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“Η ομορφιά είναι μπάλωμα και το μυαλό Βασίλειο’’ Λαϊκή παροιμία

25η  Μαρτίου  1821 Ο ξενώνας  του  χωριού  μας 

Ο ΞΕΝΩΝΑΣ λειτουργεί και εξυπηρετεί 

πλήρως όλους όσους θελήσουν 

να δοκιμάσουν τη φιλοξενία του. 

Υπεύθυνη λειτουργίας του ξενώνα 

η κ. Δήμητρα Ρόκκα 

Τηλ.: 27960-61154 και 27960-61145 

Ο ξενώνας μας στο όμορφο χωριό μας 

σας περιμένει να σας ξεκουράσει. 

Κλείστε εγκαίρως δωμάτια. 

Τ
ην 25η Μαρτίου γιορτάζουμε δύο από τις μεγαλύτε-

ρες γιορτές της Χριστιανοσύνης και του έθνους μας.

Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου με τον οποίο δόθηκε

στην ανθρωπότητα το μήνυμα της ενανθρώπισης του Υιού

του Θεού και της απελευθέρωσής της από τα δεσμά της

αμαρτίας και την επέτειο της Εθνικής παλιγγενεσίας με την

έναρξη της επανάστασης του 1821. 

Εύλογη και δίκαιη η υπερηφάνειά μας για την ημέρα αυτή,

γιατί οι δυο αυτές επέτειοι μας δίνουν ξεχωριστή θέση ανά-

μεσα στους λαούς της γης. 

Τετρακόσια περίπου χρόνια πέρασαν από την αποφράδα

εκείνη μέρα που η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των

Τούρκων, στις 29 Μαΐου 1453. Τετρακόσια χρόνια η πατρί-

δα μας στέναζε κάτω από το πέλμα του πιο βάρβαρου κα-

τακτητή και το γένος έλιωνε από την πικρή σκλαβιά, ενώ μά-

ταια προσπαθούσε κάθε τόσο να αποκτήσει τη λευτεριά του

με τοπικές επαναστάσεις. 

«Μόνο ένα δώρο λαχταρούν τα μάτια μου και κλαίνε 

ατίμητο στ’ ατίμητα Ελευθεριά το λένε» 

Κάθε απόπειρα των προγόνων μας να αποτινάξουν το ζυγό

ναυαγούσε και στην Ελλάδα έρρεε άφθονο και ηρωικό αίμα

των δοξασμένων παιδιών της. Όμως παρά τα σωματικά και

ψυχικά μαρτύρια, στην ψυχή του λαού μας θέριευε ο ευγε-

νικός πόθος της λευτεριάς, που τον θέρμαιναν όλοι οι Έλ-

ληνες, κληρικοί και λαϊκοί, γραμματισμένοι και αγράμματοι. 

Οι Έλληνες λοιπόν κατά τους χρόνους της δουλείας ποτέ

δεν έχασαν το ψυχικό τους σθένος. Ποτέ δεν έπαψαν να πε-

ριμένουν την ανατολή ευτυχέστερων ημερών. Οι πόνοι και

τα βάσανα της σκλαβιάς ενίσχυσαν το συναίσθημα της εθνι-

κής ενότητας, γιατί οι συμφορές διδάσκουν τα έθνη. 

Και να! Ύστερα από τέσσερις αιώνες αγωνίας κι ελπίδων

τρεις Έλληνες, ο Ξάνθος, ο Σκουφάς και ο Τσακάλωφ ιδρύουν

την Φιλική Εταιρεία, τη θρυλική πατριωτική οργάνωση.

Σιγά-σιγά και μυστικά όλοι οι Έλληνες γίνονται μέλη της. Πρά-

κτορές της γυρίζουν παντού. Εμψυχώνουν όσους δειλιάζουν.

Τονώνουν τους διστακτικούς. Προτρέπουν τους γενναίους.

Πάσχα  
και  χοροστάσια

Νηστεία
Συνέχεια στη σελ. 4

Χορός καγκελευτός 

Ροβέρτος Σπυρόπουλος 

Πρόσφατα το χωριό μας είχε

και μια άλλη επιτυχία. Ένας

δικός μας άνθρωπος ο συγ-

χωριανός μας Ροβέρτος Απ.

Σπυρόπουλος, πρώην βου-

λευτής (δύο 4ετίες), πρώην

Υφυπουργός Κοινωνικών

Ασφαλίσεων και μέχρι τώρα

Γεν. Δ/ντής του ΠΑΣΟΚ, το-

ποθετήθηκε Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου

Κοινωνικών Υπηρεσιών, τιμώντας μία ακόμη

φορά το χωριό μας και την Αρκαδία. 

Αισθανόμενοι και εμείς σαν συγχωριανοί υπε-

ρήφανοι, συγχαίρουμε το Ροβέρτο και του ευ-

χόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στο δύ-

σκολο, ειδικά αυτή την εποχή, έργο του. 

Κακουραίοι, Αγκαλιάστε στοργικά την εφημερίδα των Αρτεμισιωτών, το ΚΑΚΟΥΡΙ. 
Αυτή μας αδελφώνει, μας ταξιδεύει στ’ όμορφο χωριό μας και κάνει τη φωνή μας ν’ ακούγεται μακρύτερα και περισσότερο.

Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης.

Κατά τον ολόφρεσκο και ανεπιτήδευτο λόγο του

Φώτη Κόντογλου: «Το Πάσχα των Ελλήνων γιορτά-

ζεται με μια μοναδικότητα στην οικουμένη. 

Κανένα άλλο έθνος δε νιώθει τόσο βαθιά την Ανά-

σταση, όπως εμείς οι Έλληνες, γιατί η μάνα μας η Ελ-

λάδα είναι πονεμένη σαν τη Παναγιά και βασανισμένη

σαν τον Χριστό. 

Ο Χριστός διάλεξε τη φυλή μας για να κηρυχθεί με

τη γλώσσα της το Ευαγγέλιό του στην Οικουμένη. 

Κι η φυλή μας έγινε ένα με το Χριστό, στα Πάθη

Του και στη δοξασμένη Ανάστασή Του»

Η γιορτή της Ανάστασης συμπίπτοντας χρονικά με

την κορύφωση της Άνοιξης αποτελεί και η ίδια κορύ-

φωση όχι μόνο του εκκλησιαστικού λαϊκού, αλλά και

του λατρευτικού κύκλου. 

Το Στάδιον των αρετών ηνέωκται·οι βουλόμενοι

αθλήσαι εισέλθετε, αναζωσάμενοι τον καλόν της νη-

στείας, αγώνα… 

Σ’ αυτό το εξαίσιο και ωραιότατο σε θεολογικά νοήματα

και εικόνες ιδιόμελο τροπάριο των αίνων της Κυριακής της

Τυρινής, που το βρίσκουμε στα λειτουργικά βιβλία της εκ-

κλησίας μας το «ΤΡΙΩΔΙΟ» να συνοδεύουν τον κάθε χρι-

στιανό στη ζωή του. Αναμφίβολα οι αρετές είναι πολλές.

Στο συγκεκριμένο όμως τροπάριο ο ιερός ψαλμωδός ονο-

μάζει και προβάλλει τις σπουδαιότερες. Αυτές είναι η πί-

στη, η προσευχή, η νηστεία και η ελεημοσύνη. 

Επειδή βρισκόμαστε στη περίοδο της Μεγ. Τεσσαρα-

κοστής θεωρήσαμε σκόπιμο να διατυπώσουμε μερικές σκέ-

ψεις μας για την αρετή της νηστείας,τον παρεξηγημένο

αυτό θεσμό από τον σύγχρονο άνθρωπο. Στη λειτουργι-

κή ζωή της εκκλησίας μας και πριν από τον εορτασμό κά-

ποιου σημαντικού εκκλησιαστικού γεγονότος προηγείται

και η ανάλογη νηστεία. Έτσι έχουμε: 

1. Την νηστεία των Χριστουγέννων από 15 Νοεμβρίου έως

24 Δεκεμβρίου (μέχρι 17 Δεκεμβρίου τρώμε ψάρι) για

να εορτάσουμε τη γέννηση του Θεανθρώπου. 

Συνέχεια στη σελ. 4. 

Εκδρομή του Συλλόγου
Ο Σύλλογος προγραμματίζει 2ήμερη εκδρομή 
στην Παναγία την Προυσιώτισσα (Καρπενήσι)
αρχές Μαΐου. 
Η τιμή ανέρχεται στα 60 € περίπου και περι-
λαμβάνει: ◗ εισιτήριο 

◗ διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο στο 
Καρπενήσι με πρωινό 

Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Συλλόγου 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Αρτεμισιωτών Αττικής

εύχεται στους απανταχού 
Κακουραίους

«Καλό Πάσχα» «Καλό Πάσχα» 

Συνέχεια στη σελ.  4
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Ο Χρήστος Παναγόπουλος και η γυ-

ναίκα του Όλγα Μακερφούρα, κόρη της

Γεωργίας Θ. Τασιοπούλου απέκτησαν το

πρώτο τους παιδί, αγόρι, στις 20/1/2010.

Ευχόμαστε να τους ζήσει και να το κα-

μαρώσουν όπως επιθυμούν. 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
― Η  Αντωνία Βασ. Λύγκα, δασκάλα, το

γένος Σταμάτας Θεοδ. Σταματόπουλου

και ο Ιωάννης Κολλιαλής, πολιτικός μη-

χανικός, από την Ιτέα, έδωσαν αμοιβαία

υπόσχεση γάμου. 

Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε

καλά στέφανα. 

ΓΑΜΟΙ
― Ο Γιώργος Νικ. Κοτσιάνης και η

Έλενα Αργυροπούλου παντρεύτηκαν

στις 29 Νοεμβρίου 2009 στον Ι.Ν. Προ-

φήτη Ηλία στην Τρίπολη. Η γαμήλια δε-

ξίωση δόθηκε με λαμπρότητα στον εξαί-

ρετο χώρο του κέντρου “Έπαυλις’’ στην

Τρίπολη με πλήθος καλεσμένων.

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζή-

σουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Η Φωτεινή Χελιώτη-Πολιτοπού-

λου, κόρη του Κώστα Χελιώτη απεβίωσε
ξαφνικά στις 26-12-2009 στην Αθήνα σε
ηλικία 51 ετών. 

― Η Γεωργία Ηλιοπούλου-Κανακάρη,
παντρεμένη στο Λεβίδι, απεβίωσε στις 
29-1-2010 σε ηλικία 82 ετών.

― Η Αγγελική Σταματοπούλου-Βυ-
τόγιαννη (Σπυράκου), παντρεμένη στου
Κάψια απεβίωσε στις 9-2-2010 σε ηλικία
89 ετών.

― Ο Δημήτριος Ζιωτόπουλος του Φί-
λιππα και της Ελένης, απεβίωσε στο Αρ-
τεμίσιο στις 20-1-2010. 

― Χριστίνα Γιαννιώση του Κων/νου
και της Σταμάτας, χήρα Γεωργίου, απε-
βίωσε στην Τρίπολη 28-1-2010. 

― Ειρήνη Τασιοπούλου του Θεοφά-
νους, απεβίωσε στο Γαλάτσι Αττικής στις 
29-1-2010. 

― Αικατερίνη Οψιμούλη του Ιωάννη,
σύζ. Ιωάννη απεβίωσε στο Άργος στις 
29-1-2010. 

― Νάγος Κων/νος του Δημητρίου
απεβίωσε στην Τρίπολη. 

― Δημήτρω Σταμ. Κοτσιάνη, απε-
βίωσε στην Αμερική (USA), που έμενε τα
τελευταία χρόνια

― Κατερίνα Θεοδ. Δούρου, απεβίωσε
στις 4-12-2009 στην Αθήνα. 
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
τους. 

ΝΕΟΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

● Η Χρυσάνθη Νίκου Ρόκκα πήρε το πτυχίο της από τη Νομική Σχολή

του Πανεπιστημίου Θράκης και ήδη ασκείται στο δικηγορικό γραφείο
του Παντελή Τσιλιβή, στην Τρίπολη. 
Συγχαίρουμε τη Χρυσάνθη και την οικογένειά της και της ευχόμαστε
μια λαμπρή σταδιοδρομία. 

● Συγχαρητήρια στο Νίκο Σπύρου Σταματόπουλο για την αποφοίτησή

του από Αγγλόφωνο Κολλέγιο I.S.T. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Νίκο καλή σταδιοδρομία.

Το Δ.Σ.

Τριμηνιαίο δελτίο 

Ιδιοκτησία 

Σύλλογος Αρτεμισιωτών 

Αττικής 

Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 

Τηλ.: 210 6231889 

Εκδότης - Δ/ντής: 

Ι. Δ. Σταματόπουλος 

Τηλ.: 210 6231889 

Ετήσιες συνδρομές: 30 €

Εξωτερικού: . 50 €

Συντακτική Επιτροπή:
Παπαθεοδώρου - Καραγιάννη 

Γωγώ 

Ελένη Δάμη - Ζαρόκωστα 

Σταματόπουλος Γιάννης Δημ. 

Ρόκκας Γιώργος Ηλ. 

Μπενεχούτσου Κωστούλα

Μπρότση -Αλωνιστιώτη Ειρήνη 

••• 

Ηλεκτρονική Σχεδίαση - Εκτύπωση: 

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες 

Αριστέα Καρπούζη 

Θεοδοσίου 21 Ίλιον (Ν. Λιόσια) 

Τηλ.:-Fax: 210 2619003

e-mail:karpouzi@otenet.gr

Στις 4 Δεκεβρίου 2009 λίγο μετά την ονο-
μαστική της εορτή, και αφού είχε φτάσει αι-
σίως τα 85 χρόνια, η γλυκιά μας η γιαγιά Αι-
κατερίνη, έχοντας μεγαλώσει παιδιά και εγ-
γόνια, έφυγε από κοντά μας. Το τελευταίο
της ταξιδι ήταν ξαφνικό και απρόσμενο, και
μας γέμισε με απέραντη θλίψη και πόνο.

Από πολύ νωρίς έχασε τον παππού μου
Θεόδωρο, ήμουν μόλις 2
ετών, και ουσιαστικά με-
τέπειτα αφοσίωσε όλη της
την αγάπη στα εγγόνια
της, θυσιάζοντας πάρα
πολλά στην πορεία. 

Στάθηκα πολύ τυχερός
να μεγαλώσω μαζί της,
αφού γνώρισα και έμαθα
πολλά από την γιαγιά μου,
όταν λίγο μετά τον χωρι-
σμό των γονιών μου, η
ίδια στάθηκε σαν μάνα σε
εμένα και τον μακαρίτη
τον αδελφό μου.

Είχε δει και ακούσει πολλά στη ζωή της,
είχε περάσει τα πάνδεινα, γνώρισε φτώχιες
και κακουχίες, δοκιμάστηκε σαν άνθρωπος
όσο κανείς άλλος έχω γνωρίσει, αλλά η για-
γιά ήταν μια πηγή γαλήνης και ηρεμίας, και
η παρουσία της ήταν τόσο ισχυρή που κά-
ποιες φορές δεν χρειαζόταν να πει τίποτα,
και μόνο που ήταν μαζί σου στον ίδιο χώρο
έφθανε.

Από νωρίς κατάλαβα ότι ήταν ξεχωριστή
σαν άνθρωπος, πάντα με ένα καλό λόγο και
μια ανοικτή αγκαλιά να σε περιμένει. Η φι-
λοξενία της θα παραμένει σημείο αναφοράς
και έδινε πάντα ιδιαίτερη προσοχή στους κα-
λεσμένους και συγγενείς.

Η γιαγιά Κατερίνα ανήκε σε μια γενιά αν-
θρώπων που σπανίζει στις μέρες μας,
ήταν μια αρχόντισσα κυριολεκτικά, περή-
φανη για τη καταγωγή της και γι’ αυτά που
είχε δημιουργήσει. Είχε συντηρητικές ιδέ-
ες όπως επίσης και μοντέρνες αντιλήψεις,
της άρεσε να μαθαίνει νέα πράγματα, και
είχε ταξιδέψει αρκετές φορές στην Αγγλία
για να επισκεφτεί τον γιό της Θεοδόση και
την σύζυγό του Μαργαρίτα. 

Εξασκούσε αρκετά ενδιαφέροντα γύρω
από την οικιακή της εστία, οι συνταγές της,
ο τρόπος που ετοίμαζε τα πάντα, η προσο-
χή στην λεπτομέρεια, έκαναν την κάθε
μέρα ξεχωριστή. 

Ειδικά όμως οι γιορτές ήταν το κάτι

άλλο, και ποιος μπορεί να ξεχάσει τα με-
λομακάρονα και τους κουραμπιέδες τα Χρι-
στούγεννα, τα τραγανά κουλούρια το Πάσχα
και τις δίπλες το καλοκαίρι, έχοντας ήδη
ετοιμάσει τα πεντανόστιμα και παραδοσια-
κά λαζάνια και χυλόπιτες, που θα συνόδευαν
το πιατο μας τις κρύες μέρες του χειμώνα.

Σαν άνθρωπος ήταν πολυγνώστης, πα-
ρακολουθούσε την επικαιρό-
τητα, και όποτε η ευκαιρία το
επέτρεπε συμμετείχε ενεργά
σε συζητήσεις, αναπολώντας
ιστορίες και γεγονότα μέσα
από την ζωή της, και φυσικά
κατείχε σημαντικό ρόλο στην
διαιώνιση των παραδόσεων,
όπου και ακολουθούσε πιστά
τα ήθη και έθιμα, με την ευλά-
βεια και συγκίνηση που επέ-
βαλε η περίσταση. 

Όλα τα χρόνια που ήμουν
μαζί της, δεν τη θυμάμαι μια
φορά που να ήταν θυμωμένη,

πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την καλή
κουβεντα. Η απαράμιλλη αγάπη της και το
ενδιαφέρον της για όλους, ειδικά για τους
συγγενείς και γνωστούς που δεν εβλεπε συ-
χνά, μου προκαλούσε τρομερή εντύπωση. 

Πολλές από τις ηθικές της αξίες της μπό-
ρεσε και μετέδωσε και σε μας και λέξεις δεν
μπορούν να περιγράψουν την ευγνωμοσύ-
νη μας στο πρόσωπο της, γιατί εμείς μεν την
αγαπούσαμε για ό,τι μας είχε προσφέρει, η
γιαγιά όμως μας λάτρευε ολους κυριολε-
κτικά.

Το κενό που δημιούργησε η απώλειά της
αλλά και η θλίψη που όλοι αισθανόμαστε,
μπορεί να εξισορροπηθεί κάπως, μόνο με τη
γλυκιά ζεστασιά των αναμνήσεων, που
τόσο πρόσχαρα χάρισε σε όλους μας.

Γιαγούλα μου, όπως συνήθιζα να σε απο-
καλώ, όλα τα παιδιά σου, εγγόνια και δι-
σέγγονα, σου ευχόμαστε καλό ταξίδι στην
αιώνια ζωή, και αναπαύσου εν ειρήνη με την
ιδέα πως η μνήμη σου θα παραμείνει ζων-
τανή και αναλλοίωτη, και θα μας κρατάει πα-
ρέα μέχρι των εσχάτων ημερών μας. 

Ο παντοδύναμος Θεός να αναπαύσει την
ψυχή σου και να είναι ελαφριά η γη που σε
σκεπάζει.

Με σεβασμό, αγάπη και βαθιά 
εκτίμηση για όσα απλόχερα 

μας πρόσφερες, ο εγγονός σου, 
Θεόδωρος Σωτηρίου Δούρος

Αικατερίνη  Δούρου 

Πέθανε στην Αμερική όπου διέμενε κατά τους χειμερινούς
μήνες, η εξ Αρτεμισίου (Κακούρι), αγαπητή συνυφάδα μου Δή-

μητρα Σταμ. Κοτσιάνη, ετών 85, μητέρα δύο παιδιών, του Γιάν-
νη και της Σωτηρίας και γιαγιά πολλών εγγονιών. Η λύπη μας
μεγάλη, γιατί πάντα σε περιμέναμε να ’ρθείς από Αμερική κάθε
άνοιξη σαν τα χελιδόνια. Αλλά σύ προτίμησες να μείνεις εκεί.
Σε περιμένουμε όλοι και προ παντός το σπιτάκι σου στο χωριό,
στο Κακούρι. Εύχομαι η ψυχούλα σου να είναι στην αγκαλιά του
Θεού. Συλλυπητήρια στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου.

Η συνυφάδα σου Μαρία Κοτσιάνη

και τα παιδιά της Γιάννης, Σωτηρία

Δήμητρα Σταμάτη Κοτσιάνη

Έφυγαν για πάντα  από  κοντά  μας

Στις 29-1-2010, ύστερα από σύντομη ασθένεια, έφυγε
από τη ζωή η γυναίκα του Γιάννη Δ. Οψιμούλη Αικατερίνη,
σε ηλικία 73 ετών. 

Η συμπαθής και αγαπητή Ρήνα γεννήθηκε στα Τρόπαια
Γορτυνίας το 1937. Μικρή ήρθε στην Αθήνα οικογενειακώς.
Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε το συγχωριανό μας Γιάννη
Δ. Οψιμούλη, όπου είχε και αυτός μετακομίσει από το χω-
ριό. 

Μαζί απέκτησαν 3 αγόρια το Δημήτρη, τον Κώστα και τον
Βασίλη,τα οποία αποκατέστησαν και επαγγελματικά και οι-
κογενειακά. 

Όταν συνταξιοδοτήθηκε ο Γιάννης έφτιαξαν το πατρι-
κό του σπίτι στο χωριό και έμεναν τα τελευταία 10 χρόνια. 

Η Ρήνα σαν καλοσυνάτη, συμπαθής, ευγενική, κοινωνική,
ανοιχτόκαρδη που ήταν, αλλά και σαν καλή σύζυγος και μητέρα σύντομα έγινε αγαπητή στη
γειτονιά, στους συγγενείς, στο χωριό.

Έτσι θα τη θυμόμαστε όλοι και γι’ αυτό το κενό που άφησε ο χαμός της είναι μεγάλο και
για τον άντρα της, τα παιδιά της, τα εγγόνια της αλλά και για το χωριό. 

Η εφημερίδα μας συλλυπείται θερμά την οικογένειά της. 
Γ. Ρόκκας

Αικατερίνη Οψιμούλη-Τσεκούρα

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
― Ηλιόπουλος Αλέκος του Γεωργ.50€

― Ζιωτοπούλου Βαγγελιώ 

του Αγησιλάου..........................5 0 €

― Τσαγκαλάκης Δημήτριος........100€

― Γαρμπή-Δάμη Παναγιώτα .........3 0 €

― Κωτσιοβού-Γεωργακοπούλου 

Βασιλική....................................2 0 €

― Ρόκκας Μιχάλης του Παν. 

(Αυστραλία) ..........200 δολ. Αυστρ.

― Σπυρόπουλος Κώστας του Θεοδ.

(USA) .................100 δολ. Αμερικής

― Σταθούλη Βασιλική...................3 0 €

― Κούσκος Δημήτρης...................5 0 €

― Παπαδημητρίου-Περδίου Ιωάννα

(USA) ...................50 δολ. Αμερικής

― Συμπόνης Κώστας (Αυστραλία) 60

ευρώ.

― Κουσιάκης Νικήτας .........100 ευρώ 

― Κουσιάκης Νίκος ...............50 ευρώ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
― Στη μνήμη της μητέρας του Αικατε-

ρίνης Δούρου και του παιδιού του Θε-

οδοσίου ο Δούρος Σωτήριος πρό-

σφερε ......................................40€ .

― Στη μνήμη της μητέρας του Αικατε-

ρίνης Δούρου ο Δούρος Θεοδόσιος

πρόσφερε 40€.

― Στη μνήμη της γιαγιάς του Αικατε-

ρίνης Δούρου και του αδελφού του

Θεοδοσίου ο Δούρος Θεοδόσιος του

Σωτηρίου πρόσφερε ...............40€ .

― Στη μνήμη Κουσιάκη Κωνσταντή:

α) Κουσιάκη Αθηνά του Αλέκου ...5 0 €

β) Κουσιάκης Γεώργιος του Νίκου5 0 €

― Στη μνήμη Τουρλούκη Θεοδώρας

ο άνδρας της Αλέκος ...............5 0 €

― Στη μνήμη Ειρήνης Τασιοπούλου η

Δημοπούλου-Γουζονάση Βούλα50€

― Στη μνήμη Νάγου Κωνσταντή 

Λαγούσης Βασίλης του Γ. 100 ευρώ 
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Το θλιβερό μαντάτο αυτή τη φορά μας
ήλθε από τη μακρινή Αυστραλία και ήταν ο
θάνατος του Χριστόφορου Ηλία Ψαρρά,
ενός Κακουραίου, ενός δικού μας ανθρώ-
που.

Ο Χριστόφορος
ήταν το τρίτο παιδί
του μπάρμπα-Λια και
της Φωτούλας Ψαρ-
ρά.

Από πολύ μικρός
αναζήτησε το όρα-
μα μιας καλύτερης
ζωής στην Αμερική,
σε μια περίοδο δύ-
σκολη για τον τόπο
μας που οι νέοι της
πατρίδας μας έφευ-
γαν προς άλλες χώ-
ρες για κάτι καλύτε-
ρο.

Δυστυχώς τα
πράγματα δεν πήγαν καλά για τον Χριστό-
φορο και έτσι στα τέλη της δεκαετίας του

’70 επέστρεψε στην πατρίδα με προοπτική
να φύγει για την Αυστραλία, όπου είχε με-
ταναστεύσει ολόκληρη η οικογένειά του.
Αυτό έγινε μετά από δύο περίπου χρόνια.

Εκεί δημιούργησε
την οικογένειά του,
αλλά η τύχη δεν ήταν
με το μέρος του.

Αρρώστησε τον τε-
λευταίο καιρό σοβαρά
και πολύ σύντομα έφυ-
γε για το μεγάλο ταξί-
δι στα 64 χρόνια του.
Εμείς θα ευχηθούμε
κουράγιο στην οικογέ-
νειά του, στα αδέλφια
του και στους συγγε-
νείς του. Ο Μεγαλοδύ-
ναμος ας αναπαύσει
την ψυχή του.

Καλό σου ταξίδι
Χριστόφορε.

Ι.Δ. Σταματόπουλος

Στις 20 Ιανουαρίου 2010, έφυγε από την
προσωρινή τούτη ζωή και πέρασε στην αι-
ωνιότητα ο Δημητράκης Ζιωτόπουλος, σε
ηλικία 82 ετών.

Ο Δημητράκης ήταν το πρώτο από τα πέν-
τε παιδιά του μπάρμπα Φίλιππα και της θεια
Ελένης. Έζησε και αγωνί-
στηκε κοντά στους γονείς
του τα δύσκολα χρόνια,
βοηθώντας όπως μπορού-
σε την οικογένεια. Κατά-
φερε, με την υπομονή και
την καλοσύνη που τον διέ-
κριναν, να ξεπεράσει όλες
τις κακοτυχίες που του
έτυχαν.

Το 1956 παντρεύτηκε
τη Γιωργίτσα με την οποία
απέκτησε το Φίλιππα. Η
Γιωργίτσα ήταν γειτόνισ-
σά μου και μπορώ να την
γνωρίζω αρκετά. Ήταν
σπουδαίος άνθρωπος. Ερ-
γατική, λογική, σοβαρή,
νοικοκυρά και, αυτό που λέμε, «φτιαγμένη
για οικογένεια». Ήταν άτυχη όμως. Λίγο μετά
το γάμο της, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας
το Φίλιππα σε ηλικία μόλις δύο ετών. Έτσι ο
Δημητράκης μένει μόνος με το Φίλιππα.

Μέσα στην ατυχία του όμως βρέθηκε η
Ελένη, η οποία τον παντρεύεται και τον συν-
τροφεύει για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής
του. Ασχολούνται με πρόβατα, περιβόλια

κ.λ.π. Με την Ελένη απέκτησαν και τη Γε-
ωργία κι έτσι ήσυχα και πολύ αγαπημένα με-
γαλώνουν τα παιδιά τους από τα οποία
απέκτησαν και έξι εγγόνια.

Τα τελευταία όμως χρόνια, ο Δημητράκης
αρρώστησε και ιδιαίτερα τους τελευταίους

μήνες καθηλώθηκε στο
κρεβάτι. Η μεγάλη περι-
ποίηση της Ελένης και των
παιδιών του τού παρέτει-
ναν τη ζωή μέχρι τις 20 Ια-
νουαρίου 2010.

Η εξόδιος ακολουθία
έγινε στον Άγιο Κωνσταν-
τίνο, όπου όλοι οι συγγε-
νείς, φίλοι και πατριώτες
ήταν εκεί, να πουν το τε-
λευταίο αντίο.

Από τα χείλη όλων
άκουγες να λένε: «Καλός
άνθρωπος ο Δημητράκης.
Δεν είχε πειράξει κανέ-
ναν. Κοίταζε τη δουλειά
του και τίποτ’ άλλο».

Καλή ανάπαυση Δημητράκη και να είναι
ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.

Θα βρείς πολλούς εκεί να σε περιμένουν.
Τη Γιωργίτσα, το μπάρμπα-Φίλιππα με τη θειά
Ελένη, την Τασία, τον Αγησίλαο με τον Πα-
ναγιώτη του, το Γιάννη και τόσους άλλους.

Αιωνία σου η μνήμη Δημητράκη.
Η ξαδέλφη σου

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Δημητράκης Φ. Ζιωτόπουλος

Xριστόφορος Ηλ. Ψαρράς

Έφυγαν για πάντα  από  κοντά  μας

Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ Η  ΕΙΡΗΝΗ

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010, 11.30 το πρωί, το τη-
λέφωνό μου χτυπά και η είδηση που ακούω ακόμα αντη-
χεί στα αυτιά.Η γιαγιά μου η Ειρήνη, η αγαπημένη μου για-
γιά, έφυγε, δεν είναι πια μαζί μας. Εικόνες, σκέψεις, ανα-
μνήσεις, άρχισαν να με κατακλύζουν.

Η γιαγιά μου η Ειρήνη με τον όμορφο καλοχτενισμένο
κότσο της ,ήταν μια γυναίκα όμορφη, επιβλητική , υπερή-
φανη! Την θαύμαζα που δούλευε στα χωράφια με την δύ-
ναμη ενός άντρα μεγαλώνοντας τέσσερα παιδιά και κρα-
τώντας υποδειγματικά το νοικοκυριό της.

Μεγάλωσα σχεδόν μέσα στο σπίτι της γιαγιάς ,με την
μυρωδιά της λαχταριστής σπανακόπιτάς της, τις πάντα σο-
φές συμβουλές της  και  την  τεράστια αγκαλιά της.

Θυμάμαι πόσες φορές έμεινε ξάγρυπνη στο πλευρό μου,
μια δεύτερη μάνα, όταν ήμουν μικρή και αρρώσταινα και πώς με κουβαλούσε στην πλάτη
της όταν εγώ κουραζόμουν.

Η γιαγιά μου ήταν πάντα εκεί για όλους! Για τον άνδρα της, τα παιδιά της και τα εγγό-
νια της.. Ο κρίκος που κράτησε την οικογένειά μας αγαπημένη, ενωμένη και ευτυχισμένη
όλα αυτά τα χρόνια..

Έφυγε πλήρης ημερών, 94 ετών, περιστοιχισμένη από τα αγαπημένα της παιδιά, τα εγ-
γόνια και δισέγγονά της.

Για όλα αυτά που μας πρόσφερες σε ευχαριστούμε γιαγιά! Θα σε θυμόμαστε πάντα με
πολλή αγάπη!

Η εγγονή σου Ειρήνη Χουσιάδα

Ειρήνη Τασιοπούλου 

Όπως είναι γνωστό ο Καζαντζάκης
υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας μυθι-
στοριογράφος, ποιητής, δραματικός συγ-
γραφέας και στοχαστής του 20ού αιώνα.
Ανήσυχο πνεύμα και κοσμοπολίτης ταξί-
δεψε πολύ σε όλα τα σημεία της γης: Γαλ-
λία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Αί-
γυπτο, Ινδίες, Αφρική, Ιαπωνία και Αμερι-
κή. Ήταν φαινόμενο μελέτης και αντοχής,
ευαίσθητος, γεμάτος πάθος, αμφιβολίες
και ανησυχίες. Τον Καζαντζάκη απασχό-
λησαν η ζωή ως μια αδιαίρετη ενότητα, ο
έρωτας ως θεμελιακό κίνητρο ζωής και ο
θάνατος.

Κυριότερα έργα του είναι: η Ασκητική,
ο Βίος και η Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά,
ο Χριστός ξανασταυρώνεται, ο Τελευταίος
Πειρασμός, ο Φτωχούλης του Θεού, Ανα-
φορά στον Γκρέκο και ο Καπετάν Μιχά-
λης.

Το ποιητικό του έργου που τον εκ-
φράζει ακέραιο ήταν η Οδύσσεια, γραμ-
μένη με το αίμα της καρδιάς του. Τα έργα
του μεταφράστηκαν σε περισσότερες από
30 γλώσσες.

Ο Βίος και η Πολιτεία του Αλέξη Ζορμ-
πά, η Οδύσσεια και ο Καπετάν Μιχάλης εί-
ναι τα κορυφαία έργα του Καζαντζάκη.

Το μυθιστόρημα «ο Καπετάν Μιχά-
λης» είναι η κραυγή της ελευθερίας. Πρό-
τυπο του συγγραφέα στάθηκε ο ίδιος ο πα-
τέρας του. Ο ήρωάς του είναι ένας τύπος
βίαιος, μια εθνική φυσιογνωμία του ξεση-
κωμού της Κρήτης στα 1889. Είναι η ιστο-
ρία ενός ανθρώπου που έταξε για σκοπό
της ζωής του τη συνείδηση του καθήκον-
τος, της θυσίας και της λευτεριάς.

Παραθέτω παρακάτω μερικά αποσπά-
σματα απ’ αυτό το έργο που έχουν δια-
χρονική αξία και είναι πάντα επίκαιρα.

Η ζωή δεν είναι παιχνίδι, είναι αγώνας.
Η ψυχή του ανθρώπου γίνεται παντο-

δύναμη όταν συνεπαρθεί από μια μεγάλη
ιδέα.

Αυτή ’ναι η αξία του ανθρώπου: να ζη-
τάει και να ξέρει πως ζητάει το αδύνατο.

Στα θάματα χρωστάει η Ελλάδα τη ζωή
της.

Ο αληθινός άντρας δεν απελπίζεται·

ξέρει αυτός πως στον άτιμο αλλοπρό-
σαλλο τούτο κόσμο ζουν, ας είναι και σε
λιγοστά στήθια, μερικές θεμελιακές αρχές,
θυγατέρες του ανθρώπου, που αυτός τις
έπλασε με ιδρώτα, αίμα και κλάματα κι εί-
ναι αθάνατες· οι περισσότερες γεννήθη-
καν στην Ελλάδα· δύο οι πιο τρανές: η
ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώ-
που.

Υπάρχει στον κόσμο τούτο ένας αν-
θρώπινος νόμος σκληρός και απαραβία-
στος: το κακό πάντα στην αρχή θριαμβεύει
και πάντα στο τέλος νικάται.

Η ελευθερία είναι το ακριβότερο αγα-
θό· δεν δίνεται δωρεάν μήτε από τον άν-
θρωπο μήτε από τον Θεό.

Δεν έχουν αναπαμό τα σωθικά του αν-
θρώπου.

Έχει σύνορα ο άνθρωπος· αμαρτία να
τα ξεπεράσει.

Ποτέ μια φωνή δεν πάει χαμένη.
Για σκότωσε το βασιλιά για μην τον φο-

βερίζεις.
Αυτό θα πει παλικαριά: να κινάς και να

μην είσαι σίγουρος.
Όποιος δέχεται τη λευτεριά από ξένα

χέρια είναι σκλάβος.
Ρώτησαν μια φορά το λιοντάρι: ποιον

φοβάσαι; τον ελέφαντα, τον τίγρη, το βού-
βαλο; Όχι αποκρίθηκε αυτό, τη ψείρα.

Αλίμονο αν ο γιος δεν βγεί καλύτερος
από το γονιό του· ο κόσμος θα χανόταν.

Ποιος είπε στο πήλινο τσουκάλι ν’
ανακατεύεται με τα καζάνια;

Χέρι που δεν μπορείς να το κόψεις,
κάνε πως το φιλάς.

Από τη σκλαβιά ερχόμαστε και πηγαί-
νουμε στη λευτεριά.

Όλοι οι αιώνες μαζεύονται και χωρούν
σε μια μικρή στιγμή, στη στιγμή που κρα-
τάς το χέρι του ανθρώπου που αγαπάς και
το νιώθεις ακόμα ζεστό, ζωντανό, να
σπαρταρίζει στη φούχτα σου. Και λες: έτσι
γίνονταν πάντα, έτσι θα γίνεται πάντα,
τούτη η στιγμή είναι η αιωνιότητα. 

Ευτυχισμένοι εμείς μπορούμε να γί-
νουμε μονάχα όταν πολεμούμε να κά-
νουμε ευτυχισμένο το σύνολο.

Ο  καπετάν  Μιχάλης 
Γράφει ο Γιάννης Μ. Ζαρόκωστας

Πρόκειται για το μαγικό αυτό κουτί
που μπήκε δυναμικά στη ζωή μας στις αρ-
χές της δεκαετίας του ’70, ανατρέποντας
τα πάντα.

Το κουτί που σου δείχνει και σε ενη-
μερώνει για όλα όσα συμβαίνουν πάνω
στη γη, αλλά και που άλλαξε τα ήθη μας
και γενικά τον τρόπο ζωής μας.

Θέλοντας ή όχι μας έχει επηρεάσει
και θετικά και αρνητικά. Μέχρι τότε, μι-
λούσαμε μεταξύ μας σαν οικογένεια, σαν
γείτονες, σαν συγγενείς, σαν πατριώτες.
Σιγά σιγά αρχίσαμε να παίρνουμε θέση
απέναντι σ’ αυτό το κουτί και ν’ απορ-
ροφούμε και ν’ αφομοιώνουμε αβασάνι-
στα και αφιλτράριστα το κάθε τι που μας
προσφέρει.

Η εικόνα βλέπετε μαγεύει. Μας εν-
τυπωσιάζουν τα φανταχτερά χρώματα, οι
λαμπερές τουαλέτες και οι μακιγιαρι-
σμένες κυρίες που τις φορούν. Μας δη-
μιουργούν μια ψευδαίσθηση ότι μπορεί να
γίνει ο,τιδήποτε απ’ αυτά δικό μας, πα-
ρασύροντας πολλούς νέους και νέες σε
δύσκολες και πονηρές ατραπούς, χωρίς
διέξοδο και χωρίς επιστροφή.

Πριν κάνει την εμφάνισή της, έσμιγαν
οι άνθρωποι στα καφενεία, στα σπίτια,
στη ρούγα και παντού. Από τη στιγμή που
μπήκε στα σπίτια μας, απομονωθήκαμε.
Σταματήσαμε να επικοινωνούμε και σαν
οικογένεια. Σιγά σιγά άρχισαν και οι
γκρίνιες, γιατί διαφωνούσαμε ως προς
την επιλογή των καναλιών.

Έτσι βάλαμε σε κάθε δωμάτιο και μια
τηλεόραση, με αποτέλεσμα να φτάσου-
με στην πλήρη απομόνωση και να λει-
τουργούμε πλέον σαν αυτιστικοί.

Η τηλεόραση έχει μεγάλη δύναμη και
μας επηρεάζει. Γι’ αυτό πρέπει να ’μαστε
προσεκτικοί. Να ξεχωρίζουμε το ψεύτι-
κο από το αληθινό και να παρακολου-
θούμε εκπομπές που έχουν να μας δώ-

σουν κάτι.
Είναι ένα σχολείο, άμα ξέρεις να επι-

λέγεις αυτό που πρέπει να δείς.
Εκτόπισε το βιβλίο. Σύμφωνα με τις

στατιστικές μετρήσεις, έπεσαν οι πωλή-
σεις. Δυστυχώς οι Έλληνες προτιμούν να
βλέπουν τηλεόραση, παρά να διαβά-
ζουν.

Η τηλεόραση είναι ένα πολύτιμο
μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, αρ-
κεί να έχουμε τη δύναμη και τη βούλη-
ση να την χρησιμοποιούμε κριτικά και
ωφέλιμα.

Η κακή χρήση της μικρής οθόνης δη-
μιουργεί «ικανοποιημένους σκλάβους»,
που αρκούνται στην παθητική απόλαυση.
Σκηνές ανατριχιαστικής βίας, σαν αυτές
που μεταδίδονται καθημερινά, δεν μπο-
ρούν παρά να έχουν καταστροφική επί-
δραση στα άτομα, σε σημείο που να κα-
θιστούν την τηλεόραση καθ’ αυτήν ένα
«κακό».

Θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε την
τηλεόραση ως την μοναδική αιτία για
κάθε αποκλίνουσα συμπεριφορά μικρών
και μεγάλων. Όπως θα ήταν λάθος η
«αναστολή» ή «κατάργησή» της. Αυτό εί-
ναι μια ουτοπία. Η τηλεόραση είναι πλέ-
ον ένα γεγονός. Αυτή έχει εισχωρήσει
στη ζωή μικρών και μεγάλων και παίζει
ένα ουσιαστικό ρόλο στην οικογενειακή
ζωή και καθορίζει νέες μορφές επικοι-
νωνίας των ανθρώπων και νέους τρόπους
συμπεριφοράς. Αυτή είναι μια τεχνική κα-
τάκτηση, όπως ο ηλεκτρισμός, το τηλέ-
φωνο, το ραδιόφωνο, το αυτοκίνητο
κ.λ.π.

Σε μας εναπόκειται να εφαρμόζουμε
το «μέτρον άριστον», να κάνουμε επι-
λεκτική χρήση της και να κλείνουμε το
διακόπτη της κάθε φορά που η οθόνη της
δεν έχει τίποτα να μας προσφέρει.

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Η  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΣΤΗ  ΖΩΗ  ΜΑΣ
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25η  Μαρτίου 

Συνεννοούνται με τους αρματολούς και κλέφτες. Σύντομα

τα μοναστήρια γίνονται φρούρια και αποθήκες πολεμοφο-

δίων. Ο Θούριος του  Ρήγα ακούγεται παντού: 

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή 

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή. 

Στη Μονή της Αγίας Λαύρας μπροστά στους γονατι-

σμένους πολεμιστές ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερ-

μανός όρκισε ολόκληρο το έθνος να αγωνισθεί για την εθνι-

κή του αποκατάσταση με σύνθημα την κραυγή «ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ». Το σάλπισμα της εθνεγερσίας αντήχη-

σε παντού. Από τις κορυφές του Ολύμπου μέχρι το Ταίνα-

ρο βρόντηξαν τα καριοφίλια και άστραψαν τα γιαταγάνια.

Οι κληρικοί ευλογούν τους πολεμιστές, οι λόγιοι διδάσκουν,

οι έμποροι προσφέρουν τα πλούτη τους, οι ναυτικοί τα πλοία

τους κι όλοι μαζί τη ζωή τους. Μάχες πολύνεκρες γίνονται

παντού. Αρχιερείς απαγχονίζονται. Πρόκριτοι τουφεκίζον-

ται. Αλλ’ ούτε ο απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου του

Ε’, ούτε οι πυρπολήσεις, ούτε οι κρεμάλες δειλιάζουν τους

αγωνιστές, οι οποίοι συνεχίζουν θαρραλέα τον αγώνα. Η κα-

τάληψη της Καλαμάτας στις 22 Μαρτίου 1821 από τον Κο-

λοκοτρώνη, οι περίλαμπρες νίκες στο Βαλτέτσι και τα Δο-

λιανά και η πτώση της Τριπολιτσάς στα χέρια των Ελλήνων

στέριωσαν την επανάσταση στην Πελοπόννησο, ενώ η ηρωι-

κή αντίσταση και θυσία του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι και

των «Ελευθέρων Πολιορκημένων» στο Μεσολόγγι προκά-

λεσαν παγκόσμια συγκίνηση. Μα και η άλλη Ελλάδα δεν

έμεινε πίσω. Ο Αθανάσιος Διάκος υπερασπίζει από τη γέ-

φυρα της Αλαμάνας την επανάσταση της άλλης Ελλάδας.

Όταν τον έπιασαν οι Τούρκοι και του ζήτησαν να αλλαξο-

πιστήσει, προτίμησε να τον σουβλίσουν «Σκυλιά κι αν με

σουβλίσετε την πίστη δεν αλλάζω. Εγώ γραικός γεννήθη-

κα, γραικός και θα πεθάνω». Το παράδειγμά του μένει ιερή

παρακαταθήκη σε όλους μας. 

Στο Δραγατσάνι και στο Βαλτέτσι, στα Δολιανά και στο

Πέτα, στα Δερβενάκια και στο Λεβίδι, στην Αλαμάνα και

στη Γραβιά, στα Ψαρά και στο Μεσολόγγι γράφτηκαν σε-

λίδες ελληνικής δόξας. 

Η 25η Μαρτίου 1821 είναι πράγματι η πιο σημαντική, η

πιο ιερή, η πιο ιστορική ημέρα της φυλής μας. Με αυτή δια-

κηρύξαμε, με τις θυσίες των ηρώων μας, ότι η ζωή έχει αξία

μόνον όταν συνοδεύεται με ελευθερία. 

Ας είναι, λοιπόν, η μέρα αυτή μέρα εθνικής έξαρσης και

εθνικής χαράς. Ας χρησιμεύσει σε όλους μας, ιδιαίτερα στις

δύσκολες ημέρες που περνάμε, σαν ένα πατριωτικό ανα-

βάπτισμα και ας μας υπενθυμίζει την υποχρέωση που

έχουμε συσπειρωμένοι σε μια αδιάσπαστη φάλαγγα, να δια-

φυλάξουμε την πατρίδα μας ελεύθερη, ακέραιη και ανε-

ξάρτητη. Σταματόπουλος Διονύσιος 

Το Πάσχα έχει τις ρίζες του στη λατρεία των Αι-

γυπτίων, που γιόρταζαν την εαρινή ισημερία τη

στιγμή που η ημέρα άρχιζε να γίνεται μεγαλύτερη

τις νύχτες. Η γιορτή αυτή λεγόταν Πεσάκ. Νομο-

θετήθηκε από τους Εβραίους σε ανάμνηση της Εξό-

δου τους από την Αίγυπτο και πέρασε στους

Χριστιανούς ταυτισμένη με το σταυρικό θάνατο του

Ιησού και το Ιουδαϊκό Πάσχα.

‘Οπως συμβαίνει με τις θρησκείες, το Χριστια-

νικό Πάσχα ενσωμάτωσε στοιχεία από αντίστοιχες

αρχαίες λατρείες που τελούνταν την ίδια εποχή

του έτους και με το ίδιο νόημα την ανάσταση της

φύσης μετά τον χειμώνα, την υπέρβαση του τελε-

σίδικου του θανάτου, τη συμμετοχή των ανθρώπων

στην αέναη ανακύκλωση της ζωής. 

Χοροστάσια 
Η Μεγάλη Σαρακοστή. Το Μεγαλοβδόμαδο, η

βιωματική συμμετοχή στο πένθος αποκλείει δια-

σκεδάσεις και χορευτικά δρώμενα. 

Μετά την Ανάσταση του Κυρίου όμως απαιτεί-

ται η έναρξη των γλεντιών, όπως μας λέει το δί-

στιχο - «Ήρθαν τα Πασχαλόγιορτα ήρθαν τα

πανηγύρια». 

Ανά την Ελλάδα η κορύφωση των χορευτικών

δρώμενων άρχιζε μετά τη Δεύτερη Ανάσταση, μετά

την Αγάπη στην πλατεία κάθε χωριού ή στον περί-

βολο της εκκλησίας, αμέσως μετά το Χριστός Ανέ-

στη. 

Θυμάμαι κατά τα παιδικά μου χρόνια στο Κα-

κούρι τον πασχαλινό χορό που στηνότανε στο Πα-

παθοδωραίικο αλώνι, Τσούρμο τα κορίτσια ― κατά

παράβαση του κανόνα ― πρώτα στο χορό και οι ορ-

γανοπαίχτες στη μέση. Τον μακαρίτη το Φώτη τον

Τριαντάφυλλο να κυνηγάει τις νότες με το κλαρίνο

στο Παπαλάμπραινα καημένη, και να χορεύουν

όλοι χαρούμενοι. 

Εμείς τα παιδιά να κοιτάζουμε τον ουρανό να

μη βρέξει κατά τα τερτίπια της Άνοιξης, και μας χα-

λάσει όλα τα ωραία που ζούσαμε, 

Ο κύριος χορός όμως του Πάσχα στο μεγαλύ-

τερο μέρος του ελλαδικού χορού είναι τα Καγκε-

λάρια ή Καγκελευτοί χοροί. 

Ο διπλός χορός σε κοινό κύκλο, που τον σέρνει

ο παπάς, ο οποίος φροντίζει να μπουν όλοι στο

χορό οπωσδήποτε. 

Οι χορευτές πιασμένοι θηλυκωτά τραγουδούν

με αντιφωνίες. 

Αυτό το είδα στην Ήπειρο σε μεγάλη έκταση. Ο

πρώτος και ο δεύτερος χορευτής, υπακούοντας

στο πρόσταγμα των στίχων του ειδικού τραγου-

διού, οδηγούν την ανθρώπινη αλυσίδα, οδηγούν το

χορό και σχηματίζουν διπλοκάγκελο και τριτοκάγ-

κελο. 

Αυτοί οι χοροί εμφανίζονται με ιδιοτοπικές πα-

ραλλαγές στον ευρύτερο ελληνικό χώρο και κατά

τη  δεύτερη και τρίτη ημέρα του Πάσχα (Θεσσαλία

- Μακεδονία - Μ. Ασία κ.λπ.)

Οι παραδόσεις που συνδέουν την υποχρεωτική

συμμετοχή στα χοροστάσια, βεβαιώνουν το μαγι-

κοθρησκευτικό χαρακτήρα του χορού και αποβλέ-

πουν στην αποτροπή του κακού και την εξασφάλιση

της ευγονίας μέσα στο ανοιξιάτικο ξεφάντωμα «Θα

πάω να χορέψω για το ΚΑΛΟ». 

Γωγώ Παπαθεοδώρου - Καραγιάννη

Πάσχα  
και  χοροστάσια

Συνέχεια από την 1η σελ.

2. Την αυστηρότερη νηστεία της

Μεγ. Τεσσαρακοστής που αρχίζει

την καθαρά Δευτέρα και τελει-

ώνει το βράδυ του Μεγάλου Σαβ-

βάτου, για να συμμετάσχουμε στο

πάθος και την Ανάσταση του Κυ-

ρίου, κατά την οποία τρώμε ψάρια

του Ευαγγελισμού και την Κυρια-

κή των Βαΐων. 

3. Την νηστεία των Δώδεκα Απο-

στόλων που αρχίζει τη Δευτέρα

μετά την Κυριακή των Αγίων Πάν-

των και καταλήγει στις 30 Ιουνίου

εορτή των Αγίων Αποστόλων, όπου

τρώμε μόνο ψάρια και 

4. Την νηστεία του Δεκαπενταύ-

γουστου από 1-14 Αυγούστου

προς τιμή της Κοίμησης της Υπε-

ραγίας Θεοτόκου και τρώμε μόνο

ψαρικά στις 6 Αυγούστου εορτή

της Μεταμορφώσεως. 

Επίσης πρέπει να σημειώσουμε

τις νηστείες της Τετάρτης και Πα-

ρασκευής, ημέρες κατά τις οποίες

κρατήθηκε και σταυρώθηκε ο Κύριός

μας από τους Εβραίους. Πρέπει ακό-

μη να υπενθυμίσουμε και τις μεμο-

νωμένες ιδιαίτερες νηστείες, στις 5

Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφα-

νείων, στις 29 Αυγούστου αποτομή

της Κεφαλής Ιωάννη του Προδρόμου

και στις 14 Σεπτεμβρίου εορτής της

Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. 

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η νη-

στεία καθιερώθηκε πρώτον στους

πρωτόπλαστους. Νηστεία και εγ-

κράτεια υπέδειξε ο Θεός στον Αδάμ

και την Εύα, όταν τους απαγόρευσε

να φάνε τους καρπούς κάποιου δέν-

δρου. Αργότερα πάλι, όταν οι Εβραί-

οι επρόκειτο να λάβουν τον Εβραϊ-

κό Νόμο, νηστεία τριών ημερών, κα-

θιέρωσε ο Μωϋσής έπειτα από υπό-

δειξη του Θεού. Ο Κύριός μας νή-

στεψε σαράντα ημέρες στην έρημο,

οι Απόστολοι, οι Μεγάλοι Πατέρες

της εκκλησίας μας, οι Άγιοι και οι

Όσιοι ακολούθησαν το παράδειγμα. 

Για να έχει όμως ευεργετικά απο-

τελέσματα η νηστεία στη ψυχή δεν

πρέπει να είναι μόνο δίαιτα και απο-

χή από ορισμένα φαγητά. Η χρι-

στιανική νηστεία απαιτεί λιτότητα

τροφής, λιτότητα ποιότητας και πο-

σότητας, για να φθάσουμε στην νη-

στεία των αμαρτωλών πράξεων. Κατά

τον Μέγα Βασίλειο αληθής νηστεία

είναι η εκ των κακών αλλοτρίωσης

εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή,

επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς,

ψεύδους, επιορκίας.Η τούτων έν-

δεια νηστεία εστίν αληθής. Αν αυτά

τα εφαρμόζουμε τότε κάνουμε πραγ-

ματική νηστεία. Μια τέτοια νηστεία

δεν είναι καταναγκασμός. 

Είναι ελεύθερη επιλογή και γί-

νεται με ευχαρίστηση. Όσοι έχουν

σωματική ασθένεια μπορούν να αθε-

τήσουν την νηστεία των τροφών. 

Όλοι όμως έχουμε χρέος να τη-

ρήσουμε την νηστεία των κακών συ-

νηθειών. 

Η ιατρική επιστήμη επίσης δη-

λώνει ότι η αποχή και η νηστεία, κατά

διαστήματα, από ορισμένες τροφές

είναι αναγκαία για τον άνθρωπο,

γιατί συντελεί στην αποτοξίνωση

του οργανισμού. 

Πολλές από τις αρρώστιες που

βασανίζουν τον άνθρωπο και τον

οδηγούν πρόωρα στο τάφο, αιτία

έχουν την πολυφαγία. Πολλά πιάτα

πολλές αρρώστιες. Ο διάσημος για

την εποχή του γιατρός Φλέτσερ έλε-

γε ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι

σκάβουν τον τάφο τους με τα πη-

ρούνια και τα κουτάλια τους». Πα-

ρόλη όμως την πρόοδο της ιατρικής

επιστήμης, οι γιατροί και σήμερα

για να θεραπεύσουν πολλές αρρώ-

στιες επιβάλλουν δίαιτα, συχνά αυ-

στηρή. 

Πόσο όμως ωφελεί η λιτότητα

του φαγητού την υγεία και συντελεί

στη μακροζωΐα του ανθρώπου, απο-

δεικνύεται από τη ζωή των μεγάλων

ασκητών και αναχωρητών, οι οποίοι

κατόρθωσαν να ζήσουνε πολλά χρό-

νια, αλλά και να διατηρήσουν μέχρι

τέλους ακμαίες τις σωματικές και

πνευματικές τους δυνάμεις. 

Είναι λοιπόν καθήκον κάθε χρι-

στιανού για την ψυχική και σωματι-

κή του υγεία να νηστεύσει χριστια-

νικά, γιατί τίποτα δεν υπηρετεί κα-

λύτερα τον άνθρωπο, ως ψυχοσω-

ματική οντότητα, όσο η νηστεία. 

Καλή Ανάσταση 

Βασίλης Ηλιόπουλος 

Νηστεία 

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Οι διαρρήξεις και οι μικροκλοπές τον τελευταίο και-

ρό, έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας στην περιο-

χή της Μαντινείας.

Όπως είναι φυσικό και το δικό μας χωριό μπήκε στο

στόχαστρο των διαρρηκτών. Έτσι προ καιρού, χτύπη-

σαν το καφενείο του Βλάχου και την ταβέρνα του Στα-

θούλη, αφαιρώντας χρήματα και χρήσιμες συσκευές

(κονσόλα ήχου και άλλα).

Βέβαια η λεία των κλοπών δεν ήταν πολύ μεγάλη μα

η πράξη μετράει, η κλοπή είναι κλοπή, άσχετα με τα

πόσα  χρήματα άρπαξαν, αφού οι άνθρωποι του χωρι-

ού θεωρούν την κλοπή μεγάλη γρουσουζιά και με το δί-

καιό τους.

Ανάλογες διαρρήξεις και μικροκλοπές έχουν συμβεί

στη Νεστάνη, Μηλιά και σε άλλα χωριά της περιοχής

μας.

Η δράση των διαρρηκτών υποδηλώνει ότι υπάρχει

μικροσυμμορία και ευχόμαστε σε αυτή να μην συμμε-

τέχουν και Κακουραίοι.

Συμβουλή: Οι πράξεις αυτές δεν οδηγούν πουθενά

αλλά σε λάθος δρόμο, με άγνωστο τέλος, που συνήθως

δεν θα είναι καλό.

Ο Κακουραίος

Απάντηση στο Μιχάλη Π. Ρόκκα

Αγαπητέ Μιχάλη
Πήραμε το γράμμα σου και την επιταγή

με τη συνδρομή σου στην εφημερίδα μας και
σε ευχαριστούμε.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ι..Δ. Σταματόπουλος

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΩΝ

Συνέχεια από την 1η σελ. 

ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ  ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΚΛΟΠΕΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ
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Η προσφορά των Κολοκοτρωναίων
στον αγώνα του 1821 υπέρ της Εθνικής
Ανεξαρτησίας, υπήρξε ουσιώδης και κα-
θοριστική. 

Ένα από τα θύματα της Επανάστασης
ήταν και ο γιος του Κολοκοτρώνη, ο Πάνος,
ο οποίος σκοτώθηκε στις 14 Νοεμβρίου
1824 στο χωριό Θάνα της Αρκαδίας. 

Παρακάτω παραθέτουμε την ομιλία
που εκφωνήθηκε στη μνήμη του στις 15 Νο-
εμβρίου 2009 από το συνταξιούχο δάσκα-
λο κ. Βασίλη Αθανασούλια, σε ειδική εκ-
δήλωση που οργάνωσε ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Θανιωτών. 

Η Επαvάσταση τoυ 1821 είvαι τo σημα-
vτικότερo γεγovός της ιστoρίας μας, διότι
είχε ως απoτέλεσμα τηv απελευθέρωση της
Ελλάδας από τoυς Τoύρκoυς.

Είvαι χιλιάδες oι αγωvιστές τoυ 1821
πoυ πoλέμησαv με αυταπάρvηση και γεv-
vαιότητα υπέρ πίστεως και πατρίδoς.

Είvαι εκατovτάδες oι καπετάvιoι και
oπλαρχηγoί πoυ πέτυχαv σπoυδαίες vίκες
στα πεδία τωv μαχώv ή θυσιάστηκαv για τα
ιδαvικά τoυς.

Στη χoρεία τωv ηρώωv αυτώv υπάρχει

και o πρωτότoκoς γιός τoυ Θεόδωρoυ Κo-

λoκoτρώvη, o Πάvoς Κoλoκoτρώvης πoυ

σκoτώθηκε στo χωριό Θάvα τo 1824 και για
τov oπoίo θα επιχειρήσoυμε vα αvαδείξoυ-
με τηv πρoσφoρά τoυ στηv Επαvάσταση τoυ
1821.

Ο Πάvoς γεvvήθηκε στo Λεovτάρι Με-

γαλόπoλης τo 1798. Ήταv γιός τoυ Θεό-
δωρoυ Κoλoκoτρώvη και της συζύγoυ τoυ Αι-
κατερίvης. Έζησε για μεγάλo χρovικό διά-
στημα στη Ζάκυvθo, όπoυ είχε καταφύγει η
oικoγέvειά τoυ, κυvηγημέvη από τoυς Τoύρ-
κoυς. Εκεί απέκτησε αξιόλoγη παιδεία και
γλωσσoμάθεια, φοιτώντας επίσης και στην
Ακαδημία της Κέρκυρας.

Με την κήρυξη της Επαvάστασης o Πά-

voς μαζί με τov αδελφό τoυ Iωάvvη ή Γεv-

vαίo, όπως αργότερα ovoμάστηκε από έvα
κατόρθωμά τoυ, έφυγαv από τη Ζάκυvθo για
vα έλθoυv στηv Πελoπόvvησo. Δεv μπo-
ρoύσαv vα μείvoυv στη Ζάκυvθo και vα μηv
πρoσφέρoυv στov αγώvα για τηv ελευθερία
της πατρίδας τoυς. Δεv μπoρoύσαv vα
ντρoπιάσoυv όλoυς τoυς πρoγόvoυς τoυς,
όλη τη γεvιά τωv Κoλoκoτρωvαίωv. Μέσα
στις φλέβες τoυς έτρεχε τo κoλoκoτρω-
vαίικο αίμα. Η καρδιά τoυς ήταv η Ελλάδα
και τo όvειρό τoυς η ελευθερία της.

Απoβιβάστηκαv στηv Ηλεία στις αρχές
Απριλίoυ τoυ 1821 και συμμετείχαv στηv πo-
λιoρκία τoυ φρoυρίoυ Χλoμoύτσι.

Από τηv Ηλεία ήλθαv στηv Αρκαδία και
συvάvτησαv τov πατέρα τoυς Θεόδωρo στo
χωριό Πάπαρι. Εθεσαv τov εαυτό τoυς στις
υπηρεσίες τoυ πατέρα τoυς και τov βoη-
θoύσαv στηv oργάvωση της πoλιoρκίας της
Τρίπoλης. Από εδώ o Θεόδωρoς έστειλε τov
Πάvo στα χωριά της Καρύταιvας για vα βγά-
λει όλoυς τoυς Καρυτιvoύς στα άρματα, vα
έλθoυv στηv Πιάvα, Χρυσoβίτσι και Διάσε-
λo και vα συστήσoυv εκεί τo στρατόπεδo. Ο
Πάvoς κατόρθωσε vα στρατoλoγήσει περί
τoυς 600 στρατιώτες.

Στηv πoλιoρκία της Τρίπoλης έλαβε μέ-
ρoς σε πoλλές μάχες και στη μεγάλη μάχη

τoυ Βαλτετσίoυ στις 12 με 13 Μαΐoυ.

Στις 12 Ioυvίoυ o Θεόδωρoς Κoλoκo-
τρώvης αvεχώρησε με άλλoυς καπεταvαίoυς
για τo Άστρoς για vα υπoδεχθεί τo Δημήτριo
Υψηλάvτη, αφήvovτας τov Πάvo αρχηγό τoυ
στρατoπέδoυ τωv Τρικόρφωv. Οι Τoύρκoι της
Τρίπoλης πληρoφoρήθηκαv τηv αvαχώρηση
τoυ Θεόδωρoυ Κoλoκoτρώvη και θεώρησαv
κατάλληλη ευκαιρία vα χτυπήσoυv τo ελ-
ληvικό στρατόπεδo στoυς Αγίoυς Θεoδώ-
ρoυς, πoυ ήταv τo πιό κovτιvό και επικίvδυ-
vo μέρoς. Ο Πάvoς έδειξε μεγάλες διoικη-
τικές και πoλεμικές ικαvότητες. Στη μάχη
πoυ ακoλoύθησε στη θεση Μικρός Μύτικας,
κovτά στo Μερκoβoύvι, oι Έλληvες τoυ Πά-
voυ πoλέμησαv γεvvαία, vίκησαv τoυς Τoύρ-
κoυς, σκότωσαv πoλλoύς απ' αυτoύς και
τoυς έτρεψαv σε φυγή.

Τov Ioύvιo τoυ 1821 έστειλαv τov Πάvo
με σώμα στρατιωτώv στα Μεγάλα Δερβέvια

της Κoριvθίας για vα ασφαλίσoυv τov Iσθμό

και εμπoδίσoυv τoυρκικά στρατεύματα vα
έλθoυv σε βoήθεια τωv Τoύρκωv της Τρί-
πoλης.

Στις 5 Ιουνίου του 1821 oι Έλληvες κα-
τέλαβαv και τo χωριό μας Θάvα, όπoυ στις
ράχες τoυ χωριoύ πρoς τηv Τρίπoλη συγ-
κεvτρώθηκαv στρατεύματα τωv Μεσσηvίωv
με oπλαρχηγoύς τους Αvαγvωσταρά, Κε-

φάλα, Μητρoπέτρoβα, Παπατσώvη και άλ-
λoυς.

Τo χωριό Θάvα σ' αυτήv τηv Επαvάστα-
ση δεv έμειvε άπραγo. Σαράvτα περίπoυ Θα-
vιώτες, με αρχηγό τo Γεώρ-

γιo Θαvιώτη, έλαβαv μέρoς
σε πoλλές μάχες μέχρι τo
τέλoς της Επαvάστασης.

Στις 20 Ioυλίου τoυ 1821
oι Τoύρκoι επιτέθηκαv κατά
τoυ Θάvα και έγιvε μικρός
πόλεμoς στη θέση Αγιάv-
vης. Σε βoήθεια τωv
oχυρωμέvωv στoυ Θάvα
αγωvιστώv έτρεξε o Κυρια-
κoύλης Μαυρoμιχάλης με
τoυς Μαvιάτες. Οι 'Ελληvες,
αγωvίστηκαv με ηρωισμό, vίκησαv τoυς
Τoύρκoυς και η πoλιoρκία της Τρίπoλης έγι-
vε πιό ασφυκτική.

Ο Πάvoς από τα Δερβέvια της Κoρι-

vθίας επαvήλθε στηv πoλιoρκία της Τρί-

πoλης και αργότερα συvόδευσε τov Υψη-
λάvτη στα παράλια τoυ Κoριvθιακoύ κόλπoυ
για vα εμπoδίσoυv τov τoυρκικό στόλo vα
απoβιβάσει στρατεύματα.

Όταv έμαθαv τηv άλωση της Τρίπoλης
στις 23 Σεπτεμβρίoυ 1821 επέστρεψαv σε
αυτήv, όπoυ o Πάvoς, με αίτηση τωv κατoί-
κωv της πόλης, διoρίστηκε φρoύραρχoς της
Τρίπoλης. Αργότερα η Πελoπovvησιακή Γε-
ρoυσία ovόμασε τov Πάvo χιλίαρχo και τov
διόρισε και επίσημα πoλιτάρχη της Τρίπoλης.

Στις αρχές τoυ 1822 o Πάvoς μvηστεύ-

τηκε τηv Ελέvη, κόρη της Μπoυμπoυλίvας,

και τηv παvτρεύτηκε στις αρχές τoυ 1823.

Ο Σoυλτάvoς θoρυβήθηκε από τις επι-
τυχίες τωv Ελλήvωv και απoφάσισε vα
στείλει τo Δράμαλη με 30.000 στρατιώτες.
Ο Δράμαλης πέρασε τov Iσθμό της Κoρί-
vθoυ, κατέλαβε τηv Κόριvθo και πρoχώρη-
σε πρoς τo Άργoς.

Η Κυβέρvηση φoβήθηκε, μπήκε στα
πλoία και αvoίχτηκε πρoς τov Αργoλικό
κόλπo περιμέvovτας τηv έκβαση της εκ-
στρατείας αυτής.

Τηv κατάσταση έσωσε o Θεόδωρoς Κo-
λoκoτρώvης, o oπoίoς στις 10 Ioυλίoυ κά-
λεσε στov Αχλαδόκαμπo πoλεμικό συμ-
βoύλιo με τη συμμετoχή τoυ Μαυρoμιχάλη,
τoυ Υψηλάvτη, τoυ Παπαφλέσσα, τoυ Πάvoυ
και άλλωv για vα απoφασίσoυv vα εμπoδί-
σoυv τov Δράμαλη vα έλθει πρoς τηv Τρί-
πoλη. Για τo σκoπό αυτό, μέχρι vα στρατo-
λoγήσoυv στρατό, έστειλαv τov Πάvo vα
oχυρωθεί στoυς Μύλoυς, vα εvημερώσει τα
μέλη της κυβέρvησης πoυ ήσαv στα πλoία
και vα ειδoπoιήσει τηv πεθερά τoυ Μπoυμ-
πoυλίvα vα πλησιάσει με τα καράβια της
στov Αργoλικό κόλπo για vα βγάλει έξω τρo-
φές, και αv τov βρει πόλεμoς vα βoηθήσει
με τα καvόvια της. Τα σπετσιώτικα πλoία
αvταπoκρίθηκαv στo κάλεσμά τoυ Πάvoυ και
για τo χρέoς τoυς πρoς τηv πατρίδα, αλλά
και για τηv αγάπη, τηv υπόληψη και τηv ελ-
πίδα πoυ είχαv oι Σπετσιώτες πρoς τov Πάvo.

Με τov Πάvo αργότερα εvώθηκαv στoυς
Μύλoυς oι στρατιώτες τoυ Υψηλάvτη και τoυ
Πετρόμπεη και δημιoυργήθηκε στρατόπεδo
2.000 περίπoυ στρατιωτώv.

Ο Δράμαλης ήλθε στo Άργoς και στρα-
τoπέδεψε.

Στις 11 Ioυλίoυ 1822 βγήκαv από τo Άρ-
γoς περίπoυ 6.000 Τoύρκoι, πέρασαv τη Ξε-
ρόβρυση κατευθυvόμεvoι πρoς τo Κεφαλά-
ρι, ήρθαv σε σύγκρoυση με τoυς Έλληvες και
μη μπoρώvτας vα πρoχωρήσoυv εγύρισαv
στo Άργoς. Αvάμεσα στoυς Ελληvες πoυ
διακρίθηκαv ήταv και o Πάvoς, πoυ έδωσε
τηv εvτύπωση μεγάλoυ παληκαριoύ, όπως
γράφει o Φωτάκoς.

Τo βράδυ της ίδιας μέρας κλείστηκε μαζί
με άλλoυς στo φρoύριo τoυ Άργoυς "Πα-

λιόκαστρo" για vα καθυστερήσει τo Δρά-
μαλη και vα δώσει χρόvo στov πατέρα τoυ

vα στρατoλoγήσει περισσότερo στρατό.
Ο Δράμαλης πoλιόρκησε τo φρoύριo και

άρχισε vα τo καvονιoβoλεί. Όταv ήρθαv και
άλλα ελληvικά στρατεύματα τoυς βoήθησαv
vα βγoυv αβλαβείς από τo κάστρo τoυ Άρ-
γoυς.

Στη συvέχεια διατάχτηκε από τov αρχι-
στράτηγo πατέρα τoυ vα oχυρωθεί με τo Νι-
κηταρά, τov Κεφάλα, τo Γεvvαίo και άλλoυς
στα Δερβεvάκια για vα εμπoδίσει τov αvε-
φoδιασμό τoυ Δράμαλη με τρoφές και πo-
λεμoφόδια από τηv Κόριvθo. Ο Δράμαλης,

χωρίς τov αvεφoδιασμό αυτό,
απoφάσισε vα μηv πρoχωρήσει
πρoς τηv Τρίπoλη, αλλά vα επι-
στρέψει στηv Κόριvθo για αvε-
φoδιασμό και αvασύvταξη τωv
δυvάμεώv τoυ. Ο Θεόδωρoς Κo-
λoκoτρώvης κατάλαβε τo σχέδιό
τoυ και μαζί με άλλoυς καπετα-
vαίoυς έπιασε όλα τα στεvά τωv
Δερβεvακίωv. Μόλις μπήκαv σε
αυτά oι Τoύρκoι, τoυς επιτέθηκαv
oι Ελληvες, καταστρέφovτας τo
μεγαλύτερo μέρoς της τoυρκικής

στρατιάς.
Τov Αύγoυστo τoυ 1822 έλαβε διαταγή

από τηv κυβέρvηση, μετά από κάλεσμα τωv
πρoκρίτωv τωv Σπετσώv, vα πάει στις Σπέ-
τσες και vα πρoστατέψει τo vησί από τov
τoυρκικό στόλo, παίρvovτας μαζί τoυ 400 πε-
ρίπoυ στρατιώτες.

Στις 11 Σεπτεμβρίoυ 1822 φάvηκε o
τoυρκικός στόλoς, o oπoίoς μετά από συμ-
πλoκή με τα ελληvικά πλoία oπισθoχώρησε.

Τov Οκτώβριo o Πάvoς τoπoθετείται
στα Δερβεvάκια για vα παρεμπoδίσει τη με-
ταφoρά εφoδίωv και εvισχύσεωv στoυς πo-
λιoρκημέvoυς Τoύρκoυς τoυ Ναυπλίoυ και
κατά τα μέσα Νoεμβρίoυ επαvήλθε στηv Τρί-
πoλη, αφoύ o Στάικoς κατέλαβε τo Ναύπλιo.

Στις 6 Νoεμβρίoυ τoυ 1823, o Πάvoς διo-
ρίζεται φρoύραρχoς τoυ Ναυπλίoυ και έμει-
vε εκεί μέχρι τov Ioύvιo τoυ 1824, πoυ τo πα-
ρέδωσε στηv κυβέρvηση Κoυvτoυριώτη.

Τov Αύγoυστo τoυ 1824, o Πάvoς δια-
τάχτηκε από τo Εκτελεστικό vα εκστρα-
τεύσει κατά της Πάτρας μαζί με τov αδελ-
φό τoυ Γεvvαίo και τoυς oπλαρχηγoύς της
Αχαΐας Ζαΐμη και Λόvτo.

Στo διάστημα αυτό o πρόεδρoς τoυ
Εκτελεστικoύ Κoυvτoυριώτης, αφoύ έλαβε
και τo δάvειo από τηv Αγγλία, στρατoλόγησε
μισθoφόρoυς, πρoώθησε αvίκαvoυς στα
αvώτερα στρατιωτικά αξιώματα και έστειλε
στηv Τρίπoλη τo Στερεoελλαδίτη oπλαρχηγό
Βάσσo Μαυρoβoυvιώτη με 1.500 στρατιώ-
τες, κυρίως Ρoυμελιώτες και Βoύλγαρoυς
εvαvτίov τωv Θεόδωρoυ Κoλoκoτρώvη και
Δεληγιάvvη πoυ βρίσκovται στη Σιλίμvα. Ήδη
είχε ξεσπάσει εμφύλιoς πόλεμoς.

Όταv τo έμαθε αυτό o Πάvoς, έλυσε τηv
πoλιoρκία της Πάτρας τov Οκτώβριo τoυ
1824 και αvεχώρησε πρoς τηv Αρκαδία, μαζί
με τov αδελφό τoυ Γεvvαίo, για vα πρoστα-
τέψει τov πατέρα τoυ και τηv oικoγέvειά τoυ.

Στις 12 Νoεμβρίoυ o Πάvoς αvαχώρησε
από τηv Καρύταιvα, και πήγε στo χωριό Κα-
vτρέβα (Ασέα) και διαvυκτέρευσε. Πoλύ
πρωί της άλλης μέρας αvαχώρησε, και
περvώvτας από τo Κoλoγερoβoύvι, έλαβε
διαταγή από τov πατέρα τoυ vα τoπoθετη-
θεί στo Θάvα.

Εκεί πληρoφoρήθηκε ότι σε μάχη πoυ
έγιvε στov Αγιoσώστη έπιασαv αιχμάλωτo
τo Στάϊκo με τoυς άvδρες τoυ και τov πήγαv
στo χωριό Βoυvό. Ο Πάvoς κιvήθηκε πρoς τo
Βoυvό και πoλιόρκησε τoυς κυβερvητικoύς
μεσα στo χωριό. Η είδηση όμως ότι άλλoς
κυβερvητικός στρατός έρχεται από τηv
Τρίπoλη φόβισε και διέλυσε τo στρατό
τoυς σε στιγμή πoυ o Πάvoς έλειπε στo Κα-
μάρι.

Με τov Πάvo είχε μείvει o γραμματέας
τoυ Θεόδωρoς Ρηγόπoυλoς, o oπoίoς κα-
τέγραψε "στα απoμvημovεύματά τoυ" τα γε-
γovότα, ως αυτόπτης μάρτυρας, o υπασπι-
στής τoυ Γιαvvάκης Βαvικιώτης και o φρo-
vτιστής τoυ Αvάστoς Σιαμαράvης. Απoφά-
σισαv vα φύγoυv και αυτoί και vα επιστρέ-
ψoυv έφιππoι στη Σιλίμvα.

Στo πίσω μέρoς τoυ χωριoύ Θάvα, στov
παλιό δρόμo πoυ oδηγεί από Μπεσίρι (Παλ-

λάντιο) πρoς Τρίπoλη, στη θέση "Χύμιζα"
άκoυσαv πίσω τoυς πυρoβoλισμό, πoυ έπε-
σε μπρoστά στo άλoγo τoυ Πάvoυ. Έστρε-
ψαv πίσω και είδαv δύo στρατιώτες πoυ βρί-
σκovταv στη ράχη και φoρoύσαv σαρίκια. Και
εvώ με τηv πτώση της πρώτης βoλής o Βα-
vικιώτης έλεγε στov Πάvo, "τράβα βρε παι-

δί, μη μας στραβώσoυv oι παλιάvθρωπoι"

πυρoβόλησε και o δεύτερoς στρατιώτης και
τo βόλι κτύπησε τov Πάvo στo κεφάλι
τoυ.Αμέσως o Πάvoς έπεσε vεκρός και τo
άλoγό τoυ τράπηκε σε φυγή. Ο Ρηγόπoυλoς
έτρεξε vα πιάσει τo άλoγo και oι άλλoι δύo
κατέβηκαv από τα άλoγά τoυς για vα βoη-
θήσoυv τov Πάvo, voμίσαvτες ότι ζει ακόμη,
αλλά ήταv ήδη vεκρός.

Εκεί πλησίov τoυ χειμάρρoυ από πάvω,
πίσω από πέτρες που σχημάτιζαν βράχο, εμ-
φαvίστηκαv 25 με 30 άvτρες με τov Κώτζιo
Βoύλγαρη και τoυς πυρoβόλησαv, φωvάζo-
vτες "αφήστε τov, κερατάδες" αλλά καμία
βoλή δεv τoυς πέτυχε. Οι σύvτρoφoί τoυ μό-
λις πρόφθασαv vα πάρoυv τo σπαθί τoυ και
τα κoυμπoύρια τoυ και τράπηκαv σε φυγή
πρoς τη Σιλίμvα, σύρovτες και τo άλoγo τoυ
Πάvoυ.

Οι δε Βoύλγαρoι τoυ Κώτζιoυ και τoυ Χα-
τζη-Στεφαvή, λαφυραγώγησαv τo vεκρό
Πάνο, τov απεγύμvωσαv, τov εγκατέλειψαv
και έτρεξαv στηv Τρίπoλη vα αvαφέρoυv τo
γεγovός.

Πoλύ αργά τη vύκτα έστειλαv αvθρώ-
πoυς και μετέφεραv τo πτώμα τoυ στη Σύ-
λιμvα, όπoυ και τo έθαψαv την επόμενη
μέρα.

Έτσι συvέβη o θάvατoς εκείvoυ τoυ

αξιόλoγoυ άvδρα, στις 13 Νoεμβρίoυ 1824,

ημέρα Τρίτη και ώρα 4 μ.μ. σε ηλικία 26

ετώv.

Χάθηκε άδικα έvας γεvvαίoς αγωvιστής
πoυ θα είχε πoλλά vα πρoσφέρει στη συ-
vέχεια της Επαvάστασης και στα μετέπει-
τα χρόvια της απελευθέρωσης, αφoύ τα
αδέλφια τoυ Γεvvαίoς και Κoλλίvoς, πoυ δεv
είχαv τη μόρφωση και τα πρoσόvτα τoυ, έγι-
vαv o μεv πρώτoς πρωθυπoυργός και o δεύ-
τερoς υπoυργός.

Ο πατέρας τoυ από τη μεγάλη λύπη δεv
πήγε στηv ταφή, και όπως γράφει o Κα-
vέλλoς Δεληγιάvvης, vαρκώθηκε και έπεσε
σε λήθαργo χάvovτας τις αισθήσεις τoυ.

Ο Φωτάκoς, o υπασπιστής τoυ Θεόδω-
ρoυ Κoλoκoτρώvη, γράφει στα απoμvημo-
vεύματά τoυ, ότι όταv έφθασε η είδηση τoυ
θαvάτoυ στo χωριό τoυ Μαγoύλιαvα, τρό-
μαξε πoλύ τoυς αvθρώπoυς και πoλλές γυ-
vαίκες απέβαλαv, διότι o Πάvoς ήταv κα-
λόγvωμoς και κoσμαγάπητoς και αγαπιόταv
από όλη τηv Πελoπόvvησo. Ο ίδιoς γράφει
ότι είδε στις 10 Iαvoυαρίoυ τoυ 1825 τα ρoύ-
χα τoυ Πάvoυ vα τα φoρoύv δύo Βoύλγαρoι
τoυ Χατζη-Στεφαvή.

Ο Αvδρέας Ζαΐμης, όταv έμαθε στo
Λεβίδι τo θάvατo τoυ Πάvoυ, έκλαψε ως vα
έχασε αδελφό τoυ και έμεινε άσιτος για δύο
ημέρες, λέγovτας ότι η πατρίδα στερήθηκε
έvα μεγάλo κατά τηv αξία και τo όvoμα άv-
δρα.

Ο Λόvτoς εθρήvησε και αυτός τo θάvα-
τo τoυ Πάvoυ, διότι τιμoύσε τηv ικαvότητα
και τo σταθερό χαρακτήρα τoυ.

Τo κραvίo τoυ σώθηκε και φυλάσσεται
στo Μoυσείo Iστoρικής και Εθvoλoγικής
Εταιρείας.

Η μvήμη τoυ όμως έμειvε αιωvία και η
δόξα τoυ λαμπρή.

Στη ζωή τoυ υπήρξε αγvός, στα πoλεμικά
γεvvαίoς, στα πoλιτικά δίκαιoς. Διάvυσε τη
σύvτoμη ιστoρική ζωή τoυ πιστός στις αξίες,
τα όvειρα και τα ιδαvικά της πατρίδας τoυ.
Επεσε άδικα σε εvέδρα πoυ τoυ είχαv στή-
σει και δεv δικαιώθηκε vα δει τηv πατρίδα
τoυ ελεύθερη.

Όμως τo χωριό  Θάvα, όπoυ άφησε την
τελευταία του πνοή και πότισε με τo αίμα
τoυ τo χώμα, με τo Σύλλoγo Θαvιωτώv "Ο
Αγιoς Γεώργιoς" τoπoθέτησε στov τόπo
τoυ σκoτωμoύ τoυ αvαμvηστική πλάκα ως
μvημείo αθαvασίας, ως μαρτύριo της αγά-
πης μας και της ευγvωμoσύvης μας και ως
αντάξιο αφιέρωμα τoυ πατριωτισμoύ τoυ.

Βασίλειoς Γ. Αθαvασoύλιας

Πάνος Θ. Κολοκοτρώνης

Ο Αγωνιστής του ’21
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Η
μάχη του Λεβιδίου (14 Απριλίου 1821, Πέμπτη της Διακαινησίμου) είναι η πρώτη περιφανής νίκη των Ελλή-
νων, που αναζωογόνησε την επανάσταση, τροφοδοτώντας την επαναστατική συνείδηση του εξεγερθέντος
έθνους, ώστε να ολοκληρώσει το όραμα για ελευθερία και εθνική αποκατάσταση.

Στην ιστορική αυτή μάχη έλαβαν μέρος και Κακουραίοι αγωνιστές, που κατά πληροφορίες ήταν 45, υπό την αρ-
χηγία του οπλαρχηγού Δαγρέ.

Τη συμμετοχή των Κακουραίων αναφέρει ο υπασπιστής του Γέρου του Μωριά, Φωτάκος (Φώτης Χρυσανθακό-
πουλος) από τα Μαγούλιανα, στα απομνημονεύματά του.

Την επέτειο της μάχης του Λεβιδίου, που γιορτάζεται κάθε χρόνο σίγουρα την θυμούνται όσοι πήγαιναν στο Γυ-
μνάσιο Λεβιδίου, αφού κάθε χρόνο γιορταζόταν με κατάθεση στεφάνου στα Αργυραίϊκα σπίτια όπου είχε ταμπουρωθεί
και τελικά έπεσε ο Στριφτόμπολας και παρέλαση προς τον ανδριάντα του, που είναι στην κεντρική πλατεία.

ΟΙ ΚΑΚΟΥΡΑΙΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ –  14 Απριλίου 1821

Σε κάθε επέτειο της Παλιγγενεσίας

που πανηγυρίζουμε την επέτειο της Εθνι-

κής μας Επανάστασης, οδηγούμε το πνεύ-

μα την ψυχή μας, αλλά και την μνήμη με ευ-

λάβεια προς τον ένδοξο αγώνα του 1821,

ο οποίος αποτελεί το ορόσημο της νεότε-

ρης εθνικής μας ιστορίας όπου αναδύεται

η ελληνική μας ζωτικότητα. Το 1821 απο-

τελεί το κορυφαίο γεγονός της Ελληνικής

ιστορίας που θα θυμίζει στις νεότερες γε-

νιές που έρχονται τον συνεχή, σκληρό αγώ-

να, ανηφορικό, απεγνωσμένο αλλά ένδο-

ξο δρόμο, που έχει διανύσει πάνω σε τού-

τον τον τόπο το περήφανο γένος των Ελ-

λήνων.

Το «21» αποδείχνει την ακατάβλητη ζω-

τικότητα του έθνους και τη μοναδική σχε-

δόν ανεξήγητη βιολογική του αντοχή. Η

σκληρή κι' αβάσταχτη τυραννία από τους

κατακτητές, η καταπάτηση του δίκιου, η πε-

ριφρόνηση, τα κακουργήματα και τα μαρ-

τύρια , ζωντάνεψαν την περηφάνια και την

αίσθηση της ανωτερότητας του λαού, τον

υψηλό κληρονομημένο πολιτισμό του, την

ιστορία του, την φιλοπατρία, την φιλελευ-

θερία, την αγωνιστική του παράδοση. 

Ξεχωριστός μέσα στο πάνθεο των αγω-

νιστών του «21» κι' ο καπετάνιος Αναγνώ-

στης Στριφτόμπολας, εγγονός και γιος

παλαιών κλεφτών, που έπεσε στη μάχη του

Λεβιδίου, πιστό αντίγραφο του μετά από 24

αιώνες ενός άλλου ήρωα, του Λεωνίδα των

Θερμοπυλών. 

Ο καπετάνιος Αναγνώστης Στριφτόμ-

πολας γεννήθηκε το 1778 και ήταν γιος του

Αργύρη Στριφτόμπολα. Κατάγονταν, από το

χωριό Μεσορρούγι της Κλουκίνας μικροα-

νηψιός του Θ. Κολοκοτρώνη. Η γιαγιά του

ήταν αδερφή του Κωνσταντή Κολοκοτρώ-

νη πατέρα του γέρου του Μοριά. Ο παππούς

του Δημήτριος Στριφτόμπολας είχε γιο

τον Αργύριο Στριφτόμπολα και αυτός είχε

γιο τον Αναστάσιο και τον Αναγνώστη

Στριφτόμπολα τον ήρωα της μάχης του Λε-

βιδίου το 1821.

Οι γονείς του θέλοντας να τον διδάξουν

τα όσα μπορούσε να σπουδάσει την εποχή

εκείνη άνθρωπος τον έβαλαν κοντά σε αυ-

στηρούς δασκάλους. Από τη φύση του

επιμελής, έμαθε όσα του δίδαξαν και εκ των

γραμματικών του γνώσεων έλαβε το όνο-

μα «Αναγνώστης».(Πέτρος Ευστρατίου Ια-

τρίδης- έγγραφο εν Πάτραις 10 Ιουλίου

1860). Επειδή κατά την εποχή αυτή η οι-

κογένεια Στριφτόμπολα ήταν επικίνδυνη για

τους Τούρκους λόγω της στρατιωτικής

της δύναμης, την κυνηγούσαν ασταμάτητα

και ανάγκασαν τον Αναγνώστη με τον πα-

τέρα του Αργύριο Στριφτόμπολα και το θείο

του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μαζί και άλ-

λους καπεταναίους να καταφύγουν στα όρη

της Λακωνίας, άγοντες ληστρικό βίο. Κα-

τατρεγμένοι και στη Λακωνική γή αναγκά-

στηκαν να καταφύγουν στη Ζάκυνθο. Η ελ-

ληνική ζωηρότητά τους, προξένησε το εν-

διαφέρον των Άγγλων, που τους προσέ-

φεραν βαθμούς αξιωματικών τους κατέτα-

ξαν, υπό την Βρετανική σημαία για να πο-

λεμήσουν εναντίον των Γάλλων και Ρώσων

στις μάχες της Λίσσης, Μεσσήνης, και

Λευκάδας (Αγίας Μαύρας). Πληροφορη-

θέντες ότι στην Ηλεία επαναστάτησε κατά

της Υψηλής Πύλης ο καλούμενος Αλιάγας

ή Αλιφαρμάκης και ότι τον πολιόρκησαν οι

εχθροί εντός μιας μονής (Μοναστηράκι κα-

λούμενο), προσέτρεξαν για βοήθεια, εγ-

κατέλειψαν τη Ζάκυνθο και δραπέτευσαν

αμέσως όλοι διαλύοντας και το σύμφωνο

με τους βαθμούς που κατείχαν. Επιστρέ-

φοντας στη Ζάκυνθο, μη αντέχοντας την

εξορία από τα πατρώα εδάφη, αργότερα

επέστρεψαν με κίνδυνο της ζωής τους στην

επαρχία Καλαβρύτων.

Ο Αναγνώστης Στριφτόμπολας είχε

αναπτύξει πλούσια δράση προεπαναστα-

τικά. Από το 1800 έως το 1805 «μετήρχε-

το τον διδάσκαλο, εντός της Τριπολιτσάς

και κατά το άκρον της πόλεως στην ενορία

των Ταξιαρχών ...». (Φωτάκου Βίοι Πελο-

ποννησίων ανδρών).Οι διδάσκαλοι τότε

ήσαν σπάνιοι, οι δε Τούρκοι τους κατα-

φρονούσαν, και λίγοι απ' αυτούς μάθαιναν

τα απλά γράμματα, και με αυτόν τον τρό-

πο ευρίσκονταν εδώ και εκεί στις συνοικίες

της πόλης σχολεία και τα παιδιά μάθαιναν

τα λεγόμενα κοινά γράμματα όλως διόλου

ακανόνιστα, οι δε διδάσκαλοι πληρώνονταν

από τους γονείς των παιδιών. 

Ήρθε τέλος πάντων το πλήρωμα του

χρόνου και το 1817 μυήθηκε στην Φιλική

Εταιρεία από τον Σωτήριο Χαραλάμπη. Ως

πιστότατο τέκνο της πατρίδας, άρχισε

έκτοτε να εργάζεται νυχθημερόν και ακού-

ραστα, προετοιμάζοντας όπλα, πολεμο-

φόδια ιματισμούς κλπ. Επίσης στα κρυφά

να ξυπνά τα πνεύματα των συμπολιτών του

και να τους προπαρασκευάζει για το μεγάλο

σκοπό.

Κατά το σωτήριο έτος 1821, πρώτος ξε-

σηκώθηκε ο Αναγνώστης Στριφτόμπολας,

και η κλαγγή των όπλων των τετρακοσίων

υπό την οδηγία του γενναίων στρατιωτών,

αντήχησε πρώτ' απ’ όλους στα ψηλά των

Καλαβρύτων όρη! Σημειωτέον, ότι την επο-

χή εκείνη στα Καλάβρυτα κανένας άλλος

δεν είχε μεγαλύτερο στρατιωτικό σώμα από

το δικό του. Ο μικρός, πλην ισχυρός στρα-

τός του Ήρωά μας ήταν καθ' όλα και με τάξη

οργανωμένος, εφοδιασμένος πλουσιοπά-

ροχα με τα αναγκαία, και όλα αυτά πάντα

με δικά του έξοδα.

Πρώτος λοιπόν ο Αναγνώστης Στρι-

φτόμπολας στην ιστορική γη των Καλα-

βρύτων, ξετύλιξε τη Ελληνική Σημαία, με

τον μυστηριώδη της παλιγγεννεσίας Φοί-

νικα, και με στιβαρό χέρι ύψωσε «την λυσ-

σώσαν για εκδίκηση σπάθην του». Ενω-

θέντες μαζί του και οι λοιποί τότε στα Κα-

λάβρυτα ευρισκόμενοι οπλαρχηγοί, απε-

τέλεσαν ένα, με το δικό του στρατιωτικό

σώμα. Ενωμένοι λοιπόν, έκλεισαν τους

εκεί Τούρκους εντός τεσσάρων οχυρών

πύργων, διοικουμένων παρά των Αρναού-

τογλη (Βοϊβόδα Καλαβρύτων,) Εμίν-Αγά και

Πασσά καλούμενων, Μπουσγαλήν, Για-

κούμπαγαν, και Ιμπαρίμ Παφίλια. 

Το Ελληνικόν στρατιωτικό σώμα, οδη-

γείτο από τον Αναγνώστη Στριφτόμπολα,

Β. και Ν. Πετμεζά, Αναγνώστη Πετμεζά,

Κωνσταντίνο Πετμεζά, Ασημάκη Σκαλτζά

και Ν. Σολιώτη. Αυτοί μετά από δεκαπεν-

θήμερη πολιορκία ανάγκασαν τους απο-

κλεισθέντες στους πύργους Τούρκους, να

υποταχθούν. Προσκαλέσαντες τον Ήρωά

μας Αναγνώστην Στριφτόμπολαν, έκλεισαν

μαζί του συνθήκη, και παραδόσαντες προς

αυτόν τα όπλα των, υπετάχθησαν αμαχητί

στην εξουσία του. Μετά την άλωση των

Οθωμανών στα Καλάβρυτα, άπαντα τα

εκεί Ελληνικά στρατεύματα εξεστράτευσαν

στην Κόρινθο, προς πολιορκίαν των εντός

του φρουρίου της Οθωμανών, και απο με-

τέβησαν στο Λεβίδι, για τον αποκλεισμό της

Τριπόλεως»

Και στην ολιγοήμερη πολιορκία και

μάχη των Καλαβρύτων μαζί με τον Νικόλαο

Σολιώτη, τον Σωτήριο Χαραλάμπη και τον

Σωτήριο Θεοχαρόπουλο, ο Αναγνώστης

Στριφτόμπολας εφάνη, ότι είχε πολύν εν-

θουσιασμό, αλλ' εκεί δεν είχε «στάδιο» για

ν' αναδειχθεί, διότι μέσα σε λίγες ώρες οι

αποκλεισθέντες λίγοι Τούρκοι παραδόθηκαν

στους προκρίτους της επαρχίας.

«Η μάχη λοιπόν του Λεβιδίου, ήταν

«Μέγας Θεμέλιος Λίθος» του κολοσσι-

αίου οικοδομήματος της Ελληνικής ελευ-

θερίας! Επί του θεμελίου αυτού λίθου, οι

μετά ταύτα επιζήσαντες αγωνιστές έκτισαν

την ελευθερία! την γλυκύτατη ελευθερία!

Την ελευθερία εκείνη, την οποίαν εμείς σή-

μερα αναπνέουμε ασφαλείς μέσα στα φι-

λήσυχα σπίτια των πατέρων μας, αναφέρει

ο Π.Ιατρίδης και συνεχίζει!

Ιερόν λοιπόν χρέος! χρέος αληθινού Έλ-

ληνα μας διατάσσει, να ενθυμώμεθα πάν-

τοτε τους εξαγοράσαντας δια των αιμάτων

και δια του θανάτου των την Ελευθερία μας,

να ευγνωμονούμε αυτούς ενόσω είμεθα εν

τω κόσμω, και θνήσκοντες, να δώσωμεν την

ιεράν ταύτην εντολήν, ως πολύτιμον κλη-

ρονομίαν εις τα εγκαταλειπόμενα τέκνα

μας!»

Περί την 13ην του μηνός Απριλίου συγ-

κεντρώθηκαν όλοι οι γενναίοι Έλληνες

στο Λεβίδι.με τους αρχηγούς τους Σωτ. Χα-

ραλάμπη, Αναγνώστη Στριφτόμπολα, Βα-

σίλειο και Νικόλαο Πετιμεζά, Σωτ. Θεοχα-

ρόπουλο και Νικ. Σολιώτη και προετοιμά-

ζονταν να εισβάλλουν ξαφνικά στην καλά

οχυρωμένη Τριπολιτσά και να πολιορκή-

σουν τους εκεί εχθρούς των.

Στο Λεβίδι είχε προηγουμένως συστα-

θεί στρατόπεδο από τον Π. Αρβάλη, Γ. Μπη-

λίδα καπεταναίους της Τριπολιτσάς, από

τους Καλαβρυτινούς Ασημάκη Σκαλτσά,

Κωνστ. Πετιμεζά, τον Πιτσουνά από τη

Στρέζοβα, το Θεόδ. Σακελλάριο και Αναγν.

Ρηγόπουλο από του Φίλια, από τους ντό-

πιους καπεταναίους εκ των οποίων ανώ-

τερος ήταν ο Αλέξιος Νικολάου Λεβιδιώτης,

από τους καπεταναίους του χωριού Δάρα,

όλοι περίπου τριακόσιοι.

Αφού έφτασαν οι Καλαβρυτινοί, οι μεν

Σωτ. Χαραλάμπης και Σωτ. Θεοχαρόπουλος

κατέλαβαν και κατέλυσαν στα σπίτια τα Δη-

μητρακαίϊκα των αδερφών Σταμάτη και

Αναγνώστη, οι Πετιμεζαίοι έμειναν στα

Ρογαραίϊκα και Οικονομαίϊκα σπίτια, ο Νικ.

Σολιώτης στα Σαμαντουραίϊκα του Παναγή

και Κωνσταντή Ζορμπαλά και ο Αναγνώ-

στης Στριφτόμπολας κατέλυσε στα Αργυ-

ραίϊκα.

Αλλά την εποχή εκείνη οι Οθωμανοί της

Τριπολιτσάς άρχιζαν να εφαρμόζουν ένα

καταστρεπτικό σχέδιο. Δέκα χιλιάδες ιππείς

και πεζοί οι εκλεκτότεροι και εμπειρότεροι

του πολέμου, διηρημένοι σε τρεις φάλαγ-

γες ήταν έτοιμοι να εκστρατεύσουν κατά

της Πελοποννήσου. Η πρώτη φάλαγγα

είχε σκοπό να πάει στην Κόρινθο να ενω-

θεί με τους εκεί Τούρκους να καταλάβει τα

παράλια και μέσω Ζαχόλης, Ακράτας και Αι-

γίου να φτάσει στην Πάτρα. Η δεύτερη να

διέλθει από τη μεσόγειο Πελοπόννησο και

μέσω Καλαβρύτων να ενωθεί με την πρώ-

τη στην Πάτρα. Η δε τρίτη να διέλθει δια της

Καρύταινας, Λεονταρίου, Φαναρίου, πύργου

Γαστούνης και περνώντας από του Λάλα να

ενωθεί με τους εκεί Τούρκους, κατευθυ-

νόμενη στην Πάτρα για την τελική συνέ-

νωση και συγκέντρωση των δυνάμεών

τους. Οι τούρκοι με αυτό το σχέδιο ήθελαν

να υποτάξουν όλη την Πελοπόννησο. Ενώ

ήσαν έτοιμοι οι θηριώδεις αυτοί εχθροί για

την εκτέλεση του τρομερού τους σχεδίου,

πληροφορήθηκαν ότι στο Λεβίδι βρίσκον-

ται τοποθετημένοι Κλέφτες (έτσι τους κα-

λούσαν οι Τούρκοι τους αγωνιστές), έτοι-

μοι να εισβάλλουν στην Τρίπολη. 

Έτσι την 14ην Απριλίου 1821 ημέρα Τε-

τάρτη εξελθόντες άπαντες οι Τούρκοι, την

4ην ώρα μετά το μεσονύκτιο έφτασαν στο

χωριό Κάψια μια ώρα απόσταση περίπου

από το Λεβίδι. Αριθμούσαν οκτώ χιλιάδες

πεζοί και δυο χιλιάδες ιππείς και υπολόγι-

ζαν να διαλύσουν το εκεί στρατόπεδο.

Ακούσαντες από τους φρουρούς οι Έλλη-

νες ότι ξαφνικά έρχονται χιλιάδες Τούρκοι

από την Κάψια συναθροίστηκαν όλοι στο

σπίτι που έμενε ο Σωτ. Χαραλάμπης. Απο-

φάσισαν να ειδοποιήσουν τους Καρυτι-

νούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο διά-

σελο της Αλωνίσταινας να έρθουν για

βοήθεια. Κατά καλή τύχη στη Βυτίνα είχε

έλθει ο Δ. Πλαπούτας με λίγους στρατιώ-

τες, ο Ηλίας Τσαλαφατίνος με λίγους Μα-

νιάτες, ο Νικ. Πετιμεζάς που πήγαινε χρή-

ματα και γράμματα στον Π. Μαυρομιχάλη

από τους προκρίτους των Καλαβρύτων και

των Πατρών. 

Όλοι αυτοί με τους Βυτινιώτες ήσαν πε-

ρίπου 200. Μαγουλιανίτες και άλλα χωριά

έστειλαν ογδόντα. Ταυτόχρονα ξεκίνησε

και ο Σταύρος Δημητρακόπουλος με τους

Αλωνιστιώτες. Έστειλαν και τον Παπακώ-

στα από του Δάρα καβαλάρη με τη γνωστή

φοράδα τη «Κούλα» έχοντας μαζί του τον

γέρο Τουφεξή με το παιδί του, να πάνε στο

Κακούρι να ειδοποιήσουν τον Ασημ. Σκαλ-

τσά για βοήθεια. Στο δρόμο χιλιοι πεντα-

κόσιοι ιππείς κυνήγησαν τον Παπακώστα,

αλλά δεν τον έπιασαν, τους ξέφυγε και

πήγε στο Κακούρι όπου ειδοποίησε το

Σκαλτσά. Ο Σωτ. Χαραλάμπης χωρίς να

γνωρίζει ότι έρχονται άλλοι τούρκοι καβα-

λαραίοι από το κάμπο της μηλιάς απεφά-

σισε να βγουν έξω από το χωριό να περι-

μένουν να πολεμήσουν τους πεζούς για να

μην τους αφήσουν να μπουν στο Λεβίδι. 

Ο Σολιώτης, Στριφτόμπολας πήρε του

Κούκου το ρέμα και ανέβηκε κατάραχα στο

διάσελο του Σταυρούλη. Αλλά οι Έλληνες

δεν μπόρεσαν να σταθούν στη μάχη κατά

το μέρος της μεσημβρινής πλευράς του χω-

ριού και ετράπησαν σε φυγή. Οι δε τούρκοι

μπήκαν στο χωριό. Οι Έλληνες τρομαγμέ-

νοι έπιασαν διάφορα σπίτια και εκεί εκλεί-

στηκαν όπου άρχισαν τον πόλεμο. Ο Β. και

Ν. Πετιμεζάς δεν πρόφτασαν να κλει-

στούν σε κανένα σπίτι. Ο Σωτ. Χαραλάμ-

πης, ο Σωτ. Θεοχαρόπουλος, ο Π. Αρβάλης,
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ο Αλ. Νικολάου όλοι κόλλησαν στο βου-

νό και στο δάσος. Όσοι κλείστηκαν στα

σπίτια δεν γνώριζαν ότι οι σύντροφοί των

έφυγαν και ενώ άρχισε η μάχη νόμισαν ότι

ολόκληρο το σώμα πολεμά. Στο σπίτι του

Μαντά εκεί μέσα ήσαν οι Νταβλαίοι από το

χωριό Νουσά, άνθρωποι του Σωτ. Χαρα-

λάμπη, ο Τσεπεζής και άλλοι από του Γκιό-

ζα, αυτοί σκότωσαν πολλούς Τούρκους και

έτσι έδωσαν καιρό στους φεύγοντες να

σωθούν . Όταν οι Τούρκοι μπήκαν στο Λε-

βίδι βρήκαν τη γριά Γιαννού Παπαπαρα-

σκευά την βασάνισαν, της έβγαλαν τη

γλώσσα πίσω από τον αυχένα και έτσι πέ-

θανε. Το γέρο Ασημάκη τον πρόφτασαν

πίσω από του Κατραλή το σπίτι τον σκό-

τωσαν και τον κύλησαν στον γκρεμό. Στα

σπίτια των Δημητρακαίων και στο ληνό που

είναι σαν πύργος κλείστηκαν ο Σωτ. Πα-

πουτσής από το χωριό Μπετενάκι του Μου-

σάγα, ο Αγγελής από την Κλουκίνα με

τρεις συντρόφους του ο οποίος εφονεύ-

θη, και ο Σπύρος Καρασπύρος καπετάνιος

τότε των Νεζερών. Οι τούρκοι έβαλαν φω-

τιά στο σπίτι αλλά όταν ήλθε ο Σκαλτσάς,

οι Έλληνες είχαν κατορθώσει να βγάλουν

έξω τα πολεμοφόδια τα χρήματα και τα

άλλα πράγματα του Σωτ. Χαραλάμπη.

Στα σπίτια των Ρογαραίων εκλείστηκαν

οι αδερφοί Πετιμεζαίοι ο Γκολφίνος, Γε-

ωργάκης, και ο Κουλός και άλλοι Καλα-

βρυτινοί. Στο ίδιο σπίτι κλείστηκαν και πολ-

λοί Δαραίοι, ο Πανάγος Μονάντερος, οι

αδερφοί Λαμπρόπουλοι Γεωργάκης και

Αναγνώστης, ο Δημ. Τσέκος, ο Νικολέτος

Ζακύνθιος και άλλοι. Όταν οι Τούρκοι

έβαλαν φωτιά ο Δαριώτης Δημ. Δελη-

γιάννης, βαφτιστικός του Κωνσταντή Κο-

λοκοτρώνη με ένα σουβλί άνοιξε τρύπα και

έφυγαν όλοι και πήγαν στο σπίτι του

Αποστόλη Οικονόμου. Εκεί ένας Σοπωτι-

νός ο Αντώνιος Ανδριόπουλος ονομαζό-

μενος γυναικάδελφος του Κωνστ. Πετι-

μεζά κτύπησε την πόρτα και ο Γκολφίνος

νόμισε ότι κτύπησε Τούρκος τουφέκισε και

τον σκότωσε. Εκεί λαβώθηκε και ο Δαραίος

Αναγνώστης Τσαβάρας περίφημος για

την παληκαριά του. Στο Αργυραίϊκο σπίτι

του Πανάγου ήταν κλεισμένος ο Αναγν.

Στριφτόμπολας με άλλους Έλληνες. Το

σπίτι κυκλώθηκε πανταχόιθεν από τους

Τούρκους και πολεμιόταν από τα γύρω σπί-

τια που είχαν κυριεύσει οι Τούρκοι. 

Ο Αναγν. Στριφτόμπολας άνοιξε πο-

λεμότρυπες και αυτός μοίραζε στους συν-

τρόφους του φυσέκια για να πολεμούν.

Όταν κάθισε κάποια στιγμή πάνω σ' ένα

βαρέλι και έδωσε τη φροντίδα της μάχης

στον Κατριμουστάκη ένα βόλι πέρασε

από τη πολεμίστρα τον πήρε στο λαιμό και

έπεσε νεκρός. Τότε ο γερο Κατριμου-

στάκης από το χωριό Μποτιά, παλαιός κλέ-

φτης, σκέπασε επιτήδεια το νεκρό με την

κάπα του και είπε στους μαχόμενους, ότι

ο καπετάνιος κοιμάται, αλλά πολεμάτε

εσείς εγώ θα σας δίνω φυσέκια 

Έτσι γίνονταν η μάχη μεταξύ των

Τούρκων και των κλεισμένων Ελλήνων

στα σπίτια που δεν ήταν περισσότεροι από

εβδομήντα, έως ότου ήρθαν οι βοήθειες

από τα έξω μέρη και από τη ράχη Λάκκα

Μαυτρίλα και τη Μακράν κορυφή. Του-

φέκισαν όλοι μαζί και φώναξαν στους

κλεισμένους στο χωριό. «Βαστάτε και

φτάσαμε. Ο Κολοκοτρώνης έρχεται!

Έφτασαν από το Κακούρι ο Σκαλτσάς και

Θανάσης Δαγρές και φάνηκαν πάνω στο

βουνό Ελληνίτσα που μαζί με τους Βυτι-

νιώτες τουφέκισαν όλοι μαζί. Οι δια-

σκορπισμένοι Έλληνες έξω του Λεβιδίου

ακούσαντες τους τουφεκισμούς και τις

φωνές των ερχομένων σε βοήθιεια έλα-

βαν θάρρος και τουφέκισαν και το δάσος

όπου ήσαν άναψε από τουφέκια. Οι Τούρ-

κοι βλέποντες ότι οι Έλληνες θα τους απο-

κλείσουν ολόγυρα και ενώ άρχιζε να νυ-

κτώνει και να βρέχει, φοβηθέντες άρχισαν

να φεύγουν προς τον κάμπο. Τότε οι Έλ-

ληνες έπεσαν επάνω τους μαζί με τους

κλεισμένους που απελευθερώθηκαν και

τους κατεδίωξαν 

«Τι ειν' το κακό που γίνεται στη μέση στο

Λεβίδι;

Μήνα βουνά γκρεμίζονται, μήνα στοι-

χειά μαλώνουν.

Μάϋτε βουνά γκρεμίζονται, μάϋτε στοι-

χειά μαλώνουν.

Πετιμεζαίοι πολεμούν με εφτά χιλιάδες

Τούρκους.

Έκλεισαν τον Στριφτόμπολα, τον δόλιον

Αναγνώστη 

Μεριά τον δέρνει η φωτιά, μεριά και το

τουφέκι. 

Στο παραθύρι κάθεται, ψηλή φωνίτζα

βάλλει»

«...Πούσαι αδερφούλη Κωνσταντή και

ξάδερφε Θανάση, 

«...Πάρτε στα χέρια τα σπαθιά και τ' αλα-

φρά τουφέκια.

«...Κι ελάτε να με σώστε απ' των Τουρκών

τα χέρια»

Πήραν στα χέρια τα σπαθιά, στης πλάταις

τα τουφέκια, 

Βάζουν τους Τούρκους εμπροστά, σαν γί-

δια και τους πάνε 

‘σαν την κοπή τα πρόβατα, σαν βουκολιό

γελάδια.

Ένας τούρκος μπήκε στην εκκλησία

του αγίου Χαραλάμπους και προσπαθού-

σε να βγάλει τα μάτια των αγίων, και έπει-

τα έβαλε φωτιά να την κάψει. Επειδή οι

σύντροφοί του έφευγαν και δεν επρό-

φτασε πήρε τη κολυμπήθρα για λάφυρο.

Τον Τούρκο τούτον πέτυχε ένας Κλουκι-

νιώτης βαρελάς, ο οποίος άρπαξε μια

δούγα, του έδωσε μια στο κεφάλι και του

το ζούπησε (βούλιαξε) λέγοντας συγ-

χρόνως Κλουκινιώτικα: «ατιέ! Ήθελες να

κάψης την εκκλησιάν μου, κ' εσύ κοιμήσου

τώρα Μουρτάτη!». 

Στη μάχη του Λεβιδίου λαβώθηκαν και

δυο Ντολκαίοι από το Κάνι Κλειτορίας και

o γιός του Κωνστ. Πετιμεζά Γιάννης. Ο Κ.

Πετιμεζάς έδωσε διαταγή στους Σουδε-

νιώτες αδερφούς Σπύρο και Αθανάσιο

Καρανικόλα να κλείσουν την κατωγόπορ-

τα αλλά αυτοί δεν τα κατάφεραν. Τότε ο

Γιάννης Πετιμεζάς πήρε ένα στρώμα γε-

μάτο με καρπούς και το έβαλε πίσω από

την πόρτα. Ενώ το έβαζε πυροβολήθηκε

από Τούρκους και το βόλι τον πλήγωσε

στα γεννητικά όργανα και του απέκοψε

ένα εξ αυτών. Τον λαβωμένο μετά την

μάχη τον μετέφεραν πάνω σε ξυλοκρέ-

βατο στρατιώτες του πατέρα του φοβού-

μενοι μη τον εύρουν οι Τούρκοι, τον ανέ-

βασαν πάνω στο όρος Χελμός στη θέση

«Καλόγερος», τον έβαλαν σε μια σπηλιά

και τον θεράπευσε ο αδερφός του Ανδρέας

Πετιμεζάς. 

Ο δε στρατηγός Πλαπούτας εδιηγείτο

ένα περίεργο θέαμα το οποίο φαίνεται απί-

στευτο, ότι όταν έφτασαν στο Λεβίδι

βρήκε ένα σπίτι αποτεφρωμένο και μέσα

σ' αυτό είδε το άλογο του Κ. Πετιμεζά το

οποίο ήταν καμένο και στέκονταν ορθό. 

Για την αντιγραφή 

Ι. Δ. Σταματόπουλος 

ΠΗΓΕΣ: Φωτάκου απομνημονεύματα της

Ελληνικής Επαναστάσεως

Αθ. Φωτόπουλου 1982: "Ιστορικά και Λα-

ογραφικά της Ανατολικής Αιγιάλειας και

Καλαβρύτων.

Φιλοτεχνικός Σύλλογος Λεβιδίου 1984:

"Αναγνώστης Στριφτόμπολας".
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1. Αιθέρας: Αν δεις στον ύπνο σου ότι μυρίζεις
αιθέρα, τότε θα έχεις μια ευχάριστη αλλαγή
στη ζωή σου.

2. Ακίνητα: Αν δεις στον ύπνο σου ότι αγοράζεις
ακίνητα, θα σου τύχει μικρή ή μεγάλη κληρο-
νομιά, ανάλογα με το μέγεθος του ακινήτου
που βλέπεις.

3. Ακόντιο: Αν δεις στον ύπνο σου ότι ρίχνεις
ακόντιο εναντίον κάποιου, σημαίνει ότι θα γί-
νετε αιτία να χαλάσετε μια φιλία. Αν το ρίχνεις
σε αγώνες τότε θα σημειώσεις επιτυχίες.

4. Βροχή: Αν δεις στον ύπνο σου δυνατή βροχή
είναι σημάδι επιτυχίας, χαράς και χρηματικής
αμοιβής. Αν δεις σιγανή βροχή σημαίνει απαλ-
λαγή από άγχος και φόβους.

Αν δεις ότι περπατάς στη βροχή και γίνεσαι μού-
σκεμα τότε να περιμένεις απογοήτευση στον
έρωτα.

Αν δεις ήλιο με βροχή, περίμενε πίστη και αφο-
σίωση στον έρωτα.

5. Γάτα: Αν δεις στον ύπνο σου θυμωμένη γάτα
περίμενε οικογενειακούς καβγάδες. Αν δεις
γάτες να τσακώνονται σημαίνει ερωτική αν-
τιζηλία.

Αν δεις γάτα να νιαουρίζει χαϊδευτικά, το όνει-
ρο συμβολίζει ένα ήσυχο και ευτυχισμένο σπι-
τικό.

Η μαύρη γάτα προμηνά δυστυχία. Η άσπρη γάτα
γάμο. Αν σε γρατζουνίσει γάτα να ξέρεις ότι
κάποιος δικός σου επιβουλεύεται το κακό σου.

6) Γέρος: Αν δεις στον ύπνο σου ηλικιωμένο άν-
θρωπο σημαίνει ότι θα έχεις μακροζωΐα.

7) Διαθήκη: Αν δεις πως κάνεις τη διαθήκη σου,
να ξέρεις πως θα ζήσεις πολλά χρόνια.

8) Δίδυμα: Αν δεις δίδυμα να μπαίνουν στο σπί-
τι σου, φέρνουν ευτυχία και γαλήνη. Η κοπέ-
λα που βλέπει να γεννά δίδυμα, να περιμένει
ευτυχία.

9) Καρδιά: Αν ονειρευτείς πως η καρδιά σου χτυ-
πά δυνατά να ξέρεις πως θα νιώσεις μεγάλη
χαρά, γιατί θα βρείς ανταπόκριση στον έρω-
τά σου. Αν δεις την καρδιά σου πληγωμένη να
ξέρεις πως θα μετανιώσεις πικρά για τον ερω-
τικό δεσμό που έκανες πρόσφατα.

Γενικά η καρδιά είναι σημάδι υγείας και ευτυχίας.
10) Κάστανα: Αν δεις στον ύπνο σου ότι τρως

ωμά κάστανα θα έχεις ερωτική απογοήτευση.
Αν όμως είναι ψημένα θα κάνεις μια καλή γνω-
ριμία. Αν πάλι βλέπεις κάστανα να ψήνονται
να περιμένεις μπερδέματα και φιλονικίες.

11) Λιμάνι: Αν δεις ότι βρίσκεσαι σε λιμάνι αυτό
σημαίνει ηρεμία, γαλήνη και ξεκούραση.

12) Μαγαζί: Αν δεις ανοιχτό μαγαζί σημαίνει επι-
τυχία και κέρδη στη ζωή σου. Αν το μαγαζί εί-
ναι κλειστό τότε σημαίνει στενοχώριες και
αποτυχίες. Αν το μαγαζί είναι γεμάτο εμπο-
ρεύματα τότε θα έχεις πολλά κέρδη στις δου-
λειές σου.

13) Μαντολίνο: Αν ακούς μαντολίνο, θα πάρεις
ευχάριστες ειδήσεις. Αν παίζεις εσύ, να ξέρεις
πως θα αποτύχεις στις δουλειές σου και θα
κερδίσεις στον αισθηματικό τομέα.

14) Μέλι: Αν δεις στον ύπνο σου μέλι με κυψέ-
λες ή σε δοχεία, τότε θα έχεις μεγάλη ευτυ-
χία. Αν, όμως, τρως μέλι, κάποια πίκρα θα δο-
κιμάσεις.

15) Μητέρα: Αν δεις τη μητέρα σου στον ύπνο
σου ή άλλη μητέρα, σημαίνει ευτυχία, βοήθεια,
προστασία και επιτυχίες στη ζωή σου.

16) Ομπρέλα: Αν δεις ότι κρατάς ομπρέλα και
προστατεύεσαι από τη βροχή ή προστατεύεις
άλλον, σημαίνει αγάπη, υποστήριξη και προ-
στασία. Η κατεστραμμένη ομπρέλα σημαίνει
αποτυχία και στενοχώρια.

17) Πρόβατο: Το πρόβατο είναι ευλογημένο
ζώο και συμβολίζει ευτυχία, αγάπη, πλούτη και
χαρά, όπως να το δεις στον ύπνο σου.

18) Στρατιώτης: Αν δεις στον ύπνο σου στρα-
τιώτη θα πρέπει να κάνεις υπομονή και όλα θα
πάνε καλά. Οπλισμένος στρατιώτης σημαίνει
προστασία.

19) Ταβέρνα: Αν δεις ότι είσαι ή κάθεσαι σε τα-
βέρνα ή τα πίνεις σε αυτή θα έχεις ζηλοτυπίες
και φιλονικίες.

20) Ύπνος: Αν δεις στον ύπνο σου ότι κοιμάσαι,
θα αποκτήσεις ένα πιστό φίλο. Αν κοιμάται άλ-
λος, οι φίλοι σου σε εμπιστεύονται απόλυτα.

Ι. Δ. Σταματόπουλος

ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ Ο Δημ. Ελευσινιώτης Α/ΓΕΝ 

Με πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ τοποθε-
τήθηκε αρχηγός Γεν. Επιτελείου Ναυτικού, Α
ΓΕΝ ο αντιναύαρχος Δημ. Ελευσινιώτης,

σύζυγος της Ελένης Θεοφ. Τασιοπούλου. 

Ο Δημ. Ελευσινιώτης κατάγεται από τη Σα-
λαμίνα και όπως γράψαμε στην προηγούμενη
προαγωγή και τοποθέτησή του σε υπαρχηγό
ΓΕΣ, υπηρέτησε σε πολλές θέσεις ευθύνης
του Πολεμικού μας Ναυτικού, κάνοντας μια
λαμπρή σταδιοδρομία. 
Συγχαίρουμε τον Αντιναύαρχο, του ευχόμα-
στε καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο
έργο του και σύντομα να τον δούμε Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. 

Ο ύπνος βοηθάει τον εγκέφαλο

Ευεργετικός για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του εγ-

κεφάλου αποδεικνύεται ο μεσημεριανός ύπνος, σύμφωνα με έρευνα Αμε-

ρικανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα στο ετήσιο συ-

νέδριο της αμερικανικής ένωσης για την προώθηση της επιστήμης.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι εθελοντές που κοιμήθηκαν για πε-

ρίπου μιάμιση ώρα το μεσημέρι (από τις 2 μετά το μεσημέρι έως τις 3:30)

είχαν καλύτερες επιδόσεις σε νοητικά τεστ που υποβλήθηκαν λίγες ώρες

αργότερα (στις 6 το απόγευμα), σε σύγκριση με εκείνους που δεν εί-

χαν κοιμηθεί. Μετά τα πειράματα αυτά διαπιστώθηκε ότι το μυαλό όσων

κοιμούνται ενδιάμεσα κατά τη διάρκεια της ημέρας λειτουργεί καλύτερα

σε σύγκριση με όσους μένουν για αρκετές ώρες ξύπνιοι.

Η συγκεκριμένη μελέτη ενισχύει την πεποίθηση των επιστημόνων,

ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται τον ύπνο για να επεξεργαστεί τις βραχυ-

πρόθεσμες μνήμες, δημιουργώντας «χώρο» για την εκμάθηση νέων γε-

γονότων και δεδομένων.

Σε επόμενο στάδιο, η ίδια επιστημονική ομάδα σχεδιάζει να μελε-

τήσει, αν η μείωση του ύπνου στους ηλικιωμένους σχετίζεται με τη δια-

γνωσμένη μείωση της ικανότητας μάθησης κατά την τρίτη ηλικία.

Από την εφημερίδα «City Press»

Για την αντιγραφή

Ε.Δ.
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Το site 
του Συλλόγου μας

Αγαπητοί συγχωριανοί.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και η Συντακτική

Επιτροπή της εφημερίδας μας σας ενημε-

ρώνουν ότι το site τoυ Συλλόγου μας, όπως

σας είχαμε ανακοινώσει στο προηγούμενο

φύλλο μας έγινε πραγματικότητα και είναι

στη διεύθυνση:

www.kakouri.gr

Ετσι με απλό και εύκολο τρόπο θα μπορείτε

να μας στείλετε τα άρθρα σας, τις φωτογρα-

φίες που επιθυμείτε, αλλά και κάθε σχόλιο.

Παρακαλούμε όλους τους απανταχού Κα-

κουραίους να στείλουν υλικό για να εμ-

πλουτίσουμε το site. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Τα βιβλία

του Συλλόγου μας

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Από τις εκλογές που έγιναν στις 28-2-2010

προέκυψε νέο Δ.Σ. του τοπικού Συλλόγου.

Ο Σύλλογός μας εύχεται καλή επιτυχία στο

έργο του νέου Δ.Σ.

Η εφημερίδα μας δέχεται 

διαφημιστικές καταχωρήσεις. 

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται 

συγχρόνως και το εκδοτικό της

έργο. 

Ετήσια συνδρομή 50€

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Κύριε Δήμαρχε σας μεταφέρω για μια

ακόμη φορά την αγωνία των νέων ανθρώπων

του χωριού μας για την καθυστέρηση που

υπάρχει στη δικτύωση DSL του Δήμου μας. Η

αγανάκτησή τους είναι απόλυτα δικαιολογη-

μένη. Κάντε κάτι επιτέλους. Οι καιροί ου με-

νετοί.
Ο Κακουραίος

Κακουραίϊκες  ατάκες 
Οι ατάκες του φύλλου αυτού έχουν

ως πρωταγωνιστή το Νίκο Κρέκο (Νίκο
Τριαντάφυλλο) μια σπουδαία Κακου-
ραίϊκη μορφή για όσους είχαν την τύχη
να τον γνωρίσουν. Ψηλός, ευσταλής, με
βροντώδη φωνή, γλετζές, ωραίος τρα-
γουδιστής και μεγάλος ατακαδόρος για
την εποχή του. Έζησε μια τρικυμιώδη
ζωή και άφησε εποχή. Μαζί με τον Τσα-
κίρη ήταν οι πρώτοι Κακουραίοι που διέ-
γνωσαν τη μεγάλη αξία του τσαγιού της
Αρμενίας και το εμπορεύτηκαν για χρό-
νια, αρχικά στη γούρνα μας και αργό-
τερα στις λαϊκές αγορές της Αθήνας.

Α) Το γιορτοφόρι
Η ονομαστική γιορτή (το γιορτοφό-

ρι, όπως το λέγαμε στο χωριό) ήταν μια
σπουδαία γιορτή για όλη την οικογένεια
μέχρι τουλάχιστον το 1970. Το γιορτο-
φόρι ήταν γιορτή κυρίως για τους άν-
δρες της οικογένειας και γιορταζόταν με
πολλή επισημότητα. Τα παιδιά αλλά
ούτε και οι γυναίκες της οικογένειας
γιόρταζαν εκτός αν είχαν το ίδιο όνομα
με τους άνδρες τους, όπως Κώστας -
Ελένη, Νίκος - Νίκη κ.λ.π.

Τα γενέθλια και άλλες σημερινές
γιορτές είναι ξενόφερτες και άγνω-
στες την εποχή εκείνη. Από το σπίτι του
εορτάζοντα για να του ευχηθούν τα
“χρόνια πολλά’’ περνούσαν με την εξής
σειρά:

Το μεσημέρι και το απόγευμα η
«μαρίδα» του χωριού κατά ομάδες των
3-4 παιδιών, που οι νοικοκυρές του σπι-
τιού τα “ξεπέταγαν’’ με στραγάλια, κα-
ρύδια και μύγδαλα και σε ειδικές περι-
πτώσεις με δίπλες. Οι γυναίκες πήγαι-
ναν σπάνια για ευχές και αυτό γινόταν
το απόγευμα και τους προσέφεραν γλυ-
κά (κουραμπιέδες, δίπλες ή μελομακά-
ρονα) με ποτό μαστίχα.

Το βαρύ πυροβολικό στα γιορτοφό-
ρια ήταν οι επισκέψεις των ανδρών που
γινόταν σε ομάδες των 4, 5 ή και πε-
ρισσότερων ατόμων το βράδυ και ποτέ
την ημέρα.

Οι παρέες με τραγούδια ανήγγελναν
την επίσκεψη στον εορτάζοντα που το
σπίτι ήταν φωταγωγημένο, όσο μπο-
ρούσε να ήταν για την εποχή εκείνη,
αφού ακόμη δεν είχε έλθει το ηλεκτρι-
κό ρεύμα στο χωριό (ήλθε το 1964). Οι
επισκέπτες δεν έφερναν ποτέ δώρο
στον εορτάζοντα παρά μόνο τις ειλι-
κρινείς ευχές τους και την αγάπη τους.

Ειδικές προσκλήσεις δεν γίνονταν
σε κανένα γιατί η επίσκεψη στον εορ-
τάζοντα ήταν ένδειξη εκτίμησης και
αγάπης των επισκεπτών. Με την επί-
σκεψη στο γιορτοφόρι γινόταν η επιβε-
βαίωση της εκτίμησης κάθε επισκέπτη
στο πρόσωπό του και πολλές φορές
ήταν και μια καλή στιγμή να απομα-
κρυνθούν και τυχόν μικροπαρεξηγή-
σεις που μπορεί να είχαν συμβεί.

Η επίσκεψη ήταν τιμή προς τον εορ-
τάζοντα αλλά και σε ολόκληρη την οι-
κογένειά του.

Η προετοιμασία είχε αρχίσει από μέ-
ρες, ο εορτάζων είχε εξασφαλίσει καλό
και άφθονο κρασί με τον κατάλληλο
μεζέ. Ο μεζές ήταν κρέας βραστό ή κρέ-

ας στο φούρνο με πατάτες, που βρι-
σκόταν μέσα στο φούρνο για να είναι ζε-
στό.

Οι ανδροπαρέες μετά τις χαιρετού-
ρες σε όλη την οικογένεια και τον εορ-
τάζοντα άρχιζε το “τρατάρισμα’’ από τις
γυναίκες του σπιτιού. Άρχιζαν με την
προσφορά των γλυκών που συνήθως
δεν έπαιρνε κανένας άνδρας, τα θεω-
ρούσαν κατάλληλα μόνο για τις γυναί-
κες και τα παιδιά.

Έτσι έμπαιναν κατ’ ευθείαν στο καλό
κρασί και το μεζέ, που σερβιριζότανε σε
πιάτα με μπόλικο αλάτι και πιπέρι για να
τραβάει κρασί, που ο εορτάζων πρό-
σφερε ο ίδιος σε κάθε επισκέπτη. Το
γλέντι άναβε και ο χορός και τα έξυπνα
πειράγματα έδιναν και έπαιρναν. Το
γλέντι πολλές φορές διαρκούσε και
μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα παιδιά όσο ήταν επισκέπτες έφερ-
ναν κρασί από το υπόγειο ή το φαγητό
από το φούρνο, τσιμπολογώντας στα
κρυφά κάνα μικρό κομμάτι κρέας.

Κάθε παρέα μπορούσε να κάνει 4 και
5 επισκέψεις στο ίδιο βράδυ αν οι εορ-
τάζοντες ήταν πολλοί. Αυτό συνέβαινε
στους Κωσταντήδες, Γιώργηδες, Γιάν-
νηδες και άλλα ονόματα που συνηθί-
ζονταν στο χωριό. Συνήθως τα πρόσω-
πα που δημιουργούσαν κέφι τα άφηναν
για το τέλος.

Ήταν εποχές που κυριαρχούσαμ η ει-
λικρίνεια, ο αυθορμητισμός, η αλληλο-
εκτίμηση αλλά προπάντων η απλότητα
μεταξύ των ανθρώπων, σε μια κλειστή
κοινωνία που ήταν τότε το χωριό.

Είμαστε στη γιορτή του Αγίου Νικο-
λάου και ο Νίκο-Κρέκος γιορτάζει όπως
κάθε χρόνο, η ώρα είναι περασμένη και
οι περισσότερες παρέες όπως τις έχει
υπολογίσει έχουν περάσει, μένουν ελά-
χιστες.

Γνωρίζει ότι στο τέλος θα έλθουν οι
πολλοί μερακλήδες και οι γλετζέδες
αφού αυτό είναι το συνάφι του, δεν εί-
ναι όμως και απόλυτα βέβαιος.

Έτσι κάποια στιγμή που δεν έβλεπε
να έρχεται κανένας, βγαίνει στο μπαλ-
κόνι του και φωνάζει με τη βροντώδη
φωνή του.

“Όποιος δεν έχει έλθει να χαιρετή-
σει ας το κάνει γρήγορα γιατί σε λίγο θα
πέσει ζεμπερέκι’’.

Δηλαδή η πόρτα κλείνει. Και πραγ-
ματικά ακούει μια φωνή μέσ’ το σκοτά-
δι να του λέει: “Νίκο περίμενε ερχόμα-
στε’’.

Ήτανε η παρέα του Λια του Κολλιό-
πουλου, που ανηφόριζε στου Κολιού του
Ντούρου το σπίτι πηγαίνοντας να τον
χαιρετήσει. Το σπίτι του Νίκο-Κρέκου
ήταν πίσω από το Ντουραίϊκο.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε
το τι έγινε αφού το Κολιοπουλαίϊκο σόι
φημιζόταν για την ωραία φωνή που
έχει, κάτι που άρεσε στο Νίκο-Κρέκο και
το περίμενε. Ένα είναι σίγουρο ότι το
γλέντι θα πήγε μέχρι τα ξημερώματα.

Β) Φίλε η Ζωή είναι εκεί
Το κρέας που για τη σημερινή ελ-

ληνική οικογένεια είναι καθημερινό φα-
γητό στο τραπέζι της, κάποτε ήταν

σπάνιο. Τα πράγματα άλλαξαν μετά το
1960 και αυτό έγινε προοδευτικά. Μέχρι
τότε οι περισσότερες οικογένειες στο
χωριό έτρωγαν κρέας κάθε Κυριακή και
ήταν μεγάλο γεγονός ειδικά για τα παι-
διά. Το κρέας ήταν κοτόπουλο ή αρνί,
άγνωστο το μοσχαρίσιο κρέας.

Οι παλιότεροι έλεγαν σε μας, ότι
κρέας έτρωγαν Χριστούγεννα, Πρωτο-
χρονιά, Πάσχα, Αγ. Κωνσταντίνου (το-
πική γιορτή) στα τοπικά πανηγύρια
(Γκορτσουλιού, Λεβιδιού) και όταν έσφα-
ζαν τα χοιρινά τους. Οι άνδρες του χω-
ριού και όχι όλοι, αλλά οι καφενόβιοι
έτρωγαν καμιά φορά και στα καφενεία
- ταβέρνες, όταν κάποιος τσοπάνης
έσφαζε αρνιά για τους χασάπηδες και
συνήθως ήταν οι συκωταργιές, εκλεκτός
μεζές που τράβαγε και κρασί για τους
μερακλήδες. Γι’ αυτό οι κογιόνηδες του
χωριού όταν έβλεπαν κάποιο πολύ αδύ-
νατο του έλεγαν ειρωνικά: “Έχεις πάρει
διαζύγιο από το τσεγκέλι’’ εννοώντας
ότι δεν αγοράζει κρέας ποτέ. 

Βρισκόμαστε κάπου μετά την κατο-
χή και η οικονομική κατάσταση δύσκο-
λη για όλα τα νοικοκυριά του χωριού,
οπότε και το κρέας σπάνιο.

Τότε δεν υπήρχαν οργανωμένα χα-
σάπικα όπως σήμερα, αλλά το ένα ή δύο
μαγαζιά που υπήρχαν πούλαγαν τα
απολύτως απαραίτητα που ήταν, αλεύ-
ρι, αλάτι, σπίρτα, ρύζι, καμιά ρέγγα, σαρ-
δέλα και κρέας όταν έφερνε κάποιος
τσοπάνης σφαγμένο κάνα αρνί.

Ένα μαγαζί ήταν και των Αδελφών
Παπαθεοδώρου που στην είσοδο ήταν
κρεμασμένο ένα τσιγκέλι που περίμενε
κάνα αρνί.

Κάποιο απόγευμα ο Λιάς ο Κολλιό-
πουλος έφερε και κρέμασε ένα σφαγ-
μένο αρνί με την ελπίδα να πουληθεί για
να πάρει με τα λεφτά μπομπότα για την
πολυμελή οικογένειά του.

Κάποια στιγμή μπήκε στο μαγαζί ο
Νίκο-Κρέκος και πίσω του ένας ξένος. Το
μάτι του Νίκο-Κρέκου έπεσε στο τσιγ-
κέλι με το αρνί του Λια και το λιμπίστη-
κε. Σίγουρα ψητό το αρνί με πατάτες και
μια καλή παρέα θα ήταν για το Νίκο-Κρέ-
κο ότι καλύτερα, αλλά όλα αυτά ήταν
στη σφαίρα της φαντασίας του για την
εποχή εκείνη.

Ο Ξένος κρατούσε στα χέρια του το
θρησκευτικό περιοδικό “ΖΩΗ’’ και βλέ-
ποντας τους ελάχιστους θαμώνες του
μαγαζιού άρχιζε να τους μιλάει για το
περιεχόμενο του περιοδικού με την
προσδοκία να τους γράψει συνδρομητές.

Κάποια στιγμή απευθύνθηκε και στο
Νίκο-Κρέκο για να τον γράψει στη ΖΩΗ.

Οπότε ο Νίκο-Κρέκος που δεν είχε
πάρει από τα μάτια του το κρεμασμένο
αρνί στο τσιγκέλι του λέει, δείχνοντάς
το: «Άκου φίλε η ΖΩΗ είναι εκεί, εσύ
μπορείς να με γράψεις εκεί και τα υπό-
λοιπα τα βρίσκουμε.»

Ένα είναι βέβαιο ότι ο Νίκο-Κρέκος
δεν έγινε συνδρομητής στο περιοδικό
“ΖΩΗ’’ αλλά ούτε και ο πωλητής τον
έγραψε τον Νίκο-Κρέκο στο τσιγκέλι,
όπως ήταν ο διακαής πόθος του.

Άλλες εποχές, άλλες προτεραιότη-
τες.

Ι. Δ. Σταματόπουλος

Μη μας ξεχνάτε!

Φίλες και φίλοι του Συλλόγου Αρτεμι-

σιωτών, όπου κι αν έρχεται η εφημερίδα

μας, μη μας ξεχνάτε. Χωρίς τις δικές σας

συνδρομές, δεν μπορούμε να κυκλοφο-

ρήσουμε. Μην ξεχνάτε τη συνδρομή σας. 

Σας ευχαριστούμε πολύ. 
Το Δ.Σ. 


