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Η  ΕΞΟΦΛΗΣΗ  ΕΝΟΣ  ΧΡΕΟΥΣ

Μας βάρυνε όλους εμάς τους κατοίκους της
Ζούρτσας για πολύ καιρό και ήταν ένα χρέος με-
γάλο. Από τα παλιά χρόνια, από τότε που κληρονο-
μήσαμε από τους προγόνους μας την παλιά Βυζαν-
τινή εκκλησιά, το Μοναστήρι μας, που εκείνοι έστη-
σαν στη μνήμη της Κοίμησης της Παναγίας μας σε
μια όμορφη γωνιά του χωριού μας. Μετά τις δόξες
που ασφαλώς θα χάρηκε το Μνημείο στα μακρινά
εκείνα χρόνια της εποχής που ήταν μετόχι του Μυ-
στρά, φαίνεται ότι δεν εκτιμήθηκε όσο έπρεπε η
αξία του από εκείνους που το κληρονόμησαν. Ακο-
λούθησε μια μεγάλη περίοδος εγκατάλειψης και
παρακμής, που έφθασε ως τις μέρες μας. Παρακο-
λουθήσαμε στον καιρό μας παθητικά και αδιάφορα
τη φθορά του Μνημείου από το χρόνο, την κατάρ-
ρευση κτισμάτων που σηματοδοτούσαν τη φυσιο-
γνωμία του, προσθέσαμε στη φθορά αυτή πρόχειρα
και κακόγουστα κατασκευάσματα. Κάναμε το χώρο
του Ναού νεκροταφείο και τον περιζώσαμε μέχρι
πνιγμού με μνήματα και τάφους, που ο καθένας
μας άνοιγε όπου ήθελε ανεξέλεγκτα, ακόμα και
μπροστά στην πόρτα εισόδου του Ναού, χωρίς
καμία στοιχειώδη ευταξία. Δώσαμε την εντύπωση
πως είμαστε ανάξιοι κληρονόμοι και επιπόλαιοι
διαχειριστές μιας ιερής παρακαταθήκης. Και γινήκαμε
έτσι οφειλέτες του μεγάλου χρέους, που φορτω-
θήκαμε με την αδιαφορία μας.

Πριν λίγο καιρό, σε ένα παλιό φύλλο της “Ζούρ-
τσας”, είχαμε υπογράψει ομόλογα χρέους προς
το “Μοναστήρι”. Είχαμε αναγνωρίσει τη μεγάλη
μας οφειλή από την εγκατάλειψη του Μνημείου
και τη θέλησή μας κάποτε να την εξοφλήσουμε.
Θεωρούσαμε το Μνημείο, όπως και πράγματι είναι,
ότι προσδιορίζει την ταυτότητά μας ως Ζουρτσάνων,
οριοθετεί την ύπαρξη του χωριού μας από τα πολύ
παλιά χρόνια και αποτελεί ένα έργο που ξεχωρίζει
στον ευρύτερο χώρο μας. Και είμαστε ιδιαίτερα

τυχεροί, που η γενιά η δική μας έζησε τη μεγάλη
στιγμή της απαλλαγής από το χρέος μας.

Με πρωτοπόρο εκλεκτό ζεύγος συμπολιτών
μας, που προσφέρθηκε να καλύψει τη μεγάλη δα-
πάνη για τις εργασίες αποκαταστάσεως του Μνη-
μείου, μερικοί ακόμη άνθρωποι του τόπου μας, οι
οποίοι είχαν τη δυνατότητα αλλά και τη θέληση,
ίσως γιατί αγαπούσαν τη Ζούρτσα λίγο περισσότερο
από εμάς τους άλλους, ανέλαβαν να αναμετρηθούν
με πολλές δυσκολίες, που έμοιαζαν αξεπέραστες
και δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικές για την επιτυχία
του στόχου που έθεσαν και που δεν ήταν άλλος
από την αποκατάσταση του παλιού Βυζαντινού
Ναού στην αρχική του μορφή. Σε όλους αυτούς,
επώνυμους και ανώνυμους, στο Μητροπολίτη μας
και τον ιερέα της Ζούρτσας, που στάθηκαν σημαν-
τικοί αρωγοί στην προσπάθεια, νομίζω ότι είναι
χρέος όλων των Ζουρτσάνων να απευθύνουμε σή-
μερα από τις στήλες της εφημερίδας μας ένα
μεγάλο «ευχαριστώ» και να τους ευχηθούμε να
τους ακολουθεί πάντοτε στη ζωή τους η προστασία
της Παναγίας μας, την οποίαν τίμησαν με την προ-
σφορά τους, και η ικανοποίηση ότι επιτέλεσαν ένα
σημαντικό έργο, που αλλιώς δεν φαινόταν να είχε
ποτέ ελπίδες να πραγματοποιηθεί. 

Πρώτο μέλημα και απαραίτητη προϋπόθεση για
να γίνουν οι εργασίες στο χώρο και στο κυρίως
κτήριο του ναού, ήταν να απομακρυνθούν οι τάφοι
που τον περικύκλωναν, η μεταφορά δηλαδή του
νεκροταφείου. Δύσκολο εγχείρημα. Επισημάνθηκε
καταρχάς ένας κατάλληλος χώρος για τη δημιουργία
του νέου νεκροταφείου δίπλα στο Ναό. Χρειάστηκαν
πολλές προσπάθειες και μακροχρόνιοι αγώνες, για
να πεισθούν οι ιδιοκτήτες να τον πουλήσουν, να
ξεκαθαρίσει ένα περίπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς,
να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εμπόδια. Θεωρήθηκε επιτυχία η αίσια τελικώς
έκβαση αυτής της προσπάθειας, και η εξασφάλιση
του χώρου αυτού για τη δημιουργία του νέου νε-

κροταφείου άνοιξε το δρόμο για τη σύντομη έναρξη
των κυρίως εργασιών στο χώρο του ναού. Ο και-
νούριος χώρος διαμορφώθηκε σύντομα σε ένα νοι-
κοκυρεμένο και καλορυθμισμένο κοιμητήριο. Δημι-
ουργήθηκαν σε κανονικές σειρές θέσεις για τάφους,
πολύ περισσότερες από εκείνους που ήσαν υπό
μεταφορά, με ρυμοτομία και πρόβλεψη βοηθητικών
χώρων για τις απαραίτητες βοηθητικές κατασκευές. 

Στη συνέχεια χρειάστηκε να ξεπεραστεί και
ένα άλλο, καθόλου ασήμαντο, εμπόδιο. Έπρεπε να
εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των κατόχων οικο-
γενειακών τάφων για την εκταφή των οικείων τους
και την ανακομιδή στους νέους τάφους. Έπρεπε
να ανοιχθούν πολλές δεκάδες τάφων και η διαδι-
κασία αυτή δεν έμοιαζε να γινόταν εύκολα αποδεκτή,
για συναισθηματικούς κυρίως λόγους. Όλοι μας θα
θέλαμε να μην αναμοχλεύσουμε παλιές οδυνηρές
αναμνήσεις, να μην ταράξουμε τη γαλήνη των αγα-
πημένων μας νεκρών και να αφήσουμε τους αν-
θρώπους μας στη θέση που τους είχαμε εναποθέσει,
για να κοιμηθούν τον αιώνιο ύπνο τους. Πνίξαμε
όμως όλοι τα συναισθήματά μας αυτά και δεχθήκαμε
την εκταφή, μια και τυχόν άρνησή μας θα καθιστούσε
αδύνατη την ολοκλήρωση των εργασιών για την
αποκατάσταση του Μνημείου. Σε τούτο βοήθησε
και το ότι η τοποθεσία του νέου νεκροταφείου
ήταν στη γειτονιά του παλιού, πράγμα που μας ικα-
νοποιούσε συναισθηματικά, γιατί νιώσαμε ότι οι
προσφιλείς μας νεκροί θα εξακολουθούσαν να βρί-
σκονται υπό τη σκέπη της Μεγάλης Μητέρας, που
τους φιλοξενούσε ως τώρα στον περίβολο του δι-
πλανού ναού Της. 

Με τη μεταφορά του Νεκροταφείου και την
απελευθέρωση του χώρου γύρω από το Ναό, άνοιξε
ο δρόμος της συνέχισης των εργασιών για την
ολοκλήρωση του έργου. Η αρμοδία Αρχαιολογική
Υπηρεσία ανέλαβε τις εργασίες για να αποκατα-
στήσει το παλιό Μνημείο. Με αξιέπαινο ζήλο, ικα-
νότητα, γνώσεις και υπευθυνότητα, τα έμπειρα
χέρια και οι γνώσεις των ανθρώπων της, καθάρισαν
την παλιά φορεσιά του Ναού, τίναξαν από πάνω
της τη σκόνη του χρόνου, μπάλωσαν τρύπες, επι-
σκεύασαν χαλάσματα, έκλεισαν ρωγμές, παραμέ-
ρισαν επιχωματώσεις, ξεσκέπασαν θεμέλια, στε-
ρέωσαν κουρασμένους από το βάρος των αιώνων
τοίχους και τους έδωσαν δύναμη να συνεχίσουν
να βαστάζουν το Μνημείο, εξαφάνισαν πρόσθετα
αταίριαστα κατασκευάσματα, θεράπευσαν βανδα-
λισμούς, έφεραν στο φως θαμμένα κομμάτια του
παλαιού Ναού, διαμόρφωσαν θαυμαστά το γύρω
χώρο, στέγασαν το Ναό και τον συγύρισαν σύμφωνα
με τη Βυζαντινή παράδοση. 

Το παλιό Βυζαντινό Μνημείο, ο Ναός της Κοι-
μήσεως της Παναγίας Βόγαλις στη Ζούρτσα, το
Μοναστήρι μας, το οποίο παραχωρήθηκε από τον
Αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο σαν μετόχι
στη Μονή του Μυστρά της Παναγίας της Βροντοχίου
μαζί με τη Ζούρτσα, τη Μουντρά και την περιοχή
τους, αναδύθηκε στην παλιά του μορφή. 

Στέκει τώρα εκεί, εδώ και δέκα αιώνες, επιβλη-
τικό στην απλότητά του, για να μας γυρίζει πίσω
σε παλιούς καιρούς ακμής και να μας θυμίζει ξεχα-
σμένες στιγμές στην ιστορία του τόπου μας. Το
νιώθουμε σαν συνδετικό κρίκο με το παρελθόν και
την ιστορία της Ζούρτσας, σαν μια υπόσχεση και
σιγουριά για τη συνέχιση της ζωής στον όμορφο
τόπο μας και, πάνω απ’ όλα, σαν μια φωτεινή πηγή,
που θα φεγγοβολά πάντοτε πίστη και ελπίδα σε
εμάς και στις γενιές που έρχονται.

ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η  πραγματοποίηση  ενός  ονείρου  της  Ζούρτσας
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Α) Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Νέας Φι-

γαλίας (Ζούρτσας) είναι ένα από τα σημαντικότερα βυ-
ζαντινά μνημεία της Ηλείας, με ηλικία περίπου δέκα αι-
ώνων, δηλαδή, πάνω-κάτω, χιλίων ετών.  

Λίγες εκατοντάδες μέτρα ανατολικά της Νέας Φιγα-
λίας, στο «έβγα» του χωριού, στο δρόμο προς τα Πετρά-
λωνα, λίγο μετά τα νερά της «Μπούρας», ένα σύντομο
κατηφορικό δρομάκι από τη δεξιά πλευρά του δρόμου
οδηγεί στο δεύτερο νεκροταφείο. Εκεί  βρίσκεται ο ιερός
ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, που είναι γνωστός και
ως «Μοναστήρι», διότι, πιθανότατα, ήταν το καθολικό
της Μονής της Παναγίας Βόγαλης, που, όπως αναφέρει
ένα χρυσόβουλο του βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρόνικου
Β΄ Παλαιολόγου του έτους 1323, παραχωρήθηκε στη
Μονή Βροντοχίου του Μυστρά, μαζί με την περιοχή της
Ζούρτσας.

(Σ.σ.: Καθολικό λέγεται ο κεντρικός ναός κάθε μονα-
στηριού).

Η μονή συνδέθηκε στενά με την ιστορία της Ζούρτσας.
Σύμφωνα με την παράδοση, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
φιλοξένησε κρυφό σχολειό, ενώ το Σεπτέμβριο του 1825
πυρπολήθηκε από το στρατό του Ιμπραήμ πασά.

Λειτούργησε ως ανδρική μονή μέχρι το 1834, οπότε
και καταργήθηκε με διάταγμα του βασιλιά Όθωνα. Το
1886 κατέρρευσαν εν μέρει, λόγω ισχυρού σεισμού, ο
δυτικός τοίχος του κυρίως ναού και ο δυτικός τοίχος του
νάρθηκα. Πάνω στο θεμέλιο του τελευταίου ανεγέρθηκε
το 1887 νέος τοίχος, που αποτελεί τη σημερινή πρόσοψη

του ναού. Αρκετά χρόνια μετά την κατάργηση της Μονής,
κατεδαφίστηκαν τα κελιά των μοναχών και οι άλλοι
χώροι της, και παρέμεινε μόνο ο ναός, ο οποίος, επίσης,
υπέστη αρκετές μετατροπές και επεμβάσεις.

Αλλά, ας αφήσουμε την αρμόδια Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία να μας τα πει καλύτερα, αντιγράφοντας το κείμενο
που μας έστειλε η Διευθύντριά της, Δρ. Αναστασία
Κουμούση.

Β) Η ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στο ενημερωτικό φυλλάδιο της ως άνω Υπηρεσίας

διαβάζουμε: 
««Το έργο “Στερέωση, Αποκατάσταση Ι. Ν. Κοιμήσεως

Θεοτόκου Ζούρτσας Ηλείας και διαμόρφωση περιβάλ-
λοντα χώρου” υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Αχαΐας (πρώην 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων)
από 25-11-2013 έως 30-6-2016, στο πλαίσιο προγραμμα-
τικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και της Ι. Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμ-
πίας. Η πλήρης αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου
κατέστη δυνατή μετά την απομάκρυνση του εν λειτουργία
νεκροταφείου, που το περιέβαλε ασφυκτικά. 

(Σ.σ.: αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στο φυλλάδιο
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, για να αποδώσουμε «τὰ
τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι», για λόγους δικαιοσύνης και
αναγνώρισης, αξίζει και επιβάλλεται να σημειώσουμε
εδώ ότι η αποκατάσταση και η ανάδειξη του εν λόγω
ναού, όχι μόνον ως θρησκευτικού χώρου αλλά και ως
πολύτιμου μνημείου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
απασχολούσε επί χρόνια το Σύλλογο Ζουρτσάνων Αθήνας,
του οποίου οι άοκνες προσπάθειες και οι διαρκείς
ενέργειες και παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα, μπορούν
να θεωρηθούν προπαρασκευαστικές της φόρμουλας που
βρέθηκε τελικά και που οδήγησε σε αίσιο πέρας την
πραγματοποίηση του έργου και σε εκπλήρωση έτσι ενός
ονείρου, που από χρόνια περίμεναν όλοι οι συμπατριώτες
μας. Παράλληλες προσπάθειες και ενέργειες έκανε ο
Σύλλογος για το νέο νεκροταφείο, το οποίο, με σεβασμό
στους νεκρούς και με καλαισθησία, συγκροτεί ένα όμορφο
σύνολο, μαζί με τον ανακαινισμένο ναό. Όμως, στην
τελική φάση του έργου, που απαιτούσε ιδιαίτερες νομικές
κλπ. διαδικασίες και διαχείριση χρημάτων, για τεχνικούς
και καταστατικούς λόγους, δεν μπορούσε να συμμετάσχει
ο Σύλλογος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα
ευτυχής για την αίσια κατάληξη του μακρόχρονου και
επίπονου αυτού έργου).

Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις εργασίες αποκα-
τάστασης τεκμηριώνουν ότι ο ναός οικοδομήθηκε στο
τέλος του 10ου αιώνα. 

Αρχικά κτίσθηκε ως τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, με
τρεις ημικυκλικές αψίδες και νάρθηκα ίσου πλάτους.
Στους μακρούς τοίχους του κεντρικού κλίτους υπήρχαν
αρχικά από έξι τοξωτά παράθυρα.                                  

Το κεντρικό κλίτος ήταν υψηλότερο και είχε δίρριχτη
στέγαση, ενώ τα δύο χαμηλότερα πλάγια κλίτη τα κάλυ-
πταν μονόρριχτες στέγες. Η κεντρική αψίδα είχε πλούσιο
κεραμοπλαστικό διάκοσμο, ο οποίος ανήκει στην αρχική

οικοδομική φάση και ο οποίος αποκαταστάθηκε το 1980
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Οι τοίχοι του κτηρίου
είναι κτισμένοι από αργούς ασβεστόλιθους με ισχυρό
συνδετικό κονίαμα, ενώ στους αρμούς παρεμβάλλονται
οριζόντιες ζώνες πλίνθων και κεράμων.  Μεταγενέστερες
επεμβάσεις που έγιναν κατά καιρούς, είχαν ως αποτέλεσμα
την αλλοίωση της μορφής του μνημείου. Μεταξύ άλλων,
ο ναός περιορίστηκε σε δύο κλίτη, το κεντρικό και το βό-
ρειο, τα οποία καλύφθηκαν με ενιαία δίρριχτη στέγη, κα-
ταργώντας τα παράθυρα του κεντρικού κλίτους. Το νότιο
κλίτος απομονώθηκε από το ναό με τοίχο, ο οποίος σιγά
σιγά κατέρρευσε και το κλίτος ερειπώθηκε.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης διε-
νεργήθηκε εκτεταμένη ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό
του ναού και στον περιβάλλοντα χώρο, η οποία επιβε-
βαίωσε την ύπαρξη νάρθηκα της μεσοβυζαντινής εποχής,
έφερε στο φως στοιχεία της αρχικής κατασκευαστικής
φάσης του μνημείου (δάπεδα ιερού βήματος, βάση κτιστού
τέμπλου και αγίας τράπεζας κλπ.), που επέτρεψαν την
αποκατάσταση της κάτοψής του κατά τη μεσοβυζαντινή
περίοδο. Πιστοποιήθηκε, επίσης, η κοιμητηριακή χρήση
του ναού κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο (14ος-
15ος αιώνας), καθώς, τόσο στο εσωτερικό του όσο και
στο άμεσο περιβάλλον του, ανασκάφηκε πλήθος τάφων
με ενδιαφέροντα ευρήματα. Πέραν της κεραμικής, σπάνιο
εύρημα αποτελεί ζευγάρι δερμάτινων παιδικών υποδη-
μάτων, που διασώθηκε σε κιβωτιόσχημο τάφο στο νότιο

κλίτος. Στον περιβάλλοντα χώρο αποκαλύφθηκαν κατά-
λοιπα ληνού και υπολήνιου, που είναι ενδεικτικά των
(Σ.σ. αμπελουργικών και ελαιουργικών;) δραστηριοτήτων
της μοναστηριακής κοινότητας.

Οι στερεωτικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο του έργου, είχαν ως αποτέλεσμα τη στατική
ενίσχυση του μνημείου, την αποκατάσταση μεγάλου τμή-
ματος της αρχικής του μορφής και την ανάδειξή του, με
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Με τη μεταφορά
πενήντα και πλέον τάφων, απελευθερώθηκε ολόκληρος

ο άμεσος περιβάλλων χώρος και δημιουργήθηκε ελεύθερο
πλάτωμα, που αναδεικνύει τον βυζαντινό ναό. Όλες οι
όψεις του είναι εύκολα προσιτές χάρη στους κεκλιμένους
διαδρόμους που εξομαλύνουν τις υψομετρικές διαφορές.
Με την ολοκλήρωση του έργου, ένα σημαντικό βυζαντινό
μνημείο της Ηλείας αποδόθηκε στους πιστούς, διατη-
ρώντας ταυτόχρονα το χαρακτήρα του ως μνημείου επι-
σκέψιμου και προσβάσιμου στους πολίτες και στην επι-
στημονική κοινότητα».

Γ) Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Όπως είναι γνωστό και είχε κατά καιρούς, με διάφορες

ευκαιρίες, γράψει η εφημερίδα μας, η πραγματοποίηση
αυτού του σπουδαίου και πολυδάπανου έργου κατέστη
δυνατή χάρη στην ευγενική φιλοδοξία, την αμέριστη
ηθική υποστήριξη και τη γενναιόδωρη οικονομική χορηγία
ενός μεγάλου εραστή της Ζούρτσας, του συμπατριώτη
μας ομότιμου καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών Γεωργίου Δαΐκου και της συζύγου
του, Μαρίκας Δαΐκου-Λαναρά. Καθοριστικός και άξιος
ευχαριστιών ήταν και ο ρόλος που διαδραμάτισε η
επίσης συμπατριώτισσά μας και πρώην πρόεδρος του
Συλλόγου Ζουρτσάνων Αθήνας Μίνα Κέκη-Παπακυρια-
κοπούλου. 

Είναι αυτονόητο ότι, χωρίς την ψυχική και οικονομική
απλοχεριά του αγαπητού στους Ζουρτσάνους γιατρού
Δαΐκου και της συζύγου του, το έργο αυτό δεν θα μπο-
ρούσε να γίνει. Τώρα μπορούν να είναι και οι δύο, όχι
μόνον ευχαριστημένοι, αλλά και περήφανοι για την κα-
τασκευή του, με τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη
μας να τους συνοδεύουν πάντοτε, για αυτό που μας
πρόσφεραν. Γιατί δεν πρόκειται, απλώς, για μια συνηθι-
σμένη παλιά εκκλησία. Πρόκειται για τη σωτηρία και
ανάδειξη ενός πολύτιμου ιστορικού πολιτιστικού μνημείου
της περιοχής μας και της χώρας μας, ιεραρχημένου σε
υψηλή θέση στους καταλόγους της Αρχαιολογικής Υπη-
ρεσίας και σε ακόμα υψηλότερη στις καρδιές μας. 

Αξίζει, τέλος, να ευχαριστήσουμε την Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Αχαΐας και όλους όσους εργάστηκαν υπό
την εποπτεία της, για την αγάπη και επιστημονικότητα
που επέδειξαν ασχολούμενοι με το έργο αυτό και μέσα
από προβλήματα και δυσκολίες κατάφεραν να πετύχουν
ένα θαυμαστό αποτέλεσμα.

Δ) ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη των αρχαιολογικών
εργασιών, το Σάββατο, 9 Ιουνίου 2016, πραγματοποι-
ήθηκαν, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας και από
τη Μητρόπολη Τριφυλίας & Ολυμπίας, τα εγκαίνια του
ανακαινισμένου πλέον μνημειακού βυζαντινού ναού, με
λαμπρότητα, παρουσία εκατοντάδων πιστών και πολλών
επισήμων.

Στη Θεία Λειτουργία και στην αρτοκλασία χοροστάτησε
ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από
πέντε ιερείς, συμπεριλαμβανομένου και του ιερέα της
ενορίας μας, πατρός Αναστασίου Αποστολοπούλου. Την
Αρχαιολογική Υπηρεσία εκπροσώπησε επισήμως η Διευ-
θύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας κ. Αναστασία
Κουμούση, η οποία και μίλησε για το μνημείο και για τις
εργασίες αποκατάστασής του.

Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους, εκτός
από το τιμώμενο ζεύγος Δαΐκου, χορηγού του έργου,
ήταν βουλευτές, πρώην υπουργοί, δήμαρχοι και παρά-
γοντες της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
καθηγητές Πανεπιστημίου, διευθυντές σχολείων και άλλοι
εκπαιδευτικοί, υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού, της
αεροπορίας, του ναυτικού, του λιμενικού, της αστυνομίας,
εκπρόσωποι μαζικών φορέων, προσωπικότητες των γραμ-
μάτων και της τέχνης, των μουσείων και των βιβλιοθηκών,
αρχαιολόγοι και πολλοί άλλοι. Επίσης, συμπατριώτες
και φίλοι ήρθαν από την Αθήνα με πούλμαν του Συλλόγου,
του οποίου τον οδηγό φιλοξένησε στο «Πανόραμα» ο
Νίκος Κουτσόπουλος, τον οποίο και ευχαριστούμε. 

Με ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες προς όλους
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Επιμέλεια και σημειώσεις σύνταξης:
Ιωάννης Αντωνόπουλος)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο χρηματοδότης κ. Γ. Δαΐκος δεξιά, δίπλα του η Δ/ντρια
Αρχαιοτήτων κ. Κουμούση και οι συνεργάτες της 
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Η  Αρχή  και  το  Τέλος  μιας  Προσπάθειας 
• Αυτό τον τίτλο θα ήθελα να δώσω στο κείμενο που ακολουθεί, σχετικά με ό,τι

ζήσαμε στις 9 Ιουλίου το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή, τα εγκαίνια, μετά την αναστήλωση
του «Μοναστηριού» από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Και σκέφθηκα να γράψω δυο
λόγια για τη διαδρομή των γεγονότων από την αρχή ως το τέλος. Από την πρώτη
σκέψη ως την πραγμάτωση.                                                                                                                                                               

• Από μικρά παιδιά η γενιά μας, ακούγαμε για το «μαναστήρι» (και όχι μοναστήρι),
από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, για το κρυφό σχολειό που λειτουργούσε
εκεί, και τόσα άλλα. Ο παππούς μου Γεώργιος Θεοδώρου Χατζής, που γεννήθηκε το
1849, μου διηγείτο ότι στις τάξεις του Δημοτικού σχολείου φοίτησε στα κτήρια που
ακόμη υπήρχαν εκεί, μια και η μονή έκλεισε οριστικά το 1835 με εντολή των Βαυαρών,
όπως όλα τα μοναστήρια της ελεύθερης Ελλάδος τότε, που είχαν δυναμικό κάτω από
πέντε μοναχούς. Τα παιδικά μας ακούσματα, λοιπόν, πολλά και η αγάπη για τον συγκε-
κριμένο τόπο και οι αναμνήσεις ατελείωτες. Ας αφήσουμε, όμως, αυτά.

• Γύρω στο 1965 για πρώτη φορά άκουσα από το στόμα του αείμνηστου Σίμωνα
Καρά, ότι το Μοναστήρι αναφερόταν στο Χρυσόβουλλο του Μυστρά και εντυπωσιάστηκα.
Τόσα χρόνια, τόση ιστορία, τόση λατρευτική διαρκής διαδρομή! Χίλια χρόνια, τόσος
κόσμος, τόσες στιγμές προσευχής και ανάτασης μέσα σε αυτό το κτίσμα. Τόσοι φόβοι
και δάκρυα στους δύσκολους καιρούς της τουρκοκρατίας για την Πατρίδα μας.                                             

• Την Άνοιξη του 1984 μια τυχαία συνάντηση με τον αείμνηστο, ξεχωριστό και
αγαπητό μου φίλο, τον Κώστα το Μανώλη, έγινε αφορμή, ώστε να ζωντανέψει μέσα
μας, η αγάπη εκείνη για τον τόπο του Μοναστηριού, που παιδιόθεν είχε ριζώσει. Εκεί
κάπου, μπροστά στα ανθοπωλεία της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, συναντηθήκαμε,
θυμάμαι, με τον Κώστα, και μετά τα τυπικά, με ενθουσιασμό μου είπε ότι είχε να μου
αναγγείλει ένα σπουδαίο νέο: «Ο καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Χαράλαμπος
Μπούρας, θα δημοσιεύσει σε γαλλικό περιοδικό μια σπουδαία μελέτη για το μοναστήρι
μας». Ο Κώστας, που ξεκίνησε από τη Ζούρτσα μικρό παιδί, φτωχό και απροστάτευτο,
είχε καταφέρει να γίνει ο επίσημος φωτογράφος του Μουσείου Μπενάκη, και σε αυτόν
είχε αποταθεί ο αείμνηστος τώρα πια καθηγητής, για να του εκτυπώσει τα slides για
την εργασία του αυτή πριν τη δημοσίευσή της.

• Και να η πρώτη σκέψη! Η δημοσίευση αυτή, αφού πραγματοποιηθεί, θα είχε
μεγάλο ενδιαφέρον να δημοσιευθεί μεταφρασμένη στη νεογέννητη τότε εφημερίδα
του συλλόγου μας «η Ζούρτσα». Ο Σύλλογός μας ενθουσιάστηκε με την ιδέα αυτή και,
έχοντας όλοι τα ίδια βιώματα σεβασμού και αγάπης στον τόπο μας, αρχίσαμε να σκε-
πτόμαστε και να προβληματιζόμαστε για το τόσο σπουδαίο αυτό δημοσίευμα του πε-
ριοδικού της Γαλλικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μετά από αρκετό καιρό -δεν θυμάμαι
πόσο- πήραμε στα χέρια μας τη φωτοτυπία του γαλλικού περιοδικού, μαζί με τη
μετάφρασή του στα Ελληνικά, διορθωμένη από τον ίδιο τον αείμνηστο Καθηγητή Χα-
ράλαμπο Μπούρα, που ολοπρόθυμα μας συνέτρεξε. (Σ.σ.: ο Χαράλαμπος Μπούρας
υπήρξε ο αναστηλωτής της Ακρόπολης. Απεβίωσε στο τέλος Ιουλίου 2016, σε ηλικία
83 ετών, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο και βίο, άξια αιώνιας μνήμης).  

• Έτσι, στο τεύχος 13 της εφημερίδος μας έγινε η δημοσίευση αυτού του άρθρου,
που ήταν αφορμή και προϋπόθεση για συζητήσεις, προγραμματισμούς κα ιδέες από
όλο το σύλλογο ευρύτερα. Οι επιθυμίες για τη βελτίωση του μνημείου μεγάλωναν. Το
πρώτο δείγμα: δεν άργησαν να έρχονται στις στήλες της εφημερίδος ανακοινώσεις
και άρθρα σχετικά. Αισθανθήκαμε τότε την ανάγκη να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο
τεύχος πανηγυρικό στο Μοναστήρι, με επίσημα έγγραφα που βρήκαμε, και με
αφιερώσεις και αναμνήσεις πολλών συμπατριωτών μας, όπως του αειμνήστου Γεωργίου
Αθ. Πιπιλή, του Γεωργίου Ιωαν. Καραχάλιου και άλλων.  Μερικά από αυτά αναδημοσιεύονται
τιμής ένεκεν και σε αυτό το τεύχος.                                                                                                                                                     

• Ένα προηγούμενο δείγμα αγάπης και σεβασμού για το μνημείο ήταν η διάνοιξη
του δρόμου από τη θέση «Μπούρα» προς τα κάτω, ένα πολύ σπουδαίο και απαραίτητο
έργο για όλο το χωριό. Αυτό έγινε πάλι με τη φροντίδα του τότε προέδρου του
Συλλόγου, γιατρού Γεωργίου Αθ. Πιπιλή, όπως δημοσιεύεται σε παλιότερο τεύχος της
εφημερίδος μας, με τη μεγάλη συμβολή του αδελφού του Ιωάννη Πιπιλή, στρατηγού
αρχηγού ΓΕΕΘΑ, και τη βοήθεια του Γεωρ. Παπακυριακόπουλου, γυμνασιάρχη. Το
έργο αυτό έκανε εύκολη την πρόσβαση στο μοναστήρι, και ένωσε το κάτω χωριό με
τον κεντρικό δρόμο προς όλα τα επάνω χωριά της περιφέρειάς μας.                                                                                                                                   

• Η πρώτη ενέργεια του Συλλόγου μετά το ιστορικό δημοσίευμα του αείμνηστου
Χαρ. Μπούρα, ήταν η αποκατάσταση του τέμπλου, που, σαρακοφαγωμένο, ήταν
έτοιμο να πέσει και να πλακώσει ιερείς και πιστούς. Ό,τι παλιό είχε απομείνει σε αυτό,
από τις πολλές μέσα στα χρόνια επισκευές και επεμβάσεις, το διαφυλάξαμε με τη
βοήθεια του κ. Ιωάννη Γκερέκου, γνωστού συντηρητή έργων τέχνης και καθηγητή, και
τώρα βρίσκεται πια στο λαογραφικό μας μουσείο. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο που αντικα-
τέστησε το παλιό και που παρέμεινε το ίδιο τώρα μετά την αποκατάσταση του
μνημείου, έγινε από τους γνωστούς Ζακυνθινούς ξυλογλύπτες, αειμνήστους Θεόφιλο
και Ιωάννη Ανδραβιδιώτη, αφού κρίθηκε αξιόλογο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

• Αυτές οι μικροεπεμβάσεις και αλλαγές μας άνοιγαν την όρεξη πάντοτε για κάτι
άλλο, για κάτι καλύτερο και περισσότερο. Ήταν, όμως, πράγματα που δεν μπορούσαμε
μόνοι μας χωρίς τη βοήθεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να αντιμετωπίσουμε. Η
επισκευή της παλιάς βρύσης, που φαινόταν έργο ευκολότερο και φθηνότερο, οι
υγρασίες που διέβρωναν τα θεμέλια, και οι δυνατές νεροποντές που πλημμύριζαν το
δάπεδο της εκκλησίας πολλές φορές, ήταν αδύνατον να αντιμετωπιστούν. Έπρεπε να
απαλλαγεί το κτίσμα από το νεκροταφείο και τα γύρω χωράφια, που το έπνιγαν κυριο-
λεκτικά και χωρίς να αφήνουν ούτε πόντο ελεύθερο γύρω από τα θεμέλιά του.                                                                         

• Το Δ. Σ. του συλλόγου μας αποφάσισε τότε μια προσωπική επίσκεψη στην
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Πάτρα, στην οποία ανήκε το χωριό μας. Μια
ομάδα από πέντε, μεταξύ των οποίων οι αείμνηστοι Ηρακλής Παπαγεωργίου και
Χρήστος Λιάπης, κάναμε αυτή την επίσκεψη. Το βήμα αυτό δεν ήταν μόνο απαραίτητο
αλλά και καταλυτικό. Βασική απαίτηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων ήταν η απαλλαγή
του μνημείου από τους γύρω χώρους. Ο ένας ήταν ο χώρος του νεκροταφείου και ο
δεύτερος το βορειοανατολικό χωράφι, του οποίου τα νερά κατέληγαν στα θεμέλια του
κτηρίου και ήταν καταστροφικά. Τότε αρχίσαμε έναν αγώνα να αποκτήσουμε το παρα-
κείμενο κτήμα του αειμνήστου Αθαν. Λιάπη για τη μεταφορά του νεκροταφείου, που
ανήκε εξ αδιαιρέτου το μισό σε εκείνον και τη σύζυγό του και το άλλο μισό εκ
διαθήκης της κόρης του, πάλι εξ αδιαιρέτου στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός και Αντι-
καρκινικό.

• Πολύ δύσκολο ή, μάλλον, αδύνατον να ζητήσει ένας σύλλογος να αγοράσει
δημόσια περιουσία που ανήκε στο Υπουργείο Υγείας μέσω των νοσοκομείων. Οι επι-
σκέψεις εκ μέρους του Συλλόγου στο Υπουργείο - πολλές και πιεστικές - άφηναν κατά
καιρούς σημεία ελπίδας. Στο σημείο αυτό, όσοι ζούμε από τα μέλη του τότε Διοικητικού

Συμβουλίου, θυμόμαστε πως η επέμβαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων από την Πάτρα
ήταν συνεχής και καταλυτική. Το πήγαινε-έλα των εγγράφων της και οι συνεχείς ενο-
χλήσεις μας, είχαν ως αποτέλεσμα να παραχωρήσει την ιδιοκτησία του το Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο. Η παραχώρηση έγινε μετά από παρέμβαση του τότε διευθυντή του Αντι-
καρκινικού Ινστιτούτου, που διαχειριζόταν την περιουσία του νοσοκομείου. Εκείνος
αντιλήφθηκε ότι το κτήμα αυτό, που για το Ινστιτούτο ήταν ένα κομμάτι γης με πολλά
προβλήματα, αναξιοποίητο και ασήμαντο, για εμάς ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την
ολοκλήρωση του σκοπού μας. Αποφάσισαν, λοιπόν, να μας πουλήσουν το μερίδιό
τους, αντί συμβολικού τιμήματος, αν θυμάμαι καλά ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χι-
λιάδων δρχ. (1.700.000). Έτσι έγινε η πρώτη αρχή. Κατόπιν τούτου δεν άργησε να ακο-
λουθήσει ο Ευαγγελισμός. Επιβεβαιώθηκε το ρητό «η αρχή το ήμισυ του παντός». Το
μερίδιο του Ευαγγελισμού, επειδή το νοσοκομείο ήταν δημόσιο, βάσει νομοθεσίας δεν
μπορούσε να πουληθεί σε ιδιωτικό σύλλογο, γι’ αυτό ο Ευαγγελισμός το χάρισε στην
κοινότητα του χωριού μας, με τον απαραίτητο όρο, να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά
του νεκροταφείου και την ανάδειξη του Μνημείου. Αυτή η προσπάθεια κράτησε 7 ως 8
χρόνια, ίσως και περισσότερα. Αλλά επιτέλους τα μερίδια των νοσοκομείων ήρθαν
στην κατοχή μας.                                  

• Το πρόβλημα, όμως, δε λύθηκε ολοκληρωτικά. Έμεινε το άλλο μισό από το
αρχικό κτήμα για τη μεταφορά του νεκροταφείου, που ανήκε στον Αθανάσιο Λιάπη και
τη σύζυγό του. Αλλά, ενώ εκείνος είχε πεθάνει, η σύζυγός του ζούσε με ιδιαίτερα προ-
σωπικά προβλήματα και δυσκολίες. Συμφέροντα, αλλά και εμπλοκή οικογενειακών
συμβουλίων (ειδικές συνθήκες) καθυστέρησαν για πολλά χρόνια την ολοκλήρωση
αυτής της αγοραπωλησίας. Ειδικά δικαστήρια, αναβολές η μία μετά την άλλη, πλήθος
εμποδίων, δύσκολη συνεργασία, που χρειαζόταν γερά νεύρα. Το τελευταίο κομμάτι,
του πραγματικού αυτού θρίλερ το έζησαν τα τελευταία χρόνια οι αγαπητοί συμπολίτες
μας Κώστας Κρανίτης και Θανάσης Νικ. Δάβανος από κοντά. Οικειοθελώς και
ανιδιοτελώς, φορτώθηκαν στην πλάτη τους τα ατέλειωτα διαδικαστικά «πήγαινε-έλα»,
που απαιτούσαν οι προαναφερόμενες διαπραγματευτικές και δικαστικές περιπέτειες.
Χωρίς την προσωπική τους συμβολή το τελευταίο εξάμηνο δεν ξέρω πραγματικά αν
και πότε θα τελειώναμε. Εν τω μεταξύ ο σύλλογος, για τεχνικούς και καταστατικούς
λόγους, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είχε αποδεσμευτεί από την ανάμειξή
του στην ολοκλήρωση του έργου. 

• Όταν τα δικαστήρια τελείωσαν και άνοιξε ο δρόμος για την αγορά των οικοπέδων,
ο Γιώργος και η Μαρίκα Δαΐκου, που είχαν αποφασίσει να χρηματοδοτήσουν την ανα-
στήλωση του καθαυτό μνημείου, αγόρασαν και το κομμάτι γης. Επίσης οι ίδιοι ανέλαβαν
όχι μόνο τα έξοδα της αγοράς αλλά και τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα για τα σχέδια
της ρυμοτομίας, της περίφραξης με πέτρινους μαντρότοιχους, την διάνοιξη και την
ολοκλήρωση με το εσωτερικό κτίσιμο 53 τάφων, τόσων όσοι προβλέπονταν για
μεταφορά από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στο καινούργιο νεκροταφείο.                                                                              

• Ένας αγώνας περίπου τριάντα χρόνων - από το 1984 μέχρι το 2012. Επιμονή, υπο-
μονή, θέληση και αγάπη για έναν τελικό σκοπό. Εδώ μου έρχεται στο νου και θυμάμαι
το στίχο του ποιητή: «Μη φοβηθείς τον άνθρωπο που στήριξε στην πίστη επάνω την
ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, και πάντα ανίκητο τον είδα». Στην περίπτωση
αυτή τον άνθρωπο τον συμβολίζει και τον εκπροσωπεί ο Σύλλογός μας, στον οποίον
ευχόμαστε πάντα να οραματίζεται, να προγραμματίζει και να επιμένει. Και τότε θα
νικά, αν συνδυάζει την επιμονή του με την εμπιστοσύνη του και την πίστη του στη
βοήθεια του Θεού.

• Ο χώρος, λοιπόν, για τη μεταφορά του νεκροταφείου ολοκληρώθηκε και διαμορ-
φώθηκε. Στη θέση του βλέπουμε ένα σύγχρονο περιμαντρωμένο και όμορφα ρυμοτο-
μημένο νεκροταφείο, όπου όλοι μας με σεβασμό, αγάπη και συγκίνηση, μεταφέραμε
τα οστά των κεκοιμημένων μας. Το τόσο πολύ μεγάλο και δύσκολο έργο της μεταφοράς
των τάφων έγινε σχετικά γρήγορα και με πολύ κατανόηση από τους συγχωριανούς
μας. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων όλοι, δείχνουν πολιτισμικό επίπεδο ανεβασμένο και
τους ευχαριστούμε πολύ όλους. Τα κοιμητήρια είναι ένας από τους ιερούς χώρους για
κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνία από καταβολής κόσμου. Εύχομαι να το διατηρήσουμε
καθαρό και αξιοπρεπές, όπως το παραλάβαμε, για πάντα. Να το ομορφύνουμε με
ακόμα περισσότερα φυτά, λουλούδια και δέντρα, που αρμόζουν στον όμορφο χώρο
που το περιβάλλει. Θα είναι έτσι ένα δείγμα πολιτισμού για το μικρό μας χωριό.                                                                                                                                                                        

• Φτάσαμε ως εδώ. Αλλά ο μακρύς δρόμος δεν είχε τελειώσει ακόμη. Μετά την
αγορά της γης για το νεκροταφείο, έμενε, για την ολοκλήρωση, το αγρόκτημα της βο-
ρειοανατολικής πλευράς, που ανήκε στο συμπολίτη μας Γεώργιο Κομπορόζο, γιο τού
επί πολλά χρόνια ιερέα του χωριού μας π. Σπυρίδωνα (παπα-Σπύρου). Ο Κος Κομπορόζος
πολύ ευχαρίστως δέχτηκε να πουλήσει το κτήμα του για το σκοπό της αναστήλωσης,
αφού χάρισε και ένα σημαντικό κομμάτι (αυτό που βρίσκεται πίσω από τη βρύση) και
έτσι ήρθε στην ιδιοκτησία της εκκλησίας και αυτό το κτήμα. Τον ευχαριστούμε όλοι ιδι-
αιτέρως, γιατί χωρίς αυτό το χώρο η αναστήλωση ήταν αδύνατη. Τα χρήματα και για
την αγορά αυτή δόθηκαν εξ ολοκλήρου και πάλι από το Γιώργο και τη Μαρίκα Δαΐκου,
που με τόση αγάπη αγκάλιασαν το μεγάλο έργο της αναστηλώσεως.

• Αυτή τη στιγμή βγαίνει από μέσα μου εντελώς αυθόρμητα το «Δόξα τω Θεώ
πάντων ένεκεν», κάτι που μου έλεγε ως τα τελευταία του ο αείμνηστος πατέρας μου,
να μην ξεχνώ ποτέ να λέω στη ζωή μου. Έτσι τελείωσε μια προσπάθεια, πραγματοποιήθηκε
ένα άπιαστο όνειρο, κατακτήθηκε ένας μακρύς δρόμος τριάντα περίπου ετών και
φτάσαμε σε ένα τόσο όμορφο τέρμα, που το καμαρώνουμε και το χαιρόμαστε όλοι
μαζί. Ένα μεγάλο έργο για τον τόπο μας, την Επαρχία μας και τον Πολιτισμό μας: Το
Μοναστήρι της Ζούρτσας.

Μίνα Κέκη-Παπακυριακοπούλου



Α) ΕΝΑ  ΜΕΓΑΛΟ  «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»

Σε αυτό το τεύχος της εφημερίδας μας, που θέλει να προβάλει με κάθε
τρόπο το μνημείο που αναστηλώθηκε και κοσμεί το χωριό μας, οφείλουμε ένα
μεγάλο «ευχαριστώ» στην κα Αννίτα Κουμούση-Βγενοπούλου, αρχαιολόγο,
διευθύντρια αρχαιοτήτων Αχαΐας. 

Την ευχαριστούμε πολύ, πρώτα για την αγάπη και το ενδιαφέρον με το
οποίο αγκάλιασε το έργο αυτό. Τη θαυμάζουμε για την επιστημονική της ικα-
νότητα, που με τόση ακρίβεια το αναγέννησε πραγματικά μέσα από τις φθορές
και τα χαλάσματα της χιλιόχρονης διαδρομής του. Αυτό που εμείς είχαμε την
ευχή να κληρονομήσουμε από τους προγόνους μας, το βλέπουμε τώρα να ξε-
πετάγεται σαν λουλούδι μέσα από τη γη. Την ημέρα να λάμπει με το φως του
ήλιου και το βράδυ να μας θυμίζει παλιές του δόξες. 

Για τρία χρόνια, είδαμε την κα Κουμούση να πηγαινοέρχεται στη Ζούρτσα
δυο και τρεις φορές την εβδομάδα από την Πάτρα. Την είδαμε ώρες ολόκληρες
να ασχολείται κάτω από βροχή και ήλιους, δίνοντας κατευθύνσεις με σχολα-
στικότητα για το τέλειο αποτέλεσμα. Την είδαμε με ομπρέλα πάνω στις σκα-
λωσιές και τη σκεπή με τη βροχή, να χαίρεται για το καλό αποτέλεσμα ή να
θυμώνει με τις κακοτεχνίες. Για όλα την ευχαριστούμε πολύ. 

Ταυτόχρονα, ευχαριστούμε τον άοκνο συνεργάτη της, αρχαιολόγο κ.
Νικόλαο Βασιλάκη, που στάθηκε στο πλευρό της από την πρώτη-πρώτη
στιγμή και εργάστηκε με ζήλο και ενδιαφέρον. Ο κ. Βασιλάκης διενήργησε
όλες τις ανασκαφές και δουλεύει και τώρα ακόμη για την καταγραφή και ολο-
κλήρωση της επιστημονικής μελέτης των ευρημάτων. Περιμένουμε με αγωνία
και χαιρόμαστε που η συνεργασία μας δεν έχει τελειώσει ακόμη. 

Ευχαριστούμε, παράλληλα, τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου κ. Σωτήριο
Βλάχο και τον συνεργάτη του κ. Στέφανο Τσαλιγόπουλο, που επί τρία χρόνια
έγιναν σχεδόν μόνιμοι κάτοικοι του χωριού μας.

Επίσης, ευχαριστούμε τον  κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα, βουλευτή της περι-
φέρειάς μας και πρώην υπουργό πολιτισμού. Πολύ σημαντική υπήρξε η
συμβολή και η βοήθειά του στο ξεκίνημα του έργου. Με την αμέριστη βοήθειά
του ξεπεράστηκαν όλες οι γνωστές γραφειοκρατικές δυσκολίες που καθυστε-
ρούσαν σημαντικά το ξεκίνημά του. Αλλά και ως το τέλος παρακολουθούσε
στη διαδρομή την εξέλιξή του. 

Ευχαριστούμε όλους για όλα.
Εκ μέρους όλων των Ζουρτσάνων

Μίνα Κέκη-Παπακυριακοπούλου

Β) ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ένα αξέχαστο καλοκαίρι της ζωής μου

Περίπου ένα χιλιόμετρο ανατολικά της Ζούρτσας, στην περιοχή του
δεύτερου νεκροταφείου του χωριού, βρίσκεται ο ιερός ναός της Κοίμησης της
Θεοτόκου, που είναι γνωστός και ως «Μοναστήρι». Χρονολογείται στο
τελευταίο τέταρτο του 10ου αιώνα. Θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα
Βυζαντινά Μνημεία της Ηλείας και ένα εκ των αρχαιότερων της Ελλάδος και
η αναστήλωσή του διήρκεσε περίπου 3 χρόνια.

Όταν μας ανακοίνωσαν πως θα γίνουν τα εγκαίνια του μοναστηριού, σκε-
φτήκαμε και αποφασίσαμε ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και να συσκευάσουμε
ορισμένα τοπικά προϊόντα, για να τα προωθήσουμε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε
οικονομικά στις εργασίες του ναού μας. Βεβαίως, δεν θα ήταν εύκολο να
φτιαχτούν τόσα πολλά προϊόντα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με ζήλο, αγοράζοντας όλα τα απαραίτητα, όπως
βαζάκια, μπουκαλάκια, ύφασμα, κορδέλες, ετικέτες κ.λπ. Επόμενο βήμα,
κόψαμε το ύφασμα σε μικρότερα κομμάτια, ώστε να διακοσμήσουμε τα
βαζάκια με αυτά.

Στις μέρες που ακολούθησαν, γεμίσαμε με διάφορα είδη μαρμελάδας τα
βαζάκια, καλύπτοντας τα καπάκια με το ύφασμα και την ανάλογη ετικέτα.
Κατόπιν, παρασκευάσαμε βαλσαμόλαδο και συσκευάσαμε διάφορα μυρωδικά

φυτά, όπως δεντρολίβανο, χαμομήλι, λεβάντα, βαλσαμόχορτο, δυόσμο, ρίγανη
κ.ά., σε σακουλάκια τροφίμων.

Τελευταία αφήσαμε την παρασκευή και συσκευασία του μπακλαβά, όπως
παραδοσιακά φτιάχνεται στο χωριό μας. Στο χώρο του πολιτιστικού συλλόγου
οι γυναίκες του χωριού είχαν τον πρώτο λόγο. Η μεγάλη ημέρα των εγκαινίων
έφτασε και, όπως ήταν αναμενόμενο, το χωριό πλημμύρισε από επισκέπτες
για τα εγκαίνια του ναού.

Στήσαμε πάγκους και δημιουργήσαμε έτσι ένα μικρό «μπαζάρ» με τα
προϊόντα μας. Μετά το τέλος των εγκαινίων ήμασταν πραγματικά όλοι πολύ
χαρούμενοι και περήφανοι. Εύχομαι στο μέλλον να ζήσουμε παρόμοια
γεγονότα, που θα κάνουν το χωριό μας για πολλές φορές ακόμα ξεχωριστό
στα μάτια όλου του κόσμου.

Νικόλας Σιλβέστρος, Καλοκαίρι του 2016, Μαθητής ΣΤ΄ Δημοτικού

Γ) ΓΕΝΙΚΗ… ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Μετά απ’ αυτή την όμορφη έκθεση του Νικόλα, σκεφθήκαμε, για λόγους
όχι μόνο ιστορικούς, αλλά και δικαιοσύνης να αναφερθούμε σε όλα τα
ονόματα αυτών που βοήθησαν και κουράστηκαν με τη συμμετοχή τους, για να
ζήσουμε όλοι μαζί την ομορφιά αυτής της ημέρας. Όλο το χωριό πήρε τη
γιορτή στα χέρια του. Πολλοί οι χορηγοί, πολλοί αυτοί που πρόσφεραν
χρήματα και πολλοί, επίσης, αυτοί που έβαλαν την προσωπική τους εργασία. 

α) Εκπρόσωποι φορέων: Η Πρόεδρος του Δημοτικού μας Διαμερίσματος κ.
Ολυμπία Κατσάμπουλα, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Γεώργιος
Βλάχος, ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Βασίλειος Καπογιάννης,
η Διασωστική Εθελοντική Ομάδα Φιγαλίας (ΔΕΟΦ) με τον επικεφαλής της κ.
Χρήστο Καπλάνη και τον κ. Χρήστο Σπύρ. Βλάχο, Δημοτικό Σύμβουλο. Ήταν
όλοι παρόντες. 

β) Χορηγοί: Γρηγοροπούλου Χρυσούλα (super market), Ζουρτσάνος Σπύρος
(Φαρμακείο Αθηνών, Αγ. Δημήτριος), Κόπιτσας Γεώργιος & Διαμάντω (café bar
Επικούριον), Λαμπρόπουλος (Ανθοπωλείο & Γραφείο Τελετών), Μανιάτης
Γιάννης (Creperie), Ξαγοράρη Αγγελική (Centro Café Μπιμπής), Τάγαρης (Αρ-
τοποιείο), Τσουκαλάς Αθανάσιος & Τούλα (super market), Ηλιόπουλος
(αναψυκτικά Κυπαρισσίας), Κολόκα Βίκυ (Καφενείο Μπενάκη), Κουτσόπουλος
Νίκος (Πανόραμα), Μπιλιώνης (super market), Ρόδης Αντώνιος (super market).
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γ) Πολίτες που προσέφεραν χρήματα, είδη και εργασία: 
Αδαμοπούλου Έφη, Αθανασοπούλου Μάρθα, Αποστολοπούλου-Φουντά

Γιώτα, Βλάχος Θεόδωρος & Φωτεινή, Βλάχος Παναγιώτης, Βλάχου Άννα,
Βλάχου Φωτεινή, Βλάχου Χρυσούλα, Γιαννίκος Νίκος, Γιαννίκος Νίκος &
Νικολία, Γιαννίτσας Πανταζής & Αγγελική, Γκουβάτσου Αντωνία, Ζαριφοπούλου
Κων/να Γεωργ., Καλύβας Παναγιώτης, Καπλάνης Χρήστος, Καραχάλιος
Ιωάννης, Κατσάμπουλα Αγλαΐα, Κατσάμπουλα Θεοδώρα, Κατσιώλη Φανή,
Κατσιώλη Φωτεινή, Κουλτούκη-Καπλάνη Αλεξάνδρα, Κρανίτη Άννα, Κρε-
σταινίτης Νίκος, Λιάπη Ντόρα, Λιάπης Γεώργιος & Κούλα, Μανιάτη Άννα,
Μανιάτη Μαριγούλα, Μανιάτη Νίκη, Μανώλη Αναστασία, Μανώλη Γεωργία,
Μανώλη Γεωργία του Χρόνη, Μανώλη Διαμάντω, Μανώλη Κλεώνη, Μανώλη
Μαντώ, Μανώλη Μπέτυ, Μανώλη Όλγα, Μανώλη Φωτεινή, Μανώλης Γεώργιος
& Βάσω, Μανώλης Χρόνης, Μικέλης Φώτης, Μπινιώρη Γαληνή, Μπινιώρη Δέ-
σποινα, Μπινιώρη Κων/να, Μπουσιούτας Περικλής, Νίκα Αντωνία, Νίκα Μαρία,
Πιπιλής Ιωάννης, Σακελλαριάδου Άννα, Σιλβέστρος Θεόδωρος, Τριανταφυλ-
λοπούλου Κων/να, Τσιούτα Ιωάννα, Φασούλη Μίνα, Φλέσσα Μαρία, Χατζή

Γεωργία, Χουλιάρα Κων/να. Και τα παιδιά: Βασιλοπούλου Βάλια, Βασιλοπούλου
Κωνσταντίνα, η μικρή Γιαννακοπούλου, η μικρή Μικέλη, Καπογιάννης Νικόλαος,
Σιλβέστρος Νικόλαος.

δ) Για την αγορά του πολυελαίου προσέφεραν: Βλάχος Γεώργιος &
Βασίλω, Ζαριφόπουλος Διονύσιος & Πόπη, Ζαριφοπούλου Φωτεινή Γεωργίου,
Ζαριφοπούλου Φωτεινή Θεοδώρου, Ζαριφόπουλος Τάκης & Ξανθή, Κάσσαρη
Χρυσούλα, Καράπαπα Μαριγούλα, Κλέντος Βασίλειος, Κέκης Παναγιώτης,
Κέκη-Δάρα Άννυ, Κέκη-Παληόμπεη Όλγα, Κουρούβανη Αθανασία, Λαναρά
Χριστίνα, Μαρούγκα Αγλαΐα, Παπακυριακοπούλου Άντα, Παπανδρέου Νικόλαος,
Παπανδρέου-Σμυρνή Ελένη, Πιπιλή-Δακτυλίδου Μαρία, Πιπιλή-Σταμοβλάση
Βαρβάρα, Τάγαρη-Μανωλοπούλου Αιμιλία, Τάγαρη-Σωτήρχου Τασία, Τάγα-
ρη-Φλέσσα Μαρία, Τάγαρης Αριστείδης. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους. Και μάλιστα τις δραστήριες γυναίκες της
Ζούρτσας, που, σε χρόνο αστραπή, οργάνωσαν και έστησαν αυτό το πανηγύρι.
Απέδειξαν ότι μπορούν να κάνουν πολλά για τον τόπο μας. Τους ευχόμαστε
καλή συνέχεια. Επίσης, τον Αθανάσιο Χουλιάρα, για τη συμβολή του στις ερ-
γασίες και την ανάδειξη του μνημείου και στην οργάνωση των εγκαινίων.
(Και ζητούμε συγγνώμη αν, άθελά μας, ξεχάσαμε κάποια ονόματα). 

Να σημειωθεί ότι από το παζάρι των παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και
από προσφορές συμπολιτών μας συγκεντρώθηκε το ποσόν των 1.330,00
ευρώ, το οποίο, σε συνεννόηση με τον ιερέα μας, πατέρα Αναστάσιο, θα
δοθεί για αγορά καθισμάτων που έχει ανάγκη ο ναός. 

Θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφέρουμε ότι στη Μπούρα, στο σημείο
που είχε στηθεί το παζάρι, υπήρχαν κεράσματα για όλους, με σουβλάκια, κε-
φτεδάκια, κρασί και αναψυκτικά, που τα προσέφεραν με αγάπη ο κύριος και
η κυρία Δαΐκου. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε γεύμα για όλους τους επίσημους καλεσμένους
στο Κέντρο «Πανόραμα», όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες.

Δ) ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΟΣ 

Ο άνθρωπος. Το μέγα δέος. Μια φράση που συχνά ακούω από τη δασκάλα
μου και για τα καλά, αλλά και για τα κακά του ανθρώπου.

Σε αυτό το ταξίδι μου στη Ζούρτσα επιβεβαιώθηκε η δασκάλα μου, αυτή τη
φορά για τα καλά του.

-Θα πάμε στα εγκαίνια του μοναστηριού αυτό το Σαββατοκύριακο, είπαν οι
γονείς μου. Ευκαιρία να κατέβουμε στο χωριό! Ξεκούραση, βόλτες, θάλασσα,
παιχνίδια στο προαύλιο του Μουσείου, σκέφτηκα εγώ. Δεν πρέπει να απουσιά-
ζουμε από αυτό το μεγάλο γεγονός, επέμενε η μαμά και ο μπαμπάς. Ετοιμάσαμε
βαλίτσες και ξεκινήσαμε το ταξίδι μας. Στο δρόμο οι γονείς μου και η μεγαλύτερή
μου αδερφή μιλούσαν για το μεγάλο αυτό έργο, την κυρία Μίνα (που δίνει τις
πιο σφιχτές και ζεστές αγκαλιές) και τον ευεργέτη γιατρό κύριο Δαΐκο.

- Μα για ποιο μοναστήρι μιλάτε, βρε μαμά; Έχει στο χωριό μοναχούς; Για το
νεκροταφείο λέτε;

Ευτυχώς, οι γονείς μου βρίσκουν πάντα (μα πάντα) χρόνο και διάθεση να
μου εξηγήσουν. Ταξίδεψα με τη σκέψη μου αιώνες πριν, τότε που ο μοναχισμός
ήταν «της μόδας» (trendy).

Φαντάστηκα μοναχούς με τα καλυμμαύκια τους και τα ράσα τους αναση-
κωμένα να χτίζουν έργο «κτήμα ες αεί» (άλλη συνηθισμένη φράση της κυρίας
μου). Μια ξυλόστεγη τρίκλιτη βασιλική, μοναδική στο μετόχι του Μυστρά. Είδα
τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο, ντυμένο με τα πορφυρά του ρούχα,
να βάζει την αυτοκρατορική του βούλα στο χρυσόβουλο που όριζε πως ο ναός
της Ζούρτσας ανήκει στο δεσποτάτο του. Άκουσα καμπάνες να ηχούν και
γλυκές απαλές μελωδίες μοναχών να προσεύχονται στο Θεό. Τους είδα να φυ-
τεύουν αμπέλια, να χτίζουν ληνό στον περίβολο του ναού, να ζωγραφίζουνε
εικόνες με πρόσωπα και γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Τους φαντάστηκα
κουρασμένους να ξαποσταίνουν στον ίσκιο των μεγάλων πλατανιών και να
δένουν κόμπους στα σχοινιά τους. Καθώς η μαμά «είχε πάρει φόρα» και
μιλούσε ακατάπαυστα, αλλά με περηφάνια, για το μοναστήρι, δίνοντας πολλές
πληροφορίες, «είδα» Φράγκους, Τούρκους, Σλάβους, Βλάχους, Αρβανίτες να
περνούν στην πάροδο των χρόνων και να αφήνουν τα αποτυπώματά τους στο
χωριό μου. Ζούρτσα, Ρέντζιος, Εριζιές, Ιλάκια, λέξεις ζωντανές, υποδηλώνουν
το πέρασμα τους. Έχει ιστορία, τελικά, το χωριό μου. 

ΟΙ  ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ  ΜΑΣ  ΕΓΡΑΨΑΝ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Συνέχεια από τη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 8
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Το Μνημείο και η Βρύση στην παλιά τους μορφή
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(Αναδημοσίευση από το φύλλο της Εφημερίδας αρ. 40) 
Αγαπητή «Ζούρτσα»,
Ευρίσκομαι ακόμη κάτω από το κράτος των εντυπώσεων της ωραίας

εορτής των εγκαινίων του Κοινοτικού Ιατρείου της Ζούρτσας. Το οικοδόμημα
αυτό αποτελεί κόσμημα δια τον τόπον μας, ανεξάρτητα από τον κοινωφελή
σκοπό του. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους, και ιδιαιτέρως σε εκείνους,
που έδωσαν την ψυχήν τους και την αγάπη τους δια να γίνει το έργο αυτό.
Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να αισθανθεί μεγαλυτέραν χαράν από
εκείνην της επιτυχίας των σκοπών του. Να συνεχίσετε, αδιαφορώντας δια
τυχόν μικρόψυχους επικριτάς. Χρειάζονται πολλά να γίνουν, ώστε η
Ζούρτσα μας κάποτε να αποκτήσει την εικόνα ενός πολιτισμένου θερέτρου,
ώστε να κρατήσει και να αυξήσει τον πληθυσμό της με τα πατροπαράδοτα
έθιμα, μακριά από ξενόφερτες και βάρβαρες συνήθειες.

Επί τη ευκαιρία, θέλω να πω δυο λόγια και για το Μοναστήρι. Θαυμάσαμε
όλοι μας το υπέροχο νέο τέμπλο. Έδωσε μία σοβαρότητα στο παλαιωμένο
εσωτερικό της Εκκλησίας. Όταν όμως θελήσαμε να πλησιάσουμε απ' έξω
το ανατολικό μέρος του Ναού, για να θαυμάσουμε την ωραία βυζαντινή
τοιχοποιία του Ιερού, στάθηκε αδύνατον. Μας εμπόδισαν οι φράχτες και τα
δένδρα που έκρυβαν αρκετή απόσταση να καθαρισθεί και να ελευθερωθεί,
ώστε να λάμψει η ωραιότης του Μνημείου. Να μην το αμελήσετε το Μονα-
στήρι. Είναι το μόνο αρχαιολογικόν αξιόλογον μνημείον της Ζούρτσας.

Με αγάπη
Γεώργιος Α. Πιπιλής, Ιατρός - Καρδιολόγος

Το απόγευμα της Παρασκευής φορέσαμε τα καλά μας και κατηφορίσαμε προς
το μοναστήρι της Παναγιάς της Βόγαλης (τη σημασία της λέξης δεν την ξέρω,
αλλά θα ήθελα να την μάθω). Το νερό στη βρύση συνέχιζε να τρέχει καθαρό και
γάργαρο, όπως συνηθίζει αιώνες τώρα, και έσκυψα να δροσιστώ, όπως θα έκανε
ο Βυζαντινός πρόγονός μου, όπως και ο Ενετός έμπορος ή ο Τούρκος καδής θα
είχε ίσως κάνει στο παρελθόν. Μια πέτρινη βρύση, που η ομορφιά της αποκαλύφθηκε,
αφού καθαρίστηκε ο περιβάλλων χώρος. Το πλακόστρωτο προαύλιο της εκκλησίας,
επιμελώς φροντισμένο και φωτισμένο – είχε σουρουπώσει πια – δεν θύμιζε σε
τίποτα αυτό που έβλεπα τόσα χρόνια, όταν πηγαίναμε να ανάψουμε κερί στους
παππούδες.

Προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγίας και μπήκαμε μέσα στον ναό. Το
μέγα δέος! (Πού είναι η δασκάλα μου;). Νάρθηκας πλήρως αποκαταστημένος, ο
κυρίως ναός, το ιερό, αχνό φως έμπαινε από τα παράθυρα, παρεκκλήσια δεξιά και
αριστερά, τα μάτια μου δεν χόρταιναν να κοιτάζουν. Ψαλμοί εορταστικοί, πιστοί
προσηλωμένοι στη λειτουργία. Ήθελα να τα δω όλα. Μπαινόβγαινα στον ναό σαν
μέλισσα από λουλούδι σε λουλούδι. Σκέφτηκα πως ήταν επίτευγμα η ανέγερση
του ναού εκείνα τα «σκοτεινά χρόνια του μεσαίωνα», αλλά κατάλαβα πως ήταν
μεγαλύτερο κατόρθωμα η αναστήλωσή του σήμερα. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει
πολλά. Μπορεί να διαθέσει την ευφυΐα του, το χρόνο του, την εργασία του, τα
χρήματά του και να κάνει θαύματα. Να τα διαθέσει όχι μόνο για τον εαυτό του
αλλά και για τους άλλους, τους σύγχρονους μα και τους μελλοντικούς, για αυτά
που θα έρθουν. (Θα εξασφαλίσει και την υστεροφημία του, που είναι πολύ σημαν-
τικότερη από το check in).

Η πολύωρη λειτουργία το Σάββατο με κούρασε λιγάκι, αλλά αποζημιώθηκα.
Φαγητά, γλυκά και αναψυκτικά με περιμένουν στο τέλος. Στο ταξίδι της επιστροφής,
οι γονείς μου συζητούσαν κατενθουσιασμένοι για το μνημείο. Στη διάρκεια της
κουβέντας τους άκουσα να λένε πως τόσο πολύ κόσμο είχαν να δουν από τα
εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου και προβληματίστηκαν για το μέλλον και
αυτού του χώρου. Αν θα αποτελέσει τόπο προορισμού επισκεπτών και αν εμείς οι
Ζουρτσάνοι το σεβαστούμε και το φροντίσουμε. Ακούγοντας αυτή τη φορά τους
γονείς μου να συζητούν για το ποιους είδαν και δεν είδαν, συνειδητοποίησα πως,
σαν παιδί που είμαι, μπορεί να μην αναγνώρισα και να μην είδα διάσημους
πολιτικούς και άλλους ανθρώπους, αλλά είδα το σπουδαιότερο: είδα την ιστορία
να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μου. 

Κυρία Μίνα και κύριε Δαΐκο, μια δωδεκάχρονη Ζουρτσάνα σας ευχαριστεί
πολύ.

Υ.Γ. Στο προαύλιο του Μουσείου αυτή τη φορά δεν έπαιξα. Γνώρισα τον κύριο
Γκερέκο και τη σύζυγό του.
Ο κ. Γκερέκος, που έκανε εκείνη την ώρα κάποιες επεμβάσεις στο Μουσείο,
άφησε τη δουλειά του και μας εξήγησε πώς αποκατέστησε τα εκθέματα και
τόνισε τη σπουδαιότητά τους, που τόσο καιρό αγνοούσα. 

Σας ευχαριστώ πολύ
Χρύσα Αθαν. Καράπαπα

Όσον αφορά στην επιστημονική μελέτη του κ. Χαράλαμπου Μπούρα γραμμένη στην
εφημερίδα Ζούρτσα στο υπ’ αριθμ. 13 φύλλο Απριλίου - Ιουνίου 1987 για την παλαιότητα
της βασιλικής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ζούρτσας που την αναδεικνύουν σ' ένα
αρκετά μεγάλης σημασίας μνημείο έρχομαι να συμπληρώσω τα εξής.

Λέγει ο κ. Μπούρας ότι καμιά σχετική πληροφορία δεν περιήλθε εις γνώση του ότι
υπάρχει μοναστήρι που δεν αποκλείεται να υπήρχε. Έρχομαι να φέρω στο φως ορισμένα
στοιχεία, τα περισσότερα από στοματική παράδοση, διότι δεν πρέπει να υπάρχουν έγ-
γραφα.

1) Το όνομα που λέγεται Μοναστήρι.
2) Υπολείμματα ημιερειπωμένων κελιών.
3) Από στοματική παράδοση ορισμένων γερόντων όπως και του παππού μου

Χαράλαμπου Καραχάλιου που εγεννήθη το 1820 και πέθανε το 1925, σε ηλικία 105
χρονών, καθώς και πολλών άλλων. Ημιερειπωμένο κελί υπάρχει στην είσοδο του
προαυλίου. Στο αριστερό μέρος. Υπάρχουν δε και άλλα τόσο εντός του προαυλίου όσο
και έξω τα οποία κατέρρευσαν και έγιναν χωράφια, όπως και κτίσματα, σταύλοι και
αποθήκες. Το Μοναστήρι είχε μεγάλη περιουσία, άρχιζε από την Μπούρα προς Αϊ-
Γιώργη προς ανατολάς στο χαντάκι του Αϊγιώργη προς δυσμάς από Μπούρα προς Καρα-
χαλαίϊκα και προς νότον περνούσε το ποτάμι της Εφταιλιάς με όλη την περιοχή Εφταιλιάς
και όλα τα χαρτσιάνικα.

Σημειωτέον ότι ήσαν όλα ποτιστικά και αρδεύονταν από το ποτάμι Εφταιλιάς -
Μπούρα - Καμάρι - Πυργόμυλο και από 4 σωληνάρια από την τρανή βρύση που είχε
σύνολο 12 σωληνάρια και τα υπόλοιπα 8 άρδευαν το υπόλοιπο χωριό. Ακόμα είχε ένα νε-
ρόμυλο. Τον παλιό μύλο μετά την διάλυση του Μοναστηριού που δεν ξέρουμε πότε και
πως έγινε την περισσότερη περιουσία την πήραν οι Ζευγιταίοι και οι Καπλαναίοι και την
υπόλοιπη άλλοι Ζουρτσάνοι. Ένας ονόματι Σκρεπεταίος Μεσσήνιος την καταγωγή
φυγόδικος ζήτησε άσυλο από τον ηγούμενο το οποίο και του έδωσε. Τον κράτησε να
ζευγαρίζει τα χωράφια του Μοναστηριού με τα πολλά ζευγάρια βόδια που είχε το
Μοναστήρι και για να μην μαθευτεί το όνομά του τον φώναζαν Ζευγά και σιγά-σιγά με-
τονομάστηκε Ζευγίτης από τον οποίον κατάγονται όλες οι οικογένειες Ζευγιταίων.
Υπήρχαν δε στο Μοναστήρι και ελαιώνες από τους οποίους υπάρχουν ακόμη 2
χονδροελιές, καθώς και αμπέλια που φέρουν ακόμα την ονομασία Παλιάμπελα. Εντός
του περιβόλου υπήρχε το σχολείο, η είσοδος δε της εκκλησίας και σχολείου ήτο με μια
μεγάλη καμάρα πέτρινη δίπλα της ήτο και ένα κελί από το οποίο σώζεται σήμερα το μισό.
Άνωθεν της καμάρας ήτο το προαύλιο του σχολείου και το καμπαναριό, τα οποία χάλασε
η Κοινότητα το 1925-1930 επί προεδρίας Κων/νου Κάσσαρη, τις πέτρες δε του σχολείου
και τις Καμάρες τις χρησιμοποίησαν για το χτίσιμο του Κάτω μέρους του Κοιμητηρίου.
Από την παράδοση δεν υπήρχε Κοιμητήριο εκεί αλλά εκεί που υπάρχει σήμερα ο Άγιος
Νικόλαος. Ήτο δε η εκκλησία και πολιούχος μέχρι τότε που χτίστηκε η εκκλησία Παναγιά
της Τρανής Βρύσης και μετά ο Άγιος Νικόλαος. Το Πάσχα δε ο χορός της αγάπης
γινότανε στο Κοινοτικό Αλώνι στα Ζευγιταίϊκα.

Το  Μοναστήρι  της  Ζούρτσας

Αναδημοσίευση από το φύλλο της εφημερίδας αριθ. 40, Του Γεωργίου Ι. Καραχάλιου

ΟΙ  ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ  ΜΑΣ  ΕΓΡΑΨΑΝ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Συνέχεια από τη σελ.5
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Απόφαση  Δήμου  Ζαχάρως 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:
Να ανακηρυχθούν ο κ. Γεώργιος Δαΐκος του Κων/νου και η σύζυγός του Μαρίκα επί-
τιμοι δημότες και ευεργέτες του Δήμου Ζαχάρως για τη μεγάλη τους προσφορά στο
Δήμο. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα μέλη 
Ακριβές απόσπασμα 

Ζαχάρω 22/9/16 
Ο Δήμαρχος Νικόλαος Φάμελος 
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ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙ-

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕ-

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
ΤΗΛ.: 210 2636556 ΚΙΝ.:

6942654032
ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΙΑ ΗΛΕΙΑΣ 

Εκεί στα τέλη Ιουλίου, ένα απόγευμα κατά τις 6 η
ώρα, ξεκινάω μόνος μου να πάω στο Μοναστήρι. Φτά-
νοντας, διαπιστώνω απόλυτη ερημιά. Δεν υπήρχε άν-
θρωπος. Μπαίνω στο προαύλιο και κάθομαι στο Νότιο
μέρος, στη μάντρα. Στην καινούργια μάντρα.

Μπροστά μου η Εκκλησία και ο Πλάτανος. Και
φόντο τα βουνά, που σαν πινελιές επιδέξιου ζωγράφου
απλώνονται και υψώνονται γύρω και συνθέτουν πίνακα
ζωγραφικής ζηλευτό και ανεπανάληπτο.

Ξεκουράζομαι, δροσίζομαι και… αφαιρούμαι. Αφήνω
τη σκέψη μου να ταξιδέψει ελεύθερη σε χρόνους και
χώρους απεριόριστους. Τι Βυζάντιο, τι Μυστράς, τι
Τουρκοκρατία, τι Ενετοκρατία, τι Επανάσταση του
1821, τι ελεύθερη Ελλάδα. Όλα μαζί αναμοχλεύονται
στη μνήμη μου και χαίρομαι και μελαγχολώ και προ-
σπαθώ να ελπίζω.

Κοιτάζω την εκκλησία. Θαυμάσιο έργο της πίστης,
της προσπάθειας, της τεχνικής, της προσφοράς και
της αγάπης των ανθρώπων. 

Κοιτάζω και τον πλάτανο. Αξεπέραστο έργο της
φύσης και του Δημιουργού. Και μοναδικό. Μοναδικό,
γιατί κανένα δέντρο δεν είναι πανομοιότυπο με άλλο,
εκτός απ’ αυτά που βρίσκονται στα πάρκα και τα κου-
ρεύουν και μοιάζουν μεταξύ τους σαν δυο σταγόνες
νερό. 

Διαπιστώνω ότι εκκλησία και πλάτανος συνθέτουν
ένα αρμονικό δίδυμο. Η εκκλησία χωρίς τον πλάτανο,
σίγουρα θα έχανε ένα μέρος της ομορφιάς της. Ο
πλάτανος χωρίς την εκκλησία, θα ήταν απλώς ένα
δέντρο σαν όλα τ’ άλλα, που βρίσκονται σε ρεματιές
και σε δάση απρόσωπα και άσημα. Βλέπω τα κλαδιά
του να υψώνονται στον ουρανό σαν απλωμένα χέρια,
σαν να ευχαριστούν τον Δημιουργό και, παράλληλα,
σαν μια προσπάθεια ν’ απλωθούν, να μεγαλώσουν, να
θεριέψουν και να χαρίσουν περισσότερη θαλπωρή,
περισσότερη δροσιά στους ανθρώπους που θα βρεθούν
κοντά τους. Ένα μέρος από τα τιθασευμένα νερά της
διπλανής βρύσης, (που και σ’ εκείνη έγιναν κάποιες
διακριτικές παρεμβάσεις, για να διατηρήσει την αρχική
της μορφή), έχει προβλεφθεί να περνάνε με υπόγειο
αυλάκι έρριζα στον πλάτανο, για να εξασφαλίζουν
την απαιτούμενη ικμάδα, ώστε να συνεχίσει την επι-
βίωσή του και την ανάπτυξή του.    

Ευχαριστήθηκα, λοιπόν, ιδιαίτερα από την επίσκεψή
μου αυτή στο Μοναστήρι. Τώρα θα μου ειπεί κάποιος:
γιατί δεν πήγαινες και πέρσι; Γιατί δεν πήγαινες και
πρόπερσι; 

Εμ, δεν είναι το ίδιο. Ίδιο ήταν το Μοναστήρι
πέρσι, πρόπερσι και παλαιότερα;

Όχι βέβαια. Σήμερα, χάρη στις ενέργειες κάποιων
ανθρώπων, διαφοροποιήθηκαν τα πάντα. Ομόρφυναν
τα πάντα. Και η εκκλησία μέσα και έξω, και ο χώρος
που την περιβάλλει. Προσπάθειες δεκαετιών, σχέδια,
αλληλογραφίες, υπομνήματα, παραστάσεις, προηγή-
θηκαν για να υλοποιηθεί το έργο.

Μπράβο σε όσους ασχολήθηκαν και προσπάθη-
σαν.

Ας μη γελιόμαστε όμως. Αν δε βρισκόταν ο άν-
θρωπος που θα έβαζε βαθιά το χέρι του στην τσέπη,
όλα αυτά θα έμεναν ακόμη απραγματοποίητα. Το έργο
δε θα είχε γίνει. Και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
Εγώ, αν ήμουν αρμόδιος, θα έβαζα μια πινακίδα σε
περίοπτη θέση, που θα έγραφε:

«Τιμή στο Γεώργιο Δαΐκο,
στον άνθρωπο που ανέδειξε
παραμελημένο θησαυρό της Ορθοδοξίας,
χάρισε ομορφιά στην ιστορία
και την παράδοση του τόπου μας
και τίμησε αμέτρητες γενιές Ζουρτσάνων
που αιώνια εδώ αναπαύονται». 
Έτσι απλά. Τίποτα άλλο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι

ο Γεώργιος Δαΐκος, ο γιατρός, είναι ο άνθρωπος που

έβαλε βαθιά το χέρι του στην τσέπη.
Τον ευχαριστούμε και εμείς και οι επόμενες γε-

νιές.
Και τώρα αλλάζω θέμα. Ή μάλλον παραμένω στο

κεφάλαιο «Μοναστήρι» και πιάνω μια άλλη πτυχή
του θέματος.

Τόσο στο Χρυσόβουλο του Βυζαντινού Αυτοκράτορα
Ανδρόνικου Β΄ του Παλαιολόγου, όσο και σε μεταγε-
νέστερα κείμενα, το Μοναστήρι μας αναφέρεται ως
«Παναγία η Βόγαλη». 

Έψαξα παντού, σε δημοσιεύματα, σε κείμενα, στο
Ίντερνετ, ερώτησα διάφορους ανθρώπους και δε μπό-
ρεσα να βρω άκρη, τι σημαίνει η ονομασία. Από πού
προέρχεται. Δεν είναι και εύκολο. Οι εκκλησίες της
Παναγίας στην Ελλάδα, χωρίς υπερβολή, έχουν γύρω
στις πεντακόσιες διαφορετικές ονομασίες. Πεντακόσια
διαφορετικά επίθετα. Από τοπωνύμια τα πιο πολλά,
από περιστατικά, από θαύματα, από ιδιότητες που
αποδίδονται στην Παναγία και πολλούς άλλους λόγους.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Παναγία είναι πάντα
κοντά στους έχοντες ανάγκη και ποτέ δε γύρισε την
πλάτη στους αναξιοπαθούντες.

Τι σημαίνει λοιπόν το «Βόγαλη;»
Επειδή μου αρέσει να ψάχνω και να προσπαθώ να

βρω λύσεις και απαντήσεις σε ό,τι με προβληματίζει,
κάνω κάποιες σκέψεις. Θέλετε να ακολουθήσετε τις
σκέψεις μου; Δε χάνετε και τίποτα. Ακούστε με, λοι-
πόν.

Όταν υπηρετούσα στη Μακεδονία, στο στρατό,
είχα ένα συνάδελφο, αξιωματικός και αυτός, από ένα
χωριό δίπλα στη λίμνη Βόλβη. Αυτός απολύθηκε νω-
ρίτερα από μένα. Κάποια μέρα πήγα στο χωριό του να
τον βρω. Στο σπίτι βρίσκω τον γέροντα πατέρα του.
Ήταν συνταξιούχος Παπάς-Δάσκαλος. Τον χαιρετάω
με τον προσήκοντα σεβασμό και τον ρωτάω:

- Πού είναι ο Δημήτρης;
- Δεν είναι εδώ. Λείπει.
- Πού έχει πάει; Θα αργήσει;
- Όχι. Έχει πεταχτεί μέχρι τη Βούγαλη.
- Πού είναι η Βούγαλη, να πάω να τον βρω;
- Προς τα κει …. Και μου δείχνει.
Πάω και φτάνω στην άκρη της λίμνης. Μια περιοχή

γεμάτη βούρλα, ξιφάρες και χορτάρι. Πολύ χορτάρι.
Και γύρω βουβάλια. Αυτά τα βουβάλια, που τη μισή
μέρα είναι μέσα στο νερό και την άλλη μισή βόσκουν.
Οι γνωστοί νεροβούβαλοι της Βόρειας Ελλάδας.

Μόλις γυρίσαμε στο σπίτι, ρωτάω το γέροντα. Τι
σημαίνει η λέξη Βούγαλη.

Είναι, μου λέει, παλαιά σύνθετη λέξη και παράλληλα
έχει υποστεί παραφθορά με το πέρασμα των χρόνων.
Προέρχεται από τις λέξεις: Βουβάλων αγέλη. 

Σκαλίζοντας λοιπόν τη μνήμη μου, θυμήθηκα το
περιστατικό και έκανα κάποιες συνειρμικές σκέψεις.

Είναι γνωστό ότι τα παλιά χρόνια η Ζούρτσα είχε
πολλά βόδια. Επίσης, είναι γνωστό και καταγεγραμμένο
ότι το Μοναστήρι είχε πολλά δικά του βόδια. Η περιοχή
είχε και έχει άφθονα νερά, άρα είχε και βοσκή για τα
βόδια. Γιατί, λοιπόν, η περιοχή και το Μοναστήρι που
βρίσκεται σ’ αυτή να μη λέγεται Βόγαλη, που ίσως
προέρχεται από τις λέξεις βοών αγέλη (βοδιών αγέ-
λη);

Τα ανωτέρω αποτελούν απλώς σκέψεις, εικασίες
και δεν είναι τεκμηριωμένες απόψεις. Ούτε πιστεύω
σίγουρα ότι ανακάλυψα την ετυμολογία της λέξεως
Βόγαλη. Είπαμε, σκέψεις κάνω.

Πέρα, όμως, από όλα αυτά, η ουσία είναι μία. Η
Παναγία μας, όπως και αν λέγεται, είναι για μας
στολίδι. Είναι προορισμός θρησκευτικός, προορισμός
ιστορίας και ομορφιάς, είναι απαντοχή για βοήθεια
και παρηγοριά και αξίζει κανείς να την επισκέπτεται.
Εγώ θα πηγαίνω συχνά. Πιστεύω ότι έτσι αναβαπτίζομαι
Θρησκευτικά, Εθνικά, Πατριωτικά και Ζουρτσάνικα.

Το  Μοναστήρι  μας  (Παναγία  η  Βόγαλη)
Από τον Νίκο Δημοσθενίδη

Εισφορές για  την  εφημερίδα 
Κλέντος Ιωάν. Ευθύμιος (δολ. Καναδά) ............................. 50
Φαμέλου Νικ. Νίκη (δολάρια) ............................................. 50
Γιακουμόπουλος Τάκης .................................................... 200
Γιακουμόπουλος Νίκος .................................................... 200
Καράπαπας Γεωργ. Αθανάσιος .......................................... 20
Αγοροπούλου Δήμητρα ...................................................... 20
Λούτος Σωτήριος  .............................................................. 10
Παπαγεωργίου Ηρ. Αγγελική ............................................. 10
Παπαγεωργίου Ηρ. Γεώργιος ............................................. 10
Παπαγεωργίου Ηρ. Μαρία .................................................. 10
Παπαγεωργίου Ηρ. Νίκη .................................................... 10
Νεοφώτιστος Θεόδωρος ................................................... 20
Γόρας Φώτιος (Κάτω Ταξιάρχες) ...................................... 30
Δημόπουλος Διονύσιος ...................................................... 30
Παπαδόπουλος Λεωνίδας .................................................. 20
Σωτήρχου-Τάγαρη Αναστασία ........................................... 20
Κουνάδης Θεόδωρος ......................................................... 20
Παπαποστόλου-Καραχάλιου Διαμάντω ............................. 20
Αρβανίτη-Παπανδρέου Σπυρούλα ..................................... 20
Γιαννακόπουλος Ιωάννης ................................................... 50
Μανώλη Αναστασία ............................................................ 10
Τάγαρης Γεωργ. Φώτης ...................................................... 20
Αλτάνης Γεώργιος .............................................................. 20
Νίκας Γεώργιος .................................................................. 20
Καστρινός Παναγ. Νικόλαος .............................................. 20
Φαμέλου Σοφία  ..................................................................10
Φαμέλου Σεβαστή .............................................................. 10
Τριανταφυλλόπουλος Χαρ. Ιωάννης .................................. 20
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάν. Χαράλαμπος .......................... 20
Γεραμούτσος Παν. Γεώργιος  ............................................. 10
Πιπιλή Μαρία ...................................................................... 50
Μπινιώρης Θεοδ. Χρήστος  ................................................ 20
Μπινιώρη-Ξενούλη Φωτεινή .............................................. 20
Μπινιώρη Θεοδ. Αναστασία  .............................................. 20
Ζευγίτης Θεοδ. Παναγιώτης .............................................. 20
Δεμπεγιώτης Κωνσταντίνος .............................................. 50
Γιαννίκος Κων. Ιωάννης ..................................................... 10
Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα (ΗΠΑ) ................................100
Λιάπης Κων. Γεώργιος  ....................................................... 20
Κωνσταντόπουλος Χρ. Φώτης ........................................... 10
Δάβανος Νικόλαος ............................................................. 10
Γερόσταθου-Παναγούλια Γαρυφαλλιά ............................... 20
Γερόσταθος Δημήτρης ....................................................... 20
Μπαλαδήμας Σωτ. Ιωάννης ................................................ 20 
Κρανίτης Δημήτριος............................................................ 20 
Πούρνου-Βλάμη Γλυκερία ...................................................20  
Βλάμης Νικόλαος ............................................................... 20 
Ζευγίτης Σωτήριος ..............................................................40  
Κατσάμπουλα Κατερίνα ..................................................... 20 
Καραχάλιος Θωμ. Κων/νος ................................................. 50   
Ζευγίτης Αθανάσιος ........................................................... 20
Γκουβάτσος Θεόδωρος ...................................................... 10
Καρανάση-Αναστασοπούλου Θεώνη ..................................10
Κάσσαρης Νικόλαος (Καναδάς).......................................... 50
Παπαϊωάννου-Κριτσέλη Αθηνά ......................................... 50

Εις  Μνήμην
― Ο Βασίλης Α. Αβράμης πρόσφερε 40€ για την εφημερίδα

στη μνήμη της θανούσης Ντίνας (Παπαγγελή) Αβραμοπού-
λου.

― Ο Χαράλαμπος Παναγόπουλος πρόσφερε 50€ στη μνήμη
Πίτσας Καπλάνη. 

Θάνατοι
➤ Στις 1-7-2016 απεβίωσε στην Καλαμάτα ο Φίκιρης Ιωάννης,

ετών 85.
➤ Στις 22-7-2016 απεβίωσε ο Γρηγόριος Καλογιάννης, ετών

92, και ετάφη στον Άγιο Ηλία Ν. Φιγαλίας.
➤ Στις 25-7-2016 απεβίωσε η Γιαννούλα Καράπαπα, ετών 82,

και ετάφη στο Μοναστήρι.
➤ Στις 2-8-2016 απεβίωσε η Καλλιόπη (Πίτσα) Καπλάνη και

ετάφη στον Άγιο Ηλία Ν. Φιγαλίας.
➤ Στις 19-9-2016 απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο Για-

κουμόπουλος Αθανάσιος, ετών 68.
➤ Στις 22-9-2016 απεβίωσε η Καπλάνη Αθανασία, ετών 88, και

κηδεύτηκε στο Μοναστήρι 

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Νέοι  επιστήμονες
― Η Αγγελική Αθαν. Καράπαπα αποφοίτησε από το Παι-

δαγωγικό Τμήμα Δασκάλων του Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

― Ο Ιάκωβος Γκουβάτσος του Μενελάου και της Αγγελικής
πέτυχε στη σχολή Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων.

― Ο Χρήστος Φωτ. Κωνσταντόπουλος πέτυχε στο Τμήμα
Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας
του Τ.Ε.Ι. Πειραιώς.

― Η Χρυσούλα Δάβανου του Νικολάου και της Καλλιόπης
πήρε στις 14 Ιουλίου 2016 το πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής
Παραγωγής από το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.   

― Η Ειρήνη Κούκη, του Ιωάννη και της Φλούντρας, πήρε
το πτυχίο Tεχνολόγου Γεωπόνου από το Τ.Ε.Ι. Καλαμά-
τας.    

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.
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Α) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ

1) Τουρνουά  5Χ5:

Το Τουρνουά απευθύνονταν σε μικρούς
και μεγάλους λάτρεις του ποδοσφαίρου και
έλαβαν μέρος πολλές ομάδες. Το κύπελλο
για τους μεγάλους κατέκτησε η ομάδα «Φί-
γαλος».   

2) Ποδηλατικοί Αγώνες: Πραγματο-
ποιήθηκαν στις 13 Αυγούστου, με μεγάλη
συμμετοχή. Η διαδρομή των μικρών ήταν
από τη Βαγένα, ενώ των μεγάλων από τα
Ρεβελέικα, με τερματισμό στην κεντρική
πλατεία. Για την ασφαλή διεξαγωγή των
αγώνων πολύτιμη ήταν και πάλι η βοήθεια
της Διασωστικής Εθελοντικής Ομάδας Φι-
γαλίας (ΔΕΟΦ). Τα αποτελέσματα ήταν: α)
Των μεγάλων: 1. Μανιάτης Σπύρος 2. Κοκ-

μοτός Χάρης 3. Μπιμπής Πέτρος. β) Των
μικρών: 1. Σκάρα Σταυρίνα 2. Γιαννίτσας
Βασίλης 3. Καπογιάννης Δημήτρης. 
3) Αγώνας Σκάκι: Πραγματοποιήθηκε στις

7 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία ο Αγώ-
νας Σκάκι «Σιμουλτανέ», με την παρουσία
του κ. Σιγούρου Μιχάλη, Προπονητή FIDE
National Instructor και πρόεδρο της Σκακι-
στικής Λέσχης Πύργου, ο οποίος αντιμε-
τώπισε 25 αντίπαλους. Μετά τον αγώνα
δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα στους
αγωνισθέντες. 

4) Πεζοπορία στην Νέδα: Πραγματο-
ποιήθηκε στις 23 Αυγούστου, με συμμετοχή
αρκετών εκδρομέων, που απόλαυσαν τη
διαδρομή και το μπάνιο τους στους καταρ-
ράκτες.                                                                                                                       

5) Μουσική Βραδιά: Πραγματοποιήθηκε
στις 10 Αυγούστου, με τους τραγουδιστές
Ηλία Βρεττό, Πέτρο Ίμβριο, τη βιολίστρια
Γεωργία Ράππου και το συγκρότημά τους.

• Ευχαριστούμε θερμά όλους τους καλ-
λιτέχνες για την άψογη συνεργασία τους,
όλους όσους παραβρέθηκαν, καθώς και
όλους τους παρακάτω για τη στήριξή τους:

• Τους χορηγούς μας, Αλουμίνια Βλάχος,
ΑΒ Food Market Κάππος, Αρτοποιείο Τάγαρη,
Αρτοποιείο Χωριάτικο, Ανθοπωλείο και Γρα-
φείο Τελετών Λαμπρόπουλος, Γιώργο Μπι-
νιώρη για τη μακέτα, Γρηγορόπουλο Ιωάννη
για την ηλεκτρολογική κάλυψη, Ελαιοτριβείο
Αλεξόπουλος, Ελαιοτριβείο Καπογιάννη,
Ελαιοτριβείο Τάγαρη, Εργαστήριο παρα-
σκευής ζυμαρικών Άννα Χατζή, «Εμπόριο
και Τοποθέτηση Πέτρας» Ευθύμιου Βλάχου,
Ζωοτροφές Γιαννίκος, Ζωοτροφές Κουκλα-
μάνη, Καφετέρια Επικούριον, Καφετέρια
Centro, Κέντρο Πανόραμα, Καφενείο Μπε-

νάκη,  Creperie Διαχρονικόν, Μεταφορική
Καζαντζής, Μάρμαρα Μανιάτης, Ξενώνα
Ιλάκια, Παντοπωλείο Καπλάνη, Ταξιδιωτικό
Γραφείο Στρίγγα, Φαρμακείο Δεμπεγιώτη,
Φοροτεχνικό γραφείο Καλογερόπουλου,
Χωματουργικά και Εργολαβικά έργα Χρή-
στος Γεωργακόπουλος, Βλάμη Σπύρο για
τη δωρεά του stage.

• Τη Διασωστική Εθελοντική Ομάδα Φι-
γαλίας (ΔΕΟΦ), για την πολύπλευρη βοή-
θεια, και τον Α.Ο. Απόλλων, για την παρα-
χώρηση του γηπέδου ως χώρου στάθμευ-
σης.

• Τους Χορηγούς Επικοινωνίας: Δ.Ο.Β.,
ΟΡΤ TV, ΟΡΤ 92,3, patrisnews, patris sport,
Εφημερίδα Πατρίς, Multi Productions,
24NEWS Φιγαλία, messinianews.gr, arcadi-
asports.gr, Κέφι 101,3 και 100,9, Παλμό
90,5,  Έμφασις 91,8, PALMOS 98,3, ARCA-
DIA 93,8, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης
91, radio Κυπαρισσία 93,6.

• Τους  εθελοντές μας, που ήταν: Αρέ-
στης Παναγιώτης, Βενέτη Ειρήνη, Βλάμης
Νικόλαος, Βλάχος Παναγιώτης, Γιαννόπου-
λος Φώτης, Γλούμης Γρηγόρης, Γρηγορό-
πουλος Βαγγέλης, Καστρινός Φώτης, Κα-
τσάμπουλα Ολυμπία, Καπλάνης Δημήτρης,
Καπλάνης Θανάσης, Κουτσούνης Θανάσης,
Λιάπης Γιάννης, Ματζούνη Νικολία, Μαυ-
ροειδής Άρης, Πάλλας Παναγιώτης, Τσιούτα
Μαρία, Στριγγλόγιαννης Ευθύμιος.

Β) ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ:
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 16 Αυ-
γούστου, από την ποδοσφαιρική μας ομάδα
Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ. Με δημοτικά και λαϊκά
τραγούδια διασκέδασαν στο κατάμεστο
προαύλιο του Γυμνασίου-Λυκείου ντόπιοι
και επισκέπτες. Το Δ.Σ. της ομάδας ευχαρι-
στεί όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση
της εκδήλωσης και όσους την τίμησαν με
την παρουσία τους.    

Γ) Ο 7ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
14 ΧΙΛΙΟΜ.: Πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυ-
γούστου, από το ναό του Επικούριου Απόλ-

λωνα μέχρι την αρχαία κρήνη της (άνω) Φι-
γαλίας με 150 δρομείς. Ανάμεσά τους αρ-
κετά πανελληνίως γνωστά ονόματα, καθώς
και οι… συνήθεις ύποπτοι Ζουρτσάνοι, με
αξιοζήλευτες επιδόσεις. Την καλύτερη ση-
μείωσε η νεαρή συμπατριώτισσά μας Δή-
μητρα Γεωργ. Καλογιάννη (κάτοικος Νέας
Υόρκης), που έτρεξε την απόσταση σε λι-
γότερο από μία ώρα και κατατάχθηκε στην
τιμητική 4η θέση μεταξύ των γυναικών.
Πρώτη στις γυναίκες (και τρίτη γενικώς)
κατατάχθηκε η πρωταθλήτρια Ελλάδος του
μαραθώνιου δρόμου (42,2 χιλιομ.) Μάγδα
Γαζέα, που της απονεμήθηκε  και ειδική τι-
μητική πλακέτα. Μετά τον αγώνα παρατέ-
θηκε γεύμα, που ετοίμασε και σερβίρισε με
τη γνωστή του προθυμία και επαγγελματι-
κότητα (και με οικονομικούς όρους) ο συμ-
πατριώτης μας Νίκος Κουτσόπουλος, με
συνεργάτες του από το «Πανόραμα». Αξί-
ζουν συγχαρητήρια και ευχαριστίες, πρω-
τίστως στο φίλο μας από την (αρχαία) Φι-
γαλία Διονύση Θεοχάρη, που επί χρόνια
είναι η ψυχή του αγώνα, αλλά και στους
Ζουρτσάνους, ιδιώτες και καταστήματα,
που συνέβαλαν και αυτή τη φορά στη διορ-
γάνωση και στην αντιμετώπιση των  εξόδων.
Σ’ αυτούς συγκαταλέγονται: Βασίλης Κ.
Γλούμης, Δήμητρα Δημοσθενίδη, Θανάσης
Τσουκαλάς, Ντίνα Δημοσθενίδη, Αριστείδης
Γ. Τάγαρης, Μίνα Φασούλη και οι κόρες
της, Γιάννης Αντωνόπουλος, Ντίνα Ζαρι-
φοπούλου, Χρυσούλα Γρηγοροπούλου, Γε-
ωργία Χατζή, Θανάσης Δημοσθενίδης, Αν-
τώνης Ρόδης, Φώτης Γ. Τάγαρης, Γιώργος
Κόπιτσας, Αγγελική Μπιμπή, Ανδρέας Κου-
κλαμάνης, Νίκος Δημοσθενίδης κ.ά., τους
οποίους αξίζει και να μιμηθούμε σε παρό-
μοιες περιπτώσεις. Πολύτιμη, όπως κάθε
χρόνο, και άξια πολλών ευχαριστιών ήταν
και η συμβολή της Διασωστικής Εθελοντικής
Ομάδας Φιγαλίας (ΔΕΟΦ) στη διοργάνωση
και την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016 

Η Πίτσα Καπλάνη,
κόρη του Παναγιώτη και
της Νότας Καπλάνη, γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε στην
Ζούρτσα μέχρι την ηλικία
των 18 χρόνων. Υπήρξε
αριστούχος μαθήτρια στο
σχολείο, με επαίνους και
σημαιοφόρος στο λύκειο. Τελειώνον-
τας το σχολείο, έφυγε για την Αθήνα,
όπου εργάστηκε στην Εθνική Ασφα-
λιστική, στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
για 25 χρόνια, φθάνοντας να είναι
Τομεάρχης. Έφυγε με πρόωρη σύνταξη
το 2006. Το 2002 παντρεύτηκε τον
Γεώργιο Δέτση, Γυναικολόγο, έναν
καλό άνθρωπο και επιστήμονα και
έμεινε μαζί του έως το τέλος της
ζωής της.

Είχε μεγάλη αγάπη για την Ζούρ-
τσα, όπου περνούσε πολύ καιρό, κυ-
ρίως τα καλοκαίρια, μαζί με την μητέρα
μας. 

Αδελφούλα μου, υπήρξες ένας άν-
θρωπος γεμάτος αγάπη και καλοσύνη
για τον συνάνθρωπό σου! Για μένα,
τα παιδιά μου και την μητέρα μας, ο
φύλακας άγγελός μας και σε ευχαρι-
στούμε πολύ γι’ αυτό! 
Μας λείπεις πολύ… Καλό σου ταξί-
δι…              

Η ΑΔΕΛΦΗ ΣΟΥ ΚΟΥΛΑ ΚΑΠΛΑΝΗ

«Θρηνώ και οδύρομαι,

όταν εννοήσω το θάνατο και

δω την ωραιότητα, που πλά-

στηκε για μας ολόιδια με

την εικόνα του Θεού, στους

τάφους να την κατεβάζουν,

χωρίς μορφή, χωρίς σκοπό,

χωρίς κανένα σχήμα. Πώς

στη φθορά παραδοθήκαμε, πώς

με το θάνατο δεθήκαμε;»

(Ιωάννης Δαμασκηνός)

Αγαπημένη μου Πίτσα,

Ο θάνατος είναι μόνο μια στιγ-

μή, ενώ η ζωή πολλές. Αυτές οι

στιγμές πασχίζουν τώρα να κα-

λύψουν το αβάσταχτο κενό της

απουσίας σου. Στιγμές ανεξίτηλα

χαραγμένες στο μυαλό και στην

καρδιά. Στιγμές με έναν όμορφο

άνθρωπο, έναν άνθρωπο δίκαιο,

ευγενικό, πάντα χαμογελαστό.

Έτοιμο πάντα να προσφέρει ανι-

διοτελώς.

Πίτσα μου, η αγαπημένη σου

Ζούρτσα θα σε κρατά τώρα στην

αγκαλιά της. Εγώ θα σε κρατώ

για πάντα στην καλύτερη θέση

στη ζωή μου. Αναπαύου εν ειρή-

νη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡ. ΚΑΠΛΑΝΗ

ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ  
ΤΗΣ  ΠΙΤΣΑΣ  
ΚΑΠΛΑΝΗ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88

ετών η πρεσβυτέρα Ντίνα Αβραμο-

πούλου-Παπαδάτου, την Κυριακή 19

Ιουνίου 2016 και ετάφη στο τρίτο νε-

κροταφείο Αθηνών. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε από

τον Ι. Ναό του Αϊ-Γιάννη Ρέντη, όπου

η θανούσα έζησε όλα τα χρόνια που

διαβιούσε στην περιοχή με τ’ αδέλφια

της, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πό-

λεμο. 

Κόρη ιερέως, δραστήρια και πολύ

γνωστή στα χρόνια της κατοχής στο

χωριό της Ζούρτσας. Ρεντιώτισσα

στη ζωή και ονειροπόλα Ζουρτσάνα. 

Για το έργο και την προσφορά της

θανούσας στην εκκλησία, μίλησε στην

νεκρώσιμο ακολουθία ο προϊστάμενος

του ναού, Πανοσιολογιώτατος Χρυ-

σόστομος. 

Ανιψιές και ανίψια από τις οικογέ-

νειες των αδελφών της, γνωστοί και

φίλες, συνόδευσαν την θανούσα μέχρι

την τελευταία της κατοικία και πα-

ρακάθησαν στη μακαρία.  

Καλό ταξίδι αδελφή Ντίνα, δεν θα

ξεχάσουμε την «μητρική σου» προ-

στασία, αγάπη και φροντίδα, που μας

προσέφερες ως πρωτοπόρα στα πρώ-

τα δύσκολα εκείνα χρόνια της ζωής

μας, όταν ήρθαμε από το χωριό ένας-

ένας και μετά την κατοχή στον τότε

κόσμο της Αθήνας.

Βασίλης Α. Αβράμης 

ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ  ΤΗΣ  
ΝΤΙΝΑΣ  (ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ)  

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Λόγω πληθώρας επίκαιρης ύλης, διαφημίσεις, κοινωνικά και άλλα θέματα
αναβάλλονται αναγκαστικά για το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. 

Ο  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  

Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, θα γίνει
ο εκκλησιασμός του Συλλόγου μας στον Ιερό
Ναό της Παναγίας Θεοτόκου, Λεωφόρος Βου-
λιαγμένης 260, Άγιος Δημήτριος.

Όσοι έρθουν με το μετρό, θα κατεβούν
στο σταθμό «Άγιος Δημήτριος» και θα βαδί-
σουν περίπου 500 μ. προς τα πίσω. 

Σας περιμένουμε όλους, τόσο στη Θεία
Λειτουργία, όσο και στον καφέ, που θα προ-
σφερθεί μετά, σε κατάλληλη αίθουσα του
ναού. 

Τηλέφωνα του Ναού 210-9711571 και του
ιερέα 6934533867.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος  Ζουρτσάνων  Αθήνας  και  Πειραιά 

«Ο  ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 
Βερανζέρου  23Α, 104 32 Αθήνα 

Τηλ.: 210 5239423
•••

Εκδότης - Διευθυντής: Χρυσούλα Κάσσαρη 
Κέννεντυ 31,  Τ.Κ. 13562  Άγιοι Ανάργυροι 

Τηλ.: 210 2385969
•••

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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΗΝ  ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
ΜΟΥ  ΑΔΕΛΦΗ  ΠΙΤΣΑ  ΚΑΠΛΑΝΗ



12 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2016

Από  τα  εγκαίνια  του  Μοναστηριού


