
EΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ

ΙΛΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΗ  ΕΚΔΟΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΝΕΩΝ  ΦΙΓΑΛΕΩΝ  (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ)  ΑΘΗΝΑΣ  •  ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ  23 Α, 104 32  ΑΘΗΝΑ 
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 125  • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ  2015  •  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.zourtsa.gr  •  e-mail:syllogos@zourtsa.gr • ΚΩΔΙΚΟΣ: 213622

91

Kωδικός 213622

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

Το Λαογραφικό Μουσείο της Ζούρτσας 
είναι ανοιχτό καθημερινά 10-12 π.μ. 

(και Σαββατοκύριακο).
Όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν 
το Μουσείο οποιαδήποτε άλλη ώρα 

μπορούν να επικοινωνήσουν 
με την κυρία Δήμητρα Τάγαρη-Γιαννίκου
στα τηλ.: 6974 692895 και 26250 41400.

Διαβάστε  σ’  αυτό  το  φύλλο
➤ Νέα από το χωριό μας ......................... σελ. 2 

➤ Μια Ζουρτσάνα του ’21 ................................ 2

➤ Αφιερώματα στη γυναίκα............................ 3

➤ Ο ποιητής Στάθης Κουτσούνης.............. 4-5

➤ Το φως της Ολυμπίας - Τάκης Δόξας ...... 7

➤ Παιδαγωγικά θέματα................................... 7

➤ Η ετήσια συνεστίαση του Συλλόγου ......... 8

➤ Tο Λαογραφικό μας Μουσείο .................... 8

Σ την Ελληνική Επανάσταση
η γυναικεία συμμετοχή δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί

αποφασιστική. Αυτοί που συγ-
κροτούν τη σιδερένια γροθιά του
Αγώνα είναι οι άνδρες. Όμως, η
σποραδική, έστω, παρουσία των
γυναικών σε κρίσιμες περιόδους
του πολέμου είναι ενδεικτική του
πατριωτισμού και των δυνατοτή-
των του γυναικείου φύλου, το
οποίο έτσι ενέγραψε στο κεφάλαιο
των δικαιωμάτων του μια μακρο-
πρόθεσμη υποθήκη. Όσες γυναίκες
ξεχώρισαν στην Ελληνική Επανάσταση του
1821, επέβαλαν άτυπα την ισοτιμία των φύλων
στα πεδία των μαχών. Με το θάρρος τους, τη
γενναιότητα και τις θυσίες τους, αποτελούν
αξεπέραστα σύμβολα δυναμισμού και πα-
τριωτισμού, που συνεχίζουν να εμπνέουν σε
εθνικά κρίσιμες εποχές.

Μέσα στο Μάρτιο συμπίπτει ο εορτασμός
του 1821 και της Ημέρας της Γυναίκας (8
Μαρτίου). Έτσι, αφιερώνουμε
το κείμενο αυτό στις ανώνυμες
και επώνυμες γυναίκες της
Επανάστασης. Με το δυναμι-
σμό τους, την αξιοσύνη τους,
την αγάπη τους για την ελευ-
θερία και την επαναστατικό-
τητά τους, είναι βέβαιο ότι
θα πρωταγωνιστούσαν και στο
γυναικείο κίνημα που ανα-
πτύχθηκε αργότερα και, πλην
της εθνικής, απαιτούσε και
πολιτική ελευθερία, κοινωνική
ισότητα, δικαιοσύνη και δι-
καιώματα. (Βλέπε και στις
μέσα σελίδες κείμενα για τις Γυναίκες). 

*Οι Σουλιώτισσες είναι ίσως οι πιο γνωστές
ηρωίδες που απαθανάτισε η Ιστορία, προτού
ακόμα να αρχίσει η Επανάσταση. Συμμετέ-
χοντας στο σκληρό και πολυετή αγώνα για
την υπεράσπιση του Σουλίου, έδειξαν στους
υπόδουλους Έλληνες το δρόμο της λευτεριάς,
που τον χάραξαν με το αίμα τους στις μάχες
και με τη θρυλική θυσία τους στο Ζάλογγο.
Μερικές, με τις ηρωικές τους πράξεις και τη
θυσία τους, πέρασαν στην αθανασία και μέσω
των δημοτικών τραγουδιών μας, όπως η Δέ-
σπω, η Μόσχω, η Χάιδω κ.ά.

*Οι Ναουσαίες, για να αποφύγουν τη
σκλαβιά και την ατίμωση, όταν μπήκαν στη
Νάουσα οι Τούρκοι, έπεσαν στον ποταμό
Αραπίτσα που διασχίζει την πόλη, δημιουρ-
γώντας το δικό τους θρύλο με την ηρωική
και περήφανη θυσία τους. 

*Οι Μεσολογγίτισσες «ελεύθερες πολιορ-

κημένες», σε όλη τη διάρκεια της μακράς
πολιορκίας του Μεσολογγίου, βοηθούσαν με
κάθε τρόπο στην άμυνα και εμψύχωναν τους
μαχητές στον Αγώνα τους. Και στην ηρωική
έξοδο (10 Απριλίου 1826), μετά το φοβερό
λιμό, με τα σπαθιά και με τα μικρά παιδιά
τους στα χέρια, έπεσαν μαζί με τους άντρες
στο βωμό της αξιοπρέπειας και της λευτε-
ριάς.

*Οι Χιώτισσες υπήρξαν τα
τραγικότερα θύματα της κα-
ταστροφής και της φρικιαστι-
κής σφαγής της Χίου το 1822.
Εκτός του ότι σφαγιάστηκαν
μαζί με τον άλλο πληθυσμό
(από τους 100.000 και πλέον
κατοίκους δε γλύτωσαν ούτε
2.000!), πουλήθηκαν ως δού-
λες, και πολλές αυτοκτονού-
σαν, για να αποφύγουν τέτοιαν
ατίμωση. 

*Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
(Μπούμπουλης ήταν το επώνυμο
του δεύτερου άντρα της) ανα-

δείχθηκε άξια καπετάνισσα, όχι μόνο στα
πλοία, αλλά και στη ζωή της. Με την αξιοσύνη
της απόχτησε μεγάλη περιουσία και συμμετείχε
ενεργά στον Αγώνα, στον οποίο πρόσφερε
χρήματα, πολεμοφόδια και πλοία της, κερδί-
ζοντας το σεβασμό και προκαλώντας το θαυ-
μασμό σε Ελλάδα και Ευρώπη.

*Η Μαντώ Μαυρογένους, επιστρέφοντας
στην Ελλάδα από την Τεργέστη, όπου ήταν ο
πατέρας της, έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρίας,
όπως και εκείνος και διέθεσε όλη την πατρική
περιουσία της στον Αγώνα, παίρνοντας και η
ίδια μέρος σε πολλές πολεμικές επιχειρήσεις.

*Η Αδαμαντία Γρηγοριάδου υπήρξε μια
σπουδαία Ζουρτσάνα του 1821 (βλέπε ανα-
λυτικά στη σελίδα 2).

Αξίζει να τις θυμόμαστε και να τις τιμούμε.
Είναι ιερή εθνική μας υποχρέωση.

Επιμέλεια: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γυναικείες  μορφές  του  1821

Η έξοδος του Μεσολογγίου
(πίνακας του Θεόδ. Βρυζάκη)

Η σφαγή της Χίου 
(πίνακας του Ντελακρουά)

Αγαπητοί  αναγνώστες,

«Πολλές και θερμές ευχές 
απ’ την καρδιά μας.

Χρόνια πολλά, 
με υγεία,

κι ας αφήσουμε 
όλα τα άλλα 

να ακολουθήσουν»
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

(Σημείωση: Η εφημερίδα, τυπικά, δεν μπορεί να σας πει
«Χριστός Ανέστη!», όπως θα ταίριαζε την ώρα που θα
την έχετε στα χέρια σας, διότι καλύπτει το τρίμηνο Ια-
νουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος, ενώ το Πάσχα ήταν
τον Απρίλιο). 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Λόγω πληθώρας ύλης, μερικά κείμενα 
αναβάλλονται και παίρνουν προτεραιότητα
για το επόμενο φύλλο.
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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 - Επιμέλεια έκδοσης: Το Δ.Σ.

•••
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 
Θεοδοσίου  23  Ίλιον  Τ.Κ. 13121 

Τηλ.-Fax: 210 2619 003 - 210 2619 696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

•••
EΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ

Εσωτερικού Ευρώ: 10 
Εξωτερικού  $ 40

➤ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Νέας Φιγαλίας, με
επιστολή που μας έστειλε, ευχαριστεί τους παρακάτω
που τον βοήθησαν στην πραγματοποίηση των εκδη-
λώσεών του:                                                                                          
(1) για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, τις κυρίες
Αποστολοπούλου Παναγιώτα, Αποστολοπούλου Δέ-
σποινα, Βλάχου Ειρήνη, Μπουσιούτα Μαρία, Νικολάου
Παναγιώτα, Ρέντζη Θεοδώρα και Χατζή Άννα, τους
κυρίους Γρηγορόπουλο Γιάννη, Γρηγορόπουλο Βαγ-
γέλη, Κλέντο Θεμιστοκλή, Καζαντζή Γιώργο, Κατσάμ-
πουλα Χρήστο και Μικέλη Φώτη. Επίσης, τους  Ζουρ-
τσάνους Αμερικής, τον κ. Γρηγορόπουλο Γρηγόρη,
την Τοπική Κοινότητα Νέας Φιγαλίας, τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Φασκομηλιάς και το Τουριστικό Γραφείο
Strigas Travel. Τέλος, όλες τις κυρίες που προσέφεραν
τα γλυκά τους στον μπουφέ της Χριστουγεννιάτικης
παιδικής γιορτής, αλλά και όλους τους συγχωριανούς
μας οι οποίοι στηρίζουν με την παρουσία τους κάθε
προσπάθεια του Συλλόγου για το καλύτερο αποτέ-
λεσμα.
(2) για τις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις 2015, το Δήμαρχο
κ. Νικόλαο Φάμελο, τους εθελοντές Στρίγκα Μπία,
Αποστολοπούλου Παναγιώτα, Βλάχου Ειρήνη, Μπι-
νιώρη Γιώτα, Μαυροειδή Ιωάννα, Καπλάνη Δημήτρη,
Κουτσούνη Θανάση, Λιάπη Γιάννη, Καπογιάννη Βα-
σίλη, Βλάμη Σπύρο, Μανιάτη Αναστάσιο, Κλέντο Θε-
μιστοκλή, Τσαούση Κώστα, Καπλάνη Γιάννη, Ζευγίτη
Χρήστο, Μαυροειδή Άρη.
Επίσης, τον κ. Φάμελο Θεόδωρο, Κουτσόπουλο Νίκο,
Μανιάτη Γιάννη, Αρτοποιείο «ΤΑΓΑΡΗΣ», «Μεταφορές
Ζαχαρόπουλος», Σχολή Χορού «ΕΝ ΧΟΡΩ»  Αθανασίας
Νικολετοπούλου, τους επιχειρηματίες της τοπικής
αγοράς Νέας Φιγαλίας και Ζαχάρως, όλα τα παιδιά
που συμμετείχαν στην Παρέλαση Καρναβαλιού παρά
τον άσχημο καιρό, αλλά και όλους όσους παραβρέ-
θηκαν στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2015.
Χωρίς τη βοήθεια, τη συμπαράσταση και τη συμμετοχή
τους, οι οικονομικές, καιρικές και άλλες δυσκολίες
θα ήταν αξεπέραστες.
(Η εφημερίδα μας έλαβε 9 ωραίες φωτογραφίες
των ως άνω εκδηλώσεων, αλλά ο χώρος δεν επαρκεί
για δημοσίευσή τους. Θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα
μας).                                             
➤Το Δ.Σ. της ποδοσφαιρικής ομάδας  «Α.Ο. ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ» και ο πρόεδρός της κ. Κων/νος
Αλεξόπουλος, με επιστολή προς την εφημερίδα μας
ευχαριστούν θερμά:
1) Τους συμπατριώτες μας της Αμερικής για την οι-
κονομική ενίσχυση των 2.200 ευρώ που έστειλαν
στην ομάδα. Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
μας είχε δημοσιευτεί ολόκληρη η επιστολή, όπου
αναφέρονταν λεπτομερώς τα σχετικά στοιχεία, τα
ονόματα των χορηγών με τα ποσά που διέθεσαν
καθώς και οι σχετικές ευχαριστίες.
2) Το συμπατριώτη μας κ. Ευθύμιο Κων. Κλέντο, που
έστειλε επίσης από την Αμερική το ποσό των 500
ευρώ στην ομάδα, για κάλυψη αναγκών της συντή-
ρησης του ποδοσφαιρικού γηπέδου.
➤ Για υποβάθμιση των ΕΛ.ΤΑ. της περιοχής καταγ-
γέλλουν και πάλι την Περ/κή Δ/νση Πελ/σου - Δυτικής
Ελλάδας οι κάτοικοι, καθώς δεν προσλαμβάνει
εποχικό προσωπικό και με την νέα προκήρυξη. Συ-
νεχίζει να αφήνει με ένα μόλις υπάλληλο-ταχυδρόμο
το υποκατάστημα τα τελευταία 3 χρόνια, για να εξυ-
πηρετεί πάνω από 2000 κατοίκους 15 χωριών και οι-
κισμών της περιοχής.
➤ Το Περιφερειακό Ιατρείο Νέας Φιγαλίας, δυστυ-

χώς, λειτουργεί μόνο 2 φορές την εβδομάδα:  Δευτέρα,
9.00-14.00 μ.μ., και Παρασκευή, 9.00-10.45 π.μ. (!).
Μάλιστα, την Παρασκευή θα εξυπηρετούνται και οι
κάτοικοι του Λεπρέου. Είναι, έτσι, αδύνατο να ικα-
νοποιούνται οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής
για ουσιαστική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στην
ουσία, λειτουργεί μόνο σαν κέντρο συνταγογράφησης
και, αν κάποιος αρρωστήσει, θα πρέπει να “τρέχει”
στην Κυπαρισσία ή όπου αλλού. Δυσκολεύεται ακόμη
και απλά περιστατικά (π.χ. ιώσεις, ράμματα) να αν-
τιμετωπίσει. (Τοπικοί, περιφερειακοί και κεντρικοί
άρχοντες, τ’ ακούτε; Και τι λέτε; Και, προ παντός, τι
κάνετε;)
➤ Οι Γυναίκες  της Ζούρτσας πραγματοποίησαν την
καθιερωμένη πλέον συνάντησή τους στις 8 Μαρτίου,
στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
της Γυναίκας. Με την πεποίθηση ότι η γυναίκα, με
τους πολλούς ρόλους που έχει, είναι συνώνυμο της
προσφοράς και δικαιούται καλύτερη θέση στην κοι-
νωνία, συζήτησαν και διασκέδασαν στην επιτυχημένη
συνάντησή τους.
➤ Προαγωγή Δικαστικού: προήχθη στο βαθμό του
Προέδρου Εφετών ο Εφέτης κ. Γεώργιος Χριστο-
δούλου, (σύζυγος της Εφέτου κ. Δήμητρας Αναστ.
Ζώη συμπατριώτισσας και μέλους του Συλλόγου μας
από τη Φασκομηλιά), με απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Η είδηση
μας χαροποιεί και μας τιμά ιδιαίτερα. Τον συγχαίρουμε
θερμά και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο
του από την καινούργια θέση.

➤Σύντομα, αλλά και ενδιαφέροντα: 
-Η 25η Μαρτίου εορτάσθηκε υπό άσχημες καιρικές
συνθήκες. Όμως η βροχή δεν εμπόδισε ούτε τους
παρελάσαντες ούτε τους θεατές να τιμήσουν, όπως
έπρεπε, την Εθνική μας Επέτειο.
-Ταλαντούχος Ζουρτσάνος ποδοσφαιριστής: ο νεαρός
Παναγιώτης Μπινιώρης κλήθηκε στη Σκωτία, για να
τον δοκιμάσει η γνωστή ομάδα των Rangers Γλασκόβης
ως υποψήφιο για μεταγραφή. Υπήρξε παίχτης της
Θύελλας και του Πανηλειακού Πύργου, ενώ μέχρι
τώρα αγωνιζόταν επιτυχώς στον Ολυμπιακό Ζαχά-
ρως.
-Διακρίσεις στις «πολεμικές τέχνες»: διακεκριμένος
και με πολλές παγκόσμιες διακρίσεις είναι ο Νίκος
Γιαννίκος, καταγόμενος από τη Φασκομηλιά. Το άθλη-
μά του είναι το κινεζικό Τανγκ Σου Ντο, που το σπου-
δάζει στην Αθήνα, όπου διαμένει, και ανά τον κόσμο
σαρώνει βραβεία (όπως και η αναφερθείσα σε προ-
ηγούμενο φύλλο μας Άννα Κρεστενίτη).
-Η παιδική χαρά της Ζούρτσας: τα ξύλινα κάγκελα
της παιδικής χαράς στην είσοδο του χωριού αντικα-
ταστάθηκαν από άλλα, ενισχυμένης σιδηροκατα-
σκευής, ώστε και στις φθορές να ανθίστανται, αλλά
και να προφυλάσσουν τα παιδιά και τους συνοδούς
τους από τους κινδύνους του δρόμου.
-Πυρκαγιά στο καταχείμωνο: εκδηλώθηκε στις 17/2,
στην παλιά χωματερή του χωριού. Επεκτάθηκε σε
όλο το σκουπιδότοπο, αλλά με έγκαιρη παρέμβαση
αρχικά της Διασωστικής Εθελοντικής Ομάδας Φιγαλίας
και εν συνεχεία της πυροσβεστικής, περιορίστηκε
μόνο στα σκουπίδια και δεν επεκτάθηκε στο δάσος. 

(Σημείωση: Την είδηση για τα ΕΛΤΑ και το Ιατρείο
καθώς και τα «Σύντομα, αλλά ενδιαφέροντα» νέα  τα
αλιεύσαμε από ιστοσελίδες του χωριού μας. Τα υπό-
λοιπα, προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τους ενδια-
φερόμενους.) 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ  

«ΑΥΘΕΝΤ Ι ΚΟ »«ΑΥΘΕΝΤ Ι ΚΟ »
Ανοίξαμε και σας περιμένουμε 

να σας εξυπηρετήσουμε στον πλήρως ανακαινισμένο 
χώρο μας στη Νέα Φιγαλία Ηλείας, 

φτιάχνοντας με τα πιο αγνά και τοπικά υλικά, 
χυλοπίτες - μακαρόνια - τραχανά - βίδες - 

λαζάνια - σαλιγκαράκια κ.ά.
Τηλ. Επικοινωνίας 26250 41068

Γιουρούκος Κωνσταντίνος Κιν. 6974222901

Αδαμαντία  Γρηγοριάδου 
ΜΙΑ  ΣΠΟΥΔΑΙΑ  ΖΟΥΡΤΣΑΝΑ  ΤΟΥ  1821

Η Αδαμαντία Γρηγοριάδου γεννήθηκε
στη Ζούρτσα στις 12-5-1770. Πατέρας της
ήταν ο προεστός της Αρκαδίας Θεόδωρος
Παπαθεοδωρόπουλος και η μητέρα της κα-
ταγόταν από την οικογένεια των Σακελλα-
ρίων. Παντρεύτηκε τον Γρηγόριο Γρηγοριά-
δη, γόνο σπουδαίας οικογένειας από την
Κυπαρισσία. Γυναίκα δυναμική και φιλόπα-
τρις, δεν κάμφθηκε ακόμα και όταν έμεινε
χήρα, μετά τη δολοφονία του συζύγου της
από τους Τούρκους το 1819.      

Η προσφορά της υπήρξε μεγάλη. Ενίσχυε
το φρόνημα των αγωνιστών, περιέθαλπε
πάσχοντες, φυγάδευε και έσωζε καταδιω-
κόμενους, ύψωνε το ανάστημά της στους
Τούρκους, διεκδικώντας αξιοπρέπεια και
δικαιώματα για τους Έλληνες, φρόντιζε για
την τροφοδοσία των μαχητών και ενέπνευσε
και ώθησε τους δύο γιους της να ριχτούν
στον Αγώνα για την πατρίδα, σαν αρχαία
Σπαρτιάτισσα. 

Τον Οκτώβριο του 1827 επισκέφθηκε
στην Άλβαινα τον βαριά άρρωστο θείο της
Κων/νο Σακελλάριο. Ενώ βρισκόταν εκεί,
το χωριό καταλήφθηκε από στράτευμα του
Ιμπραήμ και αυτή, με το θείο της στους
ώμους, έτρεξε προς το βουνό. Την είδε
ένας Τούρκος ιππέας και την πυροβόλησε.
Εκείνη απέφυγε επιδέξια το βόλι και αφού
σκότωσε τον Τούρκο με το δικό της όπλο,
του πήρε το άλογο και γύρισε στη Ζούρτσα,
όπου είχαν στρατοπεδεύσει οι γιοι της.

Επί βαυαρικής αντιβασιλείας, μεσολά-
βησε για την απελευθέρωση των αγωνιστών
που είχαν φυλακιστεί στο Παλαμήδι του
Ναυπλίου, μεταξύ των οποίων ήταν  ο Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης και ο γιος της Αθα-
νάσιος Γρηγοριάδης, που το 1844 έγινε και
Γερουσιαστής.

Η σπουδαία αυτή και ηρωική Ζουρτσάνα
πέθανε στην Αθήνα το 1873 (103 ετών).

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι ως άνω πληροφορίες ανθολο-
γήθηκαν από εκτενές κείμενο, που μας είχε
στείλει η απόγονός της Πηνελόπη Γρηγοριά-
δου).

Ενοικιάζονται  Διαμερίσματα

στη Νέα Φιγαλία 

(Ζούρτσα) 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ  

Τηλ.: 26250 - 41767  ή  0015168481119



Ηπαγκόσμια ημέρα της γυναίκας (Διεθνής
Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών)
εορτάζεται στις 8 Μαρτίου κάθε έτους, σε

ανάμνηση μιας μεγάλης διαδήλωσης διαμαρτυρίας,
που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες
κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες
ζητούσαν ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες
εργασίας και δικαίωμα ψήφου.                                                                                     

Είναι μια μέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον
κόσμο για την υποστήριξη της ισότητας, και
την αναβάθμιση της θέσης των γυναικών στην
κοινωνία. Παραδοσιακά, ενώσεις για τα δικαιώ-
ματα των γυναικών και ακτιβιστές διαδηλώνουν
σε όλο τον κόσμο, για να κάνουν γνωστά τα αι-
τήματά τους για βελτίωση της θέσης των γυναικών,
καθώς και για να εορτάσουν τις νίκες και τα επι-
τεύγματα του κινήματος. Και παρόλο που οι αν-
δροκρατούμενες οικονομικές και πολιτικές εξουσίες
προσπάθησαν και προσπαθούν να την υποβιβάσουν
σε απλή γιορτή έκφρασης αισθημάτων συμπάθειας,
παραμένει ισχυρή η αρχική πολιτική σημασία της
ημέρας για την υποστήριξη της ισότητας των γυ-
ναικών.         

Η σημασία της ισχυροποιήθηκε με την επικρά-
τηση της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία,
όπου η φεμινίστρια Αλεξάνδρα Κολοντάι έπεισε
τον Λένιν να καθιερώσει την 8η Μαρτίου ως
επίσημη αργία. Η άνοδος του φεμινιστικού κινή-
ματος, δηλαδή, του κινήματος των γυναικών (από
τη λατινική λέξη Femina-φέμινα=γυναίκα) κατά
τη δεκαετία του '60 στη Δύση, αναζωογόνησε τη
Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, που από το 1975

τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με
αιχμή του δόρατος την ανάδειξη
των γυναικείων προβλημάτων και
δικαιωμάτων. Η ημέρα αυτή δίνει
την ευκαιρία να αναδειχθούν στην
πράξη όλα εκείνα που συνθέτουν
τη σύγχρονη γυναικεία παρουσία.
Στις μέρες μας η γυναίκα κατακτά
όλο και πιο σημαντική θέση στο
χώρο της εργασίας, της γνώσης
και της κοινωνικής προσφοράς, ενώ
παράλληλα είναι επιφορτισμένη με
τις «παραδοσιακές» ευθύνες της
μητέρας, της συζύγου και της νοι-
κοκυράς.                                               

Ωστόσο, παρά τους αγώνες και
τις θεσμικές παρεμβάσεις για την ισότιμη εξέλιξη
των γυναικών, εξακολουθούν να επιβιώνουν οι
ανισότητες εις βάρος τους, οι κοινωνικές διακρί-
σεις, τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας, οι χαμηλές
αμοιβές και συντάξεις, η εκμετάλλευσή τους στη
«μαύρη» και ανασφάλιστη εργασία και -το χειρό-
τερο- πολύ συχνά είναι τραγικά θύματα βίας.
Αρκεί να θυμηθούμε τη μαχητική συνδικαλίστρια
Κωνσταντίνα Κούνεβα, που έπεσε θύμα επίθεσης
με βιτριόλι, αλλά και όλες τις γυναίκες σύγχρονες
σκλάβες της σωματεμπορίας.

Σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε., οι παραβιάσεις των
δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών
σε παγκόσμια κλίμακα είναι ποικίλες και συχνές.
Εγκλήματα «τιμής», εγκλήματα για την προίκα,
βιασμός στους πολέμους, γάμοι των κοριτσιών

σε πρώιμη ηλικία, «επιλογή» του φύλου των παι-
διών πριν από τη γέννηση με δολοφονία θηλυκών
εμβρύων και βρεφών, ανισότητα στην εκπαίδευση,
στέρηση βασικών δικαιωμάτων έκφρασης και
συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή και
σε αξιώματα. Σε μερικές χώρες ακόμη και απα-
γόρευση ψήφου, οδήγησης οχημάτων, ταξιδιών
στο εξωτερικό, ιδιοκτησιακών και κληρονομικών
δικαιωμάτων κλπ. 

Επομένως, οι αγώνες της γυναίκας, αλλά
και όλων μας, για την εξάλειψη αυτής της βαρ-
βαρότητας και την κατάκτηση της πλήρους ισο-
τιμίας θα πρέπει να ενταθούν. Η Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας μας υπενθυμίζει αυτή την
ανάγκη, που είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση:
πολιτική, ιστορική, ανθρωπιστική.

Επιμέλεια: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Η  Παγκόσμια  Ημέρα  της  Γυναίκας

Ωδή  στη  Ζουρτσάνα  του  χθες
της απαιτητικής ζωής που κλήθηκαν να ζήσουν,
για να επιβιώσουνε και να δημιουργήσουν.    
Τα δίδασκες, τα μάθαινες πώς κάνουν το σταυρό τους, 
την προσευχή πώς κάνουνε με πίστη στο Θεό τους, 
για να τον έχουν σύμμαχο, βοηθό, συμπαραστάτη             
σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε κάθε μονοπάτι,                         
που με παγίδες άμετρες καλούνται να διαβούνε 
και νικητές πανάξια στο τέλος για να βγούνε.
Αργότερα εγέρασες και κύρτωσαν οι ώμοι     
και στης ζωής το δύσκολο βρέθηκες σταυροδρόμι,  
αν τις δραστηριότητες πρέπει να σταματήσεις           
ή το στρατί της προσφοράς πάλι να συνεχίσεις.
Εδιάλεξες το δύσκολο, δεύτερο μονοπάτι  
και μοίραζες τις γνώσεις σου χωρίς να κρύβεις κάτι.
Τις γνώσεις που απέκτησες απλόχερα εμοίραζες  
και τις νεότερες γενιές με καλοσύνη εδίδασκες. 
Πώς πλένουν, πώς λευκαίνουμε, πώς φτιάχνουν το σαπούνι, 
πώς πλάθουν τα ζυμαρικά, πώς λιώνουν το γουρούνι,
το νήμα πώς το διάζονται στον αργαλειό, να υφάνουν, 
το πλέξιμο, το κέντημα, με τέχνη να το κάνουν.
Ωφέλιμα πορεύτηκες ως της ζωής το γέρμα, 
με τις χρυσές σου συμβουλές, χρήσιμη ως το τέρμα.

Για όλα αυτά υποκλίνομαι στη μνήμη σου, γλυκιά μου, 
ύμνοι σου πρέπουν και τιμές, πατριώτισσα δικιά μου 
κι’ ένα θρονί πανύψηλο σου στήνω στην καρδιά μου._   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτούς τους στίχους τους έγραψα σε μια στιγμή συναισθηματικής
φόρτισης. Σκεφτόμουνα τα περασμένα, τις παλιές γυναίκες της Ζούρτσας,
και τον τρόπο ζωής τους. Σκεφτόμουνα και τη μάνα μου. Τη μάνα μου που
δε γεννήθηκε στη Ζούρτσα. Έζησε όμως 74 χρόνια στη Ζούρτσα. Μια ολό-
κληρη ζωή. Γι’ αυτό νομίζω πως εδικαιούτο να λογίζεται Ζουρτσάνα. 
Ας με συγχωρήσουν οι σημερινές γυναίκες που δεν αναφέρομαι σ’ αυτές. Άλ-
λωστε αυτές είναι ακόμη «εν ενεργεία» και άρα είναι ακόμη «υπό κρίσιν…».
Κάποιος άλλος αργότερα θα γράψει γι’ αυτές. Ούτε πιστεύω πως είναι επι-
λήψιμο αν δεν ξέρουν να διάζονται το νήμα, ή να φτιάχνουν σαπούνι. Άλλες
εποχές, άλλες δουλειές, άλλα ενδιαφέροντα, άλλες προτεραιότητες. Ας πα-
ραδειγματιστούν όμως από τις παλιές και δεν έχουν να χάσουν. Η ζωή θα τις
δικαιώσει.                    

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Με λίγα λόγια απ’ την καρδιά θέλω να ιστορήσω   
το πέρασμά σου απ’ τη ζωή και φόρο ν’ αποτίσω 
τιμής και αναγνώρισης σε σένανε, κυρά μου, 
ζουρτσάνα μου αξιοθαύμαστη, ζουρτσάνα μου γλυκιά μου.
Με όποιο μάτι κι’ αν σε δω, όπως κι’ αν σε κοιτάζω, 
πάντοτε θα σε σέβομαι, πάντα θα σε θαυμάζω.
Γυναίκα, μάνα κι αδελφή, γιαγιά ή θυγατέρα, 
ήσουν αξιοθαύμαστη, σωστή πέρα ως πέρα.
Ήσουν κοπέλα λυγερή, ορθόστηθη, σπαθάτη
κι’ όλοι οι νέοι του χωριού σε βάζανε στο μάτι 
κι’ όλοι ονειρευόσαντε πώς θα σε κατακτήσουν 
και σπίτι κι’ οικογένεια μαζί σου για να κτίσουν.
Κι’ όταν ήρθε η ώρα σου και συ να παντρευτείς
μπήκες αμέσως στα βαθιά χωρίς να το σκεφτείς.
Του σύντροφού σου στη ζωή ήσουνα δεξί χέρι 
και όλα τα κατάφερνες πιστό και άξιο ταίρι.
Παιδιά, γονείς, πεθερικά όλα σου τα προλάβαινες 
κι αναποδιές και κούραση εσύ δεν καταλάβαινες.
Δε σου ’ρθαν όλα ρόδινα, άνετα για να ζήσεις, 
βρήκες πολέμους, κατοχή και πείνα και στερήσεις,                            
μα όλα τα υπέμεινες με πίστη, καρτερία 
και στον αγώνα της ζωής έγραψες ιστορία.
Καμιά φορά σε δίκαζε η ζωή να μείνεις μόνη, 
δε δείλιαζες, δεν κιότιζες, άρπαζες το τιμόνι 
και κουμαντάριζες σωστά, σα μάνα και πατέρας, 
και σπίτι και νοικοκυριό τα έφερνες εις πέρας, 
με μαεστρία θαυμαστή και υπομονή μεγάλη 
όρθια στις κακοτοπιές, σκληρή στη βιοπάλη.
Έτσι σωστά πορεύτηκες και πέρναγαν τα χρόνια 
και μεγαλώναν τα παιδιά κι’ απέκτησες εγγόνια 
κι απ’ τα πολλά τα βάσανα και τους πολλούς καημούς, 
έπεφταν οι δυνάμεις σου κι άλλαζες ρυθμούς,                  
μα πάντα εσυνέχιζες το δρόμο της θυσίας,                          
κι ήρθε ο καιρός της διδαχής, η ώρα της νουθεσίας.
Και καθισμένη στο σκαμνί αντίκρυ στη φωτιά σου,              
στα κουρασμένα γόνατα άπλωνες την ποδιά σου 
και κάθιζες τα εγγόνια σου, τα δυο φορές παιδιά σου.
Και με αγάπη, με στοργή, με χάδια και κανάκια, 
σιγά-σιγά τα έμπαζες στα δύσκολα σοκάκια 
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Από το πνευματικό περιουσιολόγιο της Ζούρτσας

Από καιρό ήταν στη σκέψη μας να παρουσιάσουμε το
ποιητικό έργο του συμπατριώτη μας Στάθη Κουτσούνη. Εγχείρημα
όχι εύκολο. Η ποίηση βάζει δύσκολα ακόμη και στους εξοικειω-
μένους και «επαρκείς» αναγνώστες της και απαιτεί απ’ αυτούς

αγώνα πνευματικό και ψυχικό. Ακόμη δυσκολότερο είναι να μιλήσει κανείς για
την ποίηση, αν δεν είναι ειδικός και σπουδασμένος μελετητής της, αν δεν είναι
επαρκής γνώστης των βιβλιογραφικών πηγών και ικανός στην αξιοποίησή τους.
Παρά την έλλειψη τέτοιων προσόντων, θεωρήσαμε χρέος και τιμή για την εφη-
μερίδα, να μιλήσει -έστω και πλημμελώς την πρώτη φορά- για το Στάθη,
φτασμένο πλέον ποιητή, γνωστό στους ποιητικούς κύκλους και στο αναγνωστικό
κοινό, με αφορμή την έκδοση και παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του
«Στιγμιότυπα του σώματος». Πρώτα, μερικά σύντομα βιογραφικά.    

- Ο Στάθης Αθαν. Κουτσούνης γεννήθηκε στη Νέα Φιγαλία Ηλείας το
1959. Σπoύδασε νομικά και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κλασική
μουσική στο Ωδείο Ατενέουμ. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως φιλόλογος
στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και διδάσκει στην ιστορική Σχολή
του αείμνηστου λογοτέχνη και ανθρώπου των Γραμμάτων μας Ι.Μ. Παναγιω-
τόπουλου, στην Παλλήνη, όπου είναι και διευθυντής του Λυκείου. Πρωτοεμ-
φανίστηκε το 1987 με ποιήματά του στο τεύχος 10 του περιοδικού «Νέες
Τομές». Συνεργάζεται με εφημερίδες και περιοδικά δημοσιεύοντας ποίηση,
μελέτες, άρθρα και βιβλιοκρισίες. Ποιήματά του έχουν περιληφθεί σε ανθο-
λογίες, έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες και μερικά έχουν μελοποιηθεί
από νέους συνθέτες. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, του Κύκλου
Ποιητών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.                                                                                                                      

- Έχει μέχρι σήμερα δημοσιεύσει έξι ποιητικές συλλογές, στις οποίες πιο
κάτω θα αναφερθούμε, με τη χρονολογική τους σειρά. Επίσης, ένα διήγημα,
τρεις μελέτες και πολλά κριτικά δοκίμια, άρθρα και βιβλιοκρισίες, που, μαζί
με τη βιβλιογραφία που τον αφορά, τα παρουσιάζουμε αναλυτικότερα στη
σελίδα 6.                                                                                                                                                                     

- Ας ξεκινήσουμε με την παρατήρηση ότι στη νεότερη και σύγχρονη ποίηση
το μάτι και το αφτί πολλών από μας τους παλιότερους δεν είναι συνηθισμένα. Δε
θα βρούμε την εικόνα των παλιών ποιημάτων, όπως τα συναντούσαμε στα
μαθητικά μας βιβλία ή όπως τα βλέπουμε στα στιχουργήματα, που κατά καιρούς
δημοσιεύουν μη ποιητές αναγνώστες στην εφημερίδα μας (σεβαστά και επαινετά
μεν, αλλά ερασιτεχνικά). Η σύγχρονη ποίηση προσεγγίζει με δικό της τρόπο τα
θέματά της και η εξωτερική της όψη (στροφές, στίχοι, γλώσσα κλπ.) συνήθως
δεν ακολουθεί τους γνωστούς σε μας κανόνες.

- Ως σύγχρονη και η ποίηση του Κουτσούνη αντανακλά τη σύγχρονη πραγ-
ματικότητα. Ανατέμνει τα προαιώνια μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου, αλλά
και τα σύγχρονα προβλήματα που τον συνθλίβουν, μεγάλα ή «μικρά», προφανή
ή άδηλα. Ο ποιητής, με την ευαισθησία του πνευματικού ανθρώπου και
καλλιτέχνη, όλα αυτά τα βιώνει ίσως πρώτος από όλους, με τρόπο βαθύ και
επώδυνο και επιφορτίζεται με την ευθύνη να δείξει ότι δεν είναι μόνο δικά του
θέματα, αλλά και δικά μας. Δε μας δίνει έτοιμες απαντήσεις. Αγωνιά και αυτός
μαζί μας. Συνεισφέρει, όμως, στην αυτογνωσία μας. Η συνειδητοποίησή μας
είναι «το πρώτο σκαλί» και, αν φτάσουμε εκεί, «λίγο δεν είναι», θα μας έλεγε
και ο ποιητής Κων/νος Καβάφης.

- Ο έρωτας είναι ένα από τα βασικά θέματα στα ποιήματα του Κουτσούνη.
Είναι η αρχετυπική γενεσιουργός αιτία κάθε ζωής. Ερωτική πράξη είναι και η
αγωνιώδης διαδικασία της σύλληψης του ποιήματος και συνέπειά της είναι ο
τοκετός του.        

* Στη συλλογή «Σπουδές για φωνή και ποίηση», (Υάκινθος, 1987), ο
ποιητής «κυοφορεί», το ποίημα βγαίνει από τα σπλάχνα του. Και συχνά μιλάει
για ωδίνες, μαμή (ιδιότητα της γιαγιάς του!), έμβρυο κλπ. Π.χ., γράφει στα ποι-
ήματα «Γέννηση» και «Βοή ελπίδων», αντίστοιχα:

-«Η λέξη χτύπαγε σαν έμβρυο μέσα μου/Ξαπλώνω ανάσκελα στο
χώμα/Απλώνω τα χέρια μου και καρτερώ».

-«Κάτι φορές/Τα έμβρυα στ’ όνειρό τους /Πιάνουν τη φαντασία απ’ τα
μαλλιά/Και τραγουδούν/Και χορεύουν/Και βγαίνουν πριν την ώρα τους./Κοίτα
καλά ν’ ακούσεις θεατή/Τον ήχο της δραπέτευσής τους».

Και όταν η ερωτική πράξη αναφέρεται στο γυναικείο σώμα, πάλι δε λείπει η
αγωνία, ο πόνος, η πάλη με δυνάμεις εσωτερικές και εξωτερικές, βίαιες και αλ-
λόκοτες. Γιατί το σώμα, αποτέλεσμα του έρωτα και του τοκετού και φορέας της
ζωής, είναι όχημα και σύμβολο της πορείας του ανθρώπου, από την ώρα της
γέννησής του μέχρι το τέλος του.   

- Επομένως, το σώμα, η μεταβολή, η φθορά του χρόνου και ο θάνατος, δε
θα μπορούσαν να λείπουν από τη θεματολογία του ποιητή. Ανίκητες δυνάμεις
καθορίζουν τη διαρκή ροή των πραγμάτων: «τα πάντα ρει», είπε, περίπου, ο
αρχαίος φιλόσοφος Ηράκλειτος. Όλα ρέουν και αλλάζουν, όπως το νερό στο
ποτάμι. Και το ποτάμι της ζωής, κυλώντας προς το αχανές της θάλασσας, μας
πετάει στο χάος της ανυπαρξίας, σαν «ληγμένα» προϊόντα. «Δεύτερη ζωή δεν
έχει», λέει και ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης.                           

* Στη συλλογή «Τρύγος αιμάτων» (Σμίλη, 1991) συναντάμε εικόνες και
θέματα τρόμου και φρίκης. Ο τρύγος και τα αίματα του τίτλου μας θυμίζουν τα
όργια στη λατρεία του Διονύσου, θεού του ξεφαντώματος, του κρασιού, της
μέθης κτλ. Φανατικές ιέρειές του ήταν οι Βάκχες, οι οποίες, στην ομώνυμη
τραγωδία του Ευριπίδη, μέσα στην ιερή μανία και τον εκστασιασμό τους, κατα-
σπαράσσουν το βασιλιά της Θήβας Πενθέα, που αρνιόταν να δεχτεί τη διονυσιακή
λατρεία. Έτσι και η ποίηση διαμελίζει και κατασπαράσσει τον ποιητή. Για κάθε
μεγάλο έργο απαιτείται θυσία. Και το έργο που έχει επωμιστεί ο ποιητής δεν
είναι ούτε μικρό ούτε ιδιωτικό. Θυσία έγινε για να στεριώσει το γεφύρι της
Άρτας χάριν του συνόλου. Τη θυσία για τον Άνθρωπο συμβολίζει και η μεταβολή
του κρασιού σε αίμα Χριστού. Για το κρασί, το αμπέλι δίνει τα σταφύλια του. Ο
ποιητής για το ποίημα, τα σωθικά του:
-«Ένας γύφτος κατοικεί μέσα μου/τα σωθικά μου εργάζεται τ’ απλήρωτα/στρι-
φώνει το πετσί με σύρμα/ ακάματα σφυρηλατεί το κρέας /ατσαλώνει τα οστά
/κι όταν πεινάει τρώει το συκώτι μου/κι όταν διψάει πίνει το αίμα μου/…
άγριο πάντοτε τον γύφτο κουβαλώ/φορτίο βαρύ/ατίμητο» («Αγώι»).  
-«Θηρίο που με παραμονεύεις/θηρίο που κολυμπάς στο μυαλό μου/θηρίο που
σπέρνεις πανικό/τις νύχτες στην ψυχή μου/…θηρίο που φουντώνεις τη ζήλια

μου/γεννήτρια του άγχους μου/ της οργής και του πάθους/της αδυναμίας/της
δύναμής μου/θηρίο θηρίο λαχτάρα μου/έρωτα/θηρίο» («Βρυχηθμός»)

* Στη συλλογή «Παραλλαγές του μαύρου», (Δελφίνι, 1998), ο πανταχού
παρών θάνατος, με διάφορες μορφές, καταδιώκει τον άνθρωπο και θριαμβεύει
στην άνιση αναμέτρησή του με το θνητό:

-«…όλη νύχτα με κυνηγάει αδυσώπητα/το Μαύρο με τα τρομερά/κι ανα-
ρίθμητα πρόσωπα». («Αρένα»).

-«… στο πεζοδρόμιο/ένας άντρας πεσμένος μπρούμυτα/προσπερασμένος
απ’ όλους/τον γυρίζω να δω το πρόσωπό του/και στ’ άσπρο φως του απομε-
σήμερου/βλέπω καθαρά τον εαυτό μου». («Αντικατοπτρισμός»). 

Και στον άλλο κόσμο -«…όλοι σκυφτοί δουλεύουνε στ’ απέραντο χωράφι/σκά-
βουν και οργώνουνε για τον Μεγάλο Αφέντη/….σπέρνουνε και θερίζουν
κάρβουνο κι αλάτι/…ολημερίς μαζεύουνε/το βράδυ εκείνος τα σκορπίζει/…κι
αν κάποιος αποκάμει/ μαστιγώνεται αλύπητα/και ξαναρχίζει απ’ την αρχή».
(«Η έξοδος»).                                                                            

Και δεν είναι μόνον ο υλικός θάνατος του σώματος του καθενός. Μπορεί να
είναι και μεταφορικά ο θάνατος της ψυχής και του πνεύματος, του πολιτισμού,
που φέρνει την έκπτωση των αξιών, την ευτέλεια στις ανθρώπινες σχέσεις και
επιλογές και την άνευ όρων υποδούλωση σε λογής λογής εξουσίες. Μέσα στη
δίνη της ρουφήχτρας όλων αυτών δεινοπαθεί ο ποιητής. Και προσπαθεί να τα
αναγάγει -και τελικά τα ανάγει- από δικά του, σε δεινά πανανθρώπινα.

* Στη συλλογή «Η τρομοκρατία της ομορφιάς», (Μεταίχμιο, 2004), ο τίτλος
ξενίζει. Στην κοινή αντίληψη οι δύο αυτές λέξεις μοιάζουν αντιφατικές. Η
ομορφιά δεν μπορεί να προκαλεί τρόμο. Αλλά από τα προλεχθέντα προκύπτει
ότι τα πράγματα για την ποίηση και για τον ποιητή μας δεν είναι τόσο απλά. Η
ομορφιά, κατά τον ποιητή, έχει διάφορες παραλλαγές, πάνω στις οποίες συγ-
κεντρώνει το πάντα ανήσυχο, ερευνητικό και αγωνιώδες βλέμμα του. Με αυτά
τα εξασκημένα και υποψιασμένα μάτια, όμως, που βλέπει, «το θέαμα δεν είναι
ούτε ανώδυνο ούτε ακίνδυνο. Γιατί, η ομορφιά θέλει δύναμη να την αντέξεις. Η
ομορφιά μπορεί να καταστρέψει». Αυτό περίπου λέει και η γαλλική φράση, που
προτάσσει ο ποιητής στην εν λόγω συλλογή. Ας συλλογιστούμε, π.χ., πόση
ομορφιά έχει ο έρωτας. Και με πόση προσδοκία ομορφιάς μάς γεμίζει. Μα, αν ο
ποιητής προσδοκά να κάνει ερωμένη του την ποίηση, στο ποίημα «Η Καλλιόπη»
(σπουδαία μούσα της ποίησης στην αρχαιότητα), πρέπει πρώτα να υποστεί κατ’
επανάληψη δοκιμασία μεγάλη και «τρομερή» (να ο τρόμος!):

«Για να γίνω ερωμένη σου/πρέπει μερόνυχτα σαράντα/…την πέτρα να ορ-
γώνεις/και να σπέρνεις λέξεις/ κι ύστερα να περιμένεις άλλο τόσο/να δεις αν
έδεσε καμιά/…και θα τις λιάζεις σε κορυφές/ώστε να στραγγίξουν/τα περιττά
υγρά/κι αν στο τέλος δεν αρκούν/θα ξαναρχίζεις από την αρχή/…πρέπει σαν
δούλος να με υπηρετείς/να γδέρνεις όλη νύχτα το πετσί σου/…να σφυροκοπάς
τα σπλάχνα σου/να με κομματιάζεις/όταν ασχημίζω/να με καις/…εγκυμονώντας
με ξανά/…χωρίς καμιάν ελπίδα/και τότε πάλι βλέπουμε».

Μόνο δουλεύοντας επίπονα τις λέξεις θα κατακτήσει ο ποιητής την ποίηση.
Κι ώσπου να την κερδίσει, θα υποστεί τη δοκιμασία, γιατί η «τρομερή» ομορφιά
της τον μαγνητίζει: «δεν είναι ο κίνδυνος/ που με χωνεύει μέσα σου/ αλλά
της ομορφιάς σου ο τρόμος» («Κρεσέντο»).

Θα δοθεί ψυχῇ τε καὶ σώματι στην ποίηση, για να κατακτήσει την ποθητή και
πολύφερνη ερωμένη ή, τουλάχιστον, για να πάρει το μερίδιο που του αναλογεί
από την πλούσια και πολύτιμη προίκα της. Θα τα καταφέρει, άραγε ο «Επίδοξος
ποιητής»; Η ποίηση απαιτεί πολλές και μεγάλες θυσίες:

-«Τα ποιήματα που έγραψα/με κυνηγούν για τις αναπηρίες τους/τα
ποιήματα που δεν έγραψα/με κυνηγούν για την αφασία τους/ένας επικηρυγ-
μένος είμαι/που για να γλιτώσω/γράφω ακόμη». («Επίδοξος ποιητής»).

–«Χρόνια ολόκληρα πάλευα/να φτιάξω αυτό το ποίημα/ολονυχτίς το έγρα-
φα/πρωί πρωί δαιμονισμένο/έτρωγε τις λέξεις/ώσπου κάποιο απόγευμα χτύ-
πησε/το κουδούνι ένα ολόλευκο πουλί/αν δεν στοιχειώσεις άνθρωπο/το
ποίημα δεν στεριώνει/και μη στοιχειώσεις κριτικό/μήτ’ επαρκή αναγνώστη/παρά
της άγριας έμπνευσης/την όμορφη την κόρη/που ’ρχεται βάζει τη φωτιά/κι
ύστερα παίρνει δρόμο/κι αφήνει αποκαΐδια ένα σωρό/να τα διορθώσει ο
πρωτομάστορας…. («Του γεφυριού της ποίησης»).

* Με τη συλλογή «Έντομα στην εντατική», (Μεταίχμιο, 2008, υποψήφ. για
το βραβείο ποίησης του περιοδ. «Διαβάζω»), ο ποιητής επανέρχεται σε θέματα
βίας και τρόμου. Σαν τη Λερναία Ύδρα, που από κάθε κομμένο κεφάλι της ξεπη-
δούσαν δύο καινούργια, έρχονται ξανά και ξανά φόβοι, αναμνήσεις, πράγματα
και πρόσωπα που έφυγαν ανεπιστρεπτί και που ο χρόνος, η φθορά και ο
θάνατος τα μεταμορφώνουν ή τα κατασπαράσσουν μπροστά στα μάτια του
ποιητή. «Ο κόσμος είναι μια εντατική στην οποία νοσηλεύεται ο σημερινός
άνθρωπος σε κρίσιμη κατάσταση. Μια εντατική κάθε άλλο παρά αποστειρωμένη,
με έντομα να κυκλοφορούν, κάνοντας έτσι αναπόφευκτη τη μοιραία έκβαση».
Για τον Πλάτωνα, κορυφαίο φιλόσοφο της αρχαιότητας, η φιλοσοφία είναι
μελέτη θανάτου. Το ίδιο και για τον Κουτσούνη η ποίηση.

-«Νύχτα ξυπνάει από μέσα/και βγάζει έξω τα κεφάλια της/από τις τρύπες
του κορμιού μου/προς τα χαράματα της κόβω ένα/…μα ο σφαγμένος λαιμός/δι-
κέφαλος την επομένη ξεφυτρώνει/χρόνια τώρα παλεύω/κυκλωμένος από
κεφάλια/άλλα κομμένα και άλλα ανέγγιχτα/που με απειλούν επίμονα/
έντομα στην εντατική/ξεχνώ ο αδαής να κάψω/κάθε κεφάλι όταν το κόψω.»
(«Λερναία Ύδρα»).                                                                                                        

-«…αργά τη νύχτα/ακούω στον ύπνο μου λυσσασμένα/κουδουνίσματα τη-
λεφώνου/ πετάγομαι κανείς δεν απαντάει/στην ταραχή μου κομματιάζω/νευ-
ριασμένο παιδί τη συσκευή/….μες στο ακουστικό ή κάτω απ’ το καντράν/κου-
λουριασμένες σαν γριές/οι φωνές που έχουν χαθεί/…ποικίλες φωνές…
/ψίθυροι κλάματα κραυγές/φωνές επίμονες αισχρές ενίοτε/χαρμόσυνες/με-
θυστικές ή απελπισμένες/αγκυλωμένες πλην όμως ζωντανές/των εξαφανι-
σθέντων/φτυστές η απουσία». («Των εξαφανισθέντων»). 

- Στη συλλογή αυτή βρίσκουμε και τη σύνδεση της οικολογικής ευαισθησίας
του ποιητή με την ποίηση, αφού, ξεκινώντας από διάφορα υλικά και προϊόντα
(ρούχα, παπούτσια, συσκευές, τρόφιμα κλπ.), γυρίζει πίσω στην αρχική τους
μορφή και ύλη (επιστροφή-μεταμόρφωση), πράγμα που του φέρνει στο νου την
καταστροφή της φύσης και της ζωής. Π.χ., το μοντέρνο ανοξείδωτο-ινοξ!-

Συνέχεια στην 5η σελ.

Ο  ΠΟΙΗΤΗΣ  ΣΤΑΘΗΣ  ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ
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Ο  ΠΟΙΗΤΗΣ  ΣΤΑΘΗΣ  ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ

ψυγείο (με κρέας στα ράφια του) και η κιθάρα:
-«…ίνοξ απέριττο του φονιά οπτασία/του σφαγμένου ζώου η τελευταία/ανώ-

φελη ελπίδα/…συγκοινωνούντα δοχεία τα κρανία μας/κρύβεις κι εσύ στα
βάθη του εγκεφάλου σου/ενοχές».(«Εγκώμιον»). 

-«…δεν είμαι η κιθάρα είμαι το δέντρο που έκοψαν κάποτε/για να φτιάξουν
μια κιθάρα /δεν είμαι δέντρο / είμαι η κιθάρα που επέστρεψε στο δέντρο/τούτες
οι μελωδίες /είναι τα πουλιά που ελευθερώθηκαν/και το ώριμο φως/ανάμεσα
στις φυλλωσιές-χορδές/είναι απείκασμα φωνής αδέσμευτης/η σιωπή».
(«Επιστροφή»). 
Σε αδηφάγο ζώο μεταμορφώνεται και ο υπολογιστής, όπου γράφει τα ποιήματά
του. Το ταΐζει με λέξεις και με στίχους που ρίχνει στο σκληρό του δίσκο. Αποθη-
κεύοντας εκεί την ποίησή του, «υποθηκεύει» τον εαυτό του, τη ζωή του. Και
φοβάται την αποτυχία, την απόρριψη, τη διαγραφή με το «delete» (ντιλίτ):
«αυτό το ζώο με κυοφορεί/η ζωή μου εξαρτάται/απ’ τη σκληρή του μήτρα/κι
από τη μνήμη του/…χώνομαι όλο και πιο βαθιά μέσα/σιγά σιγά μ’ αφομοιώνει/κι
ούτε που θα καταλάβω/πώς μ’ ένα λάθος πάτημα του delete/θα με αποβάλει
οριστικά/στον κάδο ανακύκλωσης». («Ζώον»).                                                                                                  

- Ακόμα, στο στόχαστρό του βάζει, ως εκπαιδευτικός, την εκπαίδευση και το
σχολείο, χαρακτηρίζοντάς το τρυφερά ως θηριοτροφείο. Με τις ποιητικές του
εικόνες αναδεικνύει την ψυχολογία των δύο «αντίπαλων» πλευρών, του
δάσκαλου και του μαθητή. Μια σχέση ιδιότυπη, μοναδική σε ομορφιά, παρόλο
που -ίσως και επειδή- συνυπάρχουν σ’ αυτήν η αγάπη και το «μίσος», δηλαδή η
σύμπτωση και ταύτιση των ψυχών αλλά και η «σύγκρουση» των αντιθέσεων
που συνεπάγεται το «χάσμα των γενεών». Μπορεί να «μάχονται» και να
ισορροπούν σε τεντωμένο σκοινί, αλλά από τη «θέση» και την «αντίθεση», προ-
κύπτει η όμορφη και πολύτιμη «σύνθεση» της γνώσης και της αγωγής νου και
ψυχής.                                                                      

«Δουλεύω σ' ένα θηριοτροφείο/τα θηριάκια μου είναι απρόβλεπτα/εγω-
κεντρικά και απόλυτα/… τα θηριάκια μου τα αγαπώ/και ταυτόχρονα τα
μισώ/αλλά κι εκείνα μ’ αγαπούν/γι’ αυτό σπαράζουν την καρδιά μου/και
ρουφάνε/ρουφάνε ακόρεστα αίμα» («Το θηριοτροφείο»).    

Πνευματικό είναι το έργο τους, αλλά ποιητής και δάσκαλος έχουν και σώμα,
που αίμα κυλάει στις φλέβες του. Και βρίσκονται σε διαρκή διαδικασία αιμοδοσίας
(ή μήπως αφαίμαξης;).                             

* Η συλλογή «Στιγμιότυπα του σώματος» (Μεταίχμιο, 2014, υποψήφ. για τα
βραβεία Public 2015), παρουσιάστηκε στο κοινό το βράδυ της 31 Μαρτίου 2015,
στη μεγάλη και κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ
(Σταδίου 24, Αθήνα). Δύο κριτικοί λογοτεχνίας και ένας πανεπιστημιακός
καθηγητής μίλησαν για το βιβλίο, χαιρετίζοντάς το ως νέα σπουδαία κατάθεση
του Κουτσούνη στον κοινό λογαριασμό της ποίησης και των αναγνωστών της.
Πολλοί και οι Ζουρτσάνοι που είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε την ωραία
εκδήλωση. Πρώην συμμαθητές και καθηγητές του, συγχωριανοί, φίλοι και
άλλοι. Οι ομιλητές ήταν απολαυστικοί. Το ίδιο και οι απαγγελίες και τα μουσικά
διαλείμματα, που μας ανακούφιζαν από την ένταση των ποιημάτων, από «τις
γροθιές στο στομάχι», όπως λέει και ο ίδιος ο ποιητής: «Πιστεύω πως η ποίηση
αυτό ακριβώς οφείλει να είναι: μια γροθιά στο στομάχι κι όχι ένα χάδι. Ένας
ταύρος μαινόμενος στο υαλοπωλείο της ψυχής, ένα στιλέτο που κατευθύνεται
ιλιγγιωδώς στο κέντρο της συμβατικότητας και της ασφάλειας. Η ποίηση δεν
είναι απλώς λέξεις. Είναι λέξεις-μολότοφ σε ανύποπτα χέρια. Είναι το άρρητο
και αθέατο των πραγμάτων. Είναι ο μεγεθυντικός φακός πάνω από ένα εξάν-
θημα, που μας βολεύει να μην το βλέπουμε». 

Στη συλλογή προτάσσεται η ρήση του Ρωμαίου αυτοκράτορα και φιλοσόφου
Μάρκου Αυρηλίου «πάντα τὰ μὲν τοῦ σώματος ποταμός» (από το έργο του «Εἰς
ἑαυτόν»). Από τη φράση αυτή και από τον τίτλο, γίνεται φανερό ότι στη
συλλογή κυριαρχεί ως θέμα το σώμα. Είναι ολόκληρη μια «σωματογραφία»,
που καταγράφει και πάλι την αγωνία και τα πάθη του ποιητή και του ανθρώπου,
με νέες, υψηλότερες επιδόσεις ποιητικής, στιχουργικής και γλωσσικής ωριμότητας.
Άρρηκτα δεμένος με το σώμα είναι ο έρωτας, ως κορυφαίο «στιγμιότυπο» του
σώματος.
-«Το κορμί σου στα χέρια μου ζύμη/φτιάχνω τρύπες και χάνομαι μέσα
τους/σε κάθε τρύπα/καρτέρι μου στήνουν οι μέλισσες/το δέρμα σου… σπαρ-
ταράει διαρκώς στα δάχτυλά μου/τα δάχτυλά μου αλκοολικά/ μονορούφι το
σώμα σου πίνουν/χώνομαι ολόκληρος στο σώμα σου/όπως το χέλι μες στη
λάσπη».                         
- «Στην πηγή των μηρών σου/τσακάλι ξανθό καθρεφτίζεται/με στόμα ανοιχτό
και διψασμένο/...θέλω πάντα να με κοιτάζεις/σαν λύκαινα που επέζησε/μοναχή
στο χιονιά για βδομάδες/και κατεβαίνει στην πόλη λιμασμένη» («Σωματογραφία
i» και «ii», αντίστοιχα).

Και δεν πρόκειται μόνο για τους άλλους, αλλά και για τον εαυτό  του, που
μεταβάλλεται από τη φθορά του χρόνου, σαν τους συντρόφους του Οδυσσέα
που μεταμόρφωνε η μάγισσα Κίρκη.  

-«Δεν είμαι εκείνος που ήμουν/ούτε και θα ’μαι αυτός που είμαι/πάντα μια
Κίρκη αδιάκοπα/μ΄ ακουμπάει με το ραβδί της» («Ραβδί»). 

-«Αγωνιά η σελίδα για την πένα/σαν γυναίκα ερεθισμένη/για τη στύση
του εραστή της/το ποίημα τρέμει/μήπως δεν συναντήσει αναγνώστες/και
μείνει αγέννητο… («Μεταφυσική»). 

Μελαγχολία εμφανίζεται συχνά στην παρούσα συλλογή, όταν ο ποιητής
βυθίζει το μαχαίρι του ως το κόκαλο μέσα στο γκρίζο της ζωής των ανθρώπων.
Παράδειγμα η οικιακή βοηθός και ο γέροντας πατέρας. Μια μελαγχολία, αλλά
και συμπόνια για καταπιεσμένους και ταλαιπωρημένους ανθρώπους, που
μοιάζουν με «φορτηγά που σκούριασαν/κολλημένα στην άμμο». Γι’ αυτό ο
πατέρας ζητάει το θάνατο («βιάζεται να περάσει αντίπερα») και είναι έτοιμος να
«φύγει» («ξαπλωμένος ψηλά απ’ το κρεβάτι στο κενό»), για να λυτρωθεί από τα
δεινά της ζωής του. Παραθέτουμε τα τρία σχετικά ποιήματα, με μια διευκρίνιση,
για όσους τυχόν τη χρειάζονται: κατά τους αρχαίους, σύνορο μεταξύ ζωντανών
και νεκρών, ήταν ο ποταμός Αχέροντας (κοντά στην Πρέβεζα) και ο νεκροπομπός
Ερμής μετέφερε με βάρκα το νεκρό από τη μια όχθη στην άλλη, για να κατεβούν
μετά στον Άδη. Και ο μεταφερόμενος ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει στο
βαρκάρη έναν οβολό (τα κέρματα στο ποίημα) για τα μεταφορικά, σαν διόδια.
(Μόνον ένας δεν πλήρωσε, λέει ο αρχαίος σατιρικός συγγραφέας Λουκιανός στο
έργο του «Νεκρικοί Διάλογοι»: ο φιλόσοφος Μένιππος, που δεν είχε τα ναύλα.

Και στο βαρκάρη είπε την παροιμιώδη φράση «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχον-
τος»).                                                                                                                       

-«Κάτι φορές…/όταν μένει μόνη/ασφαλίζει τις πόρτες/και προβάρει τα
ρούχα που ορέγεται/…ζει για λίγες ώρες/για ελάχιστα έστω λεπτά/(και με
ρίσκο να γυρίσει η κυρία απρόοπτα)/μιαν άλλη ζωή/κοιτάζεται στον καθρέφτη
θλιμμένη/και δοκιμάζει άπληστα/ψηλοτάκουνη γόβα τη ματαιότητα». 
(«Ψηλοτάκουνη γόβα»).  

-«Όσο πάει κι απομακρύνεται/η μορφή του ολοένα θαμπώνει/στρέφει
πίσω το πρόσωπο/κι αγναντεύει τα χρόνια του/φορτηγά που σκούριασαν/κολ-
λημένα στην άμμο/όσο πάει κι απομακρύνεται/βιάζεται να περάσει αντίπερα/ελα-
φρύς σαν πουλί/πετάει πάνω απ’ τα νερά/χάνεται ακουμπισμένος/με τα δυο
του χέρια στο ραβδί/σχισμένος στα τρία/ο πατέρας». («Στα τρία»).

-«Πατέρα φωνάζω/τι γυρεύεις εκεί πάνω θα πέσεις/• ξαπλωμένος ψηλά
απ’ το κρεβάτι στο κενό/με μάτια άκλειστα κοιτώντας το ταβάνι/και τα χέρια
να ψάχνουν τις τσέπες του/μη φοβάσαι μού λέει/και τι να κάμω/πια φόρτωμα
οι μέρες μου βαρέθηκα/…κατάπιε τη μιλιά του σκυθρωπός/μα ξαφνικά η όψη
του φωτίζεται/κι όπως τότε που ήμουν παιδί/μη με χασομεράς με μαλώνει
τρυφερά/δεν έχω τώρα καιρό/…σώπασε κι εξακολούθησε ατάραχος/να ψα-
χουλεύει επίμονα τις τσέπες του/ώσπου… με άδραξε απ’ το μπράτσο/γιε μου
μού σώθηκαν όλα/μήπως σου βρίσκονται κέρματα για τα διόδια» («Τα
κέρματα»).             

- Το ότι η σύγχρονη ποίηση δεν ακολουθεί τους παλιούς κανόνες και δε χρη-
σιμοποιεί τα παλιά εργαλεία, δεν πρέπει να νοηθεί κατά γράμμα. Μεταξύ
άλλων, ο Κουτσούνης είναι χαρακτηριστική περίπτωση ποιητή, που αξιοποιεί
τους τρόπους της αφήγησης και τα εκφραστικά μέσα έτσι, που στα ποιήματά
του το περιεχόμενο και η μορφή αλληλοϋποστηρίζονται και συναντούνται σε
ένα ολοκληρωμένο και ισορροπημένο συνολικό αποτέλεσμα. Εικόνες, μεταφορές,
παρομοιώσεις, συμβολισμοί, ρυθμός εσωτερικός αλλά και συχνά εξωτερικός
(π.χ. στίχος 15/σύλλαβος ιαμβικός κ.ά.), παρηχήσεις (ηχητικός συνδυασμός
λέξεων και επαναλαμβανόμενων φθόγγων) κ.ά., προσδίδουν στους στίχους ιδι-
αίτερη μουσικότητα. Μόνο στα επίθετα είναι φειδωλός. Τα ουσιαστικά είναι η
βάση της ουσιαστικής ποίησης. Γιατί, σκοπός της είναι να μην στέκεται στην επι-
φάνεια, αλλά να σκάβει και να εισχωρεί στο βάθος των πραγμάτων και της
ψυχής. Μια ενδοσκόπηση, την οποία παραγγέλνει πάλι ο Μάρκος Αυρήλιος:
«ἔνδον σκάπτε». Σκάβε μέσα (σου).                                      

- Συχνά λειτουργεί και σαν σκηνοθέτης, δίνοντας στο ποίημα ζωντάνια έργου
στην οθόνη ή επί σκηνής, όπως, π.χ., στα ποιήματα «Το είδωλο» και «Το
πένθος». Δυνατές, παραστατικές  εικόνες, που δε μένουν ασχολίαστες. Στο ένα
ποίημα, «οι νήπιοι» (ανόητοι) γελούν σε βάρος του τρομαγμένου παιδιού, αλλά
στην ουσία είναι ή (αργά ή γρήγορα) θα είναι οι ίδιοι στη θέση του. Το άλλο
ποίημα είναι ένα συνταρακτικό ντοκουμέντο-σχολιασμένη αναπαράσταση
πυρκαγιάς στο δάσος, που παίρνει και το νόημα προσωπικού δράματος για
όσους (συμπεριλαμβανομένου και του ποιητή) βίωσαν ποικιλοτρόπως την
τραγωδία της φωτιάς στην περιοχή μας, τουλάχιστον, και βυθίστηκαν στο
πένθος, πριν από μια εφταετία.

-«μάθημα ανθρωπολογίας ο δάσκαλος με στέλνει/να φέρω τον σκελετό
φοβάμαι κατεβαίνω στο Υπόγειο/ βλέπω τα όργανα φοβάμαι επιστρέφω
στην τάξη/σκελετός ο δάσκαλος αγγίζει με τον χάρακα τα οστά μου φοβάμαι
τα παιδιά/ξεκαρδίζονται λένε αστεία/… αδυνατώντας οι νήπιοι να διακρίνουν/στο
κάτοπτρο του χρόνου το είδωλό τους». («Το είδωλο»).

-«χωροφύλακες καταπατητές/παρελαύνουν κραδαίνοντας πυρσούς/ξαφνικά
ένα δέντρο χαφιές/τινάζει τα φύλλα του/κι ο πληρωμένος άνεμος/τα σπρώχνει
στις φλόγες/και τα σκορπίζει στα κλαριά/προδοσία φώναξαν τα πεύκα/κι οι
δρύες άρχισαν να δέονται/-εις μάτην-στη βροχή/από παντού εραστές ξαναμ-
μένοι/ χώνονται… στις κουφάλες/εμφύλιος μαίνεται πόλεμος/γιγάντια γυμνή
γυναίκα/ανάσκελα ξεψυχισμένη/ φαλακρή και λερή/χωρίς μαστούς και
φύλο/την επομένη αντίκριζε/το μάτι πικραμένο». («Το πένθος»). 

- Στην ενότητα «Αριθμητική», ο φιλόλογος ποιητής φιλοσοφεί ποιητικά για
τη ζωή και τον άνθρωπο μέσω των μαθηματικών, με ευρηματικό τρόπο. Η
διαρκής πρόσθεση (π.χ. αγαθών, χρημάτων, επιθυμιών, φιλοδοξιών κλπ. της
σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας), μας οδηγεί σε βρομερό βούλιαγμα.                                                                                                                                                              

«Απ’ όλες τις αριθμητικές πράξεις/η πιο ύπουλη είναι η πρόσθεση/είναι
μια πράξη εθιστική/πασχίζεις συνέχεια να προσθέτεις/ανίκανος σχεδόν ν’
αντισταθείς/κι έρχεται αίφνης η στιγμή/που βουλιάζεις βαρύς/στη λάσπη
του αθροίσματος». («Η πρόσθεση»).

Και η διαρκής και ασταμάτητη αφαίρεση των χρόνων που φεύγουν, από τον
άγνωστο αριθμό ετών που θα ζήσουμε, θα οδηγήσει κάποια στιγμή  σε υπόλοιπο
μηδέν και η ζωή θα τελειώσει.                                                   

-«Με συνεπαίρνει πάντοτε η αφαίρεση/με τρόμο γεμάτη και.. ομορφιά/πράξη
νουάρ που καθηλώνει/όλο και με περισσότερο σασπένς/καθώς ο αφαιρετέος/αυ-
ξάνει καθημερινά/πλησιάζοντας την άγνωστη/τιμή του μειωτέου/η διαφορά
καλπάζει στο μηδέν/που ξάφνου σε γραπώνει στη θηλιά του».(«Η αφαίρεση»).

Δυστυχώς, ο χώρος δεν επαρκεί για περισσότερα. Μάλιστα, «επί του πιε-
στηρίου» κόπηκαν δύο ποιήματα που υπήρχαν ακόμη για παρουσίαση («Η
γυάλα» και «Εν δόξη»). Αξίζει να τα αναζητήσει κανείς στο βιβλίο της συλλογής
«στιγμιότυπα του σώματος».

- Τελειώνουμε, προσθέτοντας δυο λόγια ακόμη στη γενική εκτίμηση για
τον Κουτσούνη. Η γλώσσα του καλλιεργημένη, ώριμη, σκόπιμα λιτή και
καθημερινή αλλά και, όπου χρειάζεται, πιο απαιτητική. Η επιλογή, η θέση και ο
συνδυασμός των λέξεων απολύτως επιτυχημένα και αποτελεσματικά. Διαυγής,
τολμηρός, ερωτικός, ενδοσκοπικός, πρωτότυπος, ουσιαστικός, γι’ αυτό και ολι-
γογράφος, είναι, συμπερασματικά, ένας από τους καλύτερους νεοέλληνες
ποιητές. Δεν είναι απλώς δική μας εκτίμηση. Αυτά τα έχουν πει άλλοι ομότεχνοί
του και έγκριτοι μελετητές και κριτικοί της λογοτεχνίας. Η βιβλιογραφία που
παραθέτουμε, βεβαιώνει του λόγου το ασφαλές και αληθές.

- Καλή συνέχεια, λοιπόν, αγαπητέ μας Στάθη. Αν ήμασταν ποιητές, θα σου
λέγαμε «παραμερίζουμε, ποιητή, για να περάσεις», όπως είπε, παλιά ο μέγας
Κωστής Παλαμάς για το νεότερό του Γιάννη Ρίτσο. Εσύ, όμως, αν και δεν έχεις
ανάγκη από τέτοια λόγια, τα έχεις ήδη προ πολλού ακούσει να βγαίνουν με
θέρμη από τα πιο αρμόδια στόματα. Τα έχεις δει να γράφονται από τις πιο
έγκυρες πένες. Εύγε! 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
(Εργογραφία και βιβλιογραφία βλέπε σελ. 6)

Συνέχεια από την 4η σελ.



Γεννήθηκε στη
Νέα Φιγαλία στις 4
Ιουνίου 1935 και απε-
βίωσε στις 6 Ιανουα-
ρίου 2015 στην Αυ-
στραλία όπου διέμε-
νε.

Λατρεμένος σύζυ-
γος της Αθανασίας,
αξιαγάπητος πατέρας
των Κωνσταντίνου-
Παρασκευής και Δή-
μητρας-Θεοδώρου,
αξιολάτρευτος παππούς του Κων-
σταντίνου.

Η χρυσή καρδιά του
είχε τιμηθεί από την
αγαπημένη του οικο-
γένεια και τους φίλους
του.

Ήταν αληθινός και
καλός. Θα μείνει για
πάντα στις καρδιές μας
και στη σκέψη μας.

Η οικογένειά του

Σημ.: Στο προηγού-
μενο τεύχος εκ παραδρομής ανα-
φέρθηκε ο θάνατός του με το
όνομα Κρεσταινίτης Αθανάσιος.
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Επιτυχίες 
➤ Η Ιωάννα Βλάχου του Θεοδώ-

ρου (εγγονή του Μπαρμπαγιαν-
νάκη) εισήχθη στη Σχολή Επι-
κοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανε-
πιστημίου Αθηνών. 
Τα θερμά μας συγχαρητήρια.

Γεννήσεις
➤ Ο Καπογιάννης Ιωάννης του

Νικολάου και της Ευτυχίας και
η σύζυγός του Ελένη απέκτησαν
αγοράκι στις 6/3/15.

➤ Ο Στριγκλόγιαννης Αθανάσιος
του Παναγιώτη και η σύζυγός
του Βίκυ Χατζή απέκτησαν αγο-
ράκι στις 4/3/15.

➤ Ο Γεώργιος Γκαβός και η σύ-
ζυγός του Πηνελόπη Στριγκλό-
γιαννη του Παναγιώτη απέκτη-
σαν αγοράκι στις 24/3/15.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα
νεογέννητα.

Βαπτίσεις
➤ Στις 13/4/15 ο Αντωνόπουλος

Γεώργιος και η σύζυγός του
Σταυροπούλου Σωτηρία βάπτι-
σαν στον Άγιο Νικόλαο Νέας
Φιγαλίας τα δίδυμα αγοράκια
τους. Τους έδωσαν τα ονόματα
Αναστάσιος-Παναγιώτης και Δη-
μήτριος.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα
νεοφώτιστα.

Θάνατοι

➤ Απεβίωσε στην Αμερική στις
24/1/15 η Δήμητρα Νικολ. Για-
κουμοπούλου, ετών 33 και ετά-
φη εκεί.

➤ Στις 13/2/15 απεβίωσε στη Νέα
Φιγαλία η Κριτσέλη Δήμητρα
ετών 84 και ετάφη στο κοιμητή-
ριο του Μοναστηριού.

➤ Στις 10/3/15 απεβίωσε στη Νέα
Φιγαλία η Κατσάμπουλα Αθα-
νασία ετών 92 και ετάφη στο
κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία
του χωριού μας.

➤ Στις 14/3/15 απεβίωσε στην
Αθήνα ο Γερόσταθος Αντώνιος
ετών 83 και ετάφη στο κοιμητή-
ριο του Προφήτη Ηλία του χω-
ριού μας.

➤ Στις 15/4/15 απεβίωσε στην
Αθήνα ο Διαμαντής Βαγγέλης,
σύζυγος της Μαρίας Πάλλα ετών
52 και ετάφη εκεί.

➤ Στις 16/4/15 απεβίωσε στην
Αθήνα ο Αλεξανδρής Γρηγόριος
του Δημητρίου ετών 45 και ετά-
φη στο κοιμητήριο Νίκαιας.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια
στους οικείους τους.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ

Εισφορές για  την  εφημερίδα 
Γρηγορόπουλος Σπύρος (Αμερική) .......... 200€
Λουκέρη Αναστασία  ...................................10€
Λουκέρη Σοφία-Ειρήνη ................................10€
Ζευγίτης Παναγιώτης του Θεοδώρου 
(Μεσολόγγι) ............................................... 20€
Ατσαλάκης Γεώργιος .................................. 50€
Χατζή-Ποζιάδου Φωτεινή ........................... 20€
Ζευγίτης Δημήτριος ................................... 20€
Καστρινού Ελένη ........................................ 10€
Φάμελος Θεόδωρος .................................... 30€
Μανώλη Κλεώνη  ........................................ 20€
Μανώλη Φωτεινή του Ευθυμίου ................. 15€
Μανώλη-Σιλβέστρου Όλγα ..........................15€
Καράπαπας Αθανάσιος του Χρήστ. ............ 20€
Ζαριφόπουλος Αλέκος ............................... 20€
Αθανασοπούλου Αιμιλία.............................. 20€
Πιτσινής Σωτήριος του Γεωργίου ............... 20€
Λιάπης Γεώργιος του Κων/νου ....................20€
Πετρόπουλος Νικόλαος .............................. 20€
Πετροπούλου Πολυξένη ............................ 20€
Χαχόλου-Φαμέλου Δήμητρα  ......................10€
Φαμέλου Άννα ............................................ 10€
Βάγιας Γεώργιος του Παναγιώτη ................20€

Μανιάτης Αριστείδης του Χρήστου ............10€
Μιτσέλη – Αντωνίου Αριστέα ......................20€
Μανουσόπουλος Γεώργιος ......................... 20€
Δέδε Χαρίκλεια ........................................... 20€
Στριγκλόγιαννη Ιωάννα .............................. 15€
Καπογιάννης Νικόλαος του Χρήστου ..........50€  
Μπίθας Νικόλαος..........................................50€
Μπίθα Τούλα...............................................100€
Τάγαρη Ανδριάννα ...................................... 80€
Κουτσούνη Ελένη ....................................... 20€
Καράπαπας Κων/νος του Αθανασίου ..........10€
Καράπαπας Αθανάσιος του Κων/νου ..........10€
Γεωργοπούλου Βούλα του Νικολάου ..........20€
Δαΐκος Γεώργιος ......................................... 50€
Λιναρδάκη-Καπλάνη Ιωάννα ...................... 20€
Γλούμης Θεόδωρος .................................... 30€
Καρανάση Άννα Κων/νου ............................ 20€
Ζαριφοπούλου Αφρούλα ............................ 20€
Παπανδρέου-Σμυρνή Ελένη ....................... 20€
Κολόσακας Κων/νος  .................................. 20€
Κλέντος Βασίλειος του Αθανασίου ............ 20€
Λούτος Διονύσιος ...................................... 20€
Καράπαπας Κανέλλος ................................. 20€
Πιτσινής Ανδρέας ....................................... 10€

Αυγερινός Αναστάσιος.................................10€
Βλάχος Νικόλαος του Φωτίου ................... 20€
Τσούτας Νικόλαος ιερέας ........................... 20€
Βλάχος Νικόλαος Γεωργίου........................ 15€
Αυγερινού Βασιλική του Κων/νου .............. 20€
Κουρούβανης Νικόλαος ............................. 20€
Χατζής Νικόλαος ιερέας; ............................ 30€
Χατζή Γεωργία του Νικολάου ..................... 30€
Καραχάλιος Θεόδωρος του Νικολάου  ...... 20€
Καζαντζής Νικόλαος του Κων/νου ..............15€
Καρανάση Άννα Σωτηρ. .............................. 20€

Εις  Μνήμη
― Λουκέρη Αναστασία ................................15€ 

Εις μνήμην του συζύγου της ιερέως 
Παναγή Λουκέρη

― Λουκέρη Αναστασία ................................15€ 
Εις μνήμην της αδελφής της 
πρεσβυτέρας Πόπης Φλέσσα-Αβραμοπούλου

― Οικ. Νικολάου Γιακουμόπουλου..........1.000$
Εις μνήμη της λατρεμένης μας κόρης 
Δήμητρας

― Οικ. Τάκη Γιακουμόπουλου ................... 500$

Εις μνήμη της αγαπημένης μας  
ανιψιάς Δήμητρας

― Οι οικογένειες: 
• Αλεξάνδρας Γιακουμοπούλου-Κόλλια    
• Σοφίας Γιακουμοπούλου-Καπετανάκη 
• Αθανασίου Γιακουμόπουλου 
Εις μνήμη της αγαπημένης μας 
ανιψιάς Δήμητρας ............................... 300€       

― Σταμοβλάσση-Πιπιλή Βαρβάρα............. 300€
Εις μνήμη Πιπιλή Γεωργίου, Ιατρού

― Χαρίκλεια Δέδε του Ηλία.......................100€
Εις μνήμη Δέδε Ιωάννη

― Καπλάνη-Λιναρδάκη Ιωάννα..................100€
Εις  μνήμη των γονιών της 
Σπύρου και Αναστασίας

― Αιμιλία (Λιάνα) Παληοθοδώρου-Γολεμάτη
Εις μνήμην ιατρού 
Δημητρίου Λογοθέτη ............................300$

Για τα έργα του Συλλόγου
Πιπιλής Αθανάσιος του Γεωργίου .............100€
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 100€
Πιπιλή-Σταμοβλάση Βαρβάρα  ..................100€

(Συνέχεια από την 5η σελ.)

Α. Ποιητικές συλλογές: βλέπε τις 6
ως άνω συλλογές.                                                                                                                                                                       

Β. Διήγημα: «Η Μέριλιν της Ακράτας»,
(Μεταίχμιο, Αθήνα 2003).                                                                                         

Γ. Μελέτες:
-Σοφοκλέους, Φιλοκτήτης-Αντιγόνη.

Εισαγ. δική του, Μετάφρ: Χρήστος Τσάγ-
κας, Οδός Πανός 1999.                                                                                                                                                          

-«Το ανθολόγιο κειμένων ως εργαλείο
προσέγγισης ενός συγγραφέα», Σχολής
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου.                        

-«Η ποιητική κοσμογραφία του Γιώρ-
γου Γεωργούση στις συλλογές των χαϊ-
κού του», Γαβριηλίδης 2007.                                          

Στο πλούσιο έργο του περιλαμβά-
νονται επίσης πολλά κριτικά δοκίμια,
άρθρα, βιβλιοκρισίες κλπ. για τους: Μι-
χάλη Κατσαρό, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη
Ρίτσο, Διονύσιο Σολωμό, Μίλτο Σαχτού-
ρη, Κων/νο Καβάφη, Χρήστο Λάσκαρη,
Γιώργη Παυλόπουλο, Αλέξανδρο Ίσαρη,
Θανάση Βενέτη, Τάσο Γαλάτη (το Ζουρ-
τσάνο ποιητή Αναστάσιο Αρ. Παπαδό-

πουλο, του οποίου ποιήματα έχει φιλο-
ξενήσει η εφημερίδα μας) κ.ά.   

Η βιβλιογραφία για τον Κουτσούνη
Η ποίησή του έχει απασχολήσει πλή-

θος ποιητών και κριτικών. Υπάρχουν
επίσης λήμματα σε λεξικά και ιστοσε-
λίδες. Ενδεικτικά, αναφέρουμε:       

-Χρήστος Παπαγεωργίου, Τρύγος
εφιαλτικών στιγμών: «Η Αυγή της Κυ-
ριακής», 14 Ιουνίου 1993.                          

-Παντελής Μπουκάλας,  Οι «Παραλ-
λαγές του μαύρου» του Στάθη Κουτσού-
νη: Η Καθημερινή, 6-10-1998.

-Ανθούλα Δανιήλ, Συνολική θεώρηση
της ποίησης του Στάθη Κουτσούνη: «Πόρ-
φυρας», τεύχ. 118.                         

-Μπάμπης Δερμιτζάκης: «Λέξημα»,
1/11/2014.

-Γιάννης Στρούμπας, ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ,
τεύχ. 16, Δεκέμβριος 2014.                                                                                                                          

-Λεξικό Νεοελλην. Λογοτεχνίας. Πρό-
σωπα-Έργα-Ρεύματα-Όροι, Εκδόσεις Πα-
τάκη, Αθήνα 2007.                                                                                                                                                                                         

-Ιστοσελίδες: Βικιπαίδεια, ΕΚΕΒΙ, Εται-
ρεία Συγγραφέων, Βιβλιοnet, Μεταίχμιο,
www.koutsounis, κ.α.

Το  συγγραφικό  έργο  του  Στάθη  Κουτσούνη 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  
ΦΟΡΕΩΝ

➤ Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδε-
μόνων Γυμνασίου-Λυκείου Νέας
Φιγαλίας ευχαριστεί θερμά τον
ιατρό κ. Παναγιώτη Βασιλ. Κέκη
για την οικονομική ενίσχυση
που προσέφερε, με σκοπό την
αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή
(Laptop), για τον εξοπλισμό της
ψηφιακής αίθουσας Γυμνασίου-
Λυκείου Νέας Φιγαλίας.
Η πρόεδρος του Συλλόγου 
Αλεξάνδρα Χρ. Καπλάνη  

✿✿✿✿

➤ Η Διασωστική Εθελοντική Ομά-
δα Φιγαλίας (Δ.Ε.Ο.Φ.) ευχαρι-
στεί θερμά τον ιατρό κ. Πανα-
γιώτη Βασιλ. Κέκη για τη δωρεά
διασωστικού υλικού, με σκοπό
την κάλυψη αναγκών της δια-
σωστικής ομάδας.  

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ο.Φ. 
Χρήστος Καπλάνης

Εις μνήμη του αγαπημένου μας και
αλησμόνητου Δημητρίου Λογοθέτη,
Ιατρού που μας έφυγε από κοντά μας
στις 5 Απριλίου 2013.

Αγαπημένε μας Δημήτρη ήσουν ένας
ξεχωριστός άνθρωπος, άφησες πίσω
σου για όλους εμάς μεγάλη παρακα-
ταθήκη. Ας είναι αιώνια η μνήμη σου
και η ψυχούλα σου να αναπαύεται σε
παραδεισένιο τόπο.

Η κουνιάδα σου Αιμιλία (Λιάνα) Πα-
ληοθοδώρου-Γολεμάτη, τα ανίψια σου
Lovie Shannon, Dino Μιχάλης Γιώργος
Γολεμάτης. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
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[Ο λογοτέχνης και συγγραφέας κ. Σωτήρης Ε. Γυφτάκης, μας έστειλε πάλι πλούσιο και εν-
διαφέρον υλικό, το οποίο με χαρά θα αξιοποιήσουμε χάριν των αναγνωστών, στον περιορι-
σμένο χώρο που διαθέτουμε. Τον ευχαριστούμε πολύ και σήμερα παραθέτουμε
αποσπάσματα μονογραφίας του για το σπουδαίο Ηλείο πνευματικό άνθρωπο Τάκη Δόξα].  

Ελάχιστοι πνευματικοί άνθρωποι έχουν προσφέρει τόσα πολλά στους νέους και μάλιστα
αυτούς της επαρχίας, εκείνους που από τα γυμνασιακά τους χρόνια τους σημάδεψαν η
ποίηση, η λογοτεχνία και οι καλές τέχνες γενικότερα, όσο ο Τάκης Δόξας, ο Πυργιώτης λο-
γοτέχνης και ποιητής… Ένας ευαίσθητος, πνευματικός άνθρωπος, αυτόφωτος και πολυτά-
λαντος, μια προσωπικότητα πολύπλευρη, που ανάλωνε πάντα τις πνευματικές του αρετές
επ’ αγαθώ των νέων, που έψαχναν μέσα από το επαρχιακό, σχολαστικό μαθησιακό βάλτωμά
τους, να βρουν το δρόμο τους. Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας, που διεύθυνε για
κάμποσα χρόνια -την ΑΥΓΗ του Πύργου- είδαν το φως της δημοσιότητας οι ποιητικές
φωνές των νέων…

Ο Τάκης Δόξας, –φιλολογικό ψευδώνυμο του Παναγιώτη Λαμπρινόπουλου– γεννήθηκε
στον Πύργο της Ηλείας το 1913. Από μικρός ορφάνεψε κι έτσι πέρασε δύσκολα παιδικά κι
εφηβικά χρόνια. Κατάφερε όμως να τελειώσει το γυμνάσιο και στη συνέχεια να σπουδάσει,
σκληρά εργαζόμενος, στην Αθήνα, στη σχολή Συνεταιριστών. Επέστρεψε στην πόλη του,
στις αρχές της δεκαετίας του ’30 κι εκεί τον βρίσκουμε υπάλληλο στο Πρωτοδικείο του
Πύργου, όπου και υπηρέτησε πάνω από δύο δεκαετίες, ώσπου η πολιτεία να αξιωθεί να τον
διορίσει το 1954 στη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Πύργου, ως διευθυντή. Προτίμησε να
στεριώσει στον τόπο του και να δώσει όσα περισσότερα μπορούσε στους νέους ανθρώπους
της επαρχίας και να αναλωθεί ολοκληρωτικά στην πνευματική προσφορά….

Πολύ νέος έδειξε το ταλέντο του με διηγήματα και ποιήματα. Το 1950 θα δει το φως μια
άλλη συλλογή διηγημάτων, «Η Πικρή Εποχή», όπου καταγράφονται όλα τα πάθια και οι
συμφορές των εμφυλιακών συγκρούσεων.  Στα 1957 εκδίδεται και το πρώτο του μυθιστόρημα,
οι «Ναυαγοί», που θα τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, ως το καλύτερο πελοποννησιακό
μυθιστόρημα. Στο μεταξύ έχει κυκλοφορήσει και το βιβλίο του «Στη Χώρα του Αυγεία», που
δεν ήταν ένα απλό χρονικό. Ήταν ένα αποκαλυπτικό έργο, γιατί πέρα από την καθαρά λο-
γοτεχνική του αξία, έπαιρνε και τη σημασία του καυτού και φοβερού, όσο και τολμηρού
ντοκουμέντου. Καυτηρίαζε τον …στάβλο των καρφωτήδων, των λακέδων και των γυμνο-
σαλιάγκων. Συνέτριβε τον εσμό των αγράμματων, των φλώρων… Έκανε σιωπηλό προσκλητήριο
των έντιμων ελληνικών συνειδήσεων. Τις καλούσε να μεταμορφωθούν σε Ηρακλείς για να
καθαρίσουν τη χώρα του σύγχρονου Αυγεία από την κόπρο της. Βέβαια την πλήρωσε
ακριβά ο ίδιος και η οικογένειά του από κατατρεγμούς για αυτές του τις τολμηρές απόψεις. 

Φαίνεται πως την ίδια εποχή συνθέτει και το σπουδαίο του ποίημα «Φως της Ολυμπίας»,
το οποίο βραβεύτηκε σε παγκόσμιο διαγωνισμό και ενσωματώθηκε από το 1964 στο πρό-
γραμμα τελετών των Ολυμπιακών Αγώνων και οχτώ χρόνια αργότερα στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Μονάχου απαγγέλθηκε επίσημα.

(Ο πρώτος Ολυμπιακός Ύμνος γράφτηκε το 1896 από τον ποιητή μας Κωστή Παλαμά,
με την ευκαιρία της Αναγέννησης των Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκαν
εκείνη τη χρονιά στην Αθήνα και μελοποιήθηκε από το μουσουργό Σπύρο Σαμάρα. Ωστόσο
η ΔΟΕ τον αναγνώρισε πολλά χρόνια αργότερα σαν Ολυμπιακό Σύμβολο στη 55η Ολυμπιάδα
του 1958, στο Τόκιο).  

Αναμφίβολα το «Φως της Ολυμπίας» του Τάκη Δόξα είναι από τα καλύτερα ποιήματα
που έχουν γραφεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άλλωστε, πώς να μη συμβαίνει τούτο,
αφού το Φως της Ολυμπίας ήταν τόσο σιμά του, είχε αστράψει μέσα του και τον ενέπνευ-
σε:

Ο  ΤΑΚΗΣ  ΔΟΞΑΣ   
ΚΑΙ  ΤΟ  ΦΩΣ  ΤΗΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Του λογοτέχνη και συγγραφέα Σωτήρη Ε. Γυφτάκη

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  
Β.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

Λ. Δημοκρατίας 304  Άγιοι Ανάργυροι  

Τηλ. 210 2310942  Φαξ: 210 2310963  
Κιν.: 697 8686 427

e-mail: gotaxisinfo@gmail.com

•ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΓΑΠΕΣ είναι ένα φυσιολογικό αναπτυξιακό στά-
διο του παιδιού και συνήθως αρχίζουν στο νηπιαγωγείο, όταν δη-
λαδή το παιδί απομακρυνθεί από τον οικογενειακό κλοιό και
κληθεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Ο αποχωρισμός από τη μητέρα
και την ασφάλεια της στέγης ερμηνεύει τη συναισθηματική προ-
σκόλληση που εκδηλώνουν τα παιδιά μεταξύ τους. Αυτό ανακου-
φίζει το παιδί από το άγχος του, συγκαλύπτει τη μοναξιά του και
του προσφέρει ασφάλεια και επικοινωνία. Οι νηπιακές φιλίες με-
ταμφιέζονται σε αγάπες, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει συνειδητή
η σεξουαλική έλξη στο μυαλό του παιδιού. Η αγάπη μπερδεύεται
με την επιθυμία. Το παιδί θέλει να αγκαλιάσει και να φιλήσει το
άλλο παιδάκι και να το κρατάει σφιχτά επάνω του. Έτσι εισχωρεί
σε ένα μιμητικό ρόλο, που αντανακλά τη σχέση των γονιών του.
Και είναι μια πρόκληση για το γονιό, να δεχθεί μέσα του και να
επεξεργασθεί το γεγονός ότι το παιδί του μεγαλώνει και αγαπά
ένα άλλο. Είναι σημαντικό να μην το κοροϊδεύει, να μην το υπο-
τιμά, να μη δείχνει αμηχανία ούτε να τιμωρεί το παιδί του, όταν
εκείνο δεν μπορεί να φάει ή να κοιμηθεί για το «άλλο» (παιδί). Η
δυνατότητα όλης της οικογένειας να εκφράζει τα συναισθήματά
της, θα φυσικοποιήσει στο παιδί την αποδοχή της αγάπης (έρωτα)
για τη μετέπειτα ζωή του.

•Η ΕΦΗΒΕΙΑ είναι μια επίμονη περίοδος, που εγείρει έντονα
υπαρξιακά, ερωτικά, κοινωνικά και συναισθηματικά διλήμματα και
προκλήσεις στον έφηβο, ο οποίος δεν είναι ούτε μεγάλος ούτε
μικρός και ψάχνει να καταλάβει καθημερινά ποιος είναι, μέσα στα
όρια του σώματός του, το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς. Από τα
πρώτα χρόνια της ζωής του το παιδί έχει έμφυτη περιέργεια να
διερευνά το σώμα του και να παρατηρεί το σώμα των άλλων. Το
σώμα του είναι ο καθρέφτης του εαυτού του, η ταυτότητά του.

Στην εφηβική σεξουαλικότητα μετέχουν βιολογικοί, ψυχολογι-
κοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί μηχανισμοί. Η σεξουαλικότητα
συχνά βιώνεται από τον έφηβο σιωπηλά ή μέσα από την αυτοϊ-
κανοποίηση, η οποία, πέραν της μυστικότητάς της, τον βοηθάει
να αποδεχθεί το σώμα του, τις επιθυμίες του και τις φαντασιώ-
σεις του. Στην παρεμπόδιση της σεξουαλικής έκφρασης μπορεί
να συντελέσουν: (1) ένα οικογενειακό περιβάλλον απαγορευτικό
σε ζητήματα σεξουαλικότητας, που ενοχοποιεί το παιδί απέναντι
στο σώμα και στις επιθυμίες του, (2 )η έλλειψη επικοινωνίας με-
ταξύ των μελών της οικογένειας σε γενικά ζητήματα σεξουαλι-
κότητας, (3) μια κακή ατμόσφαιρα συναισθηματισμού, που κάνει
τον έφηβο να νιώθει άβολα και δεν του επιτρέπει να λειτουργεί
αυθόρμητα απέναντι στους γονείς του. Πολλοί γονείς νιώθουν
μιαν αντίσταση σε ζητήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, η
οποία ευθύνεται για την ντροπή και τις ενοχές που αισθάνεται
το παιδί.

•Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ θα πρέπει να αρχίσει, όταν
το παιδί το αποφασίσει. Μια ερώτηση μπορεί να είναι η αρχή. Εκεί
ο γονιός πρέπει να απαντήσει με ειλικρίνεια και απλή γλώσσα,
που ταιριάζει στην ηλικία του παιδιού. Στα κορίτσια της εφηβείας
η αρχή της έμμηνης ρύσης είναι μια σημαντική στιγμή για συζή-
τηση πάνω σε ζητήματα αναπαραγωγής ή αντισύλληψης. Γονείς
θυμωμένοι ή τιμωρητικοί σε θέματα σεξουαλικά, χτίζουν ευά-
λωτους και τρομαγμένους ενηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, η έκ-
φραση της σεξουαλικότητας δεν ακολουθεί ρυθμούς, αλλά μια
υποκειμενική διαδικασία, που οφείλουν οι γονείς να τη σεβα-
στούν. Ακόμη και γονείς με υπερβάλλοντα ζήλο στη σεξουαλική
απελευθέρωση, δε θα πρέπει να το επιβάλλουν στο παιδί τους,
αν εκείνο δε νιώθει άνετα με αυτό. Αλλά και μεγάλη σημασία
έχει, βέβαια, το να μην αναγκάζεται ο έφηβος να καταπνίγει τις
σεξουαλικές του ορμές ή φαντασιώσεις, παρά τις έντονες βιο-
λογικές ανάγκες της εφηβείας. Ο υποστηρικτικός γονέας θέτει
όρια στη σεξουαλική συμπεριφορά των παιδιών, αλλά ταυτό-
χρονα αποδέχεται τις ανάγκες τους και ασκεί έλεγχο, για να μην
αποκλίνουν από τα όρια του αποδεκτού.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Κοινωνιολόγος 

Παιδαγωγικά  Θέματα
Η  ΑΓΑΠΗ  ΣΤΗΝ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΗΛΙΚΙΑ. 

ΟΙ  ΕΡΩΤΕΣ  ΤΗΣ  ΕΦΗΒΕΙΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

«Από τα ποταμίσια χείλη του Αλφειού                                           
από τον ασπρογάλανο κόρφο της 
Αρέθουσας
κι από του Δία το πέτρινο μάτι
μέσα από τα πληγωμένα μάρμαρα
φέγγει του Ίωνα και του Δωριέα 
η ψυχή….
Εδώ, σε τούτη την παρθενική μήτρα 
της Ολυμπίας,
που δεν άλλαξε, δε μολεύτηκε, 
δεν θα πεθάνει ποτέ
εδώ θα ξαναγεννηθεί το φως!....  

Πες τους, να ξεκινήσουν όλοι για την 
Ολυμπία,
χιλιάδες, χιλιάδες, χιλιάδες έφηβοι, 
σμάρια από κορμιά άσπρα, μαύρα,
κίτρινα
να πάνε να ξεπλυθούν κοντά στην
παλαίστρα
από το Χθες, το Σήμερα, το Αύριο
να μπουν από την ορθάνοιχτη πύλη 
στο Στάδιο
για να πολεμήσουν….

Όχι στη σφαγή και στην Πυρκαγιά,
όχι με το μαχαίρι και με το σίδερο 
που καίει,
όχι με τον ξολοθρεμό του Ανθρώπου 
από Άνθρωπο
όχι για νέους νεκρούς, νέους σακάτες, 
νέους δυστυχισμένους,
μα για την Πυγμή και το Ακόντιο
για το Δίσκο και την Πάλη,
για το Τέθριππο και την Αρετή,
δίπλα στον Κάστορα και τον Αντίπατρο
τον Διαγόρα και τον Αλκιβιάδη
για να σμίξει ο Αρχαίος Κόσμος
με τον Τωρινό
με τον Αυριανό και τον Αιώνιο….

Πέρα στο ξέφωτο, η Ολυμπία 
ξάγρυπνη μερόνυχτα πλέκει
για τον καθένα         
κι από ένα στεφάνι αγριελιά
Ελληνικής Ειρήνης
Ειρήνης όλου του Κόσμου…».

ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΕΛΕΤΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΚΗΔΕΙΕΣ - 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΥΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

ΖΑΧΑΡΩ • ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ • ΚΑΛΑΜΑΤΑ • ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 26250 31555 • ΚΙΝ: 6977 13 99 94

Πωλείται  οικία  με  οικόπεδο
κάτω από την πλατεία στη Νέα Φιγαλία. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
6974 674736 και 26910 26934

Πωλείται οικόπεδο 770 τ.μ. εντός σχεδίου,
με πρόσοψη 25 μ. στον κεντρικό δρόμο 

του χωριού, δίπλα στον ΟΤΕ. Απεριόριστη θέα. 
Τηλ.: 6945979923
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Μ ε μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος η ετήσια
συνεστίαση των μελών και φίλων του Συλ-

λόγου μας με την ευκαιρία των εορτών των Από-
κρεω, στο μουσικό μεζεδοπωλείο «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ»,
στον Υμηττό.   

Η αθρόα προσέλευση και η κεφάτη συμμετοχή
στο γλέντι, που διήρκεσε ως αργά, δικαίωσε για
άλλη μια φορά την απόφαση του Δ.Σ. να προχωρήσει
στην εκδήλωση, παρά τους προβληματισμούς που
διατυπώθηκαν για τις δυσκολίες των καιρών, την
επιλογή του χώρου και της ημερομηνίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους
όσους παραβρέθηκαν στη συνεστίαση, πολλοί από
τους οποίους, κόντρα στις δυσκολίες και στο βρο-
χερό καιρό, ήρθαν για το σκοπό αυτό από το
χωριό. Ανάμεσά τους διακρίναμε το γιατρό κ. Κων.
Αλεξανδρόπουλο (αρχηγό της μείζονος αντιπολί-
τευσης του Δήμου Ζαχάρως-Φιγαλίας) με τη σύζυγό
του, την κ. Ολυμπία Κατσάμπουλα (μέλος του το-
πικού συμβουλίου του χωριού), τον πρόεδρο της
Διασωστικής Εθελοντικής Ομάδας Φιγαλίας (ΔΕΟΦ)
κ. Χρήστο Καπλάνη και τη σύζυγό του, το γιατρό
κ. Κων. Ι. Παπαϊωάννου, τον κ. Νικόλαο Κουτσό-
πουλο (ιδιοκτήτη του κέντρου «Πανόραμα» στο
χωριό) κ.ά. Επίσης, μας αξίωσαν και μας ευλόγησαν
με την παρουσία τους ο συμπατριώτης μας παπα-
Νίκος Τσούτας, που παραβρέθηκε μαζί με τους
συλλειτουργούς του και με το εκκλησιαστικό συμ-
βούλιο της ενορίας τους (Ι.Ν. Παναγίας Θεοτόκου,
Λεωφ. Βουλιαγμένης 260, Άγιος Δημήτριος). Με
την ενεργό συμμετοχή τους όλοι οι συμπατριώτες

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του συλ-
λόγου μας, που δεν είναι άλλοι από τη σύσφιξη
των σχέσεων των συμπατριωτών μας και συγχρόνως
μας εξοπλίζουν με δύναμη και κουράγιο να συνε-
χίζουμε τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση
αυτή. Ευχαριστούμε επίσης τους συμπατριώτες και
τους φίλους που πρόσφεραν δώρα για τη λαχει-
οφόρο.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν και η παρουσία του

νεαρού συμπατριώτη μας Νίκου Γεωργακόπουλου,
που με το μπουζούκι του και το τραγούδι του συ-
νέβαλε επιτυχώς (και αφιλοκερδώς) στη διασκέδασή
μας. Ευχαριστούμε πολύ και τον ίδιο και τη μητέρα
του κ. Ολυμπία Κατσάμπουλα, που ήρθε από το
χωριό και τον απόλαυσε μαζί μας.   

Φωτογραφίες από την εκδήλωση παρουσιά-
ζουμε παρακάτω, για τις οποίες ευχαριστούμε
τον κ. Βασίλειο Κων. Κλέντο. 

Η  ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣΗ  ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

Η  σελίδα  του  Λαογραφικού  μας  Μουσείου
ΤΟ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΤΗΣ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ

2η συνέχεια παρουσίασης εκθεμάτων μας

• Μηχανή παρασκευής παγωτού
• Μεγάλο λαδικό
• Μικρό μαντεμένιο καμίνι για τήξη μετάλλων 
• Μαγκάλι με κάρβουνα για θέρμανση δωματίου 
• Τσουκάλι για μεταφορά νερού
• Μεταλλική φουφού για μαγείρεμα
• Τσαγιέρα για παρασκευή αφεψημάτων

• Ντουλαπάκι κουζίνας (δωρεά Μίνας Κέκη-Παπακυριακοπούλου)
• Πραγματοθήκη (της Όλγας Παπακυριακοπούλου)
(δωρεά Μίνας Κέκη-Παπακυριακοπούλου)

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

• Πιθάρι για κρασί
• 2 καρτούτσα
• Νιπτήρας μεταλλικός (τσίγκινος) 
• 3 γκλίτσες - μαγκούρες (1 μεγάλη μαγκούρα για τσοπάνη, 1 μαγκούρα 
με σκαλιστή μορφή ζώου και 1 μικρή γυναικεία μαγκούρα)

Καταγραφή  και  επιμέλεια  παρουσίασης  αντικειμένων-εκθεμάτων: Έλενα  Παπαδοπούλου. Φωτογραφίες: Γιώργος  Κουτσόπουλος, Έλενα  Παπαδοπούλου

• Χαρανάκι – χάλκινο σκεύος μαγειρέματος 
(δωρεά Ουρανίας Σιλβέστρου)

• Κουτάλα για να λιώνει το ξύγκι

Σ Κ Ε Υ Η


