
Εργασία στα πολιτιστικά προγράμματα της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ηλείας.  

Τίτλος :οι μαθητές της  Β΄ Λυκείου  Νέας Φιγαλίας  σας ξεναγούν στον 

τόπο τους. 

Φασκομηλιά, Νέα Φιγαλία, Πετράλωνα. 

 Γενικοί στόχοι προγράμματος : να ενισχυθεί η ομαδική συνεργασία 

των μαθητών.  Να ενεργοποιηθεί η διερευνητική σκέψη και η 

αξιοποίηση γραπτών και προφορικών πηγών , να αναπτυχθεί η κριτική 

σκέψη, να γνωρίσουν τον τόπο που γεννήθηκαν και κατοικούν. Να 

βελτιώσουν τις δεξιότητές του στη χρήση υπολογιστών , να έρθουν σε 

επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας . 

 Ειδικοί στόχοι :Να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα 

στο σχολείο και την κοινωνία. Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την 

τοπική ιστορία. Να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις ομορφιές του 

τόπου τους. Να ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ιδιοσυγκρασίας τους που συνδέονται με τον τόπο τους .Να αναδείξουν 

τουριστικά την περιοχή τους. 

 

 

 

 



 

Β ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ  

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ :  

1.ΒΗΛΑΡΑ ΔΟΜΝΑ  

2.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

3.ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

4.ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

5.ΚΑΠΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

6.ΚΙΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  

7.ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

8.ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

9ΤΣΙΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Γιαννίκου Ελένη ΠΕΟ2 

Συνεργάτης εκπαιδευτικός – υπεύθυνος φωτογραφικού υλικού : 

Χριστοδουλόπουλος Παναγιώτης ΠΕΟ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Θα σας ξεναγήσουμε σε μια από τις πιο όμορφες τοποθεσίες της Ηλείας , στο 

δημοτικό διαμέρισμα της Νέας Φιγαλίας του δήμου Φιγαλίας – Ζαχάρως. Ανήκει 

στην επαρχία Ολυμπίας και βρίσκεται στο Νότιο άκρο του νομού, στις 

νοτιοδυτικές  απολήξεις του όρους Μίνθη, 60 περίπου χιλιόμετρα νοτιοανατολικά  

του Πύργου. Έχει υψόμετρο περίπου 400 μέτρα. Στα άκρα, η παραλιακή   Ζαχάρω 

και η  ορεινότερη ιστορική   Ανδρίτσαινα « αγκαλιάζουν » τα χωριά του πρώην 

δήμου Φιγαλίας . 

 

Η διασταύρωση  στο Θολό - αγαπημένος προορισμός των λουόμενων- είναι το 

κομβικό σημείο το οποίο έχει ο επισκέπτης κατά νου για να στρίψει στην 

επαρχιακή οδό που οδηγεί στα μέρη μας .Αν λοιπόν έρχεστε από το Καλό νερό  

στη διασταύρωση του Θολού θα στρίψετε δεξιά , αν έρχεστε  από τη  Ζαχάρω θα 

στρίψετε αριστερά. 

 

 

ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ  

 



Η βρύση του Άη Γιάννη  

 Σε έναν καταπράσινο πια δρόμο (η πύρινη λαίλαπα του 2007  είχε απογυμνώσει για 
αρκετό καιρό το τοπίο) με αρκετές στροφές θα περάσετε μέσα από διάσπαρτους 
συνοικισμούς και το ιστορικό Λέπρεο*.  Mε οδόστρωμα σε μέτρια κατάσταση μετά 
από 10 περίπου χιλιόμετρα  προβάλλει η γέφυρα της κορακοφωλιάς (  χτισμένης το 
1932,  το όνομα δηλωτικό των «θαμώνων» της ) σήμα κατατεθέν του πρώτου 
χωριού , της Φασκομηλιάς . Το πρώτο της όνομα ήταν Μουνδρά – άγνωστη η 
σημασία της λέξης- και έτσι αναφέρεται και στο πρώτο επίσημο έγγραφο που  
επιβεβαιώνει την ύπαρξη της από το 1321, το Χρυσόβουλλο του αυτοκράτορα  
Ανδρόνικου Παλαιολόγου . Επίσης το όνομα Μουνδρά μνημονεύεται στο Χρονικό 
του Μορέως (Το Χρονικόν του Μορέως είναι έργο  του 14ου αιώνα.)  Το όνομα 
άλλαξε προφανώς μετά το διάταγμα της 17ης Σεπτεμβρίου 1926, που προέβλεπε 
μεταβολή ξενόφωνων ή κακόηχων ονομάτων πόλεων ή χωριών . Έτσι 
μετονομάστηκε σε  Φασκομηλιά , μάλλον από τα φασκόμηλα που την άνοιξη 
ευωδιάζουν τον τόπο με το υπέροχο άρωμά τους.  
* Ιδρυτής του χωριού ήταν ο Λέπρεος. ανιψιός του Αυγεία. Σύμμαχος των Σπαρτιατών καταλήφθηκε από τους 

Ηλείους για να γίνει μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Το 146 π.χ. 

προσαρτήθηκε από τους Ρωμαίους στην Ηλεία.200 Λεπρεάτες πολέμησαν στις Πλαταιές και τα ονόματα τους 

είχαν χαραχθεί στο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία αλλά και στον τρίποδα των Δελφών. Στο Λέπρεο υπήρχε ναός 

της Δήμητρας χτισμένος με ωμές πλήθες , όταν πέρασε από εκεί ο Παυσανίας δεν υπήρχε κάποιο άγαλμα ή ιερό 

μέσα. ( Βικιπαίδεια). 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/14%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AD%CF%80%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82


 

 

 

 

 

Το μνημείο του Σίμωνα Καρά  

 
Περνώντας την κορακοφωλιά ο ευαισθητοποιημένος σε θέματα παραδοσιακής 
και βυζαντινής μουσικής επισκέπτης μπορεί να στρίψει δεξιά στο εκκλησάκι του 
Αγίου Νικολάου και στα 50 μέτρα  θα βρει το μνημείο του Σίμωνα Καρρά. Εργο 

του Συλλόγου Νέων Φιγαλιέων Αθήνας. Γεννημένος στο Λέπρεο αλλά 
«μουντριανίτης» τέλειωσε το σχολείο στη Ζούρτσα και συνέχισε τη λαμπρή 
πορεία του στο χώρο της μουσικής κάνοντας υπερήφανους τους συμπατριώτες 
του . Μια θέση ειδικά για το μεγάλο αυτόν  μουσικό κρατά και το μουσείο της 
Ζούρτσας , που θα γνωρίσουμε στην πορεία της περιήγησής μας.  

 

΄ 

 

 



 

Οι Αγιασμοί  

 

Μια ανάπαυλα δροσιάς κάτω από τα τεράστια πλατάνια  και τις πέτρινες βρύσες 

προσφέρουν  δυο σημεία στη Φασκομηλιά. Το πρώτο , ο Αη Γιάννης στην είσοδο 

του χωριού και το δεύτερο οι αγιασμοί , στην έξοδο. Σε πιο μακρινή απόσταση και 

μέσα στα καταπράσινα λιοστάσια υπάρχει η βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Άννας. 

Χρονολογείται στα τέλη του ένατου αιώνα. 

 

 

 

 



 

Ο Άγιος Νικόλαος 

 Ο Άγιος Νικόλαος ,προστάτης του χωριού , τιμάται σε μια νεόκτιστη βασιλική με 

τρούλο που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού πλησίον του  κεντρικού δρόμου. 

Καφενεία και ταβέρνες υποδέχονται φιλόξενα τον επισκέπτη. 

ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΙΑ 

 



Άποψη της Νέας Φιγαλίας  

Φεύγοντας από τη Φασκομηλιά αναζωογονημένος από τα καθάρια νερά και τον 

ίσκιο των αιωνόβιων πλατανιών , ο επισκέπτης κατευθύνεται προς την επτάλοφη  

Νέα Φιγαλία.  Αυτή μέχρι το 1927 λεγόταν Ζούρτσα και κατά την Τουρκοκρατία 

Ζούρτζα ή Ζούριτζα. Το 1927 μετoνομάσθη σε Κάτω Φιγαλία. Το 1976 πήρε το 

σημερινό της όνομα Νέα  Φιγαλία για να ξεχωρίσει από την αρχαία Φιγαλία ή αλλιώς 

Παύλιτσα . (Οικιστής της τελευταίας  ήταν ο Φιγαλέας ένας από τους 50 γιους του 

Λυκάονα ,εγγονός του Πελασγού. Ο βασιλιάς των Αρκάδων Φιάλος της άλλαξε το 

όνομα δίνοντας το δικό του Φίαλος αλλά γρήγορα ξαναπήρε το αρχικό της. Το 

όνομα της λοιπόν  προέρχεται από τον Φίγαλο τον οικιστή της ή από την νύμφη 

Φιγάλεια , που ηταν μία από τις Δρυάδες νύμφες. Εξάλλου την αρχαία Φιγαλεία 

διασχίζει και το ποτάμι Νέδα , που ήταν η κατοικία των νυμφών). 

Ας  επανέλθουμε όμως στη Ζούρτσα ,ξεκινώντας με τη βυζαντινή ιστορία της : 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B3%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82


 

Το χρυσόβουλλο του Μυστρά  

 

Όλη η περιοχή μνημονεύεται στα χρονικά του Δεσποτάτου του Μυστρά . Είχε 

παραχωρηθεί στο Μοναστήρι του Βροντοχίου του Μυστρά, με ένα χρυσόβουλο 

του Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου αμέσως μετά τη νίκη του κατά των Φράγκων το 

1321.  



Ο προβληματισμός μας για την προέλευση και σημασία του ονόματος Ζούρτσα 

οδήγησε σε έρευνα που κατέληξε  στα εξής : η λέξη προέρχεται από τη φράγκικη 

(και αγγλική με διαφορετική προφορά) source = πηγή, που έγινε παραφθορά σε 

Σούρσα και Σούρτσα ή Ζούρτσα  ή  από την Αλβανική λέξη jorci = κουνάβι ή από 

την σλαβική λέξη jource = αυγή ή από τις τουρκικές λέξεις jor-cai= σκληρό (ζόρικο) 

ρέμα . Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες η Ζούρτσα είναι παραλλαγμένη η αρχαία 

ελληνική  λέξη ζόρσα, ή οποία σημαίνει το θηλυκό ζαρκάδι .Πηγές αναφέρουν 

πως πολλά τοπωνύμια , όπως των γειτονικών χωριών Κοπάνιτσα και Βερβίτσα 

αλλά και άλλων χωριών  στην ευρύτερη περιοχή προέρχονται από τους Σλάβους. 

Τα Σλάβικα τοπωνύμια εντοπίζονται βασικά σε ορεινές περιοχές και πολύ λιγότερο σε 

πεδινές περιοχές και ελάχιστα σε παράλια. Οι Σλάβοι που διείσδυσαν στον Ελλαδικό 

χώρο έμειναν στις πλαγιές των βουνών και ασχολούνταν βασικά με τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία. Μερικές - ιδιωματικές πια- λέξεις  που δηλώνουν την παρουσία Σλάβων 

στην περιοχή είναι αστρέχα (το γείσο της στέγης)βεδούρι (ξύλινο δοχείο για το 

γάλα) γράνα (χαντάκι) .Ενετικής  προέλευσης είναι το όνομα της πλατείας Ρέτζιου 

αλλά και η τοποθεσία εριζιές :κερασιές. ( Αχιλλέας Τάγαρης μ Φιγαλεία χώρα θεών 

και ηρώων ). 

 

 

Άποψη της Νέας Φιγαλίας  

Περνώντας το γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας , ο επισκέπτης βλέπει στα 

αριστερά του το « Ανάθεμα» . Ο χώρος με μεγάλο άνοιγμα , κατάλληλος για μια 

στάση ξεκούρασης  και λιθόστρωτο πεζοδρόμιο είναι ιδανικός για έναν μικρό 



περίπατο . Το μάτι γοητεύεται από τη μοναδική θέα της θάλασσας που φτάνει 

μέχρι τον κυπαρισσιακό κόλπο από τη μια, και τους καταπράσινους ελαιώνες από 

την άλλη. Το όνομα ανάθεμα  - που υπάρχει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας -έχει 

και αυτό τη δική του ιστορία: Στα τέλη του 1916 ο Εθνικός Διχασμός ανάμεσα σε 

βενιζελικούς που επιθυμούσαν την έξοδο της Ελλάδας στον α΄παγκόσμιο πόλεμο  

και  τους αντιβενιζελικούς που ήταν αντίθετοι, βρίσκεται στο αποκορύφωμά του. 

Από τον Εθνικό Διχασμό δεν ξέφυγε και η Εκκλησία της Ελλάδος. Οι μητροπολίτες 

της λεγόμενης Παλαιάς Ελλάδας υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Θεόκλητο 

συντάσσονται με τον Κωνσταντίνο, ενώ οι μητροπολίτες των «Νέων Χωρών» με 

τον Βενιζέλο.Μέσα στο κλίμα αυτό, διοργανώνεται ογκώδης αντιβενιζελική 

πορεία στις 12 Δεκεμβρίου 1916. Με επικεφαλής την Ιερά Σύνοδο, οι διαδηλωτές 

κατευθύνονται στο Πεδίο του Άρεως για να αναθεματίσουν τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο. Οι πέτρες του Αναθέματος έφθασαν στην Αθήνα και ρίχτηκαν στο 

Πεδίον του Άρεως: «Κατά Ελευθερίου Βενιζέλου φυλακίσαντος αρχιερείς και 

επιβουλευθέντος την βασιλείαν και την πατρίδαν, ανάθεμα έστω».Προφορικές 

πηγές υποστηρίζουν πως τη μέρα εκείνη, οι Ζουρτσάνοι  συσσώρευσαν τις πέτρες 

του αναθέματος στην είσοδο της κωμόπολης τους . 

 

Κοιτώντας  τον απέναντι λόφο ο επισκέπτης θα δει μόνο μικρά πεύκα που 

παλεύουν να ξεφύγουν από τον ασφυκτικό κλοιό του πετρώδους εδάφους . Ο 

λόφος ονομάζεται  ΟΧΙ .Οι ντόπιοι όμως θυμούνται πως γενιές παιδιών κάθε 

χρόνο ανανέωναν τις πέτρες ,που ξέφευγαν , και σχημάτιζαν πάλι το ιστορικό όχι 

του σαράντα. Λέγεται πως για πρώτη φορά στην περίοδο της επταετίας, οι 

κάτοικοι ανέβηκαν στο λοφίσκο για να τιμήσουν τους ήρωες του β΄παγκοσμίου 

πολέμου  και χρησιμοποιώντας  πέτρες έγραψαν τη  λέξη που σημάδεψε την 

ιστορία μας. 

 

http://www.sansimera.gr/almanac/1212


 

Χαρούμενες φωνές παιδιών κατακλύζουν το γήπεδο του μπάσκετ , το  «Πιπίλειο», 

στην τοποθεσία Βαγένα -ονομασία που οφείλεται στον τέως δήμαρχο Ιωάννη Τζ. 

Πιπιλή - και δροσίζονται στην πετρόκτιστη βρύση του Καραντώνη.  ‘Εργο του 

Συλλόγου Νέων Φιγαλιέων Αθήνας .Συνεχίζοντας την πορεία του ο επισκέπτης θα 

δει το «Ηρώον» με τις προτομές δυο  σημαντικών αγωνιστών : του 

ανθυπολοχαγού Τάγαρη που έπεσε στο μικρασιατικό μέτωπο και του 

ανθυπίατρου Πιπιλή που θυσιάστηκε στον αγώνα κατά των Γερμανών 

κατακτητών. 

 



 

Η βρύση του Καραντώνη  

 

Το Ηρώον  

Καθ ΄οδόν  το χωριό ανοίγει την αγκαλιά του στον επισκέπτη .Καφετέριες , 

ταβέρνες, καταστήματα , παραδοσιακά καφενεία στα δεξιά και αριστερά 

του κεντρικού δρόμου. Η πρώτη πλατεία που έχει θέα το απέραντο 



γαλάζιο του Ιονίου πελάγους ονομάζεται Ρέτζιου  .Ενετικό όνομα – o-rezzo- 

: η αύρα της θάλασσας. (Ετυμολογία Αχλλέα Τάγαρη).  Σ ε αυτό το σημείο η 

διασταύρωση οδηγεί στην πάνω ή κάτω ρούγα (γειτονιά). Η κάτω ρούγα 

είναι πιο πυκνοκατοικημένη γιατί εδώ ήταν συγκεντρωμένοι οι Έλληνες 

χριστιανοί την περίοδο της τουρκοκρατίας ,αφού στην πάνω ρούγα έμεναν 

οι Τούρκοι. Διασχίζοντας λοιπόν αυτήν την περιοχή θα συναντήσουμε την 

εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος  που στέκει αγέρωχη εκεί  320 

χρόνια.  

 

 
Η κάτω βρύση 

 

Η «πάνου» βρύση και η  «κάτου» , πετρόκτιστες εφοδίαζαν σε  άλλες 

εποχές  ανθρώπους και ζώα με πόσιμο νερό. Ανηφορίζοντας σε μια άλλη 

γειτονιά την αληόργα – τη ρούγα του Αη Λιά – θα φτάσουμε στο πρώτο 

νεκροταφείο του χωριού τον προφήτη Ηλία .Η εκκλησία ανεγέρθηκε το 

1884 και έκτοτε έχει ανακαινιστεί και αγιογραφηθεί αρκετές φορές. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Η κεντρική πλατεία  

 Όμως ας  συνεχίσουμε την πορεία μας στον κεντρικό δρόμο που θα μας 

οδηγήσει στην κεντρική πλατεία της Φιγαλείας. Κάθε  Κυριακή – μέρα 

λαϊκής αγοράς - κατακλύζει από κόσμο . 

 

 

 

 



 
 

 

 

Πενήντα μέτρα πιο δεξιά της πλατείας ο επιβλητικός ναός του Αγίου 

Νικολάου με το πανύψηλο καμπαναριό μας προκαλεί δέος. Χτίστηκε μετά 

την τουρκοκρατία  στη θέση ενός παλιότερου- ξύλινου , που  αναφέρεται 

στην απογραφή του 1690  και ως  κοιμητήριο. Φιλοξένησε και σχολείο , 

κτίσμα που οι γεροντότεροι θα θυμούνται . Βρίσκεται σε λοφίσκο, ιδανικό  

σημείο για να δούμε και άλλες γειτονιές αλλά και τους ελαιώνες , σήμα 

κατατεθέν της περιοχής.  

 

 

 

 

 

 



 
Ελαιώνας  

 

 

 

Ο ξένος επισκέπτης σίγουρα θα εκπλαγεί αν παρατηρήσει πιο προσεκτικά 

πως σε πάρα πολλά κτήματα υπάρχουν ξωκκλήσια. Το έντονο θρησκευτικό 

αίσθημα των Ζουρτσάνων  «ευθύνεται » για τον μεγάλο αριθμό των 

ξωκκλησιών που υπερβαίνουν τα εκατό. Αυτά λειτουργούνται το 

καλοκαίρι – κυρίως τον Ιούλιο και ο εκκλησιασμός μετατρέπεται σε μια 

μικρή θρησκευτική πανήγυρη. 

 

 

 



 

Το  λαογραφικό μουσείο  

 

 Συνεχίζοντας την πορεία μας θα κατευθυνθούμε προς ένα άλλο 

επιβλητικό κτήριο : το παλιό μπαλαφαρέικο πετρόκτιστο σπίτι του 1847 

που στεγάζει το αγροτικό ιατρείο αλλά και το λαογραφικό μουσείο. ‘Εργο 

και αυτό του Συλλόγου Νέων Φιγαλιέων Αθήνας  με την συνδρομή των 

απανταχού Ζουρτσάνων.Το μουσείο ανοίγει καθημερινά τις πόρτες του 

από το 2005 και διατηρεί ζωντανή την παράδοση της περιοχής. Σπάνια 

εκθέματα της λαϊκής ζωής μιας άλλης εποχής αλλά και πολύτιμο κειμήλια 

από το βυζαντινό μοναστήρι , μας προσφέρουν ένα νοσταλγικό ταξίδι στο 

παρελθόν, το οποίο δεν τελειώνει εδώ… 

‘ 

 



 
Το σπίτι του Κατρίσπαη – του Τούρκου Καδή. 

 

 

 

Η πίσω πλευρά του μουσείου είναι η άλλοτε τούρκικη συνοικία.  Η πρώτη 

περίοδος της τουρκοκρατίας διήρκησε από το 1460  μέχρι το 1685. 

Εκτιμάται ότι μέχρι το  1715 οι Ενετοί είχαν  εγκαταλείψει οριστικά την 

περιοχή  . Εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας στον οικισμό 

ήταν εγκατεστημένες περισσότερες από 90 τούρκικες οικογένειες σε 

σύνολο 200-250.  Σε αυτή τη γειτονιά τα ιλάκια – ιμλάκια:αλώνια, 

τούρκικα σπίτια  και η περίφημη οικία του κατρίσπαη οικία-οχυρό του 

Σπαχή, σωζόμενη με τίς τουφεκίθρες της, σε πάνε πίσω στο χρόνο  πριν την 

απελευθέρωση . Οι  Τούρκοι  επέλεξαν αυτό σημείο να εγκατασταθούν , 

ενώ οι ντόπιοι μαζεύτηκαν ,το ένα σπίτι πάνω στο άλλο στην κάτω 

γειτονιά ,την κάτω ρούγα ,τα καταλώνια , την Αγία Τριάδα – με την 

παλαιότερη εκκλησία το χωριού .  

 

 



 
η Αγία Τριάδα  

 

 

 

 

Το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας –χτισμένο το 1715- με την 

χαρακτηριστική κοντή πόρτα του - που εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές 

ανάγκες των υπόδουλων. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Για να επανέλθουμε, οι Τούρκοι προτίμησαν την πάνω γειτονιά και 

απολάμβαναν την σκιά  των πλατανιών και τα δροσερά νερά της Τρανής 

βρύσης .Λέγεται μάλιστα πως εκεί γίνονταν μεγάλο πανηγύρι κάθε 

Κυριακή και πως οι Τούρκοι έκαναν το μπάνιο τους εκεί. Τα θρησκευτικά 

τους βέβαια καθήκοντα τα εκτελούσαν στα δυό τζαμιά τους ,που σήμερα 

δε σώζεται. (Εβλιγιά Τσελεμπή) 

 

 



 
Η Παναγία της Τρανής Βρύσης  

 

 

 Οι ντόπιοι  έχτισαν στο σημείο αυτό  το 1886 την Παναγία της Τρανής  

Βρύσης στα ερείπια  άλλης εκκλησίας της  ενετικής εποχής . ( Στο ιερό της 

Παναγίας ,πριν  κατασκευαστεί υδραγωγείο ,υπήρχε πηγή με έξι καμάρες 

και με 2 κρουνούς η κάθε καμάρα  ,12 συνολικά) . 

 

 

 



 
 

Τον ίδιο δρόμο όμως , που οι Τούρκοι ιδιοποιήθηκαν ,θα κατέβουν και οι 

οπλαρχηγοί των γύρω χωριών (25 στο σύνολό τους ) στις 25 Μάρτη του 182 1  που 

αποτελούσαν το κόλι της Ζούρτσας (περιφέρεια , που ανήκε  στο βιλαέτι της 

Αρκαδιάς , η Αρκαδία στην αρχαιότητα περιελάμβανε το νότιο τμήμα του Νομού 

Ηλείας, το βόρειο τμήμα του Νομού Μεσσηνίας, ένα μικρό νότιο τμήμα του 

Νομού Αχαΐας και ολόκληρο σχεδόν το νομό Αρκαδίας). Στο κέντρο της αρχαίας 

αυτής Αρκαδίας υψωνόταν το όρος Λύκαιο.  

Θα ορκιστούν στο ξύλινο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου  και θα  ξεκινήσουν τον 

ένοπλο αγώνα κατά των Τούρκων .Ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης , ο παπά 

Σακελλάριος , οι Πιπιλαίοι , οι Κλενταίοι , οι Μπουντουραίοι και άλλοι θα 

υψώσουν τη σημαία της επανάστασης και θα ξεκινήσουν για την Αρκαδιά – 

Κυπαρισσία. 

 

 



 

Ο Άγιος Αθανάσιος  

Από εδώ μπορείς να ανηφορίσεις στην  πάνω μπούρα να επισκεφτείς το γραφικό 

πέτρινο εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου και να φτάσεις στην πηγή με τα καθάρια 

νερά. Εμείς θα συνεχίσουμε στην κάτω μπούρα. Η λέξη μπούρα είναι τούρκικη και 

σημαίνει γενναίος άντρας , ίσως να ήταν και όνομα Τούρκου τιμαριούχου που του 

είχε δοθεί  αυτή περιοχή ως τιμάριο . 

 

 

 

 

 



 

Η πάνω Μπούρα  

Η πέτρινη βρύση της κάτω Μπούρας με τους  εντυπωσιακούς καταρράκτες 

παραπλεύρως αποτελεί μοναδικό θέαμα. Έργο και αυτό του Συλλόγου Νέων 

Φιγαλιέων  Αθήνας. 

 

 



 

Παίρνουμε βαθιές ανάσες κάτω από τα πλατάνια και συνεχίζουμε το δρόμο μας 

για τον ωραιότερο μνημείο της περιοχής το ναό της Παναγία της Βόγαλης 

*(αναγραμματισμός του ορθού Λιγοβαϊς). 

 

 

 

 

 

 

 Σύμφωνα με το χρυσόβουλλο του Ανδρόνικου Παλαιολόγου  το μοναστήρι όπως 

και η ευρύτερη περιοχή ανήκε στο στο Βροντόχι του Μυστρά. Βασιλική, τρίκλιτη 

με πεσσοστοιχίες  και κεραμοσκεπή, κτισμένη  στα τέλη του ένατου αιώνα και 

ίσως ακόμη νωρίτερα , πρόσφατα αναστηλωμένη μέσα στα πλατάνια , σε καλεί 

να ανακαλύψεις τα μυστικά της . Χαρακτηριστικό στοιχείο που αποδεικνύει την 

παλαιότητα της μονής είναι η αβακωτή διακόσμηση.Γύρω στο 1835 το μοναστήρι 

έκλεισε ύστερα από απόφαση του βασιλιά 'Οθωνα .Το 1930 έπειτα από απόφαση 



των τοπικών αρχόντων γκρεμίστηκαν τα κελιά των μοναχών και το κρυφό σχολειό 

που έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά την διάρκεια της επαναστάσεως του '21. 

*Ο ναός αναπαλαιώθηκε με δωρεά του καθηγητή ιατρού Γεωργίου Δαϊκου και 

αποτελεί πλέον το μνημείο – ορόσημο της Ζούρτσας. 

 
 

Το μεταλλείο  

 

Καθώς βγαίνουμε από τη Φιγαλία θα συναντήσουμε την περιοχή 

μεταλλείο μέσα στους παμπάλαιους πλάτανους και τα βοερά νερά των 

καταρρακτών . Στην περιοχή λειτουργούσε μεταλλείο εξόρυξης βωξίτη 

στον οποίο η περιοχή είναι πλούσια.  

 

 



 

            Ο Άγιος Νικόλαος στο Τριάντα 

 

 

 

Ανηφορίζοντας για τα Πετράλωνα , θα συναντήσουμε τον οικισμό τριάντα  

με έναν άλλο βυζαντινό  σταυροειδές εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου ,ενώ 

δίπλα στα ερείπια δεσπόζει ακριβές αντίγραφο πρόσφατα κτισμένο. Μετά 

από μερικά χιλιόμετρα στα δεξιά μας στο χωριό Κοπάνιτσα ή Κρυονέρι 

μπορούμε να δούμε και άλλη βυζαντινή εκκλησία (σταυροειδή με τρούλο ) 

την τρίτη στην περιοχή αυτή . Έργο και αυτό του Συλλόγου Νέων Φιγαλιέων  

Αθήνας. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ   



 
 

Μετά από 10 περίπου χιλιόμετρα φτάνουμε στα Πετράλωνα ή Βερβίτσα, κτισμένο 
στην πλαγιά λόφου σε υψόμετρο 660 μέτρων. Απέχει 13 χλμ. από τη Νέα Φιγαλία. 
Το σημερινό όνομα οφείλεται στα 60 και πλέον πέτρινα αλώνια που υπήρχαν 
στην περιφέρεια του χωριού. Το παλαιότερο όνομα Βερβίτσα είναι σλαβικής 
προέλευσης  και σημαίνει τόπος με ιτιές. Αρχικά  θα ανατρέξουμε στην ιστορία 
του χωριού: 
Τα Πετράλωνα μνημονεύονται για πρώτη φορά με το όνομα Βερβίτσα  στην 
ενετική απογραφή του πληθυσμού της Πελοποννήσου το 1689 . 
Υπαγόταν τότε στην επαρχία Αρκαδίας  . 
 Κατά τη  Τουρκοκρατία η Βερβίτσα υπαγόταν διοικητικά και δικαστικά 
στον καζά (=επαρχία) της Αρκαδίας( όπως και στην Ενετοκρατία) και ειδικότερα 
στο κόλι (=περιφέρεια) της Ζούρτσας. 

 Στην Επανάσταση του 1821, αρκετοί Βερβιτσάνοι έλαβαν μέρος σε διάφορες 

μάχες στην Πελοπόννησο. Τον Οκτώβρη του 1825 το χωριό, που είχε 

εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του, πυρπολήθηκε και λεηλατήθηκε από τους 

Οθωμανούς. 

 



 
Η εκκλησία της Παναγιάς  με το επιβλητικό καμπαναριό  καλωσορίζει τον 
επισκέπτη κατά την είσοδό του στο χωριό.  



 
 
 



 
Δίπλα βρίσκεται το Ηρώων των πεσόντων. 
 
 

 
 Έχουν όμως και τα Πετράλωνα το δικό τους « μέγαρο» : στην πλακόστρωτη 
κεντρική πλατεία δεσπόζει επιβλητικά ο ξενώνας και το εστιατόριο του χωριού , 
το μέγαρο  όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι. Εδώ διοργανώνονται πολλές 
εκδηλώσεις και πολιτιστικά δρώμενα. Απέναντι το παραδοσιακό καφενείο 
κτισμένο με μεράκι από πέτρα. 
 
 
 
 



 
Το χωριό έχει το πιο παλιό νεκροταφείο ολόκληρης της περιοχής. Βρύσες 
περικυκλώνουν τα Πετράλωνα με διασημότερη εκείνη του Καρνέση , που όποιος 
νερό απ΄αυτήν πιεί, κορόιδο δεν πιάνεται ποτέ, όπως οι ντόπιοι με χιουμοριστική 
διάθεση λένε. Άλλες δημόσιες κρήνες είναι Η Κάτου Βρύση,του Αγιάννη  και  Η 
Στρίτσελη. Στη θέση Στρογγό όπου είναι οι εκβολές του ποταμού Πέρχοντα 
υπάρχουν τα απομεινάρια νερόμυλου και νεροτριβής.Ήχοι από τροκάκια ( 
κουδούνια ζώων) σε συντροφεύουν σε κάθε βήμα σου . Πρόκειται για μια 
καθαρά κτηνοτροφική περιοχή. 
 

 
Με την καθοδήγηση των κατοίκων μπορείς να δεις τα πέτρινα αλώνια , να 
καταλάβεις γιατί δικαιολογημένα ονομάστηκε Βερβίτσα και να αναπλάσεις για 
λίγο νοερά τη ζωή και τον μόχθο των ανθρώπων μιας εποχής που έχει περάσει 
ανεπιστρεπτί αλλά έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της σε μας τους νεότερους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εδώ το δικό μας ταξίδι τελειώνει. Ο επισκέπτης μπορεί να συνεχίσει την πορεία 
του προς την Αρχαία Φιγαλία , να περπατήσει αλλά και να κολυμπήσει στη 



μοναδική Νέδα και να πάρει το δρόμο προς τον Επικούριο Απόλλωνα , τον 
Παρθενώνα της Πελοποννήσου και τέλος να ξαποστάσει στην όμορφη 
Ανδρίτσαινα. 
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