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• Για να θυμόμαστε οι παλιοί και για να μαθαίνουν οι
νεότεροι, χρήσιμη είναι η αναφορά σε γεγονότα που ση-
μάδεψαν τη σχετικά πρόσφατη ιστορία της χώρας. Η
εφτάχρονη δικτατορία του ’67 είχε ενδιαφέρουσα προ-
ϊστορία, μεγάλη διάρκεια, πολλές πτυχές και σοβαρότατες
επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της εθνικής μας ζωής. Το
παρόν κείμενο θα προσπαθήσει να δώσει μια συνοπτική
εικόνα, εν όψει του γεγονότος της συμπλήρωσης μισού
αιώνα από την ημέρα που επιβλήθηκε στον ελληνικό
λαό το στυγνό φασιστικό καθεστώς της λεγόμενης χούν-
τας των συνταγματαρχών.                                                                                                                                                     

• Χούντα, από την ισπανική λέξη junta, σημαίνει
σύνδεσμο, επιτροπή, αλλά σταδιακά πήρε και την έννοια
της ομάδας στρατιωτικών, που, για να εξυπηρετήσουν
σχέδια δικά τους ή των υποκινητών τους, καταλαμβάνουν
την εξουσία δια της βίας, με πραξικόπημα και, συνήθως,
με τα όπλα, και επιβάλλουν δικτατορία. Ο όρος πραξικό-
πημα σημαίνει τη βίαιη και αιφνιδιαστική συνωμοτική
πράξη, που έχει σκοπό τη μεταβολή του πολιτεύματος
προς όφελος της πολιτικής και στρατιωτικής κάστας
μιας χώρας. Πραξικόπημα έκαναν οι χουντικοί και όχι
επανάσταση, όπως έλεγαν οι ίδιοι και εξακολουθούν να
λένε κάποιοι νοσταλγοί τους σήμερα. Η επανάσταση
χαρακτηρίζεται από μαζική συμμετοχή και αποσκοπεί
στην ανατροπή μιας τυραννίας και όχι στην επιβολή της.
Η λέξη δικτατορία προέρχεται από το λατινικό ρήμα
dicto (ντίκτο=διατάσσω) και δηλώνει ένα καθεστώς στο
οποίο οι πολιτικοί απομονώνονται, καταργείται το κοινο-
βούλιο, δεν διεξάγονται εκλογές, καταργούνται οι συν-
ταγματικές αρχές και ελευθερίες των πολιτών και οι
εξουσίες συγκεντρώνονται στα χέρια του δικτάτορα και
των συνεργατών του. Οι ίδιοι δεν ονομάζουν έτσι τους
εαυτούς τους, αλλά εμφανίζονται ως σωτήρες της χώρας,
για να τη γλυτώσουν τάχα από κάποιον εσωτερικό ή
εξωτερικό κίνδυνο, μεγάλο δήθεν, αλλά στην ουσία ανύ-
παρκτο. Πρόκειται για τυραννικό καθεστώς, που περιορίζει
ή και καταργεί εντελώς την ελευθερία της έκφρασης,
του λόγου, του τύπου, των ιδεών, του συνδικαλισμού,
των συγκεντρώσεων, των εκλογών, που βασανίζει, φυ-
λακίζει, εξορίζει και δολοφονεί όσους δεν συμφωνούν
μαζί του και προβάλλουν αντίσταση.                                                  

• Τίποτα από τα παραπάνω δεν έλειπε από τη δική
μας επάρατη εφταετία. Συνελήφθη ολόκληρη η πολιτική
ηγεσία αλλά και στρατιωτικοί και άλλες προσωπικότητες
του δημόσιου βίου, του πνεύματος και της τέχνης, με
προκαταρτισμένο σχέδιο. Πλήθος αριστερών και άλλων
δημοκρατικών πολιτών συνέλαβαν και έκλεισαν στον Ιπ-
πόδρομο, στο γήπεδο της Α.Ε.Κ., στο Φαληρικό Δέλτα,
στο γήπεδο Καραϊσκάκη, στο Νέο Φάληρο και στο γήπεδο
του Παναθηναϊκού, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο ελλη-
νικός λαός αιφνιδιάστηκε, μούδιασε και δεν αντέδρασε
άμεσα και δυναμικά. Η σύλληψη δεκάδων χιλιάδων ατό-
μων, ιδίως πολιτικών και συνδικαλιστικών στελεχών,
κυρίως της Αριστεράς, είχε ως αποτέλεσμα να μην εκ-
δηλωθεί κανενός είδους μαζική αντίσταση, ούτε καν με
τη μορφή απλής διαδήλωσης. Στη συνέχεια δημιουργή-
θηκαν αντιστασιακές ομάδες εντός και εκτός Ελλάδος,
που σε διάφορες περιπτώσεις και με διάφορους τρόπους
αντιτάχθηκαν στο καθεστώς, με κορυφαία πράξη αντί-
στασης το ηρωικό Πολυτεχνείο. (Ακόμη και ο βασιλιάς
Κωνσταντίνος το Δεκέμβριο του 1967 επιχείρησε ανεπι-
τυχώς να το ανατρέψει, αρνήθηκε να συνεχίσει να συ-
νεργάζεται μαζί του και αυτοεξορίστηκε στην Ευρώπη.
Από τότε δεν επανήλθε στο θρόνο, αφού μετά τη δικτα-
τορία ο ελληνικός λαός αποφάσισε με δημοψήφισμα
την κατάργηση της βασιλείας και την αντικατάστασή
της από το πολίτευμα της προεδρευόμενης δημοκρατίας,
που έχουμε και σήμερα). Από τις πρώτες ώρες κηρύχθηκε
στρατιωτικός νόμος επ’ αόριστον και επιβλήθηκε απαγό-
ρευση κάθε πολιτικής δραστηριότητας και καθιέρωση
αυστηρής λογοκρισίας. Όσοι εξέφραζαν την αντίθεσή
τους παραπέμπονταν σε έκτακτα στρατοδικεία. Πολλοί
συλλαμβάνονταν χωρίς δικαστικό ένταλμα, κρατούνταν
χωρίς την απαγγελία κατηγοριών και αντιμετώπιζαν βα-
σανιστήρια. Στις φυλακές, στην εξορία, στα αστυνομικά
τμήματα, στην Ασφάλεια και στα κρατητήρια της στρα-
τιωτικής αστυνομίας (ΕΣΑ), χιλιάδες Έλληνες αντιμετώ-
πισαν φρικτά βασανιστήρια από ανώνυμους ή επώνυμους
δήμιους, όπως οι γνωστοί Μάλλιος, Μπάμπαλης, Θεοφι-
λογιαννάκος και άλλοι. Πολλοί έμειναν μερικώς ή ολικώς
ανάπηροι, αρκετοί δολοφονήθηκαν από τις πρώτες ώρες

και μέρες του καθεστώτος και άλλοι στη συνέχεια. Ταυ-
τόχρονα οι δικτάτορες προέβαιναν σε μαζικές εκκαθαρί-
σεις αντιφρονούντων ή υπόπτων σε πολλούς τομείς,
στη δημόσια διοίκηση, στην παιδεία, σε οργανισμούς και
κυρίως στις ένοπλες δυνάμεις. Μέχρι τα τέλη του 1968
η συλλογική διακυβέρνηση είχε μετατραπεί σε δικτατορία
του ενός ανδρός, του Παπαδόπουλου. Το σύνταγμα που
έκανε και που, με ελεγχόμενο και νόθο δημοψήφισμα,
φάνηκε πως εγκρίθηκε σχεδόν από το σύνολο του ελλη-
νικού λαού, η αυτοπροαγωγή του από πρωθυπουργό σε
πρόεδρο της δημοκρατίας, η ανάθεση της πρωθυπουργίας
στον πολιτικό Σπύρο Μαρκεζίνη, με σκοπό να κάνει
εκλογές, και άλλες αστείες απόπειρες να εξωραΐσει το
καθεστώς και να το παρουσιάσει ως δημοκρατικό, δεν
μετρίαζαν τη χουντική βαρβαρότητα.                                                                                                                         

• Το Νοέμβριο του 1973, σκληροπυρηνικοί αξιωματικοί,
αντίθετοι με τις ως άνω επιλογές του Παπαδόπουλου,
τον ανέτρεψαν και νέος δικτάτορας έγινε ο ταξίαρχος
Δημήτριος Ιωαννίδης. Επί των ημερών του έμελλε να
τελειώσει το δράμα της δικτατορίας, αλλά με βαρύ
τίμημα την τραγωδία της Κύπρου. Στις 15 Ιουλίου 1974
επιχείρησε, με τη βοήθεια Κυπρίων συνωμοτών, να ανα-
τρέψει τον Πρόεδρο της Κύπρου, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο
και να κηρύξει την ένωσή της με την Ελλάδα. Η ενέργεια
αυτή έδωσε την αφορμή στην Τουρκία, πέντε μέρες αρ-
γότερα, να επέμβει στρατιωτικά στην Κύπρο, προβάλ-
λοντας ως δικαιολογία την προστασία της τουρκοκυ-
πριακής μειονότητας και έκτοτε κατέχει το βόρειο τμήμα
του νησιού. 

• Μπροστά στο βάρος των ευθυνών τους και τον κίν-
δυνο ελληνοτουρκικού πολέμου, οι αρχηγοί των ενόπλων
δυνάμεων κάλεσαν πολιτικά πρόσωπα της προδικτατορικής
περιόδου, για να σχηματίσουν κυβέρνηση, με πρωθυ-
πουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που γύρισε από
την αυτοεξορία του στο Παρίσι. Μέσα στους επόμενους
μήνες οι πολιτικές εξελίξεις οδήγησαν στην επαναφορά
της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, την κατάργηση, μετά
από δημοψήφισμα, της βασιλείας και την ψήφιση νέου
συντάγματος. Έτσι άρχισε η περίοδος που ονομάζουμε
μεταπολίτευση. Ακολούθησε η δίκη των χουντικών. Στους
τρεις πρωτεργάτες, Παπαδόπουλο, Παττακό και Μακαρέζο,
επιβλήθηκε η ποινή του θανάτου για στάση, της ισόβιας
κάθειρξης για εσχάτη προδοσία και της καθαίρεσης από
το στρατιωτικό τους αξίωμα. Από την πρώτη μεταπολι-
τευτική κυβέρνηση Καραμανλή οι ποινές θανάτου των
τριών μετατράπηκαν σε ισόβιας κάθειρξης. Ποινές ισόβιας
ή πολυετούς κάθειρξης και καθαίρεσης επιβλήθηκαν και
στους άλλους χουντικούς.

• Η περίοδος της δικτατορίας αποτελεί μελανή σελίδα
στη νεότερη ιστορία μας. Εκτός από την κατάργηση της
δημοκρατίας με τις οδυνηρές της συνέπειες, εκτός από
τους νεκρούς, τους ανάπηρους, τους εξόριστους και
τους βασανισμένους, εκτός από την τραγωδία της
Κύπρου, άφησε πίσω της την προσπάθεια εκφασισμού
των Ελλήνων, την πλύση εγκεφάλου στα σχολεία, στο
στρατό και στην κοινωνία, την ψεύτική και επιδεικτική
πατριδολατρία και θρησκευτικότητα, με τις σαχλές, τάχα
εθνικές, γιορτές, με συνθήματα, όπως το «Ελλάς Ελλήνων
Χριστιανών», με λαϊκισμούς, όπως η διαγραφή αγροτικών
χρεών και άλλα γελοία και κακόγουστα. Και παρόλο που
μερικοί πιστεύουν ότι έφερε οικονομική ανάπτυξη, οι
επίσημοι αδιάψευστοι στατιστικοί αριθμοί δείχνουν το
αντίθετο. Το δημόσιο χρέος, από 20% επί του ακαθαρίστου
εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ), εκτινάχθηκε επί χούντας στο
26,7%. Το δημόσιο έλλειμμα, από 2,1% επί του ΑΕΠ,
υπερδιπλασιάστηκε και ανέβηκε στο 4,8%. Και ο ίδιος ο
Μακαρέζος ομολόγησε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιά-
κωβο, λίγους μήνες πριν από την πτώση της χούντας,
ότι η χώρα χρειαζόταν υπέρογκα δανεικά για να μην
χρεοκοπήσει. Άφησε, όμως, και ένα δίδαγμα, όπως αφή-
νουν όλα τα ιστορικά γεγονότα: την ανάγκη να επαγρυπνεί
ο λαός για την προστασία της δημοκρατίας και των κα-
τακτήσεών του. Και να μην εμπιστεύεται τα μεγάλα
λόγια ούτε και τις εθνικιστικές κραυγές πολιτικών σχη-
ματισμών, που υμνούν και μιμούνται δικτατορικές φασι-
στικές πρακτικές, από τις οποίες η Ελλάδα, η Ευρώπη
και ο κόσμος βίωσαν μεγάλες συμφορές.      

(Αναφορά στο πολύ ενδιαφέρον θέμα «Πώς φτάσαμε
στη δικτατορία», θα κάνουμε άλλη φορά, λόγω έλλειψης
χώρου στο παρόν φύλλο). 

Πενήντα  χρόνια  από  τη  δικτατορία  της  21ης  Απριλίου  1967

ΜΙΑ  ΘΛΙΒΕΡΗ  ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΠΑΙΝΕΙ  ΣΕ  ΝΕΕΣ  ΒΑΣΕΙΣ

Για την καλύτερη λειτουργία και αξιοποίηση του
λαογραφικού μας μουσείου, ο Σύλλογος Ζουρτσάνων
Αθήνας αποφάσισε τις αλλαγές  που αποτυπώνονται
στα παρακάτω στοιχεία:
• Ωράριο λειτουργίας:
Καθημερινά: 9π.μ. -1μ.μ.- Δευτέρα: Κλειστό
(Επισκέψεις εκτός ωραρίου, κατόπιν συνεννοήσεως)

• Είσοδος: Παιδιά – μαθητές σχολείων: δωρεάν
Ενήλικες: 1 ευρώ

• Υπεύθυνη μουσείου: Βενέτη Ειρήνη
• Επικοινωνία: τηλ. 26250-41400 & 6972867878 

e-mail: laografiko-figalia@outlook.com.gr             
• Σελίδα προβολής στο Facebook:    
https://www.facebook.com/laografiko.mouseio1 / ή   
Λαογραφικό Μουσείο Νέας Φιγαλίας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά την
αποχωρήσασα προηγούμενη υπεύθυνη Δήμητρα Τά-
γαρη, που επί τόσα χρόνια πρόσφερε πρόθυμα τις
υπηρεσίες της, παρά τον φόρτο των οικογενειακών
και εργασιακών της υποχρεώσεων. Πιστεύουμε ότι,
με τα νέα δεδομένα, το λαογραφικό μας μουσείο θα
είναι πιο προσιτό και πιο αγαπητό στους συμπατριώτες
μας και στους ξένους επισκέπτες του. Και χρειάζεται
τη στήριξη όλων μας.

Διαβάστε  σ’  αυτό  το  φύλλο

Ευχές 
Αγαπητοί αναγνώστες, 

Πολλές και θερμές πασχαλινές 
ευχές απ’ την καρδιά μας. 

Χρόνια πολλά, 
με υγεία, υπομονή, προσπάθεια 
και αισιοδοξία για τα δύσκολα. 

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 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-

Μάρτιος, ενώ το Πάσχα ήταν τον Απρίλιο)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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• Νέο κατάστημα των σούπερ μάρκετ 
ΤΕΡΖΗΣ στη Ζούρτσα άνοιξε και λειτουργεί
στον ίδιο χώρο με το προηγούμενο και με το
ίδιο προσωπικό. Κατά πληροφορίες, ο προ-
ηγούμενος ιδιοκτήτης πούλησε την επιχείρηση
στην αλυσίδα των σούπερ μάρκετ ΤΕΡΖΗΣ,
γνωστή από τα καταστήματά της στον Πύργο
και αλλού. Ανήκει στην Ελληνική Ομάδα Σούπερ
Μάρκετ (ΕΛΟΜΑΣ) και υπόσχεται πλήθος προ-
ϊόντων σε καλές τιμές και εξυπηρέτηση. 

Σχετικά νέο είναι και το σούπερ μάρκετ
που λειτουργεί από το φθινόπωρο στην πάνω
πλατεία, στο πρώην ραφείο του Γεωργίου Δά-
βανου, ιδιοκτησίας Παναγιώτας Δάβανου. 

• Επίσκεψη στον Επικούριο Απόλλωνα και
τη Λινίσταινα θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές
του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου και του Γυ-
μνασίου του Δήμου Φυρτ της γνωστής γερμα-
νικής πόλης Νυρεμβέργης στα πλαίσια συνερ-
γασίας των σχολείων. 

• Δενδροφύτευση από το Δημοτικό Σχολείο
πραγματοποιήθηκε περιμετρικά των παλιών
κατασκηνώσεων, με δένδρα και φυτά που πρό-
σφερε το Δασαρχείο Ολυμπίας, και με την
υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων, του Δήμου, της Τοπικής Κοινότητας
και εθελοντών πολιτικής προστασίας. Η αξιέ-
παινη αυτή ενέργεια εντάσσεται στα πλαίσια
της Εβδομάδας Περιβαλλοντικών Δράσεων,
που αναλαμβάνουν και πραγματοποιούν τα
σχολεία σε πανελλαδική κλίμακα.                                                                                                                                             

• Ιδρύθηκε ο Σύλλογος Γυναικών Νέας 
Φιγαλίας: η εφημερίδα μας χαιρετίζει την έναρξη
της επίσημης λειτουργίας του νέου συλλόγου,
που δείχνει ευαισθησία και ενδιαφέρον για τα
γυναικεία κοινωνικά ζητήματα και θα ενώσει τη
φωνή του και τις δυνάμεις του με όλο το γυναι-
κείο κίνημα, για την αντιμετώπισή τους. Από τις
αρχαιρεσίες που έγιναν στις 25 Μαρτίου, εκλέχ-
θηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που το
απαρτίζουν οι εξής: Πρόεδρος: Πιτσινή Ιωάννα
(Άννα), Αντιπρόεδρος: Μανιάτη Νίκη, Γραμμα-
τέας: Μπινιώρη-Νικολάου Γιώτα, Ταμίας: Κα-
τσιώλη Φωτεινή, Μέλος: Ζευγίτη Αγγελική.  

• Επίκειται η μεταφορά του ιατρείου στο νέο
του χώρο, στον οποίο γίνονται οι κατάλληλες
εργασίες για τη διαμόρφωσή του. Πρόκειται για
το μικρό διαμέρισμα που βρίσκεται ακριβώς στο
πλάι του προηγούμενου, στο ισόγειο του λαο-
γραφικού μουσείου, και είναι απολύτως επαρκές,
για να εκπληρώσει το νέο του προορισμό. Έτσι,
θα τερματιστεί μια άνευ αντικειμένου και ουσίας
συζήτηση και αγωνία κάποιων «ανησυχούντων»
συμπατριωτών μας και, παράλληλα, ο χώρος
του παλιού ιατρείου θα αξιοποιηθεί για τη στέ-
γαση του υπό ίδρυση Γεωλογικού Μουσείου,
που θα είναι ένα ακόμη σπουδαίο απόκτημα για
το χωριό μας και την περιοχή. Άδικα εκτέθηκαν,
ξεσηκώνοντας θόρυβο κατά του συλλόγου, κά-
ποιοι «αγανακτισμένοι» συμπατριώτες, υποκι-
νούμενοι ή όχι, καλοθελητές ή μη, και, πάντως,
απληροφόρητοι. 

Στις 8 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, η συγκέντρωση-
γιορτή των γυναικών του χωριού μας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγ-
κόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Η βραδιά ήταν πολύ ευχάριστη και περιε-
λάμβανε πλούσιο φαγητό, γλυκίσματα (προσφορά του Δημάρχου κ. Νικ.
Φάμελου), δώρα και διασκέδαση. Για τη σημασία της γιορτής μίλησε η Άννα
Πιτσινή, την ομιλία της οποίας παραθέτουμε κατωτέρω.

«• Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 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 ανύψωση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία.
Αυτή την ημέρα, ενώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και πολίτες σε
όλο τον κόσμο διαδηλώνουν, για να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους για
βελτίωση της θέσης των γυναικών, καθώς και για να εορτάσουν τις νίκες
και τα επιτεύγματα του γυναικείου κινήματος. Και παρόλο που οι ανδρο-
κρατούμενες οικονομικές και πολιτικές εξουσίες προσπάθησαν και προ-
σπαθούν να την υποβαθμίσουν και να την παρουσιάσουν σαν μια απλή
γιορτή συμπάθειας, παραμένει ισχυρή η αρχική πολιτική σημασία της
ημέρας για την υποστήριξη της ισότητας των γυναικών.                                                                                                                      

• Η σημασία της ισχυροποιήθηκε με την επικράτηση της Οκτωβριανής
Επανάστασης στη Ρωσία το 1917, όπου η φεμινίστρια Αλεξάνδρα Κολοντάι
έπεισε τον Λένιν να καθιερώσει την 8η Μαρτίου ως επίσημη αργία. Στη δε-
καετία του ’60 σημειώθηκε στον δυτικό κόσμο μεγάλη άνοδος του φεμινισμού.
(Για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν, το κίνημα των γυναικών ονομάζεται
φεμινιστικό κίνημα ή φεμινισμός, από τη λατινική λέξη femina (φέμινα),
που σημαίνει γυναίκα). Και σιγά-σιγά αναζωογόνησε τη Διεθνή Ημέρα της
Γυναίκας, που από το 1975 τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με κύριο σκοπό
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 «παρα-
δοσιακές» ευθύνες της μητέρας, της συζύγου και της νοικοκυράς.                                                                                                                                                             

• Ωστόσο, παρά τους αγώνες και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την
ισότιμη εξέλιξη των γυναικών, εξακολουθούν να επιβιώνουν οι ανισότητες
εις βάρος τους, οι κοινωνικές διακρίσεις, τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας,
οι χαμηλές αμοιβές και συντάξεις, η εκμετάλλευσή τους στη «μαύρη» και
ανασφάλιστη εργασία και -το χειρότερο- πολύ συχνά είναι τραγικά θύματα
βίας. Αρκεί να θυμηθούμε τη μαχητική συνδικαλίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα,
που έπεσε θύμα επίθεσης με βιτριόλι, αλλά και τις πάρα πολλές γυναίκες,
που είναι 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, βιασμοί στους πολέμους,
γάμοι των κοριτσιών, χωρίς να θέλουν, σε πρώιμη ηλικία, δολοφονίες
εμβρύων και βρεφών θηλυκού γένους, ανισότητα στην εκπαίδευση, στέρηση
βασικών δικαιωμάτων έκφρασης και συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική
ζωή και σε αξιώματα. Σε μερικές χώρες ακόμη και απαγόρευση 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 βαρβαρότητας και την κατάκτηση της πλήρους
ισοτιμίας θα πρέπει να ενταθούν. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μας
υπενθυμίζει αυτή την ανάγκη, που είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση:
πολιτική, ιστορική, ανθρωπιστική.                                                                                                                                             

• Γι’ αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σημερινή ημέρα, εκτός από τη
χαρά που μας προσφέρει η συγκέντρωσή μας και η διασκέδασή μας, είναι
και ημέρα προβληματισμού γύρω από τα προβλήματα της γυναίκας, ημέρα
προβολής των γυναικείων δικαιωμάτων και διεκδίκησης μιας καλύτερης
θέσης της γυναίκας, μιας θέσης που της αξίζει και είναι ανάλογη της
μεγάλης προσφοράς της στην οικογένεια και στην κοινωνία».

ΚΙΝΗΤΡΑ  ΣΕ  ΓΙΑΤΡΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ                   

Δικαιώνονται  οι  πολύχρονες  προσπάθειες 
του  Συλλόγου  μας

• Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» (10-5-2017),
υπογράφτηκε η Κοινή Απόφαση  των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών,
για ενίσχυση με 400 ευρώ το μήνα, των γιατρών στις άγονες περιοχές.
Έτσι ενδυναμώνονται ιατρικώς οι περιοχές αυτές και επιβραβεύονται οι
γιατροί που προσφέρουν εκεί τις υπηρεσίες τους.                                                                                                                                                

Σε ολόκληρο το νομό Ηλείας προβλέπονται δύο θέσεις, ονομαστικά
για το Κέντρο Υγείας Ζαχάρως και για το Περιφερειακό Ιατρείο Νέας
Φιγαλίας.                                                                                               

• Ο Σύλλογός μας αισθάνεται ευτυχής, γιατί η εξέλιξη αυτή είναι
ζωτικής σημασίας για τους συμπατριώτες μας. Δικαιώνονται έτσι και
καρποφορούν οι μακρόχρονες προσπάθειές του για την επαρκή λειτουργία
του ιατρείου μας, που χρονολογούνται τουλάχιστον από την εποχή που
ο μέχρι πρόσφατα πρόεδρος Βασίλης Γλούμης διεκδικούσε μια τέτοια
λύση από τον τότε αρμόδιο Υφυπουργό Λυκουρέντζο και θα την πετύχαινε,
αν δεν άλλαζαν σε λίγο τα πρόσωπα στο υπουργείο. Οι προσπάθειές του
συνεχίστηκαν και νομίζουμε ότι και αυτός τώρα θα αισθάνεται χαρούμενος.
Ας είναι αυτό και μια απάντηση σε όσους κατηγορούν το Σύλλογο ότι
τάχα δεν ενδιαφέρεται για το ιατρείο και επιδιώκει το κλείσιμό του! Στις
συνεχείς και πολλές αποδείξεις ενδιαφέροντος του Συλλόγου για το
χωριό και για το ιατρείο, ας προστεθεί και αυτή. 

Nέα  από  το  χωριό  μας

Ηεπέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 εορτάσθηκε κι
εφέτος πανηγυρικά, με τις καθιερωμένες εκδη-

λώσεις (τυμπανοκρουσίες, δοξολογία, επιμνημόσυνη
δέηση, καταθέσεις στεφάνων, παρέλαση, παραδο-
σιακούς χορούς), αλλά και με μαθητικές θεατρικές
παραστάσεις, που παρακολούθησαν πολλοί θεατές.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο διευθυντής
του δημοτικού σχολείου κ. Νίκος Λαμπρόπουλος.
Στην ομιλία του, με λυρισμό και πατριωτική έξαρση,
αναφέρθηκε στα δεινά της σκλαβιάς, στην προετοι-
μασία των Ελλήνων για την επανάσταση από τους
Δασκάλους του Γένους και τη Φιλική Εταιρεία, στον
πρωταγωνιστικό ρόλο των κορυφαίων οπλαρχηγών
και στον ηρωικό αγώνα και στη θυσία των χιλιάδων
απλών Ελλήνων στα κυριότερα πολεμικά γεγονότα,
μέχρι και την ίδρυση του Νέου Ελληνικού Κράτους,
με πρώτο Κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια. 

Τελειώνοντας, τόνισε την ανάγκη να αναβαπτιστούμε όλοι στις αξίες και στα ιδανικά
του ’21, ιδιαίτερα στις δύσκολες σήμερα στιγμές για τη χώρα μας και προέτρεψε τους
μαθητές, να ακολουθήσουν τις συμβουλές του Κοραή και του Κολοκοτρώνη προς τους
νέους της εποχής τους, να μάθουν γράμματα, να αποκτήσουν μόρφωση, γιατί με την
παιδεία διαμορφώνονται οι ελεύθεροι άνθρωποι, με οράματα και στόχους, που μπορούν
να κάνουν την πατρίδα σεβαστή, όπως της αξίζει, και να διασφαλίσουν την πορεία της στο
μέλλον.     

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821

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

Η  Παγκόσμια  Ημέρα  της  Γυναίκας 

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ
Σε χώρους που πληρούν τις προδιαγραφές 

και με όλα τα τεχνολογικά μέσα

Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά 
Στη Ζαχάρω τηλ.: 26250-33888

Παράρτημα στη Ζούρτσα τηλ.: 26250-41756
Ασημίνα και Φώτης Αλεξανδρόπουλος 

Πτυχιούχοι Αγγλικής Φιλολογίας 
Έναρξη τον Σεπτέμβριο

γεύσεις
ΖΩΗΣ

Εστιατόριο - Ψησταριά 
Ο χώρος διατίθεται 

για γάμους - βαπτίσεις - μνημόσυνα 

Τηλ. επικοινωνίας: 26250-41533

Κιν.: 6979403480
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Ομιλία από τον ψυχίατρο κ. Κώστα Αλε-
ξανδρόπουλο, Πρόεδρο της Ένωσης Ψυ-
χιάτρων Ελλάδας (και αρχηγό της μείζονος
αντιπολίτευσης στο Δήμο μας) πραγματο-
ποιήθηκε στις 18-4-2017 στην αίθουσα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Φιγαλίας. 

Το θέμα της ομιλίας του ήταν η κατά-
θλιψη και η άνοια, δύο ασθένειες, η μία
της ψυχής και η άλλη του εγκεφάλου, που
απασχολούν σήμερα έντονα τις αναπτυγ-
μένες χώρες.

Το θέμα της κατάθλιψης είναι σήμερα
στην Ελλάδα ακόμη πιο επίκαιρο, λόγω της
οικονομικής κρίσης, η οποία δημιουργεί
πολλά προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων,
με αποτέλεσμα την αύξηση των ασθενών.

Η άνοια είναι πάθηση της τρίτης ηλικίας
και ο αριθμός των ασθενών αυξάνεται αλ-
ματωδώς, όσο αυξάνεται και ο μέσος όρος
ζωής. Οι άνοιες σήμερα, με συχνότερη τη

νόσο Alzheimer (Αλτσχάιμερ), αποτελούν
μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό
πρόβλημα.

Με επιστημονικό, εύληπτο και κατα-
νοητό απ’ όλους λόγο και με παραδείγματα,
ο κ. Αλεξανδρόπουλος μας μίλησε για τα
συμπτώματα και την αντιμετώπιση των ασθε-
νειών αυτών, αλλά και για την πρόληψή
τους, για να έχουμε καλύτερη ποιότητα
ζωής, ιδιαίτερα στη μεγάλη ηλικία. Και  μετά
την ομιλία ακολούθησε διάλογος, έγιναν
ερωτήσεις από τους παρισταμένους, στους
οποίους ο γιατρός έδωσε σαφείς κατά πε-
ρίπτωση απαντήσεις.

Στο τέλος ευχαριστήσαμε όλοι τον κ.
Αλεξανδρόπουλο για τα όσα χρήσιμα μας
είπε και τον παρακαλέσαμε να κάνει στο
μέλλον και άλλες τόσο σημαντικές και χρή-
σιμες ομιλίες στο χωριό μας.                          

Δ. Δημοσθενίδου

Ομιλία  του  Κώστα  Αλεξανδρόπουλου 
για  την  κατάθλιψη  και  την  άνοια

Η  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ  ΡΟΛΟΥ 
ΤΟΥ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΜΑΣ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ

• Το Λαογραφικό Μουσείο της Ζούρτσας
λειτουργεί από το 2005 ως θεματοφύλακας
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα εκ-
θέματά του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
από τη ζωή των ανθρώπων του χωριού μας,
την ιδιωτική, την αγροτική και ευρύτερη
επαγγελματική, τη θρησκευτική και την κοι-
νωνική, που μας ταξιδεύουν νοσταλγικά
στο παρελθόν, από την Επανάσταση ως την
εποχή μας.     

• Το μουσείο, εκτός από τη συνηθισμένη
ξενάγηση, προσφέρει και τα εξής:                                                    
- Ομιλίες και ημερίδες, σε καθορισμένες

ημερομηνίες.                                                                       
- Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθη-

τές, με βιωματική-διαδραστική προσέγγιση
της γνώσης και σύνδεση με τα σχολικά
μαθήματα. 

- Θεματικές ξεναγήσεις, σε καθορισμένες
ημερομηνίες.                                                                           

- Συνεργασία για εκδηλώσεις με άλλους
φορείς.                                                                                          

- Τοπικά προϊόντα.                                                                                                                                               
- Κέρασμα καλωσορίσματος.                                                                                                                                 
- Άνετο χώρο στάθμευσης.                                                                                                                                
- Ευέλικτο ωράριο κατόπιν συνεννοήσεως.                                                                                                         

• Μια επίσκεψη στο μουσείο μπορεί να
συνδυαστεί και με επίσκεψη στον ανακαινι-
σμένο ναό της Παναγίας της Βόγαλης του
χωριού μας, που είναι περίτεχνο μνημείο
βυζαντινής τέχνης, ηλικίας χιλίων ετών, από
τα πιο παλιά της Πελοποννήσου. Λίγα χι-
λιόμετρα πιο πέρα περιμένει τους επισκέπτες
ο αρχαιολογικός χώρος και άλλα μνημεία
της αρχαίας Φιγαλίας και πιο πάνω δεσπόζει
ο καλά σωζόμενος επιβλητικός ναός του

Επικούριου Απόλλωνα, ηλικίας δυόμιση χι-
λιάδων ετών, ο Παρθενώνας της Πελοπον-
νήσου, όπως έχει ονομαστεί. Οι επισκέψεις
αυτές μπορούν να συνδυαστούν με έναν
εξαιρετικό περίπατο και με μπάνιο στη θρυ-
λική Νέδα, το ποτάμι-κατοικία αρχαίων νυμ-
φών, κατά τη μυθολογία, με τους εντυπω-
σιακούς καταρράκτες του. Και για τους πιο
μακρινούς επισκέπτες, η Νέα Φιγαλία δια-
θέτει επίσης χώρους διαμονής, σίτισης και
διασκέδασης.                                                                                                               

• Επανεξετάζοντας και επαναπροσδιο-
ρίζοντας το ρόλο του στην κοινωνική ζωή,
το Λαογραφικό Μουσείο της Ζούρτσας ανοί-
γει τις πύλες του στον κόσμο και προσκαλεί
όλους, όχι μόνον ως επισκέπτες, αλλά και
ως συνεργάτες. Και ως ανοιχτή πολιτισμική
διαδικασία, είναι δεκτικό σε κάθε είδους
πρωτοβουλία, που θα βοηθούσε στην ανά-
δειξη της μικρής μας κωμόπολης. Ειδικότερα,
σε μια προσπάθεια να διασωθεί και η προ-
φορική μας παράδοση, σας καλούμε να συν-
δράμετε με όποιο υλικό έχετε για την ιστορία
και τη ζωή του τόπου μας (οπτικοακουστικό,
γραπτά αρχεία, στοιχεία για την ντοπιολαλιά,
έθιμα, τραγούδια, μοιρολόγια, θρύλους, πα-
ραμύθια κ.λπ.). Το υλικό θα δημοσιεύεται
στην εφημερίδα μας και στο facebook, σε
μια κοινή προσπάθεια επιλογής και ταξινό-
μησής του.                                                             

• Για τους όρους λειτουργίας και την
επικοινωνία, δείτε τη σχετική ανακοίνωση
του συλλόγου στην πρώτη σελίδα αυτής
της εφημερίδας.

Ειρήνη Βενέτη 
Υπεύθυνη Μουσείου

ΣΕΡΓΙΑΝΙ  ΣΤΙΣ  ΡΙΖΕΣ  ΜΑΣ
Ζουρτσάνε, που αποφάσισες στη Ζούρτσα να γυρίσεις
και κάτι απ’ το παρελθόν πάλι να συναντήσεις,
κάνε μαζί μου σήμερα ετούτο το ταξίδι 
σε χρόνια που περάσανε κι έχουνε φύγει ήδη.

Να βγεις στους δρόμους, στα στενά, σ’ όλα τα μονοπάτια, 
με τη λατρεία της καρδιάς και της ψυχής τα μάτια, 
να ξαναδείς, να θυμηθείς εκείνα που έχεις ζήσει, 
στ’ ανέμελα τα νιάτα σου ο χρόνος να γυρίσει.

Ν’ ανηφορίσεις στο βουνό προς την Αγία Βαρβάρα,  
για ν’ αντικρίσεις το χωριό με πόθο και λαχτάρα.
Το μάτι σου στον Άγιο-Λιά απέναντι να πάει,    
στις γειτονιές ολόγυρα ν’ αρχίσει να γυρνάει.

Να φτάσει μέχρι του Μπορτζί, μετά να κάνει γύρο,  
την ανηφόρα παίρνοντας προς την Άγια Σωτήρω.
Κι όταν στου Ρέντζιου βγαίνοντας θα πάρεις την ευθεία,    
περνώντας απ’ την αγορά θα φτάσεις στην πλατεία,   
εκεί που κάποτε ήτανε η μουριά του Καλογιάννη
και στη σκιά της κάθονταν οι παλαιοί Ζουρτσάνοι.

Κάτσε να βρεις πατριώτες μας, κάτσε να ξανασάνεις, 
για τις παλιές τις θύμησες συζήτηση να κάνεις.
Μιλήστε για τους φίλους μας, αυτούς που ’χουνε φύγει 
και που για ’κείνους η ζωή ήτανε μάλλον λίγη.

Σκεφτείτε όλους τους Κώστηδες, το Σπύρο και τον Τάση, 
τους Θύμιους και τους Γιάννηδες, το Γιώργο, το Θανάση, 
τον Αριστείδη που ’φυγε, τον Πάνο, τον Αλέξη, 
κι άλλους πολλούς παλιόφιλους, να πείτε απλώς μια λέξη.

Κάτι απ’ αυτά που ζήσατε, κάτι να αναφέρετε, 
για να τους μνημονεύσετε, γιατί πρέπει να ξέρετε, 
πως όλοι αυτοί που φύγανε, πεθαίνουν και ξεχνιούνται, 
όταν αυτοί που μένουνε, πάψουν να τους θυμούνται.

Πάρε το δρόμο ύστερα προς τον Άγιο Νικόλα  
κι από σκοπιά περίοπτη θα τ’ αντικρίσεις όλα.
Από το Μοναστήρι μας ως τον Άγιο Θανάση, 
στη Μπούρα, στην Περαμεριά το μάτι σου θα φτάσει,
στις ρούγες και στις γειτονιές που στέκουν κει αιώνια,   
απ’ τα Ιλάκια τα ψηλά μέχρι τα Καταλώνια. 

Στης Εκκλησίας την αυλή ήτανε το σχολείο,    
τις βάσεις πήραμε σ’ αυτό για όλο μας το βίο.
Αξίζει να θυμόμαστε μαζί με όλα τ’ άλλα  
και την Κυρά Ντινούλα μας, τη λατρευτή δασκάλα,  
που με τους δύο «Νίκηδες», Δάβανο και Καπλάνη,    
στης γνώσης μας οδήγησαν το σίγουρο λιμάνι.

Την περιοδεία στο χωριό να μην τη σταματήσεις,   
όπου βρεθείς κι’ όπου σταθείς, πρέπει να σεργιανίσεις 
όλους τους δρόμους, τα στενά, όλα τα μονοπάτια,   
αυτά που πρωτοαντίκρισαν τα παιδικά σου μάτια  
και τώρα τα αναπολείς και τώρα τα θυμάσαι   
στο ξύπνιο όταν βρίσκεσαι, στον ύπνο όταν κοιμάσαι.

Και άμα από την κούραση νερό αναζητήσεις,   
έτσι να κάνεις δίπλα σου, βρύση θα συναντήσεις.
Στην Τρανηβρύση αν βρεθείς είτε στην Κατουβρύση,    
πιες με τη χούφτα σου νερό, ευθύς να σε δροσίσει,   
γιατί της Ζούρτσας το νερό δροσίζει και τονώνει,   
είτε στη Μπούρα θα το πιεις είτε στου Καραντώνη.

Ό,τι θα δεις στη βόλτα σου και ό,τι συναντήσεις     
μ’ όλα τα συναισθήματα και με τις αναμνήσεις,    
όλα μαζί, Ζουρτσάνε μου, συνθέτουν την πατρίδα,   
που ’ναι για σε, για μένανε το λίκνο κι η κοιτίδα.

Πριν από μας περάσανε πατριώτες άλλοι κι άλλοι,   
κάποιοι απ’ αυτούς ελάμψανε και γίνανε μεγάλοι, 
μα όλοι οι πατριώτες μας, όσο απλοί κι’ αν ήσαν,   
κι εκείνοι με τα έργα τους τη Ζούρτσα την τιμήσαν.

Μπόρες πολλές επέρασε, φουρτούνες, τρικυμίες,   
μα τα παιδιά της έδωκαν καινούργιες ευκαιρίες   
κι έζησε κι αναστήθηκε και σήκωσε κεφάλι    
και όπως πριν ξανάγινε αρχόντισσα και πάλι.

Έχουμε υποχρέωση όλοι, μικροί μεγάλοι,    
τη Ζούρτσα να την έχουμε πάνω απ’ το κεφάλι,  
ό,τι κι αν έλθει δύσκολο, δίσεκτα αν έλθουν χρόνια,   
το λίκνο, η κοιτίδα μας, να ζει, να λάμπει αιώνια.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Ανώνυμα, αλλά σοφά λόγια
Ένας φτωχός ρώτησε έναν σοφό:                                               
«γιατί είμαι τόσο φτωχός;»                                                     
Ο σοφός του απάντησε:                                                    
«γιατί δεν έχεις μάθει να δίνεις».
Ο φτωχός είπε:                                                             
«μα, δεν έχω τίποτα να δώσω».
Ο σοφός απάντησε:                                                           
«κι όμως έχεις κάτι να δώσεις…
-το πρόσωπο, μπορείς να δώσεις 
στους άλλους ένα χαμόγελο.                                                                  
-το στόμα, μπορείς να επαινέσεις 
ή να παρηγορήσεις τους άλλους.                                                              
-την καρδιά, μπορείς να ανοίξεις 
την καρδιά σου στους άλλους.                                                     
-τα μάτια, μπορείς να κοιτάξεις 
με τα μάτια της καλοσύνης.                                                              
-το σώμα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις 
για να βοηθήσεις τους άλλους.                                       
Επομένως, δεν είσαι πραγματικά φτωχός.                       
Η φτώχεια του πνεύματος είναι η πραγμα-
τική φτώχεια».

Επιμέλεια: Χρυσούλα Κάσσαρη

στη  Νέα  Φιγαλία 
(Ζούρτσα) 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ
Τηλ.: 26250 - 41767  ή  0015168481119

Ενοικιάζονται  Διαμερίσματα
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Ζούρτσα, Ιθάκη μου
Λίκνο της ζωής μου,                                                                                                                                 
τροφέ των παιδικών μου χρόνων,                                                                                                                  
Ζούρτσα μου, Ιθάκη μου,                                                                                                                     
που με πληγώνεις και μ’ ανασταίνεις,
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ ΜΕ, ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΕ ΜΕ,
πλάσμα δικό σου κάνε με!
Γιασεμί κι αγιόκλημα, άρωμα στις γειτονιές σου,
βροχή ζωοδότρα στην τροφοδότρα γη σου,
αγέρι του βουνού, αύρα θαλασσινή,
αστέρι αποσπερνό, φυλαχτό στο στήθος σου,
χρυσό σταυρό στο λαιμό σου!
Κι αν είναι πάλι άνθρωπος να γίνω,
μάθε με «ν’ αγαπώ τ’ ανθρώπινα
κι όσα άρρωστα δεν είναι»
και την τέχνη την υποκριτική,
ρόλους να παίζω, που σου ταιριάζουν:
Ιεροψάλτης της ΕΙΡΗΝΗΣ στον Αϊ-Νικόλα Σου,
πανηγυριώτης της χαράς στο γιορτάσι του Αϊ-Γιώργη,
προσκυνητής με δώρα χαράς στο χιλιόχρονο μοναστήρι Σου,
πρωτοχορευτής στο Λαμπριάτικο χορό της Παναγιάς,
στου Ρέτζου το γλεντοκόπι,
νότα πολιτισμού στα σχολεία σου,
θαμώνας μπλοφαδόρου χαρτοπαίχτη 
στους καφενέδες σου,
τροβαδούρος, φυτευτής, διαφεντευτής,
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ πάσχων για την προκοπή Σου.
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Θάνατοι
➤ Στις 15-1-2017 απεβίωσε στην Αμερική

ο Χατζής Κώστας, ετών 72, και ετάφη
εκεί.

➤ Στις 30-1-2017 απεβίωσε ο Βλάχος Θε-
όδωρος, ετών 71, και ετάφη στο Μονα-
στήρι.

➤ Στις 15-2-2017 απεβίωσε η Παπαϊωάν-
νου Κική, ετών 86, και ετάφη στον Άγιο
Ηλία.

➤ Στις 19-2-2017 απεβίωσε ο Αλτάνης
Αναστάσιος, ετών 62, και ετάφη στον
Άγιο Ηλία.

➤ Στις 2-3-2017 απεβίωσε ο Κλέντος Ιωάν-
νης, ετών 90, και ετάφη στον Άγιο Ηλία.

➤ Στις 11-3-2017 απεβίωσε η Μπινιώρη
Κατίνα, ετών 91, και ετάφη στον Άγιο
Ηλία.

➤ Απεβίωσε και ετάφη στην Αθήνα ο Βά-
γιας Κων/νος, ετών 62.

➤ Στις 26-3-2017 απεβίωσε ο Νικόλαος
Μούτσης, σύζυγος της Γεωργίας Πα-
παδοπούλου (Κουζούμη) κι ετάφη στο
Α΄ Νεκροταφείο.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οι-
κείους τους.

Εισφορές  
για  την  εφημερίδα 
Γρηγορόπουλος Σπύρος ........................... 200€ 
Κομπορόζος Θεόδωρος του Σπύρου .......... 20€
Δάβανος Αναστάσιος του Νικολάου ........... 50€ 
Τριγύρη-Μπακογιάννη Φωτεινή .................. 50€ 
Βλάμης Ιωάννης........................................... 30€ 
Βλάμη Μαρία (Ολλανδία)............................. 20€
Μανιάτης Αριστείδης του Χρήστου............. 10€ 
Γερόσταθος Κων/νος του Αντωνίου ............ 20€ 
Χατζή Γεωργία ............................................ 20€
Πετρόπουλος Νικόλαος............................... 20€
Πετροπούλου Πολυξένη.............................. 20€ 
Κατσάμπουλας Χρήστος Αναστασίου ........ 20€ 
Πολυχρονόπουλος Νικόλαος (Καναδάς) .... 40€ 
Κουτσούνης Πέτρος .................................. 100$ 
Δεμπεγιώτης Κων/νος, Φαρμακοποιός ....... 50€
Γκουβάτσος Νικόλαος του Παναγιώτη........ 20€
Μανουσόπουλος Γεώργιος ......................... 20€ 
Παύλου-Καργαδούρη Ολυμπία ................... 20€
Χατζή Μαρία ............................................... 20€
Κουτσούνη Ελένη ....................................... 20€ 
Μητσέλη Αριστέα ....................................... 20€ 
Παπανδρέου Ανδρέας ................................. 30€ 
Τριανταφύλλου Βασιλική ............................ 50€ 
Μπίτσικας Χαράλαμπος ............................... 25€ 
Κάσσαρη-Κόλλια Γιαννούλα........................ 20€
Καράπαπας Αθανάσιος Κων/νου ................. 15€
Καράπαπα Τούλα Κων/νου .......................... 10€
Κουτσόπουλος Νικόλαος Γρηγορίου .....…. 20€
Κατσάμπουλα Έφη Ιωάννου ........................ 20€ 
Φλέσσα-Μπολολιά Δήμητρα........................ 30€
Μπολολιά-Σκαρλάτου Ματίνα ..................... 20€
Φλέσσα Νίκη ................................................ 20€
Χατζής Αντώνιος......................................… 10€
Χατζής Παναγιώτης..................................... 10€
Χατζής Χρήστος .......................................... 10€
Τάγαρης Χρήστος ........................................ 50€
Καπλάνης Παναγιώτης του Σωκράτη .......... 20€
Χατζή Άννα .................................................. 15€
Σπυριδάκης Δημήτριος ................................ 25€
Δαΐκος Θανάσης Κων/νου ........................... 50€

Γκουβάτσος Γεώργιος & Βασιλική............... 20€
Βλάμη Παναγιώτα του Γρηγ. ...................... 20€
Πιτσινή-Πεδιαδιτάκη Ασπασία .................... 20€
Τσέκερη Τασία και Διονύσης ....................... 70€
Τσέκερη-Ερρίπη Μαρία................................ 50€
Μπίθας Νίκος .............................................. 50€
Μπίθα Τούλα ............................................... 50€
Καρανάση Άννα του Σωτηρίου ................... 50€
Κολόσακας Κων/νος ................................... 20€
Βλάχου-Μαντζούνη Νότα ........................... 50€
Πιπιλής Θανάσης και Όλγα ...................... 120€

Εις  Μνήμην
― Πιπιλή Μαρία του Χρήστου                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

στη μνήμη Παπαϊωάννου Κικής ............ 50€ 
― Παναγόπουλος Χαράλαμπος:                                                                                                                                                                                                                                                                            

στη μνήμη Πάτρας Μανώλη................... 50€
στη μνήμη Ιωάννη Κλέντου.................... 50€                                                                                                                                                                                                                                                                                 
και στη μνήμη Κων/νου Καράπαπα......... 50€  

― Ο Κάσσαρης Κων/νος και η σύζυγός του 
Χρυσούλα στη μνήμη Ιωάννου Κλέντου 50€
και στη μνήμη Νικολάου Μούτση........... 50€

― Στη μνήμη Αθανασίου Γιακουμοπούλου, 
τα αδέλφια του και τα ανίψια του, 
που τον έχουν πάντα στο μυαλό τους 
και στην καρδιά τους ........................... 500€

― Η Μαρία και η Γεωργία Χατζή 
στη μνήμη (αντιστοίχως) του πατέρα 
και συζύγου Κώστα Χατζή ................... 100€

― Ο Γεώργιος και η Βασιλική Γκουβάτσου  
στη μνήμη του πατέρα τους 
Ιωάννου Κλέντου ................................... 50€ 

― Η Κων/να Νίκα (Καραβίδα) - Κολόσακα  
στη μνήμη των γονέων της 
Κων/νου και Σοφίας................................ 50€

― Στη μνήμη Αγγελικής Παπαϊωάννου, 
τα παιδιά της και τα εγγόνια της……….. 50€

Προσφορά στο Σύλλογο
― Ο Χρήστος Αντων. Χατζής 

για συμπλήρωση μισθοδοσίας 
της υπαλλήλου του Μουσείου ............ 150€                                                                                                                                                                                                                                                            

ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΕΛΕΤΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΚΗΔΕΙΕΣ - 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΥΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ 
ΖΑΧΑΡΩ • ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ • ΚΑΛΑΜΑΤΑ • ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 26250 31555 • ΚΙΝ: 6977 13 99 94

Αγαπημένε μας,
Έφυγες με αξιοπρέπεια, όπως

ήσουν και στη ζωή σου, χωρίς να
μας κουράσεις. Άνθρωπος ήρεμος,
γεμάτος καλοσύνη και διάθεση προ-
σφοράς, διέθετες τα πάντα για τους
άλλους, χωρίς καμία απαίτηση. Δού-
λεψες σκληρά και φρόντισες, με
σεβασμό, καλοσύνη και αγάπη, την
οικογένειά μας, αλλά και την πλατύτερη
οικογένειά σου εδώ στην Αμερική και στην
Ελλάδα. Μας λείπεις πολύ, η απουσία σου

μας γεμίζει πόνο. Αλλά θα ζεις
για πάντα στη σκέψη και στην
καρδιά μας. Και εκτός από μας,
θα σε θυμούνται πάρα πολλοί άν-
θρωποι, που αγάπησες και σε αγά-
πησαν. 

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε
μου και ακριβέ μου Κώστα.                                                                                                      

Καλό παράδεισο, γλυκέ και
αγαπημένε μου μπαμπάκα. Σε αγαπάμε και
θα σε θυμόμαστε πάντα.

Η Γεωργία μας και η Μαρία σου

Απεβίωσε στις 31-1-2017 ο συγχωριανός μας Κατσάμπουλας
Αθανάσιος του Πολυζώη και ετάφη στο νεκροταφείο των Αγίων
Αναργύρων, με δαπάνη του Ιερού Ναού, τον οποίο υπηρέτησε πάνω
από 20 χρόνια. 

Αγαπούσε τον Σύλλογό μας και ήταν παρών σε όλες τις εκδηλώσεις
του. Αιωνία του η μνήμη. Χρυσούλα Κάσσαρη 

Χατζής  Κωνσταντίνος 

Έφυγε από κοντά μας στις 2-3-2017 ο αγαπημένος μας πατέρας
και παππούς Ιωάννης Κλέντος. Τον συνοδεύουμε με την αγάπη μας
και θα τον έχουμε πάντα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας.

Τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά του

Κλέντος  Ιωάννης 

Έφυγες, έφυγες, έφυγες!
Το λέω και το ξαναλέω στον εαυτό μου, όμως δεν το έχει πιστέψει ακόμα….

Εσύ, εσύ, ακόμα είσαι εδώ, για μένα, για την κόρη σου, τη γυναίκα σου, τα εγγόνια σου,
για όλους τους ανθρώπους που αγαπάς και σ’ αγαπάνε…                                                                                             

Μόνο λόγια αγάπης και καλοσύνης μπορούν να σε χαρακτηρίσουν, μόνο όμορφες
στιγμές μας έχεις χαρίσει… Καλό παράδεισο, Νάκη μου.

Πηνελόπη Καλύβα 

Στη μνήμη Θεοδώρου Βασιλ.  Βλάχου

Αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά,
Οι αγαπημένοι μας άνθρωποι, ακόμα και όταν φεύγουν «πλήρεις

ημερών», πάντα αφήνουν μέσα μας κενό. Ήμασταν πλήρεις από τη
γλυκιά παρουσία σου και την αγάπη σου κι εντούτοις μας πικραίνει η
άδεια θέση σου στο σπίτι και στη ζωή μας. Θα τη γεμίζουμε, όμως,
με τη σκέψη μας και την αγάπη μας για σένα και θα κρατήσουμε
αιώνια τη μνήμη σου.

Τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου

Στη  μνήμη  Αγγελικής  Παπαϊωάννου

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

Κατσάμπουλας  Αθανάσιος

Γιάννης  Κ. Φλέσσας

ΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ  ΦΕΥΓΟΥΝ, ΤΑ  ΓΡΑΠΤΑ  ΜΕΝΟΥΝ
Επαναδημοσιεύουμε με συγκίνηση το παρακάτω ποίημα του αείμνηστου
συμπατριώτη μας δάσκαλου Γιάννη Φλέσσα, κατά παράκληση της αδελφής
του Δήμητρας Φλέσσα-Μπολολιά, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δώδεκα
χρόνων απουσίας του.

Επιτυχίες 
➤ Η Τσούμαρη Ελένη (κόρη της Κα-

νέλλας Πιτσινή) εισήχθη στο Παι-
δαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης Φλώρινας.
Συγχαρητήρια και καλές σπουδές.

Γεννήσεις
➤ Στις 13-3-2017 ο Κλέντος Θεμιστο-

κλής του Νικολάου και η Γρηγορο-
πούλου Χρυσούλα απέκτησαν αγο-
ράκι.

➤ Στις 13-3-2017 ο Βλάχος Γεώργιος
του Κων/νου και η Σιλβάνα απέκτη-
σαν κοριτσάκι.

➤ Στις 14-3-2017 ο Καπογιάννης Βα-
σίλειος του Νικολάου και η Ματζι-
ούνη Νικολία απέκτησαν κοριτσάκι.

➤ Στις 20-2-2017 ο Γιαννίκος Ευθύμιος
του Γεωργίου και η Κατσιώλη Δή-
μητρα απέκτησαν αγοράκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεο-
γέννητα.
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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

Τα παλιά χρόνια η Ζούρτσα είχε δύο καφενεία. Του
Καλογιάννη και του Φακίρη. 

Του Καλογιάννη ήταν στην πλατεία, εκεί που είναι
και σήμερα καφενείο. Το είχαν δύο αδέλφια, ο Ηρακλής
και ο Αντώνης. Δυο καλοί ήσυχοι άνθρωποι και συνειδητοί
επαγγελματίες. Λέγανε πως ο καφές του Ηρακλή ήταν
ο πρώτος με διαφορά στη Ζούρτσα και στην περιοχή.

Το άλλο καφενείο ήταν του Γιώργου του Ξύδη. Με
αυτό θ’ ασχοληθώ σήμερα. Ήταν πιο κοντά στο σπίτι
μας, το έβλεπα συνεχώς και πήγαινα πολλές φορές
την ημέρα. Όχι βέβαια ως θαμώνας. Εκεί στεγαζόταν
το περίπτερο του Θανάση του Γεωργακόπουλου από
τη Μουντρά και με έστελναν για να πάρω τσιγάρα οι
πελάτες του μαγαζιού μας.

Φακίρης ήταν παρανόμι, παρατσούκλι όπως λέμε.
Έτσι ήταν γνωστός. Καταγόταν από τη Βερβίτσα και
ήταν γαμπρός στη Ζούρτσα. Ένας άνθρωπος κοντός,
αδύνατος, σκυφτός, με χαμηλή φωνή και γρήγορες με-
θοδικές κινήσεις. Το καφενείο του στεγαζόταν εκεί
που είναι σήμερα το καθαριστήριο. Ήταν ένα χαμηλό
κτίσμα που ανήκε στην κυρά Ντινούλα τη δασκάλα και
τ’ αδέλφια της. Ισόγειο με δυο σκαλάκια, τα θυμάμαι
πολύ καλά γιατί μια φορά τα «μέτρησα», που λέμε.

Ήταν Αύγουστος του 1955, ημέρα Κυριακή. Φόρεσα
για πρώτη φορά μακρύ παντελόνι. Ήταν κάτι πρωτό-
γνωρο, δεν το συνηθίζεις εύκολα. Μπερδευόμουνα
φράτσα – φράτσα το ένα πόδι με το άλλο. Με στέλνουνε
για θέλημα να πάρω τσιγάρα. Από τη βιασύνη μου και
τη δυσκολία του παντελονιού μπερδεύτηκα στα σκαλιά
και πέφτω φαρδύς πλατύς κάτω. Δε χτύπησα αλλά το
λέρωσα το παντελόνι, έτσι για γούρι, για καλή αρχή.
Τέλος πάντων.

Το κτίριο είχε τρεις πόρτες κατά το δρόμο, η κεντρική
ήταν η είσοδος και άλλη μια στο πλάι, στα δυτικά. Είχε
προαύλιο, στο πεζοδρόμιο, κατά το δρόμο και κατά το
δυτικό μέρος. Ένα γάμα κεφαλαίο δηλαδή. Άλλο πε-
ρίεργο που θυμάμαι, στη δυτική πόρτα. Κάτω από την
κάσα (το κατωκάσι) είχαν ξεφτίσει οι πέτρες και είχε
μια τρύπα. Εκεί λοιπόν εμείς τα παιδιά πετάγαμε μέσα
πέτρες και ακούγαμε ένα μπλουμ. Ίσως αρχικά να είχε
χτιστεί για να έχει και υπόγειο, το οποίο στη συνέχεια
εγκαταλείφθηκε γιατί ήταν πλημμυρισμένο με νερό.
Πώς και γιατί δεν ξέρω. Εμείς κάναμε την πλάκα μας
πετάγοντας μέσα πέτρες για να ακούμε το μπλουμ.
Άσε που το πάτωμα ήταν παλαιό και με μπαλώματα και
υπήρχε φόβος άμα ήταν πολύς ο κόσμος, να υποχωρήσει
καμιά φορά και να έχουμε ιστορίες.

Το καφενείο αυτό ήταν πάντως διαφορετικό από το
άλλο. Θα έλεγες ότι δεν ήταν αμιγώς καφενείο. Ήταν
και ζαχαροπλαστείο. Ο ιδιοκτήτης ήταν εξαίρετος ζα-
χαροπλάστης. Έφτιαχνε πάστες, κοκ, μπακλαβάδες και
τούρτες κατά παραγγελία. Για τον μπακλαβά άνοιγε
μόνος του φύλλο, λεπτό σαν τσιγαρόχαρτο, και πούλαγε
και στις νοικοκυρές, όταν του είχαν παραγγείλει. 

Κάποτε έφτιαξε μια τούρτα και την έβαλε στο λόττο.
Πενήντα λαχνούς της δραχμής. Με στέλνουν λοιπόν
οι δικοί μου από το μαγαζί με ένα δίφραγκο να πάρω
δυο λαχνούς. Διαλέγω το 13 και το 31. Γίνεται η
κλήρωση και τυχαίνει το 13. Κάποιος λέει: Όχι, όχι
είναι το 31. Δεν πειράζει λέω εγώ. Δικό μου και αυτό.
Παίρνω την τούρτα και φεύγω. Από τότε όταν παίζω
κάποιο τυχερό παιχνίδι με αριθμούς, πάντα ποντάρω
στο 13 και στο 31. Άδικα όμως. Δεν είναι κάθε μέρα τ’
Αγιαννιού (ή τ’ Αγιωργιού) όπως λέμε.

Είχε και μπίρα. Μπίρα σε βαρέλι με φιάλη ανθρακικού
για να κάνει αφρό και σωληνάκια να περνάνε από το
ψυγείο για ψύξη. Πριν έρθει το ρεύμα στο χωριό, είχε
ολόκληρη εγκατάσταση (μοτέρ, γεννήτρια, κ.λπ.) να
παράγει ρεύμα. Προχωρημένα πράγματα. Πραγματικά
για την εποχή εκείνη και μάλιστα σε χωριό, δεν ήταν
συνηθισμένο, ούτε εύκολο να υπάρχει ζαχαροπλαστείο
και μπίρα κρύα με αφρό. Το ρεύμα στη Ζούρτσα ήρθε
το 1963-64. Τέτοια μπίρα ήπια και εγώ για πρώτη φορά.
Σε ποτήρι γυάλινο με χερούλι στο πλάι. Όταν κάναμε
κάποια σοβαρή δουλειά στο μαγαζί, εγώ και ο ξάδελφός
μου ο Δήμος, μας έδινε ένα τάληρο ο θείος μου ο Θα-
νάσης και μας έλεγε: τραβάτε στου Φακίρη να φάτε
μια πάστα ή ένα κοκ ή να πιείτε μια μπίρα. Η μπίρα σερ-

βιριζόταν με μεζέ. Ένα κομματάκι κασέρι λεπτό και
μικρό ίσα με μια γομολάστιχα. 

Είχε και χιούμορ ο μπάρμπα Γιώργος. Τον ρώτησε
μια φορά η μάνα μου πώς καταφέρνει στο κοκ να έχει
τόσο στρωτή και λεία επιφάνεια η σοκολάτα πάνω του.
Και της είπε ότι, μόλις το φτιάχνω, το γλείφω με τη
γλώσσα μου, να φύγουν οι ανωμαλίες από πάνω.

Γλυκά λοιπόν, μπίρα και τα κλασικά είδη καφενείου.
Καφές, κονιάκ, ούζο, λικέρ, κομπόστα, βανίλια. Το ούζο
σερβιριζόταν με στραγάλια για μεζέ.

Είχε και ραδιόφωνο. Μεγάλο, σαν 24άρα τηλεόραση.
Τοποθετημένο στον τοίχο. Αλλά, ή το ραδιόφωνο
έφταιγε ή οι σταθμοί. Όλο παράσιτα είχε. Το πάλευε
συνεχώς με τα κουμπιά, να το βελτιώσει, αλλά ματαίως.
Μια ακουγότανε και πέντε όχι.

Έπαιρνε και βοηθούς για γκαρσόνια. Είχε αλλάξει
μερικά παιδιά κατά καιρούς. Αυτοί όμως που διακρίθηκαν
στο επάγγελμα ήταν οι δύο Μιχάληδες, ο πρώτος και ο

τελευταίος. Ο πρώτος ήταν ο Μιχάλης ο Γεωργακό-
πουλος από τη Μουντρά. Έγινε καλός ζαχαροπλάστης,
εργάστηκε στη συνέχεια στον Πύργο και τέλος άνοιξε
δικό του εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Ο άλλος ήταν
ο Μιχάλης ο Δημητρός από τη Βερβίτσα. Αφού δούλεψε
αρκετά χρόνια στη Ζούρτσα, πήγε στην Αθήνα, συνέχισε
το επάγγελμα και εργάστηκε ως σερβιτόρος σε μεγάλα
καταστήματα και ξενοδοχεία, όπως το Κάραβελ και
άλλα. Η τύχη τα έφερε και είμαστε γείτονες στην
Αθήνα και βλεπόμαστε καθημερινά.

Εκτός από τα θελήματα για τσιγάρα, πήγαινα στο
καφενείο για να πάρω και εφημερίδα. Μόλις ερχότανε
το βράδυ το λεωφορείο του Κωλέτη και έφερνε τις
εφημερίδες, ο βοηθός του λεωφορείου ο Σταύρος ο
Κεφαλάς (Μαρίνης) που ήταν ο αρμόδιος, άνοιγε το
δέμα με τις εφημερίδες, τις μέτραγε και άρχιζε να
πουλάει. Εγώ έπαιρνα μια δραχμή και πήγαινα από
τους πρώτους να πάρω εφημερίδα. Με το που την άρ-
παζα, πήγαινα σε μια άκρη του καφενείου, άνοιγα τη
δεύτερη σελίδα και στο πάνω – πάνω μέρος είχε εικο-
νογραφημένες συνέχειες με τον Ταρζάν. Ήμουνα φα-
νατικός. Δεν έβλεπα την ώρα να διαβάσω τις συνέχειες.
Με είχαν πάρει χαμπάρι. Ακόμα και τώρα ο Βασίλης ο
Οικονομόπουλος, Ταρζάν με φωνάζει.  

Μόλις γύριζα στο μαγαζί, ο επόμενος που άρπαζε
την εφημερίδα ήταν ο μπάρμπα Γιάννης ο Κουτσόπουλος,
ο κουρέας. Αυτός ήταν φανατικός με τον Τσακιντζή.
Το λαϊκό εκείνο ήρωα της Τουρκίας με τα φιλελληνικά
αισθήματα που βοηθούσε τους φτωχούς και κατατρεγ-
μένους. Ο μπάρμπα Γιάννης ισχυριζόταν ότι τον είχε
γνωρίσει, όταν είχε λάβει μέρος στην εκστρατεία της
Μικράς Ασίας. Γι’ αυτό ήταν φανατικός θαυμαστής του.

Έπαιζαν και χαρτιά στο καφενείο. Έπαιζαν και
τάβλι. Πώς να ξεχάσω τους αγώνες στο τάβλι που
έπαιζαν ο γαμπρός μου ο Ντίνος ο Κλέντος και ο
Σταύρος ο Σκορδούλης, ο φαρμακοποιός. Ένας εξαίρετος
άνθρωπος, που μας ήρθε από την Κυπαρισσία και άνοιξε
φαρμακείο εκεί που είναι σήμερα το σπίτι του Κώστα

του Δούφα. Ήταν ένας πραγματικά εξαιρετικός άνθρω-
πος. Με τα χοντρά μυωπικά γυαλιά του και τη βαριά
βραχνή βελούδινη φωνή του. Αλλά όταν έχανε στο
τάβλι, τον άκουγε όλη η Ζούρτσα.

Είχε και σκάκι και εμείς ως μαθητές του Γυμνασίου
πια, πηγαίναμε τις γιορτές και παίζαμε. Τις άλλες
ημέρες, τις καθημερινές, δεν πηγαίνανε τα παιδιά στο
καφενείο. Ούτε οι γυναίκες. Γυναίκα στο καφενείο δεν
έβλεπες.

Ο καφετζής, εκτός των άλλων προσόντων του, ήτανε
και πανέξυπνος. Καταλάβαινε και συμμεριζόταν τον
πελάτη που δεν είχε να πληρώσει. Δεν πειράζει, άλλη
φορά, έλεγε. Διηγούνται επίσης και κάτι άλλο που
έκανε. Αν ερχόταν κάποιος ξένος στο καφενείο και
προσφερόταν ένας ντόπιος να τον κεράσει (όπως ήταν
και είναι η συνήθεια) και δεν είχε λεφτά, ο καφετζής
για να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση, έλεγε πως ήδη
πληρώθηκε (από τον ντόπιο) και ακόμα – ακόμα για να
γίνει πιστευτός μέχρι και ρέστα έδινε εικονικά. Το διη-
γούνται άνθρωποι που τους έτυχε και το εκτιμούσαν
ιδιαίτερα.

Κάποτε ήρθε στο χωριό ένα ζευγάρι που έκαναν
τους ακροβάτες. Έδωσαν παράσταση στο καφενείο
του Φακίρη. Πολύς κόσμος μέσα και πιο πολύς απέξω
να κοιτάζουν από τα τζάμια. Έστρωσαν μια κουρελού
στο πάτωμα και άρχισαν τα κόλπα τους. Δεν ήταν και
άσχημα. Πρώτη φορά βλέπαμε τέτοια πράγματα. Εκείνο
που μου έκανε εντύπωση και που στη συνέχεια το δο-
κίμασα και εγώ με αρκετή επιτυχία, ήταν που ο άντρας
έκανε το τρένο. Με δυο τρόπους. Ή χτυπώντας τα
πόδια του σαν κλακέτες πότε τα τακούνια και πότε τις
σόλες, ή χτυπώντας τα χέρια του πότε στο στήθος και
πότε στα πόδια εναλλάξ. Ένας θόρυβος σαν τον ήχο
του τρένου. Επίσης με τις δυο παλάμες του έκανε ένα
σχήμα, το φυσούσε και σφύριζε σαν το τρένο. Πολύ
ωραίο, το θυμάμαι ακόμα.

Το σπίτι του Φακίρη ήταν δίπλα ακριβώς από του
Γεραμούτσου. Η πρώτη γυναίκα του ήταν αδελφή της
Διαμάντως, της γυναίκας του Νίκου του Γλούμη (του
Μυστήριου). Πέθανε νωρίς αφήνοντάς του δυο κόρες
μικρές, την Ελένη και την Ασπασία. Η Ελένη έκανε
ωραία οικογένεια στην Αθήνα, αλλά και εκείνη έφυγε
νωρίς. Η Ασπασία παντρεύτηκε και αυτή μακριά από τη
Ζούρτσα, όπου και εργαζόταν. Καλή της ώρα, όπου και
να είναι.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από
τους αναγνώστες της εφημερίδας μας, επειδή πολλές
φορές διακόπτω την περιγραφή για το καφενείο, πα-
ρεμβάλλοντας ιστορίες και γεγονότα που μου έτυχαν
και που όμως σχετίζονται με την ύπαρξη του καφενείου.
Και αυτό δεν είναι σίγουρα κακό. Διότι αναδρομή στο
παρελθόν γίνεται. Ίσως κάποια από αυτά κάτι να
θυμίζουν και στους αναγνώστες, ιδίως στους μεγαλύ-
τερους. Ίσως η αναφορά και μόνο στην παλιά Ζούρτσα
κάτι τους λέει, κάτι αγγίζει μέσα τους.                                      

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Το  καφενείο  του  Φακίρη

Τέσσερις φίλοι στο καφενείο. 
Από αριστερά: Νίκος Παπαδόπουλος, 

Θύμιος Πολυχρονόπουλος, Πάνος Δαμπολιάς, Νίκος
Δημοσθενίδης. Όρθιος πίσω ο Μιχάλης Δημητρός, 

ο βοηθός του καφετζή. (Πάσχα του 1959)

Τέσσερα εξαδέλφια πίνουν τη μπίρα τους.
Από αριστερά: Νίκος Δημοσθενίδης, 

Ντίνος Βενετσανόπουλος, Δήμος Δημοσθενίδης,
Γιάννης Βενετσανόπουλος.  

Όρθια πίσω η δεύτερη γυναίκα του καφετζή, 
η Αμαλία. (Χριστούγεννα του 1958)
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Η  συνεστίαση  του  Συλλόγου  μας

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

(8η συνέχεια παρουσίασης εκθεμάτων μας)

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

3 ανδρομίδια (2 από Ζούρτσα και 1 από Βερβίτσα)- κιλίμια
υφασμένα το 1882. Μάλλινα. Συνήθως οι υφάντρες έγρα-
φαν και τα ονόματά τους και τη χρονολογία. (Βικτώρια Τά-
γαρη 1882 - Δωρεά Θανάση και Ελένης Δαΐκου) (Κλεώνη
Ν. Δόξα - Δωρεά Κλειώς Γιαννίτσα-Βασιλάκη) (από Βερβί-
τσα - Παναγιώτα Γ. Γκιουλέ - Δωρεά Αγγελικής Αλεξαν-
δρή). Η ανδρομίδα ήταν μεγαλύτερο κιλίμι.

Ανοιχτό 9:00-13:00 καθημερινά 
Δευτέρα κλειστά. 

Εκτός ωραρίου, κατόπιν συνεννοήσεως
Υπεύθυνη μουσείου: Βενέτη Ειρήνη

τηλ. 26250/41400  και  6972867878

• Αργαλειός 
μπροστά και πίσω ξύλινοι μοχλοί τυλίγμα-
τος (αντιά). Από τον μπροστινό μοχλό
(μπροστάντι), όπου κάθεται η υφάντρα,
τυλίγεται το υφαντό και ξετυλίγεται από
τον πίσω μοχλό (πισάντι) το νήμα. Τα
αντιά τα στερεώνουν με τις απλώστρες
(ξύλινες ράβδοι που κρατούσαν κόντρα
για να μένει τεντωμένο το σχοινί). Το ξυ-
λόχτενο συγκρατούσε το χτένι. Το χτένι
ήταν από κάτω. Από το χτένι περνούσε το
στημόνι = οι κλωστές. Μυτάρια —τα χρη-
σιμοποιούσαν για να ανοίγουν το νήμα.
Τα μυτάρια τα συγκρατούσαν τα καρού-
λια. Τα μυτάρια ανεβοκατέβαιναν με τα
ποδαρικά. Γκαγκαλίδες - νήματα σε μικρά
κουβαράκια για να γίνει το σχέδιο. Τυλι-
γαδιά - νήμα που το κάνανε μασούρι.
Κάτω από τον αργαλειό:
Λάκκος – ξύλινο εργαλείο επεξεργασίας
λιναριού.
• 2 Κούκλες
όρθια κούκλα: - μπόλκα: πουκάμισο ή
μπλούζα βαμβακερά που το φορούσαν
πάνω απ’ το μισοφόρι (ανήκε στη Φωτεινή

Κ. Βλάχου) (δωρεά Χρ. Βλάμη) - πάνω
από τη μπόλκα έβαζαν την μπαλαρίνα:
μάλλινη εσάρπα για το χειμώνα (ανήκε
στην Άννα Β. Γιαννίκου) (δωρεά Παγώνας
Ν. Γιαννίκου). – Βελέσι: φούστα υφαντή
στον αργαλειό. Είχαν το καθημερινό βε-
λέσι και το βελέσι της Κυριακής και των
γιορτών.
Καθιστή κούκλα: - φόρεμα υφάντρας
(δωρεά Χρυσούλας Κάσσαρη). Μπαλα-
ρίνα (ανήκε στην Τούλα Θ. Χατζή, δωρεά
της Θανασούλας Θ. Χατζή-Σπιθουράκη).

ΟΙ  ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ 
• Κράτησαν κι εφέτος την παράδοση τα

μέλη και οι φίλοι του τοπικού πολιτιστικού συλ-
λόγου και πρόσφεραν θέαμα και διασκέδαση
στους κατοίκους και τους επισκέπτες του χωριού
μας, με το 38ο καρναβάλι της Ζούρτσας.

Την Κυριακή έγινε η παρέλαση των αρμάτων
και ο χορός, ενώ τη Δευτέρα γιορτάστηκαν τα
κούλουμα στο Γυμνάσιο. 

• Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά, για τη βοήθεια
που πρόσφεραν, 

-τους εθελοντές: Δημήτρη Καπλάνη, Θανάση
Καπλάνη, Γιώργο Τσαούση, Γιάννη Γρηγορό-
πουλο, Βαγγέλη Γρηγορόπουλο, Ελένη Μπιμπή,
Γεωργιάννα Στραγάλη, Αλέξανδρο Λούτο, Γιάννη

Λιάπη, Σπύρο Βλάμη, Αναστάσιο Μανιάτη, Δη-
μήτρη Καππή, Θεμιστοκλή Κλέντο, Αποστολο-
πούλου Παναγιώτα.

-τους χορηγούς: Διαμαντή Πιπιλή, Παντο-
πωλείο Καπλάνη, Πρατήριο Άρτου Λεμπέση,
Centro Cafe, Πέτρο Μπηλιώνη, Φάρμα Κουκλα-
μάνη, Α.Ο. «Απόλλων».                                                                                                                                                             

-τα καταστήματα που προσέφεραν δώρα
για τη λαχειοφόρο αγορά του αποκριάτικου χο-
ρού.    

-όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην παρέ-
λαση του Καρναβαλιού, καθώς και όλο τον
κόσμο που στήριξε τις εκδηλώσεις με την πα-
ρουσία του.

• Πραγματοποιήθηκε κι εφέτος, με
μεγάλη συμμετοχή και πλήρη επιτυχία η
ετήσια συνεστίαση του Συλλόγου μας το
μεσημέρι της Κυριακής, 12 Μαρτίου 2017,
στην αίθουσα δεξιώσεων ΝΕΦΕΛΗ-
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, στην Πάρνηθα. Με άφθονο
και πολύ καλό φαγητό, με άψογη εξυπη-
ρέτηση και περιποίηση, με εξαιρετική μου-
σική, που ήταν δύσκολο να αντισταθεί κα-
νείς στις προκλήσεις της, περάσαμε πολύ
όμορφες στιγμές: μιλήσαμε, επικοινωνή-
σαμε, διασκεδάσαμε και χορέψαμε με κέφι
(σχεδόν μέχρι… εσπέρας!) και οι πιο τυ-
χεροί της λαχειοφόρου αγοράς έφυγαν
με τα δώρα, που ήταν ευγενική προσφορά
συμπατριωτών και φίλων «χορηγών» μας,
τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.                                                                                                                                             

• Ανάμεσα στους παρευρεθέντες ήταν,
με την παρέα τους, και τίμησαν την εκδή-
λωσή μας οι συμπατριώτες μας κ.κ. Αλε-
ξανδρόπουλος Κων/νος, αρχηγός της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης του Δήμου μας, Κα-
πλάνη Αλεξάνδρα, πρόεδρος του συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων των σχολείων μας,
Πιτσινή Άννα, συνεργάτιδά μας στο χωριό
και ήδη πρόεδρος του συλλόγου γυναικών,
Παπαγιώργος Νικόλαος, φύλακας αρχαι-
οτήτων της περιοχής μας, οι συμπατριώτες

μας Πετραλωνίτες Νίκος Κουρούβανης,
επί μακρά σειρά ετών πρόεδρος (επίτιμος
τώρα) του Συλλόγου Πετραλωνιτών, και
Βασίλης Σαλακάς, επίτιμος δικηγόρος, δι-
ευθυντής της εφημερίδας «ΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩ-
ΝΑ», ο συμπατριώτης μας ιερέας Νικόλαος
Τσούτας, και, με τους χαιρετισμούς του, ο
δήμαρχος Ζαχάρως-Φιγαλίας κ. Φάμελος
Νικόλαος, που δεν κατάφερε να έρθει,
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.                                                                               

• Η πρόεδρος του Συλλόγου μας Χρυ-
σούλα Κάσσαρη, αφού καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στο γε-
γονός ότι η συνεστίαση αυτή γίνεται εδώ
και 65 χρόνια, από την ίδρυση του Συλλό-
γου το 1953, επαναφέρει μνήμες από τα
παιδικά μας χρόνια, που τις απόκριες έσμι-
γαν σε κοινό φαγοπότι και γλέντι οι χω-
ριανοί και εξακολουθεί να μας ενώνει κάθε
χρόνο σαν μια οικογένεια, για να προσπα-
θούμε αγαπημένοι για το καλό του Συλ-
λόγου και του χωριού μας στα εύκολα και
στα δύσκολα. Τέλος, ευχαρίστησε θερμά
όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
Συλλόγου και ιδιαίτερα τους συμπατριώτες
που ήρθαν κι εφέτος από το χωριό μας,
για να βρεθούμε και να διασκεδάσουμε
μαζί. 

YΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

• Ραπτομηχανή Singer 1875 
(δωρεά Νίνας Τσόπελα)

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο


