
Ο Σύλλογός μας συνήθιζε
κάθε καλοκαίρι να δεξιώ-
νεται τους ανθρώπους της

τρίτης ηλικίας. Τους ανθρώπους
που φύλαξαν και φυλάνε Θερμο-
πύλες, τους θεματοφύλακες των
παραδόσεων, των ηθών και των
εθίμων,.

― Εφέτος αποφασίσαμε κάτι
διαφορετικό. Να τους πάμε μία
εκδρομή στην Ι. Μονή Καλτεζών.

― Επιλέξαμε την Μονή Καλ-

τεζών για δύο λόγους. 
Ο ένας είναι να τους δώσουμε

την ευκαιρία να γνωρίσουν το
ιστορικό αυτό μοναστήρι και ο
δεύτερος να επισκεφτούμε την
πατριώτισα Βασιλική Τσαγκαλά-
κη, που μονάζει εκεί από το 1962.

― Έτσι λοιπόν, στις 15 Μαΐου
και ημέρα Δευτέρα, το πούλμαν
θα ξεκινούσε στις 7 π.μ. από το
καφενείο του Κέζα.

― Όλοι ήταν στην ώρα τους,
εκτός από το προεδρείο, που
έφτασε τελευταίο.

― Μπαίνοντας μέσα, το λεω-
φορείο ήταν γεμάτο. Μαζί μας και
ο ποιμενάρχης του χωριού, ο πα-
πά-Νικόλας με την παπαδιά του.

― Ρίχνοντας μια ματιά στους
εκδρομείς είδα χαρούμενα πρό-
σωπα και γελαστά μάτια, που
έδειχναν ότι το χαίρονταν. Άλλω-
στε, θα περνούσαν μια μέρα μα-
κριά από την καθημερινότητα: το
χωράφι, το περιβόλι, τ’ αμπέλι, τα
πρόβατα κ.λπ.

― Σ’ ένα «ευχαριστούμε» που
μου είπε κάποια, της είπα: «Εμείς
πρέπει να σας ευχαριστήσουμε.
Η χαρά είναι δική μας. Πρέπει να
ξέρεις ότι η χαρά είναι μεγαλύτε-
ρη όταν δίνεις, παρά όταν παίρ-
νεις.

― Ο οδηγός μας εξαιρετικός,
γαμπρός του Κωνσταντή και της
Αγγελικώς Νάγου. Η διαδρομή

υπέροχη, γιατί έβρεχε μέχρις αρ-
γά εφέτος, και η γη ήταν γεμάτη
ανθοβλάσταρα.

― Το λεωφορείο διέσχιζε αρ-
γά το δρόμο, γιατί είχε στροφού-
λες και ο οδηγός δεν ήθελε να
κουράσει τους εκδρομείς. Ένα
μεγάλο μέρος του δρόμου ήταν
δίπλα στις πηγές του Αλφειού πο-
ταμού. Η φύση καταπράσινη και
πανέμορφη. Παντού γύρω μας
πελώρια πλατάνια, βελανιδιές,

καρυδιές και διάφοροι θάμνοι.
― Δειλά δειλά ξεκινήσαμε και

το τραγούδι. Την αρχή έκανε ο
παπα-Νικόλας, ο οποίος έχει φω-
νή όχι μόνο για να ψάλλει αλλά
και να τραγουδάει. Ακούσαμε
πολλά τραγούδια. Κάποιες κυρίες
που είχαν καλή φωνή, πήγαν και

στο μικρόφωνο. Έτσι απολαύσα-
με τη Μαριγούλα Νάγου (καθ’ ότι
Κολλιοπουλίτσα), την Αγγελικώ
Χριστοπούλου και τη Γιωργία Χε-
λιώτη, η οποία μας ευχαρίστησε
ιδιαίτερα με το τραγούδι «τ’
Αντρούτσου η μάνα χαίρεται του
Διάκου καμαρώνει».

― Ο Γιώργος ο Ρόκκας έδει-
χνε να γνωρίζει καλύτερα την πε-
ριοχή και μας ξεναγούσε.

― Τέλος, όταν πλησιάζαμε
ησυχάσαμε. Άρχισε να μας πλημ-
μυρίζει μια μεγάλη συγκίνηση
που θα συναντούσαμε τη Βασιλι-
κή και να ρωτάει η μία την άλλη:
«Πώς να είναι άραγε; Θα την γνω-
ρίσουμε; Εγώ έχω να την δω από
τότε που έφυγε» και άλλα πολλά.
Αλλά και η Βασιλική τα ίδια συναι-
σθήματα θα ένιωθε. Ίσως να μην
κοιμήθηκε κιόλας το προηγούμε-
νο βράδυ. Μπαίνοντας στη Μονή
όλοι την αγκάλιασαν με μια πολύ
τρυφερή ματιά. «Την είδατε; Την
είδατε; Σπιρτόζα και έξυπνη,
όπως ήταν από κοπέλα».

― Όλες έδωσαν τις λειτουρ-
γιές και κάποιες που είχαν ετοι-
μαστεί, κοινώνησαν κιόλας.

― Όταν τελείωσε η θεία λει-
τουργία, περάσαμε στην τραπε-
ζαρία και γευθήκαμε τη φιλοξενία

του μοναστηριού. Μας περίμενε
ζεστός καφές και ένας κουρα-
μπιές, που σπάνια τρως τόσο
ωραίο.

― Η Αγία Ηγουμένη μας κα-
λωσόρισε και μας αφηγήθηκε την
ιστορία της Μονής. Στο τέλος μας
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Στις 14 Μαΐου στην περιοχή
μας έγινε κάτι σημαντικό. Γιορτά-
στηκε η γιορτή της μητέρας από
κοινού από τα 7 χωριά του Δήμου
μας.

Οι πολιτιστικοί Σύλλογοι των 7
χωριών μας και ο Δήμαρχος υιο-
θέτησαν πρόταση του Συλλόγου
μας και συνδιοργάνωσαν με την
οικονομική στήριξη και υπό την αι-
γίδα του Δήμου μας, στο Μαντι-
νειακό Περίπτερο, εκδήλωση
προς τιμήν της μητέρας.

Είναι η πρώτη φορά που ύστε-
ρα από πολλά χρόνια γίνεται προ-
σπάθεια αναβίωσης του «Κοινού
των Μαντινέων». Έτσι όλα τα χω-

ριά συναντιούνται στο χώρο της
Αρχαίας Μαντινείας, όπως πριν
από πολλά χρόνια (πάνω από 30
χρόνια), που στο πανηγύρι του
Γκορτσουλιού όλα τα χωριά συνα-
ντιούνταν σ’ αυτό το χώρο και
έκαναν σπουδαίους αθλητικούς
αγώνες. Στους αγώνες αυτούς
αρχικά λάμβαναν μέρος μόνον
ενήλικες και τα λίγα τελευταία
χρόνια μόνον μαθητές δημοτικού.

Θυμάμαι, μικρό παιδάκι, το χώ-
ρο αυτό, την ημέρα αυτή γεμάτο
από κόσμο να παρακολουθεί τους
συγχωριανούς του, οι οποίοι αγω-
νίζονταν και προσπαθούσαν για
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Στις 8 Ιανουαρίου 2006
έφυγε από κοντά μας ο πο-
λυαγαπημένος Χαράλα-
μπος Νάτσης. Άφησε την
τελευταία του πνοή στο
Σαίντ Λούις της Αμερικής.
Ο Χαράλαμπος ήταν το
πρώτο από τα έξι παιδιά
του Δημήτριου Νάτση και
της Βασιλικής Νάτση. Γεν-
νήθηκε στις 15 Αυγούστου

του 1932. Από παιδί ήταν υπεύθυνος να βόσκει τα
αιγοπρόβατα των γονιών του. Λέγεται ότι ήταν
ένας από τους καλύτερους βοσκούς του χωριού.

Αφότου ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θη-
τεία, επέστρεψε στο Κακούρι. Εκεί έμαθε ότι η
συγχωριανή του Βούλα Τριαντάφυλλου, για την
οποία έτρεφε αισθήματα, είχε μεταναστεύσει στο
Μόντρεαλ του Καναδά. Έτσι, ακολουθώντας την
καρδιά του, ζήτησε το χέρι της Βούλας από τον πα-
τέρα της. Λίγο αργότερα, συνοδευόμενος από τον
μελλοντικό του πεθερό Φώτη Τριαντάφυλλο και
την κουνιάδα του Άννα, εγκαταστάθηκε στον Κα-
ναδά το 1958.

Ο Χαράλαμπος και η Βούλα παντρεύτηκαν στο
Μόντρεαλ και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Δη-
μήτρη, το Φώτη, τη Βασιλική και τη Μαρία. Παράλ-
ληλα το ζευγάρι δούλευε σκληρά για να παρέχει
μια άνετη ζωή στα παιδιά του.

Το 1969 ο Χαράλαμπος και η οικογένειά του με-
τακομίζουν στο Σαίντ Λούις της Αμερικής. Εκεί συ-
νεχίζει να δουλεύει ως μάγειρας σε γνωστά εστια-
τόρια και μεγάλα ξενοδοχεία. Κάποια χρόνια αργό-
τερα ο Χαράλαμπος Νάτσης ανοίγει ένα εστιατό-
ριο με τον αδερφό του Γιάννη Νάτση. Τα αδέρφια
και οι οικογένειές τους εργάζονται μαζί με αγάπη
και ομόνοια.

Μετά την συνταξιοδότησή του, ο Χαράλαμπος
απολάμβανε τους κόπους του και καμάρωνε τα
παιδιά του και τα εγγόνια του. Μέχρι και τις τελευ-
ταίες του μέρες ήταν ένας ήρεμος και πράος άν-
θρωπος που ποτέ δεν είχε πει μια άσχημη κουβέ-
ντα για κάποιον. 

Θα σε θυμόμαστε για πάντα. 
Αιωνία σου η μνήμη.

Στις 19 Μάρτη 2006 άφη-
σε την τελευταία της πνοή
στη Ζαχάρω Ηλείας όπου
έμεινε κοντά στην κόρη της
Φωτεινή, η Τασία Στ. Ρόκκα
σε ηλικία 93 ετών.

Η θεια-Τασία γεννήθηκε
στο Καλπάκι. Ήταν το πρώτο
παιδί του Παναγιώτη και της
Γεωργίας Κονδύλη. Μεγάλω-
σε στο χωριό της και το 1942

παντρεύτηκε το Στ. Ι. Ρόκκα. Γρήγορα απέκτησαν 5
παιδιά. Την Ευγενία, τη Γιάννα, τη Γεωργία, τον
Κώστα και τη Φωτεινή. Τα μεγάλωσαν με μεγάλες
στερήσεις, σκληρή δουλειά και αγώνα, όπως οι πε-
ρισσότεροι τα δύσκολα εκείνα χρόνια.

Αυτές οι δυσκολίες, οι μεταπολεμικές, τους
ανάγκασαν να τα στείλουν στην ξενιτιά, για καλύ-
τερη τύχη.

Τα κορίτσια πήγαν στη Γερμανία και ο Κώστας
στην Αμερική. Εκεί όλα παντρεύτηκαν και δημιούρ-
γησαν καλές οικογένειες, χαρίζοντας στους παπ-
πούδες 12 εγγόνια και 8 δισέγγονα.

Χωρίς έγνοιες πολλές και χάρις στη φροντίδα
των παιδιών τους πέρασαν πολλά από τα τελευ-
ταία χρόνια τους στο χωριό πολύ καλά, παρά τα
προβλήματα υγείας που είχαν.

Πριν από έξι χρόνια έφυγε από τη ζωή πρώτος
ο μπαρμπα-Σταύρος και έκτοτε η θεια-Τασία ζούσε
στη Ζαχάρω κοντά στη Φωτεινή.

Εκεί μαζεύτηκαν όλα τα παιδιά τις τελευταίες
ημέρες της ζωής της. Ο Κώστας που ήρθε από την
Αμερική, η Γεωργία από τη Γερμανία (τα άλλα 3 κο-
ρίτσια ζουν στην Ελλάδα).

Την ημέρα της κηδείας της στο χωριό ήταν συ-
γκινητική η παρουσία όλων των παιδιών που ήρθαν
από τόσο μακριά για το τελευταίο καθήκον τους
απέναντι στη μάνα τους.

Το πέρασμα του μπαρμπα-Σταύρου και της γυ-
ναίκας του από τη ζωή αυτή άφησε στο χωριό την
εντύπωση των καλών ήσυχων εργατικών ανθρώ-
πων, ανθρώπων του καθήκοντος, που αγωνίστηκαν
με όλες τους τις δυνάμεις για να δώσουν ό,τι καλύ-
τερο μπορούσαν στην οικογένειά τους.

Αιωνία τους η μνήμη!

Στις 30 Απρίλη, ύστερα από μακρά ασθένεια,
έφυγε από τη ζωή, ο Νώντας Κουμεντέας, σύζυ-
γος της Ρεββέκας Ι. Σταματοπούλου, σε ηλικία
50 ετών.

Στην κηδεία του παραβρέθηκαν και πολλοί
συγχωριανοί καθώς και πάρα πολλοί από τον ερ-
γασιακό του χώρο (Ολυμπιακή Αεροπορία), μιας
και ήταν καταξιωμένος συνδικαλιστής και αντι-
πρόεδρος όλων των εργαζομένων της Ο.Α.
(ΟΣΠΑ).

Οι λόγοι που ακούστηκαν εκεί μαρτυρούν ότι
επρόκειτο για έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο, κα-
ταξιωμένο στο χώρο του, με συνέπεια, ανιδιοτέ-
λεια, αγωνιστικότητα, ένα άνθρωπο με σπάνιο
χαρακτήρα, που μπορούσε να οδηγεί και να καθο-
δηγεί τα βήματα και άλλων ανθρώπων.

Εμείς τον ξέραμε σαν ένα σεμνό, καλό παιδί,
άριστο οικογενειάρχη και φίλο του χωριού και
του Συλλόγου. Παραβρίσκονταν πάντα στις εκδη-
λώσεις μας, μαζί με τη Ρεββέκα, τα παιδιά τους
και την οικογένεια του Αντρέα.

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. εκπροσώπησε το
Σύλλογο και το χωριό, κατέθεσε στεφάνι και τον
αποχαιρέτησε.

Στη Ρεββέκα, τα δυο παιδιά τους, Γιάννη και
Βασίλη, 9 και 5 ετών αντίστοιχα, στον Αντρέα,
την οικογένειά του, τη μάνα του, εκφράζουμε τα
θερμά μας συλλυπητήρια και την ευχή να πάρουν
μαζί με τα άλλα προτερήματά του και την αγωνι-
στικότητά του, για να τα βγάλουν πέρα τώρα που
έχασαν το στήριγμά τους! Αιωνία η μνήμη του!

Γ. Ρόκκας
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• Ο Αναστασιάδης Αλέξανδρος
και η Γεωργία, ήδη γονείς ενός αγο-
ριού (Κωνσταντίνος) απέκτησαν
στις 16-01-2006 και κόρη.

• Ο Σπυρόπουλος Απόστολος
και η Χριστίνα απέκτησαν αγόρι
στις 27-10-2005.

• Ο Βλάχος Κων/νος και η Αικα-

τερίνη απέκτησαν κορίτσι στις 02-
03-2006.

Σ’ όλους τους ευτυχείς γονείς,
παππούδες και γιαγιάδες ευχόμα-
στε να τους ζήσουν τα νέα βλαστά-
ρια τους και να τα καμαρώσουν
όπως επιθυμούν. 

Γεννήσεις

∫∫√√ππ¡¡øø¡¡ππ∫∫∞∞  

Νώντας Κουμεντέας

• Η Χριστίνα Ψαρρά, χήρα Διονυσίου απεβίωσε στις 27-01-2006.
• Η Τασία Ρόκκα, χήρα Σταύρου, απεβίωσε στις 18-03-2006.
• Ο Αντρέας Μπασιώτης απεβίωσε στις 25-05-2006.

Θάνατοι

Ο Δημ. Ελευσινιώτης, σύζυγος της Ελένης Θ. Τασιοπούλου προήχθη
σε υποναύαρχο του Π.Ν. και ανέλαβε καθήκοντα Διοικητού Σχολής Ναυτι-
κών Δοκίμων.

Συγχαίρουμε θερμά τον κ. Ναύαρχο και του ευχόμαστε και αρχηγός!

Δικός μας Ναύαρχος

― Η Φωτεινή Δ. Ρόκκα, φιλόλο-
γος και ο Θωμάς Γαρίτος στρατιωτι-
κός, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γά-
μου.

― Η Όλγα Ι. Μακερούφα, το γέ-
νος Γεωργίας Θ. Τασιοπούλου, πτυ-
χιούχος Marketing και ο Χρήστος
Παναγόπουλος, οικονομολόγος αρ-

ραβωνιάστηκαν.
― Η Γιώτα Κ. Σιολέ και ο Γιώρ-

γος Ρηγόπουλος από Τρίπολη έδω-
σαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

Στα τρία νέα ζευγάρια συγχαίρο-
ντες ευχόμαστε καλά στέφανα και
καλή ζωή.

Αρραβώνες

Στις 25-5-2006 έφυ-
γε από κοντά μας ο αγα-
πημένος σύζυγος, πα-
τέρας και παππούς
Ανδρέας Μπασιώτης σε
ηλικία 81 ετών.

Δεν υπάρχουν λόγια
που να μπορούν να εκ-
φράσουν τη λύπη μας
για τη μεγάλη αυτή
απώλεια.

Όλοι μας σε ευχαρι-
στούμε για όλα όσα έκανες για μας και ευχόμα-
στε ο παντοδύναμος Θεός να σε έχει μαζί με τον
αγαπημένο σου εγγονό Δημήτρη που τόσο πολύ
σου είχε λείψει. Θα σε θυμόμαστε πάντα με πολ-
λή αγάπη γιατί μόνο αυτή ήξερες να προσφέρεις.
Η σύζυγος, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου

Μπασιώτης Ανδρέας

Χαράλαμπος Νάτσης

Τασία Στ. Ρόκκα

Στη  μνήμη

― Τασίας Στ. Ρόκκα
τα παιδιά της Κώστας, Ευγενία,

Γιάννα, Γεωργία, Φωτούλα 125€
― Επαμεινώνδα Κουμεντέα 
(συζύγου της Ρεββέκας Ι. Σταματο-

πούλου)
Στάμος Κων.  . . . . . . . . . . . . . . .25€
Στάμος Θωμάς . . . . . . . . . . . . . .30€
Σύλλογος Γονέων
6ου Δημ. Σχολ. Μοσχάτου  . .100€
όπου φοιτούν τα παιδιά του
Γιάννης και Βασίλης.

Τη Φωτεινή Δ. Ρόκκα
που αρραβωνιάστηκε 

το Θωμά Χαρίτο
συγχαίρουμε και της 

ευχόμαστε “καλά στέφανα”. 
Γιώργος και Δώρα Ρόκκα 

KATAΣKEYEΣ AΛOYMINIOY-ΣIΔHPOY
Aνδρέας Mπουρτσουκλής 

Bιομηχανική Περιοχή Tρίπολης

Tηλ: 2710- 232125  
σπιτιού: 2710-239855

NIKOΣ  B.  ΛAΓOYΣHΣ
Σιδηρουργικές &

αλουμινικές  κατασκευές
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• ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ 

ΤΗΛ.: 6945040173 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΟΙΚΙΑ
Πωλείται μονοκατοικία, νεόκτιστη 90 τ.μ.,

σε οικόπεδο 500 τ.μ., στο Αρτεμίσιο.

Πληροφορίες: Θανάσης Βασδέκης

τηλ. 210-4944070 & 6977947750
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Έφυγε στις 30 Απριλίου
2006 από τη ζωή ο Νώ-
ντας Κουμεντέας σε ηλι-
κία 50 χρόνων, χάνοντας
τη μάχη με το θάνατο,
χτυπημένος από ανίατη
ασθένεια.
Ο Νώντας γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην όμορφη
Μεσσηνιακή Μάνη. Τέ-
λειωσε το εξατάξιο Γυ-

μνάσιο της Καρδαμύλης και σπούδασε Ηλεκτρο-
λόγος - Μηχανολόγος στα ΤΕΙ Πάτρας. Εργάσθη-
κε σε διάφορες επιχειρήσεις, όπου και ξεχώρισε
για το ήθος, την εργατικότητα και την δράση του
για τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Το 1984 προσλήφθηκε στην Ολυμπιακή Αεροπο-
ρία, όπου και εργάσθηκε μέχρι και το τέλος της
ζωής του ως Ηλεκτρολόγος-Υπομηχανικός Αερο-
πλάνων. Και εκεί αγωνίσθηκε για την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων των συναδέλφων του, κάτι που
αναγνωρίστηκε από αυτούς τιμώντας τον επανει-
λημμένα με την ψήφο τους και εκλέγοντάς τον
στη Διοίκηση του σωματείου του, της Ένωσης
Πτυχιούχων Τεχνικών Αεροσκαφών Ολυμπιακής
Αεροπορίας (ΕΠΤΑΟΑ) καθώς και στο ΔΣ της
ΟΣΠΑ όπου ήταν Α΄Αντιπρόεδρος μέχρι που
έφυγε. Παράλληλα με τη συνδικαλιστική του
δράση στην Ολυμπιακή Αεροπορία ανέπτυξε και
πολιτική δράση στις γραμμές του ΚΚΕ, το οποίο
υπηρέτησε πιστά μέχρι το τέλος της ζωής του. 
Οι συνάδελφοί του στην ΟΑ αλλά και όλοι όσοι
τον γνώρισαν θα τον θυμούνται πάντα για το
ήθος του, την ανιδιοτέλειά του, την άριστη επαγ-
γελματική του κατάρτιση. Θα αποτελεί παράδειγ-
μα για όλους όσους τον γνώρισαν η πίστη και η
αφοσίωσή του στα ιδανικά του σοσιαλισμού κα-
θώς και ο αγώνας του για την υπεράσπιση των δι-
καιωμάτων των εργαζομένων.
Η κηδεία του έγινε από το νεκροταφείο του Βύ-
ρωνα ήταν πολιτική και έγινε με δαπάνη της
ΟΣΠΑ.
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Χρέος της πολιτείας η αντιμετώπιση του «φαινομένου»

Στην εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελέ-
νης, 21 Μαΐου, που επισκέφθηκα το χωριό μας, εκτός από τα
όμορφα και τα ωραία, που με συγκίνησαν: (υπέρλαμπρος
Μέγας Εσπερινός και η θεία λειτουργία, η περιφορά της ει-
κόνας των Αγίων και η γενναιόδωρη προσφορά, η φιλοξενία
και τα φιλέματα του πανάξιου ιερέα μας κ. Νικολάου Κου-
τρουμπή και της εκκλησιαστικής επιτροπής μετά το πέρας
του Μεγάλου Εσπερινού το Σάββατο) μου δάγκασε την καρ-
διά ένα γεγονός, ένα φαινόμενο, που πρέπει να μας ανησυ-
χεί όλους: η έλλειψη παιδικών φωνών, η έλλειψη παιδιών.
Πολύ λίγα παιδιά στο εκκλησίασμα, ελάχιστα στις γειτονιές
και στους δρόμους.

Θυμήθηκα τα παιδικά μας χρόνια, τότε μετά τον εμφύλιο
και νωρίτερα που την παραμονή της εορτής των Αγίων, σύσ-
σωμο το σχολείο, υπό τις οδηγίες του αειμνήστου διδασκά-
λου μας Παναγ. Μαγκλάρη, ξελιθαρίζαμε τους δρόμους του
χωριού μας και η χαρά μας με τις φωνές μας έστηνε δικό της
πανηγύρι στο χωριό.

Σήμερα τα παιδάκια λιγοστά και είμαστε προνομιούχοι,
που έχουμε σχολείο που λειτουργεί προς το παρόν, γιατί τα
γειτονικά χωριά δεν έχουν τέτοιο φως.

Δυστυχώς στην εποχή μας η Ελλάδα υποφέρει από γενι-
κή ατεκνία και ολιγανθρωπία. Τα χωριά μας ερημώθηκαν και
στις πόλεις κλείνει το ένα σχολείο μετά το άλλο ή περιορί-
ζεται.

Οι οικογένειες επαναπαύονται στο ένα ή το πολύ δύο
παιδάκια. Πολλοί δεν έρχονται σε γάμου κοινωνία, παραμέ-
νουν στη “συντροφικότητα” και αποποιούνται ευθύνες που
είναι χρέος ζωής.

Έτσι η κακοδαιμονία αυξάνει, όπως έγραφε ο Πολύβιος
τον 2ο π.Χ. αιώνα, τότε που είχε παρατηρηθεί το ίδιο φαινό-
μενο. Τότε ήταν που ήρθαν εδώ οι Ρωμαίοι. Βρήκαν την
Ελλάδα σε απίστευτη παρακμή και την κατέλαβαν.

Δεν είναι υπερβολή να μιλάμε για παρακμή του τόπου
μας.

Από το 1981 και μετά παρατηρείται μια σταδιακή μείωση
των γεννήσεων πανελλαδικώς με ρυθμό, που δεν έχει ξανα-
σημειωθεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο σύνολο σχε-
δόν των αναπτυγμένων χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο.
Όπως γράφει ο κ. Ευθύμιος Αλεξίου, μαιευτήρας: ενώ οι
γεννήσεις έμειναν σταθερές σε αριθμούς καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της μεταπολεμικής περιόδου περίπου 148.000 το χρό-
νο, μετά το 1981, άρχισαν να μειώνονται σταδιακά φθάνο-
ντας στα σημερινά επίπεδα στις 98.000 περίπου, μια μείωση
που φθάνει το 33% σε 20 μόνο χρόνια. Από το 1989 και μετά
η τάση μείωσης των γεννήσεων δεν είναι τόσο έντονη και
τούτο εξηγείται εύκολα με την είσοδο των αλλοδαπών στη
χώρα μας, κυρίως των Αλβανών.

Οι γεννήσεις των αλλοδαπών σήμερα στην Ελλάδα,
υπολογίζονται σε 14.000 περίπου το χρόνο. Έτσι οι γεννή-
σεις των γηγενών Ελλήνων συνεχίζουν να μειώνονται.

Αυτό, όμως, που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι οι
αγροτικές και οι ημιαστικές περιοχές, που ιστορικά αποτε-

λούσαν τον πληθυσμιακό τροφοδότη της χώρας μας, πα-
ρουσιάζουν πολύ μικρότερους σε σχέση με τις αστικές πε-
ριοχές δείκτες γονιμότητος. Τα σοκάκια και οι αλάνες σε
όλα τα χωριά της Ελλάδος ερήμωσαν. 

Όποιος έχει ζήσει εκεί τις εικόνες του άλλοτε ελληνικού
χωριού θλίβεται και μελαγχολεί.

Ο αριθμός παιδιών ανά γυναίκα που ήταν 2,0 μέχρι το
1980 (οριακή τιμή για την αντικατάσταση των γενιών) μειώ-
θηκε στο 1,2 και βεβαίως οι δείκτες αυτοί είναι κατά πολύ μι-
κρότεροι από τα γειτονικά μας μουσουλμανικά κράτη Αλβα-
νία και Τουρκία που έχουν δείκτες πάνω από 3.

Οι θάνατοι αυξήθηκαν σταδιακά λόγω γήρανσης του
πληθυσμού καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιό-
δου και έφθασαν σήμερα σταδιακά να ξεπερνούν τις γεννή-
σεις.

Επίσης τα διαζύγια, από 5 στους 100 γάμους, που ήταν
στη δεκαετία του 60 αυξήθηκαν σε 15,5 το 1997.

Αποτέλεσμα της υπογεννητικότητας είναι η γήρανση
του πληθυσμού, που σημαίνει μείωση του εργατικού δυναμι-
κού και αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων.

Αν ανατρέξουμε στην ιστορία, θα διαπιστώσουμε ότι κά-
θε φορά πριν από μια μεγάλη εθνική καταστροφή παρουσιά-
ζεται το φαινόμενο της υπογεννητικότητας. Ο Αριστοτέλης
έγραφε «Μίαν γαρ πληγή ουχ υπήνεγκεν η πόλις άλλο απώ-
λετο για την ολιγανθρωπίαν». Όταν τον ρώτησαν γιατί η
ισχυρή Σπάρτη, που πρώτη απ’ όλες τις ελληνικές πόλεις εί-
χε συμβάλει στην απόκρουση των Περσών δεν κατόρθωσε
περί το 370 π.Χ. να αντισταθεί στους Θηβαίους απέδωσε την
αποδυνάμωσή της στην ολιγανθρωπία και τον αποπληθυ-
σμό, που δημιούργησε το πολιτικό της σύστημα.

Δύο αιώνες αργότερα το ίδιο φαινόμενο ήταν η βασική
αιτία της παρακμής της αρχαίας Ελλάδος και η μετατροπή
της σε ρωμαϊκή επαρχία, όπως γράφει ο ιστορικός Πολύ-
βιος.

Σαν μητέρα και εκπαιδευτικός αποδίδω ένα μεγάλο μέ-
ρος του βάρους στις Ελληνίδες μητέρες σήμερα. Μετά το
πρώτο παιδί καταφεύγουν, με ελαφρά τη συνείδηση στη
δραστική αντισύλληψη ή την έκτρωση του δεύτερου ή τρί-
του παιδιού με διάφορες δικαιολογίες βάσιμες ή αβάσιμες.
Δε λέω ότι πρέπει να γυρίσουμε στις δεκαετίες του ’20 ή του
’30 των υπερπολυτέκνων οικογενειών, αλλά το δεύτερο και
τρίτο παιδί μπορεί κάθε ελληνική οικογένεια με κάποιες θυ-
σίες και καλή θέληση να το μεγαλώσει.

Το μεγάλο χρέος της πολιτείας είναι να στρέψει το εν-
διαφέρον της στο μέγεθος του προβλήματος και με οικονο-
μικά κυρίως κίνητρα και με ενθάρρυνση να σταθεί στο πλευ-
ρό αυτών των μητέρων.

Καλή η δημιουργία παιδικών σταθμών καλύτερη όμως η
απαλλαγή της μητέρας, τουλάχιστον προσωρινά από την
εργασία της για να είναι κοντά στα παιδιά της.

Ας θυμόμαστε πάντα: «χωρίς παιδιά σήμερα, χωρίς σύ-
νταξη αύριο»... Δεν το αξίζει η Ελλάδα!

Γωγώ Παπαθεοδώρου-Καραγιάννη

Ελένη Οψιμούλη - Δελαγραμμάτικα
Η Ελένη, κόρη του πατριώτη μας και ταγματάρχη

Ιωάννη Κ. Οψιμούλη, που έπεσε ηρωικά στη μάχη της
Κρήτης, στις 20 Μαΐου του 1941, προσέφερε στο Λα-
ογραφικό μας Μουσείο τη στολή του πατέρα της, με
τις μπότες του και ένα μετάλλιο.

Γνωρίζουμε ότι η στολή αυτή αποτελούσε ένα οι-
κογενειακό κειμήλιο για κείνη, και όμως, άνοιξε το
σεντούκι της και την προσέφερε στο Σύλλογο για το
Λαογραφικό Μουσείο.

Έτσι ολοζώντανος ο ταγματάρχης, μέσα από τη
στολή του, μας θυμίζει τις ηρωικές του πράξεις και
τον ηρωικό του θάνατο.

Ευχαριστούμε την Ελένη για τη σπουδαία και
γενναία αυτή προσφορά και παρακαλούμε επισκε-
φτείτε και ’σείς το Μουσείο για να νιώσετε τα ίδια συ-
ναισθήματα με μας.

Ευγενία Βλάχου
Στη μνήμη της μητέρας της Παναγιώτας Νάτση,

προσέφερε στον ξενώνα τα εξής:
3 σεντόνια υφαντά με αζούρια,
1 κουβέρτα, 1 γύρα, 1 φουστάνι αλατζένιο,
1 κομπινεζόν, 2 μαξιλάρες, 1 πάντα,
1 τραπεζομάντηλο αλατζένιο,
2 υφάσματα αλατζάδες, 
2 τρούπλες αλατζιά λευκό, 1 πεσκίρι.

Κουσιάκη-Κυριακοπούλου Γεωργία Ν. . . . . . . . . . .50
Κουσιάκη Έλλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Κουσιάκη-Τουρλούκη Πίτσα  . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Κοτσιάνη Μαρία Βασ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Συμπόνη Ευδοκία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Μπρότσης Ν. Γιώργος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Σίμου Θεοδώρα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Χριστόπουλος Θ. Κώστας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Κολιοπούλου Β. Θεοδώρα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Σταματόπουλος Ι. Θεόδωρος  . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Νάγου-Βελέντζα Μαρία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Δούρος Νίκος Θεοδοσίου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Χελιώτης Κώστας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Κοντορράβδη-Αναγνωστοπούλου Ντίνα . . . . . . . .20
Οψιμούλη-Δελαγραμμάτικα Ελένη  . . . . . . . . . . . .70
Κοτσιάνη-Παπαπέτρου Βασιλική  . . . . . . . . . . . . . .30
Λαγούσης Δ. Βασίλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Σχίζα-Τζαβάρα Παναγιώτα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Ρόκκας Στ. Κώστας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Ρόκκα-Τσίντζου Στ. Γιάννα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Γκούσκος Δημήτρης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Σιοροβίγκα Ν. Ευανθία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Βλάχου-Χατζηχριστοφόρου Δ. Δήμητρα  . . . . . . .50
Ανώνυμη συγχωριανή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Νάτση Δ. Μαρία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Μπασιώτη Α. Θεοδώρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Γκόνου Πόπη  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Ψαρράς Ιωάννης του Δημ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Ρόκκα-Λυκουρέντζου Ελένη . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ανώνυμος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ψαρράς Θεόδωρος, Παναγιώτης
και Κώστας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 δολ. Αυστρ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

TABEPNA  æH™TAPIA  
TOY ºPA°KOY 

∞ÚÙÂÌ›ÛÈÔ (∫·ÎÔ‡ÚÈ) ∞ÚÎ·‰›·˜

Δ∞μ∂ƒ¡∞  “∏   ¶§∞Δ∂π∞”
Δημήτρης  Κ.  Σταθούλης

Αρτεμίσιο (Κακούρι)  Αρκαδίας

§EYKA  EI¢H  -  EI¢H  ¶POIKA™

°ÈÒÙ·  AÓ‰Ú¤·  ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˘
X.  MÔ‡Û¯Ô˘  5  (5Ë ÛÙ¿ÛË)

ÕÓˆ  IÏ›ÛÈ·   ñ  TËÏ.: 210-7785183

•Y§OYP°IKE™  EP°A™IE™
¶OPTE™   NTOY§A¶E™

E¶I¶§A   KOYZINA™
¡ÒÓÙ·˜ μÏ¿¯Ô˜

APTEMI™IO  APKA¢IA™
Tηλ: 2710-223005

OPNI£OTPOºEIO

Xάνι Tασιόπουλου 
Φρέσκα αυγά και κοτόπουλαΦρέσκα αυγά και κοτόπουλα

Tηλ. 27960 61408

Nίκος Γ. Σταματόπουλος

™YNEP°EIO  AYTOKINHTøN 
ºANO¶OI´A - BAºE™ ºOYPNOY 

E¶I™KEYE™  ¶ANTO™  TY¶OY 
£·Ó¿ÛË˜ B. KÔÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ 
B·Û›ÏË˜ ¢. ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ 

Aρτεμίσιο Τρίπολης 

BIOTEXNIA META§§IKøN KATA™KEYøN
°ÈÒÚÁÔ˜ A. ™˘ÌÚÔ‡ÎÔ˜
N¤· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ O‰fi˜ 

(¶›Ûˆ ·fi ÙÔ 3Ô §‡ÎÂÈÔ) ΔÚ›ÔÏË 
TËÏ.- FAX.: 2710 241752 ñ KÈÓ. 6944 273076

Y¢PAY§IKA - KA§OPIºEP 
X·Ú¿Ï·ÌÔ˜  £.  ZÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ 

TËÏ: 27960 61302

TEXNIKO   °PAºEIO 
MOTZIRIAN  A£ANA™IO™ 

APXITEKTøN  ¶AN.  PøMH™
MÂÙ·ÌfiÚÊˆÛË˜ 19B TËÏ.: 2710242229
TÚ›ÔÏË Fax: 2710227710
ñ ME§ETE™ - E¶IB§EæEI™ ñ API™TA ™YNEP°EIA
ñ KATA™KEYE™ I¢. EP°øN ñ E¶I§O°H Y§IKøN 
ñ ANA™TH§ø™EI™ ¶A§AIøN OIKIøN ñ BIOK§IMATIKH  
ñ TO¶O°PAºIKA ñ APXITEKTONIKH

OI  EΠITAΓEΣ EMBAΣMATA 
ΚΑΙ ΟΙ  EΠIΣTOΛEΣ για την εφημερίδα 

να στέλνονται στη διεύθυνση: 
Σύλλογος Αρτεμισιωτών

Γλάδστωνος  10   T.K. 106 77  Aθήνα

Γυναικεία υφάσματα ποιότητας
Aı·Ó·Û›· K·ÙÛÈÊÒÏË

(κόρη της Γεωργίας I. Tσαγκαλάκη)
Πελοπίδα 10 Tρίπολη Tηλ: 2710-223954

MAPIA KøN. §IA¶H
•HPOI KAP¶OI 

- EI¢H ZAXAPO¶§A™TIKH™ 
- EI¢H MNHMO™YNOY - KEPIA - KAºE¢E™
- §OYKOYMIA - ºPOY´ °§A™E
- ™OKO§ATE™ - ™OKO§ATAKIA - ™YKA - §IKEP - OY´™KY 

28Ë˜ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 7 (A¤Ó·ÓÙÈ ·fi EıÓÈÎ‹ TÚ¿Â˙·)
TËÏ. 2710-225163ñ TPI¶O§H 

Προσέφεραν στο
Λαογραφικό Μουσείο

Ãƒ. ™Δ∞ª∞Δ√¶√À§√™
øÚÔÏfiÁÈ· - ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· 

∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜ 52 ΔËÏ. 232633 ñ ΔÚ›ÔÏË

¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏË˜ ÙËÏ:6977885519



Το άρθρο του συμπατριώτη
μας Κ. Κολιόπουλου που έχει κα-
ταχωρηθεί σε πρωινή εφημερίδα
των Αθηνών μερικούς μήνες πριν,
μπορούμε να πούμε ότι είναι προ-
φητικό για την πρόσφατη ελληνο-
τουρκική κρίση στο Αιγαίο.

Στη διεθνή πολιτική είναι ση-
μαντικό για ένα κράτος να πείθει
τα άλλα κράτη ότι θα συμπεριφερ-
θεί μαχητικά και ανένδοτα σε
όποιο ζήτημα το αφορά, η καλ-
λιέργεια μιας προϊούσας υποχω-
ρητικότητας είναι βλαπτική για τα
εθνικά συμφέροντα. Μεταξύ άλ-
λων, το ζήτημα αυτό υπεισέρχεται
έντονα στο χειρισμό κρίσεων,
έναν τομέα που εξακολουθεί να
έχει προφανή σημασία για τη χώ-
ρα μας. Στο χειρισμό κρίσεων καί-
ρια σημασία έχει η ασυμμετρία
συμφερόντων μεταξύ των αντιπά-
λων και η συνακόλουθη ασυμμε-
τρία αποφασιστικότητάς τους για
περαιτέρω κλιμάκωση. Με άλλα
λόγια, στην περίπτωση των ελλη-
νοτουρκικών κρίσεων τα συμφέ-
ροντα που διακυβεύονται υποτί-
θεται ότι είναι μεγαλύτερα για
μας (υπεράσπιση εθνικού χώρου)
παρά για τον αντίπαλο (επέκτα-
ση), επομένως εμείς είμαστε - ή
θα πρέπει να είμαστε - περισσότε-
ρο αποφασισμένοι να «τραβήξου-
με το σχοινί» αν ο αντίπαλος μας
πιέσει.

Η αξιοπιστία της στρατηγικής
μας εδράζεται - ή θα πρέπει να
εδράζεται - στο φόβο του αντιπά-
λου ότι περαιτέρω πίεσή του μπο-
ρεί να προκαλέσει μια παρορμητι-
κή και βίαιη αντίδραση εκ μέρους
μας, ακριβώς επειδή για μας δια-
κυβεύονται ζωτικά συμφέροντα,
ενώ για εκείνον όχι. Συνεπώς,
μπροστά στην αποφασιστικότητά
μας ο αντίπαλος θα υποχωρήσει.
Στο πλαίσιο αυτό, το μυστικό σε
μια κρίση είναι να κάνουμε κινή-
σεις τέτοιες που κρύβουν μεν κίν-
δυνο πολέμου, αλλά δεν κάνουν
τον πόλεμο αναπόφευκτο. Βέ-
βαια, πάντα υπάρχει η πιθανότητα
να ξεφύγουν τα πράγματα από
τον έλεγχο - αλλιώς δεν θα υπήρ-
χε κρίση -, αλλά το ζητούμενο εί-
ναι να χειριστούμε το ρίσκο του
πολέμου προς όφελός μας.

Ένα παράδειγμα είναι η ανά-
θεση διαταγών στις Ένοπλες Δυ-

νάμεις για
την εκτέλε-
ση απειλών
που εκτο-
ξεύουμε κα-
τά τη διάρ-
κεια μιας
κρίσης (απε-
λευθέρωση
κανόνων
εμπλοκής).
Κατ’ αυτόν
τον τρόπο η
ευθύνη με-
τατίθεται σ’
ένα τρίτο μέ-
ρος, πέραν της ελληνικής πολιτι-
κής ηγεσίας, περιπλέκοντας έτσι
τους υπολογισμούς του αντιπά-
λου. Επίσης, το ρίσκο σύγκρου-
σης αυξάνεται, καθώς οι στρατιω-
τικοί θεωρούνται, σωστά ή λανθα-
σμένα αδιάφορο, «θερμοκέφα-
λοι». Γενικά, είναι καλό να περνά
προς τα έξω η εντύπωση ότι υπάρ-
χει μια μερίδα «σκληρών» ή «θερ-
μοκέφαλων», η οποία δεν μπορεί
να αγνοηθεί κατά τη διαδικασία
λήψης αποφάσεών μας. Και επει-
δή είναι δύσκολο για - υπεύθυνα
υποτίθεται - μέλη κυβερνήσεων
να παίζουν αυτό το ρόλο, οι στρα-
τιωτικοί είναι οι καταλληλότεροι
για να κάνουν κάτι τέτοιο.

Τα παραπάνω, φυσικά, δεν ση-
μαίνουν ότι δεν θα πρέπει να
υπάρξει μέριμνα για τη διατήρηση
μιας, σχετικής έστω, ισορροπίας
ισχύος. Όμως, θα πρέπει να συ-
νειδητοποιήσουμε ότι οι διεθνείς
σχέσεις - εν πολλοίς - έχουν να
κάνουν με την προθυμία μας να
αναλάβουμε το ρίσκο να χρησιμο-
ποιήσουμε τις ικανότητές μας.

* Ο Κ. Κολιόπουλος είναι εγ-
γονός του Κωσταντή Βασ. Κολιό-
πουλου (Κουρκούλια).

τη νίκη του χωριού τους, στο πά-
λεμα, στο λιθάρι, στο τρέξιμο,
στο άλμα και τις ρίψεις.

Θυμάμαι σ’ αυτό το χώρο ν’
αγωνίζεται ο τότε Ολυμπιονίκης

Ρουμπάνης από το Πικέρνι, στο
άλμα «επί κοντώ», το δικό μας
Κώστα Θ. Λαγούση, 2ο βαλκανιο-
νίκη στους δρόμους αντοχής και
πολλούς άλλους.

Οι αγώνες αυτοί ήταν σημα-
ντικότατο αθλητικό και κοινωνικό

γεγονός για όλα τα χωριά. Έφερ-
ναν σ’ επαφή τους κατοίκους
τους, τους έδιναν την αίσθηση
ότι είχαν κοινή καταγωγή.

Αυτή την αντίληψη του συν-
δημότη θέλαμε να τονίσουμε
όταν προτείναμε αυτή την κοινή
εκδήλωση. Ότι όλοι ανήκουμε σε
μια ευρύτερη οικογένεια. Ότι τα
όποια προβλήματα ενός χωριού
αφορούν και είναι και των άλλων
χωριών. Ότι όλοι πρέπει να ενώ-
σουμε τις δυνάμεις μας για να γί-
νει κάτι καλύτερο στα χωριά μας.
Ότι το στοίχημα της ανάπτυξης
θα κερδιθεί μέσα από τη γνώση,
την καταγραφή των προβλημά-
των και των δυνατοτήτων που
έχει συνολικά η περιοχή μας. Ότι
μέσα από τη γνώση αυτών των
προβλημάτων και δυνατοτήτων
θα βρεθούν λύσεις, στα σημερινά
αδιέξοδα των αγροτών μας, των
κτηνοτρόφων μας και των νέων
μας που ψάχνουν και ψάχνονται
να βρουν το δρόμο τους.

Οι Σύλλογοι όλοι μαζί, παράλ-
ληλα με τις κοινές πολιτιστικές
εκδηλώσεις οφείλουμε να στρέ-
ψουμε τη δραστηριότητά μας και
προς την κατεύθυνση της πληρο-
φόρησης των κατοίκων των χω-
ριών μας και της αναζήτησης λύ-
σεων για τη δημιουργία προϋπο-
θέσεων ανάπτυξης.

Νομίζουμε ότι όλοι καταλα-
βαίνουν τη σημασία αυτής της
κοινής εκδήλωσης, πέρα από το
ότι πρόκειται για ένα θέμα, γιορ-
τή της μητέρας, που αγγίζει
όλους μας.

Φτάνει να μη μείνει μόνη της,
αλλά να υπάρξει συνέχεια.

Οφείλουμε να τονίσουμε την
προθυμία με την οποία ο Δήμαρ-
χός μας κ. Γ. Τσαγγούρης και όλο
το Δημοτικό Συμβούλιο αγκάλια-
σε την πρότασή μας, την έθεσε
υπό την αιγίδα του και την χρημα-
τοδότησε.

Τους ευχαριστούμε θερμά και
από αυτή τη στήλη και είμαστε σί-
γουροι ότι θα είναι κοντά μας και
σε επόμενες κοινές εκδηλώσεις.

Γ. Η. Ρόκκας
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B·Û›ÏË˜ ™.
™Ù·ıÔ‡ÏË˜ 

EÌfiÚÈÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘,
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È

Ï·ÛÙÈÎÒÓ
K·Ï·Ì¿Ù·˜ 113

(KÙ›ÚÈ· ·ÏÈ¿˜ BÈÔÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ 
™¯ÔÏ‹˜) TÚ›ÔÏË 

TËÏ. 2710-235616  
Fax: 2710 243065

ºANO¶OI´A
BAºE™

AYTOKINHTøN
A/φοί  Παπαγεωργίου 

Tρίπολη - 3ο χλμ.

Tρίπολης-Πύργου

Tηλ: 2710-233672

APKA¢IKH 
§EITOYP°IKH

A¶OKATA™TA™H 
¶·Ó·ÁÈÒÙË˜  X.  N¿ÙÛË˜ 

OÚıÔÂ‰ÈÎ¿ Â›‰Ë
NÔÛËÏÂ˘ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜

OÍ˘ÁfiÓ· 
ŸÚÁ·Ó· °˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹˜ 

EıÓÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ 30 TÚ›ÔÏË 

TËÏ: 2710-227166 2710-233185 

ΚΟΙΝΟΝ ΜΑΝΤΙΝΕΩΝ
Η γιορτή της μητέρας

¡· ·›ÚÓÔ˘ÌÂ Ú›ÛÎ· ÛÙÈ˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜

æ∏Δ√¶ø§∂π√  
“√  ¡ø¡Δ∞™” 

æ˘¯·ÁˆÁÈÎ¤˜  &
¯ÔÈÚÔÙÚÔÊÈÎ¤˜
ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÂÈ˜ 

¡·˘Ï›Ô˘ & ƒ·ÁÎ·‚‹
ÁˆÓ›· 

ΔÚ›ÔÏË 
ΔËÏ.: 2710-227757

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ. 

ª·ÓÙÈÓÂÈ·Îfi ÂÚ›ÙÂÚÔ: ∞fi ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜.

Του λέκτορα 
Διεθνούς Πολιτικής

στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο

Κ. Κολιόπουλου*

ΔΔΔΔ OOOO MMMM IIII KKKK AAAA         YYYYΛΛΛΛ IIII KKKK AAAA     

TTTT ZZZZ AAAA KKKK IIII AAAA         ----         ΠΠΠΠ EEEE TTTT PPPP EEEE ΣΣΣΣ     

KKKK AAAAYYYY ΣΣΣΣ OOOO ΞΞΞΞ YYYYΛΛΛΛ AAAA         
Tζιαβάρας Tρύφωνας & Yιός 

Tηλ.: 2710 243195

TA•I¢IA - EK¢POME™
¶. X·Ù˙ËıÂÔ‰ÒÚÔ˘ 

(σύζυγος Aθανασίας 
K. Nάγου) 

TËÏ: 6944 926209  
ñ NÂÌ¤· 27460-41357 

Û›ÙÈ 27460 22366
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EÈÁÚ·Ê¤˜
Aνδρέας  Σταματόπουλος

Tηλ-fax: 210-9416314 

μακέτες - επιγραφές 

φωτεινές επιγραφές 

διαφημιστικές κατασκευές

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα γύρω μας
αλλάζουν και εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς,
απρόβλεπτους, που κάνουν πολλούς να δυσκολεύ-
ονται να τους παρακολουθήσουν. Ζούμε σ’ έναν
κόσμο ισοπεδωτικό και απάνθρωπο, αποκομμένοι
από τις ρίζες μας, όπου η γλώσσα μας αλλοιώνεται
και φτωχαίνει και η παράδοση παύει να αποτελεί
συνεκτικό ιστό της κοινωνίας. Ζούμε σ’ έναν κό-
σμο ανταγωνιστικό, όπου τη θέση της συλλογικής
συνείδησης έχουν πάρει ο εγωκεντρισμός, το ατο-
μικό συμφέρον και η αδιαφορία για τους άλλους.
Πόσο δίκιο είχε ο αειθαλής έφηβος Αντώνης Σαμα-
ράκης όταν έγραφε για την εποχή μας: «Άλλοτε οι
στέγες των σπιτιών ήταν μακριά και οι καρδιές των
ανθρώπων κοντά. Σήμερα οι στέγες των σπιτιών
είναι κοντά μα οι καρδιές των ανθρώπων είναι μα-
κριά»!

Ήθη, έθιμα και παραδόσεις που μας χαρακτήρι-
ζαν και μας ξεχώριζαν παλιότερα, τείνουν να εξα-
φανιστούν και θεωρούνται γραφικά. Πολλές φο-
ρές τη θέση τους παίρνουν ξενόφερτες συνήθειες,
που τίποτα δεν προσφέρουν στον πολιτισμό και
την πρόοδο. Αντίθετα αλλοιώνουν τη ζωή και την
παράδοση, αλλοτριώνουν τις αξίες μας και δίνουν
μια παραμορφωτική εικόνα.

Και όλα αυτά στο όνομα της εξέλιξης, της προ-
όδου και του εκσυγχρονισμού, για να είμαστε
trendy, δηλαδή μοντέρνοι, του συρμού. Έτσι, ως
άτομα και ως λαός, χάνουμε την μοναδικότητα και
την αυθεντικότητά μας, χάνουμε την ανθρωπιά
μας και γινόμαστε καλοκουρδισμένα στρατιωτάκια
και μηχανές, που μοναδικό σκοπό της ζωής μας
έχομε την παραγωγή και κατανάλωση αγαθών.

Που να βρεθεί χρόνος για να κάνουμε μια ανά-
παυλα από την προδιαγεγραμμένη πορεία μας και

ν’ ακούσουμε τη διπλανή φωνή! Που να βρεθεί
χρόνος ν’ αφουγκραστούμε το κλάμα ή το γέλιο
των διπλανών μας και ν’ απλώσουμε το χέρι εκεί
που δεν επιτάσσει η εγωκεντρική μας φύση! Έτσι,
αντί να είμαστε αρωγοί και συμμέτοχοι της ζωής,
γινόμαστε απλοί παρατηρητές στο πολυδιάστατο
θαύμα της.

Πράγματι στην εποχή μας βρισκόμαστε μπρο-
στά σ’ ένα μεγάλο δίλημμα. Μπορούμε ν’ αντιστα-
θούμε στην ισοπεδωτική αντίληψη του εκσυγχρο-
νισμού, σε μια εποχή που χάρη στις τεχνολογικές
εξελίξεις οι κοινωνίες λειτουργούν ως συγκοινω-
νούντα δοχεία ή μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια
και τ’ αυτιά μας σε ό,τι γίνεται γύρω μας και να βα-
δίσουμε σαν μοναχικοί καβαλάρηδες στο δρόμο
της ζωής;

Ούτε το ένα μπορούμε ούτε το άλλο. Και οι δυο
θέσεις είναι ακραίες και έξω από την πραγματικό-
τητα. Υπάρχει, όμως η μέση οδός που οδηγεί στη
σύνθεση. Αρκεί να μη γίνουμε μιμητικά όντα και να
μη δεχόμαστε δουλικά και άκριτα ό,τι καινούριο και
ξενόφερτο μας σερβίρουν η τηλεόραση και τα άλ-
λα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αρκεί να απορρί-
πτουμε τα αρνητικά στοιχεία κάθε καινοτομίας και
να υιοθετούμε τα θετικά, προσαρμόζοντάς τα στη
δική μας πραγματικότητα.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στον τρόπο ζωής, τις
ρίζες, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα και τη
γλώσσα μας, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσε-
κτικοί, αν θέλουμε να μην αλλοτριωθούμε και να
διατηρήσουμε την εθνική μας ταυτότητα. Γιατί
όπως λέει μια κινέζικη παροιμία: «Όταν ανοίγεις το
παράθυρο μπαίνει καθαρός αέρας, αλλά μπαίνουν
και κουνούπια και γι’ αυτό πρέπει να κρατάς εντο-
μοκτόνο».

Μαθητής μου της Στ’ τάξης,
χρόνια πριν, ερώτησε «Πώς η Σε-
λήνη βρέθηκε εκεί που είναι;»

Εσεβάστηκα την ερώτηση και
εζήτησα χρόνον για ν’ απαντήσω
στο απλούστατο! αυτό θέμα της
αστροφυσικής. Και είναι γεγονός
ότι στη βιβλιοθήκη μου δεν είχα ού-
τε ένα από τα 31 βιβλία του αστρο-
νόμου David H. Levy, Princeton
University Press, U.S.A. και τόσων
άλλων, αλλά ούτε και η διεθνής
αστρονομική κοινότητα είχε παρα-
δεχθεί την αναπτυχθείσα θεωρία
της Γιγαντιαίας Σύγκρουσης του
Alastair Cameron, αστροφυσικού
καθηγητή του Πανεπιστημίου
Harvard, Η.Π.Α. η οποία δημοσιεύ-
θηκε το 1976 και έχει σχέση με τη
δημιουργία της Σελήνης.

Τώρα, λοιπόν, μπορώ ν’ απαντή-
σω. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή,
περίπου 4,5 δισεκατομμύρια έτη
πριν τις ημέρες μας, η Γη είχε μία
κακήν ημέρα. Ο Ήλιος έλαμπε στον
κόσμο. Δεν υπήρχαν ούτε ωκεανοί
ούτε και ζωή. Ο ουρανός είχε γεμί-
σει από αστέρια. Η επιφάνεια της
Γης ήταν γεμάτη από εκρήξεις
ηφαιστείων. Οι γνωστοί πλανήτες
υπήρχαν και μεταξύ αυτών υπήρχε
και ένας άλλος πλανήτης με τις
διαστάσεις του πλανήτη Άρη (μι-
σός σε διάμετρο της Γης). Ο πλα-
νήτης αυτός περιστρέφετο γύρω
από τον Ήλιο με «αλλόκοτες» κινή-
σεις και πάντοτε επλησίαζε τη Γη
και μετά απομακρύνετο απ’ αυτήν.

Την κακήν εκείνην ημέραν ο
όγκος αυτός με πολύ μεγάλη ενέρ-
γεια και εκκωφαντική βοή κτύπησε
τη Γη και αμέσως απομακρύνθηκε
για να επιστρέφει και με μία υπερ-
κολοσσιαία δύναμη δημιούργησε
συντρίμματα τα οποία εκινούντο
στο κενόν. Αυτά ενώθηκαν και σε
ένα έτος δημιουργήθηκε η Σελήνη.

Και έτσι, Κύριε Μαθητά, απά-
ντησα στην ερώτησή σου και, νομί-
ζω, ότι δικαιώθηκα για τη καθυστέ-
ρηση.

Η Σελήνη στα Ημερολόγια.
Εκείνο που κίνησε την προσοχή
των ανθρώπων ήταν το φυσικό φαι-
νόμενο της εμφάνισης και της από-
κρυψης της Σελήνης που διαρκού-
σε ένα συγκεκριμένον αριθμόν
ημερονυκτίων. Κατόπιν αυτών
προσδιόρισαν τη μονάδα του χρό-
νου από τη μία εμφάνιση ως την
άλλην εμφάνιση της Σελήνης. Τη
νέα αυτή χρονική περίοδο οι Έλλη-
νες την ονόμασαν μην (μήνας) ή
συνοδικός μήνας. Και να σημειωθεί
ότι η λέξη μην (μήνας) σημαίνει Σε-
λήνη (μήνη).

Οι φάσεις της Σελήνης. Υπάρ-
χουν τέσσαρες φάσεις της Σελή-
νης που εναλλάσσονται κάθε μήνα
και συνήθως παρουσιάζονται όλες
μία φορά κάθε μήνα. Υπάρχουν,
όμως, και περιπτώσεις που μερικές
απ’ αυτές παρουσιάζονται δύο φο-
ρές το μήνα. Παραδείγματα:

α. Η Γέμιση (Πανσέληνος) συ-
νέβη δύο φορές το έτος 2004. Στις
2 και στις 31 Ιουλίου. Και έτσι έχου-
με τη Μπλε Σελήνη (Blue Moon).

β. Το Πρώτον Τέταρτον θα συμ-
βεί δύο φορές το έτος 2006. Στις 2
και στις 31 Αυγούστου.

Η Σελήνη με Αριθμούς.
Μάζα: Είναι 81 φορές μικρότε-

ρη από τη Γη
Διάμετρος: 3.476 χιλιόμετρα
Συνοδική Περίοδος: 29,53 ημέ-

ρες (από τη μία πανσέληνο ως την
άλλη)

Μέση Ταχύτητα: 1 χιλιόμετρο
σε κάθε λεπτό της ώρας

(Μέση Ταχύτητα της Γης: 19,8
χιλιόμετρα σε κάθε λεπτό της
ώρας)

Μέση Απόσταση από τη Γη:

385.000 χιλιόμετρα
Το βάρος ανθρώπου στη Σελή-

νη: Είναι έξι φορές λιγότερος του
βάρους στη Γη

Η Σελήνη, όμως, που είναι ο δο-
ρυφόρος της Γης είναι και αυτή
που προβάλλει χαρωπή στον ουρά-
νιον θόλον και έχει την καλοσύνη
να μας φωτίζει κυρίως τις νύχτες
(...φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε
μου να περπατώ...) είναι και υπεύ-
θυνη και για τα παρακάτω:

1. Παλίρροιες. Είναι ένα χαρα-
κτηριστικό γεγονός και έχει να κά-
νει με την Έλξη της Βαρύτητας ει-
δικά όταν ο Ήλιος και η Σελήνη έρ-
χονται σε ευθυγραμμία κατά μήκος
της διαμέτρου της Γης που τα νερά
στις στενές παραλίες κινούνται κα-
τά τη μία κατεύθυνση, ύστερα στα-
ματούν και μετά κινούνται κατά την
αντίθετο κατεύθυνση. Το σχήμα
της Γης κάνει τις παλίρροιες δυνα-
τές και δημιουργούν κυρτώματα
νερού που φθάνουν σε ύψος αρκε-
τών μέτρων. Και αξίζει ν’ αναφερ-
θεί ότι το μεγαλύτερο κύρτωμα
συμβαίνει στο Κανάλι της Μίνας
του Καναδά που φθάνει σε ύψος
περίπου 14 μέτρων δύο φορές την
ημέρα για έξι ώρες που εκεί χύνο-
νται εκατομμύρια λίτρα νερού.

2. Συμπεριφορά του Ανθρώ-
που. Μελέτες έχουν γίνει για τη
σχέση μεταξύ ανθρώπων και Σελή-
νης και κυρίως όταν αυτή ευρίσκε-
ται στο στάδιο της Γέμισης δηλαδή
είναι Πανσέληνος. Έχουν παρατη-
ρηθεί εγκλήματα, ατυχήματα, βιο-
πραγίες, διαταραγμένη συμπερι-
φορά κ.λπ., αλλά κανείς δεν έχει
αναπτύξει με βεβαιότητα μία ανά-
λογη θεωρία και έτσι οι υποψίες θα
υπάρχουν.

Ένα άλλο φαινόμενο που συμ-
βαίνει στους ανθρώπους είναι η εκ-
δήλωση της Επιληψίας, του τύπου
εκείνου της παραφροσύνης που
αλλιώς λέγεται Σεληνιασμός. Επ’
αυτού ο ψυχίατρος Τσαρλς Ρέζον
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρ-
νιας καθώς και οι τέσσαρες στους
πέντε ψυχίατρους στις Η.Π.Α. υπο-
στηρίζουν ότι είναι ένα «πολιτισμι-
κόν απολίθωμα», δηλαδή μία μνή-
μη εποχής κατά την οποίαν η αν-
θρώπινη συμπεριφορά επηρεάζε-
ται από τη Σελήνη, κυρίως γύρω
από την ημέρα της Πανσέληνου.

3. Σεληνιακές Εκλείψεις. Αυ-
τές οι εκλείψεις, είτε είναι ολικές
είτε μερικές, παρουσιάζονται κατά
χρονικά διαστήματα όταν η Γη ευ-
ρίσκεται μεταξύ Σελήνης και Ηλί-
ου. 

Ακολουθούν τον κύκλο ΣΑΡΟΣ
(SAROS cycle) που συμβαίνουν τον
ίδιο χρόνο σε κάθε 18 έτη 11 ημέ-
ρες και 8 ώρες.

• Η έκλειψη της 7ης Σεπτεμβρί-
ου 2006 θα επαναληφθεί την 18η
Σεπτεμβρίου 2024.

• Η έκλειψη της 3ης Μαρτίου
2007 θα επαναληφθεί την 14η
Μαρτίου 2025.

Και σε όλους μας είναι γνωστή
η επίσκεψη του ανθρώπου στην
όμορφη και γελαστή Σελήνη την
20ην Ιουλίου 1969 με το διαστημό-
πλοιο «Apollo 11». Και εάν δημι-
ουργήσουν τον ενδιάμεσον σταθ-
μόν στην επιφάνειαν της Σελήνης
μέσα σε μία περίπου δεκαετία,
όπως έχουν προγραμματίσει, για
να εξερευνήσουν άλλους Πλανή-
τες, τότε οι μέλλουσες γενεές θα
μπορέσουν, να πίνουν τον καφέ
τους στη Σελήνη και απ’ εκεί να
αγναντεύουν τα σπίτια των στη Γη.

Θα πρέπει να προλάβουνε διότι
η Σελήνη κινείται βραδέως μακριά
από τη Γη.

Ελευθέριος Β. Παυλής Η.Π.Α. 

Γιατί έχουμε τη Σελήνη
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ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΕΣ  ΑΤΑΚΕΣ
Τις δύο πρώτες ατάκες του

φύλλου αυτού θα τις δανειστού-
με και πάλι από το βιβλίο του
Χρήστου Δάμη και θα έχουν
πρωταγωνιστή τον Τσιρίκο (Βα-
σίλη Κυπραίο).

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε
ότι, το ένα τρίτο του βιβλίου του
Χρήστου Δάμη, αναφέρεται σε
ατάκες του γερο-Τσιρίκου, γιατί
πράγματι τα ευρολογήματά του
είναι μοναδικά και έχουν αφήσει
εποχή.

Α) ΠΕΡΙ ΑΙΓΩΝ
Προπολεμικά οι τσοπάνηδες

(βλάχοι) που είχαν μεγάλα κοπά-
δια με πρόβατα και γίδια για να
αποφύγουν τη βαρυχειμωνιά κα-
τέβαζαν τα κοπάδια τους στα
παραθαλάσσια μέρη (χειμαδιά)
και την άνοιξη ξαναγύριζαν στα
ορεινά μέρη που είχε δροσιά και
περισσότερη τροφή τους καλο-
καιρινούς μήνες.

Τα κοπάδια λοιπόν τα περ-
νούσαν οι περισσότεροι μέσα
από το χωριό μας.

Κάποια φορά, μερικές γίδες
από ένα μεγάλο κοπάδι, ξέκο-
ψαν και μπήκαν στους κήπους
του Γερο-Τσιρίκου και του αδελ-
φού του Σιαλέκου. Τεχνηέντως,
οι δύο μεγάλοι “μαέστροι” πλά-
νεψαν δύο γίδες και τις έκρυψαν
στα υπόγεια, για να γίνουν αργό-
τερα καλοί μεζέδες μιας και οι
δύο είχαν μεγάλη αδυναμία στο
κρέας (είδος φαγητού σπάνιο
την εποχή εκείνη). Οι βλάχοι ήρ-
θαν, μάζεψαν τα πράματά τους
δηλαδή τα γίδια και τα πρόβατα,
από τον κήπο του Τσιρίκου - Σια-

λέκου και ζητάνε συγγνώμη από
τον Τσιρίκο για τις ζημιές που τυ-
χόν έκαναν τα γίδια τους, μάλι-
στα εκδήλωσαν την καλή διάθε-
ση και να πληρώσουν τη ζημιά.

Ο γερο-Τσιρίκος όμως ήταν
αρνητικός και ετοιμόλογα τους
απάντησε: “Όχι, όχι, αστειεύε-
στε, δεν επιτρέπεται, ζώα εί-
ναι...”

Οι βλάχοι έφυγαν χαρούμε-
νοι, αλλά λογάριασαν χωρίς τον
ξενοδόχο!! Δεν είχαν μετρήσει
τα γίδια τους!!

Β) Το γουρνόπουλο και το
μπεσίκι

Η Γεωργάκαινα του Δάμη εί-
χε χάσει ένα γουρνοπουλάκι και
άρχισε να ψάχνει στη γειτονιά
ρωτώντας δεξιά και αριστερά για
την τύχη του.

Έτσι έφτασε και στο Τσιρικαί-
ϊκο σπίτι. Ο γερο Τσιρίκος το
γουρνοπουλάκι που είχε φτάσει
στο σπίτι του το είχε πιάσει. Βλέ-
ποντας ότι η Γεωργάκαινα πλη-
σίαζε το σπίτι του, αρπάζει το
γουρνοπουλάκι και το βάζει στο
μπεσίκι (κούνια για μωρά) το
σκεπάζει με ρούχα και αρχίζει να
το κουνάει.

Φτάνει η Γεωργάκαινα και
ρωτάει τον Τσιρίκο.

“Βασίλη, μήπως είδες το
γουρνοπουλάκι μου;”

Τσιρίκος: Αν το είδα, να φάω
τούτο που κουνάω”.

Τρομαγμένη η Γιωργάκαινα
για τον όρκο του Τσιρίκου και θε-
ωρώντας ότι στο μπεσίκι βρίσκε-
ται μωρό απαντάει.

- Προς Θεού Βασίλη μου, το

παιδί που είναι μέσα στο μπεσίκι
θα φας; και έφυγε σταυροκοπιώ-
ντας.

Και όμως, μέσα στο μπεσίκι
ήταν το γουρνόπουλο!!!

Για την αντιγραφή
Ι.Δ. Σταματόπουλος

Γ) Το πρόσφορο της Τσιρί-
καινας

Ο γερο-Τσιρίκος πάντα γκρί-
νιαζε τη γερο-Τσιρίκαινα ότι καί-
ει πολλά ξύλα για να φτιάχνει
πρόσφορο.

Μπροστά στη γκρίνια του
Τσιρίκου η γερο-Τσιρίκαινα κά-
ποια φορά που ήταν να φτιάξει
πρόσφορο, προσποιήθηκε ότι
δεν θα φτιάξει.

Αλλά όταν ο γερο-Τσιρίκος
έφυγε, για την αγορά, άναψε το
φούρνο και έριξε το πρόσφορο.
Όταν το έβγαλε το δίπλωσε
στην καθαρή πετσέτα και το
έκρυψε πίσω από το γιούκο.

Όταν αργά το βράδυ γύρισε
ο γερο-Τσιρίκος, του μύρισε το
φρέσκο ψωμί και ψάχνοντας το
βρήκε. 

Με τον σουγιά του έκοψε μια
γωνία και την έφαγε και ξαναδί-
πλωσε το πρόσφορο και το έβα-
λε στη θέση του. Το πρωί όταν η
γερο-Τσιρίκαινα ετοιμάστηκε για
την εκκλησία και πήγε να πάρει
το πρόσφορο, είδε τι είχε συμ-
βεί. Ο γερο-Τσιρίκος είχε πάρει
την εκδίκησή του.

(Την ατάκα αυτή μου διηγή-
θηκε ο μπαρμπα-Βασίλης Παπα-
θεοδώρου που είναι και αυτός
ένα κινητό αρχείο της ιστορίας
του χωριού μας).

¶∞π¢π∫√  ¶∞¶√ÀΔ™π 
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Σ
το βαρύτατο ζυγό της σκλη-
ρής δουλείας από τον Τούρκο
κατακτητή χιλιάδες ήταν οι

χριστιανοί που αλλαξοπίστησαν κι
έγιναν Οθωμανοί είτε από φόβο εί-
τε από τις απειλές ή από τις πολ-
λές κακουχίες και τα δεινά. Πάρα
πολλοί ήταν αυτοί που μετάνιω-
σαν για το βαρύτατο αυτό αμάρτη-
μά τους να αρνηθούν την ορθόδο-
ξη πίστη τους και με παρρησία
ομολόγησαν και θυσίασαν τη ζωή
τους χωρίς να δειλιάσουν από τις
απειλές των τυράννων. Και τώρα η
αγία ψυχή τους αγάλλεται στη μα-
καριότητα του ουρανού, ενώ εδώ
στη γη τιμώνται ως άγιοι και πολι-
ούχοι. Η εκκλησία τιμά την αγία
μνήμη τους με πολλούς ύμνους
και τροπάρια όπως:

«Τρισυλβία ω Τρίπολις η αρ-
δευθείσα τοις αίμασι

των Μαρτύρων σου Δημητρίου
και Παύλου.

«Της Τριπόλεως δόξα και θερ-
μοί αντιλήπτορες

αθλήσαντε εν ταύτη Νεομάρ-
τυρες ώφθητε...»

Από αυτούς τους Νεομάρτυ-
ρες είναι και οι Πολιούχοι μας Άγι-
οι Δημήτριος και Παύλος τους
οποίους τιμούμε κάθε χρόνο στις
22 Μαΐου. Όλη η πόλη την ημέρα
αυτή βρίσκεται στο πόδι. Τρέχουν
και από τα γύρω μέρη οι φιλέορτοι
και φιλομάρτυρες. Την ημέρα αυτή
καλούνται από τον Δεσπότη μας
Αρχιερείς από διάφορα μέρη και
λαμβάνουν μέρος στον εσπερινό,
στην πανηγυρική θεία λειτουργία
και στην πάνδημο λιτανεία των ιε-
ρών λειψάνων που ακολουθεί.
Ακόμη παρίσταται πλήθος ευλα-
βών προσκυνητών και από άλλα
μέρη της Ελλάδος. Την ημέρα αυ-
τή γιορτάζουμε τους Άγιους μας
Νεομάρτυρες Δημήτριο και Παύλο
που θυσίασαν τα νιάτα τους, έχυ-
σαν το αίμα τους και ομολόγησαν
Τριαδικό Θεό στην πόλη μας.

Ο Θεός στην Αγία Γραφή μάς
έδωσε μια υπόσχεση «Τους δοξά-
ζοντάς Με» είπε «Ανδιδοξάσω».
Και ιδού τώρα πως εκπληρώνει τις
υποσχέσεις του σε αυτούς τους
Αγίους. Η μελέτη του βίου αμφο-
τέρων των Νεομαρτύρων ασφα-
λώς θα ωφελήσει κάθε πιστό που
θα γνωρίζει την ιστορία των Αγίων
μας που με το τίμιο αίμα τους αγία-
σαν τον τόπο μας κι έτσι κι εμείς
με βαθειά πίστη ας ανανεώσουμε
στη μνήμη μας με την εξιστόρηση
του βίου και του Μαρτυρίου και
των δύο πολιούχων μας.

Ο Νεομάρτυρας Παύλος
Αυτός ο ένδοξος αθλητής

οσιομάρτυρας Παύλος ήταν Πελο-
ποννήσιος. Από ένα χωριό της
επαρχίας Καλαβρύτων, το Σοπωτό
το οποίο συνδέεται με την Τρίπολη
διά της δημοσίας οδού άνωθέν του
υψούται το όρος Τάρταρος παρα-
ρυάδα του Ερυμάνθου κατάφυτο
από διάφορα δέντρα. Μετονομά-
σθη δε Άγιος Παύλος σε μνήμη
του βιογραφόμενου Αγίου. Σήμερα
όμως ονομάζεται Αροανία. Από
’κεί κατάγονταν πολλοί επίσκοποι
και πολεμιστές κατά την επανά-
σταση του ’21 καθώς και ο Επίσκο-
πος Ανδρούσης Κωνστάντιος και
πολλά πρόσωπα του ιερού αγώνα.
Εκεί σ’ αυτόν τον ωραίο τόπο γεν-
νήθηκε ο Οσιομάρτυς Παύλος το
1790 και ονομαζόταν Παναγιώτης
Πανουτσόπουλος. Ο πατέρας του
Ιωάννης και η μητέρα του Αντώνα.
Καίτοι δεν ήταν νέος με μόρφωση,
εν τούτοις ενεπνέτο από ευσεβή
ζήλο προς τη θρησκεία των πατέ-
ρων του. Συχνά ανέβαινε στην
πλησίον του Σοπωτού και κοντά
στις πλαγιές του Ταρτάρου γυναι-
κεία Μονή των Αγίων Θεοδώρων
και με ευλάβεια και φόβο Θεού πα-
ρακολουθούσε τις θείες ακολου-
θίες, τις ιερές αγρυπνίες και αφιέ-
ρωνε τον εαυτό του στη λατρεία
του Κυρίου.

Τα μέγιστα συνέτεινε στο να
μορφώση αυτό τον χριστιανικό χα-
ρακτήρα ο αείμνηστος ευσεβής
ευεργετικός επίσκοπος Ανδρού-
σης Κωνστάντιος ο οποίος κατή-
γετο από το Σοπωτό και ο οποίος
παραιτήθηκε από το θρόνο του και

ασκήτευε στην Ι. Μονή την οποίαν
οργάνωσε και προστάτευε ηθικά
και υλικά. Ο Νεομάρτυρας έλαβε
από τον αείμνηστο Κωνστάντιο τα
πρώτα χριστιανικά διδάγματα και
ήταν ένας από τα αγαπητά του τέ-
κνα. Όταν ο επίσκοπος έφυγε για
την Αγία Λαύρα έφυγε και ο Πανα-
γιώτης για τα Καλάβρυτα και δού-
λευε την τέχνη των τσαγκαράδων
για μερικά χρόνια... Έντιμος εργά-
της στα Καλάβρυτα ο Παναγιώτης
φιλονίκησε με τον Τούρκο ιδιοκτή-
τη του μαγαζιού διότι του ζητούσε
υπερβολικό ενοίκιο και στην έξα-

ψή του είπε ότι προτιμά να γίνει
Τούρκος παρά να πληρώνει το
υπερβολικά ζητούμενο ενοίκιο:
Ήταν αρκετή η φράση αυτή για να
βιασθή και να ασπασθή τον ισλαμι-
σμό, γιατί αλλιώς δεν θα πλήρωνε
το βαρύ ενοίκιο.

Τότε ο Παναγιώτης δείλιασε
προ των επικείμενων βασάνων και
δυστυχώς αρνήθηκε την Ορθόδο-
ξη Πίστη του κι έγινε Μωαμεθανός
ως εξομότης λοιπόν εργαζόταν
για λίγο καιρό στην Τρίπολη.
Αργότερα μετέβη στην πατρίδα
του στο Σοπωτό και μια μέρα πα-
ρακολούθησε την κηδεία ενός επι-
σήμου συγχωριανού του. Εκεί
όταν ο ιερέας έριξε χώμα στο πρό-
σωπο του νεκρού και είπε «Γη ει
και εις γην απελεύσει» ξαφνικά
συνήλθε και αμέσως μετανόησε
για το βαρύ παράπτωμά του. «Τι
έπαθα ο άθλιος να αρνηθώ την πί-
στη μου». Με καρδιά συντετριμμέ-
νη και χύνοντας πικρά δάκρυα
όπως ο Πέτρος κατέφυγε στον Γέ-
ροντα τον Επίσκοπο Κωστάντιο κι
εξομολογήθηκε τη μεγάλη του
αμαρτία. Ο Επίσκοπος τον συμ-
βούλεψε πατρικά να πάει στο Άγιο
Όρος να αφοσιωθεί εκεί, να εξα-
γνιστεί και να βρει γιατρειά και λύ-
τρωση.

Μακάριοι όσοι κατοικούν στο
περιβόλι της Παναγίας εκεί όπου
διδάσκεται ακριβώς η ένθεος πολι-
τεία των Μοναχών.

Άκουσε τη συμβουλή του επι-
σκόπου κι έφτασε ο Παναγιώτης
εκεί στο Όρος με μεγάλη πίστη και
βαθειά ταπείνωση. Προσηλώθηκε
πρώτον στην περίφημη Σταυροπη-
λιακή Μονή της Λαύρας όπου έλα-
βε το ΜΕΓΑ αγγελικό σχήμα και
μετονομάσθη ΠΑΥΛΟΣ και ζούσε
θεάρεστα.

Μετά από ’κεί προσηλώθηκε
στη Μονή του Διονυσίου και μετά
στη μεγάλη Σταυροπηγιακή Μονή
του Γρηγορίου. Εκεί στο ευλογη-
μένο Άγιο Όρος έμεινε χρόνους
οκτώ. Ζητούσε πάντα συχώρεση
από το Θεό για την εξόμωσή του
με πικρά δάκρυα.

Έτσι λοιπόν ο Παύλος ως κα-
λόγηρος του Αγίου Όρους, όλα τα
χρόνια της εκεί παραμονής του και
φλεγόμενος από τον θερμό έρωτα
της αθλήσεως, ανεχώρησε από
εκεί παρ’ όλα τα χρόνια της εκεί
παραμονής του και ήλθε στην πα-
τρίδα του. Ήλθε να κατηχήσει και
να τονώσει τους εκεί συγχωρια-
νούς του. Είχε όμως και έναν εξά-
δελφο στο Ναύπλιο, ο οποίος είχε
τουρκέψει προ πολλών χρόνων.
Ήθελε να τον κατηχήσει. Τίποτε
όμως δεν εκατόρθωσε.

Αρχή όταν κάνει η αμαρτία ρί-

χνει τον άνθρωπο στην καταστρο-
φή.

Εκεί στο Ναύπλιο όπου ευρί-
σκετο παρουσιάστηκε στον Κριτή
και αφού συζήτησε μαζί του περί
πίστεως απέδειξε ψευδή την πλά-
νη των Αγαρηνών και τη θρησκεία
την Ορθόδοξη πίστη των Χριστια-
νών αληθινή και ορθόδοξη. Ο
Τούρκος όμως κριτής τον έδιωξε
με πολλές ύβρεις. Λυπήθηκε πολύ
ο Παύλος γι’ αυτό, αλλά πολύ πε-
ρισσότερο για την πλάνη του εξα-
δέλφου του. Έφυγε από εκεί και
ήλθε στο Άργος όπου έμεινε λίγες
ημέρες. Εκεί στο Άργος ένα βράδυ
είδε στον ύπνο του μια θεϊκή οπτα-
σία. Είδε τον Άγιο Δημήτριο τον
Νέο ο οποίος και αυτός εμαρτύρη-
σε στην Τρίπολη το σωτήριον έτος
1903, 14 Απριλίου και είπε:

«Χαίρε συναθλητά Παύλε. Τρέ-
ξε να πάς στην Τρίπολη να τελειώ-
σεις τον υπέρ πίστεως αγώνα σου
δια να στεφανωθείς κι’ εσύ στην
επουράνια Βασιλείαν και να
συνευφρανθώμεν τω Πνεύματι».

Αφού είδε αυτήν την οπτασίαν
ο Μάρτυρας χάρηκε πολύ και αμέ-
σως έτρεξε για την Τρίπολη όπου
ήταν περίφημη πρωτεύουσα της
Πελοποννήσου. Στις 21 του Μάη
παρουσιάστηκε στον Τούρκο Μου-
χτή δικαστή στην Τρίπολη για να
καταγγείλει μια αδικία που του έγι-
νε και του είπε πως ήρθα εδώ σε
σένα να βρω το δίκιο μου. Του διη-
γήθηκε λοιπόν πώς όταν ήταν μι-
κρό παιδί είχε στα χέρια του κάτι
πολύτιμο. Ήταν ολόχρυσο, ήταν
πολύτιμο και ολόγιομο με μαργα-
ριτάρια. Και τότε ένας με ξεγέλα-
σε και μου το πήρε δήθεν για να το
ιδεί και μου το έκλεψε και μου
έδωσε ένα ψεύτικο. Ο Μουχτής
τότε του απάντησε Δικαιοσύνης
πράξη να του το ζητήσεις. Τότε ο
Παύλος του είπε: Θέλω γραφτή τη
δίκαιη απόφασή σου. Έτσι λοιπόν
ο Παύλος επήρε γραφτή την από-
φαση και με αυτή πήγε στον Τούρ-
κο ηγέτη και του την έδωσε να τη
διαβάσει. Και αφού του την έδωσε
ρωτάει τον Παύλο: Ποιος είναι αυ-

τός ο κλέφτης; Και ο Παύλος του
απαντάει αγέρωχα: Εσείς είσαστε
οι κλέφτες που μου κλέψατε το
καθαρό χρυσάφι που είναι η χρι-
στιανική μου πίστη και μου δώσατε
το ψεύτικο, το κίβδηλο δηλαδή την
ψεύτικη πίστη του Μωάμεθ που εί-
ναι ένας ψεύτικος Θεός.

«Ζητώ την ορθόδοξη πίστη
μου, η οποία είναι μάλαμα. Χρι-
στιανός γεννήθηκα και χριστιανός
θα πεθάνω. Ενώ ομολογούσε αυτά
ο Μάρτυρας, ένας υπηρέτης του
Κριτή ράπισε αυτόν στο στόμα με
πολλές βρισιές, ο οποίος ω του
θαύματος δαιμονίστηκε. Έβγαλαν
τον Μάρτυρα από εκεί ασκεπή και
ανυπόδητον και τον παρουσίασαν
στον Κεχαγιάμπεη. Εκεί αφού τον
εξέτασαν πάλι ομολόγησε Ιησούν
Χριστόν αληθινό και τρισυπόστα-
τον Θεόν, ποιητήν και κριτήν των
πάντων. Και απέδειξε ότι ο δοξα-
ζόμενος απ’ αυτούς Μωάμεθ ήταν
άνθρωπος λαοπλάνος, αντίχρι-
στος και ψευδοπροφήτης. Τραντά-
χτηκε ο άρχοντας και μετά αγρίε-
ψε και φουρτούνιασε, θάλασσα
έγινε. Για πρόσεξε πως μιλάς. Για
βάλε μυαλό καλόγερε. Και ορμή-
σανε οι Αγαρηνοί στον Παύλο να
τον ξέσκιζαν εκείνη την ώρα και
τούτο το αδύνατο κορμί να πάψει
να μιλάει, να πάψει να ομολογεί.
Κι εκείνος δεν σώπασε. Του έτα-
ξαν τιμές και αξιώματα για να μεί-
νει δούλος και Τούρκος και δούλος
του Αλλάχ, γιατί ήταν ντροπή για
τους Τούρκους να μην μπορέσουν
να τον μεταπείσουν.

Τότε πήραν τον Μάρτυρα από
εκεί και τον παρουσίασαν στον
ηγεμόνα ονομαζόμενο Σεΐτ Αλή
Πασά.

Εκεί με ακόμη δυνατότερη φω-
νή ομολόγησε την αλήθεια της
Ορθοδόξου ημών Πίστεως, την δε
των Οθωμανών θρησκεία ψευδή.
Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα
πεθάνω. Ω! το θάρρος της ομολο-
γίας Ένδοξε αθλητά Παύλε! Και ο
Άρχοντας διέταξε φυλακή μήπως
και μετανοήσουν και μετά να του
κόψουν το κεφάλι με τρεις σπα-
θιές. Τον άρπαξαν με μανία, τον
μαστίγωσαν άγρια και στη φυλακή
τον ρίξαν για τρεις ώρες. Ζήτησε
όμως να κοινωνήσει για τελευταία
φορά ως εφόδιον ζωής αιωνίου και
εισιτήριο για τον παράδεισο.

Είναι αλήθεια πως ο ιεροδιάκο-
νος Νικηφόρος τόλμησε με φόβο
μεγάλο να μπει στη φυλακή να κοι-
νωνήσει τον καθεμαγμένο Μάρτυ-
ρα.

Εκεί στη φυλακή ο Παύλος
προείπε σ’ έναν χωρικό την απο-
φυλάκισή του.

Κι έτσι έγινε, ο χωρικός απε-
λευθερώθηκε.

Ο ηγεμόνας συνεβουλεύετο
τους Νομικούς και τους Μεγιστά-
νες του για τον Μάρτυρα. Κι’ έπει-
τα καθώς είδε το αμετάθετο του
Μάρτυρα έδωσε διαταγή να απο-
κεφαλισθεί.

Οι στρατιώτες του Ηγεμόνα
έβγαλαν τον Μάρτυρα από τη φυ-
λακή και τον έφεραν στον τόπο
της εκτελέσεως που ο δήμιος ήταν
εκεί και περίμενε. Στις 22 Μαΐου
1818 ημέρα Τετάρτη στις 6 το από-
γευμα έφεραν το παλικάρι, 28
ετών στο άνθος της ηλικίας του.
Εκεί περίμενε τον Παύλο με ολό-
λαμπρο στεφάνι η Παναγία η Μά-
να, ήταν εκεί και κρατούσε το μάρ-
τυρα στην αγκαλιά της όπως κρα-

τάει η μάνα το παιδί της, να μη δει-
λιάσει, να μην γκρεμοτσακιστεί. Κι
η Άνοιξη στη σκλαβωμένη αρχό-
ντισσα του Μωριά έδωσε όλα της
τα άνθη και τα πιο πολύτιμα αρώ-
ματα για τον γενναίο αθλητή.

Κι ο δήμιος με τρεις σπαθιές
τον χτύπησε αλύπητα και χωρί-
στηκε η τιμία κεφαλή από το κορμί.
Και οι άγγελοι πήραν την Άγια ψυ-
χή του Μάρτυρα και την απέθεσαν
στα πόδια του Θεού «Ω άνθος ευ-
ωδέστατον και τερπνόν εν Πελο-
ποννήσω ανεβλάστησε θαυμα-
στώς Παύλος ο γενναίος, νικήσας
τους εξ’ Αγάρ και τον Χριστόν κη-
ρύξας δι’ αθλήσεως. Τέρπου ο νε-
ώτατος αθλητής εν’ υστέροις χρό-
νοις, τον πολέμιον καθελών. Χαί-
ροις τερπνόν ρόδον οσμαίς σου
Μυριπνόοις ημάς ευωδιάζων τους
ευφημούντας Σε. Και το απολυτί-
κιον «Οσιώτατε Παύλε Πανένδοξε
υπέρ Χριστού εναθλήσας γενναιο-
τάτη ψυχή τον διπλόν παρά θεού
στέφανον είληφας και χοροίς των
Ασκητών μη διαλείπης πρεσβεύων
υπέρ ημών των επιτελούντων την
θείαν Μνήμη Σου. Από φθόνον
όμως οι Ιρακινοί παρακινηθέντες
έριξαν το μαρτυρικό σώμα σε κο-
πρώδη τόπο. Αλλά τι θαύμα Θεέ
μου μοσχοβολούσε και άγγελοι
φύλαγαν το κορμί του Παύλου.
Τρεις ημέρες έμεινε εκεί το μαρτυ-
ρικό σώμα χωρίς να εξογκωθεί ή
να πάθει καμία αλλοίωση.

Εφύλασσε αυτό η χάρις του
Αγίου Πνεύματος και οι χριστιανοί
φοβισμένοι περίμεναν την κατάλ-
ληλη ώρα. Είναι η ώρα που τ’ αστέ-
ρια χλωμιάζουν και η νύχτα γίνε-
ται πιο σκοτεινή.

Αυτή την ώρα διάλεξε ο ξάδελ-
φός του ο Αναστάσιος και μερικοί
Χριστιανοί ναρθούν στο σκουπιδό-
τοπο.

Να το φως και κείνη η λάμψη
στο άγιο σώμα. Να το άθικτο και
μοσχοβολούσε. Πιο ’κεί και η άγια
κεφαλή. Ούτε η βρωμιά γύρω είχε
αγγίξει το μαρτυρικό σώμα. Όλη η
βρωμιά γύρω ούτε είχε αγγίξει το
Μάρτυρα, θαρρείς και τα σκουπί-
δια είχαν προσκυνήσει το άγιο
κορμί. Με πολύ φόβο το άρπαξαν
και αφού το περιποιήθηκαν με την
πρέπουσα τιμή και ευλάβεια το
ενταφίασαν πλησίον του Ιερού
Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών.

Αργότερα που έγινε η ανακομι-
δή των τιμίων λειψάνων του, τα
άγια οστά πήγαν στο Μοναστήρι
του Αγίου Νικολάου Βαρσών. Πολ-
λοί χριστιανοί πήραν κομμάτια από
το Άγιο λείψανό του ευωδία εκπέ-
ποντα και παρέχουν θεραπεία σε
όσους με πίστη ζητούσαν και ζη-
τούν. Και περιμένει την ανάσταση
ο πολιούχος Άγιος Παύλος και
καρτερεί και δοξολογεί και μεσι-
τεύει για όλους μας. 

Το έτος 1997 το ζεύγος Ιωάν-
νου και Αικατερίνης Αναγνωστο-
πούλου έχτισαν περίλαμπρο ναό
στην πατρίδα του Αγίου Παύλου
στην Αροανία ή Σοπωτό και στην
Τρίπολη έχουμε εκκλησία σε πο-
λυσύχναστο δρόμο και πάντα τα
μανουάλια του είναι γεμάτα από
αναμμένα κεράκια των πιστών. Και
κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου εορτά-
ζονται και οι δύο πολιούχοι μας
Παύλος και Δημήτριος με πολύ κό-
σμο και αρχιερείς.

Είθε πάντα οι πολιούχοι μας να
πρεσβεύουν για όλους μας.

Τρίπολις Απρίλιος 2006

Μαρία Β. Κοτσιάνη
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∂ÈÛÙÔÏ‹
Τρίπολις, Απρίλιος 2006

Κα Καραγιάννη
Εύχομαι σε όλους καλό Πά-

σχα, εσωκλείω 20€ για τη συν-
δρομή μου. Η εφημερίδα σας όσο
πάει μεγαλώνει και ομορφαίνει.
Συγχαρητήρια γι’ αυτό.

Σας στέλνω κι ’γώ το βίο και
το μαρτύριο του πολιούχου μας
Οσιομάρτυρος Παύλου να το δη-
μοσιεύσετε στην έγκριτο εφημε-

ρίδα σας.
Ό,τι οφείλω γράψτε μου στην

οδό Δαρειώτου 3 ή στο τηλ.
2710-226085.

Θα σας στείλω αργότερα τον
βίο και μαρτύριο του Μάρτυρος
Δημητρίου. Ελπίζω να φιλοξενη-
θώ στις σελίδες σας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Με εκτίμηση
Μαρία Β. Κοτσιάνη
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™‡˙. ∞ı·Ó·Û›·˜ °. ∫·Î·Ú›ÎÔ˘ 

Μη μας ξεχνάτε!
Φίλες και φίλοι 
του Συλλόγου 
Αρτεμισιωτών, 
όπου κι αν έρχεται 
η εφημερίδα μας, 
μη μας ξεχνάτε. 
Χωρίς τις δικές σας 
συνδρομές, 
δεν μπορούμε 
να κυκλοφορήσουμε. 
Μην ξεχνάτε 
η συνδρομή σας. 
Σας ευχαριστούμε πολύ.

Το Δ. Σ. ΔËÏ.: 2710-227215 
∫ÈÓ. 6944-425114
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Όλοι έχουμε προβληματιστεί

για το νόημα της ζωής μας. Αν
έχει η ύπαρξή μας κάποιο προορι-
σμό ή αν είναι τυχαία - αν ορίζου-
με εμείς τη μοίρα μας ή αν αυτή
είναι γραμμένη.

Μοίρα σημαίνει το «μερίδιο»
το μερτικό σε σχέση με ένα ολό-
κληρο, που μοιράζεται σε πολ-
λούς, είτε αυτό είναι φαγητό είτε
τμήμα χρόνου ή ακόμα κομμάτι
από τη γη που μοιράστηκε.

Και οι άνθρωποι έχουν τη μοί-
ρα τους στη ζωή, που δεν είναι γι’
αυτούς αιώνια. Και το κομμάτι
τους από την ευτυχία. Όπως τα
κομμάτια από το κρέας δεν κόβο-
νται σε μερίδες ποιοτικά και πο-
σοτικά ίσες, άλλος παίρνει πολύ
και άλλος λίγο, άλλος καλό και
άλλος λιγότερο καλό, έτσι και
στη ζωή· άλλος ζει πολλά χρόνια
και άλλος λίγα, άλλος γνωρίζει
την ευτυχία και άλλος τη δυστυ-
χία. Ο καθένας δηλαδή έχει τη
μοίρα του.

Υπάρχει η αντίληψη πως το
πολύ δεν είναι πάντα και καλό και
το λίγο είναι πολλές φορές καλύ-
τερο. Από την αρχαιότητα έως τις
μέρες μας η πίστη του λαού στη
δύναμη της μοίρας κρατιέται ιδι-
αίτερα ζωντανή.

Οι μοίρες απ’ ευθείας απόγο-
νοι των τριών Μοιρών της αρχαί-
ας ελληνικής μυθολογίας αποτε-
λούν την προσωποποίηση της
μοίρας του ανθρώπου.

Στην τέχνη οι μοίρες απεικο-
νίζονται σαν κοπέλες με ωραία
εμφάνιση, ουράνιες, φωτεινές,
καλοπροαίρετες. Είναι θεότητες
που έχουν σχέση με την προσω-
πική ζωή ενός ατόμου, τη γέννη-
σή του, το γάμο του και το θάνατό
του.

Οι Αθηναίες, όταν γίνονταν
νύφες, πρόσφεραν τις κοτσίδες
τους στις Μοίρες και οι γυναίκες
ορκίζονταν στο όνομά τους. Οι
Μοίρες έρχονται και τραγουδούν
στους γάμους.

Ο Πίνδαρος βάζει τις Μοίρες
να οδηγούν με χρυσά άλογα τη
θέμιδα από τις πηγές του Ωκεα-
νού στον Όλυμπο για να πα-
ντρευτεί το Δία.

Ο Δίας είναι αυτός που τους
έχει παραχωρήσει μεγάλη τιμή.
Είναι τρεις και τα ονόματά τους
είναι εύγλωττα.

Η Κλώθω γνέθει το νήμα της
ζωής κάθε ανθρώπου. Η Λάχεση
μοιράζει τους κλήρους, καθορίζει

τι θα πάρει ο καθένας, τι θα του
«λάχει». Η Άτροπος είναι η άτε-
γκτη και αδυσώπητη που όταν έρ-
θει η ώρα του καθενός κόβει το
νήμα της ζωής του.

Υπάρχει όμως και η παράδοση
που την ακολουθούν και μεταγε-
νέστεροι ποιητές, ότι οι μοίρες
γεννήθηκαν από τη νύχτα.

Οι μοίρες κρατήθηκαν ζωντα-
νές μέσα στη λαϊκή παράδοση
μέχρι και στα σημερινά χρόνια με
τα ίδια χαρακτηριστικά και τις
ίδιες λειτουργίες. Πάντα τρεις
γυναίκες. Οι Μοίρες γνέθουν για
τον καθένα την κλωστή της ζωής
του μέχρι να σωθεί το μαλλί ή να
κόψουν την κλωστή. Γενικά στα
ομηρικά έπη οι θεοί είναι εκείνοι
που γνέθουν το νήμα της ζωής
του ανθρώπου και καθορίζουν τα
γεγονότα της ζωής του, τις περι-
πέτειες, τον πλούτο και κυρίως
το θάνατο.

Το γνέσιμο γίνεται κατά τη
γέννηση των ανθρώπων, αλλά και
μια δεύτερη φορά κατά το γάμο.

Οι Μοίρες υπάρχουν και στη
λαϊκή πίστη. Είναι τρεις αδερφές
σ’ ένα μεγάλο παλάτι και πλού-
σιο, που ’χει ολόγυρα ένα κήπο
με πανύψηλα δέντρα, ολόδροσα
λουλούδια, νερά που τρέχουν
γάργαρα, ζώα που τρέχουν ξέ-
γνοιαστα και πουλιά που κελαη-
δούν όπως κανένα στη γη. Περ-
νούν το χρόνο τους χτενίζοντας
τα μακριά τους μαλλιά, ράβοντας
τα μακριά τους φορέματα, γνέθο-
ντας και υφαίνοντας σε μαλαμα-
τένιο αργαλειό και παίζοντας
μουσική. Δε γνωρίζουν το χρόνο
όπως το γνωρίζουν οι άνθρωποι.
Η μόνη τους δουλειά είναι, όποτε
γεννιέται ένα παιδί να το μοιραί-
νουν.

Εμφανίζονται την τρίτη μέρα
μετά τη γέννηση του παιδιού, τα
μεσάνυχτα άλλοτε κρατώντας
ένα μαργαριταρένιο κομπολόι, βι-
βλίο και μολύβι και άλλοτε ένα
αδράχτι, μία ρόκα, λινάρι και ψα-
λίδι.

Για να είναι ευνοϊκά διακείμε-
νες απέναντι στο νεογέννητο, οι
γονείς στρώνουν τραπέζι με γλυ-
κά, ετοιμάζουν το παιδί, το στολί-
ζουν, σιγυρίζουν το σπίτι και βά-
ζουν στη μέση της κάμαρας,
όπου είναι η λεχώνα, ένα τραπέζι
με τρία καθίσματα. Στο τραπέζι
βάζουν ένα σωρό καλούδια, μέλι,
καρύδια, μύγδαλα και τρία ποτή-
ρια κρυστάλλινο νερό.

Οι Μοίρες έρχονται στο σπίτι
που θα μοιράνουν το παιδί, στολι-
σμένες, ασπροντυμένες, με μια
χρυσή κορώνα η καθεμιά στο κε-
φάλι της, γιορντάνια στο λαιμό
και μαργαριτάρια για βραχιόλια.
Η μεγαλύτερη κρατά ένα μαργα-
ριταρένιο κομπολόι στο χέρι, η

μεσαία ένα βιβλίο και η μικρότερη
ένα μολύβι.

Αφού φάνε τα καλούδια, εύ-
χονται στο παιδί να είναι γλυκα-
μένο σ’ όλη του τη ζωή. Έπειτα, η
μεγάλη παίζει το κομπολόι στο
χέρι της και εκεί που σταματάει
το μέτρημα από τις χάντρες εκεί
θα σταματήσει και η ζωή του παι-
διού. Η μεσαία ανοίγει το βιβλίο
και η μικρή γράφει σ’ αυτό τα χρό-
νια και τη μοίρα του παιδιού.
Άλλοι λένε πως οι Μοίρες έρχο-
νται στο σπίτι να μοιράνουν το
παιδί και πιάνουν το γνέσιμο. Η
μία γνέθει, η άλλη τυλίγει και η
τρίτη, αυτή με το ψαλίδι, κόβει
την κλωστή όταν τελειώσει το
μοίραμα. Όσες τυλιξιές έχει κά-
νει η κλωστή στο αδράχτι, τόσα
θα είναι και τα χρόνια του παιδι-
ού.

Όσοι προσπάθησαν να τις συ-
ναντήσουν να τις παρακαλέσουν
και να τις ικετέψουν είτε γι’ αυ-
τούς είτε για τα παιδιά τους, για
να αλλάξουν τη μοίρα τους, κα-
νείς δεν μπόρεσε να ξεγράψει τα
λόγια στο βιβλίο, ούτε να τυλίξει
κι άλλο λινάρι στο αδράχτι.

Γεωργία Κακαρίκου
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Ο άνδρας είναι το πιο εξυψωμένο των πλασμάτων,.. η γυναίκα είναι
το ύψιστο των ιδανικών. 
Ο θεός έκανε για τον άνδρα ένα θρόνο, για τη γυναίκα ένα βωμό. 
Ο θρόνος εκθειάζει. Ο βωμός αγιάζει. 
Ο ανδρας είναι ο εγκέφαλος, η γυναίκα η καρδιά. 
Ο εγκέφαλος κατασκευάζει το φως. Η καρδιά παράγει την αγάπη. 
Το φως γονιμοποιεί. Η αγάπη ανασταίνει. 
Ο άνδρας είναι δυνατός με λογική, η γυναίκα είναι ανίκητη με τα
δάκρυα. 
Η λογική πείθει. Τα δάκρυα συγκινούν. 
Ο άνδρας είναι ικανός για όλους τους ηρωισμούς, η γυναίκα για όλα
τα μαρτύρια.
Ο ηρωισμός εξευμενίζει. Το μαρτύριο ανυψώνει. 
Ο άνδρας έχει την ανωτερότητα, η γυναίκα την προτεραιότητα. 
Η ανωτερότητα σημαίνει τη δύναμη. 
Η προτεραιότητα αντιπροσωπεύει το δικαίωμα. 
Ο άνδρας είναι ένας μεγαλοφυής, η γυναίκα ένας άγγελος. 
Ο μεγαλοφυής είναι άπειρος. Ο άγγελος είναι ακαθόριστος. 
Ο πόθος του άνδρα είναι η ανώτατη δόξα, ο πόθος της γυναίκας είναι
η άκρα αρετή.
Η δόξα κάνει όλο το μεγάλο, η αρετή όλο το θεϊκό. 
Ο άνδρας είναι ένας κώδικας, η γυναίκα ένα ευαγγέλιο. 
Ο κώδικας διορθώνει. Το ευαγγέλιο τελειοποιεί. 
Ο άνδρας σκέπτεται, η γυναίκα ονειρεύεται. 
Το να σκέπτεται κανείς σημαίνει να έχει μία νύφη στο κεφάλι του. 
Το να ονειρεύεσαι σημαίνει να έχεις ένα φωτοστέφανο στο μέτωπο. 
Ο άνδρας είναι ένας ωκεανός, η γυναίκα μια λίμνη.
Ο ωκεανός έχει το μαργαριτάρι που στολίζει. 
Η λίμνη το ποίημα που θαμπώνει. 
Ο άνδρας είναι ο αετός που πετάει, η γυναίκα το αηδόνι που
τραγουδάει. 
Το να πετάς σημαίνει να κυριαρχείς στο διάστημα. 
Το να τραγουδάς σημαίνει να κατακτήσεις την ψυχή. 
Ο άνδρας είναι το ιερό. Η γυναίκα ο ναός. 
Μπροστά στο ναό αποκαλυπτόμαστε. Μπροστά στο ιερό γονατίζουμε. 
Τελικά: Ο άντρας είναι τοποθετημένος εκεί που τελειώνει η γη. 
Η γυναίκα εκεί που αρχίζει ο ουρανός.

Γιάννης  Κ. Καρπούζης 
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Ο μπαρμπα-Βασίλης Παπαγε-
ωργίου (Κούμανης) κάποτε σε κά-
ποια εκδρομή επισκέφθηκε τη
Σπάρτη μαζί με συγχωριανούς.
Εκεί ατενίζοντας το άγαλμα του
Λυκούργου στην πλατεία, ρώτησε
να μάθει - ποιος είναι αυτός! - Κά-
ποιος μίλησε για τον Λυκούργο
τον Μεγάλο νομοθέτη της Σπάρ-
της και κάτι είπε για τον Καιάδα. Τ’
άρπαξε ο μπαρμπα-Βασίλης και
αστειευόμενος κάθε φορά ακού-
γοντας τις συνομιλίες των συγχω-
ριανών στα καφενεία αναφωνού-
σε με το δικό του χαρακτηριστικό
απόλυτο τρόπο αν κάτι τόβλεπε
στραβό - που ’σαι καημένε Λυ-
κούργο; Υπονοώντας τον Καιάδα!

Τι είναι όμως ο καιάδας;
Καιάδας λεγόταν ένας φοβε-

ρός γκρεμός που κατέληγε σε βά-
ραθρο απ’ όπου δεν υπήρχε έξο-
δος κι ελπίδα σωτηρίας σ’ όποιον
έπεφτε μέσα. Βρισκόταν έξω από
τη Σπάρτη, κάπου στον Ταΰγετο
και εκεί έριχναν τους κακούργους,
τους προδότες της πατρίδας, τους
αιχμαλώτους ή τα πτώματά τους
και τα μη αρτιμελή βρέφη. Εκεί
έριξαν και το πτώμα του στρατη-

γού Παυσανία, νικητή στη μάχη
των Πλαταιών κατά των Περσών, ο
οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο
για προδοσία της πατρίδας, καθώς
και πενήντα Μεσσήνιους αιχμα-
λώτους με το βασιλιά τους Αρι-
στομένη. Αυτός ήταν ο μόνος τυ-
χερός που κατάφερε να σωθεί,
αφού πιάστηκε απ’ την ουρά μιας
αλεπούς και βγήκαν μαζί από μια
μικρή τρύπα που μόνο αυτή γνώρι-
ζε.

Την εποχή εκείνη, ένας γέρο-
ντας Σπαρτιάτης είχε γίνει βάρος
στο παιδί του και στη νύφη του,
όπως συχνά συμβαίνει και στις μέ-
ρες μας, ανήμπορος να περπατή-
σει από τα γηρατειά και ανίκανος
να κάνει ό,τι δήποτε. 

Είχε καταντήσει άχρηστο...
πράγμα! Ήταν «για... απόσυρση» -
όπως λέμε σήμερα απόσυρση αυ-
τοκινήτου-, ήταν για τον Καιάδα,
όπως έλεγαν τότε.

Για ν’ απαλλαγούν απ’ αυτό
το... μπελά, το παιδί του, τον έβα-
λε σ’ ένα κοφίνι, τον μετέφερε μέ-
χρι τον Καιάδα, στάθηκε στο χεί-
λος του γκρεμού και ήταν έτοιμο
να τον πετάξει μαζί με το κοφίνι

στο βάραθρο που έχασκε μπροστά
τους.

Τότε ο γέρος, με τρεμάμενη
φωνή, του έδωσε την τελευταία
συμβουλή:

― Παιδί μου, πέταξέ με, αλλά
κράτα το κοφίνι, θα σου χρειαστεί!
(Εννοούσε, ότι θα χρειαστεί το κο-
φίνι για να κουβαλήσει και τον ίδιο
το δικό του παιδί, όταν θα γεράσει
και θα ’ρθει και η δική του σει-
ρά...!).

Γωγώ Παπαθεοδώρου-
Καραγιάννη 
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«Εν αρχή ήν ο λόγος»
Ο λόγος είναι η πρώτη αιτία και

το μεγαλύτεροπνευματικό εργα-
λείο που διαφοροποιεί τον άνθρω-
πο από τα υπόλοιπα ζώα της δημι-
ουργίας.

Ο λόγος, μετατρέπει και ανα-
βαθμίζει τον άνθρωπο από αγέλες
σε κοινωνίες και καθιστά τον άν-
θρωπο σε κοινωνικό ον με δυνατό-
τητες επικοινωνίας, είναι δηλαδή
ο λόγος το μέσον της επικοινω-
νίας.

Ο λόγος από μόνος του είναι
αρχή σοφίας όταν δε γονιμοποιεί-
ται με τον εαυτό του όταν δηλαδή
γίνεται συ(ν)λόγος - σύλλογος, η
δύναμή του και το μεγαλείο του
παίρνουν ασύλληπτες διαστάσεις.

Στο πνεύμα αυτής της φιλοσο-
φίας για την συλλογικότητα εκινή-
θησαν τα μέλη του Συλλόγου
Αρτεμισίων Αθήνας και απηύθυναν
την πρόσκληση τής από κοινού
εορτής της Μητέρας από όλους
τους συλλόγους της Μαντινείας.

Η ιδέα της γιορτής για την
ΜΗΤΕΡΑ δεν ξέρω ποιανού σύλ-
ληψη ήταν, φαντάζομαι όμως ότι η
αιτία που έγινε αυτό είναι η ανά-
γκη να εκφράσουμε τον σεβασμό
μας και την αγάπη μας για το πιο
γλυκό πράγμα στον κόσμο, δηλα-
δή την ΜΗΤΕΡΑ οδήγησε τον άν-
θρωπο στην καθιέρωση αυτής της
γιορτής.

Η πρόταση να ενωθούν όλοι οι
πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου
Μαντινείας και να γιορτάσουν από
κοινού τη μεγάλη τούτη γιορτή,
έγινε στον σύλλογό μας τον Προ-
οδευτικό Σύλλογο Νεστάνης δια
στόματος κ. Ρόκκα Γεωργίου, μέ-
λους του Συλλόγου Αρτεμισιωτών
Αθήνας.

Αμέσως υιοθετήθηκε από
όλους τους συλλόγους του δήμου
μας και με την ευγενική χορηγία
του δήμου Μαντινείας η ιδέα έγινε
πράξη και η εκδήλωση έγινε στις
14 Μαΐου στο μαγευτικό χώρο του
Μαντινειακού Περιπτέρου.

Η λέξη - ΜΗΤΕΡΑ - σε όλες τις
γλώσσες του κόσμου έχει την ίδια
ρίζα και προέρχεται από την αρ-
χαία ελληνική ΜΗΤΗΡ.

ΜΗΤΗΡ-ΜΗΤΕΡ σημαίνει πη-
γή-γη. Δήμητρα = θεά της γεωρ-
γίας, ΜΗΤΡΑ = καλούπι παραγω-
γής, δηλαδή αρχή της ζωής π.χ.
όταν λέμε η μάνα του νερού ενοο-
ούμε την πηγή από όπου βγαίνει
το νερό.

Η λέξη ΜΑΜΑ σημαίνει ακρι-
βώς το ίδιο πράγμα και δημιουργή-
θηκε από τις πρώτες άναρθρες
κραυγές του ατόμου σε νηπιακή
ηλικία. Είναι οι πρώτες φωνητικές
εκφράσεις του ανθρώπου στο πιο
γνώριμό του πρόσωπο τη ΜΑΜΑ
του.

ΜΗΤΕΡΑ λοιπόν σημαίνει ΓΗ
στη γλώσσα των Ελλήνων, στην
γλώσσα των γλωσσών και των θε-
ών, στη μοναδική γλώσσα όπου
ταυτίζεται η έννοια με το εννοού-

μενο - ταυτόν εστίν νοείται και εί-
ναι -.

Με λίγα και απλά λόγια η
ΜΗΤΕΡΑ ως μήτρα-γη μας γεννά,
μας δίνει ζωή και ως γη μας ξανα-
περιμένει στην αγκαλιά της, στη
μήτρα της, όταν ο κύκλος της ζωής
κλείνει. Τούτο το τελευταίο ας το
κρατήσει ο καθένας μας ιδιαίτερα
όταν αποχαιρετά τη ΜΗΤΕΡΑ του
στον οίκο ΕΥΓΗΡΙΑΣ διότι ΧΟΥΣ
ΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΧΟΥΝ ΑΠΕΛΕΥΣΑΤΑΙ.

Στον ελληνικό πολιτισμό η
ΜΗΤΕΡΑ σαν έννοια και σαν ουσία
ετιμήθη πάρα πολύ στον αρχαίο
ελληνικό πολιτισμό, τον υπέρτατο
όλων των άλλων, ήταν το συγκριτι-
κό μέτρο των πραγμάτων.

Μητρός τε και πατρός τε και
απάντων των προγόνων αξιότε-
ρον εστί η πατρίς.

Και αφού για τους αρχαίους
Έλληνες - πάντων πραγμάτων μέ-
τρον άνθρωπος -, η μητέρα είναι
το συγκριτικό μέτρο των πραγμά-
των.

Αργότερα ο ελληνοχριστιανι-
κός πολιτισμός ανήγαγε την
ΜΗΤΕΡΑ από συγκριτικό μέτρο
των πραγμάτων σε απόλυτη αξία,
την έκανε Θεοτόκο, ΜΗΤΕΡΑ του
Θεού και την τοποθέτησε στο στε-
ρέωμα σαν την πλατυτέρα των Ου-
ρανών, η θέσις της μητέρας οριο-
θετείται χαρακτηριστικά από τη
ρήση που λέγει:

― Επειδή ο Θεός δεν μπορού-
σε να βρίσκεται παντού έφτιαξε
την ΜΗΤΕΡΑ, την μητέρα που μας
γέννησε με πόνους αφόρητους, τη
μητέρα που  πόναγε συνέχεια.

Ζητώ ταπεινά συγνώμη από
όλες τις μητέρες του κόσμου για
τις πίκρες που τους έχουμε δώσει
και τις ευχαριστώ που μας υπομέ-
νουν.

ΜΗΤΕΡΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Το ανωτέρω κείμενο είναι το

εισαγωγικό στην εκδήλωση - Γιορ-
τή της ΜΗΤΕΡΑΣ - που για πρώτη
φορά διοργανώθηκε από όλους
τους συλλόγους των χωριών του
Δήμου Μαντινείας και έγινε στην
αρχαία Μαντινεία, έτσι τιμήθηκε
και η ΜΗΤΕΡΑ όλων μας η
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ.

Ευχαριστούμε όλους όσους
συνεισέφεραν για την πραγματο-
ποίηση αυτής της γιορτής.

Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο
και το Δ.Σ. του Δήμου Μαντινείας.

Ευχαριστούμε τον κ. Πετρό-
πουλο Σωτήριο, πρόεδρο του Μα-
ντινειακού Συνδέσμου σαν οικοδε-
σπότη της εκδήλωσης, ευχαρι-
στούμε τους προέδρους των συλ-
λόγων. Ευχαριστούμε τους ιερείς
κ. Λάτσωνα και Κουτρουμπή.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που
είστε εδώ.

Ακολούθησε η νοηματική ομι-
λία της κυρίας Δάμη Ελένης.

Νίκος Λιάπης 
Πρόεδρος Συλλόγου 

Νεστάνης 

είπε: «Εδώ έχουμε και την πα-
τριώτισά σας τη Βασιλική. Αργή-
σατε πολύ να ’ρθείτε να την δεί-
τε». «Κάλλιο αργά παρά ποτέ»
απάντησε ο παπα-Νικόλας. Και
όμως είχε δίκιο η Αγία Ηγουμένη.
Η εκδρομή αυτή έπρεπε να είχε
οργανωθεί πριν πολλά χρόνια.

― Συνεχίζοντας την εκδρομή,
περάσαμε από τη Μεγαλόπολη
και ανεβήκαμε στην Καρύταινα.
Πανέμορφη η Καρύταινα! Μας
εντυπωσίασε με τα πέτρινα σπί-
τια και γι’ αυτό άλλωστε, έχει
ανακηρυχθεί διατηρητέος οικι-
σμός.

― Μετά την Καρύταινα πήγα-

με στην Ασέα για φαγητό, που εί-
χε κανονίσει ο Γιώργος, καθ’ ότι η
γυναίκα του κατάγεται από ’κεί.
Το φαγητό ήταν πολύ ωραίο και
όταν τελειώσαμε μπήκαμε στο
λεωφορείο για το Κακούρι.

Για λίγο πήρε το μικρόφωνο ο
κ. Γιάννης Ζαρόκωστας και μας
είπε μερικά ιστορικά στοιχεία για
την Αρκαδία και τους Αρκάδες.

Η διαδρομή συνεχίστηκε με
τραγούδια και στις 5.30μ.μ. φθά-
σαμε στο χωριό.

Εδώ θέλω να ευχαριστήσω εκ
μέρους του Δ.Σ. όλους, που έλα-
βαν μέρος στην εκδρομή και τον
οδηγό μας για την πολύ καλή συ-
μπεριφορά.

Επίσης θέλω να υποσχεθούμε
στη Βασιλική ότι θα προσπαθή-
σουμε να την επισκεφτούμε πάλι
και την παρακαλούμε να συμπερι-
λαμβάνει στις προσευχές της
όλους τους πατριώτες.

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

∂Î‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∫·ÏÙÂ˙ÒÓ

√ Ì·ÚÌ·-μ·Û›ÏË˜ Î·È Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜

°ÈÔÚÙ‹ ÙË˜ ªËÙ¤Ú·˜

™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ. 

H εφημερίδα μας είναι ανοιχτή
στον καθένα που θα ήθελε να
γράψει κάτι, ή να αναφερθεί σε
κάτι. 
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε
ποιοι δεν λαμβάνουν 
την εφημερίδα μας, για να 
μη δημιουργούνται 
παρεξηγήσεις, καθ’ όσο 
η αποστολή γίνεται από γραφείο. 
Στείλτε ακριβή διεύθυνση.  
Eυχαριστούμε. 

ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙË˜ ªÔÓ‹˜ ∫·ÏÙÂ˙ÒÓ (15-5-2006)
∫·ÎÔ˘Ú·›ÔÈ ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¤˜.

™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ fiÔ˘ ÚÔÛÊ¤ÚıËÎÂ Î·Ê¤˜ 
ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ - ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¤˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· 

ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ËÁÔ˘Ì¤ÓË 
ÙÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡, Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·.

∞fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¡Ù›Ó· §·ÁÔ‡ÛË, ª·ÚÈÁÔ‡Ï· ¡¿ÁÔ˘, 
°È·ÓÓÔ‡Ï· ∫ÔÏÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, ª¿ÌË˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ (∫ÈÓ¤˙Ô˜) 

ÌÂ ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¤Ù·, μ¿ÛÈˆ æ·ÚÚ¿ Î.¿.

ŸÏÂ˜ ÔÈ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ 
ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ 

¤¯Ô˘Ó ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔËıÂ›. 
ŸÔÈÔ˜ ÂÈı˘ÌÂ› 

Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù· DVD 
ÌÔÚÂ› Ó· ·Â˘ı˘ÓıÂ› 

ÛÙ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢. ™. 
• Δακτυλογραφήσεις 

με Η/Υ

• Φωτοτυπίες μαύρες 

& έγχρωμες 

• Πλαστικοποιήσεις

• Σπιράλ

• Βιβλιοδεσίες

• Περφορέ

• Σφραγίδες

Στέλνετε την ύλη του εντύπου σας με fax, e-mail, κούριερ 

και εμείς αναλαμβάνουμε το έντυπό σας από την αρχή ως το τέλος, 

τις διορθώσεις και την ταχυδρόμηση.  

Τ-υπογράφουμε ποιότητα με χαμηλές τιμές
Για Συλλόγους - Σχολεία ειδικές τιμές

°°ƒƒ∞∞ººππ∫∫∂∂™™    ΔΔ∂∂ÃÃ¡¡∂∂™™  --  ∂∂∫∫¢¢√√™™∂∂ππ™™  
∞∞ÚÚÈÈÛÛÙÙ¤¤··    ∫∫··ÚÚÔÔ‡‡˙̇ËË  

Αγ. Γεωργίου  25  Ίλιον  
Προσεχής δ/νση: Θεοδοσίου 23 Ίλιον 

(Από: Πετρουπόλεως 27 ή Α. Παπανδρέου 250, Στάση Σιδέρη)
Τηλ-Fax: 210-2619003  •  e-mail:karpouzi@otenet.gr  •  Κιν. 6972624492

Στοιχειοθεσία - Μακέτες

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία

• Εφημερίδες

• Βιβλία • Περιοδικά 

• Διαφημιστικά έντυπα 

• Ημερολόγια 

• Αφίσες 

• Μεταξοτυπίες

• Κάρτες • Προσκλητήρια 

Έγχρωμες 

εκτυπώσεις σε: 
• Αυτοκόλλητο 
• Plexiglas
• Καμβά
• Πλακάκια
• Μάρμαρο 
• Ξύλο • Μέταλλο
• Γυαλί• Μουσαμά
• Βινίλιο •Ύφασμα 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογός μας θέλοντας να τι-
μήσει το συγχωριανό μας Ολυ-
μπιονίκη ΓΓιάννη Χαρ. Συμπόιάννη Χαρ. Συμπό--
νηνη, προγραμμάτισε εκδήλωση
προς τιμήν του, στις 19 Αυγού-
στου στο χωριό. 
Η εκδήλωση αυτή θα γίνει πα-
ράλληλα με τις άλλες εκδηλώ-
σεις που θα γίνουν το ίδιο διά-
στημα (15-22 Αυγούστου) στο
χωριό σε συνεργασία και με τον
Τοπικό Σύλλογο. 


