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Ευχόμαστε 
σε όλους τους συμπατριώτες μας
καλές και ευχάριστες διακοπές 

…και καλή αντάμωση 

το 15Αύγουστο στη Ζούρτσα

Επί του πιεστηρίου

Τα εγκαίνια του Μοναστηριού
Όταν το παρόν φύλλο της εφημερίδας φτά-

σει στους αναγνώστες μας, θα έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί τα προγραμματισμένα για τις 
9 Ιουλίου 2016 εγκαίνια του Ιερού Ναού της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μοναστήρι της
Ζούρτσας. 

Πρόκειται για περικαλλή βυζαντινό ναό του
10ου αιώνα, που ανακαινίστηκε από την Αρχαι-
ολογική Υπηρεσία και αποτελεί πολύτιμο θρη-
σκευτικό και πολιτιστικό μνημείο. 

Επειδή αυτό το φύλλο της εφημερίδας,
(που ήταν, μάλιστα, επί του πιεστηρίου), αφορά
το τρίμηνο Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος, δεν επι-
τρέπεται νομικώς να συμπεριλάβει γεγονότα
του Ιουλίου. Έτσι, για το μεγάλο αυτό γεγονός,
που θα έχουμε όλοι βιώσει, η εφημερίδα θα
κάνει εκτενή αναφορά στο επόμενο φύλλο
της. Ελέγχεται και δεν μπορεί να κάνει διαφο-
ρετικά. Θα δοθεί, λοιπόν, η δυνατότητα σε
όλους, και κυρίως σε όσους δεν θα είναι πα-
ρόντες εκείνη την ημέρα, να χαρούν και να
βιώσουν την πραγματοποίηση ενός ιστορικού
γεγονότος, η διαδρομή του οποίου ξεκίνησε
από το 1983, δηλαδή, εδώ και 33 χρόνια.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Α) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΛΟΥΜΗ

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Ήδη πέρασαν δύο χρόνια από τις προηγούμενες

αρχαιρεσίες. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σκοπός
του Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου, που εσείς
εκλέξατε, και γι’ αυτό σας ευχαριστούμε πολύ για
την αγάπη και την εμπιστοσύνη που δείξατε στα
πρόσωπά μας, ήταν να συνεχίσει να εργάζεται με
σύμπνοια και αγάπη μεταξύ των μελών του, μακριά
από προσωπικές και πολιτικές αντιθέσεις, για να
πετύχει τους στόχους που προγραμματίστηκαν στην
αρχή της διετίας και για τη συνεχή πρόοδο του
Συλλόγου μας, με γνώμονα την αγάπη για το χωριό
μας και τους συμπατριώτες μας, όπου και αν βρί-
σκονται. Εργαστήκαμε όλοι, με διάθεση συνεννόη-
σης, σύνθεσης απόψεων και προσφοράς, αλλά και
με την αγωνία αν καταφέραμε να ανταποκριθούμε
στις απαιτήσεις του Συλλόγου και στις προσδοκίες
σας. Γι’ αυτό και ζητάμε την επιείκειά σας για τυχόν
λάθη ή παραλείψεις μας. (Αυτά δεν λείπουν σχεδόν
ποτέ).

Η ενασχόληση με το Σύλλογο είναι σοβαρή
υπόθεση και απαιτεί κατάθεση δυνάμεων και ψυχής.
Γι’ αυτό και η ανάγκη ανανέωσης των μελών του
Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου μας με την είσοδο
νέων - όχι μόνον ηλικιακά - και ικανότερων συμπα-
τριωτών μας, όπως αρκετές φορές έχει τονιστεί,
είναι πιο επιτακτική από ποτέ, όπως σας ανέφερα
και στο τελευταίο κάλεσμα μέσω της εφημερίδας
μας. Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγ-
ματοποιηθεί στο βαθμό που πρέπει. Αυτό είναι ένα
γεγονός που εμένα προσωπικά με λυπεί πάρα πολύ.
Γι’ αυτό και πάλι καλώ τους νέους μας να αγκαλιά-
σουν περισσότερο το Σύλλογο και τους παλαιότερους

να φέρετε τα παιδιά σας σ’ αυτόν. Οι νέοι μας είναι
η συνέχεια και το μέλλον του Συλλόγου μας. Ελπίζω
ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Κατανοώ, βέβαια, ότι
οι εποχές που ζούμε είναι πολύ δύσκολες για καθέ-
ναν από τους συμπολίτες μας, όπως είναι για την
κοινωνία μας ολόκληρη και για τη χώρα μας γενικό-
τερα. Οι καταστάσεις αυτές, όμως, πρέπει να μας
κάνουν πιο ανθρώπινους και να συσφίξουν τις αν-
θρώπινες σχέσεις και την προσφορά του καθενός
μας με τη συμβολή μας στις κοινές δράσεις. Μια
από αυτές τις δραστηριότητες είναι σαφώς και η
ενεργή συμμετοχή μας στο Σύλλογό μας. Δεν είναι
βουνό, δεν μας κοστίζει. Αντίθετα, αξίζει και μας
γεμίζει. Εγώ συνεχίζω να επιμένω και να ελπίζω
περιμένοντας τη δραστηριοποίηση των συμπατριωτών
μας, σε πείσμα των καιρών, για να μη σβήσει ένας
Σύλλογος με τέτοια ιστορία.

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω:
1) Τα μέλη του Δ.Σ. για την άψογη συνεργασία

που είχαμε αυτό το διάστημα της θητείας μας και
για την προσπάθεια που κατέβαλε ο καθένας στα
πλαίσια των δυνατοτήτων του, για την υλοποίηση
των αποφάσεων που πήραμε.

2) Το μέλος του Συλλόγου μας κ. Ιωάννη Αντω-
νόπουλο, ο οποίος, εκτός από τα δικά του κείμενα
που δημοσιεύει, έχει αναλάβει προσωπικά, και μά-
λιστα με μεγάλη επιτυχία, τη συνέχιση της έκδοσης
της εφημερίδας μας, χωρίς σχεδόν καμία βοήθεια,
ένα έργο πραγματικά δύσκολο, που απαιτεί πολύ
χρόνο και συλλογική προσπάθεια. Γι’ αυτό και πα-
ρακαλώ όποιον μπορεί να βοηθήσει, να το κάνει με
τη δημοσίευση κάποιου άρθρου του, με θέμα που
κατέχει στον τομέα του ή με οποιονδήποτε άλλον
τρόπο νομίζει. 

3) Την κ. Άννα Πιτσινή-Μανιάτη, που για τόσα

Γιορτάστηκε κι εφέτος το Πάσχα στο χωριό μας
με ευλάβεια και με πανηγυρικό χαρακτήρα. Μόνο που
αυτή τη φορά όλα έγιναν στην Παναγία της Τρανής
Βρύσης. Δεν ξέρω αν ο σεισμόπληκτος Άι Νικόλας
παραπονείται για αυτή την αλλαγή, όπως, για ευνόητους
λόγους και εν πολλοίς δικαιολογημένα, παραπονούνται
αρκετοί συμπατριώτες, αλλά νομίζω ότι, παρά τον
αναγκαστικό της χαρακτήρα, η αλλαγή δε στέρησε
πολλά πράγματα από όσους βρέθηκαν εκεί. Αντίθετα,
το μικρότερο μέγεθος της εκκλησίας και το φυσικό
περιβάλλον πρόσθεσαν στοιχεία μοναστηριακής γρα-
φικότητας και κατάνυξης. 

Με ρώτησαν πολλοί φίλοι και συγχωριανοί πώς
κατέληξα στην ιδέα να φωτογραφήσω μια Ανάσταση
και μάλιστα τη δικιά μας, τη Ζουρτσάνικη Ανάσταση!
Πάντα μου άρεσε και ακόμα μου αρέσει να βλέπω τα
πράγματα από άλλες οπτικές γωνίες, από γωνίες που
δεν βλέπουν άλλοι ή δεν έχουν σκεφτεί ποτέ να
δουν.                                                       

Είναι κάτι που κάνω με όλες μου τις καλλιτεχνικές
ενασχολήσεις και είναι ένα από αυτά που με κρατάνε
δημιουργικά ζωντανό και ενεργό!                                                                                                                    

Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι σε τέτοιες εκδηλώσεις όλοι
μας (και εγώ όλα αυτά τα χρόνια) συμμετέχουμε με
τις οικογένειές μας, άλλος για κοινωνικούς λόγους,
άλλος για θρησκευτικούς λόγους -ο καθένας για τους
λόγους του, τέλος πάντων- αλλά κανείς δεν ξέρει
πώς φαινόμαστε εμείς κάτω στο χωριό από το απέναντι
βουνό ή χωριό και γενικά από οποιαδήποτε άλλη
θέση. 

Η Ανάσταση στη Ζούρτσα είναι μια παράδοση...
Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα και, φαντάζομαι,
για όλους, όσοι ζουν μακριά από το δικό μας, το αγα-
πημένο μας χωριό. Και είναι τόσο όμορφη στιγμή,
που αξίζει να αποτυπωθεί σε ένα καρέ έστω, και να
μας θυμίζει την ομορφιά του τόπου μας!

Είμαι πολύ χαρούμενος που άρεσαν οι φωτογραφίες
μου στους συγχωριανούς μου, ήδη από την πρώτη δη-
μοσίευσή τους στο διαδίκτυο. Αυτό μου δίνει το
κίνητρο και την ώθηση να κάνω και άλλες τέτοιες
προσπάθειες, που θα αναδεικνύουν τις φιγαλικές
ομορφιές. Με ένα «κλικ» της φωτογραφικής μηχανής! 

Αλέξιος Αντωνόπουλος (alexiosdrums@gmail.com)

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΖΟΥΡΤΣΑ ΣΕ  ΕΝΑ  …ΚΛΙΚ!

Συνέχεια στη σελ. 2
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χρόνια μας εκπροσωπεί ακούραστα στη Ζούρτσα
και μας ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει στο χωριό
μας και εισπράττει τις εισφορές για το Σύλλογο.

4) Τον κ. Βασίλη Κωνστ. Κλέντο, για τη διατήρηση
και την ενημέρωση της ιστοσελίδας στο internet.

5) Όλους, όσοι μας στέλνουν κατά καιρούς τα
άρθρα τους, ειδήσεις και γενικά ύλη για την εφημε-
ρίδα. Ανάμεσά τους, ας μου επιτραπεί να ξεχωρίσω
τον ακούραστο κ. Γεώργιο Νίκα, που συχνά μας
στέλνει άρθρα του, αλλά και τον κ. Νίκο Δημοσθενίδη,
μόνιμο, πλέον, αρθρογράφο μας, που με τα ωραιότατα,
γλαφυρά και γεμάτα φρεσκάδα κείμενά του, διασώζει
μνήμες από το παρελθόν του χωριού μας και κάνει
πιο ενδιαφέρουσα και πιο ελκυστική την ανάγνωση
της εφημερίδας. 

6) Τέλος, να ευχαριστήσω όλους εσάς, που με
την παρουσία σας εδώ και τη συμμετοχή σας στις
εκδηλώσεις του Συλλόγου, μας δίνετε τη δύναμη
και το κουράγιο να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη
διάθεση την προσπάθειά μας, για να εξασφαλίσουμε
όχι μόνο τη βιωσιμότητα του Συλλόγου μας στις δύ-
σκολες εποχές, αλλά την επίτευξη των στόχων του
και του έργου που επιτελεί.  

Β) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Η αναφορά στα πεπραγμένα του απερχόμενου

Διοικητικού Συμβουλίου ίσως να είναι και περιττή,
αφού από την εφημερίδα μας μαθαίνετε τα δρώμενα
του Συλλόγου.

Όμως, για να είμαστε και τυπικά σύμφωνοι με το
άρθρο 20 του Καταστατικού, που προβλέπει τη λο-
γοδοσία της απερχόμενης Διοίκησης κατά τη διαδι-
κασία των αρχαιρεσιών, θα αναφέρω εν συντομία
ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τα μέλη του Συλ-
λόγου μας, τη διετία που πέρασε πραγματοποίησε:

- Δύο αποκριάτικους χορούς με μεγάλη επιτυχία. 
- Δύο εκκλησιασμούς προς τιμήν του πολιούχου

και προστάτη του χωριού μας Αγίου Νικολάου.
Επίσης:
- Βράβευσε τους αριστούχους μαθητές του Γυ-

μνασίου και Λυκείου Ζούρτσας, των ετών 2014 και
2015.  

- Συνέβαλε, με μικρές χορηγίες, στην πραγματο-
ποίηση τοπικών εκδηλώσεων. 

- Προχώρησε σε  βαφή και συντήρηση του κτηρίου
του Μουσείου, που ήταν αναγκαία, καθώς και σε
κατασκευή μιας βιβλιοθήκης.

- Παρακολούθησε και παρακολουθεί την εξέλιξη
των εργασιών στο χώρο του Μοναστηριού, που
φθάνουν στο τέλος τους και σύντομα θα έχουμε τα
εγκαίνια του μεγάλου αυτού έργου για το χωριό
μας, που ο Σύλλογος το ξεκίνησε και πρωτοστάτησε
με τη χορηγία αποκλειστικά του συμπατριώτη μας
Ιατρού-Καθηγητή κ. Γεώργιου Δαΐκου. Και θέλω
εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ως άτομο αλλά
και ως πρόεδρος του Συλλόγου, στον κ. Γεώργιο
Δαΐκο, για τη μεγάλη αυτή προσφορά του, χάρη
στην οποία ολοκληρώνεται και γίνεται πραγματικό-
τητα αυτό το εξαιρετικής ιστορικής και αισθητικής
σπουδαιότητας έργο στο χωριό μας. Οι εργασίες γί-
νονται υπό την επίβλεψη της Βυζαντινής Εφορείας
Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Πάτρα, και το τε-
λευταίο διάστημα φορέας του έργου είναι η Ιερά
Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας.

- Συνέχισε την έκδοση της εφημερίδας του Συλ-
λόγου. Είναι μια δύσκολη, υπεύθυνη και σοβαρή
υπόθεση, και έτσι την αντιμετωπίζουμε, ώστε να
μπαίνει στα σπίτια των Ζουρτσάνων και να είναι
αγαπητή σε όλους. Στο σημείο αυτό θέλω να παρα-
καλέσω όλους σας, να μας στέλνετε κείμενά σας
για δημοσίευση. Γράψτε ό,τι εσείς κρίνετε πως ται-
ριάζει στο πνεύμα της εφημερίδας που τόσα χρόνια
διαβάζετε. Δεν είναι σωστό να καλύπτουμε τις σε-
λίδες της με ύλη που προέρχεται από τους ίδιους
ανθρώπους, τους οποίους πιέζουμε πολλές φορές
για να γράψουν. Επιστήμονες κάθε ειδικότητας,

καλλιτέχνες (επαγγελματίες ή ερασιτέχνες), φοι-
τητές, σχολεία, μαθητές, εκπρόσωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων,
αλλά και κάθε συμπατριώτης του χωριού ή της Αθή-
νας, μπορεί να συμβάλει με κείμενά του στον εμ-
πλουτισμό και στη βελτίωση της εφημερίδας, για
χάρη των αναγνωστών της.

- Ένα πολύ σοβαρό θέμα που μας απασχολεί
επίσης, είναι το Λαογραφικό Μουσείο του Χωριού
μας, αυτό το ωραίο (εξωτερικά και εσωτερικά) από-
κτημα και θησαυροφυλάκιο του πολιτισμού μας.
Εκτός από τη λειτουργία του και την καλύτερη
δυνατή αξιοποίησή του, προκύπτουν διαρκώς θέματα
συντήρησης και κάλυψης διαφόρων εξόδων, που ο
Σύλλογος της Αθήνας, λόγω της απόστασης και
των ισχνών οικονομικών του, είναι δύσκολο να αν-
τιμετωπίσει. Το θέμα αυτό χρειάζεται συζήτηση και
συντονισμένη δράση, πράγμα που δεν μπορεί να
γίνει, βέβαια, στη σημερινή συνέλευση. Το θέτω,
όμως, για προβληματισμό και των μελών μας και
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και έχω τη γνώμη
ότι πρέπει να το συζητήσουμε και με τον Πολιτιστικό
Σύλλογο του χωριού μας, αφού στη δική του ακτίνα
δράσης ανήκει το Μουσείο γεωγραφικά, τουλάχιστον.
Ίσως να υπάρξει τρόπος και ουσιαστικής σύνδεσης
των δύο Συλλόγων μας πάνω σε αυτό το θέμα, με
την αξιοποίηση κάποιων περιθωρίων που αφήνει το
καταστατικό μας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων,
οι καλοκαιρινές διακοπές στο χωριό μπορεί και
πρέπει να δώσουν την ευκαιρία για μια πρώτη διε-
ρεύνηση του θέματος.        

Τελειώνοντας, θέλω να προσθέσω ότι πολλές
φορές ακούμε την κριτική σας (την επιδιώκουμε,
μάλιστα), η οποία είναι καλοδεχούμενη, διότι μας
κάνει καλύτερους. Αλλά, προσωπικά, δεν δέχομαι
την «κριτική» που γίνεται κακόβουλα από κάποιους,
οι οποίοι ποτέ -μα ποτέ!- δεν έχουν προσφέρει την
παραμικρή υπηρεσία -ούτε καν τη συμμετοχή τους-
στα δρώμενα του Συλλόγου μας ή άλλων κοινωνικών
φορέων. Η υπόθεση του Συλλόγου, όπως είπα και
πιο πάνω, είναι σοβαρή. Ανευθυνότητα, μικρότητες
και κακίες δεν χωράνε.

Σας ευχαριστώ

Γ)  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αθήνα, σήμερα, την 1η Ιουνίου 2016, οι αποτε-
λούντες την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου
των Ζουρτσάνων της Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»,
Νικόλαος Βλάχος, Βασίλειος Κλέντος και Γεώργιος
Νίκας, ενεργήσαμε έλεγχο των διαχειρίσεων του
απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστώ-
σαμε τα ακόλουθα. 

Στις Διαχειρίσεις των χρημάτων του Συλλόγου
και της εφημερίδος «Η ΖΟΥΡΤΣΑ» υπάρχει κοινό
βιβλίο Ταμείου με επί μέρους εγγραφές, ξεχωριστά
διπλότυπα εισπράξεων, και κοινά εντάλματα πλη-
ρωμών: 

Για την διαχείριση του Συλλόγου, διπλότυπες
αποδείξεις εισπράξεως από την 701 έως την 750
χρησιμοποιήθηκαν 11, άκυρες 39, και από 801 έως
την 850 χρησιμοποιήθηκαν 24, άκυρες 26.

Για την διαχείριση της εφημερίδος χρησιμοποι-
ήθηκαν διπλότυπες αποδείξεις από 2601 έως 2700,
επίσης από 01 έως 351, άκυρες 41. 

Για τα έξοδα του Συλλόγου και της εφημερίδος
χρησιμοποιήθηκαν κοινά εντάλματα πληρωμών. Τα
εντάλματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι από 251
έως 300, άκυρα 0. 

Ο έλεγχος απέδειξε ότι κατά την διαχειριστική
περίοδο από την 22η Ιουνίου 2014 έως την 12η
Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα έσοδα
και έξοδα του Συλλόγου και της εφημερίδος. 

ΕΣΟΔΑ                                Ευρώ             23.941,40
ΕΞΟΔΑ                                    »                  22.438,79 
Υπόλοιπο Ταμείου                   »                    1.502,61
Υπόλοιπο την 12/6/2016           »                        1.502,61
Το υπόλοιπο (1.502,61) χίλια πεντακόσια δύο ευρώ
και εξήντα ένα λεπτά, είναι κατατεθειμένο ως εξής:
ALPHA BANK (πρώην Εμπορική)          132,61 ευρώ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ BANK (πρώην ΑΤΕ)           1.370,00 » 

ΣΥΝ: 1.502,61     »

Η αντιπαραβολή κατά ποσόν μεταξύ του βιβλίου
Ταμείου και των διπλοτύπων αποδείξεων, καθώς και
των εκδοθέντων ενταλμάτων πληρωμής, απέδειξαν
την πλήρη συμφωνία μεταξύ των. 

Επίσης η χρηματική διαχείριση των παραπάνω
Ταμείων βρέθηκε απολύτως εντάξει. 

Από τον έλεγχο του βιβλίου πρακτικών, διαπι-
στώθηκε ότι οι δαπάνες που δημιουργήθηκαν έχουν
εγκριθεί από το Δ.Σ. και έχουν καταχωρηθεί σ’ αυτό. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή 
Νικόλαος Βλάχος
Βασίλειος Κλέντος
Γεώργιος Νίκας 

Δ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τη λογο-
δοσία και τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα
της απερχόμενης Διοίκησης και απαλλάσσει το Δ.Σ.
από κάθε ευθύνη για τη θητεία του, από 22-06-2014
έως 12-6-2016.

Ε) ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ 
Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε.

Στη συνέχεια εκλέχθηκε η προβλεπόμενη Εφο-
ρευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας,
της οποίας τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

α) Στο Δ.Σ. εκλέγονται:
ΓΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου
ΚΑΣΣΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Κων/νου
ΠΙΤΣΙΝΗ-ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ηλία
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
του Ιωάν.
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κων/νου
ΛΟΥΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Αθαν.

Αναπληρωματικοί:
ΚΛΕΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Χρήστ.
ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντων.
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργ. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κων/νου

β) Στην Ε.Ε. εκλέγονται:
ΚΛΕΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φωτίου
ΓΛΟΥΜΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του Θεοδώρου
Αναπληρωματικός:
ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθαν.

ΣΤ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 

Στην πρώτη αμέσως μετά τις εκλογές συνεδρίασή
του, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: ΚΑΣΣΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ    Τηλ. 6936794512
Αντιπρόεδρος: ΓΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »    6972211417
Γραμματέας: ΠΙΤΣΙΝΗ-ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ »    6937425666
Ταμίας: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    »    6974146004
Μέλος: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

ΜΑΡΙΑ                             »   6973902381 
Μέλος: ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ »   6973372595
Μέλος: ΛΟΥΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ             »    6977916477

Ζ) ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τους συμπατριώτες
που με την ψήφο τους του εμπιστεύθηκαν τη διοίκηση
του Συλλόγου για τη διετία που ήδη άρχισε και υπό-
σχεται ότι θα προσπαθήσει με όλες του τις δυνάμεις
να φανεί άξιο αυτής της εμπιστοσύνης, για το καλό
του Συλλόγου και του χωριού μας. Καλεί όλους να
συσπειρωθούν και να στηρίξουν το Σύλλογο και την
εφημερίδα, με όσες δυνάμεις και τρόπους έχει ο
καθένας. Και θα είναι πάντοτε στη διάθεση όλων,
στα ως άνω τηλέφωνα. 

Η  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΚΑΙ  OI  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ          
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  (12 - 06 - 2016)

Συνέχεια από την 1η σελ.
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*Ολυμπιακός Ποδηλατικός δρόμος Ειρήνης: πραγματοποι-
ούμενος για 7η συνεχή χρονιά, ο ωραίος αυτός ποδηλατικός
αγώνας πέρασε πάλι από τη Νέα Φιγαλία, όπου οι ποδηλάτες
έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής από τους κατοίκους, λάτρεις
ή μη του ποδηλάτου, οι οποίοι βρίσκουν κάθε χρόνο την
ευκαιρία να έρθουν σε ζωντανή και κοντινή επαφή με το αγα-
πημένο τους άθλημα, να περιεργασθούν και να θαυμάσουν τα
ποδήλατα και να χειροκροτήσουν τους έμπειρες αθλητές. Η
υποδοχή διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και από
εθελοντές, με την κατασκευή ειδικής αψίδας, με την προσφορά
νερών στους ποδηλάτες και με θερμά χειροκροτήματα προς
ενθάρρυνσή τους. Κάποιοι, μάλιστα, πιο… ενθουσιώδεις, προ-
χώρησαν και σε -υπερβολικό, μάλλον- σημαιοστολισμό ορι-
σμένων σημείων, σαν να επρόκειτο περί εθνικής επετείου. Ας
είναι. Πάντως, οι αθλητές εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή
τους και τις θερμές ευχαριστίες τους για την Ζουρτσάνικη
υποδοχή και τη χαρακτήρισαν ως την καλύτερη σε όλη τη δια-
δρομή. 

*Ανακοίνωση για το νερό: η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης
υπενθυμίζει ότι το νερό προορίζεται για ύδρευση και όχι για
άρδευση. Σε όποιον χρησιμοποιεί το νερό του δικτύου για πό-
τισμα, θα επιβάλλεται πρόστιμο και διακοπή της υδροδότησής
του. Αλλά, ανεξαρτήτως τιμωρίας, η οικονομία στο νερό είναι
παγκοσμίως αναγκαία και πολύ περισσότερο στις περιοχές
που το καλοκαίρι έχουν έλλειψη νερού, όπως η δική μας.
Είναι κάτι, στο οποίο δεν επιτρέπεται να κοιτάμε μόνο τον
εαυτό μας, σε βάρος των συνανθρώπων μας, αλλά πρέπει να
πρυτανεύσει η λογική του κοινού συμφέροντος και το φιλότιμο. 

*Αστυνομία… περιοδεύουσα: απ’ το ολότελα κι απ’ το
ποτέ, καλύτερο το πότε-πότε. Κινητή μονάδα της Αστυνομίας
θα επισκέπτεται κατά καιρούς τη Νέα Φιγαλία και άλλα χωριά,
παρέχοντας επί τόπου αστυνομικές υπηρεσίες στους πολίτες.
Έτσι μπορούν να αποφευχθούν μερικές τουλάχιστον μετακι-
νήσεις που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, όσοι χρειάζονται
κάποιο έγγραφο της Αστυνομίας ή της Τροχαίας, μια θεώρηση
του γνήσιου της υπογραφής ή θέλουν να κάνουν κάποια κα-
ταγγελία κλπ. Μακάρι η αστυνομική παρουσία να ήταν συχνό-
τερη, ώστε, εκτός των άλλων, να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα
της κυκλοφορίας, το καλοκαίρι ιδίως, και το μαρτύριο από τα
μηχανάκια.

*Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το καλοκαίρι: όμως, δεν
είναι μόνον η Αστυνομία και η Τροχαία αρμόδια για το θέμα
αυτό, αλλά και ο Δήμος οφείλει να το επιλύσει ή, τουλάχιστον,
να το βελτιώσει. Και φαίνεται ότι αυτό σκοπεύει να κάνει.
Ήδη επεξεργάζεται προτάσεις και ιδέες για την αποσυμφόρηση
του κεντρικού δρόμου, από το Ηρώον μέχρι και το αγροτικό
ιατρείο, για την εφαρμογή των κανόνων του Κ.Ο.Κ. (Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας), με αιχμή την απαγόρευση της παράνομης
στάθμευσης και της παράλογης και μη αναγκαίας συγκέντρωσης
τόσων τροχοφόρων και στις δύο πλευρές του δρόμου και τη
λήψη και άλλων μέτρων, προς διευκόλυνση της τροχαίας κυ-
κλοφορίας και προς ανακούφιση και ασφάλεια των πεζών,
που ασφυκτιούν και ταλαιπωρούνται αφάνταστα. Είναι κάτι
πολύ αναγκαίο και πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι, εγκατα-
λείποντας, χωρίς διαμαρτυρίες, παλιές και κατεστημένες 
-κακές, οπωσδήποτε- συνήθειες.                                                                                                                                                            

*Αντιπλημμυρικά έργα: όπως μας ενημέρωσε και ο Δήμαρχος
κ. Νικόλαος Φάμελος, που παραβρέθηκε στην τακτική Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου μας, είναι σε εξέλιξη τέσσερα
σοβαρά έργα αντιστήριξης δρόμων με σκυρόδεμα και συλλογή
υδάτων, που ο Δήμος κατάφερε να χρηματοδοτηθούν από το
λεγόμενο ταμείο Μολυβιάτη, στο οποίο είναι συγκεντρωμένα
χρήματα από την εποχή των πυρκαγιών, το 2007. Ήδη είναι
εμφανή στο δρόμο Νέας Φιγαλίας-Θολού τα έργα αυτά, μετά
τα οποία θα ακολουθήσουν και άλλα, όπως είπε ο Δήμαρχος.
Επομένως, το χειμώνα κυρίως, αλλά και κατά τη θερινή
περίοδο, με την αυξημένη κίνηση, και η κυκλοφορία θα διεξά-
γεται ανετότερα και ασφαλέστερα και η εικόνα του δρόμου
θα αναβαθμιστεί αισθητικά.                                                                                                                                         

*Εθελοντική αιμοδοσία: την Κυριακή, 19 Ιουνίου, η Δ.Ε.Ο.Φ.
(Διασωστική Εθελοντική Ομάδα Φιγαλίας) και ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Νέας Φιγαλίας πραγματοποίησαν από κοινού την
6η κατά σειρά εθελοντική αιμοδοσία και συγκέντρωσαν αρκετές
μονάδες για την τράπεζα αίματος. Ήταν μια ακόμη αξιέπαινη
πρωτοβουλία των δύο ως άνω φορέων, που σε κάποιες περι-
πτώσεις μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Αχρείαστο να είναι,
αλλά όλοι ξέρουμε ότι το αίμα σώζει ζωές. Επομένως, η συμ-
μετοχή όλων, όσοι μπορούν, στην αιμοδοσία είναι εξαιρετικά
αναγκαία.                                                                                                                                                                            

*Ποδηλατική νίκη της Νέας Φιγαλίας στη Ζαχάρω: την
πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε με άνεση ο
νεαρός συμπατριώτης μας και επιδέξιος ποδηλάτης Κώστας
Μπινιώρης, στις ηλικίες των Γυμνασίων, παίρνοντας μέρος σε
ποδηλατικούς αγώνες, που έγιναν πρόσφατα στη Ζαχάρω.
Θερμά συγχαρητήρια. Και σε ανώτερα.

Α) Από τη ζωή μου ως μαθητή

Είμαστε στην Τετάρτη Δημοτικού. Δάσκαλός μας
ήταν ο κύριος Νίκος. Τώρα θα μου πείτε ποιος Νίκος.
Γιατί και οι δύο το ίδιο όνομα είχαν. Είχε, λοιπόν,
επικρατήσει, δεν ξέρω με ποιόν τρόπο, για να τους
ξεχωρίζουμε, να λέμε: Ο κύριος Νίκος και ο κύριος
Δάβανος. Ο κύριος Καπλάνης, λοιπόν.

Εκάναμε ανάγνωση και το κεφάλαιο ήταν «Ένας
μικρός Βιοπαλαιστής». Έλεγε για ένα ορφανό παιδάκι,
που τα βράδια δούλευε σε ένα μανάβικο, κουβαλώντας
με ένα καρότσι πράγματα, για να βοηθήσει τη μάνα
του, να τα φέρει βόλτα και το πρωί πήγαινε στο σχο-
λείο. Αλλά μικρό και αδύνατο όπως ήταν, κουραζόταν,
και μια μέρα το πήρε ο ύπνος στο σχολείο. Το ρωτάει
λοιπόν ο δάσκαλος και αυτό νυσταγμένο, όπως ήταν,
δεν παρακολουθούσε, με αποτέλεσμα, όπως περι-
γράφει το κείμενο, «ο δάσκαλος να γίνει έξω φρε-
νών».

Όταν, λοιπόν, φτάσαμε στην επεξεργασία του
κειμένου, κάποιος συμμαθητής ερώτησε στις άγνωστες
λέξεις, τι θα πει «έξω φρενών». Σηκώνει τότε το
χέρι του ένας συμμαθητής μας (το όνομά του δεν το
αναφέρω για ευνόητους λόγους) και δίνει την ερμη-
νεία: «έξω φρενών θα ειπεί, πάτησε τα φρένα και
πεταχτήκανε όξω!..». Ποιος ξέρει; Ίσως το συσχέτισε
με το καρότσι του παιδιού και έδωσε αυτή την απάν-
τηση.

Άλλη μια φορά πάλι, σε άλλο ανάγνωσμα, που
αναφερόταν στο Μεσολόγγι, κάποιος ρώτησε σαν
άγνωστη λέξη, τι σημαίνει Μεσολόγγι. Και τότε πάλι
ο ίδιος μαθητής σηκώνεται με προθυμία και δίνει την
απάντηση: «Γύρω-γύρω χωράφια και στη μέση λόγ-
γος!..» 

Β) Από τη διδασκαλική μου ζωή 

• Υπηρετούσα κάποτε σε ένα διθέσιο Δημοτικό
Σχολείο. Εδώ, στο Νομό Ηλείας. Είχα τις τρεις
μεγάλες τάξεις. Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη. Τις μικρές
τάξεις τις είχε δασκάλα. Τότε κάναμε μάθημα πρωί
και απόγευμα. Το πρωί κάναμε τα δύσκολα μαθήματα
και για το απόγευμα αφήναμε τα πιο εύκολα. Και
τούτο γιατί μετά το φαγητό, σε συνδυασμό με την
πρωινή κούραση, έπεφτε η απόδοση των μαθητών
και δεν παρακολουθούσαν άνετα το μάθημα. Εδώ
που τα λέμε, κάποιοι ενύσταζαν κιόλας μέσα στην
τάξη. Αλλά και εμείς οι δάσκαλοι δεν είμαστε και
στα καλύτερά μας το απόγευμα.

Μια μέρα, λοιπόν, είχαμε Ιστορία στην Τετάρτη
τάξη. Σηκώνω ένα μαθητή, το Φώτη, να ειπεί το μά-
θημα. Ο Φώτης ήταν ένας μαθητής περιορισμένων
δυνατοτήτων. Δεν τα έπαιρνε τα γράμματα, όπως
λέμε. Είχε και μια δυσχέρεια στην ομιλία. Αργά αργά
και πολλές φορές χωρίς ειρμό.

Το μάθημα ήταν «ο εξοστρακισμός του Δίκαιου
Αριστείδη».

Αρχίζει, λοιπόν, ο Φώτης με το δικό του ρυθμό να
λέει το μάθημα. 

Και … του γράψανε … το όνομά του …  απάνου
σε ένα … χαλικάκι … και … τον… εξουρίσανε (αντί
να ειπεί τον εξορίσανε). Με το που ακούω εγώ «τον
εξουρίσανε», μυρίστηκα αμέσως μαργαριτάρι και
δήθεν ξαφνιασμένος τον ρωτάω: Τι τον κάνανε;

- Τον εξουρίσανε. Έτσι λέει το βιβλίο. (ας το προ-
χωρήσουμε, σκέφτομαι)

- Πού;
Σηκώνει ο Φώτης το χέρι του και με την ανάποδη

της παλάμης του μου δείχνει το μάγουλο λέγοντας:
- Εδώ (στα μάγουλα δηλαδή, κανονικό ξύρισμα)

- Ποιος τον ξύρισε;
- Δεν ξέρω.
- Ε, καλά, δεν ξέρεις ποιος τον ξύρισε;
- Ο Πανάγος!... μου απαντάει ο Φώτης.
Πανάγος, ήταν ο κουρέας του χωριού, άρα πολύ

σωστά σκέφτηκε. Ποιος άλλος θα μπορούσε να τον
ξουρίσει!

• Μια άλλη φορά, πάλι απόγευμα, πάλι μάθημα
Ιστορίας, πάλι ο Φώτης εξεταζόμενος. Κεφάλαιο «η
μάχη του Μαραθώνα».

Ξαναρχίζει ο Φώτης με το δικό του ρυθμό: και …
οι Έλληνες … εμανικώσανε … τους Πέρσες … και
… τους πετάξανε … στη θάλασσα…

Επειδή αργούσε να συνεχίσει και επειδή εγώ
είχα το προηγούμενο με τα μαργαριτάρια του Φώτη,
λέω: εκεί, λοιπόν, παιδιά ήτανε και ο Φώτης με τη
σφεντόνα και εσκότωσε μερικούς Πέρσες.

Πρέπει ίσως εδώ να διευκρινίσω ότι την προ-
ηγούμενη ημέρα του είχα κάνει παρατήρηση, διότι
είχε σφεντόνα και σκότωνε πουλιά.

Τελειώνοντας, λοιπόν, τη φράση μου «…και ο
Φώτης με τη σφεντόνα εσκότωσε μερικούς Πέρσες»,
τον ρωτάω απότομα:

- Έτσι δεν είναι Φώτη;
Και ο Φώτης μου απαντάει:
- Ε… δε θυμάμαι…  Πάει τόσος καιρός!... 

• Και μια ιστορία επίσης αληθινή πέρα για πέρα,
που θα μπορούσε όμως να είναι και ανέκδοτο, γιατί
είναι για γέλια ή, μάλλον, και για γέλια.

Πρωτοδιορίστηκα το 1964 σε ένα ορεινό χωριό
της Ηλείας, την Αγία Κυριακή, κοντά στη Δίβρη.
Ορεινό, απομακρυσμένο και μικρό.

Κάποιο απόγευμα, ενώ έκανα μάθημα, ένιωσα
στομαχική διαταραχή. Επιτακτική ανάγκη, να πάω
επειγόντως στην τουαλέτα. Το σχολείο δεν είχε
τουαλέτα. Τι να κάνω τώρα; Πιστεύω ότι όλοι έχουμε
βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση. Το θέμα είναι επεί-
γον. Βρίσκεσαι σε απόγνωση. Τρέχω, λοιπόν, στο
πλησιέστερο σπίτι. Ήταν του Γραμματέα της Κοινό-
τητας. Είχα μια παραπανήσια οικειότητα, διότι ήταν
και αυτός μια από τις «Αρχές» του τόπου. Φωνάζω,
λοιπόν, τη γυναίκα του:

- Κυρά Θανάσω. Κυρά Θανάσω.
- Ε, ποιος είναι;
- Εγώ είμαι, ο δάσκαλος.
- Α, καλώς τονε. Τι θέλεις;
- Πού έχεις τουαλέτα;
- Τι πράγμα; 
- Τουαλέτα.
- Τι είναι αυτό;
- Μέρος, καλέ, καμπινέ.
- Αϊ καημένε δάσκαλε, πέρα κει ούλα τα πουρνάρια

δικά σου είναι.
Ούτε αυτή είχε. Φεύγω σφαίρα για τα πουρνάρια.

Τι να κάνω!..
Την άλλη μέρα στέλνω στη Δίβρη και μου φέρνουν

τρείς τσίγκους. Βρίσκω και ξύλα και έστησα ένα
πρόχειρο καμπινέ. Για πόρτα λινάτσα. Μιλάμε για
πολυτέλεια πλέον για την εποχή.

Την άλλη χρονιά πήγα στο Δραγώγι. Πρώτα-
πρώτα κοίταξα αν το σχολείο είχε τουαλέτα. Δεν
είχε. Τη δουλειά πλέον την ήξερα. Τρεις τσίγκους
από την Ανδρίτσαινα και έτοιμη. Δύσκολα χρόνια.
Αδιανόητα πράγματα για σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, τα
θυμάμαι με νοσταλγία. Υπήρχαν άλλα καλά που σή-
μερα τείνουν να εκλείψουν.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ   

Nέα  από  το  χωριό  μας ΣΧΟΛΙΚΑ  «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ»  

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ζουρτσάνων Αθήνας και Πειραιά 

«Ο  ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 
Βερανζέρου 23Α, 104 32 Αθήνα 

Τηλ.: 210 5239423
•••

Εκδότης - Διευθυντής: 
Βασίλειος Κ. Γλούμης 

Ουρανουπόλεως 12, Τ.Κ. 111 42 Αθήνα 
Τηλ.: 210 2927747 

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

•••
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 
Θεοδοσίου  23  Ίλιον  Τ.Κ. 13121 

Τηλ.-Fax: 210 2619 003 - 210 2619 696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

•••
EΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ

Εσωτερικού Ευρώ: 10 
Εξωτερικού  $ 40

Μαθήματα  Γερμανικών
ΑΛΕΞΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής  Γερμανικών

Πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πανεπιστημίου Αθηνών

Τηλ.: 6972117298    
alexiosdeutsch@gmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  
Β.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

Λ. Δημοκρατίας 304  Άγιοι Ανάργυροι  

Τηλ.: 210 2310942  Φαξ: 210 2310963  
Κιν.: 697 8686 427

e-mail: gotaxisinfo@gmail.com
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• Εκεί που παλιότερα λειτουργούσε ο ιππόδρομος,
στο τέλος της καθόδου της Λεωφόρου Συγγρού προς
τη θάλασσα και αμέσως μετά το Ωνάσειο Καρδιοχει-
ρουργικό Κέντρο, απλώνεται και υψώνεται ένα από τα
μεγαλύτερα και σημαντικότερα έργα που έχει δει ποτέ
η Αθήνα και η χώρα ολόκληρη. Είναι το Κέντρο Πολιτι-
σμού, του οποίου το σχεδιασμό, την κατασκευή και το
τεράστιο κόστος είχε εξολοκλήρου αναλάβει το «Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος» (ελληνική συντομογραφία ΙΣΝ και
αγγλική SNF= Stavros Niarchos Foundation).                                                                                                                     

• Η Όπερα και η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι το… βαρύ
πυροβολικό του, τα δύο μεγάλα και βασικά του πολιτιστικά
κεφάλαια. Στο ένα θα μεταστεγαστεί η Εθνική Λυρική
Σκηνή, φεύγοντας, επί τέλους, από την άβολη αίθουσα
της οδού Ακαδημίας, και στο άλλο θα μεταφερθεί η
Εθνική Βιβλιοθήκη, με πάνω από δύο εκατομμύρια βιβλία.
Έτσι θα εκλείψει το αδιαχώρητο και η δυσλειτουργία
που από πολλά χρόνια παρατηρείται στο εμβληματικό
κτήριο της οδού Πανεπιστημίου (έργο του Δανού αρχι-
τέκτονα Θεόφιλου Χάνσεν, που αποτελεί μέρος της πε-
ρίφημης Αθηναϊκής Τριλογίας νεοκλασικών κτηρίων,
στην οποία συμπεριλαμβάνονται επίσης η Ακαδημία
Αθηνών και το παλαιό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών).
Τόσο στη Βιβλιοθήκη όσο και στη Λυρική Σκηνή έχουν
προβλεφθεί ωραίοι και άνετοι χώροι για διάφορες άλλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις ζωγραφικής, εκπαι-
δευτικά προγράμματα, συνέδρια κλπ.).                                                                                                                                                                                                        

• Το πάρκο του Κέντρου είναι, επίσης, ένας θαυμάσιος
χώρος και η περιήγησή του προσφέρει στους επισκέπτες
μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Σχεδόν 300 στρέμματα, με
άνετους διαδρόμους, με πλήθος από ωραιότατες ελιές,
με χιλιάδες θάμνους και βότανα της ελληνικής και με-
σογειακής υπαίθρου, (που μοσχοβολούν ανάλογα με
την εποχή), με υπαίθριες μουσικές και θεατρικές σκηνές,
με αμφιθεατρικές εξέδρες θεατών, αλλά και… φιλόξενο
γρασίδι που πολλαπλασιάζει τις διαθέσιμες θέσεις, με
προσεγμένους χώρους για αθλητικές και άλλες δρα-
στηριότητες και με πολλές ακόμα εκπλήξεις, που δεν
μπορούν όλες να ανακαλυφθούν με μία μόνον επίσκεψη
ούτε να καταγραφούν σε ένα σύντομο άρθρο της εφη-
μερίδας.                                                      

• Το μεγάλου μήκους κανάλι θαλασσινού νερού σε
μία πλευρά του πάρκου, είναι, επίσης, μια εντυπωσιακή
κατασκευή, που νομίζεις ότι συνδέει το πάρκο με τη
φαληρική θάλασσα, αλλά και παράλληλα εξυπηρετεί κι
άλλους πρακτικούς σκοπούς, όπως μικρές ιστιοπλοΐες,
υποδοχή και αποστράγγιση ομβρίων υδάτων κλπ.                                                                                                                   

• Ο σπουδαίος Ιταλός αρχιτέκτονας Ρέντσο Πιάνο
και πολυπληθείς συνεργάτες του είχαν αναλάβει το
σχεδιασμό και την κατασκευή του μεγάλου και πολύ-
πλοκου αυτού έργου. Και ενώ τα μοντέρνα και επιβλητικά
κτήρια θυμίζουν ευρωπαϊκές και αμερικανικές μεγα-
λουπόλεις, το πάρκο μάς βεβαιώνει ότι βρισκόμαστε σε
ελληνικό και μεσογειακό περιβάλλον. Όλα αυτά δεν
είναι τυχαία. Οφείλονται στις ιδέες και στη μαστοριά
των κατασκευαστών, στην αισθητική αντίληψη και τη
«φιλοσοφία» που πρυτάνευσε στις επιλογές τους, εκτός
από τις πρακτικές και λειτουργικές λύσεις που απαι-
τούνταν για ένα τέτοιο έργο. Ο μεγάλος αρχιτέκτονας
δήλωσε περήφανος που η Μεσόγειος διαθέτει πλέον
άλλο ένα δικό του επίτευγμα. Τα βασικά υλικά του,
είπε, ήταν φως, αέρας και αύρα. Με αυτά έγινε το έργο
αβίαστα, σαν το αεράκι που φυσάει από τον Σαρωνικό,
και με την ίδια άνεση που ένα μικρό ευέλικτο σκάφος
θα έφτανε στο επιβλητικό κτήριο από τη θάλασσα. Ως
αρχιτέκτονας με όραμα, γνωρίζει, επίσης, ότι σημαντικό
ρόλο διαδραματίζουν και οι συμβολισμοί. Οι πόλεις,
είπε, χρειάζονται τέτοιου είδους κέντρα, γιατί αυτά
δίνουν ελπίδα και βοηθούν τους ανθρώπους να αισθά-
νονται όμορφα. Αν, μάλιστα, αυτό συμβεί σε περίοδο
κρίσης, είναι ακόμα πιο σημαντικό. Δεν ξέχασε, επίσης,
να υπενθυμίσει και την αρχαία Ελλάδα, αφού τον ενιαίο
χώρο μεταξύ Όπερας και Εθνικής Βιβλιοθήκης τον ονό-
μασε συμβολικά «Αγορά», που ήταν στην αρχαιότητα ο
χώρος συνεύρεσης των πολιτών.                                                                               

• Η πρώτη γνωριμία του κοινού με το Κέντρο Πολι-
τισμού πριν από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας
του, που τοποθετείται στους πρώτους μήνες του 2017,
έγινε στο τετραήμερο 23-26 Ιουνίου, κατά το οποίο οι
επισκέπτες έφτασαν τις 115.000. Την Πέμπτη, 23 Ιουνίου,
πραγματοποιήθηκε αγώνας δρόμου 6 χιλιομέτρων.
Σχεδόν 4.000 δρομείς ξεκίνησαν από το καλλιμάρμαρο
Παναθηναϊκό Στάδιο στις 9.00 το βράδυ και μέσα στο

ημίφως και στη δροσιά της ώρας κατηφόρισαν στην
απαλλαγμένη από αυτοκίνητα κάθοδο της Λεωφόρου
Συγγρού, ένα ανθρώπινο ποτάμι, που άλλαξε, έστω και
για λίγο, την εικόνα της πολύβουης αυτής οδικής αρτη-
ρίας, καθώς, μάλιστα, αναβόσβηναν φαντασμαγορικά

τα προσαρμοσμένα στα παπούτσια των δρομέων λαμ-
πάκια, που τους είχαν διανείμει στην αφετηρία οι διορ-
γανωτές.

Ο γράφων είχε την τύχη, μαζί με κάποιους ακόμη
Ζουρτσάνους δρομείς της παρέας, να τρέξει στον αγώνα
αυτό, που τερματίστηκε μέσα στο Κέντρο, εκεί που
άρχιζε η μαγευτική πρώτη επαφή με το χώρο και τα
κτήρια. Αλλά και τις άλλες μέρες δόθηκε η ευκαιρία για
επανάληψη της επίσκεψης, για περιήγηση στο πάρκο,
για παρακολούθηση εξαιρετικών μουσικών εκδηλώσεων
από πρωτοποριακούς ξένους και Έλληνες καλλιτέχνες,
για επίσκεψη σπουδαίας έκθεσης ζωγραφικής και άλλα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι κάθε μέρα, από το πρωί, υπήρχε
οργασμός εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων
για μικρούς και μεγάλους, από αθλοπαιδιές μέχρι και

φιλοσοφικές συζητήσεις, με συμμετοχή γνωστών πα-
νεπιστημιακών καθηγητών φιλοσοφίας και άλλων δια-
νοουμένων. Δεν έλειψε, βέβαια και το σκάκι, στο οποίο
οι μικροί σκακιστές είχαν την τύχη να βρεθούν «αντίπα-
λοι» με έναν παλαιότερο θρύλο και παγκόσμιο πρωτα-
θλητή, που είχε προσκληθεί από το Ίδρυμα για το σκοπό
αυτό, τον σοβιετικό Γκάρι Κασπάροφ.                                                                                                                                                                                      

• Το έργο δε θα αργήσει να παραδοθεί από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Δημόσιο. Την Κυριακή,
26 Ιουνίου, το βράδυ, όταν ο πρόεδρος του Ιδρύματος
Ανδρέας Δρακόπουλος, σε σύντομη ομιλία του προς
πλήθος θεατών της υπαίθριας κεντρικής καλλιτεχνικής
σκηνής, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ένα επιφώνημα
δυσφορίας, αν όχι και απογοήτευσης, βγήκε από τον
κόσμο. Πράγματι, υπάρχει προβληματισμός για το κατά
πόσον είναι σε θέση το Δημόσιο να αναλάβει το κόστος
λειτουργίας και συντήρησης του τεράστιου έργου (του
οποίου οι εισπράξεις από καλλιτεχνικές και άλλες εκ-
δηλώσεις δεν θα επαρκούν για την αυτοχρηματοδότησή
του), αλλά και φόβος για τις διοικητικές και διαχειριστικές
αδυναμίες που το κράτος έχει επιδείξει σε ουκ ολίγες
περιπτώσεις.                                                                                                                                                        

Απαντώντας στον σκεπτικισμό του κοινού και στο
σχετικό προβληματισμό, ο πρόεδρος διευκρίνισε ότι
«αν το κράτος διαχειριστεί σωστά την υποδομή, εμείς
θα είμαστε εκεί, καλή τη πίστει, να βοηθήσουμε με τον
προϋπολογισμό και κάποια προγράμματα. Επίσης, αν
μας το ζητήσουν οι δύο φορείς, η Εθνική Λυρική Σκηνή
και η Εθνική Βιβλιοθήκη, θα προσπαθήσουμε να βοηθή-
σουμε. Δεν το κάνουμε για να πατρονάρουμε κανέναν,
θέλουμε να βοηθήσουμε στη σωστή διαχείριση». Υπό
την προϋπόθεση, βέβαια, όπως είπε, ότι η κυβέρνηση
και η κοινωνία θα σεβαστούν το έργο και θα το αξιοποι-
ήσουν, γιατί είναι έργο όλων. Ανήκει στον κόσμο, στην
κοινωνία και πιστεύουμε ότι δε θα το αφήσουν απρο-
στάτευτο. Γιατί, αν η Πολιτεία και οι πολίτες δεν
μπορούμε να αναδείξουμε και να προστατέψουμε ένα
τέτοιο έργο, καλύτερα να πνιγούμε στη θάλασσα!.                                                                                                                                                                  

• Ευχόμαστε ολόψυχα να δικαιωθεί η αισιοδοξία
του προέδρου, για να σωθεί και να αξιοποιηθεί σωστά
το έργο, αλλά και για να γλυτώσουμε κι εμείς από τον
πνιγμό που θα μας αξίζει, αν -ό μη γένοιτο!- τα πράγματα
δεν πάνε καλά!     

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2016

Το  Κέντρο  Πολιτισμού  του  «Ιδρύματος  Σταύρος  Νιάρχος» 

Το ψηλό «γυάλινο» κτήριο της Βιβλιοθήκης

Άποψη του καναλιού με φόντο 
το ανάερο ενεργειακό Στέγαστρο

Η Λυρική Σκηνή

Μικροί ιστιοπλόοι στο κανάλι

Η μεγάλη υπαίθρια καλλιτεχνική σκηνή

- ΦΛΕΣΣΑ
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Από τα πάνω χωριά ήταν ο Πανάγος. Κόντευε τα
εξήντα. Ζούσε με τη γυναίκα του. Οι δυο τους. Το
κορίτσι παντρεμένο στον κάμπο. Το παιδί στην Αθήνα,
δούλευε στις οικοδομές.

Κανά δυο χωραφάκια, τον κήπο τους, δυο μουλάρια,
πέντε-έξι μαρτίνες, κότες, κουνέλια. Κουτσά στραβά τα
βόλευαν. Τίποτα το περιττό, τίποτα το παραπανίσιο.
Τσίμα τσίμα, που λέει ο λόγος.

Ένα Σάββατο του λέει η Πανάγαινα:
- Αύριο πρέπει να πας στη Ζούρτσα.
- Γιατί;
- Έχουμε του κόσμου τις ανάγκες.
- Τι ανάγκες;
- Η ζάχαρη τελειώνει, αλάτι δεν έχουμε, οινόπνευμα

δεν υπάρχει, θέλουμε λίγο βακαλάο κι άλλα κι άλλα. Θα
σου τα ειπώ τελευταία ώρα, όταν ξεκινάς, για να μην τ’
αλησμονήκεις. 

- Και με τι λεφτά, ρε γυναίκα;
- Δεν έχεις καθόλου;
- Πού να τα βρω; Να τα γεννήσω;
Η Πανάγαινα έμεινε για λίγο σκεφτική.
- Τήρα να ειδείς. Έχω πήξει πέντε-έξι οκάδες τυρί.

Θα είναι και καμιά εικοσαριά ζευγάρια αυγά. Φόρτω και
το ένα μουλάρι με ξύλα. Πιστεύω να φτάνουν. Τι λες;

- Πού να ξέρω; Ανάλογα τι θα μου ειπείς να ψωνίσω.
Χρωστάω και ένα δεκάρικο στο Γιωργάκο, που μου ατσά-
λωσε τις αξίνες. Τόνε βλέπω τον άνθρωπο και ντρέπομαι.
Αλλάζω δρόμο.

- Ε, τότε να πιάσουμε και δυο κοκόρια.
- Καλά λες. Να πιάσουμε. Καλά που το σκέφτηκες.
- Το νου σου μόνο μη μου πάρεις τον καλό κόκορα.

Σε λίγο καιρό θέλω να βάλω κλώσα.
- Καλά.
Ξημέρωσε η Κυριακή. Φόρτωσε το ένα μουλάρι με

ξύλα ο Πανάγος, κρέμασε στο πίσω κολιτσάκι τ’ αλλουνού
τα δυο κοκόρια, έβαλε στην τέσα το τυρί και σε ένα
καλάθι τα αυγά, μαζί με άχυρο, να μη σπάσουν. 

Την ώρα που ξεκίναγε του λέει η Πανάγαινα:
- Άμα το θυμηθείς, πάρε μου και λίγες αγοραστές

ελιές.
- Τί τις θέλεις; έχουμε μια ολόκληρη στάμνα στο

κατώι. 
- Ε, άλλα ’ν’ τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκου-

βάγιας.
- Καλά.
Σε καμιά ώρα έφτασε στη Ζούρτσα. Προσπάθησε

πρώτα να πουλήσει τα ξύλα για να ξεφορτώσει το
μουλάρι. 

- Πόσο τα πουλάς; του λέει ο μπακάλης. 
- Οχτώ δραχμές;

- Οχτώ δραχμές; Πολλά είναι. Αν θέλεις έξι.
- Ε, όχι και έξι. Ξέρεις πόση δουλειά έχει για να

κόψεις ένα φόρτωμα; Δωσ’ μου τουλάχιστον εφτά.
- Καλά. Τράβα ξεφόρτω τα κάτου στην αυλή.
Με την ίδια διαδικασία πούλησε το τυρί, τα αυγά και

τα κοκόρια. Εμάζεψε κάμποσα λεφτά.
Πρώτη του δουλειά να πάει στο Γιωργάκο, το μάστορα,

να ξοφλήσει το χρέος. Ύστερα στον μπακάλη. Βάλε και
τούτο, βάλε και κείνο, πήρε ό,τι του είχε ειπεί η νοικοκυρά. 

Στο τέλος του λέει του μπακάλη:
- Φτιάξε μου ένα χωνάκι να χωράει μέσα μια πλοχεριά

πράγμα.
- Τι το θέλεις;
- Το χρειάζομαι. Φτιάχ’ το μου εσύ και μη ρωτάς.
Εδώ κάνω μια παρένθεση. Τότε, τη δεκαετία του πε-

νήντα, ούτε πολυμπάγκ υπήρχαν, ούτε σακούλες διαφό-
ρων μεγεθών. Έφτιαχναν οι μπακάληδες χωνάκια με
χαρτί. Έστριβαν το χαρτί με τρόπο για να γίνει χωνί και
έβαζαν μέσα ό,τι μπορούσε να μπει. Καραμέλες, κουφέτα,
στραγάλια, σόδα, πιπέρι και άλλα και άλλα μικροπράγματα.
Κλείνει η παρένθεση.

Του φτιάχνει ο μπακάλης ένα χωνί, το παίρνει ο Πα-
νάγος, το διπλώνει με προσοχή και το βάνει στην τσέπη
του.

Αφού τελείωσε τα ψώνια, πάει στην ταβέρνα του
Μανιάτη μαζί με άλλους συγχωριανούς του και κοντο-
χωριανούς του, τρώνε βακαλάο τηγανητό ή πατσά,
πίνουν και τα κρασάκια τους και λακριντεύουν.  

Κατά τις τρεις η ώρα ξεκινάει για να επιστρέψει στο
χωριό του. Μόλις έφτασε, δένει τα ζα στο κατώι και,
χωρίς να τον πάρει χαμπάρι η Πανάγαινα, ανοίγει τη
στάμνα με τις ελιές και βάνει μια πλοχεριά στο χωνάκι.
Το κλείνει και το βάνει στο σακούλι με τα άλλα ψώνια.
Ξεφορτώνει και μπαίνει στο σπίτι.

- Καλώς τονε. Τι έκαμες;
- Τι να κάμω; Εντάξει. Έκαμα τις δουλειές μας.
Η Πανάγαινα βγάζει ένα ένα τα ψώνια από το σακούλι

και τα ταχτοποιεί στο ντουλάπι. Φτάνει και στις ελιές.
Τις ανοίγει με λαχτάρα, δοκιμάζει μια και λέει:

- Ετούτες μάλιστα. Πώς τις φτιάχνουνε τις μαγκούφες
και είναι τόσο νόστιμες;

Την κοιτάζει αινιγματικά ο Πανάγος και της λέει:
- Τι να λες μωρ’ κακομοίρα. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. 
- Τι λες ρε;
- Τι λέω; Οι ελιές είναι από τις δικές μας.
- Αποκλείεται. Με κοροϊδεύεις.
- Αυτό που σου λέω εγώ. Μόνο τράβα στο κατώι και

κλείσε τη στάμνα, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι την
έκλεισα καλά, μη μπει μέσα κάνας πόντικας.

Δε μου βγάνεις την ιδέα ότι επίτηδες την άφησε μι-

σάνοιχτη τη στάμνα ο πονηρός, για να έχει μια χειροπιαστή
απόδειξη. 

Πάει η Πανάγαινα στο κατώι, δοκιμάζει μια ελιά, τη
βρίσκει όμοια. Κλείνει τη στάμνα και γυρίζει αμίλητη. Τι
να ειπεί η κακομοίρα. 

Μετά από καιρό το διηγείτο ο Πανάγος με καμάρι.
Την έκανα και κατάπιε τη γλώσσα της. Έβαλε την ουρά
στα σκέλια. Πού να μου ξαναζητήσει πια αγοραστές
ελιές.

Από την πρώτη στιγμή που άκουσα αυτή την ιστορία,
παιδί ακόμα, άρχισα να αναρωτιέμαι. Έκανε καλά ο Πα-
νάγος με αυτή του την ενέργεια ή όχι; δεν είναι εύκολη
η απάντηση. Εγώ δεν ξέρω αν θα το έκανα.

Με την ενέργειά του αυτή ο Πανάγος, ίσως έβγαλε
από την πλάνη της τη γυναίκα του, την προσγείωσε
στην πραγματικότητα και ίσως ίσως της τόνωσε το ηθικό,
ότι δηλαδή, να, και εσύ φτιάχνεις καλές ελιές. Χαρά στο
πράμα. Τύφλα να έχουν οι αγοραστές.

Από την άλλη, όμως, της στέρησε την ψευδαίσθηση
μιας απόλαυσης, μιας ευχαρίστησης, μιας μικροχαράς,
που της έδιναν οι αγοραστές ελιές. Διότι δε νομίζω, η
Πανάγαινα, με τον τρόπο που ζούσε, να είχε πολλές ευ-
καιρίες να νοιώσει μια μικροχαρά, μια ευχαρίστηση που
δίνουν μερικά απλά πράγματα, που νομίζουμε ή έτσι θέ-
λουμε να νομίζουμε ότι είναι. Όλοι μας εξάλλου θέλουμε
να πιστεύουμε σε κάτι, είτε αληθινό είτε ψεύτικο, αρκεί
να μας καλύπτει μια εσωτερική ανάγκη, μια επιθυμία.
Δύσκολο, λοιπόν, να αποφασίσει κανείς ποιο είναι το
σωστό και ποιο όχι.

Ο καθένας ας δώσει την απάντηση που νομίζει…

Σημείωση:
Η ιστορία αυτή εξελίχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του

1950. Μόλις (το 1953) είχαν αφαιρεθεί τα τρία μηδενικά
από τα χρήματα. Έτσι το χιλιάρικο έγινε δραχμή. 

Η οκά ίσχυσε ως μονάδα μέτρησης βάρους μέχρι το
1959, που καθιερώθηκε το κιλό.

Είχε 400 δράμια, που αντιστοιχούσαν σε 1.280 γραμμάρια.    
Για να ενημερωθούν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι

παλιοί τις τιμές της εποχής εκείνης, παραθέτω μερικές
τιμές πραγμάτων που θυμάμαι.

Ο βακαλάος είχε 6,50 δραχμές η οκά, το τυρί (φέτα) 8,
τα μακαρόνια 2,50, το λάδι 9, το κρέας από 4 μέχρι 9,
ανάλογα το σφαχτό, οι ρέγγες 7,50. Το αυγό 0,50. Ένας
καλός κόκορας είχε 15 με 20 δραχμές.

Κατά έναν πρόχειρο υπολογισμό, ο Πανάγος πρέπει να
συγκέντρωσε γύρω στο εκατοστάρικο από τα πράγματα
που πούλησε. Καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό για την εποχή
εκείνη. Πρέπει να του έμειναν και ρέστα.- 

ΟΙ  ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ  ΕΛΙΕΣ  (αληθινή  ιστορία)

Α. Ο Ιούλιος, ο έβδομος μήνας του Γρηγοριανού ημε-
ρολογίου, με διάρκεια 31 ημερών, ήταν ο πέμπτος μήνας
του δεκάμηνου ρωμαϊκού έτους, από όπου η αρχική ονο-
μασία του, Quintilis, δηλαδή Πέμπτος (μήνας) από το
λατινικό quintus (πέμπτος). Με την προσθήκη των μηνών
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου από το Νουμά Πομπίλιο και
την κατοπινή προώθησή τους στην αρχή του έτους, ο
Ιούλιος έγινε έβδομος μήνας του.

Αργότερα ο Μάρκος Αντώνιος, μετά τη δολοφονία του
Ιουλίου Καίσαρα, μετονόμασε τον Quintilis σε Julius (Ιούλιο)
προς τιμή του αναμορφωτή του ημερολογίου, Ιουλίου Καί-
σαρα, που σύμφωνα με τη παράδοση, είχε γεννηθεί την
7η ημέρα αυτού του μήνα.

Ο Πλούταρχος, στο κεφ. 19 του έργου του Βίος Νουμά,
αναφέρει: «… των δε λοιπών έκαστον από της τάξεως,
ώσπερ αριθμούντες ωνόμαζον πέμπτον, έκτον, έβδομον,
όγδοον, ένατον, δέκατον. Είτα ο πέμπτος από Καίσαρος
του καταγωνισαμένου Πομπήιον, Ιούλιος…» (Σημείωση
Σύνταξης: σε νεοελληνική μετάφραση, σημαίνει: «…από
τους υπόλοιπους, αριθμούσαν τον καθένα και από τη σειρά
του και τον ονόμαζαν πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο,
δέκατο. Έπειτα ο πέμπτος ονομάστηκε Ιούλιος, από τον
Καίσαρα, που νίκησε τον Πομπήιο…»). 

Τον Ιούλιο εορτάζονταν στη Ρώμη και στις μεγάλες πό-
λεις της Ιταλικής Χερσονήσου τα Matralia, μια γιορτή που
ήταν αφιερωμένη στη mater Matura, τη προστάτιδα της
μητρότητας και της τεκνοποίησης, ιδιότητες που ήταν
επίσης της Ήρας.

Β. Στην Ελλάδα, παρά την επικράτηση ως επίσημου
του Ιουλιανού ημερολογίου και ονοματολογίου των ρω-
μαϊκών μηνών, και αργότερα του Γρηγοριανού, ποτέ δεν
έπαψε να υπάρχει παράλληλη, ανεπίσημη γεωργική, κτη-
νοτροφική, ή αργότερα, η χριστιανική, ονοματοθεσία των
μηνών όλου του έτους. Όλες αυτές οι ονομασίες είναι
σχετικές με τη θέση των μηνών στο έτος, με τις γεωργικές
και τις κτηνοτροφικές εργασίες, που εκτελούνται στους
αντίστοιχους μήνες, καθώς και με τις χριστιανικές εορτές,
που πανηγυρίζονται κατά τη διάρκειά τους.

Έτσι, ο Ιούλιος αναφέρεται και ως Ιούλης, Δευτερόλης
και Δευτερογιούλης, ως δεύτερος και κύριος μήνας του
καλοκαιριού, εφόσον πρώτος μήνας του καλοκαιριού –
Πρωτόλης, πρωτογιούνης ή πρωτογιούλης, θεωρείται ο

Ιούνιος.
Γενικά στην αγροτική Ελλάδα ο Ιούλιος ονομάζεται

Αλωνάρης, Αλωνητής, Αλωνιάτης ή Αλωνευτής, γιατί τότε
γινόταν -και γίνεται- το αλώνισμα των δημητριακών. Τον
Ιούνιο ή Θεριστή, όπως συνήθιζαν να το λέγουν στις αγρο-
τικές ορεινές περιοχές, αλλά και όπως τον συνήθιζαν και
οι παλαιότεροι στην περιοχή του χωριού μας και των γει-
τονικών χωριών, έπρεπε όλα τα σιτηρά (δημητριακά) να τα
θερίσουν, να τα κάνουν δεμάτια και να τα κουβαλήσουν
στα αλώνια, για να τα αλωνίσουν τον Ιούλιο ή Αλωνάρη.

Στη διάρκεια του θέρους υπήρχε βιασύνη, για να μη
μείνουν τα σπαρτά και χαλάσουν, γι’ αυτό και επικρατούσαν
διάφορες παροιμίες, όπως λ.χ. «θέλεις θέρισε και δένε ή
θέλεις δένε και κουβάλα», «κι’ αυτά κακά χερόβολα και
αυτά κακά δεμάτια» και «θέρος, τρύγος πόλεμος», ενώ
στη Ρόδο επικρατεί η παροιμία «εμείς αποθερίσαμεν και
κάναμεν ποθέρι, θα πάμε πια στα αλώνια μας, που ‘χει
καλόν αέρι».

Στα αλώνια έφερναν και, σε κάποια απόσταση γύρω
από αυτά, έφτιαναν οι γεωργοί τις «θεμονιές» με τα
δεμάτια, ώστε να είναι έτοιμα τον Ιούλιο να τα αλωνίσουν.
Τα αλώνια ήσαν είτε χωμάτινα, όπως συνέβαινε στους
κάμπους, είτε πέτρινα, όπως συνέβαινε στις ορεινές πε-
ριοχές,  όπως ήσαν και τα αλώνια στα χωριά μας και στα
γειτονικά Πετράλωνα, από τα οποία πήρε και το όνομά
του το χωριό.

Ο Ιούλιος, εκτός από Αλωνάρης κλπ., σε ορισμένες πε-
ριοχές αναφέρεται ακόμα και ως Αηλιάς ή Αηλιάτης, από
τη γιορτή, στις 20 του μηνός, του Προφήτη Ηλία. Συνδυά-
ζεται και με άλλους αγίους, που γιορτάζονται κατά τη
διάρκειά του. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες γιορτές,
που έχουν συνδεθεί με τον ελληνικό λαό ή γύρω από
αυτές έχουν δημιουργηθεί παροιμίες, θρύλοι και παραδόσεις.
Τέτοιες γιορτές είναι οι ακόλουθες: Των Αγίων Αναργύρων,
Κοσμά και Δαμιανού, την 1η Ιουλίου, ιατρών, που ασκούσαν
το επάγγελμά τους αφιλοκερδώς. Του Αγίου Αθανασίου
του Αθωνίτη, την 5η Ιουλίου, που ίδρυσε τη Μονή της Με-
γίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος. Της Αγίας Κυριακής, την
7η Ιουλίου, που στη γιορτή της τηρείται αργία σε πολλά
μέρη, γιατί η Αγία είναι θεραπεύτρια ανθρώπων και ζώων,
αλλά και γιατί εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα στο
ιερό νησί της Ελλάδας, τη Δήλο. Της Αγίας Όλγας, την

11η Ιουλίου, που υπήρξε η πρώτη χριστιανή βασίλισσα
των Ρώσων. Της Αγίας Ιουλίτης και του γιου της, Αγίου
Κήρυκα, την 15η Ιουλίου, που γιορτάζεται σε ορισμένες
νησιώτικες κυρίως περιοχές (Ικαρία κ.α). Του Αγίου Νικο-
δήμου του Αγιορείτη, την 14η Ιουλίου. Της Αγίας Μαρίνας,
την 17η Ιουλίου. Του Προφήτη Ηλία, την 20η Ιουλίου. Της
Αγίας Μαρκέλας την 22α Ιουλίου. Της Αγίας Παρασκευής,
την 26η Ιουλίου, που είναι γιατρός για τα μάτια. Του Αγίου
Παντελεήμονα, την 27η Ιουλίου, ιατρού επίσης στο επάγ-
γελμα.

Σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο, και το μήνα
Ιούλιο έχουν δημιουργηθεί παραδόσεις και σχέσεις με
τους εκτεθέντες αγίους, καθώς και πολλές παροιμίες και
λαϊκές ρήσεις. Έτσι, τον Αηλιά, ως έφορο των καιρικών
φαινομένων, τον τιμούν ιδιαίτερα οι γεωργοί και είναι συ-
νηθισμένες σε περίπτωση ανομβρίας οι λιτανείες και πα-
ρακλήσεις προς τον Προφήτη, για να έλθει η ευεργετική
βροχή.

Ο Ιούλιος συνδυάζεται, όπως ανέφερα, και με άλλους
αγίους που γιορτάζουν κατά τη διάρκειά του, και είναι
γνωστές οι λαϊκές ρήσεις και παροιμίες «της Αγιάς Μαρίνας
ρόγα και του Αηλιός σταφύλι και της Παναγιάς κοφίνι», «ο
Αηλιάς κόβει σταφύλια και η Αγιά Μαρίνα σύκα», «Από
του Αηλιός γυρίζει ο καιρός αλλιώς». Και σχετικά με το
αλώνισμα τον Ιούλιο, είναι γνωστή η παροιμία «κάλιο
λόγια στο χωράφι παρά μάγγανα στ’ αλώνι», που αναφέρεται
στη μοιρασιά του σιταριού με το σέμπρο. Επειδή στη
γιορτή του Αηλιά ωριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η
ρόγα τους, σε διάφορες περιοχές και ιδιαίτερα στη Νάξο
και στη Χίο, ο Ιούλιος αναφέρεται και ως Γυαλιστής ή Γυά-
λινος.

Λόγω της καλοκαιρίας που επικρατεί κατά τη διάρκεια
του Ιουλίου, ο μήνας προσφέρει ένα υπέροχο έναστρο ου-
ρανό, κατάλληλο για παρατηρήσεις και ουρανογραφία.
Τον Ιούλιο, οπότε ο Ήλιος βρίσκεται στο ζωδιακό αστερισμό
του Λέοντα, φαίνονται θαυμάσια στο νυχτερινό ουρανό
όλοι οι αειφανείς αστερισμοί: Μικρή και Μεγάλη Άρκτος,
Κασσιόπη, Κηφέας και Δράκοντας. Επίσης διακρίνονται
καθαρά οι αστερισμοί του Βοώτη, του Ηρακλή, του Κύκνου,
του Πήγασου, του Αετού, της Λύρας με τον λαμπρό αστέρα
Βέγα.   

Julius – Ιούλιος – Ιούλης – Αλωνάρης
(Γράφει ο Βασίλης Ν. Σαλακάς, Επίτιμος Δικηγόρος, τ. Προϊστάμενος Δικαστικού ΔΕΗ)

Βασίλης Ν. Σαλακάς, Ιούλιος 2016

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Γεννήσεις
➤ Στις 7/4/16 ο Μπουσιούτας Νικό-

λαος του Αντωνίου και η σύζυγός
του Γιαννίκου Χριστίνα απέκτησαν
αγοράκι.

➤ Στις 10/4/16 ο Μπουσιούτας Θεό-
δωρος του Αντωνίου και η σύζυγός
του Μαρία απέκτησαν αγοράκι.

➤ Στις 27/4/16 ο Κατσιώλης Ναπο-
λέων και η σύζυγός του Στέλλα
Τσιατσή απέκτησαν κοριτσάκι.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νε-
ογέννητα.

Βαπτίσεις
➤ Στις 2/5/16 ο Παναγιώτης Χατζής

του Δημητρίου και η σύζυγός του
Γεωργία Μανιάτη βάπτισαν το κο-
ριτσάκι τους και του έδωσαν το
όνομα Φωτεινή. 

➤ Στις 28/5/16 ο Μαυροειδής Δημή-
τριος και η σύζυγός του Αμαλία
Τσαούση βάπτισαν το αγοράκι τους
και του έδωσαν το όνομα Αθανά-
σιος.

➤ Στις 18/6/16 ο Κλέντος Θεμιστο-
κλής του Παναγιώτη και η σύζυγός
του Αντιγόνη βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και του έδωσαν το όνομα Σο-
φία.

➤ Στις 18/6/16 ο Κλέντος Νικόλαος
του Παναγιώτη και η σύζυγός του
Λαμπρινή βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και του έδωσαν το όνομα Δέ-
σποινα.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νε-
οφώτιστα.

Γάμοι
➤ Στις 1/4/16 στο Δημαρχείο της Ν.

Φιλαδέλφειας τέλεσαν τους γάμους
τους ο Γλούμης Τιμολέων του Θε-
οδώρου με την Άννα Μουρίκη του
Κωνσταντίνου. 
Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Θάνατοι
➤ Στις 2/4/16 απεβίωσε η Λιάπη Αγ-

γελική, ετών 66, και ετάφη στο
κοιμητήριο του Μοναστηριού.

➤ Στις 11/4/16 απεβίωσε ο Νίκας Αθα-
νάσιος, ετών 91, και ετάφη στο
κοιμητήριο του Μοναστηριού.

➤ Στις 11/4/16 απεβίωσε στη Σουηδία
ο Τάγαρης Αθανάσιος του Κούλη,
ετών 73.

➤ Στις 3/5/16 απεβίωσε ο Βλάχος
Χρήστος, ετών 78, και ετάφη στο
κοιμητήριο του Μοναστηριού.

➤ Στις 11/5/16 απεβίωσε η Νεοφωτί-
στου Αναστασία, ετών 76, και ετά-
φη στο κοιμητήριο του Αγίου Ηλία.

➤ Στις 14/5/16 απεβίωσε στην Αμερική
ο Χατζής Ιωάννης του Νικολάου,
ετών 75.

➤ Στις 17/5/16 απεβίωσε στα Μέγαρα
η Μανώλη Μαρία (του Τρύφωνα),
ετών 80, και ετάφη στο κοιμητήριο
του Αγίου Ηλία Ν. Φιγαλίας.

➤ Στις 3/6/16 απεβίωσε ο Κανάκογλου
Αθανάσιος, εγγονός του Αθανασίου
και της Μαρίας Μανώλη, ετών 22.

➤ Στις 5/6/16 απεβίωσε στην Αθήνα
η Χανιώτη Ειρήνη του Παναγιώτη,
ετών 72. 
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους
οικείους τους.

ΒΑΣΙΛΗΣ  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ: ΕΝΑΣ  ΧΡΟΝΟΣ  ΑΠΟΥΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΜΝΗΜΗΣ
(7/8/2015-7/8/2016)

Πολυαγαπημένε μου Βασιλάκη. 

Ένας χρόνος -χωρίς εσένα- δύο λέξεις,
που εύκολα λέγονται αλλά τόσο δύσκολα υποφέρονται.
Όλα είναι έρημα και άδεια, μου λείπεις τόσο πολύ.
Τι μένει; Ατέλειωτη αγάπη, μεγάλη νοσταλγία και θλίψη.
Αξέχαστα θαυμάσια χρόνια και πλήθος πολύτιμων ανα-
μνήσεων.                                                                                                                                       
Η αγάπη που συνόδευσε την κοινή διαδρομή της ζωής
μας, με κάνει να πιστεύω και να ελπίζω πως θα ξαναϊδω-
θούμε.                                                                                                                             
Διότι -όπως έχει πει ο Γκαίτε-  
«Η σκέψη του θανάτου δεν με ταράσσει καθόλου, γιατί
έχω την βαθιά πεποίθηση, ότι το πνεύμα μας είναι μια ουσία εντελώς ακατάλυτης
φύσεως. Είναι αυτό που εξακολουθεί να δρα στην αιωνιότητα. Και μοιάζει με τον
ήλιο, που απλώς στα γήινα μάτια μας φαίνεται ότι δύει, χωρίς όμως να δύει πραγ-
ματικά ποτέ, αλλά ασταμάτητα συνεχίζει να λάμπει».
Με αγάπη,
η Μαριάννα σου

WASSILIS  TSAGARIS:  1. Jahrgedächtnis  (7/8/2015-7/8/2016)

Mein liebster Wassilaki,

Ein Jahr -ohne Dich- zwei Worte,
leicht zu sagen und doch so schwer zu ertragen.
Alles ist einsam und leer, ich vermisse Dich so sehr.
Was bleibt? Endlose Liebe, große Sehnsucht  und Traurigkeit. Unvergessene wun-
dervolle  Jahre sowie kostbare Erinnerungen.
Liebe hat unseren gemeinsamen Lebensweg begleitet-sie lässt mich glauben und
hoffen auf ein Wiedersehen.
Denn -wie J. W. Goehte gefragt hat-
«Mich lässt der Gedanke an den Tod in völliger Ruhe, denn ich habe die feste
Überzeugung, daß unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer Natur. Es ist
Fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Sonne ähnlich, die bloß unseren
irdischen Augen unterzugehen scheint, die aber eigendlich nie untergeht, sondern
unaufhörlich fortleuchtet».
InLiebe
Deine Marianne

Εισφορές  
για  την  εφημερίδα 
Δαμπολιάς Παναγιώτης ............................. 20€

Καπλάνη-Τζίνου Αγγελική ......................... 20€

Παύλος Γεώργιος (ιερέας) ........................ 20€

Κατσάμπουλας Δημήτριος του Αναστ. ..... 50€

Τριανταφυλλόπουλος Χρήστος  ................ 10€

Δημοσθενίδης Δήμος ................................ 20€

Κουτσούνης Πέτρος (Αυστραλία) ............100 $

Λάπη Δήμητρα (Κακόβατος) ..................... 20€

Κομπορόζος Γεώργιος ................................10€

Αλτάνης Αναστάσιος (Θολό) .................... 20€

Πολυχρονόπουλος Νικόλαος (Καναδάς) .. 40€

Κατσάμπουλας Χρήστος ............................20€

Παιδούλιας Ιωάννης ................................. 200$

Κλέντος Ευθύμιος του Ιωάν.(Καναδάς)  .....50$

Φαμέλου Νίκη του Νικολ. (Καναδάς)  ........ 50$ 

Φάμελος Νικόλαος του Αντωνίου  ............ 30€

Τσόπελα Κων/να  ........................................10€

Ζουρτσάνος Νικόλαος ................................10€

Ζουρτσάνος Σπυρίδων ...............................10€

Αυγερινού-Λαμπροπούλου Αθηνά ............ 10€

Τσελέπη-Τσούτα Γεωργία .......................... 10€

Κλέντος Αναστάσιος του Ιωάννου ............ 20€

Αυγερινός Αναστάσιος ...............................10€

Παπαϊωάννου Αναστασία .......................... 10€

Καραχάλιος Νικόλαος του Παν. ................. 20€

Μανώλης Διαμαντής ..................................10€

Σαλακάς Βασίλειος .................................... 30€ 

Καζαντζής Νικόλαος του Κων. .................. 20€

Καργαδούρη Ολυμπία ................................ 20€

Χατζή Μαρία .............................................. 20€

Θεοδωροπούλου-Τσιμπη Ευφροσύνη ....... 50€

Ζευγίτης Αθανάσιος ................................... 20€

Γκουβάτσος Θεόδωρος ..............................10€

Εις  Μνήμην
― Μανώλη Ασημίνα του Χρήστου ........... 50€ 

στη μνήμη των παππούδων της Καραχάλιου
Χαράλαμπου και Γιαννούλας και ......... 50€ 
στη μνήμη των εξαδέλφων της, 
Ζώη Δημητρίου και Ειρήνης Καφετζάκη.

― Γλούμης Βασίλης και Άννα ................. 30€
στη μνήμη Αναστασίας Γλούμη-Νεοφωτίστου.

― Η Ηρώ Πιπιλή και τα παιδιά της, Αθανάσιος
και Μαρία, στη μνήμη του συζύγου και πατέρα
τους Γεωργίου Αθαν. Πιπιλή, προσέφεραν:
1) για τις εργασίες της παραδοσιακής βρύσης
του Μοναστηριού Ν. Φιγαλίας ........ 2.000€
2) στο Δημ. Διαμέρισμα Ν. Φιγαλίας Δήμου 
Ζαχάρως, για εργασίες στον περιβάλλοντα
χώρο του Μοναστηριού ................... 3.000€ 
3) στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου, πολιούχου του
χωριού μας, για τις ανάγκες του .... 3.000€ 
Οι ως άνω φορείς ευχαριστούν θερμά τους
δωρητές για την προσφορά τους.

ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΕΛΕΤΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΚΗΔΕΙΕΣ - 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΥΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

ΖΑΧΑΡΩ • ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ • ΚΑΛΑΜΑΤΑ • ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 26250 31555 • ΚΙΝ: 6977 13 99 94

Π ω λ ή σ ε ι ς
― ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία με οικόπεδο στη

Νέα Φιγαλία.  
Πληροφορίες στο 6974674736

― ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία διώροφη με μεγάλο
κήπο πλησίον της Αγ. Σωτήρας
στη Νέα Φιγαλία.                                                 
Πληροφορίες: Ζευγίτης Αθανάσιος 

Τηλ.: 210 2526519

Ζωή  Χρονοπούλου
ΓΕΝΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ

ΝΕΑ  ΦΙΓΑΛΙΑ 

Τηλ.: 26250 41006 – 6976 124762

e-mail: zchronopoulou@gmail.com
ΘΗΒΩΝ  496 - ΙΛΙΟΝ 

ΤΗΛ: 26. 16. 024
ΚΙΝ.: 6977 295 418

Μαθήματα  Drums

ΑΛΕΞΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Drum instructor

Καθηγητής  Ωδείου  Atheneum

Τηλ.:  6972117298
alexiosdrums@gmail.com 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ

Α) ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(Από τη Γ.Σ. της 6-5-2016)

Πρόεδρος: Βλάχος Γιώργ. Αντιπρόεδρος:
Καπογιάννης Βασ. Γεν. Γραμματέας: Τσού-
τα Ιωάν. Ειδ. Γραμματέας: Βλάχος Παναγ.
Ταμίας: Ζευγίτης Γιώργ. Μέλη: Καπλά-
νη-Κουλτούκη Αλεξάν. & Μπουσιούτας
Περικλ. Αναπληρωματικοί: Μανιάτη Νίκη,
Κουτσούνης Θανάσης, Πλάκας Παν.

Β) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016
1. Τουρνουά ποδοσφαίρου 5X5: παίδων
25/7, ανδρών 9/8 2. Μουσική λαϊκή βραδιά:
10/8 3. Προβολή ταινίας: 12/8 4. Ποδη-
λατικοί αγώνες: 13/8 5. Τουρνουά βόλεϊ
γυναικών: η ημερομηνία εκκρεμεί. 
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Α) Από την ελληνική κρίση η Γερμανία
ωφελήθηκε κάπου 100 δισεκατομμύρια. Το
είχαμε ξαναγράψει και δεν είναι φήμη, αλλά
πόρισμα έγκυρης έρευνας του φημισμένου
γερμανικού Ινστιτούτου Leibniz (Λάιμπνιτς)
για την οικονομική έρευνα. Πρόεδρός του
είναι ο Ράιντ Γκροπ, Γερμανός οικονομολόγος
καθηγητής πανεπιστημίου, που εργάστηκε
επί σειρά ετών στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ) και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ). Επομένως, γνωρίζει πολύ
καλά πόσο… φιλάνθρωπα λειτουργούν αυτοί
οι δύο ιεροί ναοί του κεφαλαίου για τους
λαούς που πέφτουν στα χέρια τους. Με
στοιχεία που η επίσημη γερμανική πλευρά
δεν ομολογεί, η έρευνα απέδειξε ότι το
προαναφερθέν ποσόν προέρχεται κυρίως
από μεταφορές κεφαλαίων στη Γερμανία,
που οι επενδυτές τα έδιωχναν από την Ελ-
λάδα λόγω της κρίσης, αλλά και από τη δια-
φορά των επιτοκίων: η Γερμανία δανειζόταν
με μικρό επιτόκιο και μας δάνειζε με πολύ
υψηλότερο. Αν σκεφτούμε ότι, από τα χρέη
μας, στη Γερμανία χρωστάμε περίπου 90
δις, η Γερμανία θα είχε ωφέλεια 10 δις,
ακόμη κι αν η Ελλάδα αθετούσε ολόκληρο
το χρέος της. Την ίδια στιγμή η γερμανική
κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της παρα-
πληροφόρησης, για λόγους εσωτερικής κα-
τανάλωσης, έπειθαν τους Γερμανούς πολίτες
ότι η κρίση και ο δανεισμός των τεμπέληδων,
τάχα, Ελλήνων έβλαπταν την οικονομία της
χώρας τους.

• Η ειρωνεία είναι ότι ο μεγάλος πλούτος
της Γερμανίας δεν πηγαίνει στο λαό της.
Σύμφωνα με έκθεση της Oμοσπονδιακής
Γερμανικής Τράπεζας (Bundesbank), ο μισός
πληθυσμός (50%) κατέχει μόνον το 2,5%
του συνολικού πλούτου της χώρας, ενώ το
πλουσιότερο 10% των Γερμανών κατέχει
περίπου το 60% του πλούτου. Ταυτόχρονα
οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι, οι εργασιακές
σχέσεις χειροτερεύουν, οι θέσεις εργασίας
και η διάρκειά τους περνούν στα χέρια μεσι-
τικών γραφείων και ο κίνδυνος ανεργίας
είναι πάντοτε υψηλός. Παρόμοια συμβαίνουν
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να
φταίει γι’ αυτά η Ελλάδα.                                                                                                                                                

• Έτσι αποδεικνύεται ότι, ακόμα και σε
κράτη με μεγάλη ανάπτυξη, η τύχη των
αδύναμων λαϊκών στρωμάτων δεν είναι και
πολύ καλύτερη από την τύχη του λαού των
φτωχών και χρεωμένων χωρών. Το δείχνουν
και οι πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις στη Γαλ-
λία. Διότι, τη λέξη «ανάπτυξη» ο καπιταλισμός
την εννοεί ως ευκαιρία αύξησης των κερδών
και της συσσώρευσης του πλούτου των ισχυ-
ρών του χρήματος. Και αυτό γίνεται με απο-
λύσεις, μείωση αποδοχών, κατάργηση ζωτι-
κών δικαιωμάτων και γενικά με την υποβάθ-
μιση του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενων
και της ποιότητας της ζωής τους. Ανάπτυξη,
όμως, που δε νοιάζεται για τον μέσο και
αδύναμο άνθρωπο, για τις βασικές ανάγκες
του και τα δικαιώματά του, δεν είναι άξια
αυτού του ονόματος. Γι’ αυτό και είναι ανα-
γκαίος ο προβληματισμός: ανάπτυξη μεν,
αλλά προς ποια κατεύθυνση; Και για ποιους;  

Β) Η κρίση στα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης (ΜΜΕ) πυροδότησε πολλές και έν-
τονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και, γενικά,
δημόσιες συζητήσεις. Η σημερινή κατάσταση
των μέχρι πρότινος θεωρούμενων ως ισχυρών
συγκροτημάτων στο χώρο των ΜΜΕ μυρί-
ζει… μπαρούτι. Σήμερα χρωστάνε κοντά στα
900 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούν να κα-
λύψουν τα έξοδα λειτουργίας τους. Απο-
λύουν, περικόπτουν προγράμματα, δεν πλη-
ρώνουν τους εργαζόμενους κλπ. Την ίδια
ώρα έρχονται στο φως τα σκανδαλώδη
δάνεια που τους χορηγούσαν οι τράπεζες,
χωρίς ουσιώδεις εγγυήσεις. Οι επιχειρηματίες
των μεγάλων ΜΜΕ μπορούσαν με αυτά να
κινηθούν, αλλά χρεώνονταν όλο και περισ-
σότερο, χωρίς να πληρώνουν κανονικά τις
δόσεις τους. Όμως, η οικονομική κρίση στα-
μάτησε τη ροή του χρήματος. Και τώρα οι
αρμόδιοι και υπεύθυνοι όχι μόνον έχουν τις
επιχειρήσεις τους καταχρεωμένες και σε
πλήρη σχεδόν αδυναμία λειτουργίας, αλλά
είναι και εκτεθειμένοι απέναντι στο νόμο
για τυχόν πράξεις και παραλήψεις τους. Κά-
ποιοι εκδότες έχουν ήδη παραπεμφθεί στη
Δικαιοσύνη, ακόμη και για βαριές φορολογι-
κές παραβάσεις.                                                                                                           

• Πάντως, η κρίση του Τύπου και όλου
του χώρου των ΜΜΕ στην Ελλάδα, όπως
λένε οι γνωρίζοντες, μπορεί να έφτασε τώρα
στο απροχώρητο, αλλά έχει αρχίσει δεκαετίες
νωρίτερα και δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ στην
ουσία. Ποτέ δεν έγινε σοβαρή προσπάθεια
ποιοτικής αναβάθμισης των εφημερίδων και

των σταθμών, που πρόσφεραν ένα προϊόν
μέτριας ή κακής ποιότητας, τόσο στον τομέα
της ενημέρωσης όσο και της ψυχαγωγίας,
του πολιτισμού και της επιμόρφωσης. Και
όταν ο κόσμος άρχισε να τους γυρίζει την
πλάτη και οι εισπράξεις μειώθηκαν δραστικά,
πάλι δεν ασχολήθηκε κανείς με το θέμα της
ποιότητας (που είναι και θέμα σεβασμού
προς τον αναγνώστη ή θεατή). Αντίθετα,
αντέδρασαν με όρους φτηνού μάρκετινγκ.
Οι εφημερίδες μοίραζαν λαχνούς για δωρεάν
σπίτια και σήμερα τις βλέπουμε βαρύτατες
και παραφουσκωμένες από ένα σωρό αμφί-
βολης ή μηδενικής αξίας και χρησιμότητας
προσφορών, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οι δε
τηλεοράσεις βομβαρδίζουν επί χρόνια το
κοινό με εικόνες και πληροφορίες φαντα-
χτερές, κατασκευασμένες έτσι, ώστε να εν-
τυπωσιάζουν, να ανεβάζουν τη θεαματικότητα
και -ενδεχομένως- να παραπληροφορούν
και να επηρεάζουν, πράγμα που παραβαίνει
και το νόμο και τους κανόνες δεοντολογίας. 

• Το περίεργο είναι ότι εύκολα οι τράπε-
ζες έδιναν δάνεια προς τα ΜΜΕ, χωρίς να
ζητούν πρόσθετες εγγυήσεις ούτε καν από
τους κακοπληρωτές δανειολήπτες. Και επίσης
περίεργο, που η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη
δεν είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως
όφειλαν, αφού τα χρήματα αυτά προέρχονταν
από τις καταθέσεις των φορολογουμένων
πολιτών, οι οποίοι πάμπολλα έχουν πληρώσει
ως τώρα για επανειλημμένες διασώσεις των
τραπεζών (ανακεφαλαιώσεις τις λένε). Γιατί,
όπως είναι γνωστό, από τα δάνεια που χρε-
ωνόμαστε, η μερίδα του λέοντος πηγαίνει
κάθε φορά για την αποπληρωμή του χρέους
και για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών,
ενώ ελάχιστα μένουν για τις ανάγκες του
κράτους και της πραγματικής οικονομίας.
Δεν είναι παράλογο, λοιπόν, οι τράπεζες να
σπαταλάνε με τέτοιους τρόπους, να χαρίζουν,
δηλαδή, τα δικά μας χρήματα στους δικούς
τους και, όταν αυτοί «σκάνε κανόνια», το
κράτος, για να καλύψει τα ελλείμματα των
τραπεζών, να χρεώνεται με δάνεια, που
τελικά ξεσπούν πάνω μας; Οι τράπεζες ελέγ-
χονται, επίσης, γιατί εκτός των δανείων, δη-
μοσίευαν πολλές διαφημίσεις τους σε ΜΜΕ
της προτίμησής τους, τα οποία, έτσι, ενώ
χρωστούσαν, εισέπρατταν κι από πάνω. Κα-
τηγορούνται ακόμα, για τα δανεικά και αγύ-
ριστα που χορηγούσαν στα κόμματα, μερικά
από τα οποία, νυν ή πρώην μεγάλα, είναι
καταχρεωμένα. Αλλά, ήταν, βλέπεις, κόμματα
εξουσίας και κανείς δεν τους ζητούσε εξη-
γήσεις. Όπως δε ζητούνται εξηγήσεις για
το πώς συμβαίνει, μεγάλες επιχειρήσεις να
κηρύσσουν πτώχευση και να χρωστούν τε-
ράστια ποσά σε τράπεζες, προμηθευτές και
εργαζόμενους, ενώ οι ιδιοκτήτες τους (πλην
ορισμένων και ενίοτε θλιβερών περιπτώσεων),
να έχουν περιουσίες και χρήμα εντός και
εκτός χώρας.                                                                                                                    

• Έτσι λειτουργεί το αμαρτωλό σύστημα
της διαπλοκής, μεταξύ κράτους (κυβερνή-
σεων, δηλαδή), κομμάτων, επιχειρηματιών,
ΜΜΕ και τραπεζών: να αλληλοστηρίζονται,
σύμφωνα με την παροιμία «το ένα χέρι νίβει
τ’ άλλο». Αυτή, όμως, τη διαστρεβλωμένη
και παράνομη εκδοχή της αλληλοβοήθειας,
είναι καιρός, η Δικαιοσύνη να τη σταματήσει,
εν ονόματι του ελληνικού λαού, που έχει
πληρώσει ακριβά το μάρμαρο της εφαρμογής
της από τους διαπλεκόμενους. 

Γ) Η αναμενόμενη αποχώρηση της Βρε-
τανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (αν και
από μερικούς δε θεωρείται βέβαιη) τροφο-
δότησε πάλι συζητήσεις για την πολιτική
που ακολουθούν οι Ευρωπαίοι Εταίροι, η
Γερμανία πρώτη και από κοντά οι άλλοι, με-
γάλοι και μικροί που την ακολουθούν, ο κα-
θένας με το δικό του τρόπο αλλά και για
τους δικούς του πρόσθετους λόγους, πέραν
των γενικών και κοινών. Παρά την κατακραυγή
των λαών και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες
παρεμβάσεις πολιτικών και πνευματικών προ-
σωπικοτήτων με παγκοσμίως αναγνωρισμένο
κύρος, ειδικών σε θέματα πολιτικής και οι-
κονομίας, ο σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης έκλεισε και κλείνει τα μάτια
μπροστά στα καταστροφικά για τους λαούς
αποτελέσματα της πολιτικής της λιτότητας,
της ξενοφοβίας (ας θυμηθούμε το θέμα των
προσφύγων), των κοινωνικών αποκλεισμών,
που εξαθλιώνουν τους πολίτες, ενισχύουν
τον ευρωσκεπτικισμό (αν και αυτό είναι το
λιγότερο) και δίνουν τροφή και πολιτικό
χώρο σε κάθε λογής, μικρά και μεγάλα, νε-

οφασιστικά μορφώματα, πράγμα εξαιρετικά
επικίνδυνο, όπως μας έχει διδάξει το πα-
ρελθόν.                                                                                                                                                                                             

• Και τώρα, που το βρετανικό δημοψή-
φισμα τάραξε πάλι τα νερά και επανέρχεται
επιτακτικότερη η ανάγκη για αλλαγή της
Ευρώπης προς την κατεύθυνση της δημο-
κρατίας, της ισότητας, της κοινωνικής δι-
καιοσύνης και της εφαρμογής μιας πιο αν-
θρώπινης πολιτικής, που δεν θα θεοποιεί το
κέρδος, αλλά θα συμμερίζεται τον άνθρωπο,
και τώρα ακόμη, η Γερμανία διά του Σόιμπλε,
διακήρυξε ότι η μόνη αλλαγή που χρειάζεται
η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η αυστηρότερη
εφαρμογή των κανόνων της και η χωρίς
υποχωρήσεις και εξαιρέσεις απαρέγκλιτη
τήρηση των προγραμμάτων και των δεσμεύ-
σεων που έχουν επιβληθεί στα κράτη-μέλη.
Όμως, αυτή η πολιτική είναι που ευθύνεται
σε μεγάλο βαθμό (αν όχι αποκλειστικά) για
την επιφυλακτικότητα των Ευρωπαίων πολι-
τών απέναντι στην Ένωση, για τις αποσχι-
στικές τάσεις που εμφανίζονται ή υποβόσκουν
σε πολλές κοινωνίες και για την απόφαση
του βρετανικού λαού. Ακόμη και οι αγαθών
προθέσεων και ανυστερόβουλοι οπαδοί της
Ευρώπης και του ευρώ έχουν αρχίσει να
αναρωτιούνται: αξίζει να «μένουμε Ευρώπη»,
σε μια τέτοια Ευρώπη, πάση θυσία;

Δ) Η κυβέρνηση δείχνει ευχαριστημένη
που ψηφίστηκαν από τη βουλή τα ως τώρα
μέτρα, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και απο-
δεσμεύθηκε η δόση. Παρουσιάζεται, μάλιστα,
και αισιόδοξη για το μέλλον της οικονομίας
μας και της ανάπτυξης (να τη πάλι η λέξη).
Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά
των πενιχρών λαϊκών εισοδημάτων, η κατα-
κρεούργηση των επικουρικών συντάξεων, ο
αναμενόμενος, επίσης, αυξημένος, ΕΝΦΙΑ,
τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και άλλα «ψιλά
γράμματα», που συμπληρώνουν για να δέσει
το… σιρόπι, δεν μας αφήνουν πολλά περι-
θώρια αισιοδοξίας. Αντίθετα, φάνηκε ήδη
ότι το σιρόπι είναι πικρό, με τάση να γίνει
πικρότερο.  Δυστυχώς, όμως, τα μέτρα είναι
προαποφασισμένα, τα επιβάλλει το μνημόνιο
και τα έχουν ψηφίσει στη βουλή οι περισσό-
τεροι. Κάποιοι από αυτούς τώρα επιτίθενται
στην κυβέρνηση που τα εφαρμόζει, αλλά
είναι προφανές ότι πρόκειται για αντιπολι-
τευτική τακτική, για λόγους εσωτερικής κα-
τανάλωσης. Και όποτε αναζητούνται ισοδύ-
ναμα, και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση
ψάχνουν πάλι μόνο στις άδειες τσέπες των
φτωχών και μικρομεσαίων, ενώ στις γεμάτες
δε βάζουν χέρι. Το απαγορεύει, άλλωστε,
και η Ευρωπαϊκή Ένωση.    

• Η αναθεώρηση του συντάγματος και η
αλλαγή του εκλογικού νόμου, είναι δύο με-
γάλα θέματα που άνοιξε πρόσφατα η κυ-
βέρνηση. Οι πολιτικοί αναλυτές βλέπουν
εδώ έναν αντιπερισπασμό: θέλει, δηλαδή, η
κυβέρνηση, να στρέψει την προσοχή και
των αντιπάλων της και των πολιτών σε νέα
θέματα και πεδία αντιπαράθεσης, που είναι
πιο ανώδυνα και έχουν μικρότερο πολιτικό
κόστος, ώστε να μην ασχολούνται όλοι με
τα θέματα της οικονομίας και των αντιλαϊκών
μέτρων, πράγμα που πονάει την κυβέρνηση
και της αφαιρεί ψήφους. Μάλιστα, η αλλαγή
του εκλογικού νόμου, με αιχμή την καθιέρωση
του εκλογικού συστήματος της απλής ανα-
λογικής, συνδέεται, ενδεχομένως, με τον
κίνδυνο που αισθάνεται το κυβερνών κόμμα,
ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να μην
είναι πρώτο σε ψήφους. Άρα, το συμφέρει η
απλή αναλογική και η κατάργηση του «δώ-
ρου» των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα, γιατί,
αλλιώς, θα μπορούσε να γίνει αύριο κυβέρ-
νηση η σημερινή αντιπολίτευση. Από την
άλλη, όμως, είναι αλήθεια ότι το κυβερνών
κόμμα, ήταν ανέκαθεν υπέρ της απλής ανα-
λογικής και δικαίως μπορεί να υποστηρίζει
ότι τώρα, που έγινε κυβέρνηση, εφαρμόζει
μια από τις θέσεις του πολιτικού προγράμ-
ματός του και μια από τις προεκλογικές του
δεσμεύσεις. Αν το σύστημα που θα επιλεγεί,
τελικά, θα είναι γνήσια και ανόθευτη απλή
αναλογική, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. 

Ε) Η αντιπολίτευση, κυρίως η μείζων,
επιτίθεται με σφοδρότητα σε όλα τα μέτωπα
κατά της κυβέρνησης. Εντελώς φυσιολογικό.
Έτσι γίνεται πάντοτε, αυτή είναι η δουλειά
της, προκειμένου να διορθώνει -λέμε, τώρα!-
τα στραβά, αλλά και να φθείρει την κυβέρ-
νηση, επιδιώκοντας να τη διαδεχτεί στην
κυβερνητική εξουσία. Το ότι αυτή, ως κυ-
βέρνηση, είχε κάνει τα ίδια, δεν την απα-

σχολεί. Εξάλλου, καμιά κυβέρνηση δεν τα
κάνει όλα σωστά, πόσο μάλλον η παρούσα,
που λειτουργεί κάτω από τις γνωστές δυ-
σμενείς συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες είναι
που τα τελευταία χρόνια έριξαν τρεις πρω-
θυπουργούς, οδήγησαν στην αλλαγή αρχη-
γών κομμάτων και πρώην κραταιά κόμματα
τα έκαναν… κομματάκια.                                                                                                                                    

• Κατηγορεί, λοιπόν, η αντιπολίτευση
την κυβέρνηση ότι είναι η χειρότερη που
είχε ποτέ η χώρα, ότι προκαλεί βιβλικές κα-
ταστροφές, ότι ο πρωθυπουργός και τα άλλα
στελέχη της δε νοιάζονται παρά μόνο για
τις καρέκλες τους, ενώ όλα γύρω τους καί-
γονται, και άλλα πολλά. Ως εκ τούτου, κύριο
αίτημα της αντιπολίτευσης είναι να παραιτηθεί
η κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές. Εδώ,
όμως, ανακύπτουν ερωτήματα. Μέχρι πριν
από λίγο καιρό, και αυτή και οι υποστηρικτές
της κραύγαζαν σε όλους τους τόνους ότι οι
συχνές εκλογές είναι καταστροφή για τη
χώρα. Μια τέταρτη προσφυγή στις κάλπες
μέσα σε ενάμιση χρόνο, τώρα δεν θα είναι
καταστροφή; Η απότομη αλλαγή στάσης δεί-
χνει ότι οι πολιτικοί δε θέλουν εκλογές,
όταν ξέρουν πως θα τις χάσουν, ενώ, αν ελ-
πίζουν σε νίκη, τότε τις παρουσιάζουν ως
απαραίτητες και ξεχνούν τι έλεγαν για τις
καταστροφές που φέρνουν. Υπάρχει και κάτι
ακόμα. Αν, όσοι κόπτονται για τις εκλογές,
έρθουν στην κυβέρνηση, τι διαφορετικό θα
κάνουν; Έχουν περιθώρια για φιλολαϊκή πο-
λιτική εντός των μνημονίων και των ασφυ-
κτικών ελέγχων και πιέσεων που ασκούν
στη χώρα οι «εταίροι»; Μήπως για κάποιο
λόγο -για ποιον, άραγε- θα αλλάξει η στάση
τους απέναντί μας; Ούτε γι’ αστείο! Ένας 
-θεωρητικά, τουλάχιστον- υποψήφιος πρω-
θυπουργός δεν μπορεί να έχει τέτοιες ψευ-
δαισθήσεις. Τι να την κάνει, λοιπόν, τώρα
την πρωθυπουργία, όταν αναγκαστεί εκ των
πραγμάτων να εφαρμόσει τη σκληρή μνη-
μονιακή πολιτική; Τη θέλει, έστω και για
λίγο, απλώς για το… ονόρε; Για να γραφτεί
κι αυτός στην Ιστορία ως πρωθυπουργός,
αλλά κι ως ένας ακόμη καταστροφέας της
χώρας;                                                                                                                                                                       

• Αυτά και άλλα ερωτήματα οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι ζητάει εκλογές για
εσωτερική κομματική κατανάλωση. Για να
δυναμώσει τη θέση του στην προεδρία του
κόμματος (όπου πολλοί τον αμφισβητούν),
για να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του,
να τους αυξήσει, ενδεχομένως, από τη φθορά
του αντιπάλου και να είναι πιο έτοιμος, όταν
θα έρθει φυσιολογικά η ώρα των εκλογών,
είτε με τη λήξη της τετραετίας είτε και νω-
ρίτερα, αν οι εξελίξεις το επιβάλουν. Αν δεν
υπάρξουν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις (π.χ.,
αποσκίρτηση βουλευτών και απώλεια της
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ή κάτι άλλο),
η παρούσα κυβέρνηση δε φαίνεται πρόθυμη
να παραιτηθεί. Ούτε οι Ευρωπαίοι θα την
εξαναγκάσουν, όσο υπακούει στις εντολές
τους και εφαρμόζει μια χαρά την πολιτική
τους. Αυτή την πολιτική, τη νεοφιλελεύθερη,
πρεσβεύει και εκπροσωπεί η αξιωματική αν-
τιπολίτευση και την εφάρμοζε ως κυβέρνηση
μέχρι πριν από ενάμιση χρόνο. Και οι κατα-
στροφές που έφερε για τη χώρα και το λαό
είναι ανυπολόγιστες, το γνωρίζουμε όλοι.
Επομένως, η αντιπολίτευση αναθεματίζει 
-για το θεαθήναι- αυτά που η ίδια πιστεύει
και που η ίδια έκανε. Από μια άποψη, θα
έπρεπε να ευχαριστεί την κυβέρνηση, που
εφαρμόζει νεοφιλελεύθερη πολιτική, ει-
σπράττει την αγανάκτηση των πολιτών και
σπρώχνει ψηφοφόρους της στην αγκαλιά
του αντιπάλου της.  

• Ένα γενικότερο συμπέρασμα που μπο-
ρεί να βγάλει κανείς από αυτά είναι ότι οι
δύο μεγάλοι αντίπαλοι κάνουν ότι παίζουν
σοβαρό ποδόσφαιρο, αλλά χωρίς την μπάλα.
Αυτή είναι αλλού, σε άλλο γήπεδο, εκεί που
οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι,
οι νέοι, ο αγροτικός και κτηνοτροφικός πλη-
θυσμός και όλοι οι δεινοπαθούντες από τα
μνημόνια, αγωνίζονται και διεκδικούν λύσεις
στα τεράστια ζητήματα επιβίωσης που αντι-
μετωπίζουν. Αυτά τα γήπεδα πρέπει να είναι
γεμάτα, για να γίνουν οι αγώνες νικηφόροι,
αλλιώς, όπως φαίνεται, στο άλλο γήπεδο,
το χωρίς την μπάλα, ο «αγώνας» θα πηγαίνει
από παράταση σε παράταση, χωρίς ουσια-
στικό αποτέλεσμα για τον πολύ λαό. Τα ευ-
καιριακά χειροκροτήματα σε όσους εναλ-
λάσσονται στην εξουσία για την εφαρμογή
των μνημονίων, αποδεικνύονται μάταια, άν-
θρακες ο θησαυρός των υποσχέσεων και,
όταν κοπάσουν οι ζητωκραυγές, άντε πάλι
τα ίδια απ’ την αρχή.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σκέψεις  για  την  κρίση  και  την  πολιτική  επικαιρότητα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ  «ΑΥΘΕΝΤ Ι ΚΟ »«ΑΥΘΕΝΤ Ι ΚΟ »

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε 
να σας εξυπηρετήσουμε στον πλήρως ανακαινισμένο 

χώρο μας στη Νέα Φιγαλία Ηλείας, 
φτιάχνοντας με τα πιο αγνά και τοπικά υλικά,

χυλοπίτες - μακαρόνια - τραχανά - βίδες - λαζάνια - 
σαλιγκαράκια κ.ά.

Τηλ. Επικοινωνίας 26250 41068
Γιουρούκος Κωνσταντίνος Κιν. 6974222901
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Η  σελίδα  του  Λαογραφικού  μας  Μουσείου
ΤΟ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΤΗΣ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ 

(6η συνέχεια παρουσίασης εκθεμάτων μας)

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Καταγραφή  και  επιμέλεια  παρουσίασης  αντικειμένων - εκθεμάτων: Έλενα  Παπαδοπούλου. Φωτογραφίες: Γιώργος  Κουτσόπουλος, Έλενα  Παπαδοπούλου

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Α   Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α   Κ Α Ι   Ο Ι Κ Ι Α Κ Α   Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α
Γ Ι Α   Α Ρ Μ Ε Γ Μ Α   Κ Α Ι   Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η   Ψ Ω Μ Ι ΟΥ

Ανοιχτό όλες τις μέρες 
10-12 π.μ. ή και με ραντεβού 

(κ. Δήμητρα Τάγαρη-Γιαννίκου), 
τηλ. 26250/41400  και  6974692895

• 2 σέσουλες - για να βγάζουν / βάζουν καρπό από σακιά.
• 2 γκριτζάλες - για το ξεσπίνισμα του καλαμποκιού. Έτριβαν το κα-
λαμπόκι πάνω σε αυτές για να ξεχωρίσει το λουμπούσκι από τον
καρπό.

• Ζυμωτήρι: σκάφη 
για ζύμωμα 

• Σκαπτικό εργαλείο – είδος φτυαριού.
• Αλέτρι ξύλινο (ξυλάλετρο για 2 ζώα. Τα μέρη του: - σταβάρι (το μακρύ ξύλο) - αλετροπόδα (το
εξάρτημα σχήματος Γ) - ζυγός (τμήμα αλετριού) - φτερά - σπάθη (το κουρμπωτό μέρος) - υνί - χερούλι.
Δωρητής: Βλάχος Ευθύμιος του Γεωργίου.
• Υνί σιδεριάς για όργωμα. Προσαρμοζόταν στην άκρη από σιδερένιο άροτρο (σιδεριά).
• Ζέβλα – ξύλινο εξάρτημα του αλετριού (την έβαζαν πάνω στο ζώο με μαξιλαράκι από κάτω για
να οργώσει το ζώο).

ΘΕΟΧΑΡΗ  Κ.  ΙΩΑΝΝΑ ΜD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Νέα Φιγαλία - Ν. Ηλείας

Τηλ.: 2625041470

Κιν.: +30 6984903551

• Εργαλείο παρασκευής φύλλου από ζυμάρι 
(δωρεά Ξάνθη Ζαριφοπούλου).

• Εργαλείο παρασκευής ζυμαρικών 
(δωρεά Ξάνθη Ζαριφοπούλου).

• Κορύτος - ταΐστρα γουρουνιού

• Πήλινη μικρή ψησταριά ή
φουφού (ή πυροστιά)

Ενοικιάζονται  Διαμερίσματα

στη  Νέα  Φιγαλία 

(Ζούρτσα) 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ
Τηλ.: 26250 - 41767  ή  0015168481119

• Σοφράς με τη βάση του - μικρό
χαμηλό τραπεζάκι
• 3 σφραγίδες για πρόσφορα

• Πινακωτή - εκεί έβαζαν το ζυμάρι για να φουσκώσει
και να γίνει ψωμί.

• Δοχείο λαδιού   
(μεγάλο λαδικό)

• Αγκλιά λαδιού - σκεύος
πλακέ για να μαζεύουμε το
λάδι πάνω από το λιόζουμο
• Λυχνάρι πήλινο
• Κεραμικό χωνί

• Εργαλείο επεξεργασίας ελιών (διαχωριστήρας) 
(δωρεά Ξάνθη Ζαριφοπούλου) – διαχώριζε την ελιά από το φύλλο

• Εργαλείο που τράβαγε τις κλάρες των ελιών
• Σιδερένια κουτάλα – σουρωτήρι καρπού ελιών


