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• Δε θα ήταν υπερβολή, αν λέγαμε ότι την κο-
ρυφαία πολιτιστική εκδήλωση του καλοκαιριού που
μας πέρασε, φιλοξένησε κι εφέτος το Μοναστήρι.
Πέρυσι, τον ίδιο καιρό, στο χώρο του καλαίσθητου
και γεμάτου ιστορία βυζαντινού αυτού μνημείου, με
τη φροντίδα των ίδιων, όπως κι εφέτος, διοργανωτών,
απολαύσαμε μια θαυμάσια πνευματική και καλλιτεχνική
εκδήλωση, αφιερωμένη στο Σίμωνα Καρά, που, κατά
κοινή ομολογία και παραδοχή, θα μείνει αξέχαστη
στη μνήμη μας, ως η καλύτερη που έχει γίνει στη
Ζούρτσα εδώ και πολλά χρόνια. Και είχαμε φύγει με
την ευχή να μπορέσουμε (και με την πεποίθηση ότι
πρέπει) να καθιερώσουμε και να συνεχίσουμε να
πραγματοποιούμε τέτοιες εκδηλώσεις. Και να, που
φέτος, ο Σύλλογος Ζουρτσάνων Αθήνας, οι Πολιτιστικοί
Σύλλογοι Νέας Φιγαλίας και Φασκομηλιάς, η Τοπική
Κοινότητα Νέας Φιγαλίας, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
του χωριού μας και η φιλοτιμία μεμονωμένων συμπο-
λιτών μας, κατάφεραν να μας προσφέρουν  και  πάλι
μια εκδήλωση υψηλών αξιώσεων, εφάμιλλη της πε-
ρυσινής, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους αι-
ρετοί εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μαζικών φορέων, καθώς
και πλήθος συμπολιτών μας και επισκεπτών. 

• Την Κυριακή, 26 Αυγούστου, μετά τη Θεία
Λειτουργία, στο θαυμάσιο χώρο που δημιουργούν
ο περικαλλής βυζαντινός ναός και ο αειθαλής
σκιερός πλάτανος, απολαύσαμε την εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση του βιβλίου
«ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΣ (ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΙΑ)
ΗΛΕΙΑΣ - Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ».
Συγγραφείς του είναι η δρ. Αναστασία Κουμούση, δι-
ευθύντρια Αρχαιοτήτων Αχαΐας, και ο συνεργάτης
της αρχαιολόγος Νικόλαος Βασιλάκης, οι οποίοι ήταν
οι υπεύθυνοι και άξιοι πρωταγωνιστές των εργασιών
της αποκατάστασης. Την παρουσίαση του βιβλίου
έκανε η δρ. Μαρία Γεωργ. Πιπιλή, αρχαιολόγος,
επίτιμη διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης Αρχαιότητας
της Ακαδημίας Αθηνών. Για το πολύτιμο βιβλίο έχουμε
γράψει σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας και
ήταν ευχής έργο το ότι διανεμήθηκε δωρεάν κατά
την εκδήλωση, για να μελετήσει ο καθένας μας την
ιστορία του Μοναστηριού, αλλά, κυρίως, την πορεία
των εργασιών αποκατάστασης και τα κρυμμένα
μυστικά και ευρήματα, που έφερε στο φως και που
μας παρέδωσε ένα μνημείο-καύχημα για το χωριό
μας, με πανελλήνια εμβέλεια.                                                                   

• Εξίσου πολύτιμη ήταν και η παρουσίαση του
βιβλίου από την κ. Μαρία Πιπιλή, που με την επι-
στημονική, εμπεριστατωμένη και κατανοητή ομιλία
της, μας βοήθησε να πάρουμε μια πρώτη, ολοκληρω-

μένη γεύση από το βιβλίο και -επομένως- από το ίδιο
το αντικείμενό του, από το περιεχόμενό του, που,
επιγραμματικά, το αναφέραμε πιο πάνω.                                                                                                                                         

• Αλλά η εκδήλωση είχε κι άλλους πρωταγωνι-
στές. Για το μεγάλο συμπατριώτη μας μουσικολόγο
Σίμωνα Καρά, που έργο ζωής του υπήρξε η έρευνα
της βυζαντινής και της δημοτικής μας παράδοσης και
η διατήρηση των θησαυρών της, μίλησε ο συμπα-
τριώτης μας εκπαιδευτικός Δημήτρης Κρανίτης. Μας
αποκάλυψε άγνωστες πλευρές της ζωής, της δράσης
και της προσωπικότητας του Σίμωνα Καρά, πράγμα
που μας βοηθάει να συμπληρώσουμε τη «μυθική» 
-ούτως ή άλλως- εικόνα του σπουδαίου αυτού αν-
θρώπου και δάσκαλου, με μια ομιλία εμπεριστατωμένη,
τεκμηριωμένη, γλαφυρή και απολαυστική. Για όσους
δεν ήταν παρόντες, δημοσιεύουμε σε αυτό το φύλλο
τις ομιλίες και των δύο ως άνω ομιλητών καθώς και
του Προέδρου μας Βασίλη Γλούμη. Άλλωστε, αξίζουν
να παραμείνουν και ως γραπτά ντοκουμέντα, προ-
φυλαγμένα από τον κίνδυνο της λήθης, που απειλεί,
με την πάροδο των χρόνων, καθετί προφορικό.                                                                                                                                   

• Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν και αρκετά γνήσια
και ωραία δημοτικά τραγούδια, από εκείνα που
συγκέντρωσε και διέσωσε ο Σίμων Καράς. Και
καθώς ακούγονταν από το κασετόφωνο, τα χόρεψαν
με λεβεντιά και χάρη άντρες και γυναίκες του
Λαογραφικού Πολιτιστικού Ομίλου Κρεστένων
«ΔΡΩΜΕΝΑ», που προσφέρθηκαν ευγενώς να προσ-
δώσουν εορταστική κατάληξη στην εκδήλωση και να
ενθουσιάσουν τους παρευρισκόμενους, πολλοί από
τους οποίους χόρεψαν, επίσης, παίρνοντας μέρος σε
ένα μικρό αλλά όμορφο χαροκόπι.                                                                                                                            

• Αφήσαμε για το τέλος τον πιο μεγάλο πρωτα-
γωνιστή, που, σε ό,τι έχει σχέση με το Μοναστήρι,
θα είναι πάντοτε εκεί, είτε με τη φυσική του παρουσία
είτε με τη νοητή, όπως αυτή τη φορά. Δεν έχει
ανάγκη από επαίνους και από τίτλους, εντούτοις
είναι ο μεγάλος ευεργέτης, που με την αγάπη, την
ευαισθησία και την οικονομική του προσφορά, το
Μοναστήρι, από την εγκατάλειψη και την αφάνεια,
αναδείχθηκε σε πολύτιμο ιστορικό, θρησκευτικό και
πολιτιστικό μνημείο, από τα σημαντικότερα της πε-
ριοχής μας. Είναι ο ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής
Γεώργιος Δαΐκος και η σύζυγός του Μαρίκα, που
τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για μια ακόμη φορά. 

Ευχαριστούμε θερμά, επίσης, όλους τους προ-
αναφερθέντες συντελεστές αυτής της εκδήλωσης
και όλους τους καλεσμένους, τους συμπατριώτες και
τους φίλους, που την παρακολούθησαν.

(Oι ομιλίες δημοσιεύονται στις σελίδες 4-7).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Διαβάστε  σ’  αυτό  το  φύλλοΔιαβάστε  σ’  αυτό  το  φύλλο

Η  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ                                               
ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΟN ΣΙΜΩΝΑ  ΚΑΡΑ

Ο  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ  Ο  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ  
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

Την Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018, θα πραγ-
ματοποιηθεί ο εκκλησιασμός του Συλλόγου μας
για την εορτή του πολιούχου του χωριού μας
Αγίου Νικολάου, στον Ιερό Ναό της Παναγίας
Θεοτόκου, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 260, Άγιος
Δημήτριος.

Όσοι θα έρθουν με το μετρό, θα κατεβούν
στο σταθμό «Άγιος Δημήτριος» και θα βαδίσουν
περίπου 500 μέτρα προς τα πίσω.

Σας περιμένουμε όλους, τόσο στη Θεία Λει-
τουργία, όσο και στον καφέ, που θα προσφερθεί
μετά, σε κατάλληλη αίθουσα του ναού.

Τηλέφωνα: του ναού 210-9711571, και του
συμπατριώτη μας Ιερέα Πατρός Νικολάου Τσούτα
6934533867 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου, η εφημερίδα μας

αποτίει φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους συντελεστές

του Έπους του ’40 και της Εθνικής Αντίστασης.

Η  ΠΟΡΕΙΑ  (Η΄  Η  ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ)  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΤΟΝ  ΑΓΙΟ  ΝΙΚΟΛΑΟ

Διάχυτα, διαπιστώνουμε και ακούμε,
είναι τα ερωτηματικά και η αγωνία πολλών
συμπολιτών μας για το θέμα της αποκα-
τάστασης της κεντρικής εκκλησίας του
χωριού μας και της επαναλειτουργίας της.
Δικαιολογημένα αναρωτιούνται και μας
ρωτούν, εκφράζοντας και τη δυσαρέσκειά
τους για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά
με τις εργασίες στο ναό, που δεν προχω-
ρούν. Και είναι δικαιολογημένη η ανησυχία
τους, πρώτον, επειδή τους λείπει, εδώ
και πολύ καιρό, ο εκκλησιασμός, η τέλεση
Μυστηρίων και, γενικά, η ακώλυτη άσκηση
των θρησκευτικών τους καθηκόντων στον
Άγιο Νικόλαο, όπου γίνονταν ανέκαθεν.
Και δεύτερο, διότι, ως πολίτες και ενορίτες,
δικαιούνται να γνωρίζουν πλήρως το τι

συμβαίνει γύρω από το σοβαρό αυτό θέμα
του χωριού, για το οποίο, μάλιστα, πολλοί
έδειξαν και έμπρακτα το ενδιαφέρον τους,
ανταποκρινόμενοι στην επιστολή-έκκληση
του Ιερέα και του Εκκλησιαστικού Συμ-
βουλίου για οικονομική υποστήριξη.

Δικαιούνται, επομένως, επίσημη ενη-
μέρωση από τους αρμόδιους και γι’ αυτό
απευθύνονται και στον Σύλλογό μας.
Όμως, ο Σύλλογός μας ούτε αρμόδιος
είναι ούτε επίσημη ενημέρωση έχει. Πολλά
λέγονται και ακούγονται, είτε βάσιμα είτε
όχι. Το μόνο επίσημο στοιχείο που έχουμε
στα χέρια μας, είναι ένα έγγραφο της αρ-
μόδιας για τέτοια έργα Υπηρεσίας Δυτικής
Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου,
που εδρεύει στην Πάτρα, με ημερομηνία

27-6-2018, στο οποίο αναφέρεται ότι,
κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε
μαζί με την αρμόδια Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία Ηλείας, διαπίστωσε ότι στο εσωτε-
ρικό του ναού έχουν υλοποιηθεί εργασίες
καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων μελετών
και για το λόγο αυτό διετάχθη η διακοπή
κάθε εργασίας, μέχρι νεοτέρας, όπως
γράφει, κατά λέξη. 

Τι έχει προηγηθεί, πώς και γιατί φτά-
σαμε ως εδώ και πώς και πότε οι εργασίες
θα ξαναρχίσουν, ο Σύλλογός μας δεν
γνωρίζει. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια
επίσημη ενημέρωση όλων μας από τους
τοπικά αρμόδιους για όλα τα θέματα, τε-
χνικά, οικονομικά κλπ., για να σταματήσει
η αγωνία που δημιουργείται από την

άγνοια, αλλά και οι εντυπώσεις και, ενδε-
χομένως, η παραπληροφόρηση από διά-
φορες εικασίες και φήμες που κυκλοφο-
ρούν. Το να μπαίνουν τα πράγματα στη
θέση τους και στις αληθινές τους διαστά-
σεις, συμφέρει και προστατεύει όλους
από αφελείς, ανεύθυνες και, πιθανόν, κα-
κόβουλες διαδόσεις. Η εφημερίδα μας
πρόθυμα θα δημοσιεύσει κάθε κείμενο
που οι αρμόδιοι θα θελήσουν να της απο-
στείλουν, που θα αποσκοπεί στην υπεύθυνη
ενημέρωση των αναγνωστών της και όλων
των συμπολιτών μας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΓΛΟΥΜΗΣ
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Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Ν  Ι  Κ  Α  

Αισθάνομαι την ανάγκη και τη μεγάλη υποχρέωση να
γράψω δυο λόγια για το θείο μου το Γιώργο Νίκα, που
έφυγε από τη ζωή στις 15/5/18, στα 92 του
χρόνια. Ήταν ο μικρότερος των πέντε παι-
διών του παππού μου Αναστάσιου Νίκα,
που είχε, επίσης, το Θύμιο, την Καλλιρρόη,
το Λυμπέρη και τη Μαρία. Έμεινε από
μικρός ορφανός από μητέρα και, όπως μου
έλεγε μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής
του, «μητέρα και αδερφή είχα τη μάνα σου,
την Καλλιρρόη». Αποφοίτησε από τη σχολή
των Ευελπίδων και ακολούθησε όλες τις
βαθμίδες του στρατού ξηράς, υπηρετώντας
το Σώμα Υλικού Πολέμου. Μετεκπαιδεύτηκε
για δύο χρόνια στην Αμερική και αποστρα-
τεύτηκε με το βαθμό του στρατηγού από
τις ένοπλες δυνάμεις. Όμως, αν θέλουμε
να περιγράψουμε το θείο το Γιώργο, έτσι
όπως τον γνώρισα εγώ από μικρός και από κοντά, θα
έλεγα ότι ήταν πρώτα ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Με τη λέξη αυτή
θέλω να αποτυπώσω το χαρακτήρα και την αγάπη του
για τον συνάνθρωπο. Τον γνώρισα, όταν και εγώ υπηρέτησα
δίπλα από το γραφείο του στα Γιάννενα, στην 8η Μεραρχία
και είχα την ευλογία και την τύχη να βρεθώ με δικές του
ενέργειες στη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης
Υλικού Πολέμου. 

Παρέα με το θείο Γιώργο, κάπου στα τέλη του 1973
ως τα τέλη του 1975, στα Γιάννενα, μαζί με τη θεία Πόπη

και τον μικρό τότε Τάσο, περάσαμε μια διετία από τις κα-
λύτερες που έχω να θυμάμαι. 

Όμως, αγαπημένε θείε Γιώργο, δεν είναι
αυτά μόνο, για τα οποία σε θυμόμαστε και
που μας λείπεις. Ήταν τα καλά σου λόγια,
η θετική ενέργεια που εξέπεμπες, ο ήρεμος
και πράος χαρακτήρας σου, η αγάπη σου
για όλους, τους συγγενείς και φίλους, τον
συνάνθρωπο και η βαθιά πίστη σου στο
Θεό. Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκες με
τη συγγραφή, δημοσιεύοντας πολλά άρθρα
σε πολλά έντυπα φύλλα, του Συλλόγου
μας αλλά και του εθνικού τύπου. Είχα την
τιμή πολλά από αυτά να τα συρράψουμε
και να εκδώσω τα δημοσιεύματα που κυ-
κλοφόρησαν το 2015 και το 2016 σε δύο
αντίτυπα. Σε όλα αυτά, θείε, ο αναγνώστης
διακρίνει, όπως μου έλεγες, την αγάπη και

την αφοσίωση σε τρία πράγματα: στο τρίπτυχο «πατρί-
δα-θρησκεία-οικογένεια», τα οποία υπηρέτησες πιστά σε
όλη σου τη ζωή. 

Υπηρετώντας την πατρίδα και καθώς προβιβαζόσουν
στους ανώτερους βαθμούς, πέρασες από πολλούς τόπους.
Και τώρα, αγαπημένε μας θείε, έφυγες από κοντά μας
για τον ουρανό, όπου, όπως λέει και η εξόδιος ακολουθία,
«ητοιμάσθη σοι τόπος αναπαύσεως», που σου αξίζει.
Εμείς θα σε θυμόμαστε και θα ζεις στην καρδιά μας για
πάντα!                                Καραχάλιος Γιάννης-Σία-Ηρώ

Απεβίωσε στις 15 Μαΐου 2018, σε ηλικία 92 ετών, και
ετάφη στο κοιμητήριο του Θολού, ο Γεώργιος Αναστ.
Νίκας, ένας σπουδαίος άνθρωπος του Συλλόγου μας,
που τα τελευταία χρόνια περνούσε πολύ καιρό στην
εξοχική του κατοικία στο Θολό, κοντά στη φύση, που
πολύ αγαπούσε. 

Ήταν ο μικρότερος από τα πέντε παιδιά της οικογένειας
και, παρόλο που ορφάνεψε από μάνα στην ηλικία των 10
ετών, κατάφερε να πετύχει στη ζωή του. Υπήρξε άριστος
μαθητής, φοίτησε στη Σχολή Ευελπίδων, υπηρέτησε ευ-
δόκιμα στο Στράτευμα ως αξιωματικός και αποστρατεύτηκε
με το βαθμό του Ταξίαρχου. Ήταν άριστος στρατιωτικός,
τέλεια κατατοπισμένος και αναντικατάστατος στο αντι-
κείμενό του και έχαιρε της αγάπης και της εκτίμησης
όλων, τόσο των υφισταμένων του όσο και των ανωτέρων
του. Ήταν ακέραιος χαρακτήρας, προσηνής, κοινωνικός,
καλός πατριώτης και βαθειά θρησκευόμενος. 

Όταν αποστρατεύθηκε και εγκαταστάθηκε με την οι-
κογένειά του στην Αθήνα, ασχολήθηκε με ιδιαίτερο ζήλο
με το Σύλλογο των Ζουρτσάνων, έγινε δραστήριο μέλος
του και προσέφερε μεγάλη βοήθεια για την πραγματοποίηση
των στόχων του Συλλόγου επί πολλά χρόνια, ως μέλος
του Δ.Σ., (στο οποίο, μάλιστα, έχει θητεύσει και προσφέρει
και η καθ’ όλα αξιόλογη σύζυγός του Καλλιόπη), ως Γεν.
Γραμματέας και ως υπεύθυνος της έκδοσης της εφημερίδας
μας για αρκετό καιρό, από το ξεκίνημά της το 1984.

Έγραφε και δημοσίευε τακτικά στην εφημερίδα άρθρα
του μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Γνώριζε
καλά την Ιστορία. Πολλά άρθρα του αναφέρονται στις με-
γάλες στιγμές της νεότερης Ιστορίας μας και στους πρω-
ταγωνιστές των απελευθερωτικών αγώνων του Έθνους.
Σε πολλά επίσης άρθρα του έχουν διατυπωθεί οι ανησυχίες
του για τη σημερινή κρίση των ηθικών, κοινωνικών, θρη-
σκευτικών και άλλων αξιών, για την οικονομική κρίση, για
το μέλλον της Ελλάδας.

Όσοι γνωρίσαμε τον Γιώργο Νίκα, θα τον θυμόμαστε
πάντα για τις αρετές του, για την ενσυνείδητη γνώση
του, για την πολύπλευρη προσφορά του και τη μεγάλη
αγάπη του για τη Ζούρτσα.    

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και μακάριος
να είναι εκεί όπου του αξίζει.  

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του, τόσο προ-
σωπικά όσο και από Δ.Σ. του Συλλόγου μας, που με εξου-
σιοδότησε να αφιερώσω τα λίγα αυτά λόγια στη μνήμη
του αξέχαστου Γιώργου.      

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΟΥ

Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα παλαιότερο νοσταλ-
γικό ποίημα του εκλιπόντος, αδημοσίευτο ως τώρα.

Το πατρικό μου σπίτι

Εκεί στο μικρό χωριό μου, σε μια βουνοπλαγιά,
με παν οι θύμησές μου, στα χρόνια τα παλιά.
Και ταξιδεύει η μνήμη μου στ’ ωραίο χωριουδάκι
που βρίσκεται τ’ αξέχαστο το πατρικό κονάκι.

Το σπίτι που γεννήθηκα, δεν το ’χω ξεχασμένο, 
στη μνήμη όπως τ’ άφησα, το έχω χαραγμένο.

Του σκύλου τα γαυγίσματα ν’ ακούγονται τα βράδια, 
των κοπαδιών βελάσματα τη μέρα στα λιβάδια.
Τη φύση καταπράσινη, με ομορφιές γεμάτη 
κι όλα τριγύρω ζωγραφιά, δε χόρταινε το μάτι.

Όμως σημάδια άφησε τριγύρω του ο χρόνος
κι αβάσταχτος ριζώθηκε μες στην ψυχή ο πόνος.

Από πραμάτειες αδειανά τα πήλινα πιθάρια 
κι ούτε τσαπέλες κρέμονται στης στέγης τα δοκάρια. 
Κι η θέση του πατέρα μου εκεί δίπλα στο τζάκι, 
άδεια κι αυτή. Πως νοσταλγώ, που ήμουνα παιδάκι!

Όλα τριγύρω μοιάζουνε, σαν να ’χουν ξεψυχήσει, 
λείπει κι η μάνα από καιρό, ποιος θες να τα φροντίσει;
Σπίτι χωρίς νοικοκυρά μαραίνεται και φθίνει, 
ποιο χέρι θες να απλωθεί, για να το ομορφύνει;

Κι εγώ που έγινα αστός, σαν πάω στο χωριό μου, 
πάω να βρω το έρημο το σπίτι των γονιών μου.
Εκεί, στην όμορφη πλαγιά, σιγά θ’ ανηφορίσω
και τον καιρό που ’μουν παιδί, γλυκά θ’ αναπολήσω.

Και όταν έλθει η στιγμή να τ’ αποχαιρετήσω, 
ένα κομμάτι από ψυχή ξωπίσω μου θ’ αφήσω.
Τ’ άψυχα ζωντανεύουνε και μου μιλούν θαρρώ
και λεν «κοντά μας μείνε, θα βρεις γαλήνη εδώ».

Γεώργιος Αν. Νίκας

Επιτυχίες 
➤ Ο Αναστάσιος Κακούρης του Χρήστου (εγγονός της

Ελευθερίας Κακούρη) πήρε το πτυχίο της Σχολής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ-
σαλονίκης.

➤ Η Σπυριδούλα-Καλλιρρόη Καραχάλιου πήρε το πτυχίο
της στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

➤ Ο Ιωάννης Πιτσινής του Πέτρου εισήχθη στη Μαθη-
ματική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

➤ Η Ελένη Πιτσινή του Σωτηρίου εισήχθη στο Τμήμα
Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

➤ Η Μαρία Ανδρέου Παπανδρέου εισήχθη στην Αρχι-
τεκτονική Πατρών. 

➤ Η Στρατονίκη Αθανασοπούλου του Σπύρου εισήχθη
στο Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφολογίας ΤΕΙ Κρήτης
Σητεία.

Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια.

Γεννήσεις
➤ Στις 12-7-2018 ο Στέφανος Τσίμπης και η Ευφροσύνη

Θεοδωροπούλου απέκτησαν το 11ο παιδάκι τους,
αγοράκι και του έδωσαν το όνομα Μηνάς.

➤ Στις 25-7-2018 ο Κρεσταινίτης Γεώργιος και η Φανή
Κατσώλη απέκτησαν αγοράκι.

➤ Στις 8-8-2018 ο Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος και
η Βίκη Κολόκα απέκτησαν αγοράκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαφτίσεις
➤ Στις 11-8-2018 ο Μαυροειδής Δημήτριος και η Αμαλία

Τσαούση βάφτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν
το όνομα Μαρία-Χλόη.

➤ Στις 11-8-2018 ο Χατζής Άρης και η Ειρήνη βάφτισαν
το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα Κων-
σταντίνα.

➤ Στις 18-8-2018 ο Χατζής Παναγιώτης και η Γεωργία
Μανιάτη βάφτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν

το όνομα Δημήτριος.
➤ Την1-9-2018 ο Γρηγορόπουλος Ιωάννης και η Αντιόπη

βάφτισαν το κοριτσάκι τους με το όνομα Μαρία-Γα-
ληνή.

➤ Στις 8-9-2018 ο Μαγνήσαλης Δημήτριος (γιος της
Χριστίνας Πιτσινή) και η Αλεξία βάφτισαν το κοριτσάκι
τους και του έδωσαν το όνομα Χριστίνα. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

Γάμοι
➤ Στις 23-6-2018 έγινε ο γάμος του Κοκκινάκου Ιάσονα

και της Κρεμαστιώτη-Κουτσοπούλου Βασιλικής (εγ-
γονής του Άγγελου Κουτσόπουλου) στην Αγία Φωτεινή
Μαντινείας Τρίπολης.

➤ Στις 26-8-2018 έγινε ο γάμος του Ζαχαρόπουλου
Γρηγόρη και της Γιούλας Λιάπη στον Ι. Ν. Παναγίας
Νέας Φιγαλίας.

➤ Την 1-9-2018 έγινε ο γάμος του Αντώνη Μεγρέμη και
της Κων/νας Σερεμέτη του Κων/νου στον Ι. Ν. Αγίας
Παρασκευής Αττικής. 

➤ Στις 22-9-2018 έγινε ο γάμος του Λατάνη Χρήστου
και της Νικολέτας Βλάχου (κόρης του Ηρακλή Βλάχου)
στον Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων. 
Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Απεβίωσαν και ετάφησαν
➤ 17-7-2018 Παπαδόπουλος Λεωνίδας, ετών 62, στον

Άγιο Ηλία.
➤ 5-8-2018 Κωνσταντίνος Χρ. Δέδες, ετών 61 στο Α΄

Νεκροταφείο Αθηνών.
➤ 23-8-2018 Βλάμης Γρηγόριος, ετών 94, στον Άγιο

Ηλία.
➤ 27-8-2018 Στυλιανού Μάρκος (σύζυγος Δήμητρας

Γεραμούτσου), ετών 70, στην Αθήνα.
➤ 27-8-2018 Ανδρίκουλα-Κουτσοπούλου Θεοφανή, ετών

93, στην Αθήνα.
➤ 1-9-2018 Κουτσούνη Αναστασία, ετών 83, στον Άγιο

Ηλία.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΔΥΟ  ΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΘΕΙΟ  ΓΙΩΡΓΟ  ΠΟΥ  ΕΦΥΓΕ...

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΑ

Έφυγε πρόσφατα από τη ζωή (8-8-
2018) ο γνωστός Πολιτικός Μηχανικός
Ιωάννης Νισταζάκης.  

Ήταν σύζυγος της αρχιτέκτονος Μαρίας
Κωνσταντίνου Φλέσσα, κόρης του
«ΝΤΙΝΟΥ», όπως τον έλεγαν. Αν και δεν
ήταν η καταγωγή του από τον τόπο μας,
εμπνεύστηκε την αγάπη για το χωριό από
τη σύζυγό του αλλά και από τον πεθερό
του.   

Δημιούργησαν μαζί με τη σύζυγό του
Τεχνικό Γραφείο στην Αθήνα, το οποίο συ-
νεχίζει να υπάρχει και στις μέρες μας από
το γιο τους. Μαζί με τη σύζυγό του μελέ-
τησαν και προσέφεραν χωρίς αμοιβή ση-

μαντικά έργα. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη
μελέτη του κτηρίου του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Ζούρτσας, μια μελέτη του Παλαιού
Κοιμητηρίου στον Προφήτη Ηλία και, τε-
λευταία προσφορά τους, τη μελέτη για την
ανέγερση του νέου Δημαρχείου του Δήμου
Φιγαλίας. Για το συγκεκριμένο έργο, μάλι-
στα, τους απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα
από τον Δήμο σε σχετική εκδήλωση, όπου
και ονομάστηκαν και οι δυο ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΗ-
ΜΟΤΕΣ.

Ο Σύλλογός μας αφιερώνει αυτά τα
λίγα λόγια στη μνήμη του εκλιπόντος και
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους
οικείους του.         

Στη μνήμη Ιωάννη  Νισταζάκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Ο Οκτώβριος έφτασε στη μέση του. Μας το λέει το
ημερολόγιο. Και όχι μόνο. Μας το λέει ο συννεφιασμένος
ουρανός, τα πρωτοβρόχια, τα χελιδόνια που συνεδριάζουν
στα σύρματα, έτοιμα να φύγουν, μας το λέει το θερμόμετρο
που κατεβαίνει. 

Ο Θύμιος τα βλέπει όλα αυτά, αλλά στο μυαλό του
έχει άλλα πράγματα. Η γη έχει μαλακώσει αρκετά από
τις πρώτες βροχές. Αν ξαναβρέξει, υπάρχει κίνδυνος να
βαρύνει, να γίνει λάσπη και μετά είναι δύσκολο να καλ-
λιεργηθεί. Πρέπει να βιαστεί να σπείρει. 

- Γυναίκα, για ’τοίμασε το σπόρο, γιατί ο καιρός δε
μας παίρνει.

- Εσένα περίμενα. Το σπόρο τον έχω τι καιρό ετοιμάσει.
Κοσκινισμένος και διαλεγμένος ένα – ένα σπυρί. Ούτε
αγριόβρωμη, ούτε ήρα, ούτε τίποτα.

- Ε, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε αύριο κιόλας.
- Ό,τι κανονίσεις.
Ξυπνάνε το πρωί κατά τις 6 η ώρα, ετοιμάζονται,

φορτώνουν στα ζώα τα «τσάγνια», τις αξίνες, το αλέτρι,
το ζυγό, τα προσκέφαλα, τα σκοινιά και το σπόρο και ξε-
κινάνε.

Σε μισή ώρα φτάνουν στο χωράφι. Ζέγνει ο Θύμιος
τα ζώα στο ζυγό, έτοιμα για το όργωμα. Βάνει στο
ντορβά μερικό σιτάρι, χωρίζει -με το μάτι- ένα μέρος του
χωραφιού, τη σποριά, όπως τη λένε, και με τη χούφτα
του αρχίζει να σπέρνει.

Μόλις τελειώνει, πάει στο ζευγάρι, βγάνει τον κούκο
του, κάνει τρεις φορές το σταυρό του κατά την ανατολή
και έτοιμος. Με το ένα χέρι πιάνει το χερούλι του
αλετριού, με το άλλο τα λουριά και τη βίτσα, για να
αναγκάζει τα ζώα. Ξεκινάει τη δύσκολη δουλειά του ορ-
γώματος. Πολύ δύσκολη δουλειά. Όλο το σώμα είναι σε
εγρήγορση. Πόδια, χέρια, πλάτες, μέση, συμμετέχουν
όλα και κοπιάζουν όλα. Δεν είναι τυχαίο που το όργωμα
λέγεται και καμάτι. Επιφέρει (προκαλεί) κάματο, υπερ-
βολική κούραση στο σώμα. 

Με το που ξεκινάει, το σκυλί νομίζει ότι θα φύγουν
και πάει από πίσω. Μια δυο στροφές, μετά καταλαβαίνει
ότι δε φεύγουν, βαριέται και πάει και ξαπλώνει ανάσκελα
στον ήλιο. Και μετά σου λένε… σκυλίσια ζωή.

Το χώμα ανασκουμπώνεται φρέσκο, μαυρισμένο, είτε
σε μάτσες είτε σε μικρούς σβόλους. Η σουσουράδα πηδάει
από μάτσα σε μάτσα καμαρωτή καμαρωτή, κουνώντας
την ουρά της, και τσιμπολογάει ένα σκουληκάκι, μια
κάμπια, ένα ζουζούνι, που το χώμα τα ’βγαλε στην επι-
φάνεια. 

Η Θύμιαινα, με την αξίνα στο χέρι «βαρεί» στις άκρες,
εκεί που δεν πάει το αλέτρι, για να μη μείνει κανένα
σημείο άσπαρτο και φάνε το σπόρο τα πουλιά.

Και εκεί που όλα πήγαιναν ρολόι, ακούγεται ξαφνικά
ένα δυνατό κρακ. Ωχ! Τι έγινε; Σκάλωσε το υνί σε μια
δυνατή ρίζα ή σε ένα κοντρί και έσπασε το σταβάρι.
Ζημιά μεγάλη.

- Φτου, να πάρει η ευχή. Αυτό μας έλειπε τώρα.
- Κακό που πάθαμε, λέει και η Θύμιαινα. Και τώρα τι

θα κάμουμε; Πού θα βρούμε άλλο αλέτρι;
- Κάποιος μας μάτιασε, λέει ο Θύμιος. Δεν εξηγείται

αλλιώς.
Όχι, Θύμιο. Κανένας δε σας μάτιασε. Απλώς, εφαρ-

μόστηκε ο νόμος της φύσης. Το σταβάρι έχει ορισμένη
αντοχή. Αν η αντίσταση είναι μεγαλύτερη και ξεπερνάει
την αντοχή του, επόμενο είναι να σπάσει. Απόδειξη αυτού
που λέω είναι ότι έσπασε στο σημείο που έχει την τρύπα
για να μπει μέσα η σπάθη, στο πιο αδύνατο. Τέλος πάν-
των.

- Γυναίκα, άιντε να σκάψουμε με τις αξίνες το υπόλοιπο
της σποριάς, για να σκεπάσουμε το σπόρο, μην τον φάνε
τα πουλιά, και μετά να φύγουμε, να ιδούμε τι θα κάμουμε. 

- Για πες μου τι σκέφτεσαι τώρα; Πού θα βρούμε αλέ-
τρι;

- Θα ιδούμε, καημένη, έχει ο Θεός.
Έσκαψαν το σπαρμένο μέρος, τελείωσαν, εφόρτωσαν

τα ζώα και πήραν το δρόμο του γυρισμού. Επειδή θέλουν
κάνα μισάωρο να φτάσουν, θα εκμεταλλευτούμε το χρόνο
να εξηγήσουμε κάποια πράγματα.

Το αλέτρι, το παλαιό, το ξύλινο, για το οποίο
μιλάμε, αποτελείται από μερικά κομμάτια, μερικά εξαρ-
τήματα. Το χερούλι, την αλετροπόδα, τη σπάθη, τα
φτερά (ή φτερωτή), το σταβάρι και το υνί. Από τα
εξαρτήματα αυτά το σταβάρι είναι το μεγαλύτερο και
το κυριότερο. Είναι εκείνο που δέχεται τη μεγαλύτερη
πίεση. Γι’ αυτό και η ιστορία είναι αφιερωμένη σ’ αυτό.
Από τα εξαρτήματα αυτά μόνο το υνί είναι σιδερένιο και
ο γάντζος στην άκρη του σταβαριού που συνδέεται με το
ζυγό, που είναι απαραίτητο συμπλήρωμα μαζί με τα προ-
σκέφαλα και τα σχοινιά.

Αυτό το αλέτρι είναι πολύ παλιό. Πρωτοεμφανίστηκε
τον 12ο π.Χ. αιώνα. Το αναφέρει ο Ησίοδος στο Διδακτικό
του Έπος «Έργα και Ημέραι», στο οποίο κάνει λόγο για
τους ηθικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι άν-
θρωποι, όπως είναι, για παράδεγμα, η δικαιοσύνη. Επίσης
δίνει συμβουλές στους αγρότες για την καλλιέργεια της
γης και αναφέρει πως η εργασία είναι ο μόνος δρόμος
που εξασφαλίζει την επιτυχία. Γι’ αυτό και το αλέτρι

ονομάζεται και Ησιόδειο άροτρο. Το ίδιο, με μικρές πα-
ραλλαγές από τόπο σε τόπο και από εποχή σε εποχή,
έφτασε μέχρι των ημερών μας.

Με τη χρήση του έπαψε πια ο άνθρωπος να περιφέρεται
από τόπο σε τόπο ως κυνηγός καρπών και ζώων. Εγκα-
ταστάθηκε στο μέρος που καλλιεργούσε τη γη και έτσι
δημιουργήθηκαν οι πρώτοι οικισμοί, οι πρώτες κοινω-
νίες.

Παραθέτω και ένα σχεδιάγραμμα με αριθμημένα τα
εξαρτήματα για διευκόλυνσή σας. Σε παλαιότερα φύλλα
της εφημερίδας μας η πατριώτισσά μας Ντίνα Κάσσαρη-
Γκουβάτσου, έχει κάνει εμπεριστατωμένη περιγραφή και
ανάλυση όλων αυτών.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινίσω ότι τα αλέτρια διέ-
φεραν, ανάλογα με τα ζώα που τα τραβούσαν. Τα αλέτρια
που τραβούσαν τα άλογα, τα μουλάρια και τα γαϊδούρια,
είχαν κοντό σταβάρι, γιατί ο ζυγός ήταν πίσω από τα
πόδια τους. Τα αλέτρια που τραβούσαν το βόδια, είχαν
πολύ μακρύ σταβάρι, για να φτάνει μέχρι το λαιμό των
ζώων. Μέχρι το ζυγό, που τοποθετούσαν στο λαιμό (στο
σβέρκο) των ζώων και τον στερέωναν με τις ζεύλες. Τα
βόδια ήσαντε τα πιο κατάλληλα για όργωμα, γιατί είχαν
πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτά που όργωναν, τα έλεγαν κα-

ματιάρικα. Στα παλιά χρόνια τα καλύτερα βόδια τα είχαν
οι Μπινιώρηδες στη Ζούρτσα και ο Τάσης ο Ζώης στη
Μουντρά. Ίσως και κάποιοι άλλοι που δε θυμάμαι. 

Ο αγρότης ο καλός, ο συστηματικός, εφαρμόζει το
ρητό: «Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγει-
ρεύουν». Έτσι, όταν κλαδεύει τα δέντρα του ή όταν πάει
στο λόγγο για ξύλα, το μάτι του παίζει. Τι ξύλο είναι
αυτό; Τι σχήμα έχει; Τι μέγεθος έχει; Μήπως κάνει για
στυλιάρι; Μήπως κάνει για δικριάνι; Για φτυάρι, για αλε-
τροπόδα, για σταβάρι κλπ. κλπ.;

Το κόβει, λοιπόν, στο ανάλογο μέγεθος και το ξεχω-
ρίζει. Δεν το καίει στη φωτιά. Το βάζει κάπου, συνήθως
σε μια άκρη του κατωγιού ή στο μπουντουνάρι (πάτερο),
ανάμεσα στα πατόξυλα, να μην ενοχλεί και το ξεχνάει.
Όταν έλθει η ώρα να χρειαστεί κάτι, διαλέγει το κατάλληλο
ξύλο και φτιάχνει το εργαλείο ή το εξάρτημα που θέλει.

Ο Θύμιος, λοιπόν, είχε βρει από πέρσι ένα ξύλο από
πλατάνι, που ήταν ένα κι ένα για σταβάρι. Είχε τη λύση
έτοιμη. Γι’ αυτό, όταν η Θύμιαινα τον ρώταγε τι θα
κάνουμε τώρα, της έλεγε, θα ιδούμε. 

Μ’ αυτές τις αναλύσεις περί αλετριού και λοιπά
πέρασε η ώρα και έφτασαν στο χωριό. Πρώτη δουλειά
του Θύμιου, να βρει το ξύλο. Το κατέβασε από το πάτερο,
πήρε το σκεπάρνι του και άρχισε να το δουλεύει. Είχε
δίπλα του το σπασμένο, για να το φτιάξει όμοιο και ίδιο
στις διαστάσεις. Σε λίγο λέει στη Θύμιαινα.

- Για τράβα πέρα κει κατά τη λάκα, κάπου δουλεύουν
ο Αυγερινός με τον Πανούση, να τους ζητήσεις το ματικάπι
και ένα σκαρπέλο. 

- Και πού ξέρεις ότι είναι κατά τη λάκα;
- Επέρασα χτες και άκουσα το ντάπα-ντούπα. Κάπου

ενταβανώνανε. Ρώτα κιόλας κανένανε. Θα σου ειπούνε.
Πες τους ότι τα θέλω να φτιάξω το σταβάρι. Θα καταλά-
βουνε.

Όταν γύρισε η Θύμιαινα με τα εργαλεία, ο Θύμιος
είχε έτοιμο, πελεκημένο το σταβάρι. Παίρνει το ματικάπι
και ανοίγει δυο τρύπες στο μπροστινό μέρος για να
βιδώσει το γάντζο. Ύστερα, με το σκαρπέλο πάνω στην
καμπούρα του σταβαριού ανοίγει μια στενόμακρη τρύπα
δέκα πόντους μήκος και δυο πόντους πλάτος περίπου,
για να περάσει μέσα η σπάθη. Φρεσκάρει τις σφήνες με
το σκεπάρνι, το μοντάρει, το σφίγγει, το ελέγχει, έτοιμο.
Οι σφήνες έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν και να βγαί-
νουν, διότι έτσι ρυθμίζουν το ύψος του σταβαριού.

Άμα το χώμα είναι μαλακό και ευκολοδούλευτο, εσή-
κωναν το σταβάρι, για να πάει πιο βαθιά το υνί. Άμα το
χώμα ήταν σκληρό και πετρώδες, κατέβαζαν το σταβάρι,
για να πηγαίνει το υνί επιφανειακά. Στην περιοχή μας,
που το χώμα είναι σκληρό και πετρώδες, το σταβάρι
ήταν πάντα χαμηλά κατεβασμένο.

Μόλις ο Θύμιος το ετοίμασε, παίρνει βαθιά ανάσα ευ-
χαριστημένος. «Άει στο σπίτι σου, πορέψου και στη
γειτονιά πομπέψου», που λέει και η παροιμία. Εν τω
μεταξύ βράδιασε. Καιρός να ξεκουραστεί. Αύριο ημέρα
ξημερώνει.

Για αρκετές ημέρες συνεχίζεται η σπορά και το
όργωμα. Και δεν είναι μόνος του. Από τα διπλανά
χωράφια ακούγονταν κι άλλοι γεωργοί να φωνάζουν και
να παροτρύνουν τα ζώα τους. Όλοι στο πόδι. Είναι η
εποχή της σποράς. Είναι η διαδικασία που ο σπόρος θά-
φτεται στη γη, για να γίνει φυτό με τη βοήθεια του
χρόνου, του ήλιου, της βροχής, του Θεού. Είναι η μαγική
διαδικασία που το χώμα έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει
το μόχθο και τον τίμιο ιδρώτα του γεωργού σε χρυσάφι.
Και αυτή η διαδικασία δημιουργεί τη βάση της τροφικής
αλυσίδας, το θεμέλιο της διατροφής του ανθρώπου. Και
όχι μόνο.

Μετά από 7-8 μήνες θα ’ρθει ο καιρός της συγκομιδής
και η δικαίωση των κόπων του γεωργού. 

Χωρίς τη συνδρομή της γης δεν υπάρχει καμία δυνα-
τότητα διατροφής και διαβίωσης του ανθρώπου. Η γη
είναι το αποκούμπι του στα δύσκολα που προκύπτουν.
Πολλοί λαοί λεηλατήθηκαν και αποδεκατίστηκαν από κα-
ταστρεπτικούς πολέμους και επιδρομές εχθρών. Έμειναν
επί ξύλου κρεμάμενοι. Αναγκάστηκαν να αρχίσουν πάλι
από το μηδέν, να στραφούν στην καλλιέργεια της γης.
Και με υπομονή και εργατικότητα, σε 50-100-200 χρόνια,
ανασυγκροτήθηκαν, μεγάλωσαν, ορθοπόδησαν και έλαμ-
ψαν και πάλι στο παγκόσμιο στερέωμα. 

Παράδειγμα προς μίμηση και σήμερα και πάντα και
παντού. Δε χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, νομίζω. Ο
νοών νοείτω.  

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

ΤΟ ΣΤΑΒΑΡΙ

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος  Ζουρτσάνων  Αθήνας  

και  Πειραιά 
«Ο  ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

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

•••
Εκδότης - Διευθυντής: 

Βασίλειος Κ. Γλούμης 
Ουρανουπόλεως 12, Τ.Κ. 111 42 Αθήνα 

Τηλ.: 210 2927747 
•••

Σύνταξη - Επιμέλεια έκδοσης: Το Δ.Σ.
•••

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση 
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 

Θεοδοσίου  23  Ίλιον  Τ.Κ. 13121 
Τηλ.-Fax: 210 2619 003 - 210 2619 696

e-mail: karpouzi@otenet.gr
•••

EΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
Εσωτερικού Ευρώ 10 

Εξωτερικού  $ 40
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗ ΓΛΟΥΜΗ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 

Ο Χορευτικός Όμιλος «ΔΡΩΜΕΝΑ» εν δράσει!

Το ανακαινισμένο Μοναστήρι της Ζούρτσας

Αιδεσιμότατε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Δήμαρχοι,
εκπρόσωποι του Δήμου και της Τοπικής Κοινότητας,
κυρία Πιπιλή, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώ-
τισσες, φίλες και φίλοι της Ζούρτσας.

Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση για την
παρουσίαση της μονογραφίας «ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΖΟΥΡΤΣΑΣ (ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΙΑ) ΗΛΕΙΑΣ - Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ», που διοργάνωσαν ο Σύλλο-
γος των Ζουρτσάνων Αθήνας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Νέας Φιγαλίας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φασκομη-
λιάς, με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Αχαΐας, της Τοπικής Κοινότητας Νέας Φιγαλίας και
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Νέας Φιγαλίας. 

Όταν μιλούν από μόνα τους τα έργα, τα πολλά
λόγια δε χρειάζονται και έρχονται δεύτερα, με ρόλο
βοηθητικό, για να δώσουν εξηγήσεις και διευκρινίσεις,
όπου είναι απαραίτητες, και να εκφράσουν ευχαριστίες
και να αποδώσουν τιμές σε όσους τις αξίζουν. Το έργο,
που μπροστά του κάνουμε σήμερα άλλη μια εκδήλωσή
μας και που με αυτό πρέπει να αρχίσουμε, έχει δύο
ηλικίες. Είναι και παμπάλαιο, αφού χτίστηκε εδώ και
χίλια χρόνια πάνω-κάτω, και ταυτόχρονα πολύ νέο,
μόλις δύο ετών, αφότου αποκαταστάθηκε από την Αρ-
χαιολογική Υπηρεσία και μας παραδόθηκε ως πολύτιμο
μνημείο, θρησκευτικό, αρχιτεκτονικό και πολιτισμικό,
γενικότερα. Ένα σπουδαίο έργο από όλες τις πλευρές,
προορισμένο να νικάει το χρόνο και να επιζεί στους αι-
ώνες, με το δικό μας, βέβαια, ενδιαφέρον και τη δική
μας υποστήριξη. 

Σπουδαίο, όμως, έργο, πολύ σπουδαίο, ήταν και η
γενναία χρηματοδότησή του, όπως έχουμε επανειλημ-
μένα πει και γράψει, από τον συμπατριώτη μας, λάτρη
της Ζούρτσας, ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Δαΐκο και τη σύζυγό
του. Χωρίς το δικό τους ενδιαφέρον, την ευαισθησία
τους, την αγάπη τους για τη Ζούρτσα, τη γενναιοδωρία
τους και την απλοχεριά τους, η ανακαίνιση του Μονα-
στηριού θα ήταν αδύνατη. Συνέδεσαν, έτσι, ες αεί το
όνομά τους με την ιστορία του σπουδαίου αυτού πολι-
τιστικού μνημείου και δικαίως θα εισπράττουν εις το
διηνεκές την ευγνωμοσύνη όλων μας, ντόπιων και
ξένων, που θα το καμαρώνουμε και θα υπερηφανευό-
μαστε για αυτό.

Τρίτο σπουδαίο έργο στη σειρά, αλλά όχι κατώτερο
σε αξία, είναι αυτό που πραγματοποίησε το Υπουργείο
Πολιτισμού, μέσω της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και,
συγκεκριμένα, μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.
Δύο αρχαιολόγοι, η δρ. Αναστασία Κουμούση (διευ-
θύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας) και ο κ.
Νικόλαος Βασιλάκης, είχαν την επιστημονική ευθύνη
της αποκατάστασης και, μαζί με τους συνεργάτες, τους
τεχνικούς, τους εργάτες και τους λοιπούς βοηθούς
τους, πέτυχαν ένα επιστημονικά και αισθητικά άρτιο
αποτέλεσμα.

Το τέταρτο σπουδαίο έργο, που θα ήθελα να ανα-
φέρω, ανήκει επίσης στους προαναφερθέντες αρχαι-
ολόγους, την κ. Κουμούση και τον κ. Βασιλάκη. Πρόκειται
για το βιβλίο που συνέγραψαν και που έχει τίτλο 
«ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΣ (ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΙΑ)
ΗΛΕΙΑΣ - Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ».
Σ’ αυτό παρουσιάζεται η ιστορία του ναού, η διαδικασία
της αποκατάστασής του και τα ευρήματα των ανασκαφών,
που χρειάστηκε να γίνουν εδώ, μέσα και έξω.

Σπουδαία, παρακαλώ να μου επιτρέψετε, να χαρα-
κτηρίσω και τη διαχρονική συμβολή του Συλλόγου
Ζουρτσάνων Αθήνας στην αίσια έκβαση της υπόθεσης
του Μοναστηριού, που πρώτος ο Σύλλογός μας την ξε-
κίνησε. Πολλά διοικητικά συμβούλια και πολλοί αξιόλογοι
συμπατριώτες μας μόχθησαν επί χρόνια και εμείς στα-
θήκαμε τυχεροί που επί των ημερών μας το έργο πραγ-
ματοποιήθηκε. Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό και ευτυχείς,
όπως είναι όλοι οι συμπατριώτες μας για αυτό το σπου-
δαίο μνημείο, που κοσμεί το χωριό μας και την περιοχή
μας, έχοντας πανελλήνια εμβέλεια. 

Τελειώνοντας, θέλω να εκφράσω για μια ακόμη
φορά, τις ευχαριστίες όλων μας προς τους συντελεστές

των παραπάνω σπουδαίων έργων. Στον κ. Δαΐκο για τη
χρηματοδότηση, στην κ. Κουμούση και στον κ. Βασιλάκη,
τόσο για το έργο της αποκατάστασης του ναού μαζί με
τους συνεργάτες τους, όσο και για το βιβλίο τους, το
οποίο είναι και η βασική αιτία της σημερινής εκδήλωσης.
Διότι, όπως και σε ανάλογη εκδήλωση στην Αθήνα,
έτσι κι εδώ, προσφέρθηκε ευγενώς να κάνει την πα-
ρουσίασή του η δρ. Μαρία Γεωργ. Πιπιλή, αρχαιολόγος,
επίτιμος διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης Αρχαιότητας
της Ακαδημίας Αθηνών. Την ευχαριστούμε θερμά και
αυτήν για την ευγενική προσφορά της. Επίσης, ευχαρι-
στούμε θερμά τον εκπαιδευτικό κ. Δημήτριο Κρανίτη, ο
οποίος θα μας μιλήσει για άγνωστες πλευρές του
Σίμωνα Καρά, που, όπως είδαμε και στην περυσινή εκ-
δήλωση στον ίδιο αυτό χώρο, είναι ο δημιουργός ενός
άλλου μεγάλου και σπουδαίου έργου στον τομέα της
βυζαντινής και της δημοτικής μας μουσικής και μια
μικρή γεύση του θα πάρουμε και σήμερα, από τον Λαο-
γραφικό Πολιτιστικό Όμιλο Κρεστένων «ΔΡΩΜΕΝΑ»,
που οι χορευτές του θα μας παρουσιάσουν παραδοσια-
κούς χορούς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
συμμετοχή τους.

Τέλος, ευχαριστούμε και όλους εσάς για την πα-
ρουσία σας εδώ και για την υπομονή που είχατε να με
ακούσετε. 

Βασίλης Γλούμης 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ζουρτσάνων Αθήνας

Οι ομιλητές της εκδήλωσης.
Αριστερά ο Δημήτρης Κρανίτης, 

δεξιά η Μαρία Πιπιλή και 
στη μέση ο Πρόεδρος Βασίλης Γλούμης
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• Ο Οδυσσέας Ελύτης, ο νομπελίστας
ποιητής μας, ο ποιητής της θάλασσας
και του φωτός, έγραψε: «Όπου και να
σας βρίσκει το κακό, αδελφοί, όπου
και να θολώνει ο νους σας, μνημονεύετε
Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύετε Αλέ-
ξαντρο Παπαδιαμάντη». 

Αλήθεια, Αιδεσιμότατε, κύριoι υπουρ-
γοί, κύριοι Δήμαρχοι, κυρία Πιπιλή, κυ-
ρίες και κύριοι, χωρίς να υποπίπτουμε
σε κάποια υπερβολή, θα μπορούσαμε
να προσθέσουμε στα λόγια  του Οδυσσέα
Ελύτη: «… μνημονεύετε, Χριστιανοί,
και Σίμωνα Καρά». 

Οι διοργανωτές της σημερινής εκδή-
λωσης, αξιολογώντας τη συμβολή του
μεγάλου μας ερευνητή στη γραφή της
ιστορίας και στην ανάδειξη της αρχαι-
ολογικής και πολιτιστικής
αξίας του Ναού Κοιμήσεως
της Θεοτόκου N. Φιγαλίας,
μου ανέθεσαν να αναφερ-
θώ σήμερα σε κάποιες
άγνωστες πτυχές της ζωής
του ανθρώπου που αγω-
νίστηκε όσο κανένας άλ-
λος, για να διασώσει, να
κρατήσει ανόθευτη και να
διαδώσει την εθνική μας
μουσική παράδοση.

• Ο Σίμων Καράς
υπήρξε αυτοδίδακτος
Μουσικοδιδάσκαλος, νο-
μικός, ερευνητής της μου-
σικής μας παράδοσης, ιε-
ροψάλτης και συλλέκτης. Γεννήθηκε
το 1903 στο Λέπρεο Ηλείας κι απεβίωσε
το 1999 στην Αθήνα. Αρχικά τάφηκε
στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών και στη
συνέχεια, τον Ιούνιο του 2006, σύμφωνα
με δεδηλωμένη επιθυμία του, μεταφέρ-
θηκαν τα οστά του και τοποθετήθηκαν
στου Μουντρά, στη θέση Πορί και δίπλα
στα ερείπια του πατρικού του σπιτιού.
Η σύζυγος του μεγάλου μας δασκάλου,
Αγγελική, έχει εκφράσει και αυτή την
επιθυμία, να ταφεί η σορός της στη Φα-
σκομηλιά, δίπλα στον αγαπημένο της
Σίμωνα.  

Πατέρας του Σίμωνος, ήταν ο Γιαν-
νάκης Καράς. Γηγενής κάτοικος του
Μουντρά και γιος του Χρήστου Καρά,
που έμενε εκεί που είναι σήμερα το
σπίτι του παπα–Θύμιου Γιαννίκου. Ο
Γιαννάκης το 1902 παντρεύεται τη Σπυ-
ριδούλα Σίμου, χήρα του Νικολάου Κρέ-
σπη, από το όμορφο και γειτονικό Λέ-
πρεο. Το 1903 γεννιέται το μοναχοπαίδι
της οικογένειας, ο Σίμων. Το 1906 η οι-
κογένεια εγκαταλείπει οριστικά το Λέ-
πρεο και εγκαθίσταται στου Μουντρά,
στη θέση Πορί, όταν ετοιμάστηκε εκεί η
πλινθόκτιστη κατοικία της. Εκεί είναι
και τα αγροκτήματα του Γιαννάκη Καρά. 

Στη Ζούρτσα ο Σίμων τελείωσε το
Δημοτικό Σχολείο και στην Κυπαρισσία
το Γυμνάσιο. Τα πρώτα μουσικά του
ακούσματα τα συνέθεταν το αδιάκοπο
κελάδημα των αηδονιών στις πατουλιές
του Ποριού, οι γλυκόηχες νότες του
ταμπουρά, που έπαιζε έως τα μεσάνυχτα
ο πατέρας του, τα κοάσματα των βα-
τράχων στο ρέμα του Άμπουλα και το
μακρόσυρτο τρίξιμο των τριζονιών, ενώ
το όλο σκηνικό φώτιζαν ρομαντικά θεό-
τρελες πυγολαμπίδες.

• Είχα την καλή τύχη, να γνωρίσω
από μικρό παιδί τον πατέρα του Σίμω-
νος, τον μπαρμπα-Γιαννάκη, και να πε-
ράσω αρκετές ώρες κοντά του με τα
αδέλφια μου και μερικά ξαδέρφια μας.

Στη μεγάλη αυλή του σπιτιού του και
κάτω από μια βαθύσκιωτη κληματαριά,
που όμοια δεν υπάρχει άλλη στην περιοχή
και κατάλοιπα της οποίας σώζονται μέχρι
σήμερα, διδαχτήκαμε από τον πατέρα
του Σίμωνος τους πρώτους ελληνικούς
χορούς. Τσάμικο και Καλαματιανό. Αγα-
πημένα του τραγούδια η Μαυριδερούλα,
να χαμηλώναν τα βουνά, ο Γιάννος ερο-
βόλαγε κι ο Γιάννος ο Μαραθιανός. Το
καλοκαίρι κοιμόταν σε ένα κρεβάτι που
είχε κατασκευάσει ο ίδιος, στηριζόμενο
πάνω σε θεόρατα κυπαρίσσια. Από εκεί
ψηλά ο γλυκός ήχος του ταμπουρά έφτα-
νε πιο μακριά. Γαλήνευε ο τόπος. Δύο
λάμπες πετρελαίου φώτιζαν ακούραστα
τις νύχτες την είσοδο του σπιτιού και τη
γύρω περιοχή.                                                                              

Η μητέρα του Σίμω-
νος, η κυρά Σπυριδούλα,
ήταν πολύ φιλότιμη, σε
αντίθεση με τον πατέρα
του, που ήταν τσιγκούνης.
Πάντα και κάτι μας φίλευε.
Τα καρύδια, τα ξερά σύκα
και η μαύρη σταφίδα δεν
απουσίαζαν ποτέ από το
φτωχικό της. Το φίλεμα
μάς το έκανε πάντα με το
δεξί χέρι, ενώ το αριστερό
το έκρυβε πίσω από την
πλάτη της. Όταν τη ρωτή-
σαμε γιατί το κάνει αυτό,
μας απάντησε: «Ο Χριστός
είπε, ό,τι δίνει το δεξί μας

χέρι, να μη γνωρίζει το αριστερό».                                   
• Ο Δάσκαλος δεν ερχόταν όλα τα

καλοκαίρια στο Μουντρά. Έτρεχε και
σε άλλα διαμερίσματα της πατρίδας μας,
για να προφτάσει να καταγράψει την
Εθνική  Μουσική μας Παράδοση. Ερχόταν
πάντα τις τελευταίες ημέρες του Αυγού-
στου, συνοδευόμενος από την όμορφη
και γλυκομίλητη σύζυγό του Αγγελική,
η οποία υπήρξε και μαθήτριά του. Μαζί
του, ο ακούραστος ερευνητής, κουβα-
λούσε ένα παλιό κι αρκετά βαρύ μαγνη-
τόφωνο. Δεν το αποχωριζόταν ποτέ. Το
πρόσεχε, σαν να ήταν παιδί του. Ήταν
όλη του η ζωή και όλη του η περιουσία.
Έκανε μεγάλη εντύπωση σε μικρούς και
μεγάλους. Ακούγαμε τις φωνές μας ύστε-
ρα από πολύ χρόνο μαγνητοφωνημένες
και ξεσπούσαμε στα γέλια. Μάταια προ-
σπαθούσαμε να κατανοήσουμε το μυ-
στήριο που έκρυβε μέσα του. Διατυπώ-
ναμε διάφορες θεωρίες. Η πιο ακραία
ήταν αυτή του εξαδέλφου μου Θανάση,
που ήθελε κρυμμένο μέσα σε εκείνο το
κουτί ένα μικρό ανθρωπάκι, το οποίο
μιμείτο τις φωνές μας. Λίγες ημέρες
πριν τον ερχομό του Σίμωνος, ο μπαρμ-
πα-Γιαννάκης μάς ενημέρωνε, για να
είμαστε στο σπίτι και να τον υποδε-
χτούμε. Στην πραγματικότητα μας ήθελε
εκεί, διότι με τον ερχομό του ο Δάσκαλος
έκανε αμέσως ανακατάταξη των πραγ-
μάτων του σπιτιού και χρειαζόταν βοή-
θεια. Εμείς το γνωρίζαμε αυτό, αλλά δε
μας πείραζε καθόλου, αφού ο κόπος
μας πληρωνόταν με γλυκίσματα, που
μας φίλευε η κυρία Αγγελική.

• Ο Σίμων ήταν πολύ σοβαρός. Φο-
ρούσε πάντα το γνωστό μπερέ του, για
να δηλώνει τη διαρκή στράτευσή του
στον αγώνα να κρατηθεί ανόθευτη η
εθνική μουσική μας κληρονομιά. Γελούσε
σπάνια. Η κυρία Αγγελική μας έφερνε
πολύχρωμες καραμέλες και, πριν δοκι-
μάσουμε τη γλύκα τους, ο νουνός μας,

ΑΓΝΩΣΤΕΣ  ΠΤΥΧΕΣ  ΤΗΣ  ΖΩΗΣ
ΤΟΥ  ΣΙΜΩΝΑ  ΚΑΡΑ  

[Ομιλία του Δημητρίου Π. Κρανίτη στην εκδήλωση 
για το Μοναστήρι και για το Σίμωνα Καρά. Νέα Φιγαλία, 26-8-2018]

Συνέχεια στην 7η σελ.

Ο Σίμων Καράς

Αιδεσιμότατε, Κύριοι Βουλευτές,
Κύριοι Δήμαρχοι, Αγαπητοί Φίλοι,

• Πριν από δύο χρόνια, τον Ιούλιο
του 2016, ήμασταν εδώ για τα εγκαί-
νια της αναστηλωμένης εκκλησίας
της Παναγίας, του «Μοναστηριού»
όπως το ξέρουμε από παλιά. Μετά από
χρόνια εγκατάλειψης, το πολύ σημαν-
τικό αυτό βυζαντινό μνημείο της Ζούρ-
τσας, ένα από τα παλαιότερα της Ηλεί-
ας, είχε πλέον τέλεια αποκατασταθεί
και συντηρηθεί, και ο περιβάλλων χώ-
ρος του άψογα διαμορφωθεί.                                                   

• Σήμερα, δύο χρόνια μετά τα εγ-
καίνια του ναού, έχουμε στα χέρια μας
ένα βιβλίο αφιερωμένο στην εκκλησία
της Ζούρτσας, μία πολύ σοβαρή επι-
στημονική έκδοση, γραμμένη από τους
ανθρώπους εκείνους στους οποίους
οφείλουμε την αποκατάσταση και ανά-
δειξη του ναού και τις ανασκαφές που
έγιναν στον χώρο του: την βυζαντινο-
λόγο κ. Αναστασία Κουμούση, Διευ-
θύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αχαΐ-
ας, και τον συνεργάτη της κ. Νίκο Βα-
σιλάκη. Με την ευκαιρία, λοιπόν, της
έκδοσης του βιβλίου αυτού, το οποίο
θα μοιραστεί σε όλους μετά το πέρας
αυτής της εκδήλωσης, αξίζει, νομίζω,
να αναφερθούμε για μία ακόμη φορά
στην εκκλησία της Παναγίας. Να ξανα-
θυμηθούμε την ιστορία του μνημείου
και να καταλάβουμε γιατί αυτό είναι
σημαντικό και γιατί πρέπει να είμαστε
περήφανοι που το έχουμε στον τόπο
μας.    

• Ο βυζαντινός ναός της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου της Ζούρτσας ήταν
γνωστός στους ερευνητές από παλιά
και έχουμε σύντομες αναφορές του
σε αρκετές μελέτες. Όμως, η πρώτη
διεξοδική εργασία, αφιερωμένη απο-
κλειστικά σε αυτόν, έγινε το 1971 από
τον αξέχαστο καθηγητή του Πολυτε-
χνείου Χαράλαμπο Μπούρα, ο οποίος
τόνισε τη μεγάλη σημασία του. Ήταν
ένα άρθρο δημοσιευμένο σε γαλλικό
επιστημονικό περιοδικό, το οποίο μπο-
ρεί να βρει κανείς μεταφρασμένο στα
ελληνικά στο τεύχος 13 της εφημερίδας
«η Ζούρτσα». Και πιο πρόσφατα έχουμε
την διδακτορική διατριβή του κ. Δημή-
τρη Αθανασούλη για τις βυζαντινές εκ-
κλησίες της Ηλείας, διατριβή του 2006,
όπου ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι αφιε-
ρωμένο στον ναό της Ζούρτσας. Ο Χα-
ράλαμπος Μπούρας τοποθέτησε το ναό
χρονολογικά στο τελευταίο τέταρτο
του 10ου αιώνα, γύρω στα 975-1000
μ.Χ. Το ότι ο ναός είναι πολύ παλιός
φαινόταν πάντοτε παρ’ όλες τις σύγ-
χρονες επεμβάσεις και αλλοιώσεις. Και
αυτό, διότι το ανατολικό τμήμα του,
με τις τρεις αψίδες, ανήκει στην αρχική
φάση του μνημείου και έχει ορισμένα
χαρακτηριστικά, που υποδηλώνουν ότι
η εκκλησία κτίστηκε πριν από το 1000
μ.Χ. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι οι
μεγάλες διαστάσεις των αψίδων, ιδι-
αίτερα της κεντρικής, η στέγη σε δύο
βαθμίδες, που καλύπτει εξωτερικά την
κεντρική αψίδα, και ο κεραμοπλαστικός
διάκοσμος στην κεντρική αψίδα πάνω
από το τρίλοβο παράθυρο, ιδίως οι
οδοντωτές ταινίες που περιβάλλουν τα
παράθυρα και συνεχίζουν οριζόντια.
Με τις εργασίες αποκατάστασης και
τις ανασκαφές που έγιναν πρόσφατα,
αποκτήσαμε νέα δεδομένα για πιο
ασφαλή χρονολόγηση. Όπως θα δείτε

στο βιβλίο, η κ. Κουμούση πηγαίνει
ακόμα πιο πίσω την χρονολόγηση του
ναού, ίσως στο τρίτο τέταρτο του 10ου
αι., 950-975 μ.Χ.. Έτσι, ο ναός μας
είναι από τους αρχαιότερους μεσοβυ-
ζαντινούς ναούς της Ηλείας. Μόνο η
επισκοπή της Ωλένης, κοντά στον Πύργο
(καθεδρικός ναός της βυζαντινής επι-
σκοπής Ωλένης στην οποία ανήκε εκ-
κλησιαστικά και η Ζούρτσα) και η Πα-
ναγία η Δαφνιώτισσα, κοντά στην Αμα-
λιάδα, έχουν μία πρωιμότερη πρώτη
κατασκευαστική φάση. Στον 10ο αιώνα
τοποθετείται ο ναός της Ζούρτσας και
δύο ερειπωμένοι ναοί, οι Άγιοι Θεό-
δωροι στο Λάνθι του δήμου Ωλένης
και η Κόκκινη Εκκλησιά στο Μάζι Σκιλ-
λουντίας. Γενικά, δεν έχουμε πολλά
δείγματα εκκλησιών από τον 10ο αιώνα
στην Πελοπόννησο. Η Βυζαντινή αρχι-
τεκτονική άνθισε στον ελλαδικό χώρο
κατά τον 11ο, 12ο και 13ο αι., όμως η
προηγούμενη περίοδος (8ος έως 10ος
αι.) δεν είναι τόσο γνωστή.  

• Ποια ήταν η κατάσταση στο Βυ-
ζάντιο την εποχή εκείνη; Μετά από
μία σκοτεινή περίοδο (7ος-9ος αι.),
που χαρακτηρίστηκε από εγκαταστάσεις
σλαβικών φύλων και εγκατάλειψη πό-
λεων, καθώς και από αραβικές επι-
δρομές στα παράλια της βυζαντινής
αυτοκρατορίας, στα μέσα του 10ου
αι., το 945, ανεβαίνει στο θρόνο ο
Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος.
Αυτός και οι διάδοχοί του, Νικηφόρος
Φωκάς (963-969) και Ιωάννης Τσιμισκής
(969-976) ανέκτησαν σημαντικά εδάφη
από τους Άραβες στη Μικρά Ασία, και
ανακατέλαβαν την Κρήτη και την Κύπρο.
Η βυζαντινή προέλαση συνεχίστηκε
στα χρόνια του Βασιλείου Β΄ (976-
1025), ο οποίος κατατρόπωσε τους
Βουλγάρους. Αυτή η εποχή είναι μία
περίοδος σταθερότητας, ευημερίας και
δημογραφικής ανάπτυξης. Στις αρχές
του 11ου αιώνα, όταν πέθανε ο Βασί-
λειος Β΄, η αυτοκρατορία είχε για βό-
ρειο σύνορο τον Δούναβη και απλωνό-
ταν από την Ιταλία μέχρι τη Μεσοπο-
ταμία, περιλαμβάνοντας ολόκληρη τη
Μικρά Ασία. Η εκκλησία της Ζούρτσας,
λοιπόν, κτίστηκε κατά την διάρκεια
αυτής της ευημερούσας εποχής και,
όπως φαίνεται, ήταν από την αρχή κα-
θολικό μονής. Εδώ θα πρέπει να ανα-
φέρουμε ότι ο 10ος αιώνας ήταν μία
εποχή κατά την οποία ενθαρρύνεται η
ίδρυση μοναστηριών, εποχή ακμής του
μοναχικού βίου, που συμπίπτει χρονικά
με την ίδρυση της μοναστικής πολιτείας
του Αγίου Όρους στο δεύτερο μισό του
10ου αιώνα. 

• Ο ναός της Παναγίας της Ζούρ-
τσας είναι μία τρίκλιτη ξυλόστεγη
βασιλική με τρείς ημικυκλικές αψίδες
και υπερυψωμένο το μεσαίο κλίτος,
που είχε δίρριχτη στέγαση (τα χαμη-

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 

Από την κ. ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΙΠΙΛΗ, Δρα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το βιβλίο για το Μοναστήρι

Συνέχεια στην 6η σελ.
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Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Κτήμα 14 στρεμ. όχι δασικό με χαρτιά 

και 200 ρίζες ελιές στη θέση Μετόχι Φιγαλίας.
Πληροφορίες Ξυδιάς Γεώργιος

Τηλ.: 6945234523

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Μονοκατοικία 

στη Νέα Φιγαλία,

πλησίον αγοράς.

Τηλ.: 6974674736

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Αγροτεμάχιο 5 στρεμ.

(4.770 τ.μ.) με 80 ελαιόδενδρα

στη θέση Παπακώστα Ν. Φιγαλία

Τηλ.: 6932160765

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 180 τ.μ. εντός 
της Νέας Φιγαλίας έναντι ιατρείου με πρόσοψη 

στον δρόμο για τον Επικούρειο Απόλλωνα
Τηλ.: 6972552031 

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Καρανάση

λότερα πλάγια κλίτη είχαν μονόρριχτες στέγες). Από
έξι τοξωτά παράθυρα ανοίγονταν στους μακρούς τοίχους
του κεντρικού κλίτους. Ανάμεσα στα κλίτη, υπήρχαν
σειρές πεσσών. Ο ναός είχε αρχικά νάρθηκα που αργό-
τερα καταργήθηκε (η ύπαρξη νάρθηκα επιβεβαιώθηκε
από τις ανασκαφές). Άξιος προσοχής είναι ο πλούσιος
κεραμοπλαστικός διάκοσμος της κεντρικής αψίδας. Η
βασιλική, μία μεγάλη ορθογώνια αίθουσα, συνήθως με
τρία κλίτη και ξύλινη στέγη, ήταν η επικρατούσα μορφή
ναού κατά την πρωτοχριστιανική περίοδο και μέχρι τον
7ο αι. μ.Χ. Από τον 9ο αι. πιο συχνός τύπος ναού είναι
ο σταυροειδής με τρούλο, που δίνει έμφαση στον
κάθετο και όχι στον μακρόστενο άξονα. Στην κυρίως
Ελλάδα εξακολουθούν να κτίζονται βασιλικές, είναι
όμως πιο σπάνιες. 

• Με τις ανασκαφές ήρθαν στο φως το αρχικό δά-
πεδο του ιερού βήματος, η βάση του κτιστού τέμπλου
και της αγίας τράπεζας, ο νάρθηκας, μία θύρα στον βό-
ρειο τοίχο, και άλλα στοιχεία, που επέτρεψαν την απο-
κατάσταση της αρχικής κάτοψης. Η κ. Κουμούση που
μελέτησε τις αρχικές φάσεις του ναού, που δεν ήταν
πια ορατές μετά από μεταγενέστερες παρεμβάσεις, τον
περιγράφει ως ένα επιβλητικό κτίσμα με επιμελημένη
κατασκευή, γεγονός που δηλώνει πως θα διατέθηκαν
σημαντικοί πόροι για την ανέγερσή του. Η αρχαιολογική
σκαπάνη και έρευνα, λοιπόν, μας πληροφορεί ότι
έχουμε εδώ ένα πολύ παλαιό μνημείο, που δεν ήταν τυ-
χαίας κατασκευής. Η δεύτερη πληροφορία που έχουμε
για το μοναστήρι της Ζούρτσας είναι ιστορική και επι-
γραφική. Σε ένα χρυσόβουλλο του 1322 (το χρυσόβουλλο
ήταν αυτοκρατορικό έγγραφο που έφερε την υπογραφή
του αυτοκράτορα και την χρυσή του σφραγίδα) ο αυτο-
κράτορας του Βυζαντίου Ανδρόνικος Β΄ ο Παλαιολόγος
επικυρώνει την δωρεά που είχε κάνει ένα χρόνο
νωρίτερα ο ανιψιός του και διοικητής του Μυστρά Αν-
δρόνικος Ασάν, ο οποίος παραχώρησε το μοναστήρι
της Παναγίας της Βόγαλης με τα κτήματά του καθώς
και τα χωριά Ζούρτσα και Μουντρά στο μοναστήρι του
Βροντοχίου του Μυστρά. Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο
ότι το μοναστήρι μας ταυτίζεται με αυτό το Μοναστήρι
της Παναγίας της Βόγαλης, που ήταν στην περιοχή της
Ζούρτσας. Η περιοχή ήταν υπό λατινική κυριαρχία,
αλλά υπήρχε ένα ιδιότυπο καθεστώς συνιδιοκτησίας
των εισοδημάτων, κυρίως από την κτηνοτροφία, μεταξύ
Φράγκων και Ρωμιών του Μυστρά σε ορισμένες περιοχές
της Πελοποννήσου, μετά τις επιτυχίες του διοικητή του
Μυστρά Ανδρονίκου Ασάν, ο οποίος ανακατέλαβε από
τους Φράγκους ένα μεγάλο τμήμα της Αρκαδίας και της
Μεσσηνίας.  

• Λίγα λόγια για την εποχή εκείνη. Μετά την
πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Σταυροφόρους
το 1204, η Πελοπόννησος κατελήφθη από τους Φράγκους.
Όμως, το 1261 ο Μυστράς ήταν και πάλι στα χέρια των
Ελλήνων. Πολλοί Έλληνες εγκαταστάθηκαν τότε εκεί,
για να ζήσουν με ασφάλεια. Τοπικοί αξιωματούχοι ή
άνθρωποι της εκκλησίας άρχισαν τότε την ανοικοδόμηση
πολλών εκκλησιών. Από αυτούς ο πιο αξιόλογος στα
τέλη του 13ου αιώνα ήταν ένας κληρικός, ο Παχώμιος,
άνδρας με ικανότητες και μόρφωση. Αυτός ίδρυσε την
μονή Βροντοχίου, της οποίας έγινε ηγούμενος. Οι
σχέσεις του Παχώμιου με την Κωνσταντινούπολη πρέπει
να ήταν αρκετά στενές, αφού κατάφερε με μία σειρά
από 4 αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα, που εκδόθηκαν
μεταξύ 1312 και 1322 από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο
Β΄ Παλαιολόγο, να αποκτήσει για λογαριασμό του μο-
ναστηριού του εκτεταμένα κτήματα σε όλη τη βυζαντινή
επαρχία, μαζί με την εξουσία πάνω σε έναν αριθμό μι-
κρότερων μοναστηριών. Ένα από αυτά ήταν το μοναστήρι
της Ζούρτσας, όπως είπαμε. Το χρυσόβουλλο που ανα-
φέρεται στη Ζούρτσα και το μοναστήρι της, το είχε αν-
τιγράψει ο Παχώμιος στον τοίχο ενός παρεκκλησίου
της μονής Βροντοχίου του Μυστρά, για να κατοχυρώσει
τα δικαιώματα του μοναστηριού – υπάρχει φωτογραφία
στο βιβλίο. Ο Παχώμιος έπεισε τον αυτοκράτορα να
θέσει τη μονή Βροντοχίου κατευθείαν κάτω από την
εξουσία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, γεγονός

που του έδωσε ουσιαστική ανεξαρτησία. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η Μονή της Βόγαλης θα ήταν σημαντικό
μοναστήρι, ώστε να θελήσει ο Παχώμιος να το προσαρ-
τήσει στο πλουσιότατο μοναστήρι του Μυστρά. Την
εποχή εκείνη ο Παχώμιος φρόντισε να διακοσμήσει με
τοιχογραφίες την εκκλησία της Οδηγήτριας, την σπου-
δαιότερη εκκλησία της μονής Βροντοχίου. Οι τοιχογραφίες
της Οδηγήτριας είναι εξαιρετικές, πολύ πιθανόν έργο
καλλιτεχνών που είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη.
Αργότερα οι ζωγράφοι που είχαν εργασθεί στον Μυστρά,
δημιούργησαν μία τοπική σχολή. Μήπως ορισμένοι από
αυτούς τους καλλιτέχνες ήρθαν στη Ζούρτσα, για να
διακοσμήσουν και το καθολικό της μονής της Βόγαλης;
Κατά τις εργασίες αποκατάστασης του ναού διαπιστώ-
θηκαν επεμβάσεις του 14ου αιώνα, που περιλάμβαναν
μεταξύ άλλων και τοιχογραφικό διάκοσμο. Είναι πολύ
πιθανόν, η ανακαίνιση αυτή να σχετίζεται με την παρα-
χώρηση του ναού στη Μονή Βροντοχίου. 

• Κατά την περίοδο αυτή γίνεται και μία μεγάλη
παρέμβαση στην οικοδομή: η νότια πεσσοστοιχία αν-
τικαθίσταται από έναν ενιαίο τοίχο, προφανώς μετά
από κατάρρευση λόγω σεισμού ή λόγω του ασταθούς
υπεδάφους, όπου ήταν θεμελιωμένος ο ναός. Έτσι απο-
μονώθηκε το νότιο κλίτος (το οποίο, πάντως, διατηρούσε
την στέγη του) και μετατράπηκε σε παρεκκλήσι, αφιε-
ρωμένο στον Άγιο Ιωάννη. Στη ΝΔ εξωτερική γωνία του
νάρθηκα βρέθηκαν κατάλοιπα από πατητήρι για στα-
φύλια, ενδεικτικό των δραστηριοτήτων της μοναστικής
κοινότητας. Οινοποιητικές εγκαταστάσεις απαντούν
συχνά σε μονές, καθώς η αμπελοκαλλιέργεια και η οι-
νοπαραγωγή αποτελούσε πάντοτε, από την Βυζαντινή
περίοδο μέχρι σήμερα, βασική δραστηριότητα των μο-
ναστηριών.

• Ακολούθησε μία θλιβερή περίοδος στην ιστορία
της Πελοποννήσου. Επιδρομές Καταλανών, επιδρομές
πειρατών που κατέπλεαν από τα τουρκικά λιμάνια, εμ-
φύλιος στο Βυζάντιο μετά τον θάνατο του Ανδρόνικου
Γ΄ το 1341, επιδημία πανώλης που ενέσκηψε το 1347
σε πολλές περιοχές καθώς και στην Πελοπόννησο. Με
τις ανασκαφές πιστοποιήθηκε ότι κάποια στιγμή τον
14ο αιώνα ο ναός χρησιμοποιήθηκε ως τόπος ενταφια-
σμού, καθώς τόσο στο εσωτερικό του όσο και στον πε-
ριβάλλοντα χώρο ήρθε στο φως πλήθος τάφων με εν-
διαφέροντα ευρήματα (όπως, πχ., ένα ζευγάρι δερμά-
τινων παιδικών παπουτσιών). Η ύπαρξη ασβέστη στο
εσωτερικό των τάφων υποδηλώνει θάνατο από μολυ-
σματική νόσο και μπορεί να συσχετισθεί με την επιδημία
πανώλης, που είχε ως αποτέλεσμα το να μετατραπεί ο
ναός σε κοιμητήριο και να πάψει να λειτουργεί ως ναός
για κάποιο διάστημα. Στο βιβλίο της κ. Κουμούση περι-
γράφονται αναλυτικά οι τάφοι και τα ευρήματα. Και
καθώς αναφερόμαστε στους τάφους μέσα στην εκκλησία,
θα πρέπει να σταθούμε σε έναν επιμελημένης κατασκευής
κτιστό τάφο που αποκαλύφθηκε στο νότιο τμήμα του
αρχικού νάρθηκα και ο οποίος είναι ο μόνος που ανήκει
στην μεσοβυζαντινή εποχή, την εποχή που κτίσθηκε η
εκκλησία. Το μέγεθος του τάφου και η καλή του κατα-
σκευή οδήγησαν την ανασκαφέα να υποθέσει ότι ανήκε
σε κάποιο σημαίνον πρόσωπο, ίσως τον κτήτορα ή κά-
ποιον ηγούμενο της μονής. Την εποχή εκείνη ήταν συ-
νηθισμένος ο ενταφιασμός σημαινόντων προσώπων,
που είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησία,
μέσα σε παρεκκλήσια ή στους νάρθηκες των ναών.

• Η παντελής έλλειψη ευρημάτων του 15ου αιώνα
δηλώνει, κατά την κ. Κουμούση, ότι ίσως το μοναστήρι
της Ζούρτσας εγκαταλείπεται τότε. Σίγουρα, λειτουργεί
και πάλι τον 17ο αιώνα, καθώς το έτος 1700, στην απο-
γραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας από τους Ενετούς
που είχαν κατακτήσει την Πελοπόννησο, γίνεται λόγος
για τη μονή της Παναγίας Λιγόβαης κοντά στη Ζούρτσα,
μοναστήρι ενεργό και με μεγάλη κτηματική περιουσία
(το όνομα Λιγόβαη είναι προφανώς παραφθορά - ανα-
γραμματισμός του αρχικού ονόματος Βόγαλη). Λίγο
νωρίτερα, από τους κώδικες της Ι. Μονής Φιλοσόφου
Δημητσάνας μαθαίνουμε πως ηγούμενος χρημάτισε του-
λάχιστον κατά τα έτη 1663-64 ο ιερομόναχος Παΐσιος
από τη Ζούρτσα. Σίγουρα τα πρώτα του γράμματα θα
τα έμαθε και αυτός στο μοναστήρι, όπου σύμφωνα με

την παράδοση στα χρόνια της Τουρκοκρατίας λειτουρ-
γούσε κρυφό σχολειό. Η Ζούρτσα πρέπει να ήταν ση-
μαίνουσα κωμόπολη την εποχή εκείνη. Ο Τούρκος πε-
ριηγητής του 17ου αιώνα Εβλιά Τσελεμπή πέρασε από
τη Ζούρτσα και την περιγράφει ως πολύ ευχάριστο
χωριό με νερά, κήπους και αμπέλια.

• Η βενετική κυριαρχία δεν κράτησε πολύ, από το
1687 έως το 1715, οπότε έχουμε και πάλι οθωμανική
κατάκτηση. Στα χρόνια 1730-1734 υπάρχει μία οικοδο-
μική δραστηριότητα στη μονή. Τότε κατασκευάστηκε
έξω από τον περίβολο και η ωραία κρήνη, το Καμάρι,
που φέρει εγχάρακτη χρονολογία οικοδόμησης 1730. Η
μονή πυρπολήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1825 από τον
στρατό του Ιμπραήμ πασά. Λειτούργησε ως ανδρική
μέχρι το 1833, οπότε καταργήθηκε με διάταγμα του
Όθωνα, λόγω του μικρού αριθμού των μοναχών. Ο
ναός λειτουργούσε πια ως ενοριακός και από το 1880
περίπου ως κοιμητηριακός. 

• Πιο κοντά στην εποχή μας, στον μεγάλο σεισμό
του 1886, ο ναός έπαθε εκτεταμένες ζημιές. Κατέρρευσε
ο δυτικός τοίχος του (η πρόσοψη) και ο νότιος τοίχος
του νότιου κλίτους. Τότε ανεγέρθηκε ο νέος τοίχος,
που είναι η σημερινή πρόσοψη του ναού με την μνημειακή
της θύρα και δύο τοξωτά παράθυρα. Στο υπέρθυρο της
θύρας υπάρχει εγχάρακτη η χρονολογία κατασκευής -
1887. Ανοίγεται μία δευτερεύουσα θύρα στην νότια
πλευρά του νάρθηκα, ο οποίος καταλαμβάνει πλέον το
πλάτος μόνο του βόρειου και κεντρικού κλίτους, με τα
οποία ενοποιείται. Ξαναχτίζεται ο νότιος τοίχος του
νότιου κλίτους όπου ανοίγεται τοξωτό παράθυρο. Φτιά-
χνεται η ενιαία στέγη του ναού, που καλύπτει το
κεντρικό και βόρειο τοίχος και που θυμόμαστε όλοι
πριν από την αποκατάσταση της στέγης του ναού στην
αρχική της τριμερή μορφή. Γύρω στα 1925 κατεδαφί-
στηκαν τα κελιά των μοναχών (σε ένα διώροφο κτίσμα
κελιών στα νότια κοντά στην είσοδο, λειτουργούσε
μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα το δημοτικό σχολείο
της Ζούρτσας – άλλα κελιά υπήρχαν στα Β και ΒΔ) και
οι άλλοι χώροι της και παρέμεινε μόνο ο ναός, ο οποίος
επίσης υπέστη αρκετές μετατροπές και επεμβάσεις.
Στα μετέπειτα χρόνια ο νότιος τοίχος καταρρέει και
πάλι, δεν ανοικοδομείται και γενικά υπάρχει μία εγκα-
τάλειψη του μνημείου. Θυμόμαστε όλοι την βόρεια
πλευρά του ναού επιχωσμένη σε μεγάλο ύψος.

• Αυτά, μέχρι που η μελέτη του Χαράλαμπου
Μπούρα το 1971 έδωσε το έναυσμα για να αρχίσει
από αρκετούς κατοίκους της Ζούρτσας ένας αγώνας,
προκειμένου να εγκρίνει το Υπουργείο Πολιτισμού την
αναστήλωση του ναού. Τα πράγματα δεν ήταν απλά.
Έπρεπε πρώτα να μεταφερθεί το νεκροταφείο της Ζούρ-
τσας πιο πέρα, για να ελευθερωθεί ο χώρος γύρω από
τον ναό, έπρεπε να αγοραστεί το κτήμα για τη μεταφορά
του νεκροταφείου, όπως και το αγρόκτημα στα ΒΑ του
ναού. Η κ. Μίνα Κέκη-Παπακυριακοπούλου, η οποία ως
πρόεδρος του Συλλόγου Ζουρτσάνων επί πολλά χρόνια
πρωτοστάτησε στην όλη προσπάθεια, τα περιγράφει
όλα πολύ ωραία στο τεύχος αρ. 131 της εφημερίδας «Η
Ζούρτσα» που είναι αφιερωμένο στα εγκαίνια του ναού.
Έπειτα, ήταν το θέμα της χρηματοδότησης ενός τόσο
πολυδάπανου έργου. Εδώ η προθυμία του καθηγητή
Γιώργου Δαΐκου και της συζύγου του Μαρίκας να χρη-
ματοδοτήσουν την αποκατάσταση του μνημείου ήταν
καθοριστική. Η Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας
στήριξε το όλο έργο από την αρχή. Και βέβαια δεν ξε-
χνάμε όλους εκείνους τους Ζουρτσάνους, που δέχτηκαν
να μεταφέρουν τους τάφους των γονιών τους, μία οδυ-
νηρή διαδικασία. Για το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Αχαΐας δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο –
έχουμε τον υπέροχα ανακαινισμένο ναό που μιλάει από
μόνος του και τώρα, επιπλέον, το βιβλίο της κ. Κουμούση
που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την ιστορία του
μοναστηριού της Ζούρτσας και το δύσκολο έργο της
αποκατάστασής του. Όλοι οι Ζουρτσάνοι μπορούμε να
είμαστε περήφανοι όχι μόνο που έχουμε στον τόπο μας
ένα από τα πολύ σημαντικά βυζαντινά μνημεία της Πε-
λοποννήσου, αλλά και που το μνημείο αυτό αποκατα-
στάθηκε και αναδείχθηκε, όπως του άξιζε. 

Μαρία Γ. Πιπιλή

Συνέχεια από την 5η σελ.

Η  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΒΙΒΛΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  



Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018 7

μας ανακοίνωνε το πρόγραμμα. Έπρεπε να φέρουμε
νερό, οινόπνευμα, πετρέλαιο για τις λάμπες κι ασβουνιές
για τα κουνούπια. Τον προσφωνούσαμε νουνό, διότι
είχε βαφτίσει, με τον αείμνηστο Γιώργο Πιπιλή, τον εξά-
δερφό μας Αλέξη και ο ανιψιός του Αναστ. Κρέσπης,
έχει βαφτίσει τον αδερφό μου Κώστα. Αυτός μας αποκα-
λούσε κουμπαράκια. Ο ίδιος δεν απέκτησε παιδιά, αλλά
ποτέ δεν αντιμετώπισε το γεγονός αυτό ως πρόβλημα. 

• Η είδηση του ερχομού του Σίμωνα, κυκλοφορούσε
αμέσως και πλήθος κόσμου κατέφτανε, για να τον υπο-
δεχτεί. Κάτω από την κληματαριά γινόταν κάθε βράδυ
λαϊκό πανηγύρι. Μετά τη μαγνητοφώνηση τραγουδιών,
που εκτελούσαν καλλίφωνοι Μουντριανίτες, ακολουθούσε
ο χορός. Η ρεματιά βούιζε από γέλια και τραγούδια. Τα
βατράχια σταματούσαν τον κοασμό και τα καβούρια ξε-
τρύπωναν από τα νερόσπιτά τους για την νυχτερινή
τους βόλτα. Τότε, μικροί και μεγάλοι δε γνωρίζαμε τι
ακριβώς έκανε ο μεγάλος μας συμπατριώτης, αλλά ο
τρόπος που το έκανε, μας υποψίαζε ότι επρόκειτο για
κάτι σοβαρό και σπουδαίο.

• Ο Σίμων ήταν άνθρωπος ασκητικός. Δεν ήταν
ένας συνηθισμένος τύπος ανθρώπου. Προκαλούσε δέος
ο τρόπος που μιλούσε και η σοβαρότητα που τον χαρα-
κτήριζε. Δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις αν ήταν συναίσθημα
φόβου ή θαυμασμού αυτό που ένιωθες, όταν τον άκουγες
να ομιλεί. Ο λόγος του ήταν χειμαρρώδης και το ύφος
του αυστηρό έως και βλοσυρό. Επιβλητικός, μαχητικός
κι αεικίνητος. Έβαζε στόχους κι εργαζόταν με πείσμα
και υπομονή να τους υλοποιήσει. Θα ρωτήσει, ίσως, κά-
ποιος: μήπως ήταν ο Σίμων Καράς ιδιόρρυθμος άνθρωπος;
Ο Σίμων είχε όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν οι πρω-
τοπόροι ερευνητές. Είχε διαμορφώσει ένα δικό του
αξιακό κώδικα, για την επικράτηση του οποίου εργαζόταν
σκληρά κι αταλάντευτα. Πυρήνας αυτού του κώδικα
ήταν η ανάδειξη, η διαφύλαξη και διάδοση της εθνικής
μουσικής μας κληρονομιάς. Ο μεγάλος μας ερευνητής, ο
αυτοδίδακτος μουσικολόγος ήταν, πράγματι, ένας ξε-
χωριστός άνθρωπος. 

• Ήταν τελειομανής κι ανυποχώρητος στις απόψεις
του. Τα πάντα έπρεπε να γίνονται, όπως τα ήθελε
αυτός. Για να καταγράψει το μουσικό αντίλαλο των
κουδουνιών του κοπαδιού του Ζαχαρία Βλάχου, έτσι
όπως τα ήθελε (για τη ραδιοφωνική εκπομπή «Ελληνικοί
Αντίλαλοι», που είχε στο Γ΄ Πρόγραμμα), ταλαιπώρησε
τον πατέρα μου τρεις ημέρες. Άλλαζε συνεχώς τοποθεσία
λήψης κι έδινε εντολές σε όλους μας. Τη μια φορά τα
κουδουνίσματα ήταν ασύγχρονα, την άλλη πολύ μακρινά,
την άλλη πολύ κοντά, την άλλη δεν του άρεσε ο ήχος
κάποιων κουδουνιών και υποχρέωνε το Ζαχαρή να τα
αφαιρεί προσωρινά από τα ζώα. Κάποια στιγμή κι ενώ
κάναμε όλοι απόλυτη ησυχία, επειδή είχε αρχίσει να μα-
γνητοφωνεί τα κουδουνίσματα του κοπαδιού, ένας γάι-
δαρος  που έβοσκε σε γειτονικό αγρόκτημα, αποφάσισε
να κάνει κι αυτός τη δική του μαγνητοφώνηση. Λίγο και
θα τον έψηνε στο φούρνο. Περιορίστηκε σε εκτόπιση
άνω των διακοσίων μέτρων και άντε πάλι από την αρχή. 

• Επιπλέον, δεν ήταν και τόσο ευγενικός. Χωρίς
περιστροφές σου έλεγε αυτό που θεωρούσε ορθό και το
υποστήριζε μαχητικά. Ήταν αυστηρός, αλλά πρώτα ήταν
αυστηρός με τον εαυτό του και ύστερα με τους άλλους.                                    

Το φθινόπωρο του 1966 βρέθηκα στο σπίτι του, στην
οδό Λέκκα. Θα έπαιρνε τηλέφωνο κάποιο γνωστό του
έμπορο, για να με προσλάβει ως εμποροϋπάλληλο. Όταν
μπήκα στο σπίτι, μιλούσε με κάποιον Δεσπότη, για θέμα
εκκλησιαστικό και διαφωνούσαν. Ξαφνικά βάζει τις
φωνές και λέει στο Δεσπότη. «Από σήμερα, Σεβασμιότατε,
θα με έχεις αντίπαλο. Είσαι προδότης και σαν προδότη
θα σε πολεμήσω. Δεν έχεις φιλότιμο. Είσαι αναξιόπιστος».
Έκλεισε απότομα το τηλέφωνο και από το θυμό του
νόμιζες πως δεν πατούσε στη γη. Βρισκόταν σε τέτοια
κατάσταση, που ούτε τόλμησα να του θυμίσω το σκοπό
της επίσκεψής μου.

Το ίδιο έτος, 1966, βρέθηκα πάλι στο σπίτι του,
για να τον βοηθήσω στην τακτοποίηση μερικών πακέτων.

Σε κάποια στιγμή, σταμάτησε να μου δίνει δέματα. Καρ-
φώνει τα μάτια του επάνω μου και με ερωτά: «κουμπα-
ράκι, θέλεις να γίνεις Ιερέας;». Όχι, νουνέ μου, όχι, δεν
με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το επάγγελμα, του απάντησα
αιφνιδιασμένος από την ερώτηση. «Η ιεροσύνη δεν είναι
επάγγελμα, είναι λειτούργημα», με διόρθωσε σε έντονο
ύφος και συνέχισε. «Ψάλτη θέλεις; Θέλεις να σε κάνω
ψάλτη;». Όχι, νουνέ μου, δε μου αρέσει καθόλου η
ψαλτική. Δάσκαλος θέλω να γίνω. Δεν του άρεσε η
απάντησή μου και νευριασμένος μου λέει: «Εγώ ψάλτη
μπορώ να σε κάνω, δάσκαλος να γίνεις μόνος σου.
Αλλά, για να ακούσω και τη φωνή σου, αξίζει τίποτα ή
μοιάζεις του πατέρα σου, που τα πηγαίνει όλα Αϊ-Λια-
Πρασιδάκι. Για ψάλλε το Άγιος ο Θεός, όσο πιο δυνατά
μπορείς». Κάτι η εκ φύσεως κακοφωνία μου, κάτι το
δέος που αισθανόμουν, έχοντας δίπλα μου το μεγάλο
μουσικολόγο, τα έκανα τόσο θάλασσα, που δε γινόταν
χειρότερα. Με διακόπτει απότομα και, πριν τελειώσω το
Άγιος Ισχυρός, μου λέει: «Φτάνει, φτάνει, ούτε για καν-
τηλαναύτης στου Μουντρά δεν κάνεις». 

Στις αρχές του 1967, ένα Σάββατο και ώρα 3 μ.μ.,
πήρα τηλέφωνο στο σπίτι του. Ήθελα να του πάω ένα
δέμα με καρύδια, που του έστελνε ο μπάρμπας μου ο
Μήτσιος Κρανίτης, ο οποίος για αρκετά χρόνια είχε τα
κτήματα του Καρά μισακά. Μόλις του είπα ποιος είμαι
και τι θέλω, έγινε… Τούρκος. «Τι την πέρασες την
Αθήνα, Δημήτριε, Μουντρά; Εδώ ο κόσμος 3-5 κοιμάται,
δε μαζεύει βατόμουρα στην Πέτρα, ούτε καβούρια στο
Πορί. Ξεκουράζεται». Έκλεισε το τηλέφωνο θυμωμένος.
Όταν πήγα τα καρύδια λίγες ημέρες αργότερα, σε επι-
τρεπόμενη ώρα, με υποδέχτηκε με ζεστασιά και μου
έκανε μάθημα κανόνων καλής συμπεριφοράς, το οποίο
με βοήθησε πολύ στην ομαλή προσαρμογή μου στην κοι-
νωνική ζωή της Αθήνας. (Σχετικά με τα βατόμουρα, που
μου ανέφερε, να προσθέσω εδώ ότι του άρεσαν πολύ,
αλλά ήθελε να τα μαζεύει ο ίδιος. Όταν έβρισκε λίγο
χρόνο ελεύθερο -πράγμα σπάνιο- πήγαινε για βατόμουρα
στην περιοχή της Πέτρας. Και, επίσης, ότι έτρωγε ανε-
ξαιρέτως όλα τα φαγητά, με ιδιαίτερη προτίμηση στα
φασόλια μπουρμπούλες (χάντρες).

• Αγαπούσε την Ελλάδα και τη μουσική μας παράδοση
με πάθος και αγωνιζόταν με αυταπάρνηση να την
κρατήσει ανόθευτη. Ο θείος του, ο Γιωργάκης Καράς,
αδερφός του πατέρα του, ο οποίος είχε επιστρέψει από
την Αμερική, ύστερα από πολυετή προσπάθεια να φτιάξει
τη ζωή του, έμαθε να φτιάχνει φλογέρες (σουρουλάδες)
με καλάμι. Μια μέρα επισκέφτηκε τον πεθερό μου -το
Δημήτρη Κουκλαμάνη- ο οποίος φημιζόταν για το μουσικό
του ταλέντο, ίσως μοναδικό στην περιοχή κατά τον Σί-
μωνα, και του έμαθε να παίζει στη φλογέρα το τραγούδι
Πατρινιά μου, Πατρινιά μου, σ’ έχω μέσα στην καρδιά
μου κλπ. Όταν επέστρεφε στο σπίτι, από μακριά ακούσαμε
το ντίρι… ντίρι, αλλά σε λίγο σταμάτησε. Ο  μεγάλος
μας ερευνητής είχε τα νεύρα του, διότι περίμενε τον
Αριστείδη Αλεξόπουλο, για να μαγνητοφωνήσουν κάποια
τραγούδια, κι αυτός είχε αργήσει. Σε 2-3 λεπτά καταφτάνει
ο Γιωργάκης στο χώρο της κληματαριάς και απευθυνό-
μενος προς το Σίμωνα του λέει με ενθουσιασμό: “Άκου
να δεις, ανιψιέ μου, ένα ωλαίο δημοτικό ταγούδι, που
έμαθα να παίζω στο σουρουλά” και, ταυτόχρονα, αρχίζει
το ντίρι-ντίρι…  Άστραψε ο oυρανός και κουνήθηκε η γη!
«Τι είναι αυτό, ρε μπάρμπα; Ρε Ιούδα, γιατί μαγαρίζεις
κι εσύ τα δημοτικά μας τραγούδια με τα δυτικά απορ-
ρίμματα;». Αρπάζει τη φλογέρα και της δίνει ένα πέταγμα
προς τον ουρανό, που αμφιβάλλω αν έχει πέσει ακόμη
στη γη. Ο θείος του στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Δεν
έφαγε τίποτα το μεσημέρι και συνέχεια μονολογούσε:
«Τι έπαθα σήμελα, ο κελατάς; Δεν έτωγα καλύτελα
αναμμένα κάλβουνα, παλά αυτό που έπαθα. Θα τον
σκοτώσω, άμα τον βλω τον Κουκλαμάνη». 

• Ο μεγάλος οραματιστής, ήταν πολύ εργατικός.
Άγγιζε τα όρια της εργασιομανίας. Τις λίγες ημέρες που
ερχόταν με άδεια, εργαζόταν νυχθημερόν. Ξυπνούσε
πολύ πρωί και κοιμόταν αργά το βράδυ. Τα χαρτιά του
μύριζαν πετρέλαιο από τις σχετικές λάμπες που χρησι-

μοποιούσε τις νυχτερινές ώρες. Κάποιοι στο χωριό τον
είχαν ως τσιγκούνη και, πράγματι, όταν τον πρωτογνώ-
ριζες, σου έδινε αυτή την εντύπωση. Σε καφενείο δεν
έβγαινε ποτέ. Χρήμα δεν είχαμε ιδεί ποτέ από τα χέρια
του. Κι όταν μας έστελνε για ψώνια, η αμοιβή ήταν ένα
σταφύλι ή μερικά καρύδια. Όμως, δεν ήταν φιλοχρήματος
υπό την έννοια της υποταγής σε αυτό, αλλά επέλεγε με
αυστηρά κριτήρια πού θα διαθέσει τα χρήματά του.
Έτσι, για την ανακαίνιση του ναού της Αγίας Άννας στου
Μουντρά, διέθεσε σοβαρό χρηματικό ποσό και ακόμη
μεγαλύτερο για την αντικατάσταση της στέγης στην εκ-
κλησία της Θεοτόκου στο νεκροταφείο.

• Αντιπαθούσε τους πολιτικούς εκ πεποιθήσεως.
Τον είχα ακούσει πολλές φορές να ομιλεί απαξιωτικά
για τους πολιτικούς. Η αντιπάθειά του έγινε ακόμη με-
γαλύτερη, όταν επισκέφτηκε τον πρωθυπουργό Κων/νο
Καραμανλή και του ζήτησε να ενισχύσει το Σύλλογο για
τη διάσωση, και τη διάδοση της μουσικής μας κληρονο-
μιάς, που είχε ιδρύσει, αλλά ο Καραμανλής αρνήθηκε
και του απάντησε ότι η Ελλάδα πρέπει πρώτα να εξα-
σφαλίσει ψωμί κι έπειτα μουσικές. Από αυτή την ημέρα,
ο Καράς έκανε εχθρό τον πρωθυπουργό, παρόλο που
τον γνώριζε προσωπικά. Δεν τον ενδιέφερε η πολιτική
και δεν πίστευε πως οι πολλοί βουλευτές προσφέρουν
εθνικό έργο. Ο μόνος πολιτικός, για τον οποίο έλεγε
καλά λόγια, ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας κι αναθεμάτιζε
τους Μαυρομιχαλαίους για το κακό που έκαναν στην Ελ-
λάδα, όταν τον δολοφόνησαν.

• Ο Σίμων αγαπούσε με πάθος καθετί το εθνικό.
Με το που σε κοίταζε στα μάτια, ένιωθες πως ήταν η
Γοργόνα που σε ρωτούσε; Ζει ο Βασιλιάς Αλέξαντρος; Kι
αλίμονο σε όποιον απαντούσε πως πέθανε στη Βαβυλώ-
να… Από μικρόσωμος και σκυφτός που ήταν, γινόταν
ξαφνικά πελώριος γίγαντας. Γινόταν θηρίο ανήμερο και
Γοργόνα, που ταξιδεύει στους ωκεανούς και πνίγει στα
τάρταρα, όσους ξεχνούν το εθνικό τους χρέος. Και
γινόταν Διγενής, που άπλωνε τα χέρια του, για να προ-
στατεύσει τη Βασιλεύουσα από τους βαρβάρους.                                                                                                               

Σπάνια έλεγε κάποιο αστείο. Όμως, μια φορά μας
καλεί όλα τα παιδιά και μας λέει: «αυτά τα τζιτζίκια δε
μας αφήνουν σε ησυχία. Πηγαίνετε να τα πιάσετε και
για κάθε κομμάτι θα πάρετε και μια δραχμή». Όταν επι-
στρέψαμε με το εμπόρευμα ανά χείρας, κάνει δήθεν το
θυμωμένο και μας λέει: «Βρε, που να πάρει η οργή, εγώ
σας είπα να πιάσετε αρσενικά και εσείς πιάσατε όλο θη-
λυκά. Τα θηλυκά δε μας ανησυχούν. Πού και τι να σας
πω. Αφήστε κι αυτά ελεύθερα κι ελάτε να γράψουμε
ένα γλωσσοδέτη για τα τζιτζίκια» (ο τζίτζικας, ο μίτζικας
κ.λπ.).                                

• Πριν κλείσω τη σημερινή μου αναφορά στον με-
γάλο ερευνητή και μεγάλο μουσικολόγο, θα ήθελα να
επισημάνω τη μεγάλη αγάπη που είχε για τον τόπο
του. Λίγο πριν φύγει απ’ τη ζωή, εξέφρασε την επιθυμία
του να ταφεί στο χωριό του, τη Φασκομηλιά, που ο
ίδιος, παρά την αλλαγή του ονόματος, εξακολουθούσε
να την αποκαλεί Μουντρά. Ήθελε, μάλιστα, ο τάφος του
να έχει θέα προς τα Γληγούρια. Η επιθυμία του ικανο-
ποιήθηκε με τη σημαντική συμβολή του Ιερέα του χωριού
μας, παπα-Θύμιου Γιαννίκου, ο οποίος είναι βαφτιστήρι
του μεγάλου μας συμπατριώτη κι εκπρόσωπος της Αγ-
γελικής Καρά στο χωριό μας.

Δημήτριος Π. Κρανίτης
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης

(Πτυχιούχος Παντείου, Μαρασλείου 
Ακαδημίας και Μαρασλείου Διδασκαλείου)

[Σημείωση Σύνταξης: Στο τέλος ο ομιλητής συνεχάρη
τους διοργανωτές της εκδήλωσης (Σύλλογο Ζουρτσάνων
Αθήνας, Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Φιγαλίας, Πολιτιστικό
Σύλλογο Φασκομηλιάς, Τοπική Κοινότητα Ν. Φιγαλίας)
και τους ευχαρίστησε που τον εξουσιοδότησαν να μιλήσει
για το Σίμωνα Καρά. Επίσης, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως
την κ. Μίνα Κέκη και εξήρε τη διαχρονική κοινωνική και
πολιτιστική προσφορά της στον τόπο]. 

ΑΓΝΩΣΤΕΣ  ΠΤΥΧΕΣ  ΤΗΣ  ΖΩΗΣ  ΤΟΥ  ΣΙΜΩΝΑ  ΚΑΡΑ 

στη  Νέα  Φιγαλία  (Ζούρτσα) 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ

Τηλ.:
Γρηγόρης    6972496616

Σπύρος   0015168481119

Ενοικιάζονται  Διαμερίσματα

Επαγγελματικός χώρος 200 τ.μ. 
στη θέση Κάτω Βρύση 
του Δ.Δ. Ν. Φιγαλίας 

Πληροφορίες: 6937566631  

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Οικία στη Ζούρτσα, 

κάτω από τον Άγιο Νικόλαο, με ελαιοπερίβολο 
δύο (2) στρεμ. σε καλή τιμή.

Πληροφορίες: Τάσος Ζαριφόπουλος
Τηλ.: 6934888710  και 6946529331

Συνέχεια από την 5η σελ.
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Καταγραφή  και  επιμέλεια  παρουσίασης  αντικειμένων - εκθεμάτων: Έλενα  Παπαδοπούλου. Φωτογραφίες: Γιώργος  Κουτσόπουλος, Έλενα  Παπαδοπούλου

• 2 παραδοσιακές ενδυμασίες, 

δωρεά 

της Φωτεινής Ζαριφοπούλου-Γιαγμούρογλου

• Ένα ολοκέντητο 
σεγκούνι, 

δωρεά της Φωτεινής 
Ζαριφοπούλου-
Γιαγμούρογλου

ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΣ

H συνέχεια στο επόμενο φύλλο

• Σιδερένια κούνια 
με μαξιλάρι και στρωματάκι. 
Κεντημένη μαξιλαροθήκη και

κουβερτούλα.

• Ένας ξύλινος καναπές με κεντητό κάλυμμα 
και μαξιλαροθήκες • Δύο τουφέκια κρεμασμένα

• Σιδερένιο νυφικό κρεβάτι με κάγκελα,
με κεντητά σεντόνια, κουβερτούλα 

και μαξιλαροθήκες. 

• Θερμοσίφωνας του 1910 

που λειτουργούσε με ξύλα

(δωρεά Γιάννη και Σούλας Ζαριφοπούλου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  Β.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

Λ. Δημοκρατίας 304  Άγ. Ανάργυροι  

Τηλ.: 210 2310942  Φαξ: 210 2310963  

Κιν.: 697 8686 427
e-mail: gotaxisinfo@gmail.com

Η  Η  «Αντηλιά»«Αντηλιά» του  Γυμνασίου  του  Γυμνασίου  
μάς…  θάμπωσε  και  πάλι!μάς…  θάμπωσε  και  πάλι!

• Η «Αντηλιά», εν προκειμένω,
είναι η εφημερίδα του Γυμνασίου
Νέας Φιγαλίας, που πέρυσι, τέ-
τοιον καιρό, χαιρετίσαμε την ελ-
πιδοφόρα είσοδό της στον τοπικό
μικρόκοσμο της ενημέρωσης και
τέρψης των πιστών της φιλανα-
γνωσίας.  

• Φέτος αναζητήσαμε και έχου-
με στα χέρια μας το 2ο τεύχος
της, που είναι ακόμα πιο ευχάρι-
στη έκπληξη από το πρώτο. Οι
συντελεστές της, μαζί με την πείρα
που αποκτούν, επιδεικνύουν όρεξη,
ζήλο και εφευρετικότητα και το
αποτέλεσμα φαίνεται τυπωμένο
στο γυαλιστερό, ποιοτικό, φιλικό
προς τον αναγνώστη χαρτί. Με
δεκαέξι καλαίσθητες σελίδες,
πλούσιες, με πολύ ενδιαφέροντα
θέματα, με κύριο άρθρο, σχολικές
και άλλες ειδήσεις, συνεντεύξεις,

φωτογραφίες, θέματα επιστήμης,
τέχνης, παιδείας, ανησυχίες και
προβληματισμούς και πολλά άλλα,
η εφημερίδα δικαιώνει απολύτως
την ύπαρξή της, αποτελώντας
ωφέλιμο και ευχάριστο ανάγνωσμα
για μικρούς και μεγάλους.

• Η εφημερίδα του Συλλόγου
μας, η «Ζούρτσα», συγχαίρει και
πάλι τους μαθητές και τους κα-
θηγητές τους για την «Αντηλιά».
Και όχι από… συναδελφική αλλη-
λεγγύη (εφημερίδας προς εφημε-
ρίδα!), αλλά γιατί το αποτέλεσμα
της προσπάθειας των παιδιών είναι,
πράγματι, άξιο συγχαρητηρίων.
Αυτή η «Αντηλιά» μάς θαμπώνει
ευχάριστα και χρήσιμα και της ευ-
χόμαστε να έχει, ως εφημερίδα,
όχι εφήμερη παρουσία, αλλά μα-
κρόβια και πάντα εκθαμβωτική. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μαθήματα  Γερμανικών
ΑΛΕΞΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής  Γερμανικών

Πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλ.: 6972117298    

alexiosdeutsch@gmail.com

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

(12η συνέχεια παρουσίασης εκθεμάτων μας)

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

Εκτός ωραρίου, κατόπιν συνεννοήσεως
Υπεύθυνη μουσείου: Βενέτη Ειρήνη

τηλ. 26250/41400  και  6972867878

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Αγαπητοί συμπατριώτες, μέλη και φίλοι του
Συλλόγου, αναγνώστες της εφημερίδας!  

• Ο Σύλλογος έχει άμεση ανάγκη της οικονο-
μικής σας υποστήριξης. Μην ξεχνάτε και
μην καθυστερείτε να μας στέλνετε τις υπο-
χρεωτικές συνδρομές σας για την εφημερίδα
και όποια τυχόν προαιρετική επί πλέον προ-
σφορά σας.

• Για αποφυγή καθυστερήσεων και για διευ-
κόλυνσή σας, παραθέτουμε τους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς του Συλλόγου, όπου
μπορείτε να κάνετε την κατάθεσή σας. 

1) ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK:
αρ. λογ. 232002 101038017
IBAN  GR 50 0140 2320 2320 0210 1038 017

2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
αρ. λογ. 6028 010224 822
IBAN  GR 33 0171 0280 0060 2801 0224 822

• Τα παραπάνω είναι δωρεά Ασημίνας Παπακυριακοπούλου-Κέκη από το πατρικό της σπίτι.

Εισφορές  για  την  εφημερίδα

Κλέντου Ιωάννα ............................................... 50 
Σιώρης Νικόλαος του Ανδρ. ............................ 20
Κομπορόζος Χρήστος του Γεωργ. .................. 50
Αβραμοπούλου Αγγελική ................................ 50
Μπιρπανάγου Νίκη .......................................... 15
Μπιρπανάγου-Καλκαντζή Μαρία ..................... 15
Μπιρπανάγου-Ζένου Ιφιγένεια ....................... 15
Γιαννίτσας Χρήστος του Πανταζή ................... 10
Καραχάλιου-Παπαποστόλου Διαμάντω .......... 20
Παγανού-Σπύρου Αγγελική ............................. 20
Παγανού-Μανώλη Σοφία ................................. 20
Βουδούρη Αλεξάνδρα ..................................... 50
Γιακουμοπούλου-Καπετανάκη Σοφία .............. 50
Γιακουμόπουλος Νικόλαος του Αναστ. ......... 100
Γιακουμόπουλος Παναγιώτης του Αναστ. .... 100

Βλάχος Ιωάννης του Κων/νου ......................... 20
Κουτσούνης Πέτρος (Κρυονέρι) ........... δολ. 100 
Παιδούλιας Ιωάννης (Κρυονέρι)............. δολ. 100 
Πίτα-Σιώρη Ακριβή ........................................... 10
Καπογιάννης Νίκος του Χρήστου ................... 30
Παπανδρέου Παναγιώτα ................................. 30
Γερόσταθος Δημήτριος ................................... 20
Γερόσταθου-Παναγούλια Γαρυφαλλιά ............ 20 
Φλέσσας Γεώργιος του Ιωάννου ..................... 20
Παναγόπουλος Χαράλαμπος του Θωμά .......... 50
Ράπτη-Γεωργιοπούλου Σοφία .......................... 30
Διαμαντοπούλου-Παπαγιώργου Αλεξάνδρα .. 20
Παπακυριακόπουλος Νικόλαος
και Παπακυριακοπούλου-Καπογιάννη 
Αναστασία   .................................................... 150 
Χατζή Μαρία .................................................... 20
Καρδαγούρη Ολυμπία....................................... 20

Μπίθα Τούλα .................................................... 50
Μπίθας Νικόλαος ............................................. 50
Καζατζής Νικόλαος ......................................... 15
Δημοσθενίδης Γεώργιος Αθαν. ....................... 60
Κουτσούνη ....................................................... 20
Γερόσταθος Κων/νος ....................................... 20
Ξυδιάς Γεώργιος .............................................. 40
Τσαούσης Παν. Νικόλαος ................................ 40 
Οικογένεια Χατζή Γεωργίας του Νικολ. .......... 50

Εις  μνήμην
― Κακούρη Ελευθερία ............................ 30 ευρώ                                                                                                                             

στη μνήμη του συζύγου της Αναστασίου Κακούρη. 
― Βουδούρη Αλεξάνδρα ....................... 150 ευρώ                                                                                                                              

στη μνήμη των γονέων της Ντίνου και Ελένης
Βουδούρη και του αδελφού της Άγγελου Βου-
δούρη.

― Καρανάση Αλεξάνδρα.......................... 50 ευρώ

στη μνήμη της αδελφής της Άννας Καρανάση. 

― Δέδε Παν. Βελούδω ............................ 30 ευρώ

στη μνήμη Κώστα Χρ. Δέδε.

― Δέδε Παν. Μιχαλία .............................. 30 ευρώ

στη μνήμη Κώστα Χρ. Δέδε.

― Δέδε Παν. Μαρία ................................. 50 ευρώ

στη μνήμη Κώστα Χρ. Δέδε.

― Δέδε Χαρίκλεια του Ηλία................... 100 ευρώ

στη μνήμη Κώστα Χρ. Δέδε.

Για  τις  ανάγκες  του  Μουσείου
― Χρήστος Χατζής του Αντωνίου ........ 150  ευρώ


