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Η ΤΕΓΕΑ
Η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου

ΤΕΓΕΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012
Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Τρίτη 14 Αυγούστου 2012

Απόγευμα
7.00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός
8.00 μ.μ. Λιτάνευση της Εικόνας της Παναγίας
9.00 μ.μ. Εγκαίνια της 42ης Παμπελοποννησιακής Έκθεσης Τεγέας
10.00 μ.μ Κέρασμα στο Προαύλιο χώρο της
Οικοκυρικής Σχολής

Τετάρτη 15 Αυγούστου 2012

Πρωϊ
7.00 π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
10.00 π.μ. Τέλεση Μυστηρίων
Απόγευμα
7.00 μ.μ. Ακολουθία Εσπερινού

Πέμπτη 16 Αυγούστου 2012

Πρωϊ
7.00 π.μ. Θεία Λειτουργία
10.00 π.μ. Τελετή απονομής βραβείων σε αριστεύσαντες- μαθητές- μαθήτριες Τεγεατικής
καταγωγής, στο χώρο των Πλατάνων.
Απόγευμα
8.30 μ.μ. «Ο άνθρωπος του χθές – επαγγέλματα που χάθηκαν»
Μουσικοχορευτικό αφιέρωμα από την Χορευτική Ομάδα του Τεγεατικού Συνδέσμου.

Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012

Πρωϊ
7.00 π.μ. Θεία Λειτουργία
9.30 π.μ. Αρχιερατικό Μνημόσυνο στη μνήμη
των Ιδρυτών, Ευεργετών και των
υπέρ της πατρίδος πεσόντων Τεγεατών.
10.00 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση
στεφάνων.
Απόγευμα
6.30 μ.μ. ΗΜΕΡΙΔΑ : «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» (βλ. σελ. 8)
Κτίριο Οικοκυρικής Σχολής
8.30 μ.μ. Συναυλία με τις νεανικές Ορχήστρες
του Αττικού Ωδείου Τρίπολης
(Λαϊκό- Έντεχνο- Rock),

Σάββατο 18 Αυγούστου 2012

Πρωϊ
7.00π.μ. Θεία Λειτουργία
Απόγευμα
8.30 μ.μ. Χορευτική Ομάδα «Κανελόριζα» Αγ.
Αθανασίου Πολυδρόσου Δήμου Αμαρουσίου.

Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Πρωϊ
7.00 π.μ. Θεία Λειτουργία
Απόγευμα
9:00 μ.μ. Προβολή Ντοκυμαντέρ: «Το Ταξίδι /
Το Ελληνοαμερικάνικο Όνειρο». Το ταξίδι των
μεταναστών στην Αμερική (Διάρκεια: ~60 Λεπτά)

Γ

Π ρόσκληση

Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Τεγεατικού Συνδέσμου σας προσκαλούν
την Τρίτη 14 Αυγούστου 2012
και ώρα 8:00 μ.μ,
στον Εσπερινό, στην Περιφορά της Εικόνας
της Παναγίας και στα εγκαίνια της 42ης
Παμπελοποννησιακής Έκθεσης Τεγέας
ώρα 9:00 μ.μ. στον εκθεσιακό χώρο
του Τεγεατικού Συνδέσμου
την Παλαιά Επισκοπή Τεγέας.

Ο Πρόεδρος 

Η Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Δ. Ψυχογυιός  Ελένη Ανδριανοπούλου-Νασιοπούλου
Mετά την τελετή των εγκαινίων θα ακολουθήσει κέρασμα στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου του Τεγεατικού Συνδέσμου (πρώην Οικοκυρική Σχολή)

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012

Πρωϊ
7.00 π.μ. Θεία Λειτουργία
Απόγευμα
8.30 μ.μ. Θέατρο Σκιών «Οι περιπέτειες του
Καραγκιόζη» από τον
Αθηναϊκό Θίασο Σκιών του Άθω Δανέλη

Τρίτη 21 Αυγούστου 2012

Πρωϊ
7.00 π.μ
. Θεία Λειτουργία
Απόγευμα
8.30 μ.μ. Διαγωνισμός δημοτικού χορού και
τραγουδιού, στο χώρο της Οικοκυρικής Σχολής.

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Παναγία Επισκοπιώτισσα

ιορτάζει η Παναγία μας όλο
το χρόνο. Μα
τον
Δεκαπενταύγουστο, έχει την
τιμητική Της. “Ντυμένη” στα καλά της, ολόκληρη η πατρίδα μας,
τιμά την “Κοίμηση της
Μεγαλόχαρης”, ενώ
χιλιάδες πιστών συρρέουν στους Ναούς, τις
μονές και τα ξωκλήσια
της Παναγίας, με μοναδικό σκοπό να προσκυνήσουν τη χάρη
Της, Καθένας με τον τρόπο του.
Αλλοι την κράζουν “Ελεος”, “Ελπίδα” ο θλιμένος, “Βασίλισσα
της εκκλησιάς”, την κράζει η
καμπάνα, “Eλεημοσύνη” ο φτωχός, “Νερό” ο διψασμένος, μα η
καρδιά μας Δέσποινα αυτή, σε
κράζει “Μάνα”, θα πεί ο ποιητής
Αχ. Παράσχος.
Η εορτή της Κοιμήσεως της

Ο
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Θεοτόκου είναι ημέρα χαρμολύπης για τον χριστιανισμό, γι’ αυτό
και έχει περάσει στη συνείδηση
του λαού μας ως θρησκευτικό
πανηγύρι και όχι ως πένθος, γιατί
αναφερόμαστε όχι απλά στο θάνατο, αλλά στη κοίμηση και στην
μετάσταση της Παναγίας.
«ἐν τῇ κοιµήσει τόν κόσµον
οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε.
Μετέστης προς την ζωήν
Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής».

Η Θεοτόκος
δεν γιορτάζεται
μόνο στην Τήνο,
την Πάρο ή στις
πλαγιές του Βερμίου (Μονή Παναγίας Σουμελά),
αλλά σ’ ολόκληρη
τη χώρα.
Στην
Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο
Μυστρά βρίσκεται η “Παναγία η Οδηγήτρια” ή
“Αφεντικό”, καθώς και η “Μονή
της Παντάνασσας”, ενώ στην
καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς “η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα” και “η Παναγία η Χρυσαφιώτισσα”.
Στην Τεγέα όμως εμείς οι Τεγεάτες τιμούμε και δοξάζουμε,
με την πρέπουσα λαμπρότητα,
αλλά και επισημότητα, την “Παναγία την Επισκοπιώτισσα”,

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΓΕΑΣ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η 42η Παμπελοποννησιακή εκθεση Τεγέας, που διοργανώνει ο
Τεγεατικός Σύνδεσμος (σε συνεργασία με την εταίρεια Κύκλος), η οποία με τις παράλληλες εκδηλώσεις και το πανηγύρι θρησκευτικού χαρακτήρα αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια
πόλο έλξης μικροπωλητών και επισκεπτών.

➜

στην οποία κάθε χρόνο στη μνήμη της συρρέουν κατά χιλιάδες οι
προσκυνητές, για να ακούσουν
και να ενστερνισθούν τον παρακλητικό κανόνα «Διάσωσον
από κινδύνων τους δούλους
σου, Θεοτόκε, ότι πάντες, μετά
Θεόν, εις Σε καταφεύγομεν, ως
άρρηκτον τείχος και προστα-

σίαν» και να αναπέμψουν δεήσεις και προσευχές.
Χρόνια πολλά και καλή επιτυχία στο Πανηγύρι μας και την 42η
Παμπελοπονησσιακή έκθεση.
Ηλίας Δρακόπουλος
Δικηγόρος
Μέλος Δ.Σ του Τ.Σ

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
Στα μέλη του Συνδέσμου μας,
σ’ όλους τους συμπατριώτες,
Στους φίλους και τους αναγνώστες
της Εφημερίδας «ΤΕΓΕΑ»

Καλό Καλοκαίρι
Χαρούμενες Διακοπές
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Η ΤΕΓΕΑ
Κρατείστε ζωντανό το όνειρο!

Τ

ώρα που τα σχολεία
έκλεισαν και οι διακοπές ξεκίνησαν, θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιες
σκέψεις μου για το μέλλον
του τόπου, τα παιδιά.

Τελείωσε λοιπόν άλλη μια
χρονιά γεμάτη με προσπάθειες, δάκρυα, αγωνίες, ξενύχτια,
ευγενή ανταγωνισμό, αποτελέσματα, δικαίωση.
Όλη η πρόοδος και το μέλλον της ανθρωπότητας στηρίζεται στην προσπάθεια του
ανθρώπου για το καλύτερο,
την ανάπτυξη, το ευοίωνο, το
άριστο. Αυτό βλέπουμε και
στο φυτικό κα ζωικό βασίλειο, εκεί που τα φυτά παλεύουν μεταξύ τους για το ποιο
θα φθάσει ψηλότερα, η στα
ζώα που συναγωνίζονται για
το ποιο θα γίνει καλύτερο για
να πρωταγωνιστήσει. Χωρίς
προσπάθεια θα είχαμε μείνει
ακόμη στις σπηλιές και δεν θα
καταλαβαίναμε τις έννοιες της
ελευθερίας, της δικαιοσύνης,
της αγάπης ή την πληροφορική και την πυρηνική φυσική.
Σε όλες τις κοινωνίες, σε
όλους τους λαούς, βραβεύουν
τους καλύτερους, τους τιμούν,
τους προωθούν και νοιώθουν
υπερήφανοι για αυτούς. Στην
ευγενή άμιλλα και την πρωτιά
στηρίζονται οι Ολυμπιακοί
Αγώνες που τόσα έδωσαν και
δίνουν στο κόσμο και μετά απ΄
αυτούς όλοι οι αγώνες. Ας μη
ξεχνάμε ότι οι θεατρικοί αγώνες της Αθήνας μας έδωσαν
τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή, τον
Ευριπίδη.
Όλοι θυμούνται τον πρώτο
που πέταξε με αεροπλάνο η
τον πρώτο αστροναύτη που
περπάτησε στο φεγγάρι, τον
πρώτο που πάτησε την κορυφή του κόσμου ή που εφεύρε
την πενικιλίνη, τις ακτίνες Χ ή
το test pap και τόσα άλλα που
σήμερα φαντάζουν εύκολες
κατακτήσεις της ανθρωπότητας.
Άλλωστε η λαϊκή σοφία με
τις παροιμίες αυτό αναδεικνύει και αυτό προτρέπει. “Κάλλιο πρώτος στο χωριό, παρά
δεύτερος στη πόλη” ή “Γιάννενα τα πρώτα στα γρόσια
και στα γράμματα”.
Παρακολουθείτε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, που ευελπιστώ να σας μαθαίνει να
σκέφτεστε, και να θυμάστε
αυτά που μαθαίνετε, να σας
μορφώνει, και όχι να παπαγαλίζετε για το κυνήγι των βαθμών, χωρίς να καταλαβαίνετε
τι λέτε ή γιατί το λέτε. Λυπάμαι
που πολλές φορές ακούω να
μη γνωρίζουν τι εορτάζομε
την 25η Μαρτίου ή την 28η
Οκτωβρίου ή να λέγονται
εκφράσεις όπως «η λεωφόρο», «την δεσποινίς» και άλλα
παρόμοια αντί των ορθώς «η
λεωφόρος», «την δεσποινίδα»
και μάλιστα από ανθρώπους
που θέλουν να μας διδάξουν,
να μας πληροφορήσουν η και
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

● Στις 7/7/2012 η Παναγία η Επισκοπιώτισσα άνοιξε τις πύλες
της για την βάπτιση της κόρης των συμπατριωτών μας από το
Βουνό Τεγέας Δημητρίου Νασιάκου και Βανέσας Καρκαζή.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόμαστε να ζήσει η νεοφώτιστη Μαρία
και να καθοδηγείται από το φως της Ορθοδοξίας.

ΓΑΜΟΙ

● Στις 14/7/2012 ο συμπατριώτης μας από το Στάδιο Τεγέας
Ιωάννης Παράσχος και η Αργεντίνη Πασπάτη τέλεσαν το
γάμο τους στη Παναγία την Επισκοπιώτισσα. Μετά την γαμήλια
τελετή δόθηκε δεξίωση σε χώρο του Τεγεατικού Συνδέσμου.
Στους νεόνυμφους εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και
τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι.

να μας κυβερνήσουν.
Αγαπήστε την ωραιότερη
γλώσσα του κόσμου, όπως
όλοι παραδέχονται, Κικέρων,
Βολταίρος, Γκαίτε κ.α. και μη
την σκοτώνετε, μη την κακοποιείτε, τώρα μάλιστα που
έχουμε μια παγκόσμια επιστροφή σ’ αυτή, είτε πρόκειται
για Η/Υ, υψηλή τεχνολογία είτε
για τομείς οργάνωσης και διοίκησης. Πρέπει να την υπερασπιστείτε, να την αποκαταστήσετε και να την αναδείξετε.
Μη παραμένετε στην ουσία αγράμματοι και κάνετε
το χατίρι σ΄ αυτούς, που έτσι
σας θέλουν, χωρίς ουσιαστική
μόρφωση, χωρίς ιστορική συνείδηση, χωρίς σκέψη, χωρίς
βούληση, χωρίς πρωτοβουλίες
και επομένως υποχείριά τους.
Να θέτετε στη ζωή σας
στόχους μικρούς, μεγάλους
έστω και φαινομενικά ακατόρθωτους. Να μάχεστε γι’
αυτούς. Δώστε νόημα και περιεχόμενο στη ζωή σας. Κλείστε τα αυτιά και τα μάτια σας
στις σειρήνες των καιρών, το
εύκολο, το εφήμερο, το μικρό,
το φθαρτό. Θα συναντήστε
εμπόδια μεγάλα και δύσκολα,
αλλά και μικρά ικανά όμως να
σας θέτουν διλλήματα. Παλεύετε για τα όνειρά σας και μη τα
εγκαταλείπετε.
Σας καλώ και σας προτρέπω
να παράγετε πολιτισμό, τέχνη,
αξίες, θεσμούς με τους ίδιους
άξονες αναφοράς και τις ίδιες
ιεραρχήσεις προτεραιοτήτων
που ανέκαθεν χαρακτήριζαν
την Ελληνικότητα.
Αντ’ αυτών δυστυχώς παλεύουμε να πιθηκίζουμε και
να υποκλινόμαστε στον καταναλωτικό πολιτισμό. Ο μεταπρατισμός μας καθηλώνει σε
τριτοκοσμικά επίπεδα υπανάπτυξης, διαφθοράς, απαιδευσιάς, βαναυσότητας στη καθημερινή συμπεριφορά και τελικά σε οργανωτική διάλυση
Εσείς να έχετε σαν βάση
τη διατήρηση των ίδιων προτεραιοτήτων, της ίδιας ιεράρχησης αναγκών, της ίδιας
αξιολόγησης ποιοτήτων συνεχίζοντας έτσι την ελληνική
ιδιαιτερότητα.
Είστε απόγονοι πολύ σπουδαίων ανθρώπων με πολιτισμό, που μέσα από την Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό
διαπέρασε τον δυτικό πολι-

τισμό ώστε να αποτελέσει τη
βάση ολόκληρου του ανθρωπίνου πολιτισμού.
Όπως ο Αριστοτέλης λέει:
«δεν ταιριάζει σε ελεύθερους
και μεγαλόψυχους ανθρώπους να ζητάνε παντού την
χρησιμότητα, να αξιολογούν
τα πάντα κρίνοντας πρωταρχικά πόσο χρήσιμο είναι». Το
πρωτείο της χρησιμότητας δηλώνει υποταγή στις ενστικτώδεις ορμές εγωτικής αυτοσυντήρησης, μικρόψυχη έγνοια
ατομικής εξασφάλισης.
Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία γεννήθηκε
το αίτημα της προτεραιότητας
της αλήθειας και όχι της χρησιμότητας. Γεννήθηκε η κριτική σκέψη. Να διακρίνουμε το
πραγματικό από την ψευδαίσθηση, την αλήθεια από το
ψέμα, την έγκυρη γνώση από
την υποκειμενική εντύπωση.
Γεννήθηκε η επιστήμη, η φιλοσοφία. Πρώτη ανάγκη η αλήθεια. Έτσι έχουμε και το άλμα
μετάβασης από την κοινωνία
της χρείας στην κοινωνία του
αληθούς ή από την «φυσική»
στην «πολιτική» κοινωνία. Πολίτης είναι όποιος ελεύθερα
δέχεται την τιμή να μετέχει
στο άθλημα της αλήθειας που
είναι η πολιτική.
Καταλάβετε, προωθείστε
περαιτέρω τις δύο μεγάλες
προσφορές των Ελλήνων στην
ανθρωπότητα. Την αναζήτηση
της αλήθειας και την πολιτική
κοινωνία.
Υποχρέωση και καθήκον
όλων μας να τα διαφυλάξουμε, να τα αναδείξουμε και να
τα υπηρετήσουμε με γνώμονα
και αρχή το
«Α Ι Ε Ν Α Ρ Ι Σ Τ Ε Υ Ε Ι Ν»

ΕΦΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Μέλος του Δ.Σ του Τ.Σ

Σοφά Λόγια
για την ωριμότητα
 Για μένα, καλέ μου φίλε, ποτέ δεν
πρόκειται να γεράσεις. Ανώνυμος
 Μονάχα να ‘ξεραν οι νέοι. Μονάχα
να μπορούσαν οι γέροι. Γαλλική Παροιμία
 Η ηλικία της γυναίκας δεν σημαίνει
κάτι. Οι καλύτερες μελωδίες παίζονται
από τα παλιότερα βιολιά. Ανώνυμος
 Δεν σταματάμε να παίζουμε επειδή
γερνάμε. Γερνάμε επειδή σταματάμε να
παίζουμε. Ανώνυμος
 Μην ανησυχείς για το πώς θα αποφύγεις τον πειρασμό. Όσο μεγαλώνεις
θα σ’ αποφεύγει αυτός. Joey Adams
 Μη φοβάσαι να γεράσεις. Είναι πολλοί εκείνοι που ποτέ δεν είχαν αυτό το

ΘΑΝΑΤΟΙ

● Στις 27/4/2012 απεβίωσε και ετάφη στο κοιμητήριο της
Ανάστασης στο Πειραιά ο συμπατριώτης μας και τακτικό μέλος του
Τεγεατικού Συνδέσμου ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
την κηδεία του οποίου παρακολούθησαν συγγενείς, συμπατριώτες
και φίλοι της οικογένειας, καθώς και πλήθος κόσμου και
σύμπασα η Δημοτική Αρχή Πειραιά.
● Στις 2/6/2012 απεβίωσε στο Στάδιο Τεγέας η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
συζ. Ευαγέλου ΠΟΡΤΙΑ και στις 13/6/2012 ο σύζυγός
της ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΡΤΙΑΣ, οι οποίοι ετάφησαν στο
κοιμητήριο του χωριού τους. Τις κηδείες των συμπατριωτών μας
παρακολούθησαν συγγενείς και φίλοι της οικογένειας.
Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις
οικογένειες των συμπατριωτών μας και εξαιρέτων μελών του
Τεγεατικού Συνδέσμου και ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός ν’
αναπαύει τις ψυχές τους εν σκηναίς δικαίων.

Έφυγε από τη ζωή ένας δικός μας άνθρωπος

Βασίλης Αναγνωστόπουλος

Ο

εκλιπών γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1935. Πατέρας του ήταν ο Κυριάκος Αναγνωστόπουλος, που καταγόταν
από το Βουνό Τεγέας και μητέρα του η
Αννα Λαμπρινάκη. Σε ηλικία 15 ετών
έχασε τον πατέρα του από αιφνίδιο θάνατο και μαζί μ’ αυτόν η οικογένειά του
απώλεσε κατά την κατοχή αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία.
Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές
φοίτησε στην Πάντειο Σχολή και στη συνέχεια ασχολήθηκε
με διάφορες επιχειρήσεις και κυρίως Ναυτιλιακές.
Ηταν παντρεμένος με την Μαίρη Φελέκου Αρκαδικής
καταγωγής, με την οποία απέκτησε δύο θυγατέρες την Άννα,
η οποία σπούδασε Μοριακή Βιολογία στις Η.Π.Α και την
Φωφώ, που επίσης σπούδασε στην Αμερική οδοντίατρος.
Διετέλεσε πρόεδρος του Μαντινειακού Συνδέσμου Αττικής και για πολλές 10ετίες εκλεγόταν πρώτος Δημοτικός
Σύμβουλος στο Δήμο Πειραιά, γι’ αυτό και χρημάτισε Αντιδήμαρχος του ομωνύμου Δήμου.
Εχαιρε μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των Πειραιωτών συμπολιτών των, αλλά εξ ίσου αγαπητός ήταν και στους συμπατριώτες Αρκάδες. Ετρεφε αγάπη στον τόπο της καταγωγής του και ήταν τακτικό μέλος του Τεγεατικού Συνδέσμου.
Γι’ όλα αυτά που ήταν και που η απώλειά του αφήνει
δυσαναπλήρωτο κενό, οι συγγενείς και φίλοι του και ιδιαίτερα τα ξαδέλφια του Γιάννης και Μαίρη Ντουρμπέτα τον
προπέμπουν στο ταξίδι της αιωνιότητας και εύχονται την
εξ ύψους παρηγορία στην οικογένειά του και τους λοιπούς
συγγενείς.

προνόμιο. Ανώνυμος
 Όσοι αγαπούν βαθειά ποτέ δεν
γερνούν. Μπορεί να πεθαίνουν απο
γηρατειά, αλλά πεθαίνουν νέοι. Ανώνυμος
 Υπάρχει κάτι πιο λυπηρό από το να
γερνάς – το να παραμένεις παιδί. Ανώνυμος

 Αν θες να παραμείνεις νέος, συναναστρέψου νέους ανθρώπους. Αν θες
να γεράσεις, προσπάθησε να
τους μιμηθείς. Ανώνυμος
 Ο ηλικιωμένος άνθρωπος
που τον αγαπούν είναι σαν
χειμώνας με λουλούδια. Ανώνυμος

 Μερικοί άνθρωποι το μόνο
που κάνουν είναι να γερνούν.
Ανώνυμος

 Το πάθος είναι η μόνη γιατρειά για
την ανία. Ιωσήφ Μπρόντσκι
 Όσο ζεις συνέχισε να μαθαίνεις πως
να ζεις. Σενέκας ο Πρεσβύτερος
 Ακολούθησε αυτό που αγαπάς.Μην
καταδεχτείς να ρωτήσεις τι αναζητούν
«εκείνοι» εκεί έξω. Ρώτα τι έχεις μέσα
σου. Ακολούθησε όχι τα συμφέροντά
σου, που αλλάζουν, αλλά αυτό που
είσαι κι αυτό που αγαπάς, που
ούτε θα αλλάξει, ούτε πρέπει να
αλλάξει. Georgie Anne Geyer
 Τίποτα σπουδαίο δεν έγινε
ποτέ χωρίς ενθουσιασμό. Ralph
Waldo Emerson

 Μόλις εμπιστευτείς τον εαυτό σου, θα ξέρεις πώς να ζήσεις.

Johann Wolfgang Von Goethe

Η ΤΕΓΕΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ
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Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Τεγεατικός Σύνδεσμος, στα πλαίσια της καθιερωμένης εορτής
της Ζωοδόχου Πηγής και της εορτής της Τεγεάτισσας μάνας, πραγματοποίησε την Λαμπροπαρασκευή εκδήλωση στο χώρο της Οικοκυρικής Σχολής.
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, μετά την Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της Παναγίας
στην Παλαιά Επισκοπή, χοροστατούντος του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως πατέρα
Θεόκλητου Αθανασόπουλου, συνεπικουρουμένου από τον Πάπα – Τάσο Χοϊδά, επακολούθησε
το τελετουργικό στο χώρο της Οικοκυρικής Σχολής, όπου μετά την προσφώνηση των επισήμων
και την παρουσίαση του προγράμματος της εκδήλωσης από το μέλος του Δ.Σ κ. Ηλία Δρακόπουλο, η έχουσα την τιμή να εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας κ. Ελένη Ανδριανοπούλου –
Νασοπούλου, Γεν. Γραμματέας του Τ.Σ., είπε:

Ο

εορτασμός της Ζωοδόχου
Πηγής στην Παλαιά Επισκοπή αποτελεί σημείο θρησκευτικής και πολιτιστικής αναφοράς όλων των Τεγεατών, αφού
αναδεικνύει το θρησκευτικό αίσθημα και τις ορθόδοξες και λαϊκές
πολιτιστικές παραδόσεις της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Τεγέας.

Η απότιση δε τιμής προς την
Τεγεάτισσα Μάνα συνιστά έκφραση τιμής προς τη «Μάνα» πηγή
ζωής και διαχρονική αξία κάθε ανθρώπου.
Η Ζωοδόχος Πηγή ήταν περίφημο αγίασμα που βρισκόταν στην
Κωνσταντινούπολη, 165 μέτρα από
την Πύλη των χερσαίων τειχών, η
οποία ονομάσθηκε από τους Βυζαντινούς «Πύλη της Πηγής».
Ο Λέων ο Μέγας έκτισε ναό
στον οποίον περιέλαβε την πηγή,
η οποία πηγή είχε συνδεθεί με θαύμα.
Ο Ιουστινιανός ο οποίος θεραπεύτηκε από ασθένεια επισκεύασε
το κτίσμα το 559. Στην άλωση της
Πόλης καταστράφηκε το κτίσμα
και η πηγή καλύφθηκε. Αργότερα
οι Τούρκοι επέτρεψαν στους Χριστιανούς να ιδρύσουν μικρό προσκύνημα. Το 1732 αναγνωρίστηκε
επίσημα το αγίασμα. Το 1830 χτίστηκε ο ναός που σώζεται σήμερα

του αγιάσματος.
Είναι άγνωστο πότε άρχισε να
εορτάζεται η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής αφού καθιερώθηκε στο
εορτολόγιο την Παρασκευή της
Διακαινησίμου. Το νερό της πηγής
και η εικόνα της Παναγίας η οποία
βρέθηκε το 1727 τιμώνται ως θαυματουργά.
Ανάγλυφο της Ζωοδόχου Πηγής βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο και μας δίνει πιστή εικόνα της
παραστάσεως της Παναγίας ως
«Ζωοδόχου Πηγής».
Οι Τεγεάτες σύμφωνα με την
Ιστορία της Τεγέας του Μωραϊτη
μέχρι το 1850 πραγματοποιούσαν
στην Παλαιά Επισκοπή εκτός από
τη θρησκευτική εορτή και πανηγύρι την Παρασκευή της Διακαινησίμου.
Μετά τη Θ. Λειτουργία έφευγαν.
Το απόγευμα όμως συγκεντρώνονταν πάλι στην Επισκοπή όπου
γινόταν Παντεγεατικός Χορός με
εγχώρια όργανα γύρω- γύρω από
την εκκλησία.
Την ημέρα εκείνη δινόταν η
ευκαιρία στους νέους να επιλέξουν
τους συντρόφους τους.

Πίστευαν δε ότι ήταν από το
Θεό κατά το σοφόν λόγιον του
προφήτου Σολομώντος «παρά κυρίου αρμόζεται γυνί ανδρίας.
Βρισκόμαστε λοιπόν όλοι εδώ
σήμερα για να προσκυνήσουμε και
να τιμήσουμε τη Ζωοδόχο Πηγή,
την πηγή της Ζωής την Παναγία.
Η Παναγία όμως κατά τον ποιητή Ιωάννη Πολέμη είναι και
«Μητέρα των Μητέρων».
Ακόμη και αυτή την ίδια
την Παναγία, την αγιότερη
μορφή της γυναίκας ο λαός
την έχει συσχετίσει με την
ιδέα της μητρότητας της
μάνας.

αγάπης είναι πηγαίο μέσα της και
όχι επίπλαστο, γι’ αυτό αγαπάει με
αγνότητα.
Η μητέρα είναι ο δυναμογόνος
μοχλός της οικογένειας. Ζεσταίνει
με την αγάπη της και καλλιεργεί με
τις θυσίες της. Η ψυχή και η καρδιά
της μάνας μ’ όλες τις πνευματικές
και ψυχικές της δυνάμεις, φροντίζει

Άλλοι σε κράζουν Έλεος
Ελπίδα ο θλιμμένος
Βασίλισσα της εκκλησιάς
σε κράζει η καμπάνα
Ελεημοσύνη ο φτωχός,
Νερό ο διψασμένος,
μα η καρδιά μου, Δέσποινα,
αυτή σε κράζει, Μάνα.
Σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε
την παγκόσμια ημέρα της μάνας.
Σήμερα τιμάμε την Τεγεάτισσα
μάνα, τη χαρούμενη, τη δουλευταρού, την άξια, την κουρασμένη,
την πονεμένη, τη συγχωρεμένη και
στεκόμαστε με σεβασμό (εμπρός
την προτομή της).
Κάθε μέρα σε όλα τα Γεωγραφικά πλάτη θα έπρεπε η μητέρα να
είναι το τιμώμενο πρόσωπο, γιατί
με το δικό της ήλιο, θερμαίνεται,
φωτίζεται και πορεύεται το παιδί, ο
ρόδινος όρθρος της αυγής γιατί με
τον πλούσιο συναισθηματισμό της
και τη δύναμη της αυτοθυσίας της
δίνει ζωή και χρώμα στο οικογενειακό περιβάλλον.
Δεν είναι μόνο οι πιστοί των παραδοσιακών απόψεων και ιδεαλιστικών κοσμοθεωριών, που έχουν
περιστεφανώσει με θεία λάμψη και
έχουν τοποθετήσει τη Μάνα στο
επίκεντρο σημείο των εκδιπλούμενων ομόκεντρων κύκλων της συναισθηματικής περιοχής.
Δεν είναι μόνον οι ιδιοσυγκρασιακά «αδύναμοι» καθώς λένε που
έχουν δεθεί ακατάλυτα με τη γυναίκα που τους έφερε στον κόσμο.
Γενικά, δεν είναι οι κινούμενοι
στο συναισθηματικό βιωματικό
χώρο, οι πηδαλιουχούμενοι απ’ τη
δύναμη του συναισθήματος αυτοί
που έχουν υπερυψώσει σε θεϊκό
σύμβολο τη ζωηφόρα μάνα τη
συγκεκριμένη μάνα, την ανώνυμη,
την όποια μάνα.
Όλοι σε όλους τους καιρούς και
τους τόπους, ως τώρα έχουν νιώσει
και εκδηλώσει αυτό το άφατο αίσθημα.
Δεν υπάρχει εξαίρεση για κανέναν άνθρωπο με τη θεϊκή σφραγίδα, που παράγεται απ’ το ιερό δυαδικό σχήμα: μάνα- παιδί.
Εδώ δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις ποιοτικές και ποσοτικές.
Υπέρτατη ανθρώπινη μορφή
είναι η μητέρα.
Οι προσφορές της, υπέροχες
και ανεκτίμητες. Το αίσθημα της

για την ανατροφή και τη μόρφωση
των παιδιών της. Νιάτα, ομορφιά,
ελευθερία, και όλα τ’ αγαθά θυσιάζει για τα παιδιά της.
Η μητρότητα που φωλιάζει
μέσα στην ψυχή της, είναι το πιο
μεγάλο θεϊκό δώρο και η πιο βαθιά
ικανοποίηση γι’ αυτή.
Επιδρά θαυματουργικά στην
παιδική ψυχή με την πλαστικότητα
της αγάπης της.
Η μητέρα με την πλαστικότητα
της αγάπης της διορθώνει τα ελαττώματα του παιδιού της, του διαμορφώνει το χαρακτήρα και αγωνίζεται συνέχεια να το κάνει τίμιο και
ενάρετο άνθρωπο στην κοινωνία.
Είναι μια ύπαρξη που παντού
και πάντοτε ακτινοβολεί από χαρά,
παρηγορεί και περιβάλλει όλους με
τη διάφανη και ανυπόκριτη αγάπη
της.
Είναι το πρώτο δημιουργικό
σπέρμα για την ηθική ζωή της οικογένειας και της κοινωνίας.
Το μέγεθος της αγάπης της Μάνας και το μητρικό της φίλτρο, θα
αποτελούν πάντοτε το πιο δυνατό
και ειλικρινές αίσθημα για τη ζωή.
Η μητρότητα που φωλιάζει
στην ψυχή της, είναι το πιο μεγάλο
θεϊκό δώρο και η πιο βαθιά ικανοποίηση γι’ αυτή.
Η μάνα είναι ο απέραντος ωκεανός που δέχεται και αφομοιώνει
κάθε πίκρα, όλους τους στεναγμούς, όλους τους πόνους και όλες
τις λαχτάρες της οικογένειας.
Συμμετέχει στις χαρές και στις
λύπες του παιδιού στους ενθουσιασμούς και τις απογοητεύσεις και
γενικά σε ότι το απασχολεί, γιατί
το θεωρεί σαν το πιο ανεκτίμητο
πράγμα στη δημιουργία.
Να πως παρουσιάζει σε ποίημά
του ο ποιητής Ιωάννης Πολέμης το
μητροκτόνο γιό που φαίνεται πολύ
καθαρά η αγάπη κι ο πόνος της μάνας.
Ένα παιδί μοναχοπαίδι αγόρι
αγάπησε μιας μάγισσας την κόρη.
Δεν αγαπώ, του λέει, εγώ παιδιά,
αλλ’ αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου,
της μάνας σου να φέρεις την καρδιά,

να ρίξω να τη φάει το σκυλί μου.
•
Τρέχει ο νιός τη μάνα του σκοτώνει
και την καρδιά τραβά και ξεριζώνει,
και τρέχει να την πάει μα σκοντάφτει
και πέφτει ο γιός κατάχαμα με δαύτη.
Κυλάει ο γιός και η καρδιά κυλάει
και την ακούει να κλαίει και να μιλάει.
Μιλάει η μάνα στο παιδί και λέει
Εκτύπησες αγόρι μου; Και κλαίει.
Η Μάνα μαζί με την τροφή και τη
φροντίδα του σώματος, θα διοχετεύσει στο παιδί και όλες τις ανθρώπινες αρετές. Το παιδί μαθητεύει
κοντά της, ζει το αίσθημα της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού.
Αυτή θα το προετοιμάσει να χαρεί τις ομορφιές της χώρας μας, ν’
αγαπήσει τα ιστορικά και άφθαρτα
μνημεία της. Θα αγωνιστεί, θα κοπιάσει και θα πονέσει για την ανατροφή του παιδιού της,
αλλά γεμάτη ικανοποίηση, αργότερα θα βλέπει
τους καρπούς της εργασίας της.
Όταν κάποτε ο αυτοκράτορας της Γαλλίας ο
Ναπολέων, είπε ότι τα
εκπαιδευτικά συστήματα της Γαλλίας δεν αξίζουν τίποτε, και αναρωτιόταν τι έλειπε και δε
διαπαιδαγωγείται η νεολαία όπως έπρεπε, μια
από τις πρώτες κυρίες
της Γαλλίας απάντησε:
Λείπουν οι μητέρες. Τότε με έκπληξη ο Ναπολέων είπε:
«Ένα ολόκληρο σύστημα αγωγής,
βρίσκεται μέσα σε μια λέξη τη
Μάνα»
Ο λυρικός Πατριάρχης του Ελληνισμού Κωστής Παλαμάς γράφει
ότι: «Τα εννέα δέκατα των μεγάλων
που δοξάστηκαν, στις μητέρες τους
οφείλουν τον πυρήνα του μεγαλείου τους».
Ο ποιητής Γεράσιμος Μαρκοράς
αρμονικότατα κρούει τη λύρα
του στο χαριτωμένο ποίημά του η
Μάνα.
Απλές και συγκινητικές νότες εναλλάσσονται σε όλες τις στροφές γιατί
πιστεύει ότι όλο το διάβα της ζωής
του ανθρώπου ακολουθείται πιστά
κι αγαπητά από την πιο γλυκιά μορφή της ζωής, τη Μάνα.
Μάνα! δε βρίσκεται

λέξη καμία
νάχει στον ήχο της
τόση αρμονία.
•
Παιδί από σπάργανο
ζωμένο ακόμα,
με χάρη ανοίγοντας
γλυκά το στόμα,
γυρνάει στον άγγελο
που τ’ αγκαλιάζει
και μάνα κράζει .
Ο ποιητής επίσης μας φέρνει στο
τελευταίο στάδιο του ανθρώπου,
του ανθρώπου, που αφού περάσει
μέσα απ’ τον ανθώνα της ανοιξιάτικης νιότης και ευδαιμονίας φθάνει
στο ηλιόγερμα της ζωής σιμά στο
θάνατο.
Κι εδώ όταν ο θάνατος σφραγίζει τα
χείλη του ακούγεται η λέξη μάνα.
Της νιότης φεύγουνε
τ’ άνθια κι η χάρη,
τριγύρω σέρνεται
με αργό ποδάρι,
ως που στην κλίνη του
σα βαρεμένος
πέφτει ο καημένος.
Και πριν την ύστερη
πνοή του στείλει,
αργά ταράζονται
τα κρύα του χείλη
και με το Μάνα μου!
Πρώτη φωνή του
πετά η ψυχή του.
Τελειώνοντας ας είναι τα λόγια μου
που αναφέρθηκαν στη μάνα ένα
ταπεινό προσκύνημα προς τη Ζωοδόχο Πηγή της Ζωής, τη μητέρα
των πάντων, τη γλυκιά μας Παναγία, απότιση φόρου τιμής προς την
Τεγεάτισσα Μάνα που βρίσκεται
στις επάλξεις του καθημερινού
αγώνα και ένα σεμνό μνημόσυνο
προς εκείνη τη μάνα που αναπαύεται γλυκά και ήσυχα κάτω από τον
Τεγεάτικο Ουρανό.»
Επακολούθησε η κατάθεση
στεφάνων στην προτομή της Τεγέατισσας μάνας και η ωραία και λιτή
αυτή εκδήλωση έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πάντα πρόθυμος χοροδιδάσκαλος Γιάννης Θεοδωρακόπουλος με τη χορευτική
ομάδα του Τεγεατικού Συνδέσμου,
χωρίς να λείψει και το κέρασμα με
τα παραδοσιακά κουλούρια, κόκκινα αυγά, γουρουνοπούλα και
άφθονο κρασί.
Ευχόμαστε και του χρόνου με
υγεία !!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούνται οι Τεγεάτες της Τεγέας και οι Τεγεάτες όλου
του κόσμου αν έχουν ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ (όπως Γεννήσεις,
Γάμους, Βαπτίσεις, θανάτους, Βραβεύσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις) να ενημερώνουν τον Τεγεατικό
Σύνδεσμο είτε με ΦΑΞ είτε με e-mail ώστε να τα
φιλοξενουμε στο blog.. Ευχαριστούμε!

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Τ.Σ.

Στα πλαίσια ανάπτυξης - κατασκευής
νέας ιστοσελίδας προσκαλούνται όσοι διαθέτουν για τη
ΤΕΓΕΑ και τα χωριά τους
- ιστορικά στοιχεία
- φωτογραφίες
- ανέκδοτα, παροιμίες
- λαογραφικά στοιχεία
-πολιτιστικά στοιχεία
να τα αποστείλουν σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή στο ΤΣ ή στο
e-mail fgiokaris@yahoo.gr
Γίνεται προσπάθεια ώστε να υπάρχει σελίδα ξεχωριστή για το κάθε χωριό της Τεγέας, με τη δυνατότητα να ανανεώνεται διαρκώς.
Επίσης στοιχεία επικοινωνίας με Τοπικές Αρχές,
Συλλόγους, Σχολεία , κλπ
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Μικρές αναδρομές

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

Κάπνισμα στη παιδική
και εφηβική ηλικία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
Καρδιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, Θριάσιο Νοσοκομείο.

Τ

ο κάπνισμα παγκοσμίως θεωρείται μία από τις
κύριες αιτίες για την εμφάνιση διαφόρων νοσημάτων, γι’ αυτό και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) το χαρακτηρίζει, ως τη μεγαλύτερη επιδημία
του περασμένου αιώνα, με δυσμενή επίδραση στην
υγεία, όχι μόνο των ενεργητικών, αλλά και των παθητικών. Το κάπνισμα πρωτοεμφανίστηκε στην Αμερική και
εξαπλώθηκε στον κόσμο από Ευρωπαίους. Για να φθάσει ένας καπνιστής να καπνίζει ελεύθερα, πέρασε από
εκκλησιαστικούς αφορισμούς, ακρωτηριασμούς και
θανατικές εκτελέσεις, μέτρα τόσο αυστηρά, που ίσως
να συντέλεσαν στη σημερινή μεγάλη εξάπλωση του
καπνίσματος.
Το τσιγάρο είναι
βιομηχανικό προϊόν
που έχει σχεδιαστεί
να παρέχει σταθερή
δόση νικοτίνης, η
οποία αποτελεί το εθιστικό συστατικό του
και προκαλεί εθισμό
παρόμοιο με αυτόν
της ηρωίνης και της
κοκαϊνης.
Εχει διαπιστωθεί
ότι αν τοποθετηθούν
60 mg καθαρής νικοτίνης στη γλώσσα ενός ανθρώπου, θα είναι αρκετό
για να τον σκοτώσουν σε λίγα λεπτά. Η νικοτίνη που
εισπνέει ένας καπνιστής απορροφάτε πολύ γρήγορα,
φθάνοντας στον εγκέφαλο σε 7 με 10 δευτερόλεπτα,
ενεργοποιεί το κεντρικό νευρικό σύστημα, αυξάνει τους
καρδιακούς παλμούς, με αποτέλεσμα οι ανάγκες της
καρδιάς για οξυγόνο να είναι μεγαλύτερες.
Ένα άλλο συστατικό του τσιγάρου είναι η πίσσα,
μία ουσία που μεταφέρει τις περισσότερες τοξικές ουσίες στους πνεύμονες, αποτελώντας την κύρια αιτία του
καρκίνου των πνευμόνων και λαιμού, δημιουργώντας
παράλληλα κιτρινίλα στα δάχτυλα και τα δόντια.
Το τρίτο κύριο συστατικό του τσιγάρου είναι το
μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο, ως γνωστόν, ανιχνεύεται και στα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Το μονοξείδιο του άνθρακα του καπνού, που εισέρχεται στους
πνεύμονες με την εισπνοή, δεσμεύεται ταχύτατα με
την αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ώστε
να μειώνεται σημαντικά η οξυγόνωση του αίματος των
πνευμόνων.
Ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει τα τελευταία
χρόνια ο αριθμός των παιδιών που καπνίζουν. Υπολογίζεται ότι καθημερινά περίπου 6.000 παιδιά, κάτω των 18
ετών, αρχίζουν να καπνίζουν και από αυτά σχεδόν 2.000
θα εξελιχθούν σε κανονικούς καπνιστές. Έχει βρεθεί ότι
περίπου το 90% των καπνιστών αρχίζει να καπνίζει από
την ηλικία των 21 ετών.
Εάν το κάπνισμα τσιγάρων διατηρηθεί με
τους σημερινούς ρυθμούς, εκτιμάται ότι περίπου 6,4 εκατομμύρια παιδιά θα πεθάνουν
πρώιμα από νοσήματα που σχετίζονται με
το κάπνισμα.
Σύμφωνα με εθνική μελέτη του 2001,
το 20% των τελειόφοιτων του Λυκείου και
το 12% του Γυμνασίου στη χώρα μας καπνίζουν καθημερινά.
Στην Ελλάδα το 90% των ενηλίκων παραδέχονται ότι άρχισαν το κάπνισμα πριν τα 18 τους
χρόνια, ενώ σε μια μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών
το 2000, το 35% των φοιτητών δήλωσαν καπνιστές. Τα
αγόρια αρχίζουν το κάπνισμα στην ηλικία των 11 ετών,
ενώ τα κορίτσια περίπου στα 13 και το φαινόμενο αυτό
δεν είναι μόνο ελληνικό.
Στη χώρα μας, από έρευνα που έγινε το 1998, βρέθηκε ότι, επί συνόλου 2.700 μαθητών Γυμνασίου και
Λυκείου, το 21% κάπνιζαν συστηματικά. Ενώ στο λεκανοπέδιο Αττικής το 27% των παιδιών ηλικίας 10-14 ετών
είναι καπνιστές.
Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι εκτός από το
ενεργητικό κάπνισμα και τις βλαβερές του συνέπειες
στον καπνιστή, υπάρχει και το παθητικό κάπνισμα, όπου
αυτός που εκτίθεται, εκτός από τον εκπνεόμενο καπνό,
εισπνέει και τον καπνό από την άκρη του τσιγάρου. Μέχρι τη δεκαετία του 1980, το παθητικό κάπνισμα και οι
πολίτες το αντιμετώπιζαν περισσότερο ως ενόχληση
παρά ως κίνδυνο για την υγεία, όμως πλέον έχει αποδειχθεί, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι έχει την ίδια βλαβερή επίδραση με το ενεργητικό. Μπορεί, βέβαια, ο πα-

θητικός καπνιστής να καπνίζει ποσοτικά λιγότερο,
αλλά ποιοτικά εισπνέει περισσότερες επικίνδυνες
ουσίες. Έχει βρεθεί ότι ο καπνός του τσιγάρου περιέχει περίπου 3.800 χημικές ουσίες, βαριά μέταλλα,
καθώς και ραδιενεργά στοιχεία. Το παθητικό κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, στο
φάρυγγα, στο λάρυγγα, ζάλη, ναυτία και κεφαλαλγία.
Επίσης επιδεινώνει το άσθμα, διάφορες αλλεργικές παθήσεις, καθώς και ήδη υπάρχουσες, χρόνιες παθήσεις
του κυκλοφορικού συστήματος και των πνευμόνων.
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι αυξάνει τον κίνδυνο
θανάτου από καρκίνο του πνεύμονα κατά 10-30%, όταν
υπάρχει έκθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από όλα
αυτά φαίνεται πόσο αυξημένος είναι ο κίνδυνος για τα
παιδιά που εκτίθενται στον περιβαλλοντικό καπνό των
τσιγάρων. Το μέγεθος της βλάβης εξαρτάται από τον
αριθμό των καπνιστών στο σπίτι.
Έτσι υπολογίζεται ότι ένα παιδί καπνίζει 30 τσιγάρα το χρόνο εάν καπνίζει μόνο ο πατέρας, 50 τσιγάρα
όταν καπνίζει μόνο η μητέρα, και 80 τσιγάρα εάν καπνίζουν και οι δύο γονείς.
Εκτός αυτού έχει αποδειχθεί, πως τα παιδιά των
καπνιστών έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν
μελλοντικοί καπνιστές. Σύμφωνα δε με μία μελέτη από
το παιδιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου «Ελπίς», φαίνεται ότι 3 στα 4 παιδιά είναι παθητικοί καπνιστές.
Και όπως αναφέρει η
εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»,
αυτό συμβαίνει επειδή
τουλάχιστον ένας από
τους γονείς είναι μανιώδης καπνιστής.
Προκαλεί δε αίσθηση το γεγονός ότι
οι γονείς συνεχίζουν
να καπνίζουν ακόμα
και όταν ξέρουν πως το
παιδί πάσχει από χρόνιο
αναπνευστικό πρόβλημα.
Τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν, βεβαίως και οι
ενήλικες, ότι το κάπνισμα συνδέεται με σοβαρά νοσήματα, όπως η στεφανιαία νόσος, τα ανευρύσματα της
αορτής, η χρόνια βρογχίτιδα, το πνευμονικό εμφύσημα,
ο καρκίνος των διαφόρων οργάνων, όπως του λάρυγγα, της τραχείας, των πνευμόνων, του οισοφάγου, της
ουροδόχου κύστης, του τραχήλου της μήτρας και του
παγκρέατος.
Επίσης μικροί και μεγάλοι πρέπει να γνωρίζουν, ότι
οι καπνιστές έχουν υψηλότερη χοληστερόλη και μειωμένη την καλή χοληστερόλη (HDL). Αρα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προσβληθούν στο μέλλον από
έμφραγμα μυοκαρδίου και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μάλιστα στις χρόνιες καπνίστριες μειώνεται η
αναπαραγωγική ικανότητα και σε πολλές επιταχύνεται
η εμμηνόπαυση.
Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας αναφέρει, ότι κάθε χρόνο περίπου
3.000.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πεθαίνουν από
νοσήματα που συνδέονται με το κάπνισμα.
Οι λόγοι για τους οποίους τα νεαρά πρόσωπα αρχίζουν να καπνίζουν είναι σύνθετοι και διαφέρουν ανά
πρόσωπο και λαό. Υπάρχουν όμως και κοινοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην μύηση των νέων και αυτοί
περιλαμβάνουν τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής αποδοχής το ρόλο του προτύπου των γονέων, δασκάλων και
καθηγητών, την πίεση της κοινωνικής ομάδας, καθώς
και την εύκολη πρόσβαση τα προϊόντα του καπνού.
Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε το ρόλο της
διαφήμισης, που προσπαθεί να τονίσει την
εφηβική ενεργητικότητα, την ελκυστικότητα
στο αντίθετο φύλο και την αίσθηση της ανεξαρτησίας, που ενθουσιάζουν τους εφήβους
και τους νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι θέλουν να
μιμηθούν αυτόν τον τρόπο της «περιπετειώδους»
ζωής. Οι έφηβοι που καπνίζουν συστηματικά έχουν
μεγάλη δυσκολία να διακόψουν το κάπνισμα. Οι παράγοντες που οδηγούν τελικά στο κάπνισμα είναι πολλοί
και δρουν σε πολλά επίπεδα, όπως η περιέργεια, η αίσθηση ανεξαρτησίας, η προσπάθεια αυτοεπιβεβαίωσης,
η εξασφάλιση εκτίμησης από τους συνομηλίκους και η
κοινωνικοποίηση.
Τα πιο πολλά παιδιά και έφηβοι καπνίζουν για τους
ανωτέρω λόγους, ίσως και επειδή νομίζουν ότι βοηθούνται όταν έχουν στρες, ενώ από την άλλη πλευρά
δείχνουν να μην ενδιαφέρονται για τα νοσήματα που
έχουν σχέση με το κάπνισμα.
Επομένως, η έγκαιρη ενημέρωση των παιδιών
και εφήβων για τις σοβαρές και επιβλαβείς συνέπειες
του καπνίσματος, αλλά και η εκπαίδευση κατά του καπνίσματος, αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για
τη μείωση των καπνιστών σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες. Σε αυτήν τη διαδικασία σημαντικό ρόλο
πρέπει να παίξουν αρχικά οι γονείς, αλλά σημαντικός
είναι και ο ρόλος του παιδιάτρου, του εκπαιδευτικού και
της Πολιτείας.

Ε

Ο Δημήτρης Βεργόπουλος,
θυμάται και μας γράφει:

νας μεγάλος Τεγεάτης Ποιητής και Λογοτέχνης ο ΜΗΤΣΟΣ ΚΑΤΣΙΝΗΣ, γεννήθηκε
στην Κερασίτσα, πέθανε
στην Αθήνα και ετάφη στη Γενέτειρά του.
Ο Μήτσος Κατσίνης
άφησε ένα μεγάλο ποιητικό και
λογοτεχνικό έργο, που είναι διάσπαρτο σε εφημερίδες, περιοδικά
και στο ετήσιο βιβλίο «ΑΡΚΑΔΙΚΑ –
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ»,
του οποίου ήταν και εκδότης.
Μέσα από το έργο του ξεπροβάλλει η μορφή ενός ακέραιου
αγωνιστή του πνεύματος, που στάθηκε πάντα κοντά στον πονεμένο
και βασανισμένο συνάνθρωπό του
και έγινε το σύμβολο της ηθικής.
Ο Μήτσος Κατσίνης, ως
ποιητής και δάσκαλος, βρισκόταν
με την καρδιά του και με τον νου
του σε άμεση και αδιάκοπη συνάφεια και σχέση με την Τεγέα, όπου
με την ιδεολογία του έζησε και ένοιωσε από κοντά τους καημούς και
τους πόθους της αγροτικής ζωής.
Απολύθηκε νωρίς από την
υπηρεσία του ως εκπαιδευτικός και
ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα, πλην
όμως έμεινε αλύγιστος και συνέχισε
το έργο του ασυμβίβαστος.
Δεν απογοητεύτηκε ποτέ, διαφύλαξε την ψυχική του αντοχή και
διατήρησε την καλοσύνη του, ακόμη και σε εκείνους, που τον αδίκησαν και τον ταλαιπώρησαν.
Εμείς οι Τεγεάτες, έχουμε
καθήκον και υποχρέωση, όχι μόνο
να τιμήσουμε τον ποιητή ΜΗΤΣΟ
ΚΑΤΣΙΝΗ, αλλά και να διαδώσουμε
την μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, που μας άφησε με το έργο του
και να το προβάλλουμε στους νέους
της ΤΕΓΕΑΣ. Και αυτό επιχειρούμε
σήμερα με τη δημοσίευση του παρακάτω ποιήματός του.

Μητέρα Τεγέα
Μητέρα Τεγέα. Πέρασες μέσα
από τη φωτιά και την κοιλάδα της
δοκιμασίας. Κουβαλούσες τις πικρές νύχτες της απόγνωσης και αργούσε να ξημερώσει. Καθημερινά
χτυπιόταν η ζωή με το θάνατο και
μονάχα στην καρδιά σου και στα
όνειρα των νεκρών ζεσταινόταν η
Ειρήνη. Οι ματωμένες πολύχρονες
συγκρούσεις σου με τους Σπαρτιάτες, τους Μαντίνειους, ο Πελοποννησιακός πόλεμος, η επιδρομή των
Γότθων, των Φράγκων, η κυριαρχία
των Ενετών, οι κατακτητές Ρωμαίοι,
η αδίστακτη Τουρκοκρατία, η κορυφαία Ελληνική Επανάσταση του
1821, το Ελεύθερο Κράτος, έρχονται από τα βάθη του χτες σελίδες
δόξας, στιγμές ανεπανάληπτες, να
γίνουν φωνές συγκλονιστικές, που
θα υπάρχουν όσο θα υπάρχει ο κόσμος.
Μητέρα Τεγέα. Οι αιώνες έγραψαν τ’ όνομά σου στην ιστορία της
Ελληνικής πατρίδας, με θαυμασμό
και ο ελεύθερος λαός σου, με το
πνεύμα της ψυχικής ανάτασης,
κράτησε το φως της δημιουργίας, με αγάπη, με πάθος, με πολλές
προσδοκίες, με χιλιάδες ελπίδες.
Ανυπόταχτη κόρη της Αρκαδικής
γης. Στάθηκες όρθια σε όλες τις
ώρες της δοκιμασίας, με τους οραματισμούς σου γκρέμιζες το αντιανθρώπινο. Ταξίδευες για να συναντήσεις την αδερφική συμφιλίωση.
Κρατούσες τον Ήλιο στα χέρια και
στα μάτια σου. Ησουν ένας δοξα-

στικός χώρος, μια χούφτα ουρανός,
που ακουμπούσε στις περήφανες
βουνοκορφές του Αρτεμισίου, του
Παρθένιου, του Γκράβαρη και του
Μαίναλου, μια παρουσία, που ήξερε
να μεταφέρει από γενιά σε γενιά τα
ιδανικά σου, τις αναζητήσεις σου, το
δίκαιο λόγο.
Μητέρα Τεγέα. Στους δύσκολους καιρούς, στα πρώτα βήματά
σου. Σημάδεψες την αντοχή σου.
Υψωσες φρούρια μιας αδούλωτης πίστης. Ανοιξες δρόμους, που
σ’ οδηγούσαν να κατακτήσεις το
ωραίο. Πότισες με το αίμα των υπερασπιστών σου την αξιοπρέπεια.
Δίδαξες την προκοπή, καρτερούσες το αυριανό βήμα σου, χωρίς τη
βαρβαρότητα. Εδινες το χέρι σου
να βοηθήσεις τον κατατρεγμένο.
Ωρίμαζες τους καρπούς των δένδρων, σου έφταναν το ψωμί και
το κρασί, η αγρύπνια και η έγνοιά
σου, για να είσαι πάντα έτοιμη να
δόσεις και το πολυτιμότερο αγαθό,
την ύπαρξή σου, για να είσαι πάντα
Δημοκρατική, πάντα ελεύθερη. Και
έμεινες Δημοκρατική και ελεύθερη.
Υψωσες Ναούς και καλλιέργησες τα
Γράμματα και τις Τέχνες και έφτιαξες Βουλή, Εκκλησία του Δήμου,
Σχολεία, Γυμναστήρια, Θέατρο,
Αγορά. Ακόμα και με τις γυναίκες
σου προμαχούσες, είπες, πως στο
χώμα σου δεν ενταφιάζεται το αληθινό τραγούδι της ζωής, πως οι δικοί σου μύθοι έχουν στη ρίζα τους
το νόημα της διατήρησης του Λαού,
το μεγαλείο της κοινωνικής αποστολής για το χρέος, την παράδοση
και τη μνήμη, που ιεροτελεστικά
λειτουργούν για να θυμόμαστε από
πού ξεκινήσαμε, τι κληρονομήσαμε,
που βρισκόμαστε και πού πάμε. Οι
Πελασγοί σέρνουν τα βήματά τους
κάτω από τις φυλλωσιές των πολύκλαδων δέντρων, μέσα στο πυκνό
βαθύσκιωτο δάσος, στις όχθες των
ποταμών Αλφειού, Γαρεάτη, Λαχά,
ο Άλεος προσεύχεται στον πάγκαλο
ναό της Αλέας Αθηνάς, η Αύγη με
τον Τήλεφο δεν ξεχνούν που με τη
λάρνακά τους έριξαν στη θάλασσα.
Ο Αγκαίος, ο Έποχος, η Αταλάντη
ακολουθούν στο κυνήγι του Καλυδωνίου κάπρου και ο Έχεμος θυμάται τη μονομαχία του με τον Ύλλο,
που τον σκότωσε για να ματαιωθεί
έτσι η πρώτη κάθοδος των Δωριέων
στην Πελοπόννησο.
Πρωτεύουσα της Αρκαδίας στάθηκες Τεγέα, για 150 χρόνια, γίνηκες
έδρα Αρκάδων βασιλέων, με ναούς,
βωμούς, αγάλματα των θεών, θρησκευτικές γιορτές, με ικέτες στο ναό
της Αλέας τη Χρυσηίδα, το Λεωτυχίδη, τον Παυσανία, τον Πλειστοάνακτα, με προστάτες σου το Δία, την
Αθηνά, τον Απόλλωνα, τον Ηρακλή,
τον Άρη, το Διόνυσο, τον Πάνα, την
Άρτεμη, το Χείλεο, τον Αγησίλαο,
τον Αντίγονο, με υπέρτατο υμνητή
σου τον Αριστοτέλη, που έγραψε
την Πολιτεία των Τεγεατών.
Ο Διόδωρος 1584 θα πει: Τους
δε Τεγεάταις συνεμάχουν οι πλείστοι και κράτιστοι των Αρκάδων….
και ο γεωγράφος Στράβων: Τεγέα
δ’ έτι μετρίως σημαίνει και το ιερόν
της Αλέας Αθηνάς… Επισκέπτες
σου ο Φίλιππος, ο Ορέστης, ο Μέγας Αλέξανδρος… Ο Αγαπήνορας
με τους Τεγεάτες στην εκστρατεία
της Τροίας, οι Τεγεάτες στους Περσικούς πολέμους, στις Θερμοπύλες,
στις Πλαταιές, στην Κύπρο, στην
Αχαϊκή Συμπολιτεία, στην Ελληνο➜ Συνέχεια στην διπλανή σελίδα
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➜ Συνέχεια από την διπλανή σελίδα

μακεδονική συμμαχία, στο μεγάλο
αγώνα του 1821.
Τα μηνύματα των καιρών τα
έκανες καρπούς, προσευχήθηκες
για την Αγάπη, ταξίδεψες με τον
άνεμο, την καλοσύνη σου, έσβησες
το σκοτάδι, που δεν έμαθε να γίνεται χαρούμενη ώρα, κατάχτησες το
πνευματικό φως, που σ’ οδηγούσε
να μη χάνεις τον αληθινό σου δρόμο, έμεινες με την ιστορία σου, για
να μας έχεις πάντα κοντά σου και η
φαντασία μας να μεταλαβαίνει από
τις ζωντανές εικόνες. Να βλέπουμε
και να ακούμε την Ανύτη, που διαβάζει τους περίφημους λυρικούς
της στίχους, το μουσικό και ποιητή
Κλονά, τον Αρίσταρχο ν’ απαγγέλλει τον τραγικό λόγο του, τον Αρίαιθο να ξανακοιτάξει το συγγραφικό του έργο, τον Ένδοιο να κάνει
το μαρμάρινο άγαλμα, τον Αγησίλαο να κρούει τη μαγική του λύρα,
τους στεφανωμένους αθλητές σου
με τις περίλαμπρες νίκες τους, τον
Ιερότιμο του Ιεροκλή, το Φιλόξενο
του Έλλανα, τον Πραξία του Κράτεου, το Θεόδωρο του Ανδρόβιου,
τους σοφούς νομοθέτες σου, τον
Αντιφάνη, τον Κρίσο, τον Τυρωνίδα, τον Πυρρία.
Η ιστορία σου, Τεγέα Μητέρα,
είναι πάντα ίδια. Στάθηκες ιδέα,
σύμβολο, αλήθεια, ζωή, πατρίδα
της νοσταλγίας, του χρέους, της
αγάπης, χιλιάδες χρόνια έμεινες με
την προσωπική σου ταυτότητα, με
τους θρύλους, τις παραδόσεις, τον
ηρωισμό σου, με την πίστη σου, με
το Ελληνικό φως, που ποτέ δεν ξέχασες, που ποτέ δεν πρόδωσες.
Αρχαία, μεσαιωνική, νεότερη,
γίνεσαι λιτανεία των καιρών με το
αίμα σου και τον ιδρώτα σου οικοδομείς το σπίτι. που να χωράει
όλους τους ανθρώπους, περιμένεις
τη νιογέννητη αυγή. που θα φέρει
τον αδερφικό αίνο, τη λυτρωτική
ευδοκία.
Μητέρα Τεγέα. Στέγη του
ανθρώπου. Αφειδάντιος χώρα.

Πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.
Ελληνική ιδέα. Ελληνική Σοφία.
Ελληνική Ελευθερία, ανυπόταχτη
στο δυνάστη, απροσκύνητη στο
στερητή του δίκιου σου, έκανες το
χρόνο ηρωικά και ευγενικό ταξίδι
της ιστορίας σου, μίλησες με τους
αιώνες, φύτεψες στην Αρκαδική
πατρίδα την ακατάλυτη περιουσία
σου.
Η αβάσταχτη σκλαβιά του
τούρκικου χτήνους, οδήγησε τους
Τεγεάτες στις ματωμένες νικηφόρες μάχες, στα Βέρβενα, στα Αχούρια, στα Λιθοβούνια, στον Άγιο
Σώστη, στο Μουχλί, στη Γράνα,
στην Άλωση της Τριπόλιτσας. που
από τους πρώτους την πάτησαν,
στην πολιορκία της Πάτρας, στο
Μανιάκι με τον Παπαφλέσσα, στην
καταστροφή του Δράμαλη στα
Δερβενάκια, στην Αργολίδα, στο
Άργος, στη Δραμπάλα, με αρχηγό
το Λάμπρο Ριζιώτη, με συμπολεμιστές τον Πλαπούτα, τον Κολοκοτρώνη, το Σέκερη τον Αναγνώστη
Κονδάκη, τον Π. Ζαφειρόπουλο,
τον Αρχιμανδρίτη Ιερόθεο Αθανασόπουλο και με τον όρκο: Τούρκος
μη μείνει στο Μοριά μηδέ στον κόσμον όλο… κερδίθηκε η Λευτεριά,
αναστήθηκε η Ελλάδα.
Το χωριό σου σήμερα: Αλέα,
Στάδιο, Επισκοπή, Ρίζες, Μαγούλα, Γαρέα, Ψηλή Βρύση, Κερασίτσα, Καμάρι, Βουνό, Μανθυρέα,
Στρίγκου, Τζίβα, Άγιος Σώστης…
ιεροί σου χώροι με τα μνημεία,
το Μουσείο, της Κατοχής, τους
εκτελεσμένους και κρεμασμένους
στα δέντρα, όταν έρχεται η Άνοιξη
τραγουδούν τον ανθισμένο παράδεισο της ευλογημένης γης σου,
χαιρετούν τους πολύχρωμους ορίζοντες με το μόσκο και την αγάπη,
στρώνουν το τραπέζι του δοξαστικού τους Δείπνου με τις ειρηνικές
ώρες και σ’ όλες τις εποχές διαβάζουν την ιστορία σου, που έχει
αρχή, που δεν έχει τέλος, όσο θα
υπάρχουν οι άνθρωποι.
ΜΗΤΣΟΣ ΚΑΤΣΙΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΗΣ

Ζήτησα … πήρα
Ζήτησα Δύναμη… και ο Θεός μου έδωσε
Δυσκολίες για να με δυναμώσει…
Ζήτησα Σοφία… και ο Θεός μου έδωσε
Προβλήματα για να τα λύσω…
Ζήτησα Ευημερία… και ο Θεός μου έδωσε
Νου και Μύες για να δουλέψω…
Ζήτησα Θάρρος… και ο Θεός μου έδωσε
Κίνδυνο να τον υπερνικήσω…
Ζήτησα Αγάπη… και ο Θεός μου έδωσε
Ανθρώπους με προβλήματα για να βοηθήσω…
Ζήτησα Χάρες… και ο Θεός μου έδωσε ευκαιρίες…
Δεν πήρα τίποτα από όσα ήθελα…
Πήρα όλα όσα χρειαζόμουν.

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.

Η

Η Ζωοδόχος Πηγή

ταν γύρω στα 450
μ.χ, όταν ένας βυζαντινός στρατιώτης,
ονόματι Λέοντας,
έκοβε βόλτες σ’ ένα
δασάκι στα μέρη
της βασιλεύουσας και ξαφνικά βλέπει μπροστά του έναν
τυφλό άνθρωπο να του ζητάει λίγο νερό για να σβήσει
τη δίψα του. Ο Λέοντας προθυμοποιήθηκε να βρει και να
του φέρει νερό. Έψαξε λοιπόν
παντού στο δάσος για να βρει
νερό, αλλά μάταια και έτσι,
επέστρεφε λυπημένος.

Τότε όμως, άκουσε μια γυναικεία φωνή να του λέει: «Ου
χρεών σε, Λέων, αγωνιάν, το
γαρ ύδωρ εγγύς», δηλαδή,
«Δεν χρειάζεται Λέων να αγωνιάς, να άγχεσαι, να στεναχωριέσαι, το νερό είναι δίπλα
σου». Και πάλι ακούει την άγνωστη αυτή φωνή να τον προστάζει: «Λέων Βασιλιά, πάρε απ’ το
νερό αυτό και δώσε να πιει, να
ξεδιψάσει ο τυφλός άνθρωπος και κάτι ακόμα, άλειψε μ’
αυτό τα μάτια του και αμέσως
θα καταλάβεις ποια είμαι εγώ
που σου μιλώ».
Πράγματι έτσι έπραξε ο Λέοντας και παρευθύς ο τυφλός
ανέβλεψε. Αλλά ταυτόχρονα
άνοιξαν και τα μάτια του Λέοντα, ο οποίος τώρα, κατάλαβε
πως εκείνη η φωνή που του μιλούσε ήταν της Παναγίας, που
έκανε αυτό το θαύμα και του μίλησε και πως επίσης, σ’ Εκείνην
τη Μεγαλόχαρη, οφείλεται και
το μεγάλο θαύμα της θεραπείας
του τυφλού.
Ακόμη, θαύμα αξιοθαύμαστο ήταν και η εύρεση της πηγής του σωτήριου αυτού νερού.
Αλλά θαύμα ήταν και η επαλήθευση της προσφώνησης από
την Παναγία, του Λέοντα, ως
Βασιλιά. Διότι πράγματι ο Λέων,
το 486 μ.Χ, ανέβηκε στον θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως Λέων ο Α΄ ο Θράξ, ο
επονομαζόμενος και Μακέλλης
(457- 474), και τον οποίο η Αγία
Εκκλησία μας ως Άγιο τον τιμά
στις 20 Ιανουαρίου.
Αμέτρητα τα θαυμάσια σου
Παναγία μας !!!.
Ο Λέων, ως Αυτοκράτορας
πλέον, θα αναγείρει επί της θαυματουργής πηγής, θαυμάσιο
Ναό αφιερωμένο στην Παναγία
τη Ζωοδόχου Πηγή, για να θυμίζει τις δωρεές της Θεοτόκου
προς εκείνον, αλλά και όλες τις
μεγάλες ευεργεσίες της προς το
γένος των ανθρώπων.
Στην
θαυματουργή
πηγή αυτού του ιερού Ναού,
βρήκε τη γιατρειά και ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο Α΄, ο
Λέοντας ο ΣΤ΄ ο Σοφός, η γυναίκα του, Αγία Βασίλισσα Θεοφανώ, ο Ρωμανός Α΄ ο Λεκαπηνός
και η γυναίκα του, ο Πατριάρχης
Στέφανος (886-912), ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιωάννης (964966), αλλά και πλήθος ακόμη,
άρχοντες και απλοί άνθρωποι
εκεί γιατρεύτηκαν. Μέχρι και
νεκρό ανέστησε το αγιασμένο
νερό της Ζωοδόχου Πηγής.

Το Ναό της
Ζωοδόχου Πηγής, γκρέμισαν
οι Τούρκοι, για
να
φτιάξουν
με τα υλικά
του το τέμενος
του
Σουλτάνου Βαγιαζήτ.
Οι χριστιανοί
στη θέση αυτή
έχτισαν ένα παρεκκλήσι
και
αργότερα ένα
πιο μεγάλο Ναό
(1835).
Αυτού
του ιερού Ναού
της Υπεραγίας
Θεοτόκου της
Ζωοδόχου Πηγής, τα εγκαίνια
εορτάζει η Εκκλησία μας την
Παρασκευή της Διακαινησίμου
(Λαμπροβδομάδα).
Ο Ναός αυτός έμεινε
γνωστός στην ιστορία ως το αγίασμα του «Μπαλουκλί». «Μπαλούκ» στα τουρκικά σημαίνει
ψάρι και η παράδοση μας λέει,
πως εκεί δίπλα στο αγίασμα,
στις 23 Μαΐου 1453 ένας καλόγερος τηγάνιζε ψάρια, όταν
κάποιος του έφερε την είδηση,
πως πήραν την Πόλη οι Τούρκοι. Ο καλόγερος απάντησε πως
μόνο αν τα ψάρια που τηγάνιζε
έφευγαν απ’ το τηγάνι και έπεφταν μέσα στο αγίασμα θα πίστευε ότι έγινε κάτι τέτοιο. Και
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πραγματικά τα ψάρια ζωντάνεψαν και έπεσαν μέσα στην πηγή
του αγιάσματος. Μέχρι σήμερα
δε, μέσα στην δεξαμενή της
Ζωοδόχου Πηγής διατηρούνται
επτά ψάρια και μάλιστα σαν να
είναι μισοτηγανισμένα απ’ την
μια πλευρά.
Πέρα όμως από θρύλους και
παραδόσεις, η Παναγία μητέρα
του Χριστού και μητέρα πάντων
των χριστιανών, παραμένει για
όλους μας η Πηγή της Ζωής,
καθότι Εκείνη έφερε τη Ζωή, το
Χριστό στον κόσμο, ελπίδα και
προστασία μας, «καταφυγή τε
σκέπη και αγαλλίαμα».

ΤΟ ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ
( ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ )
Σαράντα μέρες πολεμά ο Μωχαμέτ να πάρη
την Πόλη τη μεγάλη.
Σαράντα μέρες έκαμεν ο γούμενος το ψάρι
στα χείλη του να βάλη.
Απ τις σαράντα κι ύστερα πεθύμησε να φάγη
τηγανισμένο ψάρι.
-Αν μας φυλαγ’ η Παναγιά, καθώς μας εφυλάγει,
την Πόλη ποιος θα πάρη ;
Ρίχτει τα δίχτυα στο γιαλό, τρία ψαράκια πιάνει,
-Θεός να τα ‘βλογήσει
Το λάδι βάλλει στη φωτιά μες στ αργυρό τηγάνι,
για να τα τηγανίση.
Τα τηγανίζ’ από τη μια και πα να τα γυρίση
κι από το άλλο μέρος.
0 παραγιός του βιαστικά πετά να του μιλήση,
και τα ‘χασεν ο γέρος !
Mην τηγανίζης, γέροντα, και μόσχισε το ψάρι
στην Πόλη τη μεγάλη !
την Πόλη την έξακουστη οι Τούρκοι έχουν πάρει,
μάς κόβουν το κεφάλι!
- Στην Πόλη Τούρκου δεν πατούν κι ‘ Αγαρηνού ποδάρια !
Μου φαίνεται σαν ψέμα !
Μ’ αν ειν’ αλήθεια το κακό, να σηκωθούν τα ψάρια,
να πέσουν μες στο ρέμα !
Ακόμα ο λόγος βάσταγε, τα ψάρια απ’ το τηγάνι,
τη μια μεριά ψημένα,
πηδήξανε και πέσανε στης λίμνης τη λεκάνη,
γερά, ζωντανεμένα.
Ακόμα ως τώρα πλέουνε, κόκκιν’ από το μέρος,
όπου τα είχε ψήσει.
Φυλάγουν το Βυζάντιο ν’ αναστηθή,
κι ο γέρος να τ’ αποτηγανίση.
( Ατθίδες Αύραι ) Γεώργιος Βιζυηνός
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…υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα
Με αφορμή την πρόσφατη προσφορά ενός Τεγεάτη
Όπως υπάρχει και μια άλλη Αρκαδία.

Η

Αρκαδία υπάρχει ως κοινός γεωγραφικός χώρος, γενέτειρα
των Αρκάδων. Των μεν τυπικά
πολιτογραφημένων Αρκάδων, των δε
άλλων Αρκάδων, που είναι μνήμονες
μιας Αρκαδίας, κοιτίδας συμβόλων
και ιδεών.
Τι Αρκάδες είναι εκείνοι, που αγνοούν
την πραγματική ιστορία και την διαχρονική σημασία του Πανός, της φύσης και
των δασών της;
Τι Αρκάδες είναι, όταν αδιαφορούν
για την καταστροφή κτηρίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στα χωριά ή κτισμάτων μιας ιδιαίτερης νεοκλασικής αρκαδικής αρχιτεκτονικής στις πόλεις;
Τι Αρκάδες είναι, όταν δεν αντιστέκονται στην ιδιοτελή σύληση του πρασίνου; (Ταράχτηκα όταν πρόσφατα είδα
την καταστροφή του αλσυλλίου στη βίλλα Τουρκοβασίλη στην Τριπολιτσά).
Υπάρχει πάντως και μια άλλη Αρκαδία, με τους άλλους Αρκάδες της.
Αφορμή και ξεκίνημα του ανά χείρας
άρθρου υπήρξε μια ατομική περίπτωση.
Το άρθρο εντέλει απρόσμενα εμπλουτίστηκε χάρη στη συμβολή και άλλων Ελλήνων, εμπνευσμένων κατ’ ευθείαν από
την χειρονομία του πατριώτη μας:
Αφετηρία λοιπόν ο έπαινος στον άλ-

εκείνου του Τεγιατόπουλου, του φίλου
μας χορηγού, ως άλλου Αρκάδα Αχιλλέα
Σβώλου.
Την Πέμπτη το μεσημέρι, 1η Μαρτίου 2012 (ω. 12.29) δέχτηκα τηλεφώνημα
στη Θεσσαλονίκη από τον παλαιό πατριώτη γνώριμό μου Αχιλλέα Σβώλο.
Γνωρίζοντάς με ως αρχιτέκτονα,
που είχα εργαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα [1975-1979] στο αναστηλωτικό
πρόγραμμα του ναού του Επικουρίου
Απόλλωνος στις Βάσσες Αρκαδίας, μου
ζήτησε σχετική συνεργασία. Δηλαδή μου
πρότεινε να αναλάβω μελέτη ανάδειξης
του αρχαίου ναού της Αλέας Αθηνάς
στην Τεγέα και αναστήλωσης τμήματός
του όσο το επιτρέπει το ύψος του χορηγούμενου ποσού.
έχτηκα να συνεργαστώ με πολλαπλά
συναισθήματα και ιδιαίτερο ενθουσιασμό, τόσο ως ερευνητής αρχιτέκτων,
όσο και εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του
ελκυστικού θέματος: Συνεργασία, που
σημαίνει συνάφεια με το λαμπρό, παράλληλα προβληματικό ναϊκό αρχιτεκτόνημα της αρχαίας Αρκαδίας, και παράλληλα
επιστροφή και επαφή με τη διαχρονική
και σημερινή Αρκαδία, τη φύση της και
τους φίλους ανθρώπους της.
Όμως γνώριζα ότι, για την υπεύθυνη

Δ

ως Πρόεδρον της Επιτροπής Αρκαδίας
για έργα προστασίας Μονής Λουκούς
και ναού Αλέας Αθηνάς. Η Κωνσταντίνα Σιούντρη πρότεινε να συνεργαστούμε απαραίτητα και με την Τριπολίτισσα
αρχαιολόγο Ευγενία Ζούζουλα, δρ. φ.,
πρόταση που δέχτηκα ως απρόσμενη
ευλογία, αφού ήδη η Ευγενία Ζούζουλα
ήταν μελετήτρια του ναού της Αλέας,
επιφορτισμένης μάλιστα με το πολύτιμο
έργο της καταγραφής των διάσπαρτων
αρχιτεκτονικών μελών του ναού, μελέτη εκ των ων ουκ άνευ για οποιαδήποτε
αναστηλωτική (μικρή ή μεγάλη) εργασία.
Παράλληλα ενημέρωσα την Έφορον Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (τώρα και Μεσσηνίας) αρχαιολόγο Άννα Καραπαναγιώτη,
δρ. φ. και την έφερα σε επαφή με τον
Αχιλλέα Σβώλο.
Ήρθα σε συνεννόηση και με τον Β.
Χάνδακα, που αποδέχτηκε έκδηλα ευχαριστημένος την πρόταση, προς μεγάλη
ικανοποίησή μου για την στήριξή του.
Μου συνέστησε να συνεννοηθώ άμεσα
με τον Θάνο Παπαθανασόπουλο, δρ. αρχιτέκτονα-μηχανικό, Διευθυντή Μελέτης
Προϊστορικών Μνημείων Υπουργείου
Πολιτισμού και μέλος της ως άνω Επιτροπής Αρκαδίας.
Έχοντας μεγάλο χρονικό διάστημα να συναντηθούμε οι δυο μας και να
συζητήσουμε τέτοια θέματα δεν γνώριζα ότι ήδη από καιρό είχε αρχίσει αφ’
εαυτού συστηματικά να μελετάει μέτρα
ανάδειξης και προστασίας του ναού της
Αλέας, πραγματοποιώντας σχετική πρόθεσή του, που εμπνεύστηκε όταν πριν
από μία τριακονταετία είχαμε από κοινού επισκεφτεί το Τεγεατικό μνημείο.
Ήταν ευχάριστη έκπληξη καθώς είχαμε
τότε συνεργαστεί στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνος.
Έτσι τώρα διανοιγόταν θετικότερη
προοπτική για την υλοποίηση της πρότασης Αχιλλέα Σβώλου.
ρίστηκε μια πρώτη συγκέντρωση
γνωριμίας με τον χορηγό Αχιλλέα
Σβώλο και ανταλλαγής απόψεων προγραμματισμού.
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη της 3ης
Απριλίου 2012 στο γραφείο Θ. Παπαθανασόπουλου, Διεύθυνση Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων (ΔΑΑΜ), πλατεία
Καρύτση 12, Αθήνα. Έλαβαν μέρος ο
φιλοξενών Θ. Παπαθανασόπουλος και η
άμεση συνεργάτιδά του (και στην εκπόνηση ακριβώς προτάσεων ανάδειξης του
ναού Αλέας) Ελένη - Εύη Τουμπακάρη,
δρ. Πολιτικός-Μηχανικός, (με πολύχρονη εμπειρία στη μελέτη αναστηλώσεως
των μνημείων της Ακροπόλεως Αθηνών, καθώς και αντίστοιχης μελέτης για
το ναό της Αφροδίτης στην Αμαθούντα
της Κύπρου). Ο Αχιλλέας Σβώλος που
μας ανέπτυξε την πρότασή του, καθώς
και η Ευγενία Ζούζουλα και ο Αργύρης
Πετρονώτης, των άλλων κωλυομένων. Σε
συνεννόηση και με τους τελευταίους ήδη
είχε αποφασιστεί όπως την επομένη ημέρα πραγματοποιηθεί επιτόπια συζήτηση
στο ναό.
Πράγματι, την Τετάρτη της 4ης Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε η αυτοψία
της ολομέλειας, παρουσία και του Αχιλλέα Σβώλου.
Βρεθήκαμε σχεδόν όλοι οι παράγοντες δίπλα στο σωζόμενο κρηπίδωμα
του ναού. Την έφορον Άννα Καραπανα-
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Εικόνα 1: Ο δωρικός ναός της Αλέας Αθηνάς (περίπου 345-335 π.Χ.) στην Τεγέα, έργο
του Παριανού αρχιτέκτονα, ίσως και γλύπτη Σκόπα. Αναπαράσταση: Πάνω νότιας
όψης (Dugas/ Clemensen). Κάτω κάτοψης (Gruben).
και λεπτομερή αυτή μελέτη και πρόταση,
λον Αρκάδα. Μικρό Τεγιατόπουλο, μαθη- δεν επαρκούσαν οι γνώσεις και οι δυνατής έπαιρνε τα βιβλία του και τα τετρά- τότητές μου ως ενός μόνον ατόμου, και
διά του και οδηγούσε τα βήματά του να ότι το όλο βαρύ έργο ήταν αδύνατον
πάει να μελετήσει εκεί στα λείψανα του να σηκώσουν οι ώμοι μου. Αμέσως άμα
παλαιότατου ναού. Καθόταν και άπλωνε έκλεισε το τηλέφωνο κατέστησα κοινωτα χαρτιά του πάνω στις αρχαίες πέτρες. νό την σύνεδρο σε επιστημονικά αρκαΤώρα ονειροπολώντας θυμάται με δημι- δικά συνέδρια και συνεργάτισσα σε άλλα
ουργική νοσταλγία τον τότε χρόνο και έργα (Αγία Μονή, Κρήνες Αρκαδίας),
αυτόν τον αιώνιο χώρο. Τώρα έχοντας γέννημα και λάτρισσα επίσης κι αυτή της
ευχέρεια και αφαιρώντας από άλλο προ- Τεγέας και της αρχιτεκτονικής της, την
ορισμό διαθέτει σημαντικό ποσό για με- αρχιτέκτονα Κωνσταντίνα Σιούντρη,
ρική έστω μικρή αναστήλωση, για ανά- επιβλέπουσα και μελετήτρια των έργων
δειξη εκείνου του αρχαίου ναού. Πρόκει- ανάδειξης του αρχαίου ναού της Αλέας
ται για τον υστεροκλασικό (του 345-335 (2006-2009). Ευχαριστημένη δέχτηκε
π.Χ.) δωρικό ναό της Αλέας Αθηνάς (εικ. την πρόταση και συνέστησε να έλθω σε
1).
άμεση επαφή με τον λίαν υπεύθυνο παΝαός, καύχημα των Τεγεατών, έργο ράγοντα, Βασίλη Χανδακά, δρ. Πολιτικότου ξακουστού Παριανού αρχιτέκτονα Μηχανικό, τέως Γενικό Διευθυντή Αναίσως και γλύπτη Σκόπα. Καύχημα και στηλώσεων και νυν καθ’ ύλην αρμόδιον

γιώτη, αντιπροσώπευσε ο αρχαιολόγος
Γρηγόρης Γρηγορακάκης, υποψ. δρ., συνοδευόμενος από τον αρχαιολόγο Σταμάτη Φριτζήλα, δρ.φ. Παρέστη δε και το
ζεύγος Δέσποινα Σταμπουλόγλου - Φρέντζου, αρχιτέκτων, και Κωνσταντίνος Αθ.
Φρέντζος, Πολιτικός-Μηχανικός, συνεργαζόμενοι με τον Αργ. Πετρονώτη στη
μελέτη αρκαδικών έργων και μνημείων.
Περαστικός μας επισκέφτηκε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος
Τατούλης. Και βέβαια ήταν και στην ώρα
του, 12 μεσημβρινή, ο Αχιλλέας Σβώλος, ο οποίος και μας παρέθεσε γεύμα
κατόπιν στο πατρικό του στα Πυργαίϊκα
(εικ. 2) με την φροντίδα της συζύγου του
Πέγκης Σβώλου.
ην Πέμπτη της Διακαινησίμου, 19
Απριλίου 2012 έλαβε χώρα στην Αθήνα, οδός Σπυρίδωνος Τρικούπη 16, στην
έδρα του αρμοδίου Ταμείου Διαχειρίσεως Πιστώσεων Αρχαιολογικών έργων σύσκεψη για τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου του ως άνω Ταμείου
βυζαντινολόγος Ισίδωρος Κακούρης, δρ.
φ., ο Β. Χανδακάς, ο Θ. Παπαθανασόπουλος, η Ε.-Ε. Τουμπακάρη, η Κ. Σιούντρη, η
Ε. Ζούζουλα, ο Αργ. Πετρονώτης. Δεν παρευρέθηκε ο Αχιλλέας Σβώλος έχοντας
ορίσει εκπρόσωπό του τον τελευταίο, ο
οποίος έκανε και σχετική εισαγωγική εισήγηση. Παράλληλα έγινε παραγωγική
συζήτηση για ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα
μερικής αναστήλωσης, προσαρμοσμένο
στο ύψος της χορηγίας. (
Την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012 στο γραφείο του Θ. Παπαθανασόπουλου έγινε
ενδιάμεση περιορισμένη σύσκεψη με
θέμα το πλαίσιο μιας ευρύτερης μελέτης αναστήλωσης και του αντίστοιχου
προϋπολογισμού, που θα μπορούσαν να
υποβληθούν στο Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συνέδριο (Κ.Α.Σ.), όργανο λήψης κάθε τελικής απόφασης.
Το Σάββατο 5 Μαΐου η Ε. Ζούζουλα
και ο Αργ. Πετρονώτης εργάστηκαν στο
ναό. Σκοπός η ιχνηλάτηση ανάμεσα στο
πλήθος των διάσπαρτων λίθων αρχικών
αρχιτεκτονικών μελών κατάλληλων για
την σκοπούμενη και συγκεκριμένη αναστήλωση στη νότια πλευρά του ναού.
Την Τρίτη 15 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε αποφασιστική συνεδρίαση
ολομέλειας στην έδρα του Ταμείου Διαχειρίσεως Πιστώσεων Αρχαιολογικών
Έργων. Παρίσταντο ο χορηγός Αχιλλέας
Σβώλος, για πρώτη δε φορά και η Έφορος Α. Καραπαναγιώτη. Στόχος ήταν τι
μπορούσε τελικά να γίνει με μόνο το χορηγούμενο ποσό.
Στις 31 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία Θαν. Παπαθανασόπουλου της ΔΑΑΜ συγκέντρωση, όπου
παρόντες ήταν οι Θάνος Παπαθανασόπουλος, Ευγενία Ζούζουλα, Κωνσταντίνα
Σιούντρη, Ελένη-Εύα Τουμπακάρη. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η δομή της
μελέτης και ο καταμερισμός επιμέρους
θεμάτων σύμφωνα με τις τελευταίες
αποφάσεις της Επιτροπής που είχαν ληφθεί, παρουσία και του χορηγού Αχιλλέα
Σβώλου, συγκεκριμενοποιήθηκαν εναργέστερα. Αλλά παράλληλα συζητήθηκε
και αποφασίστηκε η αλλαγή του τεθέντος (την 15.05.2012) αρχικού στόχου
της αναστήλωσης σπονδύλων δύο κιόνων μετά της κρηπίδος τους στη μέση
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Εικόνα 2: Πυργαίϊκα Τεγέας. Έξω από την πατρική οικία Αχιλλέα Σβώλου. 4 Απριλίου 2012. Μετά
από σύσκεψη στο ναό Αλέας Αθηνάς. Από αριστερά προς δεξιά: Ε.-Ε. Τουμπακάρη, Θ. Παπαθανασόπουλος, Β. Χανδακάς, Ε. Ζούζουλα, Αργ. Πετρονώτης, Ισ. Κακούρης, Αχ. Σβώλος,
Πέγκη Σβώλου, Δ. Σταμπουλόγλου - Φρέντζου. Εικονολήπτης Κ. Φρέντζος.
➜ Συνέχεια από τη διπλανή σελίδα

της νότιας πλευράς.
Έτσι, αφού διαφοροποιήθηκε ο στόχος
της αποκατάστασης, θεωρήθηκε ότι θα ήταν
εποικοδομητικό να διερευνηθεί η δυνατότητα να επικεντρωθεί η κατ’ αρχήν χωροθέτηση
του αναστηλωτικού προγράμματος στη νοτιοδυτική γωνία του περιστυλίου λόγω της καλής κατάστασης διατήρησής του.
αρά την προεκλογική ένταση των επικείμενων εκλογών της Κυριακής 17ης Ιουνίου
2012 πραγματοποιήθηκε την παραμονή τους
με πρωτοβουλία του Θ. Παπαθανασόπουλου
νέα επιτόπια συνάντηση στο ναό με λαμπρά
αποτελέσματα, που παράλληλα – όπως θα
φανεί – αυτά αποδεικνύουν την ύπαρξη και
μιας άλλης Ελλάδας Ελλήνων. Συγκεντρωθήκαμε εκεί στις 9 η ώρα το πρωί του Σαββάτου
16ης Ιουνίου 2012: Ο Θ. Παπαθανασόπουλος
συνοδευόμενος από τους εξής μαρμαρογλύπτες: τους δύο Τηνιακούς Αντώνη Μπάιπα και
Δημήτρη Μαραβέλια, καθώς και τον Μυτιληνιό Βασίλη Αναστασιά. Μαζί τους ήρθε και ο
αρχιτέκτων – αναστηλωτής του Υπουργείου
Πολιτισμού Μιχάλης Λεφατζής, δρ. αρχιτ.μηχ., διδάσκων Ιστορία Αρχιτεκτονικής στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο, μαθητής
μου στο Α.Π.Θ. που νομίζω μπορεί να πει ότι
πραγματοποίησε το πολλά υποσχόμενο «αμές
δε γεσόμεθα πολλώ κάρρονες». Συνομιλητής
μας πολύτιμος υπήρξε και ο Κωνστ. Αθ. Φρέντζος, ο Πολιτικός Μηχανικός. Παρακολούθησαν δε τις συσκέψεις μας και δύο φοιτήτριες:
η Ερατώ Βέμμου του Ιστορικού – Αρχαιολογικού Τμήματος με τον πατέρα της Παναγιώτη
Βέμμο και η Μαργαρίτα Χασκοπούλου της
Αρχιτεκτονικής με τη μητέρα της Χαρίκλεια
Ζαραβίνα.
ο πεντάωρο πρόγραμμα ξεκίνησε με επίσκεψη στα λατομεία μαρμάρου Δολιανών,
από το οποίο σύμφωνα με την βιβλιογραφία,
κατασκευάστηκε ο ναός της Αλέας. Εκεί, ακριβώς στη θέση «Αλεπότρουπες» στο «Μαρμαροβούνι» που απέχει από τον ναό 13 ½
χλμ. μας οδήγησε ο ρέκτης Αναστάσιος Παν.
Ηλιό¬πουλος από το Λεβίδι, εγκατεστημένος
στο Ναύπλιο, επιχειρηματίας λατομείων και
σχιστηρίων. Με τη βοήθεια της Όλγας Μουσμούλη, που διαχειρίζεται τώρα το λατομείο,
το επισκεφτήκαμε. Διαπιστώσαμε την καταλληλότητα του υλικού, αφού και οι έμπειροι
μαρμαρογλύπτες μας – μας βεβαίωσαν για
την ταυτότητά του με τα μάρμαρα του ναού
της Αλέας.
Η Όλγα Μουσμούλη και η κόρη της Μαρία
μας πρόσφεραν καφέ στο δροσερό υπόστεγο
του γειτονικού τους σπιτιού. Μέσα στο πρωινό
που ήδη είχε αρχίσει να ζεσταίνει, ήταν ευχάριστη ανάπαυλα, που αξιοποιήσαμε συζητώντας. Σημειώνω ότι ο Αναστάσιος Ηλιόπουλος
παρακολούθησε όλες τις συζητήσεις μας και
τον προβληματισμό μας, προσφέροντας μάλιστα λύσεις και διευκολύνσεις, και απεχώρησε
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εν τέλει, όταν τελειώσαμε κι εμείς.
Πρέπει να παραθέσω και να υπογραμμίσω
αυτά που ήδη την Τρίτη 11 Ιουνίου 2012 μου
είχε γράψει. Θάνος Παπαθανασόπουλος:
«Μαστραργύρη γεια χαρά!
Μετά την κατεύθυνση που δόθηκε στην
τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Αρκαδίας (15 Μαΐου 2012) για το έργο μας στην Αλέα,
όχι δηλαδή αναστήλωση ενός κίονα, αλλά
επανατοποθέτηση των πρώτων σπονδύλων
με την αυτονόητη αποκατάσταση της κρηπίδας στα σημεία που θα συναποφασίσουμε, η
σχετική μελέτη μας είμαι σίγουρος ότι θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα.
εκινώντας από αυτό, εκτός από τη συνεργασία μου με την Ελένη Τουμπακάρη προσπαθώ να οργανώσω μια ομάδα ειδικευμένων μαρμαροτεχνιτών που τους γνωρίζω από
τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης γιατί
θεωρώ πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε
την αρωγή ειδικευμένων μαρμαροτεχνιτών,
που γνωρίζουν θαυμάσια τα πάντα σχετικά
με μετακινήσεις και επανατοποθετήσεις αρχιτεκτονικών μελών. Όλοι – τους …… δέχονται
οικειοθελώς και αδαπάνως να συνεισφέρουν.
Τους είπα μόνον ότι θα καλυφθούν τα μεταφορικά τους με τα εργαλεία τους (μεταλλικές
γωνίες, αλφάδια, μετροταινίες κλπ.). Θέλω να
τονίσω ότι αυτοί οι άνθρωποι (εργαζόμενοι
αλλά και συνταξιούχοι) που μπορούν να συμβάλλουν αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία
τους δεν είναι μόνον άριστοι στη δουλειά
τους, αλλά απασχολούμενοι τόσα χρόνια στα
αναστηλωτικά έργα στο Ερέχθειο, τα Προπύλαια, την Αθηνά Νίκη, αλλά και στον Παρθενώνα, καθώς και στα χιλιάδες εγκατάσπαρτα
μέλη της Ακρόπολης, έχουν πλήρη συνείδηση
της απαραίτητης Οικονομίας (με την πρωταρχική έννοια του όρου), που πρέπει να μας καθοδηγεί στο οποιοδήποτε έργο μας όπως έχει
επανειλημμένως ειπωθεί…».
Παράλληλα και ο αρχιτέκτων Μιχάλης
Λεφατζής διετέθη να συμβάλλει εντελώς δωρεάν. Δηλαδή παραιτείται ακόμα και των εξόδων μεταφοράς και διαμονής, αρκεί να του
εξασφαλίσουμε οποιοδήποτε χώρο να βάζει
το ράντζο του…
α λοιπόν αγαπητοί εκ των πατριωτών,
που η χορηγία του εκ της άλλης Αρκαδίας Αχιλλέα Σβώλου έριξε σπόρο ανιδιοτέλειας και φύτρωσαν νέα κλαδιά προσφοράς.
Ο παριστάμενος και πάντα ενδιαφερόμενος
για τα καλώς εννοούμενα αρκαδικά συμφέροντα των πολλών Παναγιώτης Βέμμος, συχνά
αυστηρός κριτής και αδέκαστος σχολιαστής,
παρακολουθώντας την απρόσμενη για τις μέρες μας γενναιόδωρη προσφορά τόσων και
τέτοιων έμπειρων τεχνικών, δεν μπόρεσε να
συγκρατηθεί και αποφάνθηκε με ενθουσιασμό «ναι, υπάρχει και άλλη Ελλάδα!».
Αρ ύρης Πετρονώτης
αρχιτέκτων
Θεσσαλονίκη 27.06 – 5.07.2012
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Αφιέρωμα μνήμης
στο Γρηγόρη Λαμπράκη
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Τεγεατικός Σύνδεσμος με την συμπλήρωση των 100
χρόνων από τη γέννηση του μάρτυρα της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη, βουλευτή της Αριστεράς, γιατρού,
βαλκανιονίκη και άξιου τέκνου της Τεγέας, καταθέτει
με πολύ σεβασμό στη μνήμη του μεγάλου αυτού συμπατριώτη
αγωνιστή μερικά βιογραφικά στοιχεία από την ταραχώδη ζωή και
την έντονη δράση του.
Ο Γρηγόρης Λαμπράκης γεννήθηκε στις 3 Απρίλη 1912
στη Κερασίτσα Τεγέας. Ηταν το 14ο κατά σειρά παιδί από τα 18
συνολικά της οικογένειας του.
Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδικότητα
στη γυναικολογία και στην ενδοκρινολογία.
Υπήρξε αθλητής, με πολλές πανελλήνιες και βαλκανικές νίκες
και γιά 23 ολόκληρα χρόνια (έως το 1959) κατείχε το πανελλήνιο
ρεκόρ στο μήκος με επίδοση 7,37 μέτρα.
Στη διάρκεια της κατοχής διοργάνωνε με συναθλητές του αγώνες, τα έσοδα των οποίων διέθετε σε λαϊκά συσσίτια.
Πρωτοστάτησε στην ανασυγκρότηση του ΣΕΓΑΣ, μετά την
απελευθέρωση της χώρας μας από το φασισμό και έγινε μέλος της
Διοίκησης του το 1946.
Το 1950 κατέλαβε τη θέση του υφηγητή ΜαιευτικήςΓυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Στις εκλογές τον Οκτώβρη του 1961 εκλέχτηκε βουλευτής Πειραιά, συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ και υπήρξε ιδρυτικό μέλος και
αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ.
Στις 21 Απρίλη 1963 αψηφώντας σχετική απαγόρευση της
αστυνομίας πραγματοποίησε την 1η Μαραθώνια πορεία Ειρήνης.
Βάδισε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής αυτής, μέσα σε απειλές, για να συλληφθεί τελικά και να κρατηθεί για μερικές ώρες.
Αμέσως μετά πήγε στο Λονδίνο για να συμπαρασταθεί στους Έλληνες, Κύπριους και Άγγλους διαδηλωτές, που ζητούσαν την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στην Ελλάδα, ανάμεσα στους
οποίους ήταν και ο μετέπειτα βουλευτής του Κ.Κ.Ε Αντώνης
Αμπατιέλος. Στόχος των διαδηλωτών ήταν η Βασίλισσα Φρειδερίκη, η οποία βρισκόταν στην Αγγλική πρωτεύουσα, προκειμένου να παραστεί στους Βασιλικούς Γάμους. Κατά την διάρκεια
των διαδηλώσεων η Φρειδερίκη είχε πει: «Δεν μπορεί να με
απαλλάξει κάποιος από αυτόν», εννοώντας τον Λαμπράκη.
Στις 22 Μάη καθώς αποχωρούσε από συγκέντρωση για την
Ειρήνη και τον πυρηνικό αφοπλισμό στη Θεσσαλονίκη, δέχτηκε
δολοφονική επίθεση από παρακρατικούς.
Τραυματίστηκε βαριά και υπέκυψε 100 ώρες μετά στις 27
Μάη.
Η δολοφονία Λαμπράκη επιτάχυνε τις πολιτικές εξελίξεις.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αφού αναρωτήθηκε
«Ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο», εγκατέλειψε την πρωθυπουργία και την πολιτική τον Ιούνιο του 1963 και αποσύρθηκε στο
Παρίσι.
Χιλιάδες νέοι ίδρυσαν τον πολιτικό οργανισμό «Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη», που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο
προοδευτικό κίνημα της δεκαετίας του 1960. Πρώτος γραμματέας της οργάνωσης ανέλαβε ο Μίκης Θεοδωράκης.
Η ζωή και ο θάνατος του Γρηγόρη Λαμπράκη ενέπνευσε τον
συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό στο περίφημο πολιτικό του μυθιστόρημα με τον τίτλο «Ζ» (Εκδόσεις Λιβάνη). Το 1969 μεταφέρεται
με μεγάλη επιτυχία στη μεγάλη οθόνη από τον σκηνοθέτη Κώστα
Γαβρά.
Ο Γρηγόρης Λαμπράκης με την προσωπικότητα και τη δράση του παραμένει και σήμερα ένα σύμβολο της Δημοκρατίας και
του αγωνιζόμενου ανθρώπου κατά της πολιτικής καταπίεσης.

8

Η ΤΕΓΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

Μ

ετά από μεγάλο διάστημα
αδράνειας και δικαιολογημένης σοβαρής ανησυχίας μας
για την υλοποίηση της σύμβασης του έργου αξιοποίησης του
οικοπέδου της οδού Ζαλόγγου, ξεκίνησαν τον
παρελθόντα μήνα Ιούνιο από την Ανάδοχο εταιρία EUROPRAXIS Α.Ε. οι εργασίες, που εντάσσονται στην τελική φάση του έργου «Ανέγερση
Αυτοματοποιημένου
Σταθμού αυτοκινήτων»
στο παραπάνω οικόπεδο,
ιδιοκτησίας τουΤεγεατικού Συνδέσμου.
Κατά την τελική φάση
του έργου θα εγκατασταθεί ο κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός, δηλαδή
το ρομποτικό σύστημα
αυτόματου parking αυτοκινήτων.
Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, σύμφωνα
πάντα με την Ανάδοχο εταιρία, θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.
Σημειώνεται πως μετά τις αποτυχημένες
προσπάθειες της εταιρίας - λόγω του δυσμενούς
οικονομικού κλίματος – για χρηματοδότηση
μέσω Leasing, τελικά κατέληξε στην αυτοχρηματοδότηση με παράλληλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι
το Διοικητικό Συμβούλιο του Τεγεατικού Συνδέσμου παρακολουθούσε στενά όλες τις εξελί-

ξεις καθ’ όλο το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα
και σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την
υπογραφή της Σύμβασης της Αναδόχου εταιρείας με την Εταιρία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση του ρομποτικού συστήματος, το αντίγραφο της οποίας ευρίσκεται
ήδη στα χέρια μας.
Επίσης παρακολουθείται σε μηνιαία βάση η
εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της
αναδόχου, η οποία έως σήμερα είναι συνεπής.
Κατόπιν των ανωτέρω και γνωστού όντος του
δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, είμαστε
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την προαναφερομένη εξέλιξη και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί
και η τελευταία αυτή φάση της συγκεκριμένης
επένδυσης, η
οποία αποτελεί σημαντικό
σταθμό στην
ιστορία του
Τ.Σ. και προσδοκούμε να
αυξήσει τα
έσοδά του.
Βεβαίως
δεν εφησυχάζουμε και
παρακολουθούμε στενά την όποια πρόοδό του. Η αποστολή μας θα ολοκληρωθεί με την περαίωση του
έργου.
Επίσης δεσμευόμαστε για την συνεχή τακτική ενημέρωση των μελών μας για την πορεία
από σήμερα και μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Ας ευχηθούμε να έχουμε σύμμαχο την βελτίωση των οικονομικών συνθηκών πράγμα, που
όλοι ελπίζουμε
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Π ΡΟΓΡ Α ΜΜ Α ΗΜΕΡΙ Δ Α Σ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
ΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΕΓΕΑΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ
18.15 –18.30 ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
19.00–21.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
•

Δρ. Πασχαλίνα Χατζοπούλου - Προϊσταμένη Τμήματος
Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ ,
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας - ΕΘΙΑΓΕ, ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΜΑ: Παραγωγή
και Αξιοποίηση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών.

•

Καθ.Σταύρος Κατσιώτης, Καθηγητής ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
ΘΕΜΑ: Οικονομικές Δυνατότητες,Προοπτικές,
Επεξεργασία των Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών
και των Αιθερίων Ελαίων στην Ελλάδα.

•

Δρ. Ιωάννης Ξυνιάς – Καθηγητής Γενετικής και βελτίωσης
φυτών ΤΕΙ-Καλαμάτας
ΘΕΜΑ: Εισαγωγή Νέων Καλλιεργειών στην Ελλάδα :
Προβλήματα και προοπτικές.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Βασίλειος Δ. Ψυχογυιός
Πρόεδρος Τεγεατικού Συνδέσμου

ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2012»

T

ο Σάββατο 30 Ιουνίου, o Τεγεατικός Σύνδεσμος στο πλαίσιο των θεσμοθετιμένων πλέον εκδηλώσεών του «ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2012», με τη συμμετοχή του «Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών - Οικολόγων», καθώς και της ομάδας «Ζωή - Ποδήλατο» - (πράγμα που
προσπαθεί η ΤΡΟΙΚΑ να μας επιβάλει) - διοργάνωσε ποδηλατοδρομία από την
Τρίπολη στην Τεγέα και επιστροφή πάλι στην Τρίπολη.
Όλοι οι ποδηλάτες, μικροί και μεγάλοι, χάρηκαν την διαδρομή και την ομαδικότητα της δραστηριότητας.
Εξάλλου, η περιοχή μας ενδείκνυται για ποδηλασία - μία συνήθεια - που θέλουμε να επανακτήσουν όλοι οι συντοπίτες μας.
Το βράδυ της ίδιας μέρας, ακολούθησε συναυλία από νεανικά αρκαδικά
συγκροτήματα. Συγκεκριμένα, την εκδήλωση άνοιξε το συγκρότημα «Αττι-

κό Ωδείο», ακολούθησαν οι «Διαφωνούντες» και στο τέλος εμφανίστηκαν οι
«Crashed Notes». Η ζωντάνια και η αύρα τους, χάρισε σε όλους μας ευχάριστους,
σύγχρονους ήχους ταξιδεύοντας μας στο κόσμο των αυριανών πολιτών αυτού
του τόπου!
Η προσπάθεια του Συνδέσμου μας στέφθηκε με επιτυχία και όλοι είμαστε
τόσο χαρούμενοι, όσο και περήφανοι για την επιτυχή αυτή έκβαση.
Τελειώνοντας, δεν θα ήταν σωστό να παραλείψουμε την συμβολή της ΤΗΛΕΗΧΗΤΙΚΗΣ Ο.Ε, η οποία μας στήριξε σε επίπεδο χορηγίας.
Σας ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή σας και δεσμευόμαστε για τη
συνέχεια της προσπάθειάς μας.
Νότης Μπουζάνης
Μέλος Δ.Σ του Τ.Σ

