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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...

Ένας τύπος περνάει στο δρόμο και ακούει 
από πάνω φωνές. Σηκώνει το κεφάλι του και 
βλέπει έναν άνδρα να προσπαθεί να ρίξει από 

το μπαλκόνι μια γυναίκα.
- «Τι κάνετε; Θα τη σκοτώσετε!» φωνάζει.

- «Αυτή είναι η πεθερά μου. 
Εσύ μην ανακατεύεσαι.»

- «Η πεθερά σου; 
Ρε την άτιμη πως γαντζώθηκε.»

  
Ένα αντρόγυνο στο αυτοκίνητο μετά από 
καυγά. Ο άντρας βλέπει δύο γαϊδούργια 

και λέει στη γυναίκα του:
- «Συγγενείς σου είναι;»

Και η γυναίκα του απαντάει:
- «Ναι. Τα πεθερικά μου!»

Ο σκηνοθέτης στον κομπάρσο:
- «Μόλις σου κάνω σήμα, θα πρέπει να

 βουτήξεις στο ποτάμι.»
- «Μα... Δεν ξέρω κολύμπι.»

- «Δεν έχει σημασία. Άλλωστε αυτή είναι 
η τελευταία σκηνή!»

Το παντρεμένο ζευγάρι ταξιδεύει στην εθνική 
οδό με 80 χμ./ώρα. Καθώς οδηγεί ο σύζυγος, 

γυρίζει η σύζυγος και του λέει:
- «Γλυκέ μου είμαστε παντρεμένοι 10 χρόνια 

και θέλω διαζύγιο.»
Ο σύζυγος δε λέει τίποτα και αυξάνει την 

ταχύτητα του αυτοκινήτου σε 100 χμ./ώρα. 
Αυτή συνεχίζει λέγοντας:

- «Δε θέλω να αρνηθείς, γιατί τα έχω με τον 
καλύτερο σου φίλο, και είναι πολύ καλύτερος 

εραστής από εσένα.»
Ο σύζυγος παραμένει αμίλητος αλλά αυξάνει 

την ταχύτητα σε 120 χμ./ώρα.
- «Θέλω το σπίτι», συνεχίζει αυτή. Και η ταχύ-

τητα αυξάνει στα 140 χμ./ώρα.
- «Θέλω τα παιδιά, όλες τις πιστωτικές κάρτες 

και τους κοινούς τραπεζικούς λογαρισμούς 
μας.» Η ταχύτητα του αυτοκινήτου έχει φτά-

σει στα 200 χμ./ώρα...
- «Εσύ τι θα κρατήσεις;» και ο σύζυγος κα-
τευθυνόμενος πλέον με ταχύτητα 220 χμ./

ώρα, στα ακρόμπαρα του δρόμου, της απαντά:
- «Έχω ό,τι ακριβώς χρειάζομαι. Τον αερόσα-

κο!!!»
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O Πολιτιστικός Σύλλογος πιστός στο ραντε-
βού του, έδωσε τον Αποκριάτικο χορό  την 
1η Μαρτίου, στο εξοχικό κέντρο του Μάη 
Θανασάκου. Η βραδιά κύλησε ευχάριστα με 

πολλή μουσική, κέφι  τραγούδι, σ’ ένα ζεστό οικογενει-
ακό περιβάλλον. Το φαγητό ήταν εξαιρετικό, εκλεκτό 
κρασί, κι ο χορός σταματημό δεν είχε. Η οικοδέσποινα 
κ. Αρετή Χαμπηλωμάτη μοίρασε σεπαρτίνες, καπέλα, 
σφυρίχτρες σε όλα τα τραπέζια και ξαφνικά βρεθήκα-
με «δεμένοι» με πολύχρωμες κορδέλες, πειράζοντας 
ο ένας τον άλλο. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολ-
λοί φίλοι, καθώς μας τίμησαν με την παρουσία τους ο 
κ. Λαμπρόπουλος Παναγιώτης τέως περιφερειάρχης, 
ο κ. Βαλασόπουλος, πολιτευτής της Ν. Δημοκρατίας, 
ο κ. Παυλής πρόεδρος του εμπορικού επιμελητηρί-
ου, ο κ.  Μανδρώνης διευθυντής της Δ. Ε.Υ.Α.Τ.  κ.α. 
Στο μέσο της βραδιάς κληρώθηκαν πλούσια δώρα. Ο 
Σύλλογος ευχαριστεί τον κ. Μπολοβή Χρήστο για την 
προσφορά- δώρο δέκα προσκλήσεων αξίας 200 ευρώ, 
επίσης τον κ. Σακελλαράκο για αγορά προσκλήσεων- 
δώρο 200 ευρώ και τον κ. Αποστολόπουλο δώρο δύο 
προσκλήσεις 40 ευρώ. Επίσης ευχαριστούμε όλους 
εσάς που με την αγάπη σας στηρίζετε τέτοιες εκδηλώ-
σεις και βοηθάτε το Σύλλογο να ανταπεξέρχεται στις 
υποχρεώσεις του. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στις 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική 
συνέλευση του Συλλόγου στο πνευματικό κέντρο του 
χωριού μας. Η γραμματέας του Συλλόγου κ. Τυροβολά 
Θεοδώρα ενημέρωσε τα μέλη για τα δρώμενα του πε-
ρασμένου έτους. Η εφορευτική επιτροπή και τα μέλη 
υπερψήφισαν την οικονομική διαχείριση, έγινε αναφο-
ρά δωρητών προς το Σύλλογο κ.α. Επικροτήθηκαν όλες 
οι ενέργειες του Συλλόγου, και τέλος δόθηκε ο λόγος 
στα μέλη να εκφράσουν προτάσεις, απορίες, ή διαφω-
νίες. Ακουστήκαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. 
Ψηφίστηκε δια ανατάσεως χειρός, ο διπλασιασμός της 
ετήσιας συνδρομής στα 10 ευρώ. Ορίστηκαν εκλογές 
για την ανάδειξη νέου διοικητικού Συμβουλίου στης 
17 Μαΐου. Το θετικό είναι ότι είμαστε φλογεροί πατρι-
ώτες και όλοι αγωνιζόμαστε για το καλό του Συλλό-
γου. Άραγε γνωρίζουμε το σωστό δρόμο που οδηγεί 
στο επιθυμητό αποτέλεσμα; Δε νομίζω να διαφωνεί 
κανείς ότι Εκκλησία, Τοπικό Συμβούλιο (πάρεδρος)
και Σύλλογος πρέπει να συνεργάζονται στενά, όμως ο 
κάθε φορέας να επιτελεί το ρόλο που του έχει ανατε-
θεί. Δυστυχώς οι λανθασμένες αντιλήψεις ορισμένων 
περί πολιτισμού έχει οδηγήσει το χωριό στον πνευμα-
τικό μαρασμό. Κατηγορούμε τους νέους για αδιαφο-
ρία, εμείς τι κάναμε για αυτά τα παιδιά; Ένα πανηγύρι 
και μια εκδρομή κι εκεί τα τρέχουμε στα μοναστήρια, 
αυτό είναι όλο… Μας ενοχλούν οι «ψάλτες», τα ξένα 

παιδιά, οι «φυλλάδες», τα πεταμένα λεφτά στα μνη-
μεία! ( Πάνος Κολοκοτρώνης). Δεν φθάνει ο πατριω-
τισμός και η αγάπη για τον τόπο σου, πρέπει και να 
ξέρεις να διαχειριστείς σωστά τα αγαθά και τα όπλα 
που διαθέτεις… 

Αυτό το έντυπο συστήθηκε με σκοπό να ενώσει, να 
μας φέρει όλους πιο κοντά, να δώσει λίγη χαρά στα 
ξενιτεμένα μας αδέλφια και να ανταλλάξουμε σκέ-
ψεις, ιδέες προχωρώντας μπροστά αντικρίζοντας με 
θάρρος το φως και να μην κρυβόμαστε σε σκοτεινά 
καταγώγια. 
Το μνημείο που στήθηκε στη μνήμη του αγωνιστή 
Πάνου Κολοκοτρώνη ήταν «ΙΕΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» να 
χτιστεί και άργησε χρονικά να γίνει ( έπρεπε να έχει 
χτιστεί πριν 150 χρόνια). Επιπλέον δίνεται η ευκαιρία 
στο χωριό ν’ αποκτήσει «ταυτότητα» με πολλές άλλες 
δυνατότητες αξιοποίησης του χώρου.
Για την εκδήλωση που έγινε για τα παιδιά «Διαγωνι-
σμός Σκάκι»,  τον Σεπτέμβριο του 2006, στο πνευματι-
κό μας κέντρο, μόνο το λιθοβολισμό δε δεχθήκαμε! 
Τέλος προσπαθήσαμε να δώσουμε άλλο ύφος και πνεύ-
μα στο πανηγύρι της Παναγίας δυστυχώς και αυτό δεν 
έγινε αποδεκτό, ίσως οι χωριανοί μας να έχουν δίκιο.
Το παρόν Δ. Σ. εύχεται ολόψυχα στα νέα μέλη που θ’ 
αναλάβουν αυτή την πανίερη αποστολή καλή επιτυχία, 
κουράγιο, δύναμη κι ότι χρειαστούν εμείς θα είμαστε 
δίπλα τους. 

Άγονος τόπος, πέτρινος
Σκληρή ξερολιθιά

Σπέρνεις το στάρι, χάνεται
Τροφή στα πετεινά…

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Ο Απρίλιος είναι ο τέταρτος μήνας κατά το Ιουλιανό 
και το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Κατά το Ρωμαϊκό απο-
τελούσε το δεύτερο μήνα του έτους. 

Ονομάστηκε έτσι από το λατινικό ρήμα aperio, που ση-
μαίνει ανοίγω, επειδή το μήνα αυτό ανοίγουν τα πάντα: 
τα δέντρα, τα λουλούδια, ο καιρός. Είναι ο κατεξοχήν 
μήνας της άνοιξης, γι’ αυτό στην αρχαία Ρώμη ήταν 
αφιερωμένος στη θεά Αφροδίτη. Την τιμούσαν όλες 
οι γυναίκες με τον ίδιο τρόπο την 1υ του μήνα κάθε 
χρόνο αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο.

Ο Ιωάννης ο Λυδός ένας συγγραφέας του 6ου π.Χ. 
αιώνα γράφει: «Αι σεμναί γυναίκες (δηλαδή οι αρχό-
ντισσες), «υπέρ ομονοίας και βίου σώφρονος ετίμων 
την Αφροδίτην», ενώ οι άλλες - «αι του πλήθους γυ-
ναίκες», όπως τις λέει - αυτές για να τιμήσουν την 
Αφροδίτη, πήγαιναν την πρωταπριλιά να λουστούν στα 
λουτρά των αντρών - πράγμα φυσικά έξω από τα κα-
θιερωμένα - και στα μαλλιά τους φορούσαν στεφάνια 
από μυρσίνη.

Πρωταπριλιά 
Την πρωταπριλιά, όπως ξέρουμε, το ‘χουν σε καλό να 
λένε ψέματα, να γελούν (με την ενεργητική σημασία 
του ρήματος), να κοροϊδεύουν τους άλλους. Γιατί 
άραγε;

Σε κάθε τόπο δίνουν και διαφορετική ερμηνεία. Στην 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Λαογραφία

Κομοτηνή το κάνουν ¨για να γίνουν τα κουκούλια 
τους», όταν βέβαια είχαν σηροτροφία. Στην Ανατολι-
κή Θράκη, για να κάνουν καρπό τα δέντρα τους. Στην 
Άντρο πάλι, λένε ψέματα την 1η του Μάρτη και όχι την 
Πρωταπριλιά.

Το έθιμο αυτό δε φαίνεται να είναι από αυτά που λέμε 
«γνήσια ελληνικά», με αρχαιοελληνική καταγωγή και 
ρίζες. Πιθανότατα μας έχει έρθει από τη Γαλλία.Είναι 
ο μοναδικός μήνας της χρονιάς που το όνομά του φα-
νερώνει την κατάσταση και τον χαρακτήρα της χρονι-
κής περιόδου που καλύπτει, σε αντίθεση μ’όλους τους 
υπόλοιπους, που οι ονομασίες τους άγουν την ετυμο-
λόγησή τους σε θεούς, αυτοκράτορες, ή στην αριθμη-
τική τοποθέτησή τους μέσα στη χρονιά.

Στο αρχαίο αθηναϊκό μηνο-
λόγιο αντιστοιχεί με τον 
μήνα Μουνιχιώνα, ο οποίος 
έλαβε το όνομά του απ’τη 
γιορτή της Μουνιχίας Αρτέ-
μιδος. Το ιερό της θεάς βρι-
σκόταν στον Πειραιά πάνω 
στο σημερινό λόφο του 
προφήτη Ηλία και σύμφωνα 
με την παράδοση είχε χτι-
στεί από τον μυθικό ήρωα 
Μούνιχο.

Ο λαός ονομάζει τον Απρί-
λη Ανθομήνα, γιατί φέρνει 
πολλά άνθη, Ξεροκοφινά και 
Τιναχτοκοφινίδη γιατί τότε εξαντλούνται οι φτωχικές 
συγκομιδές του γεωργού, Αηγιωργίτη απ’τον εορτα-
σμό της μνήμης του Αγ. Γεωργίου (23) και Λαμπριάτη 
επειδή κατ’αυτόν συνήθως συμπίπτει ο εορτασμός του 
Πάσχα.

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου θεωρείται χρονικό σύ-
νορο κυρίως για τους κτηνοτροφικούς πληθυσμούς. 
Ο αϊ-Γιώργης, μαζί με τον αϊ-Δημήτρη στις 26 Οκτω-
βρίου, είναι τα δύο συνόρατα του χρόνου. Απ’του Αγ. 
Γεωργίου αρχίζει το θέρος και ανεβαίνουν οι τσοπά-
νηδες στα βουνά, στις καλοκαιρινές τους βοσκές. Από 
του Αγίου Δημητρίου πάλι αρχίζει ο χειμώνας και το 
κατέβασμα στα χειμαδιά. 

επιμέλεια: Ξανθίπη
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Το όνομα «Γεώργιος» είναι πνευματική μεταφορά από 
την αγροτική μας ζωή και βγαίνει από το ουσιαστικό 
«γεώργιον», που σημαίνει κτήμα ή χωράφι καλλιερ-
γούμενο (ή καλλιεργήσιμο). Γίνεται όμως και επίθε-
το: «γεώργιος», για τον άνθρωπο που επιδέχεται την 
πνευματική καλλιέργεια, ή που τον επέλεξε γ’αυτό 
η Μοίρα ή ο Θεός. («Χριστού γεώργιον» ονομάζεται 
στην Υμνογραφία του, ο άγιος Γεώργιος).

Ο αϊ-Γιώργης, ως καβαλάρης δρακοντοκτόνος, έχει 
σχέση με το νερό, το νερό το πόσιμο, της πηγής του 
πηγαδιού. Και η στέρηση αυτού του νερού τους μή-
νες του καλοκαιριού, ιδιαίτερα αν δε βρέξει αρκετά 
το χειμώνα, είναι στην Ελλάδα βάσανο μεγάλο. Ο αϊ-
Γιώργης είναι όπως το λέει και το δημοτικό τραγούδι, 
ο ήρωας του παραμυθιού που σκοτώνει το θηρίο. Ποιο 
είναι το θηρίο; Είναι ο δράκοντας της ζέστης, που βγά-
νει φλόγες απ’ το στόμα του. Αυτός ο δράκοντας κρα-
τάει το νερό της πολιτείας - έτσι λέει το παραμύθι - και 
δεν το αφήνει να τρέξει, εξόν κι αν του κάνουνε θυσία 
τη βασιλοπούλα, αν του τη δώσουνε να τη φάει. Ο αϊ-
Γιώργης σκοτώνει το δράκοντα και ώζει τη βασιλοπού-
λα. Αυτό είναι το παραμύθι: 

Πανηγυράκι γίνεται, κάτω στον αϊ-Γιώργη ...; 

Έτσι αρχίζει το τραγούδι του αγίου. Και λίγο παρακάτω 
λέει: Απόλα, δράκο-μ το νερό, να πιεί το πανηγύρι ...

Ο Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας του Γρηγοριανού 
(Νέου) Ημερολογίου.

Η λατινική ονομασία του μήνα είναι Maius και οφείλε-
ται κατά πάσα πιθανότητα στο γεγονός ότι ήταν αφιε-
ρωμένος από τους Ρωμαίους στους προγόνους τους, 
τους majores. Κατ’ άλλους πήρε το όνομά του από τη 
Μαία -λατ. Maia- κόρη του Άτλαντα και μητέρα του 
Ερμή.

Τον Μάιο οι Ρωμαίοι τελούσαν δύο μεγάλες γιορτές 
προς τιμήν των νεκρών: τα Λεμούρια και τα Ροζάλια. 
Τα Ροζάλια πήραν το όνομά τους από τα τριαντάφυλλα 
(λατ. rosa) γιατί τη μέρα της γιορτής συνήθιζαν να στο-
λίζουν τους τάφους των προγόνων τους με τριαντά-

φυλλα. Η συνήθεια διατηρήθηκε και στο Βυζάντιο και 
λεγόταν Ροδισμός. Στο ελληνικό λαϊκό εορτολόγιο τα 
Ροζάλια έχουν γίνει Ρουσάλια και είναι επίσης γιορτή 
των νεκρών. Το Σάββατο της Πεντηκοστής (Μέγα Ψυ-
χοσάββατο) λέγεται του Ρουσαλιού το Σάββατο.

Ο μήνας Μάιος αντιστοιχεί στον αρχαίο ελληνικό ατ-
τικό μήνα Θαργηλιών, κατά τον οποίον τελούνταν τα 
Θαργήλια προς τιμήν κυρίως του Απόλλωνα και της 
Αρτέμιδος. Τα Θαργήλια ήταν γιορτή με ευετηριακό 
(δηλ. σχετικό με την καρποφορία) και καθαρτικό χα-
ρακτήρα.

Για τον Μάιο υπάρχουν τα ακόλουθα προσωνύμια: Τρι-
ανταφυλλάς (για τα πολλά τριαντάφυλλα), Καλομηνάς, 
Λούλουδος, Πράσινος, Κερασάρης (γιατί ωριμάζουν τα 
κεράσια στα χαμηλότερα μέρη), Πεντοδείλινος (για τα 
πολλά γεύματα του μια και η μέρα είναι μεγάλη) αλλά 
συγχρόνως και καταραμένος.

Εκείνο που γιορτάζεται από τον λαό μας πολύχρωμα 
και εθιμοτυπικά είναι η πρώτη του ημέρα, η Πρωτο-
μαγιά. Οι άνθρωποι ανθοστολίζουν τα σπίτια τους και 
βγαίνουν από νωρίς στις εξοχές για να πάρουν τη δρο-
σιά του. «Τώρα μαγιά, τώρα δροσιά, τώρα το Καλο-
καίρι». Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μόναδική λαϊκή 
γιορτή που δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα.

Ο Μάης κοντά στα καλά του, όμως, έχει και τις κα-
κές του μέρες. Κρύβει πολλά κακά και φέρνει πολλές 
αρρώστιες στην καλλιέργεια και στ’ αμπέλια. Οι δεισι-
δαιμονίες, οι φόβοι και οι απαγορεύσεις που τον συνο-
δεύουν είναι πολλές.  Οι μαγιάτικες βροχές για τη γε-
ωργία είναι σχεδόν καταστροφή, γι’ αυτό και λέγεται 
«Στον καταραμένο τόπο μήνα Μάη βρέχει».

Επίσης, ο λαός μας συνέδεσε παρετυμολογικά τον 
Μάιο με τα μάγια και κατά τόπους έπαιρναν διάφο-
ρες προφυλάξεις για να προστατευτούν από αυτά.Στη 
Μήλο έκαναν νωρίς το πρωί της Πρωτομαγιάς κρασο-
ψυχιά, δηλαδή έτρωγαν ένα κομμάτι μαγιοκούλουρο 
(ειδικό ψωμί για την Πρωτομαγιά με ζυμάρι της Λα-
μπρής), που το βουτούσαν σ’ ένα ποτήρι κρασί.

Η ημέρα μνήμης της Αγ. Μαύρας (3) θεωρούνταν απο-
φράδα και δεν έκαναν καμία δουλειά. Τον Αγ. Ιωάννη 
τον Θεολόγο (8) σε πολλά μέρη τον αποκαλούν Βρο-
χάρη ή Χαλαζά επειδή παίρνει κατά κάποιο τρόπο πάνω 
του την ευθύνη για των κίνδυνο της καταστροφής των 
σπαρτών, που είναι σχεδόν πια ώριμα για το θερισμό. 
Μαζί του μοιράζεται την ευθύνη και ο Αγ. Χριστόφο-
ρος (9). Γι’ αυτό και στην Ήπειρο έλεγαν «αϊ-Γιάννης 
το πήζει (το χαλάζι) κι ο αϊ-Χριστόφορος το ρίχνει».

Τέλος, τον Μάιο απαγορεύονταν οι γάμοι γιατί αφενός 
ο μήνας συνδεόταν με τους νεκρούς αλλά και γιατί 
κατ’ αυτόν τον μήνα ερωτοτροπούν οι γάιδαροι.

Στις αρχές του Μάη πέφτει, τις περισσότερες φορές, 
η θερμοκρασία κι αυτή η ψύχρα θυμίζει άλλον καιρό. 
Γι’ αυτό και ο λαός μας λέει: «Όταν πρέπει δεν χιονίζει 
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και τον Μάη δροσολογά».

Η μεγαλύτερη πανελλήνια 
γιορτή του μήνα είναι των Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης 
(21). Εκείνη την ημέρα τελείται 
και το έθιμο της πυροβασίας, 
τα Αναστενάρια (από τη λέξη 
ασθενάρια=πρόσωπα εκστασια-
ζόμενα, και όχι από το αναστε-
νάζω).

Παροιμίες για τον Μάιο:
«Ο Μάης φτιάχνει τα σπαρτά κι ο Μάης τα χαλάει.»
«Μάης άβρεχος Τρυγητής χαρούμενος.»
«Μάης πενταδείλινος και πάντα δείλι θέλει.»

Ιούνιος Σκιροφοριών

Αττικός μην 18 Ιουνίου - 16 Ιουλίου

Ετυμολογία: Ιούνιος απ’ τη λατινική Junius: Juno = Ηρα. 
Αρα Ιούνιος: ηρωικός ή Ηραίος: μήνας αφιερωμένος 
στην Ηρα. Ηρα είναι το θηλυκό του Ηρως.

Αρχαίες γιορτές: σχετικές με τις τροπές του Ηλίου.
Χριστιανικές γιορτές: των Ηλιοτροπίων. [Ενώ στις 25 
Δεκ. γιορτάζονται οι χειμερινές τροπές του Ήλιου 
(Χριστούγεννα), έξι μήνες μετά, στις 25 Ιουν., γιορτά-
ζονται οι θερινές του τροπές, μαζί με το «Γενέθλιον» 

Ιωάννου του Προδρόμου.]

Σκιροφοριών. Σκιροφόρια

Στις 12 του Σκιροφοριώνος 
οι αρχαίοι ημών πρόγονοι 
εόρταζαν το θερινό ηλιο-
τρόπιο. Ο ιερεύς του Ηλίου 
με την ιέρεια της Αθηνάς 
και του Ποσειδώνα πήγαιναν 
να θυσιάσουν στο Θεό Ήλιο 
κρατώντας πολύχρωμες 
ομπρέλες (σκίρα) κι από κει 
τα Σκιροφόρια.Ο ιερέας του 

Ηλιου κρατάει Ηλιοτρόπιον, φοράει μίτρα απαστρά-
πτουσα και χρυσή ακτινωτή μάσκα υποδυόμενος τον 
θεό.Στην Αθήνα οι ιερείς ανήκουν στην αριστοκρατι-
κή οικογένεια των Ετεοβουτάδων «αρχαίων διαπλεκο-
μένων», που πρόγονός τους ήταν ο Βούτης, αδελφός 
του Ερεχθέως.

Λαογραφία

Στις 24 τ’ Αη Γιαννιού του Λιοτροπιού (Κύθνος) ή Λι-
τροπίου (Κύμη) ή Αλιτροπιού (Λέσβος) τραγουδούν: «Ο 
Ηλιος τρέμει/ γυρίζει σαν τροχός,/ είναι θαμπερός».

Οι φωτιές τ’ Αη Γιαννιού

Ο άγιος λέγεται Λαμπαδά-
ρης (Αθήνα) ή Λαμπροφόρος 
(Κύπρος). Στις 23 ανάβουν 
φωτιές και πηδάνε πάνω απ’ 
αυτές λέγοντας: «Αφήνω το 
κακό, πάω στο καλό». Την 
παραμονή των Σκιροφοριών 
άναβαν πυρές καθαρτήριες 
στο άστυ, λέγοντας: «Εφυ-
γον κακόν, εύρον άμεινον».

Κλήδονας

Από την κληρομαντεία: δίνονται οι «δημοσκοπήσεις» 
για τους υποψηφίους δημάρχους. Ακόμα για τα δύσκο-
λα, που η έκβασή τους δεν μπορεί να προβλεφθεί δια-
φορετικά όπως είναι το Κυπριακό, ο ελληνοτουρκικός 
διάλογος, ο ευρωστρατός, το Παλαιστινιακό κ.ο.κ.
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Γράμματα του 
κόσμου

«ΕΠΤΑ ΠΛΗΓΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Ένα άγνωστο βιβλίο του 1827 που ψυχογραφεί 
τους κοτζαμπάσηδες και τους ομοίους τους…

Οι κοτζαμπάσηδες ήταν οι προεστοί που στην περί-
οδο της τουρκοκρατίας εκλέγονταν πρόεδροι της 
δημογεροντίας και αντιπροσώπευαν την τουρκική 
εξουσία. Συνήθως ήταν πλούσιοι γαιοκτήμονες ή 
πλοιοκτήτες. Δίκαζαν τις διαφορές των Ελλήνων, 
μάζευαν τους φόρους και φρόντιζαν για τον τόπο 
τους. Πολλές φορές οι κοτζαμπάσηδες ήταν αυ-
ταρχικοί και άδικοι μα και πολλοί από αυτούς προ-
σέφεραν μεγάλα ποσά και θυσίασαν τα κεφάλια 
τους για την επιτυχία του αγώνα του ’21. Δυστυ-
χώς οι άδικοι και αυταρχικοί που υπηρέτησαν την 
τουρκική εξουσία, μεταπελευθερωτικά παρουσιά-
στηκαν ως πατριώτες – περισσότερο από αυτούς 
που πραγματικά ήταν πατριώτες.

Όμως στο βιβλίο «οι επτά πληγαί της Ελλάδος» 
ξεσκεπάζεται ο ρόλος των Ελλήνων κοτζαμπά-
σηδων στα χρόνια της τουρκοκρατίας, αλλά και 
γενικότερα κάποιων που είχαν κάνει εμπόριο τον 
πατριωτισμό. Τον πρώτο καιρό με ελεύθερη την 
Ελλάδα, η ζωή τους έγινε δύσκολη, αλλά δεν άρ-
γησαν να πάρουν τη θέση τους κάτω  από την δι-
ακυβέρνηση των ξένων βασιλιάδων και των ξένων 
«προστατών», που έγιναν αφέντες στον τόπο μας. 
Οι κοτζαμπάσηδες έγιναν τσιφλικάδες με χιλιάδες 
Έλληνες κολλήγους – πολλοί από τους οποίους 
ήταν μαχητές του εθνικού Αγώνα. Πολλές φορές 
οι κολλήγοι απελπισμένοι από τη φτώχεια και τη 
βαρειά δουλειά για την οποία τους δίνανε πεντα-
ροδεκάρες ξεσηκώνονταν (όπως στο Κιλελέρ κι 
αλλού) αλλά βρίσκονταν πάντα μπροστά στα όπλα 
της Κρατικής Εξουσίας στην οποία είχαν περάσει 
αρκετοί κοτζαμπάσηδες – τσιφλικάδες…

Το κακό είναι, πως ως σήμερα τίτλοι ιδιοκτησίας 
ελληνικής γης, με σουλτανικά ή αυτοκρατορικά 
«φιρμάνια» θεωρούνται ισχυροί και η μεταπώλησή 
τους γίνεται ελεύθερα υπό την προστασία των ελ-
ληνικών νόμων και κυβερνήσεων. Απόδειξη η πρό-
σφατη αποκάλυψη του Βατοπεδίου και άλλων που 
είναι κτήτορες – κληρονόμοι…

«ΤΟ ΕΠΤΑΠΛΗΓΙΟΝ»

1) ΚΟΤΖΑΒΑΣΑΙ – ΔΟΞΟΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΥΛΟΒΙΟΣ
«Αχ! Άθλιοι ημείς! ηπατημένοι! μαγευμένοι, ανόητοι! 
φε! νυν όλα γίνονται αφανή από τους οφθαλμούς 
μας, ησυχίαν δεν θέλομεν έχει εις το εξής…»

2) ΟΙ ΒΛΑΧΟΔΟΥΚΕΣ - ΟΙ  ΛΥΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥ-
ΛΟΣ
«Ο πάππος μας Σουλτάνος, πηγή πλουσία όλων των 
ασελγειών μας. Ημείς αν συνεννοηθώμεν με τους 
εξουθενισμένους κοτζαμβάσας, συνυψώσωμεν και 
πωλήσωμεν την βασιλείαν των Ελλήνων εις ξένον  
ζυγόν».

3) ΟΙ ΚΟΛΑΚΕΣ – ΧΑΣΚΙΩΝ, ΟΣΤΟΓΛΥΦΙΑΣ, ΠΛΟΥ-
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΩΝ
«Με την βασιλείαν των Μεγάλων Δυνάμεων, είμαι 
πλην βέβαιος ότι εις το εξής τα πλούτη μας, θέ-
λει μένουν άθικτα, υποκάτω εις την σκιάν των νό-
μων»…

4) Η ΤΙΤΛΟΜΑΝΙΑ – ΓΕΛΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΔΙΑΣ
«Το μουσουλμανικό μέλι, το οποίον εγλύκανε πολ-
λούς των Ελλήνων μας…»

5) ΑΙ ΓΙΝΕΑΙ* - ΔΗΜΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
«Ευθύς οπού αι Ευλογημέναι  Γινέαι διεχύθησαν 
εις την Ελλάδα και υπεδούλωσαν τον Ελληνικόν 
ενθουσιασμόν, ευθύς και οι Μοναχοί ηθέλησαν να 
τας γευθώσιν…»

6) ΟΙ ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ – ΑΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΑΣ
«Να αποκαταστήσωμεν την Πολιτείαν των Ελλήνων 
εις Αλλογενή, όχι όμως ποτέ ειςΕλληνικήν…»

7) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΚΟΜΑ ΕΙΣ ΤΑ ΔΕΣΜΑ – ΘΕΜΙΣΤΕΥΣ 
ΚΑΙ ΔΑΜΩΝ
«Οι νομοθέται μας, οι διοικηταί μας, είναι γνήσια 
τέκνα των Κοτζαβάσεων. Αχ! Ο λαιμός του Τύπου, 
βαστά μίαν άλυσσον ήτις δεν αφήνει (….) να υπά-
γη όπου θέλει, να κάμνη, να λέγη, να λαλή καθώς 
θέλει…»

*Οι Γινέαι είναι τα χρυσά νομίσματα του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου που καθιερώθηκαν το 1663 και το 
1817 αντικαταστάθηκαν από τις λίρες στερλίνες. 
Τον χρυσό τον προμηθεύονταν από την Γουινέα γι’ 
αυτό και προσδιορίστηκαν ως Γινέαι.
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ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ

Ογδόντα έξη χρόνια 
συμπληρώθηκαν φέ-
τος από την τραγικό-
τερη συμφορά που 
βρήκε τους Έλληνες 
κι ακόμα ξεπληρώ-
νουμε τις συνέπειες 
αυτές. Την αλήθεια 
δεν θέλουν να την 
πουν. Ας προσπαθή-
σουμε να καταγρά-
ψουμε τα γεγονότα 
χωρίς κρίσεις και 
σχόλια.

Το 1919 ο πρωθυ-
πουργός τότε Ελ. 
Βενιζέλος ετοιμάζει 

εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη (3) τρεις μεραρχίες 
στρατού να τις αποστείλει κατ’ απαίτηση της ΑΝΤΑΤ 
στην Κριμαία. Προλαβαίνει και στέλνει τη (1) μία. Νέα 
εντολή της ΑΝΤΑΤ να στείλει εκστρατευτικό σώμα για 
κάλυψη της περιοχής της Σμύρνης. Εντός (2) εβδομά-
δων έχει μεταφερθεί δια θαλάσσης η επονομαζόμενη 
«σιδηρά μεραρχία» στον τομέα της Σμύρνης. Τους άλ-
λους τομείς καλύπτουν Γαλλία – Αγγλία – Ιταλία. Από 
το αντίπαλο μέρος ο Μουσταφά Κεμάλ έχει ξεκινήσει 
την Εθνικιστική του εκστρατεία και επιβάλει με κάθε 
τρόπο τον παντουρκισμό σ’ ένα πολυφυλετικό και πο-
λυθρησκευτικό κράτος που ήταν η Οθωμανική Αυτο-
κρατορία μέχρι τότε. 

Το 1920 εν μέσω πολέμου ο Βενιζέλος προκηρύσσει 
εκλογές… Η γιαγιά – Μαρία – αγράμματη γυναίκα της 
προσφυγιάς και Βενιζελική, το θυμάται:

Ο Βενιζέλος 
έκαμε εκλο-
γές μέσα 
στον πόλεμο! 
Γιατί άραγε 
το λέει αυτό 
η γιαγιά; Θ’ 
α π α ν τ ή σ ε ι 
μετά από 
πολλά χρό-
νια, λίγο πριν 
το θάνατό 
του ο ίδιος. 

Τις εκλογές τις κέρδισε ο Γούναρης, κύριος εκπρόσω-
πος της αντιβενιζελικής παράταξης, με την υπόσχεση 

να τερματίσει τον 
πόλεμο. Οι στρατιώ-
τες στην μικρά Ασία 
ήσαν στρατευμένοι 
πολλά χρόνια. Κι ως 
εκ τούτου οι καλλί-
τεροι, οι πιο έμπει-
ροι μαχητές που 
είχε ποτέ ο ελληνι-
κός στρατός. Εν τω 
μεταξύ η μεταστρο-
φή των μεγάλων δυ-
νάμεων, εμφανίζεται απροκάλυπτα πλέον. Η Γαλλία 
και η Ιταλία χωρίς περιστροφές μας εγκαταλείπουν. 
Η Αγγλία μας το λέγει «διπλωματικά». Η Αμερική θα 
κάνει βόλτες με τα καράβια της, στον κόλπο της Σμύρ-
νης μετά από (2) δύο χρόνια και θα σφυρίζει αδιάφορα. 
Η τραγωδία ξεκινά για τον Ελληνισμό της Μικρασίας, 
μπαίνει στην τελική του φάση, γιατί η εθνοκάθαρση 
έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. 

Οι μονομάχοι συντάσσονται. Ο Κεμάλ, ο επονομασθείς 
Ατατούρκ  (πατέρας των Τούρκων) εξασφαλίζει με 
έξυπνες κινήσεις:
1) Την υποστήριξη των Μπολσεβίκων, οι οποίοι εκείνα 
τα χρόνια εδραίωναν την εξουσία τους ενάντια στους 
Τσαρικούς αλλά και τους δυτικούς Άγγλο – Γάλλους 
και την Ελληνική μεραρχία που είχε εκστρατεύσει 
στην Κριμαία. Ταλαίπωρη Ελλάδα τι πληρώνεις! 
2)Την ανοικτή υποστήριξη της Γαλλίας – Γάλλοι αξιω-
ματικοί διευθύνουν τις βολές πυροβολικού του στρα-
τού των Νεότουρκων του Κεμάλ. 
3) Την ανοικτή υποστήριξη της Ιταλίας, η οποία επιτρέ-
πει αρχικά την διέλευση ατάκτων Τσετών μέσα από 
τις γραμμές της, για να παρενοχλούν το Ελληνικό εκ-
στρατευτικό σώμα στη Σμύρνη. Μάταια ο Στρατηγός 
Παπούλας ζητεί να ληφθούν μέτρα. 

Από την δική μας την πλευρά, υπάρχουν γεγονότα, για 
τα οποία θα πρέπει κάποτε να το πάρουμε απόφαση και 
να κάνουμε την κριτική μας. Οι αξιωματικοί μας διαι-
ρούνται σε Βενιζελικούς και Κωνσταντινικούς. Απο-
φασίζεται να προχωρήσουν στο βάθος του Τουρκικού 
εδάφους, να εξοντωθεί ο στρατός του Κεμάλ. Η ενδο-
χώρα της Τουρκίας μεγάλη, αφιλόξενη. Φθάνουμε έξω 
από την Άγκυρα στο Σαγγάριο ποταμό. Εκεί δίχως τρό-
φιμα και πολεμοφόδια, εγκαταλελειμμένοι από τους « 
Συμμάχους» θ’ αρχίσει η υποχώρηση. Ο στρατός μας 
δεν νικήθηκε σε τακτικές μάχες, αλλά στη στρατηγι-
κή. 

IΣΤΟΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
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Η ένδοξη εκείνη στρατιά πολέμησε (3) τρεις εβδομά-
δες στο Σαγγάριο και δεν λύγισε. Οι παππούδες μας 
ήταν εκεί. Στη μνήμη τους υποκλινόμαστε. Στο μεγα-
λείο τους αποτείνομε φόρο τιμής. Δεν υπήρξε άλλος 
στρατός που να χτύπησε την Τουρκιά τόσο βαθιά, μέ-
χρι την καρδιά της. Ακόμη και σήμερα η κραυγή «Γιου-
νάν» (Ίωνας – Έλληνας) προκαλεί τρόμο. Στην υποχώ-
ρηση έγιναν πράγματα φοβερά. Μονάδες ολόκληρες 
διαλύθηκαν και συνελήφθησαν  αιχμάλωτοι χιλιάδες 
στρατιώτες μας. Μαζί και ο Σωματάρχης – Στρατηγός 
Τρικούπης, του οποίου το σπαθί επιδεικνύουν οι Τούρ-
κοι, στο πολεμικό τους μουσείο στην Άγκυρα. 

Υπήρξαν όμως και  λαμπρά παραδείγματα, που διδά-
σκουν την αξία της πειθαρχίας για ένα στρατό. Η Ανε-
ξάρτητη Μεραρχία διέσχισε όλη την Μικρασία Συγκρο-
τημένη, δίδοντας μάχες και τελικά έφθασε στο Δικελή, 
απέναντι από τη Λέσβο αφού παρέλαβε μαζί της, δύο 
συντάγματα που είχαν αποκοπεί και 8.000 πρόσφυγες 
που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Ο ηρωικός Διοικητής 
της, Συνταγματάρχης Θεοτόκης, με τους άξιους επι-
τελείς και διοικητές των μονάδων του, διεκπεραιώθη-
κε  τελευταίος στην απέναντι όχθη της Λέσβου. Θα 
προαχθεί σε Υποστράτηγο μετά το θάνατό του. 

Εν τω μεταξύ η τραγωδία ολοκληρώθηκε…Ο Ελληνι-
σμός της Μικρασίας ξεριζώθηκε. Ο Νουρεντίν Πασάς 
επέτρεψε την διάπραξη εγκλημάτων κατά των αμάχων 
και τέλος ο Ατατούρκ, περπάτησε καθώς λέγουν- σε 
κλίμακα του Διοικητηρίου, στρωμένη με Ελληνικές 
σημαίες.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα πρόσωπα της τραγωδίας, οι χιλιάδες ξεριζωμένοι 
πρόσφυγες, ο Ελληνισμός της Μικρασίας. Ο Βασιλιάς 
πέθανε αλκοολικός. Η δίκη, η καταδίκη και η εκτέλε-
ση των έξη. Η ομολογία Βενιζέλου, μια δεκαετία μετά, 
λίγο προτού το θάνατό του ότι: Οι Δυτικές δυνάμεις 
μεταστράφηκαν υπέρ του Κεμάλ και εναντίον της 
Ελλάδος, διότι ο Ατατούρκ απείλησε ότι θ’ αποσύρει 
τις καταθέσεις του Σουλτάνου και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας από την τράπεζα ROTSILD στο Παρί-
σι. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης σε επιστολή στο Βενιζέ-
λο – (25-8-1922) γράφει για την απόφασή του να πάει 
σ’ εκλογές εν μέσω πολέμου «…είχατε την ατυχή και 
ένοχο έμπνευση να διατάξετε εκλογές…»

Και τέλος ένα σκοτεινό πρόσωπο, έμπιστος του Βενι-

ζέλου και της ΑΝΤΑΤ ο ύπατος αρμοστής Αρ. Στεργιά-
δης. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης τον χαρακτήριζε παρά-
φρονα εγωιστή Χρόνια μετά τον είδε στο Παρίσι μία 
πρόσφυγας από την Σμύρνη. Τον έφτυσε κατά πρόσω-
πο… Γύρισε και έφυγε σιωπηλός, σκοτεινός, ποτέ δεν 
μίλησε για τ’ αφεντικά του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1) Η μελέτη της ιστορίας φωτίζει το παρελθόν, εξη-
γεί το παρών, και διδάσκει το μέλλον. Δυστυχώς για 
να βρούμε τα αληθινά γεγονότα πρέπει να ψάξουμε 
πολλές πηγές και να περιμένουμε πολλά χρόνια, διότι 
τα συμφέροντα που διαμορφώνουν τις ιστορικές συν-
θήκες έχουν εκπροσώπους, των οποίων οι κληρονόμοι 
δραστηριοποιούνται ακόμη στην πολιτική και οικονο-
μική ζωή του τόπου και επομένως έχουν λόγο να μην 
αποκαλυφθεί η αλήθεια…
2)Μία μικρή δύναμη – χώρα δεν εμπλέκεται στα παιχνί-
δια των μεγάλων δυνάμεων, χωρίς εξασφάλιση ρητών 
εγγυήσεων. 
3) Οι μεγάλες καταστροφές στην πατρίδα, συμβαδί-
ζουν πάντα με κάποιους «Εθνάρχες» π. χ. 1922 Μ. Α. 
1974 ΚΥΠΡΟΣ. Φαίνεται πως οι Εθνάρχες γεννούν το 
Διχασμό. Ο διχασμός πορεύεται ακόμα με την εξαπά-
τηση του λαού και τη δημιουργία φανατισμού. ΔΙΧΑΣ-
ΜΟΣ – ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ – ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ του λαού, είναι η 
καλλίτερη συνταγή για να τον οδηγήσουν στην κατα-
στροφή.

Αλλά έχουμε φθάσει πλέον στα όρια μας. Ο Ελληνι-
σμός γύρω από την Μητροπολιτική Ελλάδα έχει αλλο-
τριωθεί.

Οι εχθροί χτυπούνε πλέον τις πύλες της πατρίδας. 
Χρειάζεται Αφύπνιση και Εγρήγορση…
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Ξεχασμένες Ιστορίες

Ελίζαμπεθ Κωτσάκη, κόρη του πρωτοκαπε-
τάνιου της Αλωνίσταινας Κωτσάκη. Αυτό 
ήταν το βαπτιστικό όνομα της «καπετάνισ-
σας». Ο λαός την φώναζε «Ελιζαμπέτα, Ελι-
ζαμπία, έμεινε το Ζαμπία, Ζαμπέτα. Γυναί-
κα με αρχοντικό παράστημα, ατρόμητη με 
φλογερό βλέμμα, παντρεύτηκε το 1762 το 
θεριό του Μοριά τον φοβερό τον κλέφτη 
Κωνσταντή Μπότσικα- Κολοκοτρώνη, φόβο 
και τρόμο της τουρκιάς. 

Μετά τα ατυχή γεγονότα του ξεσηκωμού το 
1770 τα Ορλωφικά, άρχισαν οι μεγάλες σφα-
γές των Τούρκων στον άμαχο πληθυσμό. Η 
«Καπετάνισσα» με την κοιλιά στο «στόμα» 
ήταν ετοιμόγεννη στον Θοδωράκη, ακο-
λούθησε κι αυτή το δρόμο του ξεριζωμού. 
Τα δάση και τα βουνά της Αλωνίσταινας 
δεν μπορούσαν να βαστάξουν τόσους κα-
τατρεγμένους. Παντού τους κυνηγούσαν 
οι Τούρκοι. Βάδιζαν προς την Μεγαλόπολη 
με σκοπό να περάσουν στη Μάνη. Την ημέ-
ρα κρύβονταν και ολονυχτίς σαν τ’ αγρίμια 
περπατούσαν από γιδόστρατες, λόγγους, 
χαράδρες, γυναίκες με τα μωρά στην αγκα-
λιά ξυπόλυτοι νηστικοί και πίσω ακολου-
θούσαν οι άντρες ζαλωμένοι ότι πολύτιμο 
τους είχε απομείνει…

Κοντά στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας σε 
μια πλαγιά δεν άντεξε, τις έστρωσαν κλα-
διά κι εκεί έφερε στον κόσμο τον λυτρω-
τή του Γένους το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, 
Δευτέρα του Πάσχα το 1770.Λίγο αργότε-
ρα μπήκαν κρυφά στη Μάνη, βρήκαν κα-
ταφύγιο στον πύργο του Παναγιώταρου, 
αδελφικό φίλο των Κολοκοτρωναίων. Δέκα 
χρόνια έμειναν κάτω από την ασφάλεια του 
κάστρου. Η καπετάνισσα έφερε στον κόσμο 
άλλα τρία παιδιά, τον Γιάννη το «Ζορμπά», 
το Χρήστο και τον Νικόλα. Ο Κωνσταντής 
γύριζε πότε εδώ και πότε εκεί χτυπώντας 
τα τέρατα που βασάνιζαν το λαό. 

Τα κατορθώματά του είχαν γίνει θρύλος, 
τραγούδι στα χείλη των απλών ανθρώπων…
Λαβώθηκε άσχημα κατά την έξοδό τους άπ’ 
το κάστρο προσπαθώντας να σώσει την οι-
κογένειά του από τα χέρια των Τούρκων. 
Ήταν ο πιο άγριος κατατρεγμός των κλε-
φτών το 1780. Ξέκοψε από τους άλλους 
στο λόγγο, δεν άντεξε τη δίψα, αναζήτησε 
νερό σε μια πηγή, τον έπιασαν οι Τούρκοι 
του έκοψαν το κεφάλι και το πέταξαν σε 
μια χαράδρα. 

Η Ζαμπία με τα τέσσερα ανήλικα κατάφερε 
να σωθεί. Μεγάλωσε με αξιοπρέπεια τα ορ-
φανά, χωρίς ποτέ να ζητιανέψει. Πλήρωσε 
τη λευτεριά της πατρίδας μας με πολύ αίμα, 
αδέρφια, πατέρα, άνδρα, και τα τρία μικρό-
τερα βλαστάρια της αργότερα. Η μαρμά-
ρινη προτομή της κοσμεί την πλατεία της 
Αλωνίσταινας, ατενίζοντας τα ψηλά βουνά, 
καρτερώντας τον Κωνσταντή της να φα-
νεί…Οι παρακάτω στίχοι είναι αφιερωμένοι 
στη μνήμη της ατρόμητης, αριστοτόκειας 
Μάνας…

ΤΑΚΙς ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟς                                                                   
ΖΑΜΠΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
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ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑΣ
ΖΑΜΠΙΑΣ ΚΩΤΣΑΚΗ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Βουνά της Αλωνίσταινας, βραχοσπηλιές της Πιάνας
κρυοπηγές Λιμποβισιού και πυργωμένα ελάτια

έρημο Αρκουδόρεμα, που σκόρπησαν οι κλέφτες
άπ’ τ’ άγριο κυνηγητό, των Τούρκοαρβανιτάδων;

Τι απέγινε η Λυγερή, Ζαμπέτα η πανώρια;

Αποβραδίς το ταίρι της σημάδεψε ο Χάρος
τον Κωνσταντή τον Μπότσικα, το φοβερό τον 

κλέφτη
που φόβος ήταν της Τουρκιάς, τρόμος του Μέτσο 

Αράπη. 

Την ψάχνει η Δόξαθάνατη με τέσσερα στεφάνια, 
πλεξούδες ωριοπλόκαμες, με χάρη να στολίσει.

Και ήταν τα φύλλα τους πικρά, φύλλα από 
πικροδάφνη…

Αριστοτόκεια εσύ, τέσσερα αητού βλαστάρια
νανούρισες στα χέρια σου, της λευτεριάς το Νάμα  
τα βύζαξες και στα βουνά, πέταξαν σαν αετόπουλα
να βρουν τα γάργαρα νερά και τα δασειά πλατάνια.

Τα τρία τα μικρότερα, αντάμωσαν  τη Δόξα
τα μύρωσε, τα φίλησε, ανάμεσα στα μάτια

κι αυτά τα βυζανιάρικα, βγάλαν τα γιαταγάνια
πήραν της Κόρης τα φιλιά, της κλέψαν το μαντήλι

το πάνε χαιρετίσματα, στα πατρογονικά τους.
Με του πολέμου φλάμπουρα, όλο και ξεμακραίνουν

μεθύσαν με λαβωματιές, με του εχθρού το αίμα
ξεχάστηκαν μες στους καπνούς, τα πρόλαβε η νύχτα

και πλήρωσαν με προθυμιά, της λευτεριάς το 
χρέος…

Μονάχα ο πρωτότοκος, ο Μέγας καπετάνιος
Θόδωρος ο βροντόφωνος, σ’ απόμεινε άπ’ όλους.

Με το σπαθί του χάραξε, δρόμο στεφανωμένο
για να διαβείς δαφνόκομος, αθανασίας στράτα.

Μητέρα Θεοπόνητη, τα δάκρυα δε σου πρέπουν…

Ασάλευτη, καρτερικά, τη Λευτεριά αγναντεύεις
που αχνοφέγγει μακριά, ψηλά στο Λιμποβίσι
ντυμένη στα ολόλευκα, αιμόρρυτος, γοούσα·
ζητά νεκρούς μυριάδες, πιότερο διαλεχτούς

τους άλυσσους να σπάσουν, σίδερα φυλακής.
Το αίμα τους να τρέξει, ρόθιος ποταμός

να ποτισθεί το χώμα, η γης να γκαστρωθεί
και η ασπροφόρα Κόρη, να ξαναγεννηθεί.

Στέκομαι ίσκιος σιωπηλός, χαμένος μες στο χρόνο
προσκυνητής, δακρυχαρής, τη Θεία τη μορφή σου

θωπεύουν τ’ ακροβλέφαρα, που θάμπος τους 
αιώνες

στόλισε· περιλάλητα το μαρτυρούν τραγούδια…

Βουνά της Αλωνίσταινας, εδώ!!! είναι η Ζαμπέτα.
Ιέρεια της λευτεριάς, φύλακας της ειρήνης…
Αγέρωχη, Λεβέντισσα, με πετρωμένο βλέμμα

τον Κωνσταντή  της καρτερεί, τον πρωτοκαπετάνιο
να του γιατρέψει την πληγή, τα γαίματα να πλύνει.

Δόξα στην Καπετάνισσα, στη Μάνα των Ελλήνων
η Λευτεριά μ’ ευλάβεια, φιλά το μέτωπό σου 
Στεφάνι η Νίκη αμάραντο, την κόμη σου στολίζει…



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

12

Ποίηση είναι η ανάσα της ψυχής σε ροδωνιάς μπουμπούκια…

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…

ΕΥΓΕΝΕΙΑ

Κάνε τον πόνο σου άρπα.
Και γίνε σαν αηδόνι,

και γίνε σαν λουλούδι.
Πικροί όταν έλθουν χρόνοι,

κάνε τον πόνο σου άρπα
και πέ τονε τραγούδι.

-
Μη δέσεις την πληγή σου

παρά με ροδοκλώνια.
Λάγνα σου δίνω μύρα

-για μπάλσαμο-και αφιόνια.
Μη δέσεις την πληγή σου
και το αίμα σου πορφύρα.

-
Λέγε στους θεούς «να σβύσω!»

μα κράτα το ποτήρι.
Κλότσα τις μέρες σου όντας

θα σού’ ναι πανηγύρι.
Λέγε στους θεούς «να σβύσω!»

μα λέγε το γελώντας.
-

Κάνε τον πόνο σου άρπα.
Και δρόσισε τα χείλη

στα χείλη της πληγής σου.
Ένα πρωί, ένα δείλι,

κάνε τον πόνο σου άρπα
και γέλασε και σβήσου…

 
                                                                                                                                                      

 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
                                                                                                                                                      

         «ΝΗΠΕΝΘΗ»                                                                                                                       
(Το σπαθί και το φιλί)
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Δροσερό milk shake

ΥΛΙΚΑ

    * 500 ml φρέσκο γάλα
    * 1 κεσεδακι γιαούρτι ή 3
       μπαλλες παγωτό
    * 4-6 θρυμματισμένα παγάκια
    * 2-3 κουταλιες μαρμελάδα
    * σιρόπι της αρεσκειας σας
    * έτοιμη σαντιγυ
    * λιγη τρούφα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

   1.  Μεσα στο μπλεντερ βαζουμε 500 ml γαλα, ριχνουμε 
το γιαουρτι ή το παγωτο, προσθετουμε την μαρμελαδα, το 
σιροπι-α και τα θρυμματισμενα παγακια.
   
2. Το χτυπαμε για 2 λεπτα και το σερβιρουμε σε μακρο-
στενα ποτηρια
   
3. Προσθετουμε την σαντιγυ και πασπαλιζουμε με τρούφα

Εαν θελετε βαζετε το σιροπι πρωτα, πανω στα τοιχωματα 
του ποτηριου και μετα γεμιζετε τα ποτηρια με το μιγμα.

Σολωμός σουβλάκι

Ωραία ιδέα αν θέλετε μπάρμπεκιου με ψάρια. Μπορείτε να 
αντικαταστήσετε το σολωμό με φιλέτο ξιφία.

ΥΛΙΚΑ

    *  1/2 κιλό σολωμού
    * 1 κρεμμύδι (χοντροκομμένο)
    * 1 φύλλο δάφνης
    * θυμάρι ή ρίγανη
    * χυμό ενός λεμονιού
    * ελαιόλαδο
    * 1/2 ματσάκι μαιντανό (ψιλοκομμένο)
    * αλάτι
    * άσπρο πιπέρι σε κόκκους
    * 1 κρεμμυδάκι φρέσκο
    * λίγο άνηθο
    * μερικές φέτες λεμονιού

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

   1. Βάζετε σε ένα μπολ με καπάκι το χυμό λεμονιού, το λάδι, 
το κρεμμύδι, τη δάφνη, το θυμάρι ή τη ρίγανη, το μαιντανό, το 
αλάτι και τους κόκκους του πιπεριού.

   2. Κόβετε το φιλέτο του σολωμού σε κύβους και το ρίχνετε στο 
μπολ με τη μαρινάτα. Σκεπάζετε το μπολ και το αφήνετε στο 
ψυγείο για 1 ώρα περίπου.

   3. Βγαζετε τα κομμάτια ψαριού από τη μαρινάτα, τα στραγγί-
ζετε και τα περνάτε σε ξύλινες ή μεταλλικές μικρές σούβλες.

   4. Ψήνετε τα σουβλάκια σε πολύ καυτή σχάρα στα κάρβουνα, 
σε ηλεκρική ψησταριά ή στο γκριλ της κουζίνας σας. Αλείφετε 
τα σουβλάκια πού και πού με τη μαρινάτα, καθώς ψήνονται.

   5. Σερβίρετε τα σουβλάκια αμέσως μόλις ψηθούν και γαρνί-
ρετε με φέτες λεμονιού, ροδέλες από φρέσκο κρεμμυδάκι και 
ψιλοκομμένο άνηθο.

Μπορείτε να εμπλουτίσετε τα σουβλάκια, βάζοντας ανάμεσα 
στα κομμάτια του ψαριού κομματάκια ντομάτας και πιπεριάς.

επιμέλεια: Αθηνά Χρονίδου
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ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΑΙ στην τοπική εφημερίδα σημαίνει:
Τιμώ τον τόπο καταγωγής μου, Συμβάλλω στην ανάπτυξή του, 

αγαπώ το μέρος που γεννήθηκα.

Χ. Λαμπρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΠΟΛΟΒΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο. Ε.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 61, ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΗΛ: 2710 223538 – 2710 238273

ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟΝ
«Ο ΑΡΑΠΑΝΤΖΗΣ»

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΗΛΑ

Χρυσοστόμου Σμύρνης 7, Τρίπολη, 
τηλ.:2713005548, κιν.: 6946424570
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