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Διαβάστε  σ’  αυτό  το  φύλλο

ΑΜΦΙΒΟΛΟΣ ΑΜΦΙΒΟΛΟΣ 
Ο  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ Ο  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

ΕΝΑ  ΝΕΟ  «ΟΧΙ»  ΣΤΟ  ΦΑΣΙΣΜΟ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΝΑΖΙΣΜΟ
Ο εορτασμός της 28ης

Οκτωβρίου 1940 θα γίνεται
στο εξής και πάλι υπό το
«βλέμμα» τού ΟΧΙ, που, με
τη φροντίδα της τοπικής κοι-
νότητας, φτιάχτηκε ξανά με
τις άσπρες πέτρες του, στην
παλιά του θέση, πάνω στο
λόφο που συναντάμε αριστε-
ρά, μπαίνοντας στο χωριό
από το Θολό. Όπως και πριν
να το φθείρει ο χρόνος και η
διάβρωση του εδάφους, έτσι
και τώρα θα παρακολουθεί
και θα συμπληρώνει την κα-
θιερωμένη τελετή στο Ηρώο,
θα θυμίζει τον ηρωικό και με-
γάλο αγώνα για την υπερά-
σπιση της εδαφικής ακεραι-
ότητας της χώρας και της
εθνικής μας ανεξαρτησίας.
Και θα συμβολίζει το ομόθυμο
«ΟΧΙ» του ελληνικού λαού, που ήταν η υπερήφανη
άρνηση υποταγής στους ιταμούς επίδοξους κατακτητές.  

Αν, όμως, σκεφτούμε ποια ήταν τότε η ιδεολογική
και πολιτική λαίλαπα που απειλούσε την Ευρώπη και
ποιοι ήταν αυτοί που μας επιτέθηκαν, καταλαβαίνουμε
ότι ο αγώνας μας εκείνος ήταν ευρύτερος και βαθύ-
τερος. Ήταν ταυτόχρονα αγώνας με πανευρωπαϊκό ή
και παγκόσμιο χαρακτήρα ενάντια στο φασισμό και
το ναζισμό. Η συμβολή της Ελλάδας στη μη υποδού-
λωση του κόσμου στα βδελυρά και απάνθρωπα καθε-
στώτα του Μουσολίνι και του Χίτλερ ήταν ανεκτίμητης
αξίας, αναγνωρισμένη από την παγκόσμια Ιστορία. Η
αντιφασιστική-αντιναζιστική τοποθέτηση του ελληνικού
λαού ήταν και εξακολουθεί να είναι δεδομένη, σταθερή
και ανυποχώρητη. Ανήκει και αυτή στα διαχρονικά
«πιστεύω» του και κατέχει υψηλή θέση στην κλίμακα
των πολιτικών αξιών του. Λαός που δοκίμασε στο
πετσί του τη βαρβαρότητα και τη θηριωδία τέτοιων
ιδεολογιών δεν μπορεί, παρά να τις απεχθάνεται και
να αντιστρατεύεται σε κάθε προσπάθεια αναβίωσής
τους, από όπου κι αν αυτή εκπορεύεται, κατευθύνεται
και τροφοδοτείται, με όποια σχήματα, προσχήματα,
πρόσωπα και προσωπεία κι αν εμφανίζεται, με όποια
τεχνάσματα λαϊκισμού κι αν κρύβει τους πραγματικούς
σκοπούς της και επιχειρεί να εξαπατήσει και να εκ-
μαυλίσει συνειδήσεις, εκμεταλλευόμενη τις πολιτι-
κοοικονομικές συγκυρίες. Η ιστορία διδάσκει: με τέ-
τοιους τρόπους και εκμεταλλευόμενος παρόμοιες συν-
θήκες ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία. Το τι ακολού-
θησε, το γνωρίζουμε όλοι καλά. Μας το θυμίζει η κό-
λαση των στρατοπέδων συγκέντρωσης με τους θαλά-
μους αερίων. Τα δικά μας ολοκαυτώματα των Καλα-
βρύτων, του Διστόμου και του Δοξάτου Δράμας. Η
Καισαριανή, η Κοκκινιά και το Χαϊδάρι. Τα σχεδόν 80
εκατομμύρια νεκρών του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Οι
αναρίθμητοι σωματικά και ψυχικά ανάπηροι. Οι τε-
ράστιες υλικές καταστροφές και, γενικά, η μετατροπή

του κόσμου σε απέ-
ραντο νεκροτα-
φείο, όπως δείχνει,
με τον τρόπο της,
η πικρή γελοιογρα-
φία της εποχής. Γι’
αυτό, το «ΟΧΙ» του
’40 είναι, εκτός
των άλλων, ένα
διαρκές, ηχηρό και
ανυποχώρητο «ΟΧΙ
ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΝΑΖΙΣΜΟ»! 

Η Ιστορία τα έφερε έτσι, ώστε φέτος, Οκτώβριο
και πάλι, ένα καινούργιο και επίκαιρο ΟΧΙ να υψωθεί
από τη Δικαιοσύνη και το λαό, ενάντια σ’ αυτούς,
που, με λόγια μίσους και με -αποδεδειγμένα και
επίσημα πλέον- εγκληματικές πράξεις, δηλητηρίαζαν
το πολιτικό κλίμα, υπονόμευαν τη δημοκρατία, καλ-
λιεργούσαν το ρατσισμό, εκφόβιζαν και ασεβούσαν
κατά της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της σω-
ματικής ακεραιότητας των πολιτών, φτάνοντας μέχρι
και το φόνο. Καλυμμένοι κάτω από το μανδύα του
κοινοβουλευτισμού, που δεν τον πιστεύουν, αλλά
τον υφάρπασαν, ξεγελώντας μέρος του εκλογικού
σώματος, προσπάθησαν να αναβιώσουν τα φαντάσματα
του παρελθόντος, που είναι, όμως, καταδικασμένα
από τη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των
Ελλήνων και από την Ιστορία. Τώρα είναι θεσμικά
και επίσημα καταδικασμένα από την ελληνική Δικαιο-
σύνη. Η καταδίκη τους χαιρετίζεται ως νίκη της Δη-
μοκρατίας και του κράτους δικαίου, ως δικαίωση
των ίδιων των θυμάτων, των συγγενών τους, κάθε
δημοκρατικού πολίτη και όλου του αντιφασιστικού
κινήματος.     

Αλλά για να εδραιωθεί και να οριστικοποιηθεί
αυτή η νίκη, δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός.
Χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση και περιφρούρηση,
όπως μας διδάσκει η Ιστορία. Η μεγάλη δίκη και κα-
ταδίκη των χιτλερικών στη Νυρεμβέργη (Οκτώβριος
1945-Νοέμβριος 1946), αλλά και η δίκη και καταδίκη
των χουντικών στη χώρα μας (Ιούλιος-Αύγουστος
1975), δεν απάλλαξαν πλήρως τη Γερμανία, την Ευ-
ρώπη και την Ελλάδα από τα φασιστικά μιάσματα. Η
ανοχή από κυβερνήσεις, η υποστήριξη από πολιτικά
και οικονομικά συμφέροντα, η προβολή από την
κίτρινη και πουλημένη δημοσιογραφία, η δυσαρέσκεια
των πολιτών που πλήττονται από την καπιταλιστική
κρίση και παρασύρονται από το λαϊκισμό και τις πο-
λεμικές φασιστικές κραυγές και παρελάσεις, δίνουν
χώρο στο φασισμό, που είναι πάντοτε αμετανόητος
και επικίνδυνος. Ο μεγάλος αντιφασίστας Γερμανός
ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Μπέρτολτ Μπρεχτ,
το είχε τονίσει από την εποχή του χιτλερισμού με τα
εξής, περίπου, λόγια: «Μην εφησυχάζετε, που σκο-
τώσατε το κτήνος. Η σκύλα που το γέννησε είναι
πάλι σε οργασμό». 

Όμως, η δίκη και καταδίκη του φασισμού, τόσο
από τη Δικαιοσύνη, όσο και από το λαό, αποτελεί τε-
ράστια νίκη, που δικαιώνει τους μέχρι τώρα αγώνες
και είναι ελπιδοφόρο «πάλης ξεκίνημα» για όποιους
νέους αγώνες χρειαστούν. Αυτό θα μας υπενθυμίζει
πάντα και το ΟΧΙ από το ύψωμα της Ζούρτσας. Ένα
σταθερό, διαρκές, αδιαπραγμάτευτο, ανυποχώρητο
ΟΧΙ, που πρέπει να υψώνουμε στα κτήνη που γεννο-
βολάει η σκύλα.  
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Αγαπητοί συμπατριώτες,
Λυπούμαστε, όπως κι εσείς, που δεν μπορούμε

να προγραμματίσουμε φέτος τον εκκλησιασμό του
Συλλόγου μας, ο οποίος, αν δεν υπήρχαν τα γνωστά
υγειονομικά μέτρα, θα συνέπιπτε με την εορτή του
Αγίου Νικολάου, την Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2020.

Αν η κατάσταση βελτιωθεί και δοθεί τέτοια δυ-
νατότητα, η εφημερίδα μας δε θα μπορεί να σας
ειδοποιήσει και ο μόνος τρόπος πληροφόρησης θα
είναι η επικοινωνία σας με το Διοικητικό Συμβούλιο
την εβδομάδα πριν από την ως άνω ημερομηνία.

Σας ευχόμαστε από τώρα χρόνια πολλά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Εκτός της απειλής για την υγεία του καθενός

μας, η πανδημία έπληξε και εξακολουθεί να πλήττει
με πολλούς τρόπους άτομα, οικογένειες, επαγγελ-
ματίες, συλλογικούς φορείς και, φυσικά, το Σύλλογό
μας. Η ματαίωση της ετήσιας συνεστίασης, η αναβολή
της γενικής συνέλευσης και των εκλογών, πιθανότατα
και του εκκλησιασμού του Αγίου Νικολάου, οι δυ-
σκολίες στη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου
και στον προγραμματισμό δράσεων και εκδηλώσεων,
είναι αποτέλεσμα των συνθηκών που βιώνουμε. 

Συνέπειά τους είναι και η επιδείνωση των οικο-
νομικών του Συλλόγου μας. Ενώ τα ενοίκια και τα
άλλα λειτουργικά έξοδα τρέχουν, προσπαθούμε με
τα «δόντια» να μη σταματήσει και η έκδοση της
εφημερίδας. Οι συνδρομές είναι μειωμένες και ανε-
παρκείς, αφού οι περισσότερες πληρώνονταν με
την ευκαιρία της συνέλευσης και του εκκλησιασμού. 

Γι’ αυτό και παρακαλούμε όλους τους αναγνώ-
στες, να αποστείλουν, το ταχύτερο, τόσο τις υπο-
χρεωτικές συνδρομές τους, όσο και τυχόν προαι-
ρετικές εισφορές για ενίσχυση, είτε μέσω της 
κ. Άννας Πιτσινή στο φαρμακείο του χωριού είτε με
τραπεζική κατάθεση είτε και με όποιον άλλον τρόπο
μπορούν, κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο
και τα μέλη του συμβουλίου. 

Επειδή και οι τραπεζικές συναλλαγές είναι χρο-
νοβόρες και χάνονται μεροκάματα στην ουρά και
στις διαδικασίες, ώσπου να κάνουμε ανάληψη των
χρημάτων, θα παρακαλούσαμε, αν είναι δυνατό,
τις συνδρομές μέσω τράπεζας, να τις στέλνετε,
κατά προτίμηση, με την Τράπεζα Πειραιώς, όπου οι
συναλλαγές μας γίνονται ηλεκτρονικά.

(Αριθμός λογαριασμού 6028 010224 822 ή 
ΙΒΑΝ GR 330171 0280 0060 2801 0224 822)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ  Η  ΑΝΑΓΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Και ξαναγύρισε η γαλήνη στον έρημο
τον Μορηά και την κατακαημένη Ζούρτσα.
Ήταν άραγε γαλήνη, όταν εξακολουθούσαν
όλα να είναι πλακωμένα από τη φοβέρα
και τη σκλαβιά; Απλώς τα όρνια και η αρ-
κούδα που είχαν καταξεσκίσει τις σάρκες
των Ρωμιών στα Ορλωφικά είχαν λουφάξει.
Για πόσο άραγε; 

Στο μεταξύ η Αδαμαντία, η Διαμάντω,
όπως την φώναζαν όλοι στη Ζούρτσα, με-
γάλωνε με την οικογένειά της, που είχε ξα-
νασμίξει. Μεγάλωνε και πρόκοβε σε όλα:
στην ομορφιά, στη σύνεση και την αντρει-
οσύνη. Ειδικά για την τελευταία μιλάνε
ακόμα στη Ζούρτσα. Από τα μικράτα της
την είχε φανερώσει τη λεβεντοσύνη της.
Όπως τότε στο πανηγύρι της Παναγιάς,
όταν νιούτσικη κοπέλα παραβγήκε με ξα-
κουστούς κλέφτες από όλα τα μέρη τα τρι-
γυρινά. Και τους νίκησε στο σημάδι. Με το
καριοφίλι που είχε κλέψει από τον πατέρα
της, λάφυρο κι αυτό από έναν τρομερό
Τούρκο αγά που δυνάστευε την περιοχή. Ο
καπεταν-Γρηγοριάδης, ο πιο τρανός οπλαρ-
χηγός του τόπου, τα ’χασε. Πρώτα κατσά-
διασε τα πρωτοπαλίκαρά του:

«Κρίμα στα μουστάκια σας, ωρέ! Κρίμα!
Κοτζαμάν άντρες να σας ντροπιάζει έτσι
μιαν άγουρη τσούπρα. Να σας ξουρίσω,
πρέπει, ωρέ, και να σας πομπέψω σε όλο
το χωριό».

Στη συνέχεια γύρισε στη Διαμαντούλα,
θα ’τανε δε θα ’τανε καμιά δεκαπενταριά.
Είχε παρακαλέσει επίμονα τον καπετάνιο
να την αφήσει να πάρει κι αυτή μέρος στο
δοκίμι με το βόλι. Εκείνος της επέτρεψε,
αλλά όσην ώρα εκείνη γέμιζε και σημάδευε
το σημάδι, το μικρό χρυσό δακτυλίδι του
καπετάνιου στημένο πάνω σε μια κοτρόνα
που κανένας μπαρουτοκαπνισμένος κλέφτης
δεν είχε μπορέσει να πετύχει, πρόγκες και
γιουχαητά τριβέλιζαν τα αυτιά της.

«Σχώρα με, τσούπρα μ’. Και μένα και
τούτους εδώ. Να ’χα είκοσι νοματαίους σαν
και του λόγου σου στον νταϊφά μου. Αυτό
εδώ είναι για σένα». Και βγάζει και της
δίνει, δώρο ανεκτίμητο τιμής και αξίας, μία
δίστομη πάλα με επίχρυση λαβή, που του
είχε δωρίσει η Αικατερίνη της Ρωσίας στον
Σηκωμό του ’69.

Και πέρασαν χρόνια. Και ο καπετάν –
Γρηγοριάδης λαβώθηκε θανάσιμα. Με μπαμ-
πεσιά και δόλο από φονικό μαχαίρι φονιά
πληρωμένου από τους μπέηδες της περιοχής.
Θρήνος και μαυρίλα. Η Ζούρτσα έκλαιγε το

πιο τρανό παλικάρι της. Τι κι αν βάσταγε
από διπλανό τόπο. Οι Ζουρτσάνοι δεν ξε-
χνούσαν τον ηρωικό αγώνα το δικό του και
εκείνον των παλικαριών του στον Σηκωμό
του ’69. Και τα χώματα του χωριού τους
είχε ποτίσει με το αίμα του εκείνο το μαύρο
μαγιάτικο απόγευμα, που γέλαγε πικρά,
βλέποντας τη Διαμάντω έτοιμη να κλείσει
τα είκοσί της χρόνια και τον φονιά να ακο-
νίζει το φονικό μαχαίρι του. Η κυρα–Σακελ-
λάραινα, η μάνα της Διαμάντως, ολονυχτίς
μοιρολογά τον νεκρό. Ο γιος του καπετάνιου,
μόλις είχε φτάσει από την Αρκαδιά, όπου
είχε ανατραφεί σε ασφαλή χέρια, να στέκει
στο κιβούρι του πατέρα του βουβός, αμίλη-
τος, φαρμακωμένος. Την ώρα που ξεκινά
το ξόδι πετιέται μπροστά του η Διαμάντω,
του δίνει τη σπάθα της Αικατερίνης και φω-
νάζει δυνατά: «Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ». Ο νέος
αναθάρρησε, σκίρτησε, γέμισε κουράγιο
για αγώνα και έρωτα για το λεπτοκαμωμένο
αλλά αγέρωχο αυτό κορίτσι. Λίγο μετά
γίναν τα προξενιά κι ο γάμος. Με το μικρό
χρυσό εκείνο δακτυλίδι, που ‘χε κάποτε
πετύχει με το βόλι της, να είναι το γαμ-
πριάτικο δώρο.

«Κάποτε το πέτυχες με το βόλι σου.
Τώρα με την καρδιά και με τη λεβεντιά
σου».

Και έσμιξαν, λοιπόν, ο αητός και η γερα-
κίνα. Ο γιος του καπετάν-Παπαφώτη Γρη-
γοριάδη, ο Γρηγόρης, και η Διαμάντω. Και
έστησαν τη φωλιά τους στα μέρη της Αρκα-
διάς και της Ζούρτσας. Μοίραζαν το χρόνο
τους ανάμεσα στη μικρή πολιτεία της Τρι-
φυλίας και το κεφαλοχώρι της Ολυμπίας,
ανάλογα με τις δουλειές και τις ανάγκες
της φαμίλιας τους, αλλά και τα «τραβήγμα-
τα» με τον Τούρκο δυνάστη. Η ζωή τους
ένα γλυκόπικρο καθημερινό καρβέλι, χω-
ρισμένο σε τρία κομμάτια. Τη δουλειά στα
υποστατικά και στα κοπάδια, πλάι και μαζί
με τους κολίγους και τους πιστικούς τους.
Την υπεράσπιση του δίκιου των ραγιάδων
απέναντι στον Τούρκο. Και το ανάθρεμμα
των δύο αϊτόπουλων. Του Θανάση, με το
επιβλητικό ανάστημα, τα λαμπερά και κο-
φτερά μεγάλα μάτια και την περίσσια συλ-
λογή και αποφασιστικότητα. Και του αεικί-
νητου και ακούραστου Γιώργη, με το παι-
χνιδιάρικο πρόσωπο, τα μικρά και αθόλωτα
καστανά μάτια και τα γρήγορα άκρα. 
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο της εφημερί-
δας)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΧΟΛΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΙΛΙΑ
Η σημερινή εποχή είναι και χαρακτηρίζεται ως εποχή κρίσης. Η κρίση

αυτή δεν αφορά μόνο τον τομέα της οικονομίας, αλλά χτυπά και αξίες,
όπως η δικαιοσύνη, η ανθρωπιά, η φιλία. Δε χάνονται μόνο περιουσίες, δε
μειώνονται μόνο εισοδήματα. Το δίκιο ολοένα και υποχωρεί, η αληθινή
φιλία ολοένα και σπανίζει.

Η αληθινή φιλία δεν είναι κάτι το εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο να
χτιστεί. Και πολύ περισσότερο να διατηρηθεί. Απαιτείται εμπιστοσύνη, ει-
λικρίνεια, προσοχή από όλους, ώστε να φυλαχτεί αυτός ο πολύτιμος θη-
σαυρός. Βασική προϋπόθεση είναι και η ευθύτητα, να μην κοροϊδεύει ο
ένας φίλος τον άλλον, λέγοντας μπροστά του άλλα και άλλα κάνοντας
πίσω του. Αν υπάρχουν όλα αυτά, τα αποτελέσματα είναι ευεργετικά για
όλους μαζί τους φίλους, αλλά και για τον καθένα χωριστά. Αυτό δεν είναι
και το νόημα της φιλίας, να μοιράζεσαι και τα άσχημα και τα ευχάριστα με
τους φίλους σου;

Φυσικά δεν είναι καθόλου εύκολο όλοι να είμαστε φίλοι με όλους. Μπο-
ρούμε, όμως, και ειδικά εμείς τα παιδιά, να μάθουμε να συνυπάρχουμε, να
συνεργαζόμαστε μέσα σε μία παρέα, από τα πιο απλά παιχνίδια μέχρι και
τις πιο σύνθετες δραστηριότητες (π.χ. η δημιουργία μίας εκπαιδευτικής
ταινίας), ακόμη και χωρίς να είμαστε φίλοι μεταξύ μας. Χωρίς να αφήνουμε
στην άκρη ορισμένα παιδιά, αλλά αφήνοντας στην άκρη μόνο το αρνητικό
φαινόμενο των ημερών μας, το bullying. (Εκφοβισμός, σωματική και ψυ-
χολογική κακοποίηση ή μείωση ασθενέστερων ατόμων σε μια ομάδα).

Κων/να – Ιωάννα Καράπαπα,                        
μαθήτρια Β’ Γυμνασίου Ν. Φιγαλίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: 
«ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ»

Τις ημέρες της καραντίνας, λόγω του κορωνοϊού, βρήκα το χρόνο και
την ευκαιρία να απολαύσω την ανάγνωση βιβλίων λογοτεχνίας, δανεισμένων
από την πλούσια βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Εκείνο που μου έκανε ιδι-
αίτερη εντύπωση και με ενέπνευσε να γράψω τις παρακάτω σκέψεις, ήταν
«Οι σταθμοί της τρέλας», του μέγιστου Ρώσου λογοτέχνη Φίοντορ Μι-
χαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι (εκδόσεις «Παρουσία»).

Ο Φ. Ντοστογιέφσκι γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1821 στη Μόσχα και
απεβίωσε το Φεβρουάριο του 1881 στην Αγία Πετρούπολη. Έχει αναγνωριστεί
ως παγκόσμιου βεληνεκούς συγγραφέας και ένας από τους πιο ρεαλιστές
λογοτέχνες της Ρωσίας.

Στο συγκεκριμένο βιβλίο ο συγγραφέας γράφει για την πάμφτωχη
Ρωσία του 19ου αιώνα. Κεντρικός ήρωάς του ένας μουσικός που έπαιζε σε
ένα πλούσιο σπιτικό, ενώ έκανε περιοδείες και σε άλλες χώρες, ως
βιολίστας. Μια νύχτα, όμως, άρχισε να πίνει και αυτό θα του κοστίσει
μέχρι και την οικογένειά του στο μέλλον. Ο τρανός βιολίστας άρχισε να
πτωχεύει. Μέρα με τη μέρα χάλαγε όλο και περισσότερα χρήματα. Κάποια
στιγμή ερωτεύτηκε μια σερβιτόρα και την παντρεύτηκε. Αυτό, όμως, δεν
τον συμμόρφωσε. Έκανε ένα κοριτσάκι. Ο βιολίστας ακόμα έπινε και
χάλαγε χρήματα, σε σημείο που είχε ξεχειλίσει το ποτήρι.

Ο Ντοστογιέφσκι φημίζεται για την ανατροπή σε κάθε βιβλίο του.
Μερικοί κριτικοί τον χαρακτηρίζουν ως ένα σκληρό ταλέντο, το οποίο το-
ποθετεί τους ήρωές του με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έχουν άλλες
διεξόδους και να υποβάλλονται σε όλων των ειδών τις δοκιμασίες. Αυτό
συμβαίνει και με το μουσικό της ιστορίας μας, που μας καλεί να μοιραστούμε
τα πάθη και τα βάσανά του μέσα από τις σελίδες του υπέροχου αυτού βι-
βλίου.

Στέφανος Παπαγιώργος - Μαθητής Γ' Γυμνασίου

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ

Α) Απολογισμός δράσεων 2019-2020
α) Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

-Εκδήλωση Αη Γιάννη Ριγανά
-Μουσική συναυλία
-Ποδηλατικοί αγώνες
-Ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «διαφορετικότητα και ρατσισμός»
-Μουσικοχορευτική εκδήλωση από τα τμήματα του Συλλόγου
-Παιδική γιορτή Χριστουγέννων
-Βραδιά παραδοσιακού τραγουδιού

β) Λειτούργησαν τα παρακάτω τμήματα:
1. Τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών, μουσικών οργάνων και χορωδίας 
2. Τμήμα εκμάθησης πολεμικών τεχνών
3. Τμήμα καλλιτεχνικών σεμιναρίων

Β) Προγραμματισμός δράσεων για το 2020-2021
α) Θα λειτουργήσουν και πάλι τα ως άνω τμήματα, με την τήρηση όλων των

μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό CΟVID 19
β) Πρόθεση του Συλλόγου είναι να πραγματοποιήσει και κατά τη νέα περίοδο

τις παραπάνω εκδηλώσεις και να τις εμπλουτίσει με καινούργιες, αλλά δεν
μπορεί να τις προγραμματίσει και να τις προαναγγείλει, λόγω των γνωστών
υγειονομικών περιορισμών.

Γ) Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα ως
εξής: 
Καστρινός Φώτης, Πρόεδρος
Τσουκαλάς Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
Αλεξάνδρα Κουλτούκη, Γενική Γραμματέας
Μανιάτη Νίκη, Ειδική Γραμματέας
Τάγαρης Γιώργος, Ταμίας
Βάγιας Παναγιώτης, Μέλος
Μπαρόγιωργας Δημήτριος, Μέλος 

Πρόσφατα ο εκλεκτός συμπολίτης μου και επίτιμος 
Δικηγόρος Βασίλης Ν. Σαλακάς εξέδωσε ένα αξιόλογο βιβλίο
υπό τον τίτλο «Με αφετηρία την Βερβίτσα (Προσωπικά
βιώματα και μνήμες από της γεννήσεώς μου μέχρι σήμερα)».
Πρόκειται για ένα βιβλίο βιωματικού μεν χαρακτήρα, εμπλου-
τισμένο όμως με άφθονα λαογραφικά και πολιτιστικά  στοιχεία,
που αφορούν και τα Πετράλωνα (Βερβίτσα), αλλά και την ευ-
ρύτερη περιοχή της Ορεινής Ολυμπίας.                                                                                         

Το βιβλίο αυτό, του οποίου είχα την επιμέλεια της έκδοσης,
αποτελεί μια επί πλέον εκδοτική επιτυχία, ανάμεσα σε πολλές
άλλες εκδόσεις βιβλίων τοπικού, κυρίως, χαρακτήρα από τους
πνευματικούς εκπροσώπους της επαρχίας Ολυμπίας.                                        

Όσον αφορά τα πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία, πε-
ριέχει αρκετά ήθη, έθιμα και παραδόσεις, καθώς και πληθώρα
παροιμιών και γλωσσικών ιδιωματισμών, που είναι εν χρήσει
και στα υπόλοιπα γειτονικά  χωριά, αλλά και κωμοπόλεις, όπως η Ζούρτσα, με την οποία η
επικοινωνία μας είναι συνεχής και αδιάλειπτη από παλιά. Γίνεται μάλιστα στο βιβλίο και πε-
ριστασιακή αναφορά στη Ζούρτσα και σε παλιούς Ζουρτσάνους πολιτικούς.                                                                                

Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα το νεοεκδοθέν βιβλίο του Βασίλη Σαλακά, είναι
η αναφορά του και στα πέτρινα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, με τα δυσάρεστα παρεπόμενα
για την περιοχή μας και την πατρίδα μας την Ελλάδα γενικότερα, καθώς και η αντικειμενική
του κριτική για την ζοφερή εκείνη περίοδο της εθνικής μας ιστορίας, κατά τον περασμένο
αιώνα. 

Επομένως το βιβλίο αφορά το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό της περιοχής μας και αν
κάποιος ενδιαφέρεται να το προμηθευτεί, μπορεί να απευθυνθεί στον ίδιο τον συγγραφέα,
στα τηλέφωνα: 6932255255, 2108049263 και 2295033617.   

Δημήτρης Βηλαράς, Φιλόλογος

ΚΕΙΜΕΝΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ

Βιβλιοπαρουσίαση
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Το πολυτιμότερο αγαθό    
Όλου του κόσμου τ’ αγαθά στη ζυγαριά τα βάζω, 
μετρώ από δω, μετρώ από κει, συμπέρασμα δε βγάζω.

Ποιο είναι το καλύτερο; Ποιο έχει σημασία; 
Τι πράγμα για τον άνθρωπο είναι η πεμπτουσία;

Μην είναι τα πολλά λεφτά; Μην είναι η περιουσία; 
Μην είναι η καλοπέραση και η ευδαιμονία;

Λέτε να είναι ο σύντροφος που ο καθείς μας έχει 
και μια ζωή στο πλάϊ του φροντίζει και προσέχει; 

Μην είναι οι φίλοι οι καρδιακοί που στην ανάγκη τρέχουν; 
ή οι δικοί μας άνθρωποι που πάντα μας προσέχουν;

Μην είναι το καλό κρασί και η καλή παρέα 
που τις σκοτούρες διώχνουνε, για να περνάμε ωραία;

Μην είναι τα μικρά παιδιά, τ’ αθώα αγγελούδια, 
ή τάχα τα πολύχρωμα ευωδιαστά λουλούδια;

Μήπως τ’ αηδόνι που λαλεί στην πατουλιά το βράδυ; 
Μήπως τ’ αστέρια τ’ ουρανού που λάμπουν στο σκοτάδι;

Μην είναι τάχα η μουσική που τα αυτιά χαϊδεύει 
και την ανθρώπινη ψυχή ευφραίνει, γαληνεύει;

Αυτά τα λίγα ενδεικτικά σήμερα αναφέρω, 
γιατ’ είναι σίγουρα πολλά, αμέτρητα, το ξέρω.

Χίλιους ανθρώπους αν ευρείς κι όλους αν τους ρωτήσεις, 
χίλιες απόψεις θα σου πουν και χίλιες απαντήσεις.

Ό,τι όμως κι αν πιστεύουνε, ό,τι και να σου πούνε, 
σε ένα πράγμα μοναχά όλοι τους συμφωνούνε.

Εκείνο που ’ναι πιο ψηλά και έχει σημασία, 
είναι αδιαπραγμάτευτα μονάχα η υγεία.

Γιατί αν είμαστε καλά κι έχουμε την υγειά μας, 
όλα καλά και ρόδινα τα βλέπουμε μπροστά μας.

Νίκος Δημοσθενίδης  

Ο πατέρας μου είχε μαγαζί. Μαζί με τον
αδελφό του το Θανάση. Αδελφοί Δημοσθε-
νίδη. Κοντά 50 χρόνια. Καλή δουλειά, με-
γάλη. Μπακάλικο. Αλλά όχι μόνο τρόφιμα.
Παντοπωλείο πραγματικό. Είδη οικοδομών,
χρώματα, τζάμια, πέταλα, παπούτσια και
άλλα. Δεν έλειπε τίποτα. Ακόμα και φάρμακα
πουλάγαμε πριν ανοίξει φαρμακείο ο Σταύρος
ο Σκορδούλης.

Επόμενο ήταν, λοιπόν, εμείς τα παιδιά,
εγώ και τα ξαδέλφια μου, ο Δήμος και ο
Γιώργος, να δουλεύουμε στο μαγαζί. Από
τότε που καταλάβαμε τον εαυτό μας, αρχί-
σαμε ν’ ασχολούμαστε, να προσφέρουμε
υπηρεσία πάσης φύσεως. Μέχρι και «ντελί-
βερι» κάναμε. Πηγαίναμε τα ψώνια στα
σπίτια του Ειρηνοδίκη, του Συμβολαιογράφου,
του Αγρονόμου, του Αστυνόμου και άλλων
πελατών, υπαλλήλων κυρίως. Οι ντόπιοι τα
έπαιρναν μόνοι τους.

Από την ενασχόλησή μου, λοιπόν, με το
μαγαζί έχω πολλές, πάρα πολλές αναμνή-
σεις. Θυμάμαι περιπτώσεις που κάνουν εν-
τύπωση, είναι κάπως διαφορετικές, παρά-
ξενες ή και απίστευτες ακόμα. Μια τέτοια
είναι και αυτή που θα σας διηγηθώ τώρα.

Από τα πάνω χωριά, την Κωστομέρα
ίσως, ήταν ένας που τον έλεγαν Χέλμη. Το
πραγματικό του επώνυμο ήταν Γεωργούλιας.

Αυτός λοιπόν ήταν χαρτοπαίχτης. Γνω-
στός σε όλη την περιοχή. Όπου έβρισκε πα-
ρέα, στρωνόταν και ξέχναγε να σηκωθεί.
Μια φορά είχε δέσει το άλογό του σε μια
μουριά απέναντι από το σπίτι μας. Ο δρόμος
από την πλατεία μέχρι του Ρέτζιου, από δω
και από κει είχε μουριές ανά οχτώ με δέκα
μέτρα. 

Έμπλεξε με το παιχνίδι ο Χέλμης και
άφησε το άλογο δεμένο δυο ημερόνυχτα,
απότιγο κι ατάϊγο. Εχλιμίτραγε, έσκαβε με
το πόδι του το έδαφος, εχάλαγε τον κόσμο.
Απορώ πώς δεν έκοψε το καπίστρι να φύγει. 

Αυτός λοιπόν ο Χέλμης έρχεται μια φορά
στο μαγαζί με ένα σακούλι, απ’ αυτά τα συ-
νηθισμένα τα υφαντά, τα χωριάτικα. Το σα-
κούλι φίσκα πρησμένο και από πάνω μια πε-
τσέτα. Λέει, λοιπόν, στους δικούς μου.

- Ετούτο είναι γεμάτο λεφτά. Πάρτε τα,
μετράτε τα και καταθέστε τα στην Τράπεζα
για λογαριασμό μου.

Εδώ θα πρέπει να κάνω μια μεγάλη πα-
ρένθεση.

Στο μαγαζί μας είχαμε την ανταπόκριση
της Εθνικής Τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό; Εί-
χαμε συνάψει σύμβαση με την Τράπεζα Κυ-
παρισσίας (η Ζαχάρω δεν είχε Εθνική Τρά-
πεζα), να διενεργούμε συναλλαγές για λο-
γαριασμό της. Εισπράξεις και πληρωμές.
Δηλαδή είσπραξη γραμματίων και συναλ-
λαγματικών, εξαργύρωση επιταγών (τα γνω-
στά τσεκ που ερχόσαντε από την Αμερική),
ανταλλαγή δολαρίων και χρυσών λιρών με
δραχμές, καταθέσεις, πληρωμές συντάξεων
και άλλα.

Τηρούσαμε κανονικά βιβλία εσόδων εξό-
δων. Στο τέλος κάθε μήνα πηγαίναμε στην
Κυπαρισσία και αποδίδαμε λογαριασμό. Μια
μικρογραφία τράπεζας δηλαδή.

Γι’ αυτό και ο Χέλμης έφερε τα λεφτά
σε μας. Κλείνει η παρένθεση. 

Με το που τον ακούνε οι δικοί μας να
λέει «πάρτε τα και μετρήστε τα», απόρησαν. 

- Τι λες, ρε; Κάτσε χάμου να τα μετρή-
σουμε.

- Όχι, δεν προλαβαίνω, θα φύγω με το
λεωφορείο για κάτω.

- Μα δε γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι
λεφτά δεν είναι κουκιά.

- Δεν πειράζει, κάμετε δουλειά σας εγώ
θα γυρίσω αύριο.

- Βρε αμάν!

- Όχι, αυτό που σας λέω. Και φεύγει.  
Έμειναν σύξυλοι. Ανοίγουν το σακούλι,

τι να ειδούν! Πατικωμένο με λεφτά. Διπλω-
μένα, τσαλακωμένα, πατσαβουριασμένα, κά-
ποια ήσαντε σα μικρές μπαλίτσες, τόσο πιε-
σμένα. Αυτά τα είχε ο Χέλμης κερδισμένα
στα χαρτιά. Όπως τα έβαζε, λοιπόν, στις
τσέπες του βιαστικά και νευρικά, ήσαντε σε
κακή κατάσταση. 

Τώρα, τι κάνουμε; Προσπαθήσαμε να τα
ισιώσουμε λίγο πιέζοντάς τα με τα χέρια,
αλλά δε γινόταν τίποτα. Θα τα σιδερώσουμε,
λέει ο πατέρας μου. Ανάβει φωτιά η μάνα
μου, βάνει σίδερο και αρχίζει το σιδέρωμα.
Με το που πατάει το πρώτο άρχισε να
αχνίζει και έγινε καφέ. Κόντεψε να καεί.
Μετά βάνει επάνω στο λεφτό ένα πανάκι
και πάταγε το σίδερο επάνω. Έτσι έγινε
ακίνδυνα η δουλειά. Εμείς τα παιδιά τα ισιώ-
ναμε και βάναμε το πανάκι επάνω και η
μάνα μου τα σιδέρωνε. Συνεργείο κανονικό.
Έτσι βρήκανε άκρη.

Όταν τα σιδερώσαμε, τα χωρίσαμε σε
κατηγορίες. Τάλιρα, δεκάρικα, πενηντάρικα,
κατοστάρικα, πεντακοσάρικα, χιλιάρικα, πεν-
τοχίλιαρα, δεκαχίλιαρα. Τα λεφτά είχαν ακό-
μη τα μηδενικά. Αργότερα το χιλιάρικο έγινε
δραχμή.

Τα μετράμε, λοιπόν, και ήσαντε τρία εκα-
τομμύρια διακόσιες τόσες χιλιάδες. Μιλάμε
για αρκετά χρήματα για την εποχή εκείνη.

Για να πάρετε μια ιδέα για την αξία τους,
αρκεί να σας πω ότι το οικόπεδο του κτηρίου
που στεγάζεται σήμερα Σούπερ Μάρκετ,
ανήκε στο Μίμη τον Καλογιάννη και το αγό-
ρασε τότε ο Ναπολέων ο Κατσόλης με τέσ-
σερα εκατομμύρια δραχμές.

Όταν έγραφα αυτή την ιστορία, έτυχε
να μιλήσω στο τηλέφωνο με την αδελφή
μου τη Δήμητρα. Τι κάνετε, τι φτιάχνετε, τα
συνηθισμένα. Γράφω, της λέω, μια παλιά
ιστορία. Τι ιστορία; Έτσι κι έτσι. Α, μου λέει.
Έχω μια αμυδρή εικόνα για κάτι λεφτά που
σιδερώναμε, αλλά δεν ήξερα για ποιο λόγο.
Ήταν τότε 5-6 ετών.

Παράξενη ιστορία, έως απίστευτη. Και
όμως πέρα για πέρα αληθινή. Και γεννάται
το  ερώτημα: Πώς ο Χέλμης άφησε ένα σα-
κούλι με λεφτά χωρίς να τα μετρήσει; Εδώ
στο δρόμο τα βρίσκεις και αμέσως τα μετράς. 

Δύο πράγματα μπορεί να υποθέσει κανείς.
Ή επειδή τα είχε αποκτήσει χωρίς ιδρώτα,
δεν τα υπολόγιζε, ή είχε τυφλή εμπιστοσύνη
στους δικούς μου. Ένα από τα δύο. Ή και τα
δύο μαζί.

Και μιας και αναφέρομαι σε περιστατικό
του μαγαζιού μας, θα σας πω άλλη μια
μικρή ιστορία που δεν έχει καμία σχέση με
τα προηγούμενα. Το κάνω κι εγώ σαν την
Ελληνική Βουλή, που σε ένα Νομοσχέδιο
για τα Δάση, παραδείγματος χάριν, περνάει
και διάταξη για τα έξοδα κινήσεως των βου-
λευτών (παραδείγματος χάριν).

Ήρθε, λοιπόν, ένα κοριτσάκι στο μαγαζί
με ένα χιλιάρικο (δραχμή) και ένα μπουκαλάκι
μικρό.

- Τι θέλεις;
- Να μου δώσετε τσιμέντο.
- Τι πράγμα;
- Τσιμέντο.
- Ποιος σ’ έστειλε;
- Η νόνα μου.
Είναι φανερό ότι το παιδί έκανε λάθος.
- Για τράβα να ρωτήσεις πάλι και το νου

σου μην το ξεχάσεις.
Σε λίγο γυρίζει το κοριτσάκι.
- Τι σου είπε η νόνα σου; Τι θέλεις;
- Μέντα.
Αμ’ έτσι εξηγείται. 
Τι μέντα, τι τσιμέντο, κοντά έπεσε…

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

ΕΝΑ  ΣΑΚΟΥΛΙ  ΛΕΦΤΑ

Καλά νέα από το Δήμο μας     

Η Φασκομηλιά αποκτά πλατεία 

Όνειρο δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα.
Η νέα δημοτική αρχή δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της

για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων και την ικανοποίηση
των επιθυμιών των δημοτών. 

Προ λίγων ημερών ο δήμαρχος Κώστας Αλεξανδρόπουλος
υπέγραψε το συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου, που βρίσκεται
δίπλα στην εκκλησία, για να κατασκευαστεί εκεί η πλατεία του
χωριού. Η Φασκομηλιά είναι το μόνο χωριό του δήμου μας, που
δεν είχε πλατεία και τώρα αποκτά.          

Η πλατεία θα κατασκευαστεί στον πλέον κατάλληλο χώρο
και η επιθυμία των κατοίκων θα γίνει πραγματικότητα. Ο
δήμαρχος μάς δήλωσε ότι τον επόμενο χρόνο ο χώρος θα ανα-
πλαστεί κατάλληλα, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κα-
τοίκων και των επισκεπτών και να ομορφύνει τη Φασκομηλιά.

Μας δήλωσε επίσης ότι, με την ευγενική προσφορά και την
καλή συνεργασία συμπατριωτών μας, θα έχουμε ευχάριστα νέα
και για την ανάπλαση της πλατείας της Ζούρτσας. Αναμένουμε
με ανυπομονησία τα καλά νέα. Όλοι γνωρίζουμε ότι στο κέντρο
χωριών και πόλεων, έργα που διευρύνουν και βελτιώνουν τους
κοινόχρηστους χώρους, γίνονται δύσκολα, όμως όταν πραγμα-
τοποιούνται, ομορφαίνουν τον τόπο και τη ζωή των κατοίκων. 

Χαιρετίζουμε αυτά τα δείγματα γραφής και περιμένουμε,
σιγά σιγά, η νέα δημοτική αρχή να δείξει την αποτελεσματικότητα
που πρέπει και έχει ανάγκη ο δήμος μας, για να αναβαθμιστεί
στο σύνολό του από τη Ζαχάρω και τη Ζούρτσα μέχρι το
τελευταίο μικρό χωριό. Εμείς θα σταθούμε αρωγοί σε κάθε
καλή πρωτοβουλία για το καλό του τόπου μας, που όλοι αγαπάμε
και θέλουμε να πρωτοστατεί σε ομορφιά και πρόοδο.

Δήμητρα Δημοσθενίδου
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Πραγματοποιήθηκε στις 12 του περασμένου
Αυγούστου από το Σύλλογο Ζουρτσάνων Αθήνας
η εξαιρετική έκθεση φωτογραφιών της διεθνούς
φήμης Ελληνίδας φωτογράφου, γνωστής παγκο-
σμίως με την υπογραφή των έργων της ως Nelly’s,
στην πολιτιστική δημοτική αίθουσα, στην πλατεία
της Ζούρτσας.

Οι φωτογραφίες που εκτέθηκαν, προέρχονται
από τη συλλογή του συμπατριώτη μας κ. Κων-
σταντίνου Ν. Κατσάμπουλα, που ευγενικά τις πα-
ραχώρησε για την πραγματοποίηση της έκθεσης
αυτής, η οποία περιλάμβανε επί πλέον γαλλικά κε-
ραμικά του 19ου αιώνα (διακοσμητικά πιάτα) ζω-
γραφισμένα με θέματα από την ελληνική επανά-
σταση του 1821, που τα πωλούσαν οι φιλελληνικοί
κύκλοι στη Γαλλία και με τις εισπράξεις ενίσχυαν
οικονομικά τον αγώνα. Και τα κεραμικά αυτά ανή-
κουν στη συλλογή του ως άνω συμπατριώτη μας,
τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά
του, χάρη στην οποία είχαμε την ευκαιρία να γνω-
ρίσουμε το έργο της σπουδαίας αυτής φωτογράφου,
σε μια μοναδική πολιτιστική εκδήλωση, από τις
σπάνιες στο χωριό μας και, μάλιστα, εν μέσω της
πανδημίας, που, εξ αιτίας της, το πολιτιστικό κα-
λοκαίρι μας ήταν φέτος φτωχότερο.

Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Ζουρτσάνων Αθήνας κ. Βασίλης Γλούμης
και αναλυτικότερα μίλησαν ο κάτοχος των συλλογών
κ. Κωνσταντίνος Ν. Κατσάμπουλας και η επιμελήτρια
της έκθεσης, συμπατριώτισσά μας κ. Παναγιώτα
Παπαγιώργου.

Αξίζει να ρίξουμε μερικές ματιές στη ζωή και
στη τέχνη της Νέλλης, ξεκινώντας με μια από τις
πιο γνωστές και τολμηρές ενότητες του πρωτο-
ποριακού έργου της.    

Είμαστε στο 1927. Η Μόνα Πάεβα, πρώτη μπα-
λαρίνα της Opera Comique (Όπερα Κομίκ: Εθνικό
Λυρικό Θέατρο της Γαλλίας), έρχεται στην Αθήνα
για τρία κονσέρτα χορού. Η Νέλλη θα πάει να τη
δει. Θα ενθουσιαστεί και θα της ζητήσει να ποζάρει
στο στούντιό της για πορτρέτα και φωτογραφίες
χορού. Ο χώρος του εργαστηρίου της, όμως, είναι
περιορισμένος. Η Νέλλη θέλει το μοντέλο της σε
κίνηση και ευρυχωρία. Το φαντάζεται με φόντο
την Ακρόπολη(!). Θα ζητήσει άδεια από το Δ/ντή
της Αρχαιολογίας και θα την πάρει, για να φωτο-
γραφίσει γυμνό το μοντέλο της. Οι φωτογραφίες
προορίζονταν για περιοδικό του Παρισιού. Μετά
από λίγο καιρό έφτασαν και στην Ελλάδα....

«Σαν να με έκαψε κεραυνός», θα γράψει στη
βιογραφία της. Αργότερα θα φωτογραφίσει και
άλλες χορεύτριες στην Ακρόπολη ημίγυμνες, με
αραχνοΰφαντα πέπλα. Οι φωτογραφίες αυτές κα-
τέχουν ιδιαίτερη θέση στο έργο της. Και, όταν δη-
μοσιεύθηκαν στο γαλλικό περιοδικό illustration
(ιλουστρασιόν), προκάλεσαν σκάνδαλο στη συν-
τηρητική κοινωνία του μεσοπολέμου.

Αυτή ήταν η τολμηρή Νέλλη Σουγιουλντζόγλου,
που γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μ. Ασίας το 1899,
σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον, που ξεχώριζε,
όπως και αυτό της Σμύρνης. Ο πατέρας της είχε
μανία με τα ωραία χαλιά, τους τσεβρέδες και τα
κεντήματα. Άνοιξε μαγαζί με φορεσιές, που είχαν
χρυσά σιρίτια και κεντήματα για χανούμισσες. Τα
κορίτσια της οικογένειας έβαζαν με χαρά στις
απόκριες τα  φορέματα αυτά. Στο Αϊδίνι φοίτησε
στο γαλλικό σχολείο των Καλογραιών και διδάχθηκε
τα πρώτα Ελληνικά στο σπίτι από δασκάλους του
Αρρεναγωγείου και αργότερα σε σχολεία της Σμύρ-
νης. Το 1919 έζησε την καταστροφή του Αϊδινίου.
Στην αυτοπροσωπογραφία της περιγράφει όσα
τραγικά έζησε τότε, πάντα, όμως, με μια γλυκιά
νοσταλγία και με λεπτομέρειες για τις κατασκευές
των σπιτιών ή των δωματίων, στα οποία έζησε, για
τη διακόσμησή τους και για τα συναισθήματα που
της δημιουργούσαν. Είναι φανερή η ιδιαίτερη οπτική
γωνία από την οποία έβλεπε τους χώρους, τα σχή-
ματα, τα χρώματα και, κάτω απ’ αυτά, τη δομή της
αρχιτεκτονικής τους. 

Στη Σμύρνη που μετεγκαταστάθηκε η οικογένεια,
άρχισε η νεαρή κοπέλα να ζητάει από τον πατέρα

της, να σπουδάσει ζωγραφική στην Ευρώπη. Δεν
ήθελε να παντρευτεί, ούτε να κάνει οικογένεια. Ο
πατέρας αποφάσισε να τη στείλει με τον αδελφό
της στη Δρέσδη της Γερμανίας.

«Μόλις πατήσαμε το πόδι μας στην πόλη αυτή,
δεν ξέραμε τι να πρωτοθαυμάσουμε. Νομίζαμε
πως ζούσαμε σ’ ένα όνειρο. Τα απειράριθμα λου-
λούδια, τα δάση, οι κήποι, τα παλάτια, τα κτίρια, η
Όπερα, η πιο φημισμένη της Γερμανίας, ο ποταμός
Έλβας με τα κάστρα του.... Κηδεμόνας μου έγινε
ο πρόξενος Ι. Μύλλερ, που γνώριζε το ζωγράφο
S.Casteli, όπου άρχισα μαθήματα».

Ταυτόχρονα αρχίζει μαθήματα μουσικής και
καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Την εποχή εκείνη η
φωτογραφία είχε κάνει μεγάλες προόδους. Οι καλ-
λιτέχνες φωτογράφοι ήταν επηρεασμένοι από τον
ιμπρεσιονισμό, τον εξπρεσιονισμό και τον κυβισμό
(καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής, κυρίως στη

ζωγραφική). Έτσι, δη-
μιουργούσαν ατμό-
σφαιρα στις φωτογρα-
φίες τους, παρόμοια
με αυτή που βλέπουμε
στους πίνακες των ζω-
γράφων που ανήκαν
σ’ αυτά τα κινήματα,
με αντιθέσεις φωτός
και σκιάς.

Όταν ο πατέρας
της, μετά την κατα-
στροφή της Σμύρνης,
έχασε την περιουσία
του, η Νέλλη αποφά-
σισε να ασχοληθεί μόνο με τη φωτογραφία, για να
μπορεί να βοηθήσει οικονομικά και τους δικούς
της. Έτσι, ξεκίνησε μαθήματα με τους φωτογράφους
Hugo Erfurt, και με τον Fiedler αργότερα. Από τον

δεύτερο επηρεάστηκε ιδιαίτερα στις φωτογραφίσεις
χορευτριών. Με τη βοήθεια και τις συμβουλές του,
γύρισε στην Ελλάδα το 1924 και εγκαταστάθηκε
στην οδό Ερμού, σ’ ένα μικρό διαμέρισμα. Από κει,
με θάρρος, που της το έδιναν οι καλές σπουδές
της, ξεκινά με τις οικογενειακές φωτογραφίσεις.

Πάνω και κάτω: διακοσμητικά κεραμικά 
και φωτογραφίες τους

Η Νέλλη

Προσφυγικά: σε ένα τέτοιο σπιτάκι έμεινε το ζεύγος, 
επιστρέφοντας από την Αμερική

Ο κάτοχος των συλλογών Κ. Ν. Κατσάμπουλας 
και ο πρόεδρος Βασίλης Γλούμης

Η επιμελήτρια της έκθεσης Παναγιώτα Παπαγιώργου

Πάνω και κάτω: το κοινό επισκέπτεται την έκθεση 
με μάσκες και αποστάσεις

Συνέχεια στην 5η σελ. 
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Στο μικρό της διαμέρισμα διαμόρφωσε ένα
στούντιο. Εκεί δουλεύει με πάθος στις καλλιτεχνικές
φωτογραφίες της, τις τεχνικές που διδάχτηκε.
Επιλέγει τα θέματά της από την ελληνική ύπαιθρο,
την Αρχαία Ελληνική τέχνη και τα αγάλματα. Φω-
τογραφίζει με απλές φωτογραφικές μηχανές τους
προσφυγικούς καταυλισμούς, την παλιά Αθήνα,
τις εθνικές στολές, τα λαϊκά θέματα στα υφαντά
και τα χειροτεχνήματα των συλλογών της Αγγ.
Χατζημιχάλη κ.λπ. Στο έργο της, με την τεράστια
εμβέλεια, ο χρόνος παγώνει σε στιγμές της καθη-
μερινότητας, του ανθρώπινου μόχθου, της τελει-
ότητας των όγκων των αγαλμάτων, των αναλογιών
του σώματος, των χαρακτηριστικών της ιδιαιτερό-
τητας του κάθε προσώπου ή αντικειμένου και της
ιστορικής μνήμης του. Πρόσφυγας και η ίδια, απα-
θανάτισε με ζωντάνια πορτρέτα προσφύγων, αλλά
και σημαντικών προσώπων της εποχής της, όπως
ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο ποιητής Κωστής
Παλαμάς.

Οι καταπληκτικές φωτογραφίες της δημοσι-
εύονται σε διεθνή περιοδικά, κάνοντας γνωστές
τις αρχαιότητες και τις ομορφιές της Ελλάδας και
αναδεικνύοντας την ίδια σε πρέσβειρα της χώρας
μας στο εξωτερικό. Ως επίσημη φωτογράφος του
Υπουργείου Τουρισμού περιοδεύει παντού και φω-
τογραφίζει αξιοθέατα και αρχαιότητες, που το
Υπουργείο περιλαμβάνει σε λευκώματα, τα οποία
εκδίδει κάθε τρεις μήνες σε τρεις γλώσσες (αγγλικά,
γαλλικά, γερμανικά) και τα στέλνει στο εξωτερικό.
Η Νέλλη λατρεύει την ομορφιά του ανώνυμου
πλήθους και την καθημερινότητα των ανθρώπων
της υπαίθρου. Κοιτάζοντας τις φωτογραφίες της,
βλέπει κανείς την εκδήλωση πάθους και ανθρωπι-
σμού, που χαρακτήριζαν και την ίδια ως καλλιτέ-
χνιδα και ως άνθρωπο. Και αποκτά μια αίσθηση ότι
κέρδισε μια μεγαλύτερη κατανόηση για την έννοια
της αιωνιότητας, κάτι που μόνον η τέχνη μπορεί
να προσφέρει. 

Το 1927 και το 1930 φωτογράφισε τις Δελφικές
γιορτές, που οργάνωνε στους Δελφούς ο σπουδαίος
αρχαιολάτρης ποιητής μας Άγγελος Σικελιανός
και η γυναίκα του Εύα Πάλμερ. Στη σειρά «Παραλ-
ληλισμοί» επιχειρεί να συγκρίνει προσωπογραφικά
βοσκούς και χωριατοπούλες με κούρους και κόρες
(αρχαϊκά αγάλματα ανδρών και γυναικών), για να
αποδείξει τη φυλετική συνέχεια των Ελλήνων.

Το 1929 παντρεύεται τον Άγγελο Σεραϊδάρη,
καλλιτέχνη πιανίστα, με την οικογένεια του οποίου
είχε συνδεθεί, όταν σπούδαζε στη Δρέσδη. Μαζί
του θα ζήσει μια συγκινητικά ήρεμη, συντροφική
και δημιουργική ζωή, με ιδιαίτερη αγάπη για τα
παιδιά, που δεν μπόρεσαν τελικά να αποκτήσουν.
Στο σύζυγό της ανέθεσε να φωτογραφίσει το
Άγιον Όρος, αφού δεν μπορούσε να πάει η ίδια
εκεί, λόγω του γυναικείου άβατου.

Το 1936 φωτογράφισε τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Βερολίνου. Το καλοκαίρι του 1939 της
ανατίθεται η διακόσμηση του Ελληνικού περιπτέρου
σε παγκόσμια έκθεση φωτογραφίας στη Ν. Υόρκη.
Με άδεια 23 ημερών και ελάχιστα χρήματα, φτάνει
στην Αμερική με το σύζυγό της, όπου θα μείνουν
27 χρόνια, μέχρι το 1966. Η κήρυξη του Β´ παγκο-
σμίου πολέμου και οι δυσάρεστες μνήμες από την
καταστροφή του Αϊδινίου θα παίξουν ρόλο στην
απόφασή τους αυτή.  Στη Ν. Υόρκη κατέγραψε με
το φακό της σημαντικές στιγμές από την οικοδό-
μηση, την κίνηση και τη ζωή της πόλης, σε δύο ση-
μαντικότατες φωτογραφικές σειρές: η μία ήταν
«Οι Δρόμοι» και η άλλη «Ο Πασχαλινός Περίπατος»
(Αμερικανικό έθιμο μαζικού περιπάτου στους δρό-
μους την Κυριακή του Πάσχα, με εντυπωσιακές
ενδυμασίες). Η διαμονή τους στην Αμερική ήταν
πολύ δύσκολη. Οι φίλοι, οι γνωστοί και αυτοί που
πιστεύουν στην ιδιαίτερη τέχνη της, βοηθούν οι-
κονομικά. Ο σύζυγός της αναγκάζεται να «σπου-
δάσει» ηλεκτροσυγκολλητής και να δουλέψει κάτω
από σκληρές συνθήκες.

Η επιμονή της, το ιδιαίτερο χάρισμά της και οι
γνωριμίες που καλλιέργησε, την κάνουν γνωστή

στο Φωτογραφικό σύλλογο της Ν. Υόρκης, ο οποίος
θα της ζητήσει να μιλήσει για τη δουλειά της και
να την εκθέσει το 1944. Οι καλύτερες γκαλερί ζη-
τούν να παρουσιάσουν τις φωτογραφίες της 
NELLY’S. Το οικονομικό τους, όμως, πρόβλημα
δεν θα λυθεί ούτε όταν ο Ωνάσης θα της ζητήσει
να του διακοσμήσει τα πλοία του!                                                                                                                                             

«Κυρία Νέλλη, έχω ένα καινούργιο τάνκερ και
θέλω να το διακοσμήσω με φωτογραφίες από την
Ελλάδα!», της είπε. Η Νέλλη θα αναλάβει τη
δουλειά και σε άλλα πλοία του, που ήταν δύσκολη
και όχι ιδιαίτερα προσοδοφόρα.

Το 1966 γυρίζουν στην Ελλάδα, όπου μένουν
αρχικά στο προσφυγικό σπιτάκι που τους είχε
δώσει το κράτος, όταν ήρθαν πρόσφυγες από τη
Μ. Ασία. Αργότερα, με κόπο και προσωπική δουλειά,
θα στήσουν το σπιτικό τους στη Νέα Σμύρνη, σε
διαμέρισμα που το διαμόρφωσαν σε φωτογραφικό
μουσείο. Το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου της
το δώρισε στο Μουσείο Μπενάκη. Πολλά βρίσκονται
και σε ιδιωτικές συλλογές.

Στην Ελλάδα η δουλειά της δεν έγινε  ιδιαίτερα
γνωστή. Στην Εθνική Πινακοθήκη δεν εκθέτουν τα
έργα της, γιατί, εκεί, λένε, δεν κάνουν εκθέσεις
φωτογραφίας! Δεν έχουν ακόμα καταλάβει ότι οι
φωτογραφίες της είναι υψηλά έργα τέχνης με
διαχρονική αξία. Την τίμησαν, ωστόσο, με το πα-
ράσημο του Ταξιάρχη του Φοίνικα στην Ακαδημία
Αθηνών. Το 1989 δημοσίευσε την αυτοπροσωπο-
βιογραφία της, από την οποία είναι και οι πιο πάνω
πληροφορίες. Το 1998 πέθανε σε ηλικία 99 ετών.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πάνω και κάτω: από τη ζωή κτηνοτρόφων

Το σπίτι της, σαν μικρό μουσείο, με φωτογραφίες 
και άλλα εκθέματα

Το ελληνικό περίπτερο που έστησε στην έκθεση 
της Ν. Υόρκης το 1939

Από τη διακόσμηση που έκανε σε ένα πλοίο 
του Ωνάση

Χαρακτηριστικό δείγμα χορευτικής κίνησης και
ελευθερίας (φωτογραφία στην Ακρόπολη)

Η αφίσα-κολάζ από την έκθεση της Ν. Υόρκης 
με τον παραλληλισμό αρχαίων 

και σύγχρονων ελληνικών μορφών

Συνέχεια από την 4η σελ. 
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Η γρια-Γιωργίτσα, μάνα του πατέρα
μου κι επομένως γιαγιά μου, έχαιρε
μεγάλης εκτιμήσεως στον τόπο της.
Γεννήθηκε κι έζησε όλα της τα χρόνια
στη Ζούρτσα. Όταν παντρεύτηκε, ο άν-
τρας της, από ένα διπλανό χωριουδάκι,
την Κοπάνιτσα, ήρθε κι έμεινε μαζί της
σώγαμπρος, κι έτσι εκείνη δεν υπο-
χρεώθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι
της.  

Η γιαγιά μου ήταν γενική γιατρός.
Κάλυπτε τις ανάγκες όλων των κατοί-
κων και για όλα τα θέματα υγείας, όχι
μόνο του δικού μας αλλά και διπλανών
χωριών. Θυμάμαι κάποιες φορές που
ερχόντουσαν άντρες με τα άλογα για
να τη μεταφέρουν στο χωριό τους,
όταν οι ασθενείς δεν μπορούσαν να
μετακινηθούν, κι έτσι έλειπε από το
σπίτι μας μια ολόκληρη νύχτα ή και
περισσότερες. 

Η γιατρός μας δε σπούδασε σε κα-
νένα πανεπιστήμιο, ήταν άλλωστε αναλ-
φάβητη. Οι σπουδές της έγιναν στην
πράξη, μάθαινε από τη δουλειά της.
Ήταν, λοιπόν, αυτοδίδακτη. Θα είχε
προφανώς φαντασία, θα ήταν άτομο
παρατηρητικό, με διαίσθηση και τόλμη,
με προσοχή και σεβασμό σ’ αυτό που
έκανε. Όταν τη ρωτούσαν, απαντούσε
ότι τα είχε μάθει από τους παλαιότε-
ρους. Όσο κι αν αυτό ήταν αλήθεια,
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η γιαγιά
μου επεξεργαζόταν τις γνώσεις της,
δοκίμαζε δεδομένα, εφάρμοζε νέες με-
θόδους, κατέγραφε στο μυαλό της τα
συμπεράσματα και πλούτιζε διαρκώς
την εμπειρία της. Εργαζόταν με επι-
στημονικό δηλαδή τρόπο, κι ας μην το
αντιλαμβανόταν.

Καθημερινά στο σπίτι μας κατέφθα-
ναν λογής λογής άνθρωποι, οι οποίοι
ζητούσαν τη βοήθειά της. Το οπλοστάσιό
της ήταν ανεξάντλητο, διέθετε γιατρο-
σόφια και θεραπευτικές πρακτικές διά
πάσαν νόσον. 

Εκείνη, ωστόσο, είχε ειδικευθεί στη
Μαιευτική και την Παιδιατρική. Αυτές
ήταν οι μεγάλες αγάπες της. Χαιρόταν
περισσότερο από κάθε τι άλλο να βοηθά
τις ετοιμόγεννες και τα μικρά παιδιά.
Σε αυτούς τους τομείς κατείχε σε άριστο
βαθμό τα θέματα και ήταν πραγματικά
αλάνθαστη. Ακόμη κι όταν διορίστηκε
στο χωριό μας μια νεαρή και όμορφη
μαία, σπουδαγμένη σε σχολές Μαιευ-
τικής, δεν τολμούσε να πλησιάσει εγ-
κυμονούσα, αν δεν έπαιρνε μαζί της
τη γιαγιά μου, η οποία τη δασκάλευε
και της μάθαινε στην πράξη την επι-
στήμη της. Να σημειώσω ότι η γιαγιά
μου δεν ξεγεννούσε μόνο γυναίκες
αλλά και κάθε άλλο πλάσμα, όταν ο
τοκετός ήταν δύσκολος: κατσίκες, αγε-
λάδες, φοράδες… Η αμοιβή της, ό,τι
είχε ο καθένας ευχαρίστηση: λίγα κα-
ρύδια, δυο κυδώνια, κάνα γλυκό, το
οποίο έφερνε πάντα σε μένα, και πού
και πού καμιά δεκάρα ή λίγες δραχ-
μές.

Οι γονείς μου, αγρότες και οι δύο,
δούλευαν όλη μέρα στα χωράφια και
με άφηναν με τη γιαγιά μου. Στο ίδιο
σπίτι μέναμε άλλωστε –εκείνη με μεγά-
λωσε. Η σχέση μας ήταν αγαπησιάρικη
και, καθώς ήμουν το πρώτο της εγγόνι,
με λάτρευε και τη λάτρευα. Ένα καλο-
καιριάτικο πρωινό, στις αρχές της δε-
καετίας του ’60, ήμουν δεν ήμουν δύο
χρονών, καθόμαστε στην αυλή, στον
ίσκιο μιας καρυδιάς, και μου έλεγε πα-
ραμύθια –ήταν φοβερή αφηγήτρια. Ο
τόπος έβραζε, ήταν Ιούνης μήνας κι οι
δικοί μου είχαν φύγει αξημέρωτα για
να θερίσουν. Και ξαφνικά καταφθάνει
κάποιος μπροστά μας ασθμαίνοντας. 

– Έλα, καλέ, γρήγορα, σπάσανε τα
νερά και δεν μπορεί να γεννήσει, έλα
ν’ αγιάσουν τ’ αποθαμένα σου, από
τους πόνους σκούζει σαν το δαμάλι
που το σφάζουνε...

Χωρίς να το σκεφτεί, και καθώς

δεν είχε με ποιον να με αφήσει, μου
φοράει γρήγορα ένα φανελάκι, με παίρ-
νει απ’ το χέρι και πάμε τρέχοντας –
δεν ήταν μακριά. Φτάσαμε στο σπίτι,
μια μεγάλη σάλα όλο κι όλο, με μια
γυναίκα στην άκρη να βογγάει και να
κλαίει σκούζοντας πάνω σ’ ένα κρεβάτι.
Με το που μπήκαμε, βλέποντας η γιαγιά
μου πως η κατάσταση ήταν επείγουσα,
εγκαταλείπει το χέρι μου, με παρατάει
στη μέση σχεδόν του δωματίου και
τρέχει στη γυναίκα. Εγώ κοκάλωσα σ’
εκείνο το σημείο και τρέμοντας απ’ το
φόβο μου προσπαθούσα να μη βάλω
τα κλάματα. Ήθελα να κλείσω τα μάτια
μου, μα δεν έκλειναν. Ήθελα να βου-
λώσω τ’ αυτιά μου, αλλά δεν μπορούσα.
Άκουγα βογγητά και κραυγές που τρυ-
πούσαν ολόκληρο το σώμα μου, έβλεπα
γυμνά πόδια στον αέρα που σπαρτα-
ρούσαν, έβλεπα κίτρινα νερά και αί-
ματα, γυναίκες σκυθρωπές κι αμίλητες
που πηγαινοέρχονταν κουβαλώντας λε-
κάνες... Ώσπου κάποια στιγμή παρα-
τηρώ τη γιαγιά μου να τραβάει μέσα
από την κοιλιά της γυναίκας κάτι σαν
ένα γυμνό γατί γεμάτο υγρά, που,
μόλις το έβγαλε και το σήκωσε λίγο
ψηλά, έμοιαζε με μικροσκοπικό αν-
θρωπάκι στη χούφτα της. Αμέσως άρ-
χισε κι εκείνο να κλαψουρίζει, ενώ
από την κοιλιά του κρεμόταν ένα έντε-
ρο. Όλα ένα κουβάρι μπροστά στα κα-
τάπληκτα μάτια μου και να μην είμαι
σε θέση να καταλάβω ακριβώς τι γινό-
ταν. Λίγο μετά την ακούω να λέει:

– Ποπό, το παιδί το ξέχασα μέσα, κι
έρχεται προς το μέρος μου. Δεν έκλεινες
τα μάτια σου, παιδάκι μου; 

Με πήρε τρυφερά στην αγκαλιά της.
Έτρεμα σαν το ψάρι. Ακόμα και σήμερα,
μετά από κάμποσες δεκαετίες, το θυ-
μάμαι σαν τώρα, τα βλέπω σχεδόν
ολοζώντανα κάθε φορά που τα σκέ-
φτομαι. 

Εκείνο το κορίτσι, που γεννήθηκε
μπροστά στα μάτια μου, έκανα καιρό
να το δω. Όταν όμως πήγα στο Δημοτικό
κι έφτασα στην Τρίτη τάξη, η Ευτυχία
–έτσι τη φώναζαν– ήρθε στην Πρώτη.
Έβρισκα ευκαιρία να την κοιτάζω που
έπαιζε με τα άλλα παιδιά και μου ερ-
χόταν στο μυαλό η σκηνή της γέννησής
της. Δεν την πλησίαζα και δεν της το
είπα ποτέ. Την κοίταζα μόνο με φόβο
μαζί κι ερωτισμό.

Η γιαγιά μου, ανάλογα με τα προ-
βλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο
καθένας, γνώριζε και χρησιμοποιούσε
πολλές θεραπευτικές μεθόδους. Θα
χρειάζονταν πολλές σελίδες για να κα-
ταγραφούν όσες από αυτές έμειναν
στη μνήμη μου. Θα αναφέρω αρχικά
δύο, επειδή είχαν γίνει αφορμή για να
διαταραχθούν κάπως οι σχέσεις μου
μαζί της, αλλά και επειδή πιστεύω ότι
δε χρησιμοποιούνται πια σήμερα, που-
θενά κι από κανέναν. 

Μια λοιπόν από αυτές, που την
εφάρμοζε στα βρέφη, ήταν «ο τρύγος
των αιμάτων», όπως την αποκαλούσε.
Μόλις τα μωρά σαράντιζαν, τα παίρναν
οι μωρομάνες και τα φέρναν στη γιαγιά
μου. Της αράδιαζαν τα προβλήματα
που αντιμετώπιζε το καθένα κι εκείνη
έλεγε: 

- Φερ’ το μου αύριο να του τρυγήσω
τα αίματα.

Έπαιρνε ένα ξυραφάκι, το απολύ-
μαινε και χάραζε οριζόντια το παιδί σε
ολόκληρο το στήθος του: μικρές βαθιές
χαρακιές, κοντά κοντά, από τη μια
άκρη στην άλλη, σαν διακεκομμένες
γραμμές. Το παιδί σπαρταρούσε και
σπάραζε στο κλάμα, ενώ το σώμα του
γινόταν κατακόκκινο από τα αίματα.
Κι εμένα βεβαίως με είχε τρυγήσει,
φαίνονται ακόμη και τώρα τα σημάδια
από τις χαρακιές στο στήθος μου. Με-
γαλώνοντας, όταν άρχισα κάπως να

καταλαβαίνω, έβλεπα με μεγάλη επι-
φύλαξη αυτή τη θεραπεία. Τη μάλωνα
τη γιαγιά μου, της έλεγα ότι αυτό που
κάνει είναι επικίνδυνο, ότι θα πεθάνει
κάποιο παιδί στα χέρια της και θα πάει
φυλακή, αλλά αυτή το χαβά της. Είναι
αλήθεια βέβαια ότι κανένα παιδί δεν
πέθανε ποτέ. 

Κάποια φορά ήρθε στο χωριό μας
ένας μεγαλογιατρός από την Αθήνα,
έμαθε αυτό που γίνεται και την επι-
σκέφθηκε στο σπίτι μας. Τη ρώτησε
γιατί το κάνει κι εκείνη απάντησε με
μεγάλη φυσικότητα:

– Για να βγει το ζουρλό αίμα, παιδάκι
μου…

Γέλασε ο γιατρός, γελάσαμε κι εμείς,
αλλά στη συνέχεια εκείνος στρέφεται
προς το μέρος μας και λέει σοβαρά:

- Αυτό που κάνει η γερόντισσα, και
χωρίς να είναι σε θέση να το εξηγήσει,
δίνει υγεία στα παιδιά και τα βοηθάει
να μεγαλώσουν χωρίς προβλήματα.
Χαράζοντας το στήθος τους, φεύγει το
πρώτο αίμα, δημιουργείται καινούργιο
κι έτσι ο οργανισμός αναζωογονείται. 

Τι να πω εγώ μετά… Έμεινα κόκκα-
λο.  

Μια άλλη θεραπευτική μέθοδός της,
για παιδιά που δεν μπορούσαν ν’ ανα-
σάνουν από τις πρησμένες αμυγδαλές
τους, ήταν το «πατίκωμα του λαιμού».
Έπαιρνε το παιδί στην αριστερή πλευρά
της αγκαλιάς της, βουτούσε τον δεξή
της δείκτη σ’ ένα βαζάκι με πετιμέζι
και τον έβαζε στα χείλη του ανύποπτου
θύματος, για να το ξεγελάσει. Εκείνο
γλυκαινόταν κι άνοιγε το στόμα του,
ενώ εκείνη αστραπιαία έχωνε το δά-
χτυλό της βαθιά στο λαιμό του και του
«πατίκωνε» τις αμυγδαλές. Τις πίεζε,
δηλαδή, στα τοιχώματα του λαιμού,
για να σπάσουν, να βγει το πύον κι
έτσι να βοηθηθεί ο οργανισμός να αν-
τιμετωπίσει τη λοίμωξη. Το παιδί πνι-
γόταν και πάλευε απεγνωσμένα να ξε-
φύγει, αλλά μάταια. Εμένα η καρδιά
μου χτυπούσε δυνατά, όλα αυτά τα
θεωρούσα βάρβαρα, εκείνη τη στιγμή
τη μισούσα, φοβόμουν ότι δε θα βγει
ζωντανό από τα χέρια της το παιδί… Οι
μανάδες όμως είχαν άλλη άποψη· κα-
τέφθαναν καθημερινά στο σπίτι μας,
πιστεύοντας ακράδαντα στις ικανότητές
της, κι αδιαφορούσαν για τους δικούς
μου φόβους. 

Συνεχίζω με ορισμένα ακόμη ιαμα-
τικά, που έχουν, θεωρώ, το ενδιαφέρον
τους. 

Το «ξεπλατάρωμα» ήταν μια πιο
ήπια πρακτική, που την εφάρμοζε η
γιαγιά μου στα βρέφη και σε λίγο με-
γαλύτερα παιδιά. Ξάπλωνε το παιδί
και σε ύπτια και σε πρηνηδόν θέση,
ένωνε το χέρι με το πόδι του, είτε κατ’
ευθείαν (δεξί με δεξί και αριστερό με
αριστερό) είτε σταυρωτά (δεξί με αρι-
στερό και αριστερό με δεξί), και τα
πίεζε μεταξύ τους όσο γίνεται περισ-
σότερο. Μετά έπιανε μαζί το δεξί χέρι
και το αριστερό πόδι, και το αντίθετο,
και, άλλοτε από την ύπτια κι άλλοτε
από τη θέση πρηνηδόν, τράνταζε κάμ-
ποσες φορές το παιδί στον αέρα, σαν
να το τίναζε, για να ισιώσουν τα κόκ-
καλά του. Προφανώς, ήταν μια μέθοδος
για την υγεία του μυοσκελετικού συ-
στήματος.

Το φαρμακείο της δεν περιελάμβανε
κανένα χημικό, αλλά πολλά φυσικά
και μόνο φάρμακα, όπως φυτικές αλοι-
φές (κυρίως για τα αρθριτικά), διάφορα
άγρια βότανα, αλλά και χαμομήλι, ρί-
γανη, τσάι του βουνού, τσουκνίδα, φα-
σκόμηλο και άλλα. Τα χρησιμοποιούσε
ανάλογα με την περίσταση, προκειμένου
να αντιμετωπίσει διάφορες μικροαρ-
ρώστιες ή μικροατυχήματα. Για κάθε
πρόβλημα είχε και την κατάλληλη λύση,
το απαραίτητο μαντζούνι. Για τα τσιμ-

πήματα, π.χ., από σφήκες, σκούρκους
ή άλλα δηλητηριώδη έντομα και ζωύ-
φια, χρησιμοποιούσε το σκιόγαλο (γάλα
από άγουρο σύκο), κι επιπλέον «σιδέ-
ρωνε» την προσβληθείσα περιοχή του
δέρματος, περνούσε, δηλαδή, επάνω
της ένα σιδερένιο αντικείμενο, όπως
μαχαίρι, κουτάλι κλπ. 

Τα κρυολογήματα και οι ιώσεις, κα-
θώς και οι διάφορες λοιμώξεις του
αναπνευστικού κέντριζαν, επίσης, το
ενδιαφέρον της. Για παράδειγμα, για
ένα είδος γρίπης, που, αν θυμάμαι
καλά, το ονόμαζε «χουχουλούζα», χρη-
σιμοποιούσε στάχτη κουκουβάγιας και
γάλα γαϊδούρας. Για τα βαριά κρυολο-
γήματα και τη βρογχίτιδα, είχε ένα κο-
κτέιλ, δικής της επινόησης, με το οποίο
έκανε εντριβές. Επρόκειτο για ένα μείγ-
μα, που αποτελείτο από πετρέλαιο,
αλάτι, οινόπνευμα και καμφορά –δεν
είμαι σε θέση να γνωρίζω την αναλογία
για το κάθε συστατικό. Όπως αντιλαμ-
βάνεστε, όμως, το αποτέλεσμα ήταν
σκέτος δυναμίτης. Με αυτό το κοκτέιλ
έτριβε η ίδια με τα μαγικά της χέρια
την πλάτη και το στήθος του βαριά
κρυολογημένου ασθενούς τρεις φορές
την ημέρα. Μετά από λίγο καιρό ο
ασθενής γινόταν περδίκι. Στις βαριές
πνευμονίες χρησιμοποιούσε τις βεντού-
ζες, μια μέθοδο που την αναφέρει και
ο Ιπποκράτης στα γραπτά του και βα-
σίζεται στην εφαρμογή ποτηριών με
θερμότητα στο δέρμα. Η γιαγιά μου,
πριν να γίνει η εφαρμογή, άλειφε το
δέρμα με λάδι, για να είναι ομαλή η κί-
νηση. Θέρμαινε χαμηλά και χοντρά πο-
τήρια του κρασιού με ένα φλεγόμενο
πιρούνι, στο οποίο είχε τοποθετήσει
βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα,
περνώντας το στο εσωτερικό των πο-
τηριών, ώστε με τη βοήθεια της θερ-
μότητας να αραιωθεί ο αέρας. Αμέσως
μετά, με επιδεξιότητα και ταχύτητα,
εφάρμοζε τα ποτήρια στην πλάτη ή το
στήθος του ασθενούς, με αποτέλεσμα
το δέρμα να φουσκώνει, να διεγείρεται
η ροή του αίματος και να γίνεται οξυ-
γόνωση των τοπικών ιστών. Τις αφαι-
ρούσε μετά από λίγα δευτερόλεπτα,
κάνοντας μασάζ με οινόπνευμα. Αυτές
οι βεντούζες ήταν οι «κούφιες», η γρια-
Γιωργίτσα, όμως, προτιμούσε τις «κο-
φτές», χάραζε, δηλαδή, το δέρμα με
ξυράφι, ώστε, με την εφαρμογή της
βεντούζας, να γίνεται και τοπική αφαί-
μαξη.  

Η γιαγιά μου είχε γεννηθεί στις
αρχές της τελευταίας δεκαετίας του
19ου αιώνα –η ταυτότητά της έγραφε
1898, αλλά είναι γνωστό ότι την εποχή
εκείνη αργούσαν κάμποσα χρόνια να
δηλώσουν τα νεογέννητα στο Ληξιαρ-
χείο. Πέθανε προς το τέλος του 20ού
αιώνα, στις 28 Οκτωβρίου 1994, πλήρης
ημερών και χρόνων, αγγίζοντας κατά
πάσα πιθανότητα τα εκατό. Έτρωγε
ελάχιστα, μια φορά την ημέρα, κυρίως
ψωμί, ελιές και κρεμμύδι, αλλά ποτέ
δεν της έλειπε το κρασί και το κονιάκ.
Σημειωτέον ότι έμεινε χήρα γύρω στα
σαράντα της, αφού είχε γεννήσει εφτά
παιδιά στον σύντομο έγγαμο βίο της,
και μαζί μ’ αυτά ανάθρεψε στο σπίτι
της κι άλλα δύο ορφανά, της αδικοχα-
μένης ετεροθαλούς αδερφής της. Ο άν-
τρας της πέθανε νέος από πνευμονία,
πριν προλάβουν να γεννηθούν τα τε-
λευταία τους δίδυμα, αλλά η γιαγιά
μου δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ.

Στάθης Κουτσούνης
● Σημείωση 1: Το παραπάνω κείμενο

δημοσιεύτηκε σε μια πρώτη μορφή στο
περιοδικό «Δε|κατα» (τεύχ. 61, Άνοιξη
2020), σε ειδικό αφιέρωμα με θέμα: Το
σόι σου. Εδώ, αναδημοσιεύεται επανεπε-
ξεργασμένο, εμπλουτισμένο και οριστικο-
ποιημένο.

● Σημείωση 2: Οφείλω ευχαριστίες
στον αδερφό μου, Νίκο Κουτσούνη, ο
οποίος συνέβαλε σε αυτό το κείμενο με
ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες που μου
μετέφερε. 

Η  γιαγιά  μου  η  Γιωργίτσα
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Γεννήσεις
― Στις 10-9-20 ο Γιαννόπουλος Φώτης

και η Βενέτη Ειρήνη απόκτησαν αγόρι.
― Στις 26-9-20 ο Μπαρόγιωργας Σωτηρ.

Αναστάσιος και η Κατσάμπουλα Γλυ-
κερία απόκτησαν αγόρι.

Να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαφτίσεις
― Στις 25-7-20 ο Ψευδός Ιωάννης και η

Παπαγιώργου Γιώτα βάφτισαν το αγο-
ράκι τους με το όνομα Νικόλαος.

― Στις 22-8-20 ο Μπουσιούτας Αντων.
Γεώργιος και η Αβραμοπούλου Αναστα-
σία βάφτισαν το κοριτσάκι τους με το
όνομα Μαρία-Ελένη.

― Στις 23-8-20 ο Παύλος Αλκιβιάδης (γιος
του ιερέα Παύλου Γεώργιου) και η 
Γεωργία Δόση βάφτισαν το αγοράκι
τους με το όνομα Ιωάννης.

― Στις 30-8-20 ο Καραχάλιος Δημήτρης
και η Τζαναβάρα Ελένη βάφτισαν το
αγοράκι τους με το όνομα Ιωάννης-
Μάριος.

― Στις 5-9-20 ο Κρεσταινίτης Γιώργος και
η Κατσώλη Φανή βάφτισαν το αγοράκι
τους με το όνομα Δημοσθένης-
Παρασκευάς.

― Ο Γιώργος Στριγγλόγιαννης και η σύ-
ζυγός του Μαρία βάπτισαν την κόρη
τους με το όνομα Χριστίνα-Ανδριάννα.

― Στις 3-9-20 η Νίκη Γιαννίκου-Τουμπάνου
(κόρη της Κυριακούλας Γιαννίκου) και ο
σύζυγός της Χάρης βάφτισαν το κορι-
τσάκι τους στην Καλαμάτα με το όνομα
Ευανθία.

― Στις 19-9-20 ο Γλούμης Γρηγόριος και
η Κρανίτη Κανέλλα βάφτισαν το κορι-
τσάκι τους με το όνομα Δήμητρα.

Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

Γάμοι
― Στις 26-7-20 έγινε ο γάμος του Μπαλα-

δήμα  Πετρ. Σωτηρίου με την Κουρού-
βανη Δόμνα.

― Στις 5-9-2020 έγινε ο γάμος του Γεωρ-
γίου Παν. Στριγγλόγιαννη με την Μαρία
Τσιούτα στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Γιαννι-
τσοχωρίου.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Απεβίωσαν και ετάφησαν
― Στις 21-5-20 ο Πιτσινής Αθαν. Δημήτριος,

ετών 90, στον Άγιο Ηλία.
― Στις 13-7-20 ο Τριγύρης Παναγιώτης,

ετών 77, στην Αθήνα.
― Στη 1-8-20 η Βενετσανοπούλου-

Αλεξάνδρου Αθανασία, ετών 82, στην
Αθήνα. 

― Στις 22-8-20 η Γλούμη Δήμητρα (σύζυγος
Πέτρου Γλούμη), ετών 55, στην Καλα-
μάτα. 

― Στις 24-8-20 ο Κουρούβανης Σπύρος,
ετών 66, στον Άγιο Ηλία.

― Στις 16-9-20 ο Δημήτριος Αναστ. 
Τάγαρης, ετών 87, στο Θολό. 

― Στις 22-9-2020 η Φωτεινή Μανώλη-
Σφήκα και ετάφη στο νεκροταφείο Κου-
βαρά Αττικής.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι μια ακόμη
αρχόντισσα της Ν. Φιγαλίας. Η Γεωργία
Μανώλη, σύζυγος του Αριστ. Μανιάτη,
εγκατέλειψε τα εγκόσμια και πέταξε σε
άλλους κόσμους. Ίσως καλύτερους από
το δικό μας.  

Άνθρωπος φιλήσυχος, έντιμος και ει-
ρηνικός, με μεγάλη αγάπη για τη Ζούρτσα,
την οποία δεν μπορούσε να αποχωριστεί
ποτέ. Ρίζωσε στο γνωστό καφενεδάκι,
το οποίο, εκτός του εξαιρετικού καφέ
και των μοναδικών χειροποίητων γλυκι-
σμάτων που έφτιαχνε με δεξιοτεχνία η
ίδια, λειτουργούσε και ως κέντρο εξυπη-
ρετήσεως του κοινού. 

Πιστή στις παραδόσεις μας και εργα-
ζόμενη σκληρά, μεγάλωσε τέσσερα αξιό-
λογα παιδιά, τα οποία γαλούχησε με κοι-
νωνικές αρχές και ανθρώπινα ιδανικά.
Με μυστικότητα βοηθούσε τους έχοντες
ανάγκη. Για όλους είχε έναν καλό λόγο.
Αξιοπρεπής και πρόσχαρη, ήταν αγαπητή
στη μικρή μας κοινωνία.

Με την ίδια αξιοπρέπεια που έζησε,
αντιμετώπισε και την πορεία της προς το
θάνατο, η οποία ευχόμαστε να είναι μα-
καρία και να την έχει οδηγήσει σε τόπους
που αναπαύονται οι ευσεβείς και δίκαιοι.

Η μνήμη της ας είναι αιώνια.
Δημ. Π. Κρανίτης

Αγαπημένη μου αδελφή Γιωργία,
Η επιθυμία μου να γράψω λίγες σκέ-

ψεις μου για σένα είναι έντονη. Η επιθυμία
μου να τις ακούσεις εκεί ψηλά που βρί-
σκεσαι, ακόμη πιο δυνατή. Το ότι «έφυ-
γες» δεν σημαίνει πως έφυγες κι από
την ψυχή μου. Και πώς είναι δυνατό να
γίνει άλλωστε αυτό, αφού
ήσουν η ακούραστη, η ακλό-
νητη, η αδιάκοπα εργατική
πρώτη αδελφή μας!

Αδελφή μου, αγαπημένη
μου αδελφή, ήσουν πολύτιμη
δύναμη για την οικογένειά
σου. Στήριζες ψυχικά και συ-
ναισθηματικά τους γονείς και
τα αδέλφια σου. Στήριζες  κα-
θημερινά και αδιάκοπα τις
ανάγκες των μικρών αδελφών
σου, ως πρωτότοκος που
ήσουν, ακούραστα, συνεχί-
ζοντας να εμπνέεις, να συμ-
βουλεύεις και να ενθαρρύνεις
τον καθένα μας χωριστά με
τον δικό σου μοναδικό και αυθεντικό
τρόπο, ως την ενηλικίωσή μας κι ακόμη
παραπέρα.

Ήσουν πολύτιμη και μοναδική στα
παιδιά και στον σύζυγό σου, Αριστείδη.
Δημιούργησες μια όμορφη και αγαπημένη
οικογένεια μαζί με τον άντρα σου, που
χωρίς την αμέριστη βοήθεια και υποστή-
ριξή του, δεν θα μπορούσες να τα κατα-
φέρεις μόνη σου. Σου στάθηκε και του
στάθηκες κατά τη διάρκεια της ζωής σου,
στα δύσκολα, στις χαρές και στις λύπες.
Καταφέρατε μαζί να είστε αχώριστοι και
αγαπητοί στα αδέλφια και στους γονείς
σας. Συνοδοιπόροι στη ζωή, στη δική
σας ζωή, που ο Θεός σε αξίωσε να δεις
μέχρι και δισέγγονα και να μας αποχαι-

ρετήσεις γεμάτη εικόνες και συναισθή-
ματα της ήρεμης κι  ευτυχισμένης οικο-
γενειακής σου ζωής .

Τι να πρωτοθυμηθώ…τι να πρωτο-
γράψω… τι να παραλείψω… τι να απο-
σιωπήσω… Για την μάνα μας υπήρξες η
πολύτιμη κόρη, που πρώτη αναλάμβανε

κάθε εργασία και την έφερνε
εις πέρας. Από τις καθημερι-
νές δουλειές του σπιτιού μέ-
χρι την τόσο κουραστική δου-
λειά του αγρότη, που τον
αξίωσε ο Θεός να παράγει
καρπό,  να μοχθεί μέρα νύχτα
για την καρποφορία του και
να αγωνιά για την ευδοκίμησή
του. Μία αγρότισσα, γνήσια
ψυχή της Φιγαλίας, η Φιγα-
λιώτισσα σύζυγος, κόρη,
μάνα,  αδελφή. 

Υπήρξες απλή και ταπεινή
στην καρδία, συνετή, εγκάρ-
δια, με σοβαρότητα, χωρίς
επιτήδευση στη συμπεριφορά

και στην παρουσία σου, με πραότητα και
ηρεμία χαρακτήρος. Παράλληλα, όμως,
ήσουν και άνθρωπος πίστεως, που στην
καρδιά του έκαιγε η πίστη στο Θεό, αλλά
και η αγάπη για το συνάνθρωπο. Κι αυτά
προσπαθούσες να μεταδώσεις στα  παιδιά
και στα εγγόνια σου. 

Αλησμόνητη αδελφή μου Γιωργία, σε
αποχαιρετώ  με τον πιο απλό και σεμνό
τρόπο, γιατί ξέρω πως έζησες με τη
σοφία της απλότητας και τη δύναμη της
ακούραστης ψυχής. Ήσουν η δεύτερη
μάνα μας.

Ας είναι ανάλαφρο το χώμα που θα
σε σκεπάσει.

Η αδελφή σου,
Σοφία Μανώλη-Παγανού

Εισφορές  για  την  εφημερίδα 
Χατζή Δημητρ. Χριστίνα ............................. 20
Κομπορόζου Σπυρ. Αναστασία ................... 20
Καστρινός Δημήτρης .................................. 10
Τάγαρης Νικ. Διονύσιος ............................. 50
Πετρόπουλος Νικόλαος ............................. 20
Πετροπούλου Πολυξένη ............................ 20
Γερόσταθος Φωτ. Δημήτριος ..................... 20
Γιαννίτσας Πανταζής .................................. 10
Δημόπουλος Νικ. Διονύσιος ...................... 20
Μπιρπανάγου Νίκη ..................................... 20
Μπιρπανάγου-Καλκαντζή Μαρία ................ 20
Μπιρπανάγου-Ζένου Ιφιγένεια .................. 20
Μπιρπανάγος Κωνστ. Χρήστος .................. 20
Μπιρπανάγος Παναγιώτης ......................... 20
Καραχάλιου-Κρασσά Χρυσάνθη ................. 20
Παπαποστόλου-Καραχάλιου Διαμάντω ..... 20
Βάγια-Κόπιτσα Διαμάντω ........................... 30
Βάγιας Κωνστ. Θεόδωρος .......................... 20
Τεμπονέρα Δήμητρα ................................... 15
Γεραμούτσου-Στυλιανού Δήμητρα  ............ 50

Πιτσινής Γεωργ. Αθανάσιος ....................... 20
Τσαούσης Νικόλαος  .................................. 20
Κομπορόζος Γεωργ. Χρήστος  ................... 50
Γεραμούτσου-Λαμπροπούλου Ιωάννα ....... 20
Παπανδρέου Παναγιώτα ............................ 30
Ζώη Δήμητρα .............................................. 30
Τάγαρης Αριστείδης του Γεωρ. ................ 100 
Φλέσσα Μαρία ............................................ 50
Κατσάμπουλα-Πλευριά Τούλα ................... 10 
Σταθοπούλου Σταυρούλα και Κλεάνθης .... 20 
Κουτσούνη Ελένη
Λογοθέτη Δήμητρα και 
Αιμιλία Γουλεμάτη-Παλαιοθοδώρου ......... 100

Εις μνήμην
― Δημοσθενίδης Νικόλαος 50 ευρώ 
― Δημοσθενίδου Δήμητρα 50 ευρώ εις μνήμην

της εξαδέλφης τους Αθανασίας Αλεξάνδρου -
Βενετσανοπούλου.

― Γλούμης Βασίλειος 30 ευρώ στη μνήμη Δή-
μητρας Γλούμη συζ. Πέτρου Γλούμη.

Έφυγε η Γεωργία Μανώλη-Μανιάτη

Επικήδειος λόγος για την αδελφή μου 
Γιωργία Μανιάτη-Μανώλη

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος  Ζουρτσάνων  

Αθήνας  και  Πειραιά 
«Ο  ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

Χαλκοκονδύλη 25 Τ.Κ. 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

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
ΓΙΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

- Γιαννίκου Παναγιώτα (Αντώνιος-Κωνσταντίνα) Μαθηματικών (Σάμος) 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

- Ζώης Κωνσταντίνος-Αθανάσιος (Ιωάννης-Αγγελική) Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών. 

- Μαυροειδής Αριστοτέλης (Γεώργιος-Λεμονιά) Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
Ηρακλείου Κρήτης. 

- Μπιμπής Πέτρος (Αλέξιος-Αγγελική) Σχολή Μηχανικών Α.Ε.Ν.
- Μπινιώρης Κωνσταντίνος (Γεώργιος-Παναγιώτα) Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Αθηνών.
- Σγουροβασιλάκη Ζωή-Ασπασία (Δημήτριος-Κωνσταντίνα) Δασολογίας, 

Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
- Τζαννέτος Γεώργιος (Κωνσταντίνος-Αναστασία) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

και Αθλητισμού Κομοτηνής.
Επίσης: 
- Η Έλλη Καράπαπα του Αθανασίου και της Δήμητρας εισήχθη στην Φαρμα-

κευτική Αθηνών. 
- Η Αδαμαντία Μανώλη κόρη του Ηλία και της Ελισάβετ εισήχθη στη Νομική

Αθήνας. 
Τους ευχόμαστε καλές σπουδές και κάθε πρόοδο. 

Προαγωγή  δικαστικού
Η Δήμητρα Αναστ. Ζώη, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
του Αρείου Πάγου, προήχθη στο βαθμό του Αρεοπαγίτη.
Θερμά συγχαρητήρια. 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 συν-
δρομές 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.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ



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
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Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Αγροτεμάχιο 5 στρεμ. (4.770 τ.μ.) 

με 80 ελαιόδενδρα

στη θέση Παπακώστα Ν. Φιγαλίας

Τηλ.: 6932160765

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Ελαιοπερίβολο 11,5 στρέμ.

και 110 δένδρα

στη θέση Κριθαρόλακκα. 

Τηλ. 6930383172

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μονοκατοικία 

στη Νέα Φιγαλία,

πλησίον αγοράς.

Τηλ.: 6974674736

στη  Νέα  Φιγαλία  (Ζούρτσα) 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ

Τηλ.:
Γρηγόρης    6972496616

Σπύρος   0015168481119

Ενοικιάζονται  Διαμερίσματα

Από τον πατέρα Αναστάσιο Αποστολόπουλο
στάλθηκαν τα παρακάτω κείμενα για δημοσίευση
στην εφημερίδα μας.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Νέας Φιγαλίας
(Ζούρτσας) παραμένει κλειστός από τις 16-02-2016.
Η σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή τότε
ήταν η αιτία να ξεκολλήσουν οι σοβάδες σε αρκετά
σημεία και ο γυναικωνίτης να ξεκολλήσει και να
κρεμαστεί στον αέρα, ώστε ο ναός να κριθεί ακα-
τάλληλος από το ΤΑΣ (Ταμείο Αποκαταστάσεως
Σεισμόπληκτων) και επικίνδυνος για να λειτουργεί.
Με ενέργειες που έγιναν από την πλευρά μας και
σχετικές άδειες μικράς κλίμακας και κατόπιν μει-
οδοτικού διαγωνισμού, στο τέλος του 2017 ανέλαβε
την εκτέλεση του έργου ο εργολάβος Ανδρέας
Κρόμπας, ο οποίος είχε και την μικρότερη προσφορά.
Η προσφορά του έναντι των άλλων ήταν 28,00 € με
Φ.Π.Α. / τετραγωνικό. Ξεκινώντας το έργο, όλο
και περισσότεροι σοβάδες ξεκολλούσαν και έπεφταν,
με αποτέλεσμα να ξηλωθεί ο σοβάς από το μεγαλύ-
τερο μέρος του Ναού. Ο σοβάς αυτός ήταν από
τότε που η εκκλησία πρωτοχτίστηκε. Αυτό όμως
απαιτούσε άδεια μεγάλης κλίμακας και το έργο
σταμάτησε λόγω υπέρβασης εργασιών. Η Αρχαι-
ολογική υπηρεσία τότε, και συγκεκριμένα η υπηρεσία
νεότερων μνημείων, επειδή ο Ναός ήταν χτισμένος
πριν από το 1900, ζητούσε στατικές μελέτες, δια-
φορετικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε άδεια. Τη
μελέτη αυτή ανέλαβε ο μηχανικός Παναγιώτης
Ζουρντός από τον Πύργο και μετά από ένα χρόνο
και πλέον δόθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις.

Στον εργολάβο Κρόμπα είναι όλα πληρωμένα.
Δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα οικονομική. Επειδή
το έργο δεν έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να
κάνουμε απολογισμό έργου και απλά δίδεται ένα
δείγμα δωρεών και δαπανών που έγιναν στο διά-
στημα εκείνο. Επίσης υπάρχουν ακόμη χρήματα
στο λογαριασμό του Ναού. Όταν ολοκληρωθεί το
έργο, θα έχουμε ένα πλήρη απολογισμό.

Ακολουθεί κατάσταση εσόδων και εξόδων:

ΕΣΟΔΑ:  
Απεστάλησαν στην εφημερίδα δέκα τρεις σελίδες

με ονοματεπώνυμο δωρητών και το σχετικό ποσό
δίπλα στο όνομα. Επειδή είναι αδύνατον να δημο-
σιευθούν τα ονόματα στην εφημερίδα, θα γράψουμε
το σύνολο των εισφορών, ενώ η λίστα των ονομάτων
υπάρχει, αν κάποιος έχει αμφιβολία για την εισφορά
του. 

Οι δωρεές συνεχίζονται, ενώ κάποιες που εστά-
λησαν μέσω τραπέζης δεν είναι ακόμη στη λίστα,
λόγω τελευταίας ενημέρωσης.

Στο τέλος του έργου προτείνουμε να γίνει μια
επιτροπή, με μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου
και μέλη της τοπικής κοινωνίας για έλεγχο στη δια-
χείριση, ώστε να μην υπάρξει ούτε η παραμικρή
αμφιβολία για κανέναν για οτιδήποτε.

Το σύνολο των εισφορών που έχουμε στα
χέρια μας ανέρχεται στο ποσό των: 48.076,12€

Προσφορά σε δομικά υλικά:
Αλεξόπουλος Αριστείδης του Γρηγορίου, ένα

φορτηγό άμμο.
Κλέντος Αναστάσιος του Ιωάννου, όλο το ρεβινέξ

για το σοβά.
Δημοσθενίδης Γεώργιος του Αθανασίου, ένα

φορτηγό άμμο.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:
A΄. Για υλικά: 7.650,59€
Β΄. Για εργασίες:   41.163,16€
Σύνολο 48.813,75€

Οι νεότερες πληροφορίες ως προς την εξέλιξη
των εργασιών είναι οι εξής:

Στο τέλος Ιουλίου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου
κ. Κων/νου Αλεξανδρόπουλου και του αντιδημάρχου
κ. Χρήστου Βλάχου, μια επιτροπή από το χωριό
μας επισκέφθηκε κατόπιν ραντεβού τον γραμματέα
του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Γεώργιο Διδασκάλου,
από τον οποίο πληροφορήθηκε ότι έχει ληφθεί η
απόφαση για ανακήρυξη του ναού σε διατηρητέο
πολιτιστικό μνημείο και θα δημοσιευθεί σύντομα
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η αρχαιολόγος κ. Παρασχάκη στο Υπουργείο
Πολιτισμού θα είναι υπεύθυνη για τη συνέχιση των
εργασιών. Όλοι μας θα παρακολουθούμε αυτό το
θέμα για τη σωστή και γρήγορη κατά το δυνατόν
έναρξη των εργασιών και θα προσπαθούμε και για
τη σχετική ενημέρωση όλων.

Μετ’ ευχών
Ο ελάχιστος

Πρωτ. Αναστάσιος Αποστολόπουλος

Ο  Άγιος  Νικόλαος,  ο  προστάτης  του  χωριού  μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΟΝ  ΑΓΙΟ  ΝΙΚΟΛΑΟ

Φωτογραφία από τη συνάντηση της επιτροπής με
το γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γεώργιο
Διδασκάλου, ο οποίος εικονίζεται στο κέντρο. Δεξιά
ο δήμαρχος Κώστας Αλεξανδρόπουλος και η Μίνα
Κέκη. Αριστερά ο αντιπρόεδρος Χρήστος Βλάχος και
ο… πανταχού παρών Θάνος Χουλιάρας. 

Αξιέπαινη η πρωτοβουλία της επιτροπής και μακάρι
να επαληθευτούν σύντομα οι διαβεβαιώσεις του κ.
Γραμματέα και, το σημαντικότερο, να επαναλειτουρ-
γήσει ο ναός. Για ένα τέτοιο μνημείο πολιτισμού θα
έπρεπε, μάλιστα, τα έξοδα να καλυφθούν τόσο από
το Υπουργείο, όσο και από τη Μητρόπολη, αφού ο
ναός είναι στη δικαιοδοσία τους, και όχι να εξαρτάται
η πορεία και η ολοκλήρωση των εργασιών μόνο από
τις εθελοντικές προσφορές των συμπατριωτών μας.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Δεσπόζει επιβλητικά πάνω σε έναν
από τους πιο ωραίους λόφους του χω-
ριού μας η εκκλησία μας, χτισμένη εδώ
και εκατόν πενήντα χρόνια περίπου,
από τους προγόνους μας. Βλέπει δυτικά
τη θάλασσα του Ιονίου πελάγους (μιας
και είναι ο Άγιος μας προστάτης των
θαλασσών), αλλά και από το πίσω
μέρος όλα τα γύρω βουνά, με απερί-
γραπτη θέα.

Λίγα χρόνια μετά την επανάσταση
του 1821, γύρω στο 1864, οι τότε Ζουρ-
τσάνοι σ’ αυτόν τον περίοπτο χώρο
αποφάσισαν να χτίσουν την εκκλησία
τους με κάθε μεγαλοπρέπεια, παρ’ όλες
τις δυσκολίες και τη φτώχεια που υπήρ-
χε τότε. Θέλησαν εκεί στο χώρο και
στο σημείο αυτό, που υπήρχε τότε ένα
μικρό ξύλινο εκκλησάκι του Αγίου Νι-
κολάου και που εκεί είχε υψωθεί και η
σημαία από τους προκρίτους του χωριού
μας το 1821, να στήσουν, όπως έχει
λεχθεί από πολλούς ειδικούς της εποχής
μας, ένα από τα ωραιότερα κτίσματα
της Πελοποννήσου, για να το αφήσουν
κληρονομιά στις νεότερες γενιές.

Λαγκαδιανοί μαστόροι της εποχής
εκείνης με το «μπουλούκι τους», για

τρεις δεκαετίες (από το 1864 ως το
1890 περίπου) πήγαν και ήρθαν πολλές
φορές, έως ότου ολοκληρωθεί το έργο.
Οι οικονομικές δυσκολίες πολλές! Μη
θελήσουμε ποτέ να κάνουμε σύγκριση
με τη δική μας εποχή, γιατί θα αδική-
σουμε τους κόπους, τη φτώχεια και τις
στερήσεις εκείνων των προγόνων μας.

Στην εκκλησία αυτή μεγάλωσαν και
γαλουχήθηκαν με τα νάματα της Ορθο-
δοξίας και της πίστεώς μας, βαφτίστη-
καν, παντρεύτηκαν, έγιναν εξόδιες ακο-
λουθίες σε πολλές γενιές συγχωριανών
μας μέχρι σήμερα.

Στο πλάι του ναού και στον περίβολο
της αυλής του, όπου υπήρχε προεπα-

ναστατικά το νεκροταφείο των Ελλήνων,
χτίστηκε το πρώτο δημοτικό σχολείο
του τόπου μας. Μάθανε γράμματα εκεί
χιλιάδες παιδιά του χωριού μας. Μέχρι
τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940
και μετά από αρκετά χρόνια ακόμη,
πολλοί από εμάς πήγαμε εκεί σχολείο,
έχοντας σπουδαίους και ξεχωριστούς
δασκάλους. Ποιον να πρωτοθυμηθούμε;
Το Διονύση τον Τσέκερη, τον Τασιό
τον Τσόπελα, την Ιόλη τη Βουδούρη,
τον Παναγιώτη τον Παυλούρο, το Νίκο
τον Καπλάνη, και πιο πρόσφατα το Νι-
κόλα το Δάβανο, την Ντινούλα τη Ζα-
ριφοπούλου, το Φώτη το Δημήτρουλα
και πολλούς άλλους, ντόπιους και ξέ-
νους. 

Δυστυχώς, εδώ και τέσσερα χρόνια
η εκκλησία μας αντιμετωπίζει μεγάλο
κτηριακό πρόβλημα και δε λειτουργεί.
Το πρόβλημα αυτό, είναι πρόβλημα
όλου του χωριού και πρέπει να λυθεί,
με πρωτεργάτες το εκκλησιαστικό συμ-
βούλιο, τον Ιερέα μας και τη βοήθεια
όλων μας. Και όλα δείχνουν ότι βρι-
σκόμαστε σε καλό δρόμο και πλησιά-
ζουμε στο τέλος του.

Μίνα Κέκη


