
Η Φ.Α.Τ.Α πέρασε το κατώφλι της Ακαδηµίας Αθηνών! 
 
- Συγκινητικές στιγµές έζησαν όσοι Τζουρτζιώτες και όχι µόνο, 
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε το πρωί της 
περασµένης Παρασκευής, στην αίθουσα της Ακαδηµίας Αθηνών  
 
- Εκεί πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 
ψηφιοποίησης του ιστορικού αρχείου της Φ.Α.Τ.Α. από το Κέντρο 
Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 
 
Έντονες ήταν οι στιγµές που έζησαν, τα µέλη της Φιλεκπαιδευτικής 
Αδελφότητας Τζούρτζιας της Αθαµανίας (Φ.Α.Τ.Α) καθώς και όλοι 
οι παραβρισκόµενοι, το απόγευµα της περασµένης Παρασκευής στην 
αίθουσα της Ακαδηµίας Αθηνών. Εκεί µέσα σε πανηγυρική 
ατµόσφαιρα πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση της παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων του έργου «Ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου 
Τεκµηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισµού».  
 
Του Βαγγέλη Σαµαρά 
 vagsamar@yahoo.gr 
 

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου περιλαµβάνονταν και η  
ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου της Φ.Α.Τ.Α. από το Κέντρο 
Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του 
περασµένου Αυγούστου. Την παρουσίαση του αρχείου της αδελφότητας 
είχε αναλάβει ο ερευνητής του ΚΕΕΛ Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, ενώ 
αξίζει να επισηµανθεί ότι η αίθουσα της Ακαδηµίας Αθηνών ήταν 
κατάµεστη από Τζουρτζιώτες οι οποίοι ζουν στην Αθήνα και θέλησαν µε 
τον τρόπο αυτό να τιµήσουν τη γενέτειρά τους, αλλά και ολόκληρο το 
νοµό. Σηµαντική βέβαια ήταν και η συνεισφορά της διευθύντριας του 
ΚΕΕΛ Αικατερίνης Πολυµέρου-Καµηλάκη για το έργο της 
ψηφιοποίησης του σηµαντικού αρχείου της αδελφότητας, όπως επίσης 
και των δυο άλλων ερευνητών Παναγιώτη Καµηλάκη και Ευάγγελου 
Καραµανέ. 

 
Οι στόχοι του έργου 

Σύµφωνα µε τους ερευνητές του ΚΕΕΛ στόχος του έργου ήταν η 
παραγωγή ενός εύχρηστου πληροφοριακού προϊόντος για την ερευνητική 
επιστηµονική κοινότητα και η ανάπτυξη και προσφορά ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους ερευνητές αλλά 
και όλους τους ενδιαφεροµένους πολίτες. Αξίζει παράλληλα να 
επισηµανθεί ότι από τον σχεδιασµό του προβλέπεται η δυνατότητα 
αξιοποίησής του σε µελλοντικές εφαρµογές στο πλαίσιο µια δυναµικής 



διαδικασίας που επιτρέπει παρεµβάσεις, βελτιώσεις και επικαιροποίηση 
στο ψηφιακό απόθεµα και στον τρόπο πρόσβασης σ’ αυτό από τους 
ερευνητές-δηµιουργούς του σχετικού λογισµικού.  
 
Οι επίσηµες παρουσίες 

Στην τελετή έναρξης της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισµούς η 
γενική γραµµατέας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
Νίκη Γκοτσοπούλου, ο ειδικός γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ο πρόεδρος 
της Ακαδηµίας Αθηνών Πάνος Λιγοµενίδης, ο γ.γ. της Ακαδηµίας 
Αθηνών Νικόλαος Ματσανιώτης καθώς και η διευθύντρια της 
∆ιεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του υπουργείου 
Πολιτισµού Τέτη Χατζηνικολάου. 
 

Επίσης τίµησαν µε την παρουσία τους ο υφυπουργός Οικονοµίας 
Νίκος Λέγκας, ο πρόεδρος του ΦΙ.ΛΟ.Σ. Τρικάλων Θεόδωρος Νηµάς, ο 
πρόεδρος της Φ.Α.Τ.Α. Θανάσης Μουστάκας, τα µέλη του ∆.Σ. 
Αποστολία Κούτσια, Ευαγγελία Τσιρογιάννη και Παντελής Ράπτης, ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου Εν Αθήναις Τζουτζιωτών ∆ηµήτριος Αλεξίου 
καθώς και η γραµµατέας του ίδιου συλλόγου Μαρίνα Τσακατούρα.  


