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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΖΟΥΡΤΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

• Στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου,
πραγματοποιήθηκε την προπαραμονή της 25ης Μαρτίου,
στην κατάμεστη αίθουσα τελετών του Γυμνασίου-Λυκείου, μια εξαιρετική εκδήλωση, με θέμα την ιστορική
παρουσία και συμμετοχή της Ζούρτσας στην επανάσταση
του 1821. Κορμός της εκδήλωσης ήταν η προβολή
ενός σχετικού με το θέμα βίντεο, που επιμελήθηκαν οι
μαθητές του Λυκείου, καταγράφοντας πληροφορίες
που είχαν συλλέξει από ιστορικές πηγές και συνεντεύξεις
ντόπιων πολιτών, που διέσωσαν στη μνήμη τους μαρτυρίες από παλαιότερους, φέρνοντας έτσι στο φως
γεγονότα εκείνης της εποχής και ονόματα Ζουρτσάνων
και πατριωτών των γύρω χωριών, που πρωταγωνίστησαν στην έναρξη και στην πορεία της επανάστασης
στο κόλι (=διοικητική περιοχή) της Ζούρτσας, όπως
Πιπιλαίοι, Κλεντέοι, Γρηγοριάδηδες, και πλήθος άλλων,
που το γενεαλογικό τους δέντρο φτάνει και συνεχίζεται
μέχρι σήμερα στο χωριό μας. Ανάμεσα στα άλλα, στο
βίντεο αποκαλύπτεται και η αγάπη που είχε για τη
Ζούρτσα ο Θεόδ. Κολοκοτρώνης, την οποία, άλλωστε,
επισκεπτόταν συχνά, όπως και ο Πλαπούτας και άλλοι
οπλαρχηγοί, για τις ανάγκες του αγώνα.
• Συμπληρώνοντας το βίντεο, οι μαθητές έκαναν
μια περιεκτική προφορική αναφορά για την τουρκοκρατία και την επανάσταση στη Ζούρτσα: Το
χωριό μας κατακτήθηκε το 1460, εφτά χρόνια μετά
την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, και επί
τετρακόσια σχεδόν χρόνια -εκτός από μια μικρή
περίοδο, που το κατείχαν οι Βενετοί- οι Ζουρτσάνοι
συμβίωναν με τους κατακτητές, σε δύο ξεχωριστούς
μαχαλάδες, όπως συμπεραίνεται από την ύπαρξη χριστιανικών εκκλησιών και τζαμιών, αντίστοιχα. Πολύ
πριν από την επανάσταση του 1821, Ζουρτσάνοι αρματολοί και κλέφτες (Θιακός, Ταγαραναστάσης, Πιπιλαίοι κ.ά.), πρόβαλλαν συχνά αντίσταση και επέφεραν

πλήγματα στον κατακτητή. Συμμετοχή είχε, επίσης, η
Ζούρτσα στην εξέγερση που έγινε (και αλλού, αλλά,
κυρίως) στην Πελοπόννησο το 1770, με υποκίνηση της
Ρωσίας και πρωτοστασία των Ρώσων αξιωματικών
αδελφών Ορλόφ, από τους οποίους τα γεγονότα ονομάστηκαν Ορλοφικά. Ανάμεσα στις ξεχωριστές προσωπικότητες Ζουρτσάνων της επανάστασης ήταν ο
Απόστολος Κλέντος, ο επίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος,
αδελφός της επίσης σπουδαίας Ζουρτσάνας πατριώτισσας Αδαμαντίας Γρηγοριάδου (ο οποίος φυλακίστηκε,
βασανίστηκε και εκτελέστηκε από τον Ιμπραήμ) και οι
δύο Γρηγοριάδηδες, γιοι της Αδαμαντίας. Όλοι, μάλιστα,
οι ως άνω ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Σθεναρή
αντίσταση πρόβαλε η Ζούρτσα, μαζί με τα γύρω
χωριά, και στον Ιμπραήμ, από τον οποίο υπέστη
πολλές καταστροφές. Με όλα αυτά, το χωριό μας συνέβαλε στην επιτυχία της επανάστασης και δίκαια
μπορούμε να περηφανευόμαστε για την προσφορά
του.
• Άξιζε, πραγματικά, η εκδήλωση και αξίζει να
δει κανείς το βίντεο που προβλήθηκε, όπως αξίζουν
και συγχαρητήρια στους μαθητές, στους καθηγητές
τους και, ιδιαιτέρως, στη συμπατριώτισσά μας φιλόλογο
καθηγήτριά τους κ. Ελένη Γιαννίκου, που τους ενέπνευσε, τους στήριξε και τους καθοδήγησε σε αυτή
την προσπάθειά τους, με το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η
μελέτη και η γνώση της τοπικής ιστορίας συγκινεί και
ωφελεί όλους μας. Και αποτελεί αναγκαία αφετηρία
και προϋπόθεση της μελέτης και κατανόησης της γενικότερης ιστορίας, τόσο για τη διδασκαλία του μαθήματος στα σχολεία όσο και για τη διαμόρφωση σωστής
ιστορικής, εθνικής και πολιτικής συνείδησης κάθε πολίτη, όπως τόνισε και στο βίντεο η φιλόλογος καθηγήτρια κ. Πανωραία Μακρή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο
απευθύνει
σε όλους τους συμπατριώτες
και φίλους τις πιο θερμές
πασχαλινές ευχές του
για υγεία, αγάπη,
ειρήνη και προκοπή.
ΠΛΟΥΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΖΟΥΡΤΣΑ
Α) Το 39ο Καρναβάλι μας!

Με ιστορία πολλών δεκαετιών, το Ζουρτσάνικο
Καρναβάλι δεν είναι απλά μια γιορτή. Είναι μια ζωντανή πολιτιστική παράδοση, που μετατρέπει όλη την
πόλη σε χώρο φαντασίας, δημιουργίας, χαράς και
διασκέδασης.
Μετά από πολλά χρόνια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος
είχε την ιδέα να πραγματοποιηθεί το Καρναβάλι το
απόγευμα του Σαββάτου (9 Μαρτίου), όπως γινόταν
παλιά. Οι καρναβαλιστές και τα άρματα ξεκίνησαν
από την περιοχή της ''Αλιόργας'', όπως ξεκινούσαν
κάποτε, φέρνοντας στο μυαλό των κατοίκων της περιοχής μνήμες από τα παλιά, συγκίνηση και νοσταλγία.
•Από εκεί ξεκίνησε και το δρώμενο ''Βλάχικος
Γάμος''. Νύφη και γαμπρός έφτασαν στην πλατεία
Ρέτζιου, συνοδευόμενοι από δεκάδες ντυμένους νεαρούς, που με κουδούνες ξεσήκωσαν τα στενά του χωριού, καθώς περνούσαν.

Η 2η Πολιορκια και Η ΕξοδοΣ του ΜΕΣολογγιου
• το Μεσολόγγι μπήκε στην Επανάσταση στις 20 Μαΐου του 1821. Η
σημασία της θέσης του έγινε γρήγορα
αντιληπτή από την τοπική ηγεσία του
Αγώνα, διότι έκοβε το δρόμο των
Τούρκων και τους εμπόδιζε να κατεβάσουν από τη Δυτική Ελλάδα στρατεύματα στην Πελοπόννησο, για να
καταπνίξουν την επανάσταση. Γι’ αυτό
και οι Τούρκοι ήθελαν να το βάλουν
στο χέρι και το πολιόρκησαν δύο φορές. Η 1η πολιορκία έγινε το χειμώνα
του 1822 από τα στρατεύματα του
Κιουταχή και του Ομέρ Βρυώνη, αλλά
μετά από δύο μήνες οι Τούρκοι αποχώρησαν, με σοβαρές απώλειες, χωρίς
να πετύχουν το σκοπό τους, κυνηγημένοι από τους Μεσολογγίτες.
• Η 2η πολιορκία άρχισε στα τέλη
απριλίου 1825, όταν ήρθε ξανά ο
Κιουταχής με πολυάριθμο στράτευμα.
Όλες οι επιθέσεις που επιχείρησε
απέτυχαν, όπως και η προσπάθειά
του να αποκλείσει τον ανεφοδιασμό
της πόλης από στεριά και θάλασσα.
Οι πολιορκημένοι αμύνονταν σθεναρά,
βοηθούμενοι και από τον Καραϊσκάκη,
ο οποίος διεξήγαγε πόλεμο φθοράς
στα νώτα του τουρκικού στρατεύματος. Επίσης ο Κιουταχής δεν κατάφερε
να πείσει τους Μεσολογγίτες να παραδοθούν. Μάλιστα, σε μια τελευταία
του προσπάθεια, έστειλε ως μεσολαβητή τον αρχηγό του Αλβανικού στρα-

Θεόδωρου Βρυζάκη,
Η έξοδος του Μεσολογγίου

τεύματος που είχε μαζί του, ο οποίος,
όμως, ακούγοντας την περήφανη αρνητική απάντηση των πολιορκημένων,
ότι είναι αποφασισμένοι να πέσουν
όλοι, μέχρις ενός, συγκινήθηκε και
δήλωσε ότι η τιμή του και η παλικαριά
του δεν του επιτρέπουν να μάχεται
εναντίον τέτοιων ηρώων, γι’ αυτό και
πήρε τους πολεμιστές του (περίπου
4.000) και αποχώρησε, για να επιστρέψει στην πατρίδα του, κάτω από
τις επευφημίες των Μεσολογγιτών,
που παρακολουθούσαν από το τείχος
το εχθρικό στρατόπεδο. Οι επιθέσεις
του Κιουταχή συνεχίστηκαν, αλλά χω-

ρίς επιτυχία. Και στα τεχνάσματα που
εφάρμοζαν οι πολιορκητές, φτιάχνοντας αναχώματα, για να υπερπηδήσουν
το τείχος (καλύτερα, το χωμάτινο περίβολο) και λαγούμια (υπονόμους),
για να περάσουν από κάτω, οι Μεσολογγίτες ανταπαντούσαν, σκάβοντας
δικά τους λαγούμια από μέσα και ανατινάζοντας τα εχθρικά.
• Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες του κιουταχή, έρχεται το δεκέμβριο του 1825 και ο αιγύπτιος ιμπραήμ, με 17.000 εμπειροπόλεμους
πολεμιστές. Με την άφιξή του, η πολιορκία ξανάρχισε σφοδρότερη. Ο Ιμπραήμ ήταν βέβαιος για τη σύντομη
επικράτησή του και, μάλιστα, ειρωνευόταν τον Κιουταχή, που επί τόσο
διάστημα δεν κατάφερνε να ρίξει έναν
μικρό «φράχτη», όπως υποτιμητικά
χαρακτήριζε το χαμηλό, πράγματι,
χωμάτινο τείχος του Μεσολογγίου.
Αλλά σε λίγο θα δοκίμαζε κι αυτός
το κόστος που θα είχε ο φράχτης και
για τον ίδιο, αφού ούτε οι δικές του
επιθέσεις καρποφορούσαν, παρά τους
βομβαρδισμούς, και οι απώλειες του
στρατεύματός του ήταν σοβαρές. Μέχρι το Φεβρουάριο του 1826 οι Τούρκοι
δεν είχαν σημειώσει καμία επιτυχία.
Ο Ανδρέας Μιαούλης με τον στόλο
του κατάφερνε να ανεφοδιάζει το
Μεσολόγγι και η άμυνα των πολιορκημένων παρέμενε ισχυρή.
Συνέχεια στην 7η σελ.

Δυο άλογα με τους καβαλάρηδες να φορούν παραδοσιακές φορεσιές, ήταν μπροστάρηδες της παρέλασης.
• Βασιλιάς Καρνάβαλος ήταν ένας φτωχός αγρότης
-σήμα κατατεθέν της περιοχής!- που, παρά τα τόσα
που περνάει, τη σκληρή δουλειά και τις δυσκολίες
των εποχών, καταφέρνει να σταθεί όρθιος και να
κρατήσει ψηλά το κεφάλι του και το γόητρο της ελληνικής επαρχίας.

Συνέχεια στη σελ. 4
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κ ο ι Ν Ω Ν ι κ α
Επιτυχίες

➤ Η Ειρήνη γεωργ. Χριστοδούλου (θυγ. Δήμητρας
Ζώη), πέτυχε στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
➤ Η Βασιλική γεωργ. Χριστοδούλου (θυγ. Δήμητρας
Ζώη), αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
αριστεύσαντες λυκείου
➤ Βηλαρά Μαρία του Θεοδώρου
➤ Βλάχου Σταματία του Ευθυμίου
➤ κατσάμπουλα Φελίτσια-αντρέσα
➤ Μανιάτη Χριστίνα του αθανασίου
➤ Μπιμπή κων/να του Χρήστου
αριστεύσαντες γυμνασίου
➤ Παπαγιώργος αναστάσιος του Νικολάου
Οι ανωτέρω μαθητές βραβεύτηκαν από το Σύλλογό μας.
Θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

απεβίωσαν και ετάφησαν
➤

Στις 7-3-19, οικονομόπουλος
Βασίλειος, ετών 94, στον Άγιο Ηλία.
➤ Στις 9-3-19, Μανώλης αριστείδης,
ετών 94, στην Αθήνα.
➤ Στις 13-3-19, γλούμης γεωργ.
Θεόδωρος, ετών 66, στον Άγιο Ηλία.
➤ Στις 14-3-19, Μελή αδαμαντία (μητέρα
της Αγγελικής Μπιμπή), ετών 59,
στον Άγιο Ηλία.
➤ Στις 25-3-19, τάγαρης Σπύρος, ετών
81, στον Άγιο Ηλία.
➤ Στις 7-4-19, Ζαριφόπουλος Π. γιάννης,
ετών 94, στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
τους.

για τον αείμνηστο γιάννη Π. Ζαριφόπουλο
• Με θλίψη και με βαθιά συγκίνηση ο Σύλλογός μας πληροφορήθηκε το θάνατο του
αγαπητού μας Γιάννη Ζαριφόπουλου. Η προσωπικότητά του, ως ανθρώπου και ως συμπολίτη, το ήθος του, η διάθεσή του για προσφορά και οι εν γένει αρετές του, θα μείνουν
για πάντα στη μνήμη μας και καθιστούν βαριά
την απώλειά του.
• Λάτρης της Ζούρτσας, πιστός στο Σύλλογό μας, μόνιμο και σταθερό μέλος του
ανέκαθεν, επί σειρά ετών πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με αδιάπτωτο ενδιαφέρον για τα κοινά, πρόσφερε πολύτιμες
υπηρεσίες, στήριξη και βοήθεια για την καλή
λειτουργία του Συλλόγου και την ευόδωση

των σκοπών του. Με λίγα λόγια, πρωταγωνιστής από τους σπάνιους και αναντικατάστατους.
• Στην κηδεία του το Διοικητικό Συμβούλιο
εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Βασίλη
Γλούμη, την ταμία Χρυσούλα Κάσσαρη και
την επίτιμη πρόεδρο Μίνα Κέκη. Ολόκληρο
το Δ.Σ. και όλα τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου μας εκφράζουν τη θλίψη τους και τα
θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους του
και εύχονται στον ίδιο καλή ανάπαυση, με
την υπόσχεση ότι θα μείνει στην ψυχή μας
αιώνια η γλυκύτητά του και στο μυαλό μας
«αιωνία η μνήμη» του.
ο ΠροΕδροΣ ΒαΣιλΗΣ γλουΜΗΣ
και το δ.Σ.

γιάννης Π. Ζαριφόπουλος
Έφυγε από τη ζωή, πλήρης
ημερών, ειρηνικά, ένας πολύ αγαπητός από όλους τους συμπατριώτες μας, ο Γιάννης Π. Ζαριφόπουλος, τελευταίο παιδί μιας
πολυμελούς και δεμένης Ζουρτσάνικης οικογένειας. Καλός και
τίμιος αγωνιστής στη ζωή, ανδρώθηκε με σωστές αρχές που πήρε
από τους καλούς γονείς και απέκτησε άψογο χαρακτήρα. Σαν νέος
υπηρέτησε την οικογενειακή συνοχή με προθυμία και αυταπάρνηση, ιδίως όταν χρειάστηκε για
πολύ καιρό να σταθεί σαν πατέρας, αδελφός
και συμπαραστάτης στην οικογένεια της πονεμένης αδελφής του. Το ίδιο αυθόρμητος, ειλικρινής, εξυπηρετικός και ζεστός στις σχέσεις
του προς όλους, ήταν πάντοτε πρόθυμος να
βοηθεί, όταν και όπου μπορούσε και ήταν γι’
αυτό ιδιαίτερα αγαπητός από όλους τους Ζουρτσάνους. Καλός και θερμός πατριώτης, πρόσφερε υπηρεσίες στο Σύλλογό μας, στηρίζοντας
όλες τις προσπάθειες και τις ενέργειες που
κατεβάλοντο για την αναβάθμιση και πρόοδο
του χωριού μας. Πάνω απ’ όλα υπήρξε ένας

σωστός, άψογος οικογενειάρχης,
έχτισε μια καλή οικογένεια με
την αγαπημένη σύντροφό του
Σούλα και χάρηκε μαζί της καλά
και επιτυχημένα παιδιά και εγγόνια
που τον αγάπησαν, του ανταπέδωσαν τη δική του φροντίδα και
του συμπαραστάθηκαν μέχρι το
τέλος. Πρέπει να έφυγε από τη
ζωή με έντονη ικανοποίηση για
την ανταμοιβή που δέχθηκε από
τους αγαπημένους του για την
προσφορά αγάπης και φροντίδας
που τους χάρισε. Όλοι που φεύγουν από τη ζωή αφήνουν πίσω τους ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ας μου επιτραπεί εδώ να
ειπώ, από μια άλλη συναισθηματική σκοπιά,
ότι το κενό που άφησε ο Γιάννης φεύγοντας,
όσο μεγάλο κι αν είναι, για την οικογένειά του
και για όλους εμάς, που τον αγαπούσαμε, θα
το γεμίζουν πάντοτε ασφυκτικά ως επάνω, οι
πολλές όμορφες αναμνήσεις που άφησε πίσω
του, οι στιγμές που έζησε ανάμεσά μας, η
ανυστερόβουλη αγάπη του, το ζεστό του χαμόγελο και η καλή του καρδιά!
ΒαΣιλΗΣ γ. ΠαΠακυριακοΠουλοΣ

Βασίλης οικονομόπουλος
Στις 9 Μαρτίου 2019 έφυγε από
κοντά μας ο Βασίλης Οικονομόπουλος πλήρης ημερών. Γεννήθηκε
στη Ζούρτσα από τον Ντίνο Οικονομόπουλο και την Αθανασούλα
Οικονομοπούλου το γένος Γιαννίτσα και ήταν από τους πολύ λίγους
Ζουρτσάνους που δεν έφυγαν
ποτέ από τον τόπο τους για μια
καλύτερη τύχη. Αγάπησε το χωριό
μας και η παρουσία του ήταν πάντα
έντονη εκεί με την απαράμιλλη
φιλοξενία του σε όλους, ιδιαίτερα στους επισκέπτες του χωριού μας, γνωστούς και αγνώστους. Ο Βασίλης παντρεύτηκε με την Μαρίκα
Στενού, καθηγήτρια και εν συνεχεία Γυμνα-

σιάρχη στο σχολείο του χωριού
μας, και απέκτησε οικογένεια με
τρία αξιόλογα παιδιά, με υποδειγματικό ήθος και χαρακτήρα. Καμάρωνε κάθε καλοκαίρι και χαιρόταν τα έξι του εγγόνια που έπαιζαν
και έτρεχαν στην αυλή του σπιτιού
του και στην πλατεία του χωριού.
Όταν τα τελευταία χρόνια της
ζωής του οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν, τα παιδιά του τον πήραν κοντά τους στην Αθήνα και
έτσι γεύθηκε την φροντίδα και την αγάπη τους.
Η ευχή του σίγουρα θα τα συνοδεύει πάντα.
Αιωνία του η μνήμη.
ΜιΝα κΕκΗ-ΠαΠακυριακοΠουλου

κατΕυοδιο Στο ΣΠυρο ταγαρΗ
Το γεγονός ότι ο Σπύρος ο τάγαρης έφυγε
πρόσφατα από κοντά μας,
μου έδωσε την αφορμή
να γράψω αυτό το κείμενο.
Μην περιμένετε τίποτα
δακρύβρεχτες νεκρολογίες. Δε θα το ήθελε και
ο ίδιος.
Πιστεύω ότι το καλύτερο μνημόσυνο γι’ αυτούς που φεύγουν, είναι
να τους θυμάσαι, να τους μνημονεύεις
και να διηγείσαι γεγονότα και περιστατικά που σχετίζονται με αυτούς.
Ένα τέτοιο μνημόσυνο θα κάνω για
το Σπύρο. Και έχω αρκετά να γράψω.
Για το πολύ μακρινό παρελθόν. Για τα
χρόνια που είμαστε μαθητές στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας. Από κει θ’ αρχίσω.
Με το Σπύρο, στα τελευταία χρόνια
του Γυμνασίου, είμαστε αχώριστοι.
Λαιμαριά, που λέμε και στη Ζούρτσα.
Μόνο ο ύπνος μας χώριζε. Μέναμε
και οι δυο δίπλα στο γήπεδο. Στο σχολείο καθόμαστε στο ίδιο θρανίο. Όταν
σχολάγαμε, τρώγαμε, ρίχναμε και καμιά
ματιά στα μαθήματα και μετά άρχιζε
το απογευματινό μας πρόγραμμα.
Έβγαινε ο Σπύρος στο γήπεδο και έκανε ένα περίεργο σφύριγμα. Κάτι σαν
σύνθημα. Έβαζε τα δυο δάχτυλα στο
στόμα και η παλάμη του άλλου χεριού
ανεβοκατέβαινε πάνω απ’ αυτά ρυθμικά.
Έβγαζε ένα σκέτο κελάηδισμα. Με το
που το άκουγα εγώ, άφηνα στη μέση
ό,τι έκανα και πήγαινα να τον συναντήσω. Ε, μέχρι το βράδυ που σουρούπωνε, παίζαμε συνεχώς. Ποδόσφαιρο,
βόλεϊ, μπάσκετ, τρέξιμο, άλματα, κ.ά.
Είμαστε και αθλητές. Ο Σπύρος στο
ακόντιο και εγώ στο τρέξιμο. Στα εκατό
μέτρα. Στις γυμναστικές επιδείξεις
παίρναμε τις πρωτιές και τα στεφάνια.
Είμαστε και ομάδα επιδείξεων. Παίρναμε φόρα και πηδάγαμε ψηλά πάνω
από το εφαλτήριο, κάνοντας περίεργες
στροφές και τούμπες στον αέρα, πριν
προσγειωθούμε στο σκάμμα.
Τα βράδια πηγαίναμε βόλτα στα λιοστάσια κατά το διπλανό χωριό, το Ροντάκι. Καμιά φορά παρέα μας ήταν και
ο ξάδερφός του, ο Θανάσης ο Τάγαρης.
Εκεί βρίσκαμε την ευκαιρία να τραγουδάμε με ακροατές τις ελιές και το
φεγγάρι. Θυμάμαι δυο από τα τραγούδια που λέγαμε συνήθως. Το ένα ήταν
ρομαντικό: «Ω αργυρά πανσέληνος,
χαμήλωσε το φως σου …». Το άλλο
πιο σύγχρονο, πιο ρεαλιστικό. «Όταν
θα λάβεις αυτό το γράμμα, εγώ θα
είμαι πολύ μακριά …»
Στην Κυπαρισσία ο Σπύρος ήταν ο
προστάτης των Ζουρτσάνων μαθητών.
Αν ένας μάλωνε με κάποιον ξένο, όρμαγε ο Σπύρος και πλάκωνε στις γρήγορες τον ξένο. Χωρίς να ρωτήσει
ποιος φταίει. Αν στη συνέχεια διαπιστωνόταν ότι φταίει ο Ζουρτσάνος, ο
Σπύρος έκανε πως αγριεύει: «Μη σε
ξαναδώ να μαλώνεις …». Του έδινε
και καμιά «μελάτη», τάχα μου τάχα
μου. Εν τω μεταξύ ο ξένος τις είχε
αρπάξει για τα καλά.
Δε δείλιαζε μπροστά σε κανένα κίνδυνο. Μπορούσε να τα βάλει συγχρόνως με δυο και τρεις αντιπάλους. Δεν
είναι μόνο ότι ήταν δυνατός. Είχε και
ψυχή, και αυτό μετράει περισσότερο.
Ήταν κυριολεκτικά λεοντόκαρδος.
Στους τελευταίους μήνες της
ογδόης τάξης αποφασίσαμε ν’ αφήσουμε μουστάκι.
Σε καμιά εικοσαριά μέρες άρχισε
να «σημαδεύει» κανονικά. Μια μέρα ο
καθηγητής της γυμναστικής, ο Γκόβας
(ο οποίος, σημειωτέον, μας συμπαθούσε, επειδή είμαστε αθλητές), μας λέει:
Καλά, τι πράγματα είναι αυτά; Μαθητές
εσείς και να τρέφετε μύστακα; Και
του απαντάμε: Γιατί κύριε καθηγητά;
Κακό είναι; Αρκεί οι πράξεις μας να
μην προσβάλλουν τον μύστακα.
Φαίνεται πως η απάντησή μας του
άρεσε, γιατί χαμογέλασε και δε μας
ξαναείπε τίποτα.
Τελειώνοντας το Γυμνάσιο αναγκα-

στικά χωρίσαμε. Ο καθένας τράβηξε το δρόμο
του. Ο Σπύρος έμεινε στο
χωριό. Εγώ έφυγα για
σπουδές, για δουλειά. Συναντιόμαστε στις γιορτές
και τα καλοκαίρια. Μια ζεστή χειραψία, δυο τρεις
εγκάρδιες κουβέντες και
όταν είχαμε χρόνο αναπολούσαμε τα παλιά.
Περνώντας τα χρόνια,
ο Σπύρος, αυτό το ατίθασο και ζωηρό παλικάρι, μετεξελίχθηκε
σε έναν ήρεμο άνθρωπο, που είχε μια
καλή κουβέντα και ένα ευγενικό χαμόγελο για όλους.
Έχω πολλές φωτογραφίες από τα
μαθητικά μας χρόνια. Δημοσιεύω μια
απ’ αυτές. Όχι τυχαία. Τη διάλεξα.
Μας δείχνει να φυτεύουμε δέντρο σε
μια εξόρμηση του Γυμνασίου για δενδροφύτευση της παραλίας στην Κυπαρισσία.

Το φύτεμα είναι πράξη εποικοδομητική, πράξη δημιουργίας. Έτσι, λοιπόν, πορεύτηκε ο Σπύρος στη ζωή του.
Δημιουργικά και εποικοδομητικά. Δούλεψε πολύ. Μα πάρα πολύ. Κυριολεκτικά, τράβηξε πολύ κουπί. Έμεινε στο
χωριό, ασχολήθηκε με τις οικογενειακές επιχειρήσεις και όχι μόνο. Δε
γνώριζε ωράρια, αργίες, νύχτες ή ημέρες. Με άξιο συμπαραστάτη τη γυναίκα
του την Αγγελική, πήρε τη βάση της
οικογενειακής απασχόλησης και την
αξιοποίησε με το παραπάνω. Και τώρα
τα παιδιά του, άξιοι συνεχιστές, ανήσυχα και δημιουργικά πνεύματα, οδηγούν τις δραστηριότητές τους πιο
ψηλά, πιο μακριά, πιο δυνατά. Το πρόλαβε ο Σπύρος, το είδε και, πιστεύω,
το ευχαριστήθηκε. Το πρόλαβε, πριν
δώσει την τελευταία του μάχη. Έδωσε
πολλές μάχες στη ζωή του, αλλά την
τελευταία την έχασε. Επόμενο, αναμενόμενο και μοιραίο. Διότι την τελευταία μάχη την κερδίζει πάντα ο δυνατότερος. Και ο άνθρωπος δεν είναι
ο δυνατότερος.
Όταν θα δημοσιεύονται αυτές οι
γραμμές, ο Σπύρος θα είναι ήδη πολύ
μακριά, όπως έλεγε και το τραγούδι
μας. Μακριά και μόνος. Όχι όμως για
πάντα. Διότι νομοτελειακά, αναπόφευκτα, όταν ο Θεός ορίσει, θα ξαναβρεθούμε. Και εκεί πια, χωρίς έγνοιες,
χωρίς δουλειές και σκοτούρες, εκεί
που «ουκ εστί πόνος, ου θλίψη, ου
στεναγμός», όπως λέει και η θρησκεία
μας, θα μας δοθεί ίσως η ευκαιρία να
ξανατραγουδήσουμε. Νομίζω όμως
πως θα πρέπει ν’ αλλάξουμε τραγούδι.
Προτείνω να λέμε το:
Όλα είναι ένα ψέμα,
μια ανάσα μια πνοή,
σα λουλούδι κάποιο χέρι
θα μας κόψει μιαν αυγή…
Και το προτείνω από τώρα, για να
το διαβάσουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε
στη ζωή και να ρυθμίσουμε ανάλογα
τον τρόπο ζωής μας και τη συμπεριφορά μας.
Έτσι τελειώνω και εύχομαι στο Σπύρο καλή ανάπαυση και στην οικογένειά
του παρηγοριά και υγεία.
ΝικοΣ δΗΜοΣΘΕΝιδΗΣ
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ΜικρΗ ιΣτορικΗ αΝαΦορα ΣτοΝ ΕορταΣΜο του ΠαΣΧα
• Η λέξη «Πάσχα» έχει τις ρίζες της στους παλαιούς
αιγυπτίους και στους Εβραίους, με τη μορφή πισάχ,
που σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Με το όνομα αυτό
οι Αιγύπτιοι γιόρταζαν κάθε άνοιξη το Πισάχ, δηλαδή
τη διάβαση του ήλιου από τον ισημερινό, φαινόμενο
που συμβαίνει κατά τις 21 Μαρτίου και το ονομάζουμε
εαρινή (=ανοιξιάτικη) ισημερία, λόγω της ίσης διάρκειας
ημέρας και νύχτας. (Αυτό επαναλαμβάνεται κατά τις
23 Σεπτεμβρίου, που έχουμε τη φθινοπωρινή ισημερία).
• τη λέξη πισάχ πήραν οι Εβραίοι, για να γιορτάζουν
ως Πάσχα (ή Φάσχα), την ανάμνηση της απελευθέρωσής τους από το ζυγό των αιγυπτίων και τη
σωτηρία που τους εξασφάλισε η διάβαση (πέρασμα)
της Ερυθράς Θάλασσας, τότε που, σύμφωνα με τις
γραφές τους, ο Μωυσής άνοιξε πέρασμα στα νερά
της. Ο εορτασμός της ημέρας αυτής γινόταν στις 14
του μήνα Νισάν (την 1η του Νισάν ήταν η εαρινή ισημερία) και περιελάμβανε θυσία αρνιού στο ναό των
Ιεροσολύμων, που εν συνεχεία το έψηναν και το
έτρωγαν το βράδυ. Η ίδια ημέρα γιορταζόταν και ως
εορτή της συγκομιδής.
• την ονομασία «Πάσχα» έδωσαν στη συνέχεια οι
Χριστιανοί στην εορτή με την οποία εορτάζουν την
ανάσταση του Χριστού, που συμβολίζει τη διάβαση
από το θάνατο στη ζωή, στην καινούργια ζωή, που
επαγγέλλεται ο Χριστός, και γι’ αυτό ονομάζεται και
«Πάσχα Καινόν», (δηλαδή καινούργιο, νέο), ενώ το
εβραϊκό λέγεται Νομικό Πάσχα.
• Όπως και άλλες μεγάλες εορτές, έτσι και η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα είχε τις δικές της περι-

πέτειες μέχρι που να οριστικοποιηθεί. Τελικά, μέσα
από διαφωνίες, αντιθέσεις και διαφοροποιήσεις, η Α'
Οικουμενική σύνοδος, που έγινε το 325 στην πόλη
Νίκαια της Βιθυνίας (περιοχή της Μικράς Ασίας στο
Βόσπορο), όρισε ως ημέρα του Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή
ισημερία της 21ης Μαρτίου. Σύμφωνα με αυτά και με
βάση το νέο ημερολόγιο, προσθέτοντας τις 13 ημέρες
της διαφοράς που έχει από το παλιό, βρίσκουμε ότι
οι ημερομηνίες του ορθόδοξου Πάσχα κυμαίνονται
από τις 4 Απριλίου ως τις 8 Μαΐου, ενώ οι ρωμαιοκαθολικοί και οι προτεστάντες, με κάπως διαφορετικούς
υπολογισμούς, γιορτάζουν το Πάσχα μια βδομάδα
νωρίτερα από τους ορθόδοξους, όχι πάντοτε, αλλά
συνήθως.
• από τα παραπάνω φαίνεται ότι, με βάση την
ονομασία (Πισάχ=Πάσχα=πέρασμα), το Πάσχα ήταν
και παρέμεινε ανοιξιάτικη γιορτή. Και έθιμά του,
όπως το αρνί, που είναι βασικό, προέρχονται από
παλιά και εμπλουτίστηκαν με νεότερα και με διάφορους
συμβολισμούς. Π.χ., τα αβγά ως αρχή νέας ζωής, το
κόκκινο χρώμα ως σύμβολο χαράς, αλλά και θυσίας
(αίματος του Ιησού) κλπ.
• ανεξάρτητα, όμως, από αυτά, το Πάσχα αποτελεί
κορυφαία εορτή για τους χριστιανούς και ο θρησκευτικός χαροποιός χαρακτήρας του μεταδόθηκε
και στην κοινωνική ζωή, πράγμα που εκδηλώνεται με
τα πασχαλινά φαγοπότια και γλέντια. Το επιτρέπει,
άλλωστε, και η εκκλησιαστική φράση «Νηστεύσαντες
και μη νηστεύσαντες ευφράνθητε σήμερον».
ιΩαΝΝΗΣ αΝτΩΝοΠουλοΣ

τα πρωταπριλιάτικα ψέματα
• τα ψέματα της Πρωταπριλιάς είναι ένα έθιμο
που μας έχει έρθει από την Ευρώπη. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο
που γεννήθηκε το έθιμο αυτό. Δύο από αυτές, όμως,
είναι οι επικρατέστερες.
• Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, το έθιμο ξεκίνησε από τους κέλτες. Λαός της βορειοδυτικής Ευρώπης οι Κέλτες, ήταν δεινοί ψαράδες. Η εποχή του
ψαρέματος ξεκινούσε την 1η Απριλίου. Όσο καλοί
ψαράδες όμως και να ήταν, την εποχή αυτή του
χρόνου τα ψάρια πιάνονται δύσκολα. Έτσι και αυτοί,
όπως προστάζει ο «κώδικας δεοντολογίας» των ψαράδων όλων των εποχών, έλεγαν ψέματα σχετικά με
τα πόσα ψάρια είχαν πιάσει. Αυτή η συνήθεια έγινε
με το πέρασμα του χρόνου έθιμο.
• Η δεύτερη εκδοχή, που θεωρείται και πιο βάσιμη
ιστορικά, θέλει γενέτειρα του εθίμου τη γαλλία του
16ου αιώνα. Μέχρι το 1564 Πρωτοχρονιά των Γάλλων
ήταν η 1η Απριλίου. Τη χρονιά αυτή, όμως, επί βασιλείας Καρόλου του 9ου, αυτό άλλαξε και Πρωτοχρονιά
θεωρούνταν πλέον η 1η Ιανουαρίου. Στην αρχή αυτό
δεν το δέχτηκαν όλοι οι πολίτες. Οι αντιδραστικοί
συνέχιζαν να γιορτάζουν την παλαιά, πλέον, πρωτοχρονιά τους την 1η Απριλίου, ενώ οι υπόλοιποι τους
έστελναν πρωτοχρονιάτικα δώρα, για να τους κοροϊδέψουν. Το πείραγμα αυτό μετατράπηκε με τον καιρό
σε έθιμο.
• το έθιμο στην Ελλάδα
Το έθιμο αυτό ήρθε και στην Ελλάδα και διαφο-
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(Άρθρο από τη Wiκipedia)

ροποιήθηκε, αποκτώντας μια ελληνική χροιά. Η βασική
ιδέα βέβαια παρέμεινε ίδια. Λέμε αθώα ψέματα με
σκοπό να ξεγελάσουμε το «θύμα» μας. Σε κάποιες
περιοχές θεωρούν ότι, όποιος καταφέρει να ξεγελάσει
τον άλλο, θα έχει την τύχη με το μέρος του όλη την
υπόλοιπη χρονιά. Σε κάποιες άλλες πιστεύουν ότι ο
«θύτης» θα έχει καλή σοδειά στις καλλιέργειές του.
Επίσης το βρόχινο νερό της Πρωταπριλιάς, θεωρούν
μερικοί ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Όσο για το
«θύμα», πιστεύεται ότι, σε αντίθεση με τον «θύτη»,
θα έχει γρουσουζιά τον υπόλοιπο χρόνο.
• Σύμφωνα με τον Έλληνα λαογράφο Δημήτριο
Λουκάτο, πανεπιστημιακό καθηγητή, το έθιμο αυτό
αποτελεί ένα σκόπιμο «ξεγέλασμα των βλαπτικών
δυνάμεων, που θα εμπόδιζαν την όποια παραγωγή».
Έτσι, υποχρεώνονταν οι άνθρωποι να λαμβάνουν
διάφορα αντίμετρα (μέτρα «αλεξίκακα», δηλ. μέτρα
προστασίας από το κακό). Επίσης και ο Έλληνας λαογράφος, πανεπιστημιακός καθηγητής Γεώργ. Μέγας
συμφωνεί πως η πρωταπριλιάτικη ψευδολογία «παραπλανά τις δυνάμεις του κακού που ελλοχεύουν»
(=παραμονεύουν), έτσι ώστε να θεωρείται από τον
λαό ως σημαντικός όρος μαγνητικής ενέργειας για
έλξη της επιτυχίας ή αποτροπή της αποτυχίας.
• Σήμερα, βέβαια, η ψευδολογία της Πρωταπριλιάς
είναι ένας μακρινός απόηχος των παλαιών αντιλήψεων
και κινείται μόνο στα πλαίσια της αστειότητας.
Επιμέλεια: ιΩαΝΝΗΣ αΝτΩΝοΠουλοΣ
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Παπαγεωργίου Νίκη του Ηρακλή ............................
Παπαγεωργίου Μαρία του Ηρακλή .........................
Κουτσούνη Ελένη ....................................................

10
15
10
20

Εις μνήμην
― Πιπιλή Ευσταθία ............................................... 25€
στη μνήμη Θεοφάνης Ανδρίκουλα
― Πιπιλή Μαρία του Χρήστου .............................. 50€
εις μνήμη Βασιλείου Οικονομόπουλου
― Ζήρας Διονύσιος στη μνήμη του θείου του
Βασιλείου Οικονομόπουλου .......................... 100€
― Ζήρας Νικόλαος του Γρηγορίου στη μνήμη
του θείου του Βασιλείου Οικονομόπουλου .......... 100€
― Λογοθέτη-Παληοθόδωρου Δήμητρα και Αλέξανδρος
Λογοθέτης στη μνήμη του συζύγου και πατέρα Δημήτρη
Λογοθέτη με τη συμπλήρωση 6 χρόνων από το θάνατό
του για έργα του Συλλόγου ................................. 150€

για τις ανάγκες του Μουσείου
Χαντζής Χρήστος του Αντωνίου ................................... 150€

ο Νίκος B. Σαλακάς
γενικός διευθυντής
στην τράπεζα ALPHA BANK
Από τον κ. Σωκράτη Τζαν. Σμυρνή λάβαμε επιστολή, με
την οποία μας πληροφορεί ότι ο συντοπίτης μας Νίκος
Βασιλ. Σαλακάς έγινε δ/ντής της τράπεζας ALPHA BANK,
τον οποίο και συγχαίρει θερμώς και του εύχεται κάθε
επιτυχία στο έργο του. Ο Νίκος Σαλακάς είναι γιος του
συνταξιούχου δικηγόρου Βασίλη Σαλακά, γνωστού μας και
από δημοσιεύσεις του στην εφημερίδα μας. Όπως αναφέρει
ο επιστολογράφος, ο νέος Διευθυντής της ALPHA BANK
έχει πίσω του περγαμηνές νομικών και χρηματοοικονομικών
σπουδών στην Ελλάδα και στην Αγγλία, επιτυχημένη δικηγορία, εμπειρία, αναγνώριση και βραβεύσεις ευρωπαϊκών
και διεθνών οργανισμών, ικανότητες και ήθος, που οδήγησαν
την Τράπεζα να τον επιλέξει για τη νευραλγική θέση του
Γενικού Διευθυντή, σε μια εποχή δύσκολη όχι μόνο για τις
τράπεζες και για την Ελλάδα, αλλά και για την παγκόσμια
οικονομία.
Συγχαίρουμε κι εμείς το νέο Διευθυντή (και τον πατέρα
του) και του ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο του. Και ευχαριστούμε τον κ. Σμυρνή για την
επιστολή του, που, λόγω της έκτασής της δεν ήταν δυνατό
να χωρέσει αυτούσια στην εφημερίδα μας.

δραστηριότητες και Βραβεύσεις μαθητών
1. ο αλέξανδρος κωνστ. λούτος διακρίθηκε στον 65ο
ευρωπαϊκό διαγωνισμό ζωγραφικής, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών, με θέμα «οραματιζόμαστε
το μέλλον μας» και βραβεύτηκε για τον πίνακά του, που είχε
τίτλο «διάχυση».
2. ο διονύσης καπλάνης στην ποίηση και ο αλέξανδρος
λούτος στη ζωγραφική, βραβεύτηκαν από τον Δήμο Ολυμπίων σε διαγωνισμό με θέμα τους στίχους του Χιλιανού νομπελίστα ποιητή Πάμπλο Νερούδα «ακόμη κι αν κόψεις όλα
τα λουλούδια, δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να
έρθει».
3. οι μαθητές της α΄ λυκείου, στο πλαίσιο δημιουργικής
εργασίας στα Αρχαία Ελληνικά, δραματοποίησαν την εποχή
των τριάκοντα τυράννων και τη δίκη του Θηραμένη και δημιούργησαν ταινία μικρού μήκους, χρησιμοποιώντας μόνο
ένα κινητό τηλέφωνο.
Συγχαρητήρια σε όλους.

λογαριαΣΜοι για ΣυΝδροΜΕΣ
αγαπητοί συμπατριώτες, μέλη και φίλοι
του Συλλόγου, αναγνώστες της εφημερίδας!
• ο Σύλλογος έχει άμεση ανάγκη της οικονομικής
σας υποστήριξης. Μην ξεχνάτε και μην καθυστερείτε
να μας στέλνετε τις υποχρεωτικές συνδρομές σας
για την εφημερίδα και όποια τυχόν προαιρετική επί
πλέον προσφορά σας.
• για αποφυγή καθυστερήσεων και για διευκόλυνσή
σας, παραθέτουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς
του Συλλόγου, όπου μπορείτε να κάνετε την κατάθεσή σας.

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

2) τραΠΕΖα ΠΕιραιΩΣ:
αρ. λογ.: 6028 010224 822
(ή IBAN GR 33 0171 0280 0060 2801 0224 822)
• Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας. ο Σύλλογος
δεν έχει άλλους πόρους.

Π Ω λ Ε ι τα ι

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

αγροτεμάχιο 5 στρεμ.
(4.770 τ.μ.)
με 80 ελαιόδενδρα
στη θέση Παπακώστα
Ν. Φιγαλίας

τηλ.: 6932160765

4

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΖΟΥΡΤΣΑ
Συνέχεια από την 1η σελ.

• Ακολούθησε το ''ιστορικό'' γαϊτανάκι, που έσερναν μικροί μαθητές και ήταν ακόμα μια πινελιά στην
όλη διοργάνωση του Καρναβαλιού.
• Εντυπωσίασε επίσης τους θεατές και το τρενάκι
που κατασκεύασαν οι εθελοντές και το οποίο γέμισε
με παιδάκια μικρής ηλικίας και ξεχύθηκε στους κεντρικούς δρόμους.
• Η καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου έγινε στην
κεντρική πλατεία και ακολούθησε χορός και διασκέδαση με παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια.

Το Καρναβάλι της Ζούρτσας, με την πολύ μεγάλη
παράδοση που το ακολουθεί, με την εμπειρία των
διοργανωτών του και, κυρίως, με το μεράκι και τη
φαντασία των καρναβαλιστών, κάθε χρόνο παρουσιάζει
μοναδικό θέαμα, σαγηνεύοντας ντόπιους και επισκέπτες.
Για άλλη μια φορά η Νέα Φιγαλία έδειξε πόσο ζωντανή
περιοχή είναι αλλά και πόσο τη στηρίζει και την αγαπά
η μεγάλη νεολαία της.
Συγχαρητήρια σε όλους. Και του χρόνου.
(Χορηγοί επικοινωνίας του Καρναβαλιού Φιγαλίας
2019 ήταν το #TrifiliawebTV, το #ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24 και
η εταιρία #FirstMedia).
Β) Ο αποκριάτικος χορός του Πολιτιστικού
Συλλόγου Νέας Φιγαλίας έγινε το Σάββατο 9 Μαρτίου.
Περίπου 200 άτομα βρέθηκαν στο κέντρο «Πανόραμα»,
ντόπιοι και επισκέπτες. Μέσα σε κλίμα ευφορίας και
κεφιού, με άψογη εξυπηρέτηση από το προσωπικό

του καταστήματος και από τα μέλη του συλλόγου, το
γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Όμορφη πινελιά ήταν και οι παραδοσιακές «μπούλες»,
που η παρουσία τους έκανε πιο γιορτινή την αποκριάτικη
ατμόσφαιρα.
Γ) Οι μπούλες και φέτος στους δρόμους. Το έθιμο

αυτό έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα αποκριάτικα δρώμενα. Μικροί και μεγάλοι, ντυμένοι με αποκριάτικες
στολές ή άλλα ρούχα, μάσκες κλπ., για να μη γνωρίζονται, ξεχύνονται στους δρόμους, μπαίνουν σε σπίτια
και καταστήματα, θορυβούν, σατιρίζουν, πειράζουν,
διασκεδάζοντας τον κόσμο. Και, σύμφωνα με την παράδοση, τρέπουν σε φυγή τα κακά πνεύματα, διώχνουν
το χειμώνα και πανηγυρίζουν τον ερχομό της άνοιξης.
Δ) Τα Κούλουμα της Καθαρής Δευτέρας.

Στη κεντρική πλατεία του χωριού, για πρώτη φορά
μετά από πολλά χρόνια, προετοίμασε και διοργάνωσε
τα Κούλουμα της Καθαρής Δευτέρας ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Νέας Φιγαλίας. Πλούσιο ήταν το γιορτινό
τραπέζι, με όλα τα σαρακοστιανά, την παραδοσιακή
φασολάδα και το ντόπιο κρασί, που απόλαυσαν ντόπιοι
και επισκέπτες, και που επιδόθηκαν σε γλέντι με παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια μέχρι αργά το μεσημέρι.
Παράλληλα, στο γήπεδο του χωριού, τηρήθηκε το
έθιμο του πετάγματος του αετού.
• Να μην ξεχάσουμε και την Τσικνοπέμπτη. Πήραν

φωτιές οι ψησταριές με τα «κοψίδια» από νωρίς σε
διάφορα στέκια. Στον κεντρικό δρόμο, στην πλατεία,
έξω από μαγαζιά, στα σχολεία και στα σπίτια. Παντού
τσίκνα, κρασί, τσίπουρο και κέφι. Και του χρόνου!

ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ

• ο αποκριάτικος χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου Φασκομηλιάς πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, την Κυριακή 10 Μαρτίου στο κέντρο ''ΔΑΜΠΟΛΙΑΣ''
στη Φασκομηλιά, με ζωντανή μουσική, υπό τους ήχους
κλαρίνου από τον μέτρ του είδους Βαγγέλη Κωτσάκη.
• τα κούλουμα, επίσης, διοργάνωσε και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φασκομηλιάς. Εκτός των γνωστών σαρακοστιανών εδεσμάτων, του κρασιού και της διασκέδασης με
παραδοσιακά τραγούδια, το δικό τους τόνο στη γιορτή έδωσαν
τα «πέταλα», διασκεδαστικό παιχνίδι με ρίζες στα παλιά.

δυο λογια για τιΣ αΠοκριΕΣ γΕΝικα
• Μέσα στο λαϊκό μας πολιτισμό και στις
λαϊκές μας παραδόσεις σημαντική θέση κατέχουν οι απόκριες. Λαογραφικά, κατατάσσονται στις ανοιξιάτικες γιορτές που συνδέονται
με την υποδοχή της άνοιξης, ως εποχής βλάστησης και καρποφορίας της γης ύστερα από
το χειμώνα. Ιστορικά, βαθύτερος σκοπός των
αποκριάτικων εκδηλώσεων και συμπεριφορών
ήταν και η μαγική, κατά κάποιον τρόπο, υποβοήθηση της γης, να βλαστήσει και να καρποφορήσει, ξορκίζοντας τα βλαπτικά πνεύματα,
που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν αυτή τη
διαδικασία.
• αυτό το σκοπό εξυπηρετούσαν από τα
αρχαία χρόνια (π.χ. στις γιορτές για το θεό
διόνυσο) οι μεταμφιέσεις και τα μασκαρέματα,
οι χοροί και τα φαγοπότια. Γενικότερα, ήταν
γιορτές της γονιμότητας, όχι μόνο της γης,
αλλά και των ανθρώπων. Έτσι εξηγούνται και
κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως η
αθυροστομία στα αποκριάτικα τραγούδια, τα
«πονηρά» πειράγματα, η ελευθεριότητα στην
αναπαράσταση σεξουαλικών συμβόλων και
ενεργειών κλπ. (Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αναπαράστασης τέτοιων συμβόλων συναντούμε

σήμερα στις αποκριάτικες εκδηλώσεις που γίνονται στον Τύρναβο Θεσσαλίας). Ταυτόχρονα,
οι μεταμφιέσεις και το όλο κλίμα επιτρέπουν
τα αστεία και τη σάτιρα σύγχρονων προσώπων
και επίκαιρων καταστάσεων και γεγονότων,
κυρίως με την παρέλαση των αρμάτων του
Καρνάβαλου, ο οποίος προσωποποιεί και εκφράζει το σύνολο των αποκριάτικων εκδηλώσεων, που συχνά συνδυάζονται και με τις τοπικές παραδόσεις διαφόρων περιοχών (π.χ.
Γενίτσαροι και Μπούλες στη Νάουσα Ημαθίας,
τράγοι στη Σκύρο κ.ά.).
• Φραγμό και όριο στις ελευθεριότητες και
τα φαγοπότια των ημερών αυτών αποτελεί,
από εκκλησιαστικής πλευράς, η έναρξη της
Μεγάλης Τεσσαρακοστής (Σαρακοστής), με το
σταμάτημα της κρεοφαγίας. Αυτή την αποκοπή
και αποχή από το κρέας δηλώνουν οι ελληνικές
λέξεις Απόκρεως, Απόκριες κλπ., καθώς και η
λέξη Καρναβάλι, που προέρχεται από την ιταλική Carnevale (καρνεβάλε) και σημαίνει αφαιρώ,
απομακρύνω, σηκώνω (από το τραπέζι) το κρέας. (Γι’ αυτό και στην Κύπρο υπάρχει για τις
απόκριες και η λέξη «οι Σήκωσες»).
ιΩαΝΝΗΣ αΝτΩΝοΠουλοΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις Απόκριες και για τα άλλα νέα του χωριού αντλήσαμε υλικό από τα ρεπορτάζ και
τις φωτογραφίες του συμπατριώτη μας Θάνου Χουλιάρα (FIGALEIA 24 NEWS) και τον ευχαριστούμε.
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ο ΕορταΣΜοΣ τΗΣ ΕΘΝικΗΣ ΕΠΕτΕιου
Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου
της 25ης Μαρτίου 1821 ξεκίνησαν με την καθιερωμένη πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας
Υπαπαντής Τρανής Βρύσης. Στη συνέχεια τα σχολεία,
οι επίσημοι και πλήθος κόσμου κατευθύνθηκαν στην

Πλατεία Ηρώων της Νέας Φιγαλίας για να τελεστεί
η Επιμνημόσυνη Δέηση και να κατατεθούν στεφάνια
προς τιμήν των πεσόντων. Ακολούθησε παρέλαση
των σχολείων στον κεντρικό δρόμο και οι παραδοσιακοί χοροί που χόρεψαν πολύ ωραία μαθητές και

μαθήτριες στην κεντρική πλατεία. Ήταν ένα εξαιρετικό θέαμα, με θαυμάσια και γνήσια δημοτικά
τραγούδια, που καμιά σχέση δεν έχουν με τα ακαλαίσθητα πανηγυριώτικα ψευτοδημοτικά.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
• Με εξαιρετική επιτυχία και με πολύ μεγάλη
προσέλευση, που δημιούργησε αδιαχώρητο σε
όλες τις αίθουσες του μαγαζιού, έγινε και φέτος
η ετήσια συνεστίαση των μελών και φίλων του
Συλλόγου μας την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019,
στο «ΒΟΛΙΩΤΙΚΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΨΥΡΡΗ».
• το διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους
όσους παραβρέθηκαν, αφού με την ενεργό
συμμετοχή τους συμβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων του συλλόγου και στη σύσφιξη
των σχέσεων των συμπατριωτών μας, και τον
εξοπλίζουν με δύναμη και κουράγιο να συνεχίζει
τις προσπάθειές του προς την κατεύθυνση αυτή.
Ευχαριστούμε, επίσης, όσους ιδιώτες και επαγγελματίες πρόσφεραν δώρα για τη λαχειοφόρο
αγορά.

• ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στους συμπατριώτες μας που ήρθαν από το χωριό. Ανάμεσά τους ήταν η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ολυμπία Κατσάμπουλα, η πρόεδρος του
συλλόγου γονέων και μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλεξάνδρα Κολτούκη-Καπλάνη, η πρόεδρος του συλλόγου Γυναικών
Άννα Πιτσινή-Μανιάτη, ο αρχαιοφύλακας Νίκος
Παπαγιώργος, ο εστιάτορας Νίκος Κουτσόπουλος, η Μαριάνα Καπλάνη, ο Τάσης Παπαδόπουλος, η Σία Κολαρά-Αλεβίζου κ.ά.
Φωτογραφίες από την εκδήλωση σας παρουσιάζουμε παρακάτω:
(http://www.zourtsa.gr/blog/?p=483)

ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Οικονομολόγος

Υποψήφια στις Αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης
Μαΐου 2019 για την Τοπική Κοινότητα Νέας Φιγαλίας
του Δήμου Ζαχάρως.

ο πρόεδρος Βασίλης γλούμης - Η αντιπρόεδρος Μαρία Παπαϊωάννου - Μέλη του δ.Σ.

- Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά.
- Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
- Συνταξιούχος του Δημοσίου.
Υπηρέτησα:
- Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
- Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ως Διευθύντρια Διοικητικών,
Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών.
- Στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ως μέλος της Επιτροπής Οικονομιών για τη μείωση των
Δημοσίων Ελλειμμάτων.
- Ως μέλος της Επιτροπής μελέτης για την υποστήριξη
της επαρχιακής βιομηχανίας.
- Ως τακτικό μέλος των Γενικών Συνελεύσεων του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών.
Επίσης προσέφερα τις υπηρεσίες μου στο Σύλλογο
των Ζουρτσάνων της Αθήνας για πολλά χρόνια, ως
μέλος του Δ.Σ. και ως συντάκτρια της εφημερίδας
«η Ζούρτσα».
Σκοπός της συμμετοχής μου στην τοπική αυτοδιοίκηση
είναι να προσφέρω το καλύτερο δυνατό για τον τόπο
μας, με τις γνώσεις μου, την εμπειρία μου, και τη θέλησή
μου για προσφορά.
Θέλω να ευχαριστήσω, εκ των προτέρων, όλους τους
συνδημότες μου, είτε με τιμήσουν, είτε όχι με την ψήφο
τους στις προσεχείς εκλογές.
Δήμητρα Δημοσθενίδου
Τηλ.: 6977394317 και 210-5015705
e-mail: ddemosth@gmail.com

Π Ω λ ου Ν τα ι

Π Ω λ Ε ι τα ι

οικοΝοΜοΠουλοΣ Β. κΩΝΣταΝτιΝοΣ

1. Ελαιοπερίβολο 2,5 στρεμ. με 45 ελαιόδενδρα στη θέση
Παπακώστα Ν. Φιγαλίας
2. Ελαιοπερίβολο 2,5 στρεμ. με 23 ελαιόδενδρα στη θέση
Νεροτρουβάδα Ν. Φιγαλίας

οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 180 τ.μ. εντός
της Νέας Φιγαλίας έναντι ιατρείου με πρόσοψη
στον δρόμο για τον Επικούριο απόλλωνα

Λ. Δημοκρατίας 304 Άγ. Ανάργυροι

τηλ.: 6981482232

Πληροφορίες: αλεξάνδρα καρανάση

τηλ.: 6972552031

λογιΣτικο ΦοροτΕΧΝικο γραΦΕιο
τηλ.: 210 2310942 Φαξ: 210 2310963 • κιν.: 697 8686 427

e-mail: gotaxisinfo@gmail.com
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ΕΝΗΜΕρΩτικΕΣ ΠλΗροΦοριΕΣ
για τιΣ ΕργαΣιΕΣ
ΣτοΝ αγιο Νικολαο
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, απανταχού
της γης Ζουρτσάνοι. Με την ευκαιρία που μου
δίδεται μέσω της εφημερίδος, θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας ενημερώσω
σχετικά με το θέμα του Αγίου Νικολάου. Ο
Άγιος Νικόλαος, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι το
κέντρο της ενορίας μας και το κόσμημα της
Ζούρτσας. Όλοι γνωρίζετε ότι ο Ιερός Ναός
του Αγίου Νικολάου από το Φεβρουάριο του
2016 δεν λειτουργεί λόγω του σεισμού, που
προκάλεσε την αποκόλληση σοβάδων σε τμήματα του Ναού. Το Τ.Α.Σ. τον έβγαλε ακατάλληλο
για τη λειτουργία, με αποτέλεσμα να λειτουργούμε στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου
στην Τρανή Βρύση. Μετά από μελέτες και επιβλέψεις μηχανικών κρίθηκε αναγκαία η άμεση
επιδιόρθωση των ζημιών και γι’ αυτό το λόγο
ζητήσαμε έγκριση από την Υπηρ. Δόμησης της
Εκκλησίας της Ελλάδος, την Ιερά Μητρόπολη
και την Αρχαιολογική Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Αφού εκδόθηκαν οι απαιτούμενες άδειες
μικράς κλίμακας, έγιναν οι προσφορές από διάφορους μειοδότες και το έργο ανατέθηκε στον
κ. Ανδρέα Κρόμπα, ο οποίος είχε την καλύτερη
προσφορά. Κατά τη διάρκεια των εργασιών την
Άνοιξη του 2018 και ξηλώνοντας τα επιχρίσματα
που είχαν υποστεί φθορές, έφευγε ταυτόχρονα
και το υπόλοιπο, λόγω της σαθρότητας. Έτσι
αποφασίσαμε να καθαιρεθεί και ο υπόλοιπος
σοβάς και να μπει καινούριος. Στο διάστημα
αυτό η Αρχαιολογική Υπηρεσία κατόπιν γραπτής
καταγγελίας που έγινε εις αυτήν, αποφάσισε τη
διακοπή των εργασιών, διότι, όπως ισχυρίστηκε,
είχε γίνει υπέρβαση εργασιών εις τον Ιερό Ναό
και έγινε και μήνυση από την Αστυνομία εναντίον
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα
εμείς στείλαμε και άλλη μελέτη προς την Αρχαιολογική Υπηρεσία και αυτοί μας απάντησαν
ότι δεν έχουν αρμόδιους αρχιτέκτονες και μηχανικούς και έστειλαν την μελέτη στο Τμήμα
Νεωτέρων Μνημείων στην Πάτρα. Και περιμένουμε να μας απαντήσουν εγγράφως. Πιστεύουμε εντός των ημερών να έχουμε την απάντησή
τους, που θα είναι θετική για να αρχίσουν οι εργασίες. Επιπλέον, μόλις τελειώσει ο σοβάς, που
στο μεγαλύτερο μέρος του Ναού έχει ολοκληρωθεί, απομένει ο γυναικωνίτης, τα παράθυρα
και τα καλοριφέρ, για τα οποία πρέπει να ανταποκριθείτε, όπως ανταποκριθήκατε και μέχρι
τώρα και με το παραπάνω.
Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να ευχαριστήσω
όλους εκείνους που βοήθησαν, είτε από το υστέρημά τους είτε από το περίσσευμά τους, προσφέροντας για την αποπεράτωση των εργασιών,
καθώς και εκείνους που προσέφεραν υλικά, άμμους, τσιμέντα, ρεβινέξ και οτιδήποτε άλλο
ήταν χρήσιμο στο όλο έργο του ναού. Εκ βάθους
καρδίας σας ευχαριστώ έναν έναν ξεχωριστά
και όλους μαζί και εύχομαι όπως Κύριος ο Θεός,
δια πρεσβειών του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, χαρίζει, αντί των επιγείων, τα επουράνια, αντί των
φθαρτών, τα άφθαρτα, αντί των προσκαίρων, τα
αιώνια. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας Καλή Ανάσταση σε όλους.
Μετά πατρικών ευχών
Πρωτοπρεσβύτερος αναστάσιος αποστολόπουλος

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

Παλια ΕργολαΒικα ΣυΜΒολαια αΝΕγΕρΣΗΣ του αγιου Νικολαου
Για την Ιστορία, παρουσιάζουμε τα εργολαβικά συμβόλαια ανέγερσης του Αγίου Νικολάου, θέμα ιστορικώς ενδιαφέρον, αλλά και επίκαιρο, λόγω των τωρινών επισκευών
του ναού. Η ακριβής μεταφορά τους εδώ δεν είναι δυνατή,
επειδή η έκτασή τους είναι δυσανάλογα μεγάλη προς τον
διαθέσιμο χώρο της εφημερίδας, οι λεπτομέρειες είναι
πολλές και κουραστικές, όπως κουραστική και, για πολλούς,
δυσνόητη είναι και η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα,
μια δύσκαμπτη καθαρεύουσα της εποχής εκείνης, με πολλά
γραμματικά και συντακτικά λάθη των συμβολαιογράφων
που τα συνέταξαν. Γι’ αυτό και παρουσιάζουμε περιληπτικά,
επιλέγοντας τα πιο απαραίτητα ή πιο αντιπροσωπευτικά
στοιχεία. Πάντως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.
ι. το πρώτο εργολαβικό, με αρ. 1316/6-12-1889, ανήμερα
του Αγίου Νικολάου, από το συμβολαιογράφο Ζούρτσας
Αριστείδη Παπαϊωάννου, αναφέρεται στην ανέγερση της
καινούργιας εκκλησίας στη θέση της παλιάς και στην κατασκευή μάντρας γύρω από το προαύλιο. Συμβαλλόμενοι
ήταν, από τη μια μεριά, οι Ζουρτσάνοι Αλκιβ. Παπαδόπουλος,
Κ. Χατζής, Διον. Ζαριφόπουλος, Ανδρ. Ζωγραφόπουλος,
Μάρκος Τάγαρης, (κτηματίες), Βασίλ. Τσαγκάρης (γιατρός)
και Γεώργ. Τζαν. Πιπιλής (δήμαρχος). Από την άλλη οι
Λαγκαδιανοί χτίστες Ιωάν. Γαρδίκας, Αναστ. Γαρδίκας και
Ανδρ. Σινόπουλος. Στο συμβόλαιο αυτό καθορίζονται με
κάθε λεπτομέρεια ο τρόπος κατασκευής, τα υλικά, ο
χρόνος αποπεράτωσης του έργου, η αξία του σε μετρητά
και σε είδος, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής και άλλα
πολλά. Μερικούς από τους όρους αναφέρουμε πιο κάτω,
άλλους σε σημερινή κατανοητή γλώσσα και άλλους όπως
είναι γραμμένοι στο συμβόλαιο:
• Οι στύλοι των θυρών θέλουν καλοπελεκηθή γωνιακώς
από τας τέσσερας πλευράς, το πάχος των λίθων θα είναι
20 πόντους, η πρόσοψις και οι παράπλευραι κουντουνάδες
καλώς πελεκημέναι, το πάχος των τοίχων θέλει υπολογισθή
εις τεκτονικούς πήχεις, η δε καταμέτρησις του ναού θέλει
γίνει κατά την γενικήν συνήθειαν, ήτοι όπως και της εκκλησίας της Ανδριτσαίνης. Το υλικόν της παλαιάς εκκλησίας
θέλει χρησιμεύση διά την νέαν, η μεταφορά των λίθων θα
γίνει από την θέσιν «Πλαγιά» και της άμμου από την θέσιν
«Καπλανέικα». Την άσβεστον υποχρεούνται να σβήσωσιν

οι κτίσται 24 ώρας προ της εργασίας. Το έργο θα ξεκινήσει
στις αρχές Απριλίου 1890 και θα τελειώσει τον Οκτώβριο
1890. Το συνολικό κόστος υπολογίστηκε στις 2.925 δραχμές
(300 δρχ. «αρραβών», δηλ. καπάρο, προκαταβολή, και τα
υπόλοιπα σε δόσεις, ανάλογα με τη πορεία των εργασιών).
Πλην των μετρητών, οι χτίστες θα πάρουν από τους επιτρόπους 125 οκάδες κρασί για κάθε 125 πήχεις της μάντρας
και της εκκλησίας, και 40 οκάδες λάδι για όλο το έργο.
Ορίστηκε, επίσης, ποινική ρήτρα 1000 δρχ., εάν κάποια
πλευρά μετανοήσει και ακυρωθεί το έργο.
ιι. το δεύτερο εργολαβικό, 1837/20-11-1890, του ίδιου
συμβολαιογράφου και μεταξύ των ίδιων, ως άνω, συμβαλλομένων, είναι τροποποιητικό του πρώτου: η τιμή του χτισίματος μειώνεται σε 4,20 δρχ. ανά τεκτονικό πήχυ, αντί
5 δρχ., το λάδι αυξάνεται σε 60 οκάδες αντί 40, και η παράδοση του έργου τελειωμένου μετατίθεται κατά ένα έτος
(Οκτώβριος 1891).
ιιι. το τρίτο εργολαβικό, 4646/28-1-1896, του ίδιου συμβολαιογράφου, αναφέρεται στη λιθόστρωση του δαπέδου.
Συμβαλλόμενοι είναι, από τη μια ο εργολάβος «Κων/νος
Κοπελέτος, λατόμος, την εθνικότητα Ιταλός και προσωρινώς
κάτοικος ενταύθα». Από την άλλη, ως εργοδότες, οι Διον.
Ζαριφόπουλος, Παναγ. Κ. Χατζής, Μάρκος Τάγαρης,
Κων/νος Κόπιτσας, Χαράλ. Γιαννιτσόπουλος, Ανδρ. Ζωγραφόπουλος, Νικόλ. Ιωάν. Πιπιλής, Μενέλ. Πιπιλής, Νικόλ.
Γ. Χατζής και Βασίλ. Τσαγκάρης. Ως μάρτυρες παρέστησαν
ο Αθαν. Γκουράσος, καφεπώλης, και ο Γεώργ. Παπαφωτόπουλος. Συμφωνήθηκε να γίνει η λιθόστρωση εντός εξαμήνου και με κόστος 2.800 δρχ.. Φυσικά, αναφέρονται και
εδώ λεπτομερώς οι όροι, όπως και στα άλλα εργολαβικά.
ιV. Με το τέταρτο εργολαβικό, 5738/25-11-1897, που
συντάχθηκε από τον Ειρηνοδίκη Ζούρτσας Μιχ. Γεωργιάδη,
που αναπλήρωνε τον απουσιάζοντα συμβολαιογράφο
Αριστ. Παπαϊωάννου, συμφωνήθηκε η καταβολή 600 δρχ.
στον ως άνω εργολάβο Κων/νο Κοπελέτο, έναντι της εργασίας του λιθοστρώματος. Από την άλλη μεριά υπογράφουν
οι Διον. Ζαριφόπουλος, Μάρκος Τάγαρης, Χαράλ. Γιαννιτσόπουλος και Παναγ. Κ. Χατζής. Ως μάρτυρες παρέστησαν
ο Αγγελής Κόπιτσας, γιατρός, και ο Ιωάννης Ξυδιάς, κτηματίας.
ΕΠιΜΕλΕια: ιΩαΝΝΗΣ αΝτΩΝοΠουλοΣ

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ, Ο ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ

Προς: Τον πρόεδρο του Συλλόγου Ζουρτσάνων της Αθήνας
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

στην ωραία εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Σύλλογός
σας στη Ν. Φιγαλία στις 26 Αυγούστου του 2018, συμμετείχα
ως ομιλητής, με θέμα την ανάδειξη των άγνωστων πτυχών
της ζωής του μεγάλου μας μουσικολόγου Σίμωνα Καρά,
τον οποίο χαρακτήρισα ως αυτοδίδακτο μουσικολόγο. Ο
εκλεκτός συμπατριώτης μας κ. Βασίλης Σαλακάς, με επιστολή στην εφημερίδα σας, υποστηρίζει πως ο Σίμων δεν
υπήρξε αυτοδίδακτος, διότι βοηθήθηκε από το δάσκαλό
του Χαράλαμπο Θ. Παναγόπουλο.
Με αφορμή αυτή την παρέμβαση αισθάνομαι την ανάγκη
να εκθέσω τα παρακάτω:
1. Ευχαριστώ τον αξιόλογο συμπατριώτη μας κ. Σαλακά
για τον ευμενή σχολιασμό της ομιλίας μου.
2. O Σίμων Καράς έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που επιτρέπουν να τον χαρακτηρίσουμε αυτοδίδακτο μουσικολόγο.
Δε θα είμαστε εκτός αλήθειας, εάν υποστηρίζαμε ότι o
Σίμων Καράς αποτελεί τον κανόνα του αυτοδίδακτου μουσικολόγου.
3. Ο μεγάλος μας ερευνητής σπούδασε Νομικά και δεν
παρακολούθησε ποτέ κάποια Σχολή που έδινε μαθήματα
για την ιστορία, τη διάδοση, τη διάσωση και διδασκαλία
της εθνικής μας μουσικής παράδοσης ούτε αποφοίτησε
έστω από ένα ιδιωτικό ωδείο. Διάβαζε, ταξίδευε, ερευνούσε,

κατέγραφε και διέδιδε γνώσεις, που χωρίς αυτόν δε θα
γνωρίζαμε. Αυτά είναι και τα κύρια χαρακτηριστικά του
«αυτοδίδακτου». Ίσως είναι και ο μοναδικός στην Ελλάδα
αυτοδίδακτος μουσικολόγος.
4. H BΙΟΠΑΙΔΕΙΑ, αναφερόμενη στο Σίμωνα Καρά, τον
χαρακτηρίζει ως «μοναδικό αυτοδίδακτο μουσικολόγο».
Ο μεγάλος μας ερευνητής βεβαίως και θα επηρεάστηκε
από το δομημένο περιβάλλον και προπαντός από τον
πατέρα του, που έπαιζε ταμπουρά (αυτοδίδακτος και
αυτός), από τον καθηγητή Λαμπρινόπουλο και από το δάσκαλό του Χαράλαμπo Θ. Παναγόπουλο. Αυτό όμως δεν
αρκεί για να του στερήσει την ιδιότητα του αυτοδίδακτου.
Όμως, αγαπητέ κ. Πρόεδρε, η προσωπική μαρτυρία
του δικηγόρου μας κ. Σαλακά, για τα όσα του είπε ο
Σίμων Καράς για το δάσκαλό του Χ. Παναγόπουλο, έχει
ξεχωριστή σημασία, διότι εκπληρώνει το ηθικό χρέος
προς το νουνό του και ταυτόχρονα βάζει ένα ακόμη σημαντικό λιθαράκι στην προσπάθεια καταγραφής της προσωπικής ιστορίας του μεγάλου μας μουσικολόγου, ερευνητή,
ιεροψάλτη και νομικού Σίμωνα Καρά και γι’ αυτό αισθάνομαι
την ανάγκη να τον ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά γι’
αυτή του την προσφορά.
Δημ. Π. Κρανίτης
Εκπ/κός, Πτυχιούχος Παντείου
dkranitis@yahoo.gr

Η ΠΑΛΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ

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

Στην αποθήκη ήτανε, στην άκρη πεταμένη,
μία καρέκλα ξύλινη, βρώμικη, σκονισμένη.
Ήταν ωραία, σκαλιστή, με λούστρο περασμένη,
αλλά η βάση η ψάθινη ήτανε χαλασμένη.
Κάποια στιγμή που κοίταζα, την πήρε η ματιά μου,
την τράβηξα, τη σήκωσα, την έφερα κοντά μου.
Την κοίταζα και έλεγα, αξίζει να τη φτιάξω,
ή ν’ αγοράσω πλαστική κι αυτή να την πετάξω;
Και ξαφνικά την άκουσα να βαριαναστενάζει
και με ανθρώπινη φωνή παράπονο να βγάζει.
«Μη με πετάς, αφέντη μου, μου λέει μ’ αγωνία,
είμαι της οικογένειας η ίδια η ιστορία.
Καθόταν ο πατέρας σου, σαν ήταν παλικάρι,
απ’ της δουλειάς την κούραση ανάσα για να πάρει.
Καθότανε η μάνα σου με χέρια σταυρωμένα,
προσμένοντας την ώρα της, για να γεννήσει εσένα.
Καθότανε και ο παππούς, βαρύς από τα χρόνια,
με κυρτωμένο το κορμί και στα μαλλιά του χιόνια.

Πύργος Ηλείας, 4-4-2019

Καθότανε και η γιαγιά, μεγάλη πια και κείνη
και σ’ έπαιζε στα γόνατα μ’ αγάπη, καλοσύνη.
Σ’ όλες τις πίκρες, τις χαρές, σε όλα τα συμβάντα,
ήμουνα απαραίτητη και συμμετείχα πάντα.
Στις πίκρες σας λυπόμουνα και στις χαρές γελούσα
και στις ιδιοτροπίες σας χατίρι δε χαλούσα.
Θυμάσαι που καθόσουνα και μου ’βανες εμπόδια,
γιατί με αντισήκωνες στα δυο μου πίσω πόδια;
Θυμάσαι τα διαβάσματα, που έκανα μαζί σου,
όπλα γερά κι εφόδια για όλη τη ζωή σου;
Στο σπίτι σας τα χρόνια αυτά, ξένοι πολλοί περάσαν
και όλοι τους τιμητικά πάνω σε μένα εκάτσαν.
Κι’ όταν στο σπίτι έφερες νυφούλα στολισμένη,
μ’ αγάπη την καμάρωνες σε μένα καθισμένη».
Μ’ άφησε λίγο άφωνο και προβληματισμένο.
Για σκέψου τι μου θύμισε, που το ’χα ξεχασμένο!
Ακούγοντάς τα όλ’ αυτά, για πες μου εσύ τί κάνεις;
Τέτοια καρέκλα την πετάς; Δεν τη πετάς. Τη φτιάχνεις!
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ
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Η ΗρΩικΗ αΝτιΣταΣΗ ΣτΗ γΕρΜαΝικΗ ΕιΣΒολΗ
• δεν υπάρχει μήνας του έτους, στον
οποίο να μη διαδραματίστηκαν σπουδαία
γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας. Έτσι
είχαμε γράψει, με άλλες αφορμές, σε προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας μας. Το
μήνα Απρίλιο κοσμούν, ανάμεσα στις άλλες,
δύο κορυφαίες στιγμές ηρωικής αντίστασης
και θυσίας, που, αν και δεν κατέληξαν σε
νικηφόρο αποτέλεσμα, ισοδυναμούν με νίκες, καταγράφηκαν στην Ιστορία με ανεξίτηλα γράμματα και προκάλεσαν θαυμασμό
και συγκίνηση, όχι μόνο μέσα αλλά και
έξω από τα σύνορά μας. Και οι δύο αυτές
περιπτώσεις εντάσσονται σε δύο μεγαλειώδη έπη.
• Η μία στον αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821. και είναι η ηρωική
αντίσταση και η πτώση του Μεσολογγιού,
για την οποία γράφουμε αναλυτικά σε
άλλο σημείο αυτού του φύλλου.
• Η άλλη εντάσσεται στο έπος του
1940. και είναι η ηρωική αντίσταση των
Ελλήνων μαχητών στα γερμανικά στρατεύματα, που εισέβαλαν στην Ελλάδα,
μετά την αποτυχία των Ιταλών να κάνουν
«περίπατο» στη χώρα μας, όπως φαντά-

ζονταν. Σε αυτή την ηρωική αντίσταση
είναι αφιερωμένο το παρακάτω σύντομο
κείμενο, με πληροφορίες που συλλέξαμε
από διάφορες πηγές και που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον για το χωριό μας και
την ευρύτερη περιοχή:

• το ημερολόγιο έδειχνε 6 απριλίου
1941. Ο Χίτλερ επιτίθεται ταυτόχρονα και

κεραυνοβόλα κατά της Γιουγκοσλαβίας και
της Ελλάδας μέσα από το βουλγαρικό έδαφος. Οι γερμανικές φάλαγγες πέφτουν με
λύσσα πάνω στα οχυρά μας (Ρούπελ, Ιστίμπεη και Λίσσε) και η γερμανική αεροπορία
τα σφυροκοπάει από τη Θράκη μέχρι και
τη Δοϊράνη, με τα καθέτου εφορμήσεως
αεροπλάνα «Στούκας». Αλεξιπτωτιστές πέφτουν πάνω στα οχυρά μας με ασφυξιογόνα
και καπνογόνα.
• οι Έλληνες φαντάροι είπαν το δεύτερο «οΧι». Μέσα από τα οχυρά αντιστέκονται και προκαλούν στους Γερμανούς
σοβαρές απώλειες. Τα Γερμανικά άρματα
πέφτουν πάνω στα ναρκοπέδια και καταστρέφονται. Μερικά τμήματα προσπαθούν
να περάσουν από διάφορα μονοπάτια,
αλλά αποδεκατίζονται. Άλλοι μπαίνουν σε

Η 2η Πολιορκια και Η ΕξοδοΣ του ΜΕΣολογγιου
Συνέχεια από την 1η σελ.

• από το Μάρτιο, όμως, τα πράγματα
χειροτέρεψαν, διότι, σταδιακά ο ελληνικός
στόλος έχασε τη δυνατότητα να ανεφοδιάζει τους πολιορκημένους, λόγω του
ασφυκτικού κλοιού, αλλά και λαθών και
παραλείψεων της κεντρικής κυβέρνησης.
Η κατάσταση στην πόλη έγινε δραματική
και η πείνα άρχισε να θερίζει τους κατοίκους, οι οποίοι, αφού μοιράστηκαν μεταξύ
τους τα τελευταία τρόφιμα που είχαν
(1.200 οκάδες αλεύρι και λίγα φορτώματα
κουκιά) και πήρε μια κούπα ο καθένας,
κατανάλωσαν, επίσης, ως τροφή, κάθε είδους ζώο. Από άλογα και άλλα μεταφορικά,
μέχρι σκύλους, γάτες και αρουραίους! Η
πείνα, η εξάντληση, η αβιταμίνωση και οι
αρρώστιες άφηναν πίσω τους πολλούς
νεκρούς, που θάβονταν κρυφά και σιωπηρά,
χωρίς καμπάνες, για να μην αντιληφθεί ο
εχθρός τη δεινή θέση των πολιορκημένων.
• Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι
οπλαρχηγοί και οι πρόκριτοι αποφάσισαν
την έξοδο των κατοίκων από το Μεσολόγγι. Η επιχείρηση ορίστηκε για την

Θεόδωρου Βρυζάκη, Η θυσία του καψάλη.
Μουσείο Μεσολογγίου.

νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου με ξημερώματα Κυριακής των Βαΐων, μεταξύ
10ης και 11ης Απριλίου 1826 και είχε σχεδιαστεί και προετοιμαστεί με κάθε μυστικότητα. Η έξοδος άρχισε στις εννιά το
βράδυ και πρώτοι πέρασαν αθόρυβα 1.000
μαχητές, που κρύφτηκαν, για να προσφέρουν όποια βοήθεια χρειαστεί. Με το θόρυβο των βημάτων, όμως, των αμάχων
στις γέφυρες, που είχαν τοποθετηθεί πάνω
από την περιφερειακή τάφρο στα προκαθορισμένα σημεία, ο εχθρός άνοιξε πυρ
κατά τη μεριά των θορύβων. Εν τούτοις, η
έξοδος συνεχιζόταν με τάξη, ενώ οι ένοπλοι Μεσολογγίτες ορμούσαν ακάθεκτοι
κατά των αντιπάλων. Κάποια στιγμή, όμως,
ακούστηκε μια φωνή: «Πίσω! Πίσω!». Η
σύγχυση που προκλήθηκε και το πισωγύρισμα που ακολούθησε, είχαν ως αποτέλεσμα τη σφαγή και αιχμαλωσία χιλιάδων
Ελλήνων μαχητών και άμαχου πληθυσμού.
Δεν έλειψαν, βεβαίως, και οι εκούσιες
ανατινάξεις σε σπίτια και κρησφύγετα
αποκλεισμένων μαχητών και άμαχου πληθυσμού, που θάβονταν στα ερείπια μαζί
με τους εχθρούς, όπως αυτή του οπλαρχηγού Χρήστου Καψάλη, που επί δύο ημέ-

ρες αμυνόταν με την ομάδα του σε ένα
μύλο. Από τις 9.000 ψυχές της πόλης χάθηκαν συνολικά περίπου 4.000. Και μόλις
1.500 από τους επιχειρήσαντες την έξοδο
κατάφεραν να φτάσουν στο προκαθορισμένο σημείο καταφυγής στο γειτονικό
όρος Ζυγό. Κατά μία εκδοχή, το σχέδιο
της εξόδου προδόθηκε, μάλλον από αυτόμολο ξένο. Κατά την πιθανότερη, όμως,
ο συνωστισμός προκάλεσε πτώση μερικών
στην τάφρο από τις γέφυρες και κίνδυνο
ανατροπής τους, και για να αποφευχθούν
τα χειρότερα και να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, κάποιοι φώναξαν «πίσω», πράγμα που είχε τις μοιραίες συνέπειες.
• Όταν ο κιουταχής και ο ιμπραήμ
μπήκαν την άλλη μέρα στην πόλη, μόνο
είκοσι σπίτια είχαν μείνει όρθια, αλλά κι
αυτά σε κακή κατάσταση από τους βομβαρδισμούς. Και δεν μπόρεσαν να κρύψουν
το θαυμασμό τους για τους υπερασπιστές
της, ο Ιμπραήμ, μάλιστα, ομολόγησε αργότερα ότι, όπως λιώνει το χιόνι στα
βουνά, έτσι θα έλιωναν και τα στρατεύματά
του, αν οι Μεσολογγίτες είχαν τροφές
και πολεμοφόδια για δυο-τρεις εβδομάδες
ακόμη.
• Η ηρωική άμυνα και η πτώση του Μεσολογγιού συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο. Διόγκωσε το φιλελληνικό κίνημα,
πολλαπλασίασε τις προσπάθειες για οικονομική βοήθεια των επαναστατημένων
Ελλήνων, οι λαοί πίεζαν τους ηγέτες τους
να πάρουν ευνοϊκές αποφάσεις και μέτρα
υπέρ της Ελλάδας, μεγάλοι ζωγράφοι φιλοτέχνησαν πίνακες, γράφτηκαν ποιήματα,
αφηγήματα και θεατρικά έργα με θέμα το
Μεσολόγγι και δόθηκαν παραστάσεις, που
παρακολουθούσε ο κόσμος στο εξωτερικό.
Αλλά και στο εσωτερικό η θυσία αυτή ενίσχυσε ηθικά την επανάσταση και το φρόνημα του λαού, έφθειρε το κύρος του
Κιουταχή και του Ιμπραήμ και καθυστέρησε
ή ανέτρεψε εχθρικά σχέδια για την κατάπνιξη του αγώνα. Το Μεσολόγγι αποτελεί
μια λαμπρή εποποιία στους αγώνες του
νεοελληνικού έθνους, που έπεισε εχθρούς
και φίλους ότι η ελληνική επανάσταση
ήταν μια πραγματικότητα που δεν μπορούσε κανείς πλέον να αρνηθεί και ότι οι
Έλληνες άξιζαν την ελευθερία τους.
• Σήμερα το Μεσολόγγι έχει ανακηρυχθεί ιερή Πόλη και κάθε Σάββατο του
Λαζάρου και Κυριακή των Βαΐων εορτάζει
πανηγυρικά, με λαμπρότητα και με την
παρουσία πολλών επισήμων και πλήθους
κόσμου και με διάφορες εκδηλώσεις, την
ανάμνηση της ηρωικής εξόδου, που ποτέ
δε θα πάψει να μας συγκινεί, ως μία από
τις πιο κορυφαίες στιγμές του Αγώνα του
1821 και της Ιστορίας μας, γενικότερα.
Υπολείμματα του μικρού τείχους σώζονται
ακόμα, ενώ στον Κήπο των Ηρώων, που
αποτελεί πανελλήνιο προσκύνημα, βρίσκονται 69 μνημεία και προτομές Ελλήνων
και φιλελλήνων αγωνιστών, πολλοί σταυροί
πεσόντων και ο τύμβος με τα οστά τους.
ιΩαΝΝΗΣ αΝτΩΝοΠουλοΣ

βάρκες και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν
τον ρου του ποταμού Στρυμόνα, περνώντας
ανάμεσα από τα οχυρά Ρούπελ και τους
Παλιουριώνες. Πολλοί πνίγηκαν. Θύμα και
ο Ολύμπιος μαχητής Πολυζώης Κόκκινος
από την Κρέσταινα Ολυμπίας.
• λυσσώδεις μάχες έγιναν και γύρω
από τα οχυρά.
- Στο οχυρό Ρούπελ πολέμησε γενναία
ο Ολύμπιος λοχαγός Γεώργιος Κόπιτσας,
από τη Ν. Φιγαλία.
- Στο οχυρό Ιστίμπεη στις 6 Απριλίου
άφησαν την τελευταία τους πνοή οι Ολύμπιοι Νικολόπουλος Οδυσσέας, από το Κάτω
Σαμικό, και Μπίνης Γεώργιος, από το Κρυονέρι, αλλιώς Κοπάνιτσα.
- Την ίδια ημέρα, στο οχυρό Μπέλλες,
έπεσε ο Αντώνιος Καπελλές, από τις Αμυγδαλιές και στις 8 Απριλίου ο Φώτιος Στρίγγας, από το Δραγώγι.
• Στα οχυρά αυτά οι Έλληνες μαχητές
βροντοφώναξαν στον κατακτητή το μήνυμα
«τα οχυρά δεν παραδίνονται. αντιστέκονται μέχρι τελικής πτώσεως». Να τουΣ
ΘυΜοΜαΣτΕ και Να τουΣ τιΜουΜΕ.
ιΩαΝΝΗΣ αΝτΩΝοΠουλοΣ

ο Ζουρτσάνος λοχαγός γεώργιος κόπιτσας

οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του διον. Σολωμού
• ο εθνικός μας ποιητής διονύσιος Σολωμός, από την αθάνατη εποποιία του Μεσολογγιού εμπνεύστηκε ένα μεγαλόπνοο ποιητικό έργο, που αρχικά το ονόμασε «το
χρέος» και έπειτα του έδωσε τον τίτλο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Καθώς ήταν παθιασμένος για την τελειότητα μορφής και περιεχομένου, προκειμένου να αποδώσει με
τον καλύτερο τρόπο το νόημα του αγώνα και της θυσίας των Μεσολογγιτών,
καθυστερούσε πολύ, έγραφε, έσβηνε, ξανάγραφε και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη
μεγάλη αυτή ποιητική σύνθεση. Άφησε μόνο σχεδιάσματα και αποσπάσματα, από τα
οποία, εντούτοις, φαίνεται η ποιητική του δύναμη και τέχνη. Ο Σολωμός, όπως γράφει
σε κάποιους στοχασμούς του, έβαλε σκοπό να δείξει όλο το μεγαλείο εκείνου του
μικρού τόπου και των υπερασπιστών του, που πάλευαν με μεγάλες ενάντιες δυνάμεις
για την ελευθερία, καθώς και την αντίστασή τους στις δυσκολίες και στις προκλήσεις,
που θα μπορούσαν να τους αποσπάσουν από το στόχο τους και να τους κάνουν να εγκαταλείψουν το χρέος τους. Και το πέτυχε με τρόπο αξιοθαύμαστο. Του λόγου το
αληθές φαίνεται στα παρακάτω πέντε αποσπάσματα:
1ο: Με θαυμάσιες εικόνες παρμένες από τη φύση, παρουσιάζει το πλήθος και τα
μέσα των εχθρών (είναι όσα και τα άνθη και οι καρποί της άνοιξης), που σφίγγουν τον
κλοιό και χτυπάνε, σαν μανιασμένο πέλαγος, το μικρό και αδύναμο Μεσολόγγι
(καλυβάκι) και το απειλούν με θάνατο, μέσα στη χαρά της Άνοιξης και της ζωής, που τα
αποδίδει θαυμάσια ο πρώτος στίχος. Και καταγγέλλει ως συνυπεύθυνες τις αντιδραστικές
ευρωπαϊκές δυνάμεις που βοηθούσαν τους πολιορκητές. Διότι, εκτός από το φοβερό
ιππικό του Ιμπραήμ (Αραπιάς άτι) και το πεζικό των Τούρκων (βόλι Τουρκιάς), Γάλλοι
στρατιωτικοί ήταν οι εκπαιδευτές και οργανωτές τους (Γάλλου νους) και οι Άγγλοι
τους προμήθευαν τα κανόνια και τα βλήματα-μπάλες (τόπια) που έριχναν (τόπι Άγγλου),
ενώ οι πολιορκημένοι δεν είχαν παρά τα λίγα και ξέσκεπα στήθη τους. Με υψηλό,
όμως, φρόνημα και ψυχική δύναμη, δεν αντιμετωπίζουν τον πόλεμο σαν βάρος:
ο απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε/ κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί,
τόσ’ άρματα σε κλειούνε./ …αραπιάς άτι, γάλλου νους, βόλι τουρκιάς, τόπι Άγγλου,/
πέλαγο μέγα, αλίμονο, βαρεί το καλυβάκι./ Σε λίγην ώρα ξέσκεπα τα λίγα στήθη
μένουν./ δεν τους βαραίνει ο πόλεμος, αλλ’ έγινε πνοή τους.
2ο: Τα ιδανικά των λιγοστών μαχητών και οι στοχασμοί τους, νικούν την αδυναμία
και την κούραση του σώματος και προβάλλονται ως αιώνιο σύμβολο και παράδειγμα
αντίστασης και πάλης των λαών για την κατάκτηση του υπέρτατου αγαθού, της
ελευθερίας. Αν και πολιορκημένοι, αισθάνονται ελεύθεροι, γι’ αυτό και ο τίτλος του
ποιήματος είναι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»:
για την αιωνιότητα που μόλις τα χωράει/ στα μάτια και στα πρόσωπα φαίνοντ’ οι
στοχασμοί τους,/ τους λέει μεγάλα και πολλά η τρίσβαθη ψυχή τους./ αγάπη κι
έρωτας καλού τα σπλάχνα τους τινάζουν,/ γλυκειά κι ελεύθερ’ η ψυχή σαν να ’τανε
βγαλμένη/ κι υψώνουν με χαμόγελο την όψη τη φθαρμένη.
3ο: Οι πολιορκημένοι πρέπει να ξεπεράσουν και το μαρτύριο της πείνας, που έχει
επιβάλει μια νεκρική σιγή παντού, έχει μαυρίσει τα μάτια και είναι τόσο τραγική, ώστε,
αν ένα πουλάκι βρει κάποιο σπειρί να φάει, το ζηλεύει η μάνα, που δεν έχει να ταΐσει
το παιδί της. Εντούτοις, ο νηστικός πολεμιστής, ένας από τους γνωστούς για την
παλικαριά τους Σουλιώτες, που βοηθούσαν στην άμυνα του Μεσολογγιού, δεν παραπονιέται για την ίδια την πείνα, αλλά κλαίει, επειδή εξαιτίας της είναι εξαντλημένος
και δεν μπορεί να κρατήσει το ντουφέκι, πράγμα που το γνωρίζει ο εχθρός και
χαίρεται. Γιατί με εξαντλημένους και ανήμπορους υπερασπιστές, θα είναι ευκολότερη
η επικράτησή του:
Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει,/ λαλεί πουλί, παίρνει σπειρί κι η
μάνα το ζηλεύει./ Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:/ Έρμο ντουφέκι
σκοτεινό, τι σ’ έχω εγώ στο χέρι, όπου εσύ μου ’γινες βαρύ κι ο αγαρηνός το ξέρει.
4ο: Ένας μεγάλος πειρασμός που μπορεί να κάνει τους πολεμιστές να δειλιάσουν,
ακόμη και να εγκαταλείψουν το στόχο τους (να «ξαστοχήσουν»), είναι η μαγευτική
ομορφιά της απριλιάτικης φύσης, που τους καλεί να χαρούν τη ζωή και να αποφύγουν
το θάνατο στις μάχες:
Έστησ’ ο έρωτας χορό με τον ξανθόν απρίλη/ κι η φύσις ηύρε την καλή και τη
γλυκειά της ώρα./ και μες στη σκιά που φούντωσε και κλεί δροσιές και μόσχους/ ανάκουστος κελαηδισμός και λιποθυμισμένος./ Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα/
χύνονται μες στην άβυσσο τη μοσχοβολημένη/ και παίρνουνε το μόσχο της κι
αφήνουν τη δροσιά τους,/ τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια./ Έξω
αναβρύζει κι η ζωή σε γη, ουρανό και κύμα./ Νύχτα γιομάτη θάματα, νύχτα σπαρμένη
μάγια./
Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη/ η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το
ξερό χορτάρι./ Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει,/ όποιος πεθάνει
σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει./ τρέμει η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της.
5ο: Μα ούτε το κάλεσμα στη ζωή, που προκαλεί η ομορφιά της φύσης, κάνοντας το
θάνατο χίλιες φορές βαρύτερο, λυγίζει το φρόνημα των πολιορκημένων, που ετοιμάζονται
για την έξοδο. Όποια κι αν είναι η κατάληξη, είτε γλυτώσουν και συναντήσουν έξω
τους ζωντανούς συντρόφους τους είτε σκοτωθούν, θα μείνουν ελεύθεροι:
Είν’ έτοιμα στην άσπονδη πλημμύρα των αρμάτων/ δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά κι
ελεύθεροι να μείνουν/ εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο.
Στο ανεπανάληπτο αυτό σε ομορφιά και δύναμη ποίημά του, ο Σολωμός, όχι μόνον
απαθανάτισε τους υπερασπιστές του Μεσολογγιού και τις αρετές τους, αλλά έδειξε
και την υπεροχή του πνεύματος και των ιδανικών απέναντι στη κτηνώδη υλική βία.
Έτσι, οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, είτε ως μαχητές στο πεδίο της μάχης είτε ως
σύμβολα στο σολωμικό ποίημα, εκπέμπουν από τότε μηνύματα παγκόσμιας εμβέλειας
ιΩαΝΝΗΣ αΝτΩΝοΠουλοΣ
και σημασίας.

8

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

• Φυλακές ανηλίκων οι κατασκηνώσεις; Σύμφωνα
με πηγές από το αρμόδιο υπουργείο, ετοιμάζονται μελέτες
για την ανακατασκευή των κτηρίων των πρώην κατασκηνώσεων που υπάρχουν στη Νέα Φιγαλία, με σκοπό
να δημιουργηθούν
Φυλακές Ανηλίκων. Η χωρητικότητα, η στέγαση,
η φύλαξη, ο αυλισμός, η σίτιση,
οι απαιτούμενες
θέσεις εργασίας
και άλλα σχετικά
θέματα απασχολούν το υπουργείο και τις σωφρονιστικές Αρχές, για την καλύτερη λειτουργία και εκπλήρωση των σκοπών του ιδρύματος. Επισήμως δεν έχει
ανακοινωθεί τίποτα ως τώρα και αναμένεται η επιβεβαίωση
ή όχι των ανωτέρω πληροφοριών.

Ειδήσεις από το χωριό μας
το
Λύκειο
Κρεστένων
και το 2ο Λύκειο Πύργου,
έφτασαν
στον τελικό
του πρωταθλήματος του
νομού και
κατέκτησαν
τη δεύτερη
θέση, πίσω από τη νικήτρια ομάδα του 2ου Λυκείου Αμαλιάδας. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στο γυμναστήπροπονητή τους, διευθυντή του Λυκείου, κ. Κώστα Τζανέτο. Τους ευχόμαστε πάντοτε και παντού επιτυχίες.
• Η εκδήλωση για την ημέρα της Γυναίκας.

•Το νέο Μουσείο Πετρωμάτων.

• Τραγούδι όπως παλιά.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για το
παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Φιγαλίας στο κέντρο «Πανόραμα», το βράδυ της Τσικνοπέμπτης. Μπροστά στο πολυπληθές κοινό, συμπατριώτες μας κάθε ηλικίας, ακόμη
και ενενηντάρηδες, τραγούδησαν χωρίς όργανα και θύμισαν το πώς γλεντούσαν οι παλιότεροι. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα τραγούδια με διάλογο, αλλά και
όλα τα άλλα με την πλούσια θεματολογία τους. Η
εκδήλωση υλοποιήθηκε στα πλαίσια καταγραφής αρχειακού υλικού από το σύλλογο των εν λόγω παραδοσιακών
ακουσμάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
• Νέα γέφυρα στην «Κορακοφωλιά».

Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του νέου Μουσείου Πετρωμάτων στο πρώην περιφερειακό ιατρείο Νέας Φιγαλίας. Πραγματοποιούνται
εργασίες κατασκευής εκθεσιακού χώρου με θέμα ''Πετρώματα της Πελοποννησιακής Γης και όχι μόνο'', έργο
το οποίο υλοποιείται με ιδιωτική πρωτοβουλία και χρηματοδότηση. Στο κτήριο αυτή την περίοδο γίνονται εργασίες αισθητικής αναβάθμισης, διαχωρισμός εσωτερικών
χώρων και ηλεκτροφωτισμού, με το αποτέλεσμα πλέον
εξωτερικά να είναι εντυπωσιακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς,
ενώ τον ερχόμενο Αύγουστο αναμένεται να πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια του χώρου, που θα είναι
πρότυπο για την Πελοπόννησο.

•Μεγάλη αθλητική επιτυχία του Λυκείου Νέας
Φιγαλίας. Δευτεραθλητές Ηλείας αναδείχθηκαν οι μαθητές
του Λυκείου μας στους αγώνες βόλεϊ του νομού. Αφού
κατάφεραν να νικήσουν σπουδαίους αντιπάλους, όπως

Ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Φιγαλίας διοργάνωσε εκδήλωση στις 8 Μαρτίου, που εορτάζεται η Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας, στο κέντρο «Πανόραμα», με μεγάλη
συμμετοχή γυναικών από τη Ζούρτσα και από γειτονικούς
οικισμούς, τις οποίες καλωσόρισε με σύντομο χαιρετισμό
της η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών κ. Άννα Πιτσινή.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με δείπνο και διασκέδαση.

• Ο συμπολίτης μας κλαριντζής Θοδωρής Καλύβας
βρέθηκε σε εκπομπή γνωστού τηλεοπτικού σταθμού και
εντυπωσίασε με το κλαρίνο του, ξεσηκώνοντας το κοινό
και αποσπώντας κολακευτικά σχόλια για
τη δεξιοτεχνία του,
κάτι που εμείς γνωρίζουμε και από τις εμφανίσεις του στα μέρη
μας. Του ευχόμαστε
καλή συνέχεια στη
μουσική του καριέρα
και πέρα από τα γεωγραφικά μας όρια.

Πληροφορούμαστε ότι, μαζί με άλλα έργα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση
του έργου ''Κατασκευή νέας γέφυρας με παραλλαγή στο
δρόμο Θολό – Φιγαλία, στη θέση «Κορακοφωλιά»", προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ ευχάριστη
είδηση και μακάρι να ξεκινήσει γρήγορα η υλοποίηση
του έργου.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη θορυβείστε ή μην ελπίζετε για τις φυλακές.
Η είδηση είναι πρωταπριλιάτικη!]

Η σελίδα του Λαογραφικού μας Μουσείου

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ

ανοιχτό 9:00-13:00 καθημερινά
δευτέρα κλειστά.
Εκτός ωραρίου, κατόπιν συνεννοήσεως
υπεύθυνη μουσείου: Βενέτη Ειρήνη
τηλ. 26250/41400 και 6972867878

(14η συνέχεια παρουσίασης εκθεμάτων μας)

καταγραφή και επιμέλεια παρουσίασης αντικειμένων - εκθεμάτων: Έλενα Παπαδοπούλου. Φωτογραφίες: γιώργος κουτσόπουλος, Έλενα Παπαδοπούλου

α Πο τ ο Ν ιΕρο Ν αο τ ου αγ ιου Νικολαου

ανάληψη του Χριστού
19ος αι.

αγ. Παντελεήμων
(με σκηνές από τη ζωή
και το μαρτύριό του)
Αρχές 20ού αι.

Ευαγγελισμός
της Θεοτόκου

τηλ.:

γρηγόρης 6972496616
Σπύρος 0015168481119

• Άγ. διονύσιος
Ζακύνθου
1934

• Παναγία η οδηγήτρια
1954

Μ Ε τα α Ν Ωτ Ε ρ Ω ολο κ λ Η ρ Ω Θ Η κ Ε Η Π α ρ ου Σ ι α Σ Η τΩ Ν Ε κΘ Ε Μ ατΩ Ν

Ενοικιάζονται διαμερίσματα
στη Νέα Φιγαλία (Ζούρτσα)
γρΗγοροΠουλοΣ ΣΠυροΣ

• Άγιος Χρυσόστομος
1954

• Ένα από τα αρχικά
στασίδια που κοσμούσαν
τον Άγιο Νικόλαο
από κατασκευής του
(1880)

Ε Ν ο ι κ ι α Ζ Ε τα ι
Επαγγελματικός χώρος 200 τ.μ.
στη θέση κάτω Βρύση
του δ.δ. Ν. Φιγαλίας
Πληροφορίες: 6937566631

Πανοραμική φωτογραφία της μεγάλης
αίθουσας του πάνω ορόφου.
Στο κέντρο διακρίνεται η καμπάνα που
είχε δωρίσει ο βασιλιάς Όθωνας στη
Ζούρτσα το 1835 ως ευχαριστήριο
δώρο για την προσφορά του χωριού
στον απελευθερωτικό αγώνα του
Έθνους.

Π Ω λ Ε ι 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

Μονοκατοικία
στη Νέα Φιγαλία,
πλησίον αγοράς.

τηλ.: 6974674736

