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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	του	Συλλόγου	
είναι:

Λυμπερόπουλος	Δημήτριος	(ιερεύς)	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κουγιούφας	Γεώργιος	 	 					ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τυροβολά	Θεοδώρα	 	 	 					ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δελής	Ηλίας	 	 	 	 					ΤΑΜΙΑΣ
Χαμπηλωμάτη	Αρετή	 	 	 					ΜΕΛΟΣ
Ξενοδημητρόπουλος	Ιωάννης	 					ΜΕΛΟΣ
Δημητρακόπουλος	Παναγιώτης	 					ΜΕΛΟΣ

•	Σας	ενημερώνουμε	ότι	έχει	καθιερωθεί	Βιβλίο	Δω-
ρητών,	όπου	καταγράφεται	κάθε	δωρεά	συμπατριώ-
τη,	ώστε	να	την	γνωρίσουν	οι	μεταγενέστεροι.

•	Όποιος	 επιθυμεί	 την	 δημοσίευση	 άρθρου,	 μπορεί	
να	επικοινωνήσει	με	τον	Σύλλογο	(περιμένουμε...).

•	Παρακαλούμε	να	τακτοποιήσεται	τις	«ξεχασμένες»	
συνδρομές	σας.
Καλούνται	να	εγγραφούν	ως	μέλη	του	Συλλόγου	μας,	
όλοι	οι	Θανιώτες	καθώς	επίσης	και	οι	νέοι	κάτοικοι	
του	Δ.Δ.	Θάνα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το	γέλιο	είναι	υγεία...

Ένας	άνθρωπος	θέλει	να	κάνει	μεταμόσχευση	
εγκεφάλου.	Του	λέει	ο	γιατρός:

-	Υπάρχουν	δύο	εγκέφαλοι	για	μεταμόσχευ-
ση.	Ενός	αρχιτέκτονα	που	στοιχίζει	2.000.000	

δρχ.	και	ένας	πολιτικού	που	στοιχίζει	
50.000.000	δρχ.

-	Μα	γιατί	τόσο	μεγάλη	διαφορά	γιατρέ	μου;
-	Μα	τι	λέτε	τώρα	κύριε!	Σας	φάνηκε	ακριβός	
του	πολιτικού;	Τσάμπα	πράμα	είναι!	Είναι	

τελείως	αχρησιμοποίητος!

  
Μπαίνοντας	στην	κουζίνα	η	μαμά	βλέπει	τον	
Τοτό	με	μια	μυγοσκοτώστρα	στο	χέρι	και	του	

λέει:	-	«Μύγες	κυνηγάς;»
-	«Ναι.».

-	«Σκότωσες	καμία.».
-	«Αμέ	δύο	αρσενικές	και	δύο	θηλυκές.».

-	«Και	πως	τις	ξεχωρίζεις.».
-	«Οι	αρσενικές	ήταν	πάνω	στο	μπουκάλι	της	
μπύρας	και	οι	θηλυκές	στο	τηλέφωνο.».

Μια	μέρα	ένας	Έλληνας	υπουργός	εξωτερικών	πάει	
στην	Αμερική	να	επισκεφτεί	τον	συνάδελφο	του	

Αμερικάνο	υπουργό	εξωτερικών.
Όταν	μπήκε	μέσα	στο	σπίτι	το	σπίτι	του	προκάλεσε	

μεγάλο	θαυμασμό	και	του	λέει:
-	Καλά	ρε	που	βρήκες	τόσα	λεφτά	και	έχτισες	αυτό	

το	παλάτι.	Το	σπίτι	σου	είναι	τεράστιο.
Τότε	του	απαντάει	ο	Αμερικάνος:

-	Βλέπεις	αυτή	την	γέφυρα	εκεί	στο	ποτάμι;
-	Ναι,	απαντάει	ο	Έλληνας!
-	Το	10%	βρίσκετε	εδώ	μέσα!!

Μετά	από	2	χρόνια	ο	Αμερικάνος	υπουργός	εξωτε-
ρικών	επισκέπτεται	τον	Έλληνα	υπουργό	εξωτερι-

κών.
Ο	Αμερικάνος	μόλις	μπαίνει	μέσα	βλέπει	το	τερά-
στιο	και	μεγαλύτερο	σπίτι	από	το	δικό	του	του	λέει:
-	Καλά	ρε	που	βρήκες	τόσα	λεφτά	και	έχτισες	αυτό	

το	παλάτι.
Το	σπίτι	σου	είναι	τεράστιο.

-	Βλέπεις	αυτή	την	γέφυρα	εκεί	στο	ποτάμι;
-	Όχι!!!!,	απαντά	ο	Αμερικάνος!!
-	Ε!	Το	100%	βρίσκεται	εδώ	μέσα!
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Στις	20/1/08	ο	πολιτιστικός	μας	Σύλλογος	έκοψε	
την	Πρωτοχρονιάτικη	πίττα	του,	σε	μια	κατάμεστη	
αίθουσα,	με	πολλά	σπιτικά	γλυκά	πάνω	στα	τρα-
πέζια	και	ένα	φιλικό	περιβάλλον.	Την	εκδήλωση	
τίμησαν	ο	κ.	Πέτρος	Τατούλης,	ο	κ.	Ηλίας	Χαλκιάς	
εκπρόσωπος	του	Δήμου	Τρίπολης,	ο		κ.	Λαμπρό-
πουλος	τέως	Περιφερειάρχης,	η	Ομάδα	διάσωσης	
κ.α.	Ο	Σύλλογος	συγχαίρει	όλους	τους	κατοίκους	
που	αγκαλιάζουν	και	ενδιαφέρονται	για	τον	τόπο	
τους.	Ο	πρόεδρος	Πατέρας	Δημήτριος,	αφού	ευ-
χαρίστησε	 τους	 προσκεκλημένους	 κι	 έκαμε	 μια	
σύντομη	 αναφορά	 στα	 προηγούμενα	 διοικητικά	
συμβούλια,	άδραξε	την	ευκαιρία	και	με	το	βαθύ	
καπέλο	 του	 μας	 «έψαλλε»	 τα	 κάλαντα,	 θυμίζο-
ντας	τα	παιδικά	μας	χρόνια.	Το	φλουρί	το	κέρδισε	
η	κυρία	Κούλα	Λαδά.	Ευχόμαστε	ΚΑΛΗ	ΧΡΟΝΙΑ,	
υγεία	κι	ευτυχία	σ’	όλο	τον	κόσμο.

Ο	αποκριάτικος	χορός	μας	πραγματοποιήθηκε	την	
1/3/08	στην	πανέμορφη	αίθουσα	του	χωριού	μας.	
Χορός,	 ζωντανή	 μουσική,	 χαρτοπόλεμος,	 πολύ-
χρωμες	κορδέλες,	χαρούμενη	ατμόσφαιρα,	συνέ-
θεσαν	μια	μαγική	βραδιά.	Ο	μικρός	Σταμάτης	μας	
ταξίδεψε	με	την	εξαίσια	φωνή	
του	 καθώς	 και	 το	 «πιο	 μικρό	
παιδί»	της	βραδιάς	ο	κ.	Μαυρα-
γάνης	μας	θύμισε	παλιές	καλές	
εποχές.	 Κληρώθηκαν	 πλούσια	
δώρα	και	όλοι	ευχηθήκαμε	και	
του	χρόνου	με	υγεία	να	αντα-
μώσουμε	 ξανά.	 Ο	 Σύλλογος	
ευχαριστεί	 θερμά	 όλους	 τους	
συγχωριανούς	που	τίμησαν	με	
την	 παρουσία	 τους	 την	 εκδή-
λωση	αυτή.

Ο	 πολιτιστικός	 μας	 Σύλλογος	
στην	προσπάθειά	του	ν’	αγκα-
λιάσει	 τους	 νέους	 κατοίκους	
του	 Δημοτικού	 Διαμερίσματος	
Θάνα,	 όρισε	 συνάντηση	 γνω-
ριμίας	 στις	 17-3-08	 στο	 πολι-
τιστικό	 του	 κέντρο.	 Αρκετοί	
ανταποκρίθηκαν	της	προσκλή-
σεως	 και	 συζητήθηκαν	 πολλά	
και	 ενδιαφέροντα	 θέματα.	 Η	
προσπάθεια	 θα	 συνεχιστεί	 και	
στο	μέλλον	πάντα	με	καλή	πί-
στη	 και	 αγαθή	 προαίρεση.	 Ο	
Σύλλογος	θα	είναι	πάντα	δίπλα	
σας	και	θα	στηρίζει	κάθε	προ-
σπάθεια	προς	τη	σωστή	κατεύ-
θυνση

Η	γενική	συνέλευση	πραγματοποιήθηκε	στις	6-4-
08.	Θέματα:	Απολογισμός	πεπραγμένων	περασμέ-
νου	έτους,	έγκριση	από	την	εφορευτική	επιτροπή	
και	 τα	 μέλη	 των	 οικονομικών,	 αναφορά	 δωρη-
τών	 προς	 το	 Σύλλογο	 κ.α.	 Επικροτήθηκαν	 όλες	
οι	ενέργειες	του	Συλλόγου,	εγκρίθηκε		ομόφωνα	
η	οικονομική	διαχείριση	και	 τέλος	δόθηκε	ο	λό-
γος	στα	μέλη	να	εκφράσουν	προτάσεις,	απορίες,	
ή	διαφωνίες.	Τέθηκε	το	θέμα	του	Νεκροταφείου,	
το	οποίο	είναι	ένα	έργο	που	πρέπει	να	ολοκληρω-
θεί	 το	 συντομότερο.	 Προς	 μεγάλη	 απογοήτευση		
όλων	ήταν	ο	πολύ	χαμηλός	προϋπολογισμός	για	
το	 χωριό	 μας	 μόλις	 25.000	 ευρώ,	 αν	 δεν	 κάνω	
λάθος.	Με	τόσα	λίγα	χρήματα	δυστυχώς	δεν	μπο-
ρούμε	να	κάνουμε	και	πολλά	πράγματα.	Φυσικά	
το	θέμα	αυτό	το	χειρίζεται	το	τοπικό	συμβούλιο,	η	
στήλη	απλώς	το	επισημαίνει…Ευχάριστη	έκπληξη	
ήταν	η	παρουσία	ορισμένων	νέων	κατοίκων	που	
όπως	φαίνεται	θα	δώσουν	μια	νέα	δυναμική	στα	
πράγματα.	Ένα	άλλο	θέμα	που	συζητήθηκε	ήταν	
και	η	διαχείριση	των	υδάτινων	πόρων	της	λίμνης	
Τάκας.	Το	χωριό	μας	πρέπει	δυναμικά	να	διεκδική-
σει	μέρος	νερού,	αφού	αρκετά	κανάλια	περνούν	
από	τα	εδάφη	του.	Για	όλα	αυτά	και	τόσα	άλλα,	
πρέπει	ν’	αγωνιστούμε,	αλλιώς	θα	«ξεχαστούμε».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008

ΚΟΠΗ	ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ	ΠΙΤΑΣ
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ	ΧΟΡΟΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ	
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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11 ΜΑΪΟΥ 2008:  «Η ΜΗΤΕΡΑ»

Ό
ταν ο Θεός εδημιούργησε τον κόσμο, διαπίστω-
σε ότι «τα πάντα» ήταν «καλά λίαν». Το «καλά» 
σημαίνει ότι ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον 
οποίο τα έπλασε, είχαν πορεία θεωτική. Ωστό-

σο, βλέποντας στον άνθρωπο, διαπιστώνει ότι κάτι έλειπε: 
«ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον». Το κακό εδώ ήταν η 
έλλειψη, η μοναξιά. Γι΄ αυτό έπλασε τη γυναίκα κατ΄ αρχήν 
ως νεαρή κόρη και σύζυγο με γλυκύτητα και πλούτο συναι-
σθημάτων και έπειτα ως μητέρα, από τη στιγμή δηλ. που 
στα σπλάχνα της τρέφει και δημιουργεί τη νέα ύπαρξη, το 
παιδί της.

Τη στιγμή, λοιπόν, της δημιουργίας, την έκτη μέρα, εμφανί-
στηκε ο πιο αγαπημένος άγγελος του Θεού και είπε: 
-Εργαστήκατε πολύ, Κύριε, και παιδεύεστε μ΄ αυτό το δη-
μιούργημα. Κοιτάξτε! Φιλί ειδικό, που θεραπεύει όλες τις 
αρρώστιες, έξι ζευγάρια χέρια για να μαγειρεύει, να πλένει, 
να σιδερώνει, να φροντίζει, να ελέγχει, να καθαρίζει. Δε θα 
δουλέψει αυτό το πρότυπο.

-Το πρόβλημα δεν είναι τα χέρια, αντέτεινε ο Θεός. Εί-
ναι τα τρία ζευγάρια μάτια που χρειάστηκε να βάλω: 
ένα για να βλέπει το παιδί της πίσω από κλειστές πόρ-
τες και να το προστατεύει από ανοιχτά παράθυρα, ένα 
άλλο για να το κοιτάζει με αυστηρότητα όταν πρέπει να                                                                           
του μάθει κάτι ουσιώδες και το τρίτο για να του δείχνει διαρ-
κώς τρυφερότητα και αγάπη, όση δουλειά κι αν έχει εκείνη!
- Κύριε, είπε, ο άγγελος αγγίζοντας ευγενικά το μανίκι του, 
«Ξεκουραστείτε τώρα. Αύριο είναι άλλη μέρα»
-Δεν μπορώ, είπε ο Θεός. Είμαι πολύ κοντά στο να δημι-
ουργήσω κάτι που μοιάζει τόσο πολύ με μένα. Ήδη έχω 
προσθέσει ένα μηχανισμό αυτοθεραπείας, γιατί όχι μόνο δε 
θα έχει χρόνο να αρρωσταίνει αλλά θα πρέπει μόνη της να 
θεραπεύει το εαυτό της. Επίσης θα πρέπει να ασχολείται με 
το σύζυγό της, με τα παιδιά με το σπίτι.
-Νομίζω ότι πρέπει να ξεκουραστείτε λίγο, Κύριε, είπε ο άγ-
γελος. Και να επιστρέψετε στο κλασικό πρότυπο με τα δύο 
χέρια, τα δύο μάτια κ.λπ.
Ο Θεός συμφώνησε τελικά με τον άγγελο. Αφού ξεκουρά-
στηκε, μεταμόρφωσε τη μητέρα σε κανονική γυναίκα. Εξο-
μολογήθηκε όμως στον άγγελο.
-Χρειάστηκε να της δώσω μια τόσο δυνατή θέληση, ώστε 
να νομίζει ότι θα έχει έξη χέρια, τρία ζευγάρια μάτια και ικα-
νότητα αυτοθεραπείας. Αλλιώς δε θα καταφέρει να εκπλη-
ρώσει το καθήκον της.
Ο άγγελος περιτριγύρισε το μοντέλο της μητέρας πολύ 
αργά, 
- είναι πολύ απαλή  αναστέναξε,
- αλλά και πολύ σκληρή, είπε ο Θεός με έμφαση, δεν μπο-
ρείς να φανταστείς τι μπορεί να κάνει ή τι μπορεί να αντέξει 
μια μητέρα.
- Μπορεί να σκέπτεται ρώτησε ο άγγελος. 
- Όχι μόνο σκέφτεται, αλλά μπορεί να λογικεύει και να συμ-
βιβάζει, είπε ο Δημιουργός.
Ο άγγελος περιεργάστηκε τη μητέρα από κοντά. Κατά τη 
γνώμη του, αυτή τη φορά ο Θεός είχε πετύχει. Όμως όταν 
άγγιξε με το δάχτυλό του το μάγουλό της, 
- Εδώ υπάρχει διαρροή, είπε ξαφνιασμένος, αναρωτιέμαι, 
Κύριε, μήπως βάλατε ξανά υπερβολικά πολλά πράγματα σ΄ 
αυτό το πρότυπο μητέρας. 
- Δεν είναι διαρροή, είπε ο Θεός, αυτό ονομάζεται δάκρυ. 
- Και σε τι χρησιμεύει; 

- Για να δείχνει χαρά, λύπη, απογοήτευση, πόνο, θυμό, εν-
θουσιασμό. Μοναξιά και υπερηφάνεια.
- Κύριε, είστε μεγαλοφυϊα! αναφώνησε ο άγγελος. Ακριβώς 
αυτό ήταν που έλειπε για να συμπληρωθεί το πρότυπο!
Ο Θεός όμως πρόσθεσε με ύφος μελαγχολικό:
- Δεν το έβαλα εγώ. Όταν συναρμολόγησα όλα τα μέρη, το 
δάκρυ εμφανίστηκε από μόνο του.

Ο άγγελος συγχάρηκε πάλι τον Παντοδύναμο κι έτσι δημι-
ουργήθηκαν οι μητέρες, αυτά τα θεϊκά πλάσματα, στη θερ-
μή αγκαλιά των οποίων βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή 
της ύπαρξής μας. Στην μητέρα βρήκαμε την πρώτη δύναμη 
για τη διατήρησή μας στη ζωή. Αυτήν γνωρίσαμε ασπίδα 
στους ατελείωτους κινδύνους που καραδοκούν για τη βι-
ολογική μας εξόντωση. Αυτή νανούρισε γεμάτη αγάπη και 
ελπίδα το νεογέννητο μωρό της, όπως θα διαπιστώσουμε 
στα νανουρίσματα της  Σαβινας  Γιαννάτου.

Koιμήσου αγγελούδι μου, παιδί μου νάνι, νάνι
Να μεγαλώσεις γρήγορα σαν το ψηλό πλατάνι.

Να γίνεις άντρας στο κορμί και στο μυαλό
Για να’  σαι πάντα μες στο δρόμο τον καλό.

          
          Κοιμήσου αγγελούδι μου

          Γλυκά με το τραγούδι μου.

Κοιμήσου περιστέρι μου να γίνεις σαν ατσάλι
Να γίνει κι η καρδούλα σου σαν του Χριστού  μεγάλη.

Για να μην πεις μες στη ζωή σου “ δεν μπορώ”
κι αν πρέπει ακόμη να σηκώσεις και σταυρό.

          Κοιμήσου αγγελούδι μου         
          Γλυκά με το τραγούδι μου .

Από αυτήν, τη μάνα,  διδαχτήκαμε να ψελλίζουμε τις πρώ-
τες λέξεις. Κι αργότερα σ΄ αυτήν θα καταφύγουμε για τις 
πρώτες μας ανάγκες, που είναι τόσο πολλές, ενώ η αδυνα-
μία μας είναι ακόμα τόσο μεγάλη. Εκεί θα βρούμε στήριγμα, 
παρηγοριά, λιμάνι σωτηρίας. Αυτή θα μας δώσει ελπίδα θα 
μας ενθαρρύνει, θα μας ενδυναμώσει, θα  μας στηρίξει, θ΄ 
αναπληρώσει τις ελλείψεις μας, θα διορθώσει τα σφάλματά 
μας, θα μας κατευθύνει σταθερά προς ένα δρόμο, προς ένα 
σκοπό, προς μιαν  αποστολή.

Και τι δεν έκαμε και τι δε θα μπορούσε να κάνει για μας! 
Θα σκύψει γεμάτη στοργή στην κούνια ή  στο κρεβάτι μας, 
άλλοτε καμαρώνοντας το γέννημα των σπλάχνων της, κι 
άλλοτε ψάχνοντας με το αλάθευτο ένστικτό της ν΄ ανακαλύ-
ψει μήπως και μας χρειάζεται τίποτε, μήπως κάτι μας στενο-
χωρεί. Είμαστε γι΄ αυτήν ολόκληρος ο κόσμος, ο μοναδικός 
σκοπός της ζωής της, η μόνη απαντοχή και προσδοκία της 
ψυχής της.

Τη σχέση μητέρας και παιδιού δίνει ανάγλυφα ο ποιητής 
Γιώργος Θέμελης στο ποίημα του “Γενεαλογία του προσώ-
που”

Το πρόσωπο του παιδιού γεννιέται 
Κάτω από το πρόσωπο της μητέρας.

Επιμέλεια: Αγγελική Σταυροπούλου – Μελέγου
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Το χαμόγελό του κάτω απ΄ το χαμόγελό της,
Σαν κάτω από τη λάμψη μιας λυχνίας.

Η πρώτη ώρα της ψυχής, η πρώτη αυγή.

Πρόσωπο – είδωλο μιας μυστικής
Ομοιότητας, μάτια στα μάτια, 
Χείλη στα χείλη τα γλυπτά, 

Διάφανο πρόσωπο πάνω στο πρόσωπο.

Τρυφερή ανταπόκριση, αντανάκλαση.

Ένας σκυφτός καθρέφτης, π΄ αγρυπνεί, 
Να μη ματώσει η όψη του μωρού, να μη     λερωθεί.

Μην το ματιάξει η θλίψη και χλωμιάσει.

Δεν είναι άλλο φως απ΄ αυτό στα δέντρα, 
Επάνω στα όρη, στα βουνά, 

Στα μάτια που μας κοιτάζουν, στα πορτραίτα, 
Μες στις ζωγραφιστές εικόνες των βιβλίων.

II
Το πρόσωπο της μητέρας ανοίγει, 

πολλαπλασιάζεται.

Τη νύχτα βγαίνει σαν ένας ήλιος
Του Μεσονυκτίου.

Φέγγει στα σκοτεινά δωμάτια
Και στους σιωπηλούς διαδρόμους.

Διώχνει τις σκιές και τα κακά.

-Έξω από μας, έξω στους δρόμους
Ουρλιάζει ο άνεμος, φεύγουν οι λύκοι.

Έξω από μας, έξω από την ψυχή μας- 

Μέσα στον ύπνο η τρυφερή ψυχή, 
Ανάμεσα πουλιά και ζώα, ψάρια ζωντανά, 

γαλήνη και ομορφιά.

Σε ποιο βαθμό η διαμόρφωση κι η προκοπή του παιδιού, ο 
εξοπλισμός του με αγαθές έξεις και αρχές, η όλη του ηθική 
συγκρότηση εξαρτάται από τον τρόπο που άσκησε το έργο 
της αγωγής, συνειδητά ή ανεπαίσθητα, η μητέρα, δεν είναι 
δύσκολο να καταλάβουμε και να εκτιμήσουμε. Οι συνήθειες, 
οι προτιμήσεις της μητέρας γίνονται κατά κανόνα συνήθειες 
και προτιμήσεις του παιδιού. Ωραίο κι ηθικό γι΄ αυτό είναι 
ό,τι η μητέρα λογαριάζει ηθικό κι ωραίο, άσχημο και κακό 
ό,τι κακό και άσχημο για κείνην. Ευτυχισμένα τα παιδιά που 
μεσ’  στην τρυφερή ψυχή τους μητέρες με συνείδηση του 
προορισμού τους ενέγραψαν κι εχάραξαν αγαθές έξεις και 
στάσεις, ευγενείς κλίσεις και επιθυμίες και υψηλά ιδανικά. 
Αλλά και όπου η επίκτητη μόρφωση δεν παρακολουθεί τη 
μητέρα, υπάρχει η έμφυτη αγάπη και η διαίσθηση και το μη-
τρικό φίλτρο, και το ένστικτο που την καθοδηγούν με ασφά-
λεια στο σωστό δρόμο. Η δύναμη της αγάπης της μπορεί 
συχνά να θαυματουργήσει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μητέρες των 
Τριών Ιεραρχών Εμμέλεια, Νόννα και Ανθούσα που με την 
ισχυρή και ευεργετική επιρροή τους διαμόρφωσαν την ηθική 
και τέλεια  προσωπικότητα των παιδιών τους. Πολλοί (σο-
φοί) έχουν αναφερθεί στο ρόλο της μητέρας στη διαμόρφω-

ση  του χαρακτήρα του παιδιού. Η επίδρασή της πάνω στο 
παιδί είναι συνεχής, αδιάπτωτη, αδιάλειπτη. Καλύπτει όλες 
τις ώρες, όλες τις στιγμές του νέου ανθρώπου που ανα-
πτύσσεται  κάτω από την προστατευτική σκιά της. Όπου, 
για κάποιο λόγο, η σκιά  αυτή έλειψε ή ατόνησε ή παραμε-
ρίστηκε ή αγνοήθηκε ή περιφρονήθηκε, πολύ δυσάρεστες 
θα φανερωθούν οι συνέπειες.

Ο μικρασιάτης ποιητής Άγγελος Σημηριώτης στο ποίημα 
του «Μάνες» αναγνωρίζει όχι μόνο την επίδραση, που 
ασκεί η μητέρα στο παιδί αλλά και το μεγαλείο ψυχής που 
τη χαρακτηρίζει.

ΜΑΝΕΣ
Μάνες του ανθρώπου, πως σας νιώθω εντός μου!

          Μακαρισμένα πλάσματα ιερά,
όλη τη θλίψη κρύβετε του κόσμου, 

          κι όλου του κόσμου είσαστε η χαρά.

Απ΄ την Εκάβη κι ως στην Παναγία, 
          οι δοξασμένες σεις κι οι ταπεινές, 

μια προσευχή σ΄ εσάς σαν ευωδία, 
          κι όλες οι σκέψεις να ‘ναι μας αγνές.

Μπρος σας θυμίαμα κι η ψυχή ν΄ ανέβει!
          Ένας Θεός σας κατοικεί κρυφός.

Μακριά από σας, καλές, όλα είναι χλεύη, 
          κι είστε ο πηλός, που πάει να γίνει φως.

Πηγές της ζωής κι αγάπης εσείς γάλα, 
         στα χείλη τα φρυγμένα μου, να πιώ, 
και στην καρδιά μου να δεχτώ τη στάλα

         του δάκρυου σας – άλλο δε θέλω πιο.

Μια μάνα στους ρυθμούς σου, Μούσα, πλάθε
         και κάνε απ΄ τα τραγούδια σου να βγει

να φτερουγίσει τ΄ όνειρο ψηλάθε, 
         και να γενεί ουρανός εδώ στη γη.

Και καθώς περνούν τα χρόνια και το άλλοτε ασθενικό και 
περίφοβο παιδί γίνεται ενήλικας δυνατός και σπουδαίος, και 
πάλι έρχονται στιγμές που η μάνα ξαναπαίρνει τα δικαιώ-
ματά της μέσα στην καρδιά μας. Και ξαναγυρίζουμε κοντά 
της. Σωματικά, αν αυτό είναι κατορθωτό. Ψυχικά, αν η από-
σταση ή ο θάνατος ύψωσαν φραγμό ανάμεσά μας. Στον 
καιρό μιας μεγάλης χαράς κι ακόμα περισσότερο μιας βα-
ριάς λύπης νοιώθουμε την ανάγκη να γυρίσουμε κοντά της, 
ν΄ ακούσουμε μια λέξη παρήγορη, μιαν ενθάρρυνση, μια 
συμβουλή. Η μητρική αγκαλιά είναι πάντα ανοιχτή και μας 
προσμένει θερμή, προστατευτική, ολόχαρη. Τα χάδια της, 
τα λόγια της, τα δάκρυά της μπορούν να χύσουν βάλσαμο 
παρηγοριάς στον πόνο μας, να μας γιατρέψουν. 

Αγαπητοί μου δε χρωστούμε μόνο τη ζωή μας στη μητέρα, 
δεν είναι μόνο η παιδική μας ψυχή υφασμένη με τη δική της, 
παρουσία και φροντίδα, αλλά και ολόκληρη η ψυχή  μας 
αυτή αναζητάει σε κάθε δύσκολη ώρα τη ζωντανή παρη-
γοριά  της αγάπης της που ποτέ δε ζητάει ανταλλάγματα 
ή ανταμοιβή. Η αγάπη της μάνας δεν έχει καμμιά σύγκρι-
ση, ούτε περιορισμούς. Είναι απέραντη σαν τον ουρανό και 
ατελείωτη σαν τη θάλασσα. Ο Απόστολος των Εθνών Παύ-
λος διακήρυξε: «Η μητρική αγάπη είναι μεγαλύτερη από τη 
γνώση, μεγαλύτερη από την ελπίδα και μεγαλύτερη από 
την πίστη».
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Τιμάμε σήμερα αυτή τη μητέρα με την αστείρευτη αγάπη 
που αποτελεί το θησαυρό του κόσμου. Το φως του σπιτιού. 
Αυτήν που ύμνησαν οι ποιητές και συγγραφείς όλου του κό-
σμου, αυτήν που ζωγράφισαν και σμίλεψαν οι καλλιτέχνες.

Και εκείνοι που δεν την γνώρισαν χαρακτηρίζονται σ΄ όλη τη 
ζωή τους από ασίγαστο καημό. Κι εκείνοι που την έχασαν 
παράκαιρα, νιώθουν πως έχασαν κάτι αναντικατάστατο. Η 
προστατευτική σκιά της αγκαλιάζει ανθρώπους και θεούς. 
Ο Ιησούς στην ανθρώπινη υπόστασή του, αν και θεός, από 
μητέρα γεννήθηκε κι αγαπήθηκε, και σ΄ αυτήν στηρίχτηκε 
στα πρώτα βήματά του. Κι αυτήν θυμήθηκε αφήνοντας την 
ύστατη πνοή του λέγοντας: «Γύναι, ιδού ο υιός σου». Και 
προς τον μαθητή που ιδιαίτερα αγαπούσε: «Ιδού η μήτηρ 
σου»! Τα λόγια αυτά του θεανθρώπου και η μέριμνά του γι΄ 
αυτήν πριν κατέβει στον τάφο μας, δίνουν το μέτρο και το 
μέγεθος της αγάπης και του 
σεβασμού που οφείλει να 
δείχνει ο καθένας μας προς 
τη μητέρα.

Γι΄ αυτό συγκεντρωθήκαμε 
σήμερα σ΄ αυτό το χώρο. 
Για να αποδώσουμε την 
τιμή που ταιριάζει στη μητέ-
ρα, σ΄ όλες τις μητέρες του 
κόσμου, σ΄ όποια φυλή κι 
αν ανήκουν, σ΄ όποια χώρα 
κι αν κατοικούν, σ΄ όποια 
κοινωνική τάξη κι αν βρί-
σκονται. Είναι γνωστό ότι η 
δεύτερη Κυριακή του Μάη 
έχει επικρατήσει διεθνώς 
ως η ημέρα εορτής της μη-
τέρας. Όμως δεν αρκεί ένας 
τυπικός εορτασμός για τη 
μητέρα.

Είναι απαραίτητο όλοι να 
βοηθήσουμε στο δύσκολο 
έργο της. Γιατί η μητέρα 
και ιδιαίτερα η εργαζόμενη 
μητέρα, έχει επωμισθεί ένα 
τεράστιο φορτίο, είναι εργα-
ζόμενη και μητέρα, νοικοκυ-
ρά και σύζυγος και τελικά 
υπεύθυνη για την ορθή πο-
ρεία και προκοπή της οικογέ-
νειάς της. Ο ρόλος της έγινε πολυδιάστατος και δύσκολος. 
Η σύγχρονη γυναίκα βρίσκεται πολλές φορές στο δίλημμα 
να επιλέξει ανάμεσα στην εργασία ή τη μητρότητα. Και όταν 
προσπαθεί να τα συνδυάσει και τα δύο συναντάει ανυ-
πέρβλητα εμπόδια, εφόσον η πολιτεία και η κοινωνία δεν 
στέκονται πάντοτε (βοηθοί της) αρωγοί στην προσπάθειά 
της. Τα πρώτα βέβαια βήματα έχουν επιτευχθεί. Χρειάζε-
ται όμως η λήψη και άλλων δραστικών μέτρων με τα οποία 
θα διευκολύνεται στην αποστολή της η εργαζόμενη μητέρα, 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στον πολλαπλό ρόλο, της μά-
νας της σύγχρονης  εποχής.

Η σημερινή μάνα του 21ου αιώνα επιδιώκει την πλήρη και 
φυσιολογική εξέλιξη του παιδιού της. Ενημερώνεται, απευ-
θύνεται σε ειδικούς, εκπαιδεύεται. Μαθαίνει να σέβεται τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες του παιδιού της, αποδέχεται τα 
συναισθήματά του και διδάσκεται από τη συμπεριφορά του. 

Το εμπιστεύεται και το αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια, ευθύ-
τητα και αγάπη. Ξέρει να το ακούει και να μοιράζεται μαζί 
του μικρές και μεγάλες στιγμές. Μπορεί να είναι μια γλυκιά 
μάνα, και ταυτόχρονα επιτυχημένη επαγγελματίας. Δεν κιν-
δυνεύει να χάσει την επαφή της με τα όνειρα και τις ανάγκες 
της. Βρίσκει λειτουργικές λύσεις για την επικοινωνία της με 
το παιδί, οι οποίες δεν είναι εις βάρος της ανάγκης της για 
προσωπικό χρόνο ούτε εις βάρος μιας αυθεντικής και ουσι-
αστικής σχέσης μαζί του.

Η βοήθεια του άνδρα, του συζύγου, στην πραγματοποίηση 
αυτού του σκοπού είναι αποφασιστική. Η δική του συναίνε-
ση, η δική του συζυγία και συντροφιά ενισχύει τη χάρη και 
την ομορφιά ενός μεγάλου αθλήματος. Μια καλή μητέρα εί-
ναι σχεδόν πάντα μια ήρεμη κι ευχαριστημένη γυναίκα από 
τον άνδρα της. Η ειρήνη στην οικογένεια κι η υγιής ανατροφή 

των παιδιών εξαρτάται 
από την ισότιμη συμ-
μετοχή των συζύγων 
στα καθήκοντά τους. Η 
ισορροπία της οικογέ-
νειας προϋποθέτει την 
ισορροπία στις σχέ-
σεις γυναίκα- άνδρα, η 
σωστή ανατροφή των 
παιδιών προϋποθέτει 
την ωριμότητα και το 
αίσθημα ασφαλείας 
των συζύγων, η χαρά 
των παιδιών είναι το 
αποτέλεσμα της χαράς 
των γονιών τους.

Ανάμεσα λοιπόν σ΄ 
όλες τις ευχές της χρο-
νιάς για την ειρήνη, 
πρέπει να προσθέσου-
με τη σημερινή δική 
μας ευχή για την ουσι-
αστική και ανέκκλητη 
ειρήνη των φύλων. Την 
ειρήνη του άντρα και 
της γυναίκας, την από-
δοση του πρέποντος 
σεβασμού στη γυναί-
κα-μητέρα, βρεφοκρα-
τούσα. Την προστασία 

της πολιτείας σ΄ αυτήν 
και στο αποκύημά της. Την προστασία της ζωής.

Ας ενώσουμε κι εμείς τις δικές μας ευχές στη σημερινή γιορ-
τή της μητέρας και μέσα από τα μύχια της ψυχής μας ας της 
ευχηθούμε μια ζωή γεμάτη χαρά και αγάπη και ας τελειώ-
σουμε το ποίημα του Γ. Βερίτη για τη Μάνα, την Γλυκύτατη, 
την Πλατυτέρα
 

 Ομιλία που εκφωνήθηκε από την Αγγ. Σταυροπού-
λου – Μελέγου στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης 
που πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμφιθέας 
«Η Αγία Αικατερίνη», στις 13 Μαϊου 2007, προς τιμήν της 
μητέρας.
                                                                        
                                                                 Σας ευχαριστώ 
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Ένας Άγιος μαζί μας … Επιμέλεια: Κική Σταυροπούλου - Μελέγου

Σ
τις 28 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα, πανηγύριζε το 
εξωκκλήσιο ο Αγ. Γεώργιος, «ο Θανιώτης». Το 
εξωκκλήσιο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο, 
το Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρο.

Ο Άγιος Γεώργιος κα-
ταγόταν από τα μέρη 
της Καππαδοκίας και 
από επιφανές γένος. 
Ήταν χιλίαρχος του 
ρωμαϊκού στρατού. 
Επί Διοκλητιανού, 
πριν αποκεφαλιστεί, 
υποβλήθηκε σε μια 
σειρά από πολλά 
φρικτά βασανιστή-
ρια. Κατά την διάρ-
κεια των βασάνων, 
πολλοί από τους ει-
δωλολάτρες, ακόμη 
και από τους διώκτες 
του και τους δημίους 
του, ασπάστηκαν το 
χριστιανισμό. Το τίμιο 

λείψανο του μεταφέρθηκε από το δούλο του στην κωμόπο-
λη της Παλαιστίνης Λύδδα, πατρίδα της μητέρας του Αγί-
ου. Οι χαρακτηρισμοί «ελευθερωτής των αιχμαλώτων» και 
«υπερασπιστής των πτωχών» αναφέρονται στο γεγονός ότι 
ο Γεώργιος πριν από το μαρτύριο του, όντας κάτοχος και 
απόλυτος κύριος της μεγάλης περιουσίας των γονέων του, 
απελευθέρωσε όλους τους δούλους του και μοίρασε όλα 
τα υπάρχοντά του στους φτωχούς. «Ιατρός ασθενούντων» 
αποκαλείται ο Άγιος, διότι με τη θαυματουργική του χάρη, η 
οποία αιώνες τώρα εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως προς τους 
πιστούς, θεραπεύει παντοειδείς σωματικές και ψυχικές 
ασθένειες. Η ιδιότητά του τέλος, ως γενναίου και τροπαιο-
φόρου αξιωματούχου του ρωμαϊκού στρατού γρήγορα συ-
ντέλεσε, ώστε ο Άγιος να καθιερωθεί ως προστάτης στρα-
τευμάτων, μοναχικών ταγμάτων, βασιλέων και ολόκληρων 
βασιλείων ήδη από τη βυζαντινή εποχή μέχρι και τους νεώ-
τερους χρόνους σε Ανατολή και Δύση γι’ αυτό εγκωμιάζεται 
στο Απολυτίκιο ως «υπέρμαχος βασιλέων».

Πλήθος πιστών τιμώντας την μνήμη του αγίου στις 28 Απρι-
λίου τη Δευτέρα του Πάσχα προσέτρεξαν στο μαγευτικό 
εξωκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου και παρακολούθησαν με 
κατάνυξη τη θεία λειτουργία. Μετά το πέρας της ακολουθί-
ας γνωστοί, φίλοι και συγχωριανοί αντάλλαξαν ευχές για το 
Πάσχα και ευχήθηκαν σ’ όσους γιόρταζαν. Έτσι, δόθηκε σ’ 
όλους η ευκαιρία, όπως κάθε χρόνο, όχι μόνο να επικοινω-
νήσουν με το Θείο και να προσφύγουν με τη σκέψη στον 
άγιο, αλλά και να συναντηθούν με φίλους και γνωστούς, να 
χαρούν την παρουσία τους και να νιώσουν αυτή την ανθρώ-
πινη ζεστασιά, που αποπνέει αυτή η μέρα.

Και σίγουρα θα υπήρξαν και μερικοί που θα θυμήθηκαν το 
«πικ – νικ» που γινόταν κάτω από τα δέντρα με το απλωμέ-
νο τραπεζομάνδηλο κατάχαμα, γεμάτο εκλεκτά εδέσματα, 
όπως, αρνί, τυριά, κόκκινα αυγά, τσουρέκι και γύρω καθι-
σμένο ένα τσούρμο χαρούμενα πρόσωπα που γελούσαν, 
τραγουδούσαν, αστειεύονταν και τέλος χόρευαν με κέφι και 
αφθορμησία.

Ο
ι καιροί είναι δύσκολοι για τις λέξεις και τα κείμε-
να.  Αντίθετα είναι εύκολοι και εύπεπτοι στις εικό-
νες, π.χ. τηλεόραση, περιοδικά λάιφ στάλ κτλ. 
Χάρηκα λιοπόν διπλά που έχω στα χέρια μου 

αυτό το μικρό δελτάτριο - αλλά τεράστιο ως προσπάθεια - 
το οποίο με πολλή δουλειά, κυρίως συλλογική, μπορεί να 
γίνει μια όμορφη έγκυρη εφημερίδα.  Ένα μέσι συγκερα-
σμού απόψεων και διαφορών, καθώε και ανάδειξης, προ-
βολής αιτημάτων και προβλημάτων του χωριού μας.

Κυρίως όμως, να το καταστήσουμε εργαλείο, επαφής και 
επικοινωνίας με τα αδέλφια μας του εξωτερικού αλλά και 
τους εντός Ελλάδας συγχωριανούς μας.  Είναι εφικτό το 
«ΘΑΝΟΡΑΜΑ» να μετουσθωθεί, σε πραγματικό πεδίο πο-
λιτιστικής δάσης, εργαλείο παραγωγής πολιτισμού.  Μπο-
ρεί να μεγαλώσει να ανοιχτεί στα νέα παιδιά να γίνει σχο-
λείο διαπαιδαγώγησης, κίνητρο αγάπης για τη γλώσσα μας 
και την ιστορία μας.

Να διατηρήσει εν ζωή τον ομφάλιο λώρο που συνδέει τα 
παιδιά μας με τη ρίζα τους.  Άνθρωποι που ξέκοψαν από τις 
ρίζες τους έπεσαν στην λήθη και την αφάνεια με συνέπεια 
να χάσουν την ταυτότητά τους, μέσα στο καινούργιο φρού-
το της πολυπολιτισμικότητας και της παγκοσμιοποίησης.

Επειδή είναι το πρώτο μου σημείωμα που φιλοξενείται στην 
εφημερίδα μας, θα ήθελα ως αρχήν, εάν μας ενδιαφέρει η 
ανάπτυξη του εντύπου που κρατάμε στα χέρια μας να κα-
ταθέσω μια άποψη πρόταση.

Κατ’ αρχήν να συγκροτηθεί μια μικρή συντακτική • 
ομάδα [επαναλαμβάνω ότι η εφημερίδα πρωτί-
στως είναι συλλογική δουλειά και προσπάθεια].
Να καθιερωθεί μια μικρή συμβολική συνδρομή.• 
Να καταβληθεί προσπάθεια εγγραφής συνδρομη-• 
τών.
Να κάνουμε κατανοητό στους επαγγελματίες συ-• 
μπατριώτες μας ότι είναι προς όφελός τους, οι δια-
φημιστικές καταχωρήσεις στην εφημερίδα μας.
Και τέλος να ζητηθούν συνεργασίες από όσο δυνα-• 
τόν περισσότερους συμπατριώτες και από αυτούς 
ακόμη του εξωτερικού, θα έχουν και μνήμες να με-
ταφέρουν αλλά και η σημερινή τους ζωή και δράση 
μας ενδιαφέρουν.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Βασίλης Αλεβίζος

Μέλος Τοπικού Συμβουλίου Θάνα

Και τότε και τώρα νιώθει κανείς, όταν καταφέρει να απομα-
κρύνει από μέσα του τα μίση και τα πάθη, ότι και ο άγιος 
γιορτάζει μαζί του αυτές τις στιγμές, γίνεται ένα με τους πα-
νηγυριώτες, χαίρεται μαζί τους, τους δίνει την ευλογία του 
και τους προστατεύει για ένα ολόκληρο χρόνο, μέχρι και 
πάλι την επόμενη χρονιά, την ίδια μέρα, να συναντηθούν 
όλοι μαζί, σε μια προσπάθεια εξανθρωπισμού, εσωτερικής 
αλλαγής προς το καλύτερο, ψυχικής ανάτασης και ανθρώ-
πινης γνήσιας επαφής.

Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένα σ’ όσους/ες γιόρταζαν, με 
υγεία, επιτυχίες και καλές επιλογές στη ζωή τους.
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ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Επιμέλεια: Παν. Xρ. Λαμπρόπουλος, 31-3-2008

Ε
χει	κατ’	επανάληψη	λεχθεί	από	την	Κυβέρνηση	
ότι	το	80%	του	4ου	Κοινοτικού	Πλαισίου	Στή-
ριξης	της	χώρας	2007	έως	2013	θα	διατεθεί	σε	
αναπτυξιακά	έργα	της	Περιφέρειας.

Σε	ότι	αφορά	την	Αρκαδία	και	γενικότερα	την	Κεντρι-
κή	και	Νότιο	
Πελοπόννη-
σο	 το	 ση-
μαντικότερο	
έργο	 που	
ήδη	 έχει	
ενταχθεί	στο	
ανωτέρω	4ο	
ΚΠΣ	 είναι	 ο	
αυτοκ ι νη -
τ ό δ ρ ο μ ο ς	
Κορίνθου-
Τριπόλεως-
Καλαμάτας	

με	 τους	 δυο	 πρόσθετους	 κλάδους	Λεύκτρο	 –	 Σπάρτη	
και	Τσακώνα	–	Καλό	Νερό	ώστε	η	προβλεπόμενη	αξι-
οποίηση	 του	 λιμένος	 Καλαμάτας	 και	 η	 εμπορική	 και	
κυρίως	 τουριστική	κίνηση	 των	δυτικών	παραλίων	 της	
Πελοποννήσου	 ιδιαίτερα	 δε	 της	Αρχαίας	Ολυμπίας	 να	
έχει	τη	θετική	της	επίδραση	και	στην	Αρκαδία	η	οποία	
δυστυχώς	 παρουσιά-
ζει	μεταπολεμικά	ση-
μαντική	 μείωση	 του	
πληθυσμού	 και	 της	
οικονομικής	της	ανά-
πτυξης	λόγω	της	σχε-
δόν	πλήρους	εγκατά-
λειψης	της		αγροτικής	
καλλιέργειας	 και	 της	
κτηνοτροφίας	 με	
μόνη	 θετική	 ένδειξη	
την	 μερική	 ανάπτυ-
ξη	 του	 χειμερινού	
κυρίως	 τουρισμού	
στον	 άξονα	 Κάψια-
Βυτίνα-Δημητσάνα-
Στεμνίτσα,	 όπου	
κυρίως	 η	 ιδιωτική	
πρωτοβουλία	παρου-
σιάζει	 μια	 αξιόλογη	
και	 σύγχρονη	 ανά-
πτυξη	 για	 την	 εξυ-
πηρέτηση	 των	 του-
ριστών,	 η	 σημαντική	
αύξηση	 των	 οποίων	 οφείλεται	 στον	 αυτοκινητόδρομο		
Κορίνθου-Τριπόλεως	 που	 μείωσε	 στο	 ήμισυ	 το	 χρόνο	
διαδρομής	από	Αθήνα	και	κυρίως	την	ασφάλεια	μετά-
βασης	των	οχημάτων.

Το	ως	άνω	σημαντικό	 έργο	οδοποιϊας	ανετέθη	σε	μια	
μεγάλη	κατασκευαστική	εταιρεία	με	τη	μέθοδο	της	συγ-
χρηματοδότησης	και	περιλαμβάνει	την	διάνοιξη	της	δεύ-
τερης	σήραγγας	Αρτεμησίου,	δυο	μικρότερες	σήραγγες	
στο	τμήμα	της	Αργολίδας	προς	βελτίωση	της	οριζοντιο-
γραφίας	του	αυτοκινητοδρόμου,	την	ανακατασκευή	του	
ασφαλτικού	τάπητος	Κορίνθου-Τριπόλεως,	τη	σήραγγα	
Καλογερικού,	την	αποκατάσταση	του	δρόμου	Παραδεί-
σια	–	Τσακώνα	που	προ	τριετίας	υπέστη	ο	νέος	δρόμος	

κατολίσθηση	και	την	ολοκλήρωση	των	τμημάτων	Τρί-
πολη-Καλαμάτα,	Λεύκτρο-Σπάρτη	και	Τσακώνα	–	Καλό	
Νερό	με	πρόβλεψη	περαιώσεως	του	όλου	έργου	μέχρι	
το	2013	ήτοι	περίπου	σε	πέντε	χρόνια	από	σήμερα.	
Πρέπει	να	τονισθεί	όμως	ότι	το	δυσκολότερο	και	πλέ-
ον	επικίνδυνο	τμήμα	του	υφισταμένου	δρόμου	είναι	οι	
στροφές	 της	 Μεγαλοπόλεως	 ήτοι	 από	 το	 20ο	 έως	 το	
32ο	 χλμ	 του	 τμήματος	 Τρίπολη-Καλαμάτα	 από	 όπου	
διέρχεται	όλη	η	κίνηση	του	Νομού	Μεσσηνίας	και	 επί	
πλέον	 η	 βεβαρυμένη	 κυκλοφορία	 λόγω	 του	 Ηλεκτρι-
κού	Σταθμού	της	Μεγαλόπολης.	Είναι	γεγονός	ότι	εάν	
κανείς	βρεθεί	πίσω	από	μια	νταλίκα	της	ΔΕΗ	υποχρε-
ωτικά	σε	όλο	το	ανωτέρω	τμήμα	δεν	θα	βρεθεί	τμήμα	
να	ξεπεράσει	το	προηγούμενο	βαρύ	όχημα	και	με	μέση	
ταχύτητα	20	έως	30	χλμ/ώρα	θα	διανύσει	όλο	το	ανω-
τέρω	διάστημα	με	τις	γνωστές	συνέπειες	της	χρονικής	
καθυστέρησης	αλλά	και	του	κινδύνου	ατυχήματος	όταν	
πολλοί	παραβλέπουν	τον	κίνδυνο	και	προσπαθούν	να	
προσπεράσουν	ανεπιτυχώς.

Γίνεται	ήδη	η	ανωτέρω	αναφορά		διότι	είναι	γνωστόν	
ότι	η	σήραγγα	Ραψομάτη	μήκους	1.600μ	περίπου	έχει	
διανοιγεί	από	πενταετίας	περίπου	και	απομένουν	οι	δυο	
προσβάσεις	εισόδου	–	εξόδου	από	το	υφιστάμενο	Εθνι-
κό	δίκτυο	ώστε	όλη	η	κυκλοφορία	προς	Μεγαλόπολη	
και	Μεσσηνία	να	παρακάμψει	τις	πιο	πάνω	στροφές	και	
με	 ασφάλεια	 και	 ταχύτητα	 να	 συνεχίσει	 τη	 διαδρομή	

του	 είτε	 προς	 ΔΕΗ	
Μεγαλόπολης	 είτε	
προς	 Καλαμάτα	 και	
Κυπαρισσία,	 έως	
ότου	 στη	 πενταε-
τία	 ολοκληρωθεί	 ο	
αυτοκινητόδρομος	
και	 παραδοθεί	 στη	
χρήση	 της	 εμπορι-
κής	 και	 τουριστι-
κής	 κινήσεως	 της	
Πελοποννήσου	 που	
άμεσα	 αφορά	 την	
Αρκαδία	 και	 ιδιαί-
τερα	 τη	 Τρίπολη.	
Και	 περιέργως	 ενώ	
άρχισαν	 τα	 έργα	
του	 μεγάλου	 αυτού	
αναπτυξιακού	έργου	
δεν	προηγούνται	τα	
πιο	 πάνω	 τμήματα	
που	 χαρακτηρίζο-
νται	 αμέσου	προτε-
ραιότητος	 αλλά	 ξε-

κίνησαν	οι	σήραγγες	Αρτεμησίου	και	Αργολίδος,	όπου	
και	σήμερα	η	κυκλοφορία	δεν	παρουσιάζει	προβλήματα	
ταχύτητος	ή	κινδύνου.

Ισως	 μια	 υπόδειξη	 προς	 τις	 αρμόδιες	 υπηρεσίες	 του	
ΥΠΕΧΩΔΕ	 από	 την	 Περιφέρεια	 Πελοποννήσου	 και	 τις	
Νομαρχίες	Αρκαδίας	και	Μεσσηνίας,	που	άμεσα	επηρεά-
ζονται	από	τη	δυσλειτουργία	του	αναφερόμενου	τμήμα-
τος,	να	οδηγήσει	στην	επίσπευση	ή	την	προτεραιότητα	
κατασκευής	των	προσβάσεων	της	σήραγγας	Ραψομάτη	
παράλληλα	προς	τον	προγραμματισμό	κατασκευής	του	
όλου	έργου.
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Σ
πίλους,	δηλ.	ελιές	άλλος	λίγο,	άλλος	πολύ,	
όλοι	έχουμε	στο	δέρμα	μας.	Το	θέμα	μου	
στο	 πολύ	 σύντομο	 αυτό	 άρθρο	 μου,	 εί-
ναι	το	πως	θα	καταλάβουμε	ποιες	από	τις	

ελιές	αυτές,	είναι	ύποπτες	και	αν	θα	πρέπει	να	τις	
αφαιρούμε	ή	όχι.	
 
Οι	καρκίνοι	του	δέρματος	είναι	ένα	θέμα	που	τα	
τελευταία	χρόνια	έχει	αρχίσει	να	εμφανίζεται	πολύ	
συχνά,	όχι	μόνο	σε	άρθρα	του	επιστημονικού	τύ-
που,	 αλλά	 και	 στα	 περιοδικά	 ποικίλης	 ύλης	 και	
στον	ημερήσιο	τύπο.	Ο	λόγος	είναι	η	μεγάλη	αύ-

ξηση	 της	 συχνό-
τητας	 εμφάνισής	
του,	η	οποία	εξη-
γήθηκε	 εν	 μέρει	
με	 την	καταστρο-
φή	της	στοιβάδας	
του	όζοντος,	αλλά	
κατά	 βάση	 παρα-
μένουν	 πολλές	
απορίες	ακόμα.

Πριν	 όμως	 προ-
χωρήσω,	ας	διευ-
κρινιστεί	ποιοί	είναι	

τέλος	πάντων	οι	καρκίνοι	του	δέρματος	και	ποιός	
είναι	ο	πιο	επικίνδυνος.	Τρεις	είναι	οι	κυριότεροι	
τύποι	καρκίνου	που	απασχολούν	τους	δερματολό-
γους	:	το	Βασικοκυτταρικό	καρκίνωμα,	το	Ακαν-
θοκυτταρικό	καρκίνωμα	και	το	Μελάνωμα.	Η	σει-
ρά	αυτή	με	την	οποία	τους	αναφέρω,	είναι	και	η	
κατάταξή	 τους	 με	 κριτήριο	 την	 κακοήθεια.	 Έτσι	
ενώ	 οι	 δύο	 πρώτοι	 σπανιότατα	 δίνουν	 μεταστά-
σεις	και	μια	απλή	επέμβαση	αρκεί	για	την	πλήρη	
θεραπεία	τους,	το	Μελάνωμα	είναι	ένας	από	τους	
κακοηθέστερους	 όγκους	 που	 μπορεί	 να	 εμφανι-
στούν	στον	άνθρωπο.	Το	Μελάνωμα	λοιπόν	φο-
βόμαστε	περισσότερο	και	αυτός	είναι	ο	καρκίνος	
του	δέρματος	που	αναφέρεται	στον	τίτλο.

Κατ΄	αρχάς,	ας	δούμε	ποιοι	από	μας	κινδυνεύου-
με	περισσότερο	(	στην	παρένθεση	είναι	ο	σχετικός	
κίνδυνος	)	:	

Αυτοί που έχουν κόκκινα μαλλιά από την 1. 
ηλικία των 5 ετών (3)

ΘΕΜΑΤΑ
 ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΙΛΟΙ (“Ελιές”) ΤΟΥ ΔΕΡ-
ΜΑΤΟΣ : ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙ-

ΝΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.

Αυτοί που έπαθαν σοβαρό ηλιακό έγκαυ-2. 
μα σε ηλικία μικρότερη των 15 (2,7)
Αυτοί που έχουν τάση για να βγάζουν φα-3. 
κίδες (1,9)
Όταν στο ιστορικό αναφέρονται πολλά 4. 
θαλάσσια μπάνια (1,6)
Αυτοί που καίγονται  στον ήλιο πιο εύκο-5. 
λα (1,4)

Οι	ελιές	του	δέρματος	έχουν	ορισμένα	χαρακτη-
ριστικά	 που	 κι	 αυτά	 μας	 προειδοποιούν	 για	 τον	
κίνδυνο.	 Έτσι	 αν	 	 στο	 σύνολό	 τους	 είναι	 πάνω	
από	 50,	 αν	 αυτές	
στον	κορμό	έχουν	
ανώμαλη	 περιφέ-
ρεια	και	το	χρώμα	
στην	 επιφάνειά	
τους	 δεν	 είναι	
ομοιόμορφα	 κα-
τανεμημένο,	 τότε	
μια	 εξέταση	 από	
Δερματολόγο	 εί-
ναι	επιβεβλημένη.

Τέλος,	 μεγάλη	
προσοχή	θα	πρέπει	
να	δίνουμε	στα	παρακάτω	ενοχλήματα	και	χαρα-
κτηριστικά.	Κάθε	ένα	από	αυτά,	θα	πρέπει	να	μας	
οδηγεί	κατ΄	ευθείαν	στον	Δερματολόγο	:

Αλλαγή στο μέγεθος ή ολοφάνερη διό-1. 
γκωση μιας πρωτοεμφανιζόμενης ελιάς.
Ασυμμετρία στη βλάβη και ανώμαλη πε-2. 
ριφέρεια μιας πρωτοεμφανιζόμενης ελιάς 
ή εμφάνιση του χαρακτηριστικού αυτού 
σε μια παλιά.
Όχι ομοιομορφία στο χρώμα της ελιάς. 3. 
Ύπαρξη σκιών καφέ και μαύρου χρώμα-
τος σε μια παλιά ή σε μια πρωτοεμφανι-
ζόμενη βλάβη.
Μεγάλη διάμετρος, πάνω από 7 χιλιοστά 4. 
μιας ελιάς.
Φλεγμονή της βλάβης (πόνος, πρήξιμο).5. 
Εκροή ορού από την ελιά ή αιμορραγία.6. 
Αλλαγή στην αίσθηση (φαγούρα, πόνος, 7. 
τσιμπήματα).

Κωνσταντίνου	Δ.	Βέρρου
Δερματολόγου	-	Αφροδισιολόγου
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Αγαπητοί	φίλοι	και	φίλες,	Χρόνια	Πολλά	και	Χρι-
στός	Ανέστη!

Οι	Άγιες	μέρες	του	Πάσχα	πέρασαν	και	όλοι	ετοι-
μαζόμαστε	 να	 επιστρέψουμε	 στο	 συνηθισμένο	
τρόπο	 ζωής	 μας.	 Η	 πατροπαράδοτη	 μαγειρίτσα,	
το	αρνάκι	στη	σούβλα,	το	γευστικότατο	κοκορέ-
τσι,	 τα	 αυγά	 και	 τα	 κουλουράκια,	 τα	 τσουρέκια	
της	γιαγιάς,	η	παραδοσιακή	γαλόπιτα	–	με	ή	χω-
ρίς	 δυόσμο-	 ,	 η	 κουλούρα	 του	 Πάσχα	 και	 τόσα	
άλλα	παραδοσιακά	εδέσματα	ανήκουν	ανέκκλητα	
στο	παρελθόν.	Και	μεις	καλούμεθα	να	τα	διατη-
ρήσουμε	ως	ανάμνηση	στη	μνήμη	μας,	αλλά	όχι	
ως	πραγματικότητα.	Γιατί	η	πραγματικότητα	τώρα	
μας	 υποχρεώνει	 να	 απομακρύνουμε	 τα	 σημάδια	
που	μας	άφησαν	τα	πασχαλινά	γεύματα	και	γλυκά	
καθώς	και	τα	παραπάνω	ποτηράκια	με	το	κόκκινο	
ή	λευκό	κρασάκι.	Τώρα	είναι	απαραίτητο	να	βρού-
με	την	ψυχική	δύναμη	ώστε	να	σταθούμε	πάνω	
στη	ζυγαριά	καθώς	επίσης	και	να	αναλογιστούμε	
το	αυξημένο	ζάχαρο	ή	την	χοληστερίνη,	που	θα	
έχουν	 εκτιναχθεί	 στα	 ύψη,	 και	 να	 περιορίσουμε	
τις	διατροφικές	μας	ατασθαλίες,	ώστε	να	επανέλ-
θουμε	σε	φυσιολογικά	όρια,	προστατεύοντας	έτσι	
την	υγεία	μας.

Φίλοι	μου,	η	εθιμοτυπία	της	γεύσης	και	των	ημε-
ρών	που	πέρασαν	
επέβαλαν	 επι-
κίνδυνα	 για	 την	
υγεία	 εδέσματα,	
που	 όμως	 συν-
δυάζονταν	 άρι-
στα	 με	 το	 χώρο,	
το	χρόνο	και	την	
ψυχική	 μας	 διά-
θεση:	 Πρώτα	 η	
νηστεία,	 έπειτα	
ο	οβελίας	με	όλα	
τα	συναφή.	Τώρα	
όμως	 επιβάλλεται	

το	μέτρο	και	 η	 επαναφορά	στα	πρότερα	υγιεινά	
πρότυπα.	 Περιορίζουμε	 λίγο	 τα	 γλυκά,	 ξεχνάμε	
για	 μεγάλο	 χρονικό	 διάστημα	 το	 αρνάκι,	 προτι-
μούμε	τα	λευκά	κρέατα	(κοτόπουλο,	κουνέλι	…)	
και	 τα	 ψάρια,	 και	 επιστρέφουμε	 στην	 περίφημη	
μεσογειακή	διατροφή,	που	κύρια	χαρακτηριστικά	
της	είναι	τα	εξής:	Άφθονες	φυτικές	 ίνες	δηλαδή	
φρούτα	 και	 λαχανικά,	 που	 είναι	 πλούσια	 σε	 βι-
ταμίνες,	 αντιοξειδωτικά	 και	 ιχνοστοιχεία,	 όσπρια	
που	είναι	τροφή	με	μεγάλη	θρεπτική	αξία,	ψάρια,	
θαλασσινά	και	λευκά	κρέατα,	όπως	προανέφερα,	
γαλακτοκομικά	προϊόντα	(κυρίως	τυρί	και	γιαούρ-
τι),	ελαιόλαδο,	που	προσφέρει	μονοακόρεστα	λι-
παρά	οξέα,	και	βιταμίνη	Ε,	σε	μικρή	όμως	ποσό-
τητα	και	 τέλος	 ελάχιστο	κόκκινο	κρέας	 (βοδινό,	
χοιρινό	…)

Εκτός	 όμως	 από	 δίαιτα	 επιβάλλεται	 και	 άσκηση!	
Και	 τώρα	 μάλιστα	 που	 πέρα	 από	 ημερολογιακά,	

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ …
μύρισε	 πια	 και	
πρακτικά	άνοιξη	
και	 καλοκαίρι,	
χρειάζεται	 να	
το	 απολαύσου-
με.	Αφιερώνου-
με	τις	Κυριακές	
για	 βόλτες	 και	
μακρινούς	 πε-
ριπάτους.	 Πη-
γαίνουμε	 για	
τρέξιμο	 καθη-
μερινά,	σχεδόν,	
κατά	προτίμηση	
το	απόγευμα.	Η	
μέρα	έχει	μεγαλώσει	και	ο	κόσμος	κυκλοφορεί	πε-
ρισσότερο.	Αυτό	σημαίνει	ότι	θα	χάσουμε	τα	πε-
ριττά	κιλά,	θα	κρατηθούμε	σε	φυσική	κατάσταση	
και	ενδεχομένως	να	συναντήσουμε	και	γνωστούς	
μας	και	να	ανταλλάξουμε	ιδέες,	πληροφορίες,	συ-
ναισθήματα	…
Η	 ομορφιά	 της	 φύσης	 είναι	 πάντοτε	 καλός	 μας	
σύμμαχος.	Και	μάλιστα	αν	προτιμήσουμε	να	κά-
νουμε	μερικές	φορές	το	γύρο	του	γραφικού	μας	
χωριού,	 του	Θάνα	ή	να	περιδιαβούμε	τους	γρα-
φικούς	 γνωστούς	 –	 άγνωστους	 παραδοσιακούς	
δρόμους	 του	 και	 να	 περάσουμε	 μπροστά	 από	
ερειπωμένα	σπίτια	και	αλώνια	γεμάτα	ιστορία	και	
αναμνήσεις,	 τότε	 θα	 έχουμε	 συνδυάσει	 αναμφι-
σβήτητα	το	τερπνόν	μετά	του	ωφελίμου.

Και	να	είστε	σίγουροι	ότι	ως	συνεπείς	φύλακες	της	
υγείας	μας	θα	δικαιωθούμε	όχι	μόνο	όταν	συνδυ-
άζουμε	την	υγιεινή	διατροφή	με	την	άσκηση	αλλά	
και	 όταν	 αναζητούμε	 τον	 όμορφο	 χώρο	 και	 την	
καλή	διάθεση.

ΧΡΟΝΙΑ	ΠΟΛΛΑ	ΚΑΙ	ΕΙΡΗΝΙΚΑ
ΜΕ	ΥΓΕΙΑ	ΚΑΙ	ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Κική	Σταυροπούλου	-	Μελέγου

(ανέκκλητα:	αμετάκλητα,	τελεσίδικα
ατασθαλίες:	παραπτώματα,	ακαταστασίες)
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Α
γάπης και τιμής καθήκον Ιερόν, και απότισις χρέους 
θλιβερού μεν, αλλά αναγκαίου και επιτακτικού, ωδή-
γησε τα βήματα μας, είς τον Ιερόν Ναόν του χωριού 
μας, ίνα κατά την ώραν ταύτην προπέμψωμεν εξοδί-

ως τον εξ ημών μεταστάντα αδελφόν Γεώργιον.

Ανεκλάλητα και ανείπωτα συναισθήματα λύπης και στεναγμού 
διακατέχουν την καρδιά μου, διότι έλαχε ο κλήρος εις εμέ, να 
εκφωνήσω τον επικήδειον εις τον εκλιπόντα Γεώργιον Νικ. 
Κουγιούφαν, τέως πρόεδρον της Κοινότητος Θάνα – τον αλη-
σμόνητον συμπατριώτην, γόνου του μικρού σε πληθυσμό, 
αλλά γεμάτο σε ζωντάνια, χωριό μας Θάνα. 

Ήταν η 11η πρωινή της 20ης Απριλίου του 2008, Κυριακή των 
Βαΐων, όταν όλως ανεπάντεχα, και απρόσμενα, ακούστηκε ο 
θλιβερός ήχος της καμπάνας, και μετέτρεψε την χαρά της γιορ-
τής, σε μια απέραντη θλήψι σε όλο το χωριό. 

Για μιας ακούγονται φωνές.
Πέθανε ο Γιώργος ο Κουγιούφας, ο πρώην Πρόεδρος. Σαν 
ψέμα ακούστηκε η θλιβερή είδησις, αλλά όμως ήταν αληθινά.
Ο θάνατος ο μόνος αθάνατος, ο ανηλεής και άκαρδος, ο ανε-
πιθύμητος αυτός επισκέπτης, χτύπησε χωρίς να ρωτήση, και 
εισήλθε στο σπίτι σου φίλε Γιώργο, άπλωσε το κοφτερό του 
σπαθί, και έκοψε το νήμα της ζωής σου. 

Δεν ηδυνήθης να αντισταθής στο πρόσταγμα του, διότι ήταν 
επίμονο και σταθερό. Ως άνθος μαράθηκες, και έπεσες, ως 
ήλιος έδησες, και βαίνεις ταχέως, εις τον σκοτεινόν, και μονα-
χόν, τάφον της γης. Οι οφθαλμοί σου έκλεισαν, η φωνή σου 
εσίγησε, τα χείλη σου εσφραγίσθησαν δια παντός. 

Εξεδήμησες προς Κύριον, αφού πρώτα ηξιώθεις, να επιτελέ-
σης το πιο ωραίο χρέος που μπορεί, να βιώση ένας άνθρω-
πος. Το χρέος του καλού και έντιμον οικογενειάρχου. Υπήρξες 
πιστός σύζυγος. Στοργικός πατέρας, σεβαστός παππούς, και 
γνήσιος φίλος. Ενέπνεες την αγάπην των ομοχωρίων σου και 
εις όλους όσους σε γνώρισαν.

Το ανήσυχον όμως πνεύμα σου, για πρόοδο, σε οδήγησε στην 
μακρινή χώρα της Αφρικής, όπου μετά από μερικά χρόνια, ο 
νόστος για την γλυκειά Πατρίδα, και την γενέτειρά σου ειδικά, 
σε έφεραν πάλι στα άγια χώματα του χωριού που γεννήθηκες, 
έμαθες τα πρώτα σου γράμματα, και έπαιξες τα πρώτα σου 
παιγνίδια. 

Η αγάπη των συγχωριανών σου εξεδηλώθη με την εκλογήν 
σου ως προέδρου επί σειρά ετών, εις την κοινότητα Θάνα. 
Εις τα στιβαρά σου χέρια, ανέλαβες το αξίωμά αυτό, και το έφε-
ρες εις αίσιον πέρας, και τούτο διότι ακαταπόνητα εργάσθηκες, 
δια την πρόοδον, την αλλαγήν, και την καλλιτέρευσιν του χω-
ριού μας. (Διανοίξεις κοινοτικών και αγροτικών οδών, γεφύρια, 
πλατείες, θυμίζουν το πέρασμά σου, και μάλιστα σε καιρούς 
λίαν χαλεπούς, και με μέσα σχεδόν ανύπαρκτα. 

Θυμάμαι, που προσκαλούσες τους κατοίκους σε προσωπική 
εργασία, και αγόγγυστα επιτελούσαν το ιερό έργο που τους 
ανέθετες. Θυμάμαι, όταν με το αγροτικό σου αυτοκίνητο, με-
τέφερες τους τσιμεντοσωλήνες από του Μελή και του Καρύδη 
και τις εκφόρτωνες για τα γεφύρια, στο ΠΡΟ, Άγιο Θόδωρα, 
Χατζιαρούλα και στον κάμπο όπως συνηθίζαμε να λέγαμε. 

Η αγαστή συνεργασία, εσού ως προέδρου, και εμού, ως εφη-
μερίου, και πρόεδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Θανιωτών, 
υπήρξε άκρως υποδειγματική. Δεν παρέλειψες όμως να δείξεις 
τα φιλάνθρωπα αισθήματά σου, σε πάσχοντας, ανήμπορους, 
απλώνοντας πάντοτε το χέρι σου, και προσφέροντας την ανα-

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
κούφηση σε ότι είχαν ανάγκη. Όλα όμως αυτά τελείωσαν.

Και να κείσαι, άπνους, νεκρός.
Και ο νεκρός ομιλεί.

Με βλέπεις κόκκαλο γυμνό, με δίχως φαντασία
και λές δεν ήμουν τίποτα. Δεν δίνεις σημασία.

----------
Είχα καρδιά του λέοντος, και μπράτσα σιδερένια,
ακούραστα τα πόδια μου, και στήθη μαρμαρένια.

----------
Σαν ένοιωσα γεράματα, θυμάμαι τα παλιά μου,

Μου φάνηκε παράξενο π’ ασπρίσαν τα μαλλιά μου.
---------

Τα πόδια μου αδυνάτισαν, τα πόδια δεν κινούνται,
τα δόντια μου χαλάσανε, τ’ αυτιά παραπονιούνται.

--------
Κατάλαβα τον θάνατο. Σε λίγο τελειώνω.

Και τότε βάζω μια φωνή, με κλάματα, με πόνο. 

‘’Ματαιότης, ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης.’’

Μάταια, και κουφά, και ονειρώδη φθαρτά, και αβέβαια, είναι τα 
του κόσμου αγαθά. Το μόνον βέβαιον είναι εις ημάς, ότι κάποτε 
θα έλθη ο θάνατος. 

Ο γνήσιος και αληθής χριστιανός κατανοεί ότι δεν έχει σκοπόν 
να ζήση αιωνίως επί της γης. Σκοπόν έχει, να προπαρασκευα-
σθή δια την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν βασιλεύει η αληθινή 
χαρά και μακαριότης.

Διότι ο θάνατος δεν είναι εκμηδένησις, είναι η γέφυρα η συνδέ-
ουσα την επίγειον ζωήν, μετά της επουρανίου βασιλείας.

Δεν είναι ο τελευταίος βρόχος, επί του οποίου συτριβόμενον, 
ναυαγεί το καράβι της υπάρξεως μας, αλλά είναι η μυστική 
θύρα, η οποία μας εισάγει εις νέον κόσμον, ασυγκρίτως ωραι-
ότερον και λαμπρότερον. 

Όλοι γνωρίζομεν, ότι ημέραν τινά, θα διέλθωμεν τα σύνορα της 
περιοχής μας, δηλαδή όλοι θα αποθάνωμεν.

Πρέπει λοιπόν, όλοι μας από αυτήν την στιγμήν, να εφοδια-
σθώμεν με ένα διαβατήριον, και αυτό να είναι υπογεγραμμένον 
υπό της Αστυνομίας της συνειδήσεως μας, ότι διαβιώσαμεν ως 
καλοί και τέλειοι χριστιανοί. 

Αξέχαστε Γιώργο

Κυκλούμεν και ημείς την στιγμήν ταύτην την σορόν σου, λεί-
βομεν με δάκρυα το σεπτόν σκήνωμά σου το καταστέφωμεν 
με αμάραντα άνθη, και αναπέμπομεν ευχάς και προσευχάς ως 
θυμίαμα ενώνιον του πολυεύσπλαχνου Θεού, όπως, τάξει την 
ψυχήν σου, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται. 

Είθε η μνήμη σου να είναι αιωνία, και ελαφρύ το χώμα του αγα-
πημένου σου χωριού, που σε λίγο θα σε σκεπάσει. 

Αιωνία σου η Μνήμη
                      

20-04-2008
Υπό Αιδεσιμολ. Ιερέως Δημητρίου Λυμπεροπούλου

Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Θανιωτών
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΑΙ	στην	τοπική	εφημερίδα	σημαίνει:
Τιμώ τον τόπο καταγωγής μου, Συμβάλλω στην ανάπτυξή του, 

αγαπώ το μέρος που γεννήθηκα.

ΧΑΜΠΗΛΩΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΗΛ:2710 243044.

ΝΤΟΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ
 ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΗΛ:2710 238695

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

4˚ χλμ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΤΗΛ: 2710 242610-1-2, FAX: 2710 242606.

ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ

3˚ χλμ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙ

ΤΗΛ:2710 238445, 2710 233075
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