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ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΖΟΥΡΤΣΑΣ
● Το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022,
εγκαινιάστηκε το «Φυσικογεωγραφικό Γεωλογικό Μουσείο της Νέδας»
(όπως είναι η επίσημη ονομασία του),
στο ισόγειο του Λαογραφικού μας
Μουσείου.
● Το βλέπαμε να ετοιμάζεται τα
τελευταία χρόνια και το περιμέναμε
με ενδιαφέρον και με την προσδοκία
ότι κάτι σπουδαίο έρχεται. Και δεν
μας διέψευσε. Γεννήθηκε ένα λαμπρό
επιστημονικό και πολιτιστικό δημιούργημα, που αποτελεί ένα ακόμη
σπουδαίο απόκτημα του χωριού μας
και της ευρύτερης περιοχής, με
πανελλήνια εμβέλεια.
● Και δεν είναι λίγο, ένα μικρό
χωριό να έχει δύο σύγχρονα, καλοφτιαγμένα και πολύ ενδιαφέροντα
μουσεία, τα οποία, μαζί με το βυζαντινό μνημείο, την εκκλησία της Παναγίας του Μοναστηριού, και με το ναό
του Αγίου Νικολάου, που και αυτός
είναι μνημείο της νεότερης πολιτιστικής
μας κληρονομιάς, μπορεί να καμαρώνει
και να απολαμβάνει η τοπική κοινωνία,
αλλά και να τα επισκέπτονται εκδρομείς από άλλες περιοχές.
● Η εφημερίδα μας συγχαίρει
όλους τους συντελεστές της δημιουργίας του νέου μας Μουσείου, για
τους οποίους θα διαβάσετε στη 2η
σελίδα. Και είναι αυτονόητο ότι, με
όσες δυνάμεις διαθέτει, θα συμβάλει
στην όσο το δυνατόν ευρύτερη προβολή του.
● Παρατίθενται φωτογραφίες, στις
οποίες εμφανίζονται «επί το έργον»,
μπροστά σε εκθέματα, χάρτες κλπ.,
με τη σειρά, στις τρεις πρώτες ο καθηγητής κ. Δημ. Παπανικολάου, στην
τέταρτη ο καθηγητής και ακαδημαϊκός
κ. Μαν. Κορρές, στην πέμπτη ο πρόεδρος του Συλλόγου Ζουρτσάνων Αθήνας κ. Βασ. Γλούμης κατά την ομιλία
του, και μερικά από τα εκθέματα.

Καλές και ευχάριστες διακοπές
σε όλους τους συμπατριώτες μας
…και καλή αντάμωση το 15Αύγουστο
στη Ζούρτσα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Αγαπητοί συμπατριώτες,

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα στοιχεία

επικοινωνίας σας

(τηλέφωνο επικοινωνίας, email επικοινωνίας)

στα email: syllogos@zourtsa.gr ή zourtsa.

syllogos@yahoo.gr για τις ανάγκες συμπλήρωσης

του Μητρώου των Μελών του Συλλόγου μας,

στο πλαίσιο μιας γενικής προσπάθειας ηλε-

κτρονικής μηχανοργάνωσής του.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μη
διστάζετε να επικοινωνείτε με τον Γραμματέα
του Συλλόγου στα τηλέφωνα: 6977176319 6945037413.

Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Γκουβάτσος

Διαβάστε σ’ αυτό το φύλλο
 Ρεπορτάζ από τα εγκαίνια του νέου Μουσείου σελ. 2

 Τα νέα του Γυμνασίου και του Λυκείου ..................... 2
 Ο δρόμος του σιταριού (Β΄ μέρος) ......................... 3, 7

 Η Μικρασιατική καταστροφή (Α΄ μέρος) ........... 4, 5, 8

 Αδαμαντία (Συνέχεια ιστορικού αφηγήματος) .......... 6
 Από τη δράση της Τοπικής Κοινότητας .................... 7
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2022
• Εσωτερικό πρωτάθλημα διοργανώθηκε στο σχολείο μας
με την επίβλεψη και καθοδήγηση της εκπαιδευτικού
Φυσικής Αγωγής κ. Μαρίας Κουτσούκου την Τρίτη 24 και
την Πέμπτη 26 Μαΐου. Στόχος του τουρνουά ήταν πρωτίστως το ευ αγωνίζεσθαι, να αποκτήσουν οι μαθητές υγιές
αγωνιστικό πνεύμα όχι μόνο για τον αθλητισμό αλλά και
τη μελλοντική τους πορεία στη ζωή. Οι μαθητές συναγωνίστηκαν στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στο βόλεϋ.
• Ειδικό βραβείο έδωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
στη μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου Λιάπη Δήμητρα για την
συμμετοχή της στο διαγωνισμό ζωγραφικής με τίτλο: «Ο
εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού μέσα από τα παιδικά
μάτια».
• Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Γ΄Λυκείου, αφού
πέρασαν επιτυχώς την Α΄φάση, προκρίθηκαν στην τελική
φάση του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Τοπικής Ιστορίας
που διοργάνωσε η Εράσμειος-Ελληνογερμανική σχολή
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Οι μαθητές
μας: Κόπιτσα Αθηνά - Κουτσόπουλος Γρηγόρης - Καράπαπα
Κωνσταντίνα Ιωάννα - Καπογιάννης Νίκος - Βλάμης Ελισσαίος - Μαυροειδή Μαρία Αγγελική (Γ΄Γυμνασίου) - Κατσάμπουλα Θεοδώρα - Αποστολόπουλος Σταύρος - Αβραμόπουλος Χρήστος - Καζαντζής Μάριος - Μανιάτης Γιώργος
- Μπιμπή Ελένη - Ζευγίτη Ευαγγελία (Β΄- Γ΄Λυκείου) με
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Γιαννίκου Ελένης και
Χριστοδουλόπουλου Παναγιώτη παρουσίασαν την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 στο αμφιθέατρο του Μουσείου της
Ακρόπολης την εργασία τους με θέμα: «Μια βυζαντινή
βασιλική στη Νέα Φιγαλία». Οι ομάδες των μαθητών κατέγραψαν την ιστορία, την αρχιτεκτονική της μονής, πρότειναν
βιωματικές δράσεις -κάποιες μάλιστα τις υλοποίησαναπέδωσαν καλλιτεχνικά το μνημείο, το φωτογράφησαν
και το βιντεοσκόπησαν. Επίσης επισκέφτηκαν τη μονή
Βροντοχίου στο Μυστρά, όπου βρίσκεται το αδιαμφισβήτητο
ντοκουμέντο της ιστορικότητας της μονής, το Χρυσόβουλο
που υπέγραψε ο Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος το 1322 με
το οποίο παραχώρησε τη Βόγαλη στον ηγούμενο της
μονής Βροντοχίου Παχώμιο. Συγκέντρωσαν όλα τα στοιχεία
που αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα της μονής Κοιμήσεως
Θεοτόκου (μοναστήρι) και δημιούργησαν έναν μοναδικό
τουριστικό οδηγό της μονής αλλά και της Νέας Φιγαλίας.
Οι μαθητές με την εργασία τους έκαναν γνωστό το βυζαντινό μνημείο του τόπου τους και έγιναν πραγματικοί
πρεσβευτές πολιτισμού. Τα έξοδα της αποστολής καλύφθηκαν από τη Σχολική Επιτροπή του δήμου. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν 15 σχολεία από όλη την Ελλάδα, την Κωνσταντινούπολη και το Αργυρόκαστρο. Έλαβαν χώρα πέντε
συνεδρίες από τις 11:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. με συντονιστές διακεκριμένους ακαδημαϊκούς ιστορικούς.
• Ευχαριστούμε θερμά:
- την κ. Κουμούση και τον κ. Βασιλάκη (επιβλέποντες αρχαιολόγους στα έργα αποκατάστασης του μοναστηριού)
για τη βιβλιογραφική στήριξη.
- τον αιδεσιμότατο πατ. Αναστάσιο Αποστολόπουλο για
την εμπεριστατωμένη και στοχευμένη ξενάγηση στο
μνημείο.
- την κ. Μαρία Πιπιλή, Επίτιμη Διευθύντρια του Κέντρου
Ερεύνης της Αρχαιότητας της Ακαδημίας Αθηνών για
την βιβλιογραφική στήριξη και ενθάρρυνση.
- τον κ. Πραξιτέλη Τζανουλίνο, γλύπτη για την καλλιτεχνική
κριτική αποτίμηση του μνημείου.
- Τους εκπαιδευτικούς: κ. Κων/νο Τζανέτο, κ. Φανή Σαρδελά,
κ. Αυγερινό Αναστασόπουλο και κ. Χαχόλο Χρήστο.
• Το σχολείο μας βραβεύτηκε από τις εκδόσεις Πατάκη με
έπαθλο βιβλία. Οι συμμετοχές μας:
- Γιαννίκος Δημήτρης Β΄τάξη: Μια κάποια κυρία – διήγημα
- Καππή Κωνσταντίνα Β΄τάξη: Η παράσταση – μικροαφήγημα (μπονζάι)
- Κόπιτσα Αθηνά Γ΄τάξη: Η Ελένη του Ευριπίδη – μια διαφορετική προσέγγιση (Stand up comedy)
- Κουτσοπούλου Χρύσα Β΄τάξη: Μια ψυχή στον τοίχο
- διήγημα (αληθινή ιστορία)
- Λιάπη Δήμητρα Β΄τάξη: Μια σύγχρονη Ραπουνζέλ
- παραμύθι (διασκευή)
Η μαθήτρια της Β΄ Λυκείου Ζευγίτη Ευαγγελία πήρε το
πρώτο βραβείο ανάμεσα σε 400 συμμετοχές από όλη την
Ελλάδα στο διαγωνισμό της Σκιτσοφρένειας που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικάνικο Κολλέγιο με θέμα: «Εγώ».
• Οι μαθητές και μαθήτριές μας έφτιαξαν ιστορίες, κατασκεύασαν φιγούρες που κινούνται και τους έδωσαν ζωή
με την τεχνική του stop motion χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές γραφίδες σχεδίασης και software σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο δημιούργησαν μια ταινία
animation μικρού μήκους.
Το κινηματογραφικό εργαστήριο στόχο είχε τη σύνδεση
της νέας γενιάς με το πλούσιο ιστορικό, μυθολογικό και
ευρύτερο πολιτισμικό υπόβαθρο της περιοχής του Νομού
Ηλείας, μέσα από τη δημιουργική ενασχόληση με τον
κινηματογράφο και την οπτικοακουστική τεχνολογία. Τα
εργαστήρια υλοποιήθηκαν από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας και το Νεανικό Πλάνο.
Από τα σχολεία

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2022

ΤΟ ΡΕΠOΡΤΑΖ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

• Το γλυκό απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουνίου
άνοιξε την πόρτα του το Νέο Πολιτισμικό Κέντρο
του χωριού μας. Στους ισόγειους χώρους του
Λαογραφικού Μουσείου της Ν. Φιγαλίας δέχτηκε
τους προσκεκλημένους και τους συγχωριανούς
του ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ζουρτσάνων
Αθήνας κος Βασίλης Γλούμης και παρέδωσε στο
χωριό την νέα πτέρυγα που δημιουργήθηκε με
συνεχή μόχθο και χορηγία του συντοπίτη μας
Τάκη Ζαριφόπουλου και της σύζυγου του Ξάνθης,
σε μια σεμνή, γεμάτη συναίσθημα τελετή.
Στο Νέο Πολιτισμικό Κέντρο του χωριού μας,
το “Φυσικογεωγραφικό Γεωλογικό Μουσείο της
Νέδας” είναι πια γεγονός. Το νέο Μουσείο, ανήκει
στη νέα κατεύθυνση δημιουργίας οικολογικών
μουσείων (eco museums). Τη σημασία του νέου
αυτού χώρου, ιδιαίτερα για τον τόπο αυτόν,
ανέλυσε ο επιστημονικός υπεύθυνός του, ο καθηγητής Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Παπανικολάου,
ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής της αρχικής, βασικής ιδέας, που την επεξεργάστηκε και την πλούτισε με την βαθειά επιστημονική του γεωλογική
και γεωγραφική γνώση για την λεκάνη αυτή της
Νέδας.
Οι προσκεκλημένοι που ταξίδευσαν γι’ αυτό το
λόγο και όσοι από τους συγχωριανούς παρευρέθηκαν στην πρώτη παρουσίαση και ξενάγηση του
Μουσείου, κατανόησαν την πολιτιστική και κοινωνική του σπουδαιότητα, αλλά και τις οικολογικές
προοπτικές που δημιουργεί η ύπαρξή του, εάν
επιτευχθεί ο στόχος της ανάδειξής του που συνεπάγεται και την προσδοκώμενη αυξημένη επισκεψιμότητα.
Με την παρουσίασή του, ο καθηγητής του Εθνι-

κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Ακαδημαϊκός Μανώλης Κορρές, υπεύθυνος μεταξύ πολλών άλλων
και για την αναστήλωση και συντήρηση των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης Αθηνών,
ανέλυσε τη σημασία των Γεωλογικών δεδομένων
στην μακραίωνα πορεία της Τέχνης και της Τεχνικής.
Με σειρά σχεδίων που ο ίδιος εκπόνησε, μέσα από
μια περιπετειώδη ιστορικά κατασκευαστική αναπαράσταση, απέδωσε την οικιστική προσπάθεια
του ανθρώπου, που χαρακτηρίζει ιστορικά τη βασική του ανάγκη, η οποία αποτυπώνεται διαχρονικά
στην τέχνη του κατοικείν.
Άοκνος εργάτης στο σύνολο της προσπάθειας
υπήρξε ο Αρχιτέκτονας και Μουσειολόγος, Δρ.
Επιστημών των Τεχνών, Γιάννης Χάσκαρης, που
επιμελήθηκε με κάθε λεπτομέρεια όλα τα στάδια
της δημιουργίας και παρουσίασης του ιδιαίτερου
μηνύματος του νέου αυτού Μουσείου.
Στο οδοιπορικό της δημιουργίας του νέου Μουσείου, ο Τάκης Ζαριφόπουλος αναφέρθηκε στους
συντελεστές που αγκάλιασαν το εγχείρημα, έγινε
σαφής η αγάπη του για τον πατρογονικό του
τόπο, με αποκορύφωμα την ιδιαίτερα συγκινησιακά
φορτισμένη αναφορά στους γονείς και την θεία
όλων μας, δασκάλα Ντινούλα Ζαριφοπούλου.
Στη βεράντα του μουσείου το σούρουπο, με
θέα τον Αϊ Νικόλα και το γλυκό αεράκι που
κατέβαζε η λαγκαδιά, οι οικοδεσπότες Τάκης και
Ξάνθη Ζαριφοπούλου φιλοξένησαν τους παρευρισκόμενους σε δείπνο και στη συνέχεια όλοι μαζί
γιόρτασαν στην κεντρική πλατεία του χωριού το
έθιμο του Αϊ Γιάννη του Ριγανά, που με περίσσεια
φροντίδα είχε ετοιμάσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Ν. Φιγαλίας.
Πέτρος Γιαγμούρογλου

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΑΣ. ΓΛΟΥΜΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε
εκπρόσωπε της τοπικής Κοινότητας, κυρία Κέκη,
επίτιμε Πρόεδρε του Συλλόγου μας, κύριε Παπανικολάου, κύριε Κορρέ, κύριε Χάσκαρη, συντελεστές αυτού του έργου, συμπατριώτισσες και
συμπατριώτες, φίλες και φίλοι των Ζουρτσάνων.
Σας καλωσορίζω στη σημαντική εκδήλωση που
γίνεται σήμερα, σ’ αυτό το χώρο, που είναι άρρηκτα
συνδεδεμένος με το χωριό και το Σύλλογό μας.
Το Φυσικογεωγραφικό - Γεωλογικό μουσείο
που απολαμβάνουμε σήμερα και στεγάζεται στο
χώρο που παραχώρησε ο Σύλλογός μας, μαζί με
το Λαογραφικό μουσείο που λειτουργεί απ’ το
Σύλλογό μας στον 1ο και 2ο όροφο, αποτελεί τον
ενιαίο πολιτιστικό χώρο μας. Το «Πολιτιστικό
Κέντρο Νέας Φιγαλίας».
Το κόσμημα αυτό ήταν όραμα του εκλεκτού
μας συμπατριώτη κυρίου Τάκη Ζαριφόπουλου και
της οικογένειάς του. Και υλοποιήθηκε χάρη στην
αγάπη του, την προσωπική δουλειά, το μεγάλο
ενδιαφέρον και τη χρηματοδότησή του, και τώρα
έχουμε τη χαρά να απολαμβάνουμε σήμερα όλοι
μας αυτό το κόσμημα.
Για περίπου τέσσερα χρόνια προσπάθησε και
μόχθησε με την οικογένειά του και τους εκλεκτούς
συνεργάτες του. Το Φυσικογεωγραφικό – Γεωλογικό
μουσείο είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο που δημιουργήθηκε στο χωριό μας και νομίζω ότι δεν
υπάρχει άλλο παρόμοιο στην ευρύτερη περιοχή.
Και πρέπει να γίνει πόλος έλξης για τα σχολεία,
τους φοιτητές, τους Συλλόγους και για όλους τους
πολίτες που ενδιαφέρονται για κάτι διαφορετικό.
Και βέβαια το έργο μιλά από μόνο του και δεν
χρειάζονται πολλά λόγια, τα οποία έρχονται δεύτερα, μόνο για να δώσουν εξηγήσεις και διευκρινίσεις, όπου είναι απαραίτητες, από τους ειδήμονες,
φυσικά. Εγώ απλά θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου στο συμπατριώτη μας και φίλο, τον Τάκη το
Ζαριφόπουλο, για την ιδέα που είχε και την υλοποίησή της. Γιατί ο χώρος αυτός δεν είναι ένα
απλό μουσείο. Είναι ένα μνημείο πολιτισμού, ιστορίας, κληρονομιάς, εθελοντισμού και προσφοράς.

Ας αποτελέσει αυτό το έργο ένα φάρο για τους
νεότερους, ένα παράδειγμα ανθρώπου που δεν
ξεχνά τις ρίζες του, τον τόπο του, και έχει ορμή να
προσφέρει στους συμπατριώτες του. Γιατί λαός
χωρίς παράδοση είναι καταδικασμένος. Είναι δέντρο
χωρίς ρίζες. Είναι άνθρωπος χωρίς μνήμη. Ας ακολουθήσουν οι νεότεροι το παράδειγμά του. Ας
αγαπήσουν τον τόπο τους και ας βάλει ο καθένας
το δικό του λιθαράκι, για να έχει μέλλον και συνέχεια το χωριό μας. Ας το κρατήσουμε ζωντανό.
Τελειώνοντας, θέλω να εκφράσω για ακόμη
μία φορά τις ευχαριστίες μου στον κύριο Τάκη Ζαριφόπουλο, καθώς και στους συνεργάτες του, τον
κύριο Δημήτρη Παπανικολάου, καθηγητή γεωλογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την καθοδήγηση
και εποπτεία του ως επιστημονικού υπευθύνου
του έργου, τον κύριο Μανώλη Κορρέ, ακαδημαϊκό,
καθηγητή του ΕΜΠ, για την επιστημονική συνεισφορά του, καθώς και τον αρχιτέκτονα-μουσειολόγο, Dr Γιάννη Χάσκαρη για τη σημαντική προσφορά του στην τελική διαμόρφωση των χώρων.
Τέλος, ευχαριστούμε και όλους εσάς για την
παρουσία σας εδώ και για την υπομονή σας. Και
παρακαλώ να μου επιτρέψετε, εκ μέρους του Συλλόγου, να προσφέρω ένα συμβολικό δώρο στους
βασικούς συντελεστές του έργου αυτού. Θα τους
προσφέρουμε σε τρισδιάστατη φωτογραφία την
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΖΟΥΡΤΣΑΣ, ΤΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ 10ου ΑΙΩΝΑ, το γνωστό σ’
εμάς ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ. Είναι κι αυτό ένα σπουδαίο έργο
που ξεκίνησε ο Σύλλογός μας και ολοκληρώθηκε
χάρη στη γενναία χρηματοδότηση του συμπατριώτη
μας, ομότιμου καθηγητή της ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Γεωργίου Δαΐκου και της
συζύγου του. Χωρίς τη δική τους ευαισθησία και
απλοχεριά, η ανακαίνιση του Μοναστηριού θα ήταν
αδύνατη.
Αγαπητέ Τάκη,
Σ’ ευχαριστούμε για όσα προσφέρεις. Είθε να
είσαι γερός και να βλέπεις το δημιούργημά σου να
γίνεται πόλος έλξης για όλους και ιδιαίτερα για
τους νέους.
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Β΄ Από το αμπάρι στο μύλο

Από τη στιγμή που το σιτάρι θα μπει στο αμπάρι του σπιτιού,
περιέρχεται στην αρμοδιότητα της νοικοκυράς. Αυτή ξέρει τις ανάγκες
για ψωμί, αν υπήρχε αλεύρι ή αν έπρεπε να πάνε σιτάρι για άλεσμα. Στην
περίπτωση αυτή άρχιζε να το ετοιμάζει. Κοσκίνιζε με το καλμπούρι την
ποσότητα που ήθελε, συνήθως ένα φόρτωμα. Το καθάριζε προσεκτικά,
έβγαζε από μέσα την ήρα, την αγριόβρωμη, άλλα σπόρια, χαλικάκια,
χώμα και γενικά φρόντιζε να είναι, όσο το δυνατόν, καθαρό. Ύστερα το
έπαιρνε, ο άντρας κυρίως και το πήγαινε στο μύλο. Αν ο μυλωνάς είχε ευχέρεια, του έλεγε: κάτσε να το πάρεις. Καθότανε δυο-τρεις ώρες και το
έπαιρνε αλεσμένο. Αν είχε πολλή δουλειά, του έλεγε να έλθει άλλη μέρα να
το πάρει.
Εδώ θα κάνω μια παρένθεση, μια πολύ μεγάλη παρένθεση, για να μιλήσω για τους μύλους του χωριού μας και για τον τρόπο λειτουργίας
τους.
Επειδή η Ζούρτσα είχε και έχει πολλά νερά, είχε και πολλούς νερόμυλους.
Του Σπύρου του Πιπιλή, που τον δούλευε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο
γαμπρός του, του Ζευγίτη, του Μενέλαου Πιπιλή, του Οικονομόπουλου,
του Σιώρη. Όλοι τους δίπλα στο ρέμα. Εκεί που υπήρχε νερό. Ο πρώτος
ήταν στο ρέμα που κατέβαινε από την Τρανή Βρύση. Οι άλλοι σ’ αυτό που
κατέβαινε από την Κοπάνιτσα και έπαιρνε και το νερό της Μπούρας. Η κινητήριος δύναμή τους ήταν το νερό. Το λέει και το όνομά τους. Νερόμυλοι.
Δεν μπορούσε να λειτουργήσει οπουδήποτε ένας νερόμυλος. Έπρεπε
να χτιστεί δίπλα σε ποτάμι και μάλιστα σε μέρος όχι επίπεδο αλλά κατηφοριακό. Έπρεπε να έχει κλίση το έδαφος, για να υπάρχει υψομετρική
διαφορά από το σημείο που ξεκίναγε το νερό από το ποτάμι, για το μύλο.
Το σημείο εκείνο που ο μυλωνάς ξεχώριζε μέρος του νερού για να το
ρίξει σε ένα αυλάκι, το έλεγαν «δέση». Το αυλάκι το έλεγαν «μυλαύλακο».
Έφευγε το νερό από τη δέση, έμπαινε στο μυλαύλακο και έφτανε κοντά
στο μύλο. Έπρεπε να καταλήγει πίσω από το μύλο και σε σημείο που να
είναι 8-10 μέτρα ψηλότερα από το δάπεδο του μύλου. Γι’ αυτό έχτιζαν έναν
τοίχο που ξεκίναγε 10-15 μέτρα μακριά και έφτανε 2-3 μέτρα πίσω απ’ το
μύλο. Το πλάτος του ήταν 60-70 πόντους και στο πάνω μέρος ήταν διαμορφωμένος σαν λούκι, για να κρατάει το νερό και να μη χύνεται στα πλάγια.
Οδηγούσαν το νερό από το αυλάκι προς τον τοίχο και φτάνοντας πίσω από
το μύλο έπεφτε με ορμή, σαν καταρράκτης. Για να μη σκορπάει και χάνει
την ορμή του, έφτιαχναν ένα βαρέλι ξύλινο ή λαμαρινένιο και έριχναν το
νερό μέσα από την κορυφή της μάντρας μέχρι τη βάση του κτηρίου. Αυτή η
εγκατάσταση λεγόταν «κρέμαση». Στο κάτω μέρος το βαρέλι στένευε για
να βγαίνει το νερό συγκεντρωμένο με μεγάλη ορμή.
Στο σημείο που έπεφτε το νερό, όταν έχτιζαν το μύλο άφηναν στον
τοίχο μια τρύπα 1,20 – 1,50 μ. περίπου, χτισμένη με πέτρα και στα πλάγια
και επάνω σαν καμάρα. Το ίδιο έκαναν και στο μπροστινό τοίχο του μύλου.
Αυτό το υπόγειο αυλάκι, αυτό το τούνελ το έλεγαν «χούρχουρη». Το
δάπεδο του μύλου πάνω από τη χούρχουρη ήταν στρωμένο με σανίδες που
μπορούσαν να μετακινούνται για να ελέγχονται τα εξαρτήματα που υπήρχαν
κάτω από το δάπεδο. Αυτά ήταν δύο.
Πρώτο και κύριο ένας έλικας, ένας κύκλος μεταλλικός με γύρω-γύρω
κομμάτια λαμαρίνα χοντρά, τοποθετημένα ούτε οριζόντια ούτε κάθετα,
αλλά λοξά. Πάνω σ’ αυτά χτύπαγε το νερό του καταρράκτη και περιέστρεφε
τον έλικα. Αυτός ο έλικας με τα φτερά λεγόταν «φτερωτή». Στη μέση της
στερεωνόταν σε ένα άξονα χοντρό ξύλινο, που έβγαινε κάθετα πάνω στο
χώρο του μύλου. Για το δεύτερο εξάρτημα που ήταν κάτω στη χούρχουρη
θα μιλήσουμε αργότερα.
Τώρα, στον άξονα της φτερωτής που έβγαινε επάνω, περνάγανε μέσα
δύο τροχούς πέτρινους τις «μυλόπετρες». Αυτές δεν ήσαντε μονοκόμματες.
Τις έφτιαχναν από πολλές σκληρές πέτρες, στουρνάρια, τοποθετημένες τη
μία δίπλα στην άλλη και εξωτερικά τις έσφιγγαν με μεταλλικά στεφάνια. Η
διάμετρός τους ήταν ένα μέτρο περίπου και ήσαντε τοποθετημένες οριζόντια.
Η κάτω μυλόπετρα έμενε ακίνητη πάντα. Η επάνω, στερεωμένη καλά στον
άξονα, γύριζε μαζί μ’ αυτόν. Έτσι, ανάμεσα στις δύο μυλόπετρες που οι
επιφάνειές τους εφάρμοζαν, δημιουργούσαν τριβή. Πάνω από τις μυλόπετρες
υπήρχε μια ξύλινη σκάφη που έριχναν μέσα το σιτάρι. Από μια μικρή τρύπα
στον πάτο της σκάφης, που ρυθμιζόταν να μεγαλώνει ή να μικραίνει,
έπεφτε λίγο λίγο το σιτάρι στο κέντρο της επάνω μυλόπετρας, που είχε μια
τρύπα, και βρισκόταν πλέον ανάμεσα στις δύο πέτρες. Περιστρεφόμενη η
επάνω δημιουργούσε φυγόκεντρο δύναμη και έσπρωχνε τα σπυριά προς
τις άκρες. Ώσπου όμως να φτάσουν στις άκρες συνθλίβονταν, τρίβονταν,
κονιορτοποιούνταν και έβγαινε στην άκρη έτοιμο πλέον αλεύρι.
Γύρω από τις μυλόπετρες υπήρχε ξύλινο πλαίσιο, να μη σκορπάει το
αλεύρι και να συγκεντρώνεται σε ένα αυλάκι. Μπροστά από τις μυλόπετρες
υπήρχε ξύλινο κασόνι, μέσα στο οποίο από τα γύρω γύρω αυλάκια,
οδηγούσε ο μυλωνάς το αλεύρι με σέσουλα και με σκουπάκι, έτοιμο πλέον
για σάκιασμα.
Τώρα γεννάται το ερώτημα. Πώς άρχιζε και πώς σταμάταγε ο μύλος
τη λειτουργία του;

Δίπλα από τις μυλόπετρες υπήρχε ένας μοχλός ξύλινος, που στην
κορυφή του είχε ένα ξύλο σαν Ταυ, για να στρίβει σαν τιμόνι. Δεξιά και
αριστερά. Ο μοχλός αυτός πέρναγε κάτω από το δάπεδο, έφτανε στη δίνη
του νερού και εκεί στην άκρη του είχε προσαρμοσμένη μια πλατιά σανίδα.
Περιστρέφοντας το μοχλό, η σανίδα παρεμβάλλονταν ανάμεσα στο νερό
και στη φτερωτή και το έδιωχνε στα πλάγια. Δε χτύπαγε το νερό στη
φτερωτή, σταμάταγε αυτή να γυρίζει, σταμάταγαν και οι μυλόπετρες.
Αυτό ήταν το δεύτερο εξάρτημα κάτω από τη χούρχουρη που σας έλεγα πιο
πάνω.

Δια χειρός του ιδίου

Όμως αυτός ο μοχλός έκανε και άλλη δουλειά. Μερικές φορές κάποιες
νοικοκυρές έλεγαν στο μυλωνά: να μου το κάνεις το αλεύρι ψιλό, γιατί
θέλω να φτιάξω χυλοπίτες ή πρόσφορο ή γλυκά ή κάτι άλλο. Τότε τι έκανε
ο μυλωνάς. Έβαζε το μοχλό έτσι που να κόβει, να απομονώνει μέρος του
νερού από τη φτερωτή. Έτσι μειώνεται η δύναμη του νερού, γυρίζει πιο
αργά η φτερωτή, γυρίζει πιο αργά η μυλόπετρα, μειώνεται η φυγόκεντρος
δύναμη, αργεί το σιτάρι να μεταφερθεί από τη μέση στις άκρες και έτσι
έχει το χρόνο να τριφτεί, να κονιορτοποιηθεί πιο πολύ και να γίνει το
αλεύρι ψιλό, σκέτη άχνη.
Αυτό το σύστημα το χρησιμοποιούσαν οι μυλωνάδες με φειδώ. Δεν τους
συνέφερε, γιατί αργούσε το άλεσμα να γίνει. Κάποιοι μάλιστα είχαν πάντα
στο γρήγορο, στο φουλ την κίνηση, για να κερδίζουν χρόνο. Και τότε σιγά
σιγά αποκτούσαν τη φήμη: «Ο τάδε μυλωνάς δεν είναι καλός, γιατί
χοντραλέθει».
Για πληρωμή ο μυλωνάς έπαιρνε ένα μέρος του αλευριού που το έλεγαν
«ξάγι». Αυτή ήταν η λειτουργία του μύλου.
Το νερό που έβγαινε από την μπροστινή τρύπα της χούρχουρης, μετά το
πέρασμά του από τη φτερωτή έβγαινε με θόρυβο και ανακατεμένο,
αφρισμένο και χυνόταν πλέον στο ποτάμι. Δε χανόταν. Ξανάμπαινε σε
χρήση για τον επόμενο μύλο, για πότισμα και γενικά συνέχιζε τη ροή του
στο ποτάμι.
Οι νερόμυλοι, επειδή κατά κάποιο τρόπο έκαναν έργο ωφέλιμο για τη
διατροφή του ανθρώπου, είχαν κάποια προνόμια, από τα πολύ παλιά
χρόνια. Όπου το νερό ήταν μετρημένο, προηγούνταν οι μύλοι και ακολουθούσαν οι ανάγκες για άρδευση. Και όπου ήταν λίγο, το μοιράζονταν με τις
ημέρες και με τις εποχές.
Είχαν επίσης το δικαίωμα να περνούν το μυλαύλακο ακόμη και μέσα
από ξένες ιδιοκτησίες. Γνωρίζω μια τέτοια περίπτωση που αφορούσε το
μύλο του Ζευγίτη. Ήταν ο πρώτος στη σειρά από πάνω προς τα κάτω, στο
ποτάμι που κατεβαίνει από την Κοπάνιτσα. Το νερό δεν αρκούσε. Έπρεπε
να πάρει και από το ποτάμι που κατέβαινε από την Τρανή Βρύση. Η
συμβολή τους ήταν χαμηλά και δεν εξασφάλιζε το απαιτούμενο ύψος για
την κρέμαση. Έφτιαξε λοιπόν τη δέση πιο ψηλά στο ρέμα που πέρναγε από
το χωράφι του θείου μου του Θανάση. Ύστερα πέρναγε το μυλαύλακο
μέσα στο χωράφι σε μήκος 60-70 μέτρα. Πώς; Επειδή δεν έπρεπε να παρακωλύει την καλλιέργεια, είχε φτιάξει υπόγειο αυλάκι. Όπως φτιάχνουν τις
στοές στα ορυχεία. Κάθετα ξύλα, παλούκια στα πλάγια, το ένα δίπλα στο
άλλο και οριζόντια πάνω τους άλλο ξύλο σαν Π κεφαλαίο. Όλη αυτή η
εγκατάσταση ήταν 30 πόντους κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, την
αρόσιμη επιφάνεια όπως λέγεται, για να μην παρεμποδίζεται η καλλιέργεια.
Το υπόγειο αυλάκι τελείωνε στην άκρη του άλλου ρέματος και με λούκι
εναέριο το πέρναγε απέναντι και έπεφτε στο άλλο μυλαύλακο.
Πολλή δουλειά, πολλή ταλαιπωρία. Αν υπολογίσεις και τις δυσκολίες
που προέκυπταν από τον καιρό, τα ζώα, την πίεση του νερού, το αυλάκι
Συνέχεια στην 7η σελ.
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ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 1922
• Η επέτειος των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, διαδέχτηκε φέτος
τον πανηγυρικό εορτασμό της επετείου των 200
χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Θλιβερή
επέτειος μνήμης, που δεν προσφέρεται για πανηγυρικούς εορτασμούς, αλλά για νηφάλια προσέγγιση, προβληματισμό και εξαγωγή εθνικώς επωφελών συμπερασμάτων και διδαγμάτων, μια και η
Ιστορία πάντοτε διδάσκει χρήσιμα μαθήματα σε
όλους, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, για την
εθνική μας αυτογνωσία και πορεία. Προϋπόθεση
όλων αυτών είναι η γνώση της -πικρής, συχνάιστορικής αλήθειας. Προς τιμήν, λοιπόν, της επετείου
αυτής και προς χάρη της ιστορικής γνώσης, η εφημερίδα μας προσφέρει, σε όσους τη χρειάζονται,
μια συνοπτική -κατ’ ανάγκην- εξιστόρηση για το
ως άνω θέμα.
• Οι πιο κοντινές ρίζες του προβλήματος που
θα εξετάσουμε βρίσκονταν ήδη στον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο (1914-1918), που η κυριότερη αιτία του
ήταν η διαμάχη των μεγάλων εκβιομηχανισμένων
κρατών για επέκταση της οικονομικής και πολιτικής
επιρροής τους και για να βρουν δρόμους για την
εξασφάλιση πετρελαίου και άλλων υλών, και ταυτόχρονα εξωτερικές αγορές για τα βιομηχανικά
τους προϊόντα, που δεν μπορούσαν να απορροφηθούν στις χώρες τους, λόγω της υπερπαραγωγής,
την οποία το κεφάλαιο δε θέλει ποτέ να σταματήσει,
για να μη σταματήσει ούτε στιγμή και η κερδοφορία
του. Η σύγκρουση άρχισε με αφορμή -πάντα βρίσκονται αφορμές για δικαιολογία- τη δολοφονία
του διαδόχου του αυστροουγγρικού θρόνου Φραγκίσκου Φερδινάρδου, από έναν Σέρβο εθνικιστή
στο Σεράγεβο, τον Ιούνιο του 1914. Δύο ήταν οι
αντίπαλοι συνασπισμοί κρατών: η Τριπλή Συμμαχία
(Γερμανία-Αυστροουγγαρία-Ιταλία) και η Εγκάρδια
ή Τριπλή Συνεννόηση, γνωστή ως Αντάντ (ΑγγλίαΓαλλία-Ρωσία). Σε κάθε συνασπισμό προσχώρησαν
και άλλα κράτη.
• Η Ελλάδα δεν μπήκε αμέσως στον πόλεμο,
διότι:
- Ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος ήθελε την ένταξη
στην Αντάντ, έχοντας φιλοαγγλικό προσανατολισμό και περιμένοντας από
την Αγγλία, εν όψει της
διαφαινόμενης νίκης, υποστήριξη για τη διεκδίκηση
της δυτικής Μικράς Ασίας,
όπου ζούσαν από χιλιετίες συμπαγείς ελληνικοί
πληθυσμοί. Προς αυτή την
κατεύθυνση πίεζε και η
Ελευθέριος Βενιζέλος
ελληνική αστική τάξη της
εποχής, που θα έβρισκε έτσι νέα πεδία επέκτασης
των οικονομικών δραστηριοτήτων της, εμπορικών
και βιομηχανικών. Αλλά τα ίδια συμφέροντα είχε
και η αγγλική αστική τάξη εκεί. Και αυτά θα έβαζε
πιο πάνω από τις ελληνικές προσδοκίες, παρά τις
υποσχέσεις που έδινε ή υπαινισσόταν στον Βενιζέλο.
- Αντίθετα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Α΄ (του
οίκου των Γλύξμπουργκ) είχε φιλογερμανικό προσανατολισμό. Η σύζυγός του, βασίλισσα Σοφία,
ήταν αδελφή του Κάιζερ (αυτοκράτορα) της Γερμανίας Γουλιέλμου του Β΄ και από αυτόν επηρεαζόταν και πιεζόταν ο βασιλιάς να είναι υπέρ της
Γερμανίας. Άλλωστε, ήταν θαυμαστής της και ο
ίδιος και πίστευε στη νίκη της. Έτσι, προτιμούσε
την ένταξη της Ελλάδος στην Τριπλή Συμμαχία,
στο πλευρό της Γερμανίας. Αλλά δεν μπορούσε
να εκφράσει επισήμως την προτίμησή του, επειδή
στο συνασπισμό αυτό είχε προσχωρήσει η Τουρκία,
από την οποία ο ελληνισμός διεκδικούσε κατεχόμενα
από αυτήν παλαιά εδάφη του. Γι’ αυτό ο βασιλιάς
υποστήριζε αναγκαστικά την αυστηρή ουδετερότητα.
Αυτή η διχογνωμία καθυστέρησε την είσοδο
της Ελλάδας στον πόλεμο, οδήγησε σε θυελλώδεις
εξελίξεις, αναταραχές, διαδοχικές παραιτήσεις του
Βενιζέλου και άλλων προσωρινών κυβερνήσεων,

εκδήλωση στρατιωτικοπολιτικών κινημάτων, σχηματισμό ξεχωριστής κυβέρνησης από τον Βενιζέλο
στα Χανιά και εγκατάστασής της στη Θεσσαλονίκη
(άρα, για κάποιο διάστημα, δύο -αντίπαλες- κυβερνήσεις ταυτόχρονα!), εκδίωξη του βασιλιά Κωνσταντίνου και αργότερα επαναφορά του, εμφυλιοπολεμικό κλίμα στην κοινωνία, διώξεις της μιας
πλευράς σε υποστηρικτές της άλλης και πολλά
άλλα γεγονότα, που συγκροτούν αυτό που ονομάστηκε «εθνικός διχασμός». (Το μίσος μεταξύ βενιζελικών και βασιλικών, που κράτησε μεγάλο διάστημα και που ο απόηχός του έφτασε ως τις μέρες
μας, δείχνει και η απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου στο Παρίσι, λίγο πριν επιστρέψει, μετά τις
επιτυχείς διαπραγματεύσεις για τη «μοιρασιά» των
κερδών από τον πόλεμο, και η δολοφονία στην
Αθήνα του Ίωνα Δραγούμη, ηγέτη της αντιπολίτευσης, από βενιζελικούς για αντίποινα). Στο μεταξύ
οι δυνάμεις της Αντάντ, προκειμένου η Ελλάδα να
συνταχτεί μαζί της και να μπει στον πόλεμο, την
πιέζουν ασφυκτικά με σκληρές στρατιωτικές ενέργειες: απόβαση στη Θεσσαλονίκη, αποκλεισμό της
χώρας από τη θάλασσα, κατάληψη της Κέρκυρας
και της Θάσου, κατάληψη του Πειραιά, βομβαρδισμό
από το Φάληρο των βασιλικών ανακτόρων κλπ..
• Εν τέλει, η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο στο
πλευρό της Αντάντ και με τον τερματισμό του
βρέθηκε μεταξύ των νικητών, αποκομίζοντας
πολλά οφέλη, με τις συνθήκες του Νεϊγύ (γαλλικής
κωμόπολης) και των Σεβρών (προάστιου του Παρισιού), με τις οποίες έγινε και η διανομή των κερδών. Ο Βενιζέλος πρόβαλε και υποστήριξε σθεναρά
τις ελληνικές θέσεις. Προκειμένου, μάλιστα, να
πείσει τους δυτικούς συμμάχους να δεχτούν τα
ελληνικά αιτήματα, ιδίως για τη Σμύρνη, είχε δεχτεί
να στείλει ελληνικό στρατό στην αποτυχημένη,
τελικά, ιμπεριαλιστική εκστρατεία που έκαναν οι
δυτικοί στη Νότια Ρωσία (σημερ. Ουκρανία, ουκρανική εκστρατεία Φεβρ.-Μάρτ. 1919), για να χτυπήσουν το νέο σοβιετικό καθεστώς, που με την
επανάσταση του 1917 είχε επικρατήσει στην μέχρι
πρότινος τσαρική Ρωσία και σύμμαχό τους στην
Αντάντ. (Από τότε το είχαν βάλει στο μάτι και επεδίωκαν την ανατροπή του, φοβούμενοι ότι το
«νεογέννητο» θα αντιτίθεται στα ιμπεριαλιστικά
τους σχέδια και στην κοσμοκρατορία τους, και μιμούμενοι τον Ηρώδη, που διέταξε τη θανάτωση
όλων των νεογέννητων, για να μην του πάρει το
θρόνο κάποιο απ’ αυτά). Η ενέργεια αυτή, όμως,
της ελληνικής κυβέρνησης προδιέθεσε δυσμενώς
τους Σοβιετικούς απέναντι στους Έλληνες της Νότιας Ρωσίας, αλλά και απέναντι στην παρουσία ελληνικών στρατευμάτων στη Μικρά Ασία. Κόστισε,
μάλιστα και πολλούς νεκρούς, καθώς το ελληνικό
εκστρατευτικό σώμα, υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει αντιπάλους μαχητές, που τους ενέπνεε το
επαναστατικό καθήκον και το όραμα μιας νέας
κοινωνίας, ηττήθηκε επανειλημμένα σε όλες τις
μάχες της Νότιας Ρωσίας και τελικά υποχώρησε
με σοβαρότατες απώλειες.
• Με τις αποφάσεις των ως άνω συνθηκών σε
βάρος της ηττημένης Τουρκίας 1) μας παραχωρήθηκε η Δυτική και η Ανατολική Θράκη, σχεδόν
μέχρι την Κωνσταντινούπολη, τα νησιά του Αιγαίου
(πλην των Δωδεκανήσων, που τα κατείχε από πριν
η Ιταλία, η οποία στη διάρκεια του πολέμου άλλαξε
στρατόπεδο και συμπορεύτηκε με την Αντάντ) και
2) μας ανατέθηκε η προσωρινή διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης, ο πληθυσμός της οποίας,
μετά από πέντε χρόνια, θα αποφάσιζε με δημοψήφισμα αν ήθελε την οριστική προσάρτησή της στην
Ελλάδα.
• Από αυτό το σημείο μπαίνουμε στο κύριο
θέμα μας, αλλά και στην έναρξη της μεγάλης περιπέτειας, αφού εξετάσαμε για λίγο την προϊστορία
του, για να έχουμε πληρέστερη εικόνα. Μετά την
παραχώρηση της προσωρινής διοίκησης της περιοχής της Σμύρνης, το Μάιο του 1919 αποβιβάζονται εκεί ελληνικά στρατεύματα, όπου ζούσαν
από την αρχαιότητα ελληνικοί πληθυσμοί (ΊωνεςΙωνία) και που ειδικά στη Σμύρνη ήταν πλειοψηφία.
Τα στρατεύματα έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από
τους εκεί Έλληνες, που θεωρούσαν το γεγονός

(ΜΕΡΟΣ Α΄)

ως αρχή της απελευθέρωσής τους, αλλά ταυτόχρονα εξήπταν το φανατισμό των Τούρκων. Εν συνεχεία ο Βενιζέλος ζητεί και παίρνει την έγκριση
από τους συμμάχους της Αντάντ να επεκτείνει την
ελληνική διοίκηση και πέρα από την περιοχή της
Σμύρνης, σχεδόν σε ολόκληρη την περιοχή του
Αϊδινίου, πράγμα που προκαλούσε την έντονη αντίδραση του τουρκικού στοιχείου. Εκτός αυτού, η
κατοχή μιας περιοχής, που στην ενδοχώρα της κυριαρχούσαν οι Τούρκοι, ήταν εγχείρημα δυσχερέστατο για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος βρισκόταν
μακριά από τα κέντρα εφοδιασμού του και δεν διέθετε τον αναγκαίο εξοπλισμό. Από το άλλο μέρος,
η παρουσία των Ελλήνων βαθιά μέσα στην Τουρκία,
αναζωπύρωνε τον τουρκικό εθνικισμό και οδηγούσε
σε βιαιότητες και έκτροπα κατά των ελληνικών
πληθυσμών, αλλά και αυτοί βαρύνονταν για έκτροπα
κατά των Τούρκων, πιθανόν και από εκδίκηση για
παλιά δεινά, τώρα που ένιωθαν ισχυροί με την παρουσία του ελληνικού στρατού.
• Ο τουρκικός εθνικισμός έβρισκε τον κύριο
εκφραστή του στο πρόσωπο του Μουσταφά Κεμάλ,
που ήταν αρχηγός του στρατού και σφοδρός πολέμιος του σουλτανικού καθεστώτος. Γεννημένος
στη Θεσσαλονίκη, έγινε στρατιωτικός και ξεκίνησε
την πολιτική του δράση ως ηγέτης του τουρκικού
εθνικιστικού κινήματος, ήρθε σε ρήξη με το σουλτάνο, σχημάτισε πραξικοπηματικά κυβέρνηση στην
Άγκυρα, ανέλαβε τα στρατιωτικά και πολιτικά ηνία
της χώρας του και έγινε αργότερα πρόεδρος της
Τουρκικής Δημοκρατίας, από το 1923 μέχρι το θάνατό του το 1938. Θεωρείται θεμελιωτής της νέας
Τουρκίας, με μεταρρυθμίσεις που έκανε στη διοίκηση, στην παιδεία, στους θεσμούς, στην κοινωνική
ζωή κλπ., και επονομάστηκε Ατατούρκ, δηλαδή
πατέρας των Τούρκων. Αντιδρώντας στην ελληνική
παρουσία και επέκταση στη χώρα του, δεν άργησε
να αναλάβει δράση, ως συνέχεια του εθνικιστικού
αμόκ κατά των Ποντίων Ελλήνων (και άλλων πληθυσμών, όπως οι Αρμένιοι), που εξοντώθηκαν στα
καταναγκαστικά έργα των λεγόμενων ταγμάτων
εργασίας και θανατώθηκαν με έκτακτα δικαστήρια,
με αποτέλεσμα, στα χρόνια 1915-1922, να χαθούν
πάνω από 200.000 Έλληνες Πόντιοι. Ούτε αποδέχτηκε τους όρους της συνθήκης των Σεβρών για
την ηττημένη πατρίδα του. Αντίθετα, ήταν αποφασισμένος να τους ανατρέψει και να εμποδίσει τα
σχέδια όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των
μεγάλων δυνάμεων σε βάρος της Τουρκίας. Αυτές,
ωστόσο, δεν δίσταζαν να συνάπτουν συμφωνίες
μαζί του, η καθεμιά για τα δικά της συμφέροντα
και εκείνος για τα δικά του. Έτσι, μετά την άφιξη
του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, ο Κεμάλ
αρχίζει κλεφτοπόλεμο φθοράς στις παρυφές των
ελληνικών θέσεων, που αναγκάζει τον Βενιζέλο,
με σύμφωνη γνώμη των συμμάχων (αλλά και με
άρνησή τους να εμπλακούν στρατιωτικά οι ίδιοι),
να στέλνει συνεχώς ενισχύσεις και να επιτεθεί
κατά των κεμαλικών θέσεων σε περιοχές εκτός
της ελληνικής δικαιοδοσίας. Ο ελληνικός στρατός
προελαύνει επιτυχώς μέχρι την Προύσα και ο
Κεμάλ υποχωρεί προσωρινά.
• Σοβαρές πολιτικές εξελίξεις έχουμε εν τω
μεταξύ στην Ελλάδα. Παρά το ότι προβαλλόταν
ως δημιουργός της Μεγάλης Ελλάδος των δύο
ηπείρων (Ευρώπης και Ασίας) και των πέντε θαλασσών (Ιόνιου, Αιγαίου, Προποντίδας, Εύξεινου
Πόντου και Κρητικού πελάγους), ο Βενιζέλος χάνει
τις εκλογές και πρωθυπουργός γίνεται ο Δημήτριος
Γούναρης. Βασικός λόγος του εκλογικού αποτελέσματος ήταν ότι ο Γούναρης, ως αντιπολίτευση,
υποσχόταν ότι θα τερματίσει τον πόλεμο, αν
εκλεγεί, και κατηγορούσε
το Βενιζέλο ως υπεύθυνο
της μικρασιατικής περιπέτειας, που κόστιζε στο
λαό στερήσεις και νεκρούς, επί πλέον των
όσων είχε προκαλέσει ο
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Δημήτριος Γούναρης
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Συνέχεια από την 4η σελ.

Αυτό είχε απήχηση στο λαό, παρόλο που ο Βενιζέλος ήταν αρχικά δημοφιλής λόγω των εδαφικών
κερδών που είχε πετύχει με τις ως άνω συνθήκες.
Όμως, ο Γούναρης έπραξε το αντίθετο. Μια επιεικής
εξήγηση και δικαιολογία της μεταστροφής του
είναι ότι, ίσως, δε γνώριζε πλήρως ή δεν εκτίμησε
σωστά τα πράγματα ή ότι, πιθανόν, για να αποφύγει
το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για εθνική προδοσία,
δεν ήθελε να φορτωθεί την ευθύνη της ματαίωσης
του εθνικού οράματος της «Μεγάλης Ιδέας»,
δηλαδή της απελευθέρωσης, της «λύτρωσης»,
όλων των περιοχών της οθωμανικής αυτοκρατορίας,
όπου ζούσαν μεγάλοι ελληνικοί πληθυσμοί, καθώς
και των περιοχών που παραδοσιακά, από την αρχαιότητα, ήταν ελληνικές, όπως η Ιωνία της Μικράς
Ασίας, δηλαδή, όλου του λεγόμενου «αλύτρωτου
ελληνισμού». Όμως, το θέμα είναι ότι υπάκουσε
στα κελεύσματα των Άγγλων για συνέχιση του
πολέμου, όπως υπαγόρευαν τα αγγλικά συμφέροντα. Έτσι, η αλόγιστη αποδοχή της ανάμιξης
των ξένων στα εσωτερικά της χώρας, «ο αλυτρωτισμός» και ο «μεγαλοϊδεατισμός», μια ουτοπία,
που συχνά προβάλλεται ή για να ικανοποιήσει και
να τονώσει το εθνικό συναίσθημα του λαού ή για
να τον αποπροσανατολίσει από τα πραγματικά του
προβλήματα ή για να εξυπηρετήσει συμφέροντα ή
για όλα αυτά μαζί, οδήγησε και εν προκειμένω
στην απόφαση συνέχισης της εκστρατείας. Ο ελληνικός στρατός, προχωρώντας στο βάθος της
Μικράς Ασίας, με στόχο την Άγκυρα, κατέλαβε
την Κιουτάχεια και το Δορύλαιο (Εσκί Σεχίρ) και
έφτασε στον ποταμό Σαγγάριο, όπου, μετά από
πολύνεκρη μάχη, αναγκάστηκε να ανακόψει την
προέλασή του (βλ. χάρτη σελ. 8).
• Μετά την αποτυχία στον Σαγγάριο, όπου ο
Κεμάλ είχε παρασύρει τις ελληνικές δυνάμεις
μακριά από τις βάσεις εφοδιασμού τους, ο ελληνικός
στρατός υποχωρεί στις αρχικές του θέσεις, ενώ η
κυβέρνηση μάταια ζητάει τη μεσολάβηση των Δυνάμεων για να επιτευχθεί ένας έντιμος συμβιβασμός.
Ο Κεμάλ, ενισχυμένος διπλωματικά και πολεμικά,
με εξοπλισμό που του προμηθεύουν οι Γάλλοι,
αρνιόταν να συμβιβαστεί, αν δεν ικανοποιούνταν
οι βαριές απαιτήσεις του. Ζητούσε να του παραχωρηθεί πίσω η Σμύρνη, να ανακηρυχθεί αυτόνομη
η Θράκη και να του καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει αυτούς
τους όρους και ο πόλεμος συνεχίζεται. Η Ελλάδα,
όμως, βρίσκεται διπλωματικά απομονωμένη, εσωτερικά σε κρίση, με πολιτικές αντιπαλότητες και
κυβερνητικές αλλαγές, και οικονομικά εξαντλημένη,
έχοντας αποτύχει και στις προσπάθειες να εξασφαλίσει δάνεια από το εξωτερικό. Το υπουργείο
οικονομικών έφτασε στο σημείο να μειώσει κατά
50% την αξία των χαρτονομισμάτων που είχαν
στα χέρια τους οι πολίτες. Π.χ., ένα χαρτονόμισμα
των 50 δραχμών είχε αγοραστική αξία 25 δραχμών
για τον κάτοχό του, ενώ οι άλλες 25 πήγαιναν στο
δημόσιο ταμείο (ένα είδος αναγκαστικού εσωτερικού
δανείου). Στο πολεμικό μέτωπο, οι ελληνικές δυνάμεις μετά την οπισθοχώρησή τους από τον Σαγγάριο, παρέμεναν καθηλωμένες και αδρανείς στη
γραμμή Εσκί Σεχίρ-Κιουτάχεια-Αφιόν Καραχισάρ
και με ελλιπή τροφοδοσία. Δεν ήταν πια μέτωπο
επίθεσης αυτό, αλλά άμυνας. Το ηθικό των στρατιωτών, η αυτοπεποίθηση και η προσδοκία για τη
νίκη δεν υπήρχαν πλέον στο ελληνικό στρατόπεδο,
αλλά στο τουρκικό.
• Αυτή τη στιγμή της κυβερνητικής παράλυσης
ο Κεμάλ εξαπολύει την επίθεσή του κατά των
ελληνικών θέσεων στο Αφιόν Καραχισάρ, τον Αύγουστο του 1922. Από το ρήγμα που δημιουργείται,
διοχετεύεται ο κύριος όγκος των τουρκικών δυνάμεων που κατευθύνεται προς τη Σμύρνη. Επειδή
το σχέδιο άμυνας ήταν ανεπαρκές, ο ελληνικός
στρατός υποχωρεί με άτακτη φυγή προς τα παράλια
και μεγάλα τμήματά του με τους αξιωματικούς
τους αιχμαλωτίζονται. Το μέτωπο καταρρέει οριστικά
και όσες από τις ελληνικές δυνάμεις δεν είχαν
αιχμαλωτιστεί ή φονευθεί, επιβιβάζονται βιαστικά
στα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου. Οι δυνάμεις
του Κεμάλ μπαίνουν στη Σμύρνη στις 27 Αυγούστου

(8 Σεπτεμβρίου με το νέο ημερολόγιο) και την
είσοδό τους ακολουθεί πυρπόληση της πόλης και
σφαγή των κατοίκων μπροστά στα απαθή βλέμματα
των ξένων στρατιωτών, Γάλλων, Ιταλών, Αμερικανών,
αλλά και των Άγγλων, που επίσημα ήταν σύμμαχοί
μας. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται και ο
μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, σημαίνων
παράγοντας του εκεί ελληνισμού, που δε θέλησε
να εγκαταλείψει την πόλη και τους κατοίκους της
για να γλιτώσει, όπως του πρότεινε ο γάλλος πρόξενος. Οι εικόνες που ξετυλίχθηκαν στην προκυμαία
ήταν τραγικές. Πίσω φωτιές και σφαγές και μπροστά
ο μόνος δρόμος φυγής ήταν η θάλασσα με κάθε
είδους πλωτά μέσα, που, όμως, δεν ήταν αρκετά
για να χωρέσουν τόσο πλήθος, και πολλοί πάσχιζαν
απελπισμένα και μάταια να αναρριχηθούν σ’ αυτά
και πνίγονταν. Υπάρχουν, μάλιστα, μαρτυρίες ότι
τα πληρώματα των αγγλικών πολεμικών πλοίων
που ναυλοχούσαν στη Σμύρνη, έκοβαν χέρια και
κεφάλια όσων προσπαθούσαν να ανεβούν στα
σκάφη τους. Και όσοι δεν σκοτώθηκαν ή δεν μπόρεσαν να αναχωρήσουν με πλοία, γνώρισαν σκληρές
διώξεις και κακουχίες και πολλοί εξοντώθηκαν.
Μετά την κατάρρευση του μετώπου οι πράξεις
βίας κορυφώθηκαν, αφού
ο εθνικισμός έγινε ασυγκράτητος φανατισμός. Και
δεν πρόκειται μόνο για
την καταστροφή μιας
όμορφης και πλούσιας,
οικονομικά και πολιτιστικά, πόλης, της Σμύρνης,
αλλά για τη μοίρα ολόκληρου του Μικρασιατικού
Ελληνισμού, που είχε ζήσει εκεί περισσότερα από
2.500 χρόνια, θεματοφύΜουσταφά Κεμάλ
λακας και συνεχιστής
Ατατούρκ
ενός μεγάλου πολιτισμού.
• Οι οδυνηρές αυτές εξελίξεις είχαν άμεσες
συνέπειες και στα εθνικά μας θέματα και οράματα,
που χάνονταν, και στην εσωτερική πολιτική ζωή.
Η φιλοβασιλική κυβέρνηση, απαγόρευσε με νόμο
την είσοδο «αλλοδαπών» στην Ελλάδα, αν δεν
είχαν ελληνικά διαβατήρια. Σκοπός της ήταν να
εμποδίσει τους Μικρασιάτες Έλληνες να έρθουν
ως πρόσφυγες, επειδή αυτοί είχαν προοδευτικές
ιδέες και επειδή θα ήταν, φυσικά και δικαιολογημένα,
γεμάτοι οργή για το βασιλικό καθεστώς. Με τη
συνθήκη των Μουδανιών (ελληνικής πόλης στα
νοτιοανατολικά παράλια του Βοσπόρου), στις
30.9.1923, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ανατολική Θράκη ο ελληνικός στρατός και έφυγαν,
επίσης, 250.000 άμαχοι. Στο μεταξύ, από τα στρατεύματα που είχαν καταφύγει στη Χίο και στη
Λέσβο, είχε εκδηλωθεί επαναστατικό κίνημα κατά
του φιλοβασιλικού καθεστώτος, με πρωταγωνιστές
τούς συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα (τον
γνωστό μετέπειτα πρωθυπουργό) και Στυλιανό Γονατά και τον αντιπλοίαρχο Δημήτριο Φωκά. Οι επαναστάτες απαιτούν με τελεσίγραφο παραίτηση του
βασιλιά και σχηματισμό νέας κυβέρνησης, που θα
έχει την εμπιστοσύνη της Αντάντ, και αποβιβάζονται
με το στράτευμα στο Λαύριο. Πράγματι, ο βασιλιάς
παραιτείται υπέρ του διαδόχου Γεωργίου και η καινούργια κυβέρνηση, αν και είχε δισταγμούς, συγκροτεί στρατοδικείο, για να δικάσει τους θεωρηθέντες ως υπεύθυνους της μικρασιατικής καταστροφής. Καταδικάστηκαν σε θάνατο, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, οι πολιτικοί Δημήτρης Γούναρης (μέχρι πριν λίγο πρωθυπουργός),
Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Νικόλαος Στράτος,
Γεώργιος Μπαλτατζής, Νικόλαος Θεοτόκης και ο
στρατηγός Γεώργιος Χατζηανέστης (διοικητής της
μικρασιατικής στρατιάς), ενώ αθωώθηκαν δύο από
τους οκτώ κατηγορούμενους. Η δίκη ονομάστηκε
«δίκη των έξι» και η απόφαση της θανάτωσης
εκτελέστηκε λίγες ώρες αργότερα στο Γουδί, στις
15-11-1922, (παρά τις προσπάθειες που έγιναν για
το αντίθετο, ακόμη και από τον Βενιζέλο), και προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Φαίνεται ότι είχε πρυτανεύσει η άποψη να ικανοποιηθεί και να ηρεμήσει ο λαός, που ζητούσε την

(ΜΕΡΟΣ Α΄)

τιμωρία των υπαίτιων της καταστροφής. Συχνά
έχει συμβεί αυτό στην Ιστορία, ακόμη κι αν οι καταδικασθέντες δεν ήταν ένοχοι, αλλά εξιλαστήρια
θύματα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση οι
καταδικασθέντες είχαν βαριές ευθύνες, όπως θα
αναφέρουμε και πιο κάτω, παρόλο που μπορεί,
τυπικά-νομικά, η κατηγορία της εσχάτης προδοσίας
να ήταν αβάσιμη, επειδή το έγκλημα διεπράχθη
εκτός ελληνικού εδάφους και επειδή δεν αποδείχθηκε δόλος.
• Η συνθήκη της Λωζάννης (ελβετικής πόλης),
στις 24 Ιουλίου 1923, έρχεται να ολοκληρώσει τη
ματαίωση των ελληνικών μεγαλοϊδεατικών οραμάτων και να τερματίσει τον μακραίωνα ιστορικό
βίο του Ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης, του
Πόντου και της Ιωνίας. Η συνθήκη αυτή, που αφορούσε τακτοποίηση εκκρεμοτήτων των ευρωπαϊκών
δυνάμεων μεταξύ τους και με την Τουρκία, πήρε
αποφάσεις και για τις ελληνοτουρκικές εκκρεμότητες, παρουσία του Βενιζέλου, που είχε οριστεί
ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, σε
έναν τραγικό ρόλο για τον οραματιστή της Μεγάλης
Ιδέας, που ήταν τώρα αναγκασμένος να υπογράψει
τον ακρωτηριασμό της. Με τη συνθήκη της Λωζάννης 1) ορίστηκε ο Έβρος ως σύνορο μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας, 2) παραχωρήθηκαν οριστικά
στην Τουρκία τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος (όχι
άλλα νησιά του Αιγαίου) και η Ανατολική Θράκη
και 3) με χωριστή ελληνοτουρκική σύμβαση διευθετήθηκε το θέμα της ανταλλαγής των πληθυσμών,
από την οποία εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου και
οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης.
Περίπου 1.500.000 Έλληνες, που από το 1912 και
μετά εγκατέλειψαν τις εστίες τους, έγιναν πρόσφυγες στην Ελλάδα και περίπου 500.000 Τούρκοι
ακολούθησαν τον αντίστροφο δρόμο. Έμεινε εκκρεμές το ζήτημα των περιουσιών τους και ζωντανές
οι ελπίδες τους ότι θα επιστρέψουν και θα τις ξαναβρούν, αλλά αυτό δεν συνέβη και τα περιουσιακά
διευθετήθηκαν συμβιβαστικά, μέσα στο πλαίσιο
του συμφώνου φιλίας που υπέγραψαν το 1930 οι
τότε πρωθυπουργοί Βενιζέλος και Ινονού, για αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών, συνεργασία και ειρηνική συνύπαρξη των λαών τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις επίσημες συναντήσεις
τους για την υπογραφή του συμφώνου, οι δύο
πρωθυπουργοί διαβεβαίωναν αμοιβαία ότι δεν
έχουν εδαφικές βλέψεις και ότι αναγνωρίζουν ως
μόνιμο το εδαφικό καθεστώς που είχε διαμορφωθεί
με τη συνθήκη της Λωζάννης (που τώρα το αμφισβητεί ο Ερντογάν). Μέσα σε αυτό το συναινετικό
κλίμα εντάσσεται και η πρόταση του Βενιζέλου
στην επιτροπή των Νόμπελ, για απονομή του βραβείου Nόμπελ ειρήνης στον Κεμάλ Ατατούρκ. Αλλά
από τότε μέχρι σήμερα πόσα δεν έγιναν και πόσα
δεν έχουν αλλάξει στις σχέσεις των δύο χωρών!
Και οι λαοί τους υφίστανται τις συνέπειες λαθών
και σκοπιμοτήτων, όπου και ξένοι παράγοντες και
ξένα συμφέροντα έχουν το ρόλο τους.
• Η τραγωδία της προσφυγιάς ήταν ανάμεσα
στις μεγάλες και οδυνηρές συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής. Όσοι εκπατρίστηκαν, άφησαν σπίτι, βιός, εργασία, πατρίδα, νεκρούς, τη ζωή
τους όλη. Αλλά μέσα στην τραγωδία τους, στάθηκαν
λίγο πιο τυχεροί, μια και σώθηκαν και ξανάρχισαν
τον αγώνα της αναδημιουργίας, σε νέους τόπους,
νέες συνθήκες και νέες δυσκολίες. Οι περίπου
1.500.000 ξεριζωμένοι εγκαταστάθηκαν κυρίως
στη Δυτική Θράκη και στη Μακεδονία, καθώς και
γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.
Παρά τις άθλιες συνθήκες που βίωναν στις προσφυγικές γειτονιές και παρά την -αρχικά, τουλάχιστον- όχι καλή υποδοχή και συχνά εχθρική αντιμετώπιση από την ελληνική κοινωνία, κατάφεραν να
μετατρέψουν τον πόνο σε δημιουργία και τη συμφορά σε θετικό παράγοντα για την ελληνική ζωή.
Με την παρουσία τους ενίσχυσαν εθνολογικά τις
περιοχές που είχαν αραιούς ελληνικούς πληθυσμούς. Με την εργατικότητά τους συνέβαλαν στην
ανάπτυξη της γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής, ως φτηνή εργατική δύναμη και με το
Συνέχεια στην 8η σελ.
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Επιτυχίες
― Ο Ανδρέας Παπανδρέου του Δημητρίου και της Δήμητρας προήχθη
στο βαθμό του Αστυνόμου Α’.
Θερμά συγχαρητήρια και εις ανώτερα.

Γεννήσεις
― Στις 26-11-2021 η Βενέτη Αναστασία και ο Σκευοφύλαξ Βαλάντης
απόκτησαν αγοράκι.
― Στις 5-3-2022 ο Λυμπερόπουλος Γεώργιος και η Καλογεροπούλου
Πένη απόκτησαν κοριτσάκι.
― Στις 30-5-2022 ο Καπογιάννης Ιωάννης και η Κολοκάθη Ελένη
απόκτησαν αγοράκι.
― Στις 10-6-2022 ο Λιάπης Νικόλαος και η Καπλάνη Γεωργία απόκτησαν
κοριτσάκι.
― Στις 22-6-2022 ο Παύλος Αλκιβιάδης και η Γεωργία Δόση απόκτησαν
αγοράκι.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις
― Στις 8-5-2022 ο Καλογερόπουλος Κων/νος και η Κολώκα Βίκη
βάφτισαν το αγοράκι τους με το όνομα Γεώργιος.
― Στις 28-5-2022 ο Θεοδωρόπουλος Νικολ. Γεώργιος (Ιλάκια) και η
Πάνου Κυριακή βάφτισαν το κοριτσάκι τους στην Άρτα με το όνομα
Πηνελόπη.
― Στις 25 Ιουνίου 2022 η Γρηγοροπούλου Χρυσούλα του Σπύρου και ο
Javier Peleytay βάφτισαν το κοριτσάκι τους με το όνομα ΒαλεντίναΜαρία.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

Απεβίωσαν και ετάφησαν
― Στις 14-4-2022 Γιαννακοπούλου Θεοδώρα (70) στον Άγιο Ηλία.
― Στις 19-4-2022 Αθανασοπούλου Αιμιλία (96) στο Μοναστήρι.
― Στις 5-5-2022 Νίκα Μαρία (89) στο Μοναστήρι.
― Στις 30-5-2022 Ζευγίτης Παναγιώτης (85) στο Μεσολόγγι.
― Στις 21-6-2022 Κομπορόζου-Κανελάκη Κούλα (κόρη του ιερέως, 69)
στην Κυπαρισσία.
― Στις 22-6-2022 Αβραμοπούλου Μαρία (100) στον Άγιο Ηλία.
― Στις 8-7-2022 Γκουβάτσου Κωνσταντίνα (85) στο Μοναστήρι.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Εισφορές
για την εφημερίδα
Γρηγορόπουλος Σπύρος ............................ 100€
Γόρα Σωτηρία .............................................. 20€
Κατσάμπουλας Δημήτριος του Αναστασίου 50€
Κουτσούνης Αθανάσιος του Δημητρίου ......10€
Ζαριφοπούλου Αφρούλα ............................ 20€
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης του Σπύρου 35€
Δημόπουλος Διονύσιος ............................... 25€
Δημήτρουλας Φώτιος ................................ 100€
Βλάμης Ιωάννης και Βλάμη Μαρία .............. 70€
Γλούμης Τιμολέων και Βάγια Τούλα ........... 10€
Μπαρόγιωργας Φώτιος ............................... 20€
Κρανίτης Κων/νος του Δημητρίου ............. 50€
Ανώνυμος EASY KIOSK .............................. 40€
Κουτσούνη Ελένη ...................................... 20€
Ζευγίτης Θεόδωρος .................................... 50€
Ανώνυμος ΑΓΓΕΛ……… .......................... 200€
Κουρούβανης Αθανάσιος του Ιωαν. ............ 10€
Ζωβλήκας Χρήστος ..................................... 50€
Kωνσταντόπουλος Ηλίας ............................ 20€
Καζαντζής Γεώργιος του Νικολάου ............ 20€

Γκουβάτσος Θεόδωρος του Γεωργίου ........ 10€
Καπλάνης Γεώργιος του Αντωνίου ............. 10€
Ανώνυμος .................................................... 20€

Εις Μνήμη
― Η Μπινιώρη Γαληνή στη μνήμη της κόρης της
Κωνσταντίνας Μπινιώρη 50€.
― Η οικογένεια Κων/νου Κάσσαρη στη μνήμη
της αδελφής τoυς Κωνσταντίνας ΚάσσαρηΓκουβάτσου 100€.
― Η οικογένεια Αναστασίου Κάσσαρη στη μνήμη
της αδελφής τoυς Κωνσταντίνας ΚάσσαρηΓκουβάτσου 100€.
― Η οικογένεια Νικολάου Κάσσαρη στη μνήμη
της αδελφής τoυς Κωνσταντίνας ΚάσσαρηΓκουβάτσου 100€.
― Ζευγίτης Θεόδωρος του Παν. στη μνήμη του
πατέρα του Παναγιώτη 50€.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κενά οφείλονται στα ελλιπή
στοιχεία που δηλώνουν οι καταθέτες στην τράπεζα. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τη
σχετική ανακοίνωση στο κάτω αριστερά μέρος
της 7ης σελίδας, στην αρχή της 2ης στήλης)

Πωλείται
Κτήμα στο Μετόχι 24 στρεμμάτων,
με τα 14 χαρακτηρισμένα
μη δασικά, με συμβολαιογραφικές
πράξεις & χαρτί δασαρχείου,
με 205 ρίζες.
Τιμή: 20.000€ τελική
Ξυδιάς Γιώργος Τηλ.: 6945 234523

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Συνέχεια προηγουμένων)
Η γεναριάτικη νύχτα αργοκύλησε μέσα
στο μισοφωτισμένο με κεριά και λυχνάρι
κατώι του επαρχιακού χανίου. Γλυκιά και
ήρεμη αλλά ούτε ανέμελη ούτε ανέφελη.
Τα δυνατά, σαν άγριου θηρίου μουγκρητά,
ξεσπάσματα του βοριά έφερναν ασυναίσθητα στον νου τα δύσκολα χρόνια που
περνούσε αμέτρητο καιρό τώρα η Ρωμιοσύνη. Και δεν άφηναν την καπετάνισσα
να αφεθεί στη μαγεία της νυχτιάς της
ήσυχης που πραΰνει και γαληνεύει τους
ανθρώπους. Ο ξενομερίτης Οθωμανός, ο
Αμπντούλ Αγάς, γυρόφερνε με τη ματιά
του όλο και περισσότερο την καπετάνισσα
και τη Βαγγελίτσα την αναδεξιμιά της
που λαγοκοιμόταν στον κόρφο της. Η
παρέα του Αμπντούλ, ο Καρίμ Μπέης,
αποκαμωμένος από τις φωνές και το
πιοτό, είχε φύγει για τα πάνω δώματα
υποβασταζόμενος από τους παραγιούς
του χανιτζή. Ο Αμπντούλ ανασηκώθηκε
από το χαλί και έκανε προς τον πάγκο
των δύο γυναικών. Το βλέμμα του δεν
μαρτύραγε τόσο πολύ τυφλή αλαζονεία,
όπως των ντόπιων Οθωμανών, όσο μετρημένο υπολογισμό και σωστή εκτίμηση
των καταστάσεων. Αν μη τι άλλο, επρόκειτο για αυτοδημιούργητο καιροσκόπο
τυχοδιώκτη και όχι για παραλυμένο από
την ακολασία και τα εύκολα αμαρτωλά
πλούτη μπέη.
«- Ρωμιές εσείς, πώς βρεθήκατε μόνες
σας εδώ πέρα χωρίς άντρες;», ρώτησε
με τόνο που έδειχνε περιέργεια και προσποιητό ενδιαφέρον. Τώρα ο Οθωμανός
μίλησε με ελληνική λαλιά. Μέχρι της
ώρας που τελείωσε την κουβέντα του με
τον Καρίμ Μπέη και γρικούσε η Διαμάντω,
μιλούσε ένα κράμα αρβανίτικα και τούρκικα, που και τα δυο τα κάτεχε η καπετάνισσα.
«- Απορώ που ρωτάς, εφέντη», αποκρίθηκε η Διαμάντω ετοιμόλογα και σταθερά, «όλος ο Μοριάς γεμάτος είναι από
χήρες και ορφανά που πάνε από εδώ και
από εκεί σαν τα ξερόφυλλα στον άνεμο.
Μη καμώνεσαι πως δεν ξέρεις, έχει βάλει
και η αφεντιά σου το χέρι της» είπε και
σηκώθηκε απότομα από τον πάγκο της
ξυπνώντας την κοιμισμένη βαφτιστήρα
της.
Το σταθερό και σχεδόν ασάλευτο χέρι
του Αμπντούλ Αγά είχε υψωθεί στο ύψος
της κοιλιάς, τα δύο του μεσαία δάχτυλα
είχαν αρχίσει ελαφρά να τρεμοπαίζουν.
Τα μάτια του, όμοια γεράκι που πετά
πάνω από το θήραμα, πλανιόνταν ανάμεσα
στην καπετάνισσα που στάθηκε στο πλάι
της ψιλοτρομαγμένης Βαγγελίτσας. Αυτή
ακουμπισμένη με την πλάτη στον πλινθόκτιστο τοίχο του δώματος, τον φαγωμένο κάπως από την υγρασία και τον
κάματο των περαστικών που ζητούσαν
ξαπόσταση κάτω από τους τέσσερις τοίχους αυτού του επαρχιακού μωραΐτικου
χανίου, έμεινε να παρακολουθεί τη νονά
της, ίδια πετροπέρδικα, και τον ξενομερίτη
Οθωμανό που έμοιαζε με γέρακα.
«- Δε βάζω το χέρι, κυρά», είπε στη
Διαμάντω, «παρά μόνο σε ό,τι μου χαρίζει
απλόχερα ο Μεγάλος Θεός. Και οι Ρωμιοί
είναι από Αυτόν στη δούλεψή μας».
«- Αυτός που αποκαλείτε Προφήτη
είναι ο αρχιεργάτης της ανομίας και της
ακολασίας. Εμείς υποφέραμε και δικαίως
στα χέρια των δούλων του από τις πολλές
μας αμαρτίες. Τα πικρά δάκρυα και η
δίκαιη οργή μας φωτιά που λυγίζει το
σίδερο της σκλαβιάς. Όσο για τον Θεό
που επικαλείσαι αυτός τυφλώνει τους
αμαρτωλούς σαν εσάς τους Αγαρηνούς
και δε βλέπουν το τέλος τους που πλησιάζει και την κόλαση που ανοίγει τις
πόρτες της για αυτούς.»
«- Μιλάς για κόλαση, αρχόντισσα·
γιατί τέτοια δείχνουν το παράστημα και
τα λόγια σου. Μα έχεις, βλέπω, δίπλα
σου ένα ουρί του Παραδείσου», είπε και
κοίταξε κατά τη μικρή με το μαυριδερό

δέρμα, τα μεταξένια μαλλιά, τα εκφραστικά αθώα μάτια και τα αδρά χαρακτηριστικά του πρόσωπου. «Κόρη σου είναι;»,
ρώτησε.
«- Κόρη μου είναι κάθε αναγκεμένη
και ορφανή σε αυτή την πλάση, εφέντη».
«- Τότε πατέρας της θα είναι κάποιος
άγγελος. Με αυτήν θέλω να πάω στον
Παράδεισο για τούτη τη νύχτα. Αξίζει,
μα τον Αλλάχ, μία ζωή για λίγες στιγμές
ευτυχίας στον Παράδεισο», έκανε ο Αμπντούλ Αγάς, που είχε κοντοζυγώσει τη
Διαμάντω και το κορίτσι.
«- Και άλλες δέκα αξίζει να δώσουμε
για να μην μπούμε πιο βαθιά μέσα στην
Κόλαση», αποκρίθηκε η αρχόντισσα.
Με μία αστραπιαία κίνηση ο ξενομερίτης Οθωμανός σπρώχνει τη Διαμάντω,
που είχε μπει ωσάν ασπίδα μπροστά από
τη νεαρή κοπέλα, και τραβάει τη Βαγγελίτσα από το χέρι. Βγάζει από την ασημοποίκιλτη κελεμπία του ένα πουγκί φλουριά, το κραδαίνει και φωνάζει: « - Να το
μπαξίσι για την πορτιέρισσα του Παραδείσου»· και κάνει να φύγει με την κοκαλωμένη από τον φόβο της μικρή για το
επάνω δώμα. Η καπετάνισσα πισωπατά
δυο βήματα, αλλά αμέσως χύνεται σαν
λέαινα στον επίδοξο διαφθορέα. Με το
μικρό μαυρομάνικο μαχαίρι που είχε ραμμένο στην πουκαμίσα της ρίχνεται στον
Αμπντούλ Αγά και τον καρφώνει στην
παλάμη του ελεύθερου χεριού του· με το
άλλο είχε ήδη ξεκινήσει να ανασκαλεύει
το τυραννισμένο αλλά άφθαρτο κορμί
της Βαγγελίτσας. Με το που λαβώνεται
βγάζει μία κραυγή ίδια με πληγωμένου
λύκου και ελευθερώνει την κοπέλα. Η
Διαμάντω τραβά το μαχαίρι από την πληγή
κάνοντάς τον να σκούξει ακόμα πιο δυνατά, χαράζει ένα σημάδι στο σαλβάρι
του Αμπντούλ στο μέρος των αχαμνών
του, εκείνος γονατίζει από τον πόνο και
η Βαγγελίτσα σαν τρομαγμένο σπουργίτι
πέφτει στην αγκαλιά της νονάς της. Την
ίδιαν ώρα εμφανίζονται να κατεβαίνουν
τις σκάλες ο Στάμος ο αλογάρης και ο
Μανόλης ο πιστός κάπος τραβώντας με
ένα χοντρό σκοινί τους τρεις Τούρκους
της συνοδείας του Αμπντούλ και του
Καρίμ. Παλιοί κλέφτες και οι δυο είχαν
αντιληφθεί από σημάδια, που μόνο οι
ψημένοι χρόνια στην κλεφτουριά γνωρίζουν, τον ερχομό των Οθωμανών στο
χάνι και αφήνοντας καταμέρος βάσανα
και σκοτούρες στήθηκαν αθέατοι αλλά
πανέτοιμοι να επέμβουν παρατηρητές
όλων των κινήσεων της οθωμανικής κουστωδίας. Με το άκουσμα της κραυγής
του Αμπντούλ είχαν πέσει πάνω στους
τρεις σωματοφύλακές του ενώ είχαν αφήσει δεμένο τον Καρίμ Μπέη πισθάγκωνα
στο πάνω δώμα. Στο μεταξύ είχαν τρέξει
ανταριασμένοι ο χανιτζής και οι παραγιοί
του. Στους γερά δεμένους Οθωμανούς
και στον Αμπντούλ Αγά που μόρφαζε
ακόμα από πόνο και ντροπή είπε η Διαμάντω φεύγοντας και πετώντας στο πλακόστρωτο πάτωμα τα φλουριά του τραυματισμένου Αγαρηνού:
«- Αυτά θα σου χρειαστούν, Αμπντούλ
Αγά και εσείς οι υπόλοιποι. Να δώσετε
στον Χάρο που θα σας περάσει με τη
βάρκα του στον Κάτω Κόσμο. Εκεί που
θα σας στείλω εγώ ή κάποιος άλλος Ρωμιός όποτε ξανααπαντηθούμε».
« - Μου έκλεισες την πόρτα στον Παράδεισο και με στέρησες από έναν άγγελο
που λαχτάρησα. Θα ανοίξω τις πύλες της
Κόλασης και θα ρίξω χίλιους δαίμονες
πάνω σου για αυτό που μου ’κανες», φάνηκε να ουρλιάζει ο ξενομερίτης Αμπντούλ
την ώρα που η Διαμάντω, η Βαγγελίτσα,
ο Στάμος και ο Μανόλης κινούσαν πρωτοχάραγα για τη Μεθώνη και τη μεγάλη
γιορτή.
Χρήστος Χαχόλος
Φιλόλογος του Γυμνασίου Νέας Φιγαλίας
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
Β΄ Από το αμπάρι στο μύλο

Συνέχεια από την 3η σελ.

συνεχώς παρουσίαζε προβλήματα και
ήθελε παρακολούθηση. Από εδώ πηγάζει
και η γνωστή μας φράση: «Όλοι έχουν
την έννοια τους και ο μυλωνάς τη δέση»
(το αυλάκι). Μια ζωή θυμάμαι το ΓέροΖευγίτη με ανασκουμπωμένο παντελόνι
και μια αξίνα στον ώμο να πηγαινοέρχεται
δίπλα στο αυλάκι.
Η εργασία του μυλωνά, αν και δεν είναι επίπονη, θεωρείται κάπως ανθυγιεινή.
Αναπνέει συνεχώς την αιωρούμενη σκόνη
του αλευριού και αυτό μπορεί να του
δημιουργήσει την πνευμονοκονίαση που
προσβάλλει το αναπνευστικό. Κατά τα
άλλα, και την παρέα του είχε και τη ζεστασιά του.
Υπάρχουν και τραγούδια που αναφέρονται στη σχέση του μυλωνά με τους
πελάτες του.
«Κυρ μυλωνά, κυρ μυλωνά, πόσο το
άλεσμά σου;
Για σένα τζάμπα κούκλα μου κι ο μύλος
χάρισμά σου.
Κι αλέ - αλέθει ο μύλος /το σιτάρι της
Κοντύλως
Κι η μυλόπετρα γυρίζει /κι η Κοντύλω
χαχανίζει».
Φαίνεται κάτι… αστείο της έλεγε ο
μυλωνάς.

Αλλά και η παγκόσμια κλασική μουσική
έχει να επιδείξει ένα μουσικό έργο του
μεγάλου Γερμανού μουσικού Σούμπερτ.
Έχει μελοποιήσει είκοσι ποιήματα με
τίτλο «Η ωραία μυλωνού». Περιγράφει
το βίο μιας ωραίας κόρης μυλωνά και
ενός νεαρού που ξεκινάνε τη ζωή τους
με ρομαντικό και ελπιδοφόρο τρόπο, συνεχίζουν με διακυμάνσεις χαράς-λύπης,
ευτυχίας και δυστυχίας, και καταλήγουν
σε άσχημο τέλος του νεαρού.

Και η παράδοση έχει ασχοληθεί με
το μυλωνά.
Στο σχολείο είχαμε ένα διήγημα με
τίτλο «Ο μυλωνάς και ο καλικάτζαρος».
Ο μυλωνάς έψηνε μια σούβλα με κρέας
στη φωτιά του. Έρχεται ένας καλικάτζαρος με ένα βάτραχο περασμένο σε ένα
καλαμάκι. «Να ψήσω κι εγώ;» τον ρωτάει.
«Ψήσε», του λέει ο μυλωνάς. «Πώς σε
λένε;», ρωτάει ο καλικάτζαρος. «Εαυτός
μου», του λέει ο μυλωνάς. (Εδώ η ιστορία
έχει δανειστεί κάτι από τον Οδυσσέα και
τον Κύκλωπα Πολύφημο). Σιγά σιγά ο
καλικάτζαρος άρχισε να ακουμπάει το
βάτραχο στο κρέας του μυλωνά. Θυμώνει
αυτός, αρπάζει ένα δαυλί και του δίνει
μια στον πισινό. Βάζει τις φωνές ο καλικάτζαρος. «Βοήθεια αδέλφια, με κάψανε».
«Ποιος σε έκαψε;» «Ο εαυτός μου». «Ε,
αφού κάηκες μόνος σου, καλά να πάθεις».
Έτσι γλύτωσε ο μυλωνάς.
Στην αρχή του κειμένου, μίλησα για
μια μεγάλη παρένθεση, για να μου δοθεί
η δυνατότητα να περιγράψω το μύλο.
Τελικά από παρένθεση κατέληξε κύριο
θέμα. Τι να γίνει όμως. Πολλές οι λεπτομέρειες, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο να
γίνει μια πλήρης περιγραφή, για να αποκτήσετε μια σαφή ιδέα πώς λειτουργούσαν
οι μύλοι.
Σήμερα στη Ζούρτσα δε λειτουργούν
νερόμυλοι. Είχαν αντικατασταθεί με
μηχανοκίνητους, που λειτουργούσαν με
καύσιμα ή με ρεύμα, αλλά και αυτοί
πλέον δεν υπάρχουν.
Μια νότα από τις καλές του παρελθόντος έχει εκλείψει οριστικά.
Το αλεύρι έρχεται στο σπίτι με άλλους τρόπους και τίθεται στη διάθεση
της νοικοκυράς για τα περαιτέρω.
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, συνδρομητές της εφημερίδας «η Ζούρτσα»,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή
της εφημερίδας είναι 10€ για τους κατοίκους
εσωτερικού και 40$ για τους κατοίκους εξωτερικού. Καταβάλλεται μια φορά για κάθε ημερολογιακό έτος και καλό είναι να ανανεώνεται
κάθε χρόνο από όλους μας, προς κάλυψη των
εξόδων έκδοσης της εφημερίδας. Επίσης 10
ευρώ είναι και η ετήσια συνδρομή στο Σύλλογο,
για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του.
Εκτός αυτών, είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη
κάθε άλλη προαιρετική εισφορά για την ενίσχυση των πενιχρών οικονομικών του Συλλόγου, που, όπως γνωρίζετε, δεν έχει άλλους
πόρους και πολύ δύσκολα τα βγάζει πέρα,
καθώς όλα συνεχώς ακριβαίνουν.
Προς διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τους
λογαριασμούς του Συλλόγου Ζουρτσάνων,
στους οποίους μπορείτε να καταθέτετε τις
ετήσιες συνδρομές σας εύκολα και γρήγορα,
καθώς και τις τυχόν προαιρετικές εισφορές
σας.
1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αρ. λογ.: 6028 010224 822
(IBAN GR33 0171 0280 0060 2801 0224 822)
2) ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK:
Αρ. λογ.: 232002 101038017
(IBAN GR50 0140 2320 2320 0210 1038 017)

Ως αιτιολογία, παρακαλούμε να αναφέρετε
απαραιτήτως ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (για αποφυγή λανθασμένων καταχωρήσεων σε περιπτώσεις συνωνυμίας) και την
ένδειξη «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (Ή ΕΓΓΡΑΦΗΣ) ΕΤΟΥΣ… ΤΑΔΕ» ή την ένδειξη «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ», π.χ., «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ
ΤΑΔΕ Ή ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ».
Ακολούθως, αφού ολοκληρώσετε τη
συναλλαγή σας, θα μας διευκόλυνε πολύ αν
μπορείτε να μας αποστέλλετε το αποδεικτικό
της τραπεζικής κατάθεσης (pdf) στο email του
συλλόγου: syllogos@zourtsa.gr.
Όσοι επιθυμούν να τακτοποιούν δια ζώσης
τις ως άνω οικονομικές υποχρεώσεις τους ή
τις προαιρετικές εισφορές τους, μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, είτε να απευθύνονται
στην κυρία Άννα Πιτσινή, στο Φαρμακείο της
Ζούρτσας είτε να προσέρχονται κάθε Τετάρτη,
18.30-19.30, στα γραφεία του συλλόγου μας,
Χαλκοκονδύλη 25 Αθήνα (1ος όροφος).
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και
για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε
να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 6977176319
και 6945037413 ή στο syllogos@zourtsa.gr.
Εκ μέρους του Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γκουβάτσος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ

1) Η Βρύση Καραντώνη. Με πρωτοβουλία της Τοπικής Κοινότητας
Νέας Φιγαλίας έγινε η ανάπλαση και ανάδειξη της ιστορικής
βρύσης του Καραντώνη (πετρόκτιστη κατασκευή με επιγραφή
1909 σε τοποθεσία τουλάχιστον από το 1600), που υλοποιήθηκε
αποκλειστικά με δωρεές από ιδιώτες του χωριού για τα
υλικά (πέτρα, άμμο, τσιμέντα, ασβέστη, σίδερα, καλώδια,
φώτα, χρώματα) και με εθελοντισμό σε εργασίες (σκάλα με
μπετόν, χτίσιμο πέτρας, κάγκελα, φωτισμό, κ.ά.) από κατοίκους του χωριού.
Εδώ θέλω να ευχαριστήσω αναφέροντας τα ονόματα αυτών
που βοήθησαν προσφέροντας χρήματα και διάφορες εργασίες
και είναι οι εξής: Χρ. Βλάβης, Θ. Λώλος, Γρ. Αλεξόπουλος,
Δ. Μπαρόγιωργας, Ιωάν. Γρηγορόπουλος, Ιωάν. Λιάπης,
Σπύρος Γιαννίκος.

2) Οι αρμόδιοι φορείς του χωριού Επιταλίου Πύργου (πρώην
Αγουλινίτσα) έκαναν εκδήλωση για την ένδοξη επανάσταση
του 1821 που είχε ως επίκεντρο τη Ζούρτσα και απένειμαν
τιμητική πλακέτα στην Κοινότητά μας, ως ένδειξη δημόσιας
έμπρακτης αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης του λαού της
Αγουλινίτσας προς το λαό της τοπικής Κοινότητας Νέας
Φιγαλίας, για την καθοριστική συμβολή των Ζουρτσάνων
στην πολύ σημαντική μάχη της Αγουλινίτσας, στις 24 Απριλίου
1821, κατά των Τουρκαλβανών του χωριού Λάλα.
3) Δάσκαλοι και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσοχωρίου,
επισκέφθηκαν το χωριό μας ως εκδρομείς, και εκτός των
άλλων, είδαν από κοντά και ξεναγήθηκαν από την τοπική
Κοινότητα, στο Βυζαντινό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου (Μοναστήρι), στο Λαογραφικό μας Μουσείο και στο νέο Μουσείο
Πέτρας.
4) Μας ευχαριστεί και μας τιμά σαν χωριό, πως το χορευτικό
τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου το έχουν ζητήσει να παρουσιάσει τη δουλειά του και σε άλλα χωριά και πόλεις σε
τοπικές τους εκδηλώσεις.
5) Τέλος, το τηλεοπτικό κανάλι ΙΟΝΙΑΝ CHANNEL, με παρουσιαστή
τον Άγγελο Σεβαστιάδη, παρουσίασε ωραία εκπομπή, προβολή
της Κοινότητάς μας.
Εκ μέρους της Τοπικής Κοινότητας
Ο πρόεδρος
Νικόλαος Γρ. Κουτσόπουλος

Βρείτε
το Σύλλογό μας
στα social media…

Μπορείτε να βρείτε τον Σύλλογο Ζουρτσάνων στο Facebook
στο www.facebook.com/syllogoszourtsa καθώς και στο Instagram
στο:
www.instagram.com/syllogoszourtsa.

Για οποιαδήποτε απορία ή
διευκρίνιση ανά πάσα στιγμή
μπορείτε να επικοινωνείτε με το
διοικητικό συμβούλιο είτε μέσω
των social media είτε μέσω email
στο: syllogos@zourtsa.gr.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

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.: 210 2619 003 - 210 2619 696

e-mail: karpouzi@otenet.gr

•••
EΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
Εσωτερικού Ευρώ 10 - Εξωτερικού $ 40
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ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 1922
Συνέχεια από την 5η σελ.

επιχειρηματικό τους πνεύμα. Πολλοί διακρίθηκαν
αργότερα στην οικονομική, πολιτική και πνευματική
ζωή του τόπου. Ξεχώριζαν και στην κοινωνική ζωή,
όπως και στις «χαμένες πατρίδες» τους, με μόρφωση και πνευματικά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα
και με προοδευτικές ιδέες. Ενίσχυσαν και τόνωσαν
το συνδικαλιστικό κίνημα, που τότε οργανωνόταν
με ίδρυση σωματείων και διεκδικούσε τα δίκαιά
του με δυναμισμό και απεργίες. Ήταν μια εποχή
έντονης κοινωνικής και πολιτικής κινητικότητας,
από την οποία προέκυψε και η ίδρυση της Γενικής
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), που
υπάρχει και σήμερα, και του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.), που λίγο αργότερα μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα
Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.) και που υπάρχει από τότε. Ιδιαίτερα
σημαντική ήταν και η πολιτική αλλαγή με την
άνοδο στην πρωθυπουργία του προοδευτικού πολιτικού Αλέξανδρου Παπαναστασίου (από το Λεβίδι
Αρκαδίας, κοντά στην Τρίπολη), ο οποίος είχε
στόχο και πέτυχε με δημοψήφισμα τον Απρίλιο
του 1924, την ανακήρυξη της Α΄ Ελληνικής Δημοκρατίας και θεωρείται πατέρας της. Στη διαμόρφωση
του αποτελέσματος υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας πολύ σημαντική ήταν η συμβολή των προσφύγων.
• Ο μικρασιατικός πόλεμος δεν ήταν μόνον ελληνοτουρκικός. Ήταν και πόλεμος και διπλωματική
μάχη των δυνάμεων της Αντάντ, για τη διασφάλιση
των συμφερόντων τους στη Μικρασία και γενικότερα
στην Εγγύς και στη Μέση Ανατολή. Για τους Έλληνες και τους Τούρκους ήταν πόλεμος εθνικός,
με την έννοια ότι κίνητρό τους ήταν η απελευθέρωση
εδαφών, που η κάθε πλευρά θεωρούσε δικά της.
Όμως, για τους συμμάχους της Αντάντ ήταν πόλεμος αποικιακός, που σ’ αυτούς εξασφάλισε οφέλη
χωρίς δαπάνες και απώλειες, ενώ ζημίωσε πολλαπλά
Έλληνες και Τούρκους, τους λαούς κυρίως, με μεγάλες υλικές φθορές, μυριάδες ανθρώπινες ζωές
και ξερίζωμα περίπου 2.000.000 ανθρώπων από
τις εστίες τους.
• Βασικό είναι το ερώτημα αν η τραγωδία
ήταν αναπόφευκτη και ποιοι ευθύνονται γι’ αυτήν.
-Στον Βενιζέλο έχουν αποδοθεί ευθύνες, γιατί
ανέλαβε τόσο τολμηρό και επικίνδυνο μεγαλοϊδεατικό εγχείρημα, ακολουθώντας τη γραμμή της
Αγγλίας. Χωροφύλακας των αγγλικών συμφερόντων
έχει χαρακτηριστεί από ιστορικούς. Βέβαια, οι
άλλοι διεκδικητές των οθωμανικών εδαφών τεμάχιζαν τη Μικρά Ασία χωρίς άλλο δικαίωμα παρά
μόνο με τη δύναμη της πυγμής. Μόνο οι Έλληνες
μπορούσαν να μιλούν για εκατοντάδες χιλιάδες
ελληνικού πληθυσμού, που από χιλιάδες χρόνια
ζούσαν στα μικρασιατικά εδάφη, ιδίως στα δυτικά
παράλια, είχαν πατρίδα την Ιωνία και δικαίως τη
διεκδικούσαν. Και ο Βενιζέλος ήταν ο εκφραστής
του πόθου της δικαίωσης. Μόνο που συμπαθούσε
και υπολόγιζε σε συμμάχους, που ήταν αρπαχτικοί
καρχαρίες και νόμος τους ήταν το συμφέρον και
το δίκαιο του ισχυρού.
• Ο Γούναρης είχε, φυσικά, ευθύνες με την παράταξή του, διότι, όταν ήρθαν στην κυβέρνηση,
ακολούθησαν την πολιτική που είχαν καταδικάσει
ως τις εκλογές του 1920, αποφάσισαν απερίσκεπτα
(ή κάτω από δόλιες συμμαχικές υποδείξεις) προέλαση του στρατού, αντίθετα με τις υποδείξεις
του στρατιωτικού επιτελείου, και επανέφεραν και
αφοσιώνονταν στο βασιλιά, πράγμα που δεν ήθελαν
οι σύμμαχοι της Αντάντ και έτσι τους δόθηκε το
πρόσχημα να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους
απέναντι στη σύμμαχό τους Ελλάδα. (Από την αρχαιότητα υπήρχαν σύμμαχοι και «σύμμαχοι», που
πάντα εύρισκαν προσχήματα. Από την Αθηναϊκή
Συμμαχία του 478 π.Χ., που είχε ιδρυθεί για την
απόκρουση των Περσών και που εξελίχθηκε σε
σκληρή ηγεμονία της ισχυρής τότε Αθήνας με καταστροφικούς πολέμους ενάντια στους «ανυπάκουους» συμμάχους της, μέχρι και τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, δηλαδή το ΝΑΤΟ, που ιδρύθηκε,
λέει, για την απόκρουση του σοβιετικού-κομμουνιστικού κινδύνου, αλλά βασανίζει ακόμα χώρες και
λαούς, με διάφορα προσχήματα και αφορμές, που

(ΜΕΡΟΣ Α΄)

πολύ συχνά το ίδιο δημιουργεί, για να τους χειραγωγεί, προς το συμφέρον των ισχυρών της εποχής
μας).
• Οι δυτικοί σύμμαχοί μας ευθύνονται, γιατί
μας χρησιμοποίησαν για να ανοίξουμε δρόμους
για τα δικά τους συμφέροντα. Παράλληλα τα ενίσχυαν συνάπτοντας ξεχωριστές συμφωνίες με τον
Κεμάλ και δεν πρόσφεραν ούτε καν ανθρωπιστική
βοήθεια στον άμαχο ελληνικό πληθυσμό, ιδίως
στη σφαγή της Σμύρνης, αν και δεν είχαν ουσιαστικά
κανένα παράπονο από μας. Μόνο οι Σοβιετικοί θα
μπορούσαν να είναι δυσαρεστημένοι, που συνεκστρατεύσαμε με τους ιμπεριαλιστές στη χώρα τους
(Ουκρανική εκστρατεία, 1919). Εξάλλου, συνάπτοντας και αυτοί συμφωνίες με τον Κεμάλ, έκαναν
τη δική τους εξωτερική πολιτική, για τα δικά τους
συμφέροντα.

τεράστιων συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων,
στις οποίες δεν συνέφερε μια δυναμική ελληνική
παρουσία στις δύο πλευρές του Αιγαίου και συνεργάστηκαν ύπουλα, για να αποτρέψουν έναν
τέτοιο κίνδυνο.
-Από κει και πέρα, οι ευθύνες βαρύνουν την
ελληνική πλευρά, που με παραλείψεις, σφάλματα,
πολιτικές αντιδικίες κ.ά., έδωσε λαβές και ευκαιρίες
στις ξένες δυνάμεις να πετύχουν αυτό που ήθελαν.
Η Ελλάδα βρέθηκε στη θέση, προβάλλοντας τις
διεκδικήσεις της και πολεμώντας γι’ αυτές, να στηρίζει ταυτόχρονα την πολιτική των συμμάχων δυνάμεων, που προωθούσαν τα δικά τους συμφέροντα.
Τους έδωσε, έτσι, τη δυνατότητα να μας «αξιοποιήσουν» με κυνισμό και να μας αφήσουν στην τραγωδία. Την ίδια ώρα ο Κεμάλ, αρνούμενος να δεθεί
στο άρμα μιας μόνο πλευράς (όπως, δυστυχώς,

-Σε στρατιωτικό επίπεδο, έχουμε ήδη επισημάνει
ότι η απομάκρυνση του ελληνικού στρατού από τα
κέντρα εφοδιασμού του και η εισχώρησή του στο
τουρκικό έδαφος, σε άγνωστο και εχθρικό περιβάλλον, ο κατώτερος των αναγκών εξοπλισμός,
τα μεγάλα προβλήματα στην πληρωμή και στη
σίτιση στρατιωτών και αξιωματικών (μέχρι και σάπια
τρόφιμα διανέμονταν, που οι στρατιώτες τα πέταγαν
με αγανάκτηση και ειρωνεία στους επιτελείς), η
αγνόηση από την κυβέρνηση της αρνητικής εισήγησης του στρατιωτικού επιτελείου για την προέλαση, η αναποφασιστικότητα που κράτησε επί
μεγάλο διάστημα το στράτευμα ακινητοποιημένο,
με αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες, η διοικητική,
οργανωτική και επιχειρησιακή ανεπάρκεια πολιτικής
και στρατιωτικής ηγεσίας, που μάλιστα είχε υποβαθμίσει τον κεμαλικό κίνδυνο, και ο απόηχος των
πολιτικών εξελίξεων που έφτανε ως εκεί, κλόνισαν
την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των στρατιωτών
στους ανωτέρους, τους οδηγούσαν σε ανυπακοή
και, γενικά, μείωσαν το αξιόμαχο του στρατού,
που τον πρώτο καιρό πολεμούσε γενναία και νικηφόρα, και τον κατέστησαν υποδεέστερο των κεμαλικών δυνάμεων, με τα γνωστά αποτελέσματα.
-Αλλά η βαθύτερη και πλήρης εξήγηση, το αρχικό αίτιο, είναι ότι η ευρύτερη περιοχή, από τα
στενά του Βοσπόρου ως τον Περσικό Κόλπο και
την Ερυθρά Θάλασσα, ήταν πεδίο αναδιανομής

κάνουμε εμείς ακόμα σήμερα), κινούμενος ρεαλιστικά και προσεγγίζοντας όλους με ξεχωριστές
συμφωνίες, αποκόμιζε οφέλη, εφαρμόζοντας πολιτική όχι ουδετερότητας αλλά ουδετεροφιλίας,
που σημαίνει πολιτική εκμετάλλευσης των αντιθέσεων που είχαν μεταξύ τους οι μεγάλες δυνάμεις.
-Φταίμε, λοιπόν, και οι ίδιοι. Ήμασταν μεν
θύματα της γεωγραφικής μας θέσης και της αναδιανομής των συμφερόντων των ξένων εκείνη την
εποχή κρίσης της αποικιοκρατίας, αλλά ήμασταν
και θύματα των αδυναμιών μας, της πολιτικής μας
και των επιλογών μας.
(Στο Β΄ Μέρος θα αναφερθούμε και σε λεπτομέρειες, που θα φωτίσουν περισσότερο ορισμένες
πλευρές του θέματος και θα παραθέσουμε αυτούσια
αποσπάσματα κειμένων από τις ιστορικές πηγές)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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