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Εγκαίνια  εκπομπής 

κάνει  η  Φιγαλία! 

Τ
ο μοναδικό τοπίο
της Φιγαλίας, η
ιστορία της,

αλλά και οι αληθινοί
άνθρωποί της έγιναν η
αφορμή να εγκαινιάσει
ο τόπος μας μιά ολο-
καίνουργη σειρά εκ-
πομπών, με τίτλο «ΑΠΟ

ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕ-

ΡΑ». Η δημοσιογράφος
κ. Βάσω Αλεξανδρο-
πούλου-Καράγιωργα,
επέλεξε την περιοχή
μας για την πρώτη εκ-
πομπή της σειράς, που
ήδη έχει προκαλέσει
το ενδιαφέρον σε κα-
νάλι της Νέας Υόρκης,
ενώ παράλληλα πρό-
κειται να προταθεί και
σε ελληνικά ΜΜΕ. Η
θεματολογία αφορά την ιστορία του τόπου
αλλά και το σήμερα, πώς διαμορφώνεται μέσα
απο το διάβα του χρόνου, καθώς και τις φυσικές
ομορφιές του, δοσμένα όλα μέ ανθρωποκεντρική
προσέγγιση και ιδιαίτερη αναφορά στις μαρτυ-
ρίες των απλών ανθρώπων και όχι των πολιτικών. 

Τα γυρίσματα της εκπομπής κράτησαν δύο
ημέρες 25 & 26 Μαρτίου 2011 με τηλεοπτικό
συνεργείο απο την Αθήνα. Ανήμερα μάλιστα
της Εθνικής γιορτής μετά την παρέλαση, το
τηλεοπτικό συνεργείο βρέθηκε στην πλατεία
του χωριού μας όπου κατέγραψε σχετική εκ-
δήλωση που είχαν ετοιμάσει οι συμπατριώτες
μας με την προτροπή της δημοσιογράφου. Το

υλικό πρόκειται να δοθεί στον σύλλογό μας,
και θα αναρτηθεί σύντομα στην Ιστοσελίδα του
Συλλόγου μας, όταν ολοκληρωθεί το μοντάζ,
ενώ ολόκληρη η παραγωγή υποστηρίζεται προ-
σωπικά απο την δημοσιογράφο που είναι και η
εμπνεύστριά της. Μας δήλωσε, απόλυτα γοη-
τευμένη, από την απλότητα, την υποδοχή και
την προθυμία του κόσμου. 

Στη φωτογραφία ο καλλιτέχνης της πέτρας
Θύμιος Βλάχος, μπροστά στο αριστούργημα
που φιλοτέχνησε με το ταλέντο και το μεράκι
του, (την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στου
Τριάντα), και που συμπεριλαμβάνεται στη θε-
ματολογία της πρώτης εκπομπής.      

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΗ  ΒΟΙΩΤΙΑ
Στις 29 Mαΐου 2011

Ψυχαγωγία – Ιστορία – Πολιτισμός

ΛΙΒΑΔΕΙΑ –ΑΡΑΧΩΒΑ – ΔΙΣΤΟΜΟ – ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει ημερήσια
ψυχαγωγική και πολιτιστική εκδρομή στη Βοιωτία,
στις 29 Mαΐου 2011, ημέρα Κυριακή.  

Θα επισκεφτούμε τη ΛΙΒΑΔΕΙΑ με τα αξιοθέατά
της (Κάστρο, πηγές «Κρύας» κλπ.), το μαρτυρικό
ΔΙΣΤΟΜΟ (που κάηκε και ξεκληρίστηκε από τους
Ναζί στο ολοκαύτωμα του 1944), τη ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ

ΛΟΥΚΑ με τον εξαίρετο και φημισμένο μωσαϊκό
διάκοσμο (αντιπροσωπευτικό δείγμα βυζαντινής τέ-
χνης ψηφιδωτών) και την όμορφη ΑΡΑΧΩΒΑ, πασί-
γνωστη για τα υφαντά της, το μπρούσκο κρασί της
και το γειτονικό χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού,
(ενδεχομένως και άλλους προορισμούς, ανάλογα
με το διαθέσιμο χρόνο.)

Η αναχώρηση θα γίνει από την Πλατεία Λαυρίου
(Βερανζέρου και  3ης Σεπτεμβρίου γωνία).

Τη συμμετοχή σας θα δηλώσετε τηλεφωνικά

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

μας, το 1ο δεκαήμερο του μηνός Μαΐου, οπότε και

θα ενημερωθείτε για την ώρα αναχώρησης, την

ώρα επιστροφής και το κόστος συμμετοχής στην

εκδρομή.

Περιμένουμε την αθρόα συμμετοχή των μελών
και φίλων του Συλλόγου και τις έγκαιρες δηλώσεις,
ώστε να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο για δεύτερο
λεωφορείο.

Σας περιμένουμε. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να
βρεθούμε μαζί, σε μια όμορφη και πολύ ενδιαφέρουσα
εκδρομή.

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ετήσια συνεστίαση του Συλλόγου μας

Την Κυριακή 13-3-2011, το μεσημέρι, πραγμα-

τοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ετήσια συνεστίαση

των μελών και φίλων του Συλλόγου μας στο κέντρο

διασκεδάσεως «Γοργόνα» στη Νέα Χαλκηδόνα

(σχεδόν τέρμα Αχαρνών). Η συμμετοχή ξεπέρασε

κάθε προσδοκία, με αποτέλεσμα το κέντρο να γε-

μίσει, σχεδόν ασφυκτικά. Χρόνια είχαμε να βρεθούμε

τόσοι πολλοί. Παρευρέθηκαν και πολλοί συμπα-

τριώτες που ήρθαν από το χωριό στην Αθήνα για

το σκοπό αυτό, ενώ παράλληλα τίμησαν με την πα-

ρουσία τους την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Αγίας

Βαρβάρας Αττικής και συμπατριώτης μας κ. Γεώργιος

Καπλάνης, αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου μας,

όπως ο αντιδήμαρχος συγχωριανός μας κ. Κώστας

Κρανίτης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κώστας Αλε-

ξανδρόπουλος και Κώστας Αγραπιδάς (αρχηγοί αν-

τίστοιχα, της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας)

Aπό την ετήσια συνεστίαση του Συλλόγου μας στις 13/3/2011. Συνέχεια στη σελ. 5
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Πωλούνται δύο (2) 

ελαιοπερίβολα 
στη θέση «Πέρα Μεριά» 

(Χαρσιάνικο) 

Πληροφορίες Τηλ.: 210 2385969

Μια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε

στις 14-3-2011 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

Αθηναίων, αφιερωμένη στη ζωή και στο έργο του

πρόωρα χαμένου επιστήμονα, Καθηγητή Πληρο-

φορικής σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, Μάνου Νι-

σταζάκη, γιού του Ιωάννη Νισταζάκη

και της Μαρίας Κων/νου Φλέσσα-

Νισταζάκη.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από

γνωστούς επιστημονικούς και κοι-

νωνικούς φορείς, όπως ο Πολυτε-

χνικός Σύλλογος Ελλάδος, η Παγ-

κρήτια ‘Ενωση Επιστημόνων, η Διε-

θνής Εθελοντική Οργάνωση LIONS

(Λάιονς) και με συμμετοχή και εκ-

προσώπηση του αγγλικού Πανεπι-

στημίου, όπου δίδασκε ο τιμώμενος

καθηγητής.

Στο κατάμεστο από κόσμο αμ-

φιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του

Πνευματικού Κέντρου (όπου πα-

ρευρέθηκαν και πολλοί Ζουρτσάνοι),

οι ομιλητές – επώνυμοι εκπρόσωποι

του επιστημονικού κόσμου και της

κοινωνικής ζωής – αναφέρθηκαν στη χαρισματική

προσωπικότητα του Μάνου Νισταζάκη, στη θαυμαστή

επιστημονική του πορεία και άνοδο, στις επιστημο-

νικές του εργασίες, στο διδακτικό του έργο, στην

αγάπη, εκτίμηση κσι αναγνώριση που απολάμβανε

από τους συναδέλφους του και τους φοιτητές του

και γενικά στο σπουδαίο έργο που άφησε πίσω

του, παρά το νεαρό της ηλικίας

του. Εξήραν ιδιαίτερα τον αν-

θρωπισμό του, τις κοινωνικές

του ευαισθησίες, το ήθος του,

τη σεμνότητά του και – μαζί με

τη θλίψη τους για την απώλειά

του και για το δυσαναπλήρωτο

κενό που άφησε – εξέφρασαν

και την περηφάνια τους, που τον

είχαν γνωρίσει και που είχαν συ-

νεργαστεί μαζί του.

Ας επιτραπεί και σε μας τους

Ζουρτσάνους, συγγενείς και μη,

που με τον αείμνηστο Μάνο μας

συνδέει η καταγωγή της μητέρας

του, να αισθανόμαστε, ως αντί-

δοτο για τη θλίψη μας, και μια πε-

ρηφάνια για την προσωπικότητα

και το έργο του. Μια σεμνή περη-

φάνια, όπως σεμνός ήταν κι εκείνος.

Ι.Α.

Στον Εθνικό μας Ύμνο τρείς προσωποποιήσεις

περιγράφονται. Η Πρώτη αναφέρεται στην Ελευ-

θερία, που δείχνει διαχρονικά και την αποστολή

της Ελλάδος, με τις στροφές 1-16. Η Δεύτερη

προσωποποίηση είναι η Ορθοδοξία στις στροφές

8-102, ως ζώσα Εκκλησία της θυσίας, με κορυφή

τον Οικουμενικό Πατριάρχη να σηκώνει τον Σταυ-

ρόν του Γένους. Χαρακτηριστικές είναι οι στρο-

φές:

«Όλοι κλαύστε Αποθαμένος

ο αρχηγός της Εκκλησιάς   

Κλαύστε, κλαύστε κρεμασμένος  

ωσάν νά ’τανε φονιάς»  

«Έχει ολάνοιχτο το στόμα 

π’ ώρες πρώτα είχε γευτεί

Τ’ Άγιο Αίμα, τ’ Άγιο σώμα 

λες πως θε να ξαναβγεί»

Η διχόνοια στις στροφές 141-148 είναι το

φοβερό ελάττωμα της Φυλής, το κοσμικό πάθος

για την εξουσία, που πάντα χρησιμοποιούν τα

ξένα μη ορθόδοξα κέντρα αποφάσεων. Ο Διονύ-

σιος Σολωμός είναι πάντα επίκαιρος και είναι

εξαιρετικά επίκαιρος αυτόν τον καιρό, που προ-

κλητικά το μίσος έχει γίνει τρόπος ζωής και πο-

λιτική δύναμη. Υποβαθμίστηκε τα τελευταία χρό-

νια επικίνδυνα, παραγκωνίστηκε από το εκπαι-

δευτικό μας σύστημα αδικαιολόγητα και το χει-

ρότερο από όλα είναι η δική μας αδιαφορία και

σιωπή.

Το παρακάτω είναι το πιό αξιοθαύμαστο και

σημαντικό, με διαχρονική και αδιάκοπη σημασία.

Ο Διονύσιος Σολωμός απευθύνεται στους Με-

γάλους της τότε μορφής παγκοσμιοποίησης,

όπως ήταν τότε η Ιερή Συμμαχία, με τις δύο τε-

λευταίες στροφές του Εθνικού μας Ύμνου:

«Τί θα κάμετε, θ’ αφήστε  

να αποκτήσωμε εμείς

Λευθερίαν, ή θα την λύστε

εξ αιτίας πολιτικής;»   

«Τούτο αν ίσως μελετάτε,

iδού, εμπρός σας τον Σταυρόν

Βασιλείς! Ελάτε, ελάτε,

και κτυπήσετε κι’ εδώ».

Η μυστηριακή εικόνα της Ελευθερίας κρατά

στα χέρια της τον Σταυρόν και με θάρρος Θέασης

του Εσταυρωμένου απευθύνεται στους ισχυρούς

της γής!...

Η τελευταία στροφή του Ύμνου της Ελευθε-

ρίας ήταν και πρέπει να είναι το Ακροτελεύτιον

‘Αρθρον του πνευματικού κόσμου του Ελληνισμού

και του Γένους.-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΝΙΚΑΣ

ΤΟ  ΑΓΙΟΝ  ΠΑΣΧΑ

ΟΑπρίλης, μήνας της άνοιξης και της δημιουρ-

γίας, πλησιάζει προς τη κορύφωσή του με τη

Μεγάλη Eβδομάδα ν’ ανηφορίζει ως τη δικαίωση

της Ελπίδας, την Ανάσταση. Θ’ ακουστούν και

πάλι οι καθιερωμένες ευχές, τα λόγια των λόγων,

τα γεμάτα και άδεια, που έχουν πια αυτονομηθεί

όπως οι κτύποι του ρολογιού κι εκστομίζονται

χωρίς συναίσθημα της σάρκας τους.

Τις μέρες αυτές αυτό που κυριαρχεί είναι μια

διάχυτη ανάλαφρη εορταστικότητα που εύκολα

μας παρασύρει μακριά απ’ το αληθινό νόημα της

Λαμπρής εορτής. Η Χριστιανική παράδοση διδάσκει

πως ο Υιός του Θεού, ο ένας, ο μοναδικός, θυσιά-

στηκε για τους άλλους, τους πολλούς, τους αν-

θρώπους. Σύμβολο αγάπης προς τον πλησίον, όποι-

ος κι αν είναι αυτός. Και αναστήθηκε δίνοντας το

μήνυμα της νίκης της Θυσίας, της νίκης της Αγάπης,

πάνω στο Εγώ. Είναι η αγάπη του Χριστού που

αγκαλιάζει τον Άλλο θυσιαζόμενος γι’ αυτόν.

Οι περισσότεροι μένουν στο να θαυμάζουν το

χαρμόσυνο της Ανάστασης και αποφεύγουν να

αναστοχαστούν πάνω στο συμβολισμό της Σταύ-

ρωσης. Κι όμως το ζητούμενο είναι η Σταύρωση.

Η ολοκλήρωση αυτής είναι η Ανάσταση. Απ’ αυτήν

καλούμαστε ν’ αντλήσουμε θάρρος και ψυχική

αλκή, να υπερβούμε τη βολή μας. Στα μέτρα των

κοινών θνητών αυτό σημαίνει να βιώσουμε βαθιά

το υψηλό αίσθημα της δωρεάς. Να προσφέρουμε

– όπως ο Χριστός – στον Άλλο, στον ξένο, το

φτωχό, τον ταπεινό, τον πρόσφυγα που έχει

ανάγκη την έμπρακτη αγάπη μας. Αυτή η αγία Αλ-

ληλεγγύη με τη καρδιά και με τα χέρια που φαίνεται,

απατηλά, να μας αποδυναμώνει, αυτή η ίδια μας

κάνει ισχυρούς, αυτή η ίδια είναι η νίκη πάνω στο

Εγώ, η Ανάσταση του Θείου μέσα στον άνθρωπο.

Αυτή θα χαρίσει την Ειρήνη στη ψυχή, που λείπει

τόσο πολύ απ’ όλους μας.

Έξω από τους τύπους και τις τυπικότητες

των κατά συρροή ευχών, ας έχουμε καλές γιορτές.

Ας νιώσουμε συνειδητά και αισθαντικά το νόημα

της Σταύρωσης και της Ανάστασης και όχι «λόγια

των ημερών» συμβατικά. Ας κάνουμε την ελπίδα

πράξη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΝΙΚΑΣ

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ζουρτσάνων 

Αθήνας και Πειραιά 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

Βερανζέρου 23Α, 104 32 Αθήνα 
Τηλ.: 210 5239423

•••
Εκδότης - Διευθυντής 
Βασίλειος Κ. Γλούμης 

Ουρανουπόλεως 12, Τ.Κ. 111 42 Αθήνα 
Τηλ.: 210 2927747 

•••
Σύνταξη:

Δήμητρα Δημοσθενίδου 
Βαλτετσίου 29 Πετρούπολη  13231 

Τηλ.: 210 5015705 
•••

Ηλεκτρονική Σχεδίαση - Εκτύπωση 
Αριστέα Καρπούζη 

Θεοδοσίου 21 Ίλιον Τ.Κ. 13121 
Τηλ.: 210 2619 003 - 210 2625 277 

e-mail: karpouzi@otenet.gr
•••

EΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
Εσωτερικού Ευρώ: 10 

Εξωτερικού   $ 40 

ΜΙΑ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΜΝΗΜΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ

(1970-2010)     

Κέντρο  της  Εθνογένεσης

Ο  ΣΤΑΥΡΟΣ



ΕΚΕΙΝΟ  ΤΟΝ  ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Ὁ πατέρας μου 
ποὺ ἦταν ἀμετανόητος βασιλόφρων 
μιά νύχτα ἐκείνου τοῦ Δεκέμβρη 
ἔλεγε στὸν ἀδελφό τῆς μάνας μου 
ἀμετανόητο αὐτόν κομμουνιστή 
«Μήπως καὶ οἱ δυό δεν εἴμαστε Ζουρτσᾶνοι»

Καὶ βέβαια ὁ μπάρμπας μου 
τὶ ἄλλο θα μποροῦσε νὰ ὁμολογήσει 
«μήγαρις», ὅπως ἔλεγε ἡ νόνα μου 
Ζουρτσᾶνος δὲν ἤτανε κι αὐτός.

Θαμπόφεγγε τὸ φῶς τῆς λάμπας 
ἔλυωνε τὸ σπαρματσέτο 
ἄναβαν φωτιές, σφύριζαν ὅλη νύχτα 
οἱ σφαῖρες τοῦ Δεκέμβρη.

Νύσταζα καὶ δὲν γινόταν νὰ διακρίνω στὸ σκοτάδι 
πόσο ζουρτσάνοι ἔμοιαζαν καὶ οἱ δυό
Κουζούμης ὁ ἕνας, Πιπιλής ὁ ἄλλος 
δηλαδή ἀμφότεροι Ζουρτσᾶνοι 
τή φύτρα τους καὶ τὸ σουσούμι τους 
ἦταν ἀδύνατο ν’ ἀλλάξει 
ὁ τρόμος καὶ ἡ παραφροσύνη τοῦ καιροῦ.

Τάσος Γαλάτης
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Τό ’παν άλλοι, δεν είναι προσωπική
μου σοφία και κατάθεση. Η «κρίση»
που μας ταλανίζει είναι λιγότερο οικο-
νομική. Είναι, κυρίως κρίση συλλογική,
κρίση αξιών, στάσης ζωής και προτε-
ραιοτήτων.

Αποθεώθηκε ο ατομικισμός, έγινε
σημείο αναφοράς μας ο άκρατος καπι-
ταλισμός, η επίδειξη, η επιτήδευση,
υπηρετήθηκε το «εγώ».

Λησμονήσαμε τα πάθη της Προσφυ-
γιάς, την πείνα της Κατοχής και μόλις
σηκωθήκαμε απ’ το λήθαργο της ανέ-
χειας, δεν υιοθετήσαμε το «μέτρο» σαν
συμπεριφορά, και ας μας το υπενθύμιζε
η αρχιτεκτονική και η λιτότητα στη δια-
κόσμηση του Επικούρειου Φιγάλειου
Απόλλωνα.

Με μια ασθμαίνουσα δανειοδότηση
και αχαλίνωτη υπερκαταναλωτική συμ-
περιφορά επιστρέφουμε πίσω, εκεί απ’
όπου ξεκινήσαμε: όταν μεταναστεύαμε
(δεκαετίες του ’50, ’60, ’70) για ένα κα-
λύτερο μέλλον, όταν κρύβαμε το σιτάρι
και άλλα αγαθά, για να μην τα βρεί ο
κατακτητής.

Δε φταίνε πάντα οι ξένοι. Οι δανει-
στές, σε όποια ιστορική συγκυρία και
αν τους συναντήσεις, έχουν ταυτόσημο
αίτημα: την επιστροφή των δανεικών
τους, με το αζημίωτο... Κανείς ή σχεδόν
κανείς δε σου δανείζει από φιλανθρω-
πία. Ειδικά, όταν το παραπάνω εμπίπτει
σε κανόνες και αρχές διακρατικών συμ-
φωνιών.

΄Ετσι τώρα η χώρα επαιτεί, παρα-
καλεί, σχεδόν ικετεύει και επιβάλλει ή
εφευρίσκει τρόπους για περιορισμό των
εισοδημάτων.

Πιο έντονη είναι η ατμόσφαιρα αυτή
στα αστικά κέντρα, όπου εκεί φτάνει
πιο άμεσα και εκκωφαντικά ο θόρυβος
της περιοριστικής φρενίτιδας.

Υπάρχουν, όμως, ευτυχώς και αντι-
στάσεις, δηλαδή «αναστάσεις» (από
το αρχαιοελληνικό ρήμα: ανίστημι –
σηκώνομαι – εξ ού και Χριστός Ανέστη
το «σήκωμα», το ξεπέταγμα από τον
Τάφο). 

Μια τέτοια συγκυρία έζησαν οι κά-
τοικοι της Νέας Φιγαλείας την ημέρα
του εορτασμού της επετείου του πο-
λυθρύλητου και πρόσφατα αντιλεγό-
μενου ’21.

Μικρά παιδιά, μαθητές του Δημοτικού
Σχολείου, εμπνευσμένα από τους Δα-
σκάλους τους (πόση αξία είχε αυτός ο
ρόλος τότε, όταν ορθοποδούσαμε...)
έβγαλαν από την ναφθαλίνη της λήθης
την Παράδοση, φόρεσαν στολές που
παρέπεμπαν στην Εθνεγερσία και κοι-
νώνησαν όλα μαζί, με τάξη, στη σειρά,
ομοθυμαδόν. Έμοιαζαν κραυγάζοντας,
χωρίς να μιλούν, με εκείνους τους αγω-
νιστές που ξεχύνονταν να αποτινάξουν
την Τουρκιά, αφού πρώτα φροντίσουν
την ψυχή τους. Γιατί η τύχη του κορμιού
τους ήταν αβέβαιη.

Μετά, ο λόγος του Αντιδημάρχου κ.
Κώστα Κρανίτη, σύντομος ευθύβολος,
ξεσηκωτικός, θύμιζε Ελλάδα τότε...

Λίγα λόγια από τη δασκάλα των
παιδιών κ. Άννα Σακελλαρίου, που στον
Πανηγυρικό της διαπέρασε στιγμές χα-

ρακτηριστικές της Επανάστασης, χωρίς
να φλυαρεί, χωρίς να κουράζει, αλλά
να μεστώνει τις ψυχές με τη θύμηση
του Αγώνα.

Το σκηνικό συμπλήρωσε η παρέμ-
βαση του ιερέα, του παπα-Αναστάση,
που συνόψισε τη θέση ή και την οργή
πολλών συμπολιτών του για το ρόλο
και την ύπαρξη του «κρυφού σχολει-
ού».

(Αλήθεια, ποια επίσημη μαρτυρία ή
κρατικό αρχείο ή καταγραμμένη Ιστο-
ριογραφία της Εποχής θα μιλούσε για
«κρυφό σχολειό». Το κρυφό έχει έννοια
συνωμοτική, μαρτυρά αδήλωτη κίνηση,
πίσω ή παράλληλα από τις «γραμμές
του εχθρού». Εξάλλου σχολείο με τη
σύγχρονη οργανωμένη μορφή εκπαί-
δευσης δεν ήταν εφικτό, αρχικά, πριν
τα προνόμια, να υπάρξει. Δούλευε όμως
το Ψαλτήρι, τα κείμενα του Ευαγγελίου
ή των Αποστόλων μέσα στη Λειτουργία
ή μετά. Χωρίς εξετάσεις, με γνώμονα
όμως το μεράκι και τον κίνδυνο).

Και ύστερα όλοι μαζί, Δημοτικό, Γυ-
μνάσιο, Λύκειο τίμησαν τους ήρωες
στο μνημείο που τους αναλογεί, λιτά,
απέριττα, μυστικά: μνημόσυνο – στεφάνι
– σιωπή.

Η παρέλαση των σχολείων και το
χειροκρότημα των κατοίκων έδωσε συ-
νέχεια στη μυσταγωγία την εθνεγερτική
που από νωρίς το πρωΐ είχε την τιμητική
της.

Όμως, μεγαλύτερη έκπληξη περίμενε
την «κοινότητα» της Φιγαλείας από
τους χορούς των μαθητών, στο κέντρο
του χωριού. Ρούμελη, Μοριάς, Πόντος
και Κρήτη ένωσαν τα βήματά τους, αν-
τάλλαξαν με τραγούδια τους καημούς
τους, ενώ οι μαθητές της «κοινότητας»
χειρίστηκαν αυτό το αντάμωμα, με ξε-
χωριστή δεξιοτεχνία.

Ποιος τό ’πε πως έσβησε ή σβήνει η
Παράδοση; Ποιος είπε πως τα σχολεία
ετοιμάζουν μόνο για Πανεπιστήμια; Ποι-
ος τό ’πε πως δεν υπάρχουν ακόμη δά-
σκαλοι που εμπνέουν, πολιτιστικοί σύλ-
λογοι που αγωνιούν;

Απόδειξη και το μάζεμα του Χωριού
σε μια προσφορά παραδοσιακών εδε-
σμάτων που υπαγορεύουν φροντίδα,
αγάπη και μεράκι.

Και ευτυχώς που υπάρχουν και «ξε-
χασμένες» εκπομπές των Μ.Μ.Ε. που
κρατούν ακόμη αντιστάσεις στην κυ-
ριαρχούσα υποκουλτούρα.

Η «Επαρχία» λοιπόν απάντησε. Το
ημιορεινό χωριό της Φιγαλείας έδωσε
μια λύση, διαμόρφωσε μια πρόταση
στην παρούσα, σύγκαιρη απαισιοδοξία.

Ανέδειξε τη συλλογικότητα, ανέ-
στησε κρυφές δυνάμεις, αποκάλυψε
νεαρά οράματα και ευαισθησίες, χαμο-
γέλασε μαζί με το ανοιξιάτικο ηλιό-
λουστο πρωϊνό και «έκλεισε το μάτι»
στο γκριζωπό νεφέλωμα του «μνημο-
νίου»,  των “spread”,  της «τρόϊκας».

Η άλλη όψη του νομίσματος είναι η
Ελλάδα του «ανίστημι».

Η Ελλάδα που Τιμά και πορεύεται
Συλλογικά.

Γιώργος Γκόλιος
Φιλόλογος

Δεν υπάρχει κανείς που να μην
ξέρει τι έχει συμβεί στην πατρίδα μας
τον τελευταίο χρόνο. Τουλάχιστον
υποψιάζεται. Γιατί την αλήθεια δύ-
σκολο να την μάθουμε. Όχι γιατί δεν
καταλαβαίνουμε, αλλά γιατί δεν μας
τη λένε. Τα τελευταία 30 και πλέον
χρόνια, στους Έλληνες δόθηκαν ψευ-
δαισθήσεις και μοιράστηκαν όνειρα,
με στόχο την μονιμότητα των πολιτι-
κών θέσεων αλλά και την μετάβαση
στον πλήρη έλεγχο της χώρας. Δεν
φταίμε ούτε εμείς μα ούτε και οι
ξένοι. Ο κύκλος της ζωής και η πορεία
της ιστορίας έχει την ακμή και την
παρακμή των κοινωνιών με αίτια την
οικονομία και τις πρώτες ύλες. 

Εδώ την αλλαγή ξεκίνησε η Κίνα
με την Ινδία. Γιατί υιοθέτησαν δυτικό
τρόπο ζωής. Άφησαν το ποδήλατο
και πήραν αυτοκίνητο, γεύτηκαν το
κρέας και τα προϊόντα του και εγκα-
τέλειψαν το ρύζι. Τεράστιες οικονομίες
που γιγαντώθηκαν με φτηνά εργατικά
χέρια και απολυταρχία. Αυτή η αλλαγή
έκανε τις χώρες – ηγέτιδες του πλα-
νήτη - να χάσουν τον ύπνο τους. Η
ζήτηση προϊόντων έγινε τόσο μεγάλη
που δεν ελέγχεται. Η Κίνα μεσολα-
βητής στο παγκόσμιο εμπόριο, απειλεί
να ανατρέψει την ισχυρότερη οικο-
νομία των ΗΠΑ με απόθεμα 800 δίς
δολλάρια! 

Παράλληλα το περιβάλλον που εκ-
δικείται για την σφαγή του από τους
πολιτισμένους λαούς της γής. Κανένας
από τους ρυπαντές της φύσης δεν
δέχεται να μειώσει τους ρύπους. Ανε-
ξέλεγκτες χωματερές από  τη Βραζι-
λία, την Αίγυπτο, μέχρι την δική μας
πατρίδα. Φυτοφάρμακα που εγκατα-
λείπονται στα νερά και ψεκάζουν τα
λαχανικά μας. 

Έντρομοι οι δυνατοί της οικονομίας
με κάθε μέσο προσπαθούν να κρατή-
σουν τον έλεγχο και τα κέρδη τους.
Δημιούργησαν ανάγκες με την εισα-
γωγή προϊόντων και μοίρασαν πλαστό
χρήμα και ψευδαίσθηση ότι όλοι μπο-
ρούν να περάσουν καλά. Η Γερμανία
που παίζει τον ρόλο της Αμερικής
στην Ευρώπη, μοίρασε δάνεια και

αγαθά. Αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συ-
σκευές, μεγάλα έργα, όλα με την
υπογραφή της. Τι θαρρείτε, δεν ήξερε
ότι δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε;
Η πολιτική κατευθυνόμενη από τον
Ατλαντικό. Πουλάς προϊόντα και δά-
νεια, εξοπλισμό άμυνας για να δου-
λεύει η βιομηχανία με παράλληλο παι-
χνίδι γάτα-ποντίκι, με τους αδύνατους
λαούς. Η Αμερική μπροστά στον φόβο
της ανερχόμενης Ρωσίας και με την
λαίλαπα Κίνα, έχρισε την Γερμανία
ηγέτιδα στην Ευρώπη. Τι θα γίνει;
Δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί. Το
σίγουρο είναι ότι η πατρίδα μας, άλ-
λαξε πρόσωπο. Απο χώρα πολιτισμού
σύντομα θα είναι θέρετρο διακοπών
και γή ξένων συμφερόντων. Όλος ο
πλούτος της θα πάει σε ξένα χέρια.
Οι υπηρεσίες της το ίδιο. Τα δημόσια
ακίνητά της επίσης. Ο λαός της υπο-
τελής στους δανειστές του. Τα συμ-
φέροντα των κεφαλαιούχων ποτέ δεν
θα θιγούν. Καμιά κοινωνία δεν τόλμησε
να τα βάλει με το κεφάλαιο.

Εμείς το μόνο που μπορούμε να
κάνουμε είναι να αλλάξουμε τρόπο
σκέψης. Να ζήσουμε με σύνεση. Μπο-
ρούμε και με λιγότερα. Είμαστε σπά-
ταλοι. Μας έμαθαν. Ας το ανατρέ-
ψουμε. Να αγοράσουμε όσα χρειαζό-
μαστε μόνο. Να καταναλώσουμε λι-
γότερη ενέργεια. Να περπατήσουμε
περισσότερο και να τρώμε λιγότερο.
Κάθε κρίση ή επανάσταση δεν έχει
μόνο αρνητικά. Μετρά και θετικά απο-
τελέσματα, με κυριώτερο την προ-
σέγγιση των ανθρώπων, την ενδυνά-
μωση των κοινωνικών δεσμών, την
συλλογικότητα, την ανάγκη του
«μαζί». Μπροστά σε κάθε απειλή οι
άνθρωποι ενώνονται. Να κρατήσουμε
αυτή την εξέλιξη και να κάνουμε ο
καθένας μας τη δική του αλλαγή. Την
ευαισθησία στον συνάνθρωπο, την
προσφορά στη φύση, την αλληλεγγύη
και την διάθεση να ακούσουμε τον
διπλανό μας. Δηλαδή, απλά να γίνουμε
περισσότερο ανθρώπινοι!

Βάσω Καράγιωργα
Δημοσιογράφος    15/2/2011 

ΔΥΟ  ΟΨΕΙΣ  ΣΤΟ  ΙΔΙΟ  ΝΟΜΙΣΜΑ...

ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΛΙΠΑΡΕΙ

Η ΙΔΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΘΝΕΓΕΡΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΑΤΑΙ

ΤΙ  ΑΛΛΑΞΕ  ΚΑΙ  ΓΙΑΤΙ...
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Οι Απόκριες του 2011  στη Ζούρτσα

Α) ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ  ΓΕΝΙΚΑ

Μέσα στο λαϊκό μας πολιτισμό και στις λαϊκές μας παραδόσεις σημαντική

θέση κατέχουν οι απόκριες. Λαογραφικά κατατάσσονται στις ανοιξιάτικες

γιορτές που συνδέονται με την υποδοχή της άνοιξης ως εποχής βλάστησης

και καρποφορίας της γης ύστερα από το χειμώνα. Ιστορικά, βαθύτερος

σκοπός των αποκριάτικων εκδηλώσεων και συμπεριφορών ήταν και η μαγική,

κατά κάποιον τρόπο, υποβοήθηση της γης να βλαστήσει και να καρποφορήσει,

ξορκίζοντας τα βλαπτικά πνεύματα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν

αυτή τη διαδικασία. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούσαν από τα αρχαία χρόνια

(π.χ. στις γιορτές για το θεό Διόνυσο) οι μεταμφιέσεις και τα μασκαρέματα,

οι χοροί και τα φαγοπότια. Γενικότερα, ήταν γιορτές της γονιμότητας, όχι

μόνο της γης αλλά και των ανθρώπων. ΄Ετσι εξηγούνται και κάποια βασικά

χαρακτηριστικά τους, όπως η αθυροστομία στα αποκριάτικα τραγούδια, τα

«πονηρά» πειράγματα, η ελευθεριότητα στην αναπαράσταση σεξουαλικών

συμβόλων και ενεργειών κλπ. Ταυτόχρονα, οι μεταμφιέσεις και το όλο κλίμα

επιτρέπουν τα αστεία και τη σάτιρα σύγχρονων προσώπων και επίκαιρων κα-

ταστάσεων και γεγονότων, κυρίως με την παρέλαση των αρμάτων του Καρ-

νάβαλου, ο οποίος προσωποποιεί και εκφράζει το σύνολο των αποκριάτικων

εκδηλώσεων, που συχνά συνδυάζονται και με τις τοπικές παραδόσεις διαφόρων

περιοχών (π.χ.,Γενίτσαροι και Μπούλες στη Νάουσα Ημαθίας, τράγοι στη

Σκύρο κ.ά.)

Φραγμό και όριο στις ελευθεριότητες και τα φαγοπότια των ημερών αυτών

αποτελεί, από εκκλησιαστικής πλευράς, η έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

(Σαρακοστής), με το σταμάτημα της κρεοφαγίας. Αυτή την αποκοπή και

αποχή από το κρέας δηλώνουν οι ελληνικές λέξεις Απόκρεως, Απόκριες κλπ.,

καθώς και η λέξη Καρναβάλι, που προέρχεται από την ιταλική Carnevale (καρ-

ναβάλε) και σημαίνει αφαιρώ, απομακρύνω, σηκώνω (από το τραπέζι) το

κρέας. (Γι’ αυτό και στην Κύπρο υπάρχει για τις απόκριες και η λέξη «οι Σήκω-

σες»)

Β) ΟΙ ΦΕΤΕΙΝΕΣ  ΑΠΟΚΡΙΕΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Στο προπερασμένο φύλλο της εφημερίδας γράφαμε ότι τις εκδηλώσεις,

που έγιναν στο χωριό μας τον Αύγουστο του 2010, θα τις ζήλευαν ακόμα και

μεγάλες πόλεις. Δε θα ήταν μεγάλη υπερβολή, αν λέγαμε το ίδιο και για τις

φετεινές αποκριάτικες εκδηλώσεις. Μας το επιτρέπει, άλλωστε, όχι μόνον η

γνωστή φράση «αν δεν παινέψεις το σπίτι σου... κ.λπ.», αλλά και η ίδια η

πραγματικότητα, όλα όσα έγιναν ως συνέχεια της παλιάς και αξιόλογης απο-

κριάτικης παράδοσης της Ζούρτσας, για την οποία η εφημερίδα είχε παλιότερα

φιλοξενήσει σχετικό άρθρο.

Βέβαια – προς το παρόν, τουλάχιστον! – δεν κινδυνεύουν να χάσουν τα

πρωτεία από τη Ζούρτσα ούτε το μακρινό Ρίο της Βραζιλίας ούτε η γειτονική

μας Πάτρα! Όμως, ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού μας, με την πρωτοστασία

της πρόεδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την αφειδώλευτη

εθελοντική προσφορά των μελών και των φίλων του συλλόγου, με την

οικονομική και τεχνική υποστήριξη της παλιάς και της νέας Δημοτικής Αρχής,

με κοπιαστική εργασία και προσπάθεια, κατόρθωσε να προσφέρει στους συγ-

χωριανούς και στους πολυάριθμους επισκέπτες πολύ ωραίες στιγμές γέλιου

και κεφιού και γενικά να δημιουργήσει μια ευχάριστη εορταστική ατμόσφαιρα,

ενάντια στις δυσκολίες των καιρών (και του βροχερού καιρού), παρά την

έλλειψη εμπειρίας και την πενιχρότητα των μέσων.

Το πρωϊνό της Κυριακής 6-3-2011, εκατοντάδες κόσμου παρακολούθησε

και χάρηκε την αποκριάτικη παρέλαση στον κεντρικό δρόμο του χωριού.

Είχαν επιστρατευτεί και συστρατευτεί δεκάδες καρναβαλιστών κάθε ηλικίας,

καθώς και όλα τα ντόπια μηχανοκίνητα μέσα (αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ,

φρέζες κλπ.), που είχαν μετατραπεί σε άρματα και σατίριζαν πρόσωπα και γε-

γονότα, σκορπώντας γέλιο και ευθυμία σε όλους, αλλά και – γιατί όχι; - προ-

βληματισμό για τα «κακώς κείμενα». Προ πάντων, όμως, είχαν επιστρατευτεί

η όρεξη, η φαντασία, η εφευρετικότητα και το κέφι των διοργανωτών και των

συντελεστών της παρέλασης, που έκαναν τον κόσμο να γελάει και να χειρο-

κροτεί, καθώς περνούσαν τα άρματα. Και δεν ήταν λίγα: Ο Καρνάβαλος, οι

κοπέλες που πετούσαν καραμέλες, το άρμα του Οβελίξ με το μαγικό ζωμό ως

αντίδοτο στην «πείνα» που επικρατεί λόγω των οικονομικών μέτρων, το ελι-

κόπτερο – δώρο προς την αστυνομία! – για να δραπετεύει άνετα από τις

φυλακές Κορυδαλλού ο γνωστός κατάδικος και επί χρόνια καταζητούμενος

ακόμα Παλαιοκώστας, οι πέτρες που είχαν πάνω τους ζωγραφιές χαρτονομι-

σμάτων και σατίριζαν την περίφημη φράση «λεφτά υπάρχουν» (Πέτρες!), ο

βαριά τραυματισμένος που μεταφερόταν κακήν κακώς, χωρίς ασθενοφόρο

και γιατρούς, αφού δεν είχε να πληρώσει «φακελάκι», μια κανονική κηδεία,

με παπάδες, νεκροθάφτες κλπ., που παρίστανε το «θάψιμο, (τη συγκάλυψη)

του σκανδάλου της Siemens, το άρμα με την τεράστια αρβύλα και την είδηση

ότι τάχα βγήκαμε από την οικονομική κρίση (ράδιο...αρβύλα!), το άρμα του

Αλή Μπαμπά, που σατίριζε καυστικά τους πολιτικούς με το σύνθημα «ψηφίστε

Αλή Μπαμπά – έχει μόνο σαράντα ... κλέφτες, όχι τριακόσιους» και ανάμεσα

στα άρματα άλλες φιγούρες, όπως ο «γορίλας» και το «άλογο» με τις σούζες

του και, βέβαια, ομάδες νεαρών κυρίως κοριτσιών και αγοριών, που χόρευαν

ασταμάτητα υπό τους ήχους ξέφρενης μουσικής και σκορπούσαν απλόχερα

τη δροσιά τους και το κέφι τους.

Στο τέλος της παρέλασης καρναβαλιστές και θεατές κατέκλυσαν την

πλατεία, όπου το γλέντι θα βαστούσε... ακόμα, αν δεν το έκοβε «εν τη

γενέσει του» η βροχή. Λίγο το κακό όμως, γιατί η ευκαιρία για ξεφάντωμα

δόθηκε το βράδυ με το αποκριάτικο γλέντι που είχε διοργανώσει ο Πολιτιστικός

Σύλλογος στο μαγαζί του Κουτσόπουλου, όπου και επικράτησε το αδιαχώρητο.

Aπό την παρέλαση του Καρνάβαλου στον κεντρικό δρόμο του χωριού.

Καρναβαλιστές κάθε ηλικίας στην αποκριάτικη παρέλαση. 

Aπό το αποκριάτικο γλέντι το βράδυ της Κυριακής 6-3-2011 
Το χορευτικό συγκρότημα σε δημοτικούς χορούς. Συνέχεια στην 5η σελ. 
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Η ετήσια συνεστίαση του Συλλόγου μας

Οι Απόκριες του 2011  στη Ζούρτσα

και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζάγκος. Τις ευχές

του μας έστειλε ο δημ. σύμβουλος κ. Χρήστος Βλάχος ο

οποίος, παρά την επιθυμία του, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί

λόγω κωλύματος.

Επίσης παραβρέθηκε ο πρόεδρος της Διασωστικής Εθε-

λοντικής Ομάδας Φιγαλίας (Δ.Ε.Ο.Φ.) κ.Χρήστος Καπλάνης.

Αν και η μεγάλη προσέλευση δημιούργησε κάποια στε-

νότητα χώρου και μικροδυσκολίες στην εξυπηρέτηση (για

τις οποίες ζητούμε συγγνώμη αλλά βεβαιώνουμε ότι δεν

μπορούσαν να προβλεφθούν και να αποφευχθούν), εν τούτοις,

οι αυμπατριώτες και οι φίλοι είχαν την ευκαιρία να συναντη-

θούν και «να τα πούνε» μέσα σε μια ευχάριστη και εορταστική

ατμόσφαιρα, καθώς και να διασκεδάσουν μέχρι το βράδυ

χορεύοντας δημοτικά και λαϊκά τραγούδια, ερμηνευμένα με

μαεστρία από γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο κλαρινίστας

Θ. Βασιλόπουλος, ο τραγουδιστής Ηλίας Κλωναρίδης, οι

δύο νεαροί Κονιτόπουλοι στα νησιώτικα και πολλοί άλλοι.

Ευχαριστούμε θερμά όσους συμπατριώτες μας προσέφεραν

δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά της εκδήλωσης.

Επίσης ευχαριστούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλ-

λόγου μας για τη στήριξη και την αθρόα συμμετοχή στην εκ-

δήλωση. Η παρουσία τόσου κόσμου και μάλιστα τόσων

πολλών νέων συμπατριωτών δίνει αισιοδοξία και δύναμη για

τη συνέχεια και για το μέλλον του Συλλόγου μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Συνέχεια από την 4η σελ. 

…και ο χορός καλά κρατεί.

Παρόλο που χρησιμοποιήθηκε και το προ της εισόδου υπόστεγο του μαγαζιού,

με αντιανεμικά προστατευτικά και τις ειδικές σόμπες υγραερίου, κάποιες

παρέες δε βρήκαν τελικά θέση. Οι περισσότεροι, πάντως – και τυχεροί – έστω

και στριμωγμένοι, μαζί με το φαγοπότι, χόρεψαν, γλέντησαν, ξεφάντωσαν,

αφού προηγουμένως είχαν απολαύσει τους ωραίους δημοτικούς και λαϊκούς

χορούς που παρουσίασε το γνωστό χορευτικό συγκρότημα του Τζανέτου από

τη Ζαχάρω, με ανάλογες παραδοσιακές ενδυμασίες.

Την Καθαρά Δευτέρα, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ο σύλλογος

γιόρτασε τα κούλουμα στο προαύλιο του Γυμνασίου. Εκεί, οι πολυπληθείς

επισκέπτες είχαν την ευκαιρία και τη χαρά να γευτούν την παραδοσιακή φα-

σολάδα (φτιαγμένη στο καζάνι επί τόπου!), τη λαγάνα και τις άλλες νηστίσιμες

λιχουδιές, να πιούν και να χορέψουν, να πετάξουν με επιτυχία τους αετούς

και να παρακολουθήσουν την κατασκευή του αερόστατου (που είχε αναλάβει

... οικογενειακώς ο Βασίλης Κολόκας) και τη σύντομη – δυστυχώς – πτήση

του, γιατί ο δυνατός αέρας του προξένησε ζημιές. Δεν πειράζει, όμως, παρά

τις δυσκολίες, τηρήθηκε και αυτό το έθιμο, αλλά και γενικά η παράδοση της

ζουρτσάνικης αποκριάς όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά και προχώρησε ένα βήμα

πιο πέρα. Ο σύλλογος και οι άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς και οι ορεξάτοι

νέοι του χωριού άφησαν πολύτιμη υποθήκη και τοποθέτησαν τον πήχυ πιο

ψηλά για την επόμενη προσπάθεια. Αξίζει, τέλος να σημειωθεί ότι το βράδυ της Παρασκευής 4-3-2011 έγινε η

καθιερωμένη πλέον συνεστίαση των γυναικών στου Κουτσόπουλου, ενόψει

του εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου), με πολύ μεγάλη συμ-

μετοχή. Και η εκδήλωση αυτή, παρόλο που δεν εντάσσεται στις απόκριες

αλλά έχει άλλον κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα, πρόσθεσε τη δική της νότα,

με αποτέλεσμα, εκείνο το τετραήμερο η Ζούρτσα να σφύζει από ζωή, κίνηση

και δραστηριότητες, πράγμα παρήγορο, ενθαρρυντικό και αναγκαίο για το

παρόν και το μέλλον της.

Ευχαριστίες και συγχαρητήρια, λοιπόν, σε όλους τους συντελεστές αυτών

των ωραίων εκδηλώσεων, στους πρωτοπόρους άμισθους εργάτες του πολιτισμού

και της ζωής του χωριού μας. Να είμαστε όλοι κοντά τους και να τους

στηρίζουμε, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας μας. Για να έχουν τα μέσα και

για να παίρνουν κουράγιο και δύναμη να συνεχίζουν. Είναι το πολύτιμο

έμψυχο δυναμικό, η ζωντανή περιουσία του χωριού μας, που όλοι την έχουμε

ανάγκη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εικόνες από το Καρναβάλι μπορεί να αναζητήσει κανείς στο You Tube

και στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, όπου υπάρχει σύντομο βίντεο 

“Καρναβάλι 2011 Ν. Φιγαλίας”.
H κ. Δημ. Δημοσθενίδου μιλάει, για την «Ημέρα της Γυναίκας» 

στην εκδήλωση των γυναικών του χωριού μας. 

Mία από τις πολλές παρέες στην εκδήλωση για την «Ημέρα της Γυναίκας».
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ΕΡΙΦΥΛΗ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Στις 21 Ιανουα-
ρίου 2011 εκείνο
το μελαγχολικό
μεσημέρι της Πα-
ρασκευής έφυγε
ξαφνικά από κον-
τά μας – τελείως
άδικα – ένα αγγε-
λούδι - το Εριφυ-

λάκι μας – η χαρά
της ζωής – όπως
την αποκαλούσα-
με όλοι.

Το χαμόγελό της έσβησε για πάντα και
μαζί και το δικό μας. Μαθήτρια της Β΄Γυμνα-
σίου Υμηττού, υπόδειγμα παιδιού, που διψούσε
για μάθηση. Αθλήτρια και εγγεγραμμένο μέλος
στην ομάδα Μπάσκετ του Αμύντα Υμηττού
καθώς και τεταρτοετής μαθήτρια στο Εθνικό
Ωδείο Υμηττού με άριστες μουσικές επιδόσεις
στο πιάνο.

Ένα χαρισματικό παιδί που ο Θεός διάλεξε
να έχει μαζί του, δίπλα του, σκορπώντας
πόνο και θλίψη σε όλους εμάς που την γνω-
ρίσαμε.

Εριφυλάκι, δεν πρόκειται να σε ξεχάσουμε
ποτέ, θα είσαι πάντα στις καρδιές μας και θα
θυμόμαστε ότι σε αυτή τη ζωή γνωρίσαμε
ένα αξιαγάπητο πλάσμα, μια γλυκύτατη ύπαρ-
ξη.

Να είσαι πάντα καλά εκεί πάνω και να μας
καθοδηγείς. Κουκλίτσα, Καλό σου ταξίδι.

Οι καθηγητές και οι συμμαθητές σου
Της Β΄Γυμνασίου Υμηττού

Η ταφή της 14χρονης Εριφύλης έγινε στο
κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας και πο-
λύς ήταν ο κόσμος που την συνόδευσε στην
τελευταία της κατοικία. Όλοι συντετριμμένοι
για τον χαμό ενός μπουμπουκιού που δεν
πρόλαβε να ανθίσει. Μα πιο πολύ η οικογένειά
της και ο αγαπημένος της παππούς, ο Ανα-
στάσιος Κ. Αυγερινός. Ο αγαπητός σε όλους
μας Τάσης που μας έφερε το παραπάνω ση-
μείωμα και τη φωτογραφία της εγγονής του,
που του ζητήσαμε, για να δημοσιευθεί στην
εφημερίδα μας. Ελάχιστη προσφορά στο αγ-
γελούδι που έχασε και που δεν πρόλαβε να
του προσφέρει όσα περισσότερα θα ήθελε.
Του ευχόμαστε ο χρόνος να επουλώσει τη
μεγάλη πληγή που του έφερε ο χαμός της
Εριφύλης του, πάνω σε δυό ακόμα πληγές
που δεν πρόλαβαν να επουλωθούν, η μιά από
το θάνατο του μικρότερου απ’ αυτόν αδελφού
του Ηρακλή στην ηλικία των 53 ετών και η
άλλη από τον πρόσφατο θάνατο της αγαπη-
μένης του συζύγου στην ηλικία των 57 ετών. 

Τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια
σε όλη την οικογένεια.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΙΚΑ  

(Γιαγιά Μηλιά)

Έφυγε από τη
ζωή στις 7/2/2011,
πλήρης ημερών,
αθόρυβα και δια-
κριτικά όπως ακρι-
βώς επιθυμούσε.

Έζησε τη ζωή
της χαρούμενη και
ευτυχισμένη μέσα
στην πολυαγαπη-
μένη της οικογέ-
νεια, έχοντας στο
πλευρό της τα
τρία παιδιά της, τα επτά εγγόνια και τα έντεκα
δισέγγονά της, προσφέροντάς τους συνεχώς
την αγάπη, τη φροντίδα και την αφοσίωσή
της.

Ένα ακόμα εγγόνι της, νοιώθω ότι είμαι
και εγώ.

Η «γιαγιά Μηλιά» ήρθε στη ζωή μας με τη
γέννηση του μικρού μου αδελφού. Αμέσως
καταλάβαμε ότι αυτή η γυναίκα με τα κατα-
γάλανα γλυκά μάτια θα γινόταν ένα αναπό-
σπαστο κομμάτι της οικογένειας και της κα-
θημερινότητάς μας. Από εκείνη τη στιγμή και
κάθε μέρα για τα επόμενα 12 χρόνια, η γιαγιά
Μηλιά μεγάλωσε εμένα και τα αδέλφια μου
σαν να ήμασταν δικά της εγγόνια. Μας φρόν-
τιζε με τον μοναδικό τρόπο που μία γιαγιά
φροντίζει τα εγγόνια της, έναν τρόπο γεμάτο
στοργή, αγάπη, αυταπάρνηση και υπευθυνό-
τητα. ΄Ηταν πάντα ακούραστη, δοτική και
καλοσυνάτη, γεμάτη ευγένεια, ειλικρίνεια,
φιλότιμο και σεβασμό στους ανθρώπους γύρω
της. Η ανθρωπιά, η αγάπη και η αξιοπρέπεια
ήταν τα χαρακτηριστικά που την συνόδευαν
μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της.

Η γιαγιά Μηλιά είχε τον τρόπο της να γί-
νεται αγαπητή σε όλους, μικρούς και μεγά-
λους.

Μετέφερε συνεχώς τη θετική της ενέργεια
και την αισιοδοξία της για την ευχάριστη
πλευρά της ζωής, εκμεταλλευόμενη πάντα
την αστείρευτη ζωντάνια της, η οποία την
ακολούθησε μέχρι τα βαθιά της γεράματα.

Η γιαγιά Μηλιά αποδείχτηκε ότι ήταν το
καλύτερο και μεγαλύτερο δώρο προς την μη-
τέρα μου για την ανατροφή των παιδιών της.

Γιαγιά Μηλιά, θα σου είμαστε όλοι και για
πάντα ευγνώμονες, οι γονείς μου, εμείς τα
παιδιά αλλά και τα δικά μας παιδιά αύριο,
που παρότι δεν θα σε έχουν γνωρίσει, θα πά-
ρουν τα διδάγματα που εσύ η ίδια μας έδω-
σες.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα, που σε σκέπασε
αγαπημένη μας γιαγιά.

Βασιλική Νικ. Κούτσικου

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Διορισμός Καθηγητού Πανεπιστημίου

― Ο Αλέξης Βλάμης, γιός του συμπατριώτη μας
Γρηγόρη Βλάμη, διορίστηκε επίκουρος καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Θα διδάσκει στην έδρα
της Βιοχημείας και της Βιολογίας.
Έχει αποφοιτήσει από το Κολέγιο Αθηνών (Ψυχικό)
και από τη Σχολή Βιολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Με υποτροφία έκανε το διδακτορικό του στο Πα-
νεπιστήμιο του SASEX (Αγγλία) και το μεταδιδα-
κτορικό του στο περίφημο Ινστιτούτο ΄Ερευνας
KAROLINSCA της Στοκχόλμης (Σουηδία).
Εργάσθηκε στο Ιατροβιολογικό Κέντρο Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών.
Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε καλή στα-
διοδρομία στη νέα του θέση.

Νέος πτυχιούχος

― Ο Αρχιδιάκονος Δωρόθεος, της Αρχιεπισκοπής Ν
Ιωνίας, Ν. Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Ν.Χαλκη-
δόνας Αττικής, γιός του συμπατριώτη μας Δημη-
τρίου Βενετσανοπούλου, πήρε το πτυχίο του από
την Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. 
Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε και εις ανώ-
τερα στην κλίμακα της κληρικής ιεραρχίας.

Γεννήσεις:

― Στις 3/1/11 ο Θωμάς Παναγόπουλος και η σύζυγός
του Μαρία απέκτησαν κοριτσάκι.

― Στις 30/3/11 η Πάτρα Κατσιώλη και ο Ιωάννης Κα-

πογιάννης απέκτησαν αγοράκι.
Να τους ζήσουν.

Γάμοι:

― Στις 8/1/11 έγινε ο γάμος του Γεωργίου Αντωνό-

πουλου από την Αυλώνα και της Σωτηρίας Σταυ-

ροπούλου από τη Ζούρτσα, στον ιερό ναό της
Αγίας Παρασκευής Βανάδας Τριφυλίας.

― Διόρθωση αναγγελίας γάμου η οποία αναφέρεται
στο προηγούμενο φύλλο 108 της εφημερίδας
μας. Τό σωστό είναι:
Στις 16/10/10 έγινε ο γάμος του Δημητρίου Βερμή

και της Ματιάννας Γιαννίκου του Ιωάννη, στον
Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Νέο Ψυχικό.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Θάνατοι:

― Στις 2/1/11 απεβίωσε η Αναστασία Αβραμοπούλου

ετών 77 και ετάφη στο κοιμητήριο του Μοναστη-

ριού.

― Στις 27/1/11 απεβίωσε ο Νικόλαος Τσούτας ετών

80 και ετάφη στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία.

― Στις 19/1/11 απεβίωσε η Μαρία Καράπαπα ετών

80 και ετάφη στο κοιμητήριο του Μοναστηριού.

― Στις 7/2/11 απεβίωσε η Αιμιλία Νίκα ετών 90, κά-

τοικος Αθηνών και ετάφη στη Ζούρτσα στο κοιμη-

τήριο του Μοναστηριού.

― Στις 20/2/11 απεβίωσε ο Αθανάσιος Δαμπολιάς

του Γρηγορίου ετών 70 και ετάφη στο κοιμητήριο

των Γλυκών Νερών Αττικής.

― Απεβίωσε ο Χρήστος Κατσάμπουλας του Κων/νου

ετών 75 και ετάφη στο κοιμητήριο του Προφήτη

Ηλία.

― Στις 2/2/11 απεβίωσε η Γωγώ Δέδε -Μιχαλοπούλου

ετών 84. Ήταν κόρη του Κων/νου και της Βελούδως

Δέδε από τη Ζούρτσα. Είχε παντρευτεί τον Βασίλη

Μιχαλόπουλο από τον Κακόβατο. 

Ένα μήνα μετά, στις 4/3/11 απεβίωσε και ο σύζυγος

της Γωγώς, Βασίλης Μιχαλόπουλος 92 ετών.

Στις οικογένειές των εκλιπόντων εκφράζουμε τα

θερμά μας συλλυπητήρια.

XΡΥΣΟΥΛΑ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στις 14/9/10 απεβίωσε στην Αθήνα η Χρυσούλα Παπαγεωργίου (Παπαπέτρου) ετών 95 και
ετάφη στο κοιμητήριο του προφήτη Ηλία στη Ζούρτσα.

Γεννήθηκε στο Πελαδάρι της Μικράς Ασίας. Στο διωγμό του 1922 έφυγε από εκεί πολύ
μικρή με τους γονείς της και εγκαταστάθηκαν στο χωριό Παράδεισος της Καβάλας. Σε ηλικία
17 ετών γνώρισε και αγάπησε τον συμπατριώτη μας Γεώργιο Παπαγεωργίου, ο οποίος υπη-
ρετούσε εκεί χωροφύλακας. Μαζί έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, όπου παρέμειναν
μέχρι το ’40 και ύστερα ήλθαν στη Ζούρτσα. Απέκτησαν τρία  αγόρια και μία κόρη. Στα παιδιά
τους έδωσαν το καλύτερο που μπορούσαν για να τα μεγαλώσουν, να τα μορφώσουν και να
τα αποκαταστήσουν. 

Η κόρη της Θεοδώρα παντρεύτηκε τον Γιάννη Φύκιρη από την Καλαμάτα, και η Χρυσούλα
ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής της μαζί τους στην Αθήνα. Την φρόντιζαν και την υπε-
ραγαπούσαν μέχρι τα στερνά της.

Αιωνία η μνήμη της.
Γιάννης Τσαούσης
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Εισφορές για τα έργα του Συλλόγου  

Αυγερινός Αναστάσιος  50 €

Εις μνήμην της εγγονής του  Εριφύλης.

Βουδούρης Ιωάννης του Νικ.   200 €

Εις μνήμην των γονέων του Νικολάου 

& Αθανασίας Βουδούρη.

Ζαριφόπουλος Γιάννης & Σούλα   50 € 

Πιπιλή Μαρία              50 € 

Εις μνήμην Φωτεινής  Δημοσθενίδη.

Σμυρνής Γρηγόρης & Ελένη   50 €

Εις μνήμην Νικολίτσας  Μ. Σμυρνή.

Δημοσθενίδης Δήμος    20 €

Εις μνήμην Ελευθερίας-Σεβαστής & Νίκου.

Οικογένεια Θεοδώρου Φαμέλου  20 €

Εις μνήμην Νικολάου Βροντου και

Κων/νου Ηλία Φαμέλου.

Νίκας Κώστας-Παναγιώτης-Μαρία-

Παναγιώτης 100 €                                         

Εις μνήμην της μητέρας τους Αιμιλίας Νίκα.

Οικογένεια Γεωργίου Μυλωνά          100 €

Τζήμα Κούτσικου-Τσέκερη & τα παιδιά της  100 €                                             

Πιπιλή-Σταμοβλάση Βαρβάρα   200 € 

Εις μνήμην Αιμιλίας Νίκα.

Ανώνυμος      50  €

Εισφορές για την εφημερίδα

Ζαριφοπούλου   Φωτεινή   20 €

Καράπαπα – Δήμου   Ιωάννα  20 €   

Κλέντου  Σεβαστή      25 €  

Κουτσόπουλος   Γεώργιος    25 €   

Βλάχος Χρήστος   20 € 

Γκουβάτσος  Νικολαος του Παν.    20 € 

Κόπιτσα  Κλεοπάτρα   20 € 

Μιτσέλη  Αριστέα      20 €  

Αυγερινός   Αναστάσιος  10 € 

Βουδούρης  Ιωάννης του Νικ. 30 €  

Βλάχος  Ευθύμιος  του Κων.  20 €  

Αγορόπουλος   Βασίλειος 20 €  

Πιτσινή Χριστίνα  20 € 

Ζαριφόπουλος   Ιωάννης  50 € 

Μπιρπανάγου-Μαλτέζου Μαρία 30 € 

Μπιρπανάγος  Παναγιώτης 10 € 

Μπιρπανάγος  Νικόλαος 10 € 

Βλάχος  Θεόδωρος  του Νικ. 10 € 

Αγγελόπουλος Μιχάλης 20 € 

Κολώκας Κώστας   20 € 

Παπαδόπουλος Νικόλ. του Παν.  30 € 

Βλάχος  Ελισσαίος  20 € 

Αγγελόπουλος Γεώργιος 20 € 

Παναγόπουλος Μιχάλης 20 € 

Βλάχου Αλεξάνδρα  20 € 

Βλάχος Κωνσταντίνος του Αναστ. 20 € 

Βλάχος Παναγιώτης του Αναστ. 20 € 

Βλάχος Νικόλαος του Αναστ.  20 € 

Βλάχου – Ζιάτα Γεωργία  20 €

Μπιρπανάγου-Πανδρεμένου  Βασ. 10 € 

Βλάχος Θεόδωρος  20 € 

Παπαγιώργος Γεώργ. του Αθαν. 20 €

Βλάχος Δημήτριος  20 € 

Φλέσσα Νίκη  20 €

Πιτσινή Αθανασία 20 €

Καρανάσης Αθανάσιος  30 €

Βλάχου- Κουτή  Αγγελική  20 €

Βλάχου-Αλεξίου Παναγούλα 10 € 

Βλάχος Θεόδωρος του Ιωάν. 10 €

Βλάχου Χρυσούλα   10 €

Καζαντζής Γεώργιος του Νικ.   30 €

Κωνσταντόπουλος Φώτης του Χρήστ.   10 €    

Μπουζέα Φωτεινή  20 €

Μόσχου-Αλεξανδρή Αντωνία  10 €

Κρεσταινίτης Γεώργιος του Αθανασίου 10 €

Πιτσινής Σωτήριος του Γεωργίου 20 €

Γιαννίτσας Πανταζής 10 €

Κουτσούνης Δημήτριος του Αναστ. 50 €

Δεμπεγιώτης Κων/νος (Φαρμακοποιός) 50 €

Δημοσθενίδης Δήμος  20 €

Μπουσιούτας Αντώνιος του Αργυρίου 20 €

Μπιρπανάγου Νίκη  20 € 

Μπιρπανάγου-Ζένου Ιφιγένεια 20 €

Μπιρπανάγου-Καλκαντζή Μαρία 20 €

Φάμελος Θεόδωρος 20 €

Παπαλεξοπούλου Ανδρονίκη 20 €

Αγγελόπουλος Κων/νος 20 €  

Καπλάνης Κων/νος 10 €

Καπλάνη-Αλαμπάνου Γεωργία  20 €

Κάσσαρη-Δημητροπούλου Γεωργία 20 €

Κάσσαρη-Κοτσάκη Αιμιλία 30 €

Στη Ζούρτσα, που έγινε τελικά πατρίδα μου,
όλους τους ανθρώπους τους αγάπησα και τους
εκτίμησα. Με πολλούς απ’ αυτούς, λόγω της
ιδιότητάς μου ως εκπαιδευτικού και του ενδια-
φέροντός μου για τα πολιτιστικά πράγματα,
γνωρίστηκα και συνεργάστηκα περισσότερο και
έτσι έχω από πρώτο χέρι τη δυνατότητα να μι-
λήσω για την προσωπικότητά τους και την προ-
σφορά τους στον τόπο. Ανάμεσα σε πολλούς
άλλους, σημαντική θέση στη μνήμη μου και στην
ψυχή μου κατέχει ο αείμνηστος δάσκαλος Γιάννης
Κ. Φλέσσας.

Φωτισμένος και ευαίσθητος εκπαιδευτικός,
ακούραστος και δημιουργικός εργάτης του σχο-
λείου, συγκροτημένος και ενεργός προοδευτικός
πολίτης και άνθρωπος, με διαρκή αγωνία και
ακατάπαυστο ενδιαφέρον για την πνευματική
και πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού, πρωτα-
γωνιστής επί χρόνια στον τοπικό πολιτιστικό
σύλλογο, που επί της εποχής του διήνυσε την
καλύτερη (ως τότε τουλάχιστον) και πιο δημι-
ουργική περίοδο της ιστορίας του, με ποικίλες
δραστηριότητες, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες,
που τις αγκάλιαζαν, τις στήριζαν και – προ
πάντων – τις απολάμβαναν όλοι οι χωριανοί.
Είχα την τύχη να είμαι συνεργάτης του για με-
γάλο διάτημα ως γραμματέας του συλλόγου και
δεν ξεχνώ τις θεατρικές παραστάσεις, τις μου-
σικές εκδηλώσεις, τις πορείες ειρήνης, τις εκ-
θέσεις βιβλίου, τις ομιλίες, τη λειτουργία του
πνευματικού κέντρου και τόσα άλλα.

Και πάνω απ’ όλα το Γιάννη Φλέσσα χαρα-
κτήριζε μια βαθύτατη αγάπη για τη γενέτειρά
του και τους ανθρώπους της. Προϊόν αυτής της
αγάπης (και αφορμή για το παρόν σημείωμα)
είναι και ένα βιβλίο που αποτελεί κατάθεση
ψυχής του δημιουργού του για τη Ζούρτσα. Μη
φανταστεί κανείς ότι πρόκειται για βιβλίο βγαλ-
μένο από τα τυπογραφεία κάποιου εκδοτικού
οίκου. Είναι ένα εντελώς προσωπικό δημιούρ-
γημα, ένας καλαίσθητος τόμος – συρραφή από
160 φωτοτυπημένες σελίδες άλλες χειρόγραφες
και άλλες δακτυλογραφημένες, - με τον τίτλο

«Όσα δεν πήρε ο άνεμος».
Στις σελίδες αυτές ο Γιάννης Φλέσσας δια-

σώζει αναμνήσεις, ιστορίες, σχέδια, φωτογρα-
φίες, διηγήσεις κλπ. από το παρελθόν της Ζούρ-
τσας και από τη ζωή των ανθρώπων της. Επι-
στολές, δικόγραφα, συμφωνητικά, λογαριασμοί,
ζυγολόγια, φορτωτικές, τηλεγραφήματα, κατα-
στατικά συλλόγων, ένα πλήθος υλικού, που με
αγάπη και επιμέλεια είχε συλλέξει και που είναι
δύσκολο να το απαριθμήσει κανείς και να το τα-
ξινομήσει. Αρκετές σελίδες του ιδιόμορφου
αυτού βιβλίου καταλαμβάνουν οι αναμνήσεις
από την προσωπική ζωή του συντάκτη του: τα
παιδικά του χρόνια, το σχολείο, η οικογένεια, η
αγροτική ζωή (τα χωράφια που μας έτρεφαν,
όπως γράφει), που γίνονται όμως ιστορικές μαρ-
τυρίες, γιατί αντικατοπτρίζουν και τη γενικότερη
εικόνα του χωριού εκείνων των χρόνων. (Μια
δουλειά σίγουρα κοπιαστική, που – ας σημειωθεί
– έγινε κυρίως κατά την περίοδο της ασθένειάς
του, η οποία και μας τον στέρησε πρόωρα).

Ιδιαίτερα συγκινητικές είναι κάποιες σελίδες
που ο ίδιος, με τα καλλιγραφικά του γράμματα,
έγραψε, μέσα από τις οποίες αναδύεται ο λυρι-
σμός της ψυχής του και η υπέρτατη αγάπη του
για τη Ζούρτσα. Συνθέτει σ΄αυτές ένα δικό του
μύθο για τη δημιουργία της και έναν ποιητικό
Ύμνο της, με τίτλο «Ζούρτσα, Ιθάκη μου».

Αυτό το βιβλίο, που μου δώρισαν η γυναίκα
του Νίκη και τα παιδιά του Κωστής και Γιώργος,
το πρόσφεραν επίσης ευγενώς στο σύλλογο
Ζουρτσάνων Αθήνας, στον πολιτιστικό σύλλογο
του χωριού και στο λαογραφικό μας μουσείο.
Εκεί μπορεί κανείς να το αναζητήσει και να
απολαύσει όσα με συντομία και με αμφίβολη
επάρκεια προσπάθησε αυτό το σημείωμα να πα-
ρουσιάσει. Όπως κι αν έχει, ευχαριστούμε την
οικογένεια του αείμνηστου Γιάννη Φλέσσα, που
μας έδωσε έτσι την ευκαιρία να τον θυμηθούμε
και να τιμήσουμε τη μνήμη του, έστω και με
τρόπο κατώτερο από ό,τι αξίζει.
(Παραθέτουμε το ποίημά του για τη Ζούρτσα)

Ιωάννης Αντωνόπουλος  

Ζούρτσα, Ιθάκη μου

Λίκνο της ζωής μου,

τροφέ των παιδικών μου χρόνων,

Ζούρτσα μου, Ιθάκη μου,

που με πληγώνεις και μ’ ανασταίνεις,

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ ΜΕ, ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΕ ΜΕ,

πλάσμα δικό σου κάνε με!

Γιασεμί κι αγιόκλημα, άρωμα στις γειτονιές σου,

βροχή ζοωδότρα στην τροφοδότρα γη σου,

αγέρι του βουνού, αύρα θαλασσινή,

αστέρι αποσπερνό, φυλαχτό στο στήθος σου,

χρυσό σταυρό στο λαιμό σου!

Κι αν είναι πάλι άνθρωπος να γίνω,

μάθε με «ν’ αγαπώ τ’ ανθρώπινα

κι όσα άρρωστα δεν είναι»

και την τέχνη τη υποκριτική,

ρόλους να παίζω που σου ταιριάζουν:

Ιεροψάλτης της ΕΙΡΗΝΗΣ στον Αϊ-Νικόλα Σου,

πανηγυριώτης της χαράς στο γιορτάσι του Αϊ-Γιώργη, 

προσκυνητής με δώρα χαράς 

στο χιλιόχρονο μοναστήρι Σου, 

πρωτοχορευτής στο Λαμπριάτικο χορό της Παναγιάς,

στου Ρέτζου το γλεντοκόπι, 

νότα πολιτισμού στα σχολεία σου,

θαμώνας μπλοφαδόρου χαρτοπαίχτη στους καφενέδες 

σου, 

τροβαδούρος, φυτευτής, διαφεντευτής, 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ πάσχων για την προκοπή ΣΟΥ.

Γιάννης Κ. Φλέσσας

«ΟΣΑ ΔΕΝ ΠΗΡΕ Ο ΑΝΕΜΟΣ»
Ένα βιβλίο – κατάθεση ψυχής – για τη Ζούρτσα
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Όσα τραγούδια έγραψα
στης μοναξιάς τις ώρες
λένε για κάποια όνειρα
σβησμένα μεσ’ στις μπόρες.
Μιλούν για χρόνια όμορφα
που χάθηκαν στη λήθη,
για τον παππούλη, τη γιαγιά
ωραίο παραμύθι.

Μετά από περίπου 50 χρόνια μου
δόθηκε η ευκαιρία – μετά από το κάλε-
σμα της ευγενικής κ. Ελένης – να κάνω
ένα ταξίδι φαντασίας στο σπίτι που γεν-
νήθηκα και μεγάλωσα μέχρι τα 20 μου
χρόνια. Στο Τσαγκαρέϊκο–Οικονομο-
πουλέϊκο αρχοντικό που χρονολογείται
από το 1850.

Όταν ανέβηκα τα σκαλιά αισθάνθηκα
μια απερίγραπτη χαρά, ένα καρδιακό
φτερούγισμα. Όλα γύριζαν, σ’ έναν τρε-
λό χορό. Οι ακατάλυτοι δεσμοί που με
ένωσαν σ’ αυτό το αρχοντικό, από τα
παιδικά μου χρόνια και τα πρώτα εφηβικά
σκιρτήματα. ΄Ενα ανεκτίμητο αίσθημα.
Πόσο πάθος και πόσο πόνο μπορεί να
δώσει η μνήμη.

Πενήντα χρόνια αργότερα επιστρέ-
φω για να συναντήσω τους αγαπημένους
μου προγόνους με σεβασμό και ανεξί-
τηλη αγάπη. Μια αγάπη βαθιά ριζωμένη
που αψηφά τα αδέξια ποδοπατήματα
των ανθρώπων και τις σκληρές δοκιμα-
σίες.

Έκλεισα τα μάτια μου και μπήκα
μέσα στο σπίτι. Ένα ταξίδι από την
πραγματικότητα στη φαντασία. Απίστευ-
τα εντυπωσιακές εικόνες που με έχουν
ακολουθήσει σ’ όλη μου τη ζωή. Δεν
άνοιξα τα μάτια μου. Ο χώρος σε ταξι-
δεύει στο χρόνο και σε μαγεύει με την
υπερφυσική επίδραση που ασκεί η ιστο-
ρία του. Κάθε εικόνα στη μνήμη μου
αναδύει την ευωδία ενός εξαιρετικά
γενναιόδωρου παρελθόντος, όπως ένα
άδειο από καιρό μπουκαλάκι που αναδύει

κάτι από το άρωμα που περιείχε κάποτε
στο εσωτερικό του. ΄Ενας χώρος γε-
μάτος θύμησες, αναμνήσεις και παρά-
δοση. Το στέκι πνευματικών ανθρώπων
του τόπου μας της εποχής εκείνης.

Η φαντασία μου οργιάζει. Ζώ στον
δικό μου κόσμο. Εδώ το παλιό δεν σου
δίνει τη αίσθηση του περασμένου, του
εγκαταλελειμμένου. Υπάρχει συνέχεια.
Μέσα μου κάτι μου λέει ότι όλα είναι
εδώ.

Μιά βουβή θεατρική παράσταση.
΄Ενα σκηνικό μιας άλλης εποχής που
για τίποτα δεν θυμίζει το σύγχρονο που
χάνεται στο περασμένο.

Το αρχοντικό «πέθανε» ξαφνικά γε-
μάτο ζωή και έτσι δεν έζησε για να ξε-
περαστεί και να χάσει τον χαρακτήρα
του και την παλιά ατμόσφαιρα εν καιρώ.
Και οι θάνατοι των αρχόντων που έζησαν
σ’ αυτό το σπίτι δεν αλλοιώνουν, ακινη-
τούν απλώς μια έκφραση, μια στάση
ζωής και την μεταμορφώνουν σ’ αιωνιό-
τητα.

Με τα μάτια μου πάντα κλειστά θαρ-
ρούσα σε κάθε στιγμή πως θα δω να
παρελαύνουν, σιωπηλά, αργά, πρόσωπα
της Ιστορίας και του Ονείρου, με χρυ-
σοκέντητα γιλέκα, πολύχρωμες φορε-
σιές, φουστανέλες, σελάχια και φυσε-
κλίκια.

Ο Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος
(γενν. το 1800) αγωνιστής του 1821,

βουλευτής στην Οθωνική Βουλή.
Ο Αντώνης Οικονομόπουλος, γιός

του Κων/νου. Επίσης βουλευτής Ολυμ-
πίας.

Ο αείμνηστος ιατρός Βασίλης Τσαγ-
κάρης, Δήμαρχος Ζούρτσας και οικο-
δεσπότης.

Ο παππούλης μου Κων/νος Οικονο-
μόπουλος σκέτος λεβέντης, που οι συμ-
βουλές του και η αγάπη του προς εμένα
με ακολουθούν παντοτινά στη ζωή μου.

Η αρχόντισα Κων/να Τσαγκάρη-Οι-

κονομοπούλου (ή γιατρίνα), κόρη του
Αντώνη Οικονομόπουλου, ψηλή λυγερή,
με την μαύρη μαντήλα στο κεφάλι που
ποτέ δεν την έβγαλε, αφότου ο πατέρας
μου άφησε τούτη τη γή.

Κι’ άλλοι πολλοί, συγγενείς και φίλοι
αγωνιστές εκείνης της εποχής. 

Όλους αυτούς τους αγκάλιαζε το
υπέροχο ταβάνι της Σάλας, φύλακας
πιστός των αναμνήσεων και των μυστι-
κών της οικογένειάς μας. Είδε χαρές,
τρισευτυχισμένες μέρες, χορούς, γλέν-
τια. Άκουσε όμως και θρύλους, μοιρο-
λόγια.

Όλα τα σκεπάζει η ομίχλη του χρό-
νου, το ρυάκι της ζωής που κυλά αστα-
μάτητα κι’ αλλάζει τα ονόματα, τη μορφή,
τη φύση και την τύχη.

Με την πραγματικότητα ζείς, με τις
αναμνήσεις υπάρχεις.

Ό,τι δεν ακούγεται δεν σημαίνει ότι

δεν υπάρχει.
«Η σκέψη του θανάτου δεν με φο-

βίζει διόλου, γιατί είμαι ακράδαντα πε-
πεισμένος ότι το ανθώπινο πνεύμα είναι
ακατάστρεπτο. Εξακολουθεί να αιωρείται
μετά θάνατον από την αιωνιότητα στην
αιωνιότητα. Μοιάζει με τον ήλιο, που
στα γήϊνα μάτια μας, φαίνεται ότι δύει,
στην πραγματικότητα όμως φωτίζει αδιά-
κοπα» 

Γκαίτε (J.W.von Goethe)

H παράσταση τελείωσε. Η σκηνή
έκλεισε. Οι πρωταγωνιστές γύσισαν στα
καμαρίνια τους, δίνοντας χαιρετίσματα
σ’ όσους τους γνώρισαν και σ’ όσους
άκουσαν γι’ αυτούς.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την
καλή φίλη κ. Ελένη και να της ευχηθώ
χαρές και υγεία στο Αρχοντικό της.

Βασίλης Τσαγκάρης
Κοινωνιολόγος

Ένα  ταξίδι  στην  Ιστορία, στο  παρελθόν  του  αίματός  μου

Λεπτομέρεια από το ταβάνι (Κεντρική ροζέτα). 

Λεπτομέρεια από το ταβάνι.

Το ταβάνι του Τσαγκαρέικου - Οικονομοπουλέικου αρχοντικού. 


