
EΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ

ΙΛΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΗ  ΕΚΔΟΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΝΕΩΝ  ΦΙΓΑΛΕΩΝ  (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ)  ΑΘΗΝΑΣ  •  ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ  23 Α, 104 32  ΑΘΗΝΑ 
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 132  •  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2016  •  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.zourtsa.gr  •  e-mail:syllogos@zourtsa.gr • ΚΩΔΙΚΟΣ: 213622

91

Kωδικός 213622

➥ Νέα από το χωριό μας ................. σελ. 2
➥ Παγκόσμιο μουσικολογικό συνέδριο.. 2
➥ Σκέψεις αναγνωστών μας ................... 2
➥ Θεατρικές παραστάσεις ...................... 2
➥ Πολυθεματικό Μουσείο Ζούρτσας...... 3
➥ Επισκευή Αγίου Νικολάου.................. 3
➥ Νοσταλγία (ποίημα)........................... 3
➥ Στη Ζούρτσα την παλιά οι Κυριακές 4-5
➥ Το Λαογραφικό μας Μουσείο.............. 5
➥ Κανάλια γεμάτα δάκρυα ..................... 7
➥ Εκπαιδευτικά θέματα .......................... 8 

• Η αποκατάσταση και τα εγκαίνια του περικαλλούς
ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (του Μοναστηριού,
όπως συνηθίσαμε να λέμε), δίκαια μονοπώλησαν σχε-
δόν το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
Κανείς δε θα έλεγε όχι, γιατί ο καθένας μας αντιλαμ-
βάνεται και αναγνωρίζει τη θρησκευτική του σημασία,
αλλά και τη μεγάλη του αξία ως μνημείου της βυζαν-
τινής αρχιτεκτονικής και ως θησαυρού της ιστορικής
και πολιτισμικής μας παράδοσης, κληρονομιάς και
ταυτότητας. Στέκει τώρα εκεί ως σύμβολο όλων αυτών
των αξιών, ως τροφοδότης δικαιολογημένης και σεμνής
περηφάνιας των Ζουρτσάνων και ως πρόκληση και
πρόσκληση για επισκέπτες κοντινούς και μακρινούς.

• Πιστεύουμε ότι η προηγούμενη εφημερίδα κάλυψε
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το θέμα. Ατομικά και
ομαδικά κείμενα με στοιχεία από την ιστορία του μνη-
μείου και με το ιστορικό των εργασιών αποκατάστασης,
επιστολές, ανταποκρίσεις, φωτογραφίες πάρα πολλές
και έγχρωμες, καλλιτεχνικές σελίδες και άλλα, επι-
στρατεύτηκαν, με σκοπό την πληρέστερη δυνατή ενη-
μέρωση και τέρψη όλων των αναγνωστών και ιδιαίτερα
εκείνων που δεν ήταν παρόντες στα εγκαίνια ή που
δε γνώριζαν αρκετά για το μνημείο και για το έργο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την κάλυψη της τόσο
πλούσιας ύλης, η εφημερίδα εκδόθηκε δωδεκασέλιδη
αντί για οχτασέλιδη, που βγαίνει, με αποτέλεσμα να
καθυστερήσει, αλλά και να κοστίσει πολύ περισσότερο.
Σ’ αυτή την οικονομική επιβάρυνση δε θα μπορούσε
να αντεπεξέλθει το ταμείο της, αν το παραπανίσιο
κόστος δεν καλυπτόταν από τη θαρραλέα χειρονομία
κάποιου ιστορικού μέλους του συλλόγου μας και πολύ
κοντινού με τη διαδικασία της αποκατάστασης και με
τα εγκαίνια του έργου, που είχε την ευπρόσδεκτη
ιδέα και το αξιόλογο υλικό για τον εμπλουτισμό της
εφημερίδας.   

• Έτσι, το προηγούμενο φύλλο παρέλειψε πολλά
για χάρη του Μοναστηριού -δικαιολογημένα, επανα-
λαμβάνουμε- παρά την επέκτασή του: κάποια κείμενα
έμειναν πίσω και έχασαν την επικαιρότητά τους. Μό-
νιμες στήλες, με ειδήσεις κοινωνικές και άλλες, απο-
σύρθηκαν. Η σελίδα του λαογραφικού μας μουσείου,
με την παρουσίαση των εκθεμάτων του, αδικήθηκε
για ακόμα μια φορά. Οι συνδρομές και προσφορές για
την εφημερίδα και το σύλλογο περικόπηκαν. Οι αγγελίες
και οι διαφημίσεις επίσης αναβλήθηκαν και ζητάμε
την κατανόηση των επαγγελματιών, που πληρώνουν
για προβολή τους σε κάθε φύλλο της εφημερίδας
που κυκλοφορεί. Επίσης, δεν έγινε δυνατή η προκα-
ταβολική δημοσίευση κειμένων για εορτές και επετεί-
ους, όπως είναι η 28η Οκτωβρίου, η Εθνική Αντίσταση,
το Πολυτεχνείο και τα Χριστούγεννα. Αυτές οι παρα-
λείψεις, εξ ολοκλήρου ή, έστω, στο μεγαλύτερο μέρος
τους, γίνεται και θα συνεχιστεί η προσπάθεια να συμ-
πληρωθούν στο παρόν και στα επόμενα φύλλα, που
θα αποκατασταθεί η κανονικότητα της έκδοσης. Πάν-
τως, άξιζαν τον κόπο.

• Επειδή, όμως, κάποια πράγματα πρέπει να λέ-
γονται, αλλά και να γράφονται με το όνομά τους
πάντα, θέλω, με την ευκαιρία, να αναφερθώ σε μια
παράλειψη, που είναι, κατά τη γνώμη μου, αξιοσημείωτη.
Το έργο αυτό του Μοναστηριού, όπως και τόσα άλλα
στο χωριό μας, έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου
των Ζουρτσάνων της Αθήνας, ως εκφραστή της βού-
λησης και της επιθυμίας του συνόλου των συμπα-
τριωτών. Και τα τελευταία χρόνια το Δ.Σ. του Συλλόγου
ασχολούνταν ανελλιπώς και πάρα πολύ με το θέμα
αυτό. Το γνωρίζουν καλά τα μέλη μας και ακόμα κα-
λύτερα όσοι έχουν θητεύσει στο Διοικητικό Συμβούλιο
και δεν έχουν σκόπιμα ασθενική και επιλεκτική μνήμη.
Τι να πρωτοθυμηθούμε: πόσες συναντήσεις δεν έγιναν
με τους αρμόδιους φορείς, πόσα ταξίδια στην Πάτρα,
τη Ζούρτσα, τη Ζαχάρω, την Κυπαρισσία κ.λπ., πόσα
τηλεφωνήματα με μηχανικούς, δικηγόρους, τεχνικά
γραφεία, πόση ευθύνη για διαχείριση χρημάτων, πλη-
ρωμές, λογαριασμούς, πόσα προσωπικά έξοδα, πόσες
αμέτρητες ώρες απασχόλησης και κούρασης!

• Όλα αυτά τα αναφέρω, γιατί οι συντάκτες
κάποιων κειμένων του προηγούμενου φύλλου της
εφημερίδας, αν και το γνώριζαν καλά, παρέλειψαν ή
δε θεώρησαν σκόπιμο να αναφερθούν στα μέλη και
στα Δ.Σ. του Συλλόγου, που επί τόσα χρόνια αγωνί-
στηκαν για να τελειώσει αυτό το μεγάλο έργο. Υπήρξαν
άνθρωποι με μεγάλη θητεία στο Σύλλογο, όπως ο
Χρήστος Λιάπης, η Δήμητρα Δημοσθενίδου, η Χρυσούλα
Κάσσαρη, ο γράφων το κείμενο και πολλοί άλλοι, που
σήκωναν στις πλάτες τους επί μακρόν το ωραίο αλλά
και βαρύ φορτίο της αποκατάστασης του Μοναστηριού,
μέχρι που να βρεθεί η τελική λύση για την αξιοποίηση
της χρηματοδότησης του έργου από τον κ. Δαΐκο
μέσω της Μητρόπολης. Αυτό υπήρξε ένα ορόσημο,
μετά το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν αποποι-
ήθηκε το έργο, αλλά έπρεπε νομικά να αποδεσμευτεί
από την ανάμειξή του στην τελευταία φάση της διαδι-
κασίας ως αναρμόδιο, για προστασία και δική του και
-κυρίως- του έργου, χωρίς αυτό να σημαίνει και
έλλειψη ενδιαφέροντος και προθυμίας να συνεχίσει
να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια, αν του τη ζητούσαν
οι υπεύθυνοι της τελικής φάσης του. Όλα αυτά,
λοιπόν, τα στελέχη του Συλλόγου, που διαδραμάτισαν
πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν άξιζαν κάποιας μνείας,
μαζί με τις πολυάριθμες -και δικαιολογημένες, βέ-
βαια- ονομαστικές αναφορές των συμπατριωτών μας,
που -άλλος λίγο, άλλος πολύ- βοήθησαν στην ολο-
κλήρωση του έργου και στην επιτυχή διοργάνωση
των εγκαινίων του; Ανάμεσα στις παραλείψεις αναφέρω
και αυτή του συμπατριώτη μας μηχανικού Αντώνη Χα-
τζή, στον οποίο είχε ανατεθεί η έναρξη του έργου, τη
μη αναφορά της παρουσίας της προέδρου του Συλλό-
γου μας Χρυσούλας Κάσσαρη στα εγκαίνια και την
απουσία της από το πλήθος των φωτογραφιών που
δημοσιεύθηκαν, καθώς και τη μη αναφορά στο γεγονός
ότι ο Σύλλογος διέθεσε λεωφορείο από την Αθήνα
για τα εγκαίνια, τον οδηγό του οποίου φιλοξένησε
στο «Πανόραμα» ο συμπολίτης μας Νίκος Κουτσό-
πουλος και η σύζυγός του.                                                                                                                                                                        

• Πιστεύω, βεβαίως, ότι κανείς από τους προανα-
φερθέντες δεν έχει τη φιλοδοξία της ονομαστικής
του αναφοράς και της προσωπικής του προβολής.
Την επιβάλλουν, όμως, λόγοι δικαιοσύνης, αναγνώρισης
της προσφοράς τους και διαπαιδαγώγησης όλων μας,
μέσω του παραδείγματός τους. Είναι αυτονόητο ότι
προσωπική προβολή δεν διεκδικεί ούτε ο γράφων. Και
για την επί πολλά συναπτά έτη θητεία του στο Σύλλογο,
ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέλος του Δ.Σ., δεν
ζητεί άλλα έξωθεν εύσημα, εκτός από την ικανοποίηση
της συνείδησής του ότι υπηρέτησε το Σύλλογο και το
χωριό του, με όποιες δυνάμεις διέθετε. Λυπάται μόνο,
που λόγω σοβαρού προσωπικού προβλήματος, δεν
μπόρεσε να παραβρεθεί στα εγκαίνια, γι’ αυτό, με την
ευκαιρία, θέλει και από τις στήλες της εφημερίδας να
ευχαριστήσει τον κ. Γεώργιο Δαΐκο και τη σύζυγό
του, για τη μεγάλη προσφορά που έκαναν, ώστε να
ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο έργο και, επίσης, για τη
συνεργασία και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο
πρόσωπό του.              

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΛΟΥΜΗΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ… ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Διαβάστε  σ’  αυτό  το  φύλλο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ετήσια συνεστίαση 
του Συλλόγου μας

Η καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση του

Συλλόγου μας θα γίνει στις 12 Μαρτίου
2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30
το μεσημέρι, στην αίθουσα δεξιώσεων

«ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ», Λεωφ.

Πάρνηθος 402, τηλ. 210 2469586.

Θα προσφερθεί πλούσιο γεύμα με εκλε-

κτά φαγητά και όλα τα γνωστά συνοδευτικά,

με 18 ευρώ κατ’ άτομο (15 ευρώ
για νέους και 10 ευρώ για παιδιά),

τιμή που πετύχαμε και θεωρείται ικανοποι-

ητική σε σύγκριση με τα προσφερόμενα.                                                                                               

Αναμένουμε την αθρόα συμμετοχή των

συμπατριωτών μας, συμπεριλαμβανομένων

των νέων μας, ώστε να βρεθούμε από κοι-

νού σε μια ευχάριστη και γιορταστική ατμό-

σφαιρα και να βοηθηθεί ο Σύλλογος να

συνεχίσει το έργο του.                                                                                                               

Σας παρακαλούμε θερμά να δηλώσετε

έγκαιρα τη συμμετοχή σας τηλεφωνικώς

σ’ ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευχές 
Ευχόμαστε το 2017 να φέρει υγεία, 

δουλειά και ειρήνη για όλο τον 

κόσμο και να αποτελέσει αφετηρία

για μια δικαιότερη ζωή, 

για μια καλύτερη πατρίδα,

για μια κοινωνία συνοχής, 

αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.



2 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2016

Πωλούνται δύο (2) 
ελαιοπερίβολα 

στη θέση «Πέρα Μεριά» 
(Χαρσιάνικο) 

Πληροφορίες Τηλ.: 210 2385969

• ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ. Το γεγονός προκάλεσε δικαιολογημένη
αναστάτωση και στο χωριό μας, γιατί οι χάρτες θέ-
τουν υπό αμφισβήτηση το ιδιοκτησιακό καθεστώς
που διέπει εδώ και δεκαετίες τα περιουσιακά μας
στοιχεία. Εκτός από την ανησυχία, πρέπει οι συμ-
πολίτες μας να επιφορτιστούν και με την έγνοια
της υποβολής και του κόστους τυχόν ενστάσεων,
για τις οποίες η προθεσμία λήγει το Μάρτιο. Είναι
μια σοβαρή υπόθεση, που δεν επιτρέπει αμέλεια
και αναβολή. Ας το έχουμε όλοι υπ’ όψη.                                                                                                                                                                                                                               

• ΒΑΡΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΦΕΤΙΝΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ. Η θερμοκρασία συχνά κάτω από το
μηδέν, παγετοί και χιόνια, με αποκορύφωμα τη με-
γάλη χιονόπτωση του διήμερου 6-7 Ιανουαρίου,
που σπάνιο, αν όχι και πρωτόγνωρο, στρώμα χιονιού
σκέπασε κυριολεκτικά το χωριό μας και τις γύρω
περιοχές. Την ευχάριστη για πολλούς έκπληξη και
την ειδυλλιακή εικόνα, συνόδευσαν, βέβαια και αρ-
κετές δυσκολίες στους αγρότες, στους κτηνοτρό-
φους και στην κυκλοφορία, καθώς και οι ανησυχίες
για τυχόν ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο
από το χιόνι, τον παγετό και το ψύχος.                                                                                                                

• Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΛΟ-
ΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ είναι αντικείμενο συζητήσεων
και προβληματισμού των συμπολιτών μας. Την ανα-
γκαιότητα της ίδρυσης και λειτουργίας ενός τέτοιου
πολύτιμου και ωφέλιμου για το χωριό μας πολιτι-
στικού ιδρύματος τεκμηριώνει λίαν επαρκώς ο πα-
νεπιστημιακός καθηγητής κ. Δημήτρης Παπανικο-
λάου, στη συνέντευξή του, που δημοσιεύουμε σε
άλλη στήλη της εφημερίδας μας. Και νομίζουμε ότι
κανείς δεν αντιτίθεται σε αυτή την ιδέα. Η διαφωνία
βρίσκεται στο θέμα του χώρου στέγασης. Ο Σύλ-
λογος Ζουρτσάνων Αθήνας θεωρεί ότι ο νυν χώρος
του ιατρείου (κάτω από το λαογραφικό μουσείο),
πληροί, πρώτα απ’ όλα, τις προϋποθέσεις, διότι
ένα τέτοιο σημαντικό εγχείρημα δεν μπορεί να
στεγαστεί όπως-όπως και σε οποιοδήποτε χώρο.
Και επιπλέον, αδυνατεί, κυριολεκτικά, να συνεχίσει
τη συντήρηση του χώρου του ιατρείου, που το λει-
τουργικό και επισκευαστικό του κόστος αυξάνει με
το πέρασμα του χρόνου, λόγω της συνεχούς φυσικής
φθοράς και της χρήσης, χωρίς να εισπράττει ούτε
ένα ευρώ (ούτε για το ηλεκτρικό!), αφού οι αρμόδιες
υγειονομικές Υπηρεσίες δεν καταβάλλουν το ενοίκιο
που έχει συμφωνηθεί και τα λοιπά έξοδα, εδώ και
πολύ καιρό τώρα. Οι διαδόσεις, ότι ο Σύλλογος
δεν ενδιαφέρεται για το ιατρείο και το διώχνει,
είναι πέρα για πέρα ψευδείς και ευχόμαστε να μην
είναι σκόπιμες και κακόβουλες. Αντιθέτως, ο Σύλ-
λογος επί τόσα χρόνια συντηρεί το ιατρείο και έχει
δώσει μάχες για να λειτουργεί πλήρως, με γιατρούς
και όχι ευκαιριακά και σχεδόν εικονικά, και κατά
καιρούς το έχει εξοπλίσει (όπως, π.χ., με το κλιμα-
τιστικό και με ιατρικές συσκευές) για την καλύτερη
λειτουργία του. Και δεν επιθυμεί να μείνει στο
δρόμο το ιατρείο και να κλείσει, αλλά να μεταστε-
γαστεί σε άλλο διαθέσιμο χώρο, και φέρνει ως πα-
ράδειγμα το πρώην Δημαρχείο, που έχει διαθέσιμους
μεγάλους, επαρκείς και ασφαλείς χώρους για το
σκοπό αυτό. Άλλωστε, όταν έγινε το Δημαρχείο,
προβλεπόταν να στεγάσει και το ιατρείο. Και ίσως
ήρθε η ώρα να το πράξει. Επιπλέον, βρίσκεται και
στο κέντρο του χωριού και θα εξυπηρετεί καλύτερα.
Επομένως, οι αντιρρήσεις των διαφωνούντων τι
νόημα έχουν; Ας πρυτανεύσει η λογική και η συ-
νεννόηση με καλή θέληση, χωρίς καπρίτσια και
στενοκεφαλιές.

• ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ. Ο συμ-
πολίτης μας από τα Πετράλωνα, επίτιμος δικηγόρος
Βασίλης Ν. Σαλακάς, μας έστειλε τα συγχαρητήριά
του σε όλους, που συνέβαλαν στην αποκατάσταση
του Μοναστηριού.

Nέα  από  το  χωριό  μας

• Παγκόσμιο μουσικολογικό συνέδριο για την ελληνική
μουσική από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, θα
πραγματοποιηθεί εντός του έτους στην Ηλεία και θα
είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου δάσκαλου
της δημοτικής μας μουσικής και συντοπίτη μας Σίμωνα
Καρά. Την οργανωτική και επιστημονική επιμέλεια θα
έχει επιτροπή μελών και συνεργατών του «Μουσικού
Αρχείου Κουνάδη» υπό την καθοδήγηση του εθνομουσι-
κολόγου Παναγιώτη Κουνάδη και συνεργατών του. Ανά-
μεσα στους διοργανωτές είναι και ο δικός μας Σύλλογος
Ζουρτσάνων Αθήνας.      

• Το συνέδριο θα επιχειρήσει την επιστημονική κα-
ταγραφή και απόδοση του ελληνικού μουσικού πολιτι-
σμού, αρχίζοντας από τη λύρα του Φιγαλέως Επικούριου
Απόλλωνα και του Ζωφόρου Ολύμπιου Απόλλωνα και
φθάνοντας μέχρι την παρασημαντική τού, επίσης, Φιγα-
λέως Σίμωνος Καρά και τη νεότερη ελληνική μουσική
δημιουργία. Θα λάβουν μέρος επιστημονικοί, κοινωνικοί,
μουσικοί και άλλοι πολιτιστικοί φορείς, ενεργοί πολίτες
και προσωπικότητες του πολιτισμού, Έλληνες και ξένοι

επιστήμονες διεθνούς κύρους κ.ά. Στη διάρκειά του θα
πραγματοποιούνται παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις,
σχετικές με τη θεματολογία του.                                                                                                                                                   

• Ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο άρχισαν προ-
συνεδριακές συναντήσεις-εκδηλώσεις μουσικής, τέχνης
και πολιτισμού, με την ευγενική φιλοδοξία να εισαγάγουν
τις τοπικές κοινωνίες των Ηλείων στο επιστημονικό αν-
τικείμενο και στο πνεύμα του συνεδρίου. Η πρώτη προ-
συνεδριακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Νέα Φι-
γαλία στις 8 Οκτωβρίου με επιτυχία και συμμετοχή πλή-
θους πολιτών. Θέμα της ήταν «Τα τραγούδια της μετα-
νάστευσης των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του εικοστού
αιώνα» και κεντρικός ομιλητής ο εθνομουσικολόγος Πα-
ναγιώτης Κουνάδης. Τραγούδια της μετανάστευσης, η
οποία έπληξε και την Ηλεία και ιδιαίτερα την ορεινή πε-
ριοχή των Φιγαλέων, ερμηνεύτηκαν από ένα εκλεκτό
συγκρότημα, που το αποτελούσαν οι μουσικοί Δήμητρα
Τσάτσου τραγούδι, Κώστας Μπαφατάκης κιθάρα, Τάκης
Δόξας κιθάρα, Ανδρέας Ζαφειρόπουλος ούτι, Επαμει-
νώνδας Λύκος μπουζούκι.

Παγκόσμιο Μουσικολογικό Συνέδριο

ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΑΠΟΛΛΩΝΑ  ΣΤΟ  ΣΙΜΩΝΑ  ΚΑΡΑ

Σκέψεις αναγνωστών μας

ΣΤΟΥΣ  ΓΚΡΙΖΟΥΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΥΣ  ΚΑΙΡΟΥΣ  ΜΑΣ:

• Κάναμε μεγάλα και ωραία σπίτια, αλλά μικρότερες οικο-
γένειες.

• Καταχτήσαμε το διάστημα, αλλά καταστρέψαμε τον
πλανήτη μας.

• Έχουμε περισσότερες ανέσεις, αλλά λιγότερο χρόνο
για να τις χαρούμε.

• Δώσαμε αξίες στα παιδιά μας, αλλά τρέμουμε μήπως με
αυτές αποτύχουν.

• Διακηρύσσουμε την αξία της αγάπης, αλλά αγαπάμε λι-
γότερο, ζηλεύουμε και μισούμε.

• Έχουμε πολλά υλικά αγαθά, αλλά η ψυχή μας είναι
έρημη και άδεια.

• Τα σπίτια μας είναι κοντά-κοντά, αλλά οι ψυχές μας
απόμακρες.

• Η μητρότητα είναι ευλογία, αλλά τη θυσιάσαμε από
φόβο πώς θα μεγαλώσουμε ένα παιδί.

• Ιερό το δικαίωμα της εργασίας, αλλά έγινε αντικείμενο
εκμετάλλευσης σε βάρος, κυρίως, των νέων. 

• Η πατρίδα μας χρειάζεται τους νέους, αλλά σπρώχνει
τα «περήφανα νιάτα» της στα ξένα.

• Μιλάμε για «τιμημένα γηρατειά», αλλά τα καταδικάζουμε
σε συντάξεις πείνας. 

• Πανηγυρίσαμε αφελώς για την πτώση του τείχους του
Βερολίνου, αλλά υψώνουνε τείχη στον διπλανό μας,
στον κυνηγημένο πρόσφυγα, στον απελπισμένο μετα-
νάστη.

• Στηρίξαμε ανοήτως ελπίδες στην πτώση μιας υπερδύ-
ναμης, αλλά από τότε η άλλη πλευρά, χωρίς το αντίπαλο
δέος, αιμοτοκυλεί τον πλανήτη και στίβει τους λαούς.

• Πώς δεχόμαστε αυτή την κατάντια; Πρέπει να αλλάξουμε
και τον εαυτό μας και τον κόσμο. Για να είμαστε και
εμείς Άνθρωποι και ο κόσμος ανθρώπινος.

Νίκη Φλέσσα-Βρόντου

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος  Ζουρτσάνων  Αθήνας  και  Πειραιά 

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

Τηλ.: 210 5239423
•••

Εκδότης - Διευθυντής: Χρυσούλα Κάσσαρη 
Κέννεντυ 31,  Τ.Κ. 13562  Άγιοι Ανάργυροι 

Τηλ.: 210 2385969
•••

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

Παναγιώτης  Γ. Θωμόπουλος
Χειρουργός Οδοντίατρος        

Πτυχ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Νέα Φιγαλία, Ηλείας
Τηλ.: 26250 41850  Κιν.:  6972 550090

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΓΙΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Αγαπητοί συμπατριώτες, μέλη και φίλοι του Συλλόγου,
αναγνώστες της εφημερίδας!  
• Ο Σύλλογος έχει άμεση ανάγκη της οικονομικής σας

υποστήριξης. Μην ξεχνάτε και μην καθυστερείτε να
μας στέλνετε τις υποχρεωτικές συνδρομές σας για
την εφημερίδα και όποια τυχόν προαιρετική επί πλέον
προσφορά σας.

• Για αποφυγή καθυστερήσεων και για διευκόλυνσή
σας, παραθέτουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς
του Συλλόγου, όπου μπορείτε να κάνετε την κατάθεσή
σας.                                                                                                 

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

2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  αρ. λογ. 6028 010224 822
IBAN  GR 33 0171 0280 0060 2801 0224 822

ΝΕΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

Μετά την από 12-12-2016 για προσωπικούς λόγους
παραίτηση από το Δ.Σ. του ταμία Νικολάου Παν. Καρα-
χάλιου και του μέλους Θεοδώρου Κων. Γκουβάτσου,
τις θέσεις τους κατέλαβαν οι αναπληρωματικοί Ηρακλής
Χρ. Κλέντος και Βάσω Κων. Αυγερινού. 

Το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε, με μόνη αλλαγή την ανά-
θεση της θέσης του ταμία στο μέλος Διονύσιο Αθ.
Λούτο.

ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΜΠΟ: «Ο Αϊ Βασίλης είναι Σκέτη Λέρα»,
(των Θ. Παπαθανασίου και Μ. Ρέππα), Τετάρτη με Κυ-
ριακή. Τιμή: 13€

ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ: Το «Mamma Mia», ένα από τα
πιο επιτυχημένα και δημοφιλή μιούζικαλ όλων των επο-
χών. Πρωταγωνιστεί ως Donna Sheridan η Δέσποινα
Βανδή, με 45μελή θίασο και ζωντανή ορχήστρα, με
μουσική των ΑΒΒΑ. Τιμή: 20€                                                                                                                   

ΘΕΑΤΡΟ ΖΙΝΑ: Το ξεκαρδιστικό έργο «ΑΜΛΕΤ Ο
Β΄» του Σάμιουελ Μπόμπρικ. Με το Γιώργο Κωνσταντίνου
και άλλους γνωστούς ηθοποιούς. Τιμή: 13€                                                                               

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ: «Το Γλυκό Πουλί
της Νιότης», του Τέννεσση Ουίλλιαμς, αριστούργημα
της παγκόσμιας δραματουργίας. Με την Κάτια Δαν-
δουλάκη και εκλεκτό θίασο. Τιμή: 13€

ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: «Φαύστα». Η ιδιόρρυθμη
«τραγωδία» του Μέντη Μποσταντζόγλου (Μποστ) σε
μια ευφρόσυνη μουσική προσέγγιση του έργου, σε
σκηνοθεσία της Μάρθας Φριντζήλα. ΠΑΙΖΟΥΝ: Ελένη
Κοκκίδου και άλλοι εξαίρετοι ηθοποιοί. Τιμή: 13€

Για το Σύλλογο Ζουρτσάνων ισχύουν ειδικές ελκυ-
στικές τιμές, κατόπιν συνεννοήσεως.   

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΑΦΩΝ  ΤΑΓΑΡΗ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

2016-2017
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 
κ.  ΔΗΜΗΤΡΗ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΤΑ  ΤΟΠΙΚΑ  ΜΕΣΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΣΤΗ  ΖΟΥΡΤΣΑ
ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι μεγάλος ο ενθουσιασμός μας, καθώς διαπι-
στώνουμε ότι οι Ζουρτσάνοι, όχι μόνο δεν ξεχνάνε
τον τόπο τους, αλλά οραματίζονται έργα και αναλαμ-
βάνουν πρωτοβουλίες ανάδειξης και προβολής της
Ζούρτσας.  Το τελευταίο τρανό παράδειγμα με τη με-
γάλη χορηγία για την αποκατάσταση του αρχαιότερου
Βυζαντινού Μνημείου της Ηλείας -του Ι.Ν. Κοίμησης
της Θεοτόκου- επιβεβαιώνει τα παραπάνω.

Το «παράδειγμα», όμως, που φιλοξενούμε σήμερα
στην εφημερίδα μας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: μία
Ομάδα Ζουρτσάνων, που αγαπάνε τον τόπο τους,
έχουν βάλει ήδη «στα σκαριά» μία φιλόδοξη ιδέα: τη
δημιουργία ενός Πολυθεματικού Γεωλογικού-Φυσι-
κογεωγραφικού Μουσείου, με Περιβαλλοντικές και
Αρχαιολογικές αναφορές στη γύρω περιοχή και κύριο
στόχο τη δημιουργία ενός τουριστικού πόλου με
έδρα τη Ζούρτσα!

Ένα Μουσείο, που, όπως περιγράφεται στην πα-
ρακάτω συνέντευξη, θα κινήσει το ενδιαφέρον σε
πολλές ομάδες ατόμων, ως χώρος και περιεχόμενο,
προτάσσοντας τη διαδραστικότητα με το κοινό, με
σειρά εργαλείων - ενεργειών, φιλοδοξώντας παράλ-
ληλα να καταστήσει το χωριό μας κόμβο έλξης, επί-
σκεψης και γνώσης για τους επισκέπτες του, όπως
και ευκαιρία αξιοποίησης για την ευημερία και προ-
οπτική των Ζουρτσάνων.

Ο κ. Δημήτρης Παπανικολάου, καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ-Τομέας Δυναμικής, Τε-
κτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας), εκ των κύριων
συντελεστών της ιδέας και επιστημονικός υπεύθυνος
του έργου, μας εξηγεί παρακάτω, πώς ένα όραμα
μπορεί να γίνει πραγματικότητα!

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
• Αγαπητέ κ. Παπανικολάου, σας ευχαριστώ πολύ

καταρχήν για αυτήν τη μικρή συνέντευξη. Πέστε
μας, πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια;

-Εδώ και μερικά χρόνια επισκέπτομαι την περιοχή
είτε στα επιστημονικά-εκπαιδευτικά πλαίσια των δρα-
στηριοτήτων μου είτε στα πλαίσια προσωπικών φιλικών
σχέσεων, όπως κατά κύριο λόγο με τον καλό μου
φίλο Τάκη Ζαριφόπουλο, λάτρη της προγονικής του
εστίας στη Ζούρτσα. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ
το Λαογραφικό Μουσείο της Ζούρτσας και φυσικά τη
γύρω περιοχή, από το Ναό του Επικούριου Απόλλωνα
έως το Λέπρεο και τη Φιγάλεια καθώς και όλη την πε-
ριοχή της λεκάνης της Νέδας, που περιστοιχίζεται
από τα τρία βουνά, της Μίνθης, του Λυκαίου και του
Τετράζιου. Έτσι, εξήγησα ότι με βάση το υφιστάμενο
Λαογραφικό Μουσείο θα μπορούσαμε να δημιουργή-
σουμε ένα Πολυθεματικό Γεωλογικό-Φυσικογεωγρα-
φικό Μουσείο, περιλαμβάνοντας και άλλες περιβαλ-
λοντικές και αρχαιολογικές αναφορές, στο οποίο θα
φαίνεται η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γεωλογική ιστορία
της περιοχής, που αρχίζει από την περίοδο του Με-
σοζωϊκού ωκεανού και διαρκεί από τα 220 έως τα 40
εκατομμύρια χρόνια, με πετρώματα που αποτέθηκαν
σε βάθος 2-5 χλμ., έως την πρόσφατη περίοδο των
τελευταίων 1-2 εκατομμυρίων ετών, που είχαμε τον
Παλαιοκόλπο της Φιγαλείας, μέχρι και πριν από
περίπου 300 χιλιάδες χρόνια που η θάλασσα αποσύρ-
θηκε στο σημερινό Κυπαρισσιακό Κόλπο, αναδύοντας
την περιοχή και διαμορφώνοντας ταυτόχρονα τη Λε-
κάνη της Νέδας. 

To Μουσείο, λοιπόν, μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία
από όλη αυτή την μακρόχρονη γεωλογική ιστορία
της ευρύτερης περιοχής.

• Γιατί ένα Πολυθεματικό Μουσείο στην Ζούρτσα;
- Απλούστατα, διότι ο τόπος έχει τη δική του γεω-

λογική ιστορία, που χάνεται στο βάθος πολλών εκα-
τομμυρίων ετών και στην οποία έχει διαμορφώσει τη
σημερινή φυσικογεωγραφική εικόνα της περιοχής,
όπου έχει εγκατασταθεί η χλωρίδα και η πανίδα της
περιοχής και, φυσικά, ο άνθρωπος, με τις δραστηριό-
τητες και τον πολιτισμό του, στα τελευταία χιλιάδες
χρόνια. Κάθε νέο βήμα προϋποθέτει τη γνώση της
προηγούμενης κατάστασης, αποτελώντας το υπόβαθρο
ανάπτυξης και εξέλιξης των νεότερων δράσεων. 

Ουσιαστικά ξεκινάμε πριν από 220 εκατομμύρια
χρόνια, για να φθάσουμε στις τελευταίες εκατοντάδες
χιλιάδες χρόνια ύπαρξης του ανθρώπου και στις λίγες
χιλιάδες χρόνια της ιστορίας του. Έτσι, π.χ., γνωρί-
ζοντας την ιδιαίτερη τεκτονική θέση του αρχαίου Λέ-
πρεου πάνω από τον γκρεμό, που έχει διαμορφώσει
το ενεργό ρήγμα του Λέπρεου, καταλαβαίνουμε το
λόγο επιλογής της θέσης. Το ίδιο συμβαίνει, γνωρί-
ζοντας τις φυσικομηχανικές ιδιότητες των ασβεστο-
λίθων της περιοχής, που επελέγησαν για το Ναό του
Επικούριου Απόλλωνα. 

• Ποιοι είναι οι υπόλοιποι συντελεστές για το έργο
αυτό, που πρόκειται να γίνει στον τόπο μας;

- Εκτός από τη δική μου ομάδα στον Τομέα Δυνα-
μικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, θα

υπάρξει συνεργασία με πολλούς άλλους ειδικούς
γνώστες διαφόρων θεμάτων της περιοχής, χωρίς
όμως να έχει ακόμη προσδιορισθεί με όλους η συγκε-
κριμένη εμπλοκή τους στην όλη προσπάθεια.

Ιδιαίτερη, πάντως, συμβολή θα έχει ο συνάδελφος
Καθηγητής Μανόλης Κορρές στο θέμα του Επικούριου
Απόλλωνα. Στον οργανωτικό, κτηριακό και μουσειακό
τομέα θα βοηθήσει κρίσιμα ο Τάκης Ζαριφόπουλος με
τους συνεργάτες του.

• Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς φανταζόσαστε
το περιεχόμενο του Μουσείου και πού θα δοθεί
έμφαση σε αυτό;

-Το Μουσείο θα περιλαμβάνει δείγματα πετρωμάτων
και ορυκτών της ευρύτερης περιοχής, με ταξινόμησή
τους κατά γεωλογική ηλικία και πετρολογική σύσταση
καθώς και πολλούς θεματικούς χάρτες, γεωλογικές
τομές και διαγράμματα, όπως και φωτογραφίες-πα-
νοράματα με κατάλληλη επεξήγηση. Με αυτούς τους
τρόπους, θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρει
στην ύπαιθρο τα αντίστοιχα πετρώματα και τις δομές
και να ανακαλύψει τον τόπο. 

Επίσης, θα υπάρχει ένα είδος τουριστικού οδηγού,
ώστε ο επισκέπτης να παρατηρήσει διάφορα ενδια-
φέροντα αντικείμενα, κάνοντας μία περιήγηση σε
συγκεκριμένα δρομολόγια με προκαθορισμένες στά-
σεις.

• Πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι το Μουσείο
και το περιεχόμενό του θα διεγείρει τη δημιουργική
περιέργεια των επισκεπτών, προσπαθώντας να απαν-
τήσει σε πολλά ερωτήματα, σχετικά με τη φυσική
και γεωλογική ιστορική εξέλιξη της ευρύτερης πε-
ριοχής. Έτσι δεν είναι;

- Ακριβώς. Υπάρχοντα και νέα ερωτήματα, που,
νομίζω, ενδιαφέρουν και αξίζουν να απαντηθούν σε
όλους. Χαρακτηριστικά, αναφέρω μερικά από αυτά:

- Ποιες και τι είδους πηγές υπάρχουν στην περιοχή
και γύρω από τη Ζούρτσα;

- Γιατί δεν υπάρχουν ηφαίστεια στη Δυτική Πελο-
πόννησο;

- Ποιο σεισμικό ρήγμα κατέστρεψε την αρχαία
Σπάρτη και ποια ενεργά ρήγματα απειλούν την περιοχή
μας;

- Γιατί δεν υπήρξαν δεινόσαυροι στην Ελλάδα;
• Κύριε καθηγητά, όταν ολοκληρωθεί το «Πολυθε-

ματικό Μουσείο Ζούρτσας», τι θα σημαίνει για τον
τόπο μας, τους συμπολίτες μας, αλλά και τη γύρω
περιοχή;

- Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής θα
δίνεται μία ολοκληρωμένη γνώση της δομής και της
ιστορίας του τόπου τους, ώστε να γίνεται κατανοητή
η ιδιαιτερότητα της περιοχής και η αξία των περιβαλ-
λοντικών-πολιτιστικών χαρακτηριστικών της. Με αυτή
τη διαδικασία, η έμφυτη αγάπη των κατοίκων μιας πε-
ριοχής μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική και συνειδητή,
δεδομένης της μεγάλης αξίας ορισμένων τοπικών
χαρακτηριστικών. Επιπλέον, οι τουρίστες και οι λοιποί
επισκέπτες της περιοχής θα μπορούν να αποκτήσουν
μία ολοκληρωμένη εικόνα, αντί για αποσπασματικές
ασύνδετες πληροφορίες. 

Ειδική σημασία θα έχει για τα σχολεία της ευρύτερης
περιοχής, που θα μπορούν να ευαισθητοποιηθούν και
να προχωρήσουν σε μικρές εργασίες σχετικά με διά-
φορα θέματα, που θα τους εμπνεύσει το Μουσείο,
και να διαδώσουν την πληροφόρηση αυτή μέσω των
οικογενειών και των φίλων τους. Σε ευρύτερο παι-
δευτικό επίπεδο, νομίζω ότι δημιουργείται η κατάλληλη
ατμόσφαιρα και συνθήκες, ώστε οι νεότεροι να βοη-
θήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος και να
αναλάβουν επιχειρηματικές δράσεις, ενταγμένες
πάντα στα χαρακτηριστικά της περιοχής.

• Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατα-
σκευή του;

- Έχουμε ξεκινήσει με βραχυμεσοπρόθεσμο ορίζοντα
ενός έτους σε σχέση με την ανάπτυξη της βασικής
υποδομής του Μουσείου. Βεβαίως, πολλά θα εξαρτη-
θούν από τη διαθεσιμότητα και προσαρμογή του εκ-
θεσιακού χώρου και των υποδομών του. Πάντως,
έχουμε σαν στόχο, το Μουσείο να ανανεώνεται/συμ-
πληρώνεται με νεότερο υλικό, περιλαμβάνοντας και
περιοδικές θεματικές εκθέσεις. 

Αυτό σημαίνει ότι η επανάληψη της επίσκεψης
στο Μουσείο, π.χ. κάθε 2-3 χρόνια, θα προσφέρει νέα
στοιχεία, που δεν υπήρχαν στις προηγούμενες εκθέ-
σεις.

• Κύριε Παπανικολάου, θα ήθελα να κλείσουμε με
τη δική σας ευχή στους Ζουρτσάνους για την νέα
χρονιά, που μόλις ξεκίνησε.

- Εύχομαι υγεία και προκοπή σε όλους και ιδιαίτερα
στους νέους, για να μπορέσουν να αναπτύξουν επι-
χειρηματικές δράσεις αειφόρες προς το περιβάλλον
της περιοχής, η οποία μπορεί να τους δώσει πολύ πε-
ρισσότερα απ’ ό,τι έχουν φαντασθεί έως σήμερα.

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο ιερέας του χωριού μας πατήρ Αναστάσιος Αποστολό-
πουλος και το εκκλησιαστικό συμβούλιο έστειλαν επιστολή
σε όλους μας, με την οποία:

1) Μας ενημερώνουν αναλυτικά για τις εργασίες που,
με βάση το φάκελο της επίσημης μελέτης από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες, πρόκειται να δρομολογηθούν άμεσα, για την
επισκευή του ναού του Αγίου Νικολάου Ζούρτσας, που είχε
πληγεί από το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016, λόγω
του οποίου ο ναός είχε κριθεί ακατάλληλος και μέχρι
σήμερα δε λειτουργεί.

2) Μας πληροφορούν ότι ο προϋπολογισμός για την
εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των εκατόν
τριάντα χιλιάδων (130.000) ευρώ, που θα επιβαρυνθούν και
με ΦΠΑ 24%.

3) Μας παρακαλούν να συμβάλουμε, ο καθένας κατά τη
δύναμή του, στη συγκέντρωση του ως άνω ποσού, με τους
εξής τρόπους:

α) Με ταχυδρομικά εμβάσματα στη διεύθυνση ΙΕΡΟΣ
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ, Τ.Κ. 270 56 ΝΕΑ
ΦΙΓΑΛΙΑ

β) Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ, στην ΕΤΕ Κυπα-
ρισσίας, αριθμ. 382/296235-74.

Ο Σύλλογός μας καλεί τα μέλη και τους φίλους του και
όλους τους συμπατριώτες και φίλους του χωριού μας, να
συμβάλουν, κατά το δυνατόν, στη συγκέντρωση του ποσού,
για την ταχύτερη επαναλειτουργία της εκκλησίας μας.

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Την αύρα τη Ζουρτσάνικη πρωτόνιωσα στα χνώτα
και το Ζουρτσάνικο ουρανό στα μάτια μου είδα 

πρώτα.
Της Ζούρτσας ήπια το νερό κι έφαγα τον καρπό της,
με μπόλιασε ανεξίτηλα και μ’ έκανε δικό της.

Το φρέσκο χώμα μύρισα και το χλωρό χορτάρι 
και θέριεψα και τράνινα κι έγινα παλικάρι.

Έριξα πήχυ το φτερό και πιθαμή το νύχι,
πέταξα σ’ άλλους ουρανούς, εκεί που ορίζει η τύχη,
δουλεύοντας, προσφέροντας σε κάποιο μετερίζι
εκεί που βγαίνει το ψωμί, όπως η μοίρα ορίζει.

Δρόμους πολλούς εδιάβηκα, στράτες και μονοπάτια, 
λίγους με ροδοπέταλα και πιο πολλούς μ’ αγκάθια.

Συνάντησα και γνώρισα πολλούς ανθρώπους 
διάφορους,

άλλους καλούς, άλλους κακούς και πιο πολλούς 
αδιάφορους, 

μα στην καρδιά μου πιο ψηλά κανένανε δε βάνω 
από ένα συμπατριώτη μου, έναν καλό Ζουρτσάνο.

Γιατί στην καλημέρα του και στο χαμόγελό του
διακρίνω την αγάπη του για με στο μέτωπό του 
και νιώθω μία σιγουριά, μια ψυχική γαλήνη, 
πράγματα που η ξενιτιά ποτέ της δε σου δίνει.

Μπήκα σε χίλιες εκκλησιές, χίλιες και παραπάνω  
και μια ευχή κι ένα σταυρό κάθε φορά τον κάνω, 
μα το σταυρό και την ευχή μες στον Άγιο Νικόλα 
τη νιώθω μες στο είναι μου πέρα και πάνω απ’ όλα.

Κοντά του παίρνω δύναμη, κουράγιο και ελπίδα, 
να ξεπερνάω της ζωής την κάθε καταιγίδα.

Και τώρα που λαβώθηκε από την άγρια φύση,
τη συνδρομή μας χρειάζεται, να ξαναλειτουργήσει.
Έχουμε υποχρέωση κοντά του να βρεθούμε, 
στον Άγιο και προστάτη μας να συμπαρασταθούμε. 

Εμείς που ζούμε μακριά, πάντοτε λαχταρούμε, 
σε κάθε ευκαιρία μας στη Ζούρτσα να βρεθούμε 
και όταν πλησιάζουμε και όταν ξαγναντάμε, 
στο γαλανό της ουρανό με πόθο αναζητάμε 
τον αποθρώσκοντα καπνό, όπως ο Οδυσσέας,
της Φιγαλίας τα παιδιά, της Κάτω ή της Νέας, 
κοντά της να βρισκόμαστε, όσο ο καιρός μας παίρνει, 
γιατί τα χρόνια φεύγουνε και το σχοινί κονταίνει.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

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

(7η συνέχεια παρουσίασης εκθεμάτων μας)

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

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

ΓΕΩΡΓΙΚΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ  ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΓΙΑ  ΑΡΜΕΓΜΑ  

ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΨΩΜΙΟΥ

Y Φ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  

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

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

• Τσιγκρί (από Νότα Καπλάνη)  – εργαλείο επεξεργασίας
μαλλιού από μικρό αρνί (αρνόκουρο= μαλλί από νεαρό
αρνί)
• Λανάρια (2 κομμάτια) (δωρεά Μίνας Κέκη-Παπακυρια-
κοπούλου) – εργαλείο επεξεργασίας μαλλιού.

Ανέμη. Συγκεκριμένα: 1 ανέμη, 1 ανεμίδι, 6
σφοντύλια, 5 σαΐτες - εργαλείο που αποτελεί-
ται από 2 εξαρτήματα, την ανέμη και το ανεμίδι.
Με αυτή τύλιγαν το μαλλί σε σφοντύλια (ξύλι-
νες ή σιδερένιες βέργες διαφόρων σχηματι-
σμών) για να φτιάξουν πάνινα ή μάλλινα
(ράσινα) ρούχα καθώς και σε σαΐτες (κι αυτές
εξαρτήματα της ανέμης). 
1 εργαλείο για τον αργαλειό και 1 αδράχτι
Στον τοίχο:
5 ρόκες – με αυτές συγκρατούσαν το μαλλί
προκειμένου να το γνέσουν και να το προετοι-
μάσουν για τον αργαλειό.

• 2 κεραμικά πιάτα

• 1 πιάτο χάλκινο 

γανωμένο

• Πήλινη σουπιέρα
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Νέοι επιστήμονες 
➤ Η Μαρία Καράπαπα-Τσιβεριώτη του

Ιωάννη και της Αθανασίας αποφοίτησε
από το Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθή-
νας.
Καλή σταδιοδρομία.

Γεννήσεις
➤ Στις 4-5-2016 ο Ηλίας Νικ. Καπογιάννης

και η Ειρήνη απόκτησαν κοριτσάκι.
➤ Στις 4-8-2016 ο Αλκιβιάδης Παύλος και

η Γεωργία Δόση απόκτησαν κοριτσάκι.
➤ Στις 10-8-2016 ο Ιωάννης Κων. Γιαννίκος

και η Ακριβή απόκτησαν κοριτσάκι.
➤ Στις 4-12-2016 ο Λούτος Αθανάσιος

του Διονυσίου και η σύζυγός του Κα-
νέλλα Κρανίτη του Κων/νου απέκτησαν
κοριτσάκι.

➤ Στις 28-11-2016 ο Καράπαπας Δημή-
τριος του Γεωργίου και η σύζυγός του
Σοφία απέκτησαν αγοράκι.

➤ Στις 3-11-2016 ο Πολυχρονόπουλος
Άγγελος του Φωτίου και η σύζυγός του
Ελένη απέκτησαν κοριτσάκι.

➤ Στις 10-10-2016 ο Μαυροειδής Δημή-
τριος και η σύζυγός του Αμαλία Τσα-
ούση απέκτησαν κοριτσάκι.

➤ Στις 4-12-2016 ο Πιτσινής Ιωάννης του
Αθανασίου και η σύζυγός του Μαρία
Καράπαπα απέκτησαν αγοράκι.

➤ Στις 15-12-2016 ο Γκουβάτσος Πανα-
γιώτης του Γεωργίου και της Παναγιώ-
τας και η σύζυγός του Μαρία απέκτησαν
κοριτσάκι.

➤ Στις 22-12-2016 ο Τσίμπης Στέφανος
και η σύζυγος του Ευφροσύνη Θεοδω-
ροπούλου απέκτησαν αγοράκι, το 10ο
παιδί τους. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέν-
νητα.

Βαπτίσεις
➤ Στις 30-7-2016 ο Δημήτριος Μπαρό-

γιωργας και η Αναστασία βάφτισαν το
αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα
Σταύρος.

➤ Στις 30-7-2016 ο Ειρηναίος Τσαούσης
και η Αθανασία βάφτισαν το αγοράκι
τους και του έδωσαν το όνομα Νικόλα-
ος.

➤ Στις 7-8-2016 ο Ιωάννης Νικ. Καπο-
γιάννης και η Πάτρα Κατσιώλη βάφτισαν
το αγοράκι τους και του έδωσαν το
όνομα Δημοσθένης.

➤ Στις 17-8-2016 ο Σταύρος Λιάπης και  η
Βασιλική Βλάχου βάφτισαν το αγοράκι
τους και του έδωσαν το όνομα Γιώρ-
γος.

➤ Στις 20-8-2016 ο Παναγιώτης Πάλλας
και η Χρυσάνθη βάφτισαν το κοριτσάκι
τους και του έδωσαν το όνομα Αντω-
νία.

➤ Στις 20-8-2016 ο Γρηγόριος Αλεξόπου-
λος και η Έρη Γιαννίκου βάφτισαν το
αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα
Χαράλαμπος.

➤ Στις 21-8-2016 ο Γεώργιος Κων. Βλάχος
και η Λιλιάνα βάφτισαν το αγοράκι τους
με το όνομα Κωνσταντίνος και το κορι-
τσάκι τους με το όνομα Ιωάννα.

➤ Στις 27-8-2016 ο Θεόδωρος Αντων.
Μπουσιούτας και η Μαρία βάφτισαν το
αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα
Αντώνιος. 

➤ Στις 28-8-2016 ο Αναστάσιος Κατσάμ-
πουλας και η Λουκία Πέτρου βάφτισαν
το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το
όνομα Χριστίνα.

➤ Στις 17-8-2016 ο Σταύρος Λιάπης και η
Βασιλική Βλάχου βάφτισαν το αγοράκι
τους και του έδωσαν το όνομα Γιώρ-
γος.

➤ Στις 18-9-2016 ο Γεώργιος Φλέσσας
και η σύζυγός του Ευσταθία Γκουβάτσου
βάπτισαν το κοριτσάκι τους στον Ιερό
Ναό της Αγίας Βαρβάρας Ψυχικού και

του έδωσαν το όνομα Βασιλική.
➤ Την 1-10-2016 ο Ιωάννης Κουτσόπουλος

του Παναγιώτη και η σύζυγός του Ει-
ρήνη βάπτισαν το αγοράκι τους και του
έδωσαν το όνομα Δημήτριος.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

Γάμοι
➤ Στις 21-8-2016 έγινε ο γάμος του Γε-

ωργίου Κων. Βλάχου και της Λιλιάνας
στη Ζωοδόχο Πηγή Νέας Φιγαλίας.

➤ Στις 27-8-2016 έγινε ο γάμος του Θεο-
δώρου Αντων. Μπουσιούτα και της Μα-
ρίας στη Ζωοδόχο Πηγή Νέας Φιγα-
λίας.

➤ Στις 27-8-2016 έγινε ο γάμος του Γε-
ωργίου Χαχόλου και της Αγγελικής
Λάλα στη Ραφήνα.

➤ Στις 27-8-2016 έγινε ο γάμος του Αν-
τωνίου Γεωργ. Καπλάνη και της Φαίης
στην Αγία Αναστασία Περιστερίου.

➤ Στις 3-9-2016 έγινε ο γάμος του Γεωρ-
γίου Παναγ. Γιαννίκου και της Γεωργίας
Καπλάνη στη Ζωοδόχο Πηγή Νέας Φι-
γαλίας.

➤ Στις 10-9-2016 έγινε ο γάμος του Γρη-
γορίου Γλούμη και της Κανέλλας Αλεξ.
Κρανίτη στον Άγιο Νικόλαο Φασκομη-
λιάς.

➤ Στις 17-9-2016 έγινε ο γάμος του Φώτη
Γιαννόπουλου και της Ειρήνης Βενέτη
στη Ν. Φιγαλία.

➤ Στις 20-1-2017 έγινε στη Νέα Φιγαλία
ο πολιτικός γάμος του Αναστασίου Πα-
παδόπουλου του Νικολάου και της Δέ-
σποινας Καπνουδάκη από τη Ρόδο.

➤ Στις 19-6-2016 έγινε ο γάμος της Ευ-
γενίας Πίττα (κόρης της Ακριβής Σιώρη)
και του Βασίλη Ξένου στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου στη Μυρτιά Πύργου. 

➤ Στις 5-11-2016 έγινε ο γάμος του Αγ-
γέλου Πίττα (γιου της Ακριβής Σιώρη)
και της Κατερίνας Βασιλοπούλου στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Μυρτιά
Πύργου.

➤ Την 1-10-2016 έγινε στην Αθήνα ο
γάμος του Παναγιώτη Κρανίτη του
Κων/νου και της Αντωνίας Μουστάκη. 
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Θάνατοι
➤ Στις 4-10-2016 απεβίωσε η Αθηνά Λαμ-

προπούλου-Αυγερινού ετών 78 και
ετάφη στο Νεοχώρι Ζαχάρως.

➤ Στις 31-10-2016 απεβίωσε και ετάφη
στην Αθήνα, η Καραχάλιου Μιμίκα.  

➤ Στις 3-11-2016 απεβίωσε και ετάφη
στην Αθήνα, ο Θεοδωρόπουλος
Κων/νος, ετών 89.

➤ Στις 4-11-2016 απεβίωσε ο Λιάπης Νι-
κόλαος, ετών 89, και ετάφη στο Μο-
ναστήρι.

➤ Στις 19-11-2016 απεβίωσε στην Αθήνα
ο Καράπαπας Κων/νος, ετών 78, και
ετάφη στον Άγιο Ηλία Ν. Φιγαλίας.

➤ Στις 23-11-2016 απεβίωσε και ετάφη
στην Αθήνα η Ζευγίτη Ελένη, ετών
80.

➤ Στις 26-11-2016 απεβίωσε στην Αθήνα
η Γιουρούκου Κων/να, ετών 103, και
ετάφη στο Μοναστήρι.

➤ Στις 4-12-2016 απεβίωσε η Καπλάνη
Νίκη, ετών 79, και ετάφη στο Μονα-
στήρι. 

➤ Στις 14-12-2016 απεβίωσε ο Ευάγγελος
Χανιώτης, γιος της Αμαλίας Τσιούτα,
ετών 28 και ετάφη στο κοιμητήριο του
Αγ. Δημητρίου στο Μπραχάμι. 

➤ Στις 17-10-2016 απεβίωσε ο Τριαντα-
φυλλόπουλος Χρήστος, ετών 80, και
ετάφη στον Άγιο Ηλία Ν. Φιγαλίας.

➤ Στις 14-10-2016 απεβίωσε ο Κουκλα-
μάνης Σωκράτης, ετών 80, και ετάφη
στη Φασκομηλιά. 
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους
οικείους τους. 

ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΕΛΕΤΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΚΗΔΕΙΕΣ - 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΥΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

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

Στις 3/11/2016 έφυγε από τη ζωή ο
Ντίνος ο Θεοδωρόπουλος σε ηλικία 89
ετών. Ήταν γιος του Γιώργου του Θεοδω-
ρόπουλου, του γνωστού ως Γιωργάκου.

Με το θάνατό του, ο ουρανός της
Ζούρτσας έχασε ένα λαμπρό αστέρι του.
Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Οι νεότεροι
ίσως να μη γνωρίζουν το έργο του. Και
ίσως να μη γνώριζαν και τον ίδιο. Διότι ο
Ντίνος δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος
χαμηλών τόνων. Ήταν ένας αφανής, ένας
διακριτικός άνθρωπος. Ποτέ δε
σήκωσε τη φωνή του. Δεν ήτα-
νε «Κύμβαλο αλαλάζον». Η
αξία του ήταν εσωτερική.

Για μας τους ανθρώπους
της γενιάς του ’40 ήταν ο κα-
τηχητής μας. Μόλις τελείωνε
η θεία λειτουργία, μαζεύαμε
τις καρέκλες στη μέση της εκ-
κλησίας και καθόμαστε σαν σε
σχολείο για να μας κάνει κα-
τηχητικό ο Ντίνος. Δεν ξέρω
ποιος του είχε αναθέσει αυτή
τη δουλειά. Ο παπα-Γιάννης ή
η Μητρόπολη. Αυτό δεν έχει
άλλωστε σημασία. Ήταν δεν
ήταν τότε είκοσι χρόνων. Του Δημοτικού.
Βοηθός του πατέρα του στο σιδηρουργείο.
Όμως υπήρξε για μας δάσκαλος, πριν γίνει
δάσκαλος. Πνευματικός άνθρωπος πριν
γίνει άνθρωπος του πνεύματος. Πριν σπου-
δάσει. Και εκεί, με όπλο του της καρδιάς
το πύρωμα και το ασίγαστο πάθος για
προσφορά που υπερπηδούσε όλα τα εμ-
πόδια, μας οδηγούσε στα μονοπάτια της
πίστεως και του σεβασμού στα Θεία.

Ιστορίες από την Παλαιά και την Καινή
Διαθήκη και τις πράξεις των Αποστόλων
και στο τέλος το απαραίτητο δίδαγμα που
ήταν το επιστέγασμα της διήγησης. Το
ρητό που ήταν αυτούσιο απόσπασμα από
τις γραφές και τέλος η προσευχή που βα-
σιζόταν στη διήγηση και στα εξ αυτής
συμπεράσματα. 

Και τα τραγούδια. Τα χριστιανικά τρα-
γούδια. Πώς να ξεχάσουμε:
• Τα Χριστιανόπουλα θα πάνε με φτερά,
να πούνε μήνυμα που δίνει τη χαρά …

Μας έμπαζε αμέσως στην ευθύνη που
είχαμε έναντι του κόσμου. Του κόσμου,
που τόσο είχε και έχει ανάγκη τη θεϊκή
στήριξη.

Ή το άλλο:
• Είναι Θεός, αυτός σκορπά τον ήλιο που

τη γη θερμαίνει
και προστατεύει και αγαπά ολόκληρη την
Οικουμένη…,

που μας δίδασκε ότι όλα ο Θεός τα
ορίζει και όλα αυτός τα κατευθύνει. Και
άλλα και άλλα τραγούδια.   

Και τα απογεύματα της Κυριακής πάνω
στο γυναικωνίτη διάλεγε μερικούς από
μας, τους πιο τακτικούς ή πιο επιμελείς
ίσως και αποτελούσαμε τα λεγόμενα Κυ-
κλάμινα. Κάπως πιο προχωρημένη, πιο με-

γάλη τάξη θα έλεγα, από το
Κατηχητικό. Και εκεί με τρα-
γούδια, με παιχνίδια, με διη-
γήσεις μας δίδασκε. Ναι μας
δίδασκε. Τα της θρησκείας, τα
της αγάπης, τα του σωστού
δρόμου.

Έφυγε από τη Ζούρτσα
γύρω στα είκοσί του χρόνια.
Πήγε στην Αθήνα. Και εκεί ερ-
γαζόμενος παράλληλα πέρασε
σίφουνας όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης. Πέτυχε στο
Πανεπιστήμιο σε πολλές σχο-
λές και ακολούθησε τη Θεο-
λογία όπως ήταν επόμενο.

Εργάστηκε ως καθηγητής σε διάφορα
σχολεία πάντα μέσα στα πλαίσια των αρ-
χών και ιδανικών του.

Δέχτηκε σκληρό χτύπημα από τη μοίρα
χάνοντας το γιο του. Αλλά και αυτό το
υπέμεινε στωϊκά και αγόγγυστα όπως επι-
τάσσει η θρησκεία που πίστευε, που υπη-
ρετούσε, που ακολουθούσε.

Για μας λοιπόν τα παιδιά της γενιάς
του ’40 ήταν ένας καλός δάσκαλος. Έτσι,
μπορεί να έφυγε από κοντά μας, ένα λαμ-
πρό αστέρι, αυτόματα όμως πέρασε και
κατατάχτηκε στο πάνθεον των αξιόλογων
ανθρώπων που γέννησε το χωριό μας.      

Αν στον χαρακτήρα της γενιάς μας
που τότε διαμορφωνόταν υπάρχουν κάποια
θετικά στοιχεία, αν υπάρχουν κάποια ψήγ-
ματα χρυσού, είναι σίγουρο πως αυτά φέ-
ρουν φαρδιά πλατιά και την υπογραφή
του Ντίνου. Σμίλεψε τις ψυχές μας με μα-
εστρία προσπαθώντας να χτίσει σωστούς
ανθρώπους. Και αυτό είναι πραγματικότητα.
Και δεν είναι λίγο. Γι’ αυτό του είμαστε
ευγνώμονες. Γι’ αυτό τον ευχαριστούμε
και του ευχόμαστε ολόψυχα καλό ταξίδι.
Καλή ανάπαυση. Μακάριος να είναι εκεί
που του αξίζει.  

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Αγαπητέ θείε, 
Με μεγάλη θλίψη αποτίουμε τον τε-

λευταίο φόρο τιμής που σου αξίζει. Το
κενό της απουσίας σου το γεμίζουν ωραίες
αναμνήσεις ενός υπέρο-
χου ανθρώπου. Ένας λε-
βέντης άνθρωπος που
αποτέλεσε για μας παρά-
δειγμα προς μίμηση. 

Καλός οικογενειάρ-
χης, αφοσιωμένος σε μια
καταπληκτική οικογένεια,
υπόδειγμα εργαζομένου
και Ζουρτσάνου που αγα-
πούσε παθολογικά το χω-
ριό του. Η απώλεια είναι
μεγάλη γιατί δεν έφυγε
από κοντά μας μόνο ένας
συγγενής μας αλλά, έφυ-
γε ένας ενεργός πολίτης που πρόσφερε
πολλά στην κοινωνία μας. Πόσους αλήθεια
ανθρώπους είχες βοηθήσει στο νοσοκο-
μείο που εργαζόσουν, ανθρώπους που
στη δύσκολη στιγμή της ασθένειάς τους
είχαν ανάγκη από έναν δικό τους άνθρω-
πο. 

Στάθηκες στο πλευρό τους αμέτρητες
φορές. Ευσυνείδητος εργαζόμενος αλλά
και ένας άνθρωπος ήπιων τόνων και υπο-
μονετικός που δεν κρατούσε κακία σε

κανέναν. Η μεγάλη σου αγάπη
ήταν η Ζούρτσα, εκεί περνούσες
τις καλοκαιρινές σου διακοπές
συμμετέχοντας στην κοινωνική
ζωή και βοηθώντας διακριτικά
όπου υπήρχε ανάγκη. 

Με το πλατύ σου χαμόγελο
μας υποδεχόσουν καλόκαρδα στο
σπίτι σου που ήταν πάντα ανοιχτό
για όλους. Θα σε θυμόμαστε για
την ακεραιότητα του χαρακτήρα
σου, την ευγένειά σου, την κοι-
νωνική ευαισθησία, την σεμνό-
τητά σου. 

Θα είσαι πάντα στην καρδιά
μας και στη σκέψη μας. Σε ευχαριστούμε
για όσα μας προσέφερες. 

Αιωνία σου η μνήμη, ας είναι ελαφρύ
το χώμα της γενέθλιας γης που σε σκε-
πάζει. 

Οικογένεια Αθανασίου Καράπαπα 

Έφυγε  ένας  αξιόλογος  άνθρωπος

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

Κωνσταντίνος  Καράπαπας
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Εισφορές  
για  την  εφημερίδα 

Γλούμης Νικόλαος του Γεωργίου ............ 20€
Αβραμόπουλος Ιωάννης του Νικολάου... 20€
Κομπορόζος Χρήστος του Γεωργίου ....... 30€
Κόπιτσας Γεώργιος .................................. 20€
Γιαννακοπούλου Ελένη του Νικολάου .... 20€
Πιτσινής Σωτήρης του Γεωργίου ............. 20€
Καπλάνη-Ρόδη Ασημίνα .......................... 20€
Στέφανος Ιωάννης του Γεωργίου .............. 5€ 
Καστρινού Ανδριάννα .............................. 10€
Παπαδόπουλος Αναστάσιος του Νικολάου
(Ρόδος) .................................................... 50€
Γκουβάτσος Γεώργιος του Παναγιώτη 
και της Χριστίνας ..................................... 20€
Κρανίτης Δημήτριος ................................ 20€
Πούρνου-Βλάμη Γλυκερία ....................... 20€
Βλάμης Νικόλαος .................................... 20€
Ζευγίτης Σωτήριος .................................. 40€
Κατσάμπουλα Κατερίνα .......................... 20€
Καραχάλιος Θωμ. Κων/νος ...................... 50€
Γλούμης Βασίλειος .................................. 50€ 
Κάσσαρη Χρυσούλα ................................ 40€ 
Αβράμης Βασίλης (Καναδάς) .................. 40€ 
Παυλούρος Γεώργιος Θ. .......................... 30€ 
Φλέσσας Βασίλειος Ιωάννου .................. 50€ 
Φλέσσας Ιωάννης Ιωάννου ..................... 50€ 
Φλέσσα Μαρία Ιωάννου .......................... 50€ 
Ανώνυμος .............................................. 400€ 
Αβραμοπούλου Ζέτα ............................... 10€ 
Παπανδρέου-Σμυρνή Ελένη .................... 25€ 
Χατζή-Γκιόλιου Χριστίνα ......................... 20€ 
Καραχάλιος Ιωάννης ............................... 20€ 

Καραχάλιου Αλεξάνδρα .......................... 20€ 
Βλάχος Θεόδωρος Νικολάου .................. 10€ 
Γκουβάτσος Θεόδωρος Γεωργίου ........... 10€ 
Καπλάνης Γεώργιος Αντωνίου ................ 10€ 
Τσοπέλα Ντίνα ......................................... 50€ 
Τσοπέλα Γαρουφαλιά .............................. 20€ 
Πιπιλή Ευσταθία ...................................... 20€ 
Γιαννούλα Πιπιλή-Νότα ........................... 20€ 
Πιπιλής Διαμαντής ................................... 20€ 
Ανδρίκουλα Θεοφάνη .............................. 20€ 
Ζευγίτης Παναγιώτης Νικολ. .................. 20€ 
Ζευγίτης Νικόλαος Γεωργίου .................. 20€ 
Ζευγίτης Νικόλαος του Παναγ. ............... 20€ 
Ζευγίτης Γεώργιος Νικολάου .................. 20€ 
Ζευγίτη Παναγιώτα Δημητρίου ............... 20€ 
Ζαριφόπουλος Παναγιώτης .................... 10€ 
Πιπιλή Μαρία Χρήστου ............................ 50€ 
Πιπιλή-Σταμοβλάση Βαρβάρα ................. 50€ 
Τάγαρη Ανδριάνα ..................................... 50€ 
Κάσσαρη Ιωάννα ...................................... 20€ 
Κατσάμπουλα Κων/να ............................. 20€ 
Χανιώτης Παναγιώτης ............................. 10€ 
Πάλλας Ιωάννης ...................................... 10€ 
Τσούτας Νικόλαος ................................... 20€ 
Βλάχος Σπύρος Γεωργίου ....................... 20€ 
Δαμίγος Αριστείδης ................................. 20€ 
Αυγερινός Αναστάσιος ............................ 20€ 
Ζουρτσάνος Σπύρος ................................ 20€ 
Ζουρτσάνος Κων/νος .............................. 20€ 
Ζουρτσάνου Χριστίνα .............................. 20€ 
Αυγερινού-Τασιοπούλου Βασιλική .......... 20€ 
Βλάχος Νικόλαος .................................... 30€ 
Κλέντος Βασίλειος Κων/νου ................... 20€ 
Παπανδρέου Νικόλαος ............................ 20€ 
Κλέντος Βασίλειος Αθανασίου ............... 20€ 
Πάλλα Μαρία ........................................... 10€ 

Λιάπη Κων/να ........................................... 20€ 
Λιάπης Αναστάσιος Χρήστου .................. 15€ 
Λιάπη-Μουστογιάννη Δήμητρα ............... 15€ 
Καλύβα Αντωνία Αθανασίου ................... 20€ 
Βενετσανόπουλος Δημήτριος ................. 15€ 
Πιπιλής Θανάσης & Μαρία .................... 100€ 
Βλάχου-Κουτή Αγγελική ......................... 20€ 
Βλάχου-Αλεξίου Παναγούλα .................. 10€ 
Βλάχου-Παύλου Χρυσούλα ..................... 10€ 
Βλάχος Θεόδωρος Ιωάννου .................... 10€ 
Μούτση-Παπαδοπούλου Γεωργία ........... 20€ 
Γκουβάτσος Γεώργιος Νικ. ...................... 20€ 
Γκουβάτσος Αναστάσιος Γεωργ. ............. 20€ 
Γλούμης Θεόδωρος ................................. 50€ 
Καράπαπας Κανέλλος ............................. 20€ 
Λούτου-Αντωνίου Αθανασία ................... 15€ 
Δημοσθενίδου-Σπυριδάκη Δήμητρα ........ 20€ 
Κρανίτης Ανδρέας (Λαντζόι) ................... 20€ 
Τσαούσης Παναγιώτης ............................ 10€ 
Τσαούσης Γεώργιος ................................. 10€ 
Καράπαπα-Τσιβεριώτη Μαρία .................. 10€ 
Λούτος Παναγιώτης ................................ 10€ 
Κουτσόπουλος Άγγελος ......................... 20€ 
Κουτσόπουλος Χρήστος Αγγ. ................. 20€ 
Κουτσοπούλου-Βελούδω Αγγελ. ............ 20€ 
Γλούμης Βασίλης του Κων/νου ............... 50€ 
Τσιούτα Αμαλία ........................................ 10€ 
Σούμας Βασίλειος .................................... 30€ 
Κάσσαρης Αναστάσιος (Καναδάς) .......... 50€ 
Χατζή-Ποζιάδου Φωτεινή ........................ 20€ 
Κάσσαρη-Δημητροπούλου Γεωργία ........ 20€ 
Αγγελόπουλος Κων/νος (Μέγαρα) ......... 10€ 
Κλέντος Αναστάσιος Ιωάννου ................. 20€ 
Κατσάμπουλα Έφη .................................. 20€
Μιτσέλη Αριστέα του Νικ. ....................... 40€
Βλάμη Παναγιώτα του Γρηγ. ................... 20€

Εις  Μνήμην
― Βουδούρης Ιωάννης Νικολάου ........ 130€ 

στη μνήμη των γονέων του Νικολάου
και Αθανασίας 

― Μαρία Φλέσσα Ιωάννου ..................... 50€ 
στη μνήμη Αθανασίου Γιακουμόπουλου 

― Κάσσαρη Ιωάννα στη μνήμη Διονυσίου 100€ 
η σύζυγος Ιωάννα και οι κόρες Πένυ, 
Λέττα, Νάντια 

― Αγγελοπούλου Νίκη Δημοσθένη ....... 30€ 
στη μνήμη του αδελφού της Σπύρου 

― Βλάχος Θεόδωρος Νικολάου ............ 20€ 
στη μνήμη γονέων του και αδελφής Δήμητρας 

― Ζευγίτης Παναγιώτης Νικολάου ........ 20€ 
στη μνήμη των γονέων του και αδελφού 
Δημητρίου 

― Κάσσαρης Κων/νος και Χρυσούλα ... 100€ 
στη μνήμη Κων/νου Καράπαπα 

― Ζουρτσάνος Νικόλαος ....................... 50€ 
στη μνήμη της γυναίκας του Γιαννούλας 

― Αυγερινός Αναστάσιος ...................... 30€ 
στη μνήμη αδελφής του 
Αθηνάς Λαμπροπούλου 

― Μούτσης Νικόλαος και Γεωργία ........ 50€ 
στη μνήμη Κων/νου Καράπαπα 

― Κουτσόπουλος Γεώργιος Χρήστου .... 50€ 
στη μνήμη των γονέων του Χρήστου 
και Βελούδως 

― Αναστασία και Διονύσης Τσέκερης ... 50€
στη μνήμη Κων/νου Θεοδωρόπουλου 

― Στη μνήμη της Πίτσας Καπλάνη, η μητέρα 
της Νότα και η αδελφή της Κούλα, 
πρόσφεραν στην εφημερίδα 50 ευρώ

― Αμαλία Κουτσοπούλου-Τζεμενάκη ... 50€ 
στη μνήμη του πατέρα της Γρηγορίου 

Ματιές στην πρόσφατη επικαιρότητα

ΚΑΝΑΛΙΑ  ΓΕΜΑΤΑ…  ΔΑΚΡΥΑ!
• Οι τηλεοπτικές άδειες ανήκουν στα καυτά θέματα

της πρόσφατης επικαιρότητας. Προκάλεσαν οξείες αν-
τιπαραθέσεις και φωνασκίες από αρμόδιους και μη,
που, αντί να ενημερώνουν υπεύθυνα, κραυγάζουν, πα-
ραπληροφορούν και μπερδεύουν περισσότερο την κοινή
γνώμη. Άλλοι από τους φωνασκούντες «οὐκ οἴδασι τί
ποιοῦσι» (καὶ τί λέγουσι) και άλλοι έχουν το σκοπό
τους.                                                                                                                     

• Όταν άνοιξε το θέμα αυτό, οι καναλάρχες και οι
υποστηριχτές τους κήρυξαν πόλεμο κατά του σχετικού
νόμου, του αρμόδιου υπουργού και, γενικά, της κυβέρ-
νησης. Προσπάθησαν να πιέσουν την κυβέρνηση και να
επηρεάσουν τη Δικαιοσύνη ενόψει της εκδίκασης των
προσφυγών τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, την
ίδια στιγμή που κατηγορούσαν την κυβέρνηση, για πα-
ρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, λες και οι ίδιοι είναι αθώοι
και αναμάρτητοι στο θέμα αυτό.                                                                                                                                        

• Γιατί, λοιπόν, ξιφουλκούν και κραυγάζουν οι κα-
ναλάρχες και οι υποστηριχτές τους, συμπεριλαμβανο-
μένης της αντιπολίτευσης, κυρίως της αξιωματικής;
Όχι, βέβαια, από προσήλωση στην αντικειμενική και
πλήρη ενημέρωση του λαού, στην επιμόρφωσή του και
στην ποιοτική ψυχαγωγία του. Εδώ και 27 χρόνια που
λειτουργούν, έχουν δώσει εξετάσεις στα θέματα αυτά
και έχουν αποτύχει παταγωδώς. Την  αντικειμενικότητα
τη ράβουν στα μέτρα τους και για την ποιότητα δε
δίνουν δεκάρα. Ούτε τους καίει τόσο η απόκτηση μιας
άδειας λειτουργίας καναλιού, αφού όλα τους είναι από
ζημιογόνα μέχρι και χρεοκοπημένα.                                                                                                                                  

• Αλλού βρίσκεται η εξήγηση. Στα 27 χρόνια λει-
τουργίας της, η ιδιωτική τηλεόραση ανδρώθηκε μέσα
σε ένα ομιχλώδες τοπίο και σε κλίμα αδιαφάνειας.
Μέσα σ’ αυτό διαμορφώθηκαν πανίσχυρα πολιτικά και
οικονομικά συμφέροντα, που επεκτάθηκαν πολύ πέρα
από τον τηλεοπτικό χώρο. Τα κανάλια έγιναν ισχυρά
όπλα στα χέρια των ιδιοκτητών, για να προωθούν άλλες
δουλειές τους και να κερδίζουν πολύ περισσότερα από
όσα χάνουν στις τηλεοπτικές επιχειρήσεις τους. Τα
σκάνδαλα ανάληψης χρυσοφόρων δημοσίων έργων, για
παράδειγμα, ούτε λίγα είναι ούτε άγνωστα. Με τον τη-
λεοπτικό σταθμό, οι ιδιοκτήτες παρεμβαίνουν στην
αγορά, στην κοινή γνώμη, στα διάφορα κέντρα αποφά-
σεων, στα κόμματα και στις κυβερνήσεις, έχοντας ακόμη
και τη δύναμη να τις ανεβοκατεβάζουν. Διαμορφώνουν
έτσι συμπεριφορές, καταστάσεις και αποφάσεις που
εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Γι’ αυτό και θεω-
ρούνται ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της δια-
πλοκής. Και εκτός του ότι λειτουργούσαν ουσιαστικά
χωρίς άδειες και δίχως να πληρώνουν για τη χρήση των
συχνοτήτων, που είναι δημόσιο αγαθό, έπαιρναν και
μεγάλα δάνεια από τις τράπεζες, χωρίς τις ανάλογες
εγγυήσεις, που δεν τα αποπλήρωναν. Οι τράπεζες, χά-

νοντας τα χρήματα αυτά, χρειάζονταν μεγαλύτερες
ανακεφαλαιοποιήσεις, δηλαδή οικονομική ενίσχυση για
αναπλήρωση των απωλειών τους, με χρήματα προερ-
χόμενα από τις «δόσεις» που μας χορηγεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση, άρα με χρήματα του κράτους, δηλαδή των πο-
λιτών.                                                                                                   

• Αυτά τα συμφέροντα υπερασπίζονται οι καναλάρ-
χες, απέναντι στο νόμο, που  φιλοδοξεί να βάλει τέλος
σε τέτοια φαινόμενα. Όσο για τα δάκρυά τους, ότι τάχα
βλάπτεται η δημοκρατία, ότι φιμώνεται η ελεύθερη έκ-
φραση και η πολυφωνία, ότι απολύονται εργαζόμενοι
κλπ., είναι, απλώς, κροκοδείλια δάκρυα, ψεύτικα. Ένα
υποκριτικό μοιρολόι για εντυπωσιασμό και για πίεση.
Διότι, κι αν ακόμα αληθεύει ότι η κυβέρνηση θέλει με
το νέο καθεστώς να επιβάλει το δικό της έλεγχο στην
τηλεόραση (πράγμα, βέβαια, κατακριτέο, αλλά όχι πρω-
τόγνωρο), αυτό δεν τους ενοχλεί ιδιαίτερα, αφού και
στο παρελθόν, μέσα σε καθεστώς κυβερνητικού ελέγχου
και παρεμβάσεων πλούτιζαν οι ίδιοι, ενώ τα κανάλια
τους πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο.                                                                                                                                         

• Όσον αφορά τις ενδεχόμενες απολύσεις προσω-
πικού, η αλήθεια είναι διαφορετική από εκείνη που
προβάλλουν οι φωνασκούντες, δήθεν πονόψυχοι, υπο-
στηριχτές τους. Διογκώνουν τον αριθμό σκόπιμα, υπο-
λογίζοντας τους εργαζόμενους όλων των μέσων και
όχι μόνο των μεγάλων, που θα υπαχθούν στο νέο καθε-
στώς. Από την άλλη, ο νόμος καθορίζει τον αριθμό των
εργαζόμενων σε κάθε κανάλι και δεν τον αφήνει στις
ορέξεις των αφεντικών. Σχετικές μελέτες, εξάλλου,
έδειξαν ότι σε τυχόν απολύσεις θα είναι εκτεθειμένοι
λίγοι, συγκριτικά, εργαζόμενοι. Καμία απόλυση, βέβαια,
δεν είναι ευχάριστη ούτε είναι παρήγορο το γεγονός
ότι αρκετοί από τους εργαζόμενους ήταν, κατά την
κοινή έκφραση, πολυθεσίτες. Ούτε μετριάζεται η δρα-
ματικότητα της κατάστασης με τη σκέψη των πολλών
χιλιάδων απολύσεων στην περίοδο της κρίσης. Αλλά η
υποκρισία των καναλαρχών ξεπερνάει κάθε όριο, αφού
από αυτούς απολύθηκε μέχρι σήμερα το 45% των ερ-
γαζόμενων και  περικόπηκαν οι αμοιβές τους κατά 40%.
Και όσοι εργάζονται ακόμα, ζουν με τον εφιάλτη της
απόλυσης, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ωράρια και επί
μήνες και εξάμηνα απλήρωτοι. Τώρα τους έπιασε ο
πόνος για τους εργαζόμενους. Τους καταλαβαίνουμε
απολύτως. Τα συμφέροντά τους υπερασπίζονται. Αυτό
που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι το πώς και
γιατί υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, που λειτουργούν
ως προστάτες τους. Ή, μήπως, και αυτό εύκολα εξηγείται,
μέσα στο πλαίσιο της διαπλοκής;

• Στο μεταξύ, βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ), που ο εσμός των φωνασκούντων
υποδέχτηκε θριαμβευτικά ως νίκη και δικαίωσή του και
ως «Βατερλό» της κυβέρνησης. Κάτω από τους πηχυαίους

τίτλους της δήθεν αντικειμενικής δημοσιογραφίας τους,
απέκρυψαν την αλήθεια ότι το ΣτΕ δεν έκρινε ολόκληρο
το σχετικό νόμο αντισυνταγματικό και άκυρο, αλλά
μόνον εκείνο το άρθρο, με το οποίο έγινε ο διαγωνισμός,
επειδή, λέει, τον διεξήγαγε ο αρμόδιος υπουργός και
όχι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Όμως,
το ΕΣΡ δεν λειτουργούσε τότε, επί μεγάλο διάστημα,
διότι η μείζων αντιπολίτευση αρνούνταν συστηματικά
και πεισματικά να ορίσει εκπροσώπους της σε αυτό,
ώστε να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει νέα διοί-
κηση, αφού η θητεία της προηγούμενης είχε από καιρό
λήξει. Η κυβέρνηση έκρινε ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσει
άμεσα και να νομιμοποιήσει, επί τέλους, το τηλεοπτικό
πεδίο, κάτι που δεν έκαναν, όπως όφειλαν, οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις επί είκοσι εφτά χρόνια, προστα-
τεύοντας έτσι τους μεγαλοϊδιοκτήτες, για να έχουν
την πολιτική τους στήριξη, στο πλαίσιο της διαπλοκής.
Γι’ αυτό και ανέθεσε στον αρμόδιο υπουργό το διαγωνι-
σμό, που, κατά τα άλλα, ήταν αποδεκτός από τους υπο-
ψήφιους αγοραστές, οι οποίοι, μάλιστα, κατέβαλαν με-
γάλα ποσά, με εξαίρεση κάποιους που τελικά αποκλεί-
στηκαν. Το ΣτΕ, λοιπόν, με την κατά (μάλλον ισχνή)
πλειοψηφία απόφασή του (της οποίας η επίσημη ανα-
κοίνωση, περιέργως, άργησε πολύ), ζητάει να επανα-
ληφθεί ο διαγωνισμός και τη διεξαγωγή του να αναλάβει
το ΕΣΡ, που, εν τω μεταξύ, έχει ήδη συγκροτηθεί και
λειτουργεί, αφού η αντιπολίτευση σταμάτησε να βάζει
εμπόδια. Αυτό είναι όλο κι όλο το θέμα. Και πρέπει να
επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες, όχι μόνο για να
εισπράττει το κράτος τα χρήματα που δικαιούται από
τη λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών (που δεν είναι
λίγα), αλλά και να τερματιστεί το υπάρχον εικοσιεφτά-
χρονο καθεστώς, το οποίο, και σε άλλες αποφάσεις και
στην πρόσφατη, θεωρείται από το ΣτΕ αντισυνταγματικό,
παράνομο και καταργητέο. 

• Υπάρχει, βέβαια, και ένα ερωτηματικό. Τώρα, που
έφτασε ο κόμπος στο χτένι με το διαγωνισμό, το
Ανώτατο Δικαστήριο πήρε μια απόφαση, που, παραδόξως,
επιτρέπει την παράταση του παράνομου αυτού καθε-
στώτος. Γιατί, αν η αντιπολίτευση συνέχιζε να εμποδίζει
τη λειτουργία του ΕΣΡ ή αν καθυστερήσει η επανάληψη
του διαγωνισμού και η επανέναρξη εφαρμογής του
σχετικού νόμου, μπορεί, θεωρητικά, να συνεχίζεται 
-ποιος ξέρει για πόσο ακόμη- στα ιδιωτικά κανάλια το
παλαιό καθεστώς, το οποίο, όμως, θεωρείται στην ίδια
απόφαση αντισυνταγματικό και παράνομο. Πολλοί μί-
λησαν για απόφαση που είχε και πολιτικά κριτήρια,
προκειμένου να τηρηθούν ισορροπίες και να μη φανεί
ηττημένη ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά. Για αυτό,
όμως, το… ακανθώδες θέμα το παρόν κείμενο δεν έχει
ούτε χώρο ούτε αρμοδιότητα. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ
Σε χώρους που πληρούν τις προδιαγραφές 
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Παράρτημα στη Ζούρτσα τηλ. 26250-41756

Ασημίνα και Φώτης Αλεξανδρόπουλος 
Πτυχιούχοι Αγγλικής Φιλολογίας 
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ΖΩΗΣ
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Τηλ. επικοινωνίας: 26250-41533

Κιν. 6979403480

Μαθήματα  Γερμανικών
ΑΛΕΞΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής  Γερμανικών
Πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
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• Πολύς θόρυβος γίνεται, όταν έρ-
χονται στην επικαιρότητα εκπαιδευτικά
θέματα. Συνήθως, την «πληρώνουν» τα
λεγόμενα θεωρητικά μαθήματα, αρχαία
και νέα ελληνική γλώσσα, ιστορία και
θρησκευτικά, για τα οποία σχεδόν όλοι
έχουν (για την ακρίβεια, νομίζουν ότι
έχουν) έγκυρη γνώμη, διότι, τάχα, τα κα-
ταλαβαίνουν και βγάζουν για αυτά τις
κορόνες τους, επειδή, σε αυτά, αν ξεφύ-
γουν από τον, κατά τη γνώμη τους, «σω-
στό» δρόμο, ελλοχεύουν θανάσιμοι κίν-
δυνοι για τη γλωσσική, θρησκευτική, ιστο-
ρική και πολιτισμική μας παράδοση. Αυτό
τον κίνδυνο ανακάλυψαν και στις αλλαγές
που προτάθηκαν πρόσφατα για το μάθημα
των θρησκευτικών. Και ξιφούλκησαν εναν-
τίον τους, ακόμη και οι άσχετοι, οι ανεκ-
παίδευτοι και οι, ουσιαστικά, εντελώς
απαίδευτοι. Αν εξαιρέσουμε όλους αυτούς
τους αναρμόδιους και, τουλάχιστον, ανε-
παρκείς γνώστες του θέματος ή και αδα-
είς, και τα κόμματα με την (στείρα, συχνά)
αντιπολιτευτική τους πρακτική, στο θέμα
των θρησκευτικών έχουμε από τη μια
την Πολιτεία και από την άλλη την Εκ-
κλησία. Δύο εξουσίες, με τους «συμμά-
χους» της η καθεμιά, τους ειδικούς, τους
καθ’ ύλην αρμόδιους και εμπειρογνώμο-
νες.                                                                                             

• Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ έχει αναμφισβήτητα
το δικαίωμα και το καθήκον, να ρυθμίζει
τα της εκπαίδευσης και της παιδείας,
κατ’ αποκλειστική αρμοδιότητα. Εκπρο-
σωπείται από την εκάστοτε εκλεγμένη
κυβέρνηση, που έχει τη λαϊκή εξουσιο-
δότηση και εντολή να κυβερνήσει και να
χειριστεί τις κρατικές υποθέσεις. Και για
θέματα της αποκλειστικής της αρμοδιό-
τητας, όπως τα θέματα παιδείας, συζητά
και θεωρεί χρήσιμη, αλλά όχι υποχρεω-
τική, τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Τι
λέει, με λίγα λόγια, το Υπουργείο Παι-
δείας; Ξεκινάει από την κοινή παραδοχή
ότι έχουν αλλάξει οι καιροί και οι απαι-
τήσεις τους, ότι έχει αλλάξει η ελληνική
πραγματικότητα και οι ανάγκες της και
ότι κάτι που υπήρχε και εξυπηρετούσε
μέχρι χθες, δε σημαίνει πως ήταν οπωσ-
δήποτε σωστό ούτε πως είναι υποχρεω-
τική η διατήρησή του στο παρόν και στο
μέλλον. Οι αλλαγές και η ανανέωση, όχι
μόνο στην εκπαίδευση, αλλά σε κάθε το-
μέα της ζωής, είναι ζωτική ανάγκη της
κοινωνίας και όχι ιδιοτροπία ενός υπουρ-
γού. Το μάθημα των θρησκευτικών στα
σχολεία είναι μέχρι τώρα ομολογιακό
(ομολογώ πίστιν, ομολογώ εν βάπτισμα…
κλπ.). Δηλαδή, είναι μάθημα της μιας και
μοναδικής πίστης. Όμως, η παιδαγωγική
επιστήμη από πολύ παλιά διδάσκει ότι το
σχολείο οφείλει να είναι χώρος κατ’ εξο-
χήν γνώσης πολύπλευρης και, προ πάν-
των, κριτικής γνώσης. Πρέπει να διαμορ-
φώνει μυαλά, που, σε κάθε περίπτωση
και χωρίς εξαιρέσεις, να μπορούν να σκέ-
φτονται, να διακρίνουν, να συγκρίνουν,
να κρίνουν και όχι να αποδέχονται εκ

των προτέρων και υποχρεωτικά την ανω-
τερότητα μιας και μόνον άποψης, χωρίς
να γνωρίζουν επαρκώς τις άλλες. Τα θρη-
σκευτικά, με την ως τώρα μορφή του
ομολογιακού μαθήματος, δεν αποσκοπούν
σε τέτοια γνώση, αλλά στην πίστη. Όμως,
η πίστη είναι υπόθεση της Εκκλησίας. Γι’
αυτό, άλλωστε, υπάρχουν τα κατηχητικά
σχολεία. Εξάλλου, η θρησκευτική πίστη,
στα ελεύθερα δημοκρατικά καθεστώτα,
είναι προσωπικό θέμα ελεύθερης επιλογής
και η αναγωγή του σε δημόσιο και υπο-
χρεωτικής αποδοχής, εκτός των άλλων,
μειώνει την αξία της ως μεταφυσικής
αναζήτησης και στοχασμού για τα ζητή-
ματα της δημιουργίας, της ύπαρξης και
του σκοπού του ανθρώπου και του κόσμου.
Με την έννοια αυτή, ούτε η δημόσια ομα-
δική προσευχή, όπως στα σχολεία, ούτε
η δήλωση θρησκεύματος, όπως στις ταυ-
τότητες, έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο
και ιδιαίτερη αξία, ούτε η ανάρτηση εικό-
νων σε σχολικούς ή άλλους δημόσιους
χώρους ενισχύουν την πίστη. Κι αν λεί-
ψουν, καμιά μείωση της θρησκευτικότητας
των πολιτών και καμιά βλάβη στην Εκ-
κλησία δεν θα προκληθεί.                                                                                                                                       

• Φυσικά, το θρησκευτικό φαινόμενο
δεν μπορεί να απουσιάζει από τη σχολική
εκπαίδευση, αφού είναι ζωντανή κοινω-
νική πραγματικότητα. Αλλά, η θρησκεία
είναι και πρέπει να προσεγγίζεται ως πο-
λιτισμικό γεγονός. Και αυτή η προσέγγιση
δεν αντιμάχεται τη θρησκευτική πίστη
και λατρεία, η οποία είναι προσωπική
εθελοντική δέσμευση. Ο ελληνικός χώρος
είναι δεμένος με την Ορθοδοξία, αλλά
είναι και χώρος πολυπολιτισμικός. Επο-
μένως, το ελληνικό σχολείο δεν μπορεί
να παραγνωρίζει αυτή την πραγματικό-
τητα. Δεν μπορεί να εθελοτυφλεί μπροστά
στο γεγονός ότι και μέσα στις αίθουσες
και μέσα στην κοινωνία υπάρχουν και
Έλληνες και αλλοδαποί, και ορθόδοξοι
και αλλόδοξοι ή αλλόθρησκοι, και θρη-
σκευόμενοι και άθρησκοι. Με τη νέα μορ-
φή και φιλοσοφία του μαθήματος των
θρησκευτικών, δίνεται η δυνατότητα και
η ευκαιρία για εμβάθυνση στον πολιτισμικό
ρόλο της θρησκείας και για μελέτη της
Ορθοδοξίας ως στοιχείου της ελληνικής
ταυτότητας, πράγμα που θα λειτουργήσει
συνεκτικά για όλους τους μαθητές, Έλ-
ληνες και αλλοδαπούς, θρησκευόμενους
και μη, να ενταχθούν στο κοινωνικό σύ-
νολο. Η ρατσιστική αντίληψη «πᾶς μὴ
Ἕλλην, βάρβαρος», δεν έχει θέση στη
σημερινή κοινωνία και πρέπει να αντικα-
τασταθεί από το ενοποιό προσκλητήριο
«Ἕλληνες εἰσίν οἱ τῆς ἡμετέρας παιδείας
μετέχοντες». Άλλωστε, «οὐκ ἔστιν Ἕλλην
ἢ ξένος…» διακηρύσσει ενωτικά και ο
απόστολος Παύλος.                                                                                                                                                                         

• Το υπουργείο, λοιπόν, δεν επιχειρεί
να καταργήσει τα θρησκευτικά, αλλά να
τα αναβαθμίσει. Και έχει ως συμμάχους
του την ίδια τη σημερινή πραγματικότητα,
τη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη, εξέ-
χουσες πανεπιστημιακές προσωπικότητες

και ανοιχτόμυαλους εκπαιδευτικούς θε-
ολόγους, φωτισμένους ιεράρχες και κλη-
ρικούς, αλλά και κάθε πολίτη με ευρύτητα
πνεύματος, μη προσκολλημένο σε αγκυ-
λώσεις του παρελθόντος και σε συντε-
χνιακές λογικές για «τα καλά και συμφέ-
ροντα». Τα ονόματά τους, οι απόψεις
τους και το έργο τους είναι γνωστά από
επιστημονικά βιβλία και έντυπα και από
ραδιοφωνικές  και τηλεοπτικές εκπομπές,
που σέβονται τον εαυτό τους, τη δημο-
σιογραφία και το κοινό τους. Και δεν
είναι λίγες. Απλώς, είναι συνετές και χα-
μηλόφωνες, όπως ταιριάζει στα σοβαρά
θέματα. Μόνο που οι άλλες φωνασκούν
και λαϊκίζουν, για να γίνουν περισσότερο
ελκυστικές.                                                                                                    

• Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, από την άλλη, δεν
είναι κοσμική εξουσία, εκλεγμένη και
εξουσιοδοτημένη από το λαό, για να κυ-
βερνήσει και να χειριστεί κρατικές υπο-
θέσεις. Έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει τα
του οίκου της, να προβάλλει τις θέσεις
της για θέματα που την αφορούν, αλλά
όχι να μετατρέπεται σε πολιτικό οργανι-
σμό, με απαίτηση να επιβάλει την άποψή
της σε θέματα του πολιτικού δημόσιου
βίου. Στην παρούσα περίπτωση, η στάση
της Διοικούσας Εκκλησίας απέναντι στα
νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα
των θρησκευτικών ήταν αρχικά θετική.
Τα προγράμματα αυτά εκπονήθηκαν από
τους εμπειρογνώμονες θεολόγους το
έτος 2010-2011 και το έτος 2011-2012
τέθηκαν σε δοκιμαστική εφαρμογή σε
διάφορα σχολεία της χώρας. Η κατ’ αρχήν
θετική στάση της Εκκλησίας φάνηκε τόσο
στις συζητήσεις που διοργανώθηκαν σε
διάφορες Μητροπόλεις, όσο και μέσα
στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Μάλιστα, ο ει-
σηγητής των αλλαγών εκ μέρους του
Υπουργείου Παιδείας και σύμβουλος του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
ήταν από το 2008 στενός συνεργάτης
του αρχιεπισκόπου και διευθυντής του
επιστημονικού περιοδικού της Εκκλησίας
της Ελλάδος «Θεολογία». Και, βεβαίως,
όπως δείχνουν οι χρονολογίες, όλα αυτά
συνέβαιναν επί προηγουμένων κυβερνή-
σεων, πολύ πριν αναλάβει η παρούσα.
Αλλά και ο αρχιεπίσκοπος, που συναντή-
θηκε με τον πρωθυπουργό και τον αρμόδιο
υπουργό, δήλωσε ότι λύθηκαν οι παρε-
ξηγήσεις, ότι δεν υπάρχει αντιδικία και
είναι έτοιμος για συνεργασία και εποικο-
δομητικό διάλογο.                                                                                                                                                                                                                                                           

• Ύστερα, όμως, η Εκκλησία άλλαξε
ξαφνικά στάση. Ο αρχιεπίσκοπος, με την
ομιλία του στην Ιερά Σύνοδο (5-10-2016)
δυναμίτισε το κλίμα, εξέφρασε πολιτικές
απόψεις (πράγμα από άκομψο μέχρι ανε-
πίτρεπτο για το αξίωμά του), ξεσπάθωσε
εναντίον της Πολιτείας και την τοποθέ-
τησε σε υποδεέστερη μοίρα από την Εκ-
κλησία (θυμίζοντας ηγέτες ισλαμικών θε-
οκρατικών καθεστώτων, γειτονικών μας
ή και μακρινότερων) και κατήγγειλε ότι
γίνεται, τάχα, επιχείρηση αλλοίωσης της
πίστης μας! Επικαλέστηκε, μάλιστα, ιστο-

ρικά γεγονότα, αλλά με σκοπίμως ανι-
στόρητο και διαστρεβλωμένο τρόπο, για
να ενισχύσει τις απόψεις του σχετικά με
τις ευρύτερες σχέσεις κράτους και Εκ-
κλησίας.                                                                                                                                                                     

• Δύο εξηγήσεις διατυπώθηκαν για
αυτή τη μεταστροφή του. Κατά την πρώτη,
ο αρχιεπίσκοπος, για λόγους εσωτερικών
ισορροπιών εντός της Ιεράς Συνόδου,
έκρινε σκόπιμο να συνταχθεί με κάποιους
φανατισμένους αντιδραστικούς ιεράρχες,
που μερικοί μετέτρεψαν τον άμβωνα σε
χωνί διχαστικών κηρυγμάτων και, χωρίς
εκκλησιαστική σοφία και χριστιανική αγά-
πη, εκτόξευσαν ακόμη και κατάρες εναν-
τίον των δήθεν εχθρών της Εκκλησίας,
της θρησκείας και του έθνους. Κατά τη
δεύτερη, βρισκόμαστε μπροστά σε έργο
που το έχουμε ξαναδεί. Και προ ετών με
τις ταυτότητες και παλαιότερα, για ζητή-
ματα όχι και τόσο εκκλησιαστικής αρμο-
διότητας. Όποτε επιχειρείται αλλαγή σε
κάτι που η Εκκλησία θεωρεί ότι την
αφορά, εμφανίζεται ως διωκόμενη και,
αποφεύγοντας τη συζήτηση επί της ου-
σίας, καλεί λαό και κλήρο σε ιερό πόλεμο
και υπέρ πάντων αγώνα, για την υπερά-
σπιση των ελληνοχριστιανικών αξιών,
που δήθεν κινδυνεύουν. Πίσω από αυτή
την τακτική κρύβεται η προσπάθεια της
Εκκλησίας, να μην υποχωρήσει σε δευ-
τερεύοντα θέματα, να μη χάσει και την
παραμικρή «μάχη», ενόψει ενός πιθανού
μελλοντικού «πολέμου» για το διαχωρισμό
της από το κράτος και για την εκκλησια-
στική περιουσία. Αυτά τα μεγάλα θεωρεί
ότι κινδυνεύουν και όχι η θρησκεία και η
πίστη. Διότι, άλλο είναι η Εκκλησία ως
εξουσία και άλλο η πίστη. Αυτή η διαπάλη
μεταξύ κράτους και ιερατείου, είναι πα-
νάρχαια και δεν έλειψε από καμιά περίοδο
της ιστορίας. Κάποιες φορές, μάλιστα,
οδήγησε και σε αιματηρούς πολέμους,
που πλήρωσαν με το αίμα τους -ποιοι
άλλοι;- οι φανατισμένοι από τα διχαστικά
κηρύγματα πιστοί.                                                                                               

• Επομένως, το μάθημα των θρησκευ-
τικών δεν κινδυνεύει. Και το χριστεπώ-
νυμο πλήρωμα της Εκκλησίας και γενι-
κότερα οι πολίτες δεν πρέπει να εκφοβί-
ζονται και να τρομοκρατούνται από Κασ-
σάνδρες, που βλέπουν να έρχεται τάχα
η συντέλεια της θρησκείας, της πίστης,
ίσως και του κόσμου. Τίποτα από αυτά
δεν απειλείται. Καμιά καταστροφή δεν
ακολούθησε ούτε με τη μη αναγραφή
του θρησκεύματος στις ταυτότητες ούτε
με την καθιέρωση των πολιτικών γάμων
ούτε με την εφαρμογή του συμφώνου
συμβίωσης κλπ. Η εκκλησιαστική εξουσία
και η εκκλησιαστική περιουσία, μπορεί
να είναι μεγάλα συμφέροντα για τη Διοι-
κούσα Εκκλησία, αλλά νοθεύουν το ρόλο
της και τη μετατρέπουν σε φωνασκούντα
κοσμικό οργανισμό. Και αυτό δεν είναι
συμβατό με την υπερβατική και υπερκό-
σμια αποστολή της, όπως την αποκαλεί,
ούτε το πλήρωμά της ωφελεί.       
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