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Πέτρινη  Ζούρτσα!…
Ἕνας «παληός ζουρτσάνος μάστορης» 

ξαναβλέπει το χωριό του

Χρόνια εἶχα νά ἰδῶ τή Ζούρτσα…
Μπορεῖ καί ὀχτώ, μπορεῖ καί
δέκα!… Καί πολύ τηνε νοστάλγη-

σα… 
Κι ὅταν τό καλοκαίρι πού μᾶς πέρασε,

πήραμε τελικά τήν ἀπόφαση νά κατεβοῦμε
γιά λίγες μέρες, ἀνυπομονοῦσα καί δέν
ἔβλεπα τήν ὥρα, πού θά φθάναμε καί θά
ξαναβρισκόμαστε κοντά στό ὄμορφο χωριό
μας! 

Στό δρόμο συνέχεια ἀναρωτιόμουν, πῶς
ἆραγες θενα τήν εὕρισκα: καλλίτερη, χει-
ρότερη ἤ ὅπως ἀκριβῶς τήν εἶχα ἀφήσει
πρίν ἀπό τόσα χρόνια; Σάν κάτι νά μοῦ
ἔλεγε μέσα μου, πώς, δέν γίνεται, σίγουρα
καί θά τήν εὕρισκα καλλίτερη, πολύ καλ-
λίτερη καί πολύ ὀμορφότερη ἀπό ποτέ
ἄλλοτε! Θά ἦταν ὅμως πράγματι ἔτσι ἤ
ἁπλά, αὐτά ἦταν ἡ μεγάλη μου ἐπιθυμία
καί μόνον; 

Λίγη ὑπομονή ἀκόμα καί δέν θά ἀργοῦσα
καί πολύ νά το μάθω, μιᾶς καί πλησιά-
ζουμε, ὅπου νἆναι φτάνουμε στό «Ἀνάθε-
μα», μπαίνουμε στη Ζούρτσα!… 

Αὐτό ἦταν! Φθάσαμε στό «Ἀνάθεμα»! 
Κι ἀμέσως μπροστά μας, μέ τήν πρώτη

κιόλας ματιά, ἡ πρώτη εὐχάριστη ἔκπληξη!
Βλέπουμε νά γίνωνται ἔργα. Δημοτικά
ἔργα γιά τήν ἀνάπλαση τῆς περιοχῆς.
Μιᾶς περιοχῆς πού ἐδῶ καί ἕναν περίπου
αἰῶνα ἔχει τό τόσο κακόηχο αὐτό
ὄνομα: «Ἀνάθεμα»!… καί εἶναι φορτισμένη
μέ τόσο δυσάρεστες, τόσο ὀδυνηρές, ἱστορικές
μνῆμες! 

Ρωτᾶμε καί μαθαίνουμε, πώς ὁ Δῆμος
θά κάνη ἐδῶ ἕνα περίπτερο, ἕνα Ἀναψυ-
κτήριο… Καί ὅλα αὐτά μέ πέτρα, μέ τήν
παραδοσιακή, ἀθάνατη Ζουρτσάνικη πέτρα!

Τά ἔργα βρίσκονται σέ ἐξέλιξη καί ὅταν
ὁλοκληρωθοῦν θά πάψη πιά ἡ τοποθεσία
νά εἶναι ἀποκρουστική γιά τό ὄνομά της
καί γιά τίς τόσο πικρές ἱστορικές μνῆμες
καί θά μεταβληθῆ σέ τόπον ἀναψύξεως
καί ὑποδοχῆς. 

Θά ἤθελα μάλιστα ἐδῶ νά προσθέσω
καί μιά ὁλόθερμη εὐχή: νά ἔπαιρνε δηλαδή
τό καινούργιο αὐτό μικρό συγκρότημα,
πού γίνεται ἐκεῖ, καί ἕνα καινούργιο, ται-
ριαστό γιά τήν περίσταση ὄνομα, πού θά
μποροῦσε μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου νά
ἐπικρατήση κάποτε καί νά ἐπιβληθῆ, ὥστε
σιγά–σιγά νά ἐπισκιαστῆ καί νά ξεχαστῆ
καί ἡ παληά, ὀδυνηρή ἀνάμνηση μαζί μέ
τήν ἄκομψη ὀνομασία. 

Μιά ἰδέα θά ἦταν νά ὀνομαζόταν: «Τό
ἀγνάντεμα». Εἶναι κάτι, πού καί τήν
ἀλήθεια λέει, αλλά καί ἠχητικῶς πλησιάζει
ἀρκετά στήν παληά ὀνομασία καί ἔτσι
εἶναι πιθανόν νά γινόταν καί πιό εὔκολα
ἀποδεκτό. Ἤ κάτι ἄλλο παρόμοιο καί πιό
πολύ ἐπιτυχημένο… 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2011
Εκδηλώσεις 

Πολιτιστικού Συλλόγου Ν.Φιγαλίας 

Στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Νέας Φιγαλίας, το Δ.Σ. είναι σε θέση να σας
ενημερώσει για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει τον Αύ-
γουστο.
9   Αυγούστου: ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, 
10 Αυγούστου: ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
11 Αυγούστου: ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ με την μπάντα του

ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ!!!
14 Αυγούστου: ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
31 Αυγούστου: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 

ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε ότι η εκδήλωση για
την «Ημέρα του Παιδιού» θα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες
δραστηριότητες των παιδιών.

Οι Ποδηλατικοί Αγώνες θα γίνουν με τη συμμετοχή ατό-
μων όλων των ηλικιών και θα καλύψουν διαδρομή 3-4 χλμ.    

Η εκδήλωση της 11ης Αυγούστου θα γίνει και με την
στήριξη του Συλλόγου των Ζουρτσάνων της Αθήνας.

Η αιμοδοσία της 14ης Αυγούστου (ημέρα Κυριακή), θα
γίνει στις 10:00 π.μ. στο ιατρείο της Ζούρτσας. Σας κα-
λούμε να συμμετάσχετε όλοι στην προσπάθειά μας αυτή
την οποία θεωρούμε πολύ σημαντική. Στόχος μας είναι η
Ζούρτσα να αποκτήσει τη δική της τράπεζα αίματος για το
καλό όλων μας. 

Για το φεστιβάλ παραδοσιακού χορού, θα έχουμε τη χαρά
να φιλοξενήσουμε ένα παραδοσιακό χορευτικό συγκρό-
τημα από την Σλοβακία και με την εκδήλωση αυτή θ’ απο-
χαιρετήσουμε το φετινό καλοκαίρι. 

Η παρουσία ολων σας θα είναι η επιτυχία μας!!!! 
Η Πρόεδρος              

Αναστασία Πάλλα  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Λαογραφικό Μουσείο της Ζούρτσας είναι ανοι-
χτό καθημερινά 10-12 π.μ. (και Σαββατοκύριακο)

Για όσους ενδιαφέρονται να επισκεφθούν 
το Μουσείο οποιαδήποτε άλλη ώρα μπορούν 

να επικοινωνήσουν με 
την κυρία Δήμητρα Τάγαρη-Γιαννίκου

στα τηλέφωνα 6974 692895 και 26250 41400

Εκδήλωση Αθλητικού Ομίλου
«ΑΠΟΛΛΩΝ» Φιγαλίας

Στις 14 Αυγούστου 2011, ημέρα Κυριακή, θα γίνει
το καθιερωμένο γλέντι στον προαύλιο χώρο του Γυ-

μνασίου-Λυκείου που και φέτος για τρίτη συνεχή
χρονιά θα διοργανώσει ο Αθλητικός Ομιλος

«ΑΠΟΛΛΩΝ» Φιγαλίας.
Σας περιμένουμε όλους!!!

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Σ.Τάγαρης

Λειτουργία στου Τριάντα

Η καθιερωμένη πλέον λειτουργία στο όμορφο εκκλησάκι
του Αγίου Νικολάου στου Τριάντα θα γίνει φέτος 

στις 20 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο.

Η ορθογραφία των δικών μας λέξεων
(Επικούριος ή Επικούρειος;)    

(Φιγαλία ή Φιγαλεία;)

Πολλούς ίσως απασχολεί το ερώτημα ποια είναι τελικά η ορθή γραφή των δύο ως άνω

λέξεων, που είναι τόσο δικές μας και εντούτοις μας μπερδεύουν, αφού τις συναντάμε πότε με τη

μια και πότε με την άλλη μορφή, ακόμα και σε επίσημα κείμενα. Ποια είναι η σωστή κατάληξη

των λέξεων; Είναι με -ι- ή με -ει- ; Ο Απόλλων είναι Επικούριος ή Επικούρειος; Το χωριό μας είναι

Νέα Φιγαλία ή Νέα Φιγαλεία;

Ας το ξεκαθαρίσουμε στο παρόν σημείωμα, για το οποίο αφορμή και πολύτιμη βοήθεια, με

έτοιμο πλούσιο υλικό, μας έδωσε μια εμπεριστατωμένη σχετική εργασία του συνδημότη μας

(από τα γειτονικά Πετράλωνα) αγαπητού συναδέλφου και εξαίρετου Φιλολόγου κ. Δημητρίου Κ.

Βηλαρά, που είναι γνωστός στους περισσότερους από τότε που υπηρετούσε - μαζί με τον

γράφοντα για ένα διάστημα - στο Λύκειο του χωριού μας, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του

’70. Η εργασία του αυτή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα του Συλλόγου Πετραλωνιτών «Τα Πε-
Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 2

Το Λαογραφικό μας Μουσείο χτισμένο με τη ζουρτσά-
νικη πέτρα, έργο του Συλλόγου των Ζουρτσάνων 

Αθήνας και Πειραιά. 
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Προχωρώντας μπαίνουμε ἀμέσως στήν
Κυρία Εἴσοδο τῆς Ζούρτσας. Πλατύς, ὡραῖος
δρόμος, μέ φαρδιά πέτρινα πεζοδρόμια, ἄπλετα
ἠλεκτροφωτισμένος σέ ὁλόκληρη τή διαδρομή
του. Ἀπό ἀρκετά χρόνια ἕτοιμος μέχρι τή
στροφή τῆς «Βαγένας». Ἐκεῖ, στή στροφή,
στήν ἀριστερή, μπαίνοντας, πλευρά τοῦ δρόμου,
στά ριζά τοῦ βουνοῦ, ἔχει στηθῆ ἀπό τόν Σύλ-
λογό μας σέ συνεργασία μέ τό Δῆμο, ἕνα
πολύ ἐπιτυχημένο ἀντίγραφο τῆς παληᾶς …
«κεκοιμημένης» καί καταχωσμένης κάτω ἀπό
τό δρόμο, Βρύσης τοῦ Καραντώνη ― ἀληθινό
στολίδι τώρα τῆς περιοχῆς! — πού μέ λαχτάρα
περιμένει νά τελειώσουν κάποτε τά ἔργα
ὑδρεύσεως, γιά νά πάρη τρεχούμενο νερό ἀπό
τό δίκτυο, νά ξεδιψάση καί ἡ ἴδια, (τόσα
χρόνια στεγνή!), ἀλλά καί γιά νά δροσίζη καί
τούς διαβάτες καί περαστικούς μέ τά δροσερά
νάματά της! 

Ἀπό τήν ἄλλοτε προβληματική «Βαγένα»
μέχρι τήν ἑπόμενη στροφή στό Ἡρῶον(ὅπου
ἀρχίζουν καί τά πρῶτα σπίτια τῆς Ζούρτσας),
γίνονται τώρα ἄλλα ἔργα διαπλατύνσεως τοῦ
ἐπικινδύνου αὐτοῦ κομματιοῦ τοῦ δρόμου πρός
τήν πλευράν τοῦ ρέματος τῆς Ἁγίας Βαρβάρας.
Στήν πλευρά πρός τή βουνοπλαγιά ἔχει τε-
λειώσει ἡ κατασκευή τοίχων ἀντιστηρίξεως
ἀρκετοῦ ὕψους πού ἔχουν ἐπενδυθῆ καλαίσθητα
μέ τήν ἴδια ζουρτσάνικη πέτρα — ὑπέροχο
διακοσμητικό στοιχεῖο!…

Πάει, πέρασε πιά ἡ ἐποχή τοῦ ἀξέχαστου
«μονομπλόκ», (= γυμνός καί ἀκαλαίσθητος
ὄγκος ἀπό μπετόν), καθώς καί τῆς ἀξέχαστης
ἐκείνης προτροπῆς σέ ὅσους ἐπιχειροῦσαν νά
σηκώσουν μανδρότοιχους: «Τί κάθεσαι καί
παιδεύεσαι καί ξοδεύεις καί τά λεφτά σου
φκιάνοντας πέτρινες μάντρες! Ρίξε ἕνα «μο-
νομπλόκ» καημένε νά ἡσυχάσης μιά καί
καλή»!… 

Τώρα μέ μεγάλη χαρά διαπιστώνεις, πώς
παντοῦ σχεδόν, σ᾽ὅλα τά  Ἔργα τοῦ Δήμου,
κυριαρχεῖ τό χτίσιμο μέ τήν ἀνεκτίμητη καί
ἀθάνατη ζουρτσάνικη πέτρα, πού ἀποτελεῖ
παράδοση αἰώνων γιά τό χωριό μας!… 

Ὅλα αὐτά δίνουν μιάν ἄλλην αἴσθηση, μιάν
αἴσθηση ἀρχοντιᾶς, ἤδη ἀπό τήν ὑπέροχη
αὐτή εἴσοδο στή Ζούρτσα!… 

Μπράβο! στό Δήμαρχο καί σέ ὁλόκληρο τό
Δημοτικό Συμβούλιο! Μπράβο καί σέ κάθε
Δημοτικό Σύμβουλο, χωριστά καί προσωπικά
στόν καθένα!… 

(Παρένθεση: Ἄς μήν ὑποτιμοῦμε ὅμως ἔτσι,
ἀδιακρίτως, καί … ἀκρίτως τήν χρήση τοῦ
μπετόν στίς κατασκευές. Ἡ προσφορά του
ὑπῆρξε καί εἶναι πολύ μεγάλη. Εἶναι πιο
οἰκονομικό καί μᾶς ἔλυσε τά χέρια γιά πολλά
δύσκολα προβλήματα. Ὅμως ὅταν πρόκειται
νά μείνη γυμνό, (ἐμφανές μπετόν), τότε χρει-
άζεται ἰδιαίτερη φροντίδα, ἐπιμέλεια καί κα-
λαισθησία, γιά νά συνδυάζεται ἄριστα καί νά
«δένη» μέ τίς γύρω πέτρινες καί ἄλλες κατα-
σκευές καί μάλιστα ὅταν εἶναι ἐπιλογή μας
νά μείνη ἔτσι «ἐμφανές», ὥστε νά ἀποτελέση
ξεχωριστό διακοσμητικό στοιχεῖο τῆς ὅλης
κατασκευῆς). 

Κλείνει ἐδῶ ἡ παρένθεση. 
Κι ἐμεῖς συνεχίζουμε τήν περιδιάβασή μας

στίς ροῦγες καί τίς γειτονιές, στούς δρόμους
καί τά δρομάκια τῆς Ζούρτσας. Πού ὅλα, ὅσα
ξεκινᾶνε ἀπό τούς κεντρικούς δρόμους, τόσο
στο κέντρο ὅσο καί σέ ὅλες τίς ροῦγες, ἔχουν
μέ μεράκι πλακοστρωθῆ ἀπό τό Δῆμο καί,
πεντακάθαρα ὅπως εἶναι, μᾶς τραβᾶνε πιό
πολύ νά τά περπατήσουμε καί νά τά σεργια-
νήσουμε… 

Καί προχωροῦμε μέ ἄνεση παντοῦ… Προ-
σφιλής ὅσο καί οἰκεῖος ὁ τόπος! Δέν μᾶς χρει-
άζεται κανένας ὁδηγός… 

Καί ὅσο προχωρᾶμε, τόσο ἀνακαλύπτουμε
παντοῦ τήν «πέτρα»… Τήν πέτρα πού ξεφυ-
τρώνει μπροστά μας ἀπό κάθε γωνιά καί σέ
κάθε γωνιά… Κάπου μᾶς σταματᾶνε βρύσες
πέτρινες, πού στολίζουν τόν τόπο καί θυμίζουν
τίς τόσες πολλές παληές, ἐπώνυμες Βρύσες
τῆς παληᾶς Ζούρτσας μέ τά ὑπεράφθονα καί
γάργαρα νερά τους. Ἄλλες τρέχουν ἀκόμα,
(κάποιες ἀπ᾽αὐτές παίρνοντας νερό ἀπό τό
Δίκτυο Ὑδρεύσεως), κάποιες ἄλλες εἶναι μόνον
διακοσμητικές, (πρός τό παρόν τοὐλάχιστον),
καί κάποιες ἄλλες πάλιν εἶναι προσφορά
ἰδιωτῶν εἰς μνήμην προσφιλῶν τους. Ὅπως ἡ
ἐντυπωσιακή Κάτου Μπούρα πού ἔγινε ὡς
«προσφορά συγχωριανῶν μας εἰς μνήμην προ-
σφιλῶν τους «κεκοιμημένων», ἡ βρύση κοντά
στό Ἰατρεῖο ἀπό τήν Ἄννα Σακελλαριάδη εἰς
μνήμην τοῦ πατέρα της, ἡ Νέα Βρύση τοῦ
Καραντώνη ἀπό τόν Σύλλογό μας μέ δαπάνη
τῶν ἐν Ἀμερική παιδιῶν τοῦ Ἀντώνη Καλο-
γιάννη εἰς μνήμην τῶν γονέων τους… Καί ἡ
Κάτου Βρύσες, (Πάνου καί Κάτου), ἀπό τόν
Δῆμο. 

Στό διάβα μας, ἐδῶ κι ἐκεῖ, συναπαντᾶμε
μάντρες καινούργιες καί μανδρότοιχους κα-
λοφτιαγμένους καί διακοσμημένους μέ πολλή
τέχνη καί μεράκι, μέ διάφορα διακοσμητικά
στοιχεία, (ντουλαπάκια, λιθανάγλυφα μέ διά-
φορα μοτίβα, πολλές φορές και με πολύ ζουρ-
τσάνικο χιοῦμορ!), ὅλα πέτρινα ἀπό τά θεμέλια
μέχρι τό τελείωμά τους. Ἄλλα ἀπ᾽αὐτά φτιαγ-
μένα ἀπό τόν Δήμο, ἄλλα ἀπό τόν Σύλλογο,
ἄλλα ἀπό τούς Ζουρτσάνους… 

Ξαφνιάζεσαι καί σέ ἐντυπωσιάζει εὐχάριστα,
ὅταν βλέπεις συνεχῶς μπροστά σου αὐτόν,
τόν ὄχι… «ἀθέμιτον», ἀλλά εὐλογημένον!
συναγωνισμόν προσφορᾶς ἀνάμεσα στόν Δῆμο,
τόν Σύλλογό μας, ἀλλά καί τούς ἰδιῶτες γιά
κοινωφελῆ ἔργα καί κατασκευές! Τόσο, πού
ἀναρωτιέσαι καμιά φορά, ποιός ἄραγες ἀπό
ὅλους νά ἔφκιασε αὐτό τό τόσο ὡραῖο ἔργο;
ποῦ βρίσκεται μπροστά σου; 

Ὅπως, γιά παράδειγμα, ἡ μικρή τριγωνική
πλατειούλα, ἀνεβαίνοντας ἀριστερά πρίν φθά-
σουμε στό Ἰατρεῖο, ὡραιότατα διαμορφωμένη
ὅλο μέ πέτρα, δέν ἔγινε ἀπό τό Δῆμο, (ὅπως
εὐλόγως θά περίμενε κανείς), ἀλλά ἀπό τήν
εὑρύτερη οἰκογένεια τοῦ ἀειμνήστου Στρατηγοῦ

Γιαννάκη Ἀθ. Πιπιλῆ, πού ἔχει στηθῆ ἐκεῖ
καί ἡ προτομή του… 

Νά! στό βάθος καί ὁ Ἁη-Νικόλας, που στέ-
κεται καμαρωτός ἐκεῖ, στήν περίοπτο θέση
του στήν ὁμώνυμή του μεγάλη Πλατεία, μέ
τό καινούργιο καμπαναριό του, πού ξεπετάγεται
ψηλά μέ τήν κομψή, λυγερή κορμοστασιά
του! Λάμπει ὁλόκληρος στον ἥλιο καί τό φῶς
μετά καί τόν τελευταῖο πολύ ἐπιτυχημένον
καθαρισμό του μέ ἀμμοβολή καί τό πάρα
πολύ προσεγμένο ἁρμολόγημά του! Λές καί
χτίστηκε, μόλις χθές! Ἔργα ὅλα αὐτά τοῦ
Ἱερέως μας καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβου-
λίου. Κι ἄν γυρίσης τή ματιά σου ψηλά, πρός
τήν «Ἀπάνου Μπούρα», θά διακρίνης καθαρά
στήν πλαγιά τοῦ βουνοῦ τήν ὡραία φιγούρα
τοῦ Ἁη–Θανάση, πού καθώς εἶναι περιμαν-
δρωμένος  σέ ἀρκετή ἔκταση, ξεχωρίζει ἀπό
μακριά, μιᾶς καί βρίσκεται καί στό ψηλότερο
σημεῖο τῆς Ζούρτσας. Ὅλο πέτρα κι αὐτός μέ
τό πολύ πετυχημένο καμπαναριό του, σκεπα-
σμένος μέ πολύ ταιριαχτά ἄσπρα κεραμίδια.
Ἔργο καί αὐτό, (ἀτελείωτο ἀκόμα), τῶν
Ζουρτσάνων, μέ πρωτοβουλία τῶν κατοίκων
τῆς Ἀπάνου Γειτονιᾶς, πού συνέχισαν ἔτσι τό
ὅραμα καί τό ἔργο τῆς Βασίλως Ἀποστολο-
πούλου, πού πρώτη ἐκείνη εἶχε τήν ἰδέα νά
ξεκινήση ἐκεῖ τήν κατασκευή τοῦ Ἁγίου Ἀθα-
νασίου πρίν ἀπό χρόνια καί μόνη της ἀποπε-
ράτωσε τό ἀρχικό ἐκκλησάκι, κουβαλώντας
μέ ὑπεράνθρωπες προσπάθειες στόν ὦμο τά
ὑλικά, στήν κακοτράχαλη καί δυσπρόσιτη τότε
πλαγιά τοῦ βουνοῦ. (Ἄς εἶναι τό μνημόσυνόν
της τά δυό αὐτά λόγια…). 

Στήν «Ἀπάνου Μπούρα» βρίσκεται καί ἡ
παληά, ἱστορική ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Ἀναστα-
σίας, ἰδιοκτησία τῶν Βλαχαίων. Προφανῶς
σ᾽αὐτήν ἀναφέρεται ἡ Ἀπογραφή τῶν Ἑνετῶν
τό 1696 ὅταν γράφει: «εἰς τήν Ἀνασβήτην τῆς
Ἁγίας Ἀναστασίας ὁμοίως». «Ἀνασβήτης»
πρέπει νά εἶναι ἡ ὀνομασία τῆς Ἀπάνου Μπού-
ρας, (προφανῶς ἀπό τό «ἀναβλύζω»). Τό
«ὁμοίως», σημαίνει ἐδῶ, κατ᾽ἀναφοράν στά
προηγούμενα: «χαλασμένη». Ἀνακαινίσθη τε-
λευταῖα ἀπό τούς Βλαχαίους μέ τήν συνδρομήν
καί ἄλλων Ζουρτσάνων. Ἐντυπωσιάζει ἀμέσως
ἡ μεγάλη πέτρινη σκάλα πού μέ πολλήν
ἄνεση σέ κατεβάζει στόν ὡραῖα διαμορφωμένο
προαύλιο χῶρο, πού βρίσκεται πολύ πιό κάτω
ἀπό τό ἐπίπεδο τοῦ δρόμου. Πέτρινα πεζούλια
καί σκαλοπάτια εἶναι σκορπισμένα παντοῦ
καί κατανεμημένα σέ διαφορετικά ὑψομετρικά
ἐπίπεδα, ὥστε νά ἐξυπηρετοῦν ἄριστα τό
ἐκκλησίασμα. Στόν ἴδιον τό Ναό προσετέθη
ἕνα μικρό πέτρινο καμπαναριό καί πλακο-
στρώθηκε μέ πολύ ἐπιμέλεια τό δάπεδό του,
ὅπου ξεχωρίζει ἕνας πολύχρωμος πέτρινος
«Ἀστέρας», ὅμοιος μέ αὐτόν τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου. 

Θά ἦταν λάθος, μεγάλο λάθος καί παρά-
λειψις μεγάλη, ἄν δέν ἀνέφερα ἐδῶ καί τό
τελευταῖο ἀπόκτημα καί κόσμημα τῆς περιοχῆς,
τήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου, γιά μόνον
τόν λόγο, ὅτι δέν βρίσκεται μέσα στή Ζούρτσα,
ἀλλά ψηλά, πάνου στοῦ Τριάντα, δίπλα
ἀκριβῶς στόν περιφραγμένο ἀπό τήν Ἀρχαι-
ολογική Ὑπηρεσία χῶρο τῶν ἐρειπίων τοῦ
Μεσοβυζαντινοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 

Ἀσφαλῶς δέν βρίσκεται μέσα στή Ζούρτσα,
ἔγινε ὅμως μέ πρωτοβουλία καί ἐνέργειες τῆς
οἰκογένειας τῆς Ζουρτσάνας, (Βλαχοπούλας),
Βασιλικῆς Ἀλέκου Ζαριφόπουλου, κατοίκου
τώρα τοῦ Τριάντα καί μέσα σέ ὡραία περιοχή,
πού ἀπό πολύ παληά ἀνῆκε στούς Βλαχαίους,
καί μέ δαπάνη πού κατεβλήθη ἐξ ὁλοκλήρου
σχεδόν ἀπό τούς Ζουρτσάνους. Πού ἀγάπησαν
τό πανέμορφο ἐκκλησάκι καί τό τιμοῦν συνέχεια

Πέτρινη  Ζούρτσα!…
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μέ λειτουργίες καί μέ τήν τέλεσιν διαφόρων
μυστηρίων, κυρίως γάμων και βαφτίσεων.
Εἶναι πράγματι ἕνα ἀναφέρετο κομμάτι τῆς
Ζούρτσας καί καμάρι τῶν Ζουρτσάνων! Πρό-
κειται γιά ἕνα πέτρινο κομψοτέχνημα, ἕνα
πραγματικό στολίδι, που τελείωσε μέσα σέ
χρόνο ρεκόρ!, (ἀπομένει ἡ ἁγιογράφηση μόνον),
καί σίγουρα ἐντάσσεται καί αὐτό στήν «πέτρινη
ἀναγέννηση» τῆς Ζούρτσας!… 

Γιατί εἶναι πιά φανερό, πώς ξαναγεννήθηκε
στούς Ζουρτσάνους ἡ ἀγάπη γιά τήν παραδο-
σιακή πέτρα, ἔστω καί ἄν στοιχίζη καί ἀκρι-
βώτερα! Καί αὐτό εἶναι τό μεγάλο κέρδος γιά
ὅλους καί κυρίως γιά τίς ἑπόμενες γενιές.

Γιατί Παράδοση δέν εἶναι μόνον αὐτό, πού
μᾶς παρέδωσαν οἱ παληότεροι, αὐτό πού
πήραμε ἐμεῖς ἀπό αὐτούς, ἀλλά, ἴσως καί
πολύ περισσότερο καί ἐκεῖνο πού ἐμεῖς θά
παραδώσουμε στίς νεώτερες γενιές. Καί αὐτό
εἶναι, πού μετράει γιά μᾶς!… Τί ἐκάναμε καί
τί προσφέραμε καί ἐμεῖς γιά νά διατηρηθῆ
ἀδιάσπαστη ἡ συνέχεια τῆς Παράδοσης… 

Καί νομίζω πώς σ᾽αυτό, κάτι τό πολύ
«χειροπιαστό» ἔγινε τά τελευταῖα χρόνια…

Πάει πιά ἡ ἐποχή, πού, πρίν ἀπό εἰκοσιπέντε
χρόνια, οἱ Ζουρτσάνοι εἶχαν ἀποκτήσει τή συ-
νήθεια νά πετᾶνε τά ὡραῖα, παληά, καθαρο-
πελεκημένα ἀγκωνάρια τῶν σπιτιῶν τους,
πού κατεδάφισαν, καί νά τά ρίχνουν μέσα στά
θεμέλια καί στά πέδιλα τῶν κολωνῶν γιά
μπάζα!…

Καί …«έσπασε» τότε τήν ὀλέθρια αὐτή συ-
νήθεια, πού τελικά πήγαινε νά γίνη καί αὐτή
…«παράδοση»!, ὁ Σύλλογός μας, πού τότε
ἄρχισε νά φτιάχνη τό πρῶτο μεγάλο του ἔργο
στή Ζούρτσα, τήν πλακόστρωση τῆς μεγάλης
Πλατείας τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τά πέτρινα
σκαλιά, τήν καινούργια Βρύση κ.λπ. 

Ὁ Σύλλογός μας ἔδωσε ἔτσι ἕνα καλό πα-
ράδειγμα καί ἔκανε μέ αὐτό καί τήν σωστή
καθοδήγηση, ἀναδεικνύοντας στά πράγματα
τήν προσήλωσή του στήν Παράδοση τοῦ τόπου
μας. 

Τότε, χρειαζόμαστε γιά τά ἔργα ἀγκωνάρια,
πολλά ἀγκωνάρια, γιά τά σκαλιά κυρίως,
καί γυρίζαμε στίς γειτονιές καί ψάχναμε μέσα
στά κατώγια μήπως καί βροῦμε κάποια, πού
ξέφυγαν ἀπό τά μπάζα. Καί ὅσα βρίσκαμε,
μέ μεγάλη προθυμία μᾶς τά ἔδιναν αὐτοί πού
τά εἶχαν, ἴσως καί γιά νά τά ξεφορτωθοῦν
πιό ἄκοπα καί ἀνέξοδα!… 

Ὅσο ὅμως τά ἔργα προχωροῦσαν, ἄρχισαν
τά πράγματα νά δυσκολεύουν μέ τά ἀγκωνάρια.
Οἱ κάτοχοί τους εἶδαν τήν ἀξία τους καί
ἔπαψαν πιά νά μᾶς τά προσφέρουν μέ τόση
προθυμία καί στό τέλος σταμάτησαν τελείως
καί νά μᾶς δίνουν!…

Ἐγγράφεται στό ἐνεργητικό τῶν Ζουρτσάνων
τό ὅτι πολύ σύντομα ὑπῆρξαν …«καλοί μαθη-
τές» καί ὅταν τούς ἐδόθη ἡ εὐκαιρία, ἀλλά
καί ἡ δυνατότης, ἀκολούθησαν τό παράδειγμα
τοῦ Συλλόγου μας καί ἄρχισαν νά ἀποδέχωνται
καί νά ἀγκαλιάζουν τήν πέτρα!… 

Ἀπό τότε, σχεδόν ταυτόχρονα, ἄρχισαν δει-
λά-δειλά νά χτίζωνται στή Ζούρτσα καινούργια
πέτρινα σπίτια, κυρίως ὅμως νά ανακαινίζωνται
τά παληά. 

Ὅπως τό παληό σπίτι του Καραβίδα στά
«Νικαίικα» τοῦ Βασίλη καί τῆς Μίνας Κέκη,
τό παληότερο ἴσως σπίτι τῆς Ζούρτσας, πού
ξέφυγε τήν καταστροφή κατά τή διάρκεια τῆς
Ἐπανάστασης του 1821 καί ἔφτασε ὥς τίς
μέρες μας μέ ἄθικτες τίς πολεμίστρες του,
γιά νά μᾶς δείχνουν τήν παλαιότητά του,
βαθειά ὅμως λαβωμένο ἀπό τό χρόνο καί τίς
κακουχίες. Ἔπειτα, στήν ἴδια γειτονιά, τό
παληό Χατζέικο, του Γερο-Γιώργη τοῦ Χατζῆ,

πού ἀνακαινίστηκε ἀπό τόν Βασίλη Γ. Παπα-
κυριακόπουλο μέ διάφορες προσθῆκες. 

Καί τέλος τό παληό Πιπιλαίικο, τοῦ Ἀθ.
Πιπιλῆ (ἤ Μπαλαφαρέικο καί αὐτό), ψηλά
πάνου στά Ἰλάκια, ἀνοικοδομήθη σχεδόν ἐκ
βάρθρων ἀπό τόν Θανάση Ν. Πιπιλῆν. Εἶναι
ὅμως κρῖμα, ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα σπίτια
τῆς Ζούρτσας, σέ τόσο περίοπτο θέση, οὐσιαστικά
νά εἶναι ἀνύπαρκτο γιά τή Ζούρτσα, (ὡς στο-
λίδι), γιατί τό έχουν κυριολεκτικά πνίξει τά
δέντρα, πού έχουν θεριέψει τόσο πολύ, ἔτσι
πού στό τέλος ἔγινε ἀθέατο!…

Τά χρόνια περνᾶνε… Ὁ Σύλλογός μας προ-
χώρησε στά ἄλλα γνωστά ἔργα του, τό Ἰατρεῖο
καί τό Λαογραφικό Μουσεῖο, συνεχίζοντας
πάντοτε τό χτίσιμο μέ τή ζουρτσάνικη πέτρα. 

Ὁ Δῆμος ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ἐκτός τῶν
τόσων ἄλλων ἔργων του, (ὁδοποιΐες, ὕδρευσις
κ.λπ.), προχώρησε καί αὐτός καί σέ ἄλλα
δικά του ἐπιτυχημένα ἔργα, μέ πέτρα κι
αὐτά, ὅπως ἡ Πλατεῖα τοῦ Ἁη-Λιᾶ στήν
Κάτου Ρούγα, ἡ διαμόρφωσις τμήματος τῆς
Κεντρικῆς Πλατείας τῆς Μουριᾶς καί ἄλλα… 

Καί οἱ Ζουρτσάνοι μέ τή σειρά τους κι
αὐτοί, στήν ἀρχή δισταχτικά καί κάπως πε-
ριωρισμένα, ἄρχισαν, ποιός λίγο ποιός πολύ,
νά ἀκολουθοῦν … Ἄλλοι ἔκαναν μετατροπές,
προσθῆκες, ἀνακαινίσεις τοῦ παληοῦ τους σπι-
τιοῦ καί προσπάθησαν, ὅσο γινόταν, νά χρη-
σιμοποιήσουν πάλι τήν πέτρα, κυρίως ὅμως
νά ἀποκαλύψουν τούς παληούς πέτρινους τοί-
χους, ἀφαιρώντας τούς σοβάδες καί ἐν συνεχεία
ἁρμολογώντας μέ ἐπιμέλεια τούς γυμνούς
πλέον τοίχους, μέ ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα. 

Ἄλλοι πάλιν, οἱ λιγώτεροι, τά ἔφτιαξαν
ἀπό τήν ἀρχή, ἀπό τά θεμέλια, ἐξ ὁλοκλήρου
μέ πέτρα καί μέ τό παραδοσιακό ζουρτσάνικο
χτίσιμο. Καμμιά φορά ἀρκεῖ καί μιά μικρή
σχετικῶς ἐπέμβαση σέ ἕνα σπίτι, μιά «πινελιά»
μόνον, γιά νά φέρη ἀπροσδόκητα ἀποτελέσματα.
Γιατί γιά τήν ἐπιτυχία δέν μετράει πάντοτε
τό μέγεθος. Χτυπητό παράδειγμα τό μαγαζάκι
τοῦ Γιώργου καί τῆς Κούλας Λιάπη, πάνου
στόν κεντρικό δρόμο, ἐκεῖ κατά τά Χατζέικα,
ὅπου μιά πλακόστρωση τοῦ πεζοδρομίου μέ
πέτρα καί ἡ ἐπένδυσις μικροῦ μέρους τῆς
προσόψεως τοῦ σπιτιοῦ, πάλι μέ πέτρα, ἄλλαξε
τελείως ὅλη τήν ἐμφάνιση τοῦ σπιτιοῦ! 

Εἶναι ὅλοι τους ἀξιέπαινοι γιά τήν προ-
σπάθειά τους καί χαλάλι τά λεφτά πού
ξόδεψαν. Ἔπιασαν τόπο καί εἶναι καί τά
λεφτά πού σίγουρα θά μείνουν στόν … Τόπο! 

Ὅλα, ὅσα εἶδα, πραγματικά μέ ἐντυπωσία-
σαν, τό καθένα μέ τόν δικό του προσωπικό
καί ἰδιαίτερο χαρακτῆρα καί τή δική του ξε-
χωριστή ὀμορφιά! Καί θά ἤθελα νά τά ἀναφέρω
ἐδῶ ὅλα καί ὄχι μόνον αὐτά πού εἶδα. Ἐπειδή
ὅμως κάτι τέτοιο δέν εἶναι δυνατόν, περιορίζομαι
νά ἀναφέρω κάποια μόνον ἀπ᾽ὅσα ὑπέπεσαν
στήν ἀντίληψή μου, ἀλλά καί κάποια ἀκόμη
γιά τά ὁποῖα μέ πληροφόρησαν. 

Ἔτσι ἀνακαίνισαν τά σπίτια τους, ἄλλος
λιγότερο, ἄλλος περισσότερο, μεταξύ ἄλλων:
ὁ Βασίλης Ἀθ. Κλέντος στόν Ἁη–Νικόλα, ὁ
Παναγιώτης Κουρούβανης πάνω στό δρόμο
πού πάει γιά τήν Ἁγία Τριάδα καί στήν ἴδια
περιοχή καί ὁ Διονύσιος Παιδούλιας. Ὁ
Θανάσης Τσαούσης στήν Ἁλιόρουγα, ὅπως
καί ὁ Χρῖστος Τάγαρης. Ὁ Γιῶργος Ἡρ. Πα-
παγεωργίου στήν Κάτου Βρύση, καθώς καί ὁ
Πέτρος Παπαϊωάννου. Ἡ Διονυσία Κολλαρᾶ
καί ὁ Λεωνίδας Φάμελος στήν Ἁγία Σωτήρα.
Ὁ Ἀριστείδης Χατζῆς στά παληά «Ζαριφαίικα».
Ὁ Θύμιος Κυριακόπουλος ἀπέναντι ἀπό τό
Ἰατρεῖο, (τό παληό «Δοξαίικο»), καθώς καί

ἡ Ἄννα Σακελλαριάδη δίπλα ἀπό τό Ἰατρεῖο.
Ὁ Θόδωρος Κ. Βλάχος στά «Νικαίικα», (τό
παληό τοῦ Ἀντώνη τοῦ Νίκα). Ὁ Λάκης Κα-
ράπαπας καί ὁ Θύμιος Γ. Βλάχος στήν Ἀπάνου
Μπούρα καί ὁ Χρῖστος Διον. Καπλάνης στήν
Κάτου Μπούρα. Ὁ Ἀνδρέας Τριανταφυλλό-
πουλος στήν Κεντρική Ἀγορά, κοντά στό Χα-
τζέικο, (τοῦ «Γκούμα») καί ἡ Φένια Νικ.
Καράπαπα στοῦ Καραντώνη. Ἐκτός ἀπό ὅσους
τά ἀνακαίνισαν, κάποιο ἄλλοι ἔχτισαν παρα-
δοσιακά πέτρινα σπίτια, εἴτε γκρεμίζοντας τά
παληά εἴτε πάνω σέ ἐλεύθερο οἰκόπεδο. 

Μεταξύ αὐτῶν: ὁ Σπῦρος Γεωργ. Βλάχος,
τό πατρικό του στήν Ἀπάνου Μπούρα, ὁ Θό-
δωρος Διον. Βλάχος (τό παληό τοῦ Χατζηνι-
κόλα) στήν Ἀπάνου Ρούγα, ἡ Ἄννα Τιμολ.
Καρανάση στά «Καρανασαίικα», κοντά στό
Ἰατρεῖο, ὁ Ἰωάννης Ἀντωνόπουλος καί ἡ
σύζυγός του Μαρία Παπαϊωάννου επίσης κοντά
στο Ιατρείο, ὁ Λεωνίδας Κόπιτσας καί ὁ Γε-
ώργιος Κόπιτσας στοῦ «Ρέντζιου» καί ὁ Δημ.
Κουκλαμάνης τό παληό «Γκουβατσέικο». 

Τό ἄφησα γιά τό τέλος καί θά σταθῶ
κάπως περισσότερο γιά νά γράψω δυό λόγια
πάρα πάνω γιά τό τελευταῖο «ἀπόκτημα»
τῆς Ζούρτσας: Τόν ξενῶνα «Ἰλάκια» τῆς
οἰκογένειας Νίκου Γ. Θεοδωρόπουλου. 

Πρόκειται γιά τό παληό «Ζαριφαίικο», το
γνωστό ἀρχοντικό τοῦ ἄλλοτε Συμβολαιογράφου
τῆς Ζούρτσας Διονυσίου Ζαριφόπουλου. 

Ὑπενθυμίζω ἐδῶ, πώς τό περίφημο ζω-
γραφιστό ταβάνι, πού κοσμοῦσε ἄλλοτε τή
Σάλα τοῦ ἀρχοντικοῦ αὐτοῦ, τό δώρησαν οἱ
κληρονόμοι τοῦ Ζαρίφη Δ. Ζαριφόπουλου στόν
Σύλλογό μας καί δι᾽αὐτοῦ τελικά στο Λαο-
γραφικό μας Μουσεῖο τῆς Ζούρτσας, ὅπου
εὑρίσκεται πλέον ὡς κτῆμα ὅλων τῶν Ζουρ-
τσάνων καί ἀποτελεῖ, στήν περίοπτο θέση που
βρίσκεται, πολύτιμο κόσμημα τοῦ Μουσείου
μας. 

Μετά ἀπό χρόνια ἀγόρασε τό βαθμηδόν
καταρρέον πλέον ἀρχοντικό ἡ οἰκογένεια τοῦ
Νίκου Γ. Θεοδωρόπουλου. Καί ἔτσι, ἀφοῦ
ἀπεκατεστάθη σέ ὅλη του τή λαμπρότητα
ἀποτελεῖ καί πάλιν πραγματικό στολίδι γιά
τό χωριό μας, ἀλλά καί πραγματικό ἀπόκτημα,
γιατί ἡ οἰκογένεια Θεοδωρόπουλου τό μετέτρεψε
σέ ξενῶνα ὑψηλῶν προδιαγραφῶν, πράγμα,
πού ἔλειπε τελείως ἀπό τή Ζούρτσα καί τό
εἶχε τόσο ἐπιτακτικήν ἀνάγκην. Τό ὠνόμασαν
πολύ εὔστοχα «Ἰλάκια», ἀπό τήν ὁμώνυμον
ὑπερκείμενη τοποθεσία τῆς Ζούρτσας. Τά πα-
ληότερα μάλιστα χρόνια ἕνα μονοπάτι ὡδηγοῦσε
ἀπό ἐδῶ στά δύο πέτρινα ἁλώνια, πού ὑπῆρχαν
ἐκεῖ καί ἐδέσποζαν τοῦ λόφου καί τῆς γύρω
περιοχῆς. 

Τούς ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια! 
Τελειώνοντας ἐδῶ, θά ἤθελα νά τονίσω

καί πάλι, πώς ἡ μεγάλη καί ἀπροσδόκητη
ἔκπληξή μου, ἀλλά καί ἡ ἀκόμα πιό μεγάλη
χαρά μου, πού βρῆκα τόσο ὄμορφα ἀλλαγμένη
τή Ζούρτσα, δέν περιγράφεται! «Εὐφράθηκε»
ἡ ψυχή μου!… Καί γέμισα ὄχι μόνον ἀπό
ὑπερηφάνεια καί ἀγαλλίαση γιά τό πανέμορφο
χωριό μας, ἀλλά καί ἀκόμη ἀπό αἰσιοδοξία,
μιά μεγάλη αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον τῆς
Ζούρτσας!…

Ἡ Ζούρτσα θά ζήση!… Ὁποιαδήποτε Διοι-
κητικά ἤ Αὐτοδιοικητικά σχήματα καί νά
ἐπινοοῦν καί σκαρφίζωνται οἱ ἑκάστοτε Κυ-
βερνήσεις! 

Καί μιά ματιά μόνον ἄν ρίξης γύρω σου,
γεμίζεις με χαρά καί ὑπερηφάνεια γιά τόν
τόπο σου!… 

Ναί!… Ἡ Ζούρτσα ἔγινε πολύ καλλίτερη
καί πολύ ὀμορφότερη!… 

Θανάσης Κων. Δαΐκος
Σημείωση: Η εφημερίδα διατήρησε το πολυτονικό σύστημα
και την ορθογραφία του χειρογράφου. 

Πέτρινη  Ζούρτσα!…
Συνέχεια από την 2η σελ. 
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τράλωνα» (Φύλλο 13, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010), όπου οι αναγνώστες

μπορούν να βρουν πλούσιες, λεπτομερείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα

ως άνω ερωτήματα, που εδώ θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε πιο

συνοπτικά (αν τα καταφέρουμε), με ελάχιστες και δευτερεύουσες δικές μας

προσθήκες.

Α) Ο Απόλλωνας πρέπει να γράφεται Επικούριος, δηλαδή η κατάληξη -

ιος να είναι με γιώτα, για τον εξής λόγο: 

Σύμφωνα με τη Γραμματική, η λέξη «Επικούριος», που χαρακτηρίζει τον

Απόλλωνα, είναι επίθετο που παράγεται (βγαίνει, προέρχεται) από άλλο

επίθετο και συγκεκριμένα από το επίθετο «Επίκουρος» που σημαίνει βοηθός

(λέμε, π.χ. επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου). Και όταν ένα επίθετο

παράγεται από άλλο επίθετο και τελειώνει σε -ιος, τότε αυτή η κατάληξη -ιος

γράφεται με -ι- . Για παράδειγμα, από το επίθετο «φίλος» προέρχεται το

επίθετο «φίλιος», που σημαίνει φιλικός (λέμε, π.χ., φίλιες δυνάμεις, φίλια

στρατεύματα). Επίσης από το επίθετο «καθαρός» προέρχεται το επίθετο «κα-

θάριος». Με τον ίδιο τρόπο από το επίθετο «επίκουρος» παράγεται το επίθετο

«επικούριος» (κατάληξη -ιος, με -ι-), που δόθηκε ως προσωνυμία στον

Απόλλωνα, επειδή οι κάτοικοι της περιοχής θεώρησαν ότι τους είχε σταθεί

βοηθός (επίκουρος) σε ένα μεγάλο λοιμό (αρρώστια, επιδημία) γύρω στο 430

π.X. μετά τον οποίο άρχισε να κατασκευάζεται και ο ναός και αφιερώθηκε

στο βοηθό και σωτήρα τους «Επικούριο Απόλλωνα». Επομένως: το επίθετο

του Απόλλωνα «Επικούριος» γράφεται στην κατάληξη με -ι- , ως προερχόμενο

από άλλο επίθετο (από το «επίκουρος»).

Με την ευκαιρία, να προσθέσουμε εδώ – για όσους αναγνώστες τα χρειάζονται

– και τα εξής: 

α) ότι η λέξη «επίθετο (που την ξέρουμε και με την έννοια του οικογενειακού ονό-

ματος, του επώνυμου) σημαίνει κάτι το επιπρόσθετο και στη γραμματική είναι μια λέξη

που συνοδεύει άλλη λέξη (όνομα προσώπου, πράγματος κλπ) και της δίνει μια

ιδιότητα, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα: καλός άνθρωπος, κόκκινο φόρεμα, επίκουρος

καθηγητής, επικούριος Απόλλων κ.ά.

β) ότι της ίδιας ρίζας και οικογένειας με τις λέξεις «επίκουρος» και «επικούριος»

είναι και οι γνωστές μας λέξεις επικουρώ (=βοηθώ), επικουρία (=βοήθεια) και επικουρικός

(=βοηθητικός. Λέμε, π.χ. επικουρικές δυνάμεις, επικουρικά στρατεύμετα, επικουρική

σύνταξη κ.ά.)

Β) Υπάρχει, βεβαίως, και το επίθετο «επικούρειος», με -ει- στην κατάληξη.

Αυτό όμως είναι κάτι άλλο: δεν προέρχεται από επίθετο, αλλά από το κύριο

όνομα «Επίκουρος», που ήταν σημαντικός αρχαίος φιλόσοφος. ΄Ετσι, η λέξη

«επικούρειος», με κατάληξη -ει-, σημαίνει τον οπαδό της φιλοσοφίας του

Επίκουρου. Τα επίθετα, λοιπόν, που παράγονται από κύρια ονόματα προσώπων

και λήγουν σε –ειος, γράφονται στην κατάληξη -ει-. Και όπως από το κύριο

όνομα Επίκουρος (ο αρχαίος φιλόσοφος) έχουμε (με -ει- στην κατάληξη) το

επίθετο «επικούρειος» (οπαδός της φιλοσοφίας του Επίκουρου), έτσι και από

τα κύρια ονόματα Ζάππας, Βαρβάκης, Κύκλωψ (κύκλωπας) κ.ά. έχουμε, αντί-

στοιχα, τα επίθετα Ζάππειο (Μέγαρο), Βαρβάκειος (αγορά), Κυκλώπεια (τείχη)

κ.ά. Επομένως: Επικούρειος (με -ει- ) είναι ο οπαδός της φιλοσοφίας του αρ-

χαίου φιλοσόφου Επίκουρου και δεν έχει σχέση με τον Επικούριο (Απόλλωνα),

που γράφεται στην κατάληξη με -ι- . 

Με την ευκαιρία, ας προσθέσουμε δύο ακόμα αρχαία ονόματα (γνωστά από τα μα-

θητικά μας, τουλάχιστον, χρόνια), των σπουδαίων μαθηματικών Ευκλείδη και Πυθαγόρα,

από τα οποία παράγονται τα επίθετα: ευκλείδειος και πυθαγόρειος (με κατάληξη 

–ειος). Οι περισσότεροι θυμόμαστε - άλλοι ευχάριστα, άλλοι όχι! - τους όρους

«Ευκλείδεια Γεωμετρία» και «Πυθαγόρειο Θεώρημα». Επίσης, ας προσθέσουμε ότι με

-ει- στην κατάληξη γράφονται και τα επίθετα που παράγονται από ονόματα ζώων. π.χ.,

από τα βους (βόδι), κύκνος, λέων κλπ., έχουμε τα επίθετα βόειος (βόειο κρέας),

κύκνειος (κύκνειο άσμα), λεόντειος (λεόντειο θάρρος) κλπ.

Γ) Για την περιοχή μας και για τα δύο χωριά Παύλιτσα και Ζούρτσα, η

ορθή γραφή είναι Φιγαλία και Νέα Φιγαλία, με -ι-, τόσο στην κατάληξη όσο

και στην πρώτη συλλαβή. Και τούτο, διότι η λέξη «Φιγαλία» προέρχεται από

το όνομα «Φίγαλος» (που ήταν αρχαίος βασιλιάς στην περιοχή) και σχηματίστηκε

όπως και τα ονόματα άλλων περιοχών που γράφονται στην κατάληξη με -ι-.

Π.χ. από το Στύμφαλο η Στυμφαλία, από τον Τρίφυλο η Τριφυλία (ένωση

τριών φυλών), από τον Όλυμπο η Ολυμπία (Όλυμπος λεγόταν και το όρος

Λύκαιο της Αρκαδίας, πλήν του γνωστού μας Ολύμπου της Θεσσαλίας).

Αν αντί του -ι- γράψουμε την κατάληξη της λέξης με -ει, τότε, σύμφωνα

με τους γραμματικούς κανόνες, πρέπει ο τόνος να πάει στο -γά-, δηλαδή να

πούμε η «Φιγάλεια». Αυτό μπορεί να γίνει, όταν αναφερόμαστε στην Αρχαία

Φιγάλεια, θεωρώντας ότι η λέξη, με τη μορφή αυτή, προέρχεται από τη λέξη

«Φιγαλεύς», όπως από το Μαντινεύς έχουμε Μαντίνεια, από το Αιγιαλεύς Αι-

γιάλεια, από το Αμφικλής Αμφίκλεια, από το Δέκελος Δεκέλεια, από το

Άτταλος Αττάλεια κλπ. Επομένως, μπορούμε να λέμε και να γράφουμε «Φι-

γάλεια» όχι όμως «Φιγαλεία», όπως δεν μπορούμε να λέμε Ατταλεία, Δεκελεία,

Αμφικλεία κλπ. 

Τελικό συμπέρασμα: (Νέα) Φιγαλία και (αρχαία) Φιγάλεια.

Ας προσθέσουμε, όμως, εδώ και την επισήμανση ότι στην πράξη σήμερα δεν απο-

κλείεται να πούμε και «αρχαία Φιγαλία» (με -ι- στην κατάληξη).

Μπορούμε επίσης να πούμε «της (αρχαίας) Φιγαλείας» ή «Φιγάλειας», όπως λέμε

της διαρκείας ή διάρκειας, της επιφανείας ή επιφάνειας, της ευγενείας ή ευγένειας

κλπ.

Δ) Επί πλέον, ο κ. Βηλαράς, στην προαναφερθεία δημοσίευσή του, διευ-

κρινίζει και τα εξής πολύ ενδιαφέροντα:

α) Υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα, η γραφή «Φιγαλία» να προέκυψε από

παλαιότερη γραφή «Φυγαλία», κατόπιν μετατροπής του -υ- σε -ι-. (Τέτοια

φαινόμενα στη μακροχρόνια εξέλιξη της γλώσσας είναι συχνά). Η (υποτιθέμενη)

λέξη «Φυγαλία» (με -υ-) είναι σύνθετη από το θέμα φυγ- του ρήματος φεύγω

(αόριστος έφυγον, έφυγα, φυγή κλπ.) και από τη λέξη η «αλς» (γενική αλός)

που σημαίνει θάλασσα και που την ανιχνεύουμε και σε σημερινές λέξεις,

όπως παράλιος-παραλία κ.ά.

Έτσι, λοιπόν, «Φυγαλία» (με -υ-) σημαίνει «τόπος φυγής (διεξόδου) προς

τη  θάλασσα». Και πράγματι, από τη γεωγραφική θέση και τη μορφολογία του

εδάφους δικαιολογείται μια τέτοια ονομασία για την περιοχή, γιατί μέσω

αυτής εύρισκε διέξοδο προς τη θάλασσα η αρκαδική ενδοχώρα. Εξάλλου

υπάρχουν τεκμήρια ότι η Νέδα ήταν πλωτός ποταμός για μικρά σκάφη κοντά

στις εκβολές της. Η πιθανότητα, όμως, αυτή, δηλαδή η «Φιγαλία» να

προέρχεται από το «Φυγαλία» (=έξοδος προς τη θάλασσα), είναι μάλλον

μικρή και μια τέτοια ετυμολογία θα πρέπει να θεωρηθεί αβέβαιη, διότι δεν επι-

βεβαιώνεται από γραπτές πηγές: δεν τη συναντάμε ούτε σε κείμενα, ούτε σε

λεξικά, ούτε σε άλλες πηγές πληροφόρησης. Τέλος, αναφέρεται και η άποψη

ότι η ονομασία «Φιγαλία» μπορεί να προήλθε από το όνομα μιας νύμφης της

μυθολογίας, της νύμφης Φιγαλίας.

Με την ευκαιρία, ας προσθέσουμε για τους αναγνώστες μας, ότι την αρχαία λέξη

«αλς» (θάλασσα), εκτός του ότι την ανιχνεύουμε και σε άλλες σημερινές λέξεις

(όπως αλιεία, αιγιαλός-γιαλός κλπ.), τη γνωρίζουμε και από την αρχαία φράση του

Ομήρου «παρά θιν’ αλός» (= στην παραλία, στην ακρογιαλιά), που την ακούμε και

σήμερα. Επίσης ας διευκρινίσουμε ότι οι νύμφες ήταν γυναικείες θεότητες της μυθο-

λογίας, που ζούσαν σε ποτάμια, δάση κλπ.

β) Οι κάτοικοι της Φιγαλίας κανονικά θα έπρεπε να λέγονται Φιγάλιοι,

όπως της Τριφυλίας λέγονται Τριφύλιοι και της Ολυμπίας Ολύμπιοι. ΄Ομως, η

ονομασία «Φιγάλιοι» δεν επιβεβαιώνεται από τις γραπτές πηγές και δεν ανα-

φέρεται από τους συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με τη Φιγαλία. Και από

τους νεότερους μόνον ο Καζαντζάκης χρησιμοποιεί, σε μια ταξιδιωτική περι-

γραφή του, τον όρο «Φιγάλιοι», επηρεασμένος μάλλον από τις προαναφερθείσες

γειτονικές ονομασίες «Τριφύλιοι» και «Ολύμπιοι». Αντιθέτως, και στα κείμενα

των αρχαίων συγγραφέων και στις αρχαίες επιγραφές, οι κάτοικοι της

Φιγαλίας αναφέρονται ως Φιγαλείς, κατ’ αναλογία προς τις ονομασίες άλλων

ελληνικών φύλων ή κατοίκων πόλεων, όπως Αιολείς, Δωριείς, Ερετριείς,

Θεσπιείς κλπ. 

Επομένως: για τους κατοίκους της Φιγαλίας κρατάμε την αρχαία ονομασία

Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα.

Συνέχεια στην 5η σελ. 

Συνέχεια από την 1η σελ. 
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Συνέχεια από την 4η σελ. 

«Φιγαλείς» μαζί, βέβαια, με τη νεότερη και λαϊκότερη ονομασία «Φιγαλιώτες».

Άλλωστε, δύο τύπους, ένα λόγιο και ένα λαϊκό, έχουμε και σε πολλές άλλες

περιπτώσεις: Πύργιοι και Πυργιώτες, Χίοι και Χιώτες, Νάξιοι και Ναξιώτες

κλπ. Και, βέβαια, περιττό να προσθέσουμε ότι για τους Ζουρτσάνους οι αντί-

στοιχες ονομασίες είναι «Νεοφιγαλείς» και Νεοφιγαλιώτες».

γ) Σχετικά με την ως άνω ονομασία επισημαίνεται επίσης η λεπτή διαφορά

ανάμεσα στο σωστό «Φιγαλείς» και στο λανθασμένο «Φιγαλιείς», στο οποίο

μπορεί να μας παρασύρει η ηχητική ομοιότητα με λέξεις, όπως αλιείς

(ψαράδες), Ερετριείς (κάτοικοι της Ερέτριας) κ.ά. Η διαφορά είναι η εξής: η

λέξη «αλιείς» γίνεται από το θέμα αλι- και την κατάληξη –εις. Η λέξη

«Ερετριείς» σχηματίζεται από το θέμα Ερετρι- και την κατάληξη -εις. Και στις

δύο αυτές περιπτώσεις υπάρχει το -ι- ως χαρακτήρας του θέματος, δηλαδή

ως τελευταίο γράμμα του θέματος πριν από την κατάληξη –εις. ΄Ετσι, με την

προσθήκη της κατάληξης -εις στα θέματα αλι- και Ερετρι- , έχουμε αντίστοιχα

τους τύπους αλι-είς (αλιείς) και Ερετρι-είς (Ερετριείς).

΄Ομως, η λέξη «Φιγαλείς» σχηματίζεται από το θέμα Φιγαλ- (Φίγαλ-ος, Φι-

γαλ-ία, Φιγαλ-είς), στο οποίο ο χαρακτήρας (δηλ. το τελευταίο γράμμα) δεν

είναι -ι- αλλά -λ- . Επομένως, στο θέμα Φιγαλ- προσθέτουμε την κατάληξη -

εις και έχουμε το σωστό Φιγαλ-είς (Φιγαλείς).

Αν πούμε Φιγαλ-ι-είς (Φιγαλιείς), θα έχουμε κάνει το σφάλμα να προσθέσουμε

αυθαίρετα ένα -ι- εκεί που δεν υπάρχει και δεν δικαιολογείται. 

δ) Για τα πολιτιστικά, αθλητικά και άλλα δρώμενα, που περιλαμβάνουν οι

πραγματοποιούμενες, τα καλοκαίρια κυρίως, εκδηλώσεις στην περιοχή μας,

μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις λέξεις «τα φιγάλια» (με κατάληξη -ια) ή «τα

Φιγάλεια» (με κατάληξη -εια). Είναι και οι δύο σωστές στην ορθογραφία, η

πρώτη ως προερχόμενη από το «Φίγαλος» και η δεύτερη από το «Φιγαλεύς».

Περιττό να προσθέσουμε και εδώ ότι οι αντίστοιχες λέξεις για τη Ζούρτσα

θα είναι «Νεοφιγάλια» ή «Νεοφιγάλεια».

ε) Στη διάδοση της λανθασμένης γραφής «Επικούρειος» (με κατάληξη 

-ειος) είχε συντελέσει και η τοπική εφημερίδα του Πετραλωνίτη δημοσιογράφου

Τ.Μ.Ξύδη, που εκδιδόταν επί πολλά χρόνια στην Ανδρίτσαινα με την ονομασία

«Επικούρειος Απόλλων» αντί του ορθού «Επικούριος Απόλλων». ΄Ηρθε η

ώρα, ένας νεότερος Πετραλωνίτης, να διορθώσει το σφάλμα του παλαιού.

Επισημαίνεται, επίσης, η αυτονόητη υποχρέωση των επισήμων Αρχών και

των Υπηρεσιών, να αποκαταστήσουν την ορθή γραφή των όρων «Επικούριος

Απόλλων» και «Φιγαλία» στα επίσημα έγγραφα, στα έντυπα, στις πινακίδες

κλπ. ώστε να μη διαιωνίζεται το σφάλμα.

Αυτονόητη - προσθέτουμε - είναι και η υποχρέωση των αναγνωστών, τόσο της

εφημερίδας «Τα Πετράλωνα», όσο και της εφημερίδας «η Ζούρτσα», να υιοθετήσουν

όλοι την ως άνω ορθογραφία, ως μυημένοι πλέον στα... μυστικά της, αλλά και να τη

διαδώσουν, ώστε η χρήση της να γενικευθεί και να παγιωθεί.

Ε) Συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω, καταλήγουμε στα έξής βασικά συμπε-

ράσματα, που πρέπει να κρατήσουμε και να θυμόμαστε:

― Ο Απόλλων γράφεται «Επικούριος» (-ιος, με -ι-)

― Για την περιοχή και τα χωριά (Ζούρτσα-Παύλιτσα) γράφουμε 
«Φιγαλία» (-ια, με -ι- )

― Ο τύπος «Φιγάλεια» (με τόνο στο -γά- και κατάληξη -εια) χρησιμο-
ποιείται, όταν αναφερόμαστε στην αρχαία «Φιγάλεια»

― Οι κάτοικοι λέγονται «Φιγαλείς (γενική: των Φιγαλέων) ή και 
«Φιγαλιώτες»

― Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής μπορούν να λέγονται
και να γράφονται «τα Φιγάλια» (από το Φίγαλος) ή και « τα
Φιγάλεια» (από το «Φιγαλεύς»)

Τελειώνοντας, ας μας επιτραπεί να ελπίζουμε ότι το δημοσίευμα αυτό

ήταν ευχάριστο, ενδιαφέρον και πολλαπλώς χρήσιμο για όλους: Και για

όσους πρακτικά θα αρκεστούν στα βασικά του συμπεράσματα, που συνοψίζονται

στο τέλος, αλλά και για όσους – λιγότερο ή περισσότερο μυημένους – ενδια-

φέρονται να μάθουν και το «γιατί» των πραγμάτων και γοητεύονται από την

ωραία – αν και συχνά δύσκολη – περιδιάβαση στα μυστικά της γραμματικής,

της γλώσσας και της ιστορίας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Έκδοση τριμηνιαίου περιοδικού στο Ν. Ηλείας

Οι εκδόσεις ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΡΕΣΣ με έδρα την Αρχαία

Ολυμπία εξέδωσαν το τριμηνιαίο περιοδικό ποικίλης

ύλης «ΚΟΤΙΝΟΣ».

Το περιοδικό θα κυκλοφορεί τα Ηλιοστάσια και

τις Ισημερίες και θα δημοσιεύει κυρίως ιστορικά και

λαογραφικά θέματα του νομού μας με πλούσιο φω-

τογραφικό υλικό.

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού είναι έγχρωμο

πολυτελούς κατασκευής με 96+4=100 σελίδες μεγέ-

θους 21Χ28 εκατ. Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο

στους επτά Καλλικρατικούς Δήμους του νομού Ηλείας

και περιλαμβάνει 29 θέματα και περισσότερες από

250 έγχρωμες φωτογραφίες. To «ΚΟΤΙΝΟΣ» πωλείται

στην Αθήνα την Πάτρα και σε επιλεγμένα σημεία του

νομού μας.

Ο εκδότης

Γεώργιος Κοσμόπουλος

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΜΑΛΙΑΔΑ: «Βιβλιοπανόραμα» Αθ.Διάκου 4
ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Περίπτερο Κούρτη Γεωργία
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ: Φραγκοπούλου Αλεξάνδρα
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ: Χαρά Ασπασία
ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ: Δεσινιώτη Φωτεινή
ΒΑΡΔΑ: Μιχόπουλος Τάσος
ΓΑΣΤΟΥΝΗ: Ρηγάτου Σωτήρια
ΖΑΧΑΡΩ: Γκούσκος Νικόλαος
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: Αγγελοπούλου Μαρία
ΚΡΕΣΤΕΝΑ:   Δρακόπουλος Δημήτριος
ΛΑΛΑ: Δημητρόπουλος Σωτήρης
ΠΥΡΓΟΣ: Βιβλιοπωλείο Lexis Μιαούλη 3
ΠΥΡΓΟΣ: Βιβλιοπωλείο Κορκολή Ερμού 3
ΠΥΡΓΟΣ: Βιβλιοπωλείο Σταθοπούλου Ερμού 45
ΑΘΗΝΑ: Βιβλιοπωλείο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ

Ιπποκράτους 112 τηλ. 210-3614736
ΠΑΤΡΑ: Βιβλιοπωλείο ΠΟΛΥΕΔΡΟ

Κανακάρη 147 Τηλεφ. 2610 277342

Mε τον κ.Γεώργιο Κοσμόπουλο, εκδότη του πε-
ριοδικού «ΚΟΤΙΝΟΣ» ο Σύλλογός μας έχει επικοινωνία
και συνεργασία. Μας πληροφόρησε ότι θα συνεχίσει
να δημοσιεύει και να προβάλλει κομμάτια της Ζούρ-
τσας.

Δημοσιεύουμε παραπάνω τα σημεία πώλησης του
περιοδικού, διότι πιστεύουμε ότι πολλοί συμπατριώτες
μας, θα θέλουν να το προμηθευτούν και να ταξιδέψουν
μέσα από τις εικόνες του, στηρίζοντάς το συγχρόνως,
όπως όλοι οφείλουμε.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Νέα Φιγαλία (Ζούρτσα). Μερική άποψη.

«ΚΟΤΙΝΟΣ»
ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26240 22541 ΚΑΙ 6986 488405 –
6986 601725

Fax: 26240 22037   e-mail: kotinos1@otenet.gr
Τ.Κ. 270 65 Αρχαία Ολυμπία
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΜΕΛΟΣ  

Αγαπητέ μας Τάκη,
Εκ μέρους των

παλαιών μελών και
συνεργατών σου στο
Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου των
Ζουρτσάνων Αθήνας
και Πειραιά «Ο Άγιος
Νικόλαος» σου απευ-
θύνω τον ύστατο χαι-
ρετισμό.

Κοντά είκοσι χρό-
νια συνεργαστήκαμε
στο Δ.Σ. και προγραμ-
ματίσαμε και υλοποι-
ήσαμε διάφορα έργα που κοσμούν τη Ζούρτσα. Το
ενδιαφέρον σου και η άψογη συμπεριφορά σου θα
μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής σου εγκαταστά-
θηκες στη γενέτειρά σου, την οποία  τόσο πολύ
αγάπησες. ΄Οπως θα έλεγε ο ποιητής Κάλβος «να
μη δώσει η μοίρα να πεθάνω εις ξένην γήν». Πράγ-
ματι η μοίρα θέλησε εκεί που είδες το πρώτο φως
της ημέρας, εκεί να αφήσεις την τελευταία σου
πνοή. Να προσθέσω ακόμη εδώ, αναφερόμενος
στα λόγια του μεγάλου μας ποιητή Καβάφη – με
παραλαγή – «σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαρραλέος
αποχαιρέτα την Ζούρτσα, που χάνεις».

Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να σε κατατάξει
εν χώρα ζώντων και εν σκηναίς δικαίων και στην
οικογένειά σου και στους οικείους σου να προσφέρει
βάλσαμο παρηγοριάς και σε όλους μας η μνήμη
σου να είναι αιώνια.

Βασίλης Αθ. Κλέντος

Στις 24 Ιουνίου σταμάτησε να χτυπά η καρδιά
του Τάκη μας. Όπως ήταν το αξέχαστο χαμόγελό
του ήταν και η ψυχή του. Τον χαρακτήριζε ανιδιο-
τέλεια και απέραντη αγάπη για όλους μας. Ήταν
ένας υπέροχος σύζυγος και χρυσός πατέρας. Γόρ-
διος ήταν ο δεσμός με τα αδέλφια του που ποτέ
δεν μπόρεσε κανείς να κόψει. Την οικογένειά μας,
της Αγλαϊας Δόξα- Αβραμίδου, ποτέ δεν ξέχασε.
Ποτέ, τη μητέρα μου καθώς και την αδελφή της
μέχρι που έφυγαν από τη ζωή. Τα αισθήματα σεβα-
σμού και παντοτινής αγάπης τα μεταδώσανε και
σε μας με ατελείωτα λόγια αγάπης.

Γλυκιέ μου Τάκη, για μας δεν έφυγες. Θα
είσαι πάντα ζωντανός στην ψυχή και τη σκέψη
μας. 

Ευτυχία Αβραμίδου-Αυγουστή  

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Αγαπημένη μας γιαγια ́,

Έφυγες εν́α Σαβ́βα-
το του Απριλ́η του 2011
(στις 9 του μήνα), σε
ηλικι ́α 98 ετών, αθόρυ-
βα και η ́συχα, ο ́πως
πάντα ησ́ουν αν́θρωπος
ήσυχος και χαμηλών
τόνων, αλλα ́ ποτέ η πα-
ρουσία σου δεν περ-
νου ́σε απαρατήρητη.

Ήσουν η μονάκριβη
κο ́ρη του προπα ́ππου
μας Νικολα ́κη Καπο-
γιαν́νη μαζί με τα άλλα
πε ́ντε σου αδέλφια, με μικρότερο απ’ όλους τον
παππού μας τον Ντίνο, που του είχες ιδιαι ́τερη αδυ-
ναμία και πα ́ντα τον περίμενες να έρθει να τα πείτε.

Ό́σοι σε γνώριζαν θα συμφωνη ́σουν μαζί μας
πως η ́σουν μετρημένη, απλη ́ και ουσιαστικη ́, αφο-
σιωμένη σύζυγος, α ́ξια και προικισμένη μα ́να και
γιαγιά. Μια ζωή πρε ́σβευες την πεποι ́θηση ότι δεν
υπα ́ρχει τι ́ποτα ιερότερο απο ́ τον οικογενειακο ́
δεσμο ́ και από την αλληλεγγύη, τη φροντι ́δα, τη
συμπαρα ́σταση και την αγάπη, κι αυτές τις αξίες με-
ταλαμπάδευσες στα παιδια ́ και στα εγγόνια σου,
καθώς στάθηκες πα ́ντοτε δι ́πλα μας, στις χαρές
αλλα ́ και στις δυσκολιές, οπ́ως θα εκ́ανε μια γυναικ́α
με δυναμική προσωπικότητα − αν κι εσυ ́ ήσουν μια
απλη ́ γυναι ́κα του χωριου ́.  Στα ́θηκες αντάξια δίπλα
σ’ έναν δίκαιο και εργατικό άνδρα με ισχυρή προ-
σωπικοτ́ητα, οπ́ως ητ́αν ο παππους́ μας ο Παναγιωτ́ης,
και μαζί ευτυχήσατε να δώσετε στα έξι παιδιά σας
τα απαραίτητα εφο ́δια να γίνουν άξια μέλη της κοι-
νωνίας και να δημιουργήσουν με τη σειρα ́ τους τις
δικε ́ς τους οικογε ́νειες.

Όλη σου η ζωη ́ ήταν γεμα ́τη καλοσύνες, καθώς
ήσουν άνθρωπος δοτικο ́ς, σεμνός κι ολιγαρκής, και
μελ́ημα ́ σου ητ́αν να προσφερ́εις ανιδιοτελως́ χωρις́
να σε αφορα ́ η αναγνωρ́ιση η ́ η επιβραβ́ευση. Πάντα
βοηθούσες εκείνους που είχαν ανάγκη, και όποιος
σου χτυπου ́σε την πόρτα ε ́τρεχες με στοργη ́ να τον
περιποιηθει ́ς − ιδιαι ́τερα αν επρο ́κειτο για παιδια ́,
που τα φρο ́ντιζες και τα αγαπου ́σες όπως τα δικα ́
σου, και το ιδ́ιο σε αγαπουσ́αν κι εκειν́α σαν δευτ́ερη
μάνα τους.

Πάντα είχες τη διάθεση να μας μιλάς, να μας
συμβουλευέις και να μας εξιστορεις́ αυτα ́ που περ́ασε
η γενιά σου την εποχή της Κατοχη ́ς, με τους Γερμα-
νου ́ς και τους Ιταλούς που ει ́χαν επιλέξει το δικο ́
σου σπι ́τι για κατάλυμά τους. Αλήθεια, πόσο μας
έκανε εντυ ́πωση το τέχνασμά σου να βα ́ζεις μουν-
τζου ́ρες σε όλο σου το προ ́σωπο και το σω ́μα για να
προφυλαχθει ́ς από τους κατακτητές, ενω ́ όλο το
σπιτ́ι και τα παιδια ́ τα είχες καθαρα ́ και φροντισμεν́α.

Πάντα με το γέλιο και τις έξυπνες κινη ́σεις σου
έδινες λυ ́σεις σε ο ́λα τα προβλήματα, έχοντας τον
δικο ́ σου μοναδικό τρόπο να επικοινωνει ́ς με όλους,
καθώς όσοι σε γνώριζαν ε ́νιωθαν σαν να σε ήξεραν
χρόνια, σε εκτιμουσ́αν για την καλη ́ σου την καρδια,́
κι ε ́ρχονταν και ξανάρχονταν για να σε δουν. Σε μια
εποχή όπως η σημερινή, που χαρακτηρίζεται απο ́
χαλαρούς δεσμου ́ς κι επιφανειακές σχέσεις, μα ́ς
δι ́δαξες το μοντέλο της οικογε ́νειας και την αγα ́πη
για τον συνα ́νθρωπο, και με την αμείωτη ψυχική
σου αντοχή, την ειλικρίνεια και το ηθικό συ ́στημα
αξιών σου θα αποτελείς ε ́να πρότυπο με διαχρονικη ́
δυ ́ναμη που πάντα θα μας εμπνε ́ει. 

Μέχρι το τε ́λος της ζωής σου είχες την πνευμα-
τικη ́ σου διαυ ́γεια, κι έτσι θα σε θυμο ́μαστε πάντα
γλυκια ́ μας γιαγια,́ με το ηχηρο ́ σου γελ́ιο να αντηχει ́
στα αφτιά μας και να μας διν́ει δυν́αμη και αισιοδοξιά
για τη ζωη ́ − αυτη ́ είναι η μεγα ́λη κληρονομιά που
απλόχερα μας άφησες. 

Να εί́ναι ελαφρυ ́ το χώμα που σε σκεπα ́ζει.
Σι ́γουρα θα ει ́σαι δι ́πλα στους αγαπημένους του
Χριστου ́ μας.

Τα εγγόνια σου 
Ράνια Σταματοπου ́λου-Λούτου

(Φιλόλογος, Μεταφρα ́στρια Αγγλικη ́ς −Γαλλικής, 
Ιστορικο ́ς Τέχνης, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου

Αθηνών),
Αλέξης Σταματο ́πουλος

(Οικονομολο ́γος – Μα ́στερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Γεννήσεις:
- Στις 25/2/11 ο Άρης Κατσάμπουλας και η σύζυγός

του Σοφία απέκτησαν κοριτσάκι.
- Στις 10/2/11 ο Κώστας Κουτσόπουλος του Διονυ-

σίου και η σύζυγός του Έρη απέκτησαν αγοράκι.
- Στις 4/3/11 o Δημήτρης Αναστασόπουλος και η

Παναγιώτα Βλάχου απέκτησαν κοριτσάκι.
- Στις 10/4/11 ο Γεώργιος Τάγαρης του Φωτίου και

η σύζυγός του Τούλα απέκτησαν αγοράκι.
- Στις 24/4/11 ο Τιμολέων Παπανδρέου και η σύζυγός

του Ολυμπία απέκτησαν αγοράκι.

Να τους ζήσουν.

Βαπτίσεις:
- Στις 8/5/11 ο Χρήστος Στριγκλόγιαννης του Παν/τη

και η σύζυγός του Ευστρατία βάπτισαν το αγοράκι

τους και του έδωσαν το όνομα Παναγιώτης.

- Στις 21/5/11 ο Ιωάννης Γιαννίκος του Κων/νου

και η Ακριβή Καπογιάννη βάπτισαν το αγοράκι

τους και του έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνος.

- Στις 19/6/11 ο Γεώργιος Καπλάνης και η σύζυγός

του Αθηνά βάπτισαν το αγοράκι τους και του

έδωσαν το όνομα Ανάργυρος.
- Στις 25/6/11 ο Δημήτριος Λιάκος (γιός της Αμαλίας

Φλέσσα) και η  του σύζυγός του βάπτισαν το κο-

ριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα Νικόλ.

- Στις 25/6/11 ο Νικόλαος Αγγελόπουλος και η σύ-

ζυγός του Ελευθερία βάπτισαν το αγοράκι τους

στον Ιερό ναό Μυροφόρων Αγίων Αναργύρων και

του έδωσαν το όνομα Γεώργιος.

Να τους ζήσουν.

Αρραβώνας:
- Στις 24/4/11 έγινε ο αρραβώνας του Αθανασίου

Στριγκλόγιαννη του Παναγιώτη και της Βίκης

Χατζή του Δημητρίου.

Τους ευχόμαστε καλά στέφανα.   

Γάμοι:
- Στις 8/5/11 έγινε ο γάμος του Νικολάου Μουγίου

του Αναστασίου και της Αδαμαντίας Καπλάνη
του Γεωργίου στον Ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής

στο Κεφαλάρι Ναυπλίου.

- Στις 7/5/11 έγινε ο γάμος του Ιωάννη Γρηγορό-
πουλου και της Αντιόπης Μιχαλοπούλου στον

Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Ν.Φιγαλίας.

- Στις 15/5/11 έγινε ο γάμος του Γεωργίου Ζάγκου
και της Παναγιώτας Τάγαρη του Σπυρίδωνος στο

Καλό Νερό. 

- Στις 25/6/11 έγινε ο γάμος του Νικολάου Αγγε-
λοπούλου του Γεωργίου και της Ελευθερίας Σα-
μουρίδη στον Ιερό ναό Μυροφόρων Αγίων Αναρ-

γύρων.

- Στις 25/6/11 έγινε ο γάμος του Αλεξάνδρου Κο-
λοκούτσα και και της Χριστίνας Νάκου (εγγονής

του Τάκη Σιώρη) στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας

Ιλίου.

- Στις 19/6/11 έγινε ο γάμος του Μιχάλη Κρακό-
τσογλου και της Φωτεινής Βλάχου του Θεοδώρου

στον Ιερό ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσουν ευτυχισμέ-

νοι.

Θάνατοι:
- Στις 22/4/11 απεβίωσε στο Νοσοκομείο Ευαγγε-

λισμός η Χριστίνα Καράπαπα ετών 87 και ετάφη

στο κοιμητήριο του Μοναστηριού.

- Στις 11/5/11/ απεβίωσε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

ο Αθανάσιος Παπαγιώργος ετών 80 και ετάφη

στο κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία. 

- Στις 25/5/11 απεβίωσε στην Αθήνα η Σοφία Κάσ-
σαρη-Ρούσου ετών 75 και ετάφη στο κοιμητήριο

Αγίων Αναργύρων.

Στις οικογένειές τους εκφράζουμε τα θερμά μας

συλλυπητήρια.

Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε θερμά τους συμπατριώτες μας που
θέλουν να γράφουν νεκρολογία για τα προσφιλή
τους πρόσωπα  και αυτή να δημοσιεύεται στην
εφημερίδα του Συλλόγου, το κείμενό τους να
μην υπερβαίνει περίπου τις 300 λέξεις. 
Άλλωστε, «ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλά εν τω
ευ τo πολύ», για να θυμηθούμε και την αρχαία
ρήση. 

Μετάφραση:  Το καλό δεν βρίσκεται μέσα στο
πολύ (στην ποσότητα),  αλλά το πολύ βρίσκεται

μέσα στο καλό (στην ποιότητα).
Από τη σύνταξη της εφημερίδας

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ν. Φιγα-
λέων (Ζουρτσάνων) Αθήνας - Πειραιά, συνήλθε
εκτάκτως μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό γε-
γονός του θανάτου του αειμνήστου συμπατριώτη
μας, πρώην Γενικού Γραμματέα, επί πολλά χρόνια,
του Συλλόγου μας και ομόφωνα ΨΗΦΙΖΕΙ τα πα-
ρακάτω: 
1. Να συμμετάσχει εκπρόσωπος του Συλλόγου

μας στην κηδεία του. 
2. Να εκφρασθούν θερμά συλλυπητήρια στην οι-

κογένειά του. 
3. Να διατεθεί το ποσό των 200 € υπέρ των

έργων του Συλλόγου μας, για τα οποία στο πα-
ρελθόν είχε βοηθήσει τα μέγιστα ο εκλιπών. 

4. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στην εφημερία
«Ζούρτσα». 

5. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους
του. 

Αθήνα 24/6/2011 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Ευχαριστούμε την κ. Φωτεινή Χατζή, η οποία
μας προσφέρει συνεχώς, χειροποίητα κεντημένα
μικροαντικείμενα για το πωλητήριο του Μου-
σείου μας.  

Η βοήθειά της είναι πολύτιμη για το Σύλλογο.
Ευχόμαστε και άλλες κυρίες, μέλη του Συλλόγου
μας, να την μιμηθούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Εισφορές για την εφημερίδα

Δημοσθενίδης Γεώργιος  ......................................30 €

Κολόσακας Κωνσταντίνος .....................................20 € 

Bλάχος Ελισσαίος .................................................20 € 

Στριγκλόγιαννη Ιωάννα .........................................20 € 

Γερόσταθου-Κατσάμπουλα Ολυμπία .....................20 € 

Παλούμπας Βασίλειος .......................................... 20 € 

Ζαριφοπούλου Αφρούλα........................................15 € 

Σταματόπουλος Αντώνης.......................................25 € 

Κωτσάκη Αιμιλία ....................................................30 € 

Πιπιλή Ευσταθία ................................................... 20 € 

Χατζής Δημήτριος του Παν/τη.............................. 20 € 

Στριγκλόγιαννης Παν/της του Αθαν.......................20 € 

Βλάμης Σπύρος του Νικολάου ..............................20 € 

Παλαιοθόδωρος Νικόλαος ................................... 50 € 

Μπινιώρης Χρήστος του Θεοδ. ............................. 20 € 

Μπινιώρη Φωτεινή του Θεοδώρου ........................20 € 

Μπινιώρη Αναστασία του Θεοδ............................. 20 €

Λούτος Σωτήριος του Αθαν. ..................................10 € 

Παπανδρέου Δήμητρα ...........................................20 € 

Βλάμη Μαρία του Ιωάν.( Ολλανδία) ......................50 €

Μανιάτης Αριστείδης ............................................15 €

Ανώνυμος ..............................................................20 €

Καπογιάννης Νικόλαος του Χρηστ. ...................... 40 €

Πολυχρονόπουλος Νικ.του Γεωργ. .......................30 €

Κατσάμπουλας Χρήστ.του Αναστ. ........................ 20 €

Βλάμη-Πούρνου Γλυκερία .....................................20 € 

Νεοφώτιστος Θεόδωρος ...................................... 20 €

Δάβανος Αθανάσιος του Νικολ..............................50 €

Δάβανος Ιωάννης του Νικολάου .......................... 50 €

Πούρνου Αθανασία................................................ 25 €

Πετρόπουλος Νικόλαος ....................................... 20 €

Πετροπούλου Πολυξένη .......................................20 €

Γιαννίκου Παγώνα ..................................................10 €

Γιαννίκος Σπύρος του Νικολάου ............................10 €

Καρανάση Άννα του Κων/νου ...............................10 €

Παπαγεωργίου Αγγελική του Ηρακ .......................15 €

Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ηρακ. ......................15 €

Παπαγεωργίου Μαρία του Ηρακ. ..........................15 €

Παπαγεωργίου Νίκη του Ηρακλή. .........................15 €

Μανώλη Κλεώνη  ................................................. 20 €

Μανώλη-Σιλβέστρου Όλγα .................................. 15 €

Μανώλη Φωτεινή του Ευθυμίου............................ 15 €

Κλέντου Ευαγγελία................................................10 € 

Καζατζής Νικόλαος του Κων/νου .........................20 €

Κλέντος Αναστάσιος του Ιωάννου ....................... 30 €

Κλέντος Ευθύμιος του Ιωάννου ............................50 €

Εισφορές για τα έργα του Συλλόγου

Κατσάμπουλας Χρήστος του Αναστ.................... 50 €
Εις μνήμην Τάκη Φάμελου

Οικογένεια Νικολάου Παπαδοπούλου ..............100 €

Οικογένεια Αντωνίου Σταματοπούλου.................60 €

Εις μνήμην της μητέρας και γιαγιάς

Χρυσούλας Παπαδοπούλου

Δημοσθενίδης Γεώργιος .......................................70 €

Εις μνήμην Φωτεινής και 

Ελευθερίας Δημοσθενίδη,

Σεβαστής & Νίκου Διαμαντόπουλου

Λογοθέτης Δημήτριος-Δήμητρα ........................100 €

(το γένος Παλαιοθόδωρου)

Εις μνήμην γονέων τους

Αλεξάνδρου-Αγγελικής και

Κωνσταντίνου-Μαρίας

Παλαιοθόδωρος Νικόλαος ................................. 250 $

Εις μνήμην Βασιλικής Καζαϊτη- 

Παλαιοθόδωρου

Πολυχρονόπουλος Νικόλαος του Γεωργ. ............50 €

Εις μνήμην των γονέων του

Γεωργίου και Θεοφανής και της

αδελφής του Δήμητρας

Είχα πάντα την επιθυμία και ένοιωθα την
ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο
φαρμακοποιό του χωριού μας τον κ. Κώστα
Δεμπεγιώτη, για την προσφορά του, τις εξυπη-
ρετήσεις και τις διευκολύνσεις του σε όλους
μας, σ’ αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, που είναι
η υγεία μας.

Εδώ και 25 χρόνια περίπου, απολαμβάνουμε
την άνετη παροχή της φαρμακευτικής περί-
θαλψης όλοι οι Ζουρτσάνοι με τη λειτουργία
του φαρμακείου στον τόπο μας.

Ας σκεφθούμε λίγο την εποχή χωρίς
φαρμακείο, τις δυσκολίες και τις συνέπειες
από την ελλειψή του. Κόπος, χρόνος, αγωνία,
χρήματα και, τέλος, κίνδυνος να χαθεί μια αν-
θρώπινη ζωή.

Πολλές φορές ένοιωσα την ανάγκη εκ μέ-
ρους μου, αλλά και εκ μέρους άλλων να ειπώ
ένα δημόσιο ευχαριστώ.

Την αφορμή όμως για τη γραπτή συτή ευ-
χαριστία την πήρα όταν τελευταία είδα μια λε-
πτομέρεια. Λεπτομέρεια όμως, που δείχνει
ευαισθησία και υπευθυνότητα του φαρμακοποιού
μας σε βασικά θέματα που αφορούν την υγεία
μας και η οποία σχετίζεται με τη δουλειά του.

Τυχαία πρόσεξα τις συμβουλές που είναι
τυπωμένες επάνω στην πλαστική σακούλα με
την οποία παίρνουμε τα φάρμακά μας όταν
εκτελείται η συνταγή.

Μια λεπτομέρεια που δίνει όμως βασικές
συμβουλές για τη ζωή και την υγεία μας. Επι-
τρέψτε μου να τις επαναλάβω.

ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Όχι στα οινοπνευματώδη ποτά
Τρώτε πολλά φρέσκα λαχανικά
Προτιμάτε το ψωμί ολικής αλέσεως
Τρώτε άφθονα φρούτα
Αποφεύγετε το γλυκά και γενικά τη ζάχαρη
Προτιμάτε το ελαιόλαδο
Πίνετε πολύ νερό
Τρώτε συχνά ψάρι
Ελαττώστε ή κόψτε το τσιγάρο
Αποφεύγετε την ακινησία, ασκηθείτε

Τον ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την προ-
σφορά του που είναι βασική για την υγεία μας
και την ποιότητα της ζωής μας, για τις συμβου-
λές του τις πολύτιμες και του ευχόμαστε ολό-
ψυχα ό,τι καλύτερο στη ζωή του. Η προσφορά
του είναι μεγάλη.

Μίνα Κέκη-Παπακυριακοπούλου

Μια ευχαριστίαΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στις 24 Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του
Πολιτιστικού Συλλόγου οι καθιερωμενες ετήσιες αρχαιρεσίες για
την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο διαμορφώθηκε
ως εξης: 

Πρόεδρος:           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΠΑΛΛΑ, 
Αντιπρόεδρος:     ΦΩΤΗΣ ΜΙΚΕΛΗΣ, 
Γραμματέας :       ΙΩΑΝΝΑ Ε. ΤΣΟΥΤΑ, 
Ειδ. Γραμματέας: ΠΕΝΗ ΧΡΟΥΣΗ-ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ, 
Ταμίας:                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΛΕΝΤΟΥ, 
Μέλη:                   ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΕΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας στήριξαν και μας
έδωσαν την ευκαιρία να προσπαθήσουμε και εμείς μέσα από τις
ιδέες μας να 

ζωντανέψουμε το χωριό μας.
Αναστασία Πάλλα

Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ
του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Φιγαλίας

Ο Σύλλογος των Ζουρτσάνων της Αθήνας και του Πειραιά,
σε μια προσπάθεια οι Νέοι του χωριού μας που ζουν στην
Αττική να έρθουν πιο κοντά και να γνωριστούν μεταξύ τους,
διοργάνωσε μια βραδιά το Σάββατο 14-05-1011 στις 7,30 στο
νεανικό ξενοδοχείο ATHENS STYLE (Αγίας Θέκλας 10, Μονα-
στηράκι).

Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική και αυτό συνετέλεσε ώστε
να γνωριστούμε όλοι καλύτερα μεταξύ μας, να γίνουμε μια
μεγάλη παρέα, να πιούμε το ποτό μας ακούγοντας ωραία
μουσική και απλά να περάσουμε τέλεια. Η γιορτή εξελίχθηκε σ’
ένα πάρτι γεμάτο νιάτα και ζωντάνια, γιατί όλοι μας έχουμε ένα
κοινό στοιχείο που μας ενώνει, και αυτό είναι το χωριό μας...,
που τόσο αγαπάμε!!

Η είσοδος ήταν ελεύθερη και το πρώτο ποτό ήταν κερασμένο
από εμάς. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συντελεστές της εκδή-
λωσης, τον Αλέξη Αντωνόπουλο, τον Παναγιώτη Γκουβάτσο
(DJ) και ολους εσάς για την συμμετοχή σας. Επίσης ευχαριστούμε
τον Ξενώνα Ιλάκια του χωριού μας για την προσφορά του στην
εκδήλωση, (δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα), η οποία κλη-
ρώθηκε την ημέρα εκείνη.

Αυτό θα επαναληφθεί με την πρώτη ευκαιρία, πιθανότατα
μέσα στο Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη. (σχετική ανακοίνωση στο face-
book).

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Βασ. Γλούμης

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
«ΦΙΓΑΛΙΑ»

Σταυροπούλου Σωτηρία

Τηλ. 26250 41171 κιν. 6942 988380
(Έναντι Φαρμακείου Νέας Φιγαλίας)

ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ
Παπλώματα- Κουβέρτες-Κουρτίνες

και Ρούχα όλων των ειδών

ΕΞΥΠΝΕΣ  ΑΤΑΚΕΣ:

― Πίστευα πως όλοι πρέπει να πληρώ-
νουμε τους φόρους μας με χαμόγελο. Το
προσπάθησα, αλλά επέμεναν για με-
τρητά!!!

― Όλο σου το μέλλον βασίζεται στα
όνειρά σου. Μην χάνεις χρόνο, κοιμή-
σου!!!

Υποτροφία  
σε  νέο επιστήμονα

Στις 4/2/2011 στο McGill University Faculty
Club στο Κεμπέκ, έλαβε χώρα η επίσημη
τελετή απονομής υποτροφιών 2010-2011,
στη φοιτητική νεολαία της Ελληνικής Ομο-
γένειας και Φιλελλήνων του Κεμπέκ, από
διαφόρους φορείς.

Ο Κωνσταντίνος Γκουβάτσος του Πα-
ναγιώτη (από τη Φασκομηλιά),

δευτεροετής φοιτητής διδακτορικού στον
τομέα της πειραματικής Ιατρικής του Πανε-
πιστημίου  McGill, έλαβε υποτροφία από
τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ.

Ήταν αριστούχος μαθητής Γυμνασίου
και Λυκείου. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Πατρών και κατείχε όλα
τα χρόνια των σπουδών του την υποτροφία
του Ιδρύματος Λάτση. Ως πρωτοετής φοι-
τητής διδακτορικού έχει λάβει το 2009 την
υποτροφία της πρυτανείας του Πανεπιστη-
μίου.

Συγχαίρουμε όλοι τον Κωνσταντίνο για
την μέχρι τώρα πορεία του, είμαστε περή-
φανοι για τα παιδιά των συμπατριωτών μας
που διαπρέπουν στην επιστήμη τους και
του ευχόμαστε ένα λαμπρό μέλλον.

Το Δ. Συμβούλιο
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Βρισκόμαστε ήδη στη μέση του φετινού καλοκαιριού. Πέρασαν κιόλας 4 χρόνια

από τον Αύγουστο του 2007. Από τις ζοφερές εκείνες ημέρες της 24ης έως και

28ης Αυγούστου, όπου κατακάηκε κυριολεκτικά η Ηλεία.

Ο απολογισμός σε καταστροφές απαγοητευτικός.

Καταστράφηκαν 130.000 περίπου στρεμ. δασών πεύκης, μεγάλης κυρίως ηλικίας,

που αποτελούσαν την ομορφιά των περιοχών της Ηλείας, κάηκαν περιουσίες των

κατοίκων, κατοικίες, ζώα, στάβλοι, κάηκαν συνάνθρωποί μας. Άλλαξε το περιβάλλον,

άλλαξε η ψυχολογία και η ζωή των κατοίκων.

Ο απολογισμός, σε ό,τι αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα και τον συντονισμό

του κράτους για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, επίσης απαγοητευτικός.

Στις 27 Αυγούστου 2007, το χωριό μας το περικύκλωσαν οι φλόγες αλλά δεν το

έκαψαν. Ο άριστος συντονισμός των νέων του χωριού μας, η χρησιμοποίηση κάθε

μηχανοκίνητου και υλικού μέσου και κυρίως οι ίδιοι, έγιναν ασπίδα για τη διάσωσή

του και των ανθρώπων του. Ο εθελοντισμός σε όλο του το μεγαλείο. Το συμπέρασμα

είναι ότι, το ανθρώπινο και υλικό δυναμικό κάθε Τοπικής Κοινωνίας, μπορεί να

αποδειχθεί χρησιμότερο και αποτελεσματικότερο του «οργανωμένου» κράτους, το

οποίο έχει αποδείξει τις αδυναμίες του και έχει απαξιωθεί, δυστυχώς, απο τους

πολίτες του. 

Η εμπειρία αυτή των νέων του χωριού μας και η ευαισθησία τους για το

περιβάλλον, έγιναν αφορμή να ιδρύσουν τη γνωστή μας Δ.Ε.Ο.Φ. (Διασωστική Εθε-

λοντική Ομάδα Φιγαλίας).

Αξίζει ν’ αναφέρουμε τις δράσεις της Δ.Ε.Ο.Φ. από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Για τούτο, απευθυνθήκαμε στον πρόεδρό της κ. Χρήστο Καπλάνη, ο οποίος μας

έστειλε σχετική επιστολή, το περιεχόμενο της οποίας παραθέτουμε παρακάτω συ-

νοπτικά. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, συγχαίρει και ευχαριστεί την Ομάδα για την εξαιρετική

προσφορά της στον τόπο μας.

Δημ. Δημοσθενίδου

Για να μην ξεχνάμε 
Η ομάδα δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και εντάχθηκε στο μητρώο

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) με αριθμ. 21/2010. Είναι
επίσης ενταγμένη στο Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών του τμήματος εθελοντισμού
Ηλείας, στο Σ.Ν.Ο. (Συντονιστικό Νομαρχιακό ΄Οργανο) και στην Πολιτική Προστασία
του Νομού.΄Εχει στελεχωθεί με 16 πιστοποιημένους διασώστες και 60 μέλη.   

Τα ενεργά μέλη έχουν λάβει την παρακάτω εκπαιδεύση:
• Μάθημα 9 ωρών με το ΕΚΑΒ Ηλείας
• Μάθημα 25 ωρών με H.P.S. GROUP με θέμα: «Θεωρία και πρακτική πρώτων

βοηθειών».
• Σεμινάριο πρώτων βοηθειών με την RSF HELLAS, σε παιδιά Δημοτικού

Σχολείου, με θέμα: «Απεγκλωβισμός ατόμων σε τροχαίο ατύχημα, ανεύρεση
χαμένων εναέριων μέσων».

• Σεμινάριο 25 ωρών με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου, με θέμα:  «Πυρο-
προστασία, πυρόσβεση, απεγκλωβισμός και ασφάλεια διασωστών»

• Σεμινάριο της Γ.Γ.Π.Π. σε συνεργασία με τη Γερμανική Κυβέρνηση, με θέμα:
«Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας».

Δράσεις της Ομάδας:
• Ασφάλιση Ποδηλατικού γύρου ειρήνης 143 χιλ. (από την αρχαία Ίλιδα έως

τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα)
• Ασφάλιση Μαραθωνίου δρόμου 10 χιλ. (από το ναό του Επικούριου Απόλλωνα

έως την αρχαία Φιγάλεια)
• Ασφάλιση ποδηλατικού γύρου στο Δήμο Ζαχάρως.
• Ασφάλιση αγώνα MOTO CROSS στον Πλάτανο Ολυμπίας.
• Διάσωση πολυτραυματία σε χαράδρα
• Συμμετοχή σε έρευνα με το Λιμενικό Σώμα Κατακόλου για τον εντοπισμό

αγνωουμένου στη θάλασσα.
• Συμμετοχή σε έρευνα για τον εντοπισμό αγνΟουμένου ατόμου.
• Κατασβέσεις καμηνάδων εντός οικισμού.
• Απεγκλωβισμός αργοτών - κυνηγών από πτώσεις δέντρων.
• Ανεύρεση κατά τη διάρκεια περιπολίας στον ποταμό ΝΕΔΑ 13 ατόμων.
• Κάθε Κυριακή η ΔΕΟΦ είναι υπεύθυνη για την πυρασφάλεια στην περιοχή του

τέως Δήμου Φιγαλίας.

Δράσεις Πολιτιστικές και Περιβαλλοντικές 
• Αναδάσωση στην περιοχή Καράτουλα Ηλείας με τον SKAI και τη Νομαρχία

Ηλείας.
• Αναδάσωση στο «Μεταλλείο» Νέας Φιγαλίας με το Δημοτικό Σχολείο.
• Μεταφορά του Αγίου Φωτός το βράδυ της Ανάστασης.
• Καθαρισμός παραλίας περιοχής Ράχες με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση

ROMΜEL. 
• Διανομή ανθρωπιστικής Βοήθειας σε απόρους τα Χριστούμεννα με τον Ιερέα

Αναστάσιο.
• Συμμετοχή σε συναυλία με το Σύλλογο των Ζουρτσάνων Αθήνας.

Οι ενεργοί πολίτες του τόπου δημιούργησαν την ομάδα αυτή με δικά τους
έξοδα, (οχήματα – εξοπλισμό), για την προστασία της περιοχής, με τελικό αποδέκτη
και κερδισμένο τον απλό πολίτη. Μελλοντικές δράσεις μας είναι η Οργάνωση Τρά-
πεζας Αίματος και η Πιστοποίηση Ναυαγωσοστών με το Λιμενικό Σώμα.

Ο Δήμος Φιγαλίας μας εξόπλησε με πυρήμαχες φόρμες, φορείο, κράνη και 2
σετ πυροσβεστικού εξοπλισμού για οχήματα 4Χ4 . Η εταιρία ΚΛΕΝΤΟΣ Α.Ε. μας
χορήγησε μπλουζάκια και καπέλα, ο κ. Δημήτριος Καλογιάννης μας αγόρασε τα
Φαρμακεία της ομάδας και ο κ. Παναγιώτης Γιαννίκος χιτώνα και φόρμες.
Εκφράζουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. 

Η ομάδα μας βέβαια έχει ακόμα ανάγκη από αρκετό εξοπλισμό όπως:
Φορείο, φακούς, 2 αναπνευστικές συσκευές διαφυγής, 8 μάσκες για χρήση δα-

σοπυρόσβεσης, 2 τεμ. ασυρμάτους για τα οχήματα, ιατρικά αναλώσιμα, 6 σετ
μάνηκες Φ25 των 25 μέτρων, πυροσβεστήρες 3 και 6 κιλών, σκηνή για την
οργάνωση της ομάδας εκτός οικισμού, και χώρο για τη στέγαση της ομάδας και τη
φύλαξη των υλικών. Απευθυνόμαστε σε Κρατικούς φορείς, Επιχειρήσεις συμπα-
τριωτών μας και γενικά σε όσους έχουν τη δύναμη και την ευαισθησία, να
βοηθήσουν την ομάδας μας.

Για τη Δ.Ε.Ο.Φ
Ο Πρόεδρος Χρήστος Καπλάνης

ΔΡΑΣΕΙΣ  της  Δ.Ε.Ο.Φ.

Καλό  Καλοκαίρι!..

Καλές και ευχάριστες διακοπές ευχόμαστε 

σε όλους τους συμπατριώτες μας και καλή  

αντάμωση το Δεκαπενταύγουστο στη Ζούρτσα.

Τό Δοικητικό Συμβούλιο

Αναμνηστική φωτογραφία

μετά από τη δενδροφύτευση στη θέση «Μεταλλείο», τον Φεβρουάριο του 2011, 

με τη συμμετοχή των μικρών μαθητών και την παρουσία των εκπαιδευτικών τους,

υπό την καθοδήγηση του προέδρου και μελών της Δ.Ε.Ο.Φ.

Με αστείρευτη ενέργεια και διάθεση για προσφορά τα παιδιά παρακολούθησαν με

προσοχή όσα τους είπαν τα μέλη της Δ.Ε.Ο.Φ. για την σημασία της δενδροφύτευσης

αλλά και πως πρέπει να φυτέψουν σωστά ένα δέντρο ώστε να προκόψει. Μέσα σε

λίγες ώρες κατάφεραν να φυτέψουν 400 πεύκα και βελανιδιές, που παραχώρησε το

Δασαρχείο Πύργου. Το σημαντικότερο όμως είναι πως συνειδητοποίησαν ότι έχουμε

όλοι ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, να το φροντίζουμε και να το προστατεύουμε

ώστε να μη ζήσει κανείς στιγμές σαν αυτές που χαράχτηκαν στις καρδιές όλων, το

καλοκαίρι του 2007 όπου οι καταστροφές έπληξαν τον φυσικό πλούτο και κάλος της

Ηλείας.


