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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 τη δημοσίευση άρθρου, μπορεί να 
επικοινωνήσει με το 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 κάτοι-
κοι του Δ.Δ. Θάνα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το γέλιο είναι υγεία...

Ποντιακό διθέσιο αεροπλάνο κατέπεσε σε 
νεκροταφείο.

Εστάλη Ποντιακό συνεργείο για διάσωση και 
έρευνα.

Σήμερα, δύο ημέρες μετά, έχουν ανασυρθεί 
2.000 πτώματα, και οι έρευνες συνεχίζονται. 

Πάει ένας τύπος στο βενζινάδικο.
- 10 ευρώ αμόλυβδη.

- Είναι μεγάλος ο λεκές;

  
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΩΣΑΝ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 

ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ ΜΕ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ε58-Β ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΤΕΟ ΜΕΧΡΙ 

30-9-2008

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ
ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΤΙΣ

 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Μετά την εξέταση, η ξανθιά λέει στο γιατρό:
- Τί χρωστάω γιατρέ;

- Εκατό ευρώ, της απαντά εκείνος.
- Εκατό ευρώ! Διαμαρτύρεται η ξανθιά.

- Ε, δώδεκα χρόνια πήγαινα σχολείο και 6 στο 
Πανεπιστήμιο, για να μάθω να γιατρεύω τους 

ανθρώπους.
Και λέει η ξανθιά:

- Ε, και τί φταίω εγώ ρε γιατρέ, που εσύ δεν 
έπαιρνες τα γράμματα;! 

Γιατρός: - Δεν βρίσκω κάποια αιτία για την 
ασθένειά σας. Μάλλον φταίει το ποτό.

Ασθενής: - Καλά θα ξανάρθω όταν είσαι ξεμέ-
θυστος. 

Η μαμά μαλώνει τον γιο:
- Είσαι ένας τεμπέλης και ψεύτης, ίδιος 

ο ανεπρόκοπος ο πατέρας σου.
- Μα Μαρία, εγω δεν είμαι ούτε τεμπέ-
λης, ούτε ψεύτης, ούτε και ανεπρόκο-

πος, λέει ο σύζυγος.
- Δεν μιλάω για σένα αγάπη μου! 
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Πολλές ςκκλησίες στον 
τόπο μας είναι αφιερω-
μένες στην Κοίμηση της 

Παναγίας, όπως τη λένε με μεγα-
λύτερη οικειότητα οι Έλληνες χρι-

στιανοί.  Πασίγνωστες στην ελλάδα 
είναι της Τήνου πρώτη και καλύτερη, της Εκατονταπυλια-
νής - Καταπολιανής - στην Πάρο, της Μυρτιδιώτισσας στα 
Κύθηρα, της Σπηλιανής στη Νίσυρο, της Παναγίας  Σου-
μελά στο Βέρμιο (προσκύνημα των Ποντίων, του Κύκκου 
στην Κύπρο και άλλες.

Ο Θάνατος της Παναγίας

Πολύ συγκινητικά και ανθρώπινα περιγράφεται η θανή της 
Παναγίας στο συναξάρι της:  όταν ο Χριστός αποφάσισε να 
πάρει μαζί του την Μητέρα του, της έστειλε τρεις μέρες 
νωρίτερα τον άγγελό του, να της το πει.  Εκείνη, χαρούμε-
νη που θα συναντούσε το παιδί της, πήγε πρώτα στο Όρος 
των Ελαιών να προσευχηθεί, όπου τα δέντρα έγειραν και 
τη χαιρέτησαν.  Γύρισε σπίτι, ετοίμασε το κρεβάτι της κι 
όσα νεκρικά θα της χρειαζόταν, άναψε κεριά και κάλεσε 

γείτονες και συγγενείς 
να παραβρίσκονται 
στο θάνατό της.  Τους 
έκανε γνωστό το μή-
νυμα του αγγέλου και 
τους έδειξε και ένα 
κλαδί φοινικιάς, που 
εκείνος της άφησε.  
Άρχισαν τα κλάματα 
οι γυναίκες, αλλά η 
Παναγία τις παρηγο-

ρούσε ότι δε θα ξεχάσει τον κόσμο.  Μοίρασε και τα λιγοστά 
της φορέματα στις φτωχές.  Ύστερα ακούστηκε μια βροντή, 
σύννεφα σκέπασαν το σπίτι και να οι μαθητές του Χριστού 
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Η Κοίμησις της Θεοτόκου
που συνάχτηκαν 
από τα πέρατα της 
οικουμένης για τη 
θανή της.  H Πα-
ναγία έτοιμη, έπεσε 
στην κλίνη της και 
παρέδωσε το πνεύ-
μα.  Οι ίδιοι οι από-
στολοι σήκωσαν το 
νεκροκρέβατο την 
ώρα της πομπής και την έθαψαν στον κήπο της Γεσθημα-
νής.

Τα προσκυνήματα

Το μεγαλύτερο γίνεται στην Παναγία της Τήνου.  Τα βα-
πόρια ξεκινούν από τον Πειραιά ξέχειλα από χριστιανούς, 
που συρρέουν να προσκυνήσουν τη χάρη της.  Όλο και κά-
ποιο τάμα να εκλπηρώσουν και να αφιερώσουν.  Γίνονται 
και εγκοιμήσεις, γιατί πολλοί άρρωστοι ξαπλώνουν αποό-
βραδύς μέσα και έξω από την εκκλησία, περιμένοντας και 
προσδοκώντας το θαύμα της Παναγίας.  

Στο Μαρκόπουλο της Κεφαλλονιάς, ανήμερα της Παναγί-
ας, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των επισκεπτών, βγαί-
νουν μικρά και μεγαλύτερα φίδια ακίνδυνα, που σεριανούν 
πάνω στο πέπλο και τους τοίχους, κυκλοφορούν ανάμεσα 
στους ανθρώπους, περνάνε πάνω από τα πόδια τους και 
εκείνοι τα πιάνουν χωρίς φόβο στα χέρια.  Αν δε βγουν φί-
δια μια χρονιά, «δεν το ’χουν 
σε καλό».

Σε μερικά μέρη της Ελλάδας 
(Πάτμο, Κασσιόπη Κέρκυρας) 
στολίζουν επιτάφιο της Πανα-
γίας και τον περιφέρουν στους 
δρόμους, ενώ οι πιστοί ακολου-
θούν με αναμμένα κεριά. Σε 
πολλές εκκλησιές γίνονται και 
πανηγύρια.  Επίσης σε κάποι-
υς τόπους συνηθίζουν τη μέρα 
αυτή οι τσελιγκάδες να κάνουν 
συμφωνίες με τους πιστικούς που θα φυλάνε όλο το χρόνο 
τα κοπάδια τους.  Αλλού δίνουν απολυσιό, δηλαδή, αφήνουν 
να μπει ελεύθερα όποιος θέλει στους κήπους και τα αμπέ-
λια. 

Απόσπασμα από το βιβλίο
 «Λαογραφικό Ημερολόγιο - Οι δώδεκα μήνες και τα έθιμά τους»

της Αικατερίνης Τσοτάκου - Καρβέλη, εκδόσεις Πατάκη
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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Νοτιοδυτικά της Τρίπολης και σε μικρή απόσταση, 
περίπου 3 χιλιόμετρα, βρίσκεται ένα από τα παλαι-
ότερα μοναστήρια της Αρκαδίας. Χτισμένο ανάμεσα 

στους δαντελωτούς λόφους, ντροπαλό, κρυμμένο από αδι-
άκριτα βλέμματα, στέκει ακόμα λιτό, με όλη την αυστηρό-
τητα της ορθοδοξίας. Καρτερικός σιωπηλός μάρτυρας της 
ιστορίας μας, έχει να ομολογήσει αμέτρητους θρύλους που 
διαδραματίστηκαν στη γύρω περιοχή. Τα τελευταία χρόνια 
έχει περιέλθει στη φροντίδα και επίβλεψη των προσκόπων 
Τρίπολης. Κατάφερε έτσι να ξεφύγει το μαρασμό και τη συ-
νεχή ανελέητη φθορά του χρόνου. Καθαρό, με τη φροντίδα 
και την αγάπη των παιδιών, εορτάζεται δύο φορές το χρόνο. 
Δύσκολα ξεχωρίζεις το μοναστήρι από μακρινή απόσταση. 
Τα μικρά υψώματα που το περιβάλλουν, καταπράσινα με 
χαμηλή βλάστηση, θυμάρια, ασφάκες, πουρνάρια, γκορ-
τσιές το κάνουν σχεδόν αθέατο.

Εδώ μας διηγούνται οι παππούδες, λειτούργησε το πρώ-
το κρυφό σχολειό τα χρόνια της μαύρης σκλαβιάς. Ας μην 
ξεχνάμε πως στο χωριό Θάνα βρισκόταν η Τουρκική διοί-
κηση. Κάτω από τη μύτη των Τούρκων, τις νύχτες γλιστρού-
σαν τα Ελληνόπουλα μικρά φαντάσματα και μάθαιναν τα 
πρώτα τους γράμματα. Πολλά χρωστάει το γένος σ’ αυτούς 
τους ιερούς χώρους. Κατατρεγμένοι, πεινασμένοι, άστε-
γοι, έβρισκαν πάντα αποκούμπι τις δύσκολες εποχές που 
περνούσε ο λαός μας. Τα λίγα γράμματα που μάθαιναν τα 
παιδιά, κράτησαν άσβεστο τον πόθο για τη λευτεριά. Πε-
ριπλανώμενος πριν χρόνια στη γύρω περιοχή με μια γε-
ρόντισσα, μου έδειξε τις πηγές που τα νερά τους έτρεχαν 
άφθονα, μέχρι και τον Αύγουστο. Λίγο πιο κάτω και νοτιο-
δυτικά του μοναστηριού, υπάρχει πηγάδι, το λένε «Βρύση» 
που ήταν αστείρευτο. Σήμερα τα νερά χάθηκαν, η περιοχή 
στέγνωσε. Μετά από λίγο η γριούλα κοντοστάθηκε, έκανε 
το σταυρό της ψελλίζοντας μια προσευχή.-Κάνε το σταυρό 
σου παιδάκι μου για τα ορφανά. Εδώ ήταν το κοιμητήριο για 
τα αβάπτιστα παιδιά…

Μου έδειξε ένα μικρό λοφίσκο, ανατολικά του μοναστηριού. 
Όσο κι αν προσπάθησα να πάρω απαντήσεις, καταλήγαμε 
στο «ποιος ξέρει και ποιος θα σου ειπεί την αλήθεια; Ο Θεός 
παιδάκι μου, Αυτός ξέρει...» Αναρωτιέται κανείς, τι είδους 

κοιμητήριο ήταν αυτό; Γιατί 
τόσα πολλά παιδιά αβάπτι-
στα; Είναι πολύ πιθανόν να 
ήταν «γόνοι» Τούρκων που 
βίαζαν χριστιανές. Δεν υπήρ-
χε τρόπος τότε για έκτρωση. 
Πολλές αυτοκτονούσαν, άλ-
λες έπιναν διάφορα βοτάνια 
και τα μωρά γεννιόνταν πα-
ραμορφομένα. Πολλές κοπέ-
λες κατέληγαν στο μοναστή-
ρι μέχρι να γεννήσουν και ν’ 
αποφύγουν την κατακραυγή 
του κόσμου…Όταν τα έφερ-
ναν στον κόσμο τα έπνιγαν ή 
τα εγκατέλειπαν νηστικά για 
λίγες ημέρες, μέχρι να επέλ-
θει ο θάνατος…Κάποιο από 
αυτά, το δύστυχο το λυπήθηκαν και μεγάλωσε. Δεν μπόρεσε 
ν’ αντέξει πέρα των 15 ετών…Μούλο το φώναζαν παντού, 
δεν είχε θέση σε καμία κοινωνία, Τουρκόσπορο οι Έλληνες, 
γκιαούρη οι Τούρκοι, έπεσε στο πηγάδι… γλύτωσε. Καλλί-
τερη τύχη είχαν τα κορίτσια. Γίνονταν μοναχές σαν μεγά-
λωναν, απομονωμένες από τον έξω κόσμο. Τα αγόρια ήταν 
καταδικασμένα. Πολλά τ’ άρπαζαν οι Τούρκοι και τα έκαναν 
γενίτσαρους, γι’ αυτό τα έπνιγαν στη γέννα. Δεν ξέρω πόσα 
από όλα αυτά είναι αλήθεια, μόνο ο Θεός ξέρει…Και οι τρα-
γικές μάνες…Και τα ψηλά κυπαρίσσια στο προαύλιο του μο-
ναστηριού, αυτά κρατούν το τραγικό μυστικό…

ΤΑΚΙς ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟς
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«Μην αμελήσετε
πάρτε μαζί σας νερό
το μέλλον έχει πολύ ξηρασία.»

Μ. Κατσαρός ( κατά Σαδδουκαίων)

Αυτό που ο ποιητής βλέπει ως όραμα, ως 
μακρινό μέλλον και προφητεία, δυστυχώς 
είναι το τώρα το σήμερα, το παρόν. Είναι 

ο χρόνος και ο καιρός που διανύουμε « ετούτη η 
Άνοιξη, αυτό το Καλοκαίρι». Τόσο ακριβής στην 
σύλληψη και την περιγραφή του ο ποιητής. είναι 
το χάρισμα του Θεού, το χρίσμα του ξεχωριστού 
και ιδιαίτερου, προίκα που μόνο οι ποιητές κα-
τέχουν. Έχουν το χέρι του Θεού πάνω τους, τη 
δίψα και την ανάγκη του λαού μέσα τους.

Και αυτός ο τόπος, ετούτος ο λαός πάντα είχε 
αποθέματα «νερού» και  είχε ποιητές, ανθρώ-
πους με ανάστημα πνευματικό – για την ώρα τη 
δύσκολη την απρόσμενη στιγμή. Τι έγινε μεμιάς 
και άδειασαν όλες οι πηγές, στέρεψαν ποτάμια 
και πηγάδια;

Απέσυρε την εύνοιά του και την ευλογία ο Θεός, 
στέρεψαν μεμιάς όλου του είδους τ’ αποθέματα…
Νερό μας λείπει, μα όχι αυτό που ξεδιψάμε απ’ το 
λιοπύρι του καλοκαιριού και του ήλιου το κάψιμο. 
Νερό μας λείπει, μα το νερό που μας ξεπλένει τ’ 
ανομήματα και την ξετσιπωσιά. 

Νερό μας λείπει, όχι για των μποστανιών το πότι-
σμα, φούντωσαν τα δένδρα της υποκρισίας, της 
ψευδευλάβειας, του ευσεβισμού και  του δήθεν.
Εκείνο το νερό που το πνεύμα και το ήθος κάνει 
ν’ ανθίζουν. Αυτό που τους πολίτες ενεργούς και 
υπεύθυνους με ικανότητες και ευθύνη απέναντι 
στα Δημόσια καθήκοντα, πλάθει… Ξηρασία – 
Λειψανδρία, το νόημα του ποιητή.

Έλλειμμα ανδρών επιφανών, ικανών, ηθικών και 
αδιάφθορων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. 
Από την κορυφή της εξουσίας ως το τελευταίο 
σκαλί των τοπικών κοινωνιών. Σημάδι ανησυχη-
τικό, δείγμα αποσύνθεσης και κοινωνικής κατά-
πτωσης.

«Όταν οι πολίτες χάνουν την ικανότητα ν’ ανα-
δεικνύουν τους άξιους και ικανούς, αναρριχώνται 
και αναδείχνονται φαύλοι και ανάξιοι σε υπεύθυ-

νες θέσεις, τότε οι πόλεις πέφτουν και χάνονται».  
(Αντισθένης 435 – 375 π.χ.)

Σ’ αυτούς τους καιρούς φθάσαμε, αυτή την εποχή 
ζούμε, ανίκανους και φαύλους αναδείχνουμε ως 
μπροστάρηδες ως οδηγούς και έχουμε ευθύνη 
όλοι μας γι’ αυτό…

Περίσσευμα φαυλότητας, υποκρισίας, καιροσκο-
πισμού και ιδιοτέλειας.

Μικρόψυχοι και μικρίνοες, παρασυρμένοι απ’ των 
καιρών τα κελεύσματα, την ύψιστη τιμή του αιρε-
τού πολίτη, την έκαναν κοστούμι του γούστου και 
του μέτρου τους.

Μέτριοι και άσχετοι με τα κοινά και τα Δημόσια 
δρώμενα, το βήμα που τους δόθηκε για έργο και 
προσφορά στην τοπική κοινωνία, το ερμήνευσαν 
ως καουμποϊλίκη και μέσο εξυπηρέτησης προ-
σωπικών συμφερόντων.

Είναι διαπιστώσεις που πιθανόν όλοι μας  τις 
έχουμε κάνει, άλλος περισσότερο άλλος λιγότε-
ρο.  Σταματώ εδώ να γκρινιάζω. Εύχομαι η γιορ-
τή της Παναγίας μας να δώσει υγεία και χαρά σ’ 
όλους μας και στους ξενιτεμένους συμπατριώτες 
μας που έρχονται αυτές τις μέρες, ευχάριστη δι-
αμονή. Εύχομαι το πανηγύρι του χωριού μας να 
έχει επιτυχία μέσα από τη μαζική παρουσία μας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΛΕΒΙΖΟΣ

ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΕΣ
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Πριν λίγες ημέρες η στήλη, ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣ-
ΜΟΥ, έλαβε την ακόλουθη συγκλονιστική επιστολή, 
εθελοντή δασοπυροσβέστη που έλαβε μέρος στις 
φωτιές του 2007 στην Ηλεία.

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ! ΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΞΕ-
ΧΑΣΩ…

«Σημειώνεται ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί 
λόγω της πυρκαγιάς, πλην ενός πυροσβέστη ο οποί-
ος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» με 
αναπνευστικά προβλήματα».
Είναι πολύ παράξενο να διαβάζεις τη ζωή σου μέσα 
από την αποστειρωμένη λογική της δημοσιογραφίας.
Θα ήθελα να ξεχάσω τα 3-4 πρόβατα που δεν προλά-
βαμε να τα βγάλουμε από το μαντρί και τα ακούγαμε 
να βελάζουν καθώς πλησίαζε η φωτιά· και εκείνο το 
σκυλάκι που παρέμεινε σιωπηλό και δεμένο μέχρι τη 
στιγμή που πανικόβλητο κατάλαβε ότι δεν υπάρχει ελ-
πίδα σωτηρίας, γιατί τ’ αφεντικά του λείπανε διακοπές 
και κανείς δεν μας ειδοποίησε για αυτό…
Θα ήθελα να ξεχάσω τα πουλιά που δεν προλάβανε 
να φύγουν από τα πεύκα καθώς γίνονταν παρανάλω-
μα του πυρός και τα είδα στον αέρα να φτερουγίζουν 
για λίγο και ύστερα να πέφτουν σαν φθινοπωρινά 
φύλλα…
Θα ήθελα να ξεχάσω τα τρομαγμένα πρόσωπα των 
συναδέλφων μου, όταν είδαμε τις 50 μετρες φλόγες 
να μας ζώνουν από παντού…
Θα ήθελα να ξεχάσω τις αγωνιώδεις εκκλήσεις των 
φτωχών ανθρώπων, όταν οι φλόγες άρχισαν να γλεί-
φουν τα σπίτια τους…
Θα ήθελα να ξεχάσω όλους αυτούς που ήρθαν με τζι-
πάκια κάνοντας χειρόφρενα και πατώντας γκάζι μόνο 
και μόνο για να απολαύσουν το θέαμα, χωρίς να μας 
βοηθάνε όταν τα ρουθούνια μας τρέχανε κατράμι και 
μασούσαμε στάχτη…
Θα ήθελα να τους ξεχάσω, όταν προσπαθούσαμε 
να φύγουμε κόβοντας μάνικες και δεν μπορούσαμε 
επειδή είχαν δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο 
μπροστά μας…
Θα ήθελα να ξεχάσω όλους αυτούς που έπιναν καφέ 
και μας ειρωνεύονταν την ώρα που μας έπνιγαν οι 
καπνοί και ίσα που κρατούσαμε την ψυχή μας…
Θα ήθελα να ξεχάσω αυτούς που τραβούσαν πανικό-
βλητοι τις εγκαταστάσεις μας και μας άφηναν εκτεθει-
μένους στις φλόγες…
Θα ήθελα να ξεχάσω τις πανικόβλητες κραυγές συνα-
δέλφων, όταν τους κύκλωνε η φωτιά…

Γράμματα 
του κόσμου

Θα ήθελα να ξεχάσω αυτή τη λαίλαπα που δεν υπήρχε 
τρόπος να φρενάρεις και λαίμαργα κατάπιε τις όμορ-
φες περιοχές που κάποτε χαρήκαμε ως παιδιά και τα 
παιδιά μας δεν θα ξέρουν ότι υπήρχαν…
Μα δεν θα ξεχάσω εκείνους τους χειριστές των ελι-
κοπτέρων που τελευταία στιγμή μας δημιούργησαν 
δίοδο διαφυγής μέσα από τους θεόρατους τοίχους  
φωτιάς που μας περιτριγύρισαν…
Μα δεν θα ξεχάσω τους συναδέλφους από Αταλάντη 
που ήρθαν να μας βοηθήσουν, σε μια ξένη για αυτούς 
περιοχή…
Μα δεν θα ξεχάσω όλες τις κυβερνήσεις έως τώρα 
που επιτρέπουν σε οικοπεδοφάγους να χτίζουν, που 
αντιμετωπίζουν με αναλγησία τους εμπρησμούς και 
κοροϊδεύουν τους εθελοντές…
Μα δεν θα ξεχάσω το κράτος που ούτε γάντια μας 
έδωσε, πόσο μάλλον ένα ευχαριστώ, για να μην θίξει 
την επιτηδευμένη ανικανότητά του μπροστά στα ορ-
γανωμένα συμφέροντα…
Μα δεν θα ξεχάσω ότι καταφέραμε 4 παιδιά με ένα 
όχημα να σταματήσουμε ένα μέτωπο 500 μέτρων, να 
σώσουμε 5 σπίτια και 
μερικά πρόβατα…
Θα βοηθήσει να μπο-
ρέσω να κοιμηθώ 
όταν θα γυρίζουν οι 
εικόνες φρίκης στο 
μυαλό μου…
Μα δεν θα ξεχάσω 
την όμορφη τραυμα-
τιοφορέα που μου 
συμπαραστάθηκε, 
όταν δεν είχα ανα-
πνοή, τους έμπειρους 
γιατρούς που πέσαν 
πάνω μου και μου 
ξανάδωσαν μέλλον, 
καθώς και το νοση-
λευτικό προσωπικό 
που ξεχείλιζε από αν-
θρωπιά και καλοσύνη… Σας ευχαριστώ.
Και δεν θα ξεχάσω να λέγομαι ακόμα άνθρωπος και 
να χρωστάω στη φύση ένα μεγάλο συγνώμη για όλες 
τις καταστροφές  που της έχει προκαλέσει το είδος 
μου…
Η απορία μου είναι οι βίλες που θα χτίσετε θα έχουν 
νόημα εάν δεν υπάρχει πια πράσινο γύρω σας;
Όταν ο αέρας θα μυρίζει στάχτη και θα σου καίει τους 
πνεύμονες, πως διάολο θα αναπνέετε εσείς εκεί πάνω 
και εμείς εδώ κάτω;;
Πως περιμένω από ένα κράτος με στημένες εκλογές 
και προκάτ  κόμματα να δημιουργήσει ένα καλλίτερο 
μέλλον από τις στάχτες που έχουν γεμίσει τα πνευμό-
νια μου…

Λίγη στάχτη στα μαλλιά ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ…
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ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΦΙΓΟΥΡΑ
Περνούν τα χρόνια σαν άνεμος, σαν αστραπή. Κοι-
τάζεις πίσω κι όλα σου φαίνονται σαν χθες…Και τα 
χαϊδεύεις, τα ψηλαφάς κι αυτά σου κρένουν, δεί-
χνουν σημάδια, αλλοτινές εποχές. Μα όλα κάποια 
στιγμή ξεθωριάζουν, σβήνουν άπ’ τη μνήμη, χάνο-
νται…Μερικές μορφές όμως επιμένουν σε πείσμα 
του χρόνου, έρχονται σαν χαμένα περιστέρια φτε-
ρουγίζοντας στης μνήμης το θολό ουρανό.
-Να μάθεις γράμματα!
Η αγριωπή φωνή του βαριά σαν καμπάνα, αντήχη-
σε στο μισοφώτεινο κατώγι.
-Τ’ ακούς ρε! Να μάθεις γράμματα. Άπλωσε τις χε-
ρούκλες του κι άρπαξε τον μικρό από τη μέση. Τον 
τίναξε ψηλά σαν πούπουλο μερικές φορές. Ο μι-
κρός είχε γίνει κίτρινος από το φόβο του. Έπειτα 
τον πέταξε μαλακά πάνω σ’ένα βουνό κοπριές.
-Μωρέ τούτος μυρίζει, γύρισε γελώντας προς τον 
πατέρα του μικρού. Τράβα να μας φέρεις καμιά κού-
πα κρασί κι ένα κρεμμύδι, πες της μάννας σου…
Έφτυσε τις ροζιασμένες παλάμες του, έσφιξε το 
σχοινί που κρατούσε το χιλιομπαλωμένο παντελόνι 
στη μέση. Έπειτα με την ανά-
στροφη του χεριού του σκούπι-
σε τον ιδρώτα από το πρόσω-
πο. Κόλλησαν μερικές σβουνιές 
και μπόλικη μαυρίλα από τα 
βρώμικα χέρια και η όψη του 
φάνταζε τρομαχτική. Το τριμ-
μένο παλιοπουκάμισο δεν κα-
τάφερνε να κρύψει το γυμνό 
του στέρνο, τρίχες και σβουνιές 
ανακατεμένες με ιδρώτα. Ιδού 
ο άνθρωπος…Τα πυρόξανθα 
μαλλιά του αχτένιστα ανακατε-
μένα με άχυρα, κομμένα κάτω από τ’ αυτιά, καρρέ, 
πρόσωπο τυραγνημένο ηλιοκαμένο, μάτια μεγάλα 
σαν του βοδιού, ανέκφραστα πολλές φορές σαν 
κάτι να τον τρόμαζε. Άρπαξε την πηρούνα με τις χε-
ρούκλες του και την κάρφωσε στη σβουνιά, γέμισε 
με δυο-τρεις πηρουνιές τη μεγάλη κοφίνα. Έπειτα 
γύρισε την πλάτη λύγισε τα γόνατα και τη φορτώ-
θηκε. Όλη την ημέρα ίδια δουλειά. Όπου υπήρχε 
ανάγκη, εκεί έβρισκες και τον «Χουλιαργιά».
-Χρίστο αύριο σκάβω τ’ αμπέλι, έλα δώσε μου ένα 
χέρι, θα έχει και μεζέ! Κι έτρεχε ο Χρίστος και πάντα 
τον ξεγελούσαν και ποτέ δε γόγγυξε. Σαν τελείωνε 
το φθινόπωρο και τα οργώματα, έτρεχε στην Καλα-
μάτα με άλλους χωριανούς να φέρει το λάδι της χρο-
νιάς στο φτωχικό του. Ζούσε στην άκρη του χωριού, 
τα Λαδαίϊκα με τη γυναίκα του, την κυρά Θοδώρα. 
Μια γλυκιά καλοσυνάτη γυναικούλα πάντα με τον 
καλό λόγο στα χείλη. Καβάλα στο γαϊδουράκι της 
έγνεθε τη ρόκα της βόσκοντας τα λίγα προβατάκια 
που είχαν. Δεν απόχτησαν παιδιά, πόνος βουβός 
για την κυρά Θοδώρα. Κι ο Χρίστος όπου φτωχός 

και η μοίρα του, στο θέρο, στον τρύγο, στο αλώνι, 
στο κουβάλημα σιτηρών με μεγάλους σάκους πά-
ντα μπροστά. Τα περισσότερα μνήματα στο νεκρο-
ταφείο του χωριού, ο Χρίστος τα έχει σκάψει χωρίς 
καμιά ανταμοιβή. -   Ποιος ξέρει έλεγε, ίσως βρεθεί 
κάποιος ν’ ανοίξει και το δικό μου κιβούρι και να 
μη με πετάξουν στην «Αλαταριά».( Ήταν ένα μέρος 
που έριχναν τα ψοφίμια). Κάποια μέρα, εθεάθη να 
βόσκει τα λιγοστά πρόβατά του στη ράχη που τη 
λένε Προ. Απέναντι στον άλλο λόφο κάτι άλλα μι-
κρά βοσκόπουλα μόλις τον αντιλήφθηκαν, βλέπο-
ντας τον ξεροπόταμο που τους χωρίζει κι έχοντας 
μια απόσταση ασφαλείας, άρχισαν να τον περιπαί-
ζουν.- Χρίστο – Χρίστο Διαβανά Χρίστο – Χρίστο 
Χουλιαργιά. Σημείωση το Χουλιαργιάς ήταν παρα-
τσούκλι, Λαδάς λεγόταν ο άνθρωπος. Δεν άντεξε το 
κάζο των μικρών ο Χρίστος. Έβγαλε μια στρατιω-
τική λουρίδα που είχε στη μέση του, τη δίπλωσε κι 
έβαζε πέτρα ίσα με μια παλάμη ανάμεσα, τη στρι-
φογύριζε και την εξακόντιζε με δύναμη απέναντι. Η 
απόσταση ήταν μεγάλη, γι’ αυτό τα σκασμένα τον 
κορόιδευαν εκ του ασφαλούς. Όταν οι κοτρόνες 
άρχισαν να πέφτουν βροχή δίπλα τους, κρύφτηκαν 
σαν τα ποντίκια κάτω από τους βράχους. Τα πρό-

βατα άρχισαν να σκορπίζουν 
και να μπαίνουν στις ζημιές, ο 
Αγροφύλακας σφύριζε μα και 
οι κοτρόνες  σφύριζαν και  γί-
νονταν θρύψαλα χτυπώντας 
πάνω στα βράχια. Κράτησε 
κάμποσο αυτός ο κλεφτοπόλε-
μος, στο τέλος το μεγαλύτερο 
βοσκόπουλο έκανε δήλωση με-
τανοίας.- Μη Χρίστο δεν θα το 
ξανακάνουμε ποτέ πια. Λυπή-
σου μας, τα πρόβατα μπήκαν 

στις ζημιές, θα μας σκοτώσει ο 
πατέρας μας το βράδυ…Πολύ το χάρηκε ο Χρίστος, 
σε λίγο σταμάτησε, τα λυπήθηκε.
-Ρε σεις τους φώναξε με την αγριοφωνάρα του άμα 
σας βάλω στα χέρια μου, θα βγάλετε «μπομπόλια» 
άπ’ τη μύτη. Ένα μεγάλο παιδί ήταν ο Χουλιαργιάς. 
Δεν κρατούσε ποτέ κακία. Μια μορφή πρωτόγονου 
αρχαιοέλληνα. Δεν πήγε ποτέ σχολείο, μα η ψυχή 
του είχε ένα σπάνιο ιερό φως, την παιδική αθωό-
τητα. Διέκρινες έναν τρόμο στα μάτια του λες και 
τον κυνηγούσε κάποιος αόρατος δαίμονας που είχε 
φωλιάσει μέσα του και του ανακάτευε συνεχώς τα 
μαλλιά, κάνοντας τη μορφή του αλλόκοτη. Πέθανε 
πάμφτωχος κάποιο δειλινό. Χάθηκαν τα πειράγμα-
τα, τα τραγούδια του, η καλή του παρέα. Η τραγική 
του μορφή ωστόσο μας φέρνει γλυκόπικρες ανα-
μνήσεις…Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε να 
γνωρίσω αυτό τον άνθρωπο.

ΤΑΚΙς ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟς
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Εισαγωγικά 

Λέγοντας δήγματα εντόμων θα εννοούμε τόσο τα 
τσιμπήματα , όσο και τα κεντρίσματα από αυτά. 
Η ενότητα αυτή γενικά θα είναι κάπως εκτεταμένη 
αφού στην Ελλάδα τα 
έντομα είναι σημαντικό 
αίτιο νοσηρότητας.
Δυστυχώς δεν θα γίνει 
αναφορά σε εξωτικά 
έντομα και δηλητήρια , 
λόγω έλλειψης ελληνικού 
ενδιαφέροντος. Παρά το 
γεγονός ότι υπάρχουν εκατοντάδες είδη εντόμων 
των οποίων τα δήγματα προκαλούν πρόβλημα 
και οι επιστημονικές ταξινομήσεις αυτών είναι 
αρκετά δύσκολες (υπάρχει ολόκληρος κλάδος 
που ονομάζεται Ιατρική Εντομολογία), θα 
απλοποιήσουμε την κατάσταση διαχωρίζοντας τα 
έντομα σε δηλητηριώδη και μη δηλητηριώδη.
Δηλητηριώδη: Μέλισσες , σφήκες , σβούροι και 
άλλα υμενόπτερα., σκορπιοί κλπ. Δεν υπάρχουν 
αράχνες με δηλητήριο στη χώρα μας. Επίσης 
δηλητηριώδεις σκορπιοί με νευροτοξικά δηλητήρια 
(π.χ black death scorpion είναι απόντες από την 
ελληνική πανίδα.
Μη δηλητηριώδη: Σκνίπες, κουνούπια, βδέλλες, 
ψύλλοι, ψείρες, κοριοί, τα ακάρεα της ψώρας 

κλπ.
Τα μεν δηλητηριώδη 
κεντρίζουν, τα υπόλοιπα 
απλώς τσιμπούν.

Διαφορές
Υπάρχει σαφής και 
ειδοποιός διαφορά 

μεταξύ ενός εντόμου με κεντρί και ενός απλού 
τσιμπήματος.
Το έντομο με κεντρί προσβάλλει τα θηλαστικά και 
τον άνθρωπο στα πλαίσια αμυντικής αντίδρασης. 
Το κεντρί απελευθερώνει επώδυνο δηλητήριο στο 
σώμα του εχθρού με στόχο την απομάκρυνσή 
του. Στη μέλισσα μάλιστα , το κεντρί αποτελεί 
μέρος του εντερικού σωλήνα της με αποτέλεσμα 

ΘΕΜΑΤΑ
 ΥΓΕΙΑΣ

Δήγματα εντόμων

Κωνσταντίνου Δ. Βέρρου
Δερματολόγου - Αφροδισιολόγου

να πεθαίνει μετά το δήγμα (θυσιάζεται για το 
γενικό καλό της κυψέλης!).
Αντίθετα τα κουνούπια και τα άλλα αιματοφάγα 
έντομα τσιμπώντας μας απελευθερώνουν τοπικά 
σάλιο με αντιπηκτική ουσία με σκοπό να τραφούν 
και να ζήσουν από το αίμα μας.

Από τον παραπάνω πίνακα δεν πρέπει 
να εννοηθεί ότι τα μη δηλητηριώδη έντομα 
είναι ακίνδυνα για την Δημόσια Υγεία. Στην 
πραγματικότητα ευθύνονται για τη μετάδοση 
εκατοντάδων ασθενειών στον άνθρωπο ( 
ελονοσία, επιδημικός και ενδημικός τύφος, 
νόσος του Lyme, Μεσογειακός τύφος, πανώλης 
κλπ). Το πιο συνηθισμένο είναι να αποτελούν 
μία ενοχλητική παρουσία και να προκαλούν έναν 
έντονο κνησμό με τα τσιμπήματά τους.

Αλλεργική και αναφυλακτική 
αντίδραση
Τα δήγματα από τις μέλισσες , σφήκες και τα 
άλλα δηλητηριώδη έντομα είναι πολύ επώδυνα 
και προκαλούν έντονες 
τοπικές αντιδράσεις 
γύρω από το σημείο 
του κεντρίσματος 
(ερυθρότητα και οίδημα 
που μπορεί να εξαπλωθεί 
και μέχρι 30 εκατοστά 
γύρω από το δήγμα).
Σε ορισμένα ευαίσθητα 
άτομα μπορεί να 
παρατηρηθεί μία 
γενικευμένη αντίδραση γνωστή ως αναφυλαξία: 
Διάχυτη ερυθρότητα και οίδημα σε όλο το δέρμα 
και μερικές φορές λαρυγγικό οίδημα και σπασμός 

Χαρακτήρες δήγματος εντόμων

Συμπτώματα
Δημητήριο 

(κεντρί)
Χωρίς δ
ηλητήριο

Κνησμός Μερικές φορές
Πάντα 

(έντονος)

Πόνος
Πάντα 

(έντονος)
Μη συνήθης

Αναφυλαξία Συνήθης Σπάνια

Ερυθρότητα
Πάντα - Μπορεί 

να γενικευθεί
Ελαφριά / 
απουσία

συνέχεια στη σελίδα 9...
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των βρόγχων 
που μπορεί να 
αποβούν και 
μοιραία. 

Πρόληψη 
Η πρόληψη από 
τις δυσάρεστες 
καταστάσεις που 
μπορούν να μας 
προκαλέσουν τα έντομα μπορεί να γίνει με τη 
χρήση χημικών ουσιών (εντομοαπωθητικές) που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο. Επίσης υπάρχουν 
εντομοαπωθητικές ουσίες που εφαρμόζονται στο 
δέρμα μας (κυκλοφορούν σε spray , lotions).
Τα εντομοαπωθητικά δουλεύουν καλά όσο αφορά 

τα τσιμπήματα από τα 
κουνούπια και άλλα μη 
δηλητηριώδη έντομα , 
αλλά τις περισσότερες 
φορές δεν αποτρέπουν 
τις επιθέσεις των 
μελισσών και των άλλων 

εντόμων με κεντρί.
Τεχνικές αποφυγής των επιθέσεων από τα έντομα 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

...συνέχεια από τη σελίδα 5

Αποφυγή μελισσών , σφηκών κλπ

Μην παριστάνεις το λουλούδι ! Στην εξο-• 
χή να αποφεύγεις τα πολύχρωμα ρούχα 
και να μη φοράς έντονα αρώματα. 
Να μην αφήνεις εκτεθειμένα τρόφιμα και • 
σκουπίδια. 
Να οδηγείς με κλειστά τα παράθυρα και • 
με το Α/C σε λειτουργία. 
Σε περίπτωση σφηκοφωλιών κοντά στο • 
σπίτι ειδοποίησε την κατάλληλη υπηρε-
σία..

Αποφυγή των κουνουπιών 
και άλλων εντόμων

Σκέπασε όσο μπορείς ακάλυπτα μέρη • 
του σώματος. Χρησιμοποίησε καπέλα, 
κάλτσες, γυαλιά κλπ 
Χρησιμοποίησε εντομοαπωθητικά. • 

Θεραπεία 
 

Τα τσιμπήματα από κουνούπια , ψύλ-• 
λους , σκνίπες κλπ συνήθως δεν απαι-
τούν ιδιαίτερη αγωγή. Μία κορτιζονούχος 
κρέμα είναι συνήθως αρκετή για την ανα-
κούφιση του κνησμού. Το ξύσιμο πρέπει 
να αποφεύγεται γιατί υπάρχει κίνδυνος 
επιμόλυνσης.
Τα δήγματα από υμενόπτερα (μέλισσες • 
κλπ), αφήνουν πολλές φορές το κεντρί 
στο δέρμα. Αυτό πρέπει να απομακρύ-
νεται με ένα μαχαίρι γιατί μπορεί να συ-
νεχίζει να απελευθερώνει δηλητήριο. Δεν 
πρέπει να συνθλίβεται! Ο πόνος μπο-
ρεί να αντιμετωπισθεί με ένα ήπιο αντι-
φλεγμονώδες (π.χ Ponstan) ενώ τοπικά 
μπορεί να τοποθετηθεί μία κορτιζονούχα 
αλοιφή (καλύτερα να περιέχει και αντιβι-
οτικό).
Η αναφυλακτική αντίδραση συνήθως • 
παρουσιάζεται άμεσα και αποτελεί επεί-
γουσα ιατρική κατάσταση. Είναι σημαντι-
κό τα άτομα που έχουν αλλεργική προ-
διάθεση να γνωρίζουν να κάνουν μόνοι 
τους αδρεναλίνη , όπως και οι γονείς των 
παιδιών που έχουν παρουσιάσει αναφυ-
λαξία. Η υποδόρια έγχυση αδρεναλίνης 
πραγματικά δεν είναι δύσκολη και μπορεί 
να είναι σωτήρια. Η κορτιζόνη , (ιδιαίτερα 
όταν γίνεται και ενδομυϊκά από μη εκπαι-
δευμένα άτομα) δε βοηθάει γιατί αργεί να 
δράσει. Η μεταφορά στο Νοσοκομείο εί-
ναι ουσιώδης γιατί η αλλεργική κατάστα-
ση μπορεί να επιμείνει. Πάντως υπάρχει 
διαθέσιμη ειδική θεραπεία απευαισθητο-
ποίησης στα αλλεργικά άτομα, η οποία 
δεν είναι ακριβή και δύσκολη και συνι-
στάται.



  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΑΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»          ΤΕΥΧΟΣ 5Ο

10

  
 

•	

•	
•	

•	

•	
•	
•	
•	
•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	
 

 

•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	

•	

•	

•	

•	
•	
•	
•	
•	

 



 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΑΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»          ΤΕΥΧΟΣ 5Ο

11

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Πάμε να φύγουμε Αναστάση
τελειώνει εδώ η διαδρομή
τον πόνο έχουμε χορτάσει

μα ίσιο σου κράτει το κορμί.
-Καιροί ανάποδοι μας βρήκαν
-δεν πήραμ’ όσα μας ανήκαν.

Εδώ κανένας δεν μας ξέρει
και χρεία δε μας έχουν πια
πάμε να στήσουμε καρτέρι

μπας και περάσ’ η ανθρωπιά
-λίγο να μας χαμογελάσει

-πάμε καλλιά μας Αναστάση.

Κι εκεί στου ήλιου το γέρμα
μιας μάταιης αναμονής

θε ν’ αντικρύσουμε το τέρμα
της εθνικής μας διαδρομής.

-Και πλήθος δάφνες μαραμένες
-για ιστορίες ξεχασμένες

Ποίηση είναι το τραγούδι των κύκνων, το πέ-
ταγμα της πεταλούδας, ο καλπασμός αγρίου 
ίππου, το άρωμα της μαργαρίτας, το γάργα-

ρο νερό κρουσταλλένιας πηγής, η αγωνία της ψυ-
χής ν’ ανταμώσει τη Θεία καταγωγή της.

Ποίηση είναι η ερωτική συνδιάλεξη με τον  Θεό…

Η στήλη της εφημερίδας μας καρτερεί να δημοσιεύσει και τα δικά σας ποιήματα

Κάνε κουράγιο και περπάτει
όλα τελειώνουν με καλό

πάρτ’ το παλιό το μονοπάτι
κι αρμένιζε γιαλό- γιαλό

εν’ αγεράκι πελαγίσο
θα μας ξαναγυρίσει πίσω…

-Τότε που φύσαγαν οι ανέμοι
και τραγουδούσανε μαζί μας
δόλια η καρδιά να σιγοτρέμει

που όλα στο βρόντο πήγαν. Κρίμας
που χάλασε έτσι το γιορτάσι

-Άιντε να φύγουμε Αναστάση…

ΤΑΣΟΣ  ΝΗΦΑΚΟΣ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ

+ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Δάσκαλος  ετών  85 
+ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Πρόεδρος για πολλά χρόνια στο χωριό  ετών 80
+ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ετών  85
+ΚΑΠΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ετών  85 
+ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  ετών  77
+ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ετών  83
+ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Παλιός Αγροφύλακας πέθανε στον Καναδά ετών  80
+ΞΕΝΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ετών  87
+ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ   ετών  90
+ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  AΡΓΥΡΗΣ   πέθανε στον Καναδά  ετών  30 
+ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Υδραυλικός  ετών  55

Ας είναι το χώμα ελαφρύ που τους σκεπάζει. Αιωνία τους η Μνήμη…

Στις 6 Ιουλίου ο Σύλλογος πραγμα-
τοποίησε την ετήσια εκδρομή του 
σε Πύλο, Μεθώνη, Φοινικούντα, Κα-
λαμάτα. Η διαδρομή ήταν υπέροχη 
μέσα στον καταπράσινο κάμπο της 
Μεσσηνίας. Η αφόρητη ζέστη και η 
μεγάλη διαδρομή πολύ κουραστική 
για τους γέροντες και γερόντισσες. 
Περισσότερα για την εκδρομή στο 
επόμενο τεύχος.

Πυρετωδώς ετοιμά-
ζεται ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος και το τοπι-
κό συμβούλιο για την 
γιορτή της Μεγαλό-
χαρης στις 14 Αυγού-
στου. Θα χρειασθούμε 
και φέτος τη βοήθεια 
των συμπατριωτών 
μας και πολύ περισσό-
τερο της νεολαίας μας 
για την άρτια διοργά-
νωση της εκδήλωσης. 
Έχοντας κοντά μας 
ένα νέο μουσικό συ-
γκρότημα, ελπίζουμε 
κι ευχόμαστε να περά-
σουμε μια ευχάριστη 
βραδιά και καλό αντά-
μωμα με τους ξενητε-
μένους μας…

Δεν βλέπουμε κίνηση στο καινούριο 
νεκροταφείο που ετοιμάζεται, νότια 
του χωριού. Τι γίνεται σταμάτησαν τα 
έργα; Δεν υπάρχουν χρήματα; Ο μα-
ντρότοιχος γύρω τελείωσε, καλό είναι 
να επισπεύσουν και να φτιαχτούν 
ορισμένα μνήματα και τα υπόλοιπα 
«καλλωπίσματα» γίνονται και αργό-
τερα, γιατί … «Αδοβάτες» γέροντες 
και γερόντισσες πολλοί, χώρος τα-
φής όμως;;;

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΑΙ στην τοπική εφημερίδα σημαίνει:
Τιμώ τον τόπο καταγωγής μου, Συμβάλλω στην ανάπτυξή του, 

αγαπώ το μέρος που γεννήθηκα.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΜΠΡΑΒΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 46, ΤΡΙΠΟΛΗ 22100
ΤΗΛ.: 2710- 238 323, FAX: 2710-238 324

url: www.bravos.com.gr , www.bravos-com.gr email: bravospan@acn.gr

Χ. Λαμπρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.
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