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Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Ηλίας Ανδριανός

Λεων. Ανδριανός

Κική Γεωργαντά

Ηλίας Γεωργαντάς

Άννα Κόνιαρη

Αντ. Παπαντωνίου

Δήμητρα Σ. Παπαντωνίου

Μαρία Παπαφωτίου

Με άψογες διαδικασί-
ες διεξήχθησαν οι εκλογές 
του συλλόγου μας στις 2 
Νοεμβρίου 2008, για την 
ανάδειξη του νέου διοικη-
τικού συμβουλίου της επό-
μενης τριετίας. Από νωρίς 
το πρωί οι πατριώτες από 
όλη την Αθήνα αλλά και 
από το χωριό άρ-
χισαν να φθάνουν 
στα γραφεία της 
Παναρκαδικής Ομο-
σπονδίας στην οδό 
Τζώρτζ. Γύρω στις 
11.30 άρχισε η δια-
δικασία με την εκλο-
γή του προεδρείου 
της απολογιστικής 
συνέλευσης. Πρό-
εδρος εξελέγη ο κ. 
Λεωνίδας Ανδρια-
νός. Ακολούθως το 
λόγο πήρε ο απερ-
χόμενος πρόεδρος 
του συλλόγου κ. 
Ηλίας Καλλιανιώτης 
ο οποίος στην ομι-
λία του ανέφερε τα 
έργα του συλλόγου την τρι-
ετία που πέρασε. Βέβαια 
δεν έλειψε και το συναισθη-
ματικό στοιχείο στην ομι-
λία του αφού μετά από έξι 
χρόνια ευδόκιμης θητείας 
αποχωρεί οριστικά από το 
σύλλογο. Γι’ αυτό το λόγο 
ευχαρίστησε όλους τους 
πατριώτες. 
Μετά πήρε το λόγο ο τα-

μίας του συλλόγου κ. Ανα-
γνωστόπουλος που έκανε 
τον οικονομικό απολογισμό 
της τριετίας. Για να γίνουν 
κατανοητότερα τα οικονο-
μικά φρόντισε να μοιράσει 
και ενημερωτικό φυλλάδιο 
στη Γενική Συνέλευση. Εκεί-
νο που τόνισε ιδιαίτερα και 
που θα πρέπει να δουλέψει 
περισσότερο ο σύλλογος 
τη νέα τριετία είναι οι ει-
σφορές των πατριωτών οι 
οποίες δεν ήταν σε ικανο-
ποιητικά επίπεδα τα προη-
γούμενα χρόνια.
Ακολούθως έλαβε το λόγο 

ο γραμματέας του συλλό-
γου κ. Θεοδωρόπουλος ο 
οποίος έκανε τον απολογι-
σμό της δικής του θητείας 
στο σύλλογο. Αρκετοί πα-
τριώτες πήραν το λόγο στη 
συνέχεια για να διατυπώ-
σουν τις προτάσεις τους 
ή τις κριτικές τους για το 

απερχόμενο ΔΣ. Δεν έλει-
ψαν βέβαια και οι εντάσεις 
που όμως με την παρέμβα-
ση των ψυχραιμότερων δεν 
είχαν συνέχεια. Η γενική 
συνέλευση ψήφισε με συ-
ντριπτική πλειοψηφία την 
πρόταση του προέδρου κ. 
Καλλιανιώτη για ανέγερση 
της προτομής του Χαράλα-
μπου Ταλούμη του προέ-
δρου που εμπνεύστηκε και 
έφερε το νερό στο χωριό. 
Ένα έργο που για την επο-
χή που έγινε ήταν πρωτο-
ποριακό. 
Μετά τέθηκε σε ψηφο-

φορία ο απολογισμός του 
ΔΣ στη γενική συνέλευση 
όπου εγκρίθηκε με συντρι-
πτική πλειοψηφία. Αφού 
ολοκληρώθηκε η πρώτη 
φάση της διαδικασίας ζη-
τήθηκαν εθελοντές για την 
εφορευτική επιτροπή που 
θα διενεργούσε την εκλογι-
κή διαδικασία. Και εκεί για 
μια ακόμη φορά οι γυναίκες 
έλυσαν το πρόβλημα. Τρία 
από τα δυναμικότερα μέλη 
του συλλόγου γυναικών η 
Μαρία Μπαρμπαλιά, η Κική 
Γεωργαντά και η Βούλα Πα-
παγεωργίου ανέλαβαν να 
διενεργήσουν άψογες εκλο-
γές.
Η διαδικασία άρχισε 

γύρω στις 12.30 το μεση-
μέρι με πλήθος πατριωτών 
να συνωστίζονται για να 
ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα. Η χαμηλή συν-

δρομή των 10 ευρώ ήταν 
ένα επιπλέον κίνητρο για 
να ψηφίσουν περισσότεροι. 
Πολλοί πατριώτες προτί-
μησαν να έρθουν μετά το 
μεσημεριανό φαγητό. Η 
«άγρα ψήφων» ήταν μέσα 
στα καλώς ευνοούμενα 
πλαίσια καθώς και η σταυ-

ροδοσία. Στις 6 
το απόγευμα η 
κάλπη έκλεισε 
και η εφορευ-
τική επιτροπή 
αποσύρθηκε 
σε ένα γραφείο 
μαζί με τρεις 
ακόμα πατρι-
ώτες καθώς η 
Παναρκαδική 
Ομοσπονδ ία 
είχε προγραμ-
ματίσει στη με-
γάλη αίθουσα 
και άλλες εκλο-
γές. Παρά τις 
διαμαρτυρίες 
μας προς την 
Παναρκαδική 

δεν εισακουστήκαμε. Αυτό 
ήταν και το μόνο μεμπτό 
στην όλη διαδικασία για το 
οποίο δεν ευθύνεται βέβαια 
το διοικητικό μας συμβού-
λιο αλλά η Παναρκαδική 
Ομοσπονδία. Καλό είναι 
άλλη φορά άλλη φορά να 
προσέχουμε.
Η αγωνία είχε φθάσει 

στα ύψη γύρω στις 8 το 
βράδυ αφού οι πληροφορί-
ες που έρχονταν από την 
εφορευτική επιτροπή ήταν 
συγκεχυμένες. Στις 9 το 
βράδυ όλα είχαν ξεκαθαρί-
σει. Ποιοι εκλέγονται, ποιοι 
μένουν έξω, ποιος θα είναι 
ο πιθανός πρόεδρος. Τα κι-
νητά πήραν φωτιά όχι μόνο 
στην Αθήνα αλλά και στο 
χωριό, στη Μεγαλόπολη, 
στη Τρίπολη. Το νέο ΔΣ είχε 
εκλεγεί. Την αμέσως επόμε-
νη εβδομάδα οι πατριώτες 
που εκλέχθηκαν θα έπιαναν 
δουλειά. Τα πηγαδάκια σιγά 
σιγά αραίωναν. Η Αθήνα 
σιγά σιγά ερήμωνε Τα φώτα 
των γραφείων της Παναρ-
καδικής έσβησαν. Όμως η 
ανάμνηση μιας ακόμα εκλο-
γικής διαδικασίας χαράκτη-
κε στη μνήμη όλων μας. Και 
νέα όνειρα, νέες ελπίδες, 
νέα πλάνα, νέες πρωτο-
βουλίες πήραν τη θέση των 
παλιών. Ο χρόνος θα δείξει 
αν θα πραγματοποιηθούν. 
Εμείς πάντως ολόψυχα το 
ευχόμαστε. 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
στο Σύλλογο

O παλιός είναι αλλιώς αλλά ο νέος;...

To Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
εύχετα ι 

στους απανταχού πατριώτες 
Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένος 

ο καινούργιος χρόνος

Η πίτα στο χωριό
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας αποφάσισε η κοπή της πίτας να γίνει 

στις 24/1/2009 στο χωριό. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση που 
άρχισε εδώ και πολλά χρόνια να γίνεται στο χωριό. Είναι σημαντικό 
αλλά και ωραίο όλοι μας να αφήνουμε τις έγνοιες μας στην πόλη 
και εκείνο το Σαββατοκύριακο να βρεθούμε με τους πατριώτες στο 
Ελληνικό. Όσοι δεν το έχουν ξανακάνει τους το συστήνουμε ανε-
πιφύλακτα… Ο σύλλογος προτίθεται να βάλει λεωφορείο για τη 
μεταφορά των πατριωτών στο χωριό με τη προϋπόθεση ότι θα συ-
γκεντρωθεί επαρκής αριθμός ατόμων. Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ.

Της σύνταξης...Υστερα από την εκλογή του νέου Δ.Σ. στις 2 Νοεμβρίου , όπως ήταν φυσικό ορίστηκε και η νέα συντακτική επιτροπή της εφη-μερίδας μας. Φιλοδοξία της νέας συντακτικής επιτροπής είναι η περαιτέρω ποιοτική  αναβάθμιση  και βελτίωση του εντύπου που εδώ και χρόνια φέρνει  κοντά όλους τους Μουλατσαίους όπου γης.Εμείς σαν μέλη της επιτροπής δεν είμαστε ούτε φιλοδοξούμε να γίνουμε δημοσιογράφοι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Αντί-θετα, φιλοδοξούμε με περισσή αγάπη και διάθεση να φροντί-σουμε, να αναδείξουμε τα όποια προβλήματα του χωριού μας και να προτείνουμε λύσεις που  το Δ.Σ. του Συλλόγου μας  θα αποφασίσει για αυτές. Λύσεις που θα έχουν σαν γνώμονα την στήριξη των μόνιμων κατοίκων του χωριού μας. Θέλουμε και φι-λοδοξούμε η εφημερίδα μας να γίνει ακόμα πιο ελκυστική ακόμα πιο  ενδιαφέρουσα για όλους τους πατριώτες όπου και αν αυτοί ευρίσκονται. Επιθυμούμε η εφημερίδα μας να είναι σημείο αναφοράς για όλους τους πατριώτες. Για όλες τις ηλικίες. Μικρούς, μεγάλους, μεγαλύτερους. Ιδιαίτερα, όμως, για τους νέους μας τους οποίους θέλουμε πιο κοντά, πολύ κοντά  στο χωριό μας. Να γνωριστούν μεταξύ τους. Να τους γνωρίσουμε. Να τους παρακινήσουμε να ασχοληθούν με τα κοινά, με την τοπική παράδοση μας, με την παράδοση της πατρίδος μας, με την μουσική  μας, τον αθλητι-σμό, τον πολιτισμό μας. Φιλοδοξούμε μέσα από την εφημερίδα μας να δώσουμε στον σύλλογο μας νέα πνοή, νέο όραμα, νέους στόχους, νέους δρό-μους. Κυρίως για τους νέους που δυστυχώς  σε σχέση με τα προ-ηγούμενα χρόνια όχι βέβαια  μόνο για το χωριό μας αλλά γενικό-τερα στην Ελληνική κοινωνία  αυτά εκλείπουν.         

Ημέρα μνήμης και συγκίνησης για τους πατριώτες που έχασαν τη ζωή τους στα βουνά της Αλβα-νίας ήταν η 28η Οκτωβρίου στο χωριό. Οπως πάντα τέτοια ημέρα στην εκκλησία του χωριού τελέ-στηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες. Μετά όλοι όσοι βρίσκονταν εκείνη τη μέρα στο χωριό πήγαν στο μνημείο των ηρώων όπου όλοι τραγούδησαν τον Εθνικό Υμνο. Ακολούθως ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλί-ου Αργύρης Ανδριανός κατέθεσε στεφάνι ενώ ο πρόεδρος δημοτι-κού Χαράλαμπος Μπαρμπαλιάς διάβασε το παρακάτω κείμενο-ντοκουμέντο:

«Μουλατσιόν Γορτυνίας»
Μπιζανι 24 Φεβρουαριου 1912
Μεταξύ των δυο Στρατιωτών που 
έχασαν τη ζωή τους στη μάχη στα 
ρούχα του ενός βρέθηκε το παρακά-
τω σημείωμα.
«Λέγουμε Σπίρος Γεωργαντάς , Ιμε 
από Μουλατσιόν Γορτυνίας . Ελθα 
από την Αμερικήν διά νά υπερα-
σπίσω τήν πατρίδα μέχρι τελεφτέας 
γρανίδας έματος .1000 καρδίας αν 
ίχα όλας θα θυσίαζα διά την γλυ-
κιάν πατρίδα. Εχο ένα ορολόγιον, 
35 δραχμές μία καδένα να σταλούν 
στην μιτέρα μου. Κυρίαν Σοτίρενα 
Γεωργαντά είς Μουλατσίον Γορτυ-
νίας»

Τιμήθηκε η 28η Οκτωβρίου στο Ελληνικό

Ένα μάθημα για όλους μας αλλά και οδηγός των γενιών που θα έρ-
θουν για το τι σημαίνει πατρίδα.
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Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε με την Χριστίνα Κόνιαρη 
στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑ-
ΝΤΑΧΟΥ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ «Ο ΠΡΟΦΗ-

ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΜΑΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Καλλιτεχνική επιμέλεια & 
Υπεύθυνος τυπογραφείου:
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-5238107

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

Ο Δήμος 

Τρικολώνων 

εύχεται 

σε όλους 

τους πατριώτες 

καλές γιορτές

ΓΕΝΝΗΣΗ
Η Λαμπρινή Λυκογιάννη του 

Παναγιώτη και της Βασιλικής 
και ο σύζυγός της Βασίλης 
Γιαννόπουλος απέκτησαν στις 
6/9/08 ένα υγιέστατο αγοράκι.
Τους ευχόμαστε να τους ζή-

σει. –Οικ. Νίκου Παπανικολό-
πουλου

• Ο Δημήτρης Παπαντωνί-
ου και η Δέσποινα Γιακωμίδου 
απέκτησαν στις 15 Νοεμβρίου 
ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Το Δ.Σ. εύχεται να τους ζή-

σουν.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στον αγαπητό μας εγγονό 

Ευάγγελο Γεωρ. Ανδριανό που 

πέτυχε την εισαγωγή του στο 
Χημικό τμήμα του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών ευχόμαστε καλό 
πτυχίο.
Η γιαγιά του Καίτη και ο παπ-
πούς Βαγγέλης Ηλ. Ανδριανός

Προσφορές 
στο Σύλλογο

Ανδριανός Ευάγγελος  50,00€
Ράλλη Βούλα  75,00 $ Καναδά 
Χιωτάκης Νίκος 100
Παπαβασιλοπούλου Βούλα 50
Εις μνήμη Αντιγόνης Φουρλή:
Αργυρώ  Δημ .  Μπαρμπαλ ι ά -
Τζαβελάκου  100 Ευρώ
Ελένη Δημ. Μπαρμπαλιά-Γεωργάτσου  
  100 Ευρώ

Επιτυχόντες σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. 
το έτος 2008 και θα βραβευτούν 

τον Αύγουστο του 2009
 Κόνιαρη Μαριλένα του Αργύρη στην Σχολή Διδακτικής 

της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπι-
στημίου Πειραιά (Πα.Πει)
Μαζαράκος Χάρης του Γεωργίου, στο Τμήμα Στατιστικής 

και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά 
(Πα.Πει).
Κουρουνιώτη Στεφανία του Χρήστου, εγγονή του Αργύρη 

Κουρουνιώτη στη σχολή Νηπιαγωγών στο Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μπατάλη Ανδριάνα του Διονυσίου, στο τμήμα Πληροφο-

ρικής και ΜΜΕ στο ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος).
Κουμαριανός Γιάννης του Γιώργου, στο τμήμα Νοσηλευ-

τικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Καλλιανιώτης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, στο τμήμα 

Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του ΤΕΙ Πάτρας.
Ανδριανός Δημήτριος του Αργυρίου, στο τμήμα Ηλεκτρο-

λογίας του ΤΕΙ Πάτρας.
Ανδριάνου Μαρία του Αργυρίου, εγγονή του Βασιλείου 

Ανδριανού, στο τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της  
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
Κοκκινάκου Αδαμαντία του Νίκου, εγγονή Ψόκου, στο 

τμήμα Φυσιοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας.
Στέφου Ελένη του Βασιλείου, εγγονή της Ντίνας Καπονι-

κολού  στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Σταυραντώνης Αχιλλέας του Βασιλείου, εγγονός του Ηλία 

Χρήστου Δούμουρα στο τμήμα Λογιστικής-Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2008
1. Αγαπητέ Ηλία,
2. Αγαπητά μέλη του Δ.Σ. 

του Συλλόγου «Ο Προφήτης 
Ηλίας»

 Εκ μέρους της οικογένει-
ας μου και εμού προσωπι-
κά, θα ήθελα να δεχθείς και 
να διαβιβάσεις στο Δ.Σ. του 
Συλλόγου μας, όλη μας την 
εκτίμηση και τις ευχαριστίες 
μας για την δωρεά σας στην 
Αντικαρκινική Εταιρεία στην 
μνήμη της αγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, 
Ειρήνης Γεωργίου Κόνιαρη. 

 Εύχομαι σε όλους σας, ο 
Θεός να σας δίνει υγεία, ευ-
τυχία και δύναμη για να συ-
νεχίσετε και να καταφέρετε 
ότι επιθυμείτε, τόσο σε προ-
σωπικό όσο και σε συλλογικό 
επίπεδο.

 Θα ήθελα επίσης δια μέ-
σου της εφημερίδας, να πω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
αγαπημένη μας Μαριγούλα 

Βασιλοπούλου για την τόσο 
συγκινητική επιστολή της, την 
οποία και δημοσιεύσατε, και 
τους κ.κ Αθανάσιο, Σωκράτη 
και Γεώργιο Κόνιαρη για τη 
δωρεά τους προς την εκκλη-
σία του Προφήτη Ηλία, στην 
μνήμη της μητέρας μας.

 Η οικογένεια μου και εγώ, 
ευχαριστούμε από τα βάθη 
της ψυχής μας όλους όσους 
αγάπησαν και εκτίμησαν την 
μητέρα μας όσο ήταν στην 
ζωή καθώς επίσης και όσους 
μας συμπαραστάθηκαν και 
μας συμπαραστέκονται με το 
δικό τους ο καθένας τρόπο, 
μετά το θάνατο της.

 Η απουσία της μας έχει 
σημαδέψει αλλά το χαμόγε-
λό, η αγάπη και η αφοσίωσή 
της θα μας συνοδεύει για το 
υπόλοιπο της ζωής μας.

 Σας ευχαριστούμε πολύ 
ΑΝΝΑ ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ-

ΚΟΝΙΑΡΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.
Η παρακάτω επιστολή έφθασε στον απερχόμενο πρόεδρο του 

Δ.Σ. κ Ηλία Καλλιανιώτη. Διαβάστηκε στην Γενική Συνέλευση του 
συλλόγου και ύστερα διαβιβάστηκε στην συντακτική επιτροπή της 
εφημερίδας, από την κυρία ΑΝΝΑ ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ-ΚΟΝΙΑΡΗ με την 
παράκληση της να δημοσιευτεί στην εφημερίδα του συλλόγου μας.

Κατάσταση εσόδων - εξόδων 
μηνός Οκτωβρίου 2008

Σύνολο Πληρωμών:    8.019,42€
Σύνολο Εισπράξεων:    4.330,00€

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 31-10-2008

ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑ                        1092,32 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ                  3886,10€
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ                  33244,54€
ΜΕΤΡΗΤΑ                                                5769,13€
ΣΥΝΟΛΟ                                                  43992,09€

Σήμερα έχουμε γιορτή – τρανή 
κι ευλογημένη
Οι Μουλατσιώτες  όλοι τους – 
να είναι ευτυχισμένοι.
Να είναι η χώρα μας καλά – 
και όλοι με υγεία
Να βοηθήσει ο θεός – μαζί κι η 
Παναγία.
Την νεολαία που χουμε – όλοι 
μας για καμάρι
Να τηνε συμβουλεύσουμε – 
δρόμο σωστό να πάρει. 
Γιατρό να έχει ο λαός – κι όλα 
τα φάρμακά του
Γιατί να ζει αξιοπρεπώς – είναι 
δικαίωμά του.
Μυαλό να βάλουνε οι τρανοί – 
να αλλάξουν και ρότα
Και τους λαούς να υπηρετούν – 
αυτό αξίζει πρώτα.
Να σταματήσει ο πόλεμος – σε 
όλο τον κοσμάκη
Και αντί κανόνια και στρατό – 
να στέλνουνε ψωμάκι.
Οι Σκοπιανοί τρελάθηκαν – 
τους έπιασε μανία
Και θέλουν να μας κλέψουνε – 
και την Μακεδονία.
Μα ας καθίσουν φρόνιμα – από 
εδώ κι πέρα
Μήπως τους τρώει η μύτη τους 
– να ακούσουν αερααα? 
Χαμός γίνεται φίλοι μου – με το 
ασφαλιστικό
Πολλά τα νομοσχέδια – κανένα 
το σωστό.
Οι άποροι οι βουλευτές – που 
αυτοί νομοθετούνε
Πάλι να φάνε θέλουνε – κανένα 
δεν ακούνε.
Χριστούγεννα πρωτούγεννα – 
τα ίδια κάθε χρόνο
Ιησούς Χριστός γεννήθηκε – 
χωρίς κανένα πόνο. 
Οι πόνοι έμεινα για εμάς – και 
θα πονέσουμε όλοι
Γιατί αράχνες θα έχουμε – μέσα 
στο πορτοφόλι.
Άγιος Βασίλης έρχεται – εκ 
μέρους Καισαρείας

Μας φέρνει τον κατάλογο – 
μεγάλης ακριβείας.
Τον είδα εγώ στον ύπνο μου – 
να μου κουνάει το χέρι
Το κούναγε με νόημα – τι εννο-
εί ποιος ξέρει.
Ακολουθάει η ΔΕΗ – χαμηλω-
μένα φώτα
Τα πράγματα σκουρύνανε – 
δεν είναι όπως πρώτα.
Τα σούπερ μάρκετ και αυτά – 
έχουνε πάρει θέση
Για δώρο μας ετοιμάζουνε – 
ένα μεγάλο φέσι.
Επήξαμε στα ΙΧ – ξεχάσαμε 
στα κάρα
Αφού σου δίνουν Μερσεντές – 
χωρίς καμιά δεκάρα.

Από ληστείες πήξαμε – χορτά-
σαμε σας λέω
Μα έρχονται χειρότερα – και 
από τώρα κλαίω.
Και νέους νόμους θα έχουμε – 
για πιο πολύ ασφάλεια
Θα γίνουνε χειρότερα – τα 
μούρα μας τα χάλια.
Κι αν γράμμα λάβετε κλειστό – 
προς τι η απορία?
Χρόνια πολλά σας έστειλε – 
ποιος άλλος, η Εφορία.
Καλή χρονιά μας χωριανοί – 
φίλες και φιλαράκια
Από καρδιάς μου λάβετε – 
γιορταστικά φιλάκια.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης  210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ANΔΡΙΑΝΟΣ Αργ. Ηλίας  6945950942

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6976868638

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

ΤΣΑΜΠΗ Χαρ. Ελένη  210 8655795 6977413229

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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YΠΕΝ ΘΥ ΜΙ ΣΗ
Πα ρα κα λού νται ό λοι οι 

πα τριώ τες να α να φέ ρουν 
ο ποιο δή πο τε, ευ χά ρι στο 
ή δυ σά ρε στο, κοι νω νι κό 
γε γο νός γνω ρί ζουν, σε 
οποιδήποτε α πό τα μέ λη 
του Δ.Σ., με σκο πό τη δη-
μο σί ευ σή του στην ε φη-
με ρί δα.
Έ χουν εκ φρα στεί κα τά 

και ρούς πα ρά πο να για πα-
ρα λεί ψεις γε γο νό των, για 
τα ο ποί α  ό μως ο υ πεύ θυ-
νος της στή λης δεν εί χε 
ε νη με ρω θεί.

 Επιστολές 
πατριωτών

Αγαπητοί μου συμπατριώτες
Σας χαιρετώ θερμώς και νοε-

ρώς επισυνάπτω στην παρούσα 
τις ολόψυχες ευχές μου.
Το τελευταίο φύλλο σας είχε 

διπλό επετειακό χαρακτήρα: 
εν πρώτοις, λόγω της συμπλή-
ρωσης εκατό φύλλων (να τα 
χιλιάσει!) και κατά δεύτερον, 
λόγω της επικείμενης επετεί-
ου του ιστορικού ελληνικού 
ΟΧΙ απέναντι στον ολοκληρω-
τισμό του φασιστο-ναζιστικού 
Άξονα. Για την πρώτη αξίζουν 
σε όλους θερμά συγχαρητήρια 
– πρότερους, νυν, αλλά και αυ-
ριανούς συνεργάτες και συντε-
λεστές. Για τη δεύτερη επέτειο 
θα ήθελα να μοιραστώ μαζί 
σας κάποιες ανησυχίες μου, τις 
οποίες θεωρώ λελογισμένες. 
Αφορούν δε κυρίως τον άκοπο 
και αβασάνιστο τρόπο με τον 
οποίο αναδημοσιεύετε κάποια 
πράγματα τα οποία μάλλον 
δεν περιποιούν τιμή τόσο στον 
πραγματικό Ελληνισμό όσο και 
σ’ όλους εκείνους τους λαούς 
που αντιστάθηκαν στη λαίλαπα 
του ανθρωποκτόνου ολοκλη-
ρωτισμού του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου.
Συγκεκριμένα: στο εν λόγω 

φύλλο και στο πάνω αριστερά 
τρίστηλο της τελευταίας σελί-
δας αναδημοσιεύετε κείμενο 
από το έντυπο «Ελληνική Αγω-
γή», ιδρυτής του οποίου είναι 
ο πολύς Άδωνις Γεωργιάδης, ο 
οποίος έχοντας διαπρέψει ως 
τηλεοπτικός πλασιέ βιβλίων εν 
συνεχεία απέκτησε και έδρανο 
στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Ως 
εδώ ουδέν πρόβλημα: οι τηλε-
πωλήσεις βιβλίων είναι νόμι-
μες, και η κάλπη μίλησε. 
Όμως, το εν λόγω έντυπο, 

καθώς και η όλη εκδοτική οι-

κογένεια της οποίας ηγείται το 
αγαπητό αυτό μέλος της εθνι-
κής μας αντιπροσωπείας, είναι 
γνωστό για τις ακραίες κοινω-
νικοπολιτικές του απόψεις. Μή-
πως είναι το μόνο; Όχι: τόσα 
και τόσα ακραία έντυπα υπάρ-
χουν δεξιόθεν αλλά και αριστε-
ρόθεν του πολιτικού φάσμα-
τος. Κι εδώ λοιπόν ουδέν πρό-
βλημα. Πειράζει μήπως που οι 
απόψεις του είναι ακραίες; Και 
πάλι όχι: η δημοκρατία χωράει 
και μετριοπαθείς και ακραίους 
(ασχέτως αν οι δεύτεροι την 
εκμεταλλεύονται περισσότερο 
από τους πρώτους). Τότε που 
είναι το πρόβλημα; Θα σας πω 
πάραυτα.
Τα στοιχεία που αναδημοσι-

εύετε από την «Ελληνική Αγω-
γή» δείχνουν ότι στο Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο η Ελλάδα ήταν 
πρώτη σε ποσοστιαίες απώ-
λειες επί του συνολικού πλη-
θυσμού (10,8%), και μάλιστα 
με μεγάλη διαφορά και από τη 
Σοβιετική Ένωση (2,8%) και από 
την Πολωνία (1,8%) και από τη 
Γιουγκοσλαβία (1,7%). Για τις 
άλλες χώρες που αναφέρονται 
(Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο) δεν 
αμφισβητώ τα ποσοστά, αλλά 
πρέπει να πω ότι έχουν μάλλον 
μπει «για ξεκάρφωμα» προκει-
μένου να αποκρυφθούν οι υπό-
λοιπες ανακρίβειες. 
Δύο είναι οι βασικές ανακρί-

βειες: πρώτον, ότι η Ελλάδα 
είχε τις υψηλότερες απώλειες. 
Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα 
είχε όντως πολύ υψηλές απώ-
λειες αλλά όχι τις υψηλότερες. 
Η δεύτερη ανακρίβεια αφορά 
τις απώλειες της Σοβιετικής 
Ένωσης, της Πολωνίας και της 
Γιουγκοσλαβίας. Οι χώρες αυτές 
είχαν τεράστιες απώλειες τόσο 

σε απόλυτα όσο και σε σχετικά 
μεγέθη. Η πραγματική εικόνα 
είναι η ακριβώς αντίθετη απ΄αυ-
τήν που θέλει να πιστέψουμε 
το Αδωνικού κάλλους έντυπο. 
Η Ελλάδα έπεται και των τρι-
ών αυτών χωρών, αν και όντως 
προηγείται και της Γαλλίας, και 
της Ολλανδίας και του Βελγίου 
με πολύ μεγάλη διαφορά – σε 
ποσοστά πάντα.
Όλες οι δόκιμες και επιστη-

μονικά έγκυρες πηγές διαψεύ-
δουν τα στοιχεία που αναδη-
μοσιεύετε από την «Ελληνική 
Αγωγή». Επιλέγω τυχαία τρεις 
τέτοιες πηγές: τον Ellis, τον 
Urlanis και την πιο προσιτή 
στο ευρύ κοινό Encyclopaedia 
Britannica. Ιδού λοιπόν τα στοι-
χεία της βιβλιογραφίας. Για την 
Ελλάδα τα εκτιμώμενα ποσο-
στά των συνολικών απωλειών 
(μαχόμενου και άμαχου πληθυ-
σμού) κυμαίνονται από 5% μέ-
χρι 6,02% - νούμερα πράγματι 
υψηλά. Για τη Σοβιετική Ένωση 
κυμαίνονται μεταξύ 10,5% και 
11,87% - σχεδόν διπλάσια της 
Ελλάδας. Η Γιουγκοσλαβία κι-
νείται πολύ κοντά στη Σοβιετική 
Ένωση με ποσοστά 9,77% ως 
11,04%. Όσο για την Πολωνία 
η εικόνα είναι τραγικότατη με 
απώλειες της τάξης του 14,37% 
ως 16,66%. 
Ας σημειωθεί δε ότι στα πα-

ραπάνω μεγέθη περιλαμβάνε-
ται και ο άμαχος πληθυσμός 
που πέθανε από την πείνα. 
Στην Ελλάδα η τρέχουσα επι-
στημονική εκτίμηση είναι ότι η 
κατοχική πείνα στοίχισε περί τις 
300.000 ψυχές, περίπου 70%-
75% των συνολικών απωλειών. 
Γεγονός τραγικό και ειρωνικό 
από δύο απόψεις: αφενός δι-
ότι οι συντριπτικά περισσό-
τερες απώλειες σημειώθηκαν 
μετά τη Γερμανική κατάκτηση, 
με τον άμαχο πληθυσμό να 
πλήττεται δραματικά απ’ αυ-
τές. Δεύτερον, διότι η ευθύνη 
για τους θανάτους από πείνα 
και ασιτία βεβαίως και βαρύνει 
τους κατακτητές, αλλά μήπως 
δεν συνήργησαν σ’ αυτό και οι 
«συμπατριώτες» μας μαυραγο-
ρίτες;
Συμπερασματικά κι εν κατα-

κλείδι: το άρθρο που αναδη-
μοσιεύετε στρεβλώνει και αλ-
λοιώνει κατάφωρα την ιστορική 
πραγματικότητα. Αδικεί χώρες 
που προσέφεραν ποταμούς 
αίματος στον αγώνα για την 
ελευθερία, αλλά και προσβάλει 
την ίδια την Ελλάδα κάνοντας 
την να μοιάζει με «κοκοράκι» 
που καυχιέται και κομπάζει, 
ακυρώνοντας έτσι στην πράξη 
τις δάφνες που πράγματι της 
ανήκουν – κι είναι πολλές. 
Θα σας παρακαλούσα να εί-

στε πιο αυστηροί κι επιλεκτι-
κοί στο μέλλον αναφορικά με 
τις αναδημοσιευόμενες πηγές 
ώστε να αποφεύγεται η άκριτη 
αναπαραγωγή, άρα και διάδο-
ση, υλικού με αμφίβολη προέ-
λευση, ίσως δε και σκοπιμότη-
τα. Σε απλά ελληνικά: ο Άδωνις 
μπορεί αύριο να γράψει ότι την 
πενικιλίνη την είχε βρει πρώτος 
ο Ιπποκράτης, θα πρέπει να το 
αναδημοσιεύσετε;
Κλείνω παραθέτοντας τη 

γνωστή ρήση του πραγματικά 
μεγάλου μας εθνικού ποιητή:

«Το Έθνος πρέπει να μάθει να 
θεωρεί εθνικό ότι είναι αληθι-
νό».
Ελπίζω να μην σας κούρασα 

και προπαντός να μην σας στε-
νοχώρησα άθελά μου.

Ηλίας Ι. Γεωργαντάς
Επίκουρος Καθηγητής 
Πολιτικής Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποφάσεις Δ.Σ. 
της 19ης Νοεμβρίου 2008

1. Ψηφίστηκε ομόφωνα καταστατικό λειτουργίας του ΔΣ. 
2. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μεταφορά 16.000 ευρώ 

από το λογαριασμό κινήσεως, στο λογαριασμό του κληρο-
δοτήματος από την Αμερική. 

3. Ψηφίστηκε ομόφωνα η αναβάθμιση της ιστοσελίδας 
του συλλόγου στο διαδίκτυο.

4. Ψηφίστηκε ομόφωνα η κοπή της πίτας του συλλόγου 
να γίνει στο χωριό στις 24 Ιανουαρίου 2009.

5. Ψηφίστηκε ομόφωνα έκδοση χρηματικού εντάλματος 
στην Κα Σοφία Γεωργιτσοπούλου που παραδίδει μαθήματα 
αγγλικών σε παιδιά του χωριού.

Αποτελέσματα εκλογών
 1.  Παπαντωνίου Αντώνης του Βασιλείου (141). 
 2.  Κόνιαρη Χριστίνα του Ιωάννη (125).
 3.  Παπαφωτίου Μαρία του Χρήστου (114).
 4.  Ταλούμη Ευαγγελία του Βασιλείου (114).
 5.  Παπαγεωργίου Έφη του Παναγιώτη (108).
 6.  Ταλούμης Βασίλειος του Χαραλάμπους (108).
 7.  Ανδριανός Ηλίας του Αργυρίου (100).
 8.  Τσαμπή Ελένη του Χαραλάμπους (87).
 9.  Θεοδωρόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη (86).
 10.  Αναγνωστόπουλος Μάριος του Βασιλείου (84).
 11.  Αϊβαλής Παναγιώτης του Διονυσίου (82).
 12.  Αϊβαλής Δημήτριος του Διονυσίου (77).
 13.  Αϊβαλής Νικόλαος του Παναγιώτη (65).
 14.  Βασιλόπουλος Βασίλειος του Διονυσίου (64).
 15.  Κουρουνιώτης Ηλίας του Χαραλάμπους (52).
 Οι πρώτοι 11 εκλέγονται στο ΔΣ.

Για την εξελεγκτική επιτροπή

 1.  Ανδριανός Λεωνίδας του Ηλία 
 2.  Δρούλιας Χαράλαμπος του Σπήλιου
 3.  Μαριανού Ροζαλία του Αναστασίου
 Εκλέγονται και οι τρεις υποψήφιοι. 

Την εποχή του μεσοπολέμου, η γριά είχε φέρει έξω από το 
μύλο του χωριού  τα γομάρια (μουλάρια), τρία τον αριθμό, με 
περασμένες τις τρίχες από το λαιμό των ζωντανών γιατί  το 
καπίστρι ήταν πολυτέλεια για τα γομάρια και καθώς  η ίδια 
έλεγε «στο χωριό δε συναντάς γομάρι με καπίστρι και γυναίκα 
με βρακί». 
Η γριά προσπαθούσε  να κόψει με τα δυο-τρία δόντια που 

της είχαν απομείνει ένα μήλο (πράσινο) καθώς τα ζωντανά 
πάσχιζαν να διώξουν τις αλογόμυγες πότε με ποδοβολιά, πότε  
κάνοντας δεξιά και αριστερά το κεφάλι τους και χτυπώντας 
την ουρά τους. Φώναξε το μυλωνά να έρθει να τη βοηθήσει 
να φορτώσει  τα σακιά γιατί ο δικός της ο προκομμένος ήταν 
εκεί μπροστά και κρατούσε τα γομάρια αλλά δεν μπορούσε να 
βοηθήσει στο φόρτωμα, καθ’ ότι έτρεμαν τα χέρια και τα πόδια 
του.
Έξι σακιά ήταν εκεί ακουμπισμένα στο πεζούλι και μόλις τ’ 

αγκάλιαζες  το αλεύρι σου γέμιζε τα χέρια και τα ρούχα. Καμιά 
φορά που ξεμπέρδεψε ο μυλωνάς, ήρθε χαμογελαστός και 
λέει στη γριά που ήταν και χωρατατζού: «Τι βοήθημα καρτεράς 
από μένα, εσύ έχεις κοτζάμ παληκάρι δίπλα σου». Εννοώντας 
τον άντρα της που ήταν ψηλός  ξερακιανός και κίτρινος σαν 
φλουρί κωσταντινάτο και ακουμπούσε σε ένα τσαπί με στραβό 
στειλιάρι. Με χέρια που ασταμάτητα κινούνταν ακανόνιστα 
προσπαθούσε να κάνει ζάπι τα τετράποδα που δεν ήταν πολ-
λά, μόνο τρία.
Η γριά και αυτή χαμογελαστή τ’ αποκρίθηκε του μυλωνά: 

«Αα! Ούλα κι ούλα, παληκάρι ήταν ο προκομμένος μου και 
κόκορας μαζί  και ψηλός κι 
απ’ ούλα είχε. Όμως τα καλά 
τα χρόνια ήταν στην Αμερι-
κή…Τώρα που ήρθε τι να τον 
κάμω; Όταν το στειλιάρι ήταν 
ίσιο και ο φούρνος αναμμένος, 
μου έλειπε. Τώρα που μου 
ήρθε και το στειλιάρι στράβω-
σε και ο φούρνος έσβησε!!!».
Κική Γεωργαντά: «Παλιά 

ιστορία από τη γιαγιά μου την 
τσεκούραινα που είχε το νερό-
μυλο στο Λούσιο  ποταμό τον 
γνωστό τότε Μύλο του Τσεκού-
ρα. Είμαι εγγονή βιομηχάνου 
όπως βλέπετε…».

ΤαξίδιΕχω επισκεφθεί και έχω μείνει αρκετές φορές στο Ελληνικό, το χωριό του μακαρίτη πατέρα μου Σάββα Παπαντωνίου. Τελευταία ήταν στα μέσα Νοεμβρίου όταν πήγα τα οστά του εκεί που με τόση αγάπη και νοσταλγία ως τα βαθιά του γεράματα αποκαλού-σε αγαπημένο τόπο. Ο λόγος που όδευα τώρα στην πατρική γη και το φθινόπωρο με τα χρώματα της δύσης και τους αρχετυπικούς του συμβολισμούς, έδωσαν στο ταξίδι μου κι άλλους προορισμούς.Ενας λειμώνας ηρεμίας η πατρώα γη, μια σιωπηλή μα εύγλωττη ομορφιά, η ζωή στα ανθρώπινα μέτρα αυτή είναι η εικόνα της τού-τη την εποχή. Η μέριμνα, η σκέψη, η αγάπη των κατοίκων για τον τόπο και το περιβάλλον τους διακριτή παντού. Οσων ζουν εκεί και όσων λείπουν μακριά. Οι κεκοιμημένοι, στον απέραντο ύπνο τους, έχουν τη δική τους γειτονιά. Καθαρή στολισμένη και φροντισμένη. Αυτό όμως που αποτελεί την εξαίρεση στη συνολική εικόνα είναι το οστεοφυλά-κιο. Ο χώρος όσων κοιμήθηκαν και αναπαύθηκαν σε ξένη γη και είχαν στερνή επιθυμία να έρθουν τα κόκκαλά τους στο χωριό. Είναι φανερό με την πρώτη ματιά ότι ο εξίσου ιερός αυτός χώρος δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Παραμένει η παλαιά κα-τασκευή, μικρή, στενή και δύσχρηστη πιστεύω. Μπορεί στον ξένο επισκέπτη να δημιουργεί και την εντύπωση της εγκατάλειψης. Η ανακαίνιση και ο καλλωπισμός του ίσως να αποτελεί ένα χρέος προς τα αγαπημένα πρόσωπα. Το Ελληνικό είναι τόπος χαρισματικός, πολιτισμένος, και κοσμο-πολίτικος, ζεστός και φιλόξενος. Η φύση του σμίλεψε και σμιλεύει χαρακτήρες. Γι’ αυτό ανέδειξε άξιους και προετοιμάζει καλύτε-ρους. Θυμάται και τιμά. Ηταν και είναι ένα στοργικό λίκνο γης.
Δήμητρα Σ. Παπαντωνίου

Ο φούρνος ο σβησμένος
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Αϊβαλής Παναγιώτης: Γεν-
νήθηκε στο Ελληνικό. Είναι 
διευθυντής του καταστήματος 
Εθνικής Ασφαλιστικής της Ν. 
Ιωνίας από το 1990. Παντρε-
μένος με 2 παιδιά. Έχει ασχο-
ληθεί πολλές φορές με τα 
του Συλλόγου. Μετέχει στα 
συμβούλια από το 1986. Στο 
τελευταίο ΔΣ. είχε ασχοληθεί 
με την εφημερίδα και το δια-
δίκτυο του Συλλόγου , όπου 
και συνεχίζει.
Αναγνωστόπουλος Μάρι-

ος: Γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Απόφοιτος της Μαθηματικής 
Σχολής. Ασχολείται επί χρόνια 
με τα οικονομικά σε χρηματι-
στηριακές εταιρίες και τελευ-
ταία με τις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας. Έχει 2 παιδιά. 
Στο τελευταίο ΔΣ ήταν ταμίας 
όπου και συνεχίζει. 
Ανδριανός Ηλίας: Γεννή-

θηκε στο Ελληνικό. Φοιτητής 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ασχολείται πρώτη 
φορά με το Σύλλογο. Συμμε-
τέχει στη νέα επιτροπή για την 
εφημερίδα και την ιστοσελίδα 
του Συλλόγου.

 Θεοδωρόπουλος Ευάγγε-
λος: Γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Υπάλληλος  ΗΣΑΠ. Παντρεμέ-
νος με 3 παιδιά. Ασχολείται 
χρόνια με το σύλλογο από 
διάφορα πόστα. Στο τελευ-
ταίο ΔΣ ήταν γραμματέας και 
υπεύθυνος για την έκδοση 
της εφημερίδας.
Κόνιαρη Χριστίνα: Γεννήθη-

κε στην Αθήνα. Ιδιωτική υπάλ-
ληλος. Παντρεμένη με 2 παι-

διά. Ασχολείται πρώτη φορά 
με το σύλλογο. Αναλαμβάνει 
τις δημόσιες σχέσεις του Συλ-
λόγου.
Παπαγεωργίου Έφη: Γεννή-

θηκε στην Αθήνα. Απόφοιτος 
πολιτικού τμήματος της Νομι-
κής. Παντρεμένη με 2 παιδιά. 
Ασχολήθηκε και παλιότερα με 
το σύλλογο από τη θέση της 
γραμματέως. Αναλαμβάνει και 
πάλι τη γραμματεία του συλ-
λόγου.
Παπαντωνίου  Αντώνης : 

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι 
οφθαλμίατρος. Παντρεμένος 
με 2 παιδιά. Ασχολήθηκε με 
το σύλλογο και παλιότερα 
σαν υπεύθυνος της εφημερί-
δας. Αναλαμβάνει πρόεδρος.
Παπαφωτίου Μαρία: Γεννή-

θηκε στην Αθήνα. Είναι τελει-
όφοιτος του ΕΜΠ. Ασχολείται 
δεύτερη τριετία με το σύλλο-
γο. Το νεότερο μέλος του ΔΣ. 
Συμμετέχει στη νέα επιτροπή 
για την εφημερίδα και την 
ιστοσελίδα του Συλλόγου.
Ταλούμη Ευαγγελία: Γεννή-

θηκε στο Ελληνικό. Είναι ιδι-
ωτική υπάλληλος. Επί χρόνια 
μέλος του διοικητικού συμ-
βουλίου. Αναλαμβάνει αντι-
πρόεδρος. 
Ταλούμης Βασίλειος  Γεννή-

θηκε στην Αθήνα. Είναι έμπο-
ρος. Ασχολείται πρώτη φορά 
με το σύλλογο. 
Τσαμπή Ελένη: Γεννήθηκε 

στην Αθήνα. Είναι συνταξι-
ούχος ΟΤΕ. Ασχολείται με το 
σύλλογο δεύτερη τριετία.      

Το νερό νεράκι......
 Ο τίτλος μπορεί να έχει γίνει πλέον κοινότυπος, αλλά το 

θέμα που έχει να κάνει με τη διαχείριση του υδροφόρου 
ορίζοντα παγκόσμια, όχι μόνο στα πλαίσια του δήμου μας, 
παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Παρατηρούμε καθημερινά τις 
επιπτώσεις αυτού του φαινομένου στην καθημερινή μας ζωή. 
Από το καλοκαίρι που το χωριό στερεύει από νερό, μέχρι 
την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές που οι βροχές που 
έχουν πέσει είναι ελάχιστες με αποτέλεσμα ακόμα να μην 
έχουν οργώσει τα χωράφια τους οι γεωργοί στην επαρχία!! 
Για τους περισσότερους από μας αυτό μπορεί να μην σημαίνει 
τίποτα αλλά για τους ανθρώπους που ζουν από αυτό είναι αρ-
κετά σημαντικό.

 Από την άλλη το νερό το χειμώνα αφήνεται να χύνεται και 
να το «πίνει» η γη, ανεκμετάλλευτο χωρίς να αποθηκεύεται σε 
κάποιους ταμιευτήρες,και η ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη να «πετάει» 
δεκάδες κυβικά νερού στον Αλφειό, την ίδια στιγμή που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τοπική γεωργία για παρά-
δειγμα. Και όλα αυτά βέβαια χωρίς κανένα σχεδιασμό για τη 
σωστή διαχείριση του πολύτιμου για όλους μας αγαθού.

 Πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι φορείς να σκεφτούν σοβαρά 
το τι μέλλει γενέσθαι με τον υδροφόρο ορίζοντα της ευρύτε-
ρης περιοχής του χωριού, για να μην φτάνουμε σε σημεία να 
φυλάμε σκοπιά στο υδραγωγείο για το που πηγαίνει το νερό, 
πράξη που δεν οδηγεί πουθενά. 

 Καιρός λοιπόν είναι να γίνουν οι κατάλληλες επισκευές και 
στα δυο δίκτυα παροχής νερού στο χωριό, για να διαφυλάσ-
σεται η ποιότητα του, αλλά και να γίνει ένας κεντρικός σχεδια-
σμός διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα του λεκανοπεδίου 
της Μεγαλόπολης.

Ηλίας Αργ. Ανδριανός

Πριν από λίγο καιρό πήρα ένα τηλεφώνημα από το Χα-
ράλαμπο Μπαρμπαλιά. «Μπες στο internet και χτύπα 
Οθωμανικά Αρχεία και μετά πάρε με τηλέφωνο». Οντως 

μπήκα στο παραπάνω site και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. 
Υπάρχουν μεταφρασμένα τα οθωμανικά αρχεία που βρήκε ο Τούρ-
κος καθηγητής Λεβέντ Καγιάπιναρ σε μετάφραση Ηρακλή Μήλλα. 
Τα εν λόγω έγγραφα βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας. 
Το εντυπωσιακό της όλης υπόθεσης είναι ότι αναθεωρείται η πρώ-
τη γραπτή αναφορά για το χωριό μας. Ενώ ο αείμνηστος δάσκαλος 
του χωριού Γεώργιος Α. Παπαντωνίου την προσδιορίζει το 1689 σε 
αναφορά του Βενετού περιηγητή Αντόνιο Ρακεφίκο όπου το Μου-
λάτσι περιγράφεται σαν ένα χωριό με 148 κατοίκους, σ’ αυτό το 
αρχείο που χρονολογείται 170 χρόνια περίπου πιο πριν, το 1512, το 
Μουλάτσι περιγράφεται σαν ένα χωριό με 4 σπίτια, 5 άγαμους και 
1 χήρα!! Το οποίο μάλιστα πληρώνει στον σουλτάνο Σελήμ Α (1512-
1520) και φόρους που αντιστοιχούν σε 5073 άσπρα. Επειδή αυτή 
η γραπτή αναφορά του πρωθυπουργικού οθωμανικού αρχείου 
της Κωνσταντινούπολης αποδεικνύει ότι το χωριό μας υπήρχε λίγο 
μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης δημοσιεύουμε όπως είναι 
τα μεταφρασμένα οθωμανικά αρχεία.
Επειδή όμως δεν είμαστε ειδικοί, ελπίζουμε αυτή η δημοσίευση 

καθώς και η βιβλιογραφία να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέ-
ρω ψάξιμο από τους πατριώτες που έχουν σπουδάσει ιστορία. Το 
διαδίκτυο άλλωστε προσφέρει τεράστιες δυνατότητες και σ’ όλους 
εμάς που ασχολούμαστε ερασιτεχνικά με την ιστορία του Ελληνι-
κού.                                                               Αντώνης Παπαντωνίου

1. Κατάλογος ιστορικών πη-
γών σχετικά με τον Μοριά της 
Οθωμανικής περιόδου και των 
εργασιών που βασίστηκαν σε 
αυτές τις πηγές
Μεταξύ των πηγών για τον 

Μοριά (την Πελοπόννησο) 
της Οθωμανικής περιόδου 
μπορούμε να αναφέρουμε τα 
Οθωμανικά Κατάστιχα (βλ. το 
άρθρο σχετικά με την Δημη-
τσάνα) όπως και τα Βυζαντι-

Οθωμανικές Πηγές, Εργασίες 
με βάση τις Βυζαντινές και 
Οθωμανικές Πηγές. Δεν υπάρ-
χει αμφιβολία ότι θα μπορού-
σαν να προστεθούν πολλές 
νέες εργασίες σε αυτούς τους 

καταλόγους. Ο σκοπός αυ-
τών των πηγών είναι να βοη-
θηθούν οι ερευνητές που θα 
ήθελαν να ερευνήσουν την 
ιστορία της Πελοποννήσου 
και τις διάφορες περιοχές της 
Πελοποννήσου της Οθωμανι-
κής περιόδου. Στην εποχή των 
Οθωμανών το δεύτερο μισό 
του 15του αιώνα υπάρχουν 17 
επαρχίες (nahiye) στον Μοριά. 
Μια επαρχία από αυτές είναι 
το Λιοντάρι (ή Καρύταινα) που 
αποτελεί και το θέμα του άρ-
θρου. Ενώ τα Οθωμανικά και 
τα Βυζαντινά χρονικά περι-
γράφουν γενικά τον Μοριά και 
ορισμένα από τα κάστρα του, 
τα Οθωμανικά κατάστιχα μας 
παρέχουν και πληροφορίες 
σχετικά με την δημογραφι-
κή και οικονομική κατάσταση 
αυτών των περιοχών. Αυτό το 
άρθρο βασίστηκε σε τρία Οθω-
μανικά κατάστιχα τα οποία 
δεν  συμπεριλαμβάνονται 
στον παρακάτω κατάλογο, και 
που καταγράφουν την κατά-
σταση του Λιονταριού (Καρύ-
ταινα) από το 1461 μέχρι το 
1574 και που συντάχθηκαν 
περίπου ανά 50 χρόνια. Αυτά 
τα κατάστιχα είναι τα εξής: το 
ΤΤ 10 με ημερομηνία 1461 και 
το παράρτημα αυτού του κει-
μένου 1/14662, το ΤΤ 80 της 
εποχής του Σελίμ Α’ και το ΤΤ 
560 της εποχής του Σελίμ Β’ 
(1566-1574).
Η δημογραφική Δομή του 

Λιονταριού ή Καρύταινας
Σύμφωνα με τα Οθωμανικά 

Κατάστιχα
1. Κατάλογος ιστορικών πη-

γών σχετικά με τον Μοριά της 
Οθωμανικής περιόδου και των 
εργασιών που βασίστηκαν σε 
αυτές τις πηγές
Μεταξύ των πηγών για τον 

Μοριά (την Πελοπόννησο) 
της Οθωμανικής περιόδου 
μπορούμε να αναφέρουμε τα 
Οθωμανικά Κατάστιχα (βλ. το 
άρθρο σχετικά με την Δημη-
τσάνα) όπως και τα Βυζαντι-
νά και τα Οθωμανικά χρονικά. 
Σε αυτό το άρθρο οι πηγές 
σχετικά με τον Μοριά όπου 
εντάσσεται και το Λιοντάρι (ή 
Καρύταινα) Αρκαδίας παρου-
σιάζονται κάτω από τους εξής 
έξι τίτλους: Οθωμανικές πηγές 
(χρονικά), Βυζαντινές πηγές 
(χρονικά), Βιβλία αναφοράς, 
Εργασίες για τα Βυζαντινά και 
Λατινικά Κράτη της Πελοπον-
νήσου, Εργασίες με βάση τις 
Οθωμανικές Πηγές, Εργασίες 
με βάση τις Βυζαντινές και 
Οθωμανικές Πηγές. Δεν υπάρ-
χει αμφιβολία ότι θα μπορού-
σαν να προστεθούν πολλές 
νέες εργασίες σε αυτούς τους 
καταλόγους. Ο σκοπός αυ-
τών των πηγών είναι να βοη-

θηθούν οι ερευνητές που θα 
ήθελαν να ερευνήσουν την 
ιστορία της Πελοποννήσου 
και τις διάφορες περιοχές της 
Πελοποννήσου της Οθωμανι-
κής περιόδου. Στην εποχή των 
Οθωμανών το δεύτερο μισό 
του 15του αιώνα υπάρχουν 17 
επαρχίες (nahiye) στον Μοριά. 
Μια επαρχία από αυτές είναι 
το Λιοντάρι (ή Καρύταινα) που 
αποτελεί και το θέμα του άρ-
θρου. Ενώ τα Οθωμανικά και 
τα Βυζαντινά χρονικά περι-
γράφουν γενικά τον Μοριά και 
ορισμένα από τα κάστρα του, 
τα Οθωμανικά κατάστιχα μας 
παρέχουν και πληροφορίες 
σχετικά με την δημογραφι-
κή και οικονομική κατάσταση 
αυτών των περιοχών. Αυτό το 
άρθρο βασίστηκε σε τρία Οθω-
μανικά κατάστιχα τα οποία 
δεν  συμπεριλαμβάνονται 
στον παρακάτω κατάλογο, και 
που καταγράφουν την κατά-
σταση του Λιονταριού (Καρύ-
ταινα) από το 1461 μέχρι το 
1574 και που συντάχθηκαν 
περίπου ανά 50 χρόνια. Αυτά 
τα κατάστιχα είναι τα εξής: το 
ΤΤ 10 με ημερομηνία 1461 και 
το παράρτημα αυτού του κει-
μένου 1/14662, το ΤΤ 80 της 
εποχής του Σελίμ Α’ και το ΤΤ 
560 της εποχής του Σελίμ Β’ 
(1566-1574).

2. Η ιστορία της Καρύταινας 
ή του Λιονταριού στα χρόνια 
1461-1574 σύμφωνα με τις 
Οθωμανικές πηγές

2.1 Η κατάκτηση της Πελο-
ποννήσου και η επαρχία του 
Λιονταριού
Ξέρουμε ότι οι Οθωμανοί 

από το 1361 και μετά κατα-
κτούν διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας. Το 1461 ολοκληρώ-
νεται η κατάκτηση του Μο-
ριά.2 Αυτός ήταν ένας αιώνας 
με διάφορες εντάσεις. Οι πε-
ριοχές που είχαν κατακτηθεί 

θα έπρεπε να ενταχθούν και 
να προσαρμοστούν στην νέα 
Οθωμανική πραγματικότητα. 
Πάντως δεν κατέχουμε για 
την Πελοπόννησο κανένα λε-
πτομερειακό στοιχείο σχετικά 
με την εποχή πριν από την 
κατάκτηση όπως αυτό των 
Οθωμανικών κατάστιχων. Για 
αυτό είναι δύσκολο να διαπι-
στώσουμε τις αλλαγές στον 
οικονομικό και δημογραφικό 
τομέα που έχουν προκύψει 
λόγω των νέων κατακτήσεων. 
Μπορούμε να πούμε βάσει 
των γενικότερων πρακτικών 
και των κατάστιχων που έχου-
με ότι μετά την κατάκτηση 
οι Οθωμανοί οργάνωσαν την 
περιοχή ως ένα ‘σαντζάκι’ με 
επικεφαλής έναν ‘σαντζάκ-
μπεη’, ότι παρείχαν ‘τιμάρια’ 
σε τιμαριούχους, και ότι όλα 
αυτά καταγράφηκαν σε κα-
τάστιχα. Αυτό σημαίνει ότι το 
σαντζάκι διαιρέθηκε σε επαρ-
χίες (nahiye). Έτσι μπορούμε 
να πούμε ότι με την διαμόρ-
φωση του σαντζακιού του 
Μοριά υπήρξε και η επαρχία 
(nahiye) του Λιονταριού. Δη-
λαδή η ιστορία του Λιοντα-
ριού ως μια επαρχία της Οθω-
μανικής εποχής ξεκινά από το 
1461. Η επαρχία του Λιοντα-
ριού έχει αρχικά μια κεντρι-
κή πόλη και 54 χωριά όπως 
και ένα ‘συνοικισμό’ (mezra) 
και τα έσοδα αυτών των πε-
ριοχών διαθέτονται στον σα-
ντζάκμπεη Elvanoğlu Sinan.3 
Το υπόλοιπο των εσόδων, δη-
λαδή των δύο χωριών και ενός 
συνοικισμού διαθέτονται στον 
‘σερασκέρη’ (πολέμαρχο) του 
Vunmiro και του Kirevukor, 
Ιμπραχίμ από την Άγκυρα 
(Ankaralı İbrahim).4
Η περιοχή η οποία σήμερα 

είναι γνωστή ως Αρκαδία, στα 
Οθωμανικά αρχεία τον 15ο αι-

Η δημογραφική Δομή του Λιονταριού ή Καρύταινας Η δημογραφική Δομή του Λιονταριού ή Καρύταινας 
σύμφωνα με τα Οθωμανικά Κατάστιχασύμφωνα με τα Οθωμανικά Κατάστιχα

Του Δρ. Λεβέντ Καγιάπιναρ 
(Levent Kayapinar)

Καθηγητή Παν/μίου Κων/πολης

νά και τα Οθωμανικά χρονικά. 
Σε αυτό το άρθρο οι πηγές 
σχετικά με τον Μοριά όπου 
εντάσσεται και το Λιοντάρι (ή 
Καρύταινα) Αρκαδίας παρου-
σιάζονται κάτω από τους εξής 
έξι τίτλους: Οθωμανικές πηγές 
(χρονικά), Βυζαντινές πηγές 
(χρονικά), Βιβλία αναφοράς, 
Εργασίες για τα Βυζαντινά και 
Λατινικά Κράτη της Πελοπον-
νήσου, Εργασίες με βάση τις 

Βιογραφικά των νέων μελών 
του Δ.Σ.

Συνέχεια στη σελ. 5
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Το νερό νεράκι….. Νο 2
 Πιο συγκεκριμένα όσο αναφορά την δική μας περιοχή 

και το δικό μας δίκτυο ύδρευσης ακούγονται πολλά τον 
τελευταίο καιρό. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι το δίκτυο 
του Σαβαλά, από το οποίο υδρεύεται το χωριό μας και όχι 
μόνο, είναι αρκετά παλιό και ανά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα παρουσιάζει βλάβες. Άλλες από αυτές είναι περισσότερο 
σοβαρές και άλλες λιγότερο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 
γίνονται πρόχειρες επισκευές στο δίκτυο και πολλές φορές 
να έρχονται σε αντιπαράθεση οι εκπρόσωποι των δήμων, 
των οποίων τα χωριά υδρεύονται από αυτό το δίκτυο, για το 
ποιος είναι υπεύθυνος για την επισκευή του δικτύου.

 Πλέον όμως το θέμα αυτό τείνει να γίνει σίριαλ με θεατές 
τους κατοίκους των χωριών που υδρεύονται από το δίκτυο 
του Σαβαλά. Πρέπει πλέον όλοι οι φορείς της περιοχής να 
σκύψουν με πραγματικό ενδιαφέρον πάνω από αυτό το ζή-
τημα για να δοθεί μια πραγματικά βιώσιμη λύση προς το 
αντικειμενικό συμφέρον των κατοίκων της περιοχής. 

 Ο Δήμος Τρικολώνων έχει πραγματοποιήσει μια μελέτη 
για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης του Σαβαλά. Τώρα 
αν αυτή η μελέτη θα οδηγήσει σε μια λύση αυτού του μείζο-
νος για την περιοχή προβλήματος, δεν το γνωρίζουμε, αλλά 
πρέπει όλοι κάτοικοι της περιοχής να είμαστε σε επαγρύ-
πνηση για την αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων 
του δικτύου ύδρευσης.                  Hλίας Αργ. Ανδριανός

ώνα καταγράφεται ως επαρχία 
του Λιονταριού και τον 16ο 
αιώνα ως επαρχία της Καρύ-
ταινας. Στα Οθωμανικά αρχεία 
υπάρχει μια περιοχή που φέ-
ρει την ονομασία ‘Αρκαδία’ 
αλλά με αυτό νοείται η περι-
οχή που σήμερα είναι γνωστή 
ως Κυπαρισσία και δεν έχει 
καμιά σχέση με τις 
περιοχές που ανα-
φέρονται σε αυτήν 
την εργασία.
Λόγω έλλειψης 

πηγών δεν μπορού-
με να πούμε πολλά 
για το Λιοντάρι πριν 
την Οθωμανική κυ-
ριαρχία αλλά βλέ-
πουμε βάσει των 
τριών κατάστιχων 
που  παραθέτου-
με παρακάτω ότι 
υπάρχει μια μεγάλη οικονομι-
κή και δημογραφική ανάπτυ-
ξη στην περιοχή. Τα κατάστι-
χα καλύπτουν περίπου εκατό 
χρόνια. Αυτά τα χρόνια χαρα-
κτηρίζονται ως η περίοδος της 
επικράτησης του Οθωμανικού 
συστήματος διακυβέρνησης 
όπως και της ειρηνικής εποχής 
γνωστή και ως Pax Otomana. 
Μπορούμε να βγάλουμε το 
συμπέρασμα ότι η οικονομι-
κή και δημογραφική βελτίωση 
είναι αποτέλεσμα αυτής της 
‘ειρήνης’. Πρέπει επίσης να 
δούμε και τις επιπτώσεις πάνω 
στο Λιοντάρι της γενικής πλη-
θυσμιακής αύξησης στο χώρο 
της Μεσογείου, όπως υποστη-
ρίζεται από τον Braudel. Επί-
σης παρατηρούμε ότι ο πλη-
θυσμός αποκτά μια πολυμορ-
φία σχετικά με τον θρησκευ-
τικό του χαρακτήρα. Μέρος 
του πληθυσμού εξισλαμίζεται 
όπως και τουρκικής καταγω-
γής πληθυσμός, αν και μικρός, 
εγκαθίσταται στην περιοχή. 
Πέρα από αυτά, μετά το 1492 
οι Εβραίοι που καταφεύγουν 
στους Οθωμανούς, εγκαθίστα-
νται σε διάφορες περιοχές της 
Αυτοκρατορίας και ειδικά στα 
Βαλκάνια. Μπορούμε να υπο-
θέσουμε ότι οι Εβραίοι εγκα-
θίστανται στο Μοριά μετά από 
αυτήν την εποχή. Ήδη παρα-

τηρούμε Εβραίους για πρώτη 
φορά στα κατάστιχα της επο-
χής του Σελίμ Α’ (1512-1520).
Στο ελληνικό χωριό Ayo 

Yorgi βλέπουμε δύο γειτονιές, 
την Theodoris Siminos και την 
Yorgi Siminos όπως και ένα 
μοναστήρι. Στο χωριό υπάρ-
χουν 226 σπίτια, 41 άγαμοι 
και 16 χήρες. Όσο και αν δεν 

αναφέρεται ότι το χωριό είναι 
ελληνικό αυτό γίνεται αντι-
ληπτό από τα ονόματα όπως 
Yorgi Papa Andropulo, Nikola 
Arhilopulos, τα οποία είναι χα-
ρακτηριστικά. Πάντως υπάρ-
χουν και σποραδικά ονόματα 
όπως Manesi και Vuçara τα 
οποία τα χρησιμοποιούν συ-
νήθως οι Αρβανίτες. Αυτό το 
χωριό έρχεται πρώτο στην φο-
ρολογία με 31428 άσπρα μέσα 
σε όλα τα χωριά της επαρχίας 
του Λιονταριού. Τα άλλα Ρω-
μαίικα χωριά είναι τα εξής: το 
Lonkanik με 7220 άσπρα, 78 
σπίτια, 4 άγαμους και 6 χήρες, 
το Guverenas με 29 σπίτια και 
2 χήρες, το Koçiça με 21 σπί-
τια, 2 άγαμους και 3 χήρες, η 
Δημητσάνα με 142 σπίτια, 31 
άγαμους και 13 χήρες, η οποία 
έρχεται δεύτερη σε έσοδα 
μετά από το Αyo Yorgi με 
10447 άσπρα, το Kokora με 9 
σπίτια, το Çarnohlu με 10 σπί-
τια, το Trepon με 13 σπίτια, το 
Amuri με 3 σπίτια και το Pavla 
με 11 σπίτια και 9 άγαμους.
Τα  υπόλοιπα  χωριά  της 

επαρχίας του Λιονταριού είναι 
Αρβανίτικα. Τα ονόματα των 
χωριών μάλλον προκύπτουν 
από τους προύχοντες του 
χωριού. Π.χ., τέτοια ονόματα 
είναι τα εξής: Aleksi Manesi, 
Nikola Makreşiye, Dominika 

Beluşi, Dimitri Maçuni, Duka 
Plaşa, Yani Muzaki, Theodoro 
Zupato, Marti Çaşi, Mangeşi 
Burlaş. Γενικά τα αρβανίτικα 
χωριά αριθμητικά αν και είναι 
πολυπληθέστερα, οικονομι-
κά υστερούν σε σχέση με τα 
ρωμαίικα χωριά. Τα ρωμαίικα 
χωριά εξασφαλίζουν 92999 
άσπρα από το συνολικό φόρο 

ο οποίος είναι 122902, ενώ τα 
αρβανίτικα χωριά μόνο 29903. 
Πληθυσμιακά στην επαρχία 
του Λιονταριού βλέπουμε 
1053 σπίτια (οικογένειες) από 
τα οποία τα 718 είναι ρωμαί-
ικα και τα 435 αρβανίτικα. Σε 
αυτούς τους αριθμούς πρέπει 
να προστεθούν και 58 άγαμοι 
και 47 χήρες από αρβανίτες, 
και 95 άγαμοι και 60 χήρες 
ρωμιοί.

2.3 Η Καρύταινα (Λιοντάρι) 
τα χρόνια 1512-1520.
Βλέπουμε ότι η περιοχή που 

ονομάζεται Λιοντάρι στα πρώ-
τα κατάστιχα, στην εποχή του 
Σελίμ Α’ (1512-1520) αποκα-
λείται Καρύταινα στα κατάστι-
χα που διατηρούνται στο Πρω-
θυπουργικό Οθωμανικό Αρχείο 
στην Κων/πολη.13 Σε αυτά τα 
αρχεία δεν υπάρχουν πλέον 
και οι εθνοτικοί χαρακτηρισμοί 
για τους αγρότες όπως άλλο-
τε. Για τους χριστιανούς χρη-
σιμοποιείται ο όρος ‘gebran’ 
και για τους μουσουλμάνος ο 
όρος ‘Müslim’. Πάντως κατά 
διαστήματα  βλέπουμε  να 
χρησιμοποιούνται όπως και 
στα πρώτα κατάστιχα όροι 
όπως ‘an cemaat-i eflagan’ για 
τους Βλάχους, ‘Çingenegan’ 
για  τους  Αθίγγανους  και 
‘Yahudiyan’ για τους Εβραίους. 
Η Καρύταινα είναι ένα ‘ζεα-
μέτ’ (zeamet, δηλαδή μεγά-
λο τιμάριο, φέουδο) το οποίο 
το διαχειρίζεται ο Ahmet Bey, 
γιος του Faik Paşa. Σε αυτό το 
ζεαμέτ πέρα από το κέντρο 
της Καρύταινας υπάγονται και 
τα εξής χωριά: Mulaçi, Pavlo, 
İspliça, Akova, Aytos, Likur, 
Gavra, Bolyari, Kondovazena, 
Lavda, Mondriti, Sularis, 
Fenar, Lonkanik, Valteşinik, 
Ayo Nikola, Doryano, Ayo 
Doni, Megali Kerpini, Yani 
Muzaki, Andriça, Marti Koçi, 
Ayomoni και Gardiki.
Από το σύνολο των εσόδων 

του ζεαμέτ που ήταν 239422 
άσπρα, ένα σεβαστό μέρος 
των 40968 άσπρων προερ-
χόταν από το κέντρο της Κα-
ρύταινας.15 Αυτά τα έσοδα 
προέρχονται από τον φόρο 
ισπεντσέ (ispençe) που αφο-
ρούσε τους Χριστιανούς, από 
το ‘resm-i çift’ που αντιστοι-

χούσε στο φόρο που πλήρω-
ναν οι μουσουλμάνοι, και από 
φόρους που προερχόταν από 
έσοδα των δημητριακών όπως 
του σιταριού, του κριθαριού, 
του καλαμποκιού, από το στα-
φύλι, από το κρασί, και από την 
ζωοτροφία και μελισσοκομία, 
όπως και από τις λαϊκές αγο-
ρές. Αυτά τα έσοδα όσο και αν 

συσχετίζονται με το ‘κέντρο’ 
της Καρύταινας, το οποία χα-
ρακτηρίζεται και ‘πόλη’ με 
τον όρο ‘Nefs’, απλός σημαί-
νει ότι, σε αντίθεση με τις 
μέρες μας, εκείνη την εποχή 
η γεωργία και η κτηνοτροφία 
ήταν συνυφασμένη και με 
την εμπορία. Στο κέντρο της 
Καρύταινας έχουν εγγραφεί 
πρώτα οι μουσουλμάνοι, μετά 
οι χριστιανοί, μετά οι Αθίγγα-
νοι και τελικά οι Εβραίοι. Οι 
μουσουλμάνοι αποτελούν 27 
σπίτια και οι χριστιανοί 220 
σπίτια, 32 άγαμοι και 9 χήρες. 
Επίσης υπάρχουν στο κέντρο 
της Καρύταινας δύο κοινότη-
τες, η μία των Αθίγγανων και 
η άλλη των Εβραίων, η κάθε 
μία από 6 σπίτια. Δεν παρατη-
ρούνται Εβραίοι και Αθίγγανοι 
εκτός της πόλης της Καρύ-
ταινας. Παρατηρούνται όμως 
μουσουλμάνοι, αν και λίγοι σε 

σχέση με τον πληθυσμό των 
χωριών, σε χωριά όπως Pavlo, 
İspliça, Akova, Mondriti, 
Fenar, Lonkanik, Andriça και 
Gardik. Ότι πολύ συχνά ως 
όνομα πατρός αυτών των μου-
σουλμάνων παρουσιάζεται το 
Abdullah μας κάνει να πιστεύ-
ουμε ότι αυτοί οι μουσουλμά-
νοι δεν είναι μουσουλμάνοι 

που ήρθαν από την 
Ανατολία αλλά μάλ-
λον εξισλαμισθέντες 
εντόπιοι.16 Ο πλη-
θυσμός όπως και τα 
έσοδα από τα χω-
ριά που πρόσκεινται 
στην Καρύταινα και 
που φαίνονται στο 
βιβλίο με αριθμό 80 
δίδονται παρακάτω. 
Όπως γίνεται κατα-
νοητό και από τον 
πίνακα, στους 25 οι-

κισμούς που υπάγονται στην 
Καρύταινα υπάρχουν 1634 
σπίτια, 526 άγαμοι και 89 χή-
ρες ως χριστιανοί, όπως και 62 
σπίτια μουσουλμανικά, 6 Αθίγ-
γανων και 6 Εβραίων. Όταν 
συγκρίνουμε αυτούς τους 
αριθμούς της Καρύταινας με 
τους αριθμούς του Λιονταριού 
του 1461, παρατηρούμε μια 
αύξηση 555 σπιτιών (οικογε-
νειών) που αντιστοιχεί σε 48%. 
Σε αυτόν λογαριασμό ο αριθ-
μός των σπιτιών θεωρήθηκε 
ως η βάση. Εάν θελήσουμε 
να υπολογίσουμε τα άτομα θα 
πρέπει να θεωρήσουμε ότι το 
κάθε ‘σπίτι’ αποτελείται από 
5 άτομα.. Σε αυτήν την περί-
πτωση ο πληθυσμός της Κα-
ρύταινας αντιστοιχεί σε 8540 
άτομα, συν 526 άγαμους και 
89 χήρες. Δηλαδή συνολικά 
9155 άτομα.

Συνέχεια από τη σελ. 4

Η δημογραφική Δομή του Λιονταριού ή Καρύταινας Η δημογραφική Δομή του Λιονταριού ή Καρύταινας 

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
31 Δεκεμβρίου 2008. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

Σημαντική βοήθεια στην ομαλή διεξαγωγή των εκλο-
γών του συλλόγου πρόσφερε και ο σύλλογος των 
Γυναικών. Συγκεκριμένα οι Μαρία Μπαρμπαλιά, Κική 
Γεωργαντά και Βούλα Παπαγεωργίου προσφέρθηκαν 
εθελοντικά να στελεχώσουν την Εφορευτική Επιτροπή. 
Τις ευχαριστούμε θερμά.
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Μια μεγάλη μερίδα του λαού μας – κυρίως η αγροτική βυθισμένη στα σκοτάδια της αμάθειας, της δεισιδαιμονίας, των προ-λήψεων και προκαταλήψεων, και της παράδοσης, πιστεύει ότι η επιτυχία ή η αποτυχία στο μάκρος της ζωής εξαρτώνται από τις διάφορες εξωγήινες δυνά-μεις και πως αυτές ρυθμίζουν την ύπαρξη και την μοίρα τους. Πιστεύει, επίσης, πως όλες τις ημέρες του δωδεκαήμερου, που τα νερά είναι «αβά-πτιστα» και οι νύχτες σκοτεινές και μυστηριακές, οι καλικάντζαροι που μέχρι τότε είναι καταχωνια-σμένοι στα σκοτάδια του «κάτω κόσμου», στις νε-ραιδοσπηλιές, στα ποτάμια και στα ραμάνια, στα νεκροταφεία και στα γκρεμισμένα και στοιχειωμένα σπίτια, ανεβαίνουν στον επάνω κόσμο και σοφί-ζονται πολλούς τρόπους για να ενοχλήσουν και να βλάψουν τους ανθρώπους. Για αρχηγό τους έχουν έναν κουτσό, τον τρικέ-ρατο κουτσοδαίμονα, ο οποίος έχει και το γενικό πρόσταγμα και ο οποίος αρέσκεται να προτιμάει να κατοικεί στους νερόμυλους, εκεί όπου συγκεντρώ-νονται και παίρνουν τις αποφύσεις τους. Στην Καρδίτσα και στην Πύλο, πιστεύουν ότι οι καλικάντζαροι εκεί στον «κάτω κόσμο» όπου ζούνε, τρώνε λίγο λίγο τον στύλο εκεί όπου στηρίζεται η γη για να την γκρεμίσουν. Προλαβαίνει, όμως, και γεννιέται ο Χριστός, χωρίς να έχουν προλάβει εκείνοι να τελειώσουν το έργο τους και τότε, θυμωμένοι και αγριεμένοι ανεβαίνουν στον «επάνω κόσμο» και ξεσπάνε στους ανθρώπους για να πάρουν εκδίκηση. Στην Ικαρία πάλι, πιστεύουν ότι οι καλικάντζαροι έρχονται τα μεσάνυχτα με ένα καΪκι από την θάλασ-σα, βεβαίως, και κατεβαίνουν από τους καπνοδό-χους μέσα στα σπίτια. Στην Χίο, πιστεύουν ότι οι καλικάντζαροι κυ-κλοφορούν ελεύθεροι στο νησί και κάθονται στον σβέρκο των ανθρώπων και ρωτάνε στούμπος ή μόλυβδος? Οποιος απαντήσει «στούμπος» τότε οι καλικάντζαροι φεύγουν. Εάν όμως απαντήσει «μό-λυβδος» τότε του σφίγγουν τον λαιμό μέχρι να τον πνίξουν. Μαζί δε με τους καλικάντζαρους έρχονται – άλλοι καλοί κι αυτοί- οι καταχανάδες – που μπαί-νουνε στα σπίτια με κουδούνια, με μαχαίρια, μάσκες, τουφέκια, τρομοκρατούνε τους νοικοκυραίους και τηγανίζουνε αυγά με στάχτη για να φάνε. Στην Ζάκυνθο, όμως, έχουν άλλη άποψη. Πιστεύ-ουν ότι οι καλικάντζαροι είναι οι ψυχές των πεθα-μένων που ανεβαίνουν στον επάνω κόσμο για λίγο 

και με τον αγιασμό των Θεοφανείων γυρίζουνε πάλι στην θέση τους. Στην Λήμνο και στην Λάρισα τους καλικάντζαρους τους λένε «μπουντώνους» και πιστεύουν ότι είναι μικρά ανθρωπάκια με μεγάλες ουρές, στραβά πόδια, μεγάλα αυτιά και σουβλερά δόντια που χορεύουν ασταμάτητα. Μόνο στην Νάξο, τον ρόλο των καλικάντζαρων τον έχουν αναλά-βει οι νεολαίοι, οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτούς και τους διακωμωδούν πιάνοντας γάτες, τις οποίες ρίχνουν στις καμινάδες των σπιτιών, τρομοκρατώ-ντας τους νοικοκυραίους. Στα Μέθανα, εκεί πιστεύουν ότι οι καλικάντζαροι κατουράνε τα χόρτα, γι’ αυτό το δωδεκαήμερο ούτε μαζεύουν ούτε τρώνε χόρτα. Στην Καρδιτσομαγούλα στην Θράκη, στην Νέα Ζίχνη και σε πολλά μέρη της Πελοποννήσου πιστεύ-ουν ότι είναι μικρά διαβολάκια που κατουράνε την φωτιά και μαγαρίζουν κάθε τι φαγώσιμο, έχοντας ιδιαίτερη προτίμηση στα λουκάνικα. Οι Ηπειρώτες, όμως, και οι Θεσσαλοί, πιστεύουν ότι οι καλικάντζαροι, τους οποίους τους λένε «πα-γανά» είναι Ρωμαίοι στρατιώτες που βγήκαν «παγα-νιά» για να σκοτώσουν τον Χριστό και τους καταρά-στηκε ο Θεός. Στην Μπάτη της Φωκίδας, όρκο παίρνουμε ότι είναι μεταμορφωμένα τα παιδιά που έσφαξε ο Ηρώ-δης, ενώ στην Κορδαμόλη της Μάνης, τους λένε «τσιρικλωτα» και με αυτούς φοβίζουν τα άτακτα και ζωηρά παιδιά.Ετσι, λοιπόν, οι καλοκάντζαροι – σοβαρολογώ-ντας τώρα- πρέπει να πούμε όπως και στην αρχή, είναι προϊόντα της ανθρώπινης δεισιδαιμονίας και φαντασίας, και έχουνε πάρα πολλά ονόματα που αν τα έγραφα όλα, έπρεπε να γεμίσω μια ολόκληρη σελίδα. Η αχαλίνωτη ανθρώπινη φαντασία, τους φαντά-ζεται σαν σκύλους, γάτες, κοιλαράδες, στραβοπό-δαρους, μαλλιαρούς, κακομούτσουνους με μεγάλα αυτιά και δόντια, μαύρους σαν πίσσα, με καμπούρα και μακριά φουσκωτή ουρά, οι οποίοι βγάζουν φω-τιά από την μύτη και το στόμα, που περιγελούν τους ανθρώπους κάνοντας διάφορες αστείες γκριμάτσες. Τα παραπάνω δεν είναι προϊόν της δικής μου φα-ντασίας αλλά επιλεκτική συλλογή για όποιον έχει την υπομονή να διαβάσει την ατέλειωτη ελληνική λαογραφία. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ….ΑΛΛΑ ΔΕ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
Την αγάπη και το πάθος του 

Υπουργού υγείας και συμπατριώτη 
μας Δημήτρη Αβραμόπουλου για 
το χωριό τη ξέρουμε όλοι. Εκτός 
του ότι ανέδειξε τη φυσιογνωμία 
του χωριού, εκτός του ότι έφερε 
στο Ελληνικό το μισό υπουργικό 
συμβούλιο και όλα τα ΜΜΕ δια-
φημίζοντάς το σε όλη την Ελλάδα 
συνεχίζει και το βοηθάει όπως μπορεί μέχρι σήμερα. Σε 
κάποιες από τις αναπλάσεις που γίνονται αυτή την επο-
χή στο χωριό «έχει βάλει πλάτες» ενώ έχει για το μέλλον 
μεγάλα σχέδια για το Ελληνικό. Το ότι δεν γράφεται 
τίποτα δε σημαίνει ότι δεν γίνονται. Άλλωστε σε τέτοιου 
είδους ζητήματα αποφεύγει να μιλήσει για τη προσωπι-
κή του συμβολή. Κι εμείς που τα ξέρουμε αποφεύγουμε 
να γράψουμε για να μην «τα ακούσουμε». Όμως κάντε 
λίγο υπομονή και θα δείτε στο Ελληνικό πράγματα και 
θαύματα. Και αυτή η εφημερίδα δεν έγραψε ποτέ κάτι 
παραπάνω. Αν θέλετε να μάθετε κι άλλα κάντε μια βόλτα 
στο Μουλάτσι και θα δείτε ότι δε γράφουμε ότι θέλουμε. 
Οι ντόπιοι ξέρουν πολύ περισσότερα…..

ENAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΤΙΣΜΑ
Την δεξαμενή του χωριού μας στη Ρόζαινα την γνωρίζουμε 

φαντάζομαι όλοι. Άλλωστε μας έχει ψιλοταλαιπωρήσει πολ-
λάκις! Ειδικά τους πατριώτες στα Μπαρμπαλέικα. Στην άλλη 
άκρη του χωριού όμως και συγκεκριμένα στα Κονιαρέικα, η 
δεξαμενή έχει αποκτήσει μια ιδιόμορφη και πρωτότυπη χρή-
ση. Ο πατριώτης Αργύρης Ανδριανός, γνωστός και ως ναύ-
της, τραβάει εδώ και καιρό, νερό από την υπερχείλιση της 
δεξαμενής και ποτίζει το χωράφι του, καθώς και του γείτονά 
του! Με δικά του έξοδα φυσικά! Ανήσυχο και οικολογικό 
πνεύμα λοιπόν!

Μαρία Παπαφωτίου

Εκλογή  Προεδρείου 
Στις 10 Νοεμβρίου συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά τα νεοεκλεγέ-

ντα μέλη με σκοπό την εκλογή προεδρίου. Μετά την ενημέρωση του 
απερχόμενου προέδρου του συλλόγου κ. Καλλιανιώτη άρχισε η διαδι-
κασία της εκλογής. Υποψήφιοι για την προεδρία ήταν ο κ. Παπαντω-
νίου και ο κ. Αϊβαλής. Εξελέγη ο κ. Παπαντωνίου κατά πλειοψηφία.
Αντιπρόεδρος εξελέγη ομόφωνα η κα. Βαγγελιώ Ταλούμη. 
Υποψήφιοι για τη θέση του γραμματέα ήταν η Κα Παπαγεωργίου 

και η Κα Τσαμπή. Εξελέγη η Κα Παπαγεωργίου κατά πλειοψηφία.
 Υποψήφιοι για τη θέση του ταμία ήταν ο κ. Αναγνωστόπουλος και 

ο κ. Θεοδωρόπουλος. Εξελέγη ο κ. Αναγνωστόπουλος κατά πλειοψη-
φία. 
Την εφημερίδα ανέλαβαν ο κ. Ανδριανός, η Κα Παπαφωτίου και 

ο κ. Αϊβαλής. Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων ορίστηκε η Κα Κόνιαρη. 
Μετά την εκλογή ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ τοποθετήθηκαν σχε-
τικά με τους στόχους του συλλόγου γι’ αυτή την τριετία.

Και να που φθάσαμε στις 
τελευταίες ημέρες του χρόνου 
που αφήσαμε πίσω μας. Άλλοι 
καλά, και άλλοι λωβά. Κάποιοι 
με χαρές και πανηγύρια. Άλλοι 
με δάκρυα και πόνο. 
Ώρα λοιπόν, για τον χρονιά-

τικο απολογισμό μας – όχι τον 
οικονομικό- αλλά τον άλλονε, 
τον ανθρώπινο τον ψυχικό μας. 
Τον απολογισμό εκείνο της συ-
νείδησης και της ψυχής για το 
πόσο είμαστε απόλυτα ειλικρι-
νείς και ξεκάθαροι με το είναι 
μας. Καθισμένοι μπροστά στον 
καθρέπτη και μιλώντας μαζί 
του! Όσοι μπορούνε! 
Δύσκολο θα μου πείτε. Είναι 

αλήθεια! Γιατί όλοι μας είμα-
στε ανθρωπάκια. Με λάθη και 
με πάθη! Με υπερβολές και με 
παραλείψεις. Που τις κρύβουμε 
κάθε φορά  και προσπαθούμε 
να τις κουκουλώσουμε. Πασχί-
ζουμε να δικαιολογήσουμε τα 
αδικαιολόγητα. Να κρυβόμα-
στε, λέγοντας την μισή αλήθεια. 
Καμιά φορά ούτε την μισή. Για 
να φανούμε ακέραιοι, σωστοί 
και τίμιοι στα μάτια των άλλων. 
Για τι στα δικά μας δεν μπορού-
με. 
Όλους μπορείς να τους γε-

λάσεις – μου έλεγε ο πατέρας 
– τον εαυτό σου όμως όχι. Στην 
αρχή δεν τον πίστεψα ώσπου 
πειραματίστηκα για να απογο-
ητευτώ και να δεχτώ την σοφία 
του. Και να συμφωνήσω από-
λυτα μαζί του. Ο πατέρας είχε 
δίκιο! Έτσι είναι! Πρέπει να εί-
μαστε ειλικρινείς, τουλάχιστον 
με τον πιο κοντινό μας. Τον 
εαυτό μας. 

Στο ΔΣ του συλλόγου «ο 
Προφήτης Ηλίας» πρέπει να 
μπαίνουν εκείνοι που πραγμα-
τικά θέλουν να εργασθούν με 
κέφι, με μεράκι και με αγάπη 
για το σύλλογο και το χωριό.

Άκουσα τις ημέρες των 
εκλογών και αυτό: «Πόσους 
κατεβάζεις εσύ;», «ο δείνα πό-
σους κατεβάζει;», «Ποιοι είναι 
οι δικοί σου;». Βρε παιδιά τι 
σημαίνει αυτό; Ποιοι δικοί σου 
και δικοί μου. Δεν είμαστε μια 
ομάδα με κοινούς σκοπούς ; 
Τι είναι αυτά που ακούω; Στη 
βουλή είμαστε ή στο σύλλογο 
του χωριού μας; Έντεκα άτομα 
χωρισμένοι σε δυο ομάδες, δυο 
παρατάξεις, δυο κόμματα πριν 
καλά καλά ξεκινήσετε ; Βεβαί-
ως θα υπάρξουν και διαφωνίες 
στην πορεία της εργασίας.

Το θέμα των διαφωνιών το 
λύνει η πλειοψηφία. Αν επι-
κρατεί ο εγωισμός, η ψορο-
υπερηφάνεια και τα τοιούτα 
δε γίνεται δουλεία. Για συμμα-
ζευτείτε να εργαστείτε όπως 
πρέπει όλοι μαζί με αγάπη και 
ομοψυχία. Εργαστείτε με την 
καρδιά σας περισσότερο για 
να παράγετε έργο και όχι με 
τα πολιτικά τερτίπια. Αυτά δεν 
χρειάζονται στο σύλλογό μας. 
Δεν είναι εδώ η βουλή των Ελ-
λήνων που ο ένας κατασπαρά-
ζει τον άλλο και γίνεται καβγάς 
για το πάπλωμα ή μήπως έχου-
με και εδώ παπλώματα;! Δεν 
το πιστεύω! Εμείς στο σύλλο-
γο των γυναικών είμαστε όλες 
μια γροθιά και αγαπημένες 
από την αρχή που ιδρύσαμε το 
σύλλογό μας μέχρι σήμερα και 
διαρκώς μεγαλουργούμε για-
τί ότι κάνουμε το κάνουμε με 
αγάπη, κέφι και ενθουσιασμό. 
Αν σκεφτεί κάτι η μία τρέχει 

να το πει στην άλλη με γέλιο, 
κέφι και καλή καρδιά. Να γίνει 
συζήτηση εποικοδομητική να 
βγει μια καλή απόφαση, σφαι-
ρική.

Αυτά είναι τα όπλα μας. 
Τώρα σας λέω τα μυστικά της 
επιτυχίας μας. Δε βαριέσαι, ας 
πάει και το παλιάμπελο προ-
κειμένου να πάει ο Σύλλογος 
μπροστά. Όταν ο σύλλογός μας 
«ο Προφήτης Ηλίας» εννοώ, 
δεν πάει καλά εμείς στεναχω-
ριόμαστε. Όχι μόνο εμείς αλλά 
πιστεύω όλοι οι χωριανοί μας. 
Όποιος δεν παρουσιάζεται, δεν 
εργάζεται και δεν συμμετέχει 
στο ΔΣ να βγαίνει έξω. Αφού 
δεν ήρθε να εργαστεί, δεν δεί-
χνει το απαιτούμενο ενδια-
φέρον και την προθυμία, δεν 
μπήκε στο ΔΣ για καλό αλλά 
για αναποδιές. Όποιος δεν ερ-
γάζεται μέσα στο ΔΣ δεν πρέ-
πει να έχει ούτε γνώμη, ούτε 
ψήφο, ούτε κρίση να κρίνει 
αυτούς που παλεύουν. Πρέπει 
να βγαίνει από Δ.Σ. Έξω βρε!!! 
Γιατί μου θυμίζει το συμβού-
λιο των ποντικών. «Για να 
ακούμε τη γάτα» λέει κάποιος 
ποντικός «πρέπει να της κρε-
μάσουμε ένα κουδούνι στο λαι-
μό. Δεν είναι κακή ιδέα» λέει ο 
πρόεδρος «Αλλά ποιος θα κρε-
μάσει το κουδούνι». 

Εύχομαι από καρδιάς καλή 
δουλειά στο ΔΣ του συλλόγου 
«ο Προφήτης Ηλίας» πολλές 
επιτυχίες σε κάθε τομέα και 
να πάνε τον Σύλλογο όσο πιο 
ψηλά γίνεται αλλιώς δεν με ξα-
ναβλέπουν… Σκασίλα μου θα 
πείτε… και δική μου θα σας 
πω τότε και ‘γω.

 Με τις ευχές μου, 
Κική Γεωργαντά 

Κόρη του Μήτσου του καφετζή   

Οι Εκλογές στις 2-11-2008

ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ

Γράφει ο ΛΕΩΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

…KΑΙ ΚΑΛΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ……
Να κάνουμε αυτοκριτική! Να 

μην του χαριζόμαστε. Να μην 
φοβόμαστε. Να τον ελέγχουμε 
και να τον ρωτάμε: είπες ψέμα-
τα; Αδίκησες άνθρωπο; Εσυκο-
φάντησες; Είχες κρίση σωστή; 
Επίκρανες κάποιον; Πήρες άδι-
κα κομμάτι από τον ιδρώτα του 
άλλου; Φωλιάζει μέσα σου μί-
σος ή έχθρα; 
Λέγε την αλήθεια! Μην τρέ-

μεις! 
Είναι δύσκολο να το  κάνεις, 

να το παραδεχθείς. Πώς να 
γκρεμίσεις τον εγωισμό σου; 
Εύκολο είναι; Πώς να ειπείς την 
αλήθεια στον καθρέπτη σου; 
Θα σε πιστέψει; Στην κοινω-
νία μοιάζεις για υπόδειγμα. Σε 
δείχνουν με το δάκτυλο. Είσαι 
ο άνθρωπος υπεράνω πάσης 
υποψίας. Είναι, όμως, έτσι; 
Αν έχεις, αν εύρεις την δύ-

ναμη να τι κάνεις, κέρδισες. 
Αν δεν την έχεις, η μισοβολική 
απάντηση – ναι μεν αλλά – δεν 
σε λυτρώνει και δεν ξαλαφρώ-
νεις από το βάρος σου. Και τότε 
ψάχνεις για δικαιολογία. Για 
να μοιραστείς το φορτίο σου. 

Εγώ δεν έφταιξα, ο διάβολος με 
έβαλε και η ώρα η κακή. Λά-
θος έκανες! Ούτε ο διάβολος 
σε έβαλε, ούτε η ώρα η κακή. Ο 
κακός ο εαυτός σου σε έβαλε. 
Και ο κακός ο χαρακτήρας σου 
μαζί και ο εγωισμός σου και η 
έλλειψη δύναμης για να γκρεμί-
σεις το ψεύτικο  είδωλό σου και 
να φανεί το πραγματικό πρό-
σωπό σου. 
Δυσκολεύεσαι να  κοιτάξεις 

θαρρετά μέσα σου, στα κατά-
βαθα της ψυχής σου. Να συμπε-
ράνεις! Ναι είμαι άνθρωπος με 
λάθη και με πάθη. Με ατέλειες, 
που ως ένα σημείο, είναι σύμ-
φυτες με την ανθρώπινη φύση. 
Κακό είναι να μην έχεις το θάρ-
ρος και την δύναμη, να το πα-
ραδεχθείς  και την απόφαση, να 
μην το ξανακάνεις. 
Γιατί έτσι, και μόνο έτσι, του 

χρόνου δεν θα είσαι « άγιος». 
Θα έχεις όμως, λιγότερα λάθη, 
λιγότερα πάθη! Κουνάς το κε-
φάλι σου. Έεε; Κατάλαβα, σου 
έκανα την καρδιά περιβόλι. 
Άιντε, καλά Χριστούγεννα και 
…….. καλήν απολογίαν!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ         


