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Η ΤΕΓΕΑ
Η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου

Κοπή πίτας του Συνδέσμου μας
Oπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος πραγματοποιήθηκε
στις 5 Φεβρουαρίου 2012
η ετήσια εκδήλωση κοπής
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
του Τεγεατικού Συνδέσμου
σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας.
Στην εκδήλωση αυτή
τηρήθηκε η κατ’ έθιμο πλέον
βράβευση των εισαχθέντων
αποφοίτων μαθητών Λυκείου
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και όσων
έλαβαν Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό
Τίτλο. Ωστόσο είναι σκόπιμο να
τονισθεί, ότι το Δ.Σ του Τ.Σ έχει
αγκαλιάσει και προβάλλει με
ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια
τον θεσμό της επιβραβεύσεως
των προσπαθειών των νέων
μας, αλλά θα πρέπει και από την
πλευρά των υπό βράβευση παι-

Σ

διών να υπάρχει η ανάλογη αποδοχή αυτής της τιμής, η οποία
είναι κατά πάντα προσωπική και
δεν μεταβιβάζεται σε αντιπροσώπους, πολύ δε περισσότερο
είναι ακατανόητη η παντελής
αδιαφορία ορισμένων, ευτυχώς
πολύ ολίγων, εν σχέσει με τους

περίπου εκατόν (100) ετησίως
διακρινομένους στα γράμματα
Τεγεάτες νέους, τους οποίους
συγχαίρουμε από καρδιάς και
τους ευχόμαστε καλή πρόοδο
και ευδοκίμηση στις επιλογές
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ύμφωνα με τα άρθρα 19
και 21 του Καταστατικού
του Συνδέσμου και την υπ’
αριθ. 22/18.01.2012 Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου,
συνήλθαν στις 12 Φεβρουαρίου 2012 τα μέλη του Τεγεατικού
Συνδέσμου σε Τακτική Συνέλευση Απολογισμού Χρήσης 2011. Η
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμο, προεδρεύοντος του κ. Απόστολου
Καστραντά.
στο σώμα με λεπτομέρεια όλα τα
οικονομικά στοιχεία της χρήσης
2011 και έκανε εκτενή αναφορά
στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, παρά την δύσκολη συγκυρία.
Χαρακτιριστικό είναι το απόσπασμα από την τοποθέτηση του Προέδρου :
«Ευχαριστώ για την παρουσία
σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους

τρεις πρώην Προέδρους, που μας τιμούν πάντα τα τελευταία χρόνια και
βέβαια με την παρουσία τους εκδηλώνουν την αγάπη τους στο Σύνδεσμο.
Ξεκινώντας θέλω να ευχαριστήσω τη Διοικητική Επιτροπή, για τη
συνεργασία που είχαμε τον τελευ➜ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

«Κούλουμα 2012» Στην Παλαιά Επισκοπή
(Για δεύτερη φορά στην ιστορία του ο Τεγεατικός Σύνδεσμος
Γιόρτασε τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ στην Τεγέα)

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή Τεγεατών, αλλά
και πολλών επισκεπτών πραγματοποιήθηκε στην
Παλαιά Επισκοπή την Καθαρά
Δευτέρα, στις 27 Φεβρουαρίου
2012, η γιορτή για τα Κούλουμα,
σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα
έθιμα για την ημέρα αυτή.
Ετσι για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά ο Τεγεατικός Σύνδεσμος
οργάνωσε την ωραία αυτή εκδήλωση και ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε τέτοιο βαθμό, που τείνει
πλέον να γίνει θεσμός.
Είναι άλλη μία προσπάθεια που
κάνει ο Τ.Σ. προκειμένου να βρεθεί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μ

αζί με τις ευχές μας, σας προσκαλούμε
να τιμήσετε με την παρουσία σας τις
καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις
που θα πραγματοποιηθούν στην Παλαιά
Επισκοπή κατά την εορτή της Ζωοδόχου
Πηγής την Παρασκευή 20/4/2012.
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν :
- Θεία Λειτουργία
- Ομιλία – Τιμή σ την Τεγεάτισσα Μάνα
- Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό – Χ ο ρ ε υ τ ι κ ό Π ρ ό γρ α μ μ α .

Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατα την συνεδρίαση, στην
οποία παρεβρέθησαν και οι πρώην πρόεδροι κκ. Αργύριος Αγγελάκος, Αθανάσιος Γέρουλας και
Χρήστος Πολίτης κατατέθηκαν τα
περπαγμένα και ο απολογισμός
του Διοικητικού Συμβουλίου από
τον απερχόμενο Πρόεδρο Βασίλειο
Ψυχογυιό.
Ο κ. Ψυχογυιός παρουσίασε

Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

πιο κοντά στους κατοίκους και
τα μέρη της ιδιαίτερης πατρίδας μας, συμβάλλοντας έτσι
στη διατήρηση και συνέχιση
των εθίμων και παραδόσεων
των παιδικών μας χρόνων.
Παρά τις άσχημες καιρικές
συνθήκες που επικρατούσαν
η προσέλευση του κόσμου
ήταν μεγάλη και δημιούργησε κλίμα ευφορίας, γιορτής,
κεφιού και γλεντιού με δημοτικά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς στη μεγάλη αίθουσα του κτηρίου της πρώην
Οικοκυρικής Σχολής.
➜ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΑΣ/ΛΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΗ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
Αγαπητά Μέλη του Τεγεατικού Συνδέσμου,

Αγαπητοί Τεγεάτες,
Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως
φέτος
129
χρόνων
αδειάλειπτης
λειτουργίας
και
προσφοράς
του
Τεγεατικού Συνδέσμου. ΟΛΟΙ πρέπει να
αναγνωρίσουμε το έργο, την προσφορά
και την κληρονομία που μας έχει
προσφέρει. ΟΛΟΙ πρέπει καλοπροαίρετα να στηρίξουμε
με τον καλό μας λόγο και την προσφορά μας τον Τεγεατικό
Σύνδεσμο και να βοηθήσουμε την συνέχιση του έργου
του.
Άλλωστε ο καλός λόγος για τον Τεγεατικό αποτελεί
καλό λόγο για την Τεγέα και εμάς τους ίδιους τους
Τεγεάτες.
Ζητούμενο στην σημερινή δύσκολη συγκυρία για τη
χώρα μας είναι η συμμετοχή όλων στο έργο του Συνδέσμου
και την στήριξή του για το καλό της Τεγέας.
Εμείς είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να
υλοποιήσουμε μαζί σας δημιουργικές προτάσεις.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Τεγεατικού Συνδέσμου
σας εύχονται ολόψυχα

«ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ &
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΑΣ/ΛΟΥ
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Η ΤΕΓΕΑ

Παγκόσμιες Ημέρες

Σ

2η Φεβρουαρίου:
Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

τις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας.
Υγρότοποι χαρακτηρίζονται τα δέλτα, τα έλη, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, οι πηγές, οι εκβολές, οι ποταμοί και οι τεχνητές λίμνες. Η συνθήκη Ραμσάρ αποσκοπεί στην προστασία και τη συνετή χρήση όλων των υγροτόπων
μέσω τοπικών και εθνικών δράσεων και διακρατικής συνεργασίας ως μια
συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη..Στη συνθήκη περιλαμβάνονται 1524
υγρότοποι με έκταση 520 εκατομμυρίων στρεμμάτων περίπου.
Στην χώρα μας βασει της σύν θήκης Ραμσάρ προστατεύονται δέκα
υγρότοποι: Δέλτα Έβρου, οι λίμνες Ισμαρίδα και Βιστονίδα, το Πόρτο
Λάγος και οι γύρω λιμνοθάλασσες, το Δέλτα και η λιμνοθάλασσα
Νέστου, η τεχνητή λίμνη Κερκίνη, οι λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, το
Δέλτα των ποταμών Αξιού- Λουδία-Αλιάκμονα, ο Αμβρακικός κόλπος, η
λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και η λιμνοθάλασσα Κοτύχι στο Νομό
Ηλείας. Όπως τονίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι υγρότοποι της
χώρας μας υποβαθμίζονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χάνεται η μοναδική
οικολογική τους αξία. Αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς, αλλοίωση και
υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, απόρριψη στερεών και εκροή αστικών
αποβλήτων, παράνομη και αυθαίρετη δόμηση, εντατικοποίηση της γεωργίας
και λαθροθηρία είναι μόνο ορισμένα από τα εντονότατα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν .

Ένας από τους σημαντικούς βιότοπους της Αρκαδίας
είναι η λίμνη Τάκα. Βρίσκεται
στη νότια πλευρά του Μαντινειακού οροπέδιου και στο
νοτιοδυτικό άκρο του Τεγεατικού κάμπου, σε υψόμετρο
657 μέτρα και έχει έκταση 12
τ. χλμ.Το όνομά της το διατηρεί από τα χρόνια της Φραγκοκρατίας. Η λίμνη
απέχει από την Τρίπολη 10 χιλ., ενώ η οδική πρόσβαση σε αυτήν γίνεται από
το χωριά Βουνό, Εύανδρο και Κερασίτσα. Περικλείεται μερικά από λόφους
με αραιή βλάστηση. Πρόκειται για λίμνη γλυκού νερού που τροφοδοτείται
από πηγές και αποστραγγίζεται φυσικά από υπόγειους ποταμούς μέσα από
καταβόθρες. Στην περιοχή υπάρχουν δύο μεγάλες και τέσσερις μικρές καταβόθρες. Για το λόγο αυτό η επιφάνειά της δε μένει σταθερή, ενώ τη θερινή
περίοδο δεν έχει νερό. Τα νερά της λίμνης μέσω των υπόγειων ποταμών τροφοδοτούν τον ποταμό Αλφειό, ενώ άλλα χύνονται στον Αργολικό κόλπο.Η
Τάκα είναι σημαντικός τόπος κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση των πτηνών. Στα μεταναστευτικά είδη περιλαμβάνονται ο Λευκοτσικνιάς, η Χαλκόκοτα και αρκετά είδη παρυδάτιων πτηνών και γλαρονιών. Αναπαραγόμενα είδη είναι ο Φιδαετός, ο Καλαμόκιρκος, ο Σπιζαετός και η Αλκυόνη.
Μπορεί επίσης κανείς να απολαύσει το όμορφο τοπίο, με τις καταπράσινες
ιτιές και τα νούφαρα, να ακούσει το κελάηδημα των υδρόβιων και να θαυμάσει από κοντά τα βουτηχτάρια, τις νερόκοτες, τους τσικνιάδες, τα φιφιά,
τις αγριόπαπιες αλλά και τους πανέμορφους κύκνους, αν είναι τυχερός. Η
αξιοποίηση της λίμνης Τάκα ήταν ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε
η περιοχή της Τεγέας. Σήμερα έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση της κατασκευής του ταμιευτήρα Τάκας και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλο έργο κατασκευής φράγματος, για την προστασία της
περιοχής από την υπερχείλιση της λίμνης και την συγκράτηση των νερών
της με στόχο στην ανάδειξή της σε σημαντικό βιότοπο και τουριστικό πόλο
(πάρκο), όπως και στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών μεγάλου τμήματος
του κάμπου του Μαντινειακού λεκανοπεδίου. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται
από κοινοτικό πρόγραμμα και αναμένεται να ενισχύσει αποτελεσματικά την
τοπική γεωργική οικονομία. Ο ταμιευτήρας είναι σχήματος κώνου και θα έχει
χωρητικότητα 12000000 κυβικά μέτρα. Το βάθος απολήψιμης στοιβάδας
νερού θα είναι 10m. Η λίμνη θα διατηρεί νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. τουλάχιστον ύψους 2 μέτρων. Ωραία θέα στην περιοχή και στη λίμνη
προσφέρει η θέση του ορεινού χωριού Κάνδαλος, που βρίκεται σε μικρή
απόσταση νότια της λίμνης
Διασώζοντας τη χλωρίδα και την πανίδα του υδροβιότοπου θα αναδειχτεί η περιοχή σε περιβαλλοντικό και τουριστικό πόλο έλξης.
Μια βόλτα στην Τάκα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τα νερά της το χειμώνα αλλά και ως το τέλος της άνοιξης φτάνουν μέχρι το χωριό Βουνό, που
γίνεται παραλιακό και ο παφλασμός του κύματος θυμίζει θάλασσα. Ο δρόμος προς τον Κάνδαλο ενθουσιάζει τον επισκέπτη, αφού περνά μέσα από
τη Λίμνη.

Η

4η Φεβρουαρίου:
Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου

παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου (UICC), που εκπροσωπεί 280 οργανώσεις σε 90 χώρες του κόσμου. Δυστυχώς ο καρκίνος αποτελεί τη σύγχρονη μάστιγα της εποχής μας.
Η εκστρατεία ενημέρωσης κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου δίνει έμφαση στην πρόληψη και στη
διαπίστωση ότι το 43% των καρκίνων μπορούν να
αποφευχθούν με τις εξής προϋποθέσεις:
* Περιβάλλον χωρίς τσιγάρο για τα παιδιά και
τους νέους.
* Φυσική άσκηση, ισορροπημένη διατροφή, υγιεινή δίαιτα και αποφυγή παχυσαρκίας.
* Αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο.
* Πληροφόρηση για τα εμβόλια που προλαμβάνουν μορφές καρκίνου.
Ίσως τελικά αυτό να είναι και το κλειδί για την αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής. Επομένως Ενημέρωση - Πρόληψη.
9η Φεβρουαρίου:: Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο
Διαδίκτυο (Internet Safety Day)
Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Internet
Safety Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο. Καθιερώθηκε με
πρωτοβουλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Βιβιάν Ρέντινγκ, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά για τους κινδύνους, που
ενυπάρχουν στον κυβερνοχώρο. Σήμερα εορτάζεται σε περισσότερες από
60 χώρες στον κόσμο η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Η ημέρα αυτή αποτελεί σταθμό προβληματισμού σχετικά με τις νέες προκλήσεις της ασφάλειας
των ανηλίκων κατά την πλοήγησή τους στον εικονικό κόσμο. Η μέρα αυτή
αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση των γονέων, έτσι ώστε πραγματικά να είναι σε θέση να προστατεύουν
τα παιδιά τους, όχι απαγορεύοντας τους, αλλά μαθαίνοντας τους να κάνουν
ορθή χρήση του διαδικτύου.

14η Φεβρουαρίου: Η Ημέρα των
Ερωτευμένων

Η

Ημέρα των Ερωτευμένων είναι μία γιορτή,
που ξεκίνησε δειλά - δειλά από την Αγγλία
τον 17ο αιώνα, έχοντας χριστιανικές και ρωμαϊκές αναφορές. Στα μέσα Φεβρουαρίου τιμούσαν

τη μνήμη του Αγίου Βαλεντίνου, ενός μάρτυρα της Πίστης, ενώ οι Ρωμαίοι γιόρταζαν τα αισθησιακά «Λουπερκάλια». Το 1840 ήταν κοινός τόπος η
ανταλλαγή, μεταξύ των ερωτευμένων, μικρών χειρόγραφων σημειωμάτων με
ευχές. Το ίδιο χρονικό διάστημα, η γιορτή διαδόθηκε και στην Αμερική, όπου
η ανταλλαγή ευχετήριων καρτών βοηθήθηκε από τη βιομηχανοποίηση και
τα φθηνά ταχυδρομικά τέλη. Με την πάροδο του χρόνου, το επιχειρηματικό
δαιμόνιο και η πολιτιστική επιβολή των αγγλοσαξόνων έδωσαν στη γιορτή
τον οικουμενικό χαρακτήρα, που γνωρίζουμε σήμερα. Η ορθόδοξη εκδοχή
του Αγίου Βαλεντίνου ακούει στα ονόματα Ακύλας και Πρίσκιλα. Πρόκειται
για ένα αγαπημένο ζευγάρι Ιουδαίων που κατάγονταν από την Πόντα και
μαρτύρησαν επί Νέρωνα. Η μνήμη τους τιμάτε στις 13 Φεβρουαρίου.

15η Φεβρουαρίου:
Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου

Η

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης
Γονέων με Καρκινοπαθή Παιδιά (ICCCPO), για την ενημέρωση της
διεθνούς κοινής γνώμης για τις παιδικές νεοπλασίες (καρκίνο). 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο πάσχουν από διάφορες μορφές καρκίνου, το 80% των
οποίων στις χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος. Στη χώρα μας, περίπου
300 παιδιά προσβάλλονται ετησίως από καρκίνο, κυρίως από λευχαιμία. Το
70% από αυτά θεραπεύεται, λόγω της επάρκειας φαρμάκων και καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού. Αντίθετα, στις χώρες του τρίτου κόσμου τα
ποσοστά θνησιμότητας είναι πολύ υψηλά λόγω της έλλειψης φαρμακευτικών και εν γένει ιατρικών μέσων.
21η Φεβρουαρίου: Η Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας
Η Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO, για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και τη διάσωση των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. Είναι αλήθεια πως στο σημερινό
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η γλώσσα είναι ένα από τα τελευταία όπλα, που
διαθέτει κάθε λαός, προκειμένου να διαφυλάξει την πολιτισμική του ιδιαιτερότητα. Αφορμή για την υιοθέτησή της το 1999 από τη Γενική Συνέλευση της
UNESCO στάθηκε η Σφαγή της Ντάκα στις 12 Φεβρουαρίου 1952, όταν
φοιτητές του Ανατολικού Πακιστάν (σημερινού Μπαγκλαντές) ξεσηκώθηκαν
για να εμποδίσουν την κατάργηση της γλώσσας τους «Μπενγκάλι» και την
υιοθέτηση της επίσημης Πακιστανής «Ουρντού». Η Αστυνομία έπνιξε τη διαμαρτυρία τους στο αίμα.

8η Μαρτίου: Η παγκόσμια μέρα της γυναίκας

Ο

ι ρίζες του γυναικείου κινήματος χάνονται στα βάθη των αιώνων. Στην
αρχαιότητα ο Αριστοφάνης τοποθετούσε τη Λυσιστράτη ‘‘μπροστάρη’’ σε ένα είδος φυλετικού πολέμου εναντίον των ανδρών, αποσκοπώντας στην παύση του πολέμου. Μερικούς αιώνες αργότερα οι Παριζιάνες
κατά τη Γαλλική επανάσταση διαδήλωναν στους δρόμους, διακηρύσσοντας
ελευθερία και ισότητα.
Στις 8 Μαρτίου 1857 στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ γυναίκες εργάτριες σε
εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας ξεχύθηκαν στους δρόμους, διεκδικώντας ίση αμοιβή για ίση εργασία με τους άντρες. Ο διεθνής χαρακτήρας της
Ημέρας της Γυναίκας καθιερώθηκε το 1910 στην πρώτη διεθνή διάσκεψη
Γυναικών στα πλαίσια της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, στην Κοπεγχάγη. Η πρόταση για μία Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας έγινε από την σημαντική Σοσιαλίστρια πολιτικό Κλάρα Ζέτκιν. Η Ζέτκιν
πρότεινε η ημέρα αυτή να αφιερωθεί στις
Αμερικανίδες εργάτριες – για τους σημαντικούς τους αγώνες – και η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από τις περισσότερες
από 100 γυναίκες – εκπροσώπους (από
17 χώρες), οι οποίες συμμετείχαν. Μεταξύ
τους ήταν οι πρώτες γυναίκες – βουλευτές στο Κοινοβούλιο της Φινλανδίας.
Την επόμενη χρονιά η Ημέρα γιορτάστηκε στις 19 Μαρτίου με μεγάλες πορείες να πραγματοποιούνται στην
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Αιτήματα ήταν να επεκταθεί το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και στις γυναίκες, ίσα
εργασιακά δικαιώματα, η καταπολέμηση των διακρίσεων κ.α.
Πρίν και κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολεμου το Γυναικείο
Κίνημα συνδέθηκε με το Αντιπολεμικό Κίνημα. Οι γυναίκες της Ρωσίας συμμετείχαν σε μαζικές διαδηλώσεις γιορτάζοντας την Ημέρα την τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου, ενώ σε όλη την Ευρώπη στις 8 Μαρτίου ή κοντά σε
αυτή την ημερομηνία διοργανώθηκαν πορείες από γυναίκες για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, την έκφραση αλληλεγγύης καθώς και εναντίον
του πολέμου.
Το 1917 κατά την Επανάσταση των Μπολσεβίκων οι Ρωσίδες συμμετείχαν μαζικά σε απεργίες και διαδηλώσεις διεκδικώντας «Ψωμί και Ειρήνη».
Αυτό έγινε την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου η οποία με το Γρηγοριανό
Ημερολόγιο «πέφτει» στις 8 Μαρτίου. Τέσσερις ημέρες αργότερα ο Τσάρος
εκθρονίστηκε και η προσωρινή κυβέρνηση παραχώρησε στις γυναίκες δικαίωμα ψήφου.
Μετά την Επανάσταση η πρωτεργάτης για τα δικαιώματα των γυναικών
Αλεξάνδρα Κολοντάι έπεισε τον Λένιν να γίνει η Ημέρα της Γυναίκας εθνική
γιορτή, πράγμα που έγινε. από το 1965 και μετά, στην ΕΣΣΔ η Γιορτή της
Γυναίκας καθιερώθηκε και ως αργία.
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη
να τιμάται στις 8 Μαρτίου, το 1975, ενώ το 1977 η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα βάσει του οποίου καθιερώθηκε να τιμώνται τα δικαιώματα
των Γυναικών και η Παγκόσμια Ειρήνη από τα κράτη – μέλη, σε όποια ημερομηνία θεωρούν πιο κατάλληλη, σε σχέση με την ιστορία και την παράδοση
του καθένα.
Υιοθετώντας αυτό το ψήφισμα τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν το ρόλο
των γυναικών στο κίνημα υπέρ της Ειρήνης, στην ανάπτυξη ενώ παράλληλα καλούν για την άρση των διακρίσεων εναντίον τους και την ενθάρρυνση
της ίσης και πλήρους συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία. Δυστυχώς
όμως, φαίνεται πως η ισότητα ανδρών και γυναικών και η καθιέρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών περιορίζονται στα όρια των χωρών του
δυτικού κόσμου. Η θέση της γυναίκας στις χώρες του Τρίτου Κόσμου δεν θα
ήταν υπερβολή να λεχθεί, πως πραγματικά νοσεί. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι περίπου 25.000 νύφες καίγονται ζωντανές κάθε χρόνο στην Ινδία
εξαιτίας ανεπαρκούς προίκας. Οι ”εμπρηστές” ανήκουν στην οικογένεια του
γαμπρού, που φροντίζουν ο φόνος αυτός να φανεί σαν ατύχημα ή σαν αυτοκτονία, έτσι ώστε ο γαμπρός να μπορέσει μετά ελεύθερα να κάνει την τύχη
του με μία πιο εύπορη σύζυγο.
Σε ένα σημαντικό αριθμό χωρών, όπως π.χ. την Ιορδανία, το Πακιστάν,
το Λίβανο, τη Συρία, το Ιράκ, αλλά και άλλες χώρες του Περσικού κόλπου,
γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμού τιμωρούνται, συχνά με φόνο, από
τους ίδιους τους συγγενείς τους, έτσι ώστε να διατηρηθεί η τιμή της οικογένειας αμόλυντη!
Σύμφωνα με τη Unicef, 100 με 140 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες
έχουν υποστεί κάποια μορφή ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων.
Μία πρακτική που σε 28 χώρες της Αφρικής εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχει απαγορευθεί με νόμο στις περισσότερες από
αυτές.
Τελικά ο θεσμός αυτός τότε μόνο θα αποκτήσει ουσιαστικό νόημα, όταν
καταστεί το εφαλτήριο καταπολέμησης των καθημερινών εγκλημάτων, που
διαπράττονται εις βάρος των γυναικών. Οι σύγχρονες εξελίξεις και η γενικότερη ηθικοκοινωνική πρόοδος επιβάλουν την ουσιαστική πραγμάτωση της
ισότητας ανδρών και γυναικών. Ας είναι, λοιπόν η 8η Μαρτίου, όχι μια επετει-
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ΘΑΝΑΤΟΙ

ατά το πρώτο τρίμηνο
του τρέχοντος έτους
2012 απεβίωσαν οι παρακάτω συμπατριώτες μας:
• Κυριαζάκος Αλέξανδρος του Αθανασίου από
το Βουνό στις 5/1/2012
• Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα του Νικολάου από την Αλέα στις
5/1/2012
• Βαμμένου Αγγελική
του Ιωάννη από το Καμάρι στις 7/1/2012
• Θανόγιαννη Χαρίκλεια
του Κωνσταντίνου από το
Καμάρι στις 9/1/2012
• Σβώλος Βασίλειος του
Παναγιώτη από το Στάδιο
στις 13/1/2012
• Κουρβέλου Δήμητρα του Βασιλείου από
την Ψιλή Βρύση στις
18/1/2012
• Κατσούλου Σταμάτα
του Φιλίππου από το Στάδιο στις 30/1/2012
• Αναγνωστόπουλος
Χρήστος του Σταύρου
από το Στάδιο στις
2/2/2012
• Γιουρούκου Σταυρούλα του Χαράλαμπους από
την Αλέα στις 2/2/2012
• Μπουζιάνη Βασιλική
Νικολάου από τις Ρίζες

στις 3/2/2012
• Γκανά Μαρίκα του Κωνσταντίνου από την Αλέα
στις 6/2/2012
• Τσιλικάς Σταμάτης του
Παναγιώτη από το Στάδιο
στις 11/2/2012
• Θανόγιαννη Αλεξάνδρα του Δημητρίου από
το Καμάρι στις 15/2/2012
• Τριανταφύλλου Ιγναντία του Αθανασίου
από την Κερασίτσα στις
22/2/2012
• Ηλιόπουλος Επαμεινώνδας του Σωτηρίου
από την Μαγούλα στις
24/2/2012
• Κωτσιοπούλου Χριστίνα του Παναγιώτη από
την Γαρέα στις 27/2/2012
• Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου από το Στάδιο στις
29/2/2012
• Δαλαμάγκας Ευάγγελος του Θεοδώρου από
το Στρίγκου στις 4/3/2012
• Γιόκαρης Δημήτριος
του Ιωάννη από την Μαγούλα στις 4/3/2012
• Μητροπούλου Ελένη
του Ευθυμίου από την
Μαγούλα στις 16/3/2012
Εκφράζουμε τα ειλικρινή
μας συλλυπητήρια στις
οικογένειες των θανόντων
και ευχόμαστε ο Θεός να
αναπαύει τις ψυχές τους.

ακού χαρακτήρα γιορτή, αλλά μια ημέρα ευαισθητοποίησης και έμπρακτων
αγώνων για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών σε
κάθε γωνιά του πλανήτη…

15η Μαρτίου: Η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή :

Η

Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή καθιερώθηκε το 1983 με
απόφαση του ΟΗΕ, σε ανάμνηση μιας ομιλίας του Αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντυ, που έθεσε τις βάσεις
του καταναλωτικού κινήματος. Στις 15 Μαρτίου 1962 ο Τζον
Κένεντυ σε μία μνημειώδη ομιλία του στο Κογκρέσο, σκιαγράφησε τα τέσσερα βασικά καταναλωτικά δικαιώματα:
* Ικανοποίηση των βασικών αναγκών,
* Ασφάλεια,
* Πληροφόρηση και
* Επιλογή.
Είπε, μεταξύ άλλων: «Καταναλωτές είμαστε όλοι».
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική μονάδα, η οποία
επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή ιδιωτική οικονομική απόφαση. Ο καταναλωτής είναι η μόνη
σημαίνουσα οικονομική μονάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσματικά οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται. Στης
μέρες μας έχει σημειωθεί πρόοδος μιας και τα δικαιώματα των καταναλωτών
και η προστασία τους κατοχυρώνονται από το νόμο. Το ΙΝΚΑ αποτελεί έναν
από τους νεοσυσταθέντες οργανισμούς, που τάσσονται υπέρ της προστασίας του καταναλωτή και της προάσπισης των συμφερόντων του.

20η Μαρτίου: Η Διεθνής
Ημέρα της Γης

Η

Διεθνής Ημέρα της Γης καθιερώθηκε το 1970 με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής του Σαν
Φρανσίσκο για να γιορταστεί το θαύμα
της ζωής στον πλανήτη Γη. Ήταν μια ιδέα
του ακτιβιστή Τζον ΜακΚόνελ, που υιοθετήθηκε και από τον ΟΗΕ. Η Διεθνής
Ημέρα της Γης είναι το αντίπαλο δέος
της Ημέρας της Γης, που γιορτάζεται στις
22 Απριλίου, με στόχο την κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών για ένα καθαρό πλανήτη. Είναι αυτονόητο πως στη
σύγχρονη εποχή που ο πλανήτης κινδυνεύει τέτοιες μέρες αποκτούν αξία
μόνο όταν συνδυάζονται με οικολογικές δράσεις που θα αποσκοπούν στην
αειφόρο ανάπτυξη.
21η Μαρτίου: Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών
Διακρίσεων
Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων
καθιερώθηκε το 1966 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε
ανάμνηση ενός τραγικού συμβάντος, που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή
γνώμη.
Στις 21 Μαρτίου 1960 η αστυνομία της ρατσιστικής Νοτίου Αφρικής
πυροβόλησε εν ψυχρώ κατά μιας διαδήλωσης φοιτητών στην πόλη Σάρπβιλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 70 άνθρωποι. Οι νεαροί διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά των νόμων του απαρτχάιντ, που είχε
επιβάλλει το καθεστώς της λευκής μειοψηφίας στη χώρα, εφαρμόζοντας τη
θεωρία της ανισότητας ανάμεσα στις φυλές.
Ο ΟΗΕ μας καλεί αυτή τη μέρα να ενώσουμε τις φωνές μας για τα θύματα του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της
μισαλλοδοξίας.
Είναι η μέρα που πρέπει να μας θυμίζει, πως η ανθρωπιά, δεν γνωρίζει
ούτε σύνορα, ούτε χρώματα, ούτε εθνικότητες.
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Η ΤΕΓΕΑ

Η ΤΕΓΕΑ ΤΟΥ 1928
Ιστορική Αναδρομή

Μ

(Από τον Γιάννη Ντουρμπέτα)

ε τη σύσταση του Νέου Ελληνικού Κράτους το 1928 η
Κυβέρνηση έπρεπε ρώτα απ’ όλα να μάθει πόσοι Έλληνες ξέμειναν μετά από τους πολύχρονους αγώνες του
ξεσηκωμού, τι χωράφια είχαν και τα καλλιεργούσαν.
Έτσι ανέθεσε τότε στον Ρήγα Παλαμίδη να κάνει τη λεγόμενη
κτηματική απογραφή του «Βιλαετίου Τριπολιτσάς» μιάς περιοχής, στην οποία περιλαμβάνεται και η Τεγέα.
Από την απογραφή αυτή αντιγράφουμε, με την σκέψη ότι η
ανάγνωσή της θα βοηθήσει τους συμπατριώτες μας να μεταφερθούν νοερώς στα χωριά τους και στους χρόνους εκείνους
των ηρωϊκών αγώνων, των στερήσεων, της φτώχιας και των κακουχιών των προγόνων τους.
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Η ΤΕΓΕΑ
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Κοπή πίτας του Συνδέσμου μας
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τους στα δύσκολα χρόνια, που βιώνει η πατρίδα μας.
Παρευρέθησαν στην ωραία αυτή εκδήλωση
πολλοί Τεγεάτες και φίλοι, καθώς και αρκετοί επίσημοι, μεταξύ των οποίων διακρίναμε τους κ.κ. Κώστα
Γείτονα, Βουλευτή, Δημήτριο Κωστόπουλο, πρώην
Βουλευτή,
Ευάγγελο
Γιαννακούρα, Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, Ζαφείρη Μπισιούλη, ΑντιδήμαρχοΤεγέας,
Γιάννη Πανούση, πρώην
Πρύτανη - Καθηγητή
Πανεπιστημίου, Δημήτρη Σούντρη, καθηγητή
Ε.Μ.Π., τους Πολιτευτές
κ.κ.Ηλία Αποσκίτη, Βασίλη Κοντομαζάνη και
Γεώργιο
Παπαηλίου,
τους πρώην Προέδρους
του Τ.Σ κ.κ. Αργύριο Αγγελάκο, Χρήστο Πολίτη
και Αθανάσιο Γέρουλα,
τον Πρόεδρο της Πανελλαδικής Ένωσης Αρκάδων κ. Γεώργιο Ζαραφέτα,
την Πρόεδρο Αρκάδων Χαλανδρίου κ. Άννα Βυτινάρου κ.α.
Την εκδήλωση προλόγισε η Γεν. Γραμματέας
του Τ.Σ κ. Ελένη Ανδριανοπούλου, η οποία παρουσίασε και τον κύριο ομιλητή, τον καθηγητή του Ε.Μ.Π κ.
Δημήτριο Σούντρη, του οποίου η ομιλία με κύριο θέμα
ήταν λίαν επίκαιρη, συναρπαστική και διαφωτιστική,
παρά την κάποια πρωτοτυπία της, αλλά η παρουσίαση
του συμπατριώτη μας καθηγητή απέσπασε την προσοχή και τα χειροκροτήματα όλων των παρισταμένων.
Ακολούθησε στη συνέχεια η ομιλία του Προέδρου του Τ.Σ κ. Βασ. Ψυχογυιού, ο οποίος είπε:
Κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, Κύριε
Αντιδήμαρχε, κκ. Πολιτευτές, κκ Καθηγητές Πανεπιστημίου, κύριοι πρώην Πρόεδροι του Τεγεατικού Συνδέσμου, κκ
Πρόεδροι Συλλόγων, Αγαπητοί Τεγεάτες και Τεγεάτισσες,
Προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου, σας καλωσορίζω και ευχαριστώ θερμά για
την παρουσία σας.
Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί πλέον παράδοση
του Συνδέσμου. Ειδικά δε φέτος έρχεται σε μια ιδιαίτερα
δύσκολη περίοδο για την χώρα μας, αλλά παρά ταύτα δηλώνει απερίφραστα ότι ο Τεγεατικός Σύνδεσμος καταφέρνει και θα συνεχίσει την πλούσια δράση του.
Με την εκδήλωση αυτή θέλει να δώσει μια νότα
αισιοδοξίας και να θυμίσει ότι θεσμοί σαν τον Τεγεατικό
Σύνδεσμο μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και να αποτελέσουν θύλακες αντίστασης στα θλιβερά
για τον τόπο μας γεγονότα που καθημερινά δυστυχώς βιώνουμε.
Το έργο του Τεγεατικού δεν είναι εύκολο.
Είναι το ίδιο και περισσότερο δύσκολο από αυτό

που καθημερινά αντιμετωπίζουμε στην προσωπική μας
ζωή. Και αυτό γιατί ΘΕΛΕΙ χρόνο, ΘΕΛΕΙ διάθεση, ΘΕΛΕΙ
μεράκι και βέβαια ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ. Έχουμε όμως χρέος να συνεχίσουμε την
παράδοση.
Μαζί με τις ευχές όλων μας και την νότα αισιοδοξίας που θέλουμε να δώσουμε μέσα από την βράβευση
των Εισαχθέντων και των Πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, θέλουμε
να δώσουμε και το στίγμα της ελπίδας στην νέα γενιά για
την συνέχιση της πνευματικής προόδου.
Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια και δύναμη, να
πολεμήσουν για το καλύτερο στο νέο περιβάλλον που διαμοφώνεται.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Τεγεάτη Καθηγητή
του ΕΜΠ Δημήτρη Σούντρη, που απεδέχθη την πρόσκλησή μας για να είναι ο κεντρικός ομιλητής της σημερινής

εκδήλωσης.
Ακόμη ευχαριστούμε την Χορωδία «Αρμονικό Εργαστήρι», που πλαισιώνει μελωδικά την εκδήλωσή μας.
Τέλος ευχαριστούμε όλους εσάς, για την σημερινή σας παρουσία.
Χρόνια Πολλά και υγεία για το 2012 !!!.

Σ

τη συνέχεια ακολούθησαν οι βραβεύσεις και η
ωραία αυτή εκδήλωση έκλεισε με τα επιλεγμένα
εύηχα τραγούδια της πολυπληθούς χορωδίας «Αρμονικό Εργαστήρι» υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού Ανδρέα Καρμπονέ, την οποία ευχαριστούμε και
πάλι για την μουσική πανδαισία της ημέρας, η οποία
ολοκληρώθηκε με το κόψιμο της πίτας, που ανέδειξε
μοναδική τυχερή την Εφη Αντωνοπούλου, μέλος του
Δ.Σ του Τ.Σ.

ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Π

ανηγυρική ατμόσφαιρα παρουσίασε η φετεινή μας εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Συνδέσμου μας την 5η Φεβρουαρίου 2012 στην αίθουσα του ξενοδοχείου NOVOTEL.
Η εθελοντική συμμετοχή της χορωδίας ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ εκτελώντας ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων, προσέδωσε ένα ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση προς ευχαρίστηση όλων μας.
Το Αρμονικό Εργαστήρι τραγούδησε υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού Ανδρέα Καρμπονέ, που κατ’
επανάληψη στο παρελθόν έχει παρευρεθεί σε εκδηλώσεις του Συνδέσμου μας. Η τελευταία συναυλία δόθηκε
στο περίπτερο του Συνδέσμου στην Παλαιά Επισκοπή τον Ιούνιο του 2011.
Αν και η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου ετήρησε σιωπή στην μουσική εκδήλωση του Ιουνίου 2011,
ο απόηχος της χορωδιακής μελωδίας ενταγμένος μέσα σε ένα καταπράσινο και μαγευτικό τόπο, έμεινε για
πάντα στην μνήμη όλων των ακροατών που παρευρέθησαν σ’ αυτήν την χορωδιακή γιορτή μουσικής για να
θυμίζουν ότι σε μια δύσκολη εποχή υπάρχουν ακόμη κάποιοι που προσπαθούν να κάνουν έργο και πολιτισμό
στον τόπο μας.
Ο πρόεδρος της χορωδίας Αντώνης Μελανίτης δήλωσε ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε μελλοντικές
εκδηλώσεις που θα οργανωθούν από τον Σύνδεσμό μας.
Τον ευχαριστούμε πολύ και ελπίζω σύντομα να ξανασυναντηθούμε στην ΤΕΓΕΑ μας!
Δημήτριος Νικ. Βεργόπουλος

«Κούλουμα 2012» Στην Παλαιά Επισκοπή
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Τις εκδηλώσεις τίμησαν ακόμα με την
παρουσία τους αρκετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και πολλοί Τοπικοί Σύμβουλοι της Τεγέας.
Τα εδέσματα που προβλέπονται για
την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας προσφέρθηκαν δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες της γιορτής και συγκεκριμένα
υπήρχαν η παραδοσιακή λαγάνα, φασολάδα, ταραμοσαλάτα, ελιές, χαλβάς,
τουρσιά και άφθονο κρασί.
Για τα παιδιά υπήρχε μεγαλύτερη έκπληξη δημιουργώντας ενθουσιασμό και
παιχνίδια με την παρουσία ξυλοπόδαρου
και κλόουν, οι οποίοι διασκέδασαν τους
μικρούς μας φίλους επί αρκετές ώρες.
Μοιράστηκαν επίσης στα παιδιά πολύχρωμοι χαρταετοί, που όμως λόγω του

άσχημου καιρού δεν μπόρεσαν να τους
πετάξουν στον ουρανό. Ελπίζουμε να
τους πέταξαν κάποια άλλη μέρα για να
τηρήσουν το έθιμο.

Η

χορευτική ομάδα του Τεγεατικού
Συνδέσμου διασκέδασε τους παρευρισκόμενους με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, παρασύροντας όλο τον κόσμο σ’ ένα κεφάτο
γλέντι, που κράτησε ως τις πρώτες απογευματινές ώρες, σε πείσμα του καιρού,
καθώς νιφάδες χιονιού έπεφταν πυκνά
μετά το μεσημέρι.
Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος ευχαριστεί
όλους όσους συνέβαλαν και βοήθησαν για την πραγματοποίηση αυτής της
γιορτής (μέλη και εργαζόμενους), καθώς
επίσης την χορευτική ομάδα του με επικεφαλής τον χοροδιδάσκαλο κ. Γιάννη

Θεοδωρακόπουλο.
Ο Τ.Σ. πάντα πρωτοπόρος στις παραδόσεις και τα έθιμα του τόπου και της
πατρίδας μας, θα εξακολουθήσει με την
ίδια δυναμική να κρατήσει ζωντανή την
παράδοση, τιμώντας την ιδιαίτερη πατρίδα μας και τους κατοίκους αυτού του
ιστορικού τόπου, περισσότερο τώρα που

χρειάζεται από όλους μας αλληλεγγύη,
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλοι
μαζί την ιδιαίτερα δυσάρεστη και επίπονη οικονομική κρίση.
Καλή Σαρακοστή και Καλό Πάσχα σε
όλους.
Παναγιώτης Γιαννιός
Β΄ Αντιπρόεδρος Τ.Σ
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ταίο χρόνο, να ευχαριστήσω τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί
πραγματικά, με όσο χρόνο διέθετε ο
καθένας συμμετείχε στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων των Διοικητικών
Συμβουλίων. Θεωρώ ότι η λειτουργία
του Συμβουλίου ήταν μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού, ήταν αρκετά
ουσιαστική σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις και σε ό,τι αφορά τη διατήρηση
της λειτουργίας του Συνδέσμου.
Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω
το προσωπικό του Τεγεατικού, για τη

επόμενα χρόνια ο Τεγεατικός είναι σε
μια καμπή και το κυριότερο πράγμα
και η υποχρέωση που έχουμε σε όλη
αυτή την ιστορία είναι να διατηρηθεί
ο Τεγεατικός Σύνδεσμος ζωντανός.
Να θυμίσω ότι το έτος ίδρυσης
του Τεγεατικού το 1883 συμπίπτει με
μία ανάλογη οικονομική κρίση που
είχε περάσει η Ελλάδα τη δεκαετία
από το 1885 μέχρι και το 1900. Και
τότε υπήρχαν δανειστές από το εξωτερικό, υπήρχε μία τριάδα δανειστών
οι οποίοι είχαν δανείσει την Ελλάδα
με ένα αντίστοιχο Μνημόνιο. Αυτά
ως προς την κατάσταση, αλλά από
την άλλη η ιστορία του Τεγεατικού

Από την τελετή παραλαβής – Παράδοσης του νέου Δ.Σ

συνεισφορά του στη λειτουργία του
Συνδέσμου τον τελευταίο χρόνο.
Το 2011 ήταν για όλους μας μία
δύσκολη χρονιά και από τη στιγμή
που είναι δύσκολη χρονιά για όλη
την Ελλάδα και για εμάς τους ίδιους,
το ίδιο συνέβη και στον Τεγεατικό
Σύνδεσμο. Ήταν μία χρονιά που είχαμε να διαχειριστούμε πράγματα που
ξεκινώντας τη διετία δεν μπορούσα-

μάλλον δείχνει ότι αυτό το Σωματείο,
αυτός ο κοινωφελής οργανισμός έχει
καταφέρει να είναι ζωντανός σε πάρα-πάρα πολύ δύσκολα χρόνια και
με τη συνεισφορά αυτών που τότε
διοικούσαν αλλά και στήριζαν τον
Τεγεατικό Σύνδεσμο, το ίδιο έχουμε
κι εμείς χρέος να πράξουμε σήμερα,
τόσο εμείς μέχρι τώρα όσο και η επόμενη Διοίκηση που θα προκύψει στις
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με ούτε να τα φανταστούμε. Κανένα
σχεδόν θέμα που απασχολούσε το
Σύνδεσμο δεν είχε μία φυσιολογική
ροή. Άρα σε κάθε θέμα υπήρχε και
κάτι καινούργιο και στα περισσότερα
θέματα υπήρχε η σκιά αυτής της κατάστασης που βιώνουμε όλοι.
Επομένως και το 2011 αλλά και
τα επόμενα χρόνια, κατά τη γνώμη
μου, είναι χρόνια που ο Τεγεατικός
Σύνδεσμος θα περάσει μία καμπή. Η
καμπή που θα περάσει έχει να κάνει
με τη διατήρηση και τη διαιώνισή
του, όπως θα περάσουν και πάρα
πολλοί φορείς και πάρα πολλά Σωματεία. Είμαστε σε μία λογική που
δεν ξέρουμε ποιοι Οργανισμοί, ποια
Σωματεία, ποιες οντότητες του κράτους θα υπάρχουν σε δύο, σε τρεις,
σε έξι μήνες, σε ένα χρόνο. Άρα, λοιπόν, αυτό που πρέπει να βάλουμε
όλοι καλά στο μυαλό μας είναι ότι τα

19 του μήνα...»
Στην συνέχεια ο επικεφαλής
της Εξελεκτικής Επιτροπής κ. Νίκος
Μανδράκος, αφού ανέγνωσε την
σχετική Έκθεση και εισηγήθηκε την
έγκριση των πεπραγμένων τοποθετήθηκε ώς εξής :
«Κυρίες, κύριοι, θέλω να συγχαρώ το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που υιοθέτησε πρότασή μου
της προηγούμενης Γενικής μας Συνέλευσης στις 21-2-2010 και ανέθεσε
στον εμπνευστή και δημιουργό του
Λαογραφικού Μουσείου Παλαιάς
Επισκοπής, κύριο Κώστα Αθανασόπουλο, τον οποίο εγκάρδια συγχαίρω
για την καταγραφή και αξιοποίηση
του αρχείου του Τεγεατικού Συνδέσμου στο υπόγειο των γραφείων
μας, καθώς και στον πέμπτο όροφο.
Ήταν ακίνητα τα στοιχεία αυτά επί

125 χρόνια.
Δεύτερο, που εξέδωσε, το Διοικητικό Συμβούλιο, την εφημερίδα
μας Τεγέα.
Τρίτο, που ανέθεσε σε Επιτροπή
οκτώ ατόμων με την εποπτεία του
Β’ Αντιπροέδρου του Συνδέσμου
μας, κυρίου Παναγιώτη Γιαννιού, τον
οποίο εγκάρδια επίσης συγχαίρω και
καταγράφηκαν τα υλικά της αποθήκης στην Οικοκυρική Σχολή.
Τέταρτο, που ξεκίνησε την εκκαθάριση του Μητρώου μελών
Ανανεώνω επιγραμματικά τις
προτάσεις μας της 21-2-2010, με την
παράκληση να πραγματοποιηθούν.
Πλήρης αναθεώρηση μητρώου μελών, σκεπή κτιρίου Οικοκυρικής Σχολής κλπ.»
Η Γενική Συνέλευση συνεχίστηκε σε πολύ καλό κλίμα με σειρά τοποθετήσεων και προτάσεων
σχεδόν από όλους τους παρευρισκόμενους και χαρακτηρίζεται σαν
μια από τις πιο ομαλές και γόνιμες
στην ιστορία του Συνδέσμου, αφού
επικράτησε πλήρως Δημοκρατικό
κλίμα, ελεύθερη διατύπωση απόψεων, πολλές στιγμές υπήρξε και
διάλογος, αλλά σε κανένα σημείο
δεν υπήρξαν μη κόσμια σχόλια ή
έλειψη σεβασμού στους ομιλητές.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε
με την κατάθεση προτάσεων προς
έγκριση από την Γενική Συνέλευση
της 19ης Φεβρουαρίου, αλλά και
την υποβολή υποψηφιοτήτων για
της Αρχαιρεσίες της επόμενης Κυριακής.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
2012-2014
Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης συζητήθηκαν όλες οι προς
έγκριση από την Γενική Συνέλευση
προτάσεις, που προέκυψαν από την
Συνεδρίαση της 12-2-2012.
Μετά από συζήτηση η Γενική
Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
να προχωρήσει στα παρακάτω :
● Να προβεί σε σύμβαση παραχώρησης του γηπέδου στην Παλαιά
Επισκοπή προς το Δήμο Τρίπολης
ή άλλο φορέα της Τοπικής Αυτοδι-
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οίκησης ή του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα, ο οποίος θα
δεσμευτεί ως προς την κατασκευή
τεχνητού χλοοτάπητα.
● Να προβεί σε αξιοποίηση του
κτήματος και της οικίας Μπούρη
στις Ρίζες Τεγέας, με την μέθοδο της
συμβάσεως παραχώρησης.
● Να εξετάσει την δυνατότητα και
στην συνέχεια να προχωρήσει στην
τοποθέτηση συστήματος φωτοβολταϊκών στην ταράτσα της Οικοκυρικής.
● Να πράξει τα νόμιμα προς το συμφέρον του Συνδέσμου αναφορικά
με την σύμβαση παραχώρησης του
οικοπέδου της οδού Ζαλόγγου και
να εξετάσει την δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης της διάρκειας
παραχώρησης και των γενικότερων
όρων της υφιστάμενης σχετικής
σύμβασης.
● Να εξετάσει την δυνατότητα και
να προχωρήσει στην οργάνωση και
λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου στην Τεγέα.
Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για
την χρήση 2011 και το απάλλαξε
από κάθε ευθύνη.
Μετά το πέρας των εργασιών
της Συνέλευσης διεξήχθησαν οι
εκλογές σε ένα ήπιο και πολιτισμένο κλίμα, χωρίς παρατράγουδα και
αντεγκλίσεις.
Παρά τις αντιξοότητες που η
συγκυρία έχει επιβάλει και την γενικότερη κατήφεια που έχει κλείσει
τον κόσμο στα σπίτια του και παρά
τα εν γένει οικονομικά προβλήματα,
προσήλθαν στα γραφεία του Συνδέσμου στην οδό Αριστοτέλους εκατό

πενήντα πέντε (155) Τεγεάτες και
ψήφισαν για την ανάδειξη του Νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή
εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την συνδεσμική περίοδο
2012 – 2014, το οποίο αναλυτικά
παρουσιάζεται στον κάτω δεξιά
πίνακα:
			

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μανδράκος Ι. Νικόλαος, Συντ.Εθν.Τράπεζας, Μανθυρέα, 95 ψήφοι
Ηλιοπούλου Βασιλική, Εκπαιδευτικός Β’/
βάθμιας, Καμάρι, 84 ψήφοι
Γιαννιάς Α. Γρηγόρης, Συντ/χος IKA , Κάνδαλος,53 ψήφοι

Ο

επανεκλεγείς Πρόεδρος Βασίλης Ψυχογυιός, μετά την
εξαγωγή των αποτελεσμάτωνδήλωσε :
«Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Τεγεάτες και μέλη του
Τεγεατικού Συνδέσμου για την ευρεία εμπιστοσύνη που έδειξαν στο
πρόσωπό μου, αλλά και στο σύνολο των εκλεγέντων μελών του Δ.Σ.
Μέλη που είναι όλοι εξαιρετικοί,
επιτυχημένοι επαγγελματίες και
ικανοί επιστήμονες, καταξιωμένοι
ο καθένας στο χώρο του. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Νέο ΔΣ αποτελείται από ένα εξαιρετικό μίγμα έμπειρων και νέων μελών. Το μίγμα αυτό
ηλικιακό, ειδικοτήτων και εμπειρίας
κατά την άποψή μου θα δώσει νέα
πνοή στον ιστορικό Σύνδεσμο.
Βέβαια η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά πιστεύω πως θα
υπάρξει καλή συνεργασία, νέες ιδέες και στο τέλος ένα αξιοπρόσεχτο
έργο. Έργο που θα βοηθήσει στην
ευρύτερη ανάταση της Τεγέας, αλλά
και των Τεγεατών της Αθήνας.»

ΟΝΟΜΑ - ΑΞΙΩΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΓ.`

ΨΗΦΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ψυχογυιός Δ. Βασίλειος

Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc

Στάδιο

127

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
Πετρόπουλος Ι. Γεώργιος (Α’)
Γιαννιός Γ. Παναγιώτης (Β’)

Επιχειρηματίας
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Στρίγκου
Ρίζες

93
85

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ανδριανοπούλου -Νασιοπούλου Π. Ελένη Συντ/χος Εκπαιδευτικός

Μαγούλα

102

ΤΑΜΙΑΣ
Παπαηλίου Γ. Νικόλαος

Ελ.Επαγγελματίας

Καμάρι

92

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πορτιάς Ε. Αθανάσιος

Έμπορος

Στάδιο

103

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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25η Μαρτίου: Επέτειος εθνική και θρησκευτική

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Της στήλης αυτής επιμελείται το μέλος του Δ.Σ. κ. Νίκος Σκαλούμπακας,
Βιοχημικός πρ. Δ/ντής του Εθν. Κέντρου Παρασκευής Παραγωγών Αίματος.

Α

πό την Άλωση της Κων/
πολης στις 29 Μαρτίου
1453 και για 400 ολόκληρα χρόνια οι Έλληνες ζούσαν κάτω
από τον τουρκικό ζυγό. Όλα αυτά
τα χρόνια ο ελληνικός λαός, που
δεν ανέχεται τη σκλαβιά και έχει
μάθει να αγωνίζεται για την ελευθερία του, είχε αρχίσει να προετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα της
αποτίναξης του τουρκικού ζυγού.
Το κίνημα του Διαφωτισμού και
οι ιδέες που προέβαλε η Γαλλική
Επανάσταση [1879] αποτέλεσαν
το εφαλτήριο για τους Έλληνες,
εντός και εκτός Ελλάδος , που με
κεντρικό σύνθημα τους «Ελευθερία-Ισότητα-Αδελφότητα»
ξεκίνησαν την ανασύνταξη των
δυνάμεων τους, με τελικό σκοπό
την Επανάσταση. Σημαντικό ρόλο
στην οργάνωση και την προετοιμασία του Αγώνα διαδραμάτισε η
Φιλική Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε
στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 στην
Οδησσό της Ρωσίας από τους Ξάνθο, Τσακάλωφ και Σκουφά. Μετά
το θάνατο του τελευταίου τη θέση
του ανέλαβε ο Σέκερης και «Γενικός Επίτροπος της Αρχής» χρίστηκε ο Αλέξανδρος Υψηλαντης.
Σκοπός της Φιλικής Εταιρείας ήταν
να προετοιμάσει το λαό, ώστε να
προχωρήσει στο μεγάλο βήμα της
επανάστασης, με απώτερο στόχο
την απελευθέρωση της πατρίδας.
Στις 25 Μαρτίου 1821 στη
Μονή Μεγίστης Λαύρας στα Καλάβρυτα ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός σήκωσε το λάβαρο
της Επανάστασης.
Η Ελληνική επανάσταση με αρχηγούς και πρωτεργάτες της τους
Κολοκοτρώνη, Μιαούλη, Ανδρούτσο, Κανάρη, Μπουμπουλίνα και Μακρυγιάννη είναι πλέον
γεγονός. Η φράση του στρατηγού
Μακρυγιάννη «Είμαστε εις το
εμείς και όχι εις το εγώ» αποτυπώνει την ενότητα του έθνους μας,
που μάχεται αγωνιζόμενο, ως ένα
σώμα, ως μια ψυχή για μιας ώρας
ελεύθερη ζωή, όπως είχε πει ο Ρήγας Φεραίος.
Η Επανάσταση του 1821 κατέληξε στην υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου, με την οποία
για πρώτη φορά αναγνωριζόταν
ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Δυο
χρόνια αργότερα ορίστηκαν και
τα σύνορα του νεοσύστατου κράτους. Η γραμμή Αμβρακικού - Παγασητικού αποτελούσε τα σύνορα
μας, ενώ από τα νησιά του Αιγαίου
στην Ελλάδα ανήκαν μόνο οι Σποράδες και οι Κυκλάδες.
Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου ως εθνικής εορτής καθιερώθηκε στις 15 Μαρτίου 1938, οπότε
και τελέστηκε δοξολογία στην
Αγία Ειρήνη στην οδό Αιόλου.
Έκτοτε η μέρα αυτή αποτελεί μια
από τις δυο εθνικές μας επετείους
και επίσημη αργία του κράτους. Η
μέρα αυτή είναι μέρα μνήμης και

Υπέρταση στην Ελλάδα

Πόσο εφικτή είναι η ρύθμιση
της πίεσής μας το 2011; Τί άλλαξε;

Δημήτριος Ρίχτερ, MD, FESC,FAHA, Διευθυντής Β΄Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών,
Μέλος Δ.Σ. ΕΛ. Ι.ΚΑΡ. , Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας.

Η

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ
(Αφιερωμένο στον Ρήγα Φεραίο τον Βελεστινλή)
ο οποίος έριξε πρώτος τον
σπόρο, για μιας ώρας ελεύθερη ζωή
Εορτή των Χριστουγέννων,
Θεσσαλοί ελειτουργούντο
εις χωρίον μονωμένο,
εις απόκεντρον Ναόν,
προσκυνούντες έναν μόνο
τρισυπόστατον Θεόν.
Τελειώνει η λειτουργία
και χαρμόσυνοι εξήλθον
χωρικοί, πλην αγγαρεία
τους προσμένει η ποταπή,
τον Ναόν είχον ζωσμένον,
οπλοφόροι σκυθρωποί.
Εποχή μακράς δουλείας,
ευπρεπώς ενδεδυμένος,
ήλθε τότε νεανίας,
να ιδεί τους συγγενείς.
δεν του είπαν καλώς ήλθες,
δεν τον φίλησε κανείς.
Με την μάστιγα δαρμένοι,
ωσάν κτήνη οι χωρικοί
και ο νέος λυπημένος,
τους εκοίταζεν εκεί.
Και ιδού τον πλησιάζει,
βάρβαρος μαστιγοφόρος
και λοξά – λοξά κοιτάζει
και του λέει με οργή.
Σκύψε κάτω και φορτώσου
Σκύψε κτήνος εις την γη
Ρίπτει πλήρες νομισμάτων,
έν βαλάντιον ο Νέος,
αλλ’ ο βάρβαρος φρυάτων,

απόδοσης τιμών στους ήρωες του
21, που έδωσαν τη ζωή τους για το
σημαντικότερο όλων των αγαθών,
την ελευθερία. Γιατί ζωή ανελεύθερη, είναι ζωή μισή !!!
Η 25η Μαρτίου, όμως, πέρα
από εθνική επέτειος, παρουσιάζει
έντονο ενδιαφέρον και από θρησκευτικής απόψεως. Την ημέρα
αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη χαρμόσυνη είδηση, που
μετέφερε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ
στη Μαρία, που ζούσε στη Ναζαρέτ και ήταν αρραβωνιασμένη με
τον Ιωσήφ. Όταν εκείνη απόρησε,
πως θα μπορούσε από μόνη της να
τεκνοποιήσει, τότε Αρχάγγελος την καθησύχασε λέγοντας της, πως
με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος θα φέρει
στον κόσμο τον Υιό του
Θεού.
Ο Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου αποτελεί μια
από τις μεγαλύτερες
γιορτές της Ορθοδοξίας,
καθώς σηματοδοτεί τη
γέννηση του Ιησού Χριστού. Αξίζει να αναφερ-

τον ωθεί αγριωπά
και του δείχνει το φορτίο
και την μάστιγα κτυπά.
Φορτωμένος σάκκον σίτου
βουτηγμένος εις την λάσπη,
εσταμάτα η ψυχή του
φορτισμένη από θυμό
κι’ έναν ένοιωσε μ’ ωδίνη
απ’ τα βάθη στεναγμό.
Οσοι οι κόκκοι του φορτίου,
τόσους σπόρους θα σκορπίσω
εις τα σπλάχνα του θηρίου,
που με νύχια αιματηρά,
απ’ τριών μακρών αιώνων,
μας σπαράσσει την καρδιά.
Την επαύριον με πύραν
και με ράσον καλογήρου,
επλανάτω κρούων λύραν,
με χορδάς μονάχα τρείς
και αι χορδαί της λύρας ήσαν
ΔΟΞΑ – ΠΙΣΤΗ και ΠΑΤΡΙΣ
Ετσι άρχισε να ψάλλει
διάφορους ψαλμούς γνωστούς
και δυνάμωνε την πάλη
ο Μικρός τους Δυνατούς.
Ούτος έρριξε τους σπόρους,
όπου σήμερον ανθίζουν,
αλλ’ απ’ άνδρας αιμοβόρους,
εύρε βάσανα σκληρά
κι εκυλίσθη ματωμένος
εις του Ιστου τα νερά.
Διαβάται από τότε
ασκεπείς στο Βελιγράδι
σκύβουν και φιλούν το χώμα
και την άμμον της ακτής,
όπου έπεσεν ο ΡΗΓΑΣ,
ο ΤΥΡΤΑΙΟΣ ποιητής.

θεί, πως λόγω του χαρμόσυνου και
εορταστικού για τη χριστιανοσύνη μηνύματος της ημέρας αυτής,
η Εκκλησία επιτρέπει την βρώση
ψαριών την ημέρα αυτή, ακόμα κι
αν συμπίπτει με κάποια ημέρα της
Μεγάλης Εβδομάδας.

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
Ρήγας Φεραίος δεν υπήρξε
μόνο ο Πρωτομάρτυρας, ο
οραματιστής, ο κήρυκας
του Ξεσηκωμού, ο πολιτικός νους,
ο κατηχητής του γένους, αλλά και ο
πνευματικός άνθρωπος με τις ανησυχίες, τις αναζητήσεις, τους ιδεολογικούς του προσανατολισμούς,
το πλούσιο συγγραφικό έργο, του
οποίου αποσκοπούσε να μετουσιώσει τη θεωρία σε πράξη.
Σκοπός της εργασία μας αυτής
είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τον
φωτισμένο πατριώτη Ρήγα, τον
πνευματικό άνθρωπο που με το
συγγραφικό του έργο, πολέμησε
την αμάθεια, βοήθησε στην ανάταση του Γένους, πρόσφερε στα
εκπαιδευτικά πράγματα της εποχής του.

Ο

αρτηριακή υπέρταση είναι ένας από τους πιο σοβαρούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου παγκοσμίως και τα ποσοστά εμφάνισής της συνεχώς
αυξάνονται. Η υπέρταση καταστρέφει τις αρτηρίες προκαλώντας στενώσεις ή
ανευρύσματα και κουράζει την καρδιά, με αποτέλεσμα να οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια. Σύμφωνα με δεδομένα από το «Μήνα της Χοληστερόλης» του
ΕΛ.Ι.ΚΑΡ, σε 50.000 ενηλίκους στην Ελλάδα, το 25% του πληθυσμού αυτού είναι
υπερτασικοί. Και σύμφωνα με «Μελέτη ΑΤΤΙΚΗ» του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου το 37% των ανδρών και το 25% των γυναικών στη χώρα μας εμφανίζουν
αυξημένες τιμές της αρτηριακής πίεσης. Αν λάβουμε υπ’ όψιν το γεγονός ότι η
συχνότητα της υπέρτασης αυξάνεται με την ηλικία, θα πρέπει, καθώς ανεβαίνει
συνεχώς ο μέσος όρος επιβίωσης παγκοσμίως, να αναμένουμε και αντίστοιχη
αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της νόσου.
Η γνώση ότι η ιδανική αρτηριακή πίεση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
όριο των 120/80mmHg προέκυψε από τα πορίσματα μεγάλων επιδημιολογικών μελετών, στις οποίες αποδείχθηκε ότι πρόσωπα με αρτηριακή πίεση (μεγάλη) 120 mm Hg είχαν μικρότερη πιθανότητα να πάθουν καρδιοεγκεφαλικά
επεισόδια από εκείνα που είχαν αρτηριακή πίεση (μεγάλη) 130 mmHg.
Πάντως η πίεση θα πρέπει να είναι …140mmHg η συστολική και
…90mmHg η διαστολική στο γενικό πληθυσμό και μέχρι 130/80 mmHg στους
διαβητικούς και όσους πάσχουν από στεφανιαία νόσο ή διατρέχουν ιδιαίτερα
υψηλό κίνδυνο να την εμφανίσουν.
αρτηριακή πίεση δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια του 24ώρου, αλλά
διακυμαίνεται αναλόγως της δραστηριότητας του κάθε προσώπου. Κατά
τη σωματική άσκηση, την κίνηση, τη συγκίνηση και το στρες η πίεση ανεβαίνει,
ενώ αντιθέτως, κατά την ανάπαυση ή το βαθύ ύπνο ελαττώνεται και ξανανεβαίνει κατά τις πρωινές ώρες, λίγο πριν το ξύπνημα. Πολλές φορές ακόμα και η θέα
του γιατρού με την άσπρη μπλούζα προκαλεί σε πολλούς αύξηση της πίεσης,
γεγονός το οποίο θεωρείται προ- στάδιο αρτηριακής πίεσης.
Για να ονομάσουμε όμως κάποιον άνθρωπο υπερτασικό πρέπει να έχουμε
συστηματική άνοδο της αρτηριακής του πίεσης πάνω από τα επίπεδα που θεωρούμε για αυτόν φυσιολογικά. Η στιγμιαία άνοδος της πίεσης, συνέπεια του
έντονου στρες, δεν μας κατατάσσει στην κατηγορία των υπερτασικών. Είναι
ανησυχητικό μακροπρόθεσμα να έχουμε συστηματική πίεση 145/95 mmHg
αλλά δεν μας ανησυχεί, ούτε χρειάζεται καμία άμεση θεραπεία η στιγμιαία
άνοδος της πίεσης 170/100 mmHg.
To πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας υπερτασικός είναι να αλλάξει,
στο μέτρο του δυνατού, τις καθημερινές βλαπτικές του συνήθειες. Είναι σημαντικό για παράδειγμα στην περίπτωση που κάποιος είναι παχύσαρκος να χάσει
σωματικό βάρος με σωματική άσκηση και σωστή δίαιτα, η οποία έχει επίκεντρο τη φυτική διατροφή που συμπληρώνεται με ψάρια και πουλερικά, αποκλείοντας τα γλυκά και τις τροφές με πολλά αμυλούχα (ψωμί, πατάτες κ.λ.π.)
Η σωστή δίαιτα του υπερτασικού ασθενούς πρέπει να συμπληρώνεται με
ελάττωση της πρόληψης νατρίου, δηλαδή με την ελάττωση του αλατιού και
των αλμυρών φαγητών. Εξυπακούεται ότι, παράλληλα, πρέπει να αποφεύγεται η διατροφή με λιπαρές τροφές και οινοπνευματώδη, τα οποία αυξάνουν τη
θερμιδική αξία των τροφών.
ίναι σημαντικό επίσης να πεισθεί ο ασθενής να διακόψει το κάπνισμα για να
προστατεύσει ακόμα περισσότερο τα ήδη επιβαρυμένα αγγεία του. Άλλωστε έχει βρεθεί σαφής συσχέτιση του καπνίσματος με την άνοδο της αρτηριακής πίεσης, αλλά ανεξαρτήτως τούτου το κάπνισμα είναι σοβαρός
παράγων καρδιαγγειακού κινδύνου και προστιθέμενος στην υπέρταση πολλαπλασιάζεται ο κίνδυνος καρδιαγγειακού επεισοδίου.
Εάν, παρ’ όλα αυτά, η αρτηριακή πίεση εξακολουθεί να παραμένει υψηλή, τότε αποφασίζεται η έναρξη της φαρμακευτικής
θεραπείας.
Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα αντιπερτασικά φάρμακα είναι τα διουρητικά, οι β- αναστολείς, οι αναστολείς του
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, οι ανταγωνιστές των
υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ, οι ανταγωνιστές των διαύλων ασβεστίου, οι αναστολείς της ρενίνης και τα κεντρικώς δρώντα φάρμακα.
Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες φαρμάκων έχει ξεχωριστό τρόπο
δράσης, καθώς και τις δικές της ενδείξεις και αντενδείξεις. Ο γιατρός
καλείται να επιλέξει αφ’ ενός κατηγορία και αφετέρου την ουσία με τις
κατάλληλες ενδείξεις, ανάλογα με τον ασθενή που έχει απέναντί του,
καθώς δεν έχουν όλες οι ουσίες μίας κατηγορίας τις ίδιες ενδείξεις.
Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, που επιτυγχάνεται με τη χρήση αντιπερτασικών φαρμάκων, έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση των επιπλοκών της
υπέρτασης και τη σημαντική μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και
θνητότητας. Μάλιστα, όπως έχει αποδειχθεί από μεγάλες μελέτες επιβίωσης,
όσο πιο γρήγορα επιτευχθεί αυτή η ρύθμιση τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος.
Η ρύθμιση όμως είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα επίπεδα ρύθμισης παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας δεν ξεπερνούν το 30-35%
των υπερτασικών. Οι λόγοι για αυτήν την αποτυχία είναι πολλαπλοί. Ένας από
τους κυριότερους είναι η μη συμμόρφωση του πάσχοντος με τη φαρμακευτική του αγωγή. Μάλιστα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των δισκίων που πρέπει να
παίρνει κάποιος, τόσο ελαττώνεται η συμμόρφωσή του, δηλαδή ξεχνά ή αρνείται να πάρει τα φάρμακά του.
τους περισσότερους χρειάζονται συνδυασμοί φαρμάκων είτε σε ελεύθερη
μορφή είτε σε σταθερή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε πως παλαιότερα πολλοί γιατροί έβλεπαν την ιδέα του έτοιμου συνδυασμού αρνητικά,
διότι δεν τους έδινε τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τη δοσολογία των φαρμάκων
όπως αυτοί ήθελαν, καθώς οι συνδυασμοί ήσαν σε συγκεκριμένες σταθερές
δόσεις μόνο. Σήμερα έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στο θέμα αυτό, και η
φαρμακοβιομηχανία μας έχει δώσει πληθώρα έτοιμων φαρμακευτικών συνδυασμών πολλαπλών ουσιών σε διάφορες δοσολογίες.
Το τελευταίο έτος είχαμε για πρώτη φορά τον έτοιμο συνδυασμό τριών
διαφορετικών ουσιών σε ένα χάπι, βαλσαρτάνη, αμλοδιπίνη, και υδροχλωροθειαζίδη, σε όλες τις δυνατές μεταξύ τους δοσολογίες, κάτι το οποίο μας δίνει
ένα σημαντικό και δυνατό όπλο στη μάχη κατά της υπέρτασης.
Η δυνατότητα να λαμβάνει ένας ασθενής τρία (3) αναγνωρισμένα και αποτελεσματικά φάρμακα σε (1), σίγουρα βελτιώνει τόσο την ποιότητα της ζωής
του, αλλά αυξάνει και κατά πολύ τα ποσοστά ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως ένας υπερτασικός συχνά χρειάζεται κατά μέσον
όρο 3,5 χάπια για να ρυθμίσει την πίεσή του και ως όσο ανεβαίνει ο αριθμός
των χαπιών που λαμβάνει ένας ασθενής τόσο μειώνεται η μακροπρόθεσμη
συμμόρφωσή του, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική βοήθεια αποτελεί για τον
υπερτασικό αυτή η δυνατότητα. Ειδικά αν λάβουμε υπ’ όψιν πως ένας υπερτασικός πολλές φορές έχει στεφανιαία νόσο ή διαβήτη, πολύ εύκολα ο αριθμός
χαπιών που λαμβάνει ημερησίως αγγίζει διψήφιο αριθμό και χρειαζόμαστε
κάθε δυνατό μέσο για να μειώσουμε τον αριθμό αυτό.
ίναι καλό, εξυπηρετείται ο πάσχων το 2011, έτος κατά το οποίο οι δυνατότητες μας για την αντιμετώπιση της υπέρτασης με την προσθήκη του πρώτου έτοιμου τριπλού σταθερού συνδυασμού συνεχίζουν να αυξάνονται και να
διευρύνονται.

Η

Ε

Σ

Ε

Κείμενα Πίστεως και Σοφίας

Η

συλλογή των κειμένων για το «Αγγελμα της
Ημέρας», της νέας χρονιάς μου ξαναζωντανεύει μνήμες παιδικές. Τότε που παιδιά ανέμελα
ξορμούσαμε με χαρές και τραγούδια κατά το
ηλιόγερμα, μετά το μεροκάματο του δουλευτή στα φρεσκοθερισμένα χωράφια για το «σταχολόϊ». Το μάζεμα
των σταχυών, που παράπεσαν στο χωράφι ή που γλύτωσαν απ’ το δρεπάνι του θεριστή κι ορθώνονταν περήφανα. Καθώς δε έστεκαν εκεί μπροστά μας λυγερόκορμα,
μαυρομούστακα, ψωμομένα και μας κοίταζαν με τόση
λεβεντιά και τέτοια αξιοπρέπεια δεν άντεχες ν’ απλώσεις
χέρι πάνω τους και να τα παραδώσεις στη μυλόπετρα.
Τα ξεχωρίζαμε. Τα καμαρώναμε και τα’ αποθέταμε
στο πήλινο βάζο. Γαρνιρισμένα, πότε με αγράμπελη, πότε
με βάγια και πότε με φλογάτους κατηφέδες, έμεναν στόλισμα της φτωχής καμαρούλας ολοχρονίς. Χωρίς να ζητούν τίποτα. Ουδέ καν νερό. Στάχυα μες το καταχείμωνο!
Προμήνυμα, απαντοχή κι ελπίδα για τις καλές ημέρες που
προσμέναμε.
Από ένα τέτοιο πνευματικό σταχυολόγημα, που το σύναξα στάχυ – στάχυ, σκύβοντας αμέτρητες φορές πάνω
σε αγρούς αγίων και χωράφια σοφών, αναζητώντας κείμενα Πίστεως και Σοφίας, προέκυψε και η φετεινή θυμωνιά, πού άλλα στάχυα της, τα πιο φανταχτερά θα μπουν
στο ανθοδοχείο της ψυχής, τα δε άλλα απλώνονται ήδη
μετά το λίχνισμα, στο αλώνι του καινούργιου χρόνου,
«ως σίτος Θεού» και «ως άρτος ζωής»
Κωνσταντίνος Κούρκουλας



Ήξερες ότι…!

Κάθε βασιλιάς της τράπουλας αντιπροσωπεύει κι
έναν πραγματικό βασιλιά από την Ιστορία;
Σπαθιά Βασιλιάς Δαβίδ
Μπαστούνια Μέγας Αλέξανδρος
Κούπες  Καρλομάγνος
Καρό  Ιούλιος Καίσαρας
Το 1960 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, ο
Αιθίοπας δρομέας Αμπέμπε Μπεκίλα τερμάτισε
πρώτος στον μαραθώνιο 40χλμ τρέχοντας ξυπόλητος.
Η πρωτεύουσα της Βολιβίας, Λα Πας,
η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 4000
μέτρων είναι σχεδόν άφλεκτη γιατί η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι τόσο μικρή, που
μόλις και μετά βίας μπορεί να συντηρήσει
τη φωτιά.






Εντυπωσιασμένοι από το ανθολογημένο αυτό
κείμενο και το βαθύτατα φιλοσοφημένο νόημα
των αγγελμάτων του Κωνσταντίνου Κούρκουλα, σκεφτήκαμε να σταχυολογήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας
κάποια απ’ αυτά και να συμπεριλάβουμε στην εφημερίδα
μας, σαν πρόσφορο και αντίδωρο στους αγαπητούς αναγνώστες μας, ώστε να γευθούν και να ενδυναμωθούν,
από τους παρακάτω μελίρρυτους στοχασμούς:
 Πρόσεχε τις σκέψεις σου γιατί γίνονται επιθυμίες
Πρόσεχε τις επιθυμίες γιατί γίνονται πράξεις
Πρόσεχε τις πράξεις σου γιατί γίνονται συνήθειες
Πρόσεχε τις συνήθειες γιατί δημιουργούν χαρακτήρα
και ο χαρακτήρας πλέον δεν μεταβάλλεται. Είσαι εσύ !!
 Στην κοινωνία συμβαίνει ότι και στις ζυγαριές.
Οι άδειοι δίσκοι ανεβαίνουν, ενώ οι γεμάτοι κατεβαίνουν.
 Η πείρα είναι μια φλόγα, που φωτίζει μόνο εκείνους, που
έχει κάψει!
 Οποιος έχει φτερά, κινδυνεύει να κατασπαραχθεί από
εκείνους, που δεν έχουν παρά μόνο νύχια!
 Τη ζωή να τη δέχεσαι όπως σούρχεται και να την υπομένεις. «Κοντό σου κόπει, φόρατο – Μακρύ σου κόπει,
σούρτο», λέει ο θυμόσοφος λαός μας.
 Ο πόνος και η ζωή είναι ζευγάρι. Ο ένας εκδίδει πιστοποιητικό ύπαρξης στον άλλον. Το «σκέπτομαι. Αρα υπάρχω»
του μεγάλου φιλόσοφου Καρτέσιου, θα ήταν ίσως πληρέστερο με τη διατύπωση «Πονώ. Αρα υπάρχω».
 Η ευτυχία στη ζωή δεν σε περιμένει στο σταθμό. Συνοδοιπορεί μαζί σου με τον τρόπο που ταξιδεύεις.




Οι περισσότεροι άνθρωποι περπατάνε κατά τη διάρκεια της ζωής τους 185.000 χλμ., δηλαδή περίπου τεσσερισήμισι φορές το γύρο του κόσμου.
Η φράση «έφαγε χυλόπιτα» προέρχεται από το
παρασκεύασμα χυλού, που έδιναν παλιά οι ψευτογιατροί για τον περιορισμό του καημού των ερωτευμένων.
Η φράση «του πήρε τον αέρα» προέρχεται από
την αρχαιότητα και την εκμετάλλευση του ανέμου
κατά τις ναυμαχίες έναντι του εχθρού.
Η γνωστή συνοικία των Αθηνών «Κολωνάκι» ονομάστηκε έτσι από ένα κολωνάκι,
που ήταν χτισμένο εκεί για προληπτικούς λόγους, όπως συνηθιζόταν κατά
την Τουρκοκρατία.
Τα «χρυσά μήλα των εσπερίδων» στον
γνωστό άθλο του Ηρακλή, ήταν πορτοκάλια.





1911 Πεθαίνει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
1911 Γεννιέται ο Οδυσσέας Ελύτης
Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης:
Ο
΄Αγιος των Ελληνικών Γραμμάτων
γεννήθηκε το 1851 και πέθανε στην
αγαπημένη του Σκιάθο.

Ο

λόκληρη η ουσία
της πεζογραφίας του
περικλείεται μέσα σε μια
φράση του ίδιου : «Το έπ
έμοι, ενόσω ζω, και αναπνέω καί σωφρονώ, δεν
θα παύσω να υμνώ μετά λατρείας τον
Χριστόν μου, να περιγράφω μετ’ έρωτος
την φύσιν, καί να ζωγραφώ μετά στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη».
Τι είπαν γι αυτόν ;
Η κορυφή των κορυφών - Κ. Καβάφης

Ο Παπαδιαμάντης με δύο η τρία θρησκόληπτα και αγράμματα γραίδια του
νησιού του, αχρηστεύει τον Φρόυντ - Γ.
Τσαρούχης
Ο Μακρυγιάννης, είναι ο πιο σημαντικός πεζογράφος της νέας Ελληνικής
Λογοτεχνίας αν όχι ο πιο μεγάλος, γιατί
έχομε τον Παπαδιαμάντη. - Γ. Σεφέρης,
΄Ενας ‘Ελληνας - Ο Μακρυγιάννης.
Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί, όπου και να θολώνει ο νους σας,
μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη Οδ.
Ελύτης, το Άξιον Εστί.
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ποιητής
με το πεζό το λόγο, και κάποτε, μα πολύ
σπάνια, με το στίχο, ένας από τους ξεχωριστούς αρμονικούς αντιπροσώπους της

Η ΤΕΓΕΑ

Περιοδική έκδοση
Ιδιοκτήτης: ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 89,Αθήνα 10434
Τηλέφωνο: 210-8211116, fax: 210-8837732
Eκδότης: Πρόεδρος Βασίλειος Ψυχογυιός
Συντακτική Επιτροπή: Δρακόπουλος Ηλίας, Παπαηλίου Νικόλαος, Σκαλούμπακας Νικόλαος
Υπεύθυνος Ύλης: Δρακόπουλος Ηλίας, iliasdrakop@gmail.com
Σχεδιασμός: Aν. Χαλκιόπουλος / klonodesign@gmail.com / 2105244800
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοσης του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό,
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο χωρίς άδεια εκδότης. Νόμοι 238/19702, 4301/1979,
Ν. 100/1975 Ν.Δ. 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου.
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νέας και άμουσης ακόμα σε πολλά ελληνικής ψυχής Κ. Παλαμάς, Η Μούσα του
Παπαδιαμάντη
Ο κάθε στοχασμός σου, ασμάτων άσμα.
Στον κόσμο τον δικό σου, πλάσμα το
κάθε πλάσμα. Μ. Μαλακάσης
Απόσπασμα από το Ἄνθος τοῦ γιαλοῦ
(1906)
- »Νά! τώρα θὰ ῾ρθῆ τὸ Βασιλόπουλο, νὰ
πάρη τὴν Λουλούδω!
»Πέρασαν τὰ Χριστούγεννα, τελειώθηκε
τὸ μυστήριο, ἔγινε ἡ σωτηρία, καὶ τὸ Βασιλόπουλο δὲν ᾖρθε νὰ πάρη τὴν Λουλούδω! Οἱ βάρβαροι εἶχαν πάρει σκλάβο τὸ
Βασιλόπουλο. Τὸ φουσάτο του εἶχε νικήσει στὴν ἀρχή, τὰ φλάμπουρά του εἶχαν
κυριέψει μὲ ἀλαλαγμὸ τὰ κάστρα τῶν
βαρβάρων. Τὸ Βασιλόπουλο εἶχε χυμήξει
μὲ ἀκράτητην ὁρμή, ἀπάνω στὸ μούστωμα καὶ στὴ μέθη τῆς νίκης. Οἱ βάρβαροι
μὲ δόλο τὸν εἶχαν αἰχμαλωτίσει!
»Τὰ δάκρυα τῆς κόρης ἐπίκραναν τὸ κῦμα
τ᾿ ἁρμυρό, οἱ ἀναστεναγμοί της ἐδιαλύθηκαν στὸν ἀέρα, κ᾿ ἡ προσευχή της ἔπεσε
πίσω στὴ γῆ, χωρὶς νὰ φθάση στὸ θρόνο
τοῦ Μεγαλοδύναμου. Ἕνα λουλουδάκι
ἀόρατο, μοσχομυρισμένο, φύτρωσε ἀνάμεσα στοὺς δυὸ αὐτοὺς βράχους, ὁποὺ τὸ
λὲν Ἀνθος τοῦ Γιαλοῦ, ἀλλὰ μάτι δὲν τὸ
βλέπει. Καὶ τὸ Βασιλόπουλο, ποὺ εἶχε πέσει στὰ χέρια τῶν βαρβάρων, ἐπαρακάλεσε νὰ γίνῃ Σπίθα, φωτιὰ τοῦ πελάγους,
γιὰ νὰ φτάση ἐγκαίρως, ὡς τὴν ἡμέρα
ποὺ γεννᾶται ὁ Χριστός, νὰ φυλάξη τὸν
ὅρκο του, ποὺ εἶχε δώσει στὴ Λουλούδω.
»Μερικοὶ λένε, πῶς τὸ Ἄνθος τοῦ Γιαλοῦ ἔγινε ἀνθός, ἀφρὸς τοῦ κύματος. Κ᾿
ἡ Σπίθα ἐκείνη, ἡ φωτιὰ τοῦ πελάγου
ποὺ εἶδες, Μάνο, εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ Βασιλόπουλου, ποὺ ἔλιωνε, σβήσθηκε στὰ
σίδερα τῆς σκλαβιᾶς, καὶ κανεὶς δὲν τὴν

Μικρά διδακτικά και άλλα

«Τ Ο Κ Ο Υ Τ Ι Τ Ο Υ Θ Ε Ο Υ»

Π

ριν από πολλά χρόνια, ένα ριψοκίνδυνος
Ευρωπαίος Ιεραπόστολος αναχώρησε για
την Αφρική και έφθασε σ’ ένα μικρό χωριό
ιθαγενών στα βάθη της ζούγκλας, όπου οι κάτοικοί του είχαν για Θεό τους τον κεραυνό.
Κάθε φορά που ο ουρανός σκοτίνιαζε και άστραφτε οι πρωτόγονοι έπεφταν στα γόνατα και προσκυνούσαν το μεγάλο Θεό.
Κάποιο βράδυ, στην πλατεία του χωριού, ο ιεραπόστολος έβγαλε τη φωτογραφική του μηχανή
και τους ζήτησε να μπουν ση σειρά για να τους
φωτογραφίσει. Όταν άστραψε το πρώτο φλάς, οι
πρωτόγονοι με δέος έπεσαν στα γόνατα και προσκύνησαν το Θεό που ήταν κρυμμένος σ’ αυτό το
παράξενο κουτί. «Σίγουρα αυτός ο επισκέπτης είναι απεσταλμένος του Θεού» σκέφτηκαν.
Ετσι, στήθηκαν αμήχανοι απέναντι στο «κουτί του
Θεού» και θεώρησαν ιδιαίτερη ευλογία κάθε φορά
που το φλάς άναβε και τους απαθανάτιζε έναν –
έναν χωριστά.
Την επόμενη χρονιά ο Ιεραπόστολος επισκέφτηκε ξανά τους φίλους του στην Αφρική έχοντας
μαζί του τις φωτογραφίες και τους ζήτησε να πάρει
ο καθένας τη δική του. Όμως, έγινε το παράδοξο.
Ο πρώτος που πλησίασε, αναγνώρισε όλους τους
άλλους εκτός από τον εαυτό του. Ή καλύτερα,
αναγνώριζε όλους εκτός από έναν, που ήταν παντελώς άγνωστος. Επιπλέον, δεν έβρισκε πουθενά τον εαυτό του. Και το πιο παράδοξο: αυτή τη
φωτογραφία του «αγνώστου» οι άλλοι την έδιναν
σ’ εκείνον. Το ίδιο έγινε και με τους υπόλοιπους
ιθαγενείς…
Κανένας τους δεν είχε δει ποτέ κατάματα τον
εαυτό του. Γι’ αυτό και ο καθένας με πολλή περιέργεια έσκυβε στο τέλος πάνω απ’ την φωτογραφία του και την παρατηρούσε…. Και ανακάλυπτε
ότι και ο ίδιος ήταν άσχημος σαν τους άλλους, και
ίσως, σε κάποιες περιπτώσεις πιο άσχημος.
Από τότε το κουτί του Θεού άλλαξε όνομα, και
ονομάστηκε «ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ».
Ειλικρινά, ήταν το καλύτερο δώρο του Θεού, αφού
τους βοήθησε να γνωρίσουν τον «ΑΓΝΩΣΤΟ»
εαυτό τους.
Αρα, ο σπουδαιότερος στόχος για τον καθένα μας
είναι η επιδίωξη της αλήθειας εντός μας, η συνάντηση με το μεγάλο «άγνωστο» εαυτό μας, και η
απόκτηση της πολυπόθητης….
Α Υ Τ Ο Γ Ν Ω Σ Ι Α Σ!!
Αννα Κωνσταντοπούλου
Μέλος του Δ.Σ του Τ.Σ

βλέπει πιά, παρὰ μόνον ὅσοι ἦταν καθαροὶ τὸν παλαιὸν καιρόν, καὶ οἱ ἐλαφροΐσκιωτοι στὰ χρόνια μας».
•••
Οδυσσέας Ελύτης : Γεννήθηκε στην
Κρήτη αλλά καταγόταν από Μυτιλήνη. Πέθανε το 1996.
Βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το
1979
για το έργο του «Το ΄Αξιον εστί»
Να γιατί γράφω:
Γιατί η ποίηση αρχίζει
από κει που την τελευταία λέξη δεν την
έχει ο θάνατος. Πρώτα – πρώτα.
Και μας άφησε αθάνατη κληρονομιά.
Μαρία Νεφέλη
Θε μου τι μπλε ξοδεύεις για να μη σε
βλέπουμε
Την αλήθεια τη «φτιάχνει» κανείς ακριβώς όπως φτιάχνει και το ψέμα.
Στο χωριό της γλώσσας μου τη Λύπη
τηνε λένε Λάμπουσα
Δυστυχώς και η γη με δικά μας έξοδα
γυρίζει
Προσανατολισμοί
Πριν απ΄ τα μάτια μου ήσουν φως.
Πριν απ΄ τον ΄Ερωτα Έρωτας.
Κι όταν σε πήρε το φιλί, Γυναίκα.
Ήλιος ο Πρώτος
Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα.
Ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του
πάντα.
Το φωτόδεντρο
και η Δέκατη Τέταρτη Ομορφιά
Το ελάχιστο θέλησα

και με τιμώρησαν με το πολύ.
Εκ του Πλησίον
Κοίτα να κόβεις κάθε τόσο τα νύχια της
Ιστορίας, επειδή έτσι και
μεγαλώσουν θα πνίξουν
κι εσένα και την αλήθεια.
Την άνοιξη αν δεν την βρεις τη φτιάχνεις.
Η απόσταση ανάμεσα στο τίποτε και το
ελάχιστο είναι κατά πολύ μεγαλύτερη
απ΄ ότι ανάμεσα στο ελάχιστο και το
πολύ.
Τα Ετεροθαλή
Αρκετά λατρέψαμε τον κίνδυνο κι είναι
καιρός να μας το ανταποδώσει.
Τρία ποιήματα με σημαία ευκαιρίας
Θα υπάρξουνε πάντοτε δύο η τρεις
γενναίοι να βλέπουνε τον κόσμο χωρίς
σκοπιμότητα.
Α, μονάχα να ΄ξερα μιαν ελευθερία
πραγματική που να μπορώ να την υμνώ
χωρίς να φαίνομαι αφελής η φαρισαίος.
Το Άξιον Εστί
ΑΥΤΟΣ ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!
Τούτο μόνο να ξέρεις: «Ό,τι σώσεις μες
στην αστραπή καθαρό στον αιώνα θα
διαρκέσει».
΄Ηρθαν ντυμένοι “φίλοι” αμέτρητες
φορές οι εχθροί μου το παμπάλαιο
χώμα πατώντας.
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
και μυρσίνη συ δοξαστική
μή παρακαλώ σας μή
λησμονάτε τη χώρα μου

(Την επιλογή των θεμάτων και τα κείμενα
επιμελήθηκε Η Εφη Αντωνοπούλου
Μέλος του Δ.Σ του Τ.Σ)
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Η ΤΕΓΕΑ

Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

«Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος
ήταν εκεί...»
Εκπρόσωποι του Τεγεατικού Συνδέσμου
παρευρέθησαν στις παρακάτω εκδηλώσεις:

Στο 7ο Αρκαδικό γλέντι που διοργάνωσε η Πανελλαδική Ένωση Αρκάδων στις 10 Μαρτίου
2012 στο ξενοδοχείο NOVOTEL στην Αθήνα. Συγχαίρουμε τον Πρόεδρο Κο Ζαραφέτα και το ΔΣ για την άψογη
διοργάνωση.




Στον ετήσιο χορό της χορωδίας «ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» στις 2 Μαρτίου 2012 στην Πλάκα. Η
παρουσία του Τεγεατικού ήταν υποχρέωση αφού συγκεκριμένη χορωδία έχει πλαισιώσει πολλές από τις Εκδηλώσεις μας

ΑΡΚΑΔΙΚΑ – ΤΕΓΕΑΤΙΚΑ

ΜΥΘΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ – ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
«Χαίρετε ω άλση της Αρκαδίας. Γης φιλτάτης στους Θεούς,
Χαίρετε, ω Αρκαδικά όρη. Άσυλα των ορειάδων νυμφών,
Κοιλάδες προσφιλείς των βοσκών. Μυροβόλα οροπέδια, όπου ο ΠΑΝ,
Οι Δρυάδες και οι Νύμφες έπαιζαν. Χαίρετε!»

O

ET IN ARCADIA EGO

Παυσανίας, ο περιηγητής, φιλίστωρ και φιλαπόδημος, γοητευμένος από τις ομορφιές της Αρκαδίας, από
τη νύμφη ΕΡΑΤΩ, παρέμεινε τρία χρόνια και την περιηγήθηκε απ’ άκρου σ’ άκρον και με λεπτομέρειες
αφηγήθηκε τη συναρπαστική μυθολογία. Με έκπληξη και θαυμασμό μιλάει ο Παυσανίας για την Αρκαδία.
Την ονομαζει «Χώρα των Μακάρων» των Ευτυχισμένων. Γενέτειρα θεών και θεαινών. Αγωνιστικό και
αθλητικό στάδιο των άθλων του Ηρακλή. Αγαπητό τόπο του κυνηγιού της Αρτέμιδας. Ειδυλλιακό τοπίο και περίγυρο
για τους έρωτας των Θεών και Δαιμόνων με Νύμφες και Μούσες.
Σ’αυτήν την Ευδυλιακή Γη, τα « Άγ ι α Χ ώ μ α τ α » , στην Αρκαδία, γεννήθηκα και εγώ.
Η Αρκαδία υπήρξε η γενέτειρα των σπουδαιοτέρων θεών και θεαινών της αρχαίας θρησκείας. Λένε, πως στην Αρκαδία
γεννήθηκαν θεοί όπως: ο Ερμής, ο Παν, η Δήμητρα κ.α.
Το Μαίναλο, το κεντρικό όρος της Αρκαδίας, ήταν το ιερό του Πανός και της Αρτέμιδας. Η Κυλλήνη ήταν το όρος του
Ερμή. Τα Αοράνια ήταν τα όρη της Στυγός και των υποχθόνιων θεών. Το Λύκαιο, ήταν το Ιερό όρος του Λυκαίου Διός
και του Παρασίου Απόλλωνος. Όρη ιερά και γενέθλια, λίκνα θεών, αληθινά σεπτά τεμένη, των μεγάλων θεών της
αρχαίας θρησκείας, τα οποία καθιστούν την Αρκαδία αληθινή θεϊκή κιβωτό “Arca Deorum”.

Διοτίμα, η Μεγάλη Ιέρεια των Αρκάδων.

«Γεννήθηκα στην Μαντινεία της Αρκαδίας. Όμορφη πόλη, απλή, ποιμενική και μαζί ιερή, γεμάτη ναούς. Εμείς οι
Αρκάδες, Σωκράτη, είμαστε πιο πρωτόγονοι και πιο δεμένοι με τη γη απ’ όσο εσείς οι Αθηναίοι, γι’ αυτό και κρατάμε
ατόφια την προγονική ευσέβεια που στοιχειώνει θαρρείς την περιοχή.
Εγώ γεννήθηκα κοντά στο παλλαϊκό ιερό των Διόσκουρων.
Εκεί ήταν το πατρικό μου σπίτι. Πατέρας μου ο Λυκαών και μητέρα μου η Διοδώρα».
Σε επόμενο άρθρο θα γράψουμε περισσότερα για την Αρκαδία και την Τεγέα. 
Απόστολος Καστραντάς

Οι τρεις ιεράρχες

Η

εκκλησία μας και η παιδεία γιορτάζουν στις 30 Ιανουαρίου τη γιορτή
των Τριών Ιεραρχών .Οι τρεις επιφανείς ΄Αγιοι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης
ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός ,αναδείχθηκαν οι πιο σημαντικοί
εκκλησιαστικοί πατέρες. Και οι τρεις έδειξαν προσήλωση στη χριστιανική θρησκεία
και η ζωή τους ήταν γεμάτη από αγώνες. Τα
συγγράμματά τους έδωσαν αίγλη στη χριστιανική παιδεία.
Τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών καθιέρωσε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος
Κομνηνός το 1100 μ.Χ. για να τιμηθούν οι
Τρεις μεγάλοι Αγιοι της εκκλησίας και να
σταματήσουν οι έριδες μεταξύ των πιστών,
με το ποιος από τους Τρεις είναι ο πιο σπουδαίος. Το 1842 το Πανεπιστήμιο Αθηνών καθιέρωσε την εορτή των Τριών Ιεραρχών, ως ημέρα
αφιερωμένη στην παιδεία και στα γράμματα.
Ο Μέγας Βασίλειος είχε σπουδάσει φιλοσοφία, ιατρική, αστρονομία και νομικές επιστήμες. Ο
Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν γνώστης της Ιουδαϊκής και Ελληνικής γραμματείας, άριστος
ρήτορας και συγγραφέας. Ο Γρηγόριος Θεολόγος, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές και
λογοτέχνες.
Οι τρείς επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της χριστιανικής θρησκείας είναι προστάτες της Παιδείας,
γιατί πρώτευσαν σε όλους τους τομείς της πνευματικής ζωής, δίδασκαν καθημερινά διαφωτίζοντας τους νέους, συνέγραψαν θαυμάσια συγγράμματα, τα οποία ξεπέρασαν τη φθορά του χρόνου και είναι πάντα επίκαιρα, δίδασκαν με το παράδειγμά τους και με την ενάρετη ζωή τους.
Σε μια εποχή που οι πνευματικές αξίες έχουν υποτιμηθεί και κυριαρχούν οι υλικές απολαύσεις της ζωής, χρειαζόμαστε Αγίους αυτού του βεληνεκούς, σοφούς, ειλικρινείς και ασυμβίβαστους, για να οδηγήσουν τους νέους μας στο σωστό τρόπο ζωής .



Στην παρουσίαση του πενταετούς έργου της
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ στις 19 Μαρτίου 2012 στο ίδρυμα Β & Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ. Πλούσιο το
έργο που παρουσιάστηκε και ιδιαίτερα οργανωμένη και
σύχρονη η προσπάθεια προβολής του αρκαδικού ιδεώδους και της Μαντινείας. Ιδιαίτερα αξιόλογες παρουσίες
στην εκδήλωση αυτή.



Στην παρουσίαση του έργου στο Μουσείο Τεγέας από την Διευθύντρια της ΛΘ’ Εφορίας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας κ. Άννα Καραπαναγιώτου η οποία
πραγματοποιήθηκε στην ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ στις Μαρτίου 2012. Συγχαρητήρια στην Ενωση
Τριπολιτών για την Διοργάνωση. Όπως πάντα η κ. Καραπαναγιώτου μας εξέπληξε με την τεκμηριωμένη ομιλίαπαρουσίαση την άψογη επιστημονική τοποθέτησή της
και την εξαιρετική παρουσία της.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΓΕΝΝΑΙΟΣ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
«Ο ΔΕΞΙΟΣ ΒΡΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ»

Τ

ην 25η Μαρτίου η Ένωση
Αρκάδων Χαλανδρίου, μαζί
με τον Δήμο Χαλανδρίου,
πραγματοποίησαν πολιτιστική
εκδήλωση ιστορικής μνήμης
για την επανάσταση του 1821,
σε αίθουσα του «Ιδρύματος
Ζήση» στο Χαλάνδρι. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ιστοριοδίφης κ. Νίκος Γ. Παπαγεωργίου,
του οποίου ο μεστός, ζωηρός
και εμπεριστατωμένος λόγος
κατά γενική ομολογία κράτησε
αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου.
Ακολούθησαν Κολοκοτρωνέϊκα τραγούδια από την ορχήστρα και την χορωδία του Συλλόγου ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ και παραδοσιακοί χοροί από τη χορευτική ομάδα του «Ιδρύματος
Ζήση», που ταξίδεψαν το νου στα ηρωικά εκείνα χρόνια.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν η αντιπρόσωπος του
γραφείου αντιπροσώπου της Taipei στην Ελλάδα κα Agnes
Chen, ο Δήμαρχος Χαλανδρίου κος Γ. Κουράσης, ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών κ. Μανιάτης, ο αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Β΄ Τομέα Αθηνών
κ. Γρ. Ζαφειρόπουλος, φορείς του Δήμου και της Αρκαδίας
και πολύς κόσμος που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ…
Τελικά αυτή η χώρα έχει συνέχεια.
Από πάντα.
Ίσως αυτό να φοβούνται όλοι,
οι φανεροί και κρυφοί εχθροί της.
Και αυτό να ζηλεύουν όλοι,
οι φανεροί και κρυφοί φίλοι της.

