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Η ΤΕΓΕΑ
Η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου

Εορτές των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς

Χ

ριστούγεννα.! Η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Τα ήθη και τα έθιμα
του τόπου μας ζωντανεύουν τις ημέρες αυτές και επαναφέρουν στη μνήμη μας, κυρίως
γεγονότα και περιστατικά, έτσι που
να νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και
ξεχνώντας προς στιγμή τις όποιες
δυσκολίες της καθημερινότητας
και τα πλείστα όσα προβλήματα
που δημιούργησε η παρατεταμένη
οικονομική κρίση, να ξεπεράσουμε
τους εαυτούς μας και να ζήσουμε
εκ νέου ευχάριστες στιγμές. Ένα
από τα έθιμα αυτά αποτελεί και η
κοπή της βασιλόπιτας την παραμονή ή ανήμερα της πρωτοχρονιάς,
στο χαρούμενο οικογενειακό τραπέζι, που ευχόμαστε σε όλους τους
πατριώτες να είναι γεμάτο, με την
αγωνία και την προσμονή ο καθένας μας να είναι ο τυχερός δέκτης
του νομίσματος.
Την περίοδο λοιπόν των Χριστουγέννων κάνουν έντονη την παρουσία
τους, οι φάτνες, τα ελαφάκια, οι τάρανδοι, τα Χριστουγεννιάτικα δένδρα,
τα λαμπιόνια και άλλα στολίδια, που
προσδίδουν ξεχωριστό και ιδιαίτερα
εντυπωσιακό τόνο στον πλούσιο και
πολύχρωμο διάκοσμο των σπιτιών,
των βεραντών, των δρόμων και των
κήπων, ώστε να υποδεχθούμε με τον
πλέον πανηγυρικό τρόπο την γέννηση του Θεανθρώπου, την είσοδο του
Νέου έτους και την εορτή του αγιασμού των υδάτων.
Ετσι, όταν πλέον είναι όλα στολισμένα, το μυαλό μας πηγαίνει στα
παιδικά μας χρόνια. Τότε, που όλα
ήταν πιο αθώα και νιώθαμε πιο έντονα το πνεύμα των Χριστουγέννων.
Ας δημιουργήσουμε λοιπόν όλοι
μας, έστω και για λίγες ημέρες – ενάντια στην κατήφεια, την αβεβαιότητα
και την παραζάλη που μας συνέχει
λόγω της οικονομικής κρίσης – μια

Τ

Χριστούγεννα για τους
μικρούς μας φίλους
Αγαπητά Μέλη του Τεγεατικού Συνδέσμου,

Ο Πρόεδρος
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Τεγεατικού Συνδέσμου σας εύχονται ολόψυχα
«Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2013».
****
έτος προσκαλούμε τους μικρούς μας φίλους να γιορτάσουμε
όλοι μαζί στο «Βασίλειο του Αϊ Βασίλη» στο MEC
Παιανίας, σε ένα παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο κλειστό
θεματικό πάρκο 12 στρεμμάτων, γεμάτο μαγεία, περιπέτεια
και παιχνίδια για τα παιδιά και όσους νιώθουν παιδιά …

Φ

την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ.
στο MEC Παιανίας Λ. Λαυρίου 301
(Αττική οδός έξοδος 17 Κάντζα).
ατμόσφαιρα, που θα μας πάει πίσω σε
παιδικές, ανέμελες εποχές. Όλα αυτά
βέβαια αποτελούν την γλυκιά παρένθεση, γιατί μετά την πάροδο του εορταστικού αυτού χρονικού διαστήματος, αρχίζει δηλά – δηλά η σταδιακή
και εκτός των άλλων δυσάρεστη και
στενάχωρη απομάκρυνση του φα-

ντασμαγορικού εκείνου διάκοσμου,
που με την εμφάνισή του χαροποίησε
μεν μικρούς και μεγάλους και τους
γέμισε από αισθήματα χαράς και αισιοδοξίας, μακριά από τα προβλήματα

της καθημερινότητας, αλλά τώρα με
την απομάκρυνσή του, δεν μπορεί
παρά να σηματοδοτεί την επαναφορά του κόσμου, από την χαρμόσυνη
ατμόσφαιρα των φαντασμαγορικών
και εορταστικών εκδηλώσεων, στην
σκληρή καθημερινή πραγματικότητα,
με τις όποιες αντιξοότητες της σύγχρονης ζωής, που δυστυχώς εσχάτως
έχουν καταστεί ατελέσφορες, δυσβάστακτες, εκτός ορίων, τραγικές και
απρόβλεπτες.
Ωστόσο και δια να αποκομίσουμε
εναργέστερη και πληρέστερη εικόνα
των ξεχωριστών αυτών ημερών, που
κάθε χρόνο βιώνουμε με πολλές ελπίδες και με την πάγια ευχή να διερχόμαστε καλύτερες και ευοίωνες
στιγμές, μας οδηγούν στη σκέψη να
αναπολήσουμε στο απώτερο παρελθόν και να εντρυφήσουμε στις παραδόσεις και σε εθιμικά ερείσματα του
εορταστικού αυτού 15ημέρου, στα
οποία θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε εντελώς επιγραμματικά.
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Για τους ξενιτεμένους μας

ο 2012 μας αποχαιρετά, σέρνοντας στο
άρμα του και τον τελευταίο μήνα Δεκέμβριο, τον μήνα των πολλών εορτών, τον
μήνα με τα έντονα συναισθήματα της
αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας, αλλά
και της νοσταλγίας προς τους ξενιτεμένους μας,
που βρίσκονται στην μακρινή Αυστραλία, την
Αμερική, τον Καναδά, την Αφρική και όπου γης
και δεν μπορούμε να μοιραστούμε μαζί τους τη
χαρά της Γέννησης του Θεανθρώπου, αλλά και
την χαρά της συμμετοχής τους στο Χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι, που ευχόμαστε
και φέτος, παρά τα πολλά οικονομικά προβλήματα, να έχει τουλάχιστον τα απαραίτητα,
μιας και δεν μπορεί να
γίνει λόγος περί επάρκειας, όπως τα παλιά
καλά χρόνια.

Ωστόσο και ειδικά τέτοιες εορτάσιμες ημέρες βρίσκε-
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ται κοντά τους η σκέψη μας με αγάπη και με
την προσμονή για σύντομη συνάντηση στην
πατρίδα. Το ίδιο κάνει και η Ελληνική Πολιτεία,
που σαν στοργική μητέρα επαγρυπνεί και έχει
στραμμένο το ενδιαφέρον της στα ξενιτεμένα
παιδιά της.
Ετσι η Ελλάδα στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας του Μετανάστη προγραμματίζει
διάφορες εκδηλώσεις, διαλέξεις και ομιλίες
πολιτικών παραγόντων, στις οποίες επισημαίνονται τα όποια σοβαρά προβλήματα του αποδήμου Ελληνισμού.
Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από την
επετειακή αυτή ημέρα του μετανάστη, θελήσαμε ν’ ανατρέξουμε και να παραθέσουμε παρακάτω το ποίημα του σπουδαίου Ζαχαρία Παπαντωνίου, με τον τίτλο «ο Ξενιτεμένος»,
στο οποίο τονίζει εύστοχα την πίκρα
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Μ

ε το ημερήσιο βραχιόλι οι μικροί μας φίλοι
θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν
απεριόριστα σε πολλά παιχνίδια, να
επισκεφθούν το Μυθολογικό Πάρκο,
να δουν συναυλία και θεατρική
παράσταση, Laser και 3D shows.
Για δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στα
τηλ. 210-8211116, 210-8837732 έως και
14/12/2012.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΚΗΡΥΓΜΑ
ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Κ

13 Αυγούστου 1883

αθώς ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε, με ότι
αυτό συνεπάγεται, την επέτειο των 130 χρόνων
από την ίδρυση (24 Ιουλίου 1883) του Τεγεατικού Συνδέσμου, θεωρούμε αναγκαίο και ωφέλιμο να γνωρίσουμε τη σκέψη, τις αρχές και τους σκοπούς
των πρωτοπόρων του.
Η Γενική Συνέλευση της 21ης Μαϊου 1883 σηματοδοτούσε την πρώτη 10ετία του Συνδέσμου και ο Πρόεδρός του Λεωνίδας Σβώλος, γυρίζοντας 10 χρόνια πίσω,
θυμάται με υπερηφάνεια την πρώτη επικοινωνία των
μελών του Τ.Σ. με τους Τεγεάτες της Τεγέας, και όχι
μόνον.
Λέγει δε χαρακτηριστικά στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Α΄ Γενικής Συνέλευσης της 21ης Μαϊου 1892.
«Διά του από 13 Αυγούστου 1883 προγράμματος ή κηρύγματος ημών δεν εξηγήσαμεν και εν εκτάσει ηρμηνεύσαμεν τους σκοπούς και το πνεύμα του Συνδέσμου.
Ακούσατε παρακαλώ, διότι θεωρώ αναγκαιοτάτην την
ανάγνωσιν και ανάπτυξιν αυτού.
Προς τους φίλους και αδελφούς και συμπολίτας, μέλη
των Τεγεατικών Κοινοτήτων.
Εγκάρδιον ζωηρών αναμνήσεων επιτελούμεν καθήκον
ανακοινούντες υμίν την ίδρυσιν του «Τεγεατικού Συνδέσμου».
Τον ενέπνευσεν η πατριωτική ιδέα του Τεγεατικού
Λαού, και δεν υπήρξαν οι εν Αθήναις και εν Πειραιεί εταί➜ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
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Η ΤΕΓΕΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Το μέγα πρόβλημα που απασχολεί όλους μας.
(Χρήσιμες Πληροφορίες για εναλλακτικές μορφές – κόστος).

Τ

α νέα οικονομικά δεδομένα της χώρας,
αλλά και της επιδείνωσης των οικιακών
προϋπολογισμών τα τελευταία δύο (2)
χρόνια έχουν οδηγήσει όλους μας στη σκέψη
να αναζητούμε εναλλακτικούς και οικονομικούς τρόπους θέρμανσης, καθώς το κλασσικό μέσο θέρμανσης, το πετρέλαιο, κοστίζει
πλέον πολύ περισσότερο από όσο μπορεί να
αντέξει το πορτοφόλι μας.
Βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς
μας, θα έπρεπε από τα προηγούμενα χρόνια να σκεφτόμαστε, πως θα εξοικονομήσουμε ενέργεια και
χρήματα από το σύστημα θέρμανσης, που χρησιμοποιούμε, αλλά η οικονομική ευμάρεια δεν μας άφησε να σκεφτούμε
τα αυτονόητα.
Ξαφνικά λοιπόν έχουμε όλοι αρχίσει να εξετάσουμε μια σειρά από εναλλακτικές προτάσεις, που το εμπόριο μας προσφέρει σε υπερβολικό
βαθμό, όπως πάντα στην ελληνική
πραγματικότητα. Οι παραδοσιακές
σόμπες, οι σόμπες pellets, οι ξυλολέβητες, οι λέβητες pellets, οι λέβητες
πυρήνα, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, οι ηλεκτρικοί
θερμοπομποί, οι θερμοπομποί υπερύθρων, οι αντλίες θερμότητας κ.α. είναι μια σειρά από το εναλλακτικούς τρόπους κεντρικής ή μη θέρμανσης.
Τώρα όμως, που έχουμε φθάσει στο μη παρέκει,
είναι ανάγκη να επιλέξουμε. Ποιός είναι ο σωστός
τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος της θέρμαν-

βητες συμπύκνωσης οι οποίοι εκμεταλλεύονται την
θερμοκρασία των καυσαερίων για να εξοικονομούν
ενέργεια), να πετύχουμε οικονομία έως και 30% και
ουσιαστικά να μην μας επηρεάσει η αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
Πολύ προσοχή χρειάζεται στην επιλογή ενός λέβητα ξύλου ή pellets. Καταρχήν οι λέβητες αυτοί ενδείκνυνται για μη αστικές περιοχές, αφού απαιτείται
καθημερινή τροφοδοσία (πάνω από μία φορά ημερησίως) με καύσιμο και πολύ συχνός καθαρισμός.
Μεγάλο ρόλο παίζει η απόδοση ενός τέτοιου λέβητα,
η προέλευσή του και οι προδιαγραφές κατασκευής.
Δεν είναι σίγουρο ότι ένας χαμηλού κόστους τέτοιος
λέβητας μας εξασφαλίζει την οικονομία και την άνεση που προσδοκούμε.
Σε ότι αφορά τα ηλεκτρικά μέσα
θέρμανσης (θερμοπομποί, υπέρυθρες, ηλεκτρικά σώματα,
air condition κλπ.) αυτά ενδείκνυνται για χώρους που δεν
απαιτείται η θέρμανση καθ’
όλη την διάρκεια της ημέρας
ή σε περιπτώσεις που θέλουμε
να υποβοηθήσουμε ένα κεντρικό
σύστημα θέρμανσης.
Πέραν των ανωτέρω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
όπως οι ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας και οι γεωθερμικές αντλίες.
Οι ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας λειτουργούν
με το ίδιο σχεδόν τρόπο με τις κλιματιστικές μονάδες
και εκμεταλλεύονται την ενέργεια του περιβάλλο-

σης και ποιό το καταλληλότερο μέσον θέρμανσης.
Πρέπει να κάνουμε την σωστή επιλογή, γιατί κάθε
επιλογή εναλλακτικού τρόπου στοιχίζει και δεν μπορούμε κάθε τόσο να αλλάζουμε μέσον θέρμανσης.
Το πλέον σημαντικό στην επιλογή μας είναι να
απευθυνθούμε σε πραγματικά ειδικούς και η επιλογή μας να είναι αποτέλεσμα μελέτης. (Θα έχετε ίσως
ακούσει τους όρους «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Κτιρίου», Ενεργειακό Πιστοποιητικό κλπ.). Δεν
πρέπει να υιοθετήσουμε την επιλογή του γνωστού
η του φίλου. Και αυτό ισχύει, γιατί οι συνθήκες του
κάθε σπιτιού ή χώρου προς θέρμανση, είναι διαφορετικές.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσουμε με
τον ειδικό, πριν να αναζητήσουμε εναλλακτική λύση
θέρμανσης, είναι η θερμομόνωση που διαθέτει ο χώρος μας και οι τρόποι να την βελτιώσουμε. Μια σωστή θερμομόνωση μπορεί να μας προσφέρει πολύ
περισσότερη μείωση κόστους από έναν εναλλακτικό
του πετρελαίου τρόπο θέρμανσης.
Αφού βεβαιωθούμε και δούμε τις λύσεις που
μπορούμε να δώσουμε στο θέμα της θερμομόνωσης, στην συνέχεια σαν δεύτερο βήμα εξετάζουμε
πάλι με την βοήθεια ειδικού την απόδοση του μέσου
που χρησιμοποιούμε ήδη. Για παράδειγμα εάν χρησιμοποιούμε πετρέλαιο και το σύστημα λέβητα καυστήρα που διαθέτουμε είναι πολύ παλιό (άνω των 15
ετών) είναι πολύ πιθανόν, ότι με την αντικατάστασή
του με έναν σύγχρονο λέβητα πετρελαίου (υπάρχουν σήμερα λέβητες πετρελαίου, οι λεγόμενοι λέ-

ντος. Παρά το ότι λειτουργούν με ρεύμα και επειδή
ακριβώς αντλούν ενέργεια από το περιβάλλον μπορούν να μας προσφέρουν οικονομία έως και 80%!!!
Ακόμη και εάν υπολογίσουμε την κατανάλωση
τους σε ρεύμα με τις τιμές που αναμένονται το 2013.
Βέβαια το κόστος της εγκατάστασης αντλίας θερμότητας δεν είναι χαμηλό, αλλά η απόσβεση είναι
πολύ σύντομη.
Αντίστοιχα οι γεωθερμικές αντλίες εκμεταλλεύονται την θερμοκρασία του εδάφους καθώς η εγκατάστασή τους συνοδεύεται και από εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων στο έδαφος, ώστε το νερό που
ζεσταίνουμε να έχει την θερμοκρασία του εδάφους
ακόμα και τις κρύες μέρες του χειμώνα.
Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα μιας μελέτης γνωστής εταιρίας στο χώρο των
συστημάτων θέρμανσης. Στην μελέτη αυτή εξετάζεται το κόστος θέρμανσης για διάφορα μέσα και για
την περίοδο του χειμώνα λαμβάνοντας υπόψη
Οι μέσες θερμοκρασίες που έχουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αφορούν μονοκατοικία 200
τ.μ. στην περιοχή της Λάρισας, η οποία διαθέτει θέρμανση δαπέδου.
Η παραπάνω αποτύπωση κόστους είναι ενδεικτική, αλλά θα πρέπει να επιδιώξουμε να γίνει και στο
δικό μας σπίτι πριν αποφασίσουμε να υιοθετήσουμε
ένα συγκεκριμένο σύστημα πάντα με την βοήθεια
ειδικού.
Νίκος Ψυχογυιός
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-41

Ο συμπατριώτης μας Γιάννης
Ντουρμπέτας, που έζησε τα γεγονότα και τραγικές συνέπειες του
έπους του 40 θυμάται και γράφει:

Τ

η νύχτα της 27/28 Οκτωβρίου 1940 ο Ιταλός
πρεσβευτής Γκράτσι
επέδωσε τελεσίγραφο
της κυβέρνησής του στον τότε
πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά
με το οποίο ζητούνταν η ακώλυτη διέλευση των Ιταλικών στρατευμάτων και η κατάληψη στρατηγικών σημείων της Ελλάδας.
Ο Ιωάννης Μεταξάς κλήθηκε
ν’ απαντήσει στο μεγάλο ιστορικό δίλημμα με ένα «ΝΑΙ» ή ένα
«ΟΧΙ».
Ο πρωθυπουργός απηχώντας τα αισθήματα και τη θέληση ολόκληρου του Ελληνικού
Λαού, χωρίς δισταγμό απέρριψε
αμέσως τις Ιταλικές απαιτήσεις
και δήλωσε ότι οι Έλληνες θα
αγωνιστούν για την ελευθερία
και την εδαφική ακεραιότητα
της πατρίδας των.
Το «ΟΧΙ» που διεμήνυσε ο
Μεταξάς, απαντώντας στο τελεσίγραφο του Ιταλού πρέσβη,
ήταν μια ώριμη και
καλά
δουλεμένη
απόφαση.
Και
πράγματι από την στιγμή
εκείνη όλοι οι Έλληνες, ενωμένοι και
ομονοούντες, αρχίζουν τον υπέρτατο
αγώνα τους για την
υπεράσπιση της πατρίδας, όπως πάντα
έπραξαν το ίδιο στη
μακρά ιστορική του
Εθνους διαδρομή (Θερμοπύλες,
Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Αλαμάνα,
Δερβενάκια, Μανιάκι και αλλού).
Θα κάνουμε μόνο μια αντιπαραβολή.
Στις 28 εκείνου του Οκτώβρη του 1940 ένας δικτάτορας
(φασιστικής) μάλιστα αντιλήψεως έδωσε τη σωστή απάντηση
«ΟΧΙ».
Στις 30 Οκτωβρίου ο ήρωας του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
Στρατάρχης Πετέν υπέγραψε
τους όρους «συνέργειας» με
τον Χίτλερ.
Πρέπει ακόμα να θυμηθούμε ότι το φθινόπωρο του 1940
μόνο δύο χώρες βρίσκονταν σε
αναμέτρηση με τις δυνάμεις του
Άξονα. Η Μεγάλη Βρετανία και
η Ελλάδα. Η Κεντρική Ευρώπη
είχε υποκύψει, η Γαλλία και η Ολλανδία είχαν συνθηκολογήσει. Η
Σοβιετική Ένωση τον Αύγουστο
του 1939 είχε υπογράψει δια
των Μολότωφ και Ρίμπστροπ το

Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο μη
επιθέσεως και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοίταζαν από
μακριά.
Η δοξασμένη και τιμημένη
γενιά του 1940 αγωνίστηκε για
την σωτηρία όλων εκείνων των
υψηλών αξιών και ιδανικών, που
συγκροτούν τον πνευματικό και
ηθικό πολιτισμό και αποτελούν
πολύτιμη παρακαταθήκη, κληροδότησαν οι δοξασμένοι μας
πρόγονοι στην ανθρωπότητα, η
οποία σήμερα βλέπουμε ν’ απειλείται από το κύμα της βαρβαρότητας και της βίας.
Οι Έλληνες απανταχού της
γης, πρέπει εσαεί να είμαστε υπερήφανοι για τη γενιά του 1940,
που πολέμησε και θυσιάστηκε
για τη μοίρα όλου του κόσμου.
Σημειώνω ότι στο κάλεσμα
της πατρίδας οι Τεγεάτες, χωρίς
ενδοιασμό ανταποκρίθηκαν με
την συμμετοχή εκατοντάδων
ανδρών, στους οποίους περιλαμβάνονται και σαράντα (40) Καμαριώτες.
Κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις 1940-1945 στον Ελληνοϊταλικό και Ελληνογερμανικό πόλεμο, στη μάχη της
ΚΡΗΤΗΣ και στη
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
φονεύθηκαν, πέθαναν ή εξαφανίστηκαν 15.557
Αξιωματικοί και
οπλίτες, μεταξύ
των οποίων περ ι λα μ βά ν ον τα ι
και οι παρακάτω
Τεγεάτες συμπατριώτες:
1) Ανδριανόπουλος Αριστομένης του Θεοδώρου, Υπολοχαγός: Γεννήθηκε
στο Καμάρι Τεγέας το 1911 του
11ου Σ.Π. Φονεύθηκε στο Μέλι
Σπατ (Ντεπελενίου) στις 15 Δεκεμβρίου 1940.
2) Κολιόπουλος Ηλίας του
Ιωάννη, Έφεδρος Ανθυπολοχαγός: Γεννήθηκε στα Αχούρια
Τεγέας το 1909 του 65ου Σ.Π.
Φονεύθηκε στο Ορμάδι (Κάμιας)
στις 22 Δεκεμβρίου 1940.
3) Τριανταφύλλης Αθανάσιος του Δήμου, Ανθυπολοχαγός:
Γεννήθηκε στο Πιαλή Τεγέας το
1920. Φονεύθηκε στο Ελ Αλαμέιν
τον Οκτώβριο 1942.
4) Ανδριανάκης Χρήστος
του Ανδρέα, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον Κάνδαλο (Ζέλι) Τεγέας
το 1903 του IV Λόχου Σκαπανέων. Φονεύθηκε στο Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων σε αεροπορικό βομβαρδισμό στις 20
Απριλίου 1941.
➜ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΠΛΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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και κωμών; Ας αποταθεί η επιτροπή αυτής
ροι, ει μή ηχώ των αισθημάτων, τα οποία εκ
προς τον Τεγεατικόν Σύνδεσμον. Έχει ανάγκην
του λαού τούτου παρέλαβον. Διότι οπουδήη Εκκλησία, το Σχολείον, η κοινοτική περιποτε και αν ευρεθεί ο Τεγεάτης, οπουδή13 Αυγούστου 1883
φέρεια επικουρίας δραστικής; Ας αποταθεί η
ποτε και αν εργάζηται τον αγώνα της ζωής,
Επιτροπή της πασχούσης κοινότητος προς τον
εκεί εις την Τεγέαν έχει προσηλωμένον το βλέμμα της ψυχής, την οποίαν η Τεγεατικόν Σύνδεσμον. Συμβαίνει αδικία τις, καταπίεσις ή οικονομική συμφορά
αρχαϊκή των Κοινοτήτων αυτής φύσις εκ παίδων διαμορφώνει.
εις τα μέλη Κοινότητός τινος; Ας αποταθεί η Επιτροπή της προς τον Τεγεατικόν
ποτεινόμεθα προς τον Λαόν των Τεγεατικών Κοινοτήτων και καλούμεν Σύνδεσμον. Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος θα εκτελέσει το χρέος του, θα υπερασπιαυτόν εις πρακτικήν επικοινωνίαν επί του θεμελιώδους σκοπού, εις τον σθεί τας Κοινότητας της καταγωγής αυτού, και θα αποδείξει εν έργοις, ότι γόοποίον ο Τεγεατικός Σύνδεσμος συνεκέντρωσε την ενέργειαν των αποτε- νιμος και αληθής ιδέα κατοικεί εις τον οργανισμόν αυτού. Αι Κοινοτικαί ούτως
λούντων αυτόν μελών (σ.σ. τον Αύγουστο τα μέλη από 54 έγιναν 105). Αξίζει εις Επιτροπαί θα είναι οφθαλμός του Τεγεατικού Συνδέσμου επί των τοπικών της
την λαϊκήν έννοιαν του σκοπού τούτου , ίνα μεταξύ των απανταχού Τεγεατών Τεγέας αναγκών, και η πείρα δεν θέλει βραδύνει ν’ αποδείξει πόσον η συνάυπάρχει πάντοτε ακμαίον κέντρον ενώσεως και συνεργασίας. Τοιουτοτρόπως οι ντησις αύτη του εταιριστικού πνεύματος πληρεί ουσιωδεστάτην της κοινωνικής
εργάται της Τεγέας, οι μείναντες επί του εδάφους, εφ’ ού έλαβον την ζωήν και ιδέας πρόοδον.
οι μακράν αυτού καταρτίζοντες την βιωτικήν των οικονομίαν θέλουν εξακολουΕπί τοιούτοις αισθήμασιν αποτείνομεν αδελφικόν ασπασμόν προς τους φίθεί την αποστολήν, την οποίαν η πατριωτική ιδέα επιβάλλει.
λους και αδελφούς, και τους συμπολίτας των Τεγεατικών Κοινοτήτων.
Εξαιρετικώς ο Τεγεατικός Σύνδεσμος αποβλέπει εις τον προβιβασμόν των
Ούτε τόποι ούτε χρόνοι θα δυνηθώσι ποτέ να μας διαχωρίσωσιν»
Τεγεατικών Κοινοτήτων υπό οικονομικήν, εκπαιδευτικήν και κοινωνικήν έποψιν.
Ο Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος
Ο Ταμίας
Ο Γραμματεύς
Είμεθα εις το κέντρον της Πελοποννήσου και ουχί εις μάτην η ιστορία αναγρά- Η. Κολιόπουλος
Λ. Σβώλος
Γ. Λόγγος
Κ. Ναύλερης
φει το δικαίωμα της Τεγέας, ίνα κατέχει την ετέραν πτέρυγα της ΠελοποννησιαΤα μέλη
κής παρατάξεως. Πού είναι οι αρχαίοι εκείνοι καιροί; Πρέπει να επανέλθουν.
Ιωαν. Δ. Σταθόπουλος, Κων/νος Βούτσης, Δημ. Τσιρίκος, Ιωαν. Γκανάς,
Ιδιαιτέραν έννοιαν έχει η σημασία του Τεγεατικού Συνδέσμου εις αλληλο- Δημ. Σταθόπουλος, Αθ. Μπελιγράτης, Γεωργ. Σταύρου, Δημ. Ρέππας, Γεώργ.
βοήθειαν εν τω βαρεί αγώνι της ζωής και εις επικουρίαν προς την εκτός της
Κιρκίνης, Χρ. Νικολόπουλος, Ευθ. Κωνσταντόπουλος, Γεώργ. Ναύλερης.
Τεγέας διεσπαρμένην Τεγεατικήν νεολαίαν. Ο Σύνδεσμος εννοεί να αναλάβει
το καθήκον να προστατεύσει την απειρίαν και τας πολυειδείς ανάγκας αυτής
Χαρακτηριστικό είναι και το σχόλιο της εφημερίδας «ΤΡΙΠΟΛΙΣ» (17 Σεείτε εν τω σταδίω της εκπαιδεύσεως είτε εν τω σταδίω της βιομηχανικής και πτεμβρίου 1883, αριθ. φυλ. 128). «Δεν προτιθέμεθα ήδη να εξάρωμεν το γεγοεμπορικής ακμής.
νός τούτο ως υπόθεσιν εθνικής σημασίας.
Πώς λειτουργούσιν οι νόμοι, οποία είναι η διοίκησις, οποία είναι η δικαιοΕξετάζοντες αυτό ως έργον φιλανθρωπικόν και υπό την έποψιν του επαρσύνη, οποία η εκπαίδευσις των εν τη περιφερεία των Τεγεατικών Κοινοτήτων χιακού ημών συμφέροντος, το ευρίσκομεν υψηλόν, πατριωτικόν, εκπολιτιστικόν
είναι μελέτημα ζωηρού ενδιαφέροντος διά τα συνεταιρισμένα τέκνα αυτών. Ευ- εκτάκτου δε σημασίας υπό κοινωνικήν έποψιν.
ρισκόμενα ταύτα εν τω κέντρω της επικρατείας εννοούσιν ουχί να αφίσωσιν
Eκ των εκτεθέντων σαφώς προκύπτει, αγαπητοί μου, ότι ο ημέτερος Σύναδρανή την περίστασιν ταύτην του βίου των, αλλά να την χρησιμοποιήσωσιν δεσμος επιδιώκει την ηθικήν προστασίαν των Τεγεατικών Κοινοτήτων και την
εις την υπηρεσίαν των ιερών δικαιωμάτων και των κοινών συμφερόντων της πνευματικήν μόρφωσιν διά της εκπαιδεύσεως και της θρησκευτικής διδασκαγενετείρας αυτών γης.
λίας των νεαρών Τεγεατών, όπως εξ απαλών ονύχων δημιουργηθώσιν ενάρετοι
άν όλαι αι Κοινότητες της Ελλάδος οργανήσωσι τοιουτοτρόπως αυτάς, και αγαθοί πολίται, αλλά και αληθείς χριστιανοί εν επιγνώσει πρεσβεύοντες το
ώστε να έχωσι λαϊκήν φωνήν εν Αθήναις, εάν πλησίον της επισήμου των θρήσκευμά των, εις ό ανήκουσι.
δημοσίων οργανισμών ενεργείας λειτουργώσιν εν τω μέσω της νομιμόεν αποβλέπει δε, ούτε εις δρώσαν τινά εν Ελλάδι πολιτικήν, ούτε αι ιδέαι
τητος και οι εταιριστικοί της ιδιωτικής πρωτοβουλίας οργανισμοί, δεν έχομεν
και οι σκοποί αυτού αντίκεινται εις άλλα θρησκεύματα ή εις πολιτικά
αμφιβολίαν, ότι και μεγάλα θα πληρωθώσιν κενά και πολλαί ατοπίαι θέλουσι
ξένων εθνών φρονήματα. Διότι κατά τας σαφείς αυτού εννοίας και υπό
παρέλθει.
πνευματικήν έποψιν είναι έργον ηθικόν και εν τη εφαρμογή και τη εκτελέσει
Καλούμεν λοιπόν εις έργον τον Λαόν της Τεγέας.
των αρχών του είναι σειρά πράξεων προοδευτικών, προστατευτικών και φιλανΕκάστη Κοινότης αυτού θέλει συγκοινωνεί μετά του Τεγεατικού Συνδέσμου θρωπικών.
δι’ Επιτροπής αποτελουμένης υπό του ιερέως, του ειδικού παρέδρου αυτής ( εν
Επιδιώκει κυρίως την ανόρθωσιν του ατυχώς καταπεσόντος θρησκευτικού
τη πρωτευούση του Δήμου υπό του Δημάρχου) και του διδασκάλου της, όπου αισθήματος και την ηθικήν και πνευματικήν μόρφωσιν του Τεγεατικού λαού.
υπάρχει τοιούτος. Αι επιτροπαί αύται θέλουσιν ανταποκρίνεσθαι μετά της κεΔιά τούτο και εκ θρησκευτικής πράξεως ηρξάμεθα».
ντρικής Επιτροπής του Τεγεατικού Συνδέσμου εις παν ό,τι αφορά την προαγωΑξίζει να θυμόμαστε και να κατανοούμε τα βήματα και τις σκέψεις των πρωγήν των Τεγεατικών Κοινοτήτων.
τοπόρων. Και ελπίζουμε να βλέπουν στο έργο μας τη συνέχεια και δικαίωσή
Εχει τις εκ τούτων ανάγκην εις ήν προσκόπτει ο συνοικισμός των χωρίων των κόπων τους, ακόμα και στις δύσκολες μέρες που περνάει ο τόπος μας.
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5) Βαλαβάνης Γεώργιος του
Νικολάου, Λοχίας: Γεννήθηκε
στο Πιαλή Τεγέας το 1913, του
11ου Σ.Π. Φονεύθηκε στην περιοχή Μάλι
Σπατ (Ν.Δ. Τεπελενίου)
στις 19 Δεκεμβρίου
1940.
6) Γούτος Αργύρης
του Γεωργίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο
Βουνό Τεγέας το 1910
του 51ου Σ.Π. Εξαφανίστηκε στη Μούζανσκα
Κλεισούρας στις 13 Δεκεμβρίου
1940.
7) Δεκάζος Ευάγγελος του
Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε
στο Μερκοβούνι το 1907, κάτοι-

κος εν ζωή Βουνού Τεγέας του
39ου Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε στα υψώματα Τεπελενίου στις 7 Μαρτίου 1941.
8) Δέλκουρας Παναγιώτης

του Χαραλάμπους, Στρατιώτης:
Γεννήθηκε στη Μανθηρέα Τεγέας
το 1918 του VI Συντάγματος Πυροβολικού. Φονεύθηκε στο Ρούπελ στις 7 Απριλίου 1941.
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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.

9) Κοτσιόπουλος Θεόδωρος του Βασιλείου, Στρατιώτης:
Γεννήθηκε στο Δεμίρι Τεγέας το
1918 του 29ου Σ.Π. Φονεύθηκε
στο ύψωμα ζέντελι (Β.Α. Τεπελενίου) στις 9 Μαρτίου 1941.
10) Κουρβέλος Λεωνίδας του Νικολάου, Δεκανέας: Γεννήθηκε στη Ψηλή
Βρύση Τεγέας το 1915 του
34ου Σ.Π. Φονεύθηκε στη
μάχη Πεστάνης (Ν.Α. Τεπελενίου) στις 17 Φεβρουαρίου
1941.
11)
Δήμηζας Νικόλαος του Φωτίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στη Μαγούλα
Τεγέας το 1910, του 27ου Σ.Π.
Πέθανε στο 16ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών στις 13 Μαίου
1941.
12) Λιάπης Παύλος του Παναγιώτη, Δεκανέας: Γεννήθηκε
στον Άγιο Σώστη Τεγέας το 1915
του 11ου Σ.Π. Φονεύθηκε στο Λέκλι (Ν.Α. Τεπελενίου) στις 8 Μαρτίου 1941
13) Νικολόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου, Στρατιώτης:
Γεννήθηκε στο Καμάρι Τεγέας το
1910, πέθανε από πολεμικό τραύμα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Κοζάνης στις 6 Νοεμβρίου 1940.
14) Παναγούλιας
Παναγιώτης του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε το 1912 στο
Καμάρι Τεγέας του 11ου Σ.Π. Φονεύθηκε στο ύψωμα Γουμένιτσας
στις 15 Μαρτίου 1941.

15) Ρηγόπουλος Χρήστος
του Τριαντάφυλλου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε το 1915 στο Μαυρίκι Τεγέας του 11ου Σ.Π. Φονεύθηκε στο ύψωμα Δόντι (Ν.Α. Τεπελενίου) στις 11 Μαρτίου 1941.
16) Φέλιος Αθανάσιος του

Κων/νου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Πιαλή Τεγέας το 1919
του 11ου Σ.Π. Εξαφανίσθηκε στο
ύψωμα Κολέ.

Τιμή και Δόξα στους
ήρωες του 1940 !!!!

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 tegeatikos@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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Εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Σε πολλές χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο, τα Χριστούγεννα
αναγνωρίζονται ως εθνικές διακοπές. Στις 26 Ιουνίου του 1870 η
κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αναγνώρισε
τα Χριστούγεννα ως ομοσπονδιακές διακοπές.
Η ημέρα των Χριστουγέννων είναι η μόνη κοινή επίσημη αργία σε όλους τους λιμένες του κόσμου.
Στις κυρίως Χριστιανικές χώρες, τα Χριστούγεννα είναι
η σημαντικότερη οικονομικά
περίοδος διακοπών του έτους
και επίσης γιορτάζονται σαν
κοσμικές διακοπές σε πολλές
χώρες με μικρούς Χριστιανικούς πληθυσμούς.
Χαρακτηρίζονται κατά ένα
μεγάλο μέρος από την ανταλλαγή δώρων μέσα σε οικογένειες
και από τα δώρα, που φέρνει ο
Αη - Βασίλης (για τους ορθόδοξους) ή Santa Glaus (για το Δυτικό κόσμο), που συμβολίζεται από
ένα εύσωμο άντρα με μια άσπρη γενιάδα.
Οι τοπικές και περιφερειακές παραδόσεις των Χριστουγέννων
είναι ακόμα πιο πλούσιες και ποικίλες, παρά την επιρροή των Αμερικάνικων ή Βρετανικών Χριστουγεννιάτικων μοτίβων, που διαδίδονται μέσω της λογοτεχνίας, της τηλεόρασης και άλλων μέσων.

ΕΘΙΜΑ

Γενικά τα έθιμα στις «εορτές των
Χριστουγέννων» προέρχονται από
ένα συνδυασμό θρησκευτικών
(χριστιανικών) και λαϊκών παραδόσεων, που εορτάζονται κυρίως
από τους χριστιανούς της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά και
από άλλους λαούς μη χριστιανικούς
(Κινέζους, Ιάπωνες κ.λ.π).
Στην Ελλάδα συνδυάζονται διεθνή έθιμα, όπως ο Αϊ Βασίλης
και η υποδοχή του Νέου έτους με Ελληνικά έθιμα, όπως το πρωτοχρονιάτικο ρόδι και ιστορίες με καλικάντζαρους.
Κάθε χώρα έχει τα ιδιαίτερα Χριστουγεννιάτικα έθιμά της.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΩΡΩΝ

Σημαντικότατο έθιμο στις γιορτές των
Χριστουγέννων είναι η ανταλλαγή δώρων.
Ιδιαίτερα για τα παιδιά, η εποχή των
Χριστουγέννων είναι αυτή κατά την οποία
λαμβάνουν σημαντικό αριθμό δώρων από
τους γονείς και συγγενείς τους, αλλά και
από τον Αϊ Βασίλη, ο οποίος κατά τη διεθνή
παράδοση φέρνει τα δώρα κατεβαίνοντας
από την καμινάδα του σπιτιού και τα τοποθετεί
μέσα στις κάλτσες, που είναι κρεμασμένες μπροστά από το τζάκι
(κάλτσες των δώρων).

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων, τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και τα κάλαντα των Φώτων, που ψάλλουν συνήθως μικρά
παιδιά. Ευχάριστο και προσοδοφόρο γι’ αυτά έθιμο, που και αυτό
στις μέρες μας τείνει να εξαφανιστεί.

Υ Μ Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Χ Ρ Ι ΣΤ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν

Η Βυζαντινή υμνογραφία των εορτών των Χριστουγέννων δεν
είναι μόνον πλούσια και πανηγυρική, αλλά έχει και μεγάλη ποιητική αξία. Οι καταβασίες, τα μεγαλυνάρια, τα στιχηρά ιδιόμελα, τα
κοντάκια των ύμνων και οι κανόνες εκφράζουν αισθήματα δέους
και θάμβους, κατάνυξη και ευλάβεια.
Οι μεγάλοι υμνογράφοι στους ύμνους τους συμπυκνώνουν σε
απαράμιλλους στίχους όλη τη θεολογία της Εκκλησίας.
Χαρακτηριστικό το Απολυτίκιον των Χριστουγέννων
«Η Γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών
Ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως
Εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες
υπό αστέρος εδιδάσκοντο.
Σε ορισκυνείν τον ήλιον της δικαιοσύνης
και Σε γινώσκειν εξ ύψους ανατολήν
Κύριε δόξα Σοι.»
Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ένας από τους πλέον πολυμαθείς και πολύπλευρους θεολόγους της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
ο οποίος καλλιέργησε με επιτυχία όλους τους κλάδους της θεολογίας, διακρινόμενος ως μεγάλος ερμηνευτής της ορθοδόξου πατερικής θεολογίας (8ος αι.) συνέθεσε τον «κανόνα εις την Χριστού
γέννησιν».
Νύμφης πανάγνου τον πανόλβιον τόκον,
Ιδείν υπέρ νουν ηξιωμένος χορός,
Άγραυλος, εκλονείτο τω ξένω τρόπω
τάξιν μελωδούσάν τε των Ασωμάτων
Ανακτα Χριστόν, ασπόρως σαρκούμενον»
Ο δε Μέγιστος των Υμνογράφων, Ρωμανός ο Μελωδός, συνθέτει στιχηρά προέρτια και τρία κοντάκια για τα Χριστούγεννα,
μεταξύ των οποίων το πλέον γνωστό¨

«Η παρθένος σήμερον τον Υπερούσιον τίκτει
και η Γή το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει
Αγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι
Μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσι
Δι’ ημάς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον
Ο προ αιώνων Θεός».

ΧΡΙΣΤΟ ΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Κύρια έθιμα στη διακόσμηση είναι ο στολισμός του δένδρου
των Χριστουγέννων, η απεικόνιση της Φάτνης της Γεννήσεως
(Φάτνη των αλόγων, το Αλεξανδριανό ή αστέρι της Βηθλεέμ), το
Χριστουγεννιάτικο καράβι, είναι ελληνική συνήθεια, που έχει σχέση με την ενασχόληση των Ελλήνων με τη θάλασσα. Υπάρχει όμως
και εκκλησιαστική αναφορά, αφού η Εκκλησία συχνά συμβολίζεται με πλοίο. Ο στολισμός με φώτα των Χριστουγέννων (διεθνές
έθιμο) και το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο συμπληρώνουν τον
κατά τα άλλα πλούσιο διάκοσμο των ημερών
Στην Ελλάδα το πρώτο χριστουγεννιάτικο δένδρο στολίστηκε στα Βασιλικά Ανάκτορα, όταν Βασιλιάς ήταν ο Οθωνας.

Φ Α Γ ΗΤ Α Τ Ω Ν Χ Ρ Ι ΣΤ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν

Την περίοδο των Χριστουγέννων στην Ελλάδα προετοιμάζονται και καταναλώνονται ιδιαίτερα φαγητά και γλυκά, όπως η
γαλοπούλα, το χριστόψωμο, τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες
κ.λ.π., που συμπληρώνουν το πατροπαράδοτο Χριστουγεννιάτικο
τραπέζι.

ΤΟΠΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο διήγημά του «Τα χριστουγεννιάτικα τσαρούχια» ο Γ.
Αθάνας έχει δώσει παραστατικά τη χρησιμότητα του εθίμου του
σφαξίματος του χοίρου στην οικιακή οικονομία της Ρούμελης και
όχι μόνο:
«Στα μέρη μας, γράφει, σφάζουνε τα θρεφτά γουρούνια την
παραμονή των Χριστουγέννων. Το πετσί τους γδέρνεται, αλατίζεται και απλώνεται στον ήλιο. Απ’ αυτό βγαίνουν τα γουρνοτσάρουχα της φαμελιάς. Το πάχος γίνεται γλίνα, οι χοντράδες γίνονται τσιγαρίδες, κι έπειτα μένουν τα κόκκαλα για μαγειρευτά,
τα εντόσθια για πηχτές και για ματιές, το κρέας για λουκάνικα
και για παστουρμά. Μ’ ένα καλό γουρούνι περνάει τον υπόλοιπο
χειμώνα η φτωχοφαμελιά».
Στη Θεσσαλία, στη Ρούμελη, στο Μωριά, αλλά και στη Νησιώτικη Ελλάδα, κυρίως του Αιγαίου, χαρακτηριστικά της γιορτής των
Χριστουγέννων ήταν το διαρκές άναμμα της φωτιάς (κρατάει όλο
το Δωδεκαήμερο), που έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα κατά των
καλικάντζαρων και των κακών πνευμάτων και το σφάξιμο και μαγείρεμα του γουρουνιού. Οσοι δεν είχαν γουρούνι σφάζανε γίδα ή
πρόβατο. Στόλιζαν το σπίτι με κλαδιά κέδρων και αγριοκερασιάς.
Δεν λούζονταν, γιατί το θεωρούσαν χρουσουζιά, κι έβαζαν ένα
αγοράκι να κάνει ποδαρικό.

Η Α Ν Α Π Α Ρ Α ΣΤ Α Σ Η Τ Η Σ Φ ΑΤ Ν Η Σ

Η γνωστή αναπαράσταση με τους μάγους να επισκέπτονται
τον νεογέννητο Ιησού στη φάτνη, μάλλον είναι και πάντως ιστορικά ανακριβής, καθώς η Καινή Διαθήκη αναφέρει ότι η επίσκεψή τους έγινε «εις την οικίαν», όπου βρισκόταν το «παιδίον» με
τη Μαρία
Αν το «παιδίον» σημαίνει παιδάκι ή αγοράκι τότε η λεπτομέρεια αυτή εξηγεί γιατί ο Ηρώδης διέταξε να θανατωθούν τα
νήπια «από διετούς ηλικίας και κατωτέρω» και όχι απλώς τα
βρέφη. Κατά τ’ άλλα, απλώς ο Ηρώδης
έβαλε χρονικά όρια ασφαλείας
για να πετύχει με βεβαιότητα το
σκοπό του.
Για τους Ευρωπαίους και
τους Βορειοαμερικανούς το
γεγονός της γέννησης του Χριστού συνδέθηκε με χιόνια και
έλατα, που βέβαια δεν υπάρχουν
στη Βηθλεέμ. Η Βηθλεέμ όσο και
τα Ιεροσόλυμα είναι οι πόλεις, όπου
γιορτάζονται τρείς φορές τα Χριστούγεννα.
Οι Καθολικοί και οι Διαμαρτυρόμενοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα την 25η Δεκεμβρίου σύμφωνα με το νέο Γρηγοριανό
ημερολόγιο, ενώ οι Ελληνορθόδοξοι στις 7 Ιανουαρίου του νέου
έτους, ημερομηνία που αντιστοιχεί στις 25 Δεκεμβρίου κατά το
Ιουλιανό ημερολόγιο. Η Αρμενική Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τα Χριστούγεννα μαζί με τα Θεοφάνεια στις 19 Ιανουαρίου,
ημερομηνία που αντιστοιχεί στις 6 Ιανουαρίου κατά το Ιουλιανό
ημερολόγιο.
Σήμερα στη γενέτειρα του Χριστού κατοικούν περίπου 35.000
Μουσουλμάνοι και 15.000 Χριστιανοί.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Πριν τα Χριστούγεννα στην ορθόδοξη εκκλησία προηγείται νηστεία 40
ημερών, η λεγόμενη Σαρακοστή των Χριστουγέννων
ή Μικρή σαρακοστή, η
οποία είναι λιγότερο αυστηρή

από αυτήν του Πάσχα.
Η ημέρα της εορτής του Αποστόλου Φιλίππου, στις 14 Νοεμβρίου, τελευταία ημέρα πριν την έναρξη της Σαρακοστής,
χαρακτηρίζεται στο λαϊκό καλαντάρι ως Μικρή Αποκριά. Αυτή η
ημερομηνία σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής θεωρείται ως έναρξη των εορτών των Χριστουγέννων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Στο σύγχρονο κόσμο τα Χριστούγεννα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την καταναλωτική αγορά. Όλα σχεδόν τα έθιμα, με κυριότερο αυτό της ανταλλαγής δώρων, δημιουργούν σημαντική διακίνηση προϊόντων. Σε κάποια καταστήματα δε, όπως αυτά που
πουλάνε παιχνίδια, ο όγκος των πωλήσεων κατά την διάρκεια των
γιορτών των Χριστουγέννων λέγεται ότι αγγίζει το μισό των ετησίων πωλήσεων.

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο Αγιος Βασίλης ή Αϊ Βασίλης αποτελεί σήμερα μία διεθνή
λαογραφική μορφή, η οποία διανέμει δώρα σε παιδιά και ενηλίκους, που υπήρξαν «καλοί» κατά την διάρκεια του χρόνου.
Είναι κυρίαρχο πρόσωπο του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Η γνωστή παρουσία του με
κόκκινη στολή, λευκή γενειάδα, πάντα χαμογελαστός και με
σάκο με τα δώρα, πάνω σε έλκηθρο, που το σέρνουν ζωηρά
ελάφια ή τάρανδοι, αποτελεί σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα
τον πλέον αγαπημένο ήρωα των παιδιών
τις ημέρες αυτών των εορτών, ακόμη και
σε χώρες μη χριστιανικές.
Ξεκινά κάθε χρόνο από χώρα του
Βορρά, παραμονές Πρωτοχρονιάς, για να
χαρίσει δώρα σε όλα τα παιδιά της γης.
Είναι ακριβώς ο ίδιος ο «Πατέρας Χριστούγεννα» των Αγγλων, ο «Περ Νοέλ»
των Γάλλων, ο «Σίντερ – Κλάας» των Ολλανδών, ο «Βαϊναχτσμαν» των Γερμανών,
ο «Λαμ – Κουνγκ – Κουνγκ» (= ο καλός
Γέρο – πατέρας) των Κινέζων, ο «Χοτεϊσο»
των Ιαπώνων.

ΠΡΟΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ

Η σημερινή μορφή του Αϊ – Βασίλη με την κόκκινη στολή και
την άσπρη γενιάδα άρχισε να γίνεται δημοφιλής το 1931, όταν η
γνωστή Αμερικανική εταιρεία αναψυκτικών Coka – Cola παρουσίασε τον Αϊ – Βασίλη με πρωτοχρονιάτικα δώρα, τα προϊόντα της
εταιρείας, στα χρώματα βεβαίως εκείνης.
Η μορφή όμως του Αϊ – Βασίλη, όπως περίπου είναι σήμερα,
ήταν γνωστή μερικά χρόνια νωρίτερα από το 1931.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΪ–ΒΑΣΙΛΗ

Για τους Ορθόδοξους χριστιανούς ο Αϊ – Βασίλης ανάγεται
στον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος έζησε στη Καππαδοκία, που αφιέρωσε σχεδόν όλη του την ζωή στη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο
και που θεωρείται στη παγκόσμια ιστορία ως ο εμπνευστής, αλλά
και ο πρώτος δημιουργός της οργανωμένης φιλανθρωπίας.
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μέγας Βασίλειος, ήταν ψηλόλιγνος, με μαύρα μάτια και γένια.
Ακόμη και ο Αγιος Νικόλαος στην Ορθόδοξη παράδοση αγιογραφείται ως ισχνός ασπρογένης γέροντας.
Ο Μέγας Βασίλειος πέθανε την 1η Ιανουαρίου του 379.
Αυτή η ημερομηνία, ημέρα θανάτου του, διατηρούμενη στην
παράδοση, θεωρήθηκε (πρώτα) από όλους τους χριστιανικούς
λαούς, ότι φέρνει ευλογία και καλή τύχη στη νέα χρονιά.
Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, πέρα από τα παινέματα, αναδεικνύουν ως κύριο πρόσωπο τον Μέγα Βασίλειο και δικαιολογημένα για το έργο του, για το οποίο γίνεται υπενθύμιση στον σπιτονοικοκύρη, ώστε να επαναλάβει επ’ ωφελεία βεβαίως των παιδιών
που ψάλλουν αυτά.
Στη Δύση το πρόσωπο του Αγίου Βασιλείου έχει ταυτιστεί
με την ιστορία του Αγίου Νικολάου, που φημιζόταν για τη γενναιοδωρία του. Στην ιστορία του Αγίου Νικολάου οι Βόρειοι
λαοί έχουν προσθέσει στοιχεία των δικών τους παραδόσεων (τάρανδοι, έλκηθρο, άστρο του Βορρά, μεγάλες κάλτσες
κ.λ.π). Μία κουλτούρα, που τον συνοδεύει μέχρι και σήμερα.
Στα ελληνικά δεδομένα η μετατροπή αυτή φαίνεται να πέρασε
περίπου στη δεκαετία του 1950 – 1960, κυρίως στον αστικό πληθυσμό από τους «συγγενείς» μετανάστες, που με τις ευχετήριες
κάρτες τους εισήγαγαν τον «Δυτικό» Αϊ – Βασίλη.
Ηλίας Δρακόπουλος
Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ του Τ.Σ
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«Καινοτόμες και εναλλακτικές καλλιέργειες»

Μ

(Αποσπάσματα από την ημερίδα της 17/8/2012 στο Πανηγύρι της Τεγέας)

ετά από αίτημα πολλών
μελών μας, αλλά και Τεγεατών αγροτών, δημοσιεύουμε τα σημαντικότερα αποσπάσματα της ιδιαίτερα επιτυχημένης
ημερίδας με τον παραπάνω τίτλο,
που διοργανώθηκε στις 18 Αυγούστου 2012 από τον Σύνδεσμο και το
Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Στόχος της ημερίδας ήταν η κινητοποίηση
των αγροτών της περιοχής της Τεγέας, αλλά
και της Αρκαδίας προς την υιοθέτηση εναλλακτικών καλλιεργειών με υψηλότερο εισοδηματικό όφελος. Πέρα από αυτό ήταν μια ευκαιρία
να μάθουμε όλοι κάτι παραπάνω, αλλά και να
ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τα θέματα
της πρωτογενούς παραγωγής.
Η ημερίδα ξεκίνησε με την παρουσίαση
των εισηγητών από τον Πρόεδρο του Τεγεατικού Σύνδέσμου κ Βασίλη Ψυχογυιό.

φορά τη συγκομίζουμε, το καλοκαίρι. Σε αυτήν
την περίπτωση, μπορεί να αφεθεί να στεγνώσει στο χωράφι όταν πρόκειται να γίνει αιθέριο
έλαιο είτε να πάει για απόσταξη είτε μπορεί να
ξηρανθεί σε υπόστεγα, ανάλογα με τις εκτάσεις,
σε ξηραντήρια και ούτω καθεξής. Σε τριμμένη
ρίγανη οι αποδόσεις, πάντα ανάλογα με την
ποικιλία και πώς την καλλιεργούμε, μπορεί να
φθάσουν τα 300 κιλά. Ένας μέσος όρος είναι
γύρω στα 200-250 κιλά.
Άλλο φυτό το οποίο σίγουρα υπάρχει στην
Πελοπόννησο είναι το φασκόμηλο. Εσείς μάλιστα εδώ, στην Πελοπόννησο υπάρχει το είδος
salvia fruticosa, που και αυτό είναι γνωστό σαν
Greek sage. Είναι ένα φυτό, το οποίο καλλιεργείται για τα φύλλα του, είναι και αυτό πολυετές,

το. Φαρμακευτικό, χρησιμοποιείται στην ποτοποιΐα, βγάζει ένα εξαιρετικό αιθέριο έλαιο, αλλά
σε πάρα πολύ μικρές ποσότητες. Εδώ υπάρχει
η δυσκολία ότι μόλις μαζευτεί πρέπει να ξηραθεί πάρα πολύ σωστά γιατί αλλοιώνεται, ανάβει
όπως λέμε. Το ξέρετε με το χαμομήλι, αν δεν το
απλώσεις αμέσως το χαμομήλι και δεν ξηραθεί
σωστά, ανάβει, δηλαδή αλλοιώνεται, δηλαδή
υφίσταται ενζυματικές αντιδράσεις. Ο πολλαπλασιασμός γίνεται με σπόρο, με παραφυάδες,
με μοσχεύματα. Μπαίνει και αυτό στο χωράφι
με τον ίδιο τρόπο όπως είπαμε, δηλαδή με τη
δημιουργία φυτών, όχι απευθείας, και μπορεί
να κοπούν και δύο και τρεις φορές το χρόνο
εφόσον ποτιστεί κατάλληλα και επίσης έχει και
αρκετά μεγάλες αποδόσεις σε νωπό.

Οι εισηγητές ήταν οι:

Δρ. Πασχαλίνα Χατζοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Γενική
Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ

Κος Σταύρος Κατσιώτης, Καθηγητής
του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δρ. Ιωάννης Ξυνιάς, Καθηγητής Γενετικής και Βελτίωσης φυτών ΤΕΙ Καλαμάτας.
Τον λόγο πήρε καταρχήν η Δρ. Πασχαλίνα
Χαντζοπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτιών φυτών.
Σηματικό να αναφέρουμε πως, όπως φαίνεται
και από τα αποσπάσματα της διάλεξης της κ.
Χατζοπούλου, πολλά από αυτά φυτρώνουν αιώνες ολόκληρους στην Αρκαδική γή. Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα από την συγκεκριμένη διάλεξη:
Δρ. Π. Χατζοπούλου: « ...από τα πιο κοινά
φυτά της Ελλάδας, ήδη καλλιεργείται επιτυχώς
η ρίγανη, είναι η μεγαλύτερη σε καλλιέργεια μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα ονομάζεται Greek oregano, αν σας λέει κάτι αυτό.
Σε όλο τον κόσμο είναι γνωστή σαν Greek
oregano, δηλαδή ελληνική ρίγανη. Το κύριο
χαρακτηριστικό της και γι’ αυτό είναι κιόλας μεγάλη η ζήτησή της, είναι το ριγανέλαιο. Δηλαδή
εκτός του ότι χρησιμοποιούμε τη ρίγανη στα
τρόφιμα, στη βιομηχανία τροφίμων και στην
κουζίνα, στη μαγειρική χρησιμοποιούμε και το
ριγανέλαιο.

Τ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΓΑΝΗΣ

ο ριγανέλαιο έχει δύο ουσίες, οι οποίες
είναι σε πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε
αυτό το αιθέριο έλαιο, γι’ αυτό είναι τόσο
περιζήτητο. Το αιθέριο έλαιο της ελληνικής
ρίγανης χρησιμοποιείται και σε πάρα πολλές
εφαρμογές, ειδικά σαν
προσθετικό σε ζωοτροφές, τα τελευταία δε
χρόνια, εις αντικατάσταση των αντιβιοτικών στα ζώα, στα οποία
έχουν περιοριστεί τα
χημικά αντιβιοτικά από
το 2006.
Τώρα, πόσο εύκολα ή δύσκολα είναι τα
πράγματα. Η ρίγανη
πολλαπλασιάζεται με
σπόρο, με παραφυάδες,
με διαίρεση των φυτών,
με ό,τι θέλετε. Όπως
είπαμε και πριν – και είναι γενικός κανόνας – μπορεί να φυτευτεί είτε
τον Οκτώβριο είτε τον Μάρτιο με Απρίλιο, με
μεταφύτευση πάντα, είναι πάρα πολύ μικρός
ο σπόρος της ρίγανης, δε φυτεύεται στο χωράφι, φυτεύεται σε σειρές. Τον πρώτο χρόνο έχει
πολύ μικρή απόδοση έως καθόλου, σχεδόν δεν
συγκομίζεται, αρχίζει όμως η απόδοση από το
δεύτερο χρόνο και μετά, συλλέγεται, κόβεται
δηλαδή πάνω από το χωράφι 20-30 εκατοστά,
χρησιμοποιείται όπως ξέρετε το φύλλο, δηλαδή
στην περίοδο της ανθοφορίας που έχει και τις
καλύτερες αποδόσεις γίνεται η συγκομιδή. Μία

Καλλιέργειες λεβάντας
βγάζει αιθέριο έλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται
σαν καρύκευμα, αλλά και στην αλαντοποιΐα και
στην αρωματοποιΐα, στη μαγειρική, σε ροφήματα και με πάρα - πάρα πολλές άλλες εφαρμογές. Εδώ είναι ότι θέλουμε εδάφη με καλή
στράγγιση. Έχει χαμηλές απαιτήσεις σε νερό
και αυτό επίσης είναι πολυετές, το συγκομίζουμε μετά το δεύτερο χρόνο και βλέπετε τις αποδόσεις και πόσο μπορεί να διαρκέσει, έως και
10-15 χρόνια, εάν φυσικά φροντίζεται σωστά η
καλλιέργεια.
Το χαμομήλι, είναι ένα φυτό, το οποίο έχει
πάρα μα πάρα πολλές εφαρμογές, δηλαδή χρησιμοποιείται από το απλό ρόφημα που ξέρουμε
μέχρι στην φαρμακευτική, σε αιθέρια έλαια, σε
σαμπουάν, σε φάρμακα και σε πολλά άλλα προϊόντα. Εδώ είναι από τις λίγες εξαιρέσεις που
σπέρνεται απευθείας στο χώμα το φθινόπωρο
και συγκομίζεται, όπως ξέρετε, όπως ανθίζουν
τα χαμομήλια και τα μαζεύουμε την άνοιξη, το
συγκομίζουμε την άνοιξη.
Το θυμάρι. Θυμάρια είναι γεμάτος ο τόπος,
όλη η Ελλάδα έχει πάρα - πάρα πολλά θυμάρια.
Το συγκεκριμένο στο οποίο αναφερόμαστε είναι το είδος thymus vulgaris. Αυτό το θυμάρι
γίνεται ένας στρογγυλός θάμνος. Και αυτό επίσης είναι ένα φυτό – καταρχήν, ίσως πάρα πολλοί να το ξέρετε και
σαν μελισσοκομικό,
τα περισσότερα από
αυτά τα φυτά είναι και
μελισσοκομικά – έτσι
κι αυτό έχει λοιπόν
ένα αιθέριο έλαιο που
περιέχει ουσίες όπως
η θυμόλη και είναι
γνωστές για τις αντιμικροβιακές της ιδιότητες και αυτό χρησιμοποιείται στα τρόφιμα,
την
αρωματοποιΐα,
στη
φαρμακευτική
και σε πάρα πολλά
άλλα προϊόντα. Ξηροφυτικό φυτό, δηλαδή προσαρμόζεται πολύ
εύκολα σε άγονα σχεδόν και πτωχά εδάφη θα
έλεγα. Μέχρι 5.000 φυτά το στρέμμα μπορούν
να μπουν από αυτό το φυτό και αυτό επίσης με
σπόρο δημιουργούνται φυτά με μεταφύτευση
στο χωράφι, όπως και πριν με την ρίγανη, ξηρικό, και μπορεί να κρατηθεί στο χωράφι μέχρι
και τρία χρόνια.
Το μελισσόχορτο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι ένα φυτό το οποίο γίνεται μία αρκετά μεγάλη
πόα, μυρίζει έντονα λεμόνι και αυτό επίσης είναι
μελισσοκομικό, γι’ αυτό και λέγεται μελισσόχορ-

Τ

Το δενδρολίβανο

Η

ΦΥΤΕΙΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

ο δενδρολίβανο το ξέρετε όλοι σίγουρα
σαν καλλωπιστικό. Το δενδρολίβανο έχει
πάρα πολλές χρήσεις, από τη μαγειρική,
στα τρόφιμα, στα καλλυντικά, στα φάρμακα,
επίσης το αιθέριό του έλαιο αξιοποιείται πάρα
πολύ και αυτό γιατί είναι πολύ γνωστό και για
τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Εδώ είναι
μία περίπτωση φυτού που πολλαπλασιάζεται
με μοσχεύματα, δηλαδή πολύ δύσκολα έως καθόλου με σπόρο. Δημιουργούνται μοσχεύματα
τα οποία εγκαθίστανται στο χωράφι σχετικά
εύκολα στις αρχές του χειμώνα, δηλαδή είτε με
μοσχεύματα τα οποία έχουν αναπτυγμένο ριζικό σύστημα. Το δενδρολίβανο κρατάει πάρα
πολλά χρόνια σαν καλλιέργειά και η συγκομιδή
γίνεται μετά το δεύτερο χρόνο και μπορούν να
γίνουν μάλιστα και αρκετές κοπές.
λεβάντα. Εδώ στο οροπέδιο της Αρκαδίας ήταν η πρώτη φορά που καλλιεργήθηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια,
νομίζω στις αρχές του 1960, στο Λεβίδι κάπου.
Η λεβάντα για αιθέριο έλαιο νομίζω ότι, από
πληροφορίες που έχω, έχει αρχίσει να καλλιεργείται πάλι τα τελευταία χρόνια σε κάποιες περιοχές. Η λεβάντα είναι αυτό το φυτό με το εξαιρετικό άρωμα και χρώμα. Τα τελευταία χρόνια
σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, και
στη βόρειο Ελλάδα έχει αρχίσει και καλλιεργείται πάρα πολύ, στη Δυτική Μακεδονία για το αιθέριό της έλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα
πολύ στην αρωματοθεραπεία και στην αρωματοποιΐα βέβαια, επίσης και σε πάρα πολλά άλλα
συστατικά και η ξερή λεβάντα, όπως ξέρετε,
χρησιμοποιείται για το σκώρο και γενικά για
να αρωματίζει ωραία το χώρο. Όμως ο κύριος όγκος είναι για το αιθέριο έλαιο. Η λεβάντα
καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο εδώ και πάρα
πολλές 10ετίες. Ίσως ξέρετε κάποιοι και επισκεφθήκατε τις φυτείες της λεβάντας που είναι
και επισκέψιμες, σε κάποια αγροκτήματα στη
Νότια Γαλλία, στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στη
Μολδαβία, στη Ρωσία, στην Τουρκία, σε πάρα
πολλές χώρες καλλιεργείται η λεβάντα, στην
Αγγλία φυσικά και στην Αμερική, και γι’ αυτό το
λόγο έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές ποικιλίες.
Όταν λέμε ποικιλίες, εννοούμε ότι έχουν διαφορές στα αιθέριά τους έλαια, στην ανάπτυξη του
φυτού κ.ο.κ. Όταν πρόκειται να καλλιεργηθεί
λεβάντα για αιθέριο έλαιο επομένως πρέπει
κάποιος να είναι σίγουρος ότι είναι καταρχάς
η γνήσια λεβάντα, γιατί υπάρχουν και υβρίδια
που δε δίνουν το ίδιο αιθέριο έλαιο και ότι είναι η λεβάντα η οποία προορίζεται για αιθέριο

έλαιο. Οι απαιτήσεις της λεβάντας δεν είναι
πολλές στην καλλιέργεια. Μπορεί να αναπτυχθεί και με σπόρο, ο οποίος δύσκολα φυτρώνει,
αργεί, αλλά φυτρώνει, είτε με μοσχεύματα είτε
με έτοιμα φυτά στο χωράφι και εδώ απαραίτητη η αποστράγγιση του εδάφους, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή ανάπτυξη και
για να επιβιώσουν τα φυτά. Τονίζουμε πάλι την
πηγή του πολλαπλασιαστικού υλικού, δηλαδή
να ξέρει κάποιος από πού το παίρνει και ότι είναι η λεβάντα η γνήσια και αυτή που προορίζεται για αιθέριο έλαιο. Η βιολογική καλλιέργεια
είναι σχετικά εύκολη, δεν έχει εχθρούς.
Γενικά, εδώ, στις πολυετείς καλλιέργειες
όπως σας είπα, το πρόβλημα είναι ένα με δύο
χρόνια και το πρόβλημα είναι κυρίως τα ζιζάνια.
Εχθρούς δεν έχουν τα φυτά αυτά ή και αν έχουν
αντιμετωπίζονται με βιολογικά μέσα. Όμως τα
ζιζάνια όντως είναι ένα πρόβλημα και μάλιστα
είναι πρόβλημα γιατί αντιμετωπίζονται χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα, δηλαδή ανεβάζουν το κόστος. Όμως το θετικό είναι ότι μετά
το δεύτερο χρόνο τα φυτά όλα αυτά επειδή
είναι πολυετή μεγαλώνουν αρκετά, κλείνουν
τα κενά μεταξύ τους, που σας είπα, είναι σε σειρές, επομένως το κόστος είναι για τα ένα - δύο
πρώτα χρόνια. Μία φυτεία λεβάντας μπορεί να
κρατήσει μέχρι και 15 χρόνια.....
..... ο σπόρος φυσικά και το υλικό όλο από
τη φύση προέρχονται, εννοείται, και μάλιστα
καλό θα είναι ό,τι βρίσκετε, ό,τι καλλιεργήσετε
να προέρχεται από ελληνικά φυτά, εννοείται.
Όμως, για να βρείτε σπόρο, αν δεν πάτε εσείς
ο ίδιος στη φύση να τον μαζέψετε, καλό είναι
να έχει ήδη δοκιμαστεί, να ξέρετε τις αποδόσεις. Για κάποια είδη που δεν υπάρχουν, εκεί θα
φέρετε ή θα σας το φέρουν από το εξωτερικό.
Για παράδειγμα, η λεβάντα που λέμε και που
καλλιεργείται δεν είναι ελληνικό είδος, δηλαδή αυτή η λεβάντα, συγκεκριμένα η lavandula
angustifolia, έτσι λέγεται, δε φύεται στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες, άρα όλο το υλικό
έχει έρθει απ’ έξω. Η μέντα, αν κάποιος ήθελε
να καλλιεργήσει μέντα, επίσης δεν είναι ελληνικό είδος. Όμως για τα ελληνικά είδη, για τα
περισσότερα, επειδή τα μελετάμε και εμείς χρόνια αλλά υπάρχουν και άλλες πηγές, υπάρχουν
σπόροι ή υλικό από την Ελλάδα. Όμως είτε από
την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, δεν είναι γενετικά τροποποιημένα. Δηλαδή όταν λέμε βελτιωμένα σαν ποικιλία είναι ότι είναι καλά προσαρμοσμένα, είναι ότι είναι ομοιόμορφα, είναι
ότι έχουν καλές αποδόσεις. Αλλά για να γίνει
αυτό, ακόμα και εμείς στο Ινστιτούτο μας που
κάνουμε βελτίωση με την έννοια να πάρουμε
καλύτερο υλικό, είναι για να έχουμε πιο μεγάλη
ομοιομορφία, λίγο καλύτερες αποδόσεις. Την
κάνουμε με την κλασσική βελτίωση, όπως την
έκαναν ανέκαθεν οι άνθρωποι, δηλαδή χρόνο
με το χρόνο έπαιρνες το καλύτερο υλικό....»
Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κατσιώτης
η ομιλία του οποίου είναι σε συνέχεια, δηλαδή
σχετίζονταν με την επεξεργασία και μεταποίηση, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Κατσιώτης: «... Θα ήθελα πραγματικά να
συγχαρώ τον κύριο Ψυχογυιό, αλλά και όλη την
ομάδα που διοργάνωσε αυτή την Ημερίδα. Να
πω την αλήθεια περίμενα πολύ λιγότερο κόσμο
και εντυπωσιάστηκα ότι σε ένα τόσο μικρό
μέρος υπήρχε τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Όπως σας είπε και η κ. Χατζοπούλου, όντως,
η πρώτη καλλιέργεια που έγινε στην Ελλάδα
αρωματικών φαρμακευτικών φυτών ήταν από
τον Σταυρόπουλο τον Καθηγητή από το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και ιδρυτή της Εταιρίας
ΒΙΟΡΥΛ, που μετά έγινε ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, που
έφερε για πρώτη φορά να καλλιεργήσουν εδώ
στην Αρκαδία και πολύ κοντά σε εσάς, στο Λεβίδι, μεταξύ των άλλων και τη λεβάντα και εδώ
στην περιοχή σας στήθηκε και το πρώτο αποστακτήριο. Αν για εσάς δεν λέει πολλά πράγματα, θα σας το θίξω, έτσι, επιφανειακά. Σήμερα
σε όλη την Ελλάδα είναι ζήτημα αν είναι πάνω
από δέκα…, δεν είναι πάνω από δέκα τα αποστακτήρια, σήμερα, μιλάω για το 2012. Εν τούτοις το έφτιαξε και το έστησε ο Σταυρόπουλος
αυτό εδώ στην Αρκαδία και μιλάμε για τις αρχές
του 1960. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά έβλεπε
αυτός ο άνθρωπος. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάντα έτσι ιδανικά. Ξεκίνησε κάποια στιγμή το 1985 - 1990 και
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εκεί έφθασε στην κορυφή των καλλιεργήσιμων
εκτάσεων – μιλάω πάντοτε για τα αρωματικά
φαρμακευτικά φυτά – που έφθασαν σε μία καλλιέργεια γύρω στα 43.000 στρέμματα. Βέβαια
αυτό μπορεί να σας ξενίσει και να σας φαίνεται μεγάλο το νούμερο, αλλά είναι υπερβολικά
μικρό. Σήμερα δυστυχώς είναι σε φθίνουσα
πορεία οι καλλιέργειες αρωματικών φυτών και
μόλις μετά βίας φθάνουν στα 23.000 - 25.000
στρέμματα, συνολικά για όλα τα είδη. Γίνεται
φανερό ότι δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχει
αξιολογηθεί και κυρίως δεν έχει αξιοποιηθεί
αυτή η δυνατότητα που δίνουν τα αρωματικά
φαρμακευτικά φυτά. ......
Και όμως από τη λεβάντα και μόνο οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στη Γαλλία είναι 170.000
στρέμματα. Δηλαδή συνειδητοποιείτε πόσο
μεγάλη απόσταση μας χωρίζει.
Από την άλλη μεριά θα πρέπει να έχετε
υπόψη σας και κάτι άλλο, ότι τα αρωματικά
φαρμακευτικά φυτά έχουν μία τεράστια αγορά
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ δε περισσότερο ακόμα και στην Αμερική και στον Καναδά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ, μα πάρα πολύ
ελλειμματική ως προς τις ποσότητες που μπορεί να απορροφήσει και που χρειάζονται σε όλα
τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά.
Αυτό σημαίνει τί; Ότι αναγκάζεται να εισάγει αυτά τα προϊόντα από αγορές όπως είναι η
Κίνα και η Ινδία, που ναι μεν μπορεί να είναι
καλής ποιότητος, αλλά δεν είναι αυτά τα
οποία από οργανοληπτικής άποψης
είναι κοντά στις επιθυμίες του ευρωπαίου αγοραστού, καταναλωτού. Επομένως, οποιαδήποτε ποσότητα παραχθεί
από την Ελλάδα είναι πάρα
πολύ δύσκολο να μπει στην
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι εάν η
ποιότητα ή εφόσον καλύπτονται τα τρία βασικά
χαρακτηριστικά τα οποία θα σας πω παρακάτω,
εάν καλύπτονται τα τρία βασικά χαρακτηριστικά, απορροφώνται άμεσα και όλες οι ποσότητες.

Μ

ια που το θίγω αυτό, να σας το πω από
την αρχή. Αυτά που ζητάει η ευρωπαϊκή αγορά ούτως ώστε να απορροφηθούν αυτά τα προϊόντα είναι τρία. Πρώτον,
να είναι βιολογικής προελεύσεως, δηλαδή να
καλλιεργούνται σε χωράφια, τα οποία έχουν
πιστοποιηθεί ότι είναι βιολογικά. Το δεύτερο
που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν σταθερή,
στανταρισμένη ποιότητα. Δηλαδή αυτό το τονάζ που θα εξάγει ο παραγωγός να είναι η ίδια
ποιότητα από το πρώτο κιλό μέχρι το τελευταίο
μετά από 3, 5, 8, 15 τόνους, που σημαίνει ότι
θα πρέπει να έχει βγει και να έχει παραχθεί και
να έχει χρησιμοποιηθεί μηχανολογικός εξοπλισμός κατάλληλος ούτως ώστε να έχουμε αυτά
τα προϊόντα, τα οποία να είναι τυποποιημένα,
στανταρισμένα. Τυποποιημένα δεν αναφέρομαι στη συσκευασία, απλά να είναι καλής και
σταθερής ποιότητος. Δηλαδή το ίδιο μέγεθος
τεμαχιδίων, το ίδιο χρώμα, η ίδια ποιότητα, τα
συστατικά τα οποία περιέχουν να είναι τα ίδια.
Το τρίτο που ζητάει η αγορά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ένας παραγωγός να έχει γκάμα προϊόντων, δηλαδή να μην πάει μόνο με ένα ή με
δύο φυτικά υλικά. Δηλαδή το να πάει κάποιος
στους 18 οίκους οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι
διακινούν σε όλο τον κόσμο τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά πηγαίνοντας, παραδείγματος
χάρη, μόνο με τη ρίγανη και το φασκόμηλο ή
το χαμομήλι και το φασκόμηλο, δεν θα τους πολυκοιτάξουν. Θέλουν να δουν έναν παραγωγό
ο οποίος έχει πολλούς κωδικούς, οι δε πολλοί
κωδικοί δε σημαίνει ότι να είναι πάρα πολλά τα
φυτικά υλικά, αλλά από το κάθε φυτικό υλικό διαφορετικούς κωδικούς. Παραδείγματος χάρη,
καλό είναι να έχει τέσσερα, πέντε, έξι διαφορετικά φυτικά υλικά, είτε λέγεται χαμομήλι, μελισσόχορτο, ρίγανη, φασκόμηλο, μέντα και όλα
αυτά τα διάφορα φυτικά υλικά, από το δε κάθε
φυτικό υλικό να τους παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους φυτικών υλικών. Μπορεί να τους
παρουσιάσει σπόρο, μπορεί να τους παρουσιάσει τρίμα ρίγανης, μπορεί να τους παρουσιάσει
μεγάλα και ολόκληρα φύλλα μελισσόχορτου
ή μέντας, βελόνες από το δενδρολίβανο αλλά
και κλαδάκι από δενδρολίβανο. Όλα αυτά είναι
διαφορετικοί κωδικοί. Να τους παρουσιάσει
αιθέριο έλαιο από το φυτικό υλικό που έχει.
Επομένως, το να παρουσιαστεί με μία γκάμα
προϊόντων στο δειγματισμό που θα κάνει, θα
έχει σίγουρα πολύ διαφορετική ανταπόκριση,
πράγμα που σημαίνει ότι αν όχι στον πρώτο
οίκο, στο δεύτερο, στον τρίτο οίκο σίγουρα θα
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κλείσει συμβόλαιο. Και έτσι και έχει ένα τιμολόγιο στα χέρια του, από εκεί και πέρα ανοίγουν
και οι αγορές για τους άλλους.
Τώρα, αυτά εδώ που σας λέω είναι ίσως
ψιλά γράμματα ή θα έλεγα για μονάδες οι
οποίες είναι είτε καθετοποιημένες, είτε κάπως
μεγάλες μονάδες και δεν αφορούν τον απλό
παραγωγό ο οποίος απευθύνεται στις τοπικές
αγορές. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σας δείξω
και κάτι άλλο, ξέρετε, τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά έχουν, σε σχέση με όλα τα άλλα τα
φυτικά αγροτικά προϊόντα, ας το πω έτσι, έχουν
τρεις αγορές. Δηλαδή τί εννοώ με αυτό; Έχουν
την αγορά, παραδείγματος χάρη, την πρώτη,
των νωπών προϊόντων, δηλαδή να έχεις καλλιέργεια μέντας, να κόβεις τις κορυφές, τα φύλλα
της μέντας και να τα πουλάς σαν νωπό προϊόν,
το ίδιο με το δενδρολίβανο, το ίδιο με το βασιλικό ή το ίδιο με τη ρίγανη. Φαντάζομαι αρκετοί
από εσάς θα έχετε δει σε καλά εστιατόρια στο
πιάτο να φέρνουν και να βάζουν και ένα κλωναράκι από βασιλικό ή μερικά φύλλα βασιλικού.
Αυτή είναι η αγορά των νωπών προϊόντων από
τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά. Η δεύτερη
αγορά είναι η αγορά των ξηρών προϊόντων, των ξηρών
φυτικών υλικών, δηλαδή
τα φυτικά υλικά, τα οποία
μετά αφού έχουν συγκομιστεί, τους έχει γίνει μία
ξήρανση ούτως ώστε να
μπορέσουν να διατηρηθούν. Κάνοντας αυτή
τη ξήρανση, επομένως
έχουμε ένα ξηρό φυτικό
προϊόν, το οποίο μπορεί να
διατεθεί μέσα σε πέντε, οκτώ, δέκα
μήνες. Στο τέλος υπάρχει και η άλλη
αγορά, η τρίτη αγορά, τα αιθέρια έλαια,
δηλαδή το φυτικό υλικό το οποίο έρχεται από
το χωράφι να αποσταχθεί άμεσα ή ακόμα και
αν δεν αποσταχθεί άμεσα, εάν έχει περισσέψει
μία μεγάλη ποσότητα από το ξηρό φυτικό υλικό και δεν έχει διατεθεί, να μπορέσει κάλλιστα
να αποσταχθεί, οπότε να μη χάσει ποτέ η μονάδα της επεξεργασίας. Δηλαδή μία μονάδα
καθετοποιημένη ποτέ δεν πρόκειται να χάσει
από επιστροφές. Έστω ότι βλέπει ότι τα νωπά
προϊόντα δεν πήγαν καλά, τα βάζουν στο ξηραντήριο, τα ξηραίνουν και τα δίνουν σαν ξηρό
φυτικό προϊόν. Εάν πάλι δεν μπόρεσε και δε
διατέθηκε μέσα σε οκτώ - δέκα μήνες η ξηρή
δρόγη, το ξηρό φυτικό υλικό, μπορεί κάλλιστα
να το αποστάξει, έτσι να μην χάσει ποτέ.
α ήθελα περισσότερο να θίξω το κομμάτι του παραγωγού, του μικρού παραγωγού, αυτός ο οποίος έχει ένα μικρό
κλήρο, δηλαδή που θέλει να βάλει αρωματικά
φαρμακευτικά φυτά σε τρία, πέντε, οκτώ, δέκα
στρέμματα. Σε μία τέτοια περίπτωση ο στόχος
είναι αυτός ο αγρότης, ο παραγωγός, να δώσει
το φυτικό υλικό του, να δώσει το προϊόν του
όσο το δυνατόν σε καλύτερη τιμή. Υπάρχουν
δύο τρόποι να το διαθέσει αυτό το προϊόν. Η
μία είναι όπως είναι κλασσικά με τις αροτραίες
καλλιέργειες, είτε λέγεται σιτάρι, καλαμπόκι,
βαμβάκι, ντομάτα βιομηχανική κ.λπ., να πει
στον χονδρέμπορο της περιοχής, κοίταξε, έχω
πέντε στρέμματα ρίγανη, τα θέλεις, έλα παρ’ τα
και να κανονίσουν μία τιμή, 1 Ευρώ, 90 λεπτά,
1,10, 1,20 στην καλύτερη περίπτωση. Σε αυτήν
την περίπτωση απλά ο παραγωγός είχε δουλέψει, είχε περάσει όλες τις δυσκολίες, είχε δεχθεί
όλες τις πιέσεις και τελικά το δίνει το προϊόν του
σε μία πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Μία τέτοια περίπτωση εγώ δε θα τη δεχόμουν, θα προτιμούσα
να κάνω μία έστω και πολύ μικρή επεξεργασία
του φυτικού υλικού το οποίο παραλαμβάνω, ούτως ώστε να προσδώσω υπεραξία στο προϊόν
μου. Αυτή η οποιαδήποτε απλή εργασία είναι
από τη συγκομιδή, να το συγκομίσω το φυτικό
υλικό και να το επεξεργαστώ. Δηλαδή πρώτα
θα πρέπει να το ξηράνω ούτως ώστε να μη μου
χαλάσει, να μην αλλοιωθεί. Ξέρετε, το φυτικό
υλικό, τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά έχουν
μία πολύ μεγάλη ποσότητα υγρασίας, η οποία
μπορεί να φθάνει μέχρι και 80-85%, άρα εάν
εμείς αυτό το αφήσουμε με αυτήν την υγρασία
που εμπεριέχει, είναι πάρα πολύ εύκολο να παρουσιαστούν ευρωτιάσεις, μούχλα κ.λπ. και να
χαλάσει ή το πρώτο που θα συμβεί είναι άμα το
έχετε θημωνιασμένο κιόλας, να ανάψει όπως
λέμε. Άρα ο στόχος ο πρώτος είναι να αποξηρανθεί, αλλά να αποξηρανθεί σωστά, που σημαίνει τί; Να μπορέσουμε να έχουμε, όταν θα
έρθει ο χονδρέμπορος να το αγοράσει ή όταν
θα πάμε να κάνουμε δειγματισμό, αυτό το φυτικό υλικό να μοιάζει όσο το δυνατόν στο νωπό,
να έχει δηλαδή το χρώμα, τη γεύση, αλλά παρότι δεν είναι νωπό, είναι ξηρό, να μπορέσει να
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κάνει «κλικ» στον έμπορο ούτως ώστε να δώσει
καλύτερη τιμή.

τικά, αυτά είναι τα συστατικά τα οποία κάνουν
το φυτό να μυρίζει.
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να δεύτερο στάδιο, παραδείγματος
χάρη, για τη ρίγανη είναι αν υπάρχουν
πολλά μέλη στην οικογένεια, να μπορέσουν να το καθαρίσουν, να το τρίψουν ούτως
ώστε να δώσουν τη ρίγανη την τριμμένη.
Σε αυτά όλα τα στάδια, αν και φαίνονται λιγάκι ίσως επίπονα, και είναι όντως επίπονα γιατί
δεν έχουν σχέση, όπως είναι οι άλλες καλλιέργειες που μπαίνει η μηχανή, οργώνει, μπαίνει η
άλλη μηχανή σπέρνει, αναπτύσσεται το φυτικό
υλικό, μπαίνει η κομπίνα, θερίζει, αλωνίζει και
μετά το πηγαίνετε στο Συνεταιρισμό ή στον
έμπορο είτε αυτό λέγεται σιτάρι, βρώμη, καλαμπόκι, βαμβάκι κ.λπ. και σας δίνουν την τιμή.
Εδώ, ο παραγωγός, ο αγρότης θα πρέπει να
γίνει από αγρότης και διακινητής και έμπορος,
δηλαδή θα πρέπει να το επεξεργαστεί το υλικό
του και να του δώσει αυτή που είπαμε προηγουμένως την υπεραξία ούτως ώστε να βγάλει ένα
κέρδος.
Σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα
ότι εάν φωνάξει το χονδρέμπορο στο χωράφι θα του δώσει μία τιμή – μιλάω για τη ρίγανη παραδείγματος χάρη – γύρω στο 1 Ευρώ,
1,20. Είναι κρίμα, όπως σας είπα προηγουμένως, να το κάνει αυτό, γιατί εάν το δουλέψει
και το δουλέψει σωστά δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει την τριμμένη ρίγανη κάτω από
4, 5, ακόμα και 6 Ευρώ το κιλό. Επομένως, οι
αποδόσεις ανά στρέμμα είναι τεράστιες. Εάν
δε είναι ακόμα πιο παραγωγικός και του αρέσει να βγάζει χρήμα, αν και δύσκολο χρήμα
κιόλας, γιατί θέλει πολλή δουλειά, μη φανταστείτε ότι είναι κάτι απλοϊκό, μπορεί να έχει
και μία άλλη δυνατότητα, να αφήσει να σποριάσει τη ρίγανη, να μαζέψει το σπόρο και να
πουλάει πια το σπόρο σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν εγκατάσταση καλλιεργειών
ρίγανης. Μία καλή φίλη που βρίσκεται κιόλας
εδώ, το έχει πετύχει και μάλιστα έχει γίνει και
γνωστή θα έλεγα στο πανελλήνιο, πουλώντας
το σπόρο της ρίγανης γι’ αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν εγκατάσταση ρίγανης. Είναι
αυτό που σας έλεγα στην αρχή, πρέπει ο κάθε
παραγωγός να δουλέψει με το φυτικό υλικό
ούτως ώστε να δώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία στο προϊόν του.
Θα ήθελα έτσι χονδρικά, περισσότερο για
να έρθετε πιο κοντά στα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, να σας πω το εξής, είτε βάλεις πέντε
στρέμματα, είτε δέκα, είτε εκατό, είτε διακόσια
στρέμματα από τα αρωματικά φαρμακευτικά
φυτά, οι αποδόσεις ανά στρέμμα είναι αρκετά
καλές και θα έλεγα ικανοποιητικότατες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση αν αφαιρέσεις τα
έξοδα, εάν αφαιρέσεις δηλαδή όλα όσα αφορούν την παραγωγή, την επεξεργασία κ.λπ., δεν
υπάρχει περίπτωση να κατέβεις κάτω από τα
400-500 Ευρώ καθαρά στο χέρι ανά στρέμμα,
αυτό όμως σημαίνει κάτι το οποίο στις άλλες
καλλιέργειες η παραγωγή είναι πολύ πιο άνετη,
ενώ όσον αφορά τα αρωματικά φαρμακευτικά
φυτά, χρειάζεται πολύ προσωπική εργασία ή
εάν είναι μεγάλη έκταση και μιλάμε πάνω από
20-30 στρέμματα τότε αρχίζουμε να στήνουμε
μία μικρή μονάδα επεξεργασίας ή μονάδα –
όσο πάμε περισσότερα στα στρέμματα,
δηλαδή στα 100-200 στρέμματα – μία καθετοποιημένη
μονάδα, που εκεί όλες οι
δουλειές, από τη συγκομιδή μέχρι και το τελικό
προϊόν γίνονται όλα με
μηχανολογικό εξοπλισμό.
Θα επανέλθω στο
θέμα του απλού, του
παραγωγού ο οποίος δουλεύει με πολύ λίγα στρέμματα. Εκείνο που έθιξα από την
αρχή ήταν το θέμα της ξήρανσης. Η ξήρανση
θεωρείται ένα από τα βασικότερα κομμάτια
της επεξεργασίας. Εάν δε γίνει σωστά είναι ό,τι
χειρότερο μπορεί να πάθει ένας παραγωγός.
Δηλαδή να δουλεύει μία ολόκληρη χρονιά, να
ετοιμάζεται, να παράγει, να σκοτώνεται στη
δουλειά και στο τέλος μέσα σε μερικές ώρες να
χάνει το υλικό του. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι προσπάθησαν, για να ανταπεξέλθουν στο
θέμα της ξήρανσης, να χρησιμοποιήσουν μεθόδους ή τρόπους οι οποίοι δεν ενδείκνυνται για
τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά. Όταν λέμε
αρωματικά φυτά το μυαλό σας πάει αμέσως ότι
μυρίζει και μυρίζει ίσως και ωραία, γι’ αυτό και
λέγονται αρωματικά. Αλλά γιατί τα λέμε αρωματικά φυτά; Γιατί περιλαμβάνουν, μέσα στα
συστατικά που έχουν σαν φυτά, πτητικά συστα-

αντάζομαι ότι οι περισσότεροι από
εσάς έχουν το βασιλικό στη γλάστρα,
έξω στο πρεβάζι ή στο μποστάνι τους
ή μπροστά στο σπίτι, όπως είναι φουντωμένος
ο βασιλικός δε χρειάζεται να τον αγγίξεις για να
μυρίσει. Μόνο που θα κάνεις λίγο έτσι το χέρι
σου από πάνω αρχίζει και μυρίζει. Αυτό γιατί;
Γιατί στα φύλλα του βασιλικού υπάρχουν ορισμένα τριχίδια και επάνω σε αυτά τα τριχίδια τα
μικροσκοπικά, θα σας το δείξω αργότερα, υπάρχουν τα σταγονίδια από το αιθέριο έλαιο. Αυτά
με την κίνηση, με τον αέρα που κάνετε χτυπούν
μεταξύ τους, σπάνε τα σταγονίδια, τα μικροσταγονίδια αυτά του αιθερίου ελαίου και αναδύεται
η μυρωδιά του φυτικού υλικού που έχετε στα
χέρια σας, στη γλάστρα σας. Επομένως, εάν
εσείς κατά τη ξήρανση δεν έχετε προσέξει και
έχετε αυξήσει τη θερμοκρασία, παραδείγματος
χάρη, πάνω από τους 40 βαθμούς, τα πτητικά
σας συστατικά εξαφανίστηκαν, θα έχετε δηλαδή
ένα απλό χορτάρι. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι
σε πολλά μέρη της Ελλάδος επειδή τώρα γίνεται
μία αλλαγή στο θέμα των καλλιεργειών, αυτοί οι
οποίοι δούλευαν τα καπνά σταμάτησαν και τα
ξηραντήρια που είχαν για τα καπνά άρχισαν και
τα έδιναν και σε πολύ καλές τιμές. Τα ξηραντήρια καπνού είναι φτιαγμένα για άλλη χρήση και
όχι για αρωματικά φυτά. Άρα δεν μπορείτε να
τα χρησιμοποιήσετε για τα αρωματικά θεραπευτικά φυτά, είναι τελείως διαφορετική η λογική, η τεχνολογία που περιέχουν ούτως ώστε να
πάρετε καλό φυτικό προϊόν.
. Εκείνο που θέλω να σας τονίζω και θα ήθελα να σας μείνει είναι το εξής, ναι, ασχοληθείτε
με τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, έχετε
πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους, αλλά να ξέρετε ότι θα πρέπει να δουλέψετε.»
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την συνέχεια τον λόγο έλαβε ο τελευταίος ομιλιτής Δρ. Ξυνιάς, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα εισαγωγής νέων καλλιεργειών
στην Ελλάδα:
Δρ. Ξυνιάς « Καλησπέρα κι από εμένα. Αισθάνομαι κι εγώ την ανάγκη να ευχαριστήσω
αυτούς που μας κάλεσαν στη σημερινή Ημερίδα και χαίρομαι πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Την πρόσκληση εγώ την είδα και λίγο
σαν πρόκληση, να έρθω να μιλήσω σε μία περιοχή για νέες καλλιέργειες, όταν ξέρω ότι δύο
πολύ καλές καλλιέργειες της περιοχής σας είναι
δύο από αυτές που κινδυνεύουν με εξαφάνιση,
μιλάω για το βύσσινο και για τα κουκιά.
Οι νέες καλλιέργειες είναι αυτές που βλέπετε στη διαφάνεια αυτή.
Πρώτη και καλύτερη είναι η αλόη, μάλιστα
ας δούμε λίγο πώς είναι στο χωράφι και στην
πραγματικότητα αυτά τα πράγματα, η οποία
έχει κυρίως φαρμακευτική χρήση και χρήση σε
καλλυντικά.
Μία άλλη καλλιέργεια που έχει πάρα πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον – αυτή να τη θυμηθείτε
μαζί με το μύρτιλο, γιατί μοιάζουν λίγο - πολύ
αυτές οι δύο καλλιέργειες – είναι η αρώνια. Το
μύρτιλο, η αρώνια και το ιπποφαές είναι οι
επονομαζόμενες υπερτροφές, υπερκαλλιέργειες. Γιατί; Γιατί περιέχουν κάποια συστατικά, κυρίως αντιοξειδωτικές ουσίες που τις κάνουν
πάρα πολύ ωφέλιμες για τον ανθρώπινο
οργανισμό. Η διαφορά τους, θα δείτε
στη συνέχεια το μύρτιλο είναι παρόμοιος ο καρπός του, η διαφορά είναι
στη γεύση. Η αρώνια έρχεται πιο
στυφή ενώ το μύρτιλο καταναλώνεται με μεγαλύτερη ευχαρίστηση.
Το έτερο από τα υπερφυτά είναι το
ιπποφαές και αυτό με φοβερές φαρμακευτικές ιδιότητες. Τα μανιτάρια που
είναι παλιά καλλιέργεια, απλώς κατά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έξαρση στην καλλιέργεια των μανιταριών. Το μύρτιλο στο οποίο
αναφέρθηκα και προηγούμενα, που κι αυτό έχει
πάρα πολύ καλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Τα
σαλιγκάρια, μία καλλιέργεια βέβαια που δεν είναι φυτική, η οποία επίσης ανήκει στις νέες καλλιέργειες με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η
στέβια είναι ένα εξίσου πάρα πολύ καλό φυτό
και γιατί λέω καλό φυτό; Η στέβια είναι ένα
φυτό που παράγει ζάχαρη, με τη μοναδικότητα
ότι είναι 300 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη
την κανονική. Άρα, αν θέλετε σε ένα γλύκισμα
300 γραμμάρια ζάχαρη, στέβια θα βάλετε μόνο
1 γραμμάριο και θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα.
Δεν ξέρω αν κάποιος από σας έχει χρησιμοποιήσει στον καφέ τη στέβια, μισή ταμπλέτα κάνει
➜ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7
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τον καφέ πάρα πολύ γλυκό. Επιπλέον η στέβια δεν έχει μόνο αυτή την
ιδιότητα, κλινικές μελέτες, όπως είπε και ο κ. Κατσιώτης προηγουμένως, έχουν δείξει ότι έχει ισχυρά αντικαρκινική δράση. Η τρούφα είναι
μια άλλη καλλιέργεια που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το προϊόν που βλέπετε εδώ έχει πάρα πολύ υψηλή τιμή. Τελευταία γίνεται
πολύ μεγάλη κουβέντα για τα υποτροπικά φυτά.

Tη στήλη αυτή επιμελείται το μέλος του Δ.Σ. κ. Νίκος Σκαλομπούκας, Βιοχημικός,
πρ. Δ/ντής του Εθνικού Κέντρου Παρασκευής Παραγώγων Αίματος

Η

φραγκοσυκιά που είναι το μόνο από αυτά τα υποτροπικά
φυτά που ταιριάζει και για την περιοχή της Αρκαδίας, έχει ένα
επιπλέον χαρακτηριστικό σε σχέση με τα προηγούμενα, προστατεύει πάρα πολύ το έδαφος από τη διάβρωση του εδάφους, έχει
πάρα πολύ καλό ριζικό σύστημα. Τη χουρμαδιά την ξέρετε επίσης
όλοι. Ο λωτός είναι επίσης πολύ γνωστό φυτό. Εδώ έχουμε δύο ειδών ποικιλίες, συνήθως προτιμούμε αυτή την ποικιλία η οποία είναι
λιγότερο στυφή, άρα λοιπόν καταναλώνεται και πιο εύκολα. Το λίτσι
είναι μία άλλη καλλιέργεια τροπική, όπως επίσης και η γκουάβα που
έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον.
Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι καινούριες ποικιλίες που έχουν ενδιαφέρον και αξίζουν την προσοχή μας.
Υπάρχουν και κάποιες πιο παλιές
ποικιλίες, όπως η ροδιά για παράδειγμα, η οποία καλλιεργείται από
αρχαιοτάτων χρόνων στην Ελλάδα, η οποία βγάζει ένα πάρα πολύ
ωραίο χυμό, πάρα πολύ πλούσιο σε
βιταμίνη C. Τελευταία έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλές εκτάσεις με
ροδιές ειδικά στην Αρκαδία, αλλά
και στη Βόρεια Ελλάδα από όπου
και ξεκίνησαν νομίζω όλες αυτές οι
ιστορίες. Η δαμασκηνιά, ξέρω ότι στην
περιοχή σας καλλιεργούσατε κάποτε δαμάσκηνα.
Το δαμάσκηνο Σκοπέλου που είναι μια εξαιρετική
ποικιλία, είναι μία από τις ποικιλίες αυτές που κινδυνεύουν να χαθούν.
Το βατόμουρο είναι μια άλλη καλλιέργεια αρκετά παλιά που
επίσης αξίζει να την έχουμε υπόψη. Η βυσσινιά, την οποία την
εγκαταλείψατε. Έψαχνα να βρω μία φωτογραφία βυσσινιάς και
μπήκα στο Google, βάζω το λήμμα βύσσινο, βυσσινιά, και μου
έβγαλε σαν κύρια περιοχή καλλιέργειας της βυσσινιάς τη Δυτική
Μακεδονία, από όπου είναι και η φωτογραφία. Τα κουκιά Επισκοπής, τα κουκιά είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα καλλιέργεια και γενικά η προσπάθεια που πρέπει να γίνει είναι όταν καλλιεργούμε
ένα προϊόν, εάν μπορούμε να το κάνουμε ΠΟΠ, να του δώσουμε
Ονομασία Προέλευσης. Όπως είχατε εδώ, κουκιά Επισκοπής, πετροκέρασα Κερασίτσας. Να υπάρχει ονομασία προέλευσης, τότε
πετυχαίνουμε και καλύτερη τιμή.
Για να δούμε λίγο τα προβλήματα που υπάρχουν, στα οποία μπορώ να αναφερθώ και με μεγαλύτερη ευχέρεια και άνεση, δεδομένου
ότι υπήρξα στο Ινστιτούτο Σιτηρών 19 χρόνια ερευνητής και ξέρω και
από την καλή και από την κακή πώς είναι αυτά τα πράγματα. Το κυριότερο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η αναγέννηση, που επιχειρείται
στις ημέρες μας, της ελληνικής γεωργίας δε γίνεται με κάποιο λογικό
ρυθμό.
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το εύκολο και γρήγορο
κέρδος, δεν υπάρχει στη γεωργία. Η γεωργία σε ανταμείβει αν κουραστείς, εάν δεν κουραστείς δεν θα σε ανταμείψει. ...
Για να δούμε τι πρέπει να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι οι νέοι αγρότες…,
θα πρέπει να υπάρξει στροφή των νέων στην πρωτογενή παραγωγή
και αυτοί οι νέοι αγρότες θα πρέπει να οργανωθούν επιχειρηματικά.
Μου έλεγαν, τη δεκαετία του 1970, ότι οι αγρότες στη Δανία δε συμβουλεύονται κανέναν γεωπόνο, μπαίνουν στο internet, βλέπουν τον
καιρό που θα κάνει, μπαίνουν στο αντίστοιχο site και βλέπουν, για
αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες τί επεμβάσεις πρέπει να κάνω στη
φυτεία μου και πηγαίνουν και τις κάνουν, και σε δύσκολες καταστάσεις
απευθύνονται και στους ειδικούς.

Η

συμβολαιακή γεωργία είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει
πάρα πολύ. Στο παρελθόν να σας θυμίσω πόσο καλά λειτούργησε με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και τους
τευτλοκαλλιεργητές, πόσο καλά λειτουργεί σήμερα με γνωστή
ζυθοποιία, η οποία βυνοποιεί, άρα προτρέπει τους αγρότες να
καλλιεργούν συγκεκριμένη ποικιλία κριθαριού, της οποίας παίρνει όλη την παραγωγή. Και σε πολλές άλλες καταστάσεις, και το
σαλιγκάρι νομίζω δουλεύει συμβολαιακά. Η συμβολαιακή γεωργία μπορεί να μας καθορίσει, να μας εξασφαλίσει μάλλον διάθεση
όλης της ποσότητας, αλλά προϋποθέτει να μπορούμε κι εμείς να
ανταποκριθούμε και στην ποσότητα με την οποία έχουμε δεσμευθεί να δώσουμε, αλλά κυρίως την ποιότητα του προϊόντος.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τοπικό γεωργικό
περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες της οποιαδήποτε καλλιέργειας που
θέλουμε να εγκαταστήσουμε.
Επίσης, θα πρέπει να αναζητήσουμε και εναλλακτικές καλλιέργειες. Μήπως οι καλλιέργειες αυτές που είχαμε στο παρελθόν, που ήταν
και φυτικά είδη που ευδοκιμούσαν, ήταν προσαρμοσμένα στην περιοχή, μήπως πρέπει να στραφούμε σε αυτά; Λέω, το κεράσι, το δαμάσκηνο, που είναι δύο καλλιέργειες με πάρα πολύ υψηλή προστιθέμενη
αξία. Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτά, αντί να σκεφτόμαστε
κάποιες νέες καλλιέργειες. Επίσης, εάν αποφασίσουμε να καλλιεργήσουμε κάτι νέο, το ερώτημα που τίθεται πάντα είναι από πού θα έχουμε την καλύτερη ενημέρωση. Εδώ δεν μπορώ να απαντήσω, ισχύουν
αυτά που σας είπα προηγουμένως.»
Κατά την διάρκεια της ημερίδας υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον και σε
πολλές περιπτώσεις έγινε διάλογος και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
ακροατηρίου και εισηγητών.
••• Τεγεατικός Σύνδεσμος επιφυλάσσεται για την συνέχιση
τέτοιων προσπαθειών που μόνο όφελος προσφέρουν στην Τεγέα
της αγροτικής παραγωγής...

Η πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων
στις γυναίκες & παιδιά: Τα μηνύματα της
φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς
• Γράφειο Γεώργιος Σ. Γκούμας, Αναπ. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών, Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης και Επιδημιολογίας ΕΚΕ.

Τ

ο Παγκόσμιο Ίδρυμα Καρδιολογίας ( World Heart
Federation) έχει 195 μέλη – εθνικές καρδιολογικές
εταιρίες και καρδιολογικά Ιδρύματα - από 100 περίπου χώρες της Ασίας, της Αμερικής, της Αφρικής
και της Ευρώπης. Η παγκόσμια ημέρα καρδιάς δημιουργήθηκε από το Παγκόσμιο Ίδρυμα Καρδιολογίας το 2000,
προκειμένου να ενημερώσει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ότι οι καρδιοπάθειες και τα εγκεφαλικά αποτελούν την
αιτία θανάτου για περισσότερο από 17 εκατομμύρια πρόσωπα κάθε χρόνο. Τα μέλη του Παγκοσμίου Ιδρύματος Καρδιολογίας έχουν ως στόχο την προώθηση του μηνύματος, ότι
τουλάχιστον το 80% των πρόωρων θανάτων από καρδιακές
παθήσεις και εγκεφαλικά θα μπορούσαν να αποφευχθούν
μέσω του ελέγχου βασικών παραγόντων κινδύνου, όπως το
κάπνισμα, η κακή διατροφή και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας.
Η αφιερωμένη ημέρα στην καρδιά παγκοσμίως θα είναι
και φέτος, όπως κάθε χρόνο, η 29η Σεπτεμβρίου με κεντρικό
σύνθημα «Η πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων στις
γυναίκες και τα παιδιά». Γιατί όμως επιλέχθηκε αυτό το θέμα;
Πολύ συχνά θεωρούμε ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις δεν
αφορούν παρά μόνο στους ηλικιωμένους και τους άνδρες.
Ειδικά οι γυναίκες υποεκτιμούν τον κίνδυνο που διατρέχουν,
την ίδια στιγμή που σχεδόν οι μισοί από τους 17,3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο συμβαίνουν σε γυναίκες. Από την
άλλη πλευρά, τα παιδιά κινδυνεύουν επειδή έχουν περιορισμένο έλεγχο στο περιβάλλον τους και συχνά περιορισμένες
επιλογές υγιούς διαβίωσης, με αποτέλεσμα τη αύξηση του
καρδιαγγειακού κινδύνου στην ενήλικη ζωή τους. Δεν πρέπει τέλος να ξεχνάμε ότι οι γυναίκες - μητέρες είναι συχνά οι
φρουροί της οικογενειακής υγείας και έχουν την ευθύνη να
συμμετέχουν αποφασιστικά στη διατήρηση της καρδιακής
υγείας των παιδιών τους.
Μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι 23 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρδιαγγειακές
παθήσεις. Επιπλέον, ως ήδη ανεφέρθη, η αντίληψη, ότι εμφράγματα και εγκεφαλικά παθαίνουν μόνο οι ηλικιωμένοι
άνδρες, είναι απόλυτα εσφαλμένη. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις προσβάλλουν τόσες γυναίκες όσους και άνδρες, ωστόσο
ο κίνδυνος για τις γυναίκες υποεκτιμάται συστηματικά. Στην
πραγματικότητα, οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν την υπ’
αριθμό «ένα» αιτία θανάτου των γυναικών, προκαλώντας
έναν στους τρείς θανάτους: το πολύ επώδυνο είναι ότι μιλάμε
για μια απώλεια γυναίκας από καρδιακή πάθηση κάθε λεπτό!
Καταλαβαίνει εύκολα, λοιπόν, κανείς πόσο σημαντικό είναι
για τις γυναίκες να γνωρίζουν την αλήθεια για τον καρδιαγγειακό τους κίνδυνο και να κάνουν αυτά που πρέπει για να
προστατέψουν τις ίδιες και την οικογένειά τους.
Τα παιδιά είναι εξίσου ευάλωτα: ο κίνδυνος για καρδιαγγειακές παθήσεις ξεκινά ακόμη και πριν τη γέννηση, κατά
τη διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου και αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας με έκθεση σε μη
υγιεινή διατροφή, σε έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και
στο κάπνισμα. Επιπλέον τα παιδιά αντιμετωπίζουν συχνά και
το συναισθηματικό φορτίο της ασθένειας αγαπημένου προσώπου, που παθαίνει έμφραγμα ή εγκεφαλικό.
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Καρδιάς, το Παγκόσμιο Ίδρυμα Καρδιολογίας και τα μέλη
του θα προσπαθήσουν να μας πείσουν να αναλάβουμε δράση για να σώσουμε τις ζωές των γυναικών και των παιδιών
που αγαπάμε. Αρκούν μικρές μόνο αλλαγές για να πετύχουμε
σημαντικές μειώσεις του κινδύνου. Επειδή, όμως, στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων πολλές φορές εύκολα
λέμε κάποια πράγματα, αλλά δύσκολα τα κάνουμε, υπάρχουν
κάποιες έξυπνες λύσεις. Ας δούμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας.

1. Αυξήστε τη φυσική δραστηριότητα
όλης της οικογένειας

Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας είναι υπεύθυνη για
το 6% των θανάτων παγκοσμίως. Όταν παράγοντες κινδύνου,
όπως η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης
διαβήτης και η
έλλειψη φυσικής
δραστηριότητας είναι παρόντες στην
παιδική ηλικία, τότε
αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η πιθανότητα τα παιδιά αυτά
να
εμφανίσουν
καρδιοπάθειες
όταν ενηλικιωθούν. Ακόμα και 30 λεπτά μέτριας εντάσεως
σωματική δραστηριότητα, 5 φορές την εβδομάδα, αρκούν

για να μειώσουν τον κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρδίου και
εγκεφαλικού επεισοδίου. Η φυσική δραστηριότητα δεν είναι
απαραιτήτως μόνο άσκηση, αλλά μπορεί να είναι και εργασίες στο σπίτι: ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην περιποίηση
του κήπου ή ας ζητήσουμε από τα παιδιά να βοηθήσουν στο
καθάρισμα. Οι στόχοι μας πρέπει να είναι ρεαλιστικοί. Δεν
είναι ανάγκη να τρέξουμε μαραθώνιο από την πρώτη ημέρα,
αλλά είναι πιο σωστό να αρχίσουμε με ήπια δραστηριότητα
και να την αυξάνουμε προοδευτικά. Αξίζει τον κόπο, ανάλογα με την περιοχή στην οποία κατοικούμε, να διερευνήσουμε
τρόπους για να ενσωματώσουμε περιόδους φυσικής δραστηριότητας στο καθημερινό μας πολυάσχολο πρόγραμμα,
π.χ. ποδηλατικές εκδηλώσεις ή με ζωηρό βάδισμα, ακόμη και
ελαφρύ τροχάδην αν προτιμούμε, για να μεταβούμε στην εργασία μας.

2. Ακολουθήστε υγιεινή δίαιτα για την καρδιά

Ατυχώς, όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν
κατεργασμένες τροφές, πλούσιες σε ζάχαρη, αλάτι, κορεσμένα και trans λιπαρά. Οι τροφές
αυτές συνδέονται αιτιολογικά
με 4 από τους 10 σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου
για θανατηφόρα νοσήματα,
ενώ πόσο καλύτερα θα είναι
μία δίαιτα υγιεινή για την καρδιά, πλούσια σε φρούτα και
λαχανικά, η οποία βοηθάει
στην πρόληψη εμφράγματος
και εγκεφαλικού.
Μπορεί να φαίνεται
πολύ δύσκολο να σταματήσει
κανείς απότομα να τρώει τις
αγαπημένες του τροφές. Αντί,
λοιπόν, να αποφεύγουμε εντελώς για παράδειγμα τα γλυκά,
μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε με φρούτα. Πρέπει να
προσπαθούμε να κάνουμε την υγιεινή διατροφή ελκυστική
για τα μικρά παιδιά, χρησιμοποιώντας συστατικά με έντονα
χρώματα. Περιορίστε την καθημερινή πρόσληψη αλατιού
στα 5 περίπου γραμμάρια την ημέρα, που είναι περίπου μια
μικρή κουταλιά. Μειώστε το μέγεθος των μερίδων και χρησιμοποιείστε μικρότερα πιάτα. Αυξήστε τα φρούτα και τα λαχανικά και ελαττώστε το κρέας και τους υδατάνθρακες.

3. Πείτε όχι στο κάπνισμα

Ένας στους δύο καπνιστές θα χάσει τη ζωή του από
ασθένεια σχετιζόμενη με το κάπνισμα. Το κακό είναι ότι όλο
και περισσότερα παιδιά και έφηβοι ξεκινούν να καπνίζουν. Επιπλέον, το παθητικό κάπνισμα σκοτώνει περισσότερους
από 600.000 μη καπνιστές κάθε χρόνο,
ανάμεσα στους οποίους και αρκετά παιδιά. Στα νεογνά, το παθητικό κάπνισμα
μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο θάνατο.
Η διακοπή του καπνίσματος και η αποφυγή του παθητικού καπνίσματος μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο για
εμφράγματα και εγκεφαλικά.
Είναι πολύ σημαντικό να απαγορεύσουμε το κάπνισμα στην οικία μας, προκειμένου να
προστατέψουμε την υγεία της οικογενείας μας. Παράλληλα
η ενημέρωση των παιδιών μας για τους κινδύνους από το
κάπνισμα θα τα βοηθήσει να αποφασίσουν από μόνα τους
να μην καπνίσουν. Αν κάποιος, τέλος δυσκολεύεται να κόψει
το τσιγάρο, μπορεί να αναζητήσει βοήθεια σε κάποιο από τα
εξειδικευμένα ιατρεία διακοπής του καπνίσματος.

4. Γνωρίστε τους αριθμούς σας

Ως γνωστόν, βάσει χάρτου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, σήμερα προσδιορίζεται με σχετική ακρίβεια
η πιθανότητα προσβολής από καρδιαγγειακό επεισόδιο την
επομένη δεκαετία, βάσει των παραγόντων κινδύνου που
έχει ο εξεταζόμενος. Αν έχει δύο παράγοντες κινδύνου, π.χ.
κάπνισμα και υπέρταση, ήδη πιθανότητα προσβολής
είναι σημαντική. Το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας
τα τελευταία χρόνια ευαισθητοποιεί το κοινό με εξετάσεις χιλιάδων προσώπων στην Αθήνα
και αλλού, προσδιορίζοντας
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
που διατρέχουν τα επόμενα
δέκα χρόνια.
Επισκεφθείτε, λοιπόν έναν επαγγελματία υγείας, ο οποίος θα μπορεί να σας μετρήσει την
αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης και σακχάρου, το
βάρος και το δείκτη μάζας σώματος. Από τη στιγμή που γνωρίζετε το συνολικό σας καρδιαγγειακό κίνδυνο, μπορείτε να
φτιάξετε ένα σχέδιο βελτίωσης της καρδιακής σας υγείας.
Καλό θα ήταν αυτό να τοποθετηθεί σε ένα καλά ορατό σημείο του σπιτιού, όπως είναι η πόρτα του ψυγείου,
για καθημερινή υπενθύμιση!
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

Σ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

τα πλαίσια της δέσμευσής μας για
τακτική και άμεση ενημέρωση των
μελών του Συνδέσμου μας σχετικά
με την πρόοδο του έργου «Ανέγερση Αυτοματοποιημένου Σταθμού αυτοκινήτων σε οικόπεδο επί της οδού Ζαλόγγου, ιδιοκτησίας Τεγεατικού Συνδέσμου»,
παραθέτουμε στις παρακάτω γραμμές την σημερινή κατάσταση του έργου.
Όπως είχαμε αναφέρει
στο προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδας μας, τον
Ιούνιο του 2012 ξεκίνησαν
οι εργασίες της τελικής
φάσης του Έργου, που
αφορούσαν το ηλεκτρομηχανολογικό σκέλος.
Εντός του Νοεμβρίου
ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού
από την εταιρεία Ν. Ι. Θεοχαράκης.
Σύμφωνα με το πλάνο που μας έχει γνωστοποιηθεί από την ανάδοχο εταιρία, εντός
του μηνός Δεκεμβρίου αναλαμβάνει ο εργολάβος του κτιρίου τις τελικές εργασίες, καθώς
και κάποιες νέες αρχιτεκτονικές αισθητικές
προσθήκες, που αποφασίστηκαν, προκειμένου να αναδειχτεί περισσότερο το έργο (πχ.
Γυάλινος τοίχος αντί συμβατικού, ώστε οι

Σ

ε ένα ακρωτηριασμένο κομμάτι, ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος
Λίβιος, σημειώνει
ανάμεσα σε άλλα παραδείγματα της μεγαλοδωρίας του Αντιόχου του Επιφανούς, την κατασκευή
ενός μαρμάρινου θεάτρου στην Τεγέα, που αυτός ο ηγεμόνας είχε αναλάβε «Tegeae theatrum magnificum
e marmore facere instituit». Tit.
Livius, XLI 20.

Ο Παυσανίας το 2ο αιώνα μ.Χ. επιβεβαιώνει την ύπαρξη του μνημείου αυτού κοντά στην
αρχαία αγορά της Τεγέας με την επιγραμματική φράση: «ου πόρρω δε της αγοράς θέατρόν εστι και προς αυτώ βάθρα εικόνων
χαλκών». Δεν αναφέρει άλλες λεπτομέρειες.
Ο Παυσανίας βεβαιώνει την εξαφάνιση των
χάλκινων ανδριάντων, αλλά σε ένα ενεπίγραφο
βάθρο που ταυτίζεται με τον Αρκάδα στρατηγό
της Αχαϊκής Συμπολιτείας Φιλοποίμενα, διαβάζει την οκτάστιχη θαυμάσια ελεγεία χαραγμένη στο βάθρο, την οποία και διασώζει. «τούδ’
αρετά και δόξα καθ’ Ελλάδα….» (μεγάλη
είναι η αρετή και η δόξα του σε όλη την
Ελλάδα….).Αυτό αποτελεί την αφορμή για να
κάνει μια εκτεταμένη ιστορική αναφορά για το
μεγάλο Αρκάδα στρατηγό και πολιτικό. «Τον
έσχατο των Ελλήνων».
Ο πρώτος σύγχρονος ερευνητής V. Berard
(1893) εντοπίζει το αρχαίο θέατρο χωρίς να το
ερευνήσει και κάνει μια φευγαλέα αναφορά:
«Δεν μπόρεσα, λέει ο V. Berard, να καθορίσω ούτε τον προσανατολισμό, ούτε το
μέγεθος του θεάτρου. Τα τριγύρω χωράφια ανήκαν σε ιδιώτες».
Το 1909 το μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής R. Vallois επισκέπτεται την ΤΕΓΕΑ
και δηλώνει με θαυμασμό. «Αφότου επισκέφτηκα για πρώτη φορά, την ΤΕΓΕΑ, την
άνοιξη του 1909, έμεινα έκθαμβος, κατάπληκτος («je fus frappe») από την καλή
εξωτερική εμφάνιση του μαρμάρινου
τοίχου και μου φάνηκε ότι μία ανασκαφή
θα μπορούσε να δώσει σπουδαία αποτελέσματα».
Επέστρεψε για μια ολιγόμηνη συστηματική
ανασκαφή το 1912 και το 1926 δημοσιεύει τις
παρατηρήσεις του. που αποτελούν τη μοναδική
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πελάτες να έχουν εικόνα του μηχανικού ρομποτικού εξοπλισμού παραλαβής και στάθμευσης του αυτοκινήτου τους).
Στην συνέχεια και μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2013 θα αρχίσει η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού πληροφοριακού
συστήματος ελέγχου του αυτόματου συστήματος στάθμευσης,
με παράλληλες δοκιμές λειτουργίας προκειμένου να ελεγχτεί
η ορθή λειτουργία
του, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού. Το διάστημα
εγκατάστασης δοκιμαστικής λειτουργίας
θα διαρκέσει έως τα
τέλη Μαρτίου, οπότε και αναμένεται η
έναρξη λειτουργίας
του Σταθμού.
Ε πι σ η μ α ί ν ο υ μ ε
πάλι πως στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, είμαστε ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι σχετικά με την ανωτέρω εικόνα και βέβαια παραμένουμε σε εγρήγορση
καθώς το έργο μας θα ολοκληρωθεί με την
παράδοση εν λειτουργία του έργου.
Βασίλειος Δ. Ψυχογυιός
Πρόεδρος Τεγεατικού Συνδέσμου

και τα βαθειά συναισθήματα νοσταλγίας των ξενιτεμένων μας
για τη γλυκιά πατρίδα.
Σαν πήγε στην Αμερική
εγύριζεν ο νους του πίσω
Καθημερινή και Κυριακή
Σαν άρχισε να γράφει γράμματα
«καλή μου μάνα κι’ αδελφή»
εκεί τον έπιασε το κλάμα
Επέρασε καιρός πολύς
στα ξένα, ασπρίσαν τα μαλλιά του
γυρίζει πίσω παραλής
Τα πλούτη είναι περισσά
έφερε γούνες και ρολόγια
έχει τα δόντια του χρυσά.

«Πατρίδα μου γλυκιά
έφυγα από μικρός στα ξένα,
κι εκεί εμόχθησα και κόπιασα,
μα όσα με αίμα απόχτησα,
τα δίνω όλα για ΣΕΝΑ!»

Πηγαίνει στο σπιτάκι του ίσια…
Η μάνα του,.. Η αδελφή του,
είναι κι οι δυό στα κυπαρίσσια.

Εμείς ορμώμενοι από τα
χωριά της Ιστορικής Τεγέας,
στέλνουμε τη δική μας ξεχωριστή αγάπη μέσα από την εφηΑς ξαναζούσαν μια βραδιά
μερίδα μας «Η ΤΕΓΕΑ» στους
κι ας ήτανε και στ’ ονειρό του
δικούς
μας ξενιτεμένους μαζί
θάδινε ολάκερο το βιό του!
με τις ολόθερμες ευχές μας για
Εξ όσων ήμαστε σε θέση να ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
γνωρίζουμε και το αναφέρουμε & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη από
γιατί είναι παράδειγμα προς μί- υγεία και χαρά.
μηση, στην ορεινή Ναυπακτία,
Ηλίας Δρακόπουλος
που και της περιοχής αυτής,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΓΕΑΣ
(Theatrum Magnificum)

μέχρι τώρα επιστημονική αναφορά στο Θέατρο
της Τεγέας. Αλλά το 1990 έχουμε τη θεαματική
αποκάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του αναλήμματος του θεάτρου. Η κακοκαιρία είχε περιορίσει την ανασκαφή του R. Vallois
Το ανάλημμα είναι ο παχύς και ισχυρός
πέτρινος τοίχος που συγκρατεί την τεχνητή
επιχωμάτωση, το κοίλο, πάνω στο οποίο οικοδομούνται τα μαρμάρινα εδώλια. Σε όλα τα αρχαία θέατρα αναζητείται το πρανές, η πλαγιά
ενός λόφου, και εκεί οικοδομούνται τα πέτρινα
καθίσματα. Στο οκτώσχημο αρκαδικό οροπέδιο, Τεγέας -Μαντινείας, έχουμε το μοναδικό
σε όλο τον κόσμο φαινόμενο. Το χτίσιμο του
θεάτρου πάνω σε μια τεχνητή κατασκευή. Ο
κάμπος της Τεγέας δημιούργησε αυτή τη μοναδικότητα όπως συνέβη και στο αντίστοιχο
μικρότερο θέατρο της Μαντινείας. Και ένα δεύτερο κοινό σημείο των δύο πόλεων. Οι ακροπόλεις τους ευρίσκονται εκτός του περιβόλου των τειχών. Αυτό δείχνει πως στα
μυκηναϊκά χρόνια δε δημιουργήθηκε
το ισχυρό πολιτικό κέντρο που γύρω
του θα αναπτυσσόταν ο μεγαλύτερος
περίβολος μιας περιτειχισμένης πόλης.
Το σωζόμενο μεγαλοπρεπές θέατρο

όπως και του Νομού μας, πολλά
παιδιά στη 10ετία 1950 – 1960
τα ρούφηξε η ξενιτιά, έχει στηθεί
μνημείο για τους ξενιτεμένους,
που πάνω του είναι χαραγμένα
τούτα τα λόγια:

της Τεγέας χτίστηκε το 174 π.Χ. στη θέση ενός
παλαιότερου του 4ου αιώνος π.Χ. που είχε ευθύγραμμα εδώλια κατά την μαρτυρία του R.
Vallois, Προσανατολισμένο στα δυτικά οριοθετείται με έναν τέλειο κύκλο, τον εξωτερικό
κύκλο του αναλήμματος, που είχε περιφέρεια
μήκους 250 μ. Η διάμετρος του θεάτρου είναι
80 μ. Τέλειος κύκλος είναι και η ορχήστρα του
θεάτρου που έχει διάμετρο 20 μ.
Το ανάλημμα δημιουργήθηκε από επάλληλες οριζόντιες στρώσεις μαρμάρου. Έχει πάχος
μεγαλύτερο των τριών μέτρων και ύψος 12 μ.
Την άνοδο των θεατών εξυπηρετούσαν δυο
εξωτερικές κλίμακες στη ΒΔ και ΝΔ πλευρά.
Από την τελευταία ήταν ορατά τέσσερα σκαλοπάτια. Τα έχωσε ο Τεγεατικός με την επιχωμάτωση της παιδικής χαράς. Είναι επομένως
αναγκαία η ταχεία και εύκολη αποκάλυψή της.
Οι κλίμακες αυτές έφταναν μέχρι το ύψος του
διαζώματος.
Η ΒΑ κλίμακα τεκμηριώνεται μόνο από την ύπαρξη λίγων
διάσπαρτων βαθμίδων. Η καλύτερα σωζόμενη σκάλα είναι η ΝΑ.
Στη δεξιά πλευρά της διακρίνονται
πολύ καθαρά οι τοίχοι κατασκευών
που φύλασσαν την πλαγιά. Αυτοί οι

Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ του Τ.Σ

υποστηρικτικοί τοίχοι δεν είναι παράλληλοι.
Στην αρχή της σκάλας η απόστασή τους είναι
2.28 μ. Τρία μέτρα πιο μακριά κατευθείαν στο
δωδέκατο σκαλοπάτι ελαττώνεται στα 2 μέτρα.
Και στο τελευταίο άκρο της τελευταίας πέτρας
του Νότου δεν είναι περισσότερη από 1.70 μ.
Εάν η σκάλα συνέχιζε να στενεύει ακολουθώντας την ίδια αναλογία δεν έπρεπε να έχει παρά
μόνον 1.10 μ. πλάτος στην έξοδό της πάνω στο
διάζωμα. Και θα είχε συνολικό μήκος πάνω από
10 μ. Υποθέτοντας με βάση άλλα θέατρα την
κλίση της πλαγιάς σε 33/76, όπως στο θέατρο
των Αθηνών, συμπεραίνουμε για το ύψος του
αναλήμματος στα 12 μ. και ότι τα σκαλοπάτια θα συναντούσαν το διάζωμα σε ύψος 5.50
μ. Τα τέσσερα πρώτα σκαλοπάτια ήταν από
άσπρο μάρμαρο. Το ύψος και το βάθος τους
ποικίλουν γύρω από τους μέσους όρους 1.48
και 2.85. Πάνω στο 5ο σκαλοπάτι βλέπουμε
δύο φαρδιές τρύπες από στροφείς θύρας (διαμέτρου 0,15 μ., βάθος 0,05 μ.) πάνω στις οποίες
έπρεπε να γυρνάνε οι δικλίδες μιας πόρτας. Με
την ευκαιρία αυτή θα προτείναμε ο υπεύθυνος
του Λαογραφικού Μουσείου Τεγέας να ανακατασκευάσει στην αρχή του διαδρόμου του 1ου
ορόφου του Λαογραφικού Μεγάρου αντίγραφο
μιας τέτοιας πόρτας για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Δύο μαρμάρινα καλοδουλεμένα προεδρικά
καθίσματα από το παλιότερο θέατρο βρίσκονται στο Μουσείο Τεγέας. Αλλά μέχρι τώρα δεν
έχει βρεθεί ούτε ένα δείγμα εδωλίου, ώστε να
διευκολυνθεί και ο προσδιορισμός του αριθμού
των καθισμάτων. Με τις ενδείξεις που έχουμε
μπορούμε να μιλάμε αρκετά πειστικά για ένα
θέατρο 5.000 θέσεων, που εξυπηρετούσε τις
πολλαπλές ανάγκες μιας μεγάλης πόλης.
Η ολοκλήρωση της αποκάλυψης του μεγαλοπρεπούς αναλήμματος του Θεάτρου Τεγέας
πρέπει να είναι ένας άμεσος στόχος για όλους
τους ενδιαφερόμενους. Επισημαίνουμε το ενδιαφέρον της εταιρείας «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Το Ανάλημμα αποτέλεσε τη σταθερή θεμελίωση στη σημαντική ανατολική πλευρά των
τριών αψίδων μιας λαμπρής μεσοβυζαντινής
εκκλησίας του 10ου αιώνος, της Παναγίας της
Επισκοπής, με την οποία και αποτελεί ένα
αδιαίρετο δίδυμο. The twin monument. Ένα
μοναδικό παγκόσμιο μνημείο, Καμάρι για την
ΤΕΓΕΑ του Δήμου Τριπόλεως. Για την Αρκαδία
και την Ελλάδα.
Παναγιώτης Φ. Δαλαμάγκας
http://arethusa.wordpress.com

