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Γεώργιος Χρονίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου είναι:

Λυμπερόπουλος Δημήτριος (ιερεύς) ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κουγιούφας Γεώργιος       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τυροβολά Θεοδώρα        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δελής Ηλίας         ΤΑΜΙΑΣ
Χαμπηλωμάτη Αρετή        ΜΕΛΟΣ
Ξενοδημητρόπουλος Ιωάννης      ΜΕΛΟΣ
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης      ΜΕΛΟΣ

• Σας ενημερώνουμε ότι έχει καθιερωθεί Βιβλίο Δωρητών, όπου κατα-
γράφεται κάθε δωρεά συμπατριώτη, ώστε να την γνωρίσουν οι μετα-
γενέστεροι.

• Όποιος επιθυμεί τη δημοσίευση άρθρου, μπορεί να επικοινωνήσει με 
το Σύλλογο (περιμένουμε...).

• Παρακαλούμε να τακτοποιήσεται τις «ξεχασμένες» συνδρομές σας.
Καλούνται να εγγραφούν ως μέλη του Συλλόγου μας, όλοι οι Θανιώτες 

καθώς επίσης και οι νέοι κάτοικοι του Δ.Δ. Θάνα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το γέλιο είναι υγεία...

Δυο φίλοι συζητούν για τις γυναίκες τους:
- «Δεν μου λες», λέει ο ένας, «η γυναίκα σου 

είναι καλή στο κρεββάτι;»
- «Τι να σου πω», λέει ο άλλος, «άλλοι λένε 

ναι, άλλοι λένε όχι...» 

Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν;
 Γίνονται πανικόβλητα!

  
Πάει ο Τοτός στον γιατρό και βλέπει ένα 

κοριτσάκι να κλαίει.
- «Γιατί κλαις;», ρώτησε ο Τοτός.

- «Να ήρθα για εξέταση αίματος, και ο 
αδερφός μου είπε ότι για να σου πάρουν 
αίμα σου κόβουν ένα κομμάτι από το δά-

χτυλο...»
Αμέσως ο Τοτός αρχίζει τα κλάματα και τις 

φωνές.
- «Καλά, εσύ γιατί κλαις στα ξαφνικά;», 

ρωτάει το κορίτσι.
- «Γιατί εγώ ήρθα για ανάλυση ούρων!!!» 

Ένας κλέφτης αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι 
πλουσίων. Το παρακολουθεί μαθαίνει πότε θα 

λείπουν και το βράδυ εξοπλισμέμος με όλα 
τα σύνεργα μπαίνει μέσα. Εξουδετερώνει το 
συναργερμό και εκεί που κλέβει ακούει μια 

φωνή.
- «Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει.»
Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από που έρχεται 
η φωνή αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει 
τη δουλειά του. Οπότε σε λίγο ξανακούει τη 

φωνή να του λέει:
- «Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει.»

Αποφασισμένος να δει από που έρχεται η 
φωνή βλέπει ένα παπαγαλάκι.

- «Εσύ μιλάς και με τρόμαξες;»
- «Ναι, εγώ.»

- «Μπα και πως σε λένε;»
- «Όμηρο.»

- «Όμηρο; Μα καλά τι όνομα είναι αυτό για 
παπαγάλο;»

- «Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για ντόπερ-
μαν;»
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Με αυτά τα λόγια ο πρόεδρος του πολιτιστικού 
μας συλλόγου άνοιξε την όλη εκδήλωση που 
έγινε 9 Νοεμβρίου, στο πνευματικό κέντρο 

του χωριού μας.
Το Κέντρο Καλλιτεχνικής Πράξης του Δήμου Τρίπολης 
σε συνεργασία με τον πολιτιστικό Σύλλογο Θανιωτών 
«Άγιος Γεώργιος» τίμησαν για τρίτη συνεχή χρονιά τη 
μνήμη του Πάνου Κολοκοτρώνη, σε μια σεμνή τελετή. 
Το παρών έδωσαν οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές 
του τόπου ,Αρκάδες λογοτέχνες τηλεοπτικά κανάλια 
και πλήθος κόσμου. Χαιρετισμό απηύθυναν οι κάτωθι:

Ο Αιδεμοσιλογιότατος Γεράσιμος Λειβαδάρος ως • 
εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Μαντινείας και Κυνουρίας κ. κ. Αλεξάνδρου. 
Ο Αντινομάρχης κ Δημήτριος Δούρος ως εκπρό-• 
σωπος του Νομάρχου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και καλός φίλος κ. Ηλίας • 
Χαλκιάς ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Τρίπολης.
Ο Πρόεδρος της Εταιρίας Διάσωσης Ιστορικών Αρ-• 
χαιοτήτων Πελοποννήσου κ. Ανδρέας Κωτσιόπου-
λος.
Ο πρόεδρος του Δ. Δ Θάνα κ. Φίλλιπος Νικητόπου-• 
λος. 

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η πατριώτισά 
μας Φιλόλογος κ. Κική Σταυροπούλου – Μέλεγου, που 
με την εμβρίθεια του λόγου και το γλαφυρό της ύφος, 
συνεπήρε το κοινό. Η τελετή έκλεισε με απαγγελία ποι-
ημάτων. Κατόπιν μεταβήκαμε  στο χώρο δολοφονίας 
του παλικαριού, όπου εψάλλη επιμνημόσυνος δέηση 
κι έγινε κατάθεση στεφάνων Η Φιλαρμονική παιανίζο-
ντας τον Εθνικό μας Ύμνο έδωσε τέλος στην τελετή. 
Ιδιαίτερο χρώμα στην όλη εκδήλωση έδωσαν οι φου-
στανελάδες και οι κοπέλες με παραδοσιακές στολές 
του χορευτικού συγκροτήματος της κ. Καραπάνου. 
Στο τέλος μοιράστηκαν αναψυκτικά και γλυκά.
Ο πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριστεί θερμά:
*Τον Αντιδήμαρχο Τριπόλεως και πρόεδρο του Κ. Κ. 
Πράξης κ. Γεώργιο Παπασταματάκη ο οποίος συνέβα-
λε τα μέγιστα εις την όλη εκδήλωση με την χρηματική 
κάλυψη της εκτυπώσεως και αποστολής των προσκλή-
σεων, ως και την ηχητική κάλυψη εντός της αιθούσης 
και εις τον χώρο του μνημείου.
*Τον Αντιδήμαρχο κ. Κυριακούλη Γρηγοράκο δια την 
αποστολή της Φιλαρμονικής του Δήμου Τρίπολης.
*Την Δημοτική ραδιοφωνία Τρίπολης
*Την Αρκαδική τηλεόραση.
*Την κα Καραπάνου για το χορευτικό συγκρότημα.
*Συντονίστρια της όλης εκδηλώσεως ήταν η κα Ελένη 
Λυμπεροπούλου…

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Εχθές προχθές που διάβαινα , μέσα από τη Συλίμνα
εκεί ακούω κλάματα, αντρίκεια μοιρολόγια.

Ακούω ένα γέρο πού κλαιγε, ένα γέρο να χτυπιέται.
Ήταν ο γέρο Θοδωρής, ο γέρο Κολοκοτρώνης.
Κλαίει για τον Πάνο του, μοιρολογεί τον γιό του

τον λάβωσαν οι σύντροφοι του, οι σύμπολεμιστές 
του.

Κι είναι βαριά η λαβωματιά, φαρμακερό το βόλι.
Ακούω και το γέρο Λιά, να τον συμβουλεύει :

Θόδωρε άσε τ’ άρματα, κει που’ ναι κρεμασμένα
μην πάθουμε κι άλλο κακό και χάσουμε και σένα.

Τώρα σε χρειαζόμαστε, να ξαναμονιαστούμε
γιατί είναι δύσκολοι καιροί, να’ μαστε διχασμένοι.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΔΗΣ
 

Ομιλία που εκφωνήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2008, Κυ-
ριακή, από την κ. Κική Σταυροπούλου – Μέλεγου , Φι-
λόλογο, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 
Τοπικό Διαμέρισμα Θάνα του Δήμου Τρίπολης, από  το 
Κέντρο Καλλιτεχνικής πράξης του Δήμου Τρίπολης 
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θανιωτών «Ο Άγιος Γε-
ώργιος», εις μνήμην του αγωνιστή      του ’21,   Πάνου 
Κολοκοτρώνη.

«Σάρκα μέσα από 
τη σάρκα της ελ-
ληνικής φυλής εί-
μαστε. Σάρκα φλο-
γάτη που πάλλεται 
απ’ αυτό το πονε-
μένο σώμα της Ελ-
λάδας. Ανεβαίνου-
με μέσα στο χρόνο 
κουβαλώντας τους 
Λαιστρυγόνες και 
τους Κύκλωπες, το 
στοιχείο το Οδυσ-
σειακό, την έξαρ-
ση του Αχιλλέα, το 
προαιώνιο μένος· 
κι είναι οι παλάμες 
μας φορτωμένες 
με φως και γνώ-
ση…Ανάσα την 
ανάσα οικοδομού-

με με λογισμό και μ’ όνειρο τα μεγάλα οράματα και 
πεπρωμένα της φυλής τούτης. 
Και τώρα ας ανοίξουμε τα παράθυρα της καρδιάς μας 
και ας αφήσουμε να περπατήσει εντός μας, ο ίσκιος 
των προγόνων μας και να διαφεντέψει ολάκερη την 
ύπαρξη μας ο μύθος και η πράξη της λευτεριάς. Ας 
γνωρίσουμε την άγια φύτρα εκείνης της εποχής, ας 
δώσουμε ακόμα μια ερμηνεία ζωής και ήθους σ’ αυτήν 
την αλησμόνητη ιστορία, ας σταθούμε σ’ έναν ήρωα 
γεμάτο όνειρα και ελπίδες που γεννήθηκε στα σκοτει-
νά  χρόνια της Τουρκοκρατίας, το 1798, στο Λιοντάρι 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«Όταν τιμάς έναν ήρωα 
τιμάς τον ίδιο σου τον εαυτό.»
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της Μεγαλόπολης και έζησε την αυγή της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821, δίνοντας ηρωικά το παρόν ως 
Φιλικός και Οπλαρχηγός. 
 Το όνομά του, γνωστό σ’ ολόκληρη την Πελοπόννησο, 
Πάνος Κολοκοτρώνης του Θεοδώρου. Πρόκειται για 
τον πρωτότοκο γιο του Γέρου του Μοριά, που μεγάλω-
σε στην Ζάκυνθο και έλαβε εκεί σπουδαία μόρφωση 
για τα δεδομένα της εποχής του, ελληνική και ιταλική. 
Συμπλήρωσε τις γνώσεις του και στη σχολή του Γκύλ-
φορδ στην Κέρκυρα με συμμαθητή του τον Τερτσέτη. 
Γνώριζε ακόμα και αρκετά καλά την Ιταλική και τη Γαλ-
λική γλώσσα.
Κατά την σκιαγραφία του Ρηγόπουλου (γραμματέα 
των Κολοκοτρωναίων) ο Πάνος είχε ωραίο ανάστημα 
και ήταν καλοκαμωμένος. Τον χαρακτήριζε σύνεση 
παρόμοια με του πατέρα του, προσήνεια, φρονιμάδα, 
γενναιότητα, δραστηριότητα και αγάπη για την ελευ-
θερία. Είχε ιπποτισμό ανάλογο της συναισθανόμενης 
αξίας του, και φρόντιζε να αποκτά κατ’ εκλογή φί-
λους. 
Έκπληκτοι έμειναν ο Ζαΐμης 
και ο Λόντος, όταν γνώρι-
σαν τον Πάνο στην Μεγάλη 
Κερπινή. Διηγείται πάλι ο 
Ρηγόπουλος :
«Τότε πρώτον εγνώρισαν 
εκ του πλησίον ούτοι τον 
Πάνον. Και ενώ τον υπέ-
θετον όμοιον σχεδόν του 
Γενναίου, του αδελφού του, 
και αγράμματον ως αυτόν 
και τον πατέρα του, είδον 
απεναντίας άνθρωπον μορ-
φωμένον, λόγιον, με νουν 
ικανόν και κρίσιν ορθήν, και 
εθαύμασαν εκφωνήσαντες ενώπιόν μου, ότι ποτέ δεν 
επίστευον ότι ο Κολοκοτρώνης είχε τοιούτον υιόν, και 
ότι ήμεθα ηπατημένοι νομίζοντες ότι όλη η οικογένεια 
του Κολοκοτρώνη είναι αγροίκος, και εβεβαίωσαν ότι 
ποτέ δεν θέλουν αποσπασθεί από την φιλίαν του Κο-
λοκοτρώνη».
Αυτός ο χαρισματικός νέος, το 1818, στη Ζάκυνθο μυ-
ήθηκε από το πατέρα του στη Φιλική Εταιρεία και στην 
ιδέα της επανάστασης και έτσι αμέσως με την έναρξη 
του αγώνα διαπεραιώθηκε από τη Ζάκυνθο στην Ηλεία 
(τέλη Μαρτίου 1821) και έσπευσε να συναντηθεί με 
τον πατέρα του στη Γορτυνία και να δώσει πρόθυμα 
το παρόν στο κάλεσμα της Πατρίδας, καταθέτοντας 
ενώπιον της την αξιοσύνη του μυαλού και του σπα-
θιού του. Τάχθηκε τότε υπό τις διαταγές του Γέρου 
του Μοριά και γρήγορα στάλθηκε στην περιφέρεια της 
Καρύταινας για να συγκεντρώσει στρατεύματα για τις 
ανάγκες της πολιορκίας της Τριπολιτσάς. 
Τον Ιούνιο του ανατέθηκε η αρχηγία του ελληνικού 
στρατοπέδου των Αγίων Θεοδώρων. Δέχτηκε, τότε, 
σφοδρή επίθεση από τους Τούρκους της Τριπολιτσάς 
αλλά κατόρθωσε, εφαρμόζοντας παράτολμη τακτική, 
να τους αντιμετωπίσει με επιτυχία. 
Στο μεταξύ ο αγώνας σιγά – σιγά γενικεύεται στην 
Πελοπόννησο. Και καθώς η ελευθερία πατεί το χώρο 

της Ελλάδας  αναδύονται αργά – αργά από την ψυχή 
των μέχρι τότε περιφρονημένων Ελλήνων, γεμάτες 
ομορφιά και νεότητα, οι μεγάλες ιδέες της ζωής, όχι 
σαν πλάσματα αφηρημένα, αλλά πραγματωμένα αγω-
νίσματα, Ολυμπιακά. Τα ονόματά τους: έθνος, πατρί-
δα, πολιτεία, άνθρωπος και ανθρωπισμός, παλικαριά, 
ελευθερία, αυτοθυσία, αξιοπρέπεια. Και η πραγματω-
σή τους είναι γραμμένη με χρυσά γράμματα : Απελευ-
θέρωση της Καλαμάτας, Εγκατάλειψη της Βοστίτσας 
(Αιγίου) από τους Τούρκους, Όρκος των αγωνιστών 
στη πλατεία του Αγίου Γεωργίου στη Πάτρα από τον 
Παλαιών Πατρών Γερμανό, Νίκη στο Βαλτέτσι, Άλωση 
της Τριπολιτσάς. 
Και ο νεαρός Πάνος Κολοκοτρώνης, ακούραστος και 
αδάμαστος υπηρετεί τις μεγάλες αυτές αξίες και αγω-
νίζεται για την εδραίωση του αγώνα στο Μοριά. Ενι-
σχύει με αρκετούς άνδρες τη φρουρά των στενών της 
Μεγαρίδας και λίγο πριν την Άλωση της Τριπολιτσάς 
συνοδεύει τον Δημήτριο Υψηλάντη στα κορινθιακά 
παράλια, όπου υπήρχε φόβος τουρκικής απόβασης. 

Παράλληλα και οι νίκες των 
Ελλήνων αγωνιστών συνεχί-
ζονται. Ο Αθανάσιος Διάκος 
στην Αλαμάνα και ο Οδυσ-
σέας Ανδρούτσος στο Χάνι 
της Γραβιάς γράφουν σελί-
δες ηρωισμού και δόξας. Ο 
επαναστατικός άνεμος συ-
νεπαίρνει ολόκληρη την Ελ-
λάδα. Εξεγείρονται η Χαλ-
κιδική, η Κρήτη, η Ύδρα, οι 
Σπέτσες, τα Ψαρά, η Σάμος 
και η Χίος. Και η Ελευθερία 
στεφανώνει τα ηρωικά πα-
λικάρια,  που παίρνουν και 

πάλι στα χέρια τους τη μοίρα τους και δίνουν μάχη για 
την ύπαρξή τους. 
Ανάμεσα σ’ όλους αυτούς και ο πρωτότοκος γιος του 
Κολοκοτρώνη, με την πίστη για τα ιερά δίκαια της φυ-
λής μας και την ορμή της νεανικής ηλικίας του (ήταν 
τότε 24 ετών) αναπτύσσει αξιόλογη πολεμική δραστη-
ριότητα κατά την εισβολή της στρατιάς του Δράμαλη 
στη Πελοπόννησο, διότι πράγματι τον Ιούνιο του 1822 
μία αργόσυρτη στρατιά 30.000 ανδρών κινείται απει-
λητικά στην Αργολική πεδιάδα, σίγουρη για τη δύναμή 
της και βέβαιη για τη νίκη της. Ο Μαχμούτ Πασάς Δρά-
μαλης, ικανότατος στρατηγός, δεν πίστευε ποτέ ότι θα 
παγιδευτεί από το γέρο του Μοριά στα Δερβενάκια. 
Ο Πάνος Κολοκοτρώνης δίνει και εδώ το παρόν. Συμ-
βάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ελληνικού στρα-
τοπέδου στους Μύλους της Αργολίδας, είναι από τους 
κυριότερους υπερασπιστές του φρουρίου του Άργους 
κατά την πολιορκία του από τα Τουρκικά στρατεύματα 
και αγωνίζεται με αυταπάρνηση για την αναχαίτιση των 
δυνάμεων του Δράμαλη στην αργολική πεδιάδα. Το 
Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, επικεφαλής 400 στρατι-
ωτών, αποβιβάζεται στις Σπέτσες για να βοηθήσει την 
άμυνα του νησιού, το οποίο κινδύνευε από πιθανή επί-
θεση του τουρκικού στόλου. 
Έτσι η επανάσταση στην Πελοπόννησο εδραιώνεται. 
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Οι αγωνιστές, ο λαός ολάκερος, σηκώνεται από την 
τέφρα του και ξαναφαίνεται ωραίος και ανεπανάλη-
πτος, και φωνάζοντας ‘‘λευτεριά ή θάνατος’’ αφήνει 
την όχθη της λογικής και φτάνει τα σύνορα της ποίη-
σης και του θρύλου.
Όμως εκτός από την ανδρεία και τον πατριωτισμό των 
αγωνιστών, η Επανάσταση χρειαζόταν και ενιαία κε-
ντρική διοίκηση για την οργάνωση των τοπικών διοι-
κήσεων, τον εφοδιασμό του στρατού σε τρόφιμα και 
πολεμοφόδια και το συντονισμένο σχεδιασμό των επι-
χειρήσεων. Η πρώτη συνέλευση στη Μονή των Καλτε-
ζών δημιούργησε προβλήματα και δυσαρέσκειες, εφό-
σον συμμετείχαν μόνο πρόκριτοι, ενώ απουσίαζαν ο 
Κολοκοτρώνης, οι ηγετικές μορφές της Αχαΐας και Κο-
ρινθίας και οι αντιπρόσωποι των νησιών. Η άφιξη του 
Δημ. Υψηλάντη δυσαρέστησε τους προκρίτους των 
οποίων η παράταξη, ενισχύθηκε από τους Φαναριώτες, 
Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και Θεόδωρο Νέγρη. 
Η Α’ Εθνική Συνέλευση έδωσε Σύνταγμα και δυο Σώ-
ματα, το Εκτελεστικό και το Βουλευτικό, που θα απο-
τελούσαν τη διοίκηση. Με πρόεδρο του Εκτελεστικού 
(δηλ. της Κυβέρνησης) τον Αλ. Μαυροκορδάτο και 
του Βουλευτικού το Δημ. Υψηλάντη, φαινόταν ολο-
κάθαρα η προσπάθεια για 
παραγκωνισμό του Δημ. 
Υψηλάντη, του Θ. Κολο-
κοτρώνη και άλλων επιφα-
νών φιλικών. Η επικείμενη 
χορήγηση δανείου από τις 
αγγλικές τράπεζες με υπο-
θήκη τα εθνικά κτήματα και 
η πιθανή εκποίησή τους δη-
μιούργησε προστριβές και 
συγκρούσεις που μόνο ο Θ. 
Κολοκοτρώνης κατάφερε 
να αποτρέψει. 
Η Β’ Εθνική Συνέλευση στο 
Άστρος δεν έλυσε τα προ-
βλήματα  και από το Φθινό-
πωρο του 1823 άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος, στην αρχή 
ως πολιτική διαμάχη και αργότερα από τον Ιούλιο του 
1824, ως τραγική ένοπλη σύγκρουση. Οι αντιθέσεις 
των παρατάξεων, οι προσωπικές φιλοδοξίες, τα ατομι-
κά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα δίχασαν τους 
αγωνιστές και το λαό. Η πρώτη φάση της σύγκρουσης 
είχε ως αφορμή την ανάληψη της προεδρίας του Βου-
λευτικού. Διαμορφώθηκαν δυο παρατάξεις. Η πρώτη 
με επικεφαλής τον Κολοκοτρώνη, ενώ η δεύτερη συ-
σπείρωνε τους σπουδαιότερους προκρίτους της Πελο-
ποννήσου, νησιώτες και Στερεοελλαδίτες. Ο Κολοκο-
τρώνης υπαναχώρησε και το Μάιο του 1824 τελείωσε 
η πρώτη φάση της σύγκρουσης. 
Τα πράγματα έδειξαν ότι επρόκειτο μόνο για απλή ανα-
κωχή. Η δεύτερη φάση του εμφυλίου πολέμου άρχισε 
μετά το Μάιο του 1824.
Στο μεταξύ έφτασαν και τα χρήματα του δανείου, που 
η διαχείρισή τους  ήταν μια πρόσθετη πέτρα σκαν-
δάλου. Άρχισαν προστριβές μέσα στο κυβερνητικό 
σχήμα· οι νησιώτες προσεταιρίστηκαν και τους Στε-
ρεοελλαδίτες και παραμέρισαν τους Πελοποννήσιους 

πρόκριτους. 
Αυτοί οι τελευταίοι δέχτηκαν τώρα τη σύμπραξη του 
Κολοκοτρώνη. Ο Κουντουριώτης προκαλώντας τους 
προκρίτους της Πελοποννήσου έφτασε στο σημείο να 
προτείνει να σταλούν στρατεύματα  στην Πελοπόννη-
σο, να τρέφονται σε βάρος των κατοίκων. 
Τον Ιούλιο του 1824 οι Πελοποννήσιοι αποχώρησαν 
από την κυβέρνηση. Οι ετοιμασίες για το β’ εμφύλιο 
είχαν γίνει· το έναυσμα έδωσε η άρνηση των κατοίκων 
της Τριφυλλίας να πληρώσουν φόρους στην Κυβέρνη-
ση (Κουντουριώτη).
Αυτή έστειλε στρατό να επιβάλει τη θέλησή της. Νική-
θηκαν οι κυβερνητικοί : Οι συγκρούσεις γενικεύτηκαν. 
Η κυβέρνηση με τα χρήματα του δανείου κίνησε Στε-
ρεοελλαδίτες ενάντια στους Πελοποννήσιους. Επικε-
φαλής ήταν ο Κωλέττης. 
Μέσα σ’ αυτό τον κυκεώνα των παθών βρέθηκε όπως 
και όλοι οι Έλληνες και ο Πάνος Κολοκοτρώνης η 
δράση του οποίου τώρα ήταν κυρίως πολιτική και 
συνδέθηκε με τις εμφύλιες διενέξεις ανάμεσα στους 
«στρατιωτικούς» και τους «πολιτικούς» Υποστηρίζο-
ντας τις θέσεις του πατέρα του πολιτεύτηκε σε πολ-
λές περιπτώσεις δυναμικά. Άλλωστε, ως φρούραρχος 

του Ναυπλίου (Νοέμβριος 
1822 – Ιούνιος 1824), του 
κυριότερου ερείσματος 
των «στρατιωτικών» και 
της Κολοκοτρωνέικης πα-
ράταξης, βρισκόταν συ-
νεχώς στο προσκήνιο της 
εσωτερικής διαμάχης. Το 
1823 παντρεύτηκε εκεί, 
στο Ναύπλιο, που βρισκό-
ταν, την Ελένη, την κόρη 
της Μπουμπουλίνας . 
Μετά την παράδοση 
του Ναυπλίου στην κυ-
βέρνηση του Γεωργίου 
Κουντουριώτη, ο Πάνος 

Κολοκοτρώνης υπακούοντας σε εντολή του Εκτελε-
στικού αποσύρθηκε στο στρατόπεδο της Αχαΐας (Ιού-
λιος 1824). Οι νέες όμως διώξεις της παράταξης του 
από τους κυβερνητικούς τον ανάγκασαν να κινηθεί με 
το σώμα του στην επαρχία της Αρκαδίας για να υπερα-
σπιστεί τους οπαδούς του πατέρα του, εναντίον των 
οποίων είχαν στραφεί μεγάλες κυβερνητικές δυνάμεις 
(τέλη Οκτωβρίου 1824). Ύστερα από την απώθηση και 
τη διάλυση τους ξεκίνησε για την Τριπολιτσά (αρχές 
Νοεμβρίου). 
Αφού συναντήθηκε στο Καμάρι με τον αδελφό του 
Γενναίο Κολοκοτρώνη, ο Πάνος Κολοκοτρώνης πορεύ-
τηκε προς το χωριό Βουνό, όπου είχαν συγκεντρωθεί 
κυβερνητικά στρατεύματα. Κατά την πορεία όμως οι 
άνδρες του πανικοβλήθηκαν  από ψευδή διάδοση για 
αιφνιδιαστική επίθεση των αντιπάλων και διαλύθηκαν. 
Τότε ο Πάνος, που έμεινε μόνο με τρεις άνδρες, τον 
Γιαννάκη Βανκιώτη, τον υπασπιστή του, τον Ανάστο Σι-
αμαράνη, τον τσαούση του, δηλαδή φροντιστή του και 
το Θεόδωρο Ρηγόπουλο, γραμματέα των Κολοκοτρω-
ναίων, πήρε το δρόμο για τη Σελίμνα όπου βρισκόταν 
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ο πατέρας του. Έπεσε όμως σε κυβερνητική ενέδρα 
σε ένα δρόμο πίσω από το χωριό Θάνα, που οδηγεί στο 
χωριό Μπεσίρι, στη θέση Ζαϊμια (13 Νοεμβρίου 1824). 
Οι τέσσερις άνδρες άκουσαν από μακριά έναν πυ-
ροβολισμό και η βολή έπεσε μπροστά από το άλογο 
του Πάνου και αφού στράφηκαν είδαν στη ράχη δυο 
στρατιώτας που φορούσαν σαρίκια, ο ένας λευκό και 
ο άλλος μαύρο ή πράσινο, από τους οποίους ο ένας πυ-
ροβόλησε όπως φαίνεται όχι γιατί πίστευε ότι θα τους 
πετύχαινε, γιατί βρίσκονταν μακριά, αλλά για να τους 
δείξει ότι καταδιώκονταν. Και ενώ ο Βανκιώτης έλε-
γε στον Πάνο ‘‘τράβα, βρε παιδί, γρήγορα, να μη μας 
στραβώσουν οι παλιάνθρωποι’’, πυροβόλησε εναντίον 
τους και ο δεύτερος στρατιώτης, η βολή του οποίου 
ερχόμενη από ψηλά πέρασε δίπλα στο αυτί του Ρη-
γόπουλου, και κτύπησε τον Πάνο στο πίσω μέρος της 
κεφαλής του, βγαίνοντας κάτω από το σιαγόνι του. Ο 
θάνατος του νέου υπήρξε ακαριαίος. Ο νεκρός έπεσε 
από το άλογο, που ετράπη σε φυγή και ο Ρηγόπουλος 
μόλις που πρόλαβε να το πιάσει. 
Εκεί κοντά, πίσω από πέτρες που σχημάτιζαν βράχο πα-
ραμόνευαν 25 με 30 άνδρες με επικεφαλής τον Κότζιο, 
Βούλγαρη, οι οποίοι, παρόλο που πέρασαν από μπρο-
στά τους οι 4 άνδρες, δεν τους πυροβόλησαν, αν και 
τους αναγνώρισαν. Όμως, εμπόδισαν τους τρεις συ-
νοδούς  του Πάνου να περιμαζέψουν το νεκρό σώμα 
του παλικαριού και απειλώντας τους, τους ανάγκασαν 
να τραπούν σε φυγή αφήνοντας τους να πάρουν μόνο 
το άλογό του Πάνου. Οι εχθροί δεν τους κατεδίωξαν, 
ούτε τους πυροβόλησαν αλλά επιδόθησαν στη λαφυ-
ραγώγηση του νεκρού, τον οποίο απογύμνωσαν ακόμη 
και από τα ρούχα του. 
Αξίζει εδώ να παρουσιαστεί, παρενθετικά, το ακόλου-
θο σχετικό περιστατικό που αναφέρει ο Θεόδωρος Ρη-
γόπουλος : «Το Σεπτέμβριο του 1825, (αφού ο Κολο-
κοτρώνης είχε αποφυλακιστεί και ήταν αρχηγός των 
στρατευμάτων Πελοποννήσου), οι δυο φονιάδες του 
Πάνου υπηρετούσανε ‘‘εις σμυρναίϊκον λεγόμενον 
σώμα, υπό τον Κολοκοτρώνιν και τούτο διατελούν’’ και 
‘‘εγνωρίσθησαν από τα οποία έφερον πράγματα του 
Πάνου, ως από το σιλάχι του, το αργυρούν φυσεκλίκι, 
το χαρμπί και άλλα». Τρέμανε όταν τους είδε ο Γενναί-
ος και είπανε ότι ‘‘τυχαίως εφονεύθη παρ’ αυτόν ο Πά-
νος’’. Ο Γενναίος δεν τους πείραξε, διέταξε και τους 
δώσανε ρούμι, κρασί και φαγητό και τους έστειλε με 
συνοδεία στο Άστρος για να φύγουν απ’ την Πελοπόν-
νησο. Και όταν αντάμωσε με τον πατέρα του και του 
τα διηγήθηκε, του απάντησε ο Κολοκοτρώνης : «Έκα-
μες πολύ καλά ως Κολοκοτρώνης. Αν τους σκότωνες 
δεν ήσουν παιδί μου, δεν ήσουν Κολοκοτρώνης αλλά 
μούλος (νόθος) »».  
Η 13η Νοεμβρίου του 1824 υπήρξε μέρα αποφράδα 
για τους περισσότερους Έλληνες. Η οικογένεια των 
Κολοκοτρωναίων έχασε το καλύτερο βλαστάρι της και 
οι υπόλοιποι στερήθηκαν ένα νέο με πολλά προσόντα, 
που θα μπορούσε να βοηθήσει την πατρίδα του αποτε-
λεσματικά σε δύσκολους καιρούς. 
Ο θάνατος του κατελύπησε εχθρούς και φίλους και 
επέφερε τα ολέθρια κατόπιν στην πατρίδα συμβάντα, 
δηλαδή τη συνέχιση του εμφυλίου, την φυλάκιση των 
αρχηγών και αρχόντων και την επιδρομή του Ιμπρα-

ήμ. 
Ο γέρο – Κολοκοτρώνης μένοντας στη Συλίμνα, όπως 
είπαν, ήταν ανήσυχος καθ’ όλη την ημέρα, ως να προ-
έβλεπε κάτι δυσάρεστο, δε μπορούσε να σταθεί κάπου 
ήρεμος και συνέχεια με το τηλεσκόπιο ανεβαίνοντας τα 
υψώματα παρατηρούσε κατά τα μέρη που βρίσκονταν 
ο Πάνος με τους άνδρες του. Και αφού έως το βράδυ 
δεν είχε νέα του φώναξε ‘‘διατί δεν μου το ελέγατε ότι 
εφονεύθει ο Πάνος;’’ Όμως μόλις την ώρα εκείνη είχε 
φθάσει η είδηση και ενώ κανείς δεν τον ενημέρωνε, 
τους έβλεπε όλους να είναι κατηφείς. Τέλος αποφά-
σισαν την νύχτα να του ανακοινώσουν το θλιβερό γε-
γονός, το οποίο άκουσε με αταραξία και γενναιότητα. 
Ζήτησε να δει, το Ρηγόπουλο, όμως η τριμελής συνο-
δεία του Πάνου δεν είχε φθάσει ακόμη στη Συλίμνα 
λόγω σφοδράς βροχάς που συνάντησε. Εξάλλου το 
δυσάρεστο γεγονός του θανάτου του Πάνου είχε συμ-
βεί στις 4 το απόγευμα της προηγούμενης μέρας και 
οι αποστάσεις καλυπτόμενες βαδίζοντας δεν ήταν και 
πολύ μικρές. Το πρωί ο Κολοκοτρώνης συνάντησε το 
Ρηγόπουλο ‘‘Που είν’ ο Πάνος Θοδωράκη;’’ Τον ρώτη-
σε και απομακρύνθηκε, γιατί τα μάτια του πλημμύρι-
σαν δάκρυα. Τη νύχτα έστειλαν στρατιώτες και μετέ-
φεραν το σώμα του άτυχου νέου, που ενταφίασαν στο 
προαύλιο της εκκλησίας της Συλίμνας.
Ο Φωτάκος αναφέρει ότι ο Κολοκοτρώνης δεν παρε-
βρέθηκε στην ταφή του Πάνου «διότι ελυπήθη πολύ, 
όχι διότι έχασε το καλόν του παιδί, όχι διότι εσκοτώθη, 
αλλά διότι εσκοτώθη εις εμφύλιον και άδοξον πόλε-
μον…».
Για το πόσο αγαπητός ήτανε σε όλη την Πελοπόννησο, 
σημειώνει τα εξής χαρακτηριστικά, ο ίδιος απομνη-
μονεύ-ματογράφος που βρισκότανε τότε στο πατρι-
κό του σπίτι στα Μαγούλιανα : «Εκεί ήλθεν η είδησις 
του θανάτου του την νύκτα της 13 ξημέρωμα 14, ήτις, 
ετρόμαξε πολύ τους ανθρώπους, και πολλαί γυναίκες 
από την λύπην των απέβαλον, διότι ο Πάνος ήτο καλό-
γνωμος και κοσμοαγάπητος, και αγαπάτο από όλην την 
Πελοπόννησον».
Στο έργο του «Βίοι Πελοποννήσίων Ανδρών» ο Φω-
τάκος γράφει ότι με το σκοτωμό του Πάνου Κολοκο-
τρώνη, «εχάθη πολύτιμος και πεπαιδευμένος στρα-
τιωτικός, διότι εσπούδασεν εις την Ακαδημίαν της 
Κέρκυρας, εγνώριζεν εντελώς την παλαιάν γλώσσαν 
μας την Ελληνικήν, ήτο μαθηματικός άριστος, εγνώ-
ριζε προσέτι καλώς την Ιταλικήν  γλώσσαν και ολίγον 
την Γαλλικήν, και εν ολίγοις ήτον ο δεύτερος του πο-
λυμαθεστάτου Γ. Σέκερη, διότι τότε η Πελοπόννησος 
δεν είχεν άλλους τοιούτους». 
Ο Ζαΐμης και ο Λόντος που είχαν γνωρίσει στο παρελ-
θόν τον Πάνο και είχαν εντυπωσιαστεί από την προ-
σωπικότητά του, θρήνησαν βαρέως τον υιό του Κο-
λοκοτρώνη. Ο Ζαΐμης που βρισκόταν στο Λεβίδι, όταν 
άκουσε το θάνατο του Πάνου, έκλαυσε ως να έχασε 
αδελφό και δυο ημέρας έμεινε άσιτος λέγοντας, ότι η 
πατρίδα στερήθηκε ενός μεγάλου κατά την αξία και το 
όνομα ανδρός, η δε Κολοκοτρωνιακή οικογένεια συνε-
τάφη μετά του Πάνου. Και ο Λόντος εθρήνησε επίσης 
το θάνατο του Πάνου, κι αυτό διότι από τη μια μεριά 
οι δυο αυτοί προύχοντες εκτιμούσαν την ικανότητα 
και το σταθερό χαρακτήρα του νέου και από την άλλη 
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διότι κατέχοντος του Κολοκοτρώνη μια τόσο επίσημη 
θέση στην Ελλάδα, ήθελαν να έχουν έναν εκ της οικο-
γένειας αυτής μετά του οποίου θα ‘‘συνεξηγώνται’’ και 
θα ‘‘συμπράττουν’’. Τον εθρήνησαν προ πάντων διότι 
«ήτο Πελοποννήσιος και ετίμα αυτήν» δηλ. την Πελο-
πόννησο. 
Και ο Βόρειο-ελλαδίτης αγωνιστής Νικόλαος Κασο-
μούλης, που γνώρισε τον Πάνο Κολοκοτρώνη στην 
Τριπολιτσά, μετά την άλωση της, γράφει : «Τα χαρα-
κτηριστικά εκείνου του νέου δεν παρομοίαζον με του 
πατρός του · το φέρσιμόν του ήτον πολλά ήσυχον και 
ατάραχον, μ’ εφάνη, και από την ομιλίαν αμέσως ότι 
δεν ήτον πεζός αλλά με γνώσεις και άνθρωπος του κό-
σμου». 
Αυτόν τον εξαίρετο άνθρωπο έχασε η πατρίδα, θύμα 
μιας αδελφοκτόνου διαμάχης, θύμα της αδυναμί-
ας ορισμένων πολιτικών να ελέγχουν την πλεονεξία 
τους, την αρχομανία τους και τα ληστρικά ένστικτά 
τους, θύμα της μικρότητας ορισμένων και της φιλαρ-
γυρίας τους που τους τύφλωνε και δεν μπορούσαν να 
αντιληφθούν ότι με τη συμπεριφορά τους οδηγούσαν 
στο θάνατο άξιους αγωνιστές και κήδευαν ολίγον και 
ολίγον την ίδια την Επανάσταση.
Ο αδελφός του Πάνου ο Γενναίος Κολοκοτρώνης που 
δεν είχε την μόρφωση, το χαρακτήρα και τα προσόντα 
του Πάνου έγινε πρωθυπουργός, αργότερα. Εύκολα 
αντιλαμβάνεται κανείς  ότι ο Πάνος θα μπορούσε πολ-
λά να προσφέρει από μια τέτοια θέση. Μπορεί πολλά 
δεινά να απέφευγε και πολλά καλά να αποκόμιζε από 
αυτόν τον νέο ο ελληνικός λαός. Ο Γέρος του Μοριά 
θα κληθεί για άλλη μια φορά να σώσει την Πελοπόννη-
σο και κατ΄ επέκταση την Ελλάδα. Η γενναιότητά του, 
το μεγαλείο της ψυχής του, η ικανότητά του να συγ-
χωρεί όσους  τον έβλαψαν και οι συνεχείς εκκλήσεις 
του προς τους Έλληνες να ρίξουν στο λάκκο τα αδελ-
φοκτόνα μίση αποδεικνύει περίτρανα πως ο Πάνος Κο-
λοκοτρώνης που χάθηκε, ήταν άξιο τέκνο ηρωικού πα-
τρός, ηρωικού όχι μόνο στις πολεμικές συγκρούσεις 
αλλά και στις καθημερινές ανθρώπινες στιγμές. 
Και αυτό είναι που μας κάνει να λυπούμεθα διπλά για 
την απώλεια ενός τέτοιου φερέλπιδα νέου, που χάθη-
κε τόσο γρήγορα και τόσο άδικα, χωρίς να προλάβει 
να καταθέσει όλο το απόθεμα μόρφωσης και ήθους 
που έκρυβε μέσα του, κληρονομιά μοναδική, ιερή πα-
ρακαταθήκη από τον πρώτο αγωνιστή του ’21 το γέρο 
του Μοριά, Κολοκοτρώνη. 
Ευλαβείς προσκυνητές προσφέρουμε θυμίαμα δόξας 
και τιμής σ’ αυτό το παλικάρι που αγωνίσθηκε με αυ-
ταπάρνηση, για να εδραιωθεί η επανάσταση στο Μο-
ριά κατά τα πρώτα έτη του αγώνα και που ατύχησε να 
δώσει τη ζωή του ανάλωμα στις διχόνοιες, στα μίση 
και στις σκοπιμότητες μιας σκοτεινής ιστορικής περι-
όδου. Και ας ευχηθούμε όλοι να μην ευδοκιμήσουν 
μέσα στην εθνική μας οικογένεια άλλα τέτοια σπέρμα-
τα διχοστασίας και ακαταλόγιστης τάσης για προσωπι-
κή ανάδειξη και επιβολή πολλές φορές συνοδευόμενη 
και από ιδιοτελείς οικονομικούς στόχους.»

Την τελευταία συνάντηση με τους συγχωριανούς μας 
για το έτος 2008 είχε ο Σύλλογος στις 25 Δεκεμβρίου, 
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο πνευματικό 
μας κέντρο, προσφέροντας σπιτικά γλυκά, ζεστό καφέ, 
αναψυκτικά. Ανταλλάξαμε ευχές για έναν καλλίτερο 
χρόνο, ευχηθήκαμε «Χρόνια Πολλά» στους εορτάζο-
ντας και δώσαμε ραντεβού για… του χρόνου!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΥΓΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ. ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ.
 
Στις 18-1-2009 ο πολιτιστικός μας Σύλλογος έκοψε την 
Πρωτοχρονιάτικη πίτα του, σε μια κατάμεστη αίθου-
σα, με πολλά σπιτικά γλυκά και ένα φιλικό περιβάλλον. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο κ. Λαμπρόπουλος 
Παναγιώτης τέως περιφερειάρχης, ο κ. Λαμπρόπου-
λος Χρήστος, αρχιτέκτων, πολιτικός μηχανικός, ο κ. 

Γρηγοράκος, αντιδήμαρχος, ο κ. Κούρος, πρόεδρος 
του ΚΑΠΗ, ο κ. Δούρος Δημήτριος, αντινομάρχης, η κ. 
Παναγοπούλου Γεωργία, εξαίρετη παιδίατρος και μά-
χιμος στα πολιτικά δρώμενα της πόλης μας, ο κ. Παυ-
λής, πρόεδρος εμπορικού επιμελητηρίου, ο αειθαλής 
κ. Κωτσιόπουλος Ανδρέας πρόεδρος της Ε.Δ.Ι.Α.Π, ο κ. 
Κωνσταντούρος Αναστάσιος πρόεδρος Αρκάδων λο-
γοτεχνών, ο κ. Μπακομιχάλης Γεώργιος πρόεδρος της 
Σκακιστικής ομάδας Τρίπολης, η πρόεδρος του Πολι-
τιστικού Συλλόγου του Δ.Δ. Περπαταρίου κ. Χουχου-
λή και προς το τέλος μας τίμησε και ο κ. Σμυρνιώτης, 
μάχιμος πολιτικός αντιπολιτεύεται τον νυν Νομάρχη 
Τρίπολης. Την όλη εκδήλωση χαιρέτησαν οι κ. Λα-
μπρόπουλος, Κούρος, Κωτσιόπουλος, Παναγοπούλου, 
Παυλής. Επίσης χαιρετισμό απέστειλαν οι κ. κ. Τατού-
λης κι Βαλασόπουλος. Εψάλλη το απολυτίκιο του Αγ. 
Βασιλείου από τις γλυκές κυρίες που εκπροσωπούσαν 
τον Ορφέα και τον πρόεδρό τους κ. Νασιόπουλο. Το 
φλουρί έτυχε στον οδηγό του Δέσποτα και το τράβηξε 
ο πιο «μικρός» της παρέας κ. Μαυραγάνης. Ο Σύλλογος 
συγχαίρει όλους τους κατοίκους που αγκαλιάζουν με 
ιδιαίτερο ζήλο όλες τις εκδηλώσεις και ενδιαφέρονται 
για τον τόπο τους. Ο πρόεδρος Πατέρας Δημήτριος, 
ευχαρίστησε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και 
ευχήθηκε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, υγεία κι ευτυχία σ’ όλο τον 
κόσμο. Ανανεώνουμε την νέα σύσμιξη την πρώτη (1) 
Μάρτη στον αποκριάτικο χορό μας που θα γίνει στον 
Μάη Θανασάκο στις 8 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί με 
τις παρέες σας για ένα τρελό ξεφάντωμα...
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ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Πριν λίγες ημέρες βρεθήκαμε στην δυσάρεστη θέση, 
Παλλάντιο, Θάνα, Μάκρη και Εύανδρος να δίνουμε 
αγώνα για να αποτρέψουμε την καταστροφή μιας με-
γάλης και όχι τυχαίας περιοχής από την επεξεργασία, 
ουσιαστικά τοποθέτηση των σκουπιδιών στην θέση 
που είναι το Λατομείο του κ. Χόντου ( Λούτου).Ένας 
χώρος που έχει αφήσει αρκετές πληγές στην ευρύ-
τερη περιοχή από την λειτουργία του λατομείου, εδώ 
και τριάντα χρόνια περίπου.( Τοποθέτηση αδρανών 
υλικών σε καλλιεργήσιμη γη, βύθιση πολλών πηγαδιών 
από τα ανεξέλεγκτα φουρνέλα, καταστροφή δρόμων 
από τα φορτηγά, σκόνη που κάθεται στα οπωροφόρα 
και τα νεκρώνει κ.λ.π. Δεν γνωρίζουν οι υπεύθυνοι και 
αρχιτέκτονες του σχεδιασμού αυτού, πως στην περι-

οχή υπάρχουν πάνω από διακόσια πηγάδια, τα νερά 
του Ελάφου ποταμού (Βαλτετσόρεμα) οδηγούνται στη 
λίμνη Τάκα, διεθνώς προστατευμένο πάρκο υδροβιό-
τοπου; Και καλά η μόλυνση που θα προκαλέσουν στον 
υδροφόρο ορίζοντα δεν τους νοιάζει, μα δίπλα εκεί 
υπάρχει το Αρχαίο Παλλάντιο, ούτε αυτό το λαμβά-
νουν υπόψη τους; Όχι Κύριοι! Δεν θα συναινέσουμε 
στην παραφροσύνη, στην τσαπατσουλιά και το έγκλη-
μα που πάτε να διαπράξετε. Είχατε περισσότερο από 
20 χρόνια να σχεδιάσετε με ασφάλεια την διαχείριση 
των σκουπιδιών μα δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Του-
λάχιστον αν και αργά ξεκινήστε από αύριο με τα πιο 
απλά. Επικηρύξτε τα κουτάκια αναψυκτικών, μπύρας, 
πλαστικά μπουκάλια και γυάλινα, χαρτί  και ξύλα και 
θα δείτε πόσο εύκολα γίνεται η διαλογή στην πηγή! 
Αναγραφόμενη τιμή επάνω – 2 – 3 λεπτά το ένα, έτσι 
για να μην κοροϊδεύει ο ένας τον άλλο. Μας αναφέ-
ρατε πως στις προηγμένες χώρες λειτουργούν δεμα-
τοποιητές μέσα σε πόλεις χωρίς κανένα πρόβλημα. 
Αν κάποτε συμπεριφερθούμε κι εμείς σαν προηγμένη 
χώρα, τότε θα δεματοποιούμε  δίπλα στο Δημαρχείο 
και δεν θα ενοχλείται κανείς. Ως τότε βρείτε την λύση 
με σωστά μέτρα και κριτήρια και όχι με αποφάσεις που 
θ’ αποβούν καταστροφικές στο περιβάλλον και τους 
κατοίκους της γύρω περιοχής..
                                                                                                                                                      

                                         ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟς ΤΑΚΙς 

Η στήλη συγχαίρει τους αρμοδίους που χειρίζονται 
την περάτωση του νεκροταφείου. Οι εργασίες σύμφω-
να με πληροφορίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και 
σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο να δεχθεί τους πρώτους 
«ενοίκους». Μπράβο παιδιά.
 
Υ.Γ.   Ο Σύλλογος έλαβε την κάτωθι επιστολή από την 
επιτροπή που χειρίζεται το όλο θέμα του Νεκροταφεί-
ου και την δημοσιεύει αυτούσια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
 

Το τελευταίο εξάμηνο άλλοι έξι συγχωριανοί μας 
αποχαιρέτισαν για πάντα. Θα σας θυμόμαστε πάντα.
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ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ
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Πρίν το ‘21
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ
Πηγή
1)Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης (Σπυρ. Τρικούπης – 1860)
2)Η Επανάσταση του 1821 (ΔΕΚ /ΓΕΣ -1983)

Ποια  η θέση των Ελλήνων και Τούρκων πριν το 1821, 
περιγράφεται συνοπτικά και επακριβώς από τον Ιστο-
ρικό της Επανάστασης  τον  Σπυρίδωνα Τρικούπη, το 
1860.
«Αδύνατον  να  διατηρηθεί Αμετάβλητος η πολιτική 
θέσις δύο Εθνών, κατοικούντων ένα και τον αυτόν τό-
πον, όταν το Δεσπόζον (Τούρκοι) διαμένει στάσιμον, 
το δε Δεσποζόμενον (Έλληνες) προοδεύει. 
Η  πολιτική, των Εθνών τούτων μεταβολή καθίσταται 
έτι μάλλον βεβαία, αν  τα Έθνη ταύτα έχωσι, διάφο-
ρο καταγωγή, πρεσβεύουν  διάφορο θρησκεία, Λαλώ-
σι διάφορο Γλώσσαν, ζώσι μακρά πάσης προς άλληλα 
συγγενικής επιμιξίας, θεωρούνται  αμοιβαίως  ως  βέ-
βηλα  και  μισώνται».
Η  Αγάπη προς  την  Ελευθερίαν  είναι έμφυτος  εις  τις 
καρδίες των ανθρώπων, και  οσάκις  η κοινωνία  δεν 
παρέχει υπέρ της Ελευθερίας στοιχειώδεις  εγγυήσεις, 
τότε  ο  κοινωνικός βίος καθίσταται βαρύς  ζυγός.
Το σύμβολο  των  Επαναστατημένων Ελλήνων θα  εί-
ναι  ΗΕΑ  –  ΗΘΣ  (Η   ΕλευθερίΑ   Ή   ΘάνατοΣ).

Πολλοί  τότε, προτιμώντες την Ελευθερία απαρνού-
νται τις παρεχόμενες από το Δυνάστη κοινωνικές απο-
λαβές, και οικειοθελώς σαν τ΄ αγρίμια  πλακωμένοι  
ημέρα  και νύκτα εις αγρίους τόπους και προκειμένου  
να  συντηρήσουν την προσωπική Ελευθερία και την 
φυσική  τους  ύπαρξη, καταντούν λυμεώνες όλης της 

κοινωνίας.
Έτσι  προέκυψε  η  τάξη  των  ΚΛΕΦΤΩΝ.
Οι Κλέφτες διεκρίνοντο για τον πολεμικό τους χαρα-
κτήρα και ως μόνο πόρο, δόξα και ασφάλεια είχαν τα 
όπλα τους «… για στρώμα έχουμε τη μαύρη γη προ-
σκέφαλο λιθάρια και για κλινοσκεπάσματα  τον ουρα-
νό με τ΄ άστρα».
Η τάξη των Κλεφτών προήγαγε τη δημιουργία άλλης 
ενόπλου τάξης των ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ τουτέστιν ενόπλων 
Χριστιανών, που ετάσσοντο από την Τουρκική εξουσία 
για την προστασία των τόπων και των εγκατοίκων από 
τους Κλέφτες.
Έτσι επολλαπλασιάζοντο οι ένοπλοι Χριστιανοί, εγυ-
μνάζοντο εις τα πολεμικά, υπερέβαινον την Δουλικήν 
κατάστασίν των, και αποτελούσαν πολύτιμο κεφάλαιο 
για τον Αγώνα του Έθνους.
Παράλληλα το σύστημα Δημογεροντίας, δημιουργού-
σε μια ψευδαίσθησι  ημιαυτονομίας στους Ραγιάδες 
και κρατούσε ανοικτό το μυαλό και το φρόνημα εν 
μέσω του πολιτικού θανάτου, που είχε επιβάλει ο βάρ-
βαρος Τουρκικός ζυγός.
Επί πλέον οι Έλληνες της Ξενητειάς, είχαν προοδεύ-
σει, είχαν καταλάβει σημαντικές θέσεις, είχαν δημι-
ουργήσει πλούτο.
Η ναυτοσύνη μπήκε στον αγώνα με 176 πλοία μικρά 
και μεγάλα, εξοπλισμένα με κανόνια. Οι καπεταναίοι 
Ύδρας, Σπετσών, Ψαρών και Κάσου – Καρπάθου, εί-
χαν συγκεντρώσει πλούτο, και Διέθεσαν πολλά στον 
Αγώνα.
Η μακρά δουλεία, η βαναυσότης του δυνάστη η αιμα-
τηρή και βάρβαρη καταστολή προηγούμενων κινημά-
των, δημιούργησαν την ανάγκη προετοιμασίας του 
Ξεσηκωμού.
Είναι  χαρακτηριστικό ότι  η  ψυχή της προετοιμασίας 
του Αγώνα η «Εταιρεία  των  Φιλικών» η πιο γνωστή 
σαν «Φιλική Εταιρεία» ήταν δημιούργημα  άσημων  αν-
θρώπων  χωρίς αξιώματα και τίτλου, «η Εταιρεία των 
Εμποράκων».
Το 1814 ο Νικόλαος Σκουφάς στην Οδησσό συνέλαβε 
την ιδέα δημιουργίας  την  ιδέα  δημιουργίας  Πολιτι-
κής Εταιρείας. 
Η αρχική συγκρότηση της Εταιρείας ήταν:

Νικόλαος  Σκουφάς• 
Αθανάσιος  Τσακάλωφ• 
Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος• 
Εμμανουήλ  Ξάνθος• 

Ο  όρκος  των  Φιλικών …. Βαρύς. 
«… ορκιζόμεθα δε  προ πάντων ότι μεταξύ ημών και 
των τυράννων της πατρίδος, το Πύρ  και  ο Σίδηρος 
είναι   τα  μόνα  μέσα  της  διαλλαγής.Εάν δε ήθελε 

αναιρέσωμεν…….
Το  όνομά  μας  να  παραδίδεται  εις  το  αιώνιον 

ανάθεμα και την κατάρα  των  ομογενών μας.
Το  αίμα  μας  να  χυθή…..

Το δε σώμα μας μη αξιούμενο ταφής
να γίνει βορά των θηρίων και των ορνέων».

 
Η  Φιλική Εταιρεία αντιμετωπίζει στην αρχή τη δυσπι-

IΣΤΟΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
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στία των πλούσιων της Οδησσού. Αυτό τους κάνει να 
συνειδητοποιήσουν ότι χρειάζονται κάποιο μεγάλο 
όνομα. Απευθύνονται πρώτα στον Ιωάννη Καποδί-
στρια, Υπουργό των Εξωτερικών του Τσάρου Αλεξάν-
δρου της Ρωσίας.
Θα αρνηθεί, προβάλλοντας πολιτικά κριτήρια, όπως 
η θέση της Ιεράς Συμμαχίας (Μέττερνιχ), η θέση της 
Ρωσίας σαν εγγυητή της Ειρήνης στην Ευρώπη κ.λπ.
Στρέφονται στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, Στρατηγό 
Πρίγκιπα και Υπασπιστή του Τσάρου της Ρωσίας.
Δέχεται  και  ορίζεται  Αρχηγός.
Οι «Φιλικοί» διαρρέουν επιτηδείως τα περί Υπερτάτης 
Αοράτου Αρχής.
Η παρουσία του Πρίγκιπα Υψηλάντη τους διευκολύνει. 
Αφήνουν να διαρρέει ότι ο ίδιος ο Τσάρος Αλέξανδρος 
είναι πίσω από την Φιλική 
Εταιρεία.
Οι  εγγραφές νέων μελών 
και οι προσφορές σε χρήμα, 
πολλαπλασιάζονται.
Καπεταναίοι  και  Προύχο-
ντες του Σκλαβωμένου Γέ-
νους Μυούνται στην  Εται-
ρεία.
Σέκερης, Ολύμπιος, Κολο-
κοτρώνης, Πάγκαλος, Πα-
παφλέσσας, Ριζάρης, Πα-
τσιμάδης, Δημητρόπουλος, 
Χρυσοπάθης, Αναγνωστα-
ράς, Γαλάτης, Πετρόμπεης  
Μαυρομιχάλης, Καμαρινός,  
Παπαρρηγόπουλος………
ΣΗΜ: 

«Τον Γαλάτη  τον εκτέλεσε στην Ερμιόνη ο Δημη-1. 
τρόπουλος διότι  κατεχράσθη  και  κατεσπατάλησε 
30.000 γρόσια που είχε προσφέρει ο Καποδίστρι-
ας εξ ονόματος του Τσάρου και κατέστη ύποπτος 
προδοσίας.
Τον δε Καμαρινό άνθρωπο εντιμότατο και ακέραιο 2. 
τον δολοφόνησαν οι Φιλικοί δια να μην αποκαλύ-
ψει στον Πετρόμπεη ότι  δεν  υπήρχε  Υπερτάτη  
Αρχή.

Η  Φιλική  Εταιρεία  κατώρθωσε  να συνδέση  τους 
εκτός και εντός της  Ελλάδος, προετοίμασε και  ήνοιξε 
τον Αγώνα δια της Μυστηριώδους  Συνεργασίας της.
Οι  Φιλικοί  ήταν  οργανωμένοι  σε  (7) επτά  βαθμούς: 
1)  Βλάμης  (αδελφοποιητός),  2)  Συστημένος,  3)  Ιερέ-
ας,  4)  Ποιμένας,  5)  Αρχιποιμένας,  6)  Αφιερωμένος,  
7)  Αρχηγός  Αφιερωμένων.
Οι  δύο  τελευταίοι  βαθμοί  ήταν  Στρατιωτικοί  βαθ-
μοί.
 Εν τω μεταξύ ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων έχει κινηθεί 
ενάντια στο Δοβλέτι.
Εναντίον του ο Σουλτάνος στέλνει τον εμπειροπόλεμο 
και σκληροτράχηλο Χουρσίτ Πασά της Τριπολιτσάς.

Η εξουσία των Τούρκων θεώρησε ασφαλή την Πελο-
πόννησο και την άφησε με μικρές φρουρές.
Ο ίδιος ο Χουρσίτ είχε αφήσει την οικογένειά του στην 
Τριπολιτσά. Η  στιγμή  είναι ευνοϊκή.
Παρ΄ όλες τις παλινωδίες, τους δισταγμούς και την 

άκρα επιφυλακτικότητα, προεστών και  Π. Π. Γερμα-
νού,  που εξεδίωξαν τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Δι-
καίο – Παπαφλέσσα, με την εντολή «… να απέλθη εις 
τα ίδια και να ησυχάζη…»,
Είχε μαζευτεί  πολύ εύφλεκτος ύλη και αρκούσε μια 
σπίθα για να ανάψη η φωτιά.
Έτσι την 23η Μαρτίου 1821 ο Πετρόμπεης Μαυρομι-
χάλης, επικεφαλής των «Σπαρτιατικών» Στρατευμά-
των – Μανιατών με τους Αναγνωσταρά, Κολοκοτρώ-
νη, Κεφάλα, Πλαπούτα, Μούρτζινο, Παπαφλέσσα με 
τα παλληκάρια τους, μπαίνουν στην Καλαμάτα και την 
απελευθερώνουν.
Γίνεται Λειτουργία – Δοξολογία στο Εκκλησάκι των 
Αγίων Αποστόλων.
Από ΄κει ο Αρχηγός των «Σπαρτιατών»  απευθύνει Δια-

κήρυξη προς τις  Ευρωπαϊ-
κές Δυνάμεις.
Η Φωτιά άναψε. Θα  πυρ-
πολήση την Τουρκιά.  Τα  
Λιοντάρια  του Μοριά, οι  
Σταυραετοί της Ρούμελης, 
οι Θαλασσομάχοι του Αι-
γαίου θα γράψουν  σελί-
δες Δόξας, Μεγαλείου και 
Άφθαστου Ηρωϊσμού.
«Ο Θεός έβαλε  την υπο-
γραφή Του και  δεν την 
παίρνει πίσω», είπε ο Στρα-
τηγός Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης.
Ο  Ελληνισμός  Αφυπνί-
σθηκε!

  «Επί τον Υμηττόν
  εβλάστησε η Δάφνη
  φύλλον ιερόν, στολίζει
  το  ηρειπωμένο λείψανο
  του Παρθενώνος».

Θέλει αρετή  και  τόλμη  η Ελευθερία
Όσοι  το  χάλκεον  χέρι

βαρύ  του  φόβου  αισθάνονται
ζυγόν  Δουλείας  ας  έχωσι»

    
Για  τη θυσία  των παλληκαριών του Ιερού Λόχου του 
Αλεξάνδρου Υψηλάντη,  στο Δραγατσάνι: 

«Ας  μη  βρέξη  ποτέ  το  Σύννεφο
και  ο  Άνεμος  σκληρός  ας  μη  σκορπίση

το  χώμα  το  μακάριον  που  σας  σκεπάζει»
      
και  για  σύγχρονους  Έλληνες 

«Πως, πως  της  ταλαιπώρου
Πατρίδος  δεν  πασχίζετε
να σώσητε τον στέφανον

από τα χέρια ανόσια
ληστών  τοσούτων».

    Ανδρέας  Κάλβος 
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Ξεχασμένες Ιστορίες

Αντίκρισε το 
φως γύρω 
το 1900 περί-
που, μια επο-
χή απόλυτης 
καταστροφής 
από τους πο-
λέμους, φτώ-
χεια, επιδη-
μίες. Κάθε 

ανδρόγυνο αράδιαζε και καμιά δεκαριά παι-
διά. Όσα ζήσουν… Θέριζαν οι αρρώστιες, 
η πείνα… Αλλοίμονο στα σπιτικά που τους 
έλαχαν πολλά «τσουπιά» έτσι ονόμαζαν τα 
κορίτσια. Μεγάλο βάσανο για τις φτωχές 
οικογένειες, πως θα τα πάντρευαν χωρίς 
προίκα; Σ’ ένα τέτοιο φτωχόσπιτο   γεννή-
θηκε και η μικρή, της ιστορίας μας… Είχαν 
προηγηθεί ένας μεγαλύτερος αδελφός και 
μια αδελφή. Θα ήταν δέκα - έντεκα ετών, 
όταν πέθανε η μάννα, έμειναν ορφανά. Πέ-
ρασε λίγος καιρός, μπήκε μητριά στο σπίτι. 
Το μεγαλύτερο κορίτσι, δεκάξι – δεκαεφτά 
το πάντρεψαν σε κάποιο απόμακρο χωριό, 
τα βάρη έπεσαν όλα στη μικρή. Μα αυτή 
δεν ήταν άλλο «μικρή». Είχε μεγαλώσει 
πριν την ώρα της… Πλύσιμο (στη σκάφη 
με αλισίβα από στάχτη), μπάλωμα, ζύμω-
μα, σκούπισμα, φροντίδα των κατοικίδιων 
ζώων, νερό από το πηγάδι και τέλος τον 
λίγο χρόνο που έμενε, στον Αργαλειό, να 
μαζέψει την προίκα της…Πόση καλοσύνη 
και αγάπη μπορεί να δείξει μια μητριά στα 
προγόνια της; Σε λίγα χρόνια η οικογένεια 
όλο και μεγάλωνε, το προκομμένο κορί-
τσι το ήθελαν πολλοί στη δούλεψή τους… 
Υπηρέτρια στην Αθήνα, μάζεψε τα λιγοστά 
ρουχαλάκια του και με δάκρυα στα μάτια 
έφυγε ν’ ανταμώσει την σκληρή του μοί-
ρα…-Να μην αντιμιλάς παιδάκι μου, να κά-
νεις υπομονή, μέχρι να συνηθίσεις… Υπο-
μονή είναι το γιατρικό των φτωχών, των 
απελπισμένων. Εκεί που όλα χάνονται, είναι 

το τελευταίο αποκούμπι…Υπομονή φτωχό 
κορίτσι, πέντε – δέκα – είκοσι χρόνια… πάει 
πέρασε πια. Όλα άλλαξαν…Οι εικόνες και ο 
κόσμος, αυτός ο κόσμος που δεν αγαπά, δε 
συμπονά, ο αδυσώπητος κόσμος…Πότε χό-
ρευε το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας στο μυα-
λό της, άλλοτε αλυχτούσε, πληγωμένο ζώο 
που ψυχορραγεί κι άλλοτε βούλιαζε και χα-
νόταν τσακισμένο καράβι, σ’ ανταριασμένο 
κύμα. Είκοσι και πλέον χρόνια έμεινε στην 
Αθήνα υπηρέτρια…Σε παλαιότερες εποχές 
θα την ονομάζαμε σκλάβα, δούλη που ο 
κύριος της είχε το δικαίωμα ακόμα και της 
θανάτωσης…Η μικρή υπέστη κάτι χειρότε-
ρο, «ψυχική θανάτωση». Είναι κάτι παρα-
πάνω από σίγουρο πως αυτή την κοπέλα, 
δεν υπήρχε εργασία που θα μπορούσε να 
την τρομάξει, καμιά βαναυσότητα δεν θα 
της σάλευε το νου…Όμως η ψυχική βία, το 
στράγγισμα της ψυχής, πώς να το πολεμή-
σει ένα άβγαλτο χωριατοκόριτσο; Σε ποια 
αγκαλιά να γείρει και να πει τον πόνο του; 
Μετά από τόσα χρόνια, μάζεψε την «προίκα 
της» σ’ ένα σεντόνι, την φόρτωσε στον ώμο 
και ήρθε με τα πόδια στο χωριό. Ζούσε σ’ 
ένα δικό της κόσμο, απρόσιτο, που κανείς 
πλέον δεν θα μπορούσε να διαταράξει… Σε 
όποιο σπίτι έμπαινε, άνθιζαν τα λουλούδια 
στις γλάστρες, μοσχοβολούσε το σπιτικό, 
όλα χαμογελούσαν… Χτύπησε την πρώτη 
πόρτα κάποιου συγγενή.
 
- Θα κάνω όλες τις δουλειές, δεν θέλω πλε-
ρωμές. Κοιμάμαι στο κατώγι με τα ζωντα-
νά, δεν σας γίνομε βάρος…Εκεί δίπλα στα 
ζωντανά κοιμόταν στα περισσότερα σπίτια. 
Σε λίγες ημέρες το σπιτικό άλλαζε όψη. Ο 
στάβλος άστραφτε, καθαρός ασβεστωμέ-
νος όπως η αυλή και οι γύρω μάντρες. Άρ-
χιζε σούρουπο ακόμα, με το λάλημα του πε-
τεινού και τελείωνε αργά το βράδυ, χωρίς 
ποτέ να γογγύξει. Τότε που το μαγείρεμα 
γινόταν στο «φουρνόλακα» με την πυρο-

ΤΑΚΙς ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟς                                                                   
«Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό 
περπάτει…»
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στιά και ξύλα να καίνε από κάτω, τα καζά-
νια και οι τεντζερέδες γίνονταν κατάμαυρα 
από την καπνιά. Μονάχα της «Κόρης» τα 
σκεύη έλαμπαν μέσα κι έξω…Άμμο και στά-
χτη στην κάλτσα και τα κατσαρολικά «ψυ-
χορραγούσαν» στα χέρια της, έλαμπαν σαν 
καινούργια. Σαν έπιανε η Άνοιξη άρπαζε τα 
βαριά ρούχα, κουβέρτες, μπατανίες, κου-
ρελούδες και πρώτη στο ποτάμι στο Προ. 
Όλη την ημέρα με τον κόπανο τα έκανε ν’ 
αστράφτουν. Τ’ άπλωνε στα γύρω βράχια 
να στραγγίσουν και το κοντόβραδο στάζο-
ντας στους ώμους τα μετέφερε στο σπίτι. 
Ποτέ δεν την είδε κανείς να κάθεται. Όταν 
έφερνε βόλτα τις δουλειές του σπιτιού, άρ-
παζε το μαχαίρι και ξεχυνόταν για χόρτα. Σε 
λίγες ώρες γέμιζε δύο σάκους μεγάλους, 
καθαρισμένα, πλυμένα. Συνήθως πήγαινε 
Παρασκευή, το Σάββατο τα πουλούσε στην 
αγορά και πρώτη ξεπουλούσε…Με τα λίγα 
χρήματα αγόραζε τα απαραίτητα, κλωστές, 
λίγο ύφασμα για κανένα μπάλωμα, καμιά 
πλάκα σαπούνι. Κατά τον Μάη μήνα ανθίζει 
στο χωριό η αφαλλαρίδα, ένα μικρό αγκάθι 
με κιτρινωπό λουλούδι και αιχμηρές βελό-
νες. Όταν ήταν έτοιμο για θερισμό, ήξερε 
η Κόρη, σηκωνόταν πολύ πρωί με δροσιά 
να μην τρυπάει και θέριζε ολόκληρες θη-
μωνιές! Κατόπιν χώριζε τόσα – όσα μπο-
ρούσες να αδράξεις στην χούφτα σου, τα 
έδενε περίτεχνα με σύρμα και σπάγκο και 
έφτιαχνε τα περίφημα σαρώματα που σκού-
πιζαν τις αυλές, μαντριά και γενικά ήταν 
ανθεκτικά σε ανώμαλες επιφάνειες. Ποτέ 
δε σταματούσε αυτή η γυναίκα! Σκούπιζε, 
έπλενε, συγύριζε, έγνεθε όλη μέρα! – Δεν 
σταματάς λίγο να πάρεις μια ανάσα;  

- Σαν πάω στου «Κούτρη» θα ησυχάσω μια 
για πάντα…Εννοούσε το νεκροταφείο. Μα 
κάποτε έρχονταν τα φαντάσματα του μυα-
λού της, η κακοποιημένη ψυχή φούσκωνε 
κι άρχιζε ένα παραμιλητό πόνου και οργής. 
Φώναζε κι έβριζε με ακατάληπτα λόγια, πε-
τροβολούσε τους τοίχους, την τύχη της, 
την αδικία που της έγινε…Φτωχό κορίτσι 
σου κλέψαν τη χαρά, δεν ξημέρωσε ποτέ 
για σένα…Περνούσαν μια δυο ώρες, όλα 
ησύχαζαν, κόπαζε η τρικυμία. Έπιανε ξανά 
δουλειά, με μεγαλύτερη μανία, χωρίς στα-

ματημό… Να ξεφεύγει της καταδίκης, τ’ 
άγριου ποδοβολητού που την κυνηγούσε, 
να γδικιέται τ’ άδικο…Κάποιο χειμωνιάτι-
κο βράδυ καθώς έγνεθε με το λυχνάρι στο 
στάβλο συγγενικού σπιτιού, άκουσε κλά-
ματα, φωνές στο πάνω δωμάτιο. Σε λίγο 
τα πράγματα αγρίευαν όλο και πιο πολύ. 
Το κλάμα δυνάμωνε κι ο ήχος της λουρί-
δας σφύριζε σαν φίδι στο σώμα του μικρού 
παιδιού. Πήρε το λυχνάρι κι ανέβηκε επάνω 
να ιδεί τι συμβαίνει. Πάγωσε σαν αντίκρισε 
τον έξαλλο πατέρα να έχει κρεμάσει από 
τον «πάτερο» τον μεγάλο του γιο και να 
τον δέρνει ανηλεώς… Όρμισε στο συρτάρι 
κι άρπαξε το κουζινομάχαιρο ουρλιάζοντας: 
Παλιάνθρωπε τι κάνεις εκεί! θα σε σφάξω! 
Έγινε καπνός ο σκληρός πατέρας, πλησίασε 
τον μικρό κραδαίνοντας το μαχαίρι, πάνια-
σε αυτός νομίζοντας θα τον σφάξει, άρχισε 
να τσιρίζει…Σκάσε κακό χρόνο νάχεις, τι 
τούκανες πάλι; έκοψε το σχοινί, το λευτέ-
ρωσε…Ναρθείς να κοιμηθούμε μαζί απόψε, 
να περάσει η μάνιτα του πατέρα σου. Ο μι-
κρός ανατρίχιασε, φοβόταν μην την πιάσει 
καμιά κρίσει τη νύχτα… Εντάξει είμαι θεία, 
θα κοιμηθώ στο ταβάνι αν χρειαστεί, πή-
γαινε για ύπνο, φχαριστώ. Δεν άντεχε τους 
τσακωμούς, την βία, να δέρνουν οι γονείς 
τα παιδιά τους. Μετά από λίγες μέρες, μά-
ζεψε τα μπογαλάκια της κι έφυγε…Όλες οι 
πόρτες ήσαν ανοιχτές. Μα αυτή θα πήγαινε 
εκεί που ένοιωθε πως την αγαπούσαν, την 
σέβονταν. Να ξεκινήσει και πάλι να γυαλί-
σει τα μαύρα τεντζερέδια, να φυτέψει βα-
σιλικά και μαντζουράνες, ν’ ασπρίσει τις αυ-
λές και τους στάβλους… Είχε την χάρη και 
την ευλογία του Θεού, μα η κοινωνία των 
ανθρώπων την καταδίκασε… Χρυσοχέρα 
Κόρη, έρχονται κάτι νύχτες που ακούγεται 
ακόμη το τετράστιχο που ψιθύριζες. Κοιμή-
σου καλή μου…
  

Μη με στέλνεις μάνα
σε ξένα γονικά

δούλα τους να γίνω
πάει χάθηκα…  
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Γράμματα του 
κόσμου

Τι ιαχέ κε τι φονέ χθές στην μικρή μας πόλη! Εις τας πλατήας και οδούς, εξεχηθήκαν όλοι.
«Έρχονται οι πωλητικοί», αναφονούν με πάθος. «Φθάνη το τσίρκο της Βουλής, φένοντε εις το βάθος!»

Εμπρός πάη ο Πρωθιππουργός, εντός χρησής αμάξης, πρότος στους λόγους τους παχής
 κε τελεφτέος στις πράξης.

Περί… ήθους και διαφθοράς, τον κώδων είνε κρούον, μα απ’ τα πολλά «ταρατατζούμ» 
κανείς δεν είνε ακούον.

Στα οπίσθιά του ο Ρουσό, εκπρωσοπόν το Κώμα, που δι’ έκδοσιν συζήγου του τον κράζουνε ακόμα.
Όν θρήσκος κε εβέσθητος, με μιαν ψηχήν πεδίου, εδόρησε δημόσιαν γην, Μονήν Βατοπεδίου.

Ακολουθεί του ΥΠ- ΕΧΩ- ΔΕ ο φόβος και ο τρόμος! Ένα οικοπεδάκη ήθελε, να κτίσει παρανόμος.
Ως ιππουργός αφάνησεν λιμνών και ποταμίων, διετήρησε όμως εν ζωή, ρυπαίνον λατομήον.

Ιδού πιο πίσο, εις φαλακρός, φήλαξ της Ναφτιλίας, περιπωλών με κότερον όλας τας παραλήας.
Μία ετερίαν έκανε οφ- σορ, με το υστέρημά του, κι εφθής την παρεχόρησε στη δόλια πεθερά του!

Ω, να κε του Πωλιτισμού ο ιππουργός ο μέγας! Που για το ντόπιγκ πρόσφατα εβράβεφσε τον ΣΕΓΑΣ!
Δια τέχνας κι Πολιτισμούς δεν έχει το Ταμείον, αφού όλα εξωδέφθησαν, στα των Ζαχοπουλείων!

 «Βρε σεις» φωνάζει ο λαός, « ο Οικονομήας που είνε;» -Νάτος εκεί είνε, κρήβετε πίσο απ’ τις κουρτίνε!.
Τρέμον κε οδηρόμενος τους λέη ο Αλογοσκούφης: Μην μου ζητάτε άλλα λεφτά, δεν έχω ο μαγκούφης!

«Ρεζίλη μας κατάντησε ο απολογιζμός μας, κι είνε να πάη στο διάολο ο πρόϋπολογιζμός μας.
Δεν βλέπεται πληθορισμόν, ακρίβηα, ανεργήα; Ελεημοσύνη Χριστιανοί, δόστε στην Εφορήα!»

Μα, να  το Τσίρκο ακολουθούν πολλόν άλλον κωμάτων, μήπως μας απαλλάκσουνε των Νεοδυμοκράτων.
Μπρός πάη ο θίασος ΠΑΣ-ΣΟΚ μετά φονόν κε κρότον, ο πρότος δέρνει τους πολλούς 

κε οι πολλοί τον πρότον
«Χρηάζετε ομόνοια πεδιά», ο Γιόργος διακηρήσει, «πρέπει να ξεπεράσομεν την τελεφτέα κρίση.
Πος γίναμ’ έτσι χριστιανοί γαμότο κίνημά μας, να μην γνορίζει η δεξιά τι κάνη η αριστερά μας;».

«Για ειδέστε κε τον ΣΥΡΕΙ- ΖΑ που ακολουθεί ορέος, σηνάμενος – κουνάμενος, όστε να δήχνει νέος.
Που τουφεκάνε όλοι αυτοί; κι εμείς θα τουφεκάμε! Μήπος μαζή στις εκλογές μπορέσουμε να πάμε».

«Για φέρτε εδώ τα ποσοστά: εμής εικοσιενέα, κε πάνο – κάτο δέκα αφτοί… μπρός για μια Ελλάδα νέα!
Δεν λέω να μην πιστέβομεν στον σοσιαλησμόν μας, μη ήμεθα όμος λησμονόν 

και των λογαριαζμών μας!».
Λήγο πιο πίσο όλον αυτόν, τρόπεα κυματίζον, βαδίζουν οι του ΚΟΥ – ΚΟΥ – Ε, τους άλλους σατιρίζον:
«Είνε σαφές πος όλοι αφτοί που εμπρός πάνε με τάξη, ανήκουν στο κεφάλεο και στην άρχουσα τάξη».

Απόλεσαν την εργατιά, τον έντιμο αγρότη, τον φοιτιτή, τον σπουδαστή κε κάθε στρατιότη.
Μόνον εμάς δεν συνκινεί η άθληα εξουσήα, άλλοστε φένετε ότι απ’αλλού μπήκαμε στην πορήα!

Κε πριν το ΛΑΟΣ ακουστή, ακούστηκε ο λαός μας: Ρε δεν μας παρατάτε εσής κι ο προβληματιζμός σας!
Για ιδέστε μπας μια ιδέα καλή, σας κατεβή στην κούτρα, γιατί κι οι ντομάτες είνε ακριβές, 

που σας πετώ στα μούτρα!

ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΜΠΟΣΤ
τχ28 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΩΝ ΚΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ… ΤΣΙΡΚΟ!

ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΥΝΤΗΣ 
Καθηγητής Πανεπιστημίου.



  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΑΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  ΤΕΥΧΟΣ 8Ο

21

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΘΑΝΙΩΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στον ετήσιο Αποκριάτικο Χορό του Συλλόγου μας 
που θα γίνει την Κυριακή 1 Μαρτίου 2009 & ώρα 20:00 στο κέντρο 

«Μαϊθανασάκος» Τρίπολης.  
Με εκτίμηση το Δ.Σ.

Τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ
(Μουσική, Φαγητό, Ποτά, Αναψυκτικά)
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Βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη παγκόσμια οικονομι-
κή κρίση που ξεκίνησε από την Αμερική με κατάρρευ-
ση του χρηματοπιστωτικού συστήματος των μεγαλύ-
τερων τραπεζών της χώρας, καθώς και την πτώχευση 
βιομηχανικών κολοσσών που επί εκατό και πλέον χρό-
νια κατείχαν την κορωνίδα της βαριάς βιομηχανίας 
του κόσμου. Η οικονομική «νόσος» μετεπήδησε στην 
Ευρώπη, όπως Αγγλία, Ολλανδία. Ιρλανδία και Ισπανία, 
έδωσε έντονα σημεία ύπαρξης στις μεγάλες Ασιατικές 
χώρες και δυστυχώς έμμεσα χτυπά την πόρτα της Ελ-
λάδος με πρώτη αποδεικτική μαρτυρία την κατακόρυ-
φη πτώση του χρηματιστήριου Αθηνών που ήδη μέσα 
σε δύο μήνες ξεπέρασε το 60%. Οι ειδικοί οικονομο-
λόγοι και οι τραπεζίτες παρομοιάζουν το φαινόμενο με 
το κραχ του 1929 που 
έπληξε τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερι-
κής και εκφράζουν το 
φόβο ότι σήμερα η κρί-
ση μπορεί να επεκταθεί 
στην Ευρώπη γενικά 
και στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες της Ασίας 
καθώς και της Νότι-
ας Αμερικής η και της 
Αυστραλίας έτσι ώστε 
η οικονομική κατάρ-
ρευση να πλήξει την 
παραγωγική διαδικα-
σία και κατ’ ακολουθία 
την απασχόληση και να 
οδηγήσει σε οικονομι-
κή κρίση Των μικρών και μεσαίων νοικοκυριών με απρό-
βλεπτες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις ή και γνωστών 
από το παρελθόν κοινωνικές εκρήξεις. Είναι γεγονός 
ότι η χώρα μας όπως και οι λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
λαμβάνουν προληπτικά μέτρα προς αντιμετώπιση της 
επερχομένης οικονομικής κρίσης και σε κοινές συσκέ-
ψεις προσπαθούν να εξεύρουν τρόπο περιορισμού των 
δυσμενών επιπτώσεων, τόσο στην παραγωγή γενικώς 
όσο και στην απασχόληση ιδιαίτερα των μικρομεσαίων 
τάξεων, όπου το μεροκάματο αποτελεί τη βασική πηγή 
διαβίωσης των οικογενειών. 
Στην Ελλάδα η ατομική ιδιοκτησία και κυρίως η κατοι-
κία θεωρείται πρώτιστο αγαθό και η προσπάθεια όλων, 
κυρίως των νέων ζευγαριών είναι πως θα αποκτήσουν 
το δικό τους σπίτι, όχι μόνον για να μην πληρώνουν 
ενοίκιο αλλά η αδυναμία του Έλληνα είναι να έχει μό-
νιμη κατοικία την οποία διαμορφώνει στις δικές του 
απαιτήσεις. Η κατοικία όμως γενικά πέραν της ικανο-
ποίησης της ανωτέρω επιθυμίας αποτελεί έναν βασικό 
παράγοντα της οικονομίας και κυρίως της απασχόλη-
σης. Σε μια συνήθη κατοικία, μικρά ή μεγάλη (πολυ-
κατοικία) υπεισέρχονται 120 έως130 οικοδομικά υλικά, 

από το κοινό σκυρόδεμα έως το κλειδί του δωματίου 
και της ντουλάπας, τα οποία ξεκινούν από την παραγω-
γή σε βιομηχανίες η βιοτεχνίες και μέσω καταστημά-
των, συνεργείων και εργατών καταλήγουν στο τελευ-
ταίο προορισμό τους που είναι η κατοικία. Πέραν των 
ενσωματωμένων οικοδομικών υλικών η κατασκευή 
μιας οικοδομής απασχολεί 25 έως 30 συνεργεία από 
εξειδικευμένους τεχνίτες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες 
και απλούς εργάτες τα έσοδα των οποίων, ημερομί-
σθια, μισθοί και κέρδη διαχέονται επίσης στην αγορά 
συνήθως γύρω από την οικοδομή όπου κατά κανόνα οι 
εργαζόμενοι και επαγγελματίες έχουν τη μόνιμη κα-
τοικία τους και τις συντηρούμενες οικογένειές τους. 
Στην Αρκαδία όπου η βιομηχανική παραγωγή είναι 

περιορισμένη, ενώ πα-
ρουσιάζεται μία συνε-
χής αύξηση του τουρι-
στικού τομέα ιδιαίτερα 
την χειμερινή περίοδο, 
ο τομέας της ανοικο-
δόμησης ένα βασικό 
παράγοντα αφ’ ενός 
στην απασχόληση του 
εργατοτεχνικού προ-
σωπικού και αφ’ ετέ-
ρου στην ενίσχυση του 
τουριστικού ρεύματος 
από όπου επίσης ενι-
σχύονται πολλά και μι-
κρά επαγγέλματα στη 
στέγαση, τη διατροφή 
και την ψυχαγωγία των 

τουριστών εσωτερικού και εξωτερικού. Είναι λοιπόν 
χρήσιμο και αναγκαίο στην παρούσα περίοδο της γε-
νικότερης οικονομικής κρίσης και της λήψεως μέτρων 
αντιμετώπισής της, η οικοδομή εν γένει να ενισχυθεί 
μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να 
περιορισθεί το αναμενόμενο φαινόμενο της ανεργίας 
και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η τουριστική εξυπηρέ-
τηση της περιοχής με την μείωση των επιτοκίων στα 
στεγαστικά δάνεια των τραπεζών. Όμοια μέτρα οφεί-
λουν να ληφθούν και στον τομέα των περιφερειακών 
δημοσίων και δημοτικών έργων  μέσω των οποίων επι-
τυγχάνεται αύξηση της απασχόλησης αλλά και διασπο-
ρά των δημοσίων δαπανών στον εργατικό κόσμο της 
επαρχίας μέσω του οποίου συντηρούνται μικρά και με-
σαία καταστήματα και κυρίως η διάθεση των αγροτι-
κών προϊόντων. Οι βουλευτές μας και οι άρχοντες της 
τοπικής και Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης έχουν χρέος 
να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή με παρεμ-
βάσεις τους στα αρμόδια Υπουργεία και προς την κυ-
βέρνηση γενικότερα.

ΟΙΚΟΔΟΜΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παναγιώτης Λαμπρόπουλος
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ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

Η στήλη της εφημερίδας μας καρτερεί να δημοσιεύσει και τα δικά σας ποιήματα

Ποίηση είναι…Γλυκό κελάηδημα πουλιού, σε ανθισμένο κλώνο…
 Ερωτική συνδιάλεξη, με τ’ ουρανού αστέρια…

Ορκωμοσία

Ορκίζομαι να λέω πάντα την αλήθεια…
(η μάνα μου με γέννησε με το χέρι στην καρδιά)

Για να λέω πάντα την αλήθεια.
Παντού την αλήθεια.

Όλη την αλήθεια.

Κι αν μου κόψουν το χέρι
Να μείνουν τ’  αχνάρια του στο στήθος μου:

Ορκίζομαι να λέω την αλήθεια.
Ορκίζομαι να ξεχάσω πως στον κόσμο 

Υπάρχουν και τα ψέματα.
Τα ερωτικά ψέματα.
Τα «ζωτικά» ψέματα.

Τα κάθε είδους ψέματα.
Εγώ θα λέω την αλήθεια.

Την πάσα αλήθεια.
Την πικρή και την γλυκιά.
Την μικρή και την βαριά.

Ακόμη και την αλήθεια την α ι ώ ν ι α
Κι ας μην κρατά. Ούτε ένα λάλημα του κόκορα.

                                                                                                                                                      
              ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ 

                                                                                                                                
(Το σπαθί και το φιλί)

Αποκριάτικο τραγούδι

Πέντε ποντικοί και δεκαοχτώ νυφίτσες
Γάμο κάνανε κοντή, νεραντζούλα φουντωτή.

Γάμο κάνανε μ’ ένα σπυρί σιτάρι.
Το αλέθανε στου σφοντυλιού την τρούπα,

Το σακιάζανε στης ψείρας το τομάρι,
Το φορτώνανε στου ψύλλου τα καπούλια.

Ψείρα ζύμωνε, κόνιδα κοσκινάει, 
να κι ο ψύλλαρος συμποδαυλάει τον φούρνο.

Σπίθα πέταξε του καίει το ποδάρι.
Σκούζει, βάζει τη φωνή, το ποδάρι με πονεί!

Φέρτε το γιατρό γειτόνοι
γιατί ο ψύλλος δεν γλυτώνει…

Από το βιβλίο του διδασκάλου Δημητρίου Β. Βίγλα
ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ (σελ.119)
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ΘΕΜΑΤΑ
 ΥΓΕΙΑΣ

Το «στρες» και η καρδιά.

Δρ Βασιλείου Βασίλειος
Επιμελητής Α’ ΓΠΝ Τρίπολης

Οι επιπτώσεις του στρες στην υγεία και ιδιαίτερα 
στις παθήσεις της καρδιάς, κερδίζουν αυξανόμε-
νο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. 
Στους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για πάθη-
ση των στεφανιαίων αρτηριών, όπως η χοληστε-
ρόλη, το κάπνισμα, η υπέρταση και ο διαβήτης, 
δεν περιλαμβάνεται το στρες. Ο λόγος είναι ότι ο 
βαθμός του στρες εί-
ναι κάτι υποκειμενικό 
και δύσκολο να με-
τρηθεί. Έτσι έμεινε 
έξω από τις μεγάλες 
μελέτες που εντόπι-
σαν τους παράγοντες 
κινδύνου.

Τι είναι ΣΤΡΕΣ;
 Ο όρος χρησιμο-
ποιείται τόσο για να 
υποδηλώνει τις εξω-
τερικές πιέσεις στη 
ζωή μας, όσο και την 
επιβάρυνση ή τις αυ-
ξημένες απαιτήσεις 
που επιβάλλονται 
στον οργανισμό μας. 
Το στρες, ή ένταση 
στα ελληνικά, μπο-
ρεί να είναι ευχάρι-
στο και δημιουργικό, 
όπως όταν ασχολού-
μαστε με δουλειά που 
προσφέρει ικανοποίηση ή με αγαπημένο σπορ. 
Σ’αυτές τις περιπτώσεις, το στρες όχι μόνο δεν 
είναι βλαβερό, αλλά μπορεί να είναι και ευεργετι-
κό για την υγεία. Γι’αυτό ονομάζεται στα αγγλικά 
και “eustress”. Αντίθετα, ένταση που συνοδεύεται 
από αρνητικά συναισθήματα όπως άγχος, φόβος, 
οργή και πικρία, προκαλεί στο οργανισμό μας αλ-
λαγές που μπορούν να είναι επιβλαβείς για την 
υγεία, γι’αυτό ονομάζεται και “distress”.

Τις αλλαγές στον οργανισμό που προκαλεί το 
στρες, τις επινόησε η φύση σαν μηχανισμό επιβί-
ωσης. Όταν βρισκόμαστε σε συνθήκες που απει-
λούν τη ζωή μας, τότε ο εγκέφαλος μας σημαίνει 
συναγερμό με διέγερση του συμπαθητικού νευ-
ρικού συστήματος. Τα επίπεδα της αδρεναλίνης 
ανεβαίνουν, η πίεση ανεβαίνει, η καρδιά κτυπά 

γρύγορα, ο μυι-
κός τόνος αυξά-
νει και είμαστε 
έτοιμοι να πολε-
μήσουμε ή να το 
βάλουμε στα πό-
δια. Το πρόβλημα 
είναι ότι ο οργα-
νισμός δεν μπο-
ρεί να ξεχωρίσει 
αν η απειλή εί-
ναι πραγματική ή 
μόνο στο μυαλό 
μας. Αρκεί κάπο-
τε και μία σκέψη 
για κάτι κακό να 
μας προκαλέσει 
πανικό, να ανε-
βεί η πίεση και ο 
σφυγμός και να 
αυξηθούν κατα-
κόρυφα οι ανά-
γκες της καρδιάς 
σε οξυγόνο. Ακό-
μα χειρότερα, αυ-

ξάνονται και η χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια 
και επίσης η τάση γαι δημιουργία θρόμβων. Την 
αυξημένη τάση γαι πήξη του αίματος την παράγει 
το σώμα ώστε να σταματούν οι αιμορραγίες σε 
περίπτωση τραυματισμού. Σ’ ένα ασθενή, όμως, 
μία κρίση οργής είναι δυνατό να οδηγήσει σε 
σύσπαση των αγγείων και θρόμβωση με ολέθρια 
αποτελέσματα. Ευτυχώς, όμως, το σώμα μας δια-
θέτει εκτός από το σύστημα συναγερμού και δρά-
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σης, που είναι το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, 
το αντίθετό του, το παρασυμπαθητικό. Το παρα-
συμπαθητικό είναι το σύστημα χαλάρωσης, που 
υπερισχύει όταν ξεκουραζόμαστε πχ μετά από 
ένα γεύμα. Ο σφυγμός γίνεται πιο αργός, το δέρ-
μα πιο ζεστό, οι μυς χαλαρώνουν και η αρτηριακή 
πίεση χαμηλώνει.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι είναι δυνατό 
ένα άτομο να μάθει να χαλαρώνει νοητικά και σω-
ματικά και με τη χαλάρωση γίνονται ευεργετικές 
αλλαγές στον οργανισμό μας.
 
Η αρτηριακή πίεση χαμηλώνει, ο σφυγμός γίνε-
ται πιο αργός, μειώνεται η τάση για δημιουργία 
θρόμβων, μειώνονται η χοληστερόλη και τα τρι-
γλυκερίδια, βελτιώνεται ακόμα και η άμυνα του 
οργανισμού, δηλαδή ενδυναμώνεται το ανο-
σοποιητικό σύστημα. Ειναι τόσο ενδιαφέρον το 
θέμα, που υπάρχει νέος κλάδος στην ιατρική, η 
ψυχο-νευρο ανοσολογία, που μελετά τις επιπτώ-
σεις της σκέψης και των συναισθημάτων στην 
άμυνα του αργανισμού. Εχουν βρεθεί μάλιστα 
υποδοχείς για τους νευρομεταβιβαστές στα λευ-
κά αιμοσφαίρια της κυκλοφορίας. Μπορούμε να 
πούμε ότι το σώμα μας επηρεάζεται από την κάθε 
σκέψη.
 
Τις εντάσεις της καθημερινής ζωής είναι σχεδόν 
αδύνατο να αποφύγουμε. Το να είμαστε όμως σε 
ένταση το βράδυ, επειδή οργιστήκαμε το πρωί 
στο γραφείο, μπορούμε να μάθουμε να το απο-
φεύγουμε και να σταματήσουμε να έχουμε το 
νευρικό μας σύστημα σε μόνιμη κατάσταση συ-
ναγερμού.
 

Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Ντιούκ, που δη-
μοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 1997, έδειξε ότι 
άτομα με πάθηση των στεφανιαίων, που πήραν 
μαθήματα ελέγχου του στρες, είχαν πολύ λιγότε-
ρα εμφράγματα και στηθαγχικά επεισόδια.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΣ;
 
Οι μέθοδοι μπορούν να χωριστούν σε φυσικές 
και νοητικές.
 
Ο πιο απλός φυσικός τρόπος  χαλάρωσης είναι 
η άσκηση, μετά από ένα σβέλτο περίπατο οι μυς 
χαλαρώνουν, ο σφυγμός επιβραδύνεται και νίω-
θουμε ωραία. Είναι από τις πιο αποτελεσματικές 
μεθόδους ελέγχου του στρες και δεν χρειάζεται 
εκπαίδευση.
 
Στις νοητικές μεθόδους ελέχγου του στρες από 
τις πιο αποτελεσματικές είναι ο ησυχασμός που 
επίσης ονομάζεται διαλογισμός, όπου επιδιώκου-
με να σταματήσει ο νους να τρέχει σε διάφορες 
σκέψεις. Επειδή τώρα ο νους είναι σχεδόν αδύ-
νατο να μη σκέφτεται, αφήνουμε το νου να ασχο-
λείται με μία μόνο σκέψη ή φράση που μας ται-
ριάζει, όπως μία λέξη ή σύντομη προσευχή. Στο 
πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ, ο Χέμπερτ Μπένσον 
μελέτησε μοναχούς που ασκούσαν την αδιάλει-
πτη νοερή προσευχή, επαναλαμβάνοντας νοερά 
το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» και βρήκε 

ότι μαζί με τον ησυχασμό του εγκεφάλου, ησυ-
χάζει τοσο το σώμα, που ο μεταβολισμός γίνεται 
ακόμα πιο αργός απ’ότι όταν κοιμόμαστε.
Άσκηση, ησυχασμός του νου, θετικές σκέψεις και 
συναισθήματα, είναι ο τρόπος ελέγχου του στρες 
για καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής.
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Γαλακτομπούρεκο 

ΥΛΙΚΑ

1 κιλό Ζάχαρη
½ κιλό Σιμιγδάλι
4 κιλά Γάλα
6 Αυγά
150γραμ Βούτυρο λιωμένο
½ κιλό Φύλλο Κρούστας
Για το σιρόπι:
1 ποτήρι Νερό
1 ποτήρι Ζάχαρη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Πρώτα ρίχνουμε τη ζάχαρη στην κατσαρόλα και αμέσως μετά 
τα αυγά. Ανακατεύουμε καλά τα 2 υλικά με τον αναδευτήρα. 
Στη συνέχεια, προσθέτουμε το γάλα και εξακολουθούμε να 
χτυπάμε.
Βάζουμε την κατσαρόλα με το μίγμα στη φωτιά, σε μέτρια 
θερμοκρασία, και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να λιώσει η 
ζάχαρη. Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να βράσει.
Εντωμεταξύ, βουτυρώνουμε καλά το ταψί μας και απλώνουμε 
5-6 στρώσεις φύλλου. Ξεκινάμε να απλώνουμε τα φύλλα στο κέ-
ντρο του ταψιού και, μετά, συνεχίζουμε περιμετρικά, έτσι ώστε 
οι άκρες των φύλλων να προεξέχουν γύρω-γύρω από το ταψί. 
Αλείφουμε ξανά με αρκετό βούτυρο.
Μόλις βράσει η κρέμα στην κατσαρόλα, (προσοχή να μην 
αρχίσει να φουσκώνει το γάλα!!), ρίχνουμε το σιμιγδάλι και 
αρχίζουμε να ανακατεύουμε συνεχώς και με γρήγορες κινήσεις. 
Εξακολουθούμε το ανακάτεμα για 2 περίπου λεπτά, μέχρι να 
αποκτήσουμε ένα κρεμώδες και ομοιογενές μίγμα.
Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και απλώνουμε την 
κρέμα στο ταψί, πάνω στα φύλλά. Η στρώση της κρέμας πρέπει 
να είναι ομοιόμορφα απλωμένη.
Γυρνάμε τις άκρες των φύλλων προς το κέντρο του ταψιού,, 
σκεπάζοντας την κρέμα. Προσθέτουμε στο κέντρο και βουτυ-
ρώνουμε άλλες 2 στρώσεις φύλλου, μέχρι να καλυφθεί πλήρως 
η κρέμα. Διπλώνουμε επίσης τις άκρες τους προς τα μέσα, στο 
κέντρο του ταψιού. Αλείφουμε για τελευταία φορά με βούτυρο.
Χαράζουμε το γαλακτομπούρεκο σε κομμάτια. Το ψήνουμε σε 
καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, για 1 περίπου 
ώρα.

Tip: Το ταψί που χρησιμοποιούμε για γαλακτομπούρεκο θα 
πρέπει να είναι ψηλό, για να φουσκώσει ελεύθερα η κρέμα. 

 Αρακάς λαδερός με φινόκιο,
ούζο και άνηθο

Το ανοιξιάτικο ελληνικό τραπέζι δε θα είχε κανένα ενδιαφέρον 
και καμία ζωντάνια χωρίς το κλασικό, λαδερό, φρέσκο αρακά με 
τον άνηθο. Κάποιοι Έλληνες μάγειροι προσθέτουν μάλιστα και 
άγριο μάραθο. Στην ακόλουθη συνταγή επιλέχτηκε ο βολβός 
του μάραθου.  Ατομα: 4

ΥΛΙΚΑ

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα
4-6 κρεμμυδάκια κομμένα σε λεπτές ροδέλες
1 μέτριο φινόκιο κομμένο σε φέτες
1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
1kg αρακά καθαρισμένο
4 φρέσκα ντοματάκια αποφλοιωμένα, ξεσποριασμένα και ψιλο-
κομμένα
1/3 φλιτζανιού φρέσκο άνηθο
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
2 κουταλάκια ούζο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και ψιλοκόβουμε τα δύο μεγάλα, 
ενώ κόβουμε τα μικρά κρεμμυδάκια σε λεπτές ροδέλες. Καθα-
ρίζουμε το φινόκιο και το κόβουμε σε φέτες. Ξεφλουδίζουμε τη 
σκελίδα σκόρδου και τη ψιλοκόβουμε. Πλένουμε τα ντοματά-
κια, τα αποφλοιώνουμε, τα ξεσποριάζουμε και τα ψιλοκόβουμε. 
Πλένουμε τον άνηθο και τον ψιλοκόβουμε.

Σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε 3 κουταλιές λάδι και 
μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά τα κρεμμύδια, τα κρεμμυδάκια, 
το φινόκιο, το σκόρδο για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαρα-
θούν.

Προσθέτουμε τον αρακά και ανακατεύουμε ελαφρά. Ρίχνουμε 
τις ντομάτες και αρκετό νερό ώστε να τα καλύπτει. Σκεπάζου-
με το τηγάνι και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν για 30 λεπτά. 
Προσθέτουμε ψιλοκομμένο άνηθο και τα αφήνουμε για ακόμα 
10 λεπτά. Αλατοπιπερώνουμε. Περίπου 5-6 λεπτά προτού τα 
κατεβάσουμε από τη φωτιά, σβήνουμε με το ούζο.
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ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΑΙ στην τοπική εφημερίδα σημαίνει:
Τιμώ τον τόπο καταγωγής μου, Συμβάλλω στην ανάπτυξή του, 

αγαπώ το μέρος που γεννήθηκα.

Φανοποιϊα Αυτοκινήτων
Χαμπηλομάτης Δημήτριος

Αγ. Χαράλαμπος - Τρίπολη
Τηλ.: 2710-242330, κιν.: 6972-862848
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