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Γεώργιος Χρονίδης

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 Δωρητών, όπου καταγράφεται κάθε δωρεά συμπατριώτη, 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 κάτοικοι του Δ.Δ. Θάνα.

Το γέλιο είναι υγεία...
Ένας τύπος γυρίζει σπίτι του μαζί με 2 φίλους
του μετά από μία βόλτα σε bar. Μπαίνουν στο
σπίτι παραπατώντας, αράζουν στον καναπέ
και ο οικοδεσπότης πάει πίσω από το μπαράκι
για να βάλει ποτά. Ένας από τους φίλους του
παρατηρεί το τεράστιο χάλκινο gong που ο
οικοδεσπότης έχει μέσα στο σαλόνι.
- Ρε συ Μπάμπη, τι είναι αυτό ;
- Αυτό είναι ένα ρολόι που μιλάει !
- Τι λε ρε φίλε, υπάρχει τέτοιο πράγμα; Και
πώς δουλεύει ;
- Να, δες ...
και αρπάζει το σφυρί και τραβάει ένα δυνατό
χτύπημα στο gong, τόσο δυνατό που έτριξαν
τα τζάμια.
Κάθονται και οι 2 φίλοι και περιμένουν να το
ακούσουν να λέει την ώρα, ώσπου ακούγεται
μια φωνή από το διπλανό διαμέρισμα :
- ΠΑΣ ΚΑΛΑ ΡΕ ΒΛΑΜΕΝΕ; ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΕΚΑ ΤΟ ΠΡΩΙ!!

Μετά από μια προσεκτική εξέταση ο γιατρός
λέει στον Πόντιο άρρωστο:
- «Για να θεραπευτείτε θα ελαττώσετε το
κάπνισμα. Μόνο δέκα τσιγάρα την ημέρα.»
Έπειτα από είκοσι μέρες, ο Πόντιος ξαναπηγαίνει στο γιατρό σε κακά χάλια.
- «Μα γιατί;» ρωτά έκπληκτος ο γιατρός,
«δε σας ωφέλησε που καπνίζετε μόνο δέκα
τσιγάρα την ημέρα;»
- «Όχι, γιατρέ, γιατί πρώτα δεν κάπνιζα!»

Δύο φίλες συζητούν:
- O άντρας μου είναι ένας άγγελος.
- Τυχερή είσαι. Εμένα ζει ακόμα.

Ο βουλευτής συνέλαβε το γιο του να λέει
ψέματα.
- Ξέρεις παιδί μου τι τους κάνουν αυτούς που
λένε ψέματα;
- Ναι, μπαμπά. Βουλευτές!
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Υπό Ιερέως Δημητρίου Λυμπεροπούλου
Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Θανιωτών
«Ο Άγιος Γεώργιος»

Η Εκδρομή του Συλλόγου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θανιωτών ‘‘Ο Άγιος Γεώργιος’’ ανταποκρινόμενος πιστά στους σκοπούς
που έχει θέσει σύμφωνα με το καταστατικό του,
διοργάνωσε και πραγματοποίησε την 6ην μηνός
Ιουλίου ετήσιαν ημερήσιαν εκδρομήν, για να δώσει μια νότα χαράς και ανακούφισης, μακριά από
την πίεση της καθημερι-νότητας. Να αφήσουν τα
μέλη του Συλλόγου και οι φίλοι του το νου τους,
να ξελαμπυρίσει μετέχοντες στις όμορφες περιοχές της Νότιας Πελοποννήσου. Θαυμάζοντας το
κάλλος και την αρμονία της φύσεως.
Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν την 6:30 πρωινήν, ημέραν Κυριακήν, στην πλατεία του χωριού. Ήταν
όντως ένα καλοκαιρινό δροσερό πρωινό. Ο ήλιος
ότι είχε ήδη αρχίσει να ανατέλλει σιγά-σιγά, πίσω
από τις κορυφογραμμές του Παρθενίου Όρους.
Οι χρυσοκόκκινες ακτίνες του προσπαθούσαν να
διαπεράσουν βιαστικά, και να φθάσουν να χαϊδέψουν τα πρώτα σπίτια του χωριού. Τι όμορφο
πρωινό! Το κελαΐδισμα των πουλιών να γλυκαίνει
τη φύση.
Ο τσοπάνος με τα λιγοστά προβατάκια του και τα
κουδουνίσματά από τα τροκάνια έπαιρνε το δρόμο για τη βοσκή.
Να και ο ήχος της καμπάνας να καλεί τους πιστούς στην εκκλησία. Οι λιγοστοί κάτοικοι του
χωριού κατηφόριζαν προς τον ιερό χώρο για να
προσευχηθούν, και να ανάψουν κεράκια για την

υγεία της οικογενείας τους, και για τα προσφιλή
των προσώπων που έχουν χάσει.
Επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και ξεκινάμε για
την Τρίπολη. Στην κεντρική πλατεία του Αγίου Βασιλείου επιβιβάζονται και οι υπόλοιποι εκδρομείς,
και ξεκινάμε το ταξίδι. Ο Ιερέας και πρόεδρος του
Συλλόγου Δημήτριος Λυμπερόπουλος κάνει μια
προσευχή και ψάλλουν όλοι μαζί το απολυτίκιον
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και άλλα τροπάρια
με την επίκληση στο Θεό για ένα καλό ταξίδι.
Ξεκινήσαμε. Φθάσαμε διαδοχικά στο Καλογερικό
- Ασέα - Παλιόχουνη – Μεγαλόπολη, και προχωρήσαμε στο Νομό Μεσσηνίας. Φθάσαμε στη Πύλο.
Στη Γιάλοβα – εκεί κατεβήκαμε και προσευχηθήκαμε στην Ιερά Εικόνα. Ο Νεωκόρος μας εξήγησε
το Ιστορικό της Ευρέσεως της. Μας προξένησε
δέος και συγκίνηση. Μετά από πολύωρο ταξίδι φθάσαμε στην Φοινικούντα και καταλήξαμε
στην Ιστορική Κορώνη, και δίπλα στην παραλία
γευθήκαμε τις λιχουδιές της. Πήραμε το δρόμο
του γυρισμού, και φθάσαμε στην Καλαμάτα. Επισκεφθήκαμε τον περικαλή Ναό της Υπαπαντής
του Κυρίου, με τις Προτομές εις τον Προαύλιον
χώρον του, των διατελεσάντων Αρχιερέων, της
Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Εισήλθομεν εις
τον Ιερόν Ναόν και προσκυνήσαμεν ευλαβικά την
Ι. Εικόνα της Υπαπαντής. Αφού περιηγηθήκαμε
για λίγο την πόλη ακολουθήσαμε το δρόμο της
επιστροφής αποκομίζοντας τις ωραιότερες αναμνήσεις με την ευχή : Η Παναγία να μας δίνει πάντοτε Υγεία, και ο Σύλλογος μας να διοργανώνει
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τις καλύτερες εκδρομές.
14 Αυγούστου Παραμονή της Παναγίας
Κάθε τόπος αναβιώνει τα ήθη του τα έθιμα του,
που σκοπό έχουν να φέρουν στις μνήμες τα παλιά
εκείνα ωραία χρόνια. Τα χρόνια της ξεγνοιασιάς.
Τα χρόνια τα ανθρώπινα. Έτσι και το χωριό Θάνα.
Τις αποκριές, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, με αποκορύφωμα το πανηγύρι της Παναγίας. Μετά το
πέρας της γιορτής στην εκκλησία, να αρχίζουν το
χορό στο προαύλιο της εκκλησίας, στο αλώνι του
Δάσκαλου, στο αλώνι του Λυκούρα, Κοκκοράκη
με τους γραφικούς οργανοπαίχτες τον Παναγιώτη
Δάλμαρη (κοίλας) κλαρίνο - τον Αντώνην Νικητόπουλον (χασάνην) βιολί, το Θοδωρή το Καραμάνη
κλαρίνο, το Θοδωρή το Κουγιούφα (Μπόλμπος)
βιόλα, το Θανάση Κουγιούφα (Νταουλιάρης)
κλαρίνο, τους αδελφούς Μπολοβή Νικολάκη και
Φώτη (Μπουρδούκας) νταούλι και κλαρίνο, που
με τους αυτοσχέδιους λυρισμούς των, σκόρπιζαν
τα μελλίρυτα εκείνα ακούσματα που έκαναν τις
καρδιές να χτυπούν από αγαλλίαση. Πρώτο στη
H γερόντισσα Αναστασία
σειρά και το αποκορύφωμα το πανηγύρι της Πα(θειά Νικόλαινα)
ναγίας. Λυγερόκορμες κοπέλες λικνίζονταν στο
Βρήκε την εικόνα της Παναγίας της Γιάλοβας
ρυθμό της μουσικής και τα λεβεντόκορμα παλικάρια με το χορό τον Τσάμικο, με τις φιγούρες
τους, να πετούν ψηλά ανάλαφρα χαρίζοντας ένα
εξαίσιο θέαμα. Να και οι γέροντες με το τσιγκελωτό μουστάκι, τις πίγκες, την πουκαμίσα, το
τσεμπέρι, το σιλάχι με το μαυρομάνικο μαχαίρι,
και με σύντροφο τη μαγκούρα, και με το σοβαρό χιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας και το Δήμο Τρίπολης δια την οικονομική μας ενίσχυση.
ύφος τους παρακολουθούσαν το γλέντι.
Οι γερόντισσες με τα αλατζένια μακροφούστα- Ευχαριστεί θερμώς τους Δωροθέτες μας και
να, και τα κίτρινα μαντήλια ή τα ζαχαριά έσερναν όλους όσους προσέφεραν ηθικά και υλικά, δια
την αρτιότερη επιτυχία της Πανηγύρεως.
πρώτες το χορό.
Κάπου – κάπου ακούγονταν και καμιά μπαταριά.
Όλα αυτά συνέθεταν ένα όμορφο σύνολο για
το χθες, απαραίτητο για το σήμερα, και συνέχεια
για το αύριο. Τα χρόνια πέρασαν. Οι καιροί άλλαξαν. Η τεχνολογία στον κολοφώνα μας. Τα απλά,
τα αντικατέστησαν τα σύγχρονα. Από το έτος
1975 το πανηγύρι μας Παναγίας γίνεται με ένα ξεχωριστό ρυθμό. Την παραμονή μας γιορτής μετά
από τη Λιτάνευση μας Ιεράς Εικόνος, ο Σύλλογος
στην πλατεία του χωριού, ανελλιπώς οργανώνει
το πανηγύρι με ορχήστρα, καλοψημένη γουρνοπούλα, άφθονο κρασί, μπύρα και αναψυκτικά, και
όλοι μαζί πατριώτες και φίλοι, και ξενιτεμένα μας
αδέλφια ζούμε στιγμές ανεπανάληπτες.

Είθε η Υπεραγία Θεοτόκος να είναι ο συνοδοιπόρος και ο φρουρός σε κάθε βήμα της ζωής μας,
και ο Σύλλογός μας με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση όλων να συνεχίζει το έργο του με παντός είδους εκδηλώσεις.
Σε λίγες ημέρες ο Σύλλογός σε συνεργασία με
τον Δήμο Τρίπολης, ετοιμάζεται να τιμήσει τον
Πάνο Κολοκοτρώνη σε μια σεμνή τελετή που θα
γίνει στην αίθουσα του χωριού μας. Παρακαλούμε όλοι να είστε εκεί. Περισσότερα στο επόμενο
τεύχος.

Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί θερμώς την Νομαρ-
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Ξεχασμένες Ιστορίες
ΤΑΚΙς ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟς
Πολλές φορές, έρχονται από τα περασμένα,
ιστορίες, γεγονότα, πρόσωπα, εικόνες μιας άλλης εποχής, τα συγκρίνεις με το σήμερα, σε
πιάνει μελαγχολία…Πως περνούν τα χρόνια;
Πριν λίγο καιρό, περίπου το 1960, τότε που
το μικρό μας χωριό ήταν η «Θανούπολη» των
200 παιδιών στο δημοτικό , τον 15 μικρών παντοπωλείων και των 1200 κατοίκων περίπου…
Αχάραγα, έτσι το έλεγαν, κατηφόριζε η μικρή
«εταιρία» των πηγαδάδων τη χίμιζα με τον κασμά στον ώμο φτυάρια πατητά, τον ντορβά με
το κρασί και το ταγάρι με το φτωχό κολατσιό,
ελιές, τυρί, σκόρδο, κρεμμύδι και το καρβέλι το
ψωμί. Άκουγες το τραγούδι τους καθώς έσμιγαν και ξεμάκραιναν για τη δουλειά. Φτωχοί μεροκαματιάρηδες όλοι τους: Φρατάρας, Μεϊντάνης, Σιουρούφης, Αλεβίζος, Κουμπαρούλιας.
Ο ήλιος τούς έβρισκε μέσα στην «τρύπα τού
χάρου» έτσι αποκαλούσαν τα πηγάδια όταν
έφταναν σε αρκετό βάθος. Πολλά τα έχτιζαν
από πάνω προς τα κάτω, πράγμα δύσκολο και
επίπονο, γιατί «έκοβαν» και βυθίζονταν απότομα, με κίνδυνο να χωθούν μέσα. Μάστορας,
άριστος στο χτίσιμο ο «μηχανικός» της παρέας,
Γιώργης Φούτρης, «Κουμπαρούλιας». Στο χείλος του πηγαδιού στερέωναν το καρέλι, έμοιαζε με μεγάλη κουβαρίστρα για να τραβούν τα
χώματα έξω. Έσκαβαν μέχρις ν’ ανταμώσουνε
το θείο δώρο, το νερό.
Τα περισσότερα πηγάδια της περιοχής η «εταιρία» τα είχε ανοίξει. Κάποιο απόγευμα σχόλασαν
κάπως νωρίτερα του συνηθισμένου. Δούλευαν
ένα πηγάδι στο Μπεσήρι, «Παλλάντιο» και για
καλή τους τύχη πέρασε από εκεί κάποιος φίλος
με το φορτηγό του να τους καλέσει από βδομάδα για δουλειά. Όλα αυτά τα συζητούσαν πίνοντας και τραγουδώντας ως συνήθως. Ευκαιρία να γλυτώσουν τον ποδαρόδρομο, υπήρχε
όμως ένα πρόβλημα. Ο Μεϊντάνης είχε έρθει
εκείνο το πρωινό με το γάϊδαρό του. Τώρα τι
γίνεται που ο φορτηγατζής έθεσε ως όρο να
φορτώσουν και τον γάιδαρο στην καρότσα,
μαζί με τον αναβάτη του. Άλλο που δεν ήθελαν
οι υπόλοιποι της παρέας. Πλησίασαν το γάιδα-

ρο σε μια πεζούλα, σήκωσε κι ο φορτηγατζής
την ανατροπή και με λίγο σπρώξιμο γάιδαρος
και αναβάτης βρέθηκαν στην καρότσα. Πήδηξαν και οι υπόλοιποι επάνω πειράζοντας τον καβαλάρη και σε λίγο έφθασαν στο χωριό, στου
δάσκαλου το μαγαζί (Γούβη).
Γάϊδαρος και Μεϊντάνης όρος απαράβατος, ο
δεύτερος στην ράχη του πρώτου, μέχρι να παρθεί απόφαση να κατεβούν όπως ανέβηκαν, (δηλαδή καβάλα) διαφορετικά αν ο Μεϊντάνης παραβίαζε « το πρωτόκολλο», θα πλήρωνε όλα τα
έξοδα της βραδιάς και δεν ήταν και λίγα… Άρχισαν τις μπύρες, κάποιος πονηρός έφερε ένα
χωνί, σήκωσαν ψηλά το κεφάλι του γαϊδάρου
και τον πότιζαν μπύρα. Ψηλός ο Μεϊντάνης, μικρόσωμο το ζώο, άγγιζαν οι ποδάρες του σχεδόν το πάτωμα.
Τα πειράγματα έδιναν κι έπαιρναν. Τόριξαν στο
τραγούδι: Θέλω ν’ ανέ… μαυρομάτα μου/ θέλω
ν’ ανέβω σε βουνό/. Αχ! μωρέ θέλω ν’ ανέβω σε
βουνό/ τις όμορφες να κυνηγώ. Αχ! μωρέ να κυνηγώ τις όμορφες/ Ξανθιές και μαυρομάτες…
Και οι μπύρες να έρχονται βροχή, ο γάϊδαρος
να παραπατά και να νυστάζει, ο Μεϊντάνης ν’
αναπηδά πάνω στο σαμάρι να στυλώνει τον γάϊδαρο που τρεκλούσε και ν’ απειλεί πως θα διαλύσει το «πρωτόκολλο» αν δεν του επιτραπεί
να κατεβεί για κατούρημα. Κάποιος του πέταξε
έναν χαλκωματένιο κουβά! Βολέψου με αυτό
και μην σαλέψεις, γιατί θα σε δέσουμε! Γύρισε
γυναικεία, τι να έκανε ο άνθρωπος, από το «δέσιμο» καλός και ο κουβάς, ανακουφίστηκε…
Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τα μεσάνυχτα, ο
γάϊδαρος τρέκλιζε, οι ποδάρες τον στύλωναν,
σε λίγο ο αναβάτης άρχισε να γκαρίζει, δύσκολα ξεχώριζες πλέον το ζώο από τον αναβάτη.
Κάποια στιγμή τα φώτα έσβησαν, το φορτηγό
πήγε «το φορτίο του» στην πλατεία, έκανε όπισθεν στη μάντρα τού Γκούρλα, ξεφόρτωσε. Το
πρωί, πέντε η ώρα όλοι ήταν στη θέση τους και
ξεκινούσαν πάλι τραγουδώντας για δουλειά…
Σαν να μη συνέβη τίποτα το προηγούμενο βράδυ…
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IΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Το έπος του ‘40
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ
Πηγή ΓΕΣ/Δ.Ι.Σ

Ά ρε Κατσιμήτρο
Τ`όπες και τ`όκανες!!!
Η 27 η Οκτωβρίου 1940 ηύρε πλήρως επιστρατευμένη την VΙΙΙ Μεραρχία. Η 05.30 πρωϊνή ώρα
της 28 ης που οι Ιταλοί εξεδήλωσαν την επίθεσή
τους κατά της Ελλάδος, από όλο το μήκος των
Αλβανικών συνόρων, ευρήκε τον Υποστράτηγο Κατσιμήτρο Χαράλαμπο και τους άντρες του
έτοιμους στις προκαθορισμένες θέσεις άμυνας.
Το έδαφος της Ηπείρου ορεινόν, ανώμαλον και
βραχώδες, υπήρξε λίαν σημαντικός παράγων και
σύμμαχος της VΙΙΙ Μεραρχίας. Επί ένα έτος πριν,
με υπεράνθρωπη προσπάθεια των στρατευμένων
αλλά και των κατοίκων της περιοχής κατασκευάσθηκαν γέφυρες, εγένετο βελτίωση οδικών
δικτύων και απαραίτητα τεχνικά αμυντικά έργα,
ως πυροβολεία, πολυβολεία, τάφροι αντιαρματικοί, ορύγματα το σύνολο των οποίων σε συνδυασμό με τον αμυντικό σχεδιασμό της Μεραρχίας,
κατέστησαν την περιοχή «ΕΛΑΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΣ»
σχεδόν απόρθητον. Εκεί θα έδιδε την αποφασιστική μάχη και εκεί θα έρριπτε το βάρος της δυνάμεώς της. Ψυχή όλης της προσπάθειας ήταν

ο υποστράτηγος – Διοικητής της VΙΙΙ Μεραρχίας
Κατσιμήτρος Χαράλαμπος. Η ζώνη ευθύνης της
Μεραρχίας αφορούσε ολόκληρο το μήκος των
προς την Αλβανία συνόρων, ως και την παραλιακή
ζώνη, από Αλβανικά σύνορα – έναντι Κέρκυρας,
μέχρι την Πρέβεζα όπου η είσοδος του Αμβρακικού. Η επιλεγείσα δια την ολοκληρωτική άμυνα
περιοχή ΕΛΑΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΣ , η διάταξη των δυνάμεων έναντι του εισβολέως και η ακολουθηθείσα
Στρατηγική ενθυμίζουν την Μάχη του Μαραθώνα
ήτοι: - Προφυλαγμένα Νώτα από ορεινή περιοχή
–Ύπαρξη ελώδους περιοχής μεταξύ αμυνομένου – επιτιθέμενου – Τοποθέτηση των δυνάμεων ημικυκλικά με ενίσχυση των δύο άκρων και
ασθενέστερο κέντρο. – Όπως τότε, το ιππικό του
Δάτιδος επαγιδεύθη εις το έλος του Μαραθώνα,
έτσι και τώρα τα άρματα μάχης των Ιταλών ( το
σύγχρονο ιππικό) των επαγιδεύθη εις το έλος
του Καλαμά. – Από τα γύρω απόκρημνα υψώματα τα ορεινά πυροβόλα και τα πολυβολεία δημιουργούσαν απαγορευτικές – ζώνες θανάτου για
τους επιτιθεμένους. – Το σχέδιον άμυνας εφηρμόσθη κατά γράμμα επιτυχώς. Αρχικά σύμπτυξη
των δυνάμεων προκαλύψεως και άμυνα μέχρις
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εσχάτων στις προπαρασκευασθήσες θέσεις άμυνας. – Απέναντι στην Μαχόμενη υπέρ βωμών και
εστιών VΙΙΙ Μεραρχία, οι Ιταλοί είχαν παρατάξει
το XXV Σώμα στρατού, το οποίον για λόγους προπαγανδιστικούς είχαν ονομάσει « Σώμα Στρατού
Τσαμουριάς » και αποτελείτο από:
• 2 Μεραρχίες Πεζικού (Φερράρα –Σιένα) – 1 Τεθωρακισμένη Μεραρχία (Κένταυροι)
• 4 Συντάγματα ( Γρεναδιέρων και ιππικού) -5
Τάγματα Μελανοχιτώνων
• 2 Αλβανικά Τάγματα πεζικού – 1 Αλβανική πυροβολαρχία.
•
Εκ παραλλήλου ισχυρή Αεροπορία εξασφάλιζε
από αέρος, παρατήρηση και προσβολή στόχων.
Ο δε πανίσχυρος Ιταλικός στόλος απειλούσε
την παραλιακή ζώνη
της Ηπείρου. Έχοντας
γνώση του όγκου και
της ισχύος των Ιταλικών δυνάμεων, το Γεν.
Επιτελείο έδωκε διαταγάς συμπτύξεως εις
το Μέτσοβον. Αλλά ο
υποστράτηγος Κατσιμήτρος εξ ιδίας πρωτοβουλίας ως Διοικητής,
αναλαμβάνων πλήρως
την ευθύνη, έδωκε την
Μάχη
αμετακίνητος
στην θέση Ελαία – Καλαμά και επέτυχε και νίκησε. Η εξασφαλισθείσα
σταθερά θέση από την VΙΙΙ Μεραρχία έδωκε την
δυνατότητα της αντεπιθέσεως από την Πίνδο
όπου είχε εισχωρήσει η Ιταλική Μεραρχία Αλπινιστών Julia. ΠΙΝΔΟΣ – ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΑΛΑΜΑΣ. Οι
αγώνες της Πίνδου απετέλεσαν μία περίλαμπρον
ΝΙΚΗΝ των Ελληνικών όπλων, το Γέρας (Βραβείον) της οποίας ανήκει εις τους Ανδρείους ηγήτορας των Μονάδων μας και στους ηρωικούς οπλίτας των επικών εκεί μαχών. Ο αγών της Πίνδου
είναι άρρηκτα συνδεδεμένος προς τον αμυντικόν
αγώνα επί της τοποθεσίας Ελαία (Καλπάκι)- Καλαμά. Η σταθεροποίηση του Μετώπου στην Ήπειρο
από την VΙΙΙ Μεραρχία απετέλεσε τον πλευρικό
άξονα και στροφέα της επιθετικής πρωτοβουλίας
του Ελληνικού Στρατού. Η πρώτη Ημερησία Διαταγή του Διοικητού της VΙΙΙ Μεραρχίας ανέφερε
μεταξύ άλλων: "Αμυνθήτε του Ιερού πατρίου εδάφους… Αναμνησθήτε των ενδόξων παραδόσεων
του Έθνους μας… Αγωνισθώμεν υπέρ βωμών και
εστιών και υπέρ της ελευθερίας μας." Μετά την
λήξη του αγώνα προκάλυψης και την σύμπτυξη
των μονάδων προκάλυψης, εις τας προκαθορι-

σμένας θέσεις αμύνης, εξέδωκε την 30η Οκτ.
1940 την Γενική διαταγή:
Άμυνα κρατερά μέχρις εσχάτων… Πάντες, από
του Στρατηγού Διοικητού της Μεραρχίας, μέχρι
και του τελευταίου Στρατιώτου θα αγωνισθώμεν
επί των θέσεων μας και εν ανάγκη θα πέσωμεν
όλοι υπερασπιζόμενοι αυτάς. Ο Στρατηγός – Διοικητής της VΙΙΙ Μεραρχίας, είχε κατά νουν τον
νικητή του Μαραθώνα – Μιλτιάδη, ο οποίος απευθυνόμενος στους προγόνους Μαχητές μας έλεξε:
"Μηδείς ουν εκ της τάξεως φευγέτω, μηδέ τον
παραστάτη αυτού καταλιπέτω, αλλά πάντες μένετε μετά θάρρους. Διώκετε τους πολεμίους και
ως πλείστους αυτών φονεύσατε." Και όπως οι
Μαχητές του Μαραθώνα κατενίκησαν δεκαπλασίους αντιπάλους,
έτσι και οι ηρωικοί Μαχητές της τοποθεσίας
ΕΛΑΙΑ(Καλπάκι)
ΚΑΛΑΜΑΣ αγωνισθέντες
εναντίον τριπλασίων
εχθρών κατενίκησαν
και εξεδίωξαν εκ του
πατρίου εδάφους, τον
επιδρομέα. Μετά αγώνα (40) ημερών και
αφού είχε ανατρέψει,
εις τον τομέα της τον
εισβολέα, η VΙΙΙ Μεραρχία αντεκαταστάθη
δια ολίγον από νέες Μονάδες, προκειμένου ν’
ανασυγκροτηθεί και συνεχίσει τον αγώνα και να
καταδιώξει τον εχθρό, απελευθερώνοντας χωριά
και πόλεις της Σκλαβωμένης Βόρειας Ηπείρου. –
Ο τότε Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, αναφερόμενος στο Διοικητή της VΙΙΙ Μεραρχίας είπε: Α
ρε Κατσιμήτρο! Τόπες και Τόκανες!!!
Ιερή η μνήμη τους…Τιμή και Δόξα στους ηρωικούς πεσόντες του Έπους του ’40.
Για να μην ξεχνάμε παραθέτουμε τις απώλειες
του Στρατού μας κατά την περίοδο 1940 – 41
Αξιωματικοί: Νεκροί 689. – Τραυματίες: 1484. –
Αγνοούμενοι: -53.Αχμάλωτοι: 101.
Οπλίτες: Νεκροί 12.636. – Τραυματίες: 61.179. –
Αγνοούμενοι:1237. – Αιχμάλωτοι: 2364.
Γενικό Σύνολο Αξιωματικών και οπλιτών: 79.743.
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Αντιγνωμίες

«Κομοτηνή Παλιά Γειτονιά (οδός Ναρσή)» Παπαδιανάκη Δέσποινα

Η ΧΑΜΕΝΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
Ζώντας σε μία εποχή πλήρους αστικοποίησης της
κοινωνίας μας, που είτε από ανάγκη των ανθρώπων – ανάγκη επιβίωσης – είτε βάση σχεδίου της
πολιτείας με κίνητρο το κέρδος επαγγελματικών
συντεχνιών (τεχνικές εταιρείες, μηχανικοί, εργολάβοι κλπ) διαλύσαμε τη βάση, το κύτταρο της
κοινωνίας μας, την γειτονιά.

Περιορίσαμε την δράση και την ζωή μας σε τσιμεντένια κουτιά, στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον
άλλον, κρυπτόμενοι απ’ τον ήλιο και τον ορίζοντα.
Σε τεράστια συγκροτήματα πολυκατοικιών στοιβαχτήκαμε χωριά ολόκληρα, κουβαλώντας ο καθένας μας την μιζέρια ή την μεγαλοψυχία του,
τα όνειρα και τις επιδιώξεις του. Και έτσι όπως
χάθηκε ο ορίζοντας του χωριού απ’ τα μάτια μας
χάθηκε και η ανθρώπινη επαφή.
Πιο σημαντικό ακόμη και από τον περιβαλλοντικό βιασμό και την αμετροέπεια απέναντι στην
φύση.
Απ΄ το μεγαλείο της αισθητικής του μέτρου με
έργα Παρθενώνες και κλασική Ελλάδα σήμερα εισπράττουμε τα επίκαιρα των έργων μας ως Νεο-

Βασίλης Γ. Αλεβίζος

έλληνες, με καμμένη γη, με αυθαιρεσία στη χρήση γης, με καταστροφή μνημείων, με σκουπίδια
και άλλα χίλια δύο ουκ έστι αριθμός.
Ζούμε τόσο κοντά, τόσο δίπλα. Οι ανέσεις και οι
ανάγκες μας διασταυρώνονται μα είμαστε τόσο
ξένοι μεταξύ μας. Καμία λύπη, καμία χώρα δεν
μας ενώνει. Αντίθετα περιχαρακωθήκαμε στα του
οίκου μας βρίσκοντας αφορμή για πλήρη ιδιώτευση, για χωριστή ζωή. Η συν – κοινωνία, η μέθεξη
της παρέας, η αλληλεγγύη, η συμπόνια, η συμπόρευση, η συναδέλφωση, όλα αυτά και άλλα, που
πήγαν; Χάθηκαν μαζί με την γειτονιά. Η γειτονιά;
Αυτή η μορφή οργάνωσης της κοινωνίας απ’ τις
πρώτες τις ιστορίας. Είναι η γειτονιά που έβαλε
τα θεμέλια στην έννοια της φυλής, του κράτους,
του Έθνους.
Εμείς δε που η καταγωγή μας και ο τόπος διαμονής μας είναι το χωριό και έχουμε δράση και παρουσία σ’ αυτό και κυρίως οι κάπως μεγαλύτεροι,
θυμόμαστε ακόμη τις δανεικαριές στα χωράφια,
πότε στον τρύγο, πότε στο θέρισμα ή το αλώνισμα
ή στο μάζεμα της πατάτας και των μήλων σχεδόν
σε όλες τις δραστηριότητες του χωριού.
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Σαν όνειρο έχει μείνει δε, η θύμηση του απογεύματος με τους παππούδες και τις γιαγιάδες στα
πεζούλια, άλλοτε να κουβεντιάζουν για το μόχθο
τους και την ξενιτιά άλλοτε της μιας γειτονιάς τα
νέα και τα κουτσομπολιά να συνδιαλέγουν.
Σίγουρα δεν είμαστε στην εποχή της κοινής, της
μιας κούπας κρασιού που έφερνε τριγύρω στα
καφενεία: οι μικρότεροι πιθανόν να μην το έχουν
ακούσει καθόλου μα ποτέ άλλοτε δεν ήμασταν
τόσο ξένοι μεταξύ μας. Εξιδανίκευση και αποθέωση της ατομικότητας. Συναδέλφωση, αλληλεγγύη και συμπόρευση είναι μεγέθη που φαντάζουν
μακριά και ξένα. Αυτές οι πικρές διαπιστώσεις
φαντάζομαι είναι κοινές με πολλούς συμπατριώτες μας. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια φαίνονται
κάποια ευχάριστα σημάδια επιστροφής αρκετών
απ’ αυτούς. Βλέπουμε
πατριώτες να επιστρέφουν είτε από το εξωτερικό είτε από αστικά
κέντρα της Ελλάδας,
φτιάχνοντας καινούργια ή αναπαλαιώνοντας
τα υπάρχοντα σπίτια.
Δίνονται καινούργια μαγαζιά βγάζοντας κάποιο
κόσμο απ’ τα σπίτια, κάτι
επιτέλους κινείται.
Ας είναι το ξεκίνημα για
μια επανίδρυση της μικροκοινωνίας της γειτονιάς. Χρειάζονται όμως
και άλλα πολλά. Πολλές
παρεμβάσεις στο χώρο μας, το χωριό μας, να πάρει μπροστά, να αναστηθεί η ζωή με τη χαρά και
τη μέθεξη της συν κοινωνίας.
Σ’ αυτό το σημείωμα θα σταθώ πιο πολύ, στις
χωροταξικές, περιβαλλοντικές και εξωραϊστικές
παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις που θα βάζουν τα θεμέλια για την επαναλειτουργία της γειτονιάς και
κατ’ επέκταση του χωριού.
Ευτύχημα είναι που το χωριό μας έχει αρκετούς
κοινόχρηστους χώρους αλλά και ανθρώπους που
το αγαπούν. Έχουμε πλατείες, αλάνες, σοκάκια,
ιστορικά μνημεία που με απλές παρεμβάσεις μπορούμε να πετύχουμε άριστα αποτελέσματα.
Για να μην αοριστολογώ, προτείνω κάποια έργα
που είναι εφικτά και αλλάζουν άρδην την εικόνα
του χωριού μας.
1. Η κεντρική πλατεία, με λιγότερο τσιμέντο, προ-

σθήκη χώματος και πρασίνου, ίσως κάποιες πέτρινες κατασκευές ή και ξύλινες, θα αποκτούσε
άλλη όψη το έμπα του χωριού.
2. Πλατεία Εκκλησίας και εκεί λιγότερο τσιμέντο
και ότι για την κεντρική πλατεία.
3. Γειτονιά, πλατεία σχολείου – ευρύτερα και εκεί
ισχύουν τα παραπάνω.
4. Παρέμβαση ανακατασκευή στο σοκάκι από κεντρική οδό, δεξιά Μανωλόπουλου (Μαδούρου)
έως Τσίπη. Πιστεύω με τα ίδια υλικά, αναδιάταξη του υπάρχοντος πέτρινου τοίχου – ξερολιθιά
– δημιουργία αναβαθμίδων ή πλακόστρωτων καλντεριμιού καθώς και την ανάδειξη του μοναδικού
πέτρινου καθίσματος κάτω από το τεράστιο πανέμορφο δένδρο του σοκακιού, προσθήκη διακριτικού φωτισμού.
5.
Σοκάκι που οδηγεί στην Περιοχή Τζαμί και
παρακάτω ως τις λεγόμενες στέρνες. Περίπου
και εδώ τις ίδιες παρεμβάσεις. Επιπλέον αυτοί
οι χώροι μπορούν να
προβληθούν ως ιστορικού ενδιαφέροντος.
Αυτά ως αρχή έχουν
να δώσουν μιαν άλλη
εικόνα του χωριού, καθιστώντας και ως τόπο
προορισμού και επισκεψιμότητας.
Κρατώντας ή δημιουργώντας και αναδεικνύοντας το προσωπικό
παραδοσιακό
χρώμα
του χωριού μας ποικιλότροπα και πολύμορφα τα κέρδη που θα έχει
πολλά. Κυρίως ας σπάσουμε τα ατομικά μας δεσμά, τα διαχωριστικά αναμεταξύ μας τείχη και ας
βγούμε στα πεζούλια και τα αλώνια να κουβεντιάσουμε, να χορέψουμε, να επικοινωνήσουμε.
Ας ανοίξει μια κουβέντα δημόσια στο χωριό, όλοι
έχουμε κάτι να πούμε, να προτείνουμε, να προβληματιστούμε.
Να αντισταθούμε στην επέλαση του ατομικισμού
και του εγώ. Κοινή δράση, κοινή προσπάθεια και
αρχή.
Τα οφέλη πολλά.
Πίνακας:
«Γειτονιά χωριού με γέφυρα»
Galery: Ελένη Ζουκή - Λαζογιάννη
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«ΑΥΓΟΥΣΤΕ ΚΑΛΕ ΜΟΥ ΜΗΝΑ,
να ‘σουν δυο φορές το χρόνο»

Λαογραφία

ΣΕΠΤΕΜΒΡHΣ , Ο ΤΡΥΓΗΤΗΣ
«Σταύρωνε και σπέρνε. Του Σταυρού.
Σταύρωνε και δένε.»
ΟΚΤΩΒΡΗΣ , Αϊ- Δημήτρης,
έρχεται στα χιόνια φορτωμένος.
Κική Σταυροπούλου- Μέλεγου

Αύγουστος
Γνωρίζατε ότι ο μήνας Αύγουστος οφείλει το όνομα του στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο, η οποία
θέλοντας να αποδώσει τιμές στον αυτοκράτορα
Οκταβιανό, ονόμασε τον έκτο μήνα του χρόνου
Αύγουστο δηλαδή σεβαστό;
Αυτός, λοιπόν, ο σεβαστός πράγματι, μήνας συνοδεύεται από πλήθος παραδόσεις, προ-

λήψεις, παροιμίες και θρύλους που μεταδίδονται
από γενιά σε γενιά και εντυπωσιάζουν του νεότερους για τη φαντασία, την ευρηματικότητα, την
παραστατικότητα και την οξύνοια του ελληνικού
λαού.
Ο Αύγουστος σύμφωνα με τις αντιλήψεις
του παρελθόντος και τις κλιματικές συνθήκες
που επικρατούσαν τότε, εθεωρείτο η αρχή του
χειμώνα: «Από Αύγουστο χειμώνα κι από Μάρτη
καλοκαίρι» και «Επάτησεν ο Αύγουστος κι η άκρη
του χειμώνα, παύει ο φτωχός το δειλινό κι ο άρχοντας τον ύπνο».
Σήμερα, βέβαια, οι αλλαγές του κλίματός
παρουσιάζουν έναν Αύγουστο θερμό. όπως ακριβώς οι ζεστοί μήνες του καλοκαιριού, Ακόμη και

οι βροχές σπανίζουν σήμερα, κατά τη διάρκεια
αυτού του μήνα.
Δε σπανίζουν όμως οι δοξασίες και οι
προλήψεις που δημιούργησε ο λαός μας για τον
Αύγουστο. Την νύχτα της 31ης Ιουλίου με 1 Αυγούστου, πίστευε ο λαός μας, πως ανοίγουν οι
ουρανοί και οτιδήποτε προλάβει κάποιος να ζητήσει, μπορεί να το αποκτήσει, όπως πλούτη, δόξα,
χρήματα, υγεία, ευτυχία... Μάλιστα στη 1 Αυγούστου οι γυναίκες δεν σκουπίζουν τα σπίτια τους
για να μην απομακρύνουν με τα σαρίδια την τύχη,
την ευτυχία και τα καλά του σπιτιού.
Επίσης οι έξι πρώτες μέρες του Αυγούστου θεωρούνταν επικίνδυνες από το λαό μας, ο
οποίος τις ονόμαζε Δρίμες. Εάν κάποιος, λουζόταν αραίωναν τα μαλλιά του, εάν έκανε μπάνιο
ή κολύμπι, το σώμα του γέμιζε εξανθήματα, εάν
έπλενε ρούχα, αυτά κόβονταν, τρυπούσαν και
εάν μετρούσε τα άστρα, παρουσίαζε στα χέρια
του κρεατοελιές ή καρναβίτσες, όπως τις έλεγαν τότε. Σ’ αυτές τις μέρες, τις Δρίμες γινόταν
η πρόγνωση του καιρού για ολόκληρο το χρόνο.
Για ολόκληρο, ακόμη, το χρόνο θα ήταν κάποιος
απρόσβλητος από αρρώστιες, εάν δε νοσούσε
από πυρετό ή εντερικές διαταραχές τον Αύγουστο, Γι’ αυτό μια βυζαντινή παροιμία έλεγε «περί
της υγείας σου τον Αύγουστο ερώτα».
Σημαντικές θρησκευτικές εορτές, πλαισιώνουν τον Αύγουστο όπως οι εορτές της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 6 Αυγούστου, και της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου.
Την ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου πανηγυρίζουν δεκάδες, ενορίες, εκκλησίες, πόλεις
και νησιά. Γνωστά μας είναι τα νησιά, Τήνος και
Πάρος για τα θαύματα της Παναγίας εκεί, καθώς
επίσης και οι κοντινές μας ενορίες Επισκοπής
Τεγέας, Καλτεζών, Χρυσοβιτσίου και η δική μας
ενορία Θάνα.
Ακολουθούν οι εορτές του Αγ. Φανουρίου,
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27 Αυγούστου, και του Ιωάννη του Νηστευτή, 29
Αυγούστου. Ο Άγιος Φανούριος είναι δημοφιλής
και κυρίως αγαπητός από τις γυναίκες, οι οποίες προσδοκούν να τους φανερώσει το σύντροφο
της ζωής τους και φτιάχνουν γι’ αυτό τη γνωστή
φανουρόπιτα. «Άγιε Φανούριε, φανέρωσε μου...
και θα σου κάμω μια κουλούρα για την ψυχή της
μάνας σου!», γιατί κατά πως λένε η μητέρα του
αγίου είχε πολλές αμαρτίες σαν ζούσε κι έχει ανάγκη η ψυχή της από προσφορές και προσευχές.
Γενικά ο Άγιος Φανούριος φανερώνει όχι μόνο
την τύχη στον άνθρωπο αλλά και όλα τα χαμένα.
Και η εορτή του Ιωάννου του Προδρόμου
συγκίνησε βαθύτατα την
ψυχή του ελλ. λαού. Η
λαϊκή φαντασία βλέπει
την κεφαλή του Προδρόμου να αναπηδά μέσα
από το δίσκο του ήλιου,
όταν ανατέλλει το πρωί
της 29ης Αυγούστου. Οι
ελώδεις πυρετοί, που μάστιζαν κυριολεκτικά πριν
από την εποχή που άρχισαν οι ψεκασμοί, τη χώρα
μας με τα ρίγη τους και
τους παροξυσμούς τους,
αποδίδονταν κατά τη λαϊκή πίστη στην ταραχή που
αισθάνεται η κεφαλή του
καρατομηθέντος Αγίου.
Γι’ αυτό του απέδιδαν τις προσωνυμίες Θερμολόγος, Ριγολόγος, Παροξυσμός. Κρυαδίτης. Ακόμη
δεν έτρωγαν την ημέρα της μνήμης του μαύρα
σταφύλια και σύκα, ούτε καρύδια, ούτε χρησιμοποιούσαν μαχαίρια.

Σεπτέμβριος

απογράφει τις ψυχές που θα πεθάνουν μέσα στο
χρόνο. Στη 1 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται, επίσης, ο
Άγιος Συμεών και οι έγκυες γυναίκες τιμούν πολύ
την ημέρα εκείνη και δεν κάνουν καμία εργασία
για να μη γεννηθεί το παιδί «σημειωμένο», ελαττωματικό δηλαδή με προβλήματα υγείας. Άλλοι
πιστεύουν πως οι άνθρωποι που γεννιούνται στη
1 Σεπτεμβρίου είναι «σημειωμένοι» δηλ. παρουσιάζουν ελαττώματα, είναι στρεψόδικοι, ιδιότροποι, φιλάρεσκοι κ.α.
Το μήνα αυτό, επίσης, απαγορεύονται οι
γάμοι, γιατί τρυγάνε τα σταφύλια και ο Σεπτέμβριος, ο τρυγητής, τρυγάει… κι αυτός και οι γάμοι αποτυγχάνουν, οδηγούνται σε διαζύγια ή σε
θάνατο του ενός από τους
δύο.
Στις 14 Σεπτεμβρίου
εορτάζεται η ύψωση του
Τιμίου Σταυρού και ο μήνας λέγεται και Σταυρίτης.
Η μέρα αυτή λαμβανόταν
ως αρχή ή τέλος μισθώσεως, βοσκών, χωραφιών,
υπηρετών, εργατών… Επίσης οι ναυτικοί σταματούσαν τα μακρινά ταξίδια και
οι γεωργοί άρχιζαν τις προετοιμασίες για τη σπορά
όπως αναφέρει και η σχετική παροιμία: «Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε.
Του Σταυρού, σταύρωνε και
δένε»

Οκτώβριος
Ο Οκτώβρης ή Αι- Δημήτρης, όπως τον
λέει ο λαός μας είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπώρου και συνοδεύεται από τα ευεργετικά για
τη γεωργία και για την ανυδρία γενικότερα, πρωτοβρόχια. Η φύση αλλάζει χρώματα. Επικρατεί το
χρυσοκίτρινο και το βαθύ κόκκινο. Το κρύο μας
στέλνει τα πρώτα του μηνύματα. Όλα βυθίζονται
σε περισυλλογή, σαν σε μελαγχολία. Και μόνο οι
άνθρωποι δεν ησυχάζουν. Απεναντίας εντείνουν
τις προσπάθειές τους, για να τελειώσουν τις δουλειές τους, πριν φθάσει ο χειμώνας.
Οι γεωργοί θα σπείρουν, οι νοικοκυραίοι
τακτοποιούν τα τελευταία ξύλα και ανάβουν τα
τζάκια, οι νοικοκυρές στρώνουν ζεστά το σπίτι
και βγάζουν τα μάλλινα ρούχα και οι ελαιοπαραγωγοί θα αρχίσουν το μάζεμα της ελιάς.

Ο Σεπτέμβρης, September= έβδομος, ήταν
ο έβδομος μήνας του χρόνου για το αρχαϊκό ρωμαϊκό ημερολόγιο. Ο μήνας αυτός συνδέεται με
πάρα πολλά έθιμα και προλήψεις.
Στο νησί Κως το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου, αγόρια και κορίτσια παίρνουν νερό από 40 κύματα στην παραλία και ραντίζουν μ΄ αυτό το νερό,
αφού προηγουμένως το κρεμάσουν για λίγο στο
εικονοστάσι τα ρούχα τους για να μην τα καταστρέφει ο σκόρος και τις γωνίες του σπιτιού για
να γλιτώνουν από τα ποντίκια και τη γλωσσοφαγιά των άλλων.
Την ίδια μέρα σπάζουν ρόδια μπρος στην
πόρτα του σπιτιού, για να αποφύγουν το κακό, γιατί όπως πιστεύεται ο Άγγελος στις 1 Σεπτεμβρίου Στις 26 Οκτωβρίου όλες οι εργασίες διακόπτο-
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νται για να τιμηθεί ένας από τους αγαπημένους
αγίους του ελληνικού λαού, ο Άγιος Δημήτριος.
Από καμιά σχεδόν πόλη της χώρας μας δε λείπει η
εκκλησία του Αγίου. Το λείψανο του φυλάσσεται
σε ιερή λάρνακα στο μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου
στη Θεσσαλονίκη. Την ημέρα της μνήμης του 26
Οκτωβρίου, ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη από
τους Τούρκους και έτσι η
θρησκευτική γιορτή αποκτά και εθνικό περιεχόμενο.
Επειδή την ημέρα της εορτής, του Αγίου Δημητρίου η ζύμωση
των κρασιών έχει γίνει και
υπάρχει έθιμο να ανοίγονται τα βαγένια για την
καθιερωμένη γευσιγνωσία
του νέου κρασιού, η εορτή
του Αγίου εορτάζεται σ΄
ολόκληρη την Ελλάδα με
πολλή ευωχία, ξεφάντωμα
και πλούσια κρασοκατάνυξη.

«Τρεις αντρειωμένοι βούλησαν να βγουν από
τον Άδη
ένας λέει το Μάη να βγει κι άλλος
τον Αλωνάρη,
κι ο Δήμος λέει του Αη- Δημητριού, που
ανοίγουν τα βαγένια»
Οι αντρειωμένοι λοιπόν, οι παλικαράδες
και οι λεβέντες των δημοτικών μας τραγουδιών
προτιμούν το μήνα με τα κρασιά. Ύστερα άρχιζαν
τα νυχτέρια, τα ολονύκτια. Δυό- δυό, τρεις- τρεις
και με σειρά μαζεύονταν οι οικογένειες στα σπίτια του χωριού με το σουρούπωμα και κει, ανάμεσα σε «προγνωστικά» για τις σοδειές, πειράγματα, αινίγματα, δημοτικούς σκοπούς, ξεκόκκιζαν
τα ξηρά, κεχριμπαρένια καλαμπόκια της χρονιάς.
Κι αν ο Θεός τα έφερε όλα βολικά, θα στερεώνουν και κανένα προξενιό, τώρα όπου τέλειωναν
οι δουλειές θ΄ άνοιγαν και κανένα σπιτικό, γιατί
ο θεός εκτιμάει τη δουλειά, μα και το γέλιο, τη

χαρά- γελά ο ίδιος και χαίρεται να βλέπει ευτυχισμένους τους εργάτες του.
Ο Οκτώβριος συνδέεται και με ηρωικά
ιστορικά γεγονότα. 3 Οκτωβρίου 1912 η Ελλάδα
με τα άλλα συμμαχικά βαλκανικά κράτη κήρυξαν τον πόλεμο κατά της Τουρκίας. 6 Οκτωβρίου έχουμε τη μάχη στην Ελασσόνα, 9 Οκτωβρίου
στο Σαραντάπορο, 19 και
20 Οκτωβρίου στα Γιαννιτσά και στις 26 Οκτωβρίου την παράδοση της
Θεσσαλονίκης από τους
Τούρκους στους Έλληνες.
Στης 28 Οκτωβρίου
1940 ο ελληνικός λαός
διακήρυξε περίτρανα ότι
δεν είναι διατεθειμένος
να επιτρέψει την κατάληψη της χώρας του από
τους Ιταλούς και πολεμώντας με γενναιότητα και
αυταπάρνηση
απέδειξε
ότι «η μεγαλοσύνη των
λαών δεν μετριέται με το
στέμμα παρά με της καρδιάς το πύρωμα και με το
αίμα. Τέλος στις 12 Οκτωβρίου του 1949 απελευθερώνεται η Αθήνα από τα
Γερμανικά στρατεύματα.
Γενικά όπως καταλαβαίνουμε ο λαός μας με
τη φαντασία του και την πρωτότυπη σκέψη του
εμπλούτισε τους μήνες με έθιμα και παραδόσεις
που δίνουν νόημα στην ύπαρξή του και ανανεώνουν την καθημερινότητά του. Και ως τον φαντάζομαι αυτόν τον απλοϊκό και σύγχρονα μεγάλο
δημιουργό με σιγουριά και άπειρη ταπεινοσύνη
να θάβει σπόρους μες στη γη, για να φουντώσει
απ΄ τον τάφο η ζωή, να συλλέγει με περισσή προσοχή τον ευλογημένο καρπό της ελιάς, να οργανώνει το πολυήμερο πανηγύρι των αμπελουργών
κόβοντας τσαμπιά και φυλακίζοντας στα θεόρατα
βαρέλια των υπογείων τους χυμούς των σταφυλιών, βλέπω τον άνθρωπο στην πιο μεγάλη του
στιγμή και δόξα, βλέπω την αιωνιότητα, την αθανασία της ζωής, τη συνέχεια της φυλής….
Είναι αξιόλογα τα ήθη και έθιμα του λαού
μας. Φανερώνουν τον ψυχικό πλούτο και την αγάπη για τη ζωή που τον διακρίνει. Γι΄ αυτό κάποια
άλλη φορά θα γίνει αναφορά και στο λαογραφικό
πλούτο που αναφέρεται στους υπόλοιπους μήνες
του έτους.
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Γράμματα του
κόσμου

Τζουνγιάν Χι.
μετάφραση στα ελληνικά:

Μαρία Βαμβακίδου.

ΕΛΛΑΔΑ, ψυχή, ποτάμι, ηφαίστειο, φώς, πνεύμα, ουρανέ, αγαπημένη μου πατρίδα…
Διαβάζοντας τους παρακάτω στίχους της Κινέζας ποιήτριας, ένας
χείμαρρος συναισθημάτων κατακλύζει το είναι σου…Είμαι Έλληνας! Είμαι Ελληνίδα! Νοιώθεις βαθιά περηφάνια, συγκίνηση…Μα
σιγά- σιγά έρχεται το σκουπιδαριό, η σημερινή εικόνα της ξεπουλημένης Κόρης, της ευτέλειας, της αρπαγής, του ωχαδερφισμού, της
υποτέλειας…Ελλάδα πως σε καταντήσαμε έτσι; Πόσοι από εμάς
αγαπάμε την πατρίδα μας με τόσο πάθος;
Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη χώρα που δε γνωρίζει σύνορα, αρκεί να το κατανοήσουμε κι εμείς οι ίδιοι…
Ελλάδα, πρότερή μου ζωή· Τωρινή μου Κίνα.
Ελλάδα, ψυχή μου· Αίμα μου Κίνα.
Ελλάδα της ψυχής μου θάλασσα· Στις φλέβες μου ποτάμι, Κίνα.
Ελλάδα σπίτι μου πνευματικό· Πατρίδα της καρδιάς μου Κίνα.
Έλληνα, πρώτε μου έρωτα· Σπίτι μου γλυκό Κινέζε.
Έλληνα ήρωα, όνειρό μου αρχαίο· Εσύ, που με μιας τριακόσια κύπελα κρασί κατεβάζεις ποιητή Κινέζε.
Ελλάδα, της αγάπης μου πηγή· Της ζωής μου δένδρο, Κίνα.
Ελλάδα, ομηρικού έπους ραψωδία· Των Τάνγκ δυναστεία ποιητική,
Κίνα.
Ελλάδα, που Σωκράτη κι Αριστοτέλη σου εκτιμώ·
Των Λάο-Τσε και Κομφούκιου τη σοφία τους θαυμάζω.
Πάνθεο ελληνικό, ξαδέρφια μου· Γένος μου ιερό, προπάτορες Κινέζοι.
Έλληνα Ζευ, Πάτερ μου Μέγα· Μεγάλη μήτηρ μου, Κινέζα Νβα.
Ελληνίδα αδελφή μου, Αφροδίτη· Φου-Ξι, Κινέζε αδελφέ.
Ελλάδα, ηφαίστιό μου παθιασμένο· Αβρό μου σεληνόφως, Κίνα.
Ελλάδα, που στα ουράνια τ’ άρμα σου σέρνεις, Απόλλωνα, Θεέ ηλιακέ·
Μάνα Γη που είμαι άρρηκτα δεμένη, Κίνα.
Ελλάδα, πατέρα μου και μάνα Κίνα.
Πνεύμα μικρό, χαρούμενο κι ευτυχισμένο είμαι, που σύγκορμο
μέσα μου γιορτάζει
Της Κίνας κι Ελλάδας Μεγάλη σύζευξη…
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ΘΕΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ

Γεν. Αρχτρου ε.α Κωνσταντίνου Δ. Βέρρου
Δερματολόγου - Αφροδισιολόγου

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ
ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Η ακμή είναι το συνηθέστερο δερματολογικό πρόβλημα στους εφήβους. Οι περισσότεροι
έχουν ακμή σε κάποιο βαθμό και περνάνε μεγάλο
μέρος του χρόνου τους αναζητώντας γιατροσόφια και τρόπους περιορισμού ή αισθητικής κάλυψης του προβλήματος. Αλλοι κάνουν περίεργες
δίαιτες πιστεύοντας ότι έτσι θα περιορίσουν το
πρόβλημα. Διάφορα περιοδικά δημοσιεύουν τακτικά άρθρα και κάποιων άσχετων με τη Δερματολογία, με αποτέλεσμα να επιτείνουν τη σύγχυση
και πολλές φορές να περιπλέκουν τα πράγματα.
Η ακμή όμως δεν απασχολεί μόνο τους εφήβους
αλλά και αρκετούς ενήλικες που με μεγάλη αναστάτωση βλέπουν ότι η εφηβική τους ακμή ουδέποτε τους εγκατέλειψε ή ότι ξαφνικά στα 30 τους
εμφανίζουν σπυράκια στο πρόσωπο.

δέρματος.
Οι αδένες αυτοί υπάρχουν κυρίως στο πρόσωπο,
ράχη και στήθος. Επειδή η ακμή συνοδεύεται και
από αυξημένη παραγωγή λίπους, τα άτομα που
πάσχουν από ακμή παραπονούνται συχνά για λιπαρότητα.
Κλινική εικόνα
Αναγνωρίζουμε διάφορους τύπους βλαβών: οι
φαγέσωρες (τα “μπιμπίκια”) μπορεί να είναι άσπρα
ή μαύρα, οι βλατίδες (τα κόκκινα), οι φλύκταινες (κόκκινα με πύον) και τα οζίδια ή κύστεις. Οι
δύο τελευταίες βλάβες όταν υπάρχουν αφήνουν
συνήθως σημάδια ή ουλές. Το ίδιο θα γίνει αν ο
ασθενής ενοχλημένος από τα σπυράκια, τα πειράξει.

Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε το θέμα δίνοντας διευκρινίσεις και απαντώ- Μερικοί ασθενείς με σκούρο δέρμα, αναπτύσσουν μεταφλεγμονώδη μελάγχρωση σαν αποτέντας στις ερωτήσεις που γίνονται συχνότερα.
λεσμα της ακμής τους. Στην περίπτωση αυτή καθώς και στην ύπαρξη σημαδιών, ο δερματολόγος
Συχνότητα ακμής
Σχεδόν όλοι οι έφηβοι θα έχουν σε κάποια στιγμή μπορεί να αποφασίσει να κάνει peeling, μιας και
από ένα έως πολλά σπυράκια. Το 85% έχει αυτό δεν υπάρχει άλλη καταλληλότερη θεραπεία.
που λέμε φυσιολογική κοινή ακμή. Ενα όμως
15% έχει πιο ενοχλητική ακμή, που θα χρειαστεί
τη γνώμη ενός δερματολόγου. Οι γυναίκες προσβάλλονται εξ ίσου με τους άνδρες, η ακμή τους
όμως αρχίζει νωρίτερα, πολλές φορές από 9-10
ετών. Μετά την ηλικία των 19 ετών η ακμή αρχίζει να υποχωρεί, πολλοί όμως έχουν προβλήματα
που απαιτούν θεραπεία πολλές φορές και μέχρι
τα 35 τους χρόνια. Στις ηλικίες πάνω από 40, το
1% των ανδρών και το 5% των γυναικών χρειάζονται θεραπεία.
Αιτιολογία
Η ακμή είναι μια πάθηση των σμηγματογόνων
αδένων του δέρματος και του πόρου (καναλιού)
μέσω του οποίου το περιεχόμενό τους (που λέγεται σμήγμα) διοχετεύεται στην επιφάνεια του
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Τι επιδεινώνει την ακμή;
• Ορισμένοι φυσιολογικοί παράγοντες μπορεί να
επιδεινώσουν την ακμή.
• Μια έξαρση της ακμής πριν από την περίοδο
δεν είναι σπάνια.
• Η κύηση δεν έχει σταθερή επίδραση : άλλοτε
την επιδεινώνει και άλλοτε την βελτιώνει.
• Ο ήλιος το καλοκαίρι συνήθως κάνει καλό,
αλλά συμβάλλει στην επανεμφάνιση πιο έντονης
ακμής το φθινόπωρο.
• Η δίαιτα δεν παίζει ρόλο στην ακμή. Παλαιότερες δοξασίες, για την βλαβερή επίδραση της σοκολάτας κλπ, σήμερα δεν γίνονται αποδεκτές.
• Η προσωπική υγιεινή του προσώπου (καθαριότητα) δεν παίζει ιδιαίτερο
ρόλο στην βαρύτητα της
ακμής.
• Σε μεγαλύτερες γυναίκες που χρησιμοποιούν
καλλυντικά που είναι λιπαρά, η ακμή επιδεινώνεται και συνήθως παίρνει
την μορφή με τα άσπρα
σπυράκια. Ακμή μπορούν
να προκαλέσουν και οι
αντηλιακές κρέμες λόγω
της περιεκτικότητάς τους
σε πολλά φίλτρα που τις
κάνουν λιπαρές. Το μακιγιάζ όταν συνεχίζεται για
μεγάλο χρονικό διάστημα παίζει επίσης αρνητικό
ρόλο.
• Μερικά φάρμακα μπορεί να επιδεινώσουν την
ακμή.
• Το επάγγελμα μερικές
φορές παίζει κάποιο ρόλο,
π.χ. εργασία σε υγρό και
θερμό περιβάλλον όπως
η τροφοδοσία (catering),
κουζίνα ή πλυντήριο.
• Τα αντισυλληπτικά δεν επιδρούν στην ακμή.
Σε μεγαλύτερες γυναίκες και όταν όλες οι άλλες
θεραπείες αποτύχουν, καλά αποτελέσματα δίνει
ο συνδυασμός αντισυλληπτικού και αντιανδρογόνου.
• Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η σεξουαλική
πράξη βελτιώνει την ακμή.
• Τα νεύρα και το άγχος, δεν παίζουν ιδιαίτερο
ρόλο στην εφηβική ακμή, μπορεί όμως να προκαλούν ακμή σε μεγαλύτερες αγχώδεις γυναίκες
και τότε τα σπυράκια εντοπίζονται κυρίως γύρω
από το στόμα.
• Ακμή επίσης μπορεί να εμφανιστεί σε γυναίκες

με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών.
Αντιμετώπιση - Θεραπεία της Ακμής
Μεγάλη σημασία έχει να γίνει κατανοητό ότι η
ακμή διαρκεί κατά μέσο όρο 8 χρόνια και ότι θα
περάσει από μόνη της. Εκείνο που μπορεί να προσφέρει ο δερματολόγος είναι να κρατά υπό έλεγχο τα σπυράκια και το πρόσωπο σε αισθητικώς
αποδεκτά επίπεδα, ώστε ο ασθενής να νοιώθει
άνετα. Όσοι γονείς δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, θα πρέπει να το κατανοήσουν, ότι δηλαδή
το παιδί τους αισθάνεται πολύ άσχημα με την εμφάνιση του προσώπου του. Αυτό μάλιστα πολλές
φορές δεν έχει σχέση με τη βαρύτητα της ακμής.
Ένας έφηβος, μπορεί
να έχει ελάχιστα σπυράκια και να αισθάνεται πολύ άσχημα ψυχολογικά. Πολλοί γονείς
το διακωμωδούν αυτό
(“σιγά το πρόβλημα!
Όλοι είχαμε σπυράκια!) τη στιγμή που το
παιδί συνεχίζει να υποφέρει.
Κατανοητό θα πρέπει
επίσης να γίνει ότι οι
θεραπείες είναι μακρόχρονες, η βελτίωση αργή: το 92% θα
εμφανίσει
βελτίωση
της τάξεως του 80%
σε 6 μήνες και πολλοί
θα χρειαστούν θεραπεία για πολλά χρόνια.
Οι θεραπείες διακρίνονται σε τοπικές, και
από το στόμα (συστηματικές). Ο δερματολόγος θα αποφασίσει
το είδος της θεραπείας ανάλογα με την βαρύτητα της ακμής.
• Ας τονιστεί ότι η τοπική θεραπεία θα πρέπει να
γίνεται σε όλο το πρόσωπο και όχι τοπικά σε κάθε
βλάβη. Όλες δε οι κρέμες έχουν σαν παρενέργεια κάποια απολέπιση και ερυθρότητα. Ελέγχεται όμως με μείωση της συχνότητας εφαρμογής
από δύο φορές σε μία φορά την ημέρα ή ακόμα
λιγότερο. Το πρόβλημα όμως αυτό είναι παροδικό και μετά από λίγο υποχωρεί.
• Οι θεραπείες από το στόμα συνήθως είναι
αντιβίωση και σε πολύ βαριές ακμές με κύστεις
σε πρόσωπο ή και στη ράχη / στέρνο, χορηγείται η
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χίας είναι 30-75%, αλλά είναι μια σοβαρή επέμβαση και συνιστάται μόνο σε ασθενείς με σοβαρά
κίνητρα.
Και το Peeling αλλά και η δερματοαπόξεση δεν γίνονται το καλοκαίρι λόγω του κινδύνου ανάπτυξης μελάγχρωσης του δέρματος.
Πολύ μικρός επίσης αριθμός ατόμων με μικρές
επιφανειακές ουλές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν καλά σε ενδοδερμικές ενέσεις κολλαγόνου.
Συμπερασματικά, η ακμή μπορεί να αποβεί μείζον
αισθητικό και ψυχολογικό πρόβλημα ιδίως στη
σημερινή εποχή που τόση σημασία δίνεται από
όλους στην εμφάνιση, γι αυτό λοιπόν η έγκαιρη
προσέλευση στον δερματολόγο μπορεί να έχει
σωτήρια αποτελέσματα.

ισοτρετινοϊνη (παράγωγο της βιταμίνης Α), το πιο
δραστικό από τα φάρμακα που κυκλοφορούν.
• Κατά την εφαρμογή τοπικής θεραπείας, ο
ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται από τον
γιατρό κάθε 1-1,5 μήνα, όταν παίρνει αντιβίωση
κάθε μήνα, ενώ με την ισοτρετινοϊνη χρειάζεται
συχνότερη παρακολούθηση και εργαστηριακές
εξετάσεις.
• Εναλλακτική θεραπεία είναι και ο συνδυασμός
οιστρογόνων με αντιανδρογόνο (χορηγούνται
περίπου για 12 μήνες).
Τελειώνοντας θα αναφερθούμε και στο πρόβλημα που τυχόν υπάρχει όταν υποχωρήσει η ακμή
και που συνίσταται σε σημάδια (συνήθως ερυθρά)
και ουλές.
• Για τα σημάδια πολύ καλά αποτελέσματα έχει
το χημικό peeling που μόνο δερματολόγος μπορεί
να το κάνει και δεν έχει σχέση βέβαια με διάφορα peelings που γίνονται σε διάφορα ινστιτούτα
αισθητικής. Με το peeling αυτό προκαλείται “ξεφλούδισμα” της σημαδεμένης επιδερμίδας και
εμφάνιση νέας υγιέστερης. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 45 λεπτά και τα πλήρη αποτελέσματα φαίνονται σε 10 περίπου ημέρες.
• Για τις μέτριες - βαθιές ουλές εφαρμόζεται η
δερματοαπόξεση. Την εκτελούν κάτω από γενική
αναισθησία οι πλαστικοί χειρουργοί και εξειδικευμένοι δερματολόγοι. Το δέρμα επιπεδώνεται
για την αφαίρεση των ουλών. Το ποσοστό επιτυ-
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ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Ποίηση είναι…Γλυκό κελάηδημα πουλιού, σε ανθισμένο κλώνο…
Ερωτική συνδιάλεξη, με τ’ ουρανού αστέρια…

ΤΕΙΧΗ
Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ,
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.
Και τώρα κάθημαι και απελπίζομαι εδώ.
Με τρώγει την καρδίαν και τον νουν αυτή η τύχη,
διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
Ά, όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω;
Αλλά δεν ήκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον:
Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.
Κ.Π ΚΑΒΑΦΗΣ

Με χαρά δημοσιεύουμε το πραγματικά εξαίσιο ποίημα που μας έστειλε η μικρή φίλη, και υπογράφει με το
ψευδώνυμο «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ»

Ανήσυχο, μικρό παιδί μέσα μου τριγυρίζει
χρόνια παλεύει τη σιωπή, τη λογική του βρίζει.
Ασάλευτο σαν άγαλμα, στα μάτια με κοιτάει
ένα τραγούδι έπλεξε, στον ουρανό πετάει.
Και νότες ξεχυθήκανε, μέλισσες που σκορπίσαν
κρίνα κι αγριολούλουδα στα χείλη τα φιλήσαν…
Βουλιάζουν όλα μέσα μου, ο αγέρας δυναμώνει
κι αυτή της νύχτας η σιωπή, φόνισσα, που σκοτώνει.
Τα σωθικά μου καίγονται, ψίθυρος η φωνή μου
με τι κουράγιο να ντυθώ την άχαρη ζωή μου;
Το μονοπάτι ακολουθώ, που μακριά με παίρνει
μονάχη, σαν τη λυγαριά και η σιωπή… μακραίνει.
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

Η στήλη της εφημερίδας μας καρτερεί να δημοσιεύσει και τα δικά σας ποιήματα
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ΣΟΥΦΛΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
το γλυκό μυστικό!

ΦΙΛΕΤΟ ΑΡΝΙΟΥ ΜΕ ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ

μοσχοβολιστή σάλτσα από μέλι και θυμάρι!

Υλικά για 8 φορμάκια
•
•
•
•
•
•

250 γραμ. κουβερτούρα
150 γραμ. μαλακό αλεύρι
100 γραμ. βιτάμ
5 αυγά
250 γραμ. ζάχαρη
παγωτό βανίλια, για το σερβίρισμα

Υλικά για 2 μερίδες

• 400 γρ. φιλέτο αρνιού
• 40 γρ. κόκκινο κρασί
Διαδικασία
• 40 γρ. ελαιόλαδο
• 30 γρ. μέλι Χαλκιδικής
Αρχικά, λιώνουμε την κουβερτούρα, σε μπεν μαρί,
δηλαδή δυο κατσαρόλες τοποθετημένες, τη μια πάνω • αλάτι και πιπέρι
• θυμάρι
στην άλλη, όπου την από κάτω την έχουμε γεμίσει
• 1 φλ. τσαγιού αλεύρι
με νερό. Μέσα στην κουβερτούρα, βάζουμε και το
• 150 γρ. ταλιατέλες βρασμένες
βούτυρο να λιώνει.
• 100 γρ. καρότα
Σε ένα μπολ, σπάμε τα αυγά και τα ανακατεύουμε
με τη ζάχαρη και το αλεύρι. Τα ανακατεύουμε καλά- • 80 γρ. κόκκινη πιπεριά
καλά και με προσοχή για να μην σβολιάσει το μίγμα.
Διαδικασία
Στη συνέχεια, ρίχνουμε την λιωμένη κουβερτούρα,
προσέχοντας να μην πέσει νερό από το μπεν μαρί
Κόβουμε το φιλέτο αρνιού σε μικρά κομμάτια. Τα
μέσα στο μίγμα, επειδή θα πετρώσει το σουφλέ. Ανααλευρώνουμε και τα σοτάρουμε σε καυτό ελαιόλακατεύουμε ξανά το τελικό μίγμα, μέχρι να αποκτήσει
δο. Μόλις πάρουν χρώμα τα σβήνουμε με το κρασί.
μια ομοιομορφία.
Περιμένουμε να εξατμισθεί και προσθέτουμε το μέλι,
Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε τα φορμάκια και
το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι.
μοιράζουμε σ ‘αυτά το μίγμα.
Σ' ένα δεύτερο τηγάνι σοτάρουμε τις πιπεριές και τα
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, για 10 λεπτά
καρότα και μόλις μαλακώσουν ρίχνουμε μέσα και τις
περίπου, στους 180 βαθμούς Κελσίου.
ταλιατέλες. Σερβίρουμε κατά βούληση κι αν θέλουμε
Σερβίρουμε με παγωτό βανίλια και γίνονται ανάρπαγαρνίρουμε μ' ένα κλαδάκι φρέσκο θυμάρι.
στα.
Καλή μας όρεξη!
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ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΑΙ στην τοπική εφημερίδα σημαίνει:
Τιμώ τον τόπο καταγωγής μου, Συμβάλλω στην ανάπτυξή του,
αγαπώ το μέρος που γεννήθηκα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΤΖΑΚΙΑ – ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ –ΓΡΑΝΙΤΩΝ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ:6972098803.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ Φ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΗΛ: 2710 223307
ΚΙΝ: 6977472857 – 6972709801.

ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΚΑΛΕΣ – ΔΑΠΕΔΑ –ΤΖΑΚΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ
Κ.Λ.Π.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ:2710 224711
ΚΙΝ:6977006808.

ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ
ΕΡΜΟΥ 2. ΤΡΙΠΟΛΗ
(Πίσω από τον Άγιο Βασίλειο)
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2710 227090
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΑΠΟ 11 π. μ εως 12 μ.μ

ΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ
«ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ»
ΘΑΝΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΤΗΛ: 6976531779.
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