
Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
πραγματοποιήθηκε, στις 14 Φλε-

βάρη, ο ετήσιος χορός του συλλόγου
μας.

Είχαμε πολλούς θανάτους στο
χωριό μας, με πρόσφατο του αγα-
πημένου μας Σταύρου, για τον οποίο
αναβάλλαμε τον χορό που ήταν να
γίνει στις 7 Φλεβάρη.

Είχαμε μπλόκα αγροτών, είχαμε
ιώσεις, παρόλα αυτά ο κόσμος αν-
ταποκρίθηκε, η προσέλευση ήταν
ικανοποιητική, πάνω από τα αναμε-
νόμενα.

Μαζευτήκαμε λοιπόν στο Κέντρο
«Ποντίκι» Κυριακή μεσημέρι από τις
12:00 μέχρι 13:30. Ο πρόεδρος του
Συλλόγου καλωσόρισε τους προσκε-
κλημένους και ευχήθηκε Χρόνια Πολ-
λά. Προσφώνησε τους επισήμους
και ευχαρίστησε τους δωροθέτες
για τα πολλά και πλούσια δώρα που
προσέφεραν στον Σύλλογο.

Βουλευτές δεν είχαμε στον χορό
μας αλλά μας τίμησε ο Δήμαρχός
μας κ. Σπύρος Κωνσταντάρας. Επί-
σης μας τίμησε ο πρόεδρος των Νε-
οχωριτών Σωτήρης Παπακωστόπου-
λος με μεγάλη παρέα και πολλά
δώρα, προσφορά στον Σύλλογο.

Μαζί μας είχαμε τον πρόεδρο των
Αργυροπηγαδιτών Βασίλη Κωνσταν-
τινίδη με παρέα. Μας τίμησαν επίσης
ο πρόεδρος του συλλόγου Διβρυω-
τών, φίλος του Συλλόγου μας, Γιάν-

Η ΦΩΝΗ
ΤΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 119 Γραφεία: Βελβενδού 8 Κυψέλη Τ.Κ. 113 61 Αθήνα      IANOYAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Υπεύθυνος: Το Δ.Σ. του Συλλόγου e-mail: amvrakia@hotmail.com http: www.amvrakia.com ETOΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 1982

KΩΔ. 014093

Tηλ. επικοινωνίας: Αναγνώστου Ηλίας 2109221016 & 6979210545  Σιάχος Ιωάννης 2102624791 & 6979209636

Τώρα και στο facebook H επίσημη σελίδα του Συλλόγου μας είναι: www.facebook.com/AmvrakiaThermou   Επισκεφθείτε μας!

ΟΙΚΗΜΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Χορός του Συλλόγου μας

Αγέρωχο στέκει και περιμένει την δική μας βοήθεια

ο (μελλοντικός) Ξενώνας μας (οίκημα Όλγας Νικο-

λόπουλου) στο μέσο του χωριού μας.

Έχεις την δύναμη; Κάντο πράξη! 

Πληροφορίες στα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου.

Ο Χορός της Αμβρακιάς
Δέκα τέσσερες Φλεβάρη και ημέρα Κυριακή

όλοι οι φίλοι Αμβρακιώτες μαζευτήκαμε εκεί. 

Σε ωραίο περιβάλλον και σε αίθουσα κλειστή

μες στο κέντρο το Ποντίκι για να κάνουν τη γιορτή.

Όλοι τους ευπρεπέστατοι, πάθος για το χωριό τους

εκεί παραβρεθήκανε, κοντά στον Σύλλογό τους.

Φίλοι συλλόγων ήτανε κι απ’ τα διπλανά χωριά

για να τιμήσουν θέλησαν κι αυτοί την Αμβρακιά.

Μαζί τους παραβρέθηκε ο Δήμαρχος του Θέρμου

κι αν είναι το χωριό μικρό, ποτέ δεν είνει έρμο.

Ενώ τα βάλαν στη σειρά, τα όργανα αρχίσαν

με τα καλά ρεμπέτικα και τις στροφές τους ρίξαν.

Κι όταν άναψε το γλέντι, τα κλαρίνα είχαν σειρά

με δημοτικά τραγούδια ξεφάντωσαν για τα καλά.

Όλοι γνωστοί και άγνωστοι στην πίστα έγιναν ένα

χόρευαν ασταμάτητα, κρατήσανε κι εμένα.

Θέλω κι εγών να συγχαρώ όλο το Προεδρείο

για την καλή οργάνωση, το ήθος και το μπρίο.

Απ’ τα βάθη της καρδιάς μου εύχομαι χρόνια πολλά

σε στους φίλους Αμβρακιώτες να περνάτε όλοι καλά.

Χρήστος Ν. Καραγκούνης

Συνέχεια στη σελ. 4

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
(ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

Στις 18,19 & Δευτέρα 20 Ιουνίου 

(ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

στο χωριό μας την ΑΜΒΡΑΚΙΑ 

γιορτή μνήμης για όλους μας 

με κορύφωση τον εκκλησιασμό, 

την ανάγνωση των ονομάτων 

των αγαπημένων και την αρτοκλασία 

στο ξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας 

στο Παλιοχώρι.

Φυσικά και το προηγούμενο βράδυ 

(όπως κάθε χρόνο) θα είμαστε εκεί 

και θα σας περιμένουμε!

Ο Σύλλογος των Απανταχού Αμβρακιωτών 

«Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι» και η «Φωνή 

της Αμβρακίας» ευχόμαστε σε όλους 

τους αναγνώστες Καλό Πάσχα.



( Σ υ ν έ χ ε ι α  31η)

Πέρασαν, καλοί μου φίλοι, τρεις μήνες
και συνεχίζουμε, με τη βοήθεια του
Θεού, τη ζεστή επικοινωνία, που μας
κρατάει δεμένους πολλά χρόνια.

Ευχηθήκαμε στο προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδας μας να είναι πιο καλό
και ελπιδοφόρο το 2016. Δυστυχώς ακό-
μα δεν είδαμε τίποτα. Ας εξακολουθούμε
να ελπίζουμε όμως για ένα καλύτερο
μέλλον.

Αυτό το 3/μηνο που μας πέρασε είχε
τις δικές του, ξεχωριστές νότες. Νότες
ψυχαγωγίας με τον ερχομό της Αποκριάς
και νότες Εθνικό-Θρησκευτικού παλμού
με την εορτή της 25ης Μαρτίου.

Θα σταθώ λίγο στα δυο αυτά μεγάλα
γεγονότα με κάτι σχετικά και επίκαιρα.

Η Αποκριά έδωσε την ευκαιρία στους
ανθρώπους να ξεφύγουν λίγο από τα
δύσκολα προβλήματα της καθημερινό-
τητας. Να πάρουν μια ανάσα, με τη
συμμετοχή τους σε διάφορες εκδηλώ-
σεις, Να βγουν στους δρόμους, χο-
ρεύοντας ή να κάνουν διάφορα αντα-
μώματα, πίνοντας κανένα ποτηράκι και
αλλάζοντας τη βαριά ατμόσφαιρα από
τα αξεπέραστα προβλήματα.

Ας αποσπάσω κι εγώ για λίγο τον
αναγνώστη μου από τις βαριές σκέψεις
του και ας τον γυρίσω κάμποσα χρόνια
πίσω. Θυμάμαι κάτι ξέγνοιαστες απο-
κριές, που περνάγαμε στα παιδικά και
νεανικά μας χρόνια! Κάτι Τσικνοπέμπτες!
Κάτι Αποκριάτικα ξεφαντώματα και κάτι
αξέχαστες Καθαρές Δευτέρες! 

Τώρα θα σταθώ σε μια παράξενη Τσι-
κνοπέμπτη, που ζήσαμε πριν κάμποσα

χρόνια. Ήταν Φλεβάρης του 2004. Απο-
φασίζουμε λοιπόν μια καλή παρέα, να
βγούμε, να ξεδώσουμε κι εμείς λιγάκι.
Άλλωστε η ημέρα ήταν τόσο ηλιόλουστη,
που επέτρεπε και στους ανήμπορους
κάποια έξοδο.

Το βράδυ λοιπόν έτοιμοι οι κύριοι
ηλικιωμένοι... Ανταμώνουμε και με άλ-
λους, γινόμαστε μια μεγάλη, όμορφη
συντροφιά και πηγαίνουμε σε μια τα-
βέρνα. Γεμάτο το μαγαζί, και οι πόρτες
κλειστές, γιατί ο Φλεβάρης δεν ήταν
σαν τον φετινό, γελαστός. Έξω έτσουζε
το κρύο, αλλά η αίθουσα ήταν χαρούμενη
και ζεστή. Αρχίσαμε το φαγοπότι, τις
όμορφες συζητήσεις, ακούγαμε ευχά-
ριστη μουσική και είχαμε για τα καλά
ξεχαστεί, ώσπου για μια στιγμή, γύρω
στις 3 τα μεσάνυχτα, κοιτάζει κάποιος
έξω από ένα παραθυράκι του μαγαζιού
και μας λέει:

– Παιδιά, έξω χιονίζει.
Μες στο τσακίρ κέφι, ποιος του έδωσε

σημασία! Τον περάσαμε μάλιστα και για
τρελό, αφού πριν λίγο, είχαμε μπει στην
αίθουσα με ντάλα ξαστεριά. Κι απ’ την
άλλη ήταν δυνατόν να χιονίζει στο Αίγιο,
σε μια παραλιακή πόλη; Και μάλιστα
μπροστά στη θάλασσα που ήταν το τα-
βερνάκι; 

– Σαν πολύ να ήπιες μου φαίνεται,
είπε κάποιος της παρέας και όλοι γελά-
σαμε.

Δεν πέρασε όμως ένα λεπτό, ανοίγει
η πόρτα και μπαίνει μέσα ένας νεαρός,
κάτασπρος από τα νύχια ως την κορυφή.
Όλοι τα χάσαμε. Αναστατώθηκε το μα-
γαζί με το παράξενο θέαμα και σηκω-
θήκαμε όλοι στο πόδι. Βγαίνοντας στην
πόρτα άκουγες: «Απίστευτο», « Έρχεται
δυνατό μπουρίνι, τρέξτε γρήγορα». Έγινε
τότε μεγάλος πανικός. Πού προβλέψεις
όμως! Πού ομπρέλες με τόση ηλιόλου-
στη μέρα! Τη σύγχυση που ακολούθησε,
δεν τη φαντάζεται άνθρωπος. Όλοι τρέ-
χαμε σαν τρελοί να τρυπώσουμε στα
αυτοκίνητά μας. Δεν προλάβαμε όμως
να ξεκινήσουμε κι έφτασε ο χαλασμός.
Τι ήταν αυτό που ζήσαμε, Θεέ μου,
εκείνο το βράδυ! Τα στοιχεία της Φύσης

μαίνονταν και δεν έβλεπες μπροστά
σου. Με πολλή δυσκολία μπήκαμε στα
αμάξια, αλλά πού να μας αφήσει να
προχωρήσουμε το δυνατό μπουρίνι! Με
τι ζόρι ο άντρας μου διέσχιζε τον χιονιά
και τον ανεμοστρόβιλο! Θυμάμαι ότι
σαν φτάσαμε στο σπίτι μας, ξυπνήσαμε
κάποιο νοικάρη μας, άγρια μεσάνυχτα
για να ξεχιονίσει την πόρτα του γκαράζ
μας και να μπάσουν το αυτοκίνητο μέσα,
σπρώχνοντας. Πέσαμε ταλαιπωρημένοι
για ύπνο, ενώ έξω συνέχισαν να μαίνονται
τα άγρια στοιχεία της Φύσης.

Μα τι αντίκρισαν τα μάτια μας, σαν
ανοίξαμε το πρωί την πόρτα και αγναν-
τέψαμε τη Φύση γύρω μας! Είχε κοπάσει
βέβαια ο χαλασμός, αλλά δεν φαινόταν
πουθενά πράσινο. Όλα χιονισμένα!! Το
χιόνι είχε σκεπάσει ακόμα και την ακρο-
θαλασσιά. Ήταν κάτι το πρωτοφανές
που δε συμβαίνει στα παραλιακά μέρη.
Κάπου μπερδεύτηκε ο καιρός. Φυσικά
στην αρχή όλοι το χάρηκαν... μέχρι που
φάνηκε η μεγάλη καταστροφή!

Θέαμα αλησμόνητο το κάτασπρο τοπίο.
Μας θύμιζε αξέχαστα βουνίσια χιονοτό-

πια.
Ο τόπος μας αμάθητος σε τέτοιον επι-

σκέπτη,
εχάρηκε προσωρινά τον ξαφνικό ερχομό

του.
Την πιο πανώρια φορεσιά –ύπουλο νυ-

φικό–
τη φόρεσαν τα πράσινα του κήπου τα

δεντράκια.
Ήταν ένα πανόραμα. Ήτανε μια μαγεία,
που δεν εκράτησε πολύ, γιατί η άλλη

αυγή ξημέρωσε
πικρή, φαρμακωμένη…
Όρμησε άγρια παγωνιά, ασήκωτη, βα-

ριά
και έκαψε τα ανύποπτα του κάμπου τα

στολίδια.

Αφήνοντας την Αποκριάτικη αυτή εμ-
πειρία ας πάμε τώρα στην εορτή του
Ευαγγελισμού. Θα σας μεταφέρω σε
μια ενδιαφέρουσα εικόνα, που μου έχει
μείνει αξέχαστη, αν και έχουν περάσει
τόσα χρόνια.

Εμείς οι δάσκαλοι ιδίως τα χρόνια τα
παλιά, διοργανώναμε διάφορες σχολικές
γιορτές, δίνοντας πολλή βαρύτητα στην
25η Μαρτίου, στη γιορτή της Πίστεως
και της Πατρίδας. Εκείνη τη χρονιά εί-
χαμε προγραμματίσει μια μεγάλη βρα-
δινή γιορτή στο σχολείο και ετοιμαζό-
μαστε από πολύ καιρό. Το έργο, που θα
έπαιζαν οι μαθητές ήταν ο « Αστραπό-
γιαννος», του Βαλαωρίτη.

Με τη βοήθεια κυρίως του δασκάλου
τους, του συζύγου μου, έκαναν πρόβες
στο έργο, ετοίμαζαν σκηνικά και κου-
στούμια και όλοι κάθε απόγευμα εργα-
ζόμαστε πυρετωδώς, γιατί ξέραμε ότι
θα το παρακολουθούσε όλο το χωριό.
Όλα πήγαιναν καλά, αλλά υπήρχε ένα
πρόβλημα. Το έργο έπρεπε να δείξει σε
κάποια στιγμή το πρωτοπαλίκαρο του
ήρωα να κόβει με το σπαθί του το κεφάλι
του καπετάνιου του, γιατί ήταν τραυμα-
τισμένος και δεν ήθελε να πέσει στα χέ-
ρια των Τούρκων. Αλλά πώς θα κοβόταν
το κεφάλι πάνω στη σκηνή για να δείχνει
μια φυσικότητα, αφού έπρεπε να τρέχουν
αίματα; Προβληματίστηκε πολύ ο δά-

σκαλος, αλλά τη βρήκε τη λύση. Πάνω
στο ξύλινο δάπεδο της σκηνής, που
φτιάχναμε, κόβει ένα τετράγωνο κομμάτι.
Φτιάχνει ένα ψεύτικο κεφάλι, με γένια
και μαλλιά, τόσο πετυχημένο, που έμοι-
αζε σαν αληθινό και το κρύβει κάτω
από τη σκηνή. Επάνω στη σκηνή και
στο μέρος εκείνο είχε τοποθετήσει τον
τραυματισμένο ήρωα.  Όταν έγινε λοιπόν
η γιορτή και ήρθε η στιγμή που ο Αστρα-
πόγιαννος ζήτησε από το πρωτοπαλίκαρο
του να του πάρει το κεφάλι, το παιδί
που έπαιζε τον σχετικό ρόλο, σηκώνει
το γιαταγάνι και χραπ, το κατεβάζει στο
εντέχνως καλυμμένο κεφάλι του μαθητή,
που έπαιζε τον πληγωμένο ήρωα. Τη
στιγμή ακριβώς εκείνη, κάτω από τη
σκηνή είχε βάλει ο δάσκαλος άλλον μα-
θητή, που κρατούσε το ψεύτικο κεφάλι
και μια λεκάνη με κόκκινη μπογιά. Βου-
τάει το κεφάλι στη μπογιά ο κρυμμένος
μαθητής στην κατάλληλη ακριβώς στιγμή
και το κρατούσε στην τρύπα της σκηνής.
Με μια γρήγορη κίνηση, το αρπάζει ο
μαθητής με υψωμένο το σπαθί και με
δύναμη το σηκώνει ψηλά. Εκείνη τη
στιγμή όλοι πάγωσαν. Ακούστηκαν κραυ-
γές από κάτω και μια δυνατή φωνή:

«Παναγία μου! Το παιδί μου». Ήταν
η φωνή της μάνας του μαθητή, που
έπαιζε τον Αστραπόγιαννο.  Πόσο φυσικό
φάνηκε! Ακόμα κι εμείς, που ξέραμε το
έργο, τρομάξαμε και νιώσαμε την καρδιά
μας να χτυπάει. Για λίγο βέβαια, αφού
τα παιδιά μας αμέσως σηκώθηκαν όλα
και υποκλίθηκαν, γιατί ήταν η λήξη του
έργου. Ακολούθησαν ασταμάτητα χει-
ροκροτήματα και πολλά μπράβο στα
παιδιά, που κατάφεραν να αποδώσουν
ένα βαρύ και σπουδαίο ιστορικό γεγονός
τόσο πετυχημένα.

Θα σας αφήσω με την ιστορική εικόνα
στη φαντασία σας και θα σας ευχηθώ
ολόψυχα «καλό και Ευλογημένο Πά-
σχα».

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )
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Γράφει η Ελένη Κουτρίκη, παλιά δασκάλα του Δημ. Σχολείου Αμβρακιάς

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ
Τριμηνιαία Έκδοση του Συλλόγου 

των Απανταχού Αμβρακιωτών

Ιδιοκτήτης:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΩΝ

Βελβενδού 8, 113 61 Αθήνα

Τηλ./Fax: 210 8254975

Εκδότης: ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Συνδρομές - Εμβάσματα - Αλληλογραφία:

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ

Ταχυδρομείο Ηλιούπολης 163 46

Ηλεκτρονική διεύθυνση - επικοινωνία 

με την εφημερίδα μας:

amvrakia@hotmail.com

Eπιμέλεια - παραγωγή: STILVOPRESS

25ης Μαρτίου 124 - Περιστέρι

Τηλ. / Fax: 210 9734630

omilosalphaomega@gmail.com

Kωδικός αριθμός Γ.Γ.Ε.: 014093

Ταπητο- καθαριστήρια

Νεροτριβή

Ζυγούρης Παναγιώτης

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ

τηλ: 2641050088

Στον φίλο μου Θόδωρο Πυρπύλη

TΟΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ

Θόδωρε, καλέ μου φίλε
από την Αμβρακία
στο ξερονήσι έφτασες
να ψήνεις οβελία.

Τον κόσμο όλο γνώρισες
τον τάιζες χοιρία
του τσάκωνες τα Ντόλαρς
με τα πολλά σου αστεία.

Όμορφα πολύ πέρασες
αυτούς τους πέντε μήνους
αφού τόσο αέρα μάζεψες
νάχεις σ’ όλους τους τερμήνους.

Δενδράκι δεν αντίκρισαν
τα δυο σου τα ματάκια
τις μαύρες πέτρες κοίταζαν
σαν φεύγαν απ’ τα κυματάκια.

Ήτανε το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ
το πιο ωραίο μαγαζί σου
κι απ’ τις πολλές οχλήσεις σου
ήρθα κι εγώ μαζί σου.

Ι.Κ.Σ.
Μύκονος, Πλατύ γυαλός 21/9/1999
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Ω! Θαυμαστέ καινούργιε κόσμε!

Βρισκόμαστε στο σωτήριο
έτος 600 μ.Μ. Στην πολυτελή

τεράστια αίθουσα του Κονκλαβί-
ου, χιλιάδες αξιωματούχων έχουν
καταλάβει όλα τα διαζώματα της
ασφυκτικά γεμάτης αίθουσας και
περιμένουν με ανυπομονησία να
ακούσουν την ομιλία του Αρχιε-
ρέως, που θα γίνει εξ αφορμής
της συγγραφής ενός ακόμη υπο-
μνήματός του, σ’ αυτά τα συνα-
πτά έτη της ύπαρξής του.

Ο Αρχιερέας ντυμένος την χακί
επιβλητική στολή του,  με τα μαυ-
ροκόκκινα σιρίτια, υποβοηθού-
μενος από τις ορντινάντσες του
που του ανεβάζουν το αμαξίδιό
του στις μαρμάρινες σκάλες,
παίρνει θέση πίσω από το βήμα
μέσα σε ένα καταιγισμό χειρο-
κροτημάτων.

Όλοι ήταν εκεί, είχαν συρρεύσει
από όλες τις μεριές της επικρά-
τειας, αξιωματούχοι και ηγετίσκοι,
υπάλληλοι και εκτελεστές προ-
γραμμάτων, όλοι ακμαίοι και αει-
θαλείς, περίμεναν ν’ ακούσουν
από τον Αρχιερέα τον απολογισμό
των πεπραγμένων της εξουσίας,
αυτά τα τελευταία 600 έτη. 

Ο Αρχιερέας απευθύνεται στο
ενθουσιώδες πλήθος με τον κα-
θιερωμένο χαιρετισμό της επο-
χής. Οι προηγούμενοι χαιρετισμοί
της πρωτόγονης εποχής είχαν
καταργηθεί και αντικατασταθεί
από τον χαιρετισμό που γινόταν
ενώνοντας τα δάκτυλά τους
μπροστά από την κοιλιά τους,
σχηματίζοντας ένα μεγάλο Μ.
Αυτό ήταν από το αρχικό της
συνθήκης (Μνημόνιο), που είχε
υπογραφεί κατά την διάρκεια των
προηγούμενων πρωτόγονων
ετών.

Έκτοτε και η χρονολόγηση γι-
νόταν έχοντας αφετηρία την υπο-
γραφή αυτής της συνθήκης: μ.Μ.
Τώρα βρισκόμασταν 600 χρόνια
μετά Μνημονίου, κι ο κόσμος είχε
αλλάξει άρδην, προς το καλύτερο
βεβαίως, βεβαίως.

Όλα τα κράτη είχαν μετασχη-
ματιστεί σε μια Παγκόσμια Κοι-
νότητα, όπου επικρατούσε πια ο
Νόμος και η Τάξη, όλα για λίγους,
εγκράτεια και πειθαρχία για πολ-
λούς.

Πρώτα απ’ όλα την αειθαλό-
τητά τους οι αξιωματούχοι την
εξασφάλιζαν πίνοντας ένα θαυ-
ματουργό δροσερό ποτό, το
Bloody Mary, σερβιρισμένο σε
ψηλά κρυστάλλινα ποτήρια, τρεις
φορές ημερησίως. Ήταν περίπου
σαν το ομώνυμο κοκτέιλ της πρω-
τόγονης εποχής, με πιο αυθεντικά
όμως υλικά, που τους παρείχαν
οι υπήκοοί τους, οι λεγόμενοι
Άγριοι.

Αυτοί οι λεγόμενοι Άγριοι, παλιά
προκαλούσαν διάφορα προβλή-
ματα, γι’ αυτό τους είχαν εκτοπί-
σει στις παρυφές των πόλεων,
σε περιφραγμένους χώρους,
πάνω σε άγονα οροπέδια, μένον-
τας μέσα σε σπηλιές, μετά την
απαλλοτρίωση των κατοικιών
τους, που είχε γίνει για το καλό
της Παγκόσμιας Κοινότητας, βε-
βαίως βεβαίως.

Οι περιοχές από όπου είχαν

εξαναγκαστεί να φύγουν οι Άγρι-
οι, είχαν καθαριστεί, είχαν ανα-
μορφωθεί και είχαν μεταμορφω-
θεί σε καταπράσινα ήσυχα βου-
λεβάρτα, με πεζόδρομους, πάρκα
και σιντριβάνια, όπου κατοικούσαν
πλέον με ασφάλεια οι αξιωμα-
τούχοι του συστήματος.

Για τις μετακινήσεις τους στα
διάφορα κέντρα εξουσίας, καθώς
και στα εκατοντάδες σπίτια τους,
οι αξιωματούχοι χρησιμοποιούσαν
το ελικόπτερο, ένα φθηνό και εύ-
χρηστο μεταφορικό μέσον. 

Υποχρεωτικό καθήκον των
Αγρίων ήταν να δουλεύουν αμισθί
15 ώρες την ημέρα, όλες τις μέ-
ρες της εβδομάδας, σε δουλειές
που καθόριζαν οι αξιωματούχοι,
παίρνοντας ως αμοιβή ένα πιάτο
συνθετικό φαγητό. Μια φορά τον
μήνα όμως, μπορούσαν να φάνε
άφθονο φρέσκο κρέας, που προ-
μηθεύονταν με κουπόνια, από
γνωστά μεγάλα πολυκαταστήμα-
τα.

Αυτό το έδεσμα ήτο ένα είδος
κιμά, από ίππο, ημίονο και όνο,
απηλλαγμένο από πέταλα και σέ-
λες , γεμάτο πρωτεΐνες, βιταμίνες
και ιχνοστοιχεία που έκαναν τους
Άγριους δυνατούς στα φορτώ-
ματα, υπομονετικούς και με αν-
τοχή στις πεζοπορίες.

Μετά την δουλειά, οι Άγριοι
αποσύρονταν στις σπηλιές τους.
Για την διασκέδαση και την χα-
λάρωσή τους δε, το σύστημα
είχε φροντίσει να τους προμη-
θεύει χάπια ευτυχίας, τα λεγόμενα
“τηλεοαποχαυνωσίν”. Με μερικά
τέτοια χάπια, οι Άγριοι τα έβλεπαν
όλα ροζ και βυθίζονταν σε μια
μακάρια χαυνότητα. Με διάφο-
ρους ψεκασμούς από αέρος, κα-
θώς και με κατάλληλα εμβόλια,
το σύστημα φρόντιζε να κρατά
τους πληθυσμούς ειρηνικούς και
ευτυχισμένους, για το καλό τους
βεβαίως βεβαίως.

Οι διαφορές που χώριζαν παλιά
τους ανθρώπους είχαν λείψει,
όλα ήταν προκαθορισμένα, εξαρ-
τημένα και σταθερά, σ΄αυτή την
θαυμασία εποχή.

Ακόμη και οι εκλογές, μια συ-
νήθεια της Πρωτόγονης Εποχής,
που έφερνε διαχωρισμούς και
διενέξεις μεταξύ των ανθρώπων,
άσκοπες μετακινήσεις και έξοδα
χωρίς λόγο, μόνο και μόνο για
τις ίδιες και τις ίδιες εναλλαγές
στην εξουσία, είχαν πια καταρ-
γηθεί.

Έτσι τώρα πια η εναλλαγή στην
εξουσία των κατά τόπους αξιω-
ματούχων, γινόταν απευθείας με
κλήρο μεταξύ τους, και η από-
φαση γινόταν γνωστή σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη της οικουμένης
με λευκούς καπνούς, που έβγαι-
ναν από τις καμινάδες των δημο-
σίων κτηρίων, που υπήρχαν σε
όλες τις μεγάλες πόλεις του κό-
σμου.

Στα υπόγεια αυτών των δημο-
σίων κτηρίων, εκτός από γυμνα-
στήρια, είχαν φτιάξει και κατα-
πληκτικά σύγχρονα μικρά κρε-
ματόρια, για να εξασφαλίζουν
την ποσότητα του καπνού που
απαιτούσαν οι διάφορες ενέρ-

γειες και αποφάσεις των αξιω-
ματούχων.

Εν τω μεταξύ, οι Άγριοι περ-
νούσαν την ζωή τους μέσα σε
εργασία και χαρά, απηλλαγμένοι
από περιττές έννοιες και συνή-
θειες του παρελθόντος.

Το βαρετό διάβασμα που κου-
ράζει το μυαλό και προβληματίζει,
είχε εκλείψει από τα πρώτα χρό-
νια αυτής της Νέας Εποχής. Όλα
τα βιβλία είχαν καεί στις υπαίθριες
πυρές που είχαν στηθεί στις πλα-
τείες. Γύρω από τις υψηλές θερ-
μοκρασίες, κάπου στους 451°
Φαρενάιτ –βαθμός που καίγεται
το χαρτί–, μέσα από τα τριξίματα
της φωτιάς και τα αναπηδήματα
της φλόγας, που κατάπιναν και
αποτέφρωναν τα επιβλαβή συγ-
γράμματα, είχε στηθεί ένα ξέ-
φρενο γλέντι, με τα πλήθη να
χοροπηδούν εκστασιασμένα και
αδαή, κάνοντας με τα χέρια τους
τον επιβαλλόμενο πια χαιρετισμό,
το μεγάλο Μ. Φόρος τιμής στο
μοναδικό έντυπο που θα κυκλο-
φορεί από δω και μπρος, το ευαγ-
γέλιο της Νέας Εποχής, το Μνη-
μόνιο, που θα καθόριζε εφεξής
όλες τις εκφάνσεις της ζωής
τους, για το καλό τους βεβαίως
βεβαίως.

Η οικογένεια  και η μητρότητα
ήταν έννοιες περιττές και σιχα-
μερές, όπως και η φιλία, η αγάπη
και ο έρωτας, που μόνο μπελάδες
και προβλήματα δημιουργεί
στους ανθρώπους.

Η αναπαραγωγή γινόταν τώρα
επιστημονικά, μέσα σε αποστει-
ρωμένα, εξελιγμένα εργαστήρια,
υπό την επίβλεψη σπουδαίων ια-
τρών και επιστημόνων διαφόρων
ειδικοτήτων. Τα έμβρυα επωά-
ζονταν μέσα σε σωλήνες και χω-
ρίζονταν σε τέσσερις βασικές κα-
τηγορίες.

Για την κατηγορία Α’, ενστα-
λάζονταν μέσα στους σωλήνες
αμινοξέα και βιταμίνες, ούτως
ώστε τα έμβρυα που προορίζον-
ταν να γίνουν Κυβερνήτες, όταν
γεννηθούν, να είναι έξυπνα και
ικανά. Με ανάλογες μεθόδους
καθορίζονταν τα έμβρυα που θα
γίνονταν οι διάφοροι αξιωματού-
χοι της Β’ κατηγορίας. Τα έμβρυα
της Γ’ κατηγορίας με την κατάλ-
ληλη πλύση εγκεφάλου, μέσω
της υπνοπαιδείας, γίνονταν οι
φρουροί του συστήματος, με αμέ-
ριστη εξουσία πάνω στους ανή-
κοντες στην Δ’ κατηγορία, που
ήταν οι απλοί εργάτες, οι λεγό-
μενοι Άγριοι.

Οι Δ’ δούλευαν σκληρά μέχρι
τα 67 τους χρόνια, έπειτα κατέ-
ληγαν στα κρεματόρια, και ο κα-
πνός τους που απλωνόταν στην
ατμόσφαιρα, ως ύστατο σημάδι
της ανώνυμης ύπαρξής τους, ση-
ματοδοτούσε τις διάφορες απο-
φάσεις της εξουσίας.

...Η πολύωρη ομιλία του Αρ-
χιερέα έφτανε στο τέλος της. Οι
σύνεδροι όρθιοι, συγκινημένοι,
χειροκροτούσαν. Μέσα σε φρε-
νήρεις ιαχές νίκης, ο Αρχιερέας,
έχοντας απαριθμήσει όλα τα πε-
πραγμένα της εξουσίας, πριν

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

Αναστασόπουλος Γ. Κων/νοςς 25,00 €
Αναγνώστου  Κ. Ιωάννης 20,00 €
Τράικος Αλέκος & Ευγενία 20,00 €
Σιάχου Ι. Αθανασία 20,00 €
Σιάχου Ι. Σοφία 20,00 €
Πυρπύλη Β. Κων/να 20,00 €
Γαρδίκης  Χαράλαμπος 20,00 €
Γραμματίκα  Μαρία 20,00 €
Γραμματίκα  Λούλα 30,00 €
Φελέκης  Ευάγγελος, Ιερέας 30,00 €
Φιλιπακοπούλου-Καραγιώργου  Θεοδώρα 20,00 €
Μητροπούλου-Καραγιώργου  Αγαθή 20,00 €
Αντωνόπουλος Γ. Βασίλειος (Νεροχώρι) 20,00 €
Συγκούνα  Σπυριδούλα 50,00 €
Μπικούλης  Δημήτριος 50,00 €
Μπίστα  Γεωργία  (Κιάτο) 20,00 €
Μπίστα  Βασιλική  (Κιάτο) 10,00 €
Μπίστας  Κων/νος  (Κιάτο) 20,00 €
Αναστασοπούλου Ν. Μαρία 30,00 €
Παπαηλίας  Ν. Γεώργιος 30,00 €
Ζυγούρης Δημοσθένης 20,00 €
Καρατζάς Παναγιώτης 25,00 €
Παπαηλίας  Γ. Δημήτριος 20,00 €
Μπικούλη-Σιαλμά  Ιωάννα 20,00 €
Σιάχος  Βασίλειος 20,00 €
Σιάχου-Ρουσάκη  Βασιλική 20,00 €
Πυρπύλης  Παν. Γιώργος 50,00 €
Γαρδίκη-Κάσσου  Σταυρούλα 20,00 €
Καραγιώργος  Λάμπρος 20,00 €
Αναγνώστου  Φώτιος 20,00 €
Φωτόπουλος  Κων/νος 10,00 €
Φωτοπούλου  Κων/να  (Λευκό) 10,00 €
Πίτας  Κων/νος  (Θέρμο) 20,00 €
Τσόλκας Ιωάννης  (Αργυρό Πηγάδι) 20,00 €

Η Αικατερίνη Φ. Ζυγούρη, εις μνήμην του συζύγου της 
Φωτίου Ζυγούρη, προσέφερε το ποσόν των 70 €

ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΙΚΑ

Βαρύς ο χειμώνας! Όχι τόσο απο το κρύο  αλλά απο την βροχή!

Τόσο πολύ βρε αδελφέ! Μέχρι και οι πέτρες έβγαλαν νερό! Νισάφι

πια... μουλιάσαμε!  Και μπορούμε να πούμε αβίαστα οτι κάθε πέρσι

και καλύτερα!  Αποτέλεσμα; Προτοφανείς καταστοφές, τόσο μέσα

στο χωριό, όσο και στά ορια αυτού.  Απο την θέση Καμπά καθίζηση

του εδάφους σε μεγάλη έκταση έως και  τη στροφή προς Παγκυ-

ράκι, στον δρόμο πρός το χωριό. Ασφαλώς και η πρόσβαση προς

το ανω μέρος του χωριού είναι αδύνατη από αυτήν τη διαδρομή,

φυσικά και προς το εκκλησάκι της Παναγιάς μας και το κοιμητήριο.

Ούτε λόγος βέβαια να γίνεται για τη διαδρομή προς Κάρμα. Ελπί-

ζουμε σύντομα να υπάρξουν λύσεις!

Κι εδώ θέλω να επισημάνω ατέλειες και παραλήψεις! Δεν αρκει

στις όποιες παρεμβάσεις κάνουμε, είιτε σε έργα οδοποιίας είτε δι-

ευθετήσεις άλλων εργων, να βγάλουμε τα νερά από το σπίτι μας

αδιαφορώντας για το πού θα πάνε! Πρέπει να οδηγούνται στους

δρόμους διαφυγής (ΡΕΜΑΤΑ) γιατί η απλή εκτροπή τους στον γεί-

τονα και η αδιαφορία δε θα γκρεμίσει μόνο το σπίτι του γείτονα

αλλά και το δικό μας... πέρα από το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης.

ΚΑΦΕ-ΚΟΠΤΕΙΟΝ

Ένα νέο μικρό καφέ άνοιξε ένας συγχωριανός μας εδώ στην Αθήνα,

στην οδό Ιπποκράτους & Λασκάρεως. Είναι ο Κώστας Αναστασό-

πουλος (γιός του Γιώργου) και χρειάζεται τη στήριξή μας (ηθική

και υλική). Μια μικρή λοιπόν στάση στην Ιπποκράτους  για ένα κα-

φεδάκι ... Επιβάλλεται!

M.Z.

Συνέχεια στη σελ. 6
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α     Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α     Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ ΑΟ Χορός του Συλλόγου μας

Mε την ευκαιρία της εισαγωγής των 2.270.026.033 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχι-
κού Κεφαλαίου της Attica Bank, o Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Γαμ-
βρίλης και... ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος,

κήρυξαν την έναρξη
της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου Αθη-
νών της Δευτέρας 18
Ιανουαρίου 2016. 

Μεταξύ των Γενι-
κών Διευθυντών δια-
κρίνεται και ο Αμβρα-
κιώτης Ζυγούρης
Θανάσης.

νης Αμπατζής, ο δάσκαλος ο
Σπυρόπουλος, που δεν λείπει
ποτέ, ο Κ. Πατούλας, εκδότης
της εφημερίδας «Αιτωλοακαρνα-
νική» και ο ποιητής Χρήστος Κα-
ραγκούνης.

Από τους χωριανούς μας ρε-
κόρ συμμετοχής ο Αριστόβουλος
και ο Δημήτρης Παπαηλίας. Η
Αλεξάνδρα Σιάχου επίσης με με-
γάλη παρέα. Ο αγαπητός Γιώρ-
γος Μήτσου (Καλατζής) με με-
γάλη παρέα, ως επίσης και ο Βα-
σίλης Μπικούλης με μεγάλη πα-
ρέα. Σε γενικές γραμμές όλοι οι
χωριανοί έδωσαν το παρόν. Ελ-
πίζω του χρόνου να είμαστε οι
διπλάσιοι.

Το φαγητό ήταν καλό, το προ-
σωπικό εξυπηρετικό όπως και τα
αφεντικά του Κέντρου. Το γλέντι

άρχισε με την ορχήστρα του Κέν-
τρου και στη συνέχεια είχαμε και
κλαρίνα για να μην ξεχνιόμαστε,
για καμμιά ώρα, και συνέχισε
ξανά το λαϊκό πρόγραμμα μέχρι
το τέλος. Οι λαχνοί μας έγιναν

ανάρπαστοι και ο Σύλλογος ενί-
σχυσε λίγο τα οικονομικά του.

Θέλω να σας ευχαριστήσω
όλους για τη συμμετοχή σας
στην εκδήλωση. Επίσης να ευ-
χαριστήσω όλα τα μέλη του Συμ-
βουλίου για την προσφορά τους
στη διοργάνωση του χορού μας,
καθώς και τον Μάκη Ζυγούρη
για τη βοήθεια που εξακολουθεί
να προσφέρει στον Σύλλογο.

Εύχομαι του χρόνου πιο πολ-
λοί και να περάσουμε καλύτερα!

Ηλίας Αναγνώστου

Συνέχεια από τη σελ. 1

Στιγμιότυπα από τον χορό των συνεστιαζομένων

  

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

● Ο Ιωάννης Τριανταφύλλου του Βασιλείου
και της Ειρήνης, αφού τελείωσε επιτυχώς τις
σπουδές του στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφα-
λιστικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και
Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έλαβε
μέρος στην ορκωμοσία του Τμήματος που έγινε
στις 23/2/2016. 
Γιάννη, σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

✰ Στις 30 Ιανουαρίου 2016, ο Γιώργος (Παπα-
ευθυμίου) και η Barbara, μετά από τις Greta και
Ζωή απέκτησαν και τρίτη κόρη (τρισευτυχισμένοι)
συμπηρώνοντας την ευτυχία τους!

Η Ιωάννα-Αντωνία (όπως την ονόμασαν) ειναι
το 5ο μέλος της οικογένειά τους! Αυτό το υπέροχο
πλασματάκι αλλαξε για άλλη μια φορά τη ζωή
τους, κανοντάς την ακόμα πιο... μωρουδίστικη.
Μην απορείτε λοιπόν που οι γλυκύτατοι (Γιάννης
και Ειρήνη) παπούς και γιαγιά εξαφανίστηκαν!
Ξανά-μανά στη Γερμανία προσπαθωντας να ρου-
φήξουν λίγη χαρα και ευτυχία από το νεογέννητο
εγγονάκι τους.
Ο Σύλλογος των Απανταχού Αμβρακιωτών και η
«Φωνή της Αμβρακίας» στους ευτυχείς γονείς
ευχόμαστε: ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΕΙ!

✰ Την Τρίτη 1η Μαρτίου 2016, ο Δημήτρης
Αναγνώστου του Ηλία και η Κατερίνα Βασιλέλλη
απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η «Φωνή της Αμβρακίας» και ο Σύλλογος εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς να τους ζήσει και
να το δουν όπως επιθυμούν.

ΘΑΝΑΤΟΙ

✟ Στις 10/12/2015 απεβίωσε στο Χαλάνδρι ο Γε-
ώργιος Νικολούδης, Συνταγματάρχης ε.α. Ο
Γεώργιος Νικολούδης γεννήθηκε στις Σέρρες
το έτος 1926. Φοίτησε στη Σ.Σ. Ευελπίδων, στη
Σχολή Μηχανικού, σε σχολή Ξένων Γλωσσών
και στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Τιμήθηκε

με πολλά παράσημα
και μετάλλια για τις
υπηρεσίες που προ-
σέφερε στην Πατρί-
δα.
Μόλις τελείωσε τη
Σ.Σ.Ε. το 1948 έλαβε
μέρος στις πολεμι-
κές επιχειρήσεις της
περιόδου 1948-49.
Ως διοικητής μονά-
δων ΜΟΜΑ από το 1960 και μετά προΐστατο
στην κατασκευή δρόμων στα χωριά Αμπελακιώ-
τισσας Νυπακτίας.
Ο Γ. Νικολούδης, εκτός από συμπέθερός μου
ως πεθερός της κόρης μου Σοφίας, ήταν και κα-
λός φίλος. Έγραψε και βιβλία ιστορικά για την
περιοχή των Βαλκανίων.
Φίλε Γιώργο, θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό
σου Χριστίνα, στα παιδιά σου και στα εγγόνια
σου.

Γιάννης Σιάχος

✟ Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016, σε ηλικία 93
ετών εκλεισε για πάντα τα μάτια  της και ταξίδεψε
για άλλους ουρανούς η Καλλιρόη Σπ. Πυρπύλη.
Γεννήθηκε στο Θέρμο και ήταν το δέκατο παιδί
της μεγάλης οικογέ-
νειας του Κωνσταν-
τίνου και της Μαρίας
Ζησιμοπούλου. Παν-
τρεύτηκε τον Αβρα-
κιώτη Σπύρο Πυρπύ-
λη και απέκτησαν
δύο παιδιά, τον Γιώρ-
γο και τον Κώστα.
Υπήρξε αφοσιωμένη
σύζυγος, στοργική
μητέρα και γιαγιά,
καθώς και αγαπητή
θεία. Έφυγε πλήρης ημερών και ετάφη στο κοι-
μητήριο Ζωγράφου. Την αποχαιρετούμε με αγάπη
τα παιδιά της και τα εγγόνια της 
Νιαζόταν για τον Σύλλογο και τα τεκταινόμενα
στο χωριό μας και περίμενε τα νέα μας με τη
«Φωνή της Αμβρακίας». Δεν παρέλειπε ποτέ να
στέλνει την συνδρομή της.
Ο Σύλλογος των Απανταχού Αμβρακιωτών και η
«Φωνή της Αμβρακίας» εκφράζουμε στους οι-
κείους της «θερμά συλληπητήρια» και ας ειναι
ελαφρυ το χώμα της Αττικής που τη σκεπάζει.

✟ Την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 «έφυγε»
ήσυχα και απλα οπως εζησε η Αμαλία Αυγέρη.
Σε ηλικία 93 ετών. Η Εκκλιπούσα ήταν μια γνήσια
Αμβρακιώτισσα αφου γεννήθηκε και έζησε μεχρι
τον γάμο της στην Αμβρακιά. Ήταν αδελφή  του
Δημήτρη  του Κωστάκη, του Πατήρ Αθανασίου
Πίττα και της Αφροδίτης Κουμάση-Πίττα (εχει
αποβιώσει). Άνθρωπος “έξω καρδια’’ θα τη χα-
ρακτήριζα αφού ήταν καλοσυνάτη, πρόσχαρη,
φιλόξενη, έχοντας
μια σπάνια αρχοντιά.
Μεγαλείο να έχεις
υπερηφάνεια, αρχον-
τιά και ταυτόχρονα
και απλότητα. 
Παντρεύτηκε τον Θό-
δωρο Αυγέρη απο
την Κυραβγένα (Αχό-
μαυρο) και μαζί του
εζησε απλά λιτά και
ευτυχισμένα χρόνια.
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Απέκτησε δυο παιδιά, τον Σάββα (που
τον καμαρώνουμε όλοι μας τόσο για τη
θέση του στο δασαρχείο αλλά και ως
Νομαρχιακό παλαιότερα, όσο και περι-
φερειακό σύμβουλο τώρα, και τον Γιώρ-
γο που της χάρισε τέσσερα εγγόνια.
Νιαζόταν πάντα για τα τεκταινόμαινα
του χωριού μας και του Συλλόγου και
περίμενε με ανυπομονησία τα νέα και
την εφημερίδα μας.
Η οικογένειά της ευχαριστεί όλες και
όλους όσοι παρευρέθησαν και την συ-
νόδευσαν στο τελευταίο της ταξίδι.
Ο Σύλλογος των Απανταχού Αμβρακιω-
τών και η «Φωνή της Αμβρακίας» εκ-
φράζουμε στους οικείους της «θερμά
συλλυπητήρια». 

✟ Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016
απο το κρεβάτι του πόνου  του νοσοκο-
μείου  ανοιξε τα φτερά του για την γει-
τονιά τών αγγέλων ο Σταύρος Γαρδίκης
του Ιωάννη. 

Μόλις στα 67 του και χωρίς να προλάβει
να γνωρίσει και να απολαύσει τα ονειρά
του, προδόθηκε απο  το σώμα του και
τις ανθρώπινες αδυναμίες του. Ψυχάρα
ο Σταύρος το πάλεψε οσο μπορούσε.
Και εκει που αρχίσαμε όλοι να ελπίζουμε,
κουράστηκε... προδόθηκε... ίσως και να
αναζήτησε λίγη γαλήνη. Δεν ήξερε να
το βάζει κάτω, γιατί σε όλη του τη ζωή
πάλευε, έτρεχε, μοχθούσε, και όλα αυτά
με χαμόγελο και καρδιά, που τη χάριζε
απλόχερα σε όλους! Γιατί ζούσε για
όλους! Παραμελώντας τον εαυτό του!
Ίσως γιατί στην ψυχή του ένιωθε νέος!
Σ’ ένα σώμα ταλαιπωρημένο, κουρα-
σμένο, παραμελημένο! Παράτολμος αψη-
φούσε τους νόμους της φύσης, πόσο
μάλλον όταν βρισκόταν στην μεγάλη
του αδυναμία, το χωριό μας τότε γινόταν
ακόμα πιο παιδί. Κι ονειρευόταν όλα
αυτά που δεν πρόλαβε να ζήσει! 
Βρήκε το ταίρι του εδώ και πολλα χρόνια
στο πρόσωπο της αγαπημένης του Πο-
λυξένης και μαζί της διμιούργησε μια
υπέροχη ενωμένη και αγαπημένη οικο-
γένεια. Απέκτησαν δύο κόρες, τη Λαμ-
πρινή και την Κατερίνα, και τον γιο του
Γιάννη που με τη σύσυγό του Ελένη και
τον γιο τους και εγγονό  του, του χάρισαν
ευτυχισμένες στιγμές και το όνομα.
Έφτιαξε το λιμανάκι του στην Κερατέα,
ρίζωσε και γρήγορα με το ήθος του και
την δουλειά του έγινε αγαπητός, σεβα-
στός και αποδεκτός από την τοπική κοι-
νωνία. 
Δεν έλειψε ποτέ από τις εκδηλώσεις
του Συλλόγου και υπηρέτησε τον Σύλ-
λογό μας από διάφορα πόστα, μεταξύ

αυτών και απο τη θέση του αντιπρο-
έδρου. Αγαπητός σε όλους, δεν ηταν
έκπληξη η προσέλευση χωριανών, συγ-
γενών και φίλων που βρέθηκαν όλοι
στην εξόδιο του, να προσευχηθούν, να
προσκυνήσουν, να πουν στον αδελφό,
στον φίλο, στον συγγενή, στον χωριανό
το ύστατο χαίρε! Γέμισε Αμβρακιά η Κε-
ρατέα και η συγκίνηση ήταν έκδηλη σε
όλους! Αλλά και την επομένη Κυριακή
που έγινε η (αναβληθείσα) εκδήλωση
του Συλλόγου, οι λαγάνες και τα γλυκά
για τη μνήμη του Σταύρου ήταν εκεί...
όπως και η σκέψη του. Αισθητή η απου-
σία του! 

Μ.Ζ.

✟ Στις 6/2/2016 απεβίωσε σε Νοσοκομείο
της Αθήνας, ύστερα από τρίμηνη παρα-
μονή για θεραπεία, ο Σταύρος Γαρδίκης.
Η οικογένειά του νυχθημερόν κοντά του,
αλλά η ασθένειά του βαρειά.
Ο Σταύρος, όπως και τ’ αδέλφια του
και όλοι εμείς, κατέληξε στην Αθήνα.
Από το τίποτα δημιουργήθηκε, έκανε
οικογένεια καλή, πάντρεψε τα παιδιά
του, ύστερα από πολλούς έντιμους κό-
πους. Ο Σταύρος ήταν φτωχόπαιδο μεν,
έντιμος χαρακτήρας δε. Υπήρξε καλός
χωριανός, μέλος του Συλλόγου Αμβρα-
κιωτών και αρωγός σε όλες τις προ-
σπάθειες του Συλλόγου. Σε όλες τις εκ-
δηλώσεις του Συλλόγου πρόσφερε πάρα
πολλά. Ως εργαζόμενος σε πολλά κέν-
τρα, βοηθούσε τον Σύλλογο στη διορ-
γάνωση των εκδηλώσεων. Χαρακτήρας
ο Σταύρος σωστός και ακέραιος τόσο
στην οικογένειά του όσο και στο χωριό
του, αλλά και σε όλη την κοινωνική του
συμπεριφορά.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Κε-
ρατέα, όπου και κατοικούσε. Ο πολύς
κόσμος που παραβρέθηκε φανερώνει
την εκτίμηση στο προσωπό του. Εκτίμηση
από συγχωριανούς, φίλους και συντο-
πίτες του της Κερατέας.

Οι Σύλλογοι των Αμβρακιωτών και η
«Φωνή της Αμβρακίας» εκφράζουν τα
πιο θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό
του, στα παιδιά του και στα εγγόνια
του. Σταύρο, καλό σου ταξίδι στην αι-
ωνιότητα και το χώμα της Αττικής γης
που σε σκεπάζει να είναι ελαφρύ.

✟ Στις 12/2/2016 απεβίωσε στο Αγρίνιο
όπου διέμενε ο Χρήστος Π. Πανόπου-
λος, σε ηλικία 92 ετών. Ο πατέρας του
Παναγιώτης Βάτσιος άλλαξε το επώνυμό
του τόσο στον ίδιο όσο και στα παιδιά
του σε «Πανόπουλος».

Ο Χρήστος γεννήθηκε στην Αμβρακιά
το έτος 1924. Χαρακτήρας ο Χρήστος
πολύ σοβαρός, έξυπνος και έντιμος.
Το 1944 μαζί με τον συμπέθερό του
Αθανάσιο Γ. Σιάχο ενοικίασαν κάποιο
χωράφι στο Καινούργιο και το έσπειραν
σιτάρι. Το 1944 θέρισαν το σιτάρι και το
έσπειραν καλαμπόκι. Αμέσως ο Χρήστος
είπε στον Θανάση Σιάχο να πάνε στο
χωριό, αλλά η Μαρία ήταν λίγο άρρωστη
και είπε στον Χρήστο «θέλω να αλωνίσω
το σιτάρι και θα πάμε στο χωριό». Τότε
ο Χρήστος πήγε να βρει τους Γρομι-
τσαραίρους που είχαν άλογα για το
αλώνισμα. Ξεκινώντας ο Χρήστος για
τους Γρομιτσαραίους, στον δρόμο σ’
ένα γεφυράκι βρήκε Γερμανούς που το
φύλαγαν. Του ζήτησαν ταυτότητα, αλλά
η ταυτότητά του ήταν αθεώρητη· οι Γερ-
μανοί έκαναν έλεγχο για τους κομμου-
νιστές. Τελικά τον άφησαν. Στην επι-
στροφή του πέρασε πάλι από το φυλάκιο
των Γερμανών, αλλά οι φύλακες είχαν
αλλάξει και οι νέοι δεν πείσθηκαν με
ό,τι τους είπε ο Χρήστος, τον συνέλαβαν
και τον πήγαν στο Αγρίνιο όπου ήσαν
πολλοί κρατούμενοι από άλλα μέρη της
περιοχής. Εκεί ο Χρήστος πέρασε από
«φάλαγγα»· έφαγε πολύ ξύλο. Ύστερα
από μέρες οι Γερμανοί τους οδήγησαν
στην Αθήνα. Στο Μεσολόγγι ο Χρήστος
είχε την ευκαιρία να δραπετεύσει αλλά
τα πόδια του πονούσαν πολύ από τη
«φάλαγγα» και δεν τα κατάφερε.
Φτάνοντας, τέλος πάντων, στον Σταθμό
Λαρίσης, οι Γερμανοί τους είπαν να
πάνε με τα πόδια στο Γουδί. Ο Χρήστος
δήλωσε πως δεν μπορούσε να περπα-
τήσει από τον πόνο και τον πήγαν στο
Γουδί με τρίκυκλη μοτοσυκλέτα. Αργό-
τερα τους πήγαν στη Γερμανία. Εκεί, τι
πέρασε αυτός και πολλοί άλλοι είναι
ανεκδιήγητα.
Κάποια εποχή, ένας Ιταλός συγκρατού-
μενος γιατρός διεπίστωσε στον Χρήστο
υγρά πνευμονία αμφοτέρων των πνευ-
μόνων. Του έβγαλε κιλά υγρό από τα
πνευμόνια του. Τότε ο Χρήστος είπε
στον Ιταλό γιατρό: «Γιατρέ, τι λες, θα
ζήσω;» Και ο γιατρός απάντησε: «Στο
καλύτερο νοσοκομείο του κόσμου να
πας Χρήστο, δεν ζεις».
Αργότερα έγινε κάτι μεταξύ Καναδά και
Γερμανίας και αφέθηκαν ελεύθεροι.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα συναντή-
θηκε με τον Ιταλό γιατρό, ο οποίος γε-
μάτος έκπληξη του είπε: «Χρήστο, ζεις!».
Όταν έφτασε στο χωριό ο Χρήστος, θυ-
μάμαι, ήταν βράδυ καβάλα σε κάποιο
μουλάρι.
Ο Χρήστος παντρεύτηκε την Ειρήνη Κα-
ψάλα και απέκτησε τρεις κόρες. Ασχο-
λήθηκε με το εμπόριο και μετά με το
Ξενοδοχείο, το σημερινό «ΣΕΛΗΝΗ».
Οι Σύλλογοι των Αμβρακιωτών, η «Φωνή
της Αμβρακίας» και εγώ ο φίλος σου,
γείτονας που μου έδωσες όλες αυτές
τις πληροφορίες για τις περιπέτειες της
ζωής σου, απευθύνουμε θερμά συλλυ-
πητήρια στη σύζυγό σου, στα παιδιά
σου, στα εγγόνια σου και στους συγγε-
νείς σου. Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα!

Γιάννης Σιάχος

✟ Στις 12/3/2016 απεβίωσε στο Θέρμο
η Σπυριδούλα Φ. Παπαηλία, σε ηλικία
82 ετών. Η Σπυριδούλα ήταν κόρη του
Κων/νου Η. Πυρπύλη και της Ειρήνης
Πυρπύλη-Τσακανίκα. Η Σπυριδούλα παν-
τρεύτηκε τον Φώτη Παπαηλία και ζούσαν
για αρκετό καιρό στο Μεσολόγγι και
μετά στο Θέρμο. Μετά τον θάνατο του
συζύγου της κατοικούσε στην Πάτρα
με τον γιο της Δημήτρη. Η Σπυριδούλα
ήταν πολύ ωραία κοπέλα και πολύ καλός
χαρακτήρας σ’ όλη της τη ζωή. Την
προηγούμενη του θανάτου της ήλθε
στο Θέρμο στους συγγενείς της. Πη-
γαίνοντας στο σπίτι της, εκεί στα Βελλι-
έικα, ξαφνικά άφησε την τελευταία της
πνοή.
Ο Σύλλογος των Αμβρακιωτών και η
«Φωνή της Αμβρακίας» εκφράζουμε τα
πιο θερμά συλλυπητήρια στον γιο της
Δημήτρη και στ’ αδέλφια της.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

✦ Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016
στον τόπο όπου έζησε κι αγάπησε, στον
χώρο που πίστευε και ξεδίπλωνε την
ψυχή του, στον Ιερό Ναό των Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών στο χωριό μας την Αμ-
βρακιά έγινε το 40ημερο μνημόσυνο
του Χαράλαμπου Γαρδίκη.
Τσουχτερό το κρύο αλλά αρκετοί ήταν
αυτοί που αψήφισαν  τον χιονιά για να
βρεθούν στη μνήμη του. Όχι, τίποτα
δεν θα ειναι το ίδιο! Αλλά ο καφενές θα
είναι πάντα εκεί και ο χώρος πάντα θα
θυμίζει τον Μπάρμπα Χαράλαμπο, γιατί
ήταν η ψυχή του, άρηκτα συνδεδεμένος
με αυτόν αλλά και με όλους μας.
Ο Σύλλογος των Απανταχού Αμβρακιω-
τών και η «Φωνή της Αμβρακίας» ευχό-
μαστε: Είθε ο Θεός να αναπαύει την
ψυχούλα σου, Μπάρμπα Χαράλαμπε!

✦ Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016
στην γενετειρά της στην Αμβρακιά, και
στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχών  τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο
της Μαρίας Ψηλού. Είθε ο Θεός να την
αναπαύει και να ειναι η μνήμη της Αιώνια. 

✦ Στις 31 Ιανουαρίου 2016 σημπληρώ-
θηκε ένας χρόνος από την απώλεια της
Ελισάβετ Σκουριά-Νικολοπούλου.

✦ Στις 15 Φεβρουαρίου 2016 συμπλη-
ρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια
του Γιάννη Σταυρόπουλου.

✦ Στις 5 Μαρτίου 2016 συμπληρώθηκε
ενας χρόνος απο την ξαφνική ( και τρα-
γική) απώλεια του Θανάση Τούμπα.

✦ Στις 26 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο,
τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του
Απόστολου Ζυγούρη στον ιερό Παμμε-
γίστων Ταξιαρχών στην Αμβρακία.

✦ Στις 27 Μαρτίου τελέστηκε το ετήσιο
μνημόσυνο του Χρήστου Ελευθεριάνου
στον Ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Με-
λίγκοβας.

ΕΙΘΕ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΑΥΕΙ  ΟΛΟΥΣ

ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΑΙΩΝΙΑ ΓΑΛΗΝΗ.
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Aπίστευτο... κι όμως συντάχθηκε το 1947!
Αρχές του 1947 η αγγλική κυβέρνηση ανακοινώνει στις ΗΠΑ πως αδυνατεί πλέον να

συνεχίσει την ενίσχυση της ελληνικής κυβέρνησης στον αγώνα της κατά της κομμουνιστικής

επικράτησης στην Ελλάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τρούμαν, προκειμένου να έχει ιδία άποψη, στέλνει το 1947 στην

Ελλάδα τον Paul A. Porter ως επικεφαλής αμερικανικής αποστολής.

Μετά από έναν περίπου μήνα, ο Porter στέλνει επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών

των ΗΠΑ, γράφοντας μεταξύ των άλλων:

«Εδώ δεν υπάρχει κράτος! Υπάρχει μόνο μία ιεραρχία πολιτικών, ο ένας χειρότερος από τον

άλλον. Μοναδική τους έννοια, η κατάκτηση της εξουσίας. Σε ολόκληρη τη χώρα οι άνθρωποι

έχουν παραλύσει από την αβεβαιότητα και τον φόβο, οι επιχειρηματίες δεν επενδύουν, οι

καταστηματάρχες δεν αποθηκεύουν προμήθειες.

Η δημόσια διοίκηση είναι υπερβολικά εκτεταμένη! Οι χαμηλοί μισθοί προσαυξάνονται

ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (μερικοί δημόσιοι υπάλληλοι κερδίζουν μέχρι και

τέσσερις φορές περισσότερο από τον βασικό μισθό τους!).

Η δημόσια διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβεί ούτε στην είσπραξη φόρων ή την

επισκευή δρόμων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει άλλη πολιτική εκτός από το να εκλιπαρεί

για ξένη βοήθεια, απαριθμώντας θορυβωδώς τις θυσίες της Ελλάδος...!

Στόχος της είναι να χρησιμοποιήσει την ξένη βοήθεια για τη διαιώνιση των προνομίων μιας

μικρής κλίκας που έχει την έδρα της στην πλατεία Κολωνακίου!

Υ.Σ. Ό,τι επαναλαμβάνουμε, μας καθορίζει. Κύριοι πολιτικοί, τώρα μπορείτε να απαντή-

σετε;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΕΡΟΧΩΡΙΤΩΝ-ΜΕΛΙΓΚΟΒΙΤΩΝ

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 6 Μαρτίου 2016, το
ζαχαροπλαστείο“ΛΟΥΣΙ” των συγχωριανών μας Γιώργου Γιαν-
νόπουλου και Χρήστου Φωτόπουλου, άνοιξε την αγκαλιά του
για να δεχτεί τους συγχωριανούς και φίλους, στην ετήσια κοπή
της πίτας του Συλλόγου μας.

Η προσέλευση ήταν πολυπληθής. Παρευρέθηκαν από τα γει-
τονικά χωριά αντιπροσωπείες από το Αργυρό Πηγάδι, την Αμ-
βρακιά, την Κοσκινά, την Μελίγκοβα, καθώς και πολλοί άλλοι
φίλοι του Συλλόγου μας. Μετά τον λόγο του προέδρου κ. Σ.
Παπακωστόπουλου και του γραμματέα κ. Γ. Σπυρόπουλου, που
καλωσόρισαν τους απηύθυναν  χαιρετισμό  ο πρόεδρος των
Αργυροπηγαδιτών κ. Β. Κωνσταντινίδης και της Αμβρακιάς κ.
Η. Αναγνώστου. Τους ευχαριστούμε όλους για την παρουσία
και τα καλά τους λόγια.

Οι ώρες κύλισαν ευχάριστα με το κρασί και το τσίπουρο, κα-
θώς και τις υπέροχες πίτες και ραβανές που έφτιαξαν οι γυναί-
κες τους συλλόγου μας. Ευχαριστούμε και τους κ.κ. Γιαννό-
πουλο και Φωτόπουλο για την αίθουσα, τις βασιλόπιτες και τα
πλούσια εδέσματα που πάντα μας προσφέρουν. Ευχαριστούμε
και τους κάτωθι φίλους μας για την οικονομική τους ενίσχυση
προς τον σύλλογό μας:
Ευθυμίου Παναγιώτης Νεροχώρι 20 €
Αντωνοπούλου Γ. Ειρήνη Νεροχώρι 20 €
Γιαννόπουλος Γεώργιος Νεροχώρι 20 €
Καρατζάς Παναγιώτης Νεροχώρι 20 €
Σφέτσα Παρασκευή Νεροχώρι 20 €
Φωτόπουλος Γεώργιος Νεροχώρι 20 €
Αντωνόπουλος Γ. Βασίλης Νεροχώρι 20 €
Αντωνόπουλος Β. Γεώργιος 20 €
Έφη Ντίνου, Γεώργιος και 
Χρυσούλα Φλωροπούλου Νεροχώρι 50 €
Φωτόπουλος Φ. Κωνστανντίνος Νεροχώρι 20 €
Χαραλαμπόπουλος Χαρίλαος Μελίγκοβα 10 €
Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος Μελίγκοβα 20 €
Σπυρόπουλος Γεώργιος Μελίγκοβα 25 €
Φωτόπουλος Χρήστος Νεροχώρι 40 €
Κωνσταντινίδης Βασίλης Αργυρό Πηγάδι 30 €
Καραγεώργος Λάμπρος Αργυρό Πηγάδι 20 €
Κουτσούμπα Βιολέτα Κοσκινά 10 €
Κουτσούμπας Γεώργιος Κοσκινά 10 €
Κουτσούμπα Παναγιώτα Κοσκινά 10 €
Φωτοπούλου Γιώτα Νεροχώρι 20 €
Κουτούμπας Δημήτριος Κοσκινά 10 €
Έλλη και Μαρία Γιαννοπούλου-Μόσχου Νεροχώρι 80 €
Παναγιώτα και Δέσποινα Καρατζά Νεροχώρι 20 €
Ελευθεριάνος Γιάννης Μελίγκοβα 10 €
Παπαηλίας Αριστόβουλος Αμβρακιά 20 €
Ελευθεριάνος Αντώνης Μελίγκοβα 20 €
Ελευθεριάνος Νικόλαος Μελίγκοβα 10 €
Ψηλός Γεώργιος Αμβρακιά 20 €
Σιάχος Ιωάννης Αμβρακιά 20 €
Σπυριδούλα Φωτοπούλου Νεροχώρι 20 €
Φωτοπούλου Α. Κατίνα Νεροχώρι 40 €
Αναγνώστου Ηλίας  Αμβρακιά 20 €
Παπακωστόπουλος Σωτήρης Νεροχώρι 50 €

Σύλλογος Νεροχωριτών-Μελιγκοβιτών Τριχωνίδας

Αλλάξατε διεύθυνση; 
Ενημερώστε μας με μήνυμα, με τηλέφωνο ή με 
e-mail, καθώς και για κάθε κοινωνικό γεγονός.

Παρακαλούνται όσοι έχουν e-mail και επιθυμούν, 
να μας το γνωστοποιήσουν για να τους αποστέλλεται

η εφημερίδα. Για τους αναγνώστες-συνδρομητές 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, εάν δεν καταβάλλεται συνδρομή 

θα διακόπτεται η αποστολή.

ΓΙΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  ΚΑΙ  ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Τώρα μπορείτε να στείλετε και στον λογαριασμό μας 84824828 στην attica bank &
IBAN: GR 1901.6006.9000.0000.00

αποχωρήσει, απήγγειλε με σκωπτικό τρόπο ένα
απόσπασμα από ένα ποίημα κάποιου ξεχασμένου
ποιητή, που είχε πεταχτεί στην φωτιά μαζί με τα
υπόλοιπα ποιήματα όλου του κόσμου:

Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν
θα ’ρθουν, θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν
Oι Αγέννητοι, οι Νεκροί.

Στο βάθος μιας σπηλιάς ένας Άγριος, σκαλίζοντας
και ψάχνοντας σ’ ένα μισοσαπισμένο ξύλινο κασόνι,
βρήκε πεταμένα, ξεχασμένα, ποιος ξέρει πριν από
πόσους αιώνες, μερικά κιτρινισμένα, σκοροφαγω-
μένα βιβλία. Γεμάτος περιέργεια ξεφύλλισε μερικές
σελίδες και άρχισε να διαβάζει. Έγραφαν για έναν
κόσμο που δεν ήξερε, που δεν είχε ζήσει, φωτεινό,
χαρούμενο. Είδε και κάποια βιβλία με παράξενους
τίτλους, αγνώστων συγγραφέων: 1984 Τζορτζ Όρ-
γουελ –που αναφέρεται;–, ΦΑΡΕΝΑΪΤ 451 Ρέι
Μπράντμπερι –τι σημαίνει αυτή η θερμοκρασία;–,
ΔΙΚΗ  Φραντς Κάφκα –ποιος δικάστηκε και για τι;,
Άλντους Χάξλεϊ*. Αυτοί μιλούσαν για τον κόσμο
του. Λες και ήξεραν... Πέταξε τα βιβλία με οργή
στην γωνιά. Καταραμένοι συγγραφείς! Επαληθευ-
μένοι γι’ αυτό και απαγορευμένοι εδώ και αιώνες!

Βρήκε ότι η μόνη χρησιμότητα που μπορούσαν
πια να προσφέρουν ήταν να γίνουν προσάναμμα
στο αυτοσχέδιο μαγκάλι του. Εκείνη την ημέρα
είχε βρει λίγα ασθενικά δεντράκια, τα τελευταία
που είχαν απομείνει στην περιοχή.

Με τα βιβλία για προσάναμμα θα εξασφάλιζε
λίγες ώρες ζεστασιάς σκέφτηκε χαμογελώντας,
βλέποντας την φωτιά να υψώνεται σχηματίζοντας
με τα αντιφέγγισμά της απατηλά είδωλα στα τοι-
χώματα της σπηλιάς, ενώ τα αποκαΐδια στροβιλί-
ζονταν σε ένα μακάβριο χορό.

...Οι σύνεδροι το είχαν πιάσει το υπονοούμενο
της απαγγελίας του ποιήματος.

“Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα περά-
σουν…

Χαχαχα, δεν χρωστάμε σε κανένα, όλοι οι άλλοι
μας χρωστάνε.

“Κριτές θα μας δικάσουν...
Χαχαχα, οι Κριτές είναι δικοί μας...

“Οι Αγέννητοι...
Χαχαχα, ποιοι αγέννητοι, αφού φροντίσαμε να

μην γεννηθούν...
“Οι Νεκροί...
Χαχαχαχα, ποιοι νεκροί, αφού βοηθήσαμε να πε-

θάνουν!”
Κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον οι σύνεδροι, όλοι

μαζί εν αγαστή σύμπνοια και ομοψυχία, αναφωνούν:
“Ω! Θαυμαστέ, καινούργιε κόσμε. Πόσα αγαθά
πλάσματα υπάρχουν εδώ! Πόσο πανέμορφη είναι
η ανθρωπότητα!’’

(Το ποίημα: Χρωστάμε σε όσους ήρθαν... είναι του
Κωστή Παλαμά.)

* Ο Άλντους Χάξλεϊ γεννήθηκε στις 26/7/1894 στην
Αγγλία. Καταγόταν από οικογένεια διασήμων επι-
στημόνων - βιολόγων - και λογοτεχνών. Μικρός τυ-
φλώθηκε  τελείως για ένα διάστημα από μόλυνση,
γι αυτό σε όλη την ζωή του είχε περιορισμένη
όραση. Πήρε πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογο-
τεχνίας το 1916 από το κολέγιο Μπάλιολ της Οξ-
φόρδης. Εγκαταστάθηκε στην Καλιφόρνια ,και η
εξερεύνηση του ψυχικού του κόσμου μέσω του
μυστικισμού και των παραισθησιογόνων έγινε το
κυρίαρχο στοιχείο του έργου του. Πέθανε στις
22/11/1963, την ημέρα που είχε δολοφονηθεί ο
Τζων Κένεντυ. Το 1932 γράφει το βιβλίο ΘΑΥΜΑ-
ΣΤΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, όπου μας μεταφέρει
στο Παγκόσμιο Κράτος εν έτει 632 μετά Φορντ
(2540 μ.Χ.). Οι άνθρωποι αναπαράγονται τεχνητά
και χωρίζονται σε Α, Β, Γ, Δ, Ε τάξεις.  Ένας Άγριος
έχοντας μεγαλώσει διαβάζοντας κρυφά Σαίξπηρ
όταν αντικρίζει αυτόν τον  παγκόσμιο κόσμο ανα-
φωνεί γοητευμένος: Φαντάσου! Πόσα αγαθά πλά-
σματα υπάρχουν εδώ! Πόσο πανέμορφη είναι η
ανθρωπότητα! Ω! Θαυμαστέ, καινούργιε κόσμε!
Όπως λέει και η Μιράντα στην Τρικυμία του Σαίξπηρ.
Βέβαια, όπως και κείνη συνειδητοποιεί την τραγική
ειρωνεία της αδαούς  εκτίμησής του.

Αγγελική Παπακωστοπούλου
Νεροχώρι

Ω! Θαυμαστέ καινούργιε κόσμε!
Συνέχεια από τη σελ. 3



«Η Ελληνική με την μαθημα-
τική δομή της είναι η γλώσσα
της πληροφορικής και της νέας
γενιάς των εξελιγμένων υπολο-
γιστών, διότι μόνο σε αυτήν δεν
υπάρχουν όρια.» (Μπιλ Γκέιτς,
Microsoft)

«Η Αγγλική γλώσσα έχει
490.000 λέξεις από τις οποίες
41.615 λέξεις είναι από την Ελλη-
νική γλώσσα.» (βιβλίο Γκίνες)

«Η Ελληνική και η Κινέζικη,
είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή
ζώσα παρουσία από τους ίδιους
λαούς και... στον ίδιο χώρο εδώ
και 4.000 έτη. Όλες οι γλώσσες
θεωρούνται κρυφοελληνικές, με
πλούσια δάνεια από τη μητέρα
των γλωσσών, την Ελληνική.»
(Francisco Adrados, γλωσσολό-
γος).

Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις
για έννοιες οι οποίες παραμένουν
χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες
γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή
και φιλότιμο Μόνον η Ελληνική
γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το
βίο, την αγάπη από τον έρωτα.
Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατη-
ρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το
ατύχημα από το δυστύχημα, το
συμφέρον από το ενδιαφέρον.

Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια
η Ελληνική γλώσσα μας διδάσκει
συνεχώς πώς να γράφουμε σω-
στά. Μέσω της ετυμολογίας, μπο-
ρούμε να καταλάβουμε ποιός εί-
ναι ο σωστός τρόπος γραφής
ακόμα και λέξεων που ποτέ δεν
έχουμε δει ή γράψει.

Το «πειρούνι» για παράδειγμα,
για κάποιον που έχει βασικές
γνώσεις Αρχαίων Ελληνικών, είναι
προφανές ότι γράφεται με «ει»
και όχι με «ι» όπως πολύ άστοχα
το γράφουμε σήμερα. Ο λόγος
είναι πολύ απλός, το «πειρούνι»
προέρχεται από το ρήμα «πείρω»
που σημαίνει τρυπώ-διαπερνώ,
ακριβώς επειδή τρυπάμε με αυτό
το φαγητό για να το πιάσουμε.

Επίσης η λέξη «συγκεκριμέ-
νος» φυσικά και δεν μπορεί να
γραφτεί «συγκεκρυμμένος», κα-
θώς προέρχεται από το «κριμέ-
νος» (αυτός που έχει δηλαδή κρι-
θεί) και όχι βέβαια από το «κρυμ-
μένος» (αυτός που έχει κρυφτεί).
Άρα το να υπάρχουν πολλά γράμ-
ματα για τον ίδιο ήχο (π.χ. η, ι, υ,
ει, οι κτλ) όχι μόνο δεν θα έπρεπε
να μας δυσκολεύει, αλλά αντιθέ-
τως να μας βοηθάει στο να γρά-
φουμε πιο σωστά, εφόσον βέβαια
έχουμε μια βασική κατανόηση
της γλώσσας μας.

Επιπλέον η ορθογραφία με
την σειρά της μας βοηθάει αντί-
στροφα στην ετυμολογία αλλά
και στην ανίχνευση της ιστορική
πορείας της κάθε μίας λέξης. Και
αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει
να κατανοήσουμε την καθημερινή
μας νεοελληνική γλώσσα περισ-
σότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι
η γνώση των Αρχαίων Ελληνι-
κών.

Είναι πραγματικά συγκλονιστι-
κό συναίσθημα να μιλάς και ταυ-
τόχρονα να συνειδητοποιείς τι

ακριβώς λές, ενώ μιλάς και εκ-
στομίζεις την κάθε λέξη ταυτό-
χρονα να σκέφτεσαι την σημασία
της.

Είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα
να διδάσκονται τα Αρχαία με τέ-
τοιο φρικτό τρόπο στο σχολείο
ώστε να σε κάνουν να αντιπαθείς
κάτι το τόσο όμορφο και συναρ-
παστικό.

Η ΣΟΦΙΑ

Στη γλώσσα έχουμε το σημαί-
νον (την λέξη) και το σημαινόμενο
(την έννοια). Στην Ελληνική γλώσ-
σα αυτά τα δύο έχουν πρωτογενή
σχέση, καθώς αντίθετα με τις άλ-
λες γλώσσες το σημαίνον δεν εί-
ναι μια τυχαία σειρά από γράμ-
ματα.

Σε μια συνηθισμένη γλώσσα
όπως τα Αγγλικά μπορούμε να
συμφωνήσουμε όλοι να λέμε το
σύννεφο car και το αυτοκίνητο
cloud, και από την στιγμή που το
συμφωνήσουμε να ισχύει. Στα
Ελληνικά κάτι τέτοιο είναι αδύ-
νατον. Γι” αυτό το λόγο πολλοί
διαχωρίζουν τα Ελληνικά σαν «εν-
νοιολογική» γλώσσα από τις υπό-
λοιπες «σημειολογικές» γλώσσες.

Μάλιστα ο μεγάλος φιλόσο-
φος και μαθηματικός Βένερ Χάι-
ζενμπεργκ είχε παρατηρήσει αυτή
την σημαντική ιδιότητα για την
οποία είχε πει «Η θητεία μου στην
αρχαία Ελληνική γλώσσα υπήρξε
η σπουδαιότερη πνευματική μου
άσκηση. Στην γλώσσα αυτή υπάρ-
χει η πληρέστερη αντιστοιχία ανά-
μεσα στην λέξη και στο εννοι-
ολογικό της περιεχόμενο».

Όπως μας έλεγε και ο Αντι-
σθένης, «Αρχή σοφίας, η των
ονομάτων επίσκεψις». Για παρά-
δειγμα ο «άρχων» είναι αυτός
που έχει δική του γη (άρα=γή +
έχων). Και πραγματικά, ακόμα
και στις μέρες μας είναι πολύ
σημαντικό να έχει κανείς δική
του γη / δικό του σπίτι.

Ο «βοηθός» σημαίνει αυτός
που στο κάλεσμα τρέχει.
Βοή=φωνή + θέω=τρέχω. Ο
Αστήρ είναι το αστέρι, αλλά η
ίδια η λέξη μας λέει ότι κινείται,
δεν μένει ακίνητο στον ουρανό
(α + στήρ από το ίστημι που ση-
μαίνει στέκομαι).

Αυτό που είναι πραγματικά εν-
διαφέρον, είναι ότι πολλές φορές
η λέξη περιγράφει ιδιότητες της
έννοιας την οποίαν εκφράζει,
αλλά με τέτοιο τρόπο που εντυ-
πωσιάζει και δίνει τροφή για τη
σκέψη.

Για παράδειγμα ο «φθόνος»
ετυμολογείται από το ρήμα «φθί-
νω» που σημαίνει μειώνομαι. Και
πραγματικά ο φθόνος σαν συ-
ναίσθημα, σιγά-σιγά μας φθίνει
και μας καταστρέφει. Μας «φθί-
νει» –ελαττώνει ως ανθρώπους–
και μας φθίνει μέχρι και την υγεία
μας. Και, βέβαια, όταν αναφερό-
μαστε σε κάτι που είναι τόσο
πολύ ώστε να μην τελειώνει, πως
το λέμε; Μα, φυσικά, «άφθονο».

Έχουμε τη λέξη «ωραίος» που
προέρχεται από την «ώρα». Διότι
για να είναι κάτι ωραίο, πρέπει
να έλθει και στην ώρα του. Ωραίο

δεν είναι το φρούτο όταν είναι
άγουρο ή σαπισμένο και ωραία
γυναίκα δεν είναι κάποια ούτε
στα 70 της άλλα ούτε φυσικά και
στα 10 της. Ούτε το καλύτερο
φαγητό είναι ωραίο όταν είμαστε
χορτάτοι, επειδή, σε αυτή την
περίπτωση, δεν μπορούμε να το
απολαύσουμε.

Ακόμα έχουμε την λέξη «ελευ-
θερία» για την οποία το «Ετυμο-
λογικόν Μέγα» διατείνεται «παρά
το ελεύθειν όπου ερά» = το να
πηγαίνει κανείς όπου αγαπά ..
Άρα βάσει της ίδιας της λέξης,
ελεύθερος είσαι όταν έχεις τη
δυνατότητα να πάς όπου αγαπάς.
Πόσο ενδιαφέρουσα ερμηνεία!!!

Το άγαλμα ετυμολογείται από
το αγάλλομαι (ευχαριστιέμαι)
επειδή όταν βλέπουμε (σε αρχική
φάση οι Θεοί) ένα όμορφο αρ-
χαιοελληνικό άγαλμα η ψυχή μας
ευχαριστείται, αγάλλεται. Και από
το θέαμα αυτό επέρχεται η αγαλ-
λίαση.

Αν κάνουμε όμως την ανάλυση
της λέξης αυτής θα δούμε ότι εί-
ναι σύνθετη από αγάλλομαι +
ίαση(=γιατρειά). Άρα, για να συ-
νοψίσουμε, όταν βλέπουμε ένα
όμορφο άγαλμα (ή οτιδήποτε
όμορφο), η ψυχή μας αγάλλεται
και γιατρευόμαστε. Και πραγμα-
τικά, γνωρίζουμε όλοι ότι η ψυχική
μας κατάσταση συνδέεται άμεσα
με τη σωματική μας υγεία.

Παρένθεση: και μια και το έφε-
ρε η «κουβέντα», η Ελληνική

γλώσσα μας λέει και τι είναι άσχη-
μο. Από το στερητικό «α» και την
λέξη σχήμα μπορούμε εύκολα να
καταλάβουμε τι. Για σκεφτείτε
το λίγο.

Σε αυτό το σημείο, δεν μπο-
ρούμε παρά να σταθούμε στην
αντίστοιχη Λατινική λέξη για το
άγαλμα (που μόνο Λατινική δεν
είναι). Οι Λατίνοι ονόμασαν το
άγαλμα, statua από το Ελληνικό
«ίστημι» που ήδη αναφέραμε, και
το ονόμασαν έτσι επειδή στέκει
ακίνητο.

Προσέξτε την τεράστια δια-
φορά σε φιλοσοφία μεταξύ των
δύο γλωσσών, αυτό που σημαίνει
στα Ελληνικά κάτι τόσο βαθύ εν-
νοιολογικά, για τους Λατίνους εί-
ναι απλά ένα ακίνητο πράγμα.

Είναι προφανής η σχέση που
έχει η γλώσσα με τη σκέψη του
ανθρώπου.

Όπως λέει και ο George Orwell
στο αθάνατο έργο του «1984»,
απλή γλώσσα σημαίνει και απλή
σκέψη. Εκεί το καθεστώς προ-
σπαθούσε να περιορίσει την
γλώσσα για να περιορίσει την
σκέψη των ανθρώπων, καταρ-
γώντας συνεχώς λέξεις.

Η γλώσσα και οι κανόνες αυ-
τής αναπτύσσουν την κρίση»,
έγραφε ο Μιχάι Εμινέσκου, εθνι-
κός ποιητής των Ρουμάνων.

Μια πολύπλοκη γλώσσα απο-
τελεί μαρτυρία ενός προηγμένου
πνευματικά πολιτισμού. Το να
μπορείς να μιλάς σωστά σημαίνει

ότι ήδη είσαι σε θέση να σκέφτε-
σαι σωστά, να γεννάς διαρκώς
λόγο και όχι να παπαγαλίζεις λέ-
ξεις και φράσεις.

Η ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ

Η Ελληνική φωνή κατά την
αρχαιότητα ονομαζόταν «αυδή».
Η λέξη αυτή δεν είναι τυχαία
αφού προέρχεται από το ρήμα
«άδω» που σημαίνει τραγουδώ.

Όπως γράφει και ο μεγάλος
ποιητής και ακαδημαϊκός Νικη-
φόρος Βρεττάκος:

«Όταν κάποτε φύγω από τούτο
το φώς θα ελιχθώ προς τα πάνω,
όπως ένα ποταμάκι που μουρ-
μουρίζει. Κι αν τυχόν κάπου ανά-
μεσα στους γαλάζιους διαδρό-
μους συναντήσω αγγέλους, θα
τους μιλήσω Ελληνικά, επειδή δεν
ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε Μεταξύ
τους με μουσική».

Ο γνωστός Γάλλος συγγρα-
φεύς Ζακ Λακαρριέρ επίσης μας
περιγράφει την κάτωθι εμπειρία
από το ταξίδι του στην Ελλάδα:

«Άκουγα αυτούς τους ανθρώ-
πους να συζητούν σε μια γλώσσα
που ήταν για μένα αρμονική αλλά
και ακατάληπτα μουσική. Αυτό το
ταξίδι προς την πατρίδα – μητέρα
των εννοιών μας – μου απεκάλυπτε
ένα άγνωστο πρόγονο, που μι-
λούσε μια γλώσσα τόσο μακρινή
στο παρελθόν, μα οικεία και μόνο
από τους ήχους της. Αισθάνθηκα
να τα έχω χαμένα, όπως αν μου
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ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΤΕ...;  ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΤΟΥΣ!
APTOΠOIEION ΙΩΑΝΝΗΣ ΓAPΔIKHΣ Λ. AΘ. ΣOYNIOY 110

KEPATEA  Tηλ.: 22990-67867

TOΠOΘETHΣEIΣ ΠΛAKIΔIΩN ΠPIOBOΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ

EΔEΣΣHΣ 27, ΠATPA Tηλ.: 6982520692, οικία 2610 454095

KOMMΩTHPIO XAPHΣ ΠPIΓKAΣ ΣYPPAKOYΣΩN 24, ΓAΛATΣI

Tηλ.: 210 2934742

SUPER MARKET ZΩH MHTΣOΠOYΛOY-ΓAPΔIKH ΘEPMO

Tηλ.: 26410 22286

KAΦETEPIA - EΣTIATOPIO «NAYTIΛOΣ» ΠAPAΛIA NEAΣ

MAKPHΣ  Tηλ.: 22940 97475 (Σύζυγος Γεωργίας

Πανοπούλου)

KAΦENEIO AΛEKOΣ MIΛEOYNHΣ ΠAMΦEIO

AΦOI ΣΩTHPOΠOYΛOI EMΠOPIO ΣIΔHPOY - AΛOYMINIOY

AΓPINIO  Tηλ.: 26410 25003, 26410 46807

KΛEIΔOTEXNIKH AΘ. ΠITTAΣ ANAΣTAΣIAΔH 10 AΓPINIO  

Tηλ.: 26410 55300

KΛEIΔAPAΣ MΠIKOYΛHΣ MIXAΛHΣ Π. KYPIAKOY 15 MAPOYΣI

Tηλ.: 210 8062674

KΟΥΡΕΙΟ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΡΜΟ

Tηλ.: 26440 23016, κιν. 6973 671770

Α.& Α. Δ. MΠIKOYΛHΣ  XPΩMATA - ΣIΔHPIKA - ΚΛΕΙΔΙΑ -

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ - ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ -METAMOPΦΩΣEΩΣ 51

ΧΑΛΑΝΔΡI  Tηλ.: 210 6858844

KONTEP - TAΞIMETPA - TAXOΓPAΦOI AΦOI ΣIAΛMA

EΘN. OΔOΣ 48 AΓPINIO Tηλ.: 26410 28952

ΨHTOΠΩΛEIO AΦOI ANAΓNΩΣTOY HPAKΛEOYΣ 28 KAI

BPEΣΘENHΣ  N. KOΣMOΣ  Tηλ.: 210 9221016

EΠIΣKEYEΣ TV-HI FI - ΔOPYΦOPIKA ΠITTAΣ APIΣTEIΔHΣ

ΔOYK. ΠΛAKENTIAΣ 72 AΘHNA  Tηλ.: 210 6916717

ΔIKHΓOPOΣ KΩN/NTINA ΠYPΠYΛH EΘN. ANTIΣTAΣHΣ 9
AXAPNAI  Tηλ.: 210 2445113 κιν. 6944 663474

ΔIKHΓOPOΣ APΓYPΩ XAPAΛAMΠOΠOYΛOY Γ’ ΣEΠTEMBPIOY
51  Tηλ.: 210 8230787 κιν. 6944 645330

ΦΩTO-ΠAΠAΘEOΔOΣIOY ΓEΩPΓIOΣ MANΔPA ATTIKHΣ  
Tηλ.: 210 5557101

EΠIΔIOPΘΩΣEIΣ ENΔYMATΩN ΠANTOΣ TYΠOY - KOYPTINEΣ
POYΛA ΣIAXOY APIΣTOΦANOYΣ & ΣOΛΩNOΣ 36
(ΠAPOΔOΣ), XAΛANΔPI  Tηλ.: 210 6818977, 6973 841853

KOMMΩTHPIO ANΔPIKO-ΓYNAIKEIO-ΠAIΔIKO
ΦΛΩKATOYΛIAΣ ΓEΩPΓIOΣ AΓ. BAPBAPAΣ 47 Π. ΦAΛHPO 
Tηλ.: 210 9819222, 9819203

NEKTAPIOΣ Φ. ZYΓOYPHΣ EIΔIKOΣ PEYMATOΛOΓOΣ
Παναγοπούλου & Γρίβα 34 Aγρίνιο 301 00 Tηλ. 26410
21663, 6972268711

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ V/P ΒΑΣΣΙΑ - ΠANOΣ  Ανδρικό - Γυναικείο -
Παιδικό Ι. Φωκά 60, Γαλάτσι  Tηλ. 210 2220796

ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ (όλο το 24ωρo) Χρ. & Απ. Μπικούλης Κλειδιά -
Κλειδαριές - Χρηματοκιβώτια Λ. Μεσογείων 29  
Tηλ. 210 7709293, 7777778

ΠΡΑΚΤΩΡ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, ΜΑΝΤΑ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ
Τηλ.: 6944 713137, e-mail: mandakp1@gmail.com

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΚΗΣ
Βουτηρά 72 Κ. Πατήσια 111 43  Τηλ.: 6977 097816

Καζάκος Κωνσταντίνος & Ζωή, φυσιοθεραπευτές (Αγρίνιο -
Παλαμά 7) Τηλ.: 26410 26426 - 6989848016 - 6944057702

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ “ΑΡΙΣΤΟΝ’’, 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ  Τηλ.: 26440 23857

HOTEL SELINI, Σπύρου Τσικνιά 4 (πρώην Τσαλδάρη) Αγρίνιο
Τηλ./Fax: 26410 22798, 26410 47076, www.selini.hotel.gr

MAΡΙΑ Αθ. ΜΗΤΣΟΚΑΠΑ, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Μπαϊμπά 27 - Αγρίνιο  Τηλ.: 6937 333583
e-mail: maria.mitsokapa@yahoo.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ, Συστήματα αλουμινίου - Είδη
κιγκαλερίας 4ο χλμ. Αγρινίου - Αμφιλοχίας
6983 418734 wup - 6950 443047 cu
Τηλ.: 26410 26906, 26410 59280
info@mitsokapas.gr - www.mitsokapas.gr

ΚΑΦΕ-ΚΟΠΤΕΙΟ, Αναστασόπουλος Γεωργ. Κωνσταντίνος 
Ιπποκράτους 164 Αθήνα - Tηλ.: 2155016950

Παρακαλούνται όλοι οι επαγγελματίες του χωριού να μας

στείλουν ή να τηλεφωνήσουν είδος επιχείρησης - διεύθυνση -

τηλέφωνο ή ό,τι άλλο επιθυμούν.

Ελληνική γλώσσα: Η τελειότητα ενός άλυτου γρίφου

Συνέχεια στη σελ. 8



είχαν πει ένα βράδυ ότι ο αληθινός μου πα-
τέρας ή η αληθινή μου μάνα δεν ήσαν αυτοί
που με είχαν αναστήσει».

Ο διάσημος Έλληνας και διεθνούς φήμης
μουσικός Ιάνης Ξενάκης, είχε πολλές φορές
τονίσει ότι η μουσικότητα της Ελληνικής
είναι εφάμιλλη της συμπαντικής.

Αλλά και ο Γίββων μίλησε για μουσικό-
τατη και γονιμότατη γλώσσα, που δίνει
κορμί στις φιλοσοφικές αφαιρέσεις και
ψυχή στα αντικείμενα των αισθήσεων. Ας
μην ξεχνάμε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες δεν
χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά σύμβολα για
νότες, χρησιμοποιούσαν τα ίδια τα γράμματα
του αλφαβήτου.

«Οι τόνοι της Ελληνικής γλώσσας είναι
μουσικά σημεία που μαζί με τους κανόνες
προφυλάττουν από την παραφωνία μια
γλώσσα κατ’ εξοχήν μουσική, όπως κάνει η
αντίστιξη που διδάσκεται στα ωδεία, ή οι
διέσεις και υφέσεις που διορθώνουν τις κα-
κόηχες συγχορδίες», όπως σημειώνει η φι-
λόλογος και συγγραφεύς Α. Τζιροπούλου-
Ευσταθίου.

Είναι γνωστό εξάλλου πως όταν οι Ρω-
μαίοι πολίτες πρωτάκουσαν στην Ρώμη Έλ-
ληνες ρήτορες, συνέρρεαν να θαυμάσουν,
ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν Ελληνικά,
τους ανθρώπους που «ελάλουν ώς αηδό-

νες». Δυστυχώς κάπου στην πορεία της
Ελληνικής φυλής, η μουσικότητα αυτή (την
οποία οι Ιταλοί κατάφεραν και κράτησαν)
χάθηκε, προφανώς στα μαύρα χρόνια της
Τουρκοκρατίας.

Να τονίσουμε εδώ ότι οι άνθρωποι της
επαρχίας, του οποίους συχνά κοροϊδεύουμε
για την προφορά τους, είναι πιο κοντά στην
Αρχαιοελληνική προφορά από ό,τι εμείς οι
άνθρωποι της πόλεως.

Η Ελληνική γλώσσα επιβλήθηκε αβίαστα
(στους Λατίνους) και χάρη στην μουσικό-
τητά της.

Όπως γράφει και ο Ρωμαίος Οράτιος
«Η Ελληνική φυλή γεννήθηκε ευνοημένη
με μία γλώσσα εύηχη, γεμάτη μουσικό-
τητα».
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Σίδερα οπλισμού    Πλέγματα
Γυψοσανίδες     Τσιμεντοσανίδες
Τσιμεντοπροϊόντα
Μονωτικά υλικά
Πάνελ παντός τύπου
Πέτρα παντός τύπου
Τζάκια    Ψησταριές
Σύρματα περιφράξεως

Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας
30008 Θέρμο

Τηλ.: 26440 -23872 -22711 -22253
Fax: 26440-23861 Κιν.: 6977 368280

e-mail.: cvellios@hotmail.gr

Αντώνης Βέλλιος
ΕΔΕ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)
τηλ.: 22940 - 50371 • 6970832747

ΡΑΦΗΝΑ (ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ 
ΕΝΑΝΤΙ SM ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)

τηλ.: 22940 - 24340

ΠΙΚΕΡΜΙ  ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 22Α 
(ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΒΕΝΕΤΗ)

τηλ.: 210 6043785

HOTEL
AMVRAKIA

ANΔΡ. ΣΤΡΑΤΟΥ 60 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΤΗΛ. 26420 22213
22845
22646
22202

FAX: 26420 23270
e-mail: info@amvrakiahotel.gr • www: amvrakia-hotel.gr

Ξενοδοχειακό Συγκρότημα «ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ»
Επιλέξτε ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα δωματίων αυτό που σας ταιριάζει! Standard δωμάτια -δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα- Δωμάτια
και Πέτρινα Σαλέ με τζάκι και Jacuzzi, Δίχωρες Σουίτες με σαλόνι, τζάκι, και Jacuzzi. Για μια διανυκτέρευση σε standard δίκλινο
δωμάτιο η τιμή ανέρχεται στα 40€ χωρίς πρωινό, 50€ με πρωινό. Το εστιατόριο «Κιβωτός», με το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελ-
ληνικής Κουζίνας, καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση στο συγκρότημα, είναι διακοσμημένο παραδοσιακά, διαθέτει στο κέντρο ένα
πολυτελές πέτρινο τζάκι, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και σαν αίθουσα εκδηλώσεων (γάμοι, βαπτίσεις, παι-
δικά πάρτι, συνεστιάσεις). Η εσωτερική αίθουσα διαθέ-
τει 210 καθίσματα και η πλακόστρωτη αυλή γύρω από
την πισίνα 400.

Για περισσότερες πληροφορίες και πακέτα προσφορών
επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε την σελίδα μας.

Με εκτίμηση
Κων/νος Κούκος

Ξενοδοχείο Θέρμιος Απόλλων 
Λίμνη Τριχωνίδα, Θέρμο 
Αιτωλοακαρνανία - 300 08
Tel: 26440.24024/24330  Fax: 2644024025
E-mail: koukos@apollonhotel.gr
Site: www.apollonhotel.gr

Συνέχεια από τη σελ. 7

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ  Ν. ΤΑΡΝΑΡΑ

PERSEFONI N. TARNARA

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - LAWYER

AΘΗΝΑ (ΑTHENS-GREECE) MOB. (0030) 6945 539376

ΕΥΔΟΞΟΥ (EYDOXOY str.) 11-13 TEL./FAX: (0030) 210-3303454

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (NEOS KOSMOS) 117 43 Email: persatarn@gmail.com


