αστείρευτα μιλά,
ατέλειωτες διηγούμενη, στο θεόρατο πλατάνι, ιστορίες,
παίρνει μια ανάσα και τους αθλητές δροσίζει στοργικά,
ευχόμενη τους, να είναι πάντοτε καλά και να έχουν πολλές επιτυχίες.

Μα αν προσέξεις, θα Την ακούσεις καθαρά,
Να λέει: «εδώ ξένε, που εσύ το σώμα σου δροσίζεις,
Τους Ολυμπιονίκες Αρραχίωνα και Ναρυκίδα, είχαν στεφανώσει, στα παλιά
και πολλούς άλλους, που ίσως ακόμα δεν γνωρίζεις»

Αλλά και αν τα λόγια της, κάποιος δεν τα νοεί,
Αφού η Κρήνη, εις μια αρχέγονη γλώσσα τους μιλάει,
Μια ανατριχίλα, διαπερνάει το κορμί,
Που πάντοτε μαζί του, θα την κουβαλάει.

ΙΑΘΗΜΕΝ, το σύνθημα, του «Επικούριου Δρόμου» αθλητές,
ας το βροντοφωνάξουμε, την ιερή των Φιγαλέων οδό περνώντας.
Του Θρυλικού Αρραχίωνα, ας γίνουμε, στην αντοχή και την ανδρεία, μιμητές,
Μα, ακόμα και τον βαρύτιμο κότινο, στην κώμη μας φορώντας,
Να αναλογιζόμαστε, ότι Έχει αξία μόνο, για να είμαστε πρωταθλητές,
Παντού και πάντα, με ιερή ευλάβεια, «το ευ αγωνίζεσθαι», τηρώντας

Διονύσιος Θεοχάρης

Σ
το ρεπορτάζ των 22ων ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ, σίγουρα γίνεται, αναφορά με λεπτομέρεια, στην διορ-
γάνωση του 3ου «Επικούριου Δρόμου» και θα ήταν περιττό, να αναφερθώ πάλι σε αυτήν.

Νομίζω όμως ότι αξίζει τον κόπο να σημειωθούν ορισμένα πράγματα, ώστε αφενός να κατανοή-
σουμε καλλίτερα την δυναμική της διοργάνωσης αυτής, αφετέρου να δούμε το τι μέλει γενέ-
σθαι.
Πριν προχωρήσω σε αυτό θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές, που μας τίμη-
σαν και φέτος με την συμμετοχή τους, πολλοί για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά και να τους ευχη-
θώ καλή υγεία και καλή συνέχεια.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι είχαμε συμμετοχή αθλητών, από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Από
την μακρινή Λευκάδα και Κοζάνη, την Λαμία, την Βοιωτία, την Αττική, την Αθήνα, τον Πειραιά,
την Κόρινθο, την Αργολίδα, το Ναύπλιο, την Λακωνία την Αρκαδία, Την Μεσσηνία, Την Ηλεία,
την Πάτρα, το Αίγιο,. Ακόμα και από την Κρήτη, όπου υπηρετεί, ήλθε με άδεια, ο Πυροσβέστης-
κύριος Κοτσώνης Ιωάννης. Ο όποίος κατάγεται από το Καράτουλα Ηλείας, συμμετείχε επίσης
και στον 2ο Επικούριο Δρόμο.
Στον αγώνα έλαβαν μέρος Γυναίκες και άνδρες. Νέοι και μεσήλικες Ο Μικρότερος ήταν 18
ετών και ο Μεγαλύτερος 70.
Με ίδια μέσα και έξοδα, όλα για το βαρύτιμο για αυτούς αναμνηστικό συμμετοχής, όπως δήλω-
σε η κυρία Παναγιώτα Φυτίλη, που ήλθε επί τούτου από την Λαμία.
Πολλοί ταξίδεψαν νύκτα για να προλάβουν να έλθουν στην μακρινή για τους περισσοτέρους
εκκίνηση. Κάποιοι διανυκτέρευσαν σε σκηνές. Λίγοι Ακόμη έμειναν στην αίθουσα του Σχολείου
μας, αφού κατορθώσαμε να μην υπάρχουν καταλύματα!
Είχαμε αθλητές πανελλήνιας εμβέλειας, μαραθωνοδρόμους, σε οργανωμένους και γνωστούς
Συλλόγους, αλλά και ανεξάρτητους, ερασιτέχνες που λέμε.
Δήλωσαν συμμετοχή, πλέον των 90, έλαβαν μέρος περίπου 80, κυρίως λόγω αποστάσεως.
Κάποιοι έφθασαν μετά την έναρξη. Τερμάτισαν δε αισίως, χωρίς προβλήματα 75.
Συνολικά έλαβαν μέρος 7 Γυναίκες και 68 άνδρες. Οι ηλικιακές κατηγορίες ήταν : από 18 έως
40, με συμμετοχή 28 δρομέων.
Από 41 έως 55 με συμμετοχή 19 δρομέων και
από 56 και πάνω, με συμμετοχή 21 δρομέων.
( βλέπε κατάσταση συμμετοχής και κατάταξης)
Τον καλλίτερο χρόνο επέτυχε ο κύριος Ρόμπος Κωνσταντίνος του ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ διανύοντας
τα 14 χιλιόμετρα σε 48 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα.
2ος ήλθε ο κύριος Τζαναβάρας Παύλος, από τους ΕΦΥΡΑΙΟΥΣ ΩΚΥΠΟΔΕΣ –ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 3Ος Ο
κύριος Καρσιώτης Αθανάσιος από τους ΕΦΥΡΑΙΟΥΣ ΩΚΥΠΟΔΕΣ –ΚΟΡΙΝΘΟΥ, επίσης, 4ός ο
Κύριος Αγγελής Αθανάσιος , από τον ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΟΠΩΣ Ο ΠΡΏΤΟΣ και 5ος ο κύριος
Κοτσώνης, Ιωάννης πυροσβέστης από το Καράτουλα Ηλείας, που ήλθε όπως προείπαμε, από
την Κρήτη, όπου υπηρετεί και έφυγε αμέσως να προλάβει το καράβι
Σημειώνεται, ότι συμμετείχαν και διοργανωτές άλλων παρόμοιων αγώνων όπως ο Κύριος Παύ-
λος Γορανίτης , που έχει τον συντονισμό διοργάνωσης παρόμοιας εκδήλωσης, τα Βρεττάκια,
στην περιοχή του Γυθείου,. Ο Κύριος Γορανίτης εκφράσθηκε με πολύ κολακευτικά λόγια, τόσο
για την όλη διοργάνωση, όσο και για την οικογενειακή ζεστασιά που περιβάλαμε τους αθλητές,
γεγονός που τους άγγιξε όλους.
Θα ήτανε παράληψη να μην ευχαριστούσα και εγώ την Ομάδα Διάσωσης Φιγαλείας που για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αυθόρμητα και αφιλοκερδώς, αποτελεί την εγγύηση για την ασφαλή
διεξαγωγή του Αγώνα.
Τέλος ευχαριστούμε από καρδιάς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως-Φιγαλεί-
ας, που με το Λεωφορείο συνέβαλαν σημαντικά στην Επιτυχία της Εκδήλωσης.
Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω και τον αειθαλή και πολύ έμπειρο Δρομέα Χρήστο Καλομοί-
ρη, καταγόμενο από Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, τόσο για τις συμβουλές που μου έδωσε, στο
οργανωτικό επίπεδο, όσο και για το επαγγελματικό και ακριβείας χρονόμετρο που μας διέθεσε.
Το χρονόμετρο αυτό, όχι μόνο έχει την δυνατότητα διατήρησης εκατοντάδων εγγραφών στην
μνήμη, αλλά έχει και κορδέλα εκτύπωσης για διευκόλυνση της χρονομέτρησης και είναι ένα
από τα ελάχιστα στον ελλαδικό χώρο, με αυτές τις δυνατότητες.

Κάποιες σκέψεις για το Αύριο
Ως γνωστόν η ιδέα αυτή, του ΔΣ του Συλλόγου μας, για την διοργάνωση μιας πανελλήνιας
εμβέλειας αθλητικής Εκδήλωσης, την υλοποίηση της οποίας, με πίστη αλλά και φόβο, ξεκινή-
σαμε πριν τρία χρόνια, τα γεγονότα δείχνουν ότι όχι μόνο έτυχε μεγάλης αποδοχής, από την
πανελλήνια κοινότητα των δρομέων, διότι αυτοί μια κοινότητα είναι, αλλά ότι αποκτά μια δυνα-
μική που μόνο στις πιο αισιόδοξες προβλέψεις μας μπορούσαμε να υπολογίσουμε.
Αξιοσημείωτο όμως είναι και το γεγονός ότι την αγκαλιάζει, δειλά -δειλά και το Ευρύτερο
«Φιγαλικό» κοινό, το οποίο συμμετέχει, χειροκροτεί και ενθαρρύνει του Δρομείς .
Η Πορεία συμμετοχής είναι ανοδική, με δεδομένο ότι τον πρώτο χρόνο έλαβαν μέρος γύρω
στους 40 αθλητές, τον δεύτερο χρόνο γύρω στους 50 και τον τρίτο χρόνο, κοντά στους 80,
όπως και προαναφέραμε..
Εάν όμως στα παραπάνω ληφθεί υπόψη και η παρατήρηση πολλών αθλητών, ότι « αν δεν διορ-
γανώναμε τον Αγώνα Δευτέρα, αλλά αργία, η συμμετοχή θα ξεπερνούσε τους διακόσιους»,
μας δημιουργεί έναν σοβαρό προβληματισμό για το μέλλον, αυτής της Σημαντικής Εκδήλωσης.
Γεννάται βέβαια το ερώτημα κατά πόσον είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί, με επιτυχία μια
τέτοια διοργάνωση, με τις πολλές και εξειδικευμένες απαιτήσεις, από τους Πολιτιστικούς Συλ-
λόγους, ή μήπως πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό.
Η ιδέα που αρχίζει να ωριμάζει, στο μυαλό πολλών, χωρίς να είμαστε καθόλου αιθεροβάμονες,
είναι να εξετασθεί η δυνατότητα και η σκοπιμότητα δημιουργίας κάποιου Φορέα, με περισσότε-
ρο Αθλητικό προσανατολισμό, που θα μπορεί να αναπτύσσει μεγαλύτερη και πολύπλευρη δρα-
στηριότητα, κυρίως με την συμμετοχή νέων ανθρώπων. Ο Φορέας θα πρέπει οπωσδήποτε να
έχει έδρα, για συμβολικούς, αλλά και ουσιαστικούς λόγους την Αρχαία Φιγαλεία, αλλά να έχει
«Παν-Φιγαλική» εμβέλεια και συμμετοχή.

Οψόμεθα !

Διονύσιος Θεοχάρης

3oς «ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» 
βλέποντας την διοργάνωση από μέσα

ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ.ΑΦΕΤΗΡΙΑ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑ ΜΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΖΕΙ.ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ..ΟΙ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ -ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΖΕΣΤΟΙ- ΓΕΛΑΣΤΟΙ-ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΕΙΧΑΝ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ -ΤΗΝ ΑΨΟΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΤΑ ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ
ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΟΠΟ-ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ/ΜΕΤΑΛΛΙΑ/ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ/ΤΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΜΑΣ.ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΛΕΙΨΕ ΟΥΤΕ
ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΛΟΥΚΟΥΜΑΚΙ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ.ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
ΤΩΝ ΛΙΓΟΣΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ...ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ
ΛΟΓΙΑ....ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ ΣΤΙΣ
ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ..ΕΥΓΕ ΤΟΥΣ...ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ
ΓΕΥΜΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ...ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΘΕΟΧΑΡΗ...!!ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΑΝΤΑΜΕΙΨΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ....ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ..ΓΙΑΤΙ ΟΝΤΩΣ...Ι Α Θ Η Μ Ε Ν.!!!!ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙ..ΣΤΗΝ ΓΗ ΤΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ....ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ..ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ

ΙΑΘΗΜΕΝ
Απίστευτος αγώνας.
Ένας αγώνας στην μέση του πουθενά,χωρίς ιδιαίτερα πολύ κόσμο-περίπου 80 άτομα,με μια
από τις ωραιότερες αφετηρίες που έχω δει,με τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα-τον Παρ-
θενώνα της Πελοποννήσου από ΄πισω μας να δεσπόζει και με πολύ διάθεση και όρεξη.
Ξεκίνησα με ένα Κροκεάτόπουλο 17 χρονών από τις Κροκεές,γύρω στις 5 το πρωί,για να
πάμε στην Ανδρίτσαινα.Φτάνοντας,μας υποδέχτηκαν με θέρμη.Μετά από ένα μικρό τελε-
τουργικό καια φού είχα δει τον φίλο μου τον Διονύση τον Πάστρα και άλλους καλούς
φίλους,ξεκινησαμε,με μια τεράστια κατηφόρα γύρω στα 7 χιλιόμετρα.Χρόνος τελικά 1
ωρ.04' και 20'' με το Κροκεατόπουλο να μου ρίχνει μισό λεπτό.Φοβερός τερματισμός στην
αρχ.Φιγαλεία,με γίδα βραστή στο τέρμα,κάτω από το πλατάνι και με απίστευτο κρασί.
Από τους πιο φιλόξενους αγώνες,χωρίς πολλές παροχές-τελικά δεν χρειάζονται πολλά-
πολλά,αντιλαμβανόσουνα την ζεστασία και την φιλοξενία του διοργανωτή.Από από αυτούς
τους αγώνες που σε κερδίζουν με την απλότητά τους.

Άντε και του χρόνου.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Στις 30 Ιουλίου 2012 ορκίστηκε ως πτυχιούχος Γιατρός, η
Ασημίνα Λουκίνα, κόρη του συχωρεμένου Χαράλαμπου
Λουκίνα και της συμπατριώτισσας μας Δήμητρας Ζάγκου -
Λουκίνα και έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας.
Ευχόμαστε ολόψυχα στην Ασημίνα, καλή σταδιοδρομία
στον Επιστημονικό και τον Επαγγελματικό Τομέα του κλά-
δου της Ιατρικής, που επιθυμεί ν’ ακολουθήσει, έτσι ώστε
να ικανοποιήσει και τις δικές της επιθυμίες & τα όνειρα
της, της μάνας της Δήμητρας και του αδελφού της Γιάν-
νη και όλων των συγγενών και φίλων και να φανεί χρήσι-
μη στον εαυτό της, τον τόπο της και τους συμπατριώτες.
Ασημίνα, ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας, να ‘σαι
καλά και να συνεχίσεις των αγώνα σου για περισσότερη
γνώση και κατάρτιση και είμαστε βέβαιοι ότι με το δυνα-
μισμό και το πνεύμα που διαθέτεις, μπορείς να πραγματο-
ποιήσεις με απόλυτη επιτυχία όλους τους στόχους σου
και τα όνειρά σου. Οι ευχές μας να σε συνοδεύουν.
Η Μάνα σου Δήμητρα, ο αδελφός σου Γιάννης, οι γιαγιά-
δες σου Ασημίνα Λουκίνα & Χρυσούλα Ζάγκου και όλοι οι
θείοι μαζί με τις θείες σου και όλα τα ξαδέλφια σου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εύχεται στη νέα γιατρίνα Ασημίνα
Λουκίνα, να ‘ναι καλά και να ‘χει μια λαμπρή σταδιοδρομία
στο επάγγελμα του γιατρού και την ιατρική επιστήμη.
Στους δε συμπατριώτες να παρέχει αφειδώς τις γνώσεις
και την εμπειρία της.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Κατά τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις ο εξαίρετος
νέος Γεώργιος Χατζής, γιός των συμπατριωτών μας
Αλέξη Χατζή και ‘Ατζελας Τσατσούλη, εισήχθη στο Τμήμα
Ναυτιλιακών και Επιχειρηματικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εύχεται στο νέο Γεώργιο Χατζή,
καλές σπουδές και με το καλό να καταστεί πτυχιούχος,
για να ‘χει μια λαμπρή σταδιοδρομία στον επαγγελματικό
και επιστημονικό τομέα, που επέλεξε να σπουδάσει.

ΓΑΜΟΙ
-Το Σάββατο , την 14η Ιουλίου 2012, στον Ιερό Αγίας
Φωτεινής στην Αθήνα, τέλεσαν το γάμο τους η Σοφία
Μαστοράκη, που είναι κόρη της συμπατριώτισσας μας
Γεωργίας Κανελλοπούλου μετά του Κίμωνα Τζαβάρα.
Μετά την τελετή του γάμου ακολούθησε δεξίωση σε
κοσμικό κέντρο των Αθηνών, όπου δείπνησαν και διασκέ-
δασαν όλοι οι προσκεκλημένοι, συγγενείς και φίλοι των
νεονύμφων και των οικογενειών τους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, συγχαίρει το νέο και ταιριαστό
ζευγάρι και εύχεται να ζήσουν με πληρότητα αγάπης, με
υγεία και με ευτυχία και ν’ αποκτήσουν πολλούς και
καλούς απογόνους.

*****
Την 21η Ιουλίου 2012 στην Ιερά Μητρόπολη του Αιγίου,
ήλθαν σε γάμου κοινωνία ο φέρελπης νέος, εργολήπτης (
μηχανικός) δημοσίων έργων, Πολύδωρας Ανδρέου, που
είναι γιός της συμπατριώτισσας μας Ανδριανής Φάσσαρη
με την εκλεκτή της καρδιάς του Πηνελόπης, αρχαιολόγο
από την Αχαϊα. Την τελετή παρακολούθησε πλήθος
κόσμου, συγγενείς και φίλοι των νεονύμφων και των
οικογενειών τους.
Μετά την τελετή του γάμου όλοι οι προσκεκλημένοι, προ-
σήλθαν σε κοσμικό κέντρο της περιοχής, όπου στήθηκε
τρικούβερτο γλέντι μέχρι πρωϊας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, συγχαίρει το νέο και ταιριαστό
ζευγάρι και εύχεται να ζήσουν αγαπημένοι και ευτυχισμέ-
νοι και ν’ αποκτήσουν πολλούς και καλούς απογόνους.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
-Το Σάββατο , την 1η Σεπτεμβρίου 2012, ο συμπατριώτης
& συγχωριανός μας, Γιώργος Ζάγκος , Δημοτικός Σύμβου-
λος στο Δήμο μας και η συμπατριώτισσα σύζυγός του,
Παναγιώτα Τάγαρη, βάπτισαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου στην Αρχαία Φιγαλία το γιό τους Κωνστα-
ντίνο.
Μετά τη βάπτιση ακολούθησε στο χώρο κάτω από την
Εκκλησία, τρικούβερτο γλέντι με τους συγγενείς, φίλους
και συμπατριώτες.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εύχεται να ζήσει σαν τα ψηλά
βουνά ο νεοφώτιστος και να τον χαίρονται οι γονείς , οι
συγγενείς, οι φίλοι και οι συμπατριώτες.

*****
- Το Σάββατο, την 1η Σεπτεμβρίου 2012, ο Γιώργος
Σέγκος, που είναι γιός της συμπατριώτισσας μας Αφροδί-
της Κανελλοπούλου και η σύζυγός του Χριστίνα, βάπτισαν
την κορούλα τους Ευγενία – Αφροδίτη ( Εβήτα) στο Ξυλό-
καστρο Κορινθίας.
Μετά τη βάπτιση ακολούθησε γλέντι με πολύ χορό και

κέφι και τη συμμετοχή και παρουσία πολλών συγγενών
και φίλων.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εύχεται στους γονείς και συγγε-
νείς να τους ζήσει η μικρή «Εβήτα» και να την καμαρώ-
σουν μεγάλη και ευτυχισμένη.
• Στις 9 Σεπτεμβρίου στο Πήλι Ευβοιας ο Γ. Λαθούρας και
η Μαρία Γεωργίου Φάσσαρη βάπτισαν το δεύτερο αγορά-
κι τους και του έδωσαν το όνομα Αργύρης. Νονά ήταν η
Μαρία του Γιάννη Φάσσαρη. 
Μετά το μυστήριο παρετέθηκε πλούσιο γεύμα με ψητά
που συνοδεύθηκε από παραδοσιακό γλέντι. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται στους γονείς να τους
ζήσει. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Την 20η Σεπτεμβρίου 2012, η Αθηνά Ανδρέου, που είναι
κόρη της συμπατριώτισσας μας Ανδριανής Φάσσαρη, απέ-
κτησαν μετά του συζύγου της Νεοκλή, το πρώτο τους
παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι, στο μαιευτήριο Λητώ των
Αθηνών.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εύχεται στο νεογέννητο να ζήσει
πολλά, καλά και ευτυχισμένα χρόνια και στους ευτυχείς
γονείς να τους ζήσει ο γιός και να τον χαίρονται και να
τον καμαρώνουν.
• Ο Γιώργος Παπαβραμόπουλος και η Βούλα Φάσσαρη
κόρη του Τζίμη του Σταύρου απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται να τους ζήσει. 

ΠΕΝΘΗ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ( ΠΗΝΙΩ)
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Την 7η Απριλίου 2012 στην
Αθήνα, έφυγε από την ζωή η
συμπατριώτισσά μας Πηνελόπη
Κανελλοπούλου , πλήρης ημε-
ρών, βυθίζοντας σε βαθύ πένθος
τα παιδιά της, τα εγγόνια της, τα
δισέγγονά της, τους συγγενείς
και τους φίλους.
Η Πηνιώ, όπως όλοι την αποκα-

λούσαμε, γεννήθηκε στη Αρχαία Φιγαλεία το 1922 από
γονείς το Γεωργάκη Αβδουλά και τη Δημήτρω του Πανα-
γιώτη Πανταζή ( Φάσσαρη). Είχε την μεγάλη ατυχία να
μείνει σχεδόν από μωρό ορφανή από Μάνα και έτσι να
υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες τις ορφάνιας. Το γεγο-
νός αυτό όμως της έδωσε την μεγάλη ψυχική δύναμη και
αντοχή, που την χαρακτήριζε σε όλη της τη ζωή .
Το 1943 παντρεύτηκε τον εξαίρετο συμπατριώτη Κανελ-
λόπουλο Μιχάλη και απέκτησαν τέσσερες κόρες. Η μοίρα
όμως της επεφύλαξε και δεύτερο και ισχυρότερο, μετά
την ορφάνια, χτύπημα.
‘Εχασε σε ηλικία ΜΟΛΙΣ 14 ΕΤΩΝ το τέταρτο αγγελούδι
της, ΤΟ ΜΑΡΑΚΙ ΤΗΣ !!!!
Η Πηνιώ όμως μαζί με τον άνδρα της, το Μιχάλη, στάθη-
καν στα πόδια τους και στήριξαν την οικογένειά τους με
περίσσεια φροντίδα και αγάπη. Και μετά τον χαμό του
αγαπημένου της Μιχάλη συνέχιζε να επισκέπτεται το
χωριό, γιατί πολύ το αγαπούσε.
Ήταν τόσο πολύ μεγάλη η θέληση της για αξιοπρεπή ζωή
και η δύναμή της, που έδινε το καλό παράδειγμα σ’ όλους
τους νεότερους. Τα καλοκαίρια που πήγαινε στο χωριό,
μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η ανατολή του
ηλίου την εύρισκε κοντά στον Αϊ – ΓΙΑΝΝΗ, που επέστρε-
φε πεζή κάνοντας καθημερινώς την πεζοπορία Φιγαλεία
–Περιβόλια - Φιγαλεία! Πάντα έδινε το παρόν με χαρά,
γέλιο και αστεία κατά την πεζοπορία από τον Ναό του Επι-
κούρειου Απόλλωνα μέχρι το Δραγώϊ, κατά τις διοργανώ-
σεις των εκδηλώσεων των Φιγαλείων.
Ευτύχησε στη ζωή της να δει και να ζήσει τα 4 εγγόνια
και τα 7 δισέγγονά της, στα οποία έδωσε αλλά και πήρε
πολύ μα πάρα πολύ αγάπη.
Η κηδεία της έγινε στο νεκροταφείο του χωριού με τις
πρέπουσες, από την οικογένειά της, τιμές και διαδικασίες.
Και παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες ήταν πολύ
μεγάλη ι η παρουσία πολλών συγγενών και φίλων.
Τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και όλοι οι συμπα-
τριώτες, που ήξεραν την ΠΗΝΙΩ, εκφράζουμε τη λύπη μας
στους δικούς της, και ευχόμαστε ο ‘Υψιστος να τους δίνει
παρηγοριά και δύναμη και να είναι ελαφρύ το χώμα της
Φιγαλικής γης που σκεπάζει την συμπατριώτισσα μας,
ΠΗΝΙΩ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ.

- ΔΩΡΕΑ ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΓΓΕΛΑΚΗ.
Η κόρη της ΠΗΝΙΩΣ, κυρία ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-
ΑΓΓΕΛΑΚΗ στη μνήμη της μητέρας της, μερίμνησε με
δικές της ενέργειες και δική της δαπάνη, να τοποθετήσει
βρύσες σε πολλά σημεία του νεκροταφείου στο χωριό,
έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλα τα ταφικά μνημεία και
οι ανάγκες σε χρήση ύδατος από τους συμπατριώτες &
συγχωριανούς μας, σε αυτό το χώρο.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εκ μέρους όλων των συμπατριω-
τών, εκφράζει τις ευχαριστίες του στην ΓΙΑΝΝΑ και εύχε-
ται σ’ αυτή και την οικογένειά της να είναι όλοι τους καλά
και να θυμούνται και να τιμούν τη μνήμη της μητέρας
της, ΠΗΝΙΩΣ.

* ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ 1933-2012

Ένας ακόμη γαμπρός του χωριού μας έφυγε πρόσφατα
από κοντά μας. Πρόκειται για τον Θεόδωρο Μαγκαφά
σύζυγο της Μαρίας του Γιωργάκη Αβδουλά.
Ο Θοδωρής εγεννήθη στο Κεντρικό Μεσσηνίας όπου
παρέμεινε μέχρι περαιώσεως των εγκυκλίων σπουδών
του.
Εν συνεχεία αφού υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία
στην Πολεμική Αεροπορία δήλωσε μονιμότητα όπου παρέ-
μεινε αρκετά χρόνια ώσπου μεταπήδησε στις Αστικές
Συγκοινωνίες της πρωτεύουσας και από την νέα του θέση
ως σταθμάρχης εργάσθηκε με ζήλο και υπευθυνότητα
μέχρι την συνταξιοδότηση του .
Στις αρχές της δεκαετίας του 60 ήλθε εις γάμου κοινωνία
με την ενάρετο Μαρία και μαζί απέκτησαν τρεις κόρες,
την Ντίνα, την Γιάννα και την Νίκη που τις μεγάλωσαν με
χριστιανικές αρχές.
Ο Θοδωρής ήταν ένας ήσυχος και οικογενειάρχης άνθρω-
πος που αγαπούσε το χωριό μας και όταν του εδίδετο η
ευκαιρία το επισκεπτόταν πάντα.
Ευτύχησε να αποκτήσει εγγόνια από τα παιδιά του αλλά
παρά το γεγονός ότι είχε ακόμη το περιθώριο ζωής να τα
χαρεί δυστυχώς ο Πανάγαθος τον κάλεσε κοντά του.
Έτσι τον περασμένο Φεβρουάριο μετά από σύντομη
ασθένεια έφυγε από κοντά μας αφήνοντας απαρηγόρη-
τους τους οικείους του.
Μεταφέρθη και ετάφη στην πατρίδα Μεσσηνιακή γη,
συνοδευόμενος από συγγενείς και φίλους.
Θοδωρή θα σε θυμόμαστε πάντα για την αγάπη και την
καλοσύνη σου κι ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέθλιας
γης που σε σκέπασε.

ΚΑΛΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και οι συμπατριώτες
που τον γνώριζαν, εκφράζουμε τη λύπη μας στους δικούς
του, συγγενείς και φίλους, του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΓΚΑΦΑ και
ευχόμαστε να είναι όλοι τους καλά, για να τον θυμούνται
και να τιμούν τη μνήμη του.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
‘Εφυγε πρόσφατα, αρχές του Σεπτέμβρη τρέχοντος
έτους, από κοντά μας η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, η
οποία ήταν σύζυγος του Παναγιώτη Δημητρόπουλου του
Τζανή από το χωριό μας.
Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ, που έφυγε σχετικά νέα σε ηλικία 74 ετών,
ευτύχησε να αποκτήσει με τον Παναγιώτη, δύο κόρες και
να χαρεί τρία εγγόνια που υπεραγαπούσε.
Η απώλεια της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, άφησε απαρηγόρητους τον
άνδρα της και όλους τους δικούς της. Βαρύ είναι το πέν-
θος και για τους συγγενείς και φίλους που γνώριζαν τη
ΧΡΙΣΤΙΝΑ και την οικογένειά της.
Για την απώλεια της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ εκφράζουν προς τους
δικούς της, τα θερμά τους συλλυπητήρια κι όλα τα μέλη
της οικογένειας Ευθυμίου Θεοχάρη που διαβιούν στην
Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και οι συμπατριώτες που γνώρι-
ζαν, την ΧΡΙΣΤΙΝΑ εκφράζουμε τη λύπη μας στους δικούς
της και ευχόμαστε να είναι όλοι τους καλά, για να την
θυμούνται και να τιμούν τη μνήμη της.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚ.ΚΟΚΚΙΝΗ (1919 – 2012)
Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή μια συμπατριώτισσα
μας, η οποία εδώ και πολλά χρόνια ήταν μόνιμα εγκατε-
στημένη στο Τορόντο του Καναδά.
Πρόκειται για τη Δήμητρα, κόρη του Νικολάκη και της
Ακριβής Κοκκίνη.
Γεννήθηκε στο χωριό μας το 1919 και από μικρό σχεδόν
κοριτσάκι μπήκε δυναμικά στη βιοπάλη, σε μια δύσκολη
εποχή, γνωρίζοντας το σκληρό πρόσωπο της ξενιτιάς.
Ξεκίνησε από τη Μεσσηνία και εν συνεχεία στην Αθήνα
πάλεψε και προόδευσε ώσπου το 1952 εγκατέλειψε την
Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο Τορόντο ξεκινώντας μια
καινούργια ζωή. Εκεί παντρεύτηκε τον ιρλανδικής κατα-
γωγής Τομ Γκάνιου, με τον οποίο δημιούργησε οικογέ-
νεια αποκτώντας ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα οποία
έχουν επισκεφθεί επανειλημμένα την Ελλάδα και τους
αρέσει πολύ.
Η Δήμητρα ήταν μια γυναίκα έξυπνη, δραστήρια, δυναμι-
κή και προχωρημένη για την εποχή της.
Παρά το γεγονός όμως ότι ήταν αδελφή της μητέρας
μου, δεν ευτύχησα να την γνωρίσω. Συνομιλούσαμε όμως
τακτικά από το τηλέφωνο πριν εμφανισθούν τα σοβαρά
προβλήματα υγείας της και με εντυπωσίασε το γεγονός
ότι τα ελληνικά της ήταν άψογα παρά την μακροχρόνια
απουσία της από την Ελλάδα.
Θεία Δήμητρα, όπως προανέφερα, δεν είχα την τύχη να
σε γνωρίσω γιατί έριξες βαθιές ρίζες στον τόπο που διά-
λεξες να ζήσεις τα περισσότερα χρόνια της ζωής σου.
Την ημέρα της κηδείας σου πήγα και άναψα ένα κερί στη
μνήμη σου στον Αϊ Γιώργη τον Καρύτση, εκεί που εκκλη-
σιαζόσουν όπως μου έλεγες όταν ήσουν στην Ελλάδα και
προσευχήθηκα να είναι ελαφρύ το χώμα της χώρας που
σε φιλοξένησε 60 τόσα χρόνια.
ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΚΑΛΔΕΡΗΣ
Και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας μαζί με
τον ΚΩΣΤΑ Γ. ΚΑΛΔΕΡΗ τιμούν τη μνήμη της συμπατριώ-
τισσας μας ΔΗΜΗΤΡΑΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΗ και εύχονται στους
δικούς της να είναι καλά και να τη θυμούνται.
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ, ΓΝΩΜΕΣ,
ΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Για Αγάπη και για Αλτρουϊσμό
Αγάπα με να σ’ αγαπώ και θέλε με να σε θέλω.
‘Οπου δεις μεγάλη αγάπη δέξου και μεγάλη
έχθρα.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
*****
Κανένας δεν αγαπάει πραγματικά εκείνον που
φοβάται.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
*****
Αγαπάτε αλλήλους.
Γίνεσθε ουν μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπη-
τά και περιπατήται εν τη αγάπη, καθώς και ο
Χριστός ηγάπησεν υμάς και παρέδωκεν εαυτόν
προσφοράν και θυσίαν τω Θεώ.
Διώκετε την αγάπην, ζηλούτε τα πνευματικά.
Εκ καθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσετε
εκτενώς.

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
*****
Πασών των αρετών η αγάπη υπεραίρει. Μόνη
γαρ η αγάπη και εν υπερβολή φυλάττει την εαυ-
τής αξίαν, ουκ εις γειτνιώσαν κακίαν εκπίπτου-
σα, αλλά διηνεκώς επιδίδουσα.

ΦΙΛΟΘΕΟΣ
*****
Εργον αγάπης εστίν η εις τον πλησίον εκ δια-
θέσεως ευεργεσία και μακροθυμία και υπομο-
νή.

ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΕΛΛΗΝ
*****
Αυτός που δε μπόρεσε ν’ αγαπήσει τους ανθρώ-

πους πρίν ακόμη τους γνωρίση, κινδυνεύει να
μην αγαπήσει ποτέ του.

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ
*****
Πρόσθεσον την αγάπην, τα πάντα ωφελούσιν.
Αφαίρεσον αυτήν, ουδέν ωφελεί. Οποίον αγα-
θόν τω όντι η αγάπη αδελφοί.

ΙΕΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
*****
Η προς Θεόν αγάπη άνευ της προς τον πλησίον
, ου δύναται υπάρχειν.
Η ευτυχία στην αγάπη είναι να δίνης όλα, χωρίς
να ζητάς τίποτα.
Η της αγάπης φύσις κόρον ουκ οίδεν, αλλ’ αεί
των αγαπωμένων απολαύουσα προς μείζονα
αίρεται φλόγαν.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
*****
Αγάπη εστί σύνδεσμος τελειώσεως, δημιουρ-
γός αρετής απάσης η αγάπη.

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. -

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
448Πολυχρονοπούλου Χριστίνα 50 
Στη μνήμη των Γονιών της.
449Μουράτη ‘Ελλη 40 
450Καλλιντέρης Απόστολος 20
451Πολυχρονόπουλος Δημήτρης 50
452Πολυχρονοπούλου Κατερίνα 20
453Γεωργόπουλος Κων/νος 20
454Φάσσαρης Πάνος του Ανδρέα 20
455Καλδέρης Ιωάννης του Δημητρίου 50
456Κανελλόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη 50
457Γιαννόπουλος Γεώργιος 50
458Βλαχωπουλιώτη – Θεοχάρη Κατερίνα 150
459Χατζή – Θεοχάρη Λουϊζα 100
460Καριοφύλλη -Θεοχάρη Καλλιρόη 50

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Για τις ανάγκες & υποχρεώσεις της Εκκλη-
σίας)
1. Αλεξοπούλου Περσεφώνη για τον Ιερό Ναό

Αγίου Γεωργίου - 20 ΕΥΡΩ
και 200 Ευρώ για την κοπή ελιάς στο νεκροτα-
φείο ( οικογενειακό της τάφο).
2.Μαγκαφά – Αβδουλα Μαρία στη μνήμη
Πηνιώς Κανελλοπούλου - 50 ΕΥΡΩ
3. Κοκκίνης Δημήτριος στη μνήμη Πηνιώς
Κανελλοπούλου - 50 ΕΥΡΩ
4. Κοκκίνη- Χαρίτου Γεωργία στη μνήμη
Πηνιώς Κανελλοπούλου - 50 ΕΥΡΩ
5. Χατζηδάκη Αικατερίνη στη μνήμη Πηνιώς
Κανελλοπούλου - 20 ΕΥΡΩ
6. Τα παιδιά της Πηνιώς Κανελλοπούλου, Γιάν-
να, Δήμητρα και Τασία και οι οικογένειές τους
, στη μνήμη της μητέρας τους - 100 ΕΥΡΩ.
7. Τσατσούλη – Φάσσαρη Ολυμπία στη μνήμη
του αδελφού της Μιχάλη 70 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Αϊ ΘΟΔΩΡΟ
Ο αριθμός λογαριασμού, που εξυπηρετεί το
έργο ανέγερσης της εκκλησίας του Αϊ Θόδω-
ρου είναι 046/784845-53 και τηρείται στην
Εθνική Τράπεζα.-

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Φιγούρες Τραγικές
Μέσα στο φώς του ήλιου
Φιγούρες Τραγικές

Μέσα στο φώς του ήλιου
και το γαλάζιο ουρανό της Αττικής
είμαστε φιγούρες τραγικές εμείς.

Πονάμε από του έρωτα τα βέλη
που μας έβαλε σημάδι
και μας έγραψε στο κλάμπ του, μέλη.

Θέλω και θέλεις να είμαστε μαζί
όλες τις ώρες και κάθε στιγμή
να χαιρόμαστε τον ερωτά μας
αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν αρκεί.

Ατελείωτη δουλειά πάνω στον υπολογιστή
πρόγραμμα γεμάτο, κούραση πολύ
ζούμε κάτω από τον γαλάζιο ουρανό της Αττικής
και δεν απολαμβάνουμε αρκετά, τις ομορφιές αυτής της Γής.

Θάρρος
Όταν προχωρείς μπροστά με θάρρος
πάντα φωτίζει το δρόμο σου ένας φάρος
έτσι ώστε να βλέπεις τις κακοτοπιές
και να βαδίζεις με ασφάλεια όπου θες.

Εάν το θάρρος της ψυχής σου λείψει
αμέσως και ο φάρος της μοίρας σου θα σβήσει
το χάος στον κόσμο σου και πάλι θα γυρίσει
και ο φόβος στην ψυχή σου θα κυριαρχήσει.

Βήμα δεν θα τολμήσεις πιά να περπατήσεις
καθώς το χάος, δεν μπορείς να διαλύσεις
καθισμένος με φόβο στην γωνία
θα ζήσεις στη ζωή ετούτη με αγωνία.

Όταν προχωρείς μπροστά με θάρρος
πάντα φωτίζει το δρόμο σου ένας φάρος
έτσι ώστε να βλέπεις τις κακοτοπιές
και να βαδίζεις με ασφάλεια όπου θές.

Αύγουστος 2012 ΔΑΝΑΗ

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας
Ποιος θρονιασμένος κάθεται στου Αιγάλεω τη ράχη?

Ο Ξέρξης τα καράβια του περήφανα κοιτάζει.
Θα έχει κανένα απ’ αυτά το βράδυ για να φύγει?

Στο πλάϊ του ο γραμματικός σταυρό τα χέρια δένει
και τη μεγάλη νίκη του να γράψει περιμένει.

Ξάφνου βοή μυριόφωνη ξεσπάει σαν καταιγίδα.
Χτύπα περήφανη θεά Ελληνοπούλα χτύπα
πέρα για πέρα της σκλαβιάς το μαύρο στήθος τρύπα.

Να καταλάβουν μια φορά για πάντα ας καταλάβουν
πως πολεμούν οι ‘Ελληνες για να μην γίνουν σκλάβοι.

***

Νέοι ‘Ελληνες μην ξεχνάτε, τους ήρωες που θυσιάστηκαν για τη
Λευτεριά μας, που πότισαν με το αίμα τους το δένδρο της Ελευ-
θερίας.
Είναι απαραίτητο να ρίχνετε και καμιά ματιά στα ιστορικά βιβλία
του Ελληνικού ‘Εθνους.
Και εγώ αγωνίστηκα για τη Ελευθερία και το δένδρο της Λευτε-
ριάς το πότισε με το αίμα του, ο αδελφός μου Γιώργος Φάσσα-
ρης.

Χήστος Πανταζόπουλος ή Φάσσαρης

Αύγουστος 2012 - Αρχαία Φιγαλία Ηλείας

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ –

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

SUPER MARKET

Αφοι ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ:ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΕΠΙΚ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΤΗΛ. 26260 22760 - FAX: 26260 22761
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Ποιός δεν έχει δακρύσει, με τα δάκρυα
των ματιών και της καρδιάς στο άκοσμα
του θρήνου των Ελλήνων της Ιωνίας «η
Σμύρνη Μάνα καίγεται ..».

Ενενήντα χρόνια πέρασαν από τον μαύρο, για τον Ελληνισμό, Σεπτέμ-
βρη του 1922.
Ενενήντα χρόνια απαρηγόρητης θλίψης, πίκρας και καημών για όσους
κατάγονται από το αγιασμένα χώματα της Ιωνίας, αλλά και για όλο το
Έθνος των Ελλήνων, που θρήνησε και θρηνεί την απέραντη καταστρο-
φή της Ιωνίας Γής, στην οποία για χιλιάδες χρόνια μέχρι το έτος 1922
ήκμασε το αθάνατο ελληνικό πνεύμα και μεγαλούργησε η αδάμαστη
ψυχή των Ελλήνων.
Πολλά έχουν γραφτεί και έχουν λεχθεί για τούτη τη μεγάλη καταστρο-
φή και θα γραφτούν και θα λεχθούν ακόμα πιό πολλά.
Ωστόσο και μείς με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 90 χρόνων από τη
μαύρη τούτη επέτειο, θεωρούμε σκόπιμο ν’ αφιερώσουμε τούτη τη
στήλη στη θρυλική πόλη της Σμύρνης και στο τρομακτικό αυτό γεγο-
νός του Σεπτεμβρίου του 922, που κατέστρεψε τη ζωή εκατομμυρίων
συμπατριωτών μας και μαζί τα όνειρα γενεών Ελλήνων για μια μεγάλη
και ένδοξη Ελλάδα ( Μεγάλη Ιδέα) των δύο ηπείρων και των πέντε
θαλασσών, όπως συνηθιζόταν να λέγεται πρίν την καταστροφή.
Η Σμύρνη είναι αρχαία ελληνική πόλης που βρίσκεται στο μυχό του
ομώνυμου κόλπου ή αλλιώς Ερμαίου κόλπου της Μικράς Ασίας και η
κτίσης της, σύμφωνα με την παράδοση, ανάγεται στους μυθικούς χρό-
νους και αποδίδεται στο Θησέα. Κατά την αρχαιότητα ήταν μια από τις
επτά πόλεις, που ισχυρίζονταν ότι ήσαν οι γενέτειρες του Ομήρου.
Κατά την ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο ήκμασε ως σημαντικό
εμπορικό και πνευματικό κέντρο. Το έτος 378 μ. Χ. η πόλης καταστρά-
φηκε από μεγάλο σεισμό, όμως ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος
ξανάκτισε την πόλη, η οποία λόγω θέσης έγινε σημαντικός εμπορικός
και διαμετακομιστικός λιμένας. Στις αρχές του 14ου αιώνα καταλήφθη-
κε από τους Τούρκους, τους οποίους έδιωξαν το έτος 1344 οι ιππότες
της Ρόδου και μετά την πάροδο εβδομήντα περίπου ετών, περιήλθε
πάλι οριστικά στους Τούρκους.
Κατά τον 17ον αιώνα ο πληθυσμός της Σμύρνης αριθμούσε εκατό
χιλιάδες κατοίκους από τους οποίους η πλειοψηφία τους ήσαν χριστια-
νοί και μάλιστα ‘Ελληνες έμποροι και επιχειρηματίες. Από τότε το
ελληνικό στοιχείο αυξήθηκε τόσο πολύ που οι Τούρκοι την αποκαλού-
σαν Γκιαούρ Ισμίρ δηλαδή Σμύρνη των Γκιαούρηδων.
Κατά την περίοδο του 18ου και 19ου αιώνα ο ελληνικός πληθυσμός της
Σμύρνης υπέστη μεγάλες σφαγές και καταστροφές από τους Τούρ-
κους, όπως το έτος 1770 που έγιναν σφαγές και λεηλασίες σε αντεκδί-
κηση της καταστροφής του τουρκικού στόλου στο Τσεσμέ από τους
Ρώσους. Επίσης σφαγές και καταστροφές έγιναν το έτος 1797 που
έμειναν στην ιστορία με το όνομα «ρεμπελιό των Γενιτσάρων» καθώς
και το έτος 1821 μετά την έναρξη της ελληνικής επανάστασης.
Από την εποχή εκείνη και μέχρι το έτος 1922 αναπτύχθηκε η Σμύρνη
σε μια μεγάλη και κατ’ εξοχήν Ελληνική πόλη, μια ακμάζουσα πόλη με
170.000 περίπου ‘Ελληνες , σε σύνολο πληθυσμό 300.000 περίπου
κατοίκων. Ο Ελληνικός πληθυσμός κατείχε σχεδόν ολόκληρη την
εμπορική ( εξαγωγική & εισαγωγική) δραστηριότητα της περιοχής (
Μικράς Ασίας) και το μεγαλύτερο τμήμα της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας δηλαδή εργαστήρια, εργοστάσια και άλλες επιχειρήσεις.
Αυτές οι δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα την μεγάλη ακμή του
ελληνικού πληθυσμού και τη συγκέντρωση πλούτου και εξουσίας στα
χέρια των Ελλήνων, οι οποίοι ίδρυσαν σχολεία και σχολές, όπως η
Ευαγγελική Σχολή, Νοσοκομεία, Ορφανοτροφεία, Γηροκομεία, Εκκλη-
σιές μεταξύ των οποίων διακρινόταν ο μέγας Μητροπολιτικός Ναός
της Αγίας Φωτεινής.
Βεβαίως και πέραν της πόλης της Σμύρνης υπήρχαν πολλές πόλεις και
κωμοπόλεις όπως η Μαγνησία, η Προύσα, η ‘Εφεσος , η Πέργαμος, η
Φιλαδέλφεια, η Μενεμένη, η Φώκαια, οι Κυδωνιές, τα Μουδανιά, το
Αϊβαλί, το Αϊδίνιο και πολλές άλλες καθώς και αναρίθμητα χωριά και
βεβαίως πόλεις και χωριά της Καππαδοκίας, που είχαν ακμάζουσες και
πολυάριθμες ελληνικές κοινότητες με συνολικό πληθυσμό που έφθανε
πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους.
Μετά τη λήξη του α’ Παγκοσμίου πολέμου και αφού οι σύμμαχοι που
ήσαν και νικητές του πολέμου, στάθμισαν την προσφορά της Ελλάδος
και την αρνητική στάση τη Οθωμανικής Τουρκίας, αποφάσισαν τον Ιού-
λιο του 1920, με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών ( 28 Ιουλίου
1920) να μετατεθούν τα όρια της Ελλάδος από τον Νέστο στον Εύξεινο
Πόντο και την Προποντίδα, και από τα νησιά του Αιγαίου πελάγους στις
Σάρδεις που ήταν πρωτεύουσα της αρχαίας Λυδίας. Ακόμη μεταβιβά-
στηκε στην Ελλάδα η κυριαρχία της Δυτικής Θράκης που μέχρι τότε
τελούσε υπό την κυριαρχία της Βουλγαρίας.
Η μοίρα όμως, οι ενέργειες και οι αποφάσεις τόσο των μεγάλων δυνά-
μεων της εποχής εκείνης όσο και οι λανθασμένες αποφάσεις & παρα-
λείψεις των ιθυνόντων της δικής μας χώρας, κατάφεραν να εκτελε-
στούν τα σχέδια καταστροφής του ελληνισμού της περιοχής και να
οδηγήσουν όλες τις ακμάζουσες και πολυάνθρωπες εκείνες ελληνικές
κοινότητες των παραλίων και της ενδοχώρας της Μικράς Ασίας, στον
όλεθρο και τον αφανισμό.
Ειδικότερα πρίν υπογραφεί η Συνθήκη των Σεβρών, είχε δοθεί εντολή
στην Ελληνική Κυβέρνηση να αποβιβάσει στρατό, « εντολή της Ευρώ-
πης», στη Σμύρνη πράγμα που έγινε τον Μάϊο - Ιούνιο του 1919 με τη
συνοδεία αγγλικών πολεμικών πλοίων. Εν τω μεταξύ ο Μουσταφά
Κεμάλ, τούρκος αντισυνταγματάρχης ξεκίνησε «κίνημα» από τον
Πόντο, στο οποίο προσχώρησαν πλήθος Τούρκοι αξιωματικοί και στρα-
τιώτες, και τον Απρίλιο του 1920 συγκάλεσε μεγάλη συνέλευση των
Τούρκων στο Ερζαρούμ και τη Σεβάστεια, όπου διακήρυξε, με προκή-
ρυξη προς τον τουρκικό λαό την υπέρ της Τουρκίας διεκδίκηση των
περιοχών της Μικράς Ασίας, που βρισκόντουσαν υπό ελληνική κυριαρ-
χία και της Κιλικίας που βρισκόντουσαν υπό γαλλική κυριαρχία καθώς,
και της Θράκης και της Κωνσταντινουπόλεως, την οποία είχαν οι Οθω-
μανοί Τούρκοι υπό την εποπτεία των συμμάχων.
Ταυτόχρονα ένοπλες ομάδες Τούρκων, υπό την κάλυψη του Κεμάλ,
καθ’ όλην την διάρκεια της παρουσίας του Ελληνικού στρατού στα
«βιλαέτια» της Σμύρνης και του Αϊδινίου, δίωκαν, φόνευαν και λεηλα-

τούσαν το πληθυσμό των Ελληνικών κοινοτήτων της περιοχής. Ο δε
τούρκικος στρατός που σχηματιζόταν υπό την αρχηγία του Κεμάλ,
μέρα με τη μέρα γινόταν πιο μεγάλος και ισχυρός, τόσο σε αριθμό όσο
σε οργάνωση και οπλισμό, που λάμβανε από τη Ρωσία ( των Μπολτσεβί-
κων), οι οποίοι τον εγκατέλειψαν στις περιοχές που κατείχαν και μετα-
βίβασαν στους Τούρκους. Ταυτόχρονα και η Γαλλία συνεπικουρούμενη
από την Ιταλία εξόπλιζε τους Τούρκους, η οποία Γαλλία έκανε στροφή
στην πολιτική της και συμφώνησε με την πολιτική Κεμάλ εναντίον των
ελληνικών συμφερόντων, επειδή θεωρούσε ότι η Ελλάδα εξυπηρετού-
σε την αγγλική πολιτική και τα συμφέροντα της Αγγλίας στην περιοχή.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον ο Ελληνικός στρατός με εντολή της
Κυβέρνησης, βάδισε στο εσωτερικό της Μ. Ασίας προς την Άγκυρα με
σκοπό την οριστική νίκη έναντι του Κεμάλ και την εδραίωση της
παρουσίας του στην περιοχή. ‘Υστερα από γενναίες, αιματηρές αλλά
και εξαντλητικές μάχες στο Εσκή Σεχίρ, στο Κοτυαίον και ιδίως στις
όχθες του Σαγγαρίου ποταμού, την 8 Ιουλίου 1921, παρέμεινε το μεγα-
λύτερο τμήμα του στο οροπέδιο του Αφιόν Καραχισάρ, μέχρι νεοτέρας
εντολής από την Κυβέρνηση. Την ίδια περίοδο μέρος του Ελληνικού
στρατού, διατάχθηκε να εγκαταλείψει το μέτωπο της τη Μ. Ασίας και
να μεταφερθεί στη Θράκη, με σκοπό την απειλή κατάληψης της Κων-
σταντινούπολης και την εκβίαση για παροχή βοήθειας από τις συμμαχι-
κές δυνάμεις, όπως σχεδίαζε η ελληνική Κυβέρνηση, η οποία βρισκό-
ταν σε δεινή οικονομική και διπλωματική θέση εκείνη την περίοδο. Οι
συμμαχικές δυνάμεις ( Αγγλία, Γαλλία & Ιταλία), όχι μόνο είχαν εγκατα-
λείψει τη χώρα μας χωρίς καμία στήριξη και χωρίς παροχή καμιάς βοή-
θειας προς επίλυση των προβλημάτων, εξοπλισμού και τροφοδοσίας
που είχαν παρουσιαστεί στον ελληνικό στρατό. Καθώς και των προβλη-
μάτων σχετικά με τα οικονομικά και τη διπλωματία, δηλαδή την προώ-
θηση διαδικασιών διαπραγμάτευσης για ειρήνευση, που επεδίωκε να
επιλύσει η ελληνική Πολιτεία, αλλά η στάση της Γαλλίας είχε στραφεί
αναφανδόν εναντίον της Ελλάδος, με την παροχή οπλισμού και λοιπής
βοήθειας προς τους Τούρκους .
Εκείνη ακριβώς την περίοδο, που η Κυβέρνηση βρισκόταν σε οικονομι-
κή, κοινωνική και διπλωματική αδυναμία και η δύναμη του στρατού
είχε μειωθεί μεταξύ των άλλων και λόγω της μεταφοράς στρατευμά-
των από τη Μ. Ασία στη Θράκη, εκδηλώθηκε η από μακρού προπαρα-
σκευαζόμενη επίθεση των Τούρκων του Κεμάλ κατά του ελληνικού
μετώπου στο Αφιόν Καραχισάρ. Η επίθεση αυτή, που έγινε στις 13 / 26
Αυγούστου 1922, είχε ως αποτέλεσμα τη διάσπαση των Ελληνικών
δυνάμεων, την κατάρρευση του μετώπου και την φυγή των στρατιω-
τών, συνήθως άτακτη, προς τα παράλια της Μ.Ασίας. Οι ‘Ελληνες στρα-
τιώτες κατέκλυσαν την Σμύρνη και τα παράλια του Αιγαίου και μετα-
φέρθηκαν με πλοία στα κοντινά Ελληνικά νησιά και την Ελλάδα. Στις
24 Αυγούστου / 6 Σεπτεμβρίου 1922 αναχωρεί και το τελευταίο Ελληνι-
κό στρατιωτικό σώμα.
Το πλήθος όμως των κατοίκων της μαρτυρικής Ιωνίας έμεινε απροστά-
τευτο στο στόμα του λύκου και τράπηκε σε άτακτη φυγή προς τη
Σμύρνη, ακολουθώντας τους ‘Ελληνες στρατιώτες, που δεν μπορού-
σαν να του προσφέρουν προστασία. Τα στίφη των Τούρκων, στρατός
και άτακτες ομάδες, που ακολουθούσαν την υποχώρηση του Ελληνι-
κού στρατού έσφαζαν τους ‘Ελληνες και του Αρμένιους, που συνα-
ντούσαν στο δρόμο τους, βίαζαν τις γυναίκες και λεηλατούσαν κάθε τι
ελληνικό περιουσιακό στοιχείο που έβρισκαν στις πόλεις και τα χωριά
απ’ όπου περνούσαν. Πλήθος Ελλήνων & Αρμενίων που πληροφορήθη-
κε την κατάρρευση του μετώπου και την υποχώρηση και εγκατάλειψη
της περιοχής από τον Ελληνικό στρατό, κατέφυγε στην προκυμαία της
Σμύρνης, τη λεγόμενη «ΚΕ», αναζητώντας τα επιταγμένα πλοία ή άλλα
φιλικά πλοία για τα νησιά του βορείου Αιγαίου και την κυρίως Ελλάδα,
ελπίζοντας να γλυτώσει από την τρομακτική βαρβαρότητα των τούρκι-
κων στιφών που έρχονταν σαν λαίλαπα και έσπερναν τη σφαγή, την
καταστροφή και τον όλεθρο στο διάβα τους. Και δεν συγκεντρώθηκε ή
δε συναθροίστηκε εκεί για να « κουνήσει το μαντήλι» στους αποχω-
ρούντες ‘Ελληνες στρατιώτες και συμμάχους, όπως θέλουν να παρου-
σιάζουν κάποιοι τα γεγονότα.
Εκεί την αποφράδα ημέρα της 26ης Αυγούστου/ 8ης Σεπτεμβρίου
1922, ημέρα που κατέλαβαν οι τουρκικές δυνάμεις τη Σμύρνη και τις
επόμενες, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη σφαγή και ενάς πρωτοφανής
εξανδραποδισμός, που είχε ως στόχο την εξαφάνιση του χριστιανικού
πληθυσμού της περιοχής. Ο αριθμός των χριστιανών κατοίκων της
περιοχής, που είχαν συρρεύσει στην προκυμαία της πόλης αναζητώ-
ντας τρόπο διαφυγής, ήταν τεράστιος και μπροστά στον κίνδυνο της
σφαγής ή αιχμαλωσίας από τους Τούρκους, αιχμαλωσία που οδηγούσε
σε βέβαιο θάνατο μετά από σκληρά βασανιστήρια, ρίχνονταν στη
θάλασσα με την ελπίδα να φθάσουν και να επιβιβαστούν στα συμμαχι-
κά καράβια που είχαν αγκυροβολήσει στο λιμάνι. Τα πληρώματα όμως
των συμμαχικών καραβιών ( αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών & αμερικάνι-
κων ) είχαν εντολή να μην παράσχουν καμία βοήθεια στο πλήθος και
πράγματι τα περισσότερα αυτό έκαναν. Εμπόδιζαν με κάθε μέσο την
επιβίβαση των κυνηγημένων Ελλήνων και των λοιπών χριστιανών στα
καράβια τους και άφησαν όσους έπεσαν στην θάλασσα να βρούν τρα-
γικό θάνατο από πνιγμό, το δε συγκεντρωμένο πλήθος στην προκυ-
μαία, ανυπεράσπιστο στο μίσος και την εκδικητική μανία των Τούρκων.
Τιμητική εξαίρεση αποτελούν δύο αμερικάνικα αντιτορπιλικά, που
ύστερα από έντονη παρέμβαση του Αμερικανού Προξένου G. Holrton,
διατέθηκαν για την εξυπηρέτηση και σωτηρία των προσφύγων και
κάποιο αγγλικό πλοίο που μετέφερε Ελληνικές αρχές προς την Κων-
σταντινούπολη.
Υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες οι ‘Ελληνες & Αρμένιοι που
δεν κατόρθωσαν να φύγουν προς την Ελληνική επικράτεια, για να γλυ-
τώσουν τη ζωή και την ταπείνωση τους και βρέθηκαν ανυπεράσπιστοι
στην πόλη της Σμύρνης, τις υπόλοιπές πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά
της περιοχής, όπου σφαγιάστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν. Τα δε σπίτια και
τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν
από τις άτακτες ομάδες και τον τούρκικο όχλο, που ακολουθούσαν τον
ατάκτως υποχωρούντα Ελληνικό στρατό.
Μεταξύ των σφαγιασθέντων στην πόλη της Σμύρνης ήταν και ο
Μητροπολίτης Χρυσόστομος, που κλήθηκε στο διοικητήριο από τον
τούρκο νομάρχη Νουρεδίν πασά, δήθεν για να αποφασίσουν την λήψη
μέτρων αποτροπής της έκρυθμης κατάστασης και ο οποίος Τούρκος
νομάρχης παρέδωσε στη συνέχεια τον Μητροπολίτη στον τούρκικο
όχλο, στα χέρια του οποίου οικτρά βασανίστηκε και τελικά θυσιάστηκε
ως μάρτυρας για το γένος των Ελλήνων.

Η είσοδος του στρατού του Κεμάλ στην πόλη της Σμύρνης, του ιδίου
του Κεμάλ και των ατάκτων του, ολοκλήρωσε την καταστροφή της
πόλης και του ελληνικού πληθυσμού με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδη-
λώθηκε την 31ην Αυγούστου / 14ην Σεπτεμβρίου 1922. Συγκεκριμένα
μετά την ανατίναξη της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου μαζί με τα
γυναικόπαιδα, που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, έπιασε φωτιά η αρμένικη
συνοικία και στη συνέχεια με τη βοήθεια του ανέμου και των εύφλε-
κτων υλικών ( πετρελαίου, βενζίνης κ. λοιπά) που έριχναν οι Τούρκοι, η
φωτιά επεκτάθηκε και κατέκαψε όλη την πόλη εκτός από τις συνοικίες
των μουσουλμάνων και των εβραίων. Με τον τρόπο αυτό δηλαδή τη
σφαγή, την αιχμαλωσία, την αρπαγή, τη λεηλασία και την πυρπόληση
συντελέστηκε πλήρως η καταστροφή της περίλαμπρης πολιτείας της
Σμύρνης ή Γκιαούρ Ισμίρ, όπως την έλεγαν οι Τούρκοι και ξεριζώθηκε
και εκδιώχθηκε ολοκληρωτικά το ελληνικό στοιχείο της Μικράς Ασίας,
που είχε παράξει λαμπρό πολιτισμό και είχε γράψει την ένδοξη ιστορία
της Ιωνίας, για πάνω από τρεις χιλιετίες σε εκείνα τα χώματα .
Ερευνητές, ιστορικοί, διπλωμάτες, πολιτικοί, στρατιωτικοί της εποχής
που γνώρισαν τα γεγονότα. ( Γάλλος ιστορικός Ντριώ, ο ρωσικής κατα-
γωγής δικηγόρος Κ. Ψαλτώφ, ο αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη G.
Holrton, ‘Αγγλος ιστορικός Richard Clogg, η Βικτ. Σολωμονίδου, ο Γ.
Δάφνης , ο Παύλος Καρολίδης και πολλοί άλλοι ‘Ελληνες και ξένοι ) και
απλοί άνθρωποι που έζησαν την καταστροφή, περιέγραψαν με τα μελα-
νότερα χρώματα το έγκλημα αυτό κατά του Ελληνικού πληθυσμού,
που ήταν τεραστίων διαστάσεων έγκλημα και κατά της ανθρωπότητας.
Ακόμη και Τούρκοι αντικειμενικοί ερευνητές δειλά - δειλά αρχίζουν να
παραδέχονται την εγκληματική συμπεριφορά των Τούρκων στα γεγο-
νότα εκείνης της εποχής.
Στη συνέχεια, με απόφαση των συμμαχικών δυνάμεων ( πρωτόκολλον
που υπογράφηκε την 28η Αυγούστου / 10η Σεπτεμβρίου 1922 από τις
συμμαχικές δυνάμεις και την τουρκική κυβέρνηση της ‘Αγκυρας) ή
Ανατολική Θράκη δόθηκε στην Τουρκία και ο Ελληνικός στρατός δια-
τάχθηκε ν’ αποσυρθεί στην αριστερή όχθη του ‘Εβρου. Μετά την από-
συρση των Ελληνικών δυνάμεων ακολούθησε κύμα προσφύγων από
τους ‘Ελληνες κατοίκους της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου, με
εξαίρεση την πόλη της Κωνσταντινούπολης, που τελούσε υπό συμμαχι-
κή κατοχή και δεν μετακινήθηκε ο Ελληνικός πληθυσμός κάπου
180.000 περίπου κάτοικοι. Οι πρόσφυγες που κατόρθωσαν να διαφύ-
γουν από την Μ. Ασία ή εγκατέλειψαν λόγω των γεγονότων και της
ασκούμενης πολιτικής τις εστίες τους στην Τουρκία, υπολογίζονται σε
1,5 εκατομμύριο άτομα. Εγκαταστάθηκαν σε πόλεις και χωριά της υπαί-
θρου στην ηττημένη και οικονομικά ανίσχυρη, λόγω του πολυετούς
πολέμου, Ελλάδα και διέμεναν σε σκηνές ή παραγκουπόλεις κάτω από
άθλιες και ελεεινές συνθήκες.

Τα προαναφερόμενα γεγονότα, που οδήγησαν στην καταστροφή της
Σμύρνης και τον ξεριζωμό του Ελληνικού πληθυσμού από τη Μ. Ασία,
την Ανατολική Θράκη αλλά και τον Πόντο, είχαν ως συνέπεια να επη-
ρεάσουν πολιτικά και κοινωνικά την πολύπαθη Πατρίδα μας.
Αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων ήταν: Nα κηρυχθεί η στρατιωτική επα-
νάσταση με ηγέτες το Στυλ. Γενατά, τον Ν. Πλαστήρα και το Δημ.
Φωκά, οι οποίοι έχοντες ως αφετηρία τη Χίο και τη Λέσβο, κατευθύν-
θηκαν προς την Αττική με τα πολεμικά πλοία του ναυτικού που προ-
σχώρησαν στην επανάσταση και από το Λαύριο, όπου αποβιβάστηκαν,
διαβίβασαν τελεσίγραφο στην Κυβέρνηση και το Βασιλιά με τα αιτήμα-
τά τους, που έγιναν δεκτά.
Να παραιτηθεί ο βασιλιάς Κωνσταντίνος την 14ην / 27ην Σεπτεμβρίου
1922 υπέρ του διαδόχου Γεωργίου Β’ και ν’ αναχωρήσει για την Ιταλία,
όπου την 29η Δεκεμβρίου 1922 / 11η Ιανουαρίου 1923 απεβίωσε στο
Παλέρμο της Σικελίας.
Να επακολουθήσει η καταδίκη σε θάνατο των έξι, από επαναστατικό
στρατοδικείο και να εκτελεστεί η απόφαση αυτή στις 15/ 28 Νοεμβρίου
1922. Δηλαδή την ημερομηνία αυτή έγινε η εκτέλεση «δια τυφεκι-
σμού» των πολιτικών Δ. Γούναρη, Ν. Στράτου, Π. Πρωτοπαπαδάκη, Γ.
Μπαλταζή, Ν. Θεοτόκη και του αρχιστρατήγου Γ. Χατζηανέστη.
Να γίνει η αντικατάσταση του Ιουλιανού ημερολογίου με το Γρηγορια-
νό, που ξεκίνησε στις 23 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1923.
Και τελικώς να φθάσουμε στην 24η Ιουλίου 1923, που υπογράφηκε η
συνθήκη της Λωζάνης, η οποία τροποποίησε ή κατάργησε τη συνθήκη
των Σεβρών, έθεσε όρους και κανόνες για τα προσφυγικά προβλήματα
Ελλάδας και Τουρκίας και προέβλεψε δεσμεύσεις και ρυθμίσεις για τα
εδαφικά θέματα μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες εξακολουθούν να
ισχύουν μέχρι σήμερα.
Σε γενικές γραμμές, τον Αύγουστο / Σεπτέμβριο του έτους 1922, κάτω
απ’ αυτές τις συνθήκες και τα γεγονότα έμελλε να πραγματοποιηθεί
μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του ελληνικού
‘Εθνους και μια μεγάλη εγκληματική πράξη κατά της ανθρωπότητας
και παρά τη διέλευση ενενήντα ολόκληρων χρόνων από την πυρπόλη-
ση της Σμύρνης και την καταστροφή στη Μικρά Ασία και τον Πόντο, οι
πληγές δεν έχουν οριστικά κλείσει και ο Ελληνισμός εξακολουθεί να
θυμάται και έτσι πρέπει και να θρηνεί για τις σφαγές, τις αιχμαλωσίες,
τους διωγμούς και τον οριστικό ξεριζωμό του κατά το έτος 1922.
Τούτο το σημείωμα αφιερώνεται στη μνήμη των παππούδων μας και
όλων εκείνων που αγωνίστηκαν στα χώματα της Ιωνίας, της Θράκης και
του Πόντου και σ’ όλους εκείνους που χάθηκαν στα αγιασμένα τούτα
χώματα από τη λαίλαπα που σάρωσε τον Ελληνισμό εκείνης της επο-
χής.
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