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Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες,

όλοι, μικροί-μεγάλοι, ετοιμαστείτε

μέσα στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες

με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε

ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες

ομπροστά στους Αγίους και φιληθείτε!

Φιληθείτε γλυκά, χείλη με χείλη,

πέστε Χριστός ανέστη, εχθροί και φίλοι.  

(Από το ποίημα του Διονυσίου Σολωμού
«Η ημέρα της Λαμπρής»)

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΒΟΛΗ 
ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ
Για προφανείς και ευνόητους λόγους, αναβάλ-

λεται η γενική συνέλευση για τον απολογισμό του
απερχόμενου και για την εκλογή νέου διοικητικού
συμβουλίου του συλλόγου μας, που θα γινόταν
τον ερχόμενο Ιούνιο, με τη λήξη της διετίας. 

Μακάρι οι λόγοι να έχουν εκλείψει τον Ιούνιο,
αλλά η συνέλευση απαιτεί προετοιμασία, συναν-
τήσεις και μετακινήσεις των μελών του συμβουλίου,
που θα έπρεπε να αρχίσουν πολύ νωρίτερα από
την πραγματοποίησή της, πράγμα αδύνατο, τόσο
για ουσιαστικούς όσο και για τυπικούς λόγους,
βάσει των περιοριστικών μέτρων. 

Και επειδή, αν όλα πάνε καλά, όπως ευχόμαστε,
θα ακολουθήσει η καλοκαιρινή περίοδος, που δεν
ενδείκνυται για συνέλευση και εκλογές, το διοι-
κητικό συμβούλιο θα αναζητήσει πρόσφορη ημε-
ρομηνία από το Σεπτέμβριο και μετά, την οποία
θα γνωστοποιήσει έγκαιρα με την προβλεπόμενη
ανακοίνωση-πρόσκληση μέσω της εφημερίδας μας. 

Ευχόμαστε σε όλους καλή υγεία, καλή αντάμωση,
και να μην ξεχνάμε ότι ο σύλλογος χρειάζεται τη
στήριξη όλων και τη συμμετοχή καινούργιων
μελών στο διοικητικό συμβούλιο, για να συνεχίσει
να υπάρχει και να εκπληρώνει τους σκοπούς του. 

Η έκκληση που είχε απευθύνει προς όλους ο
πρόεδρός μας Βασίλης Γλούμης στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας μας, παραμένει επίκαιρη
και δείχνει, αφ’ ενός, την αναγκαιότητα αυτή και,
αφ’ ετέρου, την ευθύνη, αλλά και την ηθική ικα-
νοποίηση που συνεπάγεται η ανιδιοτελής προσφορά
του καθενός στον τόπο του.

Με πασχαλινές ευχές
Το Δ.Σ.

Η  ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΑΡΟΝ 
ΚΑΙ  ΣΚΕΨΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ

● Η πανδημία του κορονοϊού είναι από τα γεγονότα
που χωρίζουν την ιστορία στα δύο: στο «πριν» και
στο «μετά». Όπως οι παλιότερες ολέθριες πανδημίες,
οι παγκόσμιοι πόλεμοι, η απειλή του χιτλερικού φασι-
σμού, η κατοχή, ο εμφύλιος και τα πρόσφατα μνημόνια,
θα είναι και αυτή ορόσημο στη ζωή μας, θα μείνει στη
μνήμη μας και θα αφήσει τα αποτυπώματά της και τις
συνέπειές της πάνω μας με πολλούς τρόπους. Θα
έχει αφαιρέσει χιλιάδες ζωές, θα έχει στερήσει
χιλιάδες συνανθρώπους μας από αγαπημένα τους
πρόσωπα, θα έχει επηρεάσει αρνητικά την οικονομική
ζωή, θα έχει χειροτερέψει τη θέση της μεγάλης πλει-
οψηφίας των εργαζόμενων, θα έχει δώσει αφορμή
για περιορισμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών
των πολιτών, θα έχει αφήσει ψυχικά τραύματα και
υπάρχει κίνδυνος να αφήσει και το φόβο ανάμεσα
στους ανθρώπους, να μονιμοποιήσει την απόσταση
που σήμερα επιβάλλεται να τηρείται λόγω του ιού, να
την μετατρέψει από φυσικό μέγεθος σε ψυχικό και
κοινωνικό χαρακτηριστικό, σε βάρος του ανθρωπισμού,
της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Πα-
ράλληλα, θα έχει αποκαλύψει αλήθειες και ψέματα
της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, θα έχει καταρρίψει
μύθους για το  παγκόσμιο πολιτικοοικονομικό σύστημα,
θα έχει αποδείξει την έπαρση και την αναξιοπιστία
κάποιων θεσμών και θα έχει φανερώσει, για μια ακόμη
φορά και με μια ακόμη «ευκαιρία», ότι ο δρόμος που
θα πρέπει να ακολουθηθεί παγκοσμίως -τουλάχιστον
από δω και πέρα- είναι αυτός που βάζει στο επίκεντρο
της φροντίδας του τον άνθρωπο και τη σωτηρία του
πλανήτη. Διαφορετικά, το «μετά» θα είναι πολύ χει-
ρότερο από το «πριν». 

● Η τωρινή πανδημία, και κάθε πανδημία, αναμε-
νόμενη ή όχι, δεν είναι, ως φαινόμενο, κάτι το
ιστορικά άγνωστο και απρόβλεπτο. Επομένως, ποτέ
δεν είναι περιττή η λήψη  προληπτικών μέτρων και ο
εφοδιασμός με τα κατάλληλα αμυντικά όπλα για κάθε
ενδεχόμενο- και ας μη χρειαστούν ποτέ. Έπιασε,
όμως, απροετοίμαστες και τις άλλες χώρες και τη
δική μας. Μάλιστα, οι ηγεσίες κάποιων (μεγάλων) χω-
ρών υποβάθμισαν ή και αψήφησαν τον κίνδυνο, όταν
αυτός εμφανίστηκε. Αλλά και εδώ επίσημα στόματα
μάς διαβεβαίωναν ότι ο ιός είναι χαμηλής μεταδοτι-
κότητας (το έλεγε ο καθηγητής κ. Τσιόρδας, πριν να
αναλάβει το επιστημονικό μέρος της κυβερνητικής
ενημέρωσης) και ότι η χώρα μας είναι θωρακισμένη
και έτοιμη να αντιμετωπίσει την πανδημία (το δήλωνε
ο υπουργός υγείας κ. Κικίλιας). Αποδείχθηκε ότι τίποτα
από τα παραπάνω δεν ίσχυε. Αντιθέτως, το δημόσιο
σύστημα υγείας, στερημένο από τις κατάλληλες υπο-
δομές, με αποδεκατισμένο το ιατρικό, νοσηλευτικό
και λοιπό προσωπικό, λόγω απολύσεων, παραμελημένο
και απαξιωμένο από τις πολιτικές, που προωθούν την
παράδοση της υγείας στα ιδιωτικά συμφέροντα, όπως
και κάθε νευραλγικού τομέα της οικονομικής και κοι-
νωνικής ζωής, βρέθηκε άοπλο στη δύσκολη ώρα. Οι
δημόσιοι λειτουργοί της υγείας, αν και λιγοστοί
μπροστά στις μεγάλες ανάγκες που προέκυψαν, με
έλλειψη μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), ανα-
πνευστήρων, προστατευτικών μέσων, στολών, ακόμη
και μασκών και γαντιών κ.τ.λ., δίνουν μάχες ζωής και
θανάτου, στην κυριολεξία, στην πρώτη και επικίνδυνη
γραμμή, με φιλοτιμία, αυταπάρνηση και αυτοθυσία,
στηριγμένοι στην αναγνώριση και ευγνωμοσύνη των
πολιτών, περιμένοντας εναγωνίως την άφιξη της ξένης
βοήθειας σε υλικά από αλληλέγγυες χώρες και κα-
λώντας συνεχώς την κυβέρνηση να πραγματοποιήσει
τις προσλήψεις προσωπικού και τον εξοπλισμό των
δημόσιων μονάδων που χρειάζονται, αντί να μένει
στις υποσχέσεις και να στρέφεται προς τον ιδιωτικό
τομέα για υποδομές και ιατρικές υπηρεσίες με αδρή

πληρωμή. Της χρεώνουν, επίσης, ότι κωφεύει και δε
χρηματοδοτεί προγράμματα των ελληνικών πανεπι-
στημίων για την πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ
και για έρευνες που έχουν φτάσει κοντά σε θετικά
αποτελέσματα για φάρμακα και εμβόλιο κατά του κο-
ρονοϊού. Στα λόγια παινεύει όλους τους εργαζόμενους
στο Ε.Σ.Υ, αλλά στην πράξη δεν τους στηρίζει, όσο
απαιτούν οι περιστάσεις. Και τα περισσότερα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, όντας φιλοκυβερνητικά, παρου-
σιάζουν μια ιδανική εικόνα, που απέχει πολύ από την
αληθινή. Ευτυχώς, που -έστω και τόσο αργά- θυμήθηκαν
την αξία του δημόσιου συστήματος υγείας, μαζί με
πολλούς άλλους, επίσημους και μη, που μέχρι πριν το
λοιδορούσαν, το κατηγορούσαν ως άχρηστο, άλλοι
από συμφέρον να ιδιωτικοποιηθεί και άλλοι από άγνοια
της αλήθειας, παρασυρμένοι από τη σχετική προπα-
γάνδα. Μακάρι τη συμπάθεια που δείχνουν τώρα, να
την κρατήσουν και για την επόμενη μέρα, όταν η
χώρα επανέλθει στην πολυδιαφημισμένη από την κυ-
βέρνηση «κανονικότητα». 

● Όμως, για την επιστροφή στην κανονικότητα,
πολλές ενδείξεις από τώρα δε δικαιολογούν μεγάλη
αισιοδοξία. Ήδη ο εγκλεισμός στα σπίτια, εκτός των
αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχή και στη συμπεριφορά
των εγκλείστων, τους εξέθεσε σε μηχανισμούς φόβου
και επιτήρησης, που σπάνια συναντάμε σε τέτοια κλί-
μακα. Τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση
της πανδημίας σήμερα, μπορούν αύριο, με τη βοήθεια
της τεχνολογίας, στα χέρια της εξουσίας να αντικα-
τασταθούν από μέτρα ελέγχου και πολιτικής διαχείρισης
του πληθυσμού, που θα παραβιάζουν την ιδιωτικότητά
του, θα τον αναγκάζουν να πειθαρχεί σε άνωθεν εν-
τολές και θα περιορίζουν τα δικαιώματά του, νοθεύον-
τας έτσι ή ακυρώνοντας στην πράξη τη δημοκρατία,
που θα είναι λέξη κενή, χωρίς νόημα. Κινητά τηλέφωνα,
ηλεκτρονικά βραχιόλια, ιπτάμενες κάμερες βιντεο-
σκόπησης, γνωστές ως ντρονς (drones)  κλπ., επι-
στρατεύονται ήδη σε κάποιες χώρες ως μέσα παρα-
κολούθησης και ελέγχου, σαν γενική δοκιμή -«πρόβα
τζενεράλε»- εφαρμογής μιας γκρίζας αύριο πραγμα-
τικότητας. (Αξιόλογα λογοτεχνικά έργα και σενάρια
φαντασίας έχουν επισημάνει έναν τέτοιο κίνδυνο,
που όλο και μας πλησιάζει και επαληθεύει τις προ-
βλέψεις πολλών στοχαστών, όπως του Τζορτζ Όρ-
γουελ, από το 1945, στο βιβλίο «1984, Ο Μεγάλος
Αδελφός» - Μπιγκ Μπράδερ στα αγγλικά, φράση που
χρησιμοποιήθηκε και ως τίτλος ελληνικού τηλεοπτικού
παιχνιδιού, αλλά δεν είναι καθόλου παιχνίδι). Τα ερ-
γασιακά δικαιώματα έχουν ήδη περιοριστεί, η ανεργία
είναι μια διαρκώς αυξανόμενη απειλή, οι άνθρωποι
καλούνται να ζήσουν με ψίχουλα, καταστήματα και
επιχειρήσεις γονατίζουν. Αύριο θα δούμε τα προβλή-
ματα αυτά να οξύνονται. Και το μεγάλο κεφάλαιο
έχει αρχίσει να μυρίζεται θύματα. Γι’ αυτό και η
Γερμανία και οι δορυφόροι της, που κυβερνούν στην
ουσία την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τώρα συμμερίζονται
την ανάγκη της οικονομικής αλληλεγγύης και επιμένουν
στην τακτική των δανείων με τους σκληρούς, κερδο-
σκοπικούς όρους των μνημονίων, που επιβάλλουν οι
αισχροκερδείς εκμεταλλευτές και ιδιοτελείς διαχειρι-
στές του παγκόσμιου πλούτου, τον οποίο παράγει η
ανθρώπινη, κουραστική, τίμια, αλλά κακοπληρωμένη
εργασία.             

● Μας υπενθύμισε και άλλα η πανδημία. Μπορεί
μπροστά στον ιό να είμαστε όλοι ίδιοι, αφού δεν ξε-
χωρίζει πλούσιους και φτωχούς, αλλά δεν είμαστε
όλοι ίσοι. Διότι δεν έχουμε όλοι τις ίδιες οικονομικές
δυνατότητες για να προστατευτούμε και για να θερα-
πευτούμε, αν χρειαστεί και αν -ὅ μὴ γένοιτο- δεν
μας χωρέσει και δεν μας προλάβει ένα δημόσιο νοσο-

Συνέχεια στη σελ. 2
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Ο φιλόλογος καθηγητής του Γυμνασίου
Νέας Φιγαλίας κ. Χρήστος Χαχόλος, μας
έστειλε κατάλογο αγωνιστών του 1821,
καταγόμενων από το χωριό μας και τη
γύρω περιοχή, τα ονόματα των οποίων,
μαζί με σύντομες πληροφορίες, περιέχονται
στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Γρηγ. Κυ-
ριακόπουλου «Ο Πύργος και η Ηλεία στην
Επανάσταση και στα χρόνια του Καποδί-
στρια» (Β΄ τόμος, Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση Ηλείας, 2003). 

Ευχαριστούμε τον κ. Χαχόλο για τη συμ-
βολή του στη γνωριμία μας με την τοπική
Ιστορία και, λόγω έλλειψης χώρου, περιο-
ριζόμαστε στην παράθεση μόνο των ονο-
μάτων των αγωνιστών, που, σύμφωνα με
το βιβλίο, κατάγονται από το χωριό μας: 

Βλασόπουλος Νικόλαος, Γεραμουτζό-
πουλος  Βενετσάνος, Γεραμουτζόπουλος
Αναστάσιος, Γκότσης Κωνσταντίνος, Γου-
ρασόπουλος Γεώργιος, Μανουσόπουλος
Νικόλαος, Μικέλης Δημήτριος, Μπαρόγε-
ωργας Αθανάσιος, Μπουντούρης Νικόλαος,
Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος, Παυλό-
πουλος Πέτρος (ιερέας), Πιπιλής Σπύρος,
Σιόρης Νικόλαος, Ταγαραναστασόπουλος
Δημήτριος, Τάγαρης Αναστάσιος, Τζούγκας
ή Κολαράς Φώτιος, Κολαράς Γιάννης, Μα-
στρογιαννόπουλος Δήμος, Οικονομόπουλος
Κωνσταντίνος (άλλος), Φλαμπουριάρης Ι. 

Αιωνία η μνήμη τους. Μαζί με τη δόξα,
θα τους συνοδεύει και η ευγνωμοσύνη
μας.  

Αγωνιστές  του  ’21  από  τη  Ζούρτσα

Γεννήσεις
➤ -5-2-2020 ο Παπαδόπουλος Τάσος

του Νικ. και η Δέσποινα απόκτησαν
αγόρι (στη Ρόδο).
Να τους ζήσει το νεογέννητο.

Απεβίωσαν και ετάφησαν
➤ 26-2-2020 Μανώλη Ελένη, ετών

100, στο Μοναστήρι.
➤ 8-4-2020 Κούρτη-Κολώκα Γιαν-

νούλα, ετών 65, στην Κομοτηνή.
➤ 10-4-2020 Πιπιλή Χρυσάνθη, ετών

93, στον Άγιο Ηλία.
Θερμά συλλυπητήρια στους οι-
κείους τους.

Εισφορές  για  την  εφημερίδα 
Κουρούβανη Ακριβή .......................................... 20€             
Στριγκλόγιαννη-Παναγιωτοπούλου Ιωάννα...... 20€                                                                           
Δάβανος Αναστάσιος του Νικ. .......................... 50€                                                                         
Δάβανος Ιωάννης του Νικ. .............................. 100€                                                                                     
Δέδε Χαρίκλεια του Ηλία ................................. 20€
Βάγια-Κόπιτσα Διαμάντω ................................. 20€
Ζαριφόπουλος Αλέκος (Τριάντα) ..................... 40€
Θωμόπουλος Νικόλαος .................................... 20€
Φασούλη Ασήμω ............................................... 30€
Ανώνυμος (χωρίς όνομα στην κατάθεση) ........ 20€                                                                                          
Σημείωση: σε περιπτώσεις κατά λάθος παράλει-
ψης του ονόματος, όποιος επιθυμεί, να επικοι-
νωνεί με τον πρόεδρο για επαναδημοσίευση.

Εις  μνήμην
― Παπανδρέου Γεώργιος του Νικ. 200€ στη μνή-

μη του πατέρα του Νικολάου.                                                                                                            
― Αγγελοπούλου Νίκη τ. Δημοσθένη 20€ στη

μνήμη του αδελφού της Σπύρου.

κομείο. Άνεργοι, άστεγοι, πρόσφυγες και άλλοι ευάλωτοι πλη-
θυσμοί κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο. Και διότι η οικονομική
κρίση που θα ακολουθήσει, θα επιδεινώσει τη θέση των οικο-
νομικά ασθενέστερων. Μας θύμισε, επίσης, ότι και στις
περιόδους κρίσης η εξουσία δεν εγκαταλείπει την τακτική της
αδιαφάνειας και των «δώρων» σε «κολλητούς» και «ημετέρους».
Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφέρει «δουλειά» σε ιδιωτικές
δομές υγείας, αντί με λιγότερο κόστος να ενισχύσει το δημόσιο
σύστημα. Και πρόσφερε ήδη δουλειά σε ιδιωτικά κέντρα τηλε-
κατάρτισης κάποιων κλάδων επιστημόνων, στους οποίους δεν
έδωσε το βοήθημα των 800 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό δίνει
από 600 ευρώ στους επιστήμονες και «βολεύει» με συνολικά
80 εκατομ. έξι εταιρείες που έχουν αναλάβει ηλεκτρονικά την
δήθεν επιμόρφωση τους, προκαλώντας την οργή και τις κα-
ταγγελίες τους για το απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο και την
προχειρότητα της όλη διαδικασίας. Μας θύμισε ακόμα την
έπαρση, την αλλαζονία, την «επαγγελματική» σκοπιμότητα
και στείρα ιδεοληψία ή και την ανοησία της ηγεσίας της Εκ-
κλησίας, ή μιας μερίδας της, τουλάχιστον, αν και οι αφελείς
και καλοπροαίρετοι δε φαντάζονται ότι και εκεί υπάρχουν
μερίδες που συγκρούονται συχνά μεταξύ τους, επιδιώκοντας
η καθεμιά να περάσει το δικό της. Αλλά, κυρίως, μας υπενθύμισε
την ανάγκη να διδαχτεί, επί τέλους, η ανθρωπότητα από τα
ηχηρά μηνύματα και «χαστούκια» της σημερινής ζοφερής
πραγματικότητας. Αυτή η πραγματικότητα αποδεικνύει την
αδυναμία και την ανάγκη αναθεώρησης των μέχρι τώρα
πολιτικών επιλογών, ξεγυμνώνει από τη δήθεν ιερότητά της
την πίστη στην ιδιωτική οικονομία και στην περιστολή του
ρόλου του κράτους, γκρεμίζει το μύθο ότι ο καπιταλισμός και
ο νεοφιλελευθερισμός είναι ο μόνος δρόμος για την ανάπτυξη
και την ευημερία και ακυρώνει τους ισχυρισμούς ότι η παγκο-

σμιοποίηση της αγοράς έχει μηχανισμούς αυτορρύθμισης και
λύνει, τάχα, όλα τα προβλήματα. Το δείχνει ο πανικός στις
αγορές, η κατάρρευση των χρηματιστηρίων, το πάγωμα της
παραγωγικής διαδικασίας, που μπορούν, κατά τη γνώμη των
ειδικών, να οδηγήσουν σε παγκόσμια κρίση, ανάλογη εκείνης
του 1929.  

● Αντιθέτως, είναι αναγκαία και επείγουσα η εφαρμογή
ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης και ανάπτυξης, με επί-
κεντρο όχι το καπιταλιστικό υπερκέρδος, αλλά τον άνθρωπο
και τις ανάγκες του, την εξασφάλιση της υγείας και της ζωής
του χωρίς δισταγμούς για το κόστος, την εργασία, την παιδεία,
την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, τη διεύρυνση και
όχι τη συρρίκνωση της δημοκρατίας, την κατοχύρωση και όχι
την περιστολή των δικαιωμάτων των πολιτών, την προστασία
του πολιτισμού και όχι την κερδοφόρα παραγωγή υποπροϊόντων,
δήθεν πολιτιστικών, την ειρήνη και την προστασία του περι-
βάλλοντος, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωτηρία του
πλανήτη και τη συνέχιση πάνω σ’ αυτόν μιας ζωής αντάξιας
του ονόματός της. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, οι θανατηφόροι
ιοί είναι και αυτοί σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της λεηλασίας
της φύσης. Η καταστροφή των οικοτόπων και των οικοσυστη-
μάτων οδηγεί στην εμφάνιση ή επανεμφάνιση ζωονόσων και
στη μετάδοσή τους στον άνθρωπο, όπως ο έμπολα στην
Αφρική και η ελονοσία στον Αμαζόνιο. Επιστήμονες επισημαίνουν
ότι ο σημερινός κορονοϊός είναι σαν μια προειδοποίηση για
ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Σε όλες τις περιπτώσεις,
αλλά ιδιαίτερα στις κατά κυριολεξία ζωτικές, τα παθήματα
πρέπει να γίνονται μαθήματα και οδηγοί διεκδικήσεων, γιατί,
βέβαια, οι λύσεις των προβλημάτων δεν έρχονται αυτόματα
ούτε χαρίζονται, αν δεν τις διεκδικήσουμε.
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•� Εθελοντική ομάδα δημιούργησε η τοπική κοινότητα Νέας Φιγαλίας για
βοήθεια και υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στο πλαίσιο της
ανάγκης αντιμετώπισης της πανδημίας και προστασίας από τη νόσο. Συντονιστής
της ομάδας είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νίκος Κουτσόπουλος και
μέλη της δέκα ακόμη εθελοντές συμπολίτες. Τηλέφωνα επικοινωνίας για όλο
το 24ωρο είναι τα εξής: 6972491915, 6977161223, 6934199116.  Αναγκαία και
αξιέπαινη πρωτοβουλία.                                                                                                                                                       

• �Συμβολικός εορτασμός της 25ης  Μαρτίου. Μια και οι λόγω της
πανδημίας περιορισμοί δεν επέτρεπαν αλλιώς, μαθητές και νεολαίοι του
χωριού κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο ηρώων, θέλοντας να τιμήσουν, εκ
μέρους όλων, την επανάσταση του ’21, εν όψει και της επετείου των 200
χρόνων της, που θα εορταστεί πανηγυρικά την επόμενη χρονιά.  

• Ψήφισμα Δ.Σ. του Δήμου Ζαχάρως-Φιγαλίας για το κατάστημα ΕΛ.ΤΑ
της περιοχής. Με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά από τη διοίκηση
του Οργανισμού να μην  κλείσει το Ταχυδρομείο, διότι αυτό θα σημαίνει πλήρη
αδυναμία εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού πολιτών της ευρείας και γεωγραφικά
δύσκολης περιοχής, και μάλιστα μιας μεγάλης μερίδας ηλικιωμένων και
ευπαθών κατοίκων της. Η απόσταση από το Ταχυδρομείο Ζαχάρως είναι
μεγάλη για όλους και απαγορευτική για τους περισσότερους, η δε εξυπηρέτηση
θα είναι προβληματική και χρονοβόρα με το συνωστισμό που θα δημιουργείται
στο ως άνω κατάστημα. 

•�Έργα στο δρόμο που καταλήγει στην είσοδο του Μοναστηριού, για βελ-
τίωση της πρόσβασης στην Ι.Μ Κοιμήσεως Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθούν
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Δήμο Ζαχάρως-Φιγαλίας. Οι πλη-
ροφορίες μιλούν για υποδειγματική κατασκευή, με όλα τα μέσα και τις λεπτο-
μέρειες της σύγχρονης οδοποιίας.    

•�Η γέφυρα της Κορακοφωλιάς σε καλό δρόμο. Η εταιρία «ΑΕΤΕΘ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου,  με ποσοστό έκ-
πτωσης 46,89 % επί προϋπολογισμού 2.700.000 ευρώ, δηλαδή με 1.156.510
ευρώ, και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2020.
Μακάρι.                                                                                                            

•�Ο καθαρισμός και η εκβάθυνση του χείμαρρου Βαγένας και του Ρέματος
Τρανής Βρύσης είναι στις πρώτες προτεραιότητες των τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν
μέσα στην άνοιξη, μόλις σταματήσουν οι βροχές και καλυτερεύσει ο καιρός.

�• Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και εν μέρει διάνοιξης του
Ρέματος Θολού στο κυρίως τμήμα του, μήκους έξι περίπου χιλιομέτρων,
δηλαδή, από τη γέφυρα Μαυρονικόλα μέχρι την παραλία του Θολού. Το έργο
χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και
ήταν απαραίτητο, γιατί, όπως λένε οι κάτοικοι, το ρέμα είχε πενήντα χρόνια
να καθαριστεί έτσι. (Απορία δική μας: θα βελτιωθεί έτσι η υγιεινή και η
καθαριότητα της ακτής και της θάλασσας που μας φιλοξενεί τα καλοκαίρια;
Και πάλι μακάρι).

•�Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων συμβολαιογράφου. Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, οι αρμοδιότητες της κ. Γιαννούλας Σταυροπούλου, συμβολαι-
ογράφου Κυπαρισσίας στη Νέα Φιγαλία, λόγω συνταξιοδότησής της, μεταβι-
βάζονται στον συμβολαιογράφο κ. Παναγιώτη Βάγια του Γεωργίου, ο οποίος
διατηρεί γραφείο επί της κεντρικής οδού Νέας Φιγαλίας - Επικούριου Απόλλωνα,
πλησίον Δημαρχείου Φιγαλίας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2625041723

•�Συνελήφθη 24χρονος για τρεις διαρρήξεις με κλοπή χρημάτων σε ένα
μήνα στο ίδιο σπίτι. Την υπόθεση εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Πύργου και του Α.Τ. Ζαχάρως, προς τους οποίους ο παθών
συμπολίτης μας, εξέφρασε δημοσίως τα συγχαρητήριά του και τις ευχαριστίες
του. Η δικογραφία της υπόθεσης παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη. 
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Στις 2 Δεκεμβρίου του 2019, η εκδήλωση που πραγματοποίησε η ΕΡΤ στις
εγκαταστάσεις της, στην Αγία Παρασκευή Αθηνών, για τη βράβευση των
σχολείων που πρώτευσαν σε πανελλήνιο διαγωνισμό της, έκανε πολύ υπερήφανους
τους μαθητές του Λυκείου μας, αλλά και τους καθηγητές τους, που με την καθο-
δήγησή τους, κατάφεραν ένα τόσο σπουδαίο επίτευγμα. Ας πάρουμε τα πράγματα
απ’ την αρχή:

«Η συμμετοχή της Ζούρτζας στην επανάσταση του 1821» ήταν το θέμα της
γιορτής, που οι μαθητές του Λυκείου, κάτω από την εμπνευσμένη καθοδήγηση
της φιλολόγου τους κ. Ελένης Γιαννίκου-Βλάχου, το Μάρτιο του 2018, έκαναν,
στο σχολείο τους κατ’ αρχήν, και στο κοινό του χωριού μας εν συνεχεία, για την
εθνική μας επέτειο. 

Τα ακούσματα των παιδιών, αλλά και της φιλολόγου τους, που είναι κι αυτή
γέννημα-θρέμμα του χωριού μας, για την εποχή εκείνη  είναι πολλά. Το  χωριό
μας τότε, από την εποχή των Ορλωφικών ακόμη, ως την επανάσταση του 1821
και την τελική απελευθέρωση της Ελλάδας από την τουρκική υποδούλωση των
τετρακοσίων χρόνων, είχε σημαντική συμμετοχή στους αγώνες που έγιναν στη
γύρω περιοχή. Πολλά γραπτά στοιχεία, αλλά και έντονη παράδοση, που συνδέεται
με ιστορικά κατάλοιπα, υπάρχουν και σήμερα ακόμη στο χωριό μας. Γκρεμισμένα
τζαμιά, καλυμμένες βυζαντινές εκκλησίες, σπίτια γεμάτα πολεμίστρες, τοπωνύμια,
τουρκικές βρύσες, καλντερίμια, κλπ.. Πολλές Ζουρτσάνικες οικογένειες προσέφεραν
και είχαν έντονη συμμετοχή στην επανάσταση, όπως οι Γρηγοριάδηδες, οι Πα-
παθεοδώρου, οι Κλεντέοι, οι Παυλόπουλοι, οι Σακελλάριοι, οι Οικονομόπουλοι,
κ.ά.. Ένα βιβλίο που μιλά αποκλειστικά για τη συμμετοχή της Ζούρτσας την
εποχή εκείνη, είναι γραμμένο από τον αείμνηστο συμπατριώτη μας Γιαννάκη
Αθαν. Πιπιλή, αρχηγό ΓΕΕΘΑ, βασισμένο σε αδιάψευστα στοιχεία από τα απο-
μνημονεύματα του παππού του, Νικολάκη Πιπιλή.

Το θέμα της γιορτής ενέπνευσε τα παιδιά και άρχισαν να διαβάζουν βιβλία,
να συγκεντρώνουν στοιχεία, να φωτογραφίζουν στενά, παλιά σπίτια, εκκλησιές
και να συγκεντρώνουν με κέφι το υλικό της γιορτής τους. Τα τεχνικά μέσα που
είχαν, περιορίζονταν σε φωτογραφίες μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα.
Όμως, όταν υπάρχει κέφι και διάθεση, οι άνθρωποι κατορθώνουν πολλά. Αυτό
συνέβη και με τους μαθητές του σχολείου μας. Έτσι το αποτέλεσμα ήταν πολύ
καλό και η γιορτή πετυχημένη.

Τη χρονιά εκείνη του 2018 έτυχε το Υπουργείο Παιδείας και η ΕΡΤ να προκη-
ρύξουν έναν πανελλήνιο διαγωνισμό με τίτλο: «Τα σχολεία εκπέμπουν στην
ΕΡΤ». Οι μαθητές και η φιλόλογός τους, σκέφτηκαν να κάνουν μερικές τροπο-
ποιήσεις στη γιορτή τους, να γυρίσουν μια ταινία μικρού μήκους, με τίτλο
«Γκιουζέλ Ζούρτσα» (Όμορφη Ζούρτσα), και να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.
Το αποτέλεσμα; Η ταινία βραβεύτηκε από την επιτροπή, ισοβαθμώντας στην
τρίτη θέση με το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Την ημέρα της βράβευσης το Λύκειό μας βρέθηκε στην «πρώτη γραμμή»,
ανάμεσα στα παρευρισκόμενα σχολεία από όλη την επικράτεια, που είχαν συμ-
μετάσχει στο διαγωνισμό. Η εκ πατρός καταγωγή του Υφυπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής κ. Γρηγόρη Ζαριφόπουλου από τη Ζούρτσα (στη δικαιοδοσία του
οποίου ανήκει η ΕΡΤ), η γνωριμία του με τον συμπατριώτη μας κ. Θάνο Χουλιάρα,
ως ανταποκριτή της ΕΡΤ, και η σχετική συγκίνηση, εξασφάλισαν κάποια
παραπανίσια «προνόμια» στο Λύκειό μας, αφού  επετράπη να  παρευρεθεί στην
εκδήλωση μεγαλύτερος από των άλλων σχολείων αριθμός μαθητών και καθηγητών.
Έτσι, εκτός της αυτονόητης παρουσίας της κ. Γιαννίκου, το σύλλογο διδασκόντων
(που, σημειωτέον, είχε αναλάβει και τα έξοδα της μετακίνησης των μαθητών),
εκπροσώπησε ο διευθυντής του Λυκείου κ. Κώστας Τζανέτος, συνοδευόμενος
από τον καθηγητή μαθηματικών κ. Παναγιώτη Χριστοδουλόπουλο. Το σπουδαιότερο
και ιδιαιτέρως τιμητικό ήταν ότι ο υφυπουργός ήρθε ο ίδιος και επέδωσε το
βραβείο στους μαθητές του Λυκείου μας και φρόντισε να ξεναγηθούν κατ’
εξαίρεση στις εγκαταστάσεις και στα αρχεία της ΕΡΤ από διευθυντικό στέλεχός
της.  

Ας μου επιτραπεί να προσθέσω δυο λόγια για τον υφυπουργό. Είναι γόνος
γνωστής Ζουρτσάνικης οικογένειας, γιος του  Διονυσίου και της  Πόπης Ζαριφο-
πούλου και εγγονός του Ζαρίφη Ζαριφόπουλου, που για πολλά χρόνια ήταν συμ-
βολαιογράφος στη Ζούρτσα. Το σπίτι τους ήταν το αρχοντικό, στο οποίο σήμερα
στεγάζεται ο ξενώνας «Ιλάκια» και είναι πραγματικό στολίδι για το χωριό μας. Ο
εκλεκτός αυτός και καθ’ όλα αγαπητός συμπατριώτης μας, με σπουδές και μετα-
πτυχιακά στην Αμερική, επελέγη  στη θέση του υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής
από τον πρωθυπουργό της χώρας, αφήνοντας σπουδαία θέση σε μεγάλη διεθνή
εταιρία στο εξωτερικό, για να βοηθήσει στο κυβερνητικό έργο και κατ’ επέκταση
τη χώρα μας. Είναι τιμή για το χωριό μας και για όλους μας, να έχουμε τέτοιους
εκλεκτούς συμπατριώτες, με γνώσεις, ήθος και αξιώματα. Τον ευχαριστούμε
από καρδιάς, που με τη προσωπική του παρουσία και επίδοση του βραβείου και
με τις διευκολύνσεις, που μας παρέσχε, όπως προαναφέραμε, τίμησε όχι μόνο
το σχολείο μας, αλλά και τη γενέτειρα του πατέρα του. Μάλιστα, μετά το τέλος
της εκδήλωσης, κράτησε κατ’ εξαίρεση τα παιδιά μας στην αίθουσα τελετών, για
να τους εκφράσει τη χαρά και την αγάπη του, τους συνέστησε να είναι εργατικοί
και τίμιοι και να κάνουν με ζήλο, όπως τώρα, όποιο επάγγελμα επιλέξουν στη
ζωή τους. Τους είπε, επίσης, ότι θα είναι στη διάθεσή τους, πρόθυμος για κάθε
είδους βοήθεια ή συμβουλή από τον τομέα που εργάζεται, και τους υποσχέθηκε
ότι θα προσπαθήσει να επισκεφτεί σύντομα το χωριό μας. Στο τέλος τα παιδιά
και οι καθηγητές τον ευχαρίστησαν και εξέφρασαν την ιδιαίτερη χαρά τους για
την επαφή που είχαν μαζί του. Το ίδιο και οι παρευρεθέντες στην εκδήλωση συμ-
πατριώτες μας κ.κ. Χρήστος Βλάχος, αντιδήμαρχος, εκ μέρους του Δήμου,
Βασίλης Γλούμης, πρόεδρος του συλλόγου Ζουρτσάνων της Αθήνας και Θάνος
Χουλιάρας, ανταποκριτής της ΕΡΤ και μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Νέων.
Ανάμεσά τους είχε την τιμή και τη χαρά να παρευρεθεί και η υπογράφουσα. 

Τελειώνοντας, λέμε όλοι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και θερμά συγχαρητήρια

στους μαθητές και στους καθηγητές τους. Συγχαρητήρια, επίσης, στους γονείς
των μαθητών και ευχές για την πρόοδο των παιδιών τους. Με επιτυχίες σαν κι
αυτή και με επιδόσεις στο σχολείο και αύριο στη ζωή, θα δικαιούμαστε όλοι να
χαιρόμαστε και να καμαρώνουμε.

Μίνα Κέκη - Παπακυριακοπούλου

Συγχαρητήρια  στα  παιδιά  του  Λυκείου  μας

Πάνω και κάτω με τον Υφυπουργό κ. Γρηγόρη Ζαριφόπουλο

Μέσα και έξω στο Ραδιομέγαρο

Φωτό: Θάνος Χουλιάρας
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Στο κατάμεστο Δημαρχείο Φιγαλίας
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση προς τιμήν
του Λυκείου Νέας Φιγαλίας, που βραβεύθηκε
για τη συμμετοχή του σε διαγωνισμό της
ΕΡΤ, παρουσία πολλών επισήμων, από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο, την Περιφέρεια Δυ-
τικής Ελλάδος, το Δήμο Ζαχάρως – Φιγαλίας
και πλήθους πολιτών.

Το Λύκειό μας διακρίθηκε στο Διεθνή
Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής
«Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ», που
διοργάνωσαν από κοινού το Υπουργείο Παι-
δείας και η ΕΡΤ, αποσπώντας την 3η θέση
στην κατηγορία των Λυκείων όλης της χώ-
ρας. Μάλιστα,  ήταν το μοναδικό σχολείο
της Ηλείας αλλά και ένα από τα τρία  της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που απέ-
σπασε βραβείο.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο
Βουλευτής Ηλείας ΝΔ Ανδρέας Νικολακό-
πουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού
& Τουρισμού Νίκος Κοροβέσης, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θοδωρής
Βασιλόπουλος, ο Δήμαρχος Ζαχάρως – Φι-
γαλίας Κώστας Αλεξανδρόπουλος, ο πρώην
Δήμαρχος Φιγαλίας Γιάννης Πιπιλής, ο Πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου Φώτης
Αλεξανδρόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Τάσος
Αλτάνης, Δήμητρα Σκαλτσά και Χρήστος
Βλάχος, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης του Δήμου Γιάννης Μπαλαδήμας,
ο Αντιπρόεδρος τη ΔΕΥΑ Νίκος Καράπαπας,
ο Αρχιερατικός Επίτροπος Φιγαλίας π. Ανα-
στάσιος Αποστολόπουλος, ο Πρόεδρος της

Τοπικής Κοινότητας Νέας Φιγαλίας Νίκος
Κουτσόπουλος, ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Πετραλώνων Χαράλαμπος Καπ-
πής, δημοτικοί σύμβουλοι, η υπεύθυνη του
γραφείου της Βουλευτή Ηλείας ΝΔ Διονυ-
σίας Αυγερινοπούλου, πρόεδροι και εκπρό-
σωποι συλλόγων, φορέων και σωματείων
του Δήμου, καθώς και δεκάδες πολίτες και
παιδιά.

Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν στο
σχολείο και στους μαθητές  εκ μέρους της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου
Ζαχάρως – Φιγαλίας. Ταυτόχρονα, ειδικές
απονομές πραγματοποιήθηκαν σε καθηγητές
και μαθητές, που διακρίθηκαν σε άλλους
Πανελλήνιους Διαγωνισμούς. Επίσης, απο-
νεμήθηκαν διπλώματα και έπαινοι εκ μέρους
του Δήμου και της Τοπικής Κοινότητας, σε
όλους όσους βοήθησαν και συνέβαλαν στη
μεγάλη αυτή επιτυχία του σχολείου.

Ήταν μια σπουδαία και συγκινητική εκ-
δήλωση για τη Νέα Φιγαλία, αντάξια των
ανθρώπων της και της ιστορικής προσφοράς
της. Αξίζει να αναφερθεί η συγκίνηση του
πρώην Δημάρχου Φιγαλίας Γιάννη Πιπιλή,
ο οποίος, όταν τιμήθηκε από το Βουλευτή
Ηλείας Ανδρέα Νικολακόπουλο, αναφερό-
μενος στη περιοχή είπε, καταχειροκροτού-
μενος: «Ναι, κύριοι, μπορεί η Ζούρτσα να
είναι μικρό χωριό, αλλά βγάζει μεγάλους
ανθρώπους». 

ΘΑΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, 
ΦΙΓΑΛΙΑnews24

Στο κατάμεστο από μαθητές και μαθήτριες στούντιο Β του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ,
στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 η τελετή απονομής
των Βραβείων του 1ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Οπτικοακουστικής Δημιουργίας
με τίτλο «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ», που συνδιοργάνωσαν το Αρχείο της ΕΡΤ
και η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.Το
Λύκειο Νέας Φιγαλίας κατατάχθηκε μέσα στα τρία βραβευθέντα Λύκεια της χώρας και
έλαβε το τρίτο βραβείο καλύτερης ταινίας του διαγωνισμού με την ταινία του «Γκιουζέλ
Ζούρτσα».  

Στην εκδήλωση παρέστησαν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως,
ο υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, (ο οποίος έκανε και την απονομή του
βραβείου), ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Ζούλας, ο διευθύνων σύμβουλος
της ΕΡΤ Γιώργος Γαμπρίτσος και άλλοι προσκεκλημένοι, καθώς και μαθητές και εκπαι-
δευτικοί των 19 σχολείων από όλη την Ελλάδα, που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Μεγάλη συμβολή στη ροή του προγράμματος αυτής της ημέρας είχε ο Θάνος
Χουλιάρας, που συνεργάστηκε με τον υφυπουργό κ. Ζαριφόπουλο, ώστε να γίνει κατ’
εξαίρεση δυνατή η ξενάγηση των μαθητών και καθηγητών του Λυκείου μας στα studio
και στο αρχείο της ΕΡΤ, στους χώρους του Ραδιομέγαρου, καθώς και να τους
προσφερθούν δώρα.

Στην εκδήλωση προσκεκλημένοι της ΕΡΤ, πέραν του ανταποκριτή της ΕΡΑ Πύργου
και Συντάκτη του #ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24 Θάνου Χουλιάρα, ήταν και οι κ.κ Βασίλης Γλούμης
(πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Φιγαλέων), Ασημίνα Κέκη (επίτιμη πρόεδρος του
Συλλόγου) και  Χρήστος Βλάχος, αντιδήμαρχος Δήμου Ζαχάρως-Φιγαλίας, ως εκπρόσωπος
του Δήμου. Αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της
πρόσκλησης και την παρουσία τους. Είχαμε από κοινού την ευκαιρία και την τύχη να
ζήσουμε από κοντά τη μεγάλη αυτή στιγμή των παιδιών της Ζούρτσας. 

Ιδιαίτερες και θερμότατες ευχαριστίες θέλω να απευθύνω, πρώτα πρώτα  στον κ.
Γρηγόρη Ζαριφόπουλο, όχι μόνον ως υφυπουργό, για τη βοήθειά του, αλλά και ως
άνθρωπο, για την ευγένειά του και την αγάπη με την οποία περιέβαλε τα παιδιά και
όλους μας. Επίσης, τον Ηλείο διευθυντή του Αρχείου της ΕΡΤ κ. Βασίλη Αλεξόπουλο
και τη διευθύντρια Εκδόσεων και Εταιρικής Προβολής της ΕΡΤ κ. Δώρα Χειράκη, για
την πολύπλευρη και αμέριστη υποστήριξή τους.

Θάνος Χουλιάρας, Συντάκτης #ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24
Ανταποκριτής ΕΡΑ, Μέλος Ευρωπαϊκής Κοινότητας Νέων

Η  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ                                                                                              
ΓΙΑ  ΤΗ  ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΕ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΤΗΣ  ΕΡΤ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟ  ΤΗ  ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΝΕΑΣ  ΦΙΓΑΛΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΕΡΤ
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Η χώρα μας και όλος ο κόσμος μαζί, περνάει μια
δοκιμασία πρωτόγνωρη για τη γενιά μας. Μια δοκιμασία
που επιβουλεύεται την υγεία μας και την ίδια τη ύπαρξή
μας. Ο καινούργιος ιός, ο κορονοϊός, προέκυψε χωρίς
να είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε. Ο φόβος,
ο δικαιολογημένος φόβος, μας οδηγεί σε ενέργειες άλ-
λοτε επιβεβλημένες και άλλοτε υπερβολικές. Οι επιβε-
βλημένες ενέργειες βασίζονται στις οδηγίες των αρμο-
δίων και είμαστε υποχρεωμένοι να τις τηρούμε. Οι
υπερβολικές είναι προϊόν του πανικού και δεν είναι
απαραίτητα σωστές. 

Μια απ’ αυτές είναι και το άδειασμα των σούπερ
μάρκετ. Οφείλεται στην αγωνία μας να μην ξεμείνουμε
από τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και γι’
αυτό υπερβάλλουμε. Αυτό, βέβαια, συμβαίνει, διότι το
σύγχρονο νοικοκυριό δεν έχει τίποτα δικό του. Από τη
μια μεριά η έλλειψη χρόνου, από την άλλη η παντελής
έλλειψη πρωτογενούς παραγωγής του σε είδη τροφίμων
και, τέλος, η οικονομική άνεση που μας παρέχει τη δυ-
νατότητα να τα αγοράζουμε όλα έτοιμα, μας οδηγούν
σε αδράνεια, με αποτέλεσμα, χωρίς τα σούπερ μάρκετ,
στο σπίτι μας «δε βαρεί ο πόντικας τη μύτη του».

Είναι, λοιπόν, αναπόφευκτη η σύγκριση από μας
τους μεγαλύτερους των παλιών νοικοκυριών, και
ιδίως των αγροτικών περιοχών, με τα σημερινά. Οι
παλιοί έλεγαν ότι το μαγαζί του αγρότη είναι ο κήπος
του και τα ζωντανά του. Και δεν είχαν άδικο. Το παλιό
νοικοκυριό ήταν φορέας παραγωγής πρώτων υλών
και εργαστήριο παρασκευής τροφίμων. Εκ των ενόντων.
Σπάνια πήγαιναν στο μαγαζί. Ιδίως για πράγματα που
δεν υπήρχαν στο χωριό, όπως μπαχαρικά, σαρδέλες,
ρέγκες, βακαλάο και γενικά βιομηχανικά είδη και είδη
εισαγωγής.

Από πού ν’ αρχίσει κανείς να θυμάται τις δραστη-
ριότητες της παλιάς νοικοκυράς.  

Ας αρχίσουμε από το σιτάρι, που τον Ιούλιο μήνα,
τον Αλωνάρη, έμπαινε στο σπίτι και ήταν η βάση της
διατροφής για όλο το χρόνο. Από το καινούργιο αλεύρι
η νοικοκυρά έφτιαχνε τα ζυμαρικά της. Χυλοπίτες, λα-
ζάνια, τραχανά (λαμπρινό και σαρακοστιανό), σε πο-
σότητες που αρκούσαν για όλο το χρόνο. Με χονδρο-
κομμένο σιτάρι έφτιαχνε το μπλουγούρι (πλιγούρι)
που ήταν βασικό είδος διατροφής στα δύσκολα χρόνια
της κατοχής και όχι μόνο. 

Από το ασπροσίτι, που είχε μεγάλα και αφράτα
σπυριά, έφτιαχνε το νισιστέ (νισεστέ). Έβαζε στο
καζάνι αρκετό σιτάρι με νερό πολλές μέρες, να μου-
λιάσει, να φουσκώσει, μέχρι που άρχιζε να ξινίζει.
Μετά το έλιωνε με τα χέρια της, το έστειβε στις
χούφτες, πέταγε τις φλούδες (το πίτουρο), και τον
πολτό που έμενε, τον άπλωνε στον ήλιο πάνω σε
σεντόνι. Στέγνωνε και γινότανε μια κάτασπρη τριζάτη
σκόνη. Με αυτό έφτιαχναν κρέμα για τα μωρά και
ωραιότατο χαλβά. Ο νισιστές λοιπόν ήταν το άνθος
ορύζης, το άνθος αραβοσίτου, το κορν φλάουρ της
παλιάς νοικοκυράς.

Στο τέλος του καλοκαιριού, που τρυγούσαν τ’
αμπέλια, έβαζαν στα βαγένια μούστο για το κρασί
της χρονιάς. Με μούστο πάλι έφτιαχνε η νοικοκυρά
το πετιμέζι. Γλυκό και παχύρευστο υγρό για χίλιες
δυο χρήσεις, που αντικαθιστούσε τη ζάχαρη και το
μέλι. Με αλεύρι και πετιμέζι έφτιαχνε τη μουσταλευριά
και τα μουστοκούλουρα.  

Την ίδια εποχή μάζευαν και τα καρύδια και έφτια-
χνε τα σουτζούκια. Μπούρλιαζε σε κλωστή καρπό κα-
ρυδιού και έφτιαχνε μια μακριά μπουρλιά, σαν λουκά-
νικο. Ύστερα το βούταγε σε ζεστή μουσταλευριά μια,
δυο, τρεις φορές, με ενδιάμεσο περιθώριο, για να στε-
γνώσει το προηγούμενο, και γινόταν ένα νοστιμότατο
και θρεπτικό συγχρόνως γλύκισμα.

Όταν ωρίμαζαν τα σύκα, έφτιαχνε σκασίλες.
Άνοιγε το σύκο στα τέσσερα και το άφηνε στον ήλιο
αρκετές ημέρες να στεγνώσει, να αφυδατωθεί. Στο
διάστημα αυτό, μύγες, σφήκες, μέλισσες, σκούρκοι,
έδιναν και έπαιρναν για το γλυκό μέλι των σύκων. Γι’
αυτό, όταν τελείωνε το λιάσιμο, ξεθέρμιζε τις σκασίλες
με καυτό νερό για απολύμανση. Μετά τις έβαζε σε
σταμνί με πετιμέζι. Να βάλεις στο πιάτο σου δυο τρεις
σκασίλες, λίγο πετιμέζι και λίγο λάδι και να το τρως
βουτώντας μπουκιές ψωμί, να σου μείνει αξέχαστο.

Έφτιαχνε και τσαπέλες, από άλλα σύκα, τα τσα-
πελόσυκα. Τα άφηνε ολόκληρα στον ήλιο να αφυδα-
τωθούν και στο τέλος τα πίεζε να γίνουν πλακουδά.
Τα ζεμάτιζε και αυτά, τα μπούρλιαζε σε βούρλο και τα
κρέμαγε στο σπίτι. Άμα το χειμώνα ανοίξεις με μαχαίρι
μια τσαπέλα στη μέση, βάλεις μέσα λίγο καρύδι, το
ξανακλείσεις και το βάλεις στη φωτιά να ζεσταθεί
λίγο, τύφλα να ’χουν οι καλύτεροι και ακριβότεροι
ξηροί καρποί. 

Αλλά και τα άλλα εποχιακά φρούτα τα αξιοποιούσε
η νοικοκυρά. Είτε έφτιαχνε διάφορα γλυκά, όπως
γλυκά του κουταλιού, κυδώνι ή σταφύλι, που τα
λέγανε κομπόστες, ή τα έδενε από την ουρίτσα (από
το μίσχο) με σπάγκο και τα κρέμαγε στο ταβάνι του
σπιτιού γύρω-γύρω σε πρόκες κοντά κοντά. Κυδώνια,
αχλάδια, μήλα, ρόδια και άλλα διατηριόσαντε αρκετούς
μήνες. Βέβαια, κάποια απ’ αυτά σαπίζανε κιόλας. Και
ξαφνικά άκουγες ένα παφ… και έπεφτε κάποιο κάτω.
Αν ήταν σάπιο γέμιζε ο τόπος με μια καφετιά λάσπη
(όπως λέμε σάπιο μήλο). Αν ήταν μουχλιασμένο, γέμιζε
ο τόπος με μια πράσινη σκόνη, τη μούχλα. Τι να
κάνουμε, υπήρχαν και απώλειες.  

Αργότερα, Δεκέμβρη, Γενάρη ερχόταν η σειρά
του λαδιού, του φρέσκου λαδιού. Πρωί-πρωί σηκω-
νόταν η νοικοκυρά, ανακάτευε αλεύρι με νερό και
αλάτι και έφτιαχνε χυλό. Ύστερα έριχνε κουταλιές στο
τηγάνι και έφτιαχνε τις λαλαγκίδες (τηγανίτες). Ζεστές
και με πετιμέζι τις τρώγαμε και δεν τις χορταίναμε. 

Με τα ίδια υλικά αλλά και με προζύμι για να φου-
σκώνει, έκανε ζυμάρι και έφτιαχνε και τις λουκουμάδες. 

Όταν ζύμωνε ψωμί και έφτιαχνε τα καρβέλια, κρά-
ταγε λίγο ζυμάρι και έφτιαχνε λαλαγκόψωμο (τηγανό-
ψωμο). Πίεζε το ζυμάρι σαν πίτα και το τηγάνιζε. Άλλη
νοστιμιά κι αυτή.   

Αλλά και τα λαχανικά αξιοποιούσε η νοικοκυρά.
Εκτός από αυτά που μαγείρευε νωπά, έφτιαχνε και
πράγματα που τα χρησιμοποιούσε όλο το χρόνο. Από
τις ντομάτες έφτιαχνε τον πελτέ (την πάστα, όπως τη
λέγαμε).

Με τα μελιτζανάκια, τις πιπεριές, το κουνουπίδι, τα
χλωρά φασολάκια, έφτιαχνε το τουρσί. Τα έβαζε σε
μια στάμνα με ξύδι και συνόδευαν κάποια φαγητά.

Το ίδιο έκανε και με τις ελιές. Αν ήσαντε μικρές, τις
έκανε σκαστές. Αν ήσαντε χονδρές, τις έκανε ή χαρακτές
ή σχέτες και γέμιζε ολόκληρες στάμνες με λάδι, ξύδι
και αλάτι και είχε για όλο το χρόνο.

Στον κήπο είχε και αρωματικά φυτά όπως μάραθο,
δυόσμο, σέλινο, μαϊντανό και άλλα. Μάζευε επίσης
από την εξοχή ρίγανη, θρούμπι, χαμομήλι και φασκό-
μηλο.  

Αλλά και το κρέας της χρονιάς σχεδόν η νοικοκυρά
το εξασφάλιζε. Έτρεφε όλο το χρόνο το γουρούνι και
γέμιζε στάμνες με τσιγαρίδες και λουκάνικα. Ακόμα
και τα χονδρά έντερα και τα πνευμόνια αξιοποιούσε,
φτιάχνοντας την οματιά ψητή στο φούρνο, που ήταν
πολύ νόστιμη.

Τα μαρτίνια που πάντα υπήρχαν στο σπίτι, εξα-
σφάλιζαν το γάλα, το τυρί, τις μυτζήθρες της χρονιάς
και το αρνάκι ή το κατσικάκι του Πάσχα. Ακόμη και το
τομάρι χρησιμοποιούσαν, για να βάλουν μέσα το τυρί
μαζί με άρμη (το τουλουμοτύρι).

Ανάλογη πηγή κρέατος, επίσης, ήταν και οι κότες,
που ποτέ δεν έλειπαν από το αγροτικό σπίτι. Κρέας
και αυγά όχι μόνο συμπλήρωναν εύκολα και γρήγορα,
αλλά κατείχαν και πρωτεύουσα θέση στη διατροφή
της οικογένειας.   

Τι να πει κανείς και για τα γλυκά που έφτιαχνε
στις γιορτές των μελών της οικογένειας, ή γενικά
τις χρονιάρες ημέρες.

Μπακλαβά με φύλλο που άνοιγε μόνη της, κουραμ-
πιγέδες (κουραμπιέδες) με αλεύρι και λάδι ή και με
χοιρινό λίπος ακόμη. Δίπλες βουτηγμένες στο μέλι ή
πετιμέζι, με καρύδι τριμμένο και κανέλα, Χριστόψωμο
και Βασιλοκουλούρα με χίλια δυό στολίδια επάνω, με
καρύδια, αυγά και σουσάμι.

Και τον καφέ ακόμη του σπιτιού η νοικοκυρά τον
έφτιαχνε. Αγόραζε σπυριά καφέ, τον καρβούντιζε στη
φωτιά σε ειδικό καρβουντιστήρι, ύστερα τον έκοβε
στο μύλο για να γίνει σκόνη. Το ίδιο έκανε και με τα
νοθέματα, ρεβίθια, σιτάρι.

Δεν έχουν τέλος οι δραστηριότητες της παλιάς
νοικοκυράς για την εξασφάλιση των τροφίμων. Προ-
σπάθησα να γράψω όσο το δυνατόν περισσότερες. Σί-
γουρα υπάρχουν κι άλλες. Διαφέρουν βέβαια από τόπο
σε τόπο και από εποχή σε εποχή. 

Α, τώρα που το θυμήθηκα. Ο παππούλης μου ο
Γιάννης, ο πατέρας της μάνας μου, έφτιαχνε μερικά
βράδια του χειμώνα το εξής:

Έτριβε ψωμί στο πιάτο, έριχνε λάδι και αλάτι,
έβραζε ένα μπρίκι κρασί και το έριχνε μέσα να μουλιάσει.
Ετούτο, μου έλεγε, είναι ευλογημένο από το Θεό. Έχει
σιτάρι, λάδι και κρασί. Είναι σαν κοινωνιά. Φάει και
συ να δοκιμάσεις. Το έλεγε κρασοπαπάρα. 

Με τις πολλές διατροφικές δυνατότητες που πα-
ρείχε το παλιό νοικοκυριό, τύφλα να ’χουν τα σούπερ
μάρκετ. 

Δεν εννοώ πως ύστερα απ’ όλα αυτά πρέπει να
στήσουμε στο απόσπασμα τις σύγχρονες γυναίκες νοι-

κοκυρές. Ποτέ. Σε καμία περίπτωση. Διότι σήμερα η
γυναίκα δεν είναι μόνο νοικοκυρά. Έχει μπει στην
αγορά εργασίας ισότιμα με τον άνδρα και καταλαμβάνει
ήδη όλες τις θέσεις της ιεραρχίας σε όλους τους
κλάδους του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, από τη
βάση μέχρι την κορυφή. Δεν είναι, λοιπόν, δυνατόν να
απαιτούμε να φτιάχνει παράλληλα και … σκασίλες ή …
τριφτιάδες. 

Και για να μη βρεθεί κάνας φίλος μου Ζουρτσάνος
να μου ειπεί: Γιατί ρε Νίκο; Όλα οι γυναίκες τα κάνανε;
Εμείς τίποτα; Βέβαια και οι άνδρες έκαναν πολλά. Σε
κάποια απ’ αυτά όχι μόνο ήσαντε αρωγοί και συμπα-
ραστάτες, αλλά πρωτεργάτες. Αλλά, πώς να το κάνουμε.
Τούτο το κείμενο είναι αφιερωμένο στις γυναίκες νοι-
κοκυρές. 

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Η  ΠΑΛΙΑ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ 

Ο κορoνoϊός
Την Κίνα έχει ο ιός, για αρχική κοιτίδα, 
αφού κινέζος έφαγε άρρωστη νυχτερίδα.
Καλύτερα να έμενε ο Κινέζος με την πείνα,
παρά τον κόσμο που ’βαλε όλον σε καραντίνα.

Υιοί υπάρχουν και ιοί, σ’ όλη την οικουμένη,
άλλοι καλοί και άγιοι, κι άλλοι καταραμένοι.
Για να τους ξεχωρίζουμε κοιτάμε πρώτα–πρώτα
ποιός ξεκινάει με ύψιλον, ποιος ξεκινάει με γιώτα.

Το να αποκτήσεις ένα υιό, αυτό είν’ ευλογία. 
Να προσβληθείς από ιό, αυτό είναι επιδημία.
Χιλιάδες μέχρι σήμερα έχασαν την ζωή τους 
κι’ άλλες χιλιάδες προσπαθούν να σώσουν τη δική τους.

Τιμή και δόξα στους γιατρούς που το θεριό παλεύουν
και για την σωτηρία μας νυχθημερόν δουλεύουν.
Ψάχνουν να βρουν το φάρμακο, να υπάρξει θεραπεία, 
ψάχνουν και για εμβόλιο, να’ χουμε ανοσία.

Πρώτο και κύριο μέλημα, η ζωή και η υγεία 
κι ακολουθεί το πρόβλημα με την οικονομία. 
Εκεί που όλα πήγαιναν νομίζω κατ’ ευχήν,
μας δίνει μία ο ιός και φτου κι απ’ την αρχή.

Γιατί θα υποστεί ζημιά και η οικονομία
και πάλι θα φουντώσουνε φτώχεια και ανεργία.
Να διορθωθεί η κατάσταση θα απαιτηθούνε χρόνια 
και ίσως καταλήξουμε και πάλι σε μνημόνια.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ

Μένουμε σπίτι; 
Ο κορονοϊός κατάντησε μεγάλη απειλή, 
και ήδη την πληρώσανε συνάνθρωποι πολλοί.

Εφόσον μία συμφορά χτυπάει τον γείτονά σου,
τότε να είσαι σίγουρος πως θα ’ρθει η σειρά σου.
Πρέπει να την προλάβουμε, πρέπει να αμυνθούμε,
ώστε σε θέση δύσκολη και ’μεις να μην βρεθούμε.

Το κράτος μέτρα έλαβε για να προστατευθούμε 
και στον επάρατο ιό σωστά να αμυνθούμε.
Ίσως τα μέτρα είναι σκληρά, μα επιβεβλημένα,
άσχετ’ αν είναι δέσμευση για σένα και για μένα.

Δύσκολο για τον Έλληνα δέσμευση να δεχτεί
και να τον αναγκάσουνε στο σπίτι να κλειστεί.
Χίλιους δυο τρόπους σκέφτεται, για να κυκλοφορήσει, 
τις διαταγές των ειδικών, να καταστρατηγήσει.

Εκείνο που ’ναι νόμιμο και δικαιολογημένο,
βόλτα να βγάζεις το σκυλί, απ’ το λουρί δεμένο.
Και ξαφνικά φιλόζωοι εγίνανε πολλοί,
και ψάχνουν τρόπο για να βρουν να έχουνε σκυλί.

Στην Κύπρο, όπως μου ’πανε, όσοι επικοινωνούνε,
γραφεία ενοικιάσεως των σκύλων λειτουργούνε.
Δεν είδα, αλλά άκουσα μαζί με όλα τ’ άλλα,
πως κάποιος βόλτα έβγαλε το ψάρι με τη γυάλα.
Κάποιος που δεν υπάκουσε στο σπίτι του να μείνει, 
λένε πως βόλτα έβγαλε κλουβί με καναρίνι.

Τέτοια τρελά να κάνουμε και έτσι όπως το πάμε,
στο τέλος το κεφάλι μας σίγουρα θα το φάμε.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ
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ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
● Δεν αποκλείεται αυτές τις μέρες να πήγε το μυαλό
στο… γείτονά μας Επικούριο Απόλλωνα. Ο περικαλλής
αυτός αρχαίος ναός της Φιγαλίας, με τη μορφή που έχει
σήμερα, χτίστηκε προς το τέλος του 5ου αιώνα, γύρω στο
420 π.Χ., ως ευχαριστία προς τον Απόλλωνα, επειδή (κατά
μία εκδοχή) βοήθησε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής
να απαλλαγούν από ένα λοιμό (αρρώστια, επιδημία), ίσως
πανούκλα, που είχε εξαπλωθεί εκεί. Και επειδή τους
στάθηκε επίκουρος, δηλαδή βοηθός, τον ονόμασαν Επικούριο
και του αφιέρωσαν το ναό. Ακριβέστερα, στην τοποθεσία
αυτή (Βάσσαι, δηλ. δασώδεις κοιλάδες) υπήρχε από τον 7ο
αιώνα π.Χ. (δηλαδή από περίπου 200 χρόνια νωρίτερα),
ιερό του Απόλλωνα, που, από την τοποθεσία, είχε την προ-
σωνυμία Βασσίτας Απόλλων και που οι Φιγαλείς τον
λάτρευαν και με την προσωνυμία «Επικούριος», δηλαδή
βοηθός σε δύσκολες καταστάσεις, όπως ο πόλεμος και η
αρρώστια. Σε πολλές περιπτώσεις η ιστορική πραγματικότητα
πλαισιώνεται (και συσκοτίζεται) από μύθους, πάντως, η
αλήθεια εδώ είναι ότι ο ναός αυτός υπήρξε θρησκευτικό-
λατρευτικό και πολιτιστικό κέντρο της γύρω περιοχής στην
εποχή του. [Υπενθυμίζουμε ότι κάθε Αύγουστο διεξάγεται
εκεί αγώνας δρόμου (14 χιλ.) από το ναό μέχρι την (αρχαία)
Φιγαλία και οι δρομείς, κατά τον τερματισμό τους, αναφω-
νούν συμβολικά «ἰάθημεν» (δηλαδή, θεραπευτήκαμε), έτσι
όπως οι αρχαίοι αγγελιοφόροι ανακοίνωναν την ευχάριστη
είδηση της ίασης του πληθυσμού από το λοιμό].                                                                                                                                                    
● Περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα, το 430 π.Χ., μεγάλος
λοιμός ενέσκηψε στην Αθήνα, ενώ ήδη είχε αρχίσει από
το 431 ο πελοποννησιακός πόλεμος μεταξύ Αθηναίων και
Λακεδαιμονίων (Σπαρτιατών) και των συμμάχων τους, που,
με δύο διαλείμματα των εχθροπραξιών, κράτησε 27 χρόνια
(431-404) και που είχε ως αποτέλεσμα την ήττα και την κα-
τάρρευση του αθηναϊκού μεγαλείου, αλλά και την αποδυ-
νάμωση και την έναρξη της παρακμής του αρχαίου κόσμου.
Τον πόλεμο αυτό εξιστόρησε ο Αθηναίος ιστορικός Θουκυ-
δίδης, ο σημαντικότερος της αρχαιότητας, που περιέγραψε
και το λοιμό με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, αφού ο
ίδιος, ευτυχώς για την παγκόσμια ιστορική επιστήμη και
τον πολιτισμό, επέζησε, αν και προσβλήθηκε από την αρ-
ρώστια, η οποία, όμως, οδήγησε στο θάνατο τον Περικλή,

επί χρόνια αρχηγό και ψυχή του
αθηναϊκού κράτους και μεγαλείου,
καθώς και την αδελφή του και τους
δύο γιους που είχε από την προ
της Ασπασίας σύζυγό του. Ο λοιμός,
που, κατά το Θουκυδίδη, ξεκίνησε
από την Αιθιοπία και έπληξε κι
άλλες περιοχές της ανατολικής Με-
σογείου, εμφανίστηκε πρώτα στο
λιμάνι του Πειραιά, που ήταν η
κύρια είσοδος  προμηθειών. Στη
μετάδοσή του συνέβαλε και ο συ-
νωστισμός των Αθηναίων μέσα στα
τείχη της πόλης τους, λόγω του ότι
την πολιορκούσαν ήδη οι Σπαρτιά-
τες. Εξαιτίας του εκτιμάται ότι χά-
θηκε περίπου το ένα τρίτο του πλη-

θυσμού, που ανερχόταν τότε, με τους γύρω δήμους της Ατ-
τικής, σε 300.000, καθώς και σημαντικός αριθμός στρατιω-
τών, που ήταν μεγάλη απώλεια εν μέσω πολέμου.
● Ο Θουκυδίδης δεν μπορούσε τότε να γνωρίζει με τα
σημερινά ονόματά τους όλα τα είδη των λοιμών. Ούτε και
οι μεταγενέστερες έρευνες έχουν καταλήξει οριστικά για
το αν επρόκειτο περί πανούκλας (ίσως το επικρατέστερο),
χολέρας, τύφου, «έμπολα» ή άλλης επιδημίας. Τα συμπτώ-
ματα που περιγράφει ο αναγνωρισμένα και αναμφισβήτητα
αξιόπιστος ιστορικός, ήταν πολλά, αλλά δεν παρουσιάζονταν
όλα τα ίδια σε όλους τους ασθενείς. Γι’ αυτό και η λεγόμενη
ταυτοποίηση του ιού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πάντως,
θέλοντας, μεταξύ άλλων, να είναι η μαρτυρία του και πρα-
κτικά χρήσιμη, αν τυχόν εμφανιζόταν και πάλι κάποια ανά-
λογη επιδημία, περιγράφει λεπτομερώς τα εξωτερικά και
εσωτερικά συμπτώματα, παρακολουθώντας την πορεία που
ακολουθούσε η ίδια η νόσος (από το κεφάλι προς τα κάτω
άκρα), τα γενικά χαρακτηριστικά της αρρώστιας και την
κατάρρευση των κοινωνικών φραγμών και αξιών που επέ-
φερε ο λοιμός.                                                              
● Ο κατάλογός, λοιπόν, των συμπτωμάτων  είναι μακρύς:
πονοκέφαλος, πυρετός, τσούξιμο του φάρυγγα, αιμορραγία
στο στόμα, δυσοσμία στην αναπνοή, αποπνικτικός βήχας,
ανυπόφορη φαγούρα και έλκη στο σώμα,  αφόρητη κάψα
στο κορμί, που ανάγκαζε τους πάσχοντες να πετάνε και τα
πιο ελαφρά ρούχα τους και να πέφτουν όπου έβρισκαν
νερό, ακατάπαυστη δίψα, εξανθήματα και φουσκάλες, λό-
ξιγκας, σπασμοί και εμετοί, που, εξαιτίας τους, ακόμη και
όσοι κατάφερναν να επιζήσουν πάνω από εφτά ημέρες (οι
περισσότεροι δεν άντεχαν πάνω από εφτά ή-το πολύ-εννιά)
πέθαιναν, εντέλει, από εξάντληση. Σε κάποιους που κατά-
φερναν να κρατηθούν ζωντανοί, η αρρώστια κατέβαινε
στα άκρα τους και στα γεννητικά τους όργανα («αιδοία»
στο αρχαίο κείμενο) και, χάνοντας αυτά, σώζονταν. Μερικοί,
μάλιστα, έχαναν ακόμη και τα μάτια τους. Άλλοι πάλι,
αμέσως μετά τη θεραπεία τους, πάθαιναν γενική αμνησία

και δεν αναγνώριζαν ούτε τους εαυτούς τους ούτε τους οι-
κείους τους. Τα σκυλιά και τα πτωματωφάγα όρνεα απέ-
φευγαν να πλησιάσουν τα ανθρώπινα πτώματα που παρέ-
μεναν άταφα, και όσα από αυτά τελικώς τα έτρωγαν, ψο-
φούσαν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, που η θνησι-
μότητά τους ήταν μεγαλύτερη, διότι ήταν κοντά σε ασθενείς
και, επομένως, περισσότερο εκτεθειμένοι, η επιδημία θέριζε
τους Αθηναίους επί τρεις μήνες, και κόπασε κάπως, ίσως
λόγω ανοσίας της αγέλης, αλλά επανήλθε δύο φορές, το
429 και 427, πιο ήπια. Στη μεγάλη προσπάθεια αντιμετώπισής
της κλήθηκε και έλαβε μέρος και ο σπουδαίος γιατρός, πα-
τέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης, που σε μεταγενέστερες
πηγές αναφέρεται ότι βοήθησε με την ιδέα να αναφτούν
μεγάλες φωτιές, αλλά ο Θουκυδίδης δεν αναφέρει κάτι τέ-
τοιο.
● Δραματικές ήταν οι επιπτώσεις του λοιμού και σε

άλλους τομείς της αθηναϊκής κοινωνίας και ζωής. Ο Θου-
κυδίδης αναφέρει λεπτομερώς την πλήρη εξαφάνιση της
κοινωνικής συνοχής και της ηθικής κατά τη διάρκεια της
επιδημίας. Παρατηρήθηκε αισχροκέρδεια και κάθε είδους
παρανομία, αφού ο βέβαιος θάνατος θα ερχόταν πολύ νω-
ρίτερα από την τιμωρία του νόμου. Πολλοί ξόδευαν αλόγιστα
την περιουσία τους, που θα τους ήταν σε λίγο άχρηστη, για
να χαρούν όσο γινόταν περισσότερο τη λιγοστή ζωή που
τους έμενε. Κάποιοι πλούτιζαν ξαφνικά κληρονομώντας
συγγενείς τους. Η τιμιότητα και η ηθική, η φήμη και τα
προνόμια του ενάρετου πολίτη δεν συγκινούσαν πλέον και
δεν είχαν νόημα, αφού ο θάνατος ήταν τόσο κοντά. Η θρη-
σκευτική πίστη κλονίστηκε ή και χάθηκε, ως μάταιη, αφού
οι άνθρωποι δεν έβλεπαν να έρχεται καμιά θεϊκή βοήθεια.
Η λατρεία εγκαταλείφθηκε και οι
ναοί είχαν μετατραπεί σε χώρους
συσσώρευσης αρρώστων και νε-
κρών. Το ιερό έθιμο της ταφής πα-
ραβιάστηκε κατ’ ανάγκην βάναυσα.
Σωροί από πτώματα, πολλά σε απο-
σύνθεση, θάβονταν, όπως-όπως,
σε ομαδικούς τάφους (ένας τέτοιος
ομαδικός και πάρα πολλοί ατομικοί
ανακαλύφθηκαν πριν από μερικά
χρόνια στο αρχαίο νεκροταφείο του
Κεραμεικού) ή καίγονταν. Κάποιοι
προετοίμαζαν ιδιωτικές νεκρικές
πυρές για συγγενείς και φίλους και
απάνω σ’ αυτές κάποιοι άλλοι που
καιροφυλακτούσαν, πέταγαν δικούς
τους νεκρούς και το έβαζαν στα
πόδια. Η ανθρωπιά και η αλληλεγ-
γύη είχαν υποχωρήσει, λόγω της
μεγάλης μεταδοτικότητας του ιού,
με αποτέλεσμα πολλοί να πεθαίνουν
εγκαταλελειμμένοι και αβοήθητοι,
«ώσπερ τα πρόβατα», αλλά και να
μολύνονται και να πεθαίνουν πολλοί
απ’ αυτούς οι οποίοι περιέθαλπαν
ασθενείς.                                  
● Μέσα σε τέτοιες συνθήκες δεν έλλειψαν και αντιλήψεις
συνδεμένες με δεισιδαιμονίες και χρησμούς για σημάδια
ή τιμωρίες από τους θεούς, αλλά ο Θουκυδίδης σωστά
απορρίπτει παντελώς στο έργο του τέτοιες δοξασίες και
επιμένει στην επιστημονική θεώρηση της Ιστορίας ως αν-
θρώπινης δραστηριότητας, που δεν επιδέχεται μεταφυσικές
επεμβάσεις και ερμηνείες. Και για να δείξει πώς οι άνθρωποι
ερμηνεύουν τα πράγματα, προσαρμόζοντάς τα στην εκάστοτε
συγκυρία, αναφέρει το εξής:  σε έναν παλαιό χρησμό, που
έλεγε ότι θα έρθει δωρικός πόλεμος και λιμός μαζί, αντικα-
τέστησαν τη λέξη «λιμός» που σημαίνει πείνα, με την ομόη-
χη-διαφορετικής, όμως, ορθογραφίας- λέξη «λοιμός», που
σημαίνει επιδημία. (Είναι γνωστή η «πονηριά», με την
οποία οι ιερείς των μαντείων διατύπωναν τους χρησμούς,
για να ταιριάζουν με οποιαδήποτε εξέλιξη. Είναι αυτό το
διφορούμενο «ήξεις αφήξεις», που λέμε και σήμερα-με κά-
ποιες μικρές διαφορές από την αρχαία, σωστή, διατύπω-
ση-με το οποίο άρχιζε ένας χρησμός. Εν προκειμένω, ο πό-
λεμος με τους -Δωριείς στην καταγωγή- Σπαρτιάτες, ήταν
προβλέψιμος, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού των δύο
πλευρών και η πείνα πολύ πιθανό επακόλουθό του. Εύκολα,
λοιπόν, η δεισιδαιμονία μετέτρεψε το λιμό σε λοιμό, την
πείνα σε επιδημία). Και αφού ο ιστορικός προσθέσει ότι η
επιδημία δεν επεκτάθηκε σε βαθμό αξιόλογο στην Πελο-
πόννησο, έπληξε, όμως, και κάποιες άλλες πολυάνθρωπες
περιοχές, τελειώνει με τη φράση «ταῦτα μὲν ἦν τὰ κατὰ
τὴν νόσον γενόμενα», δηλαδή, αυτά ήταν τα γεγονότα
σχετικά με την αρρώστια.                 
● Το συγκλονιστικό αυτό κείμενο περιλαμβάνεται στο Β΄
Βιβλίο της Ιστορίας του Θουκυδίδη (κεφάλαια 47-54).
Εκτός από την επιστημονική και σήμερα αξία της περιγραφής,
βέβαιη και μεγάλη είναι η λογοτεχνική αξία της. Γι’ αυτό
και αποτελεί το αρχέτυπο για τις περιγραφές λοιμών, ένα
θέμα που άσκησε ιδιαίτερη έλξη στη λατινική και στη
νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Η περιγραφή του λοιμού
των Αθηνών είναι αρκετή για να μας δώσει την εικόνα και
άλλων λοιμών στην Ελλάδα και στον κόσμο. Χωρίς να

μπούμε σε λεπτο-
μέρειες, που ούτε
ο διαθέσιμος στην
εφημερίδα χώρος
επιτρέπει, θα
αναφερθούμε
σύντομα σε μερι-
κούς που ενέσκη-
ψαν στα μ.Χ.
χρόνια και είχαν
μεγάλα γεωγρα-
φικά και χρονικά
όρια, εντός των
οποίων διαδραμα-
τίστηκαν τα δεινά
κάθε ξεχωριστής περιοχής και διαμορφώθηκε ο τεράστιος
συνολικός αριθμός των θυμάτων.
● Από τους μεγαλύτερους, λοιπόν, λοιμούς των μ.Χ.
χρόνων είναι  οι εξής:
- Το 542, επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού, ξέσπασε πανδημία,
που σάρωσε το Βυζάντιο και την περσική αυτοκρατορία
των Σασσανιδών, απλώθηκε στη Μεσόγειο και αναζωπυ-
ρωνόταν κατά διαστήματα επί δύο αιώνες.                                                                                                   
- Στα 1346-1353, μια άλλη τρομερή επιδημία, που ονομά-
στηκε «μαύρος θάνατος», έπληξε την Ευρώπη και την Ασία,
και επανερχόμενη κατά διαστήματα για περίπου 500 χρόνια,
εξόντωσε 200.000.000 (!) ανθρώπους.                                                                                                                       
- Γύρω στο 1850 η πανώλης (πανούκλα), αφού έπληξε την
Κίνα και την Ινδία, απλώθηκε σε όλο τον κόσμο και περιήλθε
σε ύφεση μόλις γύρω στα 1960. Ωστόσο, παρέμεινε ενδημική
(αλλά υπό έλεγχο) σε κάποιες χώρες μέχρι σήμερα.                                                                                              
-Το 1854 η ίδια έπληξε και την Αθήνα και το λεκανοπέδιο,
φερμένη από αγγλογαλλικά στρατεύματα που ήρθαν για
να αναγκάσουν το βασιλιά Όθωνα να κρατήσει την Ελλάδα
ουδέτερη στον ρωσοτουρκικό  πόλεμο, κατά τον οποίο
Αγγλία και Γαλλία ήταν με το μέρος της Τουρκίας.
- Το 1881 η Αθήνα χτυπήθηκε από κοιλιακό τύφο, γεγονός
για το οποίο έγραψε μια σατιρική κωμωδία, με τίτλο «Η
επιδημία», ο γνωστός μας ποιητής Γεώργιος Σουρής.
- Το 1918, μόλις τελείωσε ο Α΄παγκόσμιος πόλεμος, η
φονική «ισπανική γρίπη» είχε παγκοσμίως 20.000.000 θύ-
ματα, πλήττοντας με μικρή καθυστέρησε και την Ελλάδα.
Από αυτή πέθανε το 1918 και ο Σουρής.                                                                                                                          
● Πολλοί νεοέλληνες λογοτέχνες, πλην του Σουρή,  έγρα-
ψαν έργα σχετικά  με επιδημίες.      
- Ο Ιάκωβος Ρίζος- Νερουλός ήταν από τους πρώτους, με
την έμμετρη τραγωδία «Ασπασία» το 1813, έργο διδακτικό,
επηρεασμένο βαθιά από το Θουκυδίδη, όπως φαίνεται και
από τον τίτλο του.                                                                                                                                                               
- Ο Εμμανουήλ Λυκούδης το 1876, με το διήγημά του «Η
ξένη του 1854», συσχετίζει την ξένη  (ξενόφερτη) χολέρα
του 1854 στην Αθήνα (βλέπε πιο πάνω), με την ξένη επικυ-
ριαρχία στην Ελλάδα.                                                                                                                                  
- Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης το 1893 πρωτοδημοσιεύει
σε συνέχειες στην εφημερίδα «Ακρόπολις» το εκτεταμένο
διήγημά του «Βαρδιάνος στα σπόρκα». Η ηρωίδα μεταμ-
φιέζεται σε άντρα, ώστε να προσληφθεί ως φύλακας για
βάρδιες στο χώρο της καραντίνας των χολεριασμένων, για
να δει και να φροντίσει τον έγκλειστο εκεί -και ξενιτεμένο
επί χρόνια- γιο της. Το θέμα και η ασύγκριτη γλώσσα και
περιγραφική δεξιοτεχνία του κορυφαίου μας διηγηματο-
γράφου από τη Σκιάθο, συνθέτουν ένα πραγματικό αρι-
στούργημα. Σχετικό είναι, επίσης, και το σύντομο διήγημά
του «Χολεριασμένη».                                                                                                                                                              
- Η Γαλάτεια Καζαντζάκη το 1914 πρωτοδημοσιεύει  τη
νουβέλα «Η άρρωστη πολιτεία», με θέμα τη λέπρα. Η αφή-
γηση παρακολουθεί τα αντικρουόμενα συναισθήματα της
έγκλειστης ηρωίδας, διχασμένης ανάμεσα στον εφιάλτη
της αρρώστιας και στη χαρά ενός αναπάντεχου έρωτα που
συνάντησε στην πολιτεία των λεπρών.                                                                  
- Ο Θέμος Κορνάρος στο βιβλίο του «Σπιναλόγκα: ad
vitam» το 1993, αναδεικνύει και καταγγέλλει την τραγική
ανισότητα ανάμεσα στους καταδικασμένους σε απάνθρωπες
συνθήκες λεπρούς και τους βολεμένους προνομιούχους.                                                                                                
- Ο Αντρέας Φραγκιάς με το έργο του «Λοιμός» το 1972
και ο Παύλος Μάτεσις με το «Graffito» το 2009, αλλά και
πολλοί άλλοι συγγραφείς, χρησιμοποιούν μεταφορικά το
λοιμό, για να αναδείξουν τα κακώς κείμενα της κοινωνίας,
της πολιτικής και του αλλοτριωμένου ανθρώπου.
● Μακρύς είναι και ο κατάλογος ξένων λογοτεχνικών
έργων με θέμα την επιδημία, κυριολεκτικά ή μεταφορικά,
όπως
-«Η πανούκλα», του Αλμπέρ Καμί, νομπελίστα σπουδαίου
γάλλου υπαρξιστή φιλοσόφου και πολύπλευρου πνευματικού
δημιουργού (έργο του 1947)
- «Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας», του Γκαμπριέλ
Γκαρσία Μάρκες, επίσης νομπελίστα κολομβιανού συγγραφέα
(έργο του 1985) και πολλά άλλα. Επίσης, έργα σπουδαίων
ζωγράφων και συνθετών έχουν γίνει με το θέμα των επιδη-
μιών ή έχουν επηρεαστεί από αυτό.
Ευκαιρία, μένοντας σπίτι, να τα διαβάσουμε, να τα δούμε,
να τα ακούσουμε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ανακατασκευή του 
προσώπου 

της Μύρτιδος, 
11χρονου θύματος του
λοιμού, που το κρανίο

της βρέθηκε στον 
ομαδικό τάφο του 
Κεραμεικού κατά 
την κατασκευή 

του Μετρό Αθηνών. 
(Αθήνα, Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο).
Θουκυδίδης, 

γιος του Ολόρου, 
από το δήμο Αλίμου.

Πίνακας του 17ου αιώνα του Μίχιελ Σβέιρτς,
Λοιμός σε αρχαία πόλη (πιθανόν στην Αθήνα)


