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ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΣΙΜΩΝΑ ΚΑΡΑ
Στη μνήμη του μεγάλου συμπατριώτη μας, μουσικολόγου και μουσικοδιδάσκαλου Σίμωνα Καρά, ο Σύλλογος Ζουρτσάνων Αθήνας, σε συνεργασία με τους
συλλόγους και φορείς του χωριού μας, διοργανώνει
εκδήλωση χρέους και τιμής, που θα πραγματοποιηθεί
στη Νέα Φιγαλία, την Παρασκευή 18 και το Σάββατο
19 Αυγούστου 2017, με το εξής πρόγραμμα:

Παρασκευή, 18 Αυγούστου, ώρα 7.00 μ.μ.:

➤ Τρισάγιο στον τάφο του Σίμωνα Καρά, στη Φασκομηλιά.

Σάββατο, 19 Αυγούστου, το πρωί:

➤ Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου (Μοναστήρι).
➤ Βυζαντινοί ύμνοι από τη χορωδία του Πανεπιστημίου
Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Κλέντου.
➤ Ομιλία για τη ζωή και το έργο του Σίμωνα Καρά.
➤ Δημοτικοί χοροί και τραγούδια από τη συλλογή
του.
➤ Προσφορά εδεσμάτων και γλυκισμάτων από τις
γυναίκες του χωριού μας.

Με την εκδήλωση θα έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε το σπουδαίο αυτό τέκνο της περιοχής μας,
τόσο όσοι καταγόμαστε από την ιδιαιτέρα του πατρίδα,
όσο και όλοι οι συμπατριώτες εντός και εκτός των
ορίων του Δήμου Ζαχάρως. Επίσης, θα ενημερωθούμε
για το τεράστιο έργο και τη συμβολή του Σίμωνα
Καρά στη συλλογή, διάσωση, μελέτη και διάδοση της
βυζαντινής και της δημοτικής μας μουσικής και θα
απολαύσουμε ορισμένα από αυτά που διέσωσε.

Κ α λ ο ύ μ ε
το Δήμο Ζαχάρως, όλους τους τοπικούς συλλόγους
και φορείς, όλους τους συμπατριώτες και γείτονες,
να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση και
να βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία
και πραγματοποίησή της. Για να αποτίσουμε όλοι μαζί
ελάχιστο φόρο τιμής στον αείμνηστο μεγάλο συμπατριώτη. Είναι ιερό μας χρέος.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ, Ο «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ» ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
• Σπουδαίους ανθρώπους του πνεύματος έχουν κατά
καιρούς αναδείξει η Ζούρτσα και τα γύρω χωριά, που,
παρά τη φτώχεια, τις στερήσεις και τις δυσκολίες, με
την εργατικότητά τους και την επιμονή τους, κατάφεραν
να διακριθούν στον τομέα τους, σε πανελλήνιο επίπεδο,
αλλά και εκτός των ελληνικών συνόρων.
• Ο Σίμων Καράς κατέχει πολύ σπουδαία θέση ανάμεσά τους. Ο πατέρας του, Γιαννάκης Καράς, γεννήθηκε
το 1871 στη Φασκομηλιά, το 1901 παντρεύτηκε στο Λέπρεο, εκεί απέκτησε το Σίμωνα το 1903, έμεινε μέχρι το
1912 και μετά επανήλθε οικογενειακώς στη Φασκομηλιά,
χτίζοντας σπίτι στη ρεματιά, κοντά στον Αϊ Γιάννη. Επομένως, ο Σίμων Καράς γεννήθηκε και έζησε λίγα χρόνια
στο Λέπρεο και μετά στη Μουντρά. Τελείωσε το Δημοτικό
στο Λέπρεο, το Σχολαρχείο στη Ζούρτσα
και το Γυμνάσιο στην Κυπαρισσία, όπου
ξεκίνησε και τη σπουδή της βυζαντινής
μουσικής, που, μαζί με τη δημοτική μουσική
και τα δημοτικά τραγούδια, ήταν η μεγάλη
του αγάπη και το ασίγαστο πάθος της
ζωής του.
• Ερχόμενος στην Αθήνα, σπούδασε
Νομικά, διετέλεσε υπάλληλος του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας και παράλληλα
επιδόθηκε στην τιτάνια προσπάθεια της
μελέτης της γνήσιας βυζαντινής μουσικής
(όντας και ο ίδιος ιεροψάλτης) και της
γνήσιας δημοτικής μουσικής μας παράδοσης, πράγματα που αγωνιούσε να απαλλάξει από νοθεύσεις, να διασώσει και να
αναδείξει, γιατί πίστευε βαθιά όχι μόνο
στην καλλιτεχνική τους αξία, αλλά και στην ιστορική,
πολιτισμική και εθνική σημασία τους. Με πολλούς κόπους,
μεγάλες δυσκολίες, ατέλειωτα ταξίδια σε όλη την
Ελλάδα, προσωπικά έξοδα, αλλά και μεράκι, συγκέντρωσε
και διέσωσε πλούσιο μουσικό υλικό, πρωταγωνίστησε
στη θεωρητική «διαμάχη» γύρω από την καθαρότητα και
τους τρόπους εκτέλεσης της βυζαντινής μουσικής,
έγραψε πλήθος βιβλίων (μερικά εκτίθενται και στο Λαογραφικό Μουσείο Νέας Φιγαλίας), ίδρυσε Σύλλογο και
Σχολή Εθνικής Μουσικής, που λειτουργεί και σήμερα,
στην οποία φοίτησαν σπουδαίοι καλλιτέχνες και ερευνητές
της δημοτικής μουσικής (όπως η Δόμνα Σαμίου) και
σήμερα φοιτούν πολλοί μαθητές, εραστές της παράδοσης
και συνεχιστές του έργου του μεγάλου δάσκαλου. Επίσης,
πολύτιμες υπηρεσίες πρόσφερε επί σειρά ετών από το
Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών του τότε Εθνικού Ιδρύματος
Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.), ως υπεύθυνος της καθημερινής
εκπομπής «Ελληνικοί Αντίλαλοι», με την παρουσίαση
δημοτικών τραγουδιών από όλες τις περιοχές της χώρας.

Καλές και ευχάριστες διακοπές
ευχόμαστε
σε όλους τους συμπατριώτες μας
…και καλή αντάμωση
το 15Αύγουστο στη Ζούρτσα και
στην εικονιζόμενη παραλία του Θολού

• Έτσι, αναδείχθηκε και μένει στην ιστορία ως μεγάλος μουσικοδιδάσκαλος και μουσικολόγος, βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών (1990), από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ με την ανώτατη διάκριση, τον Μεγαλόσταυρο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου (1993),
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με τον τίτλο του επίτιμου
διδάκτορα (1996), αλλά προ πάντων με την αναγνώριση
και ευγνωμοσύνη μας για την ανεκτίμητη προσφορά
του. Όπως έχει λεχθεί, ανήκει στους Πατριάρχες της
παράδοσης. Είναι μια από τις μεγάλες μορφές της νεότερης Ελλάδας. Ανήκει στην ευρύτερη πνευματική συντροφιά του ζωγράφου-αγιογράφου και λογοτέχνη Φώτη
Κόντογλου, του μεγάλου αρχιτέκτονα ακαδημαϊκού Δημήτρη Πικιώνη και άλλων μεγάλων μορφών του πνεύματος
και των γραμμάτων, που αποκατέστησαν
και πρόβαλαν στο λαό μας και διεθνώς το
γνήσιο πρόσωπο της Ελλάδας, από τον τομέα που ο καθένας τους, με βαθιά γνώση,
συνέπεια, υπευθυνότητα και όραμα, υπηρέτησε.
• Μπροστά στη μορφή του συμπατριώτη
μας Σίμωνα Καρά, το σύντομο αυτό άρθρο
δεν είναι παρά μια μικρή, ελάχιστη συμβολή
στη μνήμη του. Το μέγεθος της προσωπικότητάς του έχει παρουσιαστεί αναλυτικότερα από το φύλλο 52 της εφημερίδας μας
(Οκτ.-Νοεμ.-Δεκ. 1996), με άρθρο του τότε
Δ.Σ. επί προεδρίας Βασίλη Κλέντου, με πολυσέλιδο κείμενο του Χρήστου Κ. Δέδε και
εκτενή επίσης κείμενα του Νικολάου Αναστ.
Κλέντου (μαθητή και στη συνέχεια δάσκαλου
στη σχολή του Καρά, όπου παρουσιάζεται και ο μακρύς
κατάλογος των βιβλίων, των δίσκων και των κασετών
βυζαντινής και δημοτικής μουσικής), του δάσκαλου Δημήτρη Κρανίτη και του Γ. Α. Πιπιλή. Από τα κείμενα αυτά
αντλήθηκαν και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται
στο παρόν άρθρο. Διαβάζοντάς τα, καταλαβαίνει κανείς
γιατί πρέπει να είμαστε υπερήφανοι αλλά και ευγνώμονες
στο μεγάλο δάσκαλο, επικροτεί την πρωτοβουλία του
Συλλόγου μας να πραγματοποιήσει προς τιμήν του την
εκδήλωση που αναφέρεται στην ως άνω ανακοίνωση και
γιατί οφείλουμε όλοι να είμαστε παρόντες αλλά και να
βοηθήσουμε, ο καθένας με τον τρόπο του και με τις δυνάμεις του, για την επιτυχία της. Ο Σίμων Καράς έφυγε
πλήρης ημερών, σε ηλικία 96 ετών, στις 26 Ιανουαρίου
του 1999, αφήνοντας πίσω του έναν ανεκτίμητο λαϊκό
θησαυρό, που ανήκει σε όλους μας και γι' αυτό όλοι μας
θα πρέπει διαρκώς να μεριμνούμε και να συμβάλλουμε,
ώστε να παραμείνει ζωντανός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙ Α

➤ Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στην Κορινθία, στην οποία μπορούν να
συμμετάσχουν μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας
με τις παρέες τους.
➤ Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
8 Οκτωβρίου 2017, με τουριστικό λεωφορείο,
που θα αναχωρήσει στις 07:45 το πρωί από
Γ΄ Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη, πλησίον των
γραφείων του Συλλόγου. Επιστροφή στο ίδιο σημείο στις 9.00 το βράδυ. Το κόστος θα κυμανθεί
από 12 ως 15 ευρώ, ανάλογα με τις συμμετοχές,
και δεν περιλαμβάνει τυχόν επισκέψεις σε μουσεία κλπ.
➤ Στα αξιοθέατα της εκδρομής περιλαμβάνονται:
1. Το ηφαίστειο Σουσάκι
2. Ο ισθμός-διώρυγα της Κορίνθου, με παρουσίαση της ιστορίας του
3. Η αρχαία Δίολκος, δίπλα στη βυθιζόμενη γέφυρα της Ποσειδωνίας
4. Το μουσείο Ισθμίας
5. Η Ι. Μ. Αγίου Θεράποντος
6. Το αρχαίο λιμάνι των Κεγχρεών
7. Η πηγή των λουτρών Ωραίας Ελένης
8. Αν υπάρξει κενή ώρα, θα συμπληρωθεί και με
άλλα αξιοθέατα
Επίσης, προβλέπεται μεσημεριανό φαγητό στην
παραλία της Αλμυρής και αργότερα καφές στη
βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας.
➤ Τα ιστορικά και άλλα αξιοθέατα, στα οποία θα
ξεναγηθούμε μας εγγυώνται την απόλυτη επιτυχία της εκδρομής, με ευχάριστες στιγμές και
χρήσιμες εμπειρίες για όλους μας.
➤ Σας καλούμε να συμμετάσχετε μαζικά, επικοινωνώντας έγκαιρα για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες με την πρόεδρο και τα μέλη του
Δ.Σ., είτε διά ζώσης είτε στα παρακάτω τηλέφωνα:
Κάσσαρη Χρυσούλα ................ 6936794512
Πιτσινή Χριστίνα...................... 6937425666
Αντωνοπούλου Μαρία ............ 6973902381

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος: Χρυσούλα Κάσσαρη

Διαβάστε σ’ αυτό το φύλλο
➥
➥
➥
➥
➥
➥
➥
➥
➥
➥
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Nέα από το χωριό μας
• Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Α.Ο. Απόλλων
Νέας Φιγαλίας, αναδείχθηκε 2η καλύτερη ομάδα
της Ηλείας στη Β΄ τοπική κατηγορία και ανήλθε
στην Α2 κατηγορία, αφού νίκησε και τον πρώτο της
βαθμολογίας Πέλοπα Πελοπίου με σκορ 3-2 στον
τελευταίο του αγώνα. Το γεγονός δικαιολογημένα
χαροποίησε παίκτες, παράγοντες και συμπολίτες,
που το γιόρτασαν πανηγυρικά. Συγχαρητήρια σε
όλους τους συντελεστές αυτού του άθλου και καλή
συνέχεια στις επιτυχίες. Και επειδή οι υποχρεώσεις
είναι τώρα μεγαλύτερες, οι μετακινήσεις πιο μακρινές
και τα έξοδα πολύ περισσότερα, η ομάδα χρειάζεται
την υποστήριξη όλων.
• Ξεκινάνε τα έργα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.
Πρόσφατα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
ενέκρινε την έναρξη των εργασιών και το εκκλησιαστικό συμβούλιο μένει τώρα να προβεί στην δημοπράτηση του έργου. Καλή αρχή, λοιπόν.
• Ανακοίνωση ΔΕΥΑΖ: Η αρμόδια Υπηρεσία του
Δήμου υπενθυμίζει ότι το νερό δεν πρέπει να καταναλώνεται για πότισμα. Αν από τους ελέγχους διαπιστωθούν παραβάσεις, θα κόβεται το νερό στους
παραβάτες και θα τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
• Τα επικίνδυνα χορτάρια. Σε πολλά σημεία του
δρόμου Θολού-Νέας Φιγαλίας τα χορτάρια δεξιά και
αριστερά στενεύουν το οδόστρωμα, περιορίζουν την
ορατότητα και δημιουργούν προβλήματα στην οδήγηση. Επίσης επικίνδυνα για πυρκαγιά είναι τα χορτάρια και άλλα υλικά στα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι
αρμόδιες Υπηρεσίες και οι οικοπεδούχοι πρέπει αμέσως να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό των χορταριών
και στις δύο ως άνω περιπτώσεις.
• Η εφημερίδα των μαθητών του Γυμνασίου: Πληροφορηθήκαμε ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα το πρώτο
φύλλο και παρουσιάστηκε σε σχετική εκδήλωση.
Αναμφίβολα, αξιέπαινη πρωτοβουλία, για τις λεπτομέρειες της οποίας περιμένουμε να μας ενημερώσουν
οι «εκδότες».
• Κάδοι ανακύκλωσης γυάλινων αντικειμένων
αναμένεται να τοποθετηθούν και στο χωριό μας.
Μακάρι να αξιοποιηθούν, όπως πρέπει, και να βελτιωθεί
η όλη συμπεριφορά των κατοίκων σχετικά με τη διαχείριση των σκουπιδιών και τη χρήση των κάδων,
που συχνά δεν είναι η πρέπουσα, αν και επιβάλλεται
από λόγους υγείας και πολιτισμού.
• Διαπλάτυνση του δρόμου προς το Μοναστήρι,
ώστε να είναι προσβάσιμο και σε μεγάλα οχήματα
(π.χ., τουριστικά λεωφορεία), βρίσκεται σε εξέλιξη,
με ιδιωτική πρωτοβουλία και χρηματοδότηση. Ο χορηγός, με επιστολή του στο ΦΙΓΑΛΙΑnews24, ευχαριστεί επωνύμως τους συμπατριώτες που παραχώρησαν δωρεάν τμήματα των εφαπτόμενων στο δρόμο
κτημάτων τους, αφήνοντας και αιχμές για εμπόδια
που προβάλλουν κάτοικοι και παράγοντες, χωρίς να
τους κατονομάζει.
• Για τη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου
Νέας Φιγαλίας πάρθηκαν πρόσφατα δύο ευχάριστες
αποφάσεις. Η προκήρυξη και 2ης θέσης γιατρού και
η πληρωμή ποσού 3.500 ευρώ στο Σύλλογό μας για
ενοίκια των ετών 2015-2016. Οι διαμαρτυρίες πιάνουν
τόπο που και που. Μένει να δούμε πότε θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις.
• Η στάθμευση αυτοκινήτων στον κεντρικό δρόμο
του χωριού, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, εντείνει δραματικά
το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Συνήθεια επιπόλαιη,
όχι μόνον αντικανονική, αλλά και αντικοινωνική,
αφού απερίσκεπτα και συχνά χωρίς σοβαρή ανάγκη,
κουβαλάμε τα οχήματα στην αγορά, σταθμεύουμε
άναρχα, ρυπαίνουμε με θόρυβο και καυσαέρια την
ατμόσφαιρα και δυσκολεύουμε όχι μόνο την κίνηση,
αλλά και τη ζωή μας. Και επί πλέον, πώς να περάσουν
και πού να σταθμεύσουν τα αναγκαία επαγγελματικά
οχήματα, τα φορτηγά, το λεωφορείο της γραμμής,
αλλά και τα τουριστικά λεωφορεία, που έχουν τη
Ζούρτσα ως τουριστικό προορισμό τους ή ως ενδιάμεσο σταθμό τους για επίσκεψη, φαγητό και ξεκούραση; Το πρόβλημα δεν είναι του άλλου, είναι του
καθενός μας και στον καθένα μας αναλογεί η ευθύνη
για την αντιμετώπισή του.

• Ο 8ος ολυμπιακός ποδηλατικός δρόμος ειρήνης
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κι εφέτος.
Δεκάδες ποδηλάτες, διανύοντας την επίπονη διαδρομή τους (127 χιλιόμ., Αρχ. Ολυμπία-Πύργος-Ν.
Φιγαλία-Ναός Επικούριου Απόλλωνα), έτυχαν και
πάλι θερμής υποδοχής και ψυχολογικής και πρακτικής
υποστήριξης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Φιγαλίας, από εθελοντές και από πλήθος μικρών και
μεγάλων συμπολιτών μας, αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από το χωριό μας και ευχαριστώντας θερμά για τις διευκολύνσεις που τους παρασχέθηκαν.
• Άλλες αθλητικές εκδηλώσεις: Ο 8ος Επικούριος
αγώνας δρόμου 14 χιλιομ., από το ναό του Επικούριου
Απόλλωνα μέχρι τη σωζόμενη κρήνη της αρχαίας
Φιγαλίας θα διεξαχθεί στις 13 Αυγούστου. Εκείνες
τις μέρες θα λάβουν χώρα και τα 27α Φιγάλεια,
ετήσιες εκδηλώσεις των Φιγαλικών χωριών. Και για
τις αρχές Σεπτέμβρη έχει προγραμματιστεί ο 2ος
ορεινός αγώνας δρόμου Μοφκίτσας (Άνω Ταξιαρχών),
με την επωνυμία Mofkitsa Run. Οι δύο αγώνες δρόμου
είναι πανελλήνιας εμβέλειας και συγκεντρώνουν
πολλούς καλούς και γνωστούς δρομείς.
• Στον ιερέα μας π. Αναστάσιο Αποστολόπουλο
απένειμε το οφίκιο (αξίωμα) του Πρωτοπρεσβύτερου
ο μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσόστομος,
χοροστατώντας σε λειτουργία στο εξωκκλήσι του
Αγίου Αθανασίου και αναγνωρίζοντας την προσφορά
του άξιου ιερωμένου μας, που πριν και πάνω από
όλους γνωρίζουν από πρώτο χέρι και αναγνωρίζουν
οι ενορίτες του.
• Απεβίωσε ο συνταξιούχος ιερέας μας Σπυρίδων
Κομπορόζος, πλήρης ημερών, στις 20-5-2017 και
ετάφη στον Άγιο Ηλία. Στην κηδεία του χοροστάτησε
ο μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσόστομος
και παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, συγχωριανών και
μη. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
• Εκδήλωση προς τιμήν του Σίμωνα Καρά προγραμματίστηκε για τις 20 Ιουνίου στην Αθήνα, στον
πολυχώρο πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι», για παρουσίαση του δίσκου του «Πελοπόννησος-Ηχογραφήσεις 1975-1976», με τη στήριξη 23 πελοποννησιακών συλλογικών φορέων και χορηγό επικοινωνίας
το ΦΙΓΑΛΙΑnews24. Όπως αναφέρουμε και στην 1η
σελίδα του παρόντος φύλλου, τον σπουδαίο αυτόν
Φιγαλέα θα τιμήσουμε και εμείς οι συμπατριώτες
του στον τόπο του.
• Το Παράρτημα Νομού Ηλείας της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας, σε ειδική εκδήλωση που
έγινε πρόσφατα στην Αμαλιάδα, βράβευσε τους μαθητές Δημοτικών Σχολείων, που διακρίθηκαν στο
διαγωνισμό Μαθηματικών «Παιχνίδι και Μαθηματικά».
Από το Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιγαλίας βραβεύτηκαν
ο μαθητής της ΣΤ΄ τάξης Παπαγιώργος Στέφανος
και η μαθήτρια της Ε΄τάξης Λούνια Ιωάννα. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στους δασκάλους τους. Πάντα
τέτοια.
• Η ομάδα πετοσφαίρισης (βόλεϊ) γυναικών Νέας
Φιγαλίας «Άρτεμις» βρέθηκε για φιλικούς αγώνες
στο χωριό Βλαχιώτι Λακωνίας, όπου συναντήθηκε
και φωτογραφήθηκε με την αντίστοιχη Εθνική Ελλάδος Γυναικών. Μακάρι τα κορίτσια μας να ακολουθήσουν τα αχνάρια της Εθνικής και στις αγωνιστικές τους επιτυχίες.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
• Η συμπατριώτισσά μας από τη Φασκομηλιά
κ. Δήμητρα Αναστ. Ζώη, εφέτης του Εφετείου Αθηνών, με απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου,
προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών
και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Ναυπλίου.
• Τη συγχαίρουμε θερμά για την προαγωγή
της, που είναι και για μας τιμή.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ο Τουρισμός προβάλλεται και εκφράζεται κατ’ αρχάς από τον ΕΟΤ
(Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού), που είναι ένας διαχρονικός οργανισμός με σκοπό τη μόνιμη, σταθερή και συγκεκριμένη προβολή της
Ελλάδας τόσο στο εσωτερικό, όσο, και πολύ περισσότερο, στο
εξωτερικό. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση των ελληνικών
προορισμών και δημιουργεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, προκειμένου
να εδραιώσει το όνομα [brand name] “Ελλάδα”, με στόχο την ένταξη
της χώρας μας στη δεκάδα των πλέον δημοφιλών τουριστικών προορισμών του κόσμου.
Για να προβάλουμε και να προωθήσουμε ως χώρα το προϊόν μας,
θα πρέπει να έχουμε προηγουμένως εξασφαλίσει κάποιες προϋποθέσεις,
για να είμαστε αξιόπιστοι. Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με
τον ΕΟΤ, δια των εκπροσώπων τους και μέσω των Μ.Μ.Ε., στρατηγικά
επιλεγμένων εντύπων, ηλεκτρονικών μέσων παγκόσμιας εμβέλειας
και διεθνών τουριστικών εκθέσεων, πληροφορούν πως η Ελλάδα είναι
ένας αυθεντικός και ασφαλής προορισμός, που εξασφαλίζει μοναδικές
ταξιδιωτικές εμπειρίες δώδεκα μήνες το χρόνο για όλες τις ηλικίες,
ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες. Συνδυάζει εξαιρετικές
τουριστικές εγκαταστάσεις και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, που προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές.
Επειδή ποτέ δεν είναι αρκετό ό,τι κι αν κάνουμε για την προώθηση
του τουριστικού μας προϊόντος, βρισκόμαστε πάντα σε μια διαρκή
αναζήτηση και προσέγγιση νέων αγορών εισερχόμενου τουρισμού
πέρα από τις παραδοσιακές μορφές. Έτσι, αναδεικνύουμε εναλλακτικές
μορφές τουρισμού και προβάλλουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, με
σκοπό τη δημιουργία τουρισμού ειδικής ζήτησης, όπως ο αθλητικός,
θρησκευτικός, πολιτιστικός, γαστρονομικός, θαλάσσιος (κρουαζιέρα)
κ.λπ.
Επίσης, με βάση τους στρατηγικούς άξονες του Υπουργείου Τουρισμού, ο ΕΟΤ υλοποιεί ένα συνεκτικό μείγμα προώθησης πωλήσεων για
την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη νέων προορισμών της χώρας, λιγότερο γνωστών στο εξωτερικό, και πολλαπλώς
αξιοποιήσιμο με εξαιρετικά (value for money) προσιτό κόστος για τον
επισκέπτη.
Ύστερα από πολλές επαφές και συναντήσεις με τους (tour operators)
ταξιδιωτικούς πράκτορες με χώρες-στόχους, το 2016 καταφέραμε να
επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο στη χώρα μας απο τις 180 στις
215 ημέρες και σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς (Κρήτη, Ρόδος,
Κέρκυρα κ.ά.) ακόμα και στις 240 ημέρες.
Αυτό βέβαια δεν επιτυγχάνεται με το μαγικό ραβδάκι, αλλά στηρίζοντας εκδηλώσεις που προάγουν τις διάφορες μορφές τουρισμού,
όπως, για παράδειγμα, αγώνες δρόμου - αθλητικές διοργανώσεις, σε
συνεργασία πάντα με τοπικούς φορείς, στο πλαίσιο του αθλητικού
τουρισμού. Επίσης, ειδικά αφιερώματα και εκδηλώσεις για τον προσκυνηματικό-θρησκευτικό τουρισμό (Πάτμος, Τήνος, Αϊ-Γιάννης ο Πρόδρομος, Παναγία Σεπετού κ.λπ.), καθώς και πολλά άλλα πολιτιστικά
γεγονότα στα πλαίσια του πολιτιστικού τουρισμού, όπως ανάδειξη
Μουσείων και Αρχαιοτήτων (π.χ., Λαογραφικό Μουσείο Νέας Φιγαλίας,
Κοίμηση της Θεοτόκου-Μοναστήρι, Ναός Επικούριου Απόλλωνα κ.ά.).
Ο Τουρισμός στη χώρα μας είναι μια Εθνική προσπάθεια, που
πρέπει να μας αγγίζει και να μας προβληματίζει θετικά όλους,
προκειμένου να προβάλλουμε την ελληνική φιλοξενία, ως οφείλουμε
στους προγόνους μας, οι οποίοι δίδαξαν σε όλο τον κόσμο τη Δημοκρατία
και τη Φιλοξενία. Η φιλοξενία πρέπει να συνοδεύεται από ευγένεια,
χαμόγελο, σωστή και έγκυρη πληροφόρηση, στο μερίδιο φυσικά που
αφορά τον καθένα μας. Οι υποδομές μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο,
αρκεί να συνοδεύονται και από πολύ καλές προσφερόμενες υπηρεσίες,
για να κάνουν το τουριστικό μας προϊόν ανταγωνιστικό.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ
Μετά τις αρχαιρεσίες της 7ης Μαΐου 2017, το ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ενοικιάζονται Διαμερίσματα
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

στη Νέα Φιγαλία
(Ζούρτσα)
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Τηλ.: 26250 - 41767 ή 0015168481119

1. ΒΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Συντ. Τραπεζικός (Λέπρεο),
Πρόεδρος
2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Ομοτ. Καθηγήτρια,
Γεωπ/κού Παν/μίου Αθηνών (Χρυσοχώρι),
Α΄ Αντιπρόεδρος
3. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, Καθηγήτρια ΕΜΠ (Ανήλιο-Ζαχάρω) Β΄ Αντιπρόεδρος
4. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Δικηγόρος (Φρίξα),
Γεν. Γραμματέας
5. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Δημ. Υπάλληλος (Χρυσοχώρι),
Ειδ. Γραμματέας
6. ΚΑΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Οδοντίατρος (Νεοχώρι),
Ταμίας
7. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Συντ. Δημοσίου (Νεοχώρι),
Αναπληρ. Ταμίας
8. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός (Επιτάλιο),
Έφορος
9. ΚΑΠΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Επιχειρηματίας (Νεοχώρι),
Μέλος
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Συντ. ΕΛΤΑ (Κρέστενα),
Μέλος
11. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, Δικηγόρος (Ανδρίτσαινα),
Μέλος
12. ΜΠΟΥΦΗ ΚΑΝΕΛΛΑ, Ελεύθερος Επαγγελματίας (Ρόβια),
Μέλος
13. KOKKINHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δημόσιος Υπάλληλος (Φιγαλία),
Μέλος
14. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολ. Μηχ/κός-Ασφ. Σύμβ. (Ανδρίτσαινα),Μέλος
15. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ιατρός (Αμπελιώνα),
Μέλος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Εκδότης-Συγγραφέας (Φιγαλία), Πρόεδρος
2. ΚΑΡΒΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Συντ. Δημοσίου (Ανδρίτσαινα),
Μέλος
3. ΚΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δικηγόρος (Νεοχώρι)
Μέλος
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
• Παρακαλούμε όσους, από το Σεπτέμβριο και μετά, ενδιαφέρονται
για την καταχώριση νέων διαφημίσεων ή για τη συνέχιση της καταχώρισης παλαιών διαφημίσεών τους στην εφημερίδα μας, να επικοινωνήσουν με το Διοικητικό Συμβούλιο, αφ’ ενός για να κανονιστούν οι
οικονομικοί όροι της δημοσίευσης και, αφ’ ετέρου, για να μην καταλαμβάνεται χώρος της εφημερίδας από παλιές διαφημίσεις που δεν
τις χρειάζονται πλέον οι διαφημιζόμενοι.
• Τόσο η εξοικονόμηση χώρου, όσο και τα πενιχρά έσοδα από τις
διαφημίσεις και από την τακτική καταβολή των συνδρομών και άλλων
τυχόν προσφορών, είναι ζωτικής σημασίας για την εφημερίδα, ώστε
να αποφευχθεί η συρρίκνωσή της ή η διακοπή της αποστολής σε
όσους τυχόν δεν καταβάλλουν την ελάχιστη ετήσια συνδρομή ήακόμα χειρότερα-η διακοπή της έκδοσής της, δεδομένου του δυσανάλογου για τα οικονομικά του Συλλόγου κόστους της.
• Ζητούμε την κατανόηση των διαφημιζόμενων και των συνδρομητών, ιδίως όσων δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά, και περιμένουμε
να ανταποκριθούν άμεσα στο κάλεσμά μας. Η ανάγκη είναι μεγάλη.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
• Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας
Φιγαλίας, με τις αρχαιρεσίες που
έγιναν τη Δευτέρα του Πάσχα, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος, Βλάχος Γιώργος. Αντιπρόεδρος, Καπογιάννης Βασίλης.
Γεν. Γραμματέας, Τσούτα Ιωάννα.
Ειδ. Γραμματέας, Πάλλας Παναγιώτης. Ταμίας, Ζευγίτης Γιώργος.
Μέλη, Βάγιας Παναγιώτης και Τσουκαλάς Αθανάσιος. Ο Σύλλογος έχει
προγραμματίσει για το καλοκαίρι
τις εξής εκδηλώσεις: 15/7 έναρξη
του τουρνουά βόλεϊ. 25/7 έναρξη
ποδοσφαιρικού τουρνουά (5Χ5) παιδιών. 2/8 ρεμπέτικη βραδιά με την
ορχήστρα «Τα Χρώματα της Ήλιδας». 10/8 μουσική βραδιά με το

Γιώργο Τσαλίκη και την Ελένη Χατζίδου. 13/8 ποδηλατικοί αγώνες.
• Ο Αθλητικός Σύλλογος Α.Ο.
ΑΠΟΛΛΩΝ Νέας Φιγαλίας εξέλεξε
πρόσφατα νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος, Γλούμης Γρηγόρης. Αντιπρόεδρος, Γρηγορόπουλος Ιωάννης. Γραμματέας Λεμπέση Αθηνά.
Ταμίας Βούλα Κουτσοπούλου. Μέλη:
Μανιάτης Αριστείδης, κοσμήτορας.
Καράπαπα Σοφία, έφορος υλικού.
Καπογιάννης Βασίλης. Χριστοδουλίδης Γιώργος. Καπλάνης Δημήτρης.
Ο Σύλλογος έχει προγραμματίσει
το λαϊκό πανηγύρι για τις 18/8 και
παρακαλεί για κάθε δυνατή βοήθεια
και χορηγία.
Από τα Δ. Σ. των Συλλόγων

Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΡΙΧΙΩΝ Ο ΦΙΓΑΛΕΥΣ
Ο Αρριχίων ο Φιγαλεύς ήταν φημισμένος αρχαίος αθλητής σε αγώνισμα πάλης, που λεγόταν παγκράτιο.
Καταγόταν από την πόλη της (αρχαίας) Φιγαλείας του νομού Ηλείας
και αναδείχθηκε νικητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 572 και του
568 π.Χ. Στην επόμενη Ολυμπιάδα, το 564, υπερασπιζόταν στην Ολυμπία
για δεύτερη φορά τον τίτλο του, κατάφερε να προκριθεί στον τελικό και
κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης δέχτηκε μια άκρως επικίνδυνη λαβή
από τον αντίπαλό του. Συγκεντρώνοντας τις τελευταίες δυνάμεις του, ο
Αρριχίων κατάφερε να εξαρθρώσει το πέλμα του αντιπάλου του, αναγκάζοντάς τον να παραιτηθεί, την ίδια στιγμή που ο ίδιος ξεψυχούσε.
Παρά το γεγονός πως ο Αρκάς παλαιστής ήταν νεκρός, οι Ελλανοδίκες
τον ανακήρυξαν νικητή.
Γεώργιος Κοσμόπουλος

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΒΗΛΑΡΑΣ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Του Δημήτρη Παν. Τσιούτα, Δικηγόρου
και Προέδρου του Συλλόγου Πετραλωνιτών

Στις 24 Μαΐου τρέχοντος έτους και
ώρα 19.00, στη Μεγάλη Αίθουσα του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο συμπατριώτης μας
Πετραλωνίτης Μιχάλης Κ. Βηλαράς,
Εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου
(Ευρωδικαστής και Πρόεδρος Τμήματος
του εκεί Ευρωδικαστηρίου) αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Μιχάλης Βηλαράς
Πλήθος προσκεκλημένων παρακοομιλών στο ακροατήριό του
λούθησε την εντυπωσιακή αυτή εκδήλωση στην κατάμεστη Μεγάλη Αίθουσα
του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου
Αθηνών (λεωφόρος Πανεπιστημίου 30).
Παρέστησαν κορυφαίοι εκπρόσωποι
από τον δικαστικό και πολιτικό χώρο
της πατρίδος μας, δικαστές, δικηγόροι,
επιστήμονες ποικίλης προελεύσεως,
πρόεδροι, διευθυντές, ανώτατοι και
ανώτεροι υπάλληλοι διαφόρων υπηρεσιών και αρκετοί Ολύμπιοι και Ηλείοι
συμπατριώτες μας.
Μεταξύ των υψηλών προσκεκλημέΑπό δεξιά: Ναπολέων Μαραβέγιας,
νων ξεχώρισαν οι δύο πρώην ΥπηρεΔιονυσία
Καλλινίκου, Μιχάλης Βηλαράς
σιακοί Πρωθυπουργοί της χώρας, η κ.
και Ηλίας Σουφλερός
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου (νυν Πρόεδρος του Αρείου Πάγου) και ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι πρώην
υπουργοί κ. Παναγιώτης Νικολούδης (Υπουργός Επικρατείας κατά της Διαφθοράς) και
Χαράλαμπος Αθανασίου (Υπουργός Δικαιοσύνης), ο τέως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο Βασίλειος Σκουρής, τον οποίο αντικατέστησε ο Μιχάλης
Βηλαράς στην εκεί εκπροσώπηση της Ελλάδος, ο νυν Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαος Σακελλαρίου, ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Μιχαήλ Απέσσος, η δικηγόρος και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ΔιονυσίαΘεοδώρα Αυγερινοπούλου και πολλοί άλλοι.
Παρέστησαν, επίσης, όλα τα μέλη της οικογενείας και συγγενικά πρόσωπα του τιμηθέντος και αρκετοί συμπατριώτες συγχωριανοί μας, μεταξύ των οποίων και ο υπογραφόμενος Πρόεδρος του Συλλόγου Πετραλωνιτών.
Από τον ευρύτερο χώρο της επαρχίας μας, της επαρχίας Ολυμπίας, παρέστησαν ο
Δημήτρης Μανώλης, δικηγόρος και πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συλλόγων Ολυμπίας,
ο Κωνσταντίνος Βλάμης, συντ/χος τραπεζικός και πρόεδρος του Συλλόγου Ολυμπίων,
ο Ευάγγελος Γιαννικόπουλος, ανώτατος αξιωματικός ε.α. της Αστυνομίας Πόλεων,
νομικός και εκδότης της εφημερίδας «Πανολυμπιακή» και πολλοί άλλοι.
Όσον αφορά δε το τελετουργικό της αναγόρευσης του Μιχάλη Κ. Βηλαρά σε Επίτιμο
Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών:
Αρχικά έγινε σχετική προσφώνηση από τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Ναπολέοντα Μαραβέγια.
Ακολούθησε παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από τον
Διευθυντή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου Ηλία Σουφλερό. Επισημάνθηκε αρχικά η
αποφοίτησή του με άριστα από το ιστορικό Γυμνάσιο Ανδριτσαίνης και περαιτέρω
τονίστηκαν ιδιαίτερα οι υψηλού επιπέδου και πλήρεις αριστείων και υποτροφιών νομικές
σπουδές του Μιχάλη Βηλαρά στην Ελλάδα (Νομική Σχολή Αθηνών) και στο εξωτερικό
(Παρίσι: Σορβόννη), η ενεργός συμμετοχή του σε διεθνή Νομικά Συνέδρια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η επί έτη διδασκαλία του ως Καθηγητού στη Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, το πολύπλευρο συγγραφικό του έργο στα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά, η
αριστίνδην επιλογή του ως Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας
της Κυβέρνησης (1996-1998), καθώς και η πολυσχιδής και πληθωρική σταδιοδρομία του
ως Ανωτάτου Δικαστού, τόσο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όσο και στην Comission
στις Βρυξέλλες και, τέλος, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου.
Πραγματοποιήθηκε κατόπιν η αναγόρευση του τιμωμένου, που περιελάμβανε τις
εξής δύο διαδικασίες: 1) Ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος της Σχολής, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από την Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής,
Καθηγήτρια Διονυσία Καλλινίκου και 2) Περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο του
Πανεπιστημίου, επίσης από την Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, Καθηγήτρια Διονυσία
Καλλινίκου.
Μετά ταύτα, έλαβε τον λόγο ο τιμηθείς Μιχάλης Βηλαράς, ο οποίος ανέπτυξε στο
πολυπληθές ακροατήριό του το ακόλουθο θέμα:
«Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμέτωπη
με τις σύγχρονες προκλήσεις», όπου μεταξύ άλλων επεσήμανε και την αναγκαιότητα
παραμονής της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη, εν όψει των σύγχρονων προκλήσεων
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η όλη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το ένθερμο χειροκρότημα των ακροατών, οι
οποίοι στη συνέχεια προσέγγισαν και συνεχάρησαν ο καθένας προσωπικά τον τιμηθέντα
για την ύψιστη διάκριση, με την οποία τον τίμησε και τον δικαίωσε η Νομική Σχολή και
η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δημήτρης Παν. Τσιούτας

Ο Σύλλογος Ζουρτσάνων συγχαίρει θερμά τον συμπατριώτη μας ευρωδικαστή
κ. Μιχάλη Κ. Βηλαρά για την πρόσφατη βράβευσή του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και
για την όλη προσφορά του στη Νομική Επιστήμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα
μας. Η προσωπικότητά του και το έργο του μας τιμούν όλους.
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ΣΑΜΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΩΤΕΣ

Ζούρτσα ήταν και είναι αγροτική περιοχή.
Οι κάτοικοί της γεωργοί κυρίως και κατά δεύτερο λόγο κτηνοτρόφοι. Κάποια άλλα επαγγέλματα που καλύπτουν τις ανάγκες του χωριού και
των διπλανών χωριών, δεν αλλοιώνουν τον παραπάνω
χαρακτηρισμό. Εξ άλλου, η οικονομία της στη γεωργία
και την κτηνοτροφία βασίζεται. Σήμερα το βάρος της
γεωργικής παραγωγής έχει πέσει στις ελιές. Παλαιότερα καλλιεργούσαν πιο πολλά είδη. Και αυτό ήταν
καλύτερο. Διότι έτσι εξασφαλίζεται κατά κάποιον
τρόπο η αυτάρκεια και κυρίως εναλλακτικές πηγές
εισοδήματος, σε περίπτωση μιας αποτυχίας, με
αφορμή τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους
άλλους εχθρούς των καλλιεργειών.
Οι μετακινήσεις των γεωργών και κτηνοτρόφων
γίνονται σήμερα με τα οχήματα. Αγροτικά, ΙΧ, τρακτέρ, πάσης φύσεως οχήματα οργώνουν την περιοχή
και φθάνουν μέχρι το τελευταίο χωράφι και μέχρι το
τελευταίο μαντρί. Και αυτό έγινε χάρη στους πολλούς
και καλούς δρόμους, που έχουν φτιαχτεί σε όλες τις
αγροτικές περιοχές.
Παλιότερα το μόνο μεταφορικό μέσο ήσαν τα
ζώα. Άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια. Κάθε σπίτι είχε
ένα, δύο ή και τρία ζώα, ανάλογα με τις εργασίες
του. Στη Ζούρτσα είχαμε πιο πολλά άλογα και γαϊδούρια. Μουλάρια πολύ λίγα. Θυμάμαι κάποια που
είχαν έλθει από την Αμερική. Στο καπούλι τους είχαν
και αριθμό. Τέτοια μουλάρια είχαν ο Πάνος ο Βάγιας,
ο Κωσταντής ο Βάγιας, ο Δημητράκης ο Φλέσσας
(Ρήγας) και άλλοι ίσως που δεν τους ήξερα. Άφησα
τελευταίο το μουλάρι του Ανδρέα του Παπανδρέου
(του Σπύρου), γιατί ήταν ειδική περίπτωση. Τεράστιο
σε διαστάσεις και άγριο, πολύ άγριο. Κλώτσαγε συνέχεια και ήταν ατίθασο. Δεν το κράταγε ούτε σχοινί
ούτε καπίστρι. Θυμάμαι κάποτε που αγρίεψε στην
αγορά και έτρεχε και κλώτσαγε ασταμάτητα. Φόβος
και τρόμος. Ακόμα θυμάμαι τα λόγια της μάνας μου.
Μπείτε μέσα, γιατί απολύθηκε το μουλάρι του Παπαντρέα. Και όμως αυτό το μουλάρι με την επιμονή
και την υπομονή του μπάρμπα Ανδρέα, έγινε σιγά
σιγά αρνάκι. Ήμερο, που μπορούσε να το κουμαντάρει
και ένα μικρό παιδί. Καβαλάγανε τρία και τέσσερα
αδελφάκια μαζί άφοβα. Φόρτωνε ο μπάρμπα Αντρέας
δύο βυτία με ρετσίνι, ογδόντα κιλά το καθένα και
έβαζε και δύο τενεκέδες πανωγόμι. Τέτοια δύναμη.
Απ’ ό,τι μου έλεγε ο Σπύρος, ο γιός του, το είχαν
αγοράσει από το Νίκο το Χατζή για μισό σακί καρπό,
ή σιτάρι ή αραποσίτι, δε θυμάμαι ακριβώς. Αυτά για
την ιδιαιτερότητα εκείνου του ζώου.
Τα ζώα ήθελαν την περιποίησή τους. Στέγαση,
τροφή και εξοπλισμό. Η στέγαση γινόταν κυρίως
στα κατώγια των σπιτιών ή σε καμιά καλύβα δίπλα
από το σπίτι. Εκεί ήταν και το παχνί που έτρωγαν. Ο

Σαμάρια στο στάδιο κατασκευής τους.

αχεριάς, όπως λεγότανε. Μετά το αλώνισμα των σιταριών και της βρώμης, κουβαλάγανε με τα χαρέρια
το άχυρο για να ταΐζουν τα ζώα όλο το χρόνο. Διότι
το άχυρο ήταν το κυρίως φαγητό. Κάποιοι είχαν και
ποτιστικά, έσπερναν τριφύλλι και έβγαζαν σανό,
που ήταν καλύτερη τροφή. Σε εποχές σκληρής εργασίας ενίσχυαν τη διατροφή τους με βρώμη ή κριθάρι,
που είχαν μεγαλύτερη θρεπτική αξία. Επίσης τα ζώα
ευκαιριακά έβοσκαν στις εξοχές φρέσκο χορτάρι ή
την καλαμιά που έμενε στα θερισμένα. Τίποτα δεν
πήγαινε χαμένο.
Ο εξοπλισμός ήτανε: η καπιστριάνα, το σαμάρι
και τα πέταλα.
Η καπιστριάνα ήταν δερμάτινη. Τη φοράγανε στο
κεφάλι του ζώου. Στο μέτωπό του έβαζαν στην καπιστριάνα ένα στολίδι για ομορφιά ή ένα κομμάτι από
δέρμα κουναβιού ή ασβού μαζί με το τρίχωμα, γιατί
το θεωρούσαν γούρι. Στην άκρη της δένανε το καπιστρόσχοινο, πέντε-έξι μέτρα, για να δένουν το ζώο
ή να το κατευθύνουν. Αυτά ήσαντε τα ηνία, που
έλεγαν στην Αρχαία Ελλάδα.

Αυθεντική σκηνή πεταλώματος.
Ο Κώστας ο Τρίμης από την Κοπάνιτσα
κρατάει το πόδι του «ψαρή» του, που το πεταλώνει
ο επιδέξιος μάστορας
του χωριού μας, ο αείμνηστος Γιάννης Γλούμης.

Και πάμε τώρα στο σαμάρι. Χωρίς το σαμάρι το
ζώο ήταν άχρηστο. Όπως το φορτηγό χωρίς καρότσα.
Έπρεπε λοιπόν να το σαμαρώσουν. Όταν το πουλάρι
γινότανε τριοτέλη (τριών χρόνων), το πηγαίνανε στο
σαμαρά, να πάρει μέτρα.
Οι σαμαράδες ή σαμαριτζήδες, όπως τους λέγανε,
ήσαντε ειδικοί τεχνίτες. Στη Ζούρτσα η δουλειά αυτή
ήταν αποκλειστικότητα των Φλεσσαίων. Στις αρχές
του αιώνα (του 20ού, εννοείται) και λίγο παλιότερα,
τρία αδέλφια, ο Γιάννης, ο Θύμιος και ο Γιώργος,
ήσαντε σαμαράδες. Οι δύο απ’ αυτούς, ο Γιάννης και
ο Γιώργος, μετέδωσαν το επάγγελμα και στα παιδιά
τους. Στο Δημητράκη, (τον πατέρα του γιατρού) ο
πρώτος και στο Δημητράκη (το Ρήγα) ο δεύτερος. Ο
Θύμιος δεν άφησε διάδοχο στη δουλειά. Όλα τα
παιδιά του ακολούθησαν άλλα επαγγέλματα. Παρεμπιπτόντως αναφέρω ότι οι τρεις Φλεσσαίοι ήσαντε
αδέλφια της γιαγιάς μου της Σεβαστής, της μητέρας
του πατέρα μου. Κατά καιρούς έπαιρναν οι δύο τελευταίοι και μαστορόπουλα, για να μάθουν τη δουλειά.
Ένας απ’ αυτούς ήταν ο Πέτρος ο Μπαλαδήμας, που
αγόρασε και το οίκημα-εργαστήριο του Δημητράκη
(του πρώτου) και εκεί έχει χτίσει τώρα και το σπίτι
του. Οι Γλουμαίοι επίσης, κυρίως ο Γιάννης, ήταν
σαμαράδες και τώρα συνεχίζει ο γιος του ο Λάκης.
Παλιά ήταν και ένας άλλος τεχνίτης, ο καλύτερος
ίσως, ο Παναγιώτης ο Κάβουρας. Αυτός δεν είχε
δικό του εργαστήριο. Δούλευε ευκαιριακά πότε στον
έναν και πότε στον άλλον, όταν είχανε φόρτο εργασίας. Ο Κάβουρας πρέπει να ήταν ανύπαντρος ή να
μην είχε παιδιά, διότι δεν υπάρχει σήμερα στο χωριό
τέτοιο όνομα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχε και
έναν αδελφό, το Γιώργο τον Κάβουρα, που ήτανε
τσαγκάρης. Κάπου αλλού ήτανε παντρεμένος. Τα τελευταία χρόνια είχε γυρίσει στη Ζούρτσα και είχε

τσαγκαράδικο στο ισόγειο του σπιτιού του Γιώργου
του Ξύδη (Φακίρη), δίπλα στου Γεραμούτσου.
Επανέρχομαι στο φτιάξιμο του σαμαριού. Αφού
έπαιρνε μέτρα ο σαμαράς, ξεκίναγε το φτιάξιμο του
σαμαριού. Ο σκελετός φτιαχνότανε κυρίως από ξύλο
πλατάνου. Ήταν γερό, ευκολοδούλευτο και δεν
έσκαγε (χαραζότανε) εκεί που δεν το ήθελες. Φτιάχνανε πρώτα το μπροστάρι και το πισάρι και ύστερα
τις πλευρές. Το μπροστάρι είχε στο πάνω μέρος
καμπύλο σχήμα και κατέληγε σε δύο σκέλη, αφήνοντας
στη μέση ένα κενό, σα μισοφέγγαρο. Ήτανε το πιο
όμορφο μέρος του σαμαριού. Το στολίζανε με ειδικά
πλατυκέφαλα γυαλιστερά καρφιά σε διάφορους σχηματισμούς. Το πισάρι, στο ίδιο σχεδόν σχήμα, πιο
απλό. Στερέωναν επάνω τους τα κολιτσάκια, δύο
σιδερένια άγκιστρα, για να περνάει η τριχιά που
έδενε το φόρτωμα. Στα πλαϊνά του σαμαριού έβαναν
τρία σανίδια (τις παΐδες), που τα στερέωναν στο
μπροστάρι και στο πισάρι. Άλλες δυο παΐδες στο
πάνω μέρος, στο κάθισμα του σαμαριού και… έτοιμος
ο σκελετός. Ύστερα έφτιαχναν ένα είδος στρώματος,
στο σχήμα της πλάτης του ζώου. Από μέσα είχε
μαλακό μάλλινο χοντρό πανί, το σαμαροσκούτι, για
να μην τραυματίζει το ζώο. Απ’ έξω είχε ένα πιο
λεπτό σκληρό δίμιτο πανί, το σαμαρόπανο. Κάποιοι
εξωτερικά έβαναν, αντί για πανί, δέρμα, για να
αντέχει πιο πολύ. Όταν το έραβαν, άφηναν μια άκρη
ανοιχτή και άρχιζαν να το γεμίζουν. Το γέμιζαν με
ένα υδρόβιο φυτό, που το έλεγαν παπύρι. Κάτι σαν
τα ψαθιά που φτιάχνουν τις καρέκλες, αλλά όχι
πλακέ. Στρογγυλό σχήμα με ψίχα μέσα, που την
πίεζες και επανερχότανε. Είχε ένα είδος ελαστικότητας,
ήταν και ελαφρύ. Το γέμιζαν λοιπόν, το στερέωναν
στο σκελετό και έτοιμο το σαμάρι.
Έπειτα έπρεπε να του πάρουν το κουστούμι.
Κουστούμι έλεγαν τα δερμάτινα είδη. Πρώτα ήταν
μια δερμάτινη γερή λωρίδα, η ίγκλα, που πέρναγε
κάτω από την κοιλιά του ζώου, λίγο πίσω από τα
μπροστινά πόδια, και στερεωνότανε αποδώ και
αποκεί στο σαμάρι. Ύστερα ήτανε το μπαλντίμι ή
μπαλντούμι. Πιο πλατειά και πιο μεγάλη λωρίδα,
που ξεκίναγε από τη μια πλευρά του σαμαριού, πέρναγε κάτω από την ουρά και έφτανε στην άλλη
πλευρά. Άλλο ήτανε το μπαλντουμοκάπουλο, ένα
εξάρτημα σε σχήμα Τ(ταυ). Η ουρά του ταυ στερέωνε
στο πισάρι και οι δύο άλλες άκρες είχανε υποδοχές
και μπουρλιάζανε μέσα στο μπαλτίμι. Το μπαλντουμοκάπουλο εσωτερικά είχε στρώμα από μαλακό και
παχύ ύφασμα. Σε κάποιες περιοχές ιδίως ορεινές,
έβαναν και τη μπροστέλα. Μια άλλη λωρίδα σε
σχήμα ταυ, που η μία άκρη της πέρναγε στην ίγκλα
και οι άλλες δύο ανάμεσα από τα πόδια του ζώου
στερεωνόσαντε στο μπροστάρι. Τη μπροστέλα την
έβαζαν για να μη φεύγει προς τα πίσω το σαμάρι σε
πολύ ανηφορικούς δρόμους. Αγόραζαν επίσης και
χονδρό σχοινί, την τριχιά, γύρω στις 10-12 οργιές
και την κρέμαγαν μισή αποδώ και μισή αποκεί στο
πίσω κολιτσάκι. Στα ψηλά ζώα, κυρίως στα άλογα,
έβαζαν στα δύο πλαϊνά του σαμαριού δύο σκάλες,
κρεμασμένες σε δερμάτινες λωρίδες, για να πατάει ο
αναβάτης και να διευκολύνεται στο ανέβασμα. Αυτά
ήσαν τα απαραίτητα. Αν κάποιος ήθελε, έπαιρνε
στολίδια, όπως χανάκες (κάτι σαν κολιέ) για το
λαιμό, φτιαγμένες από δέρμα και πολύχρωμες χάντρες.
Δεν έλειπε βέβαια και η απαραίτητη βίτσα, για να
ξυπνάει το ζώο, όταν τεμπέλιαζε. Εκτός από το
σαμάρι έφτιαχναν και το προσκέφαλο του ζώου,
που το φορούσε στο λαιμό, όταν όργωνε. Εκεί έδεναν
τα σκοινιά ή τις αλυσίδες, που έφταναν μέχρι το
ζυγό του αλετριού. Ήταν και το προσκέφαλο γεμισμένο με παπύρι, για να είναι μαλακό και να μπορεί
το ζώο να τραβάει το αλέτρι. Η πολλή δύναμη του
ζώου εκεί στο λαιμό ήτανε. Γι’ αυτό και σήμερα, άμα
θέλουμε να ειπούμε ότι κάποιος δουλεύει πολύ, λέμε
«αυτός βάνει σβέρκο».
Και ερχόμαστε τέλος στο πετάλωμα ή καλίγωμα.
Το λέγαμε και καλίβωμα στη Ζούρτσα. Τα πέταλα
ήσαντε τα παπούτσια του ζώου. Υπήρχαν δύο είδη,
τα γερμανικά και τα πλάκα. Τα γερμανικά ήσαντε
ημικυκλικά, μεγαλύτερα από μισό κύκλο και στη
μέση άφηναν κενό. Τα πλάκα ήσαντε μονοκόματο
σίδερο στο σχήμα της οπλής. Τα κάρφωναν με ειδικά
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καρφιά, τα πεταλόκαρφα, φτιαγμένα από μαλακό
σίδερο και με πλατύ και χονδρό κεφάλι. Δύσκολη
δουλειά το πετάλωμα. Πολύ δύσκολη. Ήθελε προσοχή,
επιτηδειότητα και ταχύτητα, διότι ήταν ένα είδος
επέμβασης στο πόδι του ζώου. Γι’ αυτό και σήμερα
αν κάποιος είναι τετραπέρατος και καταφερτζής λέμε
«μωρέ, αυτός καλιγώνει τον ψύλλο». Ο πεταλωτής
χρειαζόταν πάντα και βοηθό, για να κρατάει σηκωμένο
το πόδι του ζώου. Ακούμπαγε την οπλή στο γόνατό
του με το πέλμα προς τα πάνω και το κράταγε σταθερά. Τα γόνατα λυγισμένα και σκυφτός. Κουραστικό,
όταν κράταγε αρκετή ώρα. Καθάριζε το νύχι (την
οπλή) του ζώου ο πεταλωτής, για να διώξει το παραπανήσιο και άχρηστο και να δώσει το σχήμα του
πέταλου. Εφάρμοζε το πέταλο με μια δυο δοκιμές
και άρχιζε το κάρφωμα. Εδώ ήταν το πολύ δύσκολο.
Έπρεπε να κατευθύνει το καρφί, ώστε να μην πάει
ούτε πολύ μέσα και φτάσει στο ψαχνό ούτε και πολύ
έξω, γιατί δε θα στερέωνε καλά το πέταλο. Στράβωνε
λίγο το καρφί προς τα έξω, για να είναι σίγουρος.
Καμιά φορά ξέφευγε το καρφί και πήγαινε στο ψαχνό
και τότε το ζώο αντιδρούσε, σα να το χτύπαγε ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι σαν τον τροχό του οδοντίατρου
φανταστείτε, που βρίσκει το νεύρο του δοντιού.
Αμέσως τότε ο πεταλωτής ξανάβγαζε το καρφί και
το έβαζε κανονικά. Αν το ζώο συνέχιζε να πονάει,
ρίχνανε στην τρύπα καυτό λάδι για προστασία από
μόλυνση. Όταν το ζώο κλώτσαγε, κυρίως τα μουλάρια
(δεν είναι τυχαίο που λέμε για κάποιον, που είναι
ιδιότροπος, ότι αυτός μουλαρώνει), έπαιρναν ειδικά
μέτρα. Πρώτα πρώτα πέρναγαν ένα σχοινί από το
πόδι του ζώου και το δένανε στο κολιτσάκι. Ο πετα-

λωτής στεκότανε πάντα στο πλάι, μη γίνει κανά
λάθος και φάει κλωτσιά. Θα πρέπει να τονίσω ότι,
όταν κάρφωνε το πέταλο, δεν έκανε βιαστική δουλειά.
Χτύπαγε μία με το σφυρί στο καρφί και περίμενε
λίγο να ιδεί την αντίδραση του ζώου. Και για να μη
χάνει το ρυθμό του, στο ενδιάμεσο χτύπαγε και μια
στο πέταλο. Από δω κρατάει και η φράση που λέμε

Τα εργαλεία για το πετάλωμα των ζώων.

σήμερα «μια στο καρφί και μια στο πέταλο». Βέβαια,
τώρα το λέμε με άλλη σημασία. Για κάποιον που δεν
ξεκαθαρίζει τη θέση του και μια τα λέει έτσι και μια
αλλιώς.
Το πετάλωμα το ξέρω από πρώτο χέρι. Ήμουνα
πάντα βοηθός του πατέρα μου. Πότε εγώ και πότε τα
ξαδέλφια μου, ο Δήμος και ο Γιώργος. Ο πατέρας
μου στο στρατό ήταν στο ιππικό και γνώριζε αρκετά

πράγματα για τα ζώα. Μόνος του πετάλωνε τα δικά
μας. Κράταγα, λοιπόν, το πόδι, αλλά ήτανε κουραστικό
και χαλάρωνα καμιά φορά, με αποτέλεσμα να μην
κρατάω καλά. Και τότε έτρωγα και καμιά με το
πλαϊνό του σφυριού στον πισινό, έτσι για να ξυπνάνε
τα αίματα.
Σήμερα δεν υπάρχουν ζώα στη Ζούρτσα. Έψαχνα
να βρω πεταλόκαρφα και δεν έβρισκα. Ευτυχώς, ο
Λάκης ο Γλούμης κάπου βρήκε και με προμήθευσε.
Έτσι, για να τα φωτογραφήσω. Φωτογράφησα και
μερικά σαμάρια που είχε ο Λάκης στο εργαστήρι
του.
Είχαμε και εμπειρικό κτηνίατρο στη Ζούρτσα.
Το Χρήστο τον Καπογιάννη. Είχε πάρα πολλές γνώσεις
και έδινε λύσεις σε περιπτώσεις που κάποιο ζώο αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Αυτός επίσης ευνούχιζε
τα αρσενικά, για να είναι ήρεμα και συνεργάσιμα.
Μετά το Χρήστο έμεινε «στο πόδι του» ο αδελφός
του, ο Ντίνος ο Καπογιάννης.
Περνάει καμιά φορά στην αγορά ο Δημήτρης ο
Καπλάνης (Τσελίκας) καβάλα στο γαϊδουράκι του
και είναι πραγματικά μια εικόνα ρετρό, ένα θέαμα
από τα περασμένα. Τον βλέπουμε και αναπολούμε
τα παλιά. Σήμερα, βέβαια, η εξυπηρέτηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι απείρως καλύτερη,
αλλά και δαπανηρή. Καύσιμα, λάστιχα, σέρβις, τα
λεφτά φεύγουν από το χωριό, αλλά και από τη
χώρα. Ενώ τότε βολευόσαντε εκ των ενόντων και
αυτό ήταν καλό για την οικονομία και του χωριού
και της χώρας. Αλλά η πρόοδος δε σταματιέται με τίποτα. Σε λίγο, όπως πάμε, για να ιδούμε άλογο, γαϊδούρι ή μουλάρι, θα ανατρέχουμε σε φωτογραφίες ή
σε μουσεία.ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Το πρώτο εξοχικό καφενείο της Ζούρτσας

Α

πέναντι ακριβώς από το σπίτι μας ήταν ένας μεγάλος κήπος. Ο κήπος του Ζευγίτη. Του Γιώργου
του Ζευγίτη, του μυλωνά. Περιφραγμένος με
ψηλή πέτρινη μάντρα και δύο πόρτες. Μια μεγάλη, σκεπαστή με κεραμίδια επάνω, στο όριο με τον κήπο του Πιπιλή, και μια μικρή στη μέση του κήπου. Δίπλα της είχε
και μια βρύση. Στο πίσω μέρος ο κήπος έφτανε μέχρι το
σπίτι του Γιωργάκου και δυτικά μέχρι τα Ταγαραίικα. Τον
κήπο δεν τον καλλιεργούσαν με λαχανικά. Ήταν όμως
γεμάτος δέντρα. Πάσης φύσεως δέντρα. Μηλιές, αχλαδιές,
κυδωνιές, μπουρνελιές, πορτοκαλιές και διάφορα άλλα.
Αληθινός δενδρόκηπος.
Γύρω στο 1950, ένα χρόνο μπρός-πίσω, απολύθηκε
από φαντάρος ο μεγάλος γιoς του Ζευγίτη, ο Πάνος.
Άρχισε, λοιπόν, κάθε μέρα να δουλεύει στον κήπο. Να
σκάβει. Τι έκανε; Τι σκοπό είχε; Στην αρχή δεν καταλάβαμε.
Σιγά σιγά όμως φάνηκαν οι προθέσεις του. Ισοπέδωσε
ένα χώρο κάπου στη μέση του κήπου, προς το δυτικό
μέρος. Μετά κουβάλησε κυπαρισσόπουλα και καλάμια.
Έφερε και μάστορα, τον Παναγιώτη τον Κάσσαρη. Εμπήξανε όρθια τα κυπαρισσόπουλα στη γη και τα ντύσανε
μέσα-έξω με καλάμι, εκείνο που λέμε τσατουμά. Το σκεπάσανε με κεραμίδια και το σοβατίσανε. Ένα σπιτάκι
γύρω στα 30 τ. μέτρα, 4Χ7 περίπου. Το μισοχώρισε,
ώστε να έχει και δωμάτιο να μένει και επαγγελματικό
χώρο.
- Τι το κάνεις αυτό Πάνο;
- Θα φτιάξω εξοχικό καφενείο.
Έτσι πήρε φως η υπόθεση.
Αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κτίσματος,
ασχολήθηκε με τον έξω χώρο. Τον ισοπέδωσε και έφτιαξε
παρτέρια και διαδρόμους με μικρές πέτρες ασβεστωμένες,
κάτασπρες, και λουλούδια, πολλά λουλούδια. Τον μετέτρεψε σε πραγματικό παράδεισο.
Άρχισε επί τέλους να λειτουργεί. Να λειτουργεί σαν
καφενείο. Διέφερε από τα υπόλοιπα στο ότι ήταν υπαίθριο
και είχε και μουσική. Μουσική με γραμμόφωνο. Εκείνο
με το μεγάλο πολύχρωμο χωνί, που έβαζες την πλάκα
και ήθελε κάθε λίγο κούρδισμα για να δουλέψει.
Εμείς μέναμε ακριβώς απέναντι. Έτσι κάθε βράδυ,
είτε ξύπνιοι είμαστε είτε στο κρεβάτι, ακούγαμε τα τραγούδια μια και δύο και τρεις φορές το καθένα. Τα είχαμε
μάθει απέξω. Τα περισσότερα τραγούδια ήσαντε επηρεασμένα από τα γεγονότα της εποχής και τα ζητήματα
που απασχολούσαν τον κόσμο. Ποιο να πρωτοθυμηθώ;
Πολλά άκουγα και αρκετά απ’ αυτά έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη μου.

Ένα απ’ αυτά ήταν:
Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι
κι’ ακουμπισμένος σ’ ένα δεντρί
ο τραυματίας αναστενάζει
και τη μανούλα του ζητάει για να βρει…
Ήταν βλέπεις πρόσφατος ο πόλεμος. Ένα άλλο ήταν:
Νοσοκόμα μου ωραία
νοσοκόμα μου καλή
νοσοκόμα πως σου μοιάζει
ο σταυρός στην κεφαλή…
Και άλλα πολλά, όπως:
- Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο …
- Μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική …
- Το φανταράκι απόψε πάλι …
- Φτωχό κομπολογάκι μου …
- Ο Νικόλας ο ψαράς …
- Ένα καράβι απ’ τον Περαία … και άλλα, και άλλα.
Οι πελάτες του καφενείου ήσαν κυρίως υπάλληλοι
της Ζούρτσας και κάποιοι νέοι άνθρωποι. Δούλευε τα
καλοκαίρια και κάποιες ηλιόλουστες Κυριακές κατά τη
διάρκεια του έτους.
Επειδή δεν υπήρχε ακόμα ηλεκτρικό ρεύμα, είχε ψυγείο πάγου. Αλλά ώσπου να έρθει ο πάγος από την Κυπαρισσία, έμενε ο μισός και λιγότερος ακόμη.
Θυμάμαι κάποτε ήρθε ένας καραγκιοζοπαίχτης στο
χωριό να παίξει. Ήρθε με τη γυναίκα του, η οποία κούτσαινε και λίγο. Πήγε στον Πάνο και κανόνισαν να παίξει
εκεί.
Έστησε τα σκηνικά του με πλάτη προς το δρόμο και
φάτσα προς τα μέσα. Η γυναίκα του έκατσε στη μεσαία
πόρτα με ένα τραπεζάκι μπροστά της, να βγάζει εισιτήρια.
Ένα δίφραγκο η είσοδος. Το έριχνες μέσα σ’ ένα πιατάκι
και έμπαινες. Αλλά πριν προλάβει να μαζέψει 10-15 εισιτήρια οι καρέκλες είχαν γεμίσει. Μπήκαν από τις γύρω
μάντρες τζαμπατζήδες. Βάζει τις φωνές η γυναίκα με
απόγνωση. Κώστα τι θα γίνει; Μπήκαν όλοι μέσα. Κάνε
κάτι. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Σας παρακαλώ, λέει.
Είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Ήρθαμε να εξασφαλίσουμε
ένα πιάτο φαΐ. Γιατί το κάνετε αυτό; Κάποιοι, ελάχιστοι,
φιλοτιμήθηκαν και έβγαλαν εισιτήριο. Τέλος πάντων.
Η παράσταση άρχισε. Πολύ καλός ήταν και πολύ
καλό το έργο. Μέχρι και κλάμα έπεσε. Ήταν η ιστορία
του Αθανασόπουλου, που τον σκότωσαν η πεθερά του
και η γυναίκα του με τη βοήθεια ενός ανεψιού. Ήταν ένα
ειδεχθές έγκλημα, πρωτόγνωρο για την εποχή του.
Μέχρι και τραγούδι είχε κυκλοφορήσει για το συμβάν:
Στου Xαροκόπου τα στενά μια μικροπαντρεμένη

εσκότωσε τον άντρα της ρε την καταραμένη.
Στον ύπνο που κοιμότανε, μάνα και θυγατέρα
εβάλανε τον ανεψιό και του ’ριξε μια σφαίρα.
Καημένε Αθανασόπουλε, τι σου ’μελε να πάθεις,
από κακούργα πεθερά τα νιάτα σου να χάσεις. Κλπ.
Πολύ ωραία παράσταση. Έπεσε πολύ κλάμα.
Κάποτε πάλι πήγε η ποδοσφαιρική ομάδα της Ζούρτσας στο Θολό να παίξει μπάλα. Ενίκησαν 1-0 και
γύρισαν χαρούμενοι. Πήγαν στο εξοχικό να γιορτάσουν
τα επινίκια. Έβαλε ο Πάνος 5-6 τραπέζια στη σειρά κάτω
από μια μεγάλη φυρικιά και άρχισε να σερβίρει. Γέλια,
χαρές και τραγούδια. Μια χαρά όλα.
Στην παρέα ήταν και ο ξάδελφός μου ο Γιώργος. Ο
θείος μου ο Θανάσης καθότανε σ’ αναμμένα κάρβουνα.
Κάποια στιγμή μου λέει: για τράβα να ιδείς τι πίνουνε.
Πάω εγώ δήθεν αδιάφορος, κοιτάω και γυρίζω να του
δώσω αναφορά.
- Τι έγινε; Τι πίνουνε;
- Άλλοι πίνουνε μπύρα, άλλοι ούζο, άλλοι πορτοκαλάδες.
- Ο Γιώργος τι πίνει;
- Δεν είδα καλά. Δε μπόρεσα να καταλάβω.
- Με φώτισες τώρα. Πού είχες τα μάτια σου;
Ευτυχώς, σε λίγο το διέλυσαν και ησύχασε και ο
θείος μου.
Με τέτοια νοοτροπία και με τόσους περιορισμούς
και απαγορεύσεις πώς να δουλέψει το εξοχικό; Με
ποιούς πελάτες; Δύσκολα χρόνια, σφιχτά ήθη, κλειστή
κοινωνία. Βλέπω σήμερα τα παιδάκια και του Δημοτικού
ακόμα, να γυρίζουν μόνα τους στους δρόμους στις 12
και στη 1 η ώρα τη νύχτα και συγκρίνω την τωρινή κατάσταση με την παλιά. Καμία σχέση. Τώρα ποια είναι καλύτερη; Δεν ξέρω. Ο χρόνος θα δείξει.
Μ’ αυτά και μ’ αυτά ο Πάνος διαπίστωσε ότι έτσι δε
βγαίνει μεροκάματο. Γι’ αυτό μετά από 5-6 χρόνια πήρε
τα μάτια του και έφυγε. Πήγε στην Αυστραλία προς αναζήτηση καλύτερης τύχης.
Αν το εγχείρημα αυτό γινότανε σήμερα, με τον ανάλογο εξοπλισμό και το κατάλληλο σέρβις, είναι σίγουρο
πως δε θα έβρισκες καρέκλα να κάτσεις.
Ο Πάνος προηγήθηκε της εποχής του και η εποχή
του δεν τον δικαίωσε.
Σήμερα στο χώρο του κήπου έχουν κτιστεί σπίτια. Τα
Ζευγιταίικα, που λέμε. Παιδιά, γαμπροί, εγγόνια, επαγγελματίες στα μαγαζιά, δίνουν ζωή στο χώρο, που τίποτα
πλέον δε θυμίζει τον όμορφο κήπο της αλλοτινής εποχής,
εκείνης των παιδικών μου αναμνήσεων.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ
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Ιερέας Σπυρίδων Κομπορόζος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Επιτυχίες

➤ Η Βικτωρία Μπαλασοπούλου (κόρη
της Αθηνάς Κομπορόζου, εγγονή της
Βικτωρίας Τάγαρη), έλαβε το μεταπτυχιακό της από την Κτηνιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

Γεννήσεις

➤ Στις 15-5-2017 ο Χατζής Αριστείδης
και η Ειρήνη απόκτησαν κοριτσάκι.
➤ Στις 21-5-2017 ο Ιωάννης Καπογιάννης
και η Ελένη Κολωκάθη απόκτησαν
αγοράκι.
➤ Στις 13-6-2017 ο Αλεξόπουλος
Κων/νος και η Κουτσούνη Αναστασία
απόκτησαν δίδυμα αγοράκια.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις

➤ Στις 23-4-2017 ο Παύλος Αλκιβιάδης
και η Γεωργία Δόση βάπτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα
Γεώργιος-Μάριος.
➤ Στις 23-4-2017 ο Καπογιάννης Ηλίας
και η Ειρήνη βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και του έδωσαν το όνομα Ευτυχία.
➤ Στις 18-6-2017 ο Γκουβάτσος Παναγιώτης (του Γεωργίου και της Παναγιώτας) και η Μαρία βάπτισαν το κοριτσάκι τους στην Παναγία Τρυπητή
στο Αίγιο και του έδωσαν το όνομα
Ζωή.

•

➤ Στις 18-6-2017 ο Σωτήρης Σοφός και
η σύζυγός του Δήμητρα Βλάχου βάπτισαν το κοριτσάκι τους στον Άγιο
Γεώργιο Νέας Ιωνίας και του έδωσαν
το όνομα Ευθυμία.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

Γάμοι

➤ Στις 17-6-2017 ο Αθανάσιος Παπαγιώργος του Γεωργίου και η Μαρίτσα
Μπάστα τέλεσαν τους γάμους τους
στον Ιερό Ναό Αγ. Νεκταρίου Άνω
Βούλας.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Θάνατοι

➤ Στις 24-4-2017 απεβίωσε ο Φώτης
Σιώρης στην Αθήνα και ετάφη στο
Βρονταμά Σπάρτης.
➤ Στις 30-4-2017 απεβίωσε η Χρυσούλα
Αθαν. Κατσιάμπουλα και ετάφη στο
Κοιμητήριο των Αγ. Αναργύρων.
➤ Στις 19-5-2017 απεβίωσε ο συνταξιούχος ιερέας μας π. Σπυρίδων
Κομπορόζος, ετών 93, και ετάφη στον
Άγιο Ηλία.
➤ Στις 28-5-2017 απεβίωσε ο Πολυχρονόπουλος Φώτιος, ετών 82, και ετάφη
στον Άγιο Ηλία.
➤ Στις 30-6-2017 απεβίωσε στην Αθήνα
ο Νικόλαος Γεωργ. Παπακυριακόπουλος, ετών 88, και ετάφη στο Θολό.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους
οικείους τους.

ΔΙΠΛΕΣ ΕΥΧΕΣ

Όταν γεννιούνται οι άνθρωποι, ευχές τους συνοδεύουν,
να ’ναι γεροί και τυχεροί, πάντα να προοδεύουν.

•

Ο ουρανός τους ξάστερος κι οι στράτες τους στρωμένες
κι’ οι δυσκολίες της ζωής μακριά και ξορκισμένες.

Ας δίνουμε, λοιπόν, ευχές, αυτό μπορούμε μόνο,
να ’ναι κοντά του οι χαρές και να μη νοιώσει πόνο.

Όμως στης γέννας τη χαρά δε βάνει το μυαλό μας
το πόσο ανελέητο είναι το ριζικό μας.

Όσο ψηλά κι όσο μακριά καθένας μας κι αν φθάσει,
θα ’ρθει στα σίγουρα ο καιρός μια μέρα να γεράσει.
Και τότε, μόλις αισθανθεί πόσο η ζωή είναι λίγη,
θρηνεί κι αναλογίζεται πότε και πώς θα φύγει.

τους δικούς σου, που σου συμπαραστάθηκαν με λατρεία, και
σε μένα, που το κρατώ μέσα
μου μαζί με τις φωτογραφίες
και τις αναμνήσεις από τις εκδρομές μας και από την αξέχαστη παρουσία σου.
Ήσουν αγαπητή σε όλους
και παράδειγμα για τους ανθρώπους που δούλεψαν μαζί
σου στο υπουργείο, αξέχαστη για τους
ανθρώπους που λάτρεψες και σε λάτρεψαν. Έφυγες στις 30/4/2017, παραμονή
πρωτομαγιάς, και το άρωμα των λουλουδιών δεν ήταν τυχαίο που σε συνόδεψε.
Καλή αντάμωση, γλυκιά μου Φουλίτσα.
Ευτυχία Αβραμίδου-Αυγουστή

Νικόλαος Γεωργ. Παπακυριακόπουλος
Ο Νικ. Γεωργ. Παπακυριακόπουλος, γιατρός, κατόπιν μακράς
ασθενείας που τον ταλαιπώρησε, απεβίωσε στην οικία του στην
Καλλιθέα την 1ην Ιουλίου 2017, ημέρα των Αγίων Αναργύρων.
Ετάφη εις το νεκροταφείο του Θολού.
Στη μνήμη του τα εξαδέλφια του Γιώργος και Μαρία Δαΐκου
έστειλαν απ’ ευθείας χρηματικό ποσό για τη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου, που οδηγεί στην προ έτους ανακαινισθείσα
και εγκαινιασθείσα Ιεράν Βυζαντινήν Μονήν της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου της Βόγαλης, στη γενέτειρά του τη Ζούρτσα.
«Ο υπομείνας αγογγύστως χρονίαν ασθένειαν εις μάρτυρα
λογισθήσεται».
Κων/νος και Μαρίκα Δαΐκου

Εισφορές
για την εφημερίδα

Για νέες σίγουρα ευχές έφθασε ο καιρός,
το ποιος θα φύγει ήρεμα και θα ’ναι ο τυχερός.

Οικονομόπουλος Κων/νος ..................... 20€
Κουτσοπούλου Χρυσούλα (του Σάκη) ... 10€
Χαχόλου-Φαμέλου Δήμητρα .................. 10€
Λαμπρόπουλος Ιωάννης ........................ 20€
Γιαννακοπούλου-Μπουζέα Φωτεινή ....... 50€
Ζαριφόπουλος Αλέκος ........................... 30€
Κομπορόζος Γεώργιος ........................... 20€
Βλάμης Νικολ. Σπύρος .......................... 20€
Σιώρης Ανδρ. Νικόλαος ......................... 20€
Πιτσινή-Μαγνήσαλη Χριστίνα ................ 10€
Δόξα-Αβραμίδου Ευτυχία ...................... 10€

Μπορεί ετούτες οι ευχές να ’ναι οι τελευταίες,
ειν’ όμως για τον άνθρωπο κι αυτές πολύ σπουδαίες.
Όλοι στο τέλος εύχονται κι όλοι επιθυμούνε,
να μην ταλαιπωρήσουνε και ταλαιπωρηθούνε.
Μακάριοι όσοι απ’ τη ζωή θα φύγουν τελικά
ανώδυνα, ανεπαίσχυντα μα και ειρηνικά.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Σε ένα ποίημα του μεγάλου Χιλιανού νομπελίστα
ποιητή Πάμπλο Νερούντα, που
το διασκεύασε στα ελληνικά
ο Λευτέρης Παπαδόπουλος,
το μελοποίησε ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Γκάρτζος και
το τραγούδησε με τη βελούδινη φωνή του ο Δημήτρης
Ψαριανός, ακούγεται ο τρυφερός στίχος «μικρή, μικρή και τριανταφυλλένια…».
Εγώ, αγαπημένη μου Γαρυφαλλιά,
γλυκιά μου Φουλίτσα, σε ονομάζω «μικρή,
μικρή και γαρυφαλλένια», που άφησες
το σπάνιο άρωμά σου σε όλη τη Ζούρτσα,
στα αγαπημένα αδέλφια σου και σε όλους

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αισθάνεται την υποχρέωση
και την ανάγκη να γράψει δύο λόγια για τον ξεχωριστό πατριώτη και φίλο αείμνηστο Φώτη.
Ήταν το 4ο παιδί από τα 8 αγόρια του μπαρμπα Νίκου και
της θείας Γιωργίτσας.
Ο Φώτης έφυγε μικρός απ’ το χωριό μας για ανεύρεση
καλύτερης τύχης στην Αθήνα, όπως όλοι τότε. Εργατικός
και τίμιος πρόκοψε. Έγινε υδραυλικός, ξεχώρισε στη δουλειά
του και τον πήραν εκπαιδευτή στη Σιβιτανίδειο Σχολή της Καλλιθέας. Επί σειρά ετών
εκπαίδευε νέα παιδιά. Απέκτησε αξιόλογη οικογένεια με την αγαπημένη του Κατίνα,
γνήσια Σπαρτιάτισσα. Δεν ξέχασε ποτέ το χωριό του, δεν ξέχασε ποτέ τους
συμπατριώτες του, δεν ξέχασε ποτέ να βοηθάει το Σύλλογό μας. Αιωνία του η μνήμη.
Θα τον θυμόμαστε για πάντα μαζί με τα παιδιά του και τα εγγόνια του.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Γιατί όταν έρθει στη ζωή, ειν’ άγραφο δεφτέρι,
τι θα γραφτεί μέσα σ’ αυτό, μον’ ο Θεός το ξέρει.

•

Στη μνήμη Γαρυφαλλιάς Τσόπελα

Φώτης Σιώρης

Χρήσιμες είναι οι ευχές, γιατί κανείς δεν ξέρει
το ριζικό του καθενός τι έχει να του φέρει.

Ευχές, λοιπόν, για εφόδιο κατά τη γέννησή μας
κι’ ευχές για κατευόδιο στην αναχώρησή μας.

Στις 19-5-2017 έφυγε από τη ζωή ο ιερέας Κομπορόζος Σπυρίδων σε ηλικία 93 ετών, ξεκινώντας το επόμενο ταξίδι του στην
αιωνιότητα, έχοντας πραγματοποιήσει το έργο του με επιτυχία
στις ενορίες Θησόα, Ρόβια, Φασκομηλιά, Ταξιάρχες, Λέπρεο, Νέα
Φιγαλία και όπου αλλού χρειάστηκε.
Παππού απ’ όπου πέρασες έμεινε το όνομά σου
και με το κεφάλι ψηλά άφησες την οικογένειά σου.
Σε ευχαριστούμε για όλα, μα πιο πολύ για το ήθος και τις
αξίες που μας δίδαξες.
Με αγάπη
Τα εγγόνια σου

•

Προσφορές για το Μουσείο
― Ανώνυμος ........................................ 150€
― Χρήστος Αντων. Χατζής .................. 150€

Εις Μνήμην
― Η Ντίνα και η Σοφία Τσόπελα πρόσφεραν
στο Σύλλογο 100€, στη μνήμη Γαρυφαλλιάς
Τσόπελα.
― Ο Γκουβάτσος Παναγ. Μενέλαος, στη μνήμη
Αθανάσιου Γιακουμόπουλου .............. 50€
― Η Αγγελική Βλάχου-Κουτή πρόσφερε
στη μνήμη του γαμπρού της
Σπύρου Αλεξίου ................................. 50€
― Η Αγγελική Βλάχου-Κουτή πρόσφερε
στη μνήμη του Θεόδωρου Βασ. Βλάχου 50€
― Ο Θεόδωρος Ιωάν. Βλάχος πρόσφερε
στη μνήμη του γαμπρού του
Σπύρου Αλεξίου ................................ 50€
― Ο Θεόδωρος Ιωάν. Βλάχος πρόσφερε
στη μνήμη του εξαδέλφου του
Θεοδώρου Βασ. Βλάχου .................... 50€
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«Βουτιές» σε… θάλασσα αρχειακού υλικού
• Επίκαιρες, λόγω καλοκαιριού, οι πρώτες λέξεις
του υπερβολικού, κάπως, τίτλου, προκαλούν ευχάριστους συνειρμούς, αλλά αμέσως γίνεται φανερό
ότι η χρήση τους είναι μεταφορική και ότι δεν
έχουν σχέση με τη δροσιά της θάλασσας, αλλά με
τον ιδρώτα της εργασίας του γραφιά. Ο… δυστυχής,
δε φτάνει που γνοιάζεται διαρκώς να μελετάει, να
μαζεύει βιβλία, να επιλέγει και να κρατάει εφημερίδες, περιοδικά κλπ. ή -τουλάχιστον- αποκόμματά
τους, και να βρίσκει χώρους φύλαξής τους στο
σπίτι, αλλά, μια στο τόσο, πρέπει και να τα χρησιμοποιεί. Να τα αναζητήσει, να τα βρει, να τα ανασύρει από το αρχείο, να τα ξαναδιαβάσει και να
επιλέξει ό,τι του είναι χρήσιμο σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή για κάποιο θέμα. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, δεν πρόκειται για ένα θέμα, αλλά για
μια επιλογή πέντε θεμάτων, στα οποία αξίζει κανείς
να αφιερώσει μια σύντομη, έστω, ματιά.
1) Τα εκπαιδευτικά ζητήματα ενδιαφέρουν και
απασχολούν όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς
και γονείς, αλλά και όλους σχεδόν τους πολίτες. Η
σχολική χρονιά τελείωσε με τις πανελλήνιες εξετάσεις και με τη συμβιβαστική συμφωνία Πολιτείας
και Εκκλησίας για το πρόγραμμα, το περιεχόμενο
και τη φιλοσοφία του μαθήματος των θρησκευτικών.
Δε θα είναι τόσο προοδευτικό, όσο θα ήθελε η μια
πλευρά και απαιτούσαν οι σύγχρονες ανάγκες και
οι νέοι καιροί, αλλά ούτε και τόσο συντηρητικό και
αναχρονιστικό, όσο επέμενε η άλλη. Με την έναρξη
της νέας χρονιάς, από Σεπτέμβρη, κι άλλες αλλαγές
θα ισχύσουν στα σχολεία, στο πλαίσιο της γενικότερης μεταρρύθμισης που προωθεί η Πολιτεία στην
Εκπαίδευση.
• Μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει πολλές μέχρι
τώρα: στα μαθήματα, στη γλώσσα, στα προγράμματα, στα ωράρια, στα είδη των σχολείων, στις
εξετάσεις και σε πολλά άλλα. Αλλά, δεν έχει γίνει
μία, η σπουδαιότερη ίσως: αυτή που αφορά τον εκπαιδευτικό, το δάσκαλο, με την ευρύτερη έννοια.
Το δάσκαλο -και να τώρα η χρησιμότητα του αρχείου- που πρέπει να διαθέτει και παιδεία και αγάπη
για την παιδεία, όπως έλεγε, ήδη από την εποχή
της τουρκοκρατίας, ο μεγάλος δάσκαλος του Γένους
Αδαμάντιος Κοραής. Το δάσκαλο, που διάλεξε ένα
επάγγελμα κοπιαστικό, μεγάλου βαθμού δυσκολίας
και φτώχιας, για να προσφέρει τον πλούτο της
γνώσης και της ολόπλευρης καλλιέργειας στα
παιδιά και να συμβάλει στη διαμόρφωση ελεύθερων,
κριτικά σκεπτόμενων, ολοκληρωμένων και ενεργών
πολιτών. Το δάσκαλο, που, ανεξάρτητα από την
ιδεολογία του, δεν αδιαφορεί για το δημόσιο
σχολείο και δεν εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του
συστήματος και την ανταγωνιστική νοοτροπία ή
τους φόβους γονέων και μαθητών, για να προσφέρει
«ιδιαιτέρως» τις υπηρεσίες του. Το δάσκαλο, που
αντιμετωπίζει πλήθος δυσκολιών και προβλημάτων,
από μαθητές, γονείς, συναδέλφους, προϊσταμένους,
ακόμα και διώξεις, αλλά έχει κότσια και ανάστημα
να παλεύει εναντίον τους, με κριτήρια επιστημονικά
και παιδαγωγικά, για το καλό των παιδιών που περνούν από τα χέρια του. Το δάσκαλο, που παραδειγματίζει, που εμπνέει, που κάνει τους μαθητές να
αγαπήσουν την εκπαίδευση και να αντιληφθούν
ότι αυτή είναι μια μεγάλη, η μεγαλύτερη ευκαιρία
της ζωής τους, που δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη. Η όποια τεχνική υποδομή, τα όποια προγράμματα και οι όποιες μεταρρυθμίσεις, για να
καρποφορήσουν, έναν τέτοιο δάσκαλο χρειάζονται.
• Για έναν τέτοιο δάσκαλο πρέπει να φροντίσει
η Πολιτεία, με όποιο κόστος και όποιες μεταρρυθμίσεις χρειαστούν. Κι αν σήμερα η στρεβλή ανάπτυξη, ο καταναλωτισμός, η παγκοσμιοποίηση, η
κρίση, ο αμοραλισμός, ο ατομικισμός, ο οχαδερφισμός και πολλές ακόμα αιτίες, τον έχουν καταστήσει
είδος προς εξαφάνιση, πρέπει να τον σώσουμε, να
τον πολλαπλασιάσουμε, προστατεύοντάς τον από
ποικίλους εχθρούς, εμείς, που, για την προστασία
της φύσης και για τη σωτηρία της χλωρίδας και
της πανίδας της, έχουμε φτιάξει αμέτρητες οργανώσεις. Κι αν είναι ανάγκη, ας φτιάξουμε και μια…
ΜΗ.ΚΥ.Ο. (Μη Κυβερνητική Οργάνωση), με σκοπό
και τίτλο: «Σώστε το Δάσκαλο», είπε ένας ευαί-

σθητος και αγωνιών πανεπιστημιακός καθηγητής.
Και ένας άλλος, ανάμεσα στον ύμνο που ύψωσε
για τον σωστό δάσκαλο και στις ευθύνες μας που
απαρίθμησε για τον επαπειλούμενο εξαφανισμό
του, είχε συμπεριλάβει και τα παρακάτω, περίπου,
λόγια: Εν αρχή ην ο δάσκαλος. Μη ο δάσκαλος η
φύση θα υπήρχε, δε θα υπήρχαν όμως οι κοινωνίες.
Και στο βασίλειο των ζωντανών θα άκουγε κανείς
κραυγές και χουγιατά, όχι λόγο. Γιατί ο δάσκαλος
είναι που μεταμορφώνει τον εγκέφαλο του ζώου
σε νου του ανθρώπου. Χωρίς το δάσκαλο η γη θα
ήταν τυφλή. Δουλειά του είναι να τεχνουργεί ανθρώπους, που ο καθένας αύριο θα έχει τη δική του
δουλειά και όλοι μαζί θα αποτελούν το ψηφιδωτό
της αγοράς και της κοινωνίας. Αλλά στο ψηφιδωτό
αυτό ο δάσκαλος δεν είναι μια απλή ψηφίδα. Είναι
ο καλλιτεχνικός νους και δημιουργός του. Δυστυχώς,
με τον καιρό, το έχουμε ξεχάσει αυτό και έχει
υποτιμηθεί ο δάσκαλος. Το τιμολόγιο με το οποίο
κοστολογούν το έργο του, πρώτα οι Αρχές και
Εξουσίες και μετά το άκριτο πλήθος, είναι γεμάτο
από εκπτώσεις, σαν να πρόκειται για φτηνό και
δευτερεύον εμπόρευμα, άχρηστο, ριγμένο στα αζήτητα. Αλλά ο δάσκαλος, από την άποψη της σπουδαιότητας και της ευθύνης, είναι ένας εργάτης
στο επίπεδο του νομοθέτη, του φύλακα στρατηγού,
του σωτήρα γιατρού. Ακριβέστερα, είναι ένα σκαλί
πάνω από όλους αυτούς, που από τα χέρια του ξεκινούν να πλάθονται.
• Ωραίος είναι, βέβαια, ο ως άνω ύμνος στο εκπαιδευτικό λειτούργημα, αλλά για να ανθίσει ο
δάσκαλος και, γενικότερα, το δέντρο της παιδείας,
χρειάζεται, εκτός των άλλων, να απαγκιστρωθούν,
τόσο η σχολική όσο και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και, φυσικά, η αρμόδια για αυτά Πολιτεία,
από την αντίληψη και τη γραμμή που έχει χαράξει
η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από το 1999, με τη συμφωνία που υπογράφηκε στην Μπολόνια της Ιταλίας.
Αυτή η γραμμή, μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την Παιδεία, αλλά προωθεί μια ομοιόμορφη
εξειδικευμένη εκπαίδευση, της οποίας οι απόφοιτοι
θα είναι «ευέλικτοι», δηλαδή προσαρμόσιμοι στις
ανάγκες της αγοράς. Με άλλα λόγια, φτηνό και
ελεγχόμενο εργατικό δυναμικό, που θα αφιερώνει
τις σπουδές του, τη δουλειά του και τη ζωή του,
στην αύξηση του καπιταλιστικού πλούτου.
2) Έχουμε υποβαθμίσει, λοιπόν, το δάσκαλο και
έχουμε θεοποιήσει την τηλεόραση. Αφιερώνουμε
ώρες αμέτρητες, για να παρακολουθούμε τα δελτία
των ειδήσεων, τις άλλες ενημερωτικές εκπομπές
της, τα ψυχαγωγικά της προγράμματα, τις μακρόσυρτες και βαρετές τηλεοπτικές ιστορίες (τα λεγόμενα σίριαλ), τις χαμηλού επιπέδου πρωινές και
μεσημεριανές εκπομπές και, αραιά και που, κάποια
ψίχουλα καλλιτεχνικής, πνευματικής και επιστημονικής τροφής, άξιας αυτού του ονόματος. Με τα
δελτία των ειδήσεων και τη λεγόμενη ενημέρωση,
βομβαρδιζόμαστε από έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, συχνά παραπλανητικών, υπερβολικών και
μη αντικειμενικών, που, όμως τις δεχόμαστε ως
αληθινές, γιατί η τηλεόραση, με την τεχνολογία
της και με τους τρόπους που έχει να εντυπωσιάζει
ή και να καθηλώνει, μας έχει επιβληθεί ως αυθεντία,
παρόλο που όλοι γνωρίζουμε ότι δε λειτουργεί
(κυρίως η ιδιωτική) με ποιοτικά κριτήρια, αλλά κερδοσκοπικά. Και της έχουμε, δυστυχώς, παραχωρήσει
το δικαίωμα να κάνει αυτή όσα θα έπρεπε να
ανήκουν κανονικά στη δική μας αρμοδιότητα, αλλά
παρακάμπτουμε τα δύσκολα μονοπάτια της μελέτης,
της διασταύρωσης και του ελέγχου της πληροφορίας, για να κόψουμε δρόμο στην πορεία αναζήτησης
της γνώσης και της αλήθειας με δική μας προσπάθεια. Έτσι, η τηλεόραση σκέφτεται και διαλέγει
πριν από μας για μας, (οι παλαιότεροι θυμόμαστε
μια ανάλογη διαφήμιση) και παίζει το ρόλο του
«ετοιματζίδικου» για τη γνώση. Αλλά η γνώση δεν
είναι φαγητό ή ρούχο, είναι ανώτερο αγαθό, που
όσο περισσότερο είναι προϊόν προσωπικής μελέτης
και αναζήτησης, προϊόν συζητήσεων και αντιπαραθέσεων με την αντίθετη άποψη, τόσο πιο εξασφαλισμένη είναι η αυθεντικότητα και η διάρκειά του,

τόσο πιο μικρός είναι και ο κίνδυνος να πέσουμε
θύματα παραπλάνησης. Γιατί όποιος προσφέρει
έτοιμη γνώση, προσφέρει αναγκαστικά και τη δική
του ερμηνεία για τα πράγματα. Το κλείσιμο της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου ή του υπολογιστή δεν
μας στερεί κατ’ ανάγκην την πληροφόρηση και τη
γνώση. Τουναντίον, είναι το πρώτο και βασικό βήμα
για την πνευματική μας απεξάρτηση και ανεξαρτητοποίηση, για την απαλλαγή μας από την άκριτη
αποδοχή ξένων και αμφίβολης ή ύποπτης εγκυρότητας γνωμών και για την απόλαυση της ελεύθερης
κίνησής μας στο γοητευτικό δρόμο αναζήτησης
της γνώσης.
3) Με την ξενική ονομασία «ριάλιτι σόου», ελληνιστί «θέαμα (με θέματα) της πραγματικότητας»,
πολλές εκπομπές προβάλλονται στην τηλεόραση.
Έχουν ιστορία αρκετών ετών και μεγάλο εύρος.
Από αυτές, κάποιες είναι «ήπιες», όπως οι διαγωνισμοί τραγουδιού, χορού, μαγειρικής κλπ., και εκ
πρώτης όψεως φαίνονται αθώες, αλλά στο βάθος
έχουν και αρνητικές συνέπειες, ιδίως στα παιδιά.
Τα εισάγουν στη νοοτροπία του ανταγωνισμού και
της επιθυμίας να γίνουν «σταρ», δηλαδή αστέρες
του καλλιτεχνικού στερεώματος, που υπόσχεται
φώτα, προβολείς, δημοσιότητα και χρήματα. Με
την τυχόν επιτυχία, δεν είναι δύσκολο να πάρουν
τα τρυφερά μυαλά τους αέρα, ενώ η τυχόν αποτυχία
αφήνει τραύματα στην ψυχή τους και ενσταλάζει
απογοήτευση. Αντιφατικό και παράλογο είναι, επίσης, να έχουν γεμίσει οι τηλεοράσεις με πολυτελείς
εκπομπές «υψηλής» μαγειρικής, την ώρα που, σήμερα με την κρίση, χιλιάδες συνάνθρωποί μας αναζητούν ένα πιάτο φαγητό στα συσσίτια ή και στα
σκουπίδια. Αλλά ακόμη πιο σκληρές και απάνθρωπες
είναι οι εκπομπές που παρουσιάζουν ανθρώπους
με σωματικά και ψυχοπνευματικά προβλήματα και
θλιβερές προσωπικές και οικογενειακές ιστορίες,
όπου το άτομο εξευτελίζεται και ο ανθρώπινος
πόνος γίνεται εμπόρευμα, που αποφέρει κέρδη στα
κανάλια.
• Μια από αυτές είναι το ριάλιτι «σαρβάιβορ»,
(αν είναι έτσι η σωστή προφορά της αγγλικής
λέξης survivor=η επιβίωση), που δεσπόζει σήμερα
στο ελληνικό τηλεοπτικό πεδίο και συγκεντρώνει
πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, βρίσκοντας μεγάλη απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό. Προβάλλει
ένα σκληρό ανταγωνιστικό «παιχνίδι», όπου ανώνυμοι και «διάσημοι» παίχτες («μαχητές»), αποκομμένοι από τον κοινωνικό περίγυρο, διεκδικούν
μέχρι «τελικής πτώσεως» το έπαθλο, που συνήθως
είναι η τροφή. Και, δυστυχώς, στην προσπάθειά
τους αυτή, είναι όλα επιτρεπτά: ο εξευτελισμός,
το συναισθηματικό ξεγύμνωμα, η σωματική και ψυχολογική κατάρρευση, η προδοσία και το κάρφωμα
του διπλανού, τίποτα δεν είναι ντροπή μπροστά
στην επιβίωση, αφού, μέσα σε ένα κλίμα κανιβαλισμού και ανθρωποφαγίας, ο κανόνας είναι «ο θάνατός σου η ζωή μου». Τι μηνύματα, τι διδάγματα,
τι παραδείγματα συμπεριφοράς και ζωής καταγράφονται στην ψυχή των τηλεθεατών, ιδιαίτερα των
νεαρών ατόμων, που, συχνά, με τη συναίνεση των
γονέων, αφήνονται στην, από κάθε άποψη και πλευρά, φθοροποιό επίδραση τέτοιων εκπομπών; Αυτές
δεν έχουν ούτε παιδαγωγικό χαρακτήρα ούτε ψυχαγωγικό, γιατί η ψυχαγωγία δε σφίγγει, αλλά
απαλύνει και ευαισθητοποιεί την ψυχή. Σκοπός
τους μοναδικός είναι, αφυπνίζοντας άγρια ένστικτα,
να εξασφαλίσουν στο κανάλι και στις εταιρείες ή
στα πρόσωπα που εμπλέκονται στην παραγωγή,
μεγάλα κέρδη από τις διαφημίσεις, που είναι αυξημένες και ακριβές, λόγω της μεγάλης τηλεθέασης,
αλλά και από τα μηνύματα (SMS), με τα οποία το
τηλεοπτικό κοινό συμμετέχει σε αυτόν τον παραλογισμό. Πολλά έχουν γραφτεί για τα κρυφά μηνύματα που θέλει να μας υποβάλει η εν λόγω εκπομπή.
Κι ακόμα περισσότερα για τους λόγους που την
έχουν καταστήσει τόσο δημοφιλή. Το βέβαιο είναι
ότι η προβολή της δοκιμασίας της πείνας και της
όλης απάνθρωπης ατμόσφαιρας του ανταγωνισμού,
είναι μια χυδαιότητα, που δείχνει πόσο σκληρή και
απάνθρωπη έχει γίνει η τηλεοπτική πραγματικότητα,
χάριν του κέρδους.
Συνέχεια στη σελ. 8
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«Βουτιές» σε… θάλασσα αρχειακού υλικού
Συνέχεια από τη σελ. 7

4) Η μεταφορά Αγίων Λειψάνων από εκεί που
μόνιμα φυλάσσονται, εντός ή εκτός Ελλάδος, για
να εκτεθούν αλλού σε ολιγοήμερο προσκύνημα,
τείνει να καταντήσει θορυβώδες κοσμικό πανηγύρι,
ασυμβίβαστο με τις αρχές της Εκκλησίας και της
πίστης. Η υποδοχή Λειψάνων, παλαιότερα της
Αγίας Βαρβάρας και πρόσφατα της Αγίας Ελένης,
που ήρθε από τη Βενετία της Ιταλίας, έγινε με
τιμές αρχηγού κράτους, με τη συνοδεία ένοπλου
στρατιωτικού αγήματος και με αξιωματικούς να
μεταφέρουν το Άγιο Λείψανο στους ώμους τους.
Το ίδιο γίνεται εδώ και χρόνια με τη μεταφορά του
Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα κάθε Μεγάλο
Σάββατο. Το πρόβλημα δε βρίσκεται τόσο στο ότι
οι μεταφορές Λειψάνων μπορεί να γίνονται και για
εισπρακτικούς λόγους ούτε στο ότι η μεταφορά
του Φωτός γίνεται με ειδικά ναυλωμένο αεροπλάνο
και κοστίζει αρκετά. Το πρόβλημα βρίσκεται στο
ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται, αθόρυβα, ταπεινά,
με την ιεροπρέπεια, την ευσέβεια και την κατάνυξη
που επιβάλλει η εκκλησιαστική δεοντολογία και
απαιτεί η πραγματική πίστη. Αντί για αυτό, μετατρέπονται σε θορυβώδη κοσμικά γεγονότα και
δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς επώνυμους, (πολιτικούς και άλλους), να προβληθούν, αλλά και βάζουν σε πειρασμό απλούς πιστούς, να γνωστοποιήσουν με διάφορους τρόπους (π.χ., τοπικές ιστοσελίδες, φέισμπουκ κλπ.), και να προβάλουν τη
συμμετοχή τους σε αυτά, με την ίδια ελαφρότητα
που γνωστοποιούν στους διαδικτυακούς «φίλους»
τους διάφορες άνευ ενδιαφέροντος δραστηριότητές
τους. Και κάτι ακόμα: όλα αυτά ανήκουν στην αρ-

μοδιότητα της Εκκλησίας και μόνον. Αυτή οφείλει
να τα διαφυλάξει από τον εκφυλισμό τους σε πολύβουο πανηγύρι και τη μετατροπή τους σε πασαρέλα επιδείξεων προσωπικοτήτων και κρατικών
αξιωματούχων. Αν αυτοί θέλουν να συμμετέχουν
σε τέτοιες εκδηλώσεις, να το κάνουν με την ταπεινή
και αθόρυβη ιδιότητα του ευσεβούς πιστού. Εκκλησία
και Πολιτεία πρέπει να έχουν ρόλους διακριτούς,
όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα δημοκρατικά
κράτη, ακόμα κι αν δεν έχει θεσπιστεί ως τώρα σ’
εμάς ο πολυσυζητημένος επίσημος χωρισμός τους,
που θα ωφελήσει και τις δυο πλευρές, γιατί θα
απαλλάξει την καθεμιά από τον περιοριστικό εναγκαλισμό της άλλης. Άλλωστε, αυτή τη διάκριση
των ρόλων τόνισε και ο Ιησούς με τη φράση που
αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «ἀπόδοτε
οὖν τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ
τῷ Θεῷ». Δηλαδή, δώστε στον Καίσαρα (=στην πολιτική εξουσία) όσα της ανήκουν και στο Θεό όσα
Του ανήκουν.
5) Από τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό της Λέσβου
χτυπήθηκε ιδιαίτερα το όμορφο γραφικό χωριό
Βρίσα. Ένας, επίσης ισχυρός, σεισμός στην ίδια
περιοχή το 1845 είχε οδηγήσει τους κατοίκους σε
μαζική μετανάστευση, σε Ευρώπη, Αφρική και Αμερική. Ελπίζουμε ότι δεν θα εγκαταλειφθεί από το
κράτος πάλι στην τύχη της η Βρίσα, που έχει μακραίωνη ιστορία, από την εποχή του Τρωικού πολέμου (περί το 1100 π.Χ.), δηλαδή πάνω από 3.000
ετών. Τότε η Βρίσα ήταν με την πλευρά των Τρώων
και ο δικός μας ο Αχιλλέας είχε αιχμαλωτίσει όμορφες και άξιες κόρες του χωριού. Ανάμεσά τους
ομορφότερη ήταν η Βρισηίδα, που την κράτησε

για τον εαυτό του. Στο μεταξύ, ο αρχιστράτηγος
των Ελλήνων Αγαμέμνονας, βασιλιάς της περιοχής
του Άργους και των Μυκηνών, είχε κρατήσει για
δική του μια άλλη Τρωάδα αιχμάλωτη, τη Χρυσηίδα,
που ήταν κόρη ενός ιερέα του θεού Απόλλωνα,
του Χρύση. Και επειδή ο Αγαμέμνονας απέρριψε
τις παρακλήσεις του Χρύση, να ελευθερώσει και
να του επιστρέψει τη θυγατέρα, ο Χρύσης παρακάλεσε τον Απόλλωνα να τιμωρήσει τους Αχαιούς
(όπως λέγονταν οι Έλληνες) και ο θεός τούς
έστειλε την πανούκλα των ποντικών, που θέριζε
τον ελληνικό στρατό. Ο Αγαμέμνονας, ως αρχιστράτηγος, αναγκάστηκε να επιστρέψει τη Χρυσηίδα
στον ιερέα πατέρα της και σταμάτησε έτσι η οργή
του Απόλλωνα. Οι Έλληνες σώθηκαν από την αρρώστια, αλλά καινούργιο μεγάλο πρόβλημα εμφανίστηκε. Ο Αγαμέμνονας, με την υπεροψία του αρχηγού, για να αντικαταστήσει στη σκηνή του τη
Χρυσηίδα που έδωσε πίσω, πήρε από τον Αχιλλέα
τη Βρισηίδα, πράγμα που έκανε τον μεγάλο αυτόν
πολεμιστή, τον πρώτο και καλύτερο όλων, να θυμώσει πολύ και να αποφασίσει να μην παίρνει
μέρος στις μάχες. Η απουσία του κόστισε πολύ
στους Έλληνες, μέχρι που ο Αχιλλέας να επανέλθει
στον πόλεμο, αφού σκοτώθηκε ο αγαπημένος του
φίλος Πάτροκλος, για να εκδικηθεί τους Τρώες για
το θάνατό του. Αυτή η οργή του Αχιλλέα (η «μῆνις»)
από την απώλεια της ωραίας Βρισηίδας είναι η
αφετηρία και ο κορμός της «Ιλιάδας» του Ομήρου,
που εξιστορεί ποιητικά και με απαράμιλλη τέχνη
τον τρωικό πόλεμο, ένα θαυμάσιο έργο, με παγκόσμια και σήμερα απήχηση, που αξίζει να το διαβάσουν ή -έστω- να το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η σελίδα του Λαογραφικού μας Μουσείου

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΙΑΣ
(9η συνέχεια παρουσίασης εκθεμάτων μας)

Ανοιχτό 9:00-13:00 καθημερινά
Δευτέρα κλειστά.
Εκτός ωραρίου, κατόπιν συνεννοήσεως
Υπεύθυνη μουσείου: Βενέτη Ειρήνη
τηλ. 26250/41400 και 6972867878

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

YΦΑ Ν ΤΟΥΡ Γ ΙΑ

Ο ι κ ι ακ ά αν τ ι κ είμενα - ερ γα λεία
• 2 πεδούκλες - με αυτά έδεναν τα
πόδια των αλόγων το βράδυ για να μη
φεύγουν
• 2 τσιγκέλια
• 1 τσιγκελάκι
• 4 κουδούνια για ζώα διαφόρων μεγεθών
• 1 κουδούνι (τροκάκι)
• Εργαλείο πεταλωτή - πατρόν για κατασκευή πετάλων
• 5 πέταλα διαφόρων μεγεθών 3 πέταλα για άλογα - μεγάλη οπλή
και 2 πέταλα για μουλάρια
• 4 αναβατήρες

• 2 κάδρα με 22 παραδοσιακές δαντέλες
(δωρεά Φωτεινής Γ. Δημοσθενίδου)

Οικιακά αντικείμενα - εργαλεία
• 2 φαλτσέτες κουρμπωτές για χάραγμα
σταφίδας
• 2 μυτερά μαχαίρια
(1 ξιφολόγχη και
1 δίκοπο μαχαίρι)
• 1 μασάκι – ακονιστήρι
μαχαιριών
Στην παραπάνω βιτρίνα μεταξύ άλλων κρέμονται
3 καντάρια με τα βαρίδια τους και 2 παλάντζες. Το
μεσαίο καντάρι που είναι και διακοσμημένο είναι
δωρεά της Πολυξένης και Νίκης Πετροπούλου.

• Δράμια – υποδιαίρεση της οκάς
• 2 Στατέρια (είδος ζυγαριάς)

• 3 μικρά
τσουκάλια χάλκινα
• Τζίτσα (δοχείο
μεταφοράς νερού)
πήλινη

• Κουτάλα ξύλινη για
την επεξεργασία του
παστού χοιρινού (τσιγαρίδα)
• 3 ψαλίδια για κουρά
αιγοπροβάτων
• Μπαλτάς
• Παλάντζα
(αναφέρθηκε πριν)
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

